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A・ÁA・Á

aa ◆ AfrikaAfrika ◆ AlpokAlpok ◆ AmerikaAmerika ◆ ÁzsiaÁzsia
aa ◆ hoppáhoppá ◇ ah-ah- várjunkvárjunk csakcsak 「Ah-, mottoii
kangae-o omoicuita.」 „Várjunk csak, van egy
jobb ötletem!” ◇ ah-ah- hoppáhoppá 「Ah-, vakatta!」
„Hoppá, megvan!” ◇ ah-ah- jéjé 「Ah-, nanikore?」
„Jé, mi ez?” ◇ ah-ah- micsodamicsoda 「Ah-, rakudais-
itano?」 „Micsoda? Megbuktál?” ◇ ah-ah- nahátnahát
「Ah-, kekkonsitano?」 „Nahát! Megnősültél?” ◇

ah-ah- jajjaj 「Ah-, vaszureteita!」 „Jaj, elfelejtet-
tem!” ◇ attoiumaniattoiumani egyegy pillanatpillanat alattalatt
「Jaszumi-va attoiu mani ovatta.」 „A szabadság
egy pillanat alatt véget ért.” ◇ attoivaszeruattoivaszeru
meglepmeglep 「Cuma-o atarasii tokeideatto ivasze-
ru.」 „Meglepem a feleségemet egy új órával.”

aa ◆ alal ◆ ÁzsiaÁzsia ◆ fehérfehér agyagagyag ◆ szubszub ◇ asó-asó-
szanszan salétromossavsalétromossav ◇ anettaianettai szubtrópu-szubtrópu-
sisi övezetövezet ◇ amonamon altörzsaltörzs 「Szekicuidóbucu-
amon」 „gerincesek altörzse” ◇ arjúszanarjúszan ké-ké-
nessavnessav ◇ arjúszan-enarjúszan-en szulfitszulfit ◇ arjúszan-arjúszan-
natoriumunatoriumu nátrium-szulfitnátrium-szulfit ◇ tóatóa Kelet-Kelet-
ÁzsiaÁzsia ◇ tónan-atónan-a Délkelet-ÁzsiaDélkelet-Ázsia ◇ hakuakihakuaki
krétakorkrétakor ◇ hakuakihakuaki kréta időszakkréta időszak
aaaa ◆ úgyúgy 「Aaszurebajokatta.」 „Úgy kellett vol-
na csinálnom.”

aaaa ◆ háthát jójó 「Aa, sikatanai.」 „Hát jó, nincs
mit tenni.” ◆ háthát perszepersze 「『 Vatasinokotoga
szuki?』『Aa, aisiteirujo.』」 „–Szeretsz? –Hát per-
sze, hogy szeretlek!” ◆ héhé 「Aa, kimi!Kocscsi-e
oide!」 „Hé te! Gyere csak ide!” ◆ hejhej 「Aa, szu-
goiii kibun!」 „Hej, de csuda jó kedvem van!” ◆

igenigen 「Aa, szóiebaszódatta.」 „Igen, most már
rémlik, hogy így volt.” ◆ jajjaj 「Aa, bikkurisita!」
„Jaj, de meglepődtem!” ◆ milyenmilyen 「Aa, omosi-
roi.」 „Milyen érdekes!” ◆ nana 「Aa, jatto ovat-
ta.」 „Na, végre kész lett!” ◆ nahátnahát 「Aa, ki-
mika.」 „Nahát, te vagy az?” ◆ óó 「Aa, anata-
moitano?」 „Ó, hát te is itt vagy?” ◆ vagyvagy úgyúgy
「Aa, anatamo sitteirunone.」 „Vagy úgy, szóval
te is tudod.” ◆ valóbanvalóban 「Aa, szószubekidaró-
na.」 „Valóban így kéne tennünk.”

áááá ◆ nananana 「Áá, szore-o jacscsadame!」 „Nana,
azt nem szabad!”

aaiuaaiu ◆ olyanolyan 「Aaiu hito-va szukidzsanai.」
„Nem szeretem az olyan embereket.”

aaiufúniaaiufúni ◆ amúgyamúgy 「Szódzsanakute, aaiu fúni-
jatte!」 „Ne úgy, hanem amúgy csináld!” ◆ úgyúgy
abajoabajo ◆ agyőagyő ◆ isten veledisten veled
abakareruabakareru ◆ feltárulfeltárul 「Himicu-va abakare-
ta.」 „Feltárult a titok.”

abakidaszuabakidaszu ◆ felforgatfelforgat
abakuabaku ◆ felfedfelfed 「Himicu-o abaita.」 „Én fel-
fedtem a titkát.” ◆ feltárfeltár 「Himicu-o abaita.」
„Feltárta a titkot.” ◆ feltörfeltör 「Piramiddo-o abaite
kicsóhin-o nuszunda.」 „Feltörte a piramist és el-
lopta az értéktárgyakat.” ◆ leleplezleleplez 「Kareno hi-
micuno kódó-o abaita.」 „Leleplezte a titkos tevé-
kenységét.”

abancsúruabancsúru ◆ kalandkaland 「Koinoabancsúru」 „sze-
relmi kaland”

abangjarudoabangjarudo ◆ avantgárdavantgárd 「Abangjarudona
kaigani kjómigaarimaszu.」 „Érdeklődik az
avantgárd festészet iránt.” ◆ újítóújító 「Szono
ongaku-va abangjarudoszugite vatasini-va rika-
idekinai.」 „Ez a zene túlságosan újító, nem na-
gyon értem.”

abaraboneabarabone ◆ bordaborda
abarajaabaraja ◆ düledező házdüledező ház ◆ putriputri ◆ viskóviskó
abaremavaruabaremavaru ◆ garázdálkodikgarázdálkodik 「Macsidzsú-
szaruga abare mavatteita.」 „Majmok garázdál-
kodtak a városban.”

abarenbónoabarenbóno ◆ vadvad
abareruabareru ◆ balhézikbalhézik 「Kare-va izakajade nomi-
szugite, abareta.」 „A kocsmában túl sokat ivott,
és balhézott.” ◆ dulakodikdulakodik 「Densade hitorino
rjokósaga abare hadzsimeta.」 „A villamoson a
dulakodni kezdett az egyik utas.” ◆ dühöngdühöng
「Abareteiru kjaku-o ten-inganadameta.」 „A
pincér csitította a dühöngő vendéget.” ◆ hábo-hábo-
rogrog 「Umiga abareru.」 „Háborog a tenger.” ◆

megvadulmegvadul 「Otonasikatta inuga tocuzenabare-
dasita.」 „A szelíd kutya hirtelen megvadult.” ◆

randalírozikrandalírozik 「Bórjokudanga abareru.」 „A
banda randalírozik.” ◆ rendetlenkedikrendetlenkedik
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「Jopparai-va micside abareteita.」 „A részeg
rendetlenkedett az utcán.” ◇ abaremavaruabaremavaru ga-ga-
rázdálkodikrázdálkodik 「Macsidzsúszaruga abare mavat-
teita.」 „Majmok garázdálkodtak a városban.”

abareumaabareuma ◆ megvadult lómegvadult ló
abareumatokaszuruabareumatokaszuru ◆ megvadulmegvadul 「Uma-va
abare umato kasita.」 „A ló megvadult.”

abataabata ◆ himlőhelyhimlőhely ◆ ragyaragya ◆ ripacsripacs
abatamoekubodearuabatamoekubodearu ◆ elvakítelvakít 「Kare-va ka-
nodzsoni mucsúdakara abatamo ekubonandajo-
ne.」 „A szerelem elvakította.”

abatazuraabatazura ◆ himlőhelyes archimlőhelyes arc
abazureon-naabazureon-na ◆ kurvakurva ◆ ringyóringyó
abekavamocsiabekavamocsi ◆ szójalisztes mocsiszójalisztes mocsi
abekkuabekku ◆ szerelmespárszerelmespár 「Bencsiniabekkuga
szuvatteita.」 „Egy szerelmespár ült a padon.”

abekkudeabekkude ◆ kettesbenkettesben 「Kóen-o abekkude
szanpositeita.」 „A párok kettesben sétáltak a
parkban.”

abekobenaabekobena ◆ fordítottfordított 「Abekobena
dzsundzso」 „fordított sorrend”

abekobeniabekobeni ◆ fordítvafordítva 「Sinbun-o abekobeni
motte jomu furi-o siteita.」 „Az olvasás tettetése-
kor fordítva volt a kezében az újság.”

abekobeniszuruabekobeniszuru ◆ fordítvafordítva csinálcsinál
「Arajurumono-o abekobenisiteiru.」 „Mindent
fordítva csinál.”

abekobenoabekobeno ◆ fordítottfordított 「Kore-va abekobeno
szekaideszu.」 „Fordított világban élünk.”

abemariaabemaria ◆ Ave MariaAve Maria ◆ Üdvözlégy MáriaÜdvözlégy Mária
abenjúabenjú ◆ sugárútsugárút ◆ széles útszéles út
aberédzsiaberédzsi ◆ átlagátlag
abiabi ◆ búvármadárbúvármadár ◆ északi búvárészaki búvár
abidacumaabidacuma ◆ AbhidhammaAbhidhamma ◆ AbhidharmaAbhidharma ◆

HittételekHittételek
abidzsinabidzsin ◆ avidinavidin
abiésonabiéson ◆ aviatikaaviatika ◆ repüléstanrepüléstan
abikjókanabikjókan ◆ pokolpokol 「Toireno dzsótai-va abikjó-
kan -o kivameta.」 „A vécé állapota maga a pokol
volt.”

abikjókan-noabikjókan-no ◆ szörnyűségesszörnyűséges
abikjókan-nocsimataabikjókan-nocsimata ◆ poklok poklapoklok pokla

abikjókan-nocsimatatokasitaabikjókan-nocsimatatokasita ◆ elszaba-elszaba-
duldul aa pokolpokol 「Bakuhacude ittai-va abikjókanno
csimatato kasita.」 „A robbanás után a környéken
elszabadult a pokol.”

abirareruabirareru ◆ rázúdulrázúdul
abiruabiru ◆ belepbelep 「Hako-va hokori-o abiteita.」 „A
ládát belepte a por.” ◆ fürdikfürdik 「Kare-va abiruho-
do okanegaaru.」 „Fürdik a pénzben.” ◆ magáramagára
öntönt 「Bakecukara atamani mizu-o abita.」 „A fe-
jemre öntöttem a vizet.” ◆ magáramagára vonvon 「Hito-
no csúmoku-o abita.」 „Magamra vontam az em-
berek figyelmét.” ◆ rázúdítrázúdít 「Szekenno hinan-
o abita.」 „Rázúdult az emberek bírálata.” ◇ abi-abi-
rarerurareru rázúdulrázúdul ◇ zaburitoabiszeruzaburitoabiszeru zúdítzúdít
「Bakecukara atamani mizu-o zaburito abisze-
ta.」 „A fejére zúdította a vizet a vödörből.” ◇

savá-osavá-o abiruabiru zuhanyzikzuhanyzik 「Icsinicsinikaisavá-
o abiru.」 „Napjában kétszer zuhanyzom.” ◇

taijókó-otaijókó-o abirutoabiruto napfénynapfény hatásárahatására
「Taijókó-o abirutobitamin díga szeiszeiszarem-
aszu.」 „Napfény hatására D-vitamin képződik.”
◇ csúmoku-ocsúmoku-o abiruabiru figyelemfigyelem középpontjábaközéppontjába
kerülkerül 「Szonoszupócu szensu-va csúmoku-o abi-
teiru.」 „Egy sportoló a figyelem középpontjába
került.” ◇ hizasi-ohizasi-o abiruabiru sütkéreziksütkérezik 「Neko-
va teraszude hizasi-o abiteita.」 „A macska sütké-
rezett a teraszon.” ◇ hósanó-ohósanó-o abiruabiru radioak-radioak-
tívtív sugárzássugárzás ériéri 「Kenkjúsa-va hósanó-o abi-
tesimatta.」 „A kutatót radioaktív sugárzás érte.”
◇ mizu-omizu-o abiruabiru fürdikfürdik 「Ogavade mizu-o ab-
ita.」 „Fürödtem a patakban.”

abirujóninomuabirujóninomu ◆ vedelvedel 「Szonoaru csú-va abi-
rujóni oszake-o nomu.」 „Az az alkoholista vedel,
mint a ló.”

abisiniaabisinia ◆ AbesszíniaAbesszínia
abisiniadzsinabisiniadzsin ◆ abesszinabesszin
abisiniagoabisiniago ◆ abesszin nyelvabesszin nyelv
abisinianoabisiniano ◆ abesszinabesszin
abiszaszeruabiszaszeru ◆ zúdítzúdít ◇ dangan-odangan-o abiszasze-abiszasze-
ruru golyózáportgolyózáport zúdítzúdít 「Tekini dangan-o abi-
szaszeta.」 „Golyózáport zúdított az ellenségre.”
◇ hóka-ohóka-o abiszaszeruabiszaszeru tűztűz aláalá vonvon 「Macsini
hóka-o abiszaszeta.」 „Tűz alá vonták a várost.”

abiszekakeruabiszekakeru ◆ zúdítzúdít 「Ikidótta gunsú-va ku-
rumani koisi-o abiszekaketa.」 „A felbőszült tö-
meg kőzáport zúdított a kocsira.”
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abiszeruabiszeru ◆ rázúdítrázúdít 「Bakecukara kareni mizu-
o abiszeta.」 „Vödörből rázúdítottam a vizet.” ◆

vetvet 「Ottoni szurudoi siszen-o abiszeta.」 „Szú-
ró pillantást vetettem a férjemre.” ◆ zúdítzúdít
「Hódódzsin-va szeidzsikani kibisii sicumon-o
abiszeta.」 „A sajtó csípős kérdéseket zúdított a
politikusra.” ◇ akkó-oakkó-o abiszeruabiszeru káromolkáromol 「Si-
ne!Nadoto akkó-o abiszeta.」 „Úgy káromolta,
hogy dögöljön meg.” ◇ doszei-odoszei-o abiszeruabiszeru ordí-ordí-
toziktozik 「Dzsósi-va bukani doszei-o abiszeta.」 „A
főnök ordítozott a beosztottjával.”

abogadoroteiszúabogadoroteiszú ◆ Avogadro-számAvogadro-szám
abokadoabokado ◆ avokádóavokádó
abuabu ◆ bögölybögöly ◇ musihikiabumusihikiabu rablólégyrablólégy
abuhacsitorazuabuhacsitorazu ◆ egyegy fenékkelfenékkel nemnem lehetlehet
két lovat megülnikét lovat megülni
abukuabuku ◆ buborékbuborék 「Hakkósitakjabecukara ko-
makaiabukuga tattekita.」 „Az erjedő káposztából
apró buborékok szálltak fel.” ◇ abukunojóniki-abukunojóniki-
erueru semmibesemmibe vészvész 「Okane-va abukunojóni ki-
eta.」 „Semmibe veszett a pénz.”

abukunojónikieruabukunojónikieru ◆ semmibesemmibe vészvész 「Okane-
va abukunojóni kieta.」 „Semmibe veszett a
pénz.”

abukuzeniabukuzeni ◆ könnyen szerzett pénzkönnyen szerzett pénz
abumiabumi ◆ kengyelkengyel 「Abumi-o funda.」 „Rátette
a lábát a kengyelre.”

abumigavaabumigava ◆ kengyelszárkengyelszár
abumikocuabumikocu ◆ kengyelkengyel
abunagenaabunagena ◆ bizonytalanbizonytalan 「Kareno kaisa-va
abunageda.」 „Bizonytalan a vállalata.” ◆ veszé-veszé-
lyeslyes 「Abunagena sóbai-o siteiru.」 „Veszélyes
üzelmeket űz.”

abunagenaiabunagenai ◆ biztosbiztos 「Abunagenai sóri」
„biztos győzelem” ◆ magabiztosmagabiztos 「Abunagenai
tókjú」 „magabiztos dobás”

abunagenakuabunagenaku ◆ biztosanbiztosan 「Abunagenaku
sóri-o tenisita.」 „Biztosan győzött.”

abunaiabunai ◆ bizonytalanbizonytalan 「Kono szeiszekide-va
daigaku-e no singaku-va abunai.」 „Ilyen jegyek-
kel bizonytalan, hogy felvesznek-e az egyetemre.”
◆ kétségeskétséges 「Kono zandakade-va
gecumacumade-va abunai.」 „Kétséges, hogy
kihúzom-e ezzel a pénzzel hó végéig.” ◆ kocká-kocká-
zatoszatos 「Dokuszaiszeikende-va iken-o noberuno-

va abunai.」 „Kockázatos a diktatúrában véle-
ményt mondani.” ◆ kritikuskritikus 「Kono bjókide-
va szaisono mikkakanga abunai.」 „Ennél a be-
tegségnél az első három nap a kritikus.” ◆ ve-ve-
szélyesszélyes 「Raion-noorini hairuno-va abunai.」
„Veszélyes bemenni az oroszlán ketrecébe.” ◆ vi-vi-
gyázzgyázz 「Abunai!」 „Vigyázz!” ◇ inocsigaabu-inocsigaabu-
nainai életveszélybenéletveszélyben vanvan 「Karerano inocsiga
abunai.」 „Életveszélyben vannak.” ◇ kubigaa-kubigaa-
bunaibunai kifelékifelé álláll aa szekereszekere rúdjarúdja 「Eigjósze-
iszekiga teitaisiteite, kubiga abunaito kandzsita.」
„Romlott a teljesítményem, úgy sejtem, kifelé áll a
szekerem rúdja.” ◇ kubigaabunaikubigaabunai veszélybenveszélyben
van az állásavan az állása
abunaigeitóabunaigeitó ◆ veszélyesveszélyes játékjáték 「Abunai
geitó-o szuru.」 „Veszélyes játékot játszik.”

abunakkasiiabunakkasii ◆ bizonytalanbizonytalan 「Abunakkasii as-
idoriri」 „bizonytalan léptek” ◆ ingatagingatag 「Abu-
nakkasii hasi」 „ingatag híd” ◆ veszélyesveszélyes
「Abunakkasii bamen」 „veszélyes jelenet”

abunakuabunaku ◆ kiskis híjánhíján 「Abunaku kurumani hi-
karerutokorodatta.」 „Kis híján elütött az autó.”

abunómarunaabunómaruna ◆ abnormálisabnormális 「Abunómaruna
kódó」 „abnormális viselkedés”

aburaabura ◆ hájháj ◆ zsírzsír 「Hangaríde-va nikuno
aburami-o aburade ageru rjórigaarimaszu.」
„Magyarországon van zsírból sült étel.” ◇ abura-abura-
ganoruganoru erejeereje teljébenteljében vanvan 「Aburaga notta
tosi」 „kor, amikor ereje teljében van” ◇ abu-abu-
raganoruraganoru jóljól megymegy 「Kare-va imaaburaga not-
teiru.」 „Neki most jól megy.” ◇ aburaganoruaburaganoru
zsíroszsíros 「Aburaga notta szakana」 „zsíros hal” ◇

aburasóaburasó zsíroszsíros típustípus 「Aburasóhada」 „zsíros
bőrtípus” ◇ abura-oabura-o nurunuru megzsírozmegzsíroz 「Pan-ni
abura-o nutta.」 „Megzsíroztam a kenyeret.”

aburaabura ◆ olajolaj 「Rjórini-va sokubucuabura-o cu-
kaimaszu.」 „A főzéshez növényi olajat használ.”
◇ aburagakireruaburagakireru olajozásraolajozásra vanvan szükségszükség
「Dzsitensano aburaga kireteirukara szaszanaku-
csa.」 „A biciklit meg kell olajozni, mert nyiko-
rog.” ◇ abura-oabura-o uruuru lopjalopja aa napotnapot 「Dokode
abura-o utteitano?」 „Hol loptad a napot?” ◇

abura-oabura-o szaszuszaszu megolajozmegolajoz 「Kikaini abura-o
szasita.」 „Megolajoztam a gépet.” ◇ abura-oabura-o si-si-
boruboru megmossamegmossa valakinekvalakinek fejétfejét 「Kjósicuno
madogaraszu-o vatte, szenszeiniszanzan abura-o
siborareta.」 „Betörtem a tanterem ablakát, ezért
a tanár megmosta a fejemet.” ◇ abura-oabura-o siborusiboru
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olajatolajat préselprésel 「Himavarino tanekara abura-o
sibotta.」 „Olajat préseltem napraforgómagból.”
◇ himavariaburahimavariabura napraforgóolajnapraforgóolaj ◇ mizuto-mizuto-
aburaabura tűztűz ésés vízvíz 「Karera-va mizuto abura-
da.」 „Ez a két ember tűz és víz.”

aburaageaburaage ◆ abura-ageabura-age ◆ sültsült szójasajtszójasajt
「Aburaage-o komakaku kizande gohanni maze-
ta.」 „Hosszúra vágott, sült szójasajtot kevertem a
rizsbe.” ◆ sült tofusült tofu
aburaaszeaburaasze ◆ verejtékverejték 「Bjónin-va aburaasze-
ga deta.」 „A beteget kiverte a verejték.”

aburaeaburae ◆ olajfestményolajfestmény ◆ olajképolajkép
aburaenoguaburaenogu ◆ olajfestékolajfesték
aburagakireruaburagakireru ◆ kifogykifogy aa szuszbólszuszból 「Jo-
runinaruto aburaga kireta kigasita.」 „Estére ki-
fogytam a szuszból.” ◆ olajozásraolajozásra vanvan szük-szük-
ségség 「Dzsitensano aburaga kireteirukara szasza-
nakucsa.」 „A biciklit meg kell olajozni, mert nyi-
korog.”

aburagamiaburagami ◆ zsírpapírzsírpapír
aburaganoruaburaganoru ◆ erejeereje teljébenteljében vanvan 「Abur-
aga notta tosi」 „kor, amikor ereje teljében van”
◆ jóljól megymegy 「Kare-va imaaburaga notteiru.」
„Neki most jól megy.” ◆ zsíroszsíros 「Aburaga notta
szakana」 „zsíros hal”

aburageaburage ◆ sült szójasajtsült szójasajt
aburagiruaburagiru ◆ erejeereje teljébenteljében vanvan ◆ zsírtólzsírtól
fénylőfénylő 「Aburagittaszúpu」 „zsírtól fénylő le-
ves”

aburaguszuriaburaguszuri ◆ gyógyírgyógyír ◆ kenőcskenőcs ◆ tapasztapasz

aburahadaaburahada ◆ zsíroszsíros bőrbőr 「Aburahadana-
nodeszuguninikibigadekitesimaimaszu.」 „Zsíros
a bőre ezért rögtön pattanásos lesz.”

aburajaaburaja ◆ olajkereskedőolajkereskedő
aburajakiireaburajakiire ◆ olajedzésolajedzés
aburakaszuaburakaszu ◆ olajpogácsaolajpogácsa
aburakeaburake ◆ olajosságolajosság
aburakeaburake ◆ zsírosságzsírosság
aburakenoaruaburakenoaru ◆ zsíroszsíros
aburakenoaruaburakenoaru ◆ olajosolajos
aburakenonaiaburakenonai ◆ szárazszáraz 「Aburakenonai ha-
da」 „száraz bőr” ◆ zsírszegényzsírszegény 「Aburakeno-
nai rjóri」 „zsírszegény étel”

aburakkoiaburakkoi ◆ olajosolajos
aburakkoiaburakkoi ◆ zsíroszsíros 「Aburakkoi sokudzsi-va
szukide-va arimaszen.」 „Nem szeretem a zsíros
ételeket.”

aburakuszaiaburakuszai ◆ zsírszagúzsírszagú 「Aburakuszai tai-
sú」 „zsírszagú test”

aburamiaburami ◆ pörcpörc ◆ tepertőtepertő ◆ töpörtőtöpörtő 「Bu-
tano aburami-o tabeta.」 „Töpörtőt ettem.” ◆ tö-tö-
pörtyűpörtyű ◆ zsíroszsíros részrész 「Aburamino ói niku」
„zsíros hús”

aburamizoaburamizo ◆ olajhoronyolajhorony
aburamoreaburamore ◆ olajszivárgásolajszivárgás
aburamusiaburamusi ◆ csótánycsótány ◆ levéltetűlevéltetű
aburanaaburana ◆ réparepceréparepce ◆ repcerepce
aburanakaaburanaka ◆ keresztesvirágúakkeresztesvirágúak
abura-oabura-o hikuhiku ◆ beolajozbeolajoz 「Furaipan-ni abura-
o hiita.」 „Beolajoztam a serpenyőt.”

abura-oabura-o nurunuru ◆ megzsírozmegzsíroz 「Pan-ni abura-o
nutta.」 „Megzsíroztam a kenyeret.”

abura-oabura-o nurunuru ◆ beolajozbeolajoz 「Buhinni abura-o
nutta.」 „Beolajoztam az alkatrészt.”

abura-oabura-o siborusiboru ◆ megmossamegmossa valakinekvalakinek fe-fe-
jétjét 「Kjósicuno madogaraszu-o vatte, szenszei-
niszanzan abura-o siborareta.」 „Betörtem a tan-
terem ablakát, ezért a tanár megmosta a fejemet.”
◆ olajatolajat préselprésel 「Himavarino tanekara abura-
o sibotta.」 „Olajat préseltem napraforgómag-
ból.”

abura-o siborukotoabura-o siborukoto ◆ fejmosásfejmosás
abura-oabura-o szaszuszaszu ◆ beolajozbeolajoz 「Kikaini abura-
o szasita.」 „Beolajozta a gépet.” ◆ megolajozmegolajoz
「Kikaini abura-o szasita.」 „Megolajoztam a gé-
pet.” ◆ olajozolajoz
aburaoszenaburaoszen ◆ olajszennyezésolajszennyezés
abura-oabura-o uruuru ◆ lopjalopja aa napotnapot 「Dokode abura-
o utteitano?」 „Hol loptad a napot?”

aburappoiaburappoi ◆ olajosolajos ◆ zsíroszsíros 「Aburappoi
sokki-o aratta.」 „Elmostam a zsíros tányérokat.”

aburasóaburasó ◆ zsíroszsíros típustípus 「Aburasóhada」 „zsí-
ros bőrtípus”

aburaszasiaburaszasi ◆ olajozókannaolajozókanna
aburazaraaburazara ◆ olajtartó tégelyolajtartó tégely
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aburazemiaburazemi ◆ aburazemiaburazemi ◆ nagynagy barnabarna kabó-kabó-
caca
abureruabureru ◆ lemaradlemarad 「Ii sigotoniaburetesimat-
ta.」 „Lemaradtam egy jó munkáról.”

aburidasiaburidasi ◆ hőhő hatásárahatására megjelenőmegjelenő titkos-titkos-
írásírás ◇ densiaburidasidensiaburidasi szteganográfiaszteganográfia
aburijakiniszurukotoaburijakiniszurukoto ◆ pörköléspörkölés
aburuaburu ◆ megkapmegkap 「Hi-va jófukuno hasi-o abut-
ta.」 „A láng megkapta a ruhája szélét.” ◆ meg-meg-
melengetmelenget 「Szutóbude te-o abutta.」 „Megme-
lengettem a kezem a kályhánál.” ◆ megpörkölmegpörköl
「Hidenori-o abutta.」 „Tűz felett megpörköltem
az algalapot.” ◆ perzselperzsel 「Niku-o hide abutta.」
„Megperzselte a húst.” ◆ pörkölpörköl 「Niku-o abut-
ta.」 „Húst pörköltem.”

aburukotoaburukoto ◆ pörköléspörkölés
abuszantoabuszanto ◆ abszintabszint
abuszóbáabuszóbá ◆ abszorberabszorber
abuszorjútoabuszorjúto ◆ abszolútabszolút
abuszutorakutoabuszutorakuto ◆ absztraktabsztrakt 「Abuszutora-
kutoáto」 „absztrakt művészet”

abuttaabutta ◆ pörköltpörkölt
acuacu ◆ nyomásnyomás 「Fukubuni acu-o kuvaeta.」
„Nyomást gyakorolt a hasára.” ◇ kóacukóacu magasmagas
feszültségfeszültség ◇ kóacukóacu magasmagas nyomásnyomás ◇ teia-teia-
cucu alacsonyalacsony feszültségfeszültség ◇ teiacuteiacu alacsonyalacsony
nyomásnyomás
acuacunoacuacuno ◆ forróforró 「Acuacunódon」 „forró
udon” ◆ halálosanhalálosan szerelmesszerelmes 「Ano
koibitodósi-va acuacuno nakada.」 „Az a pár ha-
lálosan szerelmes egymásba.”

acubottaiacubottai ◆ vaskosvaskos 「Acubottai hon」 „vas-
kos könyv” ◆ vastagvastag 「Acubottai fuku-o kitei-
ru.」 „Vastag ruha van rajtam.”

acudenkiacudenki ◆ piezoelektromosságpiezoelektromosság
acudenkókaacudenkóka ◆ piezoeffektuspiezoeffektus ◆ piezoelekt-piezoelekt-
romos hatásromos hatás
acudenoacudeno ◆ vastagvastag 「Acudenoszétá-o kita.」
„Vastag pulcsit vettem fel.”

acudensikiacudensiki ◆ piezoelektromospiezoelektromos
acudenszosiacudenszosi ◆ piezoelektromos eszközpiezoelektromos eszköz
acudzsiacudzsi ◆ vastagvastag anyaganyag 「Acudzsinokáten」
„vastag függöny”

acuenacuen ◆ hengereléshengerelés ◇ nekkan-acuennekkan-acuen meleg-meleg-
hengerléshengerlés ◇ reikan-acuenreikan-acuen hideghengerléshideghengerlés
acuenkakóacuenkakó ◆ hengerléshengerlés
acuenkóacuenkó ◆ hengerelt acélhengerelt acél
acuenkódzsóacuenkódzsó ◆ hengerműhengermű
acuenszuruacuenszuru ◆ hengerelhengerel
acugamiacugami ◆ kartonkarton ◆ kartonpapírkartonpapír ◆ kemény-kemény-
papírpapír 「Acugamikara hako-o cukutta.」 „Ke-
ménypapírból csinált dobozokat.”

acugarinoacugarino ◆ melegremelegre érzékenyérzékeny 「Kanodzso-
va acugarida.」 „Az a nő érzékeny a melegre.”

acugaruacugaru ◆ melegemelege vanvan 「Kanodzso-va acugat-
ta.」 „Melege volt.”

acugesóacugesó ◆ erőteljeserőteljes kikészítéskikészítés ◆ túlkoz-túlkoz-
metikázásmetikázás ◆ vastagvastag arcpakolásarcpakolás 「Uszug-
esóto acugesó」 „vékony és vastag arcpakolás” ◆

vastag sminkvastag smink
acugesószuruacugesószuru ◆ túlkozmetikáztúlkozmetikáz 「Kanodzso-
va icumo acugesósiteiru.」 „Mindig túlkozmeti-
kázza magát.”

acugiacugi ◆ vastag ruházatvastag ruházat
acugiriacugiri ◆ vastag szeletvastag szelet
acugiriniszuruacugiriniszuru ◆ vastagravastagra vágvág 「Niku-o acu-
girinisita.」 „Vastagra vágtam a húst.”

acugirinoacugirino ◆ vastagravastagra vágottvágott
「Acugirinobékon-o jaita.」 „Vastagra vágott sza-
lonnát sütöttem.”

acugiszuruacugiszuru ◆ melegmeleg ruhátruhát veszvesz felfel 「Acug-
isiszugita.」 „Túlságosan meleg ruhát vettem fel.”
◆ vastagvastag ruhátruhát viselvisel 「Acugisitemo szamui.」
„Ha vastag ruhát veszek is fel, fázom.”

acuiacui ◆ forróforró 「Acui nacuno hi」 „forró nyári
nap” ◆ melegmeleg ◇ acugaruacugaru melegemelege vanvan
「Kanodzso-va acugatta.」 „Melege volt.” ◇ acu-acu-
kunarukunaru melegmeleg leszlesz 「Tenki-va szamukunattari
acukunattarisiteiru.」 „Egyszer hideg van, más-
szor pedig meleg.” ◇ acukunaruacukunaru melegemelege vanvan
「Kanodzso-va szamukunattari acukunattarisite-
iru.」 „Egyszer fázik van, másszor pedig melege
van.” ◇ musiacuimusiacui füllesztően melegfüllesztően meleg
acuiacui ◆ buzgóbuzgó 「Acui sinkósin」 „buzgó hit” ◆

komolykomoly 「Acui jamai」 „komoly betegség” ◆

odaadóodaadó 「Csúszeisinno acui kasin」 „odaadó
hűbéres”
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acuiacui ❶ vastagvastag 「Acui hon」 „vastag könyv”
◆ bőkezűbőkezű 「Acui teate」 „bőkezű juttatás” ◆

mélymély 「Acui sinkósin」 „mély hit” ◆ szívélyesszívélyes
「Acui júdzsó」 „szívélyes barátság” ◆ válto-válto-
zatoszatos 「Acui szensuszó」 „változatos képességű
versenyzők” ◇ dzsógaacuidzsógaacui melegszívűmelegszívű ◇ sin-sin-
giniacuiginiacui hűségeshűséges ◇ singiniacuisinginiacui roppantroppant hű-hű-
ségességes ◇ sinkónoacuisinkónoacui erőserős vallásúvallású ◇ mune-mune-
gaacuigaacui kidomborodókidomborodó mellűmellű 「Munega acui oto-
ko」 „kidomborodó mellű férfi”

acuiacui ◆ forróforró 「Acuikóhí」 „forró kávé” ◆ szen-szen-
vedélyesvedélyes 「Acui koi」 „szenvedélyes szerelem”

acuicsisioacuicsisio ◆ forróvérűségforróvérűség
acuikiszuacuikiszu ◆ csókolózáscsókolózás
acuikiszu-o szuruacuikiszu-o szuru ◆ csókolózikcsókolózik
acuinakaacuinaka ◆ szenvedélyesszenvedélyes szerelmiszerelmi kapcso-kapcso-
latlat 「Futari-va acui nakada.」 „Szenvedélyes
szerelmi kapcsolatban vannak.”

acuiomoiacuiomoi ◆ lelkesedéslelkesedés 「Kantoku-va szens-
urani acui omoi-o cutaeta.」 „Az edző átadta lel-
kesedését a versenyzőknek.”

acujakinoacujakino ◆ vastagra vágva sültvastagra vágva sült
acukaiacukai ◆ bánásmódbánásmód 「Ano miszeno kjakuno
acukai-va varukatta.」 „Rossz volt az üzlet bánás-
módja a vevőkkel.” ◆ kezeléskezelés 「Mondaino acu-
kaiga hetada.」 „Nehezen tudom kezelni a prob-
lémákat.” ◇ acukainiszuruacukainiszuru kezelkezel 「Sútome-
va jome-o taninacukaisita.」 „Az anyós idegen-
ként kezelte a menyét.” ◇ acukainiszuruacukainiszuru bánikbánik
「Kodomoacukainiszareta.」 „Gyerekként bántak
velem.” ◇ acukainiszuruacukainiszuru veszvesz 「Dzsitensa-o
ositeiru hito-va hokósano acukaininaru.」 „A ke-
rékpárt toló embert gyalogosként veszik.” ◇ acu-acu-
kaijaszuikaijaszui könnyenkönnyen kezelhetőkezelhető 「Acukaijaszui
kamigata」 „könnyen kezelhető frizura” ◇ kja-kja-
kuacukaikuacukai vendégekkelvendégekkel valóvaló bánásmódbánásmód
「Kono misze-va kjakuacukaiga varui.」 „Ebben
az üzletben rosszul bánnak a vendégekkel.” ◇

kjakuacukaikjakuacukai vendégkéntvendégként kezeléskezelés 「Kjaku-
acukaisinaide kudaszai.」 „Kérem, ne kezeljen
vendégként!” ◇ kjakuacukaikjakuacukai vendéglátásvendéglátás
「Hidoi kjakuacukai-o uketa.」 „Borzalmas ven-
déglátásban volt részem.” ◇ kodomoacukaiszu-kodomoacukaiszu-
ruru gyerekkéntgyerekként kezelkezel 「Szega hikuikara kodo-
moacukaiszareru.」 „Kis termete miatt gyerek-
ként kezelik.” ◇ tokubecuacukaitokubecuacukai különlegeskülönleges
bánásmódbánásmód

acukaijaszuiacukaijaszui ◆ könnyenkönnyen kezelhetőkezelhető 「Acuka-
ijaszui kamigata」 „könnyen kezelhető frizura”

acukaikataacukaikata ◆ bánásmódbánásmód 「Konojóna acukai
kata-va szukide-va arimaszen.」 „Nem szeretem
az ilyen bánásmódot.”

acukainikuiacukainikui ◆ nehezennehezen kezelhetőkezelhető 「Acukai-
nikui mondai」 „nehezen kezelhető probléma” ◆

problémásproblémás 「Vatasino hada-va acukainikuide-
szu.」 „Problémás a bőröm.”

acukainiszuruacukainiszuru ◆ bánikbánik 「Kodomoacukainisza-
reta.」 „Gyerekként bántak velem.” ◆ kezelkezel
「Sútome-va jome-o taninacukaisita.」 „Az anyós
idegenként kezelte a menyét.” ◆ veszvesz
「Dzsitensa-o ositeiru hito-va hokósano acukain-
inaru.」 „A kerékpárt toló embert gyalogosként
veszik.”

acukamasiiacukamasii ◆ arcátlanarcátlan 「Acukamasii jókjú」
„arcátlan kérés” ◆ pimaszpimasz 「Acukamasii hitoda-
ne.」 „Pimasz ember.” ◆ szemtelenszemtelen ◆ vanvan ké-ké-
pepe 「Acukamasikumo kekkanno szeihin-o utta.」
„Volt képe eladni a hibás árut.” ◆ vastagbőrűvastagbőrű
「Szeidzsika-va acukamasii rencsúdane.」 „A po-
litikusok vastagbőrűek.”

acukanacukan ◆ forró szakéforró szaké
acukauacukau ◆ bánikbánik 「Hito-o kóheini acukau.」
„Igazságosan bánik az emberekkel.” ◆ foglalko-foglalko-
zikzik 「Vatasigaszono ken-o acukatteiru.」 „Én
foglalkozom azzal az üggyel.” ◆ kezelkezel 「Kono
dzsókjó-o acukaukoto-va dekinai.」 „Nem tudja
kezelni ezt a helyzetet.” ◆ tarttart 「Honten-va
denkiszeihin-o acukatteimaszen.」 „Az üzletünk
nem tart elektronikus cikkeket.” ◇ acukaikataacukaikata
bánásmódbánásmód 「Konojóna acukai kata-va szukide-
va arimaszen.」 „Nem szeretem az ilyen bánás-
módot.” ◇ acukainikuiacukainikui problémásproblémás 「Vatasino
hada-va acukainikuideszu.」 „Problémás a bő-
röm.” ◇ acukainikuiacukainikui nehezennehezen kezelhetőkezelhető
「Acukainikui mondai」 „nehezen kezelhető
probléma” ◇ acukainiszuruacukainiszuru kezelkezel 「Sútome-
va jome-o taninacukaisita.」 „Az anyós idegen-
ként kezelte a menyét.” ◇ acukainiszuruacukainiszuru bánikbánik
「Kodomoacukainiszareta.」 „Gyerekként bántak
velem.” ◇ acukainiszuruacukainiszuru veszvesz 「Dzsitensa-o
ositeiru hito-va hokósano acukaininaru.」 „A ke-
rékpárt toló embert gyalogosként veszik.” ◇ acu-acu-
kaijaszuikaijaszui könnyenkönnyen kezelhetőkezelhető 「Acukaijaszui
kamigata」 „könnyen kezelhető frizura”
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acukunaruacukunaru ◆ átforrósodikátforrósodik 「Csavanga acuku-
natta.」 „A teáscsésze átforrósodott.” ◆ felfor-felfor-
rósodikrósodik 「Szutóbuno szobaniarukabanga acuku-
natta.」 „A kályha mellett felforrósodott a tás-
kám.” ◆ felhevülfelhevül 「Tecu-va acukunaruto akaku
kagajaki hadzsimeru.」 „Ha felhevül a vas, vörö-
sen izzani kezd.” ◆ hevülhevül 「Gensiro-va acuku-
nattekiteiru.」 „A reaktor magas hőmérsékletre
hevült.” ◆ melegemelege vanvan 「Kanodzso-va szamuku-
nattari acukunattarisiteiru.」 „Egyszer fázik van,
másszor pedig melege van.” ◆ melegmeleg leszlesz
「Tenki-va szamukunattari acukunattarisitei-
ru.」 „Egyszer hideg van, másszor pedig meleg.”
◇ mabutagaacukunarumabutagaacukunaru könnyekkönnyek tolulnaktolulnak aa
szemébeszemébe 「Kanasiitoki-va mabutaga acukuna-
ru.」 „Amikor bánatos vagyok, könnyek tolulnak
a szemembe.” ◇ megasiragaacukunarumegasiragaacukunaru
könnyekkönnyek szöknekszöknek aa szemébeszemébe 「Mukasino
sasin-o mite megasiraga acukunatta.」 „Amikor
a régi fényképet néztem, könnyek szöktek a sze-
membe.” ◇ megasiragaacukunarumegasiragaacukunaru megható-megható-
dikdik 「Kodomotacsinoarigatótoiu kotobani mega-
siraga acukunatta.」 „Meghatódtam, amikor a
gyerekek köszönetet mondtak.” ◇ megasiraga-megasiraga-
acukunarujónaacukunarujóna könnyfakasztókönnyfakasztó 「Megasiraga
acukunarujóna sószecu」 „könnyfakasztó regény”

acukurusiiacukurusii ◆ fullasztófullasztó 「Kono nacu-va acuku-
rusii.」 „Ez a nyár fullasztó.” ◆ lélegeznilélegezni semsem
engedenged 「Kare-va szekkjógamasikute acukurusii
hitoda.」 „A kioktatásától lélegzethez sem jutok.”

acumariacumari ◆ befolyásbefolyás 「Kifukinno acumari guai-
va dódeszuka?」 „Mennyi adomány folyt már
be?” ◆ csoportosuláscsoportosulás 「Hitono acumari」
„emberek csoportosulása” ◆ eljöveteleljövetel 「Ame-
notame mojoosino acumari-va varukatta.」 „Az
eső miatt kevesen jöttek el a rendezvényre.” ◆

gyűlésgyűlés 「Acumarini konai hitoga ókatta.」 „A
gyűlésen sokan nem jelentek meg.” ◆ összejö-összejö-
vetelvetel 「Kore-va maisúno acumarideszu.」 „Ez
heti összejövetel.” ◆ összességösszesség 「Szuna-va csi-
iszana cubuno acumarideszu.」 „A homok apró
homokszemek összessége.” ◆ tömörüléstömörülés 「Kono
szosiki-va dóbucuaikókano acumarideszu.」 „Ez a
szervezet az állatbarátok tömörülése.”

acumaruacumaru ◆ befolyikbefolyik 「Hjakuninkara acumatta
kingaku」 „száz embertől befolyt összeg” ◆ egy-egy-
begyűlikbegyűlik 「Kekkonsikini sinszekiga acumatta.」
„Lakodalomkor egybegyűlt a rokonság.” ◆ gyü-gyü-
lekeziklekezik 「Szorani kumoga acumatteita.」 „Fel-

hők gyülekeztek az égen.” ◆ gyűlikgyűlik 「Kurumano
okane-va acumaricucuaru.」 „Gyűlik a pénz a ko-
csira.” ◆ kivonulkivonul 「Vakamono-va kóenni acu-
matta.」 „A fiatalok kivonultak a parkba.” ◆ kon-kon-
centrálódikcentrálódik 「Sihon-va ikkasoni acumatta.」
„A tőke egy helyen koncentrálódott.” ◆ összefutösszefut
「Tecudó-va sutode acumaru.」 „A vasútvonalak
a fővárosban futnak össze.” ◆ összegyűlikösszegyűlik
「Kjakuga acumattekita.」 „Összegyűltek a ven-
dégek.” ◆ összejönösszejön 「Szeitotacsi-va kóteini acu-
matta.」 „A diákok összejöttek az iskolaudvaron.”
◆ összesereglikösszesereglik 「Zenkokukara hitoga acu-
matta.」 „Az ország minden részéből összesereg-
lettek az emberek.” ◆ összpontosulösszpontosul 「Csidzsi-
szenni csúmokuga acumatta.」 „A polgármesteri
választásokra összpontosult a figyelem.” ◆ tömö-tömö-
rülrül 「Onadzsi sugino hitoga hitotóni acumatteki-
ta.」 „Az azonos elvűek egy pártba tömörültek.” ◇

acumattekuruacumattekuru összeverődikösszeverődik 「Jadzsiuma-va
acumattekita.」 „Összeverődött néhány bámész-
kodó.” ◇ mavariniacumarumavariniacumaru környékezkörnyékez ◇ rui-orui-o
motteacumarumotteacumaru hasonszőrűekhasonszőrűek összetarta-összetarta-
naknak 「Varumonodósi-va rui-o motte acumaru.」
„A rossz emberek összetartanak.”

acumattekuruacumattekuru ◆ odasereglikodasereglik 「Macuri-o mi-
ni tókukaramo hitoga acumattekita.」 „A feszti-
válra messze földről is odasereglettek az embe-
rek.” ◆ összeverődikösszeverődik 「Jadzsiuma-va acumat-
tekita.」 „Összeverődött néhány bámészkodó.”

acumeruacumeru ◆ beszedbeszed 「Súgakurjokóno okane-o
acumeta.」 „Beszedtem a pénzt az osztálykirán-
dulásra.” ◆ egybegyűjtegybegyűjt 「Ocsi ba-o ih-ka soni
acumeta.」 „Egybegyűjtöttem a száraz falevele-
ket.” ◆ gyűjtgyűjt 「Dzsóhó-o acumeteiru.」 „Infor-
mációt gyűjtök.” ◆ odacsődítodacsődít 「Ógoe-o agete
jadzsiuma-o acumeta.」 „Kiabálásával odacsődí-
tette az embereket.” ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Icsibano-
mosiroi dzsódan-o acumetekita.」 „Összegyűjtöt-
te a legjobb vicceket.” ◆ összehordösszehord 「Kazega
ocsi ba-o ih-kasoni acumeta.」 „A szél összehord-
ta a lehullott faleveleket.” ◆ összeszedösszeszed 「Ieno
maenogomi-o acumeta.」 „Összeszedtem a sze-
metet a ház előtt.” ◆ összeverbuválösszeverbuvál
「Borantia-o acumeta.」 „Összeverbuválta az ön-
kénteseket.” ◇ kakiacumerukakiacumeru összekaparösszekapar
「Gomi-o kaki acumeta.」 „Összekapartam a sze-
metet.” ◇ kakiacumerukakiacumeru összeszedösszeszed 「Boranti-
o nan-ninka kaki acumeta.」 „Összeszedtem né-
hány önkéntest.” ◇ csúmoku-ocsúmoku-o acumeruacumeru figyel-figyel-
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metmet kapkap 「Atarasii csirjóhó-va csúmoku-o
acumeteiru.」 „Figyelmet kapott egy új gyógy-
mód.” ◇ ninki-oninki-o acumeruacumeru egyreegyre népszerűbbnépszerűbb
「Konoapuri-va szaikinninki-o acumeteiru.」 „Ez
az applikáció mostanában egyre népszerűbb.” ◇

hitai-ohitai-o acumeruacumeru összedugjákösszedugják aa fejüketfejüket
「Hitai-o acumete szódansita.」 „Összedugták a
fejüket, hogy tanácskozzanak.”

acumeteacumete ◆ összeössze
acumiacumi ◆ gazdagsággazdagság 「Kono nikomino adzsini-
va acumigaaru.」 „Ez a főzelék ízgazdag.” ◆ mélymély
értelműségértelműség 「Kareno si-va acumigaaru.」 „A
versei mély értelműek.” ◆ vastagságvastagság 「Kabeno
acumi-va tatta dzsuh-szencsidatta.」 „A fal vas-
tagsága csupán tíz centi volt.”

acumigesiacumigesi ◆ sertés máksertés mák
acumonoacumono ◆ forró levesforró leves
acumononikoritenamaszu-oacumononikoritenamaszu-o fukufuku ◆ akiaki egy-egy-
szerszer megégettemegégette magát,magát, mindigmindig félnifélni fogfog aa
tűztőltűztől
acumoriszóacumoriszó ◆ papucskosborpapucskosbor ◇ karafutoa-karafutoa-
cumoriszócumoriszó boldogasszonyboldogasszony papucsapapucsa ◇ kara-kara-
futoacumoriszófutoacumoriszó erdei papucskosborerdei papucskosbor
acunuriacunuri ◆ vastag festésvastag festés
acunuriszuruacunuriszuru ◆ vastagon kikenvastagon kiken
acuraeacurae ◆ megrendelésmegrendelés ◇ oacuraenooacuraeno mértékmérték
utániutáni 「Oacuraenoszúcu」 „mérték utáni öl-
töny”

acuraemukinoacuraemukino ◆ kifogástalankifogástalan
「Konodoreszu-va pátinioacurae mukida.」 „Ez a
ruha a partira kifogástalan.” ◆ legmegfelelőbblegmegfelelőbb
「Kono sigotoni acurae mukino hito」 „legmeg-
felelőbb ember a munkához” ◇ oacuraemuki-oacuraemuki-
nono ideálisideális 「Oacurae mukino dzsókjó」 „ideális
helyzet” ◇ oacuraemukinooacuraemukino tökéletestökéletes 「Kon-
szátoni oacurae mukinodoreszu」 „koncertre tö-
kéletes öltözék”

acuraeruacuraeru ◆ csináltatcsináltat
「Dzsibunnotameniszukáto-o acuraeta.」 „Csi-
náltattam egy szoknyát magamnak.” ◆ összeütösszeüt
「Haha-va kjúna raikjakuniszaszatto sokudzsi-o
acuraeta.」 „A váratlan vendégeknek az anyám
összeütött valamit.”

acurekiacureki ◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Szeidzsikano
aidade-va acurekiga sódzsita.」 „Nézeteltérés tá-
madt a politikusok között.” ◆ súrlódássúrlódás 「Soku-

bano acureki-o szakeru.」 „Kerüli a súrlódásokat
a munkahelyén.”

acurjokuacurjoku ◆ kényszerkényszer 「Ojakarano acurjokuni
kuh-sita.」 „Engedett a szülői kényszernek.” ◆

nyomásnyomás 「Taijano kúkino acurjoku-o hakatta.」
„Megmértem a levegő nyomását a kerékben.” ◇

dócsóacurjokudócsóacurjoku alkalmazkodásialkalmazkodási kényszerkényszer
「Nihondzsin-va dócsóacurjokuga cujoi.」 „A ja-
pánoknál nagy az alkalmazkodási kényszer.”

acurjokudantaiacurjokudantai ◆ befolyásosbefolyásos szervezetszervezet
「Aru acurjokudantai-va hóricuno kaiszei-o szei-
kószaszeta.」 „Egy befolyásos szervezet kicsikart
egy törvényváltozást.” ◆ erőszakszervezeterőszakszervezet
「Guntai-va szeifuno acurjokudantaideszu.」 „A
hadsereg az állam erőszakszervezete.”

acurjokugakuvavaruacurjokugakuvavaru ◆ nyomásnyomás aláalá kerülkerül
「Jókini acurjokuga kuvavatta.」 „A tartály nyo-
más alá került.”

acurjokugamaacurjokugama ◆ kuktakukta
acurjokujókiacurjokujóki ◆ nyomástartónyomástartó edényedény ◆ nyo-nyo-
mástartómástartó tartálytartály ◆ reaktortartályreaktortartály ◆ túl-túl-
nyomásos kamranyomásos kamra
acurjokukakuhekiacurjokukakuheki ◆ túlnyomásostúlnyomásos kabinkabin vá-vá-
laszfalalaszfala
acurjokukeiacurjokukei ◆ manométermanométer ◆ nyomásmérőnyomásmérő
acurjokunabeacurjokunabe ◆ kuktakukta 「Acurjokunabekara
dzsóki-o nuita.」 „Kiengedtem a gőzt a kuktából.”

acurjoku-oacurjoku-o kakerukakeru ◆ nyomástnyomást gyakorolgyakorol
「Dzsósi-va vatasini acurjoku-o kaketa.」 „A fő-
nököm nyomást gyakorol rám.”

acurjoku-oacurjoku-o kuvaerukuvaeru ◆ nyomástnyomást adad 「Odeini
acurjoku-o kuvaete mizu-o sibori dasita.」 „Az
iszapra nyomást adva kiszorítottam belőle a vi-
zet.” ◆ nyomástnyomást gyakorolgyakorol 「Szeifuni acurjoku-
o kuvaeta.」 „Nyomást gyakorolt a kormányra.”

acurjokupotensaruacurjokupotensaru ◆ nyomáspotenciálnyomáspotenciál
acurjokusikenacurjokusiken ◆ nyomáspróbanyomáspróba
acurjokutoranszudjúszáacurjokutoranszudjúszá ◆ nyomástávadónyomástávadó
acuszaacusza ◆ forróságforróság 「Acuszadememaigasita.」
„A forróságban megszédültem.” ◆ hőséghőség 「Kono
szansúkan-va kibisii acuszaga cuzuiteiru.」 „Az
elmúlt három héten kegyetlen hőség volt.” ◆ me-me-
legleg 「Acuszade aszega nagareta.」 „A melegtől
izzadtam.” ◇ acusza-oacusza-o kandzsirukandzsiru melegemelege vanvan

1414 acumete acumete – acusza acusza AdysAdys



acuszaacusza ◆ vastagságvastagság 「Acusza szanszencsino
hon」 „három centis vastagságú könyv”

acusza-o kandzsiruacusza-o kandzsiru ◆ melege vanmelege van
acuzokonoacuzokono ◆ vastagvastag talpútalpú 「Acuzokono
kucu-o haita.」 „Vastag talpú cipőt húztam.”

acscsakuacscsaku ◆ krimpeléskrimpelés
acscsakupencsiacscsakupencsi ◆ krimpelő fogókrimpelő fogó
acscsakutaipukonekutaacscsakutaipukonekuta ◆ krimpelhetőkrimpelhető
csatlakozócsatlakozó
acscsakutansiacscsakutansi ◆ kábelsarukábelsaru ◆ sarusaru ◆ sze-sze-
mes sarumes saru
acscsiacscsi ◆ ottott 「Megane-va acscsiniarujo!」 „Ott
van a szemüveged!”

acscsikocscsiacscsikocscsi ◆ erre-arraerre-arra 「Kuma-va acscsi-
kocscsi tabe mono-o motometeszamajotta.」 „A
medve ételt keresvén erre-arra barangolt.” ◆

imitt-amottimitt-amott 「Acscsikocscsi hanaga szaiteita.」
„Imitt-amott virágok nyíltak.” ◆ itt-ottitt-ott
「Zubon-niacscsikocscsi anaga aiteita.」 „A nad-
rág itt-ott lyukas volt.” ◆ keresztül-kasulkeresztül-kasul
「Kuni-o acscsikocscsi rjokósi mavatta.」
„Keresztül-kasul utaztam az országban.” ◆ min-min-
denfelédenfelé 「Kare-va acscsikocscsimita.」 „Min-
denfelé nézett.” ◆ összevisszaösszevissza 「Acscsikocscsi
hasitta.」 „Összevissza szaladgált.” ◆ szerte-szerte-
széjjelszéjjel 「Mono-o acscsikocsini csirakasiteiru.」
„Szerteszéjjel hagyja a holmiját.”

acscsikocscsikaraacscsikocscsikara ◆ néhonnannéhonnan 「Acscsi-
kocscsikara dzsúno otoga kikoeta.」 „Néhonnan
lövés hallatszott.”

acscsi-oacscsi-o ◆ odaoda 「Acscsi-o muite!」 „Oda nézz!”

ácseríácserí ◆ íjászatíjászat
ácsiácsi ◆ hazafutáshazafutás 「Ácsi-o hanacu.」 „Hazafu-
tást üt.” ◆ ívív ◇ gosikku-ácsigosikku-ácsi csúcsívcsúcsív ◇ bate-bate-
ikeiácsiikeiácsi patkópatkó alakúalakú ívív ◇ han-en-ácsihan-en-ácsi fél-fél-
körívkörív
ácsibisoppuácsibisoppu ◆ érsekérsek
acsíbumento-teszutoacsíbumento-teszuto ◆ teljesítménytesztteljesítményteszt

ácsigataácsigata ◆ íveltívelt 「Ácsi gatatendzsó」 „ívelt
mennyezet”

ácsikjóácsikjó ◆ boltozatos hídboltozatos híd ◆ ívhídívhíd
acsikocsiacsikocsi ◆ ide-odaide-oda 「Acsikocsi iku.」 „Ide-
oda megy.” ◆ itt-ottitt-ott 「Puszutade-va acsikocsi-
niikucukano jabugaatta.」 „A pusztában itt-ott

volt egy-két bokor.” ◆ mindenüttmindenütt 「Csúsadzsó-
va acsikocsiaru.」 „Mindenütt van parkoló.”

acsikocsikakemavaruacsikocsikakemavaru ◆ rohangálrohangál 「Buhin-o
kaótoacsikocsi kake mavatteita.」 „Egy alkatrész
után rohangáltam.”

acsikocsikakuacsikocsikaku ◆ szétkaparszétkapar
acsikocsikaraacsikocsikara ◆ mindenhonnanmindenhonnan 「Kekkonsik-
iniacsikocsikara hitoga kita.」 „Mindenhonnan
jöttek az esküvőre az emberek.”

acsikocsiniacsikocsini ◆ szanaszétszanaszét 「Hejanoacsikocsi-
nikonpjútano buhinjarakéburujaraga korogat-
temaszu.」 „A szobában szanaszét hevernek a
számítógép-alkatrészek és kábelek.”

acsikocsiszavaruacsikocsiszavaru ◆ megtapogatmegtapogat 「Itai asi-o
acsikocsi szavatta.」 „Megtapogatta a fájós lábát.”

acsikocsiszuruacsikocsiszuru ◆ csapongcsapong 「Hanasigaacsiko-
csisita.」 „A történet csapongott.”

acsiraacsira ◆ azaz 「Acsira-va heisano szeihindeszu.」
„Az a mi termékünk.” ◆ másikmásik félfél 「Genzai,
acsirano hendzsi-o matteimaszu.」 „Most a másik
fél válaszát várom.” ◆ ottott 「Acsirano kata-va da-
redeszuka?」 „Ki az ott?” ◇ acsiragaerinoacsiragaerino kül-kül-
földrőlföldről hazatérthazatért 「Acsira gaerino hito」 „kül-
földről hazatért ember” ◇ acsiraniacsirani inneninnen
「Acsirani ikinaszai!」 „Menj innen!”

acsiragaerinoacsiragaerino ◆ külföldrőlkülföldről hazatérthazatért 「Acsi-
ra gaerino hito」 „külföldről hazatért ember”

acsiragavaacsiragava ◆ odaátodaát 「Kono hodó-va acsira ga-
vajori hitoga szukunai.」 „Ezen a járdán kevesebb
a gyalogos, mint odaát.”

acsirakocsiraacsirakocsira ◆ imitt-amottimitt-amott 「Acsirakocsira
hanaga szaiteiru.」 „Imitt-amott virágok nyíl-
nak.” ◆ itt-ottitt-ott 「Macsinoacsirakocsiranikuri-
szumaszuiruminésonga dekita.」 „A város itt-ott
karácsonyi díszkivilágítást kapott.”

acsiramonoacsiramono ◆ külföldi holmikülföldi holmi
acsiraniacsirani ◆ arraarra 「Acsirani muite kudaszai!」
„Forduljon arra, kérem!” ◆ inneninnen 「Acsirani iki-
naszai!」 „Menj innen!” ◆ odaoda 「Acsirani idósite
kudaszai!」 „Kérem, menjenek oda!”

acsira-oacsira-o taterebakocsiragatatazutaterebakocsiragatatazu ◆ nemnem
lehet mindenki kedvében járnilehet mindenki kedvében járni
acsisiszeiacsisiszei ◆ szubletálisszubletális
ácsiszutoácsiszuto ◆ előadóművészelőadóművész ◆ művészművész
ácsizanácsizan ◆ kézműveskézműves
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acsókantaiacsókantai ◆ szublitorálisszublitorális
adaada ◆ hiábavalósághiábavalóság ◇ adaniszuruadaniszuru veszen-veszen-
dőbedőbe hagyjahagyja mennimenni 「Dzsinszei-o adanisitesi-
mau.」 „Veszendőbe hagyja menni az életét.” ◇

adajaoroszokaadajaoroszoka semmibesemmibe vételvétel 「Kareno
kotoba-va adaja oroszokani dekinai.」 „Nem sza-
bad semmibe venni a szavait.”

adaada ◆ bosszúbosszú 「Ada-o ucu」 „bosszút áll” ◆ el-el-
lenséglenség 「Csicsino ada」 „apám ellensége” ◆ ha-ha-
ragrag ◆ haragosharagos 「Daiszukina aitega dzsibunno
adaninatta.」 „Haragosommá vált, akit nagyon
szerettem.” ◆ kárkár 「Dzsibunno sinszecu-va ada-
tonatta.」 „Káromra vált a kedvességem.” ◆

rosszindulatrosszindulat ◆ sérelemsérelem 「Mukasino ada-o ka-
esita.」 „Megbosszulta régi sérelmét.” ◇ adato-adato-
narunaru elleneellene dolgozikdolgozik 「Kareno sódzsikisza-va
adatonatta.」 „A becsületessége ellene dolgozott.”
◇ adatonaruadatonaru csakcsak ártárt 「Kareno dzsogenga
adatonatta.」 „Jóhiszemű tanácsa csak ártott.” ◇

ada-oada-o ucuucu bosszútbosszút álláll 「Csicsino ada-o utta.」
„Bosszút állt apja haláláért.” ◇ ada-oada-o kaeszukaeszu
bosszútbosszút álláll 「Ojano ada-o kaesita.」 „Bosszút
álltam a szüleimet ért sérelemért.” ◇ ada-oada-o ka-ka-
eszueszu viszonozviszonoz 「On-o adade kaesita.」 „Go-
noszsággal viszonozta a szívességet.” ◇ ada-oada-o na-na-
szuszu rosszatrosszat tesztesz 「Akudoi szeidzsika-va ko-
kuminni ada-o nasita.」 „A tisztességtelen politi-
kus rosszat tett a néppel.” ◇ on-oon-o adadekaeszuadadekaeszu
gonoszsággalgonoszsággal viszonozzaviszonozza aa jótettetjótettet ◇ na-na-
szakemoszugurebaadatonaruszakemoszugurebaadatonaru károskáros aa túl-túl-
zott együttérzészott együttérzés
adabanaadabana ◆ meddőmeddő virágvirág ◆ rövidrövid életűéletű virágvirág
◆ tiszavirágtiszavirág életélet ◇ adabananiovaruadabananiovaru semmisemmi
semsem leszlesz belőlebelőle 「Szono keikaku-va ada banani
ovatta.」 „Semmi sem lett a tervből.”

adabananiovaruadabananiovaru ◆ semmisemmi semsem leszlesz belőlebelőle
「Szono keikaku-va ada banani ovatta.」 „Semmi
sem lett a tervből.”

adacsikuadacsiku ◆ Adacsi kerületAdacsi kerület
adadzsioadadzsio ◆ adagioadagio ◆ lassanlassan
adádzsoadádzso ◆ adagioadagio ◆ lassanlassan
adajaoroszokaadajaoroszoka ◆ semmibesemmibe vételvétel 「Kareno
kotoba-va adaja oroszokani dekinai.」 „Nem sza-
bad semmibe venni a szavait.”

adakkjúadakkjú ◆ részleges ficamrészleges ficam
adamuadamu ◆ ÁdámÁdám 「Adamutoivu」 „Ádám és Éva”

adanaadana ◆ szerelmi pletykaszerelmi pletyka

adanaadana ◆ csúfnévcsúfnév ◆ gúnynévgúnynév ◆ ragadvány-ragadvány-
névnév
adana-oadana-o cukerucukeru ◆ csúfolcsúfol 「Dókjúszeini kata-
menoboszutoada na-o cukerareta.」 „Az osztály-
társai Félszemű Serffnek csúfolták.”

adaniszuruadaniszuru ◆ veszendőbeveszendőbe hagyjahagyja mennimenni
「Dzsinszei-o adanisitesimau.」 „Veszendőbe
hagyja menni az életét.”

ada-o hódzsiruada-o hódzsiru ◆ bosszút állbosszút áll
ada-oada-o kaeszukaeszu ◆ bosszútbosszút álláll 「Ojano ada-o
kaesita.」 „Bosszút álltam a szüleimet ért sérele-
mért.” ◆ viszonozviszonoz 「On-o adade kaesita.」 „Go-
noszsággal viszonozta a szívességet.”

ada-oada-o naszunaszu ◆ rosszatrosszat tesztesz 「Akudoi
szeidzsika-va kokuminni ada-o nasita.」 „A tisz-
tességtelen politikus rosszat tett a néppel.”

adaoroszokaadaoroszoka ◆ semmibe vételsemmibe vétel
ada-oada-o ucuucu ◆ bosszútbosszút álláll 「Csicsino ada-o ut-
ta.」 „Bosszút állt apja haláláért.”

adappoiadappoi ◆ elbűvölőelbűvölő 「Adappoi on-na」 „elbű-
völő nő” ◆ igézőigéző ◆ szexiszexi
adaputáadaputá ◆ adapteradapter ◇ dengen-adaputádengen-adaputá há-há-
lózatilózati adapteradapter 「Nótopaszokon-o dengen-
adaputáni cunaida.」 „A hálózati adaptert a lap-
tophoz csatlakoztattam.”

adarutoadaruto ◆ felnőttfelnőtt
adarutoeigaadarutoeiga ◆ korhatáros filmkorhatáros film
adarutogémuadarutogému ◆ felnőttjátékfelnőttjáték
adaszuruadaszuru ◆ bántbánt
adatonaruadatonaru ◆ csakcsak ártárt 「Kareno dzsogenga
adatonatta.」 „Jóhiszemű tanácsa csak ártott.” ◆

elleneellene dolgozikdolgozik 「Kareno sódzsikisza-va adato-
natta.」 „A becsületessége ellene dolgozott.”

adaucsiadaucsi ◆ bosszúbosszú ◆ megtorlásmegtorlás ◆ vérbosszúvérbosszú

adaucsi-oadaucsi-o szuruszuru ◆ megbosszulmegbosszul 「Csicsino
adaucsi-o sita.」 „Megbosszultam apám halálát.”

adejakanaadejakana ◆ bájosbájos 「Adejakana hohoemi」
„bájos mosoly” ◆ elbűvölőelbűvölő 「Adejakana on-na」
„elbűvölő nő”

adeninadenin ◆ adeninadenin
adenoidoadenoido ◆ orrmandulaorrmandula 「Adenoido-o szecu-
dzsosita.」 „Kivették az orrmanduláját.” ◆

orrmandula-nagyobbodásorrmandula-nagyobbodás
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adenosin-nirinszanadenosin-nirinszan ◆ adenozin-difoszfátadenozin-difoszfát
adenosinrinszanadenosinrinszan ◆ adenozin-monofoszfátadenozin-monofoszfát
adenosinszanrinszanadenosinszanrinszan ◆ adenozin-adenozin-
trifoszfáttrifoszfát
adobaiszuadobaiszu ◆ tanácstanács
「Tomodacsikaraadobaiszu-o uketa.」 „Tanácsot
kaptam a barátomtól.”

adobaiszu-oadobaiszu-o szuruszuru ◆ tanácsottanácsot adad
「Tomodacsiniiiadobaiszu-o sita.」 „Jó tanácsot
adtam a barátomnak.”

adobaiszuszuruadobaiszuszuru ◆ tanácsoltanácsol 「Kono kabu-o
kavanai hógaiitoadobaiszusita.」 „Azt tanácsol-
tam, hogy ne vegye meg a részvényt.”

adobaiszuszurutagaruadobaiszuszurutagaru ◆ szeretszeret tanácso-tanácso-
katkat osztogatniosztogatni 「Kare-va adobaiszusitagaru
hitoda.」 „Az a férfi szeret tanácsokat osztogatni.”

adobaizáadobaizá ◆ tanácsadótanácsadó
adobantédzsiadobantédzsi ◆ előnyelőny
adobencsáadobencsá ◆ kalandkaland
adobencságémuadobencságému ◆ kalandjátékkalandjáték
adobencsá-pákuadobencsá-páku ◆ kalandparkkalandpark
adobentoadobento ◆ adventadvent
adobentokarendáadobentokarendá ◆ adventiadventi kalendáriumkalendárium ◆

adventi naptáradventi naptár
adobentoríszuadobentoríszu ◆ adventi koszorúadventi koszorú
adokenaiadokenai ◆ angyaliangyali 「Adokenai kaode nete-
iru.」 „Angyali arccal alszik.” ◆ ártatlanártatlan
「Adokenai kao」 „ártatlan arc” ◆ gyermeteggyermeteg
「Adokenai hohoemi」 „gyermeteg mosoly” ◆

szendeszende 「Adokenai sódzso」 „szende kislány”

adokenaszaadokenasza ◆ gyermeteg ártatlansággyermeteg ártatlanság
adominiszutorétáadominiszutorétá ◆ adminisztrátoradminisztrátor ◇

siszutemu-adominiszutorétásiszutemu-adominiszutorétá rendszergaz-rendszergaz-
dada
adoniszuadoniszu ◆ AdoniszAdonisz
adópengéadópengé ◆ adópengőadópengő
ado-raitáado-raitá ◆ reklámszövegíróreklámszövegíró
adorenarinadorenarin ◆ adrenalinadrenalin ◆ mellékvesevelőmellékvesevelő
hormonjahormonja
adoreszuadoreszu ◆ címcím ◇ domein-adoreszudomein-adoreszu tarto-tarto-
mánycímmánycím ◇ nettováku-adoreszunettováku-adoreszu hálózatihálózati
címcím
adoreszucsóadoreszucsó ◆ címjegyzékcímjegyzék
adoribuadoribu ◆ improvizálásimprovizálás ◆ rögtönzésrögtönzés

adoribudeadoribude ◆ rögtönözverögtönözve 「Adoribude kotae-
ta.」 „Rögtönözve válaszoltam.”

adoribuongakuadoribuongaku ◆ improvizációimprovizáció
adoribuongaku-oadoribuongaku-o kanaderukanaderu ◆ bazseválbazsevál
「Dzsipusíbando-va adoribu ongaku-o kanadete-
ita.」 „A cigányok bazseváltak.” ◆ improvizálimprovizál
「Dzsazubando-va adoribu ongaku-o kanadete-
ita.」 „A dzsesszegyüttes improvizált.”

adzsariadzsari ◆ ácsárjaácsárja ◆ buddhista tanítóbuddhista tanító
adzsiadzsi ◆ érdekességérdekesség 「Adzsinoaru hito」 „ér-
dekes ember” ◆ ízíz 「Konovain-va hidoi adzsi-
da.」 „Ennek a bornak borzasztó íze van!” ◆

ízességízesség 「Adzsinoaru buntai」 „ízes stílus” ◆

vonzerővonzerő 「Adzsinoaru kao-o siteiru.」 „Vonzó
arca van.” ◆ zamatzamat ◇ adzsigauszuiadzsigauszui gyengegyenge
ízűízű 「Konodzsúszu-va adzsiga uszui.」 „Ennek
a gyümölcslének gyenge íze van.” ◇ adzsigau-adzsigau-
szuiszui gyengéngyengén fűszerezettfűszerezett 「Konoszúpu-va
adzsiga uszui.」 „Ez a leves gyengén fűszerezett.”
◇ adzsigaocsiruadzsigaocsiru rosszrossz leszlesz azaz ízeíze 「Kono
kaisanocsoko-va adzsiga ocsita.」 „Rossz ízű lett
ennek a gyártónak a csokija.” ◇ adzsigakoiadzsigakoi tö-tö-
ménymény ízűízű 「Konodzsúszu-va adzsiga koi.」 „En-
nek a gyümölcslének tömény íze van.” ◇ adzsi-adzsi-
gakoigakoi erősenerősen fűszerezettfűszerezett 「Konoszúpu-va
adzsiga koi.」 „Ez a leves erősen fűszerezett.” ◇

adzsigacuiteiruadzsigacuiteiru fűszerezettfűszerezett 「Kono rjóri-va
adzsiga cuiteikara nanimo irenakutemoii.」 „Ne
tegyél erre az ételre semmit, mert már fűszere-
zett!” ◇ adzsigajoiadzsigajoi jóízűjóízű 「Adzsiga joi tabe
mono」 „jóízű étel” ◇ adzsigavakaranaiadzsigavakaranai nemnem
élveziélvezi 「Kare-va kono honno adzsiga vakara-
nai.」 „Nem élvezi ezt a könyvet.” ◇ adzsiga-adzsiga-
vakaranaivakaranai értért 「Kare-va júmoano adzsiga va-
karu.」 „Ő érti a viccet.” ◇ adzsinaadzsina okosokos
「Adzsinakoto-o iu.」 „Okos dolgot mond.” ◇

adzsimoszokkemonaiadzsimoszokkemonai unalmasunalmas ◇ adzsi-adzsi-
moszokkemonaimoszokkemonai sese íze,íze, sese bűzebűze
「Konodezain-va adzsimo szokkemonai.」 „En-
nek a formatervnek se íze, se bűze.” ◇ adzsi-oadzsi-o
osieruosieru megkóstoltatmegkóstoltat 「Mucsino adzsi-o osie-
tejaru!」 „Majd én megkóstoltatom veled a kor-
bácsot!” ◇ adzsi-oadzsi-o oboeruoboeru megismerimegismeri azaz ízétízét
「Hitono adzsi-o oboeta kuma-va kikendeszu.」
„Veszélyes az a medve, amelyik megismerte az
emberhús ízét.” ◇ adzsi-oadzsi-o simerusimeru megízlelmegízlel
「Icsidotobakuno adzsi-o simerutojamerare-
nai.」 „Ha egyszer megízleled a hazárdjátékot,
nem tudsz leszokni róla.” ◇ adzsi-oadzsi-o sirusiru meg-meg-
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ismeriismeri azaz ízétízét 「Haibokuno adzsi-o sitta.」
„Megismertem a vereség ízét.” ◇ adzsi-oadzsi-o cukerucukeru
ízesítízesít 「Jakinikuni sioadzsi-o cuketa.」 „Sóval
ízesítettem a sült húst.” ◇ adzsi-oadzsi-o totonoerutotonoeru
állítállít azaz ízénízén 「Siodeszúpuno adzsi-o totono-
eta.」 „Sóval állítottam a leves ízén.” ◇ adzsi-adzsi-
oo mirumiru megkóstolmegkóstol 「Szúpuno adzsi-o mita.」
„Megkóstoltam a levest.” ◇ otonanoadzsiotonanoadzsi fel-fel-
nőtteknőttek általáltal kedveltkedvelt ízíz ◇ ofukuronoadzsiofukuronoadzsi
gyermekkorigyermekkori ízíz ◇ ofukuronoadzsiofukuronoadzsi édes-édes-
anyámanyám főztjénekfőztjének ízeíze ◇ ofukuronoadzsiofukuronoadzsi
édesanyámédesanyám főztjefőztje 「Kono rjóri-va ofukurono
adzsi-o omoi daszaszeru.」 „Ez az étel édesanyám
főztjére emlékeztet.” ◇ on-nanoadzsi-oon-nanoadzsi-o sirusiru
előszörelőször vanvan dolgadolga nővelnővel 「Kare-va dzsúrok-
uszaide on-nano adzsi-o sitta.」 „16 éves korában
volt először dolga nővel.” ◇ kakiadzsigaiikakiadzsigaii szé-szé-
penpen fogfog 「Konopen-va kaki adzsigaii.」 „Ez a
toll szépen fog.” ◇ kakiadzsivaruikakiadzsivarui csúnyáncsúnyán
fogfog 「Konopen-va kaki adzsivarui.」 „Ez a toll
csúnyán fog.” ◇ kireadzsigajoikireadzsigajoi éleséles
「Konohaszami-va kire adzsigaii.」 „Ez az olló
éles.” ◇ kireadzsigavarukunarukireadzsigavarukunaru kimegykimegy azaz
éleéle 「Hócsó-va kire adzsiga varukunatta.」 „A
konyhakésnek kiment az éle.” ◇ sioadzsinosioadzsino sóssós
「Sioadzsinokukkí」 „sós aprósütemény” ◇ sio-sio-
adzsinoadzsino sózottsózott 「Sioadzsinopínacu」 „sózott
földimogyoró” ◇ sójuadzsisójuadzsi szójaízszójaíz ◇ miszoa-miszoa-
dzsidzsi miszoízmiszoíz
adzsiadzsi ◆ agitációagitáció ◇ adzsienzecuadzsienzecu propagan-propagan-
dabeszéddabeszéd ◇ adzsienzecuadzsienzecu felbujtó beszédfelbujtó beszéd
adzsiadzsi ◆ lómakrélalómakréla 「Adzsi-va nacuga sunno
szakanadeszu.」 „Nyáron van a lómakréla szezon-
ja.” ◆ tüskésmakrélatüskésmakréla
adzsiaadzsia ◆ ÁzsiaÁzsia ◇ tónan-adzsiatónan-adzsia Délkelet-Délkelet-
ÁzsiaÁzsia ◇ higasiadzsiahigasiadzsia Kelet-ÁzsiaKelet-Ázsia
adzsiadzsinadzsiadzsin ◆ ázsiaiázsiai
adzsiakeiminzokuadzsiakeiminzoku ◆ ázsiaiázsiai származásúszármazású népnép

adzsiakeinoadzsiakeino ◆ ázsiai származásúázsiai származású
adzsiaminzokuadzsiaminzoku ◆ ázsiai népázsiai nép
adzsianoadzsiano ◆ ázsiaiázsiai
adzsiasokokuadzsiasokoku ◆ ázsiai országokázsiai országok
adzsiaszuigjúadzsiaszuigjú ◆ vízibivalyvízibivaly
adzsiatairikuadzsiatairiku ◆ ázsiai kontinensázsiai kontinens
adzsiatekiszeiszan-jósikiadzsiatekiszeiszan-jósiki ◆ ázsiaiázsiai terme-terme-
lési módlési mód

adzsicukeadzsicuke ◆ fűszerezésfűszerezés 「Kono rjóri-va han-
garí fúno adzsicukedeszu.」 „Ennek az ételnek
magyaros a fűszerezése.” ◆ ízesítésízesítés 「Kono rj-
órino adzsicuke-va szukide-va arimaszen.」 „Az
ízesítése miatt nem szeretem ezt az ételt.” ◇ nó-nó-
kónaadzsicukenokónaadzsicukeno gazdagon fűszerezettgazdagon fűszerezett
adzsicukenoanbaiadzsicukenoanbai ◆ ízesítésízesítés 「Szúpuno
adzsicukeno anbai-o macsigaeta.」 „Elrontottam
a leves ízesítését.”

adzsicuke-oadzsicuke-o szuruszuru / adzsicukeszuruadzsicukeszuru ◆ fű-fű-
szerezszerez 「Szúpuni kosóde adzsicuke-o sita.」
„Borssal fűszerezte a levest.” ◆ ízesítízesít 「Sioto ko-
sóde adzsicukesimaszu.」 „Sóval és borssal ízesít-
jük.”

adzsicukesitaadzsicukesita ◆ fűszeresfűszeres ◆ ízesítettízesített
adzsicukeszuruadzsicukeszuru / adzsicuke-oadzsicuke-o szuruszuru ◆ fű-fű-
szerezszerez 「Szúpuni kosóde adzsicuke-o sita.」
„Borssal fűszerezte a levest.” ◆ ízesítízesít 「Sioto ko-
sóde adzsicukesimaszu.」 „Sóval és borssal ízesít-
jük.”

adzsienzecuadzsienzecu ◆ felbujtófelbujtó beszédbeszéd ◆ propa-propa-
gandabeszédgandabeszéd
adzsifuraiadzsifurai ◆ rántott lómakrélarántott lómakréla
adzsigacuiteiruadzsigacuiteiru ◆ fűszerezettfűszerezett 「Kono rjóri-
va adzsiga cuiteikara nanimo irenakutemoii.」
„Ne tegyél erre az ételre semmit, mert már fűsze-
rezett!”

adzsigajoiadzsigajoi / adzsinojoiadzsinojoi ◆ jóízűjóízű 「Adzsiga joi
tabe mono」 „jóízű étel” ◆ jóízűjóízű
adzsigakikuadzsigakiku ◆ kiérződikkiérződik 「Kono rjóri-va pap-
urika adzsiga kiiteiru.」 „Ezen az ételen kiérződik
a paprikaíz.”

adzsigakoiadzsigakoi ◆ erősenerősen fűszerezettfűszerezett
「Konoszúpu-va adzsiga koi.」 „Ez a leves erősen
fűszerezett.” ◆ töménytömény ízűízű 「Konodzsúszu-va
adzsiga koi.」 „Ennek a gyümölcslének tömény
íze van.”

adzsiganaiadzsiganai / adzsinonaiadzsinonai ◆ ízteleníztelen 「Szúpu-
va adzsiganakatta.」 „A leves íztelen volt.” ◆ íz-íz-
telentelen
adzsigaocsiruadzsigaocsiru ◆ rosszrossz leszlesz azaz ízeíze 「Kono
kaisanocsoko-va adzsiga ocsita.」 „Rossz ízű lett
ennek a gyártónak a csokija.”

adzsigauszuiadzsigauszui ◆ gyengegyenge ízűízű 「Konodzsúszu-
va adzsiga uszui.」 „Ennek a gyümölcslének gyen-
ge íze van.” ◆ gyengéngyengén fűszerezettfűszerezett
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「Konoszúpu-va adzsiga uszui.」 „Ez a leves
gyengén fűszerezett.”

adzsigavakaranaiadzsigavakaranai ◆ értért 「Kare-va júmoano
adzsiga vakaru.」 „Ő érti a viccet.” ◆ nemnem élveziélvezi
「Kare-va kono honno adzsiga vakaranai.」
„Nem élvezi ezt a könyvet.”

adzsikaadzsika ◆ tüskésmakréla-féléktüskésmakréla-félék
adzsikagenadzsikagen ◆ ízesítésízesítés mértékemértéke 「Rjórino
adzsikagen-va ikagadeszuka?」 „Jó az ízesítése az
ételnek?”

adzsikenaiadzsikenai ◆ örömtelenörömtelen 「Hitoride taberu
adzsikenai júsoku」 „egyedül fogyasztott örömte-
len vacsora” ◆ ridegrideg 「Icumo dórino adzsikenai
hendzsi」 „változatlan, rideg válasz” ◆ színte-színte-
lenlen 「Adzsikenai jono naka」 „színtelen világ” ◆

unalmasunalmas 「Adzsikenai szeikacu」 „unalmas élet”

adzsikenaszaadzsikenasza ◆ örömtelenségörömtelenség ◆ unalmas-unalmas-
ságság
adzsikinaiadzsikinai ◆ színtelenszíntelen ◆ unalmasunalmas
adzsimiadzsimi ◆ ízelítőízelítő 「Omiszedekékino adzsimi-
o sita.」 „A boltban ízelítőt kaptunk a sütemény-
ből.” ◆ kóstoláskóstolás ◆ megkóstolásmegkóstolás ◇ adzsi-adzsi-
miszurumiszuru megkóstolmegkóstol 「Szúpu-o adzsimisita.」
„Megkóstoltam a levest.”

adzsimiszuruadzsimiszuru ◆ kóstolkóstol 「Szúpu-o adzsimisi-
ta.」 „A levest kóstolta.” ◆ megkóstolmegkóstol 「Szúpu-
o adzsimisita.」 „Megkóstoltam a levest.”

adzsimoszokkemonaiadzsimoszokkemonai ◆ sese íze,íze, sese bűzebűze
「Konodezain-va adzsimo szokkemonai.」 „En-
nek a formatervnek se íze, se bűze.” ◆ unalmasunalmas
adzsinaadzsina ◆ okosokos 「Adzsinakoto-o iu.」 „Okos
dolgot mond.” ◇ en-vaen-va inamonoinamono ajinamonoajinamono
házasságok az égben köttetnekházasságok az égben köttetnek
adzsinoadzsino ◆ ízesítésűízesítésű 「Icsigoadzsinojóguruto-
o tabeta.」 „Epres ízesítésű joghurtot ettem.” ◆

ízűízű
adzsinocsóvaadzsinocsóva ◆ ízharmóniaízharmónia 「Kono rjóri-va
adzsino csóvagatoreteiru.」 „Ennek az ételnek jó
az ízharmóniája.”

adzsinojoiadzsinojoi / adzsigajoiadzsigajoi ◆ jóízűjóízű ◆ jóízűjóízű
「Adzsiga joi tabe mono」 „jóízű étel”

adzsinonaiadzsinonai / adzsiganaiadzsiganai ◆ ízteleníztelen ◆ ízteleníztelen
「Szúpu-va adzsiganakatta.」 „A leves íztelen
volt.”

adzsi-oadzsi-o cukerucukeru ◆ ízesítízesít 「Jakinikuni sioadzsi-
o cuketa.」 „Sóval ízesítettem a sült húst.”

adzsi-oadzsi-o fukumerufukumeru ◆ ízesítízesít 「Kiszecuno adzsi-
o fukumetakéki」 „évszakra jellemzően ízesített
sütemény”

adzsi-oadzsi-o mankicusitemankicusite ◆ jóízűenjóízűen 「Adzsi-o
mankicusite tabeteita.」 „Jóízűen falatozott.”

adzsi-oadzsi-o mirumiru ◆ megkóstolmegkóstol 「Szúpuno adzsi-o
mita.」 „Megkóstoltam a levest.”

adzsi-oadzsi-o oboeruoboeru ◆ hozzászokikhozzászokik 「Zeitakuno
adzsi-o oboeta.」 „Hozzászoktam a fényűzéshez.”
◆ megismerimegismeri azaz ízétízét 「Hitono adzsi-o oboeta
kuma-va kikendeszu.」 „Veszélyes az a medve,
amelyik megismerte az emberhús ízét.”

adzsi-oadzsi-o osieruosieru ◆ megkóstoltatmegkóstoltat 「Mucsino
adzsi-o osietejaru!」 „Majd én megkóstoltatom
veled a korbácsot!”

adzsi-oadzsi-o simerusimeru ◆ megízlelmegízlel 「Icsidotobakuno
adzsi-o simerutojamerarenai.」 „Ha egyszer meg-
ízleled a hazárdjátékot, nem tudsz leszokni róla.”

adzsi-oadzsi-o sirusiru ◆ megismerimegismeri azaz ízétízét 「Haiboku-
no adzsi-o sitta.」 „Megismertem a vereség ízét.”

adzsi-oadzsi-o totonoerutotonoeru ◆ állítállít azaz ízénízén 「Siodes-
zúpuno adzsi-o totonoeta.」 „Sóval állítottam a
leves ízén.”

adzsipuroadzsipuro ◆ agitpropagitprop
adzsiroadzsiro ◆ vesszőfonatvesszőfonat
adzsirogakiadzsirogaki ◆ vesszőből font kerítésvesszőből font kerítés
adzsiruadzsiru ◆ agitálagitál 「Ródósa-o
adzsitteszutoraiki-o szaszeta.」 „A munkásokat
sztrájkra agitálta.”

adzsiszaiadzsiszai ◆ hortenziahortenzia ◆ kerti hortenziakerti hortenzia
adzsiszasiadzsiszasi ◆ csércsér ◆ küszvágó csérküszvágó csér
adzsitésonadzsitéson ◆ agitációagitáció ◆ felbujtásfelbujtás
adzsivaiadzsivai ◆ aromaaroma ◆ bájbáj ◆ ízíz ◆ varázsvarázs 「Ko-
no sószecu-va nantomoienai adzsivaigaaru.」
„Ennek a regénynek megfoghatatlan varázsa van.”
◆ zamatzamat 「Konovain-ni-va dokutokuno adzsi-
vaigaaru.」 „Ennek a bornak különleges zamata
van.”

adzsivainoaruadzsivainoaru ◆ zamatoszamatos
adzsivauadzsivau ◆ beleszagolbeleszagol 「Inakaszeikacu-o szu-
kosi adzsivatta.」 „Beleszagoltam a falusi életbe.”
◆ érziérzi azaz ízétízét 「Jukkuri adzsivatte tabete!」

AdysAdys adzsigavakaranai adzsigavakaranai – adzsivau adzsivau 1919



„Lassan egyél, hogy érezd az ízét!” ◆ ízlelízlel 「Ano
hitonikono kucudzsoku-o adzsivaszetai.」 „Meg
akarom ízleltetni vele ezt a megaláztatást.” ◆ íz-íz-
lelgetlelget 「Vain-o adzsivainagara nondeita.」 „Íz-
lelgetve ittam a bort.” ◆ megízlelmegízlel 「Dzsijúdzsi-
zaino szeikacu-o adzsivatta.」 „Megízleltem a sza-
bad életet.” ◇ kucudzsoku-okucudzsoku-o adzsivauadzsivau szé-szé-
gyenkezikgyenkezik 「Csímu-va joszenocsino
kucudzsoku-o adzsivatta.」 „A csapat a selejtező-
ben kiesve szégyenkezhetett.”

aegiaegi ◆ asztmaasztma ◆ zihálászihálás
aeguaegu ◆ fulladozikfulladozik 「Aeginagara kaidano no-
botta.」 „Fulladozva mentem fel a lépcsőn.” ◆

kapkodjakapkodja aa levegőtlevegőt 「Kandzsa-va kurusiszóni
aeida.」 „A beteg fuldokolva kapkodta a levegőt.”
◆ nyögnyög 「Dzsúzeini aegu.」 „Nagy adók terhe
alatt nyög.” ◆ tátogtátog 「Kavabeni nage daszareta
szakanaga aeideita.」 „A partra vetett hal táto-
gott.” ◆ zihálzihál 「Aeginagara kokjú-o sita.」 „Zi-
hálva vettem a levegőt.” ◇ szankecudeaeguszankecudeaegu
oxigénoxigén utánután kapkodkapkod 「Tozanka-va szankecude
aeideita.」 „A hegymászó oxigén után kapkodott.”

aemonoaemono ◆ szeleteltszeletelt zöldségzöldség japánjapán szós-szós-
szalszal
aenaen ◆ cinkcink ◇ szankaaenszankaaen cink-oxidcink-oxid ◇

rinszan-aenrinszan-aen cink-foszfátcink-foszfát
aenaiaenai ◆ szomorúszomorú 「Aenai szaigo-o togeta.」
„Szomorú halált hal.”

aenbikiaenbiki ◆ horganyzáshorganyzás
aenbikinoaenbikino ◆ horganyzotthorganyzott
aenfingáaenfingá ◆ cinkujjcinkujj
aengantainoaengantaino ◆ szublitorálisszublitorális
aenkaaenka ◆ cink-oxidcink-oxid
aenkecubóaenkecubó ◆ cinkhiánycinkhiány
aenmekkiaenmekki ◆ horganyzáshorganyzás
aenmekkikóhanaenmekkikóhan ◆ horganyzott vaslemezhorganyzott vaslemez
aenszoszan-enaenszoszan-en ◆ kloritklorit
aenszoszankariumuaenszoszankariumu ◆ kálium-kloritkálium-klorit
aerobatikkuszuaerobatikkuszu ◆ műrepülésműrepülés
aeteaete ◆ feleslegesenfeleslegesen 「Aete nakukoto-va
nai.」 „Felesleges sírni.” ◆ feltétlenülfeltétlenül
「Konoapuri-o aete sijószurumademonai.」
„Nem kell feltétlenül használni ezt az applikációt.”
◆ készakarvakészakarva 「Aete hontónokoto-o ivanakat-
ta.」 „Készakarva nem mondtam igazat.” ◆ me-me-

részenrészen 「Aete dzsósini sindzsicu-o cutaeta.」
„Merészen megmondta a főnökének az igazságot.”
◆ mindenáronmindenáron 「Aete tósisitaga sippaisita.」
„Mindenáron be akart fektetni, de hibázott.” ◆

vakmerőenvakmerően 「Aetebótode umi-o vatatta.」 „Vak-
merően átkelt egy csónakkal a tengeren.”

afinkikagakuafinkikagaku ◆ affin geometriaaffin geometria
afuganafugan ◆ afgánafgán
afugan-haundoafugan-haundo ◆ afgán agárafgán agár
afuganiszutanafuganiszutan ◆ AfganisztánAfganisztán
afuganiszutandzsinafuganiszutandzsin ◆ afgánafgán
afuganiszutan-noafuganiszutan-no ◆ afgánafgán
afuredaszuafuredaszu ◆ áradárad 「Kono eizókara-va aigaa-
fure dasiteita.」 „A filmből áradt a szeretet.” ◆ el-el-
szabadulszabadul 「Kangaega afuredasita.」 „Elszaba-
dultak a gondolataim.” ◆ szökikszökik 「Jorokobino
namidaga afure data.」 „Örömkönnyek szöktek a
szemembe.”

afurekoafureko ◆ utólagosutólagos hangfelvételhangfelvétel ◆ utó-utó-
szinkronszinkron
afureruafureru ◆ átjárátjár 「Szono ie-va siavaszeni afu-
reteita.」 „Ezt a házat átjárta a boldogság.” ◆ el-el-
árasztáraszt 「Hiroba-va hitoniafureteita.」 „Az em-
berek elárasztották a teret.” ◆ ellepellep 「Misze-va
zózeimaeno kake komi kjakudeafureteita.」 „Az
üzletet ellepték az áfaemelés előtti felvásárlók.” ◆

kiáradkiárad 「Zószuisita kavaga afureta.」 „A meg-
duzzadt folyó kiáradt.” ◆ kicsordulkicsordul 「Bakecu-
kara mizugaafureta.」 „Kicsordult a vödörből a
víz.” ◆ kifolyikkifolyik 「Ippaininatta jubunekara mizu-
ga afureta.」 „A teli kádból kifolyt a víz.” ◆ ki-ki-
futfut 「Hinikaketeita gjúnjúga afuretekoboreta.」
„A tűzre tett tej kifutott.” ◆ túláradtúlárad 「Aidzsóga
afureteiru.」 „Túlárad benne a szeretet.” ◆ túl-túl-
csordulcsordul 「Gomibakoga afureta.」 „A kuka túl-
csordult.” ◆ túltengtúlteng 「Dzsisinni afureteiru.」
„Túlteng benne az önbizalom.” ◇ aidzsóniafu-aidzsóniafu-
rerureru érzelmekkelérzelmekkel teliteli 「Aidzsóniafureteiru
hito」 „érzelmekkel teli ember” ◇ kacurjoku-kacurjoku-
niafureruniafureru energikusenergikus 「Kare-va kacurjokuni
afureteiru.」 „Energikus ember.” ◇ kandzsónia-kandzsónia-
furetafureta érzelemmelérzelemmel áthatottáthatott 「Kandzsóni
afureta szakuhin」 „érzelemmel áthatott alkotás”
◇ kandzsóniafuretakandzsóniafureta érzelmesérzelmes 「Kandzsóni
afureta uta」 „érzelmes dal”

afureruhodoafureruhodo ◆ csordultigcsordultig 「Ofurono mizuga
afureru hodotamatteimaszu.」 „Csordulásig gyűlt

2020 aegi aegi – afureruhodo afureruhodo AdysAdys



a kádban a víz.” ◆ kiáradáshozkiáradáshoz közelközel 「Kó-
zuide kavano szuii-va afureru hodotakakunattei-
ru.」 „A folyóban a víz a kiáradáshoz közeli szin-
ten van.”

afurerukotoafurerukoto ◆ özönözön 「Butai-va hikarini afure-
teita.」 „A színpad fényözönben úszott.”

afurikaafurika ◆ AfrikaAfrika
afurikabaobabuafurikabaobabu ◆ afrikaiafrikai baobabfabaobabfa ◆ ma-ma-
jomkenyérfajomkenyérfa
afurikanoafurikano ◆ afrikaiafrikai
afurikaszuigjúafurikaszuigjú ◆ kafferbivalykafferbivaly
afuroadzsiagoafuroadzsiago ◆ afroázsiai nyelvafroázsiai nyelv
afuroadzsiagozokuafuroadzsiagozoku ◆ afroázsiaiafroázsiai nyelvcsa-nyelvcsa-
ládlád
afutáafutá ◆ utánautána
afutákeaafutákea ◆ utógondoskodásutógondoskodás
afutákeáafutákeá ◆ utógondozásutógondozás 「Bjóinnoafutá-
keá」 „kórházi utógondozás” ◆ utószolgálta-utószolgálta-
tástás 「Szeihinnoafutákeá」 „termék utószolgálta-
tása”

afutá-rekódinguafutá-rekódingu ◆ utólagos hangfelvételutólagos hangfelvétel
afutáseiburósonafutáseiburóson ◆ arcvízarcvíz ◆ arcszeszarcszesz
afutá-szábiszuafutá-szábiszu ◆ eladáseladás utániutáni szolgálta-szolgálta-
tástás ◆ garanciálisgaranciális szolgáltatásszolgáltatás ◆ utószol-utószol-
gáltatásgáltatás
agakiagaki ◆ kapálózáskapálózás ◆ küszködésküszködés ◆ lábballábbal
kaparáskaparás ◇ szaigonoagakiszaigonoagaki utolsóutolsó erőfeszí-erőfeszí-
téstés 「Szaigono agakide sikenni gókakusita.」
„Utolsó erőfeszítésre mentem át a vizsgán.” ◇ va-va-
ruagakiruagaki felesleges kapálózásfelesleges kapálózás
agakigacukanaiagakigacukanai ◆ megrekedmegreked ◆ moccannimoccanni
semsem tudtud 「Sakkingafukurete, agakigacukanai.」
„Moccanni sem tud a felgyülemlett adósságtól.”

agakigatorenaiagakigatorenai ◆ megrekedmegreked ◆ moccannimoccanni
sem tudsem tud
agakuagaku ◆ kapálózikkapálózik ◆ kaparjakaparja aa földetföldet aa lá-lá-
bávalbával 「Umaga agaiteita.」 „A ló kaparta a földet
a lábával.” ◆ küszködikküszködik 「Kanodzso-va sakkin-
niagaiteita.」 „Adósságokkal küszködött.”

agameruagameru ◆ félfél 「Kamiszama-o agameru.」 „Fé-
li istent.” ◆ magasztalmagasztal 「Kamito agameraretei-
ru.」 „Istenként magasztalják.” ◆ tiszteltisztel 「Kjú-
szeisutosite agamerareteiru.」 „Megváltójukként
tisztelik.”

aganauaganau ◆ áránárán kapkap 「Kono kunino dokuricu-
va csideaganavareta.」 „Ez az ország vér árán lett
független.” ◆ magáramagára veszvesz 「Ieszu-va dzsú-
dzsikanikakerare, dzsinruino cumi-o aganatta.」
„Jézus keresztre feszítve magára vette az emberek
bűneit.”

agariagari ◆ abbahagyásabbahagyás 「Kjóha kogoszan dzside
agarininarimasita.」 „Ma már délután 3 órakor
abbahagytuk a munkát.” ◆ befejezésbefejezés ◆ be-be-
vételvétel 「Kjóno agari-va szukunai.」 „Ma kevés
volt a bevételünk.” ◆ elkészüléselkészülés 「Iccsóagari!」
„Egy adag kész!” ◆ elmenéselmenés 「Daijanoészuga de-
tara agarida.」 „Ha káró ász jön, akkor én elmen-
tem!” ◆ emelkedésemelkedés 「Bukka-va agari keikóde-
szu.」 „Az árak emelkedő tendenciát mutatnak.”
◆ frissenfrissen készültkészült zöldteazöldtea 「Agari-o ippa-
ikudaszai!」 „Zöld teát kérek!” ◆ kidolgozáskidolgozás
「Sasin-va kótakuno agariga ippantekida.」 „A
fotóknak általában fényes kidolgozásuk van.” ◇

agariniszuruagariniszuru befejezbefejez 「Szoroszoro kjóha aga-
rinisijó.」 „Mára lassan befejezhetjük.” ◇ aga-aga-
rininarurininaru befejeződikbefejeződik 「Kjóno sigoto-va haja-
meni agarininatta.」 „Ma hamar befejeződött a
munka.” ◇ ameagarinoameagarino esőeső utániutáni 「Amea-
garino gogo」 „eső utáni délután” ◇ gundzsin-gundzsin-
agariagari leszereltleszerelt katonakatona ◇ bjókiagaribjókiagari lába-lába-
dozásdozás ◇ bjókiagaribjókiagari lábadozólábadozó 「Bjókiagarino
hito」 „lábadozó beteg” ◇ furoagarinofuroagarino fürdőfürdő
utániutáni 「Furoagarino kecuacu-o hakatta.」 „Meg-
mértem a fürdő utáni vérnyomásomat.” ◇ jua-jua-
garigari fürdésfürdés utánután 「Juagarinibíru-o nonda.」
„Fürdés után sört ittam.”

agaribanaagaribana ◆ friss zöldteafriss zöldtea
agarigucsiagarigucsi ◆ fellépőfellépő
agarijuagariju ◆ fürdés utáni öblítővízfürdés utáni öblítővíz
agarikamacsiagarikamacsi ◆ lakáslakás megemeltmegemelt szintjétszintjét
határoló szegélyléchatároló szegélyléc
agarikomuagarikomu ◆ bepofátlankodikbepofátlankodik 「Kindzsono
nekoga ucsini agari konde vatasinobeddode ne-
teita.」 „A szomszéd macskája bepofátlankodott
a lakásomba, és az ágyamon aludt.” ◆ berontberont
「Keiszacu-va ucsini agari konda.」 „A rendőrség
berontott a lakásba.”

agarimeagarime ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő szemszem ◆ növekedésinövekedési
tendenciatendencia ◆ növekedés kezdetenövekedés kezdete
agarininaruagarininaru ◆ befejeződikbefejeződik 「Kjóno sigoto-va
hajameni agarininatta.」 „Ma hamar befejeződött
a munka.”
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agariniszuruagariniszuru ◆ befejezbefejez 「Szoroszoro kjóha
agarinisijó.」 „Mára lassan befejezhetjük.”

agarisóagarisó ◆ lámpalázlámpaláz
agariszagariagariszagari ◆ emelkedésemelkedés ésés csökkenéscsökkenés ◆

ingadozásingadozás 「Kionno uegari szagariga hagesiku-
natta.」 „Nagy a hőmérséklet-ingadozás.”

agaruagaru ❶ emelkedikemelkedik 「Kionga agatta.」 „Emel-
kedett a hőmérséklet.” ❷ lámpalázaslámpalázas leszlesz
「Agattesimatte, domorudakedatta.」 „Lámpalá-
zas lett, és csak dadogni tudott.” ❸ felmegyfelmegy
「Tamagono nedanga agatta.」 „Felment a tojás
ára.” ◆ befejeződikbefejeződik 「Kjónandzsini sigotoaga-
ru?」 „Ma mikor fejeződik be a munka?” ◆ bel-bel-
jebbjebb fáradfárad 「Zózo, agatte kudaszai!」 „Fárad-
jon beljebb!” ◆ bemegybemegy 「Doszokude agaranaide
kudaszai.」 „Ne menjen be utcai cipőben!” ◆ el-el-
álláll 「Amega agatta.」 „Elállt az eső.” ◆ elmegyelmegy
「Boku-va madadakedo, júko-va mó agatta.」
„Én még játszok, de Júko már elment.” ◆ elő-elő-
kerülkerül 「Sókoga agatta.」 „Előkerült a bizonyí-
ték.” ◆ felcsapfelcsap 「Hino tega agatta.」 „Láng-
nyelvek csaptak fel.” ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Kikjúga
agatta.」 „A léggömb felemelkedett.” ◆ felgör-felgör-
düldül 「Makuga agatta.」 „Felgördült a függöny.”
◆ feljutfeljut 「Tókeikjokuni kokuminkaranodétága
agatta.」 „A statisztikai hivatalba feljutottak az
adatok a néptől.” ◆ felfel leszlesz emelveemelve 「Kataga
itakute ude-va kokomadesika agaranai.」 „Csak
idáig tudom felemelni a kezem, mert fáj a vállam.”
◆ felmerülfelmerül 「Szamazamana mondaiga agatta.」
„Rengeteg probléma merült fel.” ◆ felszökkenfelszökken
「Ongakuka-va szatto butaini agatta.」 „A zenész
felszökkent a színpadra.” ◆ fogyasztfogyaszt ◆ föl-föl-
szállszáll 「Kiriga agatta.」 „Fölszállt a köd.” ◆ ho-ho-
zódikzódik 「Ganbattanoni mattaku szeikaga agara-
nakatta.」 „Az igyekezetem egyáltalán nem hozott
eredményt.” ◆ iskolásiskolás leszlesz 「Muszume-va kó-
tógakkóni agatta.」 „A lányom középiskolás lett.”
◆ javuljavul 「Ano szeihinno hinsicu-va agatta.」
„Annak a terméknek javult a minősége.” ◆ kijönkijön
「Purezento-va jaszuku agatta.」 „Olcsón kijött
az ajándék.” ◆ lebukiklebukik 「Han-ninga agatta.」
„A tettes lebukott.” ◆ lemerüllemerül 「Batteríga agatte,
kuruma-o szutáto dekinakatta.」 „Lemerült az
akkumulátor, és nem tudtam beindítani a kocsit.”
◆ megemelkedikmegemelkedik 「Kavano szuiiga agatta.」
„Megemelkedett a folyó szintje.” ◆ meglátogatmeglátogat
「Raisúszocsirani agaritaito omoimaszu.」 „Jövő
héten meg szeretném látogatni!” ◆ megnövek-megnövek-

szikszik 「Kionga agatta.」 „Megnövekedett a hő-
mérséklet.” ◆ megsülmegsül 「Tonkacuga agatta.」 „A
rántott hús megsült.” ◆ nőnő 「Kurumanoszupído-
ga agatta.」 „Nőtt a kocsi sebessége.” ◆ szóbaszóba
jönjön 「Kóhotosite kimino namaega agatta.」 „Je-
löltként szóba jött a neved.” ◇ aotendzsónia-aotendzsónia-
garugaru egekbeegekbe szökikszökik 「Kabukaga aotendzsóni
agatta.」 „A részvényárak az egekbe szöktek.” ◇

atamagaagaranaiatamagaagaranai fejetfejet hajthajt 「Kareno
szainóni-va atamaga agaranai.」 „Fejet hajtok a
tehetsége előtt.” ◇ atamagaagaranaiatamagaagaranai háláshálás
「Taszuketemoratte, kimini-va atamaga agara-
nai.」 „Hálás vagyok, amiért segítettél.” ◇ ame-ame-
gaagarugaagaru elálleláll azaz esőeső 「Amega agattanode dek-
akejó.」 „Elállt az eső, menjünk el valahová!” ◇

ikigaagaruikigaagaru elálleláll aa lélegzetelélegzete ◇ ukabiagaruukabiagaru
felmerülfelmerül 「Dzsikenni kansite kareno namaega
ukabi agatta.」 „Az esettel kapcsolatban felmerült
neve.” ◇ ukiagaruukiagaru előbukkanelőbukkan 「Kirino naka-
kara dzsitensaga uki agatta.」 „A ködből előbuk-
kant egy biciklista.” ◇ ukiagaruukiagaru kidomborodikkidomborodik
「Koin-no szúdzsi-va uki agatteiru.」 „A érmén
kidomborodik a szám.” ◇ ukiagaruukiagaru elvesztielveszti aa
kapcsolatotkapcsolatot 「Kono szeidzsika-va kokuminka-
ra uki agatteiru.」 „Ez a politikus elvesztette a
kapcsolatot a néppel.” ◇ udegaagaruudegaagaru fejlődikfejlődik
「Sasinno udegaagatta.」 „Fejlődtem a fotózás-
ban.” ◇ ofurokaraagaruofurokaraagaru lefürdiklefürdik 「Ofurok-
araagatte kami-o kavakasita.」 „Lefürödtem, és
megszárítottam a hajam.” ◇ ofurokaraagaruofurokaraagaru
megfürdikmegfürdik 「Ofurokara agattaato ocsa-o non-
da.」 „Miután megfürödtem, ittam egy teát.” ◇

kanszeigaagarukanszeigaagaru örömujjongásörömujjongás törtör kiki
「Kansúkara kanszeiga agatta.」 „A nézők között
örömujjongás tört ki.” ◇ ganbatteagaruganbatteagaru fel-fel-
tornáztornáz 「Szensu-va ganbatte niimade agatta.」
„A versenyző feltornázta magát a második helyre.”
◇ gekkeigaagarugekkeigaagaru elmaradelmarad aa havivérzéshavivérzés
「Kanodzso-va tosi-o totte, gekkeiga agatta.」
„Megöregedett, és elmaradt a havivérzése.” ◇ kó-kó-
zaniagaruzaniagaru közönségközönség eléelé álláll 「Kare-va ban-
nenmo kózani agatta.」 „Idős korában is közön-
ség elé állt.” ◇ koegaagarukoegaagaru hangothangot adad 「Só-
hisakara fumanno koega agatteiru.」 „A fogyasz-
tók elégedetlenségüknek adtak hangot.” ◇ siaga-siaga-
ruru elkészülelkészül 「Nengadzsóno sasinga siagatta.」
„Elkészült az újévi lap képe.” ◇ szeikagaagaruszeikagaagaru
fejlődikfejlődik 「Ganbatteitemo szeikaga agaranai.」
„Hiába igyekszem, nem fejlődök.” ◇ szeriagaruszeriagaru
fokozatosanfokozatosan felemelkedikfelemelkedik 「Butaigaszeri
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agatta.」 „A színpad fokozatosan felemelkedett.”
◇ takiagarutakiagaru megfőmegfő 「Gohan-va taki agatta.」
„Megfőtt a rizs.” ◇ tacsiagarutacsiagaru felkelfelkel 「Ta-
tamikara tacsi agatta.」 „Felkeltem a tatamiról.”
◇ tacsiagarutacsiagaru felállfeláll 「Sónen-va iszukara tacsi
agatta.」 „A fiú felállt a székről.” ◇ tacsiagarutacsiagaru
talpratalpra álláll 「Otoko-va tacsi agatta.」 „A férfi
talpra állt.” ◇ csicsigaagarucsicsigaagaru elapadelapad aa tejtej
「Szanpu-va csicsiga agatta.」 „A kismamának el-
apadt a teje.” ◇ csicsigaagarucsicsigaagaru elapadelapad aa tejeteje
◇ cukeagarucukeagaru elbízzaelbízza magátmagát 「Homerarete
cuke agatta.」 „Elbízza magát a dicsérő szavak-
tól.” ◇ tegaagarutegaagaru fejlődikfejlődik 「Kanari súdzsino
tega agatta.」 „Sokat fejlődött a szépírásom.” ◇

dekiagarudekiagaru elkészülelkészül 「Szakuhin-va dekiagat-
ta.」 „Elkészült a mű.” ◇ tobiagarutobiagaru felugrikfelugrik
「Kankjaku-va szekikara tobi agatta.」 „A nézők
felugrottak a helyükről.” ◇ nagaagarunagaagaru híreshíres
leszlesz 「Kare-va kantokutositeno naga agatta.」
„Híres rendező lett.” ◇ nosiagarunosiagaru felküzdfelküzd
「Icsiimadenosi agatta.」 „Felküzdtem magam az
első helyre.” ◇ noboszeagarunoboszeagaru odavanodavan 「Ka-
nodzsoninobosze agatteiru.」 „Odavan azért a nő-
ért.” ◇ noboszeagarunoboszeagaru elel vanvan telvetelve 「Dzsi-
bunno jóbóninobosze agatteiru.」 „El van telve
a saját szépségétől.” ◇ haiagaruhaiagaru felkapaszko-felkapaszko-
dikdik 「Hinkonkara hai agatta.」 „Felkapaszkodott
a szegénységből.” ◇ haiagaruhaiagaru felkaptatfelkaptat
「Kuruma-va samen-o hai agatta.」 „A kocsi fel-
kaptatott az emelkedőn.” ◇ haneagaruhaneagaru felugrikfelugrik
「Njúszu-o kiitara kecuacu-va hane agatta.」 „A
hírre felugrott a vérnyomásom.” ◇ haneagaruhaneagaru
szökikszökik 「Funszuino mizu-va hane agatta.」 „A
szökőkút vize a magasba szökött.” ◇ hareagaruhareagaru
felduzzadfelduzzad 「Kega-va hareagatta.」 „A sérülés
felduzzadt.” ◇ hantainokoegaagaruhantainokoegaagaru ellen-ellen-
zőkrezőkre találtalál 「Teianni hantaino koega agatta.」
„A javaslat ellenzőkre talált.” ◇ hiagaruhiagaru elapadelapad
「Szuigen-va hiagatta.」 „A forrás elapadt.” ◇ hi-hi-
notegaagarunotegaagaru lángollángol 「Tatemononi-va hino te-
ga agatteita.」 „Lángolt az épület.” ◇ hjókaga-hjókaga-
agaruagaru felértékelődikfelértékelődik 「Kikinzokuno hjókaga
agatta.」 „A nemesfémek felértékelődtek.” ◇ fu-fu-
kiagarukiagaru magasbamagasba törtör 「Bon-nettokara kemu-
riga fuki agatta.」 „A motorházból magasba tört a
füst.” ◇ butainiagarubutainiagaru színpadraszínpadra léplép 「Taiin-
go hadzsimete butaini agatta.」 „A kórházi keze-
lése után először lépett színpadra.” ◇ furueaga-furueaga-
ruru reszketreszket 「Kovakute furue agatta.」 „A fé-
lelemtől reszkettem.” ◇ maiagarumaiagaru örömmámor-örömmámor-

banban úszikúszik 「Júsósa-va mai agatta.」 „A bajnok
örömmámorban úszott.” ◇ makiagarumakiagaru felteke-felteke-
redikredik 「Curi ito-va maki agatta.」 „A horgászzsi-
nór feltekeredett.” ◇ moeagarumoeagaru fellángolfellángol 「Hi-
ga moe agatta.」 „Fellángolt a tűz.” ◇ moriagarumoriagaru
megemelkedikmegemelkedik aa hangulathangulat 「Oszakede kibun-
ga mori agatteita.」 „Az italtól megemelkedett a
hangulatom.” ◇ rikuniagarurikuniagaru partrapartra szállszáll
「Funekara rikuni agatta.」 „A hajóból a partra
szálltam.” ◇ rikuniagarurikuniagaru partrapartra vetődikvetődik ◇

vakiagaruvakiagaru kitörkitör 「Kanszeiga vaki agatta.」
„Kitört az ujjongás.” ◇ varaigaagaruvaraigaagaru felnevetfelnevet
「Kankjakukara varaiga agatta.」 „A nézők felne-
vettek.”

agattaridearuagattaridearu ◆ nemnem jóljól megymegy 「Zózeide
sóbai-va agattarida.」 „Nem jól megy az üzlet az
adóemelés miatt.”

ageage ◆ emelésemelés 「Neage」 „áremelés” ◆ felhaj-felhaj-
tástás ◆ olajbanolajban sütéssütés ◇ oteageoteage kész,kész, passzpassz
「Szúgakuninaruto oteageda.」 „Ha matematiká-
ról van szó, kész, passz.” ◇ kakuagekakuage felminő-felminő-
sítéssítés ◇ kaszaagekaszaage gátgát magasságánakmagasságának eme-eme-
léselése ◇ karaagekaraage liszttelliszttel rántottrántott húshús ◇ ku-ku-
iageiage kapásjelzőkapásjelző felemelkedésefelemelkedése ◇ takoagetakoage
sárkányeregetéssárkányeregetés ◇ csin-agecsin-age béremelésbéremelés
「Ródósa-va csin-age-o szeikjúsita.」 „A dolgo-
zók béremelést követeltek.” ◇ mizuagemizuage fogásfogás ◇

mizuagemizuage kirakodáskirakodás ◇ riageriage kamatemeléskamatemelés
ageasiageasi ◆ emelkedő tendenciaemelkedő tendencia
ageasiageasi ◆ belekötésbelekötés
ageasi-oageasi-o torutoru ◆ hibáthibát találtalál 「Szeidzsikano
hacugenno age asi-o totta.」 „Hibát találtam a po-
litikus beszédében.” ◆ lovagollovagol 「Sirjoni kake-
ru hacugenni age asi-o torareta.」 „A meggondo-
latlan megjegyzésemen lovagol.” ◆ meglovagolmeglovagol
「Kotobani ki-o cukenaito kareniszugu age asi-o
torareru.」 „Vigyáznom kell, mit mondok, mert
rögtön meglovagolja.”

agecurauagecurau ◆ felhánytorgatfelhánytorgat 「Hitono sippai-o
agecurau.」 „Felhánytorgatja más hibáit.” ◆ hi-hi-
bátbát kereskeres 「Komakai koto-o agecurau.」 „Min-
den apróságban hibát keres.” ◆ kritizálkritizál 「Aite-
no ketten-o agecurau.」 „Kritizálja a hibáit.”

agedamaagedama ◆ panírmaradékpanírmaradék ◆ tempuratempura süté-süté-
sénél hátramaradt bundatörmeléksénél hátramaradt bundatörmelék
agehaageha ◆ fecskefarkúfecskefarkú lepkelepke ◆ fecskefarkúfecskefarkú
pillangópillangó ◆ szélmalompillangószélmalompillangó ◇ dzsakóage-dzsakóage-
haha kínai szélmalompillangókínai szélmalompillangó
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agehacsóagehacsó ◆ fecskefarkú pillangófecskefarkú pillangó
ageitaageita ◆ csapóajtócsapóajtó 「Janeurabejani-va ten-
dzsóno age itade noboreru.」 „A padlástérbe a
mennyezeten lévő csapóajtón keresztül lehet
menni.”

agekuageku ◆ befejeztévelbefejeztével 「Dóbucudzsikken-o
gaszanetaageku nozojuka dzsikkenni ucutta.」
„Az állatkísérletek befejeztével klinikai tesztek kö-
vetkeztek.” ◆ utánután 「Iroirokangaetaagekukono
kecudan-o sita.」 „Sok gondolkozás után erre az
elhatározásra jutottam.” ◆ végénvégén 「Csószanoa-
geku hanzaiga hakkakusita.」 „A vizsgálat végén
fény derült a bűnesetre.”

agekunohateniagekunohateni ◆ végülvégül sajnossajnos 「Takuszan
micuida agekuno hateni fururaretesimatta.」
„Sokat költöttem rá, de végül sajnos szakított ve-
lem.”

agemonoagemono ◆ olajbanolajban sültsült ételétel ◆ olajbanolajban sültsült
ételekételek 「Age mono-o szurunoni hicujóna dó-
gu」 „olajban sült ételekhez szükséges konyhai
eszközök”

agemonokiagemonoki ◆ fritőzfritőz ◆ olajsütőolajsütő
agemononiszuruagemononiszuru ◆ olajbanolajban sütsüt 「Kinoko-o
age mononisita.」 „Olajban sütöttem a gombát.”

agemono-oagemono-o szuruszuru ◆ olajbanolajban sütögetsütöget 「Age
mono-o szurutokicscsinfúdono szódzsiga hinpan-
ninaru.」 „Ha olajban sütögetünk sűrűn kell tisz-
títani a szagelszívót.”

agensirjúsiagensirjúsi ◆ szubatomi részecskeszubatomi részecske
agepanagepan ◆ lángoslángos ◆ olajbanolajban sültsült tésztatészta ◆

pirogpirog
agerareruagerareru ◆ sülsül 「Kono rjóri-va nikukaradeta
aburade agerareteiru.」 „Ez az étel a saját zsírjá-
ban sül.”

ageruageru ◆ olajbanolajban sütsüt ◆ rántránt 「Age monoga
szuki.」 „Szeretem a rántott ételeket.” ◆ sütsüt
「Tonkacu-o ageta.」 „Rántott húst sütöttem.” ◇

hitohataageruhitohataageru szerencsétszerencsét próbálpróbál 「Hitoha-
taagetemitaito omotte gaikokuni idzsúsita.」 „El-
mentem külföldre szerencsét próbálni.” ◇ hito-hito-
hataageruhataageru szerencsévelszerencsével járjár 「Dzsicugjóka-
va hitohataageta.」 „A vállalkozó szerencsével
járt.”

ageruageru ❶ felemelfelemel 「Te-o agetekudaszai.」
„Emelje fel a kezét!” ❷ feleresztfelereszt 「Tako-o age-
ta.」 „Feleresztettem a papírsárkányt.” ❸ adad

「Mazusii hitoni okane-o ageta.」 „Pénzt adott
a szegénynek.” ❹ ajándékozajándékoz 「Dzsibunga mot-
teita furui hon-o tomodacsini ageta.」 „A barát-
jának ajándékozta a régi könyveit.” ❺ felhozfelhoz
「Tenkeitekina rei-o ageta.」 „Tipikus példát
hoztam fel.” ❻ felmutatfelmutat 「Kaisa-va kotosirieki-
o agenakatta.」 „A vállalat idén nem tudott nye-
reséget felmutatni.” ❼ javítjavít 「Kaisano gjószeki-
o ageta.」 „Javította a vállalat teljesítményét.” ❽

részesítrészesít 「Kare-o home ageta.」 „Dicséretben
részesítettem.” ❾ kihozkihoz 「Sokuhi-o ih-ka gecusz-
an manende ageru.」 „Egy hónapban 30 ezer jen-
ből kihozom az étkezést.” ❿ tarttart 「Kekkonsiki-
o ageta.」 „Esküvőt tartottak.” ⓫ mutatmutat 「Dzsú-
bunna kekka-o ageta.」 „Elegendő eredményt
mutatott.” ⓬ említemlít 「Kadaitosite kankjóoszen-
o daiicsini ageta.」 „Problémaként elsőként em-
lítettem a környezetszennyezést.” ◆ beleadbelead
「Zenrjoku-o ageteviruszuto tatakatta.」 „Min-
den erejüket beleadták a vírus elleni harcba.” ◆

emelemel 「Hejano ondo-o nidoagete kudaszai.」
„Emelje két fokkal a szoba hőmérsékletét!” ◆ en-en-
gedged 「Kodomo-o aszobaszete ageta.」 „Játszani
engedtem a gyereket.” ◆ eregetereget 「Tako-o age-
ta.」 „Sárkányt eregetett.” ◆ feladfelad 「Hasigono
ueno szagjóinnidorabá-o ageta.」 „Feladtam a
csavarhúzót a létrán dolgozó embernek.” ◆ fel-fel-
csapcsap 「Tokuigeni ago-o ageta.」 „Büszkén fel-
csapta az állát.” ◆ felengedfelenged 「Kikjú-o ageru.」
„Felengedi a léggömböt.” ◆ felhúzfelhúz 「Hata-va
agerareta.」 „Felhúzták a zászlót.” ◆ felkapfelkap
「Monootoni atama-o ageta.」 „A zajra felkaptam
a fejem.” ◆ felszedfelszed 「Ikari-o ageta.」 „Felszed-
tük a horgonyt.” ◆ feltartfeltart 「Szanszeino hito-
va te-o agetekudaszai!」 „Aki egyetért, tartsa fel
a kezét!” ◆ felteszfeltesz 「Te-o ageta.」 „Feltettem
a kezem.” ◆ felütfelüt 「Kareno koeni atama-o age-
ta.」 „A hangjára felütöttem a fejem.” ◆ kihánykihány
◆ magasztalmagasztal ◆ megnövelmegnövel 「Necu-va acurjoku-
o ageta.」 „A hő megnövelte a nyomást.” ◆ növelnövel
「Terebino onrjó-o ageta.」 „Növeltem a tévé
hangerejét.” ◆ odaadodaad 「Hone-o inuni ageta.」
„Odaadtam a csontot a kutyának.” ◆ végezvégez
「Iraidzsunni sigoto-o ageteikimaszu.」 „A felké-
rések sorrendjében végzem a munkát.” ◇ ude-oude-o
ageruageru jóljól megymegy 「Kare-va rjórino ude-o age-
ta.」 „Jól megy neki a főzés.” ◇ ude-oude-o ageruageru
fejlesztifejleszti azaz ügyességétügyességét 「Tandzsikand-
eszakkáno ude-o ageta.」 „Gyorsan fejlesztette az
ügyességét fociban.” ◇ ubugoe-oubugoe-o ageruageru felsírfelsír
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「Umaretabakarino akacsan-va ubugoe-o age-
ta.」 „A megszületett baba felsírt.” ◇

enszanokoe-oenszanokoe-o ageruageru dúl-fúldúl-fúl haragjábanharagjában
「Kare-va csibasitta mede enszano koe-o ageta.」
„Vérbe borult szemmel dúlt-fúlt haragjában.” ◇

okjó-ookjó-o ageruageru szútrátszútrát olvasolvas ◇ otokoburi-otokoburi-
oo ageruageru megemberesedikmegemberesedik 「Szeinen-va
otokoburi-o ageta.」 „A fiatalember megembere-
sedett.” ◇ otoko-ootoko-o ageruageru bebizonyítja,bebizonyítja, hogyhogy
legénylegény aa talpántalpán 「Imaha otoko-o age-
rucsanszuda!」 „Most bebizonyíthatod, hogy le-
gény vagy a talpadon!” ◇ omote-oomote-o ageruageru fel-fel-
emeliemeli aa fejétfejét 「Omote-o agero!」 „Emeld fel
a fejed!” ◇ súeki-osúeki-o ageruageru hasznothasznot termeltermel
「Kono dzsigjó-va dójatte súeki-o ageteiruka va-
karanai.」 „Nem tudom, hogyan termel hasznot
ez a vállalkozás.” ◇ siri-osiri-o ageruageru indulniindulni készülkészül
◇ szupído-oszupído-o ageruageru gyorsítgyorsít
「Sigotonoszupído-o ageta.」 „Gyorsítottam a
munkatempómon.” ◇ szupído-oszupído-o ageruageru fel-fel-
gyorsítgyorsít 「Kurumanoszupído-o ageta.」 „Fel-
gyorsítottam a kocsit.” ◇ szeika-oszeika-o ageruageru ered-ered-
ménytményt hozhoz 「Szecujaku-va szeika-o ageteiru.」
„A takarékoskodásunk eredményt hozott.” ◇

szenkó-oszenkó-o ageruageru tömjénestömjénes pálcikátpálcikát gyújtgyújt
◇ szokudo-oszokudo-o ageruageru felgyorsítfelgyorsít 「Kurumano
szokudo-o ageta.」 „Felgyorsítottam a kocsit.” ◇

take-otake-o ageruageru rövidebbrerövidebbre veszvesz
「Atarasiizubon-no take-o kazuszencsi ageta.」
„Néhány centivel rövidebbre vetettem az új nadrá-
gomat.” ◇ te-ote-o ageruageru jelentkezikjelentkezik 「Szenszei-
va sicumon-o sitaga, hitorino szeitosika te-o ag-
emaszendesita.」 „A tanár kérdezett, de csak egy
diák jelentkezett.” ◇ te-ote-o ageruageru bántbánt 「Otto-va
kodomoni te-o ageta.」 „A férje bántotta a gyere-
ket.” ◇ te-ote-o ageruageru kezetkezet emelemel 「Cumani te-o
agetakotoganai.」 „Soha nem emeltem kezet a fe-
leségemre.” ◇ tómjó-otómjó-o ageruageru szenteltszentelt gyer-gyer-
tyáttyát gyújtgyújt ◇ nanori-onanori-o ageruageru indulindul 「Kare-
va daitórjószenni nanori-o ageta.」 „Indult az el-
nökválasztáson.” ◇ nedan-onedan-o ageruageru felárazfeláraz
「Misze-va jukikakisaberuno nedan-o ageta.」
„Az üzlet felárazta a hólapátot.” ◇ ne-one-o ageruageru
meghátrálmeghátrál 「Kibisii rensúni ne-o ageta.」 „Meg-
hátráltam a nehéz edzéstől.” ◇ noszeteagerunoszeteageru
felsegítfelsegít 「Otosijori-o densani noszeteageta.」
„Felsegítettem az idős embert a vonatra.” ◇ han-han-
nin-onin-o ageruageru elfogjaelfogja aa tettesttettest 「Han-nin-
va mada agerareteinai.」 „A tettest még nem fog-
ták el.” ◇ hitohataageruhitohataageru szerencsétszerencsét próbálpróbál

「Hitohataagetemitaito omotte gaikokuni idzsú-
sita.」 „Elmentem külföldre szerencsét próbálni.”
◇ hitohataageruhitohataageru szerencsévelszerencsével járjár
「Dzsicugjóka-va hitohataageta.」 „A vállalkozó
szerencsével járt.” ◇ himei-ohimei-o ageruageru felsikoltfelsikolt
「Dzsoszeiga himei-o ageteiruno-o kikimasita.」
„Hallottam, hogy egy nő felsikolt.” ◇ fukiagerufukiageru
felkorbácsolfelkorbácsol 「Kazega nami-o fuki ageta.」 „A
szél felkorbácsolta a hullámokat.” ◇ fukiagerufukiageru
felkapfelkap 「Kjófúga jane-o fuki ageta.」 „Az erős
szél felkapta a háztetőt.” ◇ fukiagerufukiageru magasbamagasba
fújfúj 「Kudzsira-va sio-o fuki ageta.」 „A bálna a
magasba fújta a vizet.” ◇ hei-ohei-o ageruageru seregetsereget
állítállít 「Gohjakuninno hei-o ageta.」 „500 fős se-
reget állított.” ◇ honoo-ohonoo-o ageruageru lángollángol
「Szóko-va honoo-o agete moeteita.」 „A raktár
lángolva égett.” ◇ mizu-omizu-o ageruageru öntözöntöz 「Ha-
nani mizu-o ageteita.」 „A virágokat öntöztem.”
◇ mizu-omizu-o ageruageru itatitat 「Umani mizu-o agete-
ita.」 „A lovakat itattam.” ◇ mizu-omizu-o ageruageru meg-meg-
öntözöntöz 「Barani mizu-o ageta.」 „Megöntöztem
a rózsákat.” ◇ mizu-omizu-o ageruageru megitatmegitat 「Umani
mizu-o ageta.」 „Megitattam a lovakat.” ◇ jari-jari-
damaniagerudamaniageru felnyársalfelnyársal ◇ jaridamaniage-jaridamaniage-
ruru kipellengérezkipellengérez 「Media-va vairo-o uke totta
szeidzsika-o jaridamani ageta.」 „A média kipel-
lengérezte a korrupt politikust.” ◇ jaridamania-jaridamania-
gerugeru nevetségnevetség tárgyávátárgyává tesztesz 「Dzsósi-va
bokunotatta hitocunomiszu-o jaridamani ageta.」
„A főnököm nevetség tárgyává tette az egyetlen
baklövésemet.” ◇ jaridamaniagerujaridamaniageru bűnbak-bűnbak-
kéntként említemlít 「Nanikaumaku ikanaito karega ja-
ridamaniagerareteiru.」 „Ha valami nem jól sike-
rül, őt említik bűnbakként.” ◇ rei-orei-o ageruageru pél-pél-
dátdát említemlít 「Rei-o agetarakiriganai.」 „Végtelen
sok példát említhetnék.”

agerujakuszoku-oagerujakuszoku-o szuruszuru ◆ odaígérodaígér 「Kono
hon-va mó tomodacsiniageru jakuszoku-o sita.」
„Ez a könyvet már odaígértem a barátomnak.”

agesioagesio ◆ dagálydagály 「Age sioninatta.」 „Dagály
van.” ◆ emelkedőemelkedő trendtrend 「Keizaiszeicsóno age
sioni notta.」 „Meglovagolta a gazdasági növeke-
dés emelkedő trendjét.” ◆ fellendülésfellendülés 「Keizai-
va age sioniaru.」 „A gazdaság fellendülőben
van.”

agesiomúdoagesiomúdo ◆ emelkedő hangulatemelkedő hangulat
ageszenbeiageszenbei ◆ sült rizskekszsült rizskeksz
ageszóbaageszóba ◆ emelkedő piacemelkedő piac
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ageteagete ◆ átát 「Dzsicurei-o agete bunpó-o szecu-
meisita.」 „Példákon át magyarázta a nyelvtant.”
◆ együttesenegyüttesen 「Macsi-o agete fukkóni tori kun-
da.」 „A város együttesen fogott neki a helyreál-
lításnak.” ◆ kiemelvekiemelve ◆ szerteszerte 「Kuni-o age-
te sóri-o ivatta.」 „Országszerte ünnepelték a győ-
zelmet.”

agezenszuezenagezenszuezen ◆ teljesteljes kiszolgáláskiszolgálás 「Rjo-
kande age zenszue zendenonbiri szugosita.」 „A
hotelben teljes kiszolgálás közepette pihentem.”

agezokoagezoko ◆ magasmagas talptalp 「Age zokono kucu」
„magas talpú cipő” ◆ vastagvastag fenekűfenekű 「Age zo-
kono bentóbako」 „vastag fenekű uzsonnás do-
boz”

agezuagezu ◆ szünetszünet nélkülnélkül ◇ mikkaniagezumikkaniagezu
szinteszinte mindenminden napnap 「Kare-va mikkaniagezuko-
no miszeni kita.」 „Szinte minden nap ellátoga-
tott ebbe az üzletbe.”

agitoagito ◆ álláll ◆ kopoltyúkopoltyú
agoago ◆ álláll 「Ago-o teni noszeta.」 „A kezére rak-
ta az állát.” ◆ állkapocsállkapocs 「Kucsi-o ókiku aketara
agoga hazureta.」 „Nagyra tátottam a számat, és
kiakadt az állkapcsom.” ◇ agogahiagaruagogahiagaru fel-fel-
kopikkopik azaz állaálla ◇ agodecukauagodecukau parancsolgatparancsolgat
「Otóto-va aneniicumo agode cukavareteiru.」
„A nővér állandóan parancsolgat az öccsének.” ◇

ago-deago-de hae-ohae-o ouou hullafáradthullafáradt ◇ ago-oago-o daszudaszu
kifáradtkifáradt ◇ uvaagouvaago felsőfelső állkapocsállkapocs ◇ sitaa-sitaa-
gogo alsó állkapocsalsó állkapocs ◇ nidzsúagonidzsúago tokatoka
agoboneagobone ◆ állcsontállcsont
agodecukauagodecukau ◆ parancsolgatparancsolgat 「Otóto-va ane-
niicumo agode cukavareteiru.」 „A nővér állandó-
an parancsolgat az öccsének.”

ago-de hae-o ouago-de hae-o ou ◆ hullafáradthullafáradt
agogahiagaruagogahiagaru ◆ felkopik az állafelkopik az álla
agohigeagohige ◆ szakállszakáll 「Agohige-o hajasita.」
„Szakállat növesztett.”

agohigenoaruagohigenoaru ◆ szakállasszakállas
agohimoagohimo ◆ állpántállpánt
agoniszutokódóagoniszutokódó ◆ agonisztikusagonisztikus viselkedésviselkedés

agonkjóagonkjó ◆ ágamaágama ◇ sóagonkjósóagonkjó Ksudraka-Ksudraka-
ágamaágama ◇ dzsóagonkjódzsóagonkjó Dírgha-ágamaDírgha-ágama ◇ zó-zó-
agonkjóagonkjó Szamjukta-ágamaSzamjukta-ágama ◇ zóicuagonkjózóicuagonkjó
Ekottara-ágamaEkottara-ágama ◇ csúagonkjócsúagonkjó Madhjama-Madhjama-
ágamaágama

agonocsócugaiagonocsócugai ◆ állkapocsállkapocs 「Agono csócu-
gaiga hazureta.」 „Kiakadt az állkapcsom.”

agonsúagonsú ◆ ágama-buddhizmuságama-buddhizmus
ago-o daszuago-o daszu ◆ kifáradtkifáradt
agumuagumu ◆ belefáradbelefárad 「Macsi agunda.」 „Bele-
fáradtam a várakozásba.” ◇ macsiagumumacsiagumu nemnem
győzigyőzi várnivárni 「Ottoga kaettekuruno-o macsiag-
unda.」 „Nem győzte várni a férjét.”

aguneruaguneru ◆ sehogyansehogyan semsem csinálcsinál 「Kókeisa-
o szagasiaguneta kekka, haigjóni oi komareta.」
„Sehogyan sem találtam utódot, ezért meg kellett
szüntetnem a vállalkozást.” ◇ kangaeagunerukangaeaguneru
sehogyansehogyan semsem tudjatudja kigondolnikigondolni 「Kaisa-o ja-
merubekika cuzukerubekika kangaeaguneteiru.」
„Sehogyan sem tudja kigondolni, hogy kilépjen-
e.” ◇ macsiagunerumacsiaguneru hiábahiába várvár 「Kanodzso-va
kjúkon-o macsiaguneta.」 „A nő hiába várta, hogy
megkérjék a kezét.”

aguniaguni ◆ AgniAgni
aguraagura ◆ töröküléstörökülés 「Tatamino ueniagura-o ka-
ite szuvatteita.」 „Törökülésben ült a tatamin.”

agura-oagura-o kaiteirukaiteiru ◆ tömpetömpe 「Agura-o kaiteiru
hana」 „tömpe orr”

agura-oagura-o kakukaku ◆ terpeszkedikterpeszkedik 「Kare-va sa-
csótoiu csiini agura-o kaiteiru.」 „Igazgatói pozí-
cióján terpeszkedik.” ◆ törökülésbentörökülésben ülül 「Ta-
tamino uede agura-o kaiteiru.」 „Törökülésben ül
a tatamin.” ◇ meiszeinóeniagura-omeiszeinóeniagura-o kakukaku ba-ba-
bérjain ülbérjain ül
ah-ah- ◆ hoppáhoppá 「Ah-, vakatta!」 „Hoppá, meg-
van!” ◆ jajjaj 「Ah-, vaszureteita!」 „Jaj, elfelej-
tettem!” ◆ jéjé 「Ah-, nanikore?」 „Jé, mi ez?”
◆ micsodamicsoda 「Ah-, rakudaisitano?」 „Micsoda?
Megbuktál?” ◆ nahátnahát 「Ah-, kekkonsitano?」
„Nahát! Megnősültél?” ◆ várjunkvárjunk csakcsak 「Ah-
, mottoii kangae-o omoicuita.」 „Várjunk csak,
van egy jobb ötletem!” ◇ attoiumaniattoiumani egyegy pilla-pilla-
natnat alattalatt 「Jaszumi-va attoiu mani ovatta.」 „A
szabadság egy pillanat alatt véget ért.” ◇ attoi-attoi-
vaszeruvaszeru meglepmeglep 「Cuma-o atarasii tokeideatto
ivaszeru.」 „Meglepem a feleségemet egy új órá-
val.”

ahenahen ◆ ópiumópium 「Ahen-o szuu.」 „Ópiumot szív.”

ahenbaibaiahenbaibai ◆ ópiumkereskedelemópiumkereskedelem
ahencsúdokuahencsúdoku ◆ ópiumfüggésópiumfüggés
ahendzsójósaahendzsójósa ◆ ópiumfüggőópiumfüggő
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ahen-nodzsójóahen-nodzsójó ◆ ópiumfüggésópiumfüggés ◆ ópium-ópium-
használathasználat
ahen-nokjúinahen-nokjúin ◆ ópiumszívásópiumszívás
ahen-nokjúinsaahen-nokjúinsa ◆ ópiumfüggőópiumfüggő
ahensuahensu ◆ alfajalfaj ◆ alváltozatalváltozat
ahenszenszóahenszenszó ◆ ópiumháborúópiumháború
ahiruahiru ◆ házi kacsaházi kacsa ◆ kacsakacsa
ahirugojaahirugoja ◆ kacsaólkacsaól
ahirunogjórecuahirunogjórecu ◆ libasorlibasor
ahirunokoahirunoko ◆ kiskacsakiskacsa ◇ minikuiahirunokominikuiahirunoko
rút kiskacsarút kiskacsa
ahirusiikudzsóahirusiikudzsó ◆ kacsafarmkacsafarm
ahoaho ◆ bolondbolond ◆ hülyehülye 「Omae-va ahoka?」
„Hülye vagy?” ◇ szokonukenoahoszokonukenoaho futóbolondfutóbolond

ahóahó ◆ hülyehülye 「Aho!」 „Hülye vagy!”

ahodaraahodara ◆ bolondbolond
ahodarakjóahodarakjó ◆ szútraszútra paródiaparódia ◆ szútraszútra
utánzatutánzat
ahódoriahódori ◆ albatroszalbatrosz ◆ rövidfarkúrövidfarkú albat-albat-
roszrosz
ahonaahona ◆ bambabamba ◆ mamlaszmamlasz
ahónaahóna ◆ eszementeszement 「Ahóna bóken」 „esze-
ment vállalkozás” ◆ hülyehülye 「Ahóna otoko」 „hü-
lye pasas”

ahónakotoahónakoto ◆ hülyehülye 「Ahónakoto-o sitesimat-
ta.」 „Hülyeséget csináltam.”

ahónohitocuoboeahónohitocuoboe ◆ akiaki kevesetkeveset tud,tud, min-min-
dig azt szajkózzadig azt szajkózza
aiai ◆ átmenetátmenet ◆ együttesegyüttes csináláscsinálás 「Hanasi
ai」 „megbeszélés” ◆ kölcsönöskölcsönös csináláscsinálás
「Osi ai」 „lökdösődés” ◆ környékkörnyék 「Okiai」
„nyílt tenger környéke” ◆ közköz ◆ milyenségmilyenség ◇

aigiaigi átmenetiátmeneti öltözéköltözék ◇ aikotobaaikotoba jeligejelige
◇ aikotobaaikotoba jelmondatjelmondat 「『 Csinmoku-va si』-o
aikotobani tatakatta.」 „A »hallgatás halál« jel-
mondatával harcolt.” ◇ aikotobaaikotoba jelszójelszó
「Aikotoba-o siranai.」 „Nem ismeri a jelszót.” ◇

aifukuaifuku átmenetiátmeneti ruharuha ◇ iiaiiiai szóváltásszóváltás 「Ii
aininatta.」 „Szóváltásba keveredtünk.” ◇ omi-omi-
aiai házasságközvetítésházasságközvetítés 「Omiai-o szandzsuk-
kaisitakedoii hitoni meguri aemaszen.」 „Már
30-szor voltam házasságközvetítésen, de nem ta-
láltam jó partnerre.” ◇ oriaioriai megegyezésmegegyezés
「Nedanno ori aigacuita.」 „Megegyeztünk az ár-

ban.” ◇ kakavariaikakavariai belekeveredésbelekeveredés 「Kono
dzsikenni kakavari aininaritakunai.」 „Nem aka-
rok belekeveredni ebbe az ügybe.” ◇ koroaikoroai al-al-
kalomkalom 「Szakuraga mankaininaru koroai-o mi-
hakaratta.」 „Megvárta az alkalmat, amíg teljesen
kinyílik a cseresznyevirág.” ◇ szeriaiszeriai vetélke-vetélke-
désdés ◇ cukiaicukiai kapcsolatkapcsolat 「Karetono cuki ai-va
nagai.」 „Kapcsolatunk régi.” ◇ curiaicuriai egyen-egyen-
súlysúly 「Csikarano curi aiga kuzureta.」 „Felbom-
lott az erőegyensúly.” ◇ deaideai találkozástalálkozás 「Gai-
kokudzsintono deai」 „külföldiekkel való találko-
zás” ◇ doaidoai mértékmérték 「Kono kikaino szósza-va
csikarano doaiga muzukasii.」 „Ennek a gépnek
a kezelésekor nehéz eltalálni az erőbevitel mérté-
két.” ◇ nareainareai összejátszásösszejátszás 「Karerani nare
aigaaruni csigainai.」 „Egészen biztosan összeját-
szanak.” ◇ hadaaihadaai tapintástapintás 「Honmonono ka-
vano hadaaida.」 „Olyan a tapintása, mint az iga-
zi bőrnek.” ◇ fureaifureai érintkezésérintkezés 「Hitotono fu-
re ai」 „érintkezés emberekkel” ◇ mocsiaimocsiai ke-ke-
reszttulajdonlásreszttulajdonlás 「Kabuno mocsi ai」 „rész-
vény kereszttulajdonlása”

aiai ◆ együttességegyüttesség ◆ kölcsönösségkölcsönösség ◆ nyo-nyo-
matékosítómatékosító szószó ◆ társulástársulás ◇ aigaszaaigasza eser-eser-
nyőtnyőt megosztómegosztó párpár ◇ aikavarazuaikavarazu változat-változat-
lanullanul 「Tomodacsi-va aikavarazutakuszan no-
mu.」 „A barátom változatlanul sokat iszik.” ◇

aikoaiko döntetlendöntetlen 「Aikodeso!」 „Döntetlen, még
egyszer!” ◇ aisóaisó összeférhetőségösszeférhetőség 「Karera-
va aisóga varui.」 „Összeférhetetlenek egymás-
sal.” ◇ aiszekiaiszeki asztalmegosztásasztalmegosztás 「Aiszekisi-
tejorosiideszuka?」 „Megosztaná velem az aszta-
lát?” ◇ aizengoszuruaizengoszuru körülbelülkörülbelül egyegy időbenidőben
csinálcsinál 「Mitai bangumiga aizengosite hószósza-
reta.」 „Körülbelül egy időben sugározták a mű-
sorokat, amiket nézni akartam.” ◇ aitaideaitaide köz-köz-
vetlenülvetlenül 「Aitaide torihiki-o sita.」 „Közvetle-
nül kereskedtek.” ◇ aicuideaicuide egymástegymást követ-követ-
veve 「Mondaiga aicuide haszszeisita.」 „Egymást
követték a problémák.” ◇ aizucsiaizucsi beszélgetésbeszélgetés
gördülékennyégördülékennyé tételénektételének eszközeeszköze ◇ aiteaite
partnerpartner 「Aiteno csósoto tanso-o rikaisimasó.」
„Próbáljuk megérteni a partnerünk erősségeit és
gyenge pontjait.” ◇ aiteaite másikmásik félfél 「Aiteno
hanasi-o kiita.」 „Meghallgatta, mit mond a má-
sik fél.” ◇ ainarubeku-vaainarubeku-va haha lehetségeslehetséges ◇ ai-ai-
noriszurunoriszuru együttegyütt utazikutazik 「Siszutáto densade
ainorisita.」 „Együtt utaztam vonaton egy apácá-
val.” ◇ aihanszuruaihanszuru ütközikütközik 「Karerano rigai-
va aihanszuru.」 „Ütköznek az érdekeik.” ◇ aibóaibó
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cimboracimbora 「Oszakeno aibó」 „ivócimbora” ◇

aimitagaiaimitagai egymásegymás segítésesegítése 「Busiha aimit-
agai.」 „A szamurájok segítik egymást.” ◇ aiva-aiva-
szuruszuru kijönkijön egymássalegymással 「Fúfuaivaszuru」
„férj és feleség jól kijön egymással”

aiai ◆ festőfestő keserűfűkeserűfű ◆ indigóindigó ◆ indigókékindigókék
◇ ao-vaao-va ai-joriai-jori detedete ai-joriai-jori aosiaosi tanítványtanítvány
időnként túlszárnyalja mesterétidőnként túlszárnyalja mesterét
aiai ◆ szemszem ◇ madzsikku-aimadzsikku-ai varázsszemvarázsszem
aiai ❶ szeretetszeretet 「Kjódoai」 „szülőföld szeretete”
◆ szerelemszerelem 「Aino kokuhaku」 „szerelmi val-
lomás” ◆ tanhátanhá ◇ aiszuruaiszuru szeretszeret 「Oja-va
kodomo-o aisiteiru.」 „Az anya szereti a gyere-
két.” ◇ ainokamiainokami szerelemszerelem isteneistene ◇ kazoku-kazoku-
aiai családszeretetcsaládszeretet ◇ kjódaiaikjódaiai testvéritestvéri sze-sze-
retetretet ◇ dzsun-aidzsun-ai igazigaz szeretetszeretet ◇ dzsun-aidzsun-ai
tisztatiszta szerelemszerelem ◇ fúfuaifúfuai hitvesihitvesi szeretetszeretet
◇ boszeiaiboszeiai anyaianyai szeretetszeretet 「Kanodzso-va bo-
szeiaiga cujoi.」 „Erős benne az anyai szeretet.” ◇

musónoaimusónoai önzetlen szeretetönzetlen szeretet
aiai ◆ tízmilliárdodtízmilliárdod
aiaigaszaaiaigasza ◆ esernyőtesernyőt megosztómegosztó párpár ◆ meg-meg-
osztani egymással az esernyőtosztani egymással az esernyőt
aianaian ◆ fémütőfémütő
aiavaremuaiavaremu ◆ egymástegymást sajnáljasajnálja ◇ dóbjóaia-dóbjóaia-
varemuvaremu közösközös szenvedésszenvedés összekötiösszeköti azaz em-em-
bereketbereket
aibaaiba ◆ dédelgetett lódédelgetett ló
aibecurikuaibecuriku ◆ elválás fájdalmaelválás fájdalma
aibejaaibeja ◆ közösközös szobaszoba 「Succsószakinohoteru-
de dzsósito aibejaninatta.」 „Az üzleti úton közös
szobában szálltunk meg a főnökömmel.”

aibíaibí ◆ borostyánborostyán 「Kabeni havaszetaaibí」
„falra futtatott borostyán” ◆ repkényrepkény
「Kabeniaibí-o havaszeta.」 „Repkényt futtattam
a falra.”

aibikiaibiki ◆ légyottlégyott ◆ randevúrandevú ◆ találkatalálka
aibikiaibiki ◆ vegyes darált húsvegyes darált hús
aibiki-oaibiki-o szuruszuru ◆ találkájatalálkája vanvan 「Furinaiteto
ai bikisita.」 „Találkája volt a szeretőjével.”

aibjóaibjó ◆ dédelgetettdédelgetett macskamacska ◆ háziházi macskamacska
◆ saját macskasaját macska
aibjókaaibjóka ◆ macskabarátmacskabarát
aiboaibo ◆ érzelmi kötődésérzelmi kötődés

aibóaibó ◆ cimboracimbora 「Oszakeno aibó」 „ivócimbo-
ra” ◆ haverhaver ◆ komakoma ◆ pajtáspajtás 「Musitorino
aibó」 „együtt bogarászó pajtás” ◆ társtárs 「Curi-
no aibó」 „horgásztárs” ◇ sigotonoaibósigotonoaibó mun-mun-
katárskatárs ◇ sóbainoaibósóbainoaibó üzlettársüzlettárs
aiboríaiborí ◆ elefántcsontelefántcsont
aiboríiroaiboríiro ◆ elefántcsontszínelefántcsontszín
aiboríkószutoaiboríkószuto ◆ ElefántcsontpartElefántcsontpart
aibosaaibosa ◆ hódolóhódoló ◆ rajongórajongó
aiboszuruaiboszuru ◆ érzelmilegérzelmileg kötődikkötődik 「Dzsikoku-
o aiboszuru.」 „Érzelmileg kötődik az országá-
hoz.” ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Sizen-o aiboszuru.」 „Le-
nyűgöz a természet.”

aibuaibu ◆ cirógatáscirógatás ◆ simogatássimogatás
aiburópensiruaiburópensiru ◆ szemöldökceruzaszemöldökceruza
aibuszuruaibuszuru ◆ cirógatcirógat 「Koibitono karada-o ai-
busita.」 „Cirógattam a kedvesem testét.” ◆ si-si-
mogatmogat 「Neko-o aibusita.」 „Simogattam a
macskát.”

aicuaicu ◆ őő ◆ pacákpacák 「Aicu-va dareda?」 „Ki az a
pacák?” ◆ spinéspiné
aicuguaicugu ◆ egymástegymást ériéri 「Szaigaiga aicuida.」
„Egymást érték a katasztrófák.” ◆ egymástegymást kö-kö-
vetiveti 「Toraburuga aicuida.」 „Egymást követték
a problémák.” ◆ folyamatosfolyamatos 「Tatakaiga aicui-
da.」 „Folyamatosak voltak a harcok.”

aicugunauaicugunau ◆ kiegyenlítikkiegyenlítik egymástegymást 「Kózai-
aicugunau.」 „Az előnyök és hátrányok kiegyenlí-
tik egymást.”

aicuideaicuide ◆ egymástegymást követvekövetve 「Mondaiga ai-
cuide haszszeisita.」 „Egymást követték a problé-
mák.” ◆ egymásegymás utánután 「Kaisa-va aicuide cubu-
reta.」 „Egymás után mentek tönkre a vállalatok.”

aicumeaicume ◆ barombarom
aicuraaicura ◆ őkők
aicsakuaicsaku ◆ kötődéskötődés 「Kono ucsini aicsaku-o
kandzsiru.」 „Kötődést érzek ehhez a házhoz.” ◆

vonzalomvonzalom 「Szono csiiki-e no aicsakuga cujoi.」
„Erősen vonzódom ahhoz a helyhez.”

aicsakugaaruaicsakugaaru ◆ kötődikkötődik 「Kono kaisani-va ai-
csakuganai.」 „Nem kötődöm ehhez a vállalat-
hoz.”

aicsikenaicsiken ◆ Aicsi megyeAicsi megye
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aicsóaicsó ◆ szomorkásszomorkás színezetszínezet 「Aicsó-o obita
szenricu」 „szomorkás színezetű dallam”

aicsóaicsó ◆ dédelgetett madárdédelgetett madár ◆ házi madárházi madár
aidaaida ◆ alattalatt 「Dzsugjóno aidaha sigogenkin.」
„Az óra alatt nem szabad beszélgetni!” ◆ amígamíg
「Ruszuno aida, tomodacsiga hanani mizu-o age-
ta.」 „Amíg nem voltunk otthon, a barátom ön-
tözte a virágainkat.” ◆ átát 「Gonenno aidanige
cuzuketa.」 „Öt éven át bujdosott.” ◆ időidő 「To-
modacsito nagai aidaavanakatta.」 „Hosszú ideig
nem találkoztam a barátommal.” ◆ igig 「Ih-ka
gecuno aida, daretomo hanasiszanakatta.」 „Egy
hónapig senkivel sem beszéltem.” ◆ kapcsolatkapcsolat
「Szono fúfuno aidahajokunai.」 „A házaspár
kapcsolata rossz.” ◆ közköz 「Kanszenjobónotame
aida-o oite szuvatteita.」 „A fertőzés elkerülése
érdekében, közt hagyva ültek.” ◆ közöttközött 「Ha-
nedakúkótohoteruno aida-o muszubusatoruba-
szu」 „a Haneda repülőtér és a hotel között köz-
lekedő busz” ◆ köztközt 「Futarino aidano himicu-
ne!」 „Köztünk maradjon!” ◆ mialattmialatt 「Baszu-
o matteiru aidaamega furi dasita.」 „Mialatt vár-
tam a buszt, megeredt az eső.” ◆ szünetszünet 「Aida-
o oite hanasita.」 „Szünetet hagyva beszélt.” ◇ ai-ai-
dadzsúdadzsú közbenközben 「Kaigino aidadzsúszumaho-o
miteita.」 „Értekezlet közben az okostelefonomat
néztem.” ◇ aidadeaidade körébenkörében 「Konoapuri-va va-
kamonono aidade-va ninkigaaru.」 „Ez az alkal-
mazás népszerű a fiatalok körében.” ◇ aidaniha-aidaniha-
iruiru közéközé álláll 「Karerano aidani haitte vakaisi-
ta.」 „Közéjük álltam, hogy kibékítsem őket.” ◇

aidanivattehairuaidanivattehairu befurakodikbefurakodik 「Recuno ai-
dani vatte haitta.」 „Befurakodott a sorba.” ◇

aida-oaida-o cumetecumete szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett
「Csikatecude dzsókjaku-va aida-o cumete szu-
vatteita.」 „A metrón az utasok szorosan egymás
mellett ültek.” ◇ aida-oaida-o cumerucumeru szorosanszorosan egy-egy-
másmás mellémellé rakrak 「Bízutobízuno aida-o cumeta.」
„Szorosan egymás mellé raktam a gyöngyöket.” ◇

aida-oaida-o torutoru kettőkettő közöttközött választválaszt 「Siroto
kurono aida-o totte haiironisita.」 „A fehér és a
fekete között a szürkét választottam.” ◇ itteino-itteino-
aidaaida bizonyosbizonyos közköz 「Itteino aida-o oite ki-o ue-
ta.」 „Bizonyos közönként fákat ültettek.” ◇ it-it-
teinoaidateinoaida egyegy ideigideig 「Kono dzsókjóga itteino
aidacuzukudesó.」 „Ez az állapot egy ideig foly-
tatódhat.” ◇ konoaidakonoaida múltkormúltkor 「Kono aidato-
modacsinotokoroni itta.」 „A múltkor elmentem
a barátomhoz.” ◇ konoaidakonoaida nemrégnemrég 「Kono ai-

dagaikokuni itta.」 „Nemrég külföldön voltam.”
◇ konoaidanikonoaidani ezalattezalatt 「Cuma-va kai mono-
ni dekaketa. Vatasi-va kono aidaniterebi-o micu-
zuketeita.」 „A feleségem vásárolni ment. Ezalatt
én tovább néztem a tévét.” ◇ szóróaidaszóróaida mivelmivel
「Bjóki-va keikaini omomuki szóróaida, gjokjú
kokorokudaszare tabiszóró.」 „Megnyugodhat,
mivel javulóban van az állapotom.” ◇ szonoaidaszonoaida
aközbenaközben 「Kucuroidene.Szono aidanikóhi-o ire-
teageru.」 „Pihenj csak! Aközben én csinálok ne-
ked egy kávét.” ◇ szonoaidaszonoaida azalattazalatt 「Szan-
nenkan gaikokuni szundeitaga, szono aidahamat-
taku himaganakatta.」 „Három évig külföldön
laktam, de azalatt nem volt semmi szabadidőm.”
◇ szonoaidaszonoaida eközbeneközben 「Minamihankjú-va
nacudeszu.Szono aidaha kitahankjú-va fujude-
szu.」 „A déli féltekén nyár van. Eközben az észa-
kin tél van.” ◇ szoremadenoaidaszoremadenoaida addigaddig
「Cuma-va gaisucusiteita.Szoremadeno aidani
boku-va szódzsiki-o kaketa.」 „A feleségem el-
ment otthonról. Addig is én kiporszívóztam.” ◇

tóbun-noaidatóbun-noaida egyegy ideigideig 「Tóbunno aidakjúgjó
itasimaszu.」 „Egy ideig zárva tartunk.” ◇ tóbun-tóbun-
noaidanoaida egyegy darabigdarabig 「Tóbunno aidakjúkansi-
maszu.」 „Egy darabig zárva lesz a könyvtárunk.”
◇ nagaiaidanagaiaida hosszúhosszú ideigideig 「Konopaszokon-
o nagai aidacukatteinai.」 „Ezt a számítógépet
hosszú ideig nem használtam.” ◇ nagaiaidanagaiaida
hosszúhosszú időnidőn átát 「Tomodacsito nagai aidaatte-
inai.」 „Hosszú időn át nem találkoztam a bará-
tommal.” ◇ midzsikaiaidamidzsikaiaida rövidrövid időnidőn átát ◇

midzsikaiaidamidzsikaiaida rövidrövid ideigideig 「Midzsikai aidade-
sitagaarigatógozaimaszu.」 „Csak rövid ideig vol-
tam itt. Mindent köszönök!”

aidadeaidade ◆ körébenkörében 「Konoapuri-va vakamono-
no aidade-va ninkigaaru.」 „Ez az alkalmazás
népszerű a fiatalok körében.”

aidadzsúaidadzsú ◆ közbenközben 「Kaigino
aidadzsúszumaho-o miteita.」 „Értekezlet közben
az okostelefonomat néztem.”

aidagaraaidagara ◆ kapcsolatkapcsolat 「Ojakono aidagara-
dearu.」 „Szülő-gyermek kapcsolatban állnak.” ◆

viszonyviszony 「Karera-va sitasii aidagaradatta.」
„Közeli viszonyban voltak.” ◇ aiszacuszuruda-aiszacuszuruda-
kenoaidagarakenoaidagara köszönőviszonyköszönőviszony ◇ siteinoa-siteinoa-
idagaraidagara tanár-diáktanár-diák kapcsolatkapcsolat ◇ tomoda-tomoda-
csinoaidagaracsinoaidagara barátibaráti kapcsolatkapcsolat 「Kare-va
kanodzsoto tomodacsino aidagaradatta.」 „Baráti
kapcsolatban volt a nővel.”
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aidaniaidani ◆ alattalatt 「Fujujaszumino aidani futot-
tesimatta.」 „A téli szabadság alatt meghíztam.”
◆ folyamánfolyamán 「Rjódzsino aidani dzsúkiro jaszete-
simatta.」 „A terápia folyamán 10 kilót fogyott.”
◆ körébenkörében 「Vakamonono aidani-va kore-va jo-
kuarukotodeszu.」 „A fiatalok körében ez gyakran
előfordul.” ◆ közéközé 「Honno aidanisiori-o ha-
szanda.」 „A könyv lapjai közé tettem a könyvjel-
zőt.” ◆ közöttközött 「Sukudzsicuto sukudzsicuno ai-
dani jaszumi-o torimaszu.」 „A két ünnep között
szabadságot veszek ki.” ◆ köztközt 「Vatasito ana-
tano aidani-va takuszan kjócútengaarimaszune.」
„Kettőnk közt sok a hasonlóság.” ◆ mialattmialatt
「Kodomotacsiga neteiru aidaniterebi-o mita.」
„Mialatt a gyerekek aludtak, tévét nézett.” ◆ mi-mi-
közbenközben 「Matteiru aidani cume-o idzsitteita.」
„Miközben várakozott, a körmét piszkálta.” ◆

tartamtartam alattalatt 「Bjóki-o siteiru aidaniszaranaru
kanszenmosita.」 „A betegség tartama alatt újabb
fertőzést kapott.” ◇ aidaniaruaidaniaru közbülsőközbülső
「Dzsinszei-va midzsikai.Dakaraszono aidaniaru
dzsikan-o tanosiku szugositai.」 „Az élet rövid,
szeretném a közbülső időt vidáman tölteni.” ◇ ai-ai-
danihairudanihairu közéközé álláll 「Karerano aidani haitte va-
kaisita.」 „Közéjük álltam, hogy kibékítsem őket.”
◇ aidanivattehairuaidanivattehairu befurakodikbefurakodik 「Recuno
aidani vatte haitta.」 „Befurakodott a sorba.” ◇

szukosinoaidaniszukosinoaidani rövidrövid időidő alattalatt 「Szukosino
aidani ókikunattane!」 „Egy rövid idő alatt, hogy
megnőttél!” ◇ szonoaidaniszonoaidani aközbenaközben 「Kare-
va geidzsucu-o benkjósiteita.Szono aidani sósze-
cumo kaki hadzsimeta.」 „Művészetet tanult, írni
is aközben kezdett.” ◇ szonoaidaniszonoaidani eközbeneközben
「Bokuga me-o todzsita.Szono aidani hanasiaite-
ga kieta.」 „Becsuktam a szemem. Eközben a be-
szélgetőpartnerem eltűnt.”

aidaniaruaidaniaru ◆ közbülsőközbülső 「Dzsinszei-va midzsi-
kai.Dakaraszono aidaniaru dzsikan-o tanosiku
szugositai.」 „Az élet rövid, szeretném a közbülső
időt vidáman tölteni.”

aidanihairuaidanihairu ◆ közéközé álláll 「Karerano aidani hait-
te vakaisita.」 „Közéjük álltam, hogy kibékítsem
őket.”

aidanivattehairuaidanivattehairu ◆ befurakodikbefurakodik 「Recuno
aidani vatte haitta.」 „Befurakodott a sorba.”

aidanokodomoaidanokodomo ◆ közösközös gyerekgyerek 「Kare-va
imano cumatono aidani kodomoga hitoriiru.」
„Van egy közös gyereke a mostani feleségével.”

aida-oaida-o cumerucumeru ◆ szorosanszorosan egymásegymás mellémellé
rakrak 「Bízutobízuno aida-o cumeta.」 „Szorosan
egymás mellé raktam a gyöngyöket.”

aida-oaida-o cumetecumete ◆ szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett
「Csikatecude dzsókjaku-va aida-o cumete szu-
vatteita.」 „A metrón az utasok szorosan egymás
mellett ültek.”

aida-oaida-o torutoru ◆ kettőkettő közöttközött választválaszt 「Siroto
kurono aida-o totte haiironisita.」 „A fehér és a
fekete között a szürkét választottam.”

aidaaida vava ◆ mindaddigmindaddig 「Hito-va hahaojaga iki-
teiru aida-va kodomodeszu.」 „Az ember mindad-
dig gyermek marad, amíg van egy anyja.”

aideaaidea ◆ ötletötlet
aideaszonaideaszon ◆ ötletgyűjtésötletgyűjtés
aidentitiaidentiti ◆ identitásidentitás
aidentitíaidentití ◆ identitásidentitás ◆ önazonosulásönazonosulás ◆

személyazonosságszemélyazonosság
aidentitíkádoaidentitíkádo ◆ személyi igazolványszemélyi igazolvány
aidentitíkuraisiszuaidentitíkuraisiszu ◆ identitás-problémaidentitás-probléma ◆

identitászavaridentitászavar
aidesiaidesi ◆ diáktársakdiáktársak
aidiaaidia ◆ elgondoláselgondolás 「Konoaidiade hajaku
sigoto-o ovaraszerukotogadekimaszu.」 „Ezzel az
elgondolással, hamar elvégezhetjük a munkát.” ◆

ötletötlet 「Aidia-o bosúsimaszu!」 „Ötleteket kere-
sünk!”

aidiamanaidiaman ◆ ötletmesterötletmester
aidíkádoaidíkádo ◆ igazolványigazolvány ◆ személyiszemélyi igazol-igazol-
ványvány
aidokuaidoku ◆ örömmel olvasásörömmel olvasás
aidokusaaidokusa ◆ rajongórajongó olvasóolvasó 「Aru szakkano
aidokusa」 „bizonyos író rajongója” ◆ rendsze-rendsze-
resres olvasóolvasó 「Aru zassino aidokusa」 „bizonyos
magazin rendszeres olvasója”

aidokusoaidokuso ◆ kedvenc könyvkedvenc könyv
aidokuszuruaidokuszuru ◆ kedvenckedvenc olvasmányaolvasmánya 「Kono
hon-o aidokusiteiru.」 „Ez a könyv a kedvenc ol-
vasmányom.” ◆ örömmelörömmel olvasolvas 「Koten-o aido-
kusiteiru.」 „Örömmel olvasok klasszikusokat.” ◆

szeretszeret olvasniolvasni 「Adi-o aidokusiteiru.」 „Szere-
tek Adyt olvasni.”

aidoringuaidoringu ◆ üresjáratüresjárat 「Teisacsúnoaidorin-
gu」 „üresjárat megálláskor”
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aidoruaidoru ◆ bálványbálvány 「Vakamononoaidoru」 „fi-
atalok bálványa” ◇ bácsaruaidorubácsaruaidoru virtuálisvirtuális
bálványbálvány
aidorukasuaidorukasu ◆ népszerű énekesnépszerű énekes
aidoru-kjapitaruaidoru-kjapitaru ◆ szunnyadó tőkeszunnyadó tőke
aidorutaimuaidorutaimu ◆ kiesettkiesett időidő ◆ tétlenültétlenül töl-töl-
tött időtött idő
aidzsiaidzsi ◆ szeretett gyermekszeretett gyermek
aidzsinaidzsin ◆ szeretőszerető 「Kekkonsiteirunoni ai-
dzsingairu.」 „Nős, de szeretője van.”

aidzsinkankeiaidzsinkankei ◆ szeretői kapcsolatszeretői kapcsolat
aidzsin-o cukuruaidzsin-o cukuru ◆ szeretőt találszeretőt talál
aidzsóaidzsó ◆ kedves lányakedves lánya
aidzsóaidzsó ◆ szeretetszeretet 「Oja-va kodomoni taisite
aidzsó-o idaku.」 „A szülő szeretetet érez gyer-
meke iránt.” ◆ vonzalomvonzalom 「Danszei-va dzsosze-
ini taisite aidzsó-o mocu.」 „A férfiak vonzalmat
éreznek a nők iránt.”

aidzsóbukaiaidzsóbukai ◆ szeretőszerető 「Aidzsóbukai hahao-
ja」 „szerető anya”

aidzsóniafureruaidzsóniafureru ◆ érzelmekkelérzelmekkel teliteli 「Ai-
dzsóniafureteiru hito」 „érzelmekkel teli ember”

aidzsóniuetaaidzsóniueta ◆ szeretetreszeretetre éheséhes 「Aidzsóni
ueta kodomo」 „szeretetre éhes gyerek”

aidzsónokomottaaidzsónokomotta ◆ gyengédgyengéd 「Aidzsónoko-
motta kotoba」 „gyengéd szavak” ◆ szeretet-szeretet-
teljesteljes 「Aidzsónokomotta kotoba」 „szeretet-
teljes szavak”

aidzsó-oaidzsó-o szoszoguszoszogu ◆ szeretetetszeretetet tápláltáplál
「Desini taisite aidzsó-o szoszogu.」 „Szeretetet
táplál a tanítványai iránt.”

aidzsó-oaidzsó-o szoszoideszoszoide ◆ szeretettelszeretettel
「Kodomo-o aidzsó-o szoszoide szodateta.」
„Szeretettel nevelte gyermekét.”

aiekiaieki ◆ hüvelyváladékhüvelyváladék
aienaien ◆ dohányzás kedvelésedohányzás kedvelése
aienkaaienka ◆ dohánykedvelődohánykedvelő ◆ dohányosdohányos
aienkienaienkien ◆ sors általi kapcsolatsors általi kapcsolat
aifuaifu ◆ poggyászszelvénypoggyászszelvény
aifukuaifuku ◆ átmenetiátmeneti öltözéköltözék ◆ átmenetiátmeneti ruharuha

aigamebaeruaigamebaeru ◆ kibontakozikkibontakozik aa szerelemszerelem
「Futarino aidani aiga mebaeta.」 „Kibontako-
zott kettejük közt a szerelem.”

aiganaigan ◆ esedezésesedezés ◆ könyörgéskönyörgés ◆ rimánko-rimánko-
dásdás ◆ sirámsirám
aiganaigan ◆ ajnározásajnározás ◆ dédelgetésdédelgetés ◆ szeret-szeret-
getésgetés
aiganbucuaiganbucu ◆ becses tárgybecses tárgy
aigancsóaigancsó ◆ díszmadárdíszmadár
aigandóbucuaigandóbucu ◆ díszállatdíszállat ◆ szeretgetettszeretgetett
állatállat
aiganhinaiganhin ◆ becses tárgybecses tárgy ◆ csecsebecsecsecsebecse
aigan-jóaigan-jó ◆ kedvtelésbőlkedvtelésből tartotttartott 「Aigan-
jósódóbucu」 „kedvtelésből tartott kisállat”

aigankenaiganken ◆ öleböleb
aiganszuruaiganszuru ◆ esedezikesedezik 「Kamiszamano
jurusi-o aigansita.」 „Isten bocsánatáért esedez-
tem.” ◆ könyörögkönyörög 「Tomodacsini taszuketeku-
reto aigansita.」 „Könyörögtem a barátomnak,
hogy segítsen.” ◆ rimánkodikrimánkodik 「Kare-va hissina
hjódzsóde aigansita.」 „Kétségbeesett arccal ri-
mánkodott.”

aiganszuruaiganszuru ◆ babusgatbabusgat 「Kotori-o aigansite-
iru.」 „Kismadarat babusgat.” ◆ kedvelkedvel 「Csi-
csiga aigansita tokei」 „apám által kedvelt óra” ◆

szeretgetszeretget 「Neko-o aigansiteiru.」 „Szeretgeti
a cicát.”

aigaszaaigasza ◆ esernyőt megosztó páresernyőt megosztó pár
aigaszameruaigaszameru ◆ kiábrándulkiábrándul 「Kareni taisiteno
aiga szameta.」 „Kiábrándult a férfiből.”

aigiaigi ◆ átmeneti öltözékátmeneti öltözék
aigiszuaigiszu ◆ égiszégisz
aigoaigo ◆ oltalmazásoltalmazás ◆ óvásóvás ◆ védelemvédelem
aigodantaiaigodantai ◆ védőegyesületvédőegyesület ◇ dóbucuaigo-dóbucuaigo-
dantaidantai állatvédő egyesületállatvédő egyesület
aigoszuruaigoszuru ◆ védvéd 「Dóbucu-o aigoszuru.」 „Vé-
di az állatokat.”

aihanszuruaihanszuru ◆ ellenkezikellenkezik 「Dzsidzsicuto ai-
hanszuru.」 „Ellenkezik a valósággal.” ◆ szem-szem-
beállbeáll 「Hikarito kage-va aihanszuru.」 „A fény
és a sötétség szembeáll egymással.” ◆ szembenszemben
álláll 「Kanodzsoto kareno iken-va aihansiteiru.」
„A nő és a férfi véleménye szemben áll egymással.”
◆ ütközikütközik 「Karerano rigai-va aihanszuru.」
„Ütköznek az érdekeik.”
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aiinaiin ◆ italozás kedveléseitalozás kedvelése
aiinkaaiinka ◆ italkedvelőitalkedvelő ◆ italszeretőitalszerető
aiinszuruaiinszuru ◆ szeretszeret inniinni 「Bíru-o aiinsiteiru.」
„Szeret sört inni.”

aiirenaiaiirenai ◆ ellentmondellentmond egymásnakegymásnak 「Sihon-
sugito kjószansugi-va aiirenai.」 „A kapitalizmus
és a kommunizmus ellentmond egymásnak.” ◆

összeegyeztethetetlenösszeegyeztethetetlen 「Kiriszuto kjóto aii-
renai siszó」 „kereszténységgel összeegyeztethe-
tetlen eszme”

aiiroaiiro ◆ indigókékindigókék ◆ sötétkéksötétkék
aijokuaijoku ◆ bujaságbujaság 「Aijokuno szeikacu-o okut-
teiru.」 „Buja életet él.” ◆ szerelmiszerelmi vágyvágy 「Ai-
jokuno dorei」 „szerelmi vágy rabja” ◆ szexuá-szexuá-
lis vágylis vágy
aijónoaijóno ◆ kedveltkedvelt 「Cumano aijóno udedokei」
„feleségem kedvelt karórája” ◆ kedvenckedvenc 「Kore-
va aijóno kesóhindeszu.」 „Ez a kedvenc kozmeti-
kumom.”

aijósaaijósa ◆ rendszeresrendszeres használóhasználó 「Szono kais-
ano szeihinno aijósatóroku-o sita.」 „Feliratkoz-
tam a cég termékeit rendszeresen használók listá-
jára.”

aijószareruaijószareru ◆ kiszolgálkiszolgál 「Kono cukue-va
szanszedainimo aijószareteita.」 „Ez az asztal
már három generációt kiszolgált.”

aijószuruaijószuru ◆ előszeretettelelőszeretettel használhasznál
「Konoburando-o aijósiteiru.」 „Előszeretettel
használom ezt a márkát.” ◆ hozzáhozzá vanvan nővenőve
「Boku-va konoszumaho-o aijósiteiru.」 „Hozzá
vagyok nőve ehhez a telefonhoz.” ◆ rendszere-rendszere-
sensen használhasznál 「Boku-va kono dzsiso-o aijósitei-
ru.」 „Rendszeresen használom ezt a szótárt.” ◇

aijószareruaijószareru kiszolgálkiszolgál 「Kono cukue-va szan-
szedainimo aijószareteita.」 „Ez az asztal már há-
rom generációt kiszolgált.”

aikaaika ◆ elégiaelégia ◆ siratóéneksiratóének
aikagiaikagi ◆ pótkulcspótkulcs 「Ikucukano aikagi-o cukut-
temoraimasó.」 „Csináltassunk néhány pótkul-
csot!”

aikagijaaikagija ◆ kulcsmásolókulcsmásoló
aikagi-oaikagi-o cukurucukuru ◆ kulcsotkulcsot másolmásol 「Aikagi-o
cukutta.」 „Kulcsot másoltattam.”

aikagiszakuszeiaikagiszakuszei ◆ kulcsmásoláskulcsmásolás

aikanaikan ◆ melankóliamelankólia ◆ szomorúságszomorúság 「Kano-
dzsono koeni-va aikangakomotteita.」 „Hangjá-
ban szomorúság bujkált.”

aikanaikan ◆ bánatbánat ésés örömöröm 「Kanodzsoto aikan-
o tomonisita.」 „Megosztottam vele a bánataimat
és örömeimet.” ◆ öröm vagy ürömöröm vagy üröm
aikataaikata ◆ kísérőkísérő 「Samiszenno aikata」 „sa-
miszenes kísérő” ◆ partnerpartner 「Joruno aikata」
„éjszakai partner” ◆ társtárs 「Manzaino aikata」
„manzai duóban társ”

aikavarazuaikavarazu ◆ változatlanulváltozatlanul 「Tomodacsi-va
aikavarazutakuszan nomu.」 „A barátom válto-
zatlanul sokat iszik.”

aikavatakeaikavatake ◆ sárga gévagombasárga gévagomba
aikenaiken ◆ dédelgetettdédelgetett kutyakutya ◆ kutyakutya ◆ sa-sa-
ját kutyaját kutya
aikenkaaikenka ◆ kutyabarátkutyabarát
aikidóaikidó ◆ aikidóaikidó
aikjakuaikjaku ◆ szobatársszobatárs ◆ utastársutastárs ◆ vendég-vendég-
társtárs
aikjóaikjó ◆ bájbáj 「Kanodzso-va egaode, aikjó-o fu-
rimaita.」 „Bájosan mosolygott.” ◆ kedveske-kedveske-
désdés 「Goaikjóni ih-kjoku utaitaito omoimaszu.」
„Szeretnék kedveskedni önöknek egy dallal.” ◆

kellemkellem
aikjóaikjó ◆ KámaszútraKámaszútra
aikjógenaikjógen ◆ kjógen közjátékkjógen közjáték ◆ közjátékközjáték
aikjónoaruaikjónoaru ◆ bájosbájos 「Aikjónoaru kao」 „bájos
arc” ◆ szeretniszeretni valóvaló 「Aikjónoaru muszume」
„szeretni való lány”

aikjónonaiaikjónonai ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Aikjónonai
dzsoszei」 „barátságtalan nő”

aikjó-oaikjó-o furimakufurimaku ◆ mindentmindent megtesz,megtesz, hogyhogy
kedvesnek tűnjönkedvesnek tűnjön
aikjósinaikjósin ◆ szülőföld szereteteszülőföld szeretete
aikjúaikjú ◆ intelligenciahányadosintelligenciahányados ◆ IQIQ
aikoaiko ◆ döntetlendöntetlen 「Aikodeso!」 „Döntetlen,
még egyszer!”

aikoaiko ◆ pártfogáspártfogás 「Szenszeino aiko-o uketa.」
„A tanára pártfogását élvezte.” ◆ támogatástámogatás
「Goaiko arigatógozaimaszu.」 „Köszönjük a tá-
mogatását!”

aikóaikó ◆ kedveléskedvelés ◆ vonzalomvonzalom
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aikodearuaikodearu ◆ döntetlendöntetlen ◆ egyikegyik semsem nyernyer
◆ kvittkvitt 「Anataga vatasi-o taszuketasi,
vatasimoanata-o taszuketa.Korede oaikoda.」 „Te
is segítettél nekem, és én is segítettem neked. Ez-
zel kvittek vagyunk.”

aikókaaikóka ◆ kedvelőkedvelő 「Cugino jobikake-va gému
aikókano tamedeszu.」 „A játékkedvelőknek szól
a következő felhívás.” ◇ ódioaikókaódioaikóka audiofilaudiofil ◇

ongakuaikókaongakuaikóka zenekedvelőzenekedvelő ◇ geidzsucuai-geidzsucuai-
kókakóka műkedvelőműkedvelő ◇ soszekiaikókasoszekiaikóka könyvba-könyvba-
rátrát ◇ soszekiaikókasoszekiaikóka bibliofilbibliofil ◇ bidzsucuno-bidzsucuno-
aikókaaikóka művészetkedvelőművészetkedvelő
aikokuaikoku ◆ hazaszeretethazaszeretet
aikokunoaikokuno ◆ hazafiashazafias 「Aikokuno uta」 „haza-
fias ének”

aikokusaaikokusa ◆ hazafihazafi ◆ hazaszeretőhazaszerető 「Vatasi-
va aikokusadeszu.」 „Én hazaszerető ember va-
gyok.” ◆ patriótapatrióta
aikokusinaikokusin ◆ hazafiashazafias érzületérzület ◆ hazaszere-hazaszere-
tettet ◆ patriotizmuspatriotizmus
aikokusin-noaruaikokusin-noaru ◆ hazafiashazafias érzelműérzelmű 「Aiko-
kusinnoaru hito」 „hazafias érzelmű ember”

aikokusugiaikokusugi ◆ hazafisághazafiság ◆ patriotizmuspatriotizmus
aikonikkumemoriaikonikkumemori ◆ ikonikus emlékezetikonikus emlékezet
aikonikkunaaikonikkuna ◆ ikonikusikonikus 「Kono szeihin-va
aikonikkunadezain-o mocu.」 „Ennek a termék-
nek ikonikus a formatervezése.”

aikontakutoaikontakuto ◆ szemkontaktusszemkontaktus
aikósaaikósa ◆ kedvelőkedvelő 「Geidzsucuaikósa」 „művé-
szetkedvelő”

aikoszuruaikoszuru ◆ pártfogolpártfogol 「Csiiszana tenpo-o
aikoszuru.」 „Pártfogolja a kis üzleteket.”

aikószuruaikószuru ◆ kedvelkedvel 「Kurasikku ongaku-o ai-
kószuru.」 „Kedveli a komolyzenét.”

aikotobaaikotoba ◆ jeligejelige ◆ jelmondatjelmondat 「『

Csinmoku-va si』-o aikotobani tatakatta.」 „A
»hallgatás halál« jelmondatával harcolt.” ◆ jel-jel-
szószó 「Aikotoba-o siranai.」 „Nem ismeri a jel-
szót.”

aikucsiaikucsi ◆ tőrtőr
aikucsigaiiaikucsigaii ◆ kijönkijön velevele 「Kareto aikucsiga-
ii.」 „Jól kijövök vele.”

aikucsigavaruiaikucsigavarui ◆ rosszulrosszul jönjön kiki velevele 「Ka-
reto aikucsiga varui.」 „Rosszul jövök ki vele.”

aikurusiiaikurusii ◆ aranyosaranyos 「Aikurusii muszume」
„aranyos lány” ◆ bájosbájos 「Aikurusii kao」 „bájos
arc”

aimaaima ◆ közöttközött 「Ameno aimani kaetta.」 „Két
zápor között hazamentem.” ◆ szünetszünet 「Sigo-
tono aimani tomodacsini denvasita.」 „A munka
szünetében telefonáltam a barátomnak.”

aimacuaimacu ◆ együttesenegyüttesen hathat ◇ aimatteaimatte együt-együt-
testes hatásárahatására 「Dzsútakuto kóentoga aimatte
ucukusii macsinamiga dekita.」 „A lakóházak és
a parkok együttes hatására szép városkép alakult
ki.”

aimaiaimai ◆ határozatlansághatározatlanság ◆ homályossághomályosság
aimaimokotositaaimaimokotosita ◆ homályoshomályos 「Aimaimoko-
tosita kangae」 „homályos gondolatok” ◆ zava-zava-
rosros 「Aimaimokotosita dzsiken」 „zavaros ügy”

aimainaaimaina ◆ bizonytalanbizonytalan 「Aimaina kimocside
kekkonno kecudan-va dekinakatta.」 „Bizonyta-
lan voltam az érzéseimben, ezért nem tudtam el-
dönteni a házasságot.” ◆ határozatlanhatározatlan 「Aima-
ina kotae-o sita.」 „Határozatlan választ adott.”
◆ nehezennehezen definiálhatódefiniálható 「Tomodacsiidzsó ko-
ibitomimanno aimaina kankeideita.」 „Nehezen
definiálható kapcsolatuk több volt barátságnál, de
kevesebb a szerelemnél.” ◆ nehezennehezen megfogha-megfogha-
tótó 「Kono hjógen-va aimaideszu.」 „Ez a kifeje-
zés nehezen megfogható.”

aimainakotae-o szuruaimainakotae-o szuru ◆ ködösítködösít
aimainakotoba-oaimainakotoba-o cukaucukau ◆ ködösítködösít
「Szeidzsika-va aimaina kotoba-o cukatte
hendzsi-o szaketa.」 „A politikus nem válaszolt,
csak ködösített.”

aimainauszoaimainauszo ◆ ködösítésködösítés
aimainauszo-o cukuaimainauszo-o cuku ◆ ködösítködösít
aimaininaruaimaininaru ◆ elhomályosodikelhomályosodik 「Kono koto-
bano imi-va aimaininatta.」 „Ennek a szónak a je-
lentése elhomályosodott.”

aimamieruaimamieru ◆ szembenézszembenéz 「Szaigono tekito ai-
mamieta.」 „Szembenézett az utolsó ellenséggel.”

aimaszuaimaszu ◆ egymáshozegymáshoz dörzsölődikdörzsölődik ◇

gengen-aimaszugengen-aimaszu szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett
úszikúszik ◇ gengen-aimaszugengen-aimaszu közelharcot vívközelharcot vív
aimatteaimatte ◆ együttesegyüttes hatásárahatására 「Dzsútakuto
kóentoga aimatte ucukusii macsinamiga dekita.」
„A lakóházak és a parkok együttes hatására szép
városkép alakult ki.”
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aimitagaiaimitagai ◆ egymásegymás segítésesegítése 「Busiha aimit-
agai.」 „A szamurájok segítik egymást.” ◆

együttérzésegyüttérzés
ainakabaszuruainakabaszuru ◆ kiegyenlítikkiegyenlítik egymástegymást
「Szanszeito hantaiiken-va ainakabasita.」 „A tá-
mogató és ellenző vélemények kiegyenlítették egy-
mást.”

ainaruainaru ◆ leszlesz
ainarubeku-vaainarubeku-va ◆ ha lehetségesha lehetséges
ainikuainiku ◆ sajnasajna 「Ainiku, okane-o mocsi avasze-
teinai.」 „Sajna, nincs nálam pénz.” ◆ sajnossajnos
「Kjó-va ainiku tenkiga varui.」 „Ma sajnos rossz
az idő.”

ainikunaainikuna ◆ kárkár 「Ainikudeszune!」 „Jaj, de
kár!” ◆ rosszrossz 「Ainikuna tenki」 „rossz idő” ◆

sajnálatossajnálatos 「Ainikuna kekkadeszuga kondoha-
motto ganbarimaszu.」 „Sajnálatos az eredmény,
de legközelebb jobban igyekszem.”

ainiocsiiruainiocsiiru ◆ beleesikbeleesik 「Kanodzso-va szensze-
itono aini ocsiitta.」 „Beleesett a tanárába.”

ainokamiainokami ◆ ÁmorÁmor ◆ szerelem isteneszerelem istene
ainokessóainokessó ◆ kisbabakisbaba ◆ szerelemszerelem gyümölcsegyümölcse

ainokoainoko ◆ félvérfélvér ◆ keverékkeverék ◆ korcskorcs
ainomjójakuainomjójaku ◆ szerelmi bájitalszerelmi bájital
ainomucsiainomucsi ◆ szerető szigorszerető szigor
ainoriainori ◆ együttegyütt támogatástámogatás ◆ együttegyütt uta-uta-
zászás
ainoriszuruainoriszuru ◆ együttegyütt támogattámogat 「Kimino an-
ni ainoriszurujo.」 „Én is támogatom a javasla-
todat.” ◆ együttegyütt utazikutazik 「Siszutáto densade
ainorisita.」 „Együtt utaztam vonaton egy apácá-
val.”

ainoszuainoszu ◆ szerelmi fészekszerelmi fészek
ainoteainote ◆ belekurjongatásbelekurjongatás ◆ tapssaltapssal kísé-kísé-
résrés
ainote-oainote-o ireruireru ◆ belekurjongatbelekurjongat 「Utano ai-
dani aino te-o ireru.」 „A zenébe belekurjonga-
tott.” ◆ tapssal kísértapssal kísér
ainszutainiumuainszutainiumu ◆ einsteiniumeinsteinium
ainuainu ◆ ainuainu
ainugoainugo ◆ ainu nyelvainu nyelv
ainuminzokuainuminzoku ◆ ainu népainu nép
aiodainaiodain ◆ jódjód

aiodopusinaiodopusin ◆ jodopszinjodopszin
aioiaioi ◆ együtt növekedésegyütt növekedés
aioiaioi ◆ együtt öregedésegyütt öregedés
aioinomacuaioinomacu ◆ ikertözsű fenyőikertözsű fenyő
ai-oai-o kometekomete ◆ szeretettelszeretettel 「Ai-o komete
szakuhin-o cukutta.」 „Szeretettel készítettem az
alkotást.”

aionaion ◆ szomorú hangszomorú hang
aiósíaiósí ◆ Nemzetközi Olimpiai BizottságNemzetközi Olimpiai Bizottság
airaináairainá ◆ szemceruzaszemceruza ◆ szemkihúzószemkihúzó
airakuairaku ◆ bánatbánat ésés örömöröm ◇ kidoairakukidoairaku in-in-
dulatdulat 「Kare-va kidoairaku-o joku aravaszu.」
„Kifejezi az indulatait.” ◇ kidoairakugahagesiikidoairakugahagesii
szélsőségesenszélsőségesen érzelmesérzelmes 「Kidoairakuga ha-
gesii hito」 „szélsőségesen érzelmes ember”

airassukáráairassukárá ◆ szempilla-göndörítőszempilla-göndörítő
airenairen ◆ részvétrészvét 「Airenno dzsó-o simeszu.」
„Részvétet mutat.” ◆ szánalomszánalom
airenairen ◆ együttérzésegyüttérzés
airissu-kóhíairissu-kóhí ◆ ír kávéír kávé
airissu-urufuhaundoairissu-urufuhaundo ◆ ír farkaskutyaír farkaskutya
airiszuairiszu ◆ íriszírisz ◆ nősziromnőszirom ◆ szivárványhár-szivárványhár-
tyatya
airoairo ◆ akadályakadály 「Aironi habamareru.」 „Aka-
dályba ütközik.” ◆ keskenykeskeny útút ◆ lassítólassító té-té-
nyezőnyező 「Kono kukan-va juszóno aironinatta.」
„Ez a szakasz lassította a szállítást.” ◆ szűkszűk ke-ke-
resztmetszetresztmetszet 「Szeiszanno airo-o dakaiszu-
ru.」 „Megszünteti a szűk keresztmetszetet a ter-
melésben.”

aironairon ◆ vasalóvasaló 「Airon-va mada acuikara ki-
o cukete!」 „Vigyázz, mert a vasaló még meleg!”
◇ szucsímuaironszucsímuairon gőzölősgőzölős vasalóvasaló ◇ szucsí-szucsí-
muaironmuairon gőzvasalógőzvasaló ◇ denkiairondenkiairon villanyva-villanyva-
salósaló
airondaiairondai ◆ vasalódeszkavasalódeszka
aironfujónoaironfujóno ◆ vasalástvasalást nemnem igénylőigénylő 「Airon
fujónosacu」 „vasalást nem igénylő ing”

aironíaironí ◆ iróniairónia
airon-oairon-o kakerukakeru ◆ kivasalkivasal 「Sacunoairon-o ka-
keta.」 „Kivasaltam az inget.” ◆ vasalvasal 「Vatasi-
va sacuniairon-o kakenai.」 „Nem szoktam vasal-
ni az inget.”
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airurandoairurando ◆ ÍrországÍrország ◇ kitaairurandokitaairurando
Észak-ÍrországÉszak-Írország
airurandodzsinairurandodzsin ◆ írír
airurandogoairurandogo ◆ ír nyelvír nyelv
airurandokjóvakokuairurandokjóvakoku ◆ Ír KöztársaságÍr Köztársaság
airurandonoairurandono ◆ írír
aisaaisa ◆ dédelgetett autódédelgetett autó ◆ saját kocsisaját kocsi
aisadóaisadó ◆ szemhéjfestékszemhéjfesték ◆ szemhéjpúderszemhéjpúder
aisiaisi ◆ elégiaelégia
aisiaisi ◆ szomorúszomorú történettörténet ◆ tragikustragikus törté-törté-
nelemnelem
aisíaisí ◆ ICIC ◆ integráltintegrált áramköráramkör ◇ kaszutamu-kaszutamu-
aisíaisí custom ICcustom IC
aisiauaisiau ◆ szeretiszereti egymástegymást 「Ano futari-va aisi
atteiru.」 „Azok ketten szeretik egymást.”

aisinguaisingu ◆ jegesedésjegesedés
aisoaiso ◆ kedvenc könyvkedvenc könyv
aisóaisó ◆ éneklés szereteteéneklés szeretete
aisóaisó ◆ olvasásolvasás szereteteszeretete ◆ szavalásszavalás sze-sze-
reteteretete
aisóaisó ◆ becenévbecenév 「Kanodzso-o aisóde jonda.」
„A becenevén szólítottam a nőt.”

aisóaisó ◆ szeretőszerető
aisóaisó ◆ kompatibilitáskompatibilitás 「Memorí-va szokettoni
hairimasitaga nanika aisóni mondaigaarimasi-
ta.」 „Ugyan a memória belement a foglalatba,
mégis volt valami kompatibilitási probléma.” ◆

összeférésösszeférés ◆ összeférhetőségösszeférhetőség 「Karera-va
aisóga varui.」 „Összeférhetetlenek egymással.”

aisódejobuaisódejobu ◆ becenevénbecenevén szólítszólít 「Aisóde jo-
bareta.」 „A becenevemen szólítottak.”

aisógajoiaisógajoi ◆ jóljól kijönkijön egymássalegymással 「Fúfu-va
otagai aisóga jokatta.」 „A házaspár jól kijött egy-
mással.” ◆ összeférösszefér 「Szono futari-va aisóga-
ii.」 „Jól összeférnek egymással.” ◆ összeillikösszeillik
「Ano futari-va aisóga joi.」 „Ők ketten összeille-
nek.”

aisógavaruiaisógavarui ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen
「Mazábódotomemorí-va aisóga varukatta.」 „A
memória összeférhetetlen volt az alaplappal.”

aisokaaisoka ◆ könyvmolykönyvmoly ◆ könyvszeretőkönyvszerető
aisókaaisóka ◆ halotti énekhalotti ének ◆ kesergőkesergő
aisókaaisóka ◆ kedvenc énekkedvenc ének

aisókaaisóka ◆ kedvenc verskedvenc vers
aisókjokuaisókjoku ◆ kedvenc dalkedvenc dal
aisó-oaisó-o cukerucukeru ◆ becézbecéz 「Gadzsitoiu aisóde-
szu.」 „Gazsinak becéznek.”

aisószuruaisószuru ◆ szeretszeret énekelniénekelni 「Min-jó-o aisó-
szuru.」 „Szeretek népdalokat énekelni.”

aisószuruaisószuru ◆ szeretszeret olvasniolvasni 「Tanka-o aisó-
szuru.」 „Szeretek tankát olvasni.” ◆ szeretszeret
szavalniszavalni
aisúaisú ◆ szomorúságszomorúság
aisú-oaisú-o obitaobita ◆ szomorkásszomorkás 「Aisú-o obita kao-
o sita.」 „Szomorkás arca volt.”

aiszacuaiszacu ◆ bemutatkozásbemutatkozás 「Kanodzsono rjó-
sinnotokoroni aiszacuni itta.」 „Elmentem a ba-
rátnőm szüleihez, hogy bemutatkozzak.” ◆ be-be-
szédszéd 「Sinnjúsainno aiszacu-va dzsikosókaidat-
ta.」 „Az új munkatársak beszéde bemutatkozás
volt.” ◆ köszönésköszönés 「Kare-va aiszacu-o kaesite-
konakatta.」 „Nem fogadta a köszönésemet.” ◆

köszöntésköszöntés 「Sinnjúsain-e no aiszacu」 „új dol-
gozók köszöntése” ◆ köszöntőköszöntő 「Róma hóó-va
sin-nenno aiszacu-o sita.」 „A pápa újévi köszön-
tőt mondott.” ◆ tisztelettevéstisztelettevés 「Csokuszecu
goaiszacuni ukagaubekitokorodeszuga mósi vak-
egozaimaszen.」 „Tudom, hogy személyesen kel-
lett volna tiszteletemet tennem.” ◆ üdvözlésüdvözlés
「Karera-va aiszacu-o kavasita.」 „Üdvözölték
egymást.” ◆ üdvözletüdvözlet 「Kuriszumaszuno
aiszacu-o okutta.」 „Karácsonyi üdvözletemet
küldtem.” ◇ aiszacu-oaiszacu-o kavaszukavaszu köszönköszön egy-egy-
másnakmásnak 「Siri aito aiszacu-o kavasita.」 „Kö-
szöntünk egymásnak az ismerősömmel.” ◇

dzsikónoaiszacudzsikónoaiszacu évszakhozévszakhoz illőillő köszöntésköszöntés
◇ sukuganoaiszacusukuganoaiszacu ünnepiünnepi köszöntőköszöntő ◇ sin-sin-
nin-noaiszacunin-noaiszacu székfoglalószékfoglaló beszédbeszéd ◇ hikko-hikko-
sinoaiszacusinoaiszacu újúj lakólakó bemutatkozásabemutatkozása 「Hik-
kosino aiszacu-o sita.」 „A költözés után bemu-
tatkoztunk a lakóknak.” ◇ bótónoaiszacubótónoaiszacu kö-kö-
szöntőszöntő
aiszacudzsóaiszacudzsó ◆ üdvözlőlapüdvözlőlap
aiszacumavari-oaiszacumavari-o szuruszuru ◆ körbejárkörbejár bemu-bemu-
tatkoznitatkozni 「Hikkosino aiszacumavari-o sita.」
„Amikor a környékre költöztünk, körbejártam be-
mutatkozni.”

aiszacu-oaiszacu-o kaeszukaeszu ◆ visszaköszönvisszaköszön 「Kan-
rininni aiszacu-o kaesita.」 „Visszaköszöntem a
gondnoknak.”
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aiszacu-oaiszacu-o kavaszukavaszu ◆ köszönköszön egymásnakegymásnak
「Siri aito aiszacu-o kavasita.」 „Köszöntünk egy-
másnak az ismerősömmel.”

aiszacu-oaiszacu-o szuruszuru / aiszacuszuruaiszacuszuru ◆ beköszönbeköszön
「Hejaniiru otószan-ni aiszacu-o sita.」 „Bekö-
szöntem az apámnak az szobába.” ◆ kiköszönkiköszön
「Madogosini aiszacu-o sita.」 „Kiköszöntem az
ablakon.” ◆ köszönköszön 「Micside siri aini aiszacus-
ita.」 „Az utcán köszöntem az ismerősömnek.” ◆

köszöntköszönt 「Pátíde sinnjúsainni aiszacu-o sita.」
„A partin köszöntöttük az új dolgozókat.” ◆ lekö-lekö-
szönszön 「Tomodacsi-va nikaino madokara aiszacu-
o sita.」 „A barátom leköszönt az emeletről.” ◆

ráköszönráköszön 「Siranai hitoni aiszacuszareta.」
„Egy ismeretlen ember rám köszönt.” ◆ üdvözölüdvözöl
「Hejani haittekita kjakuni aiszacusita.」 „Üdvö-
zöltem a belépő vendéget.”

aiszacuszuruaiszacuszuru / aiszacu-oaiszacu-o szuruszuru ◆ beköszönbeköszön
「Hejaniiru otószan-ni aiszacu-o sita.」 „Bekö-
szöntem az apámnak az szobába.” ◆ kiköszönkiköszön
「Madogosini aiszacu-o sita.」 „Kiköszöntem az
ablakon.” ◆ köszönköszön 「Micside siri aini aiszacus-
ita.」 „Az utcán köszöntem az ismerősömnek.” ◆

köszöntköszönt 「Pátíde sinnjúsainni aiszacu-o sita.」
„A partin köszöntöttük az új dolgozókat.” ◆ lekö-lekö-
szönszön 「Tomodacsi-va nikaino madokara aiszacu-
o sita.」 „A barátom leköszönt az emeletről.” ◆

ráköszönráköszön 「Siranai hitoni aiszacuszareta.」
„Egy ismeretlen ember rám köszönt.” ◆ üdvözölüdvözöl
「Hejani haittekita kjakuni aiszacusita.」 „Üdvö-
zöltem a belépő vendéget.”

aiszacuszurudakenoaidagaraaiszacuszurudakenoaidagara ◆ köszönővi-köszönővi-
szonyszony
aiszaiaiszai ◆ feleségfeleség irántiiránti szeretetszeretet ◆ szeretőszerető
feleségfeleség 「Mainicsiaiszai bentó-o motteikima-
szu.」 „Minden nap a szerető feleségem által ké-
szített uzsonnát viszem magammal.”

aiszaibentóaiszaibentó ◆ feleségfeleség általáltal csomagoltcsomagolt
uzsonnauzsonna
aiszaikadearuaiszaikadearu ◆ szeretiszereti aa feleségétfeleségét
「Kare-va aiszaikada.」 „Ő szereti a feleségét.”

aiszecunaaiszecuna ◆ szívbemarkolószívbemarkoló 「Aiszecuname-
rodí」 „szívbemarkoló dallam” ◆ szívszaggatószívszaggató

aiszecuniaiszecuni ◆ dolorosodoloroso ◆ fájdalmasanfájdalmasan
aiszekiaiszeki ◆ gyászgyász ◆ keserűségkeserűség

aiszekiaiszeki ◆ nehéznehéz búcsúbúcsú 「Aiszekino dzsóni kar-
arete namida-o nagasita.」 „A nehéz búcsú
könnyeket csalt a szemembe.”

aiszekiaiszeki ◆ asztalmegosztásasztalmegosztás 「Aiszekisitejo-
rosiideszuka?」 „Megosztaná velem az asztalát?”
◆ közös asztalközös asztal
aiszekinonenaiszekinonen ◆ fájdalomfájdalom 「Aiszekino nenni
taemaszen.」 „Nagy fájdalom nekem a halála.”

aiszekiszuruaiszekiszuru ◆ gyászolgyászol ◆ keseregkesereg
aiszekiszuruaiszekiszuru ◆ asztaláhozasztalához ülül 「Aiszekisite
jorosiideszuka?」 „Ülhetek az asztalához?” ◆ kö-kö-
zöszös asztalnálasztalnál ülül 「Reszutorande kazokuto ai-
szekisita.」 „Az étteremben közös asztalnál ültem
egy családdal.”

aiszoaiszo ◆ barátságosságbarátságosság ◆ jóindulatjóindulat ◆ udva-udva-
riasságriasság ◇ aiszogacukiruaiszogacukiru elegeelege vanvan belőlebelőle
「Anatani-va aiszoga cukita.」 „Elegem van belő-
led!” ◇ aiszogavaruiaiszogavarui magánakmagának valóvaló 「Dan-
na-va aiszoga varui.」 „A férjem olyan magának
való ember.” ◇ aiszonovaruiaiszonovarui barátságtalanbarátságtalan
「Aiszono varui ten-in」 „barátságtalan eladó” ◇

aiszomokoszomocukihateruaiszomokoszomocukihateru elegeelege vanvan
「Dan-nanopacsinko zukini aiszomo koszomo cu-
ki hateta.」 „Elegem van a játékmániás férjem-
ből.” ◇ aiszovaraiaiszovarai erőltetetterőltetett mosolymosoly ◇

aiszo-oaiszo-o furimakufurimaku mindentmindent megtesz,megtesz, hogyhogy
barátságosnakbarátságosnak tűnjöntűnjön ◇ oaiszooaiszo számlaszámla
「Oaiszo onegaisimaszu.」 „Kérem a számlát!” ◇

oaiszooaiszo udvariasságudvariasság 「Oaiszoni varatta.」
„Udvariasságból nevettem.” ◇ oaiszooaiszo kedves-kedves-
kedéskedés 「Nanno oaiszomonakute mósi vakenai.」
„Bocsánat, hogy nem tudok semmivel kedvesked-
ni.”

aiszoaiszo ◆ könyörgéskönyörgés ◆ sirámsirám
aiszoenzaimuaiszoenzaimu ◆ izoenzimizoenzim
aiszogacukiruaiszogacukiru ◆ elegeelege vanvan belőlebelőle 「Anatani-
va aiszoga cukita.」 „Elegem van belőled!”

aiszogavaruiaiszogavarui / aiszonovaruiaiszonovarui ◆ barátságta-barátságta-
lanlan 「Aiszono varui ten-in」 „barátságtalan el-
adó” ◆ magánakmagának valóvaló 「Dan-na-va aiszoga va-
rui.」 „A férjem olyan magának való ember.”

aiszojokuaiszojoku ◆ barátságosanbarátságosan 「Aiszojoku kota-
etekureta.」 „Barátságosan válaszolt.”

aiszokuaiszoku ◆ kedves fiakedves fia
aiszomokoszomocukihateruaiszomokoszomocukihateru ◆ elegeelege vanvan
「Dan-nanopacsinko zukini aiszomo koszomo cu-
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ki hateta.」 „Elegem van a játékmániás férjem-
ből.”

aiszonoiiaiszonoii / aiszonojoiaiszonojoi ◆ barátságosbarátságos
「Aiszonoii hito」 „barátságos ember” ◆ kedveskedves
「Kare-va aiszonoii hitoda.」 „Kedves ember.” ◆

rokonszenvesrokonszenves
aiszonojoiaiszonojoi / aiszonoiiaiszonoii ◆ barátságosbarátságos
「Aiszonoii hito」 „barátságos ember” ◆ kedveskedves
「Kare-va aiszonoii hitoda.」 „Kedves ember.” ◆

rokonszenvesrokonszenves
aiszononaiaiszononai ◆ mogorvamogorva 「Aiszono nai oto-
kodeszu.」 „Mogorva ember.”

aiszonovaruiaiszonovarui / aiszogavaruiaiszogavarui ◆ barátságta-barátságta-
lanlan 「Aiszono varui ten-in」 „barátságtalan el-
adó” ◆ magánakmagának valóvaló 「Dan-na-va aiszoga va-
rui.」 „A férjem olyan magának való ember.”

aiszo-oaiszo-o cukaszucukaszu ◆ elfordulelfordul 「Tomodacsi-va
kareni aiszo-o cukasita.」 „Elfordultak tőle a ba-
rátai.”

aiszo-oaiszo-o furimakufurimaku ◆ mindentmindent megtesz,megtesz, hogyhogy
barátságosnak tűnjönbarátságosnak tűnjön
aiszoszupinaiszoszupin ◆ izospinizospin
aiszoszuruaiszoszuru ◆ könyörögkönyörög ◆ siránkoziksiránkozik
aiszotaipuaiszotaipu ◆ izotípusizotípus
aiszotonikkuaiszotonikku ◆ izotonikusizotonikus
aiszotonikkuinrjóaiszotonikkuinrjó ◆ energiaitalenergiaital
aiszotópuaiszotópu ◆ izotópizotóp ◇ radzsio-aiszotópuradzsio-aiszotópu
radioaktív izotópradioaktív izotóp
aiszovaraiaiszovarai ◆ erőltetetterőltetett mosolymosoly ◆ kénysze-kénysze-
redett mosolyredett mosoly
aiszozaimuaiszozaimu ◆ izoenzimizoenzim ◆ izozimizozim
aiszozukasiaiszozukasi ◆ kiábránduláskiábrándulás
aiszuaiszu ◆ fagyifagyi 「Aiszu taberu?」 „Kérsz egy fa-
gyit?” ◆ jégjég ◆ jegesjeges 「Aiszu-kóhí」 „jeges ká-
vé” ◇ kappu-aiszukappu-aiszu poharaspoharas fagylaltfagylalt ◇ dorai-dorai-
aiszuaiszu szárazjégszárazjég
aiszu-akkuszuaiszu-akkuszu ◆ jégcsákányjégcsákány
aiszu-bánaiszu-bán ◆ jeges sípályajeges sípálya ◆ jeges útjeges út
aiszubekiaiszubeki ◆ szeretetreszeretetre méltóméltó 「Aiszubeki
hito」 „szeretetre méltó ember”

aiszu-bokkuszuaiszu-bokkuszu ◆ hűtőtáskahűtőtáska
aiszubureikáaiszubureiká ◆ icebreaker koktélicebreaker koktél
aiszuburékáaiszuburéká ◆ icebreakericebreaker koktélkoktél ◆ jégtörőjégtörő
koktélkoktél

aiszudansinguaiszudansingu ◆ jégtáncjégtánc
aiszudanszuaiszudanszu ◆ jégtáncjégtánc
aiszudanszuszensuaiszudanszuszensu ◆ jégtáncosjégtáncos
aiszu-hokkéaiszu-hokké ◆ jéghokijéghoki ◆ jégkorongjégkorong
aiszu-hokkészuruaiszu-hokkészuru ◆ jéghokizikjéghokizik ◆ jégkoron-jégkoron-
gozikgozik
aiszu-kjandíaiszu-kjandí ◆ jégkrémjégkrém
aiszu-kjúbuaiszu-kjúbu ◆ jégkockajégkocka
aiszu-kóhíaiszu-kóhí ◆ jeges kávéjeges kávé
aiszukurímuaiszukurímu ◆ fagylaltfagylalt ◆ jégkrémjégkrém ◇ macs-macs-
csanoaiszukurímucsanoaiszukurímu zöldtea ízű fagylaltzöldtea ízű fagylalt
aiszukurímu-furízáaiszukurímu-furízá ◆ fagylaltgépfagylaltgép
aiszukurímujaaiszukurímuja ◆ fagyizófagyizó ◆ fagylaltozófagylaltozó
aiszukurímu-kónaiszukurímu-kón ◆ fagylalttölcsérfagylalttölcsér
aiszukurímu-oaiszukurímu-o taberutaberu ◆ fagylaltozikfagylaltozik
「Baszudeaiszukurímu-o taberukoto-va kinsi-
szareteiru.」 „A buszon tilos fagylaltozni!”

aiszukurímu-páráaiszukurímu-párá ◆ fagylaltozófagylaltozó
aiszukurímu-szandéaiszukurímu-szandé ◆ gyümölcsösgyümölcsös fagy-fagy-
laltkehelylaltkehely
aiszu-oaiszu-o taberutaberu ◆ fagyizikfagyizik 「Aiszu-o tabeni
ikó!」 „Menjünk fagyizni!”

aiszupikkuaiszupikku ◆ jégcsákányjégcsákány
aiszupurantoaiszupuranto ◆ jeges kristályvirágjeges kristályvirág
aiszurandoaiszurando ◆ IzlandIzland
aiszurandodzsinaiszurandodzsin ◆ izlandiizlandi
aiszurandogaiaiszurandogai ◆ sellőkagylósellőkagyló
aiszurandogoaiszurandogo ◆ izlandi nyelvizlandi nyelv
aiszurandonoaiszurandono ◆ izlandiizlandi
aiszurinkuaiszurinku ◆ műjégpályaműjégpálya
aiszuruaiszuru ◆ szerelmesszerelmes 「Vatasi-va anata-o aisi-
teiru.」 „Szerelmes vagyok beléd.” ◆ szeretszeret
「Oja-va kodomo-o aisiteiru.」 „Az anya szereti
a gyerekét.” ◆ szeretettszeretett 「Aiszuru cumani
jubiva-o katta.」 „Szeretett feleségemnek vettem
egy gyűrűt.”

aiszu-sóaiszu-só ◆ jégrevüjégrevü
aiszu-szukétoaiszu-szukéto ◆ jégkorcsolyajégkorcsolya
aiszu-tíaiszu-tí ◆ jeges teajeges tea
aiszuvainaiszuvain ◆ jégborjégbor
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aitaaita ◆ nyitottnyitott 「Aita madokara torinoszaez-
uriga kikoeta.」 „A nyitott ablakon behallatszott a
madárének.”

aitaaita ◆ megüresedettmegüresedett 「Aitatappa-o aratta.」
„A megüresedett műanyagedényeket elmostam.”

aitah-aitah- ◆ jajjaj
aitaiaitai ◆ egymássalegymással szembeniségszembeniség ◆ harmadikharmadik
személyszemély nélküliségnélküliség ◇ aitaideaitaide egymásegymás köztközt
「Aitaide hanasi atta.」 „Egymás közt beszélget-
tek.” ◇ aitaideaitaide közvetlenülközvetlenül 「Aitaide torihiki-
o sita.」 „Közvetlenül kereskedtek.”

aitaiaitai ◆ tornyosuló felhőtornyosuló felhő
aitaibaibaiaitaibaibai ◆ keresztügyletkeresztügylet ◆ közvetlenközvetlen
kereskedéskereskedés
aitaideaitaide ◆ egymásegymás köztközt 「Aitaide hanasi at-
ta.」 „Egymás közt beszélgettek.” ◆ közvetlenülközvetlenül
「Aitaide torihiki-o sita.」 „Közvetlenül keres-
kedtek.”

aitaikandzsóaitaikandzsó ◆ ellenszámlaellenszámla
aitaitorihikiaitaitorihiki ◆ keresztügyletkeresztügylet ◆ közvetlenközvetlen
kereskedéskereskedés
aitakeaitake ◆ varashátú galambgombavarashátú galambgomba
aitakucsigafuszagaranaiaitakucsigafuszagaranai ◆ tátvatátva maradmarad aa
szájaszája
aiteaite ❶ másikmásik félfél 「Aiteno hanasi-o kiita.」
„Meghallgatta, mit mond a másik fél.” ❷ társtárs
「Issóno aite-o szagasita.」 „Életre szóló társat
keresett.” ◆ célzáscélzás 「Vakamonoaiteno sóbai」
„fiatalokat célzó üzlet” ◆ ellenfélellenfél 「Siaide aiteni
katta.」 „A mérkőzésen legyőzte az ellenfelét.” ◆

partnerpartner 「Aiteno csósoto tanso-o rikaisimasó.」
„Próbáljuk megérteni a partnerünk erősségeit és
gyenge pontjait.” ◇ aiteniszuruaiteniszuru dolgadolga vanvan va-va-
lakivellakivel 「Aite-va cujoito kizuite nige dasita.」
„Láttam, hogy erős emberrel van dolgom, ezért
elfutottam.” ◇ aiteniszuruaiteniszuru foglalkozikfoglalkozik velevele
「Kare-va vatasinokoto-o aitenisitekurenakat-
ta.」 „Nem foglalkozott velem.” ◇ aiteniszuruaiteniszuru
kiállkiáll 「Tegovai szensu-o aitenisita.」 „Erős ver-
senyző ellen állt ki.” ◇ aite-oaite-o szuruszuru foglal-foglal-
kozikkozik velevele 「Anatamo szukosi kodomono aite-
o site!」 „Foglalkozz egy kicsit te is a gyerekkel!”
◇ aszobiaiteaszobiaite játszótársjátszótárs ◇ aszobiaiteaszobiaite ját-ját-
szópajtásszópajtás ◇ uvakiaiteuvakiaite szeretőszerető 「Uvakiaite-
va nidzsújonszaino dzsoszeidesita.」 „A szeretője
egy 24 éves nő volt.” ◇ kjószóaitekjószóaite verseny-verseny-
társtárs ◇ kekkon-aitekekkon-aite vőlegényvőlegény 「Vatasino

kekkon-aite-o sókaisimaszu.」 „Bemutatom a vő-
legényemet!” ◇ kekkon-aitekekkon-aite menyasszonymenyasszony
「Bokuno kekkon-aite-o sókaisimaszu.」 „Bemu-
tatom a menyasszonyomat!” ◇ kekkon-aitekekkon-aite párpár
「Kekkon-aite-o szagasita.」 „Házassághoz párt
keresett.” ◇ koinoaitekoinoaite szerelmeszerelme 「Koino ai-
teno uranai-o sitemoratta.」 „Megjósoltattam, ki
lesz a szerelmem.” ◇ hanasiaitehanasiaite beszélgető-beszélgető-
partnerpartner ◇ hanasiaitehanasiaite beszédpartnerbeszédpartner ◇ ha-ha-
nasiaitenasiaite beszélgetőtársbeszélgetőtárs ◇ hanasiaitenina-hanasiaitenina-
ruru szóvalszóval tarttart 「Tencsóga szókoni itteiru aida-
ni ten-in-va kjakuno hanasi aiteninatta.」 „Amíg
a boltvezető elment a raktárba, az eladó szóval tar-
totta a kuncsaftot.” ◇ butónoaitebutónoaite táncpartnertáncpartner

aitebuhinaitebuhin ◆ illeszkedő alkatrészilleszkedő alkatrész
aitedoruaitedoru ◆ kiállkiáll 「Kare-va cujoi szensu-o ai-
tedotta.」 „Kiállt egy erős versenyző ellen.” ◆

szembeszállszembeszáll 「Kuni-o aitedotte szaiban-o oko-
sita.」 „Az állammal szembeszállva bíróságra vitte
az ügyet.”

aiteiruaiteiru ◆ nyitvanyitva vanvan 「Kono misze-va súma-
cumo aiteiru.」 „Ez az üzlet hétvégén is nyitva
van.”

aiteiruaiteiru ◆ szabadszabad 「Aiteiru tededoa-o aketa.」
„A szabad kezével kinyitotta az ajtót.” ◆ üresüres
「Aiteiru hako-o szagasite!」 „Keress egy üres do-
bozt!”

aitekokuaitekoku ◆ partnerországpartnerország ◇ bóekiaitekokubóekiaitekoku
kereskedelmi partnerkereskedelmi partner
aitemuaitemu ◆ cikkcikk 「Kono misze-va ókuno suruino-
aitemugaarimaszu.」 „Ebben az üzletben sokféle
cikk van.” ◆ dologdolog 「Hangarídetoirepépá-va njú-
indzsino hiszszuaitemudeszu.」 „A magyar kór-
házba fekvéskor a vécépapír nélkülözhetetlen do-
log.” ◆ tételtétel 「Menjúnoaitemu-o eranda.」 „Ki-
választottam a menütételt.” ◇ menjúaitemumenjúaitemu me-me-
nüpontnüpont
aitenisinaiaitenisinai ◆ lekezellekezel 「Ano hito-va kidotteite
daremo aitenisinai.」 „Nagyon gőgös, mindenkit
lekezel.” ◆ nem foglalkozik velenem foglalkozik vele
aiteniszuruaiteniszuru ◆ dolgadolga vanvan valakivelvalakivel 「Aite-va
cujoito kizuite nige dasita.」 „Láttam, hogy erős
emberrel van dolgom, ezért elfutottam.” ◆ fog-fog-
lalkoziklalkozik velevele 「Kare-va vatasinokoto-o aiteni-
sitekurenakatta.」 „Nem foglalkozott velem.” ◆
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kiállkiáll 「Tegovai szensu-o aitenisita.」 „Erős ver-
senyző ellen állt ki.”

aite-oaite-o szuruszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik velevele 「Anatamo
szukosi kodomono aite-o site!」 „Foglalkozz egy
kicsit te is a gyerekkel!”

aitíaití ◆ informatikainformatika ◆ számítástechnikaszámítástechnika
aitígidzsucusaaitígidzsucusa ◆ informatikusinformatikus
aitíkaaitíka ◆ számítógépesítésszámítógépesítés 「Tecuzukino ai-
tíka」 „ügyintézés számítógépesítése”

aitíkakumeiaitíkakumei ◆ informatikaiinformatikai forradalomforradalom ◆

számítástechnikai forradalomszámítástechnikai forradalom
aitíkanren-noaitíkanren-no ◆ számítástechnikaiszámítástechnikai 「Aitík-
anrenno kaisani súsokusita.」 „Számítástechnikai
vállalathoz mentem.”

aitíkaszuruaitíkaszuru ◆ számítógépesítszámítógépesít 「Keiei-o aití-
kaszuru.」 „Számítógépesíti a vállalatvezetést.”

aitíkigjóaitíkigjó ◆ informatikaiinformatikai vállalatvállalat ◆ számí-számí-
tástechnikai vállalattástechnikai vállalat
aitíszenmonkaaitíszenmonka ◆ informatikusinformatikus ◆ IT-IT-
szakemberszakember
aitóaitó ◆ részvétrészvét
aitóbiaitóbi ◆ gyásznapgyásznap
aitókaaitóka ◆ gyászénekgyászének
aitomonauaitomonau ◆ együtt járegyütt jár ◆ elkísérelkísér
aitónoaitóno ◆ gyászgyász
aitónodzsiaitónodzsi ◆ gyászbeszédgyászbeszéd 「Aitóno dzsi-o
szaszageta.」 „Gyászbeszédet mondott.”

aitónohiaitónohi ◆ gyásznapgyásznap
aitónoi-oaitónoi-o hjószuruhjószuru ◆ részvététrészvétét fejezifejezi kiki
「Izokuni aitóno i-o hjósita.」 „Részvétemet fe-
jeztem ki a gyászoló családnak.”

aitószuruaitószuru ◆ gyászolgyászol 「Kodomono si-o aitó-
szuru hahaoja」 „gyermekét gyászoló anya” ◆

megemlékezikmegemlékezik 「Mokutó-o szaszagete, giszeisa-
o aitósita.」 „Néma csenddel emlékeztek meg az
áldozatokról.”

aiucuaiucu ◆ egymással küzdegymással küzd
aivaszuruaivaszuru ◆ harmonizálharmonizál ◆ kijönkijön egymássalegymással
「Fúfuaivaszuru」 „férj és feleség jól kijön egy-
mással” ◇ kinsicuaivaszukinsicuaivaszu harmonikusanharmonikusan élél
「Fúfu-va kinsicuaivasiteirassaimasita.」 „A há-
zaspár harmonikusan élt.”

aizakariaizakari ◆ legaranyosabb időszaklegaranyosabb időszak

aizenaizen ◆ hágóvashágóvas ◆ mászóvasmászóvas
aizengoszuruaizengoszuru ◆ egymásegymás utánután csinálcsinál 「Ai-
zengosite aruita.」 „Egymás után sétáltak.” ◆ kö-kö-
rülbelülrülbelül egyegy időbenidőben csinálcsinál 「Mitai bangumiga
aizengosite hószószareta.」 „Körülbelül egy idő-
ben sugározták a műsorokat, amiket nézni akar-
tam.”

aizóaizó ◆ szeretet és gyűlöletszeretet és gyűlölet
aizóainakabaszuruaizóainakabaszuru ◆ egyszerreegyszerre gyűlölgyűlöl ésés
szeretszeret
aizomeaizome ◆ kékfestéskékfestés
aizomejaaizomeja ◆ kékfestő műhelykékfestő műhely
aizónakabaszuruaizónakabaszuru ◆ egyszerreegyszerre gyűlölgyűlöl ésés
szeretszeret
aizónakuaizónaku ◆ pártatlanulpártatlanul
aizónoirimadzsittakandzsóaizónoirimadzsittakandzsó ◆ vegyesvegyes ér-ér-
zelmekzelmek
aizónonengacujoiaizónonengacujoi ◆ szélsőségesenszélsőségesen szeretszeret
és gyűlölés gyűlöl
aizuaizu ◆ jeljel 「Aizugaattara utai hadzsimemasó.」
„A jelre kezdjünk el énekelni!” ◆ jelzésjelzés ◇ aizuniaizuni
jelérejelére 「Fue-o aizunimina hasiri dasita.」 „A síp
jelére mindenki futni kezdett.” ◇ aizu-oaizu-o okuruokuru
jelezjelez 「Mede aizu-o okutta.」 „A szememmel je-
leztem.” ◇ tenoaizutenoaizu intésintés
aizucsiaizucsi ◆ beszélgetésbeszélgetés gördülékennyégördülékennyé té-té-
telénektelének eszközeeszköze ◆ biztatásbiztatás ◆ bólogatásbólogatás ◆

közbeszólásközbeszólás ◆ váltogatott kalapácsütésváltogatott kalapácsütés
aizucsi-oaizucsi-o ucuucu ◆ bólogatássalbólogatással segítisegíti aa be-be-
szélgetéstszélgetést ◆ közbeszólássalközbeszólással segítisegíti aa be-be-
szélgetéstszélgetést
aizuniaizuni ◆ jelérejelére 「Fue-o aizunimina hasiri dasi-
ta.」 „A síp jelére mindenki futni kezdett.”

aizunohataaizunohata ◆ jelzőzászlójelzőzászló
aizunohikariaizunohikari ◆ irányfényirányfény ◆ jelzőfényjelzőfény
aizunokaneaizunokane ◆ jelzőharangjelzőharang ◆ jelzőkolompjelzőkolomp
aizu-oaizu-o okuruokuru ◆ jelezjelez 「Mede aizu-o okutta.」
„A szememmel jeleztem.”

aizuszuruaizuszuru ◆ jelezjelez 「Tede aizusita.」 „A kezem-
mel jeleztem.” ◆ jeltjelt adad 「Karega kitara aizu-
site!」 „Ha valaki jön, adj jelt!” ◆ megadjamegadja aa
jeltjelt 「Sinpanga aizu-o site siaiga hadzsimatta.」
„A bíró megadta a jelt, és a verseny elkezdődött.”
◇ tedeaizuszurutedeaizuszuru intint 「Kurujóni tede aizusi-
ta.」 „Intettem, hogy jöhet.” ◇ tedeaizuszurutedeaizuszuru
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kezévelkezével jelezjelez 「Itai toki-va tede aizusite kuda-
szai.」 „Jelezze a kezével, ha fáj!” ◇ futteaizu-futteaizu-
szuruszuru intint 「Hata-o futte aizusita.」 „Egy zászló-
val intett.”

ajaaja ◆ árnyalatárnyalat 「Bunsónoajaga vakaranai.」
„Nem értem a mondat jelentésbeli árnyalatát.” ◆

bonyodalmasságbonyodalmasság 「Dzsinszeinoaja」 „élet bo-
nyodalmassága” ◆ fordulatfordulat 「Kotobanoaja」
„szófordulat” ◆ mintaminta 「Aja-o oridaszu.」 „Min-
tát sző.” ◆ rézsútosrézsútos mintaminta 「Ajani otta ori-
mono」 „rézsútos mintás szövet” ◇ memoajanamemoajana
káprázatoskáprázatos 「Kanodzsono memoajana szuga-
ta」 „nő káprázatos alakja”

ajabumuajabumu ◆ aggódikaggódik 「Kareno kenkó-o ajabun-
da.」 „Aggódott a férfi egészsége miatt.” ◆ félfél
「Kaisaga tószanszurunode-va naikato ajabun-
da.」 „Féltem, hogy tönkremegy a vállalat.” ◆

rettegretteg 「Szenszóno boppacu-o ajabundeiru.」
„Attól retteg, hogy kitör a háború.” ◆ rosszrossz elő-elő-
érzeteérzete vanvan 「Szeifuno szeiszaku-o ajabunda.」
„Rossz előérzetem volt az állami intézkedésekkel
szemben.”

ajacuriningjóajacuriningjó ◆ bábbáb ◆ játékszerjátékszer 「Vatasi-va
anatano ajacuri ningjóde-va nai.」 „Nem vagyok
a játékszered!” ◇ itoajacuriningjóitoajacuriningjó marionettmarionett
ajacuriningjósiajacuriningjósi ◆ bábjátékosbábjátékos
ajacuruajacuru ◆ irányítirányít 「Media-va hitono sikó-o
ajacutteiru.」 „A média irányítja az embereik
gondolatait.” ◆ kezelkezel 「Konpjútá-o ajacutta.」
„A számítógépet kezelte.” ◆ manipulálmanipulál
「Kabusikiszóba-o ajacutteiru.」 „Manipulálja a
részvényárfolyamokat.” ◆ mozgatmozgat 「Ningjósi-va
ningjó-o ajacutta.」 „A bábjátékos mozgatta a bá-
bukat.”

ajadonszuajadonszu ◆ damasztdamaszt
ajafujanaajafujana ◆ bizonytalanbizonytalan 「Ajafujana taido」
„bizonytalan magatartás” ◆ kétértelműkétértelmű 「Aja-
fujana kaitó-o sita.」 „Kétértelmű választ adott.”
◆ kéteskétes 「Ajafujana dzsóhó」 „kétes informá-
ció”

ajaginuajaginu ◆ mintás selyemmintás selyem
ajakaruajakaru ◆ követkövet 「Kareno kóunniajakaritai.」
„Szeretném követni a szerencséjét!”

ajamacsiajamacsi ◆ botlásbotlás 「Vakageno ajamacsi」 „fi-
atalkori botlás” ◆ hibahiba 「Ajamacsi-o okaszu.」
„Hibát követ el.” ◆ mulasztásmulasztás 「Higekitekina

ajamacsi」 „tragikus mulasztás” ◆ vétségvétség
「Dzsibunno ajamacsi-o mitometa.」 „Elismerte
a vétségét.”

ajamacsi-oajamacsi-o aratameruaratameru ◆ kiköszörülikiköszörüli aa csor-csor-
bátbát
ajamacsi-oajamacsi-o naoszunaoszu ◆ kiköszörülikiköszörüli aa csorbátcsorbát

ajamariajamari ◆ hibahiba 「Kakuteisinkokuni ajamariga-
atta.」 „Hiba volt az adóbevallásomban.” ◆ té-té-
vedésvedés 「Handanni dzsúdaina ajamarigaatta.」
„Súlyos tévedés történt a döntés során.” ◇ kó-kó-
bónimofudenoajamaribónimofudenoajamari mindenkimindenki hibázhathibázhat ◇

bunpónoajamaribunpónoajamari nyelvtaninyelvtani hibahiba ◇ modzsi-modzsi-
noajamarinoajamari elíráselírás 「Namaede modzsino aja-
marigaatta.」 „Elírták a nevemet.” ◇ jokuaru-jokuaru-
ajamariajamari gyakorigyakori hibahiba 「Kore-va jokuaru aja-
marida.」 „Ez gyakori hiba.”

ajamariajamari ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés
ajamarigarissószareruajamarigarissószareru ◆ megbukikmegbukik 「Haka-
szeno rironno ajamariga rissószareta.」 „A pro-
fesszor elmélete megbukott.”

ajamari-oajamari-o rissószururissószuru ◆ megcáfolmegcáfol 「Rironno
ajamari-o rissósita.」 „Megcáfolta az elméletet.”

ajamaruajamaru ◆ csalcsal 「Kiokuga ajamatteinakereba,
attakotogaaru.」 „Ha az emlékezetem nem csal,
már találkoztunk.” ◆ elhibázelhibáz 「Kare-va
kecudan-o ajamatta.」 „Elhibázta a döntést.” ◆

elrontelront 「Keiszan-o ajamatta.」 „Elrontottam a
számítást.” ◆ eltéveszteltéveszt 「Dzsúso-o ajamatta.」
„Eltévesztettem a címet.” ◆ hibázikhibázik 「Daredemo
ajamaru.」 „Mindenki hibázik.” ◇ ajamattaajamatta el-el-
hibázotthibázott 「Ajamatta handan」 „elhibázott dön-
tés” ◇ ajamattaajamatta hamishamis 「Ajamatta insó-o ata-
eru.」 „Hamis benyomást kelt.” ◇ ajamattaajamatta té-té-
vesves 「Ajamatta dzsóhó」 „téves információ” ◇

ajamattaajamatta hibáshibás 「Ajamatta kangae」 „hibás
gondolat” ◇ ajamatteajamatte tévedésbőltévedésből 「Ajamatte
csigaubotan-o osita.」 „Tévedésből a rossz gom-
bot nyomta meg.” ◇ ajamatteajamatte véletlenülvéletlenül
「Ajamatte anzuno tane-o nomi konda.」 „Vélet-
lenül lenyeltem a barackmagot.” ◇ kakiajamarukakiajamaru
hibásanhibásan írír 「Dzsibunno tandzsóbi-o kaki aja-
matta.」 „Hibásan írtam a születésnapomat.” ◇

socsi-osocsi-o ajamaruajamaru rosszulrosszul kezelkezel 「Kizuno
socsi-o ajamatta.」 „Rosszul kezelte a sebet.” ◇

micsi-omicsi-o ajamaruajamaru eltévesztieltéveszti azaz utatutat 「To-
csúde micsi-o ajamatte mokutekicsini cukunoga
oszokunatta.」 „Menet közben eltévesztettem az
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utat, így késve érkeztem meg.” ◇ mi-omi-o ajamaruajamaru
lezülliklezüllik ◇ mokuszoku-omokuszoku-o ajamaruajamaru rosszulrosszul
mérmér felfel 「Mokuszoku-o ajamatte sómensótocu-
sita.」 „Rosszul mérte fel a távolságot, és frontá-
lisan ütközött.” ◇ jomiajamarujomiajamaru rosszulrosszul jósoljósol
「Joroncsósza-va szenkjo-o jomi ajamatta.」 „A
felmérés rosszul jósolta a választási eredménye-
ket.” ◇ jomiajamarujomiajamaru rosszulrosszul ítélítél 「Tósidzsiki-
o jomi ajamatta.」 „Rosszul ítélte meg, hogy mi-
kor kell befektetni.”

ajamaruajamaru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Ajamarina-
szai.」 „Kérj bocsánatot!” ◆ mentegetőzikmentegetőzik
「Ajamaru hicujóganai.」 „Nem kell mentegetőz-
nöd!”

ajamarukotoganaiajamarukotoganai ◆ tévedhetetlentévedhetetlen
ajamattaajamatta ◆ elhibázottelhibázott 「Ajamatta handan」
„elhibázott döntés” ◆ hamishamis 「Ajamatta insó-
o ataeru.」 „Hamis benyomást kelt.” ◆ hibáshibás
「Ajamatta kangae」 „hibás gondolat” ◆ tévestéves
「Ajamatta dzsóhó」 „téves információ”

ajamatteajamatte ◆ tévedésbőltévedésből 「Ajamatte
csigaubotan-o osita.」 „Tévedésből a rossz gom-
bot nyomta meg.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Ajamatte an-
zuno tane-o nomi konda.」 „Véletlenül lenyeltem
a barackmagot.”

ajamatteszecumeiszuruajamatteszecumeiszuru ◆ félremagyarázfélremagyaráz
ajameajame ◆ íriszírisz ◆ nősziromnőszirom ◇ muikanoajame-muikanoajame-
tókanokikutókanokiku megkésvemegkésve értéktelennéértéktelenné válnakválnak
a dolgoka dolgok
ajameruajameru ◆ árt nekiárt neki
ajameruajameru ◆ megölmegöl
ajaoriajaori ◆ mintás szövésmintás szövés
ajarasaajarasa ◆ köpperköpper
ajasigaruajasigaru ◆ gyanakszikgyanakszik 「Han-ninno fusinna
ugoki-o ajasigatteita.」 „Gyanakodtam a tettesre
a furcsa mozgása miatt.”

ajasigenaajasigena ◆ furcsafurcsa 「Ajasigena fun-iki」 „fur-
csa hangulat” ◆ gyanúsgyanús 「Ajasigena otoko」
„gyanús férfi”

ajasiiajasii ◆ bizonytalanbizonytalan 「Ajasii nihongode ha-
naszu.」 „Bizonytalanul beszél japánul.” ◆ fe-fe-
nyegetőnyegető 「Kumojukiga ajasii.」 „Veszély fenye-
get.” ◆ furcsafurcsa 「Karerano kankei-va ajasiku-
nai?」 „Nem furcsa neked a kettejük kapcsolata?”
◆ gyanúsgyanús 「Ieno maeni ajasii hitogaurórositei-
ru.」 „A ház előtt egy gyanús ember ólálkodik.”

◆ kéteskétes 「Ajasii dzsóhó」 „kétes információ” ◆

ügyetlenügyetlen 「Ajasii tecukidekjabecu-o kitteiru.」
„Ügyetlen kézmozdulatokkal vágja a káposztát.”

ajasiinomimonoajasiinomimono ◆ löttylötty
ajasiiajasii toto omouomou ◆ fenntartássalfenntartással fogadfogad
「Kononjúszu-va ajasiito omotta.」 „Fenntartás-
sal fogadta a hírt.” ◆ gyanakszikgyanakszik
ajasimuajasimu ◆ gyanakodikgyanakodik 「Karegajattanode-va
naikato ajasinda.」 „Rá gyanakodtam.” ◆ gya-gya-
naksziknakszik 「Sigotode oszoito cuma-va ajasimu.」
„Ha későn jövök meg a munkából, gyanakszik a
feleségem.” ◆ gyanúsnakgyanúsnak tarttart 「Kareno
szudzsó-o ajasinda.」 „Gyanúsnak tartottam azt
az embert.” ◆ gyanútgyanút fogfog 「Ieno mavarini do-
robógaurórositeite, rinkano hito-va ajasinda.」
„Egy betörő ólálkodott a ház körül, de a szomszé-
dok gyanút fogtak.”

ajaszuajaszu ◆ dajkáldajkál 「Kodomo-o ajasiteiru.」
„Dajkálja a gyereket.” ◆ elringatelringat ◆ felvidítfelvidít
「Naiteiru kodomo-o ajaszu.」 „Felvidítja a síró
gyereket.” ◆ játszikjátszik 「Akacsan-o ajasita.」
„Játszottam a kisbabával.” ◆ lecsendesítlecsendesít 「Na-
iteiru akacsan-o ajasita.」 „Lecsendesítettem a sí-
ró kisbabát.”

ajatoriajatori ◆ átvevős játékátvevős játék
ajauiajaui ◆ törékenytörékeny 「Kavaszeno ajaui kinkóga
kuzureta.」 „Az árfolyam törékeny egyensúlya
megbomlott.” ◆ veszélybenveszélyben lévőlévő 「Kareno
inocsi-va ajaui dzsókjóni okareta.」 „Veszélybe
került az élete.” ◆ veszélyesveszélyes 「Ajaui meni at-
ta.」 „Veszélyes helyzetbe kerültem.” ◇ ruiran-ruiran-
noajaukinoajauki veszélyesveszélyes helyzethelyzet 「Kuni-va rui-
ranno ajaukiniaru.」 „Az ország veszélyes helyzet-
ben van.”

ajaukuajauku ◆ éppenéppen csakcsak 「Ajauku sikara nogare-
ta.」 „Éppen csak megúsztam ép bőrrel.” ◆ kiskis
híjánhíján 「Ajauku szubeberiszóninatta.」 „Kis híján
elcsúsztam.”

ajuaju ◆ hízelgéshízelgés
ajuaju ◆ ajuaju
ajuben-neiajuben-nei ◆ talpnyalástalpnyalás
ajucuisóajucuisó ◆ talpnyalástalpnyalás
ajugeigóajugeigó ◆ talpnyalástalpnyalás
ajumiajumi ◆ fejlődésfejlődés 「Szekaikeizaino ajumi」 „vi-
lággazdaság fejlődése” ◆ haladáshaladás 「Kunino aju-
mi」 „ország haladása” ◆ járásjárás 「Kare-va aju-
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miga hajai.」 „Gyors járású.” ◆ lépkedéslépkedés ◆ lép-lép-
tektek 「Ajumi-o jurumeta.」 „Lelassítottam a lép-
teimet.” ◇ ajumi-oajumi-o tomerutomeru megállmegáll 「Hokósa-
va ajumi-o tometa.」 „A gyalogos megállt.” ◇ usi-usi-
noajuminoajumi csigaléptekcsigaléptek 「Sigoto-va usino ajumi-
de szuszunda.」 „A munka csigaléptekben ha-
ladt.” ◇ usinoajumiusinoajumi csigalépéscsigalépés 「Kurumano
recu-va usino ajumide szuszunda.」 „A kocsisor
csigalépésben haladt.” ◇ kagjúnoajumikagjúnoajumi csiga-csiga-
lassúságlassúság ◇ hicudzsinoajumihicudzsinoajumi halálhalál lassúlassú kö-kö-
zeledtezeledte
ajumijoriajumijori ◆ kiegyezéskiegyezés 「Rjókokuno ajumi
jori-va arunoka?」 „Vajon lesz-e kiegyezés a két
ország között?”

ajumijoruajumijoru ◆ kiegyezikkiegyezik 「Rjókoku-va ajumi jot-
ta.」 „A két ország kiegyezett.” ◆ közeledikközeledik
「Karera-va ippo, ajumi jotta.」 „Egy lépést kö-
zeledtek egymáshoz.” ◆ közösközös nevezőrenevezőre jutjut
「Tagaini ajumi jotte dakjóan-o micuketa.」 „Kö-
zös nevezőre jutva találtak egy kompromisszumos
megoldást.” ◆ odaballagodaballag 「Doani ajumijotta.」
„Odaballagott az ajtóhoz.” ◆ odamegyodamegy 「Dzs-
oszeini ajumi jotta.」 „Odamentem a nőhöz.” ◆

odasétálodasétál 「Csúsasiteita kurumani ajumi jot-
ta.」 „Odasétáltam a parkoló kocsihoz.”

ajumi-o hajameruajumi-o hajameru ◆ gyorsabbal lépkedgyorsabbal lépked
ajumi-o jurumeruajumi-o jurumeru ◆ lassabban lépkedlassabban lépked
ajumi-oajumi-o kaerukaeru ◆ megváltoztatjamegváltoztatja azaz irá-irá-
nyátnyát 「Rekisino ajumi-o kaeta.」 „Megváltoztat-
ja a történelem irányát.”

ajumi-oajumi-o tomerutomeru ◆ megállmegáll 「Hokósa-va ajumi-o
tometa.」 „A gyalogos megállt.”

ajumuajumu ◆ haladhalad 「Kjósino micsi-o arunda.」
„Tanári pályán haladt.” ◆ járjár 「Aratana micsi-o
arundeita.」 „Új utakon járt.” ◆ lépdellépdel ◆ sétálsétál
「Jamamicsi-o ajundeita.」 „Hegyi ösvényen sé-
táltam.”

ajuszuruajuszuru ◆ hízeleghízeleg
akaaka ◆ szenteltvízszenteltvíz
akaaka ◆ kommunistakommunista 「Akasiszó-o szuri komare-
ta.」 „Belenevelték a kommunista eszmét.” ◆ pi-pi-
rosros ◆ pirospiros lámpalámpa 「Akadajo, tomatte!」 „Piros
a lámpa, állj meg!” ◆ vörösvörös
akaaka ◆ alcsaládalcsalád
akaaka ◆ koszkosz 「Aka-o koszutta.」 „Ledörzsöltem
a koszt.” ◆ piszokpiszok 「Hizano aka-o arai otosita.」

„Lemostam a piszkot a térdemről.” ◇ cumenoa-cumenoa-
kaka körömpiszokkörömpiszok ◇ mizuakamizuaka vízkővízkő 「Jakan-no
szokoni mizuakagatamatta.」 „A teáskanna aljá-
ra lerakódott a vízkő.” ◇ mizuakamizuaka kazánkőkazánkő ◇

mimiaka-o torumimiaka-o toru kitisztítja a fülétkitisztítja a fülét
akaakatoakaakato ◆ vörösenvörösen 「Hi-va akaakato moete-
ita.」 „Vörösen égett a láng.”

akaakatoakaakato ◆ fényesenfényesen 「Szenroni akaakato hi-
ga atatteita.」 „A nap fényesen sütötte a síneket.”

akaaofutodzsikuenpicuakaaofutodzsikuenpicu ◆ piros-kékpiros-kék posta-posta-
irónirón ◆ postairónpostairón
akabóakabó ◆ hordárhordár
akabófuraakabófura ◆ gilisztagiliszta
akabosiakabosi ◆ vörös csillagvörös csillag
akabudóakabudó ◆ vörös szőlővörös szőlő
akabudósuakabudósu ◆ vörösborvörösbor
akacucsiakacucsi ◆ vörösvörös agyagagyag ◆ vörösvörös festékfesték ◆

vörös földvörös föld
akacukiakacuki ◆ hajnalhajnal 「Sindzsidaino akacuki」 „új
korszak hajnala” ◆ pirkadatpirkadat 「Akacukino szora-
o miageta.」 „Felnéztem a pirkadó égre.” ◆ vir-vir-
radatradat ◇ akacukiniakacukini haha 「Júsósita akacukini-va
nomini ikimasó!」 „Ha megnyerjük a bajnoksá-
got, iszunk!”

akacukiniakacukini ◆ haha 「Júsósita akacukini-va nomini
ikimasó!」 „Ha megnyerjük a bajnokságot,
iszunk!”

akacsaakacsa ◆ vörösbarnavörösbarna
akacsairoakacsairo ◆ vörösbarna színvörösbarna szín
akacsakeruakacsakeru ◆ elszíneződikelszíneződik ◆ vörösbarnavörösbarna
「Akacsaketa kami」 „vörösbarna haj”

akacsanakacsan ◆ babababa 「Akacsan-icunano?」 „Mikor
jön a baba?” ◆ bébibébi ◆ gyerekgyerek 「Akacsanga de-
kita.」 „Gyerekem lesz.” ◆ kisbabakisbaba 「Akacsan-
noomucu-o tori kaeta.」 „Tisztába tettem a kisba-
bát.” ◆ pólyáspólyás ◆ pólyásbabapólyásbaba
akacsan-noieszuszamaakacsan-noieszuszama ◆ JézuskaJézuska
akacsinakacsin ◆ merbrominos fertőtlenítőszermerbrominos fertőtlenítőszer
akacsócsinakacsócsin ◆ kiskocsmakiskocsma 「Kitakutocsúni aka-
csócsinde nihonsu-o nonda.」 „Hazafelé menet
a kiskocsmában megittam egy szakét.” ◆ pirospiros
lampionlampion
akadaniakadani ◆ takácsatkatakácsatka ◆ vörös kullancsvörös kullancs
akadasiakadasi ◆ vörös miszolevesvörös miszoleves
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akademíakademí ◆ akadémiaakadémia ◇ poriszu-akademíporiszu-akademí
rendőrakadémiarendőrakadémia
akademikkuharaszumentoakademikkuharaszumento ◆ tanáritanári hata-hata-
lommal való visszaéléslommal való visszaélés
akademikkunaakademikkuna ◆ akadémiaiakadémiai 「Akademikkuna
fun-ikiga tadajotteita.」 „Akadémiai hangulat
volt.” ◆ elméletielméleti 「Kore-va sinniakademikkuna
mondaideszu.」 „Ez tisztán elméleti kérdés.” ◆

tudományostudományos 「Akademikkuna szekai」 „tudo-
mányos világ”

akademisanakademisan ◆ akadémikusakadémikus
akademísóakademísó ◆ Oscar-díjOscar-díj
akademizumuakademizumu ◆ akadémizmusakadémizmus ◆ tudomány-tudomány-
oskodásoskodás ◆ tudományos konzervatizmustudományos konzervatizmus
akadenvaakadenva ◆ piros nyilvánostelefonpiros nyilvánostelefon
akadzsiakadzsi ◆ deficitdeficit 「Akadzsikokkadeszu.」
„Deficites az állam.” ◆ hiányhiány 「Kotosi-va aka-
dzsiga fueta.」 „Idén nőtt a hiányunk.” ◆ pirospiros
betűbetű 「Tegami-va akadzside kakareteita.」 „A
levél piros betűvel volt írva.” ◆ ráfizetésráfizetés
「Szeiszanga fueruhodo, akadzsiga fueta.」 „Mi-
nél többet termeltünk, annál nagyobb lett a rá-
fizetés.” ◇ akadzsi-oakadzsi-o kakaerukakaeru veszteségesveszteséges
「Kigjó-va akadzsi-o kakaeteiru.」 „A vállalat
veszteséges.” ◇ akadzsi-oakadzsi-o kakaerukakaeru deficitesdeficites
「Kuni-va akadzsi-o kakaeteiru.」 „Az ország de-
ficites.” ◇ akadzsi-oakadzsi-o daszudaszu veszteségetveszteséget ter-ter-
melmel 「Kono kaisa-va akadzsi-o dasiteiru.」 „Ez a
vállalat veszteséget termel.” ◇ keidzsoakadzsikeidzsoakadzsi
folyófolyó hiányhiány ◇ zaiszeiakadzsizaiszeiakadzsi költségveté-költségveté-
sisi hiányhiány ◇ cutagonoakadzsicutagonoakadzsi kettőskettős defi-defi-
citcit ◇ bóekiakadzsibóekiakadzsi külkereskedelmikülkereskedelmi hiányhiány
◇ ruiszekiakadzsiruiszekiakadzsi halmozott hiányhalmozott hiány
akadzsikigjóakadzsikigjó ◆ veszteséges vállalatveszteséges vállalat
akadzsikokuszaiakadzsikokuszai ◆ államháztartásiállamháztartási hiányhiány
fedezésére szolgáló kötvényfedezésére szolgáló kötvény
akadzsi-oakadzsi-o daszudaszu ◆ veszteségetveszteséget termeltermel
「Kono kaisa-va akadzsi-o dasiteiru.」 „Ez a vál-
lalat veszteséget termel.”

akadzsi-oakadzsi-o kakaerukakaeru ◆ deficitesdeficites 「Kuni-va
akadzsi-o kakaeteiru.」 „Az ország deficites.” ◆

veszteségesveszteséges 「Kigjó-va akadzsi-o kakaetei-
ru.」 „A vállalat veszteséges.”

akadzsizaiszeiakadzsizaiszei ◆ deficites gazdálkodásdeficites gazdálkodás
akaerihireasisigiakaerihireasisigi ◆ vékonycsőrűvékonycsőrű víztaposóvíztaposó

akaerikaicuburiakaerikaicuburi ◆ vörösnyakú vöcsökvörösnyakú vöcsök
akafudaakafuda ◆ piros címkepiros címke
akafuszaszuguriakafuszaszuguri ◆ ribiszkeribiszke ◆ ribizliribizli
akagaiakagai ◆ vörös kagylóvörös kagyló
akagamiakagami ◆ behívóbehívó
akaganeakagane ◆ vörösrézvörösréz
akaganeironoakaganeirono ◆ rézvörösrézvörös 「Akaganeirono
kami-o siteita.」 „Rézvörös haja volt.”

akagariakagari ◆ kommunistaüldözéskommunistaüldözés
akageakage ◆ vörös hajvörös haj
akagenoakageno ◆ rőtrőt 「Akagenohigegaaru.」 „Rőt
szakálla van.” ◆ vörösvörös hajúhajú 「Akageno dzs-
oszei」 „vörös hajú nő”

akagippuakagippu ◆ harmadosztályúharmadosztályú jegyjegy ◆ kihágá-kihágá-
si cédulasi cédula
akagireakagire ◆ kirepedezéskirepedezés 「Kanszósita hada-va
akagirega dekijaszui.」 „A száraz bőr könnyen ki-
repedezik.” ◆ repedésrepedés
akagoakago ◆ kisbabakisbaba
akagonote-oakagonote-o hinerujónihinerujóni ◆ játszijátszi könnyed-könnyed-
séggelséggel 「Akagono te-o hinerujóni sóri-o osza-
meta.」 „Játszi könnyedséggel nyerte a mérkő-
zést.”

akagumiakagumi ◆ vörös csapatvörös csapat
akahadakaakahadaka ◆ pőreségpőreség ◆ pucérságpucérság ◇ akaha-akaha-
dakanadakana földönfutóföldönfutó 「Iega zensósite akahada-
kaninatta.」 „Leégett a háza, és földönfutó lett.”
◇ akahadakanaakahadakana nincstelennincstelen ◇ akahadakanaakahadakana
leplezetlenleplezetlen 「Dokuszaitaiszeino akahadakana
szugata」 „autokratikus rendszer leplezetlen
alakja” ◇ akahadakanaakahadakana csupaszcsupasz 「Akahada-
kana sima」 „csupasz sziget”

akahadakanaakahadakana ◆ csupaszcsupasz 「Akahadakana si-
ma」 „csupasz sziget” ◆ földönfutóföldönfutó 「Iega zen-
sósite akahadakaninatta.」 „Leégett a háza, és föl-
dönfutó lett.” ◆ leplezetlenleplezetlen 「Dokuszaitaisze-
ino akahadakana szugata」 „autokratikus rend-
szer leplezetlen alakja” ◆ nincstelennincstelen
akahadakanoakahadakano ◆ pőrepőre ◆ pucérpucér
akahadzsiakahadzsi ◆ borzasztóborzasztó szégyenszégyen ◆ gyalá-gyalá-
zatzat
akahadzsi-oakahadzsi-o kakukaku ◆ elsüllyedelsüllyed szégyenébenszégyenében
「Uszoga hanmeisi hitomaede akahadzsi-o ka-
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ita.」 „Mindenki előtt elsüllyedtem szégyenem-
ben, amikor hazugságon kaptak.”

akaharaakahara ◆ vörösfejű rigóvörösfejű rigó
akaharaakahara ◆ iskolaiiskolai megszégyenítésmegszégyenítés ◆ isko-isko-
lai zaklatáslai zaklatás
akaharaimoriakaharaimori ◆ tűzhasú gőtetűzhasú gőte
akahataakahata ◆ vörös zászlóvörös zászló
akahigeakahige ◆ bársonyostorkú vörösbegybársonyostorkú vörösbegy
akahonakahon ◆ ponyvaregényponyvaregény
akaiakai ◆ pirospiros 「Szenszei-va kaitó-o akaipende
tenszakusita.」 „A tanár piros tollal javította ki
a dolgozatokat.” ◆ vörösvörös 「Kizugucsikara akai
csiga nagareteita.」 „A sebből vörös vér folyt.” ◇

akakunaruakakunaru kipirulkipirul 「Undóno atode kaoga aka-
kunatteimaszu.」 „A testmozgás után kipirult az
arcom.” ◇ tonarinohanahaakaitonarinohanahaakai szomszédszomszéd
kertje mindig zöldebbkertje mindig zöldebb
ákaibuákaibu ◆ archívumarchívum ◇ dedzsitaru-ákaibudedzsitaru-ákaibu di-di-
gitális archívumgitális archívum
ákaibunioszameruákaibunioszameru ◆ archiválarchivál 「Densiméru-o
ákaibuni oszameta.」 „Archiváltam az elektroni-
kus leveleket.”

ákaibunoákaibuno ◆ archívarchív 「Ákaibunofairu」 „archív
fájl”

akaihosiakaihosi ◆ vörös csillagvörös csillag
akairoakairo ◆ piros színpiros szín
akaisiszanmjakuakaisiszanmjaku ◆ Akaisi-hegyláncAkaisi-hegylánc
akakabuakakabu ◆ hónapos retekhónapos retek ◆ tarlórépatarlórépa
akakekkjúgjósúakakekkjúgjósú ◆ hemagglutinációhemagglutináció
akakekkjúgjósúszoakakekkjúgjósúszo ◆ hemagglutininhemagglutinin
akakjabecuakakjabecu ◆ vörös káposztavörös káposzta
akakunaruakakunaru ◆ elpirulelpirul 「Kare-va akakunatte kóg-
isita.」 „Elpirultan tiltakozott.” ◆ kipirulkipirul 「Un-
dóno atode kaoga akakunatteimaszu.」 „A test-
mozgás után kipirult az arcom.” ◆ pirosodikpirosodik ◆

pirulpirul ◆ vörösödikvörösödik
akakuneszszuruakakuneszszuru ◆ vörösenvörösen izzikizzik 「Akaku
neh-sita tecu」 „vörösen izzó vas”

akakunuraretatamagoakakunuraretatamago ◆ piros tojáspiros tojás
akakuszuruakakuszuru ◆ pirosítpirosít
akamacuakamacu ◆ vöröskérgű fenyővöröskérgű fenyő
akamasikoakamasiko ◆ karmazsinpirókkarmazsinpirók
akameakame ◆ bevérzett szembevérzett szem ◆ vörös szemvörös szem

akamedzsitaakamedzsita ◆ szobaborostyánszobaborostyán
akamiakami ◆ fagesztfageszt ◆ soványsovány húshús 「Usino aka-
mi」 „sovány marhahús” ◆ vörösvörös húshús 「Siro-
mito akami」 „fehér hús és vörös hús” ◆ zsírta-zsírta-
lanlan húshús 「Magurono akami」 „tonhal zsírtalan
része”

akamiakami ◆ pírpír ◆ vörösségvörösség ◇ akamigakattaakamigakatta vö-vö-
rösberösbe hajlóhajló 「Akamigakattaorendzsi iro」 „vö-
rösbe hajló narancssárga” ◇ akamigaszaszuakamigaszaszu el-el-
pirulpirul 「Kanodzsono kaoni issunakamiga szasi-
ta.」 „Egy pillanatra elpirult.” ◇ akami-oakami-o obiruobiru
vörösesvöröses 「Hino irino hikari-va akami-o obite-
ita.」 „A naplemente fénye vöröses volt.” ◇

akami-oakami-o obiruobiru kipirulkipirul 「Cumetai kúkide kao-va
akami-o obiteita.」 „A hidegben kipirult az arca.”

akamigakattaakamigakatta ◆ vörösbevörösbe hajlóhajló 「Akamig-
akattaorendzsi iro」 „vörösbe hajló narancssárga”

akamigaszaszuakamigaszaszu ◆ elpirulelpirul 「Kanodzsono kaoni
issunakamiga szasita.」 „Egy pillanatra elpirult.”

akaminikuakaminiku ◆ színhússzínhús
akami-oakami-o obiruobiru ◆ kipirulkipirul 「Cumetai kúkide kao-
va akami-o obiteita.」 „A hidegben kipirult az ar-
ca.” ◆ vörösesvöröses 「Hino irino hikari-va akami-o
obiteita.」 „A naplemente fénye vöröses volt.”

akamiszoakamiszo ◆ vörös miszovörös miszo
akamizakanaakamizakana ◆ vörös húsú halvörös húsú hal
akamucuakamucu ◆ feketetorkú sügérfeketetorkú sügér
akamukeakamuke ◆ horzsoláshorzsolás
akamuraszakiakamuraszaki ◆ bordóbordó
akanbe-o szuruakanbe-o szuru ◆ grimaszt vággrimaszt vág
akanbóakanbó ◆ babababa 「Akan bóga umareta.」 „Meg-
született a baba.”

akanbónoakanbóno ◆ dedósdedós 「Akan bóni osierujóni ot-
onani osieteiru.」 „Dedós módszerekkel tanít fel-
nőtteket.”

akaneakane ◆ buzérfűbuzérfű
akaneiroakaneiro ◆ buzérpirosbuzérpiros ◆ festőbuzér-pirosfestőbuzér-piros
◆ pírpír
akanodzsoókaszecuakanodzsoókaszecu ◆ koevolúcióskoevolúciós elméletelmélet
◆ Vörös királynő hipotézisVörös királynő hipotézis
akanohirobaakanohiroba ◆ Vörös térVörös tér
akanotaninakanotanin ◆ vadidegenvadidegen
akantaiakantai ◆ szubarktikus övezetszubarktikus övezet
akantoakanto ◆ felhasználói fiókfelhasználói fiók
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akanukenaiakanukenai ◆ durvadurva ◆ primitívprimitív 「Akanukenai
otoko」 „primitív pasi”

akanukeruakanukeru ◆ ízlésesízléses 「Kanodzso-va akanuke-
ta fukuszó-o siteita.」 „Ízlésesen öltözködött.” ◆

kecseskecses 「Aka nuketa bidzsinda.」 „Kecses, szép
nő.” ◆ kifinomultkifinomult 「Aka nuketa hito」 „kifino-
mult személyiségű ember” ◇ akanukenaiakanukenai primi-primi-
tívtív 「Akanukenai otoko」 „primitív pasi”

akaokeakaoke ◆ szenteltvíztartószenteltvíztartó
akaoniakaoni ◆ vörös ördögvörös ördög
akapurukoakapuruko ◆ AcapulcoAcapulco
akaragaoakaragao ◆ kipirosodottkipirosodott arcarc 「Oszake-o
nonde akara gaoninatta.」 „Kipirosodott az ar-
com az italtól.” ◆ kipirult arckipirult arc
akarameruakarameru ◆ vörösítvörösít 「Kao-o akarameta.」
„Elvörösödött.” ◇ hoo-ohoo-o akarameruakarameru elpirulelpirul
「Ii macsigai-o site hoo-o akarameta.」 „A nyelv-
botlás miatt elpirultam.”

akaramuakaramu ◆ világosodikvilágosodik 「Szoraga akarandeki-
ta.」 „Világosodik.”

akaramuakaramu ◆ elvörösödikelvörösödik 「Hazukasiszade ho-
hoga akaranda.」 „Szégyenében elvörösödött.” ◆

zsendülzsendül 「Szakuran bó-va akarandekita.」
„Zsendül a cseresznye.”

akaraszamanaakaraszamana ◆ félreérthetetlenfélreérthetetlen
「Akaraszamanahinto-o dasita.」 „Félreérthetet-
len célzást tett.” ◆ nyíltnyílt 「Akaraszamana ken-
o」 „nyílt gyűlölet” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Akarasza-
mana fuman」 „nyilvánvaló elégedetlenség”

akaraszamaniakaraszamani ◆ kerekenkereken 「Akaraszamani
fuman-o nobeta.」 „Kereken megmondta, hogy
mi nem tetszik.” ◆ nyíltannyíltan 「Ringoku-o ak-
araszamani ikakuszuru.」 „Nyíltan fenyegeti a
szomszédos országot.”

akarengaakarenga ◆ vörös téglavörös tégla
akariakari ◆ fényfény 「Tókuni macsino akariga mie-
ta.」 „A távolban látszottak a város fényei.” ◆

lámpalámpa 「Akari-o cuketa.」 „Meggyújtotta a lám-
pát.” ◆ világvilág 「Mukasiha fuju-va akari-o cukezu-
ni hajaku tokoni cuita.」 „Régen télen nem gyúj-
tottak világot, inkább korán lefeküdtek.” ◆ vi-vi-
lágosságlágosság 「Musi-va akarini acumattekita.」 „A
világosságra összegyűltek a rovarok.” ◇ akari-oakari-o
torutoru beengedibeengedi aa fénytfényt 「Tenmadokara akari-
o toru.」 „A tetőablakon át engedi be a fényt.”

◇ taimacunoakaritaimacunoakari fáklyafényfáklyafény 「Taimacuno
akaride szuszunda.」 „Fáklyafényben ment.”

akarigacukuakarigacuku ◆ felgyulladfelgyullad aa lámpalámpa 「Hejani
akariga cuita.」 „Felgyulladt a lámpa a szobában.”
◆ kigyulladkigyullad aa fényfény 「Macsini akariga cuita.」
„Kigyulladtak a fények a városban.”

akari-oakari-o cukerucukeru ◆ felgyújtjafelgyújtja aa villanytvillanyt
「Kabenoszuicscside akari-o cuketa.」 „A falikap-
csolóval felgyújtottam a villanyt.”

akari-oakari-o keszukeszu ◆ eloltjaeloltja aa gyertyátgyertyát ◆ elolt-elolt-
ja a lámpátja a lámpát ◆ eloltja a villanyteloltja a villanyt
akari-oakari-o tomoszutomoszu ◆ meggyújtmeggyújt 「Rószokuni
akari-o tomosita.」 „Meggyújtottam a gyertyát.”

akari-oakari-o torutoru ◆ beengedibeengedi aa fénytfényt 「Tenma-
dokara akari-o toru.」 „A tetőablakon át engedi
be a fényt.”

akaritoriakaritori ◆ tetőablaktetőablak
akaruiakarui ◆ derültderült 「Akarui tenki」 „derült idő”
◆ derűsderűs 「Kare-va icumo kavarinaku akarui.」
„Derűs ember, nincsenek rossz napjai.” ◆ élénkélénk
「Akarui ironosacu-o kiteita.」 „Élénk színű ing-
ben voltam.” ◆ fényesfényes 「Kono denkjú-va aka-
rui.」 „Ez az égő fényes.” ◆ informáltinformált 「Csiikino
dzsókjóni akarui hito」 „informált a térség hely-
zetéről” ◆ tisztábantisztában vanvan 「Szeidzsinicuitedo-
nokurai akarui?」 „A politikával mennyire vagy
tisztában?” ◆ világosvilágos 「Kono heja-va totemo
akarui.」 „Ez a szoba nagyon világos.” ◇ dzsi-dzsi-
dzsiniakaruidzsiniakarui jóljól informáltinformált 「Dzsidzsini akarui
hito」 „jól informált személy”

akarukunaruakarukunaru ◆ kivilágosodikkivilágosodik 「Mó kanzenni
akarukunatta.」 „Már teljesen kivilágosodott.” ◆

világosodikvilágosodik 「Nacu-va hajaku akarukunaru.」
„Nyáron hamar világosodik.”

akarukuszuruakarukuszuru ◆ világosítvilágosít 「Siroi kagu-va
heja-o akarukuszuru.」 „A fehér bútor világosítja
a szobát.”

akarumiakarumi ◆ napvilágnapvilág 「Órjó-va akarumini de-
ta.」 „Napvilágra került a sikkasztás.” ◆ vilá-vilá-
gossággosság 「Taijóga sizunde szorano akarumi-va
kieta.」 „Naplemente után megszűnt az égbolt vi-
lágossága.”

akaruminideruakaruminideru ◆ lebukiklebukik 「Hanzai-va akaru-
mini deta.」 „A bűnöző lebukott.”

akaruszaakarusza ◆ fényerőfényerő 「Kono denkjú-va
akarusza-o csószeidekiru.」 „Ennek az égőnek
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szabályozni lehet a fényerejét.” ◆ vidámságvidámság ◆

világosságvilágosság 「Súino akaruszani mega nareta.」
„Alkalmazkodott a szemem a környezet világossá-
gához.”

akasiakasi ◆ bizonyítékbizonyíték ◆ bizonyságbizonyság 「Aino aka-
sitositedaijamondono jubiva-o purezentosita.」
„Szerelmem bizonyságául gyémántgyűrűt adtam.”
◇ ikitekitaakasiikitekitaakasi életműéletmű 「Kono sószecu-va
kanodzsono ikitekita akasideszu.」 „Ez a regény
az ő életműve.” ◇ minoakasi-ominoakasi-o taterutateru tisz-tisz-
tázzatázza magátmagát 「Hóteide mino akasi-o tateta.」
„Bíróságon tisztázta magát.”

akasiaakasia ◆ akácakác ◆ akácfaakácfa
akasiahacsimicuakasiahacsimicu ◆ akácmézakácméz
akasianotogeakasianotoge ◆ akáctövisakáctövis
akasikaakasika ◆ gímszarvasgímszarvas
akasingóakasingó ◆ pirospiros lámpalámpa 「Kuruma-va akasin-
góde tomaranakatta.」 „Az autó nem állt meg a
piros lámpánál.”

akasingó-oakasingó-o musiszurumusiszuru ◆ áthajtáthajt aa pirosonpiroson
「Baiku-va akasingó-o musisita.」 „A motoros át-
hajtott a piroson.” ◆ átmegyátmegy aa pirosonpiroson
「Baiku-va akasingó-o musisita.」 „A motoros át-
ment a piroson.”

akasioakasio ◆ vörösvörös algavirágzásalgavirágzás ◆ vörösvörös da-da-
gálygály
akasóbinakasóbin ◆ tüzes halkapótüzes halkapó
akaszabiakaszabi ◆ vasrozsdavasrozsda
akaszencsitaiakaszencsitai ◆ piros lámpás negyedpiros lámpás negyed
akaszuakaszu ◆ kihasználkihasznál 「Himaniakasite
funenopuramoderu-o cukutta.」 „A szabadidő-
met kihasználva hajómodellt készítettem.” ◆ nemnem
akadályakadály 「Kaneniakasite szekai-o issúsita.」
„Föld körüli útra ment, a pénz nem volt akadály.”
◆ untatuntat ◇ himaniakaszuhimaniakaszu kihasználjakihasználja aa soksok
szabadidejétszabadidejét 「Himani akasite ami mono-o
naratta.」 „Kihasználva a sok szabadidőmet kö-
tést tanultam.”

akaszuakaszu ◆ átvirrasztátvirraszt 「Kúkóde jo-o akasita.」
„A repülőtéren virrasztottam át az éjszakát.” ◆

felfedfelfed 「Himicu-o akasita.」 „Felfedte a titkát.”
◆ kitárkitár 「Himicu-o akasita.」 „Kitárta a titkát.”
◇ aszobiakaszuaszobiakaszu átszórakozzaátszórakozza azaz éjszakátéjszakát
「Joru-o aszobi akasita.」 „Átszórakoztam az éj-
szakát.” ◇ katariakaszukatariakaszu átbeszélátbeszél 「Tomoda-
csito icsija-o katari akasita.」 „A barátommal át-

beszéltük az éjszakát.” ◇ nakiakaszunakiakaszu végigsírvégigsír
「Kanasimiamari icsija-o naki akasita.」 „Szomo-
rúságomban végigsírtam az éjszakát.” ◇ hana-hana-
oo akaszuakaszu meglepmeglep 「Tekino hana-o akasita.」
„Meglepte az ellenséget.” ◇ jo-ojo-o akaszuakaszu reg-reg-
geliggelig csinálcsinál 「Tomodacsito hanasiga cukizu jo-
o akasita.」 „A barátommal reggelig találtunk té-
mát.” ◇ jo-ojo-o akaszuakaszu virrasztvirraszt 「Hahaoja-va
bjókino kodomonoszobade jo-o akasita.」 „Az
anya a beteg fia mellett virrasztott.”

akaszuguriakaszuguri ◆ ribiszkeribiszke ◆ ribizliribizli
akatógarasiakatógarasi ◆ pirospiros csilipaprikacsilipaprika ◆ piros-piros-
paprikapaprika
akatonboakatonbo ◆ pirospiros szitakötőszitakötő ◆ vörösvörös szita-szita-
kötőkötő
akaumigameakaumigame ◆ álcserepesteknősálcserepesteknős
akauntoakaunto ◆ felhasználói fiókfelhasználói fiók
akauoakauo ◆ vörös álsügérvörös álsügér
akavainakavain ◆ vörösborvörösbor
akazaakaza ◆ libatoplibatop
akazatóakazató ◆ barnacukorbarnacukor ◆ nyerscukornyerscukor ◆ vö-vö-
röscukorröscukor
akazukincsanakazukincsan ◆ PiroskaPiroska 「Akazukincsan-va
mori-o sza majotta.」 „Piroska bolyongott az er-
dőben.”

akazukin-noakazukin-no ◆ piroskendőspiroskendős
akazuniakazuni ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Akazuni kingjo-o
nagameteita.」 „Lankadatlanul figyelte az arany-
halakat.” ◆ nem tudja megunninem tudja megunni
akazunoakazuno ◆ huzamosanhuzamosan csukvacsukva tartotttartott
「Akazuno fumikiri」 „huzamosan csukva tartott
sorompó”

akeake ◆ cinóbervöröscinóbervörös ◆ narancsvörösnarancsvörös ◆

skarlátvörösskarlátvörös
akeake ◆ pirkadatpirkadat ◆ végvég ◇ kjúdzsicuakenokjúdzsicuakeno
szabadnapszabadnap utániutáni 「Kjúdzsicuakeno sigoto」
„szabadnap utáni munka” ◇ kinmuakekinmuake munkamunka
végeztevégezte 「Kinmuakeni kitakusita.」 „A munka
végeztével hazamentem.” ◇ súakesúake héthét elejeeleje
「Súakeni renrakusimaszu.」 „Jövő hét elején je-
lentkezem.” ◇ cujuakecujuake esősesős évszakévszak végevége
「Kinkicsihóga cujuakeninatta.」 „Kinki tarto-
mányban véget ért az esős évszak.” ◇ jaszu-jaszu-
miakemiake szünidőszünidő végevége ◇ joakejoake virradatvirradat 「Jo-
akemade benkjósita.」 „Virradatig tanulta a lec-
két.”
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akeagezaruinsiakeagezaruinsi ◆ Rhesus-faktorRhesus-faktor
akebiakebi ◆ akébiaakébia ◆ folyondárkékhüvelyfolyondárkékhüvely ◆ öt-öt-
levélkéjű akébialevélkéjű akébia ◆ ötlevelű akébiaötlevelű akébia
akebonoakebono ◆ hajnalhajnal 「Bunmeino akebono」 „ci-
vilizáció hajnala” ◆ hajnalhasadáshajnalhasadás ◆ hajnal-hajnal-
hasadtahasadta ◆ pirkadatpirkadat 「Akebonono szora」
„pirkadati ég”

ákédoákédo ◆ árkádárkád
ákédo-gémuákédo-gému ◆ játékautomatajátékautomata
akegataakegata ◆ pirkadatpirkadat 「Ake gatamega szame-
ru.」 „Pirkadatkor ébredek.”

akehanacuakehanacu ◆ kitárkitár 「Mado-o ake hanatta.」
„Kitárta az ablakot.”

akehanaszuakehanaszu ◆ kitárkitár 「Mon-o akehanasita.」
„Kitárta a kaput.”

akekureakekure ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Ningen-va ake ku-
re kófuku-o motometeiru.」 „Az emberek egyfoly-
tában a boldogságot keresik.” ◆ mindennapokmindennapok
「Edodzsidaino ake kure」 „emberek minden-
napjai az Edo-korban” ◆ napoknapok 「Nikusinmo jú-
dzsinmonai ake kure」 „rokonok és barátok nél-
küli napok” ◆ reggel és estereggel és este
akekureruakekureru ◆ ráfordítjaráfordítja mindenminden napjátnapját
「Mainicsihacumeini ake kureteiru.」 „Minden
napját a találmányára fordítja.” ◆ telnektelnek aa na-na-
pokpok 「Magono oszevade ake kurerujóninatta.」
„Az unokák gondozásával telnek a napjaim.”

akekureszuruakekureszuru ◆ egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál 「Ko-
no atamano okasii dokuszaisa-va szenszóni ake
kuresiteiru.」 „Ez a bolond diktátor egyfolytában
háborúzik.”

akekurigeakekurige ◆ vöröses gesztenyeszínvöröses gesztenyeszín
akemasiteomedetóakemasiteomedetó ◆ boldogboldog újúj évetévet 「Ake-
masiteomedetógozaimaszu.」 „Boldog új évet kí-
vánok!” ◆ BÚÉKBÚÉK
akemasiteomedetógozaimaszuakemasiteomedetógozaimaszu ◆ boldogboldog újúj
évet kívánokévet kívánok
akenomjódzsóakenomjódzsó ◆ EsthajnalcsillagEsthajnalcsillag ◆ Haj-Haj-
nalcsillagnalcsillag
akeppanasiniszuruakeppanasiniszuru ◆ nyitvanyitva hagyhagy 「Doa-o
akeppanasinisinaide!」 „Ne hagyd nyitva az aj-
tót!”

akeppanasinoakeppanasino ◆ egyfolytábanegyfolytában nyitottnyitott
「Haisade szandzsuppunkankucsi-va akeppana-
sidatta.」 „A fogorvosnál fél óráig egyfolytában

nyitva volt a szám.” ◆ nyíltnyílt 「Akeppanasino szei-
kaku」 „nyílt természet” ◆ tárva-nyitvatárva-nyitva ha-ha-
gyottgyott 「Akeppanasinodoa」 „tárva-nyitva ha-
gyott ajtó”

akeppirogeakeppiroge ◆ nyíltszívűségnyíltszívűség ◆ szélesreszélesre tá-tá-
rásrás
akeppirogeniakeppirogeni ◆ őszinténőszintén 「Akeppirogeni ha-
naszu.」 „Őszintén beszél.”

akeppirogeniszuruakeppirogeniszuru ◆ széthúzszéthúz 「Káten-o
akeppirogenisita.」 „Széthúztam a függönyt.” ◆

szétterpesztszétterpeszt 「Asi-o akeppirogenisite szuvat-
teita.」 „Szétterpesztett lábbal ült.” ◆ teljesenteljesen
elhúzelhúz 「Hiki do-o akeppirogenisita.」 „Teljesen
elhúztam az ajtót.”

akerareruakerareru ◆ rákattanrákattan 「Han-ninno teni
tedzsógakakerareta.」 „Rákattant a bilincs a tet-
tes kezére.”

akeruakeru ◆ reggeledikreggeledik ◆ végevége leszlesz 「Koronano
dzsisukuga akeru hi-o matteiru.」 „Várom, hogy
végük legyenek a koronavírus elleni korlátozások-
nak.” ◆ végetvéget érér 「Kjúnenga ake, sin-nen-o
mukaeta.」 „Véget ért az óév, és elkezdődött az
új.” ◇ akemasiteomedetóakemasiteomedetó boldogboldog újúj évetévet
「Akemasiteomedetógozaimaszu.」 „Boldog új
évet kívánok!” ◇ tosigaakerutosigaakeru eljöneljön azaz újévújév
「Tosiga aketara aimasó.」 „Ha eljön az újév,
majd találkozunk!” ◇ mogaakerumogaakeru végetvéget érér aa
gyászgyász ◇ jogaakerujogaakeru pirkadpirkad 「Joga aketekita.」
„Pirkadt.” ◇ jogaakerujogaakeru hajnalodikhajnalodik 「Dokuso-
ni mucsúninatte kigacuitara joga aketa.」 „Bele-
feledkeztem az olvasásba, és mire észbe kaptam,
hajnalodott.”

akeruakeru ◆ elhagyelhagy 「Issúkansika ie-o aketeinaino-
ni, aki szuni atta.」 „Csak egy hétre hagytam el a
lakást, és máris betörtek.” ◆ fúrfúr 「Kabeni ana-o
aketa.」 „Lyukat fúrtam a falba.” ◆ helyethelyet en-en-
gedged 「Csottoszupészu-o aketekuremaszenka?」
„Nem tudnának egy kis helyet engedni?” ◆ he-he-
lyetlyet hagyhagy 「Bunsóno sitani someiszuru ran-o
aketa.」 „Helyet hagyott az aláírásra a szöveg al-
ján.” ◆ kiürítkiürít 「Poketto-o aketa.」 „Kiürítette a
zsebeit.” ◆ szabaddászabaddá tesztesz 「Raisúmadenikono
heja-o akete kudaszai.」 „Jövő hétig tegyék sza-
baddá ezt a szobát!” ◆ üresenüresen hagyhagy 「Raisú-
no dojóbiaketeoite!」 „Hagyd üresen a jövő szom-
batot!” ◇ aketeokuaketeoku szabadonszabadon hagyhagy 「Kono
baso-o aketeoite kudaszai.」 „Kérem hagyják sza-
badon ezt a helyet!” ◇ ana-oana-o akeruakeru kifúrkifúr 「Itani
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ana-o aketa.」 „Kifúrtam a deszkát.” ◇ baso-obaso-o
akeruakeru szabaddászabaddá tesziteszi aa helyethelyet 「Dóga-o ho-
zonszurutamediszukuni baso-o aketa.」 „Szabad-
dá tettem a lemezen a helyet a videó tárolásához.”

akeruakeru ◆ elhúzelhúz 「Káten-o aketa.」 „Elhúztam a
függönyt.” ◆ felbontfelbont 「Tegami-o aketa.」 „Fel-
bontotta a levelet.” ◆ felnyitfelnyit 「Fútó-o aketa.」
„Felnyitottam a borítékot.” ◆ kibontkibont
「Purezento-o aketa.」 „Kibontotta az ajándé-
kot.” ◆ kicsavarkicsavar 「Nedzsi-o aketa.」 „Kicsa-
vartam a csavart.” ◆ kinyitkinyit 「Mado-o aketa.」
„Kinyitottam az ablakot.” ◆ kitárkitár 「Tobira-o hi-
raketa.」 „Kitártam az ajtót.” ◆ lecsavarlecsavar
「Binnofuta-o aketa.」 „Lecsavartam az üveg fe-
delét.” ◆ megengedmegenged 「Dzsagucsi-o aketa.」
„Megengedtem a vizet.” ◆ megeresztmegereszt
「Dzsagucsi-o aketa.」 „Megeresztettem a vizet.”
◆ megnyitmegnyit 「Dzsagucsi-o aketa.」 „Megnyitot-
tam a csapot.” ◆ nyitnyit 「Doa-o aketa.」 „Ajtót
nyitottam.” ◆ széthúzszéthúz 「Káten-o aketa.」 „Szét-
húztam a függönyt.” ◆ táttát 「Kucsi-o ókiku akete
kudaszai!」 „Tátsa nagyra a száját!” ◇ ana-oana-o
akeruakeru kilyukasztkilyukaszt 「Berutoni ana-o aketa.」
„Kilyukasztottam az övem.” ◇ ana-oana-o akeruakeru ki-ki-
fúrfúr 「Itani ana-o aketa.」 „Kifúrtam a deszkát.”
◇ ókikuakeruókikuakeru kitátkitát 「Kucsi-o ókiku aketa.」
„Kitátottam a szám.” ◇ csakku-ocsakku-o akeruakeru kicip-kicip-
zározzároz 「Kabannocsakku-o aketa.」 „Kicipzároz-
tam a táskámat.” ◇ batantoakerubatantoakeru kivágkivág
「Doa-o batanto aketa.」 „Kivágta az ajtót.” ◇

batantoakerubatantoakeru kicsapkicsap 「Kanodzso-va
ikaridedoa-o batanto akete dete itta.」 „Kicsapta
az ajtót ,és elment.” ◇ pattoakerupattoakeru felcsapfelcsap
「Nótopaszokon-o patto aketa.」 „Felcsaptam a
laptopom.” ◇ futa-ofuta-o akeruakeru kinyitkinyit ◇ futa-ofuta-o
akeruakeru megkezdmegkezd ◇ futa-ofuta-o akeruakeru bizonyossá-bizonyossá-
gotgot szerezszerez 「Eiga-va futa-o akemitara, matta-
ku damedatta.」 „Amikor bizonyosságot szerez-
tem, kiderült, hogy csapnivaló a film.” ◇ futa-futa-
oo akeruakeru próbálpróbál 「Futa-o aketeminaito nantomo
vakaranai.」 „A puding próbája az evés.” ◇ maku-maku-
oo akeruakeru elkezdődikelkezdődik 「Dedzsitaruterebino
dzsidai-va maku-o aketa.」 „Elkezdődött a digitá-
lis televíziózás korszaka.” ◇ micsi-omicsi-o akeruakeru utatutat
engedenged 「Micsi-o aketekudaszai!」 „Engedjenek
utat!”

akeszukeakeszuke ◆ szemérmetlenszemérmetlen szókimondásszókimondás ◆

tapintatlan szókimondástapintatlan szókimondás

akeszukenaakeszukena ◆ szemérmetlenszemérmetlen 「Ake szukena
dzsiman-o sita.」 „Szemérmetlenül dicsekedett.”
◆ tapintatlantapintatlan 「Kare-va kanodzsono jóbónicu-
ite ake szukena hihjó-o sita.」 „Tapintatlan kriti-
kával illette a nő kinézetét.”

akeszukeniakeszukeni ◆ szemérmetlenülszemérmetlenül 「Kare-va
dzsibunno szeiszeikacunicuite ake szukeni katat-
ta.」 „Szemérmetlenül beszélt a saját szexuális
életéről.” ◆ tapintatlanultapintatlanul 「Ake szukeni kano-
dzsono himicu-o barasita.」 „Tapintatlanul kife-
csegte a nő titkát.”

aketateaketate ◆ nyitásnyitás ésés csukáscsukás ◆ nyitogatásnyitogatás
「Doaga furuikara ake tateni csúisite kudaszai.」
„Kérjük, vigyázva nyitogassák ezt az öreg ajtót!”

aketateszuruaketateszuru ◆ nyitogatnyitogat 「Kodomo-va hik-
kiri nasinidoa-o ake tatesita.」 „A gyerek állandó-
an az ajtót nyitogatta.”

aketemokuretemoaketemokuretemo ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Kono
szúsúkanaketemo kuretemo rensúsita.」 „Az
utóbbi pár hétben folyamatosan gyakoroltam.”

aketeokuaketeoku ◆ szabadonszabadon hagyhagy 「Kono baso-o
aketeoite kudaszai.」 „Kérem hagyják szabadon
ezt a helyet!”

akevataszuakevataszu ◆ átadátad 「Szeiken-o ake vataszu.」
„Átadja a hatalmat.” ◆ feladfelad 「Siro-o ake va-
tasita.」 „Feladta a várat.” ◆ kiköltözikkiköltözik
「Csintaibukken-o ake vatasita.」 „Kiköltöztem a
bérleti lakásomból.”

akiaki ◆ szabadszabad 「Zaszekino akiganai.」 „Nincs
szabad ülőhely.” ◆ üresüres 「Súnóni akiszupészuga-
nai.」 „Nincs üres tárolóhelyünk.” ◆ üresedésüresedés
「Kaihacubude akigaaru.」 „Van egy üresedés a
fejlesztőknél.” ◆ üresüres helyhely 「Kono csúsadzsóni
akiganai.」 „Ebben a parkolóban nincs üres hely.”
◇ akigaderuakigaderu megüresedikmegüresedik 「Hoikuenni akiga
derumade macu.」 „Megvárom, míg megüresedik
egy hely a bölcsődében.” ◇ aki-oaki-o umeruumeru feltöltfeltölt
「Hoteru-va hejano aki-o umeta.」 „A hotel fel-
töltötte az üres szobákat.” ◇ aki-oaki-o umeruumeru be-be-
ugrikugrik 「Bokuga kavarinisifutono aki-o umeta.」
„Beugrottam valaki helyett a műszakba.”

akiaki ◆ megunásmegunás 「Kono mojó-va akiga konai.」
„Ezt a mintát nem lehet megunni.” ◇ akigakuruakigakuru
megunmegun 「Kono sószecukanoszutairuni akiga ki-
ta.」 „Meguntam ennek az írónak a stílusát.” ◇

akigakuruakigakuru megcsömörlikmegcsömörlik 「Kono tabe
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mononi-va akiga kita.」 „Megcsömörlöttem ettől
az ételtől.”

akiaki ◆ őszősz 「Akiga otozureta.」 „Beköszöntött az
ősz.” ◇ akiniakini ősszelősszel ◇ szakusúszakusú múlt ősszelmúlt ősszel
akiakisitaakiakisita ◆ unottunott 「Aki akisita hjódzsó」
„unott tekintet”

akiakiszuruakiakiszuru ◆ elegeelege vanvan 「Taikucuna nicsi-
dzsóni aki akisiteiru.」 „Elegem van már az unal-
mas hétköznapokból.” ◆ elunelun 「Mókono szagjó-o
szuruno-va aki akida.」 „Eluntam ezt a munkát.”
◆ megcsömörlikmegcsömörlik 「Kono rjórini-va aki akisita.」
„Megcsömörlöttem ettől az ételtől.”

akibaitaiakibaitai ◆ üres hordozóüres hordozó
akibakoakibako ◆ üres dobozüres doboz
akibareakibare ◆ derültderült ősziőszi időidő 「Asita-va akibaren-
inariszódeszu.」 „Holnap derült őszi idő várható.”

akibasoakibaso ◆ őszi bajnokságőszi bajnokság
akibejaakibeja ◆ üresüres lakáslakás ◆ üresüres szobaszoba 「Hote-
rude aki beja-va nakatta.」 „A hotelben nem volt
üres szoba.”

akibinakibin ◆ üres üvegüres üveg
akicukamiakicukami ◆ felségfelség
akicsiakicsi ◆ parlagonparlagon heverőheverő földföld ◆ üresüres telektelek
「Tonari-va aki csininatteiru.」 „Van mellettünk
egy üres telek.”

akidzsikanakidzsikan ◆ üresüres óraóra 「Aki dzsikande kai mo-
nosita.」 „Az üres órámban vásároltam.”

akigaderuakigaderu ◆ megüresedikmegüresedik 「Hoikuenni akiga
derumade macu.」 „Megvárom, míg megüresedik
egy hely a bölcsődében.”

akigafukamaruakigafukamaru ◆ egyreegyre mélyebbenmélyebben járunkjárunk
azaz őszbenőszben ◆ egyreegyre ősziesebbreősziesebbre fordulfordul azaz
időidő
akigakuruakigakuru ◆ kezdkezd elegeelege lennilenni ◆ megcsömör-megcsömör-
liklik 「Kono tabe mononi-va akiga kita.」 „Meg-
csömörlöttem ettől az ételtől.” ◆ megunmegun 「Kono
sószecukanoszutairuni akiga kita.」 „Meguntam
ennek az írónak a stílusát.”

akigirizokuakigirizoku ◆ zsályazsálya
akigucsiakigucsi ◆ őszősz elejeeleje 「Kono musi-va akigu-
csini naku.」 „Ez a bogár az ősz elején ciripel.” ◆

őszelőőszelő
akijaakija ◆ üresüres lakáslakás 「Konomanson-ni-va aki
jagaarimaszu.」 „A házban van egy üres lakás.”

akikaketaakikaketa ◆ nyílónyíló 「Akikaketadoaga tomat-
ta.」 „A nyíló ajtó megállt.”

akikanakikan ◆ üresüres konzervdobozkonzervdoboz ◆ üresüres sörössörös
dobozdoboz ◆ üres üdítős dobozüres üdítős doboz
akikazeakikaze ◆ őszi szélőszi szél
akimacuriakimacuri ◆ őszi fesztiválőszi fesztivál
akimeitaakimeita ◆ ősziesőszies 「Akimeita asza」 „őszies
reggel”

akimekuakimeku ◆ ősziesreősziesre fordulfordul azaz időidő 「Akimei-
tekita.」 „Ősziesre fordult az idő.”

akinaiakinai ◆ kereskedéskereskedés 「Kabusikisidzsóde kap-
pacuna akinaiga okonavareteita.」 „A részvény-
piacon aktív kereskedés folyt.” ◆ üzletkötésüzletkötés
「Icsinicsidzsúakinaiganakatta.」 „Egy üzletet
sem kötöttek egész nap.” ◇ óakinaióakinai nagynagy üzletiüzleti
forgalomforgalom ◇ kogucsinoakinaikogucsinoakinai kiskis tételbentételben
kereskedéskereskedés ◇ tabiakinaitabiakinai vándorkereskede-vándorkereskede-
lemlem
akinauakinau ◆ kereskedikkereskedik 「Kikinzoku-o akinatte-
iru.」 „Nemesfémekkel kereskedek.” ◆ üzletelüzletel
「Daijamondo-o akinatteiru.」 „Gyémánttal üzle-
tel.”

akindoakindo ◆ kereskedőkereskedő ◇ koakindokoakindo kufárkufár
akiniakini ◆ ősszelősszel
akinoakino ◆ ősziőszi
akinonanakuszaakinonanakusza ◆ őszősz héthét virágavirága ◇ omina-omina-
esiesi patriniapatrinia ◇ kikjókikjó léggömbvirágléggömbvirág ◇ kuzukuzu
nyílgyökérnyílgyökér ◇ szuszukiszuszuki japánfűjapánfű ◇ nadesikonadesiko
buglyosbuglyos szegfűszegfű ◇ hagihagi bokorherebokorhere ◇ fudzsi-fudzsi-
bakamabakama sédkendersédkender
aki-oaki-o umeruumeru ◆ beugrikbeugrik 「Bokuga kavarinisifu-
tono aki-o umeta.」 „Beugrottam valaki helyett a
műszakba.” ◆ feltöltfeltölt 「Hoteru-va hejano aki-o
umeta.」 „A hotel feltöltötte az üres szobákat.”

akippoiakippoi ◆ gyorsangyorsan ráunráun mindenremindenre 「Akippok-
ute nanimo nagacuzukisinai.」 „Nem csinál sem-
mit sokáig, gyorsan ráun mindenre.”

akirakadehanaikotoakirakadehanaikoto ◆ homályhomály 「Kono sú-
kanno jurai-va akirakade-va nai.」 „Ennek a ha-
gyománynak az eredetét homály fedi.”

akirakanaakirakana ◆ egyértelműegyértelmű 「Hahagananika
kakusiteiruno-va akirakada.」 „Az anyám egyér-
telműen titkol valamit.” ◆ fényesfényes ◆ nyíltnyílt
「Akirakana hihan-o sita.」 „Nyílt kritikát adott.”
◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Kore-va akirakana dzsidzsicu-
deszu.」 „Ez nyilvánvaló tény.” ◆ világosvilágos 「Aki-
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rakaninatta.」 „Világossá vált.” ◆ vitathatat-vitathatat-
lanlan 「Akirakana sóko」 „vitathatatlan bizonyí-
ték”

akirakaniakirakani ◆ egyértelműenegyértelműen 「Akirakani kimiga
varui.」 „Egyértelműen te vagy a hibás.” ◆ ki-ki-
fejezettenfejezetten 「Tabako-va kenkóni akirakani va-
rui.」 „A dohányzás kifejezetten ártalmas az
egészségre.” ◆ láthatólagláthatólag 「Kare-va akirakani
cukareteiru.」 „Láthatólag fáradt.” ◆ nyilván-nyilván-
valóanvalóan 「Keiszan-va akirakani macsigatteiru.」
„A számítás nyilvánvalóan hibás.” ◆ szemláto-szemláto-
mástmást 「Kavaszesidzsó-va akirakani kincsókanga
cujomatteiru.」 „A devizapiacon szemlátomást
megnőtt a feszültség.” ◆ tisztántisztán
akirakaninaruakirakaninaru ◆ egyértelművéegyértelművé válikválik 「Kan-
szenno umu-va akirakaninatta.」 „Egyértelművé
vált, hogy fertőzött-e vagy sem.” ◆ kiviláglikkiviláglik
「Kono honde karegadon-nani kjójógaaruka aki-
rakaninatta.」 „Ebből a könyvből kiviláglott, hogy
milyen művelt.” ◆ nyilvánvalóványilvánvalóvá válikválik
「Uszo-va akirakaninatta.」 „Nyilvánvalóvá vált
a hazugság.”

akirakaniszuruakirakaniszuru ◆ egyértelművéegyértelművé tesztesz
「Dzsibunno isi-o akirakanisita.」 „Egyértelművé
tettem a szándékomat.” ◆ rávilágítrávilágít 「Macsigai-
o akirakanisita.」 „Rávilágított a hibákra.” ◆

tisztáztisztáz 「Szaikaihacuno kaisidzsiki-va mada
akirakaniszareteinai.」 „Még nem tisztázták,
hogy mikor kezdik az átépítést.”

akirameakirame ◆ beletörődésbeletörődés 「Akiramega kan-
dzsinda.」 „Bele kell törődnöd!” ◆ feladásfeladás
「Mada akirameruno-va hajaijo.」 „Nem kell még
feladni!” ◇ akiramegaiiakiramegaii tudtud veszíteniveszíteni ◇ aki-aki-
ramegavaruiramegavarui nemnem akarakar beletörődnibeletörődni 「Kare-
va nandokotovararetemo akiramega varui.」
„Nem akar beletörődni, pedig már többször is el-
utasították.”

akiramegacukuakiramegacuku ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Icumade-
tattemo akiramegacukanai.」 „Sohasem tudok
belenyugodni.” ◆ megbékélmegbékél 「Kini iranakutemo
murjónara akiramegacukudesó.」 „Ha nem is tet-
szik neki, majd megbékél vele, hiszen ingyen van.”

akiramegaiiakiramegaii ◆ tud veszítenitud veszíteni
akiramegavaruiakiramegavarui ◆ nemnem akarakar beletörődnibeletörődni
「Kare-va nandokotovararetemo akiramega va-
rui.」 „Nem akar beletörődni, pedig már többször
is elutasították.”

akirameruakirameru ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Koremo unmeito
akirameta.」 „Belenyugodtam a sorsomba.” ◆

beletörődikbeletörődik 「Dzsojúno micsi-o akirameta.」
„Beletörődtem, hogy nem lehetek színész.” ◆ el-el-
intézintéz 「Móiijoto akirameta.」 „Egy kézlegyin-
téssel elintéztem.” ◆ feladfelad 「Singaku-o akira-
meta.」 „Feladtam a továbbtanulás gondolát.” ◆

legyintlegyint ◆ lemondlemond 「Jukuefumeininatta
karenokoto-o akirameta.」 „Amikor elveszett, le-
mondtak róla.” ◆ leteszletesz 「Sigoto-o
micukeruno-o akirameta.」 „Letettem arról, hogy
valaha is munkát találjak.” ◆ megemésztmegemészt
「Haijúninarukoto-o akirameta.」 „Megemész-
tette, hogy nem lehet belőle színész.” ◆ nemnem lá-lá-
zadozikzadozik továbbtovább 「Ijana sigotodemo kjúrjó-o
szukosi ageteagetara akiramerudesó.」 „Ha utálja
is a munkáját, egy kis fizetésemelés után már nem
lázadozik tovább.” ◇ fuuntoakiramerufuuntoakirameru beletö-beletö-
rődik a sorsábarődik a sorsába
akiramerukotoakiramerukoto ◆ lemondáslemondás
akirameteakiramete ◆ lemondóanlemondóan
akiraruakiraru ◆ akirálisakirális
akiregaoakiregao ◆ elképedt tekintetelképedt tekintet
akirehateruakirehateru ◆ elképedelképed 「Kareno acukamasi-
szani akire hateta.」 „Elképedtem az arcátlansá-
gán.”

akirekaeruakirekaeru ◆ elképedelképed 「Kareno zúzúsiszani
akire kaetta.」 „Elképedtem az arcátlanságán.”

akireruakireru ◆ elképedelképed 「Muszukoga rakudaisitato
sitte akireta.」 „Elképedtem, amikor megtudtam,
hogy megbukott a fiam.” ◆ megállmegáll azaz eszeesze
「Anatani akireta!」 „Megáll az eszem rajtad!” ◆

megbotránkozikmegbotránkozik 「Kare-va mata csikokusiteki-
te akireta.」 „Megbotránkozva láttam, hogy
megint elkésett.” ◇ akiretaakireta reménytelenreménytelen
「Akireta hitoda.」 „Az az ember reménytelen.”

akireruhodoakireruhodo ◆ elképesztőenelképesztően 「Kono ie-va
akireruhodo takai.」 „Ez a lakás elképesztően
drága.”

akireruhodonoakireruhodono ◆ elképesztőelképesztő 「Hontóni aki-
reruhodono kóidane.」 „Igazán elképesztő ez a vi-
selkedés.”

akireszukenakireszuken ◆ Achilles-ínAchilles-ín 「Akireszu kenga
kireta.」 „Elszakadt az Achilles-inam.” ◆ gyengegyenge
pontpont 「Szábuno jovaszaga bokunoakireszu ken-
da.」 „A gyenge szerválás az én gyenge pontom.”
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akiretaakireta ◆ reménytelenreménytelen 「Akireta hitoda.」
„Az az ember reménytelen.”

akiruakiru ◆ belefáradbelefárad 「Benkjó-va mó akita.」
„Belefáradtam a tanulásba.” ◆ beleunbeleun 「Terebi-
o mirunoni akita.」 „Beleuntam a tévénézésbe.”
◆ elegeelege vanvan 「Kimigagamigami iunoni-va aki-
ta!」 „Elegem van az örökös zsörtölődésedből!”
◆ megunmegun 「Sumini akita.」 „Meguntam a hob-
bimat.” ◆ unun 「Onadzsi koto-o mainicsicuzukete
akimaszenka?」 „Nem unod minden nap ugyan-
azt folytatni?” ◇ kikiakirukikiakiru elegeteleget hallhall 「Szono
hanasi-va mó kiki akita.」 „Ezt már eleget hallot-
tam!” ◇ tabeakirutabeakiru megunmegun 「Kono rjóri-va mó
tabe akita.」 „Meguntam már ezt az ételt.” ◇ mia-mia-
kirukiru elegeteleget néznéz 「Móakuson eiga-o miakita.」
„Eleget néztem már akciófilmet.”

akiruhodoakiruhodo ◆ förtelmesenförtelmesen ◆ orrvérzésigorrvérzésig
「Renkjúni akiru hodotakuszan-no eiga-o mita.」
„A hosszú hétvégén filmeket néztünk orrvérzésig.”
◆ unásigunásig 「Szore-va mó akiruhodo kiita.」 „Ezt
már unásig hallottam.”

akisinonomijaakisinonomija ◆ Akisino hercegAkisino herceg
akiszameakiszame ◆ őszi esőőszi eső
akiszuakiszu ◆ besurranóbesurranó tolvajtolvaj 「Aki szutaiszaku-
tosite bóhankamera-o tori cuketa.」 „A besurranó
tolvajok ellen biztonsági kamerát szereltem fel.” ◆

távolléttávollét alattialatti betörésbetörés 「Aki szuni hairare-
ta.」 „Amíg távolt voltunk betörtek hozzánk.” ◆

üres fészeküres fészek
akiszuneraiakiszunerai ◆ besurranóbesurranó tolvajtolvaj ◆ távolléttávollét
alatti betörésalatti betörés
akitakenakitaken ◆ Akita megyeAkita megye
akitakenakitaken ◆ akitaakita
akitarinaiakitarinai ◆ nemnem elégszikelégszik megmeg 「Taisórjóhó-
ni aki tarizu honkakutekina csirjó-o motometa.」
„Nem elégedtem meg a tüneti kezeléssel, komoly
gyógyítást akartam.”

akitasiakitasi ◆ AkitaAkita
akizoraakizora ◆ őszi égboltőszi égbolt
akjúszeiakjúszei ◆ félhevenyfélheveny 「Akjúszeikódzsószen-
en」 „félheveny pajzsmirigygyulladás” ◆ szuba-szuba-
kutkut
akkaakka ◆ romlásromlás ◆ rosszabbodásrosszabbodás ◇ keieiakkakeieiakka
üzletiüzleti helyzethelyzet romlásaromlása 「Kaisa-va keieiakkani
ocsiitta.」 „A cégnél romlott az üzleti helyzet.”

akkaakka ◆ rosszrossz pénzpénz 「Akka-va rjóka-o kucsiku-
szuru.」 „A rossz pénz kiszorítja a jót.”

akkanakkan ◆ csúcscsúcs ◆ legjobblegjobb részrész 「Kono eiga-
nokono bamenga akkanda.」 „Ez ennek a filmnek
a legjobb része.”

akkanakkan ◆ gazembergazember
akkanbeakkanbe ◆ fityisztfityiszt nekedneked 「Akkanbe!」 „Fi-
tyiszt neked!”

akkanbéakkanbé ◆ beebee
akkan-noakkan-no ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Akkanno eszuefus-
ószecu」 „tudományos-fantasztikus irodalom ki-
emelkedő alkotása”

akkansószecuakkansószecu ◆ kalandregénykalandregény
akkaszaszeruakkaszaszeru ◆ elmérgesítelmérgesít 「Kóron-va kar-
erano kankei-o akkaszaszeta.」 „A vita elmérge-
sítette a kapcsolatukat.” ◆ rontront 「Kuszuri-va
bjóki-o akkaszaszeta.」 „A gyógyszer csak rontott
a betegségen.” ◆ rosszabbítrosszabbít
akkaszuruakkaszuru ◆ elmérgesedikelmérgesedik 「Rjókokuno
kankei-va akkasita.」 „Elmérgesedett a két ország
között a viszony.” ◆ romlikromlik 「Bjódzsó-va akka-
sita.」 „Romlott az állapota.” ◆ rosszabbodikrosszabbodik
「Kazega akkasite haienninatta.」 „A megfázás
rosszabbodott, tüdőgyulladás lett belőle.” ◇

szaraniakkaszaszeruszaraniakkaszaszeru tetéztetéz 「Jopparai un-
tende dzsiko-o okosita kotoga, dzsitai-o szarani
akkaszaszeta.」 „Tetézte a bajt, hogy ittasan bal-
esetezett.” ◇ dzsitai-odzsitai-o szaraniakkaszaszeruszaraniakkaszaszeru
tetézitetézi aa bajtbajt 「Nuszunda kurumadeszupído
ihan-o sitakotode, dzsitai-o szarani akkaszasze-
ta.」 „Tetézte a bajt, hogy lopott kocsival hajtott
gyorsan.”

akkeakke ◆ ámulatámulat ◆ meghökkenésmeghökkenés
akkeiakkei ◆ ármányármány ◆ fondorlatfondorlat ◆ gonoszgonosz tervterv
「Kareno akkei-o mijabutta.」 „Átláttam a go-
nosz tervén.”

akkei-o meguraszuakkei-o meguraszu ◆ ármánykodikármánykodik
akkenaiakkenai ◆ egyszerűegyszerű 「Kare-va szokkenai
kotae-o sita.」 „Egyszerűen válaszolt.” ◆ semmi-semmi-
bebe foszlófoszló 「Rószoku-o fuki keszujóni akkenaku
nakunatta.」 „Olyan semmibe foszlóan ért véget
az élete, mintha csak egy gyertyát fújnánk el.” ◆

váratlanváratlan 「Akkenai sóri」 „váratlan győzelem”
◇ akkenakuakkenaku egyszerűenegyszerűen 「Szenszei-va akken-
aku kotaeta.」 „Az orvos egyszerűen válaszolt.” ◇

akkenakuakkenaku egyszeribenegyszeriben 「Fujujaszumi-va ak-
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kenaku ovatta.」 „A téli szünet egyszeriben véget
ért.” ◇ akkenakuakkenaku várakozásonvárakozáson felülfelül
「Sikenmondai-va akkenaku kantandatta.」 „A
vizsgafeladat várakozáson felül könnyű volt.” ◇

akkenakuakkenaku váratlanváratlan egyszerűséggelegyszerűséggel 「Sin-
paisiteita kensza-va akkenaku ovatta.」 „A vizs-
gálat, amitől féltem, váratlan egyszerűséggel véget
ért.”

akkenakuakkenaku ◆ egyszeribenegyszeriben 「Fujujaszumi-va
akkenaku ovatta.」 „A téli szünet egyszeriben vé-
get ért.” ◆ egyszerűenegyszerűen 「Szenszei-va akkenaku
kotaeta.」 „Az orvos egyszerűen válaszolt.” ◆ vá-vá-
rakozásonrakozáson felülfelül 「Sikenmondai-va akkenaku
kantandatta.」 „A vizsgafeladat várakozáson felül
könnyű volt.” ◆ váratlanváratlan egyszerűséggelegyszerűséggel
「Sinpaisiteita kensza-va akkenaku ovatta.」 „A
vizsgálat, amitől féltem, váratlan egyszerűséggel
véget ért.”

akkenitorareruakkenitorareru ◆ elámulelámul 「Mahócukaino ma-
hóniakkenitorareta.」 „Elámult a varázsló varázs-
lata láttán.” ◆ meghökkenmeghökken 「Funszuide sitagi-o
arau hito-o mite, akkenitorareta.」 „Meghökken-
tem, amikor láttam, hogy valaki az alsóneműjét
mossa a szökőkútban.” ◆ nemnem hiszhisz aa fülénekfülének
「Karega kaiginakanionara-o siteiruno-o kiite ak-
kenitorareta.」 „Nem hittem a fülemnek, amikor
hallottam, hogy az értekezleten fingott.” ◆ nemnem
hiszhisz aa szeménekszemének 「Nezumi-va neko-o
kógekisitano-o mite akkenitorareta.」 „Nem hit-
tem a szememnek, amikor láttam, hogy az egér
megtámadta a macskát.”

akkerakantoakkerakanto ◆ minthamintha mimi semsem történttörtént vol-vol-
nana
akkiakki ◆ démondémon 「Kare-va akkini tori cukaretei-
ru.」 „Megszállta a démon.” ◆ gonoszgonosz 「Akki-o
harau.」 „Megszabadul a gonosztól.”

akkóakkó ◆ káromláskáromlás ◆ mocskolódásmocskolódás ◇ akkó-akkó-
zógonzógon mocskosmocskos szájúszájú szidalmazásszidalmazás 「Tanna-
ru akkózógondearu.」 „Ez pusztán mocskos szá-
jú szidalmazás.” ◇ akkó-oakkó-o abiszeruabiszeru káromolkáromol
「Sine!Nadoto akkó-o abiszeta.」 „Úgy káromol-
ta, hogy dögöljön meg.”

akkó-oakkó-o abiszeruabiszeru ◆ káromolkáromol 「Sine!Nadoto
akkó-o abiszeta.」 „Úgy káromolta, hogy dögöljön
meg.”

akkózógonakkózógon ◆ mocskosmocskos szájúszájú szidalmazásszidalmazás
「Tannaru akkózógondearu.」 „Ez pusztán mocs-
kos szájú szidalmazás.”

akóakó ◆ alosztályalosztály ◇ isiakóisiakó heterodontaheterodonta al-al-
osztályosztály ◇ jaszudeakójaszudeakó ezerlábúakezerlábúak
akódionakódion ◆ harmonikaharmonika ◆ tangóharmonikatangóharmonika
akódiondoaakódiondoa ◆ harmonikaajtóharmonikaajtó
akódion-purícuakódion-purícu ◆ harmonikaberakásharmonikaberakás
akódionszósaakódionszósa ◆ harmonikásharmonikás
akogareakogare ◆ bálványozásbálványozás 「Kono kasu-va óku-
no hitono akogareno matotonatteiru.」 „Ezt az
énekest sokan bálványozzák.” ◆ csodáláscsodálás
「Akogareno hito-va szukina hitoto-va csigau.」
„Más csodálni valakit, és más szeretni.” ◆ epe-epe-
kedéskedés 「Akogareno kunini rjokódekite uresii.」
„Boldog vagyok, hogy elutazhattam abba az or-
szágba, ami után epekedtem.” ◆ sóvárgássóvárgás
「Anteisita szeikacu-e no akogare」 „nyugodt élet
utáni sóvárgás”

akogarenohitoakogarenohito ◆ eszményképeszménykép 「Eigakaini
akogareno hito-va imaszuka?」 „Van eszményké-
ped a filmvilágban?”

akogarenosiszóakogarenosiszó ◆ eszményképeszménykép 「Minsusugi-
va vatasino akogareno siszódeszu.」 „A demokrá-
cia az eszményképem.”

akogareruakogareru ◆ áhítozikáhítozik 「Nivacukino ucsini
akogareteiru.」 „Áhítozott egy kertes ház után.”
◆ bálványozbálványoz 「Vakamonotacsi-va kono kasuni
akogareteiru.」 „Ezt az énekest a fiatalok bálvá-
nyozzák.” ◆ csodálcsodál 「Haijúno szeikacuni
akogareru.」 „Csodálja a művészek életét.” ◆

epekedikepekedik 「Kanodzsotono koini akogareteiru.」
„A lány szerelme után epekedik.” ◆ rajongrajong
「Szeinen-va aru kasuni akogareteiru.」 „A fiú ra-
jong egy énekesért.” ◆ sóvárogsóvárog 「Macsino nigi-
jakaszani akogareteita.」 „A városi pezsgés után
sóvárgott.” ◆ vágyakozikvágyakozik 「Kaigairjokóni
akogareru.」 „Külföldi útra vágyakozik.” ◆ vá-vá-
gyódikgyódik 「Szobokuna szeikacuni akogarema-
szu.」 „Egyszerű élet után vágyódom.”

akogiakogi ◆ aljasságaljasság ◆ kegyetlenségkegyetlenség ◆ szívte-szívte-
lenséglenség
akoginaakogina ◆ aljasaljas 「Akogina sóbai」 „aljas üzel-
mek” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Akogina siucsi」 „kegyet-
len csapás” ◆ szívtelenszívtelen 「Akogina tori tate」
„szívtelen adósságbehajtás”

akógisiakógisi ◆ Akó-klán 47 szamurájaAkó-klán 47 szamurája
akojagaiakojagai ◆ akoja gyöngykagylóakoja gyöngykagyló
akoraitoakoraito ◆ ministránsministráns
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akórósiakórósi ◆ Akó-klán 47 szamurájaAkó-klán 47 szamurája
akószutikku-gitáakószutikku-gitá ◆ akusztikus gitárakusztikus gitár
akuaku ◆ fanyarfanyar ízíz 「Szumizudegobónoaku-o nu-
ita.」 „Ecetes vízzel elvettem a bojtorjángyökér
fanyar ízét.” ◆ habhab 「Szúpunoaku-o szupúnde
totta.」 „A leves habját leszedtem egy kanállal.”
◆ hamuzsírhamuzsír ◇ akunocujoiakunocujoi karakterisztikuskarakterisztikus
「Akuno cujoi sószecu」 „karakterisztikus novel-
la” ◇ akunocujoiakunocujoi erőserős egyéniségűegyéniségű 「Akuno
cujoi szeidzsika」 „erős egyéniségű politikus”

akuaku ◆ kinyílikkinyílik 「Konodoa-va dósitemo aka-
nai.」 „Nem akar kinyílni az ajtó.” ◆ megnyílikmegnyílik
「Atarasii miszega aita.」 „Megnyílt egy új üzlet.”
◆ nyíliknyílik 「Doaga akimaszen.」 „Nem nyílik az
ajtó.” ◆ nyitnyit 「Kono misze-va aszaku dzsini
aku.」 „Ez az üzlet reggel kilenckor nyit.” ◆ szét-szét-
megymegy 「Kátenga aita.」 „Szétment a függöny.” ◇

aiteiruaiteiru nyitvanyitva vanvan 「Kono misze-va súmacu-
mo aiteiru.」 „Ez az üzlet hétvégén is nyitva van.”
◇ mizugaakumizugaaku teljesteljes testhosszaltesthosszal lemaradlemarad
「Ojogunoga oszokute szúszutorókude mizuga ai-
tesimau.」 „Lassan úszok, néhány karcsapás után
teljes testhosszal lemaradok.” ◇ mizugaakumizugaaku tel-tel-
jes hajóhosszal lemaradjes hajóhosszal lemarad
akuaku ◆ felszabadulfelszabadul 「Densade futacuno szekiga
aita.」 „Felszabadult két hely a vonaton.” ◆ meg-meg-
üresediküresedik 「Kaisadehitocunoposzutoga aita.」
„A cégünknél megüresedett egy hely.” ◆ ráérráér
「Asitano gogo-va aiteimaszuka?」 „Ráérsz hol-
nap délután?” ◇ aiteiruaiteiru szabadszabad 「Aiteiru
tededoa-o aketa.」 „A szabad kezével kinyitotta az
ajtót.” ◇ aiteiruaiteiru üresüres 「Aiteiru hako-o szaga-
site!」 „Keress egy üres dobozt!” ◇ anagaakuanagaaku
kilyukadkilyukad 「Kucusitani anaga aita.」 „Kilyukadt
a zoknim.” ◇ ananoaitaananoaita lyukaslyukas
「AnanoaitaTsacu-o kite dekakenaide!」 „Nem
menj el lyukas pólóban!” ◇ karadagaakukaradagaaku sza-sza-
badbad 「Han-nicsikaradaga aita.」 „Fél napig sza-
bad voltam.” ◇ tegaakutegaaku leszlesz egyegy kiskis idejeideje
「Tega aitarakono e-o kabeni kaketene!」 „Ha
lesz egy kis időd, tedd fel ezt a képet a falra!” ◇

tegaakutegaaku ráérráér 「Tega aitara tecudattekureru?」
„Ha ráérsz, segítenél?”

akuaku ◆ gonoszgonosz 「Akukara oszukui kudaszai.」
„Szabadíts meg a gonosztól!” ◆ gonoszsággonoszság
「Kare-va akuno gongedeszu.」 „Ő a megtestesült
gonoszság.” ◇ soakusoaku mindenminden bűnbűn ◇ soakusoaku min-min-
denden gonoszgonosz 「Kinszen-va soakuno kongendea-

ru.」 „A pénz minden gonosz forrása.” ◇ zen-akuzen-aku
jójó ésés rosszrossz 「Zen-aku-o mikivameru.」 „Meg-
különbözteti a jót a rossztól.” ◇ hicujóakuhicujóaku szük-szük-
ségességes rosszrossz 「Dóbucudzsikken-va hicujóaku-
toszareru.」 „Az állatkísérleteket szükséges rossz-
nak tartják.”

ákuáku ◆ ívív
akuaranguakuarangu ◆ légzőkészüléklégzőkészülék
akubiakubi ◆ ásításásítás 「Akubi-o szezuni-va iraren-
akatta.」 „Nem tudtam megállni ásítás nélkül.” ◇

namaakubinamaakubi akaratlanakaratlan ásításásítás 「Namaakubi-o
kami korosita.」 „Elfojtottam egy akaratlan ásí-
tást.”

akubiakubi ◆ jobb oldali nyitottszáj-gyökjobb oldali nyitottszáj-gyök
akubibakariszuruakubibakariszuru ◆ ásítozikásítozik 「Kjó-va nemu-
kuteakubibakarisiteiru.」 „Ma álmos vagyok, és
egyfolytában ásítozom.”

akubi-oakubi-o szuruszuru / akubiszuruakubiszuru ◆ ásításít 「Nemu-
kute akubi-o sita.」 „Álmosan ásítottam.” ◆ ásí-ásí-
toziktozik 「Konodorama-o mitara dzsúbuninaidea-
kubiszuru.」 „Ha ezt a sorozatot elkezdem nézni,
10 percen belül ásítozni kezdek.”

akubiszuruakubiszuru / akubi-oakubi-o szuruszuru ◆ ásításít 「Nemu-
kute akubi-o sita.」 „Álmosan ásítottam.” ◆ ásí-ásí-
toziktozik 「Konodorama-o mitara dzsúbuninaidea-
kubiszuru.」 „Ha ezt a sorozatot elkezdem nézni,
10 percen belül ásítozni kezdek.”

akubjódóakubjódó ◆ rosszulrosszul értelmezettértelmezett egyenlő-egyenlő-
ségség
akubunakubun ◆ gyatragyatra írásmódírásmód 「Akubun-o ka-
ku.」 „Gyatrán ír.”

akucsibunaakucsibuna ◆ aktívaktív ◆ cselekvőcselekvő
akucsinakucsin ◆ aktinaktin
akucsiniumuakucsiniumu ◆ aktíniumaktínium
akucsinoidoakucsinoido ◆ aktinoidaaktinoida ◇ toranszuakucsi-toranszuakucsi-
noidonoido transzaktinoidatranszaktinoida
akucsinomaiszeszuzokuakucsinomaiszeszuzoku ◆ sugárgombáksugárgombák
akucsuaritíakucsuarití ◆ aktualitásaktualitás ◆ realitásrealitás
akudamaakudama ◆ gonosztevőgonosztevő ◆ negatívnegatív hőshős
「Zendamato akudama」 „pozitív és negatív hős”

akudamakinakudamakin ◆ ártalmasártalmas baktériumbaktérium ◆ kárté-kárté-
kony baktériumkony baktérium
akudamakoreszuteróruakudamakoreszuteróru ◆ rosszrossz koleszte-koleszte-
rinrin
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akudóakudó ◆ csibészcsibész
akudoiakudoi ◆ rikítórikító 「Akudoi iro」 „rikító szín” ◆

tisztességtelentisztességtelen 「Akudoi tegucside óganemo-
csininatta.」 „Tisztességtelen módszerrel gazda-
godott meg.” ◆ tolakodótolakodó 「Akudoi szenden」
„tolakodó reklám” ◆ túlzotttúlzott 「Akudoi kesó」
„túlzott smink”

akudósóhóakudósóhó ◆ tisztességtelentisztességtelen üzletiüzleti gya-gya-
korlatkorlat
akudzsiakudzsi ◆ gaztettgaztett 「Kanodzsoni mukasino
akudzsigabaretesimattajóda.」 „Kiderült a régi
gaztette.” ◆ gonosztevésgonosztevés ◇ akudzsi-oakudzsi-o hata-hata-
rakuraku gaztettet követ elgaztettet követ el
akudzsi-o hatarakuakudzsi-o hataraku ◆ gaztettet követ elgaztettet követ el
akudzsiszenri-oakudzsiszenri-o hasiruhasiru ◆ gaztettgaztett hírehíre ha-ha-
mar terjedmar terjed
akudzsoakudzso ◆ bestiabestia
akudzsókenakudzsóken ◆ rosszrossz körülménykörülmény 「Akudzsó-
kennimomegezu ganbatteimaszu.」 „A rossz kö-
rülmények ellenére igyekszem.”

akudzsunkanakudzsunkan ◆ csapdacsapda 「Sakkinno akudzsun-
kanni ocsiitteiru.」 „Adósságcsapdába került.” ◆

negatívnegatív körforgáskörforgás ◆ ördögiördögi körkör 「Hinkonno
akudzsunkan」 „szegénység ördögi köre”

akudzsunkangaumareruakudzsunkangaumareru ◆ bezárulbezárul aa körkör
「Jokubó-va riekini cunagaru, rieki-va jokubó-o
umu.Korede akudzsunkanga umareru.」 „A kap-
zsiság profitot, a profit kapzsiságot hoz. Ezzel a
kör bezárul.”

akueikjóakueikjó ◆ negatívnegatív hatáshatás ◆ rosszrossz hatáshatás
「Undóbuszoku-va karadani akueikjó-o motara-
szu.」 „A mozgáshiány rossz hatással van a tes-
tünkre.”

akuekiakueki ◆ dögvészdögvész
akufúakufú ◆ rosszrossz szokásokszokások 「Kanodzso-va saka-
ino akufúni szomatta.」 „Megfertőzték a társada-
lom rossz szokásai.”

akugjakumudónaakugjakumudóna ◆ galádgalád 「Akugjakumudóna
furu mai-o siteiru.」 „Galád módon viselkedik.”

akugjakunaakugjakuna ◆ galádgalád
akugjóakugjó ◆ gaztettgaztett 「Han-nin-va akugjó-o gasz-
aneta.」 „A bűnöző egyre-másra követte el a gaz-
tetteit.” ◆ gazsággazság 「Kare-va akugjóni fukettei-
ru.」 „Csak a gazságokon jár az esze.” ◆ rémtettrémtett
◆ rossz tettrossz tett

akuheiakuhei ◆ rosszrossz szokásszokás 「Kono gjókaino
akuhei-o tacsitai.」 „Meg szeretném szüntetni a
rossz szokásokat ebben az iparágban.”

akuhekiakuheki ◆ károskáros szenvedélyszenvedély 「Tomodacsi-
va kicuenno akuhekini ocsiitta.」 „A barátom a
dohányzás káros szenvedélyének rabja lett.” ◆

rosszrossz szokásszokás 「Akuheki-o naositai.」 „Meg
akarok szabadulni a rossz szokásaimtól.”

akuhicuakuhicu ◆ macskakaparásmacskakaparás 「Kono akuhicu-va
jomenai.」 „Nem tudom elolvasni ezt a macska-
kaparást.”

akuhjóakuhjó ◆ rosszrossz hírnévhírnév ◆ rosszrossz kritikakritika
「Szagitoitta akuhjóganaikadóka sirabeta.」
„Utánajártam, nincs-e rossz kritika róla, nem
csalás-e az egész.”

akuhjódakaiakuhjódakai ◆ rosszrossz hírűhírű 「Akuhjódakai szei-
dzsika」 „rossz hírű politikus”

akuhjógatacuakuhjógatacu ◆ hírhedthírhedt 「Konotoire-va sze-
kaiicsikitanaitono akuhjóga tatta.」 „Arról hír-
hedt, hogy ez a világ legpiszkosabb vécéje.”

akuhóakuhó ◆ rossz módszerrossz módszer ◆ rossz törvényrossz törvény
ákuhódenákuhóden ◆ ívkisülésívkisülés
akuiakui ◆ gonoszsággonoszság 「Akuini micsita ningen」
„gonoszsággal telt ember” ◆ rosszrossz értelemértelem ◆

rosszindulatrosszindulat 「Kareno kotobano nakani-va
anata-e no akui-o kandzsimaszu.」 „A szavaiban
feléd irányuló rosszindulatot érzek.” ◆ rosszrossz
szándékszándék 「Akuigaattejattanode-va nai.」 „Nem
rossz szándékból tettem.”

akuinoaruakuinoaru ◆ rosszhiszeműrosszhiszemű 「Akuinoaru kói」
„rosszhiszemű cselekedet” ◆ rosszindulatúrosszindulatú
「Akuinoaruszofutovea」 „rosszindulatú prog-
ram” ◆ rosszrossz szándékúszándékú 「Akuinoaru hito」
„rossz szándékú ember”

akuinsóakuinsó ◆ rossz benyomásrossz benyomás
akujakuakujaku ◆ főgonoszfőgonosz ◆ negatívnegatív hőshős 「Eigano
akujaku-o endzsita.」 „Negatív hőst játszott a
filmben.” ◆ negatív szerepnegatív szerep
akujóakujó ◆ hűtlenhűtlen kezeléskezelés ◆ visszaélésvisszaélés 「Szei-
dono akujóga fueteiru.」 „Növekszik a rendszer-
rel történő visszaélések száma.”

ákujószecuákujószecu ◆ ívhegesztésívhegesztés
ákujószecukiákujószecuki ◆ ívhegesztőgépívhegesztőgép
akujószuruakujószuru ◆ kihasználkihasznál 「Szofutono
zeidzsakuszei-o akujósitesiszutemuni sinnjúsi-
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ta.」 „Egy biztonsági rést kihasználva behatolt a
rendszerbe.” ◆ rosszrarosszra használhasznál
「Kakuenerugí-o akujósite kakuheiki-o cukut-
ta.」 „Az atomenergiát rosszra használva atom-
fegyvert készített.” ◆ visszaélvisszaél 「Gjómujóno
kengen-o akujósite kodzsindzsóhó-o teni ireta.」
„Hivatali hatalmával visszaélve személyes infor-
mációkhoz jutott.” ◇ csii-ocsii-o akujószuruakujószuru kor-kor-
ruptrupt 「Szeidzsika-va csii-o akujószuru.」 „A po-
litikusok korruptak.”

akujúakujú ◆ cimboracimbora 「Kare-va sógakkókarano
akujúda.」 „Általános iskolai korunktól cimborák
vagyunk.” ◆ rosszrossz barátbarát 「Akujúnakamani ha-
iru.」 „Rossz barátokat szerez.”

akúkanakúkan ◆ altéraltér ◆ hipertérhipertér 「Ucsúszen-va
akúkanni tocunjúsita.」 „Az űrhajó a hipertérbe
lépett.”

akukandzsóakukandzsó ◆ ellenségeskedésellenségeskedés 「Nikoku-
kanno akukandzsó」 „két ország közti ellenséges-
kedés” ◆ gyűlölködésgyűlölködés ◇ akukandzsó-oakukandzsó-o idakuidaku
gyűlölgyűlöl 「Vatasini taisite akukandzsó-o idaita.」
„Gyűlöl engem.”

akukandzsó-oakukandzsó-o idakuidaku ◆ gyűlölgyűlöl 「Vatasini
taisite akukandzsó-o idaita.」 „Gyűlöl engem.”

akumaakuma ◆ ördögördög 「Akumanojóni idzsivaruna
hito.」 „Gonosz, mint az ördög.”

akumabarai-o szuruakumabarai-o szuru ◆ ördögöt űzördögöt űz
akumacukidearuakumacukidearu ◆ megszálljamegszállja azaz ördögördög
「Kare-va akumacukidearu.」 „Megszállta az ör-
dög.”

akumadeakumade ◆ pusztánpusztán 「Kore-va akumade kanó-
szeidearu.」 „Ez pusztán feltételezés.”

akumademoakumademo ◆ csupáncsupán 「Kono nedan-va akum-
ademo mejaszudeszu.」 „Ez csupán célár.” ◆ ki-ki-
zárólagzárólag 「Kore-va akumademo bokuno kodzsin-
tekina ikendeszu.」 „Ez kizárólag az én magán-
véleményem.” ◆ messzemenőenmesszemenően 「Akumademo
dzsicujószei-o dzsúsisiteiru.」 „Messzemenően
szem előtt tartjuk a hasznosságot.” ◆ minden-minden-
képpenképpen 「Dzsibunno kangae-o akumademo tó-
szótosita.」 „Mindenképpen véghez akarta vinni,
amit elgondolt.” ◆ végsőkigvégsőkig 「Csicsi-va akum-
ademo kekkonni hantaisita.」 „Az apja a végsőkig
ellenezte a házasságot.”

akumagakuakumagaku ◆ demonológiademonológia

akumanojónaakumanojóna ◆ sátánisátáni 「Akumanojóna hito-
da.」 „Sátáni ember.”

akumanojóniakumanojóni ◆ sátáni módonsátáni módon
akumasiszuruakumasiszuru ◆ rosszrossz színbenszínben tünettünet felfel
「Sinbun-va kare-o akumasisita.」 „Az újságok
rossz színben tüntették fel.”

akumasugiakumasugi ◆ sátánizmussátánizmus
akumeiakumei ◆ rosszrossz hírnévhírnév 「Akumei-o todorok-
aszeta.」 „Rossz hírneve volt.”

akumeidakaiakumeidakai ◆ hírhedthírhedt 「Akumeidakai szag-
isi」 „hírhedt csaló” ◆ notóriusnotórius 「Akumeidakai
hanzaisa」 „notórius bűnöző” ◆ rossz hírűrossz hírű
akumjódakaiakumjódakai ◆ hírhedthírhedt ◆ notóriusnotórius ◆ rosszrossz
hírűhírű
akumuakumu ◆ lázálomlázálom 「Kónecuniunaszarenagara,
akumu-o mita.」 „Lázálma volt.” ◆ lidércálomlidércálom
「Akumuni oszovareta.」 „Lidércálom tört rá.” ◆

rémálomrémálom
akumunojónaakumunojóna ◆ rémálombarémálomba illőillő 「Akumuno-
jóna kókeidatta.」 „Rémálomba illő látvány volt.”

akumunojónagenszóakumunojónagenszó ◆ rémképrémkép
akúnakún ◆ balszerencsebalszerencse ◆ bolondbolond szerencseszerencse ◆

zsiványszerencsezsiványszerencse 「Nuszunda okanede ómó-
kesiteirunante akúnga cujoi.」 „Lopott pénzzel
nyert, ebből is látszik, hogy a zsiványoknak van
szerencséje.” ◇ akúngacujoiakúngacujoi csalánbacsalánba nemnem ütüt
a ménkűa ménkű
akúngacujoiakúngacujoi ◆ csalánba nem üt a ménkűcsalánba nem üt a ménkű
akuninakunin ◆ gazembergazember ◆ gonosztevőgonosztevő ◆ latorlator
◆ pribékpribék ◆ rosszrossz emberember 「Zen-ninto akunin」
„jó ember és rossz ember” ◇ zen-zen-
ninszakaeteakuninhorobuninszakaeteakuninhorobu jójó legyőzilegyőzi aa go-go-
nosztnoszt
akuniszomaruakuniszomaru ◆ rosszrossz útraútra tértér 「Akuni szo-
matta sónen」 „rossz útra tért fiatal”

akunocujoiakunocujoi ◆ erőserős egyéniségűegyéniségű 「Akuno cujoi
szeidzsika」 „erős egyéniségű politikus” ◆ ka-ka-
rakterisztikusrakterisztikus 「Akuno cujoi sószecu」 „ka-
rakterisztikus novella”

akunomicsiakunomicsi ◆ rosszrossz útút 「Akuno micsini haitte,
jakuzaninatta.」 „Rossz útra tért, maffiózó lett.”

akunoszuakunoszu ◆ bűnbarlangbűnbarlang
akunukeakunuke ◆ megnyugvásmegnyugvás ◆ stabilizálódásstabilizálódás
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akunukiszuruakunukiszuru ◆ fanyarfanyar íztízt elveszelvesz 「Taken-
okonoaku nuki-o sita.」 „Elvettem a bambuszhaj-
tás fanyar ízét.”

akuracuakuracu ◆ gátlástalansággátlástalanság ◆ könyörtelen-könyörtelen-
ségség
akuracunaakuracuna ◆ gátlástalangátlástalan 「Akuracuna su-
dan」 „gátlástalan módszer”

akuracuniakuracuni ◆ gátlástalanulgátlástalanul
akureiakurei ◆ rosszrossz példapélda 「Szeikenga kenszacuno
szószani kainjúdekiru akurei-o nokosita.」 „A
kormány rossz példát mutatott azzal, hogy beavat-
kozott a vizsgálatba.”

akuriruakuriru ◆ akrilakril ◆ plexiplexi
akuriruamidoakuriruamido ◆ akrilamidakrilamid
akurirubanakuriruban ◆ plexilapplexilap
akurirudzsusiakurirudzsusi ◆ akrilgyantaakrilgyanta
akuriruenoguakuriruenogu ◆ akrilfestékakrilfesték
akurirugaakuriruga ◆ akrilképakrilkép
akurirurenzuakurirurenzu ◆ akrillencseakrillencse
akuriruszanakuriruszan ◆ akrilsavakrilsav
akuriruszen-iakuriruszen-i ◆ akrilrostakrilrost
akurjóakurjó ◆ démondémon 「Akurjóni cukareteiru.」
„Megszállta a démon.” ◆ gonosz szellemgonosz szellem
akurjokuakurjoku ◆ marokerőmarokerő ◆ szorítóerőszorítóerő 「Kan-
dzsano akurjokuga ocsita.」 „A betegnek csök-
kent a szorítóereje.”

akurjokukeiakurjokukei ◆ szorítóerő-mérőszorítóerő-mérő
akuroakuro ◆ rosszrossz útút 「Kono kuruma-va akuroni
cujoi.」 „Ez a kocsi a rossz utakon is elmegy.” ◆

rögös útrögös út
akurobattoakurobatto ◆ akrobataakrobata ◆ artistaartista ◆ légtor-légtor-
násznász
akuromacsikkurenzuakuromacsikkurenzu ◆ akromatikusakromatikus lencselencse

akuromegaríakuromegarí ◆ akromegáliaakromegália
akuroszóhaszeiakuroszóhaszei ◆ rossz utak viseléserossz utak viselése
akuroszómuakuroszómu ◆ akroszómaakroszóma
akuruakuru ◆ mostmost következőkövetkező 「Akuru mikkani
misze-o todzsimaszu.」 „A most következő har-
madikával bezár az üzlet.” ◆ rárá következőkövetkező
「Akuru hini kaifukusita.」 „A rá következő na-
pon jobban lettem.”

akuruhiakuruhi ◆ következőkövetkező napnap ◆ rárá következőkövetkező
napnap
akurutosiakurutosi ◆ következőkövetkező évév ◆ rárá következőkövetkező
évév
akusicunaakusicuna ◆ galádgalád 「Akusicuna kói」 „galád
cselekedet” ◆ hitványhitvány 「Otosijori-o hjóteki-
niszurunante akusicuna szagideszu.」 „Hitvány
dolog az öregeket célpontul véve becsapni őket.” ◆

rosszindulatúrosszindulatú 「Akusicunaintánettono kaki ko-
mi」 „rosszindulatú internetes bejegyzés”

akusicuninaruakusicuninaru ◆ eldurvuleldurvul
「Szeitotacsinoitazura-va akusicuninatta.」 „A
diákcsíny eldurvult.”

akusidentoakusidento ◆ balesetbaleset ◆ váratlan hibaváratlan hiba
akusoakuso ◆ rosszrossz könyvkönyv 「Akusocuihó undó」
„rossz könyveket betiltó mozgalom”

akusonakuson ◆ akcióakció
akuson-doramaakuson-dorama ◆ akciófilmakciófilm
akuson-eigaakuson-eiga ◆ akciófilmakciófilm
akusongémuakusongému ◆ akciójátékakciójáték
akuson-puranakuson-puran ◆ akciótervakcióterv
akuson-sínakuson-sín ◆ akciójelenetakciójelenet
akuson-szutáakuson-szutá ◆ akcióhősakcióhős
akusuakusu ◆ kézfogáskézfogás ◆ kézszorításkézszorítás ◆ leke-leke-
zelészelés 「Karera-va akusu-o kavasita.」 „Lekezel-
tek egymással.” ◇ akusu-oakusu-o motomerumotomeru kezetkezet
nyújtnyújt 「Danszeiga dzsoszeini akusu-o
motomeruno-va bureitoszareteiru.」 „Illetlenség,
ha egy férfi nyújt kezet először egy nőnek.”

akusúakusú ◆ rosszrossz szokásszokás 「Kodomo-va nettono
akusúni szomatteiru.」 „A gyereket az interneten
rossz szokások kerítették hatalmába.”

akusúakusú ◆ bűzbűz 「Dassúzaide akusú-o kesita.」
„Szagtalanítóval űztem el a bűzt.”

akusúkanakusúkan ◆ káros szenvedélykáros szenvedély
akusumiakusumi ◆ ízléstelenségízléstelenség ◆ rosszrossz ízlésízlés ◆

utálatosságutálatosság
akusuminaakusumina ◆ ízetlenízetlen 「Akusumina dzsódan」
„ízetlen tréfa” ◆ ízléstelenízléstelen 「Akusumina fuku-
szó」 „ízléstelen ruházat” ◆ utálatosutálatos 「Akusu-
mina kódó」 „utálatos viselkedés”

akusú-oakusú-o hanacuhanacu ◆ büdösbüdös 「Kono tamago-va
akusú-o hanacu.」 „Ez a tojás büdös.” ◆ bűzösbűzös
「Akusú-o hanacu kucusita」 „bűzös zokni”
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akusu-oakusu-o motomerumotomeru ◆ kezetkezet nyújtnyújt 「Dan-
szeiga dzsoszeini akusu-o motomeruno-va burei-
toszareteiru.」 „Illetlenség, ha egy férfi nyújt ke-
zet először egy nőnek.”

akususzuruakususzuru ◆ kezetkezet fogfog 「Szensutacsi-va
akususita.」 „A versenyzők kezet fogtak egymás-
sal.” ◆ lekezellekezel 「Tomodacsito akususita.」 „Le-
kezeltem a barátommal.”

akuszaiakuszai ◆ hárpiahárpia ◆ rosszrossz feleségfeleség 「Akuszai-
va hjakunenno fuszaku.」 „A rossz feleség sok
bajt hoz a férjére.”

akuszeiakuszei ◆ rosszindulatrosszindulat
akuszeiakuszei ◆ félrekormányzásfélrekormányzás ◆ rosszrossz kor-kor-
mányzásmányzás
akuszeihinkecuakuszeihinkecu ◆ vészes vérszegénységvészes vérszegénység
akuszeiinfureakuszeiinfure ◆ alattomos inflációalattomos infláció
akuszeikokusokusuakuszeikokusokusu ◆ melanómamelanóma
akuszeinoakuszeino ◆ rosszindulatúrosszindulatú 「Sujó-va akusze-
idatta.」 „Rosszindulatú volt a daganat.”

akuszei-oakuszei-o hodokoszuhodokoszu ◆ félrekormányozfélrekormányoz
「Jotó-va akuszei-o hodokosita.」 „A hatalmon
lévő párt félrekormányozta az országot.”

akuszeirinpasuakuszeirinpasu ◆ rosszindulatú limfómarosszindulatú limfóma
akuszeisujóakuszeisujó ◆ rosszindulatúrosszindulatú daganatdaganat
「Akuszeisujóno szókihakken」 „rosszindulatú
daganat korai felismerése”

akuszekuakuszeku ◆ nyughatatlanságnyughatatlanság
akuszekuhatarakuakuszekuhataraku ◆ robotolrobotol ◆ úgyúgy dolgo-dolgo-
zik, hogy kilóg a nyelvezik, hogy kilóg a nyelve
akuszekuszuruakuszekuszuru ◆ izgatjaizgatja magátmagát 「Sódzsi-
niakuszekuszuru.」 „Apróságok miatt izgatja ma-
gát.” ◆ megszállottmegszállott 「Suszszeno tameniaku-
szekuszuru.」 „Megszállottan építi a karrierjét.” ◆

nyughatatlannyughatatlan
akuszenakuszen ◆ ebülebül szerzettszerzett pénzpénz 「Akuszenmi-
nicukazu.」 „Ebül szerzett pénz ebül vész el.”

akuszenkutóakuszenkutó ◆ ádázádáz küzdelemküzdelem ◆ kínlódáskínlódás ◆

nehéz harcnehéz harc ◆ ügyes-bajos munkaügyes-bajos munka
akuszenkutószuruakuszenkutószuru ◆ kínlódikkínlódik 「Kjóminonai
benkjóni akuszenkutósita.」 „Kínlódva tanultam,
amihez nem volt kedvem.” ◆ nagynagy üggyel-üggyel-
bajjalbajjal csinálcsinál 「Omucuno kókanni akuszenku-
tósita.」 „Nagy üggyel-bajjal kicseréltem a pelen-
kát.”

akuszentoakuszento ◆ akcentusakcentus 「Kanszaibennoaku-
szentodesaberu.」 „Kanszai akcentussal beszél.”
◆ hangsúlyhangsúly 「Tangono szaisono
onszecuniakuszento-o oita.」 „A szó első szótag-
jára helyeztem a hangsúlyt.” ◆ kiemeléskiemelés ◇ kjód-kjód-
zsakuakuszentozsakuakuszento erősségierősségi hangsúlyhangsúly ◇ kóte-kóte-
iakuszentoiakuszento tonális hangsúlytonális hangsúly
akuszentokuroszuakuszentokuroszu ◆ dekor tapétadekor tapéta
akuszentoninaruakuszentoninaru ◆ kiemelkiemel 「Konokuroszu-va
akuszentoninaru.」 „Ez a tapéta kiemel.”

akuszeputáakuszeputá ◆ akceptorakceptor
akuszerarétáakuszerarétá ◆ gyorsítógyorsító ◇ gurafikkuszu-gurafikkuszu-
akuszerarétáakuszerarétá grafikus gyorsítógrafikus gyorsító
akuszeruakuszeru ◆ axelaxel ◆ gázgáz 「Akuszeru-o funda.」
„Ráléptem a gázra.” ◆ gázpedálgázpedál 「Akuszerukara
asi-o panasita.」 „Elengedtem a gázpedált.” ◇

akuszeru-oakuszeru-o fumufumu gáztgázt adad 「Akuszeru-o funde
maeno kuruma-o oi kosita.」 „Gázt adtam, és
előztem.”

akuszeru-oakuszeru-o fumufumu ◆ gáztgázt adad 「Akuszeru-o fun-
de maeno kuruma-o oi kosita.」 „Gázt adtam, és
előztem.”

akuszerupedaruakuszerupedaru ◆ gázpedálgázpedál
akuszeszaríakuszeszarí ◆ bizsubizsu 「Mozóhószekinoakusz-
eszarí」 „műdrágakő bizsu” ◆ ékszerékszer ◆ tar-tar-
tozéktozék 「Ká-akuszeszarí」 „autótartozék” ◇ kin-kin-
noakuszeszarínoakuszeszarí aranyékszeraranyékszer
akuszeszuakuszeszu ◆ eléréselérés ◆ hozzáféréshozzáférés
「Intánetto-akuszeszu」 „internet-hozzáférés” ◆

megközelítésmegközelítés 「Akuszeszunoii basoni szundei-
ru.」 „Jól megközelíthető helyen lakik.” ◇ cso-cso-
kuszecuakuszeszukuszecuakuszeszu közvetlenközvetlen hozzáféréshozzáférés
◇ détaakuszeszudétaakuszeszu adatelérésadatelérés ◇ fuszeiaku-fuszeiaku-
szeszuszeszu jogosulatlan hozzáférésjogosulatlan hozzáférés
akuszeszudekiruakuszeszudekiru ◆ férfér 「Icsinicsidzsúintánet-
toniakuszeszu dekinakatta.」 „Egész nap nem fér-
tem internethez.”

akuszeszudóroakuszeszudóro ◆ bekötőútbekötőút
akuszeszuhóakuszeszuhó ◆ elérésielérési módmód 「Fairunoakusz-
eszu hó」 „fájl elérési módja”

akuszeszukengenakuszeszukengen ◆ hozzáférési joghozzáférési jog
akuszeszuszuruakuszeszuszuru ◆ hozzáférhozzáfér 「Kaisade ókuno
dzsóhóniakuszeszuszuru.」 „A vállalatánál sok in-
formációhoz hozzáfér.”

akuszeszu-taimuakuszeszu-taimu ◆ hozzáférési időhozzáférési idő
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akuszonakuszon ◆ axonaxon
akuszonemaakuszonema ◆ axonémaaxonéma
akutagavasóakutagavasó ◆ Akutagava-díjAkutagava-díj
akutaiakutai ◆ átkozódásátkozódás ◆ káromkodáskáromkodás ◆ szi-szi-
dalmazásdalmazás ◆ szitkozódásszitkozódás
akutai-oakutai-o cukucuku ◆ átkozódikátkozódik 「Kare-va tona-
rino hitoni akutai-o cuita.」 „Átkozódott a szom-
szédjára.” ◆ cifrákatcifrákat mondmond 「Kanazucside jubi-
o utte, akutai-o cuita.」 „Cifrákat mondott, ami-
kor ráütött a kalapáccsal az ujjára.” ◆ károm-károm-
kodikkodik 「Hanmága dzsibunno teni atatte akutai-o
cuita.」 „Káromkodott, mert a saját kezére ütött
a kalapáccsal.” ◆ legorombítlegorombít 「Keibiin-va
odzsiszan-ni akutai-o cuita.」 „A biztonsági őr le-
gorombította a bácsit.” ◆ szidalmazszidalmaz 「Kare-va
vakareta cumani akutai-o cuita.」 „Szidalmazta
az elvált feleségét.” ◆ szitkozódikszitkozódik 「Motteita
kagiga ipponmo avanakute akutai-o cuita.」
„Szitkozódott, mert egyik kulcs sem akart a zárba
illeni.”

akutareakutare ◆ csibészcsibész ◆ mocskolódásmocskolódás
akutaregucsiakutaregucsi ◆ mocskolódásmocskolódás
akutarekozóakutarekozó ◆ gézengúzgézengúz
akutenkóakutenkó ◆ rosszrossz időidő ◆ rosszrossz időjárásidőjárás ◆

zimankózimankó
akutibitiakutibiti ◆ aktivitásaktivitás
akutibukaszuruakutibukaszuru ◆ aktiválaktivál 「Akaunto-o akuti-
bu kaszuru.」 „Aktiválja a felhasználói fiókot.”

akutibunaakutibuna ◆ aktívaktív 「Akutibuna hito」 „aktív
ember”

akutibu-szupíkáakutibu-szupíká ◆ aktív hangszóróaktív hangszóró
akutóakutó ◆ brigantibriganti ◆ gazembergazember 「Akutó!」 „Te
gazember!” ◆ gazfickógazfickó ◆ latorlator ◆ te szemétte szemét
akutokuakutoku ◆ becstelenségbecstelenség ◆ korrupciókorrupció 「Aku-
tokuszeidzsika」 „korrupt politikus” ◆ tisztes-tisztes-
ségtelenségségtelenség
akutokubengosiakutokubengosi ◆ zugügyvédzugügyvéd
akutokusinbunakutokusinbun ◆ bulvársajtóbulvársajtó ◆ szennylapszennylap
akutokusóhóakutokusóhó ◆ tisztességtelentisztességtelen üzletiüzleti
gyakorlatgyakorlat
amaama ◆ amatőramatőr
amaama ◆ apácaapáca 「Kanodzso-va amaninatta.」
„Apácának ment.”

amaama ◆ ringyóringyó 「Konoamame!」 „Te ringyó!”

amaama ◆ lenlen
amaama ◆ búvárhalászbúvárhalász
amaaiamaai ◆ esőzések közti szünetesőzések közti szünet
amaasiamaasi ◆ csíknakcsíknak látszólátszó hullóhulló esőcseppekesőcseppek
◆ esőfüggönyesőfüggöny ◆ záporzápor átvonulásaátvonulása
「Amaasi-va hajakatta.」 „A zápor gyorsan átvo-
nult.”

amacubuamacubu ◆ esőcseppesőcsepp ◆ esőszemesőszem
amacuszaeamacuszae ◆ ráadásulráadásul
amacsaamacsa ◆ hortenziahortenzia ◆ hortenziateahortenziatea ◆ ker-ker-
ti hortenziati hortenzia
amacsanokiamacsanoki ◆ hortenziahortenzia
amacsazuruamacsazuru ◆ déli ginszengdéli ginszeng
amacsuaamacsua ◆ amatőramatőr 「Amacsua-bokusingu」
„amatőr ökölvívás”

amacsuamuszenamacsuamuszen ◆ rádióamatőrködésrádióamatőrködés
amacsuamuszenkaamacsuamuszenka ◆ rádióamatőrrádióamatőr
amadareamadare ◆ lecsöpögő esőlecsöpögő eső
amadareisi-oamadareisi-o ugacuugacu ◆ lassúlassú vízvíz partotpartot mosmos

amaderaamadera ◆ apácakolostorapácakolostor ◆ kolostorkolostor ◆

zárdazárda
amadoamado ◆ külső ajtókülső ajtó ◆ zsaluzsalu ◆ zsalugáterzsalugáter
amadoiamadoi ◆ csatornacsatorna ◆ ereszcsatornaereszcsatorna ◆ eső-eső-
csatornacsatorna
amaeamae ◆ függőségfüggőség 「Amaeno kózó」 „függőségi
viszony” ◆ kényeztetéskényeztetés 「Kodomono amae」
„gyerek kényeztetése” ◆ szívesség elvárásaszívesség elvárása
amaebiamaebi ◆ édesrákédesrák ◆ norvég garnélanorvég garnéla
amaenbóamaenbó ◆ elkényeztetett gyerekelkényeztetett gyerek
amaeruamaeru ◆ elhagyjaelhagyja magátmagát 「Amaetenaide sú-
sokusinaszai.」 „Ne hagy el magad, helyezkedj
el!” ◆ gyerekeskedikgyerekeskedik 「Amaeteiru hitoda.」
„Gyerekeskedő ember.” ◆ hízeleghízeleg 「Cumani
amaeta.」 „Hízelegtem a feleségemnek.” ◆ hí-hí-
zelkedikzelkedik 「Neko-va bokuni amaeta.」 „A macs-
ka hízelkedett velem.” ◆ kényeztetvekényeztetve vanvan
「Kare-va imademo ojani amaeteiru.」 „Még
mindig a szülei kényeztetik.” ◆ kihasználkihasznál 「Go-
kóini amaemasite.」 „Kihasználom a jóindulatát!”
◆ támaszkodiktámaszkodik 「Gosinszecuni amaete.」 „A
kedvességére támaszkodom.” ◇ okotobaniama-okotobaniama-
erueru hagyjahagyja magátmagát rábeszélnirábeszélni 「Okotobani
amaete okane-o uke totta.」 „Hagytam magam
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rábeszélni, és elfogadtam a pénzt.” ◇ okotobani-okotobani-
amaeruamaeru élél aa felkínáltfelkínált lehetőséggellehetőséggel 「Okot-
obani amaete szeki-o juzuttemoratta.」 „Éltem a
felkínált lehetőséggel, és leültem a székre.”

amagaeruamagaeru ◆ levelibékalevelibéka
amagamiamagami ◆ harapdálásharapdálás ◆ játékosjátékos harapdá-harapdá-
láslás
amagamiszuruamagamiszuru ◆ harapdálharapdál 「Koinu-va bokuno
te-o amagamisiiteta.」 „A kiskutya harapdálta a
kezemet.”

amagappaamagappa ◆ esőkabátesőkabát ◆ esőköpenyesőköpeny
amagaszaamagasza ◆ esernyőesernyő
amagiamagi ◆ esőkabátesőkabát
amagoiamagoi ◆ könyörgés az esőértkönyörgés az esőért
amagoi-o szuruamagoi-o szuru ◆ könyörög az esőértkönyörög az esőért
amaguamagu ◆ esőfelszerelésesőfelszerelés ◆ esővédőesővédő felsze-felsze-
relésrelés
amagucuamagucu ◆ gumicsizmagumicsizma ◆ hócipőhócipő ◆ vízállóvízálló
csizmacsizma
amagumoamagumo ◆ esőfelhőesőfelhő 「Amagumoga haszszeis-
ita.」 „Esőfelhők gyülekeztek.”

amaguriamaguri ◆ édes sültgesztenyeédes sültgesztenye
amaiamai ◆ édesédes 「Kono okasi-va totemo amai.」
„Ez a sütemény túl édes.” ◆ édeskésédeskés 「Amai
adzsi」 „édeskés íz” ◆ elnézőelnéző 「Szugoku kodo-
moni amai.」 „Nagyon elnéző a gyerekeivel.” ◆

hízelgőhízelgő 「Amai kotobani damaszareta.」 „Be-
dőlt a hízelgő szavaknak.” ◆ kedvébenkedvében járjár
「Icumo kodomoni amai.」 „Mindig a gyerekek
kedvében jár.” ◆ kellemeskellemes 「Amai kaori」 „kel-
lemes illat” ◆ kényeztetkényeztet 「Kanodzso-va kodo-
moni amai.」 „Kényezteti a gyerekeit.” ◆ lágylágy
「Amaimerodí」 „lágy dallam” ◆ lágyszívűlágyszívű
「Kare-va kodomoni amai.」 „Lágyszívű a gye-
rekekkel szemben.” ◆ lazalaza 「Kúkóno kensza-
va amakatta.」 „A repülőtéren laza volt az ellen-
őrzés.” ◆ leveszikleveszik aa lábáróllábáról 「Kare-va on-
nani amai.」 „Leveszik a lábáról a nők.” ◆ nemnem
sóssós 「Kono cukemono-va sioga amai.」 „Ez a sa-
vanyúság nem sós.” ◆ túltúl optimistaoptimista 「Kodo-
moga hakaszeninaruno-o kitaisiterunante kanga-
ega amaideszu.」 „Túl optimista dolog azt várni,
hogy a gyerekből tudós lesz.” ◇ gádogaamaigádogaamai la-la-
zaza védelemvédelem ◇ kangaegaamaikangaegaamai túltúl optimis-optimis-
tata ◇ kangaegaamaikangaegaamai naívnaív ◇ siogaamaisiogaamai sót-sót-
lanlan 「Sioga amai rjóri」 „sótlan étel” ◇ cumega-cumega-

amaiamai végétvégét elrontjaelrontja 「Anata-va sigotono cu-
mega amai.」 „Te mindig elrontod a végén a mun-
kádat.” ◇ tengaamaitengaamai nemnem osztályozosztályoz szigorú-szigorú-
anan 「Kono szenszei-va tenga amai.」 „Ez a tanár
nem osztályoz szigorúan.” ◇ ninsikigaamaininsikigaamai nemnem
veszvesz komolyankomolyan 「Taifú-e no ninsikiga amakat-
tanode higaiga ókikunatta.」 „Azért lett ekkora a
károm, mert nem vettem eléggé komolyan a táj-
funt.” ◇ burékigaamaiburékigaamai gyengegyenge aa fékfék ◇ vaki-vaki-
gaamaigaamai védtelenvédtelen 「Vakiga amai on-na」 „véd-
telen nő”

amaibudóamaibudó ◆ csemegeszőlőcsemegeszőlő
amaifúfuamaifúfu ◆ egymásegymás kedvébenkedvében járójáró házas-házas-
párpár
amaikireadzsiamaikireadzsi ◆ életlen pengeéléletlen pengeél
amaimonoamaimono ◆ édességédesség
amaimononimeganaiamaimononimeganai ◆ édesszájúédesszájú
「Kanodzso-va amaimononi meganai.」 „Édes-
szájú.”

amaironoamairono ◆ lenszínűlenszínű
amaiamai siro-osiro-o szuuszuu ◆ kényeztetvekényeztetve vanvan 「Kono
szeidzsika-va kigjókara amai siru-o szutteiru.」
„Ezt a politikust a vállalatok kényeztetik.”

amaiszóbaamaiszóba ◆ lankadt piaclankadt piac
amaitoamaito ◆ lencérnalencérna ◆ lenfonallenfonal
amajadori-oamajadori-o szuruszuru / amajadoriszuruamajadoriszuru ◆

ereszeresz aláalá húzódikhúzódik 「Amajadorisita.」 „Az eső
elől az eresz alá húzódtam.” ◆ menedéketmenedéket ke-ke-
resres azaz esőeső előlelől 「Hasino sitade amajadorisi-
ta.」 „A híd alatt kerestem menedéket az eső elől.”

amajadoriszuruamajadoriszuru / amajadori-oamajadori-o szuruszuru ◆

ereszeresz aláalá húzódikhúzódik 「Amajadorisita.」 „Az eső
elől az eresz alá húzódtam.” ◆ menedéketmenedéket ke-ke-
resres azaz esőeső előlelől 「Hasino sitade amajadorisi-
ta.」 „A híd alatt kerestem menedéket az eső elől.”

amajakaszuamajakaszu ◆ elkapatelkapat 「Ano ko-va icumo ho-
sii mono-o kattemoratte amajakaszareteiru.」
„Az a gyerek mindig megkapja, amit kíván. El van
kapatva.” ◆ elkényeztetelkényeztet 「Kono hahaoja-va
kono kodomo-o amajakasiteiru.」 „Az anyja elké-
nyezteti ezt a gyereket.” ◆ kényeztetkényeztet 「Kare-va
cumani amajakaszareteiru.」 „A felesége kényez-
teti.”

amakaraiamakarai ◆ édes-sósédes-sós
amakavaamakava ◆ hártyahártya ◆ körömre ránövő bőrkörömre ránövő bőr
amakazeamakaze ◆ eső és széleső és szél ◆ szélhordta esőszélhordta eső
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amakucsiamakucsi ◆ édesédes ◆ édesszájúédesszájú ◆ mézes-mézes-
mázosmázos szavakszavak 「Szagisino amakucsini notta.」
„Hittem a csaló mézesmázos szavainak.”

amakucsinoamakucsino ◆ édesédes 「Amakucsinovain」 „édes
bor”

amakudariamakudari ◆ alászállásalászállás ◆ égiégi küldöttküldött ◆ ej-ej-
tőernyőstőernyős
amakudaridzsindzsiamakudaridzsindzsi ◆ ejtőernyősejtőernyős kineve-kineve-
zészés ◆ privát szektorba ültetésprivát szektorba ültetés
amakudarikanrjóamakudarikanrjó ◆ ejtőernyősejtőernyős bürokratabürokrata
◆ privát szektorba ültetett bürokrataprivát szektorba ültetett bürokrata
amakumiruamakumiru ◆ alábecsülalábecsül 「Bokuszá-va teki-o
amaku mita.」 „A bokszoló alábecsülte az ellenfe-
lét.” ◆ lebecsüllebecsül 「Namino irjoku-o amaku mi-
ta.」 „Lebecsülte a hullámok erejét.”

amamiamami ◆ édességédesség 「Kono sokudzsino amami-
va tekitódzsanai.」 „Az étel édessége nem megfe-
lelő.”

amamizuamamizu ◆ esővízesővíz 「Amamizu-o tameru.」
„Gyűjti az esővizet.”

amamojóamamojó ◆ esőreesőre hajlóhajló időidő 「Kjóha amamo-
jódeszu.」 „Ma esőre hajlik az idő.”

amamoriamamori ◆ beázásbeázás
amamoriszuruamamoriszuru ◆ beázikbeázik 「Szaidzsókaino ten-
dzsóga amamorisiteiru.」 „A legfelső szinten be-
ázott a mennyezet.”

amanattóamanattó ◆ cukros mázzal leöntött babcukros mázzal leöntött bab
amandzsiruamandzsiru / amanzuruamanzuru ◆ beérbeér 「Kanodzso-
va szengjósufuni amandzsiteiru.」 „Beéri azzal,
hogy háztartásbeli.” ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Szensu-
va joszenkekkani amandzsita.」 „A versenyző be-
lenyugodott a selejtező eredményébe.” ◆ beletö-beletö-
rődikrődik 「Dzsibunno unmeini amandzsita.」 „Be-
letörődtem a sorsomba.” ◆ megelégszikmegelégszik 「Hiki
vakeni amandzsiru.」 „Megelégszik a döntetlen-
nel.” ◆ tűrtűr 「Kucudzsokuni amandzsiru.」 „Tűri
a sértegetést.” ◇ amandzsiteukeruamandzsiteukeru könnyenkönnyen
veszvesz 「Keibacu-o amandzsite uketa.」
„Könnyen vette a büntetést.”

amandzsiteukeruamandzsiteukeru ◆ könnyenkönnyen veszvesz
「Keibacu-o amandzsite uketa.」 „Könnyen vette
a büntetést.”

amanekuamaneku ◆ mindenfelémindenfelé 「Macsizentai-o ama-
neku szagasitaga súriszentá-va micukaranakat-
ta.」 „Mindenfelé kerestem a városban, de nem
találtam szervizt.”

amaniamani ◆ lenmaglenmag
amanijuamaniju ◆ lenolajlenolaj
amanodzsakuamanodzsaku ◆ bajkeverőbajkeverő ◆ istenveréseistenverése ◆

kisördögkisördög
amanodzsakunaamanodzsakuna ◆ dacosdacos ◆ fonákfonák termé-termé-
szetűszetű
amanodzsakuninaruamanodzsakuninaru ◆ belébújikbelébújik aa kisördögkisördög
「Kare-va tokidokiamanodzsakuninatte sigotono
dzsama-o szuru.」 „Néha belébújik a kisördög, és
szándékosan akadályoz a munkámban.”

amanogavaamanogava ◆ TejútTejút
amanogavagingaamanogavaginga ◆ GalaktikaGalaktika ◆ TejútTejút
amanomurakumonocurugiamanomurakumonocurugi ◆ AmanoAmano Muraku-Muraku-
mo kardjamo kardja
amanunoamanuno ◆ lenvászonlenvászon
amanzuruamanzuru / amandzsiruamandzsiru ◆ beérbeér 「Kanodzso-
va szengjósufuni amandzsiteiru.」 „Beéri azzal,
hogy háztartásbeli.” ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Szensu-
va joszenkekkani amandzsita.」 „A versenyző be-
lenyugodott a selejtező eredményébe.” ◆ beletö-beletö-
rődikrődik 「Dzsibunno unmeini amandzsita.」 „Be-
letörődtem a sorsomba.” ◆ megelégszikmegelégszik 「Hiki
vakeni amandzsiru.」 „Megelégszik a döntetlen-
nel.” ◆ tűrtűr 「Kucudzsokuni amandzsiru.」 „Tűri
a sértegetést.” ◇ amandzsiteukeruamandzsiteukeru könnyenkönnyen
veszvesz 「Keibacu-o amandzsite uketa.」
„Könnyen vette a büntetést.”

amaocsiamaocsi ◆ lecsöpögő eső helyelecsöpögő eső helye
amaocsiisiamaocsiisi ◆ lecsöpögőlecsöpögő esőeső helyérehelyére tetttett
kőkő
amapanamapan ◆ süteménysütemény
amaranszaszuamaranszaszu ◆ amarántamaránt
amaraszeruamaraszeru ◆ meghagymeghagy 「Penki-o csotto ama-
raszeta.」 „Egy kevés festéket meghagytam.”

amariamari ◆ aligalig 「Szató-va amari nokotteinai.」
„Alig maradt cukrunk.” ◆ aligalig múltmúlt 「Szaisoni
hataraita toki-va vazuka dzsuszszaiamaridesita.」
„Alig múltam tíz éves, amikor először dolgoztam.”
◆ aligalig többtöbb 「Kore-va dzsúkiro amarideszu.」
„Ez alig több tíz kilónál.” ◆ banban 「Kanasiszano-
amari nemurenakatta.」 „Bánatomban nem tud-
tam aludni.” ◆ benben 「Uresiszanoamari namida-
o nagasita.」 „Örömömben eleredt a könnyem.”
◆ bőbő 「Kono sigoto-va issúkanamaride dekiru.」
„Bő egy hét alatt kész lesz a munka.” ◆ eléggéeléggé
「Amari kibunga varukute szotoni derarenakat-
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ta.」 „Eléggé rosszul voltam, nem mozdultam ki
otthonról.” ◆ jóformánjóformán 「Kare-va amari benkjó-
sinai.」 „Jóformán semmit sem tanul.” ◆ kevés-kevés-
sésé 「Kono hjógen-va amari cukavareteinai.」
„Ezt a kifejezést kevéssé használják.” ◆ maradékmaradék
「Vari zanno amari」 „osztás maradéka” ◆ nem-nem-
igenigen 「Amari benkjósinakatta.」 „Nemigen ta-
nultam.” ◆ nemnem nagyonnagyon 「Amari hatarakima-
szen.」 „Nem nagyon sokat dolgozik.” ◆ ritkánritkán
「Nomi jani-va amari ikanai.」 „Ritkán járok
kocsmába.”

amarimonoamarimono ◆ ételmaradékételmaradék 「Asza gohan-va
kinóno amari monodeszu.」 „A tegnapi ételmara-
dékból csináltam reggelit.”

amariniamarini ◆ igenigen 「Kono kuni-va amarini tói.」
„Ez az ország igen messze van.” ◆ igencsakigencsak
「Kore-va amarini takai.」 „Ez igencsak drága.”
◆ meglehetősenmeglehetősen 「Kono tokei-va amarini ta-
kai.」 „Ez az óra meglehetősen drága.”

amarinimoamarinimo ◆ túlságosantúlságosan 「Amarinimo takaik-
ara kavanakatta.」 „Nem vettem, mert túlságosan
drága.” ◆ ugyancsakugyancsak 「Amarinimo odoroita.」
„Ugyancsak megijedtem.”

amarinoamarino ◆ maradékmaradék 「Amarino dzsikande
aszondeita.」 „A maradék időmben játszottam.”
◆ meglehetősmeglehetős 「Amarino csikaradesita.」
„Meglehetős ereje volt.”

amaririszuamaririszu ◆ amarilliszamarillisz ◇ hon-amaririszuhon-amaririszu
hölgyliliomhölgyliliom
amaruamaru ◆ maradmarad 「Nenmacuni-va júkjúga mik-
kakanamatta.」 „Év végén három nap fizetett sza-
badságom maradt.” ◆ megmaradmegmarad
「Nótopaszokon-o kumi tate naositaranedzsi-va
szanbon amatteita.」 „Amikor újra összeszerel-
tem a laptopomat, 3 csavar megmaradt.” ◆ túltúl
soksok vanvan belőlebelőle 「Kare-va okanega amaruho-
doaru.」 „Túl sok pénze van.” ◇ amaraszeruamaraszeru
meghagymeghagy 「Penki-o csotto amaraszeta.」 „Egy
kevés festéket meghagytam.” ◇ kanegaariama-kanegaariama-
ruru felvetifelveti aa pénzpénz 「Kare-va kanegaari amatte-
iru.」 „Felveti a pénz.” ◇ kotobaniamarukotobaniamaru kife-kife-
jezhetetlenjezhetetlen 「Kotobani amaru jorokobi」 „ki-
fejezhetetlen öröm” ◇ teniamaruteniamaru kifogkifog 「Kono
sigoto-va teni amaru.」 „Kifog rajtam ez a mun-
ka.” ◇ teniamaruteniamaru nemnem bírbír 「Omotakute mocsi
kaeruni-va teniamaru.」 „Olyan nehéz, hogy nem
bírom hazavinni.” ◇ miniamaruminiamaru méltánytalanméltánytalan
「Mini amaru sószan-o uketa.」 „Méltánytalan

dicséretet kapott.” ◇ meniamarumeniamaru tűrhetetlentűrhetetlen
「Kareno kódó-va meni amaru.」 „Tűrhetetlen a
viselkedése.”

amarugamuamarugamu ◆ amalgámamalgám ◆ foncsorfoncsor
amarunadzsidaiamarunadzsidai ◆ Amarna-korAmarna-kor
amaszagiamaszagi ◆ pásztorgémpásztorgém
amaszazuamaszazu ◆ maradéktalanulmaradéktalanul 「Okane-o ama-
szazu cukatta.」 „Maradéktalanul elköltöttem a
pénzt.”

amaszen-iamaszen-i ◆ lenrostlenrost
amaszuamaszu ◆ meghagymeghagy ◇ amaszazuamaszazu maradékta-maradékta-
lanullanul 「Okane-o amaszazu cukatta.」 „Maradék-
talanul elköltöttem a pénzt.”

amaszutokoronakuamaszutokoronaku ◆ maradéktalanulmaradéktalanul
「Gomi-o amaszu tokoronaku szairijósita.」 „Ma-
radéktalanul újrahasznosítottam a szemetet.”

amatanoamatano ◆ meglehetősmeglehetős ◆ soksok ◇ hikutea-hikutea-
matanomatano kapóskapós 「Gidzsucusa-va hiku teamata-
da.」 „Kapósak a műszaki szakemberek.” ◇ hi-hi-
kuteamatanokuteamatano versengenekversengenek érteérte 「Júsúna
gakuszei-va kigjókara hiku teamatada.」 „Az emi-
nens diákokért versengenek a vállalatok.”

amateraszuómikamiamateraszuómikami ◆ AmateraszuAmateraszu Nagyis-Nagyis-
tenten
amatónaamatóna ◆ édesszájúédesszájú 「Otto-va vatasijori
zenzenamatódeszu.」 „A férjem inkább édesszájú,
mint én.”

amattareamattare ◆ elkényeztetett emberelkényeztetett ember
amattareruamattareru ◆ kényeskedikkényeskedik 「Amattareru-
na!」 „Ne kényeskedj!”

amattaruiamattarui ◆ érzelgősérzelgős 「Amattarui buntai」
„érzelgős stílus” ◆ hímeshímes 「Amattarui hanasi ka-
ta」 „hímes beszéd” ◆ hízelgőhízelgő 「Amattarui osz-
edzsi」 „hízelgő dicséret” ◆ mézesmázosmézesmázos
「Amattarui koe」 „mézesmázos hang” ◆ tola-tola-
kodókodó 「Amattarui kaori」 „tolakodó illat” ◆ túltúl
édesédes 「Amattarui tabe mono」 „túl édes étel”

amazakeamazake ◆ édes rizsborédes rizsbor
amazarasininaruamazarasininaru ◆ esőbenesőben maradmarad
「Keitaidenva-va amazarasininattemo kovaren-
akatta.」 „A mobiltelefonom az esőben maradt,
de nem romlott el.” ◆ szabadszabad égég alattalatt vanvan
「Csúsadzsóni janeganaku kuruma-va amazarasi-
ninatteiru.」 „A parkolónak nincs teteje, így az
autó a szabad ég alatt van.” ◆ veriveri azaz esőeső
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「Takigi-va amazarasininatta.」 „A tűzifát verte
az eső.”

amazarasinoamazarasino ◆ esőverteesőverte 「Amazarasino
mokuzai-va kuszarikaketeita.」 „Az esőverte fa-
anyag korhadni kezdett.” ◆ viharvertviharvert 「Amaza-
rasinobóto」 „viharvert csónak”

amazoraamazora ◆ borultborult égég 「Niccsú-va amazoraga
hirogatteita.」 „Nappal borult volt az ég.”

amazuamazu ◆ édes ecetédes ecet
amazuppaiamazuppai ◆ édes-savanyúédes-savanyú ◆ keserédeskeserédes
「Amazuppai koi」 „keserédes szerelem” ◆ sa-sa-
vanykásvanykás 「Amazuppai kudamono」 „savanykás
gyümölcs”

ameame ◆ cukorcukor 「Ame-o nameru?」 „Kérsz cuk-
rot?” ◆ cukorkacukorka 「Icsigoadzsino ame」 „eperízű
cukorka” ◇ nodoamenodoame torokfájástorokfájás ellenielleni cu-cu-
korkakorka ◇ vataamevataame vattacukorvattacukor
ameame ◆ esőeső 「Amega furu.」 „Esik az eső.” ◆

esőzésesőzés 「Gogo-va ameninarukamosirema-
szen.」 „Délen esőzések várhatók.” ◆ özönözön 「Tó-
szóga csino ame-o furasita.」 „A harcok vérözönt
árasztottak.” ◇ akiszameakiszame ősziőszi esőeső ◇ ame-ame-
gafurógajarigafurógagafurógajarigafuróga haha törik,törik, haha szakadszakad
「Amega furóga jariga furóga ikimaszu.」 „Ha tö-
rik, ha szakad ott leszek.” ◇ amecuzukiamecuzuki folya-folya-
matosmatos esőzésekesőzések 「Rokugacu-va amecuzuki-
datta.」 „Júniusban folyamatosan esőzések vol-
tak.” ◇ amenifurareruamenifurareru elkapjaelkapja azaz esőeső 「Ka-
erini ameni furareta.」 „Hazafelé menet elkapott
az eső.” ◇ amenifurareruamenifurareru esőeső veriveri 「Ameni
furareta szentakumono」 „esőverte mosott ruha”
◇ amefuttedzsikatamaruamefuttedzsikatamaru teherteher alattalatt nőnő
aa pálmapálma ◇ uruoinoameuruoinoame égiégi áldásáldás ◇ gen-gen-
kocunoamekocunoame ökölcsapásokökölcsapások sorozatasorozata 「Aiteni
genkocuno ame-o furasita.」 „Ökölcsapások soro-
zatát zúdította az ellenfelére.” ◇ koszamekoszame sze-sze-
merkélőmerkélő esőeső 「Koszamenócsini kaerimasó.」
„Menjünk haza, amíg csak szemerkél az eső!” ◇

csinoamecsinoame vérözönvérözön 「Csino ame-o furasitahorá
eiga」 „vérözönt zúdító horrorfilm” ◇ tóriametóriame
futófutó záporzápor ◇ tóriametóriame futófutó esőzésesőzés ◇ ha-ha-
gesiiamegesiiame felhőszakadásfelhőszakadás ◇ haruszameharuszame ta-ta-
vaszi esővaszi eső ◇ meguminoamemeguminoame égi áldáségi áldás
ameagarinoameagarino ◆ esőeső utániutáni 「Ameagarino gogo」
„eső utáni délután”

ameasiameasi ◆ esőfüggönyesőfüggöny
amébaaméba ◆ amőbaamőba

amébadzsónoamébadzsóno ◆ amöboidamöboid 「Améba dzsóno
szaibó」 „amöboid sejt”

amébajószaibóamébajószaibó ◆ amőbaszerű sejtamőbaszerű sejt
amébaruiamébarui ◆ amőbákamőbák ◆ változó állatkákváltozó állatkák
amébaundóamébaundó ◆ amőbaszerű mozgásamőbaszerű mozgás
amecubuamecubu ◆ esőcseppesőcsepp
amecujuamecuju ◆ eső és harmateső és harmat
amecuju-oamecuju-o sinogusinogu ◆ fedélfedél vanvan aa fejefeje felettfelett
「Tonikaku amecuju-o sinogeru basogaareba ure-
sii.」 „Egyelőre örülök, ha fedél van a fejem fö-
lött.”

amecuzukiamecuzuki ◆ folyamatosfolyamatos esőzésekesőzések
「Rokugacu-va amecuzukidatta.」 „Júniusban
folyamatosan esőzések voltak.”

amedamaamedama ◆ cukorgolyócukorgolyó ◆ cukorszemcukorszem
amefuriamefuri ◆ esőeső eséseesése 「Amefuridatta.」 „Esett
az eső.” ◆ esőzésesőzés ◆ filmfilm függőlegesfüggőleges karcolá-karcolá-
saisai
amefuttedzsikatamaruamefuttedzsikatamaru ◆ teherteher alattalatt nőnő aa
pálmapálma
amegaagaruamegaagaru ◆ elálleláll azaz esőeső 「Amega agatta-
node dekakejó.」 „Elállt az eső, menjünk el vala-
hová!”

amegacsinoamegacsino ◆ esőreesőre hajlóhajló 「Amegacsino ten-
kidatta.」 „Esőre hajló idő volt.”

amegafurihadzsimeruamegafurihadzsimeru ◆ elered az esőelered az eső
amegafurógajarigafurógaamegafurógajarigafuróga ◆ haha törik,törik, haha
szakadszakad 「Amega furóga jariga furóga ikima-
szu.」 „Ha törik, ha szakad ott leszek.”

amegafuruamegafuru ◆ esikesik 「Mikkakanrenzokude ame-
ga furi cuzuketeiru.」 „Három napja egyfolytában
esik.” ◆ esőzikesőzik
amegajamuamegajamu ◆ eláll az esőeláll az eső
ameiroameiro ◆ sárgásbarnasárgásbarna
amekanmuriamekanmuri ◆ felső eső-gyökfelső eső-gyök
amekazeamekaze ◆ esőeső ésés szélszél ◆ esősesős szélszél ◆ idő-idő-
járásjárás viszontagságaiviszontagságai 「Sicugaiki-va ameka-
zeniszaraszareteiru.」 „A kültéri egység ki van té-
ve az időjárás viszontagságainak.”

amekaze-oamekaze-o sinogusinogu ◆ túléltúlél 「Kono kjúrjó-va
amekaze-o sinogukuraida.」 „Ebből a fizetésből
éppen csak túlélek.”

amekomiamekomi ◆ amerikai képregényamerikai képregény
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amemojóamemojó ◆ esőreesőre állóálló időidő 「Kjóha amemojó-
deszu.」 „Ma esőre áll az idő.”

ámenámen ◆ ámenámen
amenboamenbo ◆ molnárpoloskamolnárpoloska
amenicukekazenicukeamenicukekazenicuke ◆ minduntalanminduntalan
「Amenicuke kazenicuke kokjó-o omoi daszu.」
„Minduntalan eszembe jut szülőföldem.” ◆ ren-ren-
dületlenüldületlenül 「Amenicuke kazenicuke szósza-o
cuzuketa.」 „Rendületlenül folytatták a nyomo-
zást.”

amenifurareruamenifurareru ◆ elkapjaelkapja azaz esőeső 「Kaerini
ameni furareta.」 „Hazafelé menet elkapott az
eső.” ◆ esőeső veriveri 「Ameni furareta szentakumo-
no」 „esőverte mosott ruha”

amenimomakezukazenimomakezuamenimomakezukazenimomakezu ◆ akárakár
esik, akár fújesik, akár fúj
ameninaruameninaru ◆ esni kezdesni kezd
ameniszaraszareruameniszaraszareru ◆ ázikázik 「Sakoganainode
kuruma-va nivade ameniszaraszareteiru.」
„Nincs garázsunk, ezért az autó kint ázik az udva-
ron.”

amenitiameniti ◆ kényelemkényelem ◆ komfortkomfort
amenitigudzzuamenitigudzzu ◆ testápolószertestápolószer ◆ tisztál-tisztál-
kodási eszközkodási eszköz
amenoameno ◆ csapadékoscsapadékos 「Ameno higa cuzuita.」
„Csapadékos napok jöttek.” ◆ esősesős 「Ameno hi-
va cuzuiteita.」 „Esős napok jöttek.”

amenonakadeamenonakade ◆ esőbenesőben 「Ameno nakade csó-
dzsikanmataszareta.」 „Órákon át várakoztattak
az esőben.”

amenorjóamenorjó ◆ esőmennyiségesőmennyiség
amenosizukuamenosizuku ◆ esőcseppesőcsepp
ame-oame-o saburaszerusaburaszeru ◆ cukrotcukrot adad 「Kodomoni
ame-o saburaszeta.」 „Cukrot adtam a gyerek-
nek.” ◆ kedvébenkedvében járjár 「Szenkjono maeni jotó-
va kokuminni ame-o saburaszeta.」 „A választá-
sok előtt a kormánypárt kedvében járt a népnek.”

ameotokoameotoko ◆ eső időt hozó férfieső időt hozó férfi
amerikaamerika ◆ AmerikaAmerika ◇ kitaamerikakitaamerika Észak-Észak-
AmerikaAmerika ◇ csúóamerikacsúóamerika Közép-AmerikaKözép-Amerika ◇

minamiamerikaminamiamerika Dél-AmerikaDél-Amerika
amerikabaiszonamerikabaiszon ◆ amerikai bölényamerikai bölény
amerikadzsinamerikadzsin ◆ amerikaiamerikai

amerikaeigoamerikaeigo ◆ amerikaiamerikai angolangol 「Amerika ei-
gode hanaszu.」 „Amerikai angolsággal beszél.”

amerikaenokiamerikaenoki ◆ nyugati ostorfanyugati ostorfa
amerikagassúkokuamerikagassúkoku ◆ AmerikaiAmerikai EgyesültEgyesült Ál-Ál-
lamoklamok
amerikahanazuóamerikahanazuó ◆ júdásfajúdásfa
amerikahjóamerikahjó ◆ jaguárjaguár
amerikakeinoamerikakeino ◆ amerikai származásúamerikai származású
amerikan-cseríamerikan-cserí ◆ amerikai cseresznyeamerikai cseresznye
amerikan-dogguamerikan-doggu ◆ bundás virslibundás virsli
amerikan-dorímuamerikan-dorímu ◆ amerikai álomamerikai álom
amerikan-futtobóruamerikan-futtobóru ◆ amerikaiamerikai focifoci ◆ ame-ame-
rikai futballrikai futball
amerikan-indianamerikan-indian ◆ indiánindián
amerikan-kóhíamerikan-kóhí ◆ amerikaiamerikai kávékávé ◆ hosszúhosszú
kávékávé
amerikankurakkáamerikankurakká ◆ tiki-takitiki-taki
amerikanózenkazuraamerikanózenkazura ◆ trombitafolyondártrombitafolyondár
amerikaóhasisigiamerikaóhasisigi ◆ rövidcsőrű cankógodarövidcsőrű cankógoda
amerikarjószamoaamerikarjószamoa ◆ Amerikai SzamoaAmerikai Szamoa
amerikaszaikacsiamerikaszaikacsi ◆ krisztustöviskrisztustövis ◆ tövi-tövi-
ses lepényfases lepényfa
amerikaszuigjúamerikaszuigjú ◆ amerikai bölényamerikai bölény
amerisiumuamerisiumu ◆ ameríciumamerícium
amesiszutoamesiszuto ◆ ametisztametiszt
amiami ◆ hálóháló 「Ami-o amu.」 „Hálót köt.” ◆ há-há-
lózatlózat ◆ rostélyrostély 「Jakinikuno ami」 „hússütő
rostély” ◇ kaszumiamikaszumiami madárfogómadárfogó hálóháló ◇ kjú-kjú-
dzsoamidzsoami mentőhálómentőháló ◇ kjúdzsoamikjúdzsoami védőhálóvédőháló
◇ hónoami-ohónoami-o kuguttekugutte joghézagotjoghézagot alkalmaz-alkalmaz-
vava 「Hóno ami-o kugutte zeikin-o haravanakat-
ta.」 „Joghézagot alkalmazva nem fizetett adót.”
◇ jakiamijakiami sütőrostélysütőrostély
amiami ◆ fonásfonás ◆ kötéskötés ◇ kuszariamikuszariami láncfo-láncfo-
natnat ◇ micuamimicuami hármashármas fonatfonat 「Micu ami-o
szuru.」 „Hármas fonatba fon..”

amiagegucuamiagegucu ◆ bakancsbakancs
amiavaszeruamiavaszeru ◆ egymáshozegymáshoz kötköt ◆ összehor-összehor-
golgol
amíbaamíba ◆ amőbaamőba
amibariamibari ◆ kötőtűkötőtű
amibóamibó ◆ kötőtűkötőtű
amibukuroamibukuro ◆ hálószatyorhálószatyor
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amidaamida ◆ AmitábhaAmitábha
amidabucuamidabucu ◆ AmitábhaAmitábha
amidakudzsiamidakudzsi ◆ létrás sorsjátéklétrás sorsjáték
amidanaamidana ◆ poggyásztartópoggyásztartó 「Kaban-o dens-
ano amidanani noszeta.」 „Felraktam a táskámat
a vonat poggyásztartójára.”

amidanikaburuamidanikaburu ◆ hátracsaphátracsap 「Bósi-o amidani
kabutteita.」 „Hátracsapva hordta a kalapját.”

amidanjoraiamidanjorai ◆ AmitábhaAmitábha
amidaszuamidaszu ◆ kiötölkiötöl 「Kaikecuan-o ami dasita
.」 „Kiötlött egy megoldási javaslatot.”

amidoamido ◆ szúnyoghálószúnyogháló ◆ szúnyoghálósszúnyoghálós ab-ab-
laklak ◆ szúnyoghálós ajtószúnyoghálós ajtó
amidoamido ◆ bambusz ajtóbambusz ajtó ◆ fonott ajtófonott ajtó
amigasiraamigasira ◆ felső háló-gyökfelső háló-gyök
amigaszaamigasza ◆ fonott kalapfonott kalap ◆ gyékénykalapgyékénykalap
amigaszatakeamigaszatake ◆ ízletesízletes kucsmagombakucsmagomba ◆

kucsmagombakucsmagomba
amiiamii ◆ pacalpacal ◆ recésgyomorrecésgyomor
amiirigaraszuamiirigaraszu ◆ drótüvegdrótüveg
amijakiamijaki ◆ rostonsültrostonsült ◆ roston sütésroston sütés
amikakeamikake ◆ behálózásbehálózás ◆ bepöttyözésbepöttyözés ◆ sa-sa-
tírozástírozás ◆ vonalkázásvonalkázás
amikiamiki ◆ kötőgépkötőgép
amikomuamikomu ◆ befonbefon
amimeamime ◆ hurokhurok ◆ szemszem
amimeamime ◆ hálószemhálószem
amimegaaraiamimegaarai ◆ lazánlazán kötöttkötött 「Ami mega ara-
iszétá」 „lazán kötött pulóver”

amimekagerómokuamimekagerómoku ◆ recészszárnyúakrecészszárnyúak
amimonoamimono ◆ kötéskötés 「Kono ami mono-va nanni-
naruno?」 „Mi lesz ebből a kötésből?” ◆ kötött-kötött-
áruáru
amimonokjósicuamimonokjósicu ◆ kötőtanfolyamkötőtanfolyam
aminamin ◆ aminamin ◇ hókózokuaminhókózokuamin aromás aminaromás amin
ámínaifuámínaifu ◆ bicskabicska
aminikakaruaminikakaru ◆ hálóbahálóba kerülkerül 「Aminikakatta
szakana」 „hálóba került hal”

aminoamino ◆ aminoamino ◇ dacuaminodacuamino dezaminálásdezaminálás ◇

dacuaminokadacuaminoka dezaminálásdezaminálás
aminokiaminoki ◆ aminocsoportaminocsoport
aminokiten-iaminokiten-i ◆ transzaminálástranszaminálás

aminokiten-ikószoaminokiten-ikószo ◆ aminotranszferázaminotranszferáz ◆

transzamináztranszamináz
aminomeaminome ◆ hálószemhálószem 「Amino me-va araikara
csiiszai szakanagatorenai.」 „Ezzel a nagy szemű
hálóval nem lehet vele kis halat fogni.” ◆ kibúvókibúvó
「Hóricuno amino me-o kaikugutta.」 „Kihasz-
nálta a kibúvót a törvényben.”

aminomenojónaaminomenojóna ◆ hálószerűhálószerű 「Amino meno-
jóna csikatecukeitó」 „hálószerű metrórendszer”

aminomenojónihirogaruaminomenojónihirogaru ◆ behálózbehálóz 「Mósza-
ikekkanga karada-o amino menojóni hasitteiru.」
„A hajszálerek behálózzák a testet.”

aminoszanaminoszan ◆ aminosavaminosav ◇ hiszszuaminoszanhiszszuaminoszan
esszenciális aminosavesszenciális aminosav
ami-oami-o ucuucu ◆ kivetikiveti aa hálóthálót 「Rjósi-va umini
ami-o utta.」 „A halász kivetette a hálóját a ten-
gerbe.”

amirázeamiráze ◆ amilázamiláz
amirószuamirószu ◆ amilózamilóz
amisacuamisacu ◆ neccpólóneccpóló
amitakeamitake ◆ tehéntehén fenyőtinórufenyőtinóru ◆ tehéntinó-tehéntinó-
ruru
amitenamiten ◆ pöttyözéspöttyözés
amjúzumentoamjúzumento ◆ szórakozásszórakozás
amjúzumento-pákuamjúzumento-páku ◆ vidámparkvidámpark
amonamon ◆ altörzsaltörzs 「Szekicuidóbucuamon」 „ge-
rincesek altörzse” ◇ tószakudóbucuamontószakudóbucuamon fej-fej-
gerinchúrosokgerinchúrosok
ámondoámondo ◆ mandulamandula 「Kékino ueniámondo-o
kazatta.」 „Mandulát tett a sütemény tetejére.”

ámondo-mirukuámondo-miruku ◆ mandulatejmandulatej
amuamu ◆ befonbefon 「Nagai kami-o anda.」 „Befonta
a hosszú haját.” ◆ fonfon 「Rópu-o amu.」 „Kötelet
fon.” ◆ horgolhorgol 「Kagibaride fucsikazari-o an-
da.」 „Szegélydíszt horgoltam.” ◆ kötköt
「Anataniszétá-o amimasita.」 „Kötöttem neked
egy pulóvert.” ◆ összefonösszefon 「Kanodzso-va ka-
mino ke-o anda.」 „Összefonta a haját.” ◆ szer-szer-
kesztkeszt 「Dzsúninno sószecu-o anda.」 „Szer-
kesztettem egy könyvet tíz író novellájából.”

ámuámu ◆ karkar ◇ furekisiburu-ámufurekisiburu-ámu hajlékonyhajlékony
tartókartartókar
ámucseaámucsea ◆ fotelfotel 「Ámucseakaraterebi-o mi-
ta.」 „Fotelből néztem a tévét.” ◆ karosszékkarosszék
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amúrupurétoamúrupuréto ◆ Amuri-lemezAmuri-lemez
amuszuterudamuamuszuterudamu ◆ AmszterdamAmszterdam
anan ◆ elgondoláselgondolás 「Keikakutosite fukuszúno an-
o tateta.」 „Tervként több elgondolást dolgoztam
ki.” ◆ gondolatgondolat 「Ii anda.」 „Jó gondolat!” ◆

javaslatjavaslat 「Giinno anga kokkai-o tótta.」 „A
képviselő javaslatát elfogadta az országgyűlés.” ◆

ötletötlet 「Bokuni atarasii anga ukanda.」 „Új öt-
letem támadt.” ◆ tervterv 「Kaihacuan」 „fejlesz-
tési terv” ◆ tervezettervezet 「Kigjóan-o netta.」 „Ki-
dolgoztam a tervezetet a vállalkozás indításához.”
◇ an-niszóisitean-niszóisite várakozássalvárakozással ellentétbenellentétben
「Anni szóisite szeitóno sidzsiricuga agatta.」 „A
várakozással ellentétben növekedett a párt támo-
gatottsága.” ◇ an-nitagavazuan-nitagavazu mintmint várhatóvárható
voltvolt 「Kotosimo anni tagavazu ójukininatta.」
„Mint várható volt, idén is nagy hó volt.” ◇ an-an-
nodzsónodzsó mintmint várhatóvárható voltvolt 「Anno dzsó-
tenszúga varukatta.」 „Mint várható volt, kevés
pontot kaptam.” ◇ icsianicsian egyegy ötletötlet 「Szoremo
icsianda.」 „Ez is egy ötlet.” ◇ gutaiangutaian konkrétkonkrét
tervterv ◇ kecugiankecugian határozat-tervezethatározat-tervezet 「Ke-
cugiannicuite tógi-o szuru.」 „Megvitatják a
határozat-tervezetet.” ◇ dzsójakuandzsójakuan szerző-szerző-
déstervezetdéstervezet ◇ daitaiandaitaian alternatívalternatív javas-javas-
latlat ◇ hóanhóan törvénytervezettörvénytervezet 「Giin-va hóan-
o tateta.」 „A képviselő törvénytervezetet készí-
tett.” ◇ meianmeian ragyogóragyogó ötletötlet ◇ joszan-anjoszan-an
költségvetés-tervezetköltségvetés-tervezet ◇ rjóanrjóan jó ötletjó ötlet
anan ◆ laklak ◆ remetelakremetelak ◆ szerzetesi lakszerzetesi lak
anan ◆ azukibabpüréazukibabpüré 「Odangono nakani an-o
ireta.」 „Azukibabpürét tettem a gombócba.” ◆

édesédes babkpürébabkpüré ◆ kuzuszószkuzuszósz ◆ nyílgyökér-nyílgyökér-
szószszósz ◆ pürépüré ◇ ankakeankake nyílgyökérszósszalnyílgyökérszósszal
leöntésleöntés 「Ankake jaki szoba」 „nyílgyökérszós-
szal leöntött sülttészta” ◇ anpananpan babpürétöl-babpürétöl-
telékestelékes péksüteménypéksütemény ◇ kuriankurian gesztenye-gesztenye-
pürépüré ◇ kosiankosian passzírozottpasszírozott pürépüré ◇ siroansiroan
bablekvárbablekvár ◇ cubuancubuan darabosdarabos babpürébabpüré ◇ cu-cu-
busianbusian darabos babpürédarabos babpüré
ánán ◆ oáoá
anaana ◆ furatfurat ◆ gödörgödör 「Ana-o hotta.」 „Gödröt
ástam.” ◆ hiányhiány 「Ana-o umerutameni
hjakumanen-o cugi konda.」 „1 millió jent adtam,
hogy pótoljam a hiányt.” ◆ léklék 「Mizúmino kó-
rini ana-o akete, szakanacuri-o sita.」 „Léket vá-
gott a tavon, és horgászott.” ◆ űrűr 「Kareno side
kokoroni anaga aita.」 „Halálával űrt hagyott ma-
ga után a szívemben.” ◆ üresedésüresedés 「Sinnjúsa-

inde ana-o umeta.」 „Egy új dolgozóval betöltöt-
tük az üresedést.” ◇ anagaattarahairitaianagaattarahairitai földföld
aláalá szeretneszeretne bújnibújni 「Hazukasikute, anagaatta-
ra hairitakatta.」 „A föld alá szerettem volna búj-
ni szégyenemben.” ◇ uszaginoanauszaginoana nyúlfészeknyúlfészek
◇ óanaóana nagynagy lyuklyuk 「Gjorai-va funeni óana-o
aketa.」 „Nagy lyukat ütött a hajón a torpedó.” ◇

onadzsiananomudzsinaonadzsiananomudzsina egyegy húronhúron pendülőkpendülők
◇ kicunenoanakicunenoana rókalyukrókalyuk ◇ kumanoanakumanoana med-med-
vebarlangvebarlang ◇ torinoanatorinoana madárodúmadárodú ◇ nezum-nezum-
inoanainoana egérlyukegérlyuk ◇ nozokiananozokiana kémlelőnyíláskémlelőnyílás
「Doano nozoki anakara daregacsaimu-o ositaka
mita.」 „Megnéztem az ajtón lévő kémlelőnyílá-
son át, hogy ki csengetett.” ◇ miminoanamiminoana fülnyí-fülnyí-
láslás
anaana ◆ bemondóbemondó
anaana ◆ likacslikacs
anaana ◆ lukluk 「Berutoni atarasii ana-o aketa.」
„Fúrtam egy új lukat az övembe.” ◆ lyuklyuk 「Ka-
gino ana-o nozoitemita.」 „Benéztem a kulcslyu-
kon.” ◆ nyílásnyílás ◇ anagaattarahairitaianagaattarahairitai földföld
aláalá szeretneszeretne bújnibújni 「Hazukasikute, anagaatta-
ra hairitakatta.」 „A föld alá szerettem volna búj-
ni szégyenemben.” ◇ uszaginoanauszaginoana nyúlfészeknyúlfészek
◇ óanaóana nagynagy lyuklyuk 「Gjorai-va funeni óana-o
aketa.」 „Nagy lyukat ütött a hajón a torpedó.” ◇

onadzsiananomudzsinaonadzsiananomudzsina egyegy húronhúron pendülőkpendülők
◇ kicunenoanakicunenoana rókalyukrókalyuk ◇ kumanoanakumanoana med-med-
vebarlangvebarlang ◇ torinoanatorinoana madárodúmadárodú ◇ nezum-nezum-
inoanainoana egérlyukegérlyuk ◇ nozokiananozokiana kémlelőnyíláskémlelőnyílás
「Doano nozoki anakara daregacsaimu-o ositaka
mita.」 „Megnéztem az ajtón lévő kémlelőnyílá-
son át, hogy ki csengetett.” ◇ miminoanamiminoana fülnyí-fülnyí-
láslás
anaakeanaake ◆ fúrásfúrás ◆ lukasztáslukasztás ◆ lyukasztáslyukasztás
anaakekianaakeki ◆ lukasztólukasztó ◆ lyukasztólyukasztó
anaakepancsianaakepancsi ◆ lukasztólukasztó ◆ lyukasztólyukasztó
anaakirengaanaakirenga ◆ lukacsos téglalukacsos tégla
anabaanaba ◆ tutituti helyhely 「Tomodacsi-o curino ana-
bani curete itta.」 „Elvittem a barátomat egy tuti
horgászhelyre.”

anaborizumuanaborizumu ◆ anabolizmusanabolizmus
anadarakenoanadarakeno ◆ csupacsupa lyuklyuk 「Konozubon-va
anadarakeda.」 „Ez a nadrág csupa lyuk.”

anadorianadori ◆ lekicsinyléslekicsinylés ◆ lenézéslenézés 「Anadori-
o uketa.」 „Lenéztek.”
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anadoruanadoru ◆ alábecsülalábecsül 「Kiken-o anadotta.」
„Alábecsülte a veszélyt.” ◆ lebecsüllebecsül 「Kareno
csikara-o anadotte-va ikenai.」 „Nem szabad le-
becsülni az erejét.” ◆ lekicsinyellekicsinyel 「Taiszen-
aite-o anadotta.」 „Lekicsinyelte az ellenfelét.” ◆

lekicsinylőlekicsinylő 「Vatasi-o anadoru hacugennimu-
kacuita.」 „Kiakadtam a lekicsinylő kijelentésén.”
◆ lenézlenéz 「Dzsoszei-o anadotta.」 „Lenézte a nő-
ket.” ◆ nemnem vesziveszi komolyankomolyan 「Taifú-o anadotte
bódaina higaini atta.」 „Hatalmas károm lett,
mert nem vettem komolyan a tájfunt.” ◆ semmi-semmi-
bebe veszvesz 「Siken-o anadotteita.」 „Semmibe sem
vette a vizsgát.”

anafeizuanafeizu ◆ anafázisanafázis
anafirakisísokkuanafirakisísokku ◆ anafilaxiás sokkanafilaxiás sokk
anagaakuanagaaku ◆ kilyukadkilyukad 「Kucusitani anaga
aita.」 „Kilyukadt a zoknim.”

anagaattarahairitaianagaattarahairitai ◆ földföld aláalá szeretneszeretne
bújnibújni 「Hazukasikute, anagaattara hairitakat-
ta.」 „A föld alá szerettem volna bújni szégyenem-
ben.”

anagacsianagacsi ◆ feltétlenülfeltétlenül 「Szore-va anagacsi-
szótomo ienai.」 „Ez nem feltétlenül igaz.”

anagoanago ◆ tengeri angolnatengeri angolna
anagonanagon ◆ anágámianágámi
anagumaanaguma ◆ borzborz
anaguraanagura ◆ pincepince ◆ veremverem 「Dzsagaimo-o ana-
gurani csozósita.」 „Levittem a verembe a krump-
lit.”

anaguramuanaguramu ◆ anagrammaanagramma
anaguraszekacuanaguraszekacu ◆ földföld alattialatti barlangbanbarlangban
élniélni
anakanmurianakanmuri ◆ felső lyuk-gyökfelső lyuk-gyök
anakanputiszu-morioanakanputiszu-morio ◆ agárkosboragárkosbor
anakeianakei ◆ furatátmérőfuratátmérő
anákíanákí ◆ anarchiaanarchia
anakiszutoanakiszuto ◆ anarchistaanarchista
anákiszutoanákiszuto ◆ anarchistaanarchista
anakizumuanakizumu ◆ anarchizmusanarchizmus
anákizumuanákizumu ◆ anarchizmusanarchizmus
anakondaanakonda ◆ anakondaanakonda ◆ óriáskígyóóriáskígyó
anakuronizumuanakuronizumu ◆ anakronizmusanakronizmus
ananasirengaananasirenga ◆ tömör téglatömör tégla

ananoaitaananoaita ◆ lyukaslyukas 「AnanoaitaTsacu-o kite
dekakenaide!」 „Nem menj el lyukas pólóban!”

an-anrinian-anrini ◆ titokbantitokban 「An-anrini szuszumera-
reteita keikakuszacudzsin」 „titokban kitervelt
emberölés”

ana-o akecuzukeruana-o akecuzukeru ◆ furdalfurdal
ana-oana-o akeruakeru ◆ meglékelmeglékel 「Sónin-va szuikani
ana-o aketa.」 „A kofa meglékelte a dinnyét.”

ana-oana-o akeruakeru ◆ átszúrátszúr 「Kiride kavani ana-
o aketa.」 „Átszúrta a bőrt az árral.” ◆ fúrfúr
「Atarasiidoriru-va kireini ana-o akeru.」 „Az új
fúrógép jól fúr.” ◆ kifúrkifúr 「Itani ana-o aketa.」
„Kifúrtam a deszkát.” ◆ kilyukasztkilyukaszt 「Berutoni
ana-o aketa.」 „Kilyukasztottam az övem.” ◆

lyuggatlyuggat 「Musiga okini irino jófukunoacsikocsi-
ni ana-o aketesimatta.」 „A moly lukakat lyugga-
tott a ruhába.” ◆ lyukasztlyukaszt 「Kamini futacuno
ana-o aketa.」 „Két lyukat lyukasztottam a papír-
ba.” ◆ lyukat fúrlyukat fúr ◆ perforálperforál
ana-oana-o horuhoru ◆ kifúrkifúr 「Kabeni ana-o hotta.」
„Kifúrtam a falat.”

ana-oana-o hottehairitaihottehairitai ◆ földföld aláalá szeretneszeretne
bújnibújni 「Ana-o hotte hairitaihodo hazukasikat-
ta.」 „A föld alá szerettem volna bújni szégyenem-
ben.”

ana-oana-o szaszuszaszu ◆ lukatlukat szúrszúr ◆ lyukatlyukat szúrszúr ◆

megszúrmegszúr ◇ buszubuszutoana-obuszubuszutoana-o szaszuszaszu meg-meg-
szurkálszurkál 「Kékino kidzsinifókudebuszubuszuto
ana-o szasita.」 „Villával megszurkáltam a süte-
mény tésztáját.”

anarisiszuanarisiszu ◆ analízisanalízis ◇ siszutemu-siszutemu-
anarisiszuanarisiszu rendszerelemzésrendszerelemzés
anariszutoanariszuto ◆ elemzőelemző 「Kin-júanariszuto」
„pénzügyi elemző”

anarodzsíanarodzsí ◆ analógiaanalógia
anaroguanarogu ◆ analóganalóg
anarogudokeianarogudokei ◆ analóg óraanalóg óra
anarogudzsozankianarogudzsozanki ◆ analóg osztóanalóg osztó
anaroguhószóanaroguhószó ◆ analóg műsorszórásanalóg műsorszórás
anarogukairoanarogukairo ◆ analóg áramköranalóg áramkör
anarogu-konpjútáanarogu-konpjútá ◆ analóg számítógépanalóg számítógép
anarogunaanaroguna ◆ analóganalóg
anarogu-rekódoanarogu-rekódo ◆ analóg lemezanalóg lemez
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anarogusingóanarogusingó ◆ analóganalóg jeljel 「Anarogu singó-
todedzsitaru singó」 „analóg jel és digitális jel”

anaroguszeigjoanaroguszeigjo ◆ analóg vezérlésanalóg vezérlés
anarunameanaruname ◆ seggnyalásseggnyalás
anataanata ◆ drágámdrágám 「Anata, csottokokoni kiteku-
renai?」 „Drágám, idejönnél egy kicsit?” ◆ magamaga
「Anata-va dokono sussindeszuka?」 „Maga hová
valósi?” ◆ önön 「Anata-va nanszaideszuka.」 „Ön
hány éves?” ◆ tete 「Anatakokode nansiteruno?」
„Te mit keresel itt?”

anatagataanatagata ◆ titi
anatamakaszeanatamakasze ◆ másra bízásmásra bízás
anatamakaszeninaruanatamakaszeninaru ◆ másramásra bízzabízza magátmagát
「Kare-va júdzsúfudannanodeanata makaszeni-
narudesó.」 „Amilyen határozatlan, biztosan
másra bízza majd magát.”

anatanianatani ◆ nekedneked
anatanikankeinaianatanikankeinai ◆ semmi közöd hozzásemmi közöd hozzá
anatanitotteanatanitotte ◆ számodraszámodra
anatanoanatano ◆ magáémagáé 「Kono kasza-va anata-
nodeszuka?」 „Ez az esernyő a magáé?” ◆ önéöné
「Kono kaban-va anatanodeszuka?」 „Ez a táska
az öné?” ◆ tiédtiéd 「Konomafurá-va anatanodeszu-
ka?」 „Ez a sál a tiéd?”

anatanoderumakudzsanaianatanoderumakudzsanai ◆ semmisemmi közödközöd
hozzáhozzá 「Anatano deru makudzsanaideso!」
„Ehhez neked semmi közöd!”

anatanoszeideanatanoszeide ◆ miattadmiattad
anata-oanata-o ◆ tégedtéged
anatatacsianatatacsi ◆ magukmaguk ◆ önökönök ◆ titi 「Anatata-
csiicukara vatasi-o matteiruno?」 „Ti mióta vár-
tok rám?”

anatatacsinianatatacsini ◆ nekteknektek
anatatacsinitotteanatatacsinitotte ◆ számotokraszámotokra
anatatacsinoanatatacsino ◆ tiétektiétek 「Kore-va anatatacsi-
no ninmudeszu.」 „Ez a feladat a tiétek.”

anatatacsinoszeideanatatacsinoszeide ◆ miattatokmiattatok
anatatacsi-oanatatacsi-o ◆ benneteketbenneteket 「Anata tacsi-va
sicuke-o oszovatteinai?」 „Benneteket nem taní-
tottak illemre?” ◆ titekettiteket 「Cuma-va anata ta-
csinimo jorosikuto itteiru.」 „A feleségem titeket
is puszil.”

anatatacsizen-inanatatacsizen-in ◆ mindannyiótokmindannyiótok 「Anata-
tacsi zen-inszumaho-o motteiru?」 „Mindannyió-
toknak van okostelefonja?”

anatoriahantóanatoriahantó ◆ AnatóliaAnatólia
anaumaanauma ◆ tutira nyerő ismeretlen lótutira nyerő ismeretlen ló
anaumeszuruanaumeszuru ◆ pótolpótol 「Sikin-o tódzsite
szonsicu-o anaumesita.」 „Tőkeinjekcióval pótol-
ta a veszteséget.”

anaunszáanaunszá ◆ bemondóbemondó ◆ bemondónőbemondónő ◇

terebi-anaunszáterebi-anaunszá tévébemondótévébemondó
anaunszuanaunszu ◆ bemondásbemondás 「Densanoanaunszuga-
atta.」 „Bemondták, hogy jön a vonat.”

anaunszúanaunszú ◆ bemondóbemondó
anazáanazá ◆ másikmásik
anazurianazuri ◆ lékhorgászatlékhorgászat
anbaanba ◆ felnyergeltfelnyergelt lóló ◆ lólengéslólengés 「Anbade
kinmedaru-o kakutokusita.」 „Lólengésben
aranyérmet szerzett.”

anbaianbai ◆ állapotállapot 「Kandzsanoanbai-va jokuna-
katta.」 „A beteg állapota rossz volt.” ◆ ízesítésízesítés
「Kono rjóri-va adzsicukenoanbaigaii.」 „Ennek
az ételnek jó az ízesítése.” ◆ milyenségmilyenség
「Szakura-va don-naanbaidatta?」 „Milyen volt
a cseresznyevirágzás?” ◆ módmód 「Kon-naanbaide
cuzukete kudaszai!」 „Ilyen módon folytasd!” ◇

adzsicukenoanbaiadzsicukenoanbai ízesítésízesítés 「Szúpuno adzsi-
cukeno anbai-o macsigaeta.」 „Elrontottam a le-
ves ízesítését.” ◇ iianbainiiianbaini szerencséreszerencsére 「Ii-
anbaini kuruma-o tomerareru basogaatta.」 „Sze-
rencsémre volt szabad hely, ahová le tudtam par-
kolni.”

anbaiszuruanbaiszuru ◆ beállítbeállít 「Kono sokubucu-va
ondo-o menmicunianbaisinakereba szodatanai.」
„Pontosan be kell állítani a hőmérsékletet, ennek a
növénynek a termesztéséhez.” ◆ belőbelő 「Karasza
kagen-o anbaisita.」 „Belőtte az étel csípősségét.”

anbaranszuanbaranszu ◆ egyensúlyhiányegyensúlyhiány ◆ egyensúly-egyensúly-
talanságtalanság ◆ kiegyensúlyozatlanságkiegyensúlyozatlanság
anbaranszunaanbaranszuna ◆ kiegyensúlyozatlankiegyensúlyozatlan 「Ko-
koronoanbaranszuna dzsótai」 „kiegyensúlyozat-
lan lelkiállapot”

anbiruanbiru ◆ üllőüllő
anbuanbu ◆ sötétsötét oldaloldal 「Kono hon-va gendaisa-
kaino anbu-o egaiteiru.」 „Ez a könyv a jelenkori
társadalom sötét oldalait mutatja be.”
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anbuanbu ◆ hegynyereghegynyereg
anbunanbun ◆ arányos elosztásarányos elosztás
anbunhireianbunhirei ◆ arányos elosztásarányos elosztás
anbunhjóanbunhjó ◆ arányosarányos elosztottelosztott szavazatokszavazatok

anbunricuanbunricu ◆ elosztási arányelosztási arány
anbunszuruanbunszuru ◆ arányosanarányosan eloszteloszt
「Sojúvariai-o anbunsita.」 „Arányosan elosztot-
ták a tulajdonjogot.”

ancsakuszuruancsakuszuru ◆ szerencsésenszerencsésen megérkezikmegérkezik
「Budapeszutoni ancsakusimasita.」 „Szerencsé-
sen megérkeztem Budapestre.”

ancsanancsan ◆ bátyabátya
ancsiancsi ◆ templomba helyezéstemplomba helyezés
ancsiancsi ◆ antianti ◆ ellenellen ◆ ellenesellenes
ancsieidzsinguancsieidzsingu ◆ öregedésgátlásöregedésgátlás
ancsieidzsingucsirjóancsieidzsingucsirjó ◆ öregedésöregedés ellenielleni ke-ke-
zelészelés
ancsiguatóancsiguató ◆ Antigua-szigetAntigua-sziget
ancsihíróancsihíró ◆ ellenhősellenhős ◆ negatív hősnegatív hős
ancsikkuancsikku ◆ antikvaantikva
ancsikku-káancsikku-ká ◆ veterán autóveterán autó
ancsikkunaancsikkuna ◆ antikantik
ancsikodonancsikodon ◆ antikodonantikodon
ancsi-korin-eszuterázeancsi-korin-eszuteráze ◆ antikolinészte-antikolinészte-
rázráz
ancsimagunecsikkuancsimagunecsikku ◆ antimágnesesantimágneses
ancsi-miritarizumuancsi-miritarizumu ◆ antimilitarizmusantimilitarizmus
ancsimonancsimon ◆ antimonantimon
ancsinomíancsinomí ◆ antinómiaantinómia
ancsipurotonancsipuroton ◆ antiprotonantiproton
ancsiszenszuancsiszenszu ◆ antiszenszantiszensz
ancsiszenszukuszariancsiszenszukuszari ◆ antiszensz-szálantiszensz-szál
ancsiszuruancsiszuru ◆ felravatalozfelravataloz 「Itai-o ancsisi-
ta.」 „Felravatalozták a holttestet.” ◆ templom-templom-
baba állítállít 「Bucuzó-o oterani ancsisita.」 „A
templomba állították a Buddha-szobrot.”

ancsitézeancsitéze ◆ antitézisantitézis
ancsiviruszuancsiviruszu ◆ vírusirtóvírusirtó
ancsiviruszuszofutoveaancsiviruszuszofutovea ◆ vírusirtóvírusirtó szoft-szoft-
verver
ancsobíancsobí ◆ ajókaajóka

ancsokoancsoko ◆ megoldásgyűjteménymegoldásgyűjtemény ◆ puskapuska
ancsokunaancsokuna ◆ egyszerűegyszerű 「Ancsokuna hasz-
szó」 „egyszerű gondolat” ◆ felületesfelületes 「An-
csokuna sigotoburi」 „felületes munka” ◆ olcsóolcsó
「Ancsokuna goraku」 „olcsó szórakozás”

ancsúmoszakuancsúmoszaku ◆ sötétben tapogatózássötétben tapogatózás
ancsúmoszakuszuruancsúmoszakuszuru ◆ sötétbensötétben tapogató-tapogató-
zikzik 「Keiszacu-va ancsúmoszakusiteita.」 „A
rendőrség a sötétben tapogatózott.”

ancsútaisokuancsútaisoku ◆ etiolálásetiolálás
andaanda ◆ bázisnyeréshezbázisnyeréshez vezetővezető ütésütés ◆ bá-bá-
zisütészisütés
andáandá ◆ alsóalsó
andáguraundoandáguraundo ◆ feketefekete ◆ földföld alattialatti ◆ tit-tit-
koskos
andáheaandáhea ◆ intim szőrzetintim szőrzet
andanteandante ◆ andanteandante ◆ mérsékeltmérsékelt lassúság-lassúság-
galgal
andárainandárain ◆ aláhúzásaláhúzás
andárain-oandárain-o hikuhiku ◆ aláhúzaláhúz 「Dzsújóna
tangoniandárain-o hiita.」 „Aláhúzta a fontos
szavakat.”

andásacuandásacu ◆ alsóingalsóing ◆ atlétatrikóatlétatrikó ◆ trikótrikó
andáveaandávea ◆ alsóneműalsónemű
andeszu-furamingoandeszu-furamingo ◆ andoki flamingóandoki flamingó
andoando ◆ ésés
andoando ◆ megkönnyebbülésmegkönnyebbülés
andóandó ◆ olajlámpaolajlámpa
andokanandokan ◆ megkönnyebbült érzésmegkönnyebbült érzés
andonandon ◆ mécsesmécses ◆ olajlámpaolajlámpa
andonomune-oandonomune-o nadeoroszunadeoroszu ◆ nagynagy kőkő esikesik
lele aa szívérőlszívéről 「Kodomono anpiga kakuninszar-
ete andono mune-o nadeorosita.」 „Nagy kő esett
le a szívemről, amikor kiderült, hogy nem esett
baja a gyerekemnek.”

andoraandora ◆ AndorraAndorra
andoradzsinandoradzsin ◆ andorraiandorrai
andoranoandorano ◆ andorraiandorrai
andorogenandorogen ◆ androgénandrogén 「Andorogentoeszuto-
rogen」 „androgén és ösztrogén”

andoroidoandoroido ◆ androidandroid ◆ droiddroid
andoromedadaiszeiunandoromedadaiszeiun ◆ Androméda-ködAndroméda-köd
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andoromedagingaandoromedaginga ◆ Androméda-galaxisAndroméda-galaxis
andoromedazaandoromedaza ◆ AndromédaAndroméda
andoszuruandoszuru ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Kanodzsoga
budzsidato kiite andosita.」 „Megkönnyebbülten
hallottam, hogy épségben van.”

andzsiandzsi ◆ célzáscélzás 「Andzsi-va cúdzsinakatta.」
„Nem értette a célzást.” ◆ sugallatsugallat 「Kono hon-
va súkjótekina andzsini micsiteiru.」 „Ez a könyv
tele van vallási sugallatokkal.” ◆ szuggerálásszuggerálás ◆

szuggesztiószuggesztió ◆ tipptipp ◇ dzsikoandzsidzsikoandzsi önszug-önszug-
gesztiógesztió
andzsiandzsi ◆ vezérvezér
andzsi-oandzsi-o kakerukakeru ◆ megszuggerálmegszuggerál 「Kare-va
maibandzsibunnotokoroni kurujóni andzsi-o ka-
keta.」 „Megszuggerálta, hogy minden este men-
jen el hozzá.” ◆ szuggerálszuggerál 「Hebi-va marude
andzsi-o kakerukanojóni aite-o nirandeita.」 „A
kígyó valósággal szuggerálta az áldozatát.”

andzsi-oandzsi-o ukeruukeru ◆ sugallatotsugallatot kapkap 「Kamika-
rano andzsi-o uketa.」 „Istentől kapta a sugalla-
tot.”

andzsiruandzsiru / anzuruanzuru ◆ aggodalmaskodikaggodalmaskodik 「An-
zurujori umuga jaszusi.」 „Aggodalmaskodásnál
egyszerűbb a cselekedet.” ◆ aggódikaggódik 「Hiszai-
csino hitotacsino mi-o andzsita.」 „Aggódtam a
katasztrófa érintettjeinek testi épségéért.” ◆ fog-fog-
lalkoztatjalalkoztatja valamivalami 「Muszukono sórai-o an-
dzsiru.」 „Foglalkoztat a fiam jövője.” ◆ nyugta-nyugta-
lanítjalanítja valamivalami 「Kodzsininatta kodomotacsino
mino ue-o andzsita.」 „Nyugtalanít, hogy mi lesz
az árván maradt gyerekekkel.”

andzsiszuruandzsiszuru ◆ célozcéloz 「Kareno hitokoto-va va-
tasiga futotteirutoiukoto-o andzsisijótositeita.」
„A kövérségemre akart célozni a megjegyzésével.”
◆ sugallsugall ◆ utalutal
andzsitekinaandzsitekina ◆ gondolatébresztőgondolatébresztő ◆ szug-szug-
gesztívgesztív 「Andzsitekina hjógen」 „szuggesztív
kifejezés”

andzsúandzsú ◆ nyugodtnyugodt életélet 「Tózainanbokuni an-
dzsúno csi-o motometa.」 „Mindenfelé kereste a
helyet, ahol nyugodtan élhet.”

andzsunnóandzsunnó ◆ sötétadaptációsötétadaptáció ◆ sötéthezsötéthez
alkalmazkodásalkalmazkodás
andzsúszuruandzsúszuru ◆ békésenbékésen élél 「Csiiszai simani
andzsúsiteiru.」 „Békésen élek egy kis szigeten.”
◆ jóljól megvanmegvan 「Kigjó-va gaiacunonai heiszatek-

ina sidzsóni andzsúsiteita.」 „A vállalat jól meg-
volt a külső nyomás nélküli, zárt piacon.” ◆ lelkilelki
békébenbékében élél 「Andzsúdekiru basoga micukat-
ta.」 „Megtaláltam a helyet, ahol lelki békében
élhetek.” ◆ megállapodikmegállapodik 「Inakano sizukana
tocsini andzsúsita.」 „Egy vidéki csendes helyen
megállapodtam.”

aneane ◆ nénenéne ◆ nővérnővér 「Anenobórupen-o kari-
ta.」 „Kölcsönvettem a nővérem golyóstollát.”

anegimianegimi ◆ nővérednővéred
anegoanego ◆ nénenéne
an-eian-ei ◆ An-ei-korAn-ei-kor
an-eian-ei ◆ sötétsötét árnyárny 「Kabukano kjúna geraku-
ga keizaini an-ei-o tódzsita.」 „A részvényárak zu-
hanása sötét árnyat vetett a gazdaságra.” ◆ sötétsötét
árnyékárnyék
anekianeki ◆ nővérnővér
anemoneanemone ◆ anemónaanemóna ◆ szellőrózsaszellőrózsa
anemuszumeanemuszume ◆ idősebbik lányidősebbik lány
anenjóbóanenjóbó ◆ férjnél idősebb feleségférjnél idősebb feleség
aneszannjóbóaneszannjóbó ◆ férjnél idősebb feleségférjnél idősebb feleség
anettaianettai ◆ szubtrópusszubtrópus ◆ szubtrópusiszubtrópusi öve-öve-
zetzet
anettaikikóanettaikikó ◆ szubtrópusi éghajlatszubtrópusi éghajlat
anettainoanettaino ◆ szubtrópusiszubtrópusi
anettaiszeikikóanettaiszeikikó ◆ szubtrópusi éghajlatszubtrópusi éghajlat
aneueaneue ◆ édesnéneédesnéne ◆ ídesnéneídesnéne ◆ nénenéne
anfetaminanfetamin ◆ amfetaminamfetamin
angaiangai ◆ meglepőenmeglepően 「Sigoto-va angaikantan-
datta.」 „Meglepően könnyű volt a munka.”

angainaangaina ◆ micsodamicsoda 「Angainajacuda.」 „Mi-
csoda ember ez?”

angainakotoniangainakotoni ◆ kiki gondoltagondolta volnavolna 「An-
gainakotoni maketesimatta.」 „Ki gondolta volna,
hogy kikapunk.” ◆ meglepőmeglepő módonmódon 「Benkjó-
mositenainoni angainakotoni sikenni gókakusi-
ta.」 „Meglepő módon átmentem a vizsgán, pedig
nem is készültem.”

angainiangaini ◆ meglepőenmeglepően 「Kare-va angaini jasza-
sii.」 „Meglepően kedves.”

angenangen ◆ Angen-korAngen-kor
angiotensinangiotensin ◆ angiotenzinangiotenzin
angiraangira ◆ AnguillaAnguilla

AdysAdys andoromedaginga andoromedaginga – angira angira 6969



angiraranoangirarano ◆ anguillaianguillai
angjaangja ◆ zarándokútzarándokút 「Szórjo-va angjani de-
ta.」 „A szerzetesek zarándokútra indultak.”

angjaszóangjaszó ◆ zarándok szerzeteszarándok szerzetes
angjaszuruangjaszuru ◆ bejárbejár 「Sokoku-o angjasita.」
„Sok országot bejárt.”

angoango ◆ várszikavárszika
angóangó ◆ egybeesésegybeesés 「Fusigina angó」 „különös
egybeesés”

angóangó ◆ kódkód ◆ rejtjelrejtjel 「Don-na angó-o cukat-
teitaka vaszuretesimatta.」 „Elfelejtette, hogy mi-
lyen rejtjelet használt.” ◇ angógakakaruangógakakaru kódol-kódol-
vava vanvan 「Meszszédzsi-va angógakakatteita.」
„Az üzenet kódolva volt.” ◇ iden-angóiden-angó geneti-geneti-
kai kódkai kód ◇ toripurettoangótoripurettoangó triplett kódtriplett kód
angóbunangóbun ◆ titkosított szövegtitkosított szöveg
angócsóangócsó ◆ jelkódexjelkódex
angógakakaruangógakakaru ◆ kódolvakódolva vanvan 「Meszszédzsi-
va angógakakatteita.」 „Az üzenet kódolva volt.”

angógakuangógaku ◆ kriptográfiakriptográfia
angókaangóka ◆ rejtjelezésrejtjelezés ◆ titkosítástitkosítás 「Atara-
sii angókahósikide dzsikkensita.」 „Új titkosítási
módszerekkel kísérletezett.”

angókagiangókagi ◆ rejtjelkulcsrejtjelkulcs ◆ titkosító kulcstitkosító kulcs
angókaidokuangókaidoku ◆ kódfejtéskódfejtés ◆ kulcsfeltöréskulcsfeltörés
angókaszuruangókaszuru ◆ rejtjelezrejtjelez 「Tegami-o angó-
kasite okutta.」 „A levelét rejtjelezve küldte el.”
◆ titkosíttitkosít 「Angókasita dengon-o kjóhansani
okutta.」 „Titkosított üzenetet küldött a cinkosá-
nak.”

angókíangókí ◆ titkosítókulcstitkosítókulcs
angómeiangómei ◆ fedőnévfedőnév 「Szupaino angómei」
„kém fedőneve”

angóméruangóméru ◆ titkosított levéltitkosított levél
angó-oangó-o kakerukakeru ◆ kódolkódol 「Meszszédzsini angó-
o kaketa.」 „Kódolta az üzenetet.” ◆ rejtjelezrejtjelez
「Cúsinni angó-o kaketa.」 „Rejtjelezte a hír-
adást.”

angoraangora ◆ AngolaAngola ◆ angóraangóra
angoradzsinangoradzsin ◆ angolaiangolai
angorajagiangorajagi ◆ angórakecskeangórakecske
angorajagiangorajagi ◆ angórakecskeangórakecske
angoranekoangoraneko ◆ angóramacskaangóramacska

angoranoangorano ◆ angolaiangolai
angorauszagiangorauszagi ◆ angóranyúlangóranyúl
angósuhóangósuhó ◆ titkosítási módszertitkosítási módszer
anguangu ◆ szellemi sötétségszellemi sötétség
angunaanguna ◆ szellemileg sötétszellemileg sötét ◆ ütődöttütődött
anguraangura ◆ betiltottbetiltott 「Angura eiga」 „betiltott
film” ◆ feketefekete 「Angura keizai」 „feketegazda-
ság” ◆ szamizdatszamizdat 「Angura sinbun」 „szamiz-
dat újság” ◆ titkostitkos 「Angura suppan」 „titkos
kiadvány”

anguritoangurito ◆ nagyranagyra tátotttátott szájjalszájjal 「Kucsi-o
angurito aketa.」 „Nagyra tátottam a számat.”

anguritohirakuanguritohiraku ◆ eltáteltát 「Angurito kucsi-o hi-
raita.」 „Eltátottam a számat.”

anguroszakuszonanguroszakuszon ◆ angolszászangolszász
anguroszakuszondzsinanguroszakuszondzsin ◆ angolszászangolszász
anguruanguru ◆ szögszög 「Csigauangurude szacueisite-
mijó.」 „Más szögből fényképezzünk!” ◆ szög-szög-
vasvas ◇ ró-angururó-anguru alacsonyalacsony szögszög 「Róangu-
rusotto」 „alacsony szögből készült felvétel”

anhannóanhannó ◆ sötétreakciósötétreakció ◆ sötétsötét szakaszszakasz
reakciójareakciója
anhidorázeanhidoráze ◆ anhidrázanhidráz
an-ian-i ◆ könnyelműségkönnyelműség ◆ könnyűségkönnyűség
aniani ◆ bátyabátya
an-icuan-icu ◆ semmittevéssemmittevés ◇ an-icunifukeruan-icunifukeru él,él,
mintmint MarciMarci HevesenHevesen 「Kare-va an-icuni fuket-
teiru.」 „Úgy él, mint Marci Hevesen.”

an-icunaan-icuna ◆ tétlentétlen 「An-icuna hibi-o okutta.」
„Tétlenül töltötte a napokat.”

an-icunaszeikacuan-icunaszeikacu ◆ aranyéletaranyélet 「Okanemo-
csino ojato an-icuna szeikacu-o siteiru.」 „Gazdag
szülei mellett aranyélete van.”

an-icunifukeruan-icunifukeru ◆ él,él, mintmint MarciMarci HevesenHevesen
「Kare-va an-icuni fuketteiru.」 „Úgy él, mint
Marci Hevesen.”

anijomeanijome ◆ bátyám feleségebátyám felesége ◆ sógornősógornő
anikianiki ◆ bátyabátya
animaru-szerapíanimaru-szerapí ◆ állatterápiaállatterápia
animatizumuanimatizumu ◆ animatizmusanimatizmus
animeanime ◆ animációanimáció 「Terebianime-o mita.」
„Televíziós animációt néztem.” ◆ animációsanimációs filmfilm
◆ animeanime ◆ rajzfilmrajzfilm 「Kare-va anime szukina
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hitoda.」 „Ő rajzfilmkedvelő.” ◇ ningjóanimeningjóanime
bábanimációbábanimáció
animecsikkunaanimecsikkuna ◆ rajzfilmberajzfilmbe illőillő 「Anime-
csikkuna sasin」 „rajzfilmbe illő fotó” ◆ rajz-rajz-
filmszerűfilmszerű
animeotakuanimeotaku ◆ rajzfilmbuzirajzfilmbuzi
animésonaniméson ◆ animációanimáció ◆ animációsanimációs filmfilm ◆

rajzfilmrajzfilm ◇ konpjútá-animésonkonpjútá-animéson számítógé-számítógé-
pespes animációanimáció ◇ ningjóanimésonningjóaniméson bábanimá-bábanimá-
cióció
animétáanimétá ◆ animátoranimátor
animizumuanimizumu ◆ animizmusanimizmus
an-inaan-ina ◆ könnyelműkönnyelmű 「Kare-va an-ina kangae
kata-o szuru.」 „Könnyelműen gondolkozik.” ◆

könnyűkönnyű 「An-ina micsi-o eranda.」 „A könnyű
utat választotta.”

an-inian-ini ◆ könnyedénkönnyedén 「An-ini dakjószuru.」
„Könnyedén köt kompromisszumot.” ◆ könnyel-könnyel-
műenműen 「Szon-na kotoba-o an-ini cukaubekide-va
nai.」 „Nem szabad ilyen könnyelműen beszélni!”
◆ könnyenkönnyen 「Hito-o an-ini sin-jósite-va ike-
nai.」 „Nem szabad ilyen könnyen megbízni az
emberekben!”

an-inikangaeruan-inikangaeru ◆ könnyelműenkönnyelműen gondolkozikgondolkozik
「Kimi-va an-ini kangaeszugi.」 „Túlságosan
könnyelműen gondolkozol!” ◆ könnyenkönnyen veszvesz
「Szaiakurikonszurebaiito kekkon-o an-ini kan-
gaeru.」 „Könnyen veszi az esküvőt, hiszen ha
nem sikerül, elválhat.”

aníringuaníringu ◆ lágyításlágyítás
aniszuaniszu ◆ ániszánisz ◆ ánizsánizs
aniueaniue ◆ bátyabátya ◆ édesbátyaédesbátya ◆ ídesbátyaídesbátya
an-jaan-ja ◆ sötétsötét éjszakaéjszaka 「An-jani dzsódzsite
kógekisita.」 „A sötét éjszaka leple alatt támad-
tak.”

an-jakjófusóan-jakjófusó ◆ félelemfélelem aa sötéttőlsötéttől 「Vatasi-
va an-jakjófusónanode dentó-o keszanaide!」
„Félek a sötétben, kérlek hagyd égve a villanyt!”

an-jakuan-jaku ◆ ármánykodásármánykodás 「Szosikikaimecuno
urade karerano an-jakugaatta.」 „A szervezet
szétbombázásának hátterében az ő ármánykodá-
suk volt.”

an-jakuszuruan-jakuszuru ◆ ármánykodikármánykodik
an-janocubutean-janocubute ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű táma-táma-
dásdás

an-joan-jo ◆ járásjárás ◆ lábacskalábacska 「An-jo jogoreteru-
jo!」 „Piszkos a lábacskád!” ◆ tipegéstipegés
an-jodekiruan-jodekiru ◆ tudtud járnijárni 「Móan-jo dekiru?」
„Ó, már tudsz járni?”

an-juan-ju ◆ hasonlathasonlat ◆ metaforametafora
ankaanka ◆ ágymelegítőágymelegítő ◆ lábmelegítőlábmelegítő ◇ denki-denki-
ankaanka elektromoselektromos lábmelegítőlábmelegítő ◇ denkiankadenkianka
elektromos ágymelegítőelektromos ágymelegítő
ankaanka ◆ olcsó árolcsó ár
ankáanká ◆ befutóbefutó ◆ horgonyhorgony ◆ utolsóutolsó emberember ◆

váltó utolsó tagjaváltó utolsó tagja
ankáborutoankáboruto ◆ lehorgonyzó tőcsavarlehorgonyzó tőcsavar
anká-buianká-bui ◆ horgonyzóbójahorgonyzóbója ◆ kikötőbójakikötőbója
ankakeankake ◆ nyílgyökérszósszalnyílgyökérszósszal leöntésleöntés
「Ankake jaki szoba」 „nyílgyökérszósszal leön-
tött sülttészta”

ankámanankáman ◆ befutóbefutó ◆ utolsóutolsó emberember ◆ váltóváltó
utolsó tagjautolsó tagja
ankanaankana ◆ olcsóolcsó 「Ankana ródórjoku」 „olcsó
munkaerő” ◆ semmitsemmit semsem érőérő 「Ankana dó-
dzsó」 „semmit sem érő együttérzés”

ankaniankani ◆ olcsónolcsón 「Ankani tanosimeru on-
szen」 „olcsón igénybe vehető termálfürdő”

ankantoankanto ◆ gondtalanulgondtalanul 「Nenkinde ankanto
kurasiteita.」 „A nyugdíjából gondtalanul élt.” ◆

nyugodtannyugodtan ◆ tétlenültétlenül 「Kikino renzokude
ankantositeirarenakatta.」 „A sorozatos bajban
nem ülhettem tétlenül.”

ankaótóankaótó ◆ vadcseresznyevadcseresznye
ankassokuankassoku ◆ sötétbarnasötétbarna
ankenanken ◆ javaslatjavaslat 「Tósianken」 „befektetési
javaslat” ◆ kérdéskérdés ◆ ügyügy 「Szosóanken」 „bí-
rósági ügy” ◇ dzsújóankendzsújóanken fontos ügyfontos ügy
ankétoankéto ◆ felmérésfelmérés 「Kore-va kekkon-
aitenicuitenoankétodeszu.」 „Ez a felmérés a há-
zastársakról készült.” ◆ kérdőívkérdőív ◆ körkérdéskörkérdés ◆

közvélemény-kutatásközvélemény-kutatás
ankétocsószaankétocsósza ◆ felmérésfelmérés ◆ kérdőíveskérdőíves fel-fel-
mérésmérés
ankétojósiankétojósi ◆ kérdőívkérdőív
ankianki ◆ sötétbensötétben előbújóelőbújó szörnyszörny ◆ sötét-sötét-
ségség ördögeördöge ◇ gisin-ankigisin-anki gyanakvásgyanakvás ördögeördöge
「Pátonága uvakisiteirunode-va naikato gisin-
ankini karareta.」 „Nem hagyta nyugodni a gya-
nakvás ördöge, hogy a párja megcsalja.”
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ankianki ◆ sötétszakaszsötétszakasz ◆ sötétsötét szakaszszakasz
「Kógószeino meikito anki」 „fotoszintézis fény-
szakasza és sötét szakasza”

ankianki ◆ bemagolásbemagolás ◆ magolásmagolás ◇ maruanki-maruanki-
szuruszuru bevágbevág 「Hon-o maruankisita.」 „Bevág-
tam az egész könyvet.” ◇ maruankiszurumaruankiszuru bebif-bebif-
lázláz 「Honnoresipi-o maruankisita.」 „Bebifláz-
tam a könyv receptjeit.”

ankihannóankihannó ◆ sötét szakasz reakciójasötét szakasz reakciója
ankirjokuankirjoku ◆ memóriamemória 「Boku-va ankirjokuga
varui.」 „Rossz a memóriám.”

ankisóankisó ◆ AnhuiAnhui
ankiszuruankiszuru ◆ bemagolbemagol 「Hon-o marugoto an-
kisita.」 „Bemagolta az egész könyvet.” ◆ bevágbevág
「Rekisino nengó-o ankisita.」 „Bevágtam a tör-
ténelmi évszámokat.” ◆ kívülrőlkívülről megtanulmegtanul
「Haijú-va szerifu-o ankisita.」 „A színész kívül-
ről megtanulta a szövegét.” ◆ magolmagol 「Si-o an-
kisiteita.」 „Magolta a verset.”

ankjoankjo ◆ földföld alattialatti csatornacsatorna 「Ankjoto kaik-
jo」 „föld alatti és felszíni csatorna”

ankjoankjo ◆ könnyű életkönnyű élet
ankoanko ◆ azukibabpüréazukibabpüré ◆ babpürébabpüré 「Konopan-
va ankoga haitteiru.」 „Ebben a péksüteményben
babpüré van.” ◆ édesédes babpürébabpüré ◆ töméstömés 「Va-
tanoanko」 „vattatömés” ◇ ankoirinoankoirino babpü-babpü-
résrés 「Anko irino dango」 „babpürés gombóc”

ankóankó ◆ föld alatti csatornaföld alatti csatorna
ankóankó ◆ horgászhalhorgászhal ◆ lophiuslophius ◆ ördöghalördöghal ◇

nisiankónisiankó európaieurópai horgászhalhorgászhal ◇ nisiankónisiankó at-at-
lanti ördöghallanti ördöghal
ankoirinoankoirino ◆ babpürésbabpürés 「Anko irino dango」
„babpürés gombóc”

ankokuankoku ◆ sötétségsötétség
ankokubussicuankokubussicu ◆ sötét anyagsötét anyag
ankokubutóankokubutó ◆ sötét színpados táncsötét színpados tánc
ankokudzsidaiankokudzsidai ◆ sötétsötét korszakkorszak ◆ sötétsötét kö-kö-
zépkorzépkor
ankokugaiankokugai ◆ alvilágalvilág
ankokunoankokuno ◆ sötétsötét 「Akuszeini sihaiszareta an-
kokuno dzsidaidesita.」 „Zsarnok uralom alatti
sötét korszak volt.”

ankokuszeiunankokuszeiun ◆ sötét csillagködsötét csillagköd
ankokutairikuankokutairiku ◆ fekete kontinensfekete kontinens

ankoromocsiankoromocsi ◆ azukibabpürés rizsgombócazukibabpürés rizsgombóc
ankóruankóru ◆ ismétlésismétlés ◆ ráadásráadás ◆ újrázásújrázás ◆

visszavissza ◆ visszatapsolásvisszatapsolás
ankunankun ◆ ostoba uralkodóostoba uralkodó
anmaanma ◆ gyógymasszázsgyógymasszázs ◆ masszázskeze-masszázskeze-
léslés ◆ masszírozásmasszírozás ◆ masszőrmasszőr
anmakuanmaku ◆ sötétítőfüggönysötétítőfüggöny ◇ anmaku-oanmaku-o ha-ha-
ruru elsötétítelsötétít 「Madoni anmaku-o hatta.」
„Függönnyel elsötétítettem a szobát.”

anmaku-oanmaku-o haruharu ◆ elsötétítelsötétít 「Madoni
anmaku-o hatta.」 „Függönnyel elsötétítettem a
szobát.”

anmananman ◆ babpürés süteménybabpürés sütemény
anma-oanma-o szuruszuru ◆ masszírozmasszíroz 「Kanbuno anma-
o sita.」 „Masszírozta a beteg részt.”

anmarianmari ◆ messziremesszire megymegy 「Anmarinokoto-o
ivareta.」 „Túlságosan messzire ment a kijelenté-
sével.” ◆ nemnem igazánigazán 「Szore-va anmari oszu-
szume dekinai.」 „Azt nem igazán tudom ajánla-
ni.” ◆ nemnem nagyonnagyon 「Anmari vakarimaszen.」
„Nem nagyon értem.” ◆ túlságosantúlságosan 「Anmari-
nimo acui.」 „Túlságosan meleg van.” ◆ túlsá-túlsá-
gosangosan soksok 「Szore-va anmarida!」 „Ez már túl-
ságosan sok!”

anmasianmasi ◆ masszőrmasszőr
anmicuanmicu ◆ szirupöntetesszirupöntetes babpürébabpüré ésés gyü-gyü-
mölcsökmölcsök
anminbógaianminbógai ◆ csendháborításcsendháborítás
anminszuruanminszuru ◆ jóljól alszikalszik 「Acuszugite an-
mindekinakatta.」 „Túl meleg volt, nem tudtam
jól aludni.”

anmokuanmoku ◆ hallgatólagossághallgatólagosság
anmokucsianmokucsi ◆ hallgatólagoshallgatólagos tudástudás ◆ tudat-tudat-
lan tudáslan tudás
anmokunoanmokuno ◆ hallgatólagoshallgatólagos 「Anmokuno
jakuszoku-o sita.」 „Hallgatólagos ígéretet tet-
tem.”

anmokunorjókaianmokunorjókai ◆ hallgatólagoshallgatólagos beleegye-beleegye-
zészés 「Anmokuno rjókai-o sita.」 „Hallgatólagos
beleegyezésemet adtam.”

anmonaitoanmonaito ◆ ammonitaammonita ◆ ammoniteszammonitesz
anmoniaanmonia ◆ ammóniaammónia
anmoniaszuianmoniaszui ◆ szalmiákszeszszalmiákszesz
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anmoniumuanmoniumu ◆ ammóniumammónium ◇ súszan-súszan-
anmoniumuanmoniumu ammónium-oxalátammónium-oxalát ◇ súszankaru-súszankaru-
siumusiumu kalcium-oxalátkalcium-oxalát ◇ rjúszan-anmoniumurjúszan-anmoniumu
ammónium-szulfátammónium-szulfát ◇ rinszan-anmoniumurinszan-anmoniumu
ammónium-foszfátammónium-foszfát
an-naan-na ◆ Anna-korAnna-kor
an-naan-na ◆ olyanolyan 「An-na dzsitensa-o hadzsimete
mita.」 „Először láttam olyan biciklit.”

an-nafúnian-nafúni ◆ úgyúgy 「An-na fúnijatte goran!」
„Úgy csináld!”

an-nahan-nanenan-nahan-nanen ◆ ánápánaszatiánápánaszati ◆ tudatostudatos
légzéslégzés
an-naian-nai ◆ felvezetésfelvezetés 「Szanmei szama goan-
naideszu!」 „Három vendégünk jött!” ◆ ismer-ismer-
tetőtető ◆ kalauzoláskalauzolás 「Kankókjakuno an-nai」
„turisták kalauzolása” ◆ tájékoztatástájékoztatás
「Dzsókjaku-e no an-nai」 „utasok tájékoztatása”
◆ tájékoztatótájékoztató ◆ útbaútba igazításigazítás 「Majotta
hitono an-nai」 „eltévedt ember útba igazítása” ◆

útmutatásútmutatás 「An-nai-o onegaisita.」 „Útmuta-
tást kértem.” ◇ goan-naimósiagemaszugoan-naimósiagemaszu figye-figye-
lemlem 「Minaszamani goan-naimósi agemaszu.」
„Figyelem, figyelem!” ◇ dzsuken-an-naidzsuken-an-nai felvé-felvé-
teliteli tájékoztatótájékoztató ◇ dzsóeian-naidzsóeian-nai műsortá-műsortá-
jékoztatójékoztató ◇ dzsókjakuan-naidzsókjakuan-nai utastájé-utastájé-
koztatáskoztatás ◇ sóhin-an-naisóhin-an-nai katalóguskatalógus ◇

sóhin-an-naisóhin-an-nai árutájékoztatóárutájékoztató ◇ szeihin-an-szeihin-an-
nainai katalóguskatalógus ◇ szeihin-an-naiszeihin-an-nai terméktá-terméktá-
jékoztatójékoztató ◇ norikaean-nainorikaean-nai tájékoztatótájékoztató azaz
átszállásrólátszállásról ◇ noricugian-nainoricugian-nai tájékozta-tájékozta-
tástás aa csatlakozócsatlakozó járatokróljáratokról ◇ bangumian-bangumian-
nainai műsortájékoztatóműsortájékoztató ◇ bangumian-naibangumian-nai mű-mű-
sorfüzetsorfüzet 「Bangumian-naide eigano
hószódzsikoku-o sirabeta.」 „Megnéztem a mű-
sorfüzetben, hogy mikor kezdődik a film.” ◇

bangóan-naibangóan-nai számtudakozószámtudakozó ◇ mizuszakian-mizuszakian-
nainai révkalauzolásrévkalauzolás
an-naidzsoan-naidzso ◆ információsinformációs pultpult ◆ tudakozótudakozó
「Depátono an-naidzsodeomocsa uri baga nanka-
ika kikimasó.」 „Az áruház tudakozójában kér-
dezzük meg, hogy hányadik emeleten van a játék-
osztály!” ◇ rjokóan-naidzsorjokóan-naidzso idegenforgalmiidegenforgalmi
hivatalhivatal
an-naidzsóan-naidzsó ◆ értesítésértesítés ◆ meghívómeghívó
an-naigakarian-naigakari ◆ tudakozónál dolgozótudakozónál dolgozó
an-naikókokuan-naikókoku ◆ apróhirdetésapróhirdetés

an-naininan-nainin ◆ idegenvezetőidegenvezető ◆ kalauzkalauz ◆ kísérőkísérő
◆ túravezetőtúravezető ◆ vendégkísérővendégkísérő ◇

mizuszakian-naininmizuszakian-nainin révkalauzrévkalauz
an-naisoan-naiso ◆ prospektusprospektus 「Bidzsucukanno an-
naiso-o moratta.」 „Elvettem a múzeum prospek-
tusát.” ◆ útmutatóútmutató
an-naiszuruan-naiszuru ◆ bekísérbekísér 「Kare-va
okjakuszama-o hejamade an-naisita.」 „Bekísérte
a vendéget a szobába.” ◆ bevezetbevezet 「Ribinguni
an-naiszareta.」 „Bevezettek a nappaliba.” ◆ el-el-
kalauzolkalauzol 「Tomodacsini macsi-o an-naisita.」
„Elkalauzoltam a barátomat a városban.” ◆ iga-iga-
zítzít 「Kóin-va tekitóna madogucsi-o an-
naisitekureta.」 „A banki alkalmazott a megfelelő
ablakhoz igazított.” ◆ kalauzolkalauzol 「Okjakuszan-
o ohejani an-naisita.」 „A vendéget a szobájába
kalauzoltam.” ◆ körbevezetkörbevezet 「Hitorino szag-
jóinga kódzsó-o an-naisita.」 „Egy munkás kör-
bevezetett a gyáron.” ◆ tájékoztattájékoztat 「Tecuzu-
kinicuite an-naisitemoratta.」 „Tájékoztattak az
ügyintézés menetéről.” ◆ vezetvezet 「Hejani an-
naiszareta.」 „A szobába vezettek.”

an-naizuan-naizu ◆ információs térképinformációs térkép
an-nanian-nani ◆ annyiraannyira 「An-nani benkjósitanoni si-
kende ocsita.」 „Megbuktam a vizsgán, pedig
annyira készültem.”

an-neian-nei ◆ közbékeközbéke ◆ köznyugalomköznyugalom
an-neicsicudzsoan-neicsicudzso ◆ békebéke ésés rendrend 「Sakaino
an-neicsicudzso-o bógaisita.」 „Megzavarta a tár-
sadalmi rendet és békét.”

an-nian-ni ◆ burkoltanburkoltan 「Susó-o anni hihansitei-
ru.」 „Burkoltan kritizálja a miniszterelnököt.”

an-ninan-nin ◆ sárgabarackmagsárgabarackmag
an-nindófuan-nindófu ◆ sárgabarackmagsárgabarackmag ízesítésűízesítésű
zselézselé
an-nisiraszeruan-nisiraszeru ◆ célozcéloz 「Keikakuno
dzsakuten-o an-ni siraszeta.」 „Célzott a terv
gyengeségére.”

an-niszaszuan-niszaszu ◆ burkoltanburkoltan célozcéloz 「Kareno na-
o anni szasita.」 „Burkoltan céloztak a nevére.” ◆

sugallsugall
an-niszóisitean-niszóisite ◆ várakozássalvárakozással ellentétbenellentétben
「Anni szóisite szeitóno sidzsiricuga agatta.」 „A
várakozással ellentétben növekedett a párt támo-
gatottsága.”
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an-nitagavazuan-nitagavazu ◆ mintmint várhatóvárható voltvolt 「Koto-
simo anni tagavazu ójukininatta.」 „Mint várható
volt, idén is nagy hó volt.”

annjuiannjui ◆ unalomunalom
an-nodzsóan-nodzsó ◆ mintmint várhatóvárható voltvolt 「Anno dzsó-
tenszúga varukatta.」 „Mint várható volt, kevés
pontot kaptam.” ◆ perszepersze 「Otto-va anno
dzsóvatasino tandzsóbi-o vaszureta.」 „A férjem
persze megint elfelejtette a születésnapomat.”

an-nonan-non ◆ békebéke ◆ nyugalomnyugalom
an-non-naan-non-na ◆ békésbékés 「An-nonna szeikacu」 „bé-
kés élet”

an-non-nian-non-ni ◆ békességbenbékességben 「An-nonni kurasi-
teiru.」 „Békességben él.”

anoano ◆ háthát 「Szorega, ano......」 „Nos, hát...”
◆ kéremkérem 「Ano, sizukanisite itadakemaszuka.」
„Maradjanak csendben, kérem!”

anoano ◆ annakannak 「Ano miszeno sinazoroe-va szub-
arasiideszu.」 „Annak az üzletnek elképesztő vá-
lasztéka van.” ◆ azaz 「Ano hito-va dare?」 „Ki az
az ember?” ◇ anotokianotoki akkorakkor 「Ano toki-va vak-
akatta.」 „Akkor fiatal voltam.”

anóanó ◆ háthát 「Dzsicu-va , anó.....」 „Nos, hát…”
◆ kéremkérem 「Anó, onamae-o kiitemoiideszuka?」
„Elárulná, kérem a nevét?”

anódoanódo ◆ anódanód 「Dencsinoanódo-va fukjokude-
szu.」 „Az elem anódja a negatív pólus.”

anohianohi ◆ azon a naponazon a napon
anohitoanohito ◆ illetőillető 「Ano hitoga daredattaka va-
karanai.」 „Nem tudom ki volt az illető.” ◆ őő
anohitojorianohitojori ◆ nálanála 「Kanodzsojori ucukusii
hito-va inai.」 „Nincs nála szebb nő.”

anohitokaraanohitokara ◆ tőletőle 「Kono tokei-o ano hitok-
aramoratta.」 „Tőle kaptam ezt az órát.”

anohitonianohitoni ◆ nekineki
anohitonoanohitono ◆ övéövé 「Murahanbun-va ano hito-
nomonodeszu.」 „Övé a fél falu.”

anohitonoszeideanohitonoszeide ◆ miattamiatta
anohitonotokoronianohitonotokoroni ◆ nálanála 「Otótono tokoroni
keitai-o vaszuretanode torini iku.」 „Megyek az
öcsémhez, nála hagytam a mobilomat.”

anohito-oanohito-o ◆ őtőt
anohitotacsianohitotacsi ◆ őkők

anohitotacsinianohitotacsini ◆ nekiknekik
anohitotacsinitotteanohitotacsinitotte ◆ számukraszámukra
anohitotacsinoanohitotacsino ◆ övékövék 「Kore-va ano hitota-
csino iedeszu.」 „Ez a ház az övék.”

anohitotacsinoszeideanohitotacsinoszeide ◆ miattukmiattuk
anohitotacsi-oanohitotacsi-o ◆ őketőket
anojoanojo ◆ másvilágmásvilág 「Szacudzsin-va giszeisa-o
ano joni okutta.」 „A gyilkos a másvilágra küldte
az áldozatát.” ◆ túlvilágtúlvilág 「Kare-va ano joni itte-
simatta.」 „A túlvilágra költözött.”

anojónaanojóna ◆ amolyanamolyan ◆ olyanolyan 「Anojóna ie-
va irimaszen.」 „Nem kell nekem olyan lakás!”
◆ olyanféleolyanféle 「Anojóna hito-va sin-jódekinai.」
„Az olyanféle emberekben nem lehet megbízni.”

anojónamonoanojónamono ◆ olyasmiolyasmi 「Anojónamononado
jakuni tatanai.」 „Semmi haszna sincs az olyasmi-
nek.”

anojónianojóni ◆ amúgyamúgy ◆ úgyúgy
anokoroanokoro ◆ akkoribanakkoriban 「Kanodzso-va anokoro-
to kavarazuni ucukusii.」 „Ugyanolyan szép még
most is, mint akkoriban.”

anonakadeanonakade ◆ abbanabban
anonakakaraanonakakara ◆ abbólabból
anonakanianonakani ◆ abbanabban
anoneanone ◆ figyeljfigyelj
an-oan-o neruneru ◆ tervezgettervezget 「Hejanikomotte, iroi-
rona an-o netta.」 „A szobába elvonulva tervezge-
tett.”

anoókiszanoanoókiszano ◆ akkoraakkora
anorakkuanorakku ◆ anorákanorák
anorijúdeanorijúde ◆ amiattamiatt
anóruanóru ◆ anoliszanolisz ◇ gurín-anórugurín-anóru zöld anoliszzöld anolisz
anotekonotedeanotekonotede ◆ mindenfélemindenféle módonmódon
「Szeifu-va ano tekono tede dzsószei-o anteisza-
szejótosita.」 „A kormány mindenféle módon
próbálta stabilizálni a helyzetet.”

anotekonote-oanotekonote-o cukaucukau ◆ mindentmindent megpróbálmegpróbál
「Ano tekono te-o cukatte kai monokjaku-o kan-
júsita.」 „Mindent megpróbált, hogy meggyőzze a
vevőt.”

anotokianotoki ◆ akkorakkor 「Ano toki-va vakakatta.」
„Akkor fiatal voltam.”

anotokimadeanotokimade ◆ akkorraakkorra
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anotokinoanotokino ◆ hajdanihajdani
anpaiaanpaia ◆ bíróbíró 「Jakjúsiainoanpaia-o cutome-
ta.」 „Bíró volt a baseballmérkőzésen.” ◇ csífu-csífu-
anpaiaanpaia játékvezetőjátékvezető
anpananpan ◆ babpürétöltelékes péksüteménybabpürétöltelékes péksütemény
anpananpan ◆ babpürés zsemlebabpürés zsemle
anpan-nenanpan-nen ◆ ánápánaszatiánápánaszati ◆ tudatostudatos lég-lég-
zészés
anpaszszananpaszszan ◆ menetközbeli ütésmenetközbeli ütés
anpeaanpea ◆ amperamper ◇ maikuroanpeamaikuroanpea mikroampermikroamper

anpeakeianpeakei ◆ ampermérőampermérő
anpianpi ◆ biztonságbiztonság ◆ biztonságbanbiztonságban vanvan vagyvagy
nemnem
anpinokakunin-oanpinokakunin-o okonauokonau ◆ megbizonyoso-megbizonyoso-
dikdik aa biztonságárólbiztonságáról 「Dzsiszuberino ato, ja-
mano csikakuni szundeiru hitono anpino
kakunin-o okonatta.」 „A földcsuszamlás után
megbizonyosodtak a hegy mellett lakók biztonsá-
gáról.”

anpi-oanpi-o tazunerutazuneru ◆ megkérdezi,megkérdezi, hogyhogy vanvan
「Ressadzsikoniatta dórjóno anpi-o tazuneta.」
„Megkérdeztem, hogy van a kolléga, akit vonatbal-
eset ért.”

anpodzsójakuanpodzsójaku ◆ biztonsági szerződésbiztonsági szerződés
anpontananpontan ◆ fajankófajankó ◆ ostoba emberostoba ember
anporianpori ◆ biztonságibiztonsági tanácstanács ◇ kokuren-kokuren-
anporianpori ENSZ biztonsági tanácsaENSZ biztonsági tanácsa
anpuanpu ◆ kotta megjegyzésekotta megjegyzése
anpuanpu ◆ erősítőerősítő 「Anpuno sucurjokuvatto szú」
„erősítő kimenő teljesítménye” ◇ ódio-anpuódio-anpu
hangerősítőhangerősítő ◇ onszeianpuonszeianpu hangerősítőhangerősítő ◇

sinkúkan-anpusinkúkan-anpu csöves erősítőcsöves erősítő
anpudeanpude ◆ kottakotta nélkülnélkül 「Anpude muzukasii
kjoku-o hadzsiita.」 „Kotta nélkül eljátszott egy
nehéz darabot.”

anpurifaiáanpurifaiá ◆ erősítőerősítő
anpuruanpuru ◆ ampullaampulla
anpuszuruanpuszuru ◆ megjegyzimegjegyzi aa kottájátkottáját 「Kjoku-
o anpusita.」 „Megjegyeztem a zene kottáját.”

anrakuanraku ◆ gondtalansággondtalanság ◆ kényelemkényelem
anrakuiszuanrakuiszu ◆ fotelfotel ◆ hintaszékhintaszék
anrakunaanrakuna ◆ gondtalangondtalan 「Anrakuna szeikacu-o
sita.」 „Gondtalanul élt.”

anrakunianrakuni ◆ gondtalanulgondtalanul 「Anrakuni kura-
szu.」 „Gondtalanul él.”

anrakusianrakusi ◆ aktívaktív eutanáziaeutanázia 「Anrakusi-o mi-
tomeru kuni-va ókunattekita.」 „Sok ország kezdi
elismerni az aktív eutanáziát.” ◆ asszisztáltasszisztált
halálhalál ◆ kegyelemdöféskegyelemdöfés ◆ könyörületikönyörületi halálhalál
◇ anrakusiszaszeruanrakusiszaszeru megadjamegadja aa kegyelem-kegyelem-
döféstdöfést 「Kurusindeiru dóbucu-o anrakusisza-
szeta.」 „A szenvedő állatnak megadta a kegye-
lemdöfést.”

anrakusiszaszeruanrakusiszaszeru ◆ megadjamegadja aa kegyelem-kegyelem-
döféstdöfést 「Kurusindeiru dóbucu-o anrakusisza-
szeta.」 „A szenvedő állatnak megadta a kegye-
lemdöfést.”

anruianrui ◆ magába fojtott könnyekmagába fojtott könnyek
ansicuansicu ◆ sötétkamrasötétkamra 「Ansicude sasin-o gen-
zósita.」 „Sötétkamrában hívtam elő a filmet.”

ansinansin ◆ biztonságbiztonság 「Hokende ansin-o katta.」
„Biztosítással vásároltam biztonságot.” ◆ meg-meg-
könnyebbüléskönnyebbülés ◆ megnyugvásmegnyugvás 「Budzsitova-
katte ansinsita.」 „Megnyugodtam, amikor meg-
tudtam, hogy nem esett baja.” ◇ ansinszaszeruansinszaszeru
biztosítbiztosít 「Sakkin-va henszaisimaszunode goan-
sin kudaszai!」 „Biztosíthatom önt arról, hogy
megadom a kölcsönt.” ◇ hitoansindearuhitoansindearu meg-meg-
nyugtatónyugtató 「Hokengaatte hitoansinda.」 „Meg-
nyugtató, hogy van biztosításunk.”

ansinkanansinkan ◆ megnyugvásmegnyugvás
ansin-naansin-na ◆ nemnem kellkell aggódniaggódni 「Bjónin-va mó
ansinda.」 „Már nem kell aggódni a betegért.”

ansinricumeiansinricumei ◆ spirituális békespirituális béke
ansinrjóansinrjó ◆ nyugalom áranyugalom ára
ansinszaszeruansinszaszeru ◆ biztosítbiztosít 「Sakkin-va hen-
szaisimaszunode goansin kudaszai!」 „Biztosít-
hatom önt arról, hogy megadom a kölcsönt.” ◆

megnyugtatmegnyugtat 「Boku-va budzsidato haha-o
ansinszaszeta.」 „Megnyugtattam anyámat, hogy
velem minden rendben van.”

ansinszuruansinszuru ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Oszaifugamadakaban-niatte ansinsita.」 „Meg-
könnyebbülten látta, hogy a pénztárcája még tás-
kájában van.” ◆ megnyugszikmegnyugszik 「Ojadori-va
hina-o szuni modoszumade ansindekinakatta.」
„A madár addig nem nyugodott meg, míg fiókáit
vissza nem tették a fészekbe.” ◇ ansinszaszeruansinszaszeru
megnyugtatmegnyugtat 「Boku-va budzsidato haha-o
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ansinszaszeta.」 „Megnyugtattam anyámat, hogy
velem minden rendben van.” ◇ kakuninsi-kakuninsi-
teansinszuruteansinszuru nyugtáznyugtáz 「Dorobóga okane-o
micukenakatta koto-o kakuninsite ansinsita.」
„Örömmel nyugtáztam, hogy a tolvaj nem találta
meg a pénzemet.”

ansóansó ◆ titkos azonosítótitkos azonosító
ansóansó ◆ elszavaláselszavalás ◆ fejbőlfejből elmondáselmondás ◆ re-re-
citációcitáció
ansóansó ◆ zátonyzátony ◇ ansóninoriageruansóninoriageru zátonyrazátonyra
futfut 「Kósó-va ansóni nori ageta.」 „Zátonyra fu-
tottak a tárgyalások.”

ansóbangóansóbangó ◆ PIN-kódPIN-kód ◆ számkombinációszámkombináció
ansófugóansófugó ◆ azonosító kódazonosító kód
ansóninoriageruansóninoriageru ◆ holtpontraholtpontra jutjut 「Szósza-
va ansóni nori ageta.」 „Holtpontra jutott a vizs-
gálat.” ◆ megfeneklikmegfeneklik 「Kjógi-va ansóni nori
ageta.」 „Megfeneklettek a tárgyalások.” ◆ zá-zá-
tonyratonyra futfut 「Kósó-va ansóni nori ageta.」 „Zá-
tonyra futottak a tárgyalások.”

ansosiansosi ◆ éjjeliéjjeli látáslátás ◆ éjszakaiéjszakai látáslátás ◆

szkotópiás látásszkotópiás látás
ansószuruansószuru ◆ elszavalelszaval 「Si-o ansósita.」 „El-
szavaltam a verset.” ◆ fejbőlfejből elmondelmond 「Zeneki
mei-o ansósita.」 „Fejből elmondtam az összes ál-
lomás nevét.” ◇ si-osi-o ansószuruansószuru versetverset mondmond
◇ si-osi-o ansószuruansószuru szavalszaval ◇ si-osi-o ansószuru-ansószuru-
kotokoto szavalásszavalás ◇ si-osi-o ansószurukotoansószurukoto vers-vers-
mondásmondás
ansucuansucu ◆ feltalálásfeltalálás ◆ kitaláláskitalálás ◆ ötlet-ötlet-
adásadás
ansucusaansucusa ◆ feltalálófeltaláló ◆ kitalálókitaláló ◆ ötletadóötletadó

ansucuszuruansucuszuru ◆ kitalálkitalál 「Mizukara ansucusita
gihó-o kusisita.」 „Saját magam által kitalált
módszert használtam.”

ansureiansurei ◆ felszentelésfelszentelés ◆ kézrátételeskézrátételes
szentelésszentelés ◆ megszentelésmegszentelés
anszacuanszacu ◆ merényletmerénylet ◆ orgyilkosságorgyilkosság ◆ orv-orv-
gyilkossággyilkosság
anszacusaanszacusa ◆ merénylőmerénylő ◆ orgyilkosorgyilkos
anszacuszuruanszacuszuru ◆ merényletbenmerényletben megölmegöl
「Daitórjó-va anszacuszareta.」 „Az elnököt me-
rényletben megölték.”

anszanburuanszanburu ◆ együttesegyüttes 「Pianototoranpetto-
noanszanburu」 „zongoristából és trombitásból

álló együttes” ◆ művészegyüttesművészegyüttes ◆ össze-össze-
állításállítás 「Vanpíszutodzsakettonoanszanburu」
„egyrészes ruhából és mellényből álló összeállítás”
◆ összhangösszhang ◆ többrészestöbbrészes ruharuha ◆ zene-zene-
együttesegyüttes
anszeianszei ◆ Anszei-korAnszei-kor
anszeianszei ◆ nyugalomnyugalom 「Kandzsano anszei-o ta-
motta.」 „Nyugalomban tartották a beteget.” ◇

zettaianszeizettaianszei teljesteljes nyugalomnyugalom 「Isakara
zettaianszei-o meizerareta.」 „Az orvos teljes
nyugalmat írt elő.”

anszeidzsótaianszeidzsótai ◆ nyugalmi állapotnyugalmi állapot
anszeinaanszeina ◆ nyugodtnyugodt
anszerozoidoanszerozoido ◆ antherozoidantherozoid
anszokuanszoku ◆ nyugalomnyugalom ◆ pihenéspihenés
anszokubianszokubi ◆ szombat napjaszombat napja
anszokudzsicuanszokudzsicu ◆ szombat napjaszombat napja
anszokukószananszokukószan ◆ benzoesavbenzoesav
anszokukószan-natoriumuanszokukószan-natoriumu ◆ nátrium-nátrium-
benzoátbenzoát
anszokunicsianszokunicsi ◆ szombat napjaszombat napja
anszokunoanszokuno ◆ biztonságot nyújtóbiztonságot nyújtó
anszokunocsianszokunocsi ◆ biztonságos menedékbiztonságos menedék
anszóonanszóon ◆ háttérzajháttérzaj
anszorodzsíanszorodzsí ◆ antológiaantológia
antaanta ◆ drágámdrágám ◆ tete
antaiantai ◆ békebéke 「Kokkano antai」 „ország bé-
kéje” ◆ biztonságbiztonság 「Kazokuno antai」 „család
biztonsága” ◆ nyugalomnyugalom ◇ sóraiantaisóraiantai biztosbiztos
jövőjövő 「Sóraiantaino sokugjó」 „biztos jövőjű
foglalkozás”

antantaruantantaru ◆ borúsborús 「Antantaru kimocsi.」
„Borús hangulat.” ◆ elszomorítóelszomorító 「Antantaru
kókei」 „elszomorító látvány” ◆ komorkomor 「Antan-
taru kibun」 „komor hangulat”

antantositaantantosita ◆ bánatosbánatos 「Antantosita hjód-
zsó」 „bánatos arc”

antantoszuruantantoszuru ◆ sötétsötét 「Sórai-va antantosite-
iru.」 „Sötét jövő áll előttünk.”

anteiantei ◆ Antei-korAntei-kor
anteiantei ◆ egyensúlyegyensúly 「Szeisinno antei-o tamot-
ta.」 „Megőrizte lelki egyensúlyát.” ◆ stabilitásstabilitás
「Kono csiikino antei-va taiszecudeszu.」 „Fon-
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tos a térség stabilitása.” ◇ kakakuanteikakakuantei ársta-ársta-
bilizációbilizáció 「Kakakuanteiszeiszaku」 „árstabili-
zációs politika” ◇ dzsun-anteidzsun-antei metastabilitásmetastabilitás
◇ cúkaanteiszakucúkaanteiszaku pénzstabilizálópénzstabilizáló intézke-intézke-
désdés ◇ cúkanoanteicúkanoantei pénzstabilitáspénzstabilitás
anteidóitaianteidóitai ◆ stabil izotópstabil izotóp
anteikaanteika ◆ stabilizációstabilizáció ◆ stabilizálásstabilizálás
anteikabuanteikabu ◆ stabil részvénystabil részvény
anteikabunusianteikabunusi ◆ hosszú távú befektetőhosszú távú befektető
anteikadengenanteikadengen ◆ stabilizált tápegységstabilizált tápegység
anteikakakuanteikakaku ◆ stabil árstabil ár
anteikaszentakuanteikaszentaku ◆ stabilizáló szelekcióstabilizáló szelekció
anteikaszuruanteikaszuru ◆ stabilizálstabilizál 「Taiszaku-va
keizai-o anteikasita.」 „Az intézkedés stabilizálta
a gazdaságot.”

anteikianteiki ◆ stabilizátorstabilizátor
anteikjókjúanteikjókjú ◆ stabilstabil utánpótlásutánpótlás 「Sokurjó-
no anteikjókjú」 „stabil élelmiszer-utánpótlás”

anteisikóanteisikó ◆ stabilitás kedvelésestabilitás kedvelése
anteisikónoanteisikóno ◆ biztonságkedvelőbiztonságkedvelő ◆ kocká-kocká-
zatkerülőzatkerülő 「Anteisikóno hito-va anzentósi-o
motomeru.」 „A kockázatkerülő emberek a biz-
tonságos befektetéseket keresik.”

anteisitaanteisita ◆ állandóállandó 「Anteisita sigotoni cuite-
imaszu」 „Állandó munkahelyem van.” ◆ stabilstabil
「Karenitotte-va anteisita súnjúgendesita.」 „Ez
stabil jövedelemforrás volt számára.”

anteisiteanteisite ◆ stabilanstabilan
anteisúekianteisúeki ◆ stabil nyereségstabil nyereség
anteiszaszeruanteiszaszeru ◆ stabilizálstabilizál 「Korobanaijóni
siszei-o anteiszaszeta.」 „Stabilizálta a testhelyze-
tét, nehogy elessen.”

anteiszeianteiszei ◆ stabilitásstabilitás
anteiszeicsóanteiszeicsó ◆ stabil növekedésstabil növekedés
anteiszeicsóricuanteiszeicsóricu ◆ stabilstabil növekedésinövekedési rátaráta

anteiszószaanteiszósza ◆ stabilizáló beavatkozásstabilizáló beavatkozás
anteiszuruanteiszuru ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott leszlesz 「Kan-
dzsóga anteisiteiru.」 „Kiegyensúlyozottak az ér-
zelmei.” ◆ stabilizálódikstabilizálódik 「Bjódzsóga anteisi-
ta.」 „Stabilizálódott az állapota.”

anteitekinaanteitekina ◆ stabilstabil
anteitekinianteitekini ◆ stabilanstabilan

anteizaianteizai ◆ nyugtatónyugtató ◇ szeisin-anteizaiszeisin-anteizai
nyugtatószernyugtatószer
antenanten ◆ elsötétüléselsötétülés ◆ szerencsétlenszerencsétlen for-for-
dulatdulat
antenaantena ◆ antennaantenna ◇ orikaesiantenaorikaesiantena össze-össze-
csukhatócsukható antennaantenna ◇ kjódóantenakjódóantena közösközös
antennaantenna ◇ kóritokuantenakóritokuantena nagynagy nyereségűnyereségű
antennaantenna ◇ szókjokuantenaszókjokuantena dipólantennadipólantenna ◇

teiritokuantenateiritokuantena kiskis nyereségűnyereségű antennaantenna ◇

bá-antenabá-antena rúdantennarúdantenna ◇ parabora-antenaparabora-antena
parabolaantennaparabolaantenna ◇ feraito-antenaferaito-antena ferrit-ferrit-
antennaantenna ◇ jagiantenajagiantena YagiYagi antennaantenna ◇

rúpu-antenarúpu-antena hurokantennahurokantenna ◇ vakugataan-vakugataan-
tenatena keretantennakeretantenna
antena-anaraizaantena-anaraiza ◆ antenna-analizátorantenna-analizátor
antenagenpukuantenagenpuku ◆ antennacsillapításantennacsillapítás
antena-oantena-o haruharu ◆ figyelfigyel 「Dzsibunno szenmon-
no dzsóhóni cuneniantena-o hatteiru.」 „Mindig
figyelek a szakmámat érintő információkra.” ◆ ki-ki-
feszíti az antennátfeszíti az antennát
antena-o tateruantena-o tateru ◆ antennát állítantennát állít
antenszuruantenszuru ◆ elsötétülelsötétül 「Butaiga antensi-
ta.」 „A színpad elsötétült.” ◆ szerencsétlenszerencsétlen
fordulatotfordulatot veszvesz 「Dzsitai-va antensita.」 „Az
események szerencsétlen fordulatot vettek.”

anterópuanterópu ◆ antilopantilop
antigua-bábúdaantigua-bábúda ◆ Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda
antíkukaguantíkukagu ◆ stílbútorstílbútor
antíkunaantíkuna ◆ antikantik 「Antíkuna kagu」 „antik bú-
tor” ◆ régiesrégies
antíkunamonoantíkunamono ◆ régiségrégiség
antíku-soppuantíku-soppu ◆ antik üzletantik üzlet
antiruantiru ◆ AntillákAntillák
antirusotóoantirusotóo ◆ AntillákAntillák
antosianinantosianin ◆ antocianinantocianin
an-ucuan-ucu ◆ kedvetlenségkedvetlenség ◆ nyomasztottságnyomasztottság
an-ucunaan-ucuna ◆ kedvetlenkedvetlen 「An-ucuna kao」
„kedvetlen arc” ◆ lehangolólehangoló 「An-ucuna szo-
ramojó」 „lehangoló időjárás” ◆ nyomasztónyomasztó
「An-ucuna kibun」 „nyomasztó hangulat”

an-unan-un ◆ sötétsötét felhőfelhő 「Vaga kunini-va an-
ungatacsikometeiru.」 „Sötét felhők tornyosul-
nak országunk felett.”

an-unteimeian-unteimei ◆ sötét fellegek gyülekezésesötét fellegek gyülekezése
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an-unteimeinoan-unteimeino ◆ borúsborús 「An-unteimeino kok-
oro」 „borús lelkiállapot”

anuszuanuszu ◆ anusanus ◆ végbélnyílásvégbélnyílás
anzananzan ◆ könnyűkönnyű szülésszülés ◆ problémamentesproblémamentes
szülésszülés
anzananzan ◆ fejszámolásfejszámolás 「Konpjútája dentaku-
noszeidemaszumaszu anzanga nigateninatta.」
„A számítógépek és zsebszámológépek miatt, egy-
re kevésbé megy a fejszámolás.”

anzandeumuanzandeumu ◆ bajbaj nélkülnélkül kihordkihord 「Kodomo-
o anzande unda.」 „Baj nélkül kihordta a gyere-
ket.”

anzangananzangan ◆ andezitandezit
anzansianzansi ◆ fejszámoló művészfejszámoló művész
anzanszuruanzanszuru ◆ fejbenfejben számolszámol 「Jaojadesza-
szatto anzansita.」 „Gyorsan számoltam fejben a
zöldségesnél.”

anzenanzen ◆ biztonságbiztonság
「Anzennotamenisítoberuto-o simasó.」 „A biz-
tonság kedvéért kapcsoljuk be az övet!” ◆ bizton-bizton-
ságisági 「Anzentaiszaku」 „biztonsági intézkedés”
◇ kanaianzenkanaianzen családcsalád biztonságabiztonsága 「Kanaian-
zenno ofuda」 „amulett a család biztonságáért” ◇

sokunoanzensokunoanzen élelmiszer-biztonságélelmiszer-biztonság
anzenbenanzenben ◆ biztonsági szelepbiztonsági szelep
anzenberutoanzenberuto ◆ biztonsági övbiztonsági öv
anzenbóanzenbó ◆ bukósisakbukósisak ◆ fejvédőfejvédő sisaksisak ◆ vé-vé-
dősapkadősapka ◆ védősisakvédősisak
anzencsénanzencsén ◆ biztonsági láncbiztonsági lánc
anzencsitaianzencsitai ◆ biztonságibiztonsági övezetövezet ◆ bizton-bizton-
ságosságos területterület ◆ járdaszigetjárdasziget ◆ komfortzó-komfortzó-
nana 「Anzencsitai-o atonisita.」 „Elhagyta a kom-
fortzónát.”

anzencsokkianzencsokki ◆ biztonsági mellénybiztonsági mellény
anzendaiicsianzendaiicsi ◆ legfontosabb a biztonságlegfontosabb a biztonság
anzendzsónoanzendzsóno ◆ biztonságibiztonsági 「Kono hikóki-va
anzendzsóno rijúde tobemaszen.」 „Ez a repülő-
gép biztonsági okokból nem repülhet.”

anzendzsónokekkananzendzsónokekkan ◆ biztonsági résbiztonsági rés
anzen-eiszeianzen-eiszei ◆ biztonság és higiéniabiztonság és higiénia
anzengaraszuanzengaraszu ◆ biztonságibiztonsági üvegüveg ◆ törhe-törhe-
tetlen üvegtetlen üveg
anzengucuanzengucu ◆ védőcipővédőcipő
anzenhosóanzenhosó ◆ biztonság garantálásabiztonság garantálása

anzenhosódzsójakuanzenhosódzsójaku ◆ biztonságibiztonsági egyez-egyez-
ménymény 「Nicsibeianzenhosódzsójaku」 „japán-
amerikai biztonsági egyezmény” ◆ biztonságibiztonsági
szerződésszerződés ◇ szógoanzenhosódzsójakuszógoanzenhosódzsójaku köl-köl-
csönös biztonsági szerződéscsönös biztonsági szerződés
anzenhosóridzsikaianzenhosóridzsikai ◆ biztonsági tanácsbiztonsági tanács
anzenkakuhoanzenkakuho ◆ biztonság megteremtésebiztonság megteremtése
anzenkamiszorianzenkamiszori ◆ zsilettzsilett
anzenkanrianzenkanri ◆ biztonság-ellenőrzésbiztonság-ellenőrzés ◆ biz-biz-
tonságkezeléstonságkezelés
anzenkeiszúanzenkeiszú ◆ biztonsági tényezőbiztonsági tényező
anzenkianzenki ◆ biztosítékbiztosíték ◆ biztosítószerkezetbiztosítószerkezet

anzenkidzsunanzenkidzsun ◆ biztonságibiztonsági követelménykövetelmény
「Anzenkidzsunni mitanai szeihin」 „biztonsági
követelménynek nem megfelelő termék”

anzenmenanzenmen ◆ biztonsági aspektusbiztonsági aspektus
anzen-naanzen-na ◆ biztonságosbiztonságos 「Anzenna tokoro-
e hinansitekudaszai.」 „Meneküljenek biztonsá-
gos helyre!” ◆ biztosbiztos 「Okane-o anzenna ba-
sonisimatta.」 „A pénzt biztos helyre tettem.” ◆

veszélytelenveszélytelen 「Kuen szan-va anzentoszaretei-
ru.」 „A citromsav veszélytelennek számít.”

anzen-nianzen-ni ◆ biztonságosanbiztonságosan 「Szagjó-o anzenni
okonau.」 „Biztonságosan végzi a munkát.”

anzen-oanzen-o mitodokerumitodokeru ◆ vigyázvigyáz 「Keiszacuga
kurumade maigono kodomono anzen-o mitodok-
eta.」 „Vigyázott az elveszett gyerekre, amíg meg
nem érkezett a rendőr.”

anzenpinanzenpin ◆ biztosítótűbiztosítótű ◆ ziherejsztűziherejsztű
anzenricuanzenricu ◆ biztonsági fokbiztonsági fok
anzensidóanzensidó ◆ munkavédelmi oktatásmunkavédelmi oktatás
anzenszakuanzenszaku ◆ biztonsági intézkedésbiztonsági intézkedés
anzenszaku-oanzenszaku-o kódzsirukódzsiru ◆ biztonságosanbiztonságosan
jár eljár el
anzenszeianzenszei ◆ biztonságbiztonság 「Anzenszei-o dzsús-
isiteiru.」 „Fontosnak tartjuk a biztonságot.” ◇

szeihin-anzenszeiszeihin-anzenszei termékbiztonságtermékbiztonság
anzenszóbianzenszóbi ◆ biztonsági felszerelésbiztonsági felszerelés
anzenszócsianzenszócsi ◆ biztonságibiztonsági szerkezetszerkezet ◆ biz-biz-
tosítóberendezéstosítóberendezés ◆ biztosítószerkezetbiztosítószerkezet
anzenszócsi-oanzenszócsi-o hazuszuhazuszu ◆ kibiztosítkibiztosít
「Dzsúno anzenszócsi-o hazusita.」 „Kibiztosí-
totta a fegyverét.”
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anzenszócsi-oanzenszócsi-o kakerukakeru ◆ biztosítbiztosít 「Dzsúno
anzenszócsi-o kaketa.」 „Biztosította a fegyverét.”

anzentóanzentó ◆ bányászlámpabányászlámpa ◆ biztonságibiztonsági lám-lám-
papa
anzen-untenanzen-unten ◆ biztonságos vezetésbiztonságos vezetés
anzenzaikoanzenzaiko ◆ biztonsági készletbiztonsági készlet
anzuanzu ◆ barackbarack ◆ kajszikajszi ◆ kajszibarackkajszibarack ◆

sárgabaracksárgabarack
anzudzsamuanzudzsamu ◆ sárgabaracklekvársárgabaracklekvár
anzunokianzunoki ◆ barackfabarackfa ◆ sárgabarackfasárgabarackfa
anzuruanzuru / andzsiruandzsiru ◆ aggodalmaskodikaggodalmaskodik 「An-
zurujori umuga jaszusi.」 „Aggodalmaskodásnál
egyszerűbb a cselekedet.” ◆ aggódikaggódik 「Hiszai-
csino hitotacsino mi-o andzsita.」 „Aggódtam a
katasztrófa érintettjeinek testi épségéért.” ◆ fog-fog-
lalkoztatjalalkoztatja valamivalami 「Muszukono sórai-o an-
dzsiru.」 „Foglalkoztat a fiam jövője.” ◆ nyugta-nyugta-
lanítjalanítja valamivalami 「Kodzsininatta kodomotacsino
mino ue-o andzsita.」 „Nyugtalanít, hogy mi lesz
az árván maradt gyerekekkel.”

anzurujoriumugajaszusianzurujoriumugajaszusi ◆ jobbjobb túlesnitúlesni
rajtarajta
anzutakeanzutake ◆ rókagombarókagomba ◆ sárgasárga rókagombarókagomba

aoao ◆ kékkék ◆ zöldzöld 「Aosingó」 „zöld lámpa”

aoaotoaoaoto ◆ zöldellvezöldellve 「Jabu-va aoaoto sigette-
ita.」 „A bokrok zöldellve burjánoztak.”

aoaotositaaoaotosita ◆ zöldellőzöldellő 「Aoaotosita ha」 „zöl-
dellő levelek”

aoasisigiaoasisigi ◆ szürke cankószürke cankó
aoazaaoaza ◆ zúzódászúzódás
aoazukiaoazuki ◆ mungóbabmungóbab
aobaeaobae ◆ kék dongólégykék dongólégy
aobazukuaobazuku ◆ fátyolos bagolyfátyolos bagoly
aobjótanaobjótan ◆ éretlenéretlen töktök ◆ sápadtsápadt arcúarcú em-em-
berber
aodaisóaodaisó ◆ japán erdei siklójapán erdei sikló
aodaizuaodaizu ◆ zöld szójababzöld szójabab
aodakeaodake ◆ zöld bambuszzöld bambusz
aodzsasinaodzsasin ◆ kéknyomatkéknyomat ◆ koncepciótervkoncepcióterv ◆

tervrajztervrajz
aodzsiaodzsi ◆ feketearcú sármányfeketearcú sármány

aodzsiroiaodzsiroi ◆ fakófakó ◆ kékesfehérkékesfehér ◆ sápadtsápadt
「Karette aodzsiroi kaodato omovanai?」 „Nem
gondolod, hogy sápadt?”

aoendóaoendó ◆ zöldborsózöldborsó
aogeraaogera ◆ japán zöld harkályjapán zöld harkály
aogimiruaogimiru ◆ felnézfelnéz rárá 「Szenszei-o aogi miru.」
„Felnéz a tanárára.” ◆ feltekintfeltekint 「Ten-o aogi
miteita.」 „Feltekintett az égre.”

aogitateruaogitateru ◆ keltkelt 「Fuan-o aogi tateta.」 „Ag-
godalmat keltett.” ◆ szítszít 「Kenka-o aogi tat-
eta.」 „Veszekedést szított.”

aoguaogu ◆ legyezlegyez 「Doreitacsi-va jasino
edadefarao-o aoida.」 „A fáraót a rabszolgái egy
pálmaággal legyezték.” ◆ szítszít 「Ucsivade hi-o
aoida.」 „Legyezővel szítottam a tüzet.”

aoguaogu ◆ felnézfelnéz rárá 「Tó-o aoida.」 „Felnézett a
toronyra.” ◆ feltekintfeltekint 「Ten-o aogu.」 „Felte-
kint az égre.” ◆ kérkér 「Taszuke-o aoida.」 „Segít-
séget kért.” ◆ kikérkikér 「Dzsósino iken-o aoida.」
„Kikérte a főnöke véleményét.” ◆ lehajtlehajt 「Cujoi
szake-o aoida.」 „Lehajtotta az erős italt.” ◆ szo-szo-
rulrul 「Vaga kuni-va gaikokukarano junjú-o aoidei-
ru.」 „Országunk külföldi behozatalra szorul.” ◇

dzsorjoku-odzsorjoku-o aoguaogu segítségétsegítségét kérikéri 「Konp-
jútáni kuvasii hitoni dzsorjoku-o aoida.」 „Számí-
tástechnikában jártas személy segítségét kértem.”
◇ doku-odoku-o aoguaogu mérgetmérget veszvesz bebe 「Sakkinni
kurusinde doku-o aoida.」 „Kínzó adósságai mi-
att mérget vett be.”

aoharanisibuppószóaoharanisibuppószó ◆ kékhasú szalakótakékhasú szalakóta
aohigekónosiroaohigekónosiro ◆ AA kékszakállúkékszakállú hercegherceg
váravára
aoiaoi ◆ éretlenéretlen 「Konoringo-va mada aoi.」 „Ez
az alma még éretlen.” ◆ kékkék 「Kanodzso-va
aoiszétá-o kiteita.」 „Kék pulóverben volt.” ◆ sá-sá-
padtpadt 「Aoi kaoiro」 „sápadt arc” ◆ zöldzöld 「Aoi
mori」 „zöld erdő” ◆ zöldeskékzöldeskék ◇ aokunaruaokunaru
elsápadelsápad 「Kanodzso-va aokunari, kiga tókunat-
ta.」 „Elsápadt és az ájulás környékezte.” ◇ ao-ao-
singósingó zöldzöld lámpalámpa 「Aosingóninattanoni maeno
kuruma-va hassasinakatta.」 „Az előttem álló ko-
csi nem indult, pedig zöld volt a lámpa.” ◇

tonari-notonari-no sibafu-vasibafu-va aoiaoi szomszédszomszéd füvefüve min-min-
dig zöldebbdig zöldebb
aoiaoi ◆ mályvamályva ◇ tendzsikuaoitendzsikuaoi muskátlimuskátli
aoikitoikidearuaoikitoikidearu ◆ kínlódikkínlódik 「Aoikitoikide
taszuke-o motometa.」 „Kínjában segítséget

AdysAdys anzenszócsi-o kakeru anzenszócsi-o kakeru – aoikitoikidearu aoikitoikidearu 7979



kért.” ◆ küszködikküszködik 「Kaisano keiei-va aoikito-
ikida.」 „A vállalatvezetés küszködik.” ◆ nyögnyög
「Dzsútakurón-ni ovarete aoikitoikida.」 „A la-
káskölcsönömet nyögöm.”

aoinusimedzsiaoinusimedzsi ◆ ánizsszagúánizsszagú tölcsérgombatölcsérgomba
◆ zöld ánizsgombazöld ánizsgomba
aoiroaoiro ◆ kék színkék szín
aoirohakkódaiódoaoirohakkódaiódo ◆ kék LEDkék LED
aoirosinkokuaoirosinkoku ◆ társaságitársasági kedvezmények-kedvezmények-
hez szükséges adóbevalláshez szükséges adóbevallás
aoitoriaoitori ◆ kék madárkék madár
aojagiaojagi ◆ bakagaibakagai kagylókagyló húsahúsa ◆ zöldzöld fűzfafűzfa

aokabiaokabi ◆ ecsetpenészecsetpenész ◆ kék penészkék penész
aokiaoki ◆ babérsombabérsom ◇ himeaokihimeaoki japánjapán babér-babér-
somsom
aokiaoki ◆ kékkék ◇ ucukusikuaokidonauucukusikuaokidonau KékKék DunaDuna
keringőkeringő
aokoaoko ◆ zöld algazöld alga ◆ zöldalga-porzöldalga-por
aokunaruaokunaru ◆ elsápadelsápad 「Kanodzso-va aokunari,
kiga tókunatta.」 „Elsápadt és az ájulás környé-
kezte.” ◆ elzöldülelzöldül 「Aokunatta kaode szaken-
da.」 „Elzöldült fejjel üvöltözött.”

aokuszaiaokuszai ◆ fűszagúfűszagú ◆ tapasztalatlantapasztalatlan ◆

zöldfülűzöldfülű
aomameaomame ◆ borsóborsó ◆ zöld szójababzöld szójabab
aomiaomi ◆ kékségkékség ◆ zöldességzöldesség ◆ zöldségköretzöldségköret

aomidoriaomidori ◆ türkizkéktürkizkék
aomidoroaomidoro ◆ békanyálbékanyál
aómigameaómigame ◆ levesteknőslevesteknős
aomonoaomono ◆ kékkék bőrűbőrű halhal ◆ zöldségzöldség ◆ zöld-zöld-
ségféleségféle
aomonoicsibaaomonoicsiba ◆ zöldségpiaczöldségpiac
aomonojaaomonoja ◆ zöldségeszöldséges
aomorikenaomoriken ◆ Aomori megyeAomori megye
aomorisiaomorisi ◆ AomoriAomori
aomukeaomuke ◆ hanyatt fekvéshanyatt fekvés
aomukedeaomukede ◆ hanyatthanyatt 「Beddodeaomukede ne-
teita.」 „Hanyatt feküdt az ágyon.” ◆ hátonháton fek-fek-
veve 「Aomukede neta.」 „Háton fekve aludt.”

aomukeninaruaomukeninaru ◆ hanyatthanyatt fordulfordul 「Beddode
aomukeninatta.」 „Az ágyban hanyatt fordul-
tam.”

aomukenineruaomukenineru ◆ hanyatthanyatt fekszikfekszik 「Beddode
aomukeni neteita.」 „Hanyatt feküdtem az
ágyon.”

aomukenitaoreruaomukenitaoreru ◆ hanyatthanyatt esikesik ◆ ha-ha-
nyatt vágja magátnyatt vágja magát
aomukeruaomukeru ◆ felfeléfelfelé fordítfordít 「Kao-o aomuke-
ta.」 „Felfelé fordítottam a tekintetemet.”

aomukuaomuku ◆ felfeléfelfelé néznéz 「Kao-va aomuiteita.」
„Az arca felfelé nézett.” ◆ felfeléfelfelé tekinttekint 「Ao-
mukuto hikókiga mieta.」 „Felfelé tekintve meg-
pillantottam egy repülőt.”

aomuraszakiaomuraszaki ◆ kékes lilakékes lila
aomusiaomusi ◆ káposztalepke lárvájakáposztalepke lárvája
aonaaona ◆ zöldségzöldség
aónabaraaónabara ◆ kék tengerkék tenger
aonanisioaonanisio ◆ elkedvetlenedettelkedvetlenedett ◆ elszon-elszon-
tyolodotttyolodott ◆ levertlevert
aonegiaonegi ◆ zöldhagymazöldhagyma
aóniaóni ◆ kék ördögkék ördög
aoniszaiaoniszai ◆ tejfölösszájútejfölösszájú ◆ zöldfülűzöldfülű
aonoriaonori ◆ zöld algazöld alga
aoriaori ◆ hatáshatás 「Fukjóno aori-o kutte kaisaga
tószansita.」 „A recesszió hatására tönkrement a
vállalat.” ◆ lökéslökés 「Kazeno aoridetentoga taore-
ta.」 „A széllökés ledöntötte a sátrat.” ◆ lökés-lökés-
hullámhullám 「Bakuhacuno aori」 „robbanás lökés-
hulláma” ◆ uszításuszítás 「Maszukomino aorini not-
ta.」 „Engedett a hírközlő szervek uszításának.”

aoriasiaoriasi ◆ ollózó lábtempóollózó lábtempó
aoritateruaoritateru ◆ felszítfelszít 「Hi-o aori tateta.」 „Fel-
szította a tüzet.” ◆ keltkelt 「Zóo-o aori tateta.」
„Gyűlöletet keltett.”

aoriuntenaoriunten ◆ szorosszoros követéskövetés ◆ üldözésesüldözéses
vezetésvezetés
aoruaoru ◆ csapkodcsapkod 「Doa-va kazeni aorareta.」
„Csapkodta a szél az ajtót.” ◆ dobáldobál 「Hikóki-
va kjófúni aorareta.」 „Az erős szél dobálta a re-
pülőt.” ◆ élénkítélénkít 「Sóhizeizózeinonjúszu-va
dzsujó-o aotteita.」 „Az áfaemelés híre élénkítette
a keresletet.” ◆ elfújelfúj 「Kazega ie-o aotta.」 „Egy
házat elfújt a szél.” ◆ felcsapfelcsap 「Kazega noren-o
aotta.」 „A szél felcsapta a bejárati függönyt.” ◆
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felpörgetfelpörget 「Keiki-o aoru.」 „Felpörgeti a gazda-
ságot.” ◆ felszítfelszít 「Kare-va kanodzsono ikari-o
aotta.」 „Felszította a nő haragját.” ◆ feltüzelfeltüzel
「Gunsú-o aottedemo-o okosita.」 „A tömeget
feltüzelve tüntetést szervezett.” ◆ gerjesztgerjeszt
「Infure-o aoru.」 „Inflációt gerjeszt.” ◆ keltkelt
「Kjómi-o aotta.」 „Érdeklődést keltett.” ◆ nö-nö-
velvel 「Terebi sucuende haijúno ninkiga aorare-
ta.」 „A televíziós szereplés növelte a színész nép-
szerűségét.” ◆ rájátszikrájátszik 「Kokueimedia-va ko-
kuminno kjófu-o aotteiru.」 „Az állami média rá-
játszik az emberek félelmére.” ◆ szítszít 「Hi-o aot-
ta.」 „Szította a tüzet.” ◆ tüzeltüzel 「Njúszu-va
sidzsó-o aotta.」 „A hír tüzelte a piacokat.” ◆ űzűz
「Maeno kuruma-o aotta.」 „Űzte az előtte hala-
dó kocsit.” ◇ hinote-ohinote-o aoruaoru olajatolajat öntönt aa tűz-tűz-
rere
aoruaoru ◆ felhajtfelhajt 「Oszake-o aotta.」 „Felhajtott
egy italt.” ◇ guiguitoaoruguiguitoaoru döntidönti magábamagába
「Bíru-o guiguito aotta.」 „Döntötte magába a
sört.” ◇ guiguitoaoruguiguitoaoru öntiönti magábamagába 「Vain-o
guiguito aotta.」 „Öntötte magába a bort.”

aosigiaosigi ◆ tibeti sárszalonkatibeti sárszalonka
aosingóaosingó ◆ zöldzöld lámpalámpa 「Aosingóninattanoni
maeno kuruma-va hassasinakatta.」 „Az előttem
álló kocsi nem indult, pedig zöld volt a lámpa.”

aosingó-oaosingó-o daszudaszu ◆ zöldzöld utatutat engedenged
「Naikaku-va keikakuni aosingó-o dasita.」 „A
kormány zöld utat engedett a tervnek.”

aoszaaosza ◆ tegerisalátategerisaláta
aoszagiaoszagi ◆ szürke gémszürke gém
aoszudzsiaoszudzsi ◆ kék érkék ér ◆ vénavéna
aoszudzsi-oaoszudzsi-o taterutateru ◆ szétrobbanszétrobban aa fejefeje
「Ikaride aoszudzsi-o tateta.」 „Szétrobbant a fe-
jem a méregtől.”

aotaaota ◆ zöld rizsföldzöld rizsföld
aotagaiaotagai ◆ rizsrizs érésérés előttielőtti elővásárlásaelővásárlása ◆

végzés előtti diák előszerződtetésevégzés előtti diák előszerződtetése
aotagariaotagari ◆ végzésvégzés előttielőtti diákdiák előszerződ-előszerződ-
tetésetetése
aotendzsóaotendzsó ◆ határhatár aa csillagoscsillagos égég ◆ kékkék égég

aotendzsóniagaruaotendzsóniagaru ◆ egekbeegekbe szökikszökik 「Ka-
bukaga aotendzsóni agatta.」 „A részvényárak az
egekbe szöktek.”

ao-vaao-va ai-joriai-jori detedete ai-joriai-jori aosiaosi ◆ tanítványtanítvány
időnként túlszárnyalja mesterétidőnként túlszárnyalja mesterét
aozameaozame ◆ röviduszonyú makócáparöviduszonyú makócápa
aozameruaozameru ◆ elfehéredikelfehéredik ◆ elkékülelkékül ◆ elsá-elsá-
padpad 「Karega dzsikodemecsakucsani kega-o
siteiruno-o mite aozameta.」 „Elsápadtam, ami-
kor megláttam, hogy mennyire csúnyán összetörte
magát a balesetben.”

aozoraaozora ◆ derültderült égég 「Kjóha aozoraga hirogat-
teita.」 „Ma derült volt az ég.” ◆ kékkék égég ◆ sza-sza-
badbad égég 「Aozoracsúsa」 „szabad ég alatt parko-
lás” ◆ szabadtériszabadtéri 「Aozoraicsiba」 „szabadtéri
piac”

apareruapareru ◆ ruházatruházat
aparerumékáapareruméká ◆ ruhakészítőruhakészítő
apareruszangjóapareruszangjó ◆ ruhaiparruhaipar
aparutoheitoaparutoheito ◆ apartheidapartheid
apátoapáto ◆ apartmanapartman
apátoapáto ◆ bérlakásbérlakás 「Apátoni szundeiru.」
„Bérlakásban lakok.”

apátohoteruapátohoteru ◆ apartmanhotelapartmanhotel
apátomentohauszuapátomentohauszu ◆ apartmanházapartmanház
apendikuszuapendikuszu ◆ függelékfüggelék
apericsífuapericsífu ◆ aperitifaperitif
aperitifuaperitifu ◆ aperitifaperitif ◆ előitalelőital
apíruapíru ◆ figyelemfelkeltésfigyelemfelkeltés ◆ megszerette-megszerette-
téstés ◆ tetszelgéstetszelgés ◆ tiltakozástiltakozás ◆ varázsvarázs ◆

vonzerővonzerő ◇ szekkuszuapíruszekkuszuapíru szexuálisszexuális vonz-vonz-
erőerő ◇ szekkuszuapíruszekkuszuapíru szexepilszexepil
apírubunapírubun ◆ tiltakozástiltakozás ◆ tiltakozó levéltiltakozó levél
apíruszuruapíruszuru ◆ elfogadtatelfogadtat 「Kare-va atarasii
keikaku-o apírusita.」 „Próbálta elfogadtatni az
új tervet.” ◆ felhívjafelhívja magáramagára aa figyelmetfigyelmet
「Kireina utagoedeapírusita.」 „Énekével felhívta
magára a figyelmet.” ◆ feszítfeszít 「Atarasiiszúcu-
o apírusita.」 „Feszített az új öltönyében.” ◆ il-il-
legetleget 「Cuma-va atarasiidoreszude dzsibunno
szugata-o ottoniapírusita.」 „A feleség illegette
magát a férje előtt az új ruhájában.” ◆ jelent-jelent-
kezikkezik 「Te-o ageteapírusita.」 „A kezével jelent-
kezett.” ◆ megszerettetmegszerettet 「Kare-va sinkaihac-
uno szeihin-o okjakuszamaniapírusita.」 „Próbál-
ta megszerettetni a vásárlókkal az újonnan kifej-
lesztett terméket.” ◆ tetszelegtetszeleg 「Atarasii jó-
fukude karesiniapírusijótosita.」 „Az új ruhájá-
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ban próbált tetszelegni a barátjának.” ◇ szonzai-szonzai-
oo apíruszuruapíruszuru fontoskodikfontoskodik 「Dórjóno hitori-
va icumo dzsibunno szonzai-o apírusiteiru.」 „Az
egyik kollégám állandóan fontoskodik.” ◇

szonzai-oszonzai-o apíruszuruapíruszuru jójó színbenszínben mutatko-mutatko-
zikzik 「Kanodzsoni jaszasii kotoba-o kakete
szonzai-o apírusita.」 „Kedves szavakkal, jó szín-
ben mutatkozik a nő előtt.”

apointoapointo ◆ előjegyzéselőjegyzés ◆ időpontidőpont
「Menszecunoapointo-o totta.」 „Elbeszélgetési
időpontot kaptam.”

apointomendoapointomendo ◆ előjegyzéselőjegyzés
apointomentoapointomento ◆ időpontidőpont
apointo-oapointo-o torutoru ◆ időpontotidőpontot foglalfoglal 「Den-
vade haisanoapointo-o totta.」 „Telefonon foglal-
tam időpontot a fogorvosnál.”

apokószoapokószo ◆ apoenzimapoenzim
apomikkuszuapomikkuszu ◆ apomixisapomixis
apomoruhineapomoruhine ◆ morfiummorfium
apopuraszutoapopuraszuto ◆ apoplasztapoplaszt
apoputósiszuapoputósiszu ◆ apoptózisapoptózis
aporoaporo ◆ ApollóApolló
aporoszúhaiaporoszúhai ◆ Apolló-kultuszApolló-kultusz
aposzutoroaposzutoro ◆ apostolapostol
aposzutorofíaposzutorofí ◆ aposztrófaposztróf
apotósiszuapotósiszu ◆ apoptózisapoptózis ◆ programozottprogramozott
sejthalálsejthalál
appá-kattoappá-katto ◆ felütésfelütés 「Bokusingu szensu-va
appákatto-o kuratta.」 „A bokszoló kapott egy fel-
ütést.” ◆ horogütéshorogütés 「Appákatto-o hanatta.」
„Adott egy horogütést.”

appakuappaku ◆ elnyomáselnyomás ◆ nyomásnyomás ◆ szorításszorítás
◇ kinszentekinikomatteirukotokinszentekinikomatteirukoto pénzzavarpénzzavar
「Tomodacsi-va imakinszentekini komatteiru.」
„A barátom pénzzavarba került.” ◇ szeisinte-szeisinte-
kiappakukiappaku lelkilelki nyomásnyomás 「Szeisintekiappaku-o
kandzsita.」 „Lelki nyomást éreztem.”

appakukanappakukan ◆ nyomásérzetnyomásérzet 「Muneno
appakukan-o kandzsita.」 „Nyomásérzetem volt a
mellemen.”

appakuszuruappakuszuru ◆ elnyomelnyom 「Szeifu-va sószúmin-
zokuno szeikacu-o appakusita.」 „Az állam el-
nyomta a nemzeti kisebbséget.” ◆ megcsappantmegcsappant
「Szeihinno kaisú-va kaisano rieki-o appakusi-
ta.」 „A visszahívások megcsappantották a válla-

lat nyereségét.” ◆ nyomnyom 「Dzsisinde tanaga ko-
varete kare-o appakusita.」 „A földrengéskor a
polc rádőlt, és nyomta.” ◆ súlykéntsúlyként nehezediknehezedik
rárá 「Kare-va szekininni appakuszareta.」 „Súly-
ként nehezedett rá a felelősség.” ◆ szorítszorít 「Sza-
pótága asi-o appakusita.」 „A fásli szorította a lá-
bát.”

appareappare ◆ bravóbravó 「Apparedattane!」 „Bravó,
szép volt!”

apparenaapparena ◆ csodáscsodás 「Apparena engi」 „csodás
előadás” ◆ dicséretesdicséretes 「Apparena furu mai」
„dicséretes viselkedés” ◆ hősieshősies 「Apparena ta-
takaiburidatta.」 „Hősiesen küzdött.” ◆ káprá-káprá-
zatoszatos 「Kareno apparena kószeki-o tataeta.」
„Dicsértem káprázatos eredményeit.”

appíruappíru ◆ figyelemfelkeltésfigyelemfelkeltés ◆ tiltakozástiltakozás
appuappu ◆ emelésemelés 「Csinginappu」 „béremelés” ◆

emelkedésemelkedés ◆ feltűzöttfeltűzött hajhaj 「Nagai kami-o
appuni jutta.」 „Feltűzte hosszú haját.” ◆ kontykonty
◆ közelképközelkép 「Appude totta sasin」 „közeli fel-
vétellel készült fotó” ◆ növelésnövelés 「Kóricuappu」
„hatékonyságnövelés” ◇ imédzsi-appuimédzsi-appu arculatarculat
javításajavítása 「Kigjónoimédzsiappu-o hakaru.」
„Javítja a vállalat arculatát.” ◇ kjúrjóappukjúrjóappu fize-fize-
tésemeléstésemelés 「Tensokude kjúrjóappu-o nerau.」
„Állásváltoztatással fizetésemelést szeretnék elér-
ni.” ◇ szupído-appuszupído-appu gyorsításgyorsítás ◇ baszuto-baszuto-
appuappu mellnagyobbításmellnagyobbítás ◇ bészu-appubészu-appu bér-bér-
fejlesztésfejlesztés ◇ reberu-appureberu-appu szintemelkedésszintemelkedés
◇ reberu-appureberu-appu színvonal-emelkedésszínvonal-emelkedés
appuappuappuappu ◆ fuldokolvafuldokolva 「Umideappuapputo-
mogaiteita.」 „Fuldokolva kapálózott a tenger-
ben.” ◆ levegő után kapkodvalevegő után kapkodva
appuappuszuruappuappuszuru ◆ fuldoklikfuldoklik 「Sakkindeappu-
appusiteiru.」 „Fuldoklik az adósságban.”

appucúdétoappucúdéto ◆ naprakészségnaprakészség
appucúdétonaappucúdétona ◆ divatosdivatos ◆ legfrissebblegfrissebb ◆

modernmodern ◆ naprakésznaprakész 「Appucúdétona dzsóhó-
o teikjószuru.」 „Naprakész információt ad.”

appudétoappudéto ◆ frissítésfrissítés
appudétoszuruappudétoszuru ◆ frissítfrissít
appudeucuszuappudeucuszu ◆ közelképetközelképet készítkészít 「Kano-
dzsono kao-o appude ucusita.」 „Közelképet ké-
szítettem a nő arcáról.”

appugurédoappugurédo ◆ feljavításfeljavítás
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appuniszuruappuniszuru ◆ felkötfelköt 「Kami-o appunisita.」
„Felkötötte a haját.” ◆ feltűzfeltűz 「Kami-o appuni-
sita.」 „Feltűzte a haját.”

appuraitopianoappuraitopiano ◆ pianínópianínó
appurikeappurike ◆ felvarrásfelvarrás ◆ felvarrófelvarró 「Kodomo-
nohankacsini uszaginoappurike-o cuketa.」 „A
gyerek zsebkendőjére felvarrtam egy nyulacskát.”
◆ rátűzésrátűzés
appuródoappuródo ◆ feltöltésfeltöltés
appuródoszuruappuródoszuru ◆ feltöltfeltölt 「Sasin-o intánetto-
niappuródosita.」 „Feltöltöttem a képet az inter-
netre.”

appuru-dzsúszuappuru-dzsúszu ◆ almaléalmalé
appuru-paiappuru-pai ◆ almás pitealmás pite
appu-sottoappu-sotto ◆ közelképközelkép
appuszuruappuszuru ◆ emelkedikemelkedik 「Kóricugaappusita.」
„Emelkedett a hatékonyság.” ◆ felrakfelrak 「Intánet-
toni sasin-o appusita.」 „Felraktam az internetre
egy képet.” ◆ feltöltfeltölt 「Intánettoni sasin-o ap-
pusita.」 „Feltöltöttem a képet az internetre.” ◆

kiposztolkiposztol 「Sasin-o intánettoniappusita.」 „Ki-
posztoltam egy fényképet az internetre.” ◆ meg-meg-
növelnövel 「Kaisa-va kjúrjó-o appusita.」 „A vállalat
megnövelte a fizetéseket.” ◇ bészu-appuszurubészu-appuszuru
fizetéstfizetést emelemel 「Bészuappuszuru kaisaga fuete-
iru.」 „Egyre több vállalat emel fizetést.”

apuriapuri ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ appapp ◆ applikációapplikáció ◇

deaikeiapurideaikeiapuri társkeresőtárskereső applikációapplikáció ◇

macscsingu-apurimacscsingu-apuri társkereső applikációtárskereső applikáció
apurikésonapurikéson ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ felhasználóifelhasználói
szoftverszoftver
apurikéson-szofutoapurikéson-szofuto ◆ felhasználóifelhasználói szoft-szoft-
verver
apurikottoapurikotto ◆ sárgabaracksárgabarack
apurócsiapurócsi ◆ megközelítésmegközelítés 「Mondaikaikecu-
e noapurócsi-o szagasiteiru.」 „Keresem a meg-
közelítést a probléma megoldásához.” ◆ nekifu-nekifu-
tástás ◆ nekifutónekifutó szakaszszakasz ◆ vezetővezető útút
「Konomanson-noapurócsi-va kireideszu.」 „A
társasházhoz vezető út szép.”

apurócsiszuruapurócsiszuru ◆ megközelítmegközelít 「Szonotémani-
dóapurócsiszurebaiika vakaranai.」 „Nem tudom,
hogyan közelíthetném meg a témát.”

apuródoapuródo ◆ feltöltésfeltöltés

araara ◆ durvadurva 「Arasigoto」 „durva munka” ◆

halaprólékhalaprólék ◆ hibahiba 「Hitono ara-o szagaszu.」
„Hibát keres az emberben.” ◆ korpakorpa ◆ nyersnyers
◇ arakaszegiszuruarakaszegiszuru megszedimegszedi magátmagát 「Szei-
dzsikano tomodacsi-va njúszacude arakaszegisi-
ta.」 „A politikus barátja közbeszerzéseken meg-
szedte magát.” ◇ arakaszegiszuruarakaszegiszuru halálrahalálra ke-ke-
resiresi magátmagát 「Inszaidá torihikide arakaszegisi-
ta.」 „Bennfentes ügyletekkel halálra kereste ma-
gát.” ◇ araganearagane nyersnyers ércérc ◇ araszagasiaraszagasi
gáncsoskodásgáncsoskodás ◇ araszagasi-oaraszagasi-o szuruszuru kákánkákán
isis csomótcsomót kereskeres 「Araszagasi-o szuru hito」
„kákán is csomót kereső ember” ◇ arasigotoarasigoto
durvadurva munkamunka ◇ arasigotoarasigoto embertipróembertipró mun-mun-
kaka ◇ aradzsiruaradzsiru halaprólékhalaprólék levesleves ◇ araszu-araszu-
dzsidzsi lényeglényeg 「Dzsikennoaraszudzsi-o szecume-
isita.」 „Összefoglaltam az eset lényegét.” ◇

araszudzsiaraszudzsi cselekménycselekmény 「Kono
sószecunoaraszudzsi-va nandeszuka?」 „Mi a cse-
lekménye ennek a regénynek?” ◇ aranamiaranami vi-vi-
harosharos hullámokhullámok ◇ aranamiaranami nehézségnehézség 「Jono
aranami-o kuguri nuketa.」 „Legyőzte az élet ne-
hézségeit.” ◇ aranuriaranuri alapozó festésalapozó festés
araara ◆ jajjaj 「Ara, dósitano?」 „Jaj, mi van ve-
led?” ◆ nahátnahát 「『Ara!』 Szenszei-va odoroite it-
ta.」 „Nahát! - csodálkozott a tanár.” ◆ óó 「Ara,
jaszasii katanee.」 „Ó, de kedves vagy!”

aráará ◆ AllahAllah
araarasiiaraarasii ◆ durvadurva 「Araarasii kotoba-o cukat-
ta.」 „Durva szavakat mondott.” ◆ felkorbá-felkorbá-
csoltcsolt 「Araarasii nami」 „felkorbácsolt hullá-
mok” ◆ vadvad 「Araarasii szeikaku」 „vad termé-
szet”

arabeszukuarabeszuku ◆ arabeszkarabeszk
arabiaarabia ◆ ArábiaArábia
arabiadzsinarabiadzsin ◆ arabarab
arabiagamuarabiagamu ◆ arabmézgaarabmézga
arabiagamunokiarabiagamunoki ◆ arabmézgafaarabmézgafa
arabiagoarabiago ◆ arab nyelvarab nyelv
arabia-gomuarabia-gomu ◆ gumiarábikumgumiarábikum
arabiakaiarabiakai ◆ Arab-tengerArab-tenger
arabia-kóhíarabia-kóhí ◆ arab kávéarab kávé
arabiamodzsiarabiamodzsi ◆ arab írásarab írás
arabian-gureihaundoarabian-gureihaundo ◆ arab agárarab agár
arabian-naitoarabian-naito ◆ Ezeregyéjszaka meséiEzeregyéjszaka meséi
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arabianoarabiano ◆ arabarab
arabiaszúdzsiarabiaszúdzsi ◆ arab számarab szám
arabiaumaarabiauma ◆ arab lóarab ló ◆ arab telivérarab telivér
arabikikomugiarabikikomugi ◆ búzadarabúzadara ◆ grízgríz
arabikinoarabikino ◆ durvadurva őrlésűőrlésű 「Arabikinokóhí」
„durva őrlésű kávé”

arabuarabu ◆ arabarab
arabudzsinarabudzsin ◆ arabarab
arabunoarabuno ◆ arabarab
araburenmeiaraburenmei ◆ ArabArab ÁllamokÁllamok LigájaLigája ◆ ArabArab
LigaLiga
arabusokokuarabusokoku ◆ arab országokarab országok
arabusucsókokurenpóarabusucsókokurenpó ◆ ArabArab EmírségekEmírségek ◆

Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek
aradateruaradateru ◆ súlyosbítsúlyosbít 「Iitai kotoo ivazuni,
koto-o aradatezuni szumaszeta.」 „Nem mond-
tam ki, amit akartam, hogy ne súlyosbítsam a
problémát.”

aradzsiruaradzsiru ◆ halaprólék leveshalaprólék leves
arafifuarafifu ◆ ötvenesötvenes 「Kanodzso-va arafifuda.」
„Ő egy ötvenes nő.”

arafóarafó ◆ negyvenesnegyvenes 「Kanodzso-va arafóda.」
„Ő egy negyvenes nő.”

araganearagane ◆ nyers ércnyers érc
aragauaragau ◆ ellenállellenáll 「Júvakuni aragau.」 „El-
lenáll a kísértésnek.” ◆ ellenszegülellenszegül 「Unmeini
aragauno-va mudada.」 „Hiábavaló dolog ellen-
szegülni a sorsunknak.”

aragimo-o hisiguaragimo-o hisigu ◆ megrémítmegrémít
aragimo-oaragimo-o nukunuku ◆ megrémítmegrémít 「Kaibucuni
aragimo-o nukareta.」 „A szörny megrémített.”

aragjóaragjó ◆ szigorúszigorú vallásgyakorlatvallásgyakorlat 「Szórjo-
va aragjó-o sita.」 „A szerzetes szigorú vallásgya-
korlatot végzett.”

arahitogamiarahitogami ◆ élő istenélő isten
arahitogamiarahitogami ◆ felségfelség
araiarai ◆ durvadurva 「Arai ori」 „durva szövés” ◆ fe-fe-
lületeslületes 「Sigotoga arai.」 „Felületes a munká-
ja.” ◆ szemcsésszemcsés 「Terebino gazóga arai.」 „A
tévé képe szemcsés.” ◇ amimegaaraiamimegaarai lazánlazán kö-kö-
tötttött 「Ami mega araiszétá」 „lazán kötött puló-
ver”

araiarai ◆ jegesjeges nyershalnyershal 「Koino araiga oisikat-
ta.」 „Finom volt a jeges nyersponty.” ◆ mosásmosás
◇ araigakikuaraigakiku moshatómosható 「Araiga kiku jófuku」
„mosható ruha” ◇ osiaraiosiarai nyomkodvanyomkodva mosásmosás
「Maszukuno osi arai」 „maszk nyomkodva mo-
sása” ◇ otearaiotearai mellékhelyiségmellékhelyiség 「Reszuto-
rande otearai-o szagasita.」 „Kerestem az étte-
remben a mellékhelyiséget.” ◇ mizuaraimizuarai tisztatiszta
vízzelvízzel mosásmosás ◇ mizuaraidekirumizuaraidekiru vízzelvízzel mos-mos-
hatóható 「Kono jófuku-va mizuarai dekiru.」 „Ez a
ruha vízzel mosható.”

araiarai ◆ durvadurva 「Arai kotoba」 „durva szavak”
◆ féktelenféktelen 「Kare-va kanezukaiga arai.」 „Fék-
telenül szórja a pénzt.” ◆ hevesheves 「Arai nami」
„heves hullámverés” ◆ szilajszilaj 「Arai kisóno ko-
uma」 „szilaj csikó” ◆ vadvad 「Arai kisóno hito」
„vad természetű ember” ◇ ikigaaraiikigaarai nehezennehezen
lélegziklélegzik ◇ kanezukaigaaraikanezukaigaarai költekezőköltekező
「Kanezukaiga arai hito」 „költekező ember” ◇

kigaaraikigaarai megbokrosodikmegbokrosodik 「Kono uma-va kiga
arai.」 „Ez a ló könnyen megbokrosodik.” ◇ ki-ki-
gaaraigaarai ingerlékenyingerlékeny 「Kiga arai otoko」 „in-
gerlékeny pasi” ◇ kokjúgaaraikokjúgaarai zihálzihál 「Bjónin-
no kokjúga arakatta.」 „A beteg zihált.” ◇ hana-hana-
ikigaaraiikigaarai lelkeslelkes ◇ hanaikigaaraihanaikigaarai magabiz-magabiz-
tostos 「Hanaikiga arai hito」 „magabiztos ember”
◇ hitozukaigaaraihitozukaigaarai nemnem kímélkímél 「Kono kaisa-
va hitozukaiga arai.」 „Ez a vállalat nem kíméli az
embereket.” ◇ fúhanoaraifúhanoarai háborgóháborgó 「Fúhano
arai umi」 „háborgó tenger”

araibaaraiba ◆ mosakodóhelymosakodóhely ◆ mosdóhelymosdóhely ◆ mo-mo-
sogatóhelysogatóhely ◆ mosóhelymosóhely
araidasiaraidasi ◆ kimosáskimosás
araidaszuaraidaszu ◆ kiderítkiderít 「Keiszacu-va han-nin-o
arai dasita.」 „A rendőrség kiderítette, ki volt a
tettes.”

araigakikuaraigakiku ◆ moshatómosható 「Araiga kiku jófuku」
„mosható ruha”

araigumaaraiguma ◆ mosómedvemosómedve
araimonoaraimono ◆ mosatlanmosatlan 「Arai monogatamatte-
iru.」 „Felgyülemlett a mosatlan.” ◆ mosnivalómosnivaló
◆ mosogatnivalómosogatnivaló ◆ szennyesszennyes
arainagasiarainagasi ◆ lemosáslemosás ◆ öblítésöblítés
arainagaszeruarainagaszeru ◆ lemoshatólemosható
arainagaszuarainagaszu ◆ kimoskimos 「Ame-va
konkurítokaraszemento-o arai nagasita.」 „Az eső
kimosta a betonból a cementet.” ◆ lemoslemos 「Ku-
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cukara doro-o arai nagasita.」 „A cipőjéről lemos-
ta a sarat.” ◆ leöblítleöblít 「Koppukara nokotta
szenzai-o arai nagasita.」 „A poharakról leöblí-
tettem a maradék mosogatószert.” ◆ öblítöblít
「Konotoire-va sórjóno mizude arai nagaszu.」
„Ez a vécé kevés vízzel öblít.”

arainaoszuarainaoszu ◆ újraújra megvizsgálmegvizsgál 「Kokuszai-
hóno kantenkara, szorerano mondai-o arai nao-
sita.」 „A nemzetközi jogot figyelembe véve, újra
megvizsgáltuk az ügyeket.” ◆ újramosújramos 「Hosite-
atta szentakumonoga ocsitesimattanode arai nao-
sita.」 „Újramostam a ruhát, mert leesett a szárí-
tókötélről.”

araiotoszuaraiotoszu ◆ lemoslemos 「Tekarapenki-o arai oto-
sita.」 „Lemosta a festéket a kezéről.”

araiszoaraiszo ◆ hullámhullám verteverte tengerparttengerpart ◆ szik-szik-
lás tengerpartlás tengerpart
araitatenoaraitateno ◆ frissenfrissen mosottmosott 「Araitatenosí-
cu」 „frissen mosott lepedő”

araizaraiaraizarai ◆ egytőlegytől egyigegyig 「Mocsi mono-o
araizarai sicsini ireta.」 „Egytől egyig mindenét
elzálogosította.” ◆ mindentmindent 「Araizaraibucsima-
keta.」 „Mindent kitálaltam.”

araizarasinoaraizarasino ◆ agyonmosottagyonmosott 「Arai zarasi-
nodzsípan」 „agyonmosott farmer”

arajasikiarajasiki ◆ álaja-vidzsnyánaálaja-vidzsnyána ◆ nyolcadiknyolcadik
tudatosságtudatosság ◆ tárház-tudattárház-tudat
arajuruarajuru ◆ mindegyikmindegyik 「Arajuru sicumonni ko-
taeta.」 „Mindegyik kérdésre válaszolt.” ◆ min-min-
denden 「Arajuru hóhó-o kusisita.」 „Minden mód-
szert megpróbáltam.” ◆ mindenminden egyesegyes 「Ara-
juru tatemono-va sincsikudatta.」 „Minden egyes
épület új volt.” ◆ mindenfélemindenféle 「Arajuru sudan-
o totta.」 „Mindenféle eszközhöz nyúlt.” ◆ szer-szer-
teágazóteágazó 「Kono kigjó-va arajuru dzsigjóni tori
kundeiru.」 „A vállalat szerteágazó tevékenységet
folytat.”

arajuruhómendearajuruhómende ◆ mindenfelőlmindenfelől
arajurusudandearajurusudande ◆ mindenféleképpenmindenféleképpen 「Ara-
juru sudandenedzsittaga, futa-va torenakatta.」
„Mindenféleképpen próbáltam, de nem tudtam le-
csavarni a fedelet.”

arajurusuruinoarajurusuruino ◆ mindenfélemindenféle 「Arajuru suru-
ino tabe mono-o kucsinisitakotogaaru.」 „Min-
denféle ételt megkóstoltam már.”

arajurutendearajurutende ◆ minden tekintetbenminden tekintetben

arakadzsimearakadzsime ◆ előreelőre 「Kaigino sirjó-o araka-
dzsime jóisita.」 „Előre összegyűjtöttem az anya-
got az értekezlethez.” ◆ előreelőre isis 「Arakadzsime
gorjósókudaszai.」 „Előre is köszönöm a megér-
tését!” ◆ előzetesenelőzetesen 「Arakadzsime szubeteno-
téburuni iszugaaruka tasikameta.」 „Előzetesen
meggyőződött arról, hogy minden asztalnál van
szék.”

arakanarakan ◆ arhatarhat ◆ buddhista gyakorlóbuddhista gyakorló
arakarutoarakaruto ◆ szabadon választott ételszabadon választott étel
arakaszegiszuruarakaszegiszuru ◆ bezsebelbezsebel 「Hitobito-o
damasite bódaina kingaku-o arakaszegisita.」 „Az
embereket megtévesztve óriási összeget zsebelt
be.” ◆ halálrahalálra keresikeresi magátmagát 「Inszaidá to-
rihikide arakaszegisita.」 „Bennfentes ügyletek-
kel halálra kereste magát.” ◆ megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsikano tomodacsi-va njúszacude araka-
szegisita.」 „A politikus barátja közbeszerzéseken
megszedte magát.”

arakataarakata ◆ nagyjábólnagyjából 「Kekka-va arakata jo-
szódekiteita.」 „Nagyjából erre számítottam.” ◆

szinteszinte 「Ki-va arakata ha-o otositeimaszu.」
„Szinte az össze levél lehullott a fákról.”

arakavakuarakavaku ◆ Arakava kerületArakava kerület
arakezuriarakezuri ◆ elnagyoláselnagyolás ◆ kidolgozatlan-kidolgozatlan-
ságság ◆ nagyolásnagyolás
arakezuribaitoarakezuribaito ◆ nagyoló esztergakésnagyoló esztergakés
arakezurinaarakezurina ◆ elnagyoltelnagyolt ◆ éretlenéretlen 「Ara-
kezurina szensu」 „éretlen sportoló” ◆ kidolgo-kidolgo-
zatlanzatlan 「Arakezurina szakubun」 „kidolgozat-
lan fogalmazás” ◆ vázlatosvázlatos 「Arakezurina szó-
an」 „vázlatos javaslat”

arakezurinomiarakezurinomi ◆ nagyolóvésőnagyolóvéső
arakezuriszuruarakezuriszuru ◆ nagyolnagyol 「Arakezurisita mo-
kuzai」 „nagyolt famunka”

arakidonszanarakidonszan ◆ arachidonsavarachidonsav
arakureotokoarakureotoko ◆ keménykötésű férfikeménykötésű férfi
arakuresigotoarakuresigoto ◆ kemény munkakemény munka
arakuretaarakureta ◆ durvadurva ◆ keménykemény ◆ keménykö-keménykö-
tésűtésű
aramaaaramaa ◆ nicsaknicsak 「Aramaa hiszasiburi.」 „Ni-
csak, kit látnak szemeim!”

aramasiaramasi ◆ cselekménycselekmény 「Eiganoaramasi-o
szecumeisita.」 „Elmagyaráztam a film cselekmé-
nyét.” ◆ körvonalkörvonal 「Sotokuzeino kaiszeinoara-
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masiga kókaiszareta.」 „Ismertették az új jöve-
delemadó körvonalait.” ◆ lényeglényeg 「Karega itta
kotonoaramasi-o rikaisita.」 „A lényegét értettem
annak, amit mondott.” ◆ nagyjábólnagyjából 「Sigoto-va
aramasi ovatta.」 „Nagyjából befejeztem a mun-
kát.”

aramearame ◆ aramearame ◆ arame algaarame alga
aramonoaramono ◆ háztartásiháztartási cikkcikk ◆ háztartásiháztartási
eszközeszköz
aramonojaaramonoja ◆ háztartási boltháztartási bolt
arámuarámu ◆ ébresztőóraébresztőóra ◆ riadóriadó ◆ riasztásriasztás ◆

riasztóriasztó
arámu-ranpuarámu-ranpu ◆ riasztólámpariasztólámpa
aramusaaramusa ◆ fenegyerekfenegyerek ◆ vérengző harcosvérengző harcos
arámu-siszutemuarámu-siszutemu ◆ riasztórendszerriasztórendszer
aranamiaranami ◆ nehézségnehézség 「Jono aranami-o kuguri
nuketa.」 „Legyőzte az élet nehézségeit.” ◆ viha-viha-
ros hullámokros hullámok
aranavaaranava ◆ vastag kötélvastag kötél
araninaranin ◆ alaninalanin ◇ feniruaraninfeniruaranin fenil-alaninfenil-alanin
arankagirinoarankagirino ◆ amennyiamennyi csakcsak vanvan ◆ mindenminden
「Aran kagirino csikara-o dasite tatakatta.」
„Minden erőmmel küzdöttem.” ◆ összesösszes 「Aran
kagirino okane-o tósisita.」 „Befektettem az
összes pénzemet.”

arankagirinocsikara-oarankagirinocsikara-o mottemotte ◆ mindenminden ere-ere-
jétjét megfeszítvemegfeszítve 「Aran kagirino csikara-o
mottedoa-o maeni osita.」 „Minden erejét megfe-
szítve nyomta befelé az ajtót.”

arankagirinokoedearankagirinokoede ◆ torkaszakadtábóltorkaszakadtából
「Aran kagirino koede szakebimasita.」 „Torkom
szakadtából ordítottam.”

aranoarano ◆ pusztapuszta
aranuaranu ◆ alaptalanalaptalan 「Aranu uvasza-o taterare-
ta.」 „Alaptalan pletykát mondanak rólam.” ◆

meglepőmeglepő 「Aranu tokorokara kinokoga haete-
ita.」 „Meglepő helyről nőtt ki a gomba.” ◆ nemnem
kellettkellett volnavolna 「Aranu koto-o ittesimatta.」
„Olyat mondtam, amit nem kellett volna.” ◆

rosszrossz 「Aranu hó-o miteita.」 „Rossz irányba
nézett.” ◆ semmisemmi 「Aranu hó-o mitejatta.」 „A
semmibe néztem.”

aranuriaranuri ◆ alapozó festésalapozó festés
arappoiarappoi ◆ durvadurva 「Arappoi kotobazukai」
„durva beszéd”

arappokuarappoku ◆ durvándurván
ararageruararageru ◆ keményítkeményít 「Kotoba-o ararage-
ta.」 „Keményebb szavakat használt.” ◇ koe-okoe-o
ararageruararageru felemelifelemeli aa hangjáthangját 「Csicsi-va
koe-o ararageta.」 „Az apa felemelte a hangját.”

ararearare ◆ apróapró darabdarab 「Nindzsin-o arareni kit-
ta.」 „Apróra vágtam a sárgarépát.” ◆ apróapró
pöttypötty 「Arare mojó」 „apró pöttyös minta” ◆

jégesőjégeső 「Ararega futteita.」 „Jégeső esett.” ◆

jégverésjégverés ◆ zizizizi ◇ hinaararehinaarare zizizizi
araremocsiararemocsi ◆ zizizizi
araremonaiararemonai ◆ gyalázatosgyalázatos 「Ano dzsoszei-va
araremonai szugatadatta.」 „Az a nő gyalázatosan
nézett ki.” ◆ illetlenilletlen 「Araremonai kakkóde szu-
vatteita.」 „Illetlen módon ült.”

arariarari ◆ bruttó nyereségbruttó nyereség
arariricuarariricu ◆ bruttó nyereségrátabruttó nyereségráta
ararjódzsiararjódzsi ◆ drasztikusdrasztikus gyógymódgyógymód ◆ durvadurva
beavatkozásbeavatkozás 「Kandzsani ararjódzsi-o hodo-
kosita.」 „Durva beavatkozást hajtottak végre a
betegen.”

arasiarasi ◆ özönözön 「Sószanno arasidatta.」 „Dicsé-
retek özönét kapta.” ◆ viharvihar 「Arasiga fuki ar-
eru」 „Tombol a vihar.” ◆ zivatarzivatar 「Arasiga ki-
ta.」 „Itt a zivatar.” ◇ dzsikiarasidzsikiarasi mágnesesmágneses
viharvihar ◇ szunaarasiszunaarasi homokviharhomokvihar ◇ szuna-szuna-
arasiarasi hangyáshangyás képkép ◇ jovanoarasijovanoarasi éjféliéjféli vi-vi-
harhar
arasiarasi ◆ betörésbetörés ◆ feltörésfeltörés 「Iearasi」 „lakás
feltörése” ◇ sadzsóarasisadzsóarasi kocsifeltöréskocsifeltörés
arasigotoarasigoto ◆ durvadurva munkamunka ◆ embertipróembertipró
munkamunka ◆ nehéz munkanehéz munka
arasinoarasino ◆ zivataroszivataros 「Arasino tenkidatta.」
„Zivataros idő volt.”

arasinojónaarasinojóna ◆ viharosviharos
arasinojóniarasinojóni ◆ viharosanviharosan
araszáaraszá ◆ harmincasharmincas 「Kanodzso-va arafóda.」
„Ő egy harmincas nő.”

araszagasiaraszagasi ◆ gáncsoskodásgáncsoskodás
araszagasi-oaraszagasi-o szuruszuru ◆ kákánkákán isis csomótcsomót ke-ke-
resres 「Araszagasi-o szuru hito」 „kákán is csomót
kereső ember”

araszoiaraszoi ◆ harcharc ◆ versenyverseny 「Icsii-o megutte
araszotteiru.」 „Az első helyezésért folyik a ver-
seny.” ◆ viszályviszály 「Iszan-o megutte kodomota-
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csino aidani araszoiga okita.」 „A gyerekek között
viszály volt az örökség miatt.” ◇ iszan-araszoiiszan-araszoi
örökösödésiörökösödési vitavita ◇ kagjúkakudzsónoara-kagjúkakudzsónoara-
szoiszoi jelentéktelenjelentéktelen harcharc ◇ kenrjokuaraszoikenrjokuaraszoi
hatalmihatalmi harcharc 「Sanaino kenrjokuaraszoikara
orita.」 „Kiléptem a cégen belüli hatalmi harc-
ból.” ◇ kocunikunoaraszoikocunikunoaraszoi családicsaládi vitavita ◇

kocunikunoaraszoikocunikunoaraszoi rokonokrokonok közöttiközötti vi-vi-
szályszály ◇ szaikaiaraszoiszaikaiaraszoi versengésversengés azaz utol-utol-
sósó helyérthelyért ◇ szeiken-araszoiszeiken-araszoi hatalmihatalmi harcharc
◇ szeirjokuaraszoiszeirjokuaraszoi hatalmihatalmi harcharc ◇ nava-nava-
bariaraszoibariaraszoi területiterületi viszályviszály ◇ júsóaraszoijúsóaraszoi
küzdelemküzdelem aa bajnokibajnoki címértcímért ◇ rjódoaraszoirjódoaraszoi
területi vitaterületi vita
araszoigotoaraszoigoto ◆ viszályviszály
araszoinotane-o makuaraszoinotane-o maku ◆ vitát szítvitát szít
araszouaraszou ◆ civakodikcivakodik 「Docsiraga tadasiinoka-
o araszotteita.」 „Azon civakodtak, hogy kinek
van igaza.” ◆ küzdküzd 「Sojúken-o megutte hóteide
araszotteita.」 „Bíróságon küzdöttek a tulajdon-
jogért.” ◆ versengverseng 「Szensutacsi-va icsii-o ara-
szotta.」 „A sportolók az első helyért versengtek.”
◆ versenyezversenyez 「Kai monokjaku-va araszotte
varibikisóhin-o katta.」 „A vevők egymással ver-
senyezve kapkodták el a leértékelt árt.” ◆ ver-ver-
senyziksenyzik 「Szensutacsi-va araszotteita.」 „A ver-
senyzők versenyeztek.” ◆ veszekszikveszekszik 「Kjódai-
va iszan-o araszotteita.」 „A testvérek az örök-
ségen veszekedtek.” ◆ vitázikvitázik 「Sokoku-va
rjódoken-o araszotteita.」 „Az országok a területi
jogokon vitáztak.” ◇ iiaraszouiiaraszou vitatkozikvitatkozik
「Ikenga sótocusite ii araszotta.」 „Ütközött a vé-
leményünk, és vitatkoztunk.” ◇ iiaraszouiiaraszou ve-ve-
szekedikszekedik 「Cumato hidari-e magaruka migi-e
magarukade ii araszotta.」 „A feleségemmel azon
veszekedtünk, hogy balra vagy jobbra kell-e for-
dulni.” ◇ icsini-oicsini-o araszouaraszou elsőelső helyérthelyért ver-ver-
sengseng 「Karera-va szekaide icsini-o araszottei-
ru.」 „Az első helyért versengenek a világ porond-
ján.” ◇ icsini-oicsini-o araszouaraszou elsőkelsők közöttközött vanvan
「Kore-va icsini-o araszou ninkisóhinda.」 „Ez a
termék népszerűségben az elsők között van.” ◇

icsini-oicsini-o araszouaraszou legkiválóbbaklegkiválóbbak közöttközött vanvan
「Kono rjóri-va icsini-o araszoukurai oisii.」 „Ez
az étel ízben a legkiválóbbak között van.” ◇

ikkoku-oikkoku-o araszouaraszou versenytversenyt futfut azaz idővelidővel
「Kjúdzsotai-va ikkoku-o araszotta.」 „A mentő-
osztag versenyt futott az idővel.” ◇ kokubjaku-kokubjaku-
oo araszouaraszou vitatkozik,vitatkozik, kinekkinek vanvan igazaigaza ◇

szunkoku-oszunkoku-o araszouaraszou versenytversenyt futfut azaz idővelidővel

「Szunkoku-o araszotte dzsinkókokjú-o hodoko-
sita.」 „Az idővel versenyt futva adta a mestersé-
ges légzést.” ◇ szunbjószunbjó pillanatpillanat ◇ csihaara-csihaara-
szoenaiszoenai alma nem esik messze a fájátólalma nem esik messze a fájától
araszouhitoaraszouhito ◆ versenyzőversenyző
araszuaraszu ◆ betörbetör 「Ie-va araszareta.」 „Betörtek
a lakásomba.” ◆ dúldúl 「Kuni-va nagai aidatekini
araszareta.」 „Az ellenség sok éven át dúlta az or-
szágot.” ◆ feldúlfeldúl 「Kuma-va niva-o arasita.」 „A
medve feldúlta a kertet.” ◆ kirámolkirámol 「Heja-va
araszareta.」 „Kirámolták a lakásomat.” ◆ meg-meg-
bolygatbolygat 「Sorui-o szagaszótoszubeteno
hikidasi-o arasita.」 „Minden fiókot megbolygat-
tam, amikor az iratot kerestem.” ◇ kuiaraszukuiaraszu
megdézsmálmegdézsmál 「Kuma-va hatakenomeron-o kui
arasita.」 „A medve megdézsmálta a dinnyét a
földeken.”

araszudzsiaraszudzsi ◆ cselekménycselekmény 「Kono
sószecunoaraszudzsi-va nandeszuka?」 „Mi a cse-
lekménye ennek a regénynek?” ◆ lényeglényeg
「Dzsikennoaraszudzsi-o szecumeisita.」 „Össze-
foglaltam az eset lényegét.”

araszukotoaraszukoto ◆ dúlásdúlás
aratakanaaratakana ◆ mágikusmágikus erejűerejű ◇ kóken-kóken-
aratakanaaratakana csodatevőcsodatevő 「Kókenaratakana ku-
szuri」 „csodatevő gyógyszer” ◇ reigen-reigen-
aratakanaaratakana csodatevőcsodatevő 「Reigenaratakana ku-
szuri」 „csodatevő gyógyszer”

aratamaruaratamaru ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Aratamatteiru
fun-ikidatta.」 „Feszélyezett volt a légkör.” ◆

megjavulmegjavul 「Kareno kódóga aratamatta.」 „Meg-
javult a viselkedése.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Otótono
róhiguszega aratamatta.」 „Az öcsém megszaba-
dult költekező szokásától.” ◆ megújulmegújul 「Njúsi-
szeidoga aratamatta.」 „A felvételi vizsgarendszer
megújult.” ◇ aratamattaaratamatta hivataloshivatalos 「Ara-
tamatta katacside ringokuni renrakusita.」 „Hi-
vatalos formában megkeresték a szomszédos or-
szágot.” ◇ tosigaaratamarutosigaaratamaru újúj évév kezdődikkezdődik
「Tosiga aratamatte, szugita tosi-o furi kaetta.」
„Az új év kezdetével visszatekintettem az óévre.”

aratamattaaratamatta ◆ hivataloshivatalos 「Aratamatta kata-
cside ringokuni renrakusita.」 „Hivatalos formá-
ban megkeresték a szomszédos országot.”

aratameruaratameru ◆ ellenőrizellenőriz 「Sasó-va kippu-o ara-
tameta.」 „A kalauz ellenőrizte a jegyeket.” ◆ ja-ja-
vítvít 「Kare-va okonai-o aratameta.」 „Javított a
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viselkedésén.” ◆ kezelkezel 「Sasó-va kippu-o ara-
tameta.」 „A kalauz kezelte a jegyeket.” ◆ kija-kija-
vítvít 「Macsigai-o aratameta.」 „Kijavította a hi-
bákat.” ◆ leellenőrizleellenőriz 「Ninzú-o aratameta.」
„Leellenőrizte a létszámot.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Akusú-o aratameta.」 „Megszabadult a rossz
szokástól.” ◆ megújítmegújít 「Keijaku-o aratameta.」
„Megújította a szerződést.” ◇ ajamacsi-oajamacsi-o ara-ara-
tamerutameru kiköszörülikiköszörüli aa csorbátcsorbát ◇ ifuku-oifuku-o ara-ara-
tamerutameru kiöltözikkiöltözik 「Sukugakaini ifuku-o ara-
tameta.」 „Kiöltöztem az ünnepséghez.” ◇ ka-ka-
kiaratamerukiaratameru újraírújraír 「Tegami-o kaki aratame-
ta.」 „Újraírtam a levelet.” ◇ kikai-okikai-o aratameruaratameru
másmás alkalmatalkalmat kereskeres 「Szorenicuite-va kikai-
o aratamete gohókokusimaszu.」 „Egy más alka-
lommal beszámolunk erről.” ◇ hi-ohi-o aratameruaratameru
napotnapot megváltoztatmegváltoztat 「Kakino tóri eigjóbi-o
aratameszaszete itadakimaszu.」 „Alábbiak sze-
rint változtattuk meg a nyitvatartási napokat.”

aratametearatamete ◆ ismételtenismételten 「Aratamete onrei
mósi agemaszu.」 „Ismételten köszönetet szeret-
nék mondani mindenkinek!” ◆ továbbitovábbi 「Ara-
tamete csúiga hicujódeszu.」 „További figyelem
szükséges.” ◆ újfentújfent 「Szono kuni-va aratamete
hinanszareta.」 „Újfent elmarasztalták az orszá-
got.” ◆ újraújra 「Csisikigadon-nani
szukunaikatoiukoto-o aratamete kandzsita.」
„Újra éreztem, hogy mennyire keveset tudok.”

aratanaaratana ◆ továbbitovábbi 「Aratana ginó-o minicu-
keta.」 „További szakmákat tanult.” ◆ újabbújabb
「Aratana sókoga ukabi agatta.」 „Újabb bizonyí-
tékok merültek fel.”

arataniaratani ◆ újraújra 「Aratani kotobano benkjó-o
hadzsimeta.」 „Újrakezdtem a nyelvtanulást.”

arataninaruarataninaru ◆ felújulfelújul 「Joszóiga arataninatta-
depáto」 „felújított áruház”

arataniszuruarataniszuru ◆ megerősítmegerősít 「Kin-enno kecui-
o aratanisita.」 „Megerősítettem az elhatározáso-
mat, hogy leszokok a dohányzásról.” ◆ megújítmegújít
「Heiva-e no omoi-o aratanisita.」 „Megújítot-
tam elkötelezettségemet a béke iránt.” ◆ újraújra át-át-
érezérez 「Izoku-va oszósikide kanasimi-o aratanis-
ita.」 „A hozzátartózók a temetésen újra átérez-
ték a szomorúságot.” ◇ ninsiki-oninsiki-o arataniszuruarataniszuru
másmás szemmelszemmel néznéz 「Oja-o jaszasiku kaigoszuru
szugata-o mite kare-e no ninsiki-o aratanisita.」
„Miután láttam, hogyan ápolja szüleit, más szem-
mel néztem rá.”

aratearate ◆ újúj emberember 「Arateno szensu」 „új ver-
senyző” ◆ újúj módszermódszer 「Arateno szagi」 „új
módszerű csalás” ◆ újoncújonc
arauarau ◆ derítderít 「Kokoro-o arau kotoba」 „szívde-
rítő szavak” ◆ elmoselmos 「Sokki-o aratta.」 „Elmos-
tam az edényeket.” ◆ elmosogatelmosogat 「Sokki-o arat-
ta.」 „Elmosogattam az evőeszközöket.” ◆ fel-fel-
mosmos 「Jukanotairu-o aratta.」 „Felmostam a kö-
vet.” ◆ kiderítkiderít 「Ajasii otokono kako-o aratta.」
„Kiderítettem a múltját a gyanús embernek.” ◆

kipucolkipucol 「Toire-o aratta.」 „Kipucoltam a vécét.”
◆ lemoslemos 「Kuruma-o aratta.」 „Lemostam a ko-
csit.” ◆ megmosmegmos 「Te-o aratta.」 „Megmostam a
kezem.” ◆ mosmos 「Szétá-o icumo tede aratteiru.」
„A pulóvert mindig kézzel mosom.” ◆ mosogatmosogat
「Oszara-o aratteiru.」 „Mosogatom a tányéro-
kat.” ◆ pucolpucol 「Mado-o aratteita.」 „Ablakot pu-
coltam.” ◆ tisztíttisztít 「Mado-o arau.」 „Ablakot
tisztít.” ◇ asi-oasi-o arauarau leszámolleszámol 「Hanzaikara
asi-o aratta.」 „Leszámolt a bűnözői életével.” ◇

asi-oasi-o arauarau szakítszakít aa múltjávalmúltjával 「Gótó-va asi-
o aratta.」 „A rabló szakított a múltjával.” ◇ asi-asi-
oo arauarau felhagyfelhagy 「Szurikara asi-o aratta.」 „Fel-
hagyott a zsebtolvajlással.” ◇ atama-oatama-o arauarau fe-fe-
jetjet mosmos 「Atama-o aratta.」 „Fejet mostam.” ◇

karada-okarada-o arauarau mosakszikmosakszik 「Kare-va karada-o
aratteiru.」 „Mosakszik.” ◇ karada-okarada-o arauarau mo-mo-
sakodiksakodik 「Szenmenkide karada-o aratta.」 „La-
vórban mosakodtam.” ◇ zattoarauzattoarau kiöblítkiöblít
「Guraszu-o zatto aratta.」 „Kiöblítettem a po-
harakat.” ◇ szudzsó-oszudzsó-o arauarau átvilágítátvilágít
「Hószekija-va dzsúgjóinzen-inno szudzsó-o
aratta.」 „Az ékszerbolt az összes dolgozóját átvi-
lágította.” ◇ csidecsi-ocsidecsi-o arauarau sajátsaját vérevére ellenellen
harcolharcol ◇ csidecsi-ocsidecsi-o arauarau erőszakraerőszakra erő-erő-
szakkalszakkal válaszolválaszol ◇ teineiniarauteineiniarau alaposanalaposan
megmosmegmos 「Okome-o teineini aratta.」 „Alaposan
megmostam a rizst.” ◇ teineiniarauteineiniarau átmosátmos
「Bjóninno karada-o teineini aratta.」 „Átmos-
tam a beteg testét.” ◇ varadearauvaradearau lecsutakollecsutakol
「Uma-o varade aratta.」 „Lecsutakolta a lovat.”

araumaarauma ◆ szilaj lószilaj ló
araumiaraumi ◆ háborgó tengerháborgó tenger
aravanaaravana ◆ csupaszcsupasz 「Aravana ude」 „csupasz
kar” ◆ fedetlenfedetlen 「Szenakagaaravanadoreszu」
„fedetlen hátú ruha” ◆ kilátszikkilátszik ◆ leplezetlenleplezetlen
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aravaniaravani ◆ leplezetlenülleplezetlenül
「Dószeiaisadearukoto-o aravani kokuhakusi-
ta.」 „Leplezetlenül vállalta, hogy homoszexuá-
lis.” ◆ nyíltannyíltan
aravaninaruaravaninaru ◆ kilátszódikkilátszódik 「Oheszoga arava-
ninaru jófuku-o kiteita.」 „Olyan ruhát vett fel,
amiből kilátszódott a köldöke.” ◆ lelepleződiklelepleződik
「Szagiga aravaninatta.」 „Lelepleződött a csa-
lás.” ◆ nyilvánvalóvá váliknyilvánvalóvá válik
aravaniszuruaravaniszuru ◆ csupaszoncsupaszon hagyhagy 「Nino ude-
o aravanisita.」 „Csupaszon hagyta a felkarját.”
◆ érzékeltetérzékeltet 「Don-nani hara-o tateteiruka-o
aravanisita.」 „Érzékeltette, hogy mennyire ha-
ragszik.” ◆ fedetlenülfedetlenül hagyhagy 「Teno kizu-o ara-
vanisiteiru.」 „Fedetlenül hagyja a sebet a kezén.”

aravarearavare ◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás 「Szubete-va kok-
orono aravaredearu.」 „Minden a lélek megnyil-
vánulása.”

aravareruaravareru ◆ előtűnikelőtűnik 「Tocuzenhitoga aravar-
eta.」 „Egyszer csak előtűnt egy ember.” ◆ fel-fel-
bukkanbukkan 「Umino kanatani siroi hoga aravar-
eta.」 „A távolban felbukkant egy fehér vitorla.” ◆

feltárulfeltárul 「Atarasii szekaiga aravareta.」 „Feltá-
rult egy új világ.” ◆ feltűnikfeltűnik 「Zecumecusitato
omovareta dóbucuga aravareta.」 „Feltűnt egy ki-
haltnak hitt állat.” ◆ jelentkezikjelentkezik 「Buhinno
kókango-va onadzsi fucsóga aravarenakatta.」
„Az alkatrész cseréje után a hiba nem jelentke-
zett.” ◆ kiderülkiderül 「Akudzsiga aravareta.」 „Ki-
derült a gazemberség.” ◆ látsziklátszik 「Uszoga kao-
ni aravareru.」 „Látszik az arcán, hogy hazudik.”
◆ lelepleződiklelepleződik 「Gaikarón-no szagiga aravar-
eta.」 „Lelepleződött a devizahiteles csalás.” ◆

megjelenikmegjelenik 「Kasuzen-inga akafucsi meganede
aravareta.」 „Minden énekes piros keretes szem-
üvegben jelent meg.” ◆ meglátszikmeglátszik 「Kucúga
kaoni aravareta.」 „Meglátszott az arcán, hogy
szenvedett.” ◆ megmutatkozikmegmutatkozik 「Kinben-va
szeiszekinimo aravareru.」 „Jegyeiben is megmu-
tatkozik a szorgalma.” ◆ megnyilvánulmegnyilvánul 「Kano-
dzsono aidzsóga rjórinimo aravareteiru.」 „Szere-
tete főzött ételeiben is megnyilvánul.” ◆ mutat-mutat-
kozikkozik 「Padzsamade micsini aravarerunante gjó-
giga varui.」 „Nem illik az utcán pizsamában mu-
tatkozni.” ◇ szaszszótoaravareruszaszszótoaravareru odapat-odapat-
tantan 「Szaszszóto aravareta szeinen-va bebíká-o
baszukara orositekureta.」 „Odapattant egy fia-
talember, és segített levenni a buszról a babako-

csit.” ◇ szuiszeinogotokuaravareruszuiszeinogotokuaravareru üstö-üstö-
köskéntkösként jelenikjelenik megmeg 「Szuiszeinogotoku ara-
vare, szuiszeinogotoku kieru.」 „Üstökösként je-
lenik meg és tűnik el.” ◇ nuttoaravarerunuttoaravareru hir-hir-
telentelen kibújikkibújik 「Mogura-va cucsikaranutto ara-
vareta.」 „Hirtelen kibújt a földből egy vakond.”
◇ nuttoaravarerunuttoaravareru hirtelenhirtelen előbukkanelőbukkan
「Keiszacu-va monokagekaranutto aravareta.」
„A leshelyéről hirtelen előbukkant egy rendőr.” ◇

juraritoaravarerujuraritoaravareru belibbenbelibben 「Júrei-va doa-
karajurarito aravareta.」 „A kísértet belibbent az
ajtón.” ◇ juraritoaravarerujuraritoaravareru libbenlibben
「Jopparai-va kurumano maenijurarito aravar-
eta.」 „Egy részeg ember libbent a kocsi elé.”

aravaruaravaru ◆ megjelenikmegjelenik
aravaszuaravaszu ◆ ábrázolábrázol 「Kanszensa szú-o zude
aravasita.」 „Grafikonon ábrázolta a fertőzöttek
számát.” ◆ elárulelárul 「Kaita modzsigaszono
hitononari-o aravaszu.」 „Az írott betű sok min-
dent elárul az emberről.” ◆ éreztetéreztet
「Keizaitaiszaku-va kóka-o aravasita.」 „A gazda-
sági intézkedések éreztették a hatásukat.” ◆ je-je-
lentlent 「Kono kigó-va 『 tomare!』-O aravasima-
szu.」 „Ez a jel azt jelenti, hogy állj meg!” ◆ ki-ki-
fejezfejez 「Jorokobi-o szunaoni aravasita.」 „Ken-
dőzetlenül fejezte ki örömét.” ◆ kimutatkimutat 「Kare-
va kandzsó-o aravaszanai.」 „Nem mutatja ki az
érzelmeit.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Kansano kimocsi-o
aravasita.」 „Kinyilvánította a háláját.” ◆ megfo-megfo-
galmazgalmaz 「Genpacu-e no kenen-o sinbunkidzside
aravasita.」 „A cikkben megfogalmazta az aggo-
dalmát az atomerőművekkel szemben.” ◆ mutatmutat
「Haienmokonojóna sódzsó-o aravaszu.」 „A tü-
dőgyulladás is ilyen tüneteket mutat.” ◆ nyilvá-nyilvá-
nítnít 「Kono kenni kansite iken-o aravasita.」 „Vé-
leményt nyilvánított az ügyben.” ◇ kakiarava-kakiarava-
szuszu írásbanírásban kifejezkifejez 「Dzsibunno omoi-o kaki
aravaszenai.」 „Nem tudom írásban kifejezni a
gondolataimat.” ◇ keicsónoi-okeicsónoi-o aravaszuaravaszu
részvétetrészvétet nyilvánítnyilvánít 「Izokuni keicsóno i-o
aravasita.」 „Részvétet nyilvánított a gyászoló
családnak.” ◇ sótai-osótai-o aravaszuaravaszu felfedifelfedi kilé-kilé-
téttét 「Kageno siensaga sótai-o aravasita.」 „A tit-
kos támogató felfedte kilétét.” ◇ szugata-oszugata-o ara-ara-
vaszuvaszu megjelenikmegjelenik 「Csekkunosacu-o kita oto-
kogapátini szugata-o aravasita.」 „A partin meg-
jelent egy kockás ingű ember.” ◇ tókaku-otókaku-o ara-ara-
vaszuvaszu kimagaslikkimagaslik 「Szúgakude tókaku-o ara-
vasiteiru.」 „Matematikában kimagaslik.” ◇
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tókaku-otókaku-o aravaszuaravaszu kinövikinövi magátmagát 「Atarasii-
rídátosite tókaku-o aravasitekita.」 „Új vezetőnek
nőtte ki magát.” ◇ na-vana-va tai-otai-o aravasuaravasu soksok
mindentmindent elárulelárul aa névnév ◇ bakjaku-obakjaku-o aravaszuaravaszu
kilógkilóg aa lóláblóláb 「Szagisi-va cuini bakjaku-o ara-
vasita.」 „A csalónál a végén csak kilógott a lóláb.”
◇ modzsinikakiaravaszenaihodomodzsinikakiaravaszenaihodo leírhatat-leírhatat-
lanullanul 「Modzsini kaki aravaszenai hodokansasi-
teimaszu.」 „Leírhatatlanul hálás vagyok!”

aravaszuaravaszu ◆ írír 「Kare-va hjah-kan-o aravasita
szakkadearu.」 „Ez az író 100 könyvet írt.” ◆

publikálpublikál 「Ókuno hjóron-o aravasita.」 „Sok
kritikát publikált.”

arazuarazu ◆ nincsnincs
areare ◆ töredezettségtöredezettség 「Hifuno are」 „bőr tö-
redezettsége” ◆ viharvihar ◇ aremojóaremojó közelgőközelgő vi-vi-
harhar jelejele 「Are mojóno tenki」 „közelgő vihar
jeleit mutató időjárás” ◇ óareóare viharvihar 「Óareno
tenkóga cuzuita.」 „Viharos időjárás tombolt.” ◇

óareóare felfordulásfelfordulás 「Kabusikisidzsó-va óaredat-
ta.」 „Nagy felfordulás volt a részvénypiacokon.”
◇ óareóare dühöngésdühöngés 「Jopparai-va óaredatta.」
„A részeg dühöngött.” ◇ hadaarehadaare bőrirritációbőrirritáció
◇ hadaarehadaare durva bőrdurva bőr
areare ◆ ezez megmeg mimi voltvolt 「Are? Kimimo mita?」
„Ez meg mi volt? Te is láttad?” ◆ nininini 「Are,
nekodzsanai!」 „Nini, egy macska!” ◆ nofenenofene
「Are, amega furuno?」 „Nofene, csak nem esni
fog?”

areare ◆ amazamaz ◆ azaz 「Are-va dareno inudeszu-
ka?」 „Kié az a kutya?” ◇ arekaraarekara azótaazóta 「Are-
kara hjakunentatta.」 „Száz év telt el azóta.” ◇

arekuraiarekurai csekélységcsekélység 「Maszakaarekuraide ka-
isaga tószanszurunante sindzsirarenai.」 „Nem
gondoltam volna, hogy olyan csekélység miatt
tönkremehet egy vállalat.” ◇ arehodoarehodo hányszorhányszor
「Airon-o cukaunatoarehodo ittanoni.」 „Hány-
szor mondtam, hogy ne használd a vasalót!” ◇

arehodoarehodo annyiraannyira 「Mukasihaarehodo szukidat-
tanoni kiraininatta.」 „Megutálta, pedig régen
annyira szerette.” ◇ arehodoarehodo akkoraakkora 「Areho-
dono jama-va hangaríni-va nai.」 „Magyarorszá-
gon nincs akkora hegy.”

areareareare ◆ ejnye-bejnyeejnye-bejnye
arecsiarecsi ◆ kopárkopár földföld ◆ parlagparlag ◆ pusztapuszta ◆

ugarugar

aredakenoaredakeno ◆ annyiannyi 「Aredakeno okanegaare-
bamottoii mono-o kaimaszu.」 „Ha annyi pénzem
lenne, sokkal jobb dolgot vennék rajta.”

aregurettoareguretto ◆ allegrettoallegretto
areguroareguro ◆ allegroallegro ◆ gyorsangyorsan
areguro-moderátoareguro-moderáto ◆ allegroallegro moderatomoderato ◆

mérsékelt tempóbanmérsékelt tempóban
arehateruarehateru ◆ lepusztullepusztul 「Are hateta ie」 „le-
pusztult épület”

arehatetaarehateta ◆ lepukkantlepukkant 「Are hateta ucsini
szundeiru.」 „Lepukkant házban lakik.” ◆ le-le-
pusztultpusztult 「Are hateta dzsúkjokara, kjodzsúsa-
va taikjosita.」 „A lepusztult házból kiköltöztek a
lakók.”

arehodoarehodo ◆ akkoraakkora 「Arehodono jama-va
hangaríni-va nai.」 „Magyarországon nincs akko-
ra hegy.” ◆ annyiraannyira 「Mukasihaarehodo szu-
kidattanoni kiraininatta.」 „Megutálta, pedig ré-
gen annyira szerette.” ◆ hányszorhányszor 「Airon-o cu-
kaunatoarehodo ittanoni.」 „Hányszor mondtam,
hogy ne használd a vasalót!”

areiarei ◆ tömbtömb ◇ torandzsiszuta-areitorandzsiszuta-arei tran-tran-
zisztor tömbzisztor tömb
arejakorejaarejakoreja ◆ mindenféle dologmindenféle dolog
arejoarejoarejoarejo ◆ ajjajajjaj ◆ mostmost megmeg mimi vanvan
「Arejoarejotoiu mani maketesimatta.」 „Úgy ki-
kaptunk, hogy csak néztük, most meg mi van.”

arejoriarejori ◆ annálannál 「Anokaban-jorikocscsinohóga
szuki.」 „Ezt a táskát jobban szeretem annál.”

arekaraarekara ◆ azótaazóta 「Arekara hjakunentatta.」
„Száz év telt el azóta.” ◆ ezótaezóta 「Kókóno dók-
júszeidattaga, arekara atteinai.」 „Osztálytársak
voltunk a középiskolában, ezóta nem láttam a ba-
rátomat.”

arekiriarekiri ◆ azótaazóta 「Arekiri karekara renrakuga-
arimaszen.」 „Azóta sem hallottam felőle.”

arekkiriarekkiri ◆ azótaazóta
arekorearekore ◆ erre-arraerre-arra 「Arekore kangaeta.」
„Gondoltam erre-arra.” ◆ ezt-aztezt-azt 「Nomino
icsidearekore katta.」 „Vettem ezt-azt a bolhapia-
con.” ◆ mindenfélétmindenfélét 「Arekore tabeta.」 „Min-
denfélét ettem.”

arekoreidzsiruarekoreidzsiru ◆ vacakolvacakol 「Konoterebi-o are-
koreidzsittemo mudadajo.」 „Ezzel a tévével már
nem érdemes vacakolni.”
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arekorekangaeruarekorekangaeru ◆ hánytorgathánytorgat 「Kanóna
kaikecumucsi-o arekore kangaeteita.」 „A lehet-
séges megoldásokat hánytorgatta.” ◆ kikombinálkikombinál
「Arekore kangaete kekkaga vakatta.」 „Kikom-
bináltam a végeredményt.” ◆ kisakkozkisakkoz 「Areko-
re kangaete kaguno haicsi-o kimeta.」 „Kisakkoz-
tam, hogy hová rakjam a bútorokat.”

arekorekeikaku-o tateruarekorekeikaku-o tateru ◆ tervezgettervezget
arekorenicuitearekorenicuite ◆ erről-arrólerről-arról 「Szeidzsinoa-
rekorenicuitejoku sitteiru.」 „A politikában sok
mindent tud erről-arról.”

arekoretoarekoreto ◆ mindenfélemindenféle 「Arekoreto szasizu-
sinaide!」 „Ne parancsolgass mindenfélét!”

arekuraiarekurai ◆ csekélységcsekélység 「Maszakaarekuraide
kaisaga tószanszurunante sindzsirarenai.」 „Nem
gondoltam volna, hogy olyan csekélység miatt
tönkremehet egy vállalat.”

arekuruuarekuruu ◆ dühöngődühöngő 「Are kuruu umi」 „dü-
höngő tenger”

aremojóaremojó ◆ közelgőközelgő viharvihar jelejele 「Are mojóno
tenki」 „közelgő vihar jeleit mutató időjárás”

arendzsiarendzsi ◆ átdolgozásátdolgozás ◆ elrendezéselrendezés ◆

szervezésszervezés
arendzsiszuruarendzsiszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Dzsazu fúnia-
rendzsisita kjoku」 „dzsesszesre átdolgozott ze-
ne” ◆ elrendezelrendez 「Hanataba-o arendzsisita.」
„Elrendezte a virágokat a csokorban.” ◆ szervezszervez
「Kaigó-o arendzsiszuru.」 „Gyűlést szervez.”

arenoareno ◆ pusztapuszta ◆ vadonvadon
areppocscsiareppocscsi ◆ csakcsak annyiannyi 「An-na futotte-
irundakaraareppocscsi jaszetemo kavaranaijo.」
„Olyan kövér, hogy meg sem látszik rajta, ha csak
annyit fogy.”

areraarera ◆ azokazok
areruareru ◆ csikarcsikar 「Iga areteiru.」 „Csikar a ha-
sam.” ◆ dühöngdühöng 「Umiga areru.」 „Dühöng a
tenger.” ◆ elhanyagoltelhanyagolt 「Nivaga areteita.」 „A
kert elhanyagolt volt.” ◆ lepusztullepusztul 「Njúkjo-
sanonai tatemono-va areta.」 „A lakatlan épület
lepusztult.” ◆ pállikpállik 「Areta hada」 „pállott bőr”
◆ tomboltombol aa viharvihar 「Hitobandzsúareteita.」 „Éj-
szaka tombolt a vihar.” ◆ töredeziktöredezik 「Tega are-
teita.」 „Töredezett volt a bőr a kezemen.” ◆ vi-vi-
harosharos 「Kaigi-va areteita.」 „Az értekezlet viha-
ros volt.”

arerugíarerugí ◆ allergiaallergia 「Kesino minoarerugígaari-
maszu.」 „Mákallergiám van.” ◆ érzékenységérzékenység
「Komugikoarerugígaaru.」 „Lisztérzékenysé-
gem van.” ◇ kafun-arerugíkafun-arerugí pollenallergiapollenallergia ◇

kuszuriarerugíkuszuriarerugí gyógyszerallergiagyógyszerallergia ◇ kóar-kóar-
erugíjakuerugíjaku allergiaellenesallergiaellenes gyógyszergyógyszer ◇ so-so-
kumocuarerugíkumocuarerugí ételallergiaételallergia ◇ naccu-naccu-
arerugíarerugí mogyoró-allergiamogyoró-allergia ◇ nikkóarerugínikkóarerugí
napallergianapallergia ◇ njútóarerugínjútóarerugí laktózérzé-laktózérzé-
kenységkenység ◇ penisirin-arerugípenisirin-arerugí penicillin-penicillin-
allergiaallergia ◇ penisirin-arerugípenisirin-arerugí penicillin-penicillin-
érzékenységérzékenység ◇ jakubucuarerugíjakubucuarerugí gyógy-gyógy-
szerallergiaszerallergia 「Jakubucuarerugí-va arimaszu-
ka?」 „Van gyógyszerallergiája?”

arerugígaaruarerugígaaru ◆ allergiásallergiás
arerugíhannóarerugíhannó ◆ allergiás reakcióallergiás reakció
arerugíhannó-oarerugíhannó-o okosinikuiokosinikui ◆ hipoallergénhipoallergén
「Kono neko-va arerugí hannó-o okosinikui.」
„Ez egy hipoallergén macska.”

arerugíkenszaarerugíkensza ◆ allergiatesztallergiateszt ◆ allergia-allergia-
vizsgálatvizsgálat
arerugíszeiarerugíszei ◆ allergiásallergiás 「Arerugí szeisikkan-
va fueteimaszu.」 „Egyre több az allergiás beteg-
ség.”

arerugí-teszutoarerugí-teszuto ◆ allergiatesztallergiateszt
aresóaresó ◆ töredezettségtöredezettség 「Vatasino hada-va
are sóda.」 „Töredezett a bőröm.”

aretaareta ◆ durvadurva ◆ kopárkopár
arevíhaarevíha ◆ alevialevi ◆ alevi iszlámalevi iszlám
ariari ◆ hangyahangya ◇ arinojónaarinojóna hangyafasznyihangyafasznyi
「Arinojóna dzside kaitearukara jomenai.」
„Nem tudom elolvasni, mert hangyafasznyi betűk-
kel írták.” ◇ dzsoóaridzsoóari hangyakirálynőhangyakirálynő ◇ si-si-
roariroari termesztermesz ◇ hatarakiarihatarakiari dolgozódolgozó han-han-
gyagya ◇ heitaiariheitaiari harcosharcos hangyahangya ◇ heitaiariheitaiari
katonahangyakatonahangya
ariaaria ◆ áriaária 「Aria-o utau.」 „Áriát énekel.”

ariakeariake ◆ hajnalhasadtahajnalhasadta ◆ pirkadatpirkadat 「Aria-
keno cuki」 „pirkadatkor látszódó Hold”

ariakeandonariakeandon ◆ éjjeli lámpáséjjeli lámpás
ariakezakuraariakezakura ◆ ariake cseresznyeariake cseresznye
ariamaruariamaru ◆ bővébenbővében vanvan 「Szekainakani nenr-
jógaari amatteiru.」 „A világ bővében van üzem-
anyagnak.” ◆ bővelkedikbővelkedik 「Sokurjógaari amat-
teiru.」 „Bővelkedik az élelmiszerben.” ◆ dúskáldúskál
「Kare-va okanegaari amatteiru.」 „Dúskál a
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pénzben.” ◆ fölösfölös valamijevalamije vanvan 「Kare-va csi-
karagaari amatteiru.」 „Fölös energiája van.” ◆

nemnem tudtud mimi kezdenikezdeni velevele 「Dzsikangaari amat-
teiru.」 „Nem tudok mit kezdeni az időmmel.” ◆

túlságosantúlságosan soksok vanvan 「Genkigaari amatteiru.」
„Túlságosan eleven.” ◆ túltengésetúltengése vanvan 「Kare-
va enerugíga ari amatteiru.」 „Energiatúltengése
van.”

ariaritoariarito ◆ élénkenélénken 「Kareno kaogaariarito
ukabu.」 „Élénken emlékszem az arcára.” ◆ ha-ha-
tározottantározottan 「Szenszaino atogaariarito mi-
eru.」 „Határozottan látszik a háború nyoma.” ◆

tisztántisztán 「Ariarito oboeteimaszu.」 „Tisztán
emlékszem.”

ariavaszeariavasze ◆ meglévőmeglévő dolgokbóldolgokból összeho-összeho-
zottzott
ariavaszenoariavaszeno ◆ meglévőmeglévő dolgokbóldolgokból össze-össze-
hozotthozott 「Ari avaszeno sokudzsi」 „meglévő dol-
gokból összehozott étel” ◆ összeütöttösszeütött 「Ari
avaszeno sokudzsi-o cukutta.」 „Összeütöttem
egy ételt.”

aribaiaribai ◆ alibialibi 「Kareno teppekinoaribai-o kuzu-
sita.」 „Megdöntötte a sziklaszilárd alibijét.”

aricukuaricuku ◆ bukkanbukkan 「Tori-va nivade oisii go-
csiszóniaricuita.」 „A madár a kertben valami fi-
nomságra bukkant.” ◆ hozzájuthozzájut 「Csottosita
gohannijattoaricuita.」 „Végre hozzájutottam egy
kis élelemhez.” ◆ jutjut 「Kare-va sigotoniaricui-
ta.」 „Munkához jutott.”

aridzsigokuaridzsigoku ◆ hangyaleső lárvájahangyaleső lárvája
arienaiarienai ◆ képtelenségképtelenség ◆ kizártkizárt 「Kore-va ari
enai.」 „Ez kizárt dolog!” ◆ lehetetlenlehetetlen 「Ano
dzsoszeiga jondzsúszugiteirunanteari enai.」 „Le-
hetetlen, hogy az a nő már túl van a negyvenen.”
◆ olyan nincsolyan nincs
arieruarieru ◆ lehetségeslehetséges 「Karega sikenni
ocsiruno-va arienai.」 „Az nem lehetséges, hogy
megbukjon a vizsgán.” ◆ nem kizártnem kizárt
arifureruarifureru ◆ közönségesközönséges ◆ mindennaposmindennapos
arifuretaarifureta ◆ banálisbanális 「Arifureta hanasi」 „ba-
nális történet” ◆ elcsépeltelcsépelt 「Arifureta dzsódan-
da.」 „Elcsépelt vicc.” ◆ gyakorigyakori 「Kore-va ari-
fureta macsigaida.」 „Ez gyakori hiba.” ◆ közna-közna-
pipi 「Kore-va arifureta kai monobukuroda.」 „Ez
egy köznapi bevásárlószatyor.” ◆ közönségesközönséges
「Arifureta sokuzai-o cukatte rjórisiteiru.」 „Kö-
zönséges alapanyagokból főzök.”

arigacsinaarigacsina ◆ gyakorigyakori 「Kore-va arigacsina
mondaida.」 „Ez gyakori probléma.” ◆ könnyenkönnyen
lehetlehet 「Kencsikugenbade-va dzsikogaarigacsi-
da.」 „Az építkezéseken könnyen lehet baleset.”

ariganearigane ◆ amiami pénzepénze vanvan 「Ari gane-o hata-
ita.」 „Ami pénzem volt, mind elvertem.” ◆ lóvélóvé
「Ari gane-o dasze!」 „Ide a lóvét!” ◆ nálanála lévőlévő
pénzpénz 「Kore-va ari ganezenbuda.」 „Ez a nálam
lévő összes pénz.” ◆ összesösszes pénzpénz 「Szono uma-
niari gane-o kaketa.」 „Az összes pénzemet feltet-
tem arra a lóra.”

arigatagaruarigatagaru ◆ hálálkodikhálálkodik 「Szon-
naniarigatagaranaide!」 „Ne hálálkodj már
ennyire!”

arigataiarigatai ◆ háládatosháládatos ◆ háláshálás ◆ háláshálás lennelenne
「Anatagaibiki-o kakanakereba arigataideszu.」
„Hálás lennék, ha nem horkolnál.” ◆ köszönet-köszönet-
teltel vennévenné 「Hendzsi-o itadakereba ari gatai.」
„Köszönettel venném, ha válaszolnál.” ◆ nagyonnagyon
örülörül nekineki 「Arigatai dzsogen-o itadaita.」 „Kap-
tam egy tanácsot, aminek nagyon örültem.” ◆

örülörül nekineki 「Hejaga atatakakute arigatai.」
„Örültem, hogy meleg volt a szoba.”

arigataikimocsiarigataikimocsi ◆ hálahála 「Arigatai kimo-
csideippaideszu.」 „Nagyon hálás vagyok!”

arigatakunaiarigatakunai ◆ háládatlanháládatlan 「Arigatakunai ja-
kuvari」 „háládatlan szerep” ◆ nemkívánatosnemkívánatos
「Arigatakunai dekigoto」 „nemkívánatos ese-
mény”

arigatakuarigataku omouomou ◆ háláshálás 「Suszszekidekitear-
igataku omoimaszu.」 „Hálás vagyok, hogy itt le-
hetek.”

arigatameivakuarigatameivaku ◆ kéretlenkéretlen szívességszívesség 「Ki-
ravarezuniarigata meivaku-o kotovaritai.」
„Vissza szeretném utasítani a kéretlen szívességét,
anélkül, hogy megsérteném.” ◆ nemnem kívántkívánt
kedvességkedvesség
arigatameivakunaarigatameivakuna ◆ agyáraagyára megymegy aa ked-ked-
vességévelvességével 「Kare-va arigata meivakuna hito-
da.」 „Az agyamra megy a kedvességével.” ◆ nemnem
kívántkívánt 「Arigata meivakunapurezento」 „nem
kívánt ajándék”

arigatamiarigatami ◆ áldásáldás 「Kare-va bjókininatte
hadzsimete kenkónoarigatamiga vakatta.」 „Ami-
kor beteg lett rájött, hogy mekkora áldás az egész-
ség.” ◆ jelentőségjelentőség 「Heivanoarigatami-o vas-
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zureteiru.」 „Megfeledkezik a béke jelentőségé-
ről.”

arigataszaarigatasza ◆ áldásáldás 「Intánettonoarigatasza-
o kandzsita.」 „Éreztem, mekkora áldás az inter-
net.”

arigatasza-oarigatasza-o vakaruvakaru ◆ becsülbecsül 「Okaneno ar-
igataszagavakatteinai.」 „Nem becsüli a pénzt.”

arigatóarigató ◆ kösziköszi 「Arigatóne!」 „Köszi!” ◆ kö-kö-
szönömszönöm 「Arigató!」 „Köszönöm!”

arigatógozaimaszuarigatógozaimaszu ◆ köszönöm szépenköszönöm szépen
arigatótoiuarigatótoiu ◆ köszönköszön 「Taszuketekureteariga-
tógozaimaszu.」 „Köszönöm a segítséget!”

arigétáarigétá ◆ aligátoraligátor
árijadzsinárijadzsin ◆ árjaárja
arijóarijó ◆ állapotállapot 「Sakainoarijóni gimon-o kan-
dzsiru.」 „Kétségei vannak a társadalom állapotá-
val szemben.” ◆ milyenségmilyenség 「Minsusuginoarijó-
o kangaeru.」 „Gondolkozik, hogy milyennek kel-
lene lennie a demokráciának.” ◆ valóságvalóság 「Sze-
kaino ari jó-o tada kidzsucusita.」 „Egyszerűen
leírta, milyen valójában a világ.” ◇ arijóganaiarijóganai
képtelenségképtelenség ◇ arijóganaiarijóganai biztosanbiztosan nincsnincs
「Tadasii kecuronnadoarijóganai.」 „Biztosan
nincs helyes végkövetkeztetés.” ◇ arijóganaiarijóganai
nemnem léteziklétezik 「Bakarasii sicumonnantearijóga-
nai.」 „Nem létezik hülye kérdés.” ◇ arijó-oarijó-o ie-ie-
baba valójábanvalójában
arijóganaiarijóganai ◆ biztosanbiztosan nincsnincs 「Tadasii kecu-
ronnadoarijóganai.」 „Biztosan nincs helyes vég-
következtetés.” ◆ képtelenségképtelenség ◆ nemnem léteziklétezik
「Bakarasii sicumonnantearijóganai.」 „Nem lé-
tezik hülye kérdés.”

arijó-o iebaarijó-o ieba ◆ valójábanvalójában
arikaarika ◆ helyhely 「Siavaszenoarika-o szagutteiru.」
„Keresem a boldogságot.” ◆ holléthollét 「Nuszum-
areta hószekinoarika-va fumeinomama.」 „A lo-
pott ékszerek holléte ismeretlen.” ◆ rejtekhelyrejtekhely
「Okanenoarika-o osiero!」 „Áruld el a pénz rej-
tekhelyét!”

arikataarikata ◆ mibenlétmibenlét 「Sakainoari kata-o ken-
kjúsiteiru.」 „Tanulmányozza a társadalom mi-
benlétét.” ◆ milyenségmilyenség 「Bukkjóno ari kata-va
nanika?」 „Milyen a buddhizmus?”

arikitarinoarikitarino ◆ banálisbanális 「Arikitarino dzsódan-va
mótakuszanda.」 „Elegem van a banális vicceid-
ből.” ◆ köznapiköznapi 「Arikitarinojari katade osiete-

iru.」 „Köznapi módszerekkel tanít.” ◆ lépten-lépten-
nyomonnyomon belebotlikbelebotlik azaz emberember 「Kore-va ari-
kitarino miszeda.」 „Az ilyen üzletekbe lépten-
nyomon belebotlik az ember.” ◆ megszokottmegszokott
「Arikitarino szerifuda.」 „Ez megszokott szö-
veg.” ◆ mezeimezei 「Kore-va arikitarinoterebida.」
„Ez egy mezei tévé.”

arikuiarikui ◆ hangyászhangyász ◆ hangyászmedvehangyászmedve ◇

óarikuióarikui sörényessörényes hangyászhangyász ◇ koarikuikoarikui dol-dol-
mányos hangyászmányos hangyász
arimakiarimaki ◆ levéltetűlevéltetű
arimaszenarimaszen ◆ nincsnincs 「Kjó-va rekisino dzsugjó-
va arimaszen.」 „Ma nincs történelemóra.”

arínaarína ◆ arénaaréna ◆ küzdőtérküzdőtér
arinoanaarinoana ◆ hangyalyukhangyalyuk
arinoanakaracucumimokuzureruarinoanakaracucumimokuzureru ◆ kiskis fi-fi-
gyelmetlenségből nagy baj származhatgyelmetlenségből nagy baj származhat
arinogjórecuarinogjórecu ◆ hangyasorhangyasor
arinojónaarinojóna ◆ hangyafasznyihangyafasznyi 「Arinojóna dzsi-
de kaitearukara jomenai.」 „Nem tudom elolvas-
ni, mert hangyafasznyi betűkkel írták.”

arinomamaarinomama ◆ kendőzetlenülkendőzetlenül ◆ leplezetlenülleplezetlenül
◆ másítatlanulmásítatlanul ◆ úgy, ahogy vanúgy, ahogy van
arinomamaniarinomamani ◆ ahogyahogy vanvan 「Hito-o arinoma-
mani uke ireru.」 „Elfogadja a másik embert úgy,
ahogy van.” ◆ egyszerűenegyszerűen 「Arinomamani iki-
ru.」 „Egyszerűen él.” ◆ kendőzetlenülkendőzetlenül
「Dzsidzsicu-o arinomamani noberu.」 „Kendő-
zetlenül közli a tényeket.” ◆ pontosanpontosan 「Nan-
igaattakaarinomamani hanasite kudaszai.」
„Mondja el pontosan, mi történt!”

arinomamanoarinomamano ◆ kendőzetlenkendőzetlen 「Kore-va arino-
mamano dzsidzsicuda.」 „Ez a kendőzetlen igaz-
ság.” ◆ leplezetlenleplezetlen 「Kidzsi-va sominnoarino-
mamano szugata-o miszeta.」 „Az újságcikk be-
mutatta a kispolgárok leplezetlen alakját.”

arinoszuarinoszu ◆ hangyabolyhangyaboly
arinszanarinszan ◆ foszforossavfoszforossav
arisiarisi ◆ amikoramikor mégmég éltélt 「Kodzsinno arisi hi-o
cuibosita.」 „Szeretettel emlékezett azokra a na-
pokra, amikor az elhunyt még élt.”

ariszamaariszama ◆ állapotállapot 「Dzsisinde iegahidoi ari-
szamaninatta.」 „A földrengés után borzasztó ál-
lapotok voltak a lakásban.” ◆ látványlátvány
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「Dzsikogenba-va oszorosiiariszamadatta.」 „A
baleset helyszíne félelmetes látványt nyújtott.”

ariszanpuariszanpu ◆ hangyákhangyák általiáltali terjesztésterjesztés ◆

mirmekochoriamirmekochoria
ariszónaariszóna ◆ lehetségeslehetséges 「Totemoariszóna
dzsókjóda.」 „Ilyen helyzet nagyon is lehetséges.”
◆ nem elképzelhetetlennem elképzelhetetlen
ariszugiteariszugite ◆ bőségbőség zavarábanzavarában 「Ariszugite,
dono jófuku-o kijóka komatta.」 „A bőség zavará-
ban nem tudta, melyik ruháját vegye fel.”

aritajakiaritajaki ◆ aritai porcelánaritai porcelán
aritoarajuruaritoarajuru ◆ mindenminden létezőlétező 「Aritoarajuru
hóhóde bjóki-o naoszótosita.」 „Minden létező
módon próbálta gyógyítani a betegséget.”

arittakearittake ◆ utolsóutolsó cseppigcseppig 「Arittakeno
csikara-o dasita.」 „Az utolsó cseppig beleadta az
erejét.”

arittakenoarittakeno ◆ mindenminden 「Arittakeno csie-o
acumeta.」 „Minden tudásomat összeszedtem.” ◆

összesösszes 「Arittakeno okane-o cugi konda.」 „Az
összes pénzemet beleadtam.”

ariumu-kaerureumuariumu-kaerureumu ◆ égkék hagymaégkék hagyma
ariuruariuru ◆ lehetségeslehetséges 「Nandemoari eru.」
„Minden lehetséges.” ◆ nincsnincs kizárvakizárva
「Tószan-va ari eru.」 „A csőd nincs kizárva.” ◆

valószínűvalószínű 「Ari eru kekka」 „valószínű végkifej-
let”

arivaariva ◆ bhavacsakrabhavacsakra ◆ létesülés kerekelétesülés kereke
arizukaarizuka ◆ hangyabolyhangyaboly ◆ hangyadombhangyadomb ◆

hangyakupachangyakupac
arjasinaiarjasinai ◆ nagyonnagyon 「Kono koneko-va kavaiit-
taraarjasinai.」 „Ez a kiscica nagyon aranyos!”

arjúarjú ◆ epigonepigon ◆ követőkövető 「Kare-va júmeina ga-
kano arjúniszuginai.」 „Ő csupán egy híres festő
követője.”

arjúszanarjúszan ◆ kénessavkénessav
arjúszan-enarjúszan-en ◆ szulfitszulfit
arjúszangaszuarjúszangaszu ◆ kén-dioxidkén-dioxid
arjúszan-natoriumuarjúszan-natoriumu ◆ nátrium-szulfitnátrium-szulfit
aroearoe ◆ aloéaloé
arógaarumaigaarógaarumaiga ◆ mindegymindegy 「Sikakugaarógaa-
rumaiga kankeinai.」 „Mindegy, hogy van-e vég-
zettséged, vagy sem.”

arohaaroha ◆ alohaaloha

aroha-sacuaroha-sacu ◆ hawaii inghawaii ing
arohasacuarohasacu ◆ hawaii inghawaii ing
aromaaroma ◆ aromaaroma
aroma-kjandoruaroma-kjandoru ◆ illatgyertyaillatgyertya
aromaoiruaromaoiru ◆ aromaolajaromaolaj
aromorufosiszuaromorufosiszu ◆ aromorfózisaromorfózis
aruaru ◆ bizonyosbizonyos 「Dzsókiacuga aru atai-o koeru-
to jókiga bakuhacuszuru.」 „Ha a gőznyomás túl-
lép egy bizonyos értéket, az edény felrobban.” ◆

egyegy 「Aru hionakano itamide mega szameta.」
„Egy napon arra ébredt, hogy fáj a hasa.” ◇ aru-aru-
monomono egyesekegyesek 「Aru mono-va okanemocside,
aru mono-va mazusii.」 „Egyesek gazdagok, má-
sok pedig szegények.” ◇ arumonoarumono másokmások 「Aru
mono-va cukarejaszui, aru mono-va szóde-va
nai.」 „Egyesek fáradékonyak, mások pedig nem.”

aruaru ◆ adódikadódik 「Kikaigaattara hanasimaszu.」
„Amint alkalmam adódik, beszélek vele.” ◆ fenn-fenn-
álláll 「Kuniga haszanszururiszukugaaru.」 „Fenn-
áll az államcsőd kockázata.” ◆ léteziklétezik 「Kóric-
unojoi hóhógaaru.」 „Létezik egy hatékony mód-
szer.” ◆ lévőlévő 「Cukueniatta kabinga ocsita.」
„Az asztalon lévő váza leesett.” ◆ megvanmegvan
「Kare-va konkigaaru.」 „Megvan benne a kitar-
tás.” ◆ vanvan 「Cukuenihacsimicugaaru.」 „Az
asztalon méz van.” ◇ arudesóarudesó megvanmegvan
「Konodzsagaimo-va szaiteinidzsukkiroarude-
só.」 „Ez a krumpli megvan húsz kiló.” ◇ koto-koto-
gaarugaaru vanvan úgyúgy 「Kono kabu-va ókiku szagaru
kotogaaru.」 „Van úgy, hogy ez a részvény nagyot
zuhan.” ◇ kotogaarukotogaaru előfordulhatelőfordulhat 「Jotei-
o henkószuru kotogaarimaszu.」 „Előfordulhat,
hogy változik a program.” ◇ kotogaarukotogaaru mármár
「Kono eiga-va mitakotogaaru.」 „Ezt a filmet
már láttam.” ◇ sitakotogaarusitakotogaaru csináltcsinált mármár
「Szegedoni ittakotogaarimaszuka?」 „Voltál
már Szegeden?” ◇ sitearusitearu csinálvacsinálva vanvan 「Ko-
no kamikireni denvabangóga kaitearu.」 „Erre a
cetlire telefonszám van írva.” ◇ dearudearu vanvan
「Nacudearu.」 „Nyár van.” ◇ dearudearu bizonybizony
「Taijó-va hosidearu.」 „A Nap bizony egy csil-
lag.” ◇ tokimoarutokimoaru vanvan úgyúgy 「Oszoku okiru tok-
imoaru.」 „Van úgy, hogy későn kelek.” ◇ nink-nink-
igaaruigaaru népszerűnépszerű 「Aszokonokéki-va szugoku
ninkigaarimaszu.」 „Az a sütemény nagyon nép-
szerű.”

áruáru ◆ árár
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arubaaruba ◆ ArubaAruba
arubadzsinarubadzsin ◆ arubaiarubai
arubaitoarubaito ◆ alkalmialkalmi munkamunka 「Arubaitode szei-
kacusiteiru.」 „Alkalmi munkákból él.” ◆ diák-diák-
munkamunka
arubaitoszuruarubaitoszuru ◆ alkalmialkalmi munkátmunkát végezvégez
「Daigakuno aimaniarubaito-o sita.」 „Az egye-
tem mellett alkalmi munkát végeztem.”

arubamuarubamu ◆ albumalbum ◆ fényképalbumfényképalbum
「Sinszeki-va iszszacunoarubamu-o miszetekure-
ta.」 „A rokonom megmutatott nekem egy fény-
képalbumot.” ◇ szoro-arubamuszoro-arubamu szólószóló albumalbum
◇ beszuto-hitto-arubamubeszuto-hitto-arubamu sikerszámoksikerszámok al-al-
bumabuma
arubaniaarubania ◆ AlbániaAlbánia
arubaniadzsinarubaniadzsin ◆ albánalbán
arubanianoarubaniano ◆ albánalbán
arubanoarubano ◆ arubaiarubai
arubedoarubedo ◆ albedóalbedó
arubekiarubeki ◆ kellenekellene lennielennie 「Ojatositenoarubeki
szugata-o kangaeta.」 „Elgondolkoztam, milyen-
nek kellene lennie egy szülőnek.”

arubireoarubireo ◆ AlbireoAlbireo
aruboviruszuaruboviruszu ◆ arbovírusarbovírus
árubuisaárubuisa ◆ kempingautókempingautó
arubuminarubumin ◆ albuminalbumin
arucuhaimáarucuhaimá ◆ AlzheimerAlzheimer
arucuhaimábjóarucuhaimábjó ◆ Alzheimer-betegségAlzheimer-betegség ◆

Alzheimer-kórAlzheimer-kór
arucuhaimágatanincsisóarucuhaimágatanincsisó ◆ Alzheimer-kórAlzheimer-kór
arucsúarucsú ◆ alkoholistaalkoholista 「Kare-va aru csúda.」
„Ő egy alkoholista.” ◆ alkoholizmusalkoholizmus 「Aru
csúttedon-na bjóki?」 „Az alkoholizmus milyen
betegség?”

arucsúnoarucsúno ◆ iszákosiszákos
arudehidoarudehido ◆ aldehidaldehid
arudesóarudesó ◆ megvanmegvan 「Konodzsagaimo-va sza-
iteinidzsukkiroarudesó.」 „Ez a krumpli megvan
húsz kiló.”

arudzsearudzse ◆ AlgírAlgír
arudzseriaarudzseria ◆ AlgériaAlgéria
arudzseriadzsinarudzseriadzsin ◆ algírialgíri

arudzserianoarudzseriano ◆ algírialgíri 「Arudzseria kókúde iki-
masita.」 „Algíri légitársasággal mentem.”

arudzsiarudzsi ◆ gazdagazda 「Tocsino arudzsi」 „föld gaz-
dája” ◆ tulajdonostulajdonos 「Miszeno arudzsi」 „üzlet
tulajdonosa” ◆ úrúr 「Ieno arudzsi」 „ház ura”
◇ ikkanoarudzsiikkanoarudzsi családfőcsaládfő ◇ jadonoarudzsijadonoarudzsi
fogadósfogadós
áruecscsiinsiáruecscsiinsi ◆ Rh-faktorRh-faktor
áruefusaheiáruefusahei ◆ árnyékolásárnyékolás ◆ rádiófrekven-rádiófrekven-
ciás árnyékolásciás árnyékolás
árueicsiárueicsi ◆ RhRh
árueicsiinsiárueicsiinsi ◆ Rh-faktorRh-faktor
árueicsimainaszuárueicsimainaszu ◆ Rh-negatívRh-negatív
árueicsipuraszuárueicsipuraszu ◆ Rh-pozitívRh-pozitív
áruenuéáruenué ◆ RNSRNS ◇ emuáruenuéemuáruenué mRNSmRNS ◇ so-so-
kubaiáruenuékubaiáruenué katalitikuskatalitikus RNSRNS ◇ teibunsik-teibunsik-
ansóáruenuéansóáruenué rövidrövid interferálóinterferáló DNSDNS ◇ ten-ten-
iáruenuéiáruenué szállítószállító RNSRNS ◇ denreiáruenuédenreiáruenué hír-hír-
vivővivő RNSRNS ◇ heterokakuáruenuéheterokakuáruenué heterogénheterogén
nukleárisnukleáris RNSRNS ◇ maikuroáruenuémaikuroáruenué mikroRNSmikroRNS
◇ riboszómuáruenuériboszómuáruenué riboszomális RNSriboszomális RNS
áruenuébunkaikószoáruenuébunkaikószo ◆ ribonukleázribonukleáz
áruenuékansóáruenuékansó ◆ RNS-interferenciaRNS-interferencia
áruenuéporimerázeáruenuéporimeráze ◆ RNS-polimerázRNS-polimeráz
áruenuépuroszesinguáruenuépuroszesingu ◆ RNS-feldolgozásRNS-feldolgozás
áruenuészupuraisinguáruenuészupuraisingu ◆ RNS-splicingRNS-splicing
arufaarufa ◆ alfaalfa ◇ puraszu-arufapuraszu-arufa ráhagyásráhagyás
「Ita-o icsimétorupuraszuarufani kitta.」 „A
deszkát kis ráhagyással 1 méteresre vágtam.” ◇

puraszu-arufapuraszu-arufa extraextra 「Hjódzsunkinópuraszu-
arufano keitaidenva」 „extra funkciókat tudó te-
lefon” ◇ puraszu-arufapuraszu-arufa valamivelvalamivel többtöbb
「Szeikacuhipuraszuarufano kjúrjódato uresii.」
„Örülök, ha a fizetésem valamivel több, mint ami
a megélhetéshez kell.”

arufabettoarufabetto ◆ ábécéábécé
arufabettodzsunarufabettodzsun ◆ betűrendbetűrend 「Tango-va
arufabetto dzsunni narandeimaszu.」 „A szavak
betűrendben vannak.”

arufabettodzsun-ninaraberuarufabettodzsun-ninaraberu ◆ betűrendbebetűrendbe
rendezrendez ◆ betűrendbebetűrendbe sorolsorol 「Namae-o arufa-
betto dzsunni narabeta.」 „Betűrendbe soroltam
a neveket.”

arufabettodzsun-ninaraberukotoarufabettodzsun-ninaraberukoto ◆ betű-betű-
rendbe rendezésrendbe rendezés ◆ betűrendbe sorolásbetűrendbe sorolás
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arufabettodzsun-noarufabettodzsun-no ◆ betűrendesbetűrendes 「Arufa-
betto dzsunno szakuin-o szakuszeisita.」 „Betű-
rendes tárgymutatót készítettem.”

arufabettomodzsiarufabettomodzsi ◆ ábécéírásosábécéírásos írásjelírásjel ◆

betűírásos írásjelbetűírásos írásjel
arufabettonoarufabettono ◆ alfabetikusalfabetikus 「Hon-va arufa-
betto dzsunde narandeita.」 „A könyvek alfabeti-
kus sorrendben voltak.”

arufaszenarufaszen ◆ alfa-sugáralfa-sugár
arugamamaarugamama ◆ úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Arugamama-
o uke ireru.」 „Elfogad mindent, úgy, ahogy van.”

arugininaruginin ◆ argininarginin
arugonarugon ◆ argonargon
arugongaszuarugongaszu ◆ argongázargongáz
arugorizumuarugorizumu ◆ algoritmusalgoritmus
arugorizumutorihikiarugorizumutorihiki ◆ algoritmikusalgoritmikus keres-keres-
kedéskedés
aruhiaruhi ◆ egyikegyik naponnapon ◆ egyegy naponnapon 「Aru hito-
modacsiga aszobini kita.」 „Egy napon átjött a ba-
rátom.”

aruimidearuimide ◆ bizonyosbizonyos értelembenértelemben 「Kare-va
aru imide-va ondzsintoieru.」 „Ő bizonyos érte-
lemben a megmentőm.”

aru imide vaaru imide va ◆ bizonyos értelembenbizonyos értelemben
aruitearuite ◆ gyaloggyalog 「Eki-va aruite gofun.」 „Az
állomás gyalog 5 perc.”

aruitehakaruaruitehakaru ◆ leléplelép 「Górumadeno kjori-o
aruite hakatta.」 „A kapuig leléptem a távolsá-
got.”

aruiteikuaruiteiku ◆ gyaloggyalog megymegy 「Baszuga konakat-
tara aruite iku.」 „Ha nem jön a busz, gyalog me-
gyek.”

aruiteiruaruiteiru ◆ járójáró 「Aruiteiru akacsan-no sasin-
o totta.」 „Lefényképezte a járó babát.”

aruitevataruaruitevataru ◆ átgázolátgázol 「Kava-o aruite vatat-
ta.」 „Átgázoltam a folyón.”

arui-vaarui-va ◆ avagyavagy ◆ illetveilletve 「Icsinenarui-va ni-
nenkan gaikokude szugoszucumorideszu.」 „Egy,
illetve két évet fogok külföldön tölteni.” ◆ talántalán
「Arui-va szókamo sirenai.」 „Talán az is lehet.”
◆ vagyvagy 「Naniga hosii?Bórupen-arui-va sá-
pen?」 „A toll kell vagy a ceruza?”

arukariarukari ◆ alkálialkáli ◆ lúghatásúlúghatású anyaganyag ◇ kóa-kóa-
rukariszeirukariszei lúgkedvelőlúgkedvelő

arukaridencsiarukaridencsi ◆ alkáli elemalkáli elem
arukaridoruikinzokuarukaridoruikinzoku ◆ alkáli földfémekalkáli földfémek
arukariekiarukarieki ◆ lúglúg
arukarigatanenrjódencsiarukarigatanenrjódencsi ◆ alkálikusalkálikus üzem-üzem-
anyagcellaanyagcella ◆ alkáli üzemanyagcellaalkáli üzemanyagcella
arukarikandencsiarukarikandencsi ◆ alkáli elemalkáli elem
arukarikinzokuarukarikinzoku ◆ alkáli fémekalkáli fémek
arukariszeiarukariszei ◆ lúgosságlúgosság
arukariszeinoarukariszeino ◆ lúgoslúgos 「Arukari szeino szen-
zai」 „lúgos mosószer”

arukaroidoarukaroido ◆ alkaloidalkaloid
arukerukjoriniarukerukjorini ◆ járásnyirajárásnyira 「Hoteru-va eki-
kara arukeru kjoriniarimaszu.」 „A hotel járás-
nyira van az állomástól.”

arukiaruki ◆ gyaloglásgyaloglás ◆ sétaséta 「Aruki-o irete
szandzsuppunkakaru.」 „A sétával együtt 30
percbe telik.” ◇ arukigahajaiarukigahajai gyorsgyors léptűléptű
「Vatasi-va arukiga hajai.」 „Gyors léptű va-
gyok.” ◇ hitoriarukihitoriaruki egyedüliegyedüli sétaséta 「Kono
dzsikanniszono atarino hitoriaruki-va abunai.」
„Veszélyes egyedül sétálni azon a környéken ilyen-
kor.” ◇ hitoriarukiszuruhitoriarukiszuru sajátsaját lábáralábára tá-tá-
maszkodikmaszkodik 「Szandzsuszszaiszugitemo hitoria-
ruki dekinai.」 „Harminc évesen sem tud a saját
lábára támaszkodni.” ◇ jamaarukijamaaruki hegyi sétahegyi séta
árukiáruki ◆ R-csoportR-csoport
arukiburiarukiburi ◆ járásmódjárásmód
arukicuzukeruarukicuzukeru ◆ járkáljárkál 「Niva-o aruki cuzu-
keteita.」 „A kertben járkáltunk.”

arukidaszuarukidaszu ◆ eredered 「Kareno ato-o cuite aruki
dasita.」 „A nyomába eredtem.”

arukigahajaiarukigahajai ◆ gyorsgyors léptűléptű 「Vatasi-va
arukiga hajai.」 „Gyors léptű vagyok.”

arukikataarukikata ◆ járásjárás 「Okasii aruki kata-o sitei-
ru.」 „Furcsa járása van.” ◆ járásmódjárásmód
arukikiruarukikiru ◆ legyalogollegyalogol 「Nidzsuh-kirono
kjori-o aruki kitta.」 „Legyalogoltam 20 kilomé-
tert.” ◆ végigsétálvégigsétál 「Hasi-o aruki kitta.」 „Vé-
gigsétáltunk a hídon.”

arukimavaruarukimavaru ◆ barangolbarangol 「Sopuron-no macsi-
o aruki mavatta.」 „Barangoltam Sopronban.” ◆

bebarangolbebarangol 「Mori-o aruki mavatta.」 „Beba-
rangolta az erdőt.” ◆ járkáljárkál ◆ mendegélmendegél
「Macsi-o aruki mavatteita.」 „Mendegéltem a
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városban.” ◆ sétafikálsétafikál ◆ vándorolvándorol 「Macsi-
kara macsi-o aruki mavatta.」 „Városról városra
vándorolt.” ◇ szekaidzsú-oszekaidzsú-o arukimavattei-arukimavattei-
ruhitoruhito világjáróvilágjáró ◇ mottearukimavarumottearukimavaru kör-kör-
beviszbevisz 「Hata-o motte mura-o aruki mavatta.」
„Körbevittem a zászlót a faluban.”

arukimedeszunogenriarukimedeszunogenri ◆ ArkhimédészArkhimédész tör-tör-
vényevénye
arukimedeszuszúarukimedeszuszú ◆ Archimedes-számArchimedes-szám
arukiszaruarukiszaru ◆ elballagelballag 「Otoko-va aruki szat-
ta.」 „A férfi elballagott.”

arukóbuarukóbu ◆ alkóvalkóv
arukóruarukóru ◆ alkoholalkohol 「Icumoarukóru nomima-
szuka?」 „Szokott alkoholt fogyasztani?” ◆

szeszszesz ◇ ikkaarukóruikkaarukóru egyértékűegyértékű alkoholalkohol ◇

ikkjúarukóruikkjúarukóru primerprimer alkoholalkohol ◇ ikkjúarukóruikkjúarukóru
elsőrendűelsőrendű alkoholalkohol ◇ szankaarukóruszankaarukóru három-három-
értékűértékű alkoholalkohol ◇ szankjúarukóruszankjúarukóru terciertercier
alkoholalkohol ◇ szankjúarukóruszankjúarukóru harmadrendűharmadrendű al-al-
koholkohol ◇ dzsózóarukórudzsózóarukóru desztilláltszesz-desztilláltszesz-
adalékadalék ◇ takaarukórutakaarukóru polihidrikuspolihidrikus alkoholalkohol
◇ nikaarukórunikaarukóru kétértékűkétértékű alkoholalkohol ◇ nikjúa-nikjúa-
rukórurukóru másodrendűmásodrendű alkoholalkohol ◇ nikjúarukórunikjúarukóru
szekunderszekunder alkoholalkohol ◇ henszeiarukóruhenszeiarukóru dena-dena-
turált szeszturált szesz
arukórucsúdokuarukórucsúdoku ◆ alkoholfüggőségalkoholfüggőség ◆ alko-alko-
holmérgezésholmérgezés 「Arukóru csúdokude njúinsita.」
„Alkoholmérgezéssel került kórházba.”

arukórucsúdokusaarukórucsúdokusa ◆ alkoholfüggőalkoholfüggő
arukórudoarukórudo ◆ alkoholfokalkoholfok
arukórudzsórjúkiarukórudzsórjúki ◆ alkohol-desztillálóalkohol-desztilláló ◆

alkohollepárlóalkohollepárló ◆ szeszfőzőszeszfőző
arukóruinrjóarukóruinrjó ◆ szeszesszeszes italital ◇ hiarukóruinr-hiarukóruinr-
jójó alkoholmentes italalkoholmentes ital
arukóruinrjógjókaiarukóruinrjógjókai ◆ szesziparszeszipar
arukóruirinoarukóruirino ◆ szeszesszeszes 「Kore-va arukóru iri-
noszuícudeszu.」 „Ez szeszes édesség.” ◆ szesz-szesz-
tartalmútartalmú
arukóruizonsóarukóruizonsó ◆ alkoholfüggőségalkoholfüggőség
arukóruranpuarukóruranpu ◆ borszeszégőborszeszégő ◆ borszesz-borszesz-
lámpalámpa ◆ spirituszégőspirituszégő ◆ spirituszlámpaspirituszlámpa
arukóruszeinoarukóruszeino ◆ alkoholosalkoholos
arukóruszeitoszacuzaiarukóruszeitoszacuzai ◆ sósborszeszsósborszesz
arukotonaikotoarukotonaikoto ◆ féligazságféligazság
「Arukotonaikoto-o iu.」 „Féligazságokat mond.”

arukuaruku ◆ átsétálátsétál 「Iekara nomi jamade arui-
ta.」 „Átsétáltam otthonról a kocsmába.” ◆ el-el-
ballagballag 「Júbinkjokumade aruita.」 „Elballag-
tam a postára.” ◆ elgyalogolelgyalogol 「Miszemade aru-
ita.」 „Elgyalogoltam a boltba.” ◆ elsétálelsétál 「Mi-
szemade aruita.」 „Elsétáltam a boltig.” ◆ gyalo-gyalo-
golgol 「Ekimade dzsuppunkan arukanakerebana-
rimaszen.」 „Az állomásig tíz percet kell gyalo-
golni.” ◆ járjár 「Mada arukenaikeredomo genki-
deszu.」 „Járni még nem tudok, de már jól va-
gyok.” ◆ léplép 「Ómatade aruita.」 „Nagyokat lé-
pett.” ◆ lépkedlépked 「Ómatade aruita.」 „Nagyokat
lépkedett.” ◆ sétálsétál 「Kenkónotame icsinicsiicsi-
dzsikan aruiteimaszu.」 „Az egészségem érdeké-
ben egy nap egy órát sétálok.” ◇ aruitearuite gya-gya-
loglog 「Eki-va aruite gofun.」 „Az állomás gyalog 5
perc.” ◇ aruiteikuaruiteiku gyaloggyalog megymegy 「Baszuga ko-
nakattara aruite iku.」 „Ha nem jön a busz, gya-
log megyek.” ◇ arukicuzukeruarukicuzukeru járkáljárkál 「Niva-
o aruki cuzuketeita.」 „A kertben járkáltunk.” ◇

iszoidearukuiszoidearuku kilépkilép 「Oszokunaranaijóni iszo-
ide aruita.」 „Kiléptem, nehogy elkéssek.” ◇ ko-ko-
kizaminiarukukizaminiaruku totyogtotyog 「Tosijori-va kokizami-
ni aruita.」 „Az idős ember totyogott.” ◇ koki-koki-
zaminiarukuzaminiaruku aprókataprókat léplép 「Asiga itakute koki-
zamini aruita.」 „A fájó lábam miatt aprókat lép-
tem.” ◇ komatadearukukomatadearuku tipegtipeg 「Kimonoszu-
gatano dzsoszei-va komatade aruita.」 „A kimo-
nós nő tipegett.” ◇ szaszszatoarukuszaszszatoaruku szediszedi aa
lábátlábát 「Szaszszato arukinaszai!」 „Szedd a lá-
bad!” ◇ teszaguridearukuteszaguridearuku botorkálbotorkál 「Kura-
jamio teszaguride aruita.」 „A sötétben botorkál-
tam.” ◇ noszonoszotoarukunoszonoszotoaruku cammogcammog ◇ jújú-jújú-
toarukutoaruku lépdellépdel 「Noharanikiringajújúto aruite-
ita.」 „A mezőn zsiráfok lépdeltek.” ◇ jukkuria-jukkuria-
rukuruku ballagballag 「Kaeri micsi-o jukkuri aruiteita.」
„Hazafelé ballagtam.” ◇ jocsijocsiarukujocsijocsiaruku tipegtipeg
「Akacsan-va jocsijocsi aruite szuszunda.」 „A
kisbaba tipegve haladt.” ◇ jorojoroarukujorojoroaruku
csetlik-botlikcsetlik-botlik 「Micsi-o jorojoro aruita.」
„Csetlettem-botlottam az utcán.”

arukukakkóarukukakkó ◆ járásmódjárásmód 「Moderuszan-no
aruku kakkó」 „manöken járásmódja”

arumadzsikiarumadzsiki ◆ méltatlanméltatlan 「Kore-va szensze-
iniarumadzsiki kóideszu.」 „Ez tanárhoz méltat-
lan viselkedés.”

arumaitosoriarumaitosori ◆ eloxáláseloxálás
arumanakkuarumanakku ◆ évkönyvévkönyv
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arumeniaarumenia ◆ ÖrményországÖrményország
arumeniadzsinarumeniadzsin ◆ örményörmény
arumenianoarumeniano ◆ örményörmény
arumiarumi ◆ alumíniumalumínium
arumibanarumiban ◆ alumíniumlemezalumíniumlemez
arumidaikjaszutoarumidaikjaszuto ◆ alumínium-kokillaöntésalumínium-kokillaöntés

arumidzsócsakuarumidzsócsaku ◆ alumínium-alumínium-
gőzleválasztásgőzleválasztás
arumigókinarumigókin ◆ alumíniumötvözetalumíniumötvözet
arumihakuarumihaku ◆ alumínium fóliaalumínium fólia
arumi-hoiruarumi-hoiru ◆ alufóliaalufólia ◆ alumíniumalumínium fóliafólia
「Óbun-niarumihoiru-o hiku.」 „A sütőbe alumí-
nium fóliát terít.” ◆ ezüstpapírezüstpapír
arumikanarumikan ◆ alumínium italdobozalumínium italdoboz
aruminaarumina ◆ alumínium-oxidalumínium-oxid ◆ timföldtimföld
aruminiumuaruminiumu ◆ alumíniumalumínium ◇ szankaaruminiu-szankaaruminiu-
mumu aluminium-oxidaluminium-oxid
arumi-szassiarumi-szassi ◆ alumínium ablakkeretalumínium ablakkeret
arumiszeinoarumiszeino ◆ alumíniumalumínium 「Arumi szeino na-
be」 „alumínium lábas”

arumonoarumono ◆ egyesekegyesek 「Aru mono-va okanemo-
cside, aru mono-va mazusii.」 „Egyesek gazda-
gok, mások pedig szegények.” ◆ másokmások 「Aru
mono-va cukarejaszui, aru mono-va szóde-va
nai.」 „Egyesek fáradékonyak, mások pedig nem.”
◆ valakivalaki 「Aru mono-va kavani tobi konda.」
„Valaki beleugrott a folyóba.”

árunúvóárunúvó ◆ art noveauart noveau ◆ szecessziószecesszió
arupádobasiarupádobasi ◆ Árpád hídÁrpád híd
árupádocsóárupádocsó ◆ Árpád-házÁrpád-ház
arupakaarupaka ◆ alpakaalpaka
arupenarupen ◆ alpesialpesi ◆ havasihavasi
arupen-horunarupen-horun ◆ havasi kürthavasi kürt
arupenkjógiarupenkjógi ◆ alpesi versenyszámalpesi versenyszám
arupen-rózearupen-róze ◆ havasszépehavasszépe
arupen-szukíarupen-szukí ◆ alpesi síelésalpesi síelés
arupiniszutoarupiniszuto ◆ alpinistaalpinista ◆ helymászóhelymászó
arupuszuarupuszu ◆ AlpokAlpok ◇ nihon-arupuszunihon-arupuszu JapánJapán
AlpokAlpok
arupuszumámottoarupuszumámotto ◆ havasi mormotahavasi mormota
arupuszuszanmjakuarupuszuszanmjaku ◆ AlpokAlpok

arureruarureru ◆ elöntelönt 「Dzsósino ikariga afureta.」
„A főnökömet elöntötte a méreg.”

arusóarusó ◆ alsóalsó 「Kabocsanoarusó-o dasita.」
„Tök alsót hívtam.”

áruszentakuáruszentaku ◆ r-szelekciór-szelekció
árutansiárutansi ◆ szemes kábelsaruszemes kábelsaru
aruteidoaruteido ◆ bizonyosbizonyos fokigfokig 「Aru teidoreiszei-
o tamotta.」 „Bizonyos fokig sikerült megőriznem
a hidegvéremet.” ◆ bizonyosbizonyos mértékbenmértékben
「Ninzú-o aru teidoszeigenszuru hicujógaaru.」
„A létszámot bizonyos mértékben korlátozni kell.”
◆ némiképpennémiképpen 「Buszokukin-o aru teidohokjú-
sita.」 „A hiányt némiképpen pótoltam.” ◆ rész-rész-
benben 「Anata-va aru teidotadasii.」 „Részben iga-
zad van.” ◆ valamennyirevalamennyire 「Aru teidomondaiga
vakatta.」 „Valamennyire megértettem a problé-
mát.”

aruteidonocsisikigaaruaruteidonocsisikigaaru ◆ konyítkonyít 「Konpjú-
tániaru teidono csisikigaaru.」 „Konyítok egy ki-
csit a számítógéphez.”

arutemiaarutemia ◆ sórákoksórákok
arutoaruto ◆ altalt
aruto-furútoaruto-furúto ◆ altfuvolaaltfuvola
arutokasuarutokasu ◆ alténekesalténekes
arutokiarutoki ◆ egyszeregyszer 「Aru tokikavakara momo-
ga nagaretekimasita.」 „Egyszer egy őszibarackot
sodort ide a folyó.” ◆ egyszerreegyszerre 「Aru tokifutoii
kangaegahiramekimasita.」 „Egyszerre csak
eszembe jutott egy jó ötlet.”

aruto-szakkuszuaruto-szakkuszu ◆ altszaxofonaltszaxofon
aruzencsinaruzencsin ◆ ArgentínaArgentína
aruzencsindzsinaruzencsindzsin ◆ argentinargentin
aruzencsin-noaruzencsin-no ◆ argentinargentin
asiasi ◆ nádnád ◆ nádasnádas
asiasi ❶ lábláb 「Densade asi-o fumareta.」 „A vo-
naton ráléptek a lábamra.” ❷ tappancstappancs 「Inu-
va asi-o ageta.」 „A kutya felemelte a tappancsát.”
❸ látogatáslátogatás 「Szaikinkjakuasiga hettekita.」
„Mostanában kevesebb vendég látogat az üzle-
tünkbe.” ◆ alsóalsó gyökgyök ◆ járásjárás 「Asiga hajai
hito」 „gyors járású ember” ◆ közlekedésközlekedés
「Kurumaga kovarete asiga ubavareta.」 „Nem
tudok közlekedni, mert lerobbant a kocsim.” ◆

közlekedésiközlekedési eszközeszköz 「Densa-va sominno asi-
deszu.」 „A vonat az átlagpolgár közlekedési esz-
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köze.” ◆ léptekléptek 「Asi-o jurumeta.」 „Lelassí-
tottam lépteimet.” ◆ szárszár 「Zubon-no asiga nu-
reta.」 „Megázott a nadrágom szára.” ◇ asiga-asiga-
dzsinicukudzsinicuku kétkét lábballábbal járjár aa földönföldön ◇ asiga-asiga-
cukucuku kiderülkiderül aa kilétekiléte 「Nokoszareta simonka-
ra han-ninno asiga cuita.」 „A hátrahagyott ujjle-
nyomatból kiderült a tettes kiléte.” ◇ asigaderuasigaderu
túllépitúllépi aa keretetkeretet 「Konpjútá-o kaiszugite, as-
iga deta.」 „Túl sok számítógépet vettünk, és túl-
léptük a keretet.” ◇ asigaderuasigaderu túlköltekeziktúlköltekezik
「Joszankaradonokurai asiga deta?」 „Mennyi-
vel költekeztünk túl a tervezettnél?” ◇ asigató-asigató-
kunarukunaru kevesebbetkevesebbet járjár 「Hikkositeszono mi-
szekara asiga tókunatta.」 „Miután elköltöztünk,
kevesebbet járunk abba az üzletbe.” ◇ asigató-asigató-
nokunoku kevesebbkevesebb járjár 「Miszekara kjakuno asiga
tónoita.」 „Egyre kevesebb vendég járt az üzlet-
be.” ◇ asigatónokuasigatónoku kevesebbetkevesebbet járjár 「Fu-
ruszatokara asiga tónoita.」 „Kevesebbet járok a
szülőfalumba.” ◇ asigahajaiasigahajai gyorsangyorsan romlóromló
「Asiga hajai tabe mono」 „gyorsan romló étel”
◇ asigabóninaruasigabóninaru nemnem érziérzi aa lábátlábát 「Aruki-
szugite asiga bóninatta.」 „Nem éreztem a lábam
a sok gyaloglástól.” ◇ asigamidareruasigamidareru nemnem tudtud
közlekedniközlekedni 「Tecudóno unkjúde szenhitono as-
iga midareta.」 „A vonatok leállása miatt ezer em-
ber nem tudott közlekedni.” ◇ asisigekuasisigeku gyak-gyak-
ranran 「Kanodzsono tokoroni asisigeku kajotta.」
„Gyakran látogattam hozzájuk.” ◇ asinocukeneasinocukene
lábtőlábtő ◇ asinohakobikataasinohakobikata járásmódjárásmód 「Aruku
tokino tadasii asino hakobi kata」 „helyes járás-
mód” ◇ asinohakobikataasinohakobikata lábmozgáslábmozgás 「Szak-
ká szensuno asino hakobi kata」 „focista lábmoz-
gása” ◇ asinobenasinoben elérhetőségelérhetőség 「Szono baso-
va asino bengaii.」 „Az a hely könnyen elérhető.”
◇ asi-oasi-o arauarau felhagyfelhagy 「Szurikara asi-o arat-
ta.」 „Felhagyott a zsebtolvajlással.” ◇ asi-oasi-o
szoroeruszoroeru lépéstlépést tarttart 「Gundzsin-va asi-o szo-
roete kósinsita.」 „A katonák lépést tartva masí-
roztak.” ◇ asi-oasi-o tomerutomeru megtorpanmegtorpan 「Kóka-
ga ocsiteiruno-o micukete-va tto asi-o tometa.」
„Megpillantottam egy pénzérmét a földön, és
megtorpantam.” ◇ asi-oasi-o torarerutorareru megbotlikmegbotlik
「Isini asi-o torarete koronda.」 „Megbotlottam
egy kőben, és elestem.” ◇ asi-oasi-o nobaszunobaszu beug-beug-
rikrik 「Júbinkjokuni ikunonara omiszemade asi-
o nobasitekurenai?」 „A postára menet nem ug-
ranál be a boltba is?” ◇ asi-oasi-o nobaszunobaszu elnézelnéz
「Orandakara asi-o nobasite ringokuberugíni it-
ta.」 „Hollandiából elnéztem még a szomszédos

Belgiumba is.” ◇ asi-oasi-o hakobuhakobu elfáradelfárad
「Tennóheika-va arureszutoran-ni asi-o hakon-
da.」 „A császár őfelsége elfáradt egy étterembe.”
◇ asi-oasi-o hakobuhakobu megymegy 「Kankókjaku-va onszen-
nimo asi-o hakonda.」 „A turisták termálfürdőbe
is mentek.” ◇ asi-oasi-o hajameruhajameru kilépkilép 「Higa-
kurerukara asi-o hajamejó.」 „Lépjünk ki, mert
lemegy a nap!” ◇ asi-oasi-o hipparuhipparu akadályozakadályoz
「Otagaino asi-o hippari atta.」 „Egymást aka-
dályozták.” ◇ asi-oasi-o hipparuhipparu feltartfeltart 「Tecu-
davanaimademo asi-o hipparanaide!」 „Ha nem
is segítesz, legalább ne tarts fel!” ◇ asi-oasi-o bó-bó-
niszuruniszuru lejárjalejárja aa lábátlábát 「Súmacunohaiking-
ude asi-o bónisita.」 „A hétvégi túrán lejártam a
lábamat.” ◇ asi-oasi-o jaszumerujaszumeru megpihenmegpihen 「Ko-
no onszende-va tabibitogajoku asi-o jaszumeta.」
„Ebben a termálfürdőben gyakran megpihentek
az utazók.” ◇ atoasiatoasi hátsóhátsó lábláb 「Inu-va atoas-
ide tatta.」 „A kutya a hátsó lábára állt.” ◇ amaa-amaa-
sisi záporzápor átvonulásaátvonulása 「Amaasi-va hajakatta.」
„A zápor gyorsan átvonult.” ◇ amaasiamaasi esőfüg-esőfüg-
gönygöny ◇ iszunoasiiszunoasi széklábszékláb ◇ usiroasiusiroasi hátsóhátsó
lábláb 「Inuno maeasito usiro asi」 „kutya mellső
és hátsó lába” ◇ ureasigahajaiureasigahajai kelendőkelendő 「Ko-
no sóhin-va ure asiga hajai.」 „Ez az áru kelendő.”
◇ kataasikataasi félfél lábláb 「Szenszóde kataasi-o usinat-
ta.」 „A háborúban elvesztette a fél lábát.” ◇ ka-ka-
taasidetaaside féllábbalféllábbal ◇ kikiasikikiasi erősebbikerősebbik lábláb ◇

kikiasikikiasi ügyesebbikügyesebbik lábláb ◇ kjakuasikjakuasi vendég-vendég-
forgalomforgalom 「Konoreszutoran-va kjakuasiga fue-
ta.」 „Ennek az étteremnek megnövekedett a ven-
dégforgalma.” ◇ guraszunoasiguraszunoasi pohárpohár száraszára ◇

guraszunoasiguraszunoasi pohárpohár talpatalpa ◇ tamaasitamaasi lab-lab-
dada erejeereje ◇ tamaasitamaasi labdalabda sebességesebessége ◇ csi-csi-
niasigacukuniasigacuku kétkét lábballábbal járjár aa földönföldön ◇ cu-cu-
kuenoasikuenoasi asztallábasztalláb ◇ temoasimodenaitemoasimodenai te-te-
hetetlenhetetlen 「Aite-va cujoszugite temo asimo den-
akatta.」 „Tehetetlenek voltunk az ellenfél ere-
jével szemben.” ◇ nivatorinoasinivatorinoasi csirkelábcsirkeláb ◇

nekoasinonekoasino kecseskecses lábúlábú 「Imani-va nekoasino-
téburuga tatteiru.」 „A nappaliban van egy kecses
lábú asztal.” ◇ hiasihiasi tűztűz terjedéseterjedése 「Hiasiga
hajakatta.」 „A tűz terjedése gyors volt.” ◇ hiasihiasi
nappalnappal 「Nacuninarunicurete, hiasiga nobita.」
„Nyár felé haladván meghosszabbodtak a nappa-
lok.” ◇ hidariasihidariasi balbal lábláb 「Bóru-o hidariaside
ketta.」 „Bal lábbal rúgtam el a labdát.” ◇ buta-buta-
noasinoasi disznólábdisznóláb ◇ maeasimaeasi mellsőmellső lábláb 「In-
uno maeasito usiro asi」 „kutya mellső és hát-
só lába” ◇ migiasimigiasi jobbjobb lábláb 「Migiasigasibire-
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ru.」 „Zsibbad a jobb lábam.” ◇ mudaasidea-mudaasidea-
ruru tartoziktartozik azaz ördögnekördögnek egyegy úttalúttal 「Mi-
szega simatteite, kuruno-va mudaasidattajóda.」
„Az üzlet zárva volt, tartoztam az ördögnek egy út-
tal.” ◇ jocuasinojocuasino négylábúnégylábú 「Jocu asino dóbu-
cu」 „négylábú állat” ◇ rószokuasirószokuasi gyertyadi-gyertyadi-
agramagram 「Kabuka-o rószoku aside aravasita.」 „A
részvény árát gyertyadiagramon ábrázolta.”

asiacu-oasiacu-o cukerucukeru ◆ lábnyomotlábnyomot hagyhagy 「Kaeru
micsiga vakarujóni dzsimenni asiacu-o cuketa.」
„Lábnyomot hagytam a földben, hogy visszatalál-
jak.”

asiarainojuasiarainoju ◆ lábfürdőlábfürdő
asiatoasiato ◆ lábnyomlábnyom 「Tószósano asiato-o ou.」
„Követi a szökevény lábnyomát.” ◆ lépésnyomlépésnyom
asiato-oasiato-o nokoszunokoszu ◆ örökségetörökséget hagyhagy hátrahátra
「Kono kenkjú-va igakuni ókina asiato-o nokosi-
ta.」 „Ez a kutatás nagy örökséget hagyott az or-
vostudományra.”

asiato-oasiato-o siruszusiruszu ◆ maradandómaradandó nyomotnyomot
hagyhagy 「Rekisini asiato-o siruszu.」 „Maradandó
nyomot hagy a történelemben.”

asibaasiba ◆ alapalap ◆ állásállás 「Kurumaga sótocusite
futarinorenga sokuninga asibakara ocsita.」 „Két
kőműves esett le az állásról, amikor beleütközött
az autó.” ◆ állványállvány ◆ állványzatállványzat 「Tatemo-
nono asiba-o hazusita.」 „Lebontották az állvány-
zatot a házról.” ◆ lábtámaszlábtámasz 「Gake-va asibaga
varuku noborinikukatta.」 „Alig találtam támaszt
a lábamnak a sziklán, ezért nehéz volt felmászni
rá.”

asibajanaasibajana ◆ fürgefürge lábúlábú 「Asibajana hito」
„fürge lábú ember”

asibajaniasibajani ◆ fürgénfürgén 「Asibajani aruku.」 „Für-
gén lépked.”

asiba-oasiba-o kumukumu ◆ állványozállványoz 「Sómenno
kabetoszóni-va asiba-o kumanakerebanaranakat-
ta.」 „A homlokzat festéséhez állványozni kellett.”

asibapurétoasibapuréto ◆ járófelületjárófelület ◆ járólemezjárólemez
asibaraiasibarai ◆ gáncsolásgáncsolás
asibueasibue ◆ nádsípnádsíp
asibukinoasibukino ◆ nádtetősnádtetős
asibumiasibumi ◆ toporgástoporgás

asibumidzsótainiaruasibumidzsótainiaru ◆ egyegy helybenhelyben topogtopog
「Keizai-va asibumimi dzsótainiaru.」 „A gazda-
ság egy helyben topog.”

asibumidzsótaniaruasibumidzsótaniaru ◆ egyegy helybenhelyben toporogtoporog
「Keizai-va asibumi dzsótaniaru.」 „A gazdaság
egy helyben toporog.”

asibumimisinasibumimisin ◆ pedálos varrógéppedálos varrógép
asibumioruganasibumiorugan ◆ harmóniumharmónium
asibumisikimisinasibumisikimisin ◆ pedálos varrógéppedálos varrógép
asibumiszuicscsiasibumiszuicscsi ◆ kapcsolópedálkapcsolópedál ◆ pedá-pedá-
los kapcsolólos kapcsoló
asibumiszuisaasibumiszuisa ◆ taposómalomtaposómalom
asibumiszuruasibumiszuru ◆ megtaposmegtapos 「Taruno
nakadekjabecu-o asibumisita.」 „Megtapostam a
hordóban a káposztát.” ◆ nemnem haladhalad előreelőre
「Purodzsekuto-va asibumisiteiru.」 „A projekt
nem halad előre.” ◆ topogtopog ◆ toporogtoporog 「Szo-
tode szamuszani asibumimisiteita.」 „A hidegben
kint toporgott.”

asidaasida ◆ fapapucsfapapucs
asidaiasidai ◆ útiköltségútiköltség 「Menszecuni itta kaisa-
kara oasidai-o moratta.」 „Amikor elbeszélgetés-
re mentem, fizették az útiköltségemet.”

asiddo-dzsazuasiddo-dzsazu ◆ acid jazzacid jazz ◆ acid dzsesszacid dzsessz
asidematoiasidematoi ◆ béklyóbéklyó ◆ kolonckolonc 「Dórjó-va ta-
szukeninarudokorokatadano asidematoideszu.」
„A munkatársam nemhogy segítene, csak kolonc a
nyakamon.”

asidomeasidome ◆ feltartóztatásfeltartóztatás
asidomeninaruasidomeninaru ◆ elakadelakad 「Ójukinotame ku-
rumaga asidomeninatta.」 „A nagy hó miatt, el-
akadtak az autók.”

asidome-oasidome-o kúkú ◆ rostokolrostokol 「Kurumaga kovar-
ete macside asidome-o kutta.」 „A városban ros-
tokoltunk, mert lerobbant a kocsink.”

asidomeszareruasidomeszareru ◆ rekedreked 「Hikókiga tobana-
kattanode macsini asidomeszareta.」 „Nem ment
repülő, így a városban rekedtem.”

asidomeszuruasidomeszuru ◆ rekesztrekeszt 「Taifúde kaisani as-
idomeszareta.」 „A tájfun a munkahelyemen re-
kesztett.” ◆ tarttart 「Hitobito-va hinandzsode as-
idomeszareta.」 „Az embereket a menedékhelyen
tartották.” ◆ várakoztatvárakoztat 「Densa-va gofunkan
asidomeninatta.」 „A vonatot öt percig várakoz-
tatták.”
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asidoriasidori ◆ bejártbejárt útút ◆ járásjárás ◆ léptekléptek
「Szukkari najamiga kaikecusite, asidori karuku
ucsini mukatta.」 „Gondjaim szertefoszlottak, és
könnyed léptekkel mentem a házba.” ◆ végig-végig-
járt útjárt út
asidori-oasidori-o ouou ◆ nyomábannyomában vanvan 「Keiszacu-va
szacudzsinsano asidori-o otteiru.」 „A rendőrség
a gyilkos nyomában van.”

asigabóninaruasigabóninaru ◆ nemnem érziérzi aa lábátlábát 「Aruki-
szugite asiga bóninatta.」 „Nem éreztem a lábam
a sok gyaloglástól.”

asigacukuasigacuku ◆ kiderülkiderül aa kilétekiléte 「Nokoszareta
simonkara han-ninno asiga cuita.」 „A hátraha-
gyott ujjlenyomatból kiderült a tettes kiléte.”

asigaderuasigaderu ◆ túlköltekeziktúlköltekezik 「Joszankarado-
nokurai asiga deta?」 „Mennyivel költekeztünk
túl a tervezettnél?” ◆ túllépitúllépi aa keretetkeretet
「Konpjútá-o kaiszugite, asiga deta.」 „Túl sok
számítógépet vettünk, és túlléptük a keretet.”

asigadzsinicukuasigadzsinicuku ◆ két lábbal jár a földönkét lábbal jár a földön
asigahajaiasigahajai ◆ gyorsangyorsan romlóromló 「Asiga hajai ta-
be mono」 „gyorsan romló étel”

asigakariasigakari ◆ lábtámaszlábtámasz 「Bakecu-o asigakari-
ni, madokara szotoni orita.」 „Egy vödröt lábtá-
masznak használva leereszkedtem az ablakból.” ◆

segítségsegítség 「Konkaino baisú-o asigakarini, atara-
sii sidzsó-e sinsucuszuru.」 „Ennek a felvásárlás-
nak a segítségével új piacokat hódítunk meg.”

asigamidareruasigamidareru ◆ nemnem tudtud közlekedniközlekedni 「Tec-
udóno unkjúde szenhitono asiga midareta.」 „A
vonatok leállása miatt ezer ember nem tudott köz-
lekedni.”

asigamukumamaniasigamukumamani ◆ amerreamerre aa lábalába visziviszi
「Asiga mukumamani aruita.」 „Mentem, amer-
re a lábam vitt.”

asigaomoiasigaomoi ◆ nehézkesen lépkednehézkesen lépked
asigarami-o kakeruasigarami-o kakeru ◆ elgáncsolelgáncsol ◆ gáncsolgáncsol
asigaruasigaru ◆ gyalogosgyalogos szamurájszamuráj ◆ gyalogságigyalogsági
katonakatona ◆ közkatonaközkatona
asigaszukumuasigaszukumu ◆ megtorpanmegtorpan 「Hádoru-o ma-
eni umano asigaszukunda.」 „Az akadály előtt a ló
megtorpant.”

asigataasigata ◆ láblenyomatláblenyomat 「Kareno asigata-o
totta.」 „Láblenyomatot vettek tőle.” ◆ lábnyo-lábnyo-
matmat

asigatókunaruasigatókunaru ◆ kevesebbetkevesebbet járjár 「Hikkosi-
teszono miszekara asiga tókunatta.」 „Miután el-
költöztünk, kevesebbet járunk abba az üzletbe.”

asigatónokuasigatónoku ◆ kevesebbetkevesebbet járjár 「Furusza-
tokara asiga tónoita.」 „Kevesebbet járok a szülő-
falumba.” ◆ kevesebbkevesebb járjár 「Miszekara kjaku-
no asiga tónoita.」 „Egyre kevesebb vendég járt az
üzletbe.”

asigeasige ◆ rúgásrúgás
asigeasige ◆ szürkeszürke
asigeiasigei ◆ lábbal végzett mutatványlábbal végzett mutatvány
asigeniszuruasigeniszuru ◆ átgázolátgázol 「Dzsibunga szeikó-
szurutameni hito-o asigeniszuru.」 „A siker ér-
dekében átgázol másokon.” ◆ belerúgbelerúg 「Aiteno
fukubu-o asigenisita.」 „Belerúgott a másik hasá-
ba.”

asiharaasihara ◆ nádasnádas
asihenasihen ◆ bal oldali láb-gyökbal oldali láb-gyök
asijuasiju ◆ lábfürdőlábfürdő ◆ lábvízlábvíz 「Acui asijuni cu-
katta.」 „Forró lábvizet vettem.”

asijubiasijubi ◆ lábujjlábujj
asijunicukaruasijunicukaru ◆ lábfürdőtlábfürdőt veszvesz 「Asijuni cu-
katta.」 „Lábfürdőt vettem.”

asikaasika ◆ oroszlánfókaoroszlánfóka
asikagadzsidaiasikagadzsidai ◆ Asikaga-korAsikaga-kor
asikakeasikake ◆ fellépőfellépő részrész ◆ lábtámaszlábtámasz ◆ láb-láb-
tartótartó ◆ lábzsámolylábzsámoly ◆ pedálpedál ◆ taposótaposó ◆

teljesteljes kétkét maradékkalmaradékkal 「Asikake gonenkakat-
ta.」 „Három teljes és két nem egész évig tartott.”
◇ takeumanoasikaketakeumanoasikake gólyaláb taposójagólyaláb taposója
asikakekótenasikakekóten ◆ térdfogásostérdfogásos hátrabukfenchátrabukfenc
「Kodomo-va asikake kóten-o sita.」 „A gyerek
térdfogásos hátrabukfencet csinált.”

asikakeusiromavariasikakeusiromavari ◆ hátraforgáshátraforgás
asikarazuasikarazu ◆ nene haragudjonharagudjon 「Kaigini suszsze-
kidekimaszenga, asikarazu.」 „Ne haragudjon, de
nem tudok ott lenni az értekezleten!”

asikaszeasikasze ◆ béklyóbéklyó 「Súdzsinni asikasze-o ha-
meta.」 „Béklyóba verte a rabot.” ◆ kolonckolonc ◆

nyűgnyűg
asikaszeninaruasikaszeninaru ◆ gátolgátol 「Sigotoga ren-aino
asikaszeninatta.」 „A munkám gátolja az egész-
séges szerelmi kapcsolatot.” ◆ hátráltathátráltat
「Doreiszeido-va szeiszancsikara hattenno asika-
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szeninatta.」 „A rabszolgaság hátráltatta a pro-
duktivitás emelkedését.”

asikiritenasikiriten ◆ küszöbküszöb 「Njúsino asikiri tenni hi-
kakaranakatta.」 „A vizsgapontjaim nem érték el
a küszöböt.”

asikogibótoasikogibóto ◆ vízibiciklivízibicikli 「Asikogibótode ike-
o mavatta.」 „Vízibiciklivel körbementünk a ta-
von.”

asikosiasikosi ◆ lábláb 「Odzsiiszan-va asikosigasikkari-
siteiru.」 „A nagypapámnak erős lábai vannak.” ◆

láb és derékláb és derék
asikosigatacuasikosigatacu ◆ lábralábra álláll 「Ródzsin-va asi-
kosiga tatanakunatta.」 „Az öreg már nem tudott
lábra állni.” ◆ mozogmozog 「Asikosiga tacúcsi-va ha-
tarakitai.」 „Amíg mozogni tudok, dolgozni aka-
rok!” ◆ tudtud járnijárni 「Kare-va asikosiga tatanai.」
„Nem tud járni.”

asikubiasikubi ◆ bokaboka 「Asikubi-o kudzsiita.」 „Kifi-
camítottam a bokámat.”

asikubiszapótáasikubiszapótá ◆ bokavédőbokavédő
asimakaszeniasimakaszeni ◆ amerreamerre aa lábalába visziviszi 「Asi-
makaszeni aruita.」 „Arra mentem, amerre a lá-
bam vitt.” ◆ céltalanulcéltalanul
asimakaszenoasimakaszeno ◆ céltalancéltalan 「Asimakaszeno ta-
bi」 „céltalan utazás”

asimamenaasimamena ◆ lankadatlanullankadatlanul sétálósétáló 「Asima-
mena hito」 „lankadatlanul sétáló ember”

asimameniasimameni ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Asimameni aru-
ku.」 „Lankadatlanul sétál.”

asimavariasimavari ◆ futóműfutómű 「Kono kuruma-va asima-
varigaii.」 „Ennek a kocsinak jó a futóműve.” ◆

lábbelilábbeli ◆ láb környékeláb környéke
asimotoasimoto ◆ járásjárás 「Asimotonoobocukanai njú-
jódzsi」 „bizonytalan járású csecsemő” ◆ lábláb
elejeeleje 「Asimoto-o minaszai!」 „Nézz a lábad
elé!” ◆ lábláb környékekörnyéke 「Asimotoni inuga szu-
vatteita.」 „A lában környékére telepedett egy ku-
tya.” ◆ pozíciópozíció 「Sinkidzsigjótenkainotameni
asimoto-o katameta.」 „Megerősítette a pozíció-
ját az új vállalkozás kibontakoztatásához.” ◇ asi-asi-
motonihigacukumotonihigacuku forróforró leszlesz aa lábalába alattalatt aa
talajtalaj ◇ asimotonimoojobanaiasimotonimoojobanai nyomábanyomába semsem
érhetérhet 「Kono szakuhin-va genszakuno asimoto-
nimo ojobanai.」 „Ez az alkotás a nyomába sem
érhet az eredetinek.” ◇ asimotonoakaruiucsiniasimotonoakaruiucsini
amígamíg nincsnincs későkéső ◇ asimotonoakaruiucsiniasimotonoakaruiucsini

amígamíg világosvilágos vanvan 「Asimotono akaruiucsini ka-
ettekinaszai!」 „Gyere haza, amíg világos van!”
◇ asimoto-oasimoto-o mirumiru kihasználjakihasználja aa helyzetéthelyzetét
「Szaigaino naka, asimoto-o mite gjósa-va mizu-
o takai nedande utteiru.」 „Kihasználva a kataszt-
rófahelyzetet, a kereskedő magas áron adja a vizet
a károsultaknak.”

asimotokaratorigatacujóniasimotokaratorigatacujóni ◆ hirtelenhirtelen
asimotonicukekomuasimotonicukekomu ◆ kihasználjakihasználja aa hely-hely-
zetétzetét
asimotonihigacukuasimotonihigacuku ◆ forróforró leszlesz aa lábalába
alatt a talajalatt a talaj
asimotonimoojobanaiasimotonimoojobanai ◆ kisujjáigkisujjáig semsem érér
felfel 「Szono haijúno engicsikara-va kanodzsono
asimotonimo ojobanai.」 „Annak a színésznek a
tehetsége a kisujjáig sem ér fel.” ◆ nyomábanyomába semsem
érhetérhet 「Kono szakuhin-va genszakuno asimoto-
nimo ojobanai.」 „Ez az alkotás a nyomába sem
érhet az eredetinek.”

asimotonoasimotono ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte állóálló 「Asi-
motono sigoto-o sinaszai!」 „A közvetlenül előt-
ted álló munkát csináld!”

asimotonoakaruiucsiniasimotonoakaruiucsini ◆ amígamíg nincsnincs későkéső ◆

amígamíg világosvilágos vanvan 「Asimotono akaruiucsini ka-
ettekinaszai!」 „Gyere haza, amíg világos van!”

asimoto-oasimoto-o mirumiru ◆ kihasználjakihasználja aa helyzetéthelyzetét
「Szaigaino naka, asimoto-o mite gjósa-va mizu-
o takai nedande utteiru.」 „Kihasználva a kataszt-
rófahelyzetet, a kereskedő magas áron adja a vizet
a károsultaknak.”

asinaganoasinagano ◆ hosszúhosszú lábúlábú ◆ hosszúhosszú léptékűléptékű

asinakaasinaka ◆ szalmaszandálszalmaszandál
asinamiasinami ◆ egységegység 「Jatóno asinamino mida-
rega szenmeininatta.」 „Nyilvánvalóvá vált az el-
lenzéki egység hiánya.” ◆ lépésütemlépésütem 「Heisira-
va asinami-o szoroeru.」 „A katonák egy ütemben
lépnek.” ◆ összehangoltságösszehangoltság
asinami-oasinami-o szoroeruszoroeru ◆ együttegyütt léplép 「Heisi-va
asinami-o szoroete micsi-o aruita.」 „A katonák
együtt lépve mentek a úton.”

asinarasiasinarasi ◆ bemelegítésbemelegítés 「Kono siken-va asi-
narasini szuginai.」 „Ez a vizsga csak bemelegí-
tés.” ◆ járásjárás gyakorlásagyakorlása 「Kucu-o kattanode,
asinarasini szanpositemita.」 „Sétálni mentem az
új cipőmben, hogy gyakoroljam benne a járást.”

102102 asikiriten asikiriten – asinarasi asinarasi AdysAdys



asinimakaszeteasinimakaszete ◆ amerreamerre aa lábalába visziviszi
「Asini makaszete aruki mavatta.」 „Arra men-
tem, amerre a lábam vitt.”

asininadzsindaasininadzsinda ◆ bejáratottbejáratott 「Asini na-
dzsinda kucu」 „bejáratott cipő”

asiniszakiasiniszaki ◆ láb hegyeláb hegye
asinobenasinoben ◆ elérhetőségelérhetőség 「Szono baso-va asi-
no bengaii.」 „Az a hely könnyen elérhető.”

asinocukeneasinocukene ◆ lábtőlábtő
asinofumibaasinofumiba ◆ állóhelyállóhely 「Asino fumi ba-va
aruga szuvaru baso-va nai.」 „Állóhely van, de
ülőhely nincs.”

asinofumikaeasinofumikae ◆ lépésváltáslépésváltás
asinohakobiasinohakobi ◆ járásjárás 「Asino hakobiga va-
rui.」 „Rossz a járása.”

asinohakobikataasinohakobikata ◆ járásmódjárásmód 「Aruku tokino
tadasii asino hakobi kata」 „helyes járásmód” ◆

lábmozgáslábmozgás 「Szakká szensuno asino hakobi ka-
ta」 „focista lábmozgása”

asinohippariaiasinohippariai ◆ széthúzásszéthúzás 「Tóucsini asino
hippari aigaaru.」 „A párton belül széthúzás van.”

asinojubiasinojubi ◆ lábujjlábujj
asinokin-nikuasinokin-niku ◆ lábizomlábizom
asinokóasinokó ◆ lábfejlábfej ◆ lábfejlábfej felsőfelső részerésze ◆

rüsztrüszt 「Asino kóga takai.」 „Magas a rüsztöm.”

asinokoszszecuasinokoszszecu ◆ lábtöréslábtörés
asinokukiasinokuki ◆ nádszálnádszál
asinonagaiasinonagai ◆ nyakiglábnyakigláb
asinoojajubiasinoojajubi ◆ nagylábujjnagylábujj ◆ nagyujjnagyujj ◆

öregujjöregujj
asinoomomukumamaniasinoomomukumamani ◆ amerreamerre aa lábalába visziviszi
「Asino omomukumamani dekaketa.」 „Arra
mentem, amerre a lábam vitt.”

asinóraasinóra ◆ talptalp 「Asino urano hifuga katakunat-
teiru.」 „Bőrkeményedés van a talpamon.”

asinoszedaiasinoszedai ◆ lábtartólábtartó
asi-oasi-o arauarau ◆ felhagyfelhagy 「Szurikara asi-o arat-
ta.」 „Felhagyott a zsebtolvajlással.” ◆ leszámolleszámol
「Hanzaikara asi-o aratta.」 „Leszámolt a bűnö-
zői életével.” ◆ szakítszakít aa múltjávalmúltjával 「Gótó-va
asi-o aratta.」 „A rabló szakított a múltjával.”

asi-oasi-o bóniszurubóniszuru ◆ lejárjalejárja aa lábátlábát 「Súmac-
unohaikingude asi-o bónisita.」 „A hétvégi túrán
lejártam a lábamat.”

asi-o dotabataszaszeruasi-o dotabataszaszeru ◆ dobogdobog
asi-oasi-o fumiirerufumiireru ◆ belelépbelelép 「Mizutamarini asi-
o fumi iretesimatta.」 „Beleléptem a pocsolyába.”

asi-oasi-o hajameruhajameru ◆ kilépkilép 「Higakurerukara asi-
o hajamejó.」 „Lépjünk ki, mert lemegy a nap!”

asi-oasi-o hakobuhakobu ◆ elfáradelfárad 「Tennóheika-va
arureszutoran-ni asi-o hakonda.」 „A császár
őfelsége elfáradt egy étterembe.” ◆ megymegy
「Kankókjaku-va onszennimo asi-o hakonda.」
„A turisták termálfürdőbe is mentek.”

asi-oasi-o harauharau ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o harat-
ta.」 „Elgáncsoltam az ellenfelemet.”

asi-oasi-o hikizuttearukuhikizuttearuku ◆ csoszogcsoszog 「Tosijori-
va asi-o hikizutte aruita.」 „Az öregember csoszo-
gott.”

asi-oasi-o hikkakeruhikkakeru ◆ megbotlikmegbotlik 「Asi-o isini hik-
kakete koronda.」 „Megbotlottam egy kőben és
elestem.”

asi-oasi-o hikkaketekorobaszuhikkaketekorobaszu ◆ elgáncsolelgáncsol
「Asi-o hikkakete otoko-o korobasita.」 „Elgán-
csoltam a férfit.”

asi-oasi-o hikkaketetaoszuhikkaketetaoszu ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno
asi-o hikkakete taosita.」 „Elgáncsolta az ellenfe-
lét.”

asi-oasi-o hipparuhipparu ◆ akadályozakadályoz 「Otagaino asi-o
hippari atta.」 „Egymást akadályozták.” ◆ fel-fel-
tarttart 「Tecudavanaimademo asi-o hipparana-
ide!」 „Ha nem is segítesz, legalább ne tarts fel!”

asi-oasi-o jaszumerujaszumeru ◆ megpihenmegpihen 「Kono
onszende-va tabibitogajoku asi-o jaszumeta.」
„Ebben a termálfürdőben gyakran megpihentek
az utazók.”

asi-oasi-o kaerukaeru ◆ lépéstlépést váltvált 「Kósinnakani asi-
o kaeta.」 „Menetelés közben lépést váltott.”

asi-o kaerukotoasi-o kaerukoto ◆ lépésváltáslépésváltás
asi-oasi-o karamerukarameru ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o ka-
ramete taosita.」 „Elgáncsoltam az ellenfelemet.”

asi-oasi-o kumukumu ◆ keresztbekeresztbe rakjarakja aa lábátlábát 「Asi-
o kunde szuvatteita.」 „Keresztbe rakott lábbal
ült.”
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asi-oasi-o nobaszunobaszu ◆ beugrikbeugrik 「Júbinkjokuni iku-
nonara omiszemade asi-o nobasitekurenai?」 „A
postára menet nem ugranál be a boltba is?” ◆ el-el-
néznéz 「Orandakara asi-o nobasite ringokuberugí-
ni itta.」 „Hollandiából elnéztem még a szomszé-
dos Belgiumba is.”

asi-oasi-o szoroeruszoroeru ◆ egyszerreegyszerre léplép ◆ lépéstlépést
tarttart 「Gundzsin-va asi-o szoroete kósinsita.」
„A katonák lépést tartva masíroztak.” ◆ össze-össze-
zárja a lábaitzárja a lábait
asi-oasi-o szukuuszukuu ◆ elgáncsolelgáncsol 「Kjószóaiteno asi-o
szukutta.」 „Elgáncsolta az ellenfelét.”

asiotoasioto ◆ közeledésközeledés 「Aratana kin-júkikino as-
iotoga kikoeta.」 „Újabb pénzügyi válság közeled-
tét lehetett érezni.” ◆ léptekléptek 「Asioto-o kiita.」
„Lépteket hallottam.” ◆ léptekléptek hangjahangja 「Szo-
tokara asiotoga kikoeta.」 „Léptek hangja hallat-
szott kívülről.”

asi-oasi-o todomerutodomeru ◆ megállmegáll 「Ródzsin-va asi-o
todometa.」 „Az öregember megállt.”

asi-oasi-o tomerutomeru ◆ megtorpanmegtorpan 「Kókaga
ocsiteiruno-o micukete-va tto asi-o tometa.」
„Megpillantottam egy pénzérmét a földön, és
megtorpantam.”

asioto-o sinobaszeruasioto-o sinobaszeru ◆ halkan lépdelhalkan lépdel
asi-oasi-o torarerutorareru ◆ megbotlikmegbotlik 「Isini asi-o tora-
rete koronda.」 „Megbotlottam egy kőben, és el-
estem.”

asiraiasirai ◆ bánásmódbánásmód 「Kanodzso-va muzukasii
dzsósinoasiraigaumai.」 „Tudja hogyan kell bán-
ni a kacifántos főnökével.” ◆ kiegészítőkiegészítő nö-nö-
vényvény ◆ köretköret ◆ zenekíséret egyik fajtájazenekíséret egyik fajtája
asirauasirau ◆ bánikbánik 「Kanodzso-va muzukasii dzsó-
simómaku asirau.」 „Ügyesen bánik a nehezen
kezelhető főnökével.” ◆ díszítdíszít 「Modzsibanni
dzsúnikono hószeki-o asiratta.」 „A számlapot 12
drágakővel díszítették.” ◆ felcicomázfelcicomáz 「Részu-
o daitanniasirattaburauszu」 „csipkével gazdagon
felcicomázott blúz” ◆ feldobfeldob 「Torjufu-o asirat-
ta zeitakuszarada」 „szarvasgombával feldobott
pazar saláta” ◆ fogadfogad 「Teineini kjaku-o asirat-
ta.」 „Udvariasan fogadja a vendégeket.” ◆ ki-ki-
egészítegészít 「Tegamini oreino kotoba-o asiratta.」
„A levelet köszönő szavakkal egészítettem ki.” ◇

tekitóniasirautekitóniasirau lekezellekezel 「Dzsósi-va icumo
vatasinokoto-o tekitóniasirau.」 „A főnököm en-
gem mindig lekezel.” ◇ hanaszakideasirauhanaszakideasirau le-le-

kezelőenkezelően bánikbánik valakivelvalakivel 「Hanaszakideasi-
ravareta.」 „Lekezelően bántak velem.” ◇ hana-hana-
deasiraudeasirau ráhagyráhagy 「Macsigatteiruno-va dzsós-
idato sitteitanode hanadeasiratta.」 „Tudta, hogy
nincs igaza a főnökének, de ráhagyta.” ◇ hana-hana-
deasiraudeasirau lekezellekezel 「Dzsósi-va buka-o hanadea-
siratta.」 „A főnök lekezelte a beosztottait.”

asiruguriszeróruasiruguriszeróru ◆ acil-glicerinacil-glicerin
asisigekuasisigeku ◆ gyakrangyakran 「Kanodzsono tokoroni
asisigeku kajotta.」 „Gyakran látogattam hozzá-
juk.”

asiszutantoasiszutanto ◆ asszisztensasszisztens
asiszutoasiszuto ◆ rásegítésrásegítés ◇ dendóasiszuto-dendóasiszuto-
dzsitensadzsitensa elektromoselektromos rásegítésesrásegítéses kerék-kerék-
párpár
asiszutoszuruasiszutoszuru ◆ besegítbesegít 「Robotto-va
szagjó-o asiszutoszuru.」 „A robot besegít a mun-
kába.” ◆ rásegítrásegít
asitaasita ◆ holnapholnap 「Asita-va kaisa-o jaszumu.」
„Holnap nem megyek dolgozni.”

asitematoiasitematoi ◆ béklyóbéklyó
asivaasiva ◆ lábgyűrűlábgyűrű
asivazaasivaza ◆ lábdobáslábdobás ◆ lábtechnikalábtechnika
asizamaniasizamani ◆ rosszindulattalrosszindulattal
asizamaniiuasizamaniiu ◆ rosszakatrosszakat mondmond 「Asi zamani
ivaretekita.」 „Alaptalanul mondtak rosszakat ró-
lam.”

asizamanikaisakuszuruasizamanikaisakuszuru ◆ kiforgatkiforgat 「Aiteno
kotobadzsiri-o asi zamani kaisakusita.」 „Kifor-
gatta a beszélgetőpartnere szavait.”

asizamaninonosiruasizamaninonosiru ◆ pocskondiázpocskondiáz 「Szeitó-
o asi zamani nonosisitta.」 „Pocskondiázta a pár-
tot.”

asókaóasókaó ◆ AsókaAsóka
asószanasószan ◆ salétromossavsalétromossav
asószan-enasószan-en ◆ nitritnitrit
asószan-natoriumuasószan-natoriumu ◆ nátrium-nitritnátrium-nitrit
assiassi ◆ agyonnyomásagyonnyomás ◆ agyonnyomódásagyonnyomódás
assiriatóhókjókaiassiriatóhókjókai ◆ asszír keleti egyházasszír keleti egyház
assiszaszeruassiszaszeru ◆ agyonnyomagyonnyom 「Szoi nesiteita
akago-o assiszaszeta.」 „Véletlenül agyonnyomta
a fejletlen kisbabát, aki mellette aludt.”
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assiszuruassiszuru ◆ agyonnyomódikagyonnyomódik ◆ halálrahalálra pré-pré-
selődikselődik 「Gunsúnadarede ózeiga assisita.」 „Az
emberlavinában sokan halálra préselődtek.”

assóassó ◆ elsöprőelsöprő győzelemgyőzelem 「Szenkjode assó-
o szuru.」 „A választásokon elsöprő győzelmet
arat.” ◆ fölényes győzelemfölényes győzelem
assószuruassószuru ◆ elsöprőelsöprő győzelmetgyőzelmet aratarat 「Ko-
no szeitó-va szenkjode assósita.」 „A választáso-
kon a párt elsöprő győzelmet aratott.” ◆ fölénye-fölénye-
sensen győzgyőz 「Csímu-va assósita.」 „A csapat fölé-
nyesen győzött.” ◆ legázollegázol 「Csímu-va aiteni as-
sósita.」 „A csapat legázolta az ellenfelét.”

assukuassuku ◆ kompressziókompresszió ◆ összenyomásösszenyomás ◆

összesűrítésösszesűrítés ◆ sűrítéssűrítés ◆ tömörítéstömörítés 「Fa-
iruno assukuto kaitó」 „fájl tömörítése és kibon-
tása” ◇ gazóassukugazóassuku képtömörítésképtömörítés ◇

dainamikku-rendzsiassukudainamikku-rendzsiassuku dinamika-dinamika-
tartománytartomány kompressziójakompressziója ◇ tóon-assukutóon-assuku
izotermikusizotermikus kompressziókompresszió ◇ dótekiassukudótekiassuku
dinamika-kompressziódinamika-kompresszió
assukubukuroassukubukuro ◆ vákuumtasakvákuumtasak
assukuhaassukuha ◆ nyomáshullámnyomáshullám 「Genbakuno
szenkóno atoni assukuhaga cuzuku.」 „Az atom-
bomba villanását nyomáshullám követi.”

assukukeiszúassukukeiszú ◆ kompressziós moduluskompressziós modulus
assukukiassukuki ◆ kompresszorkompresszor ◆ légsűrítőlégsűrítő ◆ sűrí-sűrí-
tőtő ◇ kúkiassukukikúkiassukuki légkompresszorlégkompresszor ◇ kúki-kúki-
assukukiassukuki légsűrítőlégsűrítő
assukukúkiassukukúki ◆ sűrített levegősűrített levegő
assukumokuzaiassukumokuzai ◆ tömörített fatömörített fa
assukusitaassukusita ◆ sűrítettsűrített 「Assukusita kúki」
„sűrített levegő” ◆ tömörítetttömörített 「Assukusitafa-
iru」 „tömörített fájl”

assukuszareruassukuszareru ◆ összenyomódikösszenyomódik ◆ össze-össze-
préselődikpréselődik
assukuszaszeruassukuszaszeru ◆ tömöríttömörít
「Konpjútanofairu-o hanbunassukuszaszerunoni
szeikósita.」 „Felére sikerült tömörítenem a fájlt!”

assukuszeiassukuszei ◆ tömöríthetőségtömöríthetőség
assukuszuiszoassukuszuiszo ◆ sűrített hidrogénsűrített hidrogén
assukuszuruassukuszuru ◆ összenyomösszenyom 「Szeiszósa-va
gomi-o assukusita.」 „A szemeteskocsi össze-
nyomta a szemetet.” ◆ összepréselösszeprésel 「Gaszu-
o assukusita.」 „Összepréselte a gázt.” ◆ össze-össze-
sűrítsűrít 「Hókokuso-o szanpédzsini assukusita.」
„Három oldalra összesűrítettem a jelentést.” ◆

préselprésel 「Bonbenigaszu-o assukusita.」 „Gázt
préselt a palackba.” ◆ sűrítsűrít 「Piszuton-va gaszu-
o assukusita.」 „A dugattyú sűríti a gázt.” ◆ tö-tö-
mörítmörít 「Fairu-o assukusita.」 „Tömörítettem a
fájlt.” ◇ assukuszareruassukuszareru összenyomódikösszenyomódik ◇

assukuszareruassukuszareru összepréselődikösszepréselődik
asuasu ◆ alfajalfaj
asukunjoraiasukunjorai ◆ AksobhjaAksobhja
asuraasura ◆ aszúraaszúra
aszaasza ◆ kenderkender ◆ kóckóc ◆ vászonvászon
aszaasza ◆ reggelreggel 「Aszanócsini sokubucuni mizu-
o agetai.」 „Még reggel meg akarom öntözni a
növényeket.” ◆ reggelireggeli 「Asza-o nuite sukkin-
sita.」 „A reggelit kihagyva mentem munkába.”
◇ aszagaoszoiaszagaoszoi későnkésőn kelőkelő 「Boku-va aszaga
oszoi.」 „Későn kelő vagyok.” ◇ aszagahajaiaszagahajai
koránkorán kelőkelő 「Cuma-va aszaga hajai.」 „A felesé-
gem korán kelő.” ◇ aszapparakaraaszapparakara ilyenilyen ko-ko-
ránrán 「Aszapparakara mósi vakearimaszenga.」
„Sajnálom, hogy ilyen korán zavarom!” ◇ asza-asza-
ninaruninaru eljöneljön aa reggelreggel 「Kekkonsikino aszani-
natta.」 „Eljött az esküvő reggele.” ◇ aszanijúniaszanijúni
reggelreggel ésés esteeste ◇ aszahajakuaszahajaku koránkorán reggelreggel
「Mainicsiaszahajaku mega szameru.」 „Minden
nap korán reggel felébredek.” ◇ keszakesza mama reg-reg-
gelgel 「Keszanebósicsatta.」 „Ma reggel későn éb-
redtem.” ◇ jokuaszajokuasza másnap reggelmásnap reggel
aszaasza ◆ bordaborda
aszabanaszaban ◆ reggelentereggelente ésés esténkéntesténként
「Aszabanno dzsútaiga hagesii.」 „Reggelente és
esténként torlódás van.” ◆ reggelreggel ésés esteeste
「Szaikin-va aszabanno hie komiga hagesii.」
„Mostanában reggelente és esténként nagyon le-
hűl a levegő.”

aszaborakeaszaborake ◆ hajnalhasadáshajnalhasadás ◆ pirkadatpirkadat
aszacujuaszacuju ◆ reggeli harmatreggeli harmat
aszacukiaszacuki ◆ metélőhagymametélőhagyma ◆ snidlingsnidling ◆

zöldhagymazöldhagyma
aszadeaszade ◆ karcoláskarcolás ◆ könnyű sérüléskönnyű sérülés
aszadoraaszadora ◆ reggeli tévésorozatreggeli tévésorozat
aszadzsieaszadzsie ◆ sekélyes tudássekélyes tudás
aszagaeriszuruaszagaeriszuru ◆ reggelreggel jönjön hazahaza 「Otto-va
aszagaerisita.」 „A férjem reggel jött haza.”

aszagahajaiaszagahajai ◆ koránkorán kelőkelő 「Cuma-va aszaga
hajai.」 „A feleségem korán kelő.”

AdysAdys assiszuru assiszuru – aszagahajai aszagahajai 105105



aszagajuaszagaju ◆ reggeli kásareggeli kása
aszagaoaszagao ◆ hajnalkahajnalka
aszagaoszoiaszagaoszoi ◆ későnkésőn kelőkelő 「Boku-va aszaga
oszoi.」 „Későn kelő vagyok.”

aszagataaszagata ◆ kora reggelkora reggel
aszagatanoaszagatano ◆ reggelreggel aktívaktív 「Aszagatano
ningen」 „reggel aktív ember”

aszageaszage ◆ früstökfrüstök
aszagiaszagi ◆ halványsárgahalványsárga
aszagiaszagi ◆ cölinkékcölinkék ◆ ftalo-zöldftalo-zöld ◆ halványhalvány
zöldeskékzöldeskék
aszagiiroaszagiiro ◆ halványsárga színhalványsárga szín
aszagiiroaszagiiro ◆ cölinkékcölinkék ◆ ftalo-zöldftalo-zöld ◆ hal-hal-
vány zöldeskék színvány zöldeskék szín
aszagiriaszagiri ◆ reggeli ködreggeli köd
aszagiriszóaszagiriszó ◆ japán ürömjapán üröm
aszagohanaszagohan ◆ reggelireggeli 「Asza gohanni nani-o
tabeta?」 „Mit ettél reggelire?”

aszagohan-oaszagohan-o taberutaberu ◆ megreggelizikmegreggelizik 「Asza
gohan-o tabetekara aszadora-o mita.」 „Miután
megreggeliztem, megnéztem a reggeli sorozato-
mat.” ◆ reggelizikreggelizik 「Kjó-va asza gohan-o taben-
akatta.」 „Ma nem reggeliztem.”

aszaguroiaszaguroi ◆ kreolkreol 「Aszaguroi hada」 „kreol
bőr” ◆ sötétsötét bőrűbőrű 「Aszaguroi kao」 „sötét bő-
rű arc”

aszahajakuaszahajaku ◆ koránkorán reggelreggel 「Mainicsiasza-
hajaku mega szameru.」 „Minden nap korán reg-
gel felébredek.”

aszahakanaaszahakana ◆ felületesfelületes 「Aszahakana csie」
„felületes tudás” ◆ hebehurgyahebehurgya 「Aszahakana
kangaeda.」 „Hebehurgya ötlet.” ◆ meggondo-meggondo-
latlanlatlan 「Aszahakana okonai.」 „Meggondolat-
lan cselekedet.”

aszahiaszahi ◆ felkelőfelkelő napnap 「Aszahiga nobotta.」
„Felkelt a nap.” ◆ reggelireggeli napfénynapfény 「Me-o sza-
masite aszahi-o abiru.」 „Felébredek és fürdök a
reggeli napfényben.”

aszaiaszai ◆ felszínesfelszínes 「Aszai csisiki」 „felszínes
tudás” ◆ halványhalvány 「Aszai midoriiro」 „halvány-
zöld” ◆ kicsikicsi 「Aszai kokjú」 „kicsi lélegzetvétel”
◆ koraikorai 「Haru-va mada aszai.」 „Korai még a
tavasz.” ◆ könnyűkönnyű 「Aszai szuimin」 „könnyű
álom” ◆ nemnem mélymély 「Azai kizu」 „nem mély

seb” ◆ sekélysekély 「Kaigan-va mizuga aszai.」 „A
part mellett sekély a víz.” ◆ sekélyessekélyes 「Csisikiga
aszai.」 „A tudása sekélyes.” ◇ keikengaaszaikeikengaaszai
tapasztalatlantapasztalatlan 「Kono ródósa-va mada keik-
enga aszai.」 „Ez a munkás még tapasztalatlan.”
◇ keikengaaszaikeikengaaszai gyakorlatlangyakorlatlan 「Sinnjúsain-
va mada keikenga aszai.」 „A friss dolgozók gya-
korlatlanok.” ◇ szokogaaszaiszokogaaszai sekélyessekélyes 「Ka-
reno kangae-va szokoga aszai.」 „Sekélyesek a
gondolatai.” ◇ ninsikigaaszaininsikigaaszai sekélyessekélyes aa tu-tu-
dásadása 「Szeitono rekisi-e no ninsikiga aszai.」 „A
diákoknak sekélyes a történelmi tudása.” ◇ higa-higa-
aszaiaszai nemrégnemrég ótaóta 「Kono csini kitekara higa
aszai.」 „Nemrég óta élek itt.”

aszaíaszaí ◆ acaiacai
aszaicsiaszaicsi ◆ reggeli piacreggeli piac
aszaitoaszaito ◆ kenderfonálkenderfonál
aszajakeaszajake ◆ hajnalpírhajnalpír
aszajuaszaju ◆ reggeli fürdőreggeli fürdő
aszajúaszajú ◆ mindigmindig ◆ reggelreggel ésés esteeste 「Aszajú-
no kuszuri」 „reggeli és esti gyógyszer”

aszakanmuriaszakanmuri ◆ felső kender-gyökfelső kender-gyök
aszakarabanmadeaszakarabanmade ◆ látástóllátástól vakulásigvakulásig
「Aszakara banmade hataraiteiru.」 „Látástól va-
kulásig dolgozik.” ◆ reggeltőlreggeltől estigestig 「Aszaka-
ra banmade benkjósi cuzuketeiru.」 „Reggeltől
estig tanulok.”

aszakaracuiteinaiaszakaracuiteinai ◆ bal lábbal kel felbal lábbal kel fel
aszakiszenitacuadanamiaszakiszenitacuadanami ◆ feleslegesfelesleges óbé-óbé-
gatásgatás
aszakuaszaku ◆ nemnem mélyenmélyen ◆ sekélyesensekélyesen ◇ hi-hi-
rokuaszakurokuaszaku kiterjedten,kiterjedten, dede sekélyesensekélyesen
「Hahaojadósi-va hiroku aszaku cuki atteiru.」
„Az anyukák kiterjedten, de sekélyesen ismerik
egymást.”

aszakuszaaszakusza ◆ AszakuszaAszakusza
aszakuszuvaruaszakuszuvaru ◆ széléreszélére ülül 「Iszuni aszaku
szuvatta.」 „A szék szélére ültem.”

aszamasiiaszamasii ◆ alávalóalávaló 「Aszamasii hito」 „alá-
való ember” ◆ hitványhitvány 「Hitono bunmade ta-
betesimaunanteaszamasii.」 „Hitvány dolog meg-
enni más részét.” ◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Aszamasii
kakkó」 „nyomorúságos megjelenés” ◆ szánal-szánal-
masmas 「Aszamasii szugata」 „szánalmas megjele-
nés”
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aszamasiszaaszamasisza ◆ hitványsághitványság 「Ningenno asza-
masisza」 „emberi hitványság”

aszamesiaszamesi ◆ reggelireggeli 「Aszamesi-o nuita.」
„Nem ettem reggelit.”

aszamesimaeaszamesimae ◆ gyerekjátékgyerekjáték 「Szon-nano-
va aszamesimaeda!」 „Ez nekem gyerekjáték!” ◆

pillanatokpillanatok alattalatt készkész vanvan 「Kon-na sukudai-
va aszamesimaeda!」 „Ez a házi feladat pillanatok
alatt kész van.” ◆ reggeli előttreggeli előtt
aszamidoriaszamidori ◆ halványzöldhalványzöld ◆ világoszöldvilágoszöld
aszanaaszanaaszanaaszana ◆ mindenminden reggelreggel ◆ reggelről-reggelről-
reggelrereggelre
aszanagiaszanagi ◆ reggeli szélcsendreggeli szélcsend
aszanajúnaaszanajúna ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal 「Aszana júna
kanodzsonokoto-o kangaeteiru.」 „Éjjel-nappal
arra a nőre gondolok.” ◆ reggelreggel ésés esteeste
「Szora-va aszana júna akaku szomatteiru.」 „Az
ég reggel és este vörösre van festve.”

aszananika-oaszananika-o taberutaberu ◆ reggelizikreggelizik 「Kjó,
aszanani-o tabetano?」 „Ma mit reggeliztél?”

aszanavaaszanava ◆ kenderkötélkenderkötél
aszaneaszane ◆ reggeli elalvásreggeli elalvás
aszanebóaszanebó ◆ ágybanágyban ragadásragadás ◆ álomszu-álomszu-
székszék ◆ hétalvóhétalvó
aszanebószuruaszanebószuru ◆ ágybanágyban ragadragad 「Nicsijóbi-
va icumo aszanebósiteimaszu.」 „Vasárnap min-
dig ágyban ragadok.” ◆ elalszikelalszik
「Okuretegomen-naszai, aszanebósimasita.」
„Bocsánat a késésért, elaludtam.”

aszaneszuruaszaneszuru ◆ reggelreggel elalszikelalszik 「Aszanesite
kaisani okureta.」 „Reggel elaludtam, ezért elkés-
tem a munkahelyemről.”

aszanijúniaszanijúni ◆ reggel és estereggel és este
aszaninaruaszaninaru ◆ eljöneljön aa reggelreggel 「Kekkonsikino
aszaninatta.」 „Eljött az esküvő reggele.”

aszankacsiszszoaszankacsiszszo ◆ dinitrogén-monoxiddinitrogén-monoxid ◆

dinitrogén-oxiddinitrogén-oxid
aszanoaszano ◆ reggelireggeli 「Aszano taiszó-o sitekara
gohan-o tabeta.」 „A reggeli torna után ettem.”

aszanotéburukuroszuaszanotéburukuroszu ◆ vászonterítővászonterítő
aszanozubonaszanozubon ◆ vászonnadrágvászonnadrág
aszanunoaszanuno ◆ kenderszövetkenderszövet
aszaokiaszaoki ◆ koránkorán keléskelés 「Aszaoki-va szanmon-
no toku.」 „Ki korán kel, aranyat lel.”

aszapparaaszappara ◆ korakora reggelreggel 「Aszapparakara
daredaró?」 „Ki lehet az kora reggel?”

aszapparakaraaszapparakara ◆ aligalig reggeledett,reggeledett, márismáris
「Aszapparakara ie-o deta.」 „Alig reggeledett,
máris elment otthonról.” ◆ ilyenilyen koránkorán
「Aszapparakara mósi vakearimaszenga.」 „Saj-
nálom, hogy ilyen korán zavarom!” ◆ korakora reg-reg-
geltőlgeltől 「Aszapparakarabíru-o nomanaide!」
„Ne igyál sört kora reggeltől!” ◆ mégmég csakcsak reg-reg-
gelgel 「Aszapparakara denvaga natta.」 „Még csak
reggel volt, máris szólt a telefon.”

aszariaszari ◆ rövid Vénusz-kagylórövid Vénusz-kagyló
aszariaszari ◆ guberálásguberálás ◆ keresgéléskeresgélés ◇ riken-riken-
aszariaszari érdekhajhászásérdekhajhászás
aszaruaszaru ◆ futkosfutkos 「Kare-va on-na-o aszatte-
iru.」 „Nők után futkos.” ◆ guberálguberál
「Gomibako-o aszaru.」 „Kukában guberál.” ◆

keresgélkeresgél 「Tori-va dzsimende esza-o aszattei-
ru.」 „A madár élelmet keresgél a földön.” ◆ tur-tur-
kálkál 「Hómureszu-va gomibako-o aszatta.」 „A
hajléktalan a kukában turkált.” ◇ kaiaszarukaiaszaru
összevásárolösszevásárol 「Júmeina gakano kaiga-o kai
aszatta.」 „Összevásároltam annak a híres festő-
nek a festményeit.” ◇ hakidame-ohakidame-o aszaruaszaru gu-gu-
berálberál 「Hómureszu-va haki dame-o aszatteita.」
„A hajléktalan guberált.” ◇ jomiaszarujomiaszaru össze-össze-
olvasolvas 「Tosokannoszubeteno hon-o jomi aszat-
ta.」 „Összeolvasott minden könyvet, ami a
könyvtárban volt.”

aszasimoaszasimo ◆ reggeli dérreggeli dér
aszaszeaszasze ◆ gázlógázló 「Simauma-va aszaszede
kava-o vatatta.」 „A zebrák a gázlónál mentek át a
folyón.” ◆ sekély vizű helysekély vizű hely ◆ zátonyzátony
aszaszenihairuaszaszenihairu ◆ belegázolbelegázol 「Kavano asza-
szeni haitta.」 „Belegázoltam a folyóba.”

aszatetoridaszuaszatetoridaszu ◆ előbányászelőbányász 「Hiki dasi-
o aszatte, mukasino sasin-o tori dasita.」 „Elő-
bányásztam egy régi fényképet a fiókból.” ◆ elő-elő-
kotorkotor 「Poketto-o aszatte kóka-o tori dasita.」
„Előkotortam egy pénzdarabot a zsebemből.”

aszatteaszatte ◆ holnaputánholnapután 「Aszatte-va sikende-
szu.」 „Holnapután lesz a vizsga.”

aszaurazóriaszaurazóri ◆ kendertalpú szandálkendertalpú szandál
aszazukeaszazuke ◆ enyhénenyhén savanyítottsavanyított zöldségzöldség
「Daikonno aszazuke」 „enyhén savanyított jég-
csapretek”
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aszazukedaikonaszazukedaikon ◆ enyhénenyhén savanyítottsavanyított
jégcsapretekjégcsapretek
aszeasze ◆ izzadmányizzadmány ◆ izzadságizzadság 「Aszega hiita
tokini kigaeta.」 „Amikor elmúlt az izzadságom
átöltöztem.” ◆ verejtékverejték 「Aszedesacugabisabi-
saninatta.」 „Átütött a verejték az ingemen.” ◆

verítékveríték 「Hitaino asze-o nugutta.」 „Letöröltem
a verítéket a homlokomról.” ◇ aszekuszaiaszekuszai iz-iz-
zadságszagazadságszaga vanvan 「Konosacu-va aszeku-
szai.」 „Ennek az ingnek izzadságszaga van.” ◇

asze-oasze-o kakaszerukakaszeru izzasztóizzasztó 「Asze-o kaka-
szeru taiszó」 „izzasztó tornagyakorlat” ◇ asze-asze-
oo kakukaku izzadizzad 「Acukute asze-o kaita.」 „A me-
legben izzadtam.” ◇ asze-oasze-o kakukaku verítékezikverítékezik
「Inu-va asze-o kakanai.」 „A kutya nem verí-
tékezik.” ◇ asze-oasze-o kakukaku megizzadmegizzad 「Csika-
rasigotode asze-o kaita.」 „Megizzadtam a fizikai
munkától.” ◇ asze-oasze-o taraszutaraszu folyikfolyik rólaróla azaz
verejtékverejték 「Asze-o tarasite hataraita.」 „Úgy
dolgozott, hogy folyt róla a verejték.” ◇ asze-asze-
oo nagaszunagaszu izzadizzad 「Kono sigotode csino asze-o
nagasita.」 „Ezzel a munkával vért izzadtam.” ◇

asze-oasze-o nagaszunagaszu megdolgoztatjamegdolgoztatja azaz izma-izma-
itit 「Dzsimude asze-o nagasita.」 „A konditerem-
ben megdolgoztattam az izmaimat.” ◇ karada-karada-
gaaszedebetocukugaaszedebetocuku izzad,izzad, mintmint aa lóló 「Na-
cumo fujumo karadaga aszedebetocuiteiru.」
„Télen-nyáron izzadok, mint a ló.” ◇ tamanoa-tamanoa-
szesze gyöngyözőgyöngyöző verejtékverejték 「Hitaini-va tama-
no aszedatta.」 „Gyöngyözött a verejték a hom-
lokán.” ◇ csinoaszecsinoasze véresvéres verejtékverejték ◇

teniasze-oteniasze-o nigirunigiru izgatottizgatott 「Figjuaszukéto-
o mite teni asze-o nigitta.」 „Izgatottan néztem a
műkorcsolyát.” ◇ hijaaszehijaasze hideg verítékhideg veríték
aszeanaszean ◆ ASEANASEAN ◆ Délkelet-ázsiaiDélkelet-ázsiai Nemze-Nemze-
tek Szövetségetek Szövetsége
aszebamuaszebamu ◆ kissékissé izzadtizzadt leszlesz 「Haruno hi-
zaside aszebanda.」 „A tavaszi naptól kissé izzadt
lettem.” ◇ sittoriaszebamusittoriaszebamu enyhénenyhén megiz-megiz-
zadzad 「Undódesittori aszebanda.」 „A mozgástól
enyhén megizzadtam.”

aszebandaaszebanda ◆ izzadtizzadt
aszebiaszebi ◆ babérhangababérhanga ◆ japán babérhangajapán babérhanga
aszecsirenaszecsiren ◆ acetilénacetilén
aszecsirengaszubonbeaszecsirengaszubonbe ◆ dissousgáz-dissousgáz-
palackpalack ◆ disszugáz-palackdisszugáz-palack
aszecsiren-jódanaszecsiren-jódan ◆ lángvágáslángvágás

aszecsiren-jószecuaszecsiren-jószecu ◆ gázhegesztésgázhegesztés ◆

lánghegesztéslánghegesztés
aszecsiren-jószecukiaszecsiren-jószecuki ◆ lánghegesztőgéplánghegesztőgép
aszecsiruaszecsiru ◆ acetilacetil ◇ dacuaszecsirukadacuaszecsiruka de-de-
zacetilációzacetiláció
aszedakuninaruaszedakuninaru ◆ izzadságbanizzadságban fürdikfürdik
「Musi acuszade aszedakuninatta.」 „A párás
melegben izzadságban fürödtem.”

aszedenagareruaszedenagareru ◆ kiizzadkiizzad 「Mizu-o takuszan
nondakedo, aszede nagareta.」 „Sok vizet ittam,
de kiizzadtam.”

aszedomeaszedome ◆ izzadáscsökkentőizzadáscsökkentő ◆ izzadás-izzadás-
gátlógátló
aszegaderuaszegaderu ◆ izzadizzad 「Kare-va szakan-ni asze-
ga deru.」 „Erősen izzad.”

aszeiaszei ◆ szinte szentszinte szent
aszekuszaiaszekuszai ◆ izzadságszagaizzadságszaga vanvan
「Konosacu-va aszekuszai.」 „Ennek az ingnek
izzadságszaga van.”

aszemidoroaszemidoro ◆ csupacsupa izzadságizzadság 「Sacu-va
aszemidorodatta.」 „Csupa izzadság volt az inge.”

aszemizuaszemizu ◆ verejtékverejték 「Aszemizutarasite ha-
taraiteiru.」 „Verejtékes munkát végez.”

aszemoaszemo ◆ hőkiütéshőkiütés ◆ köleshimlőköleshimlő
aszenimamireteaszenimamirete ◆ izzadtanizzadtan 「Aszeni mami-
rete hataraita.」 „Izzadtan dolgozott.”

aszenokessóaszenokessó ◆ fáradozás gyümölcsefáradozás gyümölcse
aszenonioiaszenonioi ◆ izzadságszagizzadságszag
aszenoszufeaaszenoszufea ◆ asztenoszféraasztenoszféra
aszensontóaszensontó ◆ Ascension-szigetAscension-sziget
asze-oasze-o kakaszerukakaszeru ◆ izzasztóizzasztó 「Asze-o kaka-
szeru taiszó」 „izzasztó tornagyakorlat” ◆ megiz-megiz-
zasztzaszt
asze-oasze-o kakukaku ◆ beleizzadbeleizzad 「Kurumano unten-
de asze-o kaita.」 „Beleizzadtam a vezetésbe.” ◆

izzadizzad 「Acukute asze-o kaita.」 „A melegben iz-
zadtam.” ◆ leizzadleizzad 「Hasitte asze-o kaita.」 „A
futástól leizzadtam.” ◆ megizzadmegizzad 「Csikarasigo-
tode asze-o kaita.」 „Megizzadtam a fizikai mun-
kától.” ◆ verítékezikverítékezik 「Inu-va asze-o kaka-
nai.」 „A kutya nem verítékezik.” ◆ vízvíz csa-csa-
pódikpódik kiki 「Guraszuga asze-o kaiteiru.」 „A po-
háron gyöngyöző vízcseppek csapódtak ki.” ◇

hijaasze-ohijaasze-o kakukaku kiverikiveri aa verítékveríték
「Takaitokorodebaranszu-o kuzusite hija asze-o
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kaita.」 „Kiverte a veríték, amikor elveszítette az
egyensúlyát a magasban.”

asze-o kakukotoasze-o kakukoto ◆ leizzadásleizzadás
asze-oasze-o nagaszunagaszu ◆ izzadizzad 「Kono sigotode csi-
no asze-o nagasita.」 „Ezzel a munkával vért iz-
zadtam.” ◆ kiizzadkiizzad 「Dzsitensani notte asze-o
nagasita.」 „A biciklizésben kiizzadtam.” ◆ meg-meg-
dolgoztatjadolgoztatja azaz izmaitizmait 「Dzsimude asze-o na-
gasita.」 „A konditeremben megdolgoztattam az
izmaimat.”

asze-oasze-o taraszutaraszu ◆ folyikfolyik rólaróla azaz verejtékverejték
「Asze-o tarasite hataraita.」 „Úgy dolgozott,
hogy folyt róla a verejték.”

aszeriaszeri ◆ idegességidegesség 「Szensu-va kirokuga no-
binakute aszeri-o kandzsita.」 „A versenyző ide-
ges volt, mert nem tudott javítani az idején.” ◆

kapkodáskapkodás 「Aszeri-va kinmocuda.」 „Nem sza-
bad kapkodnunk.” ◆ türelmetlenségtürelmetlenség 「Puro-
dzsekutoga szuszumanakute aszeri-o kandzsita.」
„Türelmetlen voltam, mert nem haladt a projekt.”

aszeroraaszerora ◆ barbadoszi cseresznyebarbadoszi cseresznye
aszeruaszeru ◆ elszíntelenedikelszíntelenedik 「Taijóno hikaride
jófuku-va aszeta.」 „A ruha a napon elszíntelene-
dett.” ◆ fakulfakul 「Kono iro-va aszejaszui.」 „Ez
a szín könnyen fakul.” ◆ kifakulkifakul 「Hizaside jó-
fukuno irogaaszeta.」 „A napon kifakult a ruha.”
◆ megfakulmegfakul 「Aszeta kiokuno nakakara namae-
o jobi okoszukotogadekinakatta.」 „A megfakult
emlékeimből nem sikerült előcsalnom a nevét.” ◇

irogaaszeruirogaaszeru kifakulkifakul 「Nikkóde jukano iroga
aszeta.」 „A napfénytől kifakult a padló.”

aszeruaszeru ◆ cselekednicselekedni akarakar 「Kare-o hajaku
taszukejóto aszetta.」 „Gyorsan segíteni akartam
neki.” ◆ kapkodkapkod 「Aszette kekkonsita.」 „Kap-
kodva házasodott.” ◆ pánikolpánikol 「Mada dzsikana-
rujo, nande aszetteiruno?」 „Van még idő, miért
pánikolsz?” ◆ türelmetlentürelmetlen 「Ocsi cuite!
Aszeranaide!」 „Nyugi, ne légy türelmetlen!”

aszeszumentoaszeszumento ◆ évév végivégi beszélgetésbeszélgetés
「Aszeszumentode nórjoku-o tataku hjókasza-
reta.」 „Az év végi beszélgetésen a tudását nagyra
értékelték.” ◆ felmérésfelmérés ◇ riszuku-riszuku-
aszeszumentoaszeszumento kockázatfelméréskockázatfelmérés
aszetétoaszetéto ◆ acetátacetát
aszetonaszeton ◆ acetonaceton

aszetonamidanokessóaszetonamidanokessó ◆ áldozatosáldozatos erőfe-erőfe-
szítésszítés gyümölcsegyümölcse 「Kono dzsiso-va vatasita-
csino aszeto namidano kessódeszu.」 „Ez a szótár
áldozatos erőfeszítésünk gyümölcse.”

aszettaaszetta ◆ eszeveszetteszeveszett
aszobaszeruaszobaszeru ◆ játszanijátszani engedenged 「Muszuko-
o kóende aszobaszeta.」 „Leengedte a fiát a térre
játszani.” ◆ parlagonparlagon hagyhagy 「Tocsi-o icsinenka-
naszobaszeta.」 „Egy évig parlagon hagytam a föl-
det.” ◇ gomen-aszobaszegomen-aszobasze bocsánatbocsánat
aszobaszuaszobaszu ◆ járatjárat 「Matteiru aidani
kurumanoendzsin-o aszobasita.」 „Amíg vára-
koztam, járattam a kocsi motorját.” ◆ játszanijátszani
hagyhagy 「Kodomo-o aszobaszetekudaszai.」
„Hagyd játszani a gyereket!” ◆ méltóztatikméltóztatik
「Denka-va vatakusino uta-o okiki aszobasita.」
„Őfelsége meg méltóztatott hallgatni a dalomat.”
◆ szíveskedikszíveskedik 「Goran aszobasze!」 „Szíves-
kedjék megtekinteni!” ◆ tetsziktetszik csinálnicsinálni
「Nani-o aszobasimaszuka?」 „Mit tetszik csinál-
ni?”

aszobiaszobi ◆ ellátogatásellátogatás 「Mata aszobini kite ku-
daszai!」 „Kérjük, látogassanak el újra hozzánk!”
◆ gyermekjátékgyermekjáték ◆ holtjátékholtjáték 「Kono dzsiku-
va icsimirino aszobigaaru.」 „Ennek a tengelynek
1 milliméteres holtjátéka van.” ◆ játékjáték
「Karenitotte-va sigoto-va aszobida.」 „A munka
számára olyan, mint a játék.” ◆ kiruccanáskiruccanás
「Súmacu-va jamani aszobini iku.」 „A hétvégén
kiruccanunk a hegyekbe.” ◆ mókamóka 「Kare-va
aszobibakari kangaeteiru.」 „Csak a mókán jár az
esze.” ◆ szórakozásszórakozás 「Aszobidejatteirunode-va
nai.」 „Nem szórakozásból csinálom.” ◇ aszobi-aszobi-
niikuniiku vendégségbevendégségbe megymegy 「Itokono tokoroni
aszobini itta.」 „Vendégségbe mentem az unoka-
testvéremékhez.” ◇ aszobiniikuaszobiniiku átmegyátmegy 「To-
modacsino tokoroni aszobini itta.」 „Átment a
barátjához.” ◇ aszobinikuruaszobinikuru átjönátjön 「Súmacu-
ni aszobini kite!」 „Gyere át hozzánk hétvégén!”
◇ gakinoaszobigakinoaszobi gyerekjátékgyerekjáték 「Kono sigoto-
va gakino aszobida.」 „Ez a munka gyerekjáték.”
◇ kotobanoaszobikotobanoaszobi szójátékszójáték ◇ kotobanoa-kotobanoa-
szobiszobi játékjáték aa szavakkalszavakkal ◇ kodomonoaszo-kodomonoaszo-
bibi gyerekjátékgyerekjáték ◇ szaikoroaszobiszaikoroaszobi kockajá-kockajá-
tékték ◇ bótoaszobibótoaszobi csónakázáscsónakázás
aszobiaiteaszobiaite ◆ játszópajtásjátszópajtás ◆ játszótársjátszótárs
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aszobiakaszuaszobiakaszu ◆ átszórakozzaátszórakozza azaz éjszakátéjszakát
「Joru-o aszobi akasita.」 „Átszórakoztam az éj-
szakát.”

aszobiarukuaszobiaruku ◆ összejárösszejár 「Gémuszentá-o
aszobi aruita.」 „Összejártam a játéktermeket.”

aszobibaaszobiba ◆ játszótérjátszótér 「Kokkai-va szeidzsik-
ano aszobi bani kavatta.」 „Az országgyűlés a po-
litikusok játszóterévé vált.”

aszobidetatakuaszobidetataku ◆ megdögönyözmegdögönyöz
「Kodomotacsi-va csicsioja-o aszobide tataita.」
„A gyerekek megdögönyözték az apjukat.”

aszobidóguaszobidógu ◆ játékszerjátékszer
aszobigamiaszobigami ◆ előzéklapelőzéklap
aszobigiaszobigi ◆ játszóruhajátszóruha
aszobigokoroaszobigokoro ◆ játékosságjátékosság
aszobigotoaszobigoto ◆ időtöltésidőtöltés
aszobiguszeaszobigusze ◆ szórakozó szokásszórakozó szokás
aszobihanbunaszobihanbun ◆ komolytalanulkomolytalanul 「Aszobi han-
bundekono sigoto-va dekimaszen.」 „Ezt a mun-
kát nem lehet komolytalanul csinálni.”

aszobihókeruaszobihókeru ◆ szórakozásbaszórakozásba merülmerül
「Toki-o vaszure aszobi hóketeita.」 „Az időről
megfeledkezve szórakozásba merültem.” ◆ szó-szó-
rakozássalrakozással töltitölti azaz idejétidejét 「Vakai koro, ren-
dzsicuaszobi hóketeita.」 „Fiatal koromban szó-
rakozással töltöttem a mindennapjaimat.”

aszobikuraszuaszobikuraszu ◆ könnyenkönnyen élél 「Jacsinsúnjú-
gaatte aszobi kurasiteiru.」 „Könnyen él a lakás-
kiadásból.”

aszobimavaruaszobimavaru ◆ kicsapongkicsapong 「Kare-va maiba-
naszobi mavatteiru.」 „Minden este kicsapong.”
◆ körbesétálkörbesétál 「Macsi-o aszobi mavatta.」
„Körbesétáltam a városon.” ◆ lumpollumpol
aszobinakamaaszobinakama ◆ játszótársjátszótárs
aszobiniikuaszobiniiku ◆ átmegyátmegy 「Tomodacsino tokoro-
ni aszobini itta.」 „Átment a barátjához.” ◆ lá-lá-
togatóbatogatóba megymegy 「Sinszekino tokoroni aszobini
itta.」 „Látogatóba mentem a rokonomhoz.” ◆

vendégségbevendégségbe megymegy 「Itokono tokoroni aszobi-
ni itta.」 „Vendégségbe mentem az unokatestvé-
remékhez.”

aszobinikuruaszobinikuru ◆ átjönátjön 「Súmacuni aszobini ki-
te!」 „Gyere át hozzánk hétvégén!” ◆ vendéges-vendéges-
kedikkedik 「Sinszekiga aszobini kiteiru.」 „Nálunk
vendégeskedik a rokonunk.”

aszobininaszobinin ◆ kalandorkalandor 「Kekkon-aite-o szagasi-
teimaszuga, aszobi nin-va okotovarideszu.」 „Há-
zastársat keresek! Kalandorok kíméljenek!”

aszobitomodacsiaszobitomodacsi ◆ játszótársjátszótárs
aszobizukinaaszobizukina ◆ élvhajhászélvhajhász ◆ játékosjátékos 「Ko-
no inu-va totemo aszobi zukideszu.」 „Ez a kutya
nagyon játékos.” ◆ szórakozásonszórakozáson járjár azaz eszeesze
「Kare-va aszobi zukina hitoda.」 „Csak a szóra-
kozáson jár az esze.”

aszobuaszobu ◆ bulizikbulizik 「Maibanaszondeiru.」 „Min-
den éjszaka bulizik.” ◆ játszikjátszik 「Kodomotacsi-
va kóende aszondeiru.」 „A gyerekek a játszóté-
ren játszanak.” ◆ szabadszabad 「Aszondeiru sikin-
o tósisita.」 „A szabad tőkémet befektettem.” ◆

szórakozikszórakozik 「Kare-va aszondebakariiru.」 „Ő
egyfolytában csak szórakozik.” ◆ tétlenkediktétlenkedik
「Súmacu-va tada aszondeita.」 „A hétvégén csak
tétlenkedtem.” ◆ töltitölti azaz idejétidejét 「Súmacu-va
iede aszondeita.」 „A hétvégén otthon töltöttem
az időmet.” ◇ aszobaszuaszobaszu járatjárat 「Matteiru ai-
dani kurumanoendzsin-o aszobasita.」 „Amíg vá-
rakoztam, járattam a kocsi motorját.” ◇ aszobi-aszobi-
niikuniiku vendégségbevendégségbe megymegy 「Itokono tokoroni
aszobini itta.」 „Vendégségbe mentem az unoka-
testvéremékhez.” ◇ aszobiniikuaszobiniiku átmegyátmegy 「To-
modacsino tokoroni aszobini itta.」 „Átment a
barátjához.” ◇ aszobinikuruaszobinikuru átjönátjön 「Súmacu-
ni aszobini kite!」 „Gyere át hozzánk hétvégén!”
◇ aszobihanbunaszobihanbun komolytalanulkomolytalanul 「Aszobi han-
bundekono sigoto-va dekimaszen.」 „Ezt a mun-
kát nem lehet komolytalanul csinálni.” ◇ intán-intán-
ettodeaszobuettodeaszobu internetezikinternetezik 「Himana toki-
va intánettode aszobu.」 „Ha szabadidőm van, in-
ternetezek.” ◇ ucsideaszobuucsideaszobu otthonotthon maradmarad
「Súmacu-va ucside aszobukotonisita.」 „Úgy
döntöttünk, hétvégén itthon maradunk.” ◇ ning-ning-
jódeaszobujódeaszobu babázikbabázik 「Sódzso-va ningjóde
aszondeiru.」 „A kislány babázik.” ◇ bórudea-bórudea-
szobuszobu labdáziklabdázik
aszokoaszoko ◆ amottamott 「Aszokoni kireina hanaga
szaiteiru.」 „Amott egy szép virág virágzik.” ◆

ottott 「Kare-va kaigaini idzsúsite, imaaszokoni
szundeiru.」 „Külföldre emigrált, és most ott él.”

aszoko-easzoko-e ◆ abbaabba 「Hakogaatte, aszoko-e kucu-
o ireta.」 „Volt ott egy láda, abba tette a cipőket.”
◆ arraarra 「Mó nidotoaszoko-e -va ikanaidesó.」
„Még egyszer nem fog arra menni.” ◆ odaoda
「Aszoko-e ikimasita.」 „Odamentem.”
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aszokokaraaszokokara ◆ onnanonnan 「Kitano hóni szundeite,
imaaszokokara kita.」 „Északon lakom, onnan
jöttem most.”

aszokokaramieruaszokokaramieru ◆ odalátszikodalátszik 「Aszokono
gakkókara jamaga mieru.」 „Az iskolához odalát-
szik a hegy.”

aszokomadeaszokomade ◆ odáigodáig 「Aszokomade-va mie-
nai.」 „Nem látok el odáig.”

aszokoniaszokoni ◆ abbaabba ◆ abbanabban ◆ ottott 「Miszega-
atte, aszokonikono buhinga uttemaszujo.」 „Van
egy üzlet, ott árulják ezt az alkatrészt.”

aszokoniuncsiszuruaszokoniuncsiszuru ◆ odakakálodakakál 「Neko-va
dzsútan-niuncsisita.」 „Odakakált a macska a
szőnyegre.”

aszosikitekinahankóaszosikitekinahankó ◆ bűnszervezetbenbűnszervezetben
elkövetett bűncselekményelkövetett bűncselekmény
aszszacuaszszacu ◆ agyonnyomásagyonnyomás ◆ elfojtáselfojtás ◆ el-el-
nyomásnyomás
aszszacuszuruaszszacuszuru ◆ agyonnyomagyonnyom 「Zó-va hito-o
aszszacusita.」 „Az elefánt agyonnyomta az em-
bert.” ◆ elfojtelfojt 「Dzsibunno kandzsó-o aszsza-
cusita.」 „Elfojtottam az érzelmeimet.” ◆ elnyomelnyom
「Jatóno iken-o aszszacusita.」 „Elnyomta az el-
lenzék véleményét.” ◆ eltiporeltipor 「Kokka-va
dzsinken-o aszszacusita.」 „Az állam eltiporta az
emberi jogokat.”

aszszakuaszszaku ◆ összepréselésösszepréselés ◆ összesűrítésösszesűrítés

aszszakuaszszaku ◆ összesűrítösszesűrít 「Kúki-o aszszakusi-
ta.」 „Összesűrítette a levegőt.”

aszszakugaszuaszszakugaszu ◆ sűrített gázsűrített gáz
aszszakukiaszszakuki ◆ présprés ◆ présgépprésgép ◇ vain-vain-
aszszakukiaszszakuki szőlőprésszőlőprés
aszszakukikanaszszakukikan ◆ pneumatikus csőpneumatikus cső
aszszakukúkiaszszakukúki ◆ sűrített levegősűrített levegő
aszszakukúkinoszajódeaszszakukúkinoszajóde ◆ pneumatikusanpneumatikusan
aszszakukúkinoszajónijoruaszszakukúkinoszajónijoru ◆ pneumatikuspneumatikus

aszszakuponpuaszszakuponpu ◆ sűrítő pumpasűrítő pumpa
aszszakuróráaszszakurórá ◆ préselő hengerpréselő henger
aszszakusicuaszszakusicu ◆ présházprésház
aszszakusoaszszakuso ◆ présházprésház
aszszarisitaaszszarisita ◆ enyheenyhe 「Aszszarisita kesó」
„enyhe smink” ◆ nemnem erőszakoserőszakos 「Aszszarisita

hito」 „nem erőszakos ember” ◆ zsírszegényzsírszegény
「Aszszarisita rjóriga szuki.」 „A zsírszegény éte-
leket szeretem.”

aszszarisiteiruaszszarisiteiru ◆ közömbösközömbös 「Kare-va oka-
neniaszszarisiteiru.」 „Közömbös a pénz iránt.”

aszszaritoaszszarito ◆ egyszerűenegyszerűen 「Nandai-o aszsza-
rito katazuketa.」 „Egyszerűen megoldotta a
problémát.” ◆ gondgond nélkülnélkül 「Bjóin-va mada
kancsisiteinai kandzsa-o aszszarito taiinszasze-
ta.」 „A kórház gond nélkül hazaküldte a még
nem teljesen gyógyult beteget.” ◆ kerekenkereken 「Ka-
reno szaszoi-o aszszarito kotovatta.」 „Kereken
visszautasította a férfi ajánlatát.” ◆ könnyedénkönnyedén
「Aszszarito nattokusitekureta.」 „Könnyedén
meg lehetett győzni.” ◆ simánsimán 「Aszszarito dóis-
ita.」 „Simán beleegyezett.” ◆ soványansoványan 「Ko-
no rjóri-va aszszarito cukurimaszu.」 „Soványan
szokták ezt az ételt készíteni.” ◇ aszszarisite-aszszarisite-
iruiru közömbösközömbös 「Kare-va okaneniaszszarisitei-
ru.」 „Közömbös a pénz iránt.”

aszszeiaszszei ◆ elnyomáselnyomás ◆ elnyomóelnyomó rendszerrendszer
「Aszszei-o siku.」 „Elnyomó rendszert épít ki.”

aszszeiaszszei ◆ erőpolitikaerőpolitika ◆ önkényuralomönkényuralom
「Aszszeini taeru.」 „Tűri az önkényuralmat.”

aszszeiaszszei ◆ kimutatáskimutatás ◇ imunoaszszeiimunoaszszei im-im-
munológiaimunológiai kimutatáskimutatás ◇ hósanómen-hósanómen-
ekiaszszeiekiaszszei radioaktívradioaktív immunológiaiimmunológiai kimu-kimu-
tatástatás ◇ radzsioimunoaszszeiradzsioimunoaszszei radioaktívradioaktív
immunológiai kimutatásimmunológiai kimutatás
aszszei-oaszszei-o kuvaerukuvaeru ◆ elnyomelnyom 「Dokuszaisa-
va kokuminni aszszei-o kuvaeta.」 „A zsarnok el-
nyomta a népet.”

aszszeisaaszszeisa ◆ zsarnokzsarnok
aszszeitekinaaszszeitekina ◆ elnyomóelnyomó 「Aszszeitekina
kenrjoku」 „elnyomó hatalom” ◆ zsarnokizsarnoki
「Aszszeitekina sidósa」 „zsarnoki vezető”

aszszenaszszen ◆ kerítéskerítés 「Sófuno aszszen」 „öröm-
lány kerítése” ◆ közbenjárásközbenjárás 「Bengosino asz-
szende vakaisita.」 „Ügyvéd közbenjárásával bé-
kültek ki.” ◆ közvetítésközvetítés 「Sigotono aszszen-o
tanomu.」 „Munkaközvetítést kér.” ◆ protekcióprotekció
◇ súsokuaszszensúsokuaszszen munkaközvetítésmunkaközvetítés
aszszen-anaszszen-an ◆ rendezési javaslatrendezési javaslat
aszszenszuruaszszenszuru ◆ kerítkerít 「Kare-va on-na-o asz-
szensiteiru.」 „Az a férfi nőket kerít.” ◆ közben-közben-
járjár 「Sigoto-o aszszensitemoratta.」 „Közbenjá-
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rására találtam munkát.” ◆ közvetítközvetít 「Sigoto-o
aszszenszuru.」 „Munkát közvetít.”

aszszuruaszszuru ◆ domináldominál 「Súi-o ah-szurujóna tat-
emono」 „környezetében domináló épület” ◆ el-el-
nyomnyom 「Sószúminzoku-o ah-szuru szeidzsi-o
okonatteiru.」 „Kisebbségeket elnyomó politikát
folytat.” ◆ felülkerekedikfelülkerekedik 「Teki-o ah-sita.」
„Felülkerekedett az ellenségen.” ◆ felülmúlfelülmúl
「Szono kuni-va hoka-o ah-szuru keizairjoku-o
motteiru.」 „Minden más országot felülmúló gaz-
dasági ereje van.” ◆ leszorítleszorít 「Szecscsakuzaiga
katamarumade mokuzai-o ah-sita.」 „Leszorítot-
tam a fát, amíg megköt a ragasztó.” ◆ letaglózletaglóz
「Hoka-o ah-szuru hakurjokuno keszszaku」 „le-
taglózó erejű mestermű” ◆ összeszorítösszeszorít
「Csúbu-o ah-site nakami-o dasita.」 „Összeszo-
rítottam a tubust, és kipréseltem a tartalmát.”

aszuaszu ◆ holnapholnap 「Aszuno tenki-o siritai.」 „Tud-
ni akarom, milyen lesz az idő holnap!” ◇ aszuno-aszuno-
himosirenaihimosirenai nemnem biztos,biztos, hogyhogy megélimegéli aa hol-hol-
napotnapot 「Szono bjónin-va aszuno himo sirenai.」
„Az a beteg nem biztos, hogy megéli a holnapot.”
◇ kjóatteaszunaimikjóatteaszunaimi halálhalál közeledteközeledte ◇ kjó-kjó-
atteaszunaimiatteaszunaimi életélet mulandóságamulandósága ◇ kjóka-kjóka-
aszukaaszuka mama vagyvagy holnapholnap ◇ kjókaaszukakjókaaszuka na-na-
pokbanpokban 「Kjóka aszukakéki-o cukuróto omoima-
szu.」 „A napokban tortát fogok sütni.” ◇

kjódekirukoto-okjódekirukoto-o aszuninobaszunaaszuninobaszuna amitamit mama
megtehetsz, ne halaszd holnapramegtehetsz, ne halaszd holnapra
ászuászu ◆ FöldFöld ◆ földelésföldelés ◇ szunóbóruászuszunóbóruászu
hógolyó-Földhógolyó-Föld
aszubeszutoaszubeszuto ◆ azbesztazbeszt
ászucukikonszentoászucukikonszento ◆ földelt konnektorföldelt konnektor
aszufarutoaszufaruto ◆ aszfaltaszfalt
aszufarutohoszóaszufarutohoszó ◆ aszfaltburkolataszfaltburkolat
aszukadzsidaiaszukadzsidai ◆ Aszuka-korszakAszuka-korszak
aszukíkódoaszukíkódo ◆ ASCII-kódASCII-kód
aszukoaszuko ◆ ottott
aszukorubinszanaszukorubinszan ◆ aszkorbinsavaszkorbinsav
aszunoaszaaszunoasza ◆ holnap reggelholnap reggel
aszunohimosirenaiaszunohimosirenai ◆ nemnem biztos,biztos, hogyhogy meg-meg-
éliéli aa holnapotholnapot 「Szono bjónin-va aszuno himo
sirenai.」 „Az a beteg nem biztos, hogy megéli a
holnapot.”

ászu-oászu-o cukerucukeru ◆ leföldelleföldel 「Reizókoniászu-o
cuketa.」 „Leföldeltem a hűtőgépet.”

aszuparagaszuaszuparagaszu ◆ spárgaspárga ◇ gurín-gurín-
aszuparagaszuaszuparagaszu zöldzöld spárgaspárga ◇ hovaitoa-hovaitoa-
szuparagaszuszuparagaszu fehér spárgafehér spárga
aszuparaginaszuparagin ◆ aszparaginaszparagin
aszuparaginszanaszuparaginszan ◆ aszparaginsavaszparaginsav
aszupekutoaszupekuto ◆ aspektusaspektus ◆ fényszögfényszög
aszuperugásókógunaszuperugásókógun ◆ asperger-szindrómaasperger-szindróma
aszupikkuaszupikku ◆ kocsonyakocsonya 「Aszupikkunojóni fu-
rueru.( Kjófuja szamuszanadode)」 „Reszket,
mint a kocsonya.”

aszupirinaszupirin ◆ aszpirinaszpirin
aszupiuszuaszupiuszu ◆ balinbalin
aszurecsikkuaszurecsikku ◆ atlétikaiatlétikai
aszurecsikku-fírudoaszurecsikku-fírudo ◆ atlétikai pályaatlétikai pálya
aszurecsikku-kurabuaszurecsikku-kurabu ◆ tornaklubtornaklub
aszurecsikkuszuaszurecsikkuszu ◆ atlétikaatlétika
aszurítoaszuríto ◆ atlétaatléta
aszurítokeinoaszurítokeino ◆ atlétaatléta ◆ atlétikusatlétikus
aszurítotaikeiaszurítotaikei ◆ atlétikus testalkatatlétikus testalkat
ászuszenászuszen ◆ földelésföldelés vezetékevezetéke ◆ földveze-földveze-
tékték
aszutáaszutá ◆ őszirózsaőszirózsa
aszutacsinaszutacsin ◆ asztáciumasztácium
aszutákakumeiaszutákakumei ◆ őszirózsás forradalomőszirózsás forradalom
ászutansiászutansi ◆ földelőkapocsföldelőkapocs
aszutariszukuaszutariszuku ◆ csillagcsillag
aszuteroidoaszuteroido ◆ aszteroidaszteroid
aszutoraruaszutoraru ◆ asztrálasztrál ◆ csillagászaticsillagászati
aszutorinzentoaszutorinzento ◆ összehúzó szerösszehúzó szer
ataata ◆ nagy arasznagy arasz
ataenakunaruataenakunaru ◆ megvonmegvon 「Kodomoni
kozukai-o ataenakunatta.」 „Megvonta a gyerek-
től a zsebpénzt.”

ataerareruataerareru ◆ kiszabkiszab 「Ataerareta dzsikanucs-
ide kaitó-o oeta.」 „Sikerült választ adnom a ki-
szabott időben.” ◆ megkapmegkap 「Han-nin-va bacu-o
ataerareta.」 „A bűnös megkapta a büntetését.”

ataerarerubekiataerarerubeki ◆ megilletőmegillető 「Kono só-va ka-
renikoszo ataerarerubekideszu.」 „Ez a díj megil-
leti őt.”

ataeraretaataerareta ◆ adottadott 「Kono ataerareta
dzsókjódedekirukoto-va szubetesita.」 „Mindent
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megtett, amit az adott helyzetben meg lehet ten-
ni.”

ataeruataeru ◆ adad 「Oai dekiru kikai-o ataete kuda-
szari, arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy al-
kalmat adott arra, hogy találkozhassunk!” ◆ ado-ado-
mányozmányoz 「Kare-va heivasó-o ataerareta.」 „Bé-
kedíjat adományoztak neki.” ◆ ellátellát 「Nagai ta-
bini deru tomodacsiniadobaiszu-o ataeta.」 „A
hosszú útra induló barátomat tanácsokkal láttam
el.” ◆ felruházfelruház 「Kareni zettaino kenrjoku-o
ataeta.」 „Teljhatalommal ruházta fel.” ◆ illetillet
「Kanodzsoni kibisii kotoba-o ataeta.」 „Csípős
megjegyzésekkel illette.” ◆ keltkelt 「Csikoku-va
menszecukanni varui insó-o ataeta.」 „Késése
rossz benyomást keltett a vizsgáztatóban.” ◆

megadmegad 「Vatasitacsino higotono kate-o kjómo
oataekudaszai.」 „Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma.” ◆ mérmér 「Koronaviruszu-va ke-
izaini dageki-o ataeta.」 „A koronavírus csapást
mért a gazdaságra.” ◆ odaítélodaítél 「Szaibanso-va
jóikuken-o rikonsita cumani ataeta.」 „A bíróság
odaítélte a gyerekeket a volt feleségemnek.” ◆

okozokoz 「Kózui-va macsini ókina higai-o ataeta.」
„Az árvíz jelentős kárt okozott a városnak.” ◆ ré-ré-
szesítszesít 「Szózokuhó-va csónanni tokken-o atae-
ta.」 „Az örökösödési törvény kiváltságokban ré-
szesítette a legidősebb fiúgyermeket.” ◇ ata-ata-
enakunaruenakunaru megvonmegvon 「Kodomoni kozukai-o ata-
enakunatta.」 „Megvonta a gyerektől a zseb-
pénzt.” ◇ ataeraretaataerareta adottadott 「Kono ataerareta
dzsókjódedekirukoto-va szubetesita.」 „Mindent
megtett, amit az adott helyzetben meg lehet ten-
ni.” ◇ ikigai-oikigai-o ataeruataeru éltetéltet 「Kanodzsoni ko-
szodatega iki gai-o ataeteiru.」 „A gyereknevelés
élteti.” ◇ eikjó-oeikjó-o ataeruataeru hatásthatást gyakorolgyakorol
◇ eikjó-oeikjó-o ataeruataeru hatássalhatással vanvan 「Szenszeiga
kodomoni eikjó-o ataeta.」 „A gyerekre hatással
volt a tanára.” ◇ eikjó-oeikjó-o ataeruataeru kihatkihat 「Va-
tasini eikjó-o ataeta.」 „Kihatott rám.” ◇ eikjó-eikjó-
oo ataeruataeru befolyásolbefolyásol 「Kare-va vatasini eikjó-o
ataeru.」 „Befolyásol engem.” ◇ eijó-oeijó-o ataeruataeru
tápláltáplál 「Kandzsa-va tentekide eijó-o ataerarete-
iru.」 „Infúzión át táplálják a beteget.” ◇ gai-ogai-o
ataenaiataenai ártalmatlanártalmatlan 「Kono kagakubussicu-
va sizenni gai-o ataenai.」 „Ez a kémiai anyag ár-
talmatlan a környezetre.” ◇ gai-ogai-o ataeruataeru ká-ká-
rosros 「Kono bussicu-va karadani gai-o ataeru.」
„Ez az anyag káros a szervezetre.” ◇ gai-ogai-o ata-ata-
erueru ártalmasártalmas 「Kicuen-va karadani gai-o ata-

eru.」 „A dohányzás ártalmas az egészségre.” ◇

gai-ogai-o ataeruataeru rongálrongál 「Mizumore-va hekigani
gai-o ataeru.」 „A vízszivárgás rongálja a freskó-
kat.” ◇ kakki-okakki-o ataeruataeru élénkítélénkít 「Vakai sain-
va sokubani kakki-o ataeta.」 „A fiatal munkaerő
élénkítette a munkahelyet.” ◇ kakki-okakki-o ataeruataeru
lendítlendít 「Kin-júszeiszaku-va keizaini kakki-o ata-
eta.」 „A pénzügyi politika lendített a gazdasá-
gon.” ◇ kandó-okandó-o ataeruataeru meghatmeghat 「Sicsósani
kandó-o ataetai.」 „Meg akarom hatni a közön-
séget.” ◇ kikai-okikai-o ataeruataeru lehetővélehetővé tesztesz
「Sindzsicu-o siru kikai-o ataerareta.」 „Lehető-
vé tették, hogy megismerhessem az igazságot.” ◇

kengen-okengen-o ataeruataeru meghatalmazmeghatalmaz 「Aneni gin-
kótorihikino kengen-o ataeta.」 „Meghatalmaz-
tam a nővéremet a bankban.” ◇ kengen-okengen-o ata-ata-
erueru felhatalmazfelhatalmaz 「Hisoni kozucumi-o uke toru
kengen-o ataeta.」 „Felhatalmazta a titkárnőjét,
hogy átvehesse a csomagot.” ◇ kennó-okennó-o ataeruataeru
hatalmathatalmat adad 「Tennóni szeidzsino kennó-o ata-
erubeka?」 „Kellene-e politikai hatalmat adni a
császárnak?” ◇ kenri-okenri-o ataeruataeru feljogosítfeljogosít
「Kono keijaku-va szofuto-o cukau kenri-o ata-
eru.」 „Ez a szerződés feljogosít a szoftver hasz-
nálatára.” ◇ kenri-okenri-o ataeruataeru jogosítjogosít 「Kono
sómeiso-va kócúkikanno murjórijóno kenri-o ata-
eru.」 „Ez az igazolvány ingyenes utazásra jogosít
a tömegközlekedési eszközökön.” ◇ dzsiszei-odzsiszei-o
ataeruataeru felmágnesezfelmágnesez 「Tecuni dzsiszei-o atae-
ta.」 „Felmágneseztem a vasat.” ◇ soku-osoku-o ata-ata-
erueru ennienni adad 「Kodomoni soku-o ataenakatta.」
„Nem adott enni a gyereknek.” ◇ siren-osiren-o ataeruataeru
elgyötörelgyötör 「Tabi-va dzsunreisani siren-o atae-
ta.」 „Az út elgyötörte a zarándokokat.” ◇ siren-siren-
oo ataeruataeru próbárapróbára tesztesz 「Kono jama-va tozan-
sani siren-o ataeru.」 „Ez a hegy próbára teszi a
hegymászókat.” ◇ siren-osiren-o ataeruataeru meggyötörmeggyötör
「Kantoku-va szensuni siren-o ataeta.」 „Az edző
meggyötörte a játékosokat.” ◇ szeiki-oszeiki-o ataeruataeru
életetéletet lehellehel 「Hanani mizu-o jatte szeiki-o ata-
eta.」 „A virágot meglocsolva életet leheltem be-
le.” ◇ szonsó-oszonsó-o ataeruataeru károsítkárosít 「Sigaiszen-va
hifuni szonsó-o ataeta.」 „Az ultraibolya sugárzás
károsította a bőrt.” ◇ tabemono-otabemono-o ataeruataeru ennienni
adad 「Kodomoni tabe mono-o ataeta.」 „Enni ad-
tam a gyereknek.” ◇ damédzsi-odamédzsi-o ataeruataeru káro-káro-
sítsít 「Szóon-va csókakunidamédzsi-o ataeru.」
„A zaj károsítja a hallást.” ◇ csidzsoku-ocsidzsoku-o ata-ata-
erueru megalázmegaláz 「Kósúno mokuzende kareni
csidzsoku-o ataeta.」 „Nyilvánosan megalázta.” ◇
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csúi-ocsúi-o ataeruataeru figyelmeztetésbenfigyelmeztetésben részesítrészesít
「Szekógaisani csúi-o ataeta.」 „Figyelmeztetés-
ben részesítette az alvállalkozót.” ◇ nageataerunageataeru
odavetodavet 「Inuni hone-o nage ataeta.」 „Odave-
tettem egy csontot a kutyának.” ◇ naszake-onaszake-o
ataeruataeru megkegyelmezmegkegyelmez 「Szaibankan-va hiko-
kuni naszake-o ataeta.」 „A bíró megkegyelme-
zett a vádlottnak.” ◇ pancsi-opancsi-o ataeruataeru megbo-megbo-
londítlondít 「Kosó-va szúpunipancsi-o ataeta.」 „A
bors megbolondította a levest.” ◇ budzsoku-obudzsoku-o
ataeruataeru megalázmegaláz 「Bukani budzsoku-o ataeta.」
„Megalázta a beosztottait.” ◇ jurusi-ojurusi-o ataeruataeru
feloldozfeloldoz 「Sinpuszama-va kareni cuminojurusi-
o ataeta.」 „A pap feloldozta a bűnei alól.”

ataerubekiataerubeki ◆ járjár 「Szubeteno hitoni ie-o ata-
erubekideszu.」 „Mindenkinek jár egy tisztessé-
ges lakás.”

ataerukotoataerukoto ◆ kiszabáskiszabás 「Bah--o ataeruko-
to」 „büntetés kiszabása”

atafutaszuruatafutaszuru ◆ csipkedicsipkedi magátmagát 「Atarasii
sigoto-o micukejótoatafutasiteimaszen.」 „Nem
csipkedi magát, hogy új állást találjon.”

atafutatoatafutato ◆ sebbel-lobbalsebbel-lobbal 「Atafutato heja-
o deta.」 „Sebbel-lobbal kirohantam a szobából.”
◆ sietvesietve 「Atafutato jói-o hadzsimeta.」 „Sietve
készülődni kezdtem.”

atafutatóriruatafutatóriru ◆ lerohanlerohan 「Atafutato kaidan-o
orita.」 „Lerohantam a lépcsőn.”

ataiatai ◆ értékérték 「Xno ataikara icsi-o hiita.」 „Az
x értékéből kivont egyet.” ◇ ataiszuruataiszuru méltatméltat
「Sicumon-va kaitószuruni ataisinakatta.」 „Vá-
laszra sem méltatta a kérdést.” ◇ ataiszuruataiszuru mél-mél-
tótó 「Kareno kódó-va sószanni ataiszuru.」 „Di-
cséretre méltó, amit tett.” ◇ ataiszuruataiszuru kiér-kiér-
demeldemel 「Kareno kacudó-va sószanni ataiszuru.」
„Tevékenységével kiérdemli a dicséretet.” ◇ ata-ata-
iszuruiszuru megérdemelmegérdemel 「Amari
hataraiteinainodekon-na kjúrjóni ataisimaszen.」
„Nem érdemel ekkora fizetést, hiszen alig dolgo-
zik.”

atairikuatairiku ◆ szubkontinensszubkontinens ◇ indoatairikuindoatairiku in-in-
diai szubkontinensdiai szubkontinens
ataiszuruataiszuru ◆ kiérdemelkiérdemel 「Kareno kacudó-va
sószanni ataiszuru.」 „Tevékenységével kiérdemli
a dicséretet.” ◆ megérdemelmegérdemel 「Amari
hataraiteinainodekon-na kjúrjóni ataisimaszen.」
„Nem érdemel ekkora fizetést, hiszen alig dolgo-

zik.” ◆ méltatméltat 「Sicumon-va kaitószuruni ata-
isinakatta.」 „Válaszra sem méltatta a kérdést.”
◆ méltóméltó 「Kareno kódó-va sószanni ataiszuru.」
„Dicséretre méltó, amit tett.” ◇ hihjóniataisi-hihjóniataisi-
nainai kritikánkritikán alulialuli 「Hihjóni ataisinai daszaku」
„kritikán aluli, pocsék alkotás”

atakamoatakamo ◆ akárakár 「Koko-va atakamo dzsigo-
kunojódatta.」 „Olyan volt itt, akár a pokolban.”
◆ éppenéppen 「Tokiatakamo dainidzsitaiszenboppa-
cu csokuzendatta.」 „Éppen akkor készült kitörni
a második világháború.” ◆ minthamintha 「Atakamok-
anatade higa moeteirujóni szoraga akakatta.」
„Vörös volt az ég alja, mintha csak tűz égett volna
a távolban.”

atakkáatakká ◆ támadótámadó
atakkuatakku ◆ nekivágásnekivágás ◆ próbálkozáspróbálkozás ◆ rá-rá-
kezdéskezdés ◆ támadástámadás ◇ kauntá-atakkukauntá-atakku ellen-ellen-
támadástámadás ◇ taimu-atakkutaimu-atakku versenyfutásversenyfutás azaz
idővelidővel
atakku-oatakku-o kakerukakeru ◆ támadtámad 「Tekiniatakku-o
kaketa.」 „Az ellenséget támadta.”

atakkurainatakkurain ◆ támadóvonaltámadóvonal
atakkuszuruatakkuszuru ◆ megpróbálkozikmegpróbálkozik 「Muzukasii
mondainiatakkusita.」 „Megpróbálkoztam a ne-
héz feladattal.” ◆ nekivágnekivág 「Szancsóniatakkusi-
ta.」 „Nekivágtam a hegycsúcsnak.” ◆ támadtámad
atakusiatakusi ◆ énén
atamaatama ❶ fejfej 「Atama-o szageta.」 „Lehajtottam
a fejem.” ❷ elejeeleje 「Szettódzsi-va tangono ata-
mani cuku.」 „Az előtag a szó elejéhez kapcsoló-
dik.” ◆ agyagy 「Aszakóhí-o nomumade atamaga
ugokanai.」 „Reggel addig nem működik az
agyam, amíg kávét nem iszok.” ◆ csúcscsúcs 「Jama-
no atamani jukiga cumotteita.」 „A hegy csúcsa
havas volt.” ◆ elmeelme 「Szugureta atama」 „kiváló
elme” ◆ emlékezetemlékezet 「Szensúmita eiga-va zen-
zen atamani nokotteinai.」 „A múlt héten látott
film egyáltalán nem maradt meg az emlékezetem-
ben.” ◆ észész 「Kare-va atamaga kireru.」 „Vág
az esze.” ◆ főfő 「Kare-va dószókainihage atamade
aravareta.」 „Kopasz fővel jelent meg az osztály-
találkozón.” ◆ gondolatgondolat 「Jaszunde atama-o
szeirisita.」 „Pihentem, hogy rendezzem a gon-
dolataimat.” ◆ gondolkodásgondolkodás 「Atamaga furui」
„régimódi gondolkodású” ◆ hajhaj 「Atama-o kit-
temoratta.」 „Levágattam a hajam.” ◆ okosságokosság
「Kare-va atamaga tarinai.」 „Nem elég okos.”
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◆ sütnivalósütnivaló 「Kare-va atamaga varui.」 „Nincs
semmi sütnivalója.” ◆ szürkeállományszürkeállomány 「Kare-
va atamagaii.」 „Jó a szürkeállománya.” ◆ ve-ve-
zetőzető 「Kare-o csímuno atamani szueta.」 „Kine-
vezték a csapat vezetőjének.” ◇ atamagaiiatamagaii okosokos
「Kono inu-va atamagaii.」 „Ez a kutya okos.”
◇ atamagakataiatamagakatai keményfejűkeményfejű 「Atamaga ka-
tai dzsósi」 „keményfejű főnök” ◇ atamakaku-atamakaku-
sitesirikakuszazusitesirikakuszazu homokbahomokba dugjadugja aa fejétfejét
◇ atamakakusitesirikakuszazuatamakakusitesirikakuszazu struccpoli-struccpoli-
tikatika ◇ atamagaszagaruatamagaszagaru mindenminden elismeréselismerés
azaz övéövé 「Isani-va atamaga szagaru.」 „Minden
elismerésem az orvosoké.” ◇ atamagasikkari-atamagasikkari-
siteirusiteiru tisztatiszta azaz elméjeelméje 「Boku-va oitarito
iedomo atama-va sikkarisiteiru.」 „Öreg vagyok,
de az elmém tiszta.” ◇ atamagahen-naatamagahen-na elmegyelmegy
azaz eszeesze 「An-nakoto-o iunante atamaga hen.」
„Elment az eszed? Hogy lehet ilyet mondani!” ◇

atamagahen-ninaruatamagahen-ninaru megbolondulmegbolondul 「Iszogasi-
kute atamaga henninariszóda.」 „Úgy érzem,
megbolondulok a sok munkától.” ◇ atamakara-atamakara-
hanarenaihanarenai nemnem tudtud szabadulniszabadulni 「Ijana omoi
dega atamakara hanarenai.」 „Nem tudok szaba-
dulni a rossz emlékeimtől.” ◇ atamagavaruiatamagavarui
butabuta 「Kono dóguno szekkeisa-va atamaga va-
rui.」 „Ennek a szerszámnak a konstruktőre buta
volt.” ◇ atamadeosikomuatamadeosikomu befejelbefejel 「Szensu-
va bóru-o góruni atamade osi konda.」 „A játékos
befejelte a labdát.” ◇ atamadevarutoatamadevaruto pofán-pofán-
kéntként 「Hijó-va atamade varuto szenendeszu.」
„A költség pofánként ezer jen.” ◇ atamaniaruatamaniaru
járjár aa fejébenfejében 「Kareno atamaniaruno-va okan-
ebakarida.」 „Csak a pénz jár a fejében.” ◇ ata-ata-
maniirerumaniireru megjegyezmegjegyez 「Atamani iretahazu-
nanoni vaszuretesimatta.」 „Azt hittem megje-
gyeztem, mégis elfelejtettem.” ◇ atamaniokuatamanioku
tudatábantudatában vanvan 「Fukuszajómojoku atamani oi-
ta uede kuszuri-o nonda.」 „A mellékhatások tel-
jes tudatában vettem be a gyógyszert.” ◇ ata-ata-
manimavarumanimavaru fejébefejébe szállszáll 「Oszakega atamani
mavatta.」 „Fejembe szállt az alkohol.” ◇ ata-ata-
manokaitenmanokaiten észjárásészjárás 「Atamano kaitenga
oszoi.」 „Lassú észjárású.” ◇ atama-oatama-o arauarau fe-fe-
jetjet mosmos 「Atama-o aratta.」 „Fejet mostam.”
◇ atama-oatama-o itameruitameru fejfájástfejfájást okozokoz 「Kono
koni-va joku atama-o itameru.」 „Ez a gyerek sok
fejfájást okoz.” ◇ atama-oatama-o okasikuszuruokasikuszuru meg-meg-
őrjítőrjít 「Kono zacuonde atamaga okasikunaru.」
„Megőrjít ez a zaj!” ◇ atama-oatama-o kakaerukakaeru fe-fe-
jéhezjéhez kapkap 「Tomodacsino bakana hacugenni

atama-o kakaeta.」 „A fejemhez kaptam, a ba-
rátom csacsi kijelentése miatt.” ◇ atama-oatama-o ka-ka-
raniszururaniszuru kitisztítjakitisztítja aa fejétfejét 「Ippainonde
atama-o karanisita.」 „Egy pohár itallal kitisztí-
tottam a fejem.” ◇ atama-oatama-o kirikaerukirikaeru kiszel-kiszel-
lőztetilőzteti aa fejétfejét 「Kóenni itte szukosi atama-o
kiri kaemasita.」 „Elmegyek a parkba, kicsit ki-
szellőztetem a fejem.” ◇ atama-oatama-o kuruvaszerukuruvaszeru
őrületbeőrületbe kergetkerget 「Kareno ongaku-va atama-o
kuruvaszeru.」 „Az őrületbe kerget a zenéjével.”
◇ atama-oatama-o szuroeteszuroete mindannyianmindannyian ◇ atama-atama-
oo najamaszerunajamaszeru fejfájástfejfájást okozokoz 「Sijózumi
kamiomucuno sori-va kaigoszuru hitono atama-
o najamaszeteiru.」 „A használt papírpelenka ki-
dobása sok fejfájást okoz a gondozóknak.” ◇

atama-oatama-o hijaszuhijaszu lecsillapítjalecsillapítja azaz érzelmeitérzelmeit
「Atama-o hijasitekara kimemasó!」 „Majd ak-
kor döntsünk, ha kicsit lecsillapodtunk!” ◇

atama-oatama-o marumerumarumeru kopaszrakopaszra borotváljaborotválja aa
fejétfejét ◇ atama-oatama-o marumerumarumeru megbánástmegbánást ta-ta-
núsítnúsít 「Atama-o marumetekoi!」 „Látni szeret-
ném, hogy megbántad!” ◇ atama-oatama-o varukuszu-varukuszu-
ruru butítbutít 「Nanimosinaito atamaga varukuna-
ru.」 „A semmittevés butít.” ◇ kuginoatamakuginoatama
szögszög fejefeje ◇ cukinoatamacukinoatama hónaphónap elejeeleje ◇ cu-cu-
kinoatamakinoatama hóhó elejeeleje ◇ hitoriatamahitoriatama fejen-fejen-
kéntként 「Hitori atamaszen en-o acumemaszu.」
„Fejenként ezer jent beszedek.” ◇ macscsibóno-macscsibóno-
atamaatama gyufafejgyufafej ◇ jakan-atamajakan-atama kopaszkopasz fejfej

atamadekkacsinoatamadekkacsino ◆ csakcsak azaz elmélethezelmélethez
értért 「Szono isa-va atamadekkacside jabuda.」
„Az a kétbalkezes orvos csak az elmélethez ért.”
◆ felfeléfelfelé szélesedőszélesedő 「Atamadekkacsino ka-
bin」 „felfelé szélesedő váza” ◆ nagyfejűnagyfejű 「Ata-
madekkacsino ucsúdzsin」 „nagyfejű űrlakó” ◆

nagynagy kalapúkalapú 「Atamadekkacsinokinoko」
„nagy kalapú gomba” ◆ nagyokosnagyokos 「Kareno ata-
madekkacsino górisugiga kuzureteitta.」 „Az a
nagyokos racionalizmusa lassan elpárolgott.”

atamadeosikomuatamadeosikomu ◆ befejelbefejel 「Szensu-va bóru-
o góruni atamade osi konda.」 „A játékos befejel-
te a labdát.”

atamadevarutoatamadevaruto ◆ pofánkéntpofánként 「Hijó-va ata-
made varuto szenendeszu.」 „A költség pofánként
ezer jen.”

atamagaabunaiatamagaabunai ◆ veszélybenveszélyben vanvan azaz állá-állá-
sasa

AdysAdys atamadekkacsino atamadekkacsino – atamagaabunai atamagaabunai 115115



atamagaagaranaiatamagaagaranai ◆ fejetfejet hajthajt 「Kareno
szainóni-va atamaga agaranai.」 „Fejet hajtok a
tehetsége előtt.” ◆ háláshálás 「Taszuketemoratte,
kimini-va atamaga agaranai.」 „Hálás vagyok,
amiért segítettél.”

atamagagucsagucsaninaruatamagagucsagucsaninaru ◆ belezavaro-belezavaro-
dikdik 「Hjakumade kazoete atamagagucsagucsani-
natta.」 „Százig számoltam, utána belezavarod-
tam.”

atamagahen-naatamagahen-na ◆ elmegyelmegy azaz eszeesze 「An-
nakoto-o iunante atamaga hen.」 „Elment az
eszed? Hogy lehet ilyet mondani!”

atamagahen-ninaruatamagahen-ninaru ◆ megbolondulmegbolondul 「Iszo-
gasikute atamaga henninariszóda.」 „Úgy érzem,
megbolondulok a sok munkától.”

atamagahikuiatamagahikui ◆ szerényszerény
atamagaiiatamagaii / atamanojoiatamanojoi ◆ eszeseszes 「Kono ko-
va atamagaii.」 „Ez a gyerek eszes.” ◆ intelli-intelli-
gensgens 「Kare-va atamagaii.」 „Intelligens em-
ber.” ◆ jójó eszűeszű ◆ okosokos 「Kono inu-va atama-
gaii.」 „Ez a kutya okos.”

atamagakacsikacsinaatamagakacsikacsina ◆ hajthatatlanhajthatatlan
「Kareno atama-va kacsikacsida.」 „Az az ember
hajthatatlan.”

atamagakataiatamagakatai ◆ csökönyöscsökönyös ◆ keményfejűkeményfejű
「Atamaga katai dzsósi」 „keményfejű főnök” ◆

kőfejűkőfejű ◆ makacsmakacs 「Atamaga katai hito」 „ma-
kacs ember”

atamagakin-nikudedekiteiruatamagakin-nikudedekiteiru ◆ izomagyúizomagyú
atamagakireruatamagakireru ◆ dörzsöltdörzsölt 「Anoszacu-va
atamaga kireta.」 „A zsaru dörzsölt volt.” ◆ éleséles
elméjűelméjű
atamagakonranszuruatamagakonranszuru ◆ nemnem tudjatudja holhol álláll aa
fejefeje 「Iszogasiszugite atamaga konransiteiru.」
„Nagyon sok a munkám, azt sem tudom, hol áll
a fejem.” ◆ összezavarodikösszezavarodik 「Konpjútáde ata-
maga konransiteiru.」 „A számítógéptől összeza-
varodok.”

atamagakuruuatamagakuruu ◆ megbomlikmegbomlik azaz elméjeelméje
「Daidzsina hito-o nakusite atamaga kurutta.」
„Elvesztette egy becses társat, és megbomlott az
elméje.”

atamagamavaranakunaruatamagamavaranakunaru ◆ leblokkolleblokkol
「Kincsósite atamaga mavaranakunatta.」 „Iz-
gult, és leblokkolt.”

atamagamavaruatamagamavaru ◆ forogforog azaz agyaagya 「Oszoku-
naruto atamaga mavaranai.」 „Ha késő van, már
nem forog úgy az agyam.”

atamagamórótoszuruatamagamórótoszuru ◆ elkábulelkábul 「Oszakede
atamagamórótositeiru.」 „A italtól elkábultam.”

atamagaokasiiatamagaokasii ◆ agybajosagybajos ◆ bolondbolond 「Ano
hito-va atamagaokasii.」 „Az az ember bolond.”
◆ dilisdilis ◆ dinkadinka ◆ elmeháborodottelmeháborodott ◆ elme-elme-
zavarodottzavarodott 「Konojónakoto-va atamano oka-
sii hitosikasinai.」 „Ilyet csak egy elmezavarodott
tesz.” ◆ eszetleneszetlen ◆ félcédulásfélcédulás ◆ hiányzikhiányzik
egyegy kerekekereke ◆ őrültőrült 「Kare-va atamagaoka-
sii.」 „Az az ember őrült.”

atamagaokasikunariszóatamagaokasikunariszó ◆ őrületőrület határáthatárát
súroljasúrolja 「Ottoga sittobukakutekocscsino atama-
ga okasikunariszó.」 „A férjem féltékenysége
már-már az őrület határát súrolja.”

atamagaokasikunaruatamagaokasikunaru ◆ agyáraagyára megymegy 「Ko-
no szóonde atamaga okasikunaru.」 „Agyamra
megy ez a zaj!”

atamagaokasikunaruatamagaokasikunaru ◆ bedilizikbedilizik 「Kore
idzsósigotoga fueruto atamagaokasikunaru.」
„Ha még több munkát kapok, bedilizek.” ◆ bego-bego-
lyósodiklyósodik ◆ begolyózikbegolyózik ◆ bezsongbezsong 「Szekaino
ovari-o sindzsirujóninatte, atamagaokasikunat-
ta.」 „Elkezdett hinni a világvégében, és bezson-
gott.” ◆ elmegyelmegy azaz eszeesze ◆ kikészülkikészül ◆ megbo-megbo-
londullondul 「Tairjóno sigotode atamagaokasikunat-
ta.」 „Megbolondulok a sok munkától.” ◆ meg-meg-
háborodikháborodik 「Ikkagecuno sigoto-o icsinicsideja-
raszetainante, dzsósino atamagaokasikunatta.」
„A főnököm megháborodott, egy nap alatt akarja
megcsináltatni az egyhavi munkát.” ◆ meghib-meghib-
banban 「Szutoreszude atamagaokasikunariszóda.」
„A stressz miatt úgy érzem, meghibbanok.” ◆

meghülyülmeghülyül ◆ megkattanmegkattan
atamagasikkarisiteiruatamagasikkarisiteiru ◆ tisztatiszta azaz elméjeelméje
「Boku-va oitarito iedomo atama-va sikkarisitei-
ru.」 „Öreg vagyok, de az elmém tiszta.”

atamagaszagaruatamagaszagaru ◆ becsülbecsül 「Kareno kin-
benszani atamaga szagaru.」 „Becsülöm a szor-
galmát.” ◆ fejetfejet hajthajt 「Kareno kensintekina
sigotoni-va atamaga szagaru.」 „Fejet hajtok az
önfeláldozó munkája előtt.” ◆ háláshálás 「Anatano
sigotoni atamaga szagaru.」 „Hálás vagyok a
munkádért!” ◆ mindenminden elismeréselismerés azaz övéövé
「Isani-va atamaga szagaru.」 „Minden elismeré-
sem az orvosoké.”
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atamagavaruiatamagavarui / atamanovaruiatamanovarui ◆ butabuta 「Ko-
no dóguno szekkeisa-va atamaga varui.」 „Ennek
a szerszámnak a konstruktőre buta volt.” ◆ rosszrossz
felfogásúfelfogású
atamagavarukunaruatamagavarukunaru ◆ elbutulelbutul
atamagonasiniatamagonasini ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül 「Ka-
reno jókjú-o atamagonasini kotovatta.」 „Gon-
dolkodás nélkül visszautasította a kérését.” ◆ kí-kí-
méletlenülméletlenül 「Kare-o atamagonasini sikaricuke-
ta.」 „Kíméletlenül leszidta.”

atamakakusitesirikakuszazuatamakakusitesirikakuszazu ◆ homokbahomokba
dugja a fejétdugja a fejét ◆ struccpolitikastruccpolitika
atamakaraasimadeatamakaraasimade ◆ tetőtőltetőtől talpigtalpig
「Kare-va atamakara asimade irezumide óvarete-
ita.」 „Tetőtől talpig tetovált volt.”

atamakarahanarenaiatamakarahanarenai ◆ motoszkálmotoszkál aa fejé-fejé-
benben 「Aru kangaega atamakara hanarenai.」
„Motoszkál a fejemben egy gondolat.” ◆ nemnem tudtud
szabadulniszabadulni 「Ijana omoi dega atamakara hana-
renai.」 „Nem tudok szabadulni a rossz emléke-
imtől.”

atamakarahiteiszuruatamakarahiteiszuru ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül
visszautasítvisszautasít 「Kareno teian-o atamakara hite-
isita.」 „Gondolkodás nélkül visszautasítottam a
javaslatát.”

atamakaratobikomuatamakaratobikomu ◆ fejestfejest ugrikugrik 「Ata-
makarapúruni tobi konda.」 „Fejest ugrottam a
medencébe.”

atamakazariatamakazari ◆ fejdíszfejdísz ◇ mikondzsoszeino-mikondzsoszeino-
atamakazariatamakazari pártapárta
atamakazuatamakazu ◆ létszámlétszám 「Hitorikiteszakkáni hi-
cujóna atamakazuga szorotta.」 „Jött még egy
ember, így meglett a létszám a focihoz.”

atamakinatamakin ◆ előlegelőleg 「Hjakuman enno
atamakin-o haratta.」 „Egymillió jent adtam elő-
legbe.” ◆ foglalófoglaló 「Fudószankónjúno atamakin-
o haratta.」 „Kifizettem a foglalót az ingatlanra.”

atamaniaruatamaniaru ◆ járjár aa fejébenfejében 「Kareno
atamaniaruno-va okanebakarida.」 „Csak a pénz
jár a fejében.”

atamanicsiganoboruatamanicsiganoboru ◆ vérbevérbe borulborul azaz agyaagya
「Ikaride atamani csiga nobotta.」 „Vérbe borult
az agya a méregtől.”

atamanihairuatamanihairu ◆ fejébefejébe férfér 「Kodomono bjók-
iga kininatte hoka-va nanimo atamani hairanai.」
„Aggódok a beteg fiam miatt, más nem is fér a

fejembe.” ◆ megjegyezmegjegyez 「Kono ken-va csanto
atamani haitteiru.」 „Ezt a dolgot jól megjegyez-
tem.”

atamaniireruatamaniireru ◆ megjegyezmegjegyez 「Atamani ireta-
hazunanoni vaszuretesimatta.」 „Azt hittem meg-
jegyeztem, mégis elfelejtettem.”

atamanikizamuatamanikizamu ◆ fejébefejébe vésvés 「Oregaboszu-
da, kore-o atamani kizame!」 „Én vagyok a főnök,
ezt jól vésd a fejedbe!”

atamanikuruatamanikuru ◆ bepipulbepipul 「Kareno kotobani ata-
mani kita.」 „A szavaitól bepipultam.” ◆

bosszantóbosszantó ◆ felrobbanfelrobban dühébendühében 「Kuruma-
ga kovaszaretato sitte atamani kita.」 „Amikor
megtudtam, hogy összetörte a kocsimat, dühöm-
ben felrobbantam.” ◆ idegeireidegeire megymegy 「Ano rin-
kakarakuru tae manai kanazucsi-o ucujóna otoni-
va atamanikuru.」 „Az idegeimre megy a szom-
széd az örökös kopácsolásával.” ◆ idegesítőidegesítő
「Ano hitono mukansinni-va atamani kuru.」
„Idegesítő a közönye.” ◆ kiakadkiakad ◆ kiborítkiborít
「Dzsósini atamani kita.」 „A főnököm kiborí-
tott.” ◆ kiborulkiborul ◆ kibukikkibukik ◆ kiverikiveri aa biztosí-biztosí-
tékottékot 「Namake monono bukani dzsósi-va ata-
manikita.」 „A lusta beosztott kiverte a biztosíté-
kot a főnökénél.”

atamanimavaruatamanimavaru ◆ fejébefejébe szállszáll 「Oszakega
atamani mavatta.」 „Fejembe szállt az alkohol.”

atamaniokuatamanioku ◆ tudatábantudatában vanvan 「Fukuszajó-
mojoku atamani oita uede kuszuri-o nonda.」 „A
mellékhatások teljes tudatában vettem be a gyógy-
szert.”

atamaniukabuatamaniukabu ◆ eszébeeszébe jutjut 「Kanodzsono
kotobaga atamani ukanda.」 „Eszembe jutottak a
szavai.”

atamanohacsiatamanohacsi ◆ koponyakoponya 「Atamano hacsiga
csiiszai.」 „Kis koponyája van.”

atamanohatarakiatamanohataraki ◆ agyműködésagyműködés
atamanoiidzsinzaiatamanoiidzsinzai ◆ szürkeállományszürkeállomány 「Ata-
manoii dzsinzai-va vaga kunino takaramonodes-
zu.」 „A szürkeállományunk nemzeti kincs.”

atamanoitadakiatamanoitadaki ◆ fejtetőfejtető
atamanojoiatamanojoi / atamagaiiatamagaii ◆ eszeseszes 「Kono ko-
va atamagaii.」 „Ez a gyerek eszes.” ◆ intelli-intelli-
gensgens 「Kare-va atamagaii.」 „Intelligens em-
ber.” ◆ jójó eszűeszű ◆ okosokos 「Kono inu-va atama-
gaii.」 „Ez a kutya okos.”
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atamanokaitenatamanokaiten ◆ észjárásészjárás 「Atamano kai-
tenga oszoi.」 „Lassú észjárású.”

atamanokegaatamanokega ◆ fejsérülésfejsérülés
atamanomavariatamanomavari ◆ észjárásészjárás 「Atamano ma-
variga hajai.」 „Gyors észjárású.”

atamanonakamiatamanonakami ◆ intelligenciaintelligencia
atamanosiszeiatamanosiszei ◆ fejtartásfejtartás 「Kidotte atama-
o agerukoto」 „büszke fejtartás”

atamanoszaraatamanoszara ◆ koponyakoponya
atamanotaiszóatamanotaiszó ◆ agytornaagytorna 「Boke bósino-
tameni mainicsiatamano taiszó-o siteimaszu.」
„Agytornázom, hogy elkerüljem az agytompulást.”

atamanoteido-oatamanoteido-o utagauutagau ◆ megkérdőjelezimegkérdőjelezi
azaz épelméjűségétépelméjűségét 「Kaki komi-o sita hitono
atamano teido-o utagatta.」 „Megkérdőjeleztem a
hozzászóló épelméjűségét.”

atamanoteppenatamanoteppen ◆ fejbúbfejbúb ◆ fejefeje búbjabúbja
「Vatasinoago-va anatano atamanoteppen-ni to-
dokimaszu.(Anatano sze-va vatasino agokurai)」
„Az állam a fejed búbjáig ér.”

atamanoteppenkaracumaszakimadeatamanoteppenkaracumaszakimade ◆ te-te-
tőtől talpigtőtől talpig
atamanovaruiatamanovarui / atamagavaruiatamagavarui ◆ butabuta 「Ko-
no dóguno szekkeisa-va atamaga varui.」 „Ennek
a szerszámnak a konstruktőre buta volt.” ◆ rosszrossz
felfogásúfelfogású
atama-oatama-o arauarau ◆ fejetfejet mosmos 「Atama-o arat-
ta.」 „Fejet mostam.”

atama-o araukotoatama-o araukoto ◆ fejmosásfejmosás
atama-oatama-o cukaucukau ◆ használjahasználja aa fejétfejét
「Atama-o cukattekono kagu-o kumi tatena-
szai!」 „A bútor összerakásához használd a feje-
det!” ◆ használjahasználja azaz eszéteszét 「Kono sigoto-va
amari atama-o cukavanai.」 „Ehhez a munkához
nem kell sok ész.” ◆ szellemiszellemi 「Atama-o cukau
sigoto」 „szellemi munka”

atama-o cukkomuatama-o cukkomu ◆ beleüti az orrátbeleüti az orrát
atama-oatama-o hijasitehijasite ◆ tisztatiszta fejjelfejjel 「Atama-o
hijasite szaikentósita.」 „Tiszta fejjel újra átgon-
doltam a dolgot.”

atama-oatama-o hijaszuhijaszu ◆ lecsillapítjalecsillapítja azaz érzel-érzel-
meitmeit 「Atama-o hijasitekara kimemasó!」 „Majd
akkor döntsünk, ha kicsit lecsillapodtunk!”

atama-oatama-o hineruhineru ◆ töritöri aa fejétfejét 「Ittainanini
okane-o cukattandaróto atama-o hinetta.」 „Tör-

tem a fejem, hogy mire költhettem azt a sok
pénzt.”

atama-oatama-o itameruitameru ◆ fejfájástfejfájást okozokoz 「Kono
koni-va joku atama-o itameru.」 „Ez a gyerek sok
fejfájást okoz.”

atama-oatama-o kakaerukakaeru ◆ fejéhezfejéhez kapkap 「Tomoda-
csino bakana hacugenni atama-o kakaeta.」 „A
fejemhez kaptam, a barátom csacsi kijelentése mi-
att.” ◆ fejétfejét fogjafogja 「Najamigotode atama-o
kakaeta.」 „Tanácstalanságomban a fejemet fog-
tam.”

atama-oatama-o karaniszurukaraniszuru ◆ kitisztítjakitisztítja aa fejétfejét
「Ippainonde atama-o karanisita.」 „Egy pohár
itallal kitisztítottam a fejem.”

atama-oatama-o kirikaerukirikaeru ◆ kiszellőztetikiszellőzteti aa fejétfejét
「Kóenni itte szukosi atama-o kiri kaemasita.」
„Elmegyek a parkba, kicsit kiszellőztetem a fe-
jem.”

atama-oatama-o kuruvaszerukuruvaszeru ◆ őrületbeőrületbe kergetkerget
「Kareno ongaku-va atama-o kuruvaszeru.」 „Az
őrületbe kerget a zenéjével.”

atama-oatama-o marumerumarumeru ◆ kopaszrakopaszra borotváljaborotválja
aa fejétfejét ◆ megbánástmegbánást tanúsíttanúsít 「Atama-o ma-
rumetekoi!」 „Látni szeretném, hogy megbán-
tad!”

atama-oatama-o motagerumotageru ◆ felütifelüti aa fejétfejét 「Inbó-
ronga atama-o motageta.」 „Felütötte a fejét az
összeesküvés-elmélet.” ◆ kiújulkiújul 「Sittoga futata-
bi atama-o motageta.」 „A féltékenysége kiújult.”

atama-o naguruatama-o naguru ◆ fejbe kólintfejbe kólint
atama-oatama-o najamaszerunajamaszeru ◆ fejfájástfejfájást okozokoz
「Sijózumi kamiomucuno sori-va kaigoszuru hit-
ono atama-o najamaszeteiru.」 „A használt papír-
pelenka kidobása sok fejfájást okoz a gondozók-
nak.”

atama-oatama-o okasikuszuruokasikuszuru ◆ elbolondítelbolondít
「Hinkon-va hitono atama-o okasikuszuru.」 „A
szegénység elbolondítja az embereket.” ◆ meg-meg-
őrjítőrjít 「Kono zacuonde atamaga okasikunaru.」
„Megőrjít ez a zaj!” ◆ őrjítőrjít
atama-oatama-o szageruszageru ◆ fejetfejet hajthajt 「Atama-o
szagete ajamatta.」 „Fejet hajtva kértem bocsána-
tot.”

atama-o szuroeteatama-o szuroete ◆ mindannyianmindannyian
atama-oatama-o varukuszuruvarukuszuru ◆ butítbutít 「Nanimosi-
naito atamaga varukunaru.」 „A semmittevés bu-
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tít.” ◆ elbutítelbutít 「Sigekino szukunai szeikacu-va
atama-o varukuszuru.」 „Az ingerszegény élet-
mód elbutít.”

atamaucsiatamaucsi ◆ kifulladáskifulladás
atamaucsininaruatamaucsininaru ◆ elérieléri aa maximumátmaximumát
「Dzsujó-va atamaucsininatta.」 „A kereslet elér-
te a maximumát.” ◆ elérieléri aa plafontplafont 「Kareno
kjúrjó-va atamaucsininatta.」 „A fizetése elérte a
plafont.”

atamaucsiszuruatamaucsiszuru ◆ kifulladkifullad 「Kabuka-va
atamaucsisitato kangaeru.」 „A részvényár, úgy
tűnik, kifulladt.”

atamavariatamavari ◆ fejenkénti elosztásfejenkénti elosztás
atamavariniszuruatamavariniszuru ◆ eloszteloszt 「Kandzsó-o ata-
mavarinisita.」 „Elosztottuk a számlát.”

atanatan ◆ lignitlignit
ataraatara ◆ sajnálatárasajnálatára 「Atara kikai-o nogasi-
ta.」 „Sajnálatomra elszalasztottam az alkalmat.”

atarasiiatarasii ◆ frissfriss 「Kono sinbun-va atarasiide-
szuka?」 „Ez az újság friss?” ◆ újúj 「Takuszan
atarasii tomodacsi-o cukutta.」 „Sok új barátot
szereztem.” ◇ atarasiszaatarasisza újdonságújdonság 「Kono
haszszó-va dokoga atarasiino?」 „Mi ebben az öt-
letben az újdonság?” ◇ maatarasiimaatarasii vadonatújvadonatúj
「Kaisa-va maatarasiiofiszubiruni hikkosita.」
„Vadonatúj irodaházba költözött a cégünk.”

atarasiigundzsinatarasiigundzsin ◆ újoncújonc 「Atarasii
gundzsin-va kibisii kunren-o uketa.」 „Az újon-
cok kemény kiképzést kaptak.”

atarasiikokoromiatarasiikokoromi ◆ kezdeményezéskezdeményezés
atarasiimenbáatarasiimenbá ◆ jövevényjövevény 「Atarasii kazok-
uga fuemasita.」 „Egy jövevény érkezett a család-
ba.”

atarasiimonoatarasiimono ◆ újdonságújdonság 「Kono gidzsucu-va
atarasii.」 „Ez az technológia újdonság.”

atarasikuatarasiku ◆ frissenfrissen 「Atarasiku hadzsimat-
taterebidorama」 „frissen indult tévésorozat” ◆

újonnanújonnan 「Atarasiku tateta ie」 „újonnan épült
ház”

atarasikunaruatarasikunaru ◆ megújulmegújul 「Vebupédzsi-va at-
arasikunatta.」 „Megújult az internetes oldal.”

atarasikusúsokuszuruhitoatarasikusúsokuszuruhito ◆ pályakezdőpályakezdő
atarasikuszuruatarasikuszuru ◆ lecseréllecserél 「Kuruma-o at-
arasikusita.」 „Lecseréltem a kocsimat.” ◆ újraújra

cserélcserél 「Kabegami-o atarasikusita.」 „Új tapé-
tát raktunk fel.”

atarasiszaatarasisza ◆ újdonságújdonság 「Kono haszszó-va do-
koga atarasiino?」 „Mi ebben az ötletben az új-
donság?” ◆ újszerűségújszerűség 「Hacumeino
atarasisza-o hiteisita.」 „A találmány újszerűségét
cáfolta.”

atariatari ◆ eltaláltadeltaláltad 「Atari!」 „Eltaláltad!” ◆

esőeső 「Hitoriatari kokunaiszószeiszan」 „egy főre
eső nemzeti jövedelem.” ◆ ízíz ◆ kapáskapás 「Dódzsi-
ni futacuno szaoni atarigakita.」 „Egyszerre volt
kapás mind a két boton.” ◆ kéntként 「Hitoriatari
szenendeszu.」 „Fejenként ezer jen lesz.” ◆ nyer-nyer-
testes 「Atarikudzsi」 „nyertes sorsjegy” ◆ sej-sej-
téstés 「Keidzsi-va han-ninno atari-o cuketa.」 „A
nyomozó sejti, ki lehet a tettes.” ◆ sikersiker 「Ko-
no sószecu-va óatarida.」 „Ez a könyv nagyon si-
keres.” ◆ találattalálat 「Atari!」 „Talált!” ◆ ütésütés
◆ ütődésütődés ◆ ütőhatékonyságütőhatékonyság ◇ atarikjokuatarikjoku
slágersláger 「Kono sídí-va atari kjokude ippai.」 „Ez
a CD tele van slágerekkel.” ◇ atarinojavarakaiatarinojavarakai
barátságosbarátságos ◇ atarinojoiatarinojoi barátságosbarátságos 「Ata-
rinojoi hito」 „barátságos ember” ◇ atarinova-atarinova-
ruirui barátságtalanbarátságtalan 「Atarino varui hito」 „ba-
rátságtalan ember” ◇ icsinicsiatariicsinicsiatari napinapi
「Kjúrjó-va icsinicsiatari szenendeszu.」 „Napi
tízezer jen a bérem.” ◇ óatarióatari kirobbanókirobbanó sikersiker
「Óatarino kjoku」 „kirobbanó sikerű dal” ◇ óa-óa-
taritari beletrafálásbeletrafálás 「Óatari!」 „Beletrafáltál!”
◇ óatarióatari főnyereményfőnyeremény 「Pacsinko daide
óatari-o neratta.」 „A játékautomatánál a főnye-
reményre pályáztam.” ◇ kucsiatarikucsiatari ízíz 「Kono
rjóri-va kucsiatariga javarakai.」 „Kellemes ízű ez
az étel.” ◇ sokiatarisokiatari hőgutahőguta ◇ sokiatarisokiatari nap-nap-
szúrásszúrás 「Karuku sokiatarisitajóda.」 „Úgy tű-
nik, enyhe napszúrást kaptam.” ◇ sokuatarisokuatari
ételmérgezésételmérgezés 「Szuside sokuatarisitesimat-
ta.」 „Ételmérgezést kaptam a szusitól.” ◇ taia-taia-
tariszurutariszuru nekimegynekimegy 「Dóride hjakunidzsuh-
kirono otokoga taiatarisitekita.」 „Az utcán ne-
kem jött egy 120 kilós ember.” ◇ bakaataribakaatari
bombasikerbombasiker ◇ magureatarimagureatari mázlimázli ◇ mag-mag-
ureatariureatari véletlenvéletlen sikersiker ◇ magureatarimagureatari vé-vé-
letlenletlen szerencseszerencse ◇ magureatarimagureatari vaksze-vaksze-
rencserencse
atariatari ◆ környékkörnyék 「Kono atarini szundeima-
szu.」 „Ezen a környéken lakik.” ◇ atariicsimenatariicsimen
körös-körülkörös-körül 「Atari icsimen-va mugibatakedat-
ta.」 „Búzaföld volt körös-körül.” ◇ atari-oatari-o mi-mi-
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mavaszumavaszu körülnézkörülnéz 「Okano uekara atari-o mi-
mavasita.」 „A domb tetejéről körülnéztem.” ◇

atari-oatari-o mimavaszumimavaszu körbenézkörbenéz 「Szuri-va atari-
o mimavasitekara szaifu-o nuszunda.」 „A zseb-
tolvaj körbenézett, és ellopta a pénztárcát.”

ataribangóataribangó ◆ nyertes számnyertes szám
ataricsiraszuataricsiraszu ◆ balhézikbalhézik 「Jopparai-va ira-
datte atari csirasita.」 „A részeg bepipulva balhé-
zott.” ◆ kitöltkitölt 「Kare-va kaisano ikari-o cumani
atari csirasita.」 „A feleségén töltötte ki a munka-
helyén felgyülemlett mérgét.” ◆ kötekedikkötekedik 「Ki-
genga varui tokini mavarini atari csiraszu.」 „Ha
rossz a hangulata, kötekedik a többiekkel.”

ataridearuataridearu ◆ esikesik 「Kore-va hitoriatariiku-
cu?」 „Mennyi esik egy főre?”

ataridosiataridosi ◆ jójó évjáratévjárat 「Atari dosinovain」
„jó évjáratú bor” ◆ rekordévrekordév 「Kotosi-va ringo-
no atari dosida.」 „Idén rekordéve volt az almá-
nak.”

atarieigaatarieiga ◆ kasszasikerkasszasiker ◆ sikeressikeres filmfilm
「Atari eigatohazure eiga」 „sikeres és sikertelen
film”

atariharauatariharau ◆ senkisenki mástmást nemnem engedenged aa köze-köze-
lébelébe
atarihazureatarihazure ◆ sikersiker vagyvagy kudarckudarc ◆ vagyvagy
bejön,bejön, vagyvagy nemnem 「Kekkon-aiteni-va atari ha-
zuregaaru.」 „A házastárs kiválasztása vagy be-
jön, vagy nem.”

atariicsimenatariicsimen ◆ körös-körülkörös-körül 「Atari icsimen-
va mugibatakedatta.」 „Búzaföld volt körös-
körül.”

atarikjógenatarikjógen ◆ sikeres darabsikeres darab
atarikjokuatarikjoku ◆ slágersláger 「Kono sídí-va atari
kjokude ippai.」 „Ez a CD tele van slágerekkel.”

atarikudzsiatarikudzsi ◆ nyertes szelvénynyertes szelvény
atarimaeatarimae ◆ háthát perszepersze ◆ mégmég szépszép 「An-
nani ganbattanode gókakusitano-va atari ma-
edzsan!」 „Még szép, hogy átmentem, annyi ta-
nulás után!” ◆ miértmiért isis 「Denkinasini reizókoga
ugokanainante atari maeda.」 „Miért is működne
a hűtő, ha egyszer nincs áram?”

atarimaedagaatarimaedaga ◆ nyilvánnyilván 「Atari maedaga, da-
redemo katei-o giszeinisitakunai.」 „Nyilván sen-
ki sem akarja feláldozni a családját.”

atarimaenoatarimaeno ◆ magátólmagától értetődőértetődő 「Takuszan
tabete futoruno-va atari maeda.」 „Ha sokat
eszel, magától értetődő, hogy meghízol.” ◆ nyil-nyil-
vánvalóvánvaló 「Atari maenokotodaga, kono sigoto-o
vatasihitoridejattavakede-va nai.」 „Nyilvánvaló,
hogy ezt a munkát nem egyedül végeztem.” ◆ ter-ter-
mészetesmészetes 「Karegaicumo tecudatteagerukoto-o
atari maedato omovanai hógaii.」 „Nem szabad
természetesnek venni, hogy mindig segít.”

atariniatarini ◆ magasságábanmagasságában ◆ majdmajd valamikorvalamikor
「Szuijóbiatarini ikimaszu.」 „Majd valamikor
szerdán megyek.”

atarinime-oatarinime-o kubarukubaru ◆ figyelmesenfigyelmesen körülnézkörülnéz
「Atarini me-o kubatta.」 „Figyelmesen körülné-
zett.”

atarinoatarino ◆ esőeső 「Hitoriatarino
kokunaiszószeiszan-va agatteiru.」 „Növekedett
az egy főre eső nemzeti jövedelem.” ◇ icsinicsia-icsinicsia-
tarinotarino napinapi 「Icsinicsiatarino sokuhi」 „napi ét-
kezési költség”

atarinojavarakaiatarinojavarakai ◆ barátságosbarátságos
atarinojoiatarinojoi ◆ barátságosbarátságos 「Atarinojoi hito」
„barátságos ember”

atarinovaruiatarinovarui ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Atarino va-
rui hito」 „barátságtalan ember”

atari-oatari-o harauharau ◆ nemnem engedenged senkitsenkit aa közelé-közelé-
bebe ◇ ifúatariharauifúatariharau elsöprő tekintélyűelsöprő tekintélyű
atari-oatari-o mimavaszumimavaszu ◆ körbenézkörbenéz 「Szuri-va
atari-o mimavasitekara szaifu-o nuszunda.」 „A
zsebtolvaj körbenézett, és ellopta a pénztárcát.” ◆

körülnézkörülnéz 「Okano uekara atari-o mimavasita.」
„A domb tetejéről körülnéztem.”

atariszavarinonaiatariszavarinonai ◆ ártalmatlanártalmatlan 「Atari
szavarinonai vadai-o erabu.」 „Ártalmatlan témát
választ.” ◆ diplomatikusdiplomatikus 「Atari szavarinonai
hendzsi-o sita.」 „Diplomatikus választ adott.” ◆

nemnem soksok vizetvizet zavarzavar 「Kageno uszui, atari sza-
varinonai hitoda.」 „Az az észrevétlen ember nem
sok vizet zavar.” ◆ semlegessemleges 「Atari szavarino-
nai taido-o sita.」 „Semlegesen reagált.”

ataruataru ❶ eltaláleltalál 「Bóruga atatta.」 „Eltalált a
labda.” ❷ esikesik 「Kotosi-va sukudzsicuno óku-va
nicsijóbini atatteiru.」 „Idén a legtöbb ünnepnap
vasárnapra esik.” ❸ szembeszállszembeszáll 「Tekini ataru
júkiganai.」 „Nem mer szembeszállni az ellenség-
gel.” ❹ minősülminősül 「Dzsiko-va hanzaini ataranai.」
„A baleset nem minősül bűncselekménynek.” ❺
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vonatkozikvonatkozik 「Kono hóricu-va bokuno baaini-va
ataranai.」 „Ez a törvény az én esetemre nem vo-
natkozik.” ❻ ételmérgezéstételmérgezést kapkap 「Kakinia-
tatta.」 „Ételmérgezést kaptam az osztrigától.” ◆

beigazolódikbeigazolódik 「Joszó-va atatta.」 „Beigazoló-
dott a sejtés.” ◆ bejönbejön 「Kongecuno hosiuranai-
va joku atatteiruto omou.」 „Azt hiszem, hogy az e
havi jóslat jól bejött.” ◆ célbacélba találtalál 「Dzsúdan-
va zenbuatatta.」 „Minden golyó célba talált.” ◆

érér 「Kono kuszuri-o higa ataru tokoroni okana-
ide kudaszai!」 „Ne tegye ezt a gyógyszert olyan
helyre, ahol napfény éri!” ◆ érdemelérdemel 「Kono
mondai-va kiniszuruni ataranai.」 „Ez a problé-
ma nem érdemel figyelmet.” ◆ idejeideje leszlesz
「Kotosi-va kekkonsitekara dzsúnen meni ata-
ru.」 „Az idei év a tizedik az esküvőnk óta.” ◆ jutjut
「Hitoriatarino dzsídípí」 „egy főre jutó nemze-
ti jövedelem” ◆ kapkap 「Gakkódetoireno szódzsini
atatta.」 „Az iskolában a vécétisztítás feladatát
kapta.” ◆ kapcsolatbankapcsolatban álláll 「Kanodzso-va bo-
kuno meini ataru.」 „Ő az én unokahúgom.” ◆ ki-ki-
fogfog 「Icsibanhetana haisani atatta.」 „Kifogtam
a legügyetlenebb fogorvost.” ◆ kijutkijut 「Kotosi-
va takuszan-no varuikotoga atatta.」 „Ebben az
évben kijutott nekünk a rosszból.” ◆ kipuhatolkipuhatol
「Dóiu hantaiikengaaruka atattemiru.」 „Kipu-
hatolom milyen ellenvélemények vannak.” ◆ kö-kö-
tekediktekedik 「Kigenga varuito bukani ataru.」 „Ha
rossz a hangulata kötekedik a beosztottaival.” ◆

megártmegárt 「Kuszatta nikuni atatta.」 „Megártott a
romlott hús.” ◆ megfelelmegfelel 「Szumahonokamera-
va ningendeieba meni ataru.」 „Az okostelefon
kamerája az ember szemének felel meg.” ◆ meg-meg-
nyernyer 「Kudzside kurumaga atatta.」 „Megnyer-
tem az autót.” ◆ nyernyer 「Takarakudzsiga atatta-
jo.」 „Nyertünk a lottón!” ◆ odasütodasüt 「Higa ata-
ru baso-o eranda.」 „Olyan helyet választottam,
ahová odasüt a nap.” ◆ ráhibázikráhibázik 「Anataga it-
teitakotoga atarimasita.」 „Ráhibáztál a lényeg-
re!” ◆ résztrészt veszvesz 「Sóbósinidzsú ninga sókani
atatta.」 „Húsz tűzoltó vett részt az oltásban.” ◆

rosszulrosszul leszlesz 「Acuszani atatta.」 „Rosszul let-
tem a melegtől.” ◆ sikertsikert aratarat 「Szono eiga-va
atatta.」 „A film sikert aratott.” ◆ számítszámít 「Ko-
no kógeki-va szeitóbóeini ataranai.」 „Ez a táma-
dás nem számít önvédelemnek.” ◆ találtalál 「Ja-
va matoni atatta.」 „A nyílvessző célba talált.” ◆

találkoziktalálkozik 「Konojóna mondaini atattakotoga-
nai.」 „Ilyen problémával még nem találkoztam.”
◆ utánanézutánanéz 「Tangono imi-o dzsisoni atete ka-

kuninsita.」 „Utánanéztem a szónak a szótárban.”
◆ végezvégez 「Muzukasii ninmuni atatteiru.」 „Ne-
héz feladatot végez.” ◆ verver 「Ame-va furonto-
garaszuniatatta.」 „Az eső verte a szélvédőt.” ◆

vetülvetül 「Kaicsúdentóno hikari-va kareno kaoni
atatta.」 „A zseblámpa fénye az arcára vetült.” ◆

vonvon magamaga utánután 「Kono kócúihan-va bakkinni
ataru.」 „Ez a közlekedési kihágás pénzbüntetést
von maga után.” ◇ atarinoatarino esőeső 「Hitoriatarino
kokunaiszószeiszan-va agatteiru.」 „Növekedett
az egy főre eső nemzeti jövedelem.” ◇ kangonia-kangonia-
tarutaru ápolápol 「Fusóheino kangoni atatta.」 „A se-
besült katonákat ápolta.” ◇ keibiniatarukeibiniataru biz-biz-
tosíttosít 「Demode hjakuninno keiszacukanga kei-
bini atatteita.」 „A tüntetésen 100 rendőr bizto-
sította a helyszínt.” ◇ konokikainiatarikonokikainiatari alka-alka-
lommallommal 「Kono kikainiatari happjószaszeteitada-
kimaszu.」 „Ez alkalommal szeretnék bejelenteni
valamit.” ◇ suzainiatarusuzainiataru tudósíttudósít 「Dzsiko-
genbade kisa-va suzaini atatteita.」 „A riporter
tudósított a baleset helyszínéről.” ◇ sótengaa-sótengaa-
tarutaru előtérbeelőtérbe kerülkerül 「Szenkjoszende-va hin-
konni sótenga atatta.」 „A választások során elő-
térbe került a szegénység.” ◇ zuniataruzuniataru bejönbejön
「Kono szakuszen-va zuni atatta.」 „Ez a terv be-
jött.” ◇ taoreteatarutaoreteataru ráborulráborul 「Hondanakara
honga taorete vatasini atatta.」 „Rám borultak a
könyvek a polcról.” ◇ csúszen-niatarucsúszen-niataru nyernyer aa
sorsolásonsorsoláson 「Manson-no csúszenni atatta.」 „A
társasház vevőinek sorsolásán nyertem.” ◇ csir-csir-
jóniatarujóniataru gyógyítgyógyít 「Arajuru meiiga csirjóni
atattaga kókaganakatta.」 „Sok híres orvos pró-
bálta gyógyítani, mindhiába.” ◇ nan-niatarunan-niataru
szembeszállszembeszáll aa nehézséggelnehézséggel 「Kanzento nan-
ni atatta.」 „Bátran szembeszállt a nehézséggel.”
◇ niatatteniatatte soránsorán 「Gorijóniatatte cuginoko-
toni gocsúikudaszai.」 „A használat során ügyel-
jen a következőkre!” ◇ hiniataruhiniataru melegedikmelegedik
「Danbóno hini atatta.」 „A kályhánál meleged-
tem.” ◇ hiniataruhiniataru tűztűz ériéri 「Hini atatta bubun-
ga tankasita.」 „Ahol tűz érte, elszenesedett.”

atasiatasi ◆ énén 「Szono hon-va atasinodajo.」 „Ez
az könyv az enyém.”

atasseatasse ◆ attaséattasé
atassekészuatassekészu ◆ diplomatatáskadiplomatatáska ◆ irattás-irattás-
kaka
atatakaiatatakai ◆ enyheenyhe 「Atatakai fujuninariszó.」
„Enyhe tél várható.” ◆ melegmeleg 「Atatakaiszúpu-
o nonda.」 „Meleg levest ettem.” ◆ melegszívűmelegszívű
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「Kanodzso-va atatakai hitoda.」 „Az a nő meleg-
szívű.” ◆ szívélyesszívélyes 「Atatakai kangei」 „szívé-
lyes fogadtatás” ◇ futokorogaatatakaifutokorogaatatakai pén-pén-
zeszes ◇ futokorogaatatakaifutokorogaatatakai vastagvastag 「Futok-
oroga atatakaikara nandemo katteageru!」 „Vas-
tag vagyok, kérhetsz bármit ajándékba!”

atatakakunaruatatakakunaru ◆ fűlikfűlik ◆ fűtfűt 「Hítá-va ata-
takakunaranai.」 „Nem fűt a kályha.” ◆ melegmeleg
leszlesz 「Danroga atatakakunattekimasita.」 „A
kályha meleg lett.”

atatakamiatatakami ◆ melegmeleg 「Dzsintaino atatakami」
„emberi test melege” ◆ melegségmelegség 「Kateino ata-
takami」 „otthon melegsége” ◆ melegszívűségmelegszívűség
「Hitono atatakami」 „ember melegszívűsége”

atatakaszaatatakasza ◆ melegségmelegség
atatamaruatatamaru ◆ átmelegszikátmelegszik 「Ofurode karada-
ga atatamatta.」 „A forró fürdőben átmelegedett
a testem.” ◆ befűtődikbefűtődik ◆ bemelegedikbemelegedik 「Dan-
bóde heja-va szuguni atatamatta.」 „A kályhától
a szoba gyorsan bemelegedett.” ◆ felmelegedikfelmelegedik
「Szutóbuno csikakude karadaga atatamatta.」
„A kályha mellett felmelegedtem.” ◆ felmeleg-felmeleg-
szikszik 「Kikóga atatamatta.」 „Felmelegedett az
idő.” ◆ megmelegszikmegmelegszik 「Szúpuga atatamatta.」
„Megmelegedett a leves.” ◆ melegedikmelegedik 「Szutó-
buno csikakude atatamatta.」 „A kályha mellett
melegedtünk.” ◇ kokoroatatamarukokoroatatamaru szívme-szívme-
lengetőlengető 「Kokoroatatamaru hanasi」 „szívme-
lengető történet” ◇ futokorogaatatamarufutokorogaatatamaru
vastagvastag 「Bónaszu-o moratte futokoroga atata-
matteiru.」 „Vastag vagyok, mert prémiumot
kaptam.”

atatamekaeszuatatamekaeszu ◆ újramelegítújramelegít
atatamenaoszuatatamenaoszu ◆ újramelegítújramelegít 「Kono rjóri-
va atatame naoszuto oisikunai.」 „Ez az étel újra-
melegítve nem finom.”

atatameruatatameru ◆ átmelegítátmelegít 「Szutóbu-va heja-o
atatameta.」 „A kályha átmelegítette a szobát.”
◆ befűtbefűt 「Oiruhítáde heja-o atatameta.」 „Olaj-
radiátorral befűtöttem a lakást.” ◆ felelevenítfelelevenít
「Kjúkó-o atatameta.」 „Felelevenítette a régi ba-
rátságot.” ◆ felmelegítfelmelegít 「Szúpu-o atatameta.」
„Felmelegítettem a levest.” ◆ fűtfűt 「Ie-o atatame-
ru.」 „Fűti a lakást.” ◆ költkölt 「Tori-va tamago-
o atatameru.」 „A madár tojásokat költ.” ◆ meg-meg-
melegítmelegít 「Szúpu-o atatamete!」 „Melegítsd meg
a levest!” ◆ melegítmelegít 「Cumetakunatta te-o ata-

tameteita.」 „Melegítette hideg kezét.” ◆ melen-melen-
getget 「Danrono szobade te-o atatameta.」 „A
kályha közelében melengettem a kezemet.” ◇

atatamenaoszuatatamenaoszu újramelegítújramelegít 「Kono rjóri-va
atatame naoszuto oisikunai.」 „Ez az étel újra-
melegítve nem finom.” ◇ futokoro-ofutokoro-o atatame-atatame-
ruru pénztpénzt hozhoz 「Kabukano dzsósóde futokoro-o
atatameta.」 „A részvényár emelkedése pénzt ho-
zott.”

atattekudakeroatattekudakero ◆ próba szerencsepróba szerencse
atattekudakeruatattekudakeru ◆ szerencsétszerencsét próbálpróbál
「Murikamo sirenaikedo atatte kudakeru.」 „Le-
het, hogy nem sikerül, de szerencsét próbálok.”

atauatau ◆ képesképes 「Nasiatavanaikoto-va nai.」
„Mindent képes csinálni.”

ateate ◆ számáraszámára 「Donata atenikono tegami-o
kakaremaszuka?」 „Kinek a számára írja ezt a le-
velet?” ◇ atenoateno szólszól 「Kore-va anata ateno teg-
amidearu.」 „Ez a levél neked szól.” ◇ hitoriatehitoriate
fejenkéntfejenként
ateate ◆ célcél 「Atemonakudoraibusiteita.」 „Cél-
talanul autózgattam.” ◆ megbízhatóságmegbízhatóság
「Tenkijohó-va ateninaranai.」 „Az időjárás-
előrejelzés megbízhatatlan.” ◆ reményremény 「Dare-
karamo okane-o kariru ateganai.」 „Senkitől sem
remélhet pénzt.” ◆ ütésütés ◆ várakozásvárakozás 「Bó-
naszunoatega hazureta.」 „Várakozáson aluli pré-
miumot kaptam.” ◆ védővédő 「Hizaate」 „térdvé-
dő” ◇ ateniszuruateniszuru számítszámít 「Oja-o ateni dekizu
gakuhi-o dzsibunde kaszeida.」 „Nem számítha-
tott a szüleire, ezért saját maga teremtette elő a
tandíjat.” ◇ atemonakuatemonaku céltalanulcéltalanul 「Atemo-
naku tabisiteita.」 „Céltalanul utazgattam.” ◇ in-in-
toroatekuizutoroatekuizu kezdőtaktusokbólkezdőtaktusokból kitalálóskitalálós
vetélkedővetélkedő ◇ szajaateszajaate versengésversengés 「Koino
szajaate」 „szerelmi versengés” ◇ szuneateszuneate
lábszárvédőlábszárvédő ◇ cugiatecugiate stoppolásstoppolás ◇ mimia-mimia-
tete fülvédőfülvédő
ateate ◆ címzéscímzés 「Kono tegami-va anata atede-
szu.」 „Ez a címzés neked szól!”

atecukeatecuke ◆ irányítottirányított megjegyzésmegjegyzés ◆ szín-szín-
lelt viselkedéslelt viselkedés
atecukegamasiiatecukegamasii ◆ burkoltanburkoltan becsmérlőbecsmérlő ◆

célzatoscélzatos
atecukenokekkonatecukenokekkon ◆ bosszúházasságbosszúházasság ◆

dacházasságdacházasság 「Rjósinni hantaisitanode ate cu-
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keni kekkonsitejatta.」 „A szülei ellenezték, dac-
ból házasodott meg.”

atecukeruatecukeru ◆ elhitetielhiteti aa jójó kapcsolatotkapcsolatot
「Szono futarini atecukerareta.」 „Elhitették ve-
lem, hogy jóban vannak egymással.” ◆ nekineki szólszól
「Kareno hacugen-va vatasini atecukerareta.」
„A kijelentése nekem szólt.” ◆ provokálprovokál 「Kare-
va joku dzsoszeini atecuketa dzsódan-o iu.」
„Gyakran provokálja a nőket a vicceivel.”

atedoatedo ◆ célcél 「Atedomonaku aruki hadzsime-
ta.」 „Céltalanul elindultam.”

atedzsiatedzsi ◆ fonetikailagfonetikailag azonosazonos betűbetű ◆ meg-meg-
feleltetett betűfeleltetett betű
ategauategau ◆ adad 「Kareni sigoto-o ategatta.」
„Munkát adtam neki.” ◆ illesztilleszt 「Bóenkjó-o
meniategatta.」 „Szememhez illesztettem a táv-
csövet.” ◆ ráosztráoszt 「Icumo ategavareta sigoto-
o jari togemaszu.」 „Mindig elvégzi a ráosztott
munkát.” ◆ rárakrárak 「Kizugucsinigáze-o ategat-
ta.」 „Ráraktam a gézt a sebre.”

atehamaruatehamaru ◆ beleesikbeleesik 「Kaisade dzsúnenkan
idzsóhataraiteiru sain-va tokubecukjúka-o mora-
ete, koreni vatasiha atehamaru.」 „Akik 10 évnél
tovább vannak a cégnél, különszabadságot kap-
nak. Ebbe én is beleesek.” ◆ ideillőideillő 「Atehamaru
hjógen-o szagasita.」 „Kerestem az ideillő kifeje-
zést.” ◆ idevágóidevágó 「Koreni atehamaru hóricu-o
sirabeta.」 „Megnéztem az idevágó törvényeket.”
◆ megfelelőmegfelelő 「Atehamaru kómokunicsekku-o
cuketa.」 „Bejelöltem a megfelelő tételeket.” ◆

odaillőodaillő 「Atehamaru reibun-o szagasita.」 „Ke-
restem egy odaillő példamondatot.” ◆ odavágóodavágó
「Szonokészuniatehamaru hóricu-o szagasita.」
„Kerestem az odavágó törvényeket az esethez.” ◆

vonatkozikvonatkozik 「Kono hószoku-va vatasini-va ate-
hamaranai.」 „Ez a szabály nem vonatkozik rám.”

atehameruatehameru ◆ alkalmazalkalmaz 「Szono hjógen-va
kokoni-va atehamerukotoga dekinai.」 „Azt a ki-
fejezést itt nem lehet alkalmazni.” ◇ atehame-atehame-
tekangaerutekangaeru átérezátérez 「Kareno tacsiba-o dzsi-
bunni atehamete kangaetemita.」 „Próbáltam át-
érezni a helyzetét.”

atehametekangaeruatehametekangaeru ◆ átérezátérez 「Kareno
tacsiba-o dzsibunni atehamete kangaetemita.」
„Próbáltam átérezni a helyzetét.”

atehazureatehazure ◆ csalódáscsalódás

atehazuredearuatehazuredearu ◆ csalódástcsalódást okozokoz 「Atara-
sii szeihin-va ate hazuredatta.」 „Az új termék
csalódást okozott.” ◆ mástmást várvár 「Kono
tabiszaki-va ate hazuredatta.」 „Mást vártam et-
től az úti céltól.”

atekomuatekomu ◆ számítszámít 「Keizaiga
kaifukuszurukoto-o ate kondekoszuto szakugen-
o szakinobasita.」 „A gazdaság helyrejövetelére
számítva, elhalasztottuk a költségcsökkentést.”

atekoszuriatekoszuri ◆ célozgatáscélozgatás ◆ kifigurázáskifigurázás ◆

személyeskedésszemélyeskedés
atekoszuri-oatekoszuri-o iuiu ◆ célozgatcélozgat ◆ kifigurázkifiguráz ◆

megjegyzést teszmegjegyzést tesz ◆ személyeskedikszemélyeskedik
atekoszuruatekoszuru ◆ célozgatcélozgat 「Kare-va bokuni ate
koszutteirujóda.」 „Úgy tűnik, rám célozgat.” ◆

kifigurázkifiguráz 「Jató-o atekoszutteiru.」 „Kifiguráz-
za az ellenzéket.”

atemiatemi ◆ érzékenyérzékeny helyhely ütéseütése 「Aiteni ate mi-
o kuvaszeta.」 „Érzékeny helyre ütött.”

atemivazaatemivaza ◆ érzékenyérzékeny helyethelyet célzócélzó tech-tech-
nikanika
atemonaiatemonai ◆ céltalancéltalan ◆ randomrandom
atemonakuatemonaku ◆ céltalanulcéltalanul 「Atemonaku tabisi-
teita.」 „Céltalanul utazgattam.”

atemonakuarukuatemonakuaruku ◆ kószálkószál 「Hómureszu-va
micsi-o atemonaku aruiteita.」 „A hajléktalan az
utcán kószált.” ◆ lődöröglődörög
atenaatena ◆ címzéscímzés 「Kono tegami-va atenaga csi-
gau.」 „Ez a levél rosszul van megcímezve.” ◆

címzettcímzett ◇ atena-oatena-o kakukaku megcímezmegcímez 「Teg-
amino atena-o kaita.」 „Megcímeztem a levelet.”

atenaatena ◆ AthénAthén
atenafumeiatenafumei ◆ címzettcímzett ismeretlenismeretlen 「Tegami-
va atenafumeide modottekita.」 „A levél vissza-
jött: címzett ismeretlen.”

atenagakiatenagaki ◆ megcímzésmegcímzés
atenagakiszofutoatenagakiszofuto ◆ levélcímző szoftverlevélcímző szoftver
atenakitabiatenakitabi ◆ utazgatásutazgatás
atena-oatena-o kakukaku ◆ megcímezmegcímez 「Tegamino atena-
o kaita.」 „Megcímeztem a levelet.”

ateneatene ◆ AthénAthén 「Atenedeparutenon sinden-
o mini itta.」 „Elmentem megnézni a Parthenón
templomot Athénban.”
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ateninaranaiateninaranai ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan 「Kareno
jakuszoku-va icumo ateninaranai.」 „Az ígéretei
mindig megbízhatatlanok.” ◆ nemnem határozhatároz
semmitsemmit ◆ nemnem lehetlehet adniadni rárá 「Tenkijohó-
va ateninaranai.」 „Nem lehet az időjárás -
előrejelzésre adni.” ◆ szeszélyesszeszélyes 「Konotok-
oro, tenki-va zenzenateninaranai.」 „Mostanában
nagyon szeszélyes az idő.” ◆ szószegőszószegő
ateninaruateninaru ◆ mérvadómérvadó 「Bokuno iken-va ateni-
naranai.」 „Az én véleményem nem mérvadó.”

ateniszuruateniszuru ◆ számítszámít 「Oja-o ateni dekizu
gakuhi-o dzsibunde kaszeida.」 „Nem számítha-
tott a szüleire, ezért saját maga teremtette elő a
tandíjat.”

atenoateno ◆ szólszól 「Kore-va anata ateno tegamidea-
ru.」 „Ez a levél neked szól.”

aterekoatereko ◆ hangalámondáshangalámondás ◆ szinkronszinkron
aterómuszeidómjakukókasóaterómuszeidómjakukókasó ◆ athero-athero-
szklerózisszklerózis
ateruateru ◆ fordítfordít 「Zengaku-o tósini ateta.」 „Az
egész összeget beruházásra fordították.” ◆ oda-oda-
rakrak 「Kjúbjóninatta hitono kavarini kare-o szono
sokuni ateta.」 „Helyettesíteni kellett a hirtelen
lebetegedett kollégát, ezért odaraktak a helyére.”

ateruateru ◆ címezcímez 「Tegami-o cumani ateta.」 „A
levelet a feleségének címezte.”

ateruateru ❶ eltaláleltalál 「Migotoni hjóteki-o ateta.」
„Gyönyörűen eltalálta a célpontot.” ❷ kitalálkitalál
「Anatano namaeatetemoiideszuka?」 „Kitalál-
hatom a nevedet?” ❸ ráteszrátesz 「Te-o kano-
dzsonoodekoni ateta.」 „Rátette a kezét a nő
homlokára.” ❹ kiteszkitesz 「Dzsitensa-o dekirudake
ameni atenaijóniszuru.」 „Ha lehet, nem akarom
kitenni a biciklit esőnek.” ❺ hozzárendelhozzárendel 「Ka-
takanano namaeni kandzsi-o ateru.」 „A kataka-
na névhez hozzárendel egy kandzsit.” ❻ nyernyer
「Kuizude hjakumanen-o ateta.」 „A vetélkedőn
nyertem 1 millió jent.” ❼ felszólítfelszólít 「Szensze-
iniaterareta.」 „A tanár felszólított.” ◆ belelőbelelő
「Ja-o matoni ateta.」 „Belelőttem a nyilat a cél-
táblába.” ◆ bukkanbukkan 「Szekiju-o ateta.」 „Olajra
bukkan.” ◆ nekidobnekidob 「Bóru-o kabeni ateta.」
„Nekidobtam a labdát a falnak.” ◆ odatesz,odatesz,
aholahol ériéri 「Nureta fuku-va , kazeni atereba kava-
kasijaszui.」 „A vizes ruha jobban szárad, ha éri a
szél.” ◆ ráfográfog 「Dzsú-o vatasini ateta.」 „Rám
fogta a fegyverét.” ◆ ráfordítráfordít 「Aiteiru dzsikan-

o gaikokugono benkjóni ateta.」 „A szabadidejét
ráfordította a nyelvtanulásra.” ◆ ráillesztráilleszt 「Bó-
enkjóni me-o ateta.」 „Ráillesztettem a szemem
a távcsőre.” ◆ rásuhintrásuhint 「Umani mucsi-o ate-
ta.」 „Rásuhintott az ostorral a lóra.” ◆ rendelrendel
「Unmei-va anata-o vatasini ateta.」 „Hozzád
rendelt a sors.” ◆ szánszán 「Dokusoni
mainicsiicsidzsikan-o ateteiru.」 „Minden nap
egy órát szánok olvasásra.” ◆ szembeállítszembeállít
「Szensu-o kjótekiniateru.」 „A versenyzőt erős
ellenféllel állítja szembe.” ◆ tippeltippel 「Nanszaika
atetemite!」 „Tippelj, hány éves vagyok!” ◇ ate-ate-
temirutemiru találgattalálgat 「Szeikaiga vakaranakute ate-
temita.」 „Nem tudtam a helyes választ, csak ta-
lálgattam.” ◇ óana-oóana-o ateruateru befutbefut azaz esély-esély-
telentelen lovalova 「Keibade óana-o ateta.」 „A lóver-
senyen befutott az esélytelen lovam.” ◇ osiateruosiateru
tapaszttapaszt 「Mimi-o doani osi ateta.」 „A fülemet
az ajtóra tapasztottam.” ◇ kagiaterukagiateru kiszagolkiszagol
「Dzsukusitameron-o kagi ateta.」 „Kiszagoltam,
hogy melyik sárgadinnye érett.” ◇ kagiaterukagiateru ki-ki-
szimatolszimatol 「Ajasii otokono ibaso-o kagi ateta.」
„Kiszimatoltam, hol tartózkodik az a gyanús em-
ber.” ◇ szankaideateruszankaideateru hármathármat találtalál 「Szan-
kaide atetemite!」 „Hármat találhatsz!” ◇

dzsikan-odzsikan-o ateruateru időtidőt áldozáldoz 「Toréninguni
dzsikan-o tappuri ateta.」 „Sok időt áldoztam az
edzésre.” ◇ dzsikan-odzsikan-o ateruateru időtidőt szentelszentel
「Iszogasiinoni, kazokuni dzsikan-o csanto ate-
ru.」 „Elfoglalt, mégis szentel időt a családjára.”
◇ dzsikan-odzsikan-o ateruateru időtidőt szánszán 「Nokotta
dzsikan-va szubete benkjóniaterucumorideszu.」
„A maradt időt csak tanulásra szánom.” ◇

siszen-osiszen-o ateruateru ránézránéz 「Kanodzsono kaoni
siszen-o ateta.」 „Ránéztem a nőre.” ◇ dzsóki-odzsóki-o
ateruateru gőzölgőzöl 「Kaoni dzsóki-o ateta.」 „Az arcát
gőzölte.” ◇ sóten-osóten-o ateruateru fókuszálfókuszál 「Njúszu-
va keizaikikini sóten-o ateta.」 „A hírekben a gaz-
dasági válságra fókuszáltak.” ◇ sómei-osómei-o ateruateru
rávilágítrávilágít 「Sómeigakari-va haijúni sómei-o ate-
ta.」 „A világosító rávilágított a színészre.” ◇

sómei-osómei-o ateruateru megvilágítmegvilágít 「Bidzsucuhinni
sómei-o ateta.」 „Megvilágítottam a műtárgyat.”
◇ cugi-ocugi-o ateruateru foltozfoltoz ◇ cugi-ocugi-o ateruateru meg-meg-
foltozfoltoz 「Kótono szodeni cugi-o ateta.」 „Meg-
foltoztam a kabát ujját.” ◇ hikari-ohikari-o ateruateru meg-meg-
világítvilágít 「Hisataini hikari-o ateta.」 „Megvilágí-
totta a fotóalanyt.” ◇ hiniateruhiniateru kiteszikiteszi aa nap-nap-
rara 「Hana-o hini ateta.」 „Kitettem a napra a vi-
rágot.” ◇ munenite-omunenite-o atetekangaeruatetekangaeru elgon-elgon-
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dolkozikdolkozik 「Anatagajattakoto-o muneni te-o ate-
te kangaenaszai.」 „Gondolkozz el azon, amit tet-
tél!” ◇ memoaterarenaimemoaterarenai borzalmasborzalmas 「Memo
aterarenai kókei」 „borzalmas látvány”

ateszakiateszaki ◆ címzettcímzett 「Tegami-va ateszakifu-
meide modottekita.」 „A levél visszajött, mert a
címzett ismeretlen.”

atetemiruatetemiru ◆ találgattalálgat 「Szeikaiga vakarana-
kute atetemita.」 „Nem tudtam a helyes választ,
csak találgattam.”

ateumaateuma ◆ sárlássárlás kitapasztalásárakitapasztalására hasz-hasz-
nált csődörnált csődör
ateumakóhoateumakóho ◆ áljelöltáljelölt
atezuirjóatezuirjó ◆ ráérzésráérzés ◆ találgatástalálgatás
atezuirjódeatezuirjóde ◆ találgatvatalálgatva 「Ate zuirjódete-
szutoni kaitósita.」 „Találgatva töltöttem ki a
tesztet.” ◆ találomratalálomra 「Ate zuirjódepaszuvádo-
o iretara atatta.」 „Találomra beírtam egy jelszót,
ami helyesnek bizonyult.”

atezuirjó-oatezuirjó-o szuruszuru ◆ találgattalálgat 「Szeikai-va si-
ranainode ate zuirjó-o siteirudakeda.」 „Nem tu-
dom a helyes választ, csak találgatok.”

atezuppóatezuppó ◆ találgatástalálgatás 「Atezuppó-o jame-
jó!」 „Elég a találgatásból!” ◆ véletlenszerű-véletlenszerű-
ségség
atezuppódeatezuppóde ◆ vaktábanvaktában 「Atezuppóde kotae-
ta.」 „Vaktában válaszoltam.” ◆ véletlenszerű-véletlenszerű-
enen 「Hon-o atezuppóde eranda.」 „Véletlensze-
rűen kiválasztottam egy könyvet.”

atezuppóniatezuppóni ◆ találomratalálomra
「Atezuppóniarureszutoran-ni haitta.」 „Talá-
lomra bementem az egyik étterembe.”

atezuppó-oatezuppó-o szuruszuru ◆ találgattalálgat 「Atezuppó-o ii
cuzuketa.」 „Egyfolytában csak találgattam.”

áticsókuáticsóku ◆ articsókaarticsóka
átiszutikkunaátiszutikkuna ◆ művésziművészi 「Átiszutikkuna sa-
sin」 „művészi fotó”

átiszutikkunahitoátiszutikkunahito ◆ művészegyéniségművészegyéniség ◆

művészlélekművészlélek
átiszutoátiszuto ◆ művészművész ◇ dzsoszeiátiszutodzsoszeiátiszuto mű-mű-
vésznővésznő
atoato ◆ helyhely 「Muszukoni ato-o juzutta.」 „Átad-
tam a helyemet a fiamnak.” ◆ jeljel 「Gidzsucuni
sinpono atoga mirareru.」 „A technikában a fej-
lődés jelei mutatkoznak.” ◆ lenyomatlenyomat ◆ ma-ma-

radványradvány 「Róma bunmeino ato」 „római civili-
záció maradványa” ◆ nyomnyom 「Kápettoni kaguno
atoga nokotteiru.」 „A bútor nyomot hagyott sző-
nyegpadlón.” ◆ nyomdoknyomdok 「Csónanga csicsioj-
ano ato-o totta.」 „A legidősebb fiú az apja nyom-
dokába lépett.” ◇ atogacukuatogacuku nyomotnyomot hagyhagy
「Hanani meganeno atoga cuita.」 „A szemüveg
nyomot hagyott az orromon.” ◇ ato-oato-o ouou nyo-nyo-
mábamába szegődikszegődik 「Dorobóno ato-o otta.」 „A
rabló nyomába szegődtem.” ◇ ato-oato-o ouou követkövet
「Sinda kareno ato-o otta.」 „Követte őt a ha-
lálba.” ◇ ato-oato-o kuramaszukuramaszu nyomtalanulnyomtalanul el-el-
tűniktűnik 「Han-nin-va ato-o kuramasita.」 „A tet-
tes nyomtalanul eltűnt.” ◇ ato-oato-o cugucugu örökébeörökébe
léplép 「Miszenicuite-va muszukoga csicsiojano
ato-o cuida.」 „Ami az üzletet illeti, a fia lépett
apja örökébe.” ◇ ato-oato-o cukerucukeru nyomábanyomába sze-sze-
gődikgődik 「Hiszokani kareno ato-o cuketa.」 „Lop-
va a nyomába szegődtem.” ◇ ato-oato-o cukerucukeru kö-kö-
vetvet 「Koszszori han-ninno ato-o cuketa.」 „Ti-
tokban követtem a tettest.” ◇ keganoatokeganoato sérü-sérü-
lésnyomlésnyom ◇ taijanoatotaijanoato féknyomféknyom 「Dóroni ku-
rokutaijano atoga nokotteiru.」 „Az úttesten sö-
tét féknyom látszik.” ◇ dóbucugatóttaatodóbucugatóttaato ál-ál-
latlat általáltal hagyotthagyott nyomnyom 「Dóbucuga tótta ato-
o tadotta.」 „Követtem az állat által hagyott nyo-
mot.” ◇ hanoatohanoato harapásnyomharapásnyom 「Ringoni ha-
no atogacuiteiru.」 „Harapásnyom van az almán.”
◇ jakedonoatojakedonoato égésnyomégésnyom
atoato ◆ attoatto
atoato ❶ utánután 「Dzsugjóno atoniteniszuni itta.」
„Az óra után elmentem teniszezni.” ❷ mégmég 「Ato-
nanpunkakaru?」 „Még hány percig fog tartani?”
❸ továbbiaktovábbiak 「Ato-va kimini makaszeru.」 „A
továbbiakat rád bízom.” ❹ majdmajd 「Ato-va dóna-
rundaró?」 „Mi lesz majd?” ◆ ésés mostmost 「Ato-
va dósijó?」 „És most mit csináljak?” ◆ továbbtovább
「Mó atoganai.」 „Innen nincs tovább.” ◆ utóutó
「Kinzokuno atosori」 „fém utókezelése” ◆ utódutód
◇ atoatoatoato jövőjövő 「Atoatonotameni nikki-o cu-
keteiru.」 „A jövőre gondolva naplót vezetek.” ◇

atoatomadeatoatomade jójó ideigideig 「Kono kizuato-va atoa-
tomade nokorudesó.」 „Ez a sebhely jó ideig lát-
szani fog.” ◇ atokaraatokaraatokaraatokara végeláthatat-végeláthatat-
lanullanul 「Atokara atokara sigotoga fueru.」 „Vé-
geláthatatlanul szaporodik a munka.” ◇ atok-atok-
araatokaraaraatokara egyre-másraegyre-másra 「Atarasii dzsóhóga
atokara atokara detekuru.」 „Egyre-másra jönnek
az új hírek.” ◇ atokaraatokaraatokaraatokara egyreegyre csakcsak
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「Namida-va atokara atokara nagareru.」 „Egyre
csak folynak a könnyei.” ◇ atodeatode későbbkésőbb
「Atode aimasó!」 „Később találkozunk!” ◇

atodeatode majdmajd 「Kono dóro-va atode súzensza-
remaszu.」 „Majd felújítják ezt az utat.” ◇ atodeatode
utóbbutóbb 「Kare-va atode kita.」 „Utóbb jött.” ◇

atodeatode sziaszia 「Atodene!」 „Na, szia!” ◇ atoniatoni
utánután 「Eiganoszugu atonitoireni itta.」 „Közvet-
lenül a film után vécére mentem.” ◇ atoniszuruatoniszuru
magamaga mögöttmögött hagyhagy 「Takusí-va kaisano
tatemono-o atonisita.」 „A taxi maga mögött
hagyta a vállalat épületét.” ◇ atoninatteatoninatte ké-ké-
sőbbsőbb 「Atoninatte kizuita.」 „Ezt csak később
vettem észre.” ◇ atoninaruatoninaru későbbrekésőbbre kerülkerül
「Okurete, dzsunbanga atoninarimasita.」 „Kés-
tem, és a sorban későbbre kerültem.” ◇ atoni-atoni-
narunaru későbbkésőbb leszlesz 「Nimocuga todokuno-va ih-
súkan hodoatoninarimaszu.」 „A csomag körül-
belül egy héttel később fog megérkezni.” ◇ atoni-atoni-
mavaszumavaszu későbbrekésőbbre halaszthalaszt 「Sigoto-o atoni
mavasita.」 „Későbbre halasztottam a munkát.”
◇ atonokarigaszakininaruatonokarigaszakininaru későbbkésőbb jövőjövő vá-vá-
ratlanulratlanul azaz élreélre kerülkerül ◇ atonomacuriatonomacuri esőeső
utánután köpönyegköpönyeg ◇ ato-vaato-va siranaisiranai mossamossa ke-ke-
zeitzeit 「Dekirudakenokoto-o jatta. Atoha siranai-
jo!」 „Mindent megtettem. Én mosom kezeimet!”
◇ ato-eato-e hikuhiku visszavonulvisszavonul ◇ ato-oato-o ukeruukeru kö-kö-
vetvet 「Kareno ato-o ukete kócsóni súninsimasi-
ta.」 „Őt követően én lettem az iskolaigazgató.” ◇

ato-oato-o umeruumeru betöltibetölti aa helyéthelyét 「Vakamono-
ga teinentaisokusita sainno ato-o umeta.」 „Egy
fiatal töltötte be a nyugállományba vonult dolgozó
helyét.” ◇ ato-oato-o ouou futfut utánautána 「Dzsitensano
ato-o otta.」 „Futottam a biciklis után.” ◇ ato-ato-
oo oszouoszou nyomdokábanyomdokába léplép ◇ ato-oato-o tatanaitatanai
szűnniszűnni nemnem akaróakaró 「Kodzsindzsóhóga rjúsucu-
szuru rei-va ato-o tatanai.」 „Szűnni nem akaróak
azok az esetek, amikben személyes információ szi-
várgott ki.” ◇ ato-oato-o tatanaitatanai sorozatossorozatos 「Ok-
jakuszamano kudzsó-va ato-o tatanai.」 „Soroza-
tosak az ügyfelek panaszai.” ◇ ato-oato-o tatanaitatanai
csőstülcsőstül jönjön 「Fuunga ato-o tatanakatta.」
„Csőstül jöttek a bajok.” ◇ ato-oato-o cugucugu örökébeörökébe
léplép 「Miszenicuite-va muszukoga csicsiojano
ato-o cuida.」 „Ami az üzletet illeti, a fia lépett ap-
ja örökébe.” ◇ ato-o furimukuato-o furimuku hátranézhátranéz
átoáto ◆ művészetművészet ◇ modan-átomodan-áto modernmodern művé-művé-
szetszet
atoadzsiatoadzsi ◆ emlékemlék 「Atoadzsino varui jume-o
mita.」 „Rossz emléket hagyó álmot láttam.” ◆

mellékízmellékíz 「Konovain-va varui atoadzsigaaru.」
„A bornak rossz mellékíze van.” ◆ szájízszájíz 「Ato-
adzsino varui omoide kaidzsó-o atonisita.」 „Ke-
serű szájízzel távoztam az értekezletről.” ◆ utóízutóíz
atoasiatoasi ◆ hátsóhátsó lábláb 「Inu-va atoaside tatta.」
„A kutya a hátsó lábára állt.”

atoasideszuna-oatoasideszuna-o kakerukakeru ◆ undokundok módonmódon tá-tá-
vozikvozik
atoatoatoato ◆ jövőjövő 「Atoatonotameni nikki-o cu-
keteiru.」 „A jövőre gondolva naplót vezetek.” ◇

atoatomadeatoatomade jójó ideigideig 「Kono kizuato-va atoa-
tomade nokorudesó.」 „Ez a sebhely jó ideig lát-
szani fog.”

atoatomadeatoatomade ◆ jójó ideigideig 「Kono kizuato-va ato-
atomade nokorudesó.」 „Ez a sebhely jó ideig lát-
szani fog.”

atobaraiatobarai ◆ utólagosutólagos fizetésfizetés 「Takusí rjókin-
va atobaraideszu.」 „A taxit utólag kell fizetni.”
◇ atobaraidekauatobaraidekau hitelbehitelbe vásárolvásárol 「Terebi-o
atobaraide katta.」 „Hitelbe vásároltam a tévét.”

atobaraidekauatobaraidekau ◆ hitelbehitelbe vásárolvásárol 「Terebi-o
atobaraide katta.」 „Hitelbe vásároltam a tévét.”

atobjóatobjó ◆ attoszekundumattoszekundum
atocugiatocugi ◆ követőkövető 「Kono gakkó-va mezurasii
sokugjóno atocugi-o jószeiszuru.」 „Az iskola rit-
ka mesterségek követőit neveli.” ◆ örökösörökös
「Szenzodaidaino ohakano atocugigainai.」
„Nincs örököse a családi kriptának.” ◆ utódutód
「Kare-va dokuszaisano atocugininatta.」 „Ő lett
a diktátor utódja.”

atocsiatocsi ◆ helyhely 「Manson-no atocsiniszúpága
taterareta.」 „A lakóház helyén egy szupermarket
épült.” ◇ baszszaiatocsibaszszaiatocsi irtványirtvány
atodeatode ◆ későbbkésőbb 「Atode aimasó!」 „Később
találkozunk!” ◆ majdmajd 「Kono dóro-va atode sú-
zenszaremaszu.」 „Majd felújítják ezt az utat.” ◆

sziaszia 「Atodene!」 „Na, szia!” ◆ utóbbutóbb 「Kare-
va atode kita.」 „Utóbb jött.”

áto-direkutááto-direkutá ◆ művészeti igazgatóművészeti igazgató
atodzsieatodzsie ◆ nemnem újdonságújdonság 「Atodzsienijotte
tokkjoga kotovarareta.」 „Nem fogadták el a sza-
badalmamat, mert nem újdonság.” ◆ utólagosutólagos
bölcsességbölcsesség 「Atodzsieninarimaszuga, kono
szeihin-va dzsujóganai.」 „Utólagos bölcsesség-
nek hat, de nincs igény erre a termékre.” ◇ ge-ge-
szunoatodzsieszunoatodzsie késő bánat ebgondolatkéső bánat ebgondolat
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atodzsieninaruatodzsieninaru ◆ későnkésőn okosokos 「Atodzsieni-
narimaszuga, iri gucsi-o hantaigavanisitahógajok-
atta.」 „Későn vagyunk okosak, de jobb lett volna
a bejáratot a túloldalra tenni.”

atodzsiszariatodzsiszari ◆ hátráláshátrálás
atodzsitaboinatodzsitaboin ◆ hátulhátul képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó
ato-e hikuato-e hiku ◆ visszavonulvisszavonul
áto-fotogurafíáto-fotogurafí ◆ művészi fotózásművészi fotózás
atogacukuatogacuku ◆ nyomnyom maradmarad 「Kono meganedato
hanani atoga cuku.」 „Ezzel a szemüveggel nyom
marad az orromon.” ◆ nyomotnyomot hagyhagy 「Hanani
meganeno atoga cuita.」 „A szemüveg nyomot ha-
gyott az orromon.”

atogakiatogaki ◆ epilógusepilógus ◆ utószóutószó
atogamaatogama ◆ következőkövetkező feleségfeleség ◆ újúj feleségfeleség
◆ utódutód 「Kare-va bucsóno atogamanioszamat-
ta.」 „Ő lett az osztályvezető utódja.”

atoganaiatoganai ◆ nincs kiútnincs kiút ◆ nincs továbbnincs tovább
áto-gjararíáto-gjararí ◆ művészeti galériaművészeti galéria
atohikidzsógoatohikidzsógo ◆ telhetetlenül iszákostelhetetlenül iszákos
atoireszakidasiatoireszakidasi ◆ utolsókéntutolsóként be,be, elsőkéntelsőként
kiki
atokaraatokara ◆ későbbkésőbb 「Atokara kita.」 „Később
jöttem.” ◆ utánautána 「Atokara cuite kite!」 „Gyere
utánam!” ◆ utólagutólag 「Atokara iuno-va kantanda-
jone.」 „Utólag könnyű okosnak lenni.”

atokaraatokaraatokaraatokara ◆ egyreegyre csakcsak 「Namida-va
atokara atokara nagareru.」 „Egyre csak folynak
a könnyei.” ◆ egyre-másraegyre-másra 「Atarasii dzsóhóga
atokara atokara detekuru.」 „Egyre-másra jönnek
az új hírek.” ◆ végeláthatatlanulvégeláthatatlanul 「Atokara
atokara sigotoga fueru.」 „Végeláthatatlanul sza-
porodik a munka.”

atokataatokata ◆ nyomnyom ◇ atokatamonakuatokatamonaku nyomta-nyomta-
lanullanul 「Szagidan-va atokatamonaku kie szatta.」
„A csalók nyomtalanul felszívódtak.”

atokatamonakuatokatamonaku ◆ maradékmentesenmaradékmentesen 「Ko-
no szenzai-va atokatamonakusimi-o nuku.」 „Ez
a mosószer maradékmentesen eltávolítja a foltot.”
◆ nyomtalanulnyomtalanul 「Szagidan-va atokatamonaku
kie szatta.」 „A csalók nyomtalanul felszívódtak.”

atokatamonakukieruatokatamonakukieru ◆ felszívódikfelszívódik
「Kaigadorobó-va atokatamonaku kieta.」 „A
képrabló felszívódott.” ◆ hűlthűlt helyehelye vanvan 「Ote-

araikara modorutokaban-va atokatamonaku ki-
eteita.」 „Mikor visszajöttem a mosdóból, hűlt he-
lye volt a táskámnak.” ◆ nyomtalanulnyomtalanul eltűnikeltűnik
「Gakkó-va atokatamonaku kieta.」 „Az iskola-
épület nyomtalanul eltűnt.”

atokatazukeatokatazuke ◆ elrámoláselrámolás 「Atokatazuke-o
vaszureta.」 „Elfelejtettem elrámolni.” ◆ eltaka-eltaka-
rításrítás
atokatazuke-oatokatazuke-o szuruszuru / atokatazukeszuruatokatazukeszuru
◆ elpakolelpakol 「Tana-o kumi tateta atodóguno
atokatazuke-o sita.」 „A polc összeszerelése után
elpakoltam a szerszámaimat.” ◆ elrámolelrámol 「Ko-
domoga aszondaomocsano atokatazuke-o sita.」
„Elrámoltam a játékokat a gyerek után.” ◆ elta-elta-
karítkarít 「Dóroni csirabattagaraszuno atokatazuke-
o sita.」 „Eltakarítottam a törött üvegeket az út-
ról.” ◆ rendetrendet rakrak 「Sigotono atokatazuke-o
sita.」 „Rendet raktam a munka után.” ◇

sokudzsinoatokatazuke-osokudzsinoatokatazuke-o szuruszuru leszedileszedi azaz
asztaltasztalt 「Sokudzsino atokatazuke-o sita.」 „Le-
szedtem az asztalt.”

atokatazukeszuruatokatazukeszuru / atokatazuke-oatokatazuke-o szuruszuru
◆ elpakolelpakol 「Tana-o kumi tateta atodóguno
atokatazuke-o sita.」 „A polc összeszerelése után
elpakoltam a szerszámaimat.” ◆ elrámolelrámol 「Ko-
domoga aszondaomocsano atokatazuke-o sita.」
„Elrámoltam a játékokat a gyerek után.” ◆ elta-elta-
karítkarít 「Dóroni csirabattagaraszuno atokatazuke-
o sita.」 „Eltakarítottam a törött üvegeket az út-
ról.” ◆ rendetrendet rakrak 「Sigotono atokatazuke-o
sita.」 „Rendet raktam a munka után.” ◇

sokudzsinoatokatazuke-osokudzsinoatokatazuke-o szuruszuru leszedileszedi azaz
asztaltasztalt 「Sokudzsino atokatazuke-o sita.」 „Le-
szedtem az asztalt.”

atokinszu-daiettoatokinszu-daietto ◆ Atkins-diétaAtkins-diéta
átokorekutáátokorekutá ◆ műgyűjtőműgyűjtő
atokucsiatokucsi ◆ későbbikésőbbi ígéretígéret 「Szenkucsito at-
okucsi」 „megelőző és későbbi ígéret” ◆ utóízutóíz
「Konovain-va atokucsiga varui.」 „Ennek a bor-
nak rossz az utóíze.” ◆ utólagos kérésutólagos kérés
atokucsinimavaszuatokucsinimavaszu ◆ későbbkésőbb foglalkozikfoglalkozik
velevele 「Kareno mósikomi-o atokucsini mavasi-
ta.」 „Később foglalkoztam a kérésével.”

atokucsinocsúmonatokucsinocsúmon ◆ utórendelésutórendelés 「Atoku-
csino csúmonga kita.」 „Utórendelés érkezett.”

atokuszareatokuszare ◆ haragharag 「Atokuszarenonaijóni
kimemasó.」 „Úgy döntsük el, hogy ne legyen be-
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lőle harag.” ◆ keserűkeserű szájízszájíz 「Atokuszareno-
naijónikireini vakareta.」 „Keserű szájíz nélkül
váltunk el.” ◆ későbbikésőbbi vitavita 「Atokuszareno-
naijónito fúfude kónjúsitamanson-va motocuma-
ni juzutta.」 „A későbbi viták elkerülése érdeké-
ben átengedtem a közösen szerzett lakásunkat a
volt feleségemnek.”

atomavasiatomavasi ◆ halasztáshalasztás
atomavasiniszuruatomavasiniszuru ◆ halaszthalaszt ◆ halogathalogat
「Kecudan-o atomavasinisita.」 „Halogatta a
döntést.” ◆ hátrábbhátrább hagyhagy 「Dzsibunnokoto-o
atomavasinisita.」 „Hátrább hagyta a saját érde-
két.” ◆ hátrahagyhátrahagy 「Siharai-o atomavasinisi-
ta.」 „Hátrahagyta a fizetést.” ◆ későbbrekésőbbre ha-ha-
lasztlaszt 「Sukudai-o atomavasinisita.」 „Későbbre
halasztottam a leckét.”

atomeatome ◆ családi vagyoncsaládi vagyon ◆ család örökösecsalád örököse
atomearaszoiatomearaszoi ◆ örökösödési viszályörökösödési viszály
atome-o cuguatome-o cugu ◆ továbbviszi a családottovábbviszi a családot
atomodoriatomodori ◆ visszaesésvisszaesés 「Aru csú-e ato-
modori」 „alkoholista visszaesése” ◆ visszaté-visszaté-
résrés 「Hanzaino micsini atomodorisita.」
„Visszatért a bűn útjára.” ◆ visszaútvisszaút
「Atomodori-va dekinai.」 „Nincs visszaút.”

atomodoriszuruatomodoriszuru ◆ visszaesikvisszaesik 「Bjódzsóga
atomodorisita.」 „Visszaesett a beteg állapota.” ◆

visszafordulvisszafordul 「Kaizenno keikóga atomodorisi-
tesimatta.」 „Visszafordult a javuló tendencia.” ◆

visszamegyvisszamegy 「Oszaifu-o vaszurete ie-e ato-
modorisita.」 „Visszamentem a pénztárcámért,
amit otthon felejtettem.” ◆ visszarendeződikvisszarendeződik
「Kjószeigoni hanarabiga atomodorisitesimat-
ta.」 „A fogszabályzás után sajnos visszarende-
ződtek a fogaim.” ◆ visszatérvisszatér 「Vadai-va ato-
modorisita.」 „A téma visszatért.”

atomoszufeaatomoszufea ◆ atmoszféraatmoszféra
atomoszufiaatomoszufia ◆ atmoszféraatmoszféra
atomuatomu ◆ atomatom
atoniatoni ◆ utánután 「Eiganoszugu atonitoireni itta.」
„Közvetlenül a film után vécére mentem.”

atonimavaszuatonimavaszu ◆ későbbrekésőbbre halaszthalaszt 「Sigoto-
o atoni mavasita.」 „Későbbre halasztottam a
munkát.”

atonimoszakinimoatonimoszakinimo ◆ sese előtte,előtte, sese utánautána
「Hikókini nottano-va atonimo szakinimoano

tokidakedatta.」 „Se előtte, se utána, csak akkor
ültem repülőgépen.”

atoninaruatoninaru ◆ későbbkésőbb leszlesz 「Nimocuga
todokuno-va ih-súkan hodoatoninarimaszu.」 „A
csomag körülbelül egy héttel később fog megér-
kezni.” ◆ későbbrekésőbbre kerülkerül 「Okurete, dzsunban-
ga atoninarimasita.」 „Késtem, és a sorban ké-
sőbbre kerültem.” ◇ atoninatteatoninatte későbbkésőbb 「Ato-
ninatte kizuita.」 „Ezt csak később vettem észre.”

atoninatteatoninatte ◆ későbbkésőbb 「Atoninatte kizuita.」
„Ezt csak később vettem észre.”

atoniszuruatoniszuru ◆ hátrahagyhátrahagy 「Densa-va tókjó-o
atonisita.」 „A vonat hátrahagyta Tokiót.” ◆ ma-ma-
gaga mögöttmögött hagyhagy 「Takusí-va kaisano
tatemono-o atonisita.」 „A taxi maga mögött
hagyta a vállalat épületét.”

atonokarigaszakininaruatonokarigaszakininaru ◆ későbbkésőbb jövőjövő vá-vá-
ratlanul az élre kerülratlanul az élre kerül
atonomacuriatonomacuri ◆ eső után köpönyegeső után köpönyeg
atonotatariatonotatari ◆ későbbkésőbb megjárjamegjárja 「Atono ta-
tariga oszorosii.」 „Félek, hogy később még meg-
járom.”

ato-oato-o cugucugu ◆ örökébeörökébe léplép 「Miszenicuite-va
muszukoga csicsiojano ato-o cuida.」 „Ami az üz-
letet illeti, a fia lépett apja örökébe.”

ato-oato-o cukerucukeru ◆ követkövet 「Koszszori han-ninno
ato-o cuketa.」 „Titokban követtem a tettest.” ◆

nyomábanyomába szegődikszegődik 「Hiszokani kareno ato-o
cuketa.」 „Lopva a nyomába szegődtem.”

ato-o furimukuato-o furimuku ◆ hátranézhátranéz
ato-oato-o hikuhiku ◆ maradandómaradandó 「Konokéki-va oi-
sikute ato-o hiku.」 „Ez a finom sütemény mara-
dandó élmény.”

ato-oato-o kuramaszukuramaszu ◆ nyomtalanulnyomtalanul eltűnikeltűnik
「Han-nin-va ato-o kuramasita.」 „A tettes
nyomtalanul eltűnt.”

ato-oato-o miusinaumiusinau ◆ nyomátnyomát vesztiveszti 「Keiszacu-
va tószósano ato-o miusinatta.」 „A rendőrség
nyomát vesztette a szökevénynek.”

ato-o oszouato-o oszou ◆ nyomdokába lépnyomdokába lép
ato-oato-o ouou ◆ futfut utánautána 「Dzsitensano ato-o ot-
ta.」 „Futottam a biciklis után.” ◆ követkövet 「Sinda
kareno ato-o otta.」 „Követte őt a halálba.” ◆

nyomábanyomába szegődikszegődik 「Dorobóno ato-o otta.」
„A rabló nyomába szegődtem.”
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ato-oato-o tatanaitatanai ◆ csőstülcsőstül jönjön 「Fuunga ato-
o tatanakatta.」 „Csőstül jöttek a bajok.” ◆ sese
vége,vége, sese hosszahossza 「Gótódzsiken-va ato-o tata-
nai.」 „A betöréseknek se vége, se hossza.” ◆ so-so-
rozatosrozatos 「Okjakuszamano kudzsó-va ato-o ta-
tanai.」 „Sorozatosak az ügyfelek panaszai.” ◆

szűnniszűnni nemnem akaróakaró 「Kodzsindzsóhóga rjúsucu-
szuru rei-va ato-o tatanai.」 „Szűnni nem akaróak
azok az esetek, amikben személyes információ szi-
várgott ki.”

ato-oato-o ukeruukeru ◆ követkövet 「Kareno ato-o ukete kó-
csóni súninsimasita.」 „Őt követően én lettem az
iskolaigazgató.”

ato-oato-o umeruumeru ◆ betöltibetölti aa helyéthelyét 「Vakamono-
ga teinentaisokusita sainno ato-o umeta.」 „Egy
fiatal töltötte be a nyugállományba vonult dolgozó
helyét.”

atopíszeihifuenatopíszeihifuen ◆ atópiás bőrgyulladásatópiás bőrgyulladás
atorakusonatorakuson ◆ attrakcióattrakció ◆ játékjáték
「Júencsinoatorakuson-ni notta.」 „Felültem egy
vidámparki játékra.” ◆ mutatványmutatvány
「Szákaszudeatorakuson-o hirósita.」 „Cirkuszi
mutatványt csinált.” ◆ vidámparkividámparki játékjáték
「Atorakuson-ni icsidzsikannaranda.」 „Egy órát
álltam sorba a vidámparki játékhoz.”

atorandamuniatorandamuni ◆ véletlenszerűenvéletlenszerűen 「Gakusze-
ino nakakara hitori-o atorandamuni eranda.」
„Véletlenszerűen kiválasztottam valakit a tanulók
közül.”

atoraszuatoraszu ◆ atlaszatlasz
atoriatori ◆ fenyőpintyfenyőpinty ◆ pintypinty
atorieatorie ◆ műhelyműhely ◆ műteremműterem ◆ stúdióstúdió
atoropinatoropin ◆ atropinatropin
atósiatósi ◆ megtolásmegtolás ◆ támogatástámogatás
átosiátosi ◆ műnyomó papírműnyomó papír
atósigaaruatósigaaru ◆ álláll mögöttemögötte valakivalaki 「Kono kó-
hosani atósigaaru.」 „A jelölt mögött áll valaki.”

atosimacuatosimacu ◆ eltakarításeltakarítás 「Inuno funno ato-
simacu」 „kutyaszar eltakarítása” ◆ rendezésrendezés
「Muszukono sakkinno atosimacu」 „fiam adós-
ságának rendezése”

atosimacuszuruatosimacuszuru ◆ eltakaríteltakarít 「Haszansita ka-
isano atosimacu-o sita.」 „Én takarítottam el a
tönkrement vállalatot.” ◆ rendezrendez 「Sakkinno
atosimacu-o sita.」 „Rendezte az adósságát.”

atosiramonoatosiramono ◆ rablótörténetrablótörténet
atosiranamiatosiranami ◆ nyomdokvíznyomdokvíz
atósiszuruatósiszuru ◆ elősegítelősegít 「Teikinri-va
keizaiszeicsó-o atósisita.」 „Az alacsony kamat
elősegítette a gazdasági fejlődést.”

atosoriatosori ◆ utókezelésutókezelés
atoszakiatoszaki ◆ előre-hátraelőre-hátra 「Atoszaki-o mima-
vasita.」 „Előre-hátra nézett.” ◆ következménykövetkezmény
「Atoszaki-o kangaezuni kódósita.」 „Következ-
ményekkel nem törődve cselekedett.” ◆ sorrendsorrend
「Atoszaki-o macsigaeru.」 „Eltéveszti a sorren-
det.”

atoszakininaruatoszakininaru ◆ időrendbenidőrendben felcserélődikfelcserélődik
「Hanasiga atoszakininatte gen-into kekkagava-
karanakunatta.」 „A történet időrendben felcse-
rélődött, ezért nem értettem, az ok-okozati össze-
függéseket.”

áto-szutadzsioáto-szutadzsio ◆ művészműhelyművészműhely
átotenátoten ◆ művészeti kiállításművészeti kiállítás
atotoriatotori ◆ utódutód
ato-vaato-va ◆ ezutánezután 「Ato-va dósitaraiideszuka?」
„Mit csináljak ezután?” ◆ továbbiaktovábbiak 「Ato-va
unmeini makaszeru.」 „A jószerencsére bízom a
továbbiakat.” ◆ többitöbbi 「Ato-va szózóni makasze-
ru.」 „A többit a fantáziádra bízom.”

ato-vaato-va notonarenotonare jamatonarejamatonare ◆ utánamutánam azaz
özönvízözönvíz
ato-vaato-va siranaisiranai ◆ mossamossa kezeitkezeit
「Dekirudakenokoto-o jatta. Atoha siranaijo!」
„Mindent megtettem. Én mosom kezeimet!”

atozanatozan ◆ lepényi szaklepényi szak ◆ utószülésutószülés
atozukeatozuke ◆ végigkövetésvégigkövetés
atozukeatozuke ◆ utólagosutólagos beszerelésbeszerelés 「Jukadan-
no atozuke」 „padlófűtés utólagos beszerelése” ◇

atozukenoatozukeno utólagutólag beszereltbeszerelt 「Atozukenoea-
kon」 „utólag beszerelt légkondicionáló” ◇

atozukenorijú-oatozukenorijú-o daszudaszu rákenráken 「Densaga oku-
retatoiu atozukeno rijú-o dasita.」 „A vonatra
kentem, hogy elkéstem.”

atozukenoatozukeno ◆ hozzácsatolthozzácsatolt ◆ pótlólagospótlólagos ◆

utólagutólag beszereltbeszerelt 「Atozukenoeakon」 „utólag
beszerelt légkondicionáló”

atozukenorijú-oatozukenorijú-o daszudaszu ◆ rákenráken 「Densaga
okuretatoiu atozukeno rijú-o dasita.」 „A vonatra
kentem, hogy elkéstem.”
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atozukeruatozukeru ◆ végigkövetvégigkövet 「Szenzenno rekisi-o
atozuketa.」 „Végigkövette a háború előtti törté-
nelmet.”

atozuszariszuruatozuszariszuru ◆ hátrálhátrál 「Neko-va obiete
atozuszarisita.」 „A macska ijedten hátrált.” ◆ ki-ki-
farolfarol 「Szeifu-va hóankara atozuszarisita.」 „A
kormány kifarolt az törvénytervezetből.” ◆ meg-meg-
hátrálhátrál 「Guntai-va atozuszarisita.」 „A sereg
meghátrált.” ◆ visszahőkölvisszahőköl 「Uma-va
sógaibucu-o mite atozuszarisita.」 „A ló visszahő-
költ az akadály előtt.”

attakaiattakai ◆ melegmeleg 「Kono heja-va attakai!」 „Jó
meleg van ebben a szobában!”

attamaruattamaru ◆ felmelegedikfelmelegedik 「Mófuno sitadeat-
tamatta.」 „A pokróc alatt felmelegedtem.”

attameruattameru ◆ felmelegítfelmelegít 「Szúpu-o attameta.」
„Felmelegítettem a levest.”

attehanaranaiattehanaranai ◆ nemnem szabadszabad ilyennekilyennek len-len-
nienie
atteiruatteiru ◆ pontospontos 「Kono tokei-va atteinai.」
„Ez az óra nem pontos.”

attenoatteno ◆ éltetéltet 「Okjakuszamaatteno sóbaide-
szu.」 „A mi üzletünket az ügyfeleink éltetik.”

attoatto ◆ húhú ◆ nahátnahát ◇ attódorikuattódoriku meglepő-meglepő-
dikdik 「Karerano kekkonhappjóniatto odoroita.」
„Meglepődtem, amikor bejelentették a házasságu-
kat.” ◇ attoszakebuattoszakebu felkiáltfelkiált 「Dorobó-o mi-
teatto szakenda.」 „A betörőt látván felkiáltot-
tam.”

attóattó ◆ fölényfölény ◆ lehengerléslehengerlés ◆ lenyűgözéslenyűgözés
attódorikuattódoriku ◆ meglepődikmeglepődik 「Karerano kekkon-
happjóniatto odoroita.」 „Meglepődtem, amikor
bejelentették a házasságukat.”

atto-hómuatto-hómu ◆ családiasságcsaládiasság
atto-hómunaatto-hómuna ◆ családiascsaládias 「Attohómuna so-
kubade hataraiteiru.」 „Családias hangulatú he-
lyen dolgozom.”

attoiujónaattoiujóna ◆ meglepőmeglepő
attoiumaniattoiumani ◆ egyikegyik pillanatrólpillanatról aa másikramásikra
「Kabusikisidzsóno csósi-va attoiu mani kavat-
ta.」 „Egyik pillanatról a másikra megváltozott
a részvénypiaci hangulat.” ◆ egykettőreegykettőre
「Súrikó-va szentakuki-o attoiu mani naositeku-
reta.」 „A szerelő egykettőre megjavította a mosó-
gépet.” ◆ egyegy pillanatpillanat alattalatt 「Jaszumi-va at-

toiu mani ovatta.」 „A szabadság egy pillanat alatt
véget ért.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Kore-va atto iu ma-
ni dekiru.」 „Ez hipp-hopp kész van.” ◆ ripsz-ripsz-
ropszropsz 「Júgohan-va attoiu mani dekita.」
„Ripsz-ropsz összeütöttem egy vacsorát.”

attoiumaniszugiruattoiumaniszugiru ◆ elrepülelrepül 「Tanosii
dzsikan-va atto iu mani szugitesimau.」 „A vidám
percek hamar elrepülnek.”

attoivaszeruattoivaszeru ◆ meglepmeglep 「Cuma-o atarasii to-
keideatto ivaszeru.」 „Meglepem a feleségemet
egy új órával.” ◆ meglepetést okozmeglepetést okoz
attomákuattomáku ◆ kukackukac
attoszakebuattoszakebu ◆ felkiáltfelkiált 「Dorobó-o miteatto
szakenda.」 „A betörőt látván felkiáltottam.”

attószuruattószuru ◆ fölébefölébe kerekedikkerekedik 「Karadano
ókii hitoga haittekite, zen-inattószareta.」 „Bejött
egy nagy darab ember, és fölébe kerekedett min-
denkinek.” ◆ föléfölé kerekedikkerekedik 「Kóhande aite-o
attósita.」 „A második félidőben az ellenfele fölé
kerekedett.” ◆ fölénybenfölényben vanvan 「Guntai-va teki-
ni kazude attószareteita.」 „Az ellenség a sereghez
képest számbeli fölényben volt.” ◆ hódíthódít 「Ko-
no ongaku-va szekai-o attósiteiru.」 „Ez a zene a
a világot hódítja.” ◆ lehengerellehengerel 「Eigono csi-
sikide min-na-o attósita.」 „Mindenkit lehenge-
relt az angol tudásával.” ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Daisizen-
ni attószaremaszu.」 „A természet lenyűgöz.” ◆

lesöpörlesöpör 「Aitenocsímu-o attósita.」 „Lesöpör-
ték az ellenfelüket a pályáról.” ◆ meghódítmeghódít 「Ka-
reno siszó-va zenszekai-o attósita.」 „Az eszméje
az egész világot meghódította.”

attótekidaitaszúattótekidaitaszú ◆ túlnyomó többségtúlnyomó többség
attótekinaattótekina ◆ elsöprőelsöprő 「Attótekina sóri-o
oszameta.」 „Elsöprő győzelmet aratott.” ◆ le-le-
hengerlőhengerlő 「Enzecu-va attótekidesita.」 „A be-
széde lehengerlő volt.” ◆ lenyűgözőlenyűgöző
「Tokkjúdensa-va attótekina hajaszade szenro-o
szuberujóni hasitteita.」 „Az expresszvonat le-
nyűgöző sebességgel siklott sínen.”

attótekiniattótekini ◆ elsöprőenelsöprően 「Densani norutokini,
szekiganakunattesimaukotoga attótekini ói.」
„Elsöprően sok azon esetek száma, amikor nem
marad ülőhely, mire felszállok a vonatra.”

attótekinióiattótekiniói ◆ domináldominál 「Kono mojóde-va
akai iroga attótekini ói.」 „Ebben a mintában a pi-
ros szín dominál.”
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attótekiniókuattótekinióku ◆ túlnyomórészttúlnyomórészt 「Kono
gjókai-va dzsoszeiga attótekini ói.」 „Ez az ágazat
túlnyomórészt nőket foglalkoztat.”

attótekitaszúattótekitaszú ◆ túlnyomó többségtúlnyomó többség
auau ◆ látjáklátják egymástegymást 「Kondoicu aeruno?」
„Mikor látjuk egymást legközelebb?” ◆ össze-össze-
találkoziktalálkozik 「Micside tomodacsito gúzen-atta.」
„Véletlenül összetalálkoztam az úton a barátom-
mal.” ◆ találkoziktalálkozik 「Icu aimasóka?」 „Mikor
találkozzunk?” ◇ auhavakarenohadzsimeauhavakarenohadzsime ta-ta-
lálkozáslálkozás egyegy elváláselválás kezdetekezdete ◇

aujakuszoku-oaujakuszoku-o szuruszuru találkozóttalálkozót beszélbeszél
megmeg 「Asitatomodacsito au jakuszoku-o sita.」
„Holnapra találkozót beszéltem meg a barátom-
mal.” ◇ ikigaauikigaau összhangbanösszhangban vanvan
「Daburuszu-o kunda hitoto ikiga avanai.」
„Nem tudok összhangban játszani a párommal.” ◇

kokodeattagahjakunenmekokodeattagahjakunenme balszerencséd-balszerencséd-
rere találkoztunktalálkoztunk ◇ kokodeattagahjakunen-kokodeattagahjakunen-
meme ha még egyszer találkozunk, fizetszha még egyszer találkozunk, fizetsz
auau ◆ áldozataáldozata leszlesz 「Densadeszurini atta.」
„A vonaton zsebtolvaj áldozata lettem.” ◆ elfogelfog
「Kitakutocsúde kaminariniatta.」 „Hazafelé me-
net elfogott a vihar.” ◆ élményeélménye vanvan 「Kovai
meni atta.」 „Félelmetes élményem volt.” ◆ érér
「Dzsikoni atta.」 „Baleset érte.” ◆ kerülkerül
「Dzsútaini atte okureta.」 „Forgalmi dugóba ke-
rültem, és elkéstem.” ◇ iroironameniauiroironameniau soksok
mindenminden ériéri 「Kare-va midzsikai dzsinszeide iro-
irona meni atta.」 „Sok minden érte rövid élete
során.” ◇ dzsiken-niaudzsiken-niau szerencsétlenülszerencsétlenül járjár
「Dzsikenni atta kankókjaku-va bjóinni hakoba-
reta.」 „A szerencsétlenül járt turistákat kórházba
szállították.” ◇ szuriniauszuriniau kizsebelkizsebel 「Densade-
szurini atta.」 „A vonaton kizsebeltek.” ◇ hidoi-hidoi-
meniaumeniau borzasztóborzasztó dologdolog ériéri 「Kinóhidoi me-
niatta.」 „Tegnap borzasztó dolog ért.”

auau ❶ illikillik hozzáhozzá 「Konokóto-va vatasinozubon-
to aimaszen.」 „Ez a kabát nem illik a nadrágom-
hoz.” ❷ valóvaló hozzáhozzá 「Ano otokono hito-va
anatani-va aimaszen.」 „Nem való hozzád az a
férfi.” ❸ valóvaló nekineki 「Kono sigoto-va vatasini-
va aimaszen.」 „Nem való nekem ez a munka.” ❹

passzolpasszol 「Kucu-va vatasino asini avanai.」 „A
cipő nem passzol a lábamra.” ❺ egyezikegyezik 「Ke-
iszanga avanai.」 „Nem egyezik a számítás.” ❻

kölcsönösenkölcsönösen csinálcsinál 「Kjórjokusi au.」 „Köl-
csönösen együttműködnek.” ❼ találkoziktalálkozik 「Me-
to mega atta.」 „Találkozott a pillantásuk.” ◆ be-be-

leillikleillik 「Konomemorí-va konokonpjútáni au.」
„Ez a memória beleillik ebbe a számítógépbe.” ◆

bírbír 「Kono oszake-va karadani avanai.」 „Ezt az
italt nem bírja a gyomrom.” ◆ jóljól álláll 「Kono
kamigata-va kimini atteirune.」 „Jól áll neked ez
a frizura!” ◆ jóljól járjár 「Szono tokei-va atteiru?」
„Az az óra jól jár?” ◆ megegyezikmegegyezik 「Kareto ik-
enga avanai.」 „Nem egyezik meg a véleményem
vele.” ◆ megérimegéri 「Kore-o kono nedande uruno-
va avanai.」 „Nem éri meg ezt ezért az árért elad-
ni.” ◆ megymegy 「Konosacu-va zubon-ni avanai.」
„Ez az ing nem megy a nadrághoz.” ◆ összeillőösszeillő
「Kucuni au kucusita-o szagasita.」 „Kerestem a
cipővel összeillő zoknit.” ◆ ráillikráillik 「Kono aisó-
va kareni au.」 „Ráillik ez a becenév.” ◆ stimmelstimmel
「Nihonno himono nagasza-va atteinakatta.」 „A
két fonal hossza nem stimmelt.” ◇ atteiruatteiru pon-pon-
tostos 「Kono tokei-va atteinai.」 „Ez az óra nem
pontos.” ◇ avanaiavanai eltéreltér 「Vatasitacsi-va sumi-
ga avanai.」 „Eltérő az ízlésünk.” ◇ umagaauumagaau
megértimegérti egymástegymást 「Kareto umaga avanai.」
„Nem értjük meg egymást.” ◇ kaogaaukaogaau találko-találko-
zikzik aa tekintetüktekintetük 「Kareto kaoga atta.」 „Talál-
kozott a tekintetünk.” ◇ kigaaukigaau megértimegérti egy-egy-
mástmást 「Ano fuszai-va kiga aimaszu.」 „Az a há-
zaspár jól megérti egymást.” ◇ kucsiniaukucsiniau ízlikízlik
「Kono rjóri-va kucsini avanai.」 „Ez az étel nem
ízlik.” ◇ szaizugaauszaizugaau jójó rárá 「Konosacu-va sza-
izuga avanai.」 „Nem jó rám ez az ing.” ◇ sza-sza-
szaeauszaeau segítiksegítik egymástegymást 「Szaszae atte ikima-
só.」 „Éjünk úgy, hogy segítjük egymást!” ◇ si-si-
szengaauszengaau találkoziktalálkozik aa pillantásapillantása 「Tona-
rino hitoto siszenga atta.」 „Találkozott a szom-
szédunkkal a pillantásom.” ◇ szeicsósiteava-szeicsósiteava-
nakunarunakunaru kinőkinő 「Kodomoga szeicsósitekono
jófuku-va avanakunatta.」 „Kinőtte a gyerek ezt
a ruhát.” ◇ szorigaavanaiszorigaavanai nemnem illikillik hozzáhozzá
◇ szorigaavanaiszorigaavanai nincseneknincsenek egyegy hullám-hullám-
hosszonhosszon 「Kareto szoriga avanai.」 „Nem va-
gyok egy hullámhosszon vele.” ◇ csósigaaucsósigaau
összehangoltösszehangolt 「Gitáto kasuno koeno csósiga
atteita.」 „Az énekes hangja összehangolt volt a
gitárral.” ◇ csósigaaucsósigaau jóljól vanvan hangolvahangolva 「Gi-
táno csósiga atteiru.」 „A gitár jól van hangolva.”
◇ csósigaaucsósigaau tisztatiszta 「Uta-va csósiga atteiru.」
„Az ének tiszta volt.” ◇ csósigaavanaicsósigaavanai hamishamis
「Konopiano-va csósiga a-va nai.」 „Ez a zongora
hamisan szól.” ◇ hanasiauhanasiau megbeszélmegbeszél 「Dó-
szurebaiika hanasi atta.」 „Megbeszéltük, hogy
mit tegyünk.” ◇ hanasiauhanasiau egyeztetegyeztet 「Kaisa-
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va kumiaigavato hanasi atta.」 „A vállalat egyez-
tetett a szakszervezettel.” ◇ hanasigaauhanasigaau egyegy
srófrasrófra járjár azaz agyukagyuk 「Akunindósi-va hanasiga
au.」 „A gazembereknek egy srófra jár az agyuk.”
◇ hanasigaauhanasigaau megértimegérti egymástegymást 「Tomoda-
csito hanasiga au.」 „Megértjük egymást a bará-
tommal.” ◇ hanasigaauhanasigaau vanvan közösközös témájuktémájuk
「Kareto hanasiga avanai.」 „Nincs vele közös té-
mánk.” ◇ hikiauhikiau megérimegéri 「Kotobano benkjó-
va taihendakedo hiki au.」 „Nehéz nyelveket ta-
nulni, de megéri.” ◇ fureaufureau összeérösszeér 「Dan-
dzsono karadaga fure atta.」 „Összeért a testük.”
◇ mizugaavanaimizugaavanai nemnem tudjatudja megszoknimegszokni
「Tokaikurasi-va mizuga avanai.」 „Nem tudom
megszokni a városi életet.” ◇ minotakeniauminotakeniau
megengedhetmegengedhet magánakmagának 「Mino takeni au
szeikacu-o szuru.」 „Olyan életet él, amit megen-
gedhet magának.” ◇ meszengaaumeszengaau összeakadösszeakad
aa tekintetüktekintetük ◇ rikucuniavanairikucuniavanai értelmetlenértelmetlen
「Ningen-va tokidokirikucuni avanaikoto-o szu-
ru.」 „Az emberek néha értelmetlen dolgokat
tesznek.” ◇ rikucuniavanairikucuniavanai megmagyarázha-megmagyarázha-
tatlantatlan 「Rikucuni avanaiparadokkuszu」 „meg-
magyarázhatatlan paradoxon” ◇ ronriniavanaironriniavanai
illogikusillogikus ◇ variniavanaivariniavanai nemnem ériéri megmeg 「Kono
taihenna sigotogakono kjúrjóde-va varini ava-
nai.」 „Nem éri meg ezért a pénzért végezni ezt a
nehéz munkát.”

auhavakarenohadzsimeauhavakarenohadzsime ◆ találkozástalálkozás egyegy
elválás kezdeteelválás kezdete
aujakuszoku-oaujakuszoku-o szuruszuru ◆ találkozóttalálkozót beszélbeszél
megmeg 「Asitatomodacsito au jakuszoku-o sita.」
„Holnapra találkozót beszéltem meg a barátom-
mal.”

aujónaaujóna ◆ hozzáillőhozzáillő 「Motteitakótoni
aujónamafurá-o katta.」 „Van egy kabátom, és
vettem egy hozzáillő sálat.” ◆ illőillő 「Szono basoni
aujóna kotoba-o kangaeta.」 „Az alkalomhoz illő
szavakat kerestem.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Dzsidaini
aujóna gidzsucu」 „kornak megfelelő technoló-
gia”

aujóniaujóni ◆ illőenillően 「Kaguni aujóniterebi-o katta.」
„A bútorhoz illő tévét vettem.” ◆ megfelelőenmegfelelően
「Rjórino adzsi-o nihondzsinno sitani aujóni csó-
szeisita.」 „A japánok izésének megfelelően vál-
toztattak az étel ízén.”

aunaun ◆ alfaalfa ésés omegaomega ◆ AunAun ◆ be-be- ésés kilég-kilég-
zészés

aun-nokokjúaun-nokokjú ◆ egyegy ritmusraritmusra járásjárás ◆ össz-össz-
hanghang
aun-nokokjúaun-nokokjú ◆ együtt lélegzésegyütt lélegzés
auszutoraropitekuszuauszutoraropitekuszu ◆ AustralopithecusAustralopithecus

autoauto ◆ kiejtéskiejtés ◆ kimegykimegy aa labdalabda ◆ kívülkívül
「Inkaauto」 „belül vagy kívül van” ◆ outout
autobaundoautobaundo ◆ kimenőkimenő
autoburídinguautoburídingu ◆ kültenyésztéskültenyésztés
autodoaautodoa ◆ szabadbanszabadban történőtörténő ◆ szabadté-szabadté-
riri
autodoa-gémuautodoa-gému ◆ szabadtéri mérkőzésszabadtéri mérkőzés
autodoajóhinautodoajóhin ◆ kempingfelszereléskempingfelszerelés
autodoa-redzsáautodoa-redzsá ◆ szabadban pihenésszabadban pihenés
autodoa-szupócuautodoa-szupócu ◆ szabadtéri sportszabadtéri sport
autogurúpunoautogurúpuno ◆ csoporton kívülicsoporton kívüli
autoniszuruautoniszuru ◆ kiejtkiejt
autoputtoautoputto ◆ eredményeredmény ◆ kibocsátáskibocsátás ◆ ki-ki-
menetmenet
autorainautorain ◆ körvonalkörvonal ◆ összefoglalásösszefoglalás
「Kenkjúszeikanoautorain-o szecumeisita.」
„Összefoglaltam a kutatási eredményeket.”

autorettoautoretto ◆ diszkontáruházdiszkontáruház
autoróautoró ◆ jogfosztottjogfosztott személyszemély ◆ számkive-számkive-
tett személytett személy
autosútoautosúto ◆ csavart labdacsavart labda
autoszaidáautoszaidá ◆ kívülállókívülálló
autoszósinguautoszósingu ◆ kiszervezéskiszervezés
autoszószuautoszószu ◆ kiszervezéskiszervezés
avaava ◆ buborékokbuborékok 「Tanszanszuino avaga
hadzsiketa.」 „A szénsavas víz buborékjai szétpat-
tantak.” ◆ habhab 「Sanpúno ava」 „sampon hab-
ja” ◆ tajtéktajték 「Umino ava」 „tenger tajtékja”
◇ avadacuavadacu habzóhabzó 「Avadacu szenzai」 „hab-
zó mosószer” ◇ avadacuavadacu pezsgőpezsgő 「Avadacu
tanszanszui」 „pezsgő szénsav” ◇ avatokieruavatokieru
semmibesemmibe vészvész 「Gjanburude okanega avato ki-
eta.」 „A szerencsejátékon semmibe veszett a
pénzem.” ◇ avatokieruavatokieru szertefoszlikszertefoszlik
「Jume-va avato kieta.」 „Szertefoszlott az ál-
mom.” ◇ avanoóiavanoói haboshabos 「Avano óibíru」 „ha-
bos sör” ◇ ava-oava-o kuukuu szívbajtszívbajt kapkap 「Kúkóni
ittarapaszupótoganakute ava-o kutta.」 „Szívbajt
kaptam, amikor kimentem a repülőtérre, és nem
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találtam az útlevelem.” ◇ ava-oava-o kuukuu pánikbapánikba
esikesik 「Taidzsúkeininotte ava-o kutta.」 „Amikor
ráálltam a mérlegre pánikba estem.” ◇ ava-oava-o
kuttekutte pánikszerűenpánikszerűen 「Ava-o kutte nigeta.」
„Pánikszerűen menekültem.” ◇ kókakuavakókakuava
habzóhabzó szájszáj 「Kókakuava-o tobasite hanaszu.」
„Habzó szájjal beszél.” ◇ hitoava-ohitoava-o fukaszerufukaszeru
megzavarmegzavar 「Hangeki-va gótóni hitoava-o fuka-
szeta.」 „Az ellentámadás megzavarta a rablót.”

avaava ◆ rókafarkúrókafarkú kölesköles ◇ nuretedeavanuretedeava
könnyűkönnyű meggazdagodásmeggazdagodás 「Nure tede avadat-
ta.」 „Könnyen meggazdagodott.”

aváavá ◆ időszakidőszak ◇ ofiszu-aváofiszu-avá munkaidőmunkaidő ◇

ofiszu-aváofiszu-avá hivatalihivatali időidő ◇ góruden-avágóruden-avá fő-fő-
műsoridőműsoridő ◇ happí-aváhappí-avá engedményesengedményes italo-italo-
zásizási időszakidőszak ◇ rassu-avárassu-avá csúcsforgalomcsúcsforgalom ◇

rassu-avárassu-avá csúcsforgalmi időszakcsúcsforgalmi időszak
avabiavabi ◆ abaloneabalone ◆ fülcsigafülcsiga ◆ tengeritengeri fül-fül-
csigacsiga ◇ iszonoavabinokataomoiiszonoavabinokataomoi viszonzat-viszonzat-
lan szerelemlan szerelem
avacubuavacubu ◆ kölesszemkölesszem
avadacuavadacu ◆ bugyborékolbugyborékol ◆ habzóhabzó 「Avadacu
szenzai」 „habzó mosószer” ◆ pezsegpezseg 「Szóda-
va avadatteiru.」 „A szódavíz pezseg.” ◆ pezsgőpezsgő
「Avadacu tanszanszui」 „pezsgő szénsav”

avadacuavadacu ◆ borsózikborsózik 「Szeszudzsiga avada-
cu.」 „Borsózik a hátam.” ◆ libabőröslibabőrös 「Udeno
hadaga avadacu.」 „Libabőrös a kezem.”

avadacunjújokuzaiavadacunjújokuzai ◆ habfürdőhabfürdő
avadacsiavadacsi ◆ habzáshabzás
avadacsibósizaiavadacsibósizai ◆ habzásgátlóhabzásgátló
avadatekiavadateki ◆ habverőhabverő
avadateruavadateru ◆ felverfelver 「Tamago-o avadateta.」
„Felvertem a tojást.” ◆ habosíthabosít 「Szekken-o
avadateta.」 „Habosítottam a szappant.” ◆ ha-ha-
botbot verver 「Tamagono siromi-o avadatemaszu.」
„Tojásfehérjéből verünk habot.”

avadzsisiavadzsisi ◆ AvadzsiAvadzsi
avagaderuavagaderu ◆ habzikhabzik 「Kono szeh-ken-va ava-
gatakuszan deru.」 „Ez a szappan jól habzik.”

avagatacuavagatacu ◆ habzikhabzik 「Kono szekken-va avaga
tatanai.」 „Ez a szappan nem habzik.”

avaiavai ◆ enyheenyhe 「Avai amaszadesita.」 „Enyhén
édes volt.” ◆ gyengegyenge 「Avai kaori」 „gyenge il-
lat” ◆ halványhalvány 「Cukino avai hikariga micsi-o
terasiteita.」 „A halvány holdvilág bevilágította az

utat.” ◆ világosvilágos 「Avai midoriirodesita.」 „Vilá-
goszöld volt.”

avajaavaja ◆ kiskis híjánhíján 「Avaja damaszarerutokoro-
datta.」 „Kis híján átejtettek.” ◆ utolsóutolsó pilla-pilla-
natbannatban 「Nemutteiru aidani oszovareszóninari,
avajatoiutokorode mega szameta.」 „Alvás köz-
ben rám akartak támadni, de az utolsó pillanatban
felébredtem.”

avajokubaavajokuba ◆ egyegy kiskis szerencsévelszerencsével 「Avajo-
kuba ómókedekiru.」 „Egy kis szerencsével meg-
gazdagodhatunk.”

avajukiavajuki ◆ gyérgyér hóeséshóesés 「Avajukiga kudatta.」
„Gyér hó esett.” ◇ avajukinogotokukieruavajukinogotokukieru
szertefoszlikszertefoszlik 「Kumo-va avajukino gotoku ki-
eta.」 „A felhő szertefoszlott.”

avajukinogotokukieruavajukinogotokukieru ◆ szertefoszlikszertefoszlik
「Kumo-va avajukino gotoku kieta.」 „A felhő
szertefoszlott.”

avanaiavanai ◆ eltéreltér 「Vatasitacsi-va sumiga ava-
nai.」 „Eltérő az ízlésünk.”

avanoóiavanoói ◆ haboshabos 「Avano óibíru」 „habos sör”

avaodoriavaodori ◆ ava-táncava-tánc
ava-oava-o fukufuku ◆ habzikhabzik 「Kucsikara ava-o fuku.」
„Habzik a szája.”

ava-oava-o kuttekutte ◆ pánikszerűenpánikszerűen 「Ava-o kutte ni-
geta.」 „Pánikszerűen menekültem.”

ava-oava-o kuukuu ◆ pánikbapánikba esikesik 「Taidzsúkeininotte
ava-o kutta.」 „Amikor ráálltam a mérlegre pá-
nikba estem.” ◆ szívbajtszívbajt kapkap 「Kúkóni ittara-
paszupótoganakute ava-o kutta.」 „Szívbajt kap-
tam, amikor kimentem a repülőtérre, és nem ta-
láltam az útlevelem.”

ava-oava-o taterutateru ◆ habosíthabosít 「Konokóhíméká-va
ava-o taterukotogadekimaszu.」 „Ez a kávéfőző
tud habosítani.” ◆ habothabot verver 「Tamagode ava-o
tateta.」 „Tojáshabot vertem.”

avareavare ◆ érzőérző szívszív ◆ sajnálatsajnálat 「Ano otoko-
o avareni omotta.」 „Sajnálattal gondolt arra a
férfire.” ◆ szánalomszánalom 「Szensuno kanpaiszuru
szugata-va avare-o szaszotta.」 „A megsemmisítő
vereséget szenvedett versenyző szánalmat váltott
ki.” ◇ mononoavaremononoavare érzőérző szívszív 「Monono
noavare-o siru.」 „Érző szíve van.”

avaremiavaremi ◆ együttérzésegyüttérzés 「Taninni taiszuru
avaremi」 „együttérzés másokkal szemben” ◆ ir-ir-
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galomgalom 「Kamino avaremi-o kou.」 „Isten irgal-
máéért esedezik.” ◆ könyörületkönyörület 「Kamino avar-
emi」 „isten könyörülete” ◆ szánakozásszánakozás ◆

szánalomszánalom 「Keiszacuno macsigaide han-
ninacukaiszareta hitoni avaremi-o kaketa.」
„Megszántam az embert, akit a rendőrség hibájá-
ból bűnözőként kezeltek.”

avaremibukaiavaremibukai ◆ együttérzőegyüttérző ◆ irgalmasirgalmas
「Avaremi bukai kamiszama」 „irgalmas isten”

avaremuavaremu ◆ együttérezegyüttérez 「Sicugjósita
tomodacsi-o avarenda.」 „Együttéreztem a mun-
ka nélkül maradt barátommal.” ◆ irgalmazirgalmaz
「Kamijo, avaremitamae!」 „Uram, irgalmazz!”
◆ megkönyörülmegkönyörül 「Kamiszama-va bjókino hito-
o avarenda.」 „Isten megkönyörült a beteg embe-
ren.” ◆ megsajnálmegsajnál 「Zecumecuszuru dóbucu-o
avarenda.」 „Megsajnálta a kipusztuló állatokat.”
◆ megszánmegszán 「Szute inu-o avaremu.」 „Megszán-
ja a kivetett kutyát.” ◆ sajnálsajnál 「Kareno fukó-
o avarenda.」 „Sajnáltam, hogy olyan boldogta-
lan.” ◆ szánszán 「Kodzsiki-o avarenda.」 „Szántam
a koldust.” ◆ szánakozikszánakozik 「Avaremujóna hjód-
zsó」 „szánakozó tekintet” ◇ dóbjóaiavaremudóbjóaiavaremu
közös szenvedés összeköti az embereketközös szenvedés összeköti az embereket
avarenaavarena ◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Avarena szeika-
cu」 „nyomorúságos élet” ◆ sajnálatossajnálatos 「Hi-
renno avarena kecumacu」 „tragikus szerelem
sajnálatos végkifejlete” ◆ szánalmasszánalmas 「Orokana
taisúno avarena kókei」 „ostoba csőcselék szánal-
mas látványa” ◆ szánalomraszánalomra méltóméltó 「Ko-o usi-
natta hahano avarena szugata」 „gyerekét elvesz-
tő anya szánalomra méltó alakja” ◆ szomorúszomorú
「Avarena hanasi」 „szomorú történet”

avarenaszeikacuavarenaszeikacu ◆ nyomorúságnyomorúság
avareniavareni omouomou ◆ megsajnálmegsajnál 「Sikeisú-o avar-
eni omotta.」 „Megsajnáltam a halálraítélt rabot.”
◆ megszánmegszán 「Kamiszama-va kareno fukó-o
avareni omovareta.」 „Isten megszánta a nyomo-
rúságában.”

avareppoiavareppoi ◆ megindítómegindító 「Avareppoi hanasi」
„megindító történet” ◆ siránkozósiránkozó 「Kodzsikino
avareppoi koe」 „koldus siránkozó hangja” ◆

szánalmatszánalmat keltőkeltő 「Avareppoi kucsó」 „szánal-
mat keltő hanghordozás”

aváruzokuaváruzoku ◆ avarokavarok
avaszeavasze ◆ berántásberántás ◆ igazodásigazodás ◆ össze-össze-
passzításpasszítás ◇ otoavasze-ootoavasze-o szuruszuru hangolhangol

「Gakudan-va otoavasze-o sita.」 „A zenekar
hangolt.”

avaszeavasze ◆ bélelt kimonóbélelt kimonó
avaszecsómirjóavaszecsómirjó ◆ fűszerkeverékfűszerkeverék
avaszemeavaszeme ◆ illesztésillesztés 「Jófukuno avasze me-
gahodoketa.」 „Szétbomlott a ruha illesztése.”

avaszeruavaszeru ◆ egyesítegyesít 「Gosa-o avaszetagurú-
pu」 „5 vállalatot egyesítő csoport”

avaszeruavaszeru ◆ okozokoz 「Kimi-va boku-o hidoimeni
avaszeta.」 „Kellemetlenséget okoztál nekem.” ◇

itaimeniavaszeruitaimeniavaszeru megleckéztetmegleckéztet 「Dorobó-o
itai meniavaszeta.」 „Megleckéztettem a tolvajt.”

avaszeruavaszeru ❶ egymáshozegymáshoz illesztilleszt
「Nikonoregoburokku-o avaszeta.」 „Egymáshoz
illesztettem két legókockát.” ❷ összevetösszevet
「Njúrjokusitadétá-o motonodétáto avaszeta.」
„Összevetettem a bevitt adatokat az eredetivel.”
❸ egyeztetegyeztet 「Han-nin-va kjóhanto tokei-o
avaszeta.」 „A tettes egyeztette az óráját a cin-
kosával.” ❹ egyesítegyesít 「Csikara-o avaszeta.」
„Egyesítették az erejüket.” ❺ igazítigazít 「Haha-va
kodomonipészu-o avaszeta.」 „Az anya a gyere-
kéhez igazította a lépését.” ❻ többitöbbi közéközé tesztesz
「Kono sóhinmo avaszetekudaszai!」 „Kérem, te-
gye ezt az árut is a többi közé!” ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik
「Cuma-va ottoni avaszete jaszumi-o totta.」 „A
feleség a férjéhez alkalmazkodva vette ki a sza-
badságát.” ◆ átállítátállít 「Tokei-o nacudzsikanni
avaszeta.」 „Átállítottam az órát nyári időre.” ◆

beállítbeállít 「Kare-va asza, tokei-o avaszeta.」 „Reg-
gel beállította az óráját.” ◆ igazodikigazodik 「Dórjóno-
szukedzsúruni avaszeteita.」 „Igazodtam a mun-
katársam időbeosztásához.” ◆ illesztilleszt 「Daidok-
orono aiteiru basoni avaszete tana-o cukutta.」 „A
konyhában lévő üres helyhez illesztve csináltam
egy polcot.” ◆ koordinálkoordinál 「Kono mondai-va rin-
gokuto avaszete kaikecusinakerebanaranai.」 „A
szomszédos országokkal koordinálva kell megol-
dást keresni a problémára.” ◆ mindentmindent össze-össze-
vetvet 「Zenbuavaszeteikuradeszuka?」 „Mindent
összevetve mennyibe kerül?” ◆ összeillesztösszeilleszt
「Futacuno ita-o avaszeta.」 „Összeillesztettem
két deszkát.” ◆ összekeverösszekever 「Akavaintokóra-o
avaszeta.」 „A vörösbort kólával keverte össze.” ◆

összekoccintösszekoccint 「Guraszu-o avaszeta.」 „Össze-
koccintottuk a poharainkat.” ◆ összeteszösszetesz
「Rjóte-o avaszeta.」 „Összetette a két kezét.” ◆

szinkronizálszinkronizál 「Karera-va ugoki-o avaszeta.」
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„Szinkronizálták a mozgásukat.” ◇ amiavaszeruamiavaszeru
egymáshozegymáshoz kötköt ◇ avaszeteavaszete megfelelőenmegfelelően
「Iro-va dzsibunno konomini avaszete szentaku-
dekimaszu.」 „Ízlésének megfelelően választhat
színt.” ◇ kao-okao-o avaszeruavaszeru találkoziktalálkozik
「Karera-va hadzsimete kao-o avaszeta.」 „Elő-
ször találkoztak.” ◇ kao-okao-o avaszeruavaszeru szemeszeme eléelé
kerülkerül 「Hazukasikute kanodzsoto kao-o avaszer-
arenai.」 „Nem merek a szeme elé kerülni szé-
gyenemben.” ◇ kaszaneavaszerukaszaneavaszeru egymásraegymásra
rakrak 「Gazósoriszofutode nimaino sasin-o kasza-
ne avaszeta.」 „A képszerkesztő programmal két
fényképet egymásra raktam.” ◇ kikakunia-kikakunia-
vaszeruvaszeru igazítigazít aa szabványhozszabványhoz 「Kokusza-
ikikakuni avaszeta buhin」 „nemzetközi szab-
ványhoz igazodott alkatrész” ◇ kucsiura-okucsiura-o
avaszeruavaszeru összebeszélösszebeszél 「Tomodacsito
kucsiura-o avaszete kanodzsoni uszo-o kakusi-
ta.」 „Összebeszélt a barátjával, hogy eltitkolja a
felesége elől a hazugságot.” ◇ kucsi-okucsi-o avaszeruavaszeru
igazodikigazodik 「Tomodacsini kucsi-o avaszeta.」
„Igazodtam ahhoz, amit a barátom mondott.” ◇

kucsi-okucsi-o avaszeruavaszeru összebeszélösszebeszél 「Uszogaba-
renaijóni karera-va kucsi-o avaszeta.」 „Összebe-
széltek, nehogy kiderüljön a hazugság.” ◇ súsi-súsi-
oo avaszeruavaszeru egyensúlybaegyensúlyba hozzahozza aa számlátszámlát
「Bóekisúsi-o avaszeta.」 „Egyensúlyba hozta a
külkereskedelmi számlát.” ◇ sóten-osóten-o avaszeruavaszeru
fókuszálfókuszál 「Kaonikamerano sóten-o avaszeta.」
„Az arcára fókuszáltam a kamerát.” ◇ sóten-osóten-o
avaszeruavaszeru fókuszbafókuszba állítállít 「Kenbikjóno sóten-
o avaszeta.」 „Fókuszba állítottam a mikroszkó-
pot.” ◇ csikara-ocsikara-o avaszeruavaszeru összefogösszefog 「To-
modacsito csikara-o avaszeta.」 „Összefogtam a
barátommal.” ◇ csósi-ocsósi-o avaszeruavaszeru hangolhangol
「Baiorin-no csósi-o avaszeta.」 „Hegedűt han-
goltam.” ◇ csósi-ocsósi-o avaszeruavaszeru hozzáigazodikhozzáigazodik
「Kareno hanasini csósi-o avaszeta.」 „Hozzáiga-
zodtam a beszédéhez.” ◇ terasiavaszeruterasiavaszeru
összevetösszevet 「Kiokuto dzsiszszainodéta-o terasi
avaszeta.」 „Összevetettem az emlékeimet a valós
adatokkal.” ◇ te-ote-o avaszeruavaszeru összetesziösszeteszi aa
kezétkezét 「Te-o avaszete oinorisita.」 „Összetett
kézzel imádkoztam.” ◇ tenpo-otenpo-o avaszeruavaszeru hoz-hoz-
záigazítjazáigazítja aa tempóttempót 「Umanotenpo-o aruitei-
ru hitoto avaszeta.」 „Hozzáigazítottam a ló tem-
póját a gyalogló emberéhez.” ◇ noriavaszerunoriavaszeru
együttegyütt utazikutazik 「Erebétani nori avaszeita mi-
dzsikai dzsikande kare-va nankaimoonara-o site-
ita.」 „A rövid idő alatt, amíg együtt utaztunk a

liftben, többször is fingott.” ◇ pianoavaszetepianoavaszete
zongorakísérettelzongorakísérettel 「Kasu-va piano avaszete
utatta.」 „Az énekes zongorakísérettel énekelt.”
◇ pinto-opinto-o avaszeruavaszeru fókuszálfókuszál
「Kameranopinto-o avaszeta.」 „Fókuszáltam a
kamerát.” ◇ pinto-opinto-o avaszeruavaszeru élesítélesít 「Ko-
nocumamide eizónopinto-o avaszerukotoga deki-
ru.」 „Ezzel a gombbal lehet élesíteni a képet.”
◇ ho-oho-o avaszeruavaszeru egyszerreegyszerre léplép 「Heisira-
va ho-o avaszeta.」 „A katonák egyszerre léptek.”
◇ ho-oho-o avaszeruavaszeru összehangoltanösszehangoltan csinálcsinál
「Kakukaisa-va ho-o avaszete sigoto-o szuszum-
eta.」 „A vállalatok összehangoltan dolgoztak.” ◇

maniavaszerumaniavaszeru időbenidőben elvégezelvégez 「Sigoto-o si-
me kirini mani avaszeta.」 „Elvégeztem határidő-
re a munkát.” ◇ maniavaszerumaniavaszeru beérbeér 「Mot-
teiru okanede mani avaszeta.」 „Beértem azzal a
pénzzel, amim volt.”

avaszeruavaszeru ◆ összehozösszehoz 「Kjócúno tomodacsi-
gakono futari-o avaszeta.」 „A párt egy közös ba-
rátjuk hozta össze.”

avaszerukotoavaszerukoto ◆ egyeztetésegyeztetés
avaszeteavaszete ◆ együttegyütt 「Kinóno bunto avaszete
niszenennocukedeszu.」 „A tegnapival együtt
2000 jennel tartozol.” ◆ együttesenegyüttesen 「Sódzsó-
o avaszete sirabeta hógajoi.」 „A tüneteket együt-
tesen kell vizsgálni.” ◆ összesenösszesen 「Avaszete
szenendeszu.」 „Összesen ezer jen lesz.”

avaszeteavaszete ◆ kísérettelkísérettel 「Pianoni avaszete
utatta.」 „Zongorakísérettel énekelt.” ◆ megfe-megfe-
lelőenlelően 「Iro-va dzsibunno konomini avaszete
szentakudekimaszu.」 „Ízlésének megfelelően vá-
laszthat színt.” ◆ rara 「Csósini avaszete taiko-o ta-
taita.」 „Ritmusra verte a dobot.” ◆ rere 「Onga-
kuni avaszete odotta.」 „Zenére táncoltak.”

avaszuavaszu ◆ egymáshozegymáshoz illesztilleszt ◆ igazítigazít 「Nac-
uno kjúka-o kodomono gakkóno jaszumini
avaszeta.」 „A nyári szabadságomat a gyerek isko-
lai szünetéhez igazítottam.” ◆ összeteszösszetesz 「Te-
o avaszeta.」 „Összetette a kezét.”

avatadasiiavatadasii ◆ hajszolthajszolt 「Gendaino avatadasii
szeikacu」 „a modern kor hajszolt élete” ◆ hekti-hekti-
kuskus 「Avatadasii icsinicsi」 „hektikus nap” ◆ ro-ro-
hanóhanó 「Avatadasii jono nakada.」 „Rohanó ez a
világ.”

avatadasikuavatadasiku ◆ hajszoltanhajszoltan
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avatadasikuarukimavaruavatadasikuarukimavaru ◆ sürög-forogsürög-forog
「Reszutoran-no ten-in-va vatasitacsinomavari-o
avatadasiku aruki mavatteita.」 „Sürögtek-
forogtak körülöttünk a pincérek.”

avatadasikuhatarakuavatadasikuhataraku ◆ sürgölődiksürgölődik
avatadasiszaavatadasisza ◆ rohanásrohanás ◆ sürgés-forgássürgés-forgás
「Daidokorode-va minaavatadasiku hataraite-
ita.」 „A konyhában nagy volt a sürgés-forgás.” ◆

sürgölődéssürgölődés
avatefutamekuavatefutameku ◆ bepánikolbepánikol 「Nincsisóno ha-
hano siszszóni avatefutameita.」 „Bepánikoltam,
amikor eltűnt a demenciás anyám.” ◆ hűbele-hűbele-
balázsbalázs módjáramódjára viselkedikviselkedik ◆ megzavarodikmegzavarodik
「Paszokon-no szószade avatefutameita.」 „Meg-
zavarodva nyomkodtam a számítógép billentyűit.”
◆ rémültenrémülten kapkodkapkod 「Kabuno bórakude avate-
futameita.」 „Látván a részvények esését, rémül-
ten kapkodni kezdtem.”

avatemonoavatemono ◆ kapkodókapkodó ◆ szeleburdiszeleburdi ◆ szél-szél-
lel béleltlel bélelt
avatenbóavatenbó ◆ izgágaizgága emberember ◆ kapkodókapkodó emberember

avateruavateru ◆ bebe vanvan sózvasózva 「Avatete hasiri
mavatteiru.」 „Úgy szaladgál, mint aki be van sóz-
va.” ◆ kapadozikkapadozik 「Mada dzsikanarukara ava-
tenaide!」 „Ne kapadozz, van még idő!” ◆ kap-kap-
kodkod 「Rjokóno hini nebósite avatete nizukuri-o
sita.」 „Az utazás napján későn ébredtem, és kap-
kodva csomagoltam.” ◆ pánikbapánikba esikesik 「Sza-
itono atarasiidezain-nijúzá-va avateta.」 „A fel-
használókat pánikba ejtette a honlap új arculata.”
◆ pánikolpánikol 「Burékiga kikanakunatte avateta.」
„Pánikoltam, amikor elromlott a fék.” ◇ avate-avate-
tejarutejaru elkapkodelkapkod 「Avatete handansinai hóga-
ii.」 „A döntést nem szabad elkapkodni.” ◇

óavateóavate nagy kapkodásnagy kapkodás
avateteavatete ◆ lázasanlázasan 「Sorui-o avatete szagasi-
teita.」 „Lázasan kereste az iratot.” ◆ sebbel-sebbel-
lobballobbal ◆ zavarábanzavarában 「Otoko-va avatete
akavain-o szoszogi macsigaetesimatta.」 „A férfi
zavarában melléöntötte a vörösbort.”

avatetejaruavatetejaru ◆ elkapkodelkapkod 「Avatete handansi-
nai hógaii.」 „A döntést nem szabad elkapkodni.”

avatezuniavatezuni ◆ nyugisannyugisan
avatokieruavatokieru ◆ semmibesemmibe vészvész 「Gjanburude
okanega avato kieta.」 „A szerencsejátékon sem-
mibe veszett a pénzem.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik

「Jume-va avato kieta.」 „Szertefoszlott az ál-
mom.”

azaaza ◆ azaaza ◆ falurészfalurész
azaaza ◆ anyajegyanyajegy ◆ jegyjegy 「Onakaniazagaaru.」
„Van egy jegy a hasamon.” ◆ véraláfutásvéraláfutás ◆

vérömlenyvérömleny 「Udeniazaga dekita.」 „Vérömleny
keletkezett a kezén.”

azacsiopurinazacsiopurin ◆ azatioprinazatioprin
azaikizuazaikizu ◆ apró karcolásapró karcolás
azajakanaazajakana ◆ bámulatosbámulatos 「Azajakana tesza-
baki」 „bámulatos kézügyesség” ◆ díszesdíszes
「Azajakananekutai-o simeta.」 „Díszes nyak-
kendőt kötöttem.” ◆ élénkélénk 「Azajakana kiirono
kaszade aruiteiru.」 „Élénksárga esernyővel jár-
kál.” ◆ határozotthatározott 「Hataketo aozoraga azaja-
kana taisó-o naszu.」 „A szántóföld és a kék ég ha-
tározottan elválik egymástól.” ◇ iroazajakanairoazajakana
tarkatarka 「Iroazajakana jófuku-o kiteita.」 „Tar-
ka ruha volt rajta.” ◇ iroazajakanairoazajakana rikítórikító
「Konopenki-va iroazajakadeszu.」 „Ez a festék
rikító.”

azajakaniazajakani ◆ élénkenélénken 「Mukasino koto-o azaja-
kani kiokusiteiru.」 „Élénken emlékszem a múlt-
ra.”

azakeriazakeri ◆ gúnygúny
azakerinoazakerino ◆ kajánkaján 「Azakerino varai-o sita.」
„Kajánul nevetett.”

azakerivarauazakerivarau ◆ kinevetkinevet
azakeruazakeru ◆ csúfotcsúfot űzűz 「Kare-va bokuno koto-
o azaketa.」 „Csúfot űzött belőlem.” ◆ gúnyolgúnyol
「Hitono sippai-o azakeru.」 „Gúnyolja a kudar-
cát.” ◆ kigúnyolkigúnyol 「Kare-o azaketa.」 „Kigúnyol-
ta a férfit.”

azamiazami ◆ aszataszat ◇ hireazamihireazami bogáncsbogáncs
azamukuazamuku ◆ becsapbecsap 「Tósika-o azamuita.」
„Becsapta a befektetőket.” ◆ beillikbeillik 「Hiru-o az-
amuku akarusza」 „nappalinak beillő ragyogás”
◆ félrevezetfélrevezet 「Szagisi-va higaisa-o azamuita.」
„A csaló félrevezette az áldozatát.” ◆ megté-megté-
vesztveszt 「Vatasi-va azamukareta.」 „Engem meg-
tévesztettek!”

azanaazana ◆ közéleti névközéleti név ◆ közismert névközismert név
azanaeruazanaeru ◆ összesodródikösszesodródik ◇ kafuku-vakafuku-va az-az-
anaeruanaeru navanonavano gotosigotosi egyszeregyszer fent,fent, egy-egy-
szerszer lentlent ◇ kafuku-vakafuku-va azanaeruazanaeru navanonavano go-go-
tositosi szerencse forgandószerencse forgandó
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azanauazanau ◆ összesodorösszesodor
azarasiazarasi ◆ fókafóka
azavakuazavaku ◆ azawakhazawakh
azavarauazavarau ◆ gúnyosangúnyosan nevetnevet ◆ kikacagkikacag
「Azavaravareta.」 „Kikacagtak.” ◆ kinevetkinevet
「Azavarau hito-va dzsicu-va csósószarerukoto-o
oszoreteiru.」 „Aki másokat kinevet, fél, hogy őt
is kinevetik.” ◆ kiröhögkiröhög 「Hetanamadzsisan-o
azavaratta.」 „Kiröhögte az ügyetlen bűvészt.” ◆

nevetnevet rajtarajta 「Min-naszono otoko-o azavarat-
ta.」 „Mindenki nevetett azon a férfin.”

azeaze ◆ bordaborda ◆ földhányásföldhányás ◆ mezsgyehatármezsgyehatár

azekuraazekura ◆ gerendaházgerendaház
azemicsiazemicsi ◆ megemeltmegemelt útút ◆ rizsföldekrizsföldek kö-kö-
zötti útzötti út
azenazen ◆ döbbenetdöbbenet ◆ megrökönyödésmegrökönyödés
azentoszuruazentoszuru ◆ elálleláll aa szavaszava 「Dzsidzsóga
vakatte azentosita.」 „Elállt a szava, amikor meg-
tudta, mi a helyzet.” ◆ elcsodálkozikelcsodálkozik 「Ano
kunino kotobano hófuszani azentosita.」 „Elcso-
dálkozott azon, hogy milyen gazdag az a nyelv.”
◆ elhűlelhűl 「Nedanni azentosita.」 „Az árakon el-
hűltem.” ◆ elképedelképed 「Kareno taidoni azentosi-
ta.」 „Elképedtem a hozzáállásán.” ◆ kétségbe-kétségbe-
esikesik 「Azentosinagara tacsi szaru dorobó-o na-
gameta.」 „Kétségbeesve néztem a tolvaj után.” ◆

megdöbbenmegdöbben 「Karega nakunattato sitte azento-
sita.」 „Megdöbbentem, mikor megtudtam, hogy
meghalt.” ◆ megrökönyödikmegrökönyödik 「Karega szacu-
dzsinsato kiite azentosita.」 „Megrökönyödtem,
amikor hallottam, hogy gyilkos.”

azentoszurujónaazentoszurujóna ◆ döbbenetesdöbbenetes 「Azen-
toszurujóna daiszandzsiga okita.」 „Döbbenetes
tragédia történt.” ◆ megdöbbentőmegdöbbentő
azerubaidzsanazerubaidzsan ◆ AzerbajdzsánAzerbajdzsán
azerubaidzsan-noazerubaidzsan-no ◆ azeriazeri
azerudzsinazerudzsin ◆ azeriazeri
azucsidzsidaiazucsidzsidai ◆ AzucsiAzucsi–korkor
azucsimomojamadzsidaiazucsimomojamadzsidai ◆ Azucsi-Azucsi-
Momojama-korszakMomojama-korszak
azukariazukari ◆ elnapoláselnapolás 「Kono sóbu-va dzsika-
imade azukaritosijó!」 „Napoljuk most el ezt a
mérkőzést egy másik alkalomra!” ◆ függőbenfüggőben
hagyáshagyás ◆ megőrzésmegőrzés ◆ ráhagyásráhagyás 「Kettei-va
dzsósino azukarinisiteoita.」 „Ráhagytam a dön-

tést a főnökömre.” ◇ icsidzsiazukariicsidzsiazukari rövidrövid
megőrzésmegőrzés 「Kodomono icsidzsiazukariga kanó-
na takudzsiso」 „gyermek rövid megőrzését bizto-
sító napközi”

azukaridzsoazukaridzso ◆ megőrzőhelymegőrzőhely
azukarikinazukarikin ◆ letétletét ◆ letétösszegletétösszeg
azukarimonoazukarimono ◆ megőrzésre átadott tárgymegőrzésre átadott tárgy
azukarinimocuazukarinimocu ◆ feladott poggyászfeladott poggyász
azukarininazukarinin ◆ letéteményesletéteményes
azukarinusiazukarinusi ◆ letéteményesletéteményes
azukarisirutokorode-vaazukarisirutokorode-va nainai ◆ semmisemmi közeköze
「Kore-va iinkaino azukari sirutokorodehanai.」
„Ehhez a kérdéshez a bizottságnak semmi köze.”

azukarisoazukariso ◆ átvételi elismervényátvételi elismervény
azukarisóazukarisó ◆ átvételi elismervényátvételi elismervény
azukaruazukaru ◆ élvezélvez 「Kamino megumini azukat-
ta.」 „Élvezte isten áldását.” ◆ kapkap 「Vake mae-
o azukaru.」 „Részesedést kap.” ◆ részesedikrészesedik
「Riekini azukatta.」 „Részesedtem a haszonból.”
◆ részesülrészesül 「Bussicutekina onkeini azukatta.」
„Anyagi javakban részesült.” ◆ résztrészt veszvesz
「Ucsúkikakuni azukatta.」 „Volt szerencsém
részt venni az űrprojektben.” ◇ kikainiazukarukikainiazukaru
szerencséjeszerencséje vanvan 「Ibentoni szankaszuru kika-
ini azukatta.」 „Volt szerencsém részt venni az
eseményen.” ◇ sótainiazukarusótainiazukaru meghívástmeghívást
kapkap 「Denkano gosótaini azukatta.」 „Meghívást
kaptam őfelségéhez.” ◇ szódan-niazukaruszódan-niazukaru ki-ki-
kérikéri aa tanácsáttanácsát 「Kagakusano szódanni azu-
katta.」 „Kikértük a tudós tanácsát.”

azukaruazukaru ◆ átveszátvesz 「Kóto-o oazukarisimasó-
ka?」 „Átvehetem a kabátját?” ◆ eldöntetlenüleldöntetlenül
hagyhagy 「Sóbu-o azukatta.」 „Eldöntetlenül hagy-
ta a mérkőzést.” ◆ elveszelvesz 「Goszenen oazuka-
risimaszu.」 „Elvettem ötezer jent.” ◆ őrizőriz
「Haha-va rinkano kodomo-o azukatta.」 „Az
anyukám a szomszéd gyerekét őrizte.” ◆ rárá leszlesz
bízvabízva 「Sicsóni tegami-o azukattekita.」 „Rám
bízták ezt a levelet, hogy adjam át a polgármester
úrnak.” ◆ vigyázvigyáz rárá 「Kodomo-o azukatteku-
remaszenka?」 „Kérem, vigyázzon a gyerekem-
re!” ◇ osóban-niazukaruosóban-niazukaru részesedikrészesedik 「Rieki-
no osóbanni azukatta.」 „Részesedtem a haszon-
ból.” ◇ kenka-okenka-o azukaruazukaru segítsegít elrendeznielrendezni aa
vitátvitát 「Anefúfuno kenka-o azukatta.」 „Segítet-
tem elrendezni a nővéremék családi vitáját.”
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azukeireazukeire ◆ letétletét
azukeireruazukeireru ◆ letétbeletétbe helyezhelyez 「Okane-o azu-
ke ireta.」 „Letétbe helyeztem a pénzt.”

azukerareteiruazukerareteiru ◆ letétben vanletétben van
azukeruazukeru ◆ berakberak 「Kókanadaija-o kasi kinkoni
azuketa.」 „Az értékes gyémántot beraktam a
bank trezorjába.” ◆ beteszbetesz 「Kóto-o kurókuni
azukemasita.」 „Betettem a kabátokat a ruhatár-
ba.” ◆ rábízrábíz 「Sinszekini kodomo-o azuketa.」
„Rábíztam a rokonokra a gyereket.” ◆ rakrak
「Okane-o ginkóni azuketa.」 „A bankba raktam
a pénzem.” ◇ inocsi-oinocsi-o azukeruazukeru rábízzarábízza azaz
életétéletét 「Isani inocsi-o azuketa.」 „Rábíztam az
életemet az orvosra.” ◇ geta-ogeta-o azukeruazukeru rá-rá-
hagyhagy 「Szukinisiroto bukani geta-o azuketa.」
„Ráhagytam a beosztottamra, hogy csináljon, amit
akar.” ◇ tai-otai-o azukeruazukeru nekidőlnekidől 「Szemotareni
tai-o azuketa.」 „Nekidőlt a szék támlájának.” ◇

tai-otai-o azukeruazukeru ránehezedikránehezedik 「Tai-o azukete
aite-o taosita.」 „Ránehezedve a földre rogyasz-
totta az ellenfelét.”

azukiazuki ◆ azukibabazukibab ◆ azukiazuki tehénbabtehénbab ◆ te-te-
hénborsóhénborsó
azukiaiszuazukiaiszu ◆ azukis fagylaltazukis fagylalt
azukiiroazukiiro ◆ vörösesbarnavörösesbarna
azukimesiazukimesi ◆ azukibabos rizsazukibabos rizs
azukinasiazukinasi ◆ égerlevelű berkenyeégerlevelű berkenye
azukizómusiazukizómusi ◆ tehénborsó-zsizsiktehénborsó-zsizsik
azumaazuma ◆ hathúroshathúros japánjapán hangszerhangszer ◆ keletkelet
◆ keleti tartománykeleti tartomány
azumagotoazumagoto ◆ hathúros japán hangszerhathúros japán hangszer
azumajaazumaja ◆ filagóriafilagória ◆ pihenőhelypihenőhely ◆ szalet-szalet-
lili
azumakagamiazumakagami ◆ Azuma kagamiAzuma kagami
azumautaazumauta ◆ keleti dalkeleti dal
azuszaazusza ◆ szillevelű nyírszillevelű nyír
azuszajumiazuszajumi ◆ nyírfaíjnyírfaíj
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baba ◆ egyarántegyaránt 「Kacu hitomoireba, makeru
hitomoiru.」 „Egyaránt vannak győztesek és vesz-
tesek.” ◆ haha 「Jukkuri hanaszeba vakaru.」 „Ha
lassan beszélsz, értem.” ◇ sinakerebaikenaisinakerebaikenai
kellkell 「Asitahajaku okinakerebaikenai.」 „Hol-
nap korán kell kelnem.” ◇ sinakerebanaranaisinakerebanaranai
kellkell 「Asita kai monosinakerebanaranai.」 „Hol-
nap be kell vásárolnom.” ◇ szurebaszureba haha 「Ike-
ba?」 „Mi lenne, ha mégis elmennél?” ◇ szurebaszureba
mimi lenne,lenne, haha 「Sazaiszureba?」 „Mi lenne, ha
bocsánatot kérnél?” ◇ szurebaiinoniszurebaiinoni bárcsakbárcsak
「Mócsotto jaszukerebaiinoni!」 „Bárcsak egy ki-
csit olcsóbb lenne!” ◇ szurebaszuruhodoszurebaszuruhodo an-an-
nálnál 「Tabereba taberuhodo taidzsúga fueru.」
„Minél többet eszünk, annál jobban hízunk.” ◇

szurebajokattaszurebajokatta azértazért 「Kono eiga-va motto
nagakerebajokatta.」 „Azért lehetett volna
hosszabb is ez a film.” ◇ toiebatoieba elválasztha-elválasztha-
tatlantatlan 「Hangaríno mizúmitoieba, baraton
kodeszu.」 „A Balaton Magyarországtól elválasz-
tathatatlan.” ◇ toiebatoieba mindenkinekmindenkinek eszébeeszébe
jutjut 「Haikuto ieba macuobasódeszu.」 „A haiku-
ról mindenkinek Macuo Basó jut eszébe.” ◇ to-to-
iebaieba naknak 「Kono kuruma-va hajaitoieba haja-
ideszuga, nenpigavarui.」 „Ez a kocsi gyorsnak
gyors, de sokat fogyaszt.” ◇ toiebatoieba haha mármár ittitt
tartunktartunk 「Csinmito iebafuva nikomi-o tabetako-
togaaru?」 „Ha már a különleges ételeknél tar-
tunk, ettél már szalontüdőt?” ◇ nakerebanakereba haha
「Sikakuganakereba jatoenai.」 „Ha nincs papí-
rod, nem vehetünk fel.”

baba ❶ helyhely 「Onadzsi baniita.」 „Egy helyen vol-
tunk.” ◆ alkalomalkalom 「Bani fuszavasii jófuku-o ki-
masó.」 „Öltözködjünk alkalomhoz illően!” ◆

hangulathangulat 「Kanodzsoga utatte ba-o mori age-
ta.」 „Énekével feldobta a hangulatot.” ◆ jele-jele-
netnet 「Nimaku meno szaisono bade hadzsimete-
ano dzsojú-o mita.」 „A második felvonás első je-
lenetében láttuk először azt a színészt.” ◆ körkör
「Dzsojú-va terebini sucuenszurunado kacujaku-
no ba-o hirogeta.」 „A színésznő televíziós sze-
repléssel bővítette tevékenységi körét.” ◆ mezőmező
「Dzsiba」 „mágneses mező” ◆ tértér 「Dzsúrjo-
kuba」 „gravitációs tér” ◇ ójakenobaójakenoba nyilvá-nyilvá-
nosnos helyhely ◇ ójakenobaójakenoba nyilvánosságnyilvánosság 「Kono

otoko-va hadzsimete ójakeno bani deta.」 „A férfi
először került nyilvánosság elé.” ◇ ójakenobadeójakenobade
nyilvánosannyilvánosan 「Susó-va ójakeno bade ikó-o mei-
gensita.」 „A miniszterelnök nyilvánosan tisztáz-
ta a szándékát.” ◇ ójakenobadeójakenobade nyilvánosnyilvános he-he-
lyenlyen 「Ójakeno badekiszu-o sita.」 „Nyilvános
helyen megcsókolta.” ◇ ójakenobanitatteiru-ójakenobanitatteiru-
hitohito közszereplőközszereplő 「Szeidzsika-va ójakeno bani
tatteiru.」 „A politikus közszereplő.” ◇ kaibakaiba vé-vé-
teliteli lehetőséglehetőség 「Kabuno kai ba-o nogasita.」
„Elmulasztottam a részvényvételi lehetőséget.” ◇

kibakiba fatelepfatelep ◇ kibakiba faraktárfaraktár ◇ konobanioj-konobanioj-
ondeonde ebbenebben aa helyzetbenhelyzetben 「Kono bani ojonde
aszettemo hadzsimaranai.」 „Ebben a helyzetben
hiába is pánikolsz.” ◇ konobaniojondekonobaniojonde ilyen-ilyen-
korkor 「Kono bani ojonde ii vakeszurunoka?」
„Még ilyenkor is mentegetőzöl?” ◇ szonobadeszonobade
egyegy ültőültő helyébenhelyében 「Szono bade nidzsúkkono
dango-o tabeta.」 „Egy ültő helyében megevett 20
gombócot.” ◇ dendzsibadendzsiba elektromágneseselektromágneses
mezőmező ◇ dendzsibadendzsiba elektromágneseselektromágneses tértér ◇

nacubanacuba nyárinyári időszakidőszak ◇ fujubafujuba télitéli időszakidőszak
「Onszuipúrude fujubamo ojogeru.」 „A meleg
vizű medencében a téli időszakban is lehet úszni.”
◇ bekutorubabekutoruba vektortérvektortér
bábá ◆ bárbár ◆ felsőfelső kapufakapufa ◆ italozóhelyiségitalozóhelyiség
◆ kocsmakocsma ◆ lécléc ◆ pultpult ◆ rúdrúd ◇ szarada-szarada-
bábá salátabársalátabár ◇ szunakku-bászunakku-bá falatozófalatozó ◇

szunakku-bászunakku-bá gyorsbüfégyorsbüfé ◇ szupészu-bászupészu-bá szó-szó-
közbillentyűközbillentyű ◇ bánomaszutábánomaszutá kocsmároskocsmáros ◇

bánomadamubánomadamu kocsmárosnőkocsmárosnő ◇ haikjoháhaikjohá rom-rom-
kocsmakocsma ◇ hómu-báhómu-bá otthoniotthoni italozóhelyiségitalozóhelyiség

baabaa ◆ kukucskukucs 「Inaiinaibaah-!」 „Hol vagyok?
Itt vagyok, kukucs!”

baaibaai ◆ eseteset 「Mosi korarenai baaiha itteku-
daszai!」 „Abban az esetben, ha nem tudna el-
jönni, szóljon!” ◆ körülménykörülmény 「Szónatta baaini-
va ibento-va csúsininarimaszu.」 „Ha a körülmé-
nyek úgy alakulnak, az eseményt töröljük.” ◇

don-nabaaidemodon-nabaaidemo mindenminden esetbenesetben 「Kare-va
don-na baaidemo reiszei-o tamocu.」 „Minden
esetben megőrzi a hidegvérét.” ◇ don-don-
nabaaidemonabaaidemo semmisemmi esetbenesetben 「Don-na baaide-
mo dzsoszei-o nagutte-va ikenai.」 „Semmi eset-
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ben sem szabad megütni egy nőt.” ◇ baaigabaa-baaigabaa-
idakeniidakeni ilyenilyen esetbenesetben 「Baaiga baaidakeni ga-
manszurusikanai.」 „Ilyen esetben tűrnünk kell.”
◇ baaide-vabaaide-va nainai nincsnincs miértmiért 「Csikjúga ata-
takakunatte jorokondeiru baaidehanai.」 „Nincs
miért örülni annak, hogy felmelegedett a Föld.”
◇ baainijottebaainijotte esetenkéntesetenként 「Csikoku-va baa-
inijotte juruszareru.」 „A késés esetenként meg-
bocsátható.” ◇ baainijorubaainijoru esetenkéntesetenként válto-válto-
zikzik 「Fuzokuhinno umu-va baainijoru.」 „Ese-
tenként adnak hozzá tartozékokat.” ◇ baai-vabaai-va
amennyibenamennyiben 「Sicumongaaru baaiha tegamide
kigaruni kiitekudaszai.」 „Amennyiben kérdése
merülne fel, nyugodtan írja meg!” ◇ mangaicsin-mangaicsin-
obaaiobaai mindenminden eshetőségeshetőség 「Manga icsino baa-
ini szonaeta.」 „Minden eshetőségre felkészült.”

baaide-vabaaide-va nainai ◆ nincsnincs miértmiért 「Csikjúga ata-
takakunatte jorokondeiru baaidehanai.」 „Nincs
miért örülni annak, hogy felmelegedett a Föld.”

baaigabaaidakenibaaigabaaidakeni ◆ ilyenilyen esetbenesetben 「Baaiga
baaidakeni gamanszurusikanai.」 „Ilyen esetben
tűrnünk kell.”

baainijorubaainijoru ◆ esetenkéntesetenként változikváltozik 「Fuzo-
kuhinno umu-va baainijoru.」 „Esetenként adnak
hozzá tartozékokat.”

baainijottebaainijotte ◆ esetenkéntesetenként 「Csikoku-va baai-
nijotte juruszareru.」 „A késés esetenként megbo-
csátható.”

baai-vabaai-va ◆ amennyibenamennyiben 「Sicumongaaru baaiha
tegamide kigaruni kiitekudaszai.」 „Amennyiben
kérdése merülne fel, nyugodtan írja meg!”

baajabaaja ◆ dadusdadus ◆ dajkadajka
bá-antenabá-antena ◆ ferritantennaferritantenna ◆ rúdantennarúdantenna
baaszanbaaszan ◆ nagyinagyi ◆ nagymaminagymami
baaszanbaaszan ◆ néninéni ◆ öregasszonyöregasszony
baataribaatari ◆ olcsóolcsó népszerűségrenépszerűségre törekvéstörekvés
「Baatari-o nerau.」 „Olcsó népszerűségre törek-
szik.” ◆ ötletszerűségötletszerűség
baatarinabaatarina ◆ rögtönzöttrögtönzött 「Baatarina taiso」
„rögtönzött intézkedés” ◆ vaktábanvaktában történőtörténő
「Baatarina súgeki」 „vaktában történő támadás”

baatarisugibaatarisugi ◆ tervszerűtlenségtervszerűtlenség
baataritekinabaataritekina ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Baatari
tekina kódó」 „meggondolatlan viselkedés” ◆

rögtönzöttrögtönzött 「Baatari tekina taió」 „rögtönzött
intézkedés”

baataritekinibaataritekini ◆ vaktábanvaktában 「Baatari tekini ka-
itósita.」 „Vaktában válaszolt.”

babababa ◆ ügetőpályaügetőpálya
babaababaa ◆ satrafasatrafa ◆ vénasszonyvénasszony 「Babaato
dzsidzsii」 „vénasszony és vénember” ◆ vénvén
satrafasatrafa ◇ umebosibabaaumebosibabaa pogácsaképűpogácsaképű
öregasszonyöregasszony ◇ kuszobabaakuszobabaa vén szatyorvén szatyor
babanukibabanuki ◆ FeketeFekete PéterPéter 「Kodomotacsibaba
nuki-o siteita.」 „A gyerekek Fekete Pétereztek.”

babariababaria ◆ BajorországBajorország
babariadzsinbabariadzsin ◆ bajorbajor
babarianobabariano ◆ bajorbajor
babaroababaroa ◆ bajorkrémbajorkrém
bábekjúbábekjú ◆ barbecuebarbecue ◆ grillezésgrillezés ◆ grille-grille-
zettzett húshús ◆ hússütéshússütés ◆ kertikerti sütéssütés ◆ pe-pe-
csenyesütéscsenyesütés 「Okugaibábekjúni sótaisza-
reta.」 „Meghívtak egy szabadtéri pecsenyesütés-
re.” ◆ sütögetéssütögetés
bábekjú-pátíbábekjú-pátí ◆ barbecue partibarbecue parti ◆ grillpartigrillparti
bábekjú-szettobábekjú-szetto ◆ grillsütőgrillsütő
bábekjú-szószubábekjú-szószu ◆ barbecue szószbarbecue szósz
báberubáberu ◆ márnamárna ◆ tárcsás súlyzótárcsás súlyzó
baberunotóbaberunotó ◆ Bábel tornyaBábel tornya
babibabi ◆ lófaroklófarok
babironiababironia ◆ BabilóniaBabilónia
bábonbábon ◆ gabonapálinkagabonapálinka ◆ whiskywhisky
bábúdatóbábúdató ◆ Barbuda-szigetBarbuda-sziget
baburubaburu ◆ buborékbuborék 「Baburu hókaigono kei-
zai」 „buborék összeomlása utáni gazdaság” ◇

kabubaburukabubaburu részvénylufirészvénylufi
baburudzsidaibaburudzsidai ◆ buborékgazdaságbuborékgazdaság idősza-idősza-
kaka
baburukeikibaburukeiki ◆ buborékgazdaságbuborékgazdaság
baburukeizaibaburukeizai ◆ buborékgazdaságbuborékgazdaság
baburukeizaidzsidaibaburukeizaidzsidai ◆ buborékgazdaságbuborékgazdaság
időszakaidőszaka
bacubacu ◆ bűnhődésbűnhődés 「Cumito bah-」 „Bűn é s
bűnhődés” ◆ büntetésbüntetés 「Osokusiteita
szeidzsika-va bacu-o manugareta.」 „A korrupt
politikus elkerülte a büntetést.” ◆ következ-következ-
ménymény 「Hanzai-va bacu-o tomonau.」 „A bűnö-
zés következményekkel jár.” ◇ genbacugenbacu szigorúszigorú
büntetésbüntetés 「Subósa-va genbacuni soszareta.」
„A főkolompos szigorú büntetést kapott.”
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bacubacu ◆ érthetőérthető indokindok 「Umakubacu-o avasze-
teszono ba-o gomakasimasita.」 „Ügyes indokot
találva, kimagyaráztam magam.” ◆ helyzethelyzet
「Furinno aiteto issonotokoro-o miraretebacuga
varukatta.」 „Kényelmetlen helyzetbe került,
amikor meglátták a szeretőjével.”

bacubacu ◆ áthúzásáthúzás ◆ hibáshibás ◆ nemnem ◆ rosszrossz cse-cse-
lekedetlekedet ◆ válásválás 「Bacuicsino otoko」 „egyszer
elvált férfi”

bacubacu ◆ érdekszövetkezetérdekszövetkezet 「Szekijubacu-o
cukutta.」 „Olajipari érdekszövetkezetet alakítot-
tak.” ◆ klikkklikk ◇ kjódobacukjódobacu helyi klánhelyi klán
bacubokubacuboku ◆ favágásfavágás
bacubunbacubun ◆ utószóutószó
bacugun-nabacugun-na ◆ kiválókiváló
「Kanodzsonorórukjabecu-va bacugundeszu.」
„Kiváló a töltött káposztája.”

bacugun-nibacugun-ni ◆ kiemelkedőenkiemelkedően ◆ kiválóankiválóan
「Kanodzsonopiano-va bacugunni umai.」 „Kivá-
lóan zongorázik.”

bacugun-niumaibacugun-niumai ◆ kiválókiváló
bacugun-nobacugun-no ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Bacugunno tegi-
va」 „kiemelkedő ügyesség” ◆ kimagaslókimagasló 「Ba-
cugunno szeiszeki-o totta.」 „Kimagasló ered-
ményt ért el.” ◆ kiválókiváló 「Bacugunno hinsicu」
„kiváló minőség”

bacuicsinobacuicsino ◆ egyszeregyszer elváltelvált 「Bacuicsino
on-na」 „egyszer elvált nő”

bacu-obacu-o ukeruukeru ◆ büntetéstbüntetést kapkap ◆ megmeg leszlesz
büntetvebüntetve 「Han-nin-va bacu-o uketa.」 „A bű-
nöst megbüntették.”

bacu-obacu-o ukezuniukezuni ◆ büntetlenülbüntetlenül 「Bacu-o
ukezuni ihan-o minogasitemoratta.」 „Büntetle-
nül elengedték.”

bacutositebacutosite ◆ büntetésülbüntetésül 「Bacutosite udeta-
te fusze godzsuh-kai!」 „Büntetésül ötven fekvő-
támaszt kell csinálnod!”

bacutositekaszusigotobacutositekaszusigoto ◆ kényszermunkakényszermunka
bacsabacsatobacsabacsato ◆ pancsolvapancsolva 「Kodomo-va ba-
csabacsato mizu-o tataite aszondeita.」 „A gyerek
pancsolt.” ◆ tocsogvatocsogva 「Púruno mizu-o aside-
bacsabacsato hadzsiita.」 „A medencében tocsog-
va lépkedtem.”

bácsaruaidorubácsaruaidoru ◆ virtuális bálványvirtuális bálvány
bácsaruriaritíbácsaruriarití ◆ virtuális valóságvirtuális valóság

bacscsibaijóhóbacscsibaijóhó ◆ batch-tenyészetbatch-tenyészet
bacscsiribacscsiri ◆ klasszulklasszul 「Kamigata-o bacscsiri
kimetaikemen otoko」 „klasszul nyírt hajú, dögös
férfi” ◆ tökéletesentökéletesen 「Súnóbuszokumobacscsi-
ri kaikecusita.」 „Tökéletesen megoldottam a tá-
rolóhely hiányát.”

bacscsirinobacscsirino ◆ pöpecpöpec ◆ remekremek 「Kono sasin-
va bacscsirida.」 „Remek ez a fénykép.” ◆ töké-töké-
letesletes 「Kono jófuku-va bacscsirida.」 „Ez a ruha
tökéletes.”

bacserá-pátíbacserá-pátí ◆ legénybúcsúlegénybúcsú ◆ legénybú-legénybú-
csúztatócsúztató
bacsibacsi ◆ büntetésbüntetés 「Kore-va kamiszamakarano
bah-da.」 „Ez isten büntetése.” ◆ istenisten veréseverése
「Kareni bacsiga atatta.」 „Megverte az isten.”

bacsibacsi ◆ pengetőpengető 「Samiszennibacsi-o ateta.」
„Pengette a samiszent.”

bacsibacsi ◆ dobverődobverő 「Taikonibacsi-o ateta.」
„Dobverővel dobolt.”

bacsiataribacsiatari ◆ isten veréseisten verése
bacsiatarimebacsiatarime ◆ vigyen el az ördögvigyen el az ördög
bacsiatarinabacsiatarina ◆ istenkáromlóistenkáromló 「Bacsiatarina
kotoba-o haita.」 „Istenkáromló szavakat mon-
dott.” ◆ istenkísértőistenkísértő 「Tabe mono-o nokoszu-
nante bacsiatarideszu.」 „Istenkísértő dolog ételt
hagyni a tányérunkon.”

bacsibacsiiubacsibacsiiu ◆ pattogpattog 「Mizuni aburaga hait-
te, bacsibacsi itteiru.」 „Víz került az olajba, ezért
pattog.”

bacsibacsioto-obacsibacsioto-o taterutateru ◆ csattogcsattog 「Dan-
rode honoogababacsibacsi oto-o tatenagara hag-
esiku moeteiru.」 „A kályhában csattogva égett a
láng.”

bacsigaatarubacsigaataru ◆ megveri az istenmegveri az isten
bacsigainabacsigaina ◆ nemnem aa helyhezhelyhez illőillő 「Bacsigaina
jófuku-o kiteita.」 „Nem a helyhez illő ruhában
volt.” ◆ nemnem odavalóodavaló 「Bacsigainakoto-o itta.」
„Nem odavaló dolgot mondtam.”

bacsikanbacsikan ◆ VatikánVatikán
bacsikan-nobacsikan-no ◆ vatikánivatikáni
bacsikansikokubacsikansikoku ◆ VatikánvárosVatikánváros
bácsi-kisukun-kenbácsi-kisukun-ken ◆ Bács-Kiskun megyeBács-Kiskun megye
bacsiotobacsioto ◆ pengetéspengetés
bacsioto-o szoroetebacsioto-o szoroete ◆ összhangbanösszhangban
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baddotaimingubaddotaimingu ◆ rossz időzítésrossz időzítés
baddotaimingudebaddotaimingude ◆ rosszkorrosszkor 「Baddotai-
mingude kita.」 „Rosszkor jöttél.”

bádí-pattobádí-patto ◆ egybőlegyből lyukralyukra gurításgurítás 「Bádí-
patto-o sizumeta.」 „Sikerült egyből lyukra gurí-
tanom.”

badomintonbadominton ◆ tollaslabdatollaslabda
badominton-nohanebadominton-nohane ◆ tollaslabdatollaslabda
badominton-obadominton-o szuruszuru ◆ tollaslabdáziktollaslabdázik ◆ tol-tol-
lasoziklasozik 「Badominton-o sijó!」 „Tollasozzunk!”

badominton-rakettobadominton-raketto ◆ tollaslabdaütőtollaslabdaütő ◆

tollasütőtollasütő
bádo-víkubádo-víku ◆ madarak hetemadarak hete
bádovocscsábádovocscsá ◆ madárfigyelőmadárfigyelő
bádovocscsingubádovocscsingu ◆ madárfigyelésmadárfigyelés
badzsdzsibadzsdzsi ◆ jelvényjelvény 「Szeitónobadzsdzsi-o
cuketeita.」 „A párt jelvényét viselte.” ◆ kitűzőkitűző
◇ einenkinzokubadzsdzsieinenkinzokubadzsdzsi törzsgárdatörzsgárda jel-jel-
vényvény ◇ kinenbadzsdzsikinenbadzsdzsi emlékjelvényemlékjelvény
badzsettobadzsetto ◆ büdzsébüdzsé ◆ költségkeretköltségkeret
bádzsinsotóbádzsinsotó ◆ Virgin-szigetekVirgin-szigetek
badzsirikobadzsiriko ◆ bazsalikombazsalikom
badzsirubadzsiru ◆ bazsalikombazsalikom
badzsitófúbadzsitófú ◆ falrafalra hánythányt borsóborsó 「Nani-o it-
temo badzsitófúda.」 „Bármit is mondok, olyan,
mint a falra hányt borsó.”

badzsitófúdearubadzsitófúdearu ◆ süketsüket fülekrefülekre találtalál
「Hihanga acumattaga, badzsitófúdatta.」 „Süket
fülekre talált a kritika.”

badzsóbadzsó ◆ lóhátonlóháton ◇ badzsónobadzsóno lóhátonlóháton ülőülő
「Badzsóno hito」 „lóháton ülő ember”

bádzsonbádzson ◆ módosulatmódosulat ◆ változatváltozat 「Ainiku
varui hónobádzsonga tótta.」 „Sajnos a rossz vál-
tozatot fogadták el.” ◆ verzióverzió
badzsónobadzsóno ◆ lóhátonlóháton ülőülő 「Badzsóno hito」
„lóháton ülő ember” ◆ lovaslovas 「Badzsóno mu-
sa」 „lovas vitéz”

badzsucubadzsucu ◆ lovaglástechnikalovaglástechnika 「Badzsucuga
dzsózuna hito」 „jó lovaglástechnikájú ember” ◆

műlovaglásműlovaglás
badzsucukjógibadzsucukjógi ◆ műlovaglásműlovaglás
báfédosikenbáfédosiken ◆ Barfoed-próbaBarfoed-próba
baffábaffá ◆ bufferbuffer

bafunbafun ◆ lócitromlócitrom ◆ lószarlószar
bágenbágen ◆ alkalmialkalmi vételvétel 「Kono kucu-o bágende
katta.」 „Ez a cipő alkalmi vétel volt.” ◆ árle-árle-
szállításszállítás 「Kóto-o bágende katta.」 „Árleszál-
lításon vettem a kabátomat.” ◆ kiárusításkiárusítás
「Bágen-ni ikimasita.」 „Kiárusításra mentem.”

bágen-szérubágen-széru ◆ árleszállításárleszállítás ◆ kiárusításkiárusítás
baggubaggu ◆ táskatáska ◇ eabaggueabaggu légzsáklégzsák
「Eabaggu-va gimuzukerareteiru.」 „Kötelező a
légzsák.” ◇ ekobagguekobaggu bevásárlószatyorbevásárlószatyor ◇

kuracscsibaggukuracscsibaggu fülfül nélkülinélküli táskatáska ◇ sza-sza-
dorubaggudorubaggu nyeregtáskanyeregtáska ◇ soppingu-baggusoppingu-baggu
bevásárlószatyorbevásárlószatyor ◇ sorudábaggusorudábaggu válltás-válltás-
kaka 「Szubeteno soruigasorudábagguni haitte-
ita.」 „Az összes irat a válltáskában volt.” ◇

szurípingu-bagguszurípingu-baggu halózsákhalózsák ◇ daszutobag-daszutobag-
gugu porzsákporzsák 「Szódzsikinodaszutobaggu-o kó-
kansita.」 „Kicseréltem a porzsákot a porszívó-
ban.” ◇ tíbaggutíbaggu teafilterteafilter ◇ teszagebagguteszagebaggu
kézitáskakézitáska ◇ handobagguhandobaggu kézitáskakézitáska ◇ bo-bo-
szutonbagguszutonbaggu utazótáskautazótáska ◇ boszutonbag-boszutonbag-
gugu sporttáskasporttáska
baggucsámubaggucsámu ◆ táskadísztáskadísz
baggufogubaggufogu ◆ hátsó ködlámpahátsó ködlámpa
baggu-kuródzsábaggu-kuródzsá ◆ zacskózárózacskózáró
bagíbagí ◆ babakocsibabakocsi
bagubagu ◆ hámhám ◆ lószerszámlószerszám
bagu-obagu-o cukerucukeru ◆ felszerzámozfelszerzámoz 「Umani
bagu-o cuketa.」 „Felszerszámoztam a lovat.”

bagu-o cukerubagu-o cukeru ◆ befogbefog
bagupaipubagupaipu ◆ dudaduda 「Szukottorandodebagupa-
ipuno rodzsóenszó-o kiita.」 „Skóciában dudás
utcai zenét szerveztek.” ◆ skót dudaskót duda
baháíkjóbaháíkjó ◆ bahái hitbahái hit ◆ baháizmusbaháizmus
bahamakokubahamakoku ◆ Bahama-szigetekBahama-szigetek
bahamasotóbahamasotó ◆ Bahama-szigetekBahama-szigetek
baibai ◆ kétszereskétszeres 「Kjonenkatta e-o baino ne-
dande utta.」 „A múlt évben vett képet kétszeres
áron adtam el.” ◆ szerszer 「Vatasino nibaitosi-o
totteiru.」 „Kétszer olyan idős, mint én.” ◆ sze-sze-
resres 「Kono macsino dzsinkó-va dzsúbaini fue-
ta.」 „Ennek a városnak a népessége tízszeresére
nőtt.” ◆ szorszor 「Kono iega szanbaiókikunattemo-
mada csiiszai.」 „Ha háromszor ekkora lenne ez a
lakás, az is túl kicsi lenne.” ◆ szorosszoros 「Hacsi-va
nino nanbaideszuka?」 „Nyolc hányszorosa ket-
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tőnek?” ◆ szörösszörös 「Sasin-o gobaini kakudaisi-
ta.」 „Ötszörösre nagyítottam a képet.” ◇ dzsú-dzsú-
bainobaino tízszerestízszeres 「Katta kabu-o dzsúbaino ne-
dande utta.」 „A vett részvényt tízszeres áron ad-
tam el.” ◇ hjakubaiszuruhjakubaiszuru megszázszorozmegszázszoroz
「Ni-o hjakubaiszuruto nihjakuninaru.」 „Kettőt
megszázszorozva kétszázat kapunk.”

baibai ◆ biszexuálisbiszexuális ◆ viszlátviszlát ◇ sirobaisirobai rend-rend-
őrmotorőrmotor ◇ sirobaisirobai motorosmotoros rendőrrendőr 「Siroba-
iga oretacsino kuruma-o cuiszekisiteiru」 „Üldöz
minket egy motoros rendőr.”

baiarubaiaru ◆ fiolafiola
baiaszubaiaszu ◆ elfogultságelfogultság ◆ előfeszítőelőfeszítő fe-fe-
szültségszültség ◆ előfeszültségelőfeszültség ◆ ferdeferde szabásszabás ◆

rézsútos szabásrézsútos szabás
baiaszuronbaiaszuron ◆ biatlonbiatlon
baiaszu-tépubaiaszu-tépu ◆ ferdepántferdepánt
baibaibaibai ◆ adásvételadásvétel 「Csúkosano baibai-o site-
iru.」 „Használt kocsik adásvételével foglalkozik.”
◆ kereskedéskereskedés 「Kabusikino baibai-va súmacu-
va jaszumideszu.」 „A hétvégén szünetel a rész-
vények kereskedése.” ◇ itakubaibaiitakubaibai bizományibizományi
ügyletügylet ◇ ikkacubaibaiikkacubaibai nagynagy tételbentételben ke-ke-
reskedésreskedés ◇ sikiribaibaisikiribaibai közvetlenülközvetlenül aa bró-bró-
kerrelkerrel kereskedéskereskedés ◇ dzsinsinbaibaidzsinsinbaibai ember-ember-
kereskedelemkereskedelem ◇ puroguramubaibaipuroguramubaibai számí-számí-
tógépes kereskedéstógépes kereskedés
baibaidakabaibaidaka ◆ értékesítésekértékesítések nagyságanagysága ◆

forgalomforgalom ◇ kabusikibaibaidakakabusikibaibaidaka részvény-részvény-
forgalomforgalom
baibaikeijakubaibaikeijaku ◆ adásvételi szerződésadásvételi szerződés
baibaikenbaibaiken ◆ értékesítésiértékesítési jogjog ◇ szentaku-szentaku-
baibaikenbaibaiken opcióopció
baibaiszaszonbaibaiszaszon ◆ áruforgalmi veszteségáruforgalmi veszteség
baibaiszurubaibaiszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Meikkotobaibais-
ita.」 „Elbúcsúztam az unokahúgomtól.” ◆ elkö-elkö-
szönszön 「Muszumetobaibaisita.」 „Elköszöntem a
lányomtól.”

baibaiszurubaibaiszuru ◆ kereskedikkereskedik 「Kurumano
baibai-o siteiru.」 „Autókkal kereskedik.”

baibaiteszúrjóbaibaiteszúrjó ◆ közvetítői jutalékközvetítői jutalék
baibumódobaibumódo ◆ vibrációsvibrációs üzemmódüzemmód
「Keitaidenva-o baibumódoni kiri kaeta.」 „A te-
lefont vibrációs üzemmódba kapcsoltam.”

baibunbaibun ◆ íróiírói munkamunka 「Baibun-o gjótoszuru.」
„Írói munkát végez, hogy pénzt keressen.”

baiburésonbaiburéson ◆ vibrációvibráció ◆ vibrátóvibrátó
baiburétábaiburétá ◆ vibrátorvibrátor
baiburubaiburu ◆ bibliabiblia 「Kaisakeieinobaiburu」 „vál-
lalatvezetés bibliája”

baicsibaicsi ◆ táptalajtáptalaj
baidenbaiden ◆ árameladásárameladás
baidokubaidoku ◆ szifiliszszifilisz 「Kare-va baidokunikakat-
ta.」 „Szifiliszes lett.” ◆ vérbajvérbaj 「Rótorekku-va
baidokude nakunarimasita.」 „Lautrec vérbajban
meghalt.” ◇ szentenbaidokuszentenbaidoku veleszületettveleszületett
szifiliszszifilisz ◇ nóbaidokunóbaidoku agyszifiliszagyszifilisz
baienbaien ◆ szilváskertszilváskert
baienbaien ◆ kormos füstkormos füst ◆ korom és füstkorom és füst
baien-nijogorerubaien-nijogoreru ◆ bekormozódikbekormozódik
baierunbaierun ◆ bajorbajor
baigakubaigaku ◆ dupladupla összegösszeg 「Hosii mononara
baigakudemo harau.」 „Ha szükségem van vala-
mire, dupla összeget is kifizetek.”

baihinbaihin ◆ eladóeladó dologdolog 「Kore-va baihindeszu-
ka?」 „Ez eladó?” ◆ eladóeladó holmiholmi ◇ baihinto-baihinto-
sitedaszusitedaszu árubaáruba bocsátbocsát 「Dzsibunde cukut-
ta oszara-o baihintosite dasita.」 „Áruba bocsá-
tottam az általam készített tálat.”

baihintositedaszubaihintositedaszu ◆ árubaáruba bocsátbocsát 「Dzsi-
bunde cukutta oszara-o baihintosite dasita.」
„Áruba bocsátottam az általam készített tálat.”

baijábaijá ◆ vevővevő
baijáhóbaijáhó ◆ Bayer-eljárásBayer-eljárás
baijakubaijaku ◆ odaígérésodaígérés
baijakubaijaku ◆ patikaipatikai gyógyszergyógyszer 「Csottosita ka-
zenara baijakude naoszeru.」 „Az egyszerű meg-
fázás patikai gyógyszerrel gyógyítható.”

baijakusóbaijakusó ◆ gyógyszerészgyógyszerész
baijakutenbaijakuten ◆ gyógyszertárgyógyszertár
baijakuzumidearubaijakuzumidearu ◆ elel vanvan advaadva 「Kono
kuruma-va baijakuzumida.」 „Ez a kocsi már el
van adva.”

baijaszubaijaszu ◆ ferdeferde szabásszabás ◆ rézsútosrézsútos sza-sza-
básbás
baijóbaijó ◆ fejlesztésfejlesztés 「Mondaikaikecu nórjoku-
no baijó」 „problémamegoldó képesség fejleszté-
se” ◆ inkubációinkubáció ◆ kultúrakultúra ◆ tenyészettenyészet ◆

tenyésztéstenyésztés 「Szaikinno baijó」 „baktériumte-
nyésztés” ◆ termesztéstermesztés ◇ kendakubaijókendakubaijó
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szuszpenziósszuszpenziós tenyészettenyészet ◇ szaibóbaijószaibóbaijó
sejttenyészetsejttenyészet ◇ szaibóbaijószaibóbaijó sejtkultúrasejtkultúra
◇ dzsunszuibaijódzsunszuibaijó tisztatiszta tenyészettenyészet ◇ szo-szo-
sikibaijósikibaijó szövettenyészetszövettenyészet ◇ szosikibaijószosikibaijó
szövetkultúraszövetkultúra ◇ tanszóbaijótanszóbaijó monolayermonolayer
tenyészettenyészet ◇ fujúbaijófujúbaijó szuszpenziósszuszpenziós te-te-
nyészetnyészet ◇ renzokubaijórenzokubaijó folyamatosfolyamatos tenyé-tenyé-
szetszet
baijódobaijódo ◆ komposztkomposzt ◆ táptalajtáptalaj ◆ virágföldvirágföld

baijóekibaijóeki ◆ tápoldattápoldat
baijóhóbaijóhó ◆ tenyésztésitenyésztési módszermódszer ◇ bacscsi-bacscsi-
baijóhóbaijóhó batch-tenyészetbatch-tenyészet
baijókibaijóki ◆ tápközegtápközeg 「Biszeibucubaijóki」
„mikroorganizmus tápközege”

baijószurubaijószuru ◆ fejlesztfejleszt 「Dzsicurjoku-o baijó-
szuru.」 „Készséget fejleszt.” ◆ nevelnevel 「Hana-
o baijószuru.」 „Virágokat nevel.” ◆ tenyészttenyészt
「Szaibó-o baijószuru」 „Sejteket tenyészt.” ◆

termeszttermeszt 「Sokubucu-o baijószuru.」 „Növé-
nyeket termeszt.”

baikabaika ◆ megduplázódásmegduplázódás ◆ megsokszorozó-megsokszorozó-
dásdás ◆ növekedésnövekedés
baikabaika ◆ vételárvételár 「Sóhin-o baikano icsivarima-
side tenbaisita.」 „Az árut a vételárnál tíz száza-
lékkal drágábban adtam tovább.”

baikabaika ◆ eladásieladási árár 「Sóhin-o baikano icsivari-
bikide kónjúsita.」 „Az árut az eladási ár tíz szá-
zalékos engedményével vettem.”

baikaibaikai ◆ közvetítésközvetítés 「Kono hana-va kazeno
baikainijotte dzsufunszuru.」 „Ez a virág a szél
közvetítésével porzódik be.” ◆ terjesztésterjesztés
「Mararia-va kano baikainijotteni kanszenszu-
ru.」 „A maláriát moszkitók terjesztik.” ◇ bai-bai-
kaitositekaitosite révénrévén 「Szekai-va intánetto-o baikai-
tosite cunagatteiru.」 „A világ az internet révén
összeköttetésben van.” ◇ fudószanbaikaifudószanbaikai in-in-
gatlanközvetítésgatlanközvetítés
baikaibucubaikaibucu ◆ közvetítő eszközközvetítő eszköz
baikaigjósabaikaigjósa ◆ közvetítőközvetítő ◇ fudószanbai-fudószanbai-
kaigjósakaigjósa ingatlanközvetítőingatlanközvetítő
baikaihenszúbaikaihenszú ◆ paraméterparaméter ◆ segédváltozósegédváltozó

baikaikeijakubaikaikeijaku ◆ közvetítőiközvetítői szerződésszerződés
「Fudószanbaikaikeijaku」 „ingatlanközvetítői
szerződés”

baikaisabaikaisa ◆ közvetítőközvetítő

baikaiszurubaikaiszuru ◆ hordozhordoz 「Ka-va mararia-o bai-
kaiszuru.」 „A moszkitó maláriát hordoz.” ◆ köz-köz-
vetítvetít 「Kono szosiki-va kodzsinto kokkatono
aida-o baikaiszuru.」 „Ez a szervezet az egyén és
az állam között közvetít.” ◆ terjesztterjeszt
「Dobunezumi-va bjóki-o baikaiszuru.」 „A pat-
kányok betegségeket terjesztenek.”

baikaitositebaikaitosite ◆ révénrévén 「Szekai-va intánetto-o
baikaitosite cunagatteiru.」 „A világ az internet
révén összeköttetésben van.”

baikaszurubaikaszuru ◆ megduplázódikmegduplázódik 「Macsino
dzsinkó-va baikasita.」 „A város népessége meg-
duplázódott.” ◆ megsokszorozódikmegsokszorozódik 「Kókinno
kóka-va baikasita.」 „Megsokszorozódott a bak-
térium elleni védelem hatásfoka.” ◆ növekediknövekedik
「Hibifuan-va baikasiteitta.」 „Napról napra nö-
vekedett az aggodalmam.”

baikinbaikin ◆ bacilusbacilus ◆ baktériumbaktérium 「Nodoni-va bai
kingacukijaszui.」 „A torkunkon könnyen megte-
lepszenek a baktériumok.”

baikingahairubaikingahairu ◆ baktériumbaktérium kerülkerül 「Karada-
nibai kinga haitta.」 „Baktérium került a szerve-
zetébe.” ◆ elfertőződikelfertőződik 「Kizugucsinibai kinga
haitta.」 „A seb elfertőződött.”

baikingubaikingu ◆ svédasztalsvédasztal ◆ vikingviking
baikjakubaikjaku ◆ eladáseladás 「Kónjúto baikjaku」 „vétel
és eladás” ◆ értékesítésértékesítés
baikjakudaikinbaikjakudaikin ◆ eladásbóleladásból származószármazó be-be-
vételvétel
baikjakuekibaikjakueki ◆ eladásból származó haszoneladásból származó haszon
baikjakuninbaikjakunin ◆ eladóeladó
baikjakuszonbaikjakuszon ◆ eladási veszteségeladási veszteség
baikjakuszurubaikjakuszuru ◆ eladelad 「Ie-o baikjakusita.」
„Eladta a lakását.”

baikjakuzumibaikjakuzumi ◆ eladvaeladva
baikjúbaikjú ◆ hatványozottsághatványozottság
baikjúnobaikjúno ◆ fokozottfokozott ◆ hatványozotthatványozott 「Ba-
ikjúno dorjoku-o szuru.」 „Hatványozott erőfe-
szítést tesz.” ◆ növekvőnövekvő 「Kongotomo baikjúno
gosien-o tamarimaszujó onegai mósi agemaszu.」
„A továbbiakban is növekvő támogatását remél-
jük.”

baikokubaikoku ◆ hazaáruláshazaárulás
baikokudobaikokudo ◆ árulóáruló ◆ hazaárulóhazaáruló
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baikokutekinabaikokutekina ◆ hazaárulóhazaáruló 「Baikokutekina
kói」 „hazaáruló cselekedet”

baikokuzaibaikokuzai ◆ hazaárulás bűntettehazaárulás bűntette
baikorodzsíbaikorodzsí ◆ kerékpárhasználattalkerékpárhasználattal tör-tör-
ténő környezetvédelemténő környezetvédelem
baikubaiku ◆ motormotor ◆ motorbiciklimotorbicikli ◆ motorke-motorke-
rékpárrékpár ◇ fittoneszu-baikufittoneszu-baiku szobabicikliszobabicikli ◇

maunten-baikumaunten-baiku hegyikerékpárhegyikerékpár
baikudzsikobaikudzsiko ◆ motorbalesetmotorbaleset
baikukjószóbaikukjószó ◆ motorversenymotorverseny
baikunodzsikobaikunodzsiko ◆ motorbalesetmotorbaleset
baikunóntensubaikunóntensu ◆ motorosmotoros
baikunoribaikunori ◆ motorozásmotorozás
baikutaibaikutai ◆ motoros egységmotoros egység
baimeibaimei ◆ önreklámozásönreklámozás 「Dzsizenkonszáto-o
baimeinotameni rijósita.」 „Önreklámozásra
használta a jótékonysági koncertet.”

baimeikabaimeika ◆ nyilvánosságotnyilvánosságot hajhászóhajhászó ◆ ön-ön-
reklámozóreklámozó
baimeikóibaimeikói ◆ nyilvánosságnyilvánosság hajhászásahajhászása ◆ ön-ön-
reklámozó tevékenységreklámozó tevékenység
baimetarubaimetaru ◆ bimetálbimetál ◆ ikerfémikerfém
baimetaru-szuicscsibaimetaru-szuicscsi ◆ bimetál kapcsolóbimetál kapcsoló
baindábaindá ◆ iratgyűjtőiratgyűjtő
baininbainin ◆ dílerdíler ◆ neppernepper
baininarubaininaru ◆ megduplázódikmegduplázódik 「Kono szúdzsú-
nende dzsinkó-va baininatta.」 „Az elmúlt né-
hány évtizedben a lakosság megduplázódott.” ◆

mégmég egyszeregyszer annyiannyi leszlesz ◆ megkétszerező-megkétszerező-
dikdik
bainiszurubainiszuru ◆ megduplázmegdupláz 「Kabude okane-o
bainisita.」 „Megdupláztam a részvényeken a
pénzemet.” ◆ megkétszerezmegkétszerez
baioaszszeibaioaszszei ◆ biológiai kimutatásbiológiai kimutatás
baiodízerubaiodízeru ◆ biodízelbiodízel
baioetanórubaioetanóru ◆ bioetanolbioetanol
baiofídobakkubaiofídobakku ◆ biológiai visszacsatolásbiológiai visszacsatolás
baiogaszubaiogaszu ◆ biogázbiogáz
baiogurafíbaiogurafí ◆ biográfiabiográfia ◆ életleiráséletleirás
baiókiibaiókii ◆ akkoraakkora 「Konobetto-va ucsino sinsi-
cujori nibaiókii.」 „Kétszer akkora ez az ágy, mint
a hálószobánk.”

baiomákábaiomáká ◆ biológiai jelzőbiológiai jelző ◆ biomarkerbiomarker

baiomaszubaiomaszu ◆ biomasszabiomassza
baiómubaiómu ◆ biombiom
baionbaion ◆ felhangfelhang ◆ felharmonikusfelharmonikus
baionenrjóbaionenrjó ◆ biológiaibiológiai üzemanyagüzemanyag ◆ bio-bio-
üzemanyagüzemanyag
baioporimábaioporimá ◆ biopolimerbiopolimer
baiopusíbaiopusí ◆ biopsziabiopszia
baiorettobaioretto ◆ ibolyaibolya ◆ ibolyaszínibolyaszín
baioriakutábaioriakutá ◆ bioreaktorbioreaktor
baiorinbaiorin ◆ hegedűhegedű ◇ daiicsibaiorindaiicsibaiorin elsőhe-elsőhe-
gedűgedű ◇ dainibaiorindainibaiorin másodhegedűmásodhegedű
baiorindeenszószurubaiorindeenszószuru ◆ elhegedülelhegedül
「Ongakuka-va aru kjoku-o baiorinde enszósi-
ta.」 „A művész elhegedült egy zeneszámot.”

baiorin-enszóbaiorin-enszó ◆ hegedűjátékhegedűjáték 「Kanodzson-
obaiorin enszóga kikitai!」 „Hallani szeretném a
hegedűjátékát!”

baioriniszutobaioriniszuto ◆ hegedűművészhegedűművész ◆ hegedűshegedűs
baiorinkjószókjokubaiorinkjószókjoku ◆ hegedűversenyhegedűverseny
baiorin-koncserutobaiorin-koncseruto ◆ hegedűversenyhegedűverseny
baiorin-nojumibaiorin-nojumi ◆ hegedűvonóhegedűvonó
baiorin-obaiorin-o hikuhiku ◆ hegedülhegedül
「Icsinicsidzsúbaiorin-o hiita.」 „Egész nap hege-
dültem.”

baiorin-szonatabaiorin-szonata ◆ hegedűszonátahegedűszonáta
baiorinszósabaiorinszósa ◆ hegedűművészhegedűművész ◆ hegedűshegedűs
baioriszutikkubaioriszutikku ◆ biolisztikabiolisztika
baiorizumubaiorizumu ◆ bioritmusbioritmus
baioszenszábaioszenszá ◆ bioszenzorbioszenzor
baiotaipubaiotaipu ◆ biotípusbiotípus
baio-tekunorodzsíbaio-tekunorodzsí ◆ biotechnológiabiotechnológia
baipaszubaipaszu ◆ kerülőútkerülőút ◆ kikerüléskikerülés ◆ kitérőútkitérőút
◆ mellékútmellékút ◆ terelőútterelőút
baipaszusudzsucubaipaszusudzsucu ◆ bypassműtétbypassműtét ◆ koszo-koszo-
rúérműtétrúérműtét
baipaszuszurubaipaszuszuru ◆ kikerülkikerül 「Sudzsucude kan-
dómjakuni kekkan-o baipaszusita.」 „A műtéttel
kikerülték a koszorúeret.”

baipórá-torandzsiszutábaipórá-torandzsiszutá ◆ bipolárisbipoláris tran-tran-
zisztorzisztor
baiporimábaiporimá ◆ bipolimerbipolimer
baipuréjábaipuréjá ◆ mellékszereplőmellékszereplő
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bairicubairicu ◆ nagyításnagyítás mértékemértéke 「Bairicudzsú-
baino szógankjó」 „tízszeres nagyítású látcső” ◆

túljelentkezéstúljelentkezés 「Kono daigaku-va bairicuga
takai.」 „Erre az egyetemre nagy a túljelentkezés.”
◇ kóbairicunokóbairicuno nagynagy nagyításúnagyítású 「Kóbairicuno
kenbikjó」 „nagy nagyítású mikroszkóp” ◇ kóba-kóba-
iricunoiricuno nagynagy átfogásúátfogású 「Kóbairicunozúmu」
„nagy átfogású zoom” ◇ zúmubairicuzúmubairicu zoomát-zoomát-
fogásfogás
bairinbairin ◆ szilvaligetszilvaliget
bairingarubairingaru ◆ kétkét nyelvennyelven beszélésbeszélés 「Ba-
iringaruno hito」 „két nyelven beszélő ember” ◆

kétnyelvűkétnyelvű 「Konoterebi-va bairingaru hószóni
taiósiteimaszu.」 „Ez a televízió veszi a kétnyelvű
adást.”

bairingarukjóikubairingarukjóiku ◆ kétnyelvű oktatáskétnyelvű oktatás
baisakubaisaku ◆ házasságközvetítésházasságközvetítés ◆ közve-közve-
títéstítés 「Szuzukiszan-no baisakude kekkonsita.」
„Szuzuki úr közvetítésével esküdtek meg.”

baisakuninbaisakunin ◆ házasságközvetítőházasságközvetítő
baisaku-obaisaku-o szuruszuru ◆ közvetítközvetít 「Karerano kon-
gino baisaku-o sita.」 „Én közvetítettem kettejük
házasságát.”

baisicubaisicu ◆ közegközeg 「Sinkúde-va oto-o cutaeru
baisicuganai.」 „A légüres térben nincs hangköz-
vetítő közeg.”

baisinbaisin ◆ esküdtszékesküdtszék 「Baisin-va
júzaihankecu-o sita.」 „Az esküdtszék kimondta,
hogy bűnös.”

baisincsóbaisincsó ◆ esküdtszékesküdtszék elnökeelnöke ◇ fukuba-fukuba-
isincsóisincsó esküdtszék alelnökeesküdtszék alelnöke
baisin-inbaisin-in ◆ esküdtesküdt ◆ esküdtszékesküdtszék
baisin-inszekibaisin-inszeki ◆ esküdtek padjaesküdtek padja
baisinszaibanbaisinszaiban ◆ esküdtszéki tárgyalásesküdtszéki tárgyalás
baisinszeidobaisinszeido ◆ esküdtszéki rendszeresküdtszéki rendszer
baisóbaisó ◆ jóvátételjóvátétel ◆ kárpótláskárpótlás ◆ kártala-kártala-
nításnítás ◆ megtérítésmegtérítés ◇ kinszenbaisókinszenbaisó anya-anya-
gigi kártalanításkártalanítás ◇ kokkabaisókokkabaisó államiállami kár-kár-
pótláspótlás ◇ szengobaisószengobaisó hadisarchadisarc ◇ szendzsi-szendzsi-
baisóbaisó háborúsháborús kártalanításkártalanítás ◇ szenszóba-szenszóba-
isóisó hadisarchadisarc ◇ szenszóbaisószenszóbaisó háborúsháborús jó-jó-
vátételvátétel ◇ szongaibaisószongaibaisó kártérítéskártérítés
「Szongaibaisó-o motomeru.」 „Kártérítést köve-
tel.”

baisókinbaisókin ◆ hadisarchadisarc 「Haiszensita kuni-va
baisókin-o siharatta.」 „A vesztes ország hadisar-

cot fizetett.” ◆ kártalanításikártalanítási összegösszeg ◆ kárté-kárté-
rítésrítés 「Baisókin-o fumi taosita.」 „Nem fizette
ki a kártérítést.”

baisókjóteibaisókjótei ◆ jóvátételi egyezményjóvátételi egyezmény
baisósabaisósa ◆ kártalanítókártalanító
baisószekininbaisószekinin ◆ kártérítésikártérítési felelősségfelelősség
「Baisószekininhoken」 „kártérítési felelősség-
biztosítás” ◆ kártérítésikártérítési kötelezettségkötelezettség
「Kare-va szono otokoni taisite baisószekininga-
aru.」 „Kártérítési kötelezettsége van a férfivel
szemben.”

baisószurubaisószuru ◆ jóváteszjóvátesz 「Higai-o baisósita.」
„Jóvátettem a kárt.” ◆ megtérítmegtérít 「Hokengaisa-
va szongai-o baisósita.」 „A biztosítótársaság
megtérítette a kárt.”

baisúbaisú ◆ felvásárlásfelvásárlás 「Kaisano baisú」 „cég
felvásárlása” ◆ lepénzeléslepénzelés 「Sinszainno bai-
sú」 „elbíráló lepénzelése” ◆ megvesztegetésmegvesztegetés
「Kómuinno baisú」 „hivatalnok megvesztegeté-
se”

baisunbaisun ◆ prostitúcióprostitúció
baisunbósihóbaisunbósihó ◆ prostitúcióellenesprostitúcióellenes törvénytörvény

baisunfubaisunfu ◆ kurvakurva ◆ prostituáltprostituált ◆ szajhaszajha ◆

utcalányutcalány
baisunfutoaszobubaisunfutoaszobu ◆ kurvázikkurvázik
baisungaibaisungai ◆ piros lámpás negyedpiros lámpás negyed
baisun-jadobaisun-jado ◆ bordélyházbordélyház
baisunszosikibaisunszosiki ◆ prostituáltakatprostituáltakat futtatófuttató
szervezetszervezet
baisunszurubaisunszuru ◆ kurválkodikkurválkodik 「Kanodzso-va
baisunsite okane-o kaszeida.」 „Kurválkodva ke-
reste a pénzt.” ◆ prostitúciótprostitúciót folytatfolytat ◆ sze-sze-
xuálisxuális szolgáltatástszolgáltatást nyújtnyújt 「Kanodzso-va
baisunsita otoko-o honkide aisitesimatta.」 „Ko-
molyan beleszeretett a férfibe, akinek szexuális
szolgáltatást nyújtott.”

baisúszurubaisúszuru ◆ felvásárolfelvásárol 「Amerikano tó-
siginkóno icsibuga nihonno sókengaisani baisú-
szareta.」 „Egy japán brókercég felvásárolta Ame-
rika egyik befektetési bankját.” ◆ kivásárolkivásárol
「Kareno kaisa-va raibaru kaisani baisúszaretesi-
matta.」 „A vállalatát kivásárolta egy másik cég.”
◆ megvesztegetmegveszteget 「Sacsó-va baisúszareta.」
„Megvesztegették az igazgatót.”

baiszekibaiszeki ◆ részvételrészvétel
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baiszekihandzsibaiszekihandzsi ◆ albíróalbíró ◆ szavazóbírószavazóbíró
baiszekiszurubaiszekiszuru ◆ résztrészt veszvesz 「Enkaini baisze-
kisita.」 „Részt vett a banketten.”

baiszekusarubaiszekusaru ◆ biszexuálisbiszexuális
baiszekusuarubaiszekusuaru ◆ biszexuálisbiszexuális
baiszenbaiszen ◆ pörköléspörkölés
baiszenkibaiszenki ◆ pörkölőgéppörkölőgép
baiszenszurubaiszenszuru ◆ pörkölpörköl 「Kóhí mame-o bai-
szensita.」 „Kávét pörkölt.”

baiszonbaiszon ◆ bölénybölény ◇ amerikabaiszonamerikabaiszon ameri-ameri-
kaikai bölénybölény ◇ karupatiabaiszonkarupatiabaiszon kárpátikárpáti bö-bö-
lénylény ◇ szuteppubaiszonszuteppubaiszon sztyeppeisztyeppei bölénybölény
◇ mukasibaiszonmukasibaiszon amerikaiamerikai ősbölényősbölény ◇ jó-jó-
roppabaiszonroppabaiszon európai bölényeurópai bölény
baiszubaiszu ◆ satusatu
baiszúbaiszú ◆ többszöröstöbbszörös 「Dzsúni-va szanno bai-
szúdeszu.」 „A 12 a 3 többszöröse.” ◇ kóbaiszúkóbaiszú
közös többszörösközös többszörös
baiszurubaiszuru ◆ megduplázmegdupláz ◆ megsokszorozmegsokszoroz
「Izenni baisite dorjokusita.」 „Megsokszorozta
az erőfeszítését.” ◇ kjúnibaisitekjúnibaisite sokszorozot-sokszorozot-
tantan 「Kongotomo kjúni baisite iszszóno
gokacujaku-o oinorisimaszu.」 „Kívánom, hogy a
továbbiakban is sokszorozott erővel tevékenyked-
jék!”

baiszútaibaiszútai ◆ poliploidpoliploid ◇ szeibaiszútaiszeibaiszútai eup-eup-
loidloid
baitabaita ◆ kurvakurva ◆ ribancribanc ◆ ringyóringyó ◆ szajhaszajha
baitaibaitai ◆ hordozóhordozó 「Kiokubaitai」 „adathordo-
zó” ◆ közegközeg ◆ közvetítőközvetítő 「Necudentacuba-
itai」 „hőközvetítő” ◆ médiamédia ◆ médiummédium ◇ aki-aki-
baitaibaitai üresüres hordozóhordozó ◇ kirokubaitaikirokubaitai adat-adat-
hordozóhordozó ◇ kókokubaitaikókokubaitai reklámmédiareklámmédia ◇

csóbaitaicsóbaitai hipermédiahipermédia ◇ détabaitaidétabaitai adat-adat-
hordozóhordozó ◇ densibaitaidensibaitai digitálisdigitális hordozóhordozó ◇

bucuritekibaitaibucuritekibaitai fizikai hordozófizikai hordozó
baitaritíbaitarití ◆ életerőéleterő
baitenbaiten ◆ büfébüfé 「Gakkóno
baitendeszandoicscsi-o katta.」 „Vettem egy
szendvicset az iskola büféjében.” ◆ elárusító-elárusító-
helyhely ◆ kantinkantin 「Heisi-va kicsinai
baitendedzsúszu-o katta.」 „A katona a kantinban
vett egy üdítőt.” ◆ trafiktrafik 「Baitende sinbun-o
katta.」 „Vettem egy újságot a trafikban.”

baitobaito ◆ alkalmialkalmi munkamunka ◆ bytebyte ◆ eszterga-eszterga-
késkés ◇ arakezuribaitoarakezuribaito nagyolónagyoló esztergakésesztergakés

◇ katahabaitokatahabaito oldalélűoldalélű esztergakésesztergakés ◇ gi-gi-
gabaitogabaito gigabytegigabyte ◇ kirobaitokirobaito kilobytekilobyte ◇

siagebaitosiagebaito simítósimító esztergakésesztergakés ◇ terabai-terabai-
toto terabyteterabyte ◇ megabaitomegabaito megabytemegabyte
baiubaiu ◆ csapadékoscsapadékos évszakévszak esőjeesője ◆ esősesős
időszakidőszak
baiuzenszenbaiuzenszen ◆ csapadékoscsapadékos évszakévszak eső-eső-
frontjafrontja
baizóbaizó ◆ megduplázódásmegduplázódás ◆ sokszorozódássokszorozódás
baizószaszerubaizószaszeru ◆ megsokszorozmegsokszoroz 「Zaiszan-
o baizószaszeta.」 „Megsokszorozta a vagyonát.”
◆ sokszorozsokszoroz 「Intánetto hanbaide uri age-o ba-
izószaszeta.」 „Internetes eladással sokszoroztam
a bevételt.”

baizószurubaizószuru ◆ megduplázódikmegduplázódik 「Atarasii ka-
isade kjúrjó-va baizósita.」 „Az új munkahelye-
men megduplázódott a fizetésem.”

bajonettobajonetto ◆ bajonettbajonett
bajonettosikidenkjúbajonettosikidenkjú ◆ bajonettzárasbajonettzáras izzóizzó

bajonettosikirenzufúdobajonettosikirenzufúdo ◆ bajonettzárasbajonettzáras
napellenzőnapellenző
bakabaka ❶ ostobaostoba 「Kimi-va bakadane!」 „Hogy
te milyen ostoba vagy!” ❷ ostobaságostobaság 「Baka-
o iuna!」 „Ne beszélj ostobaságot!” ◆ baromibaromi
「Kono tonkacu-va bakaókii.」 „Ez a rántott sze-
let baromi nagy.” ◆ bolondbolond 「Curibaka」 „hor-
gászatért bolonduló ember” ◆ böhömböhöm 「Kono
kuruma-va bakaókii.」 „Böhöm nagy ez a kocsi.”
◆ butabuta 「Antíkuno kabin-o szutetesimattanante
bakadane.」 „Jaj, de buta vagyok, hogy kidobtam
az antik vázát.” ◆ csacsicsacsi 「Anatanobaka!」
„Csacsi vagy!” ◆ gyagyagyagya ◆ hihetetlenülhihetetlenül 「Ba-
katakai nedan」 „hihetetlenül magas ár” ◆ hülyehülye
◆ hülyeséghülyeség 「Bakani kiku kuszuri-va nai.」
„Hülyeség ellen nincs orvosság.” ◆ lekicsinyléslekicsinylés
「Maszukomino eikjó-va bakani dekinai.」 „Nem
szabad lekicsinyelni a közmédia hatását.” ◆ meg-meg-
szállottszállott 「Szakká baka」 „A foci megszállottja.”
◆ nevetségesennevetségesen 「Kono kjúrjó-va bakaja-
szui.」 „Ez a fizetés nevetségesen kevés.” ◆ or-or-
bitálisanbitálisan 「Kono fudószan-va bakatakai.」 „En-
nek az ingatlannak orbitálisan magas ára van.”
◆ pupákpupák ◆ túlzottantúlzottan 「Bakateineina hito」
„túlzottan udvarias ember” ◇ sigacubakasigacubaka bo-bo-
londoklondok napjanapja ◇ sigacubakasigacubaka áprilisáprilis bolond-bolond-
jaja ◇ szenmonbakaszenmonbaka szakbarbárszakbarbár ◇ szokonu-szokonu-
kenobakakenobaka hatökörhatökör ◇ bakaninaranaibakaninaranai nemnem el-el-
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hanyagolhatóhanyagolható 「Zeikinno futan-va bakaninara-
nai.」 „Az adóteher nem elhanyagolható.” ◇ ba-ba-
kanoóguikanoógui csakcsak azaz evésenevésen járjár azaz eszeesze ◇

bakanohitocuoboebakanohitocuoboe akiaki kevesetkeveset tud,tud, mindigmindig
aztazt szajkózzaszajkózza ◇ baka-obaka-o mirumiru bolondbolond leszlesz
「Anata-o sindzsite-va baka-o miru.」 „Bolond
leszek hinni neked.” ◇ baka-obaka-o mirumiru kárkár
「Anata-o taszukete baka-o mita.」 „Kár volt se-
gítenem rajtad!”

bakaaszobibakaaszobi ◆ dáridódáridó
bakaataribakaatari ◆ bombasikerbombasiker
bakabajasibakabajasi ◆ fesztiválzenefesztiválzene
bakabakasiibakabakasii ◆ bődületesbődületes 「Bakabakasii omo-
icsigai」 „bődületes félreértés” ◆ komikuskomikus ◆ ne-ne-
vetségesvetséges 「Bakabakasii rijúde kaisa-o jamete-
simatta.」 „Nevetséges okból hagyta ott a vállala-
tot.” ◆ röhejesröhejes ◆ sületlensületlen 「Bakabakasii ha-
nasi」 „sületlen beszéd” ◆ viccesvicces 「Kodzsiki-
kara okane-o karitainantebakabakasii.」 „Hát ez
vicces, hogy pont a koldustól akar kölcsön kérni.”

bakabanasibakabanasi ◆ csacsogáscsacsogás ◆ ostoba beszédostoba beszéd
bakadzsikarabakadzsikara ◆ roppant nagy erőroppant nagy erő
bakagaibakagai ◆ bakagaibakagai
bakagerubakageru ◆ hülyének látszikhülyének látszik
bakagetabakageta ◆ esztelenesztelen 「Kingjonidzsamu-o
eszatosite ataeruno-va bakageta kangaedesita.」
„Esztelen ötlet volt lekvárral megetetni az arany-
halat.” ◆ nevetségesnevetséges
bakagetahanasibakagetahanasi ◆ baromságbaromság ◆ bolondbolond tör-tör-
ténetténet
bakageteirubakageteiru ◆ blődblőd 「Konoterebi bangumi-va
bakageteiru!」 „Ez a műsör blőd.”

bakaguibakagui ◆ lakmározáslakmározás
bakaivanaidebakaivanaide ◆ hogyisnehogyisne 「『Airon-no szoko-
o szavatte!』『 Bakaivanaide, jakedosicsau!』」
„–Fogd meg a vasaló talpát! –Hogyisne! Aztán
majd jól megégetem magam!”

bakajaróbakajaró ◆ bassza megbassza meg ◆ idiótaidióta
bakajaszuibakajaszui ◆ piszokpiszok olcsóolcsó 「Bakajaszui ne-
dan」 „piszok olcsó ár”

bakakamane-obakakamane-o szuruszuru ◆ butáskodikbutáskodik
「Bakakamane-va josze.」 „Ne butáskodj!”

bakakubakaku ◆ lóbőrlóbőr
bakamacutakebakamacutake ◆ bakamacu pereszkebakamacu pereszke

bakamonobakamono ◆ idiótaidióta ◆ ostobaostoba emberember ◆ ökörökör
「Anata-va bakamonodane.」 „Jaj, de ökör vagy!”
◇ óbakamonoóbakamono nagy marhanagy marha
bakanabakana ◆ bárgyúbárgyú 「Bakana kao-o site ucuroni
szoto-o nagameteiru.」 „Bárgyú arccal bámul a
kinti semmibe.” ◆ butabuta 「Bakana sicumon」
„buta kérdés” ◆ fejrefejre esettesett 「Bakana hito」
„fejre esett idióta” ◆ hülyehülye 「Bakana hito」 „hü-
lye” ◆ oktalanoktalan 「Bakana sicumondatta.」 „Ok-
talan kérdés volt.” ◆ ostobaostoba 「Bakana kao-o si-
ta.」 „Ostoba arcot vágott.” ◇ óbakanaóbakana orbitá-orbitá-
lisanlisan hülyehülye 「Óbakana muszuko」 „orbitálisan
hülye gyerek”

bakanakangaebakanakangae ◆ esztelenségesztelenség
bakanakóibakanakói ◆ rosszrossz húzáshúzás 「Acui aburani
mizu-o kakerunante bakana kóidatta.」 „Rossz
húzás volt vizet önteni a forró olajra.”

bakanakotobakanakoto ◆ ostobaságostobaság 「Bakanakoto-o si-
ta.」 „Ostobaságot csináltam.” ◆ szamárságszamárság
「Bakanakoto-o iuna.」 „Ne beszélj szamárságo-
kat!”

bakanakoto-obakanakoto-o iuiu ◆ butáskodikbutáskodik
「Bakanakoto-o ivanaide!」 „Ne butáskodj!”

bakanasippaibakanasippai ◆ öregöreg hibahiba 「Kádono urani
ansóbangó-o kaitokunante, bakana sippaide-
szu.」 „Öreg hiba volt ráírni a kártya hátoldalára
a PIN-kódot.”

bakanibakani ◆ elképesztőenelképesztően 「Harunanoni kjóha
bakani szamuine.」 „A tavasz ellenére ma elké-
pesztően hideg van.”

bakaninaranaibakaninaranai ◆ nemnem elhanyagolhatóelhanyagolható 「Zei-
kinno futan-va bakaninaranai.」 „Az adóteher
nem elhanyagolható.”

bakaninarubakaninaru ◆ elbutulelbutul 「Bakaninatte sigotoga
dekinai.」 „Elbutultam, nem tudok dolgozni.” ◆

elvesztielveszti azaz érzékétérzékét 「Viruszuni kanszensite
hanaga bakaninatta.」 „A vírusfertőzéstől elvesz-
tettem a szaglóérzékemet.”

bakaniszurubakaniszuru ◆ bohócotbohócot csinálcsinál 「Dzsibun-o
bakanisita.」 „Bohócot csináltam magamból.” ◆

csúfolcsúfol 「Kare-va damaszareruhóga varuito
vatasi-o bakanisita.」 „Gondolta, hogy rosszabb
ha őt csúfolják, és inkább ő csúfolt engem.” ◆ hü-hü-
lyéneklyének néznéz 「Jotó-va jató-o bakanisiteiru.」 „A
kormánypárt hülyének nézi az ellenzéket.” ◆ hü-hü-
lyérelyére veszvesz ◆ packázikpackázik 「Vatasi-o bakanisi-
naide.」 „Velem ne packázz!” ◇ kokumin-okokumin-o ba-ba-

148148 bakaaszobi bakaaszobi – bakaniszuru bakaniszuru AdysAdys



kaniszurukotokaniszurukoto népbutításnépbutítás
「Szeidzsikagajatteirukoto-va kokumin-o bakan-
isiteiruni szuginai.」 „Amit a politikusok csinál-
nak, az csak népbutítás.” ◇ kobakaniszurukobakaniszuru le-le-
kicsinyelkicsinyel 「Kobakaniszuru kotoba」 „lekicsiny-
lő beszéd”

bakanohitocuoboebakanohitocuoboe ◆ akiaki kevesetkeveset tud,tud, min-min-
dig azt szajkózzadig azt szajkózza
bakanokangaejaszumuninitaribakanokangaejaszumuninitari ◆ várhat-várhat-
juk,juk, hogyhogy aa bolondbolond előálljonelőálljon egyegy okosokos gon-gon-
dolattaldolattal
bakanoóguibakanoógui ◆ csak az evésen jár az eszecsak az evésen jár az esze
bakanszubakanszu ◆ szabiszabi 「Issúkannobakanszu-o tot-
ta.」 „Egy hét szabit vettem ki.” ◆ vakációvakáció
「Gakuszei-va nacunobakanszu-o tanosinda.」
„A diák élvezte a nyári vakációt.”

baka-o iubaka-o iu ◆ hülyeséget mondhülyeséget mond
baka-obaka-o mirumiru ◆ bolondbolond leszlesz 「Anata-o
sindzsite-va baka-o miru.」 „Bolond leszek hinni
neked.” ◆ kárkár 「Anata-o taszukete baka-o mi-
ta.」 „Kár volt segítenem rajtad!”

bakarasiibakarasii ◆ égőégő ◆ hülyeséghülyeség 「Kareni nani-o
ittemo bakarasii.」 „Hülyeség bármit is mondani
neki.” ◆ röhejesröhejes
bakaribakari ◆ csakcsak 「Monkubakari itteiru.」 „Egy-
folytában csak panaszkodik.” ◆ egyfolytábanegyfolytában
「Kenkabakarisiteiru.」 „Egyfolytában veszek-
szik.” ◆ éppenéppen 「Imacuitabakarideszu.」 „Ép-
pen most érkezett meg.” ◆ folytonfolyton 「Kare-va
monkubakari iu.」 „Folyton csak panaszkodik.” ◆

körülbelülkörülbelül 「Dzsuppunbakarino kjúkei-o sita.」
„Körülbelül tíz perces szünetet tartott.” ◆ majd-majd-
nemnem 「Naki daszan bakarini hanasita.」 „Úgy be-
szélt, hogy majdnem sírva fakadt.” ◆ minthamintha
「Neko-va mattemasitatobakarini hiraitadoakara
tobi dasita.」 „A macska, mintha csak erre várt
volna, kiugrott a kinyíló ajtón.” ◆ szinteszinte 「Tai-
fúde kavaga afurenbakaridatta.」 „A tájfunban a
folyó szinte kilépett medréből.” ◆ tisztáratisztára
「Kudzsira-va szakanadatobakari omotteita.」
„Tisztára azt hittem, hogy a bálna hal.” ◆ tömke-tömke-
legelege 「Arajuru tokorodeszuperingumiszubaka-
ri.」 „Helyesírási hibák tömkelege mindenhol.” ◆

úgyúgy 「Dzsúninbakarino otokoga kite dzsibunta-
csino okane-o jókjúsita.」 „Idejött úgy tíz ember,
és a pénzüket követelték.” ◇ ivanbakariniivanbakarini mint-mint-
haha csakcsak aztazt mondanámondaná 「Juruszanaito ivanba-
karininirandeita.」 „Úgy nézett rá, mintha csak

az mondaná, hogy nem bocsát meg.” ◇ koreba-koreba-
karikari csekélységcsekélység 「Korebakarino kotode naja-
muna!」 „Ne aggódj ilyen csekélység miatt!” ◇

korebakarikorebakari egyáltalánegyáltalán 「Korebakari-va dósi-
jómonai.」 „Egyáltalán nem tehetünk semmit.”
◇ korebakarikorebakari sehogyansehogyan semsem 「Korebakari-va
juruszenai.」 „Ezt sehogyan sem tudom megbo-
csátani.” ◇ korebakarikorebakari csakcsak ennyiennyi 「Szató-
va korebakarisika nokotteinai.」 „Csak ennyi cuk-
runk maradt.” ◇ tobakarinitobakarini majdmajd csakcsak
「Okobore-o csódaisijótobakarini, hatoga acu-
matta.」 „Összegyűltek a galambok, gondolván,
majd csak kapnak valami maradékot.” ◇ toba-toba-
karinikarini csakcsak 「Futoretobakarini jaszeszugino ko-
domoni rjóri-o cukutta.」 „Főztem a sovány gye-
reknek, hogy hízzon csak.” ◇ bakarikabakarika nemcsaknemcsak
「Konpjútá-va sigotono dógubakarika aszobi dó-
gudemoarimaszu.」 „A számítógép nemcsak
munkaeszköz, hanem szórakoztató eszköz is.” ◇

bakariszurubakariszuru mástmást semsem csinálcsinál 「Kare-va kono
issúkannetebakariiru.」 „Egy hete mást sem csi-
nál, csak alszik.” ◇ bakarinibakarini szinteszinte 「Tobi aga-
ranbakarini jorokonda.」 „Szinte ugráltam örö-
mömben.”

bakaridenakubakaridenaku ◆ nemnem csakcsak 「Eigobakariden-
akurosia gomoperaperani hanasimaszu.」 „Nem
csak angolul, de még oroszul is kiválóan beszél.”

bakarikabakarika ◆ nemcsaknemcsak 「Konpjútá-va sigotono
dógubakarika aszobi dógudemoarimaszu.」 „A
számítógép nemcsak munkaeszköz, hanem szóra-
koztató eszköz is.”

bakarinibakarini ◆ szinteszinte 「Tobi agaranbakarini joro-
konda.」 „Szinte ugráltam örömömben.” ◇ ivan-ivan-
bakarinibakarini minthamintha csakcsak aztazt mondanámondaná
「Juruszanaito ivanbakarininirandeita.」 „Úgy
nézett rá, mintha csak az mondaná, hogy nem bo-
csát meg.” ◇ tobakarinitobakarini majdmajd csakcsak
「Okobore-o csódaisijótobakarini, hatoga acu-
matta.」 „Összegyűltek a galambok, gondolván,
majd csak kapnak valami maradékot.” ◇ toba-toba-
karinikarini csakcsak 「Futoretobakarini jaszeszugino ko-
domoni rjóri-o cukutta.」 „Főztem a sovány gye-
reknek, hogy hízzon csak.” ◇ nakanbakarininakanbakarini pi-pi-
tyergősentyergősen 「Nakanbakarini ajamatta.」 „Pi-
tyergősen kértem bocsánatot.” ◇ nakanbakarininakanbakarini
elkámpicsorodvaelkámpicsorodva 「Nakanbakarini okaaszan-o
szagasiteita.」 „Elkámpicsorodva kereste az
anyukáját.”
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bakariszurubakariszuru ◆ állandóanállandóan 「Kanodzso-va oka-
sibakari tabeteiru.」 „Állandóan süteményt
eszik.” ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Kare-va monkubaka-
ri itteiru.」 „Folyamatosan panaszkodik.” ◆ foly-foly-
vástvást ◆ mástmást semsem csinálcsinál 「Kare-va kono is-
súkannetebakariiru.」 „Egy hete mást sem csinál,
csak alszik.”

bakasódzsikibakasódzsiki ◆ túlzott őszinteségtúlzott őszinteség
bakasódzsikinabakasódzsikina ◆ túltúl becsületesbecsületes ◆ túltúl
őszinteőszinte 「Bakasódzsikina hito」 „túl őszinte
ember”

bakasódzsikinibakasódzsikini ◆ túltúl őszinténőszintén 「Bakasó-
dzsikini dzsibunno kettennicuite hanasita.」 „Túl
őszintén beszélt a saját hibáiról.”

bakaszavagibakaszavagi ◆ dáridódáridó ◆ dorbézolásdorbézolás
bakaszavagi-obakaszavagi-o szuruszuru ◆ dáridótdáridót csapcsap ◆ dor-dor-
bézolbézol ◆ kirúgkirúg aa hámbólhámból ◆ őrültőrült felfordulástfelfordulást
csinálcsinál
bakaszubakaszu ◆ átejtátejt 「Dóvano sudzsinkó-va ki-
cuneni bakaszareta.」 „A mese főhősét átejtette
a róka.” ◆ megbabonázmegbabonáz 「Kanodzsoni bakasza-
reta.」 „Megbabonázott az a nő.”

baka-tobaka-to haszami-vahaszami-va cukaijócukaijó ◆ bolondnakbolondnak isis
hasznát lehet vennihasznát lehet venni
bákauntábákauntá ◆ bárpultbárpult
bakavaraibakavarai ◆ röhögésröhögés ◆ vihorászásvihorászás
bakavaraiszurubakavaraiszuru ◆ vihorászikvihorászik 「Cuitósikide
gakuszeihito-va bakavaraisiteita.」 „Diákok viho-
rásztak a halotti megemlékezés alatt.”

baka-vabaka-va sinanakjasinanakja naoranainaoranai ◆ akiaki bolond,bolond,
haláláig az is maradhaláláig az is marad
bakazubakazu ◆ tapasztalattapasztalat 「Bakazu-o funda.」
„Tapasztalatot szerzett.”

bakazu-obakazu-o fumufumu ◆ tapasztalatottapasztalatot szerezszerez
「Bakazu-o funda hito」 „tapasztalt ember”

bakazurabakazura ◆ ostoba arcostoba arc
bakecubakecu ◆ dézsadézsa 「Bakecu-o hikkurikaesitajóna
amegafutta.」 „Úgy esik , mintha dézsából önte-
nék” ◆ vederveder ◆ vödörvödör
bakegakubakegaku ◆ kémiakémia ◆ vegyészetvegyészet
bakemonbakemon ◆ rémrém
bakemonobakemono ◆ kísértetkísértet ◆ rémrém ◆ szörnyszörny
bakemonojasikibakemonojasiki ◆ kísértetházkísértetház ◆ kísértet-kísértet-
kastélykastély

bakenbaken ◆ tippszelvénytippszelvény
bakenokavabakenokava ◆ álcaálca ◆ lepellepel ◆ palástpalást
bakenokavagahagarerubakenokavagahagareru ◆ lehull az álarclehull az álarc
bakenokava-obakenokava-o haguhagu ◆ lerántjalerántja aa lepletleplet
「Incsiki gaisano bakeno kava-o haida.」 „Lerán-
totta a leplet a becsapós vállalatról.”

bakerubakeru ◆ álcázzaálcázza magátmagát 「Kószakuin-va
sóninni baketa.」 „A kém kereskedőnek álcázta
magát.” ◆ átváltozikátváltozik 「Madzso-va nekoni ba-
keta.」 „A boszorkány átváltozott macskává.” ◆

kísértettékísértetté változikváltozik 「Korosita aitega bakete
detekita.」 „A megölt áldozat kísértetté változva
üldözte.” ◆ megváltozikmegváltozik 「Kekkonsite tocuzen-
baketa.」 „Amikor férjhez ment, hirtelen megvál-
tozott.” ◆ változikváltozik 「Kicunega ódzsini baketa.」
„A róka királyfivá változott.” ◇ baketederubaketederu
szellemkéntszellemként kísértkísért 「Sinda csicsiga bakete de-
ta.」 „A halott apám szellemként kísért.”

baketederubaketederu ◆ szellemkéntszellemként kísértkísért 「Sinda
csicsiga bakete deta.」 „A halott apám szellem-
ként kísért.”

bakettobaketto ◆ kosárkosár
baketto-konbejábaketto-konbejá ◆ vödrös szállítóművödrös szállítómű
bakibakibakibaki ◆ recsegverecsegve 「Eda-va bakibaki ore-
ta.」 „Recsegve letört egy faág.”

bakjakubakjaku ◆ lóláblóláb
bakjaku-obakjaku-o aravaszuaravaszu ◆ kilógkilóg aa lóláblóláb
「Szagisi-va cuini bakjaku-o aravasita.」 „A csa-
lónál a végén csak kilógott a lóláb.”

bakjúmubakjúmu ◆ vákumvákum ◆ vákuumvákuum
bakjúmu-kábakjúmu-ká ◆ szippantós kocsiszippantós kocsi
bakjúmu-kurínábakjúmu-kuríná ◆ porszívóporszívó
bakkakubakkaku ◆ anyarozsanyarozs ◆ varjúkörömvarjúköröm
bakkakukinbakkakukin ◆ anyarozs gombaanyarozs gomba
bakkanbakkan ◆ horgásztáskahorgásztáska
bakkaribakkari ◆ csakcsak 「Kare-va nikubakkari tabetei-
ru.」 „Csak húst eszik.” ◆ folytonfolyton 「Naitebak-
kariiru.」 „Folyton csak sír.”

bakkaszubakkaszu ◆ BakkhoszBakkhosz
bakkibakki ◆ levegőztetéslevegőztetés
bakkinbakkin ◆ bírságbírság 「Kaisa-va miszu-o sita szagjó-
inni bakkin-o kasita.」 „A vállalat bírságot vetett
ki a hibázó munkásokra.” ◆ büntetésbüntetés 「Dzsú-
manenno bakkin-o haratta.」 „100 ezer jenes
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büntetést fizettem.” ◆ pénzbírságpénzbírság 「Bakkin-o
torareta.」 „Pénzbírságot kellett fizetnem.” ◆

pénzbüntetéspénzbüntetés 「Sitagavanaito bakkinda.」
„Ha nem engedelmeskedsz, pénzbüntetést kapsz.”

bakkin-obakkin-o haravaszeruharavaszeru ◆ megbüntetmegbüntet 「Kip-
puganakattanode bakkin-o haravaszeta.」 „Meg-
büntettek, mert nem volt jegyem.”

bakkin-obakkin-o kaszukaszu ◆ bírságolbírságol 「Szupído ihanni
dzsúmanenno bakkin-o kaszareta.」 „A gyorshaj-
tást 100 ezer jenre bírságolták.” ◆ büntetbüntet 「Poi
szute-va bakkin-o kaszubekida.」 „A szemetelést
büntetni kellene.” ◆ megbírságolmegbírságol 「Zeimuso-
va dacuzeisani bakkin-o kasita.」 „Az adóhivatal
megbírságolta az adócsalót.”

bakkin-o kaszukotobakkin-o kaszukoto ◆ bírságolásbírságolás
bakkin-obakkin-o torutoru ◆ büntetbüntet 「Csúsaihande szan-
man enno bakkingatorareta.」 „30 ezer jenre
büntettek tilos parkolásért.”

bakkobakko ◆ elharapózáselharapózás ◆ elhatalmasodáselhatalmasodás ◆

elszaporodáselszaporodás ◆ eluralkodáseluralkodás
bakkojanagibakkojanagi ◆ kecskefűzkecskefűz
bakkoszurubakkoszuru ◆ elharapózikelharapózik 「Hanzaiga bakko-
siteiru.」 „Elharapózott a bűnözés.” ◆ elhatal-elhatal-
masodikmasodik 「Teikokusugiga bakkoszuru szekai」
„világban elhatalmasodott imperializmus” ◆ el-el-
szaporodikszaporodik 「Janeuraninezumiga bakkositei-
ru.」 „A padláson elszaporodtak az egerek.”

bakkubakku ◆ háthát ◆ hátsóhátsó 「Bakkusítoni szuvatte-
ita.」 „A hátsó ülésen ültem.” ◆ háttérháttér 「Umi-
o bakkunisita sasin」 „kép, háttérben a tengerrel”
◆ hátúszáshátúszás ◆ hátvédhátvéd ◆ rükvercrükverc
「Kurumanogia-o bakkuni ireta.」 „Rükvercbe
kapcsoltam a kocsit.” ◆ támogatótámogató 「Kareni-va
júrjokunabakkugaaru.」 „Befolyásos támogatója
van.” ◆ tolatástolatás 「Bakkuórai!」 „Jöhetsz (tolat-
hatsz)!” ◇ óru-bakkuóru-bakku hátrafésülthátrafésült hajhaj ◇ kja-kja-
ríbakkuríbakku kerekeskerekes utazótáskautazótáska ◇ bakkusza-bakkusza-
szeruszeru tolattolat 「Kuruma-o bakkuszaszeta.」 „to-
lattam a kocsival” ◇ bakkusanbakkusan hátulrólhátulról dögösdögös
nőnő ◇ bakkuszurubakkuszuru visszaadvisszaad 「Azuke kin-o bak-
kusitemoratta.」 „A letétösszeget visszaadták.”

bakkuappubakkuappu ◆ biztonságibiztonsági másolatmásolat
「Détanobakkuappu-o totta.」 „Biztonsági máso-
latot készítettem az adatokról.” ◆ biztonságibiztonsági
mentésmentés ◆ fedezésfedezés ◆ támogatástámogatás
「Zenmenbakkuappu-o eta.」 „Teljes körű támo-
gatásban részesültem.”

bakkuappuranpubakkuappuranpu ◆ tolatólámpatolatólámpa
bakkubónbakkubón ◆ gerincgerinc 「Kareno sin-nenni-va bak-
kubóngaaru.」 „Gerinces ember.” ◆ gerincve-gerincve-
zetékzeték 「Intánettobakkubón」 „internetes ge-
rincvezeték”

bakkucsúbakkucsú ◆ hátraszaltóhátraszaltó
bakkugjamonbakkugjamon ◆ ostáblajátékostáblajáték
bakkuguraundobakkuguraundo ◆ háttérháttér 「Puroguramu-o
bakkuguraundode hasiraszeta.」 „A háttérben
futtattam a programot.”

bakkuguraundohósaszenbakkuguraundohósaszen ◆ háttérsugár-háttérsugár-
zászás
bakkuguraundomjúdzsikkubakkuguraundomjúdzsikku ◆ háttérzeneháttérzene ◆

zenei aláfestészenei aláfestés
bakkuguraundo-puroszeszubakkuguraundo-puroszeszu ◆ háttérfolya-háttérfolya-
matmat
bakkuhandobakkuhando ◆ fonákfonák 「Bóru-o bakkuhandode
utta.」 „Fonákkal ütötte a labdát.” ◆ fonákfonák ütésütés
「Foahandotobakkuhando」 „tenyeres ütés és fo-
nák ütés”

bakkukabábakkukabá ◆ hátlaphátlap
bakkumirábakkumirá ◆ visszapillantóvisszapillantó tükörtükör
「Bakkumirá-o nozoita.」 „Belenéztem a vissza-
pillantó tükörbe.”

bakkumjúdzsikkubakkumjúdzsikku ◆ háttérzeneháttérzene
bakkunanbábakkunanbá ◆ korábbikorábbi számszám ◆ régirégi számszám
「Zassino kjonennobakkunanbá-o csúmonsita.」
„Megrendeltem a magazin múlt évi, régi számait.”

bakkunettobakkunetto ◆ hátsó hálóhátsó háló
bakkupakkábakkupakká ◆ hátizsákos emberhátizsákos ember
bakkupuranbakkupuran ◆ B-tervB-terv
bakkuraitobakkuraito ◆ háttérvilágításháttérvilágítás
bakkuranpubakkuranpu ◆ tolatólámpatolatólámpa
bakkurassubakkurassu ◆ ellenszegülésellenszegülés ◆ hézaghézag ◆

holtjáratholtjárat ◆ holtjátékholtjáték ◆ kotyogáskotyogás ◆ laza-laza-
ságság ◆ lötyögéslötyögés ◆ visszalökésvisszalökés
bakkurubakkuru ◆ csatcsat 「Berutonobakkuru」 „öv csat-
ja”

bakkuru-o simerubakkuru-o simeru ◆ becsatolbecsatol
bakkusanbakkusan ◆ hátulról dögös nőhátulról dögös nő
bakkuszaszerubakkuszaszeru ◆ tolattolat 「Kuruma-o bakkusz-
aszeta.」 „tolattam a kocsival”

bakkuszukinbakkuszukin ◆ báránybőrbáránybőr ◆ szarvasbőrszarvasbőr
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bakkuszukurínbakkuszukurín ◆ középhátvédközéphátvéd
bakkuszurubakkuszuru ◆ farolfarol ◆ tolattolat 「Kuruma-o bak-
kusita.」 „Tolattam a kocsival.” ◆ visszaadvisszaad
「Azuke kin-o bakkusitemoratta.」 „A letétössze-
get visszaadták.”

bakkuszutorókubakkuszutoróku ◆ hátúszáshátúszás
bakkutenbakkuten ◆ hátrabukfenchátrabukfenc ◆ hátraszaltóhátraszaltó
bákódobákódo ◆ vonalkódvonalkód 「Redzsi gakari-va
bákódo-o jomi totta.」 „A pénztáros beolvasta a
vonalkódot.”

bákódo-rídábákódo-rídá ◆ vonalkódolvasóvonalkódolvasó
bakubaku ◆ billiomodbilliomod
bakubaku ◆ tapírtapír
bakucsibakucsi ◆ hazárdírozáshazárdírozás ◆ hazárdjátékhazárdjáték
「Bakucside ózonsita.」 „Nagyot veszített a ha-
zárdjátékon.” ◆ kockáztatáskockáztatás ◇ óbakucsióbakucsi
nagy kockáztatásnagy kockáztatás
bakucsibabakucsiba ◆ játékbarlangjátékbarlang
bakucsideszurubakucsideszuru ◆ eljátszikeljátszik 「Bakucside ieno
nedan-o szutta.」 „Eljátszotta a ház árát.”

bakucsikubakucsiku ◆ petárdapetárda
bakucsiku-obakucsiku-o naraszunaraszu ◆ petárdázikpetárdázik
「Bakucsiku-o narasite sin-nen-o ivatta.」 „Pe-
tárdázva köszöntöttük az újévet.”

bakucsiniderubakucsinideru ◆ hazardírozikhazardírozik 「Csúóginkó-
va sókensidzsó-o midaszu bakucsini deteiru.」 „A
hazardírozó jegybank felborítja az értékpapírpia-
cot.” ◆ kockázatotkockázatot vállalvállal 「Abunai bakucsini
deteiru.」 „Veszélyes kockázatot vállal.” ◆ koc-koc-
káztatkáztat 「Szensu-va bakucsini deta.」 „A sporto-
ló kockáztatott.”

bakucsi-obakucsi-o ucuucu ◆ kockáztatkockáztat 「Atarasii dzsigjó-
o hadzsimerutoiu óbakucsi-o utta.」 „Nagy koc-
kázattal indítottam új vállalkozást.” ◆ pénzbenpénzben
játszikjátszik 「Bakucsi-o uttetoranpu-o sita.」
„Pénzben kártyázott.”

bakucsiszurubakucsiszuru ◆ kockáztatkockáztat 「Bakucsisitemi-
ta.」 „Kockáztattam egy kicsit.” ◆ megreszkírozmegreszkíroz
「Takai kuruma-o katte bakucsisita.」 „Megresz-
kíroztam egy drága kocsit.”

bakucsiucsibakucsiucsi ◆ hazárdjátékoshazárdjátékos
bakudainabakudaina ◆ hatalmashatalmas 「Taifú-va bakudaina
higai-o motarasita.」 „Hatalmas károkat okozott
a tájfun.” ◆ horribilishorribilis 「Bakudaina sakkin-o ka-
kaeteiru.」 „Horribilis összeggel tartozik.” ◆ óri-óri-

ásiási 「Bakudaina szonsicudatta.」 „Óriási volt a
veszteségünk.” ◆ rengetegrengeteg 「Kore-va bakuda-
ina hijóga kakaru.」 „Ez rengeteg pénzbe kerül.”

bakudanbakudan ◆ bombabomba 「Teroriszuto-va ekini
bakudan-o sikaketa.」 „A terroristák bombát tet-
tek az állomásra.” ◆ pokolgéppokolgép 「Soppinguszen-
táde bakudanga bakuhacusita.」 „Pokolgép rob-
bant az egyik bevásárlóközpontban.” ◇ giszóba-giszóba-
kudankudan álcázottálcázott bombabomba ◇ kuraszutábaku-kuraszutábaku-
dandan kazettáskazettás bombabomba ◇ gensibakudangensibakudan atom-atom-
bombabomba ◇ sikakebakudansikakebakudan aknaakna ◇ dzsigen-dzsigen-
bakudanbakudan pokolgéppokolgép ◇ dzsigenbakudandzsigenbakudan idő-idő-
zítettzített bombabomba ◇ szuiszobakudanszuiszobakudan hidrogén-hidrogén-
bombabomba ◇ haszaiszeibakudanhaszaiszeibakudan repeszbombarepeszbomba
◇ puraszucsikkubakudanpuraszucsikkubakudan plasztikbombaplasztikbomba
bakudanhahenbakudanhahen ◆ bombarepeszbombarepesz
bakudanhappjóbakudanhappjó ◆ bombakéntbombaként hatóható bejelen-bejelen-
téstés
bakudan-obakudan-o tókaszurutókaszuru ◆ lebombázlebombáz 「Tatemo-
noni bakudanga tókaszareta.」 „Lebombázták az
épületeket.”

bakudzsúbakudzsú ◆ sörlésörlé
bakueibakuei ◆ tábortábor
bakufubakufu ◆ vízesésvízesés ◆ zuhatagzuhatag
bakufubakufu ◆ sógunátussógunátus
bakufúbakufú ◆ detonációsdetonációs légnyomáslégnyomás ◆ detoná-detoná-
cióció szeleszele 「Bakufúde janega tobaszareta.」 „A
detonáció szele lerepítette a háztetőt.” ◆ légnyo-légnyo-
másmás
bakufúsókabakufúsóka ◆ robbantásos tűzoltásrobbantásos tűzoltás
bakugabakuga ◆ malátamaláta
bakugaibakugai ◆ vásárlási rohamvásárlási roham
bakugaiszurubakugaiszuru ◆ nyakranyakra főrefőre veszvesz
「Kankókjaku-va denkiszeihin-o bakugaisita.」
„A turisták nyakra főre vették az elektronikai cik-
keket.”

bakugatóbakugató ◆ malátacukormalátacukor ◆ maltobiózmaltobióz ◆

maltózmaltóz
bakugekibakugeki ◆ bombatámadásbombatámadás 「Szenszóno aida-
ni macsi-va hjakkaiidzsó bakugeki-o uketa.」 „A
háborúban a várost száznál több bombatámadás
érte.” ◆ bombázásbombázás ◇ kjúkókabakugekikjúkókabakugeki zuha-zuha-
nóbombázásnóbombázás ◇ dzsútanbakugekidzsútanbakugeki szőnyeg-szőnyeg-
bombázásbombázás ◇ szenrjakubakugekiszenrjakubakugeki stratégi-stratégi-
aiai bombázásbombázás ◇ muszabecubakugekimuszabecubakugeki váloga-váloga-
tás nélküli bombázástás nélküli bombázás
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bakugekikibakugekiki ◆ bombázóbombázó ◇ kjúkókabakugeki-kjúkókabakugeki-
kiki zuhanóbombázózuhanóbombázó ◇ szentóbakugekikiszentóbakugekiki va-va-
dászbombázódászbombázó
bakugekiszurubakugekiszuru ◆ bombázikbombázik 「Tekigun-va
macsi-o bakugekisita.」 „Az ellenséges katonák
bombázták a várost.”

bakuguiszurubakuguiszuru ◆ kétkét pofárapofára eszikeszik 「Kéki-
o bakuguisita.」 „Két pofára ettem a süteménye-
ket.”

bakuhabakuha ◆ felrobbantásfelrobbantás ◆ robbantásrobbantás
bakuhacubakuhacu ◆ kitöréskitörés ◆ robbanásrobbanás ◇ kakuba-kakuba-
kuhacukuhacu atomrobbanásatomrobbanás ◇ dzsinkóbakuhacudzsinkóbakuhacu
népességrobbanásnépességrobbanás
bakuhacubucubakuhacubucu ◆ robbanóanyagrobbanóanyag
bakuhacubucusorihanbakuhacubucusorihan ◆ tűzszerészektűzszerészek
「Bakudannotameni bakuhacubucusorihanga jo-
bareta.」 „A bombához kihívták a tűzszerészeket.”

bakuhacubucuszenmonkabakuhacubucuszenmonka ◆ pirotechnikuspirotechnikus
bakuhacudekuzurerubakuhacudekuzureru ◆ lerobbanlerobban 「Ivano
icsibu-va bakuhacude kuzureta.」 „A sziklából le-
robbant egy darab.”

bakuhacudebakuhacude soto-esoto-e tobutobu ◆ kirobbankirobban
「Mado-va bakuhacude szoto-e tonda.」 „Kirob-
bant az ablak.”

bakuhacuonbakuhacuon ◆ detonációdetonáció 「Bakuhacuonga hi-
biita.」 „Detonáció hallatszott.”

bakuhacurjokubakuhacurjoku ◆ robbanóerőrobbanóerő
bakuhacuszaszerubakuhacuszaszeru ◆ robbantrobbant 「Guntai-va
tettaisinagara hasi-o bakuhacuszaszeta.」 „A
visszavonuló katonák hidat robbantottak.”

bakuhacuszeibakuhacuszei ◆ robbanásveszélyesrobbanásveszélyes
bakuhacuszurubakuhacuszuru ◆ felrobbanfelrobban 「Iedegaszubon-
bega bakuhacusita.」 „Egy lakásban felrobbant a
gázpalack.” ◆ kitörkitör 「Ikariga bakuhacusita.」
„Kitört belőle a düh.” ◆ robbanrobban 「Bakuhacu-
szurukara ki-o cukete!」 „Vigyázz, mert robban!”
◆ szétrobbanszétrobban 「Kóacunobonbe-va bakuhacusi-
ta.」 „A nagynyomású palack szétrobbant.”

bakuhacutekinabakuhacutekina ◆ kirobbanókirobbanó 「Bakuhacutek-
ina szeikó-o oszameta.」 „Kirobbanó sikere volt.”
◆ robbanásszerűrobbanásszerű 「Henka-va bakuhacuteki-
datta.」 „A változás robbanásszerű volt.”

bakuhacutekinibakuhacutekini ◆ robbanásszerűenrobbanásszerűen 「Kono
tosino dzsinkó-va bakuhacutekini fueta.」 „A vá-
ros lakossága robbanásszerűen megnőtt.”

bakuhaszurubakuhaszuru ◆ felrobbantfelrobbant 「Kaitainotameni
tatemono-va bakuhaszareta.」 „Felrobbantották
a lebontásra váró épületet.” ◆ lebombázlebombáz 「Gun-
no szóko-va bakuhaszareta.」 „Lebombázták az
egyik katonai raktárt.”

bakujakubakujaku ◆ robbanóanyagrobbanóanyag ◆ robbanószerrobbanószer
「Bakujaku-o sijószuru.」 „Robbanószert hasz-
nál.”

bakumacubakumacu ◆ sógunátus végesógunátus vége
bakunjóbakunjó ◆ fekvő árpa-gyökfekvő árpa-gyök
bakuonbakuon ◆ dörgésdörgés 「Taihóno bakuon」 „ágyú-
dörgés” ◆ durranásdurranás ◆ dübörgésdübörgés 「Baikuno ba-
kuon」 „motordübörgés” ◆ robbanásrobbanás hangjahangja
「Bakuonga kikoeta.」 „Robbanás hangja hallat-
szott.” ◆ zúgászúgás 「Hikókino bakuon」 „repülő-
gépzúgás”

bakuon-o haszszurubakuon-o haszszuru ◆ durrandurran
bakurecubakurecu ◆ szétrobbanásszétrobbanás
bakurecubodíbakurecubodí ◆ bombajó testbombajó test
bakurecudanbakurecudan ◆ bombabomba ◆ gránátgránát
bákuriumubákuriumu ◆ berkéliumberkélium
bakurjóbakurjó ◆ törzstiszttörzstiszt ◆ vezérkarvezérkar
bakurjóbakurjó ◆ sógunátus földbirtokasógunátus földbirtoka
bakurjócsóbakurjócsó ◆ vezérkari főnökvezérkari főnök
bakurjókanbubakurjókanbu ◆ vezérkari tisztvezérkari tiszt
bakurjúsubakurjúsu ◆ árpaárpa
bakurobakuro ◆ felfedésfelfedés ◆ kitettségkitettség 「Nikkóba-
kuro」 „napfénynek kitettség” ◆ leleplezésleleplezés
bakuróbakuró ◆ lókupeclókupec
bakurobanasibakurobanasi ◆ leleplező történetleleplező történet
bakurobungakubakurobungaku ◆ leleplező irodalomleleplező irodalom
bakurokidzsibakurokidzsi ◆ leleplező cikkleleplező cikk
bakuroszurubakuroszuru ◆ elárulelárul 「Kokkakimicu-o
bakurosita.」 „Államtitkot árult el.” ◆ felfedfelfed
「Kanodzsono himicu-o bakurosita.」 „Felfedte
a nő titkát.” ◇ uszo-ouszo-o bakuroszurubakuroszuru megha-megha-
zudtolzudtol 「Sinbun-va szeidzsikano uszo-o bakuro-
sita.」 „Az újság meghazudtolta a politikust.”

bakusibakusi ◆ robbanásos halálrobbanásos halál
bakusinbakusin ◆ robbanás középpontjarobbanás középpontja
bakusinbakusin ◆ robogásrobogás ◆ tűzés előretűzés előre
bakusinbakusin ◆ sógunsógun hűbéresehűbérese ◆ sógunsógun vazallu-vazallu-
sasa
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bakusincsibakusincsi ◆ epicentrumepicentrum
bakusinszurubakusinszuru ◆ nyílegyenesennyílegyenesen haladhalad
「Csímu-va júsó-e bakusinsita.」 „A csapat nyíl-
egyenesen haladt a bajnoki győzelem felé.” ◆ ro-ro-
bogbog 「Densa-va baku sinsita.」 „A vonat robo-
gott.”

bakusintenbakusinten ◆ hipocentrumhipocentrum
bakusiszurubakusiszuru ◆ bombaáldozatbombaáldozat leszlesz ◆ robba-robba-
nás áldozata lesznás áldozata lesz
bakusóbakusó ◆ kitörőkitörő nevetésnevetés 「Dzsukósakara-va
daibakusóga okotta.」 „A hallgatók soraiból kitö-
rő nevetés hallatszott.”

bakusubakusu ◆ árpasörárpasör
bakusúbakusú ◆ aratásaratás ◆ árpa aratásaárpa aratása
bakuszuibakuszui ◆ álombaálomba dőlésdőlés ◆ hullafáradtanhullafáradtan
alvásalvás
bakuteriabakuteria ◆ baktériumbaktérium
bakuteriofádzsibakuteriofádzsi ◆ bakteriofágbakteriofág
bakuteriokurorofirubakuteriokurorofiru ◆ bacterioklorofillbacterioklorofill ◆

bakterioklorofillbakterioklorofill
bakuteriorodopusinbakuteriorodopusin ◆ bakteriorodopszinbakteriorodopszin
bakuteroidobakuteroido ◆ bakteriodbakteriod
bakutobakuto ◆ hazárdjátékoshazárdjátékos
bakuzenbakuzen ◆ határozatlansághatározatlanság ◆ homályhomály ◆ ho-ho-
mályosságmályosság
bakuzentobakuzento ◆ homályosanhomályosan 「Ano macsi-o ba-
kuzento oboeteimaszu.」 „Homályosan emlék-
szem arra a városra.”

bakuzentositabakuzentosita ◆ bizonytalanbizonytalan 「Bakuzentosi-
ta konkjo」 „bizonytalan megalapozottság” ◆ ho-ho-
mályosmályos 「Mada bakuzentosita kangaesikaarima-
szen.」 „Még csak homályos elképzeléseim van-
nak.” ◆ ködösködös 「Bakuzentositakoto-o itta.」
„Ködös dolgot mondott.”

bakuzentositeirubakuzentositeiru ◆ határozatlanhatározatlan 「Kono
bunsóno imi-va bakuzentositeiru.」 „Ennek a
mondatnak határozatlan jelentése van.”

bamenbamen ◆ eseteset 「Kono bamendekono kotoba-
va tekiszecude-va arimaszen.」 „Ebben az esetben
nem szabad ilyen szót használni.” ◆ helyzethelyzet
「Muzukasii bamenni csokumensita.」 „Nehéz
helyzet elé nézett.” ◆ jelenetjelenet 「Kono bamende
daiszukina dzsojúgadetekimasita.」 „Ebben a je-
lenetben lépett be a kedvenc színészem.” ◆ lát-lát-
ványvány 「Kono bamengaicumo meni ukandeku-

ru.」 „Az a látvány mindig a szemem előtt lebeg.”
◆ mozzanatmozzanat 「Kore-va eigano omosiroi bamen-
datta.」 „Ez egy érdekes mozzanat volt a filmben.”
◆ piacipiaci helyzethelyzet ◆ szakaszszakasz 「Dzsinszeino mu-
zukasii bamenni csokumensita.」 „Élete nehéz
szakaszába ért.” ◆ színszín
bámirionbámirion ◆ karmazsinvöröskarmazsinvörös ◆ skarlátvörösskarlátvörös

bámjúdabámjúda ◆ BermudaBermuda
bámjúdadzsinbámjúdadzsin ◆ bermudaibermudai
bámjúdanobámjúdano ◆ bermudaibermudai
bámjúda-sócubámjúda-sócu ◆ bermudanadrágbermudanadrág
bámjúda-toraiangurubámjúda-toraianguru ◆ Bermuda-Bermuda-
háromszögháromszög
banban ◆ mindenképpenmindenképpen 「Kono zairjó-va
banjamu-o enai baaiha sijókanó.」 „Ha minden-
képpen elkerülhetetlen, felhasználható ez az alap-
anyag.” ◆ semmiképpensemmiképpen 「Kon-nakoto-va man-
ni hitocumoarienai.」 „Ez semmiképpen sem le-
hetséges.”

banban ◆ asas 「Jojaku-o gokibóno kata-va szanban-
o osite kudaszai.」 „A foglaláshoz nyomja meg a
hármas gombot!” ◆ eses 「Vatasitacsino hikóki-
va nibannogétokara demaszu.」 „A kettes kapuról
indul a repülőnk.” ◆ feladattalfeladattal megbízottmegbízott
「Anatano sigoto-va denvabandeszu.」 „A te fel-
adatod a telefonok fogadása lesz!” ◆ helyezéshelyezés
「Szuieide szanbanninatta.」 „Úszásban harma-
dik helyezett lett.” ◆ játékbóljátékból állóálló 「Cseszuno
szanban sóbu.」 „Három játékból álló sakkver-
seny.” ◆ ösös 「Gobanno szensu」 „ötös verseny-
ző” ◆ sorsor 「Anatano bandeszu.」 „Rajtad a sor!”
◆ számszám 「Nanaban-o eranda.」 „A hetes számot
választottam.” ◆ vigyázásvigyázás 「Kótaide taki bino
ban-o sita.」 „Felváltva vigyáztunk a tűzre.” ◇

icsibanicsiban egyegy partiparti 「Igo-o icsibanutta.」 „Le-
játszottunk egy gópartit.” ◇ icsibanicsiban egyegy menetmenet
「Szumó-o icsibantotta.」 „Játszottunk egy me-
net szumót.” ◇ oibanoiban magasmagas sorszámsorszám ◇ súbansúban
heteshetes ◇ tóbantóban ügyeletesügyeletes 「Kjóno tóban-va
bokuda.」 „Ma én vagyok az ügyeletes.” ◇

nanban-nonanban-no hányashányas 「Nanbannobaszude iku?」
„Hányas busszal megyünk?” ◇ nanbanmenonanbanmeno há-há-
nyadiknyadik 「Kanodzso-va kareno nanbanmeno
okuszandeszuka?」 „Ő hányadik felesége annak
az embernek?” ◇ nezunobannezunoban virrasztásvirrasztás 「Na-
ki csicsino, nezuno ban-o sita.」 „Virrasztottunk
halott édesapám mellett.” ◇ nezunobannezunoban éjjeliéjjeli
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őrségőrség ◇ ruszubanruszuban tanyástanyás 「Oja-va gaisucu-
siteite, vatasiga ruszuban-o sita.」 „A szüleim el-
mentek otthonról, és én voltam a tanyás.” ◇ ru-ru-
szubanszuban házház felügyeletefelügyelete 「Muszumeni
ruszuban-o tanonda.」 „A lányomra bíztam a ház
felügyeletét.” ◇ vakabanvakaban alacsony sorszámalacsony sorszám
banban ◆ vízityúkvízityúk
banban ◆ kombikombi ◇ minibanminiban minivanminivan ◇ raito-banraito-ban
kombikombi
banban ◆ esteeste 「Aszakara banmade sigotositei-
ru.」 „Reggeltől estig dolgozik.” ◇ aszakara-aszakara-
banmadebanmade látástóllátástól vakulásigvakulásig 「Aszakara ban-
made hataraiteiru.」 „Látástól vakulásig dolgo-
zik.” ◇ aszabanaszaban reggelreggel ésés esteeste 「Szaikin-
va aszabanno hie komiga hagesii.」 „Mostanában
reggelente és esténként nagyon lehűl a levegő.”
◇ hitobanhitoban egyegy éjszakaéjszaka 「Sinszekino tokoroni
hitobantomatta.」 „Egy éjszakára a rokonaimnál
szálltam meg.” ◇ hitobandzsúhitobandzsú egészegész éjjeléjjel
「Hitobandzsúnemurenakatta.」 „Egész éjjel
nem tudtam aludni.”

banban ◆ lemezlemez ◆ táblatábla ◇ enbanenban korongkorong 「Acu-
gamikara enban-o kitta.」 „Egy korongot vágtam
ki keménypapírból.” ◇ kenbankenban klaviatúraklaviatúra ◇

gobangoban gotáblagotábla ◇ sógibansógiban sógitáblasógitábla ◇ sin-sin-
gurubanguruban kislemezkislemez ◇ cseszubancseszuban sakktáblasakktábla ◇

csekkánobancsekkánoban dámajátékdámajáték táblájatáblája ◇ dónacu-dónacu-
banban kislemezkislemez
bánbán ◆ barnbarn ◆ bummbumm 「Bakudan-va bánto ba-
kuhacusita.」 „A bomba bumm, felrobbant.” ◆

égéségés ◇ aiszu-bánaiszu-bán jegesjeges sípályasípálya ◇ kúgeru-kúgeru-
bánbán golyópályagolyópálya ◇ rín-bánrín-bán szegénykeveré-szegénykeveré-
kes égéskes égés
bánábáná ◆ égőégő ◇ gaszu-bánágaszu-báná gázégőgázégő ◇ bunzen-bunzen-
bánábáná Bunsen-égőBunsen-égő
banadzsiumubanadzsiumu ◆ vanádiumvanádium ◇ kuromubana-kuromubana-
dzsiumukódzsiumukó króm-vanádium acélkróm-vanádium acél
bánákucsiganebánákucsigane ◆ égőfejégőfej
bananabanana ◆ banánbanán
bananakjóvakokubananakjóvakoku ◆ banánköztársaságbanánköztársaság
「Vaga kuni-va banana kjóvakokuninattesimat-
ta.」 „Országunkból banánköztársaság lett.”

banananokavabanananokava ◆ banánhéjbanánhéj
bananapuragubananapuragu ◆ banándugóbanándugó
banarebanare ◆ otthonos mozgásotthonos mozgás ◆ tapasztalattapasztalat

banarebanare ◆ elforduláselfordulás 「Reszutorann-va soku-
csúdokugono kjakubanarega tomaranai.」 „Az
ételmérgezés után még mindig elfordulnak a ve-
vők az étteremtől.” ◆ elszakadáselszakadás 「Kobanare-
va muzukasii.」 „Nehéz az elszakadás a szülők-
től.” ◇ ukijobanareukijobanare felhőkbenfelhőkben járásjárás ◇ ukijo-ukijo-
banarebanare elvonatkoztatottságelvonatkoztatottság ◇ ojabanareojabanare
elszakadáselszakadás aa szülőktőlszülőktől ◇ kacudzsibanarekacudzsibanare
elforduláselfordulás aa könyvektőlkönyvektől ◇ kobanarekobanare elsza-elsza-
kadáskadás aa gyerekektőlgyerekektől 「Mada kobanare dekite-
inai.」 „Még nem tudott elszakadni a gyerekétől.”
◇ tokobanaretokobanare betegágybetegágy elhagyásaelhagyása ◇ toko-toko-
banarebanare felkelés az ágybólfelkelés az ágyból
banareszurubanareszuru ◆ tapasztalatatapasztalata vanvan 「Sucu-
ensaga banaresiteinaitame, joku szerifu-o macsi-
gaeru.」 „Az előadónak nincs tapasztalata, ezért
gyakran eltéveszti a szöveget.”

banareszurubanareszuru ◆ elfordulelfordul 「Kokjaku-va kono
sóhinbanare-o sitesimatta.」 „A vevők elfordultak
ettől a terméktől.” ◆ elszakadelszakad 「Ojabanare-o
sita.」 „Elszakadt a szüleitől.” ◆ hátathátat fordítfordít
「Kokjaku-va kono sóhinbanare-o siteimaszu.」
„A vevők hátat fordítottak ennek a terméknek.”

bán-autobán-auto ◆ kiégéskiégés
banbabanba ◆ igáslóigásló
banbanbanban ◆ ropogásropogás hangjahangja 「Kidzsú-o ban-
banto utta.」 „Ropogtatta a géppisztolyt.”

banbandzsíbanbandzsí ◆ bang-bang csirkebang-bang csirke
banbecubanbecu ◆ sokféleségsokféleség
banbucubanbucu ◆ mindenségmindenség ◆ világmindenségvilágmindenség
banbucunoreicsóbanbucunoreicsó ◆ teremtésteremtés koronájakoronája
「Hito-va banbucuno reicsódeszu.」 „Az ember a
teremtés koronája”

banbucurutenbanbucuruten ◆ világonvilágon mindenminden örökösörökös
mozgásban vanmozgásban van
bancsabancsa ◆ bancsabancsa ◆ zöldzöld teatea ◇ onimodzsú-onimodzsú-
hacsibancsamodebanahacsibancsamodebana fiatalonfiatalon mindenminden nőnő
szépszép
bancsibancsi ◆ címzéscímzés 「Kono fútóno bancsi-va csi-
gatteite modottekita.」 „Ezen a borítékon rossz
volt a címzés, ezért visszajött.” ◆ háztömbháztömb ◆

házszámházszám ◆ körzetszámkörzetszám ◆ parcellaparcella ◆ sír-sír-
helyhely
bandaibandai ◆ fürdőfelügyelő helyefürdőfelügyelő helye

AdysAdys ban ban – bandai bandai 155155



bandaibandai ◆ időtlenidőtlen időkidők 「Kono iszeki-va banda-
ini cutavatta.」 „Ezt a páratlan tettet időtlen idő-
kig emlegették.” ◆ minden generációminden generáció
bandaiszóbandaiszó ◆ kövirózsakövirózsa
bandarizumubandarizumu ◆ vandalizmusvandalizmus
bandearubandearu ◆ jönjön 「Kinóvatasiga sokki-o arat-
tanode kjóhaanatano banda.」 „Tegnap én mo-
sogattam, most te jössz!” ◆ soronsoron következőkövetkező
「Dareno bandeszuka?」 „Ki a soron következő?”
◆ sorossoros 「Anatano banda.」 „Te vagy a soros!”

bandobando ◆ együttesegyüttes 「Konobandoni-va kasuga
nuketeiru.」 „Az együttesből még hiányzott az
énekes.” ◆ övöv ◆ pántpánt 「Bandode kami-o ma-
tometa.」 „Egy pánttal összefogta a haját.” ◆ sávsáv
◆ szíjszíj 「Tokeini atarasiibando-o cuketemorat-
ta.」 „Új szíjat rakattam az órámra.” ◇ dzsazu-dzsazu-
nobandonobando dzsesszegyüttesdzsesszegyüttes ◇ dzsazu-bandodzsazu-bando
dzsesszegyüttesdzsesszegyüttes ◇ dzsazu-bandodzsazu-bando
dzsesszzenekardzsesszzenekar ◇ tokeinobandotokeinobando óraszíjóraszíj ◇

nanbá-van-bandonanbá-van-bando listavezetőlistavezető együttesegyüttes ◇

biggu-bandobiggu-bando nagynagy együttesegyüttes ◇ buraszu-buraszu-
bandobando rezesbandarezesbanda ◇ buraszu-bandoburaszu-bando fúvó-fúvó-
soksok ◇ buródobandoburódobando szélesszéles sávsáv
「Buródobando-intánetto」 „széles sávú inter-
net” ◇ hea-bandohea-bando hajpánthajpánt ◇ rokku-bandorokku-bando
rockegyüttesrockegyüttes
bandoeidobandoeido ◆ sebtapaszsebtapasz
bandogjappubandogjappu ◆ tiltott sávtiltott sáv
bandomanbandoman ◆ együttes tagjaegyüttes tagja
bando-maszutábando-maszutá ◆ karmesterkarmester ◆ karnagykarnagy
bandoneonbandoneon ◆ bandoneónbandoneón
bando-paszu-firutabando-paszu-firuta ◆ sávszűrősávszűrő
bandorídábandorídá ◆ zenekarvezetőzenekarvezető
bandzsakubandzsaku ◆ sziklaszikla
bandzsakunobandzsakuno ◆ sziklaszilárdsziklaszilárd
bandzsibandzsi ◆ mindenminden 「Bandzsiumaku itta.」
„Minden rendben ment.” ◆ mindenminden dologdolog 「Ka-
reni bandzsimakaszeta.」 „Mindent rábíztam.”

bandzsídzsanpubandzsídzsanpu ◆ bungeebungee jumpingjumping ◆ kötél-kötél-
ugrásugrás
bandzsikjúszubandzsikjúszu ◆ mindennekmindennek végevége 「Ban-
dzsikjúsita.」 „Mindennek vége!” ◆ mindhiábamindhiába
「Szubeteno te-o hodokosimasitaga, bandzsikjú-
simasita.」 „Mindent megtettetünk, de mindhiá-
ba.”

bandzsíkódobandzsíkódo ◆ gumipókgumipók
bandzsinfudónobandzsinfudóno ◆ milliómillió emberember közöttközött
sincssincs egyegy megegyezőmegegyező 「Simon-va bandzsinfu-
dódearu.」 „Egymillió ember között sincs két egy-
forma ujjlenyomatú.”

bandzsóbandzsó ◆ bendzsóbendzsó
bandzsukutaipubandzsukutaipu ◆ későn érő típuskésőn érő típus
banebane ◆ lendületlendület 「Sippai-o banenisite ganbat-
ta.」 „A kudarctól még inkább lendületbe jöttem,
és még jobban igyekeztem.” ◆ rugalmasságrugalmasság
「Karada-o banenisitedzsanpusita.」 „A testem
rugalmasságát felhasználva ugrottam.” ◆ rugórugó
「Bane-o nobasita.」 „Széthúztam a rugót.” ◇

itabaneitabane lemezrugólemezrugó ◇ uzumakibaneuzumakibane spirálru-spirálru-
gógó ◇ kúkibanekúkibane légrugólégrugó ◇ koirubanekoirubane csavar-csavar-
rugórugó ◇ szarabaneszarabane tányérrugótányérrugó
banebakaribanebakari ◆ rugós erőmérőrugós erőmérő
banedzsikakenobanedzsikakeno ◆ rugósrugós 「Banedzsikakenoo-
mocsa」 „rugós játék”

baneteiszúbaneteiszú ◆ rugóállandórugóállandó
bangaibangai ◆ különlegességkülönlegesség
bangainobangaino ◆ műsoronműsoron kívülikívüli 「Bangaino kjo-
ku」 „műsoron kívüli zeneszám” ◆ programonprogramon
kívülikívüli 「Bangainoibento」 „programon kívüli
esemény” ◆ soron kívülisoron kívüli
bangakubangaku ◆ idősidős korbankorban tanulástanulás 「Csicsi-va
bangakudatta.」 „Az apukám idős korában ta-
nult.”

bangaróbangaró ◆ bungalóbungaló
bangaszabangasza ◆ impregnált papíros esernyőimpregnált papíros esernyő
bangóbangó ◆ sorszámsorszám 「Szubeteno niszeszacuno
bangó-va issodatta.」 „A hamis bankjegyeken
ugyanaz volt a sorszám.” ◆ számszám 「Hejabangó-
o vaszureta.」 „Elfelejtettem a szobaszámot.” ◇

ataribangóataribangó nyertesnyertes számszám ◇ icsirenbangóicsirenbangó
sorszámsorszám ◇ icsirenbangóicsirenbangó számsorozatszámsorozat ◇ ke-ke-
itaibangóitaibangó mobilszámmobilszám ◇ zaszekibangózaszekibangó ülés-ülés-
számszám ◇ szansóbangószansóbangó hivatkozásihivatkozási számszám ◇

sadaibangósadaibangó alvázszámalvázszám ◇ szeizóbangószeizóbangó gyá-gyá-
riri számszám ◇ zekkenbangózekkenbangó mezszámmezszám ◇ zek-zek-
kenbangókenbangó rajtszámrajtszám ◇ denvabangódenvabangó telefon-telefon-
számszám ◇ tószenbangótószenbangó nyerőszámnyerőszám 「Takara-
kudzsino tószen bangó」 „lottó nyerőszámai” ◇

tórokubangótórokubangó iktatószámiktatószám ◇ tósibangótósibangó sor-sor-
számszám ◇ tósibangó-otósibangó-o ucuucu besorszámozbesorszámoz
「Kúpon-ni tósi bangó-o utta.」 „Besorszámozták
a kuponokat.” ◇ bangó-obangó-o ucuucu számotszámot rakrak
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「Szeihinni bangó-o utta.」 „Számot raktam az
árukra.” ◇ bangó-obangó-o mavaszumavaszu feltárcsázzafeltárcsázza
aa számotszámot 「Joru, tomodacsino bangó-o mava-
sita.」 „Este feltárcsáztam a barátom számát.” ◇

bangó-obangó-o variateruvariateru számozszámoz 「Budapeszutode-
va kugotoni bangó-o vari ateteiru.」 „Budapesten
számozzák a kerületeket.” ◇ júbinbangójúbinbangó irányí-irányí-
tószámtószám ◇ renbangórenbangó egymástegymást követőkövető sor-sor-
számszám
bangóan-naibangóan-nai ◆ számtudakozószámtudakozó ◆ tudakozótudakozó
bangódzsunbangódzsun ◆ szám szerinti sorrendszám szerinti sorrend
bangódzsun-nibangódzsun-ni ◆ számszám szerintiszerinti sorrendbensorrendben
「Bangódzsunni ojobisimaszu.」 „Szám szerinti
sorrendben fogjuk behívni önöket.”

bangófudabangófuda ◆ ruhatárjegyruhatárjegy 「Kótono
bangófuda-o nakusitanode szaigomade matana-
kerebanaranakatta.」 „Elvesztettem a ruhatárje-
gyemet, így csak a végén adták oda a kabátomat.”
◆ sorszámsorszám ◆ sorszámjegysorszámjegy 「Ginkóde
bangófuda-o hiita.」 „A bankban húztam egy sor-
számjegyet.” ◆ számozott azonosítójegyszámozott azonosítójegy
bangohanbangohan ◆ vacsoravacsora
bangohan-obangohan-o taberutaberu ◆ megvacsorázikmegvacsorázik 「Ban
gohan-o tabetekara ofuroni hairu.」 „Majd akkor
fürdök, ha már megvacsoráztam.” ◆ vacsorázikvacsorázik
「Ucsi-va kazokuszorotte ban gohan-o taberu.」
„Nálunk a család együtt vacsorázik.”

bangojabangoja ◆ őrbódéőrbódé ◆ őrházőrház
bangónokumiavaszebangónokumiavasze ◆ számkombinációszámkombináció
「Kinkono bangó-o vaszureta.」 „Elfelejtettem a
széf számkombinációját.”

bangónovariatebangónovariate ◆ számozásszámozás
bangó-obangó-o mavaszumavaszu ◆ feltárcsázzafeltárcsázza aa számotszámot
「Joru, tomodacsino bangó-o mavasita.」 „Este
feltárcsáztam a barátom számát.”

bangó-obangó-o ucuucu ◆ számotszámot rakrak 「Szeihinni bangó-
o utta.」 „Számot raktam az árukra.”

bangó-obangó-o variateruvariateru ◆ számozszámoz
「Budapeszutode-va kugotoni bangó-o vari atete-
iru.」 „Budapesten számozzák a kerületeket.”

bangumibangumi ◆ műsorműsor 「Szukina bangumiga hadzsi-
matta.」 „Elkezdődött a kedvenc műsorom.” ◇

kuizubangumikuizubangumi vetélkedőműsorvetélkedőműsor ◇ gorakub-gorakub-
angumiangumi szórakoztatószórakoztató műsorműsor ◇ dzsihibangu-dzsihibangu-
mimi szponzorszponzor nélkülinélküli műsorműsor ◇ sin-jabangumisin-jabangumi
éjszakaiéjszakai műsorműsor ◇ taidanbangumitaidanbangumi talktalk showshow

◇ terebibangumiterebibangumi tévéműsortévéműsor 「Terebi
bangumi-o rokugasita.」 „Felvettem a tévémű-
sort.” ◇ tókubangumitókubangumi talktalk showshow ◇ tokube-tokube-
cubangumicubangumi rendkívülirendkívüli műsorműsor ◇ radzsioban-radzsioban-
gumigumi rádióműsorrádióműsor 「Radzsio bangumi-o kiita.」
„Hallgattam a rádióműsort.” ◇ rikueszutoban-rikueszutoban-
gumigumi kívánságműsorkívánságműsor
bangumianaunszábangumianaunszá ◆ műsorvezetőműsorvezető
bangumian-naibangumian-nai ◆ műsorfüzetműsorfüzet 「Bangumian-
naide eigano hószódzsikoku-o sirabeta.」 „Meg-
néztem a műsorfüzetben, hogy mikor kezdődik a
film.” ◆ műsortájékoztatóműsortájékoztató
bangumihensúsabangumihensúsa ◆ műsorszerkesztőműsorszerkesztő
bangumihenszeibangumihenszei ◆ műsorszerkesztésműsorszerkesztés
bangumihjóbangumihjó ◆ műsortáblázatműsortáblázat
banguminidenvaszurubanguminidenvaszuru ◆ betelefonálbetelefonál 「Tere-
bi bangumini denvasita.」 „Betelefonáltam a té-
vébe.”

banguminidenvaszuruhitobanguminidenvaszuruhito ◆ betelefonálóbetelefonáló
banguminosicsóricubanguminosicsóricu ◆ műsor nézettségeműsor nézettsége
banguminosikaisabanguminosikaisa ◆ műsorvezetőműsorvezető
banguradesubanguradesu ◆ BangladesBanglades
banguradesudzsinbanguradesudzsin ◆ bangladesibangladesi
banguradesudzsinminkjóvakokubanguradesudzsinminkjóvakoku ◆ Bangla-Bangla-
desi Népköztársaságdesi Népköztársaság
banguradesunobanguradesuno ◆ bangladesibangladesi
banguszecubanguszecu ◆ bolondok napjabolondok napja
banikubaniku ◆ lóhúslóhús
banirabanira ◆ vaníliavanília
banira-eszszenszubanira-eszszenszu ◆ vaníliakivonatvaníliakivonat
banisingu-kurímubanisingu-kurímu ◆ alapozókrémalapozókrém ◆ arckrémarckrém

ban-janban-jan ◆ banyánbanyán
ban-jan-nokiban-jan-noki ◆ banyánfabanyánfa
ban-júban-jú ◆ vakmerőségvakmerőség
ban-júinrjokuban-júinrjoku ◆ általánosáltalános tömegvonzástömegvonzás
「Ban-júinrjokuno hószoku」 „általános tömeg-
vonzás törvénye” ◆ egyetemesegyetemes tömegvonzástömegvonzás
◆ gravitációgravitáció
ban-júinrjokuteiszúban-júinrjokuteiszú ◆ gravitációs állandógravitációs állandó
ban-júnootokoban-júnootoko ◆ fenegyerekfenegyerek
ban-jú-o furuuban-jú-o furuu ◆ játssza a fenegyereketjátssza a fenegyereket
bankabanka ◆ elégiaelégia ◆ gyászdalgyászdal
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bankabanka ◆ nyárutónyárutó
bankábanká ◆ betonfedezékbetonfedezék ◆ bunkerbunker ◆ terep-terep-
akadályakadály
bankaibankai ◆ visszanyerésvisszanyerés
bankaiszurubankaiszuru ◆ behozbehoz 「Szensu-va okure-o
bankaisita.」 „A versenyző behozta a hátrányát.”
◆ pótolpótol 「Mazui hirugohan-o oisii júgohande
bankaisita.」 „A rossz ebédet jó vacsorával pótol-
tam.” ◆ visszanyervisszanyer 「Meijo-o bankaiszuru.」
„Visszanyeri a becsületét.”

bankanbankan ◆ mindenfélemindenféle érzésérzés 「Bankanmuneni
szematta.」 „Mindenféle érzések kavarogtak ben-
nem.”

bankankomogomoitarubankankomogomoitaru ◆ sokfélesokféle dolgotdolgot
érezérez 「Hon-o jominagara bankankomogomo
itatta.」 „Sokféle dolgot éreztem a könyv olvasá-
sakor.”

bankaranabankarana ◆ faragatlanfaragatlan 「Bankarana hito」
„faragatlan ember” ◆ szakadtszakadt 「Bankarana fu-
kuszó」 „szakadt öltözék”

bankenbanken ◆ házőrzőházőrző kutyakutya 「Bankentosite inu-
o katteiru.」 „Házőrző kutyát tartok.” ◆ őrkutyaőrkutya
「Sizaiokibani bankengaita.」 „A telepen volt egy
őrkutya.” ◆ őrzőkutyaőrzőkutya ◇ hicudzsinobankenhicudzsinobanken
juhászkutyajuhászkutya
bankibanki ◆ utolsó időszakutolsó időszak
bankinbankin ◆ fémlemezfémlemez
bankingubankingu ◆ bankolásbankolás ◇ intánetto-bankinguintánetto-bankingu
internetesinternetes bankolásbankolás ◇ kóporéto-bankingukóporéto-bankingu
céges bankoláscéges bankolás
bankin-jabankin-ja ◆ lemezmunkáslemezmunkás
bankin-joroibankin-joroi ◆ lemezpáncéllemezpáncél
bankinkóbankinkó ◆ lemezmunkáslemezmunkás
bankóbankó ◆ barbárbarbár cselekedetcselekedet ◆ barbárságbarbárság ◆

civilizálatlanságcivilizálatlanság
bankocubankocu ◆ szilajságszilajság ◆ vakmerőségvakmerőség
bankofuekinobankofuekino ◆ örökörök érvényűérvényű 「Szore-va
bankofuekino sinrida.」 „Ez örök érvényű igaz-
ság.”

bankokubankoku ◆ egészegész világvilág ◆ mindenminden országország ◆

nemzetközinemzetközi
bankokucsoszakukendzsójakubankokucsoszakukendzsójaku ◆ Egyete-Egyete-
mes Szerzői Jogi Egyezménymes Szerzői Jogi Egyezmény
bankokuhakurankaibankokuhakurankai ◆ világkiállításvilágkiállítás

bankokukibankokuki ◆ minden ország zászlajaminden ország zászlaja
bankokukóhóbankokukóhó ◆ nemzetközi törvénynemzetközi törvény
bankokuminbankokumin ◆ földkerekség lakóiföldkerekség lakói
bankonbankon ◆ laposlapos támasztógyökértámasztógyökér ◆ pózna-pózna-
gyökérgyökér
bankonbankon ◆ későikésői házasságházasság 「Hahano kekkon-
va tódzsitosite-va bankondatta.」 „Az anyukám
házassága abban az időben későinek számított.”

bankondearubankondearu ◆ későnkésőn házasodikházasodik 「Rjósin-va
bankondatta.」 „A szüleim későn házasodtak.”

bankubanku ◆ bankbank ◇ dzsinzaibankudzsinzaibanku munkaköz-munkaköz-
vetítővetítő ◇ szeisibankuszeisibanku spermabankspermabank ◇ déta-déta-
bankubanku adatbankadatbank
bankuruvaszebankuruvasze ◆ meglepetésmeglepetés 「Csímu-va
bankuruvasze-o okosita.」 „A csapat meglepetést
hozott.”

bankuruvaszedebankuruvaszede ◆ meglepetésremeglepetésre
「Anauma-va bankuruvaszede katta.」 „Egy is-
meretlen ló meglepetésre nyert.”

bankuruvaszenobankuruvaszeno ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű
「Szenkjono bankuruvaszeno kekka」 „választá-
sok meglepetésszerű kimenetele”

banmebanme ◆ dikdik 「Csikjú-va taijókeino szanbanme-
no vakuszeideszu.」 „A Föld a Naprendszer har-
madik bolygója.”

banmenbanmen ◆ játékmezőjátékmező állásaállása 「Súkjokuno
banmen」 „végjáték állása” ◆ lemezfelületlemezfelület
「Sídíno banmen」 „CD-lemez felülete” ◆ táblatábla
felületefelülete
banmenobanmeno ◆ dikdik 「Nibanmeno singóde hidarini
magatte kudaszai.」 „A második lámpánál fordul-
jon balra!”

banmesibanmesi ◆ vacsoravacsora
banmesi-o kuubanmesi-o kuu ◆ vacsorázikvacsorázik
banminbanmin ◆ egész népegész nép ◆ minden emberminden ember
ban-nanban-nan ◆ mindenminden bajbaj ◇ ban-nan-oban-nan-o haisitehaisite
mindenképpenmindenképpen 「Ban-nan-o haisite goszank-
akudaszai.」 „Mindenképpen jöjjön el!”

ban-nan-oban-nan-o haisitehaisite ◆ mindenképpenmindenképpen 「Ban-
nan-o haisite goszankakudaszai.」 „Mindenkép-
pen jöjjön el!”

ban-nenban-nen ◆ életélet utolsóutolsó szakaszaszakasza 「Ban-nen-
o mukaeta.」 „Élete utolsó szakaszához ért.” ◆

utolsóutolsó éveibenéveiben 「Ban-nen-va karadaga jovaku-
natta.」 „Az utolsó éveiben legyengült.”
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ban-ninban-nin ◆ mindenminden emberember ◆ mindenkimindenki 「Ban-
ninno ban-ninni taiszuru tatakai」 „mindenki há-
borúja mindenki ellen”

ban-ninban-nin ◆ csőszcsősz ◆ őrőr 「Dacuidzsóni ban-nin-
o oku.」 „Az öltözőbe őrt állít.” ◇ kenpónoban-kenpónoban-
ninnin alkotmányőralkotmányőr ◇ nezunobannezunoban éjjeliőréjjeliőr ◇

fumikirinoban-ninfumikirinoban-nin bakterbakter ◇ rjóbanoban-ninrjóbanoban-nin
vadőrvadőr ◇ rjóbanoban-ninrjóbanoban-nin halőrhalőr
ban-nin-nikjócúszuruban-nin-nikjócúszuru ◆ mindannyiunkbanmindannyiunkban
közösközös 「Dzsijú-o motomerukoto-va ban-ninni
kjócúszuru.」 „Mindannyiunkban közös a sza-
badság utáni vágy.”

bannóbannó ◆ mindenhatóságmindenhatóság ◆ szerteágazószerteágazó ké-ké-
pességpesség ◇ bannójakubannójaku csodaszercsodaszer 「Kono
kuszuri-va bannójakudeszu.」 „Ez a gyógyszer
egy csodaszer.”

bannójakubannójaku ◆ csodaszercsodaszer 「Kono kuszuri-va
bannójakudeszu.」 „Ez a gyógyszer egy csoda-
szer.”

bannónegibannónegi ◆ zöldhagymazöldhagyma
bannónobannóno ◆ mindenhatómindenható 「Bannóno kamini
inotta.」 „Imádkozott a mindenható istenhez.” ◆

univerzálisuniverzális 「Konpjútá-va bannóno dógude-
szu.」 „A számítógép egy univerzális eszköz.”

bannószaibóbannószaibó ◆ átalakulásra képes őssejtátalakulásra képes őssejt
bannószecscsakuzaibannószecscsakuzai ◆ univerzálisuniverzális ragasz-ragasz-
tótó 「Bannószecscsakuzaide nandemokuccukeru-
kotoga dekiru.」 „Az univerzális ragasztóval min-
dent meg lehet ragasztani.”

bánomadamubánomadamu ◆ kocsmárosnőkocsmárosnő
bánomaszutábánomaszutá ◆ kocsmároskocsmáros
ban-oban-o szuruszuru ◆ őrizőriz 「Inu-va ieno ban-o site-
ita.」 „A kutya őrizte a házat.” ◆ őrködikőrködik 「Ka-
rega ban-o site, hokano hito-va nemutta.」 „Egyi-
kük őrködött, amíg a többiek aludtak.”

banpábanpá ◆ lökhárítólökhárító ◆ ütközőütköző
banpákábanpáká ◆ dodzsemdodzsem
banpákáninorubanpákáninoru ◆ dodzsemezikdodzsemezik 「Júencside-
banpákáni notta.」 „A vidámparkban dodzsemez-
tünk.”

banpakubanpaku ◆ világkiállításvilágkiállítás
banpeibanpei ◆ őrkatonaőrkatona ◆ őrszemőrszem
banpeigojabanpeigoja ◆ őrbódéőrbódé
banpei-obanpei-o okuoku ◆ őrtőrt állítállít 「Dzsúkikoni banpei-
o oita.」 „A fegyverraktárhoz őrt állítottunk.”

banraibanrai ◆ nagynagy mennydörgésmennydörgés ◆ sokszorisokszori
mennydörgésmennydörgés
banrainohakusubanrainohakusu ◆ tapsvihartapsvihar
banribanri ◆ nagy hosszúságnagy hosszúság
banrinocsódzsóbanrinocsódzsó ◆ kínai nagy falkínai nagy fal
bansakubansaku ◆ italital aa vacsoráhozvacsorához ◆ italozásitalozás aa
vacsoránálvacsoránál
bansakuszurubansakuszuru ◆ iszogatiszogat aa vacsoránálvacsoránál
「Boku-va bansakusinai.」 „Nem szoktam iszo-
gatni a vacsoránál.”

bansibansi ◆ biztosbiztos halálhalál 「Bansi-o ih-szuru.」
„Megmenekül a biztos haláltól.” ◆ ezerezer halálhalál
「Bansini ataiszuru cumi」 „ezer halált érdemlő
bűntett”

bansóbansó ◆ estharangestharang ◆ esti harangszóesti harangszó
bansóbansó ◆ mindenminden akadályakadály 「Bansó okuri
avaszeno ue goszanka negaimaszu.」 „Kérem
mindenképpen jöjjön el!”

bansúbansú ◆ késő őszkéső ősz ◆ őszutóőszutó
bansunbansun ◆ késő tavaszkéső tavasz ◆ tavaszutótavaszutó
banszakubanszaku ◆ mindenminden eszközeszköz 「Tószan-o szak-
erutameni banszaku-o kódzsita.」 „Minden esz-
közt megragadott, hogy elkerülje a csődöt.” ◆

minden lehetőségminden lehetőség
banszakucukirubanszakucukiru ◆ mindenminden lehetőséglehetőség kime-kime-
rülrül 「Szudeni banszakucukita.」 „Már minden
lehetőséget kimerítettem.”

banszanbanszan ◆ vacsoravacsora 「Szaigono banszan」
„utolsó vacsora” ◇ gókanabanszangókanabanszan luxusva-luxusva-
csoracsora
banszankaibanszankai ◆ vacsorás összejövetelvacsorás összejövetel
banszeibanszei ◆ későnkésőn érésérés ◆ későnkésőn terméstermés ◇

taikibanszeitaikibanszei nagynagy tehetségektehetségek későnkésőn érnekérnek
◇ banszeisokubucubanszeisokubucu lassanlassan növőnövő növénynövény ◇

banszeisokubucubanszeisokubucu későnkésőn termőtermő növénynövény ◇

banszeicsóbanszeicsó fészeklakó madárfészeklakó madár
banszeibanszei ◆ szex-kapcsoltságszex-kapcsoltság
banszeibanszei ◆ kísérőcsillagkísérőcsillag
banszeibanszei ◆ durva hangdurva hang
banszeicsóbanszeicsó ◆ fészeklakó madárfészeklakó madár
banszeigatabanszeigata ◆ későnkésőn érőérő típustípus ◆ későnkésőn
termő típustermő típus
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banszeiidenbanszeiiden ◆ ivarhozivarhoz kapcsolódókapcsolódó öröklő-öröklő-
désdés ◆ nemheznemhez kötöttkötött öröklődésöröklődés ◆ szex-szex-
kapcsolt öröklődéskapcsolt öröklődés
banszeisokubucubanszeisokubucu ◆ későnkésőn termőtermő növénynövény ◆

lassan növő növénylassan növő növény
banszeisubanszeisu ◆ későn érő fajtakésőn érő fajta
banszeiszecubanszeiszecu ◆ mindenszentekmindenszentek
banszeiszurubanszeiszuru ◆ későnkésőn érikérik ◇ taikibansze-taikibansze-
iszuruiszuru későnkésőn érőérő 「Kare-va taikibanszeiszuru
hito.」 „Későn érő típus.”

banszenbanszen ◆ vágányvágány 「Szanbanszenni densaga
tócsakusimaszu.」 „Vonat érkezik a harmadik vá-
gányra.”

banszóbanszó ◆ futó kísérésefutó kísérése
banszóbanszó ◆ kései fagykései fagy
banszóbanszó ◆ kíséretkíséret ◆ zenei kíséretzenei kíséret
banszókóbanszókó ◆ ragtapaszragtapasz 「Kanbuni banszókó-
o hatta.」 „Ragtapaszt ragasztottam a sérült hely-
re.” ◆ sebtapaszsebtapasz ◆ tapasztapasz
banszószurubanszószuru ◆ kísérkísér 「Dzsitensade szósa-o
banszósiteita.」 „Kerékpárral kísértem a futót.”

banszószurubanszószuru ◆ kísérkísér 「Pianode banszó-o hi-
ku.」 „Zongorán kíséri.”

bantamukjúbantamukjú ◆ harmatsúlyharmatsúly ◆ légsúlylégsúly
bantanbantan ◆ mindenminden ◇ dzsunbibantan-nodzsunbibantan-no töké-töké-
letesenletesen felkészültfelkészült ◇ sodzsibantansodzsibantan mindenminden
dologdolog ◇ sodzsibantansodzsibantan mindenminden ügyügy 「Sodzsi-
bantan todokórinaku szumaszerukotogadekima-
sita.」 „Minden ügyet sikerült lezárnom.” ◇

jóibantan-nojóibantan-no tökéletesen előkészítetttökéletesen előkészített
bantobanto ◆ gyenge ütésgyenge ütés
bantóbantó ◆ télutótélutó
bantóbantó ◆ fürdőigazgatófürdőigazgató ◆ szállodaigazgatószállodaigazgató
◆ üzletvezetőüzletvezető
banuacubanuacu ◆ VanuatuVanuatu
banuacudzsinbanuacudzsin ◆ vanuatuivanuatui
banuacukjóvakokubanuacukjóvakoku ◆ VanuatuVanuatu Köztársa-Köztársa-
ságság
banuacunobanuacuno ◆ vanuatuivanuatui
banzaibanzai ◆ éljenéljen 「Szeifubanzai!」 „Éljen a kor-
mány!” ◆ hurráhurrá 「Karega atarasii daitórjóninat-
ta. Banzai!」 „Ő lett az új elnök! Hurrá!” ◆ juhéjuhé
◆ tyuhétyuhé
banzai-o tonaerubanzai-o tonaeru ◆ éljenezéljenez

banzaiszansóbanzaiszansó ◆ háromszoros hurráháromszoros hurrá
banzaiszurubanzaiszuru ◆ felemelifelemeli aa kezeitkezeit
「Banzaisitebóru-o uke tometa.」 „Felemeltem a
kezeimet, és elkaptam a labdát.” ◆ magasbamagasba
emeliemeli aa kezeitkezeit 「Banzaisite kudaszai.」 „Emel-
je magasba a kezeit!” ◆ ujjongujjong 「Csímuno júsó-
ga kimatta toki, omovazu banzaisita.」 „Ujjong-
tam, amikor győzött a csapatom.”

banzenbanzen ◆ tökéletességtökéletesség
banzen-nobanzen-no ◆ mindenremindenre kiterjedőkiterjedő 「Banzenno
taiszaku」 „mindenre kiterjedő intézkedés” ◆ tö-tö-
kéleteskéletes 「Banzenno dzsunbi」 „tökéletes felké-
szülés”

banzen-obanzen-o kiszukiszu ◆ nagynagy figyelmetfigyelmet fordítfordít
「Kenkóni-va banzen-o kisita.」 „Nagy figyelmet
fordítottam az egészségemre.” ◆ tökéletesentökéletesen
felkészülfelkészül 「Sikenni banzen-o kisita.」 „Tökéle-
tesen felkészültem a vizsgára.”

banzukebanzuke ◆ besorolásbesorolás ◆ műsorműsor ◆ ranglistaranglista
「Csódzsabanzukeni notta.」 „Felkerült a gazda-
gok ranglistájára.”

baobabubaobabu ◆ baobabfabaobabfa
ba-oba-o karirukariru ◆ élél azaz alkalommalalkalommal 「Kono ba-o
karite orei-o mósi agetaito omoimaszu.」 „Szeret-
nék élni az alkalommal, hogy köszönetet mond-
jak.” ◆ kihasználja az alkalmatkihasználja az alkalmat
bappontekinabappontekina ◆ alaposalapos 「Tatemono-va bap-
pontekina kaisú-o uketa.」 „Alapos javításokat
végeztek az épületen.” ◆ drasztikusdrasztikus 「Bappon-
tekina taiszaku-o kódzsita.」 „Drasztikus intézke-
déseket hoztak.” ◆ gyökeresgyökeres 「Bappontekina
kaikakuga hicujódeszu.」 „Gyökeres reformokra
van szükség.”

bappontekinibappontekini ◆ alaposanalaposan 「Koszekiszeido-o
bappontekini minaosita.」 „Alaposan átdolgozták
az anyakönyvezési rendszert.” ◆ drasztikusandrasztikusan
「Siszutemu zentai-o bappontekini kaenakereba-
naranai.」 „Az egész rendszert drasztikusan meg
kell változtatni.” ◆ gyökeresengyökeresen 「Intánetto-va
hitono szeikacu-o bappontekini kaeta.」 „Az in-
ternet gyökeresen megváltoztatta az emberek éle-
tét.”

baputeszutobaputeszuto ◆ baptistabaptista
baputeszutokjókaibaputeszutokjókai ◆ baptista egyházbaptista egyház
barabara ◆ darabdarab 「Konoszetto-va barade uranai-
nodeszuka?」 „Ezt a készletet nem árulják dara-
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bonként?” ◇ baradebarade ömlesztveömlesztve 「Szutataija-
va gomi soridzsónibarade cundeatta.」 „Ömleszt-
ve álltak a használt gumik a szemétfeldolgozó-
ban.” ◇ baradebarade külön-különkülön-külön 「Barade kauto ta-
kai.」 „Külön-külön drágább.”

barabara ◆ rózsarózsa 「Barani togeari.」 „Nincsen ró-
zsa tövis nélkül.” ◇ kósinbarakósinbara kínaikínai rózsarózsa ◇

curubaracurubara futórózsafutórózsa ◇ nobaranobara vadrózsavadrózsa
barabarabarabara ◆ darabokbandarabokban 「Kikaino buhin-o
barabarade juszósita.」 „Darabokban szállították
a gép alkatrészeit.” ◆ egyenkéntegyenként 「Hito-va ba-
rabarato acumattekita.」 „Egyenként jöttek az
emberek.” ◆ kopogvakopogva 「Amegabarabara futte-
ita.」 „Kopogtak az esőcseppek.” ◆ különállóankülönállóan
「Karerano iken-va barabaradatta.」 „Különálló
volt a véleményük.” ◆ szanaszétszanaszét 「Mamega-
barabara koboreta.」 „Szanaszét szóródtak a bab-
szemek.” ◇ barabaraszacudzsindzsikenbarabaraszacudzsindzsiken da-da-
rabolásosrabolásos gyilkossággyilkosság 「Barabara szacudzsin-
dzsikenga okita.」 „Darabolásos gyilkosság tör-
tént.” ◇ barabaradebarabarade külön-különkülön-külön
「Kóhíkappuszetto-o barabarade katta.」
„Külön-külön vettem meg a teáskészlet elemeit.”
◇ barabaranibarabarani ripityáraripityára 「Oszaraga ocsiteba-
rabaraninatta.」 „Leesett a tányér és ripityára
tört.” ◇ barabaranibarabarani széjjelszéjjel 「Anokappuru-va
barabaraninatta.」 „Az a pár széjjelmaradt.” ◇

barabaraniszurubarabaraniszuru szétkapszétkap 「Inu-va vatasino
furuitedibea-o barabaranisita.」 „Szétkapta a ku-
tyám a régi játékmackómat.” ◇ barabaraniszu-barabaraniszu-
ruru szétforgácsolszétforgácsol 「Tekigun-o barabaranisi-
ta.」 „Szétforgácsolták az ellenséges csapatokat.”
◇ barabaraninarubarabaraninaru összetörikösszetörik 「Koppuga ju-
kani ocsitebarabaraninatta.」 „A pohár leesett a
padlóra, és összetört.” ◇ barabaraninarubarabaraninaru ripi-ripi-
tyáratyára töriktörik 「Koppu-va jukadebarabaraninat-
ta.」 „A pohár ripityára tört a földön.” ◇ baraba-baraba-
raninaruraninaru szétesikszétesik 「Kazoku-va barabaraninat-
ta.」 „Szétesett a családunk.” ◇ barabaranina-barabaranina-
ruru darabokradarabokra hullikhullik 「Tokeigabarabaraninat-
ta.」 „Az óra darabokra hullott.” ◇ barabarani-barabarani-
narunaru összekeveredikösszekeveredik 「Nótogabarabaraninat-
tesimatta.」 „Összekeveredtek a feljegyzéseim.” ◇

barabaraninarubarabaraninaru felbomlikfelbomlik 「Kazoku-va bara-
baraninatta.」 „A családunk felbomlott.” ◇ bara-bara-
baraninarubaraninaru széthullszéthull 「Taikoku-va barabarani-
natta.」 „A birodalom széthullott.” ◇ barabara-barabara-
ninaruninaru szétbomlikszétbomlik 「Hanataba-va barabarani-
natta.」 „A virágcsokor szétbomlott.” ◇ baraba-baraba-

raninarumadejomuraninarumadejomu szétolvasszétolvas 「Hon-o bara-
baraninarumade jonda.」 „Szétolvastam a köny-
vet.” ◇ barabaranobarabarano szedett-vedettszedett-vedett 「Bara-
barano fukuszódatta.」 „Szedett-vedett öltözéke
volt.”

barabaradebarabarade ◆ külön-különkülön-külön
「Kóhíkappuszetto-o barabarade katta.」
„Külön-külön vettem meg a teáskészlet elemeit.”

barabaranibarabarani ◆ ripityáraripityára 「Oszaraga ocsiteba-
rabaraninatta.」 „Leesett a tányér és ripityára
tört.” ◆ széjjelszéjjel 「Anokappuru-va barabarani-
natta.」 „Az a pár széjjelmaradt.”

barabaraninarubarabaraninaru ◆ darabokradarabokra hullikhullik 「Toke-
igabarabaraninatta.」 „Az óra darabokra hullott.”
◆ felbomlikfelbomlik 「Kazoku-va barabaraninatta.」 „A
családunk felbomlott.” ◆ összekeveredikösszekeveredik
「Nótogabarabaraninattesimatta.」 „Összekeve-
redtek a feljegyzéseim.” ◆ összetörikösszetörik 「Kop-
puga jukani ocsitebarabaraninatta.」 „A pohár le-
esett a padlóra, és összetört.” ◆ ripityáraripityára töriktörik
「Koppu-va jukadebarabaraninatta.」 „A pohár
ripityára tört a földön.” ◆ szétbomlikszétbomlik
「Hanataba-va barabaraninatta.」 „A virágcso-
kor szétbomlott.” ◆ szétesikszétesik 「Kazoku-va bara-
baraninatta.」 „Szétesett a családunk.” ◆ szét-szét-
hullhull 「Taikoku-va barabaraninatta.」 „A biroda-
lom széthullott.”

barabaraninarumadejomubarabaraninarumadejomu ◆ szétolvasszétolvas
「Hon-o barabaraninarumade jonda.」 „Szétol-
vastam a könyvet.”

barabaraniszurubarabaraniszuru ◆ szétforgácsolszétforgácsol
「Tekigun-o barabaranisita.」 „Szétforgácsolták
az ellenséges csapatokat.” ◆ szétkapszétkap 「Inu-va
vatasino furuitedibea-o barabaranisita.」 „Szét-
kapta a kutyám a régi játékmackómat.”

barabaranobarabarano ◆ szedett-vedettszedett-vedett 「Barabarano
fukuszódatta.」 „Szedett-vedett öltözéke volt.”

barabaraszacudzsindzsikenbarabaraszacudzsindzsiken ◆ darabolá-darabolá-
sossos gyilkossággyilkosság 「Barabara szacudzsindzsiken-
ga okita.」 „Darabolásos gyilkosság történt.”

baracukibaracuki ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb eltéréseltérés 「Szei-
totacsino nórjokuni-va baracukigaaru.」 „Kisebb-
nagyobb eltérés van a diákok tudása között.” ◆

szórásszórás 「Szokuteicsinobaracuki-o oszaeru.」
„Alacsony értéken tartja a mért adatok szórását.”

baracukubaracuku ◆ eltérésteltérést mutatmutat 「Szeitono
gakurjoku-va ókikubaracuiteiru.」 „A diákok tu-
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dása nagy eltérést mutat.” ◆ szétbomlikszétbomlik 「Ka-
zede kamigabaracuita.」 „A szélben szétbomlott
a haja.” ◆ szórszór 「Heikinno zengonidétano ata-
igabaracuiteiru.」 „Az adatok az átlagérték körül
szórnak.” ◆ szórástszórást mutatmutat 「Kanszokucsi-va
baracuiteiru.」 „A mért eredmények szórást mu-
tatnak.”

baradebarade ◆ külön-különkülön-külön 「Barade kauto takai.」
„Külön-külön drágább.” ◆ ömlesztveömlesztve
「Szutataija-va gomi soridzsónibarade cundeat-
ta.」 „Ömlesztve álltak a használt gumik a sze-
métfeldolgozóban.”

barádobarádo ◆ balladaballada
baraetíbaraetí ◆ szórakoztatószórakoztató műsorműsor ◆ változa-változa-
tosságtosság ◆ varietévarieté
baraetíbangumibaraetíbangumi ◆ varietévarieté
baraetí-sóbaraetí-só ◆ varietévarieté
baragataszósokubaragataszósoku ◆ rózsadíszrózsadísz
barairobarairo ◆ vörösvörös ◇ barairodearubarairodearu rózsásrózsás
「Mirai-va bara irodeszu.」 „A kilátások rózsá-
sak.”

barairodearubarairodearu ◆ rózsásrózsás 「Mirai-va bara
irodeszu.」 „A kilátások rózsásak.”

barajubaraju ◆ rózsaolajrózsaolaj
barakkubarakku ◆ barakkbarakk ◆ bogedabogeda ◆ kalyibakalyiba ◆ ka-ka-
szárnyaszárnya
baramakubaramaku ◆ szanaszétszanaszét szórszór 「Kamifubuki-
o bara maita.」 „Szanaszét szórta a konfettit.” ◆

szétszórszétszór 「Viruszu-va kúkicsúnibaramakare-
ta.」 „A vírust szétszórták a levegőben.” ◆ szórszór
「Kare-va gjanburuni okane-o baramaiteiru.」
„Hazárdjátékra szórja a pénzét.” ◆ terjesztterjeszt
「Karenicuite varui uvasza-o bara maita.」
„Rossz híreket terjeszt róla.”

baramonbaramon ◆ brahmanbrahman
baramonkjóbaramonkjó ◆ brahmanizmusbrahmanizmus
baranikubaraniku ◆ bordaborda ◆ dagadódagadó ◆ oldalasoldalas ◆ ol-ol-
dalszalonnadalszalonna ◇ katabaranikukatabaraniku lapockalapocka
baranjakenbaranjaken ◆ Baranya megyeBaranya megye
baranobarano ◆ rózsásrózsás
baranocubomibaranocubomi ◆ rózsabimbórózsabimbó
baranohanatababaranohanataba ◆ rózsacsokorrózsacsokor
baranokibaranoki ◆ rózsabokorrózsabokor
baranonioibaranonioi ◆ rózsaillatrózsaillat

baranoszeibaranoszei ◆ rózsaolajrózsaolaj
baranoszonobaranoszono ◆ rózsás kertrózsás kert
baranotogebaranotoge ◆ rózsatövisrózsatövis
baranszubaranszu ◆ egyensúlyegyensúly 「Baranszu-o kuzusi-
ta.」 „Elveszítettem az egyensúlyomat.” ◇ anba-anba-
ranszuranszu egyensúlytalanságegyensúlytalanság ◇ anbaranszunaanbaranszuna
kiegyensúlyozatlankiegyensúlyozatlan 「Kokoronoanbaranszuna
dzsótai」 „kiegyensúlyozatlan lelkiállapot” ◇ ei-ei-
jónobaranszujónobaranszu kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott étrendétrend ◇

gundzsibaranszugundzsibaranszu katonaikatonai egyensúlyegyensúly ◇ dó-dó-
baranszubaranszu dinamikus egyensúlydinamikus egyensúly
baranszu-bórubaranszu-bóru ◆ egyensúlyozóegyensúlyozó labdalabda
「Dzsitakudebaranszu-bóruni szuvatte sigoto-o
szuru.」 „Otthon egyensúlyozó labdán ülve dolgo-
zok.”

baranszukankakubaranszukankaku ◆ egyensúlyérzékegyensúlyérzék 「Cu-
navatarigadekiru hito-va baranszu kankakugaii.」
„A kötéltáncosnak jó az egyensúlyérzéke.”

baranszunotoretabaranszunotoreta ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
「Baranszunotoreta sokudzsi-va taiszecudeszu.」
„Fontos a kiegyensúlyozott étrend.”

baranszu-obaranszu-o torutoru ◆ egyensúlyozegyensúlyoz
「Kataasidebaranszu-o totta.」 „Fél lábon egyen-
súlyoztam.” ◆ ellensúlyozellensúlyoz 「Temato daikinno-
baranszuga toreteinai.」 „Ez a pénz nem ellensú-
lyozza a fáradságot.”

baranszu-sítobaranszu-síto ◆ mérlegmérleg
bararaikabararaika ◆ balalajkabalalajka
bararaika-o hikubararaika-o hiku ◆ balalajkázikbalalajkázik
bararubibararubi ◆ néhánynéhány részrész olvasattalolvasattal ellátá-ellátá-
sasa
baraszenbaraszen ◆ aprópénzaprópénz
baraszenbaraszen ◆ szögesdrótszögesdrót
baraszubaraszu ◆ darabokradarabokra szedszed 「Kikai-o bara-
sita.」 „Darabokra szedtem a gépet.” ◆ felfedfelfed
「Kanodzsono himicu-o barasita.」 „Felfedtem a
titkát.” ◆ kifecsegkifecseg 「Kanodzso-va dórjónono
himicu-o barasita.」 „Kifecsegte a munkatársa tit-
kát.” ◆ leleplezleleplez 「Vairo-o moratta szeidzsikaga-
baraszareta.」 „Leleplezték a megvesztegetett po-
litikust.” ◆ lelőlelő 「Dzsódannoocsi-o barasita.」
„Lelőtte a poént.” ◆ megölmegöl 「Teki-o barasita.」
„Megölte az ellenségét.” ◆ ország-világország-világ eléelé tártár
「Ano kasuno midareta szeikacugabaraszareta.」
„Ország-világ elé tárták az énekes kicsapongó éle-
tét.”
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baraszubaraszu ◆ kőtörmelékkőtörmelék ◆ kőzúzalékkőzúzalék ◆ sódersóder

baraszutobaraszuto ◆ ballasztballaszt ◆ fenéksúlyfenéksúly ◆ kőtör-kőtör-
melékmelék ◆ kőzúzalékkőzúzalék ◆ nehezéknehezék ◆ sódersóder
baraszutokidóbaraszutokidó ◆ kavicskavics ágyazatágyazat ◆ zúzott-zúzott-
kő ágyazatkő ágyazat
baratonkobaratonko ◆ BalatonBalaton
barazumibarazumi ◆ ömlesztve rakodásömlesztve rakodás
barazuminiszurubarazuminiszuru ◆ ömlesztveömlesztve rakodikrakodik 「Ki-
kaino buhin-o bara zuminisite juszósita.」 „Öm-
lesztve szállították a gépalkatrészeket.”

barébaré ◆ balettbalett ◆ röplabdaröplabda ◇ modan-barémodan-baré mo-mo-
dern balettdern balett
barebarenabarebarena ◆ vakvak isis láthatjaláthatja 「Szeidzsikano
uszo-va barebareda.」 „A vak is láthatja, hogy a
politikus hazudik.”

barebarenobarebareno ◆ átlátszóátlátszó 「Kare-va barebareno
uszo-o cuita.」 „Átlátszó hazugságot mondott.”

barébórubarébóru ◆ röplabdaröplabda ◆ röplabdajátékröplabdajáték
barébórukantokubarébórukantoku ◆ röplabdaedzőröplabdaedző
barébóru-o szurubarébóru-o szuru ◆ röplabdázikröplabdázik
barébóruszensubarébóruszensu ◆ röplabdajátékosröplabdajátékos
barédanbarédan ◆ balett-társulatbalett-társulat
bareebaree ◆ balettbalett ◆ táncjátéktáncjáték
bareedanszábareedanszá ◆ balerinabalerina ◆ balett táncosbalett táncos
bareekjokubareekjoku ◆ balettzenebalettzene
baree-o odorubaree-o odoru ◆ balettozikbalettozik
bareisobareiso ◆ krumplikrumpli ◆ pityókapityóka
bárénbárén ◆ BahreinBahrein
báréndzsinbáréndzsin ◆ bahreinibahreini
bárén-nobárén-no ◆ bahreinibahreini
barentaincsokobarentaincsoko ◆ Bálint-napiBálint-napi csokicsoki ◆

Valentin-napi csokiValentin-napi csoki
barentaindébarentaindé ◆ Bálint-napBálint-nap ◆ Valentin-napValentin-nap
barerínabarerína ◆ balerinabalerina ◆ balett táncosbalett táncos
barerubareru ◆ hordóhordó
barerubareru ◆ kiderülkiderül 「Uszogabareta.」 „Kiderült
a hazugság.” ◆ kitudódikkitudódik 「Himicu-va bareta.」
„Kitudódott a titok.” ◆ lelepleződiklelepleződik 「Szagiga-
bareta.」 „Lelepleződött a csalás.” ◆ leszakadleszakad aa
horogrólhorogról 「Szakanagabareta.」 „A hal leszakadt
a horogról.” ◆ rajtakaprajtakap 「Kareno uszogabare-
ta.」 „Rajtakapták a hazugságon.”

bárerubáreru ◆ hordóhordó 「Icsibáreru hjakudoruno gen-
jukakaku」 „hordónkénti százdolláros olajár”

báreszukubáreszuku ◆ burleszkburleszk
baribari ◆ sorjasorja ◇ baritorikibaritoriki sorjázógépsorjázógép
bariabaria ◆ akadályakadály
bariábariá ◆ akadályakadály
bariafuríniszurubariafuríniszuru ◆ akadálymentesítakadálymentesít
「Ekinierebéta-o iretebariafurínisita.」 „Liftekkel
akadálymentesítették az állomást.”

bariafurínobariafuríno ◆ akadálymentesakadálymentes
bariáfurínobariáfuríno ◆ akadálymentesakadálymentes
baribaribaribari ◆ hasadvahasadva 「Dzsisinde dzsimengaba-
ribarito vareta.」 „A földrengésben meghasadt a
föld.” ◆ keményenkeményen 「Baribari hataraiteiru.」
„Keményen dolgozik.” ◆ recsegverecsegve 「Baribari
eda-o otta.」 „Eltörtem a recsegő ágat.” ◆ ropog-ropog-
tatvatatva 「Baribarito oszenbei-o tabeta.」 „Ropog-
tatva ettem a rizskekszet.” ◇ baribaritohaga-baribaritohaga-
szuszu letépletép 「Ita-o baribarito hagasita.」 „Letép-
tem a deszkát.” ◇ baribarinibaribarini keményrekeményre 「Juki-
gabaribarini kóricuita.」 „Keményre volt fagyva
a hó.” ◇ baribarinobaribarino energikusenergikus 「Baribarino
sain」 „energikus dolgozó” ◇ baribarinobaribarino vérbe-vérbe-
lili 「Baribarino edokko」 „vérbeli edói” ◇ bari-bari-
barinobarino keménykemény 「Baribarino eri」 „kemény gal-
lér”

baribarihatarakubaribarihataraku ◆ keményen dolgozikkeményen dolgozik
baribarinibaribarini ◆ keményrekeményre 「Jukigabaribarini kó-
ricuita.」 „Keményre volt fagyva a hó.”

baribarinobaribarino ◆ energikusenergikus 「Baribarino sain」
„energikus dolgozó” ◆ keménykemény 「Baribarino
eri」 „kemény gallér” ◆ vérbelivérbeli 「Baribarino
edokko」 „vérbeli edói”

baribaritohagaszubaribaritohagaszu ◆ letépletép 「Ita-o baribarito
hagasita.」 „Letéptem a deszkát.”

bariésonbariéson ◆ változatváltozat ◆ változatosságváltozatosság
「Szeihinnibariéson-o cuketa.」 „Változatosságot
vitt a termékeibe.” ◆ variációvariáció
bariéson-jutakanabariéson-jutakana ◆ változatosváltozatos 「Bariéson
jutakana tósi-o sita.」 „Változatosan fektettem be
a pénzemet.”

barikanbarikan ◆ hajnyíróhajnyíró gépgép ◆ nullásnullás gépgép
「Tokojaszan-va barikande atama-o szukinhed-
donisita.」 „A fodrász nullás géppel kopaszra vág-
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ta a hajamat.” ◇ sudóbarikansudóbarikan kézikézi nullásgépnullásgép
◇ sudóbarikansudóbarikan kézi hajnyíró gépkézi hajnyíró gép
barikédobarikédo ◆ barikádbarikád ◆ úttorlaszúttorlasz 「Demo
taigabarikédo-o hatta.」 „A tüntetők úttorlaszo-
kat emeltek.”

barikédo-obarikédo-o kizukukizuku ◆ elbarikádozelbarikádoz 「Iszude
dzsibunno mavarinibarikédo-o kizuita.」 „Szé-
kekkel elbarikádozta magát.”

barikibariki ◆ lóerőlóerő 「Kono kuruma-va nan bariki-
deszuka?」 „Hány lóerős ez az autó?” ◇ bariki-bariki-
noarunoaru bikaerősbikaerős 「Kono kuruma-va barikigaa-
ru.」 „Ez a kocsi bikaerős.” ◇ barikinoarubarikinoaru ener-ener-
gikusgikus 「Barikinoaru hito」 „energikus ember”
◇ bariki-obariki-o kakerukakeru megfeszítimegfeszíti azaz erejéterejét
「Bariki-o kakete hasitta.」 „Megfeszített erővel
futottam.” ◇ bariki-obariki-o dasitedasite gőzerővelgőzerővel
「Bariki-o dasite hataraita.」 „Gőzerővel dolgo-
zott.” ◇ bariki-obariki-o daszudaszu beleadjabeleadja azaz erejéterejét
「Bariki-o dasite hjah-kirono omori-o mocsi age-
ta.」 „Beleadtam az erőmet, és felemeltem 100 ki-
lót.”

barikinoarubarikinoaru ◆ bikaerősbikaerős 「Kono kuruma-va ba-
rikigaaru.」 „Ez a kocsi bikaerős.” ◆ energikusenergikus
「Barikinoaru hito」 „energikus ember”

bariki-obariki-o dasitedasite ◆ gőzerővelgőzerővel 「Bariki-o dasite
hataraita.」 „Gőzerővel dolgozott.”

bariki-obariki-o daszudaszu ◆ beleadjabeleadja azaz erejéterejét
「Bariki-o dasite hjah-kirono omori-o mocsi age-
ta.」 „Beleadtam az erőmet, és felemeltem 100 ki-
lót.”

bariki-obariki-o kakerukakeru ◆ megfeszítimegfeszíti azaz erejéterejét
「Bariki-o kakete hasitta.」 „Megfeszített erővel
futottam.”

barikonbarikon ◆ változtathatóváltoztatható kapacitásúkapacitású kon-kon-
denzátordenzátor ◇ eabarikoneabarikon légszigetelésűlégszigetelésű for-for-
gókondenzátorgókondenzátor ◇ torimábarikontorimábarikon trimmertrimmer
kondenzátorkondenzátor
barinbarin ◆ valinvalin
barinobarino ◆ borításúborítású 「Kavabarino iszu」 „bőr-
borítású szék” ◆ burkolatúburkolatú 「Tairu barino furo-
ba」 „csempeburkolatú fürdőszoba” ◆ húrozóthúrozót
igénylóigényló 「Szan-ninbarino jumi」 „három húro-
zót igénylő nyíl” ◆ kárpitozásúkárpitozású 「Biródo bari-
no iszu」 „bársonykárpitozású szék” ◆ stílusústílusú
「Akutagavabarino sószecu」 „Akutagava stílusá-
ban írt novella” ◇ kavabarikavabari bőrkötésbőrkötés 「Ka-
vabarino hon」 „bőrkötésű könyv” ◇ tairubari-tairubari-

nono csempeburkolatúcsempeburkolatú 「Tairu barinopúru」
„csempeburkolatú medence” ◇ furóringubarinofuróringubarino
padlóburkolatúpadlóburkolatú 「Sinsicu-va furóringu baride-
szu.」 „A hálószobánk padlóburkolatú.”

barionbarion ◆ barionbarion
barionszúbarionszú ◆ barionszámbarionszám
baritonbariton ◆ baritonbariton
bariton-szakiszohonbariton-szakiszohon ◆ bariton szaxofonbariton szaxofon
baritoribaritori ◆ sorjázássorjázás
baritorikibaritoriki ◆ sorjázógépsorjázógép
barittobaritto ◆ elegánsanelegánsan 「Szúcudebaritto kime-
teiru.」 „Elegáns öltönyt viselek.” ◆ recsegverecsegve
「Ita-o baritto otta.」 „Eltörtem a recsegő desz-
kát.” ◆ ropogtatvaropogtatva 「Oszenbei-o baritto tabe-
ta.」 „Rizskekszet ropogtattam.”

barittobaritto ◆ tépvetépve 「Cucumi gami-o baritto jabu-
ita.」 „Letéptem a csomagolópapírt.”

bariumubariumu ◆ báriumbárium 「Ino kenszani cukaubariu-
mu」 „gyomorvizsgálathoz használt bárium”

barizógen-obarizógen-o abiszeruabiszeru ◆ kígyót-békátkígyót-békát kiáltkiált
「Otonariszan-ni barizógen-o abiszeta.」
„Kígyót-békát kiáltott a szomszédjára.”

barizógonbarizógon ◆ mocskosmocskos szájúszájú szidalmazásszidalmazás ◆

szitkozódásszitkozódás
barjúbarjú ◆ értékérték ◇ njúszu-barjúnjúszu-barjú hírértékhírérték
「Kore-va njúszubarjúganaikara hóeiszaretei-
nai.」 „Ennek nincs hírértéke, ezért nem sugároz-
za a tévé.”

barokkubarokku ◆ barokkbarokk ◇ neobarokkuneobarokku neobarokkneobarokk

barokkujósikinobarokkujósikino ◆ barokkbarokk
barokkukencsikubarokkukencsiku ◆ barokk építészetbarokk építészet
barokkukibarokkuki ◆ barokk korszakbarokk korszak
barokkuongakubarokkuongaku ◆ barokk zenebarokk zene
barokubaroku ◆ kantárkantár
barométábarométá ◆ barométerbarométer 「Keikinobarométá」
„gazdasági barométer”

bárubáru ◆ barbar ◇ miri-bárumiri-báru millibarmillibar
barubadoszubarubadoszu ◆ BarbadosBarbados
barubadoszudzsinbarubadoszudzsin ◆ barbadosibarbadosi
barubadoszunobarubadoszuno ◆ barbadosibarbadosi
barubicuruszanbarubicuruszan ◆ barbitursavbarbitursav
barubicuruszan-enbarubicuruszan-en ◆ barbiturátbarbiturát
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barubicuruszan-júdótaibarubicuruszan-júdótai ◆ barbiturátbarbiturát ◆

barbitursav-származékbarbitursav-származék
barububarubu ◆ körtekörte ◆ szelepszelep ◆ vakukörtevakukörte ◇

óbáheddobarubuóbáheddobarubu függőszelepfüggőszelep ◇ kontoróru-kontoróru-
barububarubu vezérlőszelepvezérlőszelep ◇ szutoppu-barubuszutoppu-barubu
zárószelepzárószelep
barububodíbarububodí ◆ szeleptestszeleptest
barukanbarukan ◆ BalkánBalkán
barukan-faibábarukan-faibá ◆ vulkanizált rostvulkanizált rost
barukanhantóbarukanhantó ◆ Balkán-félszigetBalkán-félsziget
barukanhóbarukanhó ◆ Vulcan gépágyúVulcan gépágyú
barukanmimizutokagebarukanmimizutokage ◆ szürke féreggyíkszürke féreggyík
barukan-rabábarukan-rabá ◆ vulkanizált gumivulkanizált gumi
barukanszanmjakubarukanszanmjaku ◆ Balkán-hegységBalkán-hegység
barukanszenszóbarukanszenszó ◆ balkáni háborúkbalkáni háborúk
barukoníbarukoní ◆ balkonbalkon ◆ erkélyerkély 「Barukoníde
ocsa-o nomimasó.」 „Igyunk az erkélyen teát!” ◇

rúfu-barukonírúfu-barukoní tetőterasztetőterasz
barún-kjaszszurubarún-kjaszszuru ◆ ugrálóvárugrálóvár
baruszamikoszubaruszamikoszu ◆ balzsamecetbalzsamecet
baruszamubaruszamu ◆ balzsambalzsam ◇ kanadabaruszamukanadabaruszamu
kanada-balzsamkanada-balzsam
baruszeronabaruszerona ◆ BarcelonaBarcelona
barutokaibarutokai ◆ Balti-tengerBalti-tenger
barutokainobarutokaino ◆ baltibalti
barutorinszenbarutorinszen ◆ Bartholin-mirigyBartholin-mirigy
basabasa ◆ hintóhintó ◆ lovaskocsilovaskocsi ◆ szekérszekér 「Uma-
va basa-o hiita.」 „A ló húzta a szekeret.” ◇ tec-tec-
udóbasaudóbasa lóvasútlóvasút ◇ nitódatenobasanitódatenobasa ketteskettes
fogatfogat ◇ horobasahorobasa ponyvásponyvás szekérszekér ◇ horo-horo-
basabasa ekhósekhós szekérszekér ◇ jontódatenobasajontódatenobasa né-né-
gyes fogatgyes fogat
basabasaaszobubasabasaaszobu ◆ lubickollubickol 「Kodomotacsi-
va mizudebasabasa aszondeita.」 „A gyerekek lu-
bickoltak a vízben.”

basabasaszurubasabasaszuru ◆ dagonyázikdagonyázik 「Buta-va do-
rono nakadebasabasasiteita.」 „A disznó dago-
nyázott a sárban.”

basabasatótoszubasabasatótoszu ◆ zúdítzúdít 「Torakku-va dzsi-
menni dzsari-o basabasato otosita.」 „A teherau-
tó a földre zúdította a sódert.”

basanogjosabasanogjosa ◆ kocsiskocsis
basarészubasarészu ◆ fogathajtó versenyfogathajtó verseny

basaumabasauma ◆ gürizőgüriző dolgozódolgozó ◆ igáslóigásló 「Ba-
saumanojóni hataraku.」 „Gürizik, mint egy igás-
ló.”

basaumanojónibasaumanojóni ◆ mintmint azaz állatállat 「Basauman-
ojóni hataraku.」 „Dolgozik, mint az állat.”

basinbasin ◆ lóhosszlóhossz 「Dzsúbasin szade assósita.」
„Tíz lóhosszal fergeteges győzelmet aratott.”

basirikaszeidóbasirikaszeidó ◆ bazilikabazilika
basittobasitto ◆ recsegverecsegve 「Eda-va basitto oreta.」
„Az ág recsegve letört.”

basittotatakubasittotataku ◆ rácsaprácsap 「Szenszude kareno
te-o basih-to tataita.」 „Rácsapott a legyezővel a
kezére.”

basobaso ◆ bajnokságbajnokság 「Szumóno nacubasoga
hadzsimatta.」 „A szumó nyári bajnoksága meg-
kezdődött.” ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés 「Macsino baso-
va szaitekida.」 „Nagyon jó a város elhelyezke-
dése.” ◆ helyhely 「Konobeddo-va amari baso-o
toranai.」 „Ez az ágy nem foglal sok helyet.” ◆

helyszínhelyszín 「Dzsikogaatta baso」 „baleset hely-
színe” ◆ placcplacc 「Sónin-va aszahajaku sidzsóno
baso-o totta.」 „A kofák korán reggel elfoglalták
a placcukat a piacon.” ◇ akibasoakibaso ősziőszi bajnok-bajnok-
ságság ◇ onadzsibasodeonadzsibasode ugyanottugyanott 「Kinóto
onadzsi basode matteita.」 „Ugyanott vártam,
ahol tegnap.” ◇ súgóbasosúgóbaso gyülekezőhelygyülekezőhely ◇

nacubasonacubaso nyárinyári bajnokságbajnokság ◇ nerubasonerubaso fek-fek-
vőhelyvőhely ◇ nerubasonerubaso szállásszállás 「Neru baso-o
szagaszu.」 „Szállást keresek.” ◇ baso-obaso-o akeruakeru
szabaddászabaddá tesziteszi aa helyethelyet 「Dóga-o hozonszu-
rutamediszukuni baso-o aketa.」 „Szabaddá tet-
tem a lemezen a helyet a videó tárolásához.” ◇

baso-obaso-o kaerukaeru átteszáttesz 「Misin-no baso-o hej-
ano szumikara madogivani kaeta.」 „A varrógépet
áttettük a sarokból az ablak mellé.” ◇ baso-obaso-o ka-ka-
kuninszurukuninszuru feltérképezfeltérképez 「Kaidzsóde hidzsó-
gucsino baso-o kakuninsita.」 „Feltérképeztem a
vészkijáratokat a teremben.” ◇ baso-obaso-o torutoru he-he-
lyetlyet foglalfoglal 「Kono csiiszanabebíká-va szon-
nani-va baso-o toranai.」 „Ez a kis babakocsi nem
sok helyet foglal.” ◇ baso-obaso-o torutoru foglalfoglal helyethelyet
「Hajameni itte baso-o toru.」 „Hamarább me-
gyek, hogy foglaljak helyet.” ◇ baso-obaso-o micukerumicukeru
odatalálodatalál 「Ano baso-va me-o cubuttemo micu-
karu.」 „Csukott szemmel is odatalálok.” ◇ haru-haru-
basobaso tavaszitavaszi bajnokságbajnokság ◇ honbasohonbaso rendesrendes
szumóbajnokságszumóbajnokság
basóbasó ◆ japán banánfajapán banánfa ◆ pizángpizáng
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basogarabasogara ◆ helyhezhelyhez illésillés 「Basogara-o vaki-
maezuni ógoede sabetta.」 „A helyhez illetlen mó-
don hangoskodott.” ◆ helyhezhelyhez társulástársulás 「Ko-
no atari-va csianno varui basogarada.」 „Ehhez a
helyhez rossz közbiztonság társul.” ◆ helyhely jel-jel-
legelege ◆ olyanolyan helyhely 「Roppongitoiu basogaraka,
gaikokudzsinga ói.」 „Roppongi olyan hely, ahol
sok a külföldi.”

basoninarubasoninaru ◆ kerülkerül 「Honno baso-va tanano
icsiban-ueno danninatta.」 „A legfelső polcra ke-
rült a könyv.”

basonofukusibasonofukusi ◆ helyhatározó szóhelyhatározó szó
basonoirekaebasonoirekae ◆ helycserehelycsere
baso-obaso-o akeruakeru ◆ szabaddászabaddá tesziteszi aa helyethelyet
「Dóga-o hozonszurutamediszukuni baso-o ake-
ta.」 „Szabaddá tettem a lemezen a helyet a videó
tárolásához.”

baso-obaso-o kaerukaeru ◆ átteszáttesz 「Misin-no baso-o hej-
ano szumikara madogivani kaeta.」 „A varrógépet
áttettük a sarokból az ablak mellé.”

baso-obaso-o kakuninszurukakuninszuru ◆ feltérképezfeltérképez 「Kai-
dzsóde hidzsógucsino baso-o kakuninsita.」 „Fel-
térképeztem a vészkijáratokat a teremben.”

baso-obaso-o micukerumicukeru ◆ odatalálodatalál 「Ano baso-va
me-o cubuttemo micukaru.」 „Csukott szemmel
is odatalálok.”

baso-obaso-o torutoru ◆ foglalfoglal helyethelyet 「Hajameni itte
baso-o toru.」 „Hamarább megyek, hogy foglaljak
helyet.” ◆ helyethelyet foglalfoglal 「Kono
csiiszanabebíká-va szon-nani-va baso-o
toranai.」 „Ez a kis babakocsi nem sok helyet fog-
lal.” ◆ helyezkedikhelyezkedik 「Maeno baso-o totta.」
„Előre helyezkedett.”

básótaibásótai ◆ Barr testBarr test
bassibassi ◆ varratkiszedésvarratkiszedés ◆ varratszedésvarratszedés
「Bassimadeno kikan」 „varratszedésig tartó idő”

bassibassi ◆ foghúzásfoghúzás
bassibassi ◆ legkisebb gyereklegkisebb gyerek
bassingubassingu ◆ lejáratáslejáratás ◆ pocskondiázáspocskondiázás ◆

szidásszidás ◇ dzsapan-bassingudzsapan-bassingu JapánJapán pocs-pocs-
kondiázásakondiázása ◇ dzsapan-bassingudzsapan-bassingu JapánJapán szi-szi-
dásadása ◇ dzsapan-bassingudzsapan-bassingu JapánJapán lejáratá-lejáratá-
sasa
bassiszurubassiszuru ◆ varratotvarratot kiszedkiszed 「Issúkantei-
dode bassiszuru.」 „Körülbelül egy hét múlva sze-
dik ki a varratot.”

bassiszurubassiszuru ◆ fogatfogat húzhúz 「Bassiszuru-
sikanai.」 „Fogat kell húzni, nincs más választá-
som.”

baszabaszatobaszabaszato ◆ határozottanhatározottan 「Joszan-o
baszabasza kitta.」 „Határozottan megnyirbálta a
költségkeretet.” ◆ összeborzolódvaösszeborzolódva 「Kamiga-
baszabaszasiteiru.」 „Összeborzolódott a hajam.”
◆ suhogvasuhogva 「Karaszu-va baszabaszato tobi szat-
ta.」 „A varjú suhogva elszállt.” ◆ zizegvezizegve
baszasibaszasi ◆ lóhúsból készült szasimilóhúsból készült szasimi
baszedóbjóbaszedóbjó ◆ Basedow-kórBasedow-kór ◆ bazedovkórbazedovkór
baszedósibjóbaszedósibjó ◆ Basedow-kórBasedow-kór ◆ bazedovkórbazedovkór

baszeibaszei ◆ bekiabálásbekiabálás 「Kansú-va baszei-o to-
basita.」 „A nézőtérről bekiabáltak.” ◆ hurrogáshurrogás
◆ lehurrogáslehurrogás
baszei-obaszei-o abiszaszeruabiszaszeru ◆ lehurroglehurrog 「Enzecu-
sani baszei-o abiszaszeta.」 „Lehurrogták a szó-
nokot.”

baszettohaundobaszettohaundo ◆ borzebborzeb
baszopuressinbaszopuressin ◆ vazopresszinvazopresszin
baszoribaszori ◆ lovasszánlovasszán
baszszaibaszszai ◆ erdőirtáserdőirtás ◆ fakitermelésfakitermelés ◆ fa-fa-
kivágáskivágás ◆ favágásfavágás ◇ szanrin-nobaszszaiszanrin-nobaszszai
erdőirtáserdőirtás ◇ sinrinbaszszaisinrinbaszszai erdőirtáserdőirtás ◇ sin-sin-
rinbaszszairinbaszszai deforesztációdeforesztáció
baszszaiatocsibaszszaiatocsi ◆ irtványirtvány
baszszaibokubaszszaiboku ◆ kivágott fakivágott fa
baszszaisabaszszaisa ◆ favágófavágó
baszszaiszurubaszszaiszuru ◆ erdőt irterdőt irt ◆ kivágja a fátkivágja a fát
baszszaritobaszszarito ◆ drasztikusandrasztikusan 「Joszan-o
baszszarito kezutta.」 „Drasztikusan csökkentet-
tük a költségkeretet.” ◆ egyegy suhintássalsuhintással ◆ ha-ha-
tározottantározottan 「Sószecu-o baszszarito kezuttesi-
matta.」 „Határozottan csökkentettem a regény
terjedelmét.”

baszszaritokirubaszszaritokiru ◆ lenyisszantlenyisszant 「Vatasi-va
kareno kami-o baszszarito kitta.」 „Lenyisszan-
tottam a haját.” ◆ rövidrerövidre vágvág 「Kami-o basz-
szarito kittekudaszai.」 „Rövidre vágja a hajam!”

baszszenbaszszen ◆ dugóhúzásdugóhúzás
baszszerarerubaszszerareru ◆ bűnhődikbűnhődik 「Cumibito-va
bah-szerareru.」 „A vétkesek bűnhődni fognak.”
◆ elnyerielnyeri büntetésétbüntetését ◆ megbűnhődikmegbűnhődik
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「Kare-va imasimenotame bah-szerareta.」 „Intő
példaként megbűnhődött.” ◆ meglakolmeglakol
baszszokubaszszoku ◆ büntetőrendelkezésbüntetőrendelkezés
「Baszszoku-o kjókasita.」 „Szigorították a bün-
tetőrendelkezéseket.” ◆ büntetőszabálybüntetőszabály
「Baszszoku-o móketa.」 „Büntetőszabályt hoz-
tak.”

baszszuibaszszui ◆ kivonatkivonat ◆ szemelvényszemelvény ◆ válo-válo-
gatásgatás
baszszuikjokubaszszuikjoku ◆ válogatásválogatás ◆ zeneizenei válo-válo-
gatásgatás
baszszuiszurubaszszuiszuru ◆ idézidéz 「Sidzsinno szakuhin-
kara baszszuisita.」 „Idézett a költő műveiből.”
◆ ollózollóz 「Nikkikara baszszuisita.」 „A naplóm-
ból ollóztam.” ◆ válogatválogat 「Szukina
sószecukaraikucuka-o baszszuisita.」 „A kedvenc
novelláimból válogattam.”

baszszurubaszszuru ◆ büntetbüntet 「Dacuzeisita hito-o kib-
isiku bah-szuru.」 „Szigorúan büntetik az adócsa-
lókat.” ◆ megbüntetmegbüntet 「Csúsaihande bah-
szerareta.」 „Megbüntettek, mert tilosban parkol-
tam.”

baszubaszu ◆ autóbuszautóbusz 「Baszu-o orita.」 „Leszáll-
tam az autóbuszról.” ◆ basszusbasszus ◆ buszbusz 「Ba-
szuni notta.」 „Felszálltam a buszra.” ◆ fürdésfürdés
◆ fürdőfürdő ◇ ea-baszuea-baszu légibuszlégibusz ◇ kasikiriba-kasikiriba-
szuszu béreltbérelt autóbuszautóbusz ◇ kankóbaszukankóbaszu turis-turis-
tabusztabusz ◇ kankóbaszukankóbaszu városnézővárosnéző buszbusz ◇ kú-kú-
kóbaszukóbaszu repülőtérirepülőtéri buszjáratbuszjárat ◇ kószoku-kószoku-
baszubaszu távolságitávolsági buszbusz ◇ sieibaszusieibaszu magán-magán-
üzemeltetésűüzemeltetésű buszbusz ◇ dzsunkaibaszudzsunkaibaszu kör-kör-
járatújáratú buszbusz ◇ szukúru-baszuszukúru-baszu iskolabusziskolabusz
◇ szógeibaszuszógeibaszu transzferbusztranszferbusz 「Hoteru-va
kúkó-e no szógeibaszu-o jóisiteimaszu.」 „A hotel
transzferbuszokat biztosít a repülőtérhez.” ◇ csá-csá-
tábaszutábaszu béreltbérelt buszbusz 「Csátábaszude itta.」
„Bérelt busz jött értünk.” ◇ csókjoribaszucsókjoribaszu tá-tá-
volságivolsági buszbusz ◇ teisóbaszuteisóbaszu alacsonyalacsony pad-pad-
lóslós buszbusz ◇ déta-baszudéta-baszu adatbuszadatbusz ◇ toeiba-toeiba-
szuszu fővárosifővárosi buszbusz ◇ nikaidatebaszunikaidatebaszu eme-eme-
letesletes buszbusz ◇ nonszuteppubaszunonszuteppubaszu alacsonyalacsony
padlóspadlós buszbusz ◇ baszu-kurarinettobaszu-kurarinetto basszus-basszus-
klarinétklarinét ◇ baszuteibaszutei buszmegállóbuszmegálló ◇ baszu-baszu-
dóridóri út,út, aminamin buszokbuszok közlekednekközlekednek ◇ baszu-baszu-
doramudoramu basszusdobbasszusdob ◇ baszu-toronbónbaszu-toronbón
basszusharsonabasszusharsona ◇ baszunokoebaszunokoe basszus-basszus-
hanghang ◇ jakóbaszujakóbaszu éjszakaiéjszakai buszbusz ◇ júran-júran-
baszubaszu városnézővárosnéző buszbusz ◇ junitto-baszujunitto-baszu elő-elő-

regyártottregyártott fürdőszobafürdőszoba ◇ roszenbaszuroszenbaszu me-me-
netrendszerű busznetrendszerű busz
baszucuábaszucuá ◆ buszos körutazásbuszos körutazás
baszudaibaszudai ◆ buszköltségbuszköltség
baszudaikóbaszudaikó ◆ pótlóbuszos szállításpótlóbuszos szállítás
bászudébászudé ◆ születésnapszületésnap ◆ szülinapszülinap
bászudé-kádobászudé-kádo ◆ születésnapi üdvözlőlapszületésnapi üdvözlőlap
bászudé-kékibászudé-kéki ◆ születésnapi tortaszületésnapi torta
bászudé-pátíbászudé-pátí ◆ születésnapi buliszületésnapi buli
bászudé-purezentobászudé-purezento ◆ születésnapiszületésnapi aján-aján-
dékdék
baszu-doraibábaszu-doraibá ◆ buszvezetőbuszvezető
baszu-doramubaszu-doramu ◆ basszusdobbasszusdob
baszudóribaszudóri ◆ út, amin buszok közlekednekút, amin buszok közlekednek
baszudzsikokuhjóbaszudzsikokuhjó ◆ buszmenetrendbuszmenetrend
baszuebaszue ◆ külvároskülváros
baszuenobaszueno ◆ eldugotteldugott 「Baszueno denkijade
buhin-o katta.」 „Egy eldugott elektronikai bolt-
ban vettem alkatrészt.” ◆ külvárosikülvárosi ◆ lepusz-lepusz-
tulttult 「Baszueno eigakan」 „lepusztult mozi”

baszu-gaidobaszu-gaido ◆ buszos idegenvezetőbuszos idegenvezető
baszugaisabaszugaisa ◆ autóbusz-vállalatautóbusz-vállalat
baszu-haikubaszu-haiku ◆ buszkirándulásbuszkirándulás
baszujóhinbaszujóhin ◆ testápolószertestápolószer
baszujúszensaszenbaszujúszensaszen ◆ buszsávbuszsáv
baszuke-obaszuke-o szuruszuru ◆ kosarazikkosarazik 「Otóto-va
gakkónocsímudebaszuke-o siteiru.」 „Az öcsém
az iskolai csapatban kosarazik.”

baszukettobaszuketto ◆ kosárkosár ◆ kosárlabdakosárlabda ◇

szutoríto-baszukettoszutoríto-baszuketto utcaiutcai kosárlabdakosárlabda ◇

pikunikkubaszukettopikunikkubaszuketto piknikkosárpiknikkosár
baszukettobórubaszukettobóru ◆ kosárlabdakosárlabda
baszukettobórukantokubaszukettobórukantoku ◆ kosárlabdaedzőkosárlabdaedző

baszukettobóru-o szurubaszukettobóru-o szuru ◆ kosárlabdázikkosárlabdázik
baszukettocsímubaszukettocsímu ◆ kosárcsapatkosárcsapat
baszukettokótobaszukettokóto ◆ kosárlabdapályakosárlabdapálya
baszuketto-o jarubaszuketto-o jaru ◆ kosárlabdázikkosárlabdázik
bászu-kontorórubászu-kontoróru ◆ születésszabályozásszületésszabályozás
baszukugobaszukugo ◆ baszik nyelvbaszik nyelv
baszu-kurarinettobaszu-kurarinetto ◆ basszusklarinétbasszusklarinét
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baszu-mattobaszu-matto ◆ fürdőszobaszőnyegfürdőszobaszőnyeg
baszúnbaszún ◆ fagottfagott
baszuninorubaszuninoru ◆ buszozikbuszozik 「Kuruma-o súrini
dasitanode mainicsibaszuni notteiru.」 „A kocsi-
mat javítják, ezért minden nap buszozom.” ◆

buszra szállbuszra száll
baszunodzsikobaszunodzsiko ◆ autóbusz-balesetautóbusz-baleset ◆ busz-busz-
balesetbaleset
baszunokeirobaszunokeiro ◆ busz útvonalabusz útvonala
baszunokippubaszunokippu ◆ buszjegybuszjegy
baszunokoebaszunokoe ◆ basszushangbasszushang
baszunóntensibaszunóntensi ◆ buszvezetőbuszvezető
baszunóntensubaszunóntensu ◆ buszsofőrbuszsofőr ◆ buszvezetőbuszvezető
baszunoteirjúdzsobaszunoteirjúdzso ◆ buszmegállóbuszmegálló
baszu-rénbaszu-rén ◆ buszsávbuszsáv
baszurjókinbaszurjókin ◆ busz menetdíjabusz menetdíja
baszu-róbubaszu-róbu ◆ fürdőköntösfürdőköntös ◆ fürdőköpenyfürdőköpeny ◆

köntösköntös
baszuroszenbaszuroszen ◆ buszvonalbuszvonal
baszuroszenmóbaszuroszenmó ◆ buszhálózatbuszhálózat
baszuroszenzubaszuroszenzu ◆ busztérképbusztérkép
baszu-rúmubaszu-rúmu ◆ fürdőszobafürdőszoba
baszuszutésonbaszuszutéson ◆ buszállomásbuszállomás
baszu-tabubaszu-tabu ◆ fürdőkádfürdőkád 「Baszutabude koi-o
kattemaszu.」 „A fürdőkádban pontyot tart.”

baszu-táminarubaszu-táminaru ◆ buszpályaudvarbuszpályaudvar ◆ busz-busz-
végállomásvégállomás
baszu-taorubaszu-taoru ◆ fürdőlepedőfürdőlepedő
baszuteibaszutei ◆ buszmegállóbuszmegálló ◆ megállómegálló
baszuteikikenbaszuteikiken ◆ buszbérletbuszbérlet
baszuteirjúdzsobaszuteirjúdzso ◆ buszmegállóbuszmegálló
baszutobaszuto ◆ mellmell 「Kanodzso-va baszuto-o óki-
kusita.」 „Megnagyobbíttatta a mellét.” ◆ mell-mell-
bőségbőség 「Hacsidzsuh-szencsinobaszuto」 „80
centis mellbőség”

bászutobászuto ◆ burstburst ◆ kirobbanáskirobbanás ◇ szanka-szanka-
tekibászutotekibászuto oxidatívoxidatív burstburst ◇ szankateki-szankateki-
bászutobászuto oxidatív kirobbanásoxidatív kirobbanás
baszuto-appubaszuto-appu ◆ mellnagyobbításmellnagyobbítás
baszu-toronbónbaszu-toronbón ◆ basszusharsonabasszusharsona
baszuuntensubaszuuntensu ◆ buszsofőrbuszsofőr

batábatá ◆ vajvaj 「Csósokunibatá-o nuttapan-o ta-
beta.」 „Vajas kenyeret ettem reggelire.” ◇

pínaccu-batápínaccu-batá mogyorókrémmogyorókrém ◇ pínaccu-batápínaccu-batá
mogyoróvajmogyoróvaj
bátábátá ◆ árucsereárucsere ◆ barterbarter
bataasibataasi ◆ kallózáskallózás lábtempójalábtempója ◆ lábballábbal
csapkodáscsapkodás 「Kurórunobata asi-o sita.」
„Gyorsúszásnál lábbal csapkodott.”

batabataszurubatabataszuru ◆ aztazt semsem tudja,tudja, hováhová kap-kap-
jonjon 「Kinó-va kaisadebatabatasiteita.」 „Tegnap
a cégnél azt sem tudtam, hová kapjak.” ◆ csap-csap-
kodkod aa szárnyaivalszárnyaival 「Torigabatabatasita.」
„Egy madár csapkodott a szárnyaival.” ◆ egyikegyik
munkábólmunkából aa másikbamásikba kapkap 「Kaisade vatasi-va
batabatasiteita.」 „Az egyik munkából a másikba
kaptam az irodában.” ◆ lót-futlót-fut 「Haitacude
icsinicsidzsúbatabatasiteita.」 „A kiszállítások
miatt egész nap lótottam-futottam.” ◆ tesz-tesz-
veszvesz 「Boku-va icumobatabatasiteiru.」 „Min-
dig teszek-veszek valamit.”

batabataszurukotobatabataszurukoto ◆ lótás-futáslótás-futás
「Dzsimuso-va batabatadatta.」 „Az irodában
nagy a lótás-futás.”

batabatatobatabatato ◆ dobogvadobogva 「Kodomotacsi-va
róka-o batabatato hasitteita.」 „Dobogva szalad-
gáltak a gyerekek a folyosón.” ◆ hirtelenhirtelen
「Sóhin-va szaigonibatabatato ureta.」 „Az árut
a végén hirtelen elkapkodták.” ◆ kapálózvakapálózva
「Akacsan-va teasi-o batabatato ugokasita.」 „A
csecsemő kezével-lábával kapálózott.” ◆ őrültőrült
munkatempóbanmunkatempóban 「Batabatato hataraiteiru.」
„Őrült munkatempóban dolgozik.” ◆ sietvesietve
「Batabatato aszagohan-o szumaszete sukkinsi-
ta.」 „Sietve bekaptam a reggelit, és munkába in-
dultam.” ◆ sorbansorban 「Dzsitensano reh--va bata-
batato taoreta.」 „A biciklik sorban eldőltek.”

batabatatonarubatabatatonaru ◆ csapkolódikcsapkolódik 「Tento-va
kazedebatabatato natta.」 „A sátor a szélben
csapkolódott.”

batabataugokaszubatabataugokaszu ◆ kalimpálkalimpál 「Akacsan-va
teasi-o batabata ugokasita.」 „A kisbaba kézzel-
lábbal kalimpált.”

bátábóekibátábóeki ◆ cserekereskedelemcserekereskedelem
batacukubatacuku ◆ csapkodcsapkod 「Tori-va hane-o bata-
cukaszete tonda.」 „A madár a szárnyaival csap-
kodva szállt.” ◆ elfoglaltelfoglalt 「Kinóbatacuite
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hendzsidekinakutegomen-ne!」 „Bocs, de tegnap
el voltam foglalva, nem tudtam válaszolni.”

batafuraibatafurai ◆ pillangópillangó ◆ pillangóúszáspillangóúszás 「Hja-
kumétorubatafurai」 „száz méteres pillangó-
úszás”

batafuraieisabatafuraieisa ◆ pillangóúszópillangóúszó
batafuraikókabatafuraikóka ◆ pillangóeffektuspillangóeffektus ◆ pillan-pillan-
góhatásgóhatás
batafuraiszensubatafuraiszensu ◆ pillangóúszópillangóúszó
batáirebatáire ◆ vajtartóvajtartó
batákurímubatákurímu ◆ vajkrémvajkrém
batakuszaibatakuszai ◆ idegenidegen 「Bata kuszai hjógen」
„idegenül hangzó kifejezés”

batanbatan ◆ ajtócsapódás hangjaajtócsapódás hangja
batá-naifubatá-naifu ◆ vajkésvajkés
batankjúbatankjú ◆ hirtelen elalváshirtelen elalvás
batánobatáno ◆ vajasvajas 「Kore-va batákukkídeszu.」
„Ez vajas sütemény.”

batantobatanto ◆ bummbumm 「Doa-o batanto simeta.」
„Bumm! Bevágta az ajtót.” ◆ nagynagy puffanássalpuffanással
「Kare-va batanto taoreta.」 „Nagy puffanással
eldőlt.”

batantoakerubatantoakeru ◆ kicsapkicsap 「Kanodzso-va
ikaridedoa-o batanto akete dete itta.」 „Kicsapta
az ajtót ,és elment.” ◆ kivágkivág 「Doa-o batanto
aketa.」 „Kivágta az ajtót.”

batantosimerubatantosimeru ◆ becsapbecsap 「Doa-o batanto si-
meta.」 „Becsapta az ajtót.” ◆ bevágbevág 「Doa-o
batanto simeta.」 „Bevágta az ajtót.”

batá-obatá-o hikuhiku ◆ bevajazbevajaz 「Furaipan-nibatá-o
hiita.」 „Bevajaztam a serpenyőt.”

batá-obatá-o nurunuru ◆ megvajazmegvajaz 「Pan-ni
uszukubatá-o nutta.」 „Vékonyan megvajaztam a
kenyeret.” ◆ vajazvajaz 「Pan-nibatá-o nutta.」 „Ke-
nyeret vajaztam.”

batá-o nuttabatá-o nutta ◆ vajasvajas
batá-o nuttapanbatá-o nuttapan ◆ vajas kenyérvajas kenyér
bataritobatarito ◆ bummbumm 「Doa-o batarito simeta.」
„Bumm! Bevágta az ajtót.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kano-
dzsokarano renraku-va batarito todaeta.」 „Hir-
telen megszakadt vele a kapcsolat.” ◆ nagyotnagyot
puffanvapuffanva 「Kare-va batarito taoreta.」 „Nagyot
puffanva elterült a földön.”

bátá-siszutemubátá-siszutemu ◆ barterrendszerbarterrendszer

bátászeibátászei ◆ barterrendszerbarterrendszer
bátátorihikibátátorihiki ◆ barterügyletbarterügylet ◆ csereüzletcsereüzlet
bateibatei ◆ patapata
bateikeibateikei ◆ patkó alakpatkó alak
bateikeiácsibateikeiácsi ◆ patkó alakú ívpatkó alakú ív
bateikeidzsisakubateikeidzsisaku ◆ patkómágnespatkómágnes
bateinohibikibateinohibiki ◆ lódobogáslódobogás
bateinootobateinooto ◆ lódobogáslódobogás 「Bateino otoga ki-
koeta.」 „Lódobogás hallatszott.”

bátenbáten ◆ csaposcsapos ◆ kocsmároskocsmáros ◆ pultospultos
bátendábátendá ◆ csaposcsapos ◆ mixermixer ◆ pultospultos
baterenbateren ◆ kereszténykeresztény hittérítőhittérítő ◆ keresz-keresz-
ténységténység
baterubateru ◆ kidöglikkidöglik 「Nagaku aruitebateta.」
„Kidöglöttem a sok gyaloglástól.” ◆ kifáradkifárad
「Toréningudebateta.」 „Kifáradtam az erős
edzéstől.” ◆ kivankivan 「Acuszadebateteiru.」 „Ki-
vagyok a melegtől.”

batóbató ◆ becsmérlésbecsmérlés ◆ gyalázkodásgyalázkodás ◆ szidal-szidal-
mazásmazás
batonbaton ◆ stafétabotstafétabot 「Szósa-va baton-o vatasi
szokoneta.」 „A futónak nem sikerült átadnia a
stafétabotot.” ◆ váltóbotváltóbot
baton-gárubaton-gáru ◆ botforgatóbotforgató lánylány ◆ mazsorettmazsorett

baton-obaton-o vataszuvataszu ◆ átadjaátadja aa stafétabototstafétabotot
「Kóninsanibaton-o vatasita.」 „Átadtam a stafé-
tabotot az utódomnak.”

baton-tacscsibaton-tacscsi ◆ stafétabot átadásastafétabot átadása
baton-tacscsiszurubaton-tacscsiszuru ◆ átadjaátadja aa staféta-staféta-
bototbotot 「Szensu-va batontacscsi-o sita.」 „A ver-
senyző átadta a stafétabotot.”

batószurubatószuru ◆ becsmérelbecsmérel 「Hikokunin-o bató-
sita.」 „Becsmérelte az alperest.” ◆ káromolkáromol
「Kami-o batószuru.」 „Káromolja istent.” ◆

szidszid 「Hiso-o batósita.」 „Szidta a titkárnőjét.”
◆ szidalmazszidalmaz 「Kare-va cuma-o batósita.」 „Szi-
dalmazta a feleségét.”

battabatta ◆ sáskasáska ◆ szöcskeszöcske ◇ komecukibattakomecukibatta
sisakossisakos sáskasáska ◇ komecukibattakomecukibatta pattanó-pattanó-
bogárbogár
battábattá ◆ ütőjátékosütőjátékos ◇ rídingu-battárídingu-battá veze-veze-
tő ütőjátékostő ütőjátékos
battá-bokkuszubattá-bokkuszu ◆ ütőhelyütőhely
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battaribattari ◆ hirtelenhirtelen 「Oto-va battari janda.」
„Hirtelen csend lett.” ◆ mintmint egyegy farönkfarönk 「Bat-
tari taoreta.」 „Eldőlt, mint egy farönk.” ◆ vá-vá-
ratlanulratlanul 「Siri aitobattarito atta.」 „Váratlanul
összefutottam egy ismerőssel.”

battaritaorerubattaritaoreru ◆ elvágódikelvágódik
battekibatteki ◆ kijelöléskijelölés ◆ kiválasztáskiválasztás
battekiszurubattekiszuru ◆ kijelölkijelöl 「Tencsóni battekisza-
reta.」 „Kijelölték üzletvezetőnek.” ◆ kiválasztkiválaszt
「Madzsimena sigotoburinijotte battekiszareta.」
„A szorgalmas munkája miatt választották ki.”

battenbatten ◆ bunkóbunkó 「Imamade battennikai kuva-
szareta.」 „Eddig két bunkót kaptam.” ◆ feketefekete
pontpont ◆ rosszrossz pontpont 「Kiszoku-o jabutte bakkin-
o kaszareta.」 „A szabály megsértése miatt rossz
pontot kaptam.” ◆ x-jelx-jel
batten-obatten-o cukerucukeru ◆ beikszelbeikszel 「Csekkubokku-
szuni batten-o cuketa.」 „Beikszeltem a rubrikát.”

batteríbatterí ◆ akkumulátorakkumulátor 「Kurumanobatteríga
agattesimatta.」 „Lemerült a kocsi akkumuláto-
ra.” ◆ aksiaksi 「Kurumanobatteríga agatta.」 „A
kocsi aksija lemerült.” ◆ ütő-elkapó párosütő-elkapó páros
batteriekibatterieki ◆ akkumulátorfolyadékakkumulátorfolyadék
batterihorudábatterihorudá ◆ elemtartóelemtartó
batterikókanbatterikókan ◆ akkumulátorcsereakkumulátorcsere
battingubattingu ◆ ütésütés 「Dasa-va battinguno kamae-
o sita.」 „Az ütőjátékos felkészült az ütéshez.”

battingu-masinbattingu-masin ◆ dobógépdobógép
battingu-ódábattingu-ódá ◆ ütéssorrendütéssorrend
battingu-szentábattingu-szentá ◆ ütésgyakorlóütésgyakorló létesít-létesít-
ménymény
battobatto ◆ hirtelenhirtelen 「Batto usiro-o muita.」
„Hirtelen hátrafordultam.”

battobatto ◆ baseballütőbaseballütő 「Batto-o futta.」 „Meg-
lendítettem a baseballütőt.” ◆ ütőütő 「Batto-o mi-
dzsikaku motta.」 „Rövidre fogtam az ütőt.” ◇

batto-obatto-o kamaerukamaeru ütőállásbaütőállásba helyezkedikhelyezkedik
「Batto-o kamaeta.」 „Ütőállásba helyezkedtem.”

batto-obatto-o kamaerukamaeru ◆ ütőállásbaütőállásba helyezkedikhelyezkedik
「Batto-o kamaeta.」 „Ütőállásba helyezkedtem.”

baumukúhenbaumukúhen ◆ baumkuchenbaumkuchen
baundobaundo ◆ visszapattanásvisszapattanás ◇ nó-baundodenó-baundode
visszapattanásvisszapattanás nélkülnélkül 「Nó-baundode hok-
júsita.」 „Visszapattanás nélkül kaptam el a lab-

dát.” ◇ van-baundodevan-baundode egyegy visszapattanásvisszapattanás
utánután 「Vanbaundode tama-o utta.」 „Egy vissza-
pattanás után ütöttem el a labdát.”

baundoszurubaundoszuru ◆ huppanhuppan 「Baszu-va varui dó-
rodebaundosita.」 „A busz huppant egyet a rossz
úton.” ◆ pattanpattan 「Bóru-va takakubaundosita.」
„A labda magasra pattant.” ◆ visszapattanvisszapattan
「Bóru-va dzsimenkarabaundosita.」 „A labda
visszapattant a földről.”

baunsí-kjaszszurubaunsí-kjaszszuru ◆ ugrálóvárugrálóvár
bazábazá ◆ bazárbazár 「Bazá jóni fujóninatta mono-o
totteokimasó.」 „A szükségtelenné vált holmikat
gyűjtsük össze a bazárhoz!” ◇ dzsizenbazádzsizenbazá jó-jó-
tékonysági bazártékonysági bazár
bazokubazoku ◆ lovas banditalovas bandita ◆ lovas haramialovas haramia
bazubazu ◆ berregésberregés
bazúkabazúka ◆ aknavetőaknavető ◆ páncélökölpáncélököl
bazúkahóbazúkahó ◆ aknavetőaknavető ◆ páncélökölpáncélököl
bebe ◆ dolgozó osztálydolgozó osztály
beabea ◆ emelésemelés
bearingubearingu ◆ csapágycsapágy ◇ bóru-bearingubóru-bearingu go-go-
lyóscsapágylyóscsapágy ◇ rórá-bearingurórá-bearingu görgőcsap-görgőcsap-
ágyágy
bebíbebí ◆ apróapró ◆ bébibébi ◆ kisbabakisbaba ◆ minimini ◇ si-si-
kenkanbebíkenkanbebí lombikbébilombikbébi
bebíbaszukettobebíbaszuketto ◆ mózeskosármózeskosár
bebíbeddobebíbeddo ◆ gyerekágygyerekágy ◆ gyermekágygyermekágy ◆

járókajáróka
bebíbúmubebíbúmu ◆ népességrobbanásnépességrobbanás 「Kazokusien
szeiszakudebebíbúmuga okita.」 „A családbarát
politikától népességrobbanás tört ki.” ◆ szüle-szüle-
tésszám emelkedéstésszám emelkedés
bebídórubebídóru ◆ kombinékombiné
bebífúdobebífúdo ◆ babaételbabaétel ◆ bébiételbébiétel
bebífukubebífuku ◆ babaruhababaruha ◆ csecsemőruhacsecsemőruha ◆

kisbabaruhakisbabaruha
bebí-gétobebí-géto ◆ biztonsági kapubiztonsági kapu
bebíjóhinbebíjóhin ◆ babakelengyebabakelengye
bebíkábebíká ◆ babakocsibabakocsi ◆ gyerekkocsigyerekkocsi ◆ gyer-gyer-
mekkocsimekkocsi
bebí-paudábebí-paudá ◆ babahintőporbabahintőpor ◆ hintőporhintőpor
bebí-paudá-obebí-paudá-o kakerukakeru ◆ behintőporozbehintőporoz
「Akacsan-no osirinibebípaudá-o kaketa.」 „Be-
hintőporoztam a baba popsiját.” ◆ hintőporozhintőporoz
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bebísítobebísíto ◆ csecsemőüléscsecsemőülés ◆ gyerekülésgyerekülés
bebísittábebísittá ◆ bébiszitterbébiszitter 「Doicudebebísittá-
o sinagara kotoba-o oboeta.」 „Németországban
voltam bébiszitter, így tanultam meg a nyelvet.” ◆

gyerekcsőszgyerekcsősz ◆ pótmamapótmama 「Csottosita okane-
o kaszegutamenibebísittá-o sita.」 „Hogy egy kis
pénzhez jusson, pótmamaságot vállalt.”

bebí-szákurubebí-szákuru ◆ járókajáróka
bebí taidzsúkeibebí taidzsúkei ◆ csecsemőmérlegcsecsemőmérleg
becubecu ◆ kivételkivétel 「Ren-aisószecu-o jomu kiga-
sinakattagakono hon-va becuda.」 „Nem szeretek
szerelmes regényeket olvasni, de ez a könyv kivé-
tel.” ◆ különbségkülönbség 「Mibunno becu-va akirak-
adatta.」 „A rangbeli különbség nyilvánvaló volt.”
◆ másmás 「Korega hontónara hanasi-va becude-
szu.」 „Ha ez igaz, akkor az teljesen más.” ◆ meg-meg-
különböztetéskülönböztetés 「Dandzsono becunaku dzsúg-
jóinno nórjoku-o ikasitai.」 „Nemre való megkü-
lönböztetés nélkül szeretnénk dolgozóink képes-
ségét hasznosítani.” ◆ szerintszerint 「Fujúszetaino si-
szangaku becuno bunpu」 „tehetős családok va-
gyon szerinti eloszlása” ◇ dandzsobecudandzsobecu nemeknemek
szerintszerint 「Dandzsobecunotoiregaarimaszu.」
„Nemek szerint elkülönített illemhelyiség van.” ◇

nenreibecunenreibecu életkoréletkor szerintszerint 「Konogurafu-va
nenreibecuno heikinsincsó-o simesiteiru.」 „A
grafikon az életkor szerinti, átlagos testméretet
mutatja.” ◇ becutositebecutosite félretévefélretéve 「Dzsódan-
va becutosite hondaini ucurimasó.」 „A viccet fél-
retéve, foglalkozzunk a témával.” ◇ becutositebecutosite
mindegymindegy 「Tadasiika inaka-va becutosite, toni-
kakukorede kimarimasita.」 „Mindegy, hogy
helyesen-e vagy sem, de döntöttünk.” ◇ becunibecuni
különösképpenkülönösképpen 「Kono eigani-va becuni kjó-
miganai.」 „Ez a film különösképpen nem érde-
kel.” ◇ becunibecuni különkülön 「Koredake becuni cucun-
de kudaszai.」 „Kérem, ezt az egyet csomagolja
külön!” ◇ becunibecuni különösebbenkülönösebben 「Becuni tó-
kunai.」 „Nincs különösebben messze.” ◇ becunibecuni
felülfelül 「Kjúrjóto-va becuni sójoga demaszu.」 „A
fizetésen felül prémiumot is kapunk.” ◇ becunibecuni
különösebbenkülönösebben nemnem 「『Kore szuki?』『 Becuni』」
„–Ezt szereted? –Különösebben nem.” ◇ becunibecuni
kívülkívül 「Dzsikajósato-va becuni sigotojóno
kuruma-o motteiru.」 „Az otthoni kocsimon kívül
van céges autóm is.” ◇ becuniszurubecuniszuru különvá-különvá-
lasztlaszt 「Ananoaiteiru kucusita-o becunisita.」
„Különválasztottam a zoknikból a lukasakat.” ◇

becuniszurubecuniszuru különkülön csinálcsinál 「Koga dokuricusite

szeikei-o becunisita.」 „A gyerek önállósodott, és
most külön kasszán van.” ◇ becunobecuno másikmásik
「Becuno hinimata atta.」 „Egy másik napon
megint találkoztak.” ◇ becunobecuno különállókülönálló
「Kore-va becunokészuda.」 „Ez egy különálló
eset.” ◇ becunobecuno másmás 「Kjónomenjú-va
kinónoto-va becudeszu.」 „A mai menü más,
mint tegnap volt.” ◇ becunobecuno különkülön
「Fuzokuhin-o becuno hakoni ireta.」 „A tarto-
zékokat külön dobozba tettem.” ◇ becubecuna-becubecuna-
hóhódehóhóde különféleképpenkülönféleképpen 「Szakanano kiri mi-
o becubecuna hóhóde rjórisita.」 „A halszeleteket
különféleképpen dolgoztam fel.” ◇ becubecunibecubecuni
külön-különkülön-külön 「Becubecuni siharaitainodeszu-
ga.」 „Külön-külön szeretnénk fizetni!” ◇ becu-becu-
becuniszurubecuniszuru különválasztkülönválaszt 「Ottoto sinsicu-o
becubecunisitai.」 „Szeretném különválasztani a
hálószobámat a férjemétől.” ◇ becubecunobecubecuno
más-másmás-más 「Becubecuno dzsikannicuita.」 „Más-
más időpontban érkeztünk.”

becuacuraenobecuacuraeno ◆ megrendelésremegrendelésre készültkészült
「Becuacuraeno jófuku」 „megrendelésre készült
ruha”

becubecunahóhódebecubecunahóhóde ◆ különféleképpenkülönféleképpen
「Szakanano kiri mi-o becubecuna hóhóde rjór-
isita.」 „A halszeleteket különféleképpen dolgoz-
tam fel.”

becubecunibecubecuni ◆ különkülön 「Fúfu-va jaszumi-o becu-
becuni szugosita.」 „A házaspár külön töltötte a
szabadidejét.” ◆ külön-különkülön-külön 「Becubecuni si-
haraitainodeszuga.」 „Külön-külön szeretnénk fi-
zetni!”

becubecuniszurubecubecuniszuru ◆ különválasztkülönválaszt 「Ottoto
sinsicu-o becubecunisitai.」 „Szeretném különvá-
lasztani a hálószobámat a férjemétől.”

becubecunobecubecuno ◆ más-másmás-más 「Becubecuno dzsik-
annicuita.」 „Más-más időpontban érkeztünk.”

becubinbecubin ◆ külön postázáskülön postázás
becubindebecubinde ◆ különkülön postázvapostázva 「Kono buhin-
va becubinde okurimaszu.」 „Az alkatrészeket kü-
lön fogjuk postázni.”

becudanbecudan ◆ különösebbenkülönösebben 「Becudanodorok-
anakatta.」 „Nem lepődtem meg különösebben.”
◆ másképpenmásképpen 「Torisimarijakukai-va becudan-
no szadameganai baai, sacsóga sósúszuru.」 „Az
igazgatótanácsot az igazgató hívja össze, hacsak
másképpen nem rendelkezünk.”
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becudearubecudearu ◆ másmás lapralapra tartoziktartozik 「Karega
rikaisitekurerukadóka-va becudeszu.」 „Az más
lapra tartozik, hogy megérti-e.”

becudótaibecudótai ◆ kikülönítettkikülönített osztagosztag ◆ különít-különít-
ménymény
becudzsigenbecudzsigen ◆ másik dimenziómásik dimenzió
becudzsinbecudzsin ◆ másmás emberember 「Oszake-o jametara
becudzsinninatta.」 „Mióta nem iszik, más ember
lett.” ◆ másikmásik emberember 「Kare-va becudzsinde-
szu.」 „Az egy másik ember.”

becudzsinmitaibecudzsinmitai ◆ minthamintha kicseréltékkicserélték volnavolna
「Kekkonsita ato, becudzsinmitaininatta.」 „A
házasság után olyan lett, mintha kicserélték vol-
na.”

becudzsin-ninarubecudzsin-ninaru ◆ minthamintha kicseréltékkicserélték vol-vol-
nana 「Kanodzsoto vakaretekara boku-va becu-
dzsinninatta.」 „Amióta szakítottunk, mintha ki-
cseréltek volna.”

becudzsin-nobecudzsin-no ◆ idegenidegen 「Uvagini becudzsinno
kamino kegacuiteita.」 „A zakóján egy idegen haj-
szál volt.”

becudzsóbecudzsó ◆ bajbaj 「Dzsisindemo tatemono-va
becudzsónakatta.」 „Az épületnek a földrengés-
ben sem lett baja.” ◆ bántódásbántódás 「Becudzsó-va
nakatta.」 „Nem esett bántódása.” ◆ közvet-közvet-
lenlen veszélyveszély 「Inocsini becudzsó-va nai.」 „Éle-
te nincs közvetlen veszélyben.”

becugakubecugaku ◆ különkülön oktatásoktatás 「Dandzsobecuga-
ku」 „fiúk és lányok külön oktatása”

becuinbecuin ◆ melléktemplommelléktemplom ◆ templomtemplom mellék-mellék-
épületeépülete
becukandzsóbecukandzsó ◆ különkülön számlaszámla 「Becukan-
dzsónisitemoraemaszuka?」 „Külön számlát kér-
nénk!”

becukucsibecukucsi ◆ különkülön számlaszámla 「Becukucsijokin」
„külön takarékbetét-számla” ◆ más módszermás módszer
becukucsinobecukucsino ◆ másfajtamásfajta 「Becukucsino sún-
jú」 „másfajta bevétel” ◆ másikmásik 「Becukucsino
sigoto-o szagasita.」 „Másik munkát keresett.”

becumeibecumei ◆ különlegeskülönleges megbízatásmegbízatás ◆ különkülön
parancsparancs 「Becumeiga derumade taikisite kuda-
szai.」 „Álljon készenlétben, amíg nem kap külön
parancsot!”

becumeibecumei ◆ különkülön névnév 「Kono nisa-va onadzsi
kigjónanoni becumeigacukerareteiru.」 „Ugyan-

ahhoz a vállalathoz tartozik ez a két cég, de külön
nevük van.” ◆ másikmásik névnév 「Kikakuni becumei-
o cuketa.」 „Másik nevet adtam a projektnek.” ◆

másmás névnév 「Fairu-o becumeide hozonsita.」 „Más
néven mentettem el a fájlt”

becumondaibecumondai ◆ másmás dologdolog 「Iunotojaruno-va
becumondaideszu.」 „Más dolog beszélni róla és
csinálni.” ◆ más kérdésmás kérdés
becumonobecumono ◆ kétkét különbözőkülönböző dologdolog 「Ren-aito
kekkon-va mata becumonoda.」 „A szerelem és
a házasság két különböző dolog.” ◆ másmás 「Ha-
ijúto szeijú-o becumonoacukainiszuruno-va oka-
sii.」 „Furcsa, hogy a színészeket és a szinkronszí-
nészeket másként kezelik.” ◆ másmás dologdolog 「Iuno-
to dzsikkószurunotode-va becumonoda.」 „Más
dolog csinálni vagy beszélni róla.” ◆ teljesenteljesen
másmás 「Kuréputopankéki-va becumonoda.」 „A
palacsinta és a lepény teljesen más.” ◇ mattaku-mattaku-
becumonodearubecumonodearu köszönőviszonybanköszönőviszonyban sincssincs
egymássalegymással 「Rironto dzsiszszai-va mattaku be-
cumonodearu.」 „Az elmélet és a gyakorlat köszö-
nőviszonyban sincs egymással.”

becumunebecumune ◆ különálló épületkülönálló épület
becunakubecunaku ◆ függetlenülfüggetlenül 「Csújano becunaku
misze-va hiraiteimaszu.」 „A napszaktól függetle-
nül nyitva tartanak.”

becunibecuni ◆ felülfelül 「Kjúrjóto-va becuni sójoga de-
maszu.」 „A fizetésen felül prémiumot is kapunk.”
◆ kívülkívül 「Dzsikajósato-va becuni sigotojóno
kuruma-o motteiru.」 „Az otthoni kocsimon kívül
van céges autóm is.” ◆ különkülön 「Koredake becuni
cucunde kudaszai.」 „Kérem, ezt az egyet csoma-
golja külön!” ◆ különösebbenkülönösebben 「Becuni tóku-
nai.」 „Nincs különösebben messze.” ◆ különö-különö-
sebbensebben nemnem 「『Kore szuki?』『 Becuni』」 „–Ezt
szereted? –Különösebben nem.” ◆ különöskép-különöskép-
penpen 「Kono eigani-va becuni kjómiganai.」 „Ez a
film különösképpen nem érdekel.”

becuniszurubecuniszuru ◆ különkülön csinálcsinál 「Koga dokuricu-
site szeikei-o becunisita.」 „A gyerek önállóso-
dott, és most külön kasszán van.” ◆ különvá-különvá-
lasztlaszt 「Ananoaiteiru kucusita-o becunisita.」
„Különválasztottam a zoknikból a lukasakat.” ◆

különveszkülönvesz 「Hontaikakakuto sóhizei-o becunis-
ita.」 „Különvettem az árat és a forgalmi adót.”

becunobecuno ◆ különkülön 「Fuzokuhin-o becuno hakoni
ireta.」 „A tartozékokat külön dobozba tettem.” ◆
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különállókülönálló 「Kore-va becunokészuda.」 „Ez egy
különálló eset.” ◆ másmás 「Kjónomenjú-va
kinónoto-va becudeszu.」 „A mai menü más,
mint tegnap volt.” ◆ másikmásik 「Becuno hinimata
atta.」 „Egy másik napon megint találkoztak.”

becunóbecunó ◆ különkülön befizetésbefizetés ◇ rjókinbecunó-rjókinbecunó-
júbinjúbin bérmentesített küldeménybérmentesített küldemény
becunohanmendebecunohanmende ◆ másikmásik oldalróloldalról 「Kono
mondai-o becuno szokumende mimasó.」 „Néz-
zük meg másik oldalról a kérdést!”

becunohóhódebecunohóhóde ◆ másféleképpenmásféleképpen 「Becuno
hóhóde tamesitemite kudaszai!」 „Próbálja más-
féleképpen megoldani!”

becunószurubecunószuru ◆ különkülön befizetbefizet 「Szagakubun-
o becunósita.」 „Külön befizettem a különböze-
tet.”

becurehemubecurehemu ◆ BetlehemBetlehem
becuribecuri ◆ elszakadáselszakadás 「Furuszatotono becu-
ri」 „elszakadás a szülőföldtől” ◆ elváláselválás
「Becuri-va muzukasikatta.」 „Nehéz volt az el-
válás.”

becuriszurubecuriszuru ◆ elszakadelszakad 「Rikonnijotte vaga
koto becurisita.」 „A válás miatt elszakadtam a
gyermekemtől.”

becutodzsifurokubecutodzsifuroku ◆ különkötésűkülönkötésű mellékletmelléklet

becutositebecutosite ◆ félretévefélretéve 「Dzsódan-va becu-
tosite hondaini ucurimasó.」 „A viccet félretéve,
foglalkozzunk a témával.” ◆ mindegymindegy 「Tada-
siika inaka-va becutosite, tonikakukorede kimari-
masita.」 „Mindegy, hogy helyesen-e vagy sem,
de döntöttünk.”

becuvakubecuvaku ◆ különkülön keretkeret 「Szettaini-va becu-
vakuno joszangaatta.」 „Egy külön keret volt a
reprezentációra.”

becuzuribecuzuri ◆ különlenyomatkülönlenyomat ◆ különnyomáskülönnyomás
becsabecsabecsabecsa ◆ latyakosanlatyakosan 「Dorodebecsa-
becsaninatta kucu」 „sártól latyakos cipő” ◆ lo-lo-
csogvacsogva 「Becsabecsa saberu.」 „Locsog.” ◆

lucskosanlucskosan 「Itameta jaszai-va becsabecsaninat-
ta.」 „Az olajon sütött zöldség lucskos lett.” ◆

ragacsosanragacsosan 「Becsabecsano gohan」 „ragacsos
rizs”

beddobeddo ◆ ágyágy 「Otóto-va beddode neteimaszu.」
„Az öcsém az ágyban alszik.” ◆ fekvőhelyfekvőhely ◇

kaigobeddokaigobeddo ápolásiápolási ágyágy ◇ szandanbeddoszandanbeddo

kétemeleteskétemeletes ágyágy ◇ sónijóbeddosónijóbeddo gyermek-gyermek-
ágyágy ◇ singurubeddosingurubeddo egyszemélyesegyszemélyes ágyágy ◇

daburubeddodaburubeddo kétszemélyeskétszemélyes ágyágy ◇ cuika-cuika-
beddobeddo pótágypótágy ◇ nidanbeddonidanbeddo emeletesemeletes ágyágy
◇ beddo-obeddo-o totonoerutotonoeru beágyazbeágyaz
「Aszakicsintobeddo-o totonoeta.」 „Reggel szé-
pen beágyaztam.” ◇ bebíbeddobebíbeddo gyermekágygyermekágy ◇

jódzsijóbeddojódzsijóbeddo gyermekágygyermekágy ◇ jódzsijóbed-jódzsijóbed-
dodo gyerekágygyerekágy
beddobejabeddobeja ◆ hálóteremhálóterem 「Beddo bejani dzsú-
daino nidanbeddoga szonaerareteita.」 „A hálóte-
remben 10 darab emeletes ágy volt.”

beddofurémubeddofurému ◆ ágykeretágykeret
beddokabábeddokabá ◆ ágytakaróágytakaró ◆ ágyterítőágyterítő
beddomeikingubeddomeikingu ◆ ágyazáságyazás
beddonicukubeddonicuku ◆ ágyba fekszikágyba fekszik
beddo-obeddo-o tomoniszurutomoniszuru ◆ lefeksziklefekszik velevele
「Kanodzsotobeddo-o tomonisita.」 „Lefeküdt a
nővel.”

beddo-obeddo-o totonoerutotonoeru ◆ beágyazbeágyaz
「Aszakicsintobeddo-o totonoeta.」 „Reggel szé-
pen beágyaztam.”

beddorinenbeddorinen ◆ ágyneműágynemű
beddo-rúmubeddo-rúmu ◆ hálószobahálószoba
beddo-sínbeddo-sín ◆ ágyjelenetágyjelenet
beddo-szaidobeddo-szaido ◆ ágy széleágy széle
beddoszupureddobeddoszupureddo ◆ ágytakaróágytakaró
beddo-taunbeddo-taun ◆ alvóvárosalvóváros
bedzsekjokuszenbedzsekjokuszen ◆ Bézier-görbeBézier-görbe
bedzsitarianbedzsitarian ◆ vegetáriánusvegetáriánus
bédzsubédzsu ◆ bézsbézs
bédzsuironobédzsuirono ◆ bézsbézs színűszínű 「Bédzsu irono-
dzsaketto」 „bézs színű zakó” ◆ nyersgyapjúnyersgyapjú
színűszínű
begabega ◆ VegaVega
begoniabegonia ◆ begóniabegónia
bégurubéguru ◆ fánkfánk
beibei ◆ amerikaiamerikai 「Beidoru-o enni rjógaesita.」
„Amerikai dollárt váltottam jenre.” ◇ taibeitaibei
AmerikávalAmerikával szembeniszembeni ◇ nicsibeinicsibei japán-japán-
amerikaiamerikai 「Nicsibeikankei」 „japán-amerikai
kapcsolatok” ◇ beidorubeidoru amerikaiamerikai dollárdollár ◇ hei-hei-
beibei négyzetméternégyzetméter 「Jondzsúheibeino ucsini

AdysAdys becunó becunó – bei bei 173173



szundeimaszu.」 „40 négyzetméteres lakásban la-
kik.”

beicugabeicuga ◆ hemlokfenyőhemlokfenyő
beicsóbeicsó ◆ amerikai-északamerikai-észak koreaikoreai ◆ amerikai-amerikai-
koreaikoreai
beidorubeidoru ◆ amerikai dolláramerikai dollár
beidzsubeidzsu ◆ nyolcvannyolcadiknyolcvannyolcadik születésnapszületésnap
「Odzsiiszan-no beidzsuno oivainireszutoran-ni
curete itta.」 „A nagypapámat 88. születésnapjá-
nak megünneplésére étterembe vittem.”

beieibeiei ◆ amerikai-britamerikai-brit
beigobeigo ◆ amerikai angol nyelvamerikai angol nyelv
beigunbeigun ◆ amerikai hadseregamerikai hadsereg
beigunkicsibeigunkicsi ◆ amerikai támaszpontamerikai támaszpont
beiguribeiguri ◆ bejglibejgli
beiguri-obeiguri-o taberutaberu ◆ bejglizikbejglizik 「Kuriszuma-
szuno atomainicsibeiguri-o tabeta.」 „Karácsony
után minden nap bejgliztünk.”

beiheibeihei ◆ amerikaiamerikai hadsereghadsereg ◆ amerikaiamerikai ka-ka-
tonatona
beiicsibabeiicsiba ◆ rizspiacrizspiac
beikabeika ◆ rizsárrizsár ◆ rizsrizs áraára ◇ kóteibeikakóteibeika hi-hi-
vatalosvatalos rizsárrizsár ◇ szeiszansabeikaszeiszansabeika termelőitermelői
rizsárrizsár ◇ beikakóteibeikakótei rizsár szabályozásarizsár szabályozása
beikagakusibeikagakusi ◆ amerikaiamerikai tudományostudományos maga-maga-
zinzin
beikakóteibeikakótei ◆ rizsár szabályozásarizsár szabályozása
beikanbeikan ◆ amerikai-délamerikai-dél koreaikoreai ◆ amerikai-amerikai-
koreaikoreai
beikasingikaibeikasingikai ◆ rizsártanácsrizsártanács
beikokubeikoku ◆ rizsrizs
beikokubeikoku ◆ AmerikaAmerika ◆ USAUSA
beikokucúcsóbeikokucúcsó ◆ rizsfejadag-füzetrizsfejadag-füzet
beikokudzsinbeikokudzsin ◆ amerikai emberamerikai ember
beikokukabeikokuka ◆ elamerikaiasításelamerikaiasítás
beikokunendobeikokunendo ◆ rizs évjáratarizs évjárata
beikokusidzsóbeikokusidzsó ◆ rizspiacrizspiac
beikokusóbeikokusó ◆ rizskereskedőrizskereskedő
beikokuszeibucsihóbeikokuszeibucsihó ◆ vadnyugatvadnyugat
beikokutorihikidzsobeikokutorihikidzso ◆ rizsbörzerizsbörze
beikudopotetobeikudopoteto ◆ sült krumplisült krumpli
beimacubeimacu ◆ duglászfenyőduglászfenyő

beisibeisi ◆ amerikai újságamerikai újság
beisikisúkjúbeisikisúkjú ◆ amerikai futballamerikai futball
beisikkubeisikku ◆ BASICBASIC
beisokubeisoku ◆ rizsrizs alapúalapú étkezésétkezés ◆ rizsevésrizsevés
「Nihondzsin-va beisokuminzokudeszu.」 „A ja-
pán nép rizsevő nemzet.”

beisokubunkabeisokubunka ◆ rizsevéses kultúrarizsevéses kultúra
beisokuszurubeisokuszuru ◆ rizst eszikrizst eszik
beisúbeisú ◆ AmerikaAmerika
beiszakubeiszaku ◆ rizstermésrizstermés 「Kotosino beiszaku-
va dzsúnenburino hószakuga joszószareteiru.」
„Tíz éve nem látott, gazdag rizstermés várható
idén.” ◆ rizstermesztésrizstermesztés
beiszakucsitaibeiszakucsitai ◆ rizstermelő vidékrizstermelő vidék
beiszakujoszóbeiszakujoszó ◆ rizstermés előrejelzéserizstermés előrejelzése
beiszakunókabeiszakunóka ◆ rizstermelőrizstermelő
beiszo-detantobeiszo-detanto ◆ amerikai-oroszamerikai-orosz kapcsola-kapcsola-
tok enyhülésetok enyhülése
bekarazubekarazu ◆ kellkell 「Koso-va kanarazusimo sinzu
bekarazu.」 „Nem kell feltétlenül elhinni, amit ré-
gen írtak.” ◆ tilostilos 「Kónaide-va tabako-o szuu-
bekarazu.」 „Az iskolában tilos dohányozni!”

békaríbékarí ◆ pékségpékség ◆ sütödesütöde
békésucsababékésucsaba ◆ BékéscsabaBékéscsaba
békésukenbékésuken ◆ Békés megyeBékés megye
bekibeki ◆ andóandó 「Kotaerubeki sicumon」 „meg-
válaszolandó kérdés” ◆ endőendő 「Naraubeki rei」
„követendő példa” ◆ kellkell 「Kono hon-o jomu-
bekideszu.」 „Ezt a könyvet el kell olvasni!” ◆

kellenekellene 「Kon-nani taberubekide-va nakatta.」
„Nem kellett volna ennyit ennem.” ◆ kénekéne
「Arukitabako-va kinsiszurubekideszu.」 „Be ké-
ne tiltani az utcai dohányzást.” ◆ kívánkozikkívánkozik
「Kono omosiroi hanasi-va njúszuninarubekide-
szu.」 „Ez az érdekes történet a hírekbe kívánko-
zik.” ◆ lehetlehet 「Jarubekikoto-o jatta.」 „Amit le-
het, megtettem.” ◇ kinenszubekikinenszubeki emlékezetesemlékezetes
「Kinenszubeki hi」 „emlékezetes nap” ◇ szu-szu-
rubekirubeki andóandó 「Someiszubeki sorui.」 „Aláíran-
dó iratok.” ◇ szurubekiszurubeki endőendő 「Csúmokuszu-
rubeki kotogara」 „figyelembe veendő dolgok” ◇

bekide-vabekide-va nainai nene 「Szószurubekide-va nai.」
„Ne tégy úgy!”

bekibeki ◆ hatványhatvány ◇ szandzsóbekiszandzsóbeki harmadikharmadik
hatványhatvány
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bekide-vabekide-va nainai ◆ nene 「Szószurubekide-va nai.」
„Ne tégy úgy!”

bekidzsóbekidzsó ◆ hatványozáshatványozás
bekidzsóenzansibekidzsóenzansi ◆ hatványozás jelehatványozás jele
bekidzsószokubekidzsószoku ◆ hatványtörvényhatványtörvény
bekikanszúbekikanszú ◆ hatványfüggvényhatványfüggvény
bekikjúszúbekikjúszú ◆ hatványsorhatványsor
békingubékingu ◆ sütéssütés
békingu-paudábékingu-paudá ◆ sütőporsütőpor
bekisiszúbekisiszú ◆ hatványkitevőhatványkitevő
bekkabekka ◆ külön kurzuskülön kurzus ◆ speciális kurzusspeciális kurzus
bekkakubekkaku ◆ különkülön kategóriakategória 「Kareno szainó-
va bekkakudeszu.」 „A tehetsége külön kategóri-
ába tartozik.” ◆ különlegeskülönleges 「Bekkakuacukai」
„különleges bánásmód”

bekkakunobekkakuno ◆ különkülön kategóriájúkategóriájú 「Bekkaku-
no oisisza」 „külön kategóriájú, finom íz” ◆ kü-kü-
lönlegeslönleges 「Bekkakuno ucukusisza」 „különle-
ges szépség”

bekkanbekkan ◆ külön kötetkülön kötet ◆ pótkötetpótkötet
bekkanbekkan ◆ épületépület egyikegyik szárnyaszárnya 「Onszen-
va bekkanniarimaszu.」 „A fürdő az épület egyik
szárnyában van.” ◆ épületszárnyépületszárny 「Bekkan-va
gaiszókódzsicsúdeszu.」 „Az épületszárnyat most
tatarozzák.” ◆ különállókülönálló épületépület ◆ melléképü-melléképü-
letlet ◆ szárnyépületszárnyépület
bekkaszeibekkaszei ◆ különkülön kurzuskurzus hallgatójahallgatója ◆

speciális kurzus hallgatójaspeciális kurzus hallgatója
bekkenbekken ◆ másikmásik ügyügy 「Jógisa-va bekkende
taihoszareta.」 „A vádlottal szemben egy másik
ügyből kifolyólag is eljárást indítottak.” ◆ másmás
ügyügy
bekkenbekken ◆ futó pillantásfutó pillantás
bekkentaihobekkentaiho ◆ letartóztatásletartóztatás másikmásik bűn-bűn-
tény miatttény miatt
bekkeszurubekkeszuru ◆ új családot alapítúj családot alapít
bekkjobekkjo ◆ különéléskülönélés ◇ kateinaibekkjokateinaibekkjo há-há-
zon belüli elkülönülészon belüli elkülönülés
bekkjoszurubekkjoszuru ◆ különkülön élél 「Sútometo bekkjosi-
teimaszu.」 „Az anyósomtól külön élünk.” ◆ kü-kü-
lönváltanlönváltan élél 「Ano fúfu-va bekkjositeiru.」 „Az
a házaspár különváltan él.”

bekkóbekkó ◆ különkülön fejezetfejezet 「Sószai-va bekkószan-
só.」 „A részleteket külön fejezetben olvashatjuk.”
◆ külön kategóriakülön kategória
bekkóbekkó ◆ teknőspáncélteknőspáncél
bekkonibekkoni ◆ különállóankülönállóan 「Szansa-va kenkjú-o
bekkoni okonatta.」 „Hárman különállóan végez-
ték a kutatásokat.”

bekkonobekkono ◆ különállókülönálló 「Bekkono mondai」
„különálló probléma” ◆ másikmásik 「Bekkono ki-
gjó」 „másik vállalat”

bekkótonbobekkótonbo ◆ laposhasúlaposhasú acsaacsa ◆ LibellulaLibellula
angelinaangelina
békonbékon ◆ szalonnaszalonna ◆ szalonnaszeletszalonnaszelet
békon-eggubékon-eggu ◆ sonka tojássalsonka tojással
békon-nokavabékon-nokava ◆ szalonnabőrszalonnabőr
békon-obékon-o taberutaberu ◆ szalonnázikszalonnázik 「Csicsi-va
daidokorodebékon-o tabeteiru.」 „Az apám a
konyhában szalonnázik.”

bekubeku ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kono otokogakono dzsi-
kenno szacudzsinhandearukoto-va hiteiszubeku-
monai.」 „Egyáltalán nem zárhatjuk ki, hogy ő a
gyilkos.” ◆ hogyhogy 「Júdzsinto aubeku odekake-
sita.」 „Elindultam, hogy találkozzak a barátom-
mal.”

békudopotetobékudopoteto ◆ sült krumplisült krumpli
békuraitobékuraito ◆ bakelitbakelit
békuraitobanbékuraitoban ◆ bakelitlemezbakelitlemez
békuraitoszeihinbékuraitoszeihin ◆ bakelittermékbakelittermék
békuraitoszeinobékuraitoszeino ◆ bakelitanyagúbakelitanyagú
bekurerubekureru ◆ becquerelbecquerel ◆ BqBq
bekusitebekusite ◆ kellkell 「Kacubekusite katta.」 „Győz-
nie kellett, és győzött is.”

bekutorubekutoru ◆ vektorvektor ◇ icsibekutoruicsibekutoru helyvek-helyvek-
tortor ◇ kúkanbekutorukúkanbekutoru térvektortérvektor ◇ bunpicu-bunpicu-
bekutorubekutoru szekréciósszekréciós vektorvektor ◇ pointingu-pointingu-
bekutorubekutoru Poynting-vektorPoynting-vektor ◇ reibekutorureibekutoru
nullvektornullvektor
bekutorubabekutoruba ◆ vektormezővektormező ◆ vektortérvektortér
bekutoru-fontobekutoru-fonto ◆ vektorfontvektorfont
bekutorukaiszekibekutorukaiszeki ◆ vektoranalízisvektoranalízis
bekutorukúkanbekutorukúkan ◆ vektortérvektortér
bekutorurjóbekutorurjó ◆ vektormennyiségvektormennyiség
bekutoruszekibekutoruszeki ◆ vektorszorzatvektorszorzat
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bekutoruszoedzsibekutoruszoedzsi ◆ vektorindexvektorindex
benben ◆ kényelemkényelem 「Kono csiiki-va kócúno binga-
joi.」 „Ez a környék utazás szempontjából kényel-
mes.” ◆ székletszéklet 「Nan-nicsikanmo binga de-
nai.」 „Már több napja nincs székletem.” ◇ asin-asin-
obenoben elérhetőségelérhetőség 「Szono baso-va asino ben-
gaii.」 „Az a hely könnyen elérhető.” ◇ haibenhaiben
székletürítésszékletürítés ◇ benkenszabenkensza székletvizsgá-székletvizsgá-
latlat ◇ ben-oben-o daszudaszu székletetszékletet ürítürít 「Katai
ben-o dasita.」 „Kemény székletet ürített.” ◇

ben-oben-o hakaruhakaru kényelmessékényelmessé tesztesz 「Hasi-o
kakete kócúno ben-o hakatta.」 „Hidat építve ké-
nyelmessé tette a közlekedést.” ◇ ben-oben-o mora-mora-
szuszu becsinálbecsinál 「Kodomo-va bin-o morasita.」
„A kisgyerek becsinált.”

benben ◆ beszédbeszéd ◆ dialektusdialektus 「Szegedo bende
saberu.」 „Szegedi dialektussal beszél.” ◆ nyelv-nyelv-
járásjárás 「Kare-va ószakabende hanasimaszu.」
„Oszakai nyelvjárással beszél.” ◆ szelepszelep ◆ szi-szi-
romrom 「Gobenno hana」 „ötszirmú virág” ◆ táj-táj-
szólásszólás ◇ anzenbenanzenben biztonságibiztonsági szelepszelep ◇

gjakutomebengjakutomeben visszacsapószelepvisszacsapószelep ◇ kúki-kúki-
benben légszeleplégszelep ◇ gen-acubengen-acuben nyomáscsök-nyomáscsök-
kentőkentő szelepszelep ◇ sinzóbensinzóben szívbillentyűszívbillentyű ◇

sinnjúbensinnjúben beömlőbeömlő szelepszelep ◇ sinnjúbensinnjúben be-be-
bocsátóbocsátó szelepszelep ◇ szeigjobenszeigjoben vezérlősze-vezérlősze-
leplep ◇ tappubentappuben vízelzáróvízelzáró szelepszelep ◇ csó-csó-
szecubenszecuben szabályozószabályozó szelepszelep ◇ csókubencsókuben
fojtószelepfojtószelep ◇ niszenbenniszenben kéthegyűkéthegyű billen-billen-
tyűtyű ◇ niszenbenniszenben bal-pitvar-kamraibal-pitvar-kamrai billen-billen-
tyűtyű ◇ haikibenhaikiben kipufogószelepkipufogószelep ◇ hidzsóbenhidzsóben
vészszelepvészszelep ◇ bengatacubengatacu jóljól tudtud beszélnibeszélni
「Kare-va benga tacu.」 „Jól tud beszélni.” ◇

ben-oben-o rószururószuru játszikjátszik aa szavakkalszavakkal ◇ ben-ben-
oo rószururószuru csavarjacsavarja aa szótszót ◇ bórutappubenbórutappuben
úszógolyós vízelzáró szelepúszógolyós vízelzáró szelep
benanbenan ◆ BeninBenin
benandzsinbenandzsin ◆ beninibenini
benan-nobenan-no ◆ beninibenini
benbecubenbecu ◆ megkülönböztetésmegkülönböztetés
benbecuszurubenbecuszuru ◆ megkülönböztetmegkülönböztet
「Onkjósigeki-o benbecuszuru.」 „Megkülönböz-
teti a hangingereket.”

benbentarubenbentaru ◆ kidomborodókidomborodó 「Benbentaru ha-
ra」 „kidomborodó has”

benbentobenbento ◆ henyélvehenyélve 「Benbento kuraszu.」
„Henyélve él.”

bencubencu ◆ hasítékhasíték ◆ MercedesMercedes

bencúbencú ◆ székelésszékelés ◆ székletszéklet 「Bencúganai.」
„Nincs székletem.” ◆ székletürítésszékletürítés 「Bencúno
idzsó」 „székletürítési rendellenesség”

bencúheisibencúheisi ◆ bélelzárodásbélelzárodás
bencsákigjóbencsákigjó ◆ kockázati vállalkozáskockázati vállalkozás
bencsá-kjapitarubencsá-kjapitaru ◆ kockázati tőkekockázati tőke
bencsibencsi ◆ kispadkispad 「Szono szensu-va bencsini to-
domatteiru.」 „A játékos csak a kispadon ücsö-
rög.” ◆ lócalóca ◆ padpad 「Kóennobencsini szuvat-
ta.」 „Leültem a parkban a padra.” ◇ okugaiben-okugaiben-
csicsi kinti padkinti pad
bencsibencsi ◆ kalluszkallusz
bencsimákubencsimáku ◆ viszonyítási alapviszonyítási alap
bencsimáku-teszutobencsimáku-teszuto ◆ összehasonlítóösszehasonlító mé-mé-
résrés ◆ teljesítménymérésteljesítménymérés
bencsirétábencsirétá ◆ fújtatófújtató ◆ lélegeztetőgéplélegeztetőgép ◆

szellőztető berendezésszellőztető berendezés ◆ ventilátorventilátor
bencsi-vómábencsi-vómá ◆ várakozó tartalékjátékosvárakozó tartalékjátékos
bendábendá ◆ beszállítóbeszállító ◆ elárusítóelárusító ◆ fejlesz-fejlesz-
tővállalattővállalat ◆ gyártógyártó
bendákigjóbendákigjó ◆ beszállítóbeszállító
bendobendo ◆ görbületgörbület
bendzsaminbendzsamin ◆ fikuszfikusz ◆ kislevelű fikuszkislevelű fikusz
bendzsamingomunokibendzsamingomunoki ◆ kislevelű fikuszkislevelű fikusz
bendzsinbendzsin ◆ benzinbenzin
bendzsirubendzsiru / benzurubenzuru ◆ elintézelintéz 「Jódzsi-o
benzuru.」 „Elintézi a dolgát.” ◆ elintéződikelintéződik
「Jóga benzuru.」 „Elintéződik a dolog.” ◆ meg-meg-
különböztetkülönböztet 「Zen-aku-o benzuru.」 „Megkü-
lönbözteti a jót a rossztól.” ◆ szólszól 「Karenota-
meni benzuru.」 „Az ő érdekében szólok.” ◆ szó-szó-
nokolnokol 「Szeidzsika-va zózeino hicujószei-o ben-
dzsita.」 „A politikus az adóemelés szükségessé-
géről szónokolt.” ◇ iszszekibenzuruiszszekibenzuru beszé-beszé-
det monddet mond
bendzsobendzso ◆ klotyóklotyó ◆ klozetklozet ◆ vécévécé 「Ben-
dzsoni hairu.」 „Vécére megy.” ◇ otokoben-otokoben-
dzsodzso férfivécéférfivécé ◇ on-nabendzsoon-nabendzso nőinői vécévécé
◇ kumitoribendzsokumitoribendzso árnyékszékárnyékszék ◇ kósúben-kósúben-
dzsodzso nyilvánosnyilvános illemhelyillemhely ◇ szuiszensiki-szuiszensiki-
bendzsobendzso vízöblítésesvízöblítéses vécévécé ◇ szuiszenben-szuiszenben-
dzsodzso angolvécéangolvécé ◇ szuiszenbendzsoszuiszenbendzso vízöb-vízöb-
lítéseslítéses vécévécé ◇ vasikibendzsovasikibendzso japánjapán stílu-stílu-
sú vécésú vécé
benedikutokaibenedikutokai ◆ bencés rendbencés rend
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benedikutosikenbenedikutosiken ◆ Benedict-próbaBenedict-próba
benedikutosúdókaibenedikutosúdókai ◆ bencés rendbencés rend
ben-ekiben-eki ◆ hasznossághasznosság ◆ kényelemkényelem
ben-eki-oben-eki-o hakaruhakaru ◆ kényelmétkényelmét szolgáljaszolgálja
「Atarasii roszen-va dzsókjakuno ben-eki-o haka-
ru.」 „Az új vonal az utazóközönség kényelmét
szolgálja.”

benerukkuszubenerukkuszu ◆ Benelux államokBenelux államok
benezuerabenezuera ◆ VenezuelaVenezuela
benezueradzsinbenezueradzsin ◆ venezuelaivenezuelai
benezueranobenezuerano ◆ venézvenéz ◆ venezuelaivenezuelai
bengakubengaku ◆ ismeretszerzésismeretszerzés ◆ tanulástanulás
「Haikuno bengakuni iszosinda.」 „Haiku tanu-
lásába merültem.”

bengarabengara ◆ rozsdavörösrozsdavörös ◆ vasoxidvasoxid ◆ vas-vas-
oxid-vörösoxid-vörös
bengarubengaru ◆ BengálBengál ◆ BengáliaBengália
bengarubodaidzsubengarubodaidzsu ◆ indiai fügeindiai füge
bengarugicunebengarugicune ◆ bengáli rókabengáli róka
bengarugobengarugo ◆ bengálibengáli
bengarujamanekobengarujamaneko ◆ bengálibengáli törpemacskatörpemacska
◆ leopárdmacskaleopárdmacska
bengarutorabengarutora ◆ bengálibengáli tigristigris ◆ királytigriskirálytigris

bengaruvanbengaruvan ◆ Bengáli-öbölBengáli-öböl
bengatacubengatacu ◆ jóljól tudtud beszélnibeszélni 「Kare-va ben-
ga tacu.」 „Jól tud beszélni.”

bengibengi ◆ előnyelőny 「Aru kóhosani tokubecuna
bengi-o ataeta.」 „Különleges előnyöket adott az
egyik jelöltnek.” ◆ kényelemkényelem 「Kare-va dzsibun-
no bengisika kangaeteinai.」 „Csak a saját kényel-
me érdekli.” ◇ kinszentekinabengikinszentekinabengi pénzaján-pénzaján-
dékdék ◇ benginotamebenginotame kényelemkényelem kedvéértkedvéért
「Maenobádzson-va benginotameni teikjószar-
eteiru.」 „Az előző verzió a kényelem kedvéért el-
érhető.”

bengidzsóbengidzsó ◆ egyszerűségegyszerűség kedvéértkedvéért
「Bengidzsókidzsi-o kanrjakusita.」 „Az egysze-
rűség kedvéért lerövidítettük a cikket.” ◆ ked-ked-
véértvéért 「Szecumeino bengidzsó, dzsiszszaino
sóhinmei-o cukatta.」 „A magyarázat kedvéért
igazi terméknevet használtunk.” ◆ kényelemkényelem
kedvéértkedvéért 「Jupu-va bengidzsócuketa meisóde
szeisikimeisóde-va nai.」 „Kényelem kedvéért
használom a nem hivatalos Jupu nevet.” ◆ meg-meg-

könnyítéséértkönnyítéséért 「Keiszanno bengidzsóicsidoru-
o hjakuentosimaszu.」 „A számolás megkönnyíté-
séért egy dollárt 100 jennek veszünk.”

benginotamebenginotame ◆ kényelemkényelem kedvéértkedvéért
「Maenobádzson-va benginotameni teikjószar-
eteiru.」 „Az előző verzió a kényelem kedvéért el-
érhető.”

bengi-obengi-o hakaruhakaru ◆ kedvezkedvez 「Fuszei-o sitemade
kjakuno bengi-o hakatta.」 „Akár szabálytalanság
árán is az ügyfélnek kedvezett.” ◆ segítsegít 「Su-
sótositeno tacsiba-o rijósite júdzsinno dzsigjóni
bengi-o hakatta.」 „Kihasználva miniszterelnöki
pozícióját, a barátja vállalkozását segítette.”

bengi-obengi-o kjójoszurukjójoszuru ◆ kedveskedikkedveskedik 「Szen-
kjono tameniarajuru bengi-o kjójosita.」 „Min-
denféle módon kedveskedett, hogy megvá-
lasszák.”

bengisugibengisugi ◆ opportunizmusopportunizmus
bengisugisabengisugisa ◆ megalkuvómegalkuvó ◆ opportunistaopportunista
bengitekinabengitekina ◆ alkalmialkalmi 「Kore-va bengitekina
rjakusóni szuginai.」 „Ez csak egy alkalmi rövidí-
tés.” ◆ ideiglenesideiglenes 「Bengitekina socsi-o totta.」
„Ideiglenes intézkedést tett.”

bengitekinahóhóbengitekinahóhó ◆ kényelmikényelmi megoldásmegoldás ◆

szükségmegoldásszükségmegoldás
bengobengo ◆ igazolásigazolás 「Bengono jocsinonai sinr-
jakuszenszó」 „igazolhatatlan, agresszív háború”
◆ megvédésmegvédés 「Dzsibunno ikenno bengo」 „sa-
ját vélemény megvédése” ◆ védelemvédelem 「Hikoku-
no bengo」 „vádlott védelme” ◇ dzsikobengodzsikobengo
önigazolásönigazolás
bengogavabengogava ◆ védelemvédelem 「Bengogava-va
bótócsindzsucu-o sita.」 „A védelem nyitóbeszé-
det mondott.”

bengoiraininbengoirainin ◆ védencvédenc
bengoninbengonin ◆ prókátorprókátor ◆ ügyvédügyvéd ◆ védőügy-védőügy-
védvéd ◇ kanszenbengoninkanszenbengonin kirendeltkirendelt védőügy-védőügy-
védvéd
bengorjóbengorjó ◆ ügyvédi honoráriumügyvédi honorárium
bengosibengosi ◆ jogászjogász 「Bengosininarutameni mó-
benkjósiteimaszu.」 „Keményen tanulok, hogy jo-
gász lehessek.” ◆ ügyvédügyvéd 「Bengosi-o jatotta.」
„Ügyvédet fogadtam.” ◇ akutokubengosiakutokubengosi zug-zug-
ügyvédügyvéd ◇ komonbengosikomonbengosi jogtanácsosjogtanácsos ◇ ko-ko-
monbengosimonbengosi jogijogi tanácsadótanácsadó ◇ sanaibengo-sanaibengo-

AdysAdys benedikutosiken benedikutosiken – bengosi bengosi 177177



sisi vállalativállalati ügyvédügyvéd ◇ hikokugavanobengosihikokugavanobengosi
védőügyvédvédőügyvéd
bengosidzsimusobengosidzsimuso ◆ ügyvédi irodaügyvédi iroda
bengosikaibengosikai ◆ ügyvédi kamaraügyvédi kamara
bengoszurubengoszuru ◆ megvédmegvéd 「Szaibande dzsibun-o
bengosita.」 „A bíróságon saját magát védte.” ◆

síkrasíkra szállszáll 「Vatasi-va zuttoszono siszó-o ben-
gositeita.」 „Én mindig síkra szálltam az eszme
mellett.” ◇ dzsibun-odzsibun-o bengoszurubengoszuru védekezikvédekezik
「Kare-va szaibande dzsibun-o bengositeita.」 „A
férfi bíróságon védekezett.”

ben-iben-i ◆ kakilhatnékkakilhatnék ◆ székletingerszékletinger
benibeni ◆ vörösvörös ◇ kucsibenikucsibeni ajakrúzsajakrúzs 「Uszui
kucsibeni」 „halvány ajakrúzs” ◇ hoobenihoobeni arc-arc-
pirosítópirosító
benibanabenibana ◆ kertikerti pórsáfránypórsáfrány ◆ olajözönolajözön ◆

sáfrányos szeklicesáfrányos szeklice
beniebenie ◆ beignetbeignet
benigarabenigara ◆ rozsdavörösrozsdavörös ◆ vörösvasércvörösvasérc ◆

vörös vas-oxidvörös vas-oxid
beniirobeniiro ◆ pirospiros ◆ vörösvörös
benijaitabenijaita ◆ furnérlemezfurnérlemez ◆ rétegelt lemezrétegelt lemez
benikanokoszóbenikanokoszó ◆ piros sarkantyúvirágpiros sarkantyúvirág
benikódzsibenikódzsi ◆ vörös rizsélesztővörös rizsélesztő
benimasikobenimasiko ◆ hosszúfarkú pirókhosszúfarkú pirók
ben-i-oben-i-o mojooszumojooszu ◆ hívjahívja aa természettermészet ◆ rá-rá-
jönjön aa kakilhatnékkakilhatnék 「Gaisucunaka ben-i-o mo-
joosita.」 „Kint jött rám a kakilhatnék.”

beni-obeni-o szaszuszaszu ◆ kipirosítkipirosít 「Kanodzso-va ho-
honi beni-o szasita.」 „Kipirosította az orcáját.”
◆ kirúzsozkirúzsoz 「Kanodzso-va kucsini beni-o szasi-
ta.」 „Kirúzsozta az ajkát.”

benisógabenisóga ◆ savanyított vörös gyömbérsavanyított vörös gyömbér
benitakebenitake ◆ galambgombagalambgomba ◇ dokubenitakedokubenitake
hánytató galambgombahánytató galambgomba
benitengutakebenitengutake ◆ légyölő galócalégyölő galóca
beniunmobeniunmo ◆ lepidolitlepidolit
benizurubenizuru ◆ flamingóflamingó
benkaibenkai ◆ mentegetőzésmentegetőzés ◆ mentségmentség
「Taidani-va benkaino jocsiganai.」 „A lustaság-
ra nincs mentség.” ◆ szabadkozásszabadkozás
benkaimeitabenkaimeita ◆ szánakozószánakozó 「Benkaimeita ku-
csó」 „szánakozó hangvétel”

benkaiszurubenkaiszuru ◆ kifogástkifogást találtalál 「Mie szuita
benkai-o sita.」 „Átlátszó kifogást talált.” ◆ men-men-
tegetőziktegetőzik 「Hokano hóhó-va nakattato benka-
isita.」 „Mentegetőzött, hogy nem tehetett mást.”
◆ szabadkozikszabadkozik 「Dzsibunnomiszude-va nakat-
tato benkaisita.」 „Szabadkozott, hogy nem az ő
hibája volt.” ◇ benmei-obenmei-o szuruszuru hivatkozikhivatkozik
「Kino kagede hjósikiga mienakattato benmei-o
sita.」 „Arra hivatkozott, hogy a fától nem látta a
kresztáblát.”

benkeibenkei ◆ bambuszbambusz tartóeszköztartóeszköz ◆ erőserős em-em-
berber ◇ ucsibenkeiucsibenkei otthonotthon nagynagy aa szájaszája ◇ ka-ka-
gebenkeigebenkei otthonotthon nagynagy aa szájaszája ◇ muszasi-muszasi-
bóbenkeibóbenkei Muszasibó BenkeiMuszasibó Benkei
benkeidzsimabenkeidzsima ◆ kockás mintakockás minta
benkeinonakidokorobenkeinonakidokoro ◆ gyengegyenge pontpont 「Agari
sónanoga benkeino naki dokoroda.」 „A lámpaláz
a gyenge pontja.” ◆ sípcsontsípcsont
benkeinotacsiódzsóbenkeinotacsiódzsó ◆ se előre, se hátrase előre, se hátra
benkeinotacsiódzsóbenkeinotacsiódzsó ◆ BenkeiBenkei kardjárakardjára tá-tá-
maszkodvamaszkodva bekövetkezettbekövetkezett halálahalála ◆ moz-moz-
dulatlanságba dermedésdulatlanságba dermedés
benkeiszóbenkeiszó ◆ varjúhájvarjúháj
benkeiszógataszantaisabenkeiszógataszantaisa ◆ Crassulaceae-Crassulaceae-
típusú anyagcseretípusú anyagcsere
benkenszabenkensza ◆ székletvizsgálatszékletvizsgálat
benkibenki ◆ vécécsészevécécsésze ◆ vécékagylóvécékagyló 「Benki-
no futa-o aketa.」 „Felemeltem a vécékagyló fede-
lét.”

benkidzsónokekkonbenkidzsónokekkon ◆ érdekházasságérdekházasság
benkjóbenkjó ◆ árengedményárengedmény ◆ tanulástanulás 「Nekoga
benkjóno dzsama-o siteiru.」 „A macska zavar a
tanulásban.” ◆ tanulságtanulság ◇ iibenkjóninaruiibenkjóninaru jójó
tanulságtanulság 「Tósino sippai-va ii benkjóninatta.」
„Jó tanulság volt a rossz befektetés.” ◇ dzsuken-dzsuken-
benkjóbenkjó felvételirefelvételire készüléskészülés ◇ dzsukenben-dzsukenben-
kjókjó vizsgáravizsgára készüléskészülés ◇ nivakabenkjónivakabenkjó ma-ma-
golásgolás ◇ benkjóninarubenkjóninaru tanulságostanulságos 「Kjóno
dzsugjó-va benkjóninarimasita.」 „Tanulságos
volt a mai lecke.”

benkjóbejabenkjóbeja ◆ tanulószobatanulószoba
benkjócsúbenkjócsú ◆ tanulástanulás közbenközben 「Benkjócsúni
ongaku-o kiita.」 „Tanulás közben zenét hallgat-
tam.”
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benkjódógubenkjódógu ◆ tanszertanszer 「Kodomonotoki-va
atarasii benkjódógunivakuvakusita.」 „Amikor
gyerek voltam izgalomba hoztak az új tanszerek.”

benkjókabenkjóka ◆ tanulnitanulni szeretőszerető egyénegyén 「Anatat-
te benkjókadane!」 „Te aztán igazán szeretsz ta-
nulni!”

benkjókaibenkjókai ◆ foglalkozásfoglalkozás ◆ tanulócsoporttanulócsoport
◆ tanulókörtanulókör
benkjóninarubenkjóninaru ◆ tanulságostanulságos 「Kjóno dzsugjó-
va benkjóninarimasita.」 „Tanulságos volt a mai
lecke.” ◇ iibenkjóninaruiibenkjóninaru jójó tanulságtanulság 「Tósi-
no sippai-va ii benkjóninatta.」 „Jó tanulság volt
a rossz befektetés.”

benkjónoszukedzsúrubenkjónoszukedzsúru ◆ tanulásitanulási tervterv
「Benkjónoszukedzsúru-o ta.」 „Tanulási tervet
készítettem.”

benkjó-obenkjó-o ganbaruganbaru ◆ tanulástanulás 「Benkjó-o gan-
batteiru.」 „Szorgalmasan tanul.”

benkjószurubenkjószuru ◆ engedenged 「Nedan-o benkjósza-
szeteitadakimaszu.」 „Engedek az árból.” ◆ le-le-
viszvisz 「Sónin-va nedan-o benkjósitekureta.」 „A
kereskedő levitte az árat.” ◆ tanultanul 「Anata-va
nango-o benkjósiteiruno?」 „Te milyen nyelvet
tanulsz?” ◇ garigaribenkjószurugarigaribenkjószuru magolmagol ◇ ni-ni-
vakabenkjószuruvakabenkjószuru magolmagol 「Sikencsokuzenni-
nivaka benkjószuru.」 „Közvetlenül a vizsga előtt
magol.”

benkjózukuebenkjózukue ◆ íróasztalíróasztal
benmakubenmaku ◆ billentyűbillentyű ◇ kekkanbenmakukekkanbenmaku ér-ér-
billentyűbillentyű ◇ dzsómjakubenmakudzsómjakubenmaku vénabillen-vénabillen-
tyűtyű ◇ sinzóbenmakusinzóbenmaku szívbillentyűszívbillentyű
benmakusóbenmakusó ◆ billentyűelégtelenségbillentyűelégtelenség
benmeibenmei ◆ kimagyarázáskimagyarázás ◆ magyarázkodásmagyarázkodás
「Benmeino jocsiganai.」 „Nincs értelme magya-
rázkodnom.” ◆ megmagyarázásmegmagyarázás ◆ mentségmentség
benmei-obenmei-o szuruszuru / benmeiszurubenmeiszuru ◆ hivatkozikhivatkozik
「Kino kagede hjósikiga mienakattato benmei-o
sita.」 „Arra hivatkozott, hogy a fától nem látta a
kresztáblát.” ◆ kimagyarázkimagyaráz 「Nantoka tacsiba-
o benmeisita.」 „Valahogy kimagyaráztam maga-
mat.” ◆ magyarázkodikmagyarázkodik 「Kaki komi-o kesite
benmeisita.」 „Letörölte a bejegyzést és magya-
rázkodott.” ◆ megmagyarázmegmagyaráz 「Benmeiszaszete
kudaszai.」 „Hadd magyarázzam meg!” ◆ men-men-
tegetőziktegetőzik 「Szon-nakoto-va siranakattato ben-
meisita.」 „Azzal mentegetőztem, hogy nem tud-
tam róla.”

benmeiszurubenmeiszuru / benmei-obenmei-o szuruszuru ◆ hivatkozikhivatkozik
「Kino kagede hjósikiga mienakattato benmei-o
sita.」 „Arra hivatkozott, hogy a fától nem látta a
kresztáblát.” ◆ kimagyarázkimagyaráz 「Nantoka tacsiba-
o benmeisita.」 „Valahogy kimagyaráztam maga-
mat.” ◆ magyarázkodikmagyarázkodik 「Kaki komi-o kesite
benmeisita.」 „Letörölte a bejegyzést és magya-
rázkodott.” ◆ megmagyarázmegmagyaráz 「Benmeiszaszete
kudaszai.」 „Hadd magyarázzam meg!” ◆ men-men-
tegetőziktegetőzik 「Szon-nakoto-va siranakattato ben-
meisita.」 „Azzal mentegetőztem, hogy nem tud-
tam róla.”

benmóbenmó ◆ ostorostor ◇ ukeibenmóukeibenmó pillás ostorpillás ostor
benmócsúbenmócsú ◆ ostoros véglényostoros véglény
benmócsúruibenmócsúrui ◆ ostorosokostorosok
benmóundóbenmóundó ◆ ostoros mozgásostoros mozgás
benmukanbenmukan ◆ helyi biztoshelyi biztos
ben-neiben-nei ◆ hízelgéshízelgés ◇ ajuben-neiajuben-nei talpnyalástalpnyalás

ben-noszanpuruben-noszanpuru ◆ székletmintaszékletminta
ben-oben-o daszudaszu ◆ székletetszékletet ürítürít 「Katai ben-o
dasita.」 „Kemény székletet ürített.”

ben-oben-o hakaruhakaru ◆ kényelmessékényelmessé tesztesz 「Hasi-o
kakete kócúno ben-o hakatta.」 „Hidat építve ké-
nyelmessé tette a közlekedést.”

ben-oben-o moraszumoraszu ◆ becsinálbecsinál 「Kodomo-va bin-o
morasita.」 „A kisgyerek becsinált.”

ben-oben-o rószururószuru ◆ csavarjacsavarja aa szótszót ◆ játszikjátszik
a szavakkala szavakkal
benpacubenpacu ◆ copfcopf ◆ varkocsvarkocs
benpibenpi ◆ székrekedésszékrekedés 「Mó mikkamo benpide-
szu.」 „Már három napja székrekedésem van.” ◆

szorulásszorulás 「Tabiszakide-va icumo benpininatte-
simau.」 „Ha kirándulni megyek valahová, akkor
ott mindig szorulásom lesz.”

benpijakubenpijaku ◆ hashajtóhashajtó
benpóbenpó ◆ egyszerűegyszerű megoldásmegoldás 「Gengono
gakusúni-va nanika benpó-va arunodesóka?」
„Van valami egyszerű megoldás a nyelvtanulás-
hoz?” ◆ praktikuspraktikus módmód ◇ icsidzsinobenpóicsidzsinobenpó
ideiglenes megoldásideiglenes megoldás
benranbenran ◆ kézikönyvkézikönyv ◆ segédkönyvsegédkönyv
benribenri ◆ praktikusságpraktikusság
benriajameitaszeikacubenriajameitaszeikacu ◆ ezermesterke-ezermesterke-
désdés
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benricúrubenricúru ◆ segédeszközsegédeszköz
benrijabenrija ◆ ezermesterezermester
benrinabenrina ◆ hasznoshasznos 「Konoszumátofon-va to-
temo benrideszu.」 „Ez az okostelefon nagyon
hasznos.” ◆ jóljól jönjön 「Okanegaareba benri.」
„Jól jönne egy kis pénz.” ◆ jóljól megközelíthetőmegközelíthető
「Benrinatokoroni szundeimaszu.」 „Jól megkö-
zelíthető helyen lakom.” ◆ kényelmeskényelmes 「Maini-
csikurumade sigotoni kajoeruno-va benrideszu.」
„Kényelmes minden nap kocsival járni dolgozni.”
◆ luxusosluxusos 「Benrina ucsini szundeimaszu.」
„Luxusos lakásban lakom.” ◆ mindenminden közelközel vanvan
「Benrinatokoroni szundeimaszu.」 „Hozzánk
minden közel van.” ◆ praktikuspraktikus 「Ucsini jaszai-
o todoketekurerunantenante benrinandaró!」
„Milyen praktikus, házhoz szállítják a zöldséget!”

benrisibenrisi ◆ szabadalmi ügyvédszabadalmi ügyvéd
benronbenron ◆ perbeszédperbeszéd ◆ szónoklatszónoklat ◇ kótó-kótó-
benronbenron szóbeliszóbeli bíróságibírósági vitavita ◇ szaisúben-szaisúben-
ronron záróbeszédzáróbeszéd
benronkabenronka ◆ szónokszónok ◆ ügyes vitatkozóügyes vitatkozó
benronsugibenronsugi ◆ kontradiktórius rendszerkontradiktórius rendszer
benronszurubenronszuru ◆ beszédetbeszédet mondmond 「Bengosi-va
hóteide benronsita.」 „Az ügyvéd beszédet mon-
dott a bíróságon.”

benrontaikaibenrontaikai ◆ szónokversenyszónokverseny
bensibensi ◆ narrátornarrátor ◆ némafilmnarrátornémafilmnarrátor ◆

szónokszónok
bensikkinbensikkin ◆ inkontinenciainkontinencia ◆ önkéntelenönkéntelen
székletürítésszékletürítés ◆ székletszéklet eleresztéseeleresztése ◆

széklettartási zavarszéklettartási zavar
bensóbensó ◆ kárpótláskárpótlás ◆ megtérítésmegtérítés
bensóhóbensóhó ◆ bizonyításelméletbizonyításelmélet ◆ dialektikadialektika
bensóhósingakubensóhósingaku ◆ dialektikus teológiadialektikus teológia
bensóhótekijuibucuronbensóhótekijuibucuron ◆ dialektikusdialektikus ma-ma-
terializmusterializmus
bensóhótekitairicubensóhótekitairicu ◆ dialektikadialektika
bensókinbensókin ◆ kárpótláskárpótlás
bensószurubensószuru ◆ megtérítmegtérít 「Kovasita omocsa-o
bensósita.」 „Megtérítette a tönkretett játék árát.”

benszaibenszai ◆ megtérítésmegtérítés ◆ visszafizetésvisszafizetés
benszaibenszai ◆ szónokiszónoki képességképesség 「Benszainoaru
hito」 „szónoki képességgel rendelkező ember”

benszaicsibenszaicsi ◆ visszafizetés helyevisszafizetés helye

benszaikigenbenszaikigen ◆ lejáratlejárat idejeideje ◆ visszafize-visszafize-
tés határidejetés határideje
benszainórjokubenszainórjoku ◆ fizetőképességfizetőképesség
benszaiszurubenszaiszuru ◆ megtérítmegtérít 「Szaimu-o bensza-
isita.」 „Megtérítette a kölcsönt.” ◆ visszafize-visszafize-
téstés
benszanpurubenszanpuru ◆ székletmintaszékletminta
bentacubentacu ◆ bátorításbátorítás 「Kongomo gosidó
gobentacuno hodo, onegaisimaszu.」 „Kérem to-
vábbi útmutatását és bátorítását!” ◆ buzdításbuzdítás ◆

ostorozásostorozás
bentacuszurubentacuszuru ◆ bátorítbátorít 「Hon-o jonde ben-
tacuszareta.」 „A könyv bátorított.” ◆ buzdítbuzdít
「Szenszei-va dzsukenszei-o bentacusita.」 „A ta-
nár buzdította a vizsgázót.” ◆ ostorozostoroz
bentenbenten ◆ BenzaitenBenzaiten ◆ SzaraszvatiSzaraszvati ◆ szépszép
nőnő
bentobento ◆ lefúvatáslefúvatás
bentóbentó ◆ csomagoltcsomagolt ételétel 「Kjó-va tonkacu
bentódeszu.」 „Mára rántott húst csomagoltam.”
◆ ebédcsomagebédcsomag ◆ elemózsiaelemózsia ◆ ennivalóennivaló
「Obentó kainiikimaszu.」 „Megyek, veszek vala-
mi ennivalót.” ◆ uzsonnacsomaguzsonnacsomag ◇ aiszaiben-aiszaiben-
tótó feleségfeleség általáltal csomagoltcsomagolt uzsonnauzsonna ◇ te-te-
bentóbentó háziházi uzsonnacsomaguzsonnacsomag ◇ hinomaruben-hinomaruben-
tótó felkelőfelkelő naposnapos uzsonnauzsonna ◇ hokahokaben-hokahokaben-
tótó melegmeleg uzsonnauzsonna ◇ makunócsibentómakunócsibentó maku-maku-
noucsi uzsonnanoucsi uzsonna
bentóbakobentóbako ◆ ételdobozételdoboz ◆ uzsonnásuzsonnás dobozdoboz
◇ dzsúbakodzsúbako emeletesemeletes ételdobozételdoboz 「Dzsúba-
koni oszecsirjóriga haitteita.」 „Az emeletes étel-
dobozban újévi ételek voltak.”

bentónokarabentónokara ◆ üresséüressé váltvált uzsonnásuzsonnás do-do-
bozboz
bentoszubentoszu ◆ bentoszbentosz
benzabenza ◆ ülődeszkaülődeszka ◆ ülőkeülőke 「Kósútoireno
benza-o fuitekara szuvatta.」 „A nyilvános vécé
ülőkéjét megtöröltem, majd leültem.” ◆ vécéülő-vécéülő-
keke 「Benza-o agete tacsisonsita.」 „A vécéülőkét
felhajtva, állva pisiltem.”

benzaitenbenzaiten ◆ BenzaitenBenzaiten ◆ SzaraszvatiSzaraszvati
benzecubenzecu ◆ ékesszólásékesszólás
benzecunotakuminabenzecunotakumina ◆ ékesszólóékesszóló
benzecuszavajakanabenzecuszavajakana ◆ ékesszólóékesszóló 「Benze-
cuszavajakana hito」 „ékesszóló ember”
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benzenbenzen ◆ benzolbenzol ◇ dzsimecsirubenzendzsimecsirubenzen
dimetil-benzoldimetil-benzol
benzenkanbenzenkan ◆ benzolgyűrűbenzolgyűrű
benzórubenzóru ◆ benzolbenzol
benzuarudehidobenzuarudehido ◆ benzaldehidbenzaldehid
benzurubenzuru / bendzsirubendzsiru ◆ elintézelintéz 「Jódzsi-o
benzuru.」 „Elintézi a dolgát.” ◆ elintéződikelintéződik
「Jóga benzuru.」 „Elintéződik a dolog.” ◆ meg-meg-
különböztetkülönböztet 「Zen-aku-o benzuru.」 „Megkü-
lönbözteti a jót a rossztól.” ◆ szólszól 「Karenota-
meni benzuru.」 „Az ő érdekében szólok.” ◆ szó-szó-
nokolnokol 「Szeidzsika-va zózeino hicujószei-o ben-
dzsita.」 „A politikus az adóemelés szükségessé-
géről szónokolt.” ◇ iszszekibenzuruiszszekibenzuru beszé-beszé-
det monddet mond
beogurádobeogurádo ◆ BelgrádBelgrád
beppinbeppin ◆ bombázóbombázó ◆ csinibabacsinibaba 「Kono sasin-
no beppinszan-va dare?」 „Ki ez a csinibaba ezen
a képen?” ◆ szépségszépség 「Muszume-va beppinde-
szu.」 „A lányod egy szépség!”

beppjóbeppjó ◆ mellékeltmellékelt táblázattáblázat 「Beppjógo
szansó」 „lásd az ötös számú mellékelt táblázatot”

bepponbeppon ◆ könyvmásolatkönyvmásolat ◆ könyvváltozatkönyvváltozat
beppúbeppú ◆ külön levélkülön levél
berabera ◆ ajakoshalajakoshal
beraberahanaszuberaberahanaszu ◆ kikotyogkikotyog 「Himicu-o be-
rabera hanaszu.」 „Kikotyogja a titkokat.”

beraberasaberuberaberasaberu ◆ bebe nemnem álláll aa szájaszája
「Kanodzso-va icumoberabera sabetteiru.」 „An-
nak a nőnek soha be nem áll a szája .” ◆ fecsegfecseg
「Icumo rindzsinno koto-o berabera saberu.」
„Mindig a szomszédokról fecseg.”

beraberasitaberaberasita ◆ gyengegyenge 「Beraberasita
nuno」 „gyenge szövet”

beraberatoberaberato ◆ fecsegvefecsegve 「Himicu-o berabera
saberu.」 „Meggondolatlanul kifecsegi a titkot.” ◆

locsogvalocsogva 「Nandzsikanmoberaberato saberu.」
„Órákon át folyamatosan locsog.”

berabómeberabóme ◆ idiótaidióta 「Berabóme!」 „Te idióta!”

berabónaberabóna ◆ abszurdabszurd 「Berabóna jókjú」 „ab-
szurd kívánság” ◆ nevetségesnevetséges 「Berabóna kin-
gaku」 „nevetséges összeg” ◆ ostobaostoba 「Berabó-
na hanasi」 „ostoba beszéd”

berabóniberabóni ◆ baromibaromi 「Berabóni acui.」 „Baromi
meleg van.”

beradon-naberadon-na ◆ maszlagosmaszlagos nadragulyanadragulya ◆ nad-nad-
ragulyaragulya
berandaberanda ◆ tornáctornác ◆ verandaveranda
berarúsiberarúsi ◆ BelaruszBelarusz ◆ BelarussziaBelarusszia ◆ Fe-Fe-
héroroszországhéroroszország
berarúsidzsinberarúsidzsin ◆ belaruszbelarusz ◆ beloruszbelorusz ◆ fe-fe-
héroroszhérorosz
berarúsinoberarúsino ◆ belaruszbelarusz ◆ beloruszbelorusz ◆ fehér-fehér-
oroszorosz
berébóberébó ◆ baszk sapkabaszk sapka ◆ svájci sapkasvájci sapka
beríberí ◆ bogyóbogyó
béringukaibéringukai ◆ Bering-tengerBering-tenger
béringukaikjóbéringukaikjó ◆ Bering-szorosBering-szoros
beririumubeririumu ◆ berilliumberillium
berísótoberísóto ◆ nagyon rövid férfi frizuranagyon rövid férfi frizura
berízuberízu ◆ BelizeBelize
berízudzsinberízudzsin ◆ belizeibelizei
berízunoberízuno ◆ belizeibelizei
beroaberoa ◆ velúrvelúr
beroberoberobero ◆ lefetyelvelefetyelve ◆ nyaldosvanyaldosva ◆ nya-nya-
logatvalogatva 「Neko-va te-o berobero nameta.」 „A
macska nyalogatta a kezem.” ◆ részegenrészegen
「Oszake-o nomiszugiteberoberoninatta.」 „Ré-
szegre itta magát.”

beroritoberorito ◆ kiöltvekiöltve 「Kodomo-va berorito sita-
o dasita.」 „A gyerek kiöltötte a nyelvét.” ◆ meg-meg-
nyalvanyalva 「Inu-va bokuno te-o berorito nameta.」
„A kutya megnyalta a kezem.” ◆ szakadozvaszakadozva
「Kino kavagaberorito mukeru.」 „A fa kérge sza-
kadozva lejön.”

beruberu ◆ csengőcsengő 「Beruga natta.」 „Megszólalt
a csengő.” ◇ keihóberukeihóberu riasztócsengőriasztócsengő ◇

dzsinguruberudzsinguruberu száncsengőszáncsengő ◇ doa-berudoa-beru aj-aj-
tócsengőtócsengő ◇ hidzsóberuhidzsóberu vészcsengővészcsengő ◇ mon-mon-
noberunoberu kapucsengőkapucsengő
bérubéru ◆ fátyolfátyol 「Kao-va béruni óvareteita.」
„Arcát fátyol fedte.” ◇ bérunicucumarerubérunicucumareru ho-ho-
málymály fedifedi 「Sindzsicu-va imadanibéruni cucu-
mareteiru.」 „Az igazságot még most is homály
fedi.”

berubettoberubetto ◆ bársonybársony
berubóiberubói ◆ londinerlondiner
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beruganaruberuganaru ◆ szólszól aa csengőcsengő ◇ sigjónoberu-sigjónoberu-
ganaruganaru becsengetnekbecsengetnek ◇ sigjónoberuganarusigjónoberuganaru
becsöngetnekbecsöngetnek
beruganaruotoberuganaruoto ◆ csengetéscsengetés 「Beruga naru
otode mega szameta.」 „Csengetésre ébredtem.”

berugíberugí ◆ BelgiumBelgium
berugídzsinberugídzsin ◆ belgabelga
berugínoberugíno ◆ belgabelga
berumákuundóberumákuundó ◆ csengőjel-akciócsengőjel-akció
berumottoberumotto ◆ vermutvermut
bérunicucumarerubérunicucumareru ◆ homályhomály fedifedi
「Sindzsicu-va imadanibéruni cucumareteiru.」
„Az igazságot még most is homály fedi.”

beru-oberu-o naraszunaraszu ◆ becsengetbecsenget 「Piza
haitacuingadoanoberu-o narasita.」 „A pizzás be-
csengetett az ajtón.” ◆ becsöngetbecsönget 「Júbin-
jaszangadoanoberu-o narasita.」 „A postás be-
csöngetett az ajtón.” ◆ csengetcsenget 「Dzsitensa-va
beru-o narasita.」 „A biciklis csengetett.” ◆

csöngetcsönget 「Júbinhaitacuningaberu-o narasita.」
„A postás csöngetett.”

béru-obéru-o nuidanuida ◆ kendőzetlenkendőzetlen 「Béru-o nuida
rekisi」 „kendőzetlen történelem”

berurinberurin ◆ BerlinBerlin
berurin-nokabeberurin-nokabe ◆ berlini falberlini fal
beruszaijudzsójakuberuszaijudzsójaku ◆ versailles-iversailles-i béke-béke-
szerződésszerződés
berutoberuto ◆ derékszíjderékszíj ◆ nadrágszíjnadrágszíj ◆ övöv
「Beruto-o simeta.」 „Becsatoltam az övem.” ◆

szíjszíj ◇ anzenberutoanzenberuto biztonságibiztonsági övöv ◇ gurín-gurín-
berutoberuto zöldövezetzöldövezet ◇ konbejáberutokonbejáberuto szál-szál-
lítószalaglítószalag ◇ konbejáberutokonbejáberuto futószalagfutószalag ◇

sítoberutosítoberuto biztonságibiztonsági övöv
「Anzennotamesítoberuto-o kanarazu osime ku-
daszai.」 „A biztonsága érdekében, feltétlenül
kapcsolja be a biztonsági övet!”

berutokonbeaberutokonbea ◆ futószalagfutószalag
berutokonbeáberutokonbeá ◆ szállítószalagszállítószalag
beruto-konbejáberuto-konbejá ◆ futószalagfutószalag ◆ szállító-szállító-
szalagszalag
berutopócsiberutopócsi ◆ övreövre fűzhetőfűzhető táskatáska ◆ öv-öv-
táskatáska
berutorúpuberutorúpu ◆ bújtatóbújtató ◆ derékszíjderékszíj bújtatóbújtató

berutotósiberutotósi ◆ bújtatóbújtató 「Beruto tósi-va hoszo-
szugite, konoberuto-va hairanai.」 „Az bújtató túl
szűk, nem megy át rajta az öv.”

besameru-szószubesameru-szószu ◆ besamelmártásbesamelmártás
besibesi ◆ bizonyárabizonyára ◆ csináljunkcsináljunk 「Imaeiga-
o mirubesi!」 „Nézzünk most filmet!” ◆ kellkell
「Kore-va asitamadeni jomubesi.」 „Ezt holnapig
el kell olvasnom.” ◆ kellenekellene 「Szódzsiszubesi.」
„Takarítani kellene.” ◇ oszorubesioszorubesi félelmetesfélelmetes
「Kono jo-va oszorubesi.」 „Ez a világ félelme-
tes.”

bésikkubésikku ◆ BASICBASIC
bésikkunabésikkuna ◆ alapalap 「Bésikkuna katacsi」 „alap-
forma”

bésikku-riszácsibésikku-riszácsi ◆ alapkutatásalapkutatás
bessibessi ◆ csatoltcsatolt laplap 「Kono honno
inszacumiszu-va bessini kakareteimaszu.」 „A
könyvhöz csatoltak egy lapot a nyomdahibákkal.”
◆ különkülön laplap 「Kaitó-va bessini kinjúsitekuda-
szai.」 „Kérem, írja a válaszokat egy külön lapra!”

bessibessi ◆ diszkriminációdiszkrimináció ◆ diszkriminálásdiszkriminálás ◆

lenézéslenézés ◇ dzsoszeibessidzsoszeibessi nőknők diszkriminá-diszkriminá-
lásalása
bessicubessicu ◆ különkülön szobaszoba 「Kodomo-va bessicu-
de neteimaszu.」 „A gyerek külön szobában al-
szik.”

bessiszansóbessiszansó ◆ külön lapra hivatkozáskülön lapra hivatkozás
bessiszurubessiszuru ◆ lenézlenéz 「Dzsoszei-o bessiszuru
hacugen-o sita.」 „Nőket lenéző kijelentést tett.”

bessóbessó ◆ gúnynévgúnynév
bessóbessó ◆ másikmásik elnevezéselnevezés 「Bakjúmu-va sin-
kúno bessódearu.」 „A vákum a légüres tér másik
elnevezése.”

bessunobessuno ◆ különbözőkülönböző fajúfajú 「Bessuno dóbuc-
uga kóhaisita.」 „Különböző fajú állatok kevered-
tek.” ◆ másfajtamásfajta 「Szózósitanotomattaku bes-
suno ongakudatta.」 „Teljesen másfajta zene volt,
mint amit elképzeltem.” ◆ másfélemásféle 「Bessuno
fuanga vaitekita.」 „Másféle szorongás töltötte
el.”

beszobeszo ◆ elkámpicsorodáselkámpicsorodás ◇ nakibeszo-onakibeszo-o
kakukaku sírásrasírásra álláll aa szájaszája 「Nidoto kaienaito
siruto kodomo-va nakibeszo-o kaita.」 „A gyerek-
nek sírásra állt a szája, amikor megtudta, hogy
már nem találkozhatnak többé.” ◇ nakibeszo-onakibeszo-o
kakukaku elkámpicsorodikelkámpicsorodik 「Kodomo-va sirasze-o
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kiite nakibeszo-o kaita.」 „A gyerek a hírre elkám-
picsorodott.”

beszo-obeszo-o kakukaku ◆ elkámpicsorodikelkámpicsorodik ◆ sírásrasírásra
áll a szájaáll a szája
beszszacubeszszacu ◆ időszakosidőszakos kiadványkiadvány ◆ különkülön
kötetkötet ◆ pótkötetpótkötet
beszszacufurokubeszszacufuroku ◆ különállókülönálló mellékletmelléklet
「Zassino beszszacufuroku」 „magazin különálló
melléklete”

beszszeibeszszei ◆ különböző családi névkülönböző családi név
beszszekaibeszszekai ◆ másikmásik világvilág 「Marude beszsze-
kaini kitajóna kibunninatta.」 „Úgy éreztem ma-
gam, mintha egy másik világba csöppentem vol-
na.”

beszszekibeszszeki ◆ különkülön asztalasztal 「Reszutoran-va
cúdzsógurúpu gotoni beszszeki-o jóiszuru.」 „Az
éttermek általában külön asztalt biztosítanak a
csoportoknak.” ◆ másikmásik helyhely 「Beszszekini idó-
sita.」 „Másik helyre mentünk.”

beszszemábeszszemá ◆ BessemerBessemer
beszszemákóbeszszemákó ◆ Bessemer-acélBessemer-acél
beszszemászeikóhóbeszszemászeikóhó ◆ Bessemer-Bessemer-
acélgyártásacélgyártás
beszszemátenrobeszszemátenro ◆ Bessemer-konverterBessemer-konverter
beszszóbeszszó ◆ hétvégihétvégi házház ◆ nyaralónyaraló 「Mizúmi-
no csikakuni vatasino beszszógaarimaszu.」 „Van
egy nyaralóm a tónál.” ◆ víkendházvíkendház
beszszóbeszszó ◆ különkülön küldésküldés ◇ beszszóhinbeszszóhin fel-fel-
adottadott holmiholmi 「Beszszóhinto keitaihin」 „fel-
adott és magával vitt holmi”

beszszóhinbeszszóhin ◆ feladottfeladott holmiholmi 「Beszszóhinto
keitaihin」 „feladott és magával vitt holmi”

beszszószurubeszszószuru ◆ különkülön küldküld 「Szeikjúso-o jú-
binnite beszszósimaszu.」 „A számlát postai úton
külön küldjük.”

beszszótenimocubeszszótenimocu ◆ feladottfeladott kézipoggyászkézipoggyász
◆ kíséret nélküli kézipoggyászkíséret nélküli kézipoggyász
bészubészu ◆ alapalap 「Tófu-o bészunisite cukutta rj-
órideszu.」 „Ez egy tofu alapú étel.” ◆

alapfizetés-emelésalapfizetés-emelés ◆ alapízesítésalapízesítés 「Kono
rjórinobészu-va sójudeszu.」 „Az étel alapízesí-
tését szójaszósz adja.” ◆ basszusbasszus ◆ bázisbázis ◆

nagybőgőnagybőgő ◇ icsiruibészuicsiruibészu elsőelső bázisbázis ◇

erekutorikku-bészuerekutorikku-bészu elektromoselektromos basszusgi-basszusgi-
tártár ◇ szanruibészuszanruibészu harmadikharmadik bázisbázis ◇ szó-szó-

szunobészuszunobészu szószalapszószalap ◇ niruibészuniruibészu máso-máso-
dikdik bázisbázis ◇ bészu-kjanpubészu-kjanpu támaszponttámaszpont ◇

hómu-bészuhómu-bészu hazaihazai bázisbázis ◇ megabészumegabészu
megabázismegabázis
bészu-appubészu-appu ◆ alapfizetés-emelésalapfizetés-emelés ◆ alapfi-alapfi-
zetés emelésezetés emelése ◆ bérfejlesztésbérfejlesztés
bészu-appuszurubészu-appuszuru ◆ fizetéstfizetést emelemel 「Bészu-
appuszuru kaisaga fueteiru.」 „Egyre több vállalat
emel fizetést.”

bészudzsanpingubészudzsanpingu ◆ bázisugrásbázisugrás
bészu-gitábészu-gitá ◆ basszusgitárbasszusgitár
bészu-kjanpubészu-kjanpu ◆ támaszponttámaszpont
bészunisitabészunisita ◆ osos 「Kore-va itarian-o bészunis-
ita rjórideszu.」 „Ez egy olaszos étel.”

bészuonbészuon ◆ alaphangalaphang
bészu-pureijábészu-pureijá ◆ basszusgitárosbasszusgitáros
bészu-rainbészu-rain ◆ alapvonalalapvonal
bészuszararíbészuszararí ◆ alapbéralapbér
beszutobeszuto ◆ legjobblegjobb 「Beszuto faibuni hairuko-
togadekita.」 „Sikerült bekerülnie a legjobb öt kö-
zé.” ◆ mellénymellény 「Simamojónobeszuto」 „csíkos
mellény” ◇ beszuto-obeszuto-o cukuszucukuszu kiteszkitesz magá-magá-
értért 「Teszutodebeszuto-o cukusite kudaszai!」
„Tegyetek ki magatokért a vizsgán!” ◇ raifu-raifu-
beszutobeszuto mentőmellénymentőmellény
beszutogémubeszutogému ◆ legjobblegjobb játékjáték ◆ legjobblegjobb
mérkőzésmérkőzés
beszuto-hitto-arubamubeszuto-hitto-arubamu ◆ sikerszámoksikerszámok al-al-
bumabuma
beszuto-menbábeszuto-menbá ◆ legjobb taglegjobb tag
beszutonabeszutona ◆ legjobblegjobb 「Kore-va beszutona
kangaedeszu.」 „Ez a legjobb ötlet.”

beszuto-obeszuto-o cukuszucukuszu ◆ kiteszkitesz magáértmagáért
「Teszutodebeszuto-o cukusite kudaszai!」 „Te-
gyetek ki magatokért a vizsgán!” ◆ legjobbakatlegjobbakat
adjaadja 「Tokjószódebeszuto-o cukusita.」 „A ver-
senyen a legjobbakat adtam.”

beszutoszerábeszutoszerá ◆ könyvsikerkönyvsiker ◆ sikerkönyvsikerkönyv
beszutotenbeszutoten ◆ legjobblegjobb tíztíz 「Kare-va
beszutoten-ni haitteiru.」 „Benne van a legjobb
tízben.”

beszutovanbeszutovan ◆ legjobblegjobb 「Anatagabeszuto-
van.」 „Te vagy a legjobb!”

betábetá ◆ jobbjobb
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bétabéta ◆ bétabéta
betabetabetabeta ◆ csüngvecsüngve ◆ ragacsosanragacsosan ◆ telis-telis-
teletele ◇ betabetaszavarubetabetaszavaru összetapogatösszetapogat
「Koppu-o betabeta szavaranaide!」 „Ne tapo-
gasd össze a poharakat!” ◇ betabetaszurubetabetaszuru fal-fal-
jaja egymástegymást 「Anokappuru-va bencsidebetabe-
tasiteiru.」 „Az a pár ott a padon egymást falja.”
◇ betabetaszurubetabetaszuru csüngcsüng rajtarajta 「Kodomo-va
hahaojanibetabetasiteita.」 „A gyerek az anyján
csüngött.” ◇ betabetanabetabetana ragacsosragacsos 「Nani-
kabetabetanamonoga kucuno szokonikuccuita.」
„Valami ragacsos anyag tapadt a cipőm talpára.”

betabetanabetabetana ◆ dzsuvásdzsuvás ◆ ragacsosragacsos 「Nani-
kabetabetanamonoga kucuno szokonikuccuita.」
„Valami ragacsos anyag tapadt a cipőm talpára.”

betabetaniszurubetabetaniszuru ◆ összekenösszeken 「Kabenipenki-
o nuttatokikonszentomobetabetaninatta.」 „Ami-
kor a falat festette, összekente a konnektorokat
is.”

betabetanurubetabetanuru ◆ befestibefesti azaz egészetegészet
「Kabe-o betabeta nutta.」 „Befestettem az egész
falat.”

betabetaszavarubetabetaszavaru ◆ összefogdosösszefogdos 「Renzu-
o betabeta szavaranaide!」 „Ne fogdosd össze a
lencsét!” ◆ összetapogatösszetapogat 「Koppu-o betabeta
szavaranaide!」 „Ne tapogasd össze a poharakat!”

betabetaszurubetabetaszuru ◆ csüngcsüng rajtarajta 「Kodomo-va
hahaojanibetabetasiteita.」 „A gyerek az anyján
csüngött.” ◆ faljafalja egymástegymást 「Anokappuru-va
bencsidebetabetasiteiru.」 „Az a pár ott a padon
egymást falja.” ◆ ragacsosragacsos
betabomebetabome ◆ agyondicsérésagyondicsérés
betabomeszurubetabomeszuru ◆ agyondicséragyondicsér 「Kareno
szakuhin-o beta bomesita.」 „Agyondicsérte a
művét.”

betaborebetabore ◆ belebolondulásbelebolondulás
betaboreszurubetaboreszuru ◆ belebolondulbelebolondul 「Kare-va ano
on-nanibeta boresiteiru.」 „Belebolondult abba a
nőbe.”

betacukubetacuku ◆ csüngcsüng 「Kono ko-va icumo hahao-
janibetacuiteiru.」 „Ez a gyerek mindig az anyján
csüng.” ◆ ragacsosragacsos 「Noride jubi-va betacui-
teiru.」 „A ragasztótól ragacsos az ujjam.” ◆ ra-ra-
gadgad 「Aszede tísacu-va karadanibetacuita.」 „A
testemhez ragadt az izzadt póló.”

betagumibetagumi ◆ kompresszkompressz szedésszedés ◆ tömörtömör
szedésszedés
betáháfubetáháfu ◆ házastársházastárs
betajakibetajaki ◆ kontaktmásolatkontaktmásolat
betakiszobetakiszo ◆ síkalapsíkalap ◆ síkalapozássíkalapozás
betantobetanto ◆ huppanvahuppanva ◆ zsupszzsupsz
betaritobetarito ◆ földre roskadvaföldre roskadva
betasianinbetasianin ◆ betacianinbetacianin
bétaszenbétaszen ◆ béta-sugárbéta-sugár
betattobetatto ◆ hozzáragadvahozzáragadva
betattoharicukubetattoharicuku ◆ erősenerősen odaragadodaragad
「Nefuda-va sóhinnibetatto hari cuiteta.」 „Az
árcédula erősen odaragadt az árura.”

beteranbeteran ◆ veteránveterán 「Kanodzso-va keiribuno-
beteran saindeszu.」 „Ő a könyvelési osztály ve-
terán dolgozója.” ◇ dzsinszeinobeterandzsinszeinobeteran élet-élet-
tapasztalattaltapasztalattal rendelkezőrendelkező
「Dzsinszeinobeteran-ni szódansita.」 „Egy élet-
tapasztalattal rendelkezőtől kértem tanácsot.”

beterankábeteranká ◆ veterán autóveterán autó
beteran-noisibeteran-noisi ◆ veterán orvosveterán orvos
beteran-noszódzsúsibeteran-noszódzsúsi ◆ veterán pilótaveterán pilóta
beteranszensubeteranszensu ◆ veterán játékosveterán játékos
betobetonurubetobetonuru ◆ maszatolmaszatol
「Kjóminaszaszónipenki-o betobeto nutta.」
„Unottan maszatolta a festéket.”

betobetoszurubetobetoszuru ◆ izzadtizzadt 「Hasitta ato,
aszedesacugabetobetosita.」 „A futás után izzadt
lett az ingem.” ◆ ragacsosragacsos 「Betobetoszuru eki-
tai」 „ragacsos folyadék”

betobjóbetobjó ◆ lisztharmatlisztharmat ◆ peronoszpóraperonoszpóra
betocukubetocuku ◆ ragadragad 「Aszedesacugabetocuita.」
„A testemre ragadt az izzadságtól az ingem.” ◆ rá-rá-
ragadragad 「Aburaga tenibetocuita.」 „Az olaj rára-
gadt a kezemre.” ◇ karadagaaszedebetocu-karadagaaszedebetocu-
kuku izzad,izzad, mintmint aa lóló 「Nacumo fujumo karada-
ga aszedebetocuiteiru.」 „Télen-nyáron izzadok,
mint a ló.”

betonamubetonamu ◆ VietnamVietnam
betonamudzsinbetonamudzsin ◆ vietnamivietnami
betonamunobetonamuno ◆ vietnamivietnami
bettakubettaku ◆ másik lakásmásik lakás ◆ másik rezidenciamásik rezidencia
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bettaribettari ◆ csüngvecsüngve 「Kodomono koro, haha-
nibettari amaeteita.」 „Gyerekkorában mindig az
anyján csüngött.” ◆ hízelegvehízelegve 「Szenszeinibet-
tarida.」 „Hízeleg a tanárának.” ◆ összekenveösszekenve
「Kodomo-va kucsibeni-o kaodzsúnibettari zuke-
ta.」 „A gyerek az egész arcát összekente rúzzsal.”
◆ pottyanvapottyanva 「Jukanibettari sirimocsi-o cui-
ta.」 „Seggre pottyant a padlón.” ◆ ráragadvaráragadva
「Gamu-va kucuno szokonibettarikuccuita.」 „A
rágógumi ráragadt a cipőm talpára.”

bettaridearubettaridearu ◆ hozzáhozzá vanvan nővenőve 「Kanodzso-
va hahaojanibettarida.」 „Hozzá van nőve az any-
jához.”

bettarinadecukerubettarinadecukeru ◆ letapasztletapaszt 「Kamino
ke-o oirudebettari nade cuketa.」 „Olajjal leta-
pasztottam a hajam.”

bettaritobettarito ◆ maszatosanmaszatosan 「Dzsamugabettari-
to kaonicuiteiru.」 „A lekvártól maszatos az arca.”

betteibettei ◆ másik rezidenciamásik rezidencia
bettenbetten ◆ csatolmánycsatolmány
bettencsibettencsi ◆ másikmásik világvilág 「Szotoni kurabete
hejano naka-va bettencsidatta.」 „A kintihez ké-
pest a szoba egy másik világ volt.”

bettobetto ◆ ágyágy ◆ sezlonsezlon
bettobetto ◆ különkülön 「Sirjó-va bettoszófusimaszu.」
„Az anyagot külön elküldjük.” ◆ másmás 「Joszan-va
bettono mokutekini cukavareta.」 „A költségkere-
tet más célra használták.”

bettocumitatekinbettocumitatekin ◆ elkülönítettelkülönített tartalék-tartalék-
alapalap ◆ speciális tartalékalapspeciális tartalékalap
bettokaikeibettokaikei ◆ külön elszámoláskülön elszámolás
bettokódzsibettokódzsi ◆ más munkálatmás munkálat
bettonibettoni ◆ különkülön 「Szórjó-va bettoninarima-
szu.」 „A szállítási költséget külön kell fizetni.”

bettoribettori ◆ csupacsupa 「Sacuni csigabettori cuite-
ita.」 „Az ing csupa vér volt.” ◆ ragacsosanragacsosan
「Kankiszenni aburagabettori cuiteita.」 „A lég-
szellőztető ragacsos volt az olajtól.”

bettosisucubettosisucu ◆ más célú kiadásmás célú kiadás
bettosúnjúbettosúnjú ◆ más forrású jövedelemmás forrású jövedelem
bezerubezeru ◆ ablakablak ◆ keretkeret
bibi ◆ esztétikusságesztétikusság ◆ szépségszépség 「Bi-o cuikjú-
szuru.」 „Ápolja a szépségét.” ◇ sizen-nobisizen-nobi ter-ter-
mészetesmészetes szépségszépség ◇ biisikibiisiki esztétikaiesztétikai ér-ér-
zékzék 「Biisiki-o migaita.」 „Csiszoltam az eszté-

tikai érzékemet” ◇ júsúnobi-ojúsúnobi-o kazarukazaru szépenszépen
búcsúzikbúcsúzik 「Intaiszuru szensu-va assóde júsúno
bi-o kazatta.」 „A visszavonuló versenyző fergete-
ges győzelemmel búcsúzott.”

bibi ◆ milliomodmilliomod ◆ parányiságparányiság
bibi ◆ halak számlálószavahalak számlálószava
biahórubiahóru ◆ sörözősöröző
bíbábíbá ◆ hódhód
bibasibucubibasibucu ◆ VipasjánaVipasjána
bíberutobíberuto ◆ ékszíjékszíj
bibibibi ◆ csekélységcsekélység ◇ bibitarubibitaru csekélycsekély 「Bi-
bitaru súnjú」 „csekély jövedelem” ◇ bibitarubibitaru
elenyészőelenyésző 「Bibitaru sza」 „elenyésző különb-
ség” ◇ bibitositabibitosita elenyészőelenyésző 「Bibitosita hen-
ka」 „elenyésző változás”

bibinbabibinba ◆ bibimbapbibimbap ◇ isijakibibinbaisijakibibinba kövönkövön
sült bibimbapsült bibimbap
bibirubibiru ◆ berezelberezel 「Bibitteiruno?」 „Berezel-
tél?” ◆ fosikfosik ◆ majrézikmajrézik 「Bibiranaide! Mon-
dainaijo.」 „Ne majrézz, nem lesz semmi baj!” ◆

parázikparázik 「Bibiruna!」 „Ne parázz!”

bibitarubibitaru ◆ csekélycsekély 「Bibitaru súnjú」 „csekély
jövedelem” ◆ elenyészőelenyésző 「Bibitaru sza」 „el-
enyésző különbség”

bibitositabibitosita ◆ elenyészőelenyésző 「Bibitosita henka」
„elenyésző változás”

bibóbibó ◆ emlékeztetőemlékeztető
bibóbibó ◆ szépszép arcarc ◆ szépszép kinézetkinézet 「Kanodzso-
va bibóni megumareteita.」 „Szép kinézettel ál-
dotta meg az ég.” ◆ szépségszépség 「Bibó-o ikasite
sigoto-o szuru.」 „Szépségével keresi a kenyerét.”

biboinbiboin ◆ nazális magánhangzónazális magánhangzó
bibónobibóno ◆ gyönyörűgyönyörű 「Bibóno dzsoszei」 „gyö-
nyörű nő”

bibórokubibóroku ◆ emlékeztetőemlékeztető feljegyzésfeljegyzés 「Dzsi-
bunno bibórokutositeburogu-o cukutta.」 „Blog-
ban emlékeztető feljegyzéseket csináltam saját
magamnak.”

bibunbibun ◆ választékosválasztékos írásírás ◆ virágosvirágos szavakszavak

bibunbibun ◆ deriváltderivált ◆ differenciáldifferenciál 「Kono kan-
szúno bibun-va nandeszuka?」 „Mi a differenciál-
ja ennek a függvénynek?” ◇ henbibunhenbibun parciálisparciális
deriváltderivált
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bibuncsóbibuncsó ◆ választékos stílusválasztékos stílus
bibundanmenszekibibundanmenszeki ◆ differenciálisdifferenciális hatás-hatás-
keresztmetszetkeresztmetszet
bibungakubibungaku ◆ szépirodalomszépirodalom
bibungakubibungaku ◆ differenciálszámításdifferenciálszámítás
bibunhóbibunhó ◆ deriválásderiválás
bibunhóteisikibibunhóteisiki ◆ differenciálegyenletdifferenciálegyenlet 「Ko-
no bibunhóteisiki-o tokinaszai.」 „Oldd meg ezt a
differenciálegyenletet!”

bibunkanónabibunkanóna ◆ differenciálhatódifferenciálható 「Bibunka-
nóna kanszú」 „differenciálható függvény”

bibunkansókenbikjóbibunkansókenbikjó ◆ differenciál-differenciál-
interferencia kontraszt mikroszkópinterferencia kontraszt mikroszkóp
bibunkikagakubibunkikagaku ◆ differenciálgeometriadifferenciálgeometria
bibunszurubibunszuru ◆ deriválderivál 「Szandzsikanszú-o bi-
bunsita.」 „Harmadfokú függvényt deriváltam.”

bibuntaibibuntai ◆ választékos stílusválasztékos stílus
biburafonbiburafon ◆ vibrafonvibrafon
biburafonszósabiburafonszósa ◆ vibrafonosvibrafonos
biburátobiburáto ◆ vibratovibrato
biburiobiburio ◆ vibriovibrio
biburiomaniabiburiomania ◆ könyvmolykönyvmoly
bícubícu ◆ céklacékla
bicuibicui ◆ farokcsigolyafarokcsigolya
bicsabicsanabicsabicsana ◆ lucskoslucskos 「Toketa juki-va bi-
csabicsadatta.」 „A megolvadt hó lucskos volt.”

bicscsibicscsi ◆ kurvakurva ◇ kuszobicscsikuszobicscsi büdösbüdös kur-kur-
vava
bícsibícsi ◆ strandstrand ◆ tengerparttengerpart ◇ núdiszuto-núdiszuto-
bícsibícsi nudista strandnudista strand
bícsibórubícsibóru ◆ strandlabdastrandlabda ◆ strandröplabdastrandröplabda

bícsibórubarébícsibórubaré ◆ strandröplabdastrandröplabda ◆ strand-strand-
röplabda játékröplabda játék
bícsi-hauszubícsi-hauszu ◆ vízparti házvízparti ház
bicsikubicsiku ◆ tartaléktartalék 「Kunino szekijuno
bicsiku-va gensósita.」 „Az ország olajtartaléka
lecsökkent.” ◆ tartalékolástartalékolás
bicsikumaibicsikumai ◆ rizstartalékrizstartalék
bicsikuszuibicsikuszui ◆ tartalékvíztartalékvíz

bicsikuszurubicsikuszuru ◆ tartalékoltartalékol 「Kinkjúdzsini
szonaete kome-o bicsikusiteiru.」 „Vészhelyzet
esetére rizst tartalékolunk.”

bícsimattobícsimatto ◆ strandlepedőstrandlepedő
bícsi-paraszorubícsi-paraszoru ◆ strandernyőstrandernyő
bícsitaorubícsitaoru ◆ strandtörülközőstrandtörülköző
bícsi-veabícsi-vea ◆ strandruhastrandruha
bicsobicsonabicsobicsona ◆ ázottázott
bicsószeibicsószei ◆ apróapró igazításigazítás 「Keikakuno
bicsószei-o sita.」 „Apró igazítást végeztek a ter-
ven.” ◆ finombeállításfinombeállítás 「Kikaino bicsószei」
„gép finombeállítása” ◆ finomhangolásfinomhangolás 「Ra-
dzsio kjokuno bicsószeiga dekinai.」 „Nem tudok
finomhangolást végezni a rádión.”

bicsúkakubicsúkaku ◆ orrsövényorrsövény
bidakuonbidakuon ◆ nazális hangnazális hang
bídamabídama ◆ üveggolyóüveggolyó
bidanbidan ◆ meghatómegható történettörténet 「Kavani ocsita
inu-o taszuketa bidan」 „megható történet a fo-
lyóba esett kutya kimentéséről”

bidansibidansi ◆ helyes fiúhelyes fiú ◆ jóképű férfijóképű férfi
bidenbiden ◆ termékenytermékeny rizsföldrizsföld ◇ dzsiszon-dzsiszon-
notamenibiden-onotamenibiden-o kavazukavazu nemnem hagyhagy gazdaggazdag
örökséget hátraörökséget hátra
bideobideo ◆ videovideo ◆ videóvideó 「Bangumi-o bideoni
rokugasita.」 „Felvettem videóra a műsort.” ◇

konpodzsitto-bideokonpodzsitto-bideo kompozitkompozit videovideo 「Kon-
podzsittobideo njúrjoku」 „kompozit videobeme-
net”

bideo-dekkibideo-dekki ◆ képmagnóképmagnó
bideodiszukubideodiszuku ◆ videólemezvideólemez
bideogémubideogému ◆ videójátékvideójáték
bideohensúbideohensú ◆ videóvágásvideóvágás
bideohensúszofutobideohensúszofuto ◆ videószerkesztővideószerkesztő
programprogram
bideokádobideokádo ◆ videokártyavideokártya
bideokaigibideokaigi ◆ videokonferenciavideokonferencia
bideokamerabideokamera ◆ kamerakamera ◆ videókameravideókamera
bideo-kaszettobideo-kaszetto ◆ videókazettavideókazetta
bideokurippubideokurippu ◆ videóklipvideóklip
bideomeszszédzsibideomeszszédzsi ◆ videóüzenetvideóüzenet
bideo-rekódábideo-rekódá ◆ képmagnóképmagnó ◆ videófelvevővideófelvevő ◆

videómagnóvideómagnó
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bideo-retábideo-retá ◆ videóüzenetvideóüzenet
bideo-sigunarubideo-sigunaru ◆ videojelvideojel
bideoszeimeibideoszeimei ◆ videónyilatkozatvideónyilatkozat 「Tero
szosiki-va bideo szeimei-o dasita.」 „A terrorszer-
vezet videónyilatkozatot tett.”

bideoszócsibideoszócsi ◆ videóberendezésvideóberendezés ◆ videóké-videóké-
szülékszülék
bideo-tépubideo-tépu ◆ videókazettavideókazetta ◆ videószalagvideószalag
bideo-tépu-rekódábideo-tépu-rekódá ◆ képmagnóképmagnó ◆ videó-videó-
magnómagnó
bidóbidó ◆ megrezdülésmegrezdülés ◆ mikrorezgésmikrorezgés 「Kono
keiki-va dzsibanno bidó-o tancsiszuru.」 „Ez a
műszer a föld mikrorezgéseit érzékeli.” ◆ moc-moc-
canáscanás 「Dzsisindekono tatemono-va bidómosi-
nakatta.」 „Földrengéskor ez az épület meg sem
moccant.”

bídobído ◆ varratvarrat ◇ jószecubídojószecubído hegesztésihegesztési
varratvarrat
bídorobídoro ◆ üvegüveg
bidószurubidószuru ◆ megmoccanmegmoccan 「Sindakato omotta
hitoga bidósita.」 „A halottnak hitt ember meg-
moccant.” ◆ moccanmoccan 「Cukueno sitani kakurete
bidódanisinai.」 „Az asztal alá bújik, és nem moc-
can.”

bidzsakunabidzsakuna ◆ aligalig érezhetőérezhető 「Kandzsa-va
bidzsakuna mjakuhakudatta.」 „A betegnek alig
érezhető pulzusa volt.” ◆ csekélycsekély 「Sigekini
bidzsakuna hannó-o simesita.」 „Az ingerre cse-
kély reakciót mutatott.” ◆ gyengegyenge
「Konoantena-va tói hószókjokuno bidzsakuna
singómo dzsusindekiru.」 „Ezzel az antennával a
távoli adók gyenge jelét is fogni lehet.”

bidzsibidzsi ◆ szép szavakszép szavak
bídzsíemubídzsíemu ◆ háttérzeneháttérzene
bidzsinbidzsin ◆ bombázóbombázó 「Szugoi bidzsindane!」
„Micsoda bombázó!” ◆ szépszép nőnő 「Bidzsinto ivar-
etakotogaaru.」 „Mondták már nekem, hogy szép
vagyok.” ◆ szépségszépség 「Kanodzso-va bidzsinda.」
„Ő egy szépség.” ◇ szeikakubidzsinszeikakubidzsin csodála-csodála-
tos természetű nőtos természetű nő
bidzsineszubidzsineszu ◆ bizniszbiznisz ◆ üzletüzlet ◇ koa-koa-
bidzsineszubidzsineszu főtevékenységfőtevékenység 「Koa-
bidzsineszu-va kikaino szeiszandeszu.」 „A vál-
lalat főtevékenysége a gépgyártás.” ◇ koa-koa-
bidzsineszubidzsineszu alapvetőalapvető üzletiüzleti tevékenységtevékenység
◇ szaido-bidzsineszuszaido-bidzsineszu melléktevékenységmelléktevékenység ◇

nezumikóbidzsineszunezumikóbidzsineszu piramisjátékpiramisjáték
「Incsikigaisa-va nezumikóbidzsineszu-o tenka-
isita.」 „A kamucég piramisjátékot indított.”

bidzsineszueigobidzsineszueigo ◆ üzleti angolüzleti angol
bidzsineszugaibidzsineszugai ◆ üzleti negyedüzleti negyed
bidzsineszu-hoterubidzsineszu-hoteru ◆ hotelhotel
bidzsineszu-manbidzsineszu-man ◆ üzletemberüzletember
bidzsineszu-moderubidzsineszu-moderu ◆ üzleti modellüzleti modell
bidzsineszu-nettovákubidzsineszu-nettováku ◆ üzleti hálózatüzleti hálózat
bidzsineszu-pátonábidzsineszu-pátoná ◆ üzlettársüzlettárs
bidzsineszu-raikubidzsineszu-raiku ◆ üzletszerűüzletszerű
bidzsineszu-rancsibidzsineszu-rancsi ◆ ebédebéd üzletemberek-üzletemberek-
neknek ◆ munkaebédmunkaebéd
bidzsineszu-szenszubidzsineszu-szenszu ◆ üzleti érzéküzleti érzék
bidzsineszu-szukúrubidzsineszu-szukúru ◆ üzleti iskolaüzleti iskola
bidzsineszu-úmanbidzsineszu-úman ◆ üzletasszonyüzletasszony
bidzsingabidzsinga ◆ szépasszonyképszépasszonykép ◆ szépszép nőketnőket
ábrázoló ukijoeábrázoló ukijoe
bidzsinhakumeibidzsinhakumei ◆ szépszép nőknők boldogtalanokboldogtalanok
◆ szép nők rövid életűekszép nők rövid életűek
bidzsinkonteszutobidzsinkonteszuto ◆ szépségversenyszépségverseny
bidzsinkonteszutonodzsoóbidzsinkonteszutonodzsoó ◆ szépségki-szépségki-
rálynőrálynő
bidzsireikubidzsireiku ◆ szépszép szavakszavak ◆ szóvirágszóvirág
「Enzecu-va bidzsireikuniafureteita.」 „Beszéde
tele volt szóvirágokkal.” ◆ üres dicséretüres dicséret
bidzsitábidzsitá ◆ látogatólátogató ◆ vendégcsapatvendégcsapat
bidzsitingu-csímubidzsitingu-csímu ◆ vendégcsapatvendégcsapat
bidzsobidzso ◆ gyönyörűgyönyörű nőnő 「Kareno kanodzso-va
bidzsodeszu.」 „A barátnője gyönyörű.” ◆ szépszép
nőnő 「Kono kuni-va bidzsoga ói.」 „Ebben az or-
szágban sok szép nő van.”

bidzsóbidzsó ◆ csatcsat 「Berutono bidzsó」 „öv csatja”

bidzsóbidzsó ◆ farokszerűfarokszerű
bidzsókabidzsóka ◆ barkabarka
bidzsókadzsobidzsókadzso ◆ barkabarka ◆ barkavirágzatbarkavirágzat
bidzsonbidzson ◆ ábrándábránd ◆ jövőbelátásjövőbelátás ◆ jövőképjövőkép
「Kokkano hjakunengonobidzson-o egaita.」
„Lefestette nekünk az állam jövőképét 100 év múl-
va.” ◆ látáslátás 「Masinbidzson」 „gépi látás” ◆

látványlátvány
bidzsonaríbidzsonarí ◆ látnoklátnok
bidzson-toréningubidzson-toréningu ◆ látásgyakorlatlátásgyakorlat
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bidzsó-o simerubidzsó-o simeru ◆ becsatolbecsatol
bidzsúbidzsú ◆ bélbennékbélbennék ◆ kimuszkimusz
bidzsuaraizésonbidzsuaraizéson ◆ vizualizációvizualizáció
bidzsuarubidzsuaru ◆ vizuálisvizuális
bidzsucubidzsucu ◆ művészetművészet 「Kare-va bidzsucuno
sumigaii.」 „Jó művészeti ízlése van.” ◆ szépmű-szépmű-
vészetvészet ◇ gandárabidzsucugandárabidzsucu gandháraigandhárai mű-mű-
vészetvészet ◇ kindaibidzsucukindaibidzsucu kortárskortárs művészetművészet
◇ gosikkubidzsucugosikkubidzsucu gótikusgótikus művészetművészet ◇

szeijóbidzsucuszeijóbidzsucu nyugatinyugati művészetművészet ◇ zen-zen-
eibidzsucueibidzsucu avantgárdavantgárd művészetművészet ◇ szóso-szóso-
kubidzsucukubidzsucu dekoratívdekoratív művészetművészet ◇ szóso-szóso-
kubidzsucukubidzsucu díszítőművészetdíszítőművészet ◇ tójóbidzsu-tójóbidzsu-
cucu keletikeleti művészetművészet ◇ runeszszanszubi-runeszszanszubi-
dzsucudzsucu reneszánsz művészetreneszánsz művészet
bidzsucububidzsucubu ◆ művészeti szakkörművészeti szakkör
bidzsucuhinbidzsucuhin ◆ műtárgyműtárgy ◆ művészeti tárgyművészeti tárgy
bidzsucuhjóronkabidzsucuhjóronka ◆ műkritikusműkritikus
bidzsucukabidzsucuka ◆ képzőművészképzőművész
bidzsucukaibidzsucukai ◆ művészvilágművészvilág
bidzsucukanbidzsucukan ◆ műcsarnokműcsarnok ◆ szépművészetiszépművészeti
múzeummúzeum ◇ kógeibidzsucukankógeibidzsucukan iparművészetiiparművészeti
múzeummúzeum ◇ siszecubidzsucukansiszecubidzsucukan magánmúze-magánmúze-
umum
bidzsucukantokubidzsucukantoku ◆ művészi rendezőművészi rendező
bidzsucunoaikókabidzsucunoaikóka ◆ művészetkedvelőművészetkedvelő
bidzsucunodendóbidzsucunodendó ◆ műcsarnokműcsarnok
bidzsucusibidzsucusi ◆ művészettörténelemművészettörténelem ◆ művé-művé-
szettörténetszettörténet
bidzsucusobidzsucuso ◆ szépművészeti könyvszépművészeti könyv
bidzsucusóbidzsucusó ◆ műkereskedőműkereskedő
bidzsucutekinabidzsucutekina ◆ művésziművészi 「Kono kaiga-va
bidzsucutekina kacsiganai.」 „Ennek a festmény-
nek nincs művészi értéke.”

bidzsucutenbidzsucuten ◆ művészetiművészeti kiállításkiállítás ◆ tárlattárlat

bidzsucutenrankaibidzsucutenrankai ◆ szépművészetiszépművészeti kiállí-kiállí-
tástás
bidzsukubidzsuku ◆ bélbennékbélbennék ◆ kimuszkimusz
bienbien ◆ allergiásallergiás náthanátha ◆ orrnyálkahártyaorrnyálkahártya
gyulladásagyulladása ◆ szénanáthaszénanátha
bien-nárebien-náre ◆ biennálébiennálé
bierarukíbierarukí ◆ hierarchiahierarchia
bifóbifó ◆ előtteelőtte

bifúbifú ◆ szép szokásszép szokás
bífubífu ◆ marhahúsmarhahús ◇ rószuto-bífurószuto-bífu sültsült marha-marha-
szeletszelet ◇ rószuto-bífurószuto-bífu marhasültmarhasült
bifunbifun ◆ finom porfinom por
bifunkibifunki ◆ őrlőgépőrlőgép
bifuntanbifuntan ◆ szénporszénpor
bífu-sicsúbífu-sicsú ◆ marhapörköltmarhapörkölt
bífu-szutékibífu-szutéki ◆ bifsztekbifsztek
bifutekibifuteki ◆ bifsztekbifsztek
bigakubigaku ◆ esztétikaesztétika
bigakusabigakusa ◆ esztétaesztéta
bigakutekinabigakutekina ◆ esztétikaiesztétikai 「Sasin-o bigaku-
tekina sitenkara bunszekisita.」 „Esztétikai szem-
pontból elemeztem a fotót.”

bigakutekinibigakutekini ◆ esztétikailagesztétikailag
bigandzsucubigandzsucu ◆ arcápolásarcápolás
bigan-jókesópakkubigan-jókesópakku ◆ arcpakolásarcpakolás
biganpakkubiganpakku ◆ arcpakolásarcpakolás
biggubiggu ◆ nagynagy ◇ biggu-ibentobiggu-ibento nagynagy eseményesemény
◇ biggu-kurancsibiggu-kurancsi NagyNagy ReccsReccs ◇ biggu-détabiggu-déta
nagy adatnagy adat ◇ biggu-njúszubiggu-njúszu nagy hírnagy hír
biggu-banbiggu-ban ◆ Big BangBig Bang
biggubanbigguban ◆ ősrobbanásősrobbanás
biggu-bandobiggu-bando ◆ nagy együttesnagy együttes
biggu-détabiggu-déta ◆ nagy adatnagy adat
bigguendianbigguendian ◆ big-endianbig-endian ◆ felsővégfelsővég alapúalapú
◆ nagyobb a végénnagyobb a végén
biggu-ibentobiggu-ibento ◆ nagy eseménynagy esemény
biggu-kurancsibiggu-kurancsi ◆ Nagy ReccsNagy Reccs
biggunabigguna ◆ nagynagy
biggu-njúszubiggu-njúszu ◆ nagy hírnagy hír
biggu-szukurínbiggu-szukurín ◆ nagy képernyőnagy képernyő
biginábiginá ◆ kezdőkezdő
biginázu-rakkubiginázu-rakku ◆ kezdőkékezdőké aa szerencseszerencse ◆

szűz kéz szerencséjeszűz kéz szerencséje
bígohanbígohan ◆ B5-ös papírméretB5-ös papírméret
bígurubíguru ◆ beaglebeagle
bihadabihada ◆ bőrápolásbőrápolás
biheibihei ◆ orrelzáródásorrelzáródás
bihinbihin ◆ felszerelésfelszerelés 「Csórijó bihin」 „konyha-
felszerelés”
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bihinbihin ◆ új állapotban lévő áruúj állapotban lévő áru
biikidearubiikidearu ◆ drukkoldrukkol 「Kare-va dzsaiancu bi-
ikida.」 „A Giants baseballcsapatnak drukkol.” ◆

húzhúz 「Kare-va furanszu biikida.」 „A franciákhoz
húz.”

biisikibiisiki ◆ esztétikaiesztétikai érzékérzék 「Biisiki-o miga-
ita.」 „Csiszoltam az esztétikai érzékemet”

bijabija ◆ sörsör
bijábijá ◆ sörsör
bijadarubijadaru ◆ söröshordósöröshordó
bija-gádenbija-gáden ◆ sörkertsörkert
bija-hórubija-hóru ◆ sörcsarnoksörcsarnok ◆ sörházsörház
bijakubijaku ◆ afrodiziákumafrodiziákum ◆ bájitalbájital ◆ neminemi vá-vá-
gyatgyat fokozófokozó szerszer ◆ szexuálisszexuális vágyfokozóvágyfokozó
◆ vágyfokozóvágyfokozó ◆ vágykeltő szervágykeltő szer
bijamagubijamagu ◆ söröskorsósöröskorsó
bija-szutandobija-szutando ◆ söntéssöntés ◆ sörözősöröző pultpult ◆

talponálló sörözőtalponálló söröző
bijóbijó ◆ kozmetikakozmetika ◆ szépszép arcarc ◆ szépségszépség ◆

szépségápolásszépségápolás ◇ zensinbijózensinbijó testápolástestápolás
bijódzsucubijódzsucu ◆ fodrászatfodrászat ◆ kozmetikakozmetika
bijógjókaibijógjókai ◆ szépségiparszépségipar
bijóinbijóin ◆ fodrászfodrász 「Kanodzso-va bijóinde kami-
o szometa.」 „Befestette a haját a fodrásznál.” ◆

fodrászatfodrászat ◆ fodrászszalonfodrászszalon ◆ női fodrásznői fodrász
bijokubijoku ◆ farokszárnyfarokszárny ◆ vezérsíkvezérsík ◇ szuicso-szuicso-
kubijokukubijoku függőlegesfüggőleges vezérsíkvezérsík ◇ szuiheibi-szuiheibi-
jokujoku vízszintes vezérsíkvízszintes vezérsík
bijokubijoku ◆ orrcimpaorrcimpa
bijósibijósi ◆ fodrászfodrász ◆ női fodrásznői fodrász
bijósicubijósicu ◆ szépségszalonszépségszalon
bijószeikeibijószeikei ◆ kozmetikai műtétkozmetikai műtét
bijószeikeigekabijószeikeigeka ◆ kozmetikai sebészetkozmetikai sebészet
bijótaiszóbijótaiszó ◆ alakformálóalakformáló tornatorna ◆ szépség-szépség-
tornatorna
bikabika ◆ eszményítéseszményítés ◆ megszépítmegszépít 「Szukos-
idemo macsi-o bikasitai.」 „Ha csak egy kicsit is,
szeretném megszépíteni a várost.” ◆ megszépí-megszépí-
téstés ◆ szépítésszépítés
bíkábíká ◆ főzőpohárfőzőpohár ◆ mérőedénymérőedény ◆ űrmértékűrmérték
bikagobikago ◆ szépített szószépített szó
bikakubikaku ◆ faroktoldalékfaroktoldalék

bikanbikan ◆ esztétikaiesztétikai érzékérzék ◆ szépérzékszépérzék
「Kare-va bikan-o kaku.」 „Hiányzik belőle a
szépérzék.”

bikanbikan ◆ szépszép látványlátvány ◆ szépségszépség
「Hekinaihaiszen-o rijószurunode tatemonono
bikan-o szonimaszen.」 „A falon belül visszük a
vezetékeket, ezért az épület szépségét nem rongál-
juk.”

bikanszuisinbikanszuisin ◆ szépítiszépíti aa városképetvárosképet 「Ma-
csino bikanszuisinni cutomeru.」 „A városkép
szépítésén fáradozik.”

bikaszekibikaszeki ◆ mikrofosszíliamikrofosszília ◆ mikroszkóposmikroszkópos
kövületkövület
bikaszurubikaszuru ◆ eszményíteszményít 「Insu-o bikaszuru fú-
csó」 „ivást eszményítő tendencia” ◆ szépítszépít
「Hódó-va dokuszaitaiszei -o bikasita.」 „A mé-
dia szépítette a diktatórikus rendszert.”

bikaundóbikaundó ◆ szépítőszépítő mozgalommozgalom 「Kankjóbika-
undó」 „környezetszépítő mozgalom”

bikibiki ◆ engedményengedmény 「Nidzsuh-pászento biki」
„20 százalékos engedmény”

bikikóbikikó ◆ mikroklímamikroklíma
bikinibikini ◆ bikinibikini ◆ kétrészes fürdőruhakétrészes fürdőruha
bikkobikko ◆ sántaságsántaság ◆ sántítássántítás ◇ bikko-obikko-o hi-hi-
kuku sántítsántít 「Hidariasiga itakutebikko-o hiitei-
ru.」 „Fáj a bal lába, és sántít.” ◇ bikko-obikko-o hikuhiku
sántikálsántikál 「Bikko-o hiite micsi-o aruiteita.」
„Sántikálva mentem az úton.” ◇ bikko-obikko-o hikuhiku
bicegbiceg 「Hidarinokakatoga itakute bikko-o hiitei-
ru.」 „Fáj a bal sarka, és biceg.”

bikkoninarubikkoninaru ◆ lesántullesántul 「Asi-o keraretebikko-
ninatta.」 „Megrúgták a lábamat, és lesántultam.”

bikko-o hiiteirubikko-o hiiteiru ◆ sántasánta
bikko-obikko-o hikuhiku ◆ bicegbiceg 「Hidarinokakatoga ita-
kute bikko-o hiiteiru.」 „Fáj a bal sarka, és biceg.”
◆ sántikálsántikál 「Bikko-o hiite micsi-o aruiteita.」
„Sántikálva mentem az úton.” ◆ sántítsántít 「Hida-
riasiga itakutebikko-o hiiteiru.」 „Fáj a bal lába,
és sántít.”

bikkuribikkuri ◆ megijedésmegijedés 「Bikkuriszaszenaidejo!」
„Ne ijesztgess!” ◆ meglepetésmeglepetés 「Bikkuri!」
„Meglepődtem!”

bikkuribakobikkuribako ◆ kiugrós játék dobozbankiugrós játék dobozban
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bikkurigjótenbikkurigjóten ◆ elképedéselképedés 「Bikkuri gjó-
ten!」 „Elképesztő!” ◆ meghökkenésmeghökkenés 「Bikkuri
gjótennonjúszu」 „meghökkentő hír”

bikkurigjótenszurubikkurigjótenszuru ◆ elképedelképed 「Karenoszu-
pócu szeiszekinibikkuri gjótensita.」 „Elképed-
tem a sportteljesítményén.” ◆ meghökkenmeghökken 「Ka-
renojari katanibikkuri gjótensitesimatta.」 „Meg-
hökkentem a módszerén.”

bikkurimákubikkurimáku ◆ felkiáltójelfelkiáltójel
bikkurisitebikkurisite ◆ döbbentendöbbenten 「Bikkurisite, ka-
reno hanasi-o kiita.」 „Döbbenten hallgattam,
amit mondott.”

bikkuriszaszerubikkuriszaszeru ◆ ijesztgetijesztget 「Bikkurisza-
szenaide!」 „Ne ijesztgess!” ◆ megijesztmegijeszt
「Neko-o bikkuriszaszeta.」 „Megijesztettem a
macskát.”

bikkuriszaszerubikkuriszaszeru ◆ rémítrémít 「Jatóga kattanante-
bikkuriszaszenaide!」 „Ne rémíts, hogy az ellen-
zék nyert!”

bikkuriszaszerujónabikkuriszaszerujóna ◆ döbbenetesdöbbenetes 「Bikk-
uriszurujóna nedan」 „döbbenetes ár”

bikkuriszurubikkuriszuru ◆ elámulelámul 「Kareno kotoba-o ki-
itebikkurisita.」 „Elámultam a szavain.” ◆ ijedijed
「Aozameruhodobikkurisita.」 „Sápadtra ijed-
tem.” ◆ megijedmegijed 「Uma-va kaminarinibikkuris-
ita.」 „A villámlástól megijedt a ló.” ◆ meglepő-meglepő-
dikdik 「Szugoku dzsózuni kotoba-o hanaszunode-
bikkurisita.」 „Meglepődtem, milyen jól beszéli a
nyelvünket.” ◆ meglepődöttmeglepődött 「Kare-va bikkuri-
siteita.」 „Meglepődött volt.” ◆ megrökönyödikmegrökönyödik
「Nedan-o mitebikkurisita.」 „Megrökönyödtem,
amikor megláttam az árát.”

bikkuriszuruhodobikkuriszuruhodo ◆ ijesztőenijesztően 「Bikkuriszu-
ruhodo tosi-o totta.」 „Ijesztően megöregedett.”
◆ különösenkülönösen 「Kono ieno nedan-va bikkuriszu-
ruhodo takakuarimaszen.」 „Ennek a lakásnak az
ára nem különösen magas.” ◆ meghökkentőenmeghökkentően
「Kono ieno nedan-va bikkuriszuruhodo takai.」
„Ennek a lakásnak az ára meghökkentően magas.”

bikóbikó ◆ gyenge fénygyenge fény ◆ halvány fényhalvány fény
bikóbikó ◆ orrüregorrüreg ◇ fukubikófukubikó orrmelléküregorrmelléküreg
bikóbikó ◆ orrlyukorrlyuk ◆ orrnyílásorrnyílás ◇ naibikónaibikó belsőbelső
orrnyílásorrnyílás
bikóbikó ◆ követéskövetés 「Keidzsino bikó-o maita.」
„Leráztam a rendőrt, aki követett.”

bikóbikó ◆ észrevételészrevétel ◆ megjegyzésmegjegyzés 「Sószai-o
bikóranni kiszaisitekudaszai.」 „A részleteket írja
a megjegyzésrovatba!”

bikocubikocu ◆ farokcsontfarokcsont
bikocubikocu ◆ orrcsontorrcsont
bikógatabikógata ◆ követőskövetős
bikokjúbikokjú ◆ orrlégzésorrlégzés
bíkonbíkon ◆ irányadóirányadó ◆ irányfényirányfény ◆ irányjeladóirányjeladó
◇ radzsio-bíkonradzsio-bíkon rádiósrádiós irányadóirányadó ◇ radzsio-radzsio-
bíkonbíkon rádió-irányjeladórádió-irányjeladó
bíkon-szutésonbíkon-szutéson ◆ irányadó állomásirányadó állomás
bikószurubikószuru ◆ követkövet 「Keiszacuni bikószareteiru
kanószeigaaru.」 „Lehetséges, hogy követ a rend-
őrség.”

bikubiku ◆ haltartóhaltartó
bikubiku ◆ bhikkhubhikkhu ◆ felvételtfelvételt nyertnyert férfiférfi
buddhista szerzetesbuddhista szerzetes
bikúbikú ◆ orrüregorrüreg
bikubikusinagarabikubikusinagara ◆ félvefélve 「Koibitogairukabi-
kubikusinagara kiita.」 „Félve megkérdezte, hogy
van-e már barátnője.” ◆ rettegésbenrettegésben 「Bikubi-
kusinagara ikitakuarimaszen.」 „Nem akarok ret-
tegésben élni.” ◆ rettegverettegve
bikubikuszurubikubikuszuru ◆ idegeskedikidegeskedik 「Bikubikusi-
naide!」 „Ne idegeskedj!” ◆ rettegretteg
「Szacudzsinhan-va icu keiszacugakurukatobiku-
bikusita.」 „A gyilkos rettegett, hogy mikor jön ér-
te a rendőrség.”

bikubikutobikubikuto ◆ rángatózvarángatózva 「Maju-o bikubiku-
to ugokasita.」 „Rángatózott a szemöldöke.” ◆

remegveremegve 「Hana-o bikubikuto ugokasita.」 „Re-
megett az orrcimpája.” ◆ reszketvereszketve 「Bikubi-
kuto torano orini haitta.」 „Reszketve léptem a
tigris ketrecébe.” ◆ rettegverettegve 「Kenszano
kekka-o bikubikuto matteita.」 „Rettegve várta a
vizsgálat eredményét.”

bikucukubikucuku ◆ megijedmegijed 「Kareno ókii koenibiku-
cuita.」 „Megijedtem az erős hangjától.” ◆ meg-meg-
rémülrémül 「Cuma-va csiiszai musi-o mitemobikucu-
ku.」 „A feleségem egy kis bogártól is megrémül.”

bikunbikun ◆ spiccességspiccesség
bikunbikun ◆ szép nőszép nő
bikunibikuni ◆ bhikkhunibhikkhuni ◆ felvételtfelvételt nyertnyert budd-budd-
hista apácahista apáca
bikuritoszurubikuritoszuru ◆ összerezzenösszerezzen
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bikutomosinaibikutomosinai ◆ megmeg semsem moccanmoccan
「Kuruma-va ositemobikutomosinakatta.」 „Hi-
ába tolták a kocsit, az meg sem moccant.” ◆ rárá
sese fütyülfütyül 「Kikennibikutomosinai.」 „Rá se fü-
tyült a veszélyre.” ◆ stabilstabil 「Kareno csii-va bi-
kutomosinai.」 „A pozíciója stabil.”

bikutomosinaidebikutomosinaide ◆ rendületlenülrendületlenül 「Ki-va
arasidebikutomosinaide tatteita.」 „A fa rendü-
letlenül állt a viharban.” ◆ töretlenültöretlenül 「Bikuto-
mosinaide maeni szuszunda.」 „Töretlenül ment
előre.”

bikuttobikutto ◆ összerezzenveösszerezzenve
bikuttoszurubikuttoszuru ◆ összerezzenösszerezzen 「Dzsúszeinibi-
kuttosita.」 „A lövésre összerezzent.”

bimeibimei ◆ jójó hírnévhírnév ◆ szépszép névnév ◆ ürügyürügy ◇

bimeinikakuretebimeinikakurete hangzatoshangzatos ürügyénürügyén
「Szeiszenno bimeini kakurete minagorosinisi-
ta.」 „A szent háború hangzatos ürügyén halomra
ölték az embereket.”

bimeinikakuretebimeinikakurete ◆ hangzatoshangzatos ürügyénürügyén
「Szeiszenno bimeini kakurete minagorosinisi-
ta.」 „A szent háború hangzatos ürügyén halomra
ölték az embereket.”

bimibimi ◆ csemegecsemege ◆ finomságfinomság 「Kare-va bimi-o
cuikjúsiteiru.」 „A finomságokat keresi.”

bimjóbimjó ◆ határesethatáreset 「Bimjó, szeikaitosijó.」
„Határeset, elfogadom!” ◆ nem igazánnem igazán
bimjónabimjóna ◆ finomfinom 「Gaikokugode-va kotobano
bimjóna imiai-o rikaiszuruno-va muzukasii.」
„Nehéz megérteni az idegen nyelvben a szavak fi-
nom árnyalatait.” ◆ kényeskényes 「Bimjóna dzsókjó-
niimaszu.」 „Kényes helyzetben van.” ◆ lehelet-lehelet-
nyinyi 「Csigai-va bimjóda.」 „Leheletnyi a különb-
ség.”

bimjónaugokibimjónaugoki ◆ rezdülésrezdülés 「Hahaoja-va kodo-
mono kokorono bimjóna ugokimade kandzsiru.」
„Az anya a gyermeke szívének minden rezdülését
érzi.”

bimjónibimjóni ◆ kissékissé ◆ picikétpicikét
bimokusúreinabimokusúreina ◆ angyaliangyali tekintetűtekintetű 「Bimo-
kusúreina sónen.」 „Angyali tekintetű kisfiú.” ◆

igenigen helyeshelyes 「Bimokusúreina szeinen.」 „Igen
helyes fiú.”

bímubímu ◆ gerendagerenda ◆ sugárnyalábsugárnyaláb ◇ rjúsibímurjúsibímu
részecskesugárrészecskesugár

binbin ◆ halántékfürthalántékfürt ◇ itobinitobin vékonyvékony halán-halán-
tékfürttékfürt
binbin ◆ járatjárat 「JAL Nihjakuszandzsúnibin-va tó-
csakusita.」 „A JAL 232-es számú járata megér-
kezett.” ◆ postaposta 「Kókúbinde tegami-o okut-
ta.」 „Légipostával küldtem a levelet.” ◇ kókúbinkókúbin
légipostalégiposta ◇ zenbinzenbin összesösszes levéllevél ◇ zenbinzenbin
összesösszes járatjárat 「Taifúnotame zenbin-va kekkó-
ninatta.」 „A tájfun miatt az összes járatot tö-
rölték.” ◇ szoranobinszoranobin légilégi járatjárat 「Szorano
bin-va aicuide kekkósita.」 „A légi járatokat sorra
törölték.” ◇ csokkóbincsokkóbin közvetlenközvetlen járatjárat
「Budapeszuto-e no csokkóbinga dekita.」 „Lett
közvetlen járat Budapestre.” ◇ hacscsakubinhacscsakubin
indulóinduló ésés érkezőérkező járatokjáratok ◇ futeikibinfuteikibin idő-idő-
szakosszakos járatjárat ◇ funabinfunabin hajópostahajóposta
「Inszacubucu-o funabinde okuru.」 „Hajópostá-
val küldi a nyomtatványokat.”

binbin ◆ befőttesüvegbefőttesüveg 「Kjúri-o binni cumeta.」
„Beletettem a befőttesüvegbe az uborkákat.” ◆

palackpalack 「Vain-o binkaracuida.」 „Bort öntöttem
a palackból.” ◆ üvegüveg 「Bíru-o binkara nonda.」
„Üvegből ittam a sört.” ◇ akibinakibin üresüres üvegüveg ◇

kuszuribinkuszuribin gyógyszeresgyógyszeres üvegüveg ◇ kószuibinkószuibin
kölnisüvegkölnisüveg ◇ bin-irinobin-irino üvegesüveges 「Bin-
irinobíruto namabíru」 „üveges sör és csapolt
sör” ◇ bin-irinobin-irino palackozottpalackozott 「Bin-
irinovain」 „palackozott bor”

binanbinan ◆ helyes fiúhelyes fiú ◆ jóképű férfijóképű férfi
bínaszubínaszu ◆ VénuszVénusz
bínaszunookabínaszunooka ◆ vénuszdombvénuszdomb
binbírubinbíru ◆ üveges sörüveges sör
binbóbinbó ◆ nyomornyomor ◆ szegénységszegénység ◇ tonarino-tonarino-
binbóhakamonoadzsibinbóhakamonoadzsi legszebblegszebb örömöröm aa kár-kár-
örömöröm
binbódzsotaibinbódzsotai ◆ szegény háztartásszegény háztartás
binbógamibinbógami ◆ szegénység isteneszegénység istene
binbógaminitoricukarerubinbógaminitoricukareru ◆ nemnem tudtud kitörnikitörni
a nyomorbóla nyomorból
binbógurasibinbógurasi ◆ nyomorban élésnyomorban élés
binbóhimanasibinbóhimanasi ◆ szegényszegény embernekembernek sosemsosem
pihenhetpihenhet
binbójuszuri-obinbójuszuri-o szuruszuru ◆ táncoltatjatáncoltatja aa lábátlábát
「Dzsisinkato omottara karega tonaride
binbójuszuri-o siteita.」 „Azt hittem, hogy föld-
rengés van, pedig csak a lábát táncoltatta a mellet-
tem ülő férfi.”
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binbókudzsibinbókudzsi ◆ nem nyerő sorsjegynem nyerő sorsjegy
binbókudzsi-obinbókudzsi-o hikuhiku ◆ pórulpórul járjár 「Aszette kek-
konsite binbókudzsi-o hiita.」 „Pórul jártam az
elhamarkodott esküvővel.” ◆ rövidebbetrövidebbet húz-húz-
zaza 「Binbókudzsi-o hiitano-va vatasidatta.」 „Én
voltam az, aki a rövidebbet húzta.”

binbókuszaibinbókuszai ◆ snasszsnassz ◆ szegényesszegényes 「Binbó-
kuszai interia」 „szegényes lakberendezés”

binbónabinbóna ◆ csórócsóró 「Binbóna hito」 „csóró em-
ber” ◆ nyomorbannyomorban élőélő 「Binbóna kazoku」
„nyomorban élő család”

binbónaszeikacu-obinbónaszeikacu-o szuruszuru ◆ sanyarogsanyarog
「Szeidzsika-va zeitakusiteirunoni, kokumin-va
binbóna szeikacu-o siteiru.」 „Miközben a politi-
kusok dőzsölnek, a nép sanyarog.”

binbónaumarebinbónaumare ◆ szegényszegény családbólcsaládból szár-szár-
mazikmazik
binbóninbinbónin ◆ szegény emberszegény ember
binbóninarubinbóninaru ◆ elszegényedikelszegényedik 「Iszan-o cukai
hatasite binbóninatta.」 „Elverte az örökségét, és
elszegényedett.” ◆ legatyásodiklegatyásodik 「Kare-va si-
gotoganakunatte binbóninatta.」 „Megszűnt a
munkahelye, és legatyásodott.”

binbórjokóbinbórjokó ◆ csóró utazáscsóró utazás
binbósónobinbósóno ◆ nemnem tudtud élniélni 「Ano hito-va bin-
bósóda.」 „Ez az ember nem tud élni.”

bincukeaburabincukeabura ◆ hajolajhajolaj ◆ pomádépomádé
bindzsóbindzsó ◆ csatlakozáscsatlakozás ◆ foréziaforézia ◆ potyá-potyá-
zászás
bindzsóneagebindzsóneage ◆ burkoltburkolt áremelésáremelés 「Sóhizei-
no zózei-va bindzsóneage-o hiki okosita.」 „A for-
galmi adó növekedése burkolt áremelést hozott.”

bindzsósabindzsósa ◆ potyázópotyázó
bindzsósóhóbindzsósóhó ◆ trendettrendet meglovaglómeglovagló marke-marke-
tingting
bindzsószurubindzsószuru ◆ elvitetielviteti magátmagát 「Tomoda-
csino kurumani bindzsósite ószakani itta.」 „Elvi-
tettem magam a barátommal Oszakába.” ◆ hoz-hoz-
zácsapódikzácsapódik 「Asitano rjokóni vatasimo bin-
dzsósiteii?」 „Szeretnék én is hozzácsapódni a
holnapi kiránduláshoz!”

binecubinecu ◆ hőemelkedéshőemelkedés 「Binecugaaru.」 „Hő-
emelkedésem van.”

bingubingu ◆ BingBing

binibonbinibon ◆ pornóújságpornóújság ◆ szexlapszexlap ◆ szexma-szexma-
gazingazin
biniiriszai-obiniiriszai-o ugacuugacu ◆ legapróbblegapróbb részletek-részletek-
bebe megymegy 「Bini iri hoszo-o ugatta csósza」 „leg-
apróbb részletekbe menő vizsgálat”

bin-irinobin-irino ◆ palackozottpalackozott 「Bin-irinovain」
„palackozott bor” ◆ üvegesüveges 「Bin-irinobíruto
namabíru」 „üveges sör és csapolt sör”

binironbiniron ◆ vinilonvinilon
binírubiníru ◆ műanyagműanyag ◆ nejlonnejlon 「Pan-o biníru
bukuroni ireta.」 „A kenyeret egy nejlonzacskóba
tette.”

binírubukurobinírubukuro ◆ műanyagműanyag szatyorszatyor ◆ mű-mű-
anyaganyag tasaktasak ◆ nejlonszatyornejlonszatyor ◆ nejlon-nejlon-
zacskózacskó
biníru-hauszubiníru-hauszu ◆ fóliafólia 「Biníruhauszude icsi-
gogamó minotteiru.」 „A fólia alatt már érik az
eper.” ◆ fóliasátorfóliasátor ◆ melegágymelegágy ◆ melegházmelegház
biníru-hauszudeszaibaiszurubiníru-hauszudeszaibaiszuru ◆ fóliázikfóliázik
「Nóka-va biníruhauszude szaibaisiteiru.」 „A
földműves fóliázik.”

biníru-kuroszubiníru-kuroszu ◆ viaszosvászon terítőviaszosvászon terítő
biníru-paipubiníru-paipu ◆ PVC csőPVC cső
biníru-púrubiníru-púru ◆ felfújható medencefelfújható medence
biníru-sítobiníru-síto ◆ műanyag fóliaműanyag fólia
binjúbinjú ◆ szép mellszép mell
binkacunibinkacuni ◆ élénkenélénken ◆ fürgénfürgén
binkanbinkan ◆ érzékenységérzékenység
binkanhadabinkanhada ◆ érzékenyérzékeny bőrbőr 「Binkanhada-
nanode nurukurímu-va sigekino szukunai mono-
o cukatteimaszu.」 „Érzékeny bőröm van, ezért
passzív krémeket használok.”

binkan-nabinkan-na ◆ érzékenyérzékeny 「Kanodzso-va hitono
taidoni binkandeszu.」 „Az a nő érzékeny arra,
hogy hogyan bánnak vele.” ◆ fogékonyfogékony
「Tomodacsi-va atarasii gidzsucuni binkanda.」
„A barátom fogékony az új műszaki megoldások-
ra.”

binkan-nibinkan-ni ◆ érzékenyenérzékenyen 「Ano hito-va nande-
mo binkanni hannószuru.」 „Az az ember min-
denre érzékenyen reagál.” ◆ fogékonyanfogékonyan
「Kanodzso-va rjúkóni binkanni hannószuru.」
„Fogékonyan követi a divat változásait.”

binkan-niszurukotobinkan-niszurukoto ◆ érzékenyítésérzékenyítés
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bin-noszukedzsúrubin-noszukedzsúru ◆ járattervjáratterv ◇ unkóbin-unkóbin-
noszukedzsúrunoszukedzsúru repülési járattervrepülési járatterv
binokjokucsibinokjokucsi ◆ tökéletes szépségtökéletes szépség
binranbinran ◆ kézikönyvkézikönyv 「Rijóbinran」 „felhaszná-
lói kézikönyv” ◆ segédkönyvsegédkönyv ◆ segédletsegédlet 「Ei-
gobinran」 „angol segédlet” ◆ vademecumvademecum
binródzsubinródzsu ◆ arékapálmaarékapálma ◆ bételpálmabételpálma
binsóbinsó ◆ agilitásagilitás ◆ fürgeségfürgeség
binsóbinsó ◆ szánakozó mosolyszánakozó mosoly
binsónabinsóna ◆ agilisagilis 「Binsóna otoko」 „agilis em-
ber” ◆ fürgefürge 「Binsóna koinu」 „fürge kiskutya”

binsónibinsóni ◆ fürgénfürgén 「Veitá-va binsóni ugoki
mavatteita.」 „A pincérek fürgén mozogtak.”

binszenbinszen ◆ levélpapírlevélpapír 「Hoteruno binszen-o
cukatte tegami-o kaita.」 „A szálloda levélpapírjá-
ra írtam egy levelet.” ◇ szukasibinszenszukasibinszen vízje-vízje-
les levélpapírles levélpapír
binszenbinszen ◆ éppen jókor induló hajóéppen jókor induló hajó
binszokubinszoku ◆ fürgeségfürgeség ◆ gyorsasággyorsaság
binszokunabinszokuna ◆ fürgefürge 「Binszokuna ugoki」
„fürge mozgás” ◆ gyorsgyors 「Binszokuna kódó」
„gyors cselekedet”

binszokunibinszokuni ◆ gyorsangyorsan 「Binszokuni kódósi-
ta.」 „Gyorsan cselekedett.”

bintabinta ◆ fülesfüles 「Namaikinakoto-o iutobintaszu-
rujo!」 „Ne szemtelenkedj, mert kapsz egy fülest!”
◆ pofonpofon ◆ taslitasli
binta-obinta-o haruharu ◆ pofonpofon vágvág 「Dzsoszei-va
otokonibinta-o hatta.」 „A nő pofon vágta a fér-
fit.” ◇ ófukubinta-oófukubinta-o haruharu oda-oda- ésés visszakéz-visszakéz-
ből felpofozből felpofoz
binta-obinta-o kuraukurau ◆ pofontpofont kapkap
「Cumakarabinta-o kuratta.」 „Kaptam egy po-
font a feleségemtől.”

bintédzsikábintédzsiká ◆ veterán autóveterán autó
bintorongubintorongu ◆ binturongbinturong
binvanbinvan ◆ rátermettségrátermettség ◆ ügyességügyesség
binvangaikókanbinvangaikókan ◆ kiváló diplomatakiváló diplomata
binvankabinvanka ◆ belevaló emberbelevaló ember
binvankisabinvankisa ◆ remek újságíróremek újságíró
binvan-nabinvan-na ◆ rátermettrátermett 「Binvanna dzsicugjó-
ka」 „rátermett vállalkozó” ◆ remekremek 「Binvanna

bengosi」 „remek ügyvéd” ◆ ügyesügyes 「Binvanna
szeidzsika」 „ügyes politikus”

binzaszarabinzaszara ◆ binzaszarabinzaszara
binzumebinzume ◆ befőttbefőtt 「Momono binzume」 „őszi-
barackbefőtt” ◆ palackozáspalackozás 「Bíruno binzu-
me」 „sör palackozása”

binzumekikaibinzumekikai ◆ palackozógéppalackozógép
binzumekódzsóbinzumekódzsó ◆ palackozóüzempalackozóüzem
binzumeniszurubinzumeniszuru ◆ befőzbefőz 「Momo-o binzum-
enisita.」 „Befőztem az őszibarackot.” ◆ elrakelrak
「Okaaszan-va szavácserí-o binzumenisita.」
„Anyu elrakta a meggyet.” ◆ elteszeltesz 「Puramu-o
binzumenisita.」 „Eltettem a szilvát.”

binzumenobinzumeno ◆ palackozottpalackozott 「Binzumenova-
in」 „palackozott bor”

biocsinbiocsin ◆ biotinbiotin ◆ H-vitaminH-vitamin
bionbion ◆ nazális hangnazális hang ◆ orrhangorrhang
bionbion ◆ langyosságlangyosság
bion-jokubion-joku ◆ langos vizű fürdőlangos vizű fürdő
biontekinabiontekina ◆ lagymataglagymatag 「Biontekina taido」
„lagymatag hozzáállás”

biontóbiontó ◆ langyos vízlangyos víz
biorabiora ◆ brácsabrácsa ◆ mélyhegedűmélyhegedű
biora-da-ganbabiora-da-ganba ◆ viola da gambaviola da gamba
bioraszósabioraszósa ◆ brácsásbrácsás ◆ mélyhegedűsmélyhegedűs
biorogensikiszobiorogensikiszo ◆ viologén festékviologén festék
biotópubiotópu ◆ biotópbiotóp ◆ élőhelyélőhely
biotóputoszeibucugunsúbiotóputoszeibucugunsú ◆ biogeocönózisbiogeocönózis
bipiridzsiriumudzsoszózaibipiridzsiriumudzsoszózai ◆ bipiridíliumbipiridílium
gyomirtógyomirtó
bípuonbípuon ◆ sípolássípolás
birabira ◆ cédulacédula ◆ hirdetéshirdetés 「Kabenibira-o hat-
ta.」 „Felragasztott egy hirdetést a falra.” ◆ röp-röp-
laplap 「Hikókikarabira-o maita.」 „Röplapokat
szórtak a repülőből.” ◆ szórólapszórólap 「Miszeno
maedebira-o kubatteita.」 „Az üzlet előtt szóróla-
pokat osztogatott.” ◇ kókokubirakókokubira szórólapszórólap ◇

kókokubirakókokubira reklámcédulareklámcédula
birakibiraki ◆ nyitásnyitás ◇ umibirakiumibiraki strandszezonstrandszezon
kezdetekezdete ◇ katabirakinokatabirakino egyszárnyasegyszárnyas 「Ka-
tabirakino tobira」 „egyszárnyas ajtó” ◇ kata-kata-
birakinobirakino egyszárnyúegyszárnyú 「Katabirakino mado」
„egyszárnyú ablak” ◇ kan-nonbirakinokan-nonbirakino szár-szár-
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nyasnyas 「Kan-nonbirakino to」 „szárnyas ajtó” ◇

púrubirakipúrubiraki strandszezonstrandszezon kezdetekezdete ◇ misze-misze-
birakibiraki üzletnyitásüzletnyitás ◇ miszebirakiszurumiszebirakiszuru üzle-üzle-
tettet nyitnyit 「Kóhíjano miszebiraki-o sita.」 „Kávé-
zót nyitott.” ◇ micsibirakimicsibiraki útavatásútavatás ◇ rjóbi-rjóbi-
rakinorakino kétszárnyaskétszárnyas 「Rjóbirakinodoa」 „két-
szárnyas ajtó” ◇ rjóbirakinorjóbirakino kétszárnyúkétszárnyú
「Rjóbirakino tobira」 „kétszárnyú ajtó”

biranbiran ◆ erózióerózió
biredzsdzsibiredzsdzsi ◆ falufalu
biribiri ◆ sereghajtósereghajtó 「Konocsímu-va icumo
szentódattanoni imahabirininatta.」 „Ez a csapat
mindig első volt, de most sereghajtó lett.” ◆ utol-utol-
sósó 「Kakekkodeicumobiridatta.」 „Futásban
mindig utolsó voltam.”

biriberudzsinbiriberudzsin ◆ biliverdinbiliverdin
biribiribiribiri ◆ papírtépéspapírtépés hangjahangja 「Kami-o biribi-
ri jabutta.」 „Végighasította a papírt.” ◆ tépéstépés
hangjahangja ◇ biribirijaburubiribirijaburu letépletép 「Purezento-
no hószósi-o biribirijabutta.」 „Letépte a papírt az
ajándékról.”

biribirijaburubiribirijaburu ◆ letépletép 「Purezentono hószósi-
o biribirijabutta.」 „Letépte a papírt az ajándék-
ról.”

birijádobirijádo ◆ biliárdbiliárd
birijádobórubirijádobóru ◆ biliárdgolyóbiliárdgolyó
birijádonokjúbirijádonokjú ◆ biliárdgolyóbiliárdgolyó
birionbirion ◆ virionvirion
birirubinbirirubin ◆ bilirubinbilirubin
birjóbirjó ◆ kis mennyiségkis mennyiség
birjóbunszekibirjóbunszeki ◆ mikroanalízismikroanalízis
birjóeijószobirjóeijószo ◆ mikrotápanyagmikrotápanyag
birjógenszobirjógenszo ◆ mikroelemmikroelem 「Dzsintai-o kósze-
iszuru birjógenszoto tarjógenszo」 „testünk mik-
roelemei és makroelemei” ◆ nyomelemnyomelem
birjójószobirjójószo ◆ mikroelemmikroelem
birjokubirjoku ◆ gyengegyenge képességképesség ◆ kevéskevés befo-befo-
lyáslyás ◆ kevéskevés erőfeszítéserőfeszítés ◆ kevéskevés tudástudás
「Birjoku-o cukusimaszu.」 „Beleadom azt a ke-
vés tudásomat, amivel rendelkezem.”

birjokunabirjokuna ◆ gyenge képességűgyenge képességű
birjokunagarabirjokunagara ◆ kevesetkeveset tudvatudva 「Birjoku-
nagara otecudaisimaszu.」 „Keveset tudok segíte-
ni, de megpróbálom!”

birjúsibirjúsi ◆ korpuszkuláriskorpuszkuláris részecskerészecske ◆ pará-pará-
nyinyi részecskerészecske ◇ taidenbirjúsitaidenbirjúsi töltötttöltött ré-ré-
szecskeszecske
birjúsidzsúhóbirjúsidzsúhó ◆ biolosztikabiolosztika ◆ génbelövésgénbelövés
biróbiró ◆ kínai legyezőpálmakínai legyezőpálma
biródobiródo ◆ bársonybársony 「Biródonomanto」 „bár-
sonypalást”

biródobarinobiródobarino ◆ bársonnyalbársonnyal kárpitozottkárpitozott
「Biródo barino iszu」 „bársonnyal kárpitozott
szék”

birónabiróna ◆ alpárialpári 「Hanahada biróna hanasi」
„irtózatosan alpári beszéd” ◆ illetlenilletlen 「Biróna
hanasideszuga.」 „Elnézést, de illetlen leszek.” ◆

vulgárisvulgáris 「Kuszonadotoitta biróna kotoba」
„szar és hasonló vulgáris szavak”

birubiru ◆ épületépület 「Tonarinobirude aki bejagade-
ta.」 „A mellettünk lévő épületben megüresedett
egy lakás.” ◇ kószóbirukószóbiru toronyháztoronyház
birubiru ◆ számlaszámla ◆ törvényjavaslattörvényjavaslat ◇ gara-gara-
szubarinobiruszubarinobiru üvegpalotaüvegpalota ◇ kószóbirukószóbiru fel-fel-
hőkarcolóhőkarcoló 「Kószóbiruno okudzsóniherikoputá-
no csakucsibamadeatta.」 „A felhőkarcoló tetején
helikopter-leszállópálya is volt.” ◇ zakkjobiruzakkjobiru
többfunkciós épülettöbbfunkciós épület
bírubíru ◆ sörsör 「Bíru-o nanhai nomemaszuka?」
„Hány korsó sört tudsz meginni?” ◇ kanbírukanbíru do-do-
bozosbozos sörsör ◇ kurobírukurobíru barnabarna sörsör ◇ sirobírusirobíru
világosvilágos sörsör ◇ namabírunamabíru csapoltcsapolt sörsör 「To-
riaezu namabíru-o kudaszai.」 „Egyelőre csapolt
sört kérek!” ◇ binbírubinbíru üvegesüveges sörsör ◇ raito-raito-
bírubíru kis alkoholtartalmú sörkis alkoholtartalmú sör
bírubarabírubara ◆ sörhassörhas
bírubinbírubin ◆ sörösüvegsörösüveg
bírudarubírudaru ◆ söröshordósöröshordó
birudingubirudingu ◆ épületépület
bíru-dzsokkibíru-dzsokki ◆ söröskorsósöröskorsó
bírudzsózóbírudzsózó ◆ sörfőzéssörfőzés
bírudzsózósobírudzsózóso ◆ sörfőzdesörfőzde
birugaibirugai ◆ hivatalihivatali negyednegyed ◆ negyednegyed nagynagy
épületekkelépületekkel
birugunbirugun ◆ épületegyüttesépületegyüttes
bíruhabíruha ◆ sörpártisörpárti
biruikanbiruikan ◆ orr-könnyvezetékorr-könnyvezeték
bíruíszutokinbíruíszutokin ◆ sörélesztősörélesztő
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birumabiruma ◆ BurmaBurma
birumadzsinbirumadzsin ◆ burmaiburmai
birumagobirumago ◆ burmai nyelvburmai nyelv
biru-ónábiru-óná ◆ épülettulajdonosépülettulajdonos
bíru-obíru-o nomunomu ◆ söröziksörözik 「Bíru-o nomini ika-
nai?」 „Menjünk sörözni!”

birurenszubirurenszu ◆ virulenciavirulencia
birusanabucubirusanabucu ◆ Vairócsana-buddhaVairócsana-buddha
bíruszubíruszu ◆ vírusvírus
bíruszugakubíruszugaku ◆ víruskutatásvíruskutatás
bíruszuszeibíruszuszei ◆ vírusosvírusos
bíruszuszeikan-enbíruszuszeikan-en ◆ vírusos májgyulladásvírusos májgyulladás
bíruszutandobíruszutando ◆ talponálló sörözőtalponálló söröző
bisabisaszurubisabisaszuru ◆ latyakoslatyakos 「Toketa jukide
micsi-va bisabisaszuru.」 „Az olvadt hótól latya-
kos az út.”

bisabisatobisabisato ◆ ázvaázva 「Amede hon-va bisabi-
saninatta.」 „Az esőben elázott a könyv.” ◆ to-to-
csogvacsogva 「Tonkacuno
koromogabisabisaninaruhodoszószu-o kaketa.」
„Annyi szószt öntöttem a rántott húsra, hogy a
bundája tocsogjon a lében.”

bisafubucubisafubucu ◆ VisvabhúVisvabhú
bisamontenbisamonten ◆ BisamontenBisamonten ◆ VaisrávanaVaisrávana
bisattobisatto ◆ csapódvacsapódva 「Umano siri-o pisatto ta-
taita.」 „Rácsaptam a ló farára.” ◆ fröccsen-fröccsen-
veve 「Mizu-va bisatto tobi csitta.」 „Szétfröccsent
a víz.” ◆ határozottanhatározottan 「Dzsoszei-va bokuno
szaszoi-o pisatto tatta.」 „A nő határozottan
visszautasította a meghívásomat.” ◆ loccsanvaloccsanva
「Szószédzsino abura-va bisatto haneta.」 „A kol-
bász zsírja szétloccsant.”

bisattocuburerubisattocubureru ◆ szétloccsanszétloccsan 「Tomato-
va bisatto cubureta.」 „A paradicsom szét-
loccsant.”

bisattotobicsirubisattotobicsiru ◆ szétfröccsenszétfröccsen 「Butano
csi-va bisatto tobi csitta.」 „A disznó vére szét-
fröccsent.”

bísíbísí ◆ Kr.e.Kr.e.
bisibisitobisibisito ◆ kegyetlenülkegyetlenül 「Sippaisita buka-
o bisibisito sikatta.」 „Kegyetlenül leszidta a hi-
bázó beosztottat.” ◆ nyikorogvanyikorogva ◆ szigorúanszigorúan
「Insúnten-o bisibisito tori simaru.」 „Szigorúan
fellép az ittas vezetés ellen.” ◆ záporozvazáporozva

「Teppóno tama-va kabenibisibisito atatta.」
„Puskagolyók záporoztak a falon.”

bisicubisicu ◆ erényerény
bísídzsícsúsabísídzsícsúsa ◆ BCGBCG védőoltásvédőoltás ◆ TBCTBC elle-elle-
ni oltásni oltás
bísídzsíszessubísídzsíszessu ◆ BCG védőoltásBCG védőoltás
bísídzsívakucsinbísídzsívakucsin ◆ BCG vakcinaBCG vakcina
bisikibisiki ◆ ghrana-vidzsnyánaghrana-vidzsnyána ◆ orr-orr-
tudatosságtudatosság ◆ szaglásszaglás
bisinbisin ◆ enyheenyhe földmozgásföldmozgás ◆ földlökésföldlökés
「Singencsikara tóku hanareteitemo bisinga kan-
dzsirareta.」 „A földlökések távolról is érezhetők
voltak.”

bisiszenbisiszen ◆ fartőmirigyfartőmirigy
bisitekikeizaigakubisitekikeizaigaku ◆ mikrogazdaságtanmikrogazdaságtan
bisitekinabisitekina ◆ mikroszintűmikroszintű 「Bisitekina kózó」
„mikroszintű struktúra” ◆ mikroszkopikusmikroszkopikus
「Bisitekina szekai.」 „Mikroszkopikus világ.” ◆

parányiparányi 「Bisitekina rjúsi」 „parányi részecske”

bisitekinibisitekini ◆ mikroszkopikusanmikroszkopikusan
bisittobisitto ◆ csattanvacsattanva 「Bisitto hirateucsi-o si-
ta.」 „Adott egy csattanós pofont.” ◆ katonásankatonásan
「Bisitto jófuku-o kita.」 „Katonásan felöltözött.”
◆ kicsípvekicsípve magátmagát 「Rjúkóno fukudebisitto ki-
meta.」 „Kicsíptem magam a divatos ruhában.” ◆

reccsenvereccsenve 「Edagabisitto oreta.」 „Reccsenve
eltört a faág.” ◆ szigorúanszigorúan 「Bukanibisitto csúi-
sita.」 „Szigorúan figyelmeztette a beosztottját.”

bisittositabisittosita ◆ csattanócsattanó 「Bisittosita otogasi-
ta.」 „Csattanó hangot hallottam.” ◆ csattanóscsattanós
「Bisittosita hirateucsidatta.」 „Csattanós pofon
volt.”

bisittotatakubisittotataku ◆ rácsaprácsap 「Bóde kata-o bisitto
tataita.」 „Rácsapott egy bottal a vállára.”

bisóbisó ◆ mosolymosoly 「Ten-into bisó-o kavasita.」 „Az
eladóval egymásra mosolyogtunk.”

bisóbisó ◆ karcoláskarcolás ◆ könnyű sérüléskönnyű sérülés
bisobisofurubisobisofuru ◆ szakadszakad 「Amegabisobiso fut-
teiru.」 „Szakad az eső.”

bisobisonabisobisona ◆ ázottázott 「Bisobisona jófuku」
„ázott ruha” ◆ csuromvizescsuromvizes ◆ lucskoslucskos 「Bis-
obisona genkanmatto」 „lucskos lábtörlő”

bisobisoninarubisobisoninaru ◆ csuromvizescsuromvizes leszlesz 「Mizú-
mini ocsite jófuku-va bisobisoninatta.」 „Belees-
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tem a tóba, és csuromvizes lett a ruhám.” ◆ el-el-
ázikázik 「Kasza-o motteikanakattanodebisobisoni-
natta.」 „Nem vittem esernyőt, így jól eláztam.”

bisódenkjokubisódenkjoku ◆ mikroelektródamikroelektróda
bisódóbucuszóbisódóbucuszó ◆ mikrofaunamikrofauna
bisódzsobisódzso ◆ szép kislányszép kislány
bisódzsunkanbisódzsunkan ◆ mikrocirkulációmikrocirkuláció
bisóhansabisóhansa ◆ mosolyreflexmosolyreflex
bisókanbisókan ◆ mikrocsövecskemikrocsövecske ◆ mikrotubulusmikrotubulus
bisókankeiszeicsúsinbisókankeiszeicsúsin ◆ mikrotubulus-mikrotubulus-
szervező központszervező központ
bisokubisoku ◆ ínyencételínyencétel ◆ ínyencségínyencség
「Szaikinkare-va bisokuni hasitteiru.」 „Mosta-
nában rákaptam az ínyencségekre.”

bisokukabisokuka ◆ ínyencínyenc
bisónabisóna ◆ elenyészőenelenyészően csekélycsekély 「Kono
szócsi-va bisóna denrjúmo tancsidekiru.」 „Ez a
műszer az elenyészően csekély áramot is érzékeli.”
◆ kis mennyiségűkis mennyiségű
bisónabisóna ◆ elenyészőelenyésző ◆ mikroszkopikusmikroszkopikus 「Bi-
sóna szeibucu」 „mikroszkopikus élőlény” ◆ pa-pa-
rányirányi 「Bisóna dzsisin」 „parányi földrengés”

bisónadóbucubisónadóbucu ◆ mikrofaunamikrofauna
bisónasokubucubisónasokubucu ◆ mikroflóramikroflóra
bisónenbisónen ◆ helyes sráchelyes srác
bisonurebisonure ◆ bőrig ázásbőrig ázás
bisonureninarubisonureninaru ◆ bőrigbőrig ázikázik 「Dosaburideb-
iso nureninatta.」 „A szakadó esőben bőrig áz-
tam.” ◆ csuromvizescsuromvizes leszlesz 「Amede jófuku-va
biso nureninatta.」 „A ruhám csuromvizes lett az
esőben.” ◆ elázikelázik 「Biso nureninaranakatta?」
„Nem áztál el nagyon?”

bisó-obisó-o ukaberuukaberu ◆ elmosolyodikelmosolyodik 「Kanodzso-
va bisó-o ukabeta.」 „A nő elmosolyodott.”

bisoppubisoppu ◆ futófutó ◆ püspökpüspök
bisósóhisabisósóhisa ◆ alaktalanalaktalan táplálékottáplálékot fo-fo-
gyasztógyasztó ◆ mikrofogyasztómikrofogyasztó
bisósokubucubisósokubucu ◆ mikrofitamikrofita
bisószen-ibisószen-i ◆ mikroszálmikroszál
bisószen-ibisószen-i ◆ mikrofilamentummikrofilamentum ◆ mikrofonálmikrofonál
bisótaibisótai ◆ mikrotestmikrotest ◆ részecskerészecske

bissiritobissirito ◆ szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett
「Szame-va hagabissirito narandeiru.」 „A cápá-
nak szorosan egymás mellett sorakoznak a fogai.”

bissiritocumarubissiritocumaru ◆ zsúfoltzsúfolt 「Joteigabissirito
cumatteiru.」 „Zsúfolt a programom.”

bissiritokakikomubissiritokakikomu ◆ sűrűnsűrűn teleírteleír 「Jósini-
bissirito kaki konda.」 „Sűrűn teleírtam a lapot.”

bissoribissori ◆ csuromvizescsuromvizes 「Tísacu-va aszedebis-
sorida.」 „Az izzadságtól csuromvizes a pólóm.”

bisubisu ◆ finom szakéfinom szaké ◆ kiváló italkiváló ital
bisúbisú ◆ kinézetkinézet 「Nenreibisú-o tovazu jatou.」
„Kinézettől és életkortól függetlenül felveszik.” ◆

szépszép vagyvagy csúnyacsúnya 「Bisúno kubecuga dek-
inai.」 „Nem tudja megkülönböztetni a szépet a
csúnyától.”

bisunijóbisunijó ◆ megrészegülmegrészegül 「Sórino bisuni jot-
ta.」 „Megrészegült a győzelemtől.”

biszaibiszai ◆ apróapró részletrészlet 「Biszainivataru szecu-
mei」 „apró részletekre kiterjedő magyarázat”

biszaihansokubiszaihansoku ◆ mikroszaporításmikroszaporítás
biszaikabiszaika ◆ méretcsökkenésméretcsökkenés 「Torandzsisz-
utano biszaika」 „tranzisztorok méretcsökkené-
se”

biszaikózóbiszaikózó ◆ mikrostruktúramikrostruktúra
biszainabiszaina ◆ apróapró 「Biszaina henka」 „apró vál-
tozás” ◆ parányiparányi 「Biszaina rjúsi」 „parányi ré-
szecske”

biszakudóbucuamonbiszakudóbucuamon ◆ előgerinchúrosokelőgerinchúrosok
biszakuruibiszakurui ◆ előgerinchúrosokelőgerinchúrosok
biszeibiszei ◆ szépszép hanghang 「Szono kasu-va biszeino
mocsi nusidearu.」 „Annak az énekesnek szép
hangja van.” ◇ tama-otama-o korogaszujónabiszeikorogaszujónabiszei
pacsirtahangpacsirtahang 「Kasu-va tama-o korogaszujóna
biszeidatta.」 „Az énekesnek pacsirtahangja volt.”

biszeibucubiszeibucu ◆ mikrobamikroba ◆ mikroorganizmusmikroorganizmus
「Biszeibucuno hatarakide fuhaiga okita.」 „A
mikroorganizmusok hatására kezdett rothadni.”

biszeibucugakubiszeibucugaku ◆ mikrobiológiamikrobiológia
biszeibucugakusabiszeibucugakusa ◆ mikrobiológusmikrobiológus
biszeinenbiszeinen ◆ AdoniszAdonisz
biszeiszeiikucsibiszeiszeiikucsi ◆ mikroélőhelymikroélőhely
biszeiszokucsibiszeiszokucsi ◆ mikroélőhelymikroélőhely
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biszekibunbiszekibun ◆ differenciál-differenciál- ésés integrálszá-integrálszá-
mításmítás
biszenbiszen ◆ fartőmirigyfartőmirigy
biszubiszu ◆ apróapró csavarcsavar ◆ csavarcsavar ◇ dorirubi-dorirubi-
szuszu fúró csavarfúró csavar
biszuibiszui ◆ szundításszundítás
biszukettobiszuketto ◆ aprósüteményaprósütemény ◆ kekszkeksz ◆ tea-tea-
süteménysütemény
biszumaszubiszumaszu ◆ bizmutbizmut
bitaibitai ◆ kacérkodáskacérkodás
bitaicsimonbitaicsimon ◆ petákpeták 「Tomodacsi-va bita icsi-
monmokurenai.」 „Egy petákot sem ad nekem a
barátom.”

bitaminbitamin ◆ vitaminvitamin 「Jaszai-va bitamin-ni ton-
deiru.」 „A zöldség vitaminokban gazdag.”

bitaminbífukugótaibitaminbífukugótai ◆ B-vitaminB-vitamin komplexumkomplexum

bitaminbuszokubitaminbuszoku ◆ vitaminhiányvitaminhiány 「Bitamin
buszokudeszu.」 „Vitaminhiányom van.”

bitamindíbitamindí ◆ D-vitaminD-vitamin
bitamindínibitamindíni ◆ D2-vitaminD2-vitamin
bitamindzsóbitamindzsó ◆ vitamintablettavitamintabletta
bitamingakubitamingaku ◆ vitaminológiavitaminológia
bitamingan-júrjóbitamingan-júrjó ◆ vitamintartalomvitamintartalom
bitamin-íbitamin-í ◆ E-vitaminE-vitamin
bitaminkébitaminké ◆ K-vitaminK-vitamin
bitaminkecubóbitaminkecubó ◆ vitaminhiányvitaminhiány
bitaminkecubósóbitaminkecubósó ◆ avitaminózisavitaminózis ◆ kóroskóros
vitaminhiányvitaminhiány
bitaminsíbitaminsí ◆ C-vitaminC-vitamin 「Bitamin sí-va szen-
todzsurudzsiarubátonijotte hakkenszaremasita.」
„A C-vitamint Szent-Györgyi Albert fedezte fel.”

bitaminzaibitaminzai ◆ vitaminkészítményvitaminkészítmény ◇ szógóbi-szógóbi-
taminzaitaminzai multivitaminmultivitamin
biteikocubiteikocu ◆ farokcsontfarokcsont
bitekibiteki ◆ szépszép 「Kare-va bitekikandzsuszeiga
cujoi.」 „Jó érzéke van a szép iránt.”

bitekikacsibitekikacsi ◆ esztétikai értékesztétikai érték
bitekikandzsuszeibitekikandzsuszei ◆ szépségérzékszépségérzék
bitekikankakubitekikankaku ◆ esztétikai érzékesztétikai érzék
bitekikan-nenbitekikan-nen ◆ szépérzékszépérzék 「Bitekikan-nen-
o nobaszu.」 „Fejleszti a szépérzékét.”

bitekikjóikubitekikjóiku ◆ esztétikai nevelésesztétikai nevelés
bitekinabitekina ◆ esztétikaiesztétikai 「Bitekina csóva」 „esz-
tétikai összhang” ◆ esztétikusesztétikus 「Bitekina sza-
kuhin」 „esztétikus alkotás” ◆ szépségszépség irántiiránti
「Bitekina kandzsuszei」 „szépség iránti fogé-
konyság”

bitekiszenszubitekiszenszu ◆ esztétikai érzékesztétikai érzék
bitenbiten ◆ erényerény ◆ pozitívpozitív tulajdonságtulajdonság 「Ka-
reno bitenno hitocu-va jaszasiikotodeszu.」 „Az
egyik pozitív tulajdonsága az, hogy kedves.”

bitóbitó ◆ hátsó lámpahátsó lámpa
bitóbitó ◆ alacsony cukorszintalacsony cukorszint
bítobíto ◆ céklacékla ◆ cukorrépacukorrépa ◆ lábtempólábtempó ◆

taktustaktus 「Dzsúrokubítono kjoku」 „16 taktusból
álló zene”

bíto-dzsenerésonbíto-dzseneréson ◆ beat-nemzedékbeat-nemzedék ◆

beat-nemzedékbeat-nemzedék
bitokubitoku ◆ erényerény 「Vatasino bitoku-va hitono
varugucsi-o ivanaikotodeszu.」 „Az én erényem
az, hogy nem mondok rosszat az emberekről.” ◆

értékesértékes emberiemberi tulajdonságtulajdonság
「Kenkjodearukoto-va bitokudeszu.」 „A sze-
rénység értékes emberi tulajdonság.”

bitokunoarubitokunoaru ◆ erényeserényes ◆ értékesértékes tulajdon-tulajdon-
ságai vannakságai vannak
bitónobitóno ◆ enyhén cukrozottenyhén cukrozott
bítorútobítorúto ◆ termesztett répatermesztett répa
bíto-sugábíto-sugá ◆ répacukorrépacukor
bítotóbítotó ◆ répacukorrépacukor
bítozokubítozoku ◆ beat-nemzedékbeat-nemzedék
bittobitto ◆ bitbit ◇ kirobittokirobitto kilobitkilobit ◇ megabittomegabitto
megabitmegabit ◇ rjósibittorjósibitto kvantumbitkvantumbit
bittomappu-fontobittomappu-fonto ◆ raszterfontraszterfont
bittomappugazóbittomappugazó ◆ pixelgrafikapixelgrafika ◆ raszter-raszter-
grafikagrafika
bittorétobittoréto ◆ bitrátabitráta ◆ bitsebességbitsebesség
biubiu ◆ szemerkélő esőszemerkélő eső
biurettosikenbiurettosiken ◆ biuret-próbabiuret-próba
bivabiva ◆ japán naspolyajapán naspolya
bivabiva ◆ bivabiva ◆ japánjapán lantlant ◇ heikebivaheikebiva HeikeHeike
bivabiva
bivahósibivahósi ◆ lanton játszó vak szerzeteslanton játszó vak szerzetes
bivakobivako ◆ Biva-tóBiva-tó
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bivamaszubivamaszu ◆ japán lazacjapán lazac
bizabiza ◆ vízumvízum 「Taisikandebiza-o sinszeisita.」
„Vízumot kértem a nagykövetségen.” ◇ eidzsú-eidzsú-
sabizasabiza állandóállandó tartózkodásitartózkodási engedélyengedély ◇

kankóbizakankóbiza turistavízumturistavízum ◇ súróbizasúróbiza munka-munka-
vízumvízum ◇ súróbizasúróbiza munkavállalóimunkavállalói vízumvízum 「Sú-
róbizaga orinakatta.」 „Nem kapta meg a munka-
vállalói vízumot.” ◇ sukkokubizasukkokubiza kiutazásikiutazási ví-ví-
zumzum ◇ njúkokubizanjúkokubiza beutazásibeutazási vízumvízum ◇ pá-pá-
manentobizamanentobiza állandóállandó vízumvízum ◇ haigúsabizahaigúsabiza
családegyesítésicsaládegyesítési vízumvízum 「Haigúsabiza-o
erutameni-va don-na soruiga hicujódeszuka?」
„Milyen papírok kellenek a családegyesítési ví-
zumhoz?” ◇ vákingubizavákingubiza munkavízummunkavízum
bizaibizai ◆ apró vétségapró vétség
bizancsinbizancsin ◆ BizáncBizánc
bizancsin-jósikibizancsin-jósiki ◆ bizáncibizánci építészetiépítészeti stí-stí-
luslus
bizancsinkencsikubizancsinkencsiku ◆ bizánci építészetbizánci építészet
bizancsinkjókaibizancsinkjókai ◆ bizánci egyházbizánci egyház
bizancsinteikokubizancsinteikoku ◆ Bizánci BirodalomBizánci Birodalom
bizanomendzsobizanomendzso ◆ vízummentességvízummentesség
bizanosinszeibizanosinszei ◆ vízumkérelemvízumkérelem
bizóbizó ◆ kicsi növekedéskicsi növekedés
bízubízu ◆ gyöngygyöngy ◆ gyöngyszemgyöngyszem
bizurabizura ◆ vizslavizsla
bízuzaikubízuzaiku ◆ gyöngyberakásgyöngyberakás ◆ gyöngydíszí-gyöngydíszí-
téstés
bjakkobjakko ◆ Fehér TigrisFehér Tigris
bjakudanbjakudan ◆ szantálfaszantálfa
bjakugóbjakugó ◆ szemöldökökszemöldökök közöttiközötti fehérfehér
szőrbodorszőrbodor ◆ trinetratrinetra ◆ úrnáúrná
bjakujabjakuja ◆ fehérfehér éjszakaéjszaka 「Hokkjokukenno
bjakuja」 „sarkvidék fehér éjszakája”

bjakusibucubjakusibucu ◆ pratjékabuddhapratjékabuddha
bjakusinbjakusin ◆ borókaboróka
bjóbjó ◆ másodpercmásodperc ◆ szekundumszekundum ◇ atobjóatobjó at-at-
toszekundumtoszekundum ◇ nanobjónanobjó nanoszekundumnanoszekundum ◇

pikobjópikobjó pikoszekundumpikoszekundum ◇ femutobjófemutobjó fem-fem-
toszekundumtoszekundum ◇ maikurobjómaikurobjó mikroszekun-mikroszekun-
dumdum ◇ miribjómiribjó milliszekundummilliszekundum ◇ miribjómiribjó ez-ez-
redmásodpercredmásodperc
bjóbjó ◆ bakancsszegbakancsszeg ◆ cipőszegcipőszeg ◆ rajzszegrajzszeg
◆ rajzszögrajzszög ◆ szegecsszegecs ◆ szögszög ◆ talpszegtalpszeg

bjóbjó ◆ ártalomártalom 「Kangosino jócú-va sokugjóbjó-
deszu.」 „Az ápolók derékfájása foglalkozási árta-
lom.” ◆ kórkór 「Faburí bjó」 „Fabry-kór” ◇ den-den-
szenbjószenbjó fertőzőfertőző betegségbetegség ◇ denszenbjódenszenbjó
ragályosragályos betegségbetegség ◇ fúdobjófúdobjó helyihelyi jellegűjellegű
betegségbetegség
bjóbjó ◆ mauzóleummauzóleum ◆ szentélyszentély ◇ réninbjóréninbjó
Lenin-mauzóleumLenin-mauzóleum
bjóbjó ◆ százmilliárdodszázmilliárdod
bjóbocubjóbocu ◆ betegség okozta halálbetegség okozta halál
bjóbocuszurubjóbocuszuru ◆ betegségben hal megbetegségben hal meg
bjóbubjóbu ◆ paravánparaván 「Muh-mai bjóbu」 „hatré-
szes paraván” ◆ spanyolfalspanyolfal ◇ kinbjóbukinbjóbu ara-ara-
nyozott paravánnyozott paraván
bjócsóbjócsó ◆ tünettünet
bjódóbjódó ◆ egyenjogúságegyenjogúság 「Dandzsobjódó」
„nemek közötti egyenjogúság” ◆ egyenlőségegyenlőség
「Keijakusain-va szeisainniaru hótekibjódónota-
meni tatakatta.」 „A szerződéses dolgozók az ál-
landósokkal való jogi egyenlőségért küzdöttek.” ◇

hónositanobjódóhónositanobjódó törvénytörvény előttielőtti egyenlő-egyenlő-
ségség ◇ hónomotonobjódóhónomotonobjódó törvénytörvény előttielőtti
egyenlőségegyenlőség
bjódókenbjódóken ◆ egyenlő jogegyenlő jog
bjódokubjódoku ◆ méregméreg ◆ vírusvírus
bjódónabjódóna ◆ egyenlőegyenlő 「Bjódóna dzsóken」
„egyenlő feltételek” ◆ részrehajlásrészrehajlás nélkülinélküli
「Bjódóna hjóka」 „részrehajlás nélküli értéke-
lés”

bjódónibjódóni ◆ egyenlőenegyenlően 「Tekiszecuna irjó-o bjó-
dóni ukeru kenrigaarimaszu.」 „Mindenkinek
egyenlően joga van megfelelő orvosi ellátásra.” ◆

részrehajlásrészrehajlás nélkülnélkül 「Buka-o bjódóni acu-
kau.」 „Részlehajlás nélkül bánik a beosztotta-
ival.” ◆ testvériesentestvériesen 「Kéki-o bjódóni vak-
eta.」 „A tortát testvériesen elosztották.”

bjódzsakubjódzsaku ◆ betegességbetegesség ◆ nyiszlettségnyiszlettség
bjódzsakunabjódzsakuna ◆ betegesbeteges 「Bjódzsakuna taisi-
cu」 „beteges alkat” ◆ göthösgöthös 「Bjódzsakuna
dóbucu」 „göthös állat” ◆ nyiszlettnyiszlett 「Kahogo-
na ojaga bjódzsakuna kodomo-o cukuru.」 „A túl-
aggódó szülők nyiszletté teszik a gyereket.”

bjódzsimebjódzsime ◆ szegecselésszegecselés
bjódzsimekibjódzsimeki ◆ szegecselőgépszegecselőgép
bjódzsóbjódzsó ◆ hajtáshajtás

198198 bivamaszu bivamaszu – bjódzsó bjódzsó AdysAdys



bjódzsóbjódzsó ◆ állapotállapot 「Kandzsano bjódzsóga ak-
kasita.」 „A beteg állapota romlott.” ◆ kórálla-kórálla-
potpot
bjógaibjógai ◆ betegségbetegség okoztaokozta kárkár ◆ növénybe-növénybe-
tegség okozta kártegség okozta kár
bjógaicsúbjógaicsú ◆ bacilushordozóbacilushordozó rovarrovar ◆ beteg-beteg-
séget terjesztő rovarséget terjesztő rovar ◆ kártevő rovarkártevő rovar
bjógazóbjógazó ◆ rajzrajz
bjógenbjógen ◆ betegség okozójabetegség okozója
bjógenkinbjógenkin ◆ kórokozó baktériumkórokozó baktérium
bjógenszeibjógenszei ◆ fertőzőképességfertőzőképesség 「Bjógensze-
ino cujoiviruszu」 „nagy fertőzőképességű vírus”
◆ patogénpatogén 「Bjógenszeibiszeibucu」 „patogén
mikroorganizmus” ◆ virulenciavirulencia
bjógentaibjógentai ◆ ágenságens 「Kanszenszeibjó gentai」
„fertőző ágens” ◆ kórokozókórokozó ◇ szenzaitekibjó-szenzaitekibjó-
gentaigentai látens kórokozólátens kórokozó
bjógobjógo ◆ betegségbetegség utánután 「Bjógono szuidzsa-
ku」 „betegség utáni gyengeség” ◆ lábadozáslábadozás
「Bjógono hito」 „lábadozó beteg”

bjóhekibjóheki ◆ beteges szokásbeteges szokás ◆ rossz szokásrossz szokás
bjóhenbjóhen ◆ elváltozáselváltozás 「Kaijószeibjóhen」 „fe-
kélyes elváltozás” ◇ zenganbjóhenzenganbjóhen rákmegelő-rákmegelő-
ző elváltozásző elváltozás
bjóinbjóin ◆ kórházkórház 「Bjóinni hakobareta.」 „Bevit-
ték a kórházba.” ◇ kokuricubjóinkokuricubjóin államiállami kór-kór-
házház ◇ kodzsinbjóinkodzsinbjóin magánklinikamagánklinika ◇ szan-szan-
kabjóinkabjóin szülészetiszülészeti klinikaklinika ◇ sónibjóinsónibjóin
gyermekkórházgyermekkórház ◇ siricubjóinsiricubjóin városivárosi kórházkórház
◇ daigakubjóindaigakubjóin klinikaklinika ◇ denszenbjóindenszenbjóin jár-jár-
ványkórházványkórház ◇ dóbucubjóindóbucubjóin állatkórházállatkórház
bjóincsóbjóincsó ◆ kórházigazgatókórházigazgató
bjóingajoibjóingajoi ◆ kórházba járáskórházba járás
bjóingakubjóingaku ◆ etiológiaetiológia
bjóinkjúsokubjóinkjúsoku ◆ kórházi étkeztetéskórházi étkeztetés
bjóin-niokurubjóin-niokuru ◆ beutalbeutal 「Szoboga tocuzentao-
rete bjóinni okurareta.」 „A nagymamám hirtelen
leesett a lábáról, és beutalták a kórházba.”

bjójomibjójomi ◆ visszaszámlálásvisszaszámlálás 「Roketto hassa-
no bjójomiga hadzsimatta.」 „Megkezdték a
visszaszámlálást a rakéta kilövéséhez.”

bjójomidankaibjójomidankai ◆ küszöbönküszöbön állásállás 「Sinsze-
ihinga bjójomi dankaini haitta.」 „Küszöbön áll
az új termék kibocsátása.”

bjójominihairubjójominihairu ◆ visszaszámlálástvisszaszámlálást kezdkezd
「Rokettono hassano maeno bjójomini haitta.」
„A rakétaindítás előtt visszaszámlálást kezdtek.”

bjójomi-o szurubjójomi-o szuru ◆ visszaszámlálást tartvisszaszámlálást tart
bjókecubjókecu ◆ betegállománybetegállomány 「Kare-va issú-
kanbjókecudesita.」 „Egy hétig betegállomány-
ban volt.” ◆ betegségbetegség miattimiatti távolléttávollét ◆ be-be-
tegszabadságtegszabadság ◆ táppénztáppénz 「Bjókecudeszu.」
„Táppénzen vagyok.” ◇ júkjúbjókecujúkjúbjókecu táppénztáppénz

bjókecu-objókecu-o sidzsiszurusidzsiszuru ◆ kiírkiír 「Isa-va issú-
kanno bjókecu-o sidzsisita.」 „Egy hétre kiírt az
orvos.”

bjókibjóki ◆ betegségbetegség 「Kono onszen-va iron-na
bjókini kiku.」 „Ez a gyógyvíz sokféle betegségre
hat.” ◆ megrögzöttmegrögzött szokásszokás 「Pacsinko-va ka-
reno bjókida.」 „Megrögzött szokása a pacsinkó-
zás.” ◆ rosszrossz szokásszokás 「Csikoku-va kareno bjó-
kida.」 „Rossz szokása a késés.” ◇ otonagaka-otonagaka-
karubjókikarubjóki felnőtteketfelnőtteket érintőérintő betegségbetegség ◇

karadanobjókikaradanobjóki testitesti betegségbetegség 「Karadano
bjókito kokorono bjóki」 „testi és lelki betegség”
◇ karuibjókikaruibjóki gyengélkedésgyengélkedés ◇ kokoronob-kokoronob-
jókijóki lelkilelki betegségbetegség 「Karadano bjókito kok-
orono bjóki」 „testi és lelki betegség” ◇ kodo-kodo-
mogakakarubjókimogakakarubjóki gyermekbetegséggyermekbetegség ◇ sicu-sicu-
koibjókikoibjóki nyavalyanyavalya 「Sicukoi bjókinikakatta.」
„Elkaptam valami nyavalyát.” ◇ naizónobjókinaizónobjóki
szerviszervi betegségbetegség ◇ bjókidesinubjókidesinu betegség-betegség-
benben halhal megmeg 「Kare-va bjókide sinda.」 „Beteg-
ségben halt meg.” ◇ bjókinikakarubjókinikakaru megbeteg-megbeteg-
szikszik 「Szono kodomo-va bjókinikakarijaszui.」
„Az a gyerek hamar megbetegszik.” ◇ bjóki-objóki-o va-va-
zurauzurau betegeskedikbetegeskedik 「Nagaku bjóki-o vazu-
ratteita.」 „Hosszasan betegeskedett.”

bjókiagaribjókiagari ◆ lábadozáslábadozás ◆ lábadozólábadozó 「Bjóki-
agarino hito」 „lábadozó beteg”

bjókidesinubjókidesinu ◆ betegségbenbetegségben halhal megmeg 「Kare-
va bjókide sinda.」 „Betegségben halt meg.”

bjókigaburikaeszubjókigaburikaeszu ◆ visszaesikvisszaesik 「Bjókiga-
buri kaeszuno-o oszorete kancsimade kuszuri-o
nomicuzuketa.」 „Féltem, hogy visszaesek, ezért a
teljes gyógyulásig szedtem a gyógyszereket.”

bjókigacsinobjókigacsino ◆ betegesbeteges 「Bjókigacsino hito-
da.」 „Beteges ember.”

bjókiheijubjókiheiju ◆ gyógyulásgyógyulás
bjókikekkinbjókikekkin ◆ betegszabadságbetegszabadság
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bjókikeszszekibjókikeszszeki ◆ betegségbetegség miattmiatt hiányzáshiányzás

bjókikjúkabjókikjúka ◆ betegszabadságbetegszabadság
bjókimimaibjókimimai ◆ beteglátogatásbeteglátogatás 「Tomodacsi-
no tokoroni bjókimimai-o sita.」 „Meglátogattam
a beteg barátomat otthonában.” ◆ gyógyulástgyógyulást
kívánó lapkívánó lap
bjókinabjókina ◆ betegbeteg 「Kare-va szansúkan bjókide-
sita.」 „Három hétig beteg volt.”

bjókinikakarubjókinikakaru ◆ megbetegszikmegbetegszik 「Szono
kodomo-va bjókinikakarijaszui.」 „Az a gyerek
hamar megbetegszik.”

bjókininarubjókininaru ◆ megbetegedikmegbetegedik ◆ megbeteg-megbeteg-
szikszik 「Kodomoga bjókininatta.」 „A gyerek meg-
betegedett.”

bjóki-objóki-o naoszunaoszu ◆ gyógyítgyógyít 「Kono kócsa-va
bjóki-o naoszu.」 „Ez a tea gyógyít.”

bjóki-objóki-o ositeosite ◆ betegségebetegsége dacáradacára 「Bjóki-o
osite suszszekisita.」 „Betegsége dacára részt vett
a rendezvényen.”

bjóki-objóki-o ucuszuucuszu ◆ fertőzfertőz ◆ megfertőzmegfertőz 「To-
modacsini bjóki-o ucusita.」 „Megfertőzte a ba-
rátját.”

bjóki-objóki-o vazurauvazurau ◆ betegeskedikbetegeskedik 「Nagaku
bjóki-o vazuratteita.」 „Hosszasan betegeske-
dett.”

bjókiszurubjókiszuru ◆ betegbeteg 「Kono szeimeihoken-va
bjókisitemo haireru.」 „Ilyen életbiztosítást bete-
gen is lehet kötni.”

bjókonbjókon ◆ betegség gyökerebetegség gyökere
bjókon-objókon-o tacutacu ◆ kipusztítjakipusztítja aa betegségetbetegséget
「Sakaino bjókon-o tatta.」 „Kipusztította a tár-
sadalom betegségét.”

bjókubjóku ◆ betegség okozta szenvedésbetegség okozta szenvedés
bjókubjóku ◆ betegesbeteges szervezetszervezet ◆ betegbeteg testtest ◇

bjóku-objóku-o ositeosite betegenbetegen 「Bjóku-o osite sigoto-
ni ikanaide!」 „Ne menj betegen dolgozni!”

bjókudenajamubjókudenajamu ◆ betegségbetegség kínozzakínozza 「To-
modacsino cuma-va szenakano bjókide najandei-
ru.」 „A barátom feleségét hátbetegség kínozza.”

bjóku-objóku-o ositeosite ◆ betegenbetegen 「Bjóku-o osite sigo-
toni ikanaide!」 „Ne menj betegen dolgozni!”

bjómabjóma ◆ kórkór 「Karada-va bjómani ucsi katta.」
„A teste legyőzte a kórt.” ◆ nyavalyanyavalya 「Tocu-

zenbjómani oszovareta.」 „Hirtelen megtámadta
valami nyavalya.”

bjómeibjómei ◆ betegség nevebetegség neve
bjóninbjónin ◆ beteg emberbeteg ember
bjónin-nobeddobjónin-nobeddo ◆ betegágybetegágy
bjórekibjóreki ◆ kórelőzménykórelőzmény ◆ kórtörténetkórtörténet ◆

múltmúlt 「Kare-va aru csúno bjórekigaaru.」 „Alko-
holista múltja van.”

bjórigakubjórigaku ◆ kórtankórtan ◆ patológiapatológia ◇ sinkeibj-sinkeibj-
órigakuórigaku neuropatológianeuropatológia
bjórigakusabjórigakusa ◆ patológuspatológus
bjórikaibóbjórikaibó ◆ kórboncoláskórboncolás
bjóritekinabjóritekina ◆ kórtanikórtani ◆ patológiaipatológiai
bjósabjósa ◆ betegbeteg
bjósabjósa ◆ ábrázolásábrázolás ◆ leírásleírás ◇ kesikinobjó-kesikinobjó-
sasa tájleírástájleírás ◇ dzsicubucubjósadzsicubucubjósa modellesmodelles
ábrázolásábrázolás ◇ dzsinbucubjósadzsinbucubjósa jellemrajzjellemrajz
「Sószecudeno dzsinbucubjósa」 „regényben lé-
vő jellemrajz” ◇ dzsinbucubjósadzsinbucubjósa emberábrá-emberábrá-
zolászolás ◇ sinribjósasinribjósa lélekábrázoláslélekábrázolás ◇ szei-szei-
kakubjósakakubjósa jellemábrázolásjellemábrázolás
bjósabjósa ◆ kórházkórház
bjósanotojubjósanotoju ◆ betegek kenetebetegek kenete
bjósanotojunohiszekibjósanotojunohiszeki ◆ kenet szentségekenet szentsége
bjósarjokubjósarjoku ◆ leíró képességleíró képesség
bjósaszurubjósaszuru ◆ ábrázolábrázol 「Jakuzano szekai-o
bungakude bjósasita.」 „Irodalmában ábrázolta a
maffia világát.” ◆ lefestlefest 「Kono sószecu-va ma-
zusii hitotacsino szeikacu-o bjósasiteiru.」 „Ez a
regény a szegények életét festi le.”

bjósibjósi ◆ betegség okozta halálbetegség okozta halál
bjósicubjósicu ◆ betegség természetebetegség természete
bjósicubjósicu ◆ betegszobabetegszoba ◆ kórházikórházi szobaszoba ◆

kórteremkórterem
bjósinbjósin ◆ betegesbeteges szervezetszervezet 「Kono
kodomo-va bjósinda.」 „Ennek a gyereknek bete-
ges szervezete van.”

bjósinbjósin ◆ másodpercmutatómásodpercmutató
bjósiszurubjósiszuru ◆ betegségben hal megbetegségben hal meg
bjósóbjósó ◆ betegbeteg állapotaállapota ◆ betegségbetegség termé-termé-
szeteszete ◆ kórállapotkórállapot
bjósóbjósó ◆ betegágybetegágy
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bjósóniarubjósóniaru ◆ betegenbetegen fekszikfekszik 「Kare-va csó-
kikanbjósóniatta.」 „Hosszasan feküdt betegen.”

bjósónifuszubjósónifuszu ◆ ágynakágynak esikesik 「Odzsi-va
dzsúbjóde bjósóni fusita.」 „A nagybácsikám sú-
lyos betegséggel esett ágynak.”

bjósónobjósóno ◆ ágybanágyban fekvőfekvő 「Kare-va kekka-
kude nagaku bjósóno hitotonatta.」 „Hosszasan
ágyban fekvő tüdőbeteg lett.”

bjósucubjósucu ◆ lefestéslefestés ◆ leírásleírás
bjósucuszurubjósucuszuru ◆ lefestlefest 「Genszótekina szekai-
o bjósucusita.」 „Álomszerű világot festett le.” ◆

megfestmegfest 「Zóeizai-o mocsiite kekkan-o bjósucu-
sita.」 „A kontrasztanyaggal megfestette az ere-
ket.”

bjószacubjószacu ◆ villámmérkőzésvillámmérkőzés
bjószeibjószei ◆ állapotállapot 「Kandzsano bjószeiga sin-
kósita.」 „A beteg állapota súlyosbodott.” ◆ kór-kór-
állapotállapot
bjószóbjószó ◆ betegségbetegség fészkefészke ◆ gócgóc 「Bjószó-o
szecudzsoszuru.」 „Eltávolítja a betegség gócát.”

bjószókanszenbjószókanszen ◆ gócfertőzésgócfertőzés
bjószokubjószoku ◆ másodpercenkéntimásodpercenkénti sebességsebesség
「Oto-va kúkicsú-o bjószokuszanbjakujondzsú-
métorude cutavatteiru.」 „A hang a levegőben
másodpercenként 340 méteres sebességgel ter-
jed.”

bjótaisicuninbjótaisicunin ◆ anozognóziaanozognózia
bjótekinabjótekina ◆ abnormálisabnormális 「Bjótekina kókisin」
„abnormális kíváncsiság” ◆ betegesbeteges 「Bjótek-
ina uszocuki」 „beteges hazudozó” ◆ kóroskóros
「Bjótekina mószó」 „kóros rögeszme” ◆ morbidmorbid
「Bjótekina dzsódan」 „morbid vicc”

bjótekinibjótekini ◆ abnormálisanabnormálisan 「Bjótekini hebiga
szukida.」 „Abnormálisan vonzódik a kígyókhoz.”
◆ betegesenbetegesen 「Bjótekini jaszeteiru.」 „Betege-
sen lefogyott.”

bjótóbjótó ◆ kórházikórházi tömbtömb ◆ kórtermekkórtermek épületeépülete
◆ osztályosztály 「Heiszabjótóniiru.」 „Zárt osztályon
van.” ◇ kakuribjótókakuribjótó elkülönítőelkülönítő ◇ kakuribjó-kakuribjó-
tótó fertőzőosztályfertőzőosztály ◇ kanszensóbjótókanszensóbjótó fer-fer-
tőzőosztálytőzőosztály
bjúbjúiuotobjúbjúiuoto ◆ szélzúgásszélzúgás
bjuffebjuffe ◆ büfébüfé ◆ svédasztalsvédasztal 「Bjuffede-va
szukinamonodake-o erabemaszu.」 „A svédasz-
talról azt veszünk el, amit csak szeretünk.”

bjúkenbjúken ◆ téves nézettéves nézet
bjúrábjúrá ◆ szempilla-göndörítőszempilla-göndörítő
bjurettobjuretto ◆ bürettabüretta
bjúróbjúró ◆ ügynökségügynökség ◇ cúriszuto-bjúrócúriszuto-bjúró uta-uta-
zásizási irodairoda ◇ cúriszuto-bjúrócúriszuto-bjúró utazásiutazási ügy-ügy-
nökségnökség
bjúszecubjúszecu ◆ hamis érveléshamis érvelés ◆ téveszmetéveszme
bjútíbjútí ◆ szépségszépség
bjútí-konteszutobjútí-konteszuto ◆ szépségversenyszépségverseny
bjútí-párábjútí-párá ◆ szépségszalonszépségszalon
bjútí-szaronbjútí-szaron ◆ szépségszalonszépségszalon
bjútí-szupottobjútí-szupotto ◆ szépségflastromszépségflastrom ◆ szép-szép-
ségpöttységpötty ◆ szépségtapaszszépségtapasz
bjuttotóriszugirubjuttotóriszugiru ◆ elsuhanelsuhan 「Ókina
inszeki-va csikjúno vaki-o bjutto tóri szugita.」
„Egy nagy meteor elsuhant a Föld mellett.”

bobo ◆ tervstílustervstílus
bóbó ◆ botbot 「Bóde dorobó-o tataita.」 „Egy bottal
megverte a betörőt.” ◆ fütykösfütykös 「Bóde aiteno
atama-o tataita.」 „Egy fütykössel verte az ellen-
fele fejét.” ◆ lécléc 「Takatobino bóga ocsita.」
„Leesett a magasugró léce.” ◆ pálcapálca 「Szenszei-
va bóde csizuniaru suto-o simesita.」 „A tanár
egy pálcával megmutatta a térképen a fővárost.” ◆

rúdrúd 「Kabeni tatekaketa bóni nobotta.」 „Felmá-
szott a falnak támasztott rúdon.” ◆ vonalvonal 「Dzs-
újókasoni bó-o hiite kudaszai.」 „Húzzon egy vo-
nalat a fontos rész alá!” ◇ asigabóninaruasigabóninaru nemnem
érziérzi aa lábátlábát 「Arukiszugite asiga bóninatta.」
„Nem éreztem a lábam a sok gyaloglástól.” ◇ asi-asi-
oo bóniszurubóniszuru lejárjalejárja aa lábátlábát 「Súmacunoha-
ikingude asi-o bónisita.」 „A hétvégi túrán lejár-
tam a lábamat.” ◇ sikibósikibó karmesterikarmesteri pálcapálca
◇ noboribónoboribó mászórúdmászórúd ◇ hasinimobónimok-hasinimobónimok-
akaranaiakaranai semmirekellősemmirekellő 「Hasinimo bónimo
kakaranai jacu」 „semmirekellő fickó” ◇ hasi-hasi-
nimobónimokakaranainimobónimokakaranai alkalmatlanalkalmatlan 「Hasini-
mo bónimokakaranai kóhosa」 „alkalmatlan je-
lölt” ◇ bóguibógui cölöpcölöp 「Cucsini bógui-o ucsi kon-
da.」 „Cölöpöket vertem a földbe.” ◇ bónifurubónifuru
eltékozoleltékozol 「Kjóicsinicsi-o bóni futta.」 „Eltéko-
zoltam a mai napot.” ◇ bónifurubónifuru kidobkidob azaz abla-abla-
konkon 「Okane-o bóni futta.」 „Kidobtam a pénzt
az ablakon.” ◇ jabukarabónijabukarabóni váratlanulváratlanul 「Ja-
bukara bónikon-nakoto itteszumimaszen.」 „El-
nézést kérek, ha ez váratlanul érte.”
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bóbó ◆ elhunytelhunyt ◇ bókeibókei elhunytelhunyt bátyabátya ◇ bósibósi
elhunytelhunyt nénenéne ◇ bóteibótei elhunytelhunyt öccsöccs ◇ bófubófu
elhunytelhunyt feleségfeleség ◇ bófubófu elhunytelhunyt apaapa ◇ bófubófu
elhunytelhunyt férjférj ◇ bóbobóbo elhunytelhunyt anyaanya ◇ bómaibómai
elhunyt húgelhunyt húg ◇ bójúbójú elhunyt barátelhunyt barát
bóbó ◆ bizonyosbizonyos 「Bókigjó」 „bizonyos vállalat”
◆ bizonyosbizonyos személyszemély 「Bóbengosi」 „bizonyos
ügyvéd” ◇ bódzsicubódzsicu bizonyos napbizonyos nap
bóbó ◆ baudbaud ◇ bó-rétobó-réto baudrátabaudráta
bóbó ◆ csokorcsokor ◆ ívív alakalak ◇ bótaibótai csokornyak-csokornyak-
kendőkendő
bóbó ◆ kalapkalap ◆ sapkasapka ◇ kaodasibókaodasibó kámzsakámzsa
◇ toriucsibótoriucsibó rikkancsrikkancs sapkasapka ◇ toriucsibótoriucsibó
smici sapkasmici sapka ◇ berébóberébó svájci sapkasvájci sapka
boaboa ◆ boaboa ◆ nyakprémnyakprém ◆ óriáskígyóóriáskígyó
bóacubóacu ◆ turgornyomásturgornyomás
bóakókabóakóka ◆ Bohr-effektusBohr-effektus
boakonszutorikutáboakonszutorikutá ◆ bálványkígyóbálványkígyó ◆ kö-kö-
zönséges óriáskígyózönséges óriáskígyó
bóamibóami ◆ kötéskötés 「Bóami-o naraitai!」 „Szeret-
nék kötést tanulni!”

bóankibóanki ◆ bemagolásbemagolás
bóankiszurubóankiszuru ◆ bemagolbemagol
bóantenabóantena ◆ botantennabotantenna
boa-rúmusúzuboa-rúmusúzu ◆ mamuszmamusz
bóbakubóbaku ◆ kietlenségkietlenség ◆ ködösségködösség
bóbakugatabóbakugata ◆ robbanásbiztosrobbanásbiztos
bóbakutarubóbakutaru ◆ kietlenkietlen 「Bóbakutaru heija.」
„Kietlen síkság.”

bóbakutositabóbakutosita ◆ ködösködös 「Bóbakutosita hana-
si.」 „Ködös történet.”

bóbaribóbari ◆ kötőtűkötőtű
bóbibóbi ◆ védelemvédelem 「Kunino bóbi-o katameta.」
„Megerősítette az ország védelmét.”

bóbikibóbiki ◆ adósságleírásadósságleírás
bóbikiniszurubóbikiniszuru ◆ elengedelenged 「Kandzsó-o bóbiki-
niszuru.」 „Elengedi a számlát.” ◆ leírleír 「Sakkin-
o bóbikiniszuru.」 „Leírja az adósságot.”

bobinbobin ◆ orsóorsó ◇ misin-nobobinmisin-nobobin varrógéporsóvarrógéporsó

bobin-készubobin-készu ◆ orsótartóorsótartó
bobin-részubobin-részu ◆ klöpli csipkeklöpli csipke ◆ vert csipkevert csipke

bóbiszurubóbiszuru ◆ védvéd 「Kono kuni-va ózeide kokkjó-
o bóbisiteita.」 „Az ország nagy erőkkel védte a
határait.” ◆ védekezikvédekezik 「Szuigai-o bóbiszuru.」
„Védekezik a vízkár ellen.”

bóbobóbo ◆ elhunyt anyaelhunyt anya
bóbónabóbóna ◆ bozontosbozontos 「Higegabóbódatta.」
„Bozontos szakálla volt.” ◆ elhanyagoltelhanyagolt 「Niva-
va bóbódatta.」 „A kert elhanyagolt volt.” ◆ ga-ga-
zoszos 「Niva-va kuszadebóbóninattesimatta.」
„Gazos lett a kert.”

bóbótarubóbótaru ◆ homályoshomályos 「Bóbótaru kioku」
„homályos emlékezet” ◆ kietlenkietlen 「Bóbótaru sza-
baku」 „kietlen sivatag” ◇ ódzsibóbóódzsibóbó ködösködös
múltmúlt 「Ódzsibóbójumeno gotosi」 „ködös mint a
múlt, olyan mint egy álom”

bóbótobóbóto ◆ bozontosanbozontosan 「Kami-o bóbóto no-
basiteiru.」 „Bozontos a haja.” ◆ burjánozvaburjánozva
「Zaszszó-va bóbóto haeteita.」 „Burjánozva nőtt
a gaz.” ◆ lángolvalángolva 「Hi-va bóbóto moeteiru.」
„Lángolva ég a tűz.”

bobuszurébobuszuré ◆ bobbob ◆ bobversenybobverseny
bocubocu ◆ elhalálozáselhalálozás 「Szenkjúhjakujondzsúha-
csinen boh-no szakka」 „1948-ban elhalálozott
író” ◆ visszautasításvisszautasítás 「Genkó-va boh-
ninatta.」 „Visszautasították a kéziratot.”

bocubocubocubocu ◆ pattanáspattanás
bocubocutobocubocuto ◆ elszórtanelszórtan 「Aszokoni-va besz-
szógapocupocuto tatteita.」 „Elszórtan nyaralók
álltak ott.” ◆ lassankéntlassanként 「Kjaku-va bocubocu-
to kaetteitta.」 „A vendégek lassanként hazamen-
tek.”

bocubocutoana-obocubocutoana-o akeruakeru ◆ kilyuggatkilyuggat 「Ka-
minibocubocuto ana-o aketa.」 „Kilyuggattam a
papírt.”

bocugabocuga ◆ felülkerekedésfelülkerekedés önmagunkonönmagunkon 「Bo-
cugano kjócsini tah-szuru.」 „Felülkerekedik ön-
magán.” ◆ önfeledésönfeledés
bocugobocugo ◆ halálahalála utánután 「Kotosi-va idaina szak-
kjokukabocugo hjakusúnendearu.」 „Ma van a hí-
res zeneszerző halálának 100. évfordulója.”

bócukainingjóbócukainingjó ◆ pálcabábpálcabáb ◆ rúdbábrúdbáb
bócukiamebócukiame ◆ nyalókanyalóka
bócukikjandibócukikjandi ◆ nyalókanyalóka
bocukoszeitekinabocukoszeitekina ◆ személytelenszemélytelen
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bocunenbocunen ◆ elhalálozáselhalálozás éveéve 「Kareno
bocunen-va nihjakuni nendeszu.」 „2002-ben
halálozott el.” ◆ megélt életkormegélt életkor
bocunjúbocunjú ◆ belemerülésbelemerülés
bocunjúszurubocunjúszuru ◆ belemerülbelemerül 「Sigotoni bocun-
júsiteita.」 „Belemerült a munkájába.” ◆ merülmerül
「Szuicsúni bocunjúsita.」 „A vízbe merült.”

bocurakubocuraku ◆ bukásbukás 「Róma teikokuno
bocuraku-va icudesitaka?」 „Mikor volt a Római
Birodalom bukása?” ◆ hanyatláshanyatlás 「Csiikino
szen-iszangjóno bocuraku-va sicugjó-o motarasi-
ta.」 „A helyi textilipar hanyatlása munkanélküli-
séget okozott.”

bocurakuszurubocurakuszuru ◆ elbukikelbukik 「Osiro-va bocur-
akusita.」 „Elbukott a vár.” ◆ elesikelesik 「Jószai-
va bocurakusita.」 „A vár elesett.” ◆ elszegé-elszegé-
nyediknyedik 「Kizoku-va bocurakusita.」 „A nemesek
elszegényedtek.” ◆ összeomlikösszeomlik 「Kokka-va bo-
curakusita.」 „Az állam összeomlott.”

bocurinuszutokisinbocurinuszutokisin ◆ botulinum toxinbotulinum toxin
bocuvanabocuvana ◆ BotswanaBotswana
bocuvanadzsinbocuvanadzsin ◆ botswanaibotswanai
bocuvananobocuvanano ◆ botswanaibotswanai
bocuzenbocuzen ◆ életébenéletében ◆ halála előtthalála előtt
bocsabocsabocsabocsa ◆ fröcskölvefröcskölve
bocsabocsatobocsabocsato ◆ pancsolvapancsolva ◆ tocsogvatocsogva
bocsabocsatohairubocsabocsatohairu ◆ beletoccsanbeletoccsan 「Doro-
no mizutamarinibocsabocsato haita.」 „Bele-
toccsantam a sáros tócsába.”

bocsantobocsanto ◆ csobbanvacsobbanva 「Cutta szakanaga ni-
gete mizunibocsanto ocsita.」 „A kifogott hal le-
akadt a horogról, és csobbanva visszaesett a víz-
be.”

bocscsanbocscsan ◆ fiatalúrfiatalúr 「Bocscsan, oikucu?」
„Hány éves vagy fiatalúr?” ◆ ficsúrficsúr ◆ fiúfiú 「Ka-
vaii bocscsandeszune!」 „Milyen aranyos a fia!”
◆ kalitkábankalitkában neveltnevelt fiúfiú 「Kare-va bocscsan
szodacsida.」 „Kalitkában nevelték azt a fiút.” ◆

kedveskedves fiafia ◆ tapasztalatlantapasztalatlan ◆ úrfiúrfi ◆ zöld-zöld-
fülűfülű
bocsibocsi ◆ sírhelysírhely ◆ sírkertsírkert ◆ temetőtemető ◇ gai-gai-
dzsinbocsidzsinbocsi külföldiekkülföldiek temetőjetemetője ◇ kjódóbo-kjódóbo-
csicsi köztemetőköztemető ◇ gundzsinbocsigundzsinbocsi katonaikatonai te-te-
metőmető ◇ súdanbocsisúdanbocsi tömegsírtömegsír ◇ toricubocsitoricubocsi
fővárosi köztemetőfővárosi köztemető

bocsibocsibocsibocsi ◆ apránkéntapránként ◆ lassankéntlassanként
bocsibocsihatarakubocsibocsihataraku ◆ dolgozgatdolgozgat
bocsibocsitobocsibocsito ◆ pettyezvepettyezve ◆ pöttyözvepöttyözve
bócsóbócsó ◆ dilatációdilatáció ◆ kitáguláskitágulás 「Kekkanno
bócsó」 „erek kitágulása” ◆ megduzzadásmegduzzadás ◆

tágulástágulás 「Kitaino bócsó」 „gáz tágulása” ◇ kjú-kjú-
szuibócsószuibócsó vízfelszívásvízfelszívás ésés duzzadásduzzadás ◇ ne-ne-
cubócsócubócsó hőtáguláshőtágulás
bócsóbócsó ◆ kívülállókéntkívülállóként meghallgatásmeghallgatás ◆

részvétel hallgatókéntrészvétel hallgatóként
bócsóbenbócsóben ◆ biztonságibiztonsági szelepszelep ◆ tágulásitágulási
szelepszelep
bócsóbutaibócsóbutai ◆ elhárításelhárítás ◆ kémelhárításkémelhárítás
bócsókanbócsókan ◆ feszítő érzésfeszítő érzés
bócsókeiszúbócsókeiszú ◆ tágulási együtthatótágulási együttható
bócsókibósabócsókibósa ◆ megfigyelőmegfigyelő részvételtrészvételt ké-ké-
relmező kívülállórelmező kívülálló
bócsómonbócsómon ◆ zsilipzsilip
bócsómurjóbócsómurjó ◆ bárkibárki ingyeningyen meghallgathat-meghallgathat-
jaja
bócsónettobócsónetto ◆ madarak elleni hálómadarak elleni háló
bócsóninbócsónin ◆ kívülálló hallgatókívülálló hallgató
bócsóricubócsóricu ◆ tágulás mértéketágulás mértéke
bócsószekibócsószeki ◆ kívülállókívülálló hallgatóknakhallgatóknak fenn-fenn-
tartott helytartott hely
bócsószurubócsószuru ◆ felduzzadfelduzzad 「Kokuszai-va bó-
csósita.」 „Az államadósság felduzzadt.” ◆ kitá-kitá-
gulgul 「Ondono dzsósóde mizuga bócsósita.」 „A
hőmérséklet emelkedése miatt a víz kitágult.” ◆

megduzzadmegduzzad 「Komecubu-va mizude bócsósi-
ta.」 „A rizsszemek a vízben megduzzadtak.” ◆

nagyobbnagyobb leszlesz 「Joszan-va bócsósi cuzuketa.」
„A költségkeret egyre nagyobb lett.” ◆ tágultágul
「Ucsú-va bócsósiteiru.」 „Az univerzum tágul.”

bócsószurubócsószuru ◆ hallgatókénthallgatóként résztrészt veszvesz
「Keidzsiszaiban-o bócsósita.」 „Hallgatóként
részt vettem a bűnügyi tárgyaláson.” ◆ meghall-meghall-
gatgat 「Sinbunkisa-va kokkai-o bócsósita.」 „Az
újságíró meghallgatta az országgyűlést.”

bócsótankubócsótanku ◆ tágulási tartálytágulási tartály ◆ túlfolyótúlfolyó
bócsóteibócsótei ◆ tengerparti védőgáttengerparti védőgát
bócsózaibócsózai ◆ kelesztőszerkelesztőszer ◆ térfogatnövelőtérfogatnövelő
szerszer
bócsúbócsú ◆ rovartalanításrovartalanítás
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bócsúbócsú ◆ széljegyzetszéljegyzet 「Honbunni bócsú-o cu-
keta.」 „Széljegyzetet raktam a szöveghez.”

bócsúbócsú ◆ elfoglaltság közepetteelfoglaltság közepette
bócsúkanbócsúkan ◆ elfoglaltságelfoglaltság alattialatti szabadszabad
percekpercek 「Bócsúkan-o nuszunde sószecu-o ka-
ita.」 „Az elfoglaltságom alatti szabad perceket ki-
használva regényt írtam.”

bócsúkan-aribócsúkan-ari ◆ elfoglaltságelfoglaltság közepetteközepette isis
vannak szabad percekvannak szabad percek
bócsúzaibócsúzai ◆ inszekticidinszekticid ◆ rovarirtórovarirtó ◆ ro-ro-
varölő szervarölő szer ◆ rovartalanítórovartalanító
bódacsibódacsi ◆ felágaskodásfelágaskodás ◆ kiegyenesedéskiegyenesedés
bódacsininarubódacsininaru ◆ felágaskodikfelágaskodik 「Uma-va bó-
dacsininatta.」 „A ló felágaskodott.” ◆ kiegye-kiegye-
nesediknesedik 「Asiga tomatte bódacsininatta.」
„Megálltam és kiegyenesedtem.” ◆ sóbálvánnyásóbálvánnyá
merevedikmerevedik 「Odoroite zensin-o katakusite bóda-
csininatta.」 „Sóbálvánnyá merevedett ijedtségé-
ben.”

bodaibodai ◆ bódhibódhi ◆ boldogboldog másvilágramásvilágra költö-költö-
zészés ◆ lelkilelki üdvüdv ◆ lelkilelki üdvösségüdvösség ◆ megvilá-megvilá-
gosodásgosodás ◇ bodai-obodai-o tomurautomurau imádkozikimádkozik lel-lel-
kiki üdvéértüdvéért 「Sinda sinszekino bodai-o tomurat-
ta.」 „Imádkoztunk elhunyt rokonom lelki üdvé-
ért.”

bódaibubódaibu ◆ ampullaampulla ◆ hólyagocskahólyagocska ◆ tágu-tágu-
latlat
bodaidarumabodaidaruma ◆ BódhidharmaBódhidharma
bodaidzsibodaidzsi ◆ családicsaládi kriptakripta ◆ családicsaládi temp-temp-
lomlom
bodaidzsubodaidzsu ◆ bódhi-fabódhi-fa ◆ fügefafügefa ◆ hárshárs ◆

hársfahársfa ◆ szentszent fügefafügefa ◇ bengarubodaidzsubengarubodaidzsu
indiai fügeindiai füge
bódainabódaina ◆ brutálisbrutális 「Kokuszaino rjó-va bóda-
ida.」 „Brutális méretű az államadósság.” ◆ ha-ha-
talmastalmas 「Kono kuni-va bódaina kokuszai-o hak-
kósiteiru.」 „Ennek az országnak hatalmas köl-
csöne van.” ◆ irdatlanirdatlan 「Kore-va bódaina okan-
egakakaru.」 „Ez irdatlan sokba kerül.” ◆ ko-ko-
losszálislosszális 「Bódaina keikaku-o tateta.」 „Ko-
losszális tervet készített.” ◆ óriásióriási 「Bódaina
sakkin-o siteiru.」 „Óriási összeggel tartozik.” ◆

szörnyenszörnyen nagynagy 「Konobiruno kenszecu-va bó-
daina hijógakakatta.」 „Szörnyen nagy összegbe
került ez az épület.” ◆ tetemestetemes 「Bódaina
sakkin-o kakaeteiru.」 „Tetemes összeggel tarto-
zik.”

bodai-obodai-o tomurautomurau ◆ imádkozikimádkozik lelkilelki üdvéértüdvéért
「Sinda sinszekino bodai-o tomuratta.」 „Imád-
koztunk elhunyt rokonom lelki üdvéért.”

bodaisinbodaisin ◆ bódhicsittabódhicsitta ◆ bodhiszattvabodhiszattva mo-mo-
tivációjativációja
bodaiszattabodaiszatta ◆ bódhiszattvabódhiszattva
bódanbódan ◆ golyóállógolyóálló ◆ golyóbiztosgolyóbiztos
bódancsokkibódancsokki ◆ golyóálló mellénygolyóálló mellény
bódangaraszubódangaraszu ◆ golyóálló üveggolyóálló üveg
bódansudanbódansudan ◆ védelmi eszközvédelmi eszköz
bódárainbódárain ◆ határvonalhatárvonal 「Dzsósikito
hidzsósikinobódárain-o hikuno-va muzukasii.」
„Nehéz meghúzni a határvonalat a normális és
nem normális között.”

bódárain-készubódárain-készu ◆ határesethatáreset
bodeíszópubodeíszópu ◆ tusfürdőtusfürdő
bodíbodí ◆ karosszériakarosszéria 「Dzsikode aisanobodíga
kubonda.」 „A balesetben behorpadt a kocsikám
karosszériája.” ◆ testtest ◇ dainamaito-bodídainamaito-bodí
bombatestbombatest 「Dainamaito-bodíno on-na」
„bombatestű nő” ◇ bodí-buróbodí-buró testközépretestközépre
mért ütésmért ütés
bodíbirubodíbiru ◆ testépítéstestépítés
bodíbiruszuruhitobodíbiruszuruhito ◆ testépítőtestépítő
bodí-buróbodí-buró ◆ testközépre mért ütéstestközépre mért ütés
bodí-csekkubodí-csekku ◆ motozásmotozás
「Kúkódenobodícsekku-va fueteimaszu.」 „A re-
pülőtereken egyre gyakoribb a motozás.”

bodígádobodígádo ◆ testőrtestőr
bodikamerabodikamera ◆ testkameratestkamera
bodikeabodikea ◆ testápolástestápolás
bodikeajóhinbodikeajóhin ◆ testápolószertestápolószer
bodí-peintingubodí-peintingu ◆ testfestéstestfestés
bodí-piaszubodí-piaszu ◆ test-piercingtest-piercing
bodí-piróbodí-piró ◆ ölelőpárnaölelőpárna
bodírangédzsibodírangédzsi ◆ testbeszédtestbeszéd
bodí-rósonbodí-róson ◆ testápolószertestápolószer ◆ testápolótestápoló
tejtej
bodísanpúbodísanpú ◆ testsampontestsampon ◆ tusfürdőtusfürdő
boditorítomentoboditorítomento ◆ testápolástestápolás
bodivónkamerabodivónkamera ◆ testkameratestkamera
bodóbodó ◆ anyjaanyja
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bódobódo ◆ deszkadeszka ◆ táblatábla ◇ koruku-bódokoruku-bódo pa-pa-
rafatáblarafatábla ◇ száfinbódoszáfinbódo szörfdeszkaszörfdeszka ◇ szu-szu-
kíbódokíbódo sílécsíléc ◇ szukétobódoszukétobódo gördeszkagördeszka ◇

szunóbódoszunóbódo hódeszkahódeszka ◇ cseszubódocseszubódo sakk-sakk-
táblatábla
bódóbódó ◆ lázadáslázadás 「Doreitacsi-va bódó-o oko-
sita.」 „A rabszolgák lázadást szítottak.” ◆ ran-ran-
dalírozásdalírozás 「Madono szotokara vakamonotacsi-
no bódóno otoga kikoeta.」 „Kintről behallatszott
a fiatalok randalírozása.” ◆ zavargászavargás 「Kono
macsino bódó-va fueteimaszu.」 „Egyre gyakorib-
bak az utcai zavargások.” ◇ minsúnobódóminsúnobódó nép-nép-
felkelésfelkelés
bódobirubódobiru ◆ kabarékabaré
bódogémubódogému ◆ táblajátéktáblajáték ◆ társasjátéktársasjáték
bódokubódoku ◆ vegyvédelemvegyvédelem
bódokumaszukubódokumaszuku ◆ gázálarcgázálarc ◆ gázmaszkgázmaszk ◆

légzőmaszklégzőmaszk ◆ vegyvédelmi álarcvegyvédelmi álarc
bódokumenbódokumen ◆ gázálarcgázálarc
bódó-obódó-o okoszuokoszu ◆ lázadlázad 「Minsú-va bódó-o
okositeita.」 „A nép lázadt.”

bódó-obódó-o szaegiruszaegiru ◆ közbelépközbelép 「Kidótaiga
bódó-o szaegitta.」 „A rohamrendőrség közbelé-
pett.”

bódzsakubudzsin-nabódzsakubudzsin-na ◆ arrogánsarrogáns 「Bódzsa-
kubudzsinna koe」 „arrogáns hang” ◆ pöffesz-pöffesz-
kedőkedő ◆ pökhendipökhendi 「Bódzsakubudzsinna taido」
„pökhendi viselkedés”

bódzsicubódzsicu ◆ bizonyos napbizonyos nap
bódzsinbódzsin ◆ porvédelemporvédelem
bódzsinfirutábódzsinfirutá ◆ porszűrőporszűrő
bódzsingógurubódzsingóguru ◆ porszemüvegporszemüveg
bódzsisakubódzsisaku ◆ rúdmágnesrúdmágnes
bodzsóbodzsó ◆ nosztalgianosztalgia 「Kotenni bodzsó-o ida-
ita.」 „Nosztalgiát érzett a klasszikus irodalom
iránt.” ◆ szeretetszeretet 「Haha-e no bodzsó」 „anya
iránti szeretet”

bódzsóbódzsó ◆ rúdrúd alakalak 「Bódzsóno okasi」 „rúd
alakú sütemény”

bódzsóondokeibódzsóondokei ◆ rúdhőmérőrúdhőmérő
bódzsubódzsu ◆ lehallgatáslehallgatás
bódzsuszurubódzsuszuru ◆ lehallgatlehallgat 「Denvano kaiva-
o bódzsusita.」 „Lehallgatták a telefonbeszélge-
tést.”

bóeibóei ◆ megvédésmegvédés ◆ védelemvédelem 「Kunino bóei-
o kjókasita.」 „Megerősítette az ország védelmét.”
◇ dzsikobóeidzsikobóei önvédelemönvédelem ◇ szeitóbóeiszeitóbóei jo-jo-
gosgos önvédelemönvédelem ◇ csidzsóbóeicsidzsóbóei szárazföldiszárazföldi
védelemvédelem ◇ bóeidómeibóeidómei védelmi szövetségvédelmi szövetség
bóeicsóbóeicsó ◆ államvédelmiállamvédelmi szervszerv ◆ honvédel-honvédel-
mi minisztériummi minisztérium ◆ védelmi hivatalvédelmi hivatal
bóeicsúzaikanbóeicsúzaikan ◆ katonai attasékatonai attasé
bóeidaigakkóbóeidaigakkó ◆ katonai akadémiakatonai akadémia
bóeidómeibóeidómei ◆ védelmi szövetségvédelmi szövetség
bóeidómeikokubóeidómeikoku ◆ védelmi partnervédelmi partner
bóeihibóeihi ◆ honvédelmihonvédelmi kiadásokkiadások ◆ védelmivédelmi
költségköltség
bóeijoszanbóeijoszan ◆ védelmi keretvédelmi keret
bóeikeikakubóeikeikaku ◆ védelmi tervvédelmi terv
bóeikjókabóeikjóka ◆ védelem megerősítésevédelem megerősítése
bóeinimavarubóeinimavaru ◆ védekezésbe fogvédekezésbe fog
bóeinodaiiszszenbóeinodaiiszszen ◆ első védelmi vonalelső védelmi vonal
bóeirjokubóeirjoku ◆ védelmi képességvédelmi képesség
bóeisabóeisa ◆ védővédő ◇ taitorubóeisataitorubóeisa bajnokibajnoki címcím
védőjevédője
bóeisóbóeisó ◆ Honvédelmi MinisztériumHonvédelmi Minisztérium
bóeiszakubóeiszaku ◆ védintézkedésvédintézkedés
bóeiszangjóbóeiszangjó ◆ honvédelmi iparhonvédelmi ipar
bóeiszenszóbóeiszenszó ◆ védelmi háborúvédelmi háború
bóeiszurubóeiszuru ◆ megvédmegvéd 「Csanpion-va taitoru-o
bóeisita.」 „Megvédte a bajnoki címét.”

bóeitaiszeibóeitaiszei ◆ védelmivédelmi berendezkedésberendezkedés ◆ vé-vé-
delmi rendszerdelmi rendszer
bóekibóeki ◆ járványmegelőzésjárványmegelőzés
bóekibóeki ◆ árucsereárucsere ◆ kereskedelemkereskedelem 「Nihon-
no taihangarí bóeki」 „Japán Magyarországgal
folytatott kereskedelme” ◆ külkereskedelemkülkereskedelem
「Tósa-va bóekini dzsúdzsiszuru.」 „A vállala-
tunk külkereskedelemmel foglalkozik.” ◇ engan-engan-
bóekibóeki partpart mentimenti kereskedelemkereskedelem ◇ gaiko-gaiko-
kubóekikubóeki külkereskedelemkülkereskedelem ◇ kaidzsóbóekikaidzsóbóeki
tengeritengeri kereskedelemkereskedelem ◇ katabóekikatabóeki egyirá-egyirá-
nyúnyú külkereskedelemkülkereskedelem ◇ kokuszaibóekikokuszaibóeki nem-nem-
zetközizetközi kereskedelemkereskedelem ◇ szankakubóekiszankakubóeki há-há-
romoldalúromoldalú kereskedelemkereskedelem ◇ dzsijúbóekidzsijúbóeki sza-sza-
badbad kereskedelemkereskedelem ◇ taigaibóekitaigaibóeki külkeres-külkeres-
kedelemkedelem ◇ taibeibóekitaibeibóeki AmerikávalAmerikával folyta-folyta-
totttott kereskedelemkereskedelem ◇ takakubóekitakakubóeki multi-multi-
laterálislaterális kereskedelemkereskedelem ◇ bátábóekibátábóeki cse-cse-
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rekereskedelemrekereskedelem ◇ hogobóekihogobóeki protekcioniz-protekcioniz-
musmus ◇ hogobóekihogobóeki protekcionistaprotekcionista kereske-kereske-
delemdelem ◇ hogobóekisugihogobóekisugi protekcionizmusprotekcionizmus
bóekiaitekokubóekiaitekoku ◆ kereskedelmi partnerkereskedelmi partner
bóekiakadzsibóekiakadzsi ◆ külkereskedelmi hiánykülkereskedelmi hiány
bóekidzsiribóekidzsiri ◆ kereskedelmi mérlegkereskedelmi mérleg
bóekifúbóekifú ◆ passzátszélpasszátszél
bóekigaisabóekigaisa ◆ külkereskedelmi vállalatkülkereskedelmi vállalat
bóekigjósabóekigjósa ◆ külkereskedőkülkereskedő
bóekikanbóekikan ◆ tisztiorvostisztiorvos
bóekikjóteibóekikjótei ◆ kereskedelmi egyezménykereskedelmi egyezmény
bóekikurodzsibóekikurodzsi ◆ külkereskedelmi többletkülkereskedelmi többlet
bóekimaszacubóekimaszacu ◆ kereskedelmi súrlódáskereskedelmi súrlódás
bóekinobóekino ◆ külkereskedelmikülkereskedelmi
bóekisóbóekisó ◆ külkereskedelmikülkereskedelmi vállalatvállalat ◆ kül-kül-
kereskedőkereskedő
bóekisóhekibóekisóheki ◆ kereskedelmi korlátozáskereskedelmi korlátozás
bóekisúsibóekisúsi ◆ kereskedelmi mérlegkereskedelmi mérleg
bóekiszeigenbóekiszeigen ◆ kereskedelmi korlátozáskereskedelmi korlátozás
bóekiszenbóekiszen ◆ egészségügyi záróövezetegészségügyi záróövezet
bóekiszocsibóekiszocsi ◆ járványmegelőzőjárványmegelőző intézke-intézke-
désdés
bóekitaiszakubóekitaiszaku ◆ járványmegelőzőjárványmegelőző intézke-intézke-
désdés
bóenkjóbóenkjó ◆ látcsőlátcső ◆ messzelátómesszelátó ◆ távcsőtávcső ◆

teleszkópteleszkóp ◇ ucsúbóenkjóucsúbóenkjó űrtávcsóűrtávcsó ◇ kasi-kasi-
kóbóenkjókóbóenkjó optikaioptikai távcsőtávcső ◇ kasikóbóenkjókasikóbóenkjó
optikaioptikai teleszkópteleszkóp ◇ kuszszecubóenkjókuszszecubóenkjó len-len-
cséscsés távcsőtávcső ◇ tentaibóenkjótentaibóenkjó csillagásza-csillagásza-
titi távcsőtávcső ◇ denpabóenkjódenpabóenkjó rádióteleszkóprádióteleszkóp
◇ hansabóenkjóhansabóenkjó tükrös távcsőtükrös távcső
bóenkjózabóenkjóza ◆ TávcsőTávcső
bóenrenzubóenrenzu ◆ makroobjektívmakroobjektív ◆ teleobjektívteleobjektív

bóensítobóensíto ◆ tűzálló ponyvatűzálló ponyva
bófubófu ◆ elhunyt apaelhunyt apa
bófubófu ◆ elhunyt férjelhunyt férj
bófubófu ◆ elhunyt feleségelhunyt feleség
bófubófu ◆ tartósítástartósítás
bófúbófú ◆ orkánorkán ◆ orkánerejűorkánerejű szélszél ◆ szélvészszélvész
◆ szélviharszélvihar
bófúbófú ◆ fang feng gyökérfang feng gyökér ◆ szélvédelemszélvédelem
bófúikibófúiki ◆ viharzónaviharzóna

bófúkeihóbófúkeihó ◆ másodfokúmásodfokú viharjelzésviharjelzés 「Bó-
fúkeihóga deteimaszu.」 „Másodfokú viharjelzés
van érvényben.” ◆ viharjelzésviharjelzés
bófúkenbófúken ◆ viharzónaviharzóna
bófúken-naibófúken-nai ◆ viharkörzetviharkörzet 「Tókjó-va taifúno
bófúken-naini haitta.」 „Tokió a tájfun viharkör-
zetébe került.”

bófurabófura ◆ moszkitólárvamoszkitólárva ◆ szúnyoglárvaszúnyoglárva
bófúrinbófúrin ◆ szélvédő erdősávszélvédő erdősáv
bófúubófúu ◆ viharvihar
bófuzaibófuzai ◆ tartósítótartósító ◆ tartósítószertartósítószer
bógabóga ◆ magárólmagáról megfeledkezésmegfeledkezés ◆ révületrévület
◆ transztransz ◇ bóganokjócsiniarubóganokjócsiniaru transzbantranszban
vanvan 「Sindzsa-va bógano kjócsiniatta.」 „A hívő
transzban volt.” ◇ bóganokjócsinihairubóganokjócsinihairu révü-révü-
letbe esikletbe esik
bógaibógai ◆ akadályozásakadályozás ◆ megzavarásmegzavarás ◇ gi-gi-
dzsibógaidzsibógai obstrukcióobstrukció ◇ gidzsibógaigidzsibógai ülésülés
megzavarásamegzavarása ◇ gjómubógaigjómubógai üzletvitelüzletvitel aka-aka-
dályozásadályozása 「Itazuradenva-o sita otoko-va gjó-
mubógaide kiszoszareta.」 „A telefonbetyár férfit
üzletvitel akadályozása miatt feljelentették.” ◇

szuimin-nobógaiszuimin-nobógai álomálom megzavarásamegzavarása ◇ den-den-
pabógaipabógai zavarászavarás 「Kuni-va gaikokunoradzsio-
o denpabógaisita.」 „Az országunk zavarta a kül-
földi rádióadást.” ◇ denpabógaidenpabógai rádiózavarásrádiózavarás
◇ denpabógaikjokudenpabógaikjoku zavaróállomászavaróállomás
bógaibógai ◆ várakozáson felüliségvárakozáson felüliség
bógaihószóbógaihószó ◆ zavaróadászavaróadás
bógaikibógaiki ◆ zavaróeszközzavaróeszköz 「Tócsóbógaiki」
„lehallgatókészüléket zavaró eszköz”

bógaikószakubógaikószaku ◆ szabotázsszabotázs
bógaikószakusabógaikószakusa ◆ szabotőrszabotőr
bógainiaubógainiau ◆ akadállyal szembesülakadállyal szembesül
bógainobógaino ◆ meglepetéstmeglepetést okozóokozó 「Zen-
ingókakutoiu bógaino szeikó-o oszameta.」
„Meglepetést okozó sikerrel mindenki átment a
vizsgán.” ◆ remélniremélni semsem mertmert 「Bógaino sia-
vaszedeszu.」 „Remélni sem mertem ekkora bol-
dogságot.” ◆ várakozásonvárakozáson felülifelüli 「Kareno
dorjoku-va bógaino kekka-o motarasita.」 „Az
erőfeszítése várakozáson felüli eredményt hozott.”
◆ végtelenvégtelen 「Bokuno hon-o jonde itadakereba
bógaino siavaszeto zondzsimaszu.」 „Végtelen
örömmel töltene el, ha elolvasnák a könyvemet.”

bógainojorokobibógainojorokobi ◆ váratlan örömváratlan öröm

206206 bóekiaitekoku bóekiaitekoku – bógainojorokobi bógainojorokobi AdysAdys



bógaiszendzsucubógaiszendzsucu ◆ zavarótaktikazavarótaktika
bógaiszurubógaiszuru ◆ akadályozakadályoz 「Keiszacuno szósza-
o bógaisita.」 „Akadályozta a rendőrség munká-
ját.” ◆ háborítháborít 「Toranpettode dzsúminno
anmin-o bógaisita.」 „Trombitálásával háborítot-
ta a lakók éjszakai nyugalmát.” ◆ megzavarmegzavar
「Szenkjo-o bógaiszuru.」 „Megzavarja a válasz-
tásokat.” ◆ szabotálszabotál 「Szeiszan-o bógaisita.」
„Szabotálta a termelést.” ◆ zavarzavar 「Tekikokuno
denpa-o bógaisiteita.」 „Zavarta az ellenséges or-
szág rádióadásait.”

bóganokjócsiniarubóganokjócsiniaru ◆ transzbantranszban vanvan
「Sindzsa-va bógano kjócsiniatta.」 „A hívő
transzban volt.”

bóganokjócsinihairubóganokjócsinihairu ◆ révületbe esikrévületbe esik
bógenbógen ◆ zagyva beszédzagyva beszéd
bógenbógen ◆ durva szavakdurva szavak ◆ szitkozódásszitkozódás
bógen-obógen-o hakuhaku ◆ szitkozódikszitkozódik 「Keikanga jop-
paraini bógen-o haiteiru.」 „A rendőr szitkozódik
a részeggel.”

bógentasabógentasa ◆ elnézést a kritikámértelnézést a kritikámért
bógibógi ◆ konspirációkonspiráció ◆ összeesküvésösszeesküvés 「Bógi-
o koraszu.」 „Összeesküvést sző.” ◇ kjúsubógikjúsubógi
gyűlés összeesküvés céljábólgyűlés összeesküvés céljából
bógjakubógjaku ◆ brutalitásbrutalitás ◆ kegyetlenkedéskegyetlenkedés
「Bógjakuno kagiri-o cukuszu.」 „Mindenféle
módon kegyetlenkedik.”

bógjakukóibógjakukói ◆ zsarnokoskodászsarnokoskodás
bógjakunabógjakuna ◆ zsarnokizsarnoki 「Bógjakuna csicsi」
„zsarnoki apa”

bógjobógjo ◆ hárításhárítás ◆ védelemvédelem 「Tekino bógjoga
katai.」 „Az ellenség védelme erős.” ◆ védővédő ◇

szaibábógjoszaibábógjo kibervédelemkibervédelem ◇ szeibucuteki-szeibucuteki-
bógjobógjo biológiai szabályozásbiológiai szabályozás
bógjodekinaibógjodekinai ◆ védhetetlenvédhetetlen 「Bógjodekinai
tokutendatta.」 „Védhetetlen gól volt.”

bógjoheikibógjoheiki ◆ védelmi fegyvervédelmi fegyver
bógjosiszutemubógjosiszutemu ◆ védelmi rendszervédelmi rendszer
bógjoszenbógjoszen ◆ védelmi vonalvédelmi vonal
bógjoszenbógjoszen ◆ védelmi harcvédelmi harc
bógjoszurubógjoszuru ◆ háríthárít 「Górukípá-va bóru-o bóg-
josita.」 „A kapus hárította a lövést.” ◆ védvéd
「Górukípá-va bóru-o bógjoszuru jakuvari-o ni-
natteiru.」 „A kapus feladata az, hogy védjen.”

bogobogo ◆ alapnyelvalapnyelv ◆ anyanyelvanyanyelv ◆ ősnyelvősnyelv
bógobógo ◆ védelemvédelem
bógofukubógofuku ◆ védőöltözetvédőöltözet ◆ védőruházatvédőruházat
bógojógubógojógu ◆ védőfelszerelésvédőfelszerelés
bógokikanbógokikan ◆ védőszervvédőszerv
bógomaszukubógomaszuku ◆ védőmaszkvédőmaszk
bogovasabogovasa ◆ anyanyelvi beszélőanyanyelvi beszélő
bógubógu ◆ védőeszközvédőeszköz ◆ védőfelszerelésvédőfelszerelés
「Bógu-o cukete kendóno rensúga hadzsimatta.」
„Magukra öltötték a védőfelszerelést, és elkezdték
a kendógyakorlatot.”

bóguibógui ◆ cölöpcölöp 「Cucsini bógui-o ucsi konda.」
„Cölöpöket vertem a földbe.”

bógumibógumi ◆ gyaloghintógyaloghintó hordozóihordozói ◆ hasáble-hasáble-
vonatvonat
bógurafubógurafu ◆ oszlopgrafikonoszlopgrafikon
bóhacubóhacu ◆ véletlen lövésvéletlen lövés
bóhacuszurubóhacuszuru ◆ eldördüleldördül 「Dzsúga bóhacus-
ita.」 „Eldördült a fegyver.” ◆ elsülelsül 「Otosita
kendzsúga bóhacusita.」 „A leesett pisztoly el-
sült.” ◆ elszabadulelszabadul 「Kareno ikariga bóhacusi-
ta.」 „Elszabadultak az indulatai.”

bohanbohan ◆ anyajegyanyajegy
bóhanbóhan ◆ betörésvédelembetörésvédelem ◆ bűnelhárításbűnelhárítás ◆

bűnmegelőzésbűnmegelőzés 「Bóhannotamekamera-o szecs-
csisimasita.」 „A bűnmegelőzés érdekében kame-
rát szerelt fel.” ◆ bűnvédelembűnvédelem
bóhankabóhanka ◆ bűnvédelmi osztálybűnvédelmi osztály
bóhankamerabóhankamera ◆ biztonságibiztonsági kamerakamera 「Han-
nin-va bóhankamerani ucutteita.」 „A tettes lát-
szott a biztonsági kamera felvételén.” ◆ megfi-megfi-
gyelőgyelő kamerakamera 「Han-nin-va bóhankamerani
ucutteita.」 „A megfigyelő kamera felvételén lát-
szott a tettes.” ◆ térfigyelő kameratérfigyelő kamera
bóhankamera-obóhankamera-o szecscsiszuruszecscsiszuru ◆ bekame-bekame-
rázráz 「Keiszacu-va hirobani bóhankamera-o
szecscsisita.」 „A rendőrség bekamerázta a teret.”

bóhan-nobóhan-no ◆ betörésgátlóbetörésgátló ◆ bűnvédelmibűnvédelmi
bóhanszóbibóhanszóbi ◆ önvédelmi felszerelésönvédelmi felszerelés
bóhantagubóhantagu ◆ lopásgátlólopásgátló
bóhateibóhatei ◆ hullámtörő gáthullámtörő gát
bóhekibóheki ◆ védőbástyavédőbástya 「Heivano bóheki」
„béke védőbástyája” ◆ védőfalvédőfal ◆ védővonalvédővonal
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「Kanszenno nidzsúno bóheki-o kizuku.」 „Ket-
tős védővonalat épít a fertőzéssel szemben.”

bohemianbohemian ◆ bohémbohém ◆ cigánycigány
bohibohi ◆ sírkősírkő 「Ojano hakani bohi-o tateta.」
„Sírkövet tetettünk a szüleim sírjára.”

bohimeibohimei ◆ sírfeliratsírfelirat
bohjóbohjó ◆ fejfafejfa ◆ kopjafakopjafa
bóibói ◆ boyboy ◆ felszolgálófelszolgáló ◆ fiúfiú ◆ kifutófiúkifutófiú ◆

londinerlondiner ◆ pincérpincér ◇ erebétá-bóierebétá-bói liftesfiúliftesfiú ◇

modan-bóimodan-bói modern fiúmodern fiú
bóibói ◆ dühöngésdühöngés ◆ tombolástombolás ◇ bói-obói-o furuufuruu
tomboltombol 「Arasi-va bói-o furutta.」 „A vihar tom-
bolt.” ◇ bói-obói-o furuufuruu dühöngdühöng 「Otoko-va bói-o
furutta.」 „A férfi dühöngött.”

bóicsóbóicsó ◆ főpincérfőpincér ◆ főportásfőportás
bóifurendobóifurendo ◆ barátbarát 「Bóifurendo-va iru?」
„Van barátod?” ◆ szeretőszerető
boikottoboikotto ◆ bojkottbojkott
boikottoszuruboikottoszuru ◆ bojkottálbojkottál 「Orinpikku-e no
szanka-o boikottosita.」 „Bojkottálták az olimpi-
át.”

bói-mícu-gárubói-mícu-gáru ◆ tipikus románctipikus románc
boinboin ◆ magánhangzómagánhangzó 「Bointo siin」 „magán-
hangzó és mássalhangzó” ◇ ensinboinensinboin ajakke-ajakke-
rekítésesrekítéses magánhangzómagánhangzó ◇ kózecuboinkózecuboin há-há-
tultul képzettképzett magánhangzómagánhangzó ◇ kóboinkóboin mélymély
hangrendűhangrendű magánhangzómagánhangzó ◇ szandzsúboinszandzsúboin
hármashangzóhármashangzó ◇ szemaboinszemaboin zártzárt magán-magán-
hangzóhangzó ◇ zenzecuboinzenzecuboin elölelöl képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó ◇ zenboinzenboin magasmagas hangrendűhangrendű magán-magán-
hangzóhangzó ◇ tanbointanboin egyeshangzóegyeshangzó ◇ tanbointanboin
monoftongusmonoftongus ◇ tanbointanboin rövidrövid magánhangzómagánhangzó
◇ csúzecuboincsúzecuboin középenközépen képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó ◇ csóboincsóboin hosszúhosszú magánhangzómagánhangzó ◇

nidzsúboinnidzsúboin kettőskettős magánhangzómagánhangzó ◇ nidzsú-nidzsú-
boinboin diftongusdiftongus ◇ hanszemaboinhanszemaboin féligfélig zártzárt
magánhangzómagánhangzó ◇ hanhiroboinhanhiroboin féligfélig nyíltnyílt ma-ma-
gánhangzógánhangzó ◇ hanboinhanboin félhangzófélhangzó ◇ hanboinhanboin
félmagánhangzófélmagánhangzó ◇ hiensinboinhiensinboin ajakrésesajakréses
magánhangzómagánhangzó ◇ biboinbiboin nazálisnazális magánhang-magánhang-
zózó ◇ hiroboinhiroboin nyílt magánhangzónyílt magánhangzó
boinboin ◆ hüvelykujj-lenyomathüvelykujj-lenyomat 「Inkan-o vaszu-
retanode boin-o osita.」 „Otthon felejtettem a pe-
csétnyomómat, ezért hüvelykujj-lenyomatot ad-
tam.”

bóinbóin ◆ mértéktelen ivásmértéktelen ivás ◆ vedelésvedelés

bóinbósokubóinbósoku ◆ dorbézolásdorbézolás ◆ evészet-evészet-
ivászativászat
bóinbósoku-obóinbósoku-o szuruszuru ◆ dorbézoldorbézol
「Mikkakanbóinbósoku-o si cuzuketa.」 „Három
napig dorbézolt.”

boincsóvaboincsóva ◆ hangrendhangrend ◆ illeszkedésilleszkedés
bóingubóingu ◆ BoeingBoeing
bóinkabóinka ◆ nagyivónagyivó
boinszankakkeiboinszankakkei ◆ magánhangzómagánhangzó háromszögháromszög

bóinszupondzsibóinszupondzsi ◆ hangszigetelő szivacshangszigetelő szivacs
bóinszurubóinszuru ◆ vedelvedel
bói-obói-o furuufuruu ◆ dühöngdühöng 「Otoko-va bói-o furut-
ta.」 „A férfi dühöngött.” ◆ tomboltombol 「Arasi-va
bói-o furutta.」 „A vihar tombolt.”

boiráboirá ◆ bojlerbojler ◆ kazánkazán ◇ kondensingu-boirákondensingu-boirá
kondenzációs kazánkondenzációs kazán
boirádóboirádó ◆ kazántestkazántest
boirágakariboirágakari ◆ kazánfűtőkazánfűtő
boiráhauszuboiráhauszu ◆ kazánházkazánház
boirákanboirákan ◆ kazáncsőkazáncső
boirámanboiráman ◆ kazánfűtőkazánfűtő
boirásikinoboirásikino ◆ kazánoskazános
boirászuiboirászui ◆ kazánvízkazánvíz
boiruboiru ◆ főzésfőzés 「Szakananoboiru」 „főtt hal”

boirudohamuboirudohamu ◆ főtt sonkafőtt sonka
boiruszuruboiruszuru ◆ főzfőz 「Boirusitaszószédzsi」 „főtt
virsli”

bóissunabóissuna ◆ kisfiúskisfiús
bóissu-rukkubóissu-rukku ◆ kisfiús arckisfiús arc
bói-szopuranobói-szopurano ◆ fiúszopránfiúszoprán
boiszuboiszu ◆ hanghang ◇ haszukí-boiszuhaszukí-boiszu fátyolosfátyolos
hanghang
bói-szukautobói-szukauto ◆ cserkészcserkész ◆ cserkészfiúcserkészfiú ◆

cserkészszövetségcserkészszövetség 「Bóiszukautoni njúdan-
sita.」 „Belépett a cserkészszövetségbe.”

boiszu-méruboiszu-méru ◆ hangpostahangposta
boiszuóbáboiszuóbá ◆ alámondásalámondás ◆ hangalámondáshangalámondás
「Eiga-va boiszuóbáde fuki kaerareta.」 „A film
hangalámondással volt szinkronizálva.” ◆ hang-hang-
bemondásbemondás
boiszu-rekódáboiszu-rekódá ◆ diktafondiktafon
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boiszutoréninguboiszutoréningu ◆ hangképző gyakorlathangképző gyakorlat
boiusinofucsiboiusinofucsi ◆ kalapkarimakalapkarima
bojaboja ◆ kisebbkisebb tűztűz 「Kódzsódeboja-o dasita.」
„Kisebb tűz ütött ki a gyárban.”

bójabója ◆ fiúcskafiúcska ◆ öcsiöcsi 「Bója, kocscsinibóru-
o kette!」 „Öcsi, rúgd ide a labdát!” ◆ öcskösöcskös ◆

srácsrác
bojabojaszurubojabojaszuru ◆ mélázikmélázik 「Bojabojasinaide,
hajaku hatarakinaszai!」 „Ne mélázz! Gyerünk
dolgozni!” ◆ totojáziktotojázik 「Bojabojasiteiteii
sóhin-va uri kiretesimatta.」 „Túl sokat totojáz-
tunk, és a jó árukat már elkapkodták.”

bojakaszubojakaszu ◆ homályosíthomályosít
bojakerubojakeru ◆ elhalványodikelhalványodik 「Bojaketa iro」
„elhalványodott szín” ◆ elhomályosodikelhomályosodik 「Ki-
okugabojaketekita.」 „Elhomályosodott a memó-
riám.” ◆ elhomályosulelhomályosul 「Taiga omotakute isiki-
va dzsodzsonibojakete iku.」 „Nehéz a testem, és
lassan elhomályosul a tudatom.” ◆ elmosódikelmosódik
「Taidzsino csóonpagazóno rinkaku-va bojakete-
ita.」 „Az ultrahangképen a magzat körvonalai el-
mosódottak voltak.” ◇ bojaketebojakete homályosanhomályosan
「Kiride tói jama-va bojakete mieru.」 „A távoli
hegy homályosan látszik a ködben.”

bojaketabojaketa ◆ homályoshomályos 「Bojaketa sasindesi-
ta.」 „A fénykép homályos volt.”

bojaketebojakete ◆ homályosanhomályosan 「Kiride tói jama-va
bojakete mieru.」 „A távoli hegy homályosan lát-
szik a ködben.”

bojakubojaku ◆ morgolódikmorgolódik ◆ nyafognyafog 「Okane-va
tarinaitoicumobojaiteiru.」 „Mindig nyafog, hogy
nem elég a pénze.” ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Nedanga
takaitobojaita.」 „A magas árra panaszkodott.” ◆

sápítoziksápítozik ◆ sopánkodiksopánkodik 「Futotteirutobojaite-
iruga, nanno taiszakumotoranai.」 „Sopánkodik,
hogy kövér, de nem tesz ellene semmit.”

bojaszavagibojaszavagi ◆ tűz miatti riadalomtűz miatti riadalom
bojattobojatto ◆ elmosódottanelmosódottan 「Rentogen sasin-va
bojatto mieta.」 „A röntgenkép elmosódottan lát-
szott.” ◆ halványanhalványan ◆ révetegenrévetegen 「Bojattos-
inaide maemuite aruite!」 „Nézz előre, ne sétálj
olyan révetegen!”

bójóbójó ◆ békességbékesség ◆ határtalansághatártalanság ◆ végte-végte-
lenséglenség ◇ bójótarubójótaru végtelenvégtelen 「Bójótaru una-
bara」 „végtelen tenger” ◇ bójótositabójótosita békésbékés
「Bójótosita szeikaku」 „békés természet” ◇ bó-bó-

jótositajótosita nyugodtnyugodt 「Bójótosita manazasi」
„nyugodt tekintet”

bójomibójomi ◆ egyhangúegyhangú felolvasásfelolvasás ◆ gépiesgépies ol-ol-
vasásvasás 「Sicumonnaijóto kankeinai kotae-o bó-
jomisita.」 „Gépiesen felolvasta választ, ami még
csak nem is kapcsolódott kérdéshez.” ◆ kanbunkanbun
kínai olvasásakínai olvasása
bójótarubójótaru ◆ végtelenvégtelen 「Bójótaru unabara」
„végtelen tenger”

bójótositabójótosita ◆ békésbékés 「Bójótosita szeikaku」
„békés természet” ◆ nyugodtnyugodt 「Bójótosita man-
azasi」 „nyugodt tekintet”

bójúbójú ◆ elhunyt barátelhunyt barát
bokaboka ◆ könyv szerinti értékkönyv szerinti érték
bókabóka ◆ tűzvédelemtűzvédelem
bókabizaibókabizai ◆ penészgátló szerpenészgátló szer
bókadobókado ◆ tűzgátló ajtótűzgátló ajtó
bókaensúbókaensú ◆ tűzvédelmi gyakorlattűzvédelmi gyakorlat
bókahekibókaheki ◆ tűzfaltűzfal
bókajószuibókajószui ◆ tűzoltásra használt víztűzoltásra használt víz
bókakakószurubókakakószuru ◆ tűzállóvá tesztűzállóvá tesz
bókakakuhekibókakakuheki ◆ tűzgáttűzgát ◆ tűzgátlótűzgátló falfal ◆

tűzszakaszokat elválasztó faltűzszakaszokat elválasztó fal
bókakencsikubókakencsiku ◆ tűzbiztos építéstűzbiztos építés
bókakunrenbókakunren ◆ tűzvédelmi gyakorlattűzvédelmi gyakorlat
bokanbokan ◆ anyahajóanyahajó ◇ kókúbokankókúbokan repülőgép-repülőgép-
anyahajóanyahajó ◇ szenszuibokanszenszuibokan
tengeralattjáró-hordozótengeralattjáró-hordozó
bokánbokán ◆ durrdurr
bókanbókan ◆ bámészkodásbámészkodás ◆ tétlenül nézéstétlenül nézés
bókanbókan ◆ hideghideg ellenielleni védekezésvédekezés ◇

bókantaiszaku-obókantaiszaku-o szuruszuru hideghideg ellenielleni véde-véde-
kezikkezik 「Szuidómétá-o dan-necuzaide óu
bókantaiszaku-o sita.」 „A vízórára hőszigetelést
téve védekeztem a hideg ellen.”

bókanbókan ◆ útonállóútonálló 「Haigokara bókanni oszo-
vareta.」 „Hátulról rám támadt egy útonálló.”

bókanfukubókanfuku ◆ meleg védőruházatmeleg védőruházat
bókangubókangu ◆ hideg elleni védőfelszereléshideg elleni védőfelszerelés
bókangucubókangucu ◆ szőrmecsizmaszőrmecsizma
bókansabókansa ◆ bámészkodóbámészkodó ◆ megfigyelőmegfigyelő
「Kare-va tadano bókansade monogotono
nagare-o kaerukoto-va dekinakatta.」 „Ő csak
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megfigyelő volt, nem tudott beleavatkozni az ese-
ményekbe.”

bókanszurubókanszuru ◆ bámészkodikbámészkodik 「Dzsikono
genba-o bókansita.」 „A baleset helyszínén bá-
mészkodtam.” ◆ csakcsak néznéz 「Micside naguri ai-
o bókansita.」 „Csak nézte az utcai verekedést.”
◆ tétlenültétlenül néznéz 「Sin-júno kjúcsi-o
bókanszuruvakeni-va ikanai.」 „Nem nézhetem
tétlenül, hogy a legjobb barátom bajban van.”

bókantaiszaku-obókantaiszaku-o szuruszuru ◆ hideghideg ellenielleni vé-vé-
dekezikdekezik 「Szuidómétá-o dan-necuzaide óu
bókantaiszaku-o sita.」 „A vízórára hőszigetelést
téve védekeztem a hideg ellen.”

bókaparédobókaparédo ◆ tűzoltóparádétűzoltóparádé
bókariszutobókariszuto ◆ énekesénekes
bókarubókaru ◆ énekléséneklés ◆ vokálvokál ◇ rído-bókarurído-bókaru fő-fő-
énekesénekes ◇ rído-bókarurído-bókaru vezető énekesvezető énekes
bókaru-foabókaru-foa ◆ vokális kvartettvokális kvartett
bókaru-gurúpubókaru-gurúpu ◆ énekegyüttesénekegyüttes
bókaru-mjúdzsikkubókaru-mjúdzsikku ◆ vokális zenevokális zene
bókaru-szorobókaru-szoro ◆ vokális szólóvokális szóló
bókaru-szukoabókaru-szukoa ◆ énekpartitúraénekpartitúra ◆ vokálisvokális
partitúrapartitúra
bókasattábókasattá ◆ tűzgátlótűzgátló redőnyredőny ◆ tűzgátlótűzgátló
vasfüggönyvasfüggöny
bokasibokasi ◆ elhomályosításelhomályosítás ◆ kitakaráskitakarás
「Eiga-va bokasinotame, geidzsucutekina kacsi-o
usinatteita.」 „A kitakarások miatt elvesztette a
művészeti értékét a film.”

bokasi-obokasi-o ireruireru ◆ kitakarkitakar 「Eigade csibunibo-
kasiga haitteita.」 „A filmen kitakarták az intim
részeket.”

bókasúkanbókasúkan ◆ tűzvédelmi héttűzvédelmi hét
bókaszecubibókaszecubi ◆ tűzoltórendszertűzoltórendszer
bókaszócsibókaszócsi ◆ tűzvédelmi berendezéstűzvédelmi berendezés
bokaszubokaszu ◆ árnyalárnyal 「Iro-o bokaszu.」 „Színt ár-
nyal.” ◆ elhomályosítelhomályosít 「Gazó-o bokaszu.」 „El-
homályosítja a képet.” ◆ homályosíthomályosít 「Motono
imi-o bokaszu.」 „Homályosítja az eredeti jelen-
tést.”

bókataiszakubókataiszaku ◆ tűzvédelmi intézkedéstűzvédelmi intézkedés
bókatobirabókatobira ◆ tűzgátló ajtótűzgátló ajtó
bókatorjóbókatorjó ◆ tűzálló festéktűzálló festék

bokeboke ◆ hülyehülye ◆ hülyehülye emberember szerepeszerepe 「Bo-
keto cukkomi」 „hülye és komoly ember szerepe”
◆ szellemiszellemi tompulástompulás 「Boke bósinotameni
gengo-o benkjósiteiru.」 „A szellemi tompulás el-
len nyelveket kezdtem tanulni.” ◆ szenilitásszenilitás
「Bokega hadzsimatta.」 „Kezdtem szenilis len-
ni.” ◇ dzsiszabokedzsiszaboke időátállásiidőátállási problémaprobléma
「Dzsósi-va ih-kagecuni icsidosuccsóde hikókini
noruga icsidomo dzsiszabokeninattakotoganai.」
„A főnököm havonta repül üzleti útra, de soha
sincs időátállási problémája.” ◇ ten-nenboketen-nenboke
születettszületett bolondbolond ◇ heivabokeszuruheivabokeszuru hozzá-hozzá-
szokikszokik aa békéhezbékéhez 「Vaga kunino kokumin-va
heivabokesiteiru.」 „Országunk polgárai a hozzá-
szoktak a békéhez.” ◇ boke-oboke-o kamaszukamaszu osto-osto-
baságot mondbaságot mond
bokeboke ◆ japán birsjapán birs
bokebósinotamebokebósinotame ◆ elbutuláselbutulás ellenellen 「Boke
bósinotame gaikokugo-o benkjósiteiru.」 „Elbu-
tulás ellen idegen nyelvet tanulok.”

bokecubokecu ◆ sírgödörsírgödör
bokecu-obokecu-o horuhoru ◆ sajátsaját sírjátsírját ássaássa
「Jokeinakoto-o itte bokecu-o hottesimatta.」 „A
felesleges beszéddel a saját sírgödrét ásta.”

bokefúdzsibokefúdzsi ◆ szenilitásszenilitás kordábankordában tartásatartása
「Boke fúdzsino kuszuri」 „szenilitást kordában
tartó gyógyszer”

bokeibokei ◆ anyaianyai ágág 「Vatasino bokeini-va sokun-
inga ói.」 „Anyai ágon sok kézműves rokonom
van.”

bókeibókei ◆ elhunyt bátyaelhunyt bátya
bókeibókei ◆ oldalágoldalág
bókeigaisabókeigaisa ◆ társvállalattársvállalat
bókeihizokubókeihizoku ◆ oldalágioldalági leszármazottleszármazott ◆ ol-ol-
dalági rokondalági rokon
bokeikazokubokeikazoku ◆ anyajogi családanyajogi család
bókeikecuzokubókeikecuzoku ◆ oldalági vérrokonoldalági vérrokon
bokeisakaibokeisakai ◆ anyajogi társadalomanyajogi társadalom
bókeisinzokubókeisinzoku ◆ oldalágioldalági rokonrokon ◆ oldalágioldalági
rokonságrokonság
bokeiszeibokeiszei ◆ anyajogúságanyajogúság ◆ matriarchátusmatriarchátus
「Bokeiszeito fukeiszei」 „matriarchátus és patri-
archátus”

bokenboken ◆ anyai joganyai jog
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bókenbóken ◆ kalandkaland 「Bókenga szukidakaraafurika-
ni itta.」 „Azért utaztam Afrikába, mert szeretem
a kalandokat.” ◆ merészmerész vállalkozásvállalkozás 「Ano ja-
mani noboruno-va bókendesita.」 „Merész vállal-
kozás volt felmászni arra hegyre.” ◆ vállalkozásvállalkozás

bóken-eigabóken-eiga ◆ kalandfilmkalandfilm
bókenkabókenka ◆ kalandorkalandor 「Bókenkatacsi-va szeka-
ino itaru tokoromade tabi-o sita.」 „A kalandorok
bejárták az egész világot.” ◆ merészmerész vállalkozóvállalkozó
「Kaszeirjokóni nan-ninkano bókenkaga sigansi-
ta.」 „Merész vállalkozók jelentkeztek a Mars-
utazásra.” ◆ szerencsevadászszerencsevadász
bókenmonogataribókenmonogatari ◆ kalandtörténetkalandtörténet
bóken-nobóken-no ◆ kalandoskalandos 「Fucúno rjokó-va bó-
kenno tabini kavattesimatta.」 „Az egyszerű uta-
zás kalandos úttá változott.”

bókenrjokóbókenrjokó ◆ kalandturizmuskalandturizmus
bókenrjokósabókenrjokósa ◆ kalandturistakalandturista
bókensinbókensin ◆ kalandszellemkalandszellem
bókensószecubókensószecu ◆ kalandregénykalandregény
bókenszurubókenszuru ◆ belevágbelevág 「Inakano szeikacu-o
bókensitemita.」 „Belevágtam a vidéki életbe.” ◆

kalandrakalandra vállalkozikvállalkozik 「Dzsanguru-o bókensi-
ta.」 „Kalandra vállalkozott a dzsungelben.” ◆

nekivágnekivág 「Szekaiissú-o bókensita.」 „Nekivá-
gott egy Föld körüli útnak.” ◆ vállalkozikvállalkozik
「Afurika rjokóde bókenszuru.」 „Afrikai útra
vállalkozik.”

bókentekinabókentekina ◆ kalandoskalandos 「Bókentekina tabi」
„kalandos út” ◆ kockázatoskockázatos 「Bókentekina ko-
koromi」 „kockázatos kísérlet”

bókenzukibókenzuki ◆ kalandvágykalandvágy
boke-o kamaszuboke-o kamaszu ◆ ostobaságot mondostobaságot mond
bokeródzsinbokeródzsin ◆ szenilis öregemberszenilis öregember
bokerubokeru ◆ elhalványodikelhalványodik 「Penkino iro-va bo-
keteita.」 „A festék színe elhalványodott.” ◆ el-el-
mosódikmosódik 「Gazógaboketeiru.」 „Elmosódott a
kép.” ◆ homályoshomályos 「Sasin-va boketeiru.」 „Ho-
mályos a fénykép.” ◆ tompultompul 「Sikaigakanaribo-
ketesimatta.」 „A látásom sokat tompult.”

bokerubokeru ◆ eltompuleltompul 「Szaikinszukosi boketeki-
ta.」 „Kissé eltompultam az utóbbi időben.” ◆

szellemilegszellemileg leépülleépül 「Ródzsin-va boketeitta.」
„Az öregember szellemileg lassan leépült.” ◆ sze-sze-

nilisnilis 「Ano ródzsin-va kekkóboketeiru.」 „Mi-
lyen szenilis az az öregember!”

boketeinaiboketeinai ◆ topontopon vanvan 「Mó kóreidakedo-
mada boketeinai.」 „Már öreg, de még topon
van.”

boketeiruboketeiru ◆ elmosódottelmosódott 「Kono sasin-va bo-
keteiru.」 „Ez a fénykép elmosódott.”

bokettoboketto ◆ bambánbambán
bokettoszurubokettoszuru ◆ bambulbambul
bokiboki ◆ könyveléskönyvelés 「Boki-o benkjósiteiru.」
„Könyvelést tanul.” ◇ tansikibokitansikiboki egyszerűegyszerű
könyveléskönyvelés ◇ fukusikibokifukusikiboki kettőskettős könyve-könyve-
léslés
bokigakaribokigakari ◆ könyvelőkönyvelő
bokiinbokiin ◆ javítóbélyegzőjavítóbélyegző ◆ javítópecsétjavítópecsét
bokinbokin ◆ adománygyűjtésadománygyűjtés ◆ pénzgyűjtéspénzgyűjtés ◇

gaitóbokingaitóbokin utcaiutcai pénzgyűjtéspénzgyűjtés ◇ kjódóbo-kjódóbo-
kinkin közösségi gyűjtésközösségi gyűjtés
bokinbakobokinbako ◆ pénzgyűjtő dobozpénzgyűjtő doboz ◆ perselypersely
bokinkacudóbokinkacudó ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ pénzgyűjtéspénzgyűjtés
bokinszurubokinszuru ◆ pénztpénzt gyűjtgyűjt 「Mazusii kodomo-
tacsinotameni bokinsiteiru.」 „Pénzt gyűjt a sze-
gény gyerekek részére.”

bokin-undóbokin-undó ◆ pénzgyűjtő kampánypénzgyűjtő kampány
boki-o cukeruboki-o cukeru ◆ könyvelkönyvel
bókirebókire ◆ botbot 「Bókire-o cuenisite jama-o no-
botta.」 „Egy botra támaszkodva kaptattam fel a
hegyre.” ◆ letörtletört faágfaág 「Taifúga szatte, micsi-
va bókiredeippaidatta.」 „A tájfun után az út tele
volt letört faágakkal.”

bókiszaitobókiszaito ◆ bauxitbauxit
bokjaburaríbokjaburarí ◆ szókincsszókincs 「Bokjaburaríno hó-
funa szakkadeszu.」 „Gazdag szókincsű író.”

bokjahinbokjahin ◆ szűkszűk szókincsszókincs 「Kodomotacsino-
bokja hinga sinkokukasita.」 „A gyerekeknek be-
szűkült a szókincsük.”

bókjakubókjaku ◆ elfelejtéselfelejtés ◆ feledékenységfeledékenység ◆

felejtésfelejtés
bókjakuszarerubókjakuszareru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Ka-
reno namae-va mattaku bókjakuszareta.」 „A ne-
ve teljesen feledésbe merült.”

bókjakuszurubókjakuszuru ◆ elfelejtelfelejt ◇ zengo-ozengo-o bókja-bókja-
kuszurukuszuru emlékezetkieséseemlékezetkiesése vanvan 「Nomi-
szugite zengo-o bókjakusita.」 „Sokat ivott, és

AdysAdys bóken bóken – bókjakuszuru bókjakuszuru 211211



emlékezetkiesése volt.” ◇ bókjakuszarerubókjakuszareru fe-fe-
ledésbeledésbe merülmerül 「Kareno namae-va mattaku
bókjakuszareta.」 „A neve teljesen feledésbe me-
rült.”

bókjobókjo ◆ erőszakerőszak 「Bókjoni deta.」 „Erőszak-
hoz folyamodott.” ◆ őrült cselekedetőrült cselekedet
bókjóbókjó ◆ honvágyhonvágy 「Bókjóno nen-o okoszu.」
„Honvágya van.”

bókjónonenbókjónonen ◆ honvágyhonvágy
bokkabokka ◆ pásztorénekpásztorének ◆ pásztorkölteménypásztorköltemény
bokkakubokkaku ◆ kalligráfiávalkalligráfiával foglalkozófoglalkozó mű-mű-
vészvész ◆ tusfestőtusfestő művészművész ◇ sidzsinbokkakusidzsinbokkaku
költőkköltők ésés művészekművészek ◇ bundzsinbokkakubundzsinbokkaku
írók és művészekírók és művészek
bokkenbokken ◆ fakardfakard
bokkibokki ◆ erekcióerekció ◆ merevedésmerevedés ◇ dzsizoku-dzsizoku-
bokkibokki folyamatosfolyamatos merevedésmerevedés ◇ dzsizoku-dzsizoku-
bokkibokki priapizmuspriapizmus
bokkifuzenbokkifuzen ◆ erekciós problémaerekciós probléma
bokkiszaszerubokkiszaszeru ◆ felállítfelállít
bokkiszurubokkiszuru ◆ erekciója vanerekciója van
bokkjakubokkjaku ◆ felülemelkedésfelülemelkedés ◆ megfeledke-megfeledke-
zészés
bokkjakuszurubokkjakuszuru ◆ felülemelkedikfelülemelkedik 「Dzsiko-o
bokkjakuszuru.」 „Felülemelkedik saját magán.”
◆ megfeledkezikmegfeledkezik 「Koszei-o bokkjakuszuru.」
„Megfeledkezik az egyediségéről.”

bokkóbokkó ◆ hirtelen felemelkedéshirtelen felemelkedés
bokkonbokkon ◆ ecsetvonásecsetvonás
bokkonrinribokkonrinri ◆ energikus ecsetvonásokenergikus ecsetvonások
bokkósóbokkósó ◆ kapcsolat hiányakapcsolat hiánya
bokkósónabokkósóna ◆ elhatárolódottelhatárolódott 「Jono nakato
bokkósóna szeikacu」 „világtól elhatárolódott
élet”

bokkósóninarubokkósóninaru ◆ megszakadmegszakad aa kapcsolatkapcsolat
「Szeidzsika-va kokuminto bokkósóninatta.」 „A
politikusoknak megszakadt a kapcsolatuk a nép-
pel.”

bokkószurubokkószuru ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Sinszeirjokuga
bokkósita.」 „Új hatalom emelkedett fel.”

bokkuszubokkuszu ◆ dobozdoboz ◆ fülkefülke ◆ páholypáholy
「Operanobokkuszusíto-o jojakusita.」 „Foglal-
tam egy helyet az opera páholyában.” ◇

ókeszutora-bokkuszuókeszutora-bokkuszu zenekarizenekari árokárok ◇

szaundo-bokkuszuszaundo-bokkuszu hangdobozhangdoboz ◇ szaundo-szaundo-
bokkuszubokkuszu rezonátorrezonátor dobozdoboz ◇ szaundo-szaundo-
bokkuszubokkuszu rezonanciadobozrezonanciadoboz ◇ sírudo-sírudo-
bokkuszubokkuszu árnyékoltárnyékolt dobozdoboz ◇ súnóbokkuszusúnóbokkuszu
tárolódoboztárolódoboz ◇ takuhaibokkuszutakuhaibokkuszu postaládapostaláda
csomagoknakcsomagoknak 「Csúmonsita sóhin-va manson-
no takuhaibokkuszuni todoita.」 „A megrendelt
áru a társasház csomagoknak fenntartott postalá-
dájába érkezett.” ◇ csekku-bokkuszucsekku-bokkuszu jelölő-jelölő-
négyzetnégyzet ◇ denvabokkuszudenvabokkuszu telefonfülketelefonfülke ◇

méru-bokkuszuméru-bokkuszu postaládapostaláda ◇ roijarubokku-roijarubokku-
szuszu díszpáholydíszpáholy
bokkuszu-sítobokkuszu-síto ◆ páholyüléspáholyülés
bokóbokó ◆ almaalma matermater ◆ iskolaiskola 「Vatasino bokó-
va sutoniarimaszu.」 „Fővárosi iskolában tanul-
tam.”

bokóbokó ◆ anyakikötőanyakikötő ◆ hazai kikötőhazai kikötő
bókóbókó ◆ erőszakerőszak 「Bókó-o kuvaeta.」 „Erősza-
kot alkalmazott.” ◆ garázdasággarázdaság ◇ súdanbókósúdanbókó
csoportoscsoportos támadástámadás ◇ súdanbókósúdanbókó csopor-csopor-
tostos erőszakerőszak ◇ súdanbókósúdanbókó csoportoscsoportos neminemi
erőszakerőszak ◇ fudzsobókófudzsobókó nemi erőszaknemi erőszak
bókóbókó ◆ hólyaghólyag 「Takuszanbíru-o nondanode,
bókóga harecusiszó.」 „Sok sört ittam, majd szét-
reped a hólyagom.” ◆ húgyhólyaghúgyhólyag
「Bókógapanpan-ninatta.」 „Tele lett a húgyhó-
lyagom.”

bokobokotatakubokobokotataku ◆ elkalapálelkalapál 「Dorobó-o
bokoboko tataita.」 „Elkalapáltam a tolvajt.”

bokobokotóto-obokobokotóto-o taterutateru ◆ bugyogbugyog 「Ojuga-
bokobokoto oto-o tateta.」 „A forró víz bugyo-
gott.”

bókóenbókóen ◆ húgyhólyaggyulladáshúgyhólyaggyulladás
bokoh-bokoh- ◆ huppanáshuppanás
bókókeszszekibókókeszszeki ◆ hólyagkőhólyagkő ◆ húgykőhúgykő
bokokubokoku ◆ anyaországanyaország ◆ hazahaza 「Kore-va va-
tasino bokokudeszu.」 „Ez az én hazám.” ◆ szü-szü-
lőhazalőhaza 「Anatano bokoku-va dokodeszuka?」
„Neked hol van szülőhazád?”

bókokubókoku ◆ elpusztítottelpusztított országország ◆ elpusztultelpusztult
országország 「Bókokuno kiki」 „ország elpusztulásá-
nak veszélye” ◆ ország elpusztításaország elpusztítása
bokokugobokokugo ◆ anyanyelvanyanyelv
bokokugotositehanaszerubokokugotositehanaszeru ◆ ajkúajkú
「Rúmaniani-va hangarí go-o bokokugotosite ha-
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naszeru hitogatakuszan szundeimaszu.」 „Romá-
niában sok magyar ajkú él.”

bókokutekinabókokutekina ◆ országország pusztulásátpusztulását hozóhozó
「Bókokutekina kenpó」 „ország pusztulását ho-
zó alkotmány”

bókonbókon ◆ földhözföldhöz ragadtragadt szellemszellem ◆ halotthalott
szellemeszelleme
bókó-obókó-o kuvaerukuvaeru ◆ erőszakoterőszakot alkalmazalkalmaz 「Ot-
toga cumani bókó-o kuvaeteitakotoga akirakani-
natta.」 „Kiderült, hogy a férj erőszakot alkalma-
zott a feleségével szemben.”

bókószurubókószuru ◆ erőszakoskodikerőszakoskodik 「Csinpirani
bókószareta.」 „Egy huligán erőszakoskodott ve-
lem.”

bokottobokotto ◆ huppanvahuppanva
bokottoiubokottoiu ◆ buggyanbuggyan 「Miruku gajugabokot-
toitta.」 „A tejberizs buggyant egyet.”

bókózaibókózai ◆ garázdasággarázdaság
bokuboku ◆ énén 「Boku-va kono keikakuni hantaide-
szu.」 „Én ellenzem ezt a tervet.”

bókúbókú ◆ légvédelemlégvédelem
bokucsikubokucsiku ◆ állattenyésztésállattenyésztés ◆ pásztorko-pásztorko-
dásdás
bokucsikugjóbokucsikugjó ◆ állattenyésztésállattenyésztés
bokucsikugjósabokucsikugjósa ◆ állattenyésztőállattenyésztő ◆ pász-pász-
tortor
bokucsikukenbokucsikuken ◆ terelőkutyaterelőkutya
bokucsikuminzokubokucsikuminzoku ◆ pásztorkodó néppásztorkodó nép
bokucsiku-o szurubokucsiku-o szuru ◆ állatokat tenyésztállatokat tenyészt
bokudóbokudó ◆ pásztorfiúpásztorfiú ◆ pásztorgyerekpásztorgyerek
bokudzsóbokudzsó ◆ állatgazdaságállatgazdaság 「Bokudzsóde ha-
taraku.」 „Állatgazdaságban dolgozik.” ◆ farmfarm ◆

legelőlegelő 「Usi-o bokudzsóni hanacu.」 „Kiereszti
a teheneket a legelőre.”

bokudzsónusibokudzsónusi ◆ farmerfarmer ◆ gazdagazda
bokudzsúbokudzsú ◆ tintatinta 「Ika bokudzsú」 „tintahal
tintája” ◆ tustus 「Bokudzsúde e-o kaku.」 „Tussal
fest képet.”

bokugjúbokugjú ◆ szabadszabad szarvasmarha-szarvasmarha-
tenyésztéstenyésztés
bókúgóbókúgó ◆ bunkerbunker ◆ légópincelégópince ◆ óvóhelyóvóhely
bokujóbokujó ◆ birkatenyésztésbirkatenyésztés ◆ juhtenyész-juhtenyész-
téstés

bokujócsibokujócsi ◆ birkalegelőbirkalegelő
bokujókenbokujóken ◆ juhászkutyajuhászkutya ◆ pásztorkutyapásztorkutya
bokujósabokujósa ◆ birkatenyésztőbirkatenyésztő ◆ juhásztjuhászt
bókúkenbókúken ◆ légvédelmi övezetlégvédelmi övezet
bókúkunrenbókúkunren ◆ légvédelmi gyakorlatlégvédelmi gyakorlat
bokumecubokumecu ◆ felszámolásfelszámolás ◆ kiirtáskiirtás ◆ ki-ki-
pusztításpusztítás
bokumecuszurubokumecuszuru ◆ felszámolfelszámol 「Szekaikara
ten-nentó-o bokumecuszurukotoni szeikósita.」
„Sikerült világszerte felszámolni a fekete himlőt.”
◆ kipusztítkipusztít 「Gaicsú-o bokumecusita.」 „Ki-
pusztítottuk a károkozókat.” ◆ megszüntetmegszüntet
「Tero-o bokumecusita.」 „Megszüntettük a ter-
rorizmust.”

bókúmiszairubókúmiszairu ◆ légvédelmi rakétalégvédelmi rakéta
bókunbókun ◆ despotadespota ◆ zsarnokzsarnok
bokunendzsinbokunendzsin ◆ barátságtalanbarátságtalan emberember ◆ ko-ko-
nok embernok ember ◆ szófukar emberszófukar ember
bokurabokura ◆ mimi 「Bokura-va kjódaideszu.」 „Mi
testvérek vagyunk.”

bokusabokusa ◆ akolakol ◆ istállóistálló
bokusabokusa ◆ pásztorpásztor
bokusibokusi ◆ lelkészlelkész ◆ lelkipásztorlelkipásztor ◆ pappap ◆ re-re-
formátusformátus pappap ◆ tiszteletestiszteletes ◇ kjókubokusikjókubokusi
plébánosplébános ◇ dzsincsúbokusidzsincsúbokusi tábori lelkésztábori lelkész
bokusikanbokusikan ◆ parókiaparókia
bókúsikibecukenbókúsikibecuken ◆ légvédelmilégvédelmi azonosítóazonosító
övezetövezet
bokusinbokusin ◆ FaunusFaunus ◆ nyájaknyájak ésés pásztorokpásztorok
isteneistene ◆ PánPán ◆ SilvanusSilvanus
bokusingubokusingu ◆ bokszboksz ◆ bokszolásbokszolás ◆ ökölví-ökölví-
vásvás
bokusingu-guróbubokusingu-guróbu ◆ bokszkesztyűbokszkesztyű
bokusingunosiaibokusingunosiai ◆ bokszmeccsbokszmeccs ◆ ökölvívóökölvívó
mérkőzésmérkőzés
bokusingu-obokusingu-o szuruszuru ◆ bokszolbokszol ◆ öklöziköklözik
「Vakaikorobokusingu-o siteita.」 „Fiatalkorom-
ban öklöztem.”

bokusingu-ringubokusingu-ringu ◆ szorítószorító
bokusinguszensubokusinguszensu ◆ bokszolóbokszoló ◆ ökölvívóökölvívó
bokusiszamabokusiszama ◆ tiszteletes úrtiszteletes úr
bokuszábokuszá ◆ bokszerbokszer ◆ bokszolóbokszoló ◆ ökölvívóökölvívó
bokuszá-burífubokuszá-burífu ◆ bokszeralsóbokszeralsó
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bokuszacubokuszacu ◆ agyonütésagyonütés ◆ agyonverésagyonverés
bokuszacuszurubokuszacuszuru ◆ agyonütagyonüt 「Bóde aite-o bo-
kuszacusita.」 „Rúddal agyonütötte a másik em-
bert.” ◆ agyonveragyonver 「Szudede higaisa-o bokusza-
cusita.」 „Puszta kézzel agyonverte az áldozatát.”

bokuszekibokuszeki ◆ fa és kőfa és kő
bokuszekibokuszeki ◆ ecsetvonásecsetvonás
bokuszekikanbokuszekikan ◆ kőszívű emberkőszívű ember
bokuszóbokuszó ◆ fűfű 「Usi-va bokuszó-o tabeteiru.」
„A tehén füvet legel.” ◆ takarmánytakarmány
bokuszócsibokuszócsi ◆ legelőlegelő
bokutacsibokutacsi ◆ mimi 「Bokutacsi-va dórjódeszu.」
„Mi kollégák vagyunk.”

bokutóbokutó ◆ fakardfakard
bokutocubokutocu ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ kurtakurta őszinte-őszinte-
ségség ◆ mesterkéletlenségmesterkéletlenség ◇ gókibokutocugókibokutocu
szilárd mesterkéletlenségszilárd mesterkéletlenség
bokutocunabokutocuna ◆ egyszerűegyszerű 「Bokutocuna oto-
ko」 „egyszerű férfi” ◆ kurtánkurtán őszinteőszinte 「Bok-
utocuna kucsó」 „kurtán őszinte hangvétel” ◆

mesterkéletlenmesterkéletlen 「Bokutocuna szeikaku」
„mesterkéletlen természet”

bokuzukuribokuzukuri ◆ jobb oldali ütöget-gyökjobb oldali ütöget-gyök
bómaibómai ◆ elhunyt húgelhunyt húg
bóman-nabóman-na ◆ basáskodóbasáskodó
bómannóbómannó ◆ Bowman-tokBowman-tok
bómeibómei ◆ disszidálásdisszidálás ◆ emigrálásemigrálás ◆ számki-számki-
vetésvetés ◇ dzsisubómeidzsisubómei önkéntesönkéntes száműzetésszáműzetés

bómeisabómeisa ◆ disszidensdisszidens ◆ emigránsemigráns ◆ mene-mene-
kültkült ◆ számkivetettszámkivetett ◆ száműzöttszáműzött ◇ szei-szei-
dzsibómeisadzsibómeisa politikai menekültpolitikai menekült
bómeiszurubómeiszuru ◆ disszidáldisszidál 「Szenkjúhjakugo-
dzsúrokunennihangaríkara bómeisita.」
„1956-ban disszidált Magyarországról.” ◆ elbuj-elbuj-
dosikdosik ◆ elmenekülelmenekül azaz országbólországból 「Dzsins-
utekina dan-acunotame bómeiszurukotoninat-
ta.」 „Faji elnyomás miatt el kellett menekülnie az
országból.” ◆ emigrálemigrál 「Naiszennotame bómeis-
ita.」 „A belháború miatt emigrált.”

bonbon ◆ bonbon ◆ bonünnepbonünnep ◆ tálcatálca ◇ obonobon bon-bon-
ünnepünnep ◇ obonobon tálcatálca 「Oszara-o obonni nosze-
ta.」 „Rátettem a tányért a tálcára.” ◇ niibonniibon
elsőelső bonbon gyásznapgyásznap ◇ hacubonhacubon elsőelső bonbon

gyásznapgyásznap ◇ fukuszuibon-nikaerazufukuszuibon-nikaerazu esőeső
után köpönyegután köpönyeg
bónaszubónaszu ◆ bónuszbónusz ◆ jutalomjutalom ◆ prémiumprémium
「Kono kaisa-va teacuibónaszu-o kureru.」 „En-
nél a cégnél bőkezűen adják a prémiumot.”

bónaszu-gémubónaszu-gému ◆ jutalomjátékjutalomjáték
bónaszu-torakkubónaszu-torakku ◆ bónuszdalbónuszdal ◆ bónuszsávbónuszsáv

bonbebonbe ◆ gázpalackgázpalack ◆ palackpalack ◇ aszecsi-aszecsi-
rengaszubonberengaszubonbe dissousgáz-palackdissousgáz-palack ◇ asze-asze-
csirengaszubonbecsirengaszubonbe disszugáz-palackdisszugáz-palack ◇ ga-ga-
szubonbeszubonbe gázpalackgázpalack ◇ szanszobonbeszanszobonbe oxi-oxi-
génpalackgénpalack ◇ puropan-gaszu-bonbepuropan-gaszu-bonbe propán-propán-
gázpalackgázpalack
bonbenecurjókeibonbenecurjókei ◆ kaloriméterbombakaloriméterbomba
bonbonbonbon ◆ fiatalúrfiatalúr ◆ ficsúrficsúr
bonbonbonbon ◆ bim-bambim-bam ◆ durrogvadurrogva 「Hanabiga-
bonbon agatteita.」 „A tűzijáték durrogott.” ◆

hipp-hopphipp-hopp 「Atarasiiaidiagabonbon detekuru.」
„Hipp-hopp előpattannak az új ötletei.”

bonbonbonbon ◆ szokványosságszokványosság ◇ heiheibonbon-heiheibonbon-
nana közönségesközönséges 「Heiheibonbonna szeikacu」
„közönséges életmód” ◇ heiheibonbon-naheiheibonbon-na
szokványosszokványos 「Heiheibonbonna jóbó」 „szokvá-
nyos kinézet”

bónbónbónbón ◆ bim-bambim-bam 「Hasiradokei-va bónbónto
natteita.」 „A falióra bim-bamolt.”

bonboncukinittobóbonboncukinittobó ◆ bojtos sapkabojtos sapka
bonbondokeibonbondokei ◆ bimbamórabimbamóra
bonbontarubonbontaru ◆ szokványosszokványos 「Bonbontaru
dzsinszei-o okutta.」 „Szokványos életet élt.” ◇

heiheibonbontaruheiheibonbontaru átlagosátlagos 「Heiheibonbon-
taru ningen」 „átlagos ember”

bonboribonbori ◆ bomboribombori lámpalámpa ◆ papírlámpáspapírlámpás
「Bonborini akari-o cuketa.」 „Meggyújtottam a
papírlámpást.” ◇ tebonboritebonbori kézikézi papírlámpáspapírlámpás

boncsiboncsi ◆ medencemedence 「Hangarí-va karupáto bon-
csiniarimaszu.」 „Magyarország a Kárpát-
medencében van.” ◆ völgyteknővölgyteknő ◇ sinszoku-sinszoku-
boncsiboncsi völgykatlanvölgykatlan
bondabonda ◆ eredménytelen ütéseredménytelen ütés
bondaszurubondaszuru ◆ eredménytelenül üteredménytelenül üt
bondobondo ◆ kötéskötés ◆ kötvénykötvény ◆ ragasztóragasztó
「Arumi ban-o kjórjokunabondodecuketa.」 „Az
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alumíniumlemezt erős ragasztóval felragasztot-
tam.”

bondzsibondzsi ◆ dévanágaridévanágari írásírás ◆ szanszkritszanszkrit
írásírás ◆ szanszkrit írásjelszanszkrit írásjel
bondzsinbondzsin ◆ átlagemberátlagember ◆ egyszerűegyszerű emberember
「Bondzsintosite ikiru.」 „Egyszerű emberként
él.” ◆ hétköznapihétköznapi emberember ◆ középszerűközépszerű em-em-
berber 「Bondzsinka tenszai」 „középszerű ember
vagy zseni” ◇ hibondzsinhibondzsin különleges emberkülönleges ember
bondzsiribondzsiri ◆ püspökfalatjapüspökfalatja
bondzsuszanbondzsuszan ◆ Bondzsu-hegyBondzsu-hegy
bónecunobónecuno ◆ hővédőhővédő
bónecusítobónecusíto ◆ hővédőhővédő ponyvaponyva ◆ hővédőhővédő ta-ta-
karókaró
bónenkaibónenkai ◆ évbúcsúztatóévbúcsúztató ◆ óévbúcsúzta-óévbúcsúzta-
tótó
bongobongo ◆ szanszkrit nyelvszanszkrit nyelv
bónifurubónifuru ◆ eltékozoleltékozol 「Kjóicsinicsi-o bóni fut-
ta.」 „Eltékozoltam a mai napot.” ◆ kidobkidob azaz
ablakonablakon 「Okane-o bóni futta.」 „Kidobtam a
pénzt az ablakon.”

bóningenbóningen ◆ pálcikaemberpálcikaember
bon-jarisitabon-jarisita ◆ elmosódottelmosódott
「Kodomodzsidainicuitebon-jarisita kioku-
sikanai.」 „A gyerekkoromról csak elmosódott
emlékei vannak.” ◆ halványhalvány 「Szekijuranpu-va
bon-jarisita hikari-o hanatta.」 „A petróleumlám-
pa halványan világított.” ◆ lagymataglagymatag ◆ mélaméla ◆

révetegréveteg 「Jopparai-va bon-jarisita mecukidat-
ta.」 „A részeg réveteg tekintettel nézett.”

bon-jarisitebon-jarisite ◆ bambánbambán 「Bon-jarisite madono
szoto-o miteita.」 „Bambán bámultam ki az abla-
kon.”

bon-jariszurubon-jariszuru ◆ álmatagálmatag 「Aszakóhí-o noma-
naito, icsinicsidzsúbon-jarisiteru.」 „Ha nem
iszom kávét, egész nap álmatag vagyok.” ◆ bá-bá-
mészmész 「Bon-jarisita kao」 „bámész tekintet” ◆

kábultkábult 「Atamagabon-jarisiteiru.」 „Kábult va-
gyok.” ◆ másholmáshol járjár azaz eszeesze 「Gomen-naszai,
bon-jarisite macsigaimasita.」 „Bocsánat elté-
vesztettem! Máshol járt az eszem.” ◆ mélázikmélázik
「Bon-jariszuruna.」 „Ne mélázz!” ◆ révültrévült
「Bon-jarisita kao」 „révült tekintet” ◆ tétlen-tétlen-
kedikkedik 「Icsinicsidzsúbon-jarisiteita.」 „Egész
nap tétlenkedtem.”

bon-jaritobon-jarito ◆ elmélázvaelmélázva ◆ homályosanhomályosan
「Szono dekigoto-o bon-jarito oboeteiru.」 „Ho-
mályosan emlékszem arra az eseményre.” ◆ ká-ká-
bánbán 「Bon-jarito mae-o micumeteita.」 „Kábán
néztem magam elé.” ◆ ködösenködösen 「Kanatani
jamagabon-jari mieta.」 „A távolban ködösen lát-
szott egy hegy.” ◆ mélánmélán 「Bon-jarito mae-o na-
gameteita.」 „Mélán bámult maga elé.” ◆ réve-réve-
tegentegen 「Bon-jarito kangaenagara aruita.」 „Ré-
vetegen sétált.” ◆ révültenrévülten 「Akino fúkei-o bon-
jarito nagameteita.」 „Révülten néztem az őszi tá-
jat.” ◆ tétlenültétlenül 「Bon-jari kurasiteiru.」 „Tétle-
nül tölti a napjait.” ◆ üresenüresen 「Bon-jarito szora-
o micumeta.」 „Üresen bámultam az eget.”

bon-jaritokangaerubon-jaritokangaeru ◆ elgondolkodikelgondolkodik 「Bon-
jarito kangaeteita.」 „Elgondolkodtam.” ◆ elme-elme-
rengreng 「Kodomodzsidai-o bon-jarito kangaete-
ita.」 „Elmerengtem a gyerekkori emlékeimen.”

bon-jaritositabon-jaritosita ◆ üresüres 「Bon-jaritosita kao」
„üres tekintet”

bon-jónabon-jóna ◆ átlagosátlagos 「Bon-jóna szainó」 „átla-
gos tehetség” ◆ középszerűközépszerű 「Bon-jóna dzsin-
bucu」 „középszerű ember”

bonjúbonjú ◆ anyatejanyatej 「Kanodzso-va bonjúga de-
nai.」 „Az anyának elapadt a teje.”

bonkeibonkei ◆ miniatűr tájminiatűr táj
bonkurabonkura ◆ bárgyúbárgyú ◆ együgyűegyügyű ◆ sötétsötét elmé-elmé-
jűjű ◆ tökfilkótökfilkó
bonkurebonkure ◆ bon és újévbon és újév
bonkurebonkure ◆ bonbon ünnepünnep ésés évév végevége 「Bonku-
reno sójo」 „bon ünnepen és év végén kapott pré-
miumok”

bon-nettobon-netto ◆ fejkötőfejkötő ◆ főkötőfőkötő ◆ motorház-motorház-
tetőtető 「Bon-netto-o akeru.」 „Kinyitja a motor-
háztetőt.”

bonnóbonnó ◆ gyarlósággyarlóság 「Bonnó-o kijometa.」
„Megtisztítottam magam a gyarlóságoktól.” ◆ vi-vi-
lágilági vágyakvágyak 「Bonnó-o tatta.」 „Megszabadul-
tam a világi vágyaimtól.” ◇ kobonnókobonnó gyerek-gyerek-
szeretetszeretet ◇ kobonnókobonnó gyermekszeretetgyermekszeretet
bónoboribónobori ◆ rúdmászásrúdmászás
bon-odoribon-odori ◆ Bon-táncBon-tánc
bonpubonpu ◆ közönségesközönséges emberember ◆ megvilágosu-megvilágosu-
latlan emberlatlan ember
bonsóbonsó ◆ buddhista templomharangbuddhista templomharang
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bonszaibonszai ◆ bonszaibonszai 「Csicsino sumi-va bonsza-
ideszu.」 „A hobbija a bonszai.” ◆ törpefatörpefa
bonszaibonszai ◆ közepesközepes tehetségtehetség ◆ középszerűközépszerű
képességképesség ◆ középszerű képességű emberközépszerű képességű ember
bontenbonten ◆ BrahmanBrahman
bonttohirakubonttohiraku ◆ felcsapódikfelcsapódik
「Kurumanobon-netto-va bontto hiraita.」 „A
motorháztető felcsapódott.”

bonzokubonzoku ◆ középszerűségközépszerűség ◆ közönséges-közönséges-
ségség
bonzokunabonzokuna ◆ banálisbanális 「Bonzokuna kangae」
„banális gondolat” ◆ közönségesközönséges 「Bonzokuna
ningen」 „közönséges ember”

bóonbóon ◆ háládatlanságháládatlanság ◆ hálátlansághálátlanság 「Bó-
onno cumi-o sasita.」 „Bocsánatot kértem a há-
látlanságomért.”

bóonbóon ◆ hangszigeteléshangszigetelés 「Bóontaiszakutosite
nidzsúmadogamókerareta.」 „A hangszigetelés
érdekében kettős ablaküveget használtak.” ◇ bó-bó-
onkókaonkóka hangszigetelőhangszigetelő hatáshatás 「Konokáten-
va bóonkókagaaru.」 „Ennek a függönynek hang-
szigetelő hatása van.”

bóongaraszubóongaraszu ◆ hangszigetelő üveghangszigetelő üveg
bóonhekibóonheki ◆ hangszigetelő falhangszigetelő fal
bóonkódzsibóonkódzsi ◆ hangszigetelési munkálatokhangszigetelési munkálatok
bóonkókabóonkóka ◆ hangszigetelőhangszigetelő hatáshatás
「Konokáten-va bóonkókagaaru.」 „Ennek a füg-
gönynek hangszigetelő hatása van.”

bóon-niszurubóon-niszuru ◆ hangszigetelhangszigetel 「Doa-o bóon-
nisita.」 „Hangszigeteltem az ajtót.”

bóon-nobóon-no ◆ hálátlanhálátlan 「Bóonno to」 „hálátlan
alak”

bóonrinbóonrin ◆ zajvédő erdősávzajvédő erdősáv
bóonsicubóonsicu ◆ hangszigetelt helyiséghangszigetelt helyiség
bóonszócsibóonszócsi ◆ hangtompítóhangtompító ◆ kipufogódobkipufogódob
boppacuboppacu ◆ kirobbanáskirobbanás ◆ kitöréskitörés
boppacuszaszeruboppacuszaszeru ◆ kirobbantkirobbant
「Szukjandaru-o boppacuszaszeta.」 „Kirobban-
totta a botrányt.”

boppacuszuruboppacuszuru ◆ kirobbankirobban 「Szenszó-va bop-
pacusita.」 „Kirobbant a háború.” ◆ kitörkitör 「Na-
iranga boppacusita.」 „Belviszály tört ki.”

borabora ◆ nagyfejű tengeripérnagyfejű tengeripér

bórakubóraku ◆ zuhanászuhanás 「Csikano bóraku」 „ingat-
lanárak zuhanása” ◇ kabunodaibórakukabunodaibóraku tőzs-tőzs-
dekrachdekrach
bórakuszurubórakuszuru ◆ zuhanzuhan 「Kabukaga bórakusi-
ta.」 „A részvények árfolyama zuhant.”

borandiakacudóborandiakacudó ◆ önkéntes tevékenységönkéntes tevékenység
borantiaborantia ◆ önkéntesönkéntes 「Borantiadehómureszu-
ni sokudzsi-o kubatta.」 „Önkéntesként élelmet
osztogattam a hajléktalanoknak.”

borantiadeborantiade ◆ önkéntesenönkéntesen
boréboré ◆ röpteröpte ◆ volévolé ◇ szutoppu-borészutoppu-boré ej-ej-
tett röptetett röpte ◇ szutoppu-borészutoppu-boré ejtett voléejtett volé
bóreibórei ◆ halotthalott szellemeszelleme 「Szofuno bóreiga
detekita.」 „Megjelent halott nagyapám szelle-
me.” ◆ kísértetkísértet 「Marude bóreimitai!」 „Tisz-
tára úgy néz ki, mint egy kísértet.” ◆ szellemszellem
「Bóreikisi」 „szellemlovag”

boreroborero ◆ boleróboleró
borészuruborészuru ◆ röptébőlröptéből rúgrúg ◆ röptébőlröptéből ütüt ◆

röptézröptéz ◆ volézikvolézik
bó-rétobó-réto ◆ baudrátabaudráta
bóribóri ◆ extraprofitextraprofit ◆ mértéktelen haszonmértéktelen haszon
boribiaboribia ◆ BolíviaBolívia
boribiadzsinboribiadzsin ◆ bolívbolív ◆ bolíviaibolíviai
boribianoboribiano ◆ bolívbolív ◆ bolíviaibolíviai
boriborikakuboriborikaku ◆ vakargatvakargat 「Atama-o boribori
kaiteita.」 „Vakargattam a fejem.”

boriboritaberuboriboritaberu ◆ ropogtatropogtat 「Szenbei-o bori-
boritabeteiru.」 „Rizskekszet ropogtat.”

boriboritoboriborito ◆ ropogtatvaropogtatva ◆ vakargatvavakargatva
bóringubóringu ◆ fúrásfúrás ◆ kuglikugli ◆ próbafúráspróbafúrás ◆ ta-ta-
lajfúráslajfúrás ◆ teketeke
bóringubóringu ◆ gyeptekegyepteke ◆ kuglikugli ◆ teketeke ◆ teké-teké-
zészés
bóringudzsóbóringudzsó ◆ tekepályatekepálya
bóringudzsóbóringudzsó ◆ kuglipályakuglipálya ◆ tekepályatekepálya
bóringu-koabóringu-koa ◆ fúrásmintafúrásminta
bóringu-masinbóringu-masin ◆ talajfúró géptalajfúró gép
bóringunobórubóringunobóru ◆ tekegolyótekegolyó
bóringuszurubóringuszuru ◆ tekéziktekézik
bóri-obóri-o muszaborumuszaboru ◆ harácsolharácsol 「Bóri-o mu-
szabotte kjodaizaiszan-o kizuita.」 „Harácsolva
szerezte az óriási vagyonát.” ◆ nyerészkediknyerészkedik
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「Okjakuszamakara bóri-o muszabotteiru.」
„Nyerészkedik az ügyfeleken.” ◆ üzérkediküzérkedik
bóri-obóri-o muszaborukotomuszaborukoto ◆ harácsolásharácsolás ◆ üzér-üzér-
kedéskedés
bóriumubóriumu ◆ bohriumbohrium
bórjakubórjaku ◆ cselcsel 「Bórjaku-o meguraszu.」
„Cselt sző.” ◆ cselszövéscselszövés 「Bórjakunikakat-
ta.」 „Cselszövés áldozata lettem.”

bórjakukabórjakuka ◆ cselszövőcselszövő ◆ tervkovácstervkovács
bórjokubórjoku ◆ erőszakerőszak 「Bórjoku-va cukavanai.」
„Nem kenyerem az erőszak.” ◇ kateinaibórjokukateinaibórjoku
családoncsaládon belülibelüli erőszakerőszak 「Kateinaibórjoku-o
uketeiru.」 „Családon belüli erőszak áldozata.” ◇

kotobanobórjokukotobanobórjoku szavakkal bántalmazásszavakkal bántalmazás
bórjokudanbórjokudan ◆ bűnbandabűnbanda ◆ gengszterbandagengszterbanda

bórjokudan-inbórjokudan-in ◆ gengsztergengszter
bórjokudankumiinbórjokudankumiin ◆ gengszterbandagengszterbanda tagjatagja

bórjokukakumeibórjokukakumei ◆ erőszakos forradalomerőszakos forradalom
bórjokukóibórjokukói ◆ erőszakos cselekményerőszakos cselekmény
bórjoku-obórjoku-o furuufuruu ◆ bántalmazbántalmaz 「Szeisinteki-
nimo nikutaitekinimo bórjoku-o furutta.」 „Tes-
tileg és lelkileg bántalmazta.”

bórjokutekinabórjokutekina ◆ agresszívagresszív 「Tonarino hito-
va bórjokutekide, icumo kenkaga kikoetekuru.」
„A szomszéd ember agresszív, mindig áthallatszik
a veszekedése.” ◆ erőszakoserőszakos 「Szaikinno eiga-
va bórjokutekinamonoga ói kigaszuru.」 „Úgy ér-
zem, hogy mostanában sok erőszakos film van.”
◆ fizikaifizikai 「Csinótekina szettóto bórjokutekina
szettó」 „intellektuális lopás és fizikai lopás”

bórjokutekinibórjokutekini ◆ erőszakoserőszakos 「Bórjokutekini
furu matta.」 „Erőszakosan viselkedett.”

bórjokutekininarubórjokutekininaru ◆ felbőszülfelbőszül 「Bórjokute-
kininattaszapótága kuruma-o kovasita.」 „A fel-
bőszült szurkolók autókat törtek össze.”

bórjokuzatabórjokuzata ◆ erőszakoserőszakos cselekménycselekmény ◆

verekedésverekedés
bórjúbórjú ◆ mellékágmellékág 「Rekisino bórjú」 „történe-
lem mellékága” ◆ oldalágoldalág 「Kizokuno bórjú」
„oldalági nemes”

borjúmuborjúmu ◆ hangerőhangerő 「Anpunoborjúmu-o sza-
geta.」 „Csökkentettem az erősítő hangerejét.” ◆

mennyiségmennyiség

borjúmunoaruborjúmunoaru ◆ bőségesbőséges 「Konoreszutoran-
no rjóri-va borjúmugaaru.」 „Ebben az étterem-
ben bőségesek az adagok.” ◆ dúsdús 「Kareno kami-
no ke-va borjúmugaaru.」 „Dús haja van.”

borjúmu-szaradaborjúmu-szarada ◆ nagy adag salátanagy adag saláta
bórjúszurubórjúszuru ◆ megdagadmegdagad
boroboro ◆ elnyűttelnyűtt 「Boro gucu」 „elnyűtt cipő”
◆ hibahiba 「Téburukuroszu-o kakerebaboroga ka-
kureru.」 „Ha terítőt rakunk rá, akkor nem látszik
a hibája.” ◆ rongyrongy 「Kodzsiki-va boro-o matotte-
ita.」 „A koldus rongyokban volt.” ◆ takargat-takargat-
nivalónivaló 「Miaideboro-o daszanaijónidószurebaii-
no?」 „Hogyan viselkedjünk a házasságközvetí-
tés alatt, ha van valami takargatnivalónk?” ◇ bo-bo-
rogaderurogaderu leégleég 「Kasikoszónanoni saberutobo-
rogaderu.」 „Okosnak látszik, de ha beszélni kezd
mindig leég.” ◇ borogaderuborogaderu szégyenbenszégyenben ma-ma-
radrad 「Incsikigabarete boroga deta.」 „Kiderült a
turpisságom, és szégyenben maradtam.” ◇ boro-boro-
kirekire rongyrongy ◇ borojaboroja rozogarozoga házház ◇ borojaboroja
viskóviskó 「Joszute bito-va morinoboro jani szunde-
ita.」 „A remete egy viskóban lakott az erdőben.”
◇ boro-oboro-o daszudaszu szégyenbeszégyenbe kerülkerül 「Dzsimo
jomenakute boro-o dasita.」 „Szégyenbe kerül-
tem, mert kiderült, hogy még olvasni sem tudok.”

bóróbóró ◆ megfigyelőtoronymegfigyelőtorony ◆ őrtoronyőrtorony
boroboroboroboro ◆ rongyosságrongyosság ◆ rozogaságrozogaság
boroboroninaruboroboroninaru ◆ elhasználódikelhasználódik 「Kucu-va
boroboroninatta.」 „Elhasználódott a cipőm.” ◆

elkopikelkopik 「KjonenkattaTsacu-va móboroboroni-
natta.」 „A múlt évben vett pólóm már elkopott.”

boroboroniszuruboroboroniszuru ◆ elnyűelnyű 「Kare-va kucu-o
boroboronisita.」 „Elnyűtte a cipőjét.”

boroboronoboroborono ◆ elnyűttelnyűtt 「Boroboronozubon」
„elnyűtt nadrág” ◆ rongyosrongyos 「Boroborono fu-
ku」 „rongyos ruha” ◆ rozogarozoga 「Tomodacsi-va
boroborono kuruma-o motteiru.」 „A barátom-
nak rozoga kocsija van.” ◆ szétnyűttszétnyűtt
「Boroboronosacu-o kiteita.」 „Egy szétnyűtt ing
volt rajta.” ◆ ütött-kopottütött-kopott 「Boroborono ka-
gu」 „ütött-kopott bútor”

boroborotoboroboroto ◆ cafatokbancafatokban 「Kodzsiki-va bo-
roborono jófuku-o matotteita.」 „A kolduson ca-
fatokban lógott a ruha.” ◆ foszladozvafoszladozva 「Sacu-
va boroborotonatta.」 „Az ing foszladozott.” ◆

málladozvamálladozva 「Kabe-va boroboroto kuzurete-
ita.」 „Málladozva omlott a fal.” ◆ potyogvapotyogva
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「Namidagaboroboroto nagareta.」 „Potyogtak a
könnyei.”

borogaderuborogaderu ◆ leégleég 「Kasikoszónanoni saberu-
toborogaderu.」 „Okosnak látszik, de ha beszélni
kezd mindig leég.” ◆ szégyenbenszégyenben maradmarad 「In-
csikigabarete boroga deta.」 „Kiderült a turpissá-
gom, és szégyenben maradtam.”

bórohószaibóbórohószaibó ◆ parafollikuláris sejtparafollikuláris sejt
boroiboroi ◆ elnyűttelnyűtt 「Boroi fuku」 „elnyűtt ruha”
◆ rozogarozoga 「Boroi ucsini szundeiru.」 „Rozoga
házban lakik.” ◆ rozzantrozzant 「Boroi dzsitensa」
„rozzant bicikli” ◆ zsíroszsíros 「Boroi sóbai」 „zsíros
üzlet”

boroikurumaboroikuruma ◆ tragacstragacs 「Konoboroi kuruma-
va godzsúnenmonoda.」 „Ez a tragacs már 50
éves.”

boroi-pabuboroi-pabu ◆ romkocsmaromkocsma
borojaboroja ◆ kalyibakalyiba ◆ rozogarozoga házház ◆ viskóviskó
「Joszute bito-va morinoboro jani szundeita.」
„A remete egy viskóban lakott az erdőben.”

borokireborokire ◆ rongyrongy
bórokunabebórokunabe ◆ agyagtálagyagtál ◆ cserépedénycserépedény
borokunaruborokunaru ◆ megkopikmegkopik 「Kóto-va borokunat-
ta.」 „A kabátom megkopott.”

borokuszonaborokuszona ◆ szarszar 「Sikenno kekka-va boro
kuszo.」 „Szar lett a vizsgám!”

boromókenoboromókeno ◆ jóljól jövedelmezőjövedelmező 「Boromó-
keno szagi」 „jól jövedelmező csalás” ◆ zsíroszsíros
「Boromókeno sigoto-o sókaisiteageru.」 „Szer-
zek neked egy zsíros állást.”

boromókeszuruboromókeszuru ◆ halálrahalálra keresikeresi magátmagát
「Szono sigotode boromókeszuru.」 „Azzal a
munkával halálra keresi magát.”

bóronbóron ◆ eszeveszetteszeveszett érvérv 「Bóron-o haku.」
„Eszeveszett érveket hoz fel.” ◆ heves vitaheves vita
boroniaszószédzsiboroniaszószédzsi ◆ felvágottfelvágott ◆ párizsipárizsi
boroninaruboroninaru ◆ ronggyáronggyá szakadszakad 「Konosacu-va
boroninatta.」 „Ez az ing ronggyá szakadt.”

boronunoboronuno ◆ rongyrongy
boro-oboro-o daszudaszu ◆ szégyenbeszégyenbe kerülkerül 「Dzsimo
jomenakute boro-o dasita.」 „Szégyenbe kerül-
tem, mert kiderült, hogy még olvasni sem tudok.”

boruboru ◆ átvágátvág 「Takusíniboraretato omou.」
„Szerintem, a taxis átvágott minket.” ◆ becsapbecsap

「Ten-inniborareta.」 „Becsapott az eladó.” ◆ le-le-
húzhúz 「Sóninniborareta.」 „Az árus lehúzott.” ◆

megvágmegvág 「Takusíniborareta.」 „A taxis megvá-
gott.”

bórubóru ◆ bálbál ◆ bőrbőr 「Bóru-o motteki-
te!Szakkásijó!」 „Hozd a bőrt, és focizzunk!” ◆

dobóhibadobóhiba ◆ estélyestély ◆ golyógolyó 「Bóringunobóru-
va omoi.」 „A tekegolyó nehéz.” ◆ gömbölyűgömbölyű
táltál ◆ labdalabda 「Bóru-o ketta.」 „Elrúgta a lab-
dát.” ◇ szakkábóruszakkábóru focilabdafocilabda ◇ szakkábóruszakkábóru
futball-labdafutball-labda ◇ szarada-bóruszarada-bóru salátástálsalátástál ◇

takkjúnobórutakkjúnobóru pingponglabdapingponglabda ◇ takkjúbórutakkjúbóru
pingponglabdapingponglabda ◇ teniszu-bóruteniszu-bóru teniszlabdateniszlabda
◇ baranszu-bórubaranszu-bóru egyensúlyozóegyensúlyozó labdalabda
「Dzsitakudebaranszu-bóruni szuvatte sigoto-o
szuru.」 „Otthon egyensúlyozó labdán ülve dol-
gozok.” ◇ bícsibórubícsibóru strandröplabdastrandröplabda ◇ bícsi-bícsi-
bórubóru strandlabdastrandlabda ◇ bícsibórubarébícsibórubaré strand-strand-
röplabdaröplabda játékjáték ◇ birijádobórubirijádobóru biliárdgolyóbiliárdgolyó
◇ mítobórumítobóru húsgombóchúsgombóc ◇ mencsi-bórumencsi-bóru hús-hús-
gombócgombóc
bórubóru ◆ gömbölyűgömbölyű táltál ◇ fingá-bórufingá-bóru kézöblítőkézöblítő
edényedény
bórubakobórubako ◆ kartondobozkartondoboz ◆ papírdobozpapírdoboz
bórubanbóruban ◆ oszlopos fúrógéposzlopos fúrógép
bóru-bearingubóru-bearingu ◆ golyóscsapágygolyóscsapágy
borucsinborucsin ◆ volutinvolutin
borudaringuborudaringu ◆ falmászásfalmászás
bórudeaszobubórudeaszobu ◆ labdáziklabdázik
borudóborudó ◆ BordeauxBordeaux ◆ bordeaux-ibordeaux-i borbor ◆ bor-bor-
dói lédói lé
bórudobórudo ◆ kövérkövér ◇ szemibórudoszemibórudo félkövérfélkövér
borudóekiborudóeki ◆ bordói lébordói lé
bórudotaibórudotai ◆ kövér betűtípuskövér betűtípus
bórugamibórugami ◆ kartonpapírkartonpapír
bórumavaszubórumavaszu ◆ passzolgatáspasszolgatás
bórunisikihebibórunisikihebi ◆ királypitonkirálypiton
bóru-penbóru-pen ◆ golyóstollgolyóstoll 「Bórupen-no
hacumeisa-va hangarí dzsindeszu, tohangarí gono
szenszeiga osietekureta.」 „A golyóstoll feltalálója
magyar volt - mondta a magyar tanárom.”

bóru-pen-nosinbóru-pen-nosin ◆ golyóstollbetétgolyóstollbetét ◆ tollbe-tollbe-
téttét
bórurancsábórurancsá ◆ labdadobólabdadobó
bóru-rúmubóru-rúmu ◆ bálterembálterem
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borusodo-abaúi-zenpurén-kenborusodo-abaúi-zenpurén-ken ◆ Borsod-Borsod-
Abaúj-Zemplén megyeAbaúj-Zemplén megye
bórutappubenbórutappuben ◆ úszógolyósúszógolyós vízelzáróvízelzáró sze-sze-
leplep
borutédzsiborutédzsi ◆ feszültségfeszültség ◆ izgalomizgalom
borutoboruto ◆ voltvolt 「Hjakuborutono den-acu.」
„100 voltos feszültség.”

borutoboruto ◆ apacsavarapacsavar ◆ csavarcsavar 「Boruto-o
jurumeta.」 „Meglazítottam a csavart.” ◆ csa-csa-
varapavarapa ◇ ankáborutoankáboruto lehorgonyzólehorgonyzó tőcsa-tőcsa-
varvar ◇ szuecukeborutoszuecukeboruto tőcsavartőcsavar ◇ rokkaku-rokkaku-
borutoboruto hatlapfejű csavarhatlapfejű csavar
boruzoiboruzoi ◆ orosz agárorosz agár
bosibosi ◆ sírfeliratsírfelirat
bosibosi ◆ anyaanya ésés gyermekegyermeke 「Bositomoni gen-
kideszu.」 „Az anya és gyermeke egészséges.”

bósibósi ◆ kalapkalap ◆ sapkasapka 「Bósi-o kaburu.」 „Sap-
kát vesz fel.” ◆ sipkasipka ◆ süvegsüveg ◇ szankakubósiszankakubósi
háromszögletűháromszögletű kalapkalap ◇ jakjúbósijakjúbósi baseball-baseball-
sapkasapka ◇ jamatakabósijamatakabósi keménykalapkeménykalap
bósibósi ◆ bizonyos személybizonyos személy
bósibósi ◆ elhunyt néneelhunyt néne
bósibósi ◆ fonásfonás ◆ fonatfonat
bósibósi ◆ elhárításelhárítás ◆ megakadályozásmegakadályozás 「Dzsi-
dógjakutaino bósi」 „gyermekkínzás megakadá-
lyozása” ◆ megelőzésmegelőzés 「Dzsikohaszszeino bó-
si」 „baleset megelőzése” ◇ kaszaibósikaszaibósi tűz-tűz-
védelemvédelem 「Kaszaibósitaiszaku」 „tűzvédelmi in-
tézkedés” ◇ kandenbósikandenbósi érintésvédelemérintésvédelem ◇

kikenbósikikenbósi veszélyveszély elhárításaelhárítása 「Kikenbósi-
szocsi」 „veszély elhárítását szolgáló intézkedé-
sek” ◇ kopíbósikopíbósi másolásvédelemmásolásvédelem ◇ szaigai-szaigai-
bósibósi katasztrófaelhárításkatasztrófaelhárítás ◇ szaihacubósiszaihacubósi
ismétlődésismétlődés megelőzésemegelőzése 「Dzsikoszaihacubó-
si」 „baleset megismétlődésének megelőzése” ◇

szakudzsobósiszakudzsobósi törlésvédelemtörlésvédelem ◇ dzsikobó-dzsikobó-
sisi balesetvédelembalesetvédelem ◇ dzsikobósidzsikobósi baleset-baleset-
elhárításelhárítás ◇ daszszóbósinodaszszóbósino szökésbiztosszökésbiztos
bósicukeszszecubósicukeszszecu ◆ pitvar-kamrai csomópitvar-kamrai csomó
bósicunobósicuno ◆ párabiztospárabiztos
bósicuzaibósicuzai ◆ párátlanító szerpárátlanító szer
bósiirebósiire ◆ kalapdobozkalapdoboz ◆ kalaptartókalaptartó
bósijabósija ◆ kalaposkalapos ◆ kalapüzletkalapüzlet
bósikakebósikake ◆ kalaptartókalaptartó
bosikanteibosikantei ◆ anyasági vizsgálatanyasági vizsgálat

bosikateibosikatei ◆ apa nélküli családapa nélküli család
bosikazokubosikazoku ◆ apa nélküli családapa nélküli család
bosikenkótecsóbosikenkótecsó ◆ kismamakönyvkismamakönyv ◆ terhesterhes
kiskönyvkiskönyv
bósikjútaiszócsibósikjútaiszócsi ◆ juxtaglomerulárisjuxtaglomeruláris ké-ké-
szülékszülék
bosimeibosimei ◆ sírfelirat-készítősírfelirat-készítő feltüntetettfeltüntetett
neveneve
bosinenkinbosinenkin ◆ támogatástámogatás egyedülállóegyedülálló
anyáknakanyáknak
bósi-obósi-o kaburazukaburazu ◆ hajadonfőtthajadonfőtt 「Bósi-o
nakusitanode órazuniita.」 „Elvesztette a sapká-
ját, így hajadonfőtt maradt.” ◆ hajadonfővelhajadonfővel
「Kon-na szamui naka, bósi-o kaburazu szoto-e
ikanaide!」 „Ne menj ki hajadonfővel ilyen hideg-
ben!”

bósi-o kaburazunibósi-o kaburazuni ◆ fedetlen fővelfedetlen fővel
bosirjóbosirjó ◆ anyaotthonanyaotthon
bósiszakubósiszaku ◆ megelőzőmegelőző intézkedésintézkedés 「Dzsi-
kobósiszaku」 „baleset-megelőző intézkedés” ◇

szaihacubósiszakuszaihacubósiszaku ismétlődéstismétlődést megelőzőmegelőző
intézkedésintézkedés
bósiszurubósiszuru ◆ gátolgátol ◆ megakadályozmegakadályoz 「Jop-
parai unten-o bósiszuru taiszaku.」 „Az ittas ve-
zetést megakadályozó intézkedés.” ◆ meggátolmeggátol
「Jobószessudeinfuruenzano rjúkó-o bósiszu-
ru.」 „Védőoltással gátolták meg az influenza ter-
jedését.”

bósitaiszakubósitaiszaku ◆ megelőző intézkedésmegelőző intézkedés
bositecsóbositecsó ◆ kismamakönyvkismamakönyv ◆ terhesterhes kis-kis-
könyvkönyv
bósizaibósizai ◆ gátlószergátlószer ◇ nokkingubósizainokkingubósizai ko-ko-
pogásgátló adalékpogásgátló adalék
bosoboso ◆ temetőtemető
bósobóso ◆ bizonyos helybizonyos hely
bósóbósó ◆ sapkajelvénysapkajelvény
bósóbósó ◆ alátámasztásalátámasztás ◆ megerősítőmegerősítő bizo-bizo-
nyítéknyíték ◇ hakuinbósóhakuinbósó rengetegrengeteg hivatkozáshivatkozás
「Ronbunni bunken-o hakuinbósósita.」 „Renge-
teg hivatkozással látta el az értekezését.”

bosokubosoku ◆ alkonyialkonyi szürkületszürkület 「Macsi-va boso-
kuni cucumareta.」 „Alkonyi szürkületbe burko-
lózott a város.”

bósokubósoku ◆ zabálászabálás
bósokubósoku ◆ fonás és szövésfonás és szövés
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bósokubósoku ◆ korrózióvédelemkorrózióvédelem ◇ denkibósokudenkibósoku
elektromoselektromos korrózióvédelemkorrózióvédelem ◇ denkibóso-denkibóso-
kuku katódos korrózióvédelemkatódos korrózióvédelem
bósokugjóbósokugjó ◆ textilipartextilipar
bósokukabósokuka ◆ falánkfalánk emberember ◆ nagyétkűnagyétkű em-em-
berber
bósokuszeihinbósokuszeihin ◆ textilterméktextiltermék
bósokuszurubósokuszuru ◆ zabálzabál
bósokuzaibósokuzai ◆ korróziógátlókorróziógátló
bossúbossú ◆ elkobzáselkobzás ◆ lefoglaláslefoglalás ◇ siszan-siszan-
bossúbossú vagyonelkobzásvagyonelkobzás
bossúszurubossúszuru ◆ elkobozelkoboz 「Szarami-va kúkóde
zeikanni bossúszaretesimatta.」 „A repülőtéren a
vámosok elkobozták a szalámit.” ◆ elveszelvesz 「Kó-
cúihanno kuri kaesinijori untenmenkjo-o bossú-
szareta.」 „Sorozatos kihágások miatt elvették a
jogosítványát.” ◆ foglalfoglal 「Sakkingaattanode ie-
ga bossúszareta.」 „A tartozás miatt jöttek a házat
foglalni.”

bosúbosú ◆ adománygyűjtésadománygyűjtés ◆ álláshirdetésálláshirdetés
「Ten-inbosúnitakuszan-no hitoga óbosita.」 „Az
eladói álláshirdetésre sokan jelentkeztek.” ◆

gyűjtésgyűjtés ◆ kereséskeresés 「Njúkjosabosú!」 „Lakó-
kat keresünk!” ◆ kiíráskiírás 「Bosúni óbosita.」 „A
kiírásra jelentkeztem.” ◆ pályázatpályázat ◆ pénz-pénz-
gyűjtésgyűjtés ◆ toborzástoborzás 「Guntaino
bosúnitakuszan-no hitoga acumarimasita.」 „A
toborzásra sok ember elment.” ◇ kifubosúkifubosú ado-ado-
mánygyűjtésmánygyűjtés ◇ kensóbosúkensóbosú pályázatipályázati felhí-felhí-
vásvás ◇ sainbosúsainbosú munkafelvételmunkafelvétel 「Sainbosú-
kókoku」 „munkafelvétel hirdetése” ◇ tenanto-tenanto-
bosúbosú kiadókiadó irodairoda ◇ njúszacubosúnjúszacubosú pályázatpályázat
kiírásakiírása ◇ bosújókóbosújókó pályázati feltételekpályázati feltételek
bósúbósú ◆ szagtalanításszagtalanítás
bosúcsúdearubosúcsúdearu ◆ embereketembereket keresnekkeresnek
「Njúkjosabosúcsú.」 „Bérlőket keresünk!”

bosúdzsin-inbosúdzsin-in ◆ helyekhelyek számaszáma 「Kono daiga-
kuno bosúdzsin-in-va kjonenjori szukunai.」
„Ennél az egyetemnél a helyek száma kevesebb,
mint múlt évben.” ◆ létszámkeretlétszámkeret
bosújókóbosújókó ◆ pályázati feltételekpályázati feltételek
bosúkabusikibosúkabusiki ◆ előjegyzéses részvényelőjegyzéses részvény
bosúkókokubosúkókoku ◆ álláshirdetésálláshirdetés ◆ hirdetéshirdetés
「Kore-va murjóde kjúdzsinbosúkókoku-o no-
szereruszaitodeszu.」 „Ezen a honlapon ingyen
lehet álláshirdetést feladni.”

bosúniódzsirubosúniódzsiru ◆ jelentkezikjelentkezik 「Heisino bosú-
ni ódzsita.」 „Jelentkezett katonának.”

bósúszupurébósúszupuré ◆ szagtalanítószagtalanító
bosúszurubosúszuru ◆ felvételtfelvételt hirdethirdet 「Keirisoku-o
bosúsiteimaszu.」 „Könyvelői állásra felvételt hir-
detnek.” ◆ gyűjtgyűjt 「Ii kangae-o bosúsiteiru.」
„Gyűjtjük a jó ötleteket!” ◆ jelentkezőketjelentkezőket ke-ke-
resres 「Szekaiissúno funeno tabini hito-o bosúsite-
iru.」 „Jelentkezőket keresnek a Föld körüli ha-
jóútra.” ◆ kereskeres 「Kono tatemononi njúkjosa-
o bosúsiteimaszu.」 „Lakókat keresünk ebbe az
épületbe.” ◆ pályázatotpályázatot hirdethirdet
「Zaimubucsó-o bosúsiteimaszu.」 „Pályázatot
hirdetünk pénzügyi osztályvezetői állásra.” ◆ to-to-
borozboroz 「Guntai-va heisi-o bosúsiteiru.」 „Kato-
nákat toboroznak a hadseregbe.” ◆ verbuválverbuvál
「Guntai-va heisi-o bosúsiteiru.」 „A hadsereg
katonákat verbuvál.”

bósúszurubósúszuru ◆ szagtalanítszagtalanít
bósúzaibósúzai ◆ szagtalanítószagtalanító 「Bósúzaitosite
kaszszeitan-o cukatta.」 „Aktív szenet használt
szagtalanítónak.”

boszaboszaniszuruboszaboszaniszuru ◆ összeborzolösszeborzol 「Cum-
ano kami-o boszaboszanisita.」 „Összeborzolta a
felesége haját.”

boszaboszanoboszaboszano ◆ kócoskócos 「Kamino keboszabo-
szadajo.」 „Kócos a hajad!” ◆ torzonborztorzonborz 「Bo-
szaboszano hige」 „torzonborz szakáll”

boszaboszaszuruboszaboszaszuru ◆ kócoskócos 「Kamino kega-
boszaboszasiteirujo!」 „Kócos a hajad!” ◆ mélá-mélá-
zikzik 「Boszaboszasiteiruto minani nukarerujo!」
„Amíg te mélázol, a többiek meg fognak előzni!”

boszacuboszacu ◆ bódhiszattvabódhiszattva
bószacubószacu ◆ túlterheltségtúlterheltség
bószacubószacu ◆ kiterveltkitervelt gyilkossággyilkosság ◆ szándé-szándé-
kos emberöléskos emberölés
bószacudzsikenbószacudzsiken ◆ szándékos emberölésszándékos emberölés
bószacuhanbószacuhan ◆ szándékosszándékos emberölésemberölés bűn-bűn-
tettetette
boszacukaiboszacukai ◆ bódhiszattvaság birodalmabódhiszattvaság birodalma
bószacumiszuibószacumiszui ◆ szándékosszándékos emberölésiemberölési kí-kí-
sérletsérlet
bószacuszurubószacuszuru ◆ kiterveltenkitervelten megölmegöl
「Szeiteki-o bószacusita.」 „Kitervelten megölte a
politikai ellenfelét.”
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bószacuszurubószacuszuru ◆ elfoglalelfoglal 「Zacumuni bósza-
cuszareta.」 „Apró-cseprő ügyekkel volt elfoglal-
va.”

bószaibószai ◆ elhunyt feleségelhunyt feleség
bószaibószai ◆ katasztrófaelhárításkatasztrófaelhárítás ◆ kataszt-kataszt-
rófavédelemrófavédelem ◆ tűzvédelemtűzvédelem
boszaibóboszaibó ◆ anyasejtanyasejt ◇ sóhósiboszaibósóhósiboszaibó
mikrospóramikrospóra anyasejtanyasejt ◇ szeiboszaibószeiboszaibó hímhím
ivarsejtivarsejt ◇ szeiboszaibószeiboszaibó férfiférfi ivarsejtivarsejt ◇

daihósiboszaibódaihósiboszaibó makrospóramakrospóra anyasejtanyasejt ◇

hósiboszaibóhósiboszaibó spóra-anyasejtspóra-anyasejt ◇ ranbosza-ranbosza-
ibóibó nősténynőstény ivarsejtivarsejt ◇ ranboszaibóranboszaibó nőinői
ivarsejtivarsejt
bószaibóbószaibó ◆ pálcikasejtpálcikasejt
bószaibókeirobószaibókeiro ◆ paracellulárisparacelluláris résrés ◆ sej-sej-
tek közötti úttek közötti út
bószaijóhinbószaijóhin ◆ katasztrófavédelmi eszközkatasztrófavédelmi eszköz
bószaikunrenbószaikunren ◆ katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi gya-gya-
korlatkorlat ◆ tűzvédelmi gyakorlattűzvédelmi gyakorlat
bószaitaiszakubószaitaiszaku ◆ katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi in-in-
tézkedéstézkedés
boszanboszan ◆ sírlátogatássírlátogatás
bószanbószan ◆ pappap ◆ szerzetesszerzetes ◇ obószanobószan budd-budd-
hista szerzeteshista szerzetes
boszanobaboszanoba ◆ bossa novabossa nova
boszanszuruboszanszuru ◆ sírt látogatsírt látogat
boszecuboszecu ◆ alkonyati hóhullásalkonyati hóhullás
bószecubószecu ◆ hóhó ellenielleni védelemvédelem ◆ hóvédőhóvédő
「Bószecukabá」 „hóvédő burkolat”

bószecurinbószecurin ◆ hóvédő erdősávhóvédő erdősáv
bószecuszakubószecuszaku ◆ hóvédő kerítéshóvédő kerítés
boszeiboszei ◆ anyaságanyaság
bószeibószei ◆ önkényuralomönkényuralom ◆ zsarnokságzsarnokság
boszeiaiboszeiai ◆ anyaianyai szeretetszeretet 「Kanodzso-va bo-
szeiaiga cujoi.」 „Erős benne az anyai szeretet.”

boszeihogoboszeihogo ◆ anyavédelemanyavédelem
boszeihonnóboszeihonnó ◆ anyaianyai ösztönösztön 「Boszeihonnó-
ni sitagatta.」 „Követte az anyai ösztöneit.”

boszeiidenboszeiiden ◆ anyai öröklődésanyai öröklődés
bószeinobószeino ◆ rozsdaállórozsdaálló ◆ rozsdagátlórozsdagátló
bószeizaibószeizai ◆ korróziógátlókorróziógátló ◆ rozsdagátlórozsdagátló
boszekiboszeki ◆ sírkősírkő
bószekibószeki ◆ fonásfonás

bószekigjóbószekigjó ◆ fonóiparfonóipar
bószekiitobószekiito ◆ fonalfonal
bószekikikaibószekikikai ◆ fonógépfonógép
bószekikóbószekikó ◆ fonómunkásfonómunkás
bószekikódzsóbószekikódzsó ◆ fonodafonoda ◆ fonóüzemfonóüzem
boszenboszen ◆ feldolgozófeldolgozó halászhajóhalászhajó 「Hogei-
boszen」 „bálnafeldolgozó hajó” ◆ kiszolgálókiszolgáló
halászhajóhalászhajó
boszenboszen ◆ alkotóalkotó
bószenbószen ◆ gátlónyomásgátlónyomás
bószenbószen ◆ aláhúzásaláhúzás ◆ kiemeléskiemelés ◇ bószen-obószen-o
hikuhiku aláhúzaláhúz 「Bunsóni bószen-o hiku.」 „Alá-
húzza a mondatot.”

bószenbószen ◆ egyenes vonalegyenes vonal
bószenbószen ◆ védőharcvédőharc
bószen-nicutomerubószen-nicutomeru ◆ védekezikvédekezik 「Hissini
bószenni cutometa.」 „Elkeseredettem védeke-
zett.”

bószen-obószen-o hikuhiku ◆ aláhúzaláhúz 「Bunsóni bószen-o
hiku.」 „Aláhúzza a mondatot.”

bószenzaibószenzai ◆ gátlószergátlószer
bószóbószó ◆ elszabaduláselszabadulás 「Kagakuhannóno bó-
szó」 „elszabadult kémiai reakció” ◆ hanyatt-hanyatt-
homlokhomlok rohanásrohanás ◆ megfutásmegfutás ◆ száguldásszáguldás
「Bószóunten」 „száguldva vezetés” ◇ necubó-necubó-
szószó hőmegfutáshőmegfutás 「Paszokon-no
necubószótaiszaku-o sita.」 „Védekeztem a szá-
mítógép hőmegfutása ellen.”

boszoboszoboszoboszo ◆ motyogvamotyogva 「Kare-va boszobo-
szo hanaszunode joku kiki torenai.」 „Motyogva
beszél, alig lehet érteni.”

boszoboszoszuruboszoboszoszuru ◆ szárazszáraz 「Konopan-va
boszoboszositeiru.」 „Ez a kenyér száraz.”

boszoboszotoboszoboszoto ◆ elhalóelhaló hangonhangon 「Karega
okane-o nuszundatoboszoboszoto iimasita.」 „El-
haló hangon elmondta, hogy ő lopta el a pénzt.”

boszoboszototaberuboszoboszototaberu ◆ rágcsálrágcsál
「Kavaitapan-o boszoboszoto tabeta.」 „Egy szá-
raz kenyeret rágcsáltam.”

bószódensabószódensa ◆ elszabadult vonatelszabadult vonat
boszonboszon ◆ bozonbozon
bószósabószósa ◆ száguldozó autószáguldozó autó
bószósabószósa ◆ gyorshajtógyorshajtó ◆ száguldószáguldó
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bószószurubószószuru ◆ elszabadulelszabadul 「Untensugainaku-
natta densa-va bószósita.」 „A vezető nélkül ma-
radt vonat elszabadult.” ◆ elvadulelvadul
「Hanszeifuundó-va bószósiteiru.」 „A kormány-
ellenes mozgalom elvadult.” ◆ megfutmegfut 「Puro-
szeszszáno ondoga bószósita.」 „A processzor hő-
mérséklete megfutott.” ◆ megvadulvamegvadulva rohanrohan
「Dóbucuno murega bószósiteita.」 „Az állat-
csorda megvadulva rohant.” ◆ száguldszáguld 「Dó-
rode kurumaga bószósiteita.」 „Az úton egy kocsi
száguldott.” ◆ száguldozikszáguldozik 「Dórode szúkazu-
nobaikuga bószósiteita.」 „Az úton motorosok
száguldoztak.”

boszottoboszotto ◆ aligalig hallhatóanhallhatóan 「Boszotto itta.」
„Elejtett megjegyzést tett.”

bószóuntenbószóunten ◆ száguldozásszáguldozás
bószózokubószózoku ◆ motorosmotoros bandabanda ◆ száguldozószáguldozó
bandabanda ◆ vad motorosokvad motorosok
boszszuruboszszuru ◆ bukikbukik 「Taijó-va jamano usironi
boh-sita.」 „A nap a hegy mögé bukott.” ◆ el-el-
kobozkoboz 「Kare-va szubeteno zaiszan-o boh-
szareta.」 „A teljes vagyonát elkobozták.” ◆ el-el-
nyelnyel 「Hitogomini szugata-o boh-sita.」 „Alakját
elnyelte a tömeg.” ◆ érér 「Hiza-o boh-szuru ju-
ki」 „térdig érő hó” ◆ hagyhagy feledésbefeledésbe merülnimerülni
「Kareno kószeki-o boh-szuruvakeni-va ikenai.」
„Nem hagyhatjuk feledésbe merülni a munkáját.”
◆ lebukiklebukik 「Taijó-va szuiheiszenni boh-sita.」
„A nap lebukott a látóhatár alá.” ◆ meghalmeghal
「Kare-va ikjóni boh-sita.」 „Idegenben halt
meg.” ◇ szuiheiszenkaniboszszuruszuiheiszenkaniboszszuru látóha-látóha-
tártár aláalá bukikbukik 「Taijó-va szuiheiszenkani boh-
sita.」 „A nap a látóhatár alá bukott.” ◇

szugata-oszugata-o boszszuruboszszuru elenyészikelenyészik 「Jama-va
kiride szugata-o boh-sita.」 „A hegy elenyészett
a ködben.” ◇ szugata-oszugata-o boszszuruboszszuru eltűnikeltűnik
「Kurajamini szugata-o boh-sita.」 „Eltűnt a sö-
tétben.”

boszuboszu ◆ főnökfőnök 「Majakumicubaiszosikinobo-
szu」 „drogkereskedő szervezet főnöke” ◆ górégóré
「Kare-va kokonoboszuda.」 „Ő itt a góré.” ◆ ve-ve-
zérzér 「Hanzaiszosikinoboszu」 „bűnbanda vezé-
re”

bószuibószui ◆ vízállóvízálló 「Kamera-o bószuikészuni ire-
ta.」 „Vízálló dobozba tettem a kamerát.” ◆ víz-víz-
állóságállóság ◆ vízhatlanvízhatlan 「Bószuisíto」 „vízhatlan
ponyva” ◆ vízhatlanságvízhatlanság
bószuibószui ◆ orsóorsó

bószuifubószuifu ◆ vízálló szövetvízálló szövet
bószuigucubószuigucu ◆ vízálló cipővízálló cipő
bószuikakóbószuikakó ◆ impregnálásimpregnálás ◆ vízhatlannávízhatlanná
tevéstevés
bószuikakószurubószuikakószuru ◆ impregnálimpregnál 「Aburade
kami-o bószuikakósita.」 „Olajjal impregnáltam
a papírt.” ◆ vízállóvávízállóvá tesztesz 「Keitaidenvani
bószuikakósita.」 „Vízállóvá tettem a mobiltele-
font.” ◆ vízhatlannávízhatlanná tesztesz 「Ródesítoni bószu-
ikakósita.」 „Viasszal vízhatlanná tettem a pony-
vát.”

bószuikeibószuikei ◆ orsóalakorsóalak
bószuikeinobószuikeino ◆ orsó alakúorsó alakú
bószuikótobószuikóto ◆ orkánköpenyorkánköpeny
bószuinobószuino ◆ impregnáltimpregnált ◆ vízhatlanvízhatlan
「Konodzsanpá-va bószuideszu.」 „Ez a dzseki
vízhatlan.”

bószuisibószuisi ◆ orsófonálorsófonál
bószuitaibószuitai ◆ osztódásiosztódási orsóorsó ◆ sejtorsósejtorsó ◇

kakubószuitaikakubószuitai magorsómagorsó
bószuitaifucsakubószuitaifucsaku ◆ osztódásiosztódási orsóorsó tapa-tapa-
dásadása
boszunia-herucegobinaboszunia-herucegobina ◆ Bosznia-Bosznia-
HercegovinaHercegovina
boszutonbagguboszutonbaggu ◆ sporttáskasporttáska ◆ utazótás-utazótás-
kaka
botabota ◆ meddő kőzetmeddő kőzet
botabotabotabota ◆ nagy cseppekbennagy cseppekben
botabotaocsirubotabotaocsiru ◆ nagynagy cseppekbencseppekben hullikhullik
「Aszegabotabota ocsiteita.」 „Nagy cseppekben
hullott róla a verejték.”

botaibotai ◆ anyaianyai testtest 「Ninsincsúno botaino
henka」 „anyai test változása a terhesség alatt” ◆

anyaszervezetanyaszervezet ◆ ősős 「Furanszu gono botai」
„francia nyelv őse” ◇ sussinbotaisussinbotai anyaszerve-anyaszerve-
zetzet
botaibotai ◆ anyaméhanyaméh 「Botai-o banareta akacsan」
„anyaméhet elhagyó kisbaba” ◇ botaitonarubotaitonaru ki-ki-
fejlődikfejlődik 「Renkindzsucu-va kagakuno botaito-
natta.」 „A kémia az alkímiából fejlődött ki.”

bótaibótai ◆ csokornyakkendőcsokornyakkendő
botaihacugabotaihacuga ◆ elevenszüléselevenszülés
botaihogobotaihogo ◆ anyavédelemanyavédelem
botaihogohóbotaihogohó ◆ anyavédelmi törvényanyavédelmi törvény
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botaimen-ekibotaimen-eki ◆ anyai immunitásanyai immunitás
botaitonarubotaitonaru ◆ kifejlődikkifejlődik 「Renkindzsucu-va
kagakuno botaitonatta.」 „A kémia az alkímiából
fejlődött ki.”

botajamabotajama ◆ meddőhányómeddőhányó
bótakatobibótakatobi ◆ rúdugrásrúdugrás 「Bótakatobide icsi-
banninatta.」 „Rúdugrásban első helyen végzett.”

botamocsibotamocsi ◆ azukibabosazukibabos mocsimocsi ◇ tanakara-tanakara-
botamocsibotamocsi ingyeningyen ételétel ◇ tanakarabotamo-tanakarabotamo-
csicsi égbőlégből pottyantpottyant 「Kono okane-va tanakara
botamocsida.」 „Égből pottyant pénz.”

botanbotan ◆ gombgomb 「Kótonobotan-o hazusita.」
„Kigomboltam a kabátomat.” ◇ erinobotanerinobotan gal-gal-
lérgomblérgomb 「Erinobotan-o hazusita.」 „Kigombol-
tam a galléromat.” ◇ osibotanosibotan nyomógombnyomógomb ◇

kazaribotankazaribotan díszgombdíszgomb ◇ kafuszu-botankafuszu-botan
mandzsettagombmandzsettagomb ◇ kará-botankará-botan gallérgombgallérgomb
◇ kinbotankinbotan aranyszínűaranyszínű gombgomb 「Kinbotan-no
szeifuku」 „egyenruha aranyszínű gombbal” ◇

szadóbotanszadóbotan indítógombindítógomb ◇ sidóbotansidóbotan indí-indí-
tógombtógomb ◇ sacunobotansacunobotan inggombinggomb ◇

szunappu-botanszunappu-botan patentkapocspatentkapocs ◇ daburu-daburu-
botanbotan kétsoroskétsoros gombgomb ◇ pussu-botanpussu-botan nyo-nyo-
mógombmógomb ◇ botanhitósibotanhitósi gombnyomásgombnyomás
botanbotan ◆ bazsarózsabazsarózsa ◆ pünkösdirózsapünkösdirózsa
botan-anabotan-ana ◆ gomblyukgomblyuk
botan-ana-o kagarubotan-ana-o kagaru ◆ gomblyukazikgomblyukazik
botandencsibotandencsi ◆ gombelemgombelem
botangatadencsibotangatadencsi ◆ gombelemgombelem
botanhitósibotanhitósi ◆ gombnyomásgombnyomás
botan-jukibotan-juki ◆ nagy pelyhű hónagy pelyhű hó
botan-nabebotan-nabe ◆ medvehús nabemedvehús nabe
botan-obotan-o hazusitenuguhazusitenugu ◆ legombollegombol 「Sacuno
botan-o hazusite nuida.」 „Legombolta magáról
az inget.”

botan-obotan-o hazuszuhazuszu ◆ gombolgombol ◆ kigombolkigombol
「Sacunobotan-o hazusita.」 „Kigomboltam az
ingemet.”

botan-obotan-o kakerukakeru ◆ begombolbegombol 「Kótonibotan-o
kaketa.」 „Begomboltam a kabátomat.”

botan-obotan-o simerusimeru ◆ begombolbegombol ◆ gombolgombol
「Botan-o simeruto hitocuga hazuretesimatta.」
„Amikor az ingemet gomboltam, az egyik gomb le-
jött.”

botan-obotan-o tomerutomeru ◆ begombolbegombol 「Sacunobotan-o
tometa.」 „Begomboltam az ingemet.”

bóteibótei ◆ elhunyt öccselhunyt öccs
bótekinobótekino ◆ esőállóesőálló
bótenbóten ◆ betűkiemelőbetűkiemelő pontpont ◆ kiejtéssegítőkiejtéssegítő
pontpont
bótobóto ◆ bambánbambán
bótobóto ◆ csónakcsónak 「Bótoni notta.」 „Csónakba
szálltam.” ◇ kasibótokasibóto bérelhetőbérelhető csónakcsónak ◇

kjaszutingu-bótokjaszutingu-bóto döntődöntő szavazatszavazat ◇ gomu-gomu-
bótobóto gumicsónakgumicsónak ◇ tekogibótotekogibóto evezősevezős csó-csó-
naknak ◇ mótábótomótábóto motorcsónakmotorcsónak
bótobóto ◆ csőcselékcsőcselék 「Misze-va bótono icsigunni
oszovareta.」 „Az üzletet megrohanta a csőcselék
egy csoportja.” ◆ lázadólázadó 「Bóto-va csin-
acuszareta.」 „Megnyugtatták a lázadókat.”

bótóbótó ◆ védhetetlen ütésvédhetetlen ütés
bótóbótó ◆ meredek emelkedésmeredek emelkedés
bótóbótó ◆ bevezetőbevezető ◆ kezdéskezdés ◆ nyitásnyitás
bótoaszobibótoaszobi ◆ csónakázáscsónakázás
bótóbunbótóbun ◆ bevezető mondatbevezető mondat
bótócsindzsucubótócsindzsucu ◆ bevezetőbevezető ismertetésismertetés ◆

nyitóbeszédnyitóbeszéd 「Kenszacugava-va
bótócsindzsucu-o sita.」 „A vád nyitóbeszédet
mondott.”

bótodeaszoberuikebótodeaszoberuike ◆ csónakázó-tócsónakázó-tó
bótokaszurubótokaszuru ◆ huliganizálódikhuliganizálódik
「Bótokasitafan-va kuruma-o endzsószaszeta.」
„A huliganizálódott szurkolók autókat gyújtottak
fel.”

botokkuszubotokkuszu ◆ botoxbotox
bótokogibótokogi ◆ evezésevezés
bótokubótoku ◆ istenkáromlásistenkáromlás ◆ káromláskáromlás ◆

szentségtörésszentségtörés
bótokuszurubótokuszuru ◆ gyalázgyaláz 「Csindzsucude
szaibancsó-o bótokusita.」 „A bírót gyalázta a be-
szédében.” ◆ káromolkáromol 「Kami-o bótokusita.」
„Istent káromolta.”

bótokutekinabótokutekina ◆ istenkáromlóistenkáromló 「Bótokutek-
ina kotoba」 „istenkáromló szavak” ◆ profánprofán ◆

szentségtörőszentségtörő 「Bótokutekina kói」 „szentség-
törő viselkedés”

AdysAdys botaimen-eki botaimen-eki – bótokutekina bótokutekina 223223



bótoninorubótoninoru ◆ csónakázikcsónakázik 「Bótoni notte ike-
kara szakura-o kenbucusimasita.」 „Csónakázva
néztük a tóról a cseresznyevirágzást.”

bótónoaiszacubótónoaiszacu ◆ köszöntőköszöntő
bótonosúdanbótonosúdan ◆ csőcselékcsőcselék ◆ csürhecsürhe
bótorabótora ◆ bónuszdalbónuszdal
bóto-részubóto-részu ◆ csónakversenycsónakverseny ◆ evezősver-evezősver-
senyseny ◆ motorcsónakversenymotorcsónakverseny
botorubotoru ◆ butykosbutykos ◆ flakonflakon ◆ palackpalack ◇ san-san-
panbotorupanbotoru pezsgősüvegpezsgősüveg ◇ puraszucsikk-puraszucsikk-
ubotoruubotoru műanyagműanyag palackpalack ◇ pettobotorupettobotoru
műanyagműanyag flakonflakon 「Pettobotorukara mizu-o da-
sita.」 „Kiöntöttem a vizet a műanyag flakonból.”

botorumérubotoruméru ◆ palackpostapalackposta
botorunekkubotorunekku ◆ szűkszűk keresztmetszetkeresztmetszet
「Kódzsókeieinobotorunekku-o kaisószuru.」
„Megszünteti a szűk keresztmetszetet a gyárveze-
tésben.”

botoruzumenobotoruzumeno ◆ palackozottpalackozott 「Botoru zum-
eno mizu」 „palackozott víz”

bótószurubótószuru ◆ meredekenmeredeken emelkedikemelkedik
「Dzsútakukakaku-va bótósita.」 „A lakásárak
meredeken emelkedtek.”

bottakuribottakuri ◆ átverésátverés
botteritobotterito ◆ testesentestesen ◆ vastagonvastagon 「Kucsi-
benigabotterito nurareteita.」 „Vastagon be volt
kenve rúzzsal.”

botteritofutorubotteritofutoru ◆ elhízikelhízik ◆ megtestesedikmegtestesedik

botteritositabotteritosita ◆ telttelt 「Botteritosita kucsibi-
ru.」 „Telt ajkak.” ◆ testestestes 「Botteritosita kar-
ada.」 „Testes alak.”

bottóbottó ◆ belemélyedésbelemélyedés ◆ belemerülésbelemerülés
bóttobótto ◆ bambánbambán ◆ elmélázvaelmélázva ◆ fellángolvafellángolva
「Higabótto moe agatta.」 „A tűz fellángolt.” ◆

kábánkábán ◆ ködösenködösen 「Tókuno jama-va bótto mi-
eru.」 „Ködösen látszik a távoli hegy.” ◆ méláz-méláz-
vava ◆ révetegenrévetegen 「Bótto kesiki-o nagamete-
ita.」 „Révetegen néztem a tájat.”

bóttonarubóttonaru ◆ elkábulelkábul 「Atama-o uttebóttona-
tta.」 „Beütöttem a fejem, és elkábultam.” ◆ hü-hü-
lyénlyén érziérzi magátmagát 「Mada vakainoni obaaszanto
ivaretebóttonatta.」 „Amikor fiatalon mamának
szólítottak, hülyén éreztem magam.”

bóttositabóttosita ◆ kábakába 「Bóttosita atama」 „kába
fej”

bottószaszerubottószaszeru ◆ lefoglallefoglal 「Kodomo-va at-
arasiiomocsani bottósiteiru.」 „A gyereket lefog-
lalja az új játék.”

bottószurubottószuru ◆ belemélyedbelemélyed 「Kenkjúni bottó-
sita.」 „Belemélyedtem a kutatásba.” ◆ beleme-beleme-
rülrül 「Dokusoni bottósiteiru.」 „Belemerült az ol-
vasásba.” ◆ belevetibeleveti magátmagát 「Szúgakuni bottó-
szuru.」 „Beleveti magát a matematikába.” ◆ mé-mé-
lyedlyed 「Kenkjúni bottósita.」 „A kutatásba mé-
lyedt.” ◆ merülmerül 「Benkjóni bottósita.」 „A ta-
nulásba merült.” ◇ bottószaszerubottószaszeru lefoglallefoglal
「Kodomo-va atarasiiomocsani bottósiteiru.」 „A
gyereket lefoglalja az új játék.”

bóttoszurubóttoszuru ◆ bambulbambul 「Bóttosinagara mae-o
miteita.」 „Bambultan néztem magam elé.” ◆ el-el-
bambulbambul 「Kaigicsiubóttosite, kandzsinna tokoro-
o kiki nogasita.」 „Az értekezleten elbambulva
nem hallottam a fontos részt.” ◆ elmélázelméláz
「Bóttosinagararadzsio-o kiita.」 „Elmélázva
hallgattam a rádiót.” ◆ mélázikmélázik 「Bóttositeiru
aidani icsinenszugita.」 „Miközben méláztam, el-
telt egy év.”

bóttoszurukotobóttoszurukoto ◆ elmélázáselmélázás
bóukibóuki ◆ úszóúszó 「Bóuki-va sizunda.」 „Elmerült
az úszó.”

bóuzumakigingabóuzumakiginga ◆ küllősküllős spirálgalaxisspirálgalaxis
「Gingakei-va bóuzumaki gingadeszu.」 „A Tej-
útrendszer küllős spirálgalaxis.”

bozacudóbozacudó ◆ bódhiszattvaságbódhiszattvaság
bozaibozai ◆ hegesztendőhegesztendő anyaganyag ◆ vágandóvágandó
anyaganyag
bozenbozen ◆ sírsír előttelőtt 「Hahaojano bozenni koku-
szu.」 „Az anyja sírja előtt zokog.”

bózenbózen ◆ döbbenetdöbbenet ◆ megrökönyödésmegrökönyödés
bózendzsisicubózendzsisicu ◆ döbbenetdöbbenet ◆ elképedéselképedés ◆

kábulatkábulat ◆ megrökönyödésmegrökönyödés
bózendzsisicuszurubózendzsisicuszuru ◆ megdöbbenmegdöbben 「Tomo-
dacsino fuhó-o kiite bózendzsisicusita.」 „Meg-
döbbent a barátja halálhíre hallatán.”

bózentoszurubózentoszuru ◆ csodálkozikcsodálkozik 「Karegaano
daigakuni gókakusitakoto-o kiite bózentosita.」
„Csodálkoztam, amikor megtudtam, hogy felvet-
ték arra az egyetemre.” ◆ elalélelalél 「Szenszeino
szubarasii kaiszecuni bózentosita.」 „Elalélt a ta-
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nár csodálatos magyarázatától.” ◆ elképedelképed
「Nedan-o mitara bózentosita.」 „Elképedtem,
amikor megláttam az árát.” ◆ ködösködös 「Jopparai-
va bózentosita mecukidesita.」 „A részeg ködös
szemmel nézett.” ◆ megdöbbenmegdöbben 「Szaginiatta-
kotoni kizuite bózentosita.」 „Megdöbbentem,
amikor felfigyeltem a csalásra.” ◆ szóhozszóhoz semsem
tudtud jutnijutni 「Muszumega dzsújonde ninsinsitei-
ruto sittebózentosita.」 „Szóhoz sem tudtam jut-
ni, amikor megtudtam, hogy a 14 éves lányom ter-
hes.”

bózubózu ◆ boncbonc ◆ buddhistabuddhista szerzetesszerzetes ◆ ko-ko-
paszpasz 「Bózuatama」 „kopasz fej” ◆ öcskösöcskös
「Oi, bózukokode aszobuna!」 „Hé öcskös! Ez
nem játszótér.” ◇ umibózuumibózu tengeritengeri szörnyszörny ◇

kobózukobózu fiatalfiatal szerzetesszerzetes ◇ kobózukobózu fiatalfiatal
boncbonc ◇ teruterubózuteruterubózu szépszép időtidőt hozóhozó bábubábu
◇ negibózunegibózu hagymavirágzathagymavirágzat ◇ bózunikuker-bózunikuker-
jakeszamadenikuijakeszamadenikui utáltutált emberember mindenétmindenét
utáljukutáljuk ◇ bózuniszurubózuniszuru kopaszrakopaszra borotválborotvál
「Atama-o bózunisita.」 „Kopaszra borotváltam
a fejem.” ◇ bózuninarubózuninaru szerzetesnekszerzetesnek megymegy
「Genszekara nogarerutameni bózuninatta.」
„Szerzetesnek ment, hogy elmeneküljön ebből a
világból.” ◇ bózuninarubózuninaru kopaszrakopaszra borotváljaborotválja
aa fejétfejét 「Jakjúbuno hitotacsi-va minabózuni-
natta.」 „A baseballozók mind kopaszra borotvál-
ták a fejüket.” ◇ marubózumarubózu teljesteljes kopaszságkopaszság
◇ mikkabózumikkabózu hamarhamar ráunráun 「Daiettosijóto
omotte mikkabózude ovatta.」 „Diétázni akar-
tam, de hamar ráuntam.”

bózuatamanobózuatamano ◆ leborotváltleborotvált fejűfejű ◆ tüske-tüske-
hajúhajú
bózugaribózugari ◆ kopaszra nyíráskopaszra nyírás
bózumarumókebózumarumóke ◆ szerzetesnekszerzetesnek lennilenni készkész
haszonhaszon ◆ tiszta nyereségtiszta nyereség
bózunikukerjakeszamadenikuibózunikukerjakeszamadenikui ◆ utáltutált em-em-
ber mindenét utáljukber mindenét utáljuk
bózuninarubózuninaru ◆ kopaszrakopaszra borotváljaborotválja aa fejétfejét
「Jakjúbuno hitotacsi-va minabózuninatta.」 „A
baseballozók mind kopaszra borotválták a fejü-
ket.” ◆ szerzetesnekszerzetesnek megymegy 「Genszekara no-
garerutameni bózuninatta.」 „Szerzetesnek ment,
hogy elmeneküljön ebből a világból.”

bózuniszurubózuniszuru ◆ kopaszrakopaszra borotválborotvál 「Atama-
o bózunisita.」 „Kopaszra borotváltam a fejem.”
◇ marubózuniszurumarubózuniszuru lekopasztlekopaszt 「Aki-va kigi-o
marubózunisita.」 „Lekopasztotta a fákat az ősz.”

◇ marubózuniszurumarubózuniszuru lecsupaszítlecsupaszít 「Gaicsú-va
ki-o marubózunisita.」 „A kártevők lecsupaszítot-
ták a fákat.” ◇ marubózuniszurumarubózuniszuru kopaszrakopaszra
nyírnyír 「Atama-o marubózunisita.」 „Kopaszra
nyírtam a fejem.”

bubu ◆ cubocubo ◆ egyegy méterméter nyolcvannyolcvan centimé-centimé-
terter ◆ kifizetődéskifizetődés 「Bugaii sigoto」 „kifizetődő
munka” ◆ pontosanpontosan ◆ részesedésrészesedés
bubu ◆ fegyveresfegyveres erőerő ◆ harcászatharcászat ◆ harc-harc-
művészetművészet 「Bu-o neru.」 „Harcművészetet ta-
nul.” ◇ bun-vabun-va bu-nibu-ni maszarumaszaru tolltoll erősebberősebb aa
kardnálkardnál
bubu ◆ esélyesély 「Kono sóbu-va buga varui.」 „Kevés
esély van a győzelemre.” ◆ japánjapán decihüvelykdecihüvelyk
◆ japánjapán tizedhüvelyktizedhüvelyk ◆ századszázad 「Szanvarini
buicsi rindeszu.」 „Három tized két század egy
ezred.” ◆ tizedtized 「Taion-va szandzsúnanado ro-
kubudeszu.」 „37 egész 6 tized fok a lázam.” ◆

tizedtized mommemomme ◆ vastagságvastagság ◇ icsibuicsibu egyegy
tizedtized 「Szandzsúrokudo icsibu」 „harminchat
egész egy tized fok” ◇ nuszubitonimoszanbu-nuszubitonimoszanbu-
norinori mindenkinekmindenkinek megvannakmegvannak azaz érveiérvei ◇ ha-ha-
rahacsiburahacsibu mértékletesmértékletes azaz evésbenevésben 「Icumo
harahacsibutabeteiru.」 „Mértékletesen eszem.”
◇ buacuibuacui vastagvastag 「Téburuni-va buacui honga-
atta.」 „Egy vastag könyv volt az asztalon.”

bubu ◆ betétbetét ◆ kötetkötet ◆ nikájanikája ◆ nyomtatvá-nyomtatvá-
nyoknyok számlálószavaszámlálószava ◆ osztályosztály 「Eigjóbude
hataraiteiru.」 „A kereskedelmi osztályon dolgo-
zik.” ◆ összeállításösszeállítás 「Icsibu szanszacu」 „há-
rom kötetes összeállítás” ◆ példánypéldány 「Nibuko-
pí」 „két példányú másolat” ◆ részrész 「Kono hon-
no icsibusika rikaidekimaszen.」 „Csak egy részét
értem a könyvnek.” ◆ részlegrészleg 「Sokuhinbu」
„élelmiszerrészleg” ◆ szakkörszakkör 「Sógibuni sozo-
kusiteimaszu.」 „Sógi szakkörre járok.” ◆ tago-tago-
zatzat 「Jakanbu」 „esti tagozat” ◆ ügyosztályügyosztály ◇

icsibuicsibu nappalinappali tagozattagozat 「Daigakuno icsibuni
tótteiru.」 „Az egyetem nappali tagozatára járok.”
◇ icsibuicsibu egyegy példánypéldány 「Icsibunokopí」 „egy
példányos másolat” ◇ icsibuicsibu elsőelső részrész 「Bu-
taino icsibuto nibu」 „színdarab első és második
része” ◇ engekibuengekibu színjátszószínjátszó körkör ◇ gaku-gaku-
bubu karkar 「Tókjódaigakuno igakubuni kajotteima-
szu.」 „A Tokió Egyetem Orvosi Karán tanulok.”
◇ kaszenbukaszenbu aláhúzottaláhúzott részrész ◇ gakkónocsú-gakkónocsú-
kanbukanbu nappalinappali tagozattagozat 「Gakkóno csúkanbu-
ni tótteiru.」 „Nappali tagozatra jár.” ◇ szank-szank-
anbuanbu hegyvidékhegyvidék ◇ szanbuszanbu háromhárom részrész ◇
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szanbuszanbu háromhárom példánypéldány 「Szanbunnokopí」
„három példányú másolat” ◇ zanbuzanbu eladatlaneladatlan
példánypéldány ◇ szanbuszakuszanbuszaku trilógiatrilógia ◇ szanbu-szanbu-
szakunoszakuno háromrészesháromrészes 「Kore-va szanbusza-
kuno sószecudeszu.」 „Ez egy háromrészes re-
gény.” ◇ dzsindzsibudzsindzsibu személyzetiszemélyzeti osztályosztály
◇ szeibuszeibu hangfekvéshangfekvés 「Szopurano szeibu」
„szoprán hangfekvés” ◇ csúsinbucsúsinbu középsőközépső
részrész 「Kjókai-va murano csúsinbuniarimaszu.」
„A falu középső részén van a templom.” ◇ csús-csús-
inbuinbu központközpont 「Macsino csúsinbu」 „városköz-
pont” ◇ nibunibu éjszakaiéjszakai tagozattagozat 「Daigakuno
nibuni tótteiru.」 „Az egyetem éjszakai tagozatára
járok.” ◇ nibunibu kétkét példánypéldány 「Sorui-o nibuko-
písita.」 „Két példányban lemásoltam az iratot.”
◇ nibukaranarunibukaranaru kétrészeskétrészes 「Kono hókoku-va
nibukaranatteiru.」 „Ez a jelentés kétrészes.” ◇

bidzsucububidzsucubu művészetiművészeti szakkörszakkör ◇ bukacudóbukacudó
szakköriszakköri tevékenységtevékenység ◇ bukacudóbukacudó klubte-klubte-
vékenységvékenység ◇ bukaranarubukaranaru részesrészes 「Honso-va
szanbukaranatteiru.」 „Ez az írás háromrészes.”
◇ bucsóbucsó osztályvezetőosztályvezető 「Bucsó-va nanini-
mosinaide takai kjúrjó-o morau.」 „Az osztályve-
zetőnk nem csinál semmit, csak felveszi a nagy fi-
zetését.” ◇ jakanbujakanbu éjszakai tagozatéjszakai tagozat
búbú ◆ röfröf ◆ röf-röfröf-röf
buacuibuacui ◆ vaskosvaskos 「Tanakara buacui hon-o oro-
sita.」 „Egy vaskos kötetet vett le a polcról.” ◆

vastagvastag 「Téburuni-va buacui hongaatta.」 „Egy
vastag könyv volt az asztalon.”

buaibuai ◆ komissziókomisszió ◆ rátaráta ◆ részesedésrészesedés ◇

kóteibuaikóteibuai irányadóirányadó kamatlábkamatláb ◇ varibikibu-varibikibu-
aiai leszámítolási kamatlábleszámítolási kamatláb
buaikjúbuaikjú ◆ darabbérdarabbér
buaiszeibuaiszei ◆ részesedési rendszerrészesedési rendszer
buaiszeinobuaiszeino ◆ részesedéstrészesedést kapókapó
「Buaiszeinoszéruszuman-o jatteiru.」 „Részese-
dést kapó eladási ügynökként dolgozom.”

buaiszonabuaiszona ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Szono
szeidzsika-va ijani buaiszodane.」 „Az a politikus
nagyon barátságtalan.”

buaiszónabuaiszóna ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Dzsósi-va bua-
iszóna hitodeszu.」 „A főnököm barátságtalan
ember.”

buaiszónibuaiszóni ◆ barátságtalanulbarátságtalanul 「Buaiszóni ko-
taeru.」 „Barátságtalanul válaszol.”

buanokomagirebuanokomagire ◆ apróraapróra vágottvágott disznóhúsdisznóhús

bubecububecu ◆ lenézéslenézés
bubecuszurububecuszuru ◆ lenézlenéz 「Kaitakusa-va
szendzsúmin-o bubecusita.」 „A telepesek lenéz-
ték a bennszülötteket.”

bubecutekinabubecutekina ◆ lenézőlenéző
bubecutekinibubecutekini ◆ lenézőenlenézően
bubibubi ◆ fegyverkezésfegyverkezés
búbúbúbú ◆ morgolódvamorgolódva ◆ röf-röfröf-röf ◆ tülkölvetülkölve
◆ tü-tűtü-tű ◇ kurakuson-okurakuson-o búbúnaraszubúbúnaraszu dudáldudál
「Kuruma-va kurakuson-o búbú narasita.」 „Az
autó dudált.” ◇ búbúiubúbúiu morgolódikmorgolódik 「Kjaku-
va rjóriga oszoitobúbú itta.」 „A vendég morgoló-
dott, hogy lassú a kiszolgálás.” ◇ búbúnakubúbúnaku rö-rö-
fögfög 「Butagabúbú naita.」 „A disznó röfögött.”

búbúiubúbúiu ◆ hurroghurrog ◆ morgolódikmorgolódik 「Kjaku-va rj-
óriga oszoitobúbú itta.」 „A vendég morgolódott,
hogy lassú a kiszolgálás.”

bubunbubun ◆ részrész 「Zassino kjómigaaru bubunsika
jomanai.」 „Csak azokat a részeket olvasom el a
magazinban, amik érdekelnek.” ◇ icsibubunicsibubun
egyegy kiskis részrész 「Kore-va sindzsicunohon-no icsi-
bubunda.」 „Ez az igazságnak csak egy kis része.”
◇ daibubundaibubun túlnyomótúlnyomó részrész 「Sicugjósano
daibubun-va vakamonodeszu.」 „A munkanélkü-
liek túlnyomó része fiatal.”

búbúnakubúbúnaku ◆ röfögröfög 「Butagabúbú naita.」 „A
disznó röfögött.”

bubun-araibubun-arai ◆ részleges mosásrészleges mosás
bubundzsunkankobubundzsunkanko ◆ meromiktikus tómeromiktikus tó
bubungessokububungessoku ◆ részlegesrészleges holdfogyatko-holdfogyatko-
zászás
bubungunbubungun ◆ részcsoportrészcsoport
bubunhiteibubunhitei ◆ részleges tagadásrészleges tagadás
bubunhjósóbubunhjósó ◆ részképzetrészképzet
bubun-irebabubun-ireba ◆ részlegesrészleges műfogsorműfogsor 「Meda-
tanai bubun-ire ba-o cuketeiru.」 „Nem feltűnő a
részleges műfogsora.”

bubunkaicsikububunkaicsiku ◆ részleges felújításrészleges felújítás
bubunkansibubunkansi ◆ részelőrészelő
bubunkókaibubunkókai ◆ részlegesrészleges nyilvánosságranyilvánosságra
hozatalhozatal
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bubunmondaibubunmondai ◆ részproblémarészprobléma 「Mondai-o
bubunmondaini vaketa.」 „A problémát rész-
problémákra osztottam.”

bubun-nissokububun-nissoku ◆ részlegesrészleges napfogyatko-napfogyatko-
zászás
bubunsikimóbubunsikimó ◆ színtévesztésszíntévesztés
bubunsokububunsoku ◆ részleges fogyatkozásrészleges fogyatkozás
bubunsokumóbubunsokumó ◆ részleges színvakságrészleges színvakság
bubunsúgóbubunsúgó ◆ részhalmazrészhalmaz
bubunszecugótaibubunszecugótai ◆ merozigótamerozigóta
bubunszutobubunszuto ◆ részleges sztrájkrészleges sztrájk
bubuntajótaibubuntajótai ◆ részsokaságrészsokaság
bubuntekinabubuntekina ◆ részlegesrészleges 「Dzsisinnicuite bu-
buntekina csisikisika motteinai.」 „Csak részleges
tudásunk van a földrengésekről.”

bubuntekinibubuntekini ◆ részbenrészben 「Bubuntekini szan-
szeisimaszu.」 „Részben egyetértek.” ◆ részle-részle-
gesengesen 「Keijaku-o bubuntekini henkósita.」
„Részlegesen megváltoztattam a szerződést.”

bubuntekinikaketebubuntekinikakete ◆ hiányosanhiányosan
「Ecuranszofutodevebbupédzsi-va bubuntekini
kaketeita.」 „A böngészőben a weboldal hiányo-
san jelent meg.”

buccukebuccuke ◆ rögtönrögtön azaz elejeeleje 「Buccukekarado-
dzsicscsatta.」 „Rögtön az elején elrontottam.” ◆

rögtönzésrögtönzés
buccukehonbanbuccukehonban ◆ próbapróba nélkül,nélkül, élesbenélesben
「Engi-va buccuke honbandatta.」 „Próba nélkül,
élesben adtuk elő a darabot.” ◆ rögtönrögtön élesbenélesben

buccuzukedebuccuzukede ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Buccuzukede
dzsúnidzsikan nemucscsatta.」 „Tizenkét órát
aludtam egyfolytában.” ◆ megállásmegállás nélkülnélkül
「Buccuzukede nidzsújodzsikanhataraita.」
„Megállás nélkül dolgoztam 24 órán át.”

bucubucu ◆ megütmegüt 「Han-nin-va higaisa-o butta.」
„A tettes megütötte a sértettet.”

búcubúcu ◆ csizmacsizma ◇ kaubói-búcukaubói-búcu cowboycsiz-cowboycsiz-
mama ◇ dzsóbabúcudzsóbabúcu lovaglócsizmalovaglócsizma ◇ szukíbú-szukíbú-
cucu síbakancssíbakancs
bucubucubucubucu ◆ apróapró dudorokdudorok 「Hifunibucubucu-
gadekita.」 „Apró dudorok vannak a bőrömön.” ◆

morgolódvamorgolódva ◆ mormogvamormogva
bucubucuiubucubucuiu ◆ morgolódikmorgolódik 「Ródósa-va kjúr-
jóno siharaiga okureteirutobucubucu itta.」 „A

munkások morgolódtak, mert késett a fizetésük.”
◆ mormogmormog 「Buka-va dzsósino kagedebucubucu
itta.」 „A beosztott valamit mormogott a főnöke
háta mögött.” ◆ morogmorog
bucubucukókanbucubucukókan ◆ árucsereárucsere ◆ barterbarter ◆ cse-cse-
rekereskedelemrekereskedelem
bucubucunobucubucuno ◆ dudorosdudoros 「Tendzsi-va bucubu-
cuda.」 „A Braille-írás dudoros.”

bucubucutobucubucuto ◆ mormogvamormogva
bucudabucuda ◆ buddhabuddha ◆ BuddhaBuddha
bucudanbucudan ◆ buddhistabuddhista házioltárházioltár ◆ buddhis-buddhis-
ta oltárta oltár ◆ házioltárházioltár
bucudobucudo ◆ BuddhaBuddha országaországa ◆ paradicsomparadicsom ◆

szent földszent föld
bucudóbucudó ◆ Buddha tanításaBuddha tanítása
bucudónikieszurubucudónikieszuru ◆ buddhista leszbuddhista lesz
bucudzsibucudzsi ◆ buddhistabuddhista megemlékezésmegemlékezés
「Bucudzsi-o itonamu.」 „Buddhista megemléke-
zést tart.” ◆ buddhista szertartásbuddhista szertartás
bucudzsibucudzsi ◆ buddhista templombuddhista templom
bucuenhóbucuenhó ◆ buroklevélburoklevél ◆ spathaspatha
bucuenhóbucuenhó ◆ buzogánybuzogány formájúformájú virágvirág nagynagy
murvalevéllelmurvalevéllel
bucugabucuga ◆ Buddha-képBuddha-kép
bucugibucugi ◆ felzúdulásfelzúdulás 「Sóhizeizózei-va bucugi-
o kamosita.」 „Az ÁFA-emelés felzúdulást váltott
ki.”

bucugiribucugiri ◆ szabálytalanszabálytalan szeletszelet ◆ trancsí-trancsí-
rozásrozás ◆ vastag szeletvastag szelet
bucugiriniszurubucugiriniszuru ◆ feldarabolfeldarabol 「Negi-o bucu
girinisita.」 „Feldaraboltam a póréhagymát.” ◆

trancsíroztrancsíroz 「Niku-o bucu girinisita.」 „Tran-
csíroztam a húst.”

bucugobucugo ◆ buddhistabuddhista igeige ◆ buddhistabuddhista kife-kife-
jezésjezés ◆ buddhista tanításbuddhista tanítás
bucujokubucujoku ◆ kapzsiságkapzsiság
bucujokubucujoku ◆ világivilági vágyvágy 「Kare-va bucujokuni-
toravareteiru.」 „Világi vágyak rabja lett.”

bucukariaibucukariai ◆ lökdösődéslökdösődés
bucukariaubucukariau ◆ lökdösődiklökdösődik 「Recude gunsú-va
bucukari atteita.」 „A sorban az emberek lökdö-
sődtek.”

bucukarubucukaru ◆ belefutbelefut 「Kono micsi-va hondóni-
bucukaru.」 „Ez az utca belefut a főútba.” ◆ esikesik
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「Jopparai-va kabenibucukatta.」 „A részeg a fal-
nak esett.” ◆ hozzácsapódikhozzácsapódik 「Saberu-va asi-
nibucukatta.」 „Hozzácsapódott a lapát a lábam-
hoz.” ◆ hozzáütődikhozzáütődik 「Atamaga kino edanibu-
cukatta.」 „A fejem hozzáütődött egy faághoz.”
◆ megnéz,megnéz, mitmit szólszól hozzáhozzá 「Kono nedan-
o uri tenibucuketemimasó.」 „Nézzük meg, mit
szól az eladó ehhez az árhoz.” ◆ nekicsapódiknekicsapódik
「Kuruma-va kinibucukatta.」 „Nekicsapódott az
autó a fának.” ◆ nekiesiknekiesik 「Jopparai-va kabeni-
bucukatta.」 „A részeg nekiesett a falnak.” ◆ ne-ne-
kimegykimegy 「Bóto aruiteitara densinbasiranibucu-
kattesimatta.」 „Bambán sétáltam, és nekimen-
tem a villanyoszlopnak.” ◆ nekiütköziknekiütközik
「Kuruma-va gádórérunibucukatta.」 „A kocsi
nekiütközött a szalagkorlátnak.” ◆ nekiütődiknekiütődik
「Doa-va kabenibucukatta.」 „Nekiütődött az aj-
tó a falnak.” ◆ nekivágódiknekivágódik 「Kuruma-va ré-
runibucukatta.」 „Az autó nekivágódott a korlát-
nak.” ◆ összetűzésbeösszetűzésbe keveredikkeveredik 「Keikaku-
nicuite dzsósitobucukatta.」 „A terv miatt össze-
tűzésbe keveredtem a főnökömmel.” ◆ szembe-szembe-
sülsül 「Muzukasii mondainibucukatta.」 „Nehéz
problémával szembesültem.” ◆ ütközikütközik 「Szono
dzsikan-va bokuno joteitobucukaru.」 „Az az idő-
pont ütközik a programommal.” ◆ verődikverődik
「Kacuida bóno usiroga dzsimennibucukatta.」
„A vállán vitt rúd vége a földhöz verődött.” ◇ ik-ik-
engabucukaruengabucukaru különbözikkülönbözik aa véleményükvéleményük
「Cumato ikengabucukatta.」 „Különbözött a vé-
leményem a feleségemétől.” ◇ kacsintobucu-kacsintobucu-
karukaru koccankoccan 「Guraszu-va binnikacsintobucu-
katta.」 „A pohár az üveghez koccant.” ◇ ka-ka-
benibucukarubenibucukaru akadálybaakadályba ütközikütközik 「Kaihacu-
va kabenibucukatta.」 „A fejlesztés akadályba üt-
között.” ◇ kocuntobucukarukocuntobucukaru összekoccanösszekoccan
「Karerano atama-va kocuntobucukatta.」
„Összekoccant a fejük.” ◇ moronibucukarumoronibucukaru teli-teli-
bebe kapkap 「Bóruga moronibucukatta.」 „Egy labda
telibe kapott.”

bucukerubucukeru ◆ belecsapbelecsap 「Ajamatte honno kado-
o menibucuketa.」 „Véletlenül belecsaptam a sze-
membe a könyv sarkával.” ◆ beleütbeleüt 「Kare-va
momo-o cukueno kadonibucuketa.」 „Beleütötte
a combját az asztal sarkába.” ◆ beütbeüt 「Atama-
o bucuketa.」 „Beütöttem a fejem.” ◆ bevágbevág
「Hidzsi-o bucuketa.」 „Bevágtam a könyököm.”
◆ beverbever 「Atama-o bucuketa.」 „Bevertem a fe-
jem.” ◆ hozzácsaphozzácsap 「Dencsúni te-o bucuke-

ta.」 „Hozzácsaptam a kezem villanyoszlophoz.”
◆ kirukkolkirukkol 「Kaitai nedan-o bucuketa.」 „Kiruk-
koltam az árajánlatommal.” ◆ megütmegüt 「Karada-o
bucuketa.」 „Megütöttem magam.” ◆ nekicsapnekicsap
「Doa-o kabenibucuketa.」 „Nekicsaptam az aj-
tót a falnak.” ◆ nekidobnekidob 「Bóru-o kabenibucu-
keta.」 „Nekidobta a labdát a falnak.” ◆ nyíltannyíltan
megmondmegmond 「Tomodacsini hon-ne-o bucuketa.」
„Nyíltan megmondtam a barátomnak az igazat.”

bucukuszabucukusza ◆ mormogvamormogva
bucukuszaiubucukuszaiu ◆ zsémbelődikzsémbelődik
bucumabucuma ◆ házi oltár szobájaházi oltár szobája
bucumecubucumecu ◆ BuddhaBuddha halálahalála ◆ szerencsét-szerencsét-
len naplen nap
bucumecukigenbucumecukigen ◆ buddhistabuddhista időszámításidőszámítás ◆

buddhista naptárbuddhista naptár
bucumonbucumon ◆ buddhistabuddhista papipapi pályapálya 「Kare-va
bucumonni haitta.」 „Buddhista papi pályára lé-
pett.” ◆ buddhizmusbuddhizmus
bucunóbucunó ◆ adóbefizetésadóbefizetés természetbentermészetben ◆

természetbeni befizetéstermészetbeni befizetés
búcunocucubúcunocucu ◆ csizmaszárcsizmaszár
bucunószurubucunószuru ◆ természetbentermészetben befizetbefizet
「Szózokuzeino icsibu-o bucunósita.」 „Termé-
szetben fizette be az örökségi adó egy részét.”

bucunózeibucunózei ◆ természetbeni adótermészetbeni adó
búcunugikigubúcunugikigu ◆ fakutyafakutya
bucurekibucureki ◆ buddhistabuddhista időszámításidőszámítás ◆ budd-budd-
hista naptárhista naptár
bucuribucuri ◆ fizikaifizikai
bucuricsizubucuricsizu ◆ fiziki térképfiziki térkép
bucuridenszórobucuridenszóro ◆ fizikai vonalfizikai vonal
bucurigakkóbucurigakkó ◆ reáliskolareáliskola
bucurigakubucurigaku ◆ fizikafizika ◇ ójóbucurigakuójóbucurigaku alkal-alkal-
mazottmazott fizikafizika ◇ kakubucurigakukakubucurigaku magfizikamagfizika
◇ keiszanbucurigakukeiszanbucurigaku számítógépesszámítógépes fizikafizika
◇ gensibucurigakugensibucurigaku atomfizikaatomfizika ◇ gendaibu-gendaibu-
curigakucurigaku modernmodern fizikafizika ◇ kotaibucurigakukotaibucurigaku
szilárdtest-fizikaszilárdtest-fizika ◇ kotenbucurigakukotenbucurigaku
klasszikusklasszikus fizikafizika ◇ dzsikkenbucurigakudzsikkenbucurigaku kí-kí-
sérletisérleti fizikafizika ◇ szúribucurigakuszúribucurigaku matemati-matemati-
kaikai fizikafizika ◇ szeibucubucurigakuszeibucubucurigaku biofizikabiofizika
◇ szorjúsibucurigakuszorjúsibucurigaku részecskefizikarészecskefizika ◇

csikjúbucurigakucsikjúbucurigaku geofizikageofizika ◇ tentaibucu-tentaibucu-
rigakurigaku asztrofizikaasztrofizika ◇ handótaibucurigakuhandótaibucurigaku
félvezető-fizikafélvezető-fizika ◇ mezoszukopikkukeino-mezoszukopikkukeino-
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bucurigakubucurigaku mezoszkopikusmezoszkopikus fizikafizika ◇ rjósi-rjósi-
bucurigakubucurigaku kvantumfizikakvantumfizika ◇ rironbucuriga-rironbucuriga-
kuku elméleti fizikaelméleti fizika
bucurigakukabucurigakuka ◆ fizika tanszékfizika tanszék
bucurigakusabucurigakusa ◆ fizikusfizikus
bucurigensóbucurigensó ◆ fizikai jelenségfizikai jelenség
bucurihenkabucurihenka ◆ fizikai változásfizikai változás
bucurikagakubucurikagaku ◆ fizikai kémiafizikai kémia
bucurikjúcsakubucurikjúcsaku ◆ fizioszorpciófizioszorpció
bucurirjóbucurirjó ◆ fizikai mennyiségfizikai mennyiség
bucurirjóhóbucurirjóhó ◆ fizioterápiafizioterápia
bucuriteiszúbucuriteiszú ◆ fizikai állandófizikai állandó
bucuritekibaitaibucuritekibaitai ◆ fizikai hordozófizikai hordozó
bucuritekinabucuritekina ◆ fizikaifizikai
bucuritekinagohóbibucuritekinagohóbi ◆ tárgyjutalomtárgyjutalom
bucuritekinajokubóbucuritekinajokubó ◆ anyagi vágyanyagi vágy
bucuritekinibucuritekini ◆ fizikailagfizikailag
bucuritekisindanbucuritekisindan ◆ fizikális vizsgálatfizikális vizsgálat
bucurjóbucurjó ◆ anyagianyagi fölényfölény 「Bucurjóni mono-
o ivaszu tekigunni haibokusita.」 „A háborúban
az ellenség anyagi fölénye miatt vesztettünk.” ◆

anyagmennyiséganyagmennyiség
bucurjószakuszenbucurjószakuszen ◆ erőfölényenerőfölényen alapulóalapuló
stratégiastratégia ◆ kivéreztetéskivéreztetés 「Bucurjószaku-
szende aite-o tetteitekini cubusita.」 „Kivéreztet-
te az ellenfelét.”

bucurjúbucurjú ◆ áruelosztásáruelosztás ◆ áruforgalomáruforgalom
bucurjúkjotenbucurjúkjoten ◆ lerakatlerakat
bucurjúszentábucurjúszentá ◆ áruelosztóáruelosztó központközpont ◆ el-el-
osztóközpontosztóközpont
bucuszeszonbucuszeszon ◆ áldottáldott vagyvagy szerencsésszerencsés
buddhabuddha ◆ BhagavánBhagaván ◆ bhagavatbhagavat
bucuzenbucuzen ◆ BuddhaBuddha előttelőtt ◆ buddhistabuddhista oltároltár
előttelőtt 「Bucuzenni hana-o szonaeta.」 „Virágot
rakott a buddhista oltárra.” ◇ gobucuzengobucuzen budd-budd-
hista áldozati ajándékhista áldozati ajándék
bucuzóbucuzó ◆ Buddha-szoborBuddha-szobor ◆ BuddhaBuddha szobraszobra
◇ ógabucuzóógabucuzó heverésző Buddha szobraheverésző Buddha szobra
bucscsaketeiubucscsaketeiu ◆ nyersennyersen megmondmegmond 「Bucs-
csakete iebaanata-va hetadeszu.」 „Nyersen
mondva: ügyetlen vagy.”

buccsózurabuccsózura ◆ mogorvamogorva arcarc 「An-na
buccsózura-o siteirunode imaha hanasikakenai-

hógaii.」 „Nagyon mogorva arcot vág, ezért most
nem szabad hozzászólni.”

bucsibucsi ◆ ütésütés
bucsibucsi ◆ foltfolt 「Bucsino inu」 „foltos kutya” ◆

pettypetty ◆ pöttypötty
bucsiagerubucsiageru ◆ előállelőáll ◆ merészenmerészen előállelőáll
「Súkjúmikkaszeino dónjúkószó-o bucsi ageta.」
„Háromnapos munkahét merész ötletével állt
elő.”

bucsiinubucsiinu ◆ tarka kutyatarka kutya
bucsikomubucsikomu ◆ belebaszikbelebaszik 「Gomi-o gomibako-
nibucsi konda.」 „Belebasztam a szemetet a kuká-
ba.” ◆ belelőbelelő 「Funeni gjorai-o bucsi konda.」
„Belelőtt egy torpedót a hajóba.” ◆ vágvág 「Kare-
va keimusonibucsi komareta.」 „Sittre vágták.”

bucsikoroszubucsikoroszu ◆ agyonveragyonver
bucsikovaszubucsikovaszu ◆ szétbarmolszétbarmol 「Csinpira-va
kinenhi-o bucsi kovasita.」 „A huligánok szétbar-
molták az emlékművet.” ◆ szétbaszikszétbaszik 「Doko-
kano jopparaiga tearaino dzsagucsi-o bucsi kova-
sita.」 „Valami részeg szétbaszta a csapot a mos-
dóban.” ◆ szétrombolszétrombol 「Inszeki-va umagoja-
o bucsi kovasita.」 „Egy meteor szétrombolta az
istállót.” ◆ szétverszétver 「Iszu-o bucsi kovasita.」
„Szétvertem a széket.” ◆ szétzúzszétzúz
「Bóhankamera-o hanmádebucsi kovasita.」
„Kalapáccsal szétzúzta a biztonsági kamerát.”

bucsimakerubucsimakeru ◆ beborítbeborít 「Nekogurumakara
anani cucsi-o bucsimaketa.」 „Beborította a gö-
dörbe a földet a talicskából.” ◆ borítborít 「Cucsi-o
ananibucsimaketa.」 „A gödörbe borította a föl-
det.” ◆ kiborítkiborít 「Kaban-no nakami-o téburuni-
bucsimaketa.」 „A táska tartalmát kiborította az
asztalra.” ◆ kiöntkiönt 「Kaban-no nakami-o bucsi-
maketa.」 „Kiöntötte a táska tartalmát.” ◆ kitá-kitá-
lallal 「Nanimokamobucsimaketa.」 „Mindent ki-
tálaltam.” ◆ kitárulkozikkitárulkozik ◆ kiteregetkitereget 「Ot-
tono himicu-o bucsimaketa.」 „Kiteregette a férje
titkait.” ◆ leborítleborít 「Torakku-va
micsibatanidzsari-o bucsimaketa.」 „A teherautó
leborította a sódert az út szélére.” ◆ nemnem rejtirejti
vékavéka aláalá 「Anatanicuiteno omoi-o bucsimake-
jó.」 „Nem rejtem véka alá, amit rólad gondolok.”

bucsimojónobucsimojóno ◆ foltosfoltos ◆ pettyespettyes ◆ pöttyöspöttyös

bucsinekobucsineko ◆ tarka macskatarka macska
bucsinobucsino ◆ tarkatarka ◇ bucsiinubucsiinu tarka kutyatarka kutya
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bucsinukubucsinuku ◆ átütátüt 「Dzsúdan-va karada-o bucsi
nuita.」 „A golyó átütötte a testét.” ◆ kiveszkivesz
「Kabe-o bucsi nuite heja-o cunageta.」 „Kivet-
tük a falat, hogy egybenyissunk két szobát.”

bucsiszuerubucsiszueru ◆ jól megverjól megver
bucsóbucsó ◆ főosztályvezetőfőosztályvezető ◆ osztályvezetőosztályvezető
「Bucsó-va naninimosinaide takai kjúrjó-o mo-
rau.」 „Az osztályvezetőnk nem csinál semmit,
csak felveszi a nagy fizetését.” ◇ keiribucsókeiribucsó
számviteliszámviteli osztályosztály vezetőjevezetője ◇ fukubucsófukubucsó
osztályvezető-helyettesosztályvezető-helyettes
bucsódairibucsódairi ◆ osztályvezető-helyettesosztályvezető-helyettes
bucsóhóbucsóhó ◆ absztinenciaabsztinencia ◆ ügyetlenségügyetlenség
「Bucsóhó-o ovabi mósi agemaszu.」 „Elnézést
kérek az ügytelenségemért!”

bucsóhónabucsóhóna ◆ absztinensabsztinens ◆ ügyetlenügyetlen ◇ ku-ku-
csigabucsóhónacsigabucsóhóna nem jól forog a nyelvenem jól forog a nyelve
budabuda ◆ BudaBuda
budadzsóbudadzsó ◆ Budai VárBudai Vár ◆ Budavári PalotaBudavári Palota
budaibudai ◆ papagájhalpapagájhal
budapesutobudapesuto ◆ BudapestBudapest
budapeszutobudapeszuto ◆ BudapestBudapest
buddagajabuddagaja ◆ BodhgajaBodhgaja
budóbudó ◆ harcművészetharcművészet ◆ harctechnikaharctechnika ◆

küzdősportküzdősport ◆ szamurájokszamurájok erkölcsierkölcsi norma-norma-
rendszererendszere
budóbudó ◆ szőlőszőlő ◇ kifubudókifubudó aszúszőlőaszúszőlő ◇ hosi-hosi-
budóbudó mazsolamazsola ◇ jamabudójamabudó vadszőlővadszőlő
budóbatakebudóbatake ◆ szőlőskertszőlőskert ◆ szőlőültet-szőlőültet-
vényvény
budódanabudódana ◆ lugaslugas ◆ szőlőlugasszőlőlugas
budóekibudóeki ◆ mustmust
budóenbudóen ◆ borvidékborvidék ◆ szőlőskertszőlőskert
budógaribudógari ◆ szüretszüret
budóirobudóiro ◆ bordóbordó ◆ burgundi vörösburgundi vörös
budókabudóka ◆ harcművészharcművész
budókanbudókan ◆ küzdősport-stadionküzdősport-stadion
budókjúkinbudókjúkin ◆ StaphylococcusStaphylococcus
budomaribudomari ◆ hasznosanyag-tartalomhasznosanyag-tartalom ◆ ki-ki-
hozatalhozatal 「Kono kódzsóde-va hacsidzsuh-
pászentono budomaridepuroszeszszá-o szeiszan-
siteiru.」 „Ebben a gyárban 80%-s kihozatallal
gyártjuk a processzorokat.”

budomariricubudomariricu ◆ kihozatalkihozatal

budóneaburamusibudóneaburamusi ◆ filoxérafiloxéra ◆ szőlőgyö-szőlőgyö-
kértetűkértetű
budónocububudónocubu ◆ szőlőszemszőlőszem
budónocurubudónocuru ◆ szőlőindaszőlőinda
budónofuszabudónofusza ◆ szőlőfürtszőlőfürt
budónókabudónóka ◆ szőlősgazdaszőlősgazda
budónosiborikaszubudónosiborikaszu ◆ szőlőtörkölyszőlőtörköly
budóribudóri ◆ tizedrészbentizedrészben 「Rjóri-va hacsibutóri
dekiteiru.」 „Az étel nyolctized részben elkészült.”

budósiborikibudósiboriki ◆ szőlőprésszőlőprés
budósubudósu ◆ borbor
budósudzsózósobudósudzsózóso ◆ borászati üzemborászati üzem
budószaibaibudószaibai ◆ szőlőtermelésszőlőtermelés ◆ szőlőter-szőlőter-
mesztésmesztés
budószaibainitekisiteirubudószaibainitekisiteiru ◆ szőlőtermőszőlőtermő
budószaibaisabudószaibaisa ◆ szőlőtermelőszőlőtermelő
budószaibaisabudószaibaisa ◆ borászborász
budószakudzsúkibudószakudzsúki ◆ szőlőprésszőlőprés
budószeiszancsiikibudószeiszancsiiki ◆ borvidékborvidék
budótóbudótó ◆ dextrózdextróz ◆ glükózglükóz ◆ szőlőcukorszőlőcukor
búdúkjóbúdúkjó ◆ vudu vallásvudu vallás
budzsibudzsi ◆ biztonságbiztonság 「Kókaino budzsi-o oinor-
isimaszu!」 „A hajóút biztonságáért imádkozom!”
◆ épségépség 「Ottono budzsi-o inotta.」 „A férje ép-
ségéért imádkozott.”

budzsidearubudzsidearu ◆ hajahaja szálaszála semsem görbülgörbül
「Daisinszaide budzsidesita.」 „A hajam szála
sem görbült a nagy földrengésben.” ◆ nemnem esekesek
bajabaja 「Budzsidattaka?」 „Nem esett bajod?” ◆

nemnem esikesik bántódásabántódása 「Dzsikode-va zen-
inbudzsidatta.」 „A balesetben senkinek sem
esett bántódása.”

budzsinbudzsin ◆ harcosharcos
budzsinabudzsina ◆ épségbenépségben lévőlévő 「Anatano budzsi-
na kaoga miretejokatta!」 „Örülök, hogy épség-
ben vagy!” ◆ kicsattanókicsattanó 「Budzsina kaoga icsi-
banno omijagedeszu.」 „Kicsattanó arccal meg-
jelenni a legjobb ajándék.” ◆ problémamentesproblémamentes
「Budzsina tabidatta.」 „Problémamentes út
volt.”

budzsinibudzsini ◆ bajbaj nélkülnélkül 「Endzsósita tatemo-
nokara minabudzsini hinansita.」 „Mindenki baj
nélkül kimenekült az égő épületből.” ◆ épség-épség-
benben 「Budzsini umi-o vatatta.」 „Épségben át-
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kelt a tengeren.” ◆ jóljól 「Gorjósin-va budzsini
szugositeimaszuka?」 „Jól vannak a szülei?” ◆

szerencsésenszerencsésen 「Budzsini cukimasita.」 „Sze-
rencsésen megérkeztünk.”

budzsokubudzsoku ◆ gyalázásgyalázás ◆ meggyalázásmeggyalázás
「Dzsósikara budzsoku-o uketa.」 „Meggyalázott
a főnököm.” ◆ sértegetéssértegetés ◆ sértéssértés
「Budzsoku-o sinobu.」 „Tűri a sértést.” ◇

budzsoku-obudzsoku-o kuvaerukuvaeru meggyalázmeggyaláz 「Kokkini
budzsoku-o kuvaeta.」 „Meggyalázta az ország
zászlaját.” ◇ budzsoku-obudzsoku-o kuvaerukuvaeru inzultálinzultál
「Sógaisani budzsoku-o kuvaeta.」 „Inzultálta a
fogyatékost.” ◇ hóteibudzsokuhóteibudzsoku bíróságbíróság meg-meg-
sértésesértése
budzsokunimamirerubudzsokunimamireru ◆ förtelmesenförtelmesen megmeg
lesz alázvalesz alázva
budzsoku-obudzsoku-o ataeruataeru ◆ megalázmegaláz 「Bukani
budzsoku-o ataeta.」 „Megalázta a beosztottait.”

budzsoku-obudzsoku-o kuvaerukuvaeru ◆ inzultálinzultál 「Sógaisani
budzsoku-o kuvaeta.」 „Inzultálta a fogyatékost.”
◆ meggyalázmeggyaláz 「Kokkini budzsoku-o kuvaeta.」
„Meggyalázta az ország zászlaját.”

budzsokuszurubudzsokuszuru ◆ gyalázgyaláz 「Szenszei-o budzs-
okuszuru.」 „Gyalázza a tanárt.” ◆ lábballábbal tiportipor
「Eijúno kószeki-o budzsokusita.」 „Lábbal ti-
porta a hősök emlékét.” ◆ megbecstelenítmegbecstelenít
「Bucuzónipenki-o nutte budzsokusita.」 „Fes-
tékkel megbecstelenítette a Buddha szobrot.” ◆

megsértmegsért 「Kare-va kanodzsono sinkó-o budzs-
okusita.」 „Megsértette a nő vallásos érzelmeit.”
◆ meggyalázmeggyaláz 「Kare-va dzsibunno kokki-o bu-
dzsokusita.」 „Meggyalázta országa zászlaját.” ◆

packázikpackázik ◆ sértsért 「Kareno aikokusin-o budzs-
okusita.」 „Sértette a hazafias érzelmeit.” ◆ sér-sér-
tegetteget 「Kare-va kanodzso-o budzsokusita.」
„Sértegette a nőt.” ◇ sitai-ositai-o budzsokuszurubudzsokuszuru
kegyeletetkegyeletet sértsért 「Kare-va sinda dzsoszeito
szeikói-o site, sitai-o budzsokusita.」 „A férfi ke-
gyeletet sértett azzal, hogy közösült a halott nő-
vel.”

budzsokutekinabudzsokutekina ◆ gyalázatosgyalázatos 「Sitai-o bu-
dzsokuszuru kói-o sita.」 „Gyalázatos dolgot tett
a halottal.” ◆ sértősértő 「Kare-va budzsokutekina
kotoba-o cukatta.」 „Sértő megjegyzést tett.”

budzsokutekinibudzsokutekini ◆ sértőensértően 「Budzsokutekini
kikoeru hacugen」 „sértően hangzó kijelentés”

budzsucubudzsucu ◆ harcművészetharcművészet ◆ harctechnikaharctechnika

budzsucutaikjokukenbudzsucutaikjokuken ◆ tajcsicsuanbóltajcsicsuanból ki-ki-
alakult harcművészetalakult harcművészet
buenrjobuenrjo ◆ arcátlanságarcátlanság ◆ gátlástalansággátlástalanság ◆

kíméletlenségkíméletlenség ◆ tapintatlanságtapintatlanság
buenrjonabuenrjona ◆ arcátlanarcátlan 「Buenrjona hito」 „ar-
cátlan ember” ◆ gátlástalangátlástalan ◆ kíméletlenkíméletlen
「Buenrjonana hihjó-o uketa.」 „Kíméletlen kri-
tikát kapott.” ◆ tapintatlantapintatlan 「Aiteno kimocsi-o
kangaenaide buenrjona hacugen-o sita.」 „A má-
sik érzelmeire tekintet nélkül tapintatlan kijelen-
tést tett.”

buenrjonibuenrjoni ◆ gátlástalanulgátlástalanul 「Kare-va buenr-
joni taninnopuraibéto-o kagi mavaru.」 „Gátlás-
talanul turkál mások magánéletében.” ◆ kímé-kímé-
letlenülletlenül 「Tobirano kabuga buenrjoni juka-o ke-
zutta.」 „Az ajtó alja kíméletlenül belekarcolt a
padlóba.” ◆ tapintatlanultapintatlanul 「Kare-va buenrjoni
aiteno kaocuki-o bussokusita.」 „Tapintatlanul
bámulja mások arcát.”

bufúrjúbufúrjú ◆ ízléstelenségízléstelenség ◆ kulturálatlan-kulturálatlan-
ságság ◆ otrombaságotrombaság
bufúrjúnabufúrjúna ◆ ízléstelenízléstelen ◆ kulturálatlankulturálatlan
「Bufúrjúna hito」 „kulturálatlan ember” ◆ ot-ot-
rombaromba
bugaarubugaaru ◆ előnybenelőnyben vanvan 「Kono sóbu-va ka-
reni bugaaru.」 „Előnyben van ebben a verseny-
ben.”

bugaibugai ◆ kívülálláskívülállás
bugaisabugaisa ◆ kívülállókívülálló 「Bugaisa-va damatteitek-
udaszai!」 „A kívülálló hallgasson!”

bugakubugaku ◆ bugakubugaku ◆ japán zenejapán zene
buganaibuganai ◆ hátránybanhátrányban vanvan 「Kono sóbu-va
kareni buganai.」 „Hátrányban van ebben a ver-
senyben.”

bugeibugei ◆ harcművészetharcművészet 「Bugei-o oszameta.」
„Kitanulta a harcművészetet.”

bugensabugensa ◆ gazdag embergazdag ember
bugjóbugjó ◆ bíróbíró ◆ biztosbiztos ◇ kandzsóbugjókandzsóbugjó
pénzügyipénzügyi biztosbiztos ◇ dzsisabugjódzsisabugjó templomoktemplomok
ésés szentélyekszentélyek biztosabiztosa ◇ macsibugjómacsibugjó váro-váro-
si biztossi biztos
bugjóninbugjónin ◆ biztosbiztos
bugjósobugjóso ◆ közhivatalközhivatal
bugubugu ◆ hadieszközhadieszköz ◆ hadifelszereléshadifelszerelés
buhabukkjóbuhabukkjó ◆ ősi buddhista iskolákősi buddhista iskolák
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buhibuhi ◆ klubklub pénzepénze 「Kócúhi-va buhide ocsi-
ru.」 „Az utazási költséget a klub pénzéből fedez-
zük.” ◆ tagdíjtagdíj 「Buhino csósú」 „tagdíj besze-
dése”

buhinbuhin ◆ alkatrészalkatrész 「Kikaikara buhinga rakka-
sita.」 „A gépből kiesett egy alkatrész.” ◇ kikai-kikai-
buhinbuhin gépalkatrészgépalkatrész ◇ dzsidósabuhindzsidósabuhin autó-autó-
alkatrészalkatrész ◇ dzsunszeibuhindzsunszeibuhin eredetieredeti alkat-alkat-
részrész ◇ szupeabuhinszupeabuhin pótalkatrészpótalkatrész ◇ densi-densi-
buhinbuhin elektronikuselektronikus alkatrészalkatrész 「Densibuhin-
o kumi tateta.」 „Összeszereltem az elektronikus
alkatrészeket.” ◇ hjómendzsiszszóbuhinhjómendzsiszszóbuhin felü-felü-
letszerelhetőletszerelhető alkatrészalkatrész ◇ jobibuhinjobibuhin pótal-pótal-
katrészkatrész
buhinmékábuhinméká ◆ alkatrészgyártóalkatrészgyártó ◆ beszállítóbeszállító

buhinszeiszanbuhinszeiszan ◆ alkatrészgyártásalkatrészgyártás
buibui ◆ bójabója ◆ mentőövmentőöv ◇ anká-buianká-bui kikötőbó-kikötőbó-
jaja ◇ anká-buianká-bui horgonyzóbójahorgonyzóbója
buibui ◆ részrész ◆ testrésztestrész ◇ karadanobuikaradanobui test-test-
tájtáj
buiaipíbuiaipí ◆ fontos személyiségfontos személyiség
buijonbuijon ◆ alapléalaplé 「Szakananoaradebuijon-o tot-
ta.」 „Halaprólékból csináltam alaplevet.” ◇ ko-ko-
keibuijonkeibuijon leveskockaleveskocka
buinbuin ◆ klubtagklubtag ◆ osztályosztály dolgozójadolgozója 「Eig-
jóbuin」 „kereskedelmi osztály dolgozója” ◆ tagtag
「Kurabuno buin」 „klub tagja”

búingubúingu ◆ abcúgabcúg ◆ hurrogáshurrogás 「Fuszei-o
sitacsímu-va búingu-o abita.」 „A szabálytalansá-
got elkövetett csapat hurrogást kapott.” ◆ pfujo-pfujo-
láslás 「Teianni taisitebúinguga okiteita.」 „A ja-
vaslattal szemben pfujolás kezdődött.”

búingu-obúingu-o okuruokuru ◆ lehurroglehurrog 「Kansú-va
enzecusanibúingu-o okutta.」 „A közönség lehur-
rogta a szónokot.”

buitiárubuitiáru ◆ videómagnóvideómagnó
buitíárubuitíáru ◆ videómagnóvideómagnó
buitokuitekitocuzenhen-ijúhacubuitokuitekitocuzenhen-ijúhacu ◆ célzottcélzott
mutagenezismutagenezis
bujakubujaku ◆ kényszermunkakényszermunka
bujobujo ◆ púposszúnyogpúposszúnyog
bujóbujó ◆ tánctánc 「Nihonno bujó-va kimono-o kite
odorimaszu.」 „A japán táncot kimonóban lejtik.”
◆ táncolástáncolás 「Sumi-va bujóda.」 „Hobbim a

táncolás.” ◇ kjódobujókjódobujó helyihelyi tánctánc ◇ minzoku-minzoku-
bujóbujó néptáncnéptánc
bujobujoszurubujobujoszuru ◆ lottyadtlottyadt 「Bujobujoninatta
kudamono」 „lottyadt gyümölcs” ◆ löttyedtlöttyedt
「Onakagabujobujositeiru.」 „Löttyedt a hasam.”
◆ petyhüdtpetyhüdt 「Kin-
nikugabujobujoninattesimatta.」 „Petyhüdtek az
izmaim.”

bujódanbujódan ◆ táncegyüttestáncegyüttes ◆ tánccsoporttánccsoport ◇

minzokubujódanminzokubujódan néptáncegyüttesnéptáncegyüttes ◇ minzo-minzo-
kubujódankubujódan néptánccsoportnéptánccsoport
bujódzsinbujódzsin ◆ elővigyázatlanságelővigyázatlanság ◆ nemnem biz-biz-
tonságostonságos dologdolog ◆ óvatlanságóvatlanság ◆ veszélyes-veszélyes-
ségség
bujódzsin-nabujódzsin-na ◆ elővigyázatlanelővigyázatlan 「Bujódzsin-
dattanode szaifu-o nuszumareta.」 „Elővigyázat-
lan voltam, és ellopták a pénztárcámat.” ◆ nemnem
biztonságosbiztonságos 「Kantannapaszuvádo-va bujód-
zsinda.」 „Az egyszerű jelszó nem biztonságos.” ◆

óvatlanóvatlan 「Bujódzsinna kódóno kekka」 „óvat-
lan viselkedés eredménye”

bujógekibujógeki ◆ táncdrámatáncdráma
bujókabujóka ◆ táncostáncos
bujubuju ◆ púposszúnyogpúposszúnyog
bujúbujú ◆ hősiességhősiesség ◆ vitézségvitézség
bujúdenbujúden ◆ hőstörténethőstörténet
bukabuka ◆ alárendeltalárendelt 「Bukani zettaino fukudzsú-
o jókjúsita.」 „Az alárendeltjeitől abszolút enge-
delmességet követelt.” ◆ beosztottbeosztott 「Kare-va
bokuno bukadeszu.」 „Ő az én beosztottam.” ◇

csokuzokunobukacsokuzokunobuka közvetlenközvetlen beosztottbeosztott
「Boku-va kareno csokuzokuno bukade-va nai.」
„Nem vagyok a közvetlen beosztottja.”

bukabukabukabuka ◆ buggyosságbuggyosság ◆ lötyögősséglötyögősség ◆

löttyösséglöttyösség ◇ bukabukanobukabukano buggyosbuggyos 「Buka-
bukanozubon」 „buggyos nadrág” ◇ bukabuka-bukabuka-
nono lötyögőslötyögős 「Bukabukano kucu」 „lötyögős ci-
pő”

bukabukanobukabukano ◆ buggyosbuggyos 「Bukabukanozu-
bon」 „buggyos nadrág” ◆ lötyögőslötyögős 「Bukabu-
kano kucu」 „lötyögős cipő”

bukacubukacu ◆ klubtevékenységklubtevékenység ◆ szakköriszakköri te-te-
vékenységvékenység
bukacudóbukacudó ◆ klubtevékenységklubtevékenység ◆ szakköriszakköri
tevékenységtevékenység
bukaibukai ◆ szekcióülésszekcióülés
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bukakkónabukakkóna ◆ esetlenesetlen 「Bukakkóna ugoki-o si-
ta.」 „Esetlenül mozgott.” ◆ formátlanformátlan 「Bu-
kakkóna jaszai-o jaszuku uru.」 „A formátlan
zöldségeket olcsóbban adja.” ◆ idétlenidétlen 「Kare-
va icumo bukakkóna jófuku-o kiteiru.」 „Mindig
valami idétlen ruhát vesz fel.” ◆ ormótlanormótlan 「Bu-
kakkóna kucu-o haiteita.」 „Ormótlan cipőben
volt.” ◆ otrombaotromba 「Bukakkóna tatemono」 „ot-
romba épület”

bukanbukan ◆ katonaikatonai alkalmazottalkalmazott 「Bunkanto
bukan」 „civil és katonai alkalmazott” ◆ katona-katona-
tiszttiszt ◆ tengerésztiszttengerésztiszt ◇ kaigunbukankaigunbukan ten-ten-
gerésztigerészti attaséattasé ◇ csúzaibukancsúzaibukan katonaikatonai at-at-
tasétasé
bukansibukansi ◆ VuhanVuhan
bukaranarubukaranaru ◆ részesrészes 「Honso-va szanbukar-
anatteiru.」 „Ez az írás háromrészes.” ◇ nibukar-nibukar-
anaruanaru kétrészeskétrészes 「Kono hókoku-va nibukar-
anatteiru.」 „Ez a jelentés kétrészes.”

bukareszutobukareszuto ◆ BukarestBukarest
bukatínibukatíni ◆ bucatinibucatini ◆ hosszú csőtésztahosszú csőtészta
bukebuke ◆ szamurájszamuráj ◆ szamurájcsaládszamurájcsalád 「Buke-
szodacsi」 „szamurájcsaládban nevelkedés”

búkebúke ◆ bokrétabokréta 「Nono hanadebúke-o cukut-
ta.」 „Bokrétába kötöttem a vadvirágokat.” ◆

csokorcsokor ◆ virágcsokorvirágcsokor ◇ vedingubúkevedingubúke meny-meny-
asszonyiasszonyi csokorcsokor 「Kekkonsikinovedingubúke-
o dzsibunde cukutta.」 „Saját magam kötöttem a
menyasszonyi csokrot.”

bukedzsidaibukedzsidai ◆ szamurájkorszakszamurájkorszak
bukejasikibukejasiki ◆ szamurájházszamurájház
bukemonobukemono ◆ szamurájeposzszamurájeposz
bukeszeidzsibukeszeidzsi ◆ feudális kormányfeudális kormány
bukibuki ◆ fegyverfegyver 「Icu dóbucuni oszovarerukava-
karanainode, nanrakano buki-o mottekudaszai.」
„Sohasem tudni, hogy mikor támad ránk egy állat,
ezért vigyünk valamilyen fegyvert magunkkal!”

bukiccsónabukiccsóna ◆ ügyetlenügyetlen
bukicscsonabukicscsona ◆ ügyetlenügyetlen
bukidan-jakubukidan-jaku ◆ fegyver és lőszerfegyver és lőszer
bukiendzsobukiendzso ◆ fegyverrel támogatásfegyverrel támogatás
bukijóbukijó ◆ ügyefogyottságügyefogyottság ◆ ügyetlenségügyetlenség
bukijómonobukijómono ◆ kétbalkezes emberkétbalkezes ember

bukijónabukijóna ◆ balkezesbalkezes ◆ esetlenesetlen 「Bukijóna
ugoki」 „esetlen mozgás” ◆ kétbalkezeskétbalkezes 「Bu-
kijóna súrinin」 „kétbalkezes szerelő” ◆ sutasuta
「Bukijóna tecuki」 „suta kézmozdulatok” ◆

ügyefogyottügyefogyott 「Jovatariga bukijóna hito」
„ügyefogyottan boldogulni próbáló ember” ◆

ügyetlenügyetlen 「Bukijóna hitodeszu.」 „Ügyetlen
ember.”

bukijónibukijóni ◆ sutánsután 「Dógu-o bukijóni ajacutta.」
„Sután fogta a szerszámot.” ◆ ügyetlenülügyetlenül 「Bu-
kijóni sigototo muki au.」 „Ügyetlenül fog a mun-
kához.”

bukijusucubukijusucu ◆ fegyverexportfegyverexport
bukikobukiko ◆ fegyverraktárfegyverraktár
bukiminabukimina ◆ bizarrbizarr 「Kanodzsono kesó-va buki-
mida.」 „Bizarr módon kikente magát.” ◆ hát-hát-
borzongatóborzongató 「Bukimina varai」 „hátborzonga-
tó nevetés” ◆ kísértetieskísérteties 「Robotto-va bukimi-
na koede hanasita.」 „A robot kísérteties hangon
beszélt.” ◆ rémesrémes 「Bukimina kakkó」 „rémes
kinézet”

bukinobukino ◆ tetőstetős ◇ asibukinoasibukino nádtetősnádtetős ◇ ita-ita-
bukinobukino fazsindelyesfazsindelyes ◇ kavarabukinokavarabukino cse-cse-
réptetősréptetős 「Kavarabukino ie」 „cseréptetős ház”
◇ varabukinovarabukino szalmatetősszalmatetős 「Varabukino
ucsini szundeimaszu.」 „Szalmatetős házban la-
kik.”

buki-obuki-o kjójoszurukjójoszuru ◆ felfegyverezfelfegyverez 「Gaiko-
kuni bukino kjójo-o sita.」 „Felfegyverezte az ide-
gen országot.”

buki-obuki-o toriagerutoriageru ◆ lefegyverezlefegyverez 「Keikan-va
han-ninno buki-o tori ageta.」 „A rendőr lefegy-
verezte a tettest.”

bukirjónabukirjóna ◆ bájtalanbájtalan 「Bukirjóna on-na」
„bájtalan nő” ◆ dilettánsdilettáns ◆ nemnem szépszép 「Bukir-
jóna kao」 „nem szép arc” ◆ tehetségtelentehetségtelen
bukisóninbukisónin ◆ fegyverkereskedőfegyverkereskedő
bukjóbukjó ◆ hősiességhősiesség ◆ lovagiasságlovagiasság
bukjóbukjó ◆ nikájanikája
bukjokubukjoku ◆ tánc és zenetánc és zene ◆ tánczenetánczene
bukjokubukjoku ◆ részlegrészleg
bukkabukka ◆ árár 「Hangaríde-va bukka-va takaide-
szuka?」 „Magasak Magyarországon az árak?” ◇

sóhisabukkasóhisabukka fogyasztói árfogyasztói ár
bukkabukka ◆ temetői virágtemetői virág
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bukkadakabukkadaka ◆ drágaságdrágaság 「Bukkadakade
csokin-va dekinai.」 „A drágaság miatt nem tu-
dok félretenni.”

bukkadzsósóbukkadzsósó ◆ áremelkedésáremelkedés
bukkaeszubukkaeszu ◆ visszabaszikvisszabaszik 「Hinsicukanrisa-
va furjóhin-o bukkaesijagatta.」 „A meós vissza-
baszta a selejtet.”

bukkaibukkai ◆ buddhaság birodalmabuddhaság birodalma
bukkakerubukkakeru ◆ lefröcsköllefröcsköl ◆ leöntleönt 「Ajamatte
tórikakatta hitoni mizu-o bukkaketa.」 „Véletle-
nül leöntöttem egy arra járót vízzel.”

bukkakubukkaku ◆ buddhista templombuddhista templom
bukkarendószaibukkarendószai ◆ árindex-követőárindex-követő kötvénykötvény
◆ inflációkövető kötvényinflációkövető kötvény
bukkasiszúbukkasiszú ◆ árindexárindex ◇ sóhisabukkasiszúsóhisabukkasiszú
fogyasztói árindexfogyasztói árindex
bukkaszuidzsunbukkaszuidzsun ◆ árszintárszint ◆ árszínvonalárszínvonal
bukkaszuraidobukkaszuraido ◆ árindexhezárindexhez kötéskötés 「Buk-
kaszuraido gatanenkin」 „árindexhez kötött
nyugdíj”

bukkatószeibukkatószei ◆ árszabályozásárszabályozás
bukkenbukken ◆ ingatlaningatlan 「Kini iru bukkenga mi-
cukaranai.」 „Nem találok a kedvemre való in-
gatlant.” ◆ tárgytárgy 「Vatasitacsini taisite
sókobukken-o motteinai.」 „Nincs tárgyi bizonyí-
tékuk ellenünk.” ◇ szansóbukkenszansóbukken bűnjelbűnjel ◇

szansóbukkenszansóbukken bűntárgybűntárgy
bukkenbukken ◆ dologi jogdologi jog
bukken-nokanribukken-nokanri ◆ ingatlangazdálkodásingatlangazdálkodás
bukkibukki ◆ buddhizmus zászlajabuddhizmus zászlaja
bukkingubukkingu ◆ foglalásfoglalás ◇ óbá-bukkinguóbá-bukkingu túlfog-túlfog-
laláslalás ◇ daburu-bukkingudaburu-bukkingu kettős foglaláskettős foglalás
bukkirabóbukkirabó ◆ bárdolatlanságbárdolatlanság
bukkirabónabukkirabóna ◆ bárdolatlanbárdolatlan ◆ érzéketlenérzéketlen
「Anobukkira bóna jacuga varattatokoro-o mita-
kotonai.」 „Azt az érzéketlen fickót nem láttam
még nevetni.” ◆ nyersnyers 「Kare-va bukkirabóda-
kedo varui hitode-va nai.」 „Ő nem rossz ember,
csak nyers.” ◆ suttyósuttyó ◆ szókimondószókimondó ◆ tapin-tapin-
tatlantatlan
bukkirabónibukkirabóni ◆ nyersennyersen 「Otoko-va bukkira bó-
ni kotaeta.」 „A férfi nyersen válaszolt.” ◆ tapin-tapin-
tatlanultatlanul
bukkjóbukkjó ◆ buddhizmusbuddhizmus

bukkjósiszobukkjósiszo ◆ buddhista eszmebuddhista eszme
bukkjótobukkjóto ◆ buddhistabuddhista
bukkobukko ◆ elhalálozáselhalálozás
bukkomubukkomu ◆ bebaszikbebaszik 「Kurumanikóto-o buk-
konda.」 „Bebaszta a kabátját a verdába.”

bukkoroszubukkoroszu ◆ agyonveragyonver
bukkosabukkosa ◆ elhunytelhunyt
bukkoszurubukkoszuru ◆ elhalálozikelhalálozik
bukkovaszubukkovaszu ◆ elbaszikelbaszik 「Dzsinszei-o bukko-
vasita.」 „Elbasztam az életem.” ◆ szétbaszikszétbaszik
「Kattonattekíbódo-o bukkovasita.」 „Mérgem-
ben szétbasztam a billentyűzetet.”

bukkubukku ◆ könyvkönyv ◇ tekiszutobukkutekiszutobukku tankönyvtankönyv
◇ poketto-bukkupoketto-bukku zsebkönyvzsebkönyv ◇ poketto-poketto-
bukkubukku notesznotesz
bukkufeabukkufea ◆ könyvvásárkönyvvásár
bukkukabábukkukabá ◆ könyvborítókönyvborító
bukku-rebjúbukku-rebjú ◆ könyvismertetőkönyvismertető ◆ könyvkri-könyvkri-
tikatika
bukkurídábukkurídá ◆ könyvolvasókönyvolvasó
bukku-szutandobukku-szutando ◆ könyváruskönyvárus ◆ könyvtartókönyvtartó

bukocubukocu ◆ faragatlanságfaragatlanság
bukocumonobukocumono ◆ bugrisbugris
bukocunabukocuna ◆ durvadurva 「Bukocuna te」 „durva
kéz”

bukocunabukocuna ◆ faragatlanfaragatlan 「Bukocuna otoko」
„faragatlan férfi”

bukokubukoku ◆ hamis vádhamis vád ◆ rágalomrágalom
bukokusabukokusa ◆ rágalmazórágalmazó
bukokuszurubukokuszuru ◆ megrágalmazmegrágalmaz 「Bókó-o uket-
ato bukokusita.」 „Garázdasággal megrágalmaz-
ta.”

bukokuzaibukokuzai ◆ rágalmazásrágalmazás
bukubukubukubuku ◆ bugyborékolvabugyborékolva 「Fune-va buku-
buku sizunda.」 „A hajó bugyborékolva el-
süllyedt.” ◆ bugyogvabugyogva 「Avagabukubuku ueni-
agatta.」 „A buborékok bugyogva a felszínre tör-
tek.” ◆ dagadtandagadtan 「Bukubuku futotta danszei」
„dagadt férfi” ◇ bukubukuszurubukubukuszuru bugyborékolbugyborékol
「Nettó-va bukubukusiteita.」 „A forró víz bugy-
borékolt.” ◇ bukubukuszurubukubukuszuru rotyogrotyog 「Nabe-
deszúpugabukubukusiteita.」 „A fazékban rotyo-
gott a leves.” ◇ bukubukuszurubukubukuszuru öblögetöblöget
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「Mizu-o kucsini iretebukubukusita.」 „Vizet vet-
tem a számba és öblögettem.”

bukubukufutotteiruhitobukubukufutotteiruhito ◆ hájpacnihájpacni 「Mi-
te!Anobukubuku futotteiru hito!」 „Nézd az a háj-
pacnit!”

bukubukuiubukubukuiu ◆ bugyborékolbugyborékol ◆ fortyogfortyog
「Nabedeszúpu-va bukubuku itteiru.」 „A fazék-
ban fortyog a leves.” ◆ kotyogkotyog ◆ megkottyanmegkottyan
bukubukuszurubukubukuszuru ◆ bugyborékolbugyborékol 「Nettó-va
bukubukusiteita.」 „A forró víz bugyborékolt.” ◆

öblögetöblöget 「Mizu-o kucsini iretebukubukusita.」
„Vizet vettem a számba és öblögettem.” ◆ rotyogrotyog
「Nabedeszúpugabukubukusiteita.」 „A fazékban
rotyogott a leves.”

búmeranbúmeran ◆ bumerángbumeráng
búmerankókabúmerankóka ◆ bumeránghatásbumeránghatás ◆ vissza-vissza-
ütésütés
búmeran-pancubúmeran-pancu ◆ alsónadrágalsónadrág
bumonbumon ◆ katonaikatonai származásszármazás ◆ vitézivitézi szár-szár-
mazásmazás
bumonbumon ◆ ágág 「Enerugí kagakubumon」 „ener-
giatudományi ág” ◆ ágazatágazat 「Keizaibumon」
„gazdasági ágazat” ◆ kategóriakategória 「Kono
sószecu-va gorakuno bumonni hairu.」 „Ez a re-
gény a szórakoztató irodalom kategóriájába tarto-
zik.” ◆ osztályosztály 「Kaisanodéta njúrjokubumon-
ni haitta.」 „Felvettek a vállalat adatbeviteli osz-
tályára.” ◆ részlegrészleg 「Kaisano szeizóbumon」
„vállalat termelési részlege” ◆ szektorszektor 「Bu-
monbecuno tókei」 „szektoronkénti statisztika” ◆

szféraszféra ◇ kanszecubumonkanszecubumon háttérirodaháttériroda ◇

kókjóbumonkókjóbumon közszféraközszféra ◇ kókjóbumonkókjóbumon álla-álla-
mimi szektorszektor 「Kókjóbumonto minkanbumon」
„állami szektor és magánszektor” ◇ csokusz-csokusz-
ecubumonecubumon ügyfélkapcsolatiügyfélkapcsolati osztályosztály ◇

minkanbumonminkanbumon magánszféramagánszféra ◇ minkanbumonminkanbumon
magánszektormagánszektor 「Kókjóbumonto minkanbu-
mon」 „állami szektor és magánszektor”

búmubúmu ◆ felkapottságfelkapottság 「Miniszukáto-va bú-
muninatta.」 „Felkapott lett a miniszoknya.” ◆

lázláz 「Tocsibúmuga sinkósiteiru.」 „Tart a föld-
vásárlási láz.” ◇ kencsikubúmukencsikubúmu építkezésiépítkezési
hullámhullám 「Kencsikubúmuni notta.」 „Meglova-
goltam az építkezési hullámot.” ◇ bebíbúmubebíbúmu né-né-
pességrobbanáspességrobbanás 「Kazokusien szeiszakudebe-
bíbúmuga okita.」 „A családbarát politikától né-
pességrobbanás tört ki.” ◇ mai-búmumai-búmu szemé-szemé-

lyeslyes mániamánia ◇ retorobúmuretorobúmu nosztalgiahullámnosztalgiahullám

bunbun ❶ szövegszöveg 「Bun-o kaku.」 „Szöveget ír.”
◆ írásírás ◆ irodalomirodalom ◆ irományiromány 「Zassini bun-
o joszeru.」 „A magazinnak küld egy irományt.”
◆ mondatmondat 「Bun-o kószeiszuru jószo」 „mondat
alkotóelemei” ◆ stílusstílus 「Szenrenszareta bun」
„kifinomult stílus” ◇ kakidasinobunkakidasinobun kezdő-kezdő-
mondatmondat ◇ kakidasinobunkakidasinobun nyitónyitó mondatmondat ◇

kantanbunkantanbun felkiáltófelkiáltó mondatmondat ◇ gimonbungimonbun
kérdőkérdő mondatmondat ◇ kóteibunkóteibun állítóállító mondatmondat ◇

dzsúbundzsúbun összetettösszetett mondatmondat ◇ szecumeibunszecumeibun
magyarázómagyarázó szövegszöveg ◇ dainjúbundainjúbun értékadóértékadó
utasításutasítás ◇ tanbuntanbun egyszerűegyszerű mondatmondat ◇ tan-tan-
bunbun tőmondattőmondat ◇ hangaríbunhangaríbun magyarmagyar szövegszöveg
「Hangarí bun-o vajakusita.」 „Magyar szöveget
fordítottam japánra.” ◇ hiteibunhiteibun tagadótagadó mon-mon-
datdat ◇ fukubunfukubun alárendelőalárendelő összetettösszetett mon-mon-
datdat ◇ fukubunfukubun összetettösszetett mondatmondat ◇

heidzsobunheidzsobun kijelentőkijelentő mondatmondat ◇ muszubino-muszubino-
bunbun zárózáró mondatmondat ◇ muszubinobunmuszubinobun befejezőbefejező
mondatmondat ◇ meireibunmeireibun felszólító mondatfelszólító mondat
bunbun ❶ részrész 「Tomodacsino bunmade haratta.」
„A barátom részét is kifizettem.” ◆ adad 「Szan-
bunno icsi」 „egyharmad” ◆ adagadag 「Nininbun
kudaszai!」 „Két adagot kérek!” ◆ amennyireamennyire
「Ieno nakakara miteiru bunni szotoha szamu-
szóda.」 „Amennyire a szobából látszik, kint hi-
deg van.” ◆ eded 「Dzsúbunno szan」 „háromti-
zed” ◆ esőeső részrész 「Vatasino vaka-va ikura?」
„Mekkora a rám eső rész?” ◆ haladáshaladás 「Kono
bunde-va csokin-va szoko-o cukudesó.」 „Ha ez
így halad, a megtakarításunknak lőttek.” ◆ hely-hely-
zetzet 「Dzsibunno bunni jaszundzsiru.」 „Beletö-
rődik a helyzetébe.” ◆ kötelességkötelesség 「Dzsibun-
no bun-o cukuszu.」 „Megteszi a kötelességét.”
◆ lehetőséglehetőség 「Dzsikono bun-o vakimaenai.」
„Nincs tisztában a lehetőségeivel.” ◆ megfele-megfele-
lőenlően 「Hataraita bunni-va okane-o harau.」 „A
munkának megfelelően fizetnek.” ◆ ödöd 「Gobun-
no ni」 „kétötöd” ◆ porcióporció 「Dzsibunno bun-
o tabeta.」 „Megette a porcióját.” ◆ tartalomtartalom
「Arukóru bun」 „alkoholtartalom” ◇

icsinicsibun-noicsinicsibun-no egynapiegynapi 「Icsinicsibunno
sigoto-o icsidzsikande oeru.」 „Egy óra alatt végez
egynapi munkát.” ◇ enbunenbun sótartalomsótartalom 「Tar-
jóno enbun-o fukunda sokuhin」 „magas sótar-
talmú étel” ◇ ojabunojabun vezérvezér 「Tózokuno oja-
bun」 „tolvajok vezére” ◇ ojabunojabun főnökfőnök 「Oja-
bunto kobuntacsi」 „főnök és bandája” ◇ kobunkobun
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bandatagbandatag 「Ojabun-va kobunni meirei-o dasi-
ta.」 „A főnök a bandatagoknak parancsokat osz-
tott.” ◇ kobunkobun banditabandita 「Keiszacu-va
kobuntacsi-o cukamaeta.」 „A rendőrök elfogták
a banditákat.” ◇ szuibunszuibun víztartalomvíztartalom 「Szu-
ikano szuibun」 „görögdinnye víztartalma” ◇

szuibunszuibun nedvességtartalomnedvességtartalom 「Kiritateno ki-
no szuibun-va godzsuh-pászento.」 „A frissen vá-
gott fa nedvességtartalma 50%.” ◇ cuikabuncuikabun
többlettöbblet 「Rjókinno cuikabun」 „díjtöbblet” ◇

tóbuntóbun cukortartalomcukortartalom 「Hacsimicuno tóbun」
„méz cukortartalma”

búnbún ◆ hadiszerencsehadiszerencse
búnbún ◆ búgásbúgás ◆ zümmögészümmögés 「Dorón-va búnto
tondeita.」 „A drón zümmögve repkedett.”

bunabuna ◆ bükkfabükkfa ◆ csipkéscsipkés bükkbükk ◆ japánjapán fe-fe-
hér bükkhér bükk
bunaibunai ◆ részlegenrészlegen belülbelül ◇ szeifubunaiszeifubunai kor-kor-
mánykörökbenmánykörökben
bunainohitobunainohito ◆ bennfentesbennfentes
bunaisabunaisa ◆ bennfentesbennfentes
bun-anbun-an ◆ Bun-an-korBun-an-kor
bun-anbun-an ◆ írástervírásterv 「Sószecuno bun-an-o cu-
kutta.」 „Elkészítettem a regény írástervét.” ◆

írásvázlatírásvázlat ◆ vázlatvázlat 「Enzecuno bun-an-o
netta.」 „Kigondoltam a beszédem vázlatát.”

bunanbunan ◆ kockázatmentességkockázatmentesség ◆ veszélyte-veszélyte-
lenséglenség
bunan-nabunan-na ◆ biztonságosbiztonságos 「Hoteru-o maemo-
tte jojakusita hóga bunanda.」 „Biztonságosabb,
ha előre lefoglaljuk a hotelszobát.” ◆ elfogadha-elfogadha-
tótó 「Bunanna kekka」 „elfogadható eredmény”
◆ földhözragadtföldhözragadt 「Bunanna dzsinszei-o aju-
mu.」 „Földhözragadt életet él.” ◆ kockázat-kockázat-
mentesmentes 「Kurokami-va bunanna szentaku.」 „A
fekete hajszín kockázatmentes választás.” ◆ kon-kon-
zervatívzervatív 「Bunanna garano jófuku-o katta.」
„Konzervatív mintájú ruhát vettem.” ◆ nemnem le-le-
hethet belőlebelőle bajbaj 「Bunanna kotae-o sita.」 „Úgy
válaszoltam, hogy ne legyen belőle baj.” ◆ tűrhe-tűrhe-
tőtő 「Eiga-va bunanna dekidatta.」 „A film tűrhe-
tő volt.” ◆ veszélytelenveszélytelen 「Tenkinadono bunan-
na vadai-o futta hógaii.」 „Időjárással kapcsola-
tos, vagy valami hasonló veszélytelen témát érint-
sünk!”

bunasimedzsibunasimedzsi ◆ barnabarna bükkbükk gombagomba ◆ bükkbükk
gombagomba

bunbecubunbecu ◆ szelektálásszelektálás ◆ szétválogatásszétválogatás ◇

bunbecugomisúsúbunbecugomisúsú szelektívszelektív hulladékgyűj-hulladékgyűj-
téstés ◇ bunbecuszurubunbecuszuru szelektálszelektál 「Nó-va ho-
zonszurubeki kioku-o bunbecuszuru.」 „Az agy
szelektálja, hogy milyen emlékeket tartson meg.”
◇ bunbecuszurubunbecuszuru szétválogatszétválogat 「Gomi-o bun-
becusita.」 „Szétválogattam a szemetet.”

bunbecudzsórjúbunbecudzsórjú ◆ frakcionálisfrakcionális desztillá-desztillá-
cióció ◆ szakaszos lepárlásszakaszos lepárlás
bunbecugomisúsúbunbecugomisúsú ◆ szelektívszelektív hulladék-hulladék-
gyűjtésgyűjtés
bunbecusitebunbecusite ◆ szelektáltanszelektáltan ◆ szelektívenszelektíven
bunbecuszurubunbecuszuru ◆ szelektálszelektál 「Nó-va hozonszu-
rubeki kioku-o bunbecuszuru.」 „Az agy szelek-
tálja, hogy milyen emlékeket tartson meg.” ◆

szétválogatszétválogat 「Gomi-o bunbecusita.」 „Szétvá-
logattam a szemetet.”

bunbenbunben ◆ ellésellés ◆ parturícióparturíció ◆ szülésszülés 「Bun-
benno tokiga csikazuitekita.」 „Közeledett a szü-
lés ideje.” ◇ idzsóbunbenidzsóbunben abnormálisabnormális szülésszülés
◇ idzsóbunbenidzsóbunben rendellenesrendellenes szülésszülés ◇ mucú-mucú-
bunbenbunben fájdalommentesfájdalommentes szülésszülés 「Nihonde-
va mucúbunbengamadamada szukunai.」 „Ja-
pánban még kevés a fájdalommentes szülés.”

bunbendekurusimubunbendekurusimu ◆ vajúdikvajúdik 「Kanodzso-va
nidzsikan bunbende kurusindeita.」 „A szülő nő
két órát vajúdott.”

bunben-nokutóbunben-nokutó ◆ vajúdásvajúdás 「Kanodzso-va
bunbenno kutóde cukareta.」 „A vajúdás kifá-
rasztotta az asszonyt.”

bunbensicubunbensicu ◆ szülőszobaszülőszoba
bunbenszurubunbenszuru ◆ ellikellik ◆ szülszül
bunbobunbo ◆ nevezőnevező 「Bunsito bunbo」 „számláló
és nevező” ◆ osztóosztó 「Bunboto bunsi」 „osztó és
osztandó” ◇ kóbunbokóbunbo közösközös nevezőnevező ◇ szai-szai-
sókóbunbosókóbunbo legkisebb közös nevezőlegkisebb közös nevező
bunbógubunbógu ◆ írószerírószer ◆ papír-írószerpapír-írószer
bunbógujabunbóguja ◆ írószerboltírószerbolt ◆ papírboltpapírbolt
「Bunbógujaszandebórupen-o eranda.」 „A pa-
pírboltban kiválasztottam egy golyóstollat.”

bunbo-obunbo-o harauharau ◆ eltüntetieltünteti aa törtettörtet 「Hótei-
sikino bunbo-o haratta.」 „Eltüntettem a törteket
az egyenletből.”

bunbubunbu ◆ civilcivil ésés katonaikatonai 「Bunbuhjakkan」
„civil és katonai tisztviselők” ◆ fizikaifizikai ésés szel-szel-
lemilemi 「Kono gakuszei-va bunburjó micsida.」
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„Ez a diák egyformán jó a sportban és a szellemi
tantárgyakban.”

bunbucubunbucu ◆ kulturáliskulturális értékérték 「Szeijóno
bunbucu-o tori ireta.」 „Átvették a nyugat kultu-
rális értékeit.” ◆ kultúrcikkkultúrcikk 「Kicsóna bunbucu-
o acukau misze」 „értékes kultúrcikkekkel foglal-
kozó üzlet”

bunbunbunbun ◆ döngicsélésdöngicsélés ◆ zúgászúgás ◆ zümmögészümmögés
◆ zümmögvezümmögve 「Micubacsi-va bunbun tondei-
ru.」 „Zümmögve repkednek a méhek.”

buncúbuncú ◆ levelezéslevelezés
buncúszurubuncúszuru ◆ leveleziklevelezik 「Gaikokudzsinto
buncúsiteiru.」 „Külföldiekkel levelezem.”

buncsinbuncsin ◆ levélnehezéklevélnehezék ◆ papírnehezékpapírnehezék
buncsóbuncsó ◆ rizspintyrizspinty
búncsókjúbúncsókjú ◆ tartóstartós hadiszerencsehadiszerencse
「Búncsókjú-o inotta.」 „Tartós hadiszerencséért
fohászkodtunk.”

buncsúbuncsú ◆ Buncsú-korBuncsú-kor ◆ mondatbanmondatban 「Bun-
csúni macsigai-o szagasita.」 „Kerestem a mon-
datban a hibát.”

buncsúnitebuncsúnite ◆ írásbanírásban 「Buncsúnite kaitósima-
szu.」 „Írásban válaszolok.”

bundanbundan ◆ feldarabolásfeldarabolás ◆ kettészakadáskettészakadás ◇

rérunobundanrérunobundan sínszakadássínszakadás ◇ rérunobundanrérunobundan
síntöréssíntörés
bundanbundan ◆ irodalmiirodalmi életélet 「Kare-va kono sószec-
ude bundanni nori dasita.」 „Ezzel a regénnyel lé-
pett be az irodalmi életbe.”

bundanszarerubundanszareru ◆ elel leszlesz vágvavágva 「Dzsisinde
dóro-va bundanszareta.」 „A földrengés elvágta
az utat.” ◆ kettészakadkettészakad 「Berurin-va szengo-
bundanszareta.」 „Berlin a háború után kettésza-
kadt.”

bundanszeiszentakubundanszeiszentaku ◆ diszruptívdiszruptív szelek-szelek-
cióció ◆ szétválasztó kiválogatódásszétválasztó kiválogatódás
bundanszurubundanszuru ◆ elvágelvág 「Dzsisinde tecudóga
bundanszareta.」 „A földrengés elvágta a vasút-
vonalat.” ◆ feldarabolfeldarabol 「Szengohangarí-va iku-
cunimo bundanszareta.」 „Magyarországot a há-
ború után feldarabolták.” ◆ kettészakítkettészakít 「Fu-
tarino sihaisa-va kuni-o bundansita.」 „A két
uralkodó kettészakította az országot.” ◇ bundan-bundan-
szareruszareru elel leszlesz vágvavágva 「Dzsisinde dóro-va
bundanszareta.」 „A földrengés elvágta az utat.”

bundenbanbundenban ◆ kapcsolószekrénykapcsolószekrény ◆ villany-villany-
óraszekrényóraszekrény
bundóbundó ◆ mungóbabmungóbab
bundokibundoki ◆ szögmérőszögmérő 「Bundokide szankakuke-
ino kakudo-o hakarimasó.」 „Mérjük meg a szög-
mérővel a háromszög szögeit!”

bundoribundori ◆ akiaki kapja,kapja, marjamarja ◆ marakodásmarakodás ◆

megkaparintásmegkaparintás ◆ zsákmányolászsákmányolás
bundorigaszszenbundorigaszszen ◆ marakodásmarakodás 「Sokumin-
csino bundori gaszszenga hadzsimatta.」 „Meg-
kezdődött a marakodás a gyarmatokért.”

bundorihinbundorihin ◆ martalékmartalék ◆ zsákmányzsákmány
bundorubundoru ◆ megkaparintmegkaparint 「Isarjótosite taikin-
o bundotta.」 „Nagy összeget kaparintott meg vi-
gaszdíjként.” ◆ megszerezmegszerez 「Tekino kubi-o
szenrihintosite bundotta.」 „Hadizsákmányként
megszerezte az ellenfél fejét.” ◆ zsákmányolzsákmányol
「Szenszóde rjócsi-o bundotta.」 „A háborúban
területeket zsákmányolt.”

bundzsibundzsi ◆ Bundzsi-korBundzsi-kor
bundzsicuszeibundzsicuszei ◆ eukarpikuseukarpikus
bundzsinbundzsin ◆ irodalmárirodalmár ◆ szavakszavak embereembere ◆

tollforgatótollforgató
bundzsinbokkakubundzsinbokkaku ◆ irodalmárokirodalmárok ésés művé-művé-
szekszek ◆ írók és művészekírók és művészek
bundzsingabundzsinga ◆ intellektuális festészetintellektuális festészet
bundzsóbundzsó ◆ külön utazáskülön utazás
bundzsóbundzsó ◆ lakásonkéntilakásonkénti árusításárusítás ◆ parcel-parcel-
lázvalázva árusításárusítás ◇ takucsibundzsótakucsibundzsó telekpar-telekpar-
cellázáscellázás
bundzsócsibundzsócsi ◆ parcellázva árult földparcellázva árult föld
bundzsómansonbundzsómanson ◆ öröklakásöröklakás
「Bundzsómanson-o katta.」 „Öröklakást vet-
tem.” ◆ öröklakásos társasházöröklakásos társasház
bundzsószurubundzsószuru ◆ különkülön szállszáll 「Szandaino ku-
rumani bundzsósita.」 „Három külön kocsiba
szálltunk.”

bundzsószurubundzsószuru ◆ öröklakáskéntöröklakásként árulárul
「Konomanson-no szanbunno icsi-va bundzsó-
szareteinai.」 „Ennek a társasháznak az egyhar-
madát nem árulják öröklakásként.” ◆ parcelláz-parcelláz-
vava árusítárusít 「Tocsi-o bundzsószuru.」 „Parcelláz-
va árusítják a földet.”

bun-eibun-ei ◆ Bun-ei-korBun-ei-kor
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bunfuszóónabunfuszóóna ◆ nemnem valóvaló nekineki 「Bunfuszóóna
gókana ieni szundeiru.」 „Nem való neki ez a drá-
ga lakás.”

bungakubungaku ◆ bölcsészetbölcsészet ◆ irodalmiirodalmi 「Bun-
gakuzassi」 „irodalmi folyóirat” ◆ irodalomirodalom
「Kanodzso-va bungakuno sumigaii.」 „Jó az iro-
dalmi ízlése.” ◆ irodalomtudományirodalomtudomány ◇ indzsa-indzsa-
bungakubungaku remeteirodalomremeteirodalom ◇ eibungakueibungaku an-an-
golgol irodalomirodalom ◇ kjódobungakukjódobungaku helyihelyi iroda-iroda-
lomlom ◇ kirokubungakukirokubungaku dokumentumirodalomdokumentumirodalom
◇ gekibungakugekibungaku drámairodalomdrámairodalom ◇ gendaibun-gendaibun-
gakugaku kortárskortárs irodalomirodalom ◇ kósokubungakukósokubungaku
erotikuserotikus irodalomirodalom ◇ kotenbungakukotenbungaku klasszi-klasszi-
kuskus irodalomirodalom ◇ gorakunotamenobungakugorakunotamenobungaku
szórakoztatószórakoztató irodalomirodalom ◇ dzsidóbungakudzsidóbungaku
gyermekirodalomgyermekirodalom ◇ súkjóbungakusúkjóbungaku vallásivallási
irodalomirodalom ◇ dzsunbungakudzsunbungaku szépirodalomszépirodalom ◇

dzsódaibungakudzsódaibungaku ókoriókori irodalomirodalom ◇ sónen-sónen-
bungakubungaku ifjúságiifjúsági irodalomirodalom ◇ zen-eibungakuzen-eibungaku
avantgárdavantgárd irodalomirodalom ◇ szenszóbungakuszenszóbungaku há-há-
borúsborús irodalomirodalom ◇ taisúbungakutaisúbungaku ponyvairo-ponyvairo-
dalomdalom ◇ densóbungakudensóbungaku népköltészetnépköltészet ◇ do-do-
kubungakukubungaku németnémet irodalomirodalom ◇ bakurobunga-bakurobunga-
kuku leleplezőleleplező irodalomirodalom ◇ hikakubungakuhikakubungaku
összehasonlítóösszehasonlító irodalomirodalom ◇ fucubungakufucubungaku
franciafrancia irodalomirodalom ◇ puroretariabungakupuroretariabungaku
proletárirodalomproletárirodalom ◇ romanbungakuromanbungaku romanti-romanti-
kus irodalomkus irodalom
bungakububungakubu ◆ bölcsészkarbölcsészkar ◆ irodalomtudo-irodalomtudo-
mányi karmányi kar
bungakugaironbungakugairon ◆ bevezetésbevezetés azaz irodalombairodalomba

bungakuhakusibungakuhakusi ◆ bölcsészdoktorbölcsészdoktor
bungakuhjóronbungakuhjóron ◆ irodalomkritikairodalomkritika
bungakukabungakuka ◆ irodalmi tanszékirodalmi tanszék
bungakukaibungakukai ◆ irodalmi világirodalmi világ
bungakukenkjúbungakukenkjú ◆ irodalomkutatásirodalomkutatás
bungakukenkjúsabungakukenkjúsa ◆ irodalomkutatóirodalomkutató
bungakurironbungakuriron ◆ irodalomelméletirodalomelmélet
bungakuronbungakuron ◆ irodalomelméletirodalomelmélet ◆ irodalom-irodalom-
kritikakritika
bungakusabungakusa ◆ irodalmárirodalmár
bungakusibungakusi ◆ irodalomtörténetirodalomtörténet
bungakusikabungakusika ◆ irodalomtörténészirodalomtörténész
bungakusóbungakusó ◆ irodalmi díjirodalmi díj
bungakuszakuhinbungakuszakuhin ◆ irodalmiirodalmi alkotásalkotás ◆ iro-iro-
dalmi műdalmi mű

bungakuszeinenbungakuszeinen ◆ könyvszerető fiatalkönyvszerető fiatal
bungakutekihon-jakubungakutekihon-jaku ◆ műfordításműfordítás
bungakutekinabungakutekina ◆ irodalmiirodalmi 「Kono sószecu-va
bungakutekina kacsiganai.」 „Ennek a novellának
nincs irodalmi értéke.”

bungakutekinibungakutekini ◆ irodalmilagirodalmilag
bungakuzassibungakuzassi ◆ irodalmi folyóiratirodalmi folyóirat
bungakuzukibungakuzuki ◆ irodalombarátirodalombarát
bungeibungei ◆ irodalomirodalom ésés művészetművészet ◆ irodalom-irodalom-
művészetművészet ◆ szépirodalomszépirodalom
bungeidzsihjóbungeidzsihjó ◆ irodalmi összefoglalóirodalmi összefoglaló
bungeieigabungeieiga ◆ irodalomiirodalomi alkotásonalkotáson alapulóalapuló
filmfilm
bungeifukkóbungeifukkó ◆ reneszánszreneszánsz
bungeifukkódzsidaibungeifukkódzsidai ◆ reneszánsz korreneszánsz kor
bungeifukkókibungeifukkóki ◆ reneszánsz korreneszánsz kor
bungeigakubungeigaku ◆ bölcsészetbölcsészet ◆ szépirodalomszépirodalom
bungeigakububungeigakubu ◆ bölcsészettudományi karbölcsészettudományi kar
bungeihihjóbungeihihjó ◆ irodalomkritikairodalomkritika
bungeihjóronbungeihjóron ◆ irodalomkritikairodalomkritika
bungeihjóronkabungeihjóronka ◆ irodalomkritikusirodalomkritikus
bungeiranbungeiran ◆ irodalmi rovatirodalmi rovat
bungeisicsóbungeisicsó ◆ irodalmi irányzatirodalmi irányzat
bungeiszakuhinbungeiszakuhin ◆ irodalmiirodalmi műmű ◆ irodalmiirodalmi
műalkotásműalkotás
bungeizassibungeizassi ◆ irodalmiirodalmi folyóiratfolyóirat ◆ szépiro-szépiro-
dalmi folyóiratdalmi folyóirat
bungenbungen ◆ korlátkorlát ◆ társadalmi helyzettársadalmi helyzet
bungjóbungjó ◆ elkülönüléselkülönülés 「Kjóikuto kenkjúno
bungjó」 „oktatás és kutatás elkülönülése” ◆

munkamegosztásmunkamegosztás 「Bungjónijotte szeiszanszu-
ru.」 „Munkamegosztással termel.”

bungjókabungjóka ◆ szakosodásszakosodás 「Irjóno bungjóka」
„gyógyászat szakosodása”

bungjótekinibungjótekini ◆ megosztvamegosztva 「Bungjótekini
sigoto-o szuru.」 „Megosztva végzik a munkát.”

bungobungo ◆ irodalmi nyelvirodalmi nyelv ◆ írott nyelvírott nyelv
bungóbungó ◆ írófejedelemírófejedelem ◆ írómesterírómester ◆ költő-költő-
fejedelemfejedelem ◆ nagy írónagy író
bungobunbungobun ◆ irodalmi stílusban írt szövegirodalmi stílusban írt szöveg
bungobunpóbungobunpó ◆ klasszikusklasszikus irodalmiirodalmi nyelvtannyelvtan
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bungómebungóme ◆ bungo kajszibungo kajszi
bungotaibungotai ◆ irodalmi stílusirodalmi stílus
bungotekinabungotekina ◆ irodalmiirodalmi
bungubungu ◆ írószerírószer ◆ papír-írószerpapír-írószer
bun-ibun-i ◆ mondatmondat jelentésejelentése ◆ szövegszöveg értelmeértelme
「Goku-o bun-ino tórujóni narabi kaeta.」 „Át-
rendeztem a szavakat, hogy értelmet kapjon a szö-
veg.” ◇ bun-ifumeinabun-ifumeina kéteskétes értelműértelmű 「Kareno
juigonni-va bun-ifumeina kasogaarimaszu.」
„Kétes értelmű rész van a végrendeletében.”

bun-ifumeinabun-ifumeina ◆ kéteskétes értelműértelmű 「Kareno
juigonni-va bun-ifumeina kasogaarimaszu.」
„Kétes értelmű rész van a végrendeletében.”

bun-inbun-in ◆ körzeti kórházkörzeti kórház ◆ mellékintézetmellékintézet
bun-jabun-ja ◆ ágazatágazat 「Szangjóbun-ja」 „ipari ága-
zat” ◆ területterület 「Kenkjúno bun-ja-va nandeszu-
ka?」 „Mi a kutatási területed?” ◆ tudományágtudományág
◆ tudományterülettudományterület ◇ kagakubun-jakagakubun-ja tudo-tudo-
mányágmányág ◇ szeirjokubun-jaszeirjokubun-ja erőmegoszláserőmegoszlás
「Súgiinno szeirjokubun-ja-va cugino tóride-
szu.」 „Az alsóház erőmegoszlása a következőkép-
pen alakult.” ◇ szenmonbun-jaszenmonbun-ja szakterületszakterület
◇ tokuibun-jatokuibun-ja jóljól fekvőfekvő területterület 「Rjóri-va
anatano tokuibun-jadeszu.」 „Neked jól fekszik a
főzés.” ◇ tokuibun-jadearutokuibun-jadearu otthonosanotthonosan mo-mo-
zogzog 「Bungaku-va anatano tokuibun-jadeszu.」
„Te az irodalomban otthonosan mozogsz.”

bun-jobun-jo ◆ megosztásmegosztás 「Rikonni tomonau
zaiszanbun-jonicuite hanasi atta.」 „Megbeszél-
ték a válás utáni vagyonmegosztást.”

bun-joszurubun-joszuru ◆ megosztmegoszt 「Rikongo, zaiszanno
hanbun-o bun-josita.」 „Válás után fele-fele
arányban megosztották a vagyont.”

bunkabunka ◆ Bunka-korBunka-kor ◆ civilizáltságcivilizáltság ◆ kultú-kultú-
rara 「Gaikokuno bunka-o tori ireta.」 „Befogad-
ta az idegen kultúrát.” ◆ művelődésművelődés ◇ gaira-gaira-
ibunkaibunka külföldrőlkülföldről hozotthozott kultúrakultúra ◇ soku-soku-
bunkabunka étkezésiétkezési kultúrakultúra ◇ szeijóbunkaszeijóbunka nyu-nyu-
gatigati kultúrakultúra ◇ tójóbunkatójóbunka keletikeleti kultúrakultúra ◇

tocsakubunkatocsakubunka őskultúraőskultúra ◇ bunkaeigabunkaeiga kul-kul-
tuszfilmtuszfilm ◇ majabunkamajabunka majamaja kultúrakultúra ◇ min-min-
zokubunkazokubunka nemzeti kultúranemzeti kultúra
bunkabunka ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ oszlásoszlás ◆ specializá-specializá-
lódáslódás ◆ szétválásszétválás ◆ tagolódástagolódás ◇ szeibun-szeibun-
kaka nemekrenemekre oszlásoszlás ◇ szeiritekibunkaszeiritekibunka élet-élet-
tanitani specializációspecializáció ◇ szenmonbunkaszenmonbunka szako-szako-
sodássodás

bunkabunka ◆ ágág 「Keizaigaku-va sakaigakuno bun-
kadearu.」 „A gazdaságtudomány a társadalom-
tudomány egyik ága.” ◆ ágazatágazat ◆ szekciószekció
bunkabunka ◆ merikarpiummerikarpium ◆ részterméskerészterméske
bunkabunka ◆ bölcsészetbölcsészet ◆ humánhumán tudománytudomány ◆

természettudománytermészettudomány
bunkabócsóbunkabócsó ◆ konyhakéskonyhakés ◆ szeletelő késszeletelő kés
bunkacubunkacu ◆ feldarabolásfeldarabolás ◆ felosztásfelosztás ◆ re-re-
zolválászolválás ◆ szegmentációszegmentáció ◇ kógakubunkacukógakubunkacu
optikai rezolválásoptikai rezolválás
bunkacubaraibunkacubarai ◆ részletfizetésrészletfizetés
bunkacubaraidebunkacubaraide ◆ részletrerészletre 「Bunkacubara-
ide kuruma-o katta.」 „Részletre vettem kocsit.”

bunkacudzsózaibunkacudzsózai ◆ darabolható tablettadarabolható tabletta
bunkacumin-eikabunkacumin-eika ◆ feldarabolvafeldarabolva privatizá-privatizá-
láslás
bunkacuszarerubunkacuszareru ◆ elaprózódikelaprózódik 「Hiroi tocsi-
va bunkacuszareteiru.」 „A nagy földek elapró-
zódtak.”

bunkacuszurubunkacuszuru ◆ daraboldarabol 「Takakukei-o
szankakukeini bunkacusita.」 „Sokszöget három-
szögekre daraboltam.” ◆ feldarabolfeldarabol 「Daikigjó-
ga bunkacuszareta.」 „Feldarabolták a nagyválla-
latot.” ◆ felosztfeloszt 「Rjóiki-o bunkacusita.」 „Fel-
osztották a tartományt.” ◆ megosztozikmegosztozik
「Kjódai-va iszan-o bunkacusita.」 „A testvérek
megosztoztak az örökségen.”

bunkacutócsibunkacutócsi ◆ oszd meg és uralkodjoszd meg és uralkodj
bunkacsirigakubunkacsirigaku ◆ kulturális földrajzkulturális földrajz
bunkacsóbunkacsó ◆ KulturálisKulturális HivatalHivatal ◆ kulturáliskulturális
hivatalhivatal
bunkadaigakubunkadaigaku ◆ bölcsészettudományibölcsészettudományi
egyetemegyetem
bunkadaikakumeibunkadaikakumei ◆ nagynagy kulturáliskulturális forra-forra-
dalomdalom
bunkadzsinbunkadzsin ◆ kultúremberkultúrember ◆ művelt emberművelt ember
bunkadzsinruigakubunkadzsinruigaku ◆ kulturáliskulturális antropoló-antropoló-
giagia
bunkadzsútakubunkadzsútaku ◆ japánjapán lakáslakás nyugatinyugati ele-ele-
mekkelmekkel
bunkaeigabunkaeiga ◆ kultuszfilmkultuszfilm
bunka-e-no kodavaribunka-e-no kodavari ◆ kultúrigénykultúrigény
bunkaibunkai ◆ bomlásbomlás ◆ bontásbontás ◆ dekompozíciódekompozíció
◆ lebomláslebomlás ◆ szétesésszétesés ◆ szétszerelésszétszerelés ◇
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inszúbunkaiinszúbunkai faktorizációfaktorizáció ◇ inszúbunkaiinszúbunkai té-té-
nyezőkrenyezőkre bontásbontás ◇ kagakubunkaikagakubunkai vegyivegyi
bontásbontás ◇ sibóbunkaisibóbunkai zsírbontászsírbontás ◇ szeru-szeru-
rószubunkaiszeirószubunkaiszei celluózbontócelluózbontó képességképesség ◇

denkibunkaidenkibunkai elektrolíziselektrolízis ◇ bunkaidekirubunkaidekiru
szétszedhetőszétszedhető 「Bunkaidekiruhaszami」 „szét-
szedhető olló”

bunkaidekirubunkaidekiru ◆ szétszedhetőszétszedhető 「Bunkaideki-
ruhaszami」 „szétszedhető olló”

bunkaiinkaibunkaiinkai ◆ albizottságalbizottság
bunkaikenszabunkaikensza ◆ generálozásgenerálozás
bunkaikenszaszurubunkaikenszaszuru ◆ generálozgeneráloz
bunkaikószobunkaikószo ◆ lebontástlebontást segítősegítő enzimenzim ◇

áruenuébunkaikószoáruenuébunkaikószo ribonukleázribonukleáz ◇ kakusz-kakusz-
anbunkaikószoanbunkaikószo nukleáznukleáz ◇ kaszuibunkaikó-kaszuibunkaikó-
szoszo hidrolázhidroláz ◇ karinszanbunkaikószokarinszanbunkaikószo fosz-fosz-
forilázforiláz ◇ kicsinbunkaikószokicsinbunkaikószo kitinázkitináz ◇ si-si-
bóbunkaikószobóbunkaikószo zsírbontózsírbontó enzimenzim ◇ tanpaku-tanpaku-
sicubunkaikószosicubunkaikószo proteázproteáz ◇ njútóbunkaikó-njútóbunkaikó-
szoszo laktázlaktáz
bunkaisabunkaisa ◆ lebontólebontó ◆ reducensreducens
bunkaisúribunkaisúri ◆ generáljavításgeneráljavítás
bunkaisúriszurubunkaisúriszuru ◆ generálozgeneráloz
bunkaiszanbunkaiszan ◆ kulturáliskulturális örökségörökség ◆ kul-kul-
túrörökségtúrörökség ◇ szekaibunkaiszanszekaibunkaiszan világörök-világörök-
ségség 「Kono tatemono-va szekaibunkaiszande-
szu.」 „Ez az épület a világörökség része.”

bunkaiszan-nobunkaiszan-no ◆ kultikuskultikus 「Bunkaiszanno
tatemono-o kaitaisitesimatta.」 „Véletlenül kulti-
kus épületet bontottak le.”

bunkaiszeibucubunkaiszeibucu ◆ dekomponálódekomponáló élőlényélőlény ◆

lebontó élőlénylebontó élőlény
bunkaiszeinobunkaiszeino ◆ lebonthatólebontható ◇ szeibucubun-szeibucubun-
kaiszeinokaiszeino biológiailagbiológiailag lebonthatólebontható 「Szeibu-
cubunkaiszeipuraszucsikku」 „biológiailag le-
bontható műanyag”

bunkaiszódzsibunkaiszódzsi ◆ áttisztításáttisztítás 「Rendzsifúdo-
no bunkaiszódzsi」 „szagelszívó áttisztítása” ◆

szétszedveszétszedve tisztítástisztítás 「Udedokeino bunkai-
szódzsi」 „karóra szétszedve tisztítása”

bunkaiszódzsiszurubunkaiszódzsiszuru ◆ áttisztítáttisztít 「Eakon-o
bunkaiszódzsisita.」 „Áttisztítottam a légkondici-
onálót.”

bunkaiszurubunkaiszuru ◆ bomlikbomlik 「Puraszucsikku-va
bunkaisinikui.」 „A műanyag nehezen bomlik.” ◆

bontbont 「Mizu-va genszoni bunkaiszareta.」 „A vi-

zet elemeire bontja.” ◆ darabokradarabokra hullikhullik 「Ro-
kettoga ucsi ageni sippaisite bunkaisimasita.」 „A
rakéta kilövése nem sikerült, darabokra hullott.”
◆ elbomlikelbomlik 「Tanszanszui-va kúkide bunkaiszu-
ru.」 „A szénsav szabad levegőn elbomlik.” ◆ le-le-
bomlikbomlik 「Konobaio bukuro-va dzsikanto tomoni
bunkaiszuru.」 „Ez a bioszatyor idővel lebomlik.”
◆ lebontlebont 「Kono bussicu-va doku-o bunkaiszu-
ru.」 „Ez az anyag lebontja a mérget.” ◆ szét-szét-
bontbont 「Kikai-o bunkaisita.」 „Szétbontottam a
gépet.” ◆ szétesikszétesik 「Kikai-va sindóde bunka-
isita.」 „A gép szétesett a rázkódástól.” ◆ szét-szét-
hullikhullik 「Inszeki-va kúcsúbunkaisita.」 „A mete-
or a levegőben széthullott.” ◆ szétrobbanszétrobban
「Roketto-va ucsi age mamonaku bunkaisita.」
„A rakéta a fellövést követően szétrobbant.” ◆

szétszedszétszed 「Konpjútá-o bunkaisita.」 „Szét-
szedtem a számítógépemet.” ◆ szétszerelszétszerel
「Dzsitensa-o bunkaisita.」 „Szétszereltem a bi-
ciklit.” ◇ inszúnibunkaiszuruinszúnibunkaiszuru faktorizálfaktorizál ◇ in-in-
szúnibunkaiszuruszúnibunkaiszuru tényezőkretényezőkre bontbont
「Takósiki-o inszúni bunkaiszuru.」 „Tényezőkre
bontja a polinomot.” ◇ kúcsúbunkaiszurukúcsúbunkaiszuru le-le-
vegőbenvegőben darabokradarabokra hullikhullik 「Bakuhacunijori
kitai-va kúcsúbunkaisita.」 „A robbanás követ-
keztében a repülőgép a levegőben darabokra hul-
lott.” ◇ kúcsúbunkaiszurukúcsúbunkaiszuru elvérzikelvérzik
「Keikaku-va kúcsúbunkaisita.」 „A projekt el-
vérzett.”

bunkakagakubunkakagaku ◆ kultúrtudománykultúrtudomány
bunkakaibunkakai ◆ szekcióülésszekcióülés
bunkakaikanbunkakaikan ◆ kultúrházkultúrház ◆ kultúrközpontkultúrközpont
bunkakakumeibunkakakumei ◆ kulturális forradalomkulturális forradalom
bunkakeibunkakei ◆ humán területhumán terület
bunkakeinobunkakeino ◆ humánhumán
bunkakenbunkaken ◆ kultúrkörkultúrkör
bunkakokkabunkakokka ◆ kultúrállamkultúrállam
bunkakórjúbunkakórjú ◆ kultúrkapcsolatokkultúrkapcsolatok
bunkakubunkaku ◆ frakcionálásfrakcionálás ◆ szétválasztásszétválasztás ◇

hakkekkjúbunkakuhakkekkjúbunkaku vérképvizsgálatvérképvizsgálat
bunkakunsóbunkakunsó ◆ Kulturális ÉrdemrendKulturális Érdemrend
bunkanbunkan ◆ fiókkönyvtárfiókkönyvtár ◆ leválasztottleválasztott épü-épü-
letlet ◆ melléképületmelléképület
bunkanbunkan ◆ civilcivil alkalmazottalkalmazott 「Bunkanto bu-
kan」 „civil és katonai alkalmazott” ◆ közhiva-közhiva-
talnoktalnok ◆ köztisztviselőköztisztviselő

240240 bunkaidekiru bunkaidekiru – bunkan bunkan AdysAdys



bunkancsóbunkancsó ◆ fiókkönyvtárosfiókkönyvtáros
bunkanobunkano ◆ kulturáliskulturális 「Bunkano tajószei」
„kulturális sokszínűség”

bunkanohibunkanohi ◆ kultúra napjakultúra napja
bunkanókeiregucsibunkanókeiregucsi ◆ kultúra kapujakultúra kapuja
bunkasibunkasi ◆ kultúrtörténetkultúrtörténet ◆ művelődéstör-művelődéstör-
ténetténet
bunkasiszecubunkasiszecu ◆ kultúrlétesítménykultúrlétesítmény
bunkaszaibunkaszai ◆ kulturáliskulturális napoknapok ◆ kultúrfesz-kultúrfesz-
tiváltivál ◆ kultúrnapkultúrnap
bunkaszeikacubunkaszeikacu ◆ civilizált életcivilizált élet
bunkaszuidzsunbunkaszuidzsun ◆ kulturáliskulturális szintszint ◆ kul-kul-
túrszinttúrszint
bunkaszurubunkaszuru ◆ elkülönülelkülönül 「Kono su-va aratana
suni bunkasita.」 „Az új faj elkülönült a régitől.”
◆ oszlikoszlik 「Kagaku-va szenmonbun-jani bunka-
siteiru.」 „A tudomány szakterületekre oszlik.” ◆

specializálódikspecializálódik 「Kono szaibó-va kin-nikuno
szaibóni bunkasita.」 „Ez a sejt izomfunkcióra
specializálódott.” ◆ válikválik 「Szaibó-va ganni bun-
kasita.」 „A sejt rákos sejtté vált.” ◇ szenmon-szenmon-
bunkaszurubunkaszuru szakosodikszakosodik 「Irjó-va zókibecuni
szenmonbunkasita.」 „A gyógyászat szervek sze-
rint szakosodott.”

bunkatantókanbunkatantókan ◆ kulturális attasékulturális attasé
bunkatekinabunkatekina ◆ civilizáltcivilizált 「Bunkatekina kura-
si」 „civilizált élet” ◆ kultikuskultikus 「Bunkatekina
eiga」 „kultikus film” ◆ kulturáliskulturális 「Bunka-
tekiibento」 „kulturális esemény” ◆ kulturáltkulturált
「Bunkatekina sumi-o motteiru.」 „Kulturált
hobbija van.” ◆ művelődésiművelődési 「Bunkatekisisze-
cu」 „művelődési ház”

bunkazaibunkazai ◆ kulturáliskulturális értékérték ◆ kultúrkincskultúrkincs
◆ kultúrvagyonkultúrvagyon ◇ dzsújóbunkazaidzsújóbunkazai műemlékműemlék
「Kono ie-va dzsújóbunkazaini siteiszareteiru.」
„Ezt a házat műemlékké nyilvánították.” ◇ dzsú-dzsú-
jómukeibunkazaijómukeibunkazai fontosfontos eszmeieszmei kulturáliskulturális
értékérték 「Kare-va dzsújómukeibunkazaino hodzs-
isatosite ninteiszareteiru.」 „Ő fontos eszmei kul-
turális érték elismert művésze.” ◇ mukeibunka-mukeibunka-
zaizai eszmeieszmei kulturáliskulturális értékérték ◇ júkeibunka-júkeibunka-
zaizai anyagi kulturális értékanyagi kulturális érték
bunkazenószeibunkazenószei ◆ totipotenstotipotens
bunkebunke ◆ mellékcsaládmellékcsalád ◆ oldalágoldalág családjacsaládja
「Honketo bunke」 „főág és oldalág családja”

bunkeibunkei ◆ humánhumán irányirány 「Bunkeini singakusi-
ta.」 „Humán irányban tanult tovább.”

bunkeibunkei ◆ mondatmintamondatminta ◆ mondatszerkezetmondatszerkezet
◇ kihongobunkeikihongobunkei alapvetőalapvető mondatszerke-mondatszerke-
zetzet ◇ gobunkeigobunkei ötfajta mondatszerkezetötfajta mondatszerkezet
bunkeikamokubunkeikamoku ◆ humánhumán tantárgytantárgy ◆ humán-humán-
tárgytárgy
bunkeinobunkeino ◆ humánhumán 「Kare-va omoni bunkeino
kamoku-o benkjósita.」 „Főleg humán tantárgya-
kat tanult.”

bunkenbunken ◆ forrásműforrásmű ◆ szakirodalomszakirodalom
「Bunkenni-va kono szankóninarumonoga micu-
karanakatta.」 „Nem találtam erre utalást a szak-
irodalomban.” ◇ szankóbunkenszankóbunken felhasználtfelhasznált
irodalomirodalom ◇ szankóbunken-icsiranhjószankóbunken-icsiranhjó biblio-biblio-
gráfiagráfia ◇ szankóbunken-icsiranhjószankóbunken-icsiranhjó iroda-iroda-
lomjegyzéklomjegyzék
bunkenbunken ◆ decentralizációdecentralizáció ◇ csihóbunkencsihóbunken
decentralizációdecentralizáció ◇ csihóbunkencsihóbunken irányításiirányítási
jog vidékre osztásajog vidékre osztása
bunkengakubunkengaku ◆ filológiafilológia
bunkengakusabunkengakusa ◆ filológusfilológus
bunkenkabunkenka ◆ decentralizációdecentralizáció
bunkenkantaibunkenkantai ◆ önálló hajórajönálló hajóraj
bunkenmokurokubunkenmokuroku ◆ bibliográfiabibliográfia
bunkensirjóbunkensirjó ◆ levéltári anyaglevéltári anyag
bunkentaibunkentai ◆ különítménykülönítmény
bunkibunki ◆ Bunki-korBunki-kor
bunkibunki ◆ ágazódáságazódás ◆ divergenciadivergencia ◆ elága-elága-
zászás ◇ dzsókenbunkidzsókenbunki feltételes elágazásfeltételes elágazás
bunkigakubunkigaku ◆ kladisztikakladisztika
bunkigunbunkigun ◆ kládklád
bunkikibunkiki ◆ váltóváltó
bunkintakasimadabunkintakasimada ◆ bunkintakasimadabunkintakasimada
kontykonty ◆ esküvői kontyesküvői konty
bunkisinkabunkisinka ◆ divergensdivergens evolúcióevolúció 「Súren-
sinkato bunkisinka」 „konvergens evolúció és di-
vergens evolúció”

bunkiszenbunkiszen ◆ szárnyvonalszárnyvonal
bunkiszurubunkiszuru ◆ ágazikágazik 「Dómjaku-va bunki site
mószaikekkanninaru.」 „Az ütőér hajszálerekbe
ágazik.” ◆ ágazódikágazódik 「Bunkiszuru micsi」 „ága-
zódó út” ◆ elágazikelágazik 「Siszen-va honszenkara
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bunkisite hasitteiru.」 „A mellékvonal a fővonal
elágazásával megy tovább.”

bunkitenbunkiten ◆ csomópontcsomópont 「Dórono bunkiten」
„utak csomópontja” ◆ elágazáselágazás 「Szuidókanno
bunkiten」 „vízvezeték elágazása” ◆ forduló-forduló-
pontpont 「Dzsinszeino bunkiten」 „élet forduló-
pontja” ◆ leágazásleágazás 「Denszenno bunkiten」
„vezeték leágazása” ◇ szaiszanbunkitenszaiszanbunkiten nye-nye-
reségküszöbreségküszöb ◇ szon-ekibunkitenszon-ekibunkiten nyereség-nyereség-
küszöbküszöb
bunkizubunkizu ◆ bifurkációsbifurkációs diagramdiagram ◆ kladogramkladogram

bunkjóbunkjó ◆ közművelődésközművelődés ◆ nevelésügynevelésügy ◆ ok-ok-
tatásügytatásügy
bunkjócsikubunkjócsiku ◆ iskolanegyediskolanegyed ◆ művelődésiművelődési
központközpont
bunkjódzsóbunkjódzsó ◆ kihelyezett iskolakihelyezett iskola
bunkjóiinkaibunkjóiinkai ◆ oktatásügyi bizottságoktatásügyi bizottság
bunkjójoszanbunkjójoszan ◆ oktatási költségvetésoktatási költségvetés
bunkjokubunkjoku ◆ fiókirodafiókiroda ◆ helyi hivatalhelyi hivatal
bunkjokubunkjoku ◆ megosztásmegosztás ◆ polarizációpolarizáció ◇ ka-ka-
bunkjokubunkjoku hiperpolarizációhiperpolarizáció ◇ szaibunkjokuszaibunkjoku
repolarizációrepolarizáció ◇ júdenbunkjokujúdenbunkjoku dielektro-dielektro-
mos polarizációmos polarizáció
bunkjókubunkjóku ◆ Bunkjó kerületBunkjó kerület
bunkjokukabunkjokuka ◆ megosztásmegosztás ◆ polarizációpolarizáció
bunkjokukaszarerubunkjokukaszareru ◆ megoszlikmegoszlik 「Bunkjo-
kukaszareta iken」 „megoszlott vélemények”

bunkjokukaszurubunkjokukaszuru ◆ polarizálpolarizál 「Bunkjokuka-
sita gikai」 „polarizált parlament”

bunkjószeiszakubunkjószeiszaku ◆ oktatáspolitikaoktatáspolitika
bunkjózokubunkjózoku ◆ oktatásügyioktatásügyi érdekeltségűérdekeltségű
emberember
bunkjúbunkjú ◆ Bunkjú-korBunkjú-kor
bunkjúbunkjú ◆ osztályozásosztályozás
bunkjúkibunkjúki ◆ osztályozógéposztályozógép
bunkobunko ◆ könyvkollekciókönyvkollekció ◆ könyvtárkönyvtár ◇ gakk-gakk-
júbunkojúbunko osztálykönyvtárosztálykönyvtár ◇ tebunkotebunko író-író-
szertartó dobozszertartó doboz
bunkóbunkó ◆ tagiskolatagiskola 「Honkóto bunkó」 „köz-
ponti iskola és tagiskolák”

bunkóbunkó ◆ fénybontásfénybontás 「Purizumunijoru bun-
kó」 „fénybontás prizmával”

bunkobanbunkoban ◆ kiskis méretűméretű kiadáskiadás ◆ papírköté-papírköté-
sű kiadássű kiadás
bunkobonbunkobon ◆ A6-osA6-os méretűméretű könyvkönyv ◆ kiskis ala-ala-
kúkú könyvkönyv ◆ papírkötésűpapírkötésű könyvkönyv ◆ puhapuha kö-kö-
tésű könyvtésű könyv ◆ zsebkönyvzsebkönyv
bunkóbunpubunkóbunpu ◆ spektrális eloszlásspektrális eloszlás
bunkóbunszekibunkóbunszeki ◆ színképelemzésszínképelemzés
bunkocubunkocu ◆ szétosztottszétosztott hamvakhamvak ◆ többtöbb
helyre temetkezéshelyre temetkezés
bunkocuszurubunkocuszuru ◆ megosztjamegosztja aa hamvakathamvakat
「Sinzokuni bunkocuszuru.」 „Megosztja a ham-
vakat a rokonok között.” ◆ részbenrészben temetke-temetke-
zikzik 「Furuszatoni bunkocusita.」 „Részben a
szülőföldjére temetkezett.”

bunkóhóbunkóhó ◆ spektroszkópiaspektroszkópia ◆ színképelem-színképelem-
zészés
bunkókibunkóki ◆ spektrométerspektrométer ◆ spektroszkópspektroszkóp ◆

színképelemzőszínképelemző
bunkórenszeibunkórenszei ◆ színképi kettőscsillagszínképi kettőscsillag
bunkósikankóricubunkósikankóricu ◆ spektrálisspektrális fényhasz-fényhasz-
nosításnosítás ◆ spektrális fényhatásfokspektrális fényhatásfok
bunmacubunmacu ◆ mondatvégmondatvég
bunmadebunmade ◆ helyetthelyett 「Vatasino bunmade ta-
nosindene.」 „Érezd jól magad helyettem is!”

bunmadetanosimubunmadetanosimu ◆ odagondolodagondol 「Pátíni
szankadekinaino-va zan-nendakedo, anatano
bunmade tanosindekurune!」 „Kár, hogy nem
tudsz eljönni a buliba, de majd odagondollak!”

bunmeibunmei ◆ Bunmei-korBunmei-kor ◆ civilizációcivilizáció 「Bunme-
ino riki-o kusisite szúdzsikande tairiku-o vatar-
eru.」 „A civilizáció vívmányát használva néhány
óra alatt földrészeket szelhetünk át.” ◆ kultú-kultú-
rara 「Kodaibunmei」 „ókori kultúra” ◇ oriento-oriento-
bunmeibunmei keletikeleti kultúrakultúra ◇ kikaibunmeikikaibunmei tech-tech-
nikainikai civilizációcivilizáció ◇ kodaibunmeikodaibunmei ókoriókori civi-civi-
lizációlizáció ◇ szeióbunmeiszeióbunmei nyugat-európainyugat-európai ci-ci-
vilizációvilizáció ◇ szeisinbunmeiszeisinbunmei szellemiszellemi kultúrakultúra
◇ szeijóbunmeiszeijóbunmei nyugatinyugati civilizációcivilizáció ◇ tójó-tójó-
bunmeibunmei keletikeleti civilizációcivilizáció ◇ majabunmeimajabunmei ma-ma-
ja civilizációja civilizáció
bunmeidzsinbunmeidzsin ◆ civilizált embercivilizált ember
bunmeikaikabunmeikaika ◆ civilizálódáscivilizálódás ◆ kulturáliskulturális
nyitásnyitás
bunmeikaszurubunmeikaszuru ◆ civilizálódikcivilizálódik 「Dzsinrui-va
bunmeikasita.」 „Az ember civilizálódott.”

bunmeikokubunmeikoku ◆ civilizált országcivilizált ország
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bunmeiniszurubunmeiniszuru ◆ egyértelművéegyértelművé tesztesz
「Kecuron-o bunmeinisita.」 „Egyértelművé tette
a döntését.”

bunmeisakaibunmeisakai ◆ civilizált társadalomcivilizált társadalom
bunmeitekinabunmeitekina ◆ civilizáltcivilizált ◆ kulturáltkulturált
bunmeitekinibunmeitekini ◆ kulturáltankulturáltan
bunmenbunmen ◆ levéllevél tartalmatartalma 「Ote kamino bun-
mennijoruto nacu-va hangaríniirassattanodes-
zune.」 „Levele tartalmából ítélve nyáron Ma-
gyarországra látogatott.”

bunminbunmin ◆ civilcivil
bunminkeiszacukanbunminkeiszacukan ◆ polgárőrpolgárőr
bunmintószeibunmintószei ◆ polgári irányításpolgári irányítás
bunmjakubunmjaku ◆ gondolatmenetgondolatmenet fonalafonala
「Bunmjaku-o tadotta.」 „Végigkövettem a gon-
dolatmenet fonalát.” ◆ kontextuskontextus 「Bunmja-
kude kotobano imi-o szuiszokusita.」 „Kitaláltam
a szó jelentését a kontextusból.” ◆ környezetkörnyezet
◆ szövegkörnyezetszövegkörnyezet 「Tango-va bunmjakude
oboerubeki.」 „A szavakat a szövegkörnyezetük-
ben kell megtanulni.”

bunmjakubunmjaku ◆ mellékágmellékág
bunmjóninarubunmjóninaru ◆ egyértelművéegyértelművé válikválik
「Haiszenninarukoto-va bunmjóninatta.」 „Egy-
értelművé vált, hogy elveszítik a háborút.”

bun-nabun-na ◆ Bunna-korBunna-kor
bun-nagerubun-nageru ◆ kibaszikkibaszik 「Kurumakaragomi-o
bun nagejagatta.」 „Kibaszta a szemetet a kocsi-
ból.”

bun-nagurubun-naguru ◆ odabaszikodabaszik 「Kare-o bun nagut-
ta.」 „Odabasztam neki.” ◆ odahúzodahúz 「Kao-o bun
nagutta.」 „Odahúzott egyet az arcára.”

bunnóbunnó ◆ részletfizetésrészletfizetés
bunnószurubunnószuru ◆ részletekbenrészletekben fizetfizet 「Gakuhi-
va bunnódekiru.」 „A tandíjat lehet részletekben
is fizetni.”

bunóbunó ◆ Bun-ó-korBun-ó-kor
bunpabunpa ◆ frakciófrakció ◆ szektaszekta 「Súkjóno bunpa-o
tateta.」 „Vallási szektát alapított.” ◇ bunpasugibunpasugi
frakcionalizmusfrakcionalizmus ◇ bunpaszurubunpaszuru szétválikszétválik
bunpaibunpai ◆ elosztáselosztás 「Tomino bunpai」 „javak
elosztása” ◆ részrész 「Riekino bunpaini azukat-
ta.」 „Megkaptam a részemet a haszonból.” ◆ ré-ré-
szesedésszesedés ◆ szétosztásszétosztás

bunpaibenbunpaiben ◆ elosztószelepelosztószelep
bunpaigakubunpaigaku ◆ részesedésrészesedés
bunpaikibunpaiki ◆ elosztóelosztó
bunpaikinbunpaikin ◆ részesedésrészesedés
bunpaiszurubunpaiszuru ◆ eloszteloszt 「Kisóna sigen-o
bunpaiszuruno-va muzukasiideszu.」 „Nehéz el-
osztani a ritka erőforrásokat.” ◆ kiosztkioszt
「Rjósoku-o bunpaisita.」 „Kiosztotta a fejadago-
kat.” ◆ szétosztszétoszt 「Rieki-va tósikani bunpaisza-
remasita.」 „A hasznot szétosztották a befektetők
között.”

bunpasugibunpasugi ◆ frakcionalizmusfrakcionalizmus
bunpaszurubunpaszuru ◆ szétválikszétválik
bunpibunpi ◆ elválasztáselválasztás ◆ kiválasztáskiválasztás
bunpibucubunpibucu ◆ váladékváladék
bunpicubunpicu ◆ különíratáskülöníratás ◇ gappicuszurugappicuszuru egy-egy-
beíratbeírat 「Tocsi-o gappicusita.」 „Egybeírattuk a
földet.” ◇ bunpicuszurubunpicuszuru különíratkülönírat 「Tocsi-o
bunpicusita.」 „Különírattuk a földet.”

bunpicubunpicu ◆ tollforgatástollforgatás 「Kare-va bunpicude
szeikei-o tateteiru.」 „Tollforgatásból él.”

bunpicubunpicu ◆ elválasztáselválasztás ◆ kiválasztáskiválasztás
「Horumon-no bunpicu」 „hormonkiválasztás”
◆ szekréciószekréció ◆ váladékképzésváladékképzés ◇ ekurinbun-ekurinbun-
picupicu külsőkülső elválasztáselválasztás ◇ ekurinbunpicuekurinbunpicu
exokrinexokrin szekréciószekréció ◇ kaikóbunpicukaikóbunpicu exocitó-exocitó-
ziszis ◇ gaibunpicugaibunpicu külsőkülső elválasztáselválasztás ◇ gai-gai-
bunpicubunpicu külsőkülső kiválasztáskiválasztás ◇ sinkeibunpicusinkeibunpicu
neuroszekrécióneuroszekréció ◇ zenbunpicuzenbunpicu holokrinholokrin
szekréciószekréció ◇ zenbunpicuzenbunpicu teljesteljes kiválasztáskiválasztás
◇ csicsinobunpicucsicsinobunpicu tejelválasztástejelválasztás ◇ nai-nai-
bunpicubunpicu belsőbelső elválasztáselválasztás ◇ naibunpicunaibunpicu
belsőbelső kiválasztáskiválasztás ◇ hicunjúhicunjú tejelválasz-tejelválasz-
tástás
bunpicubekutorubunpicubekutoru ◆ szekréciós vektorszekréciós vektor
bunpicubucubunpicubucu ◆ váladékváladék
bunpicugjóbunpicugjó ◆ irodalmiirodalmi pályapálya 「Kare-va bun-
picugjódearu.」 „Irodalmi pályán dolgozik.”

bunpicukabunpicuka ◆ tollforgatótollforgató
bunpicuszenbunpicuszen ◆ elválasztóelválasztó mirigymirigy ◆ kivá-kivá-
lasztólasztó mirigymirigy ◇ gaibunpicuszengaibunpicuszen külsőkülső elvá-elvá-
lasztásúlasztású mirigymirigy ◇ zenbunpicuszenzenbunpicuszen holokrinholokrin
mirigymirigy ◇ naibunpicuszennaibunpicuszen belsőbelső elválasztá-elválasztá-
súsú mirigymirigy ◇ nen-ekibunpicuszennen-ekibunpicuszen nyálkami-nyálkami-
rigyrigy
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bunpicuszurubunpicuszuru ◆ különíratkülönírat 「Tocsi-o bunpicus-
ita.」 „Különírattuk a földet.”

bunpicuszurubunpicuszuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Kanzó-va
tandzsú-o bunpicuszuru.」 „Az epét a máj választ-
ja ki.”

bunpóbunpó ◆ Bunpó-korBunpó-kor
bunpóbunpó ◆ nyelvtannyelvtan 「Kono gengono bunpó-va
szugoku fukuzacudeszu.」 „Nagyon bonyolult a
nyelvtana ennek a nyelvnek.” ◇ kidzsucubunpókidzsucubunpó
leíróleíró nyelvtannyelvtan ◇ kihanbunpókihanbunpó előíróelőíró nyelv-nyelv-
tantan ◇ szeiszeibunpószeiszeibunpó generatív nyelvtangeneratív nyelvtan
bunpódzsónobunpódzsóno ◆ nyelvtaninyelvtani 「Bunpódzsóno-
kimari」 „nyelvtani szabály”

bunpógakubunpógaku ◆ grammatikaelméletgrammatikaelmélet
bunpógakusabunpógakusa ◆ grammatikusgrammatikus
bunpójógobunpójógo ◆ nyelvtani szakkifejezésnyelvtani szakkifejezés
bunpókabunpóka ◆ grammatikusgrammatikus ◆ nyelvtanírónyelvtaníró
bunpóninarubunpóninaru ◆ nyelvtanilagnyelvtanilag helyeshelyes 「Kono
bunsó-va bunpóninah-iru.」 „Ez a mondat nyelv-
tanilag helyes.”

bunpóninatteinaibunpóninatteinai ◆ nyelvtanilagnyelvtanilag helytelenhelytelen
「Kono bunsó-va bunpóninatteinai.」 „Ez a mon-
dat nyelvtanilag helytelen.”

bunpónoajamaribunpónoajamari ◆ nyelvtani hibanyelvtani hiba
bunpóronbunpóron ◆ grammatikaelméletgrammatikaelmélet
bunpubunpu ◆ eloszláseloszlás 「Kono zu-va nenkankószu-
irjóno bunpu-o simesiteimaszu.」 „Ez az ábra az
éves csapadékeloszlást mutatja.” ◆ megoszlásmegoszlás
◇ icsijóbunpuicsijóbunpu egyenletesegyenletes eloszláseloszlás ◇ on-on-
dobunpudobunpu hőmérséklet-eloszláshőmérséklet-eloszlás ◇ kakuricu-kakuricu-
bunpubunpu valószínűség-eloszlásvalószínűség-eloszlás ◇ szeikibunpuszeikibunpu
normálnormál eloszláseloszlás ◇ szeikibunpuszeikibunpu normálisnormális el-el-
oszlásoszlás ◇ taidzsóbunputaidzsóbunpu zónáliszónális eloszláseloszlás ◇

doszúbunpudoszúbunpu gyakoriságigyakorisági eloszláseloszlás ◇ nikó-nikó-
bunpubunpu binominálisbinominális eloszláseloszlás ◇ bunkóbunpubunkóbunpu
spektrálisspektrális eloszláseloszlás ◇ poaszonbunpupoaszonbunpu
Piosson-eloszlásPiosson-eloszlás
bunpuhan-ibunpuhan-i ◆ eloszlási tartományeloszlási tartomány
bunpuszarerubunpuszareru ◆ eloszteloszt 「Tomi-va bunpuszar-
erubekida.」 „A gazdagságot el kellene osztani.”

bunpuszurubunpuszuru ◆ eloszlikeloszlik 「Kanszokucsi-va ka-
tajotte bunpusiteita.」 „A megfigyelt adatok sza-
bálytalanul oszlottak el.” ◆ elterjedelterjed 「Kono
sokubucu-va szekainakani bunpusiteiru.」 „Ez a
növény elterjedt az egész világon.” ◇ szeikibun-szeikibun-
puszurupuszuru normálisnormális eloszlásteloszlást követkövet 「Détá-

va szeikibunpusiteita.」 „Az adatok normális el-
oszlást követtek.” ◇ bunpuszarerubunpuszareru eloszteloszt
「Tomi-va bunpuszarerubekida.」 „A gazdagsá-
got el kellene osztani.”

bunpuzubunpuzu ◆ eloszlásieloszlási ábraábra 「Kionno bunpu-
zu」 „hőmérséklet-eloszlási ábra” ◇ doszúbun-doszúbun-
puzupuzu hisztogramhisztogram
bunrakubunraku ◆ bunrakubunraku
bunrakuningjóbunrakuningjó ◆ bunrakubábbunrakubáb
bunrecubunrecu ◆ menetoszlopba rendeződésmenetoszlopba rendeződés
bunrecubunrecu ◆ bomlásbomlás ◆ felbomlásfelbomlás 「Júgoszura-
viano bunrecu」 „Jugoszlávia felbomlása” ◆

fissziófisszió ◆ hasadáshasadás ◆ kettészakadáskettészakadás 「Do-
icuno bunrecuto szaitóicu」 „Németország ketté-
szakadása és egyesülése” ◆ megosztottságmegosztottság
「Kokuminno bunrecu」 „nép megosztottsága” ◆

osztódásosztódás 「Kenbikjóde szaibóno bunrecu-o
kanszacusita.」 „Mikroszkóppal tanulmányoztam
a sejtek osztódását.” ◆ szakadásszakadás 「Tózaikjóka-
ino bunrecu」 „egyház nyugatira és keletire sza-
kadása” ◆ szétszakadásszétszakadás ◆ szétválásszétválás ◇ ka-ka-
kubunrecukubunrecu maghasadásmaghasadás 「Kakubunrecude ne-
cuga haszszeisita.」 „A maghasadáskor hő szaba-
dult fel.” ◇ kakubunrecukakubunrecu sejtmagsejtmag osztódá-osztódá-
sasa ◇ kakubunrecukakubunrecu kariokinéziskariokinézis ◇ genszú-genszú-
bunrecubunrecu kromoszómaszám-csökkentőkromoszómaszám-csökkentő osz-osz-
tódástódás ◇ genszúbunrecugenszúbunrecu számfelezőszámfelező osztó-osztó-
dásdás ◇ genszúbunrecugenszúbunrecu meiózismeiózis 「Júsibunrecu-
to genszúbunrecu」 „mitózis és meiózis” ◇ sza-sza-
ibósicubunrecuibósicubunrecu citokinéziscitokinézis ◇ szaibóbunre-szaibóbunre-
cucu sejtosztódássejtosztódás ◇ dzsinkakunobunrecudzsinkakunobunrecu
személyiségszemélyiség bomlásabomlása ◇ szuiszóbunrecuszuiszóbunrecu an-an-
tiklinálistiklinális osztódásosztódás ◇ szeitónobunrecuszeitónobunrecu
pártszakadáspártszakadás ◇ taiszaibóbunrecutaiszaibóbunrecu testitesti
sejteksejtek osztódásaosztódása ◇ tónaibunrecutónaibunrecu pártsza-pártsza-
kadáskadás ◇ nibunrecunibunrecu kettéhasadáskettéhasadás ◇ júsi-júsi-
bunrecubunrecu mitózismitózis 「Júsibunrecuto genszúbunre-
cu」 „mitózis és meiózis”

bunrecubussicubunrecubussicu ◆ hasadóanyaghasadóanyag
「Bunrecubussicu-va kibisiku hokanszareta.」 „A
hasadóanyagot szigorúan őrizték.”

bunrecucsúkibunrecucsúki ◆ metafázismetafázis
bunrecuhabunrecuha ◆ szakadár csoportszakadár csoport
bunrecuhjószóbunrecuhjószó ◆ merisztodermamerisztoderma
bunrecukankibunrecukanki ◆ interkinézisinterkinézis
bunrecukókibunrecukóki ◆ anafázisanafázis
bunrecukósinbunrecukósin ◆ menetoszlopban vonulásmenetoszlopban vonulás
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bunrecukósinszurubunrecukósinszuru ◆ menetoszlopbanmenetoszlopban vo-vo-
nulnul
bunrecusikibunrecusiki ◆ felvonulásfelvonulás ◆ parádéparádé
bunrecusóbunrecusó ◆ skizofréniaskizofrénia ◆ tudathasadástudathasadás
◇ szeisinbunrecusószeisinbunrecusó skizofréniaskizofrénia ◇ szeisin-szeisin-
bunrecusóbunrecusó tudathasadástudathasadás
bunrecusúkibunrecusúki ◆ telofázistelofázis
bunrecuszeisokubunrecuszeisoku ◆ hasadásoshasadásos szaporodásszaporodás
◆ schizogenézisschizogenézis
bunrecuszosikibunrecuszosiki ◆ merisztémamerisztéma ◇ kaizaibun-kaizaibun-
recuszosikirecuszosiki interkalárisinterkaláris merisztémamerisztéma ◇ szo-szo-
kuszeibunrecuszosikikuszeibunrecuszosiki oldalmerisztémaoldalmerisztéma ◇

csótanbunrecuszosikicsótanbunrecuszosiki csúcsmerisztémacsúcsmerisztéma
bunrecuszurubunrecuszuru ◆ felbomlikfelbomlik 「Tóga bunrecusi-
ta.」 „A párt felbomlott.” ◆ osztódikosztódik 「Szaibóga
bunrecuszuru.」 „A sejtek osztódnak.” ◆ szakadszakad
「Róma teikoku-va tózaini bunrecusita.」 „A Ró-
mai birodalom keleti és nyugati részre szakadt.” ◆

széthasadszéthasad 「Bunrecusita teikoku」 „széthasadt
birodalom” ◆ szétválikszétválik 「Kazokuga bunrecusi-
ta.」 „A család szétvált.”

bunrecuzencsúkibunrecuzencsúki ◆ prometafázisprometafázis
bunrecuzenkibunrecuzenki ◆ profázisprofázis
bunreibunrei ◆ példamondatpéldamondat 「Bunreihófuna dzsi-
so」 „szótár sok példamondattal”

bunreibunrei ◆ lélek szétválasztásalélek szétválasztása
bunribunri ◆ bölcsészetbölcsészet ésés természettudománytermészettudomány
◆ humán és reálhumán és reál ◆ reálhumánreálhumán
bunribunri ◆ disszociációdisszociáció ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ kü-kü-
lönválasztáslönválasztás 「Kigjóno keieito sojúno bunri」
„vállalatirányítás és tulajdonosi viszony különvá-
lasztása” ◆ leválasztásleválasztás ◆ szegregációszegregáció ◆

szétválasztásszétválasztás 「Súkjóto szeidzsino bunri」
„állam és egyház szétválasztása” ◇ szeikjóbunriszeikjóbunri
politikapolitika ésés vallásvallás szétválasztásaszétválasztása ◇ szeik-szeik-
jóbunrijóbunri államállam ésés vallásvallás szétválasztásaszétválasztása ◇

csúóbunritaicsúóbunritai elválasztóelválasztó sávsáv 「Kuruma-va
csúóbunritai-o koeta.」 „Az autó áttörte az elvá-
lasztó sávot.”

bunributaibunributai ◆ alegységalegység
bunricubunricu ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ különváláskülönválás ◆ meg-meg-
osztásosztás ◆ szétválásszétválás ◇ szankenbunricuszankenbunricu hár-hár-
mas hatalommegosztásmas hatalommegosztás
bunricuszurubunricuszuru ◆ elkülönülelkülönül 「Sicsószonga bun-
ricusita.」 „Elkülönültek egymástól a városok, a
községek és a falvak.” ◆ különválikkülönválik 「Ókina

szeirjoku-va sókibona szeirjokuni bunricusita.」
„A nagy politikai erő különvált kisebbekre.” ◆

megoszlikmegoszlik 「Iken-va bunricusita.」 „A vélemé-
nyek megoszlottak.” ◆ szétválikszétválik 「Szeitó-va
bunricusita.」 „A párt szétvált.”

bunrigakububunrigakubu ◆ bölcsészetibölcsészeti ésés természet-természet-
tudományi kartudományi kar
bunrihabunriha ◆ szakadár csoportszakadár csoport
bunrihanobunrihano ◆ szakadárszakadár
bunrihóbunrihó ◆ szétválasztásiszétválasztási módszermódszer ◇ tó-tó-
dentendenbunrihódentendenbunrihó izoelektromosizoelektromos fókuszá-fókuszá-
láslás
bunrikabunrika ◆ hasadóhasadó terméstermés ◆ hasadóhasadó terméstermés
◆ széthasadó termésszéthasadó termés
bunrikazeibunrikazei ◆ elkülönített adózáselkülönített adózás
bunrikibunriki ◆ szétválasztó készülékszétválasztó készülék
bunrinohószokubunrinohószoku ◆ hasadás törvényehasadás törvénye
bunrisóbunrisó ◆ csigolyaív-szakadáscsigolyaív-szakadás ◇ szekicui-szekicui-
bunrisóbunrisó gerincigerinci csigolyaív-szakadáscsigolyaív-szakadás ◇ jó-jó-
cuibunrisócuibunrisó ágyéki csigolyaív-szakadáságyéki csigolyaív-szakadás
bunrisugibunrisugi ◆ szeparatizmusszeparatizmus
bunrisugisabunrisugisa ◆ szeparatistaszeparatista
bunriszaszerubunriszaszeru ◆ elkülönítelkülönít 「Ofurototoire-o
bunriszaszeta.」 „Elkülönítettem a fürdőszobát a
vécétől.” ◆ szétválasztszétválaszt 「Micuto
fudzsunbucu-o bunriszaszeta.」 „Szétválasztot-
tam a mézet és a szennyezőanyagot.”

bunriszurubunriszuru ◆ disszociáldisszociál 「Bunsi-va bunrisi-
ta.」 „A molekula disszociált.” ◆ elválasztelválaszt egy-egy-
mástólmástól 「Szábatoszutorédzsi-o bunrisita.」 „El-
választottam egymástól a szervert és a tárolóesz-
közt.” ◆ kiválikkiválik 「Sujószeitókara bunrisite sintó-
o kettósita.」 „A fő pártból kiválva alakítottak új
pártot.” ◆ különválasztkülönválaszt 「Tecugakuto súkjó-o
bunrisita.」 „Különválasztotta a filozófiát és a val-
lást.” ◆ leválasztleválaszt 「Eiszeikararoketto-o bunri-
sita.」 „Leválasztotta a rakétát a műholdról.” ◆

szétválasztszétválaszt 「Denkide mizu-o bunrisita.」
„Elektrolízissel szétválasztotta vizet.” ◆ szétvá-szétvá-
liklik 「Aburato tamagoga bunrisitesimatta.」 „Az
olaj és a tojás szétvált.”

bunrjakubunrjaku ◆ Bunrjaku-korBunrjaku-kor
bunrjóbunrjó ◆ adagadag 「Joru-va szukunameno bunrjó-
o tabemaszu.」 „Este kisebb adagokat eszek.” ◆

arányarány 「Okasi zukurini-va bunrjógatotemo tai-
szecudeszu.」 „A sütemények készítésnél nagyon

AdysAdys bunrecukósinszuru bunrecukósinszuru – bunrjó bunrjó 245245



fontos az alapanyagok aránya.” ◆ dózisdózis
「Bitamin-no bunrjó-o fujasiszugiruto kikenna
kanószeigaarimaszu.」 „A vitaminok nagy dózis-
ban veszélyesek lehetnek.” ◆ mennyiségmennyiség
「Sokudzsini ireru szatóno bunrjó-o herasimasi-
ta.」 „Csökkentettem az ételeimben a cukor
mennyiségét.” ◇ mebunrjómebunrjó szemmértékszemmérték
「Szunpó-o mebunrjóde hakatta.」 „Szemmér-
tékkel állapítottam meg a méretet.”

bunrjokubunrjoku ◆ erőkomponenserőkomponens ◆ erőösszetevőerőösszetevő
bunrjó-obunrjó-o hakaruhakaru ◆ adagoladagol 「Dójattebebífúdo-
no bunrjó-o hakaruno?」 „Te hogyan adagolod a
babaételt?”

bunrjúbunrjú ◆ szakaszos lepárlásszakaszos lepárlás
bunrjúbunrjú ◆ méret szerinti válogatásméret szerinti válogatás
bunrjúbunrjú ◆ elágazáselágazás ◆ mellékágmellékág ◆ söntöléssöntölés
bunrjúkibunrjúki ◆ söntölő ellenállássöntölő ellenállás
bunrjúkoirubunrjúkoiru ◆ söntölőtekercssöntölőtekercs
bunrjúsikigeszuidóbunrjúsikigeszuidó ◆ különválasztottkülönválasztott eső-eső-
víz és szennyvízcsatornavíz és szennyvízcsatorna
bunrjúszurubunrjúszuru ◆ szakaszos lepárolszakaszos lepárol
bunrokubunroku ◆ Bunroku-korBunroku-kor
bunruibunrui ◆ besorolásbesorolás ◆ csoportosításcsoportosítás ◆

klasszifikációklasszifikáció ◆ osztályozásosztályozás ◆ osztályzásosztályzás
◆ rendszerezésrendszerezés ◇ hjókeibunruihjókeibunrui fenetikusfenetikus
osztályozásosztályozás
bunruifukanónabunruifukanóna ◆ paramorfparamorf
bunruigakubunruigaku ◆ osztályozástanosztályozástan ◆ rendszer-rendszer-
tantan ◆ szisztematikaszisztematika ◆ taxonómiataxonómia ◇ ka-ka-
gakubunruigakugakubunruigaku kemoszisztematikakemoszisztematika ◇ kei-kei-
tóbunruigakutóbunruigaku filogenetikusfilogenetikus rendszertanrendszertan ◇

szaibóbunruigakuszaibóbunruigaku citotaxonómiacitotaxonómia ◇ dzsik-dzsik-
kenbunruigakukenbunruigaku kísérletikísérleti rendszertanrendszertan ◇

szúrjóbunruigakuszúrjóbunruigaku numerikusnumerikus taxonómiataxonómia ◇

hjókeibunruigakuhjókeibunruigaku fenetikafenetika
bunruigakusabunruigakusa ◆ rendszertannalrendszertannal foglalkozófoglalkozó
személyszemély ◆ taxonómustaxonómus
bunruigunbunruigun ◆ taxontaxon
bunruihjóbunruihjó ◆ rendszerező táblázatrendszerező táblázat
bunruihóbunruihó ◆ rendszerezési módszerrendszerezési módszer
bunruimokurokubunruimokuroku ◆ rendszerező katalógusrendszerező katalógus
bunruiszurubunruiszuru ◆ besorolbesorol 「Kono iki mono-va
mada bunruiszareteimaszen.」 „Ez az élőlény
még nincs besorolva.” ◆ csoportosítcsoportosít 「Kuni-o
tairikubecuni bunruisita.」 „Földrészenként cso-

portosította az országokat.” ◆ osztályozosztályoz
「Momo-o ókiszade bunruisita.」 „Az őszibarac-
kot nagyság szerint osztályozta.” ◆ rendszerezrendszerez
「Ongaku-o dzsanru becuni bunruisita.」 „A ze-
néket műfajuk szerint rendszerezte.” ◆ sorolsorol
「Kono iki mono-va honjúruini bunruiszaretei-
ru.」 „Ezt az élőlényt az emlősök közé sorolták.” ◆

szétválogatszétválogat 「Kono sídí-o dzsanru becuni bun-
ruisite kudaszai!」 „Válogassa szét ezeket a CD-
ket műfaj szerint!”

bunsabunsa ◆ leányszentélyleányszentély ◆ leválasztottleválasztott vál-vál-
lalatlalat
bunsaszurubunsaszuru ◆ leválasztleválaszt aa vállalatrólvállalatról
「Keitaidenvadzsigjó-va bunsaszareta.」 „A mo-
biltelefonos üzletágat leválasztották a vállalatról.”

bunsibunsi ◆ íróíró ◆ tollforgatótollforgató ◇ szanmonbunsiszanmonbunsi
firkászfirkász ◇ heppokonabunsiheppokonabunsi firkászfirkász
bunsibunsi ◆ melléknévimelléknévi igenévigenév ◆ participiumparticipium
◇ kakobunsikakobunsi befejezettbefejezett melléknévimelléknévi igenévigenév
◇ kakobunsikakobunsi előidejűelőidejű melléknévimelléknévi igenévigenév ◇

genzaibunsigenzaibunsi folyamatosfolyamatos melléknévimelléknévi igenévigenév
◇ genzaibunsigenzaibunsi egyidejű melléknévi igenévegyidejű melléknévi igenév
bunsibunsi ◆ egyénegyén ◆ elemelem 「Tóno nakakara ko-
nomasikarazaru bunsi-o sukuszeiszuru.」 „Meg-
tisztogatja a pártot a nemkívánatos elemektől.” ◆

molekulamolekula 「Mizuno bunsi」 „víz molekulája” ◆

osztandóosztandó 「Bunboto bunsi」 „osztó és osztan-
dó” ◆ számlálószámláló 「Bunsito bunbo」 „számláló
és nevező” ◇ ibunsiibunsi idegenidegen elemelem 「Sakaino
ibunsi」 „idegen elemek a társadalomban” ◇ ka-ka-
gekibunsigekibunsi radikálisradikális elemelem ◇ kikenbunsikikenbunsi ve-ve-
szélyesszélyes elemelem 「Kaisano kikenbunsi-o haidzs-
oszuru.」 „Megszabadul a veszélyes elemektől a
vállalatnál.” ◇ kjúsinbunsikjúsinbunsi szélsőségesszélsőséges elemelem
「Kjúsinbunsiga maszumaszukageki kasita.」 „A
szélsőséges elemek tovább radikalizálódtak.” ◇

kjokuszeibunsikjokuszeibunsi polárispoláris molekulamolekula ◇ kjodai-kjodai-
bunsibunsi makromolekulamakromolekula ◇ kirarubunsikirarubunsi királiskirális
molekulamolekula ◇ szeitaibunsiszeitaibunsi biomolekulabiomolekula ◇

szenkóbunsiszenkóbunsi titkostitkos ügynökügynök ◇ tantaibunsitantaibunsi
szállítómolekulaszállítómolekula ◇ hakaibunsihakaibunsi felforgatófelforgató
elemelem ◇ handóbunsihandóbunsi reakciósreakciós elemelem 「Sakaino
handóbunsi」 „társadalom reakciós elemei” ◇ fu-fu-
heibunsiheibunsi szakadárszakadár
bunsibucurigakubunsibucurigaku ◆ molekuláris fizikamolekuláris fizika
bunsicubunsicu ◆ fiókirodafiókiroda ◆ különszobakülönszoba
bunsidokeibunsidokei ◆ molekuláris óramolekuláris óra
bunsifuszeibunsifuszei ◆ molekuláris aszimmetriamolekuláris aszimmetria
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bunsiidengakubunsiidengaku ◆ molekuláris genetikamolekuláris genetika
bunsiinpurintingubunsiinpurintingu ◆ molekulárismolekuláris bevésődésbevésődés

bunsikakuszanbunsikakuszan ◆ molekuláris diffúziómolekuláris diffúzió
bunsikóbunbunsikóbun ◆ melléknévimelléknévi igenéviigenévi szerkezetszerkezet
◆ participális szerkezetparticipális szerkezet
bunsikózóbunsikózó ◆ molekuláris szerkezetmolekuláris szerkezet
bunsimákábunsimáká ◆ molekuláris markermolekuláris marker
bunsinbunsin ◆ alteregóalteregó 「Sószecuno
tódzsódzsinbucu-o dzsibunno bunsindearukano-
jóni kandzsita.」 „A regény hősét saját alteregóm-
nak éreztem.” ◆ BuddhaBuddha megjelenésemegjelenése másmás ké-ké-
pébenpében ◆ hasonmáshasonmás ◆ test szétválásatest szétválása
bunsirenbunsiren ◆ irodalmárokirodalmárok
bunsirjóbunsirjó ◆ molekulasúlymolekulasúly
bunsisaperonbunsisaperon ◆ molekuláris chaperonemolekuláris chaperone
bunsisicurjóbunsisicurjó ◆ molekulatömegmolekulatömeg ◇ szótai-szótai-
bunsisicurjóbunsisicurjó relatív molekulatömegrelatív molekulatömeg
bunsisikibunsisiki ◆ molekuláris képletmolekuláris képlet
bunsisindóbunsisindó ◆ molekuláris rezgésmolekuláris rezgés
bunsisinkabunsisinka ◆ molekuláris evolúciómolekuláris evolúció
bunsiszeibucugakubunsiszeibucugaku ◆ molekuláris biológiamolekuláris biológia
bunsiundóbunsiundó ◆ molekuláris mozgásmolekuláris mozgás
bunsobunso ◆ kirendeltségkirendeltség
bunsobunso ◆ dokumentumdokumentum 「Bunsono inszacu」
„dokumentum nyomtatása” ◆ írásírás 「Bunsode
mósi komimasita.」 „Írásban jelentkeztem.” ◆

iratirat 「Bunso-o szakuszeiszuru.」 „Iratot készít.”
◆ okiratokirat 「Bunso-o gizószuru.」 „Okiratot ha-
misít.” ◇ kóbunsokóbunso közokiratközokirat ◇ kóbunsokóbunso ok-ok-
iratirat ◇ kóbunsokóbunso hivataloshivatalos iratirat ◇ sibunsosibunso
magánokiratmagánokirat ◇ himicubunsohimicubunso titkostitkos iratirat ◇

bunsóniszurubunsóniszuru szavakbaszavakba öntönt 「Dzsibunno
kangae-o bunsónisita.」 „Szavakba öntöttem a
gondolataimat.”

bunsóbunsó ◆ Bunsó-korBunsó-kor
bunsóbunsó ◆ Oktatási MiniszterOktatási Miniszter
bunsóbunsó ◆ fogalmazásfogalmazás 「Heimeina bunsó」 „vi-
lágos fogalmazás” ◆ írásírás 「Kare-va bunsóno sza-
inógaaru.」 „Tehetsége van az íráshoz.” ◆ mon-mon-
datdat 「Kantanna bunsó-o cukutta.」 „Szerkesz-
tettem egy egyszerű mondatot.” ◇ bunsóniszurubunsóniszuru
megfogalmazmegfogalmaz 「Kono kimocsi-o

bunsóniszuruno-va muzukasii.」 „Nehéz megfo-
galmazni ezt az érzést.”

bunsóbunsó ◆ munkaelosztásmunkaelosztás
bunsofairubunsofairu ◆ dokumentumfájldokumentumfájl
bunsogizóbunsogizó ◆ okirat-hamisításokirat-hamisítás
bunsógobunsógo ◆ irodalmi nyelvirodalmi nyelv ◆ írott nyelvírott nyelv
bunsóhóbunsóhó ◆ mondattanmondattan
bunsókabunsóka ◆ stilisztastiliszta
bunsóniszurubunsóniszuru ◆ megfogalmazmegfogalmaz 「Kono
kimocsi-o bunsóniszuruno-va muzukasii.」 „Ne-
héz megfogalmazni ezt az érzést.” ◆ szavakbaszavakba
öntönt 「Dzsibunno kangae-o bunsónisita.」 „Sza-
vakba öntöttem a gondolataimat.”

bunsónomjakurakubunsónomjakuraku ◆ szövegösszefüggésszövegösszefüggés
bunsó-obunsó-o cukurucukuru ◆ fogalmazfogalmaz 「Bunsó-o
cukuruno-va nigate.」 „Nem tudok jól fogalmaz-
ni.”

bunsórjokubunsórjoku ◆ írói képességírói képesség
bunsószahóbunsószahó ◆ stilisztikai vezérelvekstilisztikai vezérelvek
bunsúbunsú ◆ frekvenciaosztásfrekvenciaosztás
bunsúbunsú ◆ antológiaantológia ◆ fogalmazásgyűjte-fogalmazásgyűjte-
ménymény ◆ irodalmiirodalmi dolgozatokdolgozatok ◆ irodalmiirodalmi
gyűjteménygyűjtemény
bunsúkairobunsúkairo ◆ frekvenciaosztó áramkörfrekvenciaosztó áramkör
bunsúkibunsúki ◆ frekvenciaosztófrekvenciaosztó
bunsukubunsuku ◆ bekvártélyozásbekvártélyozás ◆ különkülön helyrehelyre
szállásolásszállásolás ◆ kvártélyozáskvártélyozás
bunsukuszurubunsukuszuru ◆ bekvártélyozbekvártélyoz 「Heitai-va
jonkenno minkani bunsukusita.」 „A katonákat 4
magánházba kvártélyozták be.” ◆ különkülön helyehelye
szállszáll megmeg 「Súgakurjokóde szeitotacsi-va bun-
sukusita.」 „A tanulmányi kiránduláson a diákok
külön helyen szálltak meg.”

bunszacubunszacu ◆ kötetekrekötetekre bontásbontás 「Bunszacu-
kankóbucu」 „kötetekre bontott kiadvány” ◆ kü-kü-
lönállólönálló kötetkötet 「Kono dzsiten-va bunszacude
kaemaszuka?」 „Ez a szótár különálló köteten-
ként megvásárolható?”

bunszaibunszai ◆ irodalmi tehetségirodalmi tehetség
bunszanbunszan ◆ decentralizációdecentralizáció 「Súcsúto bunsz-
an」 „centralizáció és decentralizáció” ◆ disz-disz-
perzióperzió ◆ diverzifikációdiverzifikáció 「Tósino bunszan」
„befektetések diverzifikációja” ◆ diverzifikálásdiverzifikálás
◆ megoszlásmegoszlás 「Fukano bunszan」 „terhelés
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megoszlása” ◆ megosztásmegosztás 「Riszukuno bunsz-
an」 „kockázat megosztása” ◆ szétoszlásszétoszlás
「Taikicsúno oszenbussicuno bunszan」
„szennyezőanyagok szétoszlása a légkörben” ◆

szétszóródásszétszóródás 「Súcsúto bunszan」 „koncent-
ráció és szétszóródás” ◆ szétterjedésszétterjedés ◆ szó-szó-
ródásródás 「Hikarino bunszan」 „fény szóródása” ◆

varianciavariancia ◇ ironobunszanironobunszan színszórásszínszórás ◇ ki-ki-
kenbunszankenbunszan kockázat elosztásakockázat elosztása
bunszandétasoribunszandétasori ◆ osztottosztott adatfeldolgo-adatfeldolgo-
zászás
bunszangatadaicsóbunszangatadaicsó ◆ osztott főkönyvosztott főkönyv
bunszangatadengenbunszangatadengen ◆ elosztottelosztott
villamosenergia-termelésvillamosenergia-termelés
bunszankoroidobunszankoroido ◆ diszpergált kolloiddiszpergált kolloid
bunszansiszutemubunszansiszutemu ◆ elosztott rendszerelosztott rendszer
bunszansoribunszansori ◆ elosztott feldolgozáselosztott feldolgozás
bunszanszaszerubunszanszaszeru ◆ decentralizáldecentralizál
「Szeiszan-o bunszanszaszeta.」 „Decentralizálta
a termelést.” ◆ eloszteloszt 「Kadzsú-o jontenni
bunszanszaszeta.」 „4 pontra elosztottam a ter-
helést.” ◆ megosztmegoszt 「Szekinin-o bunszansza-
szeta.」 „Megosztották a felelősséget.” ◆ szét-szét-
osztoszt 「Sutokinó-o szandaitosini bunszanszasze-
ta.」 „Három nagyváros között szétosztották a fő-
város funkcióit.”

bunszanszenrjóbunszanszenrjó ◆ diszperziós festékdiszperziós festék
bunszanszurubunszanszuru ◆ bomlikbomlik 「Taijókó-va nidzsi-
ironi bunszanszuru.」 „A nap fénye a szivárvány
színeire bomlik.” ◆ diszpergálódikdiszpergálódik 「Mizuno
nakade aburaga bunszansita.」 „Az olaj diszper-
gálódott a vízben.” ◆ eloszteloszt 「Iszan-o bunszan-
sita.」 „Elosztották az örökséget.” ◆ megoszlikmegoszlik
「Jatóno csikaraga bunszansita.」 „Az ellenzéki
pártok ereje megoszlott.” ◆ szétoszlikszétoszlik 「Kono
ten-nensigen-va hiroi csiikini bunszansiteiru.」
„Ez a természeti kincs széles területen oszlik szét.”
◆ szétosztszétoszt 「Gomeigarani bunszansite tósisi-
ta.」 „Öt részvényre szétosztva fektettem be.” ◆

szétszóródikszétszóródik 「Ningen-va zencsikjúni bunsz-
ansiteiru.」 „Az ember az egész Földön szétszóró-
dott.” ◆ szétterjedszétterjed 「Itami-va bunszansita.」
„A fájdalom szétterjedt.” ◇ bunszanszaszerubunszanszaszeru
decentralizáldecentralizál 「Szeiszan-o bunszanszaszeta.」
„Decentralizálta a termelést.” ◇ bunszansza-bunszansza-
szeruszeru eloszteloszt 「Kadzsú-o jontenni bunszansza-
szeta.」 „4 pontra elosztottam a terhelést.” ◇

bunszanszaszerubunszanszaszeru megosztmegoszt 「Szekinin-o
bunszanszaszeta.」 „Megosztották a felelősséget.”
◇ bunszanszaszerubunszanszaszeru szétosztszétoszt 「Sutokinó-o
szandaitosini bunszanszaszeta.」 „Három nagy-
város között szétosztották a főváros funkcióit.”

bunszantekifukuszeibunszantekifukuszei ◆ diszperzívdiszperzív repliká-repliká-
cióció
bunszantósibunszantósi ◆ diverzifikálásdiverzifikálás
bunszecubunszecu ◆ szintagmaszintagma ◆ szószó 「Hangarí go-
va bunszecugotoni kakimaszu.」 „A magyar mon-
datban a szavakat külön írjuk.” ◆ szóegységszóegység ◆

szószerkezetszószerkezet
bunszecubunszecu ◆ részekrerészekre osztásosztás ◆ szegmentá-szegmentá-
láslás ◆ szegmentumszegmentum ◆ szelvényezettségszelvényezettség ◆

szelvényeződésszelvényeződés
bunszecuszurubunszecuszuru ◆ részekrerészekre osztoszt 「Gengoga
szekai-o bunszecuszuru.」 „A nyelv részekre oszt-
ja a világot.”

bunszeibunszei ◆ Bunszei-korBunszei-kor
bunszeisibunszeisi ◆ konidiospórakonidiospóra ◆ konidiumkonidium
bunszekibunszeki ◆ leírt szöveg utáni felelősségleírt szöveg utáni felelősség
bunszekibunszeki ◆ analízisanalízis 「Imabunszekino kekka-
o matteimaszu.」 „Most várjuk az analízis ered-
ményét.” ◆ elemzéselemzés 「Détano bunszeki-va ma-
da cuzuiteiru.」 „Az adatok elemzése még folyik.”
◇ kagakubunszekikagakubunszeki vegyelemzésvegyelemzés ◇ gazóbun-gazóbun-
szekiszeki képelemzésképelemzés ◇ sidzsóbunszekisidzsóbunszeki piac-piac-
elemzéselemzés ◇ dzsókjóbunszekidzsókjóbunszeki helyzetelem-helyzetelem-
zészés ◇ szupekutorubunszekiszupekutorubunszeki spektrumana-spektrumana-
lízislízis ◇ szupekutorubunszekiszupekutorubunszeki színképelem-színképelem-
zészés ◇ szeisinbunszekiszeisinbunszeki pszichoanalízispszichoanalízis ◇

szeibunbunszekiszeibunbunszeki összetevőkösszetevők elemzéseelemzése ◇

taisóbunszekitaisóbunszeki összehasonlítóösszehasonlító elemzéselemzés ◇

teiszeibunszekiteiszeibunszeki minőségiminőségi elemzéselemzés ◇ teirjó-teirjó-
bunszekibunszeki mennyiségimennyiségi elemzéselemzés ◇ teirjóbun-teirjóbun-
szekiszeki kvantitatívkvantitatív analízisanalízis ◇ birjóbunszekibirjóbunszeki
mikroanalízismikroanalízis ◇ hinsibunszekihinsibunszeki szófajelem-szófajelem-
zészés ◇ riszukubunszekiriszukubunszeki kockázatelemzéskockázatelemzés
bunszekikagakubunszekikagaku ◆ analitikai kémiaanalitikai kémia
bunszekinimotozukubunszekinimotozuku ◆ analitikusanalitikus ◆ elemzé-elemzé-
sensen alapulóalapuló 「Bunszekini motozuku dzsikota-
iszaku」 „elemzésen alapuló baleset-elhárítás”

bunszekironbunszekiron ◆ analitikaanalitika
bunszekisabunszekisa ◆ elemzőelemző
bunszekiszurubunszekiszuru ◆ analizálanalizál 「Kare-va déta-o
bunszekisita.」 „Analizálta az adatokat.” ◆ ele-ele-
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mezmez 「Hitono kódópatán-o bunszekisimasita.」
„Elemeztük az emberek viselkedésmintáit.”

bunszekitekinabunszekitekina ◆ elemzőelemző 「Bunszekitekina si-
kó」 „elemző gondolkodás”

bunszenbunszen ◆ antológiaantológia ◆ betűszedésbetűszedés ◆ betű-betű-
szedőszedő
bunszenkóbunszenkó ◆ betűszedőbetűszedő
bunszenszurubunszenszuru ◆ betűt szedbetűt szed
bunszonbunszon ◆ részlegesrészleges kárkár 「Zenszonto bun-
szon」 „teljes kár és részleges kár”

bunszóónabunszóóna ◆ anyagianyagi lehetőségéneklehetőségének meg-meg-
felelőfelelő 「Bunszóóna ie」 „anyagi lehetőségének
megfelelő lakás” ◆ hozzáillőhozzáillő 「Bunszóóna ku-
rasi」 „hozzáillő életmód” ◆ magáhozmagához mértmért
「Bunszóóna kifukin」 „magához mért adomány-
összeg”

bunszóónibunszóóni ◆ anyagianyagi lehetőségéneklehetőségének megfe-megfe-
lelőenlelően 「Bunszóóni okane-o cukau.」 „Anyagi
lehetőségemnek megfelelően költekezek.” ◆ hoz-hoz-
záillőenzáillően 「Bunszóóni ikiru.」 „Hozzáillően él.”
◆ magáhozmagához mértenmérten 「Bunszóóni kifusita.」
„Magamhoz mérten adakoztam.”

bunszúbunszú ◆ közönségesközönséges törttört ◆ törttört ◆ törttört
számszám ◇ kabunszúkabunszú áltörtáltört ◇ sinbunszúsinbunszú valódivalódi
törttört ◇ taibunszútaibunszú vegyesvegyes törttört ◇ hanbunszúhanbunszú
emeletes törtemeletes tört ◇ renbunszúrenbunszú lánctörtlánctört
bunszuibunszui ◆ vízelválasztásvízelválasztás
bunszuikaibunszuikai ◆ vízválasztóvízválasztó
bunszuireibunszuirei ◆ vízválasztóvízválasztó
bunszuirobunszuiro ◆ elvezető csatornaelvezető csatorna
bunszuiszanmjakubunszuiszanmjaku ◆ vízválasztó hegységvízválasztó hegység
bunszuiszenbunszuiszen ◆ vízválasztóvízválasztó
bunszúsikibunszúsiki ◆ törtkifejezéstörtkifejezés
buntaibuntai ◆ osztagosztag
buntaibuntai ◆ írásmódírásmód 「Kankecuna buntai」 „tö-
mör írásmód” ◆ stílusstílus 「Karojakana buntaide
kakareta sószecu」 „könnyed stílusban íródott re-
gény” ◆ szövegstílusszövegstílus ◇ gazokukonkónobun-gazokukonkónobun-
taitai kevertkevert irodalmiirodalmi ésés köznapiköznapi stílusstílus ◇ ke-ke-
itaiitai udvariasudvarias stílusstílus ◇ keitaikeitai udvariasudvarias for-for-
mama ◇ dzsótaidzsótai közvetlenközvetlen stílusstílus ◇ hóricuno-hóricuno-
buntaibuntai jogi nyelvezetjogi nyelvezet
buntaicsóbuntaicsó ◆ osztagparancsnokosztagparancsnok
buntaimosabuntaimosa ◆ szövegstílus másolásaszövegstílus másolása
buntaironbuntairon ◆ stilisztikastilisztika

buntanbuntan ◆ közösközös vállalásvállalás 「Szekininno bun-
tan」 „közös felelősségvállalás” ◆ megosztásmegosztás
「Sigotono buntan」 „munkamegosztás” ◇ higa-higa-
ibuntanibuntan közös kárviselésközös kárviselés
buntanbuntan ◆ pomelopomelo ◆ pummelopummelo
buntangakubuntangaku ◆ kirótt összegkirótt összeg
buntankinbuntankin ◆ kirótt összegkirótt összeg
buntan-obuntan-o kimerukimeru ◆ eloszteloszt 「Sigotono buntan-
o kimeta.」 „Elosztották a munkát egymás kö-
zött.”

buntanszurubuntanszuru ◆ közösenközösen vállalvállal 「Szekinin-o
buntanszuru.」 „Közösen vállalják a felelősséget.”
◆ megosztmegoszt 「Sigoto-o buntansita.」 „Megosz-
tották maguk között a munkát.” ◆ megosztozikmegosztozik
「Hijó-o buntansita.」 „Megosztoztak a költsége-
ken.”

buntenbunten ◆ nyelvtankönyvnyelvtankönyv
buntóbuntó ◆ mondat elejemondat eleje
búntoiubúntoiu ◆ berregberreg 「Baikugabúnto iu.」 „A mo-
tor berreg.” ◆ búgbúg 「Hendenkigabúnto itteiru.」
„A transzformátor búg.” ◆ zümmögzümmög 「Hacsiga-
búnto itteiru.」 „A méhecske zümmög.”

búntoiuotobúntoiuoto ◆ berregésberregés
búntonarubúntonaru ◆ duruzsolduruzsol 「Hacsi-va búnto natte-
ita.」 „A darázs duruzsolt.” ◆ megpendülmegpendül 「Ju-
mino gen-va búnto natteita.」 „Megpendült az íj
húrja.”

búntónarubúntónaru ◆ búgbúg
bun-vabun-va bu-nibu-ni maszarumaszaru ◆ tolltoll erősebberősebb aa
kardnálkardnál
bun-vabun-va hitonarihitonari ◆ azaz írásírás sokatsokat elárulelárul azaz
emberrőlemberről ◆ azaz írásírás soksok mindentmindent elárulelárul azaz
emberrőlemberről
bunzaibunzai ◆ státuszstátusz ◇ bunzaidebunzaide csakcsak 「Kodo-
mono bunzaide kucsi-o daszuna.」 „Te még csak
gyerek vagy, ne üsd bele az orrod!”

bunzaidebunzaide ◆ csakcsak 「Kodomono bunzaide kucsi-
o daszuna.」 „Te még csak gyerek vagy, ne üsd be-
le az orrod!”

bunzen-bánábunzen-báná ◆ Bunsen-égőBunsen-égő
bunyevacudzsinbunyevacudzsin ◆ bunyevácbunyevác
buotokobuotoko ◆ csúnya férficsúnya férfi
buppinbuppin ◆ áruáru ◆ cikkcikk
buppinhokenbuppinhoken ◆ vagyonbiztosításvagyonbiztosítás
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buppinmeiszaihjóbuppinmeiszaihjó ◆ árujegyzékárujegyzék
buppinzeibuppinzei ◆ termékfüggő ÁFAtermékfüggő ÁFA
buppóbuppó ◆ buddhizmusbuddhizmus
buppószóbuppószó ◆ füleskuvikfüleskuvik ◆ háromhárom drágaságdrágaság
◆ kéknyakúkéknyakú csörgőmadárcsörgőmadár ◇ nisibuppószónisibuppószó
szalakótaszalakóta ◇ nisibuppószónisibuppószó kékcsókakékcsóka
burabura ◆ lógólógó holmiholmi ◆ sétálgatássétálgatás 「Ginbura」
„sétálgatás Ginzában” ◇ buradzsócsinburadzsócsin kézbenkézben
vihető lampionvihető lampion
burabura ◆ melltartómelltartó ◇ nó-buranó-bura melltartómelltartó nél-nél-
külkül 「Nó-buradeszu.」 „Melltartó nélkül van.”

burabóburabó ◆ bravóbravó
buraburaburabura ◆ céltalanulcéltalanul 「Burabura arukim-
avatteita.」 „Céltalanul sétáltam.” ◆ lóbálvalóbálva
「Asi-o buraburaszaszeta.」 „Lóbáltam a lábam.”
◆ tétlenültétlenül 「Mainicsi-o buraburato szugosite-
ita.」 „Tétlenül töltötte napjait.” ◇ buraburaa-buraburaa-
rukuruku őgyelegőgyeleg 「Macsi-o burabura aruiteita.」
„A városban őgyelegtem.” ◇ buraburaarukuburaburaaruku
bandukolbandukol 「Ekikara iemadeburabura aruite-
ita.」 „Az állomástól bandukoltam hazafelé.”

buraburaarukuburaburaaruku ◆ bandukolbandukol 「Ekikara iema-
deburabura aruiteita.」 „Az állomástól bandukol-
tam hazafelé.” ◆ barangolbarangol ◆ császkálcsászkál ◆ őgye-őgye-
legleg 「Macsi-o burabura aruiteita.」 „A városban
őgyelegtem.” ◆ sétálgatsétálgat 「Mainicsiokite, tabe-
te, burabura aruite, nemuru.」 „Minden nap fel-
kelek, eszek, sétálgatok, és alszom.”

buraburaszaszeruburaburaszaszeru ◆ lengetlenget 「Kaban-o bu-
raburaszaszeta.」 „Lengettem a táskát.” ◆ lóbállóbál
「Te-o buraburaszaszeteita.」 „Lóbálta a kezét.”

buraburaszaszerukotoburaburaszaszerukoto ◆ lóbálásalóbálása 「Te-o
buraburaszaszerukoto」 „kéz lóbálása”

buraburaszuruburaburaszuru ◆ kalimpálkalimpál 「Bencsini szuvat-
teiru kodomono asigaburaburasiteita.」 „A kis-
gyerek a padon ülve a lábaival kalimpált.” ◆ lazítlazít
「Súmacu-va buraburasijóto omotta.」 „Hétvé-
gén egy kicsit lazítani akarok.” ◆ lengleng ◆ tétlen-tétlen-
kedikkedik 「Icsinicsidzsúburaburasiteiru.」 „Egész
nap tétlenkedik.”

buracukuburacuku ◆ csellengcselleng 「Otoko-va kóendebura-
cuiteita.」 „A férfi a parkban csellengett.” ◆ him-him-
bálózikbálózik ◆ lődöröglődörög 「Joruoszokumadedokode-
buracuiteitano?」 „Hol lődörögtél ilyen későig?”
◆ mászkálmászkál 「Tomodacsito macsi-o buracuite-
ita.」 „A barátommal mászkáltunk a városban.” ◆

ténferegténfereg 「Imamadedokodeburacuiteitano?」
„Hol ténferegtél idáig?” ◆ tétovántétován lépkedlépked
「Szotokara darekanoburacuku asiotogasita.」
„Tétova léptek hangja hallatszott kintről.”

buracsiszurababuracsiszuraba ◆ PozsonyPozsony
buraddohaundoburaddohaundo ◆ vérebvéreb
buradzsáburadzsá ◆ melltartómelltartó 「Buradzsá-o hazusi-
ta.」 „Levettem a melltartómat.”

buradzsikininburadzsikinin ◆ bradikininbradikinin
buradzsiruburadzsiru ◆ BrazíliaBrazília
buradzsirudzsinburadzsirudzsin ◆ brazilbrazil
buradzsirunoburadzsiruno ◆ brazilbrazil
buradzsócsinburadzsócsin ◆ kézben vihető lampionkézben vihető lampion
burafumáburafumá ◆ BrahmáBrahmá
burafumanburafuman ◆ BrahmanBrahman
buráfumíkeimodzsiburáfumíkeimodzsi ◆ bráhmi írásfajtabráhmi írásfajta
buraidaruburaidaru ◆ esküvőesküvő
buraikanburaikan ◆ csirkefogócsirkefogó ◆ gazembergazember ◆ huli-huli-
gángán
buraindoburaindo ◆ redőnyredőny 「Buraindo-o orosita.」
„Leeresztettem a redőnyt.” ◆ reluxareluxa ◆ rolóroló ◆

sötétítősötétítő
buraindo-détoburaindo-déto ◆ vakrandevúvakrandevú ◆ vakrandivakrandi
buraindotacscsiburaindotacscsi ◆ vakírásvakírás
burakkuburakku ◆ feketefekete ◆ félkövérfélkövér betűbetű ◇ burak-burak-
kudekude tejtej nélkülnélkül 「Kóhí-o burakkude onegaisi-
maszu!」 „Tej nélkül kérem a kávét!”

burakku-afurikaburakku-afurika ◆ Fekete-AfrikaFekete-Afrika
burakku-arovanaburakku-arovana ◆ osteoglossumosteoglossum ferreiraiferreirai

burakkubádoburakkubádo ◆ fekete rigófekete rigó
burakkuberíburakkuberí ◆ szederszeder
burakkuburuheddoburakkuburuheddo ◆ fekete törpeharcsafekete törpeharcsa
burakkudeburakkude ◆ tejtej nélkülnélkül 「Kóhí-o burakkude
onegaisimaszu!」 „Tej nélkül kérem a kávét!”

burakkudzsókuburakkudzsóku ◆ morbid viccmorbid vicc
burakkuforeszutoburakkuforeszuto ◆ Fekete-erdőFekete-erdő
burakkuhóruburakkuhóru ◆ fekete lyukfekete lyuk
burakku-júmoaburakku-júmoa ◆ fekete humorfekete humor
burakkujúmoaburakkujúmoa ◆ morbid humormorbid humor
burakkukarantoburakkukaranto ◆ feketefekete ribiszkeribiszke ◆ feke-feke-
te ribizlite ribizli
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burakku-kóhíburakku-kóhí ◆ feketekávéfeketekávé
burakkumákettoburakkumáketto ◆ feketekereskedelemfeketekereskedelem ◆

feketepiacfeketepiac 「Gaika-o burakkumákettode kat-
ta.」 „Feketepiacon vett valutát.”

burakku-panszáburakku-panszá ◆ fekete párducfekete párduc
burakku-paváburakku-pavá ◆ fekete hatalomfekete hatalom
burakkupeppáburakkupeppá ◆ fekete borsfekete bors
burakkuriszutoburakkuriszuto ◆ feketefekete listalista ◆ tiltólistatiltólista
「Kono kaisa-va burakkuriszutoni notta.」 „Ez a
cég tiltólistára került.”

burakuburaku ◆ tanyavilágtanyavilág 「Mukasihakokoni bura-
kugaatta.」 „Régen itt tanyavilág volt.”

burakumondaiburakumondai ◆ etnikai problémaetnikai probléma
buranburanburanburan ◆ himbálózvahimbálózva ◆ lóbálvalóbálva
buranburanszaszeruburanburanszaszeru ◆ lóbállóbál 「Asi-o buran-
buranszaszeta.」 „Lóbálta a lábát.”

buranburanszuruburanburanszuru ◆ himbálózikhimbálózik 「Kodomo-va
kino edadeburanburansiteita.」 „A gyerek himbá-
lózott a fa ágán.” ◆ hintázikhintázik 「Eda-o cukan-
deburanburansiteita.」 „A faágon hintáztam.” ◆

lengleng 「Furi kogaburanburansiteita.」 „Az inga
lengett.”

burandéburandé ◆ brandybrandy 「Mizuvariburandé」 „víz-
zel hígított brandy” ◆ konyakkonyak
burandé-guraszuburandé-guraszu ◆ konyakospohárkonyakospohár
burandoburando ◆ márkamárka 「Kucude szukinaburando-va
arimaszuka?」 „Van olyan márkájú cipőjük, amit
én szeretek?” ◇ júmeiburandojúmeiburando híres márkahíres márka
burandohinburandohin ◆ márkás árumárkás áru ◆ márkás cikkmárkás cikk
burando-imédzsiburando-imédzsi ◆ márkamárka keltettekeltette benyo-benyo-
másmás
burandomeiburandomei ◆ márkanévmárkanév
burandomonoburandomono ◆ márkás cuccmárkás cucc
burandonoburandono ◆ márkásmárkás 「Burando mono-o
kau.」 „Márkás cuccokat vesz.”

burandosikóburandosikó ◆ márkásmárkás dolgokdolgok szereteteszeretete
「Kanodzso-va burando sikódeszu.」 „Az a nő
szereti a márkás dolgokat.”

burandosóhinburandosóhin ◆ márkásmárkás áruáru ◆ márkásmárkás ter-ter-
mékmék
burandosoppuburandosoppu ◆ márkaboltmárkabolt
burandoszenmontenburandoszenmonten ◆ divatboltdivatbolt

burankettoburanketto ◆ plédpléd ◆ pokrócpokróc 「Szamuino-
deburanketto mottekitekurenai?」 „Fázom, nem
hoznád ide a pokrócot?”

burankoburanko ◆ hintahinta 「Kjódaideburankode aszon-
deiru.」 „A testvéremmel a hintán játszunk.” ◇

kúcsúburankokúcsúburanko lengőtrapézlengőtrapéz ◇ kúcsúburankokúcsúburanko
trapéztrapéz ◇ kúcsúburankokúcsúburanko körhintakörhinta
「Kúcsúburanko-va hajaku mavarunicurete taka-
ku tonda.」 „A körhinta minél gyorsabban for-
gott, annál magasabbra szállt.”

burankodeaszobuburankodeaszobu ◆ hintázikhintázik 「Kodomo-va
burankode aszonda.」 „A gyerek hintázott.”

burankoninoruburankoninoru ◆ hintárahintára ülül 「Dzsitensa-o ori-
teburankoni notta.」 „Leszálltam a bicikliről, és
felültem a hintára.” ◆ hintázikhintázik
burankuburanku ◆ kihagyáskihagyás 「Szannenkannoburanku-
gaaruto sigoto-va micukarinikui.」 „Három év ki-
hagyással nehéz munkát találni.” ◆ üres részüres rész
burankunopédzsiburankunopédzsi ◆ üres oldalüres oldal
buraritoburarito ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Burarito dekake-
ta.」 „Egyszer csak fogta magát, és elment otthon-
ról.” ◆ lógatvalógatva 「Rjóte-o burarito szageteita.」
„Lógatta a kezeit.” ◆ tétlenültétlenül 「Súmacu-o bura-
rito szugosita.」 „Tétlenül töltöttem a hétvégét.”
◆ véletlenülvéletlenül 「Kare-va ucsinopátíniburaritojat-
te kita.」 „Véletlenül betoppant a partinkra.”

burasiburasi ◆ kefekefe ◇ cumeburasicumeburasi körömkefekörömkefe ◇

tóhacujóburasitóhacujóburasi hajkefehajkefe ◇ haburasihaburasi fogke-fogke-
fefe ◇ burasi-oburasi-o kakerukakeru lekeféllekefél
「Szúcuniburasi-o kaketa.」 „Lekeféltem az öl-
tönyt.” ◇ burasi-oburasi-o kakerukakeru kefélkefél
「Kótoniburasi-o kaketeita.」 „Kefélte a kabát-
ját.” ◇ heaburasiheaburasi hajkefehajkefe ◇ jófukuburasijófukuburasi ru-ru-
hakefehakefe
burasideharauburasideharau ◆ lekeféllekefél 「Zubon-no hokori-
o buraside haratta.」 „Lekeféltem a port a nadrá-
gomról.”

burasidenozokuburasidenozoku ◆ kikefélkikefél 「Kamikarahokori-
o buraside nozoita.」 „Kikeféltem a hajamból a
port.”

burasinokeburasinoke ◆ sörtesörte
burasino-szuteroidoburasino-szuteroido ◆ brassinszteroidbrassinszteroid
burasi-oburasi-o kakerukakeru ◆ kefélkefél 「Kótoniburasi-o kak-
eteita.」 „Kefélte a kabátját.” ◆ kikefélkikefél
「Szúcuniburasi-o kaketa.」 „Kikeféltem az öltö-
nyömet.” ◆ lekeféllekefél 「Szúcuniburasi-o kaketa.」
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„Lekeféltem az öltönyt.” ◇ heaburasi-oheaburasi-o kakerukakeru
kefélikeféli aa hajáthaját 「Heaburasi-o kaketa.」 „Kefél-
te a haját.”

buraszagaruburaszagaru ◆ csüngcsüng 「Nokiszakikara cura-
ragabura szagatteita.」 „Egy jégcsap csüngött az
ereszről.” ◆ kínálkozikkínálkozik 「Kóki-va meno maeni-
bura szagatteita.」 „Jó lehetőség kínálkozott ne-
kem.” ◆ lóglóg 「Tendzsókara hadakadenkjúgabura
szagatteita.」 „Egy csupasz villanykörte lógott a
mennyezetről.”

buraszagatteiruburaszagatteiru ◆ függőfüggő ◆ lógólógó
buraszageruburaszageru ◆ akasztakaszt 「Kaban-o katakarabu-
ra szageta.」 „Táskát akasztottam a vállamra.” ◆

lóbállóbál 「Kaban-o bura szagete aruita.」 „Táskát
lóbálva sétáltam.” ◆ lógatlógat
「Kabannikiticsanszutorappu-o bura szageta.」
„A táskáján lógat egy Kitti figurát.”

buraszszuruszupurautoburaszszuruszupurauto ◆ bimbósbimbós kelkel ◆ kel-kel-
bimbóbimbó
buraszu-bandoburaszu-bando ◆ fúvósokfúvósok ◆ rezesbandarezesbanda
buraszutomiszeszusóburaszutomiszeszusó ◆ blastomycosisblastomycosis
burattoszuruburattoszuru ◆ lógatjalógatja aa lábátlábát 「Icsinicsi-
dzsúburattositeita.」 „Egész nap a lábam lógat-
tam.”

buraunkanburaunkan ◆ katódsugárcsőkatódsugárcső ◆ képcsőképcső
buraun-undóburaun-undó ◆ Brown-mozgásBrown-mozgás
burauszuburauszu ◆ blúzblúz ◇ óbá-burauszuóbá-burauszu nemnem be-be-
gyűrtgyűrt blúzblúz 「Óbá-burauszuno kikonasi」 „blúz
nem nadrágba gyűrt viselése”

burauzaburauza ◆ böngészőböngésző ◇ szuisóburauzaszuisóburauza aján-aján-
lottlott böngészőböngésző 「Szaitono szuisóburauza-o cu-
katteiru.」 „A szájt ajánlott böngészőjét haszná-
lom.”

burauzáburauzá ◆ böngészőböngésző
burazáburazá ◆ fiútestvérfiútestvér
burebure ◆ bemozdulásbemozdulás 「Sasinnobure-o
fuszegutamenikamera-o koteisita.」 „Rögzítet-
tem a fényképezőgépet, hogy elkerüljem a bemoz-
dulást.” ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Handannoburega
sódzsita.」 „Bizonytalan volt a döntés.” ◆ elmoz-elmoz-
dulásdulás ◆ eltéréseltérés 「Szúcsinoburega ókii.」
„Nagy az eltérés a számadatok között.” ◆ reme-reme-
gésgés 「Kószokude hasirutohandorunoburega de-
hadzsimeta.」 „Nagy sebességgel haladva remeg-
ni kezdett a kormány.”

burebósiburebósi ◆ bemozdulásgátlóbemozdulásgátló
bureddobureddo ◆ kalácskalács ◆ kenyérkenyér ◇ dzsindzsá-dzsindzsá-
bureddobureddo mézeskalácsmézeskalács
burédoburédo ◆ lapátlapát ◇ szenpúkiburédoszenpúkiburédo ventilá-ventilá-
torlapáttorlapát ◇ rótá-burédorótá-burédo rotorlapátrotorlapát
burédoreszu-fanburédoreszu-fan ◆ lapátlapát nélkülinélküli ventilátorventilátor

bureiburei ◆ bunkóságbunkóság ◆ etikátlanságetikátlanság ◆ fara-fara-
gatlansággatlanság ◆ illetlenségilletlenség ◆ tiszteletlenségtiszteletlenség
bureikóbureikó ◆ formaságokformaságok elhagyásaelhagyása 「Bureikó-
nisijó!」 „Hagyjuk a formaságokat!”

bureimonobureimono ◆ illetlen emberilletlen ember
bureinabureina ◆ etikátlanetikátlan ◆ faragatlanfaragatlan 「Bureina
taido」 „faragatlan viselkedés” ◆ illetlenilletlen
「Hitomaedeonara-o szuruno-va bureideszu.」
„Illetlen dolog mások előtt fingani.” ◆ közönsé-közönsé-
gesges 「Bureina on-nada.」 „Közönséges perszó-
na.” ◆ nyeglenyegle ◆ tiszteletlentiszteletlen 「Bureinakoto-
o itta.」 „Tiszteletlen dolgot mondott.” ◇ ingin-ingin-
bureinabureina lenézőenlenézően udvariasudvarias 「Inginbureina
hito」 „lenézően udvarias ember”

bureinajacubureinajacu ◆ parasztparaszt 「Ano bureina jacuni
saszenkara oi daszareta.」 „Az a paraszt leszorí-
tott a kocsival az útról.”

burékaburéka ◆ automataautomata 「Rendzsideburékaga
ocsita.」 „A mikró levágta az automatát.” ◆ biz-biz-
tosítéktosíték ◆ kismegszakítókismegszakító
burékáburéká ◆ automataautomata 「Burékága ocsita.」 „Va-
lami levágta az automatát.” ◆ biztosítékbiztosíték ◆ kis-kis-
megszakítómegszakító ◆ megszakítómegszakító
buréká-oburéká-o bucsiotoszubucsiotoszu ◆ kibasszakibassza aa bizto-bizto-
sítékotsítékot 「Eakongaburéká-o bucsi otosijagat-
ta.」 „A klíma kibaszta a biztosítékot.”

burékiburéki ◆ fékfék 「Burékiga kikanakatta.」 „Nem
fogott a fék.” ◇ kjúburékikjúburéki hirtelenhirtelen fékezésfékezés
◇ kúkiburékikúkiburéki légféklégfék ◇ kórinburékikórinburéki hátsóhátsó
fékfék ◇ szábo-burékiszábo-buréki szervofékszervofék ◇ sinkúbu-sinkúbu-
rékiréki vákuumfékvákuumfék ◇ zenrinburékizenrinburéki elsőelső fékfék ◇

diszuku-burékidiszuku-buréki tárcsaféktárcsafék ◇ hando-burékihando-buréki
kézifékkézifék ◇ juacusikiburékijuacusikiburéki hidraulikus fékhidraulikus fék
burékigaamaiburékigaamai ◆ gyenge a fékgyenge a fék
burékikonburékikon ◆ féknyomféknyom
burékinokítoiuotoburékinokítoiuoto ◆ fékcsikorgásfékcsikorgás 「Buréki-
nokítoiu otoga kikoeta.」 „Fékcsikorgás hallat-
szott.”

buréki-oiruburéki-oiru ◆ fékolajfékolaj
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burékioiruburékioiru ◆ fékolajfékolaj
buréki-oburéki-o kakerukakeru ◆ fékezfékez 「Kuruma-va buréki-
o kaketa.」 „Az autó fékezett.” ◆ lefékezlefékez
「Csúóginkó-va infureniburéki-o kaketa.」 „A
jegybank lefékezte az inflációt.” ◇ kjúburéki-okjúburéki-o
kakerukakeru hirtelenhirtelen fékezfékez 「Maeni hasitteita
kuruma-va kjúburéki-o kaketa.」 „Az előttem ha-
ladó kocsi hirtelen fékezett.”

buréki-o kakerukotoburéki-o kakerukoto ◆ fékezésfékezés
buréki-paddoburéki-paddo ◆ fékbetétfékbetét
burékipedaruburékipedaru ◆ fékpedálfékpedál
buréki-raitoburéki-raito ◆ féklámpaféklámpa
buréki-súburéki-sú ◆ fékpofafékpofa
burénburén ◆ agyagy ◆ agytrösztagytröszt 「Kare-va susóno-
buréndeszu.」 „Ő a miniszterelnök agytrösztje.”

burendáburendá ◆ keverőgépkeverőgép ◆ mixermixer ◆ robotgéprobotgép
burendoburendo ◆ keverékkeverék
burendocsaburendocsa ◆ teakeverékteakeverék
burendokóhíburendokóhí ◆ kávékeverékkávékeverék
burénszutóminguburénszutómingu ◆ ötletgyűjtésötletgyűjtés
buréntoraszutoburéntoraszuto ◆ agytrösztagytröszt
burerubureru ◆ bemozdulbemozdul 「Sasin-va bureta.」 „Be-
mozdult a fotó.” ◆ csapongcsapong 「Kangaegabure-
teita.」 „Csapongtak a gondolataim.” ◆ remegremeg
「Teiszokude hasiruto dzsitensanohandorugabu-
reru.」 „Ha lassan hajtunk remeg a bicikli kormá-
nya.” ◆ ütüt 「Doriru-va dzsikugazureruto kaiten-
gabureru.」 „Ha nem központos a fúró, akkor üt.”

burerukotonakuburerukotonaku ◆ tántoríthatatlanultántoríthatatlanul
「Burerukotonaku mokutekini mukatteita.」
„Tántoríthatatlanul tartott a cél felé.”

bureszurettobureszuretto ◆ karkötőkarkötő ◆ karpereckarperec 「Cu-
mani kacsinoarubureszuretto-o katta.」 „Vettem
egy értékes karperecet a feleségemnek.”

burezáburezá ◆ blézerblézer
burezá-kótoburezá-kóto ◆ blézerblézer
buriburi ◆ érdesfarkú halérdesfarkú hal
buriburi ◆ eltelteeltelte utánután 「Kono rjóri-o tabetano-
va dzsúnenburideszu.」 „10 éve nem ettem ezt
az ételt.” ◆ megjelenésmegjelenés 「Kare-va otokoburiga-
ii.」 „Férfias a megjelenése.” ◆ módmód 「Kareno
hanasiburide-va dzsisingaariszódatta.」 „A be-
szédmódjából ítélve nagynak tűnt az önbizalma.”
◆ ótaóta 「Dóbucuenni kitano-va nan-

nenburidaró?」 „Mióta nem voltam már állat-
kertben!” ◇ icsinenburiicsinenburi egyegy évév utánután 「Tomo-
dacsito icsinenburini atta.」 „Egy év után talál-
koztam újra a barátommal.” ◇ edaburiedaburi lombo-lombo-
zatzat 「Edaburino joi kidatta.」 „Szép lombozatú
fa volt.” ◇ otokoburiotokoburi férfiasságférfiasság ◇ otokoburi-otokoburi-
oo ageruageru megemberesedikmegemberesedik 「Szeinen-va
otokoburi-o ageta.」 „A fiatalember megembere-
sedett.” ◇ on-naburion-naburi nőiességnőiesség ◇ on-naburi-on-naburi-
oo ageruageru érettérett nővénővé válikválik 「Muszume-va on-
naburi-o ageta.」 „A lányom érett nővé vált.” ◇

kinmuburikinmuburi munkateljesítménymunkateljesítmény 「Kareno
kinmuburi-va maamaadatta.」 „A munkateljesít-
ménye elfogadtató volt.” ◇ koburinokoburino kisebbkisebb
「Koburino csavan」 „kisebb csésze” ◇ koburinokoburino
kiskis méretűméretű 「Koburino szuzu-o narasita.」
„Megszólaltatott egy kis méretű csengettyűt.” ◇

sigotoburisigotoburi munkastílusmunkastílus 「Sinnjúsainno
sigotoburi-va dódeszuka?」 „Hogyan dolgozik az
új kollégánk?” ◇ sittakaburinosittakaburino tudálékostudálékos
「Kare-va icumo sittakaburi-o szurunodeirairasi-
maszu.」 „Ideges leszek a tudálékossága miatt.”
◇ sittakaburinosittakaburino okostóniokostóni ◇ hanasiburihanasiburi be-be-
szédstílusszédstílus 「Kakkocuketa hanasiburi」 „affek-
tált beszédstílus” ◇ hiszasiburihiszasiburi régótarégóta 「Hi-
szasiburi! Genki?」 „Régóta nem láttalak, mi van
veled?” ◇ hiszasiburihiszasiburi hosszúhosszú időidő elteltévelelteltével
「Hiszasiburini kareto atta.」 „Hosszú idő eltelté-
vel találkozott vele.”

buriburiburiburi ◆ trottytrotty
buridzsdzsiburidzsdzsi ◆ bridzsbridzs ◆ felüljárófelüljáró ◆ hídhíd
「Keszszonsita ha-o buridzsdzside oginatta.」 „A
foghiányt híddal pótolta.” ◆ nyeregnyereg ◆ parancs-parancs-
noki hídnoki híd
buridzsdzsikairoburidzsdzsikairo ◆ hídkapcsoláshídkapcsolás
buridzsdzsi-oburidzsdzsi-o szuruszuru ◆ bridzselbridzsel
「Toranpudeburidzsdzsi-o sita.」 „A kártyával
bridzseltünk.”

burífuburífu ◆ alsónadrágalsónadrág ◇ bokuszá-burífubokuszá-burífu bok-bok-
szeralsószeralsó
burífukészuburífukészu ◆ aktatáskaaktatáska
burikaeszuburikaeszu ◆ kiújulkiújul 「Kazegaburi kaesita.」
„Kiújult a náthám.” ◆ visszaesikvisszaesik 「Kandzsano
bjóki-va buri kaesita.」 „A beteg visszaesett.” ◆

visszatérvisszatér 「Szamuszagaburi kaesita.」 „Vissza-
tért a hideg.”

burikiburiki ◆ bádogbádog ◆ cincin ◆ fehérbádogfehérbádog ◆ óno-óno-
zott lemezzott lemez
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burikibanburikiban ◆ bádoglemezbádoglemez
burikijaburikija ◆ bádogosbádogos
burikikanburikikan ◆ bádogdobozbádogdoboz ◆ konzervdobozkonzervdoboz
burikikódzsóburikikódzsó ◆ ónozóműhelyónozóműhely
burikinoburikino ◆ bádogbádog ◆ cincin
burikizaikuburikizaiku ◆ bádogosbádogos áruáru ◆ ónozottónozott tárgytárgy

burikkoburikko ◆ csitricsitri ◆ fruskafruska
burímuburímu ◆ dévérkeszegdévérkeszeg
buriniburini ◆ elteltévelelteltével 「Tomodacsito jonnenbu-
rini aimasita.」 „A barátommal négy év elteltével
találkoztam újra.”

buririantokattonohószekibuririantokattonohószeki ◆ briliánsbriliáns
buriszukeburiszuke ◆ szegy elejeszegy eleje
burizádoburizádo ◆ hóviharhóvihar
burjakuburjaku ◆ haditervhaditerv
burjóburjó ◆ unalomunalom 「Burjó-o naguszameru.」 „El-
űzi az unalmát.”

burjokuburjoku ◆ fegyveresfegyveres erőerő 「Burjokunijoru ika-
ku」 „fegyveres erővel fenyegetés” ◆ katonaikatonai
erőerő 「Burjokuni uttaeru.」 „Katonai erőhöz fo-
lyamodik.”

burjokukainjúburjokukainjú ◆ fegyveres beavatkozásfegyveres beavatkozás
burjokukakumeiburjokukakumei ◆ fegyveres forradalomfegyveres forradalom
burjokukansóburjokukansó ◆ fegyveresfegyveres beavatkozásbeavatkozás ◆

fegyveres közbeavatkozásfegyveres közbeavatkozás
burjokukógekiburjokukógeki ◆ fegyveres támadásfegyveres támadás
burjokukósiburjokukósi ◆ fegyveres erők bevetésefegyveres erők bevetése
burjokusótocuburjokusótocu ◆ fegyveresfegyveres összecsapásösszecsapás ◆

fegyveres összetűzésfegyveres összetűzés
burjokuszeidzsiburjokuszeidzsi ◆ erőpolitikaerőpolitika
burjokuszenburjokuszen ◆ fegyveres konfliktusfegyveres konfliktus
burjokutószóburjokutószó ◆ fegyveres harcfegyveres harc
burjónaburjóna ◆ unalmasunalmas
burjuszszeruburjuszszeru ◆ BrüsszelBrüsszel
buróburó ◆ igazításigazítás hajszárítóvalhajszárítóval ◆ szárítá-szárítá-
sossos hajigazításhajigazítás ◆ ütésütés ◇ burószuruburószuru haj-haj-
szárítóvalszárítóval megigazítmegigazít 「Bijóinde kamino ke-
o burósitemoratta.」 „A női fodrásznál megiga-
zíttattam a hajamat hajszárítóval.” ◇ bodí-buróbodí-buró
testközépretestközépre mértmért ütésütés ◇ ró-buróró-buró övönövön alulialuli
ütésütés
buróbaruszaiburóbaruszai ◆ világkötvényvilágkötvény

burócsiburócsi ◆ brossbross ◆ kitűzőkitűző ◆ melltűmelltű
buródoburódo ◆ puplinpuplin
buródobandoburódobando ◆ szélesszéles sávsáv 「Buródobando-
intánetto」 „széles sávú internet”

burogáburogá ◆ bloggerblogger
buroguburogu ◆ blogblog
burogu-entoríburogu-entorí ◆ blogbejegyzésblogbejegyzés
burogunokakikomiburogunokakikomi ◆ blogbejegyzésblogbejegyzés
buroiráburoirá ◆ brojlerbrojler csirkecsirke ◆ brojlerbrojler tyúktyúk ◆

húscsirkehúscsirke ◆ luficsirkeluficsirke
burókáburóká ◆ brókerbróker ◆ részvényügynökrészvényügynök ◆ tőzs-tőzs-
deügynökdeügynök ◇ kin-júburókákin-júburóká tőzsdeügynöktőzsdeügynök ◇

kin-júburókákin-júburóká tőzsdeügynökségtőzsdeügynökség ◇ kin-kin-
júburókájúburóká pénzügyipénzügyi közvetítőközvetítő ◇ fudószan-fudószan-
burókáburóká ingatlanügynökingatlanügynök ◇ fudószanburókáfudószanburóká
ingatlanügynökségingatlanügynökség
burokkinguburokkingu ◆ akadályozásakadályozás ◆ hárításhárítás ◆ vé-vé-
désdés
burokkoríburokkorí ◆ brokkolibrokkoli
burokkuburokku ◆ akadályozásakadályozás ◆ blokkblokk ◆ burkolatburkolat
◆ épülettömbépülettömb ◆ háztömbháztömb ◆ tömbtömb ◇

garaszu-burokkugaraszu-burokku üvegblokküvegblokk ◇ gédzsi-gédzsi-
burokkuburokku mérőhasábmérőhasáb ◇ konkuríto-burokkukonkuríto-burokku
betontömbbetontömb ◇ sóhaburokkusóhaburokku hullámtörőhullámtörő be-be-
tontömbtontömb ◇ regoburokkuregoburokku legó építőkockalegó építőkocka
burokkubeiburokkubei ◆ betonfalbetonfal
burokkucsénburokkucsén ◆ blokkláncblokklánc
burókunburókun ◆ törttört
burókunhátoburókunháto ◆ széttört szívszéttört szív
burókun-ingurissuburókun-ingurissu ◆ törttört angolságangolság
「Burókun-ingurissude kotaeta.」 „Tört angol-
sággal válaszoltam.”

buromaidoburomaido ◆ sztárfotósztárfotó
buromaidoingasiburomaidoingasi ◆ bromidpapírbromidpapír
buromaidosasinburomaidosasin ◆ sztárfotósztárfotó
buromaidosiburomaidosi ◆ bromidpapírbromidpapír
burondoburondo ◆ szőkeszőke hajhaj ◆ szőkeszőke nőnő ◆ szösziszöszi
◇ burondonoburondono szőkeszőke 「Burondono dzsoszei」
„szőke nő”

burondonoburondono ◆ szőkeszőke 「Burondono dzsoszei」
„szőke nő”

buronzuburonzu ◆ bronzbronz
buronzuzóburonzuzó ◆ bronzszoborbronzszobor
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burószettoburószetto ◆ igazításigazítás hajszárítóvalhajszárítóval ◆

szárításos hajigazításszárításos hajigazítás
burószuruburószuru ◆ hajszárítóvalhajszárítóval igazítigazít ◆ haj-haj-
szárítóvalszárítóval megigazítmegigazít 「Bijóinde kamino ke-o
burósitemoratta.」 „A női fodrásznál megigazít-
tattam a hajamat hajszárítóval.”

burottinguburottingu ◆ blottolásblottolás ◇ veszutan-veszutan-
burottinguburottingu fehérje-blottolásfehérje-blottolás
burottohóburottohó ◆ blottingblotting ◇ veszutanburotto-veszutanburotto-
hóhó Western-blottingWestern-blotting ◇ szazanburottohószazanburottohó
Southern-blottingSouthern-blotting
buruburu ◆ fellengzősenfellengzősen viselkedikviselkedik ◆ tesziteszi ma-ma-
gátgát 「Kare-va szon-nani kasikokunaijo, tada ka-
sikobutteirudakedajo.」 „Nem olyan okos ő, csak
teszi magát.” ◇ kizokuburukizokuburu urizálurizál 「Kare-va ki-
zokubutta okaneno cukai kata-o szuru.」 „Urizál.”
◇ dzsóhinbuttadzsóhinbutta prűdprűd ◇ dzsóhinbuttadzsóhinbutta elő-elő-
kelősködőkelősködő 「Odzsóhinbutta on-na」 „előkelős-
ködő nő” ◇ dzsóhinburudzsóhinburu kényeskedikkényeskedik 「Fu-
rencsisika ijadanante dzsóhinburanaide!」 „Ne
kényeskedj, nem ehetünk mindig francia étterem-
ben!” ◇ szeidzsunburuszeidzsunburu játsszajátssza aa szentetszentet
「Kareno hacugen-va szeidzsunbutteirujóni kiko-
eta.」 „A kijelentése olyan volt, mint aki játssza a
szentet.” ◇ zen-ninburuzen-ninburu játsszajátssza aa jójó embertembert

buruburu ◆ bikabika ◆ buldózerbuldózer ◆ bulldogbulldog
burúburú ◆ kékkék ◇ dáku-burúdáku-burú sötétkéksötétkék
burúbádoburúbádo ◆ kékmadárkékmadár
burúberíburúberí ◆ áfonyaáfonya
「Csízukékiniburúberíszószu-o kakete tabema-
só.」 „A túrótortát áfonyával fogyasszuk!”

buruburuburuburu ◆ remegveremegve 「Szotode romendensaga
tóruto iegaburuburuto jureru.」 „Ha kint elmegy
egy villamos, remeg a ház.”

buruburuszuruburuburuszuru ◆ remegremeg 「Tegaburuburusite-
ita.」 „Remegett a kezem.” ◆ reszketreszket 「Sza-
muszaniburuburusita.」 „A hidegtől reszkettem.”

burúcsízuburúcsízu ◆ márványsajtmárványsajt 「Burúcsízu-va mó
issóbun tabemasita.」 „Már egy egész életre ele-
gendő márványsajtot ettem.” ◆ rokfortrokfort
búrudaiszúbúrudaiszú ◆ Boole-algebraBoole-algebra
burudogguburudoggu ◆ buldogbuldog
burudózáburudózá ◆ buldózerbuldózer
burú-dzsínzuburú-dzsínzu ◆ farmerfarmer

burudzsoaburudzsoa ◆ burzsoáburzsoá ◆ polgárpolgár ◇ pucsiburu-pucsiburu-
dzsoadzsoa nyárspolgárnyárspolgár ◇ pucsiburudzsoapucsiburudzsoa kis-kis-
polgárpolgár
burudzsoakaikjúburudzsoakaikjú ◆ burzsoáziaburzsoázia
burudzsoakakumeiburudzsoakakumei ◆ polgári forradalompolgári forradalom
burudzsovadzsíburudzsovadzsí ◆ burzsoáziaburzsoázia ◆ polgárságpolgárság
burúfirumuburúfirumu ◆ pornófilmpornófilm
burugariaburugaria ◆ BulgáriaBulgária
burugariadzsinburugariadzsin ◆ bolgárbolgár
burugariagoburugariago ◆ bolgár nyelvbolgár nyelv
burugariagodeburugariagode ◆ bolgárulbolgárul
burugarianoburugariano ◆ bolgárbolgár
buruiburui ◆ kategóriakategória ◆ osztályosztály ◇ buruiniireruburuiniireru
osztálybaosztályba sorolsorol 「Densato csikatecu-o onadzsi
buruini ireta.」 „A vonatot és a metrót ugyanabba
az osztályba soroltam.” ◇ buruininaruburuininaru osztály-osztály-
baba tartoziktartozik 「Iruka-va honjúruino buruinina-
ru.」 „A delfin az emlősök osztályába tartozik.” ◇

buruinihairuburuinihairu kategóriájábakategóriájába tartoziktartozik 「Ko-
no kuruma-va kókjúsano buruini hairu.」 „Ez a
kocsi a luxusautók kategóriájába tartozik.”

buruinihairuburuinihairu ◆ kategóriájábakategóriájába tartoziktartozik
「Kono kuruma-va kókjúsano buruini hairu.」
„Ez a kocsi a luxusautók kategóriájába tartozik.”

buruiniireruburuiniireru ◆ osztálybaosztályba sorolsorol 「Densato
csikatecu-o onadzsi buruini ireta.」 „A vonatot és
a metrót ugyanabba az osztályba soroltam.”

buruininaruburuininaru ◆ osztálybaosztályba tartoziktartozik 「Iruka-va
honjúruino buruininaru.」 „A delfin az emlősök
osztályába tartozik.”

burukaburuka ◆ burkaburka
burúkaráburúkará ◆ fizikaifizikai dolgozódolgozó ◆ fizikaifizikai munkásmunkás
◆ kék gallérkék gallér ◆ kék galléroskék galléros
burukinafaszoburukinafaszo ◆ Burkina FasoBurkina Faso
burúmáburúmá ◆ női sportnadrágnői sportnadrág
burúmuburúmu ◆ virágzásvirágzás ◇ szóruiburúmuszóruiburúmu vízvi-vízvi-
rágzásrágzás
burunburunszaszeruburunburunszaszeru ◆ lengetlenget 「Kaban-o bu-
runburunszaszeta.」 „Lengettem a táskát.”

burunburunszuruburunburunszuru ◆ remegremeg 「Dzsoszeino
munegaburunburunsiteita.」 „A nőnek remegett
a melle.”

burunburuntoburunburunto ◆ berregberreg 「Endzsingaburunbu-
runto itteita.」 „A motor berregett.” ◆ surrogvasurrogva
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「Bó-o burunburunto furi mavasita.」 „Surrog-
tattam a botot.”

burundzsiburundzsi ◆ BurundiBurundi
burundzsidzsinburundzsidzsin ◆ burundiburundi
burundzsikjóvakokuburundzsikjóvakoku ◆ BurundiBurundi Köztársa-Köztársa-
ságság
burundzsinoburundzsino ◆ burundiburundi
buruneiburunei ◆ BruneiBrunei
burun-nászenburun-nászen ◆ Brunner-féle mirigyBrunner-féle mirigy
burúnoburúno ◆ kékkék
buruntoburunto ◆ berregveberregve 「Endzsin-va buruntosz-
utátosita.」 „A motor berregve beindult.” ◆ sur-sur-
rogvarogva 「Bó-o burunto furi mavasita.」 „Surrog-
va megsuhintottam a rudat.”

burupenburupen ◆ dobójátékosokdobójátékosok gyakorlógyakorló terüle-terüle-
tete
burúrei-diszukuburúrei-diszuku ◆ Blu-ray lemezBlu-ray lemez
burú-ribonburú-ribon ◆ kék szalagkék szalag
burú-sítoburú-síto ◆ kék fóliakék fólia ◆ kék ponyvakék ponyva
buruszerakinburuszerakin ◆ Brucella baktériumBrucella baktérium
buruszerasóburuszerasó ◆ brucellózisbrucellózis
búruszokubúruszoku ◆ Boole-hálóBoole-háló
burúszuburúszu ◆ bluesblues
burúszu-hápuburúszu-hápu ◆ blues harmonikablues harmonika
burú-szukurínburú-szukurín ◆ kékkék képernyőképernyő ◇ sinoburú-sinoburú-
szukurínszukurín kékhalálkékhalál
buruteriaburuteria ◆ bullterrierbullterrier
burútúszuburútúszu ◆ bluetoothbluetooth 「Burútúszu-
szupíká」 „bluetooth hangszóró”

busibusi ◆ harcosharcos ◆ szamurájszamuráj ◆ vitézvitéz ◇ hana-hana-
vava szakuragiszakuragi hito-vahito-va busibusi virágokvirágok köztközt
cseresznye,cseresznye, emberekemberek köztközt szamurájszamuráj azaz el-el-
sőső ◇ busihaaimitagaibusihaaimitagai szamurájokszamurájok segítiksegítik
egymástegymást ◇ busi-vabusi-va kuvanebakuvaneba takajódzsitakajódzsi
szamurájszamuráj emeltemelt fővelfővel viseliviseli aa szegénysé-szegénysé-
getget
busicukebusicuke ◆ neveletlenségneveletlenség
busicukenabusicukena ◆ illetlenilletlen 「Busicukena taidode
okjakuszamani szeh-sita.」 „Illetlenül bánt az
ügyfelekkel.” ◆ neveletlenneveletlen 「Kare-va busicuke-
na hitoda.」 „Az az ember neveletlen.” ◆ udvari-udvari-
atlanatlan 「Busicukena sicumondeszuga.」 „Szeret-
nék feltenni egy udvariatlan kérdést!”

busidóbusidó ◆ harciharci etikettetikett ◆ szamurájokszamurájok erköl-erköl-
csi normarendszerecsi normarendszere
busihaaimitagaibusihaaimitagai ◆ szamurájokszamurájok segítiksegítik egy-egy-
mástmást
busikaikjúbusikaikjú ◆ katonai társadalmi osztálykatonai társadalmi osztály
busikatagibusikatagi ◆ szamurájszellemszamurájszellem
businonaszakebusinonaszake ◆ szamurájkönyörületszamurájkönyörület
busi-vabusi-va kuvanebakuvaneba takajódzsitakajódzsi ◆ szamurájszamuráj
emelt fővel viseli a szegénységetemelt fővel viseli a szegénységet
busobuso ◆ helyhely 「Mihari ban-va busonicuita.」 „Az
őr elfoglalta a helyét.” ◆ posztposzt 「Dzsúgjóin-va
csigau busoni haicsiszareta.」 „Az alkalmazottat
másik posztra helyezték.”

busóbusó ◆ hanyagsághanyagság ◆ lustaságlustaság 「Kare-va
busó-o kime kondeiru.」 „Javíthatatlanul lusta.”
◇ debusódebusó otthonülőotthonülő típustípus 「Vatasi-va debu-
sódeszu.」 „Otthonülő típus vagyok.” ◇ fudebu-fudebu-
sónasóna rosszrossz levelezőlevelező 「Vatasi-va fudebusó-
da.」 „Rossz levelező vagyok.”

busóbusó ◆ hadúrhadúr ◆ hadvezérhadvezér ◆ vezérvezér
busóhigebusóhige ◆ ápolatlanápolatlan arcszőrzetarcszőrzet
「Busóhige-o nobaszu.」 „Hagyja, hogy ápolatlan
arcszőrzete nőjön.” ◆ borostaborosta
busóhigegahaeteirubusóhigegahaeteiru ◆ borostásborostás 「Busó-
higega haeteita.」 „Borostás arca volt.”

busójárásubusójárásu ◆ busójárásbusójárás
busómonobusómono ◆ lusta személylusta személy
busónabusóna ◆ hanyaghanyag ◆ lustalusta 「Busóna szeika-
ku」 „lusta személyiség” ◇ debusónadebusóna otthon-otthon-
ülőülő 「Debusóna hito」 „otthonülő ember” ◇ de-de-
busónabusóna nemnem szeretszeret kimozdulnikimozdulni 「Kare-va de-
busóna hitoda.」 „Nem szeret kimozdulni otthon-
ról.”

busósitebusósite ◆ lustaságbóllustaságból 「Busósite
issúkanonadzsipancu-o haiteita.」 „Lustaságból
egy hétig volt ugyanabban az alsónadrágban.”

bussaribussari ◆ Buddha hamvaiBuddha hamvai
bussaritóbussaritó ◆ sztúpasztúpa
busserubusseru ◆ bushelbushel
bussibussi ◆ áruáru 「Bussisúszancsi」 „áruelosztó köz-
pont” ◆ cikkcikk 「Szeikacukanren bussino dzsukjú-
o csószeiszuru.」 „Szabályozza a létszükségleti
cikkek keresletét és kínálatát.” ◆ erőforrásokerőforrások
◆ javakjavak ◇ kjúenbussikjúenbussi segélyszállítmánysegélyszállítmány
「Hiszaicsini kjúenbussi-o todoketa.」 „Segély-
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szállítmányt vittek a katasztrófa sújtotta terület-
re.” ◇ gundzsubussigundzsubussi hadianyaghadianyag ◇ sóhibussisóhibussi
fogyasztási cikkfogyasztási cikk ◇ jamibussijamibussi feketeárufeketeáru
bussibussi ◆ buddhista szobrászbuddhista szobrász
bussicubussicu ◆ állományállomány 「Kare-va szaibókan bus-
sicunotanpaku sicuno bunsi-o kenkjúsita.」 „A
sejtközi állomány fehérjemolekuláit tanulmá-
nyozta.” ◆ anyaganyag 「Szubeteno bussicu-va sicur-
jógaaru.」 „Minden anyagnak van tömege.” ◇ an-an-
kokubussicukokubussicu sötétsötét anyaganyag ◇ ekizocsikk-ekizocsikk-
ubussicuubussicu egzotikusegzotikus anyaganyag ◇ oszenbussicuoszenbussicu
szennyezőanyagszennyezőanyag ◇ kagakubussicukagakubussicu vegyivegyi
anyaganyag ◇ szenrjakubussiszenrjakubussi stratégiaistratégiai anya-anya-
gokgok ◇ szenrjakubussiszenrjakubussi stratégiaistratégiai erőforrá-erőforrá-
soksok ◇ szenrjakubussicuszenrjakubussicu stratégiai anyagstratégiai anyag
bussicubunmeibussicubunmei ◆ anyagi kultúraanyagi kultúra
bussicuhabussicuha ◆ anyaghullámanyaghullám
bussicujokubussicujoku ◆ anyagi javak utáni vágyanyagi javak utáni vágy
bussicukaibussicukai ◆ anyagi világanyagi világ
bussicunodzsótaibussicunodzsótai ◆ halmazállapothalmazállapot 「Kitai-
va bussicuno dzsótainohitocudeszu.」 „A halmaz-
állapotok egyike a légnemű halmazállapot.”

bussicurjóbussicurjó ◆ anyagmennyiséganyagmennyiség
bussicusugibussicusugi ◆ materializmusmaterializmus
bussicusugisabussicusugisa ◆ materialistamaterialista
bussicutaisabussicutaisa ◆ anyagcsereanyagcsere ◆ anyagforga-anyagforga-
lomlom 「Bussicutaisatoenerugí taisa」 „anyagforga-
lom és energiaforgalom” ◆ metabolizmusmetabolizmus
bussicutekinabussicutekina ◆ fizikaifizikai ◆ materiálismateriális
bussikibussiki ◆ buddhistabuddhista szertartásszertartás 「Bussikino
szógi」 „buddhista temetés”

bussikókanbussikókan ◆ árucsereárucsere
bussinbussin ◆ anyag és lélekanyag és lélek
bussinbussin ◆ Buddha testeBuddha teste
bussingubussingu ◆ hüvelyhüvely ◆ perselypersely
bussinrjómen-nobussinrjómen-no ◆ anyagianyagi ésés lelkilelki 「Bus-
sinrjómenno kófuku」 „anyagi és lelki boldogság”

bussóbussó ◆ tárgyi bizonyítéktárgyi bizonyíték
bussóbussó ◆ buddha-természetbuddha-természet ◆ tathágata-tathágata-
garbhagarbha
bussokubussoku ◆ átkutatásátkutatás ◆ kereséskeresés ◆ kiszeme-kiszeme-
léslés
bussokuszurubussokuszuru ◆ átkutatátkutat 「Dorobó-va heja-o
bussokusita.」 „A betörő átkutatta a szobát.” ◆

kereskeres 「Ie-o bussokuszuru.」 „Lakást keres.” ◆

kiszemelkiszemel 「Han-nin-va higaisa-o bussokusita.」
„A tettes kiszemelte az áldozatát.”

bussubussu ◆ csapágyperselycsapágypersely ◆ perselypersely
bussudocsénbussudocsén ◆ hüvelyes lánchüvelyes lánc
busubusu ◆ gyökgyök
busúgibusúgi ◆ gyászgyász 「Súgito busúgi」 „ünneplés és
gyász” ◆ szomorú eseményszomorú esemény ◆ temetéstemetés
busúgiburukobusúgiburuko ◆ gyászajándékos borítékgyászajándékos boríték
buszahóbuszahó ◆ illetlenségilletlenség 「Hidzsi-o cuite
sokudzsi-o szurunante buszahódeszu.」 „Illetlen-
ség az asztalra könyökölve enni.” ◆ modortalan-modortalan-
ságság
buszahónabuszahóna ◆ illetlenilletlen 「Dzsamu-o tede
taberuno-va buszahódeszu.」 „Illetlen dolog kéz-
zel enni a lekvárt.” ◆ modortalanmodortalan 「Doa-o ba-
tanto simeruno-va buszahóda.」 „Modortalan do-
log az ajtót csapkodni.”

buszaikunabuszaikuna ◆ csúnyácskacsúnyácska 「Buszaikuna kao-
o siteiru.」 „Csúnyácska arca van.” ◆ elnagyoltelnagyolt
「Kono iszuno siage-va buszaikudeszu.」 „A szék
kidolgozása elnagyolt.” ◆ kidolgozatlankidolgozatlan 「Ko-
no ningjó-va buszaikudeszu.」 „Ez a bábu kidol-
gozatlan.”

buszatabuszata ◆ életjeléletjel hiányahiánya ◆ későikésői jelentke-jelentke-
zészés ◆ némaságnémaság ◇ gobuszatagobuszata későikésői jelent-jelent-
kezéskezés 「Gobuszatasimasita.」 „Elnézést, hogy
ilyen későn jelentkezem.”

buszataszurubuszataszuru ◆ régenrégen beszélbeszél 「Gobuszata-
siteorimasita.」 „Régen beszéltünk már.” ◆ rég-rég-
ótaóta nemnem jelentkezikjelentkezik 「Gobuszatasiteima-
szu.」 „Régóta nem jelentkeztem.”

buszóbuszó ◆ fegyverzetfegyverzet ◆ felfegyverkezésfelfegyverkezés ◆

felfegyverzésfelfegyverzés ◇ kakubuszókakubuszó atomfegyver-atomfegyver-
kezéskezés ◇ hibuszóhibuszó demilitarizálásdemilitarizálás ◇ buszó-buszó-
szuruszuru felfegyverezfelfegyverez 「Buszósita heisi」 „fel-
fegyverzett katona” ◇ buszó-obuszó-o hodokuhodoku lefegy-lefegy-
verezverez 「Heisino buszó-o hodoita.」 „Lefegyve-
rezte a katonát.”

buszócsúricubuszócsúricu ◆ fegyveres semlegességfegyveres semlegesség
buszógótóbuszógótó ◆ fegyveres rablófegyveres rabló
buszógótódzsikenbuszógótódzsiken ◆ fegyveres rablásfegyveres rablás
buszóhókibuszóhóki ◆ fegyveresfegyveres felkelésfelkelés ◆ fegyve-fegyve-
res lázadásres lázadás
buszókaidzsobuszókaidzso ◆ lefegyverzéslefegyverzés
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buszókaidzsoszurubuszókaidzsoszuru ◆ lefegyverezlefegyverez 「Horjo-
o buszókaidzsosita.」 „Lefegyverezte a foglyot.”

buszókaszurubuszókaszuru ◆ felfegyverezfelfegyverez 「Buszókasita
keibiin」 „felfegyverzett biztonsági őr”

buszó-obuszó-o hodokuhodoku ◆ lefegyverezlefegyverez 「Heisino
buszó-o hodoita.」 „Lefegyverezte a katonát.”

buszósúdanbuszósúdan ◆ fegyveres csoportfegyveres csoport
buszószeirjokubuszószeirjoku ◆ fegyveres erőkfegyveres erők
buszószurubuszószuru ◆ felfegyverezfelfegyverez 「Buszósita hei-
si」 „felfegyverzett katona”

buszszanbuszszan ◆ buddhistabuddhista templombatemplomba látoga-látoga-
tástás
buszszanbuszszan ◆ helyi termékhelyi termék
buszszangaisabuszszangaisa ◆ kereskedelmi vállalatkereskedelmi vállalat
buszszóbuszszó ◆ békétlenségbékétlenség ◆ veszélyveszély
buszszonbuszszon ◆ anyagi káranyagi kár
buszszónabuszszóna ◆ békétlenbékétlen ◆ fenyegetőfenyegető
「Dorobó-va buszszónakoto-o itta.」 „A betörő
fenyegetett.” ◆ veszedelmesveszedelmes 「Buszszóna
hito」 „veszedelmes ember” ◆ veszélyekkelveszélyekkel
teliteli 「Szaikinno jono naka-va buszszóda.」 „A
mai világ veszélyekkel teli.” ◆ veszélyesveszélyes
「Joru-va buszszódeszu.」 „Az éjszaka veszélyes.”

buszubuszu ◆ bányarémbányarém 「Kanodzso-va buszude-
szu.」 „Az a nő egy bányarém.” ◆ csúfságcsúfság
buszúbuszú ◆ példánypéldány 「Kono honno hakkóbuszú-
va icsiman budeszu.」 „Ez a könyv tízezer pél-
dányban jelent meg.” ◆ példányszámpéldányszám 「Kono
zassi-va hakkóbuszúga szukunai.」 „Ez az újság
kis példányszámban jelenik meg.” ◇ suppanbu-suppanbu-
szúszú kiadottkiadott példányszámpéldányszám ◇ hakkóbuszúhakkóbuszú ki-ki-
adottadott példányszámpéldányszám ◇ hacubaibuszúhacubaibuszú meg-meg-
jelentjelent példányszámpéldányszám 「Suppanbucuno hacuba-
ibuszú」 „nyomdatermék megjelent példányszá-
ma”

búszubúszu ◆ fülkefülke ◆ pavilonpavilon
buszubuszuiubuszubuszuiu ◆ csikorogcsikorog 「Búcude jukino
naka-o buszubuszuto haitteitta.」 „A csizma csi-
korgott a hóban.” ◆ morgolódikmorgolódik 「Buszubuszui-
vanaide!」 „Ne morgolódj!”

buszubuszutoana-obuszubuszutoana-o szaszuszaszu ◆ megszurkálmegszurkál
「Kékino kidzsinifókudebuszubuszuto ana-o sza-
sita.」 „Villával megszurkáltam a sütemény tész-
táját.”

buszubuszutomoerubuszubuszutomoeru ◆ lángláng nélkülnélkül égég
「Rentan-va buszubuszuto moeteita.」 „A brikett
láng nélkül égett.”

buszuibuszui ◆ faragatlanságfaragatlanság ◆ kifinomulatlan-kifinomulatlan-
ságság ◆ prózaiságprózaiság
buszuinabuszuina ◆ faragatlanfaragatlan 「Buszuina mane-o
szuru.」 „Faragatlanul viselkedik.” ◆ kifinomu-kifinomu-
latlanlatlan 「Buszuinakoto-o iu.」 „Kifinomulatlan
dolgokat mond.”

buszuniszurubuszuniszuru ◆ elcsúfítelcsúfít 「Anata-va kono
megane-o kakerutobuszuninarujo.」 „Ez a szem-
üveg téged elcsúfít.”

buszuttoszaszubuszuttoszaszu ◆ beledöfbeledöf
butabuta ◆ disznódisznó 「Rindzsin-va buta-o szodatetei-
ru.」 „A szomszédom disznókat hizlal.” ◆ gyesz-gyesz-
nónó ◆ hízóhízó ◆ hízódisznóhízódisznó ◆ kocakoca ◆ sertéssertés ◇

jakibutajakibuta sertéssültsertéssült ◇ jakibutajakibuta disznósültdisznósült
◇ jakibutajakibuta disznópecsenyedisznópecsenye
butabakobutabako ◆ dutyidutyi 「Kare-va mih-nen butaba-
koni haitta.」 „Három évet ült a dutyiban.” ◆

sittsitt 「Dorobó-va butabakonibucsi komareta.」
„A rablót sittre vágták.”

butabarabutabara ◆ oldalszalonnaoldalszalonna
butadzsienbutadzsien ◆ butadiénbutadién
butagojabutagoja ◆ disznóóldisznóól
butahaicsúbutahaicsú ◆ sertés-tüdőféregsertés-tüdőféreg
butahirebutahire ◆ sertéskarajsertéskaraj
butahirebutahire ◆ sertésszűzsertésszűz
butaibutai ◆ fellépésfellépés 「Kore-va kareno hadzsimete-
no butaidatta.」 „Ez volt az első fellépése.” ◆ je-je-
lenetlenet 「Butaiga kavatta.」 „Megváltozott a jele-
net.” ◆ manézsmanézs ◆ pódiumpódium ◆ porondporond 「Szono
szensu-va kokuszaibutaide tatakatteiru.」 „A ver-
senyző nemzetközi porondon játszik.” ◆ színszín
「Haijú-va butaini agatta.」 „A színész színre lé-
pett.” ◆ színpadszínpad 「Hadzsimete butaide uta-o
utatta.」 „Először énekeltem színpadon.” ◆ szín-szín-
tértér 「Aszobu koto-va kigacukanaiucsini benkjó-
no butaini kavaru.」 „A játék a tanulás észrevé-
telen színterévé válik.” ◇ kacudónobutaikacudónobutai te-te-
vékenységivékenységi körkör ◇ nónobutainónobutai nószínpadnószínpad ◇

harenobutaiharenobutai ünnepiünnepi eseményesemény ◇ harenobu-harenobu-
taitai nagynagy pillanatpillanat ◇ hitoributaihitoributai egyszemé-egyszemé-
lyeslyes jelenetjelenet ◇ hitoributaihitoributai színpadszínpad uralásauralása
「Haijúno szubarasii engirjokude hitoributai-o
endzsita.」 „Csodálatos színjátszótehetségével
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uralta a színpadot.” ◇ hinokibutaihinokibutai színpadszínpad
「Kasutosite szekaino hinokibutaini tatta.」
„Énekesként állt a világ színpadára.” ◇ butai-butai-
niderunideru színpadraszínpadra léplép 「Vatasimo butaini de-
tai.」 „Én is szeretnék színpadra lépni!” ◇ buta-buta-
inoszodeinoszode színfalszínfal 「Haijú-va butaino szodede
taikisiteita.」 „A színész a színfal mögött várako-
zott.” ◇ butai-obutai-o fumufumu színreszínre léplép ◇ mavaribu-mavaribu-
taitai forgószínpadforgószínpad
butaibutai ◆ egységegység 「Gunno tokusubutaino rensú-
va gokuhida.」 „A hadsereg különleges egysége
titkos gyakorlatot folytatott.” ◆ osztagosztag ◆ rajraj ◇

gaidzsinbutaigaidzsinbutai idegenlégióidegenlégió ◇ kikóbutaikikóbutai pán-pán-
céloscélos egységegység ◇ kóhóbutaikóhóbutai utóvédutóvéd ◇ zanr-zanr-
júbutaijúbutai hátrahagyotthátrahagyott csapatcsapat ◇ zanrjúbu-zanrjúbu-
taitai hátramaradthátramaradt osztagosztag ◇ dzsiszszenbu-dzsiszszenbu-
taitai bevethetőbevethető alakulatalakulat ◇ dzsórikubutaidzsórikubutai
partraszállópartraszálló egységegység ◇ szeieibutaiszeieibutai elitelit ala-ala-
kulatkulat ◇ szensabutaiszensabutai páncélospáncélos egységegység ◇

zensóbutaizensóbutai előőrselőőrs ◇ zenszenbutaizenszenbutai arcvo-arcvo-
nalnal ◇ szentóbutaiszentóbutai harciharci alakulatalakulat ◇ szókó-szókó-
butaibutai páncélospáncélos alakulatalakulat ◇ csianbutaicsianbutai rend-rend-
fenntartófenntartó osztagosztag ◇ csianbutaicsianbutai karhatalomkarhatalom
「Csianbutai-va demo-o kaiszanszaszeta.」 „Kar-
hatalommal feloszlatták a tüntetést.” ◇ csúrjú-csúrjú-
butaibutai állomásozóállomásozó csapatokcsapatok ◇ tokusubutaitokusubutai
kommandókommandó ◇ tokusubutaitokusubutai különlegeskülönleges alaku-alaku-
latlat ◇ ninmubutaininmubutai különítménykülönítmény ◇ parasútob-parasútob-
utaiutai ejtőernyősejtőernyős alakulatalakulat ◇ heivabutaiheivabutai bé-bé-
kefenntartókefenntartó erőkerők ◇ heivabutaiheivabutai békehad-békehad-
testtest ◇ júgunbutaijúgunbutai baráti csapatbaráti csapat
butaicsóbutaicsó ◆ parancsnokparancsnok
butaicsúkeibutaicsúkei ◆ színházi közvetítésszínházi közvetítés
butaidezainábutaidezainá ◆ díszletterveződíszlettervező
butaidógubutaidógu ◆ színpadiszínpadi kellékkellék 「Vatasi-va
butaidógu-o cukuru tantódeszu.」 „Én gondosko-
dom a színpadi kellékekről.”

butaifukkibutaifukki ◆ visszatérés a színészethezvisszatérés a színészethez
butaigakaributaigakari ◆ díszletező munkásdíszletező munkás
butaigeidzsucubutaigeidzsucu ◆ előadó-művészetelőadó-művészet ◆ szín-szín-
házművészetházművészet ◆ színművészetszínművészet
butaigekibutaigeki ◆ színdarabszíndarab
butaiisóbutaiisó ◆ jelmezjelmez ◆ színpadi jelmezszínpadi jelmez
butaikantokubutaikantoku ◆ színrendezőszínrendező
butaikeikobutaikeiko ◆ próbapróba
butaikókabutaikóka ◆ színpadiszínpadi effektuseffektus ◆ színpadiszínpadi
hatáshatás

butainfuruenzabutainfuruenza ◆ sertésinfluenzasertésinfluenza
butainiagarubutainiagaru ◆ színpadraszínpadra léplép 「Taiingo
hadzsimete butaini agatta.」 „A kórházi kezelése
után először lépett színpadra.”

butainiderubutainideru ◆ színpadraszínpadra léplép 「Vatasimo bu-
taini detai.」 „Én is szeretnék színpadra lépni!”

butainifumubutainifumu ◆ színre lépszínre lép
butaininoszerubutaininoszeru ◆ színpadraszínpadra viszvisz
「Kjakuhon-o butaini noszeta.」 „A forgatóköny-
vet színpadra vitte.” ◆ színreszínre viszvisz 「Kjakuhon-
o butaini noszeta.」 „Színre vitte a forgatóköny-
vet.”

butainiszurubutainiszuru ◆ játszódikjátszódik 「Tókjó-o butainis-
ita eiga.」 „Tokióban játszódó film.”

butainoszodebutainoszode ◆ kulisszakulissza ◆ színfalszínfal 「Haijú-
va butaino szodede taikisiteita.」 „A színész a
színfal mögött várakozott.”

butai-obutai-o fumufumu ◆ színpadraszínpadra léplép ◆ színreszínre léplép
◇ hacubutai-ohacubutai-o fumufumu előszörelőször léplép színreszínre
「Haijú-va hacubutai-o funda.」 „Ez a színész
most lépett először színre.”

butai-obutai-o sirizokusirizoku ◆ visszavonulvisszavonul 「Haijú-va
butai-o sirizoita.」 „A színész visszavonult.”

butaisómeibutaisómei ◆ színpadi megvilágításszínpadi megvilágítás
butaiszócsibutaiszócsi ◆ díszletdíszlet ◆ színpadiszínpadi berende-berende-
zészés
butaiszócsikabutaiszócsika ◆ díszletterveződíszlettervező
butaiszócsi-obutaiszócsi-o cukurukotocukurukoto ◆ díszletterve-díszletterve-
zészés 「Engekino butaiszócsi-o cukuru.」 „Meg-
tervezi a díszletet a darabhoz.”

butaitonarubutaitonaru ◆ játszódikjátszódik 「Kono macsi-va jú-
meina eigano butaitonatta.」 „Egy híres film ját-
szódik ebben a városban.”

butaiurabutaiura ◆ kulisszakulissza ◆ kulisszákkulisszák mögöttmögött
「Kidzsi-va szakuhinno butaiurani szematta.」
„A cikk az alkotás kulisszái mögé nézett.” ◆ szín-szín-
falakfalak mögöttmögött 「Szensutorihikino butaiurani-va
nanigaatta?」 „Mi volt a színfalak mögött, amikor
átigazolták a versenyzőt?”

butaiuranohimicubutaiuranohimicu ◆ kulisszatitokkulisszatitok
butakaibutakai ◆ kanászkanász ◆ kondáskondás
butakakunibutakakuni ◆ kockárakockára vágottvágott abáltabált disz-disz-
nóhúsnóhús
butakomabutakoma ◆ apróra vágott disznóhúsapróra vágott disznóhús
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butakuszabutakusza ◆ parlagfűparlagfű
butanbutan ◆ butánbután ◇ iszobutaniszobutan izobutánizobután
bútanbútan ◆ BhutánBhután
bútandzsinbútandzsin ◆ bhutánibhutáni
butangaszubutangaszu ◆ butángázbutángáz
butanikubutaniku ◆ disznóhúsdisznóhús 「Tamanisika butaniku-
o tabemaszen.」 „Nagyon ritkán eszem disznó-
húst.” ◆ sertéshússertéshús
butanikunikomibutanikunikomi ◆ tokánytokány
butanisindzsubutanisindzsu ◆ gyöngyötgyöngyöt szórszór aa disznókdisznók
eléelé ◆ pazarláspazarlás
bútan-nobútan-no ◆ bhutánibhutáni
butanoaburamibutanoaburami ◆ szalonnaszalonna
butanoasibutanoasi ◆ disznólábdisznóláb
butanocsokinbakobutanocsokinbako ◆ malacperselymalacpersely
butanohiikubutanohiiku ◆ disznóhizlalásdisznóhizlalás
butanoibukurozumebutanoibukurozume ◆ disznósajtdisznósajt ◆ gömböcgömböc

butanoke-o jakukotobutanoke-o jakukoto ◆ disznópörkölésdisznópörkölés
butanomarujakibutanomarujaki ◆ egészben sült malacegészben sült malac
butanomomonikubutanomomoniku ◆ sertéscombsertéscomb
butanooszusúbutanooszusú ◆ kandisznó ízkandisznó íz
butanorádobutanorádo ◆ sertészsírsertészsír
butanotoszacubutanotoszacu ◆ disznóölésdisznóölés ◆ disznóvá-disznóvá-
gásgás
buta-o simerugjódzsibuta-o simerugjódzsi ◆ disznóölésdisznóölés
butikkubutikku ◆ butikbutik
butobuto ◆ púposszúnyogpúposszúnyog
butóbutó ◆ tánctánc ◇ szószakubutószószakubutó kreatív tánckreatív tánc
bútobúto ◆ rendszerindításrendszerindítás ◇ bútodószabútodósza rend-rend-
szerindítási műveletszerindítási művelet
butóbjóbutóbjó ◆ vitustáncvitustánc
bútodószabútodósza ◆ rendszerindítási műveletrendszerindítási művelet
butódzsóbutódzsó ◆ táncteremtáncterem
butófukubutófuku ◆ báli ruhabáli ruha
butógucubutógucu ◆ báli cipőbáli cipő ◆ tánccipőtánccipő
bútoiubútoiu ◆ sípolsípol 「Kaszaihócsikiga búto itta.」 „A
tűzjelző sípol.”

butókabutóka ◆ harcművészharcművész
butókaibutókai ◆ bálbál ◆ estélyestély
butókainodzsoóbutókainodzsoó ◆ bálkirálynőbálkirálynő

butókjokubutókjoku ◆ tánczenetánczene
butókjósibutókjósi ◆ tánctanártánctanár
bútonakubútonaku ◆ röfögröfög 「Buta-va búto naku.」 „A
disznó röfög.”

bútonakukotobútonakukoto ◆ röfögésröfögés
butónoaitebutónoaite ◆ táncpartnertáncpartner
butó-o szurubutó-o szuru ◆ táncoltáncol
butósicubutósicu ◆ táncteremtáncterem
buttaibuttai ◆ tárgytárgy 「Szorani nazono hikóbuttai-o
hakkensita.」 „Az égen felfedeztem egy rejtélyes
repülő tárgyat.” ◆ testtest 「Dzsugjóde buttaino
undó-o benkjósita.」 „Az órán a testek mozgását
vettük.” ◇ undóbuttaiundóbuttai mozgómozgó testtest 「Undó-
buttaito szeisibuttai」 „mozgó és nyugvó test”

buttatakubuttataku ◆ baszikbaszik 「Téburu-o buttataita.」
„Az asztalra basztam.”

buttekinabuttekina ◆ anyagianyagi 「Buttekiendzso」 „anyagi
segítség” ◆ tárgyitárgyi 「Buttekina sóko」 „tárgyi bi-
zonyíték”

buttekisigenbuttekisigen ◆ fizikai erőforrásfizikai erőforrás
buttekisókobuttekisóko ◆ tárgyi bizonyítéktárgyi bizonyíték
buttenbutten ◆ buddhista szentírásbuddhista szentírás ◆ szútraszútra
buttóbuttó ◆ pagodapagoda
buttobaszubuttobaszu ◆ elrepítelrepít 「Tószekikide ókina isi-
o buttobasita.」 „Parittyával elrepítettem egy
nagy követ.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Varuiimédzsi-o
buttobasita.」 „Megszabadult a rossz imázstól.” ◆

odabaszikodabaszik 「Jamero, buttobaszuzo!」 „Még egy
ilyen húzás, és odabaszok!” ◆ téptép 「Kuruma-va
kószokudórode dzsiszokunihjakukirodebuttobasi-
ta.」 „A kocsi 200-al tépett a sztrádán.”

buttósidebuttóside ◆ egyhuzambanegyhuzamban 「Dzsúdzsikanbut-
tóside benkjósita.」 „10 órán át tanultam egyhu-
zamban.”

buzábuzá ◆ berregőberregő 「Mezamasi dokeinobuzá」
„ébresztőóra berregője” ◆ dudaduda 「Siaisúrjónobu-
zága natta.」 „A mérkőzés végét jelző duda meg-
szólalt.” ◆ jelzőkürtjelzőkürt 「Keihóbuzá」 „vészjelző
kürt”

buzaibuzai ◆ szerelékszerelék ◆ szerelékanyagszerelékanyag ◇ ken-ken-
csikubuszaicsikubuszai építési szereléképítési szerelék
buzamanabuzamana ◆ csúfondároscsúfondáros 「Bokuranocsímu-
va buzamani maketa.」 „A csapatunk csúfondáros
vereséget szenvedett.” ◆ csúnyacsúnya 「Busirasikunai
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buzamana sini kata-o sita.」 „Harcoshoz méltat-
lan, csúnya halála volt.” ◆ esetlenesetlen 「Neko-va
buzamana kakkóde neteita.」 „A macska esetlen
testtartással aludt.” ◆ ügyefogyottügyefogyott 「Kono ei-
gano buzamana sudzsinkó-va kokkei.」 „Ennek
a filmnek mulatságos az ügyefogyott főhőse.” ◆

visszatetszővisszatetsző 「Buzamana szugata-o mirareru-
noga ijadatta.」 „Nem akartam, hogy lássák a
visszatetsző alakomat.”

buzamanibuzamani ◆ csúfondárosancsúfondárosan

buzeibuzei ◆ számbeliszámbeli hátrányhátrány 「Tazeito buzei」
„túlerő és számbeli hátrány” ◇ tazeinibuzeitazeinibuzei
túlerővel szemben tehetetlenek vagyunktúlerővel szemben tehetetlenek vagyunk
buzentositabuzentosita ◆ lemondólemondó 「Buzentosita hjód-
zsó」 „lemondó arckifejezés”

buzentositebuzentosite ◆ csüggedtencsüggedten 「Buzentosite-
tame iki-o cuita.」 „Csüggedten felsóhajtott.” ◆

lemondóanlemondóan
buzokubuzoku ◆ néptörzsnéptörzs ◆ törzstörzs 「Kono buzoku-
va tamanisika hómonsa-o tabenai.」 „Ez a törzs
ritkán szokta megenni a látogatókat.”
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CC

cácá ◆ cárcár
cáricári ◆ cárcár
cenádaiódocenádaiódo ◆ Zéner-diódaZéner-dióda
cenáden-acucenáden-acu ◆ Zéner-feszültségZéner-feszültség
cigánjucigánju ◆ cigánycigány
cinbaromucinbaromu ◆ cimbalomcimbalom
citaderracitaderra ◆ CitadellaCitadella
coiszucoiszu ◆ ZeuszZeusz
cúcú ◆ jártasságjártasság 「Kare-va szakká cúdearu.」
„Jártas a foci világában.” ◆ küldeményekküldemények szám-szám-
lálószavalálószava 「Ih-cúno íméruga kita.」 „Jött egy
e-mailem.” ◆ mágikusmágikus erőerő ◆ műértőműértő 「Kono
rakugo-va cúno hitonitotte-va cumega amaikamo-
sirenai.」 „Műértők számára ez a humoros tör-
ténet befejezetlennek tűnhet.” ◆ szakértőszakértő
「Kare-va dzsisóvain cúdearu.」 „Borszakértőnek
tartja magát.” ◇ ongakucúongakucú zeneértőzeneértő ◇ dzsó-dzsó-
hócúhócú jóljól értesültértesült személyszemély ◇ csúgokucúcsúgokucú
Kína-szakértőKína-szakértő ◇ cúnacúna hozzáértőhozzáértő 「Sóronpó-
no cúna tabe kata」 „szíulungpáu hozzáértő mó-
don evése” ◇ cúnacúna kifinomultkifinomult érzékűérzékű 「Cú-
napurezento」 „kifinomult érzékkel kiválasztott
ajándék” ◇ tójócútójócú keletszakértőkeletszakértő ◇ hóricucúhóricucú
jogijogi ügyekbenügyekben jártasjártas személyszemély ◇ hóricucúhóricucú
jogszakértőjogszakértő
cúcú ◆ kettőkettő
cúcú ◆ fájásfájás ◇ engecúengecú nyelési fájdalomnyelési fájdalom
cuácuá ◆ körutazáskörutazás ◆ turnéturné ◇ szukí-cuászukí-cuá sítúrasítúra
◇ dangancuádangancuá körutazás kutyafuttábankörutazás kutyafuttában
cuácsúdearucuácsúdearu ◆ turnézikturnézik 「Bando-va jóroppa-
decuá csúdeszu.」 „Az együttes Európában turné-
zik.”

cuá-kondakutácuá-kondakutá ◆ csoportkísérőcsoportkísérő ◆ idegen-idegen-
vezetővezető
cuánogurúpucuánogurúpu ◆ turistacsoportturistacsoport
cubacuba ◆ kardkosárkardkosár ◆ karimakarima 「Bósinocubaga
hazureta.」 „Lejött a kalap karimája.” ◆ ke-ke-
resztvasresztvas
cubacuba ◆ köpetköpet ◆ nyálnyál ◇ cuba-ocuba-o szuruszuru be-be-
leköpleköp 「Teni cuba-o sita.」 „Beleköptem a mar-
komba.” ◇ cuba-ocuba-o cukerucukeru stip-stopstip-stop lefoglallefoglal

「Omeatenomononi cuba-o cuketa.」 „Stip-stop
lefoglaltam, amit kinéztem magamnak.” ◇ cuba-cuba-
oo hakikakeruhakikakeru leköpleköp 「Okotteiru hitoga
kurumanicuba-o hakikaketa.」 „A haragosa le-
köpte az autóját.” ◇ majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru nemnem
hagyjahagyja átverniátverni magátmagát ◇ majunicuba-omajunicuba-o cu-cu-
kerukeru felvértezifelvértezi magátmagát 「Kareno szaszoi-o ma-
juni cuba-o cukete kiita.」 „Felvértezve hallgat-
tam a csábítását.” ◇ majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru vé-vé-
dekezik átverés ellendekezik átverés ellen
cubadenuraszucubadenuraszu ◆ benyálazbenyálaz ◆ megnyálazmegnyálaz
「Hankacsino hadzsikko-o cubade nurasita.」
„Megnyálaztam a zsebkendőm szélét.”

cubagatamarucubagatamaru ◆ csorogcsorog aa nyálanyála 「Ano rjóri-
o omoi daszudakede cubaga tamaru」 „Csorog a
nyálam, ha csak arra az ételre gondolok.”

cubaimomocubaimomo ◆ nektarinnektarin
cubakicubaki ◆ köpetköpet ◆ nyálnyál
cubakicubaki ◆ japánjapán kaméliakamélia 「Genkanni-va cuba-
kino hanaga szaiteimaszu.」 „A bejáratnál japán
kamélia virágzik.”

cubakiaburacubakiabura ◆ kaméliaolajkaméliaolaj
cubakihimecubakihime ◆ Kaméliás hölgyKaméliás hölgy
cubakimomocubakimomo ◆ nektarinnektarin
cubamecubame ◆ fecskefecske 「Cubamenoszaezuri」 „fecs-
ke csiripelése” ◆ füstifüsti fecskefecske ◆ nőnélnőnél fiata-fiata-
labblabb szeretőszerető ◇ vakaicubamevakaicubame fiatalfiatal szere-szere-
tőtő
cubamecsidoricubamecsidori ◆ keletikeleti székicsérszékicsér ◆ széki-széki-
csércsér ◇ himecubamecsidorihimecubamecsidori kis székicsérkis székicsér
cubamenoocubamenoo ◆ fecskefarkfecskefark
cubamenoszucubamenoszu ◆ fecskefészekfecskefészek
cubamenoszunoszúpucubamenoszunoszúpu ◆ fecskefészek-fecskefészek-
levesleves
cuba-ocuba-o cukerucukeru ◆ stip-stopstip-stop lefoglallefoglal 「Omea-
tenomononi cuba-o cuketa.」 „Stip-stop lefoglal-
tam, amit kinéztem magamnak.”

cuba-ocuba-o hakicsiraszuhakicsiraszu ◆ köpködköpköd 「Hokósa-va
micsini cuba-o haki csirasita.」 „Egy gyalogos
köpködött az utcán.”
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cuba-ocuba-o hakikakeruhakikakeru ◆ beköpbeköp 「Doagosini ucsi-
ni cuba-o haki kaketa.」 „Beköpött az ajtón.” ◆

beleköpbeleköp 「Sigotono maeni teni cuba-o hakika-
keta.」 „A munka előtt beleköpött a tenyerébe.”
◆ leköpleköp 「Okotteiru hitoga kurumanicuba-o ha-
kikaketa.」 „A haragosa leköpte az autóját.” ◆

ráköpráköp 「Daitórjóno kurumani cuba-o hakikake-
ta.」 „Ráköpött az elnök kocsijára.”

cuba-ocuba-o hakuhaku ◆ köpköp 「Dzsimenni cuba-o ha-
kundzsanai!」 „Ne köpj a padlóra!” ◇ cuba-ocuba-o
hakicsiraszuhakicsiraszu köpködköpköd 「Hokósa-va micsini
cuba-o haki csirasita.」 „Egy gyalogos köpködött
az utcán.”

cuba-o hakukotocuba-o hakukoto ◆ köpésköpés
cuba-ocuba-o hikkakeruhikkakeru ◆ leköpleköp 「Kareno kaoni
cuba-o hikkaketa.」 „Leköptem az arcát.”

cuba-ocuba-o szuruszuru ◆ beleköpbeleköp 「Teni cuba-o sita.」
„Beleköptem a markomba.”

cubarucubaru ◆ TuvaluTuvalu
cubarudzsincubarudzsin ◆ tuvaluituvalui
cubarunocubaruno ◆ tuvaluituvalui
cubaszacubasza ◆ szárnyszárny 「Tori-va cubasza-o hiroge-
ta.」 „A madár kinyitotta a szárnyait.”

cubazeriaicubazeriai ◆ egymásnakegymásnak feszülőfeszülő kardkosa-kardkosa-
rakrak ◆ lélegzetelállítólélegzetelállító küzdelemküzdelem 「Rjócsímu-
va cubazeri ai-o endzsita.」 „A két csapat lélegzet-
elállító küzdelmet folytatott.”

cubekobeiucubekobeiu ◆ morgolódikmorgolódik 「Cubekobe iuna.」
„Ne morgolódj!”

cúbencúben ◆ tolmácstolmács
cuberukurincuberukurin ◆ tuberkulintuberkulin
cuberukurinhannócuberukurinhannó ◆ tuberkulin-reakciótuberkulin-reakció
cuberukurinkenszacuberukurinkensza ◆ tuberkulinteszttuberkulinteszt ◆ tu-tu-
berkulinvizsgálatberkulinvizsgálat
cubocubo ◆ cubocubo
cubocubo ◆ akupunktúrásakupunktúrás pontpont ◆ bödönbödön 「Rádo-
o cubokara totta.」 „Kivettem a zsírt a bödönből.”
◆ csuporcsupor 「Hacsimicu-o cuboni haireta.」 „Be-
leöntöttem a mézet a csuporba.” ◆ érzékérzék 「Kare-
va varaino cubo-o oszaeteiru.」 „Van humorér-
zéke.” ◆ kényeskényes pontpont ◆ köcsögköcsög
「Cubokaraszavákurímu-o tori dasita.」 „Kivet-
tem a tejfölt a köcsögből.” ◆ köpölyköpöly ◆ lényeglényeg
「Dóbucueigatositeno cubo-o oszaeteiru.」
„Megragadja az állatos filmek lényegét.” ◆ pa-pa-

lacklack 「Cubokara madzsinga detekita.」 „A pa-
lackból előjött egy szellem.” ◇ inkucuboinkucubo tinta-tinta-
tartótartó ◇ inkucuboinkucubo tintásüvegtintásüveg ◇ omoucuboomoucubo
elképzeléselképzelés 「Dzsitai-va cuini kareno omou cu-
boni hamatta.」 „A helyzet végül az elképzelésé-
nek megfelelően alakult.” ◇ takocubotakocubo polipfo-polipfo-
gógó csapdacsapda ◇ cubonihairucubonihairu belopózikbelopózik aa szívé-szívé-
bebe 「Kono eiga-va vatasino cuboni haitta.」 „Az
a film belopózott a szívembe.” ◇ cubonihamarucubonihamaru
jóljól sikerülsikerül 「Keikaku-va cuboni hamatta.」 „A
terv jól sikerült.” ◇ harinocuboharinocubo akupunktúrásakupunktúrás
pontpont ◇ hikesicubohikesicubo parázsoltó palackparázsoltó palack
cúbócúbó ◆ fenyítő botfenyítő bot ◆ leszidásleszidás
cubojanaguicubojanagui ◆ tegeztegez
cubomerucubomeru ◆ csücsörítcsücsörít 「Kucsi-o cubometa.」
„A szájával csücsörített.” ◆ összecsukösszecsuk 「Kasza-
o cubometa.」 „Összecsuktam az esernyőt.” ◆

összehúzösszehúz 「Kata-o cubometa.」 „Összehúztam
a vállam.”

cubomicubomi ◆ bimbóbimbó 「Hananocubomi」 „virág
bimbója” ◇ baranocubomibaranocubomi rózsabimbórózsabimbó
cubomigaderucubomigaderu ◆ bimbózikbimbózik 「Baranocubomiga
deta.」 „A rózsa bimbózik.”

cubomucubomu ◆ összecsukódikösszecsukódik 「Hanagacubon-
da.」 „A virág összezáródott.” ◆ összeszűkülösszeszűkül ◆

összezáródikösszezáródik
cubonecubone ◆ udvarhölgyudvarhölgy
cubonihairucubonihairu ◆ belopózikbelopózik aa szívébeszívébe 「Kono
eiga-va vatasino cuboni haitta.」 „Az a film belo-
pózott a szívembe.”

cubonihamarucubonihamaru ◆ jóljól sikerülsikerül 「Keikaku-va cu-
boni hamatta.」 „A terv jól sikerült.”

cubonivacuboniva ◆ belső kertbelső kert ◆ kertkert
cubonoszeicubonoszei ◆ palackba zárt szellempalackba zárt szellem
cuboszúcuboszú ◆ alapterületalapterület 「Kono ie-va kanarino
cuboszúdearu.」 „Ez igen nagy alapterületű la-
kás.”

cubotankacubotanka ◆ négyzetméterárnégyzetméterár 「Cubotanka-
o oszaeta sincsikumanson」 „leszorított négyzet-
méterárú, új építésű társasház”

cubucubu ◆ szemszem 「Budóno cubu」 „szőlőszem” ◆

szemcseszemcse ◆ szemesszemes terményektermények szemeinekszemeinek
számlálószavaszámlálószava ◇ komuginocubukomuginocubu búzaszembúzaszem
◇ komecubukomecubu rizsszemrizsszem ◇ szunacubuszunacubu homok-homok-
szemszem ◇ budónocububudónocubu szőlőszemszőlőszem ◇ mamecubumamecubu
babszembabszem
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cubuancubuan ◆ darabos babpürédarabos babpüré
cubucubucubucubu ◆ szemcsékszemcsék 「Kono hamigaki ko-va
cubucubu sioga haitteiru.」 „Ebben a fogkrémben
sószemcsék vannak.”

cubucubunoarucubucubunoaru ◆ magosmagos 「Kore-va cubucubu-
nomaszutádoda.」 „Ez magos mustár.”

cubudzsóniszurucubudzsóniszuru ◆ granulálgranulál
cubudzsónocubudzsóno ◆ granuláltgranulált 「Cubudzsókaszsze-
itan」 „granulált aktív szén”

cubuenosimedzsicubuenosimedzsi ◆ szemölcsösszemölcsös lágype-lágype-
reszkereszke
cubugaaraicubugaarai ◆ nagynagy szeműszemű 「Cubuga araigu-
ranjú tó-o katta.」 „Nagy szemű kristálycukrot
vettem.”

cubugaszorotteirucubugaszorotteiru ◆ egyformaegyforma képességűképességű
◆ egyformaegyforma minőségűminőségű ◆ egyformaegyforma szeműszemű
「Kóhí mame-va cubugakireini szorotteita.」 „A
kávészemek egyforma nagyságúak voltak.”

cubujakicubujaki ◆ dörmögésdörmögés ◆ dünnyögésdünnyögés ◆ mo-mo-
tyogástyogás
cubujakucubujaku ◆ dörmögdörmög 「Cujoszóna otoko-va
nanika-o cubujaita.」 „Az erős ember dörmögött
valamit.” ◆ dünnyögdünnyög 「Nani-o cubujaitaka kiki
torenakatta.」 „Nem lehetett érteni, hogy mit
dünnyög.” ◆ morfondírozikmorfondírozik ◆ mormogmormog 「Ii ka-
gennisite!To cubujaita.」 „Ne szórakozz velem! -
mormogta.” ◆ mormolmormol 「Hotondo kikoenaijóni
kotoba-o cubujaita.」 „Alig hallhatóan mormolt
valamit.” ◆ motyogmotyog 「Hitori gotonojóni sizu-
kanicubujaita.」 „Halkan motyogott valamit.” ◆

pusmogpusmog 「Karega nani-o cubujaitaka kikoen-
akatta.」 „Nem értettem mit pusmogott.” ◆ re-re-
begbeg 「Sinikaketeiru hitoga hitokotocubujaita.」
„A haldokló egy szót rebegett.” ◆ sutyorogsutyorog
cubujorinocubujorino ◆ kiválókiváló 「Cubujorino szensu」
„kiváló játékos” ◆ válogatottválogatott minőségűminőségű 「Cu-
bujorino icsigo」 „válogatott minőségű eper”

cubujukicubujuki ◆ szemcsés hószemcsés hó
cúbuncúbun ◆ közös nevezőre hozásközös nevezőre hozás
cúbunszurucúbunszuru ◆ közösközös nevezőrenevezőre hozhoz 「Futac-
uno bunszú-o cúbunsita.」 „Közös nevezőre hoz-
tam két törtet.”

cuburanacuburana ◆ aranyosaranyos ◆ kerekkerek 「Cuburana hit-
omi」 „kerek szem”

cuburekaketeirucuburekaketeiru ◆ roggyantroggyant 「Kono
cuburekaketeirutéburu-va iranai.」 „Nem kell ez
a roggyant asztal.”

cuburerucubureru ◆ elmaradelmarad 「Jakjúde mitakatta ban-
gumiga cubureta.」 „A baseball miatt elmaradt a
műsor, amit nézni akartam.” ◆ elmegyelmegy 「Koega-
cubureta.」 „Elment a hangom.” ◆ kárbakárba vészvész
「Csanszugacubureta.」 „Kárba veszett a lehető-
ség.” ◆ kicsorbulkicsorbul 「Nokogiribano szakigacubu-
reta.」 „Kicsorbult a fűrész foga.” ◆ kifakadkifakad
「Mizubukurega cubureta.」 „A vízhólyag kifa-
kadt.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Keikakugacubureta.」
„Meghiúsult a terv.” ◆ megszakadmegszakad 「Nedzsi ja-
maga cubureta.」 „Megszakadt a csavar menete.”
◆ nyomódiknyomódik 「Hako-va cuburekaketeita.」 „A
doboz nyomódott volt.” ◆ összenyomódikösszenyomódik
「Kagono nakano icsigoga cubureta.」 „A kosár-
ban összenyomódott az eper.” ◆ összerogyösszerogy
「Omoimono-o noszetara, cukuega cubureta.」
„Az asztal összerogyott a rárakott súly alatt.” ◆

szétnyomódikszétnyomódik 「Budóno cubu-va nigittara cu-
bureta.」 „A szőlőszem szétnyomódott a szorítá-
sától.” ◆ tönkremegytönkremegy 「Kaisa-va cubureta.」
„Tönkrement a vállalat.” ◆ veszendőbeveszendőbe megymegy
「Renkjú-va szódzside cubureta.」 „A takarítás-
sal veszendőbe ment a hosszú hétvégém.” ◇ ki-ki-
mogacuburerumogacubureru inábainába szállszáll aa bátorságabátorsága ◇

kimogacuburerukimogacubureru elveszítielveszíti aa lélekjelenlététlélekjelenlétét
◇ cubureszóninarucubureszóninaru roskadozikroskadozik 「Takuszan-
no gocsiszódetéburuga cubureszódatta.」 „Az
asztal roskadozott a finom ételektől.” ◇ cubu-cubu-
reszóninarureszóninaru megroggyanmegroggyan 「Saszaino omosza-
dekono kaisa-va cubureszóninatta.」 „Az adós-
ságterhei alatt a cég megroggyant.” ◇ cuburet-cuburet-
ajónaajóna tömpetömpe 「Cuburetajóna hana」 „tömpe
orr” ◇ pesattocuburerupesattocubureru szétloccsanszétloccsan 「Ocsi-
ta tamago-va pesatto cubureta.」 „A leesett tojás
szétloccsant.” ◇ munegacuburerumunegacubureru megszakadmegszakad
aa szíveszíve 「Sinszaino eizóni munega cubureru
omoigasita.」 „Megszakadt a szívem a földrengés
képsorait nézve.”

cubureszónacubureszóna ◆ rozogarozoga 「Kono cukue-va cubu-
reszó.」 „Ez az asztal rozoga.”

cubureszóninarucubureszóninaru ◆ megroggyanmegroggyan 「Saszaino
omoszadekono kaisa-va cubureszóninatta.」 „Az
adósságterhei alatt a cég megroggyant.” ◆ roska-roska-
dozikdozik 「Takuszan-no gocsiszódetéburuga cubu-
reszódatta.」 „Az asztal roskadozott a finom éte-
lektől.”
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cuburetajónacuburetajóna ◆ tömpetömpe 「Cuburetajóna ha-
na」 „tömpe orr”

cuburucuburu ◆ becsukbecsuk 「Me-o cubutte!」 „Csukd be
a szemed!” ◆ behunybehuny 「Me-o cubutta.」 „Be-
hunyta a szemét.” ◆ hunyhuny 「Fuszeini me-o cubut-
ta.」 „Szemet hunyt a szabálytalanság felett.” ◆

lehunylehuny 「Me-o cubutta.」 „Lehunyta a szemét.”
◇ me-ome-o cuburucuburu behunyjabehunyja aa szemétszemét 「Me-o
cubutte!」 „Hunyd be a szemed!” ◇ me-ome-o cuburucuburu
szemetszemet hunyhuny 「Karenomiszuni me-o cubutta.」
„Szemet hunytam a vétsége felett.”

cúburucúburu ◆ megjátssza a szakértőtmegjátssza a szakértőt
cubusicubusi ◆ bezúzásbezúzás ◆ összenyomásösszenyomás ◆ össze-össze-
töréstörés ◆ péppép ◇ cubusigakikucubusigakiku kapóskapós 「Kono
szenmon-va cubusiga kiku.」 „Ez a szakma ka-
pós.” ◇ cubusikincubusikin törtaranytörtarany ◇ cubusinecubusine törttört
értékérték 「Sicsija-va nekkureszu-o cubusi nede kai
totta.」 „A zálogház a nyakláncot törtarany-
értékben vette meg.” ◇ cubusinecubusine ócskavasér-ócskavasér-
tékték 「Kikaino cubusi ne」 „gép ócskavasértéke”

cubusiancubusian ◆ darabos babpürédarabos babpüré
cubusigakikucubusigakiku ◆ alkalmasalkalmas 「Hokano jótonimo
cubusigakiku sóhin」 „más felhasználásra is al-
kalmas termék” ◆ kapóskapós 「Kono szenmon-va
cubusiga kiku.」 „Ez a szakma kapós.” ◆ megáll-megáll-
jaja aa helyéthelyét ◆ piacképespiacképes 「Cubusiga kiku sok-
ugjó」 „piacképes szakma”

cubusikincubusikin ◆ törtaranytörtarany
cubusinecubusine ◆ ócskavasértékócskavasérték 「Kikaino cubusi
ne」 „gép ócskavasértéke” ◆ törttört értékérték
「Sicsija-va nekkureszu-o cubusi nede kai totta.」
„A zálogház a nyakláncot törtarany-értékben vette
meg.”

cubusitamonocubusitamono ◆ péppép
cubuszanicubuszani ◆ aprólékosanaprólékosan 「Kare-va ikiszacu-
o cubuszani szecumeisita.」 „Aprólékosan elma-
gyarázta a történteket.” ◆ legapróbblegapróbb részlete-részlete-
kigkig 「Ucsútanszaki-va gecumen-o cubuszani si-
rabeta.」 „Az űrszonda a legapróbb részletekig
megvizsgálta a Hold felszínét.”

cubuszarerucubuszareru ◆ összezúzódikösszezúzódik ◆ préselődikpréselődik
cubuszucubuszu ❶ szétnyomszétnyom 「Nikibi-o cubuszu.」
„Szétnyomja a pattanást.” ❷ összenyomösszenyom 「Zóni
cubuszareszóninatta.」 „Majdnem összenyomott
az elefánt.” ❸ tönkretesztönkretesz 「Atarasii sacsó-va
kaisa-o cubusita.」 „Az új igazgató tönkretette a

vállalatot.” ❹ elvesztegetelveszteget 「Szainó-o cu-
buszanaide kudaszai!」 „Ne vesztegesd el a tehet-
ségedet!” ❺ betömbetöm 「Ana-o cubusita.」 „Betöm-
tem a lyukat.” ❻ feláldozfeláldoz 「Icsibuja-o cubusite
monookinisita.」 „Az egyik szobát feláldozva rak-
tárhelyiséget csináltam.” ◆ elgáncsolelgáncsol 「Dzsósi-
va vatasino an-o cubusita.」 „A főnökön elgán-
csolta a javaslatomat.” ◆ elverelver 「Zeitakuni na-
rete zaiszan-o cubusita.」 „Hozzászokott a jólét-
hez, és elverte a pénzt.” ◆ kifakasztkifakaszt 「Nikibi-
o cubusita.」 „Kifakasztotta a pattanást.” ◆ lapítlapít
「Ocsitekita hariga kuruma-o kanzenni cubusi-
ta.」 „Palacsintává lapította a leeső gerenda a ko-
csit.” ◆ ledöngölledöngöl 「Mogurano ana-o cubusita.」
„Ledöngöltem a vakondtúrást.” ◆ leváglevág 「Fujuni
szonaete buta-o cubusita.」 „Télire levágtunk egy
disznót.” ◆ összelapítösszelapít 「Zó-va kuruma-o cu-
busita.」 „Az elefánt összelapította a kocsit.” ◆

összeroncsolösszeroncsol 「Dzsikode hiza-o cubusitesimat-
ta.」 „A balesetben összeroncsoltam a térdem.”
◆ összezúzösszezúz 「Hanmáde jubi-o cubusita.」 „A
kalapáccsal összezúzta az ujját.” ◆ passzírozpasszíroz
「Poteto-o cubusita.」 „Krumplit passzíroztam.”
◆ pukkasztpukkaszt 「Matteiru aidanieafoiru-o cubusi-
ta.」 „A várakozás alatt buborékfóliát pukkasztot-
tam.” ◆ szétzúzszétzúz 「Dzsikode asi-o cubusita.」
„A balesetben szétzúzta a lábát.” ◇ kao-okao-o cu-cu-
buszubuszu bemocskoljabemocskolja aa becsületétbecsületét 「Kare-va
bokuno kao-o cubusita.」 „Bemocskolta a becsü-
letemet.” ◇ kakumei-okakumei-o cubuszucubuszu leverileveri aa for-for-
radalmatradalmat ◇ kimo-okimo-o cubuszucubuszu frásztfrászt kapkap ◇

kimo-okimo-o cubuszucubuszu halálrahalálra rémülrémül ◇ kimo-okimo-o cu-cu-
buszubuszu elveszítielveszíti aa lélekjelenlététlélekjelenlétét ◇ kimo-okimo-o
cubuszucubuszu rémüldözikrémüldözik 「Kaibucuga aravareruto
gunsú-va kimo-o cubusita.」 „Amikor megjelent
a szörny az emberek rémüldözni kezdtek.” ◇ kui-kui-
cubuszucubuszu nyakáranyakára hághág 「Kozukai-o kui cubusi-
tesimatta.」 „Nyakára hágtam a zsebpénzemnek.”
◇ kuicubuszukuicubuszu felélfelél 「Zaiszan-o kuicubusita.」
„Feléltem a vagyonomat.” ◇ dzsikan-odzsikan-o cubuszucubuszu
agyonütiagyonüti azaz időtidőt 「Ki-o hotte dzsikan-o cu-
busita.」 „Fafaragással ütötte agyon az időt.” ◇

tataitecubuszutataitecubuszu elkalapálelkalapál 「Ribetto-o tataite
cubusita.」 „Elkalapáltam a szegecset.” ◇ cu-cu-
buszarerubuszareru préselődikpréselődik ◇ nodo-onodo-o cubuszucubuszu el-el-
megymegy aa hangjahangja 「Saberiszugite nodo-o cubusi-
ta.」 „A sok beszédtől elment a hangom.” ◇ hima-hima-
oo cubuszucubuszu elütielüti azaz időtidőt 「Hima-o cubuszu ta-
meniintánettokafeni tacsi jotta.」 „Internet kávé-
zóba ment, hogy elüsse az időt.”
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cubutecubute ◆ galacsingalacsin ◆ kavicskavics ◇ an-an-
janocubutejanocubute meglepetésszerűmeglepetésszerű támadástámadás ◇

kamicubutekamicubute papírgalacsinpapírgalacsin 「Kareni
kamicubute-o utta.」 „Papírgalacsinokat pöcköl-
tem rá.” ◇ kórinocubutekórinocubute jégdarabjégdarab ◇ nasino-nasino-
cubutecubute nincs válasznincs válasz
cubuzoroicubuzoroi ◆ egyformaegyforma kiválóságkiválóság 「Kono
omiszenopan-va cubuzoroida.」 „Ebben az üzlet-
ben az összes péksütemény egyformán kiváló.”

cuccukucuccuku ◆ csípcsíp 「Ano tori-va cuccukukara ki-o
cukete!」 „Vigyázz, mert az a madár csíp!” ◆ csi-csi-
pegetpeget 「Nivatori-va tómorokosi-o cuccuita.」
„A tyúkok csipegették a kukoricát.” ◆ csipkedcsipked
「Tori-va te-o cuccuita.」 „A madár csipkedte a
kezemet.”

cucucucu ◆ bárbár 「Kuszensicucumo kessószenni sin-
sucusita.」 „Nehezen bár, de továbbjutott a dön-
tőbe.” ◆ közbenközben 「Ongaku-o kikicucu benkjó-o
sita.」 „Zenehallgatás közben tanultam.” ◆ köze-köze-
pettepette 「Sinpaisicucu karekarano tajori-o matte-
ita.」 „Aggódás közepette vártam a hírt felőle.”
◆ ugyanugyan 「Benkjósijóto omoicucu icsinicsidzsú-
aszondebakariita.」 „Ugyan tanulni szerettem
volna, egész nap csak szórakoztam.” ◇ cucuarucucuaru
folyamatosanfolyamatosan 「Szekai-va kavaricucuaru.」 „A
világ folyamatosan változik.”

cucucucu ◆ csőcső ◆ kávakáva ◆ puskacsőpuskacső ◆ szárszár ◇

takezucutakezucu bambuszcsőbambuszcső ◇ takenocucutakenocucu bam-bam-
buszcsőbuszcső ◇ búcunocucubúcunocucu csizmaszárcsizmaszár ◇ fuki-fuki-
zucuzucu fúvócsőfúvócső ◇ jazucujazucu tegeztegez
cucuarucucuaru ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Szekai-va kavari-
cucuaru.」 „A világ folyamatosan változik.”

cucudoricucudori ◆ keleti kakukkkeleti kakukk
cucudzsicucudzsi ◆ azáleaazálea 「Cucudzsino siru-o kodo-
mono korojoku szuttamonoda.」 „Gyermekko-
romban gyakran szopogattam az azálea mézét.” ◆

havasszépehavasszépe ◆ rododedronrododedron ◇ jamacucudzsijamacucudzsi
havasszépehavasszépe ◇ jamacucudzsijamacucudzsi rododendronrododendron
cucudzsónopaicucudzsónopai ◆ kürtőskalácskürtőskalács
cucugamusicucugamusi ◆ kullancskullancs
cucugamusibjócucugamusibjó ◆ bozóttífuszbozóttífusz ◆ kullancstí-kullancstí-
fuszfusz
cucuganaicucuganai ◆ baj nélkülibaj nélküli ◆ egészségesegészséges
cucuganakucucuganaku ◆ bajbaj nélkülnélkül 「Cucuganaku ku-
raszu.」 „Baj nélkül éldegél.” ◆ egészségbenegészségben
「Cucuganaku oszugosidesóka?」 „Remélem, le-
velem egészségben találja.” ◆ épségbenépségben

cucugatanocucugatano ◆ hengereshengeres
cucukidzsun-icucukidzsun-i ◆ csípésrendcsípésrend
cucukimavaszucucukimavaszu ◆ megkotormegkotor 「Szumi-o cucuki
mavasita.」 „Megkotortam a parazsat.”

cucukucucuku ◆ belekötbeleköt 「Sútome-va komakai to-
koromadecucuku.」 „Az anyósom minden apró-
ságba beleköt.” ◆ bökbök 「Ottono vakibara-o jubi-
de cuita.」 „Oldalba böktem a férjemet.” ◆ csi-csi-
pegetpeget 「Oszarani morareta rjóri-o cucuita.」 „A
tányérból csipegettük az ételt.” ◆ megbökmegbök 「Csú-
mokuszurujóni tonarino hito-o cuita.」 „Megbök-
tem a mellettem ülőt, hogy figyeljen.” ◆ megcsípmegcsíp
「Ondori-va te-o cuita.」 „Megcsípte a kakas a
kezemet.” ◆ noszogatnoszogat 「Okaaszan-o cucuite
hon-o jomaszeta.」 „Noszogattam az anyukámat,
hogy olvasson nekem a könyvből.” ◆ piszkálpiszkál
「Moeszasi-o cucuita.」 „Piszkálta a parazsat.” ◆

szurkálszurkál 「Fókude niku-o nandomo cuita.」 „Vil-
lával szurkálta a húst.”

cucumasiicucumasii ◆ alázatosalázatos ◆ egyszerűegyszerű 「Cucu-
masii szeikacu」 „egyszerű életmód” ◆ szerényszerény
「Cucumasii hitogara」 „szerény természet” ◆

tisztelettudótisztelettudó 「Cucumasii furu mai」 „tiszte-
lettudó viselkedés” ◆ visszafogottvisszafogott ◇ cucu-cucu-
masikumasiku tisztelettudóantisztelettudóan 「Cucumasiku furu
mau.」 „Tisztelettudóan viselkedik.” ◇ cucuma-cucuma-
sikusiku szerényenszerényen 「Cucumasiku kuraszu.」 „Sze-
rényen él.”

cucumasijakanacucumasijakana ◆ szerényszerény 「Cucumasijaka-
na kurasi」 „szerény életmód” ◆ tisztelettudótisztelettudó
「Cucumasijakana taido」 „tisztelettudó viselke-
dés”

cucumasikucucumasiku ◆ szerényenszerényen 「Cucumasiku ku-
raszu.」 „Szerényen él.” ◆ tisztelettudóantisztelettudóan
「Cucumasiku furu mau.」 „Tisztelettudóan vi-
selkedik.” ◆ visszafogottanvisszafogottan
cucumicucumi ◆ batyubatyu ◆ csomagcsomag 「Okuraretekita
cucumi-o aketa.」 „Kinyitottam az érkezett cso-
magot.” ◆ göngyöleggöngyöleg ◇ kamizucumikamizucumi papírbapapírba
csomagoltcsomagolt dologdolog ◇ cucuminiszurucucuminiszuru becsoma-becsoma-
golgol 「Okasi-o furosikizucuminisita.」 „Batyuk-
endőbe becsomagoltam a süteményeket.” ◇ hit-hit-
ocucumiocucumi egyegy csomagcsomag 「Kuszurihitocucumi」
„egy csomag gyógyszer” ◇ furosikizucumifurosikizucumi ken-ken-
dőbe kötött csomagdőbe kötött csomag
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cucumicucumi ◆ gátgát 「Cucumiga kireta.」 „Átszakadt
a gát.” ◇ arinoanakaracucumimokuzureruarinoanakaracucumimokuzureru kiskis
figyelmetlenségből nagy baj származhatfigyelmetlenségből nagy baj származhat
cucumibotancucumibotan ◆ fedett nyomógombfedett nyomógomb
cucumigamaecucumigamae ◆ körbezárókörbezáró csomagoló-gyökcsomagoló-gyök

cucumigamicucumigami ◆ csomagolópapírcsomagolópapír
cucumikakusinakucucumikakusinaku ◆ kendőzetlenülkendőzetlenül 「Cucu-
mi kakusinaku hanaszu.」 „Kendőzetlenül be-
szél.”

cucumikakusinonaicucumikakusinonai ◆ kendőzetlenkendőzetlen 「Cucumi
kakusinonai dzsidzsicu」 „kendőzetlen igazság”

cucumikakuszucucumikakuszu ◆ eltitkoleltitkol 「Hon-ne-o cucumi
kakusita.」 „Eltitkolta az igazi szándékát.” ◆ ken-ken-
dőzdőz 「Cucumi kakuszazuni ucsi aketa.」 „Kendő-
zetlenül elmondott mindent.” ◇ cucumikakusi-cucumikakusi-
nakunaku kendőzetlenülkendőzetlenül 「Cucumi kakusinaku ha-
naszu.」 „Kendőzetlenül beszél.” ◇ cucumika-cucumika-
kusinonaikusinonai kendőzetlenkendőzetlen 「Cucumi kakusinonai
dzsidzsicu」 „kendőzetlen igazság”

cucumikomucucumikomu ◆ beburkolbeburkol 「Kore-va puramu-o
kidzside cucumi konda dangodeszu.」 „Ez a gom-
bóc úgy készül, hogy a szilvát beburkolják tész-
tával.” ◆ bugyolálbugyolál 「Mófude karada-o kurumi
konda.」 „Pokrócba bugyoláltam a testem.” ◆

burkolburkol 「Csokorétode cucumi konda okasi」
„csokiba burkolt sütemény”

cucuminaoszucucuminaoszu ◆ átcsomagolátcsomagol 「Gifuto-o cucu-
mi naosita.」 „Átcsomagoltam az ajándékot.”

cucuminiszurucucuminiszuru ◆ becsomagolbecsomagol 「Okasi-o furo-
sikizucuminisita.」 „Batyukendőbe becsomagol-
tam a süteményeket.”

cucumi-ocucumi-o hirakuhiraku ◆ kicsomagolkicsomagol 「Purezentono
cucumi-o hiraita.」 „Kicsomagoltam az ajándé-
kot.”

cucumotaszecucumotasze ◆ zsarolászsarolás tiltotttiltott kapcso-kapcso-
lattallattal
cucumucucumu ◆ becsomagolbecsomagol 「Omijage-o cucumu.」
„Becsomagolja az ajándékot.” ◆ begöngyölbegöngyöl
「Naifu-o sinbunsini cucunda.」 „A késeket be-
göngyölte egy újságpapírba.” ◆ borítborít 「Jama-
va kirini cucumareta.」 „A hegyet köd borította.”
◆ bugyolálbugyolál 「Atatakai mófude karada-o ku-
runda.」 „Meleg takaróba bugyolálta magát.” ◆

burkolburkol 「Iitaikoto-o jaszasii kotobani cucunde
hanasita.」 „Kedves szavakba burkolta a monda-

nivalóját.” ◆ csomagolcsomagol 「Hézerunaccu-o han-
kacsini cucunda.」 „A mogyorót a zsebkendőmbe
csomagoltam.” ◆ elborítelborít 「Heja-va hikarini cu-
cumareta.」 „A szobát elborította a fény.” ◆ gön-gön-
gyölgyöl 「Niku-o kjabecuni cucunda.」 „Káposztá-
ba göngyöltem a húst.” ◆ kendőzkendőz 「Cucumiki-
renai odoroki」 „kendőzetlen meglepetés” ◆ pa-pa-
lástollástol 「Cucumi kirenai jorokobi」 „palástolat-
lan öröm” ◇ oburátodecucumuoburátodecucumu burkolburkol 「Ijana
sirasze-o oburátode cucunde itta.」 „A kellemet-
len hírt burkoltan közöltem vele.” ◇ bérunicucu-bérunicucu-
marerumareru homályhomály fedifedi 「Sindzsicu-va imadani-
béruni cucumareteiru.」 „Az igazságot még most
is homály fedi.” ◇ honoonicucumareruhonoonicucumareru lángbalángba
borulborul 「Kuruma-va honooni cucumareta.」 „A
kocsi lángba borult.” ◇ mavatanihari-omavatanihari-o cucu-cucu-
mumu gonoszgonosz szándékátszándékát leplezileplezi ◇ mi-omi-o cucumucucumu
burkoljaburkolja aa testéttestét 「Ibuningudoreszuni mi-o
cucunda.」 „Estélyi ruhába burkolta testét.”

cucumucucumu ◆ betegbeteg leszlesz ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség
ériéri
cucundacucunda ◆ csomagoltcsomagolt
cucunukecucunuke ◆ áthallatszásáthallatszás ◆ kiszivárgáskiszivárgás ◆

kitudódáskitudódás
cucunukedearucucunukedearu ◆ áthallatszikáthallatszik 「Tonarino
iekara kenka-va cucunukedatta.」 „A szomszéd-
ból áthallatszott a veszekedés.” ◇ migikaramigikara
hidari-ehidari-e cucunukedearucucunukedearu egyikegyik fülénfülén be,be, má-má-
sikon kisikon ki
cucunukeninarucucunukeninaru ◆ kiszivárogkiszivárog 「Kigjóhimicu-
ga cucunukeninatta.」 „A vállalati titok kiszivár-
gott.” ◆ kitudódikkitudódik 「Himicu-va cucunukeninat-
ta.」 „Kitudódott a titok.”

cucúrauranicucúraurani ◆ országszerteországszerte 「Keizaitaisza-
kuno kóka-va cucúraurani hakjúsita.」 „A gazda-
sági intézkedés országszerte éreztette hatását.”

cucusimicucusimi ◆ alázatalázat 「Kamiszama-e no cucus-
imi」 „istennel szembeni alázat” ◆ önmérsék-önmérsék-
letlet 「Cucusimi-o vaszurete gehinninattarisite-va
naranai.」 „Nem szabad önmérsékletünket elve-
szítve szitkozódni.” ◆ visszafogottságvisszafogottság
「Cucusimi-o vaszurete monohosigena koe-o age-
ta.」 „Nem fogta vissza magát, amikor a vágyairól
beszélt.”

cucusimibukaicucusimibukai ◆ alázatosalázatos ◆ szerényszerény ◆

visszafogottvisszafogott 「Cucusimi bukai furu mai」
„visszafogott viselkedés”
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cucusimucucusimu ◆ alázatosalázatos 「Cucusinde ovabi mósi
agemaszu.」 „Alázatosan kérem a bocsánatát!” ◆

körültekintőkörültekintő 「Kódó-o cucusimu.」 „Körülte-
kintően viselkedik.” ◆ megfontolmegfontol 「Cucusinde
kódósimaszu.」 „Megfontolja, hogy mit cselek-
szik.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Tabako-o cucusinda.」
„Tartózkodott a dohányzástól.” ◆ vigyázvigyáz
「Kotoba-o cucusiminaszai!」 „Vigyázz a nyel-
vedre!” ◆ visszafogvisszafog 「Mi-o cucusiminaszai.」
„Fogd vissza magad!” ◇ karukucsi-okarukucsi-o cucusimucucusimu
nemnem beszélbeszél annyitannyit ◇ kucsi-okucsi-o cucusimucucusimu vi-vi-
gyázgyáz aa nyelvérenyelvére ◇ kucsi-okucsi-o cucusimucucusimu meg-meg-
válogatjaválogatja aa szavaitszavait ◇ kotoba-okotoba-o cucusimucucusimu
óvatosanóvatosan fogalmazfogalmaz ◇ cucusindecucusinde alázattalalázattal
「Cucusinde oinori-o tonaemasó.」 „Imádkoz-
zunk alázattal!” ◇ cucusindecucusinde szerényenszerényen
「Purezento-o cucusinde oukeitasimaszu.」 „Sze-
rényen elfogadom az ajándékát.” ◇ cucusindecucusinde
tiszteletteltisztelettel 「Cucusinde onrei mósi agema-
szu」 „Tisztelettel köszöntöm!” ◇ cucusindecucusinde
őszinténőszintén 「Cucusinde okujami mósi agema-
szu.」 „Őszinte részvétem!” ◇ fude-ofude-o cucusimucucusimu
ügyelügyel arra,arra, hogyhogy mitmit írír lele ◇ mi-omi-o cucusimucucusimu
ügyel a viselkedéséreügyel a viselkedésére
cucusindecucusinde ◆ alázattalalázattal 「Cucusinde oinori-o
tonaemasó.」 „Imádkozzunk alázattal!” ◆ őszin-őszin-
téntén 「Cucusinde okujami mósi agemaszu.」
„Őszinte részvétem!” ◆ szerényenszerényen 「Purezento-
o cucusinde oukeitasimaszu.」 „Szerényen elfoga-
dom az ajándékát.” ◆ tiszteletteltisztelettel 「Cucusinde
onrei mósi agemaszu」 „Tisztelettel köszöntöm!”

cúcúszócsicúcúszócsi ◆ szellőzőberendezésszellőzőberendezés
cucuszodecucuszode ◆ szűkszűk ujjujj 「Cucuszodeno kimo-
no」 „szűk ujjú kimonó”

cucsicucsi ◆ vereségvereség 「Jokozunani cucsi-o cuke-
ta.」 „Megverte a jokozunás szumóst.” ◇ cucsi-cucsi-
cukazucukazu veretlenülveretlenül 「Cucsicukazuno szanren-
só」 „három sorozatos győzelem veretlenül” ◇

cucsinikaerucucsinikaeru porráporrá válikválik 「Sinde cucsini ka-
etta.」 „Meghalt és porrá vált.” ◇ cucsi-ocucsi-o fumufumu
földreföldre léplép 「Ikokuno cucsi-o funda.」 „Idegen
ország földjére lépett.” ◇ hitokatamarinocucsihitokatamarinocucsi
földrögföldrög
cucsicucsi ◆ kalapácskalapács ◆ pörölypöröly
cucsicucsi ◆ földföld 「Kucuni cucsigacuitesimatta.」 „A
cipőmhöz hozzáragadt a föld.” ◇ cucsicukazucucsicukazu
veretlenülveretlenül 「Cucsicukazuno szanrensó」 „há-
rom sorozatos győzelem veretlenül” ◇ cucsini-cucsini-

kaerukaeru porráporrá válikválik 「Sinde cucsini kaetta.」
„Meghalt és porrá vált.” ◇ cucsi-ocucsi-o fumufumu földreföldre
léplép 「Ikokuno cucsi-o funda.」 „Idegen ország
földjére lépett.” ◇ hitokatamarinocucsihitokatamarinocucsi föld-föld-
rögrög
cúcsicúcsi ◆ értesítésértesítés 「Góhino cúcsigamada ki-
maszen.」 „Még nem kaptam meg az értesítést,
hogy átmentem-e vagy nem.” ◆ értesítőértesítő ◆ tá-tá-
jékoztatásjékoztatás 「Kukarano cúcsino tóri rindzsik-
júento itasimaszu.」 „Ahogy a kerület is tájékoz-
tatta önöket, parkunk ideiglenesen zárva tart.” ◇

ibentocúcsiibentocúcsi eseményértesítéseseményértesítés ◇ kaikocú-kaikocú-
csicsi felmondólevélfelmondólevél ◇ tenkjocúcsitenkjocúcsi költözésiköltözési
értesítésértesítés
cucsiaszobicucsiaszobi ◆ sárral játszássárral játszás
cucsibacsicucsibacsi ◆ tőrösdázstőrösdázs
cucsibasicucsibasi ◆ földhídföldhíd
cucsibokoricucsibokori ◆ porfelhőporfelhő
cucsibutacucsibuta ◆ földimalacföldimalac
cucsicukazucucsicukazu ◆ veretlenülveretlenül 「Cucsicukazuno
szanrensó」 „három sorozatos győzelem veretle-
nül”

cúcsidzsócúcsidzsó ◆ értesítőértesítő ◆ írásbeli értesítésírásbeli értesítés
cucsifumazucucsifumazu ◆ lábboltozatlábboltozat ◆ talpboltozattalpboltozat

cucsigumocucsigumo ◆ függetlenfüggetlen uradalmiuradalmi családcsalád ◆

torzpóktorzpók
cucsihencucsihen ◆ bal oldali föld-gyökbal oldali föld-gyök
cúcsihjócúcsihjó ◆ ellenőrzőellenőrző
cucsihokocucsihoko ◆ buzogánybuzogány
cucsiidzsiricucsiidzsiri ◆ földetföldet túrástúrás ◆ földtúrásföldtúrás ◆

kertészkedéskertészkedés ◆ sárral játszássárral játszás
cucsiidzsiri-ocucsiidzsiri-o szuruszuru ◆ kertészkedikkertészkedik ◆ sár-sár-
ral játszikral játszik ◆ túrja a földettúrja a földet
cucsiirocucsiiro ◆ fakó színfakó szín
cucsiironocucsiirono ◆ halálsápadthalálsápadt 「Bjónin-va cucsi-
irono kaodatta.」 „A betegnek halálsápadt arca
volt.” ◆ sápadtsápadt 「Cucsiirono hadada.」 „Sápadt
bőre van.”

cucsiissónikaneissócucsiissónikaneissó ◆ aranyat érő földaranyat érő föld
cucsijakicucsijaki ◆ cserépcserép
cúcsijokincúcsijokin ◆ felmondásos betétfelmondásos betét
cucsikamacucsikama ◆ sarló-kalapácssarló-kalapács
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cucsikaucucsikau ◆ ápolápol 「Júdzsó-o cucsikau.」 „Ba-
rátságot ápol.” ◆ fejlesztfejleszt 「Kono sigoto-va
mondaikaikecu nórjoku-o cucsikau.」 „Ez a mun-
ka a problémamegoldó képességet fejleszti.” ◆

nevelnevel 「Sakaini kókendekiru ningen-o cucsi-
kau.」 „Társadalomra hasznos embereket nevel.”

cucsikeirocucsikeiro ◆ halottsápadt színhalottsápadt szín
cucsikemuricucsikemuri ◆ porfelhőporfelhő 「Umatacsi-va
cucsikemuri-o tatete hasiri szatta.」 „A lovak por-
felhőt kavarva elszaladtak.”

cucsikurecucsikure ◆ földrögföldrög ◆ göröngygöröngy ◆ rögrög
cucsikuszaicucsikuszai ◆ faragatlanfaragatlan ◆ földszagúföldszagú ◆

rusztikusrusztikus
cucsikuszaihitocucsikuszaihito ◆ bugrisbugris
cucsimamirenocucsimamireno ◆ sárralsárral összekentösszekent 「Cucsi-
mamireno te」 „sárral összekent kéz”

cúcsimorecúcsimore ◆ elmulasztottelmulasztott értesítésértesítés 「Szú-
ninno cúcsimoregaatta.」 „Néhány embert elmu-
lasztottunk értesíteni.”

cucsinikaerucucsinikaeru ◆ porráporrá válikválik 「Sinde cucsini
kaetta.」 „Meghalt és porrá vált.”

cucsinoecucsinoe ◆ kínai naptár ötödik jelekínai naptár ötödik jele
cucsinokatamaricucsinokatamari ◆ göröngygöröngy
cucsinootocucsinooto ◆ kalapálás hangjakalapálás hangja
cucsinotocucsinoto ◆ kínai naptár hatodik jelekínai naptár hatodik jele
cucsi-ocucsi-o fumufumu ◆ földreföldre léplép 「Ikokuno cucsi-o
funda.」 „Idegen ország földjére lépett.”

cucsi-o kudakucucsi-o kudaku ◆ boronálboronál
cucsi-o ucucucsi-o ucu ◆ kalapálkalapál
cúcsisocúcsiso ◆ értesítőértesítő ◆ írásbeli értesítésírásbeli értesítés
cúcsiszarerucúcsiszareru ◆ értesülértesül 「Sameiga kavaruko-
tonicuite cúcsiszareta.」 „Értesült a vállalat név-
változtatásáról.”

cúcsiszurucúcsiszuru ◆ elküldelküld 「Kono denva-va
denvabangó-o cúcsiszuru.」 „Ez a telefon elküldi
a telefonszámunkat.” ◆ értesítértesít 「Haszszónicu-
ite maemotte cúcsisimaszu.」 „Előzetesen értesí-
teni fogjuk a kiszállításról.” ◆ tudattudat 「Cúcsi-
szubeki dzsikó-o cúcsisita.」 „A tudnivalókat tu-
dattuk.”

cúcsócúcsó ◆ körözvénykörözvény 「Tókjoku-va cúcsó-o hah-
sita.」 „A hivatal körözvényt adott ki.” ◆ memo-memo-
randumrandum ◇ szaigocúcsószaigocúcsó ultimátumultimátum
「Szaigocúcsó-o okutta.」 „Ultimátumot adott.”

cúcsócúcsó ◆ betétkönyvbetétkönyv ◆ takarékbetétkönyvtakarékbetétkönyv
◇ csokincúcsócsokincúcsó takarékbetétkönyvtakarékbetétkönyv ◇ jo-jo-
kincúcsókincúcsó takarékbetétkönyvtakarékbetétkönyv 「Jokincúcsó-
o kinjúsitemoratta.」 „Beírattam a tranzakciókat
a takarékbetétkönyvembe.”

cúdenszurucúdenszuru ◆ átengedi az áramotátengedi az áramot
cudocudo ◆ amikoramikor csakcsak 「Macsigai-o micuketara-
szono cudosúszeisimaszu.」 „Amikor csak hibát
találok, kijavítom.” ◆ mindenminden alkalommalalkalommal
「Hangaríni iku cudoszarami-o kau.」 „Minden
alkalommal, amikor Magyarországon járok, ve-
szek szalámit.”

cudócudó ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Arajuru kunikara hitoga
cudotta.」 „Az egész országból összegyűltek az
emberek.” ◆ összejönösszejön 「Nakama-va cudotteki-
ta.」 „Összejöttek a barátok.”

cudoicudoi ◆ összejövetelösszejövetel 「Kinókazokuno cudo-
igaatta.」 „Tegnap családi összejövetel volt.” ◆

találkozótalálkozó 「Hangarí kurabuno cudoi」 „magyar
klub találkozója” ◇ kazokunocudoikazokunocudoi családicsaládi
összejövetelösszejövetel
cúdokucúdoku ◆ végigolvasásvégigolvasás
cúdokuszurucúdokuszuru ◆ átolvasátolvas 「Keijaku-o cúdokus-
ita.」 „Átolvastam a szerződést.” ◆ végigolvasvégigolvas
「Tegami-o cúdokusita.」 „Végigolvastam a leve-
let.”

cudzsicudzsi ◆ utcautca ◆ útkereszteződésútkereszteződés ◆ város-város-
szegletszeglet
cúdzsicúdzsi ◆ bélműködésbélműködés ◆ felfogásfelfogás 「Kare-va
cúdzsiga hajai.」 „Gyors felfogású.” ◆ megértésmegértés
◆ székletszéklet 「Mó nagaku ocúdzsiganai.」 „Már
régóta nem volt székletem.” ◇ ocúdzsiocúdzsi bélmű-bélmű-
ködésködés 「Ocúdzsigajoi.」 „Jó a bélműködésem.”
◇ ocúdzsiocúdzsi székletszéklet 「Ocúdzsiga varui.」 „Szék-
letproblémáim vannak.”

cúdzsicúdzsi ◆ tolmácstolmács
cudzsicumacudzsicuma ◆ összefüggésösszefüggés 「Hanasino cu-
dzsicumaga avanai.」 „Nincs összefüggés a beszé-
dében.”

cudzsicumagaaucudzsicumagaau ◆ összeállösszeáll 「Karenoaribai-
va cudzsicumaga atteimaszen.」 „Nem áll össze az
alibije.” ◆ stimmelstimmel 「Kareno sinicuitecudzsicu-
maga avanai.」 „A halála körül valami nem stim-
mel.”

cudzsicumagaavanaicudzsicumagaavanai ◆ ellentmondásosellentmondásos
cudzsigimicudzsigimi ◆ utcai prostiutcai prosti
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cudzsigótócudzsigótó ◆ útonállóútonálló
cúdzsincúdzsin ◆ hozzáértőhozzáértő ◆ jártasjártas emberember ◆

szakértőszakértő
cúdzsinaicúdzsinai ◆ süketsüket 「Macsidzsúdenvaga cú-
dzsinakatta.」 „Városszerte süketek voltak a tele-
fonok.”

cúdzsirucúdzsiru / cúzurucúzuru ❶ vezetvezet 「Kono róka-va
dzsósino hejani cúdzsiteiru.」 „Ez a folyosó a fő-
nök irodájába vezet.” ❷ értveértve vanvan 「Kono
kunide-va eigoga cúdzsinai.」 „Ebben az ország-
ban nem értik az angolt.” ❸ átadódikátadódik 「Kimo-
csiga cúdzsita.」 „Átadódtak az érzéseim.” ❹ járjár
「Sutokarakono macsimadebaszuga cúdzsitei-
ru.」 „A fővárosból busz jár ebbe a városba.” ❺

jártasjártas 「Kare-va tecugakuni cúdzsiteiru.」
„Jártas a filozófiában.” ❻ kapcsolatakapcsolata vanvan
「Kare-va szeidzsikato cúdzsiteiru.」 „Politikai
kapcsolatai vannak.” ❼ összejátszikösszejátszik 「Kare-
va jakuzato cúdzsiteiru.」 „Összejátszik a jakuzá-
val.” ◆ átjárátjár 「Denrjúga cúdzsiteiru denszen」
„árammal átjárt vezeték” ◆ bevezetbevezet 「Kono
mura-va denkiga cúdzsiteinai.」 „Ebbe a faluba
nincs bevezetve a villany.” ◆ elérelér 「Nankaimo
denva-o kaketaga cúdzsinakatta.」 „Sokszor hív-
tam telefonon, de nem tudtam elérni.” ◆ értért
「Kare-va hangarí goga cúdzsinai.」 „Nem ért
magyarul.” ◆ érthetőérthető 「Dzsódancúdzsita?」
„Érthető volt a viccem?” ◆ hathat 「Kareni-va ri-
kucuga cúdzsinai.」 „Nem lehet rá észérvekkel
hatni.” ◆ járhatójárható 「Dosakuzurede dóroga cú-
dzsiteinai.」 „A hegyomlás miatt az út nem járha-
tó.” ◆ képbenképben vanvan 「Szekaidzsószeini cúdzsitei-
ru.」 „Képben van a világpolitikai helyzettel kap-
csolatban.” ◆ kommunikálkommunikál 「Meto mede cúdzsi-
ta.」 „A szemükkel kommunikáltak.” ◆ megér-megér-
tésretésre találtalál 「Kimocsiga cúdzsita.」 „Megértés-
re találtak az érzelmeim.” ◆ meghallgatásrameghallgatásra
találtalál 「Icsinenga cúdzsita.」 „Meghallgatásra
talált a kívánságom.” ◆ szólószóló 「Szekaini cúdzsi-
ru utagoe」 „világraszóló énekhang” ◆ tájéko-tájéko-
zottzott 「Kare-va szeidzsimondaini cúdzsiteiru.」
„Politikai kérdésekben tájékozott.” ◆ vezetvezet
「Kinzoku-va denrjú-o cúdzsiru.」 „A fém vezeti
az áramot.” ◇ isigacúdzsiruisigacúdzsiru megértetimegérteti ma-ma-
gátgát 「Gaikokugode isiga cúdzsita.」 „Megértet-
tem magam idegen nyelven.” ◇ icsinenten-icsinenten-
nicúzunicúzu mindentmindent lehet,lehet, csakcsak akarniakarni kellkell ◇

issó-oissó-o cúdzsitecúdzsite egészegész életénéletén átát 「Issó-o
cúdzsite siavaszeni kurasiteita.」 „Egész életén át

boldogan élt.” ◇ ingin-oingin-o cúdzsirucúdzsiru tiltotttiltott kap-kap-
csolatbancsolatban vanvan ◇ siszeiten-nicúzusiszeiten-nicúzu odaadás-odaadás-
rara felfigyelfelfigyel azaz istenisten ◇ dzsó-odzsó-o cúdzsirucúdzsiru sze-sze-
relmirelmi viszonybanviszonyban vanvan ◇ szubetenomicsiha-szubetenomicsiha-
rómanicúzurómanicúzu mindenminden útút RómábaRómába vezetvezet ◇ cú-cú-
dzsitedzsite átát 「Kono kuni-va icsinen-o cúdzsite
nacudeszu.」 „Ebben az országban egész éven át
nyár van.” ◇ cúdzsitecúdzsite keresztülkeresztül 「Ongaku-o
cúdzsitehangarí-o sókaiszuru.」 „A zenén keresz-
tül mutatja be Magyarországot.” ◇ cúdzsinaicúdzsinai sü-sü-
ketket 「Macsidzsúdenvaga cúdzsinakatta.」 „Vá-
rosszerte süketek voltak a telefonok.” ◇ denkiga-denkiga-
cúdzsirucúdzsiru áramáram alattalatt vanvan 「Kono kikaini denk-
iga cúdzsiteiru.」 „A készülék áram alatt van.” ◇

hanasigacúdzsiruhanasigacúdzsiru megértikmegértik egymástegymást 「To-
modacsito hanasiga cúdzsiru.」 „A barátommal
jól megértjük egymást.”

cudzsiszeppócudzsiszeppó ◆ utcai prédikálásutcai prédikálás
cúdzsitecúdzsite ◆ átát 「Kono kuni-va icsinen-o cú-
dzsite nacudeszu.」 „Ebben az országban egész
éven át nyár van.” ◆ keresztülkeresztül 「Ongaku-o
cúdzsitehangarí-o sókaiszuru.」 „A zenén keresz-
tül mutatja be Magyarországot.” ◆ révénrévén 「Kjó-
cúno tomodacsi-o cúdzsite siri atta.」 „Közös ba-
rátunk révén ismerkedtünk meg.” ◇ cúdzsitecúdzsite
révénrévén 「Kjócúno tomodacsi-o cúdzsite siri at-
ta.」 „Közös barátunk révén ismerkedtünk meg.”

cúdzsitekinacúdzsitekina ◆ diakronikusdiakronikus ◆ történetitörténeti
cúdzsócúdzsó ◆ alapbólalapból 「Konopaszokon-ni-va cú-
dzsó, vápuroszofuto-va haitteinai.」 „Ezen a gé-
pen alapból nincs szövegszerkesztő.” ◆ általá-általá-
banban 「Siheini-va cúdzsó, júmeina hitoga inszacu-
szareteiru.」 „A bankjegyeken általában híres em-
ber képe van.” ◆ normálisnormális esetbenesetben 「Cúdzsó-
dzsúicsidzsini neru.」 „Normális esetben 11 óra-
kor fekszem.” ◆ rendszerintrendszerint 「Kono bjóki-va
cúdzsóissúkande naoru.」 „Ez a betegség rend-
szerint egy hét alatt elmúlik.”

cúdzsódóricúdzsódóri ◆ menetrendmenetrend szerintszerint ◆ menet-menet-
rendszerűenrendszerűen ◆ rendesrendes kerékvágásbankerékvágásban
「Szeikacu-va cúdzsódórini modotta.」 „Az éle-
tem visszatért a rendes kerékvágásba.”

cúdzsódóricúdzsódóri ◆ megszokottmegszokott rendbenrendben 「Densa-
va cúdzsódóri unkósiteiru.」 „A vonatok a meg-
szokott rendben közlekednek.”

cúdzsóheikicúdzsóheiki ◆ hagyományos fegyverhagyományos fegyver
cúdzsókaikicúdzsókaiki ◆ rendes ülésszakrendes ülésszak
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cúdzsókokkaicúdzsókokkai ◆ rendesrendes országgyűlésországgyűlés ◆

rendes ülésrendes ülés
cúdzsónimodorucúdzsónimodoru ◆ visszaállvisszaáll 「Kócú-va cú-
dzsóni modotta.」 „Visszaállt a közlekedési rend.”

cúdzsónocúdzsóno ◆ normálisnormális ◆ rendesrendes 「Cúdzsóno
dzsikanni cuita.」 „Rendes időben érkeztem.”

cúdzsónodzsótaicúdzsónodzsótai ◆ alaphelyzetalaphelyzet 「Szuicscsi-
o cúdzsóno dzsótaini modosita.」 „Alaphelyzetbe
állította a kapcsolót.”

cúdzsónoicsicúdzsónoicsi ◆ normálisnormális értékérték 「Szuiiga cú-
dzsóno icsininarumade icsidzsikankakarima-
szu.」 „Egy óra kell, amíg a víz magassága eléri a
normális értéket.”

cúdzsószokudocúdzsószokudo ◆ normál sebességnormál sebesség
cuecue ◆ botbot 「Cue-o cuite aruku.」 „Bottal jár.”
◆ sétabotsétabot ◆ sétapálcasétapálca ◇ korobanuszakino-korobanuszakino-
cuecue jobbjobb megelőznimegelőzni aa bajtbajt ◇ kongózuekongózue ván-ván-
dorbotdorbot ◇ tozanzuetozanzue hegymászóbothegymászóbot ◇ mahó-mahó-
nocuenocue varázspálcavarázspálca
cúfúcúfú ◆ szellőzésszellőzés 「Cúfúno joi heja」 „jó szel-
lőzésű szoba”

cúfúcúfú ◆ köszvényköszvény ◆ podagrapodagra
cúfúcucucúfúcucu ◆ szellőzőcsatornaszellőzőcsatorna ◆ szellőző-szellőző-
csőcső
cúfúkancúfúkan ◆ szellőzőcsőszellőzőcső
cúfúkicúfúki ◆ szellőztetőszellőztető készülékkészülék ◆ ventilátorventilátor

cúfukócúfukó ◆ légbefúvólégbefúvó ◆ szellőzőnyílásszellőzőnyílás
cúfúkócúfúkó ◆ szellőzőlyukszellőzőlyuk
cúfúrjokucúfúrjoku ◆ huzathuzat 「Entocuno cúfúrjoku」
„kémény huzata”

cúfúszecubicúfúszecubi ◆ szellőzőrendszerszellőzőrendszer
cúfúszeicúfúszei ◆ szellőztethetőségszellőztethetőség
cúfútócúfútó ◆ szellőzőtoronyszellőzőtorony
cugacuga ◆ hemlokfenyőhemlokfenyő
cugaerucugaeru ◆ húrrahúrra helyezhelyez 「Jumini ja-o cugae-
te, utta.」 „Az íj húrjára helyezte a nyílvesszőt, és
kilőtte.”

cugaicugai ◆ állatpárállatpár ◆ párpár 「Torino cugaiga ko-
szodatesiteita.」 „A madárpár fiókákat nevelt.” ◇

cugaininarucugaininaru pártpárt alkotalkot 「Oszu-va meszuto cu-
gaininaru.」 „A hím a nősténnyel párt alkot.”

cugaininarucugaininaru ◆ pártpárt alkotalkot 「Oszu-va meszuto
cugaininaru.」 „A hím a nősténnyel párt alkot.”

cúgakucúgaku ◆ iskolábaiskolába járásjárás ◆ iskolábaiskolába menésmenés
◆ iskolatátogatásiskolatátogatás
cúgakucsiikicúgakucsiiki ◆ iskolakörzetiskolakörzet
cúgakukuikicúgakukuiki ◆ iskolakörzetiskolakörzet
cúgakurocúgakuro ◆ iskolába vezető útiskolába vezető út
cúgakuszeicúgakuszei ◆ bejáró tanulóbejáró tanuló
cúgakuszurucúgakuszuru ◆ iskolábaiskolába járjár 「Baszude cúga-
kuszuru.」 „Busszal járok iskolába.”

cúgakuteikicúgakuteiki ◆ diákbérletdiákbérlet ◆ tanulóbérlettanulóbérlet
cugarukaikjócugarukaikjó ◆ Cugaru-szorosCugaru-szoros
cugaucugau ◆ párzikpárzik 「Oszuga meszutocugau.」 „A
hím a nősténnyel párzik.” ◇ kotoba-okotoba-o cugaucugau
szavát adjaszavát adja ◇ cugavaszerucugavaszeru pároztatpároztat
cugavaszerucugavaszeru ◆ pároztatpároztat
cugecuge ◆ japán puszpángjapán puszpáng ◆ puszpángpuszpáng
cugegucsicugegucsi ◆ árulkodásárulkodás
cugegucsi-ocugegucsi-o szuruszuru / cugegucsiszurucugegucsiszuru ◆ árul-árul-
kodikkodik 「Kare-va icumo cuge gucsiszuru.」 „Ő
mindig árulkodik.” ◆ beárulbeárul 「Karenara cuge
gucsi-o sinaidesó.」 „Ő biztosan nem fog beárul-
ni.” ◆ bemártbemárt 「Dzsósini dórjóno cuge gucsi-o
sita.」 „Bemártotta a munkatársát a főnökénél.”
◆ visszamondvisszamond 「Dzsósino uvaszabanasinicuite
hon-ninni cuge gucsisita.」 „Visszamondta a fő-
nökének a pletykát.”

cugegucsiszurucugegucsiszuru / cugegucsi-ocugegucsi-o szuruszuru ◆ árul-árul-
kodikkodik 「Kare-va icumo cuge gucsiszuru.」 „Ő
mindig árulkodik.” ◆ beárulbeárul 「Karenara cuge
gucsi-o sinaidesó.」 „Ő biztosan nem fog beárul-
ni.” ◆ bemártbemárt 「Dzsósini dórjóno cuge gucsi-o
sita.」 „Bemártotta a munkatársát a főnökénél.”
◆ visszamondvisszamond 「Dzsósino uvaszabanasinicuite
hon-ninni cuge gucsisita.」 „Visszamondta a fő-
nökének a pletykát.”

cúgekicúgeki ◆ hevesheves támadástámadás 「Tekini cúgeki-o
ataeta.」 „Heves támadást intéztünk az ellenség
ellen.”

cugerucugeru ◆ elmondelmond 「Tomodacsi-va vatasiga
aisiteirukoto-o hon-ninni cugeta.」 „A barátom
elmondta neki, hogy szerelmes vagyok belé.” ◆

jelezjelez 「Kono hana-va haruga otozureruno-o cu-
geru.」 „Ez a virág jelzi, hogy jön a tavasz.” ◆ kö-kö-
zölzöl 「Varui osirasze-va jaszasiku cugerareta.」
„Finoman közölték vele a rossz hírt.” ◆ megmondmegmond
「Kandzsani sindzsicu-o cugeru.」 „Megmondja
a betegeknek az igazat.” ◆ tudtultudtul adad 「Matteiru
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hitoni macsi dzsikan-o cugeta.」 „Tudtul adta a
várakozókkal a várakozási időt.” ◇ súkjoku-osúkjoku-o
cugerucugeru lezárullezárul ◇ szen-unkjú-oszen-unkjú-o cukerucukeru há-há-
borútborút jelezjelez 「Szekaiszeidzsi dzsószei-va szen-
unkjú-o cuketa.」 „A világpolitikai helyzet hábo-
rút jelez.” ◇ szottocugeruszottocugeru megsúgmegsúg 「Kimocsi-
o szotto cugeta.」 „Megsúgtam, hogy mit érzek.”
◇ na-ona-o cugerucugeru megmondjamegmondja aa nevétnevét
「Kekkon-aiteno na-o cugeta.」 „Megmondta,
hogy kivel fog összeházasodni.” ◇ haru-oharu-o cugerucugeru
tavasztavasz beköszöntétbeköszöntét jelzijelzi 「Kono hanaga
haru-o cugeru.」 „Ez a virág a tavasz beköszöntét
jelzi.” ◇ vakare-o cugeruvakare-o cugeru elbúcsúzikelbúcsúzik
cugicugi ◆ foltfolt ◇ cuginoatattacuginoatatta foltosfoltos 「Cugino
atattazubon」 „foltos nadrág” ◇ cugi-ocugi-o ateruateru
megfoltozmegfoltoz 「Kótono szodeni cugi-o ateta.」
„Megfoltoztam a kabát ujját.”

cugicugi ◆ következőkövetkező 「Cugi-va anatadeszu.」 „Te
vagy a következő!”

cugiatecugiate ◆ stoppolásstoppolás
cugiate-ocugiate-o szuruszuru ◆ bestoppolbestoppol ◆ megstoppolmegstoppol

cugiavaszerucugiavaszeru ◆ összeillesztösszeilleszt 「Vareta kabin-
no danpen-o cugi avaszeta.」 „Összeillesztettem
a váza töredékeit.” ◆ összetoldösszetold 「Nimaino ita-
o cugi avaszeta.」 „Összetoldottam két deszkát.”
◆ összevarrösszevarr 「Hokorobi-o cugi avaszeta.」
„Összevarrta a feslést.”

cugiavaszerukotocugiavaszerukoto ◆ összeillesztésösszeillesztés ◆ spli-spli-
cingcing
cugicugicugicugi ◆ egymás utánegymás után
cugicuginicugicugini ◆ egymásegymás utánután 「Oisii rjóriga cu-
gicugini hakobareta.」 „Egymás után hozták a fi-
nomabbnál finomabb ételeket.” ◆ egyre-másraegyre-másra
「Cugicugini mondai-o okositeiru.」 „Egyre-
másra okozta a problémákat.” ◆ folyamatosanfolyamatosan
「Cugicugini hitogajatte kita.」 „Folyamatosan
jöttek az emberek.” ◆ sorrasorra 「Sin-jakuga cugi-
cugini tódzsószuru.」 „Sorra kerülnek forgalom-
ba új gyógyszerek.”

cugicugitocugicugito ◆ egymásegymás utánután 「Atarasii
vakuszei-va cugicugito hakkenszareru.」 „Egy-
más után fedezik fel az új bolygókat.” ◆ sorrasorra
「Insokutenga cugicugito tószansita.」 „Sorra
mentek tönkre az éttermek.”

cugidearucugidearu ◆ következikkövetkezik 「Szenno cugi-va na-
ni?」 „Mi következik ezer után?”

cugigaatarucugigaataru ◆ meg lesz foltozvameg lesz foltozva
cugigucsicugigucsi ◆ csapcsap 「Taruno cugi gucsi」 „hordó
csapja” ◆ csőrcsőr 「Mizuszasino cugi gucsi」 „kan-
csó csőre”

cugihagicugihagi ◆ foltfolt ◆ foltfolt foltfolt hátánhátán ◆ toldástoldás
「Cugihagisitazubon-no take-va medatanai.」
„Alig látszik a toldás a nadrágon.”

cugihaginocugihagino ◆ szedett-vedettszedett-vedett 「Cugi hagino
ronbun」 „szedett-vedett értekezés” ◆ toldott-toldott-
foldottfoldott 「Cugi haginozubon」 „toldott-foldott
nadrág”

cugihagiszurucugihagiszuru ◆ toldtold 「Zubon-no take-o
dzsuh-szencsi, cugihagisita.」 „Tíz centit toldot-
tam a nadrág szárához.”

cugihocugiho ◆ nemesnemes ◆ oltóágoltóág ◆ társalgástársalgás foly-foly-
tatására felhozott tématatására felhozott téma
cugihoszurucugihoszuru ◆ oltolt
cugikaracugikara cugi-ecugi-e toto ◆ egymásegymás utánután 「Cugi-
kara cugiheto mondaiga okiru.」 „Egymás után
jönnek a problémák.” ◆ egyre-másraegyre-másra 「Cugi-
kara cugiheto hókokuga happjószareta.」 „Egyre-
másra érkeztek a jelentések.”

cugikaracugikara cugi-ecugi-e toto iuiu ◆ összehordösszehord 「Cugi-
kara cugihetokudaranaikoto-o itta.」 „Mindenfé-
le badarságot összehordott.”

cugikaracugikara cugie-tocugie-to ucuruucuru ◆ csapongcsapong 「Szak-
kano szózó-va cugikara cugiheto ucutta.」 „Az író
fantáziája ide-oda csapongott.”

cugikicugiki ◆ növényoltásnövényoltás ◆ oltásoltás ◆ szemzésszemzés
cugikinaecugikinae ◆ oltványoltvány
cugikiszurucugikiszuru ◆ oltolt ◆ szemezszemez 「Kurumino cugi
ki-o sita.」 „A diófát szemeztem.”

cugikizassucugikizassu ◆ oltott hibridoltott hibrid
cugikomucugikomu ◆ belefeccölbelefeccöl 「Nanbjakumanmo
kaisanicugi konda.」 „Milliókat feccöltek bele a
cégbe.” ◆ beleinvesztálbeleinvesztál 「Dzsigjóni taikin-o
cugi konda.」 „Sok pénzt beleinvesztált a vállalko-
zásba.” ◆ beleöntbeleönt 「Koppuni mizu-o cugi kon-
da.」 „Beleöntöttem a vizet az üvegbe.” ◆ eliszikeliszik
「Kare-va szakeni kin-o cugi konda.」 „Elissza a
pénzét.” ◆ ráfordítráfordít 「Dzsibunno haszszó-o dzsi-
cugenszaszerutameni ari ganeszubete-o cugi kon-
da.」 „Az összes pénzét ráfordította az ötlete meg-
valósítására.”
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cugimecugime ◆ kapcsolódásikapcsolódási pontpont ◆ összekötésiösszekötési
pontpont 「Réruno cugi me」 „sínek összekötési
pontja” ◆ toldásitoldási pontpont 「Itono cugi me」 „fo-
nal toldási pontja”

cuginicugini ◆ következőkbenkövetkezőkben 「Cugini
sókaiszuruno-va heisade kaihacusita szeihinde-
szu.」 „A következőkben pedig szeretném bemu-
tatni a cégünk által kifejlesztett termékünket.” ◆

legközelebblegközelebb 「Cuginiicu aerukavakaranai.」
„Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb.” ◆

utánután 「Icsigono cugini momoga icsibanszuki.」
„A földi eper után az őszibarackot szeretem a leg-
jobban.” ◆ utánautána 「Cugini ikó.」 „Utána mi jö-
vünk.”

cuginocugino ◆ következőkövetkező 「Cuginopédzsi-o mekut-
ta.」 „A következő oldalra lapozott.”

cuginoatattacuginoatatta ◆ foltosfoltos 「Cugino atattazu-
bon」 „foltos nadrág”

cuginoittecuginoitte ◆ következő lépéskövetkező lépés
cuginojónacuginojóna ◆ következő félekövetkező féle
cuginojónicuginojóni ◆ következőképpenkövetkezőképpen 「Susó-va
cuginojóni nobeta.」 „A miniszterelnök a követ-
kezőképpen nyilatkozott.”

cuginokikainicuginokikaini ◆ legközelebblegközelebb 「Cugino
kikaini-va zehiszankaszaszeteitadakitaito omoi-
maszu.」 „Legközelebb mindenképpen részt sze-
retnék venni!”

cuginomacuginoma ◆ várószobavárószoba
cuginoszakucuginoszaku ◆ következőkövetkező lépéslépés 「Kadai-
kaikecuno cugino szaku-o kangaeta.」 „A prob-
léma megoldásához a következő lépésen gondol-
koztam.” ◆ továbbitovábbi lépéslépés 「Szeifu-va cugino
szaku-o kentósita.」 „A kormány a további lépé-
seket fontolgatta.”

cuginotecuginote ◆ következőkövetkező lépéslépés 「Cugino te-o
utta.」 „Megtettük a következő lépést.” ◆ továb-továb-
bibi lépéslépés 「Cugino te-o kangaeta.」 „A további
lépeseket fontolgattam.”

cuginotórinicuginotórini ◆ következőképpenkövetkezőképpen
cugi-ocugi-o ateruateru ◆ foltozfoltoz ◆ megfoltozmegfoltoz 「Kótono
szodeni cugi-o ateta.」 „Megfoltoztam a kabát uj-
ját.”

cugitaszucugitaszu ◆ hozzátoldhozzátold 「Káten-
niszutoraipuno kazari-o cugi tasita.」 „A függöny-
höz hozzátoldottam egy díszcsíkot.” ◆ megtoldmegtold

「Kéburu-o cugi tasita.」 „Megtoldottam a ká-
belt.”

cugitaszucugitaszu ◆ hozzáönthozzáönt 「Kócsani szankaigurai
oju-o cugi tasita.」 „A teához háromszor öntöttem
vizet.”

cugitecugite ◆ illesztésillesztés ◆ örökösörökös ◆ összekötésösszekötés
◇ dzsizaicugitedzsizaicugite kardáncsuklókardáncsukló ◇ haikancu-haikancu-
gitegite csőidomcsőidom
cugizaocugizao ◆ rakós horgászbotrakós horgászbot
cúgjócúgjó ◆ alapos ismeretalapos ismeret
cúgjószurucúgjószuru ◆ alaposanalaposan ismerismer 「Kin-
júsiszutemu zenpanni cúgjósiteiru.」 „Alaposan
ismeri a pénzügyi rendszer egészét.”

cugócugó ◆ alkalmasságalkalmasság 「Imaha cugóga varui.」
„Most nem alkalmas.” ◆ cakompakkcakompakk 「Rifómu-
va cugóiszszen manenkakatta.」 „Az átalakítás
cakompakk 10 millió jenembe került.” ◆ kedve-kedve-
zőségzőség 「Cugónojoi dzsókjó」 „kedvező körülmé-
nyek” ◆ okok 「Kazokuno cugóde taisokusita.」
„Családi okokból felmondtam.” ◆ összesenösszesen
「Szankajotei mono-va cugónan-
ninninariszódeszuka?」 „Összesen hányan fog-
nak jönni?” ◆ ráérésráérés 「Asitano cugó-va dó?」
„Holnap ráérsz?” ◆ sajátsaját akaratakarat 「Jono naka-
va cugódórininaranai.」 „A világon nem megy
minden a saját akaratunk szerint.” ◇ issindzsó-issindzsó-
nocugódenocugóde személyesszemélyes okokokok miattmiatt 「Issin-
dzsóno cugóde taisokusita.」 „Személyes okok
miatt felmondtam.” ◇ kócugónakócugóna kedvezőkedvező
「Tósikanitotte kócugóna dzsókjóga umareta.」
„Kedvező helyzet alakult ki a befektetők számára.”
◇ gocugósugigocugósugi opportunizmusopportunizmus ◇ cugógajoicugógajoi
alkalmasalkalmas 「Cugóno joi toki-o osietekudaszai,
mata kimaszu.」 „Kérem, mondja meg, hogy mi-
kor alkalmas, és majd akkor jövök!” ◇ cugógajo-cugógajo-
kerebakereba alkalomadtánalkalomadtán 「Cugóga jokereba jot-
tekudaszai.」 „Alkalomadtán nézzen be hozzánk!”
◇ cugószurucugószuru előteremtelőteremt 「Okane-o cugósita.」
„Előteremtette a pénzt.” ◇ cugószurucugószuru kölcsön-kölcsön-
adad 「Okane-o cugósitekudaszai.」 „Adjon köl-
csön pénzt!” ◇ cugójokucugójoku hogyhogy nekineki jójó legyenlegyen
「Cugójoku kaitósita.」 „Úgy válaszolt, hogy neki
jó legyen.” ◇ cugó-ocugó-o cukerucukeru biztosítbiztosít 「Oka-
neno cugó-o cuketa.」 „Biztosítottam a pénzt.” ◇

cugó-ocugó-o cukerucukeru időtidőt szakítszakít 「Tomodacsitono-
rancsino cugó-o cukerukotoga muzukasii.」 „Ne-
hezen tudok időt szakítani, hogy a barátommal
ehessek.” ◇ fucugónafucugóna kellemetlenkellemetlen 「Terebi-va
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fucugóto handansitanjúszu-o kakusita.」 „A tévé
eltitkolta a kellemetlennek ítélt híreket.”

cugógaiicugógaii / cugógajoicugógajoi ◆ alkalmasalkalmas 「Cugóno
joi toki-o osietekudaszai, mata kimaszu.」 „Ké-
rem, mondja meg, hogy mikor alkalmas, és majd
akkor jövök!” ◆ kapórakapóra jönjön 「Osokumondai-
o kakuszuni-va szeifunitotte keizaikiki-va cugóga
jokatta.」 „A kormánynak kapóra jött a gazdasági
válság, így ugyanis nem kellett a korrupcióval fog-
lalkoznia.” ◆ ráérráér 「Cugónoii toki-o osiete ku-
daszai.」 „Mondd meg, mikor érsz rá!” ◆ sajátsaját
szájaszája ízeíze szerintiszerinti 「Szeifunoterebi kjoku-va
cugónoiikotosika hódósinai.」 „Az állami televízió
csak a saját szája íze szerinti műsorokat közvetíti.”

cugógajoicugógajoi / cugógaiicugógaii ◆ alkalmasalkalmas 「Cugóno
joi toki-o osietekudaszai, mata kimaszu.」 „Ké-
rem, mondja meg, hogy mikor alkalmas, és majd
akkor jövök!” ◆ kapórakapóra jönjön 「Osokumondai-
o kakuszuni-va szeifunitotte keizaikiki-va cugóga
jokatta.」 „A kormánynak kapóra jött a gazdasági
válság, így ugyanis nem kellett a korrupcióval fog-
lalkoznia.” ◆ ráérráér 「Cugónoii toki-o osiete ku-
daszai.」 „Mondd meg, mikor érsz rá!” ◆ sajátsaját
szájaszája ízeíze szerintiszerinti 「Szeifunoterebi kjoku-va
cugónoiikotosika hódósinai.」 „Az állami televízió
csak a saját szája íze szerinti műsorokat közvetíti.”

cugógajokerebacugógajokereba ◆ alkalomadtánalkalomadtán 「Cugóga
jokereba jottekudaszai.」 „Alkalomadtán nézzen
be hozzánk!”

cugógavaruicugógavarui ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen ◆ kényelmet-kényelmet-
lenlen 「Kanodzsonitotte-va cugóno varuikoto-o it-
ta.」 „Számára kényelmetlen dolgot mondtam.”
◆ nemnem alkalmasalkalmas 「Ima-va cugóga varui, asita-
kitekudaszai!」 „Most nem alkalmas, jöjjön hol-
nap!” ◆ nem ér ránem ér rá
cugójokucugójoku ◆ hogyhogy nekineki jójó legyenlegyen 「Cugójoku
kaitósita.」 „Úgy válaszolt, hogy neki jó legyen.”
◆ jókorjókor 「Gogonopikunikkuni avaszete cugójo-
ku haretekita.」 „Jókor derült ki az idő a délutáni
piknikhez.” ◆ magamaga oldaláróloldaláról 「Sippai-o cugó-
joku kaisakuszuru.」 „A maga oldaláról értelmezi
a hibát.”

cugomoricugomori ◆ hónap utolsó napjahónap utolsó napja
cugónojoikiokucugónojoikioku ◆ szelektív emlékezetszelektív emlékezet
cugó-ocugó-o cukerucukeru ◆ biztosítbiztosít 「Okaneno cugó-o
cuketa.」 „Biztosítottam a pénzt.” ◆ időtidőt sza-sza-
kítkít 「Tomodacsitonorancsino cugó-o cukeruko-

toga muzukasii.」 „Nehezen tudok időt szakítani,
hogy a barátommal ehessek.” ◆ kiszorítkiszorít 「Ta-
bóna naka, szukosidake dzsikanno cugó-o cuke-
rukotogadekita.」 „Sikerült kiszorítanom egy kis
időt.”

cugószurucugószuru ◆ biztosítbiztosít 「Rjohi-o cugósita.」
„Biztosította az utazási költséget.” ◆ előteremtelőteremt
「Okane-o cugósita.」 „Előteremtette a pénzt.” ◆

kölcsönadkölcsönad 「Okane-o cugósitekudaszai.」 „Ad-
jon kölcsön pénzt!”

cugucugu ◆ beletöltbeletölt 「Mizu-o guraszunicuida.」
„Beletöltötte a vizet a pohárba.” ◆ csapolcsapol 「At-
arasiku szoszoidabíruno nigaminoaru ava-o
szuszutta.」 „A frissen csapolt sör kesernyés hab-
ját szopogatta.” ◆ kitöltkitölt 「Vain-o guraszunicu-
ida.」 „Kitöltöttem poharakba a bort.” ◆ tölttölt
「Motto oszake-o cuide!」 „Tölts még italt!”

cugucugu ◆ jönjön 「Kono kuni-va csúgokuni cugu
dzsinkódearu.」 „A népesség tekintetében a kína-
iak után jönnek.” ◆ követkövet 「Kareni cuide niini-
natta.」 „Őt követve a második lett.” ◆ követ-követ-
kezikkezik 「Kareni cuide niininatta.」 „Ő után kö-
vetkezve a második lettem.” ◆ követőenkövetően 「Tisza
gava-va donau gavani cuguhangaríde nibanmeni
ókina kavadearu.」 „Magyarországon a Dunát kö-
vetően a Tisza a legnagyobb folyó.” ◇ cuidecuide utánután
「Aneni cuide imótomo kekkonsita.」 „A nővére
után a húg is férjhez ment.”

cugucugu ◆ átveszátvesz 「Muszukoga misze-o cuida.」
„A fia vette át az üzletet.” ◆ folytatfolytat 「Varatte
kotoba-o cuida.」 „Nevetve folytattam a szót.” ◆

követkövet 「Csicsino kokorozasi-o cuide isaninari-
masita.」 „Apám akaratát követve, orvos lettem.”
◆ örökölörököl 「Muszumega zaiszan-o cuida.」 „A lá-
nya örökölte a vagyont.” ◆ összetoldösszetold 「Dzsú-
maino nuno-o cuida.」 „Összetoldottam 10 ruha-
darabot.” ◆ tápláltáplál 「Hini maki-o cuida.」 „Fá-
val táplálta a tüzet.” ◆ továbbvisztovábbvisz 「Muszuko-
va kagjó-o cuida.」 „A fiú vitte tovább a családi
mesterséget.” ◇ ato-oato-o cugucugu örökébeörökébe léplép
「Miszenicuite-va muszukoga csicsiojano ato-o
cuida.」 „Ami az üzletet illeti, a fia lépett apja örö-
kébe.” ◇ iki-oiki-o cugucugu levegőtlevegőt veszvesz 「Nagaku to-
meta iki-o cuida.」 „Hosszú idő elteltével újra le-
vegőt vett.” ◇ uma-ouma-o cugucugu lovatlovat váltvált 「Uma-
o cuidepeszutomade hasitta.」 „Váltott lovakkal
vágtatott fel Pestre.” ◇ ói-oói-o cugucugu követiköveti aa tró-tró-
nonnon ◇ kataricugukataricugu továbbadtovábbad 「Kono hanasi-
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o muszukoni katari cuida.」 „A történetet tovább-
adta a fiának.” ◇ cugitaszucugitaszu megtoldmegtold 「Kéburu-
o cugi tasita.」 „Megtoldottam a kábelt.” ◇ cu-cu-
gitaszugitaszu hozzátoldhozzátold 「Káten-niszutoraipuno
kazari-o cugi tasita.」 „A függönyhöz hozzátol-
dottam egy díszcsíkot.” ◇ cugitaszucugitaszu hozzáönthozzáönt
「Kócsani szankaigurai oju-o cugi tasita.」 „A te-
ához háromszor öntöttem vizet.” ◇ teiinicuguteiinicugu
követiköveti aa trónontrónon ◇ ninokugacugenaininokugacugenai köpni-köpni-
nyelninyelni semsem tudtud 「Kókószeino muszumega
ninsinsiteiruno kiite nino kuga cugenakatta.」
„Amikor megtudtam, hogy a középiskolás lányom
terhes, köpni-nyelni sem tudtam.” ◇

hanasinoho-ohanasinoho-o cugucugu folytatjafolytatja történetettörténetet ◇

jo-ojo-o hinicuidehinicuide éjtéjt nappallánappallá tévetéve 「Jo-o hini
cuide hataraita.」 „Éjt nappallá téve dolgozott.” ◇

jo-ojo-o hinicuguhinicugu összefolynakösszefolynak azaz éjjelekéjjelek ésés
nappaloknappalok
cugucugu ◆ oltolt 「Szavácseríno kini szakura-o cui-
da.」 „A meggyfába cseresznyét oltott.” ◆ össze-össze-
illesztilleszt 「Isa-va hone-o cuida.」 „Az orvos össze-
illesztette a csontokat.” ◆ összevarrösszevarr 「Zubon-
no jabure-o cuida.」 „Összevarrta a nadrágon a
szakadást.” ◇ kinitake-okinitake-o cugucugu keverikeveri aa sze-sze-
zontzont aa fazonnalfazonnal ◇ kinitake-okinitake-o cugucugu nemnem
összeillőösszeillő ◇ kinitake-okinitake-o cugujónakoto-ocugujónakoto-o szu-szu-
ruru értelmetlen dolgot csinálértelmetlen dolgot csinál
cugumicugumi ◆ Naumann-rigóNaumann-rigó ◆ rigórigó ◆ rőtfarkúrőtfarkú ri-ri-
gógó
cugumucugumu ◆ bezárbezár 「Kucsi-o cugunde damatte-
ita.」 „Bezárta a száját, és hallgatott.” ◆ össze-össze-
szorítszorít 「Kare-va kucsi-o cugunda.」 „Összeszo-
rította a száját.” ◇ kucsi-okucsi-o cugumucugumu elnémulelnémul
「Aite-va tocuzenkucsi-o cugunda.」 „A beszélge-
tőpartnerem hirtelen elnémult.”

cugunaicugunai ◆ jóvátételjóvátétel 「Otto-va uvakino cugu-
naini kadzsioszurujóninatta.」 „A férj bekapcso-
lódott a házimunkába, hogy jóvátegye a félrelépé-
sét.” ◆ kárpótláskárpótlás ◆ megbűnhődésmegbűnhődés 「Okasi-
ta cumino cugunaitosite kósukeitonatta.」 „Fel-
akasztották, hogy megbűnhődjön tettéért.” ◆ ve-ve-
zeklészeklés
cugunai-ocugunai-o szuruszuru / cugunaiszurucugunaiszuru ◆ jóváteszjóvátesz
「Okasita cumi-e no cugunai-o sita.」 „Jóvátette
a vétkét.” ◆ vezekelvezekel 「Okasita akudzsino
cugunai-o sitai.」 „Vezekelni szeretnék a gonosz
cselekedetemért!”

cugunaiszurucugunaiszuru / cugunai-ocugunai-o szuruszuru ◆ jóváteszjóvátesz
「Okasita cumi-e no cugunai-o sita.」 „Jóvátette
a vétkét.” ◆ vezekelvezekel 「Okasita akudzsino
cugunai-o sitai.」 „Vezekelni szeretnék a gonosz
cselekedetemért!”

cugunaucugunau ◆ fizetfizet 「Heisi-va sippai-o mizukara-
no inocside cugunatta.」 „A katona életével fize-
tett a hibájáért.” ◆ kárpótolkárpótol 「Kareno kuró-o
okanede cugunatta.」 „Pénzzel kárpótoltam a fá-
radságát.” ◆ megtérítmegtérít 「Szongai-o cugunatta.」
„Megtérítettem a kárt.” ◆ vezekelvezekel 「Cumi-o cu-
gunatta.」 „Vezekelt a bűnéért.” ◇ aicugunauaicugunau
kiegyenlítikkiegyenlítik egymástegymást 「Kózaiaicugunau.」
„Az előnyök és hátrányok kiegyenlítik egymást.”

cúhancúhan ◆ postaipostai megrendelésmegrendelés 「Cúhande
oszara-o katta.」 „Postai megrendeléssel vettem
tányért.”

cúhandekaucúhandekau ◆ interneteninterneten veszvesz
「Konoterebi-o cúhande katta.」 „Ezt a tévét az
interneten vettem.”

cúheicúhei ◆ jellemzőjellemző rosszrossz szokásszokás 「Hangarí
dzsinno cúhei」 „magyarokra jellemző rossz szo-
kás” ◆ közösközös gyengeséggyengeség 「Sakaino cúhei」
„társadalom közös gyengesége”

cúhócúhó ◆ bejelentésbejelentés ◇ hjakutóbancúhóhjakutóbancúhó rend-rend-
őrségi vészhívásőrségi vészhívás
cúhóberucúhóberu ◆ hangtalan riasztóhangtalan riasztó
cúhógaarucúhógaaru ◆ bejelentésbejelentés érkezikérkezik 「Ajasii hit-
ogairuto iu cúhógaatta.」 „Gyanús személyről ér-
kezett bejelentés.”

cúhókicúhóki ◆ kommunikátorkommunikátor
cúhósacúhósa ◆ bejelentőbejelentő
cúhószurucúhószuru ◆ értesítértesít 「Dzsiko-o keiszacuni cú-
hósita.」 „Értesítettem a rendőrséget a baleset-
ről.” ◆ jelentjelent 「Dzsiken-o dzsósini cúhósita.」
„Az esetet jelentette a főnökének.” ◆ riasztriaszt
「Konobotan-o oszuto sóbósoni cúhószuru.」
„Ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor az riasztja a
tűzoltókat.” ◇ keiszacunicúhószurukeiszacunicúhószuru feljelentfeljelent
「Oszake-o micuzósiteitanode rindzsin-o keisza-
cuni cúhósita.」 „Feljelentette a szomszédját,
mert titkos szeszfőzdéje volt.”

cuicui ◆ párpár 「Tanano ueni iccuino ningjóga ka-
zatteatta.」 „A polcon egy bábupár volt.” ◇ iccuiiccui
egyegy párpár 「Iccuino tebukuro」 „egy pár kesztyű”
◇ iccuiniszuruiccuiniszuru párbapárba válogatválogat 「Kucusita-o

AdysAdys cugu cugu – cui cui 275275



iccuinisita.」 „Párba válogattam a zoknikat.” ◇

iccuinohatoiccuinohato gerlepárgerlepár ◇ enkicuicsikanenkicuicsikan bá-bá-
zispárcserezispárcsere ◇ densiszeikócuidensiszeikócui elektron-elektron-
lyuk párlyuk pár ◇ densicuidensicui elektronpárelektronpár
cuicui ◆ véglegességvéglegesség 「Szaigo-o mukaeta csicsi-
va cuino vakare-o cugeta.」 „A haldokló édes-
apám végleges búcsút vett tőlem.” ◇ cuinoszu-cuinoszu-
mikamika véglegesvégleges lakóhelylakóhely 「Kono ie-va kareno
cuino szumikatonatta.」 „Ez a ház lett a végleges
lakóhelye.”

cuicui ◆ akaratlanulakaratlanul 「Cui ii szugitesimau.」
„Akaratlanul is túl erős szavakat használok.” ◆

egészenegészen 「Kare-va cuiszakkimadekokoniitaga,
ittesimatta.」 „Egészen mostanáig itt volt, de
most már elment.” ◆ egyszerűenegyszerűen 「Daietto csú-
nanonicui tabetesimau.」 „A diéta alatt egysze-
rűen nem tudok ellenállni az ételnek.” ◆ éppenéppen
「Cuiszakki júbinhaitacuno hitoga kita.」 „Éppen
az előbb volt itt a postás.” ◆ éppenéppen csakcsak 「Cui-
szakki ittakotomo vaszureru.」 „Azt is elfelejtem,
amit éppen csak az imént mondtam.” ◆ könnyenkönnyen
「Ire badearukoto-o cui vaszuretesimau.」
„Könnyen megfeledkezek arról, hogy kivehető
műfogsorom van.” ◆ önkéntelenülönkéntelenül 「Cui varat-
tesimatta.」 „Önkéntelenül elnevettem magam.”
◆ pontosanpontosan 「Csanszu-va cuiszokoniattanoni
cukamenakatta.」 „Pontosan ott volt a lehetőség,
de nem éltem vele.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Himicu-o
cuibarasitesimatta.」 „Véletlenül kifecsegtem a
titkot.” ◇ cuikonoaidacuikonoaida nemnem isis olyanolyan régenrégen
「Cuikono aidakattanoni, mó kovareta.」 „A nem
is olyan régen vettem, és már el is romlott.” ◇

cuiszaikincuiszaikin közelmúltbanközelmúltban 「Cui szaikindakede
gokenno dzsikogaatta.」 „Csak a közelmúltban 5
baleset történt.” ◇ cuiszaikincuiszaikin nemnem isis olyanolyan ré-ré-
gengen 「Cui szaikinno dekigotodeszu.」 „Ez nem is
olyan régen történt.” ◇ cuiszaikincuiszaikin csakcsak mos-mos-
tanábantanában 「Cui szaikinhikkositekita.」 „Én csak
mostanában költöztem ide.”

cuibamucuibamu ◆ csipegetcsipeget 「Nivatori-va
dzsimenkaratómorokosi-o cuibandeimaszu.」 „A
tyúk csipegeti a kukoricát a földről.”

cuiboszurucuiboszuru ◆ megemlékezikmegemlékezik 「Súszo-o cuibo-
site hóe-o okonatta.」 „A vallásalapítóra megem-
lékezve buddhista szertartást tartottak.” ◆ szere-szere-
tetteltettel emlékszikemlékszik 「Kodzsinno arisi hi-o cuibo-
sita.」 „Szeretettel emlékezett azokra a napokra,
amikor az elhunyt még élt.” ◆ szeretettelszeretettel gon-gon-

doldol 「Sógakkóno szenszei-o cuiboszuru.」 „Sze-
retettel gondol az általános iskolai tanárára.”

cuicuicuicui ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül 「Takainonicu-
icui kattesimau.」 „Gondolkodás nélkül megve-
szem, pedig drága.” ◆ könnyenkönnyen 「Cuicui tabe
szugicsau.」 „Könnyen degeszre eszem magam.”

cuicsócuicsó ◆ hátralékbehajtáshátralékbehajtás ◆ pótlólagospótlólagos
behajtásbehajtás
cuicsóbuncuicsóbun ◆ hátralékhátralék 「Sotokuzeino
cuicsóbun-o nófusita.」 „Befizette a jövedelmi
adó hátralékát.”

cuicsókincuicsókin ◆ járulékos összegjárulékos összeg ◆ pótdíjpótdíj
cuicsószurucuicsószuru ◆ hátralékothátralékot behajtbehajt 「Kanri-
hino fuszokugaku-o cuicsószuru.」 „Behajtja az
üzemeltetési költség hátralékos összegét.” ◆ pót-pót-
lólaglólag behajtbehajt 「Kaszanzei-o cuicsószuru.」
„Pótlólag behajtja a járulékos adót.”

cuicsózeicuicsózei ◆ adóbüntetésadóbüntetés
cuidecuide ◆ alkalomalkalom 「Cuidegaareba otacsi joriku-
daszai.」 „Alkalomadtán nézzen be hozzánk!” ◇

cuidenagaracuidenagara apropóapropó 「Cuidenagara dzsikaino
dzsugjóni-va haszami-o dzsiszansite kudaszai.」
„Apropó, a következő órára hozzanak ollót!” ◇ cu-cu-
idenagaraidenagara egyébkéntegyébként 「Cuidenagarakore-va
murjóde rijódekiru.」 „Egyébként ezt ingyenesen
lehet használni.” ◇ cuidenicuideni egyúttalegyúttal 「Cuide-
nimirukumo kattekite!」 „Egyúttal hozz egy tejet
is!” ◇ cuidenicuideni közbenközben 「Szódzsiszurucuideni
kaguno haicsi-o kaeta.」 „Takarítás közben átren-
deztem a bútorokat is.” ◇ cuidenicuideni egyegy ízbenízben
「Denvaszurunara, jojakumocuideni onegaisima-
szu.」 „Ha telefonálsz, akkor egy ízben intézd el a
foglalást is!”

cuidecuide ◆ követőenkövetően 「Kei szo-va csikjúdzsóde
szanszoni cuide nibanmeni ói.」 „A szilícium az
oxigént követően a második leggyakoribb elem a
Földön.” ◆ utánután 「Aneni cuide imótomo kekkon-
sita.」 „A nővére után a húg is férjhez ment.”

cuidenagaracuidenagara ◆ apropóapropó 「Cuidenagara dzsika-
ino dzsugjóni-va haszami-o dzsiszansite kuda-
szai.」 „Apropó, a következő órára hozzanak ol-
lót!” ◆ egyébkéntegyébként 「Cuidenagarakore-va mur-
jóde rijódekiru.」 „Egyébként ezt ingyenesen le-
het használni.”

cuidenicuideni ◆ egyegy ízbenízben 「Denvaszurunara, jojaku-
mocuideni onegaisimaszu.」 „Ha telefonálsz, ak-
kor egy ízben intézd el a foglalást is!” ◆ egyúttalegyúttal
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「Cuidenimirukumo kattekite!」 „Egyúttal hozz
egy tejet is!” ◆ közbenközben 「Szódzsiszurucuideni
kaguno haicsi-o kaeta.」 „Takarítás közben átren-
deztem a bútorokat is.” ◇ kotonocuidenikotonocuideni haha
mármár ittitt tartunktartunk 「Kotonocuidenikoremo hóko-
kusimasó.」 „Ha már itt tartunk, vegyük be ezt is
a jelentésbe!”

cuídocuído ◆ skót gyapjúszövetskót gyapjúszövet ◆ tweedtweed
cuidzsicuidzsi ◆ tetős földkerítéstetős földkerítés
cuidzsúcuidzsú ◆ igazodásigazodás ◆ majmolásmajmolás ◆ szolga-szolga-
lelkű követéslelkű követés
cuidzsúszurucuidzsúszuru ◆ behódolbehódol 「Kenrjokuni cui-
dzsúszuru.」 „Behódol a hatalomnak.” ◆ igazo-igazo-
dikdik 「Dzsósino ikenni cuidzsúszuru.」 „Igazodik
a főnöke véleményéhez.” ◆ szolgalelkűenszolgalelkűen kö-kö-
vetvet 「Vaga kuni-va taikokuni cuidzsúszuru.」
„Országunk szolgalelkűen követi a nagyhatalmat.”

cuidzsútekinacuidzsútekina ◆ szolgalelkűszolgalelkű 「Cuidzsútekina
hito」 „szolgalelkű ember”

cuidzsútekinicuidzsútekini ◆ szolgalelkűenszolgalelkűen
cuierucuieru ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Kjodaina keikakuga cuie-
ta.」 „Meghiúsult a nagy terv.” ◆ megsemmisítőmegsemmisítő
vereségetvereséget szenvedszenved 「Gun-va cuieta.」 „A se-
reg megsemmisítő vereséget szenvedett.” ◆ szer-szer-
tefoszliktefoszlik 「Ongakukaninaru jume-va cuieta.」
„Szertefoszlott az álmom, hogy zenész lehessek.”

cuifukucuifuku ◆ halotti emlékszertartáshalotti emlékszertartás
cuifukucuifuku ◆ tekercsképpártekercsképpár
cuifukuszurucuifukuszuru ◆ megemlékezikmegemlékezik
cuigekicuigeki ◆ hajszahajsza ◆ üldözésüldözés ◆ űzésűzés
cuigekikicuigekiki ◆ vadászgépvadászgép
cuigekiszencuigekiszen ◆ üldözéses harcüldözéses harc
cuigekiszurucuigekiszuru ◆ hajszolhajszol ◆ üldözüldöz 「Teki-o cui-
gekiszuru.」 „Üldözi az ellenséget.”

cuigocuigo ◆ ellentétesellentétes jelentésűjelentésű szópárszópár ◆ szó-szó-
párpár
cuihicuihi ◆ utántrágyázásutántrágyázás
cuihócuihó ◆ eltávolításeltávolítás 「Daidzsinsokukarano cu-
ihó」 „miniszteri állásból eltávolítás” ◆ elűzéselűzés ◆

felszámolásfelszámolás 「Osokuno cuihó」 „korrupció fel-
számolása” ◆ kitiltáskitiltás 「Kin-júgjókaikarano cui-
hó」 „kitiltás a pénzügyi világból” ◆ kiűzéskiűzés ◆ ki-ki-
zárászárás 「Szeitókarano cuihó」 „pártból kizárás”
◆ megszüntetésmegszüntetés 「Idzsimeno cuihó」 „szívatás
megszüntetése” ◆ számkivetésszámkivetés ◆ száműzésszáműzés

「Kunikarano cuihó」 „száműzés az országból” ◆

száműzetésszáműzetés ◇ kokugaicuihókokugaicuihó kitoloncoláskitoloncolás ◇

kokugaicuihókokugaicuihó deportálásdeportálás ◇ rakuencuihórakuencuihó ki-ki-
űzés a paradicsombólűzés a paradicsomból
cuihószurucuihószuru ◆ eltávolíteltávolít 「Gensokukara cuihó-
szareta.」 „Eltávolították az állásából.” ◆ elűzelűz
「Szono macsino dzsúmin-va nisze isa-o cuihósi-
ta.」 „A város lakói elűzték a sarlatánt.” ◆ fel-fel-
számolszámol 「Szeihanzai-o cuihószuru.」 „Felszá-
molja a szexuális bűnözést.” ◆ kirakkirak 「Csika-
razukudebákara cuihószareta.」 „Erőszakkal ki-
rakták a kocsmából.” ◆ kitiltkitilt 「Genzaino susó-
o szeikaikara cuihósitai.」 „Szeretném kitiltani a
jelenlegi miniszterelnököt a politikai életből.” ◆

kiutasítkiutasít 「Fuhótaizaide kokugaini cuihóninat-
ta.」 „Illegális tartózkodás miatt kiutasították az
országból.” ◆ kiűzkiűz 「Kami-va adamutoivu-o ra-
kuenkara cuihósita.」 „Isten kiűzte Ádámot és
Évát a Paradicsomból.” ◆ kizárkizár 「Kare-va hos-
utókara cuihószareta.」 „Kizárták a konzervatív
pártból.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Osoku-o cuihószu-
ru.」 „Megszünteti a korrupciót.” ◆ számkivetszámkivet
「Cuihószareta hito」 „számkivetett ember” ◆

száműzszáműz 「Júmeina súkjósidósa-o szeifu-va cui-
hósita.」 „A híres vallási vezetőt száműzte a kor-
mány.”

cuijaszarerucuijaszareru ◆ rámegyrámegy 「Takarakudzsini
zenzaiszan-o cuijasita.」 „Ráment az összes pén-
zem a lottóra.”

cuijaszucuijaszu ◆ elhasználelhasznál 「Takuszan-no dzsikan-
to okane-o cuijasita.」 „Sok idő és pénzt hasz-
náltam el.” ◆ eltölteltölt 「Dokusoni nagai dzsikan-
o cuijasita.」 „Órákat eltöltöttem olvasással.” ◆

fecsérelfecsérel 「Kudaranai kotoni dzsikan-o cuijasi-
ta.」 „Semmitmondó dologra fecsérelte az idejét.”
◆ költkölt 「Kurumanitakuszan-no okane-o cuija-
szu.」 „Sokat költ a kocsijára.” ◆ pazarolpazarol
「Szon-nakotoni okane-o cuijaszanaide kuda-
szai.」 „Ne pazarold ilyenre a pénzedet!” ◆ tölttölt
「Szubeteno dzsikan-o koreni cuijasita.」 „Ezzel
töltöttem az összes időmet.” ◇ cuijaszarerucuijaszareru rá-rá-
megymegy 「Takarakudzsini zenzaiszan-o cuijasita.」
„Ráment az összes pénzem a lottóra.”

cuikacuika ◆ betoldásbetoldás 「Kakkonaino cuikano bun-o
vatasiga kaita.」 „A zárójeles betoldást én írtam.”
◆ hozzáadáshozzáadás ◆ kiegészítéskiegészítés ◆ pótláspótlás ◆ to-to-
vábbivábbi 「Kurumadzsúman daino cuikarikóru-o
dzsissisita.」 „További 100 ezer autót visszahív-
tak.” ◇ cuikabeddocuikabeddo pótágypótágy ◇ cuikajoszancuikajoszan
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pótköltségvetéspótköltségvetés ◇ cuikarjókincuikarjókin felárfelár 「Oto-
doke szakinijotte cuikarjókingakakarimaszu.」 „A
szállítási címtől függően felárat kell fizetni.” ◇ cu-cu-
ikarjókinikarjókin pótdíjpótdíj 「Nori koszuto cuikarjókinga
torareru.」 „Ha tovább utazunk, pótdíjat kell fi-
zetnünk.”

cuikabaraicuikabarai ◆ ráfizetésráfizetés
cuikabarai-ocuikabarai-o szuruszuru ◆ ráfizetráfizet 「Cuikabarai-
o site hikóki-o bidzsineszukuraszunisita.」 „Ráfi-
zetéssel business osztályra cseréltem a repülője-
gyet.”

cuikabeddocuikabeddo ◆ pótágypótágy
cuikabuncuikabun ◆ többlettöbblet 「Rjókinno cuikabun」
„díjtöbblet”

cuikacsúmoncuikacsúmon ◆ pótrendeléspótrendelés ◆ utórendelésutórendelés
cuikacsúmonszurucuikacsúmonszuru ◆ rendelrendel mégmég 「Bíruno
cuikacsúmon-o sita.」 „Rendeltem még egy sört.”

cuikadzsóhócuikadzsóhó ◆ további információtovábbi információ
cuikajoszancuikajoszan ◆ pótköltségvetéspótköltségvetés
cuikakanzeicuikakanzei ◆ pótvámpótvám
cuikakjokucuikakjoku ◆ bónuszdalbónuszdal
cuikanbancuikanban ◆ porckorongporckorong
cuikanbanheruniacuikanbanherunia ◆ gerincsérvgerincsérv ◆ porckor-porckor-
ingsérvingsérv
cuikankócuikankó ◆ csigolyanyíláscsigolyanyílás
cuikarjókincuikarjókin ◆ felárfelár 「Otodoke szakinijotte cu-
ikarjókingakakarimaszu.」 „A szállítási címtől
függően felárat kell fizetni.” ◆ pótdíjpótdíj 「Nori ko-
szuto cuikarjókinga torareru.」 „Ha tovább uta-
zunk, pótdíjat kell fizetnünk.”

cuikarjókindekattakippucuikarjókindekattakippu ◆ pótjegypótjegy
cuikasigotocuikasigoto ◆ pluszmunkapluszmunka
cuikaszábiszucuikaszábiszu ◆ többletszolgáltatástöbbletszolgáltatás
cuikaszurucuikaszuru ◆ hozzáadhozzáad 「Puroguramuni atara-
sii kinó-o cuikasita.」 „Hozzáadott egy új funkciót
a programhoz.” ◆ kiegészítkiegészít 「Iitaikoto-o cuika-
sita.」 „Kiegészítette a mondanivalóját.” ◆ meg-meg-
toldtold 「Súmacuni icsinicsino jaszumi-o cuikasi-
ta.」 „A hétvégét megtoldottam egy nap szabad-
sággal.” ◆ toldtold 「Ato nigjó tegamini cuikasita.」
„Még két sort toldottam a levelemhez.”

cuikicuiki ◆ utóiratutóirat

cuikiszurucuikiszuru ◆ hozzáírhozzáír 「Ronbunni
szankóbunken-o cuikisita.」 „A dolgozathoz hoz-
záírtam a felhasznált irodalmat.”

cuikjúcuikjú ◆ hajhászáshajhászás ◆ hajszoláshajszolás ◆ törek-törek-
vésvés
cuikjúcuikjú ◆ csigolyaívcsigolyaív
cuikjúcuikjú ◆ fürkészésfürkészés ◆ kereséskeresés ◆ kutatáskutatás
cuikjúcuikjú ◆ firtatásfirtatás ◆ kiterjedtkiterjedt vizsgálatvizsgálat ◆

számonkérésszámonkérés 「Cuikjú-o kavasita.」 „Kitért a
számonkérés elől”

cuikjúkencuikjúken ◆ követő jogkövető jog
cuikjúszurucuikjúszuru ◆ hajhászhajhász 「Rieki-o cuikjúszu-
ru.」 „Hajhássza a profitot.” ◆ hajszolhajszol
「Kairaku-o cuikjúszuru.」 „Hajszolja az élveze-
teket.” ◆ töreksziktörekszik 「Honmonono adzsi-o cuik-
júsita.」 „Eredeti ízekre törekedtem.”

cuikjúszurucuikjúszuru ◆ fürkészfürkész 「Ucsúno nazo-o cuik-
júsita.」 „Az Univerzum titkait fürkészte.” ◆ ke-ke-
resres 「Sinri-o cuikjúszuru.」 „Keresi az igazsá-
got.” ◆ kutatkutat 「Fuguaino gen-in-o cuikjúszu-
ru.」 „Kutatja a meghibásodás okát.”

cuikjúszurucuikjúszuru ◆ feszegetfeszeget 「Szeidzsikano
osoku-o cuikjúsita.」 „A politikusok korrupcióját
feszegette.” ◆ firtatfirtat 「Okaneno deszaki-o cuik-
júsita.」 „A pénz eredetét firtatta.” ◆ forszírozforszíroz
「Okaneno jukue-o cuikjúsinakatta.」 „Nem for-
szírozta, hogy hová tűnt a pénz.” ◆ vallatvallat
「Han-nin-o kibisiku cuikjúsita.」 „Keményen
vallatták az elkövetőt.” ◆ vizsgálvizsgál 「Szekkeisano
szekinin-o cuikjúsita.」 „A tervező felelősségét
vizsgálta.” ◇ kibisikucuikjúszurukibisikucuikjúszuru megszoron-megszoron-
gatgat 「Jató-va szóridaidzsin-o kibisiku cuikjúsi-
ta.」 „Az ellenzék megszorongatta a miniszterel-
nököt.”

cuikócuikó ◆ csigolyalyukcsigolyalyuk
cuikocucuikocu ◆ csigolyacsigolya ◇ kjócuikjócui hátcsigolyahátcsigolya
◇ keicuikeicui nyakcsigolyanyakcsigolya ◇ szencuiszencui
keresztcsont-csigolyakeresztcsont-csigolya ◇ bicuibicui farokcsigo-farokcsigo-
lyalya ◇ jócuijócui ágyékcsigolyaágyékcsigolya
cuikonoaidacuikonoaida ◆ nemnem isis olyanolyan régenrégen 「Cuikono
aidakattanoni, mó kovareta.」 „A nem is olyan ré-
gen vettem, és már el is romlott.”

cuikucuiku ◆ disztichondisztichon ◆ verspárverspár
cuikuhócuikuhó ◆ antitézisantitézis ◆ szembeállításszembeállítás
cuincuin ◆ ikeriker
cúincúin ◆ kórházba járáskórházba járás
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cúincúin ◆ ivászativászat
cúincúin ◆ járóbeteg-kezelésjáróbeteg-kezelés
cuinicuini ◆ aztánaztán 「Cuini kaigiga hadzsimatta.」
„Aztán elkezdődött a tárgyalás.” ◆ végülvégül 「Cuini
kekkonsikino higajatte kuta.」 „Végül elérkezett
az esküvő napja.”

cuinocuino ◆ utolsóutolsó
cuinoszumikacuinoszumika ◆ véglegesvégleges lakóhelylakóhely 「Kono
ie-va kareno cuino szumikatonatta.」 „Ez a ház
lett a végleges lakóhelye.”

cuin-rúmucuin-rúmu ◆ kétágyas szobakétágyas szoba
cúinszurucúinszuru ◆ kórházbakórházba járjár 「Dzsibjóde cúinsi-
teiru.」 „Kórházba járok a krónikus betegségem-
mel.”

cuintérucuintéru ◆ dupla copfdupla copf ◆ kettős copfkettős copf
cuiokucuioku ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés 「Dzsinszeiga hei-
bonszugite cuiokutonarumono-va nanimonai.」
„Az életem középszerű volt, nincs semmi, amire
visszaemlékezhetnék.”

cuiokuszurucuiokuszuru ◆ visszaemlékezikvisszaemlékezik
「Gakuszeidzsidai-o cuiokusita.」 „Visszaemlé-
keztem iskolás éveimre.”

cuirakucuiraku ◆ leesésleesés 「Dzsinkóeiszeino cuiraku」
„műhold leesése” ◆ lezuhanáslezuhanás 「Hikókino cui-
raku」 „repülőgép lezuhanása”

cuirakubasocuirakubaso ◆ lezuhanás helyelezuhanás helye
cuirakudzsikocuirakudzsiko ◆ helikopter-helikopter-
szerencsétlenségszerencsétlenség ◆ légikatasztrófalégikatasztrófa ◆

repülőgép-katasztrófarepülőgép-katasztrófa ◆ repülőgép-repülőgép-
szerencsétlenségszerencsétlenség 「Hikókino cuirakudzsikoni
au kanószei-va kócúdzsikojorizenzen hikui.」
„Annak, hogy repülőgép-szerencsétlenség áldoza-
ta lesz valaki, sokkal kisebb mint az autóbaleseté.”
◆ repülőszerencsétlenségrepülőszerencsétlenség 「Taiheijódzsókú-
de cuirakudzsikogaatta.」 „A Csendes-óceán fe-
lett repülőszerencsétlenség történt.”

cuirakugenbacuirakugenba ◆ lezuhanás helyszínelezuhanás helyszíne
cuirakuszurucuirakuszuru ◆ leesikleesik 「Kjúkaikara uekibacsi-
ga cuirakusita.」 „Egy virágcserép leesett a kilen-
cedik emeletről.” ◆ lezuhanlezuhan 「Herikoputága cu-
irakusita.」 „Lezuhant a helikopter.”

cuirokucuiroku ◆ függelékfüggelék ◆ hozzáíráshozzáírás
cuisicuisi ◆ halálos zuhanáshalálos zuhanás
cuisicuisi ◆ pótvizsgapótvizsga
cuisikencuisiken ◆ pótvizsgapótvizsga ◆ utóvizsgautóvizsga

cuisincuisin ◆ Ui.Ui. ◆ utóiratutóirat
cuisiszurucuisiszuru ◆ szörnyethal a zuhanástólszörnyethal a zuhanástól
cuisócuisó ◆ hízelkedéshízelkedés ◇ ajucuisóajucuisó talpnyalástalpnyalás
cuisómecucuisómecu ◆ annihilációannihiláció
cuisómecuszurucuisómecuszuru ◆ annihilálódikannihilálódik
cuisó-ocuisó-o iuiu ◆ hízelgőhízelgő szavakatszavakat mondmond 「Óni
cuisó-o iu.」 „Hízelgő szavakat mond a király-
nak.”

cuisószurucuisószuru ◆ hízeleghízeleg 「Okjakuszamani cuisó-
szuru.」 „Hízeleg a vendégeknek.”

cuiszaikincuiszaikin ◆ csakcsak mostanábanmostanában 「Cui szai-
kinhikkositekita.」 „Én csak mostanában költöz-
tem ide.” ◆ közelmúltbanközelmúltban 「Cui szaikindakede
gokenno dzsikogaatta.」 „Csak a közelmúltban 5
baleset történt.” ◆ nemnem isis olyanolyan régenrégen 「Cui
szaikinno dekigotodeszu.」 „Ez nem is olyan ré-
gen történt.”

cuiszakkimadecuiszakkimade ◆ egészeegésze idáigidáig 「Cuiszakki-
made neteita.」 „Egészen idáig aludtam.”

cuiszeiszeicuiszeiszei ◆ párképződéspárképződés
cuiszekicuiszeki ◆ hajszahajsza ◆ lekövetéslekövetés ◆ nyomkö-nyomkö-
vetésvetés 「Cuiszekigidzsucu」 „nyomkövető tech-
nológia” ◆ nyomonnyomon követéskövetés 「Kanszensano cu-
iszeki」 „fertőzöttek nyomon követése” ◆ üldö-üldö-
zészés ◇ identekikeitócuiszekiidentekikeitócuiszeki génkövetésgénkövetés ◇

kaiszencuiszekikaiszencuiszeki vonalvonal lekövetéselekövetése ◇

kószencuiszekikószencuiszeki fénysugárkövetésfénysugárkövetés ◇

kószencuiszekikószencuiszeki sugárkövetéssugárkövetés ◇ hósaszei-hósaszei-
cuiszekihócuiszekihó radioaktív nyomkövetésradioaktív nyomkövetés
cuiszekibangócuiszekibangó ◆ nyomkövetőnyomkövető számszám 「Ka-
kitomejúbinno cuiszekibangó」 „ajánlott külde-
mény nyomkövető száma”

cuiszekicsirjócuiszekicsirjó ◆ utókezelésutókezelés
cuiszekicsószacuiszekicsósza ◆ utókövetésutókövetés ◆ utóvizsgá-utóvizsgá-
latlat
cuiszekicsúcuiszekicsú ◆ nyomában vannyomában van
cuiszeki-ocuiszeki-o furikirufurikiru ◆ lerázleráz 「Patokáno
cuiszeki-o furi kirótosita.」 „Megpróbálta lerázni
a rendőrautót.”

cuiszekirédácuiszekirédá ◆ nyomkövető radarnyomkövető radar
cuiszekisacuiszekisa ◆ nyomkövetőnyomkövető ◆ üldözőüldöző
cuiszekisicuiszekisi ◆ nyomjelzőnyomjelző ◇ hószaszeicuisze-hószaszeicuisze-
kisikisi radioaktív nyomjelzőradioaktív nyomjelző
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cuiszekisihadzsimerucuiszekisihadzsimeru ◆ nyomábanyomába eredered
「Han-ninno jukue-o cuiszekisi hadzsimeta.」 „A
tettes nyomába eredt.”

cuiszekiszócsicuiszekiszócsi ◆ nyomkövetőnyomkövető
cuiszekiszurucuiszekiszuru ◆ hajszolhajszol 「Keiszacu-va
tószósa-o cuiszekisita.」 „A rendőrség hajszolta
a szökevényt.” ◆ követiköveti aa mozgásátmozgását
「Muszume-o GPS cuki keitaide cuiszekisita.」
„A lánya mozgását követte a navigátoros mobi-
lon.” ◆ nyomonnyomon követkövet 「Majakuno
micubairúto-o cuiszekisita.」 „Nyomon követte a
kábítószer csempészútvonalát.”

cuiszócuiszó ◆ felidézésfelidézés ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés
cuiszószurucuiszószuru ◆ felidézfelidéz 「Mukasi-o cuiszósi-
ta.」 „Felidéztem a múltat.” ◆ visszaemlékezikvisszaemlékezik
「Jónendzsidai-o cuiszósita.」 „Visszaemlékez-
tem a gyermekkoromra.”

cuiszutokéburucuiszutokéburu ◆ sodrott kábelsodrott kábel
cuiszutopeacuiszutopea ◆ csavart érpárcsavart érpár
cuiszutopeakéburucuiszutopeakéburu ◆ sodrott vezetéksodrott vezeték
cuitacsicuitacsi ◆ elsejeelseje 「Kugacunidzsúgonicsikara
dzsúgacucuitacsimade succsódeszu.」 „Szeptem-
ber 25-től október elsejéig kiküldetésre megyek.”

cuitaicuitai ◆ csigolyatestcsigolyatest
cuitaikencuitaiken ◆ másmás tapasztalatánaktapasztalatának átérzé-átérzé-
sese
cuitaikenszurucuitaikenszuru ◆ átérezátérez 「Sószecu-o jonde
tódzsino hitono szeikacu-o cuitaikensita.」 „A re-
gényből átéreztem a korabeli emberek életét.” ◆

saját élményként átérezsaját élményként átérez
cuitatecuitate ◆ spanyolfalspanyolfal
cuitecuite ◆ nálnál 「Nadakai szenszeini cuite benkjósi-
ta.」 „Egy híres tanárnál tanultam.” ◆ rólról 「Szei-
dzsinicuite gironsita.」 „A politikáról vitáztak.” ◆

rőlről 「Eiganicuite hanasita.」 „A filmről beszélt.”
◇ nicuitenicuite alólalól 「Korenicuite daremo reigaide-
va nai.」 „Ez alól senki sem kivétel.” ◇ nicuitenicuite
kéntként 「Okaiage hjakuennicuite icsipointo szasi
agemaszu.」 „Százjenenként adunk egy pontot a
vásárlásért.”

cuiteikerucuiteikeru ◆ követkövet 「Kareno hanasinicuite
ikenai.」 „Nem tudom követni, amit mond.”

cuiteikucuiteiku ◆ hozzáhozzá kerülkerül 「Rjósinno rikongo,
vatasi-va hahani cuiteitta.」 „A szüleim válása
után én anyámhoz kerültem.” ◆ követkövet

「Anatani-va cuite ikenai!」 „Nem bírlak követ-
ni!” ◆ lépéstlépést tarttart 「Singidzsucuni cuite iku
tameno benkjó-va kakaszemaszen.」 „Elengedhe-
tetlen a tanulás, hogy lépést tarthassunk az új mű-
szaki megoldásokkal.”

cuiteinaicuiteinai ◆ balszerencsésbalszerencsés 「Kjó-va cuitei-
nakatta.」 „Ma balszerencsés voltam.” ◆ nemnem azaz
övéövé 「Kjóhacuiteinai.」 „Ez nem az én napom.”
◆ pechespeches 「Matakóhí-o kobosita.Dójara kjó-va
cuitenaijóda.」 „Már megint kiöntöttem a kávét.
Úgy látszik ma peches vagyok.”

cuiteirucuiteiru ◆ ásás 「Mejaniga cuiteirujo.」 „Csipás
a szemed!” ◆ eses 「Teni csiga cuiteiru.」 „Véres a
kezem.” ◆ jójó passzbanpasszban vanvan 「Kjóhacuiteiru.」
„Ma jó passzban vagyok.”

cuitekurucuitekuru ◆ hozzászegődikhozzászegődik 「Inu-va micside
vatasinicuite kita.」 „Egy kutya hozzám szegődött
az úton.” ◆ járjár hozzáhozzá 「Kono sinamononi-va
omakenokoppuga cuite kuru.」 „Ehhez a készlet-
hez ajándékpohár is jár.” ◆ utánajönutánajön 「Nekoga-
cuitekita.」 „Utánam jött egy macska.”

cuitenocuiteno ◆ szólszól 「Naninicuiteno hondatta?」
„Miről szólt a könyv?”

cuiteszuszumucuiteszuszumu ◆ átverekediátverekedi magátmagát 「Arasi-
o cuite szuszunda.」 „Átverekedte magát a zivata-
ron.”

cuite-vacuite-va ◆ ezzelezzel kapcsolatbankapcsolatban ◆ nosnos
「Cuite-va minaszamano gojóbóni okotaesite
súkai-o kaiszaiitasimaszu.」 „Nos elmondhatjuk,
hogy mindenki kívánságára megrendezzük a talál-
kozót.”

cuitócuitó ◆ gyászgyász
cuitócuitó ◆ levadászáslevadászás ◆ megtorlásmegtorlás
cuitocucuitocu ◆ belefutásbelefutás ◆ belerohanásbelerohanás ◆ ráfu-ráfu-
tástás
cuitocudzsikocuitocudzsiko ◆ ráfutásos balesetráfutásos baleset
cuitocuszurucuitocuszuru ◆ belefutbelefut 「Zenpóno kurumani
cuitocusitesimatta.」 „Belefutottam az előttem
haladó kocsiba.” ◆ belerohanbelerohan 「Singómacsino
kurumani cuitocusita.」 „Belerohant a pirosban
várakozó autóba.”

cuitóguncuitógun ◆ megtorló hadseregmegtorló hadsereg
cuitókacuitóka ◆ gyászénekgyászének
cuitókaicuitókai ◆ gyásztalálkozógyásztalálkozó
cuitónodzsicuitónodzsi ◆ gyászbeszédgyászbeszéd
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cuitósicuitósi ◆ megtorlás vezéremegtorlás vezére
cuitósikicuitósiki ◆ gyászszertartásgyászszertartás 「Dzsunsokus-
ita gundzsinnotameni cuitósiki-o okonatta.」 „Az
elesett katonák részére gyászszertartást tartottak.”
◆ megemlékezésmegemlékezés ◇ szenbocusacuitósikiszenbocusacuitósiki
megemlékezés a háborús hősökrőlmegemlékezés a háborús hősökről
cuitószurucuitószuru ◆ levadásziklevadászik 「Teki-o cuitószu-
ru.」 „Levadássza az ellenséget.” ◆ megtorolmegtorol
「Szeifu-va hanran-o cuitósita.」 „A kormány
megtorolta a felkelést.”

cuitószurucuitószuru ◆ megemlékezikmegemlékezik 「Terono higaisa-
va cuitószareta.」 „Megemlékeztek a terrortáma-
dás áldozatairól.”

cuittácuittá ◆ TwitterTwitter
cuizencuizen ◆ halotti emlékszertartáshalotti emlékszertartás
cuizenkujócuizenkujó ◆ halotti emlékszertartáshalotti emlékszertartás
cuizenszurucuizenszuru ◆ megemlékezikmegemlékezik
cuizocuizo ◆ mégmég sohasemsohasem 「Korehodo ucukusii
jakei-o cuizo mitakotoganai.」 „Még sohasem lát-
tam ilyen gyönyörű éjszakai látképet.”

cuizuicuizui ◆ követéskövetés ◆ nyomábanyomába érésérés ◇ cuizui-cuizui-
oo juruszanaijuruszanai utolérhetetlenutolérhetetlen 「Vagasano
gidzsucu-va hokano cuizui-o juruszanai.」 „Cé-
günk technológiája utolérhetetlen.”

cuizui-ocuizui-o juruszanaijuruszanai ◆ utolérhetetlenutolérhetetlen
「Vagasano gidzsucu-va hokano cuizui-o
juruszanai.」 „Cégünk technológiája utolérhetet-
len.”

cuizuisacuizuisa ◆ követőkövető 「Kareno reini ókuno cuizu-
isaga deta.」 „A példája követőkre talált.”

cuizuiszurucuizuiszuru ◆ nyomábanyomába érér 「Ano gakusani
cuizuidekirumono-va inai.」 „Senki sem ér annak
a tudósnak a nyomába.” ◆ nyomdokábanyomdokába léplép
「Muszume-va ongakukano hahaojani cuizuisite-
kita.」 „A lány a zenész anyja nyomdokába lé-
pett.”

cujacuja ◆ halottihalotti tortor 「Nókango, sikidzsóni idósi,
ocuja-o okonaimaszu.」 „A koporsóba tevés után
visszatérnek a terembe, és halotti tort ülnek.” ◆

virrasztásvirrasztás
cujacuja ◆ csillogáscsillogás 「Kono hogofirumu-va ga-
menno cuja-o oszaeru.」 „Ez a védőfilm csökkenti
a képernyő csillogását.” ◆ fénylésfénylés ◇ cujappoicujappoi
érzékiérzéki 「Cujappoi koe」 „érzéki hang” ◇ cu-cu-
jappoijappoi nyálasnyálas 「Cujappoi hanasi」 „nyálas tör-
ténet” ◇ cujappoicujappoi szerelmiszerelmi 「Cujappoi kan-

kei」 „szerelmi kapcsolat” ◇ cujanoarucujanoaru fénylőfénylő
「Cujanoaruenameru」 „fénylő máz” ◇ cujano-cujano-
nainai mattmatt 「Cujanonai toszó」 „matt festés” ◇

cuja-ocuja-o keszukeszu fénytelenítfénytelenít 「Kinzokuno hjó-
menno cuja-o kesita.」 „Fénytelenítettem a fém
felületét.” ◇ cuja-ocuja-o daszudaszu fényezfényez 「Hjómen-o
migaite cuja-o dasita.」 „Polírozással fényeztem a
felületet.” ◇ cuja-ocuja-o cukerucukeru kiszínezkiszínez 「Hana-
sinicsotto cuja-o cuketemita.」 „Kiszíneztem egy
kicsit a történetet.”

cujacujanocujacujano ◆ bársonyosbársonyos 「Cujacujano ka-
mi」 „bársonyos haj” ◆ csillogócsillogó
cujacujasitacujacujasita ◆ bársonyosbársonyos 「Cujacujasita ha-
da」 „bársonyos bőr”

cujadasicujadasi ◆ fényesítésfényesítés
cujadasimomencujadasimomen ◆ mercerizáltmercerizált pamutpamut ◆

selymesített pamutselymesített pamut
cujadasi-ocujadasi-o szuruszuru ◆ fényesítfényesít 「Ginsokkino
cujadasi-o siteita.」 „Fényesítettem az ezüst evő-
eszközöket.” ◆ kifényesítkifényesít 「Kucuno cujadasi-o
sita.」 „Kifényesítettem a cipőmet.”

cujagaderucujagaderu ◆ fényesfényes 「Jukanivakkuszu-o nu-
ruto cujaga deta.」 „A viasztól, amit rákentem, fé-
nyes lett a padló.”

cujajakanacujajakana ◆ bársonyosbársonyos 「Cujajakana ha-
da」 „bársonyos bőr” ◆ csillogócsillogó 「Cujajakana
kami」 „csillogó haj”

cujakesinocujakesino ◆ fénytelenfénytelen ◆ mattmatt 「Hako-va
cujakesino kurodesita.」 „A doboz matt fekete
volt.”

cújakucújaku ◆ interpretálásinterpretálás ◆ tolmácstolmács 「Cújaku-
o jonda.」 „Tolmácsot hívtam.” ◆ tolmácsolástolmácsolás
◇ csikudzsicújakucsikudzsicújaku konszekutívkonszekutív tolmácso-tolmácso-
láslás ◇ csikudzsicújakucsikudzsicújaku követőkövető tolmácsolástolmácsolás
◇ dódzsicújakudódzsicújaku szinkrontolmácsolásszinkrontolmácsolás
cújaku-ocújaku-o szuruszuru / cújakuszurucújakuszuru ◆ interpretálinterpretál
「Kaigide-va kanodzsoga cújaku-o sita.」 „A tár-
gyaláson ő interpretált.” ◆ tolmácsoltolmácsol 「Kaigide
cújaku-o sita.」 „Az értekezleten tolmácsoltam.”

cújakusacújakusa ◆ tolmácstolmács
cújakusicújakusi ◆ tolmácstolmács ◇ suvacújakusisuvacújakusi jeltol-jeltol-
mácsmács
cújakuszurucújakuszuru / cújaku-ocújaku-o szuruszuru ◆ interpretálinterpretál
「Kaigide-va kanodzsoga cújaku-o sita.」 „A tár-
gyaláson ő interpretált.” ◆ tolmácsoltolmácsol 「Kaigide
cújaku-o sita.」 „Az értekezleten tolmácsoltam.”
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cújakuszurukotocújakuszurukoto ◆ tolmácsolástolmácsolás
cujamekucujameku ◆ csillogócsillogó ◆ szexisszexis
cujamonocujamono ◆ szerelmes történetszerelmes történet
cujanoarucujanoaru ◆ fénylőfénylő 「Cujanoaruenameru」
„fénylő máz” ◆ igézőigéző 「Cujanoaru koe」 „igéző
hang”

cujanonaicujanonai ◆ mattmatt 「Cujanonai toszó」 „matt
festés”

cujanosokudzsikaicujanosokudzsikai ◆ halotti torhalotti tor
cuja-ocuja-o cukerucukeru ◆ kiszínezkiszínez 「Hanasinicsotto
cuja-o cuketemita.」 „Kiszíneztem egy kicsit a
történetet.”

cuja-ocuja-o daszudaszu ◆ fényezfényez 「Hjómen-o migaite
cuja-o dasita.」 „Polírozással fényeztem a felüle-
tet.”

cuja-ocuja-o keszukeszu ◆ fénytelenítfénytelenít 「Kinzokuno hjó-
menno cuja-o kesita.」 „Fénytelenítettem a fém
felületét.”

cuja-ocuja-o usinattausinatta ◆ megkopikmegkopik 「Furóringu-va
cuja-o usinatta.」 „A parketta megkopott.”

cujappoicujappoi ◆ csáboscsábos ◆ érzékiérzéki 「Cujappoi koe」
„érzéki hang” ◆ nyálasnyálas 「Cujappoi hanasi」
„nyálas történet” ◆ szerelmiszerelmi 「Cujappoi kan-
kei」 „szerelmi kapcsolat”

cújócújó ◆ elfogadottságelfogadottság ◆ érvényességérvényesség ◆

használatossághasználatosság
cujobicujobi ◆ nagynagy lángláng 「Tamanegi-o cujobide ita-
metekudaszai.」 „Nagy lángon pirítsa meg a vö-
röshagymát.”

cujogaricujogari ◆ blöffblöff 「Dekiruto cujogari-o itta.」
„Blöffölt, amikor azt mondta, képes rá.” ◆ hőskö-hőskö-
désdés 「Szakeno ikioide cujogari-o itta.」 „Az ital
hatása alatt hősködtem.”

cujogari-ocujogari-o iuiu ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Va-
karemasóto cujogari-o itta.」 „Elragadtattam ma-
gam, és azt mondtam neki, hogy szakítsunk.”

cujogarucujogaru ◆ erősnekerősnek mutatkozikmutatkozik 「Itakunaito
cujogatta.」 „Erősnek mutatkozva mondta, hogy
nem fáj.”

cujogosicujogosi ◆ hajthatatlansághajthatatlanság 「Kósóni cujo-
gosini deta.」 „Hajthatatlan hozzáállással tárgyal-
tunk.” ◆ szívósságszívósság
cújógucsicújógucsi ◆ oldalbejáratoldalbejárat ◆ szolgálatiszolgálati be-be-
járatjárat

cujoicujoi ◆ bírbír 「Kare-va oszakega cujoi.」 „Bírja az
italt.” ◆ erélyeserélyes 「Cujoi otto」 „erélyes férj” ◆

erőserős 「Kazega cujoi.」 „Erős szél fúj.” ◆ hatá-hatá-
rozottrozott 「Cujoi kecuide dzsigjó-o szuszumeta.」
„Határozott elszántsággal vitte tovább a vállala-
tát.” ◆ keménykemény 「Csicsini cujoku sikarareta.」
„Keményen leszidott az apám.” ◆ megymegy 「Kare-
va szúgakuni cujoi.」 „Megy neki a matek.” ◆

nagynagy 「Koneko-va kókisinga cujoi.」 „A kisci-
cának nagy a kíváncsisága.” ◆ tűrtűr 「Kono
sokubucu-va kanszóni cujoi.」 „Ez a növény tűri
a szárazságot.” ◆ viselvisel 「Kono sokubucu-va sza-
muszani cujoi.」 „Ez növény jól viseli a hideget”
◇ isigacujoiisigacujoi erőserős akaratúakaratú 「Isiga cujoikara
oszake-o jamerukotogadekita.」 „Erős akaratú
vagyok, leszoktam az italozásról.” ◇ gagacujoigagacujoi
akaratosakaratos 「Kare-va gaga cujokute dzsibunno
iken-o magenai.」 „Akaratos és makacsul kitart a
véleménye mellett.” ◇ kigacujoikigacujoi hajthatatlanhajthatatlan
「Kanodzso-va kiga cujokute otto-o iinarinisitei-
ru.」 „A nő hajthatatlan, a férjének azt kell ten-
nie, amit mond neki.” ◇ kigacujoikigacujoi akaratosakaratos
「Futaritomo kiga cujokute kenkabakarisiteiru.」
„Mindketten akaratosak, ezért folyton veszeked-
nek.” ◇ kokorozujoikokorozujoi biztatóbiztató 「Kareno kok-
orozujoi hanasi-o kiite ansinsita.」 „Biztató sza-
vaitól megnyugodtam.” ◇ kokorozujoikokorozujoi oltal-oltal-
mazvamazva leszlesz 「Kamiszamagaite kokorozujoi.」
„Isten oltalmaz minket.” ◇ dzsiganocujoidzsiganocujoi ego-ego-
istaista ◇ dzsiganocujoidzsiganocujoi öntudatosöntudatos ◇ necu-necu-
nicujoinicujoi hőállóhőálló ◇ hanappasiragacujoihanappasiragacujoi nagynagy
mellényemellénye vanvan ◇ hanappasiragacujoihanappasiragacujoi túlzot-túlzot-
tantan magabiztosmagabiztos 「Hanappasiraga cujoi on-
nada.」 „Túlzottan magabiztos nő.”

cujoicsikaradecujoicsikarade ◆ erősenerősen 「Kare-va cujoi csi-
karade kanodzso-o dakisimeta.」 „A férfi erősen
magához szorította a barátnőjét.”

cujoikonomicujoikonomi ◆ előszeretetelőszeretet
cujoioszakecujoioszake ◆ rövidrövid italital 「『 Cujoi oszake』no
nakani-va párinkamoatta.」 „A rövid italok között
volt pálinka.” ◆ szíverősítőszíverősítő ◆ töménytömény 「Cujoi
oszake-o csoto nonda.」 „Ittam egy kis töményet.”
◆ tömény italtömény ital
cujoiszakecujoiszake ◆ erős italerős ital
cujoiszógoszajócujoiszógoszajó ◆ erős kölcsönhatáserős kölcsönhatás
cújókaheicújókahei ◆ használatos fizetőeszközhasználatos fizetőeszköz
cujokicujoki ◆ erősödéserősödés 「Kabusikisidzsó-va cujo-
kini tendzsita.」 „A részvénypiac erősödött.” ◆
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magabiztosságmagabiztosság 「Kadzsinode cujokini deta.」
„Magabiztosan játszott a kaszinóban.” ◆ önbiza-önbiza-
lomlom 「Kono kjoku-o kikuto cujokininaru.」 „Ha
ezt a zenét hallom, megjön az önbizalmam.”

cujokidecujokide ◆ magabiztosanmagabiztosan 「Cujokide sóbuni
deta.」 „Magabiztosan versenyzett.” ◆ meré-meré-
szenszen
cújókikancújókikan ◆ érvényességi időérvényességi idő
cujokinacujokina ◆ célratörőcélratörő 「Cujokina kaisano ke-
iei」 „célratörő vállalatvezetés” ◆ magabiztosmagabiztos
「Cujokina szeikaku」 „magabiztos természet” ◆

merészmerész 「Cujokinakoto-o itta.」 „Merész dolgot
mondtam.”

cujokisidzsócujokisidzsó ◆ bikapiacbikapiac 「Cujokisidzsóto
jovakisidzsó」 „bikapiac és medvepiac”

cujokiszóbacujokiszóba ◆ bikapiacbikapiac 「Cujokiszóbato
jovakiszóba」 „bikapiac és medvepiac” ◆ élénkélénk
piacpiac ◆ erős árfolyamerős árfolyam
cujokiszudzsicujokiszudzsi ◆ bikabika kereskedőkereskedő ◆ optimis-optimis-
ta kereskedőta kereskedő
cujokucujoku ◆ erélyesenerélyesen 「Kodomo-o cujoku csúis-
ita.」 „Erélyesen rászólt a gyerekre.” ◆ erősenerősen ◆

nyomatékosannyomatékosan
cujokúcucujokúcu ◆ betörbetör 「Koronde atama-o cujoku
utta.」 „Elestem, és betörtem a fejem.”

cujokunarucujokunaru ◆ erősödikerősödik ◆ megerősödikmegerősödik
「Asino kin-niku-va cujokunatta.」 „Megerősö-
dött a lábizmom.” ◇ kazegacujokunarukazegacujokunaru feltá-feltá-
madmad aa szélszél 「Kazega cujokunattekita.」 „Feltá-
madt a szél.”

cujokunigirucujokunigiru ◆ összeszorítösszeszorít 「Kobusi-o cujo-
ku nigitta.」 „Összeszorítottam az öklömet.”

cujokusimerucujokusimeru ◆ meghúzmeghúz 「Nedzsi-o cujoku si-
meta.」 „Meghúztam a csavart.”

cujokuszurucujokuszuru ◆ erősíterősít ◇ i-oi-o cujokuszurucujokuszuru biz-biz-
tattat 「Kareno kotoba-o kiite i-o cujokusita.」
„Szavai biztatóak voltak.”

cujomarucujomaru ◆ erősödikerősödik 「Kazega cujomatta.」
„Erősödött a szél.” ◆ növekediknövekedik 「Fumanga cu-
jomatta.」 „Növekedett az elégedetlenség.”

cujomattekurucujomattekuru ◆ megerősödikmegerősödik 「Kazega cu-
jomatte kita.」 „Megerősödött a szél.”

cujomerucujomeru ◆ erősíterősít 「Dzsibunno joszóni
kakusin-o cujometa.」 „Erősödött bennem a sej-
tés.” ◆ fokozfokoz 「Keizaiszeiszai-o cujometa.」

„Fokozta a gazdasági szankciókat.” ◆ hangsú-hangsú-
lyozlyoz 「Gobi-o cujomete itta.」 „A szó végét hang-
súlyozva mondta.” ◆ megerősítmegerősít 「Kabukano
kótókeikó-o cujometa.」 „Megerősítette a rész-
vényárak emelkedő trendjét.”

cujomicujomi ◆ előnyelőny 「Dzsisano cujomi-o ikasita
szenrjaku」 „cégünk előnyeit kihasználó straté-
gia” ◆ erősségerősség 「Cujomito jovami」 „erősség és
gyengeség”

cújómoncújómon ◆ oldalbejáratoldalbejárat ◆ szolgálati kapuszolgálati kapu
cújónocújóno ◆ használatoshasználatos ◆ használhatóhasználható
「Kore-va eigocújóno kunideszu.」 „Ebben az or-
szágban az angol használható.” ◆ közhaszná-közhaszná-
latban lévőlatban lévő
cújósinaicújósinai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan
「Gendaisakaide-va kon-na kódó-va cújósinai.」
„A mai társadalomban ez a viselkedés elfogadha-
tatlan.”

cujoszacujosza ◆ erőerő 「Cujosza-o kuraberu.」 „Össze-
mérik a erejüket.” ◆ erősségerősség 「Dzsisinno
cujosza-o simeszumagunicsúdo」 „földrengés
erősségét mutató Richter-skála” ◆ intenzitásintenzitás
「Hikarino cujosza」 „fény intenzitása”

cújószurucújószuru ◆ elfogadelfogad 「Kono kunide-va doruga
cújószuru.」 „Ebben az országban elfogadják a
dollárt.” ◆ elfogadottelfogadott 「Kono kunide-va fu-
tacuno cúkaga cújósimaszu.」 „Ebben az ország-
ban két elfogadott fizetőeszköz van.” ◆ érvényesérvényes
「Kono kippu-va ih-ka gecusika cújósinai.」 „Ez
a bérlet csak egy hónapig érvényes.” ◆ megálljamegállja
aa helyéthelyét 「Kare-va purotositemo cújószuru.」
„Profiként is megállja a helyét.” ◆ megértikmegértik
「Toransiruvaniade-va hangarí goga cújószuru.」
„Erdélyben megértik a magyart.” ◇ cújósinaicújósinai el-el-
fogadhatatlanfogadhatatlan 「Gendaisakaide-va kon-na
kódó-va cújósinai.」 „A mai társadalomban ez a
viselkedés elfogadhatatlan.”

cujucuju ◆ cseppcsepp 「Anata-o kizucukerucumori-va
cuju hodomonakatta.」 „Cseppet sem akartalak
megbántani!” ◆ harmatharmat 「Kuszano hani cujuga
orita.」 „Harmat szállt a fűre.” ◆ könnycseppkönnycsepp ◆

múlómúló 「Cujuno inocsi」 „múló élet” ◇ aszacu-aszacu-
juju reggelireggeli harmatharmat ◇ keidzsónocujutokierukeidzsónocujutokieru
kiki leszlesz végezvevégezve 「Szenszóhanzainintosite kei-
dzsóno cujuto kieta.」 „Háborús bűnösként kivé-
gezték.” ◇ cujusirazunicujusirazuni mitmit semsem sejtvesejtve 「Ka-
nodzsoga kekkonsitato-va cuju sirazunidétoni
szaszotta.」 „Randevúra hívtam, mit sem sejtve,
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hogy már férjhez ment.” ◇ cujutokierucujutokieru meghalmeghal
◇ júcujujúcuju esti harmatesti harmat
cujucuju ◆ esősesős évszakévszak ◆ esősesős időszakidőszak 「Cu-
juga aketa.」 „Véget ért az esős időszak.” ◇ cu-cu-
juakejuake esősesős évszakévszak végevége 「Kinkicsihóga cu-
juakeninatta.」 „Kinki tartományban véget ért az
esős évszak.” ◇ cujuiricujuiri esősesős évszakévszak kezdetekezdete
「Cujuirida.」 „Megkezdődött az esős évszak.” ◇

natanezujunatanezuju tavasz eleji esős időszaktavasz eleji esős időszak
cujucuju ◆ lélé 「Szobanocujumade nomi hosita.」
„A hajdinatészta levét is megittam.” ◆ mártásmártás
「Tenpura-o cujunicukete tabeta.」 „A tempurát
mártásba mártogatva ettem.” ◇ cujunoarucujunoaru lé-lé-
dúsdús 「Cujunoaru kudamono」 „lédús gyümölcs”
◇ cujunotamacujunotama harmatcseppharmatcsepp ◇ cujumonocujumono le-le-
vesves ◇ tencujutencuju tempuramártástempuramártás
cujuakecujuake ◆ esősesős évszakévszak végevége 「Kinkicsihóga
cujuakeninatta.」 „Kinki tartományban véget ért
az esős évszak.”

cujubarecujubare ◆ esősesős időszakidőszak alattialatti derültderült időidő
◆ esős időszak utáni derült időesős időszak utáni derült idő
cujuharaicujuharai ◆ elölelöl haladóhaladó ◆ felvezetőfelvezető 「Joko-
zunano cujuharai-o cutometa.」 „Felvezette a
Jokozuna szumóst.” ◆ nyitófelvonásnyitófelvonás ◆ nyitó-nyitó-
felvonás színészefelvonás színésze
cujuiricujuiri ◆ esősesős évszakévszak kezdetekezdete 「Cujuiri-
da.」 „Megkezdődött az esős évszak.”

cujukuszacujukusza ◆ azúrkékazúrkék kommelínakommelína ◆ kommel-kommel-
ínaína
cujumonocujumono ◆ levesleves
cujunoarucujunoaru ◆ lédúslédús 「Cujunoaru kudamono」
„lédús gyümölcs”

cujunosizukucujunosizuku ◆ harmatcseppharmatcsepp
cujunotamacujunotama ◆ harmatcseppharmatcsepp
cuju-o muszubucuju-o muszubu ◆ kondenzálódikkondenzálódik
cujusirazunicujusirazuni ◆ mitmit semsem sejtvesejtve 「Kanodzsoga
kekkonsitato-va cuju sirazunidétoni szaszotta.」
„Randevúra hívtam, mit sem sejtve, hogy már férj-
hez ment.”

cujutokierucujutokieru ◆ meghalmeghal ◇ keidzsónocujutoki-keidzsónocujutoki-
erueru kiki leszlesz végezvevégezve 「Szenszóhanzainintosite
keidzsóno cujuto kieta.」 „Háborús bűnösként ki-
végezték.” ◇ dantódainocujutokierudantódainocujutokieru nyakti-nyakti-
ló alatt hal megló alatt hal meg

cukacuka ◆ markolatmarkolat 「Katanano cuka-o nigitta.」
„Megragadtam a kard markolatát.” ◆ nyélnyél ◇ ka-ka-
tananocukatananocuka kardmarkolatkardmarkolat
cukacuka ◆ ágasfaágasfa
cukacuka ◆ bolyboly ◆ buckabucka ◆ földtúrásföldtúrás ◆ sírhalomsírhalom
◆ túrástúrás ◇ arizukaarizuka hangyabolyhangyaboly ◇ arizukaarizuka
hangyadombhangyadomb ◇ kaizukakaizuka kagylódombkagylódomb ◇ mog-mog-
urazukaurazuka vakondtúrásvakondtúrás
cúkacúka ◆ áthaladásáthaladás ◆ átjutásátjutás ◆ átmenésátmenés ◆

átrepülésátrepülés ◆ átúszásátúszás ◆ átutazásátutazás ◆ átvonu-átvonu-
láslás ◆ tranzittranzit ◇ zenszen-nocúkazenszen-nocúka frontátvo-frontátvo-
nulásnulás ◇ taijómencúkataijómencúka napkorongnapkorong előttielőtti át-át-
haladáshaladás ◇ taijómencúkataijómencúka bolygóátvonulásbolygóátvonulás
cúkacúka ◆ fizetőeszközfizetőeszköz 「Nihonno cúka-va ende-
szu.」 „Japán fizetőeszköze a jen.” ◆ pénzpénz 「Kin-
va cúkano sin-jó-o urazukeru.」 „Az arany növeli
a pénzbe vetett bizalmat.” ◆ pénznempénznem ◆ valutavaluta
◇ gaikacúkagaikacúka külföldikülföldi valutavaluta ◇ kaszócúkakaszócúka
kriptopénzkriptopénz ◇ kaszócúkakaszócúka kriptovalutakriptovaluta ◇ ki-ki-
dzsikucúkadzsikucúka kulcsvalutakulcsvaluta ◇ gidzsicúkagidzsicúka mű-mű-
pénzpénz ◇ kokuszaicúkakikinkokuszaicúkakikin NemzetköziNemzetközi Va-Va-
lutaalaplutaalap ◇ dzsunbicúkadzsunbicúka valutatartalékvalutatartalék ◇

sinsúkucúkasinsúkucúka flexibilisflexibilis valutavaluta ◇ tan-icucúkatan-icucúka
közösközös valutavaluta 「Júro-va dzsúszú kakokuno tan-
icucúkadeszu.」 „Az euró tizen-egynéhány ország
közös valutája.” ◇ tan-icucúkatan-icucúka egységesegységes va-va-
lutaluta ◇ cúkanokjódzsakucúkanokjódzsaku valutavaluta erősségeerőssége
vagyvagy gyengeségegyengesége ◇ cúkanohodzsotan-icúkanohodzsotan-i
váltópénzváltópénz 「Hangarí cúkano hodzsotan-i-va fir-
réru deszu.」 „A magyar valuta váltópénze a fil-
lér.” ◇ cúkanorjúcúrjócúkanorjúcúrjó forgalombanforgalomban lévőlévő
pénzmennyiségpénzmennyiség ◇ cúkarjúcúdakacúkarjúcúdaka forgalom-forgalom-
banban lévőlévő pénzmennyiségpénzmennyiség ◇ fukancúkafukancúka nemnem
konvertibilis valutakonvertibilis valuta
cúkaanteiszakucúkaanteiszaku ◆ pénzstabilizálópénzstabilizáló intézke-intézke-
désdés
cúkabizacúkabiza ◆ átutazási vízumátutazási vízum
cukacukatocukacukato ◆ határozottanhatározottan 「Cukacukato
kareni ajumi jotta.」 „Határozottan odaléptem
hozzá.”

cukacukatohairucukacukatohairu ◆ berontberont 「Cukacukato
dzsósino hejani haitta.」 „Berontott a főnöke iro-
dájába.”

cúkacsitencúkacsiten ◆ átkelőhelyátkelőhely ◇ kokkjócúkacsi-kokkjócúkacsi-
tenten határátkelőhelyhatárátkelőhely
cukaecukaehanaszucukaecukaehanaszu ◆ akadozvaakadozva beszélbeszél
「Kaigide kincsósitecukaecukae hanasita.」 „Az
értekezleten izgultam, és akadozva beszéltem.”
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cukaenaicukaenai ◆ használhatatlanhasználhatatlan
cukaerucukaeru ◆ kiszolgálkiszolgál 「Kanodzso-va joku ottoni
cukaeteiru.」 „Kiszolgálja a férjét.” ◆ szolgálszolgál
「Kare-va daimjóni cukaeteita.」 „Földesúrnál
szolgált.”

cukaerucukaeru ◆ használhatóhasználható 「Koko-va
konokuredzsittokádo-va cukaemaszen.」 „Itt ez a
hitelkártya nem használható.”

cukaerucukaeru ◆ akadakad 「Sokudzsiganodoni cuka-
eta.」 „A torkán akadt a falat.” ◆ alászorulalászorul
「Hasino sita-o kugurótositatorakkugacukaeta.」
„A teherautó a híd alá szorult.” ◆ beszorulbeszorul 「Do-
agacukaete akanai.」 „Beszorult az ajtó, nem nyí-
lik.” ◆ bebe vanvan töltvetöltve 「Bucsónoposzuto-va mó-
cukaeteiru.」 „Az osztályvezetői állás már be van
töltve.” ◆ elakadelakad 「Kotobagacukaeta.」 „El-
akadt a szavam.” ◆ elduguleldugul 「Szenmendaino ha-
iszuikóga cukaeta.」 „Eldugult a mosdókagylónk
lefolyója.” ◆ feltorlódikfeltorlódik 「Kurumagacukaete
dzsútaigadekita.」 „Az autók feltorlódtak, dugó
keletkezett.” ◆ nemnem férfér átát 「Futoriszugite iri
gucsinicukaeta.」 „Kövér voltam, és nem fértem
át az ajtón.” ◆ összetorlódikösszetorlódik 「Sigotogacuka-
eteitanode, zangjósita.」 „Összetorlódott a mun-
kám, túlóráztam.” ◇ cukaecukaehanaszucukaecukaehanaszu aka-aka-
dozvadozva beszélbeszél 「Kaigide kincsósitecukaecukae
hanasita.」 „Az értekezleten izgultam, és akadoz-
va beszéltem.” ◇ nodonicukaerunodonicukaeru megakadmegakad aa
torkántorkán 「Tabe monoga nodonicukaeta.」 „Meg-
akadt a torkán a falat.” ◇ hendzsinicukaeruhendzsinicukaeru ke-ke-
resiresi aa választválaszt 「Kareno sicumonno hendzsini-
cukaeta.」 „Kerestem a választ a kérdésére.”

cúkagireicúkagirei ◆ állomásállomás
cúkagizócúkagizó ◆ pénzhamisításpénzhamisítás
cukaicukai ◆ futárfeladatfutárfeladat 「Cukai-o jaru.」 „Fu-
tárfeladatot lát el.” ◆ használathasználat ◆ használóhasználó
◆ hírvivőhírvivő 「Cukai-o tateru.」 „Hírvivőt küld.” ◆

hivatásthivatást gyakorlógyakorló ◆ küldöncküldönc 「Majonézu-o
kaini kodomo-o cukainijatta.」 „Elküldtem a gye-
reket majonézért.” ◆ szolgaszolga ◆ valaki,valaki, akiaki szí-szí-
vességbőlvességből elmegyelmegy 「Vatasino kavarini kare-o
cukaini mavasimaszu.」 „Elküldöm magam he-
lyett őt.” ◇ ocukaiocukai bevásárlóbevásárló 「Kaisade min-
nano csúmon-o totte ocukaini itta.」 „Összegyűj-
töttem a rendeléseket a kollégáktól, és elmentem
bevásárolni.” ◇ ocukaiocukai küldöncküldönc 「Dzsósino
ocukaide sorui-o torini itta.」 „A főnököm kül-
dönceként elmentem az iratokért.” ◇ ocukainii-ocukainii-

kuku elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett 「Ocukaini itte,
odacsin-o moratta.」 „Kaptam egy kis zsebpénzt,
mert elmentem valaki helyett ügyet intézni.” ◇

ocukainiikuocukainiiku elugrikelugrik aa boltbaboltba 「Szatóganaku-
nattakaracsotto ocukaini ikune.」 „Elugrok a
boltba, mert elfogyott a cukor.” ◇ ocukainideruocukainideru
elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett 「Hahano ocukaini de-
ta.」 „Elmentem anyám helyett ügyet intézni.” ◇

ocukai-oocukai-o szuruszuru elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett
「Konbinide dzsósino ocukai-o sita.」 „Elmen-
tem a főnököm helyett a boltba.” ◇ ocukai-oocukai-o ta-ta-
nomunomu elküldelküld 「Hahaoja-va haszszaino muszuko-
ni ocukai-o tanonda.」 „Az anya elküldte a nyolc-
éves fiát a boltba.” ◇ obekkacukaiobekkacukai hízelkedőhízelkedő
◇ kaminocukaikaminocukai istenisten szolgájaszolgája ◇ kendzsu-kendzsu-
cucukaicucukai kardforgatókardforgató ◇ dzsúcukaidzsúcukai lövészlövész ◇

zócukaizócukai elefántidomárelefántidomár ◇ ningjócukainingjócukai báb-báb-
játékosjátékos ◇ hebicukaihebicukai kígyóbűvölőkígyóbűvölő ◇ mahó-mahó-
cukaicukai varázslóvarázsló ◇ mudazukaimudazukai pazarláspazarlás ◇ mu-mu-
dazukaidazukai pocsékoláspocsékolás ◇ módzsúcukaimódzsúcukai állat-állat-
idomáridomár ◇ raioncukairaioncukai oroszlánidomároroszlánidomár
cúkaicúkai ◆ élvezetélvezet ◆ kéjeskéjes örömöröm 「Han-nin-va
hito-o koroszukotoni cúkaisza-o kandzsita.」 „A
gyilkos az áldozatot meggyilkolván kéjes örömet
érzett.”

cukaibasiricukaibasiri ◆ küldözgetésküldözgetés ◆ lótifutilótifuti
cukaibasiri-ocukaibasiri-o szuruszuru ◆ küldözgetveküldözgetve leszlesz
「Dzsósino cukai basiri-o siteiru.」 „A főnököm
ide-oda küldözget.”

cukaicukuszucukaicukuszu ◆ elhasználelhasznál 「Daibá-va
szanszo-o cukai cukusita.」 „A búvár elhasználta
az oxigént.”

cukaidecukaide ◆ gazdaságosgazdaságos 「Kono sokujóabura-
va cukai degaaru.」 „Ez az étolaj gazdaságos ki-
szerelésű.”

cukaifurusitacukaifurusita ◆ kopottkopott 「Cukai furusita
kaban-o kovakini kakaeteita.」 „Egy kopott táska
volt a hóna alatt.” ◆ ütött-kopottütött-kopott 「Cukai fu-
rusita cukue」 „ütött-kopott íróasztal”

cukaifuruszarerucukaifuruszareru ◆ elkopikelkopik 「Kono kotoba-
va cukai furuszareteiru.」 „Ez a kifejezés már el-
kopott.”

cukaifuruszaretacukaifuruszareta ◆ elhasználtelhasznált 「Kono
kódzsóde cukai furuszaretataija-o sorisiteima-
szu.」 „Ebben a gyárban dolgozzák fel az elhasz-
nált gumiabroncsokat.”

AdysAdys cukaenai cukaenai – cukaifuruszareta cukaifuruszareta 285285



cukaifuruszaretakotobacukaifuruszaretakotoba ◆ agyoncsépeltagyoncsépelt
kifejezéskifejezés 「Kore-va cukai furuszareta hjógen-
dakeredomo, sindzsicugatakuszan fukumaretei-
maszu.」 „Ugyan ez egy agyoncsépelt kifejezés, de
van benne sok igazság.”

cukaifuruszucukaifuruszu ◆ agyonhasználagyonhasznál 「Cukai furus-
ita sudan」 „agyonhasznált módszer” ◆ elcsépelelcsépel
「Cukai furusita kotoba」 „elcsépelt kifejezés” ◆

elkoptatelkoptat 「Kono jófuku-va cukai furuszareta.」
„Ezt a ruhát elkoptattam.” ◆ megkoptatmegkoptat ◇ cu-cu-
kaifuruszaretakaifuruszareta elhasználtelhasznált 「Kono kódzsóde
cukai furuszaretataija-o sorisiteimaszu.」 „Ebben
a gyárban dolgozzák fel az elhasznált gumiabron-
csokat.” ◇ cukaifuruszaretakotobacukaifuruszaretakotoba agyon-agyon-
csépeltcsépelt kifejezéskifejezés 「Kore-va cukai furuszareta
hjógendakeredomo, sindzsicugatakuszan fuku-
mareteimaszu.」 „Ugyan ez egy agyoncsépelt ki-
fejezés, de van benne sok igazság.” ◇ cukaifu-cukaifu-
ruszareruruszareru elkopikelkopik 「Kono kotoba-va cukai fu-
ruszareteiru.」 „Ez a kifejezés már elkopott.” ◇

cukaifurusitacukaifurusita kopottkopott 「Cukai furusita kaban-
o kovakini kakaeteita.」 „Egy kopott táska volt
a hóna alatt.” ◇ cukaifurusitacukaifurusita ütött-kopottütött-kopott
「Cukai furusita cukue」 „ütött-kopott íróasztal”

cukaigattecukaigatte ◆ használhatósághasználhatóság 「Kono
szeihin-va cukai gattega dzsújódeszu.」 „Ennél a
terméknél a használhatóság fontos.”

cukaigattegavaruicukaigattegavarui ◆ kényelmetlenkényelmetlen aa hasz-hasz-
nálatanálata 「Konoapuri-va cukai gattega varui.」
„Ennek az applikációnak kényelmetlen a haszná-
lata.”

cukaihataszucukaihataszu ◆ elhasználelhasznál 「Okane-o cukai
hatasita.」 „Elhasználta a pénzt.” ◆ elköltelkölt
「Kare-va icsinenkande icsioku en-o cukai hata-
sita.」 „Egy év alatt elköltött 100 millió jent.” ◆

elszórelszór 「Okane-o cukai hatasita.」 „Elszórta a
pénzt.” ◆ felélfelél 「Tószenkinicsi okuen-o icsinen-
de cukai hatasita.」 „A százmilliós nyereményt
egy év alatt felélte.” ◆ felhasználfelhasznál 「Szubeteno
nenrjó-o cukai hatasita.」 „Az összes üzemanya-
gunkat felhasználtuk.”

cukaijaszuicukaijaszui ◆ felhasználóbarátfelhasználóbarát
「Konoszofuto-va cukaijaszui.」 „Ez a szoftver
felhasználóbarát.”

cukaikakenocukaikakeno ◆ megkezdettmegkezdett 「Cukaikakeno
hamigaki kokara cukatte!」 „A megkezdett fog-
krémet használd!”

cukaikatacukaikata ◆ használathasználat módjamódja 「Szentakuki-
no cukai kata-o ajamatta.」 „Rosszul használtam
a mosógépet.”

cukaikirucukaikiru ◆ elhasználelhasznál 「Purintánoinku-o cu-
kai kitta.」 „Elhasználtam a nyomtató festékpat-
ronját.” ◆ elhasználódikelhasználódik 「Júkjú-va cukai kit-
teiru.」 „Elhasználtam a szabadságomat.”

cukaikittacukaikitta ◆ elhasználódottelhasználódott
cukaikomicukaikomi ◆ hűtlen kezeléshűtlen kezelés ◆ sikkasztássikkasztás
cukaikomi-ocukaikomi-o szuruszuru ◆ elsikkasztelsikkaszt 「Buróká-
va kjakuno okaneno cukai komi-o sita.」 „A bró-
ker elsikkasztotta az ügyfele pénzét.” ◆ sikkasztsikkaszt
「Cukai komi-o sita ginkóin-va taihoszareta.」 „A
sikkasztó bankárt letartóztatták.”

cukaikomucukaikomu ◆ bejáratbejárat 「Kore-va cukai konda
dógudeszu.」 „Ez egy bejáratott szerszám.” ◆ el-el-
sikkasztsikkaszt 「Kare-va kókin-o cukai konda.」 „El-
sikkasztotta a közvagyont.” ◆ sikkasztsikkaszt 「Kare-
va kaisano okane-o cukai konda.」 „Pénzt sik-
kasztott a vállalatától.” ◆ sokatsokat használhasznál 「Cu-
kai kondafuraipandeomurecu-o cukutta.」 „A so-
kat használt serpenyőmben csináltam a rántot-
tát.” ◆ túlköltekeziktúlköltekezik 「Kare-va purodzsekuto-
no joszan-o cukai konda.」 „A projekt során túl-
költekezett.”

cukaikonaszucukaikonaszu ◆ kihasználkihasznál 「Szubeteno kinó-
o cukaikonasiteirujúza.」 „Minden funkciót ki-
használó felhasználó.” ◆ mesterienmesterien használhasznál
「Hjókeiszanszofutonoszubeteno kinó-o cukai-
konaszu.」 „A táblázatkezelő program minden ré-
szét mesterien használja.”

cukaimakurucukaimakuru ◆ nyűnyű 「Kazokuzen-inga
vatasinopaszokon-o cukaimakutteiru.」 „Az egész
család az én számítógépemet nyüvi.” ◆ szórszór
「Kare-va okane-o cukaimakutteiru.」 „Csak úgy
szórja a pénzt.” ◇ okane-ookane-o cukaimakurucukaimakuru ga-ga-
vallérkodikvallérkodik 「Kare-va hitono okane-o dzsosze-
ini cukaimakutteiru.」 „Más pénzén gavallérko-
dik.”

cukaimicsicukaimicsi ◆ felhasználásfelhasználás 「Kono
karanobin-va don-na cukai micsigaarimaszu-
ka?」 „Mire lehetne felhasználni ezt az üres üve-
get?”

cukaimicsiganaicukaimicsiganai ◆ mihasznamihaszna 「Cukai micsiga-
nai hito」 „mihaszna ember” ◆ semmiresemmire semsem jójó
「Kono dógu-va nanno cukai micsimonai.」 „Ez a
szerszám semmire sem jó.”
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cukaimonocukaimono ◆ ajándékajándék 「Koppu-o ocukai mo-
nonisita.」 „Poharat ajándékoztam.” ◆ hasznoshasznos
tárgytárgy
cukaimononinaranaicukaimononinaranai ◆ használhatatlanhasználhatatlan
「Kono sóhin-va cukai mononinaranaigarakuta-
deszu.」 „Ez az áru használhatatlan kacat.” ◆

hasznavehetetlenhasznavehetetlen 「Kare-va ii daigaku-o de-
tanoni cukai mononinaranai.」 „Hiába végzett jó
egyetemet, hasznavehetetlen ember.”

cúkaimuhinocúkaimuhino ◆ páratlanulpáratlanul izgalmasizgalmas 「Cúkai-
muhino rekisi」 „páratlanul izgalmas történelem”

cúkainacúkaina ◆ élvezetesélvezetes 「Cúkaina tegucside aku-
tókara okane-o damasi totta.」 „Élvezetes módon
csalta ki a pénzt a gazemberektől.” ◆ felvilla-felvilla-
nyozónyozó 「Cúkaina bóken」 „felvillanyozó kaland”
◆ jólesőjóleső 「Júsóno cúkaina kibun」 „bajnoki
győzelem jóleső érzése”

cukainaraszucukainaraszu ◆ hozzászokikhozzászokik 「Atarasii
denva-o cukai narasita.」 „Hozzászoktam az új te-
lefonom használatához.”

cukainarerucukainareru ◆ gyakrangyakran használhasznál 「Kono eki-
va cukai nareteiru.」 „Ezt az állomást gyakran
használom.” ◆ hozzáhozzá leszlesz nővenőve 「Kono tokei-o
cukai nareteiru.」 „Ez az óra már hozzám nőtt.” ◆

hozzászokikhozzászokik 「Kono keitai-o cukai nareteiru.」
„Ehhez a telefonhoz hozzászoktam.”

cukainikuicukainikui ◆ nehezennehezen használhatóhasználható 「Cukai-
nikui dógu」 „nehezen használható szerszám”

cukainokoszucukainokoszu ◆ meghagymeghagy 「Icsimanenkara
szenen-o cukai nokosita.」 „A tízezer jenből meg-
hagytam ezret.”

cukainomonocukainomono ◆ hírnökhírnök 「Cukaino monode
dengon-o okutta.」 „Hírnökkel küldtem az üzene-
tet.” ◆ küldöncküldönc 「Kono cukaino mononi sorui-
o vatasite kudaszai.」 „Ennek a küldöncnek adja
oda az iratokat!”

cukaiszugirucukaiszugiru ◆ megerőltetmegerőltet 「Asi-o cukai-
szugita.」 „Megerőltettem a lábam.”

cukaiszutenocukaiszuteno ◆ egyszeregyszer használatoshasználatos ◆

egyszeriegyszeri 「Kore-va cukai szuteno ohasideszu.」
„Ez a pálcika egyszeri használatra való.” ◆ eldob-eldob-
hatóható 「Kore-va cukai szutenokameradeszu.」
„Ez egy eldobható fényképezőgép.”

cukaiszutepaszuvádocukaiszutepaszuvádo ◆ egyszeregyszer használa-használa-
tos jelszótos jelszó

cukaiszuterucukaiszuteru ◆ használathasználat utánután eldobeldob
「Kontakuto-o cukai szuteta.」 „Használat után
eldobtam a kontaktlencsét.” ◆ kihasználkihasznál ésés
megszabadulmegszabadul tőletőle 「Kaisa-va dzsúgjóin-o cu-
kai szuteta.」 „A vállalat kihasználta a dolgozót,
majd megszabadult tőle.”

cukaitecukaite ◆ használóhasználó ◆ jójó kardforgatókardforgató ◆ köl-köl-
tekezőtekező
cukaivakecukaivake ◆ helyzetnekhelyzetnek megfelelőmegfelelő haszná-haszná-
latlat
cukaivakerucukaivakeru ◆ megválogatmegválogat 「Kotoba-o cukai
vaketa.」 „Megválogattam a szavaimat.” ◆ meg-meg-
válogatvaválogatva használhasznál 「Bun-jani ódzsite dzsiso-
o cukai vaketeiru.」 „A szakszöveg függvényében
más és más szótárt használok.”

cúkakigócúkakigó ◆ devizajeldevizajel
cúkakikicúkakiki ◆ valutaválságvalutaválság
cúkakikincúkakikin ◆ valutaalapvalutaalap
cúkakjókjúrjócúkakjókjúrjó ◆ pénzállománypénzállomány ◆ pénzkíná-pénzkíná-
latlat
cúkakódocúkakódo ◆ devizakóddevizakód
cúkakókanszeicúkakókanszei ◆ valuta konvertibilitásavaluta konvertibilitása
cúkakokucúkakoku ◆ tranzitországtranzitország
cúkakucúkaku ◆ fájdalomérzetfájdalomérzet ◇ mucúkakumucúkaku fájda-fájda-
lommentességlommentesség
cúkakudonmacúkakudonma ◆ fájdalomérzet tompulásafájdalomérzet tompulása
cúkakuikicsicúkakuikicsi ◆ fájdalomküszöbfájdalomküszöb
cúkakukabincúkakukabin ◆ fájdalommalfájdalommal szembeniszembeni túl-túl-
érzékenységérzékenység
cúkakukabinsócúkakukabinsó ◆ fájdalommalfájdalommal szembeniszembeni
túlérzékenységtúlérzékenység
cúkakusikósócúkakusikósó ◆ fájdalomfájdalom betegesbeteges élveze-élveze-
tete
cúkakusósicucúkakusósicu ◆ fájdalomérzetfájdalomérzet elvesztéseelvesztése

cúkakuteikacúkakuteika ◆ fájdalomérzet csökkenésefájdalomérzet csökkenése
cukamaemakurucukamaemakuru ◆ összefogdosösszefogdos
「Nivanokatacumuri-o cukamaemakutta.」
„Összefogdostam a csigákat a kertben.”

cukamaerucukamaeru ◆ elcsípelcsíp 「Girigirinotokorode
densa-o cukamaeta.」 „Éppen csak elcsíptem a
vonatot.” ◆ elfogelfog 「Keikan-va dorobó-o cuka-
maeta.」 „A rendőr elfogta a tolvajt.” ◆ elkapelkap
「Neko-va nezumi-o cukamaeta.」 „A macska el-
kapta az egeret.” ◆ fogfog 「Micsidetakusí-o cuka-
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maeta.」 „Taxit fogtam az úton.” ◆ kapkap 「Hae-
o hjutto cukamaejótosita.」 „A légy után kaptam.”
◆ lecsaplecsap 「Zeimuso-va dacuzeisa-o cukamae-
ta.」 „Az adóhivatal lecsapott az adócsalókra.” ◆

lekapcsollekapcsol 「Keiszacu-va han-nin-o cukamae-
ta.」 „A zsaruk lekapcsolták a tettest.” ◆ megfogmegfog
「Keiszacu-va dorobó-o cukamaeta.」 „A rend-
őrök megfogták a tolvajt.” ◇ szode-oszode-o cukama-cukama-
erueru feltartóztatfeltartóztat 「Kaerótositeiru dórjóno
szode-o cukamaeta.」 „Feltartóztattam az indulni
készülő kollégámat.” ◇ szode-oszode-o cukamaerucukamaeru
megragadjamegragadja aa ruhaujjátruhaujját 「Aruki daszótosita
tomodacsino szode-o cukamaeta.」 „Megragad-
tam az indulni készülő barátom ruhaujját.” ◇ cu-cu-
kamaemakurukamaemakuru összefogdosösszefogdos
「Nivanokatacumuri-o cukamaemakutta.」
„Összefogdostam a csigákat a kertben.” ◇ cuka-cuka-
marumaru megvanmegvan 「Cukamaetajo!」 „Most meg-
vagy!” ◇ toccukamaerutoccukamaeru elcsípelcsíp 「Dorobó-o
toccukamaeta.」 „Elcsíptem a betörőt.”

cukamarucukamaru ◆ elel leszlesz kapvakapva 「Han-nin-va mada
cukamatteinai.」 „A bűnöst még nem kapták el.”
◆ megvanmegvan 「Cukamaetajo!」 „Most megvagy!”
◆ rendőrkézrerendőrkézre kerülkerül 「Kare-va gótódzsikende
cukamatta.」 „Lopásért került rendőrkézre.” ◇

szaszainakotodecukamaruszaszainakotodecukamaru elcsúszikelcsúszik egyegy
banánhéjonbanánhéjon 「Hakká-va szaszainakotode cuka-
mattesimatta.」 „A hekker egy banánhéjon csú-
szott el.”

cukamarucukamaru ◆ belekapaszkodikbelekapaszkodik 「Baszuno te-
szurini cukamarimasita.」 „Belekapaszkodtam
egy kapaszkodó rúdba a buszon.” ◆ fogódzko-fogódzko-
dikdik 「Tatteiru dzsókjaku-va teszurini cukamatte-
ita.」 „Az álló utasok fogódzkodtak.” ◆ kapasz-kapasz-
kodikkodik 「Tozansa-va ivani cukamatteita.」 „A
hegymászó a sziklába kapaszkodott.” ◆ megka-megka-
paszkodikpaszkodik 「Szakuni cukamarótosita.」 „Pró-
báltam megkapaszkodni a kerítésben.” ◇ sza-sza-
szainakotodecukamaruszainakotodecukamaru elcsúszikelcsúszik egyegy ba-ba-
nánhéjonnánhéjon 「Hakká-va szaszainakotode cuka-
mattesimatta.」 „A hekker egy banánhéjon csú-
szott el.”

cukamaszerucukamaszeru ◆ kezébekezébe adad
「Kodomoniomocsa-o cukamaszeta.」 „Kezébe
adtam a gyereknek a játékot.” ◆ megvesztegetmegveszteget
「Otokoni vairo-o cukamaszete damaraszeta.」
„Megvesztegettem a férfit, hogy hallgasson.” ◆ rá-rá-
sózsóz 「Niszemono-o cukamaszareta.」 „Rám sóz-
ták a hamisítványt.”

cúkameicúkamei ◆ devizanemdevizanem
cukamicukami ◆ fogásfogás ◆ megfogásmegfogás ◆ megragadásmegragadás
◇ hitocukamihitocukami egyegy marékmarék 「Hitocukamino szu-
na」 „egy marék homok” ◇ hitocukaminiszuruhitocukaminiszuru
megragadmegragad 「Kankjakuno kokoro-o hitocukami-
nisita.」 „Megragadta a közönség lelkét.”

cukamiaicukamiai ◆ tettlegességtettlegesség ◆ verekedésverekedés
「Cukami aino kenka」 „verekedéses vita”

cukamidokorocukamidokoro ◆ fogódzófogódzó
cukamidokorononaicukamidokorononai ◆ kitérőkitérő 「Cukami dok-
orononai kotae」 „kitérő válasz” ◆ nemnem tudni,tudni,
mimi járjár aa fejébenfejében 「Cukami dokorononai oto-
koda.」 „Nem tudni, mi jár a fejében annak a fér-
finek.” ◆ semmitmondósemmitmondó 「Cukami dokorononai
hanasi」 „semmitmondó történet”

cukamijaszuicukamijaszui ◆ megfoghatómegfogható 「Kono bunsó-
va imiga cukami jaszui.」 „Ennek a mondatnak
könnyen megfogható a jelentése.”

cukamikakarucukamikakaru ◆ utánakaputánakap 「Cukamikakatta
sunkanni fukuga jabureta.」 „Amikor utánakap-
tam elszakadt a ruhája.”

cukamitorucukamitoru ◆ megragadmegragad
cukamucukamu ❶ megfogmegfog 「Curi kava-o cukande ku-
daszai.」 „Fogja meg a kapaszkodót!” ❷ meg-meg-
ragadragad 「Csanszu-o cukanda.」 „Megragadta az
alkalmat.” ❸ megértmegért 「Kotobano imi-o cukan-
da.」 „Megértettem a szó jelentését.” ❹ szerezszerez
「Meiszei-o cukanda.」 „Hírnevet szerzett.” ◆

átfogátfog 「Kanodzsono tekubi-o cukanda.」 „Át-
fogtam a csuklóját.” ◆ belekapaszkodikbelekapaszkodik
「Kjúmeibui-o cukanda.」 „Belekapaszkodtam
egy mentőövbe.” ◆ elérelér 「Nagaku otteita jume-
o cukanda.」 „Elérte a hosszasan űzött álmát.” ◆

értért 「Kono szakkano iitaikoto-va cukaminikui.」
„Nehezen lehet érteni az író mondanivalóját.” ◆

felmarkolfelmarkol 「Cukueno ueno okane-o cukanda.」
„Felmarkoltam a pénzt az asztalról.” ◆ jutjut 「Ku-
rósite genzaino csii-o cukanda.」 „Nehezen jutott
a jelenlegi pozíciójába.” ◆ kifogkifog 「Szudede
szakana-o cukanda.」 „Puszta kézzel fogta ki a ha-
lat.” ◆ markolmarkol 「Oszaraninotteirupínaccu-o cu-
kanda.」 „A tálon lévő földimogyoróba markol-
tam.” ◆ megfogódzikmegfogódzik 「Tomodacsino ude-o cu-
kanda.」 „Megfogództam a barátomban.” ◆ meg-meg-
fogózikfogózik 「Cukueno hadzsikko-o cukanda.」
„Megfogózott az asztal szélében.” ◆ összemar-összemar-
kolkol 「Kucusita-o cukanda.」 „Összemarkoltam
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a zoknijaimat.” ◆ ragadragad 「Okane-o cukanda.」
„Magamhoz ragadtam a pénzt.” ◇ oborerumono-oborerumono-
vava vara-ovara-o momo cukamucukamu aa fuldoklófuldokló egyegy szal-szal-
maszálbamaszálba isis belekapaszkodikbelekapaszkodik ◇ kansoku-kansoku-
oo cukamucukamu ráérezráérez 「Jójaku szeikóno kansoku-o
cukanda.」 „Végre ráéreztem a sikerre.” ◇ kumo-kumo-
oo cukamujónacukamujóna álmodozóálmodozó 「Kimiga júmeina
kasuninarunante kumo-o cukamujóna hanasi-
da.」 „Csak álmodozol, hogy híres énekes leszel.”
◇ kokoro-okokoro-o cukamucukamu megragadjamegragadja aa lelkétlelkét
「Kareno jaszasiszaga kanodzsono kokoro-o cu-
kanda.」 „A kedvessége megragadta a nő lelkét.”
◇ kocu-okocu-o cukamucukamu beletanulbeletanul 「Rjórino kocu-o
cukanda.」 „Beletanultam a főzésbe.” ◇ sippo-osippo-o
cukamucukamu rátalálrátalál 「Furinno sippo-o cukanda.」
„Rátaláltam a házasságtörésre.” ◇ munagura-omunagura-o
cukamucukamu megragadjamegragadja azaz ingétingét ◇ munagura-munagura-
oo cukamucukamu gallérjánálgallérjánál fogvafogva megragadmegragad ◇

munagura-o cukamumunagura-o cukamu galléron ragadgalléron ragad
cúkancúkan ◆ átérzésátérzés
cúkancúkan ◆ áttekintésáttekintés
cúkancúkan ◆ vámvizsgálatvámvizsgálat
cukanerucukaneru ◆ egyegy kötegbekötegbe fogfog ◇ te-ote-o cuka-cuka-
neruneru karbakarba tesziteszi aa kezétkezét 「Te-o cukanete mi-
teiru.」 „Karba tett kézzel néz.”

cúkankócúkankó ◆ vámkikötővámkikötő
cúkanoanteicúkanoantei ◆ pénzstabilitáspénzstabilitás
cúkanohodzsotan-icúkanohodzsotan-i ◆ váltópénzváltópénz 「Hangarí
cúkano hodzsotan-i-va firréru deszu.」 „A magyar
valuta váltópénze a fillér.”

cúkanokiriszagecúkanokiriszage ◆ valutaleértékelésvalutaleértékelés
cúkanokjódzsakucúkanokjódzsaku ◆ valutavaluta erősségeerőssége vagyvagy
gyengeségegyengesége
cukanomacukanoma ◆ rövidke időrövidke idő
cukanomanocukanomano ◆ múlómúló 「Cukano mano koidat-
ta.」 „Múló szerelem volt.” ◆ pillanatnyipillanatnyi 「Cu-
kano mano jorokobidatta.」 „Az öröme pillanat-
nyi volt.” ◆ rövidrövid ideigideig tartótartó 「Cukano mano
dzsinszei」 „rövid ideig tartó élet”

cúkanorjúcúrjócúkanorjúcúrjó ◆ forgalombanforgalomban lévőlévő pénz-pénz-
mennyiségmennyiség
cúkanorjúsucucúkanorjúsucu ◆ pénzkiáramláspénzkiáramlás
cúkanoteirakucúkanoteiraku ◆ valuta leértékelődésevaluta leértékelődése
cúkanrjócúkanrjó ◆ vámilletékvámilleték
cúkansicúkansi ◆ vámtisztviselővámtisztviselő

cúkansinkokusocúkansinkokuso ◆ vámáru-nyilatkozatvámáru-nyilatkozat ◆

vámbevallásvámbevallás ◆ vámnyilatkozatvámnyilatkozat
cúkanszurucúkanszuru ◆ átmegyátmegy 「Kamocu-va zeikan-o
cúkansita.」 „A szállítmány átment a vámon.”

cúkanszurucúkanszuru ◆ áttekintáttekint 「Kodaikara gendai-
made cúkansita ronbun」 „ókortól napjainkig át-
tekintő értekezés”

cúkanszurucúkanszuru ◆ átérezátérez 「Kareno kucú-o cúkan-
sita.」 „Átéreztem a szenvedését.” ◆ igazánigazán
érezérez 「Taivano muzukasisza-o cúkansita.」
„Igazán érezte, hogy milyen nehéz a párbeszéd.”

cúkantecuzukicúkantecuzuki ◆ vámeljárásvámeljárás
cúkantecuzuki-ocúkantecuzuki-o szuruszuru ◆ vámkezelvámkezel
「Zeikan-va cúkantecuzuki-o sita.」 „A vámhiva-
tal vámkezelte az árut.” ◆ vámkezeltetvámkezeltet 「Ka-
mocuno cúkantecuzuki-o sita.」 „Vámkezeltettem
a szállítmányt.”

cúkanteszúrjócúkanteszúrjó ◆ vámkezelési költségvámkezelési költség
cukanukotocukanukoto ◆ nemnem ideide tartozótartozó
「Cukanukoto-o okikisimaszuga.」 „Tudom,
hogy nem tartozik ide, de szeretném megkérdez-
ni!”

cukaraszucukaraszu ◆ kifárasztkifáraszt
cukarecukare ◆ fáradalomfáradalom ◆ fáradásfáradás ◆ fáradtságfáradtság
「Ofurode cukare-o totta.」 „Fürdéssel mulasz-
tottam el a fáradságom.” ◆ kimerültségkimerültség 「Ko-
korono cukare-o ijajasitekureta.」 „Segített túl-
tenni magam a lelki kimerültségen.” ◇ ocuka-ocuka-
reszamadesitareszamadesita köszönömköszönöm aa maimai munkáto-munkáto-
katkat ◇ ocukareszamadesitaocukareszamadesita viszontlátásraviszontlátásra
「Ocukare szamadesitato itte kaisa-o deta.」 „–
Viszontlátásra – mondtam, ezzel hazaindultam a
munkahelyemről.” ◇ sinkeinocukaresinkeinocukare idegki-idegki-
merültségmerültség ◇ szuimindecukare-oszuimindecukare-o torutoru ki-ki-
alusszaalussza aa fáradalmaitfáradalmait 「Szuiminde tabino
cukare-o totta.」 „Kialudtam az út fáradalmait.”
◇ tabizukaretabizukare elfáradáselfáradás azaz utazástólutazástól ◇ cu-cu-
karegaderukaregaderu kifáradkifárad 「Nikutairódóde sósócu-
karega deta.」 „Kissé kifáradtam a fizikai mun-
kától.” ◇ cukaregatorerucukaregatoreru kipihenikipiheni magátmagát ◇

cukare-ocukare-o ijaszuijaszu kipihenikipiheni aa fáradalmaitfáradalmait
「Icsinicsino cukare-o ijasita.」 „Kipihentem a
nap fáradalmait.” ◇ menocukaremenocukare szemszem meg-meg-
erőltetéseerőltetése
cukaregaderucukaregaderu ◆ gyűröttgyűrött 「Takuszan sigoto-
site kaoni cukarega deta.」 „A sok munka után
gyűrött volt az arca.” ◆ kifáradkifárad 「Nikutairódóde
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sósócukarega deta.」 „Kissé kifáradtam a fizikai
munkától.”

cukaregatorerucukaregatoreru ◆ kipiheni magátkipiheni magát
cukarehaterucukarehateru ◆ kimerülkimerül 「Sigotode cukare
hateta.」 „Kimerültem a munkában.”

cukarehatetacukarehateta ◆ elcsigázottelcsigázott ◆ kimerültkimerült
cukarekirucukarekiru ◆ elgyötörelgyötör 「Jakin-va ródósa-o
cukare kiraszeta.」 „Az éjszakai műszak elgyötör-
te a munkásokat.”

cukarekirukotocukarekirukoto ◆ végkimerülésvégkimerülés 「Cukare ki-
rumade hataraita.」 „A végkimerülésig dolgoz-
tunk.”

cukarekittacukarekitta ◆ elcsigázottelcsigázott 「Cukare kitta ka-
ode sigoto-o cuzuketa.」 „Elcsigázott arccal foly-
tatta a munkát.” ◆ elgyötörtelgyötört 「Cukare kitta
kaodebótositeita.」 „Elgyötört arccal nézett maga
elé.”

cukarekitteirucukarekitteiru ◆ jártányijártányi erejeereje semsem maradmarad
「Haikingude cukarekitteita.」 „Jártányi erőm
sem maradt a túra után.” ◆ kivankivan 「Sigotode cu-
karekitteiru.」 „Kivagyok a munkától.”

cukare-ocukare-o ijaszuijaszu ◆ elmulasztjaelmulasztja aa fáradt-fáradt-
ságotságot 「Atatakai ofuro-va cukare-o ijaszu.」 „A
meleg fürdő elmulasztja a fáradtságot.” ◆ kipihe-kipihe-
nini aa fáradalmaitfáradalmait 「Icsinicsino cukare-o ijasi-
ta.」 „Kipihentem a nap fáradalmait.”

cukare-o oboerucukare-o oboeru ◆ elfáradelfárad
cukare-ocukare-o torutoru ◆ kipihenikipiheni magátmagát 「Kaisa-o ni-
súkan jaszunde cukare-o totta.」 „Két hét szabad-
ságot vettem ki, és kipihentem magam.”

cukarerucukareru ◆ megszálljamegszállja valamivalami szellemeszelleme
「Varui kangaenicukareteiru.」 „Rossz gondola-
tok szállták meg.”

cukarerucukareru ◆ belefáradbelefárad 「Sigotode cukareta.」
„Belefáradtam a munkába.” ◆ elfáradelfárad 「Cukare-
teirunode hajaku nemuritai.」 „Elfáradtam, alud-
ni akarok!” ◆ ernyedernyed 「Cukarete iszuni szuvat-
ta.」 „Ernyedten a székre huppantam.” ◆ fáradfárad
「Szaikinszuguni cukareru.」 „Mostanában
könnyen fáradok.” ◆ kiki leszlesz merítvemerítve 「Jakinde
cukareta.」 „Az éjszakázás kimerített.” ◆ sokatsokat
használthasznált 「Tonkacuno abura-va cukareteiruka-
ramó szutemasó.」 „A rántott hús olaját dobjuk
ki, mert már sokat használtuk!” ◇ guttaricukar-guttaricukar-
erueru holtfáradtholtfáradt 「Nagaarukideguttari cukarete-
iru.」 „Holtfáradt lettem a hosszú sétától.” ◇ cu-cu-

kareszaszerukareszaszeru fárasztfáraszt 「Curi bito-va szakana-
o cukareszaszeteita.」 „A horgász fárasztotta a ha-
lat.” ◇ cukareszaszerucukareszaszeru elfárasztelfáraszt 「Nagai
szanpode cukareta.」 „Elfárasztott a hosszú séta.”
◇ cukaretacukareta agyonhasználtagyonhasznált 「Cukareta ku-
cu」 „agyonhasznált cipő” ◇ cukaretahoncukaretahon
ronggyáronggyá olvasottolvasott könyvkönyv ◇ vatanojónicu-vatanojónicu-
karerukareru halálosan elfáradhalálosan elfárad
cukareszaszerucukareszaszeru ◆ elcsigázelcsigáz ◆ elfárasztelfáraszt
「Nagai szanpode cukareta.」 „Elfárasztott a
hosszú séta.” ◆ fárasztfáraszt 「Curi bito-va szakana-
o cukareszaszeteita.」 „A horgász fárasztotta a ha-
lat.” ◆ kifárasztkifáraszt
cukaretacukareta ◆ agyonhasználtagyonhasznált 「Cukareta ku-
cu」 „agyonhasznált cipő”

cukaretahoncukaretahon ◆ ronggyá olvasott könyvronggyá olvasott könyv
cukaretajónicukaretajóni ◆ megszállottkéntmegszállottként
cukareteirucukareteiru ◆ fáradtfáradt
cúkarjúcúdakacúkarjúcúdaka ◆ forgalombanforgalomban lévőlévő pénz-pénz-
mennyiségmennyiség
cukarucukaru ◆ ázikázik 「Kózuide macsizentaiga mizuni
cukatteita.」 „Az áradás miatt vízben ázott az
egész város.” ◆ belelógbelelóg 「Tareteiru kino edaga
mizuni cukatteita.」 „A faág belelógott a vízbe.” ◆

bemerülbemerül 「Kórinojóni cumetai mizuni kubimade
cukatta.」 „Nyakig bemerült a jéghideg vízbe.” ◆

érér 「Hizamade cukaru hodo, mizuga tamattei-
ru.」 „Térdig érő víz gyűlt össze.” ◆ fürdikfürdik 「Ka-
iszuini cukatta.」 „Tengerben fürödtem.” ◆ meg-meg-
fürdikfürdik 「Kodomo-va mizúmini cukatta.」 „A
gyerek megfürdött a tóban.” ◆ megmártózikmegmártózik
「Mizúmino mizuni cukatta.」 „Megmártóztam a
tó vizében.” ◆ savanyítódiksavanyítódik 「Konokjúri-va oi-
siku cukatteiru.」 „Finomra savanyítódott ez az
uborka.” ◆ vízbenvízben vanvan 「Ofuroni nan-ninkano
hitoga cukattecseszu-o jatteita.」 „A fürdőben né-
hány ember a vízben sakkozott.” ◇ asijunicuka-asijunicuka-
ruru lábfürdőtlábfürdőt veszvesz 「Asijuni cukatta.」 „Láb-
fürdőt vettem.” ◇ ojunicukaruojunicukaru melegmeleg fürdőtfürdőt
veszvesz 「Ojuni cukatta.」 „Meleg fürdőt vettem.”
◇ doppuricukarudoppuricukaru fulladozikfulladozik 「Kuni-va sakkin-
no uminidobburicukatteiru.」 „Az ország adós-
ságtengerben fulladozik.” ◇ doppuricukarudoppuricukaru kiki
semsem látsziklátszik 「Sakkinnidoppuri cukatteiru.」
„Ki sem látszik az adósságból.” ◇ mizunicukaru-mizunicukaru-
kotokoto megmártózásmegmártózás
cukaszadorucukaszadoru ◆ irányítirányít 「Dzsissicutekini ka-
rega kuni-o cukaszadotta.」 „Gyakorlatilag ő irá-
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nyította az országot.” ◆ kormányozkormányoz 「Nihon-va
dzsimintóni cukaszadorareteiru.」 „Japánt a Li-
berális Demokrata Párt kormányozza.” ◆ vezé-vezé-
relrel 「Kami-va unmei-o cukaszadoru.」 „Isten ve-
zérli a sorsunkat.” ◇ kokuszei-okokuszei-o cukaszadorucukaszadoru
kormányozkormányoz ◇ szuitó-oszuitó-o cukaszadorucukaszadoru kezelikezeli
a pénzügyeketa pénzügyeket
cúkaszeidocúkaszeido ◆ pénzrendszerpénzrendszer
cúkaszurucúkaszuru ◆ áthaladáthalad 「Szuiszeiga taijóno
mae-o cúkasita.」 „A Merkúr áthaladt a Nap
előtt.” ◆ áthúzáthúz 「Tokkjúdensa-va eki-o cúkasi-
ta.」 „Az állomáson áthúzott az expresszvonat.”
◆ átjutásátjutás 「Kamocu-va zeikan-o cúkasita.」 „A
szállítmány átjutott a vámon.” ◆ átmegyátmegy 「Ku-
redzsittokádono sinsza-o cúkasita.」 „Átmentem
a hitelkártya-igénylés vizsgálatán.” ◆ átrepülátrepül
「Kono hikóki-va tadaimaszendai-o cúkasitatok-
orodeszu.」 „A repülőgépünk most repült át Szen-
dai felett.” ◆ átrobogátrobog 「Kjúkódensa-va búnto
eki-o cúkasita.」 „A gyorsvonat átrobogott az ál-
lomáson.” ◆ átúszikátúszik 「Fune-va dzsiburarutaru
kaikjó-o cúkasita.」 „A hajó átúszott a Gibraltári-
szoroson.” ◆ átutazikátutazik 「Kono macsi-o cúkaszu-
rudakedeszu.」 „Ezen a városon csak átutazok.” ◆

elel leszlesz fogadvafogadva 「Hóan-va cúkasita.」 „Elfo-
gadták a törvényjavaslatot.” ◇ szuimon-oszuimon-o cúka-cúka-
szuruszuru zsilipelzsilipel 「Fune-va szuimon-o cúkasita.」
„A hajó zsilipelt.”

cúkatan-icúkatan-i ◆ pénzegységpénzegység
cúkatógócúkatógó ◆ valutaunióvalutaunió
cukattacukatta ◆ viseltviselt
cukattecukatte ◆ valval 「Kuredzsittokádo-o cukatte
okane-o siharatta.」 „Hitelkártyával fizettem.”

cukaucukau ◆ alkalmazalkalmaz 「Dekaszegi ródósa-o cukat-
teiru.」 „Vendégmunkásokat alkalmaz.” ◆ bánikbánik
「Dógu-o umaku cukau.」 „Ügyesen bánik a szer-
számmal.” ◆ befogbefog 「Szubeteno iszu-o cukatte
szuvaru baso-o cukutta.」 „Minden széket befog-
tuk, hogy ülőhelyeket biztosítsunk.” ◆ beváltbevált
「Pointo-o cukatta.」 „Beváltottam a pontjai-
mat.” ◆ elköltelkölt 「Okane-o cukattesimatta.」 „El-
költötte a pénzt.” ◆ építkeziképítkezik 「Cukatteiru goi-
va szukunai.」 „Kevés szóból építkezik.” ◆ fel-fel-
használhasznál 「Dzsinrui-va ten-nensigen-o cukai-
szugiteiru.」 „Az emberiség túl sok természeti
erőforrást használ fel.” ◆ használhasznál 「Atama-o
cukatte.」 „Használd a fejedet!” ◆ költkölt 「Do-
nokuraino okane-o ikkagecude cukaimaszuka?」

„Körülbelül mennyi pénzt költ egy hónapban?” ◇

agodecukauagodecukau parancsolgatparancsolgat 「Otóto-va anenii-
cumo agode cukavareteiru.」 „A nővér állandóan
parancsolgat az öccsének.” ◇ atama-oatama-o cukaucukau
szellemiszellemi 「Atama-o cukau sigoto」 „szellemi
munka” ◇ atama-oatama-o cukaucukau használjahasználja aa fejétfejét
「Atama-o cukattekono kagu-o kumi tatena-
szai!」 „A bútor összerakásához használd a feje-
det!” ◇ atama-oatama-o cukaucukau használjahasználja azaz eszéteszét
「Kono sigoto-va amari atama-o cukavanai.」
„Ehhez a munkához nem kell sok ész.” ◇

anotekonote-oanotekonote-o cukaucukau mindentmindent megpróbálmegpróbál
「Ano tekono te-o cukatte kai monokjaku-o kan-
júsita.」 „Mindent megpróbált, hogy meggyőzze a
vevőt.” ◇ gangancukaugangancukau nyüstölnyüstöl 「Kono fuku-
o gangan cukatteiru.」 „Mindig ezt a ruhát nyüs-
tölöm.” ◇ ki-oki-o cukaucukau vigyázvigyáz rárá 「Gominori-
szaikurude kankjóni ki-o cukaó.」 „Vigyázzunk a
környezetünkre, hasznosítsuk újra a hulladékot!”
◇ ki-oki-o cukaucukau figyelmesfigyelmes 「Vatasini ki-o cukat-
teitadaki, arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy
olyan figyelmes volt hozzám!” ◇ ki-oki-o cukaucukau tö-tö-
rődikrődik 「Kare-va ki-o cukauszoburi-o miszenaga-
ramo mattakukocscsino iken-o uke irenai.」 „A fi-
úm úgy tesz, mintha törődne velem, de egyálta-
lán nem fogadja el a véleményemet.” ◇ ki-oki-o cu-cu-
kaukau feszélyezifeszélyezi magátmagát 「Ki-o cukavanakute-
moiikara, hitorigurasiga szuki.」 „Szeretek egye-
dül lakni, mert nem kell feszélyeznem magam.”
◇ gémudecukaugémudecukau megjátszikmegjátszik 「Rotodeicumo
onadzsi bangó-o cukatteiru.」 „A lottón mindig
ugyanazokat a számokat játszom meg.” ◇ kebjó-kebjó-
oo cukaucukau szimulálszimulál 「Kare-va bjókide-va nakute
kebjó-o cukatteiru.」 „Nem beteg, csak szimulál.”
◇ kebjó-okebjó-o cukaucukau betegségetbetegséget színlelszínlel
「Kebjó-o cukatte kaisa-o jaszunda.」 „Betegsé-
get színlelve nem mentem dolgozni.” ◇ kovairo-kovairo-
oo cukaucukau hangjáthangját utánozutánoz 「Csicsino kovairo-
o cukatte szenszeini denvasita.」 „Az apja hangját
utánozva telefonált a tanárnak.” ◇ sinkei-osinkei-o cu-cu-
kaukau idegőrlőidegőrlő 「Sinkei-o cukau sigoto」 „ideg-
őrlő munka” ◇ szora-oszora-o cukaucukau tudatlanságottudatlanságot
színlelszínlel ◇ cukainikuicukainikui nehezennehezen használhatóhasználható
「Cukainikui dógu」 „nehezen használható szer-
szám” ◇ cukaihataszucukaihataszu felhasználfelhasznál 「Szube-
teno nenrjó-o cukai hatasita.」 „Az összes üzem-
anyagunkat felhasználtuk.” ◇ cukaihataszucukaihataszu
felélfelél 「Tószenkinicsi okuen-o icsinende cukai
hatasita.」 „A százmilliós nyereményt egy év alatt
felélte.” ◇ cukattecukatte valval 「Kuredzsittokádo-o cu-
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katte okane-o siharatta.」 „Hitelkártyával fizet-
tem.” ◇ cukavanakunarucukavanakunaru nemnem használhasznál mármár
「Cukavanakunatta szaifu-o szuteta.」 „Kidob-
tam a pénztárcámat, amit már nem használok.”
◇ tedzsina-otedzsina-o cukaucukau trükköziktrükközik 「Kotobano
tedzsina-o cukatte aite-o damasita.」 „Trükkös
szavakkal átverte a másikat.” ◇ tedzsina-otedzsina-o cu-cu-
kaukau bűvészkedikbűvészkedik 「Szúdzsino tedzsina-o cu-
katta.」 „Bűvészkedtem a számokkal.” ◇ ningjó-ningjó-
oo cukaucukau bábotbábot használhasznál ◇ ningjó-oningjó-o cukaucukau
bábozikbábozik 「Ningjó-o cukatte kodomotacsi-o jo-
rokobaszeta.」 „Bábozva szórakoztattam a gyere-
keket.” ◇ mahó-omahó-o cukaucukau varázsolvarázsol 「Mahó-o
cukatte, cukueniringo-o dasita.」 „Egy almát va-
rázsolt az asztalra.” ◇ jumi-ojumi-o cukaucukau vonósvonós
「Jumi-o cukau gakki」 „vonós hangszer”

cukavanakunarucukavanakunaru ◆ nemnem használhasznál mármár 「Cu-
kavanakunatta szaifu-o szuteta.」 „Kidobtam a
pénztárcámat, amit már nem használok.”

cukavarerucukavareru ◆ elmegyelmegy 「Kono okane-va nanini
cukavareteita?」 „Mire ment el ez az pénz?”

cukavaszucukavaszu ◆ adad 「Tonoszama-va keraini hóbi-
o cukavasita.」 „Az uraság jutalmat adott a szol-
gának.” ◆ küldküld 「Kamiszama-va anata-o cukava-
sita.」 „Isten téged küldött.”

cukazuhanarezunocukazuhanarezuno ◆ semlegessemleges 「Cukazu ha-
narezuno taido-o toru.」 „Semleges magatartást
tanúsít.” ◆ távolságtartótávolságtartó 「Cukazu hanarezu-
no kankei」 „távolságtartó kapcsolat”

cukecuke ◆ adósságadósság 「Miszeni cukegaarimaszu.」
„A boltban adóssága van.” ◆ hitelhitel 「Cukede
oszake-o nonda.」 „Hitelbe ivott.” ◆ hozzátol-hozzátol-
dottdott 「Cuke eri」 „hozzátoldott gallér” ◆ kontókontó
「Bokuno cukede min-nade nonde kudaszai.」
„Igyanak az én kontómra!” ◆ számlaszámla 「Bokuno
cukenisite kudaszai!」 „Írd az én számlámra.” ◇

amenicukekazenicukeamenicukekazenicuke rendületlenülrendületlenül 「Ame-
nicuke kazenicuke szósza-o cuzuketa.」 „Rendü-
letlenül folytatták a nyomozást.” ◇ kakaricuken-kakaricuken-
oisaoisa háziorvosháziorvos ◇ kakaricukenoisakakaricukenoisa körzetikörzeti
orvosorvos ◇ cukeucsicukeucsi csattogtatáscsattogtatás ◇ cukeg-cukeg-
amavaruamavaru megleszmeglesz aa böjtjeböjtje 「Kókóde
szúgaku-o szabotta cukega mavattekita.」 „Meg-
lett a böjtje, hogy elhanyagoltam a középiskolában
a matematikát.” ◇ cukezumecukezume műkörömműköröm ◇ cu-cu-
kenekene vételivételi árajánlatárajánlat 「Kaigani cuke ne-o si-
ta.」 „Vételi árajánlatot tettem a festményre.” ◇

cukenocukeno megszokottmegszokott 「Iki cukeno nomi ja」

„megszokott kocsma” ◇ cukehigecukehige álszakállálszakáll ◇

cukehigecukehige álbajuszálbajusz ◇ cukemacugecukemacuge műszem-műszem-
pillapilla ◇ nicukenicuke amikoramikor 「Kono rjóri-o taberuni-
cuke, haha-o omoi daszu.」 „Amikor ezt az ételt
eszem, édesanyám jut eszembe.” ◇ nicukenicuke szószó
vanvan rólaróla 「Nanigotonicuke gamanga tarinai.」
„Bármiről is van szó, nincs türelme hozzá.” ◇ ju-ju-
kicukedearukicukedearu tartoziktartozik 「Juki cukeno bjóin-va
iekara szandzsuppundeszu.」 „A kórház, ahová
tartozunk, tőlünk harminc percre van.” ◇ jukicu-jukicu-
kedearukedearu törzshelynektörzshelynek számítszámít 「Cumato ju-
ki cukenoreszutoran-ni itta.」 „A feleségemmel a
törzshelyünknek számító étterembe mentünk.” ◇

jukicukedearujukicukedearu rendszeresenrendszeresen járjár 「Juki cu-
kedearu sótengai」 „üzletsor, ahová rendszeresen
járok”

cukeagarucukeagaru ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Homerarete
cuke agatta.」 „Elbízza magát a dicsérő szavak-
tól.” ◆ elel vanvan szállvaszállva 「Kakkóiito ivarete cuke
agatta.」 „El van szállva, mert azt mondták neki,
hogy menő.” ◆ visszaélvisszaél 「Kanodzsoga jaszasiito
omotte, ano otoko-va cuke agatteiru.」 „Visszaél
a nő kedvességével.”

cukeavaszecukeavasze ◆ köretköret 「Hangarínoreszuto-
rande szakanano karaageno cuke avaszenigurin-
píszu gohan-o eranda.」 „A magyar rántott hal-
hoz köretként rizibizit választottam.” ◆ körítéskörítés
「Hangaríde-va onikuno cuke
avaszenidzsagaimo-o taberukotoga ói.」 „Ma-
gyarországon gyakran esznek burgonyát körítés-
ként.”

cukeavaszerucukeavaszeru ◆ körítkörít 「Rebáni jakiringo-o
cuke avaszeta.」 „A májat sült almával körítet-
tem.”

cukebokurocukebokuro ◆ szépségflastromszépségflastrom ◆ szépség-szépség-
tapasztapasz
cukedokorocukedokoro ◆ irányulásirányulás ◇ menocukedokoromenocukedokoro
rálátásrálátás 「Kare-va meno cuke dokoroga joi.」
„Jó a rálátása a dologra.” ◇ menocukedokoromenocukedokoro
meglátásmeglátás 「Kare-va meno cuke dokoroga csi-
gau.」 „Más a meglátása.”

cukedzsiecukedzsie ◆ eltanuláseltanulás
cukedzsirucukedzsiru ◆ mártásmártás ◆ pácpác
cukedzsirunicukerucukedzsirunicukeru ◆ pácolpácol 「Niku-o cuke-
dzsiruni cuketa.」 „Hús pácolt.”
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cukegakikucukegakiku ◆ hiteleznekhiteleznek nekineki 「Szono misze-
va cukega kikanai.」 „Nem hiteleznek nekem ab-
ban az üzletben.”

cukegamavarucukegamavaru ◆ megleszmeglesz aa böjtjeböjtje 「Kókóde
szúgaku-o szabotta cukega mavattekita.」 „Meg-
lett a böjtje, hogy elhanyagoltam a középiskolában
a matematikát.”

cukegamicukegami ◆ cédulacédula ◆ címkecímke
cukegecukege ◆ póthajpóthaj
cukeguszuricukeguszuri ◆ kenőcskenőcs
cukehigecukehige ◆ álbajuszálbajusz ◆ álszakállálszakáll
cúkeicúkei ◆ összegösszeg 「Cúkei-o keiszansita.」 „Ki-
számította az összeget.”

cukeirucukeiru ◆ kihasználkihasznál 「Kareno judannicukeit-
ta.」 „Kihasználta az óvatlanságát.”

cukejakicukejaki ◆ szószbaszószba mártottmártott grillezettgrillezett húshús
◆ szószbaszószba mártottmártott húshús grillezésegrillezése
「Gjúniku-o miszono cuke jakinisita.」 „Miszoba
mártott marhahúst grilleztem.”

cukejakibacukejakiba ◆ látszatlátszat 「Kareno csisiki-va cuke
jakibada.」 „Ő látszatra nagyon okos.”

cukekaerucukekaeru ◆ kicserélkicserél 「Kontakuto-o cuke ka-
eta.」 „Kicseréltem a kontaktlencsémet.”

cukekomucukekomu ◆ pácolpácol 「Niku-o sirovain-ni cuke
konda.」 „Fehérborban pácoltam húst.” ◆ sava-sava-
nyítnyít 「Kjabecu-o taruni cuke konda.」 „Hordó-
ban savanyítottam káposztát.”

cukekomucukekomu ◆ visszaélvisszaél 「Kare-va anatano hito-
nojoszani cuke konde okane-o maki agerucumor-
ideszu.」 „Visszaél a bizalmaddal, és pénzt akar
tőled szerezni.” ◇ asimotonicukekomuasimotonicukekomu kihasz-kihasz-
náljanálja aa helyzetéthelyzetét ◇ jovaminicukekomujovaminicukekomu rá-rá-
ijeszt,ijeszt, hogyhogy kifecsegikifecsegi 「Karega sanairen-
aisiteirutoiu jovamini cuke konde ohiru-o gocsi-
szószaszeta.」 „Ráijesztett, hogy kifecsegi a mun-
kahelyi szerelmi kapcsolatát, és egy ebédet fizet-
tetett vele.” ◇ jovaminicukekomujovaminicukekomu zsarolzsarol
「Dzsósino jovamini cuke konde dzsibun-o sósin-
szaszeta.」 „A főnökét zsarolva előléptette ma-
gát.”

cukekuvaerucukekuvaeru ◆ betoldbetold 「Bunsóniaru bun-o
cuke kuvaeta.」 „Betoldott egy részt a mondatba.”
◆ hozzáfűzhozzáfűz 「Kareno hanasini hitokotocuke ku-
vaeta.」 „Egy szót fűztem a történetéhez.” ◆ hoz-hoz-
záteszzátesz 「Sószecuni súsó-o cuke kuvaeta.」 „A
regényhez hozzátettem egy epilógust.” ◆ kiegé-kiegé-

szítszít 「Szofutoni benrina kinó-o cuke kuvaeta.」
„A szoftvert hasznos funkciókkal egészítettük ki.”
◆ kipótolkipótol 「Nokorino okane-o cuke kuvaeta.」
„A hiányzó pénzt kipótoltam.”

cukemacugecukemacuge ◆ műszempillaműszempilla
cukemavaszucukemavaszu ◆ ráakaszkodikráakaszkodik 「Szutóká-va
on-na-o cuke mavasiteiru.」 „A szatír ráakaszko-
dott a nőre.”

cukemecukeme ◆ kihasználhatókihasználható gyengeséggyengeség ◆ ki-ki-
szemelt célpontszemelt célpont
cukemedearucukemedearu ◆ utaznakutaznak valamirevalamire 「Kareno
hitono joszaga cuke medearu.」 „A hiszékenysé-
gére utaztak.”

cukemonocukemono ◆ savanyúságsavanyúság
cukemononiszurucukemononiszuru ◆ savanyítsavanyít 「Kjúri-o cuk-
emononisita.」 „Uborkát savanyítottam.”

cukenecukene ◆ vételivételi árajánlatárajánlat 「Kaigani cuke ne-
o sita.」 „Vételi árajánlatot tettem a festményre.”

cukenecukene ◆ tőtő ◇ asinocukeneasinocukene lábtőlábtő ◇ mimino-mimino-
cukenecukene fültőfültő ◇ jubinocukenejubinocukene ujjtőujjtő
cukeneraucukenerau ◆ ráakaszkodikráakaszkodik 「Kanodzso-va
szutókáni cuke neravareteiru.」 „Egy szatír rá-
akaszkodott a nőre.” ◇ inocsi-oinocsi-o cukeneraucukenerau törtör
「Inocsi-o cuke neravareteiru.」 „Az életemre
törnek.”

cukenocukeno ◆ megszokottmegszokott 「Iki cukeno nomi ja」
„megszokott kocsma”

cukeocsicukeocsi ◆ kifelejtéskifelejtés 「Csóboni cuke ocsiga-
atta.」 „Kifelejtettek valamit a könyvelésből.”

cukeotosicukeotosi ◆ kifelejtéskifelejtés 「Kandzsóni-va cuke
otosigaatta.」 „Kifelejtettek egy tételt a számlá-
ból.”

cukeppanasicukeppanasi ◆ bekapcsolvabekapcsolva maradásmaradás
「Ucsini kaettaraterebiga cukeppanasidatta.」
„Amikor hazaértem láttam, hogy bekapcsolva ma-
radt a tévé.”

cukeppanasicukeppanasi ◆ ázvaázva hagyáshagyás 「Mame-o hit-
obanmizuni cukeppanasinisita.」 „Egy éjszakára
ázva hagytam a vízben a babot.”

cukerucukeru ◆ ültetültet 「Jakusokuni cuketa.」 „Veze-
tői posztra ültette.”

cukerucukeru ◆ pácolpácol 「Niku-o siomizuni cuketeita.」
„Sós lében pácoltam a húst.” ◆ savanyítsavanyít
「Kjabecu-o cuketa.」 „Káposztát savanyítot-
tam.” ◆ tartósíttartósít 「Niku-o sioni cuketa.」 „Só-
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val tartósítottam a húst.” ◇ sionicukerusionicukeru sóbansóban
elteszeltesz 「Nisin-o osioni cuketa.」 „Sóban eltet-
tem a heringet.”

cukerucukeru ❶ rárakrárak 「Szúcukészuni nafuda-o cuke-
ta.」 „Ráraktam a nevem a bőröndre.” ❷ hozzá-hozzá-
rakrak 「Cukue-o kabeni cuketa.」 „Hozzáraktam
az asztalt a falhoz.” ❸ odatapasztodatapaszt 「Mimi-o
doani cuketa.」 „Odatapasztottam a fülem az aj-
tóhoz.” ❹ ráragasztráragaszt 「Sóhinni nefuda-o cuke-
ta.」 „Ráragasztja az árura az árcédulát.” ❺ rá-rá-
kenken 「Pan-nidzsamu-o cuketa.」 „Rákentem a
lekvárt a kenyérre.” ❻ követkövet 「Cukerareteiru-
jóna kigaszuru.」 „Azt hiszem, valaki követ min-
ket.” ❼ gyakrangyakran csinálcsinál 「Tabe cuketeiru okasi-
o katta.」 „Vásároltam a süteményből, amit gyak-
ran eszek.” ❽ fogadfogad 「Muszukoni kateikjósi-o
cuketa.」 „Magántanárt fogadtam a fiam mellé.”
❾ vezetvezet 「Csóbo-o cukeru.」 „Számlakönyvet
vezet.” ◆ állítállít 「Dzsújódzsinbucuni goei-o cuke-
ru.」 „Testőrt állít a fontos ember mellé.” ◆ be-be-
csavarcsavar 「Denkjú-o cuketa.」 „Becsavartam az
égőt.” ◆ elkülönítelkülönít 「Kiszokenkjúnimo joszan-
o cukeru.」 „Az alapkutatásra pénzt különít el.”
◆ ellátellát 「Júmeidzsinno sasin-o cuketamagukap-
puga hanbaiszareta.」 „Híres ember képével el-
látott bögréket árultak.” ◆ felcsatolfelcsatol 「Inuni
kucsiva-o cuketa.」 „Felcsatolta a kutyára a nyak-
örvet.” ◆ felvarrfelvarr 「Itodebotan-o cuketa.」 „Cér-
nával felvarrta a gombot.” ◆ felveszfelvesz 「Szub-
arasii súkan-o cuketa.」 „Felvettem egy jó szo-
kást.” ◆ fűzfűz 「Kjokani dzsóken-o cuketa.」 „Fel-
tételeket fűzött az engedélyhez.” ◆ hozzáilleszthozzáilleszt
「Ningjóno atama-o dótaini cuketa.」 „Hozzáil-
lesztettem a bábu fejét a törzséhez.” ◆ hozzára-hozzára-
gasztgaszt 「Toreta totte-o koppuni cuketa.」 „Hoz-
záragasztottam a bögréhez a letört fület.” ◆ kenken
「Kizuni nankó-o cuketa.」 „Kenőcsöt kentem a
sebre.” ◆ kiteszkitesz 「Daiakuritikku-o cukenakat-
ta.」 „Nem tette ki az ékezeteket.” ◆ kötköt 「Kono
keijakuni ikucukano dzsóken-o cuketa.」 „A szer-
ződéshez néhány feltételt kötöttem.” ◆ rakrak
「Gjóno szentóni szúdzsi-o cukeru.」 „Számot
rak a sor elejére.” ◆ rászerelrászerel 「Doani dzsó-o cu-
keta.」 „Rászereltem egy zárat az ajtóra.” ◆ sze-sze-
rezrez 「Anzannórjoku-o cuketa.」 „Fejszámoló ké-
pességet szerzett.” ◇ asiacu-oasiacu-o cukerucukeru lábnyo-lábnyo-
motmot hagyhagy 「Kaeru micsiga vakarujóni dzsimen-
ni asiacu-o cuketa.」 „Lábnyomot hagytam a föld-
ben, hogy visszataláljak.” ◇ adzsi-oadzsi-o cukerucukeru íze-íze-

sítsít 「Jakinikuni sioadzsi-o cuketa.」 „Sóval íze-
sítettem a sült húst.” ◇ adana-oadana-o cukerucukeru csúfolcsúfol
「Dókjúszeini katamenoboszutoada na-o cuker-
areta.」 „Az osztálytársai Félszemű Serffnek csú-
folták.” ◇ ato-oato-o cukerucukeru követkövet 「Koszszori
han-ninno ato-o cuketa.」 „Titokban követtem a
tettest.” ◇ iicukeruiicukeru ráparancsolráparancsol 「Kodomoni
cume-o kande-va ikenaito iicuketa.」 „Ráparan-
csoltam a gyerekre, hogy ne rágja a körmét.” ◇

iicukeruiicukeru meghagymeghagy 「Okaaszan-va nivatorini
esza-o agerujóni kodomoni iicuketa.」 „Az anya
meghagyta a gyerekének, hogy etesse meg a tyú-
kokat.” ◇ iicukeruiicukeru szokikszokik mondanimondani 「Fuda-
niicuketeinai kotoba-o ittesimatta.」 „Általában
nem szoktam ilyet mondani, de most megtettem.”
◇ iro-oiro-o cukerucukeru kiszínezkiszínez 「Szengani iro-o cuke-
ta.」 „Kiszínezte a rajzot.” ◇ uradzsi-ouradzsi-o cukerucukeru
kibélelkibélel 「Kótoni uradzsi-o cuketa.」 „Kibéleltem
a kabátomat.” ◇ uricukeruuricukeru rátukmálrátukmál 「Ten-
in-va kjakuni kószui-o uricuketa.」 „Az eladó rá-
tukmálta a vevőre a kölnit.” ◇ okuricukeruokuricukeru rá-rá-
küldküld 「Siranai hitoga csakubaraide kozucumi-o
okuricuketekita.」 „Egy ismeretlen rám küldött
utánvéttel egy csomagot.” ◇ orime-oorime-o cukerucukeru
életélet vasalvasal 「Zubon-ni ori me-o cuketa.」 „Élet
vasaltam a nadrágba.” ◇ kazari-okazari-o cukerucukeru fel-fel-
díszítdíszít 「Kuriszumaszucuríni kazari-o cuketa.」
„Feldíszítettük a karácsonyfát.” ◇ kata-okata-o cuke-cuke-
ruru befejezbefejez 「Sigotoni kata-o cuketa.」 „Befe-
jeztem a munkát.” ◇ kata-okata-o cukerucukeru elsimítelsimít
「Mondaini kata-o cuketa.」 „Elsimította a prob-
lémát.” ◇ kakkó-okakkó-o cukerucukeru pózolpózol 「Sasinsza-
cueinotameni kakkó-o cuketeita.」 „Pózoltam a
fényképezéskor.” ◇ kanrenzukerukanrenzukeru összefüg-összefüg-
gésbegésbe hozhoz 「Futacuno dzsiken-o kanrenzuke-
ta.」 „Összefüggésbe hozta a két esetet.” ◇ kan-kan-
oo cukerucukeru szakétszakét melegítmelegít ◇ kikicukerukikicukeru meg-meg-
ütiüti aa fülétfülét 「Kaszaihócsikinoberuno oto-o ki-
kicuketa.」 „A tűzjelző hangja ütötte meg a füle-
met.” ◇ kizu-okizu-o cukerucukeru megkarcolmegkarcol 「Naifude
szagjódaini kizu-o cuketesimatta.」 „Késsel vélet-
lenül megkarcoltam a munkalapot.” ◇ gimuzuke-gimuzuke-
ruru kötelezővékötelezővé tesztesz 「Kaisadeszúcu-va gimu-
zukerareteiru.」 „A vállalatnál kötelezővé tették
az öltönyt.” ◇ ki-oki-o cukerucukeru ügyelügyel 「Ieno kado-
nibucukete kovaszanaijóni ki-o cuketa.」 „Ügyelt
arra, hogy nehogy leverje a ház sarkát.” ◇ ki-oki-o
cukerucukeru vigyázvigyáz 「Ki-o cukete.」 „Vigyázz ma-
gadra!” ◇ kucsibeni-okucsibeni-o cukerucukeru berúzsozberúzsoz
「Kanodzso-va kucsini kucsibeni-o cuketa.」
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„Berúzsozta az ajkát.” ◇ kucsibeni-okucsibeni-o cukerucukeru rú-rú-
zsozzsoz 「Kanodzso-va kucsibeni-o cuketeita.」
„Rúzsozta magát.” ◇ kucsi-okucsi-o cukerucukeru megkós-megkós-
toltol 「Szúpuni kucsi-o cuketa.」 „Megkóstoltam a
levest.” ◇ kucsi-okucsi-o cukerucukeru beleeszikbeleeszik 「Kucsi-
o cuketenainode tabeteiijo.」 „Nem ettem bele,
nyugodtan megeheted!” ◇ kucsi-okucsi-o cukerucukeru be-be-
leiszikleiszik 「Kucsi-o cuketenainode nondeiijo.」
„Nem ittam bele, nyugodtan megihatod!” ◇

kusson-okusson-o cukerucukeru kipárnázkipárnáz 「Iszunikusson-o
cuketemoratta.」 „Kipárnáztattam a széket.” ◇

kubecu-okubecu-o cukerucukeru elválasztelválaszt 「Kósino kubecu-
o cukeru.」 „Elválasztja a céges dolgait és magán-
ügyeit.” ◇ kubecu-okubecu-o cukerucukeru megkülönböztetmegkülönböztet
「Dokukinokoto taberarerukinokono kubecu-o
cukeruno-va muzukasii.」 „Nehéz megkülönböz-
tetni a mérges gombát az ehetőtől.” ◇ kura-okura-o
okuoku felnyergelfelnyergel 「Nitóno umani kura-o oita.」
„Felnyergeltem két lovat.” ◇ kura-okura-o cukerucukeru fel-fel-
nyergelnyergel 「Umani kura-o cuketa.」 „Felnyergel-
tem a lovat.” ◇ keri-okeri-o cukerucukeru befejezbefejez
「Sigotonikeri-o cuketa.」 „Befejeztem a mun-
kát.” ◇ genki-ogenki-o cukerucukeru erőreerőre kapkap 「Ojacude
genki-o cuketa.」 „Az uzsonnától erőre kaptam.”
◇ kentó-okentó-o cukerucukeru sejtsejt 「Furjóhinno gen-inno
kentó-o cuketa.」 „Sejtem, mi okozta a selejtet.”
◇ kentó-okentó-o cukerucukeru megcélozmegcéloz 「Kentó-o cuketa
basonitadori cuita.」 „Megérkeztem a helyre,
amit megcéloztam.” ◇ kószui-okószui-o cukerucukeru beköl-beköl-
nizniz 「Jófukuni kószui-o cuketa.」 „Bekölniztem
a ruhámat.” ◇ sio-osio-o cukerucukeru besózbesóz 「Kiri mino
szakanani sio-o cuketa.」 „A halfiléket besóztam.”
◇ sikaricukerusikaricukeru leteremtleteremt 「Dzsósi-va buka-o
sikaricuketa.」 „A főnök leteremtette a beosztot-
tat.” ◇ sicukerusicukeru hozzászokikhozzászokik 「Oszake-o no-
micuketeinaikaraszugu jopparau.」 „Nem vagyok
hozzászokva az iváshoz, így rögtön becsípek.” ◇

sicukerusicukeru fércelfércel 「Kimononi szode-o sicuke-
ta.」 „Ujjat férceltem a kimonóra.” ◇ simacu-simacu-
oo cukerucukeru eltakaríteltakarít ◇ simacu-osimacu-o cukerucukeru ren-ren-
dezdez 「Kotono simacu-o cuketa.」 „Rendeztem az
ügyet.” ◇ simi-osimi-o cukerucukeru foltossáfoltossá tesztesz 「Sa-
cunikóhíno simi-o cuketesimatta.」 „Kávéfoltos
lett az ingem.” ◇ simekukuri-osimekukuri-o cukerucukeru befejezbefejez
「Hanasino sime kukuri-o cuketa.」 „Befejeztem
a történetet.” ◇ súkan-osúkan-o cukerucukeru szokásávászokásává
válikválik 「Neru maeni hon-o jomu súkan-o cuke-
ta.」 „Szokásommá vált olvasni alvás előtt.” ◇

súkan-osúkan-o cukerucukeru rászokikrászokik 「Kare-va
kicuensúkan-o cuketa.」 „Rászokott a dohányzás-

ra.” ◇ dzsóken-odzsóken-o cukerucukeru kikötkiköt 「Amega fura-
nakereba ikutoiu dzsóken-o cuketa.」 „Kikötötte,
hogy csak akkor jön, ha nem esik.” ◇ dzsoszó-dzsoszó-
oo cukerucukeru nekifutnekifut 「Dzsanpuni dzsoszó-o cuke-
ta.」 „Nekifutott az ugrásnak.” ◇ dzsiriki-odzsiriki-o cu-cu-
kerukeru magáramagára találtalál 「Nihonkeizai-va dzsiriki-
o cuketa.」 „A japán gazdaság magára talált.” ◇

sirusi-osirusi-o cukerucukeru megjelölmegjelöl 「Fumeina tokoroni
sirusi-o cuketa.」 „Megjelölte az érthetetlen ré-
szeket.” ◇ szuicukeruszuicukeru rákaprákap 「Kare-va takai
tabako-o szui cuketeiru.」 „Rákapott a drága ci-
garettára.” ◇ szekken-oszekken-o cukerucukeru szappanozszappanoz
◇ szekken-oszekken-o cukerucukeru beszappanozbeszappanoz 「Teni
szekken-o cuketa.」 „Beszappanoztam a kezem.”
◇ tairjoku-otairjoku-o cukerucukeru megerősödikmegerősödik 「Eijónoa-
ru sokudzside tairjoku-o cuketa.」 „A tápláló éte-
lektől megerősödtem.” ◇ takane-otakane-o cukerucukeru túl-túl-
licitállicitál 「Aitejori takane-o cuketa.」 „Túllicitálta
a másikat.” ◇ tatakicukerutatakicukeru nekivágnekivág 「Sótocu-
de karadaga sarjónodoani tatakicukerareta.」 „Az
ütközés nekivágta a kocsi ajtajának.” ◇ tabecu-tabecu-
kerukeru gyakrangyakran járjár 「Konoreszutorande tabecu-
keteiru.」 „Gyakran járok ebbe az étterembe.” ◇

tabecukerutabecukeru evéséhezevéséhez szokikszokik 「Aburakkoi
rjóri-o tabecuketeinaikara onaka-o kovasita.」
„Nem szoktam a zsíros ételek evéséhez, és elron-
tottam a gyomrom.” ◇ tabecukerutabecukeru hozzászo-hozzászo-
kikkik azaz ízéhezízéhez 「Kono rjóri-va tabecuketeiru.」
„Hozzászoktam ennek az ételnek az ízéhez.” ◇

csúmon-ocsúmon-o cukerucukeru különkülön kérkér 「Nikuno jaki gu-
aini csúmon-o cuketa.」 „Külön kértem, mennyi-
re süssék meg a húst.” ◇ csóbo-ocsóbo-o cukerucukeru köny-köny-
velvel 「Kaisade csóbo-o cukeru sigoto-o siteima-
szu.」 „Egy vállalatnál könyvelek.” ◇ csi-ocsi-o cu-cu-
kerukeru összevérezösszevérez 「Hankacsini csi-o cuketesi-
matta.」 „Összevéreztem a zsebkendőmet.” ◇ cu-cu-
kerukeru kötköt 「Kono keijakuni ikucukano dzsóken-
o cuketa.」 „A szerződéshez néhány feltételt kö-
töttem.” ◇ cugó-ocugó-o cukerucukeru biztosítbiztosít 「Okaneno
cugó-o cuketa.」 „Biztosítottam a pénzt.” ◇

cugó-ocugó-o cukerucukeru időtidőt szakítszakít 「Tomodacsitono-
rancsino cugó-o cukerukotoga muzukasii.」 „Ne-
hezen tudok időt szakítani, hogy a barátommal
ehessek.” ◇ cuba-ocuba-o cukerucukeru stip-stopstip-stop lefoglallefoglal
「Omeatenomononi cuba-o cuketa.」 „Stip-stop
lefoglaltam, amit kinéztem magamnak.” ◇ cuja-cuja-
oo cukerucukeru kiszínezkiszínez 「Hanasinicsotto cuja-o cu-
ketemita.」 „Kiszíneztem egy kicsit a történetet.”
◇ tegacukerarenaitegacukerarenai kezelhetetlenkezelhetetlen 「Tega
cukerarenai mondaida.」 „Kezelhetetlen problé-
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ma.” ◇ tegacukerarenaitegacukerarenai fékezhetetlenfékezhetetlen
「Tega cukerarenai abaren bóno inuda.」 „Fékez-
hetetlenül vad kutya.” ◇ te-ote-o cukerucukeru hozzáfoghozzáfog
「Dokokara te-o cukerebaiika vakaranai.」 „Nem
tudom, hogyan fogjak hozzá.” ◇ te-ote-o cukerucukeru
nyúlnyúl 「Bjónin-va tabe mononimattaku te-o cu-
kenakatta.」 „A beteg egyáltalán nem nyúlt az
ételhez.” ◇ te-ote-o cukerucukeru kikezdkikezd 「Kare-va to-
modacsino cumani te-o cuketa.」 „Kikezdett a ba-
rátja feleségével.” ◇ te-ote-o cukerucukeru elkezdelkezd
「Kare-va micujuni te-o cuketa.」 „Elkezdett
csempészéssel foglalkozni.” ◇ te-ote-o cukerucukeru rá-rá-
tesziteszi aa kezétkezét 「Szeifu-va jokinsano okaneni te-
o cuketa.」 „Az állam rátette a kezét a betétesek
pénzére.” ◇ toricukerutoricukeru ráerősítráerősít 「Kikaini-va
okasina buhinga tori cuketeatta.」 „A gépre egy
furcsa alkatrész volt ráerősítve.” ◇ toricukerutoricukeru
felszerelfelszerel 「Dzsimusonieakon-o tori cuketa.」
„Klímaberendezést szereltek fel az irodában.” ◇

toricukerutoricukeru rászerelrászerel 「Bóenkjónikamera-o tori
cuketa.」 „Rászereltem egy fényképezőgépet a
távcsőre.” ◇ naguricukerunaguricukeru ráütráüt 「Ikaride
cukue-o naguricuketa.」 „Mérgében ráütött az
asztalra.” ◇ nagecukerunagecukeru hozzávághozzávág 「Ottoni
hon-o nagecuketa.」 „Hozzávágtam a férjemhez a
könyvet.” ◇ nagecukerunagecukeru megdobmegdob 「Inuni isi-
o nagecuketa.」 „A kutyát megdobta egy kővel.”
◇ nagecukerunagecukeru rádobrádob 「Kaban-o cukueni na-
gecuketa.」 „Rádobtam a táskámat az asztalra.”
◇ na-ona-o cukerucukeru elnevezelnevez 「Inu-va rekkuszutoiu
na-o cukerareta.」 „A kutyát elnevezték Rex-nek.”
◇ nikki-onikki-o cukerucukeru naplótnaplót vezetvezet 「Mó dzsú-
nenkanmo nikki-o cuketeiru.」 „Már tíz éve nap-
lót vezetek.” ◇ nuicukerunuicukeru hozzávarrhozzávarr 「Nitto
bónibonbon-o nui cuketa.」 „Hozzávarrtam a boj-
tot a kötött sapkához.” ◇ nuicukerunuicukeru rávarrrávarr
「Sacunibotan-o nui cuketa.」 „Rávarrtam a
gombot az ingre.” ◇ nedan-onedan-o cukerucukeru árazáraz
「Misze-va kabanni icsiman enno nedan-o cuke-
ta.」 „Az üzlet 10 ezer jenre árazta a táskát.” ◇

ne-one-o cukerucukeru áratárat mondmond 「Uri te-va takaszugiru
ne-o cuketa.」 „Az eladó túl magas árat mondott.”
◇ ne-one-o cukerucukeru ígérígér 「Icsibantakai ne-o cukeru
kai teni urucumori.」 „Annak a vevőnek adom,
aki a legtöbbet ígéri.” ◇ nomicukerunomicukeru rákaprákap
「Takaivain-o nomicuketeiru.」 „Rákaptam a
drága borra.” ◇ noricukerunoricukeru hozzászokikhozzászokik
「Nori cukenai kuruma-va untensinikui.」 „Ne-
héz az olyan autót vezetni, amihez nem szoktunk
hozzá.” ◇ bagu-obagu-o cukerucukeru felszerzámozfelszerzámoz

「Umani bagu-o cuketa.」 „Felszerszámoztam a
lovat.” ◇ hasi-ohasi-o cukerucukeru hozzáfoghozzáfog azaz evés-evés-
hezhez 「Torinikuni hasi-o cuketa.」 „Hozzáfogtam
a csirkeevéshez.” ◇ hanasi-ohanasi-o cukerucukeru elrendezelrendez
「Jakuzani hanasi-o cuketa.」 „Elrendeztem a ja-
kuzával a vitát.” ◇ handi-ohandi-o cukerucukeru fórtfórt adad
「Cseszude kodomonihandi-o cuketa.」 „Fórt ad-
tam a gyereknek sakkban.” ◇ pittaricukerupittaricukeru rá-rá-
illesztilleszt 「Síru-o tairunipittari cuketa.」 „Ráil-
lesztettem a matricát a csempére.” ◇ hi-ohi-o cukerucukeru
meggyújtmeggyújt 「Kini hi-o cukeru.」 „Meggyújtja a
fát.” ◇ fúmi-ofúmi-o cukerucukeru ízesítéstízesítést adad 「Rjórin-
ipiri karai fúmi-o cuketa.」 „Csípős ízesítést ad-
tam az ételnek.” ◇ fusi-ofusi-o cukerucukeru dallamotdallamot fűzfűz
hozzáhozzá 「Bunsóni fusi-o cukete ródokusita.」
„Dallamosan felolvasott egy szöveget.” ◇ fusi-ofusi-o
cukerucukeru megzenésítmegzenésít 「Kasini fusi-o cuketa.」
„Megzenésített egy verset.” ◇ máku-omáku-o cukerucukeru
megjelölmegjelöl 「Csizuno ikkasonimáku-o cuketa.」
„Megjelöltem a térképen egy helyet.” ◇ maru-omaru-o
cukerucukeru bekarikázbekarikáz 「Szeikaini maru-o cuketa.」
„Bekarikáztam a helyes választ.” ◇ mikatanicu-mikatanicu-
kerukeru magamaga mellémellé állítállít 「Un-o mikatanicuke-
ta.」 „Magam mellé állítottam a szerencsét.” ◇

micsi-omicsi-o cukerucukeru utatutat csinálcsinál 「Jamani micsi-
o cuketa.」 „Utat csinált a hegyen.” ◇ minicu-minicu-
kerukeru elsajátítelsajátít 「Szúnende kotoba-o minicu-
keta.」 „Néhány év alatt elsajátította a nyelvet.”
◇ mi-omi-o cukerucukeru gyümölcsötgyümölcsöt hozhoz 「Kono
sokubucu-va omosiroi katacsino mi-o cuketei-
ru.」 „Ez a növény érdekes alakú gyümölcsöt
hoz.” ◇ me-ome-o cukerucukeru kinézkinéz magánakmagának 「Ma-
ekara me-o cuketeita sóhinga hangakuninatta.」
„Félárú lett az áru, amit már régóta kinéztem ma-
gamnak.” ◇ me-ome-o cukerucukeru kiszemelkiszemel 「Singata-
terebini me-o cuketa.」 „Kiszemeltem egy új típu-
sú televíziót.” ◇ me-ome-o cukerucukeru felfigyelfelfigyel 「Hasz-
szaino tokini szainóni me-o cukerareta.」 „Nyolc-
éves korában figyeltek fel a tehetségére.” ◇ rádo-rádo-
oo cukerucukeru megzsírozmegzsíroz 「Pan-nirádo-o cuketa.」
„Megzsíroztam a kenyeret.” ◇ riszoku-oriszoku-o cuketecukete
kamatostulkamatostul 「Sakkin-o riszoku-o cukete kaesi-
ta.」 „A kölcsönt kamatostul megadtam.” ◇

renraku-orenraku-o cukerucukeru megkeresmegkeres 「Nagaku attei-
nai tomodacsini renraku-o cuketa.」 „Megkeres-
tem a rég nem látott barátomat.”

cukerucukeru ◆ felveszfelvesz 「Nekkureszu-o cuketa.」
„Nyakláncot vettem fel.” ◆ helyezhelyez 「Kamiza-
nicukerareta.」 „Asztalfőre helyeztek.” ◆ hordhord
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「Kare-va icumonekutai-o cuketeiru.」 „Nyak-
kendőt hord.” ◆ kikötkiköt 「Fune-o szanbasini cu-
keta.」 „Kikötöttem a hajót a mólóhoz.” ◆ leállítleállít
「Kuruma-o bjóinno maeni cuketa.」 „Leállítot-
tam a kocsit a kórház előtt.” ◆ szerezszerez 「Teni
soku-o cuketa.」 „Szakmát szereztem.” ◆ viselvisel
「Vansó-o cuketeiru.」 „Karszalagot visel.” ◇ mi-mi-
nicukerunicukeru magánálmagánál hordhord 「Kaigairjokóde-va ,
icumopaszupóto-o mini cuketeiru.」 „Turista-
úton mindig magamnál hordom az útlevelemet.”
◇ minicukeruminicukeru felveszfelvesz 「Kindokei-o mini cuke-
ta.」 „Aranyórát vettem fel.” ◇ mofuku-omofuku-o cuke-cuke-
ruru gyászolgyászol
cukerucukeru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Terebi-o cukete!」
„Kapcsold be a tévét!” ◆ felgyújtfelgyújt 「Raito-o cu-
keta.」 „Felgyújtottam a lámpát.” ◆ felkapcsolfelkapcsol
「Denki-o cukete!」 „Kapcsold fel a villanyt!” ◆

meggyújtmeggyújt 「Gaszu-o cuketa.」 „Meggyújtottam
a gázt.” ◇ akari-oakari-o cukerucukeru felgyújtjafelgyújtja aa vil-vil-
lanytlanyt 「Kabenoszuicscside akari-o cuketa.」 „A
falikapcsolóval felgyújtottam a villanyt.” ◇ pa-pa-
csittocukerucsittocukeru felkattintfelkattint 「Denki-o pacsitto-
cuketa.」 „Felkattintottam a villanyt.”

cukerucukeru ◆ beáztatbeáztat 「Hitobanmame-o mizuni-
cuketa.」 „Az éjszaka beáztattam a babot.” ◆ be-be-
lelógatlelógat 「Hasini szuvarinagara ogavani asi-o cu-
keta.」 „A hídon ülve, belelógattam a lábam a pa-
takba.” ◆ belemártbelemárt 「Pan-o mirukuni cuketa.」
„Belemártottam a kenyeret a tejbe.” ◆ bemártbemárt
「Jakiniku-o szószuni cukete tabeta.」 „Szószba
mártva ettem a grillezett húst.” ◆ mártmárt
「Sicsúnipan-o cuketa.」 „A pörköltbe mártottam
a kenyeret.” ◆ merítmerít 「Te-o mizunicuketa.」 „A
vízbe merítettem a kezem.”

cukerucukeru ◆ gyújtgyújt
cuketaricuketari ◆ hozzáadáshozzáadás ◆ ürügyürügy
cuketaszucuketaszu ◆ hozzáadhozzáad 「Kikaini kinó-o cuke
tasita.」 „Hozzáadott egy funkciót a géphez.” ◆

hozzáfűzhozzáfűz 「Ikano bun-o cuke tasita.」 „Az aláb-
biakat fűztem hozzá.”

cuketemocuketemo ◆ akármiakármi 「Nani-o jarunicuketemo
sippaiga ói.」 „Akármit csinál, mindig csak hibá-
zik.”

cuketodokecuketodoke ◆ ajándékajándék ◆ megvesztegetésmegvesztegetés
cuketodoke-ocuketodoke-o szuruszuru ◆ ajándékkalajándékkal kedves-kedves-
kedikkedik 「Kangosiszan-ni cuke todoke-o sita.」
„Ajándékkal kedveskedett a kórházi ápolónak.”

cukeucsicukeucsi ◆ csattogtatáscsattogtatás
cukezumecukezume ◆ műkörömműköröm
cukicuki ◆ hóhó 「Nigacudzsúicsinicsi」 „február hó
tizenegyedike” ◆ HoldHold 「Cukiga deteiru.」 „Fent
van a Hold.” ◆ holdhold 「Mokuszeino cuki」 „Ju-
piter holdja” ◆ hónaphónap 「Cukino ovarini-va
kakeibo-o matomeru.」 „A hónap végén összeg-
zem a család kiadásait.” ◆ jobbjobb oldalioldali hold-hold-
gyökgyök ◇ onadzsicukinionadzsicukini egyegy hónapbanhónapban 「To-
modacsito onadzsi cukini umareta.」 „Egy hónap-
ban születtem a barátommal.” ◇ sónocukisónocuki rövidrövid
hónaphónap 「Kugacu-va sóno cukidearu.」 „Szep-
tember rövid hónap.” ◇ dainocukidainocuki hosszúhosszú hó-hó-
napnap 「Icsigacu-va daino cukidearu.」 „Január
hosszú hónap.” ◇ cukizukicukizuki havontahavonta
「Denkidai-va cukizukiicsi manen.」 „Havonta
tízezer jent fizetek villanyra.” ◇ cukizukinocukizukino havihavi
「Cukizukinorón-no henszaigaku-va ói.」 „Túl
sok a havi részlet.” ◇ cukitoszupponcukitoszuppon égég ésés
földföld ◇ cukinokidócukinokidó holdhold pályájapályája 「Cukino
kidó-va daenkeideszu.」 „A hold pályája ellipti-
kus.” ◇ cukinokidócukinokidó holdhold körülikörüli pályapálya
「Tanszaki-va cukino kidóni notta.」 „Az űrszon-
da hold körüli pályára állt.” ◇ cukinohikaricukinohikari
holdvilágholdvilág 「Otosita kagi-o cukino hikaride sza-
gasiteita.」 „A holdvilágnál keresetem a leejtett
kulcsomat.” ◇ hitocukihitocuki egyegy hónaphónap 「Gakkó-o
hito cukijaszunda.」 „Egy hónapot hiányoztam az
iskolából.” ◇ maicukimaicuki havontahavonta 「Maicukiikka-
ikitekudaszai.」 „Havonta egyszer jöjjön!” ◇ ma-ma-
icukiicuki mindenminden hónapbanhónapban 「Maicukiikkai dzsug-
jógaarimaszu.」 „Minden hónapban egyszer van
óra.” ◇ jovanocukijovanocuki éjféli holdéjféli hold
cukicuki ◆ együttegyütt 「Rjokópuran-va sokudzsicukika
nasikade majotteimaszu.」 „Azon gondolkozom,
hogy étkezéssel együtt vagy anélkül rendeljem-e
az utat.” ◆ együttegyütt járjár 「Kono ie-va csúsadzsó-
cukideszu.」 „Ezzel a lakással együtt jár a parko-
ló.” ◆ gyulladásgyulladás ◆ személyesszemélyes 「Sacsócukino
untensu」 „igazgató személyes sofőrje” ◆ sze-sze-
rencserencse 「Cukiga mavattekita.」 „Rám mosoly-
gott a szerencse.” ◆ tapadástapadás ◆ tartozástartozás ◆

terméstermés ◇ irocukinoirocukino színesszínes 「Irocukinopen」
„színes toll” ◇ ericukinoericukino gallérosgalléros 「Ericukino-
sacu」 „galléros ing” ◇ okasiracukiokasiracuki egészegész halhal
◇ kaocukikaocuki arcvonásarcvonás 「Kaocukino kibisii oto-
kodeszu.」 „Markáns arcvonású férfi.” ◇ kagu-kagu-
cukinocukino berendezettberendezett 「Kagucukinoapáto-o ka-
riteiru.」 „Berendezett lakást bérlek.” ◇ kamera-kamera-
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cukinocukino kameráskamerás 「Kamera cukino keitai」 „ka-
merás mobiltelefon” ◇ kivamecukinokivamecukino notóriusnotórius
「Kivamecukino uszocukida.」 „Notórius hazu-
dozó.” ◇ kettósocukinokettósocukino törzskönyvezetttörzskönyvezett
「Kettósocukino inu-o katteiru.」 „Törzskönyve-
zett kutyám van.” ◇ sasincukinosasincukino fényképesfényképes
「Sasincukino sómeiso-o motteiru.」 „Van nálam
fényképes igazolvány.” ◇ dzsókencukinodzsókencukino fel-fel-
tételheztételhez kötöttkötött ◇ dzsókencukinodzsókencukino feltéte-feltéte-
lesles ◇ dzsókencukinodzsókencukino kötöttkötött 「Kono sigoto-
va daigakuszocugjó sikaku-o motteirukotoga
dzsókendearu.」 „A munka egyetemi végzettség-
hez kötött.” ◇ tanpocukitanpocuki fedezettfedezett 「Tanpo-
cuki szaiken」 „fedezett kötvény” ◇ csúsadzsó-csúsadzsó-
cukicuki parkolóvalparkolóval együttegyütt 「Csúsadzsócukino ie-
o katta.」 „Parkolóval együtt vettem a lakást.” ◇

cukigaiicukigaii könnyenkönnyen gyulladgyullad 「Konoraitá-va
cukigaii.」 „Ez az öngyújtó könnyen gyullad.” ◇

cukigajoicukigajoi sokatsokat teremterem 「Kotosinoszavácserí-
va cukigaii.」 „Idén sok meggy termett.” ◇ cuki-cuki-
gajoigajoi nemnem jönjön lele 「Kono kucsibeni-va cukiga
joi.」 „Ez a rúzs nem jön le.” ◇ cukigavaruicukigavarui
könnyenkönnyen lejönlejön 「Kono kucsibeni-va cukiga va-
rui.」 „Ez a rúzs könnyen lejön.” ◇ cukigavaruicukigavarui
kevesetkeveset teremterem 「Kotosinoringo-va cukiga va-
rui.」 „Idén kevés alma termett.” ◇ cukigavaruicukigavarui
nehezennehezen gyulladgyullad 「Konoraitá-va cukiga va-
rui.」 „Ez az öngyújtó nehezen gyullad.” ◇ te-te-
cukicuki kézmozdulatkézmozdulat 「Kare-va ranbóna tecukide
sorui-o mekutta.」 „Durva kézmozdulatokkal la-
pozta az iratokat.” ◇ docukinodocukino dioptriásdioptriás
「Docukinoszanguraszu-o katta.」 „Dioptriás
napszemüveget vettem.” ◇ firutácukinofirutácukino füst-füst-
szűrősszűrős 「Firutá cukinotabako」 „füstszűrős ci-
garetta” ◇ futacukinofutacukino fedelesfedeles 「Futacukino-
gomi bako」 „fedeles szemétkosár” ◇ hosócuki-hosócuki-
nono garanciásgaranciás 「Hosócukino szeihin-o katta.」
„Garanciás terméket vettem.” ◇ hosócukinohosócukino ga-ga-
rantáltrantált 「Hosócukino hinsicu」 „garantált mi-
nőség” ◇ honecukinohonecukino csontoscsontos 「Honecukino
toriniku」 „csontos csirkehús” ◇ makanaicukimakanaicuki
ellátássalellátással 「Makanai cukinoarubaito-o szu-
ru.」 „Olyan mellékmunkát végez, ahol van ellá-
tás.” ◇ mecukimecuki tekintettekintet 「Kanodzsoto hanasi-
hadzsimetara kareno mecukiga kavatta.」 „Amint
elkezdett a nővel beszélgetni, megváltozott a te-
kintete.” ◇ mótácukinomótácukino motorosmotoros 「Mótá cuki-
noszórápaneru」 „motoros napelem”

cukicuki ◆ kapcsolatbankapcsolatban ◇ nicuitenicuite rólaróla 「Kore-
va karenicuiteno eigada.」 „Róla szól ez a film.”
◇ nicukinicuki kapcsolatbankapcsolatban 「Kono kennicuki
goiken-o cunotteimaszu.」 „Várom a véleménye-
ket ezzel a dologgal kapcsolatban.” ◇ nicukinicuki kén-kén-
titi 「Mikann-va hitohakonicuki szenendeszu.」
„A mandarin dobozonkénti ára ezer jen.” ◇ nicu-nicu-
kiki ii 「Icsinicsinicuki szenenno kozukaigaaru.」
„A napi zsebpénzem ezer jen.” ◇ nicukinicuki tekin-tekin-
tetteltettel 「Ómiszokanicuki densa-va sin-jamade
unkósiteiru.」 „Szilveszterre való tekintettel éj-
szaka is járnak a vonatok.” ◇ nicukinicuki miattmiatt 「Ka-
iszócsúnicuki kjúgjósiteimaszu.」 „Átalakítás mi-
att zárva tartunk.”

cukicuki ◆ japán gyertyánsziljapán gyertyánszil
cukicuki ◆ döfésdöfés ◆ szúrásszúrás ◆ ütésütés ◇ karatecukikaratecuki
karateütéskarateütés
cúkicúki ◆ légáramláslégáramlás ◆ szellőzésszellőzés ◆ ventilációventiláció

cukiagerucukiageru ◆ felfeléfelfelé löklök 「Cuki agerujóna dzs-
isin」 „felfelé irányuló földlökések” ◆ feltörfeltör
「Kanasimiga cuki agetekita.」 „Feltört bennem
a szomorúság.” ◆ magasbamagasba lendítlendít 「Kobusi-o
cuki ageta.」 „Magasba lendítettem az öklömet.”
◆ nyomástnyomást gyakorolgyakorol 「Ródókumiai-va
kanrisoku-o cuki ageta.」 „A szakszervezet nyo-
mást gyakorolt a vállalatvezetésre.”

cukiaicukiai ◆ barátkozásbarátkozás 「Kazokugurumino cuki
ai」 „családok barátkozása” ◆ emberekhezemberekhez vi-vi-
szonyulásszonyulás 「Kare-va cuki aiga varui.」 „Rosszul
viszonyul az emberekhez.” ◆ érintkezésérintkezés 「So-
kubadakeno cuki ai」 „munkahelyre korlátozott
érintkezés” ◆ ismeretségiismeretségi körkör 「Kare-va cuki
aiga hiroi.」 „Nagy az ismeretségi köre.” ◆ kap-kap-
csolatcsolat 「Karetono cuki ai-va nagai.」 „Kapcso-
latunk régi.” ◆ kapcsolattartáskapcsolattartás 「Kanodzso-
va sinszekino cuki aigahotondonai.」 „Szinte se-
melyik rokonával sem tartja a kapcsolatot.” ◆

társulástársulás ◇ ocukiai-oocukiai-o szuruszuru rendszeresenrendszeresen
érintkezikérintkezik 「Gakuszeidzsidaino dókjúszeito
ocuki ai-o siteiru.」 „Rendszeresen érintkezem az
iskoláskori osztálytársammal.” ◇ kindzsozukiaikindzsozukiai
kapcsolattartáskapcsolattartás aa szomszédokkalszomszédokkal 「Kin-
dzsozuki ai-o sinakatta.」 „Nem tartotta a szom-
szédokkal a kapcsolatot.” ◇ kindzsozukiaikindzsozukiai
szomszédságszomszédság
「Kindzsozukiaigaumakuikanaino-va toruko
dzsinno noroi.(Hangaríno kotovaza)」 „Rossz
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szomszédság török átok.” ◇ tonarizukiaitonarizukiai szom-szom-
szédiszédi kapcsolatokkapcsolatok 「Kare-va tonarizuki aiga
joi.」 „Jó kapcsolatban van a szomszédokkal.” ◇

tonarizukiaitonarizukiai szomszédolásszomszédolás 「Tonarizuki
aigahotondonai.」 „Szinte egyáltalán nem szokott
szomszédolni.” ◇ tomodacsizukiaitomodacsizukiai barátko-barátko-
zászás ◇ tomodacsizukiaitomodacsizukiai barátibaráti kapcsolatkapcsolat
「Kareto tomodacsizuki ai-o jameta.」 „Megsza-
kítottam vele a baráti kapcsolatot.” ◇ tomoda-tomoda-
csizukiaiszurucsizukiaiszuru barátkozikbarátkozik 「Szono hitoto to-
modacsizuki aisiteiru.」 „Barátkozom vele.”

cukiaigavaruicukiaigavarui ◆ nemnem jönjön kiki jóljól azaz emberek-emberek-
kelkel
cukiaótoszurucukiaótoszuru ◆ ráhajtráhajt 「Aru on-nato issó-
kenmeicuki aótosita.」 „Ráhajtottam egy csajra.”

cukiataricukiatari ◆ útút végevége 「Cuki atari-o hidari-e
magatte kudaszai.」 „Az út végén forduljon bal-
ra!” ◆ végvég 「Toire-va rókano cuki atariniaru.」
„A vécé a folyosó végén van.”

cukiatarucukiataru ◆ elérkezikelérkezik 「Micsi-o aruiteitara
ikeni cuki atatta.」 „Az úton sétálva elérkeztem
egy tóhoz.” ◆ nekimegynekimegy 「Dencsúni cuki atat-
ta.」 „Nekimentem a villanyoszlopnak.” ◆ neki-neki-
ütközikütközik 「Garaszuno kabeni cuki atatta.」 „Ne-
kiütköztem az üvegfalnak.” ◆ torkolliktorkollik 「Kono
dóro-va kanszendóroni cuki ataru.」 „Ez az út a
főútba torkollik.” ◆ ütközikütközik 「Kenkjú-va kabeni
cuki atatta.」 „A kutatás falnak ütközött.” ◆ vé-vé-
géhezgéhez érér 「Micsi-o cuki atatte hidarini magat-
ta.」 „Az út végéhez érve balra fordultam.”

cukiaterucukiateru ◆ hozzáüthozzáüt ◆ nekivágnekivág 「Tamago-
o kabeni cuki ateta.」 „Nekivágtam a tojást a fal-
nak.” ◆ rátalálrátalál 「Kareno kakure ga-o cuki ate-
ta.」 „Rátaláltunk a búvóhelyére.”

cukiaucukiau ◆ átkísérátkísér 「Tonarino iemade hahani
cuki atte itta.」 „Átkísértem anyukámat a szom-
szédba.” ◆ barátkozikbarátkozik 「Varui tomodacsito cu-
ki atteiru.」 „Rossz emberekkel barátkozik.” ◆

bekísérbekísér 「Macsimade tomodacsini cuki atta.」
„Bekísértem a barátomat a városba.” ◆ elkísérelkísér
「Omiszeni cuki atteiideszuka?」 „Elkísérhetlek
a boltba?” ◆ járjár 「Kaisano onadzsi dosino dzs-
oszeito cuki atteimaszu.」 „A vele egyidős kollé-
ganőjével jár.” ◆ udvaroludvarol 「Kare-va kekkonszu-
rumade kanodzsoto ninenkan cuki atteita.」 „Két
évig udvarolt neki, mielőtt feleségül vette.” ◆ ve-ve-
lele tarttart 「Ekimade cuki attemoiideszuka?」 „Ve-
led tarthatok az állomásig?” ◇ jorokondecuku-jorokondecuku-

attekureruattekureru kaphatókapható 「Otto-va jorokonde eiga-
ni cuki attekureru.」 „A férjem mindig kapható
egy kis filmnézésre.”

cukiaucukiau ◆ egymástegymást szurkálszurkál 「Katanade cuki
atteita.」 „Karddal szurkálták egymást.”

cukiavaszerucukiavaszeru ◆ összeakasztösszeakaszt 「Nitónosika-
va cuno-o cuki avaszeta.」 „Összeakasztotta a két
őz az agancsát.” ◆ összedugösszedug 「Kaigide atama-
o cuki avaszeta.」 „Összedugták a fejüket az ér-
tekezleten.” ◆ összerakösszerak 「Hiza-o cuki avasze-
ta.」 „Összerakta a térdeit.” ◆ összevetösszevet 「Gen-
bunto hon-jaku-o cuki avaszeta.」 „Összevetette
a fordítást az eredetivel.” ◇ kao-okao-o cukiavasze-cukiavasze-
ruru szemtőlszemtől szembenszemben találkoziktalálkozik 「Kao-o cuki
avaszete hanasita.」 „Szemtől szemben beszélget-
tünk.” ◇ cuno-ocuno-o cukiavaszerucukiavaszeru hajbahajba kapkap
「Jojató-va cuno-o cuki avaszeta.」 „A kormány-
párt és az ellenzék hajba kapott.” ◇ cuno-ocuno-o cuki-cuki-
avaszeruavaszeru összeakaszkodikösszeakaszkodik 「Nitóno sika-va
cuno-o cuki avaszeta.」 „Két szarvas összeakasz-
kodott.” ◇ hana-ohana-o cukiavaszerucukiavaszeru összedug-összedug-
jákják aa fejüketfejüket 「Hana-o cuki avaszete hanasi
atteita.」 „Fejüket összedugva beszélgettek.” ◇

hana-ohana-o cukiavaszerujónicukiavaszerujóni egymásegymás hegyén-hegyén-
hátánhátán 「Szemai tokorode hana-o cuki avaszeru-
jóni kurasiteiru.」 „Egymás hegyén-hátán élünk a
kis helyen.”

cukibaraicukibarai ◆ havihavi fizetésfizetés 「Jacsin-va cukiba-
raideszu.」 „A lakás bérleti díját havonta kell fi-
zetni.”

cukibócukibó ◆ dákódákó
cukicukerucukicukeru ◆ nekiszegeznekiszegez 「Dorobó-va naifu-
o cukicuketa.」 „A rabló nekiszegezte a kést.” ◆

rászegezrászegez 「Piszutoru-o cukicukerareta.」 „Rám
szegezte a pisztolyát.” ◆ szegezszegez 「Naifu-o cuki-
cuketa.」 „Neki szegezte a kést.” ◆ szembesítszembesít
「Han-ninni sóko-o cukicuketa.」 „Szembesítet-
tem a tettest a bizonyítékkal.” ◆ támaszttámaszt 「Mu-
rina jókjú-o cukicukerareta.」 „Elfogadhatatlan
követelést támasztottak velem szemben.”

cukicumerucukicumeru ◆ rágódikrágódik 「Sórainicuite cuki
cumete kangaeruna.」 „Ne rágódj a jövődön!” ◆

végérevégére járjár 「Cumano uvaki-o cuki cumeta.」
„Végére jártam, hogy megcsal-e a feleségem.” ◆

végiggondolvégiggondol 「Szosikino ari kata-o cuki cum-
eteitta.」 „Végiggondoltam, miként kellene ennek
a szervezetnek működnie.”

cukicsakurikucukicsakuriku ◆ holdra szállásholdra szállás
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cukicsakurikuszencukicsakurikuszen ◆ holdkompholdkomp
cukidasicukidasi ◆ előételelőétel ◆ kilökéskilökés ◆ sörkorcso-sörkorcso-
lyalya
cukidaszucukidaszu ◆ átadátad 「Han-nin-o keiszacuni cuki
dasita.」 „Átadtam a rendőröknek a tettest.” ◆

beviszbevisz 「Kondojattara keiszacuni cuki daszu-
jo!」 „Ha még egyszer előfordul, beviszlek a rend-
őrségre!” ◆ kiállkiáll 「Kugi-va kabekara cuki dasite-
iru.」 „A szög kiáll a falból.” ◆ kidobkidob 「Jopparai-
o szotoni cuki dasita.」 „Kidobta a részeget.” ◆

kidugkidug 「Madokara atama-o cuki dasita.」 „Ki-
dugta az ablakon a fejét.” ◆ kidüllesztkidülleszt 「Mune-
o cuki dasite aruita.」 „Kidüllesztett mellel járt.”
◆ kilógkilóg 「Eda-va hodóni cuki dasiteiru.」 „A fa-
ág kilóg a járdára.” ◆ kilógatkilógat 「Inu-va sita-o cu-
ki dasita.」 „A kutya kilógatta nyelvét.” ◆ kilökkilök
「Szumórikisi-va aite-o cuki dasita.」 „A szumós
kilökte az ellenfelét.” ◆ kiöltkiölt 「Sita-o cuki dasi-
ta.」 „Kiöltöttem a nyelvemet.” ◇ hidzsi-ohidzsi-o cu-cu-
kidaszukidaszu kikönyökölkikönyököl 「Madokara hidzsi-o cuki
dasita.」 „Kikönyököltem az ablakon.”

cukidearucukidearu ◆ járjár 「Kono sokudzsi-va dezátocu-
kideszu.」 „Ehhez az ételhez sütemény is jár.” ◇

dzsókencukinodzsókencukino feltételhezfeltételhez kötöttkötött ◇ dzsó-dzsó-
kencukinokencukino feltételesfeltételes
cukiderucukideru ◆ kidülledkidülled 「Cuki deta onaka」 „ki-
dülledt has” ◆ kinyúlikkinyúlik 「Cuki deta iva」 „kinyú-
ló szikla” ◆ kiszögellikkiszögellik 「Agoga cuki deteita.」
„Az álla kiszögellett.”

cukigaiicukigaii / cukigajoicukigajoi ◆ könnyenkönnyen gyulladgyullad
「Konoraitá-va cukigaii.」 „Ez az öngyújtó
könnyen gyullad.” ◆ nemnem jönjön lele 「Kono
kucsibeni-va cukiga joi.」 „Ez a rúzs nem jön le.”
◆ sokatsokat teremterem 「Kotosinoszavácserí-va cukiga-
ii.」 „Idén sok meggy termett.”

cukigajoicukigajoi / cukigaiicukigaii ◆ könnyenkönnyen gyulladgyullad
「Konoraitá-va cukigaii.」 „Ez az öngyújtó
könnyen gyullad.” ◆ nemnem jönjön lele 「Kono
kucsibeni-va cukiga joi.」 „Ez a rúzs nem jön le.”
◆ sokatsokat teremterem 「Kotosinoszavácserí-va cukiga-
ii.」 „Idén sok meggy termett.”

cukigakecukigake ◆ havi befizetéshavi befizetés
cukigakecsokincukigakecsokin ◆ havi megtakarításhavi megtakarítás
cukigamavarucukigamavaru ◆ megfordulmegfordul aa kockakocka 「Sza-
isoha maketaga, szono atocukiga mavattekita.」
„Először vesztettem, de aztán megfordult a koc-
ka.” ◆ rákacsintrákacsint aa szerencseszerencse 「Jattocukiga

mavattekita.」 „Végre rám kacsintott a szeren-
cse.” ◆ rámosolyog a szerencserámosolyog a szerencse
cukigaocsirucukigaocsiru ◆ elfordul tőle a szerencseelfordul tőle a szerencse
cukigavaricukigavari ◆ havihavi váltásváltás 「Cukigavarino tó-
ban」 „havi váltásos szolgálat” ◆ hónapváltáshónapváltás
cukigavaruicukigavarui ◆ kevesetkeveset teremterem
「Kotosinoringo-va cukiga varui.」 „Idén kevés
alma termett.” ◆ könnyenkönnyen lejönlejön 「Kono
kucsibeni-va cukiga varui.」 „Ez a rúzs könnyen
lejön.” ◆ nehezennehezen gyulladgyullad 「Konoraitá-va
cukiga varui.」 „Ez az öngyújtó nehezen gyullad.”

cukigecukige ◆ fakófakó
cukigimecukigime ◆ egyegy hónaprahónapra kötöttkötött 「Cukigime-
keijaku」 „egy hónapra kötött szerződés” ◆ havi-havi-
díjasdíjas
cukigimecsúsadzsócukigimecsúsadzsó ◆ havidíjas parkolóhavidíjas parkoló
cukigimerjókincukigimerjókin ◆ havidíjhavidíj
cukigomoricukigomori ◆ hónap utolsó napjahónap utolsó napja
cukigotonicukigotoni ◆ hónaponkénthónaponként
cukihadzsimecukihadzsime ◆ hóhó elejeeleje ◆ hónaphónap elejeeleje
「Cukihadzsimeni njúsasita.」 „A hónap elején
kezdtem a cégnél.”

cukihanaszucukihanaszu ◆ ellökellök 「Oszoikakatta hito-o cu-
ki hanasita.」 „Ellökte magától a támadóját.” ◆

eltaszíteltaszít magátólmagától 「Oja-va kodomo-o cuki ha-
nasita.」 „A szülő eltaszította magától a gyerekét.”

cukihaterucukihateru ◆ teljesenteljesen kifogykifogy 「Banszakucu-
ki hateta.」 „Kifogytak az összes lehetőségből.” ◇

szeikoncukihateruszeikoncukihateru végképvégkép kimerülkimerül 「Zang-
jósiszugite szeikoncuki hateta.」 „A sok túlórától
végképp kimerültem.”

cukihencukihen ◆ bal oldali hold-gyökbal oldali hold-gyök
cukihicukihi ◆ időidő 「Jonenno cukihiga tatta.」 „Négy
évnyi idő telt el.” ◆ napoknapok 「Cukihiga tacuno-va
hajai.」 „Gyorsan telnek a napok.”

cukijaburucukijaburu ◆ átlukasztátlukaszt ◆ átlyukasztátlyukaszt
「Inszeki-va jane-o cuki jabutta.」 „A meteorit át-
lyukasztotta a tetőt.” ◆ átszakítátszakít 「Torakku-va
gádoréru-o cuki jabutta.」 „A teherautó átszakí-
totta a szalagkorlátot.”

cukijakicukijaki ◆ haj nélküli homlokhaj nélküli homlok
cukijamacukijama ◆ mesterséges dombocskamesterséges dombocska
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cukijocukijo ◆ holdsugarasholdsugaras éjszakaéjszaka ◆ holdvilá-holdvilá-
gosgos éjszakaéjszaka 「Kono hana-va cukijoni szaku.」
„Ez a virág holdvilágos éjszakán nyílik.”

cukijonicsócsincukijonicsócsin ◆ felesleges dologfelesleges dolog
cukijonikama-ocukijonikama-o nukarerunukareru ◆ borzasztóanborzasztóan
elővigyázatlanelővigyázatlan
cukijubicukijubi ◆ megrándult ujjmegrándult ujj ◆ ujjficamujjficam
cukijubiszurucukijubiszuru ◆ megrándítjamegrándítja azaz ujjátujját
「Barébóru-o site, cuki jubisitesimatta.」 „Röp-
labdázáskor véletlenül megrándítottam az ujja-
mat.”

cukikaeszucukikaeszu ◆ visszadobvisszadob 「Kokkai-va hóan-
o cuki kaesita.」 „Az országgyűlés visszadobta a
törvényjavaslatot.” ◆ visszalökvisszalök 「Redzside
gizósihei-o cuki kaeszareta.」 „A pénztáros
visszalökte a hamis pénzt.”

cukikagecukikage ◆ holdfényholdfény
cukikagenocukikageno ◆ holdfényesholdfényes
cúkikancúkikan ◆ szellőzőcsőszellőzőcső
cukikiridecukikiride ◆ állandóanállandóan mellettemellette 「Cuki ki-
ride bjóninno mendó-o mita.」 „Állandóan a be-
teg mellett volt, úgy ápolta.”

cukikizucukikizu ◆ szúrt sebszúrt seb
cukikkiricukikkiri ◆ állandóanállandóan mellettemellette 「Cukikkiride
haha-o kanbjósita.」 „Úgy ápoltam édesanyámat,
hogy el sem mozdultam mellőle.”

cúkikócúkikó ◆ szellőzőlyukszellőzőlyuk
cúkikócúkikó ◆ szellőzőnyílásszellőzőnyílás
cukikoroszucukikoroszu ◆ ledöfledöf 「Inosisi-o jaride cuki ko-
rosita.」 „Lándzsával ledöfte a vadkant.”

cukikuzuszucukikuzuszu ◆ áttöráttör 「Tekino mamori-o cuki
kuzusita.」 „Áttörte az ellenség védelmi vonalát.”
◆ lerombollerombol 「Szunano siro-o cuki kuzusita.」
„Lerombolta a homokvárat.”

cukimakurucukimakuru ◆ döfköddöfköd
cukimasite-vacukimasite-va ◆ amiami illetiilleti 「Szono
kennicukimasite-va kaikecuzumideszu.」 „Ami az
esetet illeti, már rendeződött.” ◆ ennélfogvaennélfogva
「Cukimasite-va kanarazu teikitekinibakkuappu-
o site kudaszai.」 „Ennélfogva feltétlenül csinálja-
nak időnként biztonsági másolatot!”

cukimatoucukimatou ◆ kerülgetkerülget 「Siranai otokonicuki-
matovareteiru.」 „Egy ismeretlen férfi kerülgeti.”
◆ körülöttekörülötte lebzsellebzsel 「Szeidzsika-va kisadan-

nicukimatovareteiru.」 „Az újságírók a politikus
körül lebzseltek.” ◆ követkövet 「Fusinna otokoni-
cukimatovareteiru.」 „Egy gyanús férfi követi.” ◆

ráragadráragad 「Norainunicukimatovareteiru.」
„Rám ragadt egy kóbor kutya.” ◆ üldözüldöz 「Fuunni
cukimatovareteiru.」 „Üldöz a balszerencse.”

cukimicukimi ◆ holdhold nézésenézése ◆ nyersnyers tojássaltojással dí-dí-
szített tésztalevesszített tésztaleves
cukimi-o szurucukimi-o szuru ◆ gyönyörködik a holdbangyönyörködik a holdban
cukimiszócukimiszó ◆ ligetszépeligetszépe
cukimiszobacukimiszoba ◆ nyersnyers tojássaltojással díszítettdíszített
hajdinaleveshajdinaleves
cukimiudoncukimiudon ◆ nyersnyers tojássaltojással díszítettdíszített
udonudon
cukimonocukimono ◆ démondémon 「Cuki monoga ocsitajóna
szavajakana kaoninatta.」 „Olyan üde lett az arca,
mintha csak egy démontól szabadult volna meg.”

cukimonocukimono ◆ velejáróvelejáró 「Zaszecu-va dzsinszeini
cuki monodeszu.」 „A kudarc az élet velejárója.”

cukimonodearucukimonodearu ◆ együttegyütt járjár 「Bókenni-va
kikenga cuki monoda.」 „A kalanddal együtt jár
a veszély.” ◆ hozzátartozikhozzátartozik 「Fujuni-va jukiga
cuki monoda.」 „A télhez hozzátartozik a hó.” ◆

velejárvelejár 「Sihonsugini kadzsószeiszan-va cuki-
monodearu.」 „A kapitalizmussal velejár a túlter-
melés.”

cúkincúkin ◆ bejárásbejárás ◆ ingázásingázás ◆ munkábamunkába já-já-
rásrás ◇ enkjoricúkinenkjoricúkin messziről ingázásmessziről ingázás
cukinakabacukinakaba ◆ hónap közepehónap közepe
cukinakabanocukinakabano ◆ hóközihóközi
cukinamicukinami ◆ mint minden hónapbanmint minden hónapban
cukinaminacukinamina ◆ elcsépeltelcsépelt 「Cukinamina hjó-
gen」 „elcsépelt kifejezés” ◆ sablonossablonos 「Cuki-
namina szecumei」 „sablonos magyarázat” ◆ tri-tri-
viálisviális 「Cukinamina haszszó」 „triviális ötlet”

cukinaminocukinamino ◆ havihavi ◆ rendszeresrendszeres
cúkincsúnicúkincsúni ◆ munkába menetmunkába menet
cúkindensacúkindensa ◆ munkásvonatmunkásvonat
cúkindzsikancúkindzsikan ◆ bejáráshoz szükséges időbejáráshoz szükséges idő
cúkinhicúkinhi ◆ utazási költségutazási költség
cukinicukini ◆ havontahavonta 「Cukini ikkaikurabu kacu-
dógaaru.」 „Havonta egyszer van klub.”

cukinimurakumohananikazecukinimurakumohananikaze ◆ nincsennincsen ró-ró-
zsa tövis nélkülzsa tövis nélkül
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cúkinkaiszokucúkinkaiszoku ◆ bejáró sebesvonatbejáró sebesvonat
cúkinkencúkinken ◆ ingázási körzetingázási körzet
cúkinken-naicúkinken-nai ◆ bejárásbejárás körzetekörzete 「Cúkinken-
naino ucsini hikkosita.」 „Olyan helyre költöz-
tem, ahonnan be tudok járni.”

cukinoakaricukinoakari ◆ holdvilágholdvilág
cukinoatamacukinoatama ◆ hó elejehó eleje ◆ hónap elejehónap eleje
cukinodecukinode ◆ holdkelteholdkelte
cukinohikaricukinohikari ◆ holdfényholdfény ◆ holdvilágholdvilág 「Oto-
sita kagi-o cukino hikaride szagasiteita.」 „A
holdvilágnál keresetem a leejtett kulcsomat.”

cukinoiricukinoiri ◆ holdnyugtaholdnyugta
cukinoisicukinoisi ◆ holdkőzetholdkőzet
cukinokagecukinokage ◆ holdfényholdfény
cukinokerucukinokeru ◆ félrelökfélrelök 「Dorobó-va keikan-o
cuki nokete nigeta.」 „A rabló félrelökte a rend-
őrt, és elmenekült.”

cukinokidócukinokidó ◆ holdhold körülikörüli pályapálya 「Tanszaki-va
cukino kidóni notta.」 „Az űrszonda hold körüli
pályára állt.” ◆ holdhold pályájapályája 「Cukino kidó-va
daenkeideszu.」 „A hold pályája elliptikus.”

cukinonaicukinonai ◆ holdvilágholdvilág nélkülinélküli 「Cukinonai jo-
ru」 „holdvilág nélküli éjszaka”

cukinoovaricukinoovari ◆ hónap végehónap vége ◆ hó végehó vége
cukinovacukinova ◆ holdkorongholdkorong
cukinovagumacukinovaguma ◆ örvös medveörvös medve
cúkinrassucúkinrassu ◆ reggeli csúcsforgalomreggeli csúcsforgalom
cúkinressacúkinressa ◆ munkásvonatmunkásvonat
cúkinrocúkinro ◆ bejárási útvonalbejárási útvonal
cúkinsacúkinsa ◆ ingázóingázó
cúkinszurucúkinszuru ◆ bejárbejár 「Cúkinszuru.」 „Bejár
dolgozni.” ◆ ingázikingázik 「Man-indensade
cúkinszuruno-va unzarideszu.」 „Unom az ingá-
zást a tömött vonaton.” ◆ munkábamunkába járjár 「Kuru-
made cúkinszuru.」 „Kocsival járok munkába.”

cúkinteatecúkinteate ◆ bejárási költségtérítésbejárási költségtérítés
cúkinteikicúkinteiki ◆ dolgozóbérletdolgozóbérlet
cúkintokkjúcúkintokkjú ◆ ingázó gyorsvonatingázó gyorsvonat
cukinukerucukinukeru ◆ áthatoláthatol 「Tanszaki-va
doszeinoringu-o cuki nuketa.」 „Az űrszonda át-
hatolt a Szaturnusz gyűrűjén.” ◆ átmegyátmegy 「Kono
densa-va macsi-o cuki nukemaszu.」 „Ez a vonat
átmegy a városon.”

cukinukucukinuku ◆ áthasítáthasít 「Mórecuna itamiga, hara-
o cuki nuita.」 „Erős fájdalom hasított át a gyom-
rán.” ◆ áthatoláthatol 「Jari-va madzsono karada-o
cuki nuita.」 „A lándzsa áthatolt a boszorkány
testén.”

cukiokurecukiokure ◆ egyegy hónaposhónapos késéskésés ◆ korábbikorábbi
folyóiratszámfolyóiratszám
cukiokuricukiokuri ◆ havontahavonta küldésküldés ◆ hónapról-hónapról-
hónapra halogatáshónapra halogatás
cukiotoszucukiotoszu ◆ belökbelök 「Higaisa-o kavani cuki
otosita.」 „Belökte a folyóba az áldozatát.” ◆ ki-ki-
löklök 「Densanodoakara otoko-o cuki otosita.」
„Kilökte férfit a vonat ajtaján.” ◆ lelöklelök 「Tat-
emonono janekara otoko-o cuki otosita.」 „Lelök-
te a férfit az épület tetejéről.” ◆ mélybemélybe taszíttaszít
「Kagaisa-va higaisa-o cuki otosita.」 „A gyilkos
az áldozatát a mélybe taszította.”

cukirjokócukirjokó ◆ holdutazásholdutazás
cukirokettocukiroketto ◆ holdrakétaholdrakéta
cukirucukiru ◆ elfogyelfogy 「Unga cukita.」 „Elfogyott
a szerencsém.” ◆ kifogykifogy 「Omosiroi hanasiga
cukinai.」 „Sohasem fogy ki az érdekes történe-
tekből.” ◆ kimerülkimerül 「Sudanga cukita.」 „Kime-
rültek a lehetőségek.” ◆ végéhezvégéhez érér 「Hosino
dzsumjó-va cukitesimatta.」 „A csillag élete végé-
hez ért.” ◇ aiszogacukiruaiszogacukiru elegeelege vanvan belőlebelőle
「Anatani-va aiszoga cukita.」 „Elegem van belő-
led!” ◇ icsigon-nicukiruicsigon-nicukiru elég,elég, haha annyitannyit mon-mon-
dunkdunk 「Kono szeidzsika-va dorobóno icsigonni
cukiru.」 „Erről a politikusról elég, ha annyit
mondunk, hogy tolvaj.” ◇ csiegacukirucsiegacukiru kifogykifogy
azaz ötletekbőlötletekből ◇ csiegacukirucsiegacukiru végetvéget érér aa
tudományatudománya ◇ csikaracukitecsikaracukite erejeereje fogytánfogytán
「Szósa-va csikaracukite taoreta.」 „A futó ereje
fogytán összeesett.”

cukisirocukisiro ◆ haj nélküli homlokhaj nélküli homlok
cukiszaszarucukiszaszaru ◆ beleszúródikbeleszúródik 「Jubini togega
cuki szaszatta.」 „Beleszúródott egy szálka az uj-
jamba.” ◆ fájfáj 「Anatano kotoba-va cuki szaszat-
ta.」 „Fájt, amit mondtál.” ◆ szúrszúr 「Hari-va cuki
szaszaru.」 „A tű szúr.” ◇ munenicukiszaszarumunenicukiszaszaru
szívenszíven ütüt 「Kareno kotoba-va muneni cuki sza-
szatta.」 „Szavai szíven ütöttek.”

cukiszaszucukiszaszu ◆ átdöfátdöf 「Ieszuno vakibaraniróma
heiga jari-o cuki szasita.」 „A római katona lán-
dzsájával átdöfte Jézus oldalát.” ◆ beledöfbeledöf
「Han-nin-va higaisano muneninaifu-o cuki sza-
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sita.」 „A tettes beledöfte az áldozatába a kést.” ◆

kibökkibök 「Haride fúszen-o cuki szasita.」 „Kibök-
te a lufit.” ◆ metszmetsz 「Cumetai kazega kao-o cuki
szasita.」 „Hideg szél metszette az arcunkat.”

cukiszaszujónacukiszaszujóna ◆ metszőmetsző 「Cuki szaszujóna
szamusza」 „metsző hideg” ◆ szúrószúró 「Cuki
szaszujóna itami」 „szúró fájdalom”

cúkiszeicúkiszei ◆ szellőzésszellőzés 「Konomattoreszu-va
cúkiszeiga szugureteiru.」 „Ennek a matracnak
kiváló a szellőzése.”

cukiszenucukiszenu ◆ múlhatatlanmúlhatatlan 「Cukiszenu omoi」
„múlhatatlan érzés” ◆ örökörök 「Cukiszenu kansa」
„örök hála”

cukiszó-decukiszó-de aruaru ◆ fogytánfogytán vanvan 「Ródzsinno
csikara-va cukiszódatta.」 „Az öregembernek
fogytán volt az ereje.”

cukiszoicukiszoi ◆ kíséretkíséret 「Kodomo-va ojano cuki
szoinaside tókószurujóninatta.」 „A gyerek most
már szülői kíséret nélkül tud iskolába menni.” ◆

kísérőkísérő ◆ mellettemellette tartózkodástartózkodás
「Kurumaiszunoobaszan-no cuki szoino kaig-
osi」 „kerekesszékes néni mellett lévő gondozó”

cukiszoinincukiszoinin ◆ kísérőkísérő ◇ hanajomenocukiszo-hanajomenocukiszo-
inininin násznagynásznagy ◇ hamukonocukiszoininhamukonocukiszoinin nász-nász-
nagynagy
cukiszoinocukiszoino ◆ kísérőkísérő
cukiszoinohitocukiszoinohito ◆ kísérőkísérő
cukiszoinokatacukiszoinokata ◆ kísérőkísérő 「Kono
kandzsaszan-no cuki szoino kata-va daredeszu-
ka?」 „Ki a kísérője ennek a betegnek?”

cukiszoucukiszou ◆ elkísérelkísér 「Inu-va ekimade cuki szot-
ta.」 „A kutya elkísért az állomásig.” ◆ kísérkísér
「Oja-va gakkómade kodomotacsini cuki szot-
ta.」 „A szülő kísérte a gyereket az iskolába.” ◆

mellettemellette vanvan 「Kaigosi-va sógaisani cuki
szou.」 „A gondozó a fogyatékos mellett van.” ◆

őrizőriz 「Bjóninni cuki szou.」 „Beteget őriz.”

cukiszovaretecukiszovarete ◆ felügyeletfelügyelet mellettmellett 「Ojani
cuki szovarete kodomotacsi-va gakkóni kajotta.」
„Szülői felügyelet mellett járnak iskolába a gyere-
kek.”

cukiszuszumucukiszuszumu ◆ áthatoláthatol 「Kuraiton-neru-o
cuki szuszunda.」 „Áthatoltam a sötét alagúton.”
◆ átvergődikátvergődik 「Jabuno naka-o cuki szuszun-
da.」 „Átvergődtem a bozóton.” ◆ előretörelőretör
「Szeikó-e no micsi-o cuki szuszunda.」 „Előre-

tört a sikerhez vezető úton.” ◆ furakodikfurakodik 「Rec-
uno maeni mukatte cuki szuszunda.」 „A sor ele-
jére furakodtam.” ◆ törtettörtet 「Mokutekicsini
mukatte cuki szuszunda.」 „A célállomás felé tör-
tettem.”

cukitacucukitacu ◆ beleállbeleáll 「Naifuga kini cuki tatta.」
„Beleállt a kés a fába.”

cukitaoszucukitaoszu ◆ fellökfellök 「Okotte iszu-o cuki taosi-
ta.」 „Mérgében fellökte a széket.”

cukitarazucukitarazu ◆ koraszülöttkoraszülött 「Cukitarazuno
akacsan」 „koraszülött baba”

cukitarazudeumarerucukitarazudeumareru ◆ koraszülésselkoraszüléssel jönjön
világravilágra 「Akacsan-va cukitarazude umareta.」
„A baba koraszüléssel jött világra.”

cukitaterucukitateru ◆ beleállítbeleállít 「Naifu-o téburuni cuki
tateta.」 „Beleállította a kést az asztalba.” ◆ bele-bele-
szúrszúr 「Szuikaninaifu-o cuki tateta.」 „Beleszúr-
ta a kést a dinnyébe.” ◆ döfköddöfköd 「Kúcsúni jari-o
cuki tateta.」 „Lándzsával döfködött a levegőbe.”

cukitobaszucukitobaszu ◆ elrepítelrepít 「Hodóni nori ageta
kuruma-va hokósa-o cuki tobasita.」 „A járdára
felfutott autó elrepítette a gyalogosokat.” ◆ fel-fel-
löklök 「Tószósa-va hokósa-o cuki tobasita.」 „A
menekülő fellökte a járókelőket.” ◆ félrelökfélrelök
「Kare-va hokano dzsókjaku-o cuki tobasite dens-
ani notta.」 „Úgy szállt fel a vonatra, hogy félre-
lökte a többi utast.”

cukitomerucukitomeru ◆ kiderítkiderít 「Dzsikono gen-in-o cuki
tometa.」 „Kiderítették a baleset okát.” ◆ kinyo-kinyo-
mozmoz 「Han-ninno ibaso-o cuki tometa.」 „Kinyo-
mozták a tettes tartózkodási helyet.” ◆ megha-megha-
tároztároz 「Eiszeino rakkacsiten-o cuki tometa.」
„Meghatározták, hogy hová zuhant a műhold.”

cukitórucukitóru ◆ átfúródikátfúródik 「Kugi-va ita-o cuki tót-
ta.」 „A szög átfúródott a deszkán.” ◆ áthatoláthatol
「Dzsúdan-va kabe-o cuki tótta.」 „A puskagolyó
áthatolt a falon.”

cukitószucukitószu ◆ átdöfátdöf 「Kusi-o nikuni cuki tósi-
ta.」 „A nyársat átdöftem a húson.” ◆ átszúrátszúr
「Kuside niku-o cuki tósita.」 „A nyárssal átszúr-
tam a húst.”

cukitoszupponcukitoszuppon ◆ ég és földég és föld
cukitoszupponhodonocsigaicukitoszupponhodonocsigai ◆ óriásióriási kü-kü-
lönbséglönbség
cukiugokaszucukiugokaszu ◆ vezérelvezérel 「Danszei-va ikarini
cuki ugokaszareta.」 „A férfit a düh vezérelte.”
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cukiuszucukiuszu ◆ mozsármozsár
cukizuecukizue ◆ hónaphónap végevége 「Atarasiikádo-va gecu-
macumadeni júszósimaszu.」 „Az új kártyát a hó-
nap végéig postázzuk.”

cukizukicukizuki ◆ havontahavonta 「Denkidai-va cukizukiicsi
manen.」 „Havonta tízezer jent fizetek villanyra.”

cukizukinocukizukino ◆ havihavi 「Cukizukinorón-no
henszaigaku-va ói.」 „Túl sok a havi részlet.”

cukizukinorjókincukizukinorjókin ◆ havidíjhavidíj 「Cukizukino ke-
itairjókin」 „mobiltelefon havidíja”

cukkaeszucukkaeszu ◆ visszadobvisszadob 「Kokkai-va hóan-o
cukkaesita.」 „Az országgyűlés visszadobta a tör-
vényjavaslatot.”

cukkakarucukkakaru ◆ akadakad 「Tabe mono-va nodoni
cukkakatta.」 „A torkomon akadt a falat.” ◆ be-be-
lebotliklebotlik 「Isini cukkakatte koronda.」 „Belebot-
lottam egy kőbe, és elestem.” ◆ fellázadfellázad 「Si-
sunkino muszume-va cukkakatta.」 „A serdülő lá-
nyunk fellázadt.” ◆ indulatosanindulatosan visszaszólvisszaszól
「Ottono kotobani vatasi-va cukkakatta.」 „Indu-
latosan visszaszóltam a férjemnek.” ◆ rátámadrátámad
「Dzsósini cukkakatta.」 „Rátámadtam a főnö-
kömre.”

cukkakecukkake ◆ bebújósbebújós szandálszandál ◆ utcaiutcai papucspapucs

cukkakekucucukkakekucu ◆ kinti papucskinti papucs
cukkakerucukkakeru ◆ belebújikbelebújik 「Szurippa-o cukkake-
ta.」 „Belebújtam a papucsba.” ◆ nekiütnekiüt ◆ rá-rá-
csapcsap
cukkakezóricukkakezóri ◆ bebújósbebújós szandálszandál ◆ utcaiutcai pa-pa-
pucspucs
cukkendon-nacukkendon-na ◆ harapósharapós 「Cukkendonna
hendzsi」 „harapós válasz”

cukkendon-nicukkendon-ni ◆ durvándurván ◆ harapósanharapósan
cukkirucukkiru ◆ átvágátvág 「Kaidó-va macsino man
naka-o cukkiru.」 „A főút átvág a városon.”

cukkomicukkomi ◆ elmélyüléselmélyülés 「Kono ronbun-va cuk-
komiga aszai.」 „Ez az értekezés nem elég elmé-
lyült.” ◆ komolykomoly emberember szerepeszerepe 「Boketo cuk-
komi」 „hülye és komoly ember szerepe” ◆ ro-ro-
hamham
cukkomucukkomu ◆ becsapódikbecsapódik 「Miszairu-va umini
cukkonda.」 „A rakéta becsapódott a tengerbe.”
◆ belecsapódikbelecsapódik 「Kuruma-va tatemononi cuk-
konda.」 „A kocsi belecsapódott egy épületbe.”

◆ beledugbeledug 「Dacsóga atama-o szunani cukkon-
da.」 „A strucc beledugta a fejét a homokba.” ◆

belefúródikbelefúródik 「Cuirakusita hikóki-va dzsútakuni
cukkonda.」 „A lezuhant repülő belefúródott egy
lakóházba.” ◆ beleölbeleöl 「Purodzsekutoni bódaina
kingaku-o cukkonda.」 „Rengeteg pénzt beleöl-
tünk a projektbe.” ◆ belevágbelevág 「Kabanni szaifu-o
cukkonda.」 „Belevágtam a táskámba a pénztár-
cámat.” ◆ berontberont 「Kurumaga hodóni nori agete
miszeni cukkonda.」 „Az autó felszaladt a járdára,
és berontott az üzletbe.” ◆ dugdosdugdos 「Pokettoni
kurumi-o cukkonda.」 „A zsebébe dugdosta a dió-
kat.” ◆ elmélyülelmélyül 「Cukkonda tóron」 „elmélyült
vita” ◆ kérdésévelkérdésével megizzasztmegizzaszt 「Kare-va szo-
no kennicuite keiszacuni cukkomareta.」 „A
rendőrség megizzasztotta a kérdéseivel a férfit az
esettel kapcsolatban.” ◆ kíváncsiskodikkíváncsiskodik 「Cuk-
konda sicumon」 „kíváncsiskodó kérdés” ◇ kubi-kubi-
oo cukkomucukkomu beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Ano hito-va
nannidemo kubi-o cukkomu.」 „Az az ember
mindenbe beleüti az orrát.” ◇ kubi-okubi-o cukkomucukkomu
beleártjabeleártja magátmagát 「Szeidzsini kubi-o cukko-
mu.」 „Beleártja magát a politikába.”

cúkócúkó ◆ átmenésátmenés 「Kono dóro-va cúkófukanód-
eszu.」 „Ezen az úton nem lehet átmenni.” ◆ for-for-
galomgalom 「Kono micside-va torakkuno cúkó-va
kinsiszareteiru.」 „Ezen az úton tiltva van a
teherautó-forgalom.” ◆ közlekedésközlekedés 「Koko-va
kurumano cúkóga szeigenszareteiru.」 „Itt korlá-
tozták az autóközlekedést.” ◇ ippócúkóippócúkó egyirá-egyirá-
nyúnyú forgalomforgalom ◇ ippócúkóippócúkó egyirányúegyirányú utcautca
◇ ippócúkódóroippócúkódóro egyirányúegyirányú utcautca
「Ippócúkódóro-o gjakuszósita.」 „Forgalommal
szemben ment az egyirányú utcán.” ◇ katagava-katagava-
cúkócúkó egyegy oldalraoldalra korlátozottkorlátozott közlekedésközlekedés
◇ hidarigavacúkóhidarigavacúkó balbal oldalioldali közlekedésközlekedés ◇

migigavacúkómigigavacúkó jobb oldali közlekedésjobb oldali közlekedés
cúkócúkó ◆ áthajózásáthajózás ◆ áthaladásáthaladás ◇ mugaicú-mugaicú-
kókó békés áthaladásbékés áthaladás
cúkócúkó ◆ baráti viszonybaráti viszony
cúkódekinaicúkódekinai ◆ járhatatlanjárhatatlan 「Jukide dóro-va
cúkódekinakunatta.」 „A hó miatt járhatatlanná
vált az út.”

cúkódomecúkódome ◆ útlezárásútlezárás 「Dóro-va kódzsino-
tame cúkódomeninatteiru.」 „Az utat munkála-
tok miatt lezárták.” ◆ útzárútzár ◇ szakicúkódomeszakicúkódome
útlezárásútlezárás következikkövetkezik ◇ sarjócúkódomesarjócúkódome au-au-
tós útlezárástós útlezárás
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cúkódzsójakucúkódzsójaku ◆ baráti megállapodásbaráti megállapodás
cúkókencúkóken ◆ átjárási jogátjárási jog ◆ szolgalmi jogszolgalmi jog
cúkókencúkóken ◆ úthasználati engedélyúthasználati engedély
cúkókencúkóken ◆ áthaladásáthaladás jogajoga ◇ mugaicúkókenmugaicúkóken
békés áthaladás jogabékés áthaladás joga
cúkókjokasócúkókjokasó ◆ úthasználati engedélyúthasználati engedély
cúkokucúkoku ◆ bejelentésbejelentés 「Kaisakarano kaikono
ippótekina cúkoku-o uketa.」 „A vállalat egyolda-
lúan bejelentette a munkaviszonyom megszünte-
tését.” ◆ értesítésértesítés 「Ipputekini dzsúkjokarano
taikjo-o cúkokuszareta.」 „Értesítést kapott, hogy
kilakoltatják.” ◇ szaigocúkokuszaigocúkoku utolsóutolsó figyel-figyel-
meztetésmeztetés ◇ dzsigocúkokudzsigocúkoku utólagosutólagos értesí-értesí-
téstés ◇ dzsizencúkokudzsizencúkoku előzeteselőzetes értesítésértesítés ◇

szokudzsicúkokuszokudzsicúkoku azonnali értesítésazonnali értesítés
cúkoku-ocúkoku-o haszszuruhaszszuru ◆ bejelentbejelent 「Rjókokuga
renmeidattaino cúkoku-o hah-sita.」 „Bejelentet-
ték a szövetség felmondását.”

cúkokusocúkokuso ◆ értesítésértesítés
cúkokuszurucúkokuszuru ◆ bejelentbejelent 「Kjóteino haki-o
szeisikini beigavani cúkokusita.」 „Hivatalosan
bejelentettük Amerikának a szerződés felmondá-
sát.” ◆ értesítértesít 「Dzsikennicuite keiszacuni cú-
kokusita.」 „Az esetről értesítették a rendőrsé-
get.”

cúkoncúkon ◆ keresztházasságkeresztházasság 「Iminzokutono
cúkonga fuetekiteiru.」 „A különböző nemzetek
közti keresztházasságok megszaporodtak.”

cúkoncúkon ◆ borzasztóborzasztó bánkódásbánkódás 「Szenszeiga
nakunattakoto-va cúkonni taenai.」 „Borzasztóan
bánt, hogy meghalt.” ◆ keserűségkeserűség 「Kon-nani
vakainoni nakunarunante cúkonno kivamida.」
„Borzasztóan keserű érzés, ha valakit ilyen fiata-
lon látunk meghalni.” ◆ roppantroppant bosszantóbosszantó
érzésérzés 「Kessószende atoipponotokorode makete
cúkonno namida-o nagasita.」 „Roppant
bosszantó, hogy a döntőben már csak egy kicsi hi-
ányzott a győzelemhez, de kikaptam.”

cúkondzsicúkondzsi ◆ borzasztóan sajnálatos esetborzasztóan sajnálatos eset
cúkónincúkónin ◆ járókelőjárókelő 「Ocsitekita uekibacsiga
cúkóninno atama-o kacsi vatta.」 „Zuhanó virág-
cserép csapott agyon egy járókelőt.”

cúkó-ocúkó-o szamatageruszamatageru ◆ elzárjaelzárja azaz utatutat
「Ótensitatorakkuga cúkó-o szamatageta.」 „A
felborult teherautó elzárta az utat.”

cúkórjócúkórjó ◆ útdíjútdíj

cúkórjócúkórjó ◆ forgalom nagyságaforgalom nagysága
cúkórjókincúkórjókin ◆ útdíjútdíj
cúkósócúkósó ◆ menetlevélmenetlevél ◆ úthasználatiúthasználati enge-enge-
délydély
cúkószurucúkószuru ◆ átmegyátmegy 「Kono szemai dóroni
kurumade-va cúkódekimaszen.」 „Ezen a kes-
keny úton nem lehet autóval átmenni.” ◆ köz-köz-
lekediklekedik 「Nihonde-va kuruma-va hidari-o cúkó-
siteiru.」 „Japánban bal oldalon közlekednek az
autók.”

cúkószurucúkószuru ◆ áthajózikáthajózik 「Kono kaiikiha dzsi-
júni cúkódekiru.」 „Ezen a vízterületen szabadon
át lehet hajózni.” ◆ áthaladáthalad 「Panama unga-
o cúkószuru fune」 „Panama-csatornán áthaladó
hajó”

cúkózeicúkózei ◆ tranzitdíjtranzitdíj ◆ útdíjútdíj ◇ szuimoncú-szuimoncú-
kózeikózei zsilipdíjzsilipdíj
cukucuku ◆ trónratrónra léplép ◇ kóinicukukóinicuku trónratrónra léplép ◇

kóinicukukóinicuku császári trónra lépcsászári trónra lép
cukucuku ◆ elfoglalelfoglal 「Szanruino subini cuita.」 „El-
foglalta a harmadik bázis védelmét.” ◆ elhelyez-elhelyez-
kedikkedik 「Kjósino sokuni cuita.」 „Tanárként he-
lyezkedett el.” ◆ indulindul 「Rjokókara kironi cui-
ta.」 „Hazaindultam az útról.” ◆ kerülkerül 「Jaku-
sokuni cuita.」 „Vezetői posztra került.” ◆ mel-mel-
lettlett csinálcsinál 「Kjósini cuite benkjószuru.」 „Ok-
tató mellett tanul.” ◇ iedzsinicukuiedzsinicuku hazaindulhazaindul
◇ óinicukuóinicuku trónratrónra léplép ◇ kitonicukukitonicuku elindulelindul
hazahaza 「Kaisakara kitonicuita.」 „Elindultam ha-
za a munkahelyemről.” ◇ sigotonicukusigotonicuku elhe-elhe-
lyezkediklyezkedik 「Sigotoni cukumade hantosikakat-
ta.」 „Fél évembe telt, míg el tudtam helyezked-
ni.” ◇ sidenotabidzsinicukusidenotabidzsinicuku másvilágramásvilágra köl-köl-
töziktözik ◇ sokunicukusokunicuku munkábamunkába léplép 「Kare-va
sokuni cuita.」 „Munkába lépett.” ◇ sokunicukusokunicuku
felcsapfelcsap 「Tokojano sokuni cuita.」 „Felcsapott
borbélynak.” ◇ sokunicukusokunicuku elhelyezkedikelhelyezkedik
「Kjósino sokuni cuita.」 „Tanárként helyezke-
dett el.” ◇ sonicukusonicuku kezdődikkezdődik 「Kenkjú-va ma-
da soni cuitabakarida.」 „Még csak most kezdőd-
tek a kutatások.” ◇ csiinicukucsiinicuku posztraposztra kerülkerül
「Bucsóno csiini cuita.」 „Osztályvezetői posztra
került.” ◇ cuitecuite nálnál 「Nadakai szenszeini cuite
benkjósita.」 „Egy híres tanárnál tanultam.” ◇

tokonicukaszerutokonicukaszeru lefektetlefektet 「Kodomo-o toko-
nicukaszeta.」 „Lefektettem a gyereket.” ◇ toko-toko-
nicukunicuku lefeksziklefekszik 「Joruoszoku tokonicuita.」
„Este későn feküdtem le.” ◇ tokonicukutokonicuku ágy-ágy-
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naknak esikesik 「Haiende tokonicuita.」 „Tüdőgyul-
ladással estem ágynak.” ◇ nemurinicukunemurinicuku elal-elal-
szikszik 「Vatasi-va nemurinicukumade dzsikanga-
kakaru.」 „Idő kell, míg elalszom.” ◇ beddoni-beddoni-
cukucuku ágybaágyba fekszikfekszik ◇ jakunicukujakunicuku posztraposztra
kerülkerül 「Sikikanno jakuni cuita.」 „Parancsnoki
posztra került.” ◇ jaszukinicukujaszukinicuku könnyebbikkönnyebbik
megoldástmegoldást választjaválasztja 「Nan-o szake jaszukini
cuku.」 „Kerüli a nehézséget, és a könnyebbik
megoldást választja.”

cukucuku ◆ kieresztkiereszt aa szájánszáján 「Iki-o cuita.」 „Ki-
eresztette a száján a levegőt.” ◇ akutai-oakutai-o cukucuku
szitkozódikszitkozódik 「Motteita kagiga ipponmo avana-
kute akutai-o cuita.」 „Szitkozódott, mert egyik
kulcs sem akart a zárba illeni.” ◇ akutai-oakutai-o cukucuku
káromkodikkáromkodik 「Hanmága dzsibunno teni atatte
akutai-o cuita.」 „Káromkodott, mert a saját ke-
zére ütött a kalapáccsal.” ◇ iki-oiki-o cukucuku fellé-fellé-
legziklegzik 「Jatto iki-o cuketa.」 „Végre fellélegez-
hetek!” ◇ iki-oiki-o cukucuku lélegziklélegzik 「Iki-o cuku hi-
mamonai.」 „Még lélegezni sincs időm.” ◇ uszo-uszo-
oo cukucuku hazudikhazudik 「Kare-va anataniicumo uszo-o
cuiteiru.」 „Ő mindig hazudik neked.” ◇ hitoiku-hitoiku-
cukucuku kifújjakifújja magátmagát 「Hitoikicukóka?」 „Fúj-
juk ki magunkat egy kicsit!”

cukucuku ◆ hántolhántol 「Kome-o cuku.」 „Rizst hán-
tol.” ◆ mozsárbanmozsárban törtör ◇ mocsi-omocsi-o cukucuku mo-mo-
csitcsit készítkészít ◇ mocsi-omocsi-o cukucuku mocsitmocsit sulykolsulykol
「Uszude mocsi-o cuita.」 „Mozsárban mocsit
sulykolt.”

cukucuku ◆ savanyodiksavanyodik
cukucuku ❶ tapadtapad 「Szaradano happaga hanicui-
ta.」 „A fogamhoz tapadt a saláta levele.” ❷ ra-ra-
gadgad 「Kono szecscsakuzai-va zenzencukanai!」
„Ez a ragasztó egyáltalán nem ragad!” ❸ vanvan raj-raj-
tata 「Kucsini bentóga cuiteirujo.」 „Morzsa van a
szádon!” ❹ vanvan hozzáhozzá 「Kono kikini-va rimo-
konga cuiteiru.」 „Ehhez a készülékhez van táv-
szabályozó.” ❺ mellettemellette vanvan 「Daitórjóni-va
bodígádoga cuiteiru.」 „Az elnök mellett testőr
van.” ◆ hozzátapadhozzátapad 「Sokudzsini kamino ke-
gacuita.」 „Az ételhez hozzátapadt egy hajszál.”
◆ járjár 「Konorancsini-va dezátogacuku.」 „Az
ebédhez desszert is jár.” ◆ kerülkerül 「Csúkosa-va
jaszukucuita.」 „Nem került sokba a használt ko-
csi.” ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Inu-va hitoni cuki neko-
va ucsini cuku.」 „A kutya az emberhez, a macska
a házhoz ragaszkodik.” ◆ rászállrászáll
「Micsidehokorigazubon-ni cuita.」 „Az út pora

rászállt a nadrágomra.” ◆ szegődikszegődik
「Szentóran-náni cuite hasitta.」 „Az élen futó
nyomába szegődve futottam.” ◆ szerencséjeszerencséje
vanvan 「Kjó-va cuiteinai.」 „Ma nincs szerencsém.”
◆ szertszert tesztesz 「Csisikiga cuku.」 „Tudásra tesz
szert.” ◆ tartoziktartozik 「Kono kasikiribaszu-va un-
tensuga cuiteiru.」 „Ehhez a bérelt buszhoz veze-
tő is tartozik.” ◆ vanvan nekineki 「Karaipapurika-o ire-
rutopirittosita adzsiga cuku.」 „Ha teszünk bele
erős paprikát, csípős íze lesz.” ◆ vanvan rárá 「Kono
fusiginakotoni szecumeigacukanai.」 „Erre a kü-
lönös dologra nincs magyarázat.” ◇ adzsigacui-adzsigacui-
teiruteiru fűszerezettfűszerezett 「Kono rjóri-va adzsiga cu-
iteikara nanimo irenakutemoii.」 „Ne tegyél erre
az ételre semmit, mert már fűszerezett!” ◇ asiga-asiga-
cukucuku kiderülkiderül aa kilétekiléte 「Nokoszareta simonka-
ra han-ninno asiga cuita.」 „A hátrahagyott ujjle-
nyomatból kiderült a tettes kiléte.” ◇ atogacu-atogacu-
kuku nyomotnyomot hagyhagy 「Hanani meganeno atoga cu-
ita.」 „A szemüveg nyomot hagyott az orromon.”
◇ atogacukuatogacuku nyomnyom maradmarad 「Kono meganedato
hanani atoga cuku.」 „Ezzel a szemüveggel nyom
marad az orromon.” ◇ icukuicuku ideszokikideszokik 「Icu-
kukara noranekoniesza-o agenaide!」 „Ne adj en-
ni a kóbor macskának, mert ideszokik!” ◇ inku-inku-
gacukugacuku tintástintás leszlesz 「Teniinkugacuita.」 „Tin-
tás lett a kezem.” ◇ uszo-ouszo-o cukucuku hazudikhazudik
「Kare-va anataniicumo uszo-o cuiteiru.」 „Ő
mindig hazudik neked.” ◇ obiregacukuobiregacuku sallan-sallan-
gosgos 「Obirega cuita uvasza」 „sallangos pletyka”
◇ obiregacukuobiregacuku cifracifra 「Obirega cuita hanasi」
„cifra történet” ◇ omoicukuomoicuku eszébeeszébe jutjut
「Nandemoiikara, omoicuitakoto-o ittemite!」
„Mondj bármit, ami csak eszedbe jut!” ◇ kaite-kaite-
gacukugacuku vanvan rárá vevővevő 「Szono bukken-va szu-
deni kai tega cuiteiru.」 „Arra az ingatlanra már
van vevő.” ◇ kigacukukigacuku észbeészbe kapkap 「Kigacuit-
ara szaifu-va kietesimatta.」 „Amikor észbe kap-
tam, már el is tűnt a pénztárcám.” ◇ kigacukukigacuku
észreveszészrevesz 「Monga akeppanasidattakotoni ki-
gacuita.」 „Észrevettem, hogy nyitva maradt a ka-
pu.” ◇ kizugacukukizugacuku megsérülmegsérül 「Unszóno kate-
ideakuriru banni kizugacuita.」 „A szállítás köz-
ben megsérült a plexilap.” ◇ kuszegacukukuszegacuku rá-rá-
szokikszokik 「Atama-o kaku kuszegacuita.」 „Rászo-
kott a fejvakarásra.” ◇ kuszegacukukuszegacuku meggyű-meggyű-
rődikrődik 「Vaisacuni henna kuszegacuita.」 „Meg-
gyűrődött az ingem.” ◇ kuszegacukukuszegacuku rakon-rakon-
cátlancátlan hajtincshajtincs keletkezikkeletkezik 「Kamini kusze-
gacuita.」 „Lett egy rakoncátlan hajtincsem.” ◇
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kubecugacukukubecugacuku megkülönböztethetővémegkülönböztethetővé vá-vá-
liklik 「Gendzsicuto mószóno kubecugacukanaku-
natta.」 „A valóság és a képzelgéseim megkülön-
böztethetetlenné váltak.” ◇ kessingacukukessingacuku el-el-
határozzahatározza magátmagát 「Nakanaka karesito vakar-
eru kessingacukanai.」 „Nehezen tudom elhatá-
rozni magam a szakításra.” ◇ kentógacukanaikentógacukanai
sejtelmesejtelme sincssincs 「Kareno sótai-va kentógacuka-
nai.」 „Sejtelmem sincs, ki az az ember.” ◇ ken-ken-
tógacukanaitógacukanai gőzegőze sincssincs rólaróla 「Karegadójatte
szeikacusiteirukamarude kentógacukanai.」
„Halvány gőzöm sincs róla, hogy miből él.” ◇ ken-ken-
tógacukutógacuku fogalmafogalma vanvan 「Kabutorihikinicuite
daitaino kentógacuita.」 „Most már van valami
fogalmam a részvénykereskedésről.” ◇ kentóga-kentóga-
cukucuku sejtsejt 「Kotaeno kentógacuiteimaszu.」
„Sejtem, mi lehet a válasz.” ◇ szabicukuszabicuku belepibelepi
aa rozsdarozsda 「Teppanga szabicuiteita.」 „A vasle-
mezt belepte a rozsda.” ◇ simigacukusimigacuku pecsé-pecsé-
testes leszlesz 「Sacuni aburano simigacuita.」 „Zsír-
pecsétes lett az ingem.” ◇ dzsókengacukudzsókengacuku fel-fel-
tételheztételhez vanvan kötvekötve 「Kono keijakuni-va toku-
becuna dzsókengacuiteiru.」 „Ehhez a szerződés-
hez különleges feltételt kötöttek.” ◇ sóbugacu-sóbugacu-
kuku eldőleldől aa mérkőzésmérkőzés 「Aszszari sóbugacuita.」
„Pillanatok alatt eldőlt a mérkőzés.” ◇ szecume-szecume-
igacukuigacuku vanvan rárá magyarázatmagyarázat 「Szono gensó-
va szecumeigacukanai.」 „Erre a jelenségre nincs
magyarázat.” ◇ szózógacukuszózógacuku elképzelelképzel 「Na-
zejattaka szózógacukanai.」 „El sem tudom kép-
zelni, hogy miért tette.” ◇ takakucukutakakucuku sokbasokba
kerülkerül 「Hano csirjó-va takakucuita.」 „Sokba ke-
rült a fogorvos.” ◇ csiegacukucsiegacuku megeszesedikmegeszesedik
「Aru teidono csiega cuita.」 „Valamennyire
megeszesedtem.” ◇ csigacukucsigacuku véresvéres leszlesz
「Sacuni csiga cuita.」 „Véres lett az ingem.” ◇

csikaragacukucsikaragacuku erőreerőre kapkap 「Kore-o taberuto
csikaraga cuku.」 „Ha ezt megeszed, erőre kapsz.”
◇ cuiteikucuiteiku lépéstlépést tarttart 「Singidzsucuni cuite
iku tameno benkjó-va kakaszemaszen.」 „Elen-
gedhetetlen a tanulás, hogy lépést tarthassunk az
új műszaki megoldásokkal.” ◇ cuiteikucuiteiku követkövet
「Anatani-va cuite ikenai!」 „Nem bírlak követ-
ni!” ◇ cuiteikucuiteiku hozzáhozzá kerülkerül 「Rjósinno rikon-
go, vatasi-va hahani cuiteitta.」 „A szüleim válá-
sa után én anyámhoz kerültem.” ◇ cuiteirucuiteiru eses
「Teni csiga cuiteiru.」 „Véres a kezem.” ◇ cui-cui-
teiruteiru ásás 「Mejaniga cuiteirujo.」 „Csipás a sze-
med!” ◇ cuiteirucuiteiru jójó passzbanpasszban vanvan 「Kjóha-
cuiteiru.」 „Ma jó passzban vagyok.” ◇ cuiteku-cuiteku-

ruru hozzászegődikhozzászegődik 「Inu-va micside vatasinicu-
ite kita.」 „Egy kutya hozzám szegődött az úton.”
◇ cuitekurucuitekuru járjár hozzáhozzá 「Kono sinamononi-va
omakenokoppuga cuite kuru.」 „Ehhez a készlet-
hez ajándékpohár is jár.” ◇ cuitekurucuitekuru utánajönutánajön
「Nekogacuitekita.」 „Utánam jött egy macska.”
◇ cukidearucukidearu járjár 「Kono sokudzsi-va dezátocu-
kideszu.」 „Ehhez az ételhez sütemény is jár.” ◇

cukimonodearucukimonodearu együttegyütt járjár 「Bókenni-va ki-
kenga cuki monoda.」 „A kalanddal együtt jár a
veszély.” ◇ tekinicukutekinicuku átállátáll azaz ellenséghezellenséghez
◇ tenicukanaitenicukanai nemnem tudtud koncentrálnikoncentrálni 「Sin-
paigotogaatte sigotoga teni cukanai.」 „Az aggo-
dalom miatt nem tudok a munkámra koncentrál-
ni.” ◇ nikugacukunikugacuku hízikhízik 「Kaoni nikuga cuki-
jaszui.」 „Az arc könnyebben hízik.” ◇ negacu-negacu-
kuku áratárat érér elel 「Kabu-va gogacuni mottomo ta-
kai negacuita.」 „A részvény májusban érte el a
legmagasabb árát.” ◇ negacukunegacuku elkelelkel valami-valami-
lyenlyen áronáron 「Kurassikkuká-va takai negacuita.」
„A veteránautó magas áron kelt el.” ◇ nezukunezuku
gyökeretgyökeret eresztereszt 「Kiga nezuita.」 „A fa gyö-
keret eresztett.” ◇ nezukunezuku gyökeretgyökeret verver 「Va-
irono súkanga nezuita.」 „Gyökeret vert a kor-
rupció.” ◇ nezukunezuku elterjedelterjed 「Pan soku-va ni-
honnimo nezuita.」 „Japánban is elterjedt a ke-
nyérfogyasztás.” ◇ hanasigacukuhanasigacuku megoldódikmegoldódik
aa kérdéskérdés 「Mó hanasiga cuita.」 „Már megol-
dódott a kérdés.” ◇ hananicukuhananicuku facsarjafacsarja azaz
orrátorrát 「Akusúga hananicuita.」 „Facsarta az or-
romat a bűz.” ◇ hananicukuhananicuku kiki nemnem állhatjaállhatja
「Kanodzsono hanasi kata-va hananicuku.」 „Ki
nem állhatom a beszédét.” ◇ hananicukuhananicuku kel-kel-
lemetlenlemetlen 「Szeidzsikano hacugenga hananicui-
ta.」 „Kellemetlen volt a politikus kijelentése.” ◇

higacukuhigacuku tüzettüzet fogfog 「Szuigarakara karehani
higa cuita.」 „A száraz avar tüzet fogott a csikk-
től.” ◇ pekigacukupekigacuku festékesfestékes leszlesz 「Sacuni-
penkigacuita.」 „Festékes lett az ingem.” ◇ mini-mini-
cukucuku ráragadráragad 「Gaikokuni szunde kotobaga mi-
ni cuita.」 „Külföldön élve rám ragad a nyelv.” ◇

minicukuminicuku kifejlődikkifejlődik 「Mondaikaikecu nórjoku-
ga minicuita.」 „Kifejlődött a problémamegoldó
képességem.” ◇ miminicukumiminicuku idegesítiidegesíti aa hang-hang-
jaja 「Dzsagucsino mizunopocunpocuntoiu otoga
mimini cuite nemurenakatta.」 „A csöpögő víz-
csap hangja idegesített, és nem tudtam aludni.” ◇

musigacukumusigacuku ellepikellepik aa férgekférgek 「Umeno kini
musiga cuita.」 „A szilvafát ellepték a férgek.” ◇

musigacukumusigacuku ráakaszkodikráakaszkodik egyegy pasipasi 「Kavaii
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muszumeni musiga cuita.」 „Az aranyos lányom-
ra ráakaszkodott egy pasi.” ◇ menicukumenicuku szem-szem-
beszökőbeszökő 「Csigai-va meni cuku.」 „Szembeszö-
kő a különbség.” ◇ menicukumenicuku feltűnikfeltűnik 「Honno
gosokuga menicuita.」 „Feltűnt a könyvben a
nyomdahiba.” ◇ mehanagacukumehanagacuku testettestet öltölt
「Naganenkakete hensúsiteiru dzsisono mehan-
aga cuitekita.」 „Sok év szerkesztés után, a szótár
kezdett testet ölteni.” ◇ mehanagacukumehanagacuku kira-kira-
kóskós játékhozjátékhoz hasonlóanhasonlóan megvalósulmegvalósul 「Sin-
kócsúno keikakuni mehanagacuita.」 „A terv ki-
rakós játékhoz hasonlóan, lassan megvalósult.” ◇

risigacukurisigacuku kamatozikkamatozik 「Kono kóza-va takai
risigacuku.」 „Ez a bankszámla sokat kamatozik.”
◇ risigacukurisigacuku kamatotkamatot hozhoz 「Tóza-va risiga
cukanai.」 „A látra szóló betét nem hoz kamatot.”

cukucuku ◆ égég 「Hejani denkiga cuiteiru.」 „A szo-
bában ég a villany.” ◆ felgyulladfelgyullad 「Denkiga cu-
kanai.」 „Nem gyullad fel a villany.” ◆ meggyul-meggyul-
ladlad 「Gaszuga cukanai.」 „Nem gyullad meg a
gáz.” ◇ higacukuhigacuku meggyulladmeggyullad 「Nureta ki-va
higacukinikukatta.」 „A nedves fa nem akart
meggyulladni.”

cukucuku ◆ beérbeér 「Gakkóni cukumade szandzsup-
punkakaru.」 „Harminc percig tart, míg beérek az
iskolába.” ◆ beérkezikbeérkezik 「Kaisani cuita.」 „Be-
érkeztem a céghez.” ◆ elérelér 「Honooga tendzsóni
cukuhodo ókikunatta.」 „A lángok olyan magasra
csaptak, hogy elérték a mennyezetet.” ◆ eljuteljut
「Aszokoni cukumadeato nidzsikankakaru.」 „2
óra kell, míg eljutunk odáig.” ◆ érér 「Mokuteki-
csini cuita.」 „A célállomásomra értem.” ◆ ér-ér-
kezikkezik 「Hajaku cukujónisita.」 „Úgy csináltam,
hogy korán érkezzek.” ◆ kerülkerül 「Jójaku mokute-
kicsini cuita.」 „Végre-valahára a célomhoz kerül-
tem.” ◆ leérleér 「Púru-va fukaszugite asiga cuka-
nai.」 „Túl mély a medence, nem ér le a lábam.”
◆ megérkezikmegérkezik 「Icu cukuto omou?」 „Mit gon-
dolsz, mikor érkezünk meg?” ◆ odaérodaér 「Macsini
cuita.」 „Odaértem a városba.” ◇ asigadzsini-asigadzsini-
cukucuku kétkét lábballábbal járjár aa földönföldön ◇ ienicukuienicuku ha-ha-
zaérzaér 「Kinónandzsini ieni cuitano?」 „Tegnap
hány órára értél haza?” ◇ simogacukusimogacuku bejege-bejege-
sediksedik 「Madogaraszuni simoga cuita.」 „Bejege-
sedett az ablak.” ◇ szekinicukaszeruszekinicukaszeru leültetleültet
「Szenszei-va szeito-o szekini cukaszeta.」 „A ta-
nár leültette a diákokat.” ◇ szekinicukuszekinicuku leülleül
「Gekidzsóno kansú-va mina szekinicuita.」 „A
színházban a nézők leültek.” ◇ szekinicukuszekinicuku el-el-

foglaljafoglalja aa helyéthelyét 「Szekini cuite mamonaku
engiga hadzsimatta.」 „Alighogy elfoglaltuk a he-
lyünket, már kezdődött is az előadás.” ◇ csinias-csinias-
igacuitaigacuita realisztikusrealisztikus 「Csini asigacuita kan-
gae kata」 „realisztikus gondolkodásmód”

cukucuku ◆ kísértkísért 「Júreini cukareteiru.」 „Kísért
egy szellem.” ◆ megszállmegszáll 「Akumani cukarete-
iru.」 „Megszállta az ördög.” ◇ akumacukidea-akumacukidea-
ruru megszálljamegszállja azaz ördögördög 「Kare-va akumacuki-
dearu.」 „Megszállta az ördög.”

cukucuku ◆ áthasítáthasít 「Inszeki-va jozora-o cuite ocsi-
ta.」 „A meteor áthasított az éjszakai égen, és le-
esett.” ◆ bökbök 「Jubide vakibara-o cuita.」 „Ol-
dalba böktem az ujjammal.” ◆ döfdöf 「Hamonode
fukubu-o cuita.」 „Késsel hasba döfte.” ◆ felök-felök-
lellel 「Tógjúsi-va usini cukareta.」 „A matadort
felöklelte a bika.” ◆ kihasználkihasznál 「Szekjuriti ueno
dzsakuten-o cuite sinnjúsita.」 „A biztonsági hi-
ányosságot kihasználva behatolt.” ◆ megbökmegbök
「Kata-o karuku cuita.」 „Gyengén megböktem a
vállát.” ◆ megkongatmegkongat 「Kane-o cuita.」 „Meg-
kongattam a harangot.” ◆ meglökmeglök 「Kjúde tama-
o cuita.」 „A dákóval meglökte a golyót.” ◆ pat-pat-
togtattogtat 「Bóru-o cukinagara hasitta.」 „Labdát
pattogtatva szaladt.” ◆ rányomrányom 「Jósini han-o
cuita.」 „Rányomta a pecsétet a lapra.” ◆ rátalálrátalál
「Kareno dzsakuten-o cuita.」 „Rátaláltam a
gyenge pontjára.” ◆ rátapintrátapint 「Dzsinszeino
kakusin-o cuita.」 „Rátapintott az emberi lét lé-
nyegére.” ◆ támadtámad 「Itai tokoro-o cukareta.」
„Ott támadtak, ahol nekem a legjobban fájt.” ◆

támaszkodiktámaszkodik 「Ródzsin-va cue-o cuite aruita.」
„Az öregember botra támaszkodva ment.” ◇

gakkuritohiza-ogakkuritohiza-o cukucuku térdretérdre rogyrogy 「Gakku-
rito hiza-o cuita.」 „Térdre rogyott” ◇ gjaku-gjaku-
oo cukucuku meglepmeglep 「Teniszude aite-o szajúni ha-
siraszete, szaigo-va gjaku-o cuita.」 „Teniszben
jobbra-balra futtattam az ellenfelemet, és a végén
megleptem.” ◇ kucsi-okucsi-o cuitederucuitederu kitörkitör belő-belő-
lele 「Monkuno kotobaga kucsi-o cuite deta.」 „Ki-
tört belőle a panasz.” ◇ kumo-okumo-o cukucuku égigégig érőérő
「Kumo-o cukubakarino óotoko」 „égig érő óri-
ás” ◇ szakana-oszakana-o cukucuku lándzsávallándzsával fogfog halathalat
◇ szoko-oszoko-o cukucuku elfogyelfogy 「Csokin-va szoko-o
cuita.」 „A megtakarításunk elfogyott.” ◇ szoko-szoko-
oo cukucuku kiapadkiapad 「Csikjúno sigen-va szoko-o cu-
ita.」 „A Föld erőforrásai kiapadtak.” ◇ szoko-oszoko-o
cukucuku kifogykifogy 「Zaiko-va szoko-o cuita.」 „Kifo-
gyott a raktárkészlet.” ◇ cuiteszuszumucuiteszuszumu átve-átve-
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rekedirekedi magátmagát 「Arasi-o cuite szuszunda.」 „Át-
verekedte magát a zivataron.” ◇ cukiotoszucukiotoszu be-be-
löklök 「Higaisa-o kavani cuki otosita.」 „Belökte
a folyóba az áldozatát.” ◇ cukiotoszucukiotoszu mélybemélybe
taszíttaszít 「Kagaisa-va higaisa-o cuki otosita.」 „A
gyilkos az áldozatát a mélybe taszította.” ◇ cukio-cukio-
toszutoszu lelöklelök 「Tatemonono janekara otoko-o cu-
ki otosita.」 „Lelökte a férfit az épület tetejéről.”
◇ cukiotoszucukiotoszu kilökkilök 「Densanodoakara otoko-
o cuki otosita.」 „Kilökte férfit a vonat ajtaján.”
◇ cukikoroszucukikoroszu ledöfledöf 「Inosisi-o jaride cuki ko-
rosita.」 „Lándzsával ledöfte a vadkant.” ◇ cuki-cuki-
szaszaruszaszaru szúrszúr 「Hari-va cuki szaszaru.」 „A tű
szúr.” ◇ cukiszaszarucukiszaszaru beleszúródikbeleszúródik 「Jubini
togega cuki szaszatta.」 „Beleszúródott egy szál-
ka az ujjamba.” ◇ cukiszaszarucukiszaszaru fájfáj 「Anatano
kotoba-va cuki szaszatta.」 „Fájt, amit mondtál.”
◇ cukiszuszumucukiszuszumu furakodikfurakodik 「Recuno maeni
mukatte cuki szuszunda.」 „A sor elejére furakod-
tam.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu átvergődikátvergődik 「Jabuno
naka-o cuki szuszunda.」 „Átvergődtem a bozó-
ton.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu törtettörtet 「Mokutekicsini
mukatte cuki szuszunda.」 „A célállomás felé tör-
tettem.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu előretörelőretör 「Szeikó-
e no micsi-o cuki szuszunda.」 „Előretört a si-
kerhez vezető úton.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu áthatoláthatol
「Kuraiton-neru-o cuki szuszunda.」 „Áthatol-
tam a sötét alagúton.” ◇ cukitaoszucukitaoszu fellökfellök
「Okotte iszu-o cuki taosita.」 „Mérgében fellökte
a széket.” ◇ cukitaterucukitateru beleállítbeleállít 「Naifu-o té-
buruni cuki tateta.」 „Beleállította a kést az asz-
talba.” ◇ cukitaterucukitateru beleszúrbeleszúr
「Szuikaninaifu-o cuki tateta.」 „Beleszúrta a
kést a dinnyébe.” ◇ cukitaterucukitateru döfköddöfköd 「Kú-
csúni jari-o cuki tateta.」 „Lándzsával döfködött
a levegőbe.” ◇ cukitórucukitóru átfúródikátfúródik 「Kugi-va
ita-o cuki tótta.」 „A szög átfúródott a deszkán.”
◇ cukitórucukitóru áthatoláthatol 「Dzsúdan-va kabe-o cuki
tótta.」 „A puskagolyó áthatolt a falon.” ◇ cuki-cuki-
nokerunokeru félrelökfélrelök 「Dorobó-va keikan-o cuki no-
kete nigeta.」 „A rabló félrelökte a rendőrt, és el-
menekült.” ◇ cukihanaszucukihanaszu eltaszíteltaszít magátólmagától
「Oja-va kodomo-o cuki hanasita.」 „A szülő el-
taszította magától a gyerekét.” ◇ cukihanaszucukihanaszu
ellökellök 「Oszoikakatta hito-o cuki hanasita.」 „El-
lökte magától a támadóját.” ◇ cukijaburucukijaburu át-át-
lyukasztlyukaszt 「Inszeki-va jane-o cuki jabutta.」 „A
meteorit átlyukasztotta a tetőt.” ◇ cukijaburucukijaburu
átszakítátszakít 「Torakku-va gádoréru-o cuki jabut-
ta.」 „A teherautó átszakította a szalagkorlátot.”

◇ te-ote-o cukucuku letenyerelletenyerel 「Koronde jukani te-
o cuita.」 „Elestem, és letenyereltem a földre.” ◇

ten-oten-o cukucuku feldobódikfeldobódik ◇ ten-oten-o cukucuku égigégig érér
「Ten-o cuku jama」 „égig érő hegy” ◇ haigo-haigo-
oo cukucuku hátbahátba támadtámad 「Tekini haigo-o cuka-
reta.」 „Az ellenség hátba támadott minket.” ◇

haifu-ohaifu-o cukucuku szívhezszívhez szólószóló 「Haifu-o cuku
enzecu」 „szívhez szóló beszéd” ◇ hana-ohana-o cukucuku
orrfacsaróorrfacsaró 「Hana-o cuku nioi」 „orrfacsaró
szag” ◇ hana-ohana-o cukucuku megcsapjamegcsapja azaz orrátorrát
「Ijana nioiga hana-o cuita.」 „Megcsapta az or-
romat egy kellemetlen szag.” ◇ hiza-ohiza-o cukucuku
térdretérdre rogyrogy 「Cukarete hiza-o cuita.」 „Fárad-
tam térdre rogytam.” ◇ hiza-ohiza-o cukucuku térdretérdre
ereszkedikereszkedik 「Szakká szensu-va kokkaenszó
dzsini katahiza-o cuita.」 „A futballista a himnusz
alatt térdre ereszkedett.” ◇ hidzsi-ohidzsi-o cukucuku kö-kö-
nyökölnyököl 「Hidzsi-o cukueni cuita.」 „Az asztalra
könyököltem.” ◇ fui-ofui-o cukucuku meglepetéskéntmeglepetésként
érér 「Keizaigakusa-va bukkano kjúgekina ugokini
fui-o cukareta.」 „A közgazdászokat a hirtelen ár-
mozgás meglepetésként érte.” ◇ hoozue-ohoozue-o cukucuku
kezérekezére támasztjatámasztja aa fejétfejét ◇ hoozue-ohoozue-o cukucuku
pihentetipihenteti azaz állátállát aa kezénkezén ◇ mune-omune-o cukucuku
elfogelfog 「Kanasimiga mune-o cuita.」 „Elfogott a
szomorúság.” ◇ móten-omóten-o cukucuku kihasználjakihasználja aa
hiányosságothiányosságot 「Keibidzsóno móten-o cuita.」
„Kihasználta a biztonsági őrzés hiányosságát.” ◇

móten-omóten-o cukucuku kibúvótkibúvót találtalál 「Hóno móten-o
cuita.」 „Kibúvót talált a törvényben.”

cukubaicukubai ◆ kézmosókézmosó edényedény ◆ kézmosókézmosó kő-kő-
teknőteknő
cukudanicukudani ◆ szójaszószbanszójaszószban főttfőtt tartóstartós
ételétel
cukuecukue ◆ asztalasztal 「Cukueni mukatte hataraita.」
„Az asztal elé ülve dolgozott.” ◆ íróasztalíróasztal ◆

iskolapadiskolapad ◇ kjósicunocukuekjósicunocukue iskolapadiskolapad ◇

dzsimuzukuedzsimuzukue dolgozóasztaldolgozóasztal ◇ dzsimuzukuedzsimuzukue
irodaiirodai asztalasztal ◇ cukue-ocukue-o naraberunaraberu egymásegymás
mellettmellett dolgozikdolgozik 「Kaisade kareto cukue-o na-
rabeteiru.」 „Egymás mellett dolgozunk.” ◇

cukue-ocukue-o naraberunaraberu egyegy osztálybanosztályban tanultanul
「Kareto sógakkóde cukue-o narabeta.」 „Általá-
nos iskolában egy osztályban tanultam vele.” ◇

benkjózukuebenkjózukue íróasztalíróasztal
cukuenoasicukuenoasi ◆ asztallábasztalláb
cukuenohikidasicukuenohikidasi ◆ asztalfiókasztalfiók
cukue-ocukue-o naraberunaraberu ◆ egymásegymás mellettmellett dol-dol-
gozikgozik 「Kaisade kareto cukue-o narabeteiru.」
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„Egymás mellett dolgozunk.” ◆ egyegy osztálybanosztályban
tanultanul 「Kareto sógakkóde cukue-o narabeta.」
„Általános iskolában egy osztályban tanultam ve-
le.”

cukukacukanaiucsinicukukacukanaiucsini ◆ alighogyalighogy megérke-megérke-
zikzik 「Kaisani cukuka cukanai ucsini denvaga nat-
ta.」 „Alighogy megérkeztem a munkahelyemre,
már csörgött is a telefon.”

cukunecukune ◆ húsgombóchúsgombóc
cukuneimocukuneimo ◆ narai jamgyökérnarai jamgyökér
cukunentocukunento ◆ egymagábanegymagában 「Purattohómude-
cukunento tatteita.」 „Egymagamban álldogál-
tam a peronon.” ◆ révetegenrévetegen 「Cukunento
szoto-o nagameta.」 „Révetegen néztem kifelé.”
◆ unatkozvaunatkozva 「Udegumi-o sitecukunentosite-
ita.」 „Unatkozva tettem karba a kezem.”

cukurarerucukurareru ◆ létesüllétesül ◆ termelődiktermelődik 「Amai
mono-o taberutoinsuringa cukurareru.」 „Ha
édeset eszünk, inzulin termelődik.”

cukuricukuri ◆ építésépítés 「Renga zukurino ie」 „tégla-
építésű ház” ◆ készítéskészítés 「Kéki zukuri」 „tor-
takészítés” ◆ kivitelezéskivitelezés 「Kono tatemonono
cukuriga varui.」 „Ennek az épületnek rossz a ki-
vitelezése.” ◆ megjelenésmegjelenés ◆ öltözködésöltözködés ◆

sminkeléssminkelés ◆ testfelépítéstestfelépítés 「Gandzsóna cu-
kurino otoko」 „erős testfelépítésű ember” ◇

ocukuriocukuri sminkeléssminkelés ◇ ocukuriocukuri megjelenésmegjelenés ◇

ocukuriocukuri öltözködésöltözködés ◇ ocukuriocukuri szasimiszasimi
「Magurono ocukuri」 „tonhal szasimi” ◇ gas-gas-
sózukurisózukuri alpesialpesi tetőtető ◇ kirizumazukurikirizumazukuri nye-nye-
regtetősregtetős építésépítés ◇ sindenzukurisindenzukuri palotaépí-palotaépí-
tésitési stílusstílus ◇ cukuribanasicukuribanasi kitalációkitaláció ◇ cu-cu-
kuribanasikuribanasi mesemese 「Cukuri banasidattakoto-va
szugunibareta.」 „Rögtön kiderült, hogy mese az
egész.” ◇ nivakazukurinivakazukuri sebtébensebtében készüléskészülés
「Nivaka zukurino tatemono」 „sebtében készült
épület” ◇ monozukurimonozukuri tárgykészítéstárgykészítés ◇ mo-mo-
nozukurinozukuri termékkészítéstermékkészítés ◇ vakazukurivakazukuri fia-fia-
talos öltözködéstalos öltözködés
cukuricukuri ◆ jobb oldali gyökjobb oldali gyök
cukuriagerucukuriageru ◆ alkotalkot 「Szeidzsika-va kagajaka-
sii dzsidai-o cukuri ageta.」 „A politikus fényes
korszakot alkotott.” ◆ elkészítelkészít 「Kaisa-va
kotosisinszeihin-o cukuri ageta.」 „A cégünk az
idén elkészített egy új terméket.” ◆ kiagyalkiagyal
「Szagisiga cukuri agetaszutórídatta.」 „Szélhá-
mos által kiagyalt történet volt.” ◆ kidolgozkidolgoz
「Teian-o cukuri ageta.」 „Kidolgozta a javasla-

tot.” ◆ kitalálkitalál 「Cukuri ageta hanasi」 „kitalált
történet” ◆ koholkohol 「Sinbun-va kjohó-o cukuri
ageta.」 „Az újság álhíreket koholt.” ◆ megalkotmegalkot
「Szakka-va szaisinszaku-o cukuri ageta.」 „Az
író megalkotta a legújabb művét.”

cukuriagetacukuriageta ◆ kidolgozottkidolgozott
cukuribanasicukuribanasi ◆ kitalációkitaláció ◆ mesemese 「Cukuri
banasidattakoto-va szugunibareta.」 „Rögtön ki-
derült, hogy mese az egész.”

cukuricukenocukuricukeno ◆ beépítettbeépített 「Cukuri cuken-
okurózetto」 „beépített szekrény”

cukuricukenokagucukuricukenokagu ◆ beépített bútorbeépített bútor
cukuridaszucukuridaszu ◆ alkotalkot 「Kono geidzsucuka-va
takuszan-no geidzsucuhin-o cukuri dasita.」 „Ez
az művész sok művet alkotott.” ◆ elkezdelkezd csinál-csinál-
nini 「Cuma-va hiru gohan-o cukuridasita.」 „A fe-
leségem elkezdte csinálni az ebédet.” ◆ előállítelőállít
「Kjútóki-va oju-o cukuri daszu.」 „A bojler me-
leg vizet állít elő.” ◆ előrukkolelőrukkol 「Ano
denkiméká-va cugicugito atarasii szeihin-o cukuri
daszu.」 „Az elektronikus cég újabbnál újabb ter-
mékekkel rukkol elő.” ◆ előteremtelőteremt 「Zerokara
okane-o cukuri dasita.」 „A semmiből teremtette
elő a pénzt.” ◆ gyártgyárt 「Kono kaisa-va terebi-
o cukuri dasiteiru.」 „Ez a vállalat televíziókat
gyárt.” ◆ képezképez 「Kono daigaku-va júsúna
dzsinzai-o cukuri dasiteiru.」 „Ez az egyetem ér-
tékes embereket képez.” ◆ kifőzkifőz 「Dzsikkuri
kangaete takumina keikaku-o cukuri dasita.」
„Kifőzött egy fondorlatos tervet.” ◆ termeltermel
「Enerugí-o cukuri daszu.」 „Energiát termel.”

cukuridaszukotocukuridaszukoto ◆ előállításelőállítás ◇ enerugí-oenerugí-o
cukuridaszukotocukuridaszukoto energiatermelésenergiatermelés
cukurigoecukurigoe ◆ elváltoztatottelváltoztatott hanghang 「Cukuri
goede hanaszu.」 „Elváltoztatott hangon beszél.”

cukurigotocukurigoto ◆ kitalációkitaláció 「Szore-va zenbucuku-
ri gotoda.」 „Ez az egész kitaláció.”

cukurikaerucukurikaeru ◆ átalakítátalakít 「Ie-o cukuri kaeta.」
„Átalakítottam a házat.” ◆ átköltátkölt 「Kiita hanasi-
o cukurikaeta.」 „Átköltöttem a hallott történe-
tet.” ◆ újatújat csinálcsinál 「Ire ba-o cukuri kaeta.」
„Új protézist csináltattam.” ◆ újrakészítújrakészít
「Hondana-o cukuri kaeta.」 „Újrakészítettem a
polcot.”

cukurikatacukurikata ◆ elkészítéselkészítés módjamódja 「Tonkacuno
cukuri kata」 „rántott hús elkészítésének módja”
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◆ készítéskészítés módjamódja 「Hómupédzsino cukuri ka-
ta」 „honlap készítésének módja”

cukurimonocukurimono ◆ dekorációdekoráció ◆ műmű 「Cukuri mo-
nono hana」 „művirág” ◆ nódíszletnódíszlet ◆ ter-ter-
ménymény ◆ utánzatutánzat 「Cukuri mononodaijamon-
do」 „gyémántutánzat”

cukurinaoszucukurinaoszu ◆ átszabátszab 「Hómupédzsi-o cu-
kuri naosita.」 „Átszabtam a honlapomat.” ◆ új-új-
racsinálracsinál 「Szaku-o cukuri naosita.」 „Újracsi-
náltam a kerítést.”

cukurinocukurino ◆ mesterkéltmesterkélt 「Cukuri varai-o si-
ta.」 „Mesterkélten nevetett.”

cukuritakecukuritake ◆ csiperkecsiperke ◆ kétspóráskétspórás csiper-csiper-
keke
cukurivaraicukurivarai ◆ erőltetetterőltetett nevetésnevetés 「Hahat-
to cukuri varai-o sita.」 „Erőltetve nevettem: ha-
ha!” ◆ kényszeredettkényszeredett mosolymosoly 「Ijana kjakuni
cukuri varai-o sita.」 „Kényszeredettem moso-
lyogtam a kellemetlen ügyfélre.”

cukurizakajacukurizakaja ◆ szakékészítőszakékészítő
cukuroucukurou ◆ bestoppolbestoppol 「Kucusitano ana-o cu-
kurotta.」 „Bestoppolta a lyukat a zoknin.” ◆ ja-ja-
vítvít 「Gjomó-o cukurou.」 „Halászhálót javít.” ◆

megigazítmegigazít 「Kami-o cukurou.」 „Megigazítja a
haját.” ◆ megjavítmegjavít 「Futarino kankei-o cukuro-
tta.」 „Megjavította a kettejük közötti kapcsola-
tot.” ◆ megvarrmegvarr 「Szaketazubon-o cukurotta.」
„Megvarrta a szakadt nadrágot.” ◆ rendberendbe szedszed
「Minari-o cukurou.」 „Rendbe szedi magát.” ◆

stoppolstoppol 「Kucusitano ana-o cukurou.」 „Stop-
polja a zoknit.” ◇ iicukurouiicukurou kimagyarázkimagyaráz 「Bo-
kuni higaattaga, szono ba-o ii cukuroeta.」 „Én
voltam a hibás, de sikerült kimagyaráznom ma-
gam.” ◇ iicukurouiicukurou kivágjakivágja magátmagát 「Boku-va
aidzsinde-va naku súrikódato iicukurotta.」 „Az-
zal vágtam ki magam, hogy nem szerető, hanem
szerelő vagyok.” ◇ uvabe-ouvabe-o cukuroucukurou jobbnakjobbnak
mutatjamutatja magátmagát 「Gizensa-va honsin-o kakusite
uvabe-o cukurou.」 „A képmutató eltitkolja a va-
lódi énjét, és jobbnak mutatja magát.” ◇ ketten-ketten-
oo cukuroucukurou elkendőzielkendőzi aa hibáthibát ◇ szonoba-szonoba-
oo cukuroucukurou javítjavít aa helyzetenhelyzeten 「Ii vakesite-
szono ba-o cukurotta.」 „Egy kifogással javítot-
tam a helyzeten.” ◇ teiszai-oteiszai-o cukuroucukurou fenn-fenn-
tartjatartja aa látszatotlátszatot ◇ toricukuroutoricukurou szépítszépít
「Sippai-o toricukurotta.」 „Szépítette a hibát.”
◇ hitomae-ohitomae-o cukuroucukurou tetszenitetszeni akarakar
「Hadzsimetenodétode-va hitomae-o cukuro-

tta.」 „Az első randevún tetszeni akartam.” ◇ mi-mi-
cukuroucukurou kiszemelkiszemel 「Dzsibunni kucu-o micuku-
rotta.」 „Kiszemeltem magamnak egy cipőt.” ◇

micukuroumicukurou kiválasztkiválaszt ésés elkészítelkészít 「Kjakuga
kitanodecsacsatto rjóri-o micukurotta.」 „Jöttek
vendégek, ezért gyorsan kiválasztottam és elkészí-
tettem egy ételt.”

cukurucukuru ❶ készítkészít 「Szaa, ohiru gohan-o cuku-
ró!」 „Akkor hát készítsük el a ebédet!” ❷ csinálcsinál
「Micubacsi-va hacsimicu-o cukuru.」 „A méhek
mézet csinálnak.” ❸ alkotalkot 「Rúru-o cukutta.」
„Szabályt alkotott.” ❹ építépít 「Atarasii ie-o cu-
kutta.」 „Új házat építettem.” ❺ gyártgyárt
「Dzsidósabuhin-o cukuru kódzsó」 „autóalkat-
részeket gyártó üzem” ❻ alakítalakít
「Futtobórucsímu-o cukutta.」 „Futballcsapatot
alakítottunk.” ◆ alapítalapít 「Kurabu-o cukutta.」
„Klubot alapítottam.” ◆ előállítelőállít 「Kono kódzsó-
va szunakaragaraszu-o cukutteiru.」 „Ez a gyár
homokból üveget állít elő.” ◆ előteremtelőteremt 「Asi-
tamadeni dzsúmanen-o cukure!」 „Teremts elő
100 ezer jent holnapig!” ◆ képezképez 「Kono
daigaku-va gidzsucusa-o cukuru.」 „Az egyetem
mérnököket képez.” ◆ kialakítkialakít 「Hejanirofuto-
o cukutta.」 „A szobában egy galériát alakított ki.”
◆ kikészítkikészít 「Kao-o cukutteirukaracsotto mat-
teite.」 „Vár egy kicsit, amíg kikészítem az arco-
mat!” ◆ kitalálkitalál 「Kono hanasi-o cukuttadesó?」
„Ezt a történetet ugye csak kitaláltad?” ◆ kre-kre-
álál 「Atarasiimono-o cukutta.」 „Új dolgot kre-
áltunk.” ◆ lefőzlefőz 「Kóhí-o cukutta.」 „Lefőztem
egy kávét.” ◆ létesítlétesít 「Kaisa-va hjakunin bunno
atarasii sigoto-o cukutta.」 „A vállalat 100 új
munkahelyet létesített.” ◆ létrehozlétrehoz
「Vebuszaito-o cukutta.」 „Létrehoztam egy in-
ternetes szájtot.” ◆ megalakítmegalakít 「Teniszukurabu-
o cukutta.」 „Megalakította a teniszklubot.” ◆

megteremtmegteremt 「Kami-va szekai-o cukutta.」 „Is-
ten megteremtette a világot.” ◆ művelművel 「Hatake-
o cukuru.」 „Földet művel.” ◆ produkálprodukál 「Kare-
va gikocsinai egao-o cukutta.」 „Mesterkélt mo-
solyt produkált.” ◆ szervezszervez 「Atarasii gakkó-
o cukutta.」 „Új iskolát szervezett.” ◆ teremtteremt
「Gaikokudzsinto fure au kikai-o cukutta.」 „Al-
kalmat teremtettem a külföldiekkel való találko-
zásra.” ◆ termeszttermeszt 「Okome-o cukuru.」 „Rizst
termeszt.” ◇ aikagi-oaikagi-o cukurucukuru kulcsotkulcsot másolmásol
「Aikagi-o cukutta.」 „Kulcsot másoltattam.” ◇

aidzsin-oaidzsin-o cukurucukuru szeretőtszeretőt találtalál ◇ kabe-okabe-o
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cukurucukuru elzárkózikelzárkózik 「Hito-o szakete kabe-o cu-
kutteiru.」 „Mindenki elől elzárkózik.” ◇ kjoku-kjoku-
oo cukurucukuru zenétzenét komponálkomponál ◇ koe-okoe-o cukurucukuru
affektálvaaffektálva beszélbeszél 「Hiso-va denvade koe-o cu-
kutta.」 „A titkárnő a telefonon affektálva be-
szélt.” ◇ dzsinkaku-odzsinkaku-o cukurucukuru személyiségetszemélyiséget
fejlesztfejleszt 「Kodomono dzsinkaku-o cukutta.」
„Fejlesztettem a gyermek személyiségét.” ◇

singo-osingo-o cukurucukuru újúj szótszót kovácsolkovácsol ◇ tako-tako-
oo cukurucukuru bőrkeményedésbőrkeményedés nőnő 「Jubinitako-o
cukutta.」 „Bőrkeményedés nőtt az ujjamra.” ◇

teki-oteki-o cukurucukuru ellenségetellenséget szerezszerez 「Teki-o
cukuritakunai.」 „Nem akarok ellenséget szerezni
magamnak!” ◇ teki-oteki-o cukurucukuru ellenségetellenséget sze-sze-
rezrez 「Teki-o cukuritakunai.」 „Nem akarok el-
lenséget szerezni magamnak!” ◇ tomodacsi-otomodacsi-o
cukurucukuru barátotbarátot szerezszerez 「Rjúgakuszakide
tomodacsi-o cukutta.」 „A helyen, ahol vendég-
diákként jártam, barátokat szereztem.” ◇ hima-hima-
oo cukurucukuru időtidőt szakítszakít 「Mainicsiundószuru
hima-o cukutta.」 „Időt szakítottam a mindenna-
pi testmozgásra.” ◇ recu-orecu-o cukurucukuru sorbasorba álláll
「Kai monokjakuga recu-o cukutta.」 „A vevők
sorba álltak.” ◇ recu-orecu-o cukurucukuru sorakoziksorakozik
「Heitai-va recu-o cukutteita.」 „A katonák sora-
koztak.”

cukurukotocukurukoto ◆ megteremtésmegteremtés
cukusicukusi ◆ mezei zsurló generatív hajtásamezei zsurló generatív hajtása
cukusigamocukusigamo ◆ bütykös ásólúdbütykös ásólúd
cukuszucukuszu ◆ beleadbelead 「Zenrjoku-o cukusite isi-o
mocsi ageta.」 „Minden erejét beleadva felemel-
te a követ.” ◆ elkövetelkövet 「Szaihacubósini mukete
zenrjoku-o cukusimaszu.」 „Mindent elkövetünk,
hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő.” ◆ fá-fá-
radozikradozik ◆ kimerítkimerít 「Arajuru sudan-o cukus-
ita.」 „Minden lehetőséget kimerített.” ◆ min-min-
dentdent megteszmegtesz 「Cumani cukuszu.」 „Mindent
megtesz a feleségéért.” ◆ szolgálszolgál 「Naganen-
kokkani cukusitekita.」 „Hosszú ideig szolgálta
országát.” ◆ túlságosantúlságosan isis csinálcsinál
「Anatanokoto-o siri cukusiteiru.」 „Túlságosan
is ismerlek.” ◇ iicukuszuiicukuszu mindentmindent elmondelmond
「Szeidzsinicuitekono hitokotode ii cukuszeru.」
„Ezzel az egy szóval mindent elmondtam a po-
litikáról.” ◇ iicukuszenaiiicukuszenai elmondhatatlanelmondhatatlan
「Kotobade-va ii cukuszenai kansa-o kandzsima-
szu.」 „Szavakkal elmondhatatlan hálát érzek.” ◇

i-oi-o cukuszucukuszu kifejezkifejez 「Oreino i-o cukusita.」
„Kifejeztem a hálámat.” ◇ i-oi-o cukuszucukuszu alaposalapos

「I-o cukusita szecumei」 „alapos magyarázat” ◇

kagiri-okagiri-o cukuszucukuszu határáthatárát feszegetifeszegeti 「Tair-
jokuno kagiri-o cukusita.」 „Az ereje határát fe-
szegette.” ◇ kotobanicukuszenaikotobanicukuszenai kifejezhe-kifejezhe-
tetlentetlen 「Kotobani cukuszenai kansano kimo-
csi」 „szavakkal kifejezhetetlen hála” ◇ szaizen-szaizen-
oo cukuszucukuszu mindenminden tőletőle telhetőttelhetőt megteszmegtesz
「Isa-va szaizen-o cukusitaga, kandzsa-va sin-
da.」 „Az orvosok minden tőlük telhetőt megtet-
tek, de a beteg meghalt.” ◇ siricukuszusiricukuszu vég-vég-
letekigletekig ismerismer 「Konotéma-o siri cukusiteiru.」
„A végletekig ismerem ezt a témát.” ◇ siricuku-siricuku-
szuszu tövirőltöviről hegyirehegyire ismerismer 「Kareno kazoku-
o siri cukusiteiru.」 „Töviről hegyire ismerem a
családját.” ◇ takarazukusitakarazukusi kincsekkincsek tömkele-tömkele-
gege 「Takarazukusi mojó」 „kincsek tömkelegét
ábrázoló minta” ◇ tabecukuszutabecukuszu elpusztítelpusztít
「Ucsiniaru tabe mono-o szubete tabe cukusita.」
„Elpusztította az összes ételt, amit otthon talált.”
◇ tabecukuszutabecukuszu végigeszikvégigeszik 「Hangaríno oisii
mono-o tabe cukusita.」 „Végigettem Magyaror-
szág összes finomságát.” ◇ tabecukuszutabecukuszu lele-lele-
gelgel 「Hicudzsi-va noharano kusza-o tabe cuku-
sita.」 „A bárányok lelegelték a füvet a mezőn.”
◇ csikara-ocsikara-o cukusitecukusite mindenminden erejéterejét bele-bele-
advaadva 「Csikara-o cukusite tatakatta.」 „Minden
erejét beleadva harcolt.” ◇ csikara-ocsikara-o cukuszucukuszu
mindenminden erejévelerejével csinálcsinál 「Csikara-o cukusite
ganbarimaszu.」 „Minden erőmmel igyekezni fo-
gok.” ◇ csúszei-ocsúszei-o cukuszucukuszu hűséggelhűséggel szolgálszolgál
「Kuninotameni csúszei-o cukusita.」 „Hűséggel
szolgálta országát.” ◇ cukaicukuszucukaicukuszu elhasználelhasznál
「Daibá-va szanszo-o cukai cukusita.」 „A búvár
elhasználta az oxigént.” ◇ te-ote-o cukuszucukuszu mindenminden
eszközteszközt felhasználfelhasznál 「Isa-va csirjóni te-o cu-
kusita.」 „Az orvos minden eszközt felhasznált a
gyógyításhoz.” ◇ happóte-ohappóte-o cukuszucukuszu mindenminden
módonmódon csinálcsinál 「Happóte-o cukusite kanószei-
o szagutta.」 „Minden módon kerestem a lehető-
ségeket.” ◇ hidzsucu-ohidzsucu-o cukuszucukuszu mindenminden for-for-
téllyaltéllyal 「Hidzsucu-o cukusite tatakatta.」
„Minden fortéllyal harcolt.” ◇ beszuto-obeszuto-o cuku-cuku-
szuszu kiteszkitesz magáértmagáért 「Teszutodebeszuto-o cu-
kusite kudaszai!」 „Tegyetek ki magatokért a vizs-
gán!” ◇ rondzsicukuszurondzsicukuszu kimerítőenkimerítően megtár-megtár-
gyalgyal 「Purodzsekuto-o rondzsi cukusita.」 „Ki-
merítően megtárgyaltuk a projektet.”

cukuzukucukuzuku ◆ áthatvaáthatva 「Vaga kuniga szeou re-
kisino kanasimi-o cukuzukuto kandzsita.」 „Át-
hatott országunk történelmének szomorúsága.” ◆
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igazánigazán 「Dzsibungacukuzuku naszakenakunat-
ta.」 „Igazán nyomorultnak éreztem magam.” ◆

mélyenmélyen 「Szono hon-o jonde, cukuzuku kanga-
eta.」 „A könyvet olvasva, mélyen elgondolkoz-
tam.” ◆ nagyonnagyon 「Sigotogacukuzuku ijaninat-
ta.」 „Nagyon elegem van a munkából.” ◆ őszin-őszin-
téntén 「Ongakukaninarebajokattatocukuzuku
omou.」 „Őszintén hiszem, hogy zenésznek kellet
volna lennem.” ◆ tűnődvetűnődve 「Akacsan-no te-o
cukuzuku nagameta.」 „Tűnődve néztem a kisba-
ba kezét.”

cumacuma ◆ kimonó aljakimonó alja
cumacuma ◆ feleségfeleség 「Kare-va bidzso-o cumanisi-
ta.」 „Szép nőt vett feleségül.” ◆ hitveshitves ◆ nejnej
「Kanodzso-va bokuno cumadeszu.」 „Ő a ne-
jem.” ◆ oromzatoromzat ◇ naien-nocumanaien-nocuma élettársélettárs ◇

maenocumamaenocuma előzőelőző feleségfeleség ◇ motocumamotocuma ex-ex-
feleségfeleség
cumaakaszuzumebacsicumaakaszuzumebacsi ◆ ázsiai lódarázsázsiai lódarázs
cumabikucumabiku ◆ pengetpenget 「Gitá-o cumabiita.」 „Gi-
tárt pengetett.”

cumabirakanacumabirakana ◆ részletesrészletes ◆ világosvilágos
cumabirakanicumabirakani ◆ részletesenrészletesen ◆ világosanvilágosan
cumabirakaniszurucumabirakaniszuru ◆ felfedfelfed 「Sinszó-o cu-
mabirakaniszuru.」 „Felfedi az igazságot.” ◆

részletezrészletez 「Szanszacuno naijó-o cumabirakan-
isiteinai.」 „Nem részletezem a három kötet tar-
talmát.” ◆ tisztáztisztáz 「Dzsidzsicu-o cumabirakan-
isita.」 „Tisztázta a tényeket.”

cumadocumado ◆ bejárati tolóajtóbejárati tolóajtó
cumagairucumagairu ◆ nősnős 「Kare-va cumagairu.」 „Az a
férfi nős.”

cumagurucumaguru ◆ morzsolmorzsol 「Dzsuzu-o cumagutte
oinori-o tonaeta.」 „Rózsafüzért morzsolgatva
kántálta az imát.”

cumahadzsikicumahadzsiki ◆ elpöcköléselpöckölés ◆ kiközösítéskiközösítés ◆

kirekesztéskirekesztés ◆ pöcköléspöckölés
cumahadzsikiniszurucumahadzsikiniszuru ◆ kiközösítkiközösít 「Cuma-
hadzsikiniszareta.」 „Kiközösítették.”

cumajódzsicumajódzsi ◆ fogpálcikafogpálcika ◆ fogpiszkálófogpiszkáló ◆

fogvájófogvájó
cumamicumami ◆ csipetcsipet 「Sio-o hitocumami kuvaete
kudaszai.」 „Tegyen hozzá egy csipet sót!” ◆ for-for-
gatógombgatógomb 「Radzsionocumami-o nedzsitte-
ita.」 „A rádió forgatógombját tekergettem.” ◆

gombgomb 「Hikidasinocumami-o hippattara torete-

simatta.」 „Meghúztam a fiók gombját, de a ke-
zemben maradt.” ◆ harapnivalóharapnivaló 「Cumamika
nanikaarimaszuka?」 „Van valami harapniva-
lód?” ◆ rágcsálnivalórágcsálnivaló ◇ ocumamiocumami rágcsálni-rágcsálni-
valóvaló 「Ocumamika nanikaarimaszuka?」 „Van
valami rágcsálnivalód?” ◇ ocumamiocumami ropogtat-ropogtat-
nivalónivaló ◇ szakenocumamiszakenocumami borkorcsolyaborkorcsolya ◇

szakenocumamiszakenocumami sörkorcsolyasörkorcsolya
「Szakenocumami-o tanomimasóka?」 „Kérjünk
sörkorcsolyát?”

cumamiagerucumamiageru ◆ felemelfelemel 「Bí dama-o cumami
ageta.」 „Felemeltem egy üveggolyót.”

cumamiaraicumamiarai ◆ piszkos rész mosásapiszkos rész mosása
cumamiaraiszurucumamiaraiszuru ◆ eltávolítjaeltávolítja aa piszkotpiszkot
「Tomatono simino cumami arai-o sita.」 „Eltá-
volítottam a paradicsomfoltot a ruháról.”

cumamidaszucumamidaszu ◆ kicsippentkicsippent 「Kabankara
uszugitanaipancu-o cumami dasita.」 „Kicsip-
pentettem a piszkos alsónadrágot a táskámból.” ◆

kipenderítkipenderít 「Hejakaracumami daszareta.」 „Ki-
penderítették a teremből.” ◆ kiteszi a szűrétkiteszi a szűrét
cumamiguicumamigui ◆ csipegetéscsipegetés
cumamigui-ocumamigui-o szuruszuru ◆ csipegetcsipeget 「Potetocsip-
puszunocumami gui-o sita.」 „Csipegetett a
csipszből.”

cumamitorucumamitoru ◆ lecsippentlecsippent ◆ leszakítleszakít
「Hana-o cumami totta.」 „Leszakítottam egy vi-
rágot.”

cumamucumamu ◆ befogbefog 「Hana-o cunda.」 „Befogta
az orrát.” ◆ csipegetcsipeget 「Okasi-o cumandeita.」
„Csipegettem a süteményből.” ◆ összefogösszefog 「So-
ruino taba-o cunda.」 „Összefogta a papírlapo-
kat.” ◆ összefogösszefog azaz ujjaiujjai végévelvégével
「Hitocubunogurínpíszu-o cumanda.」 „Össze-
fogtam egy borsószemet az ujjaimmal.”

cuma-o mukaerucuma-o mukaeru ◆ megnősülmegnősül
cuma-ocuma-o nakuszunakuszu ◆ megözvegyülmegözvegyül ◆ özvegyülözvegyül

cumaranaicumaranai ◆ hülyehülye 「Nantecumaranaikoto-o
ittesimattanda.」 „Hogy mondhattam ilyen hü-
lyeséget?” ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Kanodzso-va cu-
maranaikotoni kodavatteiru.」 „Jelentéktelen
dolgok izgatják.” ◆ kárkár 「Reizókoniaiszukurímu-
ganakutecumaranai.」 „Kár, hogy nincs a hűtő-
ben fagyi.” ◆ kiki látottlátott mégmég ilyetilyet 「Sudzsinkó-
ga tocsúde koroszarerunantecumaranai.」 „Ki lá-
tott még ilyet, hogy a főhőst a film közepén meg-
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ölik!” ◆ laposlapos 「Siai-va cumaranakatta.」 „A
mérkőzés lapos volt.” ◆ nemnem ériéri megmeg 「Kekkon-
nantecumaranai.」 „Nem éri meg megnősülni.”
◆ semmitmondósemmitmondó 「Kono hon-va cumaranai.」
„Ez a könyv semmitmondó.” ◆ unalmasunalmas 「Ko-
no hon-va cumaranai.」 „Ez a könyv unalmas.” ◆

vacakvacak 「Dzsósi-va cumaranai sigoto-o bokunija-
raszeru.」 „A főnököm nekem adja a vacak mun-
kákat.”

cumaranaimonocumaranaimono ◆ csekélységcsekélység
cumaranaiomoi-ocumaranaiomoi-o szaszeruszaszeru ◆ untatuntat 「Kono
hanasi-va cumaranakuarimaszenka?」 „Nem un-
tatlak a történetemmel?”

cumaraszerucumaraszeru ◆ eldugaszoleldugaszol 「Napukin-va
toire-o cumaraszeta.」 „Egy betét eldugaszolta a
vécét.”

cumaricumari ◆ bedugulásbedugulás 「Hanano cumari」 „orr
bedugulása” ◆ dugulásdugulás 「Paipuno cumari-o
súrisita.」 „Elhárította a csődugulást.” ◆ egy-egy-
szóvalszóval 「Cumari kimimo hitorigurasida.」
„Egyszóval te is egyedül élsz.” ◆ eltömődéseltömődés
「Haiszuikanno cumari」 „lefolyó eltömődése” ◆

illetveilletve 「Kono mondai-va kaikecudekiru,
cumari vatasimo kaikecudekitahazuda.」 „Ezt a
problémát meg lehet oldani, illetve én is megold-
hattam volna.” ◆ mármintmármint 「Szeifunokono
szeiszaku, cumari gunbi-va , szenszó-o okosikane-
nai.」 „Az állam politikája, mármint a fegyverke-
zés, háborút szülhet.” ◆ szóvalszóval 「Cumari, kimi-
mohangaríni ittakotogaarundane.」 „Szóval te is
voltál már Magyarországon!” ◆ teháttehát 「Kare-va
nóberu só-o moratta, cumari kasikoi bucurigaku-
sada.」 „Nobel díjat kapott, tehát okos fizikus.” ◆

textilanyagtextilanyag beavatásabeavatása ◆ vagyisvagyis 「Cumari,
kono torihiki-va vatasini rieki-o motaraszanai.」
„Vagyis nekem ebből az üzletből semmi hasznom
sem lenne.” ◆ végtérevégtére 「Dzsinszei-va cumari
bókendajo.」 „Az élet végtére is kaland.” ◇ hana-hana-
zumarizumari orrdugulásorrdugulás ◇ mimizumarimimizumari füldugulásfüldugulás

cumarucumaru ❶ elduguleldugul 「Haikanga cumatta.」 „El-
dugult a lefolyó.” ❷ beszorulbeszorul 「Fakkuszuga cu-
matta.」 „Beszorult a papír a faxba.” ❸ elszorulelszorul
「Kanasimide munega cumatta.」 „Elszorult a
szíve a szomorúságtól.” ❹ elakadelakad 「Ikiga cu-
matta.」 „Elakadt a lélegzetem.” ❺ dugigdugig vanvan
「Micsi-va kurumade cumatteita.」 „Az út dugig
volt kocsikkal.” ❻ rövidebbrövidebb leszlesz 「Higa cumat-

tekita.」 „Rövidebbek lettek a napok.” ◆ akadakad
「Tabe monoga nodonicumatta.」 „Torkán akadt
a falat.” ◆ bedugulbedugul 「Mimiga cumatta.」 „Bedu-
gult a fülem.” ◆ begyűrődikbegyűrődik 「Kopí kini kam-
iga cumatta.」 „Begyűrődött a papír a fénymáso-
lóba.” ◆ beragadberagad 「Pianonokí-va cumatta.」 „A
zongorán beragadt az egyik billentyű.” ◆ elcsuk-elcsuk-
liklik 「Kanasimide koega cumatta.」 „A szomorú-
ságtól elcsuklott a hangom.” ◆ megakadmegakad 「No-
doni nanikaga cumatteiru.」 „Megakadt valami a
torkán.” ◆ összemegyösszemegy 「Szentakudezubon-no
takega cumatta.」 „A mosásban összement a nad-
rágom.” ◆ szorulszorul 「Haiszuikanni nunoga cu-
matteita.」 „Egy rongy szorult a lefolyóba.” ◆ te-te-
lele vanvan 「Hondanani honga cumatteiru.」 „A
polc tele van könyvekkel.” ◆ végéhezvégéhez közele-közele-
dikdik 「Nengacumattekita.」 „Végéhez közeledik
az év.” ◆ zsúfoltzsúfolt 「Raisú-va joteiga cumattei-
ru.」 „Jövő héten zsúfolt lesz a programom.” ◇

ikigacumaruikigacumaru fuldoklikfuldoklik 「Kemuride ikiga cu-
matta.」 „Fuldoklott a füsttől.” ◇ ikizumarujó-ikizumarujó-
nana lélegzetelállítólélegzetelállító 「Kjokugeisi-va
ikizumarujónaszutanto-o miszeta.」 „Az akrobata
lélegzetelállító mutatványt adott elő.” ◇ kaneni-kaneni-
cumarucumaru pénzszűkébenpénzszűkében vanvan 「Kaneni cumat-
teiru.」 „Pénzszűkében vagyok.” ◇ kotobaga-kotobaga-
cumarucumaru torkáratorkára forrforr aa szószó 「Kotobaga cu-
matta.」 „Torkomra forrt a szó.” ◇ kotobagacu-kotobagacu-
marumaru torkáratorkára akadakad aa szószó 「Kotobaga cumat-
ta.」 „Torkomra akadt a szó.” ◇ kotobanigut-kotobanigut-
tocumarutocumaru fojtogatjákfojtogatják aa szavakszavak 「Oszósiki-
ni itte kotobanigutto cumatta.」 „A temetésen foj-
togattak a szavaim.” ◇ sigotogacumarusigotogacumaru teletele
vanvan munkávalmunkával 「Sigotoga cumatteiru.」 „Tele
vagyok munkával.” ◇ cumattekurucumattekuru végéhezvégéhez
közeledikközeledik 「Tosiga cumattekita.」 „Végéhez kö-
zeledett az év.” ◇ nodogacumarunodogacumaru fuldoklikfuldoklik
「Nodoga cumatta.」 „Fuldoklott.” ◇ nodogacu-nodogacu-
marumaru elszorulelszorul aa torkatorka 「Nodoga cumatte iki-
gurusii.」 „Elszorult a torkom, nehezen kapok le-
vegőt.” ◇ hendzsinicumaruhendzsinicumaru nemnem tudja,tudja, mitmit
válaszoljonválaszoljon ◇ munegacumarumunegacumaru gombócgombóc vanvan aa
torkábantorkában 「Munega cumatte, nanimo ienakat-
ta.」 „Semmit sem tudtam mondani, gombóc volt
a torkomban.”

cumarutokorocumarutokoro ◆ egyszóvalegyszóval 「Cumarutokoro
dekinaito iitainodeso.」 „Egyszóval nem tudod
megcsinálni.” ◆ végeredménybenvégeredményben 「Szeibucu-
mo, cumarutokoro gensija bunsikara kószeiszar-
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eteiru.」 „Az élőlények is végeredményben ato-
mokból és molekulákból állnak.”

cumasiicumasii ◆ takarékostakarékos 「Cumasii hito」 „taka-
rékos ember”

cumasikucumasiku ◆ takarékosantakarékosan 「Cumasiku kurasi-
teiru.」 „Takarékosan él.”

cumaszakicumaszaki ◆ lábujjhegylábujjhegy 「Cuma szakide ta-
cu.」 „Lábujjhegyen áll.” ◆ orrorr 「Kucuno cuma-
szaki」 „cipő orra”

cumaszakiagaricumaszakiagari ◆ emelkedő útemelkedő út
cumaszakidacsi-ocumaszakidacsi-o szuruszuru ◆ lábujjhegyenlábujjhegyen álláll

cumaszakidecumaszakide ◆ lábujjhegyenlábujjhegyen 「Cumaszakide
hejani sinobi konda.」 „Lábujjhegyen belopako-
dott a szobába.”

cumaszarerucumaszareru ◆ hatalmábahatalmába kerülkerül ◇ minicu-minicu-
maszarerumaszareru együttérezegyüttérez 「Sinszekino
gantóbjó-va minicumaszareta.」 „Együttéreztem
a rákkal harcoló rokonommal.”

cumattekurucumattekuru ◆ megrövidülmegrövidül 「Higa cumatte-
kita.」 „Megrövidültek a nappalok.” ◆ végéhezvégéhez
közeledikközeledik 「Tosiga cumattekita.」 „Végéhez kö-
zeledett az év.”

cumazuitekorobucumazuitekorobu ◆ keresztülesikkeresztülesik 「Bakecu-
ni cumazuite koronda.」 „Keresztülestem a vöd-
rön.”

cumazuitetaorerucumazuitetaoreru ◆ elbukikelbukik 「Kurajamide-
cumazuite taoreta.」 „Elbuktam a sötétben.”

cumazukaszerucumazukaszeru ◆ elgáncsolelgáncsol ◆ felbuktatfelbuktat
cumazukaszerucumazukaszeru ◆ gáncsot vetgáncsot vet
cumazukicumazuki ◆ ballépésballépés 「Vakai korono cuma-
zukide issó-o ketteizuketesimatta.」 „A fiatalkori
ballépése meghatározta egész életét.” ◆ botlásbotlás ◆

megbotlásmegbotlás
cumazukikorobucumazukikorobu ◆ elbotlikelbotlik 「Isinicumazuki
korondesimatta.」 „Elbotlottam egy kőben.”

cumazukinagaraszuszumucumazukinagaraszuszumu ◆ botladozikbotladozik
「Kurajamidecumazukinagara szuszunda.」
„Botladoztam a sötétben.”

cumazukinoisicumazukinoisi ◆ botlatókőbotlatókő
cumazukucumazuku ◆ belebukikbelebukik 「Dzsigjóni cumazui-
ta.」 „Belebukott a vállalkozásába.” ◆ botlástbotlást
követkövet elel 「Dzsinszeini cumazuita.」 „Botlást

követett el az életében.” ◆ megbotlikmegbotlik 「Isini cu-
mazuita.」 „Megbotlottam egy kőben.”

cumazukucumazuku ◆ botladozikbotladozik 「Ródzsin-va cumazu-
kinagara szuszunda.」 „Az öregember botladoz-
va ment.” ◆ botlástbotlást követkövet elel ◆ botlikbotlik ◆

bukdácsolbukdácsol 「Isikoronicumazukinagara szuszun-
da.」 „A kövek közt bukdácsolva haladt.” ◆ meg-meg-
botlikbotlik 「Cumazuitakeredomo korobimaszende-
sita.」 „Megbotlottam, de nem estem el.” ◇ cu-cu-
mazuitekorobumazuitekorobu keresztülesikkeresztülesik 「Bakecuni cu-
mazuite koronda.」 „Keresztülestem a vödrön.”

cumecume ◆ karomkarom 「Neko-va kide cume-o toida.」
„A macska élesítette a karmát a fán.” ◆ körömköröm
「Cumekiride cume-o kitta.」 „Levágtam a kör-
mömet a körömcsipesszel.” ◆ pengetőpengető ◆ plekt-plekt-
ronron ◇ cukezumecukezume műkörömműköröm ◇ cumenihi-ocumenihi-o tom-tom-
oszuoszu fogáhozfogához veriveri aa garastgarast ◇ cumenoteirecumenoteire
körömápoláskörömápolás ◇ cumeburasicumeburasi körömkefekörömkefe ◇ nó-nó-
aruaru vasi-vavasi-va cume-ocume-o kakuszukakuszu amelyikamelyik kutyakutya
ugat, az nem harapugat, az nem harap
cumecume ◆ mattmatt ◆ végevége ◆ végsővégső szakaszszakasz ◇

ózumeózume végevége valaminekvalaminek 「Kósó-va ózume-o
mukaeteiru.」 „A végéhez közelednek a tárgyalá-
sok.” ◇ cumegaamaicumegaamai végétvégét elrontjaelrontja 「Anata-
va sigotono cumega amai.」 „Te mindig elrontod
a végén a munkádat.”

cumeatocumeato ◆ karmolásnyomkarmolásnyom ◆ megtépázásmegtépázás ◆

nyomnyom ◆ pusztításpusztítás nyomanyoma 「Taifúhigaino cu-
meatoga nokotteiru.」 „Még láthatóak a tájfun
pusztításának nyomai.”

cumeato-ocumeato-o nokoszunokoszu ◆ megtépázmegtépáz 「Kaiganni-
va cunamino cumeatoga nokotta.」 „A cunami
megtépázta a partvidéket.”

cumeavaszecumeavasze ◆ összeállításösszeállítás 「Bonbon-no cu-
me avasze-o katta.」 „Bonbon-összeállítást vet-
tem.” ◆ összeválogatásösszeválogatás
cumeavaszerucumeavaszeru ◆ összeválogatösszeválogat
「Ninkisóhin-o cume avaszetagifutoszetto」
„népszerű termékekből összeválogatott ajándék-
csomag”

cumebaracumebara ◆ harakirireharakirire kényszerüléskényszerülés ◆ le-le-
mondásra kényszerülésmondásra kényszerülés
cumebara-ocumebara-o kiraszarerukiraszareru ◆ lemondásralemondásra
kényszerítkényszerít 「Sacsó-va szekinin-o tovarete cume
bara-o kiraszareta.」 „Az igazgatót felelősségre
vonták, és lemondásra kényszerült.”

cumeburasicumeburasi ◆ körömkefekörömkefe
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cumeericumeeri ◆ állóálló gallérgallér ◆ keménykemény gallérgallér ◆

zárt gallérzárt gallér
cumeeriszeifukucumeeriszeifuku ◆ keménykemény gallérúgallérú egyenru-egyenru-
haha
cumegaamaicumegaamai ◆ végétvégét elrontjaelrontja 「Anata-va si-
gotono cumega amai.」 „Te mindig elrontod a vé-
gén a munkádat.”

cumejorucumejoru ◆ követelőzikkövetelőzik 「Sakkintori tacsiga
cume jottekita.」 „Az adósságbehajtó követelő-
zött.” ◆ közelébeközelébe nyomulnyomul 「Zonbi tacsiga cume
jottekita.」 „A közelembe nyomultak a zombik.”

cumekaerucumekaeru ◆ áttöltáttölt 「Hacsimicu-o kobinni
cume kaeta.」 „Áttöltöttem a mézet kisebb üveg-
be.” ◆ újratöltújratölt 「Sanpú-o cume kaeta.」 „Újra-
töltöttem a sampont.”

cumekakerucumekakeru ◆ betódulbetódul 「Raidzsósaga kai-
dzsóni cumekaketa.」 „A vendégek betódultak a
terembe.” ◆ odacsődülodacsődül 「Ózeino hitobitoga hi-
robani cumekaketa.」 „Rengeteg ember odacső-
dült a térre.”

cumekanmuricumekanmuri ◆ felső köröm-gyökfelső köröm-gyök
cumekiricumekiri ◆ körömcsipeszkörömcsipesz ◆ körömvágókörömvágó
cumekiribaszamicumekiribaszami ◆ körömollókörömolló
cumekirucumekiru ◆ sikerülsikerül beletömnibeletömni 「Szúcukészuni
nimocu-o cume kitta.」 „Sikerült beletömni a bő-
röndömbe a cuccomat.” ◆ végig ott vanvégig ott van
cumekomicumekomi ◆ magolásmagolás
cumekomibenkjócumekomibenkjó ◆ sulykolásos tanulássulykolásos tanulás
cumekomisugicumekomisugi ◆ sulykolásos oktatássulykolásos oktatás
cumekomucumekomu ◆ begyömöszölbegyömöszöl 「Sacu-o kaban-ni
cume konda.」 „Begyömöszöltem az inget a tás-
kába.” ◆ belegyömöszölbelegyömöszöl 「Rjukkuni jófuku-o
cume konda.」 „A hátizsákba belegyömöszöltem
a ruhát.” ◆ bepakolbepakol 「Irui-o szentakukini cume
konda.」 „Bepakoltam a mosógépbe a ruhákat.”
◆ berakodikberakodik 「Kurumani nimocu-o cume kon-
da.」 „Berakodtam az autóba.” ◆ gyömöszölgyömöszöl
「Szúcukészuni jófuku-o cume konda.」 „A bő-
röndömbe gyömöszöltem a ruhákat.” ◆ megtömmegtöm
「Tabe mono-o onakani cume konda.」 „Meg-
tömtem a bendőmet.” ◆ összesűrítösszesűrít 「Jotei-o
cume konda.」 „Összesűrítettem a programo-
mat.” ◆ sulykolsulykol 「Takuszan-no csisiki-o atama-
ni cume konda.」 „Sok tudást sulykoltam a fe-
jembe.” ◆ zsúfolzsúfol 「Fucukano rjokónitakuszan-
no kankójotei-o cume konda.」 „A kétnapos ki-

rándulásra sok túratervet zsúfoltam.” ◇ gjúgjú-gjúgjú-
cumekomucumekomu belepasszírozbelepasszíroz 「Szúcukészuni
jófuku-o gjúgjú cume konda.」 „Belepasszíroztam
a ruhákat a bőröndbe.” ◇ murinicumekomumurinicumekomu be-be-
leerőltetleerőltet 「Szúcukészuni jófuku-o murini cume
konda.」 „Beleerőltettem a bőröndbe a ruhákat.”

cumemigakicumemigaki ◆ körömfényezéskörömfényezés
cumemigakijaszuricumemigakijaszuri ◆ körömreszelőkörömreszelő
cumemonocumemono ◆ kipárnázáskipárnázás ◆ tölteléktöltelék ◆ töméstömés
「Hano cume monoga ocsita.」 „Kiesett a tömés a
fogamból.” ◇ torinocumemonotorinocumemono töltötttöltött csirkecsirke
「Torino cume monoóbun jaki」 „sütőben sült
töltött csirke”

cumemono-ocumemono-o ireruireru ◆ betömbetöm 「Haisaszan-va
cume mono-o ireta.」 „A fogorvos betömte a fo-
gat.”

cumemono-ocumemono-o sitasita ◆ töltötttöltött 「Cumemono-o
sita toriniku-o cukutta.」 „Töltött csirkét csinált.”

cumemono-o sitafútócumemono-o sitafútó ◆ bélelt borítékbélelt boríték
cumemono-ocumemono-o szuruszuru ◆ bélelbélel ◆ betömbetöm 「Hani
cume mono-o sita.」 „Betömettem a fogam.” ◆

kibélelkibélel 「Zabutonni cume mono-o sita.」 „Ki-
bélelte az ülőpárnát.” ◆ kipárnázkipárnáz ◆ megtöltmegtölt
「Torini cume mono-o sita.」 „Megtöltöttem a
csirkét.” ◆ tömtöm 「Cume mono-o sita haga itai.」
„Fáj a tömött fogam.”

cumenihi-o tomoszucumenihi-o tomoszu ◆ fösvényfösvény
cumenihi-ocumenihi-o tomoszutomoszu ◆ fogáhozfogához veriveri aa ga-ga-
rastrast
cumeninurucujadasicumeninurucujadasi ◆ körömlakkozáskörömlakkozás
cumenoakacumenoaka ◆ körömpiszokkörömpiszok
cumenohancukicumenohancuki ◆ holdacskaholdacska
cumenoteirecumenoteire ◆ körömápoláskörömápolás
cume-o kakuszucume-o kakuszu ◆ behúzza a karmátbehúzza a karmát
cume-o kirukotocume-o kirukoto ◆ körömvágáskörömvágás
cume-ocume-o taterutateru ◆ belemélyesztibelemélyeszti aa karmaitkarmait
「Neko-va kini cume-o tateta.」 „A macska bele-
mélyesztette a karmait a fába.” ◆ karmaitkarmait fitog-fitog-
tatjatatja 「Tora-va cume-o tateta.」 „A tigris a kar-
mait fitogtatta.”

cumerengecumerenge ◆ kőfenyőkőfenyő
cumerucumeru ◆ ráférráfér 「Konotorakkuni nimocu-va
donokurai cumeru?」 „Erre a teherautóra mennyi
teher fér rá?”
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cumerucumeru ❶ belepakolbelepakol 「Kabanni
mibunsómeisonado-o cumeta.」 „Belepakoltam a
táskába az irataimat.” ❷ tömtöm 「Paipuni happa-
o cumeta.」 „A pipába dohányt tömött.” ◆ be-be-
lezsúfollezsúfol 「Naijó-o icsipédzsini cumeta.」 „Egy
oldalba zsúfoltam a mondanivalómat.” ◆ betöltbetölt
「Dzsúni tama-o cumeta.」 „Betöltötte a puskába
a golyót.” ◆ betömbetöm 「Ha-o cumetemoratta.」
„Betömettem a fogam.” ◆ folyamatosanfolyamatosan csinálcsinál
「Sikenmaeni issúkancumete benkjósita.」 „A
vizsga előtt egy hétig folyamatosan tanultam.” ◆

húzódikhúzódik 「Mócsotto okumade cumete kuda-
szai!」 „Szíveskedjenek egy kicsit beljebb húzód-
ni!” ◆ igazítigazít 「Gjótó-o hidarini cumeta.」 „A
sorokat balra igazítottam.” ◆ kibélelkibélel 「Kono
makura-va hangarí szanno umóga cumetearima-
szu.」 „Ez a párna magyar libatollal van kibélel-
ve.” ◆ közelítközelít 「Giron-o cumeta.」 „Közeled-
tünk a vita befejezéséhez.” ◆ mattotmattot adad 「Ó-
o cumeta.」 „Mattot adtam.” ◆ megkurtítmegkurtít
「Szukáto-o cumeta.」 „Megkurtítottam a szok-
nyát.” ◆ megszorítmegszorít 「Suppi-o cumeta.」 „Meg-
szorítottuk a kiadásokat.” ◆ megtöltmegtölt 「Papuri-
kani niku-o cumeta.」 „A paprikát megtöltöttem
hússal.” ◆ összehúzódikösszehúzódik 「Bencsini cumete
szuvatteita.」 „Összehúzódva ültünk a padon.” ◆

összeszedösszeszed 「Kangae-o cumeta.」 „Összeszed-
tem a gondolataimat.” ◆ rövidebbrerövidebbre veszvesz
「Zubon-no take-o cumeta.」 „Rövidebbre vet-
tem a nadrág szárát.” ◆ sűrítsűrít 「Nagai dzsúso-o
szemai ranni cumeta.」 „A kis rubrikába sűrítet-
tem a hosszú címemet.” ◆ szolgálatotszolgálatot telje-telje-
sítsít 「Keibiin-va kono hejani cumeteiru.」 „Eb-
ben a szobában teljesítenek szolgálatot az őrök.” ◆

szorítszorít 「Csotto szeki-o cumetekurenai?」 „Szo-
rítana nekem egy kis helyet?” ◆ teleraktelerak 「Po-
kettoni kuri-o cumeta.」 „Teleraktam a zsebemet
gesztenyével.” ◇ aida-oaida-o cumetecumete szorosanszorosan
egymásegymás mellettmellett 「Csikatecude dzsókjaku-va
aida-o cumete szuvatteita.」 „A metrón az utasok
szorosan egymás mellett ültek.” ◇ aida-oaida-o cume-cume-
ruru szorosanszorosan egymásegymás mellémellé rakrak 「Bízutobízu-
no aida-o cumeta.」 „Szorosan egymás mellé rak-
tam a gyöngyöket.” ◇ iki-oiki-o cumetecumete lélegzet-lélegzet-
visszafojtvavisszafojtva 「Iki-o cumete siai-o miteita.」
„Lélegzet-visszafojtva néztem a mérkőzést.” ◇ iki-iki-
oo cumerucumeru visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét 「Iki-o
cumete sigotoni súcsúsita.」 „Visszafojtott léleg-
zettel összpontosítottam a munkámra.” ◇ ippani-ippani-
cumerucumeru teletömteletöm 「Hakoippani cumeta.」 „Te-

letömtem a dobozt.” ◇ omoicumetaomoicumeta gondter-gondter-
helthelt 「Omoicumeta hjódzsódatta.」 „Gondter-
helt arca volt.” ◇ tarunicumerutarunicumeru hordóbahordóba tölttölt
「Taruni cumeta miszo」 „hordóba töltött miszo”
◇ hidarizumedehidarizumede balrabalra igazítvaigazítva 「Namae-o
hidarizumede ranni iretekudaszai.」 „A nevet bal-
ra igazítva írjuk a mezőbe!” ◇ maai-omaai-o cumerucumeru
közelebbközelebb húzódikhúzódik 「Kendóno taiszen-aiteto
maai-o cumeta.」 „Közelebb húzódott a kendós
ellenfeléhez.” ◇ migizumedemigizumede jobbrajobbra igazítvaigazítva
「Kingaku-o migizumede ranni iretekudaszai.」
„Az összeget jobbra igazítva írjuk a mezőbe!” ◇

jubi-ojubi-o cumerucumeru levágjalevágja azaz ujjátujját 「Jakuza-
va sippaino vabitosite jubi-o cumeta.」 „A jakuza
embere levágta az ujját, hogy bocsánatot kérjen a
hibájáért.”

cumesocumeso ◆ őrhelyőrhely 「Keibiinno cume so」 „biz-
tonsági őr helye” ◆ szolgálatiszolgálati helyhely 「Dzsómu-
inno cume so」 „személyzet szolgálati helye” ◇

mon-eicumesomon-eicumeso őrszobaőrszoba
cumetacumeta ◆ tömötttömött
cumetaicumetai ◆ fagyosfagyos 「Súino cumetai siszen-o ab-
ita.」 „A körülöttem lévő emberek fagyos pillan-
tással illettek.” ◆ hideghideg 「Cumetaiszakuranbo-
noszúpu.」 „Hideg cseresznyés gyümölcsleves.” ◆

hűsítőhűsítő 「Kore-va cumetai nacunodezátodeszu.」
„Ez egy hűsítő nyári desszert.” ◆ hűvöshűvös 「Cum-
etaku kotaeta.」 „Hűvösen válaszolt.” ◆ ridegrideg
「Vatasini-va karegatotemo cumetai hitoni omo-
eta.」 „Nekem ő nagyon rideg embernek tűnt.” ◇

isinojónicumetaiisinojónicumetai hideg, mint a kőhideg, mint a kő
cumetakucumetaku ◆ hűvösenhűvösen 「Kare-va cumetaku ko-
taeta.」 „Hűvösen válaszolt.”

cumetakunarucumetakunaru ◆ elhidegülelhidegül 「Karesiga cum-
etakunatta.」 „A pasim elhidegült tőlem.” ◆ le-le-
hűlhűl 「Aszakúki-va cumetakunatta.」 „Reggel le-
hűlt a levegő.”

cumetaszacumetasza ◆ hidegséghidegség
cumevatacumevata ◆ vatelinvatelin
cumicumi ◆ bűnbűn 「Omoi cumi-o okasita.」 „Súlyos
bűnt követett el.” ◆ bűncselekménybűncselekmény 「Gótóno
cumini tovareteiru.」 „Rablás bűncselekményével
vádolják.” ◆ büntetésbüntetés 「Anatani cumi-o szada-
menai.」 „Nem szabok ki rád büntetést.” ◆ vé-vé-
tektek 「Kareno cumi-va nandeszuka.」 „Mi a vét-
ke?” ◆ vétkességvétkesség 「Dzsibunno cumi-o mito-
meteinai.」 „Nem ismeri el a vétkességét.” ◇ cu-cu-
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minamina kíméletlenkíméletlen 「Bjókide hatarakaszerunante,
nantomo cumina hanasida!」 „Micsoda kímélet-
len dolog betegen dolgoztatni embereket!” ◇ cu-cu-
minifukuszuruminifukuszuru büntetésétbüntetését töltitölti 「Keimu-
sode cumini fukuszuru.」 „Börtönbüntetését töl-
ti.” ◇ cuminifukuszurucuminifukuszuru bűnhődikbűnhődik 「Cumini fu-
kuszuru kakugogadekiteiru.」 „Tisztában van ve-
le, hogy bűnhődni fog.” ◇ cuminonaicuminonai ártatlanártatlan
「Cuminonai uszo」 „ártatlan hazugság” ◇ cumi-cumi-
oo okasitaokasita vétkesvétkes 「Cumi-o okasita hito」
„vétkes ember” ◇ cumi-ocumi-o okasiteinaiokasiteinai vétlenvétlen
「Cumi-o okasiteinai hito-o bah-szuru.」 „Vétlen
embert büntet.” ◇ cumi-ocumi-o okaszuokaszu vétkezikvétkezik
「Mattaku cumi-o okaszanai ningen-va inai.」
„Nincs olyan ember, aki sohasem vétkezik.” ◇

cumi-ocumi-o okaszuokaszu vétvét 「Kon-na tenbacu-o ukeru-
nante, vatasiga ittainanno cumi-o okasitanodesó-
ka?」 „Mit vétettem, hogy így büntet a sors?”

cumiagarucumiagaru ◆ tornyosultornyosul 「Szorani kumoga cu-
mi agatteita.」 „Az égen felhők tornyosultak.”

cumiagerarerucumiagerareru ◆ feltornyosodikfeltornyosodik 「Sorui-va
cumi agerareta.」 „Feltornyosodtak az iratok.”

cumiagerucumiageru ◆ egymásraegymásra rakrak 「Hon-o cumi
ageta.」 „Egymásra rakta a könyveket.” ◆ fel-fel-
halmozhalmoz 「Keiken-o cumi ageta.」 „Felhalmozta
a tapasztalatokat.” ◆ feltornyozfeltornyoz 「Hako-o cumi
ageta.」 „Feltornyoztam a dobozokat.” ◆ kupac-kupac-
baba rakrak 「Isi-o cumi ageta.」 „Kupacba rakta a
köveket.” ◆ piramisbapiramisba rakrak 「Ringo-o cumi age-
ta.」 „Piramisba raktam az almákat.” ◇ cumiage-cumiage-
rarerurareru feltornyosodikfeltornyosodik 「Sorui-va cumi agera-
reta.」 „Feltornyosodtak az iratok.”

cumibitocumibito ◆ bűnelkövetőbűnelkövető ◆ bűnösbűnös ◆ vétkesvétkes
cumibukaicumibukai ◆ bűnösbűnös 「Cumibukai otoko」 „bű-
nös férfi”

cumidasicumidasi ◆ elszállításelszállítás ◆ kiszállításkiszállítás ◇ dzsi-dzsi-
kicumidasikicumidasi azonnali szállításazonnali szállítás
cumidasicsicumidasicsi ◆ berakodás helyeberakodás helye
cumidasikócumidasikó ◆ rakodókikötőrakodókikötő
cumidasinincumidasinin ◆ fuvaroztatófuvaroztató ◆ szállítószállító
cumidaszucumidaszu ◆ kiszállítkiszállít 「Szókokara sóhin-o cu-
mi dasita.」 „Kiszállították az árut a raktárból.”

cumigoecumigoe ◆ ganéjganéj ◆ komposztkomposzt ◆ trágyadombtrágyadomb

cumihorobosicumihorobosi ◆ jóvátételjóvátétel
「Cumihorobositositekonopurezento-o uke tot-

tekudaszai.」 „Jóvátételként fogadd el ezt az aján-
dékot!” ◆ vezeklésvezeklés
cumihorobosi-ocumihorobosi-o szuruszuru ◆ jóváteszijóváteszi aa bűnétbűnét
「Kakono cumihorobosi-o szuru.」 „Jóváteszi a
bűnét, amit a múltban tett.” ◆ vezekelvezekel
cumikaecumikae ◆ átrakodásátrakodás 「Kamocuno cumi kae」
„rakomány átrakodása”

cumikaerucumikaeru ◆ átrakodikátrakodik 「Kamocudensakara-
torakkuni cumi kaeta.」 „Átrakodott a vagonból a
teherautóra.”

cumikaszanarucumikaszanaru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Sakkinga
cumi kaszanatteiru.」 „Felgyülemlett az adóssá-
gom.” ◆ felhalmozódikfelhalmozódik 「Sigotoga cumi kasza-
natteiru.」 „Felhalmozódott a munkám.” ◆ hal-hal-
mozódómozódó 「Cumi kaszanaru sakkin」 „halmozódó
adósság” ◆ hegyekbenhegyekben álláll 「Sorui-va cumi ka-
szanatteita.」 „Az iratok hegyekben álltak.”

cumikaszanecumikaszane ◆ felhalmozásfelhalmozás ◆ összegösszeg
「Szeikó-va csiiszana dorjokuno cumi kaszanede-
szu.」 „A siker apró erőfeszítések összege.” ◇

keiken-nocumikaszanekeiken-nocumikaszane tapasztalatgyűj-tapasztalatgyűj-
téstés
cumikaszanerucumikaszaneru ◆ egymásraegymásra rakrak 「Cukueni
honga cumi kaszaneteatta.」 „Az asztalon a köny-
vek egymásra voltak rakva.” ◆ gyűjtgyűjt 「Keiken-o
cumi kaszaneru.」 „Tapasztalatot gyűjt.” ◆ hal-hal-
mozmoz 「Sippai-o cumi kaszaneta.」 „Halmozta a
kudarcokat.” ◆ halombahalomba rakrak 「Dzsimennidzs-
agaimoga cumi kaszaneteatta.」 „A földön a
krumpli halomba volt rakva.” ◆ stócbastócba rakrak
「Hon-o cumi kaszaneta.」 „Stócba raktam a
könyveket.” ◇ keiken-okeiken-o cumikaszanerucumikaszaneru ta-ta-
pasztalatokatpasztalatokat gyűjtgyűjt 「Naganenkeiken-o cu-
mi kaszaneta.」 „Hosszú éveken át gyűjtötte a ta-
pasztalatokat.” ◇ torjoku-otorjoku-o cumikaszanerucumikaszaneru
folyamatosfolyamatos erőfeszítéseketerőfeszítéseket tesztesz
「Torjoku-o cumi kaszaneta kekkaszeikósita.」
„Folyamatos erőfeszítéseinek köszönhetően sike-
res lett.”

cumikaszanerukotocumikaszanerukoto ◆ halmozáshalmozás
cumikicumiki ◆ építőkockaépítőkocka ◆ fakockafakocka
cumikideaszobucumikideaszobu ◆ kockázikkockázik
cumikirerucumikireru ◆ ráférráfér 「Nimocu-va torakkuni cu-
mikirenakatta.」 „A szállítmány nem fért rá a te-
herautóra.”
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cumikomicumikomi ◆ berakodásberakodás 「Mokuzaino cumi ko-
mi csúnitorakkuga ótensita.」 „A faanyag berako-
dása közben felborult a teherautó.”

cumikomucumikomu ◆ berakberak 「Kamocu-o sarjóni cumi
konda.」 „Berakták a rakományt a vagonba.” ◆

felrakfelrak 「Nimocu-o funeni cumi konda.」 „Fel-
rakták a szállítmányt a hajóra.” ◆ rakodikrakodik 「To-
rakkuni kudamono-o cumi konda.」 „A teherau-
tóra rakodta a gyümölcsöt.”

cumikuszacumikusza ◆ növénygyűjtésnövénygyűjtés ◆ virággyűj-virággyűj-
téstés
cuminacumina ◆ kíméletlenkíméletlen 「Bjókide hatarakaszeru-
nante, nantomo cumina hanasida!」 „Micsoda kí-
méletlen dolog betegen dolgoztatni embereket!”

cuminakicuminaki ◆ ártatlanártatlan 「Bakudan-va cuminaki
hito-o korosita.」 „A bomba ártatlan embereket
ölt meg.”

cuminicumini ◆ rakodásrakodás ◆ rakományrakomány 「Torakkuno
cuminiga kuzure ocsita.」 „A teherautónak ledőlt
a rakománya.”

cuminifukuszurucuminifukuszuru ◆ bűnhődikbűnhődik 「Cumini fuku-
szuru kakugogadekiteiru.」 „Tisztában van vele,
hogy bűnhődni fog.” ◆ büntetésétbüntetését töltitölti 「Ke-
imusode cumini fukuszuru.」 „Börtönbüntetését
tölti.”

cuminimokurokucuminimokuroku ◆ raklevélraklevél
cumini-o szurucumini-o szuru ◆ rakodikrakodik
cuminiotoszucuminiotoszu ◆ bűnbebűnbe viszvisz 「Mudzsicuno
hito-o cumini otosita.」 „Bűnbe vitt egy ártatlan
embert.”

cumi-nicumi-ni toutou ◆ bűnnelbűnnel vádolvádol 「Kare-va szacu-
dzsinno cumini tovareteiru.」 „Emberöléssel vá-
dolják.”

cuminoisikicuminoisiki ◆ bűntudatbűntudat 「Cumino isiki-va kie-
nai.」 „Nem múlik el a bűntudatom.”

cuminonaicuminonai ◆ ártatlanártatlan 「Cuminonai uszo」
„ártatlan hazugság”

cumi-o okasigacsinacumi-o okasigacsina ◆ gyarlógyarló
cumi-ocumi-o okasitaokasita ◆ vétkesvétkes 「Cumi-o okasita
hito」 „vétkes ember”

cumi-ocumi-o okasiteinaiokasiteinai ◆ vétlenvétlen 「Cumi-o oka-
siteinai hito-o bah-szuru.」 „Vétlen embert bün-
tet.”

cumi-ocumi-o okaszuokaszu ◆ vétvét 「Kon-na tenbacu-o uke-
runante, vatasiga ittainanno cumi-o okasitanode-

sóka?」 „Mit vétettem, hogy így büntet a sors?” ◆

vétkezikvétkezik 「Mattaku cumi-o okaszanai ningen-
va inai.」 „Nincs olyan ember, aki sohasem vétke-
zik.”

cumi-ocumi-o ovaszeruovaszeru ◆ kriminalizálkriminalizál
「Sinhóricude-va hómureszudearukotoni cumi-o
ovaszeru.」 „Az új törvény kriminalizálja a hajlék-
talanságot.”

cumiorosicumiorosi ◆ be- és kirakodásbe- és kirakodás
cumirecumire ◆ cumirecumire
cumiszugicumiszugi ◆ túlpakolástúlpakolás 「Nimocuno cumi
szugi」 „szállítmány túlpakolása”

cumitatecumitate ◆ tartaléktartalék
cumitatecsokincumitatecsokin ◆ rendszeresrendszeres megtakarí-megtakarí-
tástás
cumitatekincumitatekin ◆ alapalap ◆ letétletét ◆ tartalékalaptartalékalap
◇ súzencumitatekinsúzencumitatekin felújítási alapfelújítási alap
cumitaterucumitateru ◆ félreteszfélretesz 「Maicukiszan
manen-o cumi tateta.」 „Minden hónapban 30
ezer jent félretettem.” ◆ gyűjtgyűjt 「Cumi tatet-
apointodereszutorande tabeta.」 „A gyűjtött pon-
tokból ettünk az étteremben.”

cumitorucumitoru ◆ leszakítleszakít 「Happa-o cumi totta.」
„Leszakítottam egy levelet.” ◆ leszedleszed 「Kikara
momo-o cumi totta.」 „Leszedtem a fáról egy
őszibarackot.”

cumoricumori ◆ miheztartásmiheztartás 「Mó icsidojattara, ke-
iszacuni todokerarerucumorideite!」 „Tartsd ma-
gad ahhoz, hogy ha még egyszer ezt csinálod, fel-
jelentelek!” ◆ szándékszándék 「Kaucumori-va nakat-
ta.」 „Nem volt szándékomban megvenni.”

cumoridearucumoridearu ◆ akarakar 「Dószurucumori?」 „Mit
akarsz csinálni?” ◆ azonazon vanvan 「Manzokuitada-
keru szeihin-o teikjószurucumorideszu.」 „Azon
vagyunk, hogy olyan terméket adjunk az emberek
kezébe, amivel elégedettek.”

cumorideirucumorideiru ◆ felkészülfelkészül 「Aruku kjoriga na-
gainodeszonocumorideitekudaszai.」 „Kérem,
készüljenek fel arra, hogy sokat kell majd sétálni!”
◆ tartjatartja magátmagát 「Vatasi-va godzsuszszaideszu-
ga, mada vakaicumorideszu.」 „Ötven éves va-
gyok, de fiatalnak tartom magam.” ◆ úgyúgy veszvesz
「Szake-o nondacumoride mainicsiszukosizucu
csokinsiteimaszu.」 „Minden nap félreteszek egy
kis pénzt. Úgy veszem, mintha italra költöttem
volna.”
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cumori-vacumori-va aruaru ◆ szándékozikszándékozik 「Daitokaini
szumucumori-va nakatta.」 „Nem szándékoztam
nagyvárosban lakni.”

cumori-vacumori-va nainai ◆ távoltávol álláll
「Kizucukerucumori-va arimaszen.」 „Távol áll
tőlem, hogy sértegessem.”

cumorucumoru ◆ belepbelep 「Tananihokoriga cumottei-
ru.」 „A polcot belepte a por.” ◆ felgyülemlikfelgyülemlik
「Urami-va cumotteita.」 „Felgyülemlett a ha-
rag.” ◆ lerakódiklerakódik 「Kaiteini cumotta csiszó」
„tengerfenéken lerakódott földréteg” ◆ rakódikrakódik
「Janeni dzsuh-szencsino jukiga cumotteita.」
„Tíz centis hó rakódott az tetőre.” ◆ rárakódikrárakódik
「Kino edani jukiga cumotta.」 „A faágakra rá-
rakódott a hó.” ◇ csirimocumorebajamatona-csirimocumorebajamatona-
ruru soksok kicsikicsi sokrasokra megymegy ◇ cumoruhanasicumoruhanasi
soksok beszélnivalóbeszélnivaló 「Nidzsúnenburini attanode
cumoru hanasigaaru.」 „20 éve nem beszéltünk,
sok a beszélnivalónk.” ◇ furicumorufuricumoru lehulllehull ésés
megmaradmegmarad 「Jukiga furi cumotta.」 „Lehullt, és
megmaradt a hó.” ◇ furicumorufuricumoru hólepelhólepel
ereszkedikereszkedik 「Jamani jukiga furi cumotta.」
„Hólepel ereszkedett a hegyre.” ◇ micumorumicumoru fel-fel-
becsülbecsül 「Szagjódzsikan-o micumotta.」 „Felbe-
csülte a munkához szükséges időt.” ◇ micumorumicumoru
becsléstbecslést adad 「Hószekino nedan-o micumot-
ta.」 „Becslést adott drágakőre.” ◇ micumorumicumoru
megbecsülmegbecsül 「Kjori-o micumotta.」 „Megbecsül-
te a távolságot.”

cumoruhanasicumoruhanasi ◆ soksok beszélnivalóbeszélnivaló 「Nidzsú-
nenburini attanode cumoru hanasigaaru.」 „20
éve nem beszéltünk, sok a beszélnivalónk.”

cumucumu ◆ lecsipkedlecsipked 「Haszamide cume-o cun-
da.」 „Ollóval lecsipkedtem a körmömet.” ◆ le-le-
szakítszakít 「Hana-o cunda.」 „Leszakítottam egy
virágot.” ◆ szedszed 「Hasigoni tatte, szakuranbo-
o cunda.」 „A létrán álltam, és szedtem a cse-
resznyét.” ◆ vágvág 「Kami-o midzsikaku cunda.」
„Rövidre vágtam a hajam.”

cumucumu ◆ kilátástalankilátástalan 「Kareno dzsinszei-va
cunda.」 „Az élete kilátástalan lett.” ◆ mattotmattot
kapkap 「Óga cundeita.」 „Mattot kaptam.” ◆ sűrűsűrű
◆ szorosszoros ◇ menocundamenocunda sűrűsűrű kötésűkötésű 「Meno
cundaszétá」 „sűrű kötésű pulóver” ◇ menocun-menocun-
dada sűrűsűrű szövésűszövésű 「Me-o cunda kidzsi」 „sűrű
szövésű anyag”

cumucumu ◆ bepakolbepakol 「Nimocuga kamocudensani
cumareta.」 „Bepakolták az árut a tehervonatba.”

◆ felpakolfelpakol 「Robani nimocu-o cunda.」 „Felpa-
koltam a málhát a szamárra.” ◆ gyűjtgyűjt 「Keiken-
o cunda.」 „Tapasztalatot gyűjtött.” ◆ halmozhalmoz
「Csisiki-o cundeita.」 „Halmozta az ismereteit.”
◆ megrakmegrak 「Nekogurumani dzsari-o cunda.」 „A
talicskát megraktam sóderrel.” ◆ pakolpakol 「Hon-o
danbóruni cunda.」 „A könyveket dobozba pakol-
tam.” ◆ rakrak 「Funeni kamocu-o cumu.」 „Hajót
rak.” ◇ keiken-okeiken-o cumucumu tapasztalatottapasztalatot sze-sze-
rezrez 「Dzsicumukeiken-o cundekara tensokusi-
ta.」 „Gyakorlati tapasztalatot szerezve állást vál-
toztattam.” ◇ keiken-okeiken-o cumucumu tapasztalatottapasztalatot
gyűjtgyűjt 「Keiken-o cumukoto-va taiszecudeszu.」
„Fontos a tapasztalatok gyűjtése.” ◇ cumikirerucumikireru
ráférráfér 「Nimocu-va torakkuni cumikirenakat-
ta.」 „A szállítmány nem fért rá a teherautóra.”
◇ jamatocumujamatocumu halombahalomba rakrak 「Hon-o jamato
cunda.」 „Halomba raktam a könyveket.”

cumucumu ◆ orsóorsó
cumudzsicumudzsi ◆ forgóforgó ◇ cumudzsi-ocumudzsi-o magerumageru
összeférhetetlenösszeférhetetlen ◇ cumudzsi-ocumudzsi-o magerumageru
zsémbeszsémbes
cumudzsikazecumudzsikaze ◆ forgószélforgószél
cumudzsimagarinacumudzsimagarina ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen ◆

zsémbeszsémbes
cumudzsi-ocumudzsi-o magerumageru ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen ◆

zsémbeszsémbes
cumugicumugi ◆ nyersselyem kelmenyersselyem kelme ◆ pongépongé
cumugiitocumugiito ◆ selyemszálselyemszál
cumugiutacumugiuta ◆ fonóházi énekfonóházi ének
cumugucumugu ◆ fonfon ◆ összefonösszefon 「Ito-o cumuida.」
„Összefonta a szálakat.” ◆ sodorsodor 「Ito-o cumui-
da.」 „Sodorta a fonalat.”

cumuricumuri ◆ fejfej ◆ hajhaj
cumurucumuru ◆ becsukbecsuk 「Me-o cumutte!」 „Csukd be
a szemed!”

cunacuna ◆ jokodzunajokodzuna 「Kono rikisi-va
naganencuna-o hatteita.」 „Ez a szumó birkózó
sokáig jokodzuna volt.” ◆ kötélkötél 「Szaru-va cu-
nani nobotta.」 „A majom felmászott a kötélen.”
◇ inocsinocunainocsinocuna életétéletét köszönhetiköszönheti nekineki
「Todzsi komerareta tokireizókono mizu-va ino
csinocunadatta.」 „Amikor bezárták, az életét kö-
szönhette az hűtőgép vizének.” ◇ tanominocunatanominocuna
utolsóutolsó reményszálreményszál 「Tanomino cunaga kire-
ta.」 „Elszakadt az utolsó reményszálam.” ◇ to-to-
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mozunamozuna kikötőkötélkikötőkötél 「Funenotomo zuna-o
hodoita.」 „Kioldottam a kikötőkötelet.”

cunacuna ◆ tonhaltonhal
cúnacúna ◆ hozzáértőhozzáértő 「Sóronpóno cúna tabe ka-
ta」 „szíulungpáu hozzáértő módon evése” ◆ kifi-kifi-
nomultnomult érzékűérzékű 「Cúnapurezento」 „kifinomult
érzékkel kiválasztott ajándék”

cunadecunade ◆ hajókötélhajókötél ◆ vontatókötélvontatókötél
cunagaricunagari ◆ kapcsolatkapcsolat 「Futarino aidani
cunagari-va nai.」 „Nincs a kettejük között kap-
csolat.” ◆ kapcsoltságkapcsoltság ◆ összefüggésösszefüggés
「Bunto bunno cunagari」 „szövegösszefüggés” ◇

zengonocunagarizengonocunagari összeállásösszeállás 「Eiga-o tocsú-
kara mitanode zengono cunagariga vakaranai.」
„A közepétől néztem filmet, így nem állt össze a
történet.” ◇ csinocunagaricsinocunagari vérkapcsolatvérkapcsolat
「Kareto-va csino cunagarigaaru.」 „Vérkapcso-
latban állok vele.”

cunagarucunagaru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Konokíbódo-va ko-
nokonpjútáto cunagatteimaszu.」 „Ez a billentyű-
zet ehhez a számítógéphez csatlakozik.” ◆ elve-elve-
zetzet 「Bórjoku-va szenszónicunagatta.」 „Az erő-
szak elvezetett a háborúhoz.” ◆ eredményezeredményez
「Joi szuimin-va kóricutekina sigotonicunaga-
ru.」 „A jó alvás hatékony munkát eredményez.”
◆ kapcsolódikkapcsolódik 「Kono futacuno dzsiken-va ota-
gaini cunagatteimaszu.」 „Ez a két ügy kapcso-
lódik egymáshoz.” ◆ következikkövetkezik 「Hitocuno
katei-va cugino kateini cunagaru.」 „Az egyik állí-
tásából következik a másik.” ◆ összeérösszeér 「Kare-
va majugega cunagatteiru.」 „Összeér a szemöl-
döke.” ◆ összefüggösszefügg 「Hanzairicu-va sicugjóri-
cuto cunagatteiru.」 „A bűnözés összefügg a mun-
kanélküliséggel.” ◆ összekapcsolódikösszekapcsolódik 「Nida-
ino sarjóga cunagatta.」 „A két vonatkocsi össze-
kapcsolódott.” ◆ összeössze vanvan kapcsolódvakapcsolódva
「Szekai-va cunagatteiru.」 „A világ össze van
kapcsolódva.” ◆ összeössze vanvan kötvekötve 「Kono fu-
tacuno macsi-va densade cunagatteiru.」 „A két
várost vonat köti össze.” ◆ vezetvezet 「Fucsúi-va
dzsikonicunagaru.」 „A figyelmetlenség baleset-
hez vezet.” ◇ kubigacunagarukubigacunagaru megmaradmegmarad azaz
állásaállása 「Kubigacunagatta.」 „Megmaradt az ál-
lásom.” ◇ csigacunagarucsigacunagaru vérrokonságbanvérrokonságban
álláll 「Kareto-va csiga cunagatteinai.」 „Nem ál-
lok vérrokonságban vele.” ◇ denvagacunagarudenvagacunagaru
vonalbanvonalban vanvan 「Gencsikara kisato denvaga cu-
nagatteimaszu.」 „A helyszíni tudósítónk van a

vonalban.” ◇ denvagacunagarudenvagacunagaru kapcsolkapcsol aa
telefontelefon 「Denva-va cunagaranakatta.」 „A tele-
fon nem kapcsolt.”

cunagerucunageru ◆ csatlakoztatcsatlakoztat 「Heddofon-o cu-
nageta.」 „Csatlakoztattam a fejhallgatót.” ◆

összekapcsolösszekapcsol 「Futacuno sarjó-o cunageta.」
„Összekapcsolta a két vasúti kocsit.” ◆ összekötösszeköt
「Tento ten-o cunageta.」 „Összekötötte a pon-
tokat.” ◆ összetolösszetol 「Futacunobeddo-o cunage-
ta.」 „Összetoltam két ágyat.”

cunagerukotocunagerukoto ◆ kapcsoláskapcsolás
cunagicunagi ◆ átvészelésátvészelés 「Cunagi sikin」 „átvé-
szelésre kért pénz” ◆ betétbetét 「Bangumino
kande-va síemuno cunagigaatta.」 „A műsorok
között reklámbetét volt.” ◆ hedgeléshedgelés 「Cunagi
gai」 „hedgelő vétel” ◆ illesztésillesztés 「Mokuzaino
cunagi kata」 „fák illesztése” ◆ kezeslábaskezeslábas ◆

kitöltéskitöltés 「Tensokukacudócsúno cunagino
sigoto-o szagasiteiru.」 „A munkakeresés alatt va-
lamilyen munkával ki szeretném tölteni az idő-
met.” ◆ kötőanyagkötőanyag 「Nikudangonocunaginipan
ko-o cukatta.」 „A húsgombóchoz zsemlemorzsát
használtam kötőanyagként.” ◆ összekapcsolásösszekapcsolás
◆ összekötésösszekötés ◆ vonzatvonzat ◇ cunagizaicunagizai kö-kö-
tőanyagtőanyag ◇ cunagimecunagime illesztésiillesztési pontpont 「Mo-
kuzaino cunagi me」 „fa illesztési pontja” ◇ cu-cu-
nagimenagime csatlakozásicsatlakozási helyhely 「Dzsagucsitohó-
szuno cunagi me」 „a csap és a tömlő csatlakozási
helye”

cunagiavaszerucunagiavaszeru ◆ egybekötegybeköt 「Nicuno
hanasi-o cunagi avaszeta.」 „Egybekötött két tör-
ténetet.” ◆ összetoldösszetold 「Futamaino nuno-o cu-
nagi avaszeta.」 „Összetoldott két ruhaanyagot.”

cunagigajoicunagigajoi ◆ illeszkedikilleszkedik 「Kono futahonno
hone-va cunagiga varui.」 „Ez a két csont rosszul
illeszkedik.”

cunagimecunagime ◆ csatlakozásicsatlakozási helyhely 「Dzsagucsi-
tohószuno cunagi me」 „a csap és a tömlő csat-
lakozási helye” ◆ illesztésillesztés ◆ illesztésiillesztési pontpont
「Mokuzaino cunagi me」 „fa illesztési pontja” ◆

kapcsolódásikapcsolódási helyhely 「Denszenno cunagi me」
„vezeték kapcsolódási helye” ◆ kötéskötés 「Himono
cunagi me-va toketa.」 „A spárga kötése kibom-
lott.”

cunaginaoszucunaginaoszu ◆ visszakapcsolvisszakapcsol
「Furuibatterí-o cunagi naosita.」 „Visszakap-
csoltam a régi akkumulátort.” ◆ visszakötvisszaköt
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「Denszen-o cunagi naosita.」 „Visszakötöttem a
vezetéket.”

cunaginavacunaginava ◆ kötőfékkötőfék
cunagitomerucunagitomeru ◆ elnyerelnyer 「Kanodzsono kokoro-
o cunagi tometa.」 „Elnyertem a nő szívét.” ◆ ma-ma-
rasztalrasztal 「Kare-o szettokusite kaisani cunagi to-
meta.」 „Meggyőztem, és a cégnél marasztaltam.”
◆ odakötözodakötöz ◆ visszatartvisszatart 「Vakaretagatteiru
kanodzso-o cunagi tometa.」 „Visszatartottam a
szakítani akaró barátnőmet.” ◇ inocsi-oinocsi-o cunagi-cunagi-
tomerutomeru megmentimegmenti azaz életétéletét 「Kono kuszuriga
bokuno inocsi-o cunagi tometa.」 „Ez a gyógyszer
megmentette az életemet.”

cunagizaicunagizai ◆ kötőanyagkötőanyag
cunagucunagu ◆ befogbefog 「Basani nitóno uma-o cuna-
ida.」 „Befogtam két lovat a kocsiba.” ◆ csat-csat-
lakoztatlakoztat 「Mauszu-o paszokon-ni cunaida.」
„Csatlakoztattam az egeret a számítógéphez.” ◆

fenntartfenntart 「Kanodzsono kjómi-o cunaida.」
„Fenntartotta a barátnője érdeklődését iránta.” ◆

hedgelhedgel ◆ hozzákapcsolhozzákapcsol 「Ressanimó icsidai-
no sarjógacunagareta.」 „A szerelvényhez hozzá-
kapcsoltak még egy kocsit.” ◆ kapcsolkapcsol 「Hiso-va
sacsónicunaidekureta.」 „A titkárnő kapcsolta az
igazgatót.” ◆ kikötkiköt 「Inu-o kini cunaida.」 „Ki-
kötötte a kutyáját a fához.” ◆ kötköt 「Rijaká-o ku-
rumani cunaida.」 „Az autóhoz kötöttem az után-
futót.” ◆ láncolláncol 「Nazonojóna csikaraga karera-
o cunaida.」 „Valami titokzatos erő egymáshoz
láncolta őket.” ◆ megfogmegfog 「Kodomono te-o cu-
naide dóro-o vatatta.」 „Megfogtam a gyerek ke-
zét, és átmentem vele az úton.” ◆ megkötmegköt 「Inu-
o cunaida.」 „Megkötötte kutyát.” ◆ megmentmegment
「Tegara-o juzutte dórjóno kubi-o cunaida.」
„Átengedtem az érdememet, ezzel megmentettem
a kollégámat a kirúgástól.” ◆ odakötözodakötöz 「Rópu-
de hasirani cunagareta.」 „Kötéllel odakötözték
az oszlophoz.” ◆ összekapcsolösszekapcsol 「Kono hasi-va
budatopeszuto-o cunaideiru.」 „Ez a híd össze-
kapcsolja Budát Pesttel.” ◆ összekötösszeköt 「Nihon-
no denszen-o cunaida.」 „Összekötöttem két ve-
zetéket.” ◆ rákötráköt 「Szentakuki-o szuidókanni
cunaida.」 „Rákötöttem a mosógépet a vezetékes
vízre.” ◇ inocsi-oinocsi-o cunagucunagu életbenéletben tarttart
「Sienbussi-va hiszaisano inocsi-o cunaida.」 „A
segélyszállítmányok életben tartották a katasztró-
fa érintettjeit.” ◇ inocsi-oinocsi-o cunagucunagu megmentimegmenti
azaz életétéletét 「Isa-va otokono inocsi-o cunaida.」

„Az orvos megmentette a férfi életét.” ◇ intán-intán-
ettonicunaguettonicunagu felmegyfelmegy azaz internetreinternetre
「Paszokon-o intánettoni cunaida.」 „Felmentem
a géppel az internetre.” ◇ uma-ouma-o cunagucunagu befog-befog-
jaja aa lovatlovat 「Basani uma-o cunaida.」 „Befog-
tam a lovat a kocsiba.” ◇ kao-okao-o cunagucunagu kap-kap-
csolatotcsolatot ápolápol 「Súni icsidotorihikiszaki-o hó-
monsite kao-o cunaida.」 „Egy héten egyszer el-
megyünk az üzleti partnerünkhöz, hogy ápoljuk a
kapcsolatunkat.” ◇ kuicunagukuicunagu kihúzkihúz 「Korede
issúkankuicunageru.」 „Ezzel az étellel egy hétig
kihúzzuk.” ◇ kuicunagukuicunagu átvészelátvészel 「Szono hi-
szono hi-o kuicunagunoni szeiippaideszu.」 „Na-
gyon kell igyekeznem, hogy legyen mit ennem,
amivel átvészelem a napokat.” ◇ kuszaridecu-kuszaridecu-
nagunagu hozzáláncolhozzáláncol 「Dzsitensa-o szakuni
kuszaride cunaita.」 „Hozzáláncoltam a biciklit
a kerítéshez.” ◇ gokunicunagugokunicunagu börtönbebörtönbe zárzár
「Han-nin-o gokuni cunaita.」 „Börtönbe zárta
a rabot.” ◇ csokurecunicunagucsokurecunicunagu sorbasorba kap-kap-
csolcsol 「Dencsi-o csokurecuni cunaita.」 „Sorba
kapcsoltam az elemeket.” ◇ cunagimecunagime illesz-illesz-
tésitési pontpont 「Mokuzaino cunagi me」 „fa illesz-
tési pontja” ◇ cunagimecunagime csatlakozásicsatlakozási helyhely
「Dzsagucsitohószuno cunagi me」 „a csap és a
tömlő csatlakozási helye” ◇ te-ote-o cunagucunagu kézenkézen
fogfog 「Te-o cunaide aruita.」 „Kézen fogva sétál-
tak.” ◇ denva-odenva-o cunagucunagu felhívfelhív 「Terebi kjoku-
va gencsinorepótáto denva-o cunaida.」 „A tévé-
állomás felhívta a helyszínen tartózkodó ripor-
tert.” ◇ nozomi-onozomi-o cunagucunagu reménykedikreménykedik 「Jú-
sóni nozomi-o cunaida.」 „Most már reményked-
ni lehet a bajnoki győzelemben.” ◇ heirecunicu-heirecunicu-
nagunagu párhuzamosanpárhuzamosan kapcsolkapcsol 「Denkjú-o hei-
recuni cunaida.」 „Párhuzamosan kapcsoltam az
égőket.” ◇ romei-o cunaguromei-o cunagu tengeti életéttengeti életét
cunahikicunahiki ◆ kötélhúzáskötélhúzás
cunahiki-o szurucunahiki-o szuru ◆ kötélhúzást játszikkötélhúzást játszik
cunaidehirogerucunaidehirogeru ◆ összenyitösszenyit 「Ribingu-va
hiki dode soszaini cunaide hirogerareru.」 „A dol-
gozószoba tolóajtóval összenyitható az ebédlővel.”

cuna-majonézucuna-majonézu ◆ majonézes tonhalmajonézes tonhal
cunamicunami ◆ cunamicunami 「Cunamino súrai」 „cunami
érkezése” ◆ szökőárszökőár 「Kaiganni cunamiga osi
joszeta.」 „Szökőár söpört végig a tengerparton.”

cunamikeihócunamikeihó ◆ szökőárriadószökőárriadó 「Cunamikeihó-
ga deteimaszu.」 „Szökőárriadó van érvényben.”

cunanoboricunanobori ◆ kötélmászáskötélmászás
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cunanokanzumecunanokanzume ◆ tonhalkonzervtonhalkonzerv
cuna-ocuna-o haruharu ◆ köteletkötelet húzhúz 「Kito kino aidani
cuna-o hatta.」 „Kötelet húztam a két fa közé.”

cuna-szandocuna-szando ◆ tonhalas szendvicstonhalas szendvics
cuna-szaradacuna-szarada ◆ tonhalas salátatonhalas saláta
cunavataricunavatari ◆ borotvaélenborotvaélen táncolástáncolás 「Uria-
geno gensóno tame, cunavatarino sikinguri-o si-
ta.」 „A csökkenő bevétel miatt, borotvaélen tán-
colva szereztek tőkét.” ◆ kötéltánckötéltánc
cunavatarinocunavatarino ◆ veszélyesveszélyes 「Kovareta gen-
pacuno cunavatarino hairoszagjó-o cuzuketa.」
„Folytatták az elromlott erőmű lebontásának ve-
szélyes műveletét.”

cunavatarinogeinincunavatarinogeinin ◆ kötéltáncoskötéltáncos
cunavatariszurucunavatariszuru ◆ kötélenkötélen táncoltáncol ◆ kö-kö-
téltáncottéltáncot mutatmutat bebe ◆ végigegyensúlyozvégigegyensúlyoz
「Dzsúmétoruno cunavatari-o sita.」 „Végig-
egyensúlyozott egy tízméteres kötélen.”

cunbocunbo ◆ süketsüket
cunboszadzsikicunboszadzsiki ◆ messze lévő ülésmessze lévő ülés
cunboszadzsikiniokucunboszadzsikinioku ◆ nemnem tájékoztattájékoztat
「Keikakuni hantaiszuru kanószeigaaru simin-va
cunbo szadzsikini okareta.」 „A tervet valószínű-
síthetően ellenző polgárokat nem tájékoztatták.”
◆ tudatlanságban hagytudatlanságban hagy
cuncuntocuncunto ◆ bökdösvebökdösve 「Sicureinakoto-o iu
otto-o hidzsidecuncunto cuita.」 „Az illetlenséget
mondó férjemet oldalba bökdöstem a könyököm-
mel.” ◆ mogorvánmogorván 「Aicu-va hanasikaketemo-
cuncuntositeita.」 „Ha szóltunk hozzá, mogorván
fogadta.” ◆ sündisznószerűensündisznószerűen 「Midzsikai ka-
mino ke-va cuncunto haeteita.」 „Rövid haja sün-
disznószerűen nőtt.”

cuncuruten-nocuncuruten-no ◆ kurtakurta 「Cuncuruten-
nozubon」 „kurta hosszúnadrág”

cunderecundere ◆ gőgösgőgös ésés hízelgőhízelgő 「Kono neko-va
cunderedane.」 „Ez a gőgös macska nagyon tud
hízelegni is.”

cundokucundoku ◆ olvasatlanulolvasatlanul felhalmoznifelhalmozni aa
könyveketkönyveket
cundoracundora ◆ tundratundra
cunecune ◆ állandóságállandóság 「Cunenonai jono naka」
„sohasem állandó világ” ◆ általánosságáltalánosság
「Kare-va cuneto kavaranai taidodatta.」 „Úgy
viselkedett, mint általában.” ◆ átlagosságátlagosság

「Kare-va cuneno hitoda.」 „Átlagos ember.” ◆

szokásszokás 「Nandomo kuri kaeszuno-va kjósino
cunedearu.」 „A tanároknak szokása mindent
többször elismételni.” ◇ cunetositecunetosite általábanáltalában
「Hitono cunetosite, varugucsi-o ivaretakunai.」
„Az emberek általában nem szeretik, ha rosszakat
mondanak róluk.” ◇ cunetoszurucunetoszuru rendszerintrendszerint
csinálcsinál 「Hajanehajaoki-o cunetositeiru.」
„Rendszerint korán fekszek, és korán kelek.” ◇

cunetoszurucunetoszuru rendszeresenrendszeresen csinálcsinál
「Undószurukoto-o cunetositeiru.」 „Rendszeres
testmozgást végzek.” ◇ cunenogotokucunenogotoku mintmint
mindigmindig 「Kanodzsono me-va cuneno gotoku ka-
gajaiteita.」 „A szeme csillogott, mint mindig.” ◇

nindzsódzsónocunenindzsódzsónocune ilyenilyen azaz emberember
「Szeikó-o motomeruno-va nindzsódzsóno cune-
da.」 „Az ember már csak ilyen, keresi a sikert.”
◇ jonocunejonocune ilyenilyen aa világvilág 「Szore-va jono cu-
neda.」 „A világ már csak ilyen.” ◇ jonocunejonocune
szokványosszokványos dologdolog 「Dzsósi-e no fuman-o
iuno-va jono cunedearu.」 „Szokványos dolog a
főnökünkre panaszkodni.” ◇ jonocunejonocune termé-termé-
szetesszetes dologdolog 「Hito-va sinunoga jono cune-
dearu.」 „A halál természetes dolog.” ◇ jonocu-jonocu-
nenarazunenarazu nemnem szokványosszokványos 「Jono cunenara-
zu, szugureta szakuhin.」 „Nem szokványos re-
mekmű.”

cunehigorokaracunehigorokara ◆ mindigmindig 「Cunehigorokara
kenkó-o kokorogaketeiru.」 „Mindig vigyázok az
egészségemre.”

cunehigorokaranocunehigorokarano ◆ állandóállandó 「Cunehigorok-
arano anzentaiszakuga hicujódeszu.」 „Állandóan
törekedni kell a biztonságra.”

cunejorimocunejorimo ◆ mintmint általábanáltalában 「Kono hi-va
cunejorimo siavaszeda.」 „Ez a nap boldogabb,
mint általában.”

cúnencúnen ◆ egészegész évenéven átát 「Konopúru-va cúne-
neigjósiteimaszu.」 „Az uszoda egész éven át üze-
mel.”

cúnencúnen ◆ általánosáltalános nézetnézet 「Undóbuszokuga
himannicunagarutoiuno-va cúnenda.」 „Általá-
nos nézet, a mozgáshiány elhízáshoz vezet.” ◆ el-el-
fogadottfogadott elvelv ◆ közfelfogásközfelfogás 「Cúnenni han-
site szenszó-va manugarerarenaivakede-va nakat-
ta.」 „A közfelfogással ellentétben a háború nem
volt elkerülhetetlen.” ◆ közhiedelemközhiedelem 「Kore-va
ajamatta cúnenda.」 „Ez a közhiedelem téves.” ◇

sakaicúnensakaicúnen társadalmi nézettársadalmi nézet
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cunenakicunenaki ◆ szakadatlanul változószakadatlanul változó
cunenaranucunenaranu ◆ furcsafurcsa 「Cunenaranu gokocsi-
gaszuru.」 „Furcsán érzem magam.” ◆ váratlanváratlan
「Cunenaranukotoga okita.」 „Váratlan dolog
történt.”

cunenaranumicunenaranumi ◆ halandó emberhalandó ember
cunenarazucunenarazu ◆ szokatlanszokatlan
cunenarucunenaru ◆ állandóállandó
cunenicuneni ◆ állandóanállandóan 「Cuneni sigotonicuite ha-
nasiteimaszu.」 „Állandóan a munkájáról beszél.”
◆ mindigmindig 「Cuneni kiszoku-o mamoru.」 „Min-
dig betartom a szabályokat.”

cunenocuneno ◆ szokásosszokásos
cunenogotokucunenogotoku ◆ mintmint mindigmindig 「Kanodzsono
me-va cuneno gotoku kagajaiteita.」 „A szeme
csillogott, mint mindig.”

cunenonakucunenonaku ◆ szokatlanulszokatlanul
cunerucuneru ◆ belecsípbelecsíp 「Kanodzsono futomomo-
o cunetta.」 „Belecsíptem a combjába.” ◆ meg-meg-
csípcsíp 「Hoppeta-o cunetta.」 „Megcsíptem az or-
cámat.”

cunetositecunetosite ◆ általábanáltalában 「Hitono cunetosite,
varugucsi-o ivaretakunai.」 „Az emberek általá-
ban nem szeretik, ha rosszakat mondanak róluk.”

cunetoszurucunetoszuru ◆ rendszeresenrendszeresen csinálcsinál
「Undószurukoto-o cunetositeiru.」 „Rendszeres
testmozgást végzek.” ◆ rendszerintrendszerint csinálcsinál
「Hajanehajaoki-o cunetositeiru.」 „Rendszerint
korán fekszek, és korán kelek.”

cunezunecunezune ◆ gyakrangyakran 「Cunezuneomounodes-
zuga, korejori omosiroi sigoto-va arimaszen.」
„Gyakran van olyan érzésem, hogy nincs ennél ér-
dekesebb munka.”

cungúszucungúszu ◆ tunguztunguz
cun-nomerucun-nomeru ◆ előreesikelőreesik 「Korondecun-
nometta.」 „Megbotlottam és előreestem.”

cunocuno ◆ agancsagancs 「Sikano cuno」 „szarvas agan-
csa” ◆ szarvszarv 「Usino cuno」 „tehén szarva” ◆

szarvacskaszarvacska 「Katacumuri-va kado-o hikkome-
ta.」 „A csiga behúzta a szarvacskáját.” ◇ ikkaku-ikkaku-
nocunonocuno narválagyarnarválagyar ◇ sikanocunosikanocuno szarvas-szarvas-
agancsagancs
cunobuecunobue ◆ kürtkürt ◆ vadászkürtvadászkürt 「Cunobue-o
fuku.」 „Vadászkürtjébe fúj.”

cunocukiaicunocukiai ◆ összeakaszkodásösszeakaszkodás ◆ veszeke-veszeke-
désdés
cunogaorucunogaoru ◆ letörik a szarvaletörik a szarva
cunohencunohen ◆ bal oldali szarv-gyökbal oldali szarv-gyök
cunokakusicunokakusi ◆ menyasszonyi főkötőmenyasszonyi főkötő
cunómagojasicunómagojasi ◆ szeradellaszeradella ◆ szerradellaszerradella ◆

vetési csirkelábvetési csirkeláb
cuno-ocuno-o cukiavaszerucukiavaszeru ◆ hajbahajba kapkap 「Jojató-
va cuno-o cuki avaszeta.」 „A kormánypárt és az
ellenzék hajba kapott.” ◆ összeakaszkodikösszeakaszkodik
「Nitóno sika-va cuno-o cuki avaszeta.」 „Két
szarvas összeakaszkodott.”

cuno-o daszucuno-o daszu ◆ féltékenyféltékeny ◆ mérgesmérges
cuno-o hajaszucuno-o hajaszu ◆ féltékenyféltékeny ◆ mérgesmérges
cuno-ocuno-o tameteusi-otameteusi-o koroszukoroszu ◆ gyógymódgyógymód
veszélyesebb, mint a betegségveszélyesebb, mint a betegség
cunoraszerucunoraszeru ◆ kiváltkivált 「Fuan-o cunoraszete-
imaszu.」 „Bizonytalanságot vált ki.” ◇ omoi-oomoi-o
cunoraszerucunoraszeru erősödnekerősödnek azaz érzelmeiérzelmei
「Kanodzso-e no omoi-o cunoraszeta.」 „Erősöd-
tek az érzelmeim iránta.” ◇ fuan-ofuan-o cunorasze-cunorasze-
ruru aggódikaggódik 「Sain-va kaikoszarerunode-va nai-
kato fuan-o cunoraszeta.」 „A dolgozók aggódtak
az állásuk esetleges elvesztése miatt.” ◇

fusinkan-ofusinkan-o cunoraszerucunoraszeru gyanakvóangyanakvóan tekinttekint
「Keijakuno henkóni rijósa-va fusinkan-o cuno-
raszeteiru.」 „A felhasználók gyanakvóan tekinte-
nek a szerződés módosítására.”

cunorucunoru ◆ erősödikerősödik 「Kanasimiga cunotta.」
„Erősödött a szomorúságom.” ◆ gyűjtgyűjt 「Kifu-
o cunotta.」 „Adományokat gyűjtött.” ◆ megnö-megnö-
vekszikvekszik 「Sokujokuga cunotta.」 „Megnöveke-
dett az étvágyam.” ◆ toboroztoboroz 「Borantia-o
cunotta.」 „Önkénteseket toborzott.” ◆ verbu-verbu-
válvál 「Hei-o cunotta.」 „Katonákat verbuvált.” ◇

óbo-oóbo-o cunorucunoru pályázatotpályázatot írír kiki ◇ fukicunorufukicunoru
felerősödikfelerősödik 「Jovai kazega fuki cunotte kita.」
„A kis szellő felerősödött.”

cunozaikucunozaiku ◆ szarufaragványszarufaragvány
cuntoszurucuntoszuru ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Aiszacusita-
nonicuntoszareta.」 „Barátságtalanul fogadta a
köszönésemet.” ◆ fentfent hordjahordja azaz orrátorrát
「Kanodzso-va cuntositeiru.」 „Az a nő fent
hordja az orrát.” ◆ fojtogatfojtogat 「Nakiszóninatte
hanagacuntosita.」 „Fojtogattak a könnyeim.” ◆

marmar 「Púruno mizuga hanani haittecuntosita.」
„A medence beszippantott vize marta az orromat.”
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◆ piszepisze 「Cuntosita hana」 „pisze orr” ◆ szúrszúr
「Cuntosita nioi」 „szúrós szag”

cúntoszurunioicúntoszurunioi ◆ orrfacsaróorrfacsaró szagszag ◆ szúrósszúrós
szagszag
cunzakucunzaku ◆ hasogathasogat 「Mimi-o cunzakujóna
oto」 „dobhártya-hasogató hang” ◇ mimi-omimi-o cun-cun-
zakujónazakujóna fülsiketítőfülsiketítő 「Mimi-o cunzakujóna
himeiga kikoeta.」 „Fülsiketítő sikoly hallatszott.”

cúpeacúpea ◆ két párkét pár
cúpíszucúpíszu ◆ kétrészes ruhakétrészes ruha ◆ komplékomplé
cuppanerucuppaneru ◆ visszautasítvisszautasít 「Jókjú-o cuppa-
neta.」 „Visszautasítottam a követelést.”

cupparicuppari ◆ kekeckedéskekeckedés ◆ kekeckedőkekeckedő ◆ kitá-kitá-
masztásmasztás ◆ lázadozáslázadozás ◆ lázadozólázadozó ◆ lökéslökés ◆

támasztéktámaszték
cupparibócupparibó ◆ rugósrugós rúdrúd ◆ zuhanyfüggöny-zuhanyfüggöny-
rúdrúd
cuppari-o kaucuppari-o kau ◆ kitámasztkitámaszt
cupparucupparu ◆ begörcsölbegörcsöl 「Asino kin-nikuga cup-
patteiru.」 „Begörcsölt a lábam.” ◆ feszülfeszül 「Ko-
no bó-va jukato tendzsóno aidani cuppatteiruda-
kedeszu.」 „Ez a rúd a mennyezet és a padló közé
csak be van feszítve.” ◆ kinyújtkinyújt 「Ude-o cuppat-
te hitoga hairenaijónidoa-o szaszaeta.」 „Kinyúj-
tott karral kitámasztottam az ajtót, hogy ne tud-
janak bejönni.” ◆ kitámasztkitámaszt 「Taoreszóninatta
itabeini bó-o cupparraszeta.」 „Rúddal kitámasz-
tottam a düledező léckerítést.” ◆ kötiköti azaz ebetebet aa
karóhozkaróhoz 「Szon-nani cupparanaide!」 „Ne kösd
az ebet a karóhoz!” ◆ lázadoziklázadozik 「Cuppatteiru
csúgakuszei」 „lázadozó középiskolás” ◆ megma-megma-
kacsoljakacsolja magátmagát 「Cuppatte dzsibunno iken-o
osi tószósita.」 „Megmakacsolta magát, és nem
engedett a véleményéből.” ◆ megmerevedikmegmerevedik
「Kubiszudzsiga cuppatteiru.」 „Megmerevedett
a nyakam.” ◆ taszíttaszít 「Rikisi-va cuppatte aiteto-
no kjori-o tamotta.」 „A szumós az ellenfelét ta-
szítva tartotta a köztük lévő távolságot.” ◇ cuppa-cuppa-
ribóribó zuhanyfüggöny-rúdzuhanyfüggöny-rúd ◇ hidzsi-ohidzsi-o cuppa-cuppa-
ruru könyökölkönyököl 「Hidzsi-o cuppatte hitogomini va-
ri konda.」 „Könyökölve befurakodtam a tömeg-
be.” ◇ jokunokavagacupparujokunokavagacupparu nagyonnagyon kapzsikapzsi

cuppasirucuppasiru ◆ erőteljesenerőteljesen csinálcsinál 「Kaisa-va
kakudairoszen-o cuppasitta.」 „A vállalat erőtel-
jesen terjeszkedett.” ◆ rendületlenülrendületlenül haladhalad
「Kaihacusa-va mokuhjóni mukatte cuppasitta.」

„A fejlesztő rendületlenül haladt a célja felé.” ◆

végigrobogvégigrobog 「Kuruma-va kokudó-o cuppasit-
ta.」 „A kocsi végigrobogott az országúton.” ◆ vé-vé-
gigszáguldgigszáguld 「Kuruma-va kószokudóro-o cuppa-
sitta.」 „A kocsi végigszáguldott az autópályán.”

cuppuszucuppuszu ◆ borulborul 「Kabeni cuppusite naite-
ita.」 „A falnak borulva sírtam.” ◆ ráborulráborul 「Cu-
kueni cuppusite nemutteita.」 „Ráborultam az
íróasztalra, és aludtam.”

curacura ◆ arcarc 「Dekai cura-o szuruna!」 „Ne le-
gyen olyan nagy arcod!” ◆ képkép 「Kare-va curano
kavaga acui.」 „Vastag bőr van a képén.” ◆ ki-ki-
nézetnézet ◆ pofapofa 「Dono curaszagetekokoni kitan-
da?」 „Hogy volt pofád ide jönni?” ◇ abatazuraabatazura
himlőhelyeshimlőhelyes arcarc ◇ kaerunocuranimizukaerunocuranimizu falrafalra
hánythányt borsóborsó 「Nanio ittemo kaeruno curani mi-
zuda.」 „Falra hányt borsó, amit mondanak neki.”
◇ sinsizurasinsizura megjátsszamegjátssza azaz úriembertúriembert ◇

csómenzuracsómenzura papírpapír 「Kono kaisa-va
csómenzurade-va rieki-o dasiteiru.」 „Papíron
nyereséges a vállalat.” ◇ csómenzuracsómenzura könyve-könyve-
léslés 「Csómenzura-o gomakasita.」 „Meghami-
sította a könyvelést.” ◇ cura-ocura-o sikamerusikameru gri-gri-
masztmaszt vágvág ◇ njóbózura-onjóbózura-o szuruszuru feleség-feleség-
kéntként viselkedikviselkedik ◇ bakazurabakazura ostobaostoba arcarc ◇

higezurahigezura szakállasszakállas arcarc ◇ mazuicuramazuicura csú-csú-
nya arcnya arc
curaatecuraate ◆ bosszantásbosszantás ◆ gonoszkodásgonoszkodás
curaategamasiicuraategamasii ◆ gonoszkodógonoszkodó
curaate-o iucuraate-o iu ◆ gyűlölködikgyűlölködik
curacuracuracura ◆ alaposanalaposan 「Curacura gangaetemi-
ruto macsigatteirujóna kigasita.」 „Alaposan
meggondolva, valószínűleg tévedtem.” ◆ elmé-elmé-
lyültenlyülten 「Kaeri micside mirainicuitecuracura
kangaeteita.」 „Hazafelé menet elmélyülten gon-
dolkoztam a jövőről.” ◆ tűnődvetűnődve 「Sasin-o cu-
racura nagametagajappari szutenaikotonisita.」
„Tűnődve néztem a fényképet, de végül nem dob-
tam ki.”

curagamaecuragamae ◆ arcarc 「Buszaikuna curagamaeno
hito」 „csúnyácska arc” ◆ pofapofa 「Dómóna cu-
ragamaeno inu」 „vérengző pofájú eb” ◆ tekin-tekin-
tettet 「Kovaszóna curagamaeno otoko」 „félelme-
tes tekintetű férfi”

curaicurai ◆ cudarcudar 「Guntaiszeikacu-va curai.」 „A
katonaélet cudar.” ◆ fájfáj 「Mócsóno kizugucsiga
varauto curai.」 „Fáj a vakbélműtétem sebe, ha
nevetek.” ◆ fájdalmasfájdalmas 「Júdzsinno siga cura-
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kute tamaranai.」 „Kibírhatatlanul fáj a barátom
halála.” ◆ keménykemény 「Curaitoréningu」 „kemény
edzés” ◆ keserűkeserű 「Curai gendzsicu-o uke ire-
ta.」 „Elfogadtam a keserű valóságot.” ◆ keser-keser-
vesves 「Curai sigoto」 „keserves munka” ◆ kínoskínos
「Curai omoi」 „kínos érzés” ◆ kínzókínzó 「Curai
itami」 „kínzó fájdalom” ◆ megkeserülmegkeserül 「Ha-
o migakanai kekka, musibaninatte curai.」 „Meg-
keserültem, hogy nem mostam fogat: kilyukadt.”
◆ megpróbáltatómegpróbáltató 「Szencside curai ninmuni
atatta.」 „A csatamezőn megpróbáltató feladatot
kapott.” ◆ megviselmegvisel 「Ojano rikon-va kodomo-
nitotte curakatta.」 „A gyereket megviselte a szü-
lők válása.” ◆ nehéznehéz 「Riszutoraszuru dzsósi-
va curai tacsibaniaru.」 „Az elbocsátásokat végző
főnök nehéz helyzetben van.” ◆ nehezérenehezére esikesik
「Kegasita aside arukizurai.」 „A sérült lábam-
mal nehezemre esik a járás.”

curajogosicurajogosi ◆ feketefekete báránybárány 「Kare-va kazo-
kuno curajogosida.」 „Ő a fekete bárány a csalá-
dunkban.” ◆ szégyenszégyen 「Kare-va puroguramáno
curajogosida.」 „Ő a programozók szégyene.” ◆

szégyenfoltszégyenfolt
curakuszaszerucurakuszaszeru ◆ gyötörgyötör 「Imano szeifu-va
kokuminno szeikacu-o szarani curakuszaszeru.」
„A mostani kormány még inkább gyötri a polgáro-
kat.”

cúrancúran ◆ átnézésátnézés
curanaricuranari ◆ lánclánc 「Jamano curanari」 „hegy-
lánc” ◆ láncolatláncolat 「Dekigotono curanari」 „ese-
mények láncolata”

curanarucuranaru ◆ egymástegymást ériéri 「Konotórini-va mi-
szega curanatteimaszu.」 „Az utcán egymást érik
az üzletek.” ◆ kapcsolódikkapcsolódik 「Hakusakuucsini
curanaru kakei」 „grófi családhoz kapcsolódó
vérvonal” ◆ láncolatotláncolatot alkotalkot 「Kono
simadzsima-va kjúsúkara taivanmade curanattei-
ru.」 „Ezek a szigetek Kjúsútól Tajvanig alkotnak
láncolatot.” ◆ résztrészt veszvesz 「Kazokuto issoni
kekkonsikini curanatta.」 „A családunkkal együtt
részt vettünk az esküvőn.” ◆ sorakoziksorakozik
「Hitobito-va curanatteita.」 „Sorakoztak az em-
berek.” ◇ szekinicuranaruszekinicuranaru résztrészt veszvesz 「Di-
náno szekini curanatta.」 „Részt vettem a vacso-
rán.”

curanerucuraneru ◆ csapatostulcsapatostul csinálcsinál 「Cuma-va
tomodacsi-o curanetebágen-ni itta.」 „A felesé-
gem a barátnőivel csapatostul kiárusításra men-

tek.” ◆ egymáshozegymáshoz fűzfűz 「Kitanai kotoba-o cu-
ranete nonositta.」 „Káromkodásában trágár sza-
vakat fűzött egymáshoz.” ◆ egymástegymást ériéri 「Ie-
va noki-o curaneteiru.」 „Egymást érik a házak.”
◆ felrakatfelrakat 「Karemo óbosani mei-o curanete-
iru.」 „Ő is felrakatta a nevét a jelentkezők lis-
tájára.” ◆ sortsort alkotalkot 「Godaino kuruma-o cu-
ranete szókósita.」 „Öt kocsiból álló sort alkotva
mentek.” ◇ szode-oszode-o curanerucuraneru együttegyütt csinálcsinál
「Szode-o curanetedemoni dekaketa.」 „Együtt
mentünk tüntetni.”

curanikuicuranikui ◆ ellenszenvesellenszenves 「Curanikui jacu」
„ellenszenves fickó” ◆ idegesítőidegesítő 「Curanikuiho-
dojukkuri hanaszu.」 „Idegesítően lassan beszél.”

curanokavacuranokava ◆ arcbőrarcbőr 「Curano kavaga acui.」
„Vastag bőr van az arcán.” ◆ szégyenszégyen 「Ii cura-
no kavada!」 „Micsoda szégyen!”

curanokava-ocuranokava-o haguhagu ◆ leleplezleleplez 「Kareno cu-
rano kava-o haidejaru!」 „Majd én le fogom lep-
lezni!”

cúranszurucúranszuru ◆ átnézátnéz 「Kokkasikenno
dzsukenjókó-o cúransita.」 „Átnéztem az állam-
vizsgához szükséges információkat.”

curanukitószucuranukitószu ◆ kitartókitartó munkávalmunkával elérelér
「Isaninaru mokuhjó-o curanuki tósita.」 „Kitar-
tó munkával elértem célom, és orvos lettem.” ◆

véghezvéghez viszvisz 「Dzsibunno omoi-o curanuki tó-
sita.」 „Véghez vittem az elgondolásomat.” ◆ vé-vé-
giggig kitartkitart 「Sin-nen-o curanuki tósita.」 „Végig
kitartott az elvei mellett.”

curanukucuranuku ◆ áthatáthat 「Itamiga zensin-o curanu-
ita.」 „A fájdalom áthatotta az egész testét.” ◆

áthatoláthatol 「Tamaga kabe-o curanuita.」 „A golyó
áthatolt a falon.” ◆ érvényesítérvényesít 「Kare-va isi-o
curanuita.」 „Érvényesítette az akaratát.” ◆ ke-ke-
resztülszelresztülszel 「Kavaga macsi-o curanuite naga-
reteiru.」 „A folyó keresztülszeli a várost.” ◆ ke-ke-
resztülviszresztülvisz 「Kare-va isi-o curanuite, pairotto-
ninatta.」 „Keresztülvitte az akaratát, pilóta lett.”
◆ kitartkitart 「Kare-va dzsibunno iken-o curanui-
ta.」 „Kitartott a véleménye mellett.” ◇ sucsó-sucsó-
oo curanukucuranuku érvényesítiérvényesíti álláspontjátálláspontját 「Hi-
hannihirumazu mizukarano sucsó-o curanuita.」
„Nem engedve a kritikának, érvényesítette saját
álláspontját.”

curanukukotocuranukukoto ◆ érvényesítésérvényesítés 「Isi-o cura-
nukukoto」 „akarat érvényesítése”
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cura-o sikamerucura-o sikameru ◆ grimaszt vággrimaszt vág
curaracurara ◆ jégcsapjégcsap 「Nokisitani curaragadeki-
ta.」 „Jégcsap nőtt az eresz alatt.”

curaraisicuraraisi ◆ függőcseppkőfüggőcseppkő ◆ sztalaktitsztalaktit
curarerucurareru ◆ elcsábulelcsábul
「Nioinicuraretereszutoran-ni haittesimatta.」
„Az illat az étterembe csábított.”

curaszacurasza ◆ gyötrelemgyötrelem 「Bjókino curasza」 „be-
tegség gyötrelmei” ◆ nehézségnehézség 「Kare-va sigo-
tono curasza-o kandzsinakatta.」 „Nem érezte a
munka nehézségét.”

curecure ◆ kísérőkísérő 「Kodomo zureno oja」 „gyere-
ket kísérő szülő” ◆ társtárs 「Tabino curegadeki-
ta.」 „Társam akadt az útra.” ◇ cureninarucureninaru tár-tár-
sulsul 「Kare-va tabibitoto gúzencureninatta.」 „Az
ember véletlenül társult az utazóhoz.” ◇ jokuto-jokuto-
futarizuredearufutarizuredearu elválaszthatatlanelválaszthatatlan aa kap-kap-
zsiságzsiság 「Kare-va jokuto futarizureda.」 „Attól
az embertől elválaszthatatlan a kapzsiság.”

cureaicureai ◆ házastársházastárs ◆ társtárs
cureaucureau ◆ összeházasodikösszeházasodik ◆ társultársul 「Tomo-
dacsito cure atte tabi-o sita.」 „A barátommal tár-
sulva utaztam.”

cúrecunacúrecuna ◆ lesújtólesújtó 「Cúrecuna hihan-o uke-
ta.」 „Lesújtó kritikát kapott.” ◆ marómaró 「Cúrecu-
na hiniku-o itta.」 „Maró gúnyt használt.”

cúrecunicúrecuni ◆ élesenélesen 「Cúrecuni taigaiszeiszaku-
o hinansita.」 „Élesen kritizálta az ország külpo-
litikáját.” ◆ erőteljesenerőteljesen 「Kaisano hósin-o cú-
recuni kógekisita.」 „Erőteljesen támadta a válla-
lat irányvonalát.”

curedacucuredacu ◆ együttegyütt elindulelindul 「Tomodacsito cu-
re datte kai mononi itta.」 „A barátaimmal elin-
dultunk vásárolgatni.”

curedaszucuredaszu ◆ elviszelvisz 「Cuma-o iekara cure da-
sitai.」 „Szeretném elvinni a feleségem valahová.”
◆ kivezetkivezet 「Mega mienai hito-o hejakara cure
dasita.」 „Kivezettem a vak embert a szobából.”

curedattecuredatte ◆ együttegyütt 「Szan-nincuredatte ha-
namini itta.」 „Hárman együtt elmentünk meg-
nézni a virágokat.”

cúreicúrei ◆ normálisnormális 「Takarakudzsi-va ataranai-
noga cúrei, ataruno-va reigai.」 „Az a normális,
ha nem nyerünk a lottón. A nyerés kivétel.” ◆

rendszerintrendszerint 「Szuijóbi-va cúreikaigigaarima-
szu.」 „Szerdán rendszerint értekezlet van.” ◆

szabályszabály szerintszerint ◆ szokásosanszokásosan 「Fukeiki-
dzsini cúreini hansite kinno kakakuga szagatte-
ita.」 „A szokásostól eltérően, a recesszióban
csökkent az arany ára.”

curekocureko ◆ hozotthozott gyerekgyerek 「Kanodzso-va cure
koszaikonsita.」 „Hozott gyerekekkel újra férjhez
ment.”

curekomicurekomi ◆ behozásbehozás 「Inuno cure komi kin-
si.」 „Kutyát behozni tilos!”

curekomijadocurekomijado ◆ szálloda légyottokhozszálloda légyottokhoz
curekomucurekomu ◆ beviszbevisz 「Dzsoszei-o diszukoni cu-
re konda.」 „Bevitte a lányt a diszkóba.” ◆ fel-fel-
viszvisz 「Gárufurendo-o dzsitakuni cure konda.」
„Felvitte a barátnőjét a lakására.” ◆ magávalmagával
viszvisz 「Tomodacsi-o pátíni cure konda.」 „Magá-
val vitte a barátját a bulira.”

curemodoszucuremodoszu ◆ visszaviszvisszavisz 「Maigoninatta
kodomo-o ojamotoni cure modosita.」 „Visszavit-
ték az elveszett gyereket a szüleihez.”

curenaicurenai ◆ érzéketlenérzéketlen 「Curenai taido」 „érzé-
ketlen bánásmód” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Curenai siu-
csi」 „kegyetlen csapás” ◆ ridegrideg 「Curenai hen-
dzsi」 „rideg válasz”

cureninarucureninaru ◆ társultársul 「Kare-va tabibitoto gú-
zencureninatta.」 „Az ember véletlenül társult az
utazóhoz.”

curenocureno ◆ magukkalmagukkal hozóhozó 「Kodomocureno
hitoni-va kodomojóno iszu-o teikjósimaszu.」 „A
gyermeküket magukkal hozóknak gyerekszéket
biztosítunk.”

curerucureru ◆ magávalmagával viszvisz 「Neko-o curete rjok-
óni itta.」 „Az útra magával vitte a macskáját.” ◆

vezetvezet 「Kodomono te-o hiite curete itta.」 „Ké-
zen fogva vezette a gyereket.”

curerucureru ◆ horograhorogra akadakad 「Szakana-va curen-
akatta.」 „Nem akadt horogra hal.”

cureszaricureszari ◆ gyerekrablásgyerekrablás
cureszarucureszaru ◆ elhurcolelhurcol 「Cumaga kodomo-o cu-
re szattesimatta.」 „A feleségem elhurcolta a gye-
reket.” ◆ elviszelvisz 「Inu-o cure szatta.」 „Elvitte
a kutyát.” ◆ magávalmagával csalcsal 「Kóende darekaga
kodomo-o cure szattesimatta.」 „A parkból valaki
magával csalta a gyereket.”
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cureszoucureszou ◆ mellettemellette vanvan 「Naganencure szot-
ta cuma」 „hosszú ideje mellettem lévő felesé-
gem” ◆ párt alkotpárt alkot
curetecurete ◆ ahogyahogy 「Kurakuninarunicurete hosi-
bosiga aravareta.」 „Ahogy sötétedett, megjelen-
tek a csillagok.” ◆ valval 「Dzsikangatacunicurete
itami-va oszamatta.」 „Az idő múlásával csillapo-
dott a fájdalom.” ◇ higatacunicuretehigatacunicurete ahogyahogy
teltekteltek aa napoknapok 「Higa tacunicurete gakkósze-
ikacuni nareta.」 „Ahogy teltek a napok, hozzá-
szoktam az iskolai élethez.”

curetearukimavarucuretearukimavaru ◆ körbeviszkörbevisz
「Sinnjúsain-o curete kódzsó-o aruki mavatta.」
„Körbevittem az új dolgozót az üzemben.”

cureteikucureteiku ◆ átviszátvisz 「Kodomo-o rinkani curete
itta.」 „Átvittem a gyereket a szomszédba.” ◆ be-be-
kísérkísér 「Muszume-o gakkóni cureteitta.」 „Be-
kísértem a lányomat az iskolába.” ◆ beviszbevisz
「Cuma-o sokubani curete itta.」 „Bevittem a fe-
leségem a munkahelyére.” ◆ elkísérelkísér 「Cuma-o
sinrjódzsomade curete itta.」 „Elkísértem a fele-
ségemet az orvoshoz.” ◆ elviszelvisz 「Tomodacsi-va
vatasi-o kurumade cureteitta.」 „A barátom elvitt
kocsival.” ◆ hurcolhurcol 「Doko-e mo inu-o curetei-
ku.」 „Mindenhová magával hurcolja a kutyáját.”
◆ kiviszkivisz 「Hejakara neko-o curete itta.」 „Kivit-
tem a macskát a szobából.” ◆ leviszlevisz 「Koreka-
ra inu-o szanponi curete ikimaszu.」 „Leviszem
a kutyát sétálni.” ◆ magávalmagával viszvisz ◆ odaviszodavisz
「Neko-o cukueno maeni cureteitta.」 „Odavit-
tem a macskát az asztalhoz.”

curetekurucuretekuru ◆ elhozelhoz 「Inu-o kurumade cure-
tekita.」 „Elhoztam a kutyát a kocsival.” ◆ elő-elő-
hozhoz 「Súdzsin-va curetekorareta.」 „Előhozták
a rabot.” ◆ felhozfelhoz 「Otóto-va kanodzso-o
ucsinomanson-ni curetekita.」 „Az öcsém felhoz-
ta a barátnőjét a lakásunkba.” ◆ magával hozmagával hoz
curetekurutamenicuretekurutameni ◆ érteérte 「Muszume-o cu-
retekurutameni kurumade gakkóniitta.」 „A lá-
nyom az iskolában volt, és én elmentem érte ko-
csival.”

curezurecurezure ◆ unalomunalom 「Curezure-o naguszame-
ru.」 „Elűzi az unalmát”

curezurenarumamanicurezurenarumamani ◆ unalmábanunalmában
curicuri ◆ visszajáróvisszajáró 「Curimoratteinaizo!」
„Visszajárót nem kapok?” ◇ ocuriocuri váltópénzváltópénz ◇

ocuriocuri visszajáróvisszajáró pénzpénz 「Dzsidóhanbaikikara-

ocuriga denai.」 „Nem jön ki a visszajáró pénz az
automatából.” ◇ ocurigaderuocurigaderu visszajárvisszajár 「Ko-
rekara hjakuennoocuriga deru.」 „Ebből nekem
100 jen visszajár.” ◇ jozurijozuri éjszakaiéjszakai horgá-horgá-
szásszás
curicuri ◆ horgászáshorgászás 「Tibito issoni curini itta.」
„Tibivel horgászni mentünk.” ◆ horgászathorgászat ◆

pecázáspecázás ◇ ocuriocuri váltópénzváltópénz ◇ ocuriocuri vissza-vissza-
járójáró pénzpénz 「Dzsidóhanbaikikaraocuriga de-
nai.」 „Nem jön ki a visszajáró pénz az automa-
tából.” ◇ ocurigaderuocurigaderu visszajárvisszajár 「Korekara
hjakuennoocuriga deru.」 „Ebből nekem 100 jen
visszajár.” ◇ jozurijozuri éjszakai horgászáséjszakai horgászás
curícurí ◆ fafa ◇ direkutorícurídirekutorícurí könyvtárfakönyvtárfa ◇ ni-ni-
szemononokuriszumaszucuríszemononokuriszumaszucurí műfenyőműfenyő ◇ ro-ro-
dzsikkucurídzsikkucurí logikai faszerkezetlogikai faszerkezet
curiagarucuriagaru ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő 「Curi agatteiru
me」 „felfelé ívelő szem” ◆ felmegyfelmegy 「Szeri ain-
inatte nedanga curi agatta.」 „Licitálásra került
a sor, amitől felment az ár.” ◆ kiki leszlesz fogvafogva
「Ókina szakanaga curi agatta.」 „Egy nagy halat
fogtunk ki.”

curiagerucuriageru ◆ felemelfelemel 「Kurén-va nimocu-o curi
ageta.」 „A daru felemelte a terhet.” ◆ feltornázfeltornáz
「Kabuka-o fuszeini curi ageta.」 „Szabálytalanul
feltornázta a részvény árfolyamát.” ◆ felverfelver
「Orinpikku-va fudószankakaku-o curi ageta.」
„Az olimpia felverte az ingatlanárakat.” ◆ kifogkifog
「Szakana-o curi ageta.」 „Kifogtam a halat.” ◆

ráígérráígér 「Ókusonde kai te-va eno ne-o szenen cu-
ri ageta.」 „Az árverésen az egyik vevő ráígért
1000 jent a kép árára.” ◆ rálicitálrálicitál 「Nedan-o
curi ageta.」 „Rálicitáltam az árra.” ◇ nedan-onedan-o
curiagerucuriageru felfeléfelfelé licitállicitál ◇ me-ome-o curiagerucuriageru
mérgesenmérgesen néznéz 「Me-o curi agete okotta.」
„Mérgesen nézett.”

curiaicuriai ◆ arányosságarányosság 「Curi aino toreta tai-
kaku」 „arányos test” ◆ egyensúlyegyensúly 「Csikarano
curi aiga kuzureta.」 „Felbomlott az erőegyen-
súly.” ◆ összeillésösszeillés 「Curi aino toreta fúfu」
„összeillő házaspár” ◆ összhangösszhang 「Kono sóhin-
no mibaeto kakakuno curi aiga toreteinai.」
„Nincs összhangban az ár a termék külalakjával.”
◇ szeitekicuriaiszeitekicuriai statikus egyensúlystatikus egyensúly
curiaiomoricuriaiomori ◆ ellensúlyellensúly
curiaucuriau ◆ arányosarányos 「Hataraita vakani curi au
hósú」 „munkával arányos honorárium” ◆

egyensúlybanegyensúlyban vanvan 「Futacuno csikara-va curi
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atteiru.」 „A két erő egyensúlyban van.” ◆

összeillikösszeillik 「Curi avanai kekkon」 „nem összeil-
lő felek házassága” ◆ összhangbanösszhangban vanvan 「Kao-
to kamino iroga curi atteinai.」 „Nincs összhang-
ban a haja színe az arcával.”

curibacuriba ◆ horgászhelyhorgászhely
curibaricuribari ◆ horoghorog 「Curi barini e-o cuketa.」
„Ráakasztottam a horogra a csalit.”

curibasicuribasi ◆ függőhídfüggőhíd ◇ kuszaricuribasikuszaricuribasi lánc-lánc-
hídhíd
curibasi-o curucuribasi-o curu ◆ függőhidat építfüggőhidat épít
curibijoricuribijori ◆ horgászásra alkalmas időhorgászásra alkalmas idő
curibitocuribito ◆ horgászhorgász
curiboricuribori ◆ halastóhalastó ◆ horgásztóhorgásztó
curibunecuribune ◆ horgászcsónakhorgászcsónak ◆ horgászhajóhorgászhajó
curidanacuridana ◆ függő polcfüggő polc
curidaszucuridaszu ◆ kicsalkicsal 「Kanodzso-o iekara curi
dasita.」 „Kicsalta a házából a nőt.”

curidógucuridógu ◆ horgászeszközhorgászeszköz ◆ horgászfel-horgászfel-
szerelésszerelés
curidókókaicuridókókai ◆ horgászklubhorgászklub
curidórócuridóró ◆ függőlámpásfüggőlámpás
curiecurie ◆ csalicsali 「Szakanano curi e-o jóisita.」
„Gondoskodtam csaliról a halaknak.” ◆ horgász-horgász-
csalicsali
curieszacuriesza ◆ csalicsali
curigakicurigaki ◆ házasulandó fél életrajzaházasulandó fél életrajza
curiganecurigane ◆ harangharang 「Curi gane-o cuku.」
„Megkongatja a harangot.” ◆ kongatófáskongatófás ló-ló-
góharanggóharang ◆ templomharangtemplomharang ◇ csócsin-csócsin-
nicuriganenicurigane hasonló, mégis teljesen máshasonló, mégis teljesen más
curiganedócuriganedó ◆ haranglábharangláb
curiganeszócuriganeszó ◆ harangvirágharangvirág
curigucurigu ◆ horgászcikkhorgászcikk
curigucurigu ◆ horgászfelszereléshorgászfelszerelés
curigutencuriguten ◆ horgászcikk bolthorgászcikk bolt
curiitocuriito ◆ damildamil ◆ horgászzsinórhorgászzsinór
curikagocurikago ◆ gondolagondola ◆ halaskosárhalaskosár ◆ lég-lég-
gömb kosaragömb kosara
curikavacurikava ◆ bőrfogantyúbőrfogantyú ◆ fogantyúfogantyú 「Cu-
rikavani ocukamari kudaszai.」 „Kérjük kapasz-
kodjanak a fogantyúkba.” ◆ kapaszkodókapaszkodó
cúrikicúriki ◆ mágikus erőmágikus erő

curikomucurikomu ◆ magávalmagával ragadragad 「Kareno hanasini
curi komaretesimatta.」 „Magával ragadott a be-
széde.”

curimecurime ◆ felfelé ívelő szemfelfelé ívelő szem ◆ ferde szemferde szem
curinokanszacucurinokanszacu ◆ horgászengedélyhorgászengedély
curi-ocuri-o szuruszuru ◆ horgászikhorgászik 「Súmacu-va curi-
o sita.」 „A hétvégén horgásztam.” ◆ pecázikpecázik
「Súmacu-va curi-o sita.」 „Hétvégén pecáztam.”
◇ kavazuriszurukavazuriszuru folyóbanfolyóban horgászikhorgászik ◇

jozuri-o szurujozuri-o szuru éjszaka horgászikéjszaka horgászik
curiotoszucuriotoszu ◆ visszaejtvisszaejt 「Szakana-o curi oto-
sita.」 „Visszaejtettem a halat.”

curisicurisi ◆ horgászhorgász 「Curi si-va szúdzsikanniva-
tatte bóuki-o nagameteita.」 „A horgász órákig
bámulta az úszót.”

curiszacucuriszacu ◆ visszajáró papírpénzvisszajáró papírpénz
curiszagarucuriszagaru ◆ lóglóg 「Tendzsókara hadakaden-
kjúga curi szagatteita.」 „A mennyezetről egy csu-
pasz villanykörte lógott.”

curiszagerucuriszageru ◆ felakasztfelakaszt 「Hangá-o curi sza-
geta.」 „Felakasztottam a vállfát.” ◆ lelógatlelógat
「Tendzsókara cunadebakecu-o curi szageta.」
„A tetőről kötélen lelógattam a vödröt.” ◆ lógatlógat
「Ananimaiku-o curi szageta.」 „Mikrofont lógat-
tam a lyukba.”

curiszencuriszen ◆ visszajáró aprópénzvisszajáró aprópénz
cúriszutocúriszuto ◆ turistaturista
cúriszuto-bjúrócúriszuto-bjúró ◆ utazásiutazási irodairoda ◆ utazásiutazási
ügynökségügynökség
cúriszuto-kuraszucúriszuto-kuraszu ◆ turistaosztályturistaosztály
curitengucuritengu ◆ hencegő horgászhencegő horgász
curiumucuriumu ◆ túliumtúlium
curivacuriva ◆ gyűrűgyűrű ◆ gyűrűgyakorlatgyűrűgyakorlat
curizaocurizao ◆ horgászbothorgászbot ◆ pecabotpecabot ◇ sinsu-sinsu-
kucurizaokucurizao teleszkópos horgászbotteleszkópos horgászbot
cúrjúcúrjú ◆ átfolyásátfolyás
cúrjúricucúrjúricu ◆ kitöltési tényezőkitöltési tényező
cúrjúszurucúrjúszuru ◆ átfolyikátfolyik
cúrocúro ◆ átjáróátjáró 「Biruno aidani-va renrakucúro-
gaatta.」 „Az épületek között volt egy átjáró.” ◆

folyosófolyosó 「Cúrogavanosíto」 „folyosó felőli szék”
◆ útút 「Oriru katani cúro-o aketekudaszai!」 „Ké-
rem, hagyjanak utat a leszállóknak!” ◇ renraku-renraku-
cúrocúro összekötő folyosóösszekötő folyosó
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cúrogavacúrogava ◆ folyosó felőli oldalfolyosó felőli oldal
cúrogavanicúrogavani ◆ folyosófolyosó felőlfelől 「Toirenijoku iku-
node hikókide-va cúrogavani szuvaritai.」 „Sok-
szor megyek vécére, ezért a repülőn a folyosó felől
szeretnék ülni.”

cúrogavanocúrogavano ◆ folyosófolyosó felőlifelőli 「Cúrogavano
szeki」 „folyosó felőli ülés”

curucuru ◆ felakadfelakad 「Mega cutteiru.」 „Felakadt
a szeme.” ◆ felakasztfelakaszt 「Kubi-o cutte sinda.」
„Felakasztotta magát és meghalt.” ◆ felkötfelköt
「Koszszecusita ude-o cuttemoratta.」 „Felkötöt-
ték a törött karját.” ◆ kötköt 「Kosini katana-o cut-
ta.」 „Kardot kötött az oldalára.” ◇ curibasi-ocuribasi-o
curucuru függőhidat építfüggőhidat épít
curucuru ◆ húrhúr ◆ idegideg 「Jumino curu.」 „Az íj ide-
ge.”

curucuru ◆ indainda ◆ kacskacs ◆ összeköttetésösszeköttetés ◇ kan-kan-
enocuruenocuru anyagianyagi segítségsegítség ◇ tezurutezuru össze-össze-
köttetésköttetés 「Szono gjókaini joi tezurugaaru.」
„Jó összeköttetéseim vannak abban az iparág-
ban.” ◇ budónocurubudónocuru szőlőindaszőlőinda ◇ meganeno-meganeno-
curucuru szemüveg száraszemüveg szára
curucuru ◆ begörcsölbegörcsöl 「Asigacutta.」 „Begörcsölt a
lábam.” ◆ görcsölgörcsöl 「Asigacuru.」 „Görcsöl a lá-
bam” ◆ húzódikhúzódik 「Nui megacutteiru.」 „A var-
rás húzódik.”

curucuru ◆ csábítcsábít 「Karenicurarete varattesimat-
ta.」 „Engem is nevetésre csábított.” ◆ fogfog
「Don-na szakana-o cuttano?」 „Milyen halat
fogtál?” ◆ horgászikhorgászik 「Curini itta.」 „Horgász-
ni mentem.” ◆ ráveszrávesz 「Ten-inno kotobanicu-
rarete sóhin-o katta.」 „Az eladó rávett, hogy ve-
gyem meg az árut.” ◇ ebidetai-oebidetai-o curucuru kiskis erő-erő-
feszítésselfeszítéssel nagynagy hasznothasznot húzhúz ◇ curarerucurareru
elcsábulelcsábul 「Nioinicuraretereszutoran-ni haittesi-
matta.」 „Az illat az étterembe csábított.” ◇ mo-mo-
nodecurunodecuru ajándékokkalajándékokkal csábítcsábít 「Hito-o mo-
node curu.」 „Ajándékokkal csábítja az embere-
ket.”

curucuru ◆ darudaru ◆ darumadárdarumadár ◇ orizuruorizuru hajto-hajto-
gatottgatott darumadárdarumadár ◇ szenbazuruszenbazuru ezerezer haj-haj-
togatotttogatott darudaru 「Bjókino kaifuku-o negatte
szenbazuru-o otta.」 „Ezer darut hajtogattam a
gyógyulásért.” ◇ curunokoecurunokoe döntődöntő szószó 「Dzsó-
sino curuno koede kikakuga kimatta.」 „A főnök
döntő szavával választottuk meg a projektet.” ◇

hakidamenicuruhakidamenicuru a pénz a szemétben vana pénz a szemétben van

cúrucúru ◆ eszközeszköz ◆ szerszámszerszám
curubaracurubara ◆ futórózsafutórózsa
curubecurube ◆ kútvödörkútvödör ◆ vödörvödör ◇ hanecurubehanecurube
gémeskútgémeskút 「Hanecurubede mizu-o kunda.」
„Vizet mertem a gémeskútból.”

curubeidocurubeido ◆ gémeskútgémeskút ◆ kerekeskútkerekeskút ◆ vöd-vöd-
rös kútrös kút
curubeokecurubeoke ◆ vödörvödör
curubeotosicurubeotosi ◆ hamar lemegy a naphamar lemegy a nap
curubocurubo ◆ csillagvirágcsillagvirág ◇ ócuruboócurubo kúposkúpos csil-csil-
lagviráglagvirág ◇ ócuruboócurubo perui csillagvirágperui csillagvirág
curucurucurucuru ◆ síkosansíkosan 「Szukéto dzsóno kóri-o
curucurunisita.」 „Síkosra csináltuk jégpálya je-
gét.” ◆ simánsimán 「Kino itano hjómen-o curucu-
runisita.」 „Simára csiszoltuk a deszka felületét.”
◆ szürcsölveszürcsölve 「Szómen-o curucuru tabeta.」
„Szürcsölve ette a szóment.”

curucuruszurucurucuruszuru ◆ bársonyosbársonyos 「Hada-va curu-
curusiteiru.」 „Bársonyos a bőre.” ◆ síkossíkos 「Tó-
kecusita micsi-va curucurusiteiru.」 „A fagyott út
síkos.” ◆ simasima 「Ringono kava-va curucurusitei-
ru.」 „Az alma héja sima.”

curugicurugi ◆ kardkard ◆ tőrtőr ◇ morohanocurugimorohanocurugi két-két-
élű fegyverélű fegyver ◇ morohanocurugimorohanocurugi kétélű kardkétélű kard
curuginomaicuruginomai ◆ kardtánckardtánc
curugurenrótocurugurenróto ◆ Tullgren-tölcsérTullgren-tölcsér
curuhasicuruhasi ◆ csákánycsákány
curukokemomocurukokemomo ◆ tőzegáfonyatőzegáfonya
curukuszacurukusza ◆ folyondárfolyondár ◆ kúszónövénykúszónövény
curumucurumu ◆ csavarogcsavarog 「Maibanakujúto cu-
runda.」 „Minden este a csibész barátaival csava-
rog.”

curumucurumu ◆ párzikpárzik
curunacuruna ◆ új-zélandi spenótúj-zélandi spenót
cúrungucúrungu ◆ túratúra
curunindzsincurunindzsin ◆ harangfolyondárharangfolyondár ◆ lándzsa-lándzsa-
levelű harangfolyondárlevelű harangfolyondár
curunokoecurunokoe ◆ döntődöntő szószó 「Dzsósino curuno ko-
ede kikakuga kimatta.」 „A főnök döntő szavával
választottuk meg a projektet.”

curu-ocuru-o hanaretajahanaretaja ◆ nemnem lehetlehet visszacsi-visszacsi-
nálninálni
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curu-ocuru-o haruharu ◆ felhúrozfelhúroz 「Jumini curu-o hat-
ta.」 „Felhúrozta az íjat.” ◆ húrozhúroz 「Jumini gen-
o hatteita.」 „Húrozta az íjat.”

cururitocururito ◆ bársonyosanbársonyosan 「Cururitosita ha-
da」 „bársonyos bőr” ◆ csúszvacsúszva 「Kaidan-o
orirutokicururito szubetta.」 „Megcsúsztam lefelé
menet a lépcsőn.” ◆ simánsimán 「Atama-o cururito
nadete kotaeta.」 „Végigsimította a kezét kopasz
fején, majd válaszolt.”

curusicurusi ◆ készruhakészruha 「Curusi-o kau.」 „Készru-
hát vesz.”

curusiagecurusiage ◆ felkötésfelkötés ◆ vesszőfutásvesszőfutás
curusiagerucurusiageru ◆ felhúzfelhúz 「Kurén-va hari-o curusi
ageta.」 „A gerendát felhúzta a daru.” ◆ vallató-vallató-
rara fogfog 「Szeidzsika-va kisakaikende curusi age-
rareta.」 „Az újságírók vallatóra fogták a politi-
kust.”

curusigicurusigi ◆ füstös cankófüstös cankó
curusokubucucurusokubucu ◆ kúszónövénykúszónövény
curuszarerucuruszareru ◆ lóglóg 「Fúrin-va nokiszakini cu-
ruszareteiru.」 „Az eresz alatt lóg a szélcsengő.”

curuszeisokubucucuruszeisokubucu ◆ kúszónövénykúszónövény ◆ liánlián
curuszucuruszu ◆ felakasztfelakaszt 「Kóto-o hangáni curus-
ita.」 „Felakasztottam a kabátomat a vállfára.” ◆

lógatlógat 「Rópunibakecu-o curusita.」 „Egy vödröt
lógattam a kötélen.”

curuzacuruza ◆ DaruDaru
cusicusi ◆ CuCu
cúsicúsi ◆ egyetemesegyetemes történelemtörténelem ◆ korszako-korszako-
konkon átívelőátívelő történelemtörténelem 「Nihoncúsi」 „Ja-
pán korszakokon átívelő történelme” ◆ törté-törté-
nelmi áttekintésnelmi áttekintés
cúsincúsin ◆ adatforgalomadatforgalom 「Konpjútá kanno
cúsin-va todaeta.」 „A számítógépek között leállt
az adatforgalom.” ◆ átvitelátvitel ◆ híradáshíradás 「Gen-
bakarano cúsin-va keizokusiteita.」 „Folyamatos
volt a híradás a helyszínről.” ◆ hírközléshírközlés 「At-
arasii eiszeiga cúsinni mocsiirareteimaszu.」 „A
hírközlést segíti ez az új műhold.” ◆ hírügynök-hírügynök-
ségség 「Roitá cúsinnijoruto kuni-va panikkude-
szu.」 „A Reuters hírügynökség szerint az ország-
ban pánik van.” ◆ kapcsolatkapcsolat 「Tanszakitono
cúsinga todaeta.」 „Megszakadt az űrszondával
a kapcsolat.” ◆ kommunikációkommunikáció 「Denpa-o cú-
dzsite cúsin-o okonatta.」 „Rádióhullámokon ke-
resztül folytattak kommunikációt.” ◆ kommuni-kommuni-

kációskációs kapcsolatkapcsolat ◆ levelezéslevelezés ◆ összeköt-összeköt-
tetéstetés 「Eiszeitono cúsinga todaeta.」 „A mű-
holddal megszakadt az összeköttetés.” ◆ távköz-távköz-
léslés ◆ telekommunikációtelekommunikáció ◆ üzenetküldésüzenetküldés ◇

eiszeicúsineiszeicúsin műholdasműholdas távközléstávközlés ◇ déta-déta-
cúsincúsin adattovábbításadattovábbítás ◇ muszencúsinmuszencúsin veze-veze-
tékték nélkülinélküli kapcsolatkapcsolat ◇ muszencúsinmuszencúsin veze-veze-
tékték nélkülinélküli távközléstávközlés ◇ júszencúsinjúszencúsin veze-veze-
tékestékes távközléstávközlés ◇ radzsiocúsinradzsiocúsin rádiókap-rádiókap-
csolatcsolat ◇ radzsiocúsinradzsiocúsin rádióadásrádióadás 「Radzsio
cúsin-va todaeta.」 „A rádióadás megszakadt.”

cúsinbocúsinbo ◆ bizonyítványbizonyítvány ◆ ellenőrző könyvellenőrző könyv
cúsinbuncúsinbun ◆ üzenetüzenet
cúsindaigakucúsindaigaku ◆ távoktató egyetemtávoktató egyetem
cúsin-eiszeicúsin-eiszei ◆ távközlési műholdtávközlési műhold
cúsingaisacúsingaisa ◆ hírügynökséghírügynökség
cúsingidzsucucúsingidzsucu ◆ híradástechnikahíradástechnika
cúsingidzsucunocúsingidzsucuno ◆ híradástechnikaihíradástechnikai
cúsinhanbaicúsinhanbai ◆ postai megrendeléspostai megrendelés
cúsinhanbaidekaucúsinhanbaidekau ◆ interneteninterneten veszvesz
「Konoterebi-o cúsinhanbaide katta.」 „Ezt a té-
vét az interneten vettem.” ◆ postaipostai megrende-megrende-
léssel veszléssel vesz
cúsin-incúsin-in ◆ levelezőlevelező ◆ tudósítótudósító
cúsinkanóeriacúsinkanóeria ◆ lefedettséglefedettség 「Kono denva-
no cúsinkanóeria-va szemai.」 „Ennek a telefon-
nak kicsi a lefedettsége.”

cúsinkikancúsinkikan ◆ kommunikációs eszközkommunikációs eszköz
cúsinkikicúsinkiki ◆ kommunikációskommunikációs berendezésberendezés ◆

kommunikációs eszközkommunikációs eszköz
cúsinkjóikucúsinkjóiku ◆ levelezőoktatáslevelezőoktatás ◆ távokta-távokta-
tástás
cúsinkógakucúsinkógaku ◆ távközléstávközlés
cúsinkózacúsinkóza ◆ levelező tanfolyamlevelező tanfolyam
cúsinmócúsinmó ◆ hírhálózathírhálózat ◆ távközlésitávközlési hálózathálózat
◆ telekommunikációs hálózattelekommunikációs hálózat
cúsin-nocúsin-no ◆ levelezőlevelező 「Cúsinkózani mósi kon-
da.」 „Levelező oktatásra jelentkeztem.”

cúsinrjócúsinrjó ◆ adatforgalomadatforgalom 「Cukizukino
cúvarjókin-va cúsinrjónijoru.」 „A havidíj az
adatforgalomtól függ.”

cúsinsacúsinsa ◆ hírügynökséghírügynökség ◆ tá irati irodatá irati iroda
cúsinszábiszucúsinszábiszu ◆ kommunikációskommunikációs szolgálta-szolgálta-
tótó
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cúsinszeicúsinszei ◆ levelezőlevelező 「Cúsinszeikókó」 „leve-
lező középiskola”

cúsinszokudocúsinszokudo ◆ átviteli sebességátviteli sebesség
cúsinszurucúsinszuru ◆ kommunikálkommunikál 「Kareto ímérude
cúsin-o sita.」 „E-mailben kommunikáltam vele.”
◆ üzenetetüzenetet küldküld 「Kareni muszende cúsin-o si-
ta.」 „Rádión üzenetet küldtem neki.”

cúsócúsó ◆ közismertközismert névnév 「Tanszanszuiszona-
toriumu, cúsódzsúszó」 „nátrium-hidrogén-
karbonát, közismert nevén szódabikarbóna” ◆

mindenki által ismert névmindenki által ismert név
cúsócúsó ◆ külkereskedelemkülkereskedelem 「Cúsó-o hiraita.」
„Megnyitotta az utat a külkereskedelem előtt.”

cúsódaihjócúsódaihjó ◆ kereskedelmi képviselőkereskedelmi képviselő
cúsódaihjóbucúsódaihjóbu ◆ kereskedelmikereskedelmi képviseletképviselet ◆

külkereskedelmi képviseletkülkereskedelmi képviselet
cúsódzsójakucúsódzsójaku ◆ kereskedelmikereskedelmi egyezményegyezmény
◆ kereskedelmi szerződéskereskedelmi szerződés
cúsófúszacúsófúsza ◆ kereskedelmi blokádkereskedelmi blokád
cúsókankeicúsókankei ◆ kereskedelmikereskedelmi kapcsolatkapcsolat ◆

külkereskedelmi kapcsolatkülkereskedelmi kapcsolat
cúsókencúsóken ◆ kereskedelmi övezetkereskedelmi övezet
cúsókókaidzsójakucúsókókaidzsójaku ◆ kereskedelmikereskedelmi ésés ha-ha-
józási szerződésjózási szerződés
cúsórocúsóro ◆ kereskedelmi útvonalkereskedelmi útvonal
cúsósóhekicúsósóheki ◆ kereskedelmi akadálykereskedelmi akadály
cúsószurucúsószuru ◆ kereskedikkereskedik
cúsottocúsotto ◆ közös fotóközös fotó ◆ telefonos találkatelefonos találka
cúszancúszan ◆ összegzésösszegzés ◆ összesenösszesen 「Cúszanh-
jaku só」 „összesen 100 győzelem” ◆ összesí-összesí-
téstés
cúszandaricucúszandaricu ◆ összesített ütésarányösszesített ütésarány
cúszan-nenkincúszan-nenkin ◆ összesített nyugdíjösszesített nyugdíj
cúszanszeiszekicúszanszeiszeki ◆ összesítetteösszesítette teljesít-teljesít-
ménymény 「Szensuno cúszanszeiszeki」 „sportoló
összesített teljesítménye”

cúszanszurucúszanszuru ◆ összesítösszesít 「Kogaisano uriage-
o cúszansita.」 „Összesítette a leányvállalatok el-
adásait.” ◆ összeszámolösszeszámol
cúszecucúszecu ◆ elfogadottelfogadott elméletelmélet 「Kókogaku-
no cúszecu-o kucugaeszu.」 „Megdönti az elfo-
gadott régészeti elméletet.” ◆ elfogadottelfogadott ma-ma-
gyarázatgyarázat 「Kagakutekina cúszecu-o utagau.」

„Megkérdőjelezi az elfogatott tudományos magya-
rázatot.”

cúszecunacúszecuna ◆ éleséles 「Cúszecuna hihan」 „éles
bírálat” ◆ életbevágóéletbevágó 「Cúszecuna negai」
„életbevágó kérés” ◆ fájófájó 「Cúszecuna zaiaku-
kanni najandeiru.」 „Fájó bűntudat gyötri.” ◆

kétségbeesettkétségbeesett 「Szeifu-va hiszaisano cúszecu-
na himeini mimi-o katamuketa.」 „A kormány
felfigyelt a katasztrófa érintettjeinek kétségbeesett
segélykiáltására.” ◆ kínzókínzó 「Cúszecuna mon-
dai」 „kínzó probléma” ◆ marómaró 「Cúszecuna hi-
niku」 „maró gúny” ◆ töredelmestöredelmes 「Cúszecuna
hanszei」 „töredelmes megbánás”

cúszecunikandzsirucúszecunikandzsiru ◆ átérezátérez 「Karegadóiu
meniattaka cúszecuni kandzsita.」 „Átéreztem,
hogy min ment keresztül.”

cúszecunicúszecuni omouomou ◆ igazánigazán érezérez 「Daidzsina
hitonimotto jaszasikuszurebajokattato cúszecuni
omou.」 „Most érzem igazán, hogy kedvesebbnek
kellett volna lennem ahhoz, aki közel állt hozzám.”

cúszecutekinakenkaicúszecutekinakenkai ◆ elfogadott nézetelfogadott nézet
cúszeikenkiszeikincúszeikenkiszeikin ◆ fakultatív anaerobfakultatív anaerob
cúszeikenkiszeiszaikincúszeikenkiszeiszaikin ◆ fakultatívfakultatív anae-anae-
robbaktériumrobbaktérium
cúszócúszó ◆ folyamatos játékfolyamatos játék
cúszokucúszoku ◆ általánosáltalános szabályszabály 「Nózeigimuno
cúszoku」 „adózási kötelezettség általános szabá-
lya”

cúszóteioncúszóteion ◆ bassobasso continuocontinuo ◆ folytonosfolytonos
basszusvonalbasszusvonal ◆ megszakításmegszakítás nélkülinélküli
basszusbasszus
cúszuicúszui ◆ víz átengedésevíz átengedése
cúszuiszurucúszuiszuru ◆ átengedi a vizetátengedi a vizet
cúszutorókukikancúszutorókukikan ◆ kétütemű motorkétütemű motor
cutacuta ◆ háromkaréjúháromkaréjú vadszőlővadszőlő ◆ indainda 「Kino
mikinicutaga karamatteita.」 „Indák fonták be a
fa törzsét.” ◆ repkényszőlőrepkényszőlő 「Kabeni cuta-o ha-
vaszeta.」 „Repkényszőlőt futtattam a falra.” ◆

szárszár ◆ vadszőlővadszőlő ◇ kizutakizuta japánjapán borostyánborostyán
◇ nacuzutanacuzuta vadszőlővadszőlő ◇ fujuzutafujuzuta japánjapán bo-bo-
rostyánrostyán
cútacucútacu ◆ értesítésértesítés 「Kaisakara cútacu-o uke-
ta.」 „Értesítést kapott a hivataltól.” ◆ köröz-köröz-
vényvény 「Kokudokócúsó-va szaihacubósino
cútacu-o dasita.」 „A közlekedési minisztérium

332332 cúsinszei cúsinszei – cútacu cútacu AdysAdys



körözvényt adott ki az eset megismétlődésének
megakadályozása érdekében.”

cútacuhan-icútacuhan-i ◆ hatáskörzethatáskörzet 「Réda singóno
cútacuhan-i」 „lokátor hatáskörzete” ◆ vétel-vétel-
körzetkörzet
cútacukjoricútacukjori ◆ hordtávolsághordtávolság 「Réda singóno
cútacukjori」 „radar hordtávolsága” ◆ vételivételi
távolságtávolság 「Antenakarano cútacukjori」 „anten-
nától mért vételi távolság”

cutaeaucutaeau ◆ megosztmegoszt 「Csisiki-o cutae atta.」
„Megosztottuk az tudást.”

cutaekikucutaekiku ◆ hallomásbólhallomásból tudtud 「Cutae kiita
hanasida.」 „Hallomásból tudom.”

cutaerucutaeru ◆ átadátad 「Kono sószecu-va omosiroi
kangae-o cutaeteimaszu.」 „Ez a novella érdekes
gondolatot ad át.” ◆ behozbehoz 「Szekaino
szentangidzsucu-o nihonni cutaeta.」 „Behozták
Japánba a csúcstechnológiát a világból.” ◆ közölközöl
「Kareni sinszekino si-o cutaeta.」 „Közölték ve-
le, hogy meghalt a rokona.” ◆ közvetítközvetít 「Kúki-
va oto-o cutaeru.」 „A levegő közvetíti a hangot.”
◆ megüzenmegüzen 「Kjó-va kaisa-o jaszumuto dórjó-
o hete dzsósini cutaeta.」 „A munkatársammal
megüzentem a főnökömnek, hogy ma nem me-
gyek dolgozni.” ◆ továbbadtovábbad 「Dzsóhó-o cuta-
eta.」 „Továbbadtam az információt.” ◆ továb-továb-
bítbít 「Dengon-o cutaeru.」 „Továbbítja az üze-
netet.” ◆ továbbmondtovábbmond 「Kiita hanasi-o cuta-
eta.」 „Továbbmondtam a hallott történetet.” ◆

tudtáratudtára hozhoz 「Aisiteirukoto-o dójatte cutaejó-
ka?」 „Hogyan hozzam tudtára, hogy szeretem?”
◆ üzenüzen 「Oszokunaruto tomodacsi-o hete min-
nani cutaeta.」 „A barátommal üzentem a többi-
eknek, hogy késni fogok.” ◆ vezetvezet 「Kinzoku-va
denkija necu-o joku cutaeru.」 „A fémek jól veze-
tik az áramot és a hőt.” ◇ iicutaeruiicutaeru terjesztterjeszt
「Kono hanasi-va mukasikara ii cutaerareteiru.」
„Ezt a történetet régóta terjesztik.” ◇ dzsóhó-dzsóhó-
oo cutaerucutaeru informálinformál 「Vatasini-va varui dzsó-
hóga cutaeraretekita.」 „Engem rosszul informál-
tak.” ◇ jorosikuocutaekudaszaijorosikuocutaekudaszai adjaadja átát üd-üd-
vözletemetvözletemet 「Okuszamani jorosiku ocutae ku-
daszai.」 „Kérem adja át üdvözletemet a feleségé-
nek!”

cutagonoakadzsicutagonoakadzsi ◆ kettős deficitkettős deficit
cutakazuracutakazura ◆ kúszónövénykúszónövény

cutanaicutanai ◆ törttört 「Cutanaihangarí gode hana-
szu.」 „Törten beszéli a magyar nyelvet.” ◆

ügyetlenügyetlen 「Cutanai szecumeidatta.」 „Ügyetlen
magyarázat volt.”

cútanszurucútanszuru ◆ keseregkesereg 「Kodomono si-o cú-
tansita.」 „Kesergett a gyermeke halála miatt.”

cutatenagarerucutatenagareru ◆ végigfolyikvégigfolyik 「Namida-va
hoo-o cutate nagareteita.」 „A könnye végigfolyt
az arcán.”

cutattecutatte ◆ menténmentén 「Róka-o cutatte szuszun-
da.」 „A folyosó mentén haladt.”

cutattenoborucutattenoboru ◆ felmászikfelmászik 「Rópu-o cutatte
nobotta.」 „felmásztam a kötélen.”

cutatteorirucutatteoriru ◆ lemásziklemászik 「Rópu-o cutatte ori-
ta.」 „Lemásztam a kötélen.”

cutaucutau ◆ fogódzkodikfogódzkodik 「Teszuri-o cutatte
kaidan-o nobotta.」 „Korlátba fogódzkodva men-
tem fel a lépcsőn.” ◆ végiggördülvégiggördül 「Koraeki-
renai namidaga hoo-o cutatta.」 „Egy visszafojt-
hatatlan könnycsepp végiggördült az orcáján.” ◆

végigmászikvégigmászik 「Szaru-va rópu-o cutatteita.」 „A
majom végigmászott a kötélen.” ◇ cutattecutatte men-men-
téntén 「Róka-o cutatte szuszunda.」 „A folyosó
mentén haladt.” ◇ cutatteorirucutatteoriru lemásziklemászik
「Rópu-o cutatte orita.」 „Lemásztam a kötélen.”
◇ cutattenoborucutattenoboru felmászikfelmászik 「Rópu-o cutatte
nobotta.」 „felmásztam a kötélen.” ◇ cutaten-cutaten-
agareruagareru végigfolyikvégigfolyik 「Namida-va hoo-o cutate
nagareteita.」 „A könnye végigfolyt az arcán.”

cutavarucutavaru ◆ átadódikátadódik 「Eiga-o miteszono ai-
dzsóga cutavattekita.」 „A szeretet érzése átadó-
dott a filmben.” ◆ bebe leszlesz hozvahozva 「Gaikokuka-
ra cutavatta gidzsucu」 „külföldről behozott tech-
nológia” ◆ eljuteljut 「Kono dengonga tantósani
cutavarukoto-o kibósimaszu.」 „Remélem, ez az
üzenet eljut majd az illetékesekhez.” ◆ elterjedelterjed
「Aru uvaszaga cutavatta.」 „Elterjedt egy plety-
ka.” ◆ terjedterjed 「Oto-va szuicsúnimo cutavaru.」
„A hang vízben is terjed.” ◇ cutavattecutavatte menténmentén
「Teszuri-o cutavatte szuszunda.」 „A korlát
mentén haladtam.”

cutavattecutavatte ◆ menténmentén 「Teszuri-o cutavatte
szuszunda.」 „A korlát mentén haladtam.”

cutecute ◆ kapcsolatkapcsolat 「Csiketto-o kaitainonara
bokunijoicutegaaru.」 „Ha jegyet akarsz venni,
nekem van egy jó kapcsolatom.” ◆ összekötte-összekötte-
téstés 「Kare-va szeikainicutegaaru.」 „Összeköt-
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tetései vannak a politikai életben.” ◆ protekcióprotekció
「Cutenijotte kaisani haitta.」 „Protekcióval ke-
rültem a céghez.”

cutocuto ◆ szalmabatyuszalmabatyu ◆ szuvenírszuvenír
cutocuto ◆ erőteljesenerőteljesen ◆ hirtelenhirtelen 「Boku-va cu-
to tacsi domatta.」 „Hirtelen megálltam.” ◆ moz-moz-
dulatlanuldulatlanul
cutomarucutomaru ◆ alkalmasalkalmas 「Daredemo cutomaru
sigoto」 „munka, amire bárki alkalmas” ◆ valóvaló
「Kareni-va kacsó-va cutomaranai.」 „Nem való
csoportvezetőnek.”

cutomecutome ◆ feladatfeladat 「Szenkjode min-i-o
simeszukoto-va kokuminno cutomedearu.」 „A
nép feladata kifejezni óhaját a választások során.”
◆ kötelességkötelesség 「Hahatositeno cutome-o hatasi-
ta.」 „Teljesítette anyai kötelességét.”

cutomecutome ◆ dolgozásdolgozás 「Ocutome-va nagaideszu-
ka?」 „Régóta dolgozik itt?” ◆ munkamunka 「Cutome-
kara kaetta.」 „Hazament a munkából.” ◆ mun-mun-
kahelykahely 「Ocutome-va docsiradeszuka?」 „Hol
van a munkahelye?” ◆ szertartásszertartás 「Bukkjóno
aszano cutome」 „reggeli buddhista szertatás” ◆

teendőteendő 「Mainicsino cutome」 „mindennapi te-
endők” ◇ ocutomeocutome munkamunka 「Ocutome-va nand-
eszuka?」 „Mi a munkája?” ◇ ocutomeocutome szútra-szútra-
olvasóolvasó szertartásszertartás 「Aszano ocutome」 „reg-
geli szútraolvasó szertartás” ◇ ocutomeocutome szol-szol-
gáltatásgáltatás 「Otoku iszamananode teineina
ocutome-o kokorogaketekudaszai.」 „A törzsven-
déget figyelmes szolgáltatásban részesítsétek!” ◇

ocutomeocutome börtönbüntetésbörtönbüntetés 「Gonenno
ocutome-o oete, dzsijúno mitonatta.」 „Az öt év
börtönbüntetés után szabad lett.”

cutomecutome ◆ igyekezetigyekezet 「Kodomo-o
siavaszeniszuruno-va ojano cutome.」 „A szülő-
nek igyekeznie kell a gyerekét boldoggá tenni.”

cutomeagerucutomeageru ◆ letöltletölt 「Heieki-o cutome age-
ta.」 „Letöltötte a katonai szolgálatát.” ◆ végig-végig-
dolgozdolgoz 「Teinenmade kaisa-o cutome ageta.」
„Végigdolgozta az éveket a nyugdíjig.”

cutomeburicutomeburi ◆ munkavégzésmunkavégzés módjamódja 「Kareno
cutome buri-va madzsimeda.」 „Lelkiismeretesen
végzi a munkáját.”

cutomegucsicutomegucsi ◆ munkalehetőségmunkalehetőség 「Cutome
gucsi-o szagasita.」 „Munkalehetőséget keres-
tem.”

cutomenincutomenin ◆ alkalmazottalkalmazott
cutomerucutomeru ◆ dolgozikdolgozik 「Imadono kaisani cuto-
meteiruno?」 „Most melyik cégnek dolgozol?” ◇

kei-o cutomerukei-o cutomeru büntetését töltibüntetését tölti
cutomerucutomeru ◆ betöltbetölt 「Kare-va bucsó-o cuto-
meteiru.」 „Osztályvezetői tisztséget tölt be.” ◇

kavari-okavari-o cutomerucutomeru helyettesíthelyettesít 「Konohábu-
va kuszurino kavari-o cutomeru.」 „Ez a gyógyfű
helyettesíti a gyógyszert.” ◇ kavari-okavari-o cutomerucutomeru
beállbeáll aa helyévehelyéve 「Kegasita szensuno kavari-o
cutometa.」 „Beálltam a sérült versenyző helyé-
be.” ◇ kavari-okavari-o cutomerucutomeru helyébehelyébe léplép 「Tok-
idokiiincsóno kavari-o cutometa.」 „Időnként a
bizottság elnöke helyébe léptem.” ◇ sikai-osikai-o cu-cu-
tomerutomeru levezetlevezet 「Sacsó-va kaigino sikai-o cu-
tometa.」 „Az igazgató levezette az értekezletet.”
◇ dairi-odairi-o cutomerucutomeru helyettesíthelyettesít 「Issúkan-
dórjóno dairi-o cutometa.」 „Egy hétig a helyette-
sítettem a kollégámat.” ◇ ninki-oninki-o cutomerucutomeru hi-hi-
vatalivatali idejétidejét töltitölti 「Ninki-o cutometa daitór-
jó.」 „Akkori hivatali idejét töltő elnök.” ◇ jaku-jaku-
oo cutomerucutomeru szerepetszerepet játszikjátszik 「Csímuno
szendójaku-o cutometa.」 „A csapatban vezető
szerepet játszott.”

cutomerucutomeru ◆ buzgólkodikbuzgólkodik 「Kagaku-o min-
nani hiromerukotoni cutometa.」 „A tudomány
népszerűsítése érdekében buzgólkodott.” ◆ fára-fára-
dozikdozik 「Csianno kaizenni cutomeru.」 „A köz-
biztonság javításán fáradozik.” ◆ igyekszikigyekszik
「Akaruku mierujóni cutometa.」 „Igyekezett vi-
dámnak látszani.” ◆ munkálkodikmunkálkodik 「Gidzsucuno
fukjúni cutomeru.」 „A technológia elterjesztésén
munkálkodik.” ◆ szorgoskodikszorgoskodik 「Kotobaga-
motto hanaszerujóninarujóni cutometa.」 „Azon
szorgoskodott, hogy minél jobban beszélje a nyel-
vet.” ◇ bószen-nicutomerubószen-nicutomeru védekezikvédekezik 「His-
sini bószenni cutometa.」 „Elkeseredettem véde-
kezett.”

cutomeszakicutomeszaki ◆ munkahelymunkahely 「Kokoni cutome
szakino namaeto dzsúso-o kaite kudaszai.」 „Írja
ide a munkahelye nevét és címét!”

cutometecutomete ◆ azonazon vanvan 「Cutomete mairitaito
omoimaszu.」 „Azon leszek, hogy ott legyek.” ◆

igyekezveigyekezve 「Cutomete reiszeinisiteita.」 „Igye-
keztem megőrizni a hidegvéremet.”

cutomezakaricutomezakari ◆ karrier csúcsakarrier csúcsa
cutonicutoni ◆ koránkorán 「Mainicsicutoni okite szan-
poszuru.」 „Minden nap korán kelek, és sétálok.”
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◆ régótarégóta 「Kono jakuszóno kónó-va cutoni si-
rareteiru.」 „Régóta ismeretes ennek a fűnek a
gyógyhatása.”

cútonkarácútonkará ◆ kétárnyalatúkétárnyalatú színezésszínezés
「Kami-o cútonkaránisita.」 „Kétárnyalatú színe-
zést rakattam a hajamba.”

cuttacucuttacu ◆ áll,áll, mintmint egyegy faszentfaszent 「Cuttatte-
naide szuvarejo!」 „Ne állj ott, mint egy faszent,
ülj már le!”

cúuncúun ◆ fuvarozásfuvarozás ◆ szállítmányozásszállítmányozás ◆ te-te-
herszállításherszállítás
cúungaisacúungaisa ◆ fuvarozófuvarozó vállalatvállalat ◆ szállítmá-szállítmá-
nyozó vállalatnyozó vállalat ◆ szállító vállalatszállító vállalat
cúvacúva ◆ beszélgetésbeszélgetés 「Cúva-o oete denva-o
kitta.」 „Befejeztem a beszélgetést, és letettem a
kagylót.” ◆ telefonbeszélgetéstelefonbeszélgetés 「Koko szú-
nenkankoteidenvano cúva-va hericuzuketeima-
szu.」 „Évek óta csökken a vezetékes telefonbe-
szélgetések száma.” ◆ telefonhívástelefonhívás ◇ sigai-sigai-
cúvacúva interurbáninterurbán beszélgetésbeszélgetés ◇ sinaicúvasinaicúva
helyihelyi beszélgetésbeszélgetés ◇ simeicúvasimeicúva meghívásosmeghívásos
beszélgetésbeszélgetés ◇ szokudzsicúvaszokudzsicúva közvetlenközvetlen
híváshívás ◇ tasacúvatasacúva konferenciabeszélgetéskonferenciabeszélgetés
◇ tasacúvatasacúva konferenciahíváskonferenciahívás ◇ murjócúvamurjócúva
ingyenesingyenes telefonhívástelefonhívás ◇ varikomicúvavarikomicúva hí-hí-
vásvárakoztatásvásvárakoztatás
cuvabukicuvabuki ◆ cuvabukicuvabuki
cúvadoszúcúvadoszú ◆ hívásegységek számahívásegységek száma
cuvamonocuvamono ◆ erőserős emberember ◆ fenegyerekfenegyerek ◆

harcosharcos ◆ vitézvitéz
cúvanicukaucúvanicukau ◆ lebeszéllebeszél 「Denvani haitteita
szenforinto-o cúvani cukatta.」 „A telefonomról
1000 forintot lebeszéltem.”

cuvaricuvari ◆ terhességiterhességi hányingerhányinger 「Kanodzso-
va cuvarininatta.」 „A terhes nőnek hányingere
volt.”

cúvarjócúvarjó ◆ hívásdíjhívásdíj ◆ percdíjpercdíj 「Kokuszaiden-
vano cúvarjó-va jaszukunatta.」 „Kevesebb lett a
nemzetközi hívások percdíja.”

cúvaszakicúvaszaki ◆ hívotthívott félfél ◆ telefonvonaltelefonvonal má-má-
sik oldalasik oldala
cúzokucúzoku ◆ közönségességközönségesség
cúzokubungakucúzokubungaku ◆ bulvárirodalombulvárirodalom ◆ töme-töme-
gekhez szóló irodalomgekhez szóló irodalom
cúzokusószecucúzokusószecu ◆ bulvárregénybulvárregény ◆ szóra-szóra-
koztató regénykoztató regény

cúzokuszeicúzokuszei ◆ közönségességközönségesség
cúzokutekinacúzokutekina ◆ közönségesközönséges 「Kono haszszó-
va cúzokutekina kangaekara-va detekonai.」 „Ez
az ötlet nem származhat közönséges gondolatok-
ból.”

cúzokutekinicúzokutekini ◆ közönségesenközönségesen
cuzuitecuzuite ◆ követőenkövetően 「Ódzsisinni cuzuite
josinga okita.」 „A nagy földrengést követően jött
az utórengés.” ◆ utánután 「Kareni cuzuite kaidan-o
nobotta.」 „Utána mentem fel a lépcsőn.”

cuzukerucuzukeru ◆ betartbetart 「Daietto-o cuzuketa.」
„Betartottam a fogyókúrát.” ◆ folyamatosanfolyamatosan
csinálcsinál 「Icsidzsikanmo hanasi cuzuketa.」 „Egy
órán át folyamatosan beszélt.” ◆ folytatfolytat 「Cu-
zuketekudaszai.」 „Folytassa, kérem!” ◆ huza-huza-
mosanmosan csinálcsinál 「Tacsi cuzukeruto asiga itakuna-
ru.」 „Ha huzamosan állok, megfájdul a lábam.”

cuzuketecuzukete ◆ átát 「Szannen cuzukete bungakusó-
o moratta.」 „Három éven át ő kapta az irodalmi
díjat.” ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Godzsikan cuzukete
benkjósita.」 „5 órán át tanultam folyamatosan.”
◆ továbbtovább 「Kare-va cuzukete rjokónicuite katat-
ta.」 „Tovább mesélt az útjáról.”

cuzukezamanicuzukezamani ◆ egymástegymást követőenkövetően 「Cuzu-
kezamani gocúnoméru-o okutta.」 „Egymást kö-
vetően 5 e-mailt küldtem.”

cuzukicuzuki ◆ folyamatosfolyamatos 「Szeitencuzuki」 „fo-
lyamatosan szép idő” ◆ folytatásfolytatás 「Cuzuki-va
nakatta.」 „A folytatás elmaradt.” ◆ hosszanhosszan
tartótartó 「Mósocuzuki」 „hosszan tartó kánikula”
◇ amecuzukiamecuzuki folyamatosfolyamatos esőzésekesőzések
「Rokugacu-va amecuzukidatta.」 „Júniusban
folyamatosan esőzések voltak.” ◇ iecuzukiiecuzuki ház-ház-
sorsor ◇ utencuzukiutencuzuki elhúzódóelhúzódó esősesős időidő ◇ csi-csi-
cuzukicuzuki vérrokonságvérrokonság ◇ cuzukinocuzukino tartótartó 「Na-
nanen cuzukino hószaku」 „hét évig tartó bő esz-
tendő” ◇ nagacuzukiszurunagacuzukiszuru hosszanhosszan tarttart
「Kókeiki-va nagacuzukisita.」 „A konjunktúra
hosszan tartott.” ◇ minecuzukiminecuzuki hegylánchegylánc ◇ ri-ri-
kucuzukikucuzuki egybefüggőegybefüggő szárazföldszárazföld 「Kono
sima-va mukasiha tairikuto rikucuzukidatta.」
„Régen ez a sziget a kontinenssel egybefüggő szá-
razföld volt.”

cuzukigaracuzukigara ◆ rokoni kapcsolatrokoni kapcsolat
cuzukimonocuzukimono ◆ folytatásosfolytatásos történettörténet ◆ so-so-
rozatrozat
cuzukimononoecuzukimononoe ◆ képsorozatképsorozat
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cuzukimononosószecucuzukimononosószecu ◆ folytatásosfolytatásos re-re-
génygény
cuzukininarumonocuzukininarumono ◆ utánpótlásutánpótlás 「Imaha
jukigajandemaszuga, gosinpainaku. Asitamata fu-
rimaszu.」 „Elállt a havazás, de sebaj, holnap jön
az utánpótlás.”

cuzukinocuzukino ◆ folyamatosfolyamatos 「Kanszócuzukino
mainicsida.」 „Folyamatosan száraz napok van-
nak.” ◆ tartótartó 「Nananen cuzukino hószaku」
„hét évig tartó bő esztendő” ◇ nikencuzukinoienikencuzukinoie
ikerházikerház
cuzukucuzuku ◆ álláll 「Kekkonsiki-va nanokakan cuzu-
ita.」 „Hét nap s hét éjjel állt a lakodalom.” ◆

eltarteltart 「Kore-va szandzsikanmo cuzukudaró.」
„Ez akár három óráig is eltarthat.” ◆ folytató-folytató-
dikdik 「Szúdzsicukanameno higa cuzuiteita.」
„Néhány napig folytatódtak az esős napok.” ◆ hú-hú-
zódikzódik 「Micsini szotte kavaga cuzuiteita.」 „Az
út mellett folyó húzódott.” ◆ követkövet 「Kókeikino
atoni-va icumo fukeikiga cuzuku.」 „A konjunk-
túrát mindig követi egy recesszió.” ◆ következikkövetkezik
「Njúszuni cuzuite tenkijohóninarimaszu.」 „A
hírek után következik az időjárás-jelentés.” ◆

tarttart 「Karerano ren-aikankei-va nagaku cuzuka-
nakatta.」 „Szerelmi kapcsolatuk nem tartott so-
káig.” ◆ torkolliktorkollik 「Kono komicsi-va ódóri-e to
cuzuku.」 „Ez a kis utca egy nagy útba torkollik.”
◆ vezetvezet 「Kono dóro-va dokoni cuzukuno?」
„Hová vezet ez az út?” ◇ ikigacuzukuikigacuzuku bírjabírja le-le-
vegővegő nélkülnélkül 「Boku-va púrude ippunkanikiga
cuzukujo!」 „Egy percig is bírom az úszómeden-
cében levegő nélkül.” ◇ kábugacuzukukábugacuzuku kanya-kanya-
rogrog 「Jamamicsinikábuga cuzuiteita.」 „A hegyi
út kanyargott.” ◇ karadagacuzukukaradagacuzuku bírjabírja erő-erő-
velvel 「Icumade karadaga cuzukukavakaranai.」
„Nem tudom még meddig bírom erővel.” ◇ csú-csú-
tohanpadejamerutohanpadejameru kitelikkitelik aa becsületebecsülete
「Szensu-va szakká-o csútohanpade jameta.」 „A
focistának hamar kitelt a becsülete.” ◇ cuzuitecuzuite
követőenkövetően 「Ódzsisinni cuzuite josinga okita.」
„A nagy földrengést követően jött az utórengés.” ◇

cuzuitecuzuite utánután 「Kareni cuzuite kaidan-o nobot-
ta.」 „Utána mentem fel a lépcsőn.”

cuzumicuzumi ◆ dobdob ◆ kisdobkisdob 「Cuzumi-o ucu.」 „Uj-
jával veri a kisdobot.”

cuzumikanmuricuzumikanmuri ◆ felső dob-gyökfelső dob-gyök
cuzuracuzura ◆ fonott ruhásládafonott ruhásláda
cuzurafudzsicuzurafudzsi ◆ keleti szőlőkeleti szőlő

cuzuraorinomicsicuzuraorinomicsi ◆ kanyargóskanyargós útút ◆ mean-mean-
derútderút
cuzureoricuzureori ◆ kárpitkárpit
cuzuricuzuri ◆ betűzésbetűzés 「Kono tangono cuzuri-o
oboerarenai.」 „Nem tudom megjegyezni ennek a
szónak a betűzését.” ◆ helyesíráshelyesírás 「Kono koto-
bano cuzuri-o osiete kudaszai.」 „Mi a helyesírá-
sa ennek a szónak?” ◆ írásmódírásmód 「Kono kotobano
cuzuri-o osiete kudaszai.」 „Kérem, mondja meg,
hogy hogyan írják ezt a szót!” ◆ tömbtömb 「Szeik-
júsono cuzuri-o toridasita.」 „Elővette a számla-
tömbjét.”

cuzuridzsicuzuridzsi ◆ helyesíráshelyesírás 「Cuzuri dzsikai-
kaku」 „helyesírási reform”

cuzurikatacuzurikata ◆ betűzésbetűzés 「Kono tangono cuzuri
kata-o osiete kudaszai!」 „Hogyan betűzzük ezt a
szót?” ◆ fogalmazásfogalmazás ◆ helyesíráshelyesírás 「Vatasi-va
kotobano cuzuri kataga varui.」 „Rossz a helyes-
írásom.”

cuzurucuzuru ◆ betűzbetűz 「Onamae-o cuzuttekuda-
szai.」 „Betűzze, kérem a nevét!” ◆ írír 「Nikki-
o cuzuru.」 „Naplót ír.” ◆ leírleír 「Dzsibunno
kanszó-o dokusonikkinicuzutta.」 „Leírtam az ol-
vasónaplómba a benyomásomat.” ◆ megfogal-megfogal-
mazmaz 「Dzsibunno omoi-o cuzutta.」 „Megfogal-
maztam az érzelmeimet.” ◇ kakicuzurukakicuzuru papírrapapírra
vetvet 「Dzsibunno omoi-o kaki cuzutta.」 „Papír-
ra vetettem a gondolataimat.”

cuzurucuzuru ◆ összefércelösszefércel ◆ összefűzösszefűz ◆ össze-össze-
öltölt ◇ kakicuzurukakicuzuru papírrapapírra vetvet 「Dzsibunno
omoi-o kaki cuzutta.」 „Papírra vetettem a gon-
dolataimat.”

cúzurucúzuru / cúdzsirucúdzsiru ❶ vezetvezet 「Kono róka-va
dzsósino hejani cúdzsiteiru.」 „Ez a folyosó a fő-
nök irodájába vezet.” ❷ értveértve vanvan 「Kono
kunide-va eigoga cúdzsinai.」 „Ebben az ország-
ban nem értik az angolt.” ❸ átadódikátadódik 「Kimo-
csiga cúdzsita.」 „Átadódtak az érzéseim.” ❹ járjár
「Sutokarakono macsimadebaszuga cúdzsitei-
ru.」 „A fővárosból busz jár ebbe a városba.” ❺

jártasjártas 「Kare-va tecugakuni cúdzsiteiru.」
„Jártas a filozófiában.” ❻ kapcsolatakapcsolata vanvan
「Kare-va szeidzsikato cúdzsiteiru.」 „Politikai
kapcsolatai vannak.” ❼ összejátszikösszejátszik 「Kare-
va jakuzato cúdzsiteiru.」 „Összejátszik a jakuzá-
val.” ◆ átjárátjár 「Denrjúga cúdzsiteiru denszen」
„árammal átjárt vezeték” ◆ bevezetbevezet 「Kono
mura-va denkiga cúdzsiteinai.」 „Ebbe a faluba
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nincs bevezetve a villany.” ◆ elérelér 「Nankaimo
denva-o kaketaga cúdzsinakatta.」 „Sokszor hív-
tam telefonon, de nem tudtam elérni.” ◆ értért
「Kare-va hangarí goga cúdzsinai.」 „Nem ért
magyarul.” ◆ érthetőérthető 「Dzsódancúdzsita?」
„Érthető volt a viccem?” ◆ hathat 「Kareni-va ri-
kucuga cúdzsinai.」 „Nem lehet rá észérvekkel
hatni.” ◆ járhatójárható 「Dosakuzurede dóroga cú-
dzsiteinai.」 „A hegyomlás miatt az út nem járha-
tó.” ◆ képbenképben vanvan 「Szekaidzsószeini cúdzsitei-
ru.」 „Képben van a világpolitikai helyzettel kap-
csolatban.” ◆ kommunikálkommunikál 「Meto mede cúdzsi-
ta.」 „A szemükkel kommunikáltak.” ◆ megér-megér-
tésretésre találtalál 「Kimocsiga cúdzsita.」 „Megértés-
re találtak az érzelmeim.” ◆ meghallgatásrameghallgatásra
találtalál 「Icsinenga cúdzsita.」 „Meghallgatásra
talált a kívánságom.” ◆ szólószóló 「Szekaini cúdzsi-
ru utagoe」 „világraszóló énekhang” ◆ tájéko-tájéko-
zottzott 「Kare-va szeidzsimondaini cúdzsiteiru.」
„Politikai kérdésekben tájékozott.” ◆ vezetvezet
「Kinzoku-va denrjú-o cúdzsiru.」 „A fém vezeti
az áramot.” ◇ isigacúdzsiruisigacúdzsiru megértetimegérteti ma-ma-

gátgát 「Gaikokugode isiga cúdzsita.」 „Megértet-
tem magam idegen nyelven.” ◇ icsinenten-icsinenten-
nicúzunicúzu mindentmindent lehet,lehet, csakcsak akarniakarni kellkell ◇

issó-oissó-o cúdzsitecúdzsite egészegész életénéletén átát 「Issó-o
cúdzsite siavaszeni kurasiteita.」 „Egész életén át
boldogan élt.” ◇ ingin-oingin-o cúdzsirucúdzsiru tiltotttiltott kap-kap-
csolatbancsolatban vanvan ◇ siszeiten-nicúzusiszeiten-nicúzu odaadás-odaadás-
rara felfigyelfelfigyel azaz istenisten ◇ dzsó-odzsó-o cúdzsirucúdzsiru sze-sze-
relmirelmi viszonybanviszonyban vanvan ◇ szubetenomicsiha-szubetenomicsiha-
rómanicúzurómanicúzu mindenminden útút RómábaRómába vezetvezet ◇ cú-cú-
dzsitedzsite átát 「Kono kuni-va icsinen-o cúdzsite
nacudeszu.」 „Ebben az országban egész éven át
nyár van.” ◇ cúdzsitecúdzsite keresztülkeresztül 「Ongaku-o
cúdzsitehangarí-o sókaiszuru.」 „A zenén keresz-
tül mutatja be Magyarországot.” ◇ cúdzsinaicúdzsinai sü-sü-
ketket 「Macsidzsúdenvaga cúdzsinakatta.」 „Vá-
rosszerte süketek voltak a telefonok.” ◇ denkiga-denkiga-
cúdzsirucúdzsiru áramáram alattalatt vanvan 「Kono kikaini denk-
iga cúdzsiteiru.」 „A készülék áram alatt van.” ◇

hanasigacúdzsiruhanasigacúdzsiru megértikmegértik egymástegymást 「To-
modacsito hanasiga cúdzsiru.」 „A barátommal
jól megértjük egymást.”
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CsCs

csacsa ◆ barnabarna 「Csagakatta kiiro」 „barnás sár-
ga” ◆ teatea 「Csa-o ireru.」 „Teát főz.” ◆ tea-tea-
cserjecserje 「Csa-o ueru.」 „Teacserjét ültet.” ◇

úroncsaúroncsa oolongoolong teatea ◇ ocsaocsa japánjapán teatea
「Ocsato kócsagagozaimaszu.」 „Van japán és
nyugati teánk.” ◇ ocsaocsa teatea 「Ocsa-o iretekure-
nai?」 „Nem főznél nekem egy teát?” ◇ ocsaocsa te-te-
ázásázás 「Tomodacsino tokoroni ocsani jobareta.」
„A barátom meghívott hozzájuk teázni.” ◇ ocsaocsa
teaszertartásteaszertartás 「Ocsano okeiko-o sita.」 „Tea-
szertartást gyakoroltam.” ◇ ocsanohaocsanoha teafűteafű ◇

kócsakócsa teatea 「Kócsaniremon-o ireta.」 „Citromot
tettem a teába.” ◇ kócsakócsa fermentáltfermentált teatea ◇

csabasiracsabasira függőlegesenfüggőlegesen lebegőlebegő teafűteafű ◇ bu-bu-
rendocsarendocsa teakeverékteakeverék ◇ rjokucsarjokucsa zöld teazöld tea
csaahancsaahan ◆ kínai rizottókínai rizottó
csabacsaba ◆ teafűteafű ◆ tealevéltealevél
csabancsaban ◆ komédiakomédia
csabanasicsabanasi ◆ teázva beszélgetésteázva beszélgetés
csabanegokiburicsabanegokiburi ◆ németnémet csótánycsótány ◆ sváb-sváb-
bogárbogár
csabangekicsabangeki ◆ átlátszó,átlátszó, esetlenesetlen színjátékszínjáték
◆ bohózatbohózat ◆ komédiakomédia
csabankjógencsabankjógen ◆ bohózatbohózat ◆ komédiakomédia
csabasiracsabasira ◆ függőlegesen lebegő teafűfüggőlegesen lebegő teafű
csabatakecsabatake ◆ teaültetvényteaültetvény
csabocsabo ◆ bantambantam ◆ japán törpetyúkjapán törpetyúk
csabudaicsabudai ◆ összecsukhatóösszecsukható teázóasztalteázóasztal ◆

teázóasztalteázóasztal
csacubocsacubo ◆ teás urnateás urna ◆ teatartóteatartó
csacumicsacumi ◆ teaszedésteaszedés
csacsinacsacsina ◆ gagyigagyi 「Konocsacsinaomocsa-o
kacscsatta!」 „Jó bevásároltam ezzel a gagyi já-
tékkal!” ◆ gyatragyatra 「Csacsina eiga」 „gyatra
film” ◆ sekélyessekélyes 「Csacsina kangae」 „sekélyes
gondolkodás” ◆ silánysilány 「Csacsina kuruma」 „si-
lány kocsi”

csadaicsadai ◆ borravalóborravaló ◆ teatea áraára 「Ocsa dai-o
dzsibunde haratta.」 „Én fizettem a tea árát.”

csadanszucsadanszu ◆ teásszekrényteásszekrény
csadocsado ◆ CsádCsád

csadócsadó ◆ teaszertartásteaszertartás
csadodzsincsadodzsin ◆ csádicsádi
csadógucsadógu ◆ teás kellékteás kellék
csadokorocsadokoro ◆ teatermelő helyteatermelő hely
csadonocsadono ◆ csádicsádi
csadorucsadoru ◆ csadorcsador
csádzsicsádzsi ◆ feltöltésfeltöltés ◆ költségköltség ◆ tankolástankolás
◆ testteltesttel védésvédés ◆ töltéstöltés ◆ vállalvállal lökéslökés ◇

téburu-csádzsitéburu-csádzsi asztalfoglalási költségasztalfoglalási költség
csádzsiszurucsádzsiszuru ◆ feltöltfeltölt 「Batterí-o csádzsisi-
ta.」 „Feltöltötte az akkumulátort.”

csadzsuncsadzsun ◆ különöskülönös dolgokatdolgokat kedvelőkedvelő em-em-
berber ◆ teaművészetbenteaművészetben jártasjártas emberember ◆ tea-tea-
művészetet kedvelő emberművészetet kedvelő ember
csaencsaen ◆ teaültetvényteaültetvény
csagamacsagama ◆ vízforraló kannavízforraló kanna
csagaracsagara ◆ használt tealevelekhasznált tealevelek ◆ teazaccteazacc
csagasicsagasi ◆ teasüteményteasütemény
csahocsaho ◆ teásboltteásbolt
csaimucsaimu ◆ csengőcsengő 「Gakkónocsaimuga natta.」
„Az iskolában megszólalt a csengő.” ◆ harangjá-harangjá-
tékték ◇ doa-csaimudoa-csaimu ajtócsengőajtócsengő ◇ doa-csaimudoa-csaimu
dallamcsengődallamcsengő ◇ pinponcsaimupinponcsaimu bimbamcsen-bimbamcsen-
gőgő
csaina-tauncsaina-taun ◆ kínai negyedkínai negyed
csairecsaire ◆ teásdobozteásdoboz ◆ teatartóteatartó
csairocsairo ◆ barnabarna ◆ világosbarnavilágosbarna ◇ kimig-kimig-
akattacsairoakattacsairo sárgásbarnasárgásbarna
csairogakattacsairogakatta ◆ barnásbarnás 「Csairogakatta mi-
dori」 „barnászöld”

csairoicsairoi ◆ világosbarnavilágosbarna
csaironinarucsaironinaru ◆ barnulbarnul ◆ megbarnulmegbarnul
「Ringonoszuraiszu-va csaironinatta.」 „Az al-
maszelet megbarnult.”

csajacsaja ◆ teaboltteabolt ◆ teásboltteásbolt ◆ teázóteázó
csajabacsajaba ◆ teás jelenetteás jelenet
csakacsaka ◆ tea és süteménytea és sütemény
csakaicsakai ◆ teapartiteaparti
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csakasitacsakasita ◆ gúnyosgúnyos 「Csakasita kucsó」 „gú-
nyos hang”

csakassokucsakassoku ◆ sötétbarnasötétbarna
csakaszucsakaszu ◆ kifigurázkifiguráz 「Namari-o csakasza-
reta.」 „Kifigurázták az akcentusomat.” ◆ tréfáttréfát
űzűz 「Madzsimekuszatteiru dórjó-o csakasita.」
„Tréfát űzött kollégája komolyságából.” ◆ viccetviccet
csinálcsinál 「Hanasi-o csakaszareteiru kigasita.」
„Úgy éreztem, viccet csináltak, abból, amit mond-
tam.” ◇ csakasitacsakasita gúnyosgúnyos 「Csakasita kucsó」
„gúnyos hang”

csakicsaki ◆ teás edényteás edény
csakicsakinocsakicsakino ◆ igaziigazi ◆ tősgyökerestősgyökeres
「Csakicsakino edokko」 „tősgyökeres edoi”

csakincsakin ◆ csészetörlő kendőcsészetörlő kendő
csakinoszettocsakinoszetto ◆ teáskészletteáskészlet
csakinzusicsakinzusi ◆ tojáslepénybetojáslepénybe göngyöltgöngyölt szu-szu-
sisi
csakkacsakka ◆ gyújtásgyújtás ◆ gyulladásgyulladás ◆ meggyúj-meggyúj-
tástás ◆ meggyulladásmeggyulladás ◇ kaszócsakkakaszócsakka elő-elő-
gyújtásgyújtás
csakkaenerugícsakkaenerugí ◆ begyújtási energiabegyújtási energia
csakkamancsakkaman ◆ gázgyújtógázgyújtó
csakkarijacsakkarija ◆ haszonlesőhaszonleső ◆ pofátlanpofátlan
csakkarimonocsakkarimono ◆ haszonlesőhaszonleső ◆ pofátlanpofátlan
csakkarisitacsakkarisita ◆ haszonlesőhaszonleső ◆ pofátlanpofátlan
「Dzsibunno riekisika kangaenaicsakkarisita
hito」 „pofátlanul a saját hasznát leső ember”

csakkariszurucsakkariszuru ◆ kaparkapar 「Kaneni meganaku-
csakkarisiteiru.」 „A pénz bűvöletében sokat ka-
par.” ◆ nemnem szégyenlősködikszégyenlősködik 「Kimi-va
okane-o kaszegutonaruto, hontónicsakkarisiteiru-
ne.」 „Igazán nem szégyenlősködsz, ha a pénz-
szerzésről van szó.”

csakkaszurucsakkaszuru ◆ meggyújtmeggyújt 「Szumini csakka-
sita.」 „Meggyújtottam a faszenet.” ◆ meggyul-meggyul-
ladlad 「Nabeno aburaga hakkasita.」 „A serpenyő-
ben az olaj meggyulladt.” ◆ tüzettüzet fogfog 「Kop-
paga csakkasita.」 „A faforgács tüzet fogott.”

csakkatencsakkaten ◆ gyulladáspontgyulladáspont
csakkjocsakkjo ◆ bejövőbejövő hívásokhívások letiltásaletiltása ◆ be-be-
jövő üzenetek letiltásajövő üzenetek letiltása
csakkócsakkó ◆ munkálatokmunkálatok kezdetekezdete 「Kencsiku-
kódzsiga csakkósitekara kanszeiszurumadeno ki-

kan」 „építési munkálatok kezdetétől a végéig tar-
tó idő” ◆ munkálatok megkezdésemunkálatok megkezdése
csakkóbicsakkóbi ◆ építés kezdőnapjaépítés kezdőnapja
csakkószurucsakkószuru ◆ megkezdmegkezd 「Szudeni csakkósi-
teiru kódzsi」 „már megkezdett építés”

csakkucsakku ◆ cipzárcipzár ◆ sliccslicc 「Csakkuga aiteiru-
jo!」 „Nyitva van a slicced!” ◆ tokmánytokmány ◇ dori-dori-
rucsakkurucsakku fúrótokmányfúrótokmány
csakkuhandorucsakkuhandoru ◆ tokmánykulcstokmánykulcs
csakku-ocsakku-o akeruakeru ◆ kicipzározkicipzároz
「Kabannocsakku-o aketa.」 „Kicipzároztam a
táskámat.”

csakku-ocsakku-o simerusimeru ◆ becipzározbecipzároz
「Dzsakettonocsakku-o simeta.」 „Becipzároz-
tam a kabátomat.”

csakkuszócsicsakkuszócsi ◆ tokmánytokmány
csakocsako ◆ szabókrétaszabókréta
csakopencsakopen ◆ szabókrétaszabókréta ◆ szénceruzaszénceruza
csakóruenpicucsakóruenpicu ◆ szénceruzaszénceruza
csakórupensirucsakórupensiru ◆ szénceruzaszénceruza
csakosicsakosi ◆ teaszűrőteaszűrő
csakosibórucsakosibóru ◆ teafőző tojásteafőző tojás ◆ teatojásteatojás
csakucsaku ◆ baba menőmenő 「Tókjócsakuno hikókini not-
ta.」 „A Tokióba menő repülőre szálltam.” ◆ da-da-
rabrab 「Sacu-o szancsaku katta.」 „Három inget
vettem.” ◆ érkezésérkezés 「Hanbaikaisi-va sóhinno
csakusidaitonarimaszu.」 „Amint megérkezik az
áru, megkezdjük az értékesítését.” ◆ rendrend
「Szancsakuno kigae-o motteitta.」 „Három rend
ruhája volt.” ◆ ruhákruhák számlálószavaszámlálószava ◆ után-után-
vétvét
csakubaraicsakubarai ◆ utánvétutánvét 「Csakubaraide hon-o
katta.」 „Utánvéttel vásároltam egy könyvet.”

csakucsakutocsakucsakuto ◆ lépésrőllépésről lépésrelépésre
「Szenrjaku-va csakucsakuto sinkósita.」 „A stra-
tégiát lépésről lépésre végrehajtották.” ◆ rend-rend-
benben 「Keikaku-va csakucsakuto szuszundeiru.」
„A projekt rendben halad.” ◆ zökkenőmente-zökkenőmente-
sensen 「Dzsunbiga csakucsakuto szuszumerarete-
iru.」 „Zökkenőmentesen folynak az előkészüle-
tek.”

csakucsicsakucsi ◆ földet érésföldet érés
csakucsiszurucsakucsiszuru ◆ esikesik 「Neko-va icumo asi-
kara csakucsiszuru.」 „A macska mindig talpra
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esik.” ◆ földetföldet érér 「Ucsúkapuszeru-va csakucsi-
sita.」 „Az űrkabin földet ért.”

csakudacucsakudacu ◆ felvételfelvétel ésés levetéslevetés ◇ ifuku-ifuku-
nocsakudacunocsakudacu öltözködésöltözködés 「Dzsibunde ifuku-
no csakudacugadekinai.」 „Nem tud egyedül öl-
tözködni.”

csakudacuszurucsakudacuszuru ◆ felvesz és leveszfelvesz és levesz
csakudzsicsakudzsi ◆ felmágnesezésfelmágnesezés ◆ felmágnese-felmágnese-
ződésződés ◆ mágneseződésmágneseződés
csakudzsicunacsakudzsicuna ◆ állandóállandó 「Csakudzsicuna ri-
ekino cumi kaszane」 „haszon állandó halmozó-
dása” ◆ biztosbiztos 「Kore-va csakudzsicuna tósihó-
hódeszu.」 „Ez egy biztos befektetési módszer.” ◆

határozotthatározott 「Kare-va csakudzsicuna hitodes-
zu.」 „Határozott ember.” ◆ józanjózan 「Csakudzsi-
cuna kangae」 „józan gondolat” ◆ stabilstabil
「Csakudzsicuna sinpo-o togeteita.」 „Stabil fej-
lődést mutatott.” ◆ szilárdszilárd 「Csakudzsicuna
szeikaku」 „szilárd jellem”

csakudzsicunicsakudzsicuni ◆ állandóanállandóan 「Cume-va csak-
udzsicuni nobiteiru.」 „A körmünk állandóan nö-
vekszik.” ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Kono kuni-va ka-
kudzsicuni szeicsósiteiru.」 „Ez az ország folya-
matosan fejlődik.” ◆ lassan,lassan, biztosanbiztosan 「Kono
tóside-va okane-o csakudzsicuni fujaszeru.」 „Ez-
zel a befektetéssel a pénzünk lassan, de biztosan
szaporodni fog.” ◆ rendíthetetlenülrendíthetetlenül 「Csak-
udzsicuni heiva-e to mukatteiru.」 „Rendíthetet-
lenül halad a béke felé.” ◆ stabilanstabilan 「Kare-va
csakudzsicuni szeiszeki-o ageteiru.」 „Stabilan nő
a tanulmányi eredménye.”

csakudzsiszurucsakudzsiszuru ◆ felmágnesezfelmágnesez ◆ felmágne-felmágne-
seződikseződik ◆ mágneseződikmágneseződik
csakudzsuncsakudzsun ◆ befutásibefutási sorrendsorrend ◆ érkezésiérkezési
sorrendsorrend
csakudzsunszaiteiiincsakudzsunszaiteiiin ◆ lóversenybírólóversenybíró
csakuekicsakueki ◆ érkezési állomásérkezési állomás
csakufukucsakufuku ◆ sikkasztássikkasztás
csakufukuszurucsakufukuszuru ◆ eltulajdoníteltulajdonít 「Icsioku en-
o csakufukusita.」 „Százmillió jent tulajdonított
el.” ◆ sikkasztsikkaszt 「Kaisano okane-o csakufukusi-
ta.」 „Sikkasztott a vállalattól.”

csakugancsakugan ◆ figyelemfigyelem ◆ meglátásmeglátás 「Kareno
csakugan-va joi.」 „Jó a meglátása.”

csakugantencsakuganten ◆ figyelemfigyelem fókuszafókusza
「Csakuganten-o ucuszu.」 „Másra fókuszálja a

figyelmét.” ◆ figyelemfigyelem tárgyatárgya ◆ megvilágí-megvilágí-
tástás 「Kare-va csakugantenga csigau.」 „Más
megvilágításban látja a dolgot.” ◆ nézőpontnézőpont
csakuhjócsakuhjó ◆ jegesedésjegesedés ◆ jégrejégre érkezésérkezés
「Szukétá-va dzsanpusitekara kanpekina
csakuhjó-o miszetekureta.」 „A korcsolyázó ugrás
utáni jégre érkezése tökéletes volt.”

csakuhjószurucsakuhjószuru ◆ bejegesedikbejegesedik 「Kábumiráno
kjómenni csakuhjósita.」 „Bejegesedett a kanyar-
ba helyezett bepillantó tükör.” ◆ eljegesedikeljegesedik
「Hikókino cubaszani csakuhjósita.」 „Eljegese-
dett a repülőgép szárnya.” ◆ jegesedikjegesedik
csakuicsakui ◆ felöltözésfelöltözés ◆ ruházatruházat ◆ viseltviselt ru-ru-
haha
csakujócsakujó ◆ használathasználat 「Sítoberutono csakujó-
o onegaisimaszu!」 „Kérem használja a biztonsági
övet!” ◆ hordáshordás 「Udedokeino csakujó」
„karóra hordása” ◆ viselésviselés 「Maszuku csakujó-
o gimukasita.」 „Kötelezővé tették szájmaszkvise-
lést.”

csakujóhincsakujóhin ◆ ruházatruházat
csakujószurucsakujószuru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Sítoberuto-o
csakujósitekudaszai!」 „Kapcsolják be a biztonsá-
gi övet!” ◆ hordhord 「Kare-va icumo onadzsisacu-o
csakujósiteiru.」 „Mindig ugyanazt az inget hord-
ja.” ◆ viselvisel 「Buradzsá-o csakujósiteiru.」
„Melltartót visel.”

csakumerocsakumero ◆ csengődallamcsengődallam ◆ csengőhangcsengőhang
csakumokucsakumoku ◆ figyelem ráirányításafigyelem ráirányítása
csakumokuszurucsakumokuszuru ◆ felfigyelfelfigyel 「Kareno szainó-
va hajakukara csakumokuszareteita.」 „Korán
felfigyeltek a tehetségére.” ◆ koncentrálkoncentrál 「Nen-
pini csakumokusita kurumano szekkei」 „fo-
gyasztásra koncentráló kocsitervezés” ◆ ráirá-ráirá-
nyítjanyítja aa figyelmétfigyelmét 「Kenkjúsatacsi-va atarasii
bussicuni csakumokusita.」 „A kutatók ráirányí-
tották a figyelmüket az új anyagra.”

csakunancsakunan ◆ házasságbólházasságból születettszületett fiúfiú ◆

örökösörökös
csakunincsakunin ◆ hivatalba elfoglalásahivatalba elfoglalása
csakuninszurucsakuninszuru ◆ elfoglaljaelfoglalja aa hivataláthivatalát
「Daitórjó-va csakuninsita.」 „A nagykövet elfog-
lalta hivatalát.”

csakuracsakura ◆ csakracsakra
csakurikucsakuriku ◆ landoláslandolás 「Hikóki-va csakurikuno
taiszeini haitta.」 „A repülőgép előkészült a lan-
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dolásra.” ◆ leszállásleszállás 「Hikóki-va csakurikuni
sippaisita.」 „A pilóta elhibázta leszállást.” ◇ kjó-kjó-
kócsakurikukócsakuriku erőszakoserőszakos leszállásleszállás ◇ kjósze-kjósze-
icsakurikuicsakuriku leszállásraleszállásra kényszerítéskényszerítés
「Sinnjúsita hikóki-o kjószeicsakurikuszaszeta.」
„Leszállásra kényszerítették a behatoló repülőgé-
pet.” ◇ kinkjúcsakurikukinkjúcsakuriku kényszerleszálláskényszerleszállás
◇ kinkjúcsakurikuszurukinkjúcsakurikuszuru kényszerleszál-kényszerleszál-
lástlást hajthajt végrevégre 「Hikóki-va kinkjúcsakurikus-
ita.」 „A repülőgép kényszerleszállást hajtott vég-
re.” ◇ keikicsakurikukeikicsakuriku vakleszállásvakleszállás ◇ keiki-keiki-
csakurikuszócsicsakurikuszócsi műszeresműszeres leszállítóleszállító rend-rend-
szerszer ◇ gecumencsakurikugecumencsakuriku holdraholdra szállásszállás
◇ dótaicsakurikudótaicsakuriku hasrahasra szállásszállás 「Hikóki-va
sarinno kosónotame dótaicsakurikusita.」 „Mivel
elromlott a repülőgép kereke, hasra szállást vég-
zett.” ◇ nancsakurikunancsakuriku simasima leszállásleszállás ◇

mucsakurikuhikó-omucsakurikuhikó-o okonauokonau leszállásleszállás nélkülnélkül
átrepülátrepül 「Taiheijóódanno mucsakurikuhikóni
szeikósita.」 „Sikerrel átrepülte leszállás nélkül a
Csendes-óceánt.” ◇ ricsakurikuricsakuriku fel-fel- ésés leszál-leszál-
láslás 「Hikókino ricsakuriku」 „repülőgép fel- és
leszállása”

csakurikucsitencsakurikucsiten ◆ földetföldet érésérés helyehelye ◆ le-le-
szállás helyeszállás helye
csakurikusinnjúcsakurikusinnjú ◆ leszálláshoz közeledésleszálláshoz közeledés
csakurikuszencsakurikuszen ◆ leszállóegységleszállóegység ◇ cukicsa-cukicsa-
kurikuszenkurikuszen holdkompholdkomp
csakurikuszoricsakurikuszori ◆ leszállótalpleszállótalp 「Herikoputá-
no csakurikuszori」 „helikopter leszállótalpa”

csakurikuszurucsakurikuszuru ◆ földetföldet érér 「Parasútode
csakurikusita.」 „Ejtőernyővel ért földet.” ◆ lan-lan-
doldol 「Herikoputá-va csakurikusita.」 „A helikop-
ter landolt.” ◆ leszállleszáll 「Hikóki-va csakurikusi-
ta.」 „Leszállt a repülőgép.”

csakurikutaiszeinihairucsakurikutaiszeinihairu ◆ leszálláshozleszálláshoz ké-ké-
szülődikszülődik 「Hikóki-va csakurikutaiszeini hairi-
masita.」 „A repülőgép leszálláshoz készülődik.”

csakurjúcsakurjú ◆ közvetlenközvetlen leszármazásleszármazás ◆ köz-köz-
vetlenvetlen leszármazottleszármazott 「Gendzsicsakurjú」
„Gendzsi család közvetlen leszármazottja”

csakusicsakusi ◆ házasságbólházasságból születettszületett gyermekgyermek
◆ törvényestörvényes gyerekgyerek ◆ törvényestörvényes gyermekgyermek
◆ utódutód
csakusincsakusin ◆ beérkezettbeérkezett üzenetüzenet ◆ bejövőbejövő
híváshívás ◆ híváshívás 「Denvani-va futacuno fuzaics-
akusingaatta.」 „A telefonomon volt két nem fo-
gadott hívás.” ◆ telefonhívástelefonhívás 「Ikkenno fuzai-

csakusingaarimasita.」 „Volt egy nem fogadott te-
lefonhívásom.” ◆ üzenetüzenet érkezéseérkezése ◇ fuzaics-fuzaics-
akusinakusin nem fogadott hívásnem fogadott hívás
csakusinkjohicsakusinkjohi ◆ bejövőbejövő hívásokhívások letiltásaletiltása
◆ bejövő üzenetek letiltásabejövő üzenetek letiltása
csakusinmerodícsakusinmerodí ◆ csengődallamcsengődallam ◆ csengő-csengő-
hanghang
csakusinrirekicsakusinrireki ◆ hívásnaplóhívásnapló ◆ hívásnaplóhívásnapló
bejövő hívásokrólbejövő hívásokról
csakusinszurucsakusinszuru ◆ érkezikérkezik 「Meszszédzsiga
csakusinsita.」 „Üzenetem érkezett.”

csakusócsakusó ◆ beágyazódásbeágyazódás ◆ nidációnidáció
csakusokucsakusoku ◆ elszíneződéselszíneződés 「Hano csakuso-
ku」 „fog elszíneződése” ◆ festésfestés ◆ megszí-megszí-
nezésnezés 「Sirokurosasinno csakusoku」 „fekete-
fehér kép megszínezése” ◆ színezésszínezés 「Sokuhin-
no csakusoku」 „étel színezése” ◇ garaszucs-garaszucs-
akusokuakusoku üvegfestésüvegfestés ◇ mucsakusokunomucsakusokuno szí-szí-
nezetlennezetlen 「Mucsakusokuno denkjú」 „színezet-
len villanykörte”

csakusokudenkjúcsakusokudenkjú ◆ színes villanykörteszínes villanykörte
csakusokugaraszucsakusokugaraszu ◆ színes üvegszínes üveg
csakusokurjócsakusokurjó ◆ színezékszínezék ◇ dzsinkócsaku-dzsinkócsaku-
sokurjósokurjó mesterségesmesterséges színezékszínezék
「Dzsinkócsakusokurjógan-jú.」 „Mesterséges
színezéket tartalmaz.”

csakusokuszuricsakusokuszuri ◆ színes nyomtatásszínes nyomtatás
csakusokuszurucsakusokuszuru ◆ kiszínezkiszínez 「Csakuso-
kuszareta sirokuroeiga」 „kiszínezett fekete-fehér
film” ◆ megszínezmegszínez 「Sokuhin-o csakusokusi-
ta.」 „Megszínezte az élelmiszert.” ◆ színesítszínesít ◆

színezszínez 「Csakusokuszaretabotoru」 „színezett
palack”

csakusokuzaicsakusokuzai ◆ színezékszínezék
csakusucsakusu ◆ belefogásbelefogás ◆ hozzákezdéshozzákezdés
csakusucusicsakusucusi ◆ házasságbólházasságból születettszületett
gyermekgyermek 「Koszekino tekisucuko rannimaru-o
szuru.」 „Az anyakönyvben a „házasságból szüle-
tett gyermek” rubrikát bekarikázza.”

csakusukincsakusukin ◆ előlegelőleg
csakususzurucsakususzuru ◆ belefogbelefog 「Sigotoni csakusus-
ita.」 „Belefogtam a munkába.” ◆ hozzáfoghozzáfog
「Kenkjúni csakususita.」 „Hozzáfogtam a kuta-
táshoz.” ◆ hozzákezdhozzákezd 「Szagjóni csakususita.」

AdysAdys csakurikucsiten csakurikucsiten – csakususzuru csakususzuru 341341



„Hozzákezdtem a művelethez.” ◆ nekilátnekilát 「Si-
gotoni csakususita.」 „Nekilátott a munkának.”

csakuszaiszurucsakuszaiszuru ◆ színesítszínesít
csakuszeisokubucucsakuszeisokubucu ◆ epifitonepifiton
csakuszekicsakuszeki ◆ leülésleülés
csakuszekidzsuncsakuszekidzsun ◆ leülési sorrendleülési sorrend
csakuszekipáticsakuszekipáti ◆ ültetéses fogadásültetéses fogadás
csakuszekiszurucsakuszekiszuru ◆ helyethelyet foglalfoglal 「Dózo,
csakuszekisite kudaszai.」 „Kérem, foglaljon he-
lyet!” ◆ leülleül 「Csakuszekisitekudaszai.」 „Ülje-
nek le!”

csakuszócsakuszó ◆ ötletötlet 「Kibacuna csakuszó」
„meghökkentő ötlet”

csakuszószurucsakuszószuru ◆ kigondolkigondol 「Konpjútá-
mékága csakuszósita szagjójódeszuku.」 „számí-
tógépgyártó által kigondolt munkaasztal” ◆ ötle-ötle-
tettet merítmerít 「Ori gamikara csakuszósita oritatami
sikiparabora-antena」 „origamiból merített ötlet
alapján készült, összecsukható parabolaantenna”

csakuszuicsakuszui ◆ vízre szállásvízre szállás
csakuszuiszurucsakuszuiszuru ◆ vízrevízre szállszáll 「Szuidzsóki-va
csakuszuisita.」 „A hidroplán vízre szállt.”

csakuzacsakuza ◆ leülésleülés
csamekkenoarucsamekkenoaru ◆ bohóckodóbohóckodó ◆ csintalancsintalan ◆

mókás természetűmókás természetű
csamenacsamena ◆ mókásmókás ◇ ocsamenaocsamena viccesvicces
「Ocsamenaodzsiszan」 „vicces bácsi” ◇ ocsa-ocsa-
menamena bohókásbohókás 「Ocsamena koinu」 „bohókás
kiskutya” ◇ ocsamenaocsamena pajkospajkos 「Ocsamena só-
nen」 „pajkos kisfiú” ◇ ocsamenaocsamena jópofajópofa
「Ocsamena otoko」 „jópofa pasi”

csámingunacsáminguna ◆ bájosbájos 「Kanodzso-va bidzsinde-
va naikedototemocsámingudeszu.」 „Az a nő nem
szép, de bájos.”

csamiszecsamisze ◆ cukrászdacukrászda ◆ teaházteaház ◆ teás-teás-
boltbolt ◆ teás standteás stand
csancsan ◆ kaka 「Kon-nicsi-va , jódzsicsan.」 „Szia,
Józsika!” ◆ keke 「O-va jó, tericsan!」 „Jó reggelt,
Terike!”

csanbaracsanbara ◆ csörtecsörte ◆ kardjelenetkardjelenet ◆ kardví-kardví-
vásvás
csanbaraeigacsanbaraeiga ◆ szamurájfilmszamurájfilm
csancsancsancsan ◆ csattogáscsattogás

csancsaraokasiicsancsaraokasii ◆ kacagtatókacagtató 「Szon-na ko-
toaruvakenaijo.Csancsara okasii.」 „Hogyan is le-
hetne ez igaz? Kacagtató!” ◆ mulatságosmulatságos
csancsincsancsin ◆ susogófasusogófa
csángódzsincsángódzsin ◆ csángócsángó
csankonabecsankonabe ◆ erőleveserőleves ◆ mindentmindent belebele le-le-
vesves
csan-nerucsan-neru ◆ csatornacsatorna 「Terebi-o nicsan-
neruni mavasita.」 „Átkapcsoltam a tévét a kettes
csatornára.” ◇ ongakucsan-neruongakucsan-neru zenecsator-zenecsator-
nana ◇ kéburu-terebi-csan-nerukéburu-terebi-csan-neru kábelcsator-kábelcsator-
nana ◇ njúszu-csan-nerunjúszu-csan-neru hírcsatornahírcsatorna
csanojucsanoju ◆ teaszertartásteaszertartás 「Csano ju-o tasi-
namu hito」 „teaszertartás amatőr kedvelője”

csanokicsanoki ◆ teacserjeteacserje
csanomacsanoma ◆ nappalinappali
csanomibanasicsanomibanasi ◆ teázva beszélgetésteázva beszélgetés
csanomitomodacsicsanomitomodacsi ◆ társalkodótárstársalkodótárs
「Kanodzso-va tadano csanomi tomodacside, cu-
ki atteinai.」 „Ő csak egy társalkodótársam, nem
járunk együtt.”

csanpioncsanpion ◆ bajnokbajnok 「Kare-va cseszuno szeka-
icsanpion.」 „Ő a sakkvilágbajnok.” ◆ királykirály
「Kono misze-va csúkarjórinocsanpionda.」 „Ez
az étterem a kínai éttermek királya.”

csanponcsanpon ◆ csamponcsampon ◆ egyvelegegyveleg ◆ keverékkeverék
csanponmencsanponmen ◆ csamponcsampon ◆ vegyesvegyes tésztale-tésztale-
vesves
csanpon-nicsanpon-ni ◆ kevervekeverve 「Bírutovain-o
csanpon-ni nomanaide!」 „Ne keverd a sört a
borral!”

csanszucsanszu ◆ alkalomalkalom 「Matatonaicsanszudakara,
nogaszanaide!」 „Ne szalaszd el ezt a soha vissza
nem térő alkalmat!” ◆ esélyesély 「Mó
icsidocsanszu-o ataete kudaszai.」 „Adj még egy
esélyt!” ◆ lehetőséglehetőség 「Csanszu-o ikasita.」 „Él-
tem a lehetőséggel.” ◆ módmód 「Csanszugaattara-
kono eiga-o mitekudaszai.」 „Ha módodban áll,
nézd meg ezt a filmet!” ◆ ziccerziccer 「Szensu-va
csanszu-o nogasita.」 „A versenyző kihagyott egy
ziccert.” ◇ raszuto-csanszuraszuto-csanszu utolsóutolsó lehető-lehető-
ségség
csanszuhaicsidodakecsanszuhaicsidodake ◆ egyszeregyszer voltvolt Bu-Bu-
dán kutyavásárdán kutyavásár
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csantocsanto ◆ jóljól 「Vatasino otto-va kekkonkinenbi-
o csanto oboeteiru.」 „A férjem jól emlékszik a
házassági évfordulónkra.” ◆ kellőkellő 「Sóhin-va
csanto dzsikanni todoita.」 „Az áru megérkezett a
kellő időben.” ◆ kellőenkellően 「Taszuketekureta hit-
onicsanto orei-o itta.」 „Kellően megköszönte a
segítséget.” ◆ meglátjameglátja 「Csanto ovaraszema-
szu!」 „Meglátod, be fogom fejezni!” ◆ rendesenrendesen
「Jakuszoku-o csanto mamotteiru.」 „Rendesen
betartja az ígéretét.” ◆ szépenszépen 「Csanto ajamar-
inaszai!」 „Kérjél szépen bocsánatot!” ◆ tökéle-tökéle-
tesentesen 「Kikendearukoto-o csanto vakatteiru.」
„Tökéletesen tisztában vagyok a veszélyekkel.”

csantoharaucsantoharau ◆ lepengetlepenget 「Okane-o csanto
haratta.」 „Lepengette a pénzt.” ◆ leperkálleperkál
「Atamakin-o csanto haratta.」 „Leperkálta az
előleget.”

csantositacsantosita ◆ becsületesbecsületes 「Csantosita hiton-
anode zettainidamasitarisimaszen.」 „Ő biztosan
nem fog becsapni, mert becsületes ember.” ◆ ren-ren-
desdes 「Csantosita sigoto-va nai.」 „Nincs rendes
munkám.”

csapacucsapacu ◆ barna hajbarna haj
csaperucsaperu ◆ kápolnakápolna
csaracsara ◆ lenullázáslenullázás ◇ kasikaricsaradearukasikaricsaradearu
kvittekkvittek vagyunkvagyunk 「Naguraretasi naguttasi,
szorede kasi karicsarada!」 „Megütöttél és én is
megütöttelek. Kvittek vagyunk!”

csaracsaracsaracsara ◆ csörögvecsörögve ◆ nyeglénnyeglén
csaracsarasitacsaracsarasita ◆ csicsáscsicsás 「Csaracsarasita
fuku」 „csicsás ruha” ◆ csiricsárécsiricsáré 「Szonosa-
cu, csaracsarasi szugidato omoimaszu.」 „Szerin-
tem ez az ing csiricsáré.” ◆ nyeglenyegle 「Jakuzano-
csaracsarasita otoko」 „jakuza nyegle embere”

csaracsaraszurucsaracsaraszuru ◆ csörögcsörög 「Pokettode ko-
zenigacsaracsarasita.」 „Csörgött az aprópénz a
zsebemben.”

csaracsaratoiuotocsaracsaratoiuoto ◆ csörgéscsörgés 「Kozenino-
csaracsaratoiu oto」 „aprópénz csörgése”

csaraniszurucsaraniszuru ◆ elengedelenged 「Tomodacsino
sakkin-o csaranisita.」 „Elengedtem a barátom
adósságát.” ◆ lenullázlenulláz
csaranporan-nacsaranporan-na ◆ felelőtlenfelelőtlen ◆ trehánytrehány
csarendzsicsarendzsi ◆ megkísérlésmegkísérlés ◆ nekivágásnekivágás
csarendzsiszeisincsarendzsiszeisin ◆ vállalkozó szellemvállalkozó szellem

csarendzsiszurucsarendzsiszuru ◆ megkísérelmegkísérel 「Kare-va sze-
kaisinkirokunicsarendzsisita.」 „Megkísérelte
megdönteni a világrekordot.” ◆ nekivágnekivág
「Mizúmi-o ojoide vatarukotonicsarendzsisita.」
„Nekivágtam a tó átúszásának.” ◇ szaicsa-szaicsa-
rendzsiszururendzsiszuru újraújra megkísérelmegkísérel 「Sikenni szai-
csarendzsisita.」 „Újra megkíséreltem a vizsgát.”

csaricsari ◆ bicajbicaj ◆ bringabringa 「Kjócsaride iku!」
„Ma bringával megyek!” ◇ mamacsarimamacsari nőinői bi-bi-
ciklicikli ◇ mamacsarimamacsari bevásárló biciklibevásárló bicikli
csarinkocsarinko ◆ bicajbicaj ◆ bringabringa
csarintocsarinto ◆ megcsörrenvemegcsörrenve
csarintonarucsarintonaru ◆ csörrencsörren 「Hjakuendama-va
csarinto natte ocsita.」 „A százjenes csörrenve
hullott a földre.” ◆ megcsörrenmegcsörren 「Beru-va csa-
rinto natta.」 „A csengő megcsörrent.”

csariottocsariotto ◆ harci szekérharci szekér
csaritícsarití ◆ jótékonykodásjótékonykodás ◆ jótékonyságjótékonyság
csarití-konszátocsarití-konszáto ◆ jótékonysági koncertjótékonysági koncert
csarití-maraszoncsarití-maraszon ◆ jótékonysági maratonjótékonysági maraton
csarití-sócsarití-só ◆ jótékonysági előadásjótékonysági előadás
csasakucsasaku ◆ teamerő bambuszkanálteamerő bambuszkanál
csasibucsasibu ◆ sárgulássárgulás ◆ teafoltteafolt ◆ teapiszokteapiszok
csasicucsasicu ◆ teaszobateaszoba ◆ teázó helyiségteázó helyiség
csásúmencsásúmen ◆ chasú rámenchasú rámen
csaszadzsicsaszadzsi ◆ teamerő kanálteamerő kanál ◆ teáskanálteáskanál
csaszekicsaszeki ◆ teaszertartásteaszertartás 「Csaszeki-o mó-
keru.」 „Teaszertartást tart.”

csaszencsaszen ◆ teakeverőteakeverő
csátácsátá ◆ béreltbérelt járatjárat ◆ kibéreléskibérelés ◆ külön-külön-
járatjárat
csátábaszucsátábaszu ◆ béreltbérelt buszbusz 「Csátábaszude it-
ta.」 „Bérelt busz jött értünk.”

csátábincsátábin ◆ charterjáratcharterjárat ◆ különjáratkülönjárat
「Csátá binde ószakani tonda.」 „Különjárattal
repült Oszakába.”

csátákicsátáki ◆ chartergépchartergép ◆ különjáratkülönjárat
csatakucsataku ◆ csészealjcsészealj
csátásitacsátásita ◆ különjáratúkülönjáratú
csátászencsátászen ◆ charterhajócharterhajó ◆ különhajókülönhajó
csátászurucsátászuru ◆ bérelbérel 「Baszu-o csátászuru.」
„Autóbuszt bérel.” ◆ kibérelkibérel 「Hikóki-o csátás-
ita.」 „Kibérelt egy egész repülőgépet.” ◆ külön-külön-
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járatotjáratot bérelbérel 「Baszu-o csátásita.」 „Külön-
buszt bérelt.”

csátocsáto ◆ grafikongrafikon ◆ navigációs térképnavigációs térkép
csattocsatto ◆ átbeszélésátbeszélés ◆ cseteléscsetelés ◆ cseve-cseve-
gésgés
csattoszurucsattoszuru ◆ csevegcseveg
csaucsaucsaucsau ◆ csaucsaucsaucsau
csaukecsauke ◆ teasüteményteasütemény
csavakaicsavakai ◆ teapartiteaparti
csavancsavan ◆ csészecsésze 「Acui csavande teni mizubu-
kurogadekita.」 „A forró csésze hólyagot égetett a
kezére.” ◆ rizsescsészerizsescsésze ◆ teáscsészeteáscsésze ◇ kó-kó-
csacsavancsacsavan teáscsészeteáscsésze ◇ kóhídzsavankóhídzsavan ká-ká-
véscsészevéscsésze ◇ meotodzsavanmeotodzsavan csészepárcsészepár
csavanmusicsavanmusi ◆ tojáskocsonyatojáskocsonya
csazucucsazucu ◆ teásdobozteásdoboz
csazukecsazuke ◆ rizslevesrizsleves
csecse ◆ csoda vigye elcsoda vigye el
cseacsea ◆ székszék ◇ gádencseagádencsea kerti székkerti szék
csedácsízucsedácsízu ◆ cheddar sajtcheddar sajt
cseh-cseh- ◆ fenefene ◆ fenefene egyeegye megmeg 「Cseh-, taka-
rakudzsiga ataranakatta.」 „Fene egye meg, nem
nyertünk a lottón.”

csekkácsekká ◆ dámajátékdámajáték ◆ ellenőrzőellenőrző
csekkánobancsekkánoban ◆ dámajáték táblájadámajáték táblája
csekkucsekku ◆ csekkcsekk ◆ ellenőrzésellenőrzés ◆ sakksakk
「Kuronokingu-va csekkuszareteiru.」 „A fekete
király sakkban van.” ◇ gifuto-csekkugifuto-csekku aján-aján-
dékutalványdékutalvány ◇ csekkuszurucsekkuszuru sakkotsakkot adad
「Sironorúkugacsekkusiteiru.」 „A fehér bástya
sakkot adott.” ◇ csekkunocsekkuno kockáskockás
「Csekkunosacu-o kiteimaszu.」 „Kockás ing van
rajta.” ◇ csekkumojócsekkumojó kockáskockás mintaminta ◇ déta-déta-
csekkucsekku adatellenőrzésadatellenőrzés ◇ téburu-csekkutéburu-csekku
asztalnálasztalnál fizetésfizetés ◇ toraberázucsekkutoraberázucsekku uta-uta-
zásizási csekkcsekk ◇ bodí-csekkubodí-csekku motozásmotozás
「Kúkódenobodícsekku-va fueteimaszu.」 „A re-
pülőtereken egyre gyakoribb a motozás.”

csekkuautocsekkuauto ◆ kijelentkezéskijelentkezés
csekkuautoszurucsekkuautoszuru ◆ kijelentkezikkijelentkezik
「Hoterunocsekkuauto-o sita.」 „Kijelentkeztem
a hotelből.”

csekku-bokkuszucsekku-bokkuszu ◆ jelölőnégyzetjelölőnégyzet
csekkuincsekkuin ◆ becsekkolásbecsekkolás ◆ bejelentkezésbejelentkezés

csekkuinkauntácsekkuinkauntá ◆ utasfelvételutasfelvétel
csekkuinszurucsekkuinszuru ◆ becsekkolbecsekkol
「Onraindecsekkuin-o sita.」 „Online becsekkol-
tam a repülőre.” ◆ bejelentkezikbejelentkezik 「Hoteruni-
csekkuinsita.」 „Bejelentkeztem a hotelbe.”

csekkumeitocsekkumeito ◆ mattmatt ◆ sakk-mattsakk-matt ◇ csekku-csekku-
meitoszurumeitoszuru mattot admattot ad
csekkumeitoszurucsekkumeitoszuru ◆ mattot admattot ad
csekkumojócsekkumojó ◆ kockás mintakockás minta
csekkunocsekkuno ◆ kockáskockás 「Csekkunosacu-o kitei-
maszu.」 „Kockás ing van rajta.”

csekku-ocsekku-o ireruireru ◆ kipipálkipipál 「Gaitószuru
kaitónicsekku-o ireta.」 „Kipipáltam a megfelelő
választ.”

csekku-pointocsekku-pointo ◆ ellenőrzésiellenőrzési pontpont ◆ ellen-ellen-
őrzőhelyőrzőhely
csekkuriszutocsekkuriszuto ◆ ellenőrzésiellenőrzési listalista ◆ jegy-jegy-
zőkönyvzőkönyv 「Csekkuriszutoni someisita.」 „Aláír-
tam az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.”

csekkusítocsekkusíto ◆ ellenőrzőlapellenőrzőlap
csekkuszamucsekkuszamu ◆ ellenőrzőösszegellenőrzőösszeg
csekkuszurucsekkuszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Keiszankekka-o
csekkusita.」 „Ellenőriztem a számítás eredmé-
nyét.” ◆ felülvizsgálfelülvizsgál 「Sorui-o csekkusita.」
„Felülvizsgáltam az anyagot.” ◆ kipipálkipipál
「Csekku-bokkuszu-o csekkusita.」 „Kipipáltam
a jelölőnégyzetet.” ◆ megnézmegnéz 「Íméru-o csekku-
sita.」 „Megnéztem, jött-e e-mailem.” ◆ sakkotsakkot
adad 「Sironorúkugacsekkusiteiru.」 „A fehér bás-
tya sakkot adott.” ◆ utánanézutánanéz 「Bizaga iruka-
dókacsekkusita.」 „Utánanéztem, hogy kell-e ví-
zum.”

csekocseko ◆ CsehországCsehország
csekodzsincsekodzsin ◆ csehcseh
csekogocsekogo ◆ cseh nyelvcseh nyelv
csekogodecsekogode ◆ csehülcsehül
csekonocsekono ◆ csehcseh
csekoszurobakiacsekoszurobakia ◆ CsehszlovákiaCsehszlovákia
cséncsén ◆ lánclánc 「Dzsitensanocsén-o haru.」 „Rá-
teszi a láncot a biciklire.”

cséncsén ◆ hólánchólánc 「Kurumanicsén-o cuketa.」 „Az
autóra feltettem a hóláncot.” ◇ anzencsénanzencsén biz-biz-
tonságitonsági lánclánc ◇ szapuraicsénszapuraicsén ellátóláncellátólánc ◇

sírucsénsírucsén önkenőönkenő lánclánc ◇ szúpámákettocsénszúpámákettocsén
áruházláncáruházlánc ◇ taija-cséntaija-csén hólánchólánc ◇ taija-taija-
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cséncsén hólánchólánc ◇ nonsírucsénnonsírucsén nemnem önkenőönkenő
lánclánc ◇ bussudocsénbussudocsén hüvelyeshüvelyes lánclánc ◇ burok-burok-
kucsénkucsén blokkláncblokklánc ◇ rórá-csénrórá-csén görgős láncgörgős lánc
csenbarocsenbaro ◆ csembalócsembaló
csenbaro-o hikucsenbaro-o hiku ◆ csembalózikcsembalózik
csenbaroszósacsenbaroszósa ◆ csembalóművészcsembalóművész
csén-burokkucsén-burokku ◆ láncblokkláncblokk
cséncsórjokucséncsórjoku ◆ láncfeszességláncfeszesség
cséndetomerucséndetomeru ◆ hozzáláncolhozzáláncol ◆ láncolláncol
「Dzsitensa-o rérunicsénde tometa.」 „A biciklit
a korláthoz láncoltam.” ◆ odaláncolodaláncol
csén-doraibucsén-doraibu ◆ lánchajtáslánchajtás
csendzsicsendzsi ◆ cserecsere ◆ térfélcseretérfélcsere ◆ váltásváltás
◇ kuikku-csendzsikuikku-csendzsi gyorsgyors változtatásváltoztatás ◇

sifuto-csendzsisifuto-csendzsi sebességváltássebességváltás
csendzsi-appucsendzsi-appu ◆ helycserehelycsere
csendzsi-kótocsendzsi-kóto ◆ térfélcseretérfélcsere
csendzsi-rebácsendzsi-rebá ◆ sebességváltó karsebességváltó kar
csendzsiszurucsendzsiszuru ◆ cserélcserél 「Szeki-o csendzsisi-
teitadakemaszenka?」 „Nem cserélne velem he-
lyet?”

csén-hoírucsén-hoíru ◆ lánckeréklánckerék
csén-mérucsén-méru ◆ lánclevéllánclevél
csén-reszutorancsén-reszutoran ◆ étteremlánchozétteremlánchoz tarto-tarto-
zó étteremzó étterem
csén-retácsén-retá ◆ lánclevéllánclevél
csén-szócsén-szó ◆ láncfűrészláncfűrész
csén-szumókácsén-szumóká ◆ láncdohányosláncdohányos
csén-szutecscsicsén-szutecscsi ◆ láncöltésláncöltés
csén-szutoacsén-szutoa ◆ üzletlánchozüzletlánchoz tartozótartozó üzletüzlet

cséntencsénten ◆ üzletlánchoz tartozó üzletüzletlánchoz tartozó üzlet
cserícserí ◆ cseresznyecseresznye ◇ amerikan-cseríamerikan-cserí ame-ame-
rikai cseresznyerikai cseresznye
cseríbonboncseríbonbon ◆ konyakmeggykonyakmeggy ◆ konyakoskonyakos
meggymeggy ◆ meggybonbonmeggybonbon
cseriocserio ◆ csiriócsirió
cserípikkácserípikká ◆ emelőkosaras autóemelőkosaras autó
cseriszutocseriszuto ◆ csellistacsellista ◆ gordonkajátékosgordonkajátékos
◆ gordonkaművészgordonkaművész
cserocsero ◆ csellócselló ◆ gordonkagordonka 「Csero-va biora-
jorimo ókii.」 „A gordonka nagyobb mint a hege-
dű.”

cserokícserokí ◆ cserokicseroki
csero-o hikucsero-o hiku ◆ csellózikcsellózik ◆ gordonkázikgordonkázik
cseroszósacseroszósa ◆ csellóscsellós ◆ gordonkajátékosgordonkajátékos
cseszucseszu ◆ sakksakk 「Cseszude-va makenai.」
„Sakkban verhetetlen.” ◆ sakkjátéksakkjáték
cseszubancseszuban ◆ sakktáblasakktábla
cseszubódocseszubódo ◆ sakktáblasakktábla
cseszugémucseszugému ◆ sakkjátszmasakkjátszma
cseszunokomacseszunokoma ◆ sakkbábusakkbábu ◆ sakkfigurasakkfigura
cseszunomeidzsincseszunomeidzsin ◆ sakkmestersakkmester
cseszu-o jarucseszu-o jaru ◆ sakkoziksakkozik
cseszu-ocseszu-o szuruszuru ◆ sakkoziksakkozik 「Cseszu-o sima-
só!」 „Sakkozzunk!”

cseszu-puréjácseszu-puréjá ◆ sakkozósakkozó
cseszutaikjoku-o szurucseszutaikjoku-o szuru ◆ sakkoziksakkozik
cseszutocseszuto ◆ mellkasmellkas
cseszutopurotekutácseszutopurotekutá ◆ mellvédőmellvédő
csicsi ◆ vérvér 「Atamani csiga nobotta.」 „Fejembe
szállt a vér.” ◆ vérrokonságvérrokonság 「Kareto-va csiga
cunagatteinai.」 „Nem vagyunk vérrokonok.” ◆

vérzésvérzés 「Csiga tomatta.」 „Elállt a vérzés.” ◇

csigaszavagucsigaszavagu lázbalázba jönjön 「Gémáno csiga sza-
vaida.」 „A játékkedvelő lázba jött.” ◇ csigacu-csigacu-
kuku véresvéres leszlesz 「Sacuni csiga cuita.」 „Véres lett
az ingem.” ◇ csigaderucsigaderu vérzikvérzik 「Kizugucsikara
csiga deteiru.」 „Vérzik a seb.” ◇ csiganidzsim-csiganidzsim-
ujónaujóna fájdalmasfájdalmas 「Csiga nidzsimujóna dorjo-
ku」 „fájdalmas erőfeszítés” ◇ csidecsi-ocsidecsi-o arauarau
sajátsaját vérevére ellenellen harcolharcol ◇ csidecsi-ocsidecsi-o arauarau
erőszakraerőszakra erőszakkalerőszakkal válaszolválaszol ◇ csiniuetacsiniueta
vérszomjasvérszomjas 「Csini ueta kemono」 „vérszom-
jas fenevad” ◇ csiniszomattacsiniszomatta véresvéres 「Csini
szomatta kao」 „véres arc” ◇ csinoasze-ocsinoasze-o na-na-
gaszugaszu vértvért izzadizzad 「Csino asze-o nagasite ha-
taraita.」 „Vért izzadva dolgoztam.” ◇ csinoamecsinoame
vérözönvérözön 「Csino ame-o furasitahorá eiga」 „vér-
özönt zúdító horrorfilm” ◇ csinokórujónacsinokórujóna ha-ha-
láloslálos 「Csino kórujóna kjófu」 „halálos félelem”
◇ csinocunagaricsinocunagari vérkapcsolatvérkapcsolat 「Kareto-va
csino cunagarigaaru.」 „Vérkapcsolatban állok
vele.” ◇ csinonamidacsinonamida véresvéres könnykönny ◇

csinonamida-ocsinonamida-o nagaszunagaszu keserűkeserű könnyeketkönnyeket
hullathullat ◇ csinoricsinori ragacsosragacsos vérvér ◇ csivaki-csivaki-
nikuodorunikuodoru izgalmasizgalmas 「Csivaki nikuodoru bó-
ken」 „izgalmas kaland” ◇ csi-ocsi-o kajovaszerukajovaszeru
emberivéemberivé tesztesz 「Szakka-va sószecuno tódzsó-
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dzsinbucuni csi-o kajovaszeta.」 „Az író emberivé
tette a regény szereplőit.” ◇ csi-ocsi-o kajovaszerukajovaszeru
életetéletet adad 「Kasu-va utani csi-o kajovaszeta.」
„Az énekes életet adott a dalnak.” ◇ csi-ocsi-o hakuhaku
vértvért köpköp ◇ csi-ocsi-o hakuhaku vértvért hányhány ◇ csi-ocsi-o
hakuhaku gyötrődikgyötrődik 「Csi-o haku omoide ganbat-
teimaszu.」 „Gyötrelmes erőfeszítést végzek.” ◇

csi-ocsi-o hikuhiku tulajdonságottulajdonságot örökölörököl 「Hahano
csi-o hiita.」 „Anyám tulajdonságait örököltem.”
◇ csi-ocsi-o hikuhiku vérvér csörgedezikcsörgedezik azaz ereibenereiben
「Ókeno csi-o hiiteiru.」 „Királyi vér csörgedezik
az ereiben.” ◇ csi-ocsi-o mizusitemizusite vérontásvérontás nélkülnélkül
「Csi-o mizusite sóri-va nai.」 „Vérontás nélkül
nem tudunk győzni.” ◇ csi-ocsi-o vakaszuvakaszu izga-izga-
lombalomba hozhoz 「Hangarí dzsinno csi-o vakaszuszak-
ká」 „magyarokat izgalomba hozó futball” ◇ csi-csi-
o vaketakjódaio vaketakjódai vértestvérvértestvér
csicsi ◆ bölcsességbölcsesség ◆ értelemértelem ◆ tudástudás ◇ csi-csi-
noizuminoizumi bölcsességbölcsesség forrásaforrása 「Kumedomo
cukinu csino izumi」 „kiapadhatatlan bölcsesség
forrása” ◇ csi-o meguraszucsi-o meguraszu tervet szőtervet sző
csicsi ◆ földföld 「Tento csi」 „ég és föld” ◆ helyhely
「Vain hassóno csi」 „borkészítés kifejlődésének
helye” ◇ anszokunocsianszokunocsi biztonságosbiztonságos mene-mene-
dékdék ◇ keisónocsikeisónocsi festőifestői szépségűszépségű helyhely
「Keisóno csitosite júmeina kokuricukóen」 „fes-
tői szépségéről híres nemzeti park” ◇ szaihate-szaihate-
nocsinocsi világvilág legvégelegvége ◇ sussócsisussócsi születésiszületési
helyhely ◇ suszszeicsisuszszeicsi születésiszületési helyhely ◇ suppa-suppa-
cucsicucsi kiindulásikiindulási helyhely ◇ csiniasigacuitacsiniasigacuita re-re-
alisztikusalisztikus 「Csini asigacuita kangae kata」 „re-
alisztikus gondolkodásmód” ◇ csiniasigacukucsiniasigacuku
kétkét lábballábbal járjár aa földönföldön ◇ csiniocsirucsiniocsiru leál-leál-
dozikdozik 「Ninkiga csini ocsita geinódzsin」 „leál-
dozott népszerűségű celeb” ◇ csiniocsirucsiniocsiru bukikbukik
「Csini ocsita szeidzsika」 „bukott politikus” ◇

csinifuszerucsinifuszeru földreföldre borulborul 「Atama-o csini fu-
szete inotteita.」 „Arcával a földre borulva imád-
kozott.” ◇ csinoricsinori terepterep adottságaadottsága 「Csino
ri-o simeru.」 „Kihasználja a terep adottságát.” ◇

csinoricsinori földrajziföldrajzi előnyelőny ◇ tencsimujótencsimujó állít-állít-
vava szállítandószállítandó ◇ hatazaocsihatazaocsi nyelesnyeles telektelek
◇ fuszeicsifuszeicsi egyenetlenegyenetlen terepterep ◇ racsiracsi csu-csu-
pasz földpasz föld
csicsi ◆ értékérték ◇ kindzsicsikindzsicsi közelítőközelítő értékérték ◇

szaihincsiszaihincsi leggyakoribbleggyakoribb értékérték ◇ szaihin-szaihin-
csicsi móduszmódusz ◇ dzsikkócsidzsikkócsi effektíveffektív értékérték
「Kórjúden-acuno dzsikkócsi-o keiszansita.」
„Kiszámolta a váltakozó feszültség effektív érté-
két.” ◇ hazurecsihazurecsi kiugróankiugróan eltérőeltérő értékérték ◇

hjódzsuncsihjódzsuncsi ideálisideális értékérték 「Kecuacuno
hjódzsuncsi-va hjakunidzsúdeszu.」 „A vérnyo-
más ideális értéke 120.” ◇ modoricsimodoricsi visszaté-visszaté-
résirési értékérték 「Kanszúno modori csi」 „függvény
visszatérési értéke”

csicsi ◆ mohamoha ◆ nemtörődömségnemtörődömség
csiacsia ◆ azték zsályaazték zsálya ◆ chiachia
csiagárucsiagáru ◆ nőinői szurkolócsoportszurkolócsoport tagjatagja ◆

pompomlánypompomlány
csiaicsiai ◆ sötétvörös halhússötétvörös halhús
csiamincsiamin ◆ tiamintiamin
csiancsian ◆ közbiztonságközbiztonság 「Csianga varui.」
„Rossz a közbiztonság.” ◆ közrendközrend 「Csian-o
midaszu.」 „Megzavarja a közrendet.”

csianbógaicsianbógai ◆ rendzavarásrendzavarás
csianbógaisacsianbógaisa ◆ csendháborítócsendháborító
csianbutaicsianbutai ◆ karhatalomkarhatalom 「Csianbutai-va
demo-o kaiszanszaszeta.」 „Karhatalommal fel-
oszlatták a tüntetést.” ◆ rendfenntartórendfenntartó osz-osz-
tagtag
csiankeiszacucsiankeiszacu ◆ közrendőrségközrendőrség
csianózecsianóze ◆ cianóziscianózis ◆ kékkórkékkór
csiarídácsiarídá ◆ cheerleadercheerleader ◆ nőinői szurkolócso-szurkolócso-
port tagjaport tagja ◆ pompomlánypompomlány
csiarídingucsiarídingu ◆ cheerleadingcheerleading
csiarídingubucsiarídingubu ◆ szurkolócsoportszurkolócsoport
csibakencsibaken ◆ Csiba megyeCsiba megye
csibancsiban ◆ helyrajzi számhelyrajzi szám
csibanarecsibanare ◆ elválasztáselválasztás
csibasicsibasi ◆ CsibaCsiba
csibasirucsibasiru ◆ vérbevérbe borulborul 「Mega csibasitta.」
„Vérbe borult a szeme.”

csibetan-maszutifucsibetan-maszutifu ◆ tibeti masztifftibeti masztiff
csibettocsibetto ◆ TibetTibet
csibettobukkjócsibettobukkjó ◆ tibeti buddhizmustibeti buddhizmus
csibettodaizókjócsibettodaizókjó ◆ TibetiTibeti buddhistabuddhista ká-ká-
nonnon ◆ tibeti buddhista kánontibeti buddhista kánon
csibettoudzsicsikucsibettoudzsicsiku ◆ TibetiTibeti AutonómAutonóm Te-Te-
rületrület
csibicsibi ◆ csemetecsemete ◆ gyerkőcgyerkőc ◆ kiskis mitugrászmitugrász
「Anocsibi nanisitaino?」 „Mit akar ez a kis mit-
ugrász?” ◆ tökmagtökmag
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csibicsibicsibicsibi ◆ apránkéntapránként 「Doku-o csibicsibi
ataeta.」 „Apránként adagolta a mérget.” ◇ csi-csi-
bicsibinomubicsibinomu iszogatiszogat 「Oszake-o csibicsibi no-
minagara júdzsinto katari atta.」 „Iszogatva be-
szélgettem a barátommal.”

csibicsibinomucsibicsibinomu ◆ iszogatiszogat 「Oszake-o csibicsi-
bi nominagara júdzsinto katari atta.」 „Iszogatva
beszélgettem a barátommal.”

csibikkocsibikko ◆ gyerkőcgyerkőc 「Csibikkotacsiiru?」
„Gyerkőcök vannak?” ◆ kölyökkölyök
csibiricsibiricsibiricsibiri ◆ lassankéntlassanként 「Gjúnjú-o csibi-
ricsibirito kucsini hakonda.」 „lassanként a szám-
hoz emelgettem a tejet.”

csibirucsibiru ◆ elhasználódikelhasználódik 「Csibita enpicu」
„elhasználódott ceruza csonkja”

csibirucsibiru ◆ bepisilbepisil 「Kodomo-va
bikkurisitesikko-o csibitta.」 „A gyerek ijedtében
bepisilt.” ◆ fösvényfösvény
csibitaenpicucsibitaenpicu ◆ ceruzacsonkceruzacsonk
csibizakanacsibizakana ◆ apróhalapróhal
csibócsibó ◆ cselcsel 「Csibó-o megurasita.」 „Cselt
szőtt.”

csibónitondacsibónitonda ◆ cselescseles
csibucsibu ◆ intimintim részrész ◆ intimintim testrésztestrész ◆ szé-szé-
gyellnivalógyellnivaló részrész 「Kono eiga-va sihonsidzsóno
csibu-o szarasiteiru.」 „Ez a film a kapitalista piac
szégyellnivaló részeit mutatja be.”

csibuszacsibusza ◆ cicicici ◆ csöcscsöcs ◆ emlőemlő ◆ tőgytőgy
csibuszucsibuszu ◆ tífusztífusz
csicucsicu ◆ puncipunci ◆ vaginavagina
csicubunpicuekicsicubunpicueki ◆ hüvelyváladékhüvelyváladék
csicudzsocsicudzso ◆ rendrend 「Keiszacu-va csicudzso-o
kaifukuszaszeta.」 „A rendőrség helyreállította a
rendet.” ◇ ójakenocsicudzsoójakenocsicudzso közrendközrend ◇ si-si-
zencsicudzsozencsicudzso természetestermészetes rendrend ◇ sakai-sakai-
csicudzsocsicudzso társadalmi rendtársadalmi rend
csicudzsodattacsicudzsodatta ◆ rendezettrendezett 「Csicu-
dzsodatta szeikenkótai」 „rendezett kormányvál-
tás” ◆ szervezettszervezett 「Csicudzsodatta tecuzuki」
„jól szervezett ügyintézés” ◆ szisztematikusszisztematikus
「Csicudzsodatta kangae kata」 „szisztematikus
gondolkodás”

csicudzsodzsótaicsicudzsodzsótai ◆ rendezett állapotrendezett állapot

csicudzsonoarucsicudzsonoaru ◆ rendezettrendezett 「Csicudzsono-
aru macsinami」 „rendezett városkép” ◆ rendrend
uralkodikuralkodik 「Kiricuto csicudzsonoaru gakkó」
„iskola, ahol rend és fegyelem uralkodik”

csicudzsononaicsicudzsononai ◆ rendezetlenrendezetlen 「Kuni-va csi-
cudzsononai dzsótaidatta.」 „Az országban ren-
dezetlen állapotok uralkodtak.”

csicudzso-ocsicudzso-o midaszumidaszu ◆ rendetlenkedikrendetlenkedik
「Macside vakamonotacsiga csicudzso-o midasi-
teiru.」 „A városban rendetlenkednek a fiatalok.”

csicudzso-ocsicudzso-o midaszuhitomidaszuhito ◆ rendbontórendbontó
「Csicudzso-o midaszu hitotacsi-va taihosza-
reta.」 „Elfogták a rendbontókat.”

csicudzso-ocsicudzso-o midaszukotomidaszukoto ◆ rendbontásrendbontás ◆

rendzavarásrendzavarás
csicudzsoszeizencsicudzsoszeizen ◆ tökéletes rendtökéletes rend
csicudzsotadasiicsicudzsotadasii ◆ rendezettrendezett 「Csicudzsot-
adasiidemo」 „rendezetten tüntetés”

csicuekicsicueki ◆ hüvelyváladékhüvelyváladék
csicuencsicuen ◆ hüvelygyulladáshüvelygyulladás
csicukeirencsicukeiren ◆ hüvelygörcshüvelygörcs ◆ vaginizmusvaginizmus
csicukócsicukó ◆ hüvelyhüvely
csicurokucsicuroku ◆ járandóságjárandóság
csicuzukicsicuzuki ◆ vérkapcsolatvérkapcsolat ◆ vérrokonvérrokon ◆

vérrokonságvérrokonság
csicscsaicsicscsai ◆ picipici ◆ pirinyópirinyó ◆ pöttömnyipöttömnyi
csicsicsicsi ◆ anyatejanyatej ◆ cicicici ◆ csecscsecs ◆ csöcscsöcs ◆

tejtej ◇ csicsigaderucsicsigaderu tejeltejel 「Kono usi-va csi-
csigajoku deru.」 „Ez a tehén jól tejel.” ◇ csi-csi-
csisiboricsisibori fejésfejés 「Csicsisiborino dzsikan」 „fe-
jés ideje” ◇ csicsinobunpicucsicsinobunpicu tejelválasztástejelválasztás
◇ csicsi-ocsicsi-o siborusiboru megfejmegfej 「Usino csicsi-o si-
botta.」 „Megfejtem a tehenet.” ◇ csicsi-ocsicsi-o sa-sa-
buruburu szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-o sabutta.」 „A
kisbaba szopott.” ◇ csicsi-ocsicsi-o szuvaszeruszuvaszeru szop-szop-
tattat 「Akacsan-ni csicsi-o szuvaszeta.」 „Szop-
tatta a kisbabát.” ◇ csicsi-ocsicsi-o nomunomu szopikszopik
「Akacsan-va csicsi-o nonda.」 „A csecsemő szo-
pott.”

csicsicsicsi ◆ apaapa 「Bokuno csicsi」 „az én apám”
◆ atyaatya 「Kindaikeizaigakuno csicsi」 „modern
közgazdaságtan atyja” ◇ girinocsicsigirinocsicsi apósapós ◇

dzsippudzsippu vérvér szerintiszerinti apaapa ◇ sinrósinpuno-sinrósinpuno-
csicsicsicsi örömapaörömapa

AdysAdys csibicsibi csibicsibi – csicsi csicsi 347347



csicsibanarecsicsibanare ◆ elválasztáselválasztás ◆ önállósodásönállósodás
◆ szopásrólszopásról leszokásleszokás ◆ szoptatásrólszoptatásról le-le-
szoktatásszoktatás
csicsibanareszaszerucsicsibanareszaszeru ◆ leszoktatleszoktat aa szo-szo-
pásrólpásról 「Hahaoja-va akacsan-o csicsibanaresza-
szeta.」 „Az anya leszoktatta a csecsemőt a szo-
pásról.”

csicsibanareszurucsicsibanareszuru ◆ leszokikleszokik aa szopásrólszopásról
「Akacsan-va csicsibanaresita.」 „A csecsemő le-
szokott a szopásról.” ◆ önállósodikönállósodik 「Csicsiba-
naresinai vakamono」 „nem önállósodó fiatal”

csicsigaagarucsicsigaagaru ◆ elapadelapad aa tejtej 「Szanpu-va
csicsiga agatta.」 „A kismamának elapadt a teje.”
◆ elapad a tejeelapad a teje
csicsigaderucsicsigaderu ◆ tejeltejel 「Kono usi-va csicsigajo-
ku deru.」 „Ez a tehén jól tejel.”

csicsigimicsicsigimi ◆ apukádapukád
csicsigorosicsicsigorosi ◆ apagyilkosapagyilkos ◆ apagyilkosságapagyilkosság

csicsikatacsicsikata ◆ apai ágapai ág
csicsikatanocsicsikatano ◆ apaiapai 「Csicsikatano odzsi」
„apai nagybácsi” ◆ apaiapai ágúágú 「Csicsikatano szo-
bo」 „apai ágú nagymama”

csicsikatanosinszekicsicsikatanosinszeki ◆ apai ágú rokonapai ágú rokon
csicsikatanoszoszencsicsikatanoszoszen ◆ ősapaősapa
csicsikuszaicsicsikuszai ◆ dedósdedós ◆ infantilisinfantilis ◆ tejfe-tejfe-
lesszájúlesszájú 「Csicsikuszai kodomo」 „tejfelesszájú
gyerek” ◆ tejszagútejszagú 「Csicsikuszai nioi」 „tej-
szag”

csicsinarukamiszamacsicsinarukamiszama ◆ AtyaistenAtyaisten
csicsinobunpicucsicsinobunpicu ◆ tejelválasztástejelválasztás
csicsinohicsicsinohi ◆ apák napjaapák napja
csicsinojónacsicsinojóna ◆ tejszerűtejszerű 「Csicsinojóna jóe-
ki」 „tejszerű oldat”

csicsi-o agerucsicsi-o ageru ◆ szoptatszoptat
csicsi-ocsicsi-o fukumaszerufukumaszeru ◆ szoptatniszoptatni kezdkezd
「Akacsan-ni csicsi-o fukumaszeta.」 „Szoptatni
kezdte a gyereket.”

csicsiojacsicsioja ◆ apaapa ◆ családapacsaládapa 「Kare-va szan-
ninno kodomo-o mocu csicsiojadeszu.」 „Három-
gyerekes családapa.”

csicsiojagorosicsicsiojagorosi ◆ apagyilkosapagyilkos
csicsi-ocsicsi-o nomunomu ◆ szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-o
nonda.」 „A csecsemő szopott.”

csicsi-ocsicsi-o saburusaburu ◆ szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-
o sabutta.」 „A kisbaba szopott.”

csicsi-ocsicsi-o siborusiboru ◆ megfejmegfej 「Usino csicsi-o si-
botta.」 „Megfejtem a tehenet.”

csicsi-ocsicsi-o szuvaszeruszuvaszeru ◆ szoptatszoptat 「Akacsan-ni
csicsi-o szuvaszeta.」 „Szoptatta a kisbabát.”

csicsisiboricsicsisibori ◆ fejésfejés 「Csicsisiborino dzsik-
an」 „fejés ideje”

csicsisiborikicsicsisiboriki ◆ fejőgépfejőgép
csicsitakecsicsitake ◆ kenyérgombakenyérgomba ◆ rizikegombarizikegomba ◆

tejelőgombatejelőgomba
csicsitokotoszeireicsicsitokotoszeirei ◆ Atya,Atya, Fiú,Fiú, Szentlé-Szentlé-
leklek
csicsitositacsicsitosita ◆ csigalassúcsigalassú 「Csicsitosita sin-
kó」 „csigalassú haladás”

csicsitositaajumicsicsitositaajumi ◆ csigaléptekcsigaléptek
「Purodzsekuto-va csicsitosita ajumide szuszun-
de itta.」 „A projekt csigaléptekkel haladt.”

csicsiuecsicsiue ◆ apaapa ◆ apámuramapámuram ◆ édesapaédesapa ◆

ídesapaídesapa
csicsúcsicsú ◆ földföld alattalatt 「Csicsúni nemuru ten-
nensigen」 „föld alatt szunnyadó természeti
kincs”

csicsúkaicsicsúkai ◆ Földközi-tengerFöldközi-tenger
csicsúkaihinkecusócsicsúkaihinkecusó ◆ talasszémiatalasszémia
csicsúkaiszeikikócsicsúkaiszeikikó ◆ mediterrán éghajlatmediterrán éghajlat
csicsúnicsicsúni ◆ földföld aláalá 「Iszeki-va csicsúni umore-
teita.」 „A régészeti maradvány a föld alá került.”

csicsúniumerucsicsúniumeru ◆ eláselás 「Takaramono-o csicsú-
ni umeta.」 „Elástam a kincset.”

csicsúsokubucucsicsúsokubucu ◆ geofitageofita ◆ kriptofitonkriptofiton ◇

hancsicsúsokubucuhancsicsúsokubucu hemikriptofitonhemikriptofiton
csidaicsidai ◆ földhasználati díjföldhasználati díj ◆ földjáradékföldjáradék
csidamaricsidamari ◆ vértócsavértócsa 「Dzsikogenbani-va csi-
damariga nokotta.」 „A baleset helyszínén egy
vértócsa maradt.”

csidarakenocsidarakeno ◆ csupacsupa vérvér 「Kegasita asi-va
csidarakedatta.」 „A sérült láb csupa vér volt.”

csidarumaninarucsidarumaninaru ◆ csupacsupa vérvér leszlesz 「Dzsi-
kode csidarumaninatta.」 „A balesetben csupa
vér lett.”

csidecsi-ocsidecsi-o arauarau ◆ erőszakraerőszakra erőszakkalerőszakkal
válaszolválaszol ◆ saját vére ellen harcolsaját vére ellen harcol
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csidedzsicsidedzsi ◆ digitálisdigitális földfelszíniföldfelszíni műsor-műsor-
szórásszórás ◆ digitális földi műsorszórásdigitális földi műsorszórás
csidomecsidome ◆ vérzéscsillapításvérzéscsillapítás ◆ vérzéscsil-vérzéscsil-
lapítólapító ◆ vérzésgátlóvérzésgátló
csidoricsidori ◆ lilelile ◇ hamacsidorihamacsidori parti lileparti lile
csidoriasidecsidoriaside ◆ tántorogvatántorogva 「Jopparai-va csi-
doriaside aruita.」 „A részeg tántorogva ment.”

csidorikacsidorika ◆ lileféléklilefélék
csidószecucsidószecu ◆ heliocentrikus világképheliocentrikus világkép
csidzsicsidzsi ◆ helytartóhelytartó ◆ ispánispán ◆ kormányzókormányzó
◆ megyemegye adminisztrátoraadminisztrátora ◆ megyeimegyei hely-hely-
tartótartó ◆ megyeimegyei polgármesterpolgármester ◇ kencsidzsikencsidzsi
megyeimegyei helytartóhelytartó ◇ súszekicsidzsisúszekicsidzsi főispánfőispán
◇ tocsidzsitocsidzsi főpolgármesterfőpolgármester ◇ fukucsidzsifukucsidzsi
megyeimegyei alpolgármesteralpolgármester ◇ fucsidzsifucsidzsi főpol-főpol-
gármestergármester
csidzsikicsidzsiki ◆ földmágnességföldmágnesség ◆ geomagnetiz-geomagnetiz-
musmus
csidzsikókancsidzsikókan ◆ kormányzókormányzó hivatalihivatali rezi-rezi-
denciájadenciája
csidzsikomarucsidzsikomaru ◆ összehúzzaösszehúzza magátmagát 「Osz-
orosikute csidzsikomatta.」 „A félelemtől össze-
húztam magam.” ◆ összetöpörödikösszetöpörödik 「Szamu-
kute csidzsikomatteita.」 „Összetöpörödtem a hi-
degtől.”

csidzsikucsidzsiku ◆ Föld tengelyeFöld tengelye
csidzsimarucsidzsimaru ◆ csökkencsökken 「Nicsibeino kinrisza-
ga csidzsimatteiru.」 „Csökken a kamatkülönbség
Japán és Amerika között.” ◆ megrövidülmegrövidül 「Odo-
roite dzsumjóga csidzsimatta.」 „Az ijedségtől
úgy éreztem megrövidült az életem.” ◆ össze-össze-
megymegy 「Szentakusitesacuga csidzsimatta.」 „Az
ing összement a mosásban.” ◆ összetöpörödikösszetöpörödik
「Kovakute miga csidzsimatta.」 „Összetöpöröd-
tem félelmemben.” ◆ rövidülrövidül 「Szentóno szósa-
tono kjoriga szukosizucu csidzsimatteiru.」 „Ap-
ránként rövidül a távolság az élen futó versenyző
és köztem.”

csidzsimerucsidzsimeru ◆ behúzbehúz 「Asi-o csidzsimeta.」
„Behúztam a lábam.” ◆ csökkentcsökkent 「Súnjúno
kakusza-o csidzsimeta.」 „Csökkentette a jövedel-
mek közti különbséget.” ◆ lezsugorítlezsugorít
「Buhinnoszaizu-o csidzsimeta.」 „Az alkatrész
méretét lezsugorította.” ◆ megrövidítmegrövidít
「Tabako-va inocsi-o csidzsimeru.」 „A dohány-
zás megrövidíti az életet.” ◆ összehúzösszehúz 「Mi-o
csidzsimeta.」 „Összehúztam magam.” ◆ zsugo-zsugo-

rítrít 「Szócsino szunpó-o csidzsimeru.」 „Zsugo-
rítja a készülék méretét.”

csidzsimiagarucsidzsimiagaru ◆ összehúzzaösszehúzza magátmagát
「Donararete csidzsimi agatta.」 „Amikor rám
förmedtek, összehúztam magam.” ◆ összetöpö-összetöpö-
rödikrödik 「Kovakute csidzsimi agatta.」 „Összetö-
pörödtem félelmemben.” ◇ kintamagacsidzsi-kintamagacsidzsi-
miagarumiagaru félelemtől összetöpörödikfélelemtől összetöpörödik
csidzsimucsidzsimu ◆ csökkentcsökkent 「Tomodacsitono kjor-
iga csidzsindajóna kigaszuru.」 „Úgy érzem, a ba-
rátom és köztem lévő távolság csökkent.” ◆

összehúzódikösszehúzódik 「Kaono kin-nikuga csidzsin-
da.」 „Összehúzódtak az arcizmai.” ◆ össze-össze-
megymegy 「Sacu-va szentakude csidzsindesimatta.」
„Összement az ingem a mosásban.” ◆ összetö-összetö-
pörödikpörödik 「Mino csidzsimu omoi」 „olyan érzés,
mintha összetöpörödne” ◆ összezsugorodikösszezsugorodik
「Hokkjokuno kóriga csidzsinda.」 „Összezsugo-
rodott a sarki jégtakaró.” ◆ zsugorodikzsugorodik
「Oszaranikabuszetaszaranrappuga necude csi-
dzsinda.」 „A folpack fólia a melegtől a tányérra
zsugorodott.” ◇ migacsidzsimumigacsidzsimu összehúzzaösszehúzza
magátmagát 「Karega sitaucsisitanode, miga csi-
dzsimu omoi-o sita.」 „A nyelvével csettintett,
amire én összehúztam magam.”

csidzsincsidzsin ◆ ismerősismerős 「Kare-va tomodacside-va
nakutetadano csidzsindeszu.」 „Ő nem a bará-
tom, csak egy ismerős.”

csidzsindesivagajorucsidzsindesivagajoru ◆ töpörödötttöpörödött
csidzsindzsoszeicsidzsindzsoszei ◆ nőismerősnőismerős
csidzsiraszerucsidzsiraszeru ◆ bodorítbodorít ◆ megráncosítmegráncosít
csidzsiraszucsidzsiraszu ◆ bodorítbodorít 「Pámá-o kakete ka-
mino ke-o csidzsirasita.」 „Dauerrel bodorítot-
tam a hajamat.” ◆ megráncosítmegráncosít 「Nuno-o
csidzsiraszu.」 „Megráncosítja a ruhaanyagot.”

csidzsiregecsidzsirege ◆ bodros hajbodros haj ◆ göndör hajgöndör haj
csidzsirerucsidzsireru ◆ bodrosbodros 「Ano hitono kami-va
csidzsireteiru.」 „Annak az embernek bodros haja
van.” ◆ göndörödikgöndörödik 「Kokudzsin-va kamino ke-
ga csidzsireteiru.」 „A négereknek göndörödik a
hajuk.” ◆ összegyűrődikösszegyűrődik 「Kamiga csidzsire-
ta.」 „Összegyűrődött a papír.” ◆ összeránco-összeránco-
lódiklódik 「Csidzsireta nuno」 „összeráncolódott
szövet”

csidzsireteirucsidzsireteiru ◆ göndörgöndör
csidzsiszenkjocsidzsiszenkjo ◆ kormányzóválasztáskormányzóválasztás
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csidzsócsidzsó ◆ bolondbolond szexuálisszexuális vágyvágy ◆ értel-értel-
metlen szenvedélymetlen szenvedély
csidzsócsidzsó ◆ földföld 「Tensi-va csidzsóni orita.」 „Az
angyal leszállt a Földre.” ◆ földföld felettfelett 「Csi-
dzsókai」 „föld feletti szint” ◆ földfelszínföldfelszín fe-fe-
lettlett 「Kore-va csidzsószankaidatenobirude-
szu.」 „Ennek az épületnek három szintje van a
földfelszín felett.” ◆ földiföldi 「Csidzsórédá」 „földi
radarállomás” ◆ földönföldön 「Csidzsószaikjóno szei-
bucu」 „legerősebb teremtmény a Földön” ◇ csi-csi-
dzsószendzsószen szárazföldi harcszárazföldi harc
csidzsóbóeicsidzsóbóei ◆ szárazföldi védelemszárazföldi védelem
csidzsóbutaicsidzsóbutai ◆ gyalogsággyalogság
csidzsódedzsitaruhószócsidzsódedzsitaruhószó ◆ digitálisdigitális föld-föld-
felszínifelszíni műsorszórásműsorszórás ◆ digitálisdigitális földiföldi mű-mű-
sorszórássorszórás
csidzsóguncsidzsógun ◆ szárazföldi hadseregszárazföldi hadsereg
csidzsóhacsidzsóha ◆ földfelszíni hullámföldfelszíni hullám
csidzsóhacugacsidzsóhacuga ◆ föld feletti csírázásföld feletti csírázás
csidzsóhahószócsidzsóhahószó ◆ földfelszíniföldfelszíni műsorszó-műsorszó-
rásrás ◆ földi műsorszórásföldi műsorszórás
csidzsóhószócsidzsóhószó ◆ földfelszíniföldfelszíni műsorszórásműsorszórás ◆

földi műsorszórásföldi műsorszórás
csidzsókanszeicsidzsókanszei ◆ földi irányításföldi irányítás
csidzsókencsidzsóken ◆ földhasználati jogföldhasználati jog
csidzsokucsidzsoku ◆ megalázásmegalázás ◆ megszégyenítésmegszégyenítés
◆ szégyenszégyen
csidzsoku-ocsidzsoku-o ataeruataeru ◆ megalázmegaláz 「Kósúno mo-
kuzende kareni csidzsoku-o ataeta.」 „Nyilváno-
san megalázta.” ◆ szégyenbeszégyenbe hozhoz 「Cumano
icsizokuni csidzsoku-o ataeta.」 „Szégyenbe hoz-
tam a feleségem családját.”

csidzsoku-ocsidzsoku-o motaraszumotaraszu ◆ szégyentszégyent hozhoz
「Szeidzsika-va kokkani csidzsoku-o motarasi-
ta.」 „A politikus szégyent hozott a hazájára.”

csidzsórakuencsidzsórakuen ◆ földi paradicsomföldi paradicsom
csidzsósokubucucsidzsósokubucu ◆ fanerofitonfanerofiton
csidzsószeibiincsidzsószeibiin ◆ földi kiszolgáló személyföldi kiszolgáló személy
csidzsószencsidzsószen ◆ szárazföldi harcszárazföldi harc
csiecsie ◆ bölcsességbölcsesség 「Mukasino hitono csie-o
karite mondai-o kaikacusita.」 „A régiek bölcses-
ségére támaszkodva megoldottam a problémát.”
◆ ötletességötletesség 「Szeikacuno csie」 „mindenna-
pokhoz szükséges ötletek” ◆ találékonyságtalálékonyság ◆

tudástudás 「Obaacsan-no csie.」 „A nagymama tu-

dása.” ◇ aszadzsieaszadzsie sekélyessekélyes tudástudás ◇ ato-ato-
dzsiedzsie utólagosutólagos bölcsességbölcsesség 「Atodzsieninari-
maszuga, kono szeihin-va dzsujóganai.」 „Utóla-
gos bölcsességnek hat, de nincs igény erre a ter-
mékre.” ◇ atodzsieatodzsie nemnem újdonságújdonság 「Atodzsie-
nijotte tokkjoga kotovarareta.」 „Nem fogadták el
a szabadalmamat, mert nem újdonság.” ◇ szan-szan-
nin-jorebamondzsunocsienin-jorebamondzsunocsie háromhárom emberember mármár
bölcsbölcs ◇ szeikacunocsieszeikacunocsie életbölcsességéletbölcsesség ◇

csiegacukucsiegacuku megeszesedikmegeszesedik 「Aru teidono csie-
ga cuita.」 „Valamennyire megeszesedtem.” ◇

csienitomucsienitomu találékonytalálékony 「Kono szagi-va csieni
tondeita.」 „A csalók találékonyak voltak.” ◇

csienovacsienova ördöglakatördöglakat 「Kono csieno va-va zet-
taini tokenai.」 „Ezt az ördöglakatot tuti, hogy
nem lehet szétbontani.” ◇ csie-ocsie-o kaszukaszu taná-taná-
csotcsot adad 「Csie-o kasite kudaszai.」 „Kérem, ad-
jon tanácsot!” ◇ csie-ocsie-o karirukariru tanácsottanácsot kérkér
「Szenmonkano csie-o karimasó!」 „Kérjünk ta-
nácsot egy szakembertől!” ◇ csie-ocsie-o siborusiboru töritöri
aa fejétfejét 「Ikura csie-o sibottemo, szaisono ga-
menni modoru hóhóga micukaranai.」 „Hiába tö-
röm a fejem, nem tudok visszamenni a kezdőkép-
ernyőhöz.” ◇ minsúnocsieminsúnocsie népi bölcsességnépi bölcsesség
csiebukurocsiebukuro ◆ agytrösztagytröszt ◆ tudásbázistudásbázis 「Jú-
záno csiebukuro」 „felhasználói tudásbázis”

csiegacukirucsiegacukiru ◆ kifogykifogy azaz ötletekbőlötletekből ◆ vé-vé-
get ér a tudományaget ér a tudománya
csiegacukucsiegacuku ◆ megeszesedikmegeszesedik 「Aru teidono
csiega cuita.」 „Valamennyire megeszesedtem.”

csiekikencsiekiken ◆ használati joghasználati jog ◆ szolgalomszolgalom
csiekurabecsiekurabe ◆ szellemi csataszellemi csata
csiencsien ◆ geográfiai összetartozásgeográfiai összetartozás
csiencsien ◆ késéskésés ◆ késlekedéskéslekedés ◇ hacuikucsienhacuikucsien
visszamaradtvisszamaradt fejlődésfejlődés ◇ henszaicsienhenszaicsien ké-ké-
sedelmessedelmes visszafizetésvisszafizetés ◇ henszaicsienhenszaicsien ké-ké-
sedelmes törlesztéssedelmes törlesztés
csienitomucsienitomu ◆ leleményesleleményes ◆ találékonytalálékony
「Kono szagi-va csieni tondeita.」 „A csalók talá-
lékonyak voltak.”

csienovacsienova ◆ ördöglakatördöglakat 「Kono csieno va-va
zettaini tokenai.」 „Ezt az ördöglakatot tuti, hogy
nem lehet szétbontani.”

csienszaszerucsienszaszeru ◆ késleltetkésleltet 「Hókoku-o
csienszaszeta.」 „Késleltette a jelentést.”

csienszencsienszen ◆ késleltető művonalkésleltető művonal
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csienszurucsienszuru ◆ késikkésik 「Densaga csiensita.」
„Késett a vonat.”

csie-ocsie-o cukattecukatte ◆ találékonyantalálékonyan 「Csie-o cu-
katte torinikui buhin-o hazusita.」 „Találékonyan
kivette a nehezen hozzáférhető alkatrészt.”

csie-ocsie-o cukaucukau ◆ agyatagyat működtetőműködtető 「Csie-o
cukaugému」 „agyat működtető játék” ◆ találé-találé-
konykony 「Csie-o cukau hito」 „találékony ember”

csie-o dasiaucsie-o dasiau ◆ összedugják a fejüketösszedugják a fejüket
csie-ocsie-o karirukariru ◆ tanácsottanácsot kérkér 「Szenmonka-
no csie-o karimasó!」 „Kérjünk tanácsot egy szak-
embertől!”

csie-ocsie-o kaszukaszu ◆ tanácsottanácsot adad 「Csie-o kasite
kudaszai.」 „Kérem, adjon tanácsot!”

csieokurecsieokure ◆ szellemi visszamaradásszellemi visszamaradás
csie-ocsie-o siborusiboru ◆ töritöri aa fejétfejét 「Ikura csie-o
sibottemo, szaisono gamenni modoru hóhóga mi-
cukaranai.」 „Hiába töröm a fejem, nem tudok
visszamenni a kezdőképernyőhöz.”

csiesacsiesa ◆ bölcs emberbölcs ember
csífucsífu ◆ főnökfőnök ◆ vezetővezető
csífu-anpaiacsífu-anpaia ◆ játékvezetőjátékvezető
csifuszucsifuszu ◆ tífusztífusz ◇ csócsifuszucsócsifuszu béltífuszbéltífusz
◇ paracsifuszuparacsifuszu paratífuszparatífusz ◇ hossincsifu-hossincsifu-
szuszu kiütéses tífuszkiütéses tífusz
csifuszukincsifuszukin ◆ tífuszbaktériumtífuszbaktérium
csigacuitacsigacuita ◆ véresvéres 「Sacuni csigacuiteita.」
„Az ing véres volt.”

csigacukucsigacuku ◆ véresvéres leszlesz 「Sacuni csiga cui-
ta.」 „Véres lett az ingem.”

csigacunagarucsigacunagaru ◆ vérrokonságbanvérrokonságban álláll
「Kareto-va csiga cunagatteinai.」 „Nem állok
vérrokonságban vele.”

csigaderucsigaderu ◆ vérzikvérzik 「Kizugucsikara csiga dete-
iru.」 „Vérzik a seb.”

csigaerucsigaeru ◆ elrontelront 「Manbikisite dzsinszei-o
csigaetesimatta.」 „Az áruházi lopással elrontotta
az életét.” ◆ eltéreltér 「Dzsidzsicuto csigaete
kidzsucu-o cukutta.」 „Az igazságtól eltérő fel-
jegyzést készített.” ◆ eltéveszteltéveszt 「Dokokade
micsi-o csigaetesimatta.」 „Valahol eltévesztet-
tem az utat.” ◆ keresztbekeresztbe rakrak 「Cumi ki-o
csigaete oita.」 „Keresztbe raktam a játékkocká-
kat.” ◆ megmásítmegmásít 「Kare-va juigon-o csigaeta.」
„Megmásította a végrendeletét.” ◆ megrándítmegrándít

「Kosi-o csigaetesimatta.」 „Megrándítottam a
derekamat.” ◆ megszegmegszeg 「Jakuszoku-o
csigaete-va ikenai.」 „Nem szabad megszegni az
ígéretünket!” ◇ kikicsigaerukikicsigaeru félrehallfélrehall 「Aite-
no kotoba-o kiki csigaete hadzsi-o kaita.」 „Egy
félrehallás miatt szégyenben maradtam.”

csigagjakurjúszurujónacsigagjakurjúszurujóna ◆ iszonyatosiszonyatos
「Csiga gjakurjúszurujóna sógeki」 „iszonyatos
megrázkódtatás”

csigaicsigai ◆ különbségkülönbség 「Csigaigavakarimaszen.」
„Nem érzem a különbséget.” ◇ ócsigaiócsigai nagynagy
különbségkülönbség 「Genzai-va mukasito ócsigaida.」
„Nagy különbség van a jelen és a múlt között.”
◇ omoicsigaiszuruomoicsigaiszuru összecserélösszecserél 「Muszum-
eto muszukono tandzsóbi-o omoi csigaisita.」
„Összecseréltem a lányom születésnapját a fiamé-
val.” ◇ omoicsigaiszuruomoicsigaiszuru eltéveszteltéveszt 「Macsi
avaszeno hizuke-o omoi csigaisita.」 „Eltévesztet-
tem a találkozó napját.” ◇ ketacsigaiketacsigai nagyság-nagyság-
rendirendi különbségkülönbség 「Kareto vatasino csingin-va
ketacsigaideszu.」 „Nagyságrendi különbség van
az ő- és az én fizetésem között.” ◇ tanecsigainotanecsigaino
különbözőkülönböző apátólapától származószármazó 「Tanecsigaino
kjódai」 „különböző apától származó testvérek” ◇

cukitoszupponhodonocsigaicukitoszupponhodonocsigai óriásióriási különb-különb-
ségség ◇ haracsigainoharacsigaino másmás anyátólanyától származószármazó
「Haracsigaino imóto」 „más anyától származó
húg” ◇ mibuncsigainomibuncsigaino különbözőkülönböző rangúrangú
「Mibuncsigaino kekkon」 „különböző rangúak
házassága”

csigaidanacsigaidana ◆ tokonoma lépcsős polcatokonoma lépcsős polca
csigaihókencsigaihóken ◆ területenkívüliségterületenkívüliség
「Taisikan-va csigaihóken-o kjójúszuru.」 „A
nagykövetség területenkívüliséget élvez.”

csigainaicsigainai ◆ nyilvánnyilván 「Kare-va majotteirunoni
csigainai.」 „Az az ember nyilván eltévedt.” ◆

semmisemmi kétségkétség 「Karega han-ninni csigainai.」
„Semmi kétség, ő a tettes.”

csigajacsigaja ◆ alangfűalangfű
csigakucsigaku ◆ földtanföldtan ◆ földtudományföldtudomány
csiganagarerucsiganagareru ◆ vérébenvérében vanvan 「Buradzsiru
dzsinni-va ongakuno csiga nagareteiru.」 „A bra-
ziloknak a vérükben van a zene.”

csiganidzsimujónacsiganidzsimujóna ◆ fájdalmasfájdalmas 「Csiga ni-
dzsimujóna dorjoku」 „fájdalmas erőfeszítés”

csigaszavagucsigaszavagu ◆ lázbalázba jönjön 「Gémáno csiga
szavaida.」 „A játékkedvelő lázba jött.”
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csigaucsigau ◆ eltéreltér 「Kore-va cúdzsóto csigau.」
„Ez eltér a megszokottól.” ◆ eltérőeltérő 「Karera-va
tosiga csigau.」 „Eltérő az életkoruk.” ◆ hibáshibás
「Csigau kaitó-o sita.」 „Hibás választ adtam.” ◆

különbözikkülönbözik 「Kore-va dó csigauno?」 „Ez mi-
ben különbözik?” ◆ különbözőkülönböző 「Otótoto csigau
ironoszétá-o kiteita.」 „Az öccsétől különböző szí-
nű pulóverben volt.” ◆ másmás 「Csigau hitoto kek-
konszurebajokatta.」 „Máshoz kellet volna felesé-
gül mennem!” ◆ másikmásik 「Tomodacsi-va csigau
kótógakkóni kajotteita.」 „A barátom másik kö-
zépiskolába járt.” ◆ másmilyenmásmilyen 「Csotto csigau
kuruma-o kaitai.」 „Kicsit másmilyen kocsit sze-
retnék.” ◆ rosszrossz 「Csigaubotan-o osita.」
„Rossz gombot nyomtam meg.” ◆ tévestéves
「Tegami-o csigau dzsúsoni okutta.」 „Téves
címre küldtem a levelet.” ◇ kigacsigaukigacsigau nincsnincs
eszénéleszénél 「Kare-va kiga csigatteiru.」 „Nincs
eszénél.” ◇ kigacsigaukigacsigau megőrülmegőrül 「Kiga csigat-
tesimatta.」 „Megőrült.” ◇ kuicsigaukuicsigau eltéreltér
「Ikenga kui csigatteita.」 „Eltért a véleményük.”
◇ daibucsigaudaibucsigau nagybannagyban különbözikkülönbözik
「Kanszeijoszózu-va dzsicubucutodaibu csigau.」
„A látványterv nagyban különbözik a kész épít-
ménytől.” ◇ tocsigattetocsigatte eltérőeneltérően 「Cumato
csigatte kare-va gorufuga szukida.」 „A feleségé-
től eltérően ő szereti a golfot.” ◇ tocsigattetocsigatte el-el-
lentétbenlentétben 「Honjúrui-va torito csigatte tamago-
o umanai.」 „Az emlősök, a madarakkal ellenté-
teben, nem raknak tojást.” ◇ hanasigacsigauhanasigacsigau
nemnem errőlerről vanvan szószó 「Hanasiga csigaundzsana-
ika!」 „Nem erről volt szó!” ◇ hanasigacsigauhanasigacsigau
másrólmásról vanvan szószó 「Hanasiga csigau. Kjójúen-
csini ikuto jakuszokusitadesó.」 „De hiszen arról
volt szó, hogy ma vidámparkba megyünk!” ◇ hit-hit-
oadzsicsigauoadzsicsigau kicsitkicsit többtöbb 「Kare-va hokano
hitoto kurabete hitoadzsicsigau.」 „Kicsit több,
mint a többi ember.” ◇ jakuszokugacsigaujakuszokugacsigau
nemnem ebbenebben állapodikállapodik megmeg 「Jakuszokuga csi-
gaujo!」 „Nem ebben állapodtunk meg!”

csigaufúnicsigaufúni ◆ máshogymáshogy 「Csigau fúni kangae-
ta.」 „Máshogy gondoltam.”

csigaufúnicsigaufúni ◆ másképpenmásképpen 「Kodomo-o csigau-
fúni szodateta.」 „Másképpen nevelte a gyerekét.”

csigauhitocsigauhito ◆ másik embermásik ember
csigaumen-ocsigaumen-o teraszuteraszu ◆ másmás megvilágítás-megvilágítás-
baba helyezhelyez 「Kareno szecumei-va dzsikenno csi-
gau men-o terasita.」 „A magyarázata más megvi-
lágításba helyezte az ügyet.”

csigicsigi ◆ földiföldi istenisten ◇ tendzsincsigitendzsincsigi égi-égi- ésés
földi istenekföldi istenek
csigicsigi ◆ V-alakbanV-alakban meghosszabbítottmeghosszabbított sza-sza-
rufákrufák
csigicsigi ◆ tétovázástétovázás
csigincsigin ◆ regionális bankregionális bank ◆ vidéki bankvidéki bank
csigirerucsigireru ◆ elszakadelszakad 「Oszacugafászunáni ha-
szamatte csigireta.」 „A bankjegy beleakadt a cip-
zárba, és elszakadt.” ◆ lefagylefagy 「Szamuszade mi-
miga csigireszódatta.」 „Olyan hideg volt, hogy
lefagyott a fülem.” ◆ leszakadleszakad 「Nimocuga
omotakute tega csigireszódatta.」 „Olyan nehéz
volt a cuccom, hogy majd leszakadt a karom.” ◆

szakadszakad 「Zutazutani csigireta jófuku」 „foszlá-
nyokra szakadt ruha” ◆ szétfoszlikszétfoszlik 「Szorade
hicudzsigumoga csigireta.」 „Az égen szétfoszlott
a bárányfelhő.” ◇ haravatagacsigireruharavatagacsigireru meg-meg-
szakadszakad aa szíveszíve 「Kanasikute haravataga csigi-
reta.」 „Megszakadt a szívem a bánattól.”

csigirerukotocsigirerukoto ◆ szétfoszlásszétfoszlás
csigiricsigiri ◆ esküeskü 「Eikjúno csigiri-o muszunda.」
„Örök esküt fogadtak.” ◇ csigiri-ocsigiri-o kavaszukavaszu es-es-
küszikküszik egymásnakegymásnak 「Sinrósinpu-va csigiri-o
kavasita.」 „A házaspár hűséget esküdött egymás-
nak.” ◇ niszenocsigiriniszenocsigiri házastársiházastársi esküeskü ◇ ni-ni-
szenocsigiriszenocsigiri örök fogadalomörök fogadalom
csigiri-ocsigiri-o kavaszukavaszu ◆ esküszikesküszik egymásnakegymásnak
「Sinrósinpu-va csigiri-o kavasita.」 „A házaspár
hűséget esküdött egymásnak.”

csigirucsigiru ◆ aprítaprít 「Pan-o csigitte gjúnjúni ire-
ta.」 „Kenyeret aprítottam a tejbe.” ◆ eltépeltép
「Mukasino kanodzsono sasin-o csigitta.」 „El-
téptem a régi barátnőm fényképét.” ◆ kitépkitép
「Tecsókara icsimaino kami-o csigitta.」 „Kitép-
tem egy lapot a noteszemből.” ◆ leszakítleszakít 「Icsi-
maino hanabira-o csigitta.」 „Leszakítottam egy
virágszirmot.” ◆ összetépösszetép 「Tegami-o csigit-
ta.」 „Összetépte a levelet.” ◆ szaggatszaggat
「Sótopaszuta-o csigitta.」 „Nokedlit szaggat-
tam.” ◆ szakítszakít 「Jósi-o csotto csigitta.」 „Sza-
kítottam egy fecnit a papírlapból.” ◆ széttépszéttép
「Ijana sasin-o csigitta.」 „Széttépte az utált fény-
képet.” ◇ kuicsigirukuicsigiru leharapleharap 「Kagaisa-va hi-
gaisano mimi-o kuicsigitta.」 „Az alperes leha-
rapta a felperes fülét.” ◇ kuicsigirukuicsigiru leráglerág
「Rópu-o kuicsigitte nigeta.」 „Lerágta magáról
a kötelet, és elmenekült.” ◇ kuicsigirukuicsigiru szét-szét-
marcangolvamarcangolva eszikeszik 「Raionga emonono niku-
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o kuicsigitta.」 „Az oroszlán szétmarcangolva ette
az áldozatát.” ◇ kenkaszugitenobócsigirikenkaszugitenobócsigiri esőeső
után köpönyegután köpönyeg
csigirucsigiru ◆ fogadalmatfogadalmat tesztesz 「Kodomodósi-va
otonaninattara kekkonszuruto csigitta.」 „A két
gyerek fogadalmat tett egymásnak, hogy összehá-
zasodnak, ha megnőnek.”

csigjocsigjo ◆ tóban élő haltóban élő hal
csigjocsigjo ◆ halivadékhalivadék ◆ kishalkishal
csigocsigo ◆ angyalkánakangyalkának öltözöttöltözött kisgyermekkisgyermek
◆ gyermekszolgagyermekszolga ◆ homokoshomokos pedofilpedofil kisfiú-kisfiú-
jaja ◆ kisgyerekkisgyerek
csigohajabuszacsigohajabusza ◆ kabasólyomkabasólyom
csigúcsigú ◆ jóindulatjóindulat 「Sisóno csigú-o eta.」 „Él-
veztem a mester jóindulatát.” ◆ szívességszívesség
「Csigúni mukuiru.」 „Viszonozza a szívességet.”

csiguhagunacsiguhaguna ◆ felemásfelemás 「Csiguhaguna kucu-
o haita.」 „Felemás cipőben volt.” ◆ nemnem odaillőodaillő
「Csiguhaguna kotae」 „nem odaillő válasz” ◆

nemnem összeillőösszeillő 「Csiguhaguna kucu」 „nem
összeillő cipők” ◆ nemnem párzikpárzik 「Kono kucusita-
va csiguhaguda.」 „Nem pároznak a zoknik.” ◆

összefüggéstelenösszefüggéstelen 「Kareno hanasi-va csigu-
hagudatta.」 „Összefüggéstelenül beszélt.”

csihaaraszoenaicsihaaraszoenai ◆ almaalma nemnem esikesik messzemessze aa
fájátólfájától
csihaicsihai ◆ késedelmeskésedelmes bérfizetésbérfizetés 「Csihain-
inatteiru kjúrjó」 „késő bér” ◆ késedelmeskésedelmes
ételosztásételosztás ◆ késedelmeskésedelmes kézbesítéskézbesítés 「Csi-
haininatteiru júbin」 „késő postai küldemény” ◆

késedelmes kiszállításkésedelmes kiszállítás
csiheiszencsiheiszen ◆ horizonthorizont ◆ láthatárláthatár ◆ látóha-látóha-
tártár
csihicucsihicu ◆ lassúlassú írástempóírástempó 「Szokuhicuka csi-
hicu」 „gyors vagy lassú írástempó”

csihirocsihiro ◆ feneketlen mélységfeneketlen mélység
csihjócsihjó ◆ földfelszínföldfelszín
csihjóhacsihjóha ◆ földfelszíniföldfelszíni hullámhullám ◆ földfel-földfel-
színt követő hullámszínt követő hullám
csihjóondocsihjóondo ◆ hőmérséklethőmérséklet aa földfelszínföldfelszín kö-kö-
zelébenzelében
csihjósokubucucsihjósokubucu ◆ kamefitonkamefiton
csihjószuicsihjószui ◆ felszíni vízfelszíni víz
csihocsiho ◆ elfoglalt helyelfoglalt hely ◆ pozíciópozíció

csihócsihó ◆ országrészországrész ◆ régiórégió 「Donojóna csi-
hóni nihon-va vakeraremaszuka?」 „Milyen ré-
giókra oszlik Japán?” ◆ tájegységtájegység ◆ tarto-tarto-
mánymány ◆ vidékvidék 「Csihókara kita hitotoiu insó-
datta.」 „Vidékről jött ember benyomását keltet-
te.” ◇ engancsihóengancsihó partvidékpartvidék ◇ okinavacsihóokinavacsihó
OkinavaOkinava régiórégió ◇ kantócsihókantócsihó KantóKantó régiórégió ◇

kitacsihókitacsihó északiészaki országrészországrész ◇ kitacsihókitacsihó
északiészaki tartománytartomány ◇ kjúsúcsihókjúsúcsihó KjúsúKjúsú ré-ré-
giógió ◇ kinkicsihókinkicsihó KinkiKinki régiórégió ◇ kósin-kósin-
ecucsihóecucsihó Kósin-ecuKósin-ecu régiórégió ◇ szan-incsihószan-incsihó
Szan-inSzan-in régiórégió ◇ szangakucsihószangakucsihó hegyvidékhegyvidék
◇ szan-jócsihószan-jócsihó SanjóSanjó régiórégió ◇ sikokucsihósikokucsihó
SikokuSikoku régiórégió ◇ székeicsihószékeicsihó SzékelyföldSzékelyföld ◇

csihószenkjocsihószenkjo helyhatóságihelyhatósági választásválasztás ◇

csúgokucsihócsúgokucsihó CsúgokuCsúgoku régiórégió ◇ csúbucsihócsúbucsihó
CsúbuCsúbu régiórégió ◇ tiszagavanotógancsihótiszagavanotógancsihó Ti-Ti-
szántúlszántúl ◇ tókaicsihótókaicsihó TókaiTókai régiórégió ◇ tószan-tószan-
csihócsihó TószanTószan régiórégió ◇ tóhokucsihótóhokucsihó TóhokuTóhoku
régiórégió ◇ nisicsihónisicsihó nyugatinyugati országrészországrész ◇ ni-ni-
sicsihósicsihó nyugatinyugati tartománytartomány ◇ hansincsihóhansincsihó
Oszaka-KóbeOszaka-Kóbe régiórégió ◇ higasicsihóhigasicsihó keletikeleti or-or-
szágrészszágrész ◇ higasicsihóhigasicsihó keletikeleti tartománytartomány ◇

hokurikucsihóhokurikucsihó HokurikuHokuriku régiórégió ◇ hokkaidó-hokkaidó-
csihócsihó HokkaidóHokkaidó régiórégió ◇ minamicsihóminamicsihó délidéli or-or-
szágrészszágrész ◇ minamicsihóminamicsihó déli tartománydéli tartomány
csihócsihó ◆ demenciademencia ◆ elbutuláselbutulás ◇ kentóka-kentóka-
csihócsihó bokszolóbokszoló demenciademencia ◇ szóhacuszei-szóhacuszei-
csihócsihó korai elbutuláskorai elbutulás
csihóbunkencsihóbunken ◆ decentralizációdecentralizáció ◆ irányítá-irányítá-
si jog vidékre osztásasi jog vidékre osztása
csihódzsicsicsihódzsicsi ◆ vidéki önrendelkezésvidéki önrendelkezés
csihódzsicsitaicsihódzsicsitai ◆ helyhatósághelyhatóság ◆ helyihelyi ön-ön-
kormányzatkormányzat ◆ vidéki önkormányzatvidéki önkormányzat
csihódzsicsitainocsihódzsicsitaino ◆ helyhatóságihelyhatósági
csihódzsóreicsihódzsórei ◆ helyhatósági rendelethelyhatósági rendelet
csihódzsungjócsihódzsungjó ◆ vidéki turnévidéki turné
csihógikaicsihógikai ◆ helyihelyi önkormányzatiönkormányzati közgyű-közgyű-
léslés
csihógikaigiincsihógikaigiin ◆ helyihelyi önkormányzatiönkormányzati kép-kép-
viselőviselő
csihóginkócsihóginkó ◆ regionálisregionális bankbank ◆ vidékividéki bankbank

csihógjószeicsihógjószei ◆ helyi közigazgatáshelyi közigazgatás
csihójúzeicsihójúzei ◆ vidéki korteskörútvidéki korteskörút
csihókaihacucsihókaihacu ◆ vidékfejlesztésvidékfejlesztés
csihókenszacucsócsihókenszacucsó ◆ helyi ügyészséghelyi ügyészség
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csihókjokucsihókjoku ◆ helyi adóállomáshelyi adóállomás
csihókógjócsihókógjó ◆ vidéki előadásvidéki előadás
csihókómuincsihókómuin ◆ vidékividéki önkormányzatiönkormányzati alkal-alkal-
mazottmazott
csihónamaricsihónamari ◆ vidéki tájszólásvidéki tájszólás
csiho-ocsiho-o katamerukatameru ◆ megszilárdítjamegszilárdítja aa he-he-
lyétlyét 「Kóhosa-va jobiszende csiho-o katame-
ta.」 „A jelölt megszilárdította a helyét az elővá-
lasztáson.”

csiho-ocsiho-o kizukukizuku ◆ pozíciótpozíciót kiépítkiépít 「Kono só-
szecude szakkatositeno csiho-o kizuita.」 „Ezzel a
regénnyel építette ki írói pozícióját.”

csiho-ocsiho-o simerusimeru ◆ pozíciótpozíciót elfoglalelfoglal 「Sup-
pansatositemo icsirjúno csiho-o simeteiru.」 „Ki-
adóként kiváló pozíciót foglal el.”

csihósicsihósi ◆ helyi laphelyi lap ◆ helyi újsághelyi újság
csihósinbuncsihósinbun ◆ helyi újsághelyi újság
csihósócsihósó ◆ demenciademencia ◇ ródzsinszeicsihósóródzsinszeicsihósó
szenilitásszenilitás
csihósokucsihósoku ◆ helyi jellegzetességhelyi jellegzetesség
csihósugicsihósugi ◆ regionalizmusregionalizmus
csihószaicsihószai ◆ önkormányzati kötvényönkormányzati kötvény
csihószaibansocsihószaibanso ◆ helyi bírósághelyi bíróság
csihószenkjocsihószenkjo ◆ helyhatóságihelyhatósági választásválasztás ◆

helyi választáshelyi választás
csihótosicsihótosi ◆ vidéki városvidéki város
csihózeicsihózei ◆ helyi adóhelyi adó ◆ települési adótelepülési adó
csiicsii ◆ földindulásföldindulás ◇ tenpencsiitenpencsii égszaka-égszaka-
dás,dás, földindulásföldindulás 「Tenpencsiiga okottemoana-
tato kekkonsinai.」 „Még ha égszakadás, földin-
dulás történik sem megyek hozzád feleségül!”

csiicsii ◆ posztposzt 「Sacsóno csii-o kakutokusita.」
„Megkapta az igazgatói posztot.” ◆ pozíciópozíció 「Su-
sótositeno csiiga juraida.」 „Megrendült a minisz-
terelnöki pozíciója.” ◆ rangrang 「Sói-va taiijori csi-
iga hikui.」 „A hadnagynak alacsonyabb a rangja
mint a századosnak.” ◆ státuszstátusz 「Isano saka-
itekina csii-va takai.」 „Az orvosoknak társadal-
milag elismert státuszuk van.” ◇ sakaitekicsiisakaitekicsii
társadalmi rangtársadalmi rang
csiicsii ◆ zuzmózuzmó
csiigahikuicsiigahikui ◆ alacsony rangúalacsony rangú
csiikicsiiki ◆ értékkészletértékkészlet 「Kanszúno csiiki」
„függvény értékkészlete”

csiikicsiiki ◆ földterületföldterület 「Macsi-va kojamano ói
csiikiniaru.」 „A község dombos földterületen
fekszik.” ◆ helyihelyi 「Csiikikúkó」 „helyi repülőtér”
◆ negyednegyed ◆ tájegységtájegység 「Sukanzende-va han-
garínoikucukano csiikino furui ie-o tendzsisitei-
maszu.」 „A skanzenben Magyarország tájegysé-
geinek a házai vannak kiállítva.” ◆ térségtérség
「Kógjóga hattensita csiiki」 „iparilag fejlett tér-
ség” ◆ területterület 「Hjókóga takai csiiki」 „maga-
san fekvő terület”

csiikidanbócsiikidanbó ◆ távfűtéstávfűtés
csiikidantaicsiikidantai ◆ helyi szervezethelyi szervezet
csiikigengogakucsiikigengogaku ◆ areálisareális nyelvészetnyelvészet ◆

térségi nyelvészettérségi nyelvészet
csiikigenteinocsiikigenteino ◆ egyegy területreterületre korlátozottkorlátozott
◆ helyihelyi 「Csiikigenteinomi mono-o tamesita.」
„Megkóstoltam a helyi italt.”

csiikikacsiikika ◆ honosításhonosítás
csiikikaihacucsiikikaihacu ◆ regionális fejlesztésregionális fejlesztés
csiikikeizaicsiikikeizai ◆ helyihelyi gazdasággazdaság ◆ regionálisregionális
gazdasággazdaság
csiikinodaihjócsiikinodaihjó ◆ területi képviselőterületi képviselő
csiikinokojúsucsiikinokojúsu ◆ honos fajhonos faj
csiikisakaicsiikisakai ◆ helyi közösséghelyi közösség
csiikisugicsiikisugi ◆ provincializmusprovincializmus ◆ regionaliz-regionaliz-
musmus
csiikiszacsiikisza ◆ regionális különbségregionális különbség
csiikitekinacsiikitekina ◆ regionálisregionális
csiikucsiiku ◆ értelemfejlesztésértelemfejlesztés ◆ intelligencia-intelligencia-
fejlesztésfejlesztés
csiikugangucsiikugangu ◆ értelemfejlesztőértelemfejlesztő játékjáték ◆ in-in-
telligenciafejlesztő játéktelligenciafejlesztő játék
csiikuhencsócsiikuhencsó ◆ intelligenciafejlesztésintelligenciafejlesztés túl-túl-
hangsúlyozásahangsúlyozása
csiinicukucsiinicuku ◆ posztraposztra kerülkerül 「Bucsóno csiini
cuita.」 „Osztályvezetői posztra került.”

csiinosócsócsiinosócsó ◆ státuszszimbólumstátuszszimbólum 「Gaisa-va
csiino sócsódeszu.」 „A külföldi kocsi státusz-
szimbólum.”

csii-ocsii-o akujószuruakujószuru ◆ korruptkorrupt 「Szeidzsika-va
csii-o akujószuru.」 „A politikusok korruptak.”

csiiruicsiirui ◆ zuzmófélékzuzmófélék ◆ zuzmókzuzmók
csiiszaicsiiszai ◆ apróapró 「Kon-nani csiiszai kaeru-o
hadzsimete mita.」 „Ilyen apró békát még nem
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láttam.” ◆ halkhalk 「Csiiszai koe」 „halk hang” ◆

kicsikicsi 「Kono reizóko-va csiiszaszugiru.」 „Ez a
hűtőgép túl kicsi.” ◆ kiskis 「Karadaga csiiszai
hito」 „kis termetű ember” ◇ ucuvagacsiiszaiucuvagacsiiszai
kiskis tehetségűtehetségű ◇ ucuvagacsiiszaiucuvagacsiiszai kiskis ka-ka-
liberűliberű ◇ kigacsiiszaikigacsiiszai félénkfélénk 「Kono inu-va
ógatananoni kiga csiiszaine.」 „Ez a kutya nagy-
testű, mégis milyen félénk.” ◇ kigacsiiszaikigacsiiszai bá-bá-
tortalantortalan 「Kiga csiiszai hito」 „bátortalan em-
ber” ◇ koegacsiiszaikoegacsiiszai halkanhalkan beszélbeszél
「Kanodzso-va koega csiiszai.」 „Az a nő halkan
beszél.” ◇ csiiszaikoedecsiiszaikoede halkanhalkan 「Csiiszai ko-
ede hanaszu.」 „Halkan beszél.” ◇ csiiszaitokicsiiszaitoki
kiskis korkor ◇ csiiszaitokikaracsiiszaitokikara kiskorátólkiskorától 「Csi-
iszai tokikara megane-o kaketeiru.」 „Kiskorom-
tól hordok szemüveget.” ◇ csiiszaitokinicsiiszaitokini kis-kis-
korábankorában 「Csiiszai tokini iroirona jobószessu-o
uttakotogaaru.」 „Kiskoromban kaptam védőol-
tásokat.” ◇ csiiszakucsiiszaku kicsibenkicsiben 「Csiiszaku
sóbai-o hadzsimeta.」 „Kicsiben kezdtem az üz-
letet.” ◇ csiiszakucsiiszaku apróraapróra 「Jaszai-o csiiszaku
kitta.」 „Apróra vágtam a zöldséget.” ◇ csiisza-csiisza-
kuszurukuszuru lekicsinyítlekicsinyít 「Modzsi-o csiiszakusi-
ta.」 „Lekicsinyítettem a betűméretet.” ◇ csi-csi-
iszakunaruiszakunaru meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Sikararete
csiiszakunatta.」 „Amikor megszidták meghu-
nyászkodott.” ◇ csiiszakunarucsiiszakunaru nemnem megymegy rárá
「Futotte jófukuga csiiszakunatta.」 „Meghíztam,
nem jön rám a ruha.” ◇ csiiszakunarucsiiszakunaru össze-össze-
húzzahúzza magátmagát 「Szamuszade csiiszakunatte aru-
ita.」 „A hidegben magamat összehúzva sétál-
tam.” ◇ csiiszakunarucsiiszakunaru szerényszerény 「Csiiszaku-
natte kuraszu.」 „Szerényen él.” ◇ csiiszaku-csiiszaku-
narunaru kisebbkisebb leszlesz 「Ondono szaga csiiszaku-
natta.」 „A hőmérséklet-különbség kisebb lett.”
◇ csiiszakunarucsiiszakunaru összekuporodikösszekuporodik 「Neko-va
csiiszakunatte iszude neteita.」 „A macska össze-
kuporodva feküdt a széken.” ◇ csiiszakunarucsiiszakunaru
kicsikicsi leszlesz 「Szekken-va csiiszakunatta.」 „A
szappan kicsi lett.” ◇ csiiszaszacsiiszasza kicsiségkicsiség
「Tentaikanszokusite dzsibunno csiiszasza-o sit-
ta.」 „Amikor a csillagokat néztem, rájöttem, mi-
lyen kicsi is vagyok.”

csiiszaikoecsiiszaikoe ◆ halk hanghalk hang
csiiszaikoedecsiiszaikoede ◆ halkanhalkan 「Csiiszai koede hana-
szu.」 „Halkan beszél.”

csiiszaimacsicsiiszaimacsi ◆ kisvároskisváros
csiiszaiszupúncsiiszaiszupún ◆ kiskanálkiskanál

csiiszaitokicsiiszaitoki ◆ kis korkis kor
csiiszaitokikaracsiiszaitokikara ◆ kiskorátólkiskorától 「Csiiszai toki-
kara megane-o kaketeiru.」 „Kiskoromtól hordok
szemüveget.”

csiiszaitokinicsiiszaitokini ◆ kiskorábankiskorában 「Csiiszai tokini
iroirona jobószessu-o uttakotogaaru.」 „Kisko-
romban kaptam védőoltásokat.”

csiiszakucsiiszaku ◆ apróraapróra 「Jaszai-o csiiszaku kit-
ta.」 „Apróra vágtam a zöldséget.” ◆ kicsibenkicsiben
「Csiiszaku sóbai-o hadzsimeta.」 „Kicsiben
kezdtem az üzletet.”

csiiszakumierucsiiszakumieru ◆ eltörpüleltörpül 「Kanodzsoto ku-
rabetesimauto kareno nórjoku-va csiiszaku mi-
eru.」 „A nő tudása mellett a férfié eltörpült.”

csiiszakunarucsiiszakunaru ◆ kicsikicsi leszlesz 「Szekken-va csi-
iszakunatta.」 „A szappan kicsi lett.” ◆ kisebbkisebb
leszlesz 「Ondono szaga csiiszakunatta.」 „A
hőmérséklet-különbség kisebb lett.” ◆ meghu-meghu-
nyászkodiknyászkodik 「Sikararete csiiszakunatta.」
„Amikor megszidták meghunyászkodott.” ◆ nemnem
megymegy rárá 「Futotte jófukuga csiiszakunatta.」
„Meghíztam, nem jön rám a ruha.” ◆ összehúz-összehúz-
zaza magátmagát 「Szamuszade csiiszakunatte aruita.」
„A hidegben magamat összehúzva sétáltam.” ◆

összekuporodikösszekuporodik 「Neko-va csiiszakunatte iszu-
de neteita.」 „A macska összekuporodva feküdt a
széken.” ◆ szerényszerény 「Csiiszakunatte kuraszu.」
„Szerényen él.” ◇ otogacsiiszakunaruotogacsiiszakunaru halkulhalkul
◇ otogacsiiszakunaruotogacsiiszakunaru lehalkullehalkul 「Terebino
otoga csiiszakunatta.」 „Lehalkult a tévé.” ◇ csi-csi-
iszakunattaiszakunatta kinőttkinőtt 「Csiiszakunatta kodomo-
fuku」 „kinőtt gyermekruha”

csiiszakunattacsiiszakunatta ◆ kinőttkinőtt 「Csiiszakunatta ko-
domofuku」 „kinőtt gyermekruha”

csiiszakuszurucsiiszakuszuru ◆ lekicsinyítlekicsinyít 「Modzsi-o csi-
iszakusita.」 „Lekicsinyítettem a betűméretet.” ◇

oto-ooto-o csiiszakuszurucsiiszakuszuru halkíthalkít ◇ oto-ooto-o csi-csi-
iszakuszuruiszakuszuru lehalkítlehalkít 「Radzsiono oto-o csi-
iszakusita.」 „Lehalkítottam a rádiót.”

csiiszanacsiiszana ◆ apróapró 「Csiiszana macsigai」 „apró
hiba” ◆ halkhalk 「Csiiszana koe」 „halk hang” ◆ ki-ki-
csicsi 「Csiiszana ie」 „kicsi ház” ◆ kiskis 「Csiisza-
na sima」 „kis sziget” ◆ picipici 「Csiiszana hako」
„pici doboz”

csiiszanakadzsicucsiiszanakadzsicu ◆ bogyóbogyó
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csiiszanakoedecsiiszanakoede ◆ halkanhalkan 「Csiiszana koede
hanaszu.」 „Halkan beszél.”

csiiszanaotocsiiszanaoto ◆ halkhalk hanghang ◆ nesznesz 「Csiiszana
otodemo mega szameru.」 „Egy kis neszre is fel-
ébredek.” ◆ neszezésneszezés 「Tonarino hejakara csi-
iszana otoga kikoeta.」 „A szomszéd szobából ne-
szezés hallatszott.”

csiiszaszacsiiszasza ◆ kicsiségkicsiség 「Tentaikanszokusite
dzsibunno csiiszasza-o sitta.」 „Amikor a csillago-
kat néztem, rájöttem, milyen kicsi is vagyok.”

csijahojaszurucsijahojaszuru ◆ ajnározajnároz 「Dzsoszeinicsija-
hojaszareta.」 „Ajnározták a nők.” ◆ hízeleghízeleg
「Kanodzso-o csijahojaszuru.」 „Hízeleg neki.” ◆

kényeztetkényeztet 「Kanodzso-va danszeisainnicsija-
hojaszareteiru.」 „Kényeztetik férfi kollégái.”

csijahojatocsijahojato ◆ ajnározvaajnározva ◆ hízelegvehízelegve ◆ ké-ké-
nyeztetvenyeztetve 「Kanodzso-va csijahojato amajaka-
szareta.」 „El volt kényeztetve.”

csijahojatoszodaterucsijahojatoszodateru ◆ elkényeztetelkényeztet
「Szono ko-va csijahojato szodaterareta.」 „A
gyereket az anyukája elkényeztette.”

csijodakucsijodaku ◆ Csijoda kerületCsijoda kerület
csijogamicsijogami ◆ tarka papírtarka papír
csijucsiju ◆ gyógyulásgyógyulás
csijurjokucsijurjoku ◆ gyógyulóképességgyógyulóképesség ◇ dzsiko-dzsiko-
csijurjokucsijurjoku öngyógyítóöngyógyító képességképesség ◇ sizen-sizen-
csijurjokucsijurjoku öngyógyító képességöngyógyító képesség
csijuszurucsijuszuru ◆ gyógyulgyógyul 「Vakai hitono
koszszecu-va szuguni csijuszuru.」 „A fiatal szer-
vezetben a csonttörések gyorsan gyógyulnak.” ◆

kigyógyulkigyógyul 「Bjóki-va kanzenni csijusita.」 „A
betegségből tökéletesen kigyógyult.”

csikacsika ◆ uralomuralom alattalatt 「Hapuszuburuku csik-
anohangarí」 „Habsburg uralom alatti Magyaror-
szág”

csikacsika ◆ alagsoralagsor 「Tatemonono csikacsús-
adzsó」 „épület alagsorában lévő parkoló” ◆ alul-alul-
járójáró 「Csika-o tótte ikimasó.」 „Az aluljárón át
menjünk!” ◆ földföld alattalatt 「Csikani nemutteiru
takarabako」 „föld alatt szunnyadó kincsesláda”
◆ földfelszínföldfelszín alattalatt 「Konobiruni-va csikaga-
nai.」 „Ennek az épületnek nincsenek szintjei a
földfelszín alatt.” ◇ csikanimogurucsikanimoguru földföld aláalá
bukikbukik 「Densa-va csikani mogutta.」 „A metró a
föld alá bukott.”

csikacsika ◆ földárföldár ◆ telekártelekár ◇ kóteicsikakóteicsika hiva-hiva-
talos földártalos földár
csikacsikahikarucsikacsikahikaru ◆ villódzikvillódzik
csikacsikaszurucsikacsikaszuru ◆ káprázikkáprázik 「Monitá-o na-
gai aidamiteite, ima, megacsikacsikasiteimaszu.」
„Sokáig néztem a monitort, ezért most káprázik
a szemem.” ◆ vibrálvibrál 「Keikótógacsikacsikasitei-
ru.」 „Vibrál a fénycső.” ◆ villogvillog 「Neon-va csi-
kacsikasiteiru.」 „A neon villog.”

csikacsozósicucsikacsozósicu ◆ pincepince 「Vain-va csikacsozó-
sicuni nemutteita.」 „A bor a pincében pihent.” ◆

veremverem 「Dzsagaimo-o csikacsozósicuni ireta.」
„A verembe tettem a krumplit.”

csikacsúsadzsócsikacsúsadzsó ◆ mélygarázsmélygarázs
csikadócsikadó ◆ aluljáróaluljáró ◆ földföld alattialatti járatjárat ◆ já-já-
ratrat 「Csikadó-o hotta.」 „Járatot fúrtunk.”

csikadzsikacsikadzsika ◆ hamarosanhamarosan 「Csikadzsikaane-
o otozureru joteideszu.」 „Hamarosan megláto-
gatom a nővéremet.” ◆ közeljövőbenközeljövőben 「Csika-
dzsikakekkonszuru joteideszu.」 „A közeljövőben
megházasodok.” ◆ maholnapmaholnap 「Muszuko-va csi-
kadzsikaszocugjószuru.」 „Maholnap ballag a fi-
am.”

csikadzsikanicsikadzsikani ◆ hamarosanhamarosan 「Góhi-va csika-
dzsikani renrakusimaszu.」 „A vizsgaeredmény-
ről hamarosan értesítjük!” ◆ nemsokáranemsokára 「Csi-
kadzsikakorega hicujóninaru.」 „Nemsokára
szükség lesz erre.”

csikagaicsikagai ◆ aluljáróaluljáró ◆ üzletsorüzletsor azaz aluljáró-aluljáró-
banban
csikagorocsikagoro ◆ mostanábanmostanában 「Csikagorofutotte-
kita.」 „Mostanában elhíztam.” ◆ utóbbiutóbbi idő-idő-
benben 「Csikagorokonobíruga hajatteiru.」 „Az
utóbbi időben közkedvelt lett ez a sör.”

csikagoromadecsikagoromade ◆ mostanáigmostanáig 「Csikagoro-
made kudzsira-va gjoruidato omotteita.」 „Mos-
tanáig azt hittem, hogy a bálna hal.”

csikagoroninaicsikagoroninai ◆ ritkaritka 「Csikagoroninai óju-
ki」 „ritka nagy havazás”

csikagoronocsikagorono ◆ maimai 「Csikagorono vakamono」
„mai fiatalok” ◆ mostanimostani 「Csikagorono szeihin-
va taikjúganai.」 „A mostani termékek nem tartó-
sak.”

csikahacugacsikahacuga ◆ földben csírázásföldben csírázás
csikaicsikai ◆ földtömegföldtömeg
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csikaicsikai ◆ csaknemcsaknem 「Kekkonsikini hjakuninni
csikai hitoga szankasita.」 „Az esküvőn csaknem
száz vendég volt.” ◆ közelközel 「Kono misze-va ieka-
ra csikai.」 „Ez az üzlet hozzánk közel van.” ◆ kö-kö-
zelzel esőeső 「Kabeni csikaibeddoni neru.」 „A fal-
hoz közel eső ágyban alszok.” ◆ közeliközeli 「Icsi-
bancsikai hosi-va doredeszuka?」 „Melyik a leg-
közelebbi csillag?” ◆ szinteszinte 「Kanpekini csikai
engi」 „szinte tökéletes előadás” ◇ icsibancsi-icsibancsi-
kaikai legközelebbilegközelebbi 「Kare-va icsibancsikai tomo-
dacsideszu.」 „Ő a legközelebbi barátom.” ◇ csi-csi-
kakukaku közelközel 「Susó-va csikakuni tatteiru hitoto
akusu-o sita.」 „A miniszterelnök a közel állókkal
kezet fogott.” ◇ csikakucsikaku hamarosanhamarosan
「Tomodacsi-va csikaku kekkonszuru.」 „A ba-
rátom hamarosan megházasodik.” ◇ csikakunicsikakuni
közelbenközelben 「Tomodacsi-va csikakuni szundei-
ru.」 „A barátom a közelben lakik.” ◇ csikakunicsikakuni
közelébenközelében 「Ekino csikakuni szundeiru.」 „Az
állomás közelében lakok.” ◇ csikakunocsikakuno közeliközeli
「Csikakunobaszu tei」 „közeli buszmegálló” ◇

toiregacsikaitoiregacsikai sűrűnsűrűn járjár vécérevécére 「Kjóha to-
irega csikai.」 „Ma sűrűn járok a vécére.” ◇ ho-ho-
docsikaidocsikai viszonylagviszonylag közeliközeli 「Bocsi-va kjóka-
ikara hodocsikai basoniaru.」 „A temető viszony-
lag közel van a templomhoz.”

csikaicsikai ◆ esküeskü 「Csikai-o jaburu.」 „Megszegi
az esküjét.” ◆ fogadalomfogadalom 「Csikai-o mamoru.」
„Megtartja a fogadalmát.”

csikaicsikai ◆ alagsoralagsor ◆ pinceszintpinceszint
csikaihónocsikaihóno ◆ közeliközeli ◆ proximálisproximális
csikaikotocsikaikoto ◆ közelségközelség
csikainokotobacsikainokotoba ◆ becsületszóbecsületszó
csikai-ocsikai-o taterutateru ◆ eskütesküt tesztesz 「Kimi-o uragi-
ranaito csikai-o tateta.」 „Esküt tettem, hogy nem
hagylak cserben.”

csikaisóraicsikaisórai ◆ közeljövőközeljövő
csikaisórainicsikaisóraini ◆ közeljövőbenközeljövőben 「Csikai sórai-
ni gaikokurjokóno jotei-va nai.」 „Nem szándéko-
zom a közeljövőben külföldre utazni.”

csikaiszancsicsikaiszancsi ◆ röghegységröghegység
csikaiucsinicsikaiucsini ◆ hamarosanhamarosan 「Szono kaisa-va
csikaiucsini dzsódzsószurudesó.」 „Az a vállalat
hamarosan a tőzsdére kerül.” ◆ rövidesenrövidesen
「Csikaiucsini dzsisinga kuru.」 „Rövidesen föld-
rengés lesz.” ◆ rövidrövid időnidőn belülbelül 「Csikaiucsini
aimasó.」 „Rövid időn belül találkozhatnánk!”

csikajorucsikajoru ◆ közelébeközelébe jönjön 「Infuruenzanika-
katteirukara csikajoranaide!」 „Ne gyere a köze-
lembe, mert influenzás vagyok!” ◆ közelébeközelébe
megymegy 「Mizubeni csikajotta.」 „A vízpart köze-
lébe mentem.” ◆ odamegyodamegy 「Kankókjakunogu-
rúpuni csikajotta.」 „Odamentem a turistákhoz.”

csikakacudócsikakacudó ◆ földalatti tevékenységföldalatti tevékenység
csikakakubakuhacucsikakakubakuhacu ◆ földföld alattialatti atomrob-atomrob-
bantásbantás
csikakakudzsikkencsikakakudzsikken ◆ földföld alattialatti atomkí-atomkí-
sérletsérlet
csikakéburucsikakéburu ◆ földkábelföldkábel
csikakeicsikakei ◆ földföld alattialatti szárszár ◆ gyökértörzsgyökértörzs
◆ gyöktörzsgyöktörzs ◆ rizómarizóma
csikakucsikaku ◆ csaknemcsaknem 「Hjakunin csikaku acu-
mattekita.」 „Csaknem száz ember gyűlt össze.” ◆

hamarosanhamarosan 「Tomodacsi-va csikaku kekkonszu-
ru.」 „A barátom hamarosan megházasodik.” ◆

közelközel 「Susó-va csikakuni tatteiru hitoto akusu-
o sita.」 „A miniszterelnök a közel állókkal kezet
fogott.”

csikakucsikaku ◆ földmagföldmag ◆ Föld magjaFöld magja
csikakucsikaku ◆ érzékelésérzékelés 「Asino csikaku-o usinat-
ta.」 „Nem érzékeli a lábát.” ◆ észlelésészlelés ◆ fel-fel-
fogásfogás 「Csikakuno szurudoi hito」 „éles felfo-
gású ember” ◇ kúkancsikakukúkancsikaku térérzékeléstérérzékelés ◇

dzsikancsikakudzsikancsikaku időérzékelésidőérzékelés ◇ sokucsika-sokucsika-
kuku tapintásérzékeléstapintásérzékelés ◇ csikakudekiruho-csikakudekiruho-
donodono érzékelhetőérzékelhető 「Csikakudekiruhodono si-
kisza」 „érzékelhető színkülönbség” ◇ csókank-csókank-
akutekicsikakuakutekicsikaku természetfölöttitermészetfölötti érzéke-érzéke-
léslés
csikakucsikaku ◆ földkéregföldkéreg ◇ tairikucsikakutairikucsikaku kon-kon-
tinentális kéregtinentális kéreg
csikakudekiruhodocsikakudekiruhodo ◆ érzékelhetőenérzékelhetően
「Dzsimen-va csikakudekiruhodo jureteita.」 „A
föld érzékelhetően rengett.” ◆ észlelhetőenészlelhetően
csikakudekiruhodonocsikakudekiruhodono ◆ érzékelhetőérzékelhető 「Csi-
kakudekiruhodono sikisza」 „érzékelhető színkü-
lönbség” ◆ észlelhetőészlelhető 「Akaruszano csikaku-
dekiruhodono henka」 „fényerő észlelhető válto-
zása”

csikakuhendócsikakuhendó ◆ földkéregföldkéreg változásaváltozása ◆ ké-ké-
regmozgásregmozgás
csikakukaracsikakukara ◆ közelrőlközelről 「Csikakukara miruto
sivagaaru.」 „Közelről nézve ráncos.”
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csikakukikancsikakukikan ◆ érzékszervérzékszerv
csikakumahicsikakumahi ◆ kábulatkábulat
csikakumahidzsótaicsikakumahidzsótai ◆ kábulatkábulat ◆ narkózisnarkózis
csikakúndócsikakúndó ◆ földkéregföldkéreg mozgásamozgása ◆ kéreg-kéreg-
mozgásmozgás
csikakunicsikakuni ◆ közelbenközelben 「Tomodacsi-va csika-
kuni szundeiru.」 „A barátom a közelben lakik.”
◆ közelébenközelében 「Ekino csikakuni szundeiru.」
„Az állomás közelében lakok.”

csikakunocsikakuno ◆ innensőinnenső 「Csikakunokoppu」 „az
innenső bögre” ◆ közeliközeli 「Csikakunobaszu tei」
„közeli buszmegálló”

csikakunogensógakucsikakunogensógaku ◆ észlelésészlelés fenomeno-fenomeno-
lógiájalógiája
csikakusinkeicsikakusinkei ◆ érzékelőidegérzékelőideg ◆ érzőidegérzőideg
csikakuszurucsikakuszuru ◆ érzékelérzékel 「Itami-o csikakuszu-
ru.」 „Érzékeli a fájdalmat.” ◆ észlelészlel 「Karada-
no henka-o csikakuszuru.」 „Észleli testének vál-
tozásait.” ◆ felfogfelfog 「Szotono szekai-o csikaku-
szuru.」 „Felfogja, mi történik körülötte.”

csikamavaricsikamavari ◆ rövidebbrövidebb útút 「Ekini csikama-
varisite itta.」 „Rövidebb úton mentem az állo-
másra.”

csikamecsikame ◆ közellátásközellátás
csikamenicsikameni ◆ közelről nézveközelről nézve
csikamicsicsikamicsi ◆ gyorsgyors útút 「Benkjóni csikamicsi-
va nai.」 „Nincs gyors út a tanuláshoz.” ◆ leg-leg-
gyorsabbgyorsabb útút 「Csizude csikamicsi-o szagasi-
ta.」 „A leggyorsabb utat kerestem a térképen.” ◆

rövidebbrövidebb útút 「Mori-o tóru csikamicsi-o sittei-
maszu.」 „Ismerek egy rövidebb utat az erdőn ke-
resztül.”

csikamicsi-ocsikamicsi-o szuruszuru ◆ levágjalevágja azaz utatutat
「Csikamicsi-o sita.」 „Levágtam az utat.” ◆ rö-rö-
videbbvidebb útonúton megymegy 「Ekimade csikamicsi-o si-
ta.」 „Rövidebb úton mentem az állomásra.”

csikancsikan ◆ helyettesítéshelyettesítés ◆ permutációpermutáció 「Ze-
rokara nihjakugodzsúgomadeno szeiszúnoranda-
mu csikan」 „egész szám véletlen permutációja
0-tól 255-ig” ◇ enkicsikanenkicsikan báziscserebáziscsere ◇ enki-enki-
cuicsikancuicsikan bázispárcserebázispárcsere
csikancsikan ◆ vonaton molesztáló férfivonaton molesztáló férfi
csikanimogurucsikanimoguru ◆ földföld aláalá bukikbukik 「Densa-va
csikani mogutta.」 „A metró a föld alá bukott.”
◆ illegalitásbaillegalitásba vonulvonul 「Minsuka undó-va csik-

ani mogutta.」 „A demokratikus mozgalom illega-
litásba vonult.”

csikankocucsikankocu ◆ porcbanporcban előképzettelőképzett csontcsont ◆

pótcsontpótcsont
csikankói-ocsikankói-o szuruszuru ◆ molesztálmolesztál 「Bencside
otoko-va on-nani csikankói-o sita.」 „A padon a
férfi molesztált egy nőt.”

csikanszurucsikanszuru ◆ helyettesíthelyettesít 「Kono bunsi-va
szuiszogensigafuszszogenside csikanszareteiru.」
„Ebben a molekulában a hidrogénatomokat fluor-
atomokkal helyettesítettük.”

csikanszurucsikanszuru ◆ elernyedelernyed
csikaracsikara ❶ erőerő 「Aruku csikaramo nokotten-
akatta.」 „Jártányi ereje sem maradt.” ◆ energiaenergia
「Dzsibunno csikara-o jakuni tacumononi muke-
ru.」 „Hasznos dologra fordítja az energiáját.” ◆

hangsúlyhangsúly 「Szeifu-va szaiszeikanóenerugíni
csikara-o ireteiru.」 „A kormány a megújuló ener-
giaforrásokra helyezi a hangsúlyt.” ◆ jobbjobb oldalioldali
erő-gyökerő-gyök ◆ kedvkedv 「Csikara-o otosita
tomodacsi-o naguszameta.」 „Megvigasztaltam a
kedvét vesztett barátomat.” ◆ képességképesség
「Mondai-o kaikacuszuru csikara」 „probléma-
megoldó képesség” ◆ pénzügyipénzügyi háttérháttér
「Daikazoku-o jasinau csikaraganai.」 „Nincs
meg a pénzügyi hátterem a nagy család nevelé-
sére.” ◆ segítségsegítség 「Csikara-o kasitekurenai?」
„Nem segítenél?” ◆ súlysúly 「Kareno kotobani-va
csikaragaaru.」 „Súlya van a szavainak.” ◆ va-va-
rázserőrázserő 「Madzsin-va csikara-o miszeta.」 „A
dzsinn megmutatta a varázserejét.” ◇ isinocsi-isinocsi-
karakara akaraterőakaraterő ◇ kanenocsikarakanenocsikara pénzpénz ha-ha-
talmatalma ◇ kanszeinocsikarakanszeinocsikara tehetetlenségitehetetlenségi
erőerő ◇ dankecu-vadankecu-va csikaranaricsikaranari egységbenegységben
azaz erőerő ◇ csikaragaojobanaicsikaragaojobanai erejéterejét meg-meg-
haladjahaladja 「Csikaraga ojobanakutte, fugókakuni-
natta.」 „Meghaladta az erőmet a vizsga, és meg-
buktam.” ◇ csikaragacukucsikaragacuku erőreerőre kapkap 「Kore-
o taberuto csikaraga cuku.」 „Ha ezt megeszed,
erőre kapsz.” ◇ csikaragaderucsikaragaderu erejeereje vanvan
「Csikaraga denai.」 „Nincs erőm.” ◇ csikara-csikara-
ganukeruganukeru elernyedelernyed 「Zensinkara csikaraga nu-
keta.」 „Az egész testem elernyedt.” ◇ csika-csika-
raniszururaniszuru erőterőt merítmerít 「Szeien-o csikaranisite
siaide ganbarimasita.」 „A szurkolók buzdításá-
ból merítettem erőt a mérkőzésen.” ◇ csikara-csikara-
noszeiszakunoszeiszaku erőpolitikaerőpolitika ◇ csikara-ocsikara-o kaszukaszu
segítsegít 「Atarasii kaisano szecuricuni csikara-o
kasita.」 „Segítettem beindítani a vállalatot.” ◇
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csikara-ocsikara-o szoszoguszoszogu energiátenergiát fordítfordít 「Koto-
bano gakusúni csikara-o szoszoida.」 „Nyelvtanu-
lásra fordítottam az energiámat.” ◇ jomucsika-jomucsika-
rara olvasási készségolvasási készség
csikarabuszokunacsikarabuszokuna ◆ nemnem teliktelik többretöbbre azaz
erejébőlerejéből
csikaracukirucsikaracukiru ◆ kifogykifogy azaz erejeereje 「Csika-
racukite ugokukotoszaedekinai.」 „Kifogyott az
erőm, mozdulni sem bírok.” ◆ kimerülkimerül 「Jamani
nobottara csikaracukita.」 „Mire felmásztam a
hegyre, kimerültem.”

csikaracukitecsikaracukite ◆ erejeereje fogytánfogytán 「Szósa-va
csikaracukite taoreta.」 „A futó ereje fogytán
összeesett.”

csikaradamesicsikaradamesi ◆ erőpróbaerőpróba 「Csikaradamesini
siken-o uketa.」 „Jelentkeztem a vizsgára, hogy
próbára tegyem az erőmet.”

csikarademaszarucsikarademaszaru ◆ túlerőbentúlerőben vanvan
「Tekigun-va csikarade maszatteita.」 „Az ellen-
ség túlerőben volt.”

csikaragacukucsikaragacuku ◆ erőreerőre kapkap 「Kore-o taberuto
csikaraga cuku.」 „Ha ezt megeszed, erőre kapsz.”

csikaragaderucsikaragaderu ◆ erejeereje vanvan 「Csikaraga de-
nai.」 „Nincs erőm.”

csikaragahairucsikaragahairu ◆ megfeszülmegfeszül
csikaraganukerucsikaraganukeru ◆ elernyedelernyed 「Zensinkara
csikaraga nuketa.」 „Az egész testem elernyedt.”

csikaragaojobanaicsikaragaojobanai ◆ erejéterejét meghaladjameghaladja
「Csikaraga ojobanakutte, fugókakuninatta.」
„Meghaladta az erőmet a vizsga, és megbuktam.”

csikaraippaicsikaraippai ◆ teljesteljes erőbőlerőből 「Csikaraippa-
ihasitteita.」 „Teljes erőmből futottam.”

csikarakankeicsikarakankei ◆ erőviszonyerőviszony
csikarakobucsikarakobu ◆ bicepszbicepsz 「Csikarakobuno
ókisza-o kiszoi atta.」 „Versenyeztünk, hogy me-
lyikünknek nagyobb a bicepsze.”

csikarakurabecsikarakurabe ◆ erőpróbaerőpróba ◆ megmérette-megmérette-
téstés ◆ mérkőzésmérkőzés 「Uszagito kameno csikaraku-
rabe」 „nyúl és teknős mérkőzése” ◆ viadalviadal
csikarakurabe-ocsikarakurabe-o szuruszuru ◆ összemériösszeméri azaz ere-ere-
jétjét 「Kjószóaiteto csikarakurabe-o sita.」
„Összemértem az erőmet a vetélytársammal.”

csikaramakaszenicsikaramakaszeni ◆ teljesteljes erővelerővel 「Koisi-o
csikaramakaszeni nageta.」 „Teljes erővel eldob-
tam a követ.”

csikaramizucsikaramizu ◆ csikaramizucsikaramizu ◆ erőt adó vízerőt adó víz
csikaramocsicsikaramocsi ◆ erős embererős ember ◆ vasgyúróvasgyúró
csikaramocsinocsikaramocsino ◆ markosmarkos 「Futarino csikara-
mocsino otokoga miszekara kare-o hóri dasita.」
„Két markos férfi kidobta az üzletből.”

csikaranakucsikaranaku ◆ erőtlenülerőtlenül 「Csikaranaku varat-
ta.」 „Erőtlenül nevettem.”

csikaraninarucsikaraninaru ◆ gyámolítgyámolít 「Kjúcsino hitono
csikaraninatta.」 „Gyámolította az elesetteket.” ◆

lehetlehet rárá támaszkodnitámaszkodni ◆ segítsegít 「Donataka
benkjóno csikaraninatte kudaszai.」 „Kérem, se-
gítsen valaki a tanulásban!”

csikaraniszurucsikaraniszuru ◆ erőterőt merítmerít 「Szeien-o csika-
ranisite siaide ganbarimasita.」 „A szurkolók buz-
dításából merítettem erőt a mérkőzésen.”

csikaranoarucsikaranoaru ◆ erőserős fizikumúfizikumú
「Kódzsigenbani-va csikaranoaru hitotacsiga ha-
taraiteita.」 „Az építkezésen erős fizikumú embe-
rek dolgoztak.”

csikaranojovaicsikaranojovai ◆ gyengegyenge fizikumúfizikumú 「Vakai
szedaini-va csikarano jovai hitoga fueteimaszu.」
„Az fiatal generáció egyre gyengébb fizikumú.”

csikaranojúicsikaranojúi ◆ erőfölényerőfölény 「Csikarade-va
vatasitacsi-va júiniaru.」 „Mi vagyunk erőfölény-
ben.”

csikaranokagiricsikaranokagiri ◆ amennyireamennyire csakcsak erejébőlerejéből
futottafutotta
csikaranokagirinicsikaranokagirini ◆ lélekszakadvalélekszakadva 「Csika-
rano kagirini hasitta.」 „Lélekszakadva rohant.”

csikaranokankeicsikaranokankei ◆ erőviszonyokerőviszonyok
csikaranokinkócsikaranokinkó ◆ erőegyensúlyerőegyensúly 「Reiszen-
kózóga hókaisi, csikarano kinkóga kuzureta.」 „A
hidegháborús struktúra összeomlásával az erő-
egyensúly felbomlott.”

csikaranomómentocsikaranomómento ◆ erőnyomatékerőnyomaték ◆ forga-forga-
tónyomatéktónyomaték
csikaranonóricucsikaranonóricu ◆ nyomatéknyomaték
csikaranoszeiszakucsikaranoszeiszaku ◆ erőpolitikaerőpolitika
csikaranukecsikaranuke ◆ csüggedéscsüggedés
csikaranukeszurucsikaranukeszuru ◆ elcsüggedelcsügged
csikara-ocsikara-o avaszeruavaszeru ◆ összefogösszefog 「Tomoda-
csito csikara-o avaszeta.」 „Összefogtam a bará-
tommal.” ◇ csikara-ocsikara-o avaszeteavaszete közösközös erő-erő-
velvel 「Karera-va csikara-o avaszete mondai-o ka-
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ikecusita.」 „Közös erővel megoldották a problé-
mát.”

csikara-o avaszerukotocsikara-o avaszerukoto ◆ összefogásösszefogás
csikara-ocsikara-o avaszeteavaszete ◆ közösközös erővelerővel
「Karera-va csikara-o avaszete mondai-o ka-
ikecusita.」 „Közös erővel megoldották a problé-
mát.” ◆ összefogvaösszefogva 「Csikara-o avaszete karini
szeikósita.」 „Összefogva sikerült a vadászat.” ◆

vállvetvevállvetve
csikara-ocsikara-o cukerucukeru ◆ bátorítbátorít ◆ belejönbelejön
「Omottakoto-o dzsibunno kotobade hjógenszu-
ru csikara-o cuketa.」 „Belejöttem, hogyan fejez-
hetem ki a gondolataimat a saját szavaimmal.” ◆

megügyesedikmegügyesedik 「Icsinenkanhataraitanodedai-
bu csikara-o cuketa.」 „Egy év munka után meg-
lehetősen megügyesedett.”

csikara-ocsikara-o cukusitecukusite ◆ mindenminden erejéterejét bele-bele-
advaadva 「Csikara-o cukusite tatakatta.」 „Minden
erejét beleadva harcolt.”

csikara-ocsikara-o cukuszucukuszu ◆ mindenminden erejévelerejével csinálcsinál
「Csikara-o cukusite ganbarimaszu.」 „Minden
erőmmel igyekezni fogok.”

csikara-ocsikara-o furisiborufurisiboru ◆ hajrázikhajrázik 「Szensu-va
szaigoni csikara-o furi sibotta.」 „A versenyző a
végén hajrázott.”

csikara-ocsikara-o furisibottearukufurisibottearuku ◆ törtettörtet ◆ ván-ván-
szorogszorog
csikara-ocsikara-o ireruireru ◆ erőlködikerőlködik ◆ megfeszítmegfeszít
「Kin-nikuni csikara-o ireta.」 „Megfeszítette az
izmait.” ◆ nagynagy erőterőt fektetfektet 「Kono kigjó-va
handótaiszeiszanni csikara-o ireteiru.」 „A válla-
lat nagy erőt fektet a félvezetőgyártásba.” ◆ ráállrááll
「Szeifu-va kankjóhogoni csikara-o ireteiru.」 „A
kormány ráállt a környezetvédelemre.”

csikara-ocsikara-o kaszukaszu ◆ segítsegít 「Atarasii kaisano
szecuricuni csikara-o kasita.」 „Segítettem bein-
dítani a vállalatot.”

csikara-o kuvaerukotocsikara-o kuvaerukoto ◆ erőkifejtéserőkifejtés
csikara-ocsikara-o maszumaszu ◆ megerősödikmegerősödik 「Vaga
kuni-va csikara-o masiteiru.」 „Az országunk
megerősödött.”

csikara-ocsikara-o mukerumukeru ◆ ráfordulráfordul 「Szono kuni-va
taijókóenerugíni csikara-o muketa.」 „Az ország
ráfordult a napenergiára.”

csikara-ocsikara-o nukunuku ◆ elernyesztelernyeszt 「Kin-nikukara
csikara-o nuita.」 „Elernyesztette az izmait.”

csikara-ocsikara-o szoeruszoeru ◆ segédkezetsegédkezet nyújtnyújt 「Ka-
isano szaikenni csikara-o szoeta.」 „Segédkezet
nyújtott a vállalat újjáépítéséhez.”

csikara-ocsikara-o szoszoguszoszogu ◆ energiátenergiát fordítfordít
「Kotobano gakusúni csikara-o szoszoida.」
„Nyelvtanulásra fordítottam az energiámat.”

csikaraotosicsikaraotosi ◆ elcsüggedéselcsüggedés ◆ elkedvetle-elkedvetle-
nedésnedés
csikarasibacsikarasiba ◆ tollborzfűtollborzfű
csikarasigotocsikarasigoto ◆ fizikaifizikai munkamunka ◆ kétkezikétkezi
munkamunka 「Csikarasigotono kjúdzsin」 „kétkezi
munkások keresése”

csikaravazacsikaravaza ◆ erőserős fizikaifizikai munkamunka ◆ fizikaifizikai
erőfeszítéserőfeszítés 「Aite-o taoszutameni csikaravaza-
ni tajoru.」 „Az ellenfél leküzdése fizikai erőfeszí-
tést igényel.”

csikaravazacsikaravaza ◆ erősporterősport ◆ erőterőt igénylőigénylő
technikatechnika ◆ fizikai munkafizikai munka
csikarazoecsikarazoe ◆ segítségsegítség 「Kamino csikarazoe-
de taszukatta.」 „Isten segítségével megmenekül-
tem.”

csikarazujoicsikarazujoi ◆ bátorítóbátorító 「Csikarazujoi kot-
oba」 „bátorító szavak” ◆ erőserős 「Csikarazujoi
koede hanasita.」 „Erős hangon beszélt.” ◆ erő-erő-
teljesteljes 「Csikarazujoipancsi」 „erőteljes ütés” ◆

lendületeslendületes 「Csikarazujoi asidoriri」 „lendüle-
tes léptek” ◆ megbízhatómegbízható 「Csikarazujoi mika-
ta」 „megbízható pártfogó” ◆ támaszttámaszt nyúj-nyúj-
tótó 「Kare-va csikarazujoi mikatada.」 „Támaszt
nyújtó barát.”

csikarazujokucsikarazujoku ◆ erősenerősen 「Kanodzsono te-o
csikarazujoku nigitta.」 „Erősen megszorította a
nő kezét.” ◆ erőteljesenerőteljesen 「Keizai-va csikarazu-
joku szeicsósita.」 „A gazdaság erőteljesen fejlő-
dött.”

csikarazukerucsikarazukeru ◆ bátorítbátorít 「Daitórjóno
kotoba-va rakutansita kokumin-o csikarazuke-
ta.」 „Az elnök szavai bátorították a csüggedt né-
pet.” ◆ erőterőt öntönt belebele 「Ongakunijotte
tomodacsi-o csikarazuketa.」 „Zene segítségével
öntöttem erőt a barátomba.”

csikarazukudecsikarazukude ◆ erővelerővel 「Abareru kjakuga
miszekara csikarazukude oi daszareta.」 „Erővel
kitették az üzletből a randalírozó vendéget.”

csikarazukudecsikarazukude ◆ erővelerővel 「Zaiszan-o csikara-
zukude ubai totta.」 „Erővel elvette a vagyonát.”
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csikarócsikaró ◆ föld alatti börtönföld alatti börtön ◆ tömlöctömlöc
csikasicucsikasicu ◆ alagsorialagsori szobaszoba 「Csikasicu-o ri-
bingunisita.」 „Az alagsori szobából nappalit csi-
nált.” ◆ pincepince 「Csikasicunivain-no tarugaat-
ta.」 „A pincében boroshordók álltak.” ◆ pince-pince-
helyiséghelyiség ◆ szuterénszuterén
csikasigencsikasigen ◆ föld alatti természeti kincsföld alatti természeti kincs
csikasiicsikasii ◆ közeliközeli 「Kareto csikasii nakadea-
ru.」 „Közeli kapcsolatban vagyok vele.”

csikasuppancsikasuppan ◆ szamizdat kiadásszamizdat kiadás
csikaszencsikaszen ◆ földföld alattialatti vezetékvezeték ◆ földve-földve-
zetékzeték
csikaszosikicsikaszosiki ◆ földalatti szervezetföldalatti szervezet
csikaszuicsikaszui ◆ földföld alattialatti vízvíz ◆ talajvíztalajvíz 「Ko-
no csiikide-va csikaszuino szuiiga takai.」 „Ezen a
területen magasan van a talajvíz.”

csikaszuinooszencsikaszuinooszen ◆ talajvízszennyezéstalajvízszennyezés
csikatecucsikatecu ◆ földalattiföldalatti ◆ metrómetró 「Csikatec-
ude cúkinszuru.」 „Metróval járok dolgozni.” ◇

sieicsikatecusieicsikatecu városivárosi metrómetró ◇ toeicsikate-toeicsikate-
cucu tokióitokiói metrómetró ◇ toeicsikatecutoeicsikatecu fővárosifővárosi
metrómetró
csikatecuninorucsikatecuninoru ◆ metrózikmetrózik
csikatecunoekicsikatecunoeki ◆ metróállomásmetróállomás ◆ metró-metró-
megállómegálló
csikatecunoressacsikatecunoressa ◆ metrószerelvénymetrószerelvény
csikatecuroszencsikatecuroszen ◆ metróvonalmetróvonal
csikatecuteikikencsikatecuteikiken ◆ metróbérletmetróbérlet
csikaton-nerucsikaton-neru ◆ járatjárat 「Jószaikarano
csikaton-neru-va macsino sita-o tótteiru.」 „A
várból induló járatok a város alatt futnak.”

csikaucsikau ◆ becsületszavátbecsületszavát adjaadja 「Okane-o
kaeszuto csikaimaszu.」 „Becsületszavam adom,
hogy visszakapod a pénzt.” ◆ esküszikesküszik
「Sinrósinpu-va eienno ai-o csikaimasita.」 „Az
ifjú pár örök hűséget esküdött egymásnak.” ◆ es-es-
kütküt tesztesz 「Minaszamano maede csikatta.」
„Esküt tettem mindenki színe előtt.” ◆ fogadfogad
「Csúszei-o csikau.」 „Hűséget fogad.” ◆ foga-foga-
dalmatdalmat tesztesz 「Nidotojaranaito csikatta.」 „Fo-
gadalmat tett, hogy még egyszer nem csinál
ilyent.” ◆ megesküszikmegesküszik 「Okane-o nuszundei-
naito kamini csikatta.」 „Megesküdött az élő is-
tenre, hogy nem lopott.” ◆ megfogadmegfogad 「Aszo-
kode nidoto kai monosinaito csikatta.」 „Megfo-

gadtam, hogy nem vásárlok többé náluk.” ◇

csúszei-ocsúszei-o csikaucsikau hűségethűséget esküszikesküszik 「Kun-
ini csúszei-o csikatta.」 „Hűséget esküdött az or-
szágának.” ◇ csúszei-ocsúszei-o csikaucsikau felesküszikfelesküszik
「Kenpóni csúszei-o csikatta.」 „Felesküdött az
alkotmányra.” ◇ csúszei-ocsúszei-o csikavaszerucsikavaszeru
összeadösszead 「Sinpu-va sinrósinpuni csúszei-o csi-
kavaszeta.」 „A pap összeadta az ifjú párt.”

csikaundócsikaundó ◆ földalattiföldalatti mozgalommozgalom ◆ föld-föld-
alatti tevékenységalatti tevékenység
csikazukerucsikazukeru ◆ közelebbközelebb tarttart 「Sinbun-o me-
ni csikazuketa.」 „Közelebb tartottam az újságot
a szememhez.” ◆ közelebbközelebb viszvisz 「Bóto-o kisini
csikazuketa.」 „Közelebb vittem a csónakot a
parthoz.”

csikazukerucsikazukeru ◆ közelítközelít 「Hari-o dzsisakuni csi-
kazuketa.」 „A tűt a mágneshez közelítette.” ◆

odatartodatart 「Tokei-o mimini csikazuketa.」 „Oda-
tartottam az órát a fülemhez.”

csikazukicsikazuki ◆ barátkozásbarátkozás ◆ ismerősismerős ◆ köze-köze-
ledésledés ◆ közeliközeli kapcsolatkapcsolat ◇ csikazukininarucsikazukininaru
összebarátkozikösszebarátkozik 「Tonarinonjankoto csikazu-
kininatta.」 „Összebarátkoztam a szomszéd kisci-
cájával.”

csikazukininarucsikazukininaru ◆ összebarátkozikösszebarátkozik 「Tona-
rinonjankoto csikazukininatta.」 „Összebarátkoz-
tam a szomszéd kiscicájával.”

csikazukucsikazuku ◆ férkőzikférkőzik 「Keidzsi-va sinszóni
csikazuitekita.」 „A nyomozó az igazság közelébe
férkőzött.” ◆ hozzáférhozzáfér 「Nedzsi-va kakureta ba-
soniattedoraibáde csikazukenakatta.」 „A csavar
eldugott helyen volt, nem tudtam csavarhúzóval
hozzáférni.” ◆ közelebbközelebb jutjut 「Kuni-va szensz-
óni ippocsikazuita.」 „Az ország egy lépéssel kö-
zelebb jutott a háborúhoz.” ◆ közelébeközelébe férkő-férkő-
zikzik 「Kare-va csikazukinikui ningenda.」 „Nehéz
a közelébe férkőzni.” ◆ közelébeközelébe megymegy 「Ka-
vani csikazukanaide kudaszai!」 „Ne menj a folyó
közelébe!” ◆ közeledikközeledik 「Szakuhin-va kanszeini
csikazuita.」 „Befejezéséhez közeledett a mű.” ◆

közelegközeleg 「Taifú-va csikazuiteiru.」 „Közeleg a
tájfun.” ◆ közelítközelít 「Dzsitensa-va bokuno hóni
csikazuiteita.」 „A biciklista felém közelített.” ◆

megközelítmegközelít 「Macsino dzsinkó-va dzsúmanhit-
oni csikazuiteiru.」 „A város lakossága megköze-
líti a százezret.”

csikeicsikei ◆ domborzatdomborzat 「Kono kuni-va don-na
csikeideszuka?」 „Milyen ennek az országnak a
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domborzata?” ◆ geológiageológia ◆ terepterep 「Kono
csikei-o joku sitteimaszu.」 „Jól ismeri a terepet.”
◇ karuszutocsikeikaruszutocsikei karsztos domborzatkarsztos domborzat
csikeigakucsikeigaku ◆ topográfiatopográfia
csikeiszokurjócsikeiszokurjó ◆ topográfiai felméréstopográfiai felmérés
csikeizucsikeizu ◆ domborzati térképdomborzati térkép
csikencsiken ◆ ismeretismeret 「Csiken-o hiromeru.」 „Bő-
víti az ismereteit.”

csikencsiken ◆ helyi ügyészséghelyi ügyészség
csikettocsiketto ◆ jegyjegy ◇ ícsikettoícsiketto elektronikuselektronikus
jegyjegy ◇ eiganocsikettoeiganocsiketto mozijegymozijegy ◇

konszáto-csikettokonszáto-csiketto koncertjegykoncertjegy
csikicsiki ◆ barátbarát ◆ ismeretségismeretség 「Kareto csikini-
natta.」 „Ismeretségbe kerültem vele.” ◆ isme-isme-
rősrős
csikicsikicsikicsiki ◆ nyissz-nyissznyissz-nyissz
csikincsikin ◆ csirkecsirke ◇ papurika-csikinpapurika-csikin paprikáspaprikás
csirkecsirke ◇ furaido-csikinfuraido-csikin sültsült csirkecsirke ◇

furaido-csikinfuraido-csikin rántottrántott csirkecsirke ◇ rószuto-rószuto-
csikincsikin sült csirkesült csirke
csikinkacucsikinkacu ◆ rántott csirkerántott csirke
csikin-nagettocsikin-nagetto ◆ sült csirkefalatoksült csirkefalatok
csikinpirafucsikinpirafu ◆ csirkés piláfcsirkés piláf
csikinraiszucsikinraiszu ◆ rizses csirkerizses csirke
csikinszaradacsikinszarada ◆ csirkesalátacsirkesaláta
csikjócsikjó ◆ földszorosföldszoros
csikjódaicsikjódai ◆ tejtestvértejtestvér
csikjúcsikjú ◆ bolygónkbolygónk 「Csikjúno dzsinkó」 „boly-
gónk népessége” ◆ földföld ◆ FöldFöld 「Csikjúno csok-
kei」 „Föld átmérője” ◆ földgolyóföldgolyó 「Ucsúszen-
kara csikjúzentaiga kireini mieta.」 „Az űrhajóból
szépen látszott az egész földgolyó.” ◆ glóbuszglóbusz ◇

csikjúondankacsikjúondanka globális felmelegedésglobális felmelegedés
csikjúcsikjú ◆ szeméremdombszeméremdomb ◆ vénuszdombvénuszdomb
csikjúbucurigakucsikjúbucurigaku ◆ geofizikageofizika
csikjúdzsincsikjúdzsin ◆ földlakóföldlakó
csikjúdzsónocsikjúdzsóno ◆ földiföldi 「Csikjúdzsóno mizu」
„földi vízkészlet”

csikjúgaicsikjúgai ◆ földönkívüliföldönkívüli 「Tanszaki-va
csikjúgaiszeimei-o szagasiteiru.」 „Az úrszonda
földönkívüli életet keres.” ◆ földöntúliföldöntúli 「Csikjú-
gaibunmei」 „földöntúli civilizáció”

csikjúgaiszeimeicsikjúgaiszeimei ◆ földönkívüliföldönkívüli életélet
「Csikjúgaiszeimei-o szaguru.」 „A földönkívüli
élet nyomait keresi.”

csikjúgicsikjúgi ◆ földgömbföldgömb 「Nihongadokoniaruka
csikjúgide simesita.」 „A földgömbön megmutat-
ta, hogy hol van Japán.”

csikjúissúnotabicsikjúissúnotabi ◆ Föld körüli útFöld körüli út
csikjúissúnotabi-ocsikjúissúnotabi-o szuruszuru ◆ körbeutazzakörbeutazza aa
FöldetFöldet
csikjúkagakucsikjúkagaku ◆ geokémiageokémia
csikjúkibonocsikjúkibono ◆ globálisglobális ◆ globális méretűglobális méretű
csikjúnijaszasiicsikjúnijaszasii ◆ környezetbarátkörnyezetbarát 「Csik-
júni jaszasii szenzai」 „környezetbarát mosószer”
◆ környezetkímélőkörnyezetkímélő 「Csikjúni jaszasii kuru-
ma」 „környezetkímélő autó”

csikjúnocsikjúno ◆ földiföldi 「Csikjúno inrjoku」 „földi
gravitáció”

csikjúondankacsikjúondanka ◆ globális felmelegedésglobális felmelegedés
csikjúsicsikjúsi ◆ prefektúraprefektúra színtűszíntű városváros ◆ tar-tar-
tományi színtű várostományi színtű város
csikjúsúkaikidócsikjúsúkaikidó ◆ Föld körüli pályaFöld körüli pálya
csikjúzentaidecsikjúzentaide ◆ globálisanglobálisan
csikjúzentainicsikjúzentaini ◆ globálisanglobálisan 「Taikioszenno
eikjóga csikjúzentaini ojobu.」 „A légszennyezés
globálisan érezteti a hatását.”

csikjúzentainocsikjúzentaino ◆ globálisglobális
csikkacsikka ◆ nitridációnitridáció ◆ nitridálásnitridálás
csikkabucucsikkabucu ◆ nitridnitrid
csikkjocsikkjo ◆ bezárkózásbezárkózás ◆ házi őrizetházi őrizet
csikkjoszurucsikkjoszuru ◆ bezárkózikbezárkózik
「Csikkjositeterebigému-o sita.」 „Bezárkózott és
számítógépes játékot játszott.” ◆ otthonotthon maradmarad
「Koronade csikkjositejarukotoganakatta.」 „A
koronavírus miatt otthon kellett maradnom és
nem volt semmit dolgom.”

csikkócsikkó ◆ kikötőépítéskikötőépítés ◆ kikötőfejlesztéskikötőfejlesztés
csikkókódzsicsikkókódzsi ◆ kikötőfejlesztésikikötőfejlesztési munkála-munkála-
toktok
csikkószurucsikkószuru ◆ kikötőtkikötőt építépít ◆ kikötőtkikötőt fej-fej-
lesztleszt
csikkusócsikkusó ◆ izomrángásizomrángás
csikócsikó ◆ vetődési árokvetődési árok
csikocucsikocu ◆ szeméremcsontszeméremcsont
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csikokucsikoku ◆ államvezetésállamvezetés ◆ országirányításországirányítás

csikokucsikoku ◆ késéskésés 「Ikkaino csikokude kjúrjóno
szanbunno icsi-o heraszaszeta.」 „Egy alkalom-
mal történt késés miatt a fizetésemet harmadával
csökkentették.”

csikokuniszszúcsikokuniszszú ◆ késéses napok számakéséses napok száma
csikoku-ocsikoku-o szuruszuru / csikokuszurucsikokuszuru ◆ elkésikelkésik
「Aszanebósite gakkóni csikokusita.」 „Elalud-
tam, ezért elkéstem az iskolából.” ◆ késikkésik 「Ip-
punno csikoku-o sita.」 „Egy percet késtem.”

csikokuszurucsikokuszuru / csikoku-ocsikoku-o szuruszuru ◆ elkésikelkésik
「Aszanebósite gakkóni csikokusita.」 „Elalud-
tam, ezért elkéstem az iskolából.” ◆ késikkésik 「Ip-
punno csikoku-o sita.」 „Egy percet késtem.”

csikokutodokecsikokutodoke ◆ késés bejelentésekésés bejelentése
csikorícsikorí ◆ cikóriacikória
csikósiszúcsikósiszú ◆ követő indikátorkövető indikátor
csikucsiku ◆ fertályfertály ◆ körzetkörzet 「Kono csikuni-va
gakkóganai.」 „Ebben a körzetben nincs iskola.”
◆ negyednegyed ◆ övezetövezet 「Ano macsini-va kjodzsú-
csikuto sógjócsikugaarimaszu.」 „Abban a város-
ban ipari- és lakóövezet van.” ◆ területterület ◇ gaza-gaza-
csikucsiku GázaiGázai övezetövezet ◇ kógjócsikukógjócsiku ipariipari ne-ne-
gyedgyed ◇ szenszaicsikuszenszaicsiku háborúháború pusztítottapusztította
területterület ◇ fúcsicsikufúcsicsiku tájvédelmi körzettájvédelmi körzet
csikucsiku ◆ épültépült 「Csikunidzsú nennomanson-o
katta.」 „Vettem egy 20 évvel ezelőtt épült lakást.”

csíkucsíku ◆ indiaiindiai tölgytölgy ◆ tikfatikfa 「Csíkuno juka」
„tikfa padló”

csikuacukicsikuacuki ◆ nyomástárolónyomástároló
csikubanotomocsikubanotomo ◆ gyermekkori cimboragyermekkori cimbora
csikubicsikubi ◆ cuclicucli ◆ mellbimbómellbimbó
csikucsikucsikucsiku ◆ mardosvamardosva 「Kokorogacsikucsiku
itamu.」 „Mardossa a lelkemet bánat.” ◆ szur-szur-
kálvakálva 「Megacsikucsiku itai.」 „Szurkáló fájdal-
mat érzek a szememben.”

csikucsikunarucsikucsikunaru ◆ ketyegketyeg
csikucsikuszurucsikucsikuszuru ◆ szurkálszurkál 「Konoszétá-va si-
tani nanimo kinaitocsikucsikuszuru.」 „Ez a pu-
lóver szurkál, ha nem veszek alá semmit.” ◆ visz-visz-
ketket 「Fucukakanhige-o szotteinakutecsikucsiku-
szuru.」 „A kétnapos szakállam viszket.”

csikudencsikuden ◆ elektromosság tárolásaelektromosság tárolása
csikudencsicsikudencsi ◆ akkumulátorakkumulátor

csikudenkicsikudenki ◆ kondenzátorkondenzátor
csikudzsicsikudzsi ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Dzsókjóga vakari
sidaicsikudzsi gohókokusimaszu.」 „Folyamato-
san tájékoztatjuk a helyzet alakulásáról.”

csikudzsicújakucsikudzsicújaku ◆ konszekutívkonszekutív tolmácso-tolmácso-
láslás ◆ követő tolmácsoláskövető tolmácsolás
csikudzsócsikudzsó ◆ kastélyépítéskastélyépítés ◆ várépítésvárépítés
csikudzsócsikudzsó ◆ cikkelyrőlcikkelyről cikkelyrecikkelyre 「Hóan-o
csikudzsósingisita.」 „Cikkelyről cikkelyre megvi-
tatták a törvényjavaslatot.”

csikugojakucsikugojaku ◆ szó szerinti fordításszó szerinti fordítás
csikugotekinacsikugotekina ◆ szószó szerintiszerinti 「Csikugotek-
ina hon-jaku」 „szó szerinti fordítás”

csikuicsicsikuicsi ◆ részletesenrészletesen 「Sintennicuite csi-
kuicsihókokusita.」 „Részletesen beszámoltam a
fejleményekről.” ◆ sorjábansorjában 「Kenkjúno kekka-
o csikuicsihappjószuru.」 „Sorjában hirdetjük ki a
kutatási eredményeket.”

csíkukarácsíkukará ◆ arcpirosítóarcpirosító ◆ pirosítópirosító
csikukencsikuken ◆ házi kutyaházi kutya ◆ kutyatartáskutyatartás
csikukentórokucsikukentóroku ◆ kutyanyilvántartáskutyanyilvántartás
csikunecucsikunecu ◆ hőtároláshőtárolás
csikunecudanbócsikunecudanbó ◆ hőtárolós kályhahőtárolós kályha
csikunencsikunen ◆ évrőlévről évreévre 「Kócúihan-va csikun-
enzókasiteiru.」 „Évről évre növekedik a közleke-
dési kihágások száma.”

csikunenszúcsikunenszú ◆ épület koraépület kora
csikunocsikuno ◆ körzetikörzeti
csikunósócsikunósó ◆ gennygyülemgennygyülem
csikuonkicsikuonki ◆ gramofongramofon
csikuonkinoharicsikuonkinohari ◆ gramofontűgramofontű
csikuricsikuritoszaszucsikuricsikuritoszaszu ◆ beledöfbeledöf
csikurincsikurin ◆ bambuszligetbambuszliget
csikuritoiucsikuritoiu ◆ csípősencsípősen megjegyezmegjegyez 「Rika-
iganoroitocsikurito itta.」 „Csípősen megjegyez-
tem, hogy olyan lassú az észjárása, mint a csiga.”

csikuritositacsikuritosita ◆ szúrószúró
csikuritoszaszucsikuritoszaszu ◆ megbökmegbök 「Haride jubi-o
csikurito szasita.」 „A tű megbökte az ujjamat.”

csikuritoszurucsikuritoszuru ◆ csípcsíp
csikurocsikuro ◆ nátrium-ciklamátnátrium-ciklamát
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csikurucsikuru ◆ beköpbeköp 「Szenszeinicsikuttadesó?」
„Beköptél a tanárnak, ugye?”

csikusacsikusa ◆ istállóistálló ◆ ólól
csikusócsikusó ◆ állatállat ◆ barombarom ◆ basszuskulcsbasszuskulcs
◆ fenefene egyeegye megmeg ◆ teremtettétteremtettét ◇ koncsi-koncsi-
kusókusó barombarom 「Kon csikusónaguttejaru!」 „Orr-
ba váglak, te barom!”

csikusódócsikusódó ◆ állatok birodalmaállatok birodalma
csikusókaicsikusókai ◆ kegyetlenség birodalmakegyetlenség birodalma
csikuszacucsikuszacu ◆ mészárlásmészárlás
csikuszancsikuszan ◆ állattartásállattartás ◆ állattenyész-állattenyész-
téstés
csikuszandzsócsikuszandzsó ◆ állatfarmállatfarm ◆ tenyészteleptenyésztelep

csikuszangakucsikuszangaku ◆ állattenyésztésállattenyésztés
csikuszangjócsikuszangjó ◆ állattenyésztésállattenyésztés
csikuszangjósacsikuszangjósa ◆ állattenyésztőállattenyésztő
csikuszekicsikuszeki ◆ akkumulációakkumuláció ◆ felgyülemlésfelgyülemlés ◆

felhalmozásfelhalmozás ◇ sihon-nocsikuszekisihon-nocsikuszeki tőkefel-tőkefel-
halmozáshalmozás ◇ szeitainaicsikuszekiszeitainaicsikuszeki bioakku-bioakku-
mulációmuláció ◇ szeibucucsikuszekiszeibucucsikuszeki bioakkumulá-bioakkumulá-
cióció
csikuszekiszarerucsikuszekiszareru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Naizóni
sibóga csikuszekiszareteiru.」 „A belső szervein
felgyülemlett a zsír.” ◆ felhalmozódikfelhalmozódik 「Taina-
ini dokuga csikuszekiszareteiru.」 „A szervezeté-
ben felhalmozódott a méreg.”

csikuszekiszareteirucsikuszekiszareteiru ◆ kötöttkötött 「Tanszoni
csikuszekiszareteiruenerugí-o kaihósita.」 „Fel-
szabadította a szénben kötött energiát.”

csikuszekiszurucsikuszekiszuru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Szuto-
reszuga csikuszekiszuru.」 „Felgyülemlik a
stressz.” ◆ felhalmozfelhalmoz 「Csisiki-o csikuszekisi-
ta.」 „Tudást halmozott fel.” ◆ gyűjtgyűjt 「Keiken-o
csikuszekiszuru.」 „Tapasztalatot gyűjt.”

csikutakucsikutaku ◆ tiktaktiktak
csikutakuszurucsikutakuszuru ◆ ketyegketyeg 「Tokei-va csiku-
takusiteiru.」 „Az óra ketyeg.”

csikuteicsikutei ◆ töltéstöltés ◆ vasúti töltésvasúti töltés
csikuteicsikutei ◆ tájkertészettájkertészet
csikuttoszurucsikuttoszuru ◆ csípcsíp 「Csúsa-va csottocsikut-
tosimaszujo!」 „Az oltás kicsit csípni fog!”

csikuvacsikuva ◆ csikuvacsikuva ◆ halpástétomhalpástétom

csikuzaicsikuzai ◆ felhalmozottfelhalmozott vagyonvagyon ◆ vagyon-vagyon-
felhalmozásfelhalmozás ◆ vagyongyűjtésvagyongyűjtés
csikuzaikacsikuzaika ◆ vagyongyűjtővagyongyűjtő
csikuzaiszurucsikuzaiszuru ◆ vagyontvagyont gyűjtgyűjt 「Csikuzais-
ita siszan」 „összegyűjtött vagyon”

csikuzócsikuzó ◆ építésépítés
csikuzószurucsikuzószuru ◆ építépít 「Hasi-o csikuzósiteiru.」
„Hidat épít.”

csimacuricsimacuri ◆ véráldozatvéráldozat
csimacuriniszurucsimacuriniszuru ◆ megölimegöli elsőelső ellenfelétellenfelét ◆

véráldozatot mutat bevéráldozatot mutat be
csimacsimasitacsimacsimasita ◆ eseményteleneseménytelen 「Kare-va
csimacsimasita dzsinszei-o okutta.」 „Esemény-
telen volt az élete.”

csimacsimatositacsimacsimatosita ◆ kiskis
csimajoucsimajou ◆ elvesztielveszti azaz eszéteszét 「Csimajotte
henna on-nato cuki attesimatta.」 „Elvesztettem
az eszemet, és felszedtem egy furcsa csajt.”

csimakicsimaki ◆ bambuszlevélbe tekert ételbambuszlevélbe tekert étel
csimamecsimame ◆ vérhólyagvérhólyag 「Teni csimamega deki-
ta.」 „Vérhólyag nőtt a kezemre.”

csimamirenacsimamirena ◆ csupa vércsupa vér
csimamireninarucsimamireninaru ◆ csupacsupa vérvér leszlesz 「Dzsi-
kode fusósi csimamireninatta.」 „A balesetben
megsérült és csupa vér lett.”

csimamirenocsimamireno ◆ véresvéres 「Csimamireno te」 „vé-
res kéz”

csimanakocsimanako ◆ vérbevérbe borultborult szemszem ◆ véresvéres
szemszem
csimanakodecsimanakode ◆ lázasanlázasan
csimanakoninarucsimanakoninaru ◆ vérszemetvérszemet kapkap 「Mo-
kuzenno riekini csimanakoninaru.」 „Vérszemet
kap, ha a hasznot lát.”

csimanakoninattecsimanakoninatte ◆ lázasanlázasan 「Nakusita
szaifu-o csimanakoninatte szagasita.」 „Lázasan
kerestem az elveszett pénztárcámat.”

csimatacsimata ◆ határmezsgyehatármezsgye 「Szeisino csima-
ta」 „élet és halál határmezsgyéjén” ◆ színhelyszínhely
◆ utcautca 「Csimatano uvasza」 „utcai pletyka” ◆

válaszútválaszút ◇ abikjókan-nocsimataabikjókan-nocsimata poklokpoklok
poklapokla ◇ abikjókan-nocsimatatokasitaabikjókan-nocsimatatokasita el-el-
szabadulszabadul aa pokolpokol 「Bakuhacude ittai-va abik-
jókanno csimatato kasita.」 „A robbanás után a
környéken elszabadult a pokol.” ◇ kanrakuno-kanrakuno-
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csimatacsimata örömnegyedörömnegyed ◇ kenszókenszó lármalárma 「Ma-
curino kenszó」 „fesztivál lármája” ◇ kenszó-kenszó-
nocsimatanocsimata lármáslármás utcautca ◇ suranocsimatasuranocsimata
vérontásvérontás ◇ szenran-nocsimataszenran-nocsimata csatatércsatatér ◇

szenran-nocsimatatokaszuszenran-nocsimatatokaszu háborúháború pusz-pusz-
títjatítja
csimatanokoecsimatanokoe ◆ közvéleményközvélemény
csimázecsimáze ◆ zimázzimáz
csimeicsimei ◆ földrajziföldrajzi elnevezéselnevezés ◆ földrajziföldrajzi
névnév ◆ helynévhelynév ◆ helységnévhelységnév
csimeicsimei ◆ ismertségismertség
csimeidocsimeido ◆ ismertségismertség 「Kaisano csimeido-o
agetai.」 „Szeretném növelni a cégünk ismertsé-
gét.”

csimeidzsincsimeidzsin ◆ ismert személyiségismert személyiség
csimeidzsitencsimeidzsiten ◆ helységnévtárhelységnévtár
csimeihjósikicsimeihjósiki ◆ helységnévtáblahelységnévtábla
csimeinocsimeino ◆ ismertismert 「Csimeino si」 „ismert sze-
mélyiség”

csimeisócsimeisó ◆ haláloshalálos sérüléssérülés ◆ végzetesvégzetes do-do-
loglog 「Kono sippai-va kaisano csimeisótonatta.」
„Ez a kudarc a vállalat számára végzetesnek bizo-
nyult.”

csimeisó-ocsimeisó-o ouou ◆ halálosanhalálosan megsérülmegsérül 「Kócú-
dzsikode csimeisó-o otta.」 „A közúti balesetben
halálosan megsérült.”

csimeitekidagekicsimeitekidageki ◆ halálos csapáshalálos csapás
csimeitekinacsimeitekina ◆ haláloshalálos 「Csimeitekina kizu」
„halálos sérülés” ◆ végzetesvégzetes 「Kareno sippai-
va csimeitekidesita.」 „Végzetes hibát követett
el.”

csimeitekinicsimeitekini ◆ végzetesenvégzetesen 「Csimeitekina
goszan-o sita.」 „Végzetesen elszámolta magát.”

csimicsimi ◆ talaj termékenységetalaj termékenysége
csimicuhancsimicuhan ◆ macula densamacula densa ◆ tömött folttömött folt
csimicunacsimicuna ◆ apróapró 「Csimicuna mojó」 „apró
minta” ◆ aprólékosaprólékos 「Csimicuna csósza-o si-
ta.」 „Aprólékos vizsgálatot végeztek.” ◆ kidol-kidol-
gozottgozott 「Csimicuna keikaku-o tateta.」 „Kidol-
gozott tervet készítettem.” ◆ precízprecíz 「Csimicuna
szagjó-o sita.」 „Precíz munkát végzett.” ◆ sűrűsűrű
「Csimicuna mokume」 „sűrű erezet”

csimicsicsimicsi ◆ érér

csimicsi-ocsimicsi-o ageruageru ◆ bolondulbolondul 「On-nani
csimicsi-o ageteiru.」 „Bolondul a nőkért.” ◆

odavanodavan 「Szupócukáni csimicsi-o ageteiru.」
„Odavan a sportkocsikért.”

csimidoronicsimidoroni ◆ véresenvéresen 「Csimidorono fukusú-
o sita.」 „Véresen megtorolta a sérelmét.”

csimidoroninarucsimidoroninaru ◆ csupacsupa vérvér leszlesz 「Te-va
csimidoroninatta.」 „Csupa vér lett a kezem.”

csimidoronocsimidorono ◆ véresvéres 「Csimidorono tatakai-
datta.」 „Véres harc volt.”

csimidzsincsimidzsin ◆ timidintimidin
csimimórjócsimimórjó ◆ folyókfolyók ésés hegyekhegyek gonoszgonosz
szellemeiszellemei
csimincsimin ◆ timintimin
csimócsimó ◆ fanszőrzetfanszőrzet ◆ szeméremszőrzetszeméremszőrzet
csimógencsimógen ◆ zimogénzimogén
csimokucsimoku ◆ földkategóriaföldkategória
csímucsímu ◆ brigádbrigád ◆ csapatcsapat ◆ csoportcsoport ◆ mun-mun-
kaközösségkaközösség ◇ kenkjúcsímukenkjúcsímu kutatócsoportkutatócsoport
◇ konszeicsímukonszeicsímu vegyesvegyes csapatcsapat ◇ szakká-szakká-
csímucsímu focicsapatfocicsapat ◇ szakká-csímuszakká-csímu futball-futball-
csapatcsapat ◇ dzsunia-csímudzsunia-csímu ifiifi csapatcsapat 「Jak-
júnodzsuniacsímuni haitta.」 „Beléptem a ifi
baseball-csapatba.” ◇ szokuszeicsímuszokuszeicsímu gyor-gyor-
sansan összeverbuváltösszeverbuvált csapatcsapat ◇ daihjócsímudaihjócsímu
válogatottválogatott csapatcsapat ◇ bidzsitingu-csímubidzsitingu-csímu
vendégcsapatvendégcsapat ◇ hómu-csímuhómu-csímu házigazdaházigazda
csapatcsapat ◇ hómu-csímuhómu-csímu hazaihazai csapatcsapat ◇ jak-jak-
júcsímujúcsímu bázislabdacsapatbázislabdacsapat ◇ jakjúcsímujakjúcsímu
baseballcsapatbaseballcsapat ◇ vagacsímuvagacsímu csapatunkcsapatunk
csímu-birudingucsímu-birudingu ◆ csapatépítéscsapatépítés
csímubirudingucsímubirudingu ◆ csapatépítéscsapatépítés
csímu-birudingunocsímu-birudinguno ◆ csapatépítőcsapatépítő
csímu-birudingu-toréningucsímu-birudingu-toréningu ◆ csapatépítőcsapatépítő
tréningtréning
csímu-gémucsímu-gému ◆ csapatjátékcsapatjáték
csímu-kjaputencsímu-kjaputen ◆ csapatkapitánycsapatkapitány
csímu-métocsímu-méto ◆ csapattárscsapattárs
csímunakamacsímunakama ◆ csapattárscsapattárs
csímu-ocsímu-o kumukumu ◆ összeállösszeáll 「Hito-va csímu-o
kunde kon-nan-o nori koeta.」 „Az emberek
összeálltak, és legyőzték a nehézségeket.”

csímupasútocsímupasúto ◆ csapatcsapat üldözőversenyüldözőverseny ◆

gyorskorcsolya csapatversenygyorskorcsolya csapatverseny
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csímu-purécsímu-puré ◆ csapatjátékcsapatjáték
csímu-rídácsímu-rídá ◆ brigádvezetőbrigádvezető ◆ csapatvezetőcsapatvezető

csímuvákucsímuváku ◆ csapatmunkacsapatmunka 「Tandokuno si-
gotomocsímuno sigotomo dekiru.」 „Önálló
munkára és csapatmunkára is képes vagyok.” ◆

csoportmunkacsoportmunka ◆ összjátékösszjáték 「Szensutacsi-
nocsímuvákugajokatta.」 „Jó volt a csapat összjá-
téka.”

csímuzukuricsímuzukuri ◆ csapatépítéscsapatépítés
csincsin ◆ japán csinjapán csin ◆ japán spánieljapán spániel
csincsin ◆ bérbér
csincsin ◆ csengéscsengés
csincsin ◆ ritkaritka
csincsin ◆ énén 「Csin-va kokkanari.」 „Az állam én
vagyok.” ◆ MiMi
csin-acucsin-acu ◆ elfojtáselfojtás ◆ leverésleverés
csin-acuszurucsin-acuszuru ◆ elfojtelfojt 「Bódó-va csin-
acuszareta.」 „Elfojtották a zavargásokat.” ◆ le-le-
verver 「Guntai-va hanran-o csin-acusita.」 „A ka-
tonák leverték a lázadást.”

csin-agecsin-age ◆ béremelésbéremelés 「Ródósa-va csin-age-o
szeikjúsita.」 „A dolgozók béremelést követeltek.”
◆ bérfejlesztésbérfejlesztés
csin-agetószócsin-agetószó ◆ bérharcbérharc
csinamaguszaicsinamaguszai ◆ véresvéres 「Csinamaguszai tata-
kai」 „véres harc” ◆ vérszagúvérszagú
csinaminicsinamini ◆ melleslegmellesleg 「Kare-va szandzsusz-
szaideszu. Csinamini vatasimo szandzsuszszaide-
szu.」 „Ő 30 éves. Mellesleg én is 30 éves vagyok.”

csinamucsinamu ◆ hordozhordoz 「Kono hiroba-va sodaisi-
csóninatta hitono namaenicsinandeiru.」 „Ez a
tér a város első polgármesterének nevét hordoz-
za.” ◆ kapcsolatoskapcsolatos 「Kotosino etonicsinanda-
ibentoga kaiszaiszaremasita.」 „Idei állatjeggyel
kapcsolatos rendezvényt szerveztek.” ◆ össze-össze-
függfügg 「Basonicsinandatéma-o eranda.」 „A
hellyel összefüggő témát választottam.” ◇ csi-csi-
nandenande utánután 「Csicsiojani csinande nazukerare-
ta.」 „Apja után nevezték el.”

csinandecsinande ◆ utánután 「Csicsiojani csinande nazu-
kerareta.」 „Apja után nevezték el.”

csinbanacsinbana ◆ felemásfelemás 「Csinbana kucu」 „fele-
más cipő” ◆ sántasánta

csinbocucsinbocu ◆ elsüllyedéselsüllyedés
csinbocudzsikocsinbocudzsiko ◆ hajóbalesethajóbaleset
csinbocuszaszerucsinbocuszaszeru ◆ elsüllyesztelsüllyeszt 「Tekino
fune-o csinbocuszaszeta.」 „Elsüllyesztette az el-
lenséges hajót.”

csinbocuszencsinbocuszen ◆ elsüllyedt hajóelsüllyedt hajó
csinbocuszurucsinbocuszuru ◆ elsüllyedelsüllyed 「Fune-va csinbo-
cusita.」 „Elsüllyedt a hajó.”

csincújakucsincújaku ◆ analgetikumanalgetikum ◆ fájdalomcsil-fájdalomcsil-
lapítólapító
csincúnacsincúna ◆ búsbús 「Csincúna hjódzsó」 „bús te-
kintet” ◆ komorkomor ◆ tépelődőtépelődő 「Csincúna ku-
csó」 „tépelődő hangvétel”

csincúzaicsincúzai ◆ analgetikumanalgetikum ◆ fájdalomcsilla-fájdalomcsilla-
pítópító ◇ majakuszeicsincúzaimajakuszeicsincúzai kábítószerkábítószer
alapú fájdalomcsillapítóalapú fájdalomcsillapító
csincsakucsincsaku ◆ higgadtsághiggadtság
csincsakunacsincsakuna ◆ higgadthiggadt 「Csincsakuna szeika-
ku」 „higgadt természet” ◆ megfontoltmegfontolt 「Csin-
csakuna handan」 „megfontolt döntés”

csincsakureiszeinacsincsakureiszeina ◆ higgadthiggadt
csincsikurin-nacsincsikurin-na ◆ rövidrövid 「Konozubon-va csin-
csikurin.」 „Ez a nadrág rövid.” ◆ törpetörpe
csincsincsincsin ◆ faszfasz ◆ kukikuki ◆ pöcspöcs ◆ töktök
csincsiracsincsira ◆ csincsillacsincsilla
csincsirauszagicsincsirauszagi ◆ csincsilla nyúlcsincsilla nyúl
csincsócsincsó ◆ megbecsülésmegbecsülés
csincsócsincsó ◆ ritka madárritka madár
csincsószurucsincsószuru ◆ becsbenbecsben tarttart 「Kottóhin-o
csincsószuru.」 „Becsben tartom az antik tárgya-
kat.”

csindaicsindai ◆ helyőrséghelyőrség
csindancsindan ◆ különöskülönös történettörténet ◆ mulatságosmulatságos
történettörténet
csindeicsindei ◆ üledékiszapüledékiszap
csindencsinden ◆ csapadékképződéscsapadékképződés ◆ üledékkép-üledékkép-
ződésződés
csindenbucucsindenbucu ◆ csapadékcsapadék ◆ üledéküledék
csindencsicsindencsi ◆ ülepítő tóülepítő tó
csindenkicsindenki ◆ ülepítőedényülepítőedény
csindenszaszerucsindenszaszeru ◆ leülepítleülepít 「Vain-no
fudzsunbucu-o csindenszaszeta.」 „Leülepítettem
a bor ruskaját.”
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csindenszurucsindenszuru ◆ kiválikkiválik ◆ leülepedikleülepedik 「Vain-
nokaszuga csindensita.」 „A bor seprője leülepe-
dett.”

csindenzaicsindenzai ◆ kicsapószerkicsapószer ◆ lecsapószerlecsapószer ◆

ülepítőszerülepítőszer
csindócsúcsindócsú ◆ eseménydúseseménydús útút ◆ kalandoskalandos útút
◇ jadzsikitacsindócsújadzsikitacsindócsú vidám utazásvidám utazás
csindon-jacsindon-ja ◆ reklámzenekarreklámzenekar ◆ rezesbandarezesbanda
csindzsaorószucsindzsaorószu ◆ sültsült zöldpaprikás-zöldpaprikás-
bambuszhajtásos marhahúsbambuszhajtásos marhahús
csindzsicsindzsi ◆ különöskülönös dologdolog 「Csindzsiga ok-
ita.」 „Különös dolog történt.” ◆ váratlanváratlan do-do-
loglog
csindzsócsindzsó ◆ folyamodványfolyamodvány ◆ kérvénykérvény ◆ pa-pa-
nasznasz ◆ petíciópetíció 「Szeifu-va gensirjokuhacuden-
sokenszecu hantaino csindzsó-o hanecuketa.」 „A
kormány visszautasította az atomerőmű-építések
elleni petíciót.”

csindzsódancsindzsódan ◆ lobbilobbi
csindzsódantaicsindzsódantai ◆ lobbilobbi
csindzsókacudócsindzsókacudó ◆ lobbizáslobbizás
csindzsókaszszencsindzsókaszszen ◆ lobbiharclobbiharc
csindzsóundócsindzsóundó ◆ lobbizáslobbizás
csindzsucsindzsu ◆ helyihelyi istenségistenség 「Csindzsuno ma-
curi」 „helyi istenség ünnepe” ◆ szentélyszentély
「Csindzsuno mori」 „szentély körüli erdő” ◆ vé-vé-
dőszentdőszent
csindzsúcsindzsú ◆ ritka állatritka állat
csindzsucucsindzsucu ◆ állításállítás ◆ kijelentéskijelentés ◆ nyi-nyi-
latkozatlatkozat ◆ vallomásvallomás 「Hikokuninga
júzaicsindzsucu-o tekkaisita.」 „A vádlott vissza-
vonta a bűnösségét beismerő vallomását.” ◇ bó-bó-
tócsindzsucutócsindzsucu bevezető ismertetésbevezető ismertetés
csindzsucusocsindzsucuso ◆ írásbeli nyilatkozatírásbeli nyilatkozat
csindzsucuszurucsindzsucuszuru ◆ állítállít ◆ kijelentkijelent ◆ val-val-
lomástlomást tesztesz 「Hóteide kjogino csindzsucu-o si-
ta.」 „A bíróságon hamis vallomást tett.”

csinecucsinecu ◆ földhőföldhő ◆ geotermikusgeotermikus ◆ geoter-geoter-
mikus hőmikus hő
csinecuenerugícsinecuenerugí ◆ geotermikus energiageotermikus energia
csinecuhacudencsinecuhacuden ◆ geotermikusgeotermikus áramfej-áramfej-
lesztéslesztés
csinecuhacudensocsinecuhacudenso ◆ geotermikus erőműgeotermikus erőmű
csingasicsingasi ◆ bérbeadásbérbeadás

csingasiszurucsingasiszuru ◆ bérbebérbe adad 「Hatake-o csin-
gasisita.」 „Bérbe adtam a földemet.” ◆ kiadkiad
「Mocsi ie-o csingasisita.」 „Kiadtam a házamat.”

csingecsinge ◆ faszszőrfaszszőr
csingenszaicsingenszai ◆ bordáskelbordáskel
csingincsingin ◆ bérbér 「Kaisa-va dzsúgjóinno csingin-
o ageta.」 „A vállalat megemelte az alkalmazottai
bérét.” ◆ munkabérmunkabér 「Sain-o jaszui csinginde
hatarakaszeta.」 „Alacsony munkabérért foglal-
koztatta a dolgozókat.” ◇ kihoncsinginkihoncsingin alapbéralapbér
◇ szaiteicsinginszaiteicsingin minimálbérminimálbér ◇ teicsinginteicsingin
alacsonyalacsony bérbér 「Kare-va teicsinginde hataraite-
iru.」 „Alacsony bérért dolgozik.” ◇ tedoricsin-tedoricsin-
gingin nettónettó bérbér ◇ tokujakucsingintokujakucsingin egyediegyedi bérbér
◇ nenkócsinginnenkócsingin munkaévekmunkaévek szerintiszerinti fizetésfizetés
◇ heikincsinginheikincsingin átlagbérátlagbér ◇ meimokucsinginmeimokucsingin
nominálbérnominálbér ◇ ródócsinginródócsingin munkabérmunkabér
csingingaikjúfucsingingaikjúfu ◆ béren felüli juttatásbéren felüli juttatás
csinginhikiszagecsinginhikiszage ◆ bércsökkentésbércsökkentés
csingin-infurecsingin-infure ◆ bérinflációbérinfláció
csinginkakuszacsinginkakusza ◆ bérkülönbségbérkülönbség
csinginkattocsinginkatto ◆ bércsökkentésbércsökkentés
csinginkjóteicsinginkjótei ◆ bérmegállapodásbérmegállapodás
csinginkósócsinginkósó ◆ béralkubéralku ◆ bértárgyalásbértárgyalás
csingin-novakucsingin-novaku ◆ bérkeretbérkeret
csinginródócsinginródó ◆ bérmunkabérmunka
csinginródósacsinginródósa ◆ bérmunkásbérmunkás
csinginsiharaibicsinginsiharaibi ◆ fizetésnapfizetésnap
csinginszeiszakucsinginszeiszaku ◆ bérpolitikabérpolitika
csinginszuidzsuncsinginszuidzsun ◆ bérszínvonalbérszínvonal
csinginszuraidoszeicsinginszuraidoszei ◆ mozgómozgó skálaskála szerin-szerin-
ti bérti bér
csingintaikeicsingintaikei ◆ bérrendszerbérrendszer
csingintókecucsingintókecu ◆ bérbefagyasztásbérbefagyasztás
csingintószeicsingintószei ◆ bérszabályozásbérszabályozás
csingintószócsingintószó ◆ bérharcbérharc
csingokokkacsingokokka ◆ állam spirituális védelmeállam spirituális védelme
csiniasigacuitacsiniasigacuita ◆ realisztikusrealisztikus 「Csini asiga-
cuita kangae kata」 „realisztikus gondolkodás-
mód”

csiniasigacuiteinaicsiniasigacuiteinai ◆ komolytalankomolytalan 「Mata
sigotojameruno? Csini asiga cuitenaijo.」
„Megint céget váltasz? Komolytalan vagy.”
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csiniasigacukucsiniasigacuku ◆ két lábbal jár a földönkét lábbal jár a földön
csinicsicsinicsi ◆ Japán ismereteJapán ismerete
csinicsicsinicsi ◆ Chile és JapánChile és Japán
csinicsihadearucsinicsihadearu ◆ ismeri Japántismeri Japánt
csinicsikacsinicsika ◆ japánismerőjapánismerő
csinifuszerucsinifuszeru ◆ földreföldre borulborul 「Atama-o csini
fuszete inotteita.」 „Arcával a földre borulva
imádkozott.”

csinikavaitacsinikavaita ◆ vérszomjasvérszomjas 「Csini kavaita
kemono」 „vérszomjas fenevad”

csiniocsirucsiniocsiru ◆ bukikbukik 「Csini ocsita szeidzsika」
„bukott politikus” ◆ leáldozikleáldozik 「Ninkiga csini
ocsita geinódzsin」 „leáldozott népszerűségű ce-
leb”

csinisimitacsinisimita ◆ vérfoltosvérfoltos
csiniszomattacsiniszomatta ◆ véresvéres 「Csini szomatta
kao」 „véres arc”

csiniuetacsiniueta ◆ vérszomjasvérszomjas 「Csini ueta kemo-
no」 „vérszomjas fenevad”

csinjoraicsinjorai ◆ bölcsességbuddhabölcsességbuddha ◇ gocsinjo-gocsinjo-
rairai öt bölcsességbuddhaöt bölcsességbuddha
csinkacsinka ◆ megsüllyedésmegsüllyedés ◆ süllyedéssüllyedés
csinkacsinka ◆ tűz kialvásatűz kialvása ◆ tűz kioltásatűz kioltása
csinkabasicsinkabasi ◆ merülőhídmerülőhíd
csinkaszurucsinkaszuru ◆ kialszikkialszik 「Jamakadzsi-va si-
zenni csinkasita.」 „Az erdőtűz magától kialudt.”
◆ megfékezimegfékezi aa lángokatlángokat 「Sóbósitacsi-va
kadzsi-o csinkasita.」 „A tűzoltók megfékezték a
lángokat.”

csinkaszurucsinkaszuru ◆ megsüllyedmegsüllyed 「Dzsibanga csin-
kasita.」 „A talaj megsüllyedt.”

csinkeizaicsinkeizai ◆ görcsoldó szergörcsoldó szer
csinkicsinki ◆ tinktúratinktúra ◇ jódocsinkijódocsinki jódtinktúrajódtinktúra

csinkinacsinkina ◆ furcsafurcsa 「Csinkina gensó」 „furcsa
jelenség” ◆ ritkaritka 「Csinkina dóbucu」 „ritka ál-
lat”

csinkjakucsinkjaku ◆ ritka vendégritka vendég
csinkocsinko ◆ péniszpénisz 「Csinkoga csiiszakattakoto-o
kinisiteita.」 „Zavarta, hogy olyan kicsi volt a pé-
nisze.”

csinkócsinkó ◆ ülepedésülepedés ◇ ensincsinkóensincsinkó centrifu-centrifu-
gálisgális ülepítésülepítés ◇ szekkekkjúcsinkószokudoszekkekkjúcsinkószokudo
vérsüllyedésvérsüllyedés
csinkóbucucsinkóbucu ◆ csapadékcsapadék ◆ precipitátumprecipitátum ◆

üledéküledék
csinkocucsinkocu ◆ üllőüllő
csinkoncsinkon ◆ halott lélek megnyugtatásahalott lélek megnyugtatása
csinkonkacsinkonka ◆ rekviemrekviem
csinkonkjokucsinkonkjoku ◆ rekviemrekviem
csinkonmiszacsinkonmisza ◆ gyászmisegyászmise
csinkonszaicsinkonszai ◆ gyászszertartásgyászszertartás
csinkorocsinkoro ◆ kölyökkutyakölyökkutya
csinkujucsinkuju ◆ cinkkenőcscinkkenőcs
csinmicsinmi ◆ csemegecsemege 「Tomodacsikara csinmi-o
itadaita.」 „Kaptam a barátomtól egy csemegét.”
◆ herkentyűherkentyű ◆ ínyencfalatínyencfalat 「Szankaino csin-
mi」 „sokféle ínyencfalat” ◆ ínyencségínyencség ◆ kü-kü-
lönleges ízlönleges íz
csinmjónacsinmjóna ◆ furcsafurcsa 「Csinmjóna kao」 „fur-
csa arc” ◆ különöskülönös 「Csinmjóna kangae」 „kü-
lönös elgondolás”

csinmokucsinmoku ◆ csendcsend 「Csinmokuga heja-o siha-
isita.」 „A szobában csend uralkodott.” ◆ csöndcsönd
「Himeiga csinmoku-o jabutta.」 „Sikoltás törte
meg a csöndet.” ◆ hallgatáshallgatás 「Kono dekigo-
tonicuite csinmoku-o csikatta.」 „Megfogadtam,
hogy hallgatni fogok az esetről.” ◆ némaságnémaság
csinmokunocsinmokuno ◆ némanéma 「Csinmokunoparédo」
„néma felvonulás”

csinmoku-ocsinmoku-o jaburujaburu ◆ megtörimegtöri aa csendetcsendet
「Dzsúszei-va csinmoku-o jabutta.」 „Fegyver
hangja törte meg a csendet.”

csinmoku-va kincsinmoku-va kin ◆ hallgatni aranyhallgatni arany
csinmoku-vacsinmoku-va sódaku-nosódaku-no sirusisirusi ◆ aa hallga-hallga-
tás beleegyezést jelenttás beleegyezést jelent
csinnjúcsinnjú ◆ behatolásbehatolás
csinnjúsacsinnjúsa ◆ behatolóbehatoló
csinnjúszurucsinnjúszuru ◆ behatolbehatol 「Dorobó-va dzsúta-
kuni csinnjúsita.」 „A betörő behatolt a lakásba.”

csinócsinó ◆ értelemértelem 「Kareno meni-va csinóga mi-
etekita.」 „A szemében megcsillant az értelem.”
◆ intelligenciaintelligencia 「Dzsinkócsinó-o kenkjúsitei-
ru.」 „Mesterséges intelligenciát kutat.” ◆ szel-szel-
lemilemi képességképesség ◆ tudástudás 「Kono sigotoni-va aru
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teidono csinóga irimaszu.」 „Ehhez a munkához
bizonyos mértékű tudás kell.” ◇ dzsinkócsinódzsinkócsinó
mesterséges intelligenciamesterséges intelligencia
csinoamecsinoame ◆ vérözönvérözön 「Csino ame-o furasitaho-
rá eiga」 „vérözönt zúdító horrorfilm”

csinoaszecsinoasze ◆ véres verejtékvéres verejték
csinoasze-ocsinoasze-o nagaszunagaszu ◆ vértvért izzadizzad 「Csino
asze-o nagasite hataraita.」 „Vért izzadva dolgoz-
tam.”

csinocunagaricsinocunagari ◆ vérkapcsolatvérkapcsolat 「Kareto-va
csino cunagarigaaru.」 „Vérkapcsolatban állok
vele.”

csinodzsunkancsinodzsunkan ◆ vérkeringésvérkeringés
csinóhancsinóhan ◆ intellektuálisintellektuális bűnözésbűnözés ◆ intel-intel-
lektuális bűnözőlektuális bűnöző ◆ intelligens bűnözésintelligens bűnözés
csinóhattacusógaicsinóhattacusógai ◆ értelmiértelmi fogyatékos-fogyatékos-
ságság ◆ szellemi fogyatékosságszellemi fogyatékosság
csinoikecsinoike ◆ vértengervértenger
csinoizumicsinoizumi ◆ bölcsességbölcsesség forrásaforrása 「Kumedo-
mo cukinu csino izumi」 „kiapadhatatlan bölcses-
ség forrása”

csinokajottacsinokajotta ◆ hús-vérhús-vér 「Csino kajotta nin-
gen」 „hús-vér ember”

csinokatamaricsinokatamari ◆ vérrögvérrög
csinokecsinoke ◆ pírpír 「Csino kega uszeta.」 „Eltűnt a
pír az arcáról.” ◆ vérmérsékletvérmérséklet ◆ vörösségvörösség
「Csino kenonai kucsibiru」 „vörösségüket vesz-
tett ajkak” ◇ csinokegahikucsinokegahiku elsápadelsápad 「Kjófu-
de csino kega hiita.」 „A félelemtől elsápadtam.”

csinokegahikucsinokegahiku ◆ elsápadelsápad 「Kjófude csino ke-
ga hiita.」 „A félelemtől elsápadtam.”

csinokenoóicsinokenoói ◆ hevesheves vérmérsékletűvérmérsékletű 「Csino
keno ói hito」 „heves vérmérsékletű ember”

csinókenszacsinókensza ◆ intelligenciatesztintelligenciateszt ◆

intelligencia-vizsgálatintelligencia-vizsgálat ◆ IQ tesztIQ teszt
csinokórujónacsinokórujóna ◆ haláloshalálos 「Csino kórujóna
kjófu」 „halálos félelem” ◆ vérfagyasztóvérfagyasztó
「Csino kórujóna kókeidesita.」 „Vérfagyasztó
látvány volt.”

csinomeguricsinomeguri ◆ észjárásészjárás 「Csino megurigajoi
hito」 „gyors észjárású ember” ◆ vérkeringésvérkeringés
「Csino megurino varui kandzsa」 „rossz vérke-
ringésű páciens”

csinómicsinómi ◆ vértengervértenger 「Csino umitonatta szen-
csi」 „vértengerré vált csatamező”

csinomicsicsinomicsi ◆ érér ◆ menstruációsmenstruációs fejfájásfejfájás ◆

nők egészségügyi zavaranők egészségügyi zavara
csinomigocsinomigo ◆ csecsemőcsecsemő ◆ csecsszopócsecsszopó ◆

szoptatós babaszoptatós baba
csinonamidacsinonamida ◆ véres könnyvéres könny
csinonamida-ocsinonamida-o nagaszunagaszu ◆ keserűkeserű könnye-könnye-
ket hullatket hullat
csinónookuretacsinónookureta ◆ retardáltretardált
csinopancsinopan ◆ chino nadrágchino nadrág
csinóreberucsinóreberu ◆ intelligenciaszintintelligenciaszint
csinoricsinori ◆ földrajziföldrajzi előnyelőny ◆ terepterep adott-adott-
ságasága 「Csino ri-o simeru.」 „Kihasználja a terep
adottságát.”

csinoricsinori ◆ ragacsos vérragacsos vér
csi-nocsi-no ri-vari-va hitono-va-nihitono-va-ni sikazusikazu ◆ egységegység
fontosabb az adottságoknálfontosabb az adottságoknál
csinórobottocsinórobotto ◆ intelligens robotintelligens robot
csinosimicsinosimi ◆ vérfoltvérfolt
csinósiszúcsinósiszú ◆ intelligencia-hányadosintelligencia-hányados ◆ IQIQ
csinosizukucsinosizuku ◆ vércseppvércsepp 「Sitaikara csino si-
zukuga sitatatta.」 „A hullából csepegett a vér.”

csinoszokocsinoszoko ◆ föld mélyeföld mélye
csinóteidocsinóteido ◆ intelligenciaszintintelligenciaszint 「Csinótei-
doga hikui hito」 „alacsony intelligenciaszintű
ember”

csinótekinacsinótekina ◆ intellektuálisintellektuális 「Csinótekina
szettóto bórjokutekina szettó」 „intellektuális lo-
pás és fizikai lopás” ◆ intelligensintelligens
csinóteszutocsinóteszuto ◆ IQ tesztIQ teszt
csinpandzsícsinpandzsí ◆ csimpánzcsimpánz
csinpincsinpin ◆ ritka cikkritka cikk ◆ ritkaságritkaság
csinpiracsinpira ◆ banditabandita ◆ fenegyerekfenegyerek ◆ huligánhuligán
◆ vagányvagány
csinpiranakamacsinpiranakama ◆ rosszrossz társaságtársaság 「Csinpi-
ra nakamani haitta.」 „Rossz társaságba kevere-
dett.”

csinpocsinpo ◆ farokfarok
csinpócsinpó ◆ ritka kincsritka kincs
csinpokocsinpoko ◆ fütyifütyi ◆ fütyülőfütyülő
csinponcsinpon ◆ könyvritkaságkönyvritkaság
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csinpukaszurucsinpukaszuru ◆ elavulelavul 「Kono sóhin-va at-
arasii gidzsucuno kaihacunijotte csinpukasita.」
„Az új technológia miatt ez a termék elavult.”

csinpunacsinpuna ◆ elcsépeltelcsépelt 「Csinpuna hjógen」
„elcsépelt kifejezés” ◆ sablonossablonos 「Csinpuna ha-
nasi」 „sablonos történet”

csinpunkanpuncsinpunkanpun ◆ zagyvaságzagyvaság 「Kono bunsó-
va csinpunkanpundeszu.」 „Ez a mondat zagyva-
ság.”

csinpunkanpun-nacsinpunkanpun-na ◆ értelmetlenértelmetlen ◆ zagyvazagyva
「Csinpunkanpun-na hanasi」 „zagyva történet”

csinrecucsinrecu ◆ bemutatásbemutatás ◆ kiállításkiállítás
csinrecudaicsinrecudai ◆ kirakati állványkirakati állvány
csinrecudanacsinrecudana ◆ boltibolti polcpolc ◆ tárlótárló ◆ vitrinvitrin
◇ sóhincsinrecudanasóhincsinrecudana bolti polcbolti polc
csinrecuhincsinrecuhin ◆ kiállított tárgykiállított tárgy
csinrecumadocsinrecumado ◆ kirakatkirakat
csinrecusicucsinrecusicu ◆ kiállítóteremkiállítóterem
csinrecuszurucsinrecuszuru ◆ kiállítkiállít 「Hakubucukanni kó-
bucuno hjóhonga csinrecuszareta.」 „A múzeum-
ban egy ásványminta volt kiállítva.” ◆ kiteszkitesz
「Miszedecsízuga csinrecuszareteita.」 „A bolt-
ban sajtok voltak kitéve.”

csinrjócsinrjó ◆ bérleti díjbérleti díj
csinródócsinródó ◆ bérmunkabérmunka
csinsacsinsa ◆ hivataloshivatalos bocsánatkérésbocsánatkérés ◆ nyil-nyil-
vános bocsánatkérésvános bocsánatkérés
csinsakucsinsaku ◆ bérbevételbérbevétel ◆ bérletbérlet ◆ kibéreléskibérelés
◆ kölcsönügyletkölcsönügylet
csinsakucsicsinsakucsi ◆ bérelt földbérelt föld
csinsakukencsinsakuken ◆ bérleti jogbérleti jog
csinsakunincsinsakunin ◆ bérlőbérlő ◇ kódócsinsakuninkódócsinsakunin
társbérlőtársbérlő
csinsakuszurucsinsakuszuru ◆ bérelbérel 「Tatemono-o csins-
akuszuru.」 „Épületet bérel.”

csinsaszurucsinsaszuru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Higai-o kó-
mutta katagatani kokorokara csinsasimaszu.」
„Szívből jövő bocsánatot kérek a károsultaktól!”

csinsicsinsi ◆ gondolatokba merülésgondolatokba merülés
csinsigotocsinsigoto ◆ akkordmunkaakkordmunka ◆ bedolgozásbedolgozás
◆ bérmunkabérmunka ◆ darabbéresdarabbéres munkamunka ◆ szak-szak-
mánymunkamánymunka
csinsigotoszurucsinsigotoszuru ◆ bérmunkátbérmunkát végezvégez ◆ da-da-
rabbéres munkát végezrabbéres munkát végez

csinsimokkócsinsimokkó ◆ gondolatokba merülésgondolatokba merülés
csinsimokkószurucsinsimokkószuru ◆ gondolataiba merülgondolataiba merül
csinsiszurucsinsiszuru ◆ gondolataiba merülgondolataiba merül
csinszagecsinszage ◆ bércsökkentésbércsökkentés
csinszecucsinszecu ◆ különöskülönös történettörténet ◆ különöskülönös
véleményvélemény ◆ mulatságos véleménymulatságos vélemény
csinszeicsinszei ◆ lecsillapodáslecsillapodás
csinszeicsinszei ◆ megnyugvásmegnyugvás ◆ nyugalomnyugalom
csinszeikaszurucsinszeikaszuru ◆ csitulcsitul 「Demo-va nakana-
ka csinszeikasinai.」 „A tüntetés nem csitul.”

csinszeiszurucsinszeiszuru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Kin-júkonran-
va csinszeisita.」 „Alábbhagyott a pénzügyi ká-
osz.” ◆ lecsillapodiklecsillapodik 「Kareno ikari-va csinsze-
isita.」 „Lecsillapodott a mérge.”

csinszeiszurucsinszeiszuru ◆ csillapítcsillapít 「Kófun-o csinsze-
isita.」 „Csillapította az izgatottságát.”

csinszeizaicsinszeizai ◆ idegcsillapítóidegcsillapító ◆ nyugtatónyugtató ◆

nyugtatószernyugtatószer
csinszencsinszen ◆ elmélyedéselmélyedés ◆ elsüllyedéselsüllyedés
csinszenszurucsinszenszuru ◆ mélyedmélyed 「Siszakuni csinszen-
szuru.」 „Gondolataiba mélyed.”

csinszurucsinszuru ◆ mikrózikmikrózik 「Kore-o szanpuncsinsi-
tekara tabete!」 „Ezt három perc mikrózás után
edd meg!”

csintaicsintai ◆ bérbeadásbérbeadás ◆ béreltbérelt lakáslakás 「Csin-
taini szundeiru.」 „Bérelt lakásban lakom.” ◆

bérletbérlet ◆ főbérletfőbérlet ◆ lakásbérletlakásbérlet ◇ csinta-csinta-
inidaszuinidaszu kiadkiad 「Ie-o csintaini dasita.」 „Kiad-
tam a lakásomat.”

csintaicsintai ◆ egyegy helybenhelyben toporgástoporgás ◆ stagná-stagná-
láslás
csintaiapátocsintaiapáto ◆ bérelt lakásbérelt lakás
csintaidzsútakucsintaidzsútaku ◆ albérletalbérlet ◆ béreltbérelt lakáslakás
◆ bérlakásbérlakás
csintaikakakucsintaikakaku ◆ bérletibérleti díjdíj ◆ bérletibérleti értékérték
◆ lakbérlakbér
csintaikeijakucsintaikeijaku ◆ bérletibérleti szerződésszerződés ◆ la-la-
kásbérletikásbérleti szerződésszerződés
「Raigecucsintaikeijaku-o kósinsinakerebanara-
nai.」 „Jövő hónapban kell hosszabbítani a lakás-
bérleti szerződésemet.”

csintaimansoncsintaimanson ◆ bérházbérház ◆ bérlakásbérlakás
csintainidaszucsintainidaszu ◆ kiadkiad 「Ie-o csintaini dasi-
ta.」 „Kiadtam a lakásomat.”
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csintainincsintainin ◆ bérbeadóbérbeadó ◆ főbérlőfőbérlő
csintairjócsintairjó ◆ bérleti díjbérleti díj ◆ lakbérlakbér
csintaisakucsintaisaku ◆ bérbeadás és bérbevételbérbeadás és bérbevétel
csintaisakukeijakucsintaisakukeijaku ◆ bérleti szerződésbérleti szerződés
csintaisakunincsintaisakunin ◆ bérbeadó és bérlőbérbeadó és bérlő
csintaiszurucsintaiszuru ◆ egyegy helybenhelyben toporogtoporog
「Sidzsó-va csintaisiteiru.」 „A piac egy helyben
toporog.” ◆ stagnálstagnál 「Nihonkeizai-va csintaisi-
teiru.」 „A gazdaság stagnál.”

csintaracsintara ◆ lassanlassan
csintaraarukucsintaraaruku ◆ botorkálbotorkál 「Csintara aruka-
naide, iszoide!」 „Gyere gyorsabban, ne botor-
kálj.”

csintaraszurucsintaraszuru ◆ piszmogpiszmog 「Csintarasinaide,
hajaku hataraite!」 „Ne piszmogj, dolgozz gyor-
sabban!”

csin-ucunacsin-ucuna ◆ levertlevert 「Csin-ucuna kibun」 „le-
vert hangulat” ◆ mélabúsmélabús 「Csin-ucuna kao」
„mélabús tekintet”

csinzacsinza ◆ lélek őrződéselélek őrződése
csinzaszurucsinzaszuru ◆ őrződikőrződik 「Kono kino nemotoni-
va dzsizószonga csinzasiteiru.」 „Ennek a fának
a tövében Ksitigarbha lelke őrződik.” ◆ virítvirít
「Ókinahokuroga kaoni csinzasiteita.」 „Egy
nagy szemölcs virított az arcán.”

csi-ocsi-o cukerucukeru ◆ összevérezösszevérez 「Hankacsini csi-
o cuketesimatta.」 „Összevéreztem a zsebkendő-
met.”

csi-ocsi-o hakuhaku ◆ gyötrődikgyötrődik 「Csi-o haku omoide
ganbatteimaszu.」 „Gyötrelmes erőfeszítést vég-
zek.” ◆ vért hányvért hány ◆ vért köpvért köp
csi-ocsi-o hikuhiku ◆ tulajdonságottulajdonságot örökölörököl 「Hahano
csi-o hiita.」 „Anyám tulajdonságait örököltem.”
◆ vérvér csörgedezikcsörgedezik azaz ereibenereiben 「Ókeno csi-o
hiiteiru.」 „Királyi vér csörgedezik az ereiben.”

csi-ocsi-o kajovaszerukajovaszeru ◆ életetéletet adad 「Kasu-va
utani csi-o kajovaszeta.」 „Az énekes életet adott
a dalnak.” ◆ emberivéemberivé tesztesz 「Szakka-va só-
szecuno tódzsódzsinbucuni csi-o kajovaszeta.」
„Az író emberivé tette a regény szereplőit.”

csi-o meguraszucsi-o meguraszu ◆ tervet szőtervet sző
csi-ocsi-o mizusitemizusite ◆ vérontásvérontás nélkülnélkül 「Csi-o mi-
zusite sóri-va nai.」 „Vérontás nélkül nem tudunk
győzni.”

csioncsion ◆ talajhőmérséklettalajhőmérséklet
csi-ocsi-o vakaszuvakaszu ◆ izgalombaizgalomba hozhoz 「Hangarí
dzsinno csi-o vakaszuszakká」 „magyarokat izga-
lomba hozó futball”

csi-o vaketakjódaicsi-o vaketakjódai ◆ vértestvérvértestvér
csipettokecsipettoke ◆ csipetkecsipetke
csippokenacsippokena ◆ csip-csupcsip-csup 「Szon-
nacsippokenakotoni kakavatteirarenai.」 „Csip-
csup ügyekkel nem foglalkozok.” ◆ csöppnyicsöppnyi ◆

hangyafasznyihangyafasznyi 「Kono futacuno tangono
csigai-va csippokeda.」 „A két szó között hangya-
fasznyi különbség van.” ◆ icipiciicipici 「Csippokena
vakuszei」 „icipici bolygó” ◆ parányiparányi 「Hosizor-
ano sitade-va dzsibun-o csippokeni kandzsiru.」
„A csillagos ég alatt parányinak érzem magam.”
◆ pirinyópirinyó 「Hosizora-o mite dzsibuntacsi-va
nantecsippokenandaróto kandzsita.」 „A csilla-
gos égre tekintve éreztem, hogy milyen pirinyóak
vagyunk.” ◆ porszemporszem nagyságúnagyságú ◆ pöttömpöttöm
「Csippokena ningen」 „pöttöm ember”

csippucsippu ◆ borravalóborravaló 「Ten-innicsippu-o vata-
sita.」 „Borravalót adtam a pincérnek.” ◆ csipcsip
「Csippu-kádo」 „csipes kártya” ◆ faforgácsfaforgács
「Kunszeikinocsippu」 „faforgács füstöléshez” ◆

félvezetőfélvezető lapkalapka ◆ forgácsforgács ◆ jattjatt
「Veitánicsippu-o ageta.」 „Jattot adtam a pin-
cérnek.” ◆ lapkalapka 「Aisícsippu」 „integrált áram-
köri lapka” ◆ nyesettnyesett labdalabda ◇ kunszeicsippukunszeicsippu
füstölőforgácsfüstölőforgács ◇ szumókucsippuszumókucsippu füstölő-füstölő-
forgácsforgács ◇ díenuécsippudíenuécsippu DNS-lapkaDNS-lapka
csippubódocsippubódo ◆ pozdorjalemezpozdorjalemez
csippumékácsippuméká ◆ csipgyártócsipgyártó
csippuszeicsippuszei ◆ borravalós rendszerborravalós rendszer
csippuszucsippuszu ◆ burgonyasziromburgonyaszirom ◆ csipszcsipsz
csippu-tekunorodzsícsippu-tekunorodzsí ◆ félvezető-félvezető-
technológiatechnológia
csirabarucsirabaru ◆ szerteszétszerteszét heverhever 「Honga csi-
rabatteita.」 „Szerteszét hevernek a könyvek.” ◆

szétszaladszétszalad 「Nekoga csikazuitara nezumitacsi-
va csirabatta.」 „Az egerek szétszaladtak, amikor
a macska a közelükbe ért.” ◆ szétszóródikszétszóródik
「Ningen-va zenszekaini csirabatteiru.」 „Az em-
ber szétszóródott az egész világon.” ◆ szóródikszóródik
「Takuszan-no kugi-va jukani csirabatteita.」 „A
sok szög a padlóra szóródott.”
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csiracukucsiracuku ◆ fel-felbukkanfel-felbukkan ◆ fel-felvillanfel-felvillan
「Teisucukigenga atamanicsiracuiru.」 „A beadá-
si határidő fel-felvillan az agyamban.” ◆ hunyo-hunyo-
rogrog 「Hosigacsiracuiteiru.」 „Hunyorognak a
csillagok.” ◆ szállingózikszállingózik 「Jukigacsiracuki
hadzsimeta.」 „Elkezdett szállingózni a hó.”

csiracsiracsiracsira ◆ csillogvacsillogva 「Akariga tókunicsira-
csira mieta.」 „Csillogtak a fények a távolban.”
◆ időnkéntidőnként 「Kare-va on-na-o csiracsira mite-
ita.」 „Időnként a nőre pillantott.” ◆ időnkéntidőnként
előbújikelőbújik 「Kumono aimakarano taijógacsiracsi-
ra mieta.」 „A nap időnként előbújt a felhők mö-
gül.” ◇ csiracsirafurucsiracsirafuru szállingózikszállingózik 「Jukiga-
csiracsira futteita.」 „Szállingózott a hó.” ◇ csi-csi-
racsiramauracsiramau szállongszállong 「Hanabira-va kazedecsi-
racsira matteita.」 „A virágszirmok szállongtak a
levegőben.”

csiracsirafurucsiracsirafuru ◆ szállingózikszállingózik 「Jukigacsira-
csira futteita.」 „Szállingózott a hó.”

csiracsiramaucsiracsiramau ◆ szállongszállong 「Hanabira-va ka-
zedecsiracsira matteita.」 „A virágszirmok szál-
longtak a levegőben.”

csiracsiraszurucsiracsiraszuru ◆ csillogcsillog 「Mizúminoszaza-
namini cukino hikarigacsiracsirasiteita.」 „A tó
fodrain csillogott a Hold fénye.” ◆ pislákolpislákol 「Tó-
kude macsino akarigacsiracsirasiteita.」 „A távol-
ban pislákoltak a város fényei.” ◆ szállingózikszállingózik
「Jukigacsiracsirasiteiru.」 „Szállingózik a hó.” ◆

sziporkáziksziporkázik 「Csiiszanadaijano szuna-va csira-
csirasiteita.」 „A gyémántszemcsék sziporkáz-
tak.”

csiracsiratomaucsiracsiratomau ◆ szállingózikszállingózik 「Jukigacsi-
racsirato matteita.」 „Szállingózott a hó.”

csirahoracsirahora ◆ imitt-amottimitt-amott 「Siragagacsirahora
detekita.」 „Imitt-amott ősz hajszálaim lettek.”

csirajomicsirajomi ◆ beleolvasásbeleolvasás
csirakarucsirakaru ◆ rendetlenrendetlen 「Heja-va csirakattei-
ru.」 „Rendetlen a szobád.”

csirakaszucsirakaszu ◆ rendetlenségetrendetlenséget csinálcsinál
「Heja-o csirakasita.」 „Rendetlenséget csinált a
szobában.” ◆ szanaszétszanaszét szórszór 「Kazeha
hanabira-o csirakasita.」 „A szél szanaszét szórta
a virágszirmokat.” ◆ szerteszéjjelszerteszéjjel hagyhagy
「Omocsa-o csirakasita.」 „Szerteszéjjel hagyta a
játékait.” ◆ széthányszéthány 「Hejadzsú jófuku-o csi-
rakasita.」 „Széthányta a ruháit a szobában.” ◆

széthordszéthord 「Kazega ocsi ba-o csirakasita.」 „A
szél széthordta a leveleket.”

csirakoidocsirakoido ◆ thylakoidthylakoid ◆ tilakoidtilakoid
csirakucsiraku ◆ földzárlatföldzárlat
csiramincsiramin ◆ tiramintiramin
csiraritocsirarito ◆ futólagfutólag 「Csirarito soruini me-o
tósita.」 „Futólag megnéztem a papírokat.”

csiraritokikucsiraritokiku ◆ megütimegüti aa fülétfülét 「Szono
hanasi-o csirarito kiita.」 „Megütötte már a fülem
ez a történet.”

csiraritomirucsiraritomiru ◆ rápillantrápillant 「Csirarito tokei-o
mita.」 „Rápillantottam az órámra.”

csirasicsirasi ◆ reklámcédulareklámcédula ◆ szétszórásszétszórás ◆

szóróanyagszóróanyag ◆ szórólapszórólap 「Arajuru micsika-
dode csirasi-va hairareteita.」 „Minden utcasar-
kon szórólapokat osztogattak.” ◇ orikomicsirasiorikomicsirasi
újságlapok közé hajtott szórólapújságlapok közé hajtott szórólap
csirasicsirasi ◆ röpcédularöpcédula 「Szorakara súszen-o mo-
tomerucsirasiga makareta.」 „Röpcédulákat dob-
tak le, hogy hagyják abba a háborút.” ◆ szórtszórt
feltétesfeltétes sushisushi ◇ orikomicsirasiorikomicsirasi újságlapokújságlapok
közé hajtott szórólapközé hajtott szórólap
csirasigakicsirasigaki ◆ szabálytalan kézírásszabálytalan kézírás
csirasimojócsirasimojó ◆ szabálytalan mintaszabálytalan minta
csirasizusicsirasizusi ◆ csirasizusicsirasizusi ◆ szórtszórt feltétesfeltétes
szusiszusi
csiraszucsiraszu ◆ eloszlateloszlat 「Kuszuride hare mono-
o csirasita.」 „Gyógyszerrel oszlatta el a duzza-
natot.” ◆ elvonelvon 「Szóonde kiga csitta.」 „A zaj
elvonta a figyelmét.” ◆ szétszórszétszór 「Hanabira-
o csirasita.」 „Szétszórtam a virágszirmokat.” ◆

szórszór 「Buréki-va hibana-o csirasita.」 „A fék
szikrákat szórt.” ◇ ataricsiraszuataricsiraszu kitöltkitölt
「Kare-va kaisano ikari-o cumani atari csirasi-
ta.」 „A feleségén töltötte ki a munkahelyén fel-
gyülemlett mérgét.” ◇ ataricsiraszuataricsiraszu köteke-köteke-
dikdik 「Kigenga varui tokini mavarini atari csira-
szu.」 „Ha rossz a hangulata, kötekedik a többiek-
kel.” ◇ oicsiraszuoicsiraszu szétkergetszétkerget 「Hato-o oi csi-
rasita.」 „Szétkergettem a galambokat.” ◇ oicsi-oicsi-
raszuraszu szétverszétver 「Keiszacu-va demo tai-o oi csi-
rasita.」 „A rendőrség szétverte a tüntetőket.” ◇

kakicsiraszukakicsiraszu összefirkálösszefirkál 「Kabeni rakugaki-
o kaki csirasita.」 „Összefirkálta a falat.” ◇ ki-oki-o
csiraszucsiraszu elterelieltereli aa figyelmétfigyelmét 「Szóon-va ka-
reno ki-o csirasita.」 „A zaj elterelte a figyelmét.”
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◇ kuicsiraszukuicsiraszu mindenbemindenbe beleturkálbeleturkál 「Bjuf-
fede rjóri-o kui csirasita.」 „A svédasztalon min-
denbe beleturkáltam.” ◇ kuicsiraszukuicsiraszu úgyúgy
eszik,eszik, mintmint aa malacmalac 「Kodomo-va tabe csi-
rakasita.」 „A gyerek úgy evett, mint a malac.”
◇ kecsiraszukecsiraszu szétrugdosszétrugdos 「Gomi-o kecsira-
sita.」 „Szétrugdosta a szemetet.” ◇ cuba-ocuba-o ha-ha-
kicsiraszukicsiraszu köpködköpköd 「Hokósa-va micsini cuba-
o haki csirasita.」 „Egy gyalogos köpködött az ut-
cán.” ◇ hanecsiraszuhanecsiraszu szétfröcskölszétfröcsköl 「Kanba-
szuni enogu-o hane csirasita.」 „Szétfröcskölte a
festővászonra a festéket.” ◇ hibana-ohibana-o csiraszucsiraszu
szikrázikszikrázik 「Naifu-va togarete hibana-o csirasi-
ta.」 „A köszörült kés szikrázott.” ◇ fukicsira-fukicsira-
szuszu szanaszétszanaszét fújfúj 「Kazegagomi-o fuki csira-
sita.」 „A szél szanaszét fújta a szemetet.” ◇ jomi-jomi-
csiraszucsiraszu beleolvasbeleolvas 「Iroirona hon-o jomi csi-
rasita.」 „Beleolvastam mindenféle könyvbe.” ◇

vamekicsiraszuvamekicsiraszu őrjöngőrjöng 「Kare-va itamide va-
meki csirasita.」 „Őrjöngött a fájdalomtól.”

csirattocsiratto ◆ futólagfutólag
csirattomirucsirattomiru ◆ pillantpillant ◆ pillantástpillantást vetvet
「Menszecuno hito-va rirekiso-o csiratto mita.」
„A felvételiztető egy pillantást vetett az önéletrajz-
ra.”

csirattonozokucsirattonozoku ◆ bepillantbepillant 「Heja-o csiratto
nozoita.」 „Bepillantottam a szobába.”

csirecsire ◆ oszoljoszolj
csiricsiri ◆ földrajzföldrajz 「Hangaríno csiri」 „Magyar-
ország földrajza” ◆ terepterep 「Kono henno csirini
akarui.」 „Jól ismerem ezt a terepet.” ◇ dzsin-dzsin-
buncsiribuncsiri humánföldrajzhumánföldrajz ◇ dzsinbuncsiridzsinbuncsiri
antropogeográfiaantropogeográfia
csiricsiri ◆ ChileChile ◆ csilipaprikacsilipaprika
csiricsiri ◆ piszokpiszok ◆ porpor 「Jukanicsiriga tamattei-
ru.」 „Felgyülemlett a por a padlón.” ◆ szemétszemét
「Cukuenicsiri hitocumonakkatta.」 „Az asztalon
egyetlen szemét sem volt.” ◇ csirihodonocsirihodono
csöppnyicsöppnyi 「Konoakuszeszarí-va csirihodono ka-
csimonai.」 „Ennek a bizsunak csöppnyi értéke
sincs.” ◇ csirimocumorebajamatonarucsirimocumorebajamatonaru soksok
kicsi sokra megykicsi sokra megy
csiribamerucsiribameru ◆ berakássalberakással díszítdíszít
「Anoakuszeszarí-va daijamondogacsiribamera-
reteita.」 „Az ékszer gyémántberakással volt dí-
szítve.”

csiricsózucsiricsózu ◆ szumoszumo mérkőzéstmérkőzést bevezetőbevezető
mozdulatokmozdulatok
csiridzsincsiridzsin ◆ chileichilei
csiridzsirininarucsiridzsirininaru ◆ szétoszlikszétoszlik 「Gunsú-va
csiri dzsirininatta.」 „Szétoszlott a tömeg.” ◆

szétszóródikszétszóródik 「Kazoku-va csiri dzsirininatta.」
„A család szétszóródott.”

csirí-furamingocsirí-furamingo ◆ chilei flamingóchilei flamingó
csirigakucsirigaku ◆ földrajzföldrajz ◆ földrajztudományföldrajztudomány
◆ geográfiageográfia ◇ keizaicsirigakukeizaicsirigaku gazdaságigazdasági
földrajzföldrajz ◇ sokubucucsirigakusokubucucsirigaku fitogeográ-fitogeográ-
fiafia ◇ szeibucucsirigakuszeibucucsirigaku biogeográfiabiogeográfia ◇

szeibucucsirigakuszeibucucsirigaku életföldrajzéletföldrajz ◇ bunka-bunka-
csirigakucsirigaku kulturális földrajzkulturális földrajz
csirigakusacsirigakusa ◆ földrajztudósföldrajztudós ◆ geográfusgeográfus
csirigamicsirigami ◆ törlőkendőtörlőkendő ◆ törlőpapírtörlőpapír
csirihodonocsirihodono ◆ csöppnyicsöppnyi 「Konoakuszeszarí-
va csirihodono kacsimonai.」 „Ennek a bizsunak
csöppnyi értéke sincs.”

csirihokoricsirihokori ◆ piszokpiszok 「Kúkicsúno csirihoko-
ri」 „levegőben lévő piszok”

csirimencsirimen ◆ kreppkrepp ◇ omesicsirimenomesicsirimen selyem-selyem-
szaténszatén
csirimendzsakocsirimendzsako ◆ szárítottszárított szardíniaiva-szardíniaiva-
dékdék
csirimendzsivacsirimendzsiva ◆ apró ráncokapró ráncok
csirimengamicsirimengami ◆ krepp-papírkrepp-papír
csirimenkjabecucsirimenkjabecu ◆ kelkáposztakelkáposzta
csirimocumorebajamatonarucsirimocumorebajamatonaru ◆ soksok kicsikicsi
sokra megysokra megy
csirincsirincsirincsirin ◆ csingilingicsingilingi
csirincsirintonarucsirincsirintonaru ◆ csilingelcsilingel 「Szuzu-va csi-
rincsirinto natta.」 „A csengő csilingelt.”

csirinocsirino ◆ chileichilei
csiri-ocsiri-o harauharau ◆ leporolleporol 「Furui honkara csiri-
o haratta.」 „Leporoltam a régi könyvet.”

csirisószekicsirisószeki ◆ chilei salétromchilei salétrom
csiriszószucsiriszószu ◆ csiliszószcsiliszósz
csiritekidzsókencsiritekidzsóken ◆ földrajzi adottságföldrajzi adottság
csiritekiicsicsiritekiicsi ◆ földrajziföldrajzi fekvésfekvés ◆ földrajziföldrajzi
helyhely
csiritekikakuricsiritekikakuri ◆ földrajzi izolációföldrajzi izoláció
csiritekikankjócsiritekikankjó ◆ földrajziföldrajzi fekvésfekvés ◆ föld-föld-
rajzi környezetrajzi környezet
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csiritekinacsiritekina ◆ földrajziföldrajzi 「Csiritekina icsinoo-
kagede bóeki-va hattacusiteiru.」 „Földrajzi elhe-
lyezkedéséből adódóan fejlett a külkereskedelme.”

csiritoricsiritori ◆ szemetes lapátszemetes lapát ◆ szemétlapátszemétlapát
csirjakucsirjaku ◆ fondorlatfondorlat ◆ praktikapraktika
csirjakunitaketacsirjakunitaketa ◆ cselescseles 「Csirjakuni ta-
keta sógun」 „cseles tábornok” ◆ fondorlatosfondorlatos
「Csirjakuni taketa otoko」 „fondorlatos férfi”

csirjócsirjó ◆ gyógyításgyógyítás ◆ gyógykezelésgyógykezelés 「Kare-
va csirjó-o uketa.」 „Gyógykezelést kapott.” ◆

gyógyterápiagyógyterápia ◆ kezeléskezelés 「Csirjócsúno haga
itai.」 „A kezelés alatt álló fogam fáj.” ◆ orvosiorvosi
ellátásellátás 「Csirjó-o ukeru.」 „Orvosi ellátást
kap.” ◆ terápiaterápia ◇ ancsieidzsingucsirjóancsieidzsingucsirjó öre-öre-
gedésgedés ellenielleni kezeléskezelés ◇ kórókacsirjókórókacsirjó öre-öre-
gedésgedés ellenielleni kezeléskezelés ◇ konkancsirjókonkancsirjó gyö-gyö-
kérkezeléskérkezelés ◇ csirjó-ocsirjó-o ukeruukeru kezeléskezelés alattalatt
álláll 「Anata-va imananikano csirjó-o uketeima-
szuka?」 „Áll most ön valamilyen kezelés alatt?”
◇ cuiszekicsirjócuiszekicsirjó utókezelésutókezelés ◇ denkicsirjódenkicsirjó
elektroterápiaelektroterápia ◇ tokubecucsirjótokubecucsirjó különle-különle-
gesges kezeléskezelés ◇ hanocsirjóhanocsirjó fogászatifogászati keze-keze-
léslés 「Hano csirjó-o uketeiru.」 „Fogászati keze-
lésre járok.” ◇ hósaszencsirjóhósaszencsirjó sugárkezeléssugárkezelés

csirjódekinaicsirjódekinai ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen 「Kono bjóki-
va csirjódekinai.」 „Ez a betegség kezelhetetlen.”

csirjógakucsirjógaku ◆ gyógyászatgyógyászat tudományatudománya ◆ te-te-
rapeutikarapeutika
csirjóhicsirjóhi ◆ gyógykezelés költségegyógykezelés költsége
csirjóhócsirjóhó ◆ gyógymódgyógymód
csirjójakucsirjójaku ◆ gyógyszergyógyszer
csirjókókacsirjókóka ◆ gyógyhatásgyógyhatás
csirjokucsirjoku ◆ észerőészerő ◆ intelligenciaintelligencia ◆ szelle-szelle-
mi képességmi képesség
csirjokucsirjoku ◆ talaj termékenységetalaj termékenysége
csirjóniatarucsirjóniataru ◆ gyógyítgyógyít 「Arajuru meiiga
csirjóni atattaga kókaganakatta.」 „Sok híres or-
vos próbálta gyógyítani, mindhiába.”

csirjónódoikicsirjónódoiki ◆ terápiás ablakterápiás ablak
csirjó-ocsirjó-o okonauokonau ◆ gyógyítgyógyít 「Isa-va csirjó-o
okonatteiru.」 „Az orvosok gyógyítanak.”

csirjó-ocsirjó-o ukeruukeru ◆ kezeléskezelés alattalatt álláll 「Anata-
va imananikano csirjó-o uketeimaszuka?」 „Áll
most ön valamilyen kezelés alatt?” ◆ kezelvekezelve

leszlesz 「Hano csirjó-o uketa.」 „Kezelték a foga-
mat.”

csirjósiszúcsirjósiszú ◆ terápiás indexterápiás index
csirjószurucsirjószuru ◆ gyógyítgyógyít 「Isa-va vatasino te-o
csirjósita.」 „Az orvos a kezemet gyógyította.” ◆

kezelkezel 「Ha-o csirjósiteiru.」 „Kezeltetem a foga-
mat.”

csirjótaiszócsirjótaiszó ◆ gyógytornagyógytorna
csiroguroburincsiroguroburin ◆ tiroglobulintiroglobulin
csirokarusitonincsirokarusitonin ◆ tirokalcitonintirokalcitonin
csirokisincsirokisin ◆ tiroxintiroxin
csirosincsirosin ◆ tirozintirozin
csirószucsirószu ◆ tilóztilóz
csirucsiru ◆ elesikelesik 「Heisino inocsi-va tatakaini
csitta.」 „A katonák elestek a harcban.” ◆ el-el-
múlikmúlik 「Itamiga csitta.」 „A fájdalom elmúlt.” ◆

fröcskölődikfröcskölődik 「Furaipankara aburaga kabeni
csitta.」 „A serpenyőből az olaj a falra fröcskö-
lődött.” ◆ hullikhullik 「Szakuragahirahirato csittei-
ru.」 „Hullanak a cseresznyeszirmok.” ◆ kipat-kipat-
tantan 「Szutóbukara hibanaga csitta.」 „A kály-
hából kipattant egy szikra.” ◆ lelohadlelohad 「Hare
mono-va csitta.」 „A daganat lelohadt.” ◆ oszlikoszlik
「Hitogomi-va szukosizucu csitta.」 „A tömeg
lassan oszlott.” ◆ szétfoszlikszétfoszlik 「Kumoga csit-
tekita.」 „Szétfoszlott a felhő.” ◆ szétszóródikszétszóródik
「Szakurano hanabira-va dzsimenni csitta.」 „A
cseresznyevirág szirmai szétszóródtak a földön.”
◆ szétterjedszétterjed 「Szumiga csitta.」 „A tus szét-
terjedt.” ◆ szóródikszóródik 「Taijóno hikariga taikiken-
de csiru.」 „A napfény a légkörben szóródik.” ◇

kigacsirukigacsiru nemnem tudtud koncentrálnikoncentrálni ◇ kigacsirukigacsiru
elterelődikelterelődik aa figyelmefigyelme 「Dórokódzsi-va uru-
szakute, kiga csitte hon-o jomenakatta.」 „Az út-
építés zaja elterelte a figyelmemet, és nem tudtam
olvasni.” ◇ csirecsire oszoljoszolj ◇ hanagacsiruhanagacsiru lehulllehull
aa virágvirág 「Szakurano hanaga csitteiru」 „Lehul-
lottak a cseresznyefa virágai.” ◇ hanatocsiruhanatocsiru
szertefoszlikszertefoszlik 「Kuni-o mamorutameni vakaki
inocsi-o hanato csirasita.」 „A hazájáért szerte-
foszlott fiatal élete.”

csirudacsiruda ◆ hullámvonalhullámvonal
csiruocsibacsiruocsiba ◆ hulló falevelekhulló falevelek
csisacsisa ◆ salátasaláta
csisicsisi ◆ helyleíráshelyleírás ◆ helyrajzhelyrajz ◆ tereprajztereprajz ◆

topográfiatopográfia
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csisicsisi ◆ halálokozáshalálokozás ◆ haláloshalálos kimenetelkimenetel
◇ kasicucsisikasicucsisi gondatlanságbólgondatlanságból elkövetettelkövetett
emberölésemberölés ◇ kasicucsisikasicucsisi halálthalált okozóokozó gon-gon-
datlanságdatlanság ◇ sógaicsisisógaicsisi halálhozhalálhoz vezetővezető
sérüléssérülés ◇ sógaicsisisógaicsisi halálthalált okozóokozó testitesti
sértéssértés
csisicsisi ◆ földtörténetföldtörténet
csisibukicsisibuki ◆ szétfröccsenő vérszétfröccsenő vér
csisicucsisicu ◆ föld milyenségeföld milyensége
csisicucsószacsisicucsósza ◆ földtaniföldtani vizsgálatvizsgálat ◆ ta-ta-
lajvizsgálatlajvizsgálat
csisicudzsidaicsisicudzsidai ◆ földtani korföldtani kor
csisicugakucsisicugaku ◆ földtanföldtan ◆ geológiageológia
csisicugakusacsisicugakusa ◆ geológusgeológus
csisicukairjócsisicukairjó ◆ talajjavítástalajjavítás
csisicukózócsisicukózó ◆ földszerkezetföldszerkezet
csisicunendaicsisicunendai ◆ földészetiföldészeti időidő ◆ földkorföldkor ◆

földtörténeti korföldtörténeti kor ◆ geológiai időgeológiai idő
csisicunendaigakucsisicunendaigaku ◆ földkortanföldkortan ◆ geokro-geokro-
nológianológia
csisicuzucsisicuzu ◆ geológiai térképgeológiai térkép
csisigakucsisigaku ◆ helyrajzhelyrajz
csisiidensicsisiidensi ◆ haláloshalálos géngén ◆ letálisletális allélallél ◆

letális génletális gén
csisikicsisiki ◆ ismeretismeret 「Arajuru csisiki-o minicu-
keru.」 „Ismereteket szerez.” ◆ ismeretanyagismeretanyag
「Kono csisiki-o ninenkande sútokudekiru.」
„Ezt az ismeretanyagot 2 év alatt lehet elsajátíta-
ni.” ◆ műveltségműveltség 「Kare-va csisiki-o hikeraka-
szu.」 „A műveltségét fitogtatja.” ◆ tudástudás 「Ko-
no sigotoni-va takuszan-no csisiki-va hicujóari-
maszen.」 „Nem sok tudás kell ehhez a munká-
hoz.” ◆ tudománytudomány 「Bokuno csisikide-va kor-
emadeda.」 „Itt megáll a tudományom.” ◇ kaga-kaga-
kucsisikikucsisiki tudományostudományos ismeretismeret ◇ kiszocsisi-kiszocsisi-
kiki alapismeretalapismeret 「Tenmonno kiszocsisikigaari-
maszu.」 „Csillagászati alapismeretei vannak.” ◇

súhencsisikisúhencsisiki periférikusperiférikus tudástudás ◇ szeicsisi-szeicsisi-
kiki szexuálisszexuális ismeretismeret 「Szeicsisiki-o mocu.」
„Szexuális ismeretekkel rendelkezik.” ◇ jobicsi-jobicsi-
sikisiki háttértudásháttértudás ◇ jobicsisikijobicsisiki előismeretelőismeret
csisikidzsincsisikidzsin ◆ értelmiségiértelmiségi
csisikijokucsisikijoku ◆ tudásvágytudásvágy ◆ tudásszomjtudásszomj
csisikikaikjúcsisikikaikjú ◆ értelmiségi osztályértelmiségi osztály
csisikinokavakicsisikinokavaki ◆ tudásszomjtudásszomj

csisiki-ocsisiki-o cukerucukeru ◆ művelődikművelődik 「Vatasi-va in-
tánettode csisiki-o cuketeimaszu.」 „Én az inter-
neten művelődöm.”

csisiki-o cukerukotocsisiki-o cukerukoto ◆ művelődésművelődés
csisikiszócsisikiszó ◆ értelmiségi rétegértelmiségi réteg
csisimakaikócsisimakaikó ◆ Kurili-kamcsatkai-árokKurili-kamcsatkai-árok
csisimakairjúcsisimakairjú ◆ Kuril-áramlatKuril-áramlat
csisimarettócsisimarettó ◆ Csisima-szigetsorCsisima-szigetsor ◆ Kuril-Kuril-
szigetekszigetek
csisiocsisio ◆ pezsgőpezsgő vérvér 「Csisiogatagiru.」 „Pe-
zseg a vére.” ◆ vérömlésvérömlés ◆ vérözönvérözön ◇ acuicsi-acuicsi-
siosio forróvérűségforróvérűség
csisionómicsisionómi ◆ vértengervértenger
csisiricucsisiricu ◆ haláloshalálos kimenetelekkimenetelek arányaaránya
「Kócúdzsikono csisiricu」 „halálos kimenetelű
autóbalesetek aránya”

csisirjócsisirjó ◆ haláloshalálos adagadag 「Dokuno csisirjó」
„méreg halálos adagja” ◇ hancsisirjóhancsisirjó mediánmedián
halálos adaghalálos adag
csisirucsisiru ◆ tejtej
csisisócsisisó ◆ halált okozó sérüléshalált okozó sérülés
csisiszeicsisiszei ◆ halált okozóhalált okozó ◆ letálisletális
csisiszeinoarucsisiszeinoaru ◆ halálthalált okozóokozó 「Csisiszeino-
arutorauma」 „halált okozó trauma”

csisiszenrjócsisiszenrjó ◆ halálos sugárdózishalálos sugárdózis
csiszaicsiszai ◆ helyi bírósághelyi bíróság ◆ kerületi bíróságkerületi bíróság
csiszancsisócsiszancsisó ◆ helyihelyi termeléstermelés ésés helyihelyi fo-fo-
gyasztásgyasztás
csiszecunacsiszecuna ◆ gyerekesgyerekes 「Szakubun-va csi-
szecudesita.」 „Gyerekes volt a fogalmazása.” ◆

gyermeteggyermeteg 「Csiszecuna sicumon」 „gyermeteg
kérdés” ◆ ügyetlenügyetlen 「Csiszecuna e」 „ügyetlen
rajz”

csiszeicsiszei ◆ békésbékés időkidők 「Ranszeito csiszei」 „vi-
haros idők és békés idők” ◆ békésbékés világvilág ◆ ura-ura-
lomlom 「Tennóno csiszei」 „császári uralom”

csiszeicsiszei ◆ domborzatdomborzat 「Hangaríno csiszei」
„Magyarország domborzata” ◆ domborzatidomborzati vi-vi-
szonyokszonyok
csiszeicsiszei ◆ intelligenciaintelligencia 「Ano hitoni-va csisze-
igaaru.」 „Annak az embernek van intelligenciá-
ja.”

csiszeigakucsiszeigaku ◆ geopolitikageopolitika ◇ csiszeigakunocsiszeigakuno
geopolitikaigeopolitikai 「Naiszende csiszeigakuriszukuga
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takamatta.」 „A belviszály miatt megnőtt a geopo-
litikai kockázat.”

csiszeigakunocsiszeigakuno ◆ geopolitikaigeopolitikai 「Naiszende
csiszeigakuriszukuga takamatta.」 „A belviszály
miatt megnőtt a geopolitikai kockázat.”

csiszeigakutekinacsiszeigakutekina ◆ geopolitikaigeopolitikai 「Csisze-
igakutekina eikjó」 „geopolitikai hatás”

csiszeitekinacsiszeitekina ◆ értelmesértelmes 「Csiszeitekina ka-
ocuki」 „értelmes arcvonások” ◆ intelligensintelligens
「Csiszeitekina hito」 „intelligens ember”

csiszeizucsiszeizu ◆ domborzati térképdomborzati térkép
csiszekicsiszeki ◆ politikaipolitikai érdemérdem 「Kareno csiszeki-
o mitometa.」 „Elismerték a politikai érdemeit.”
◆ politikaipolitikai eredményeredmény 「Susó-va szugureta
csiszeki-o ageta.」 „A miniszterelnök kimagasló
politikai eredményt mutatott fel.”

csiszekidaicsócsiszekidaicsó ◆ kataszterkataszter
csiszocsiszo ◆ földadóföldadó ◆ telekadótelekadó
csiszócsiszó ◆ földrétegföldréteg
csiszócsiszó ◆ terepviszonyokterepviszonyok
csiszócsiszó ◆ lakomalakoma ◇ gocsiszószamagocsiszószama köszö-köszö-
nömnöm azaz ebédetebédet ◇ gocsiszószamadesitagocsiszószamadesita kö-kö-
szönömszönöm szépenszépen azaz ebédetebédet 「Gocsiszószam-
adesita!」 „Köszönöm szépen az ebédet!” ◇ go-go-
csiszószurucsiszószuru megvendégelmegvendégel 「Tomodacsi-va
gocsiszósitekureta.」 „A barátom megvendégelt.”

csiszógakucsiszógaku ◆ földrétegtanföldrétegtan ◆ rétegtanrétegtan ◆

sztratigráfiasztratigráfia
csiszszocsiszszo ◆ nitrogénnitrogén
csiszszodzsunkancsiszszodzsunkan ◆ nitrogénciklusnitrogénciklus
csiszszoenkicsiszszoenki ◆ nitrogéntartalmú bázisnitrogéntartalmú bázis
csiszszohirjócsiszszohirjó ◆ nitrogéntartalmúnitrogéntartalmú műtrá-műtrá-
gyagya
csiszszokoteicsiszszokotei ◆ nitrogénfixálásnitrogénfixálás ◆ nitro-nitro-
génmegkötésgénmegkötés
csiszszokoteikincsiszszokoteikin ◆ nitrogénfixálónitrogénfixáló baktéri-baktéri-
umum
csiszszokucsiszszoku ◆ fulladásfulladás 「Siin-va csiszszokude-
szu.」 „A halálát fulladás okozta.” ◆ gázfulla-gázfulla-
dásdás
csiszszokusicsiszszokusi ◆ fulladásos halálfulladásos halál
csiszszokusiszurucsiszszokusiszuru ◆ megfulladmegfullad 「Goensite
csiszszokusisita.」 „Félrenyelt, és megfulladt.”

csiszszokusitesinucsiszszokusitesinu ◆ megfulladmegfullad 「Niszanka-
tanszoga tamatte, csiszszokusite sinda.」 „Felgyü-
lemlett a széndioxid, és megfulladt.”

csiszszokuszurucsiszszokuszuru ◆ megfulladmegfullad 「Tabe monoga
cumatte csiszszokusiszóninatta.」 „Megakadt az
étel a torkomon, és majdnem megfulladtam.”

csiszszoszankabucucsiszszoszankabucu ◆ nitrogénnitrogén oxidoxid ◆

nitrogén-oxidoknitrogén-oxidok
csiszudzsicsiszudzsi ◆ érér ◆ vérkapcsolatvérkapcsolat ◆ vérro-vérro-
konságkonság 「Vatasitacsi-va onadzsi csiszudzsi-o hi-
iteinai.」 „Nem állunk vérrokonságban egymás-
sal.” ◆ vérvonalvérvonal 「Honkeno csiszudzsiga tae-
ta.」 „A család főágának vérvonala megszakadt.”

csiszudzsi-ocsiszudzsi-o hikuhiku ◆ vérkapcsolatbanvérkapcsolatban vanvan
「Kare-va ókeno csiszudzsi-o hiiteru.」 „Vérkap-
csolatban van a királyi családdal.”

csiszuicsiszui ◆ folyamszabályozásfolyamszabályozás ◆ folyósza-folyósza-
bályozásbályozás ◆ vízkárelhárításvízkárelhárítás ◆ vízszabályo-vízszabályo-
zászás
csiszuikeikakucsiszuikeikaku ◆ vízépítészeti projektvízépítészeti projekt
csiszuikógakucsiszuikógaku ◆ vízépítésvízépítés ◆ vízépítészetvízépítészet
csitácsitá ◆ citeracitera
csítácsítá ◆ gepárdgepárd
csitaicsitai ◆ késedelemkésedelem
csitaicsitai ◆ övezetövezet ◆ zónazóna ◇ anzencsitaianzencsitai biz-biz-
tonságitonsági övezetövezet ◇ inaszakucsitaiinaszakucsitai rizster-rizster-
mesztőmesztő vidékvidék ◇ kazancsitaikazancsitai vulkánivulkáni öve-öve-
zetzet ◇ kansócsitaikansócsitai senkisenki földjeföldje ◇ kikencsi-kikencsi-
taitai veszélyzónaveszélyzóna ◇ kjúrjócsitaikjúrjócsitai dombvidékdombvidék
◇ kógjócsitaikógjócsitai iparvidékiparvidék ◇ kódzsócsitaikódzsócsitai
iparvidékiparvidék ◇ kószencsitaikószencsitai háborúsháborús övezetövezet
◇ kokuszócsitaikokuszócsitai gabonatermőgabonatermő vidékvidék ◇

szangakucsitaiszangakucsitai hegyvidékhegyvidék ◇ sinrincsitaisinrincsitai
erdőserdős vidékvidék ◇ szenrjócsitaiszenrjócsitai megszállásimegszállási
övezetövezet ◇ csúricucsitaicsúricucsitai semlegessemleges zónazóna ◇

nószoncsitainószoncsitai agrárvidékagrárvidék ◇ hikakucsitaihikakucsitai
atomfegyvermentesatomfegyvermentes övezetövezet ◇ hibuszócsi-hibuszócsi-
taitai demilitarizáltdemilitarizált övezetövezet ◇ fumócsitaifumócsitai ha-ha-
lálzónalálzóna ◇ beiszakucsitaibeiszakucsitai rizstermelőrizstermelő vidékvidék
◇ mufúcsitaimufúcsitai békebéke szigeteszigete ◇ mufúcsitaimufúcsitai
szélcsendesszélcsendes zónazóna ◇ rjokucsitairjokucsitai zöldöve-zöldöve-
zetzet
csitaicsitai ◆ buta viselkedésbuta viselkedés
csitaikincsitaikin ◆ hátralékhátralék
csitaikújúdódancsitaikújúdódan ◆ föld-levegő rakétaföld-levegő rakéta
csitaikúmiszairucsitaikúmiszairu ◆ föld-levegő rakétaföld-levegő rakéta
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csitainakucsitainaku ◆ késedelemkésedelem nélkülnélkül 「Maicuki,
sakkin-o csitainaku henszaisiteimaszu.」 „A köl-
csönt késedelem nélkül visszafizetem.”

csitainiszszúcsitainiszszú ◆ késedelmi időkésedelmi idő
csitai-ocsitai-o endzsiruendzsiru ◆ bolondotbolondot csinálcsinál magá-magá-
bólból ◆ bután viselkedikbután viselkedik
csitaiszurucsitaiszuru ◆ késlekedikkéslekedik 「Nózeiga csitaisite-
iru.」 „Késlekedik az adó befizetésével.”

csitancsitan ◆ titántitán
csitaniumucsitaniumu ◆ titántitán
csiteicsitei ◆ földföld aljaalja ◆ földföld gyomragyomra 「Csiteini
nemutteiru szekitan.」 „A föld gyomrában
szunnyadó kőszén.”

csiteicsitei ◆ tóparttópart
csitekijokkjúcsitekijokkjú ◆ tudásvágytudásvágy
csitekikódzsócsitekikódzsó ◆ szellemi fejlődésszellemi fejlődés
csitekinacsitekina ◆ értelmesértelmes 「Csitekina szeibucu」
„értelmes élőlény” ◆ értelmiértelmi 「Kare-va csiteki-
sógaisada.」 „Értelmi fogyatékos.” ◆ intellektu-intellektu-
álisális 「Csitekina kaiva」 „intellektuális beszélge-
tés” ◆ intelligensintelligens 「Kono vakuszeini-va csite-
kiszeimeiga szonzaiszurukamosirenai.」 „Ezen a
bolygón talán van intelligens élet.” ◆ mentálismentális
「Csitekina nórjoku」 „mentális képesség” ◆

szellemiszellemi 「Csitekina sigoto-o siteiru.」 „Szelle-
mi munkát végez.”

csitekinicsitekini ◆ mentálisanmentálisan
csitekinórjokucsitekinórjoku ◆ észbeliészbeli tudástudás ◆ szellemiszellemi
képességképesség
csitekiródócsitekiródó ◆ szellemiszellemi munkamunka 「Csitekiródó-
o szuru.」 „Szellemi munkát végez.”

csitekisógaicsitekisógai ◆ szellemiszellemi fogyatékosságfogyatékosság
「Csitekisógainotameni jógogakkóni kajotta.」
„Szellemi fogyatékosság miatt kisegítő iskolába
járt.”

csitekisógaisacsitekisógaisa ◆ értelmiértelmi fogyatékosfogyatékos ◆

szellemiszellemi fogyatékosfogyatékos ◆ szellemilegszellemileg rokkantrokkant

csitekisokugjócsitekisokugjó ◆ szellemi foglalkozásszellemi foglalkozás
csitekizaiszancsitekizaiszan ◆ szellemi tulajdonszellemi tulajdon
csitencsiten ◆ helyhely 「Eiszeino rakkacsiten-va sirare-
teinai.」 „A műhold lezuhanásának helye ismeret-
len.” ◆ pontpont 「Csizude simesita csiten」 „tér-
képen mutatott pont” ◇ szutátocsitenszutátocsiten start-start-
helyhely ◇ csakurikucsitencsakurikucsiten leszállásleszállás helyehelye ◇

csakurikucsitencsakurikucsiten földetföldet érésérés helyehelye ◇ csú-csú-
kancsitenkancsiten közbülsőközbülső helyhely ◇ rakkacsitenrakkacsiten be-be-
csapódásicsapódási helyhely 「Eiszeino rakkacsiten-va sza-
bakudatta.」 „A műhold becsapódási helye a siva-
tagban volt.”

csiteracsitera ◆ citeracitera
csitera-ocsitera-o hikuhiku ◆ citerázikciterázik 「Okaaszan-va
csitera-o hiita.」 „Anyu citerázott.”

csitocsito ◆ kicsitkicsit ◆ kissékissé
csitokuromucsitokuromu ◆ citokrómcitokróm
csittocsitto ◆ kicsitkicsit 「Csitto tecudattekurenai?」
„Nem segítenél egy kicsit?”

csittojaszottodecsittojaszottode ◆ egykönnyenegykönnyen 「Kono
mondai-va csittojaszottode kaikecuszuru koto-va
dekinai.」 „Ezt a problémát nem lehet egy-
könnyen megoldani.”

csittojaszottonocsittojaszottono ◆ kisebbkisebb 「Ringonicsitto-
jaszottono kizugaattatte kinisinai.」 „Nem izgat,
ha kisebb sérülések vannak az almán.”

csittomocsittomo ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「Csittomóma-
kunai.」 „Egyáltalán nem ügyes.” ◆ legkevésbélegkevésbé
「Csittomo kinisinai.」 „Legkevésbé sem érde-
kel.”

csiuncsiun ◆ sajátsaját magunkmagunk általáltal kovácsoltkovácsolt sorssors

csivagenkacsivagenka ◆ szerelmespár veszekedéseszerelmespár veszekedése
csivakinikuodorucsivakinikuodoru ◆ izgalmasizgalmas 「Csivaki niku-
odoru bóken」 „izgalmas kaland”

csi-va mizujori koicsi-va mizujori koi ◆ vér nem válik vízzévér nem válik vízzé
csivavacsivava ◆ chihuahuachihuahua ◆ csivavacsivava
csizucsizu ◆ térképtérkép 「Csizu-o tajorini mokutekicsini
cuita.」 „Térkép alapján jutottam a célállomá-
somhoz.” ◇ irovakecsizuirovakecsizu színesszínes térképtérkép ◇

ecsizuecsizu képesképes térképtérkép ◇ kakecsizukakecsizu falitér-falitér-
képkép ◇ kankócsizukankócsizu turistatérképturistatérkép ◇ kifuku-kifuku-
csizucsizu terepmodellterepmodell ◇ gun-jócsizugun-jócsizu katonaikatonai
térképtérkép ◇ sigaicsizusigaicsizu várostérképvárostérkép ◇ szeka-szeka-
icsizuicsizu világtérképvilágtérkép ◇ szensokutaicsizuszensokutaicsizu
kromoszóma-térképkromoszóma-térkép ◇ dórocsizudórocsizu autóstér-autóstér-
képkép ◇ dórocsizudórocsizu úthálózatiúthálózati térképtérkép ◇ haku-haku-
csizucsizu vaktérképvaktérkép ◇ hógencsizuhógencsizu nyelvjárás-nyelvjárás-
térképtérkép ◇ rekisicsizurekisicsizu történelmi térképtörténelmi térkép
csízucsízu ◆ sajtsajt ◆ tesséktessék mosolyognimosolyogni 「Hai, csí-
zu!」 „Most fényképezni fogok, tessék mosolyog-
ni!” ◇ kattédzsi-csízukattédzsi-csízu túrótúró ◇ konacsízukonacsízu re-re-
szeltszelt sajtsajt ◇ konacsízukonacsízu sajtsajt finomresze-finomresze-
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léklék ◇ konacsízukonacsízu porítottporított sajtsajt 「Makaronini
konacsízu-o kaketa.」 „Porított sajtot szórtam a
makarónira.” ◇ sureddocsízusureddocsízu reszeltreszelt sajtsajt
◇ szumókucsízuszumókucsízu füstöltfüstölt sajtsajt ◇ nacsuraru-nacsuraru-
csízucsízu natúrsajtnatúrsajt ◇ puroszeszu-csízupuroszeszu-csízu öm-öm-
lesztettlesztett sajtsajt ◇ puroszeszu-csízupuroszeszu-csízu feldol-feldol-
gozottgozott sajtsajt ◇ rokupícsízurokupícsízu kockasajtkockasajt ◇

roppícsízuroppícsízu kockasajtkockasajt
csízu-bágácsízu-bágá ◆ sajtburgersajtburger
csizucsócsizucsó ◆ atlaszatlasz
csízudangocsízudango ◆ túrógombóctúrógombóc
csízu-fondjúcsízu-fondjú ◆ sajtfondüsajtfondü
csizugokecsizugoke ◆ térképzuzmótérképzuzmó
csízukacucsízukacu ◆ rántott sajtrántott sajt
csízukékicsízukéki ◆ sajttortasajttorta ◆ túróstúrós lepénylepény 「Ku-
csino nakaniicumademocsízukékino adzsi-o kan-
dzsita.」 „A túrós lepény ízét sokáig éreztem a
számban.” ◆ túrótortatúrótorta
csizukigócsizukigó ◆ térképészeti jeltérképészeti jel
csizunoszeizucsizunoszeizu ◆ térképrajzolástérképrajzolás
csizu-ocsizu-o cukurucukuru ◆ feltérképezfeltérképez 「Hosino csizu-
o cukutta.」 „Feltérképezte a csillagokat.”

csizutan-icsizutan-i ◆ térképegységtérképegység
csocso ◆ kezdetkezdet 「Kenkjú-va csoni cuitabakari-
da.」 „A kutatások a kezdeti stádiumban vannak.”

csocso ◆ irományiromány 「Jamata csono hon」 „Jamada
által írt könyv”

csocso ◆ ezer évezer év ◆ örökkévalóságörökkévalóság
csócsó ◆ csócsó ◆ párospáros ◇ iccsóiccsó egyegy laplap ◇ iccsóiccsó
egyegy adagadag 「Rámen iccsódekiagari!」 „Tessék,
kész van egy adag rámen!” ◇ iccsóiccsó egyegy kockakocka
「Tófuiccsó」 „egy kocka tofu” ◇ kucsihaccsó-kucsihaccsó-
tehaccsótehaccsó jóljól beszélbeszél ésés jóljól cselekszikcselekszik ◇ ku-ku-
csimohaccsótemohaccsócsimohaccsótemohaccsó jóljól beszélbeszél ésés jóljól
cselekszikcselekszik ◇ csó-o harucsó-o haru kockán fogadkockán fogad
csócsó ◆ előnyelőny ◆ főfő 「Kare-va rjóricsódeszu.」 „Ő
a főszakács.” ◆ főnökfőnök 「Rjóricsó」 „konyhafő-
nök” ◇ iccsóittaniccsóittan előnyöselőnyös isis nemnem isis 「Ko-
no ieno ricscsi-va iccsóittandeszune.」 „Ennek a
háznak az elhelyezkedése előnyös is meg nem is.”
◇ iccsóittaniccsóittan előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Jukadanbó-
va iccsóittandeszu.」 „A padlófűtésnek van előnye
és hátránya is.” ◇ fukugakucsófukugakucsó rektorhelyet-rektorhelyet-
testes ◇ bucsóbucsó osztályvezetőosztályvezető 「Bucsó-va nani-
nimosinaide takai kjúrjó-o morau.」 „Az osztály-

vezetőnk nem csinál semmit, csak felveszi a nagy
fizetését.”

csócsó ◆ intézetintézet ◇ kancsókancsó államiállami szervszerv ◇ ki-ki-
sócsósócsó meteorológiaimeteorológiai intézetintézet ◇ sokurjócsósokurjócsó
élelmezési hivatalélelmezési hivatal
csócsó ◆ billióbillió ◆ előjelelőjel
csócsó ◆ füzetfüzet ◇ kittecsókittecsó bélyegalbumbélyegalbum ◇ nik-nik-
kicsókicsó naplófüzetnaplófüzet
csócsó ◆ pillangópillangó ◆ pillepille ◇ ómonsirocsóómonsirocsó ká-ká-
posztalepkeposztalepke ◇ monsirocsómonsirocsó répalepkerépalepke
csócsó ◆ darabdarab 「Dzsú-o iccsójokosita.」 „Egy
puskát adott neki.” ◇ iccsóiccsó egyegy darabdarab ◇ iccsóiccsó
egyegy laplap ◇ iccsóiccsó egyegy adagadag 「Rámen iccsóde-
kiagari!」 „Tessék, kész van egy adag rámen!” ◇

iccsóiccsó egyegy kockakocka 「Tófuiccsó」 „egy kocka to-
fu” ◇ kucsihaccsótehaccsókucsihaccsótehaccsó jóljól beszélbeszél ésés
jóljól cselekszikcselekszik ◇ kucsimohaccsótemo-kucsimohaccsótemo-
haccsóhaccsó jóljól beszélbeszél ésés jóljól cselekszikcselekszik ◇ csó-csó-
o haruo haru kockán fogadkockán fogad
csócsó ◆ hangnemhangnem ◆ ritmusritmus ◆ stílusstílus 「Raten
csóno kjoku」 „latin stílusú zene” ◆ versmértékversmérték
「Sicsigo csóno tanka」 „7-5-ös versmértékű tan-
ka” ◇ icsóicsó zeneizenei AA hanghang ◇ dzsunszeicsódzsunszeicsó
tisztatiszta hangoláshangolás ◇ tancsótancsó mollmoll hangnemhangnem ◇

csócsócsócsó dúr hangnemdúr hangnem
csócsó ◆ dinasztiadinasztia ◆ házház 「Kare-va árupádo csó-
no kokuódesita.」 „Árpád-házi király volt.” ◆

korszakkorszak ◇ mincsómincsó Ming-dinasztiaMing-dinasztia
csócsó ◆ szuperszuper 「Csókószóbiru-o tateta.」 „Szu-
permagas épületet épített.” ◆ többtöbb 「Kifukin-
va icsiokuen csótonatta.」 „Az adományok több,
mint százmillió jenre rúgtak.” ◇ csónórjokucsónórjoku
természetfölöttitermészetfölötti képességképesség ◇ csónórjoku-csónórjoku-
sasa természetfölötti képességű embertermészetfölötti képességű ember
csócsó ◆ háromezerháromezer cubocubo ◆ háromszázhatvanháromszázhatvan
japánjapán lábláb ◆ körzetkörzet ◆ utcautca ◆ városváros ◇ iccsóiccsó
egy csóegy csó
csócsó ◆ bélbél ◇ csónairóracsónairóra bélflórabélflóra ◇ csóno-csóno-
hatarakihataraki bélműködésbélműködés 「Csóno hataraki-o jo-
kuszuru kuszuri-o nonda.」 „Bevettem egy gyógy-
szert, ami javítja a bélműködést.” ◇ csóhekicsóheki bél-bél-
falfal
csóaicsóai ◆ kegykegy 「Kóunno megamino csóai-o uke-
ta.」 „Kegyeibe vette a szerencse istene.” ◆ párt-párt-
fogásfogás 「Óno csóai-o usinatta.」 „Elvesztette a
király pártfogását.” ◆ szeretetszeretet
csóakucsóaku ◆ bűnhődésbűnhődés ◆ büntetésbüntetés
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csóancsóan ◆ HszianHszian régirégi neveneve ◆ KiotóKiotó nyugatinyugati
részerésze
csóbacsóba ◆ pénztárpénztár ◆ recepciórecepció
csóbacsóba ◆ lóló ◆ lóugráslóugrás
csóbacucsóbacu ◆ fegyelmifegyelmi büntetésbüntetés 「Csóbacu-o
ukeru.」 „Fegyelmi büntetést kap.” ◆ fenyítésfenyítés
csóbacudzsihancsóbacudzsihan ◆ fegyelmifegyelmi bűncselekménybűncselekmény

csóbacuiinkaicsóbacuiinkai ◆ fegyelmi bizottságfegyelmi bizottság
csóbacuszurucsóbacuszuru ◆ elmarasztalelmarasztal 「Osokumon-
daide szeidzsika-va csóbacuszareta.」 „Elmarasz-
talták a megvesztegetett politikust.”

csóbaicsóbai ◆ megporzás rovarok útjánmegporzás rovarok útján
csóbaikacsóbaika ◆ madárporozta virágmadárporozta virág
csóbaitaicsóbaitai ◆ hipermédiahipermédia
csóbancsóban ◆ zsanérzsanér
csóbancsóban ◆ gravírozásgravírozás
csóbankicsóbanki ◆ gravírozógépgravírozógép
csóbansicsóbansi ◆ gravírozógravírozó
csobihigecsobihige ◆ rövid bajuszrövid bajusz
csóbikkuriszurucsóbikkuriszuru ◆ leesikleesik azaz állaálla 「Csóbikk-
uriszuruhodo kireini szódzsikikakerujo!」 „Olyan
szépen ki fogok porszívózni, hogy leesik az állad!”

csóbimokucsóbimoku ◆ ormányosokormányosok
csóbiruicsóbirui ◆ ormányosokormányosok
csóbiszaikózócsóbiszaikózó ◆ ultrastruktúraultrastruktúra
csóbocsóbo ◆ főkönyvfőkönyv ◆ könyveléskönyvelés 「Csóbo-o si-
meta.」 „Lezártuk a könyvelést.” ◆ üzletiüzleti könyvkönyv
◇ nidzsúcsóbonidzsúcsóbo kettős könyveléskettős könyvelés
csóbócsóbó ◆ kilátáskilátás 「Kono jamakara-va csóbóga-
ii.」 „Erről a hegyről jó a kilátás.” ◇ csóbóga-csóbóga-
hirakeruhirakeru megnyílikmegnyílik aa kilátáskilátás 「Kiriga harete,
csóbóga hiraketa.」 „Ahogy felszállt a köd, meg-
nyílt a kilátás.”

csóbodzsócsóbodzsó ◆ papíronpapíron 「Kono kaisa-va
csóbodzsó-va riekigaaru.」 „Ez a vállalat papíron
nyereséges.”

csóbógahirakerucsóbógahirakeru ◆ megnyílikmegnyílik aa kilátáskilátás
「Kiriga harete, csóbóga hiraketa.」 „Ahogy fel-
szállt a köd, megnyílt a kilátás.”

csóbogakaricsóbogakari ◆ könyvelőkönyvelő
csóboincsóboin ◆ hosszú magánhangzóhosszú magánhangzó

csóbonicukerucsóbonicukeru ◆ elkönyvelelkönyvel 「Hijóto uri age-o
csóbóni cuketa.」 „Elkönyveltem az kiadásokat és
bevételeket.”

csóbonikiszaiszurucsóbonikiszaiszuru ◆ elkönyvelelkönyvel
「Torihikinaijó-o csóboni kiszaisita.」 „Elköny-
veltem az ügylet tartalmát.”

csóbo-ocsóbo-o cukerucukeru ◆ könyvelkönyvel 「Kaisade csóbo-
o cukeru sigoto-o siteimaszu.」 „Egy vállalatnál
könyvelek.”

csóbucsóbu ◆ hektárhektár
csóbucucsóbucu ◆ kacatkacat 「Kono kigu-va mujóno csó-
bucuda.」 „Ez a kütyü hasznavehetetlen kacat.”

csóbukucsóbuku ◆ átokűzésátokűzés ◆ ördögűzésördögűzés
csóbuncsóbun ◆ hosszúhosszú írásműírásmű 「Csóbunno kidzsi」
„hosszú újságcikk” ◆ hosszú mondathosszú mondat
csóbuncsóbun ◆ gyásztáviratgyásztávirat ◆ gyászüzenetgyászüzenet
csócugaicsócugai ◆ csuklópántcsuklópánt ◆ zsanérzsanér 「Doa-va
katahóno csócugaikara hazureta.」 „Leakadt az
egyik zsanérról az ajtó.” ◇ agonocsócugaiagonocsócugai áll-áll-
kapocskapocs 「Agono csócugaiga hazureta.」 „Ki-
akadt az állkapcsom.”

csócugai-ocsócugai-o cukerucukeru ◆ zsanérozzsanéroz 「Doani
csócugai-o cuketa.」 „Ajtót zsanéroztam.”

csócsifuszucsócsifuszu ◆ béltífuszbéltífusz ◆ hastífuszhastífusz
csocsikucsocsiku ◆ felhalmozásfelhalmozás ◆ megtakarításmegtakarítás
「Csocsiku-o fujasita.」 „Növeltem a megtakarí-
tásomat.”

csocsikuginkócsocsikuginkó ◆ takarékpénztártakarékpénztár
csocsikuijokucsocsikuijoku ◆ megtakarítási kedvmegtakarítási kedv
csocsikukacsocsikuka ◆ megtakarítómegtakarító ◆ takarékostakarékos
csocsikuricucsocsikuricu ◆ megtakarítási rátamegtakarítási ráta
csocsikuszaikencsocsikuszaiken ◆ takarékkötvénytakarékkötvény
csocsikuszaikencsocsikuszaiken ◆ takarékjegytakarékjegy
csocsikuszarerucsocsikuszareru ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Okanega
csocsikuszareteikimasita.」 „Összegyűlt a pénz.”

csocsikuszeikócsocsikuszeikó ◆ megtakarításimegtakarítási hajlandó-hajlandó-
ságság
csocsikuszurucsocsikuszuru ◆ felhalmozfelhalmoz 「Bódaina
zaiszan-o csocsikusita.」 „Hatalmas vagyont hal-
mozott fel.”

csócsincsócsin ◆ lampionlampion 「Takezaoni csócsin-o curu-
sita.」 „Lampionokat akasztottam a bambuszrúd-
ra.” ◇ akacsócsinakacsócsin kiskocsmakiskocsma 「Kitakutocsúni
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akacsócsinde nihonsu-o nonda.」 „Hazafelé me-
net a kiskocsmában megittam egy szakét.” ◇ aka-aka-
csócsincsócsin pirospiros lampionlampion ◇ odavaradzsócsinodavaradzsócsin
összecsukhatóösszecsukható lampionlampion ◇ siraharidzsócsinsiraharidzsócsin
fehérfehér lampionlampion ◇ cukijonicsócsincukijonicsócsin feleslegesfelesleges
dologdolog ◇ buradzsócsinburadzsócsin kézbenkézben vihetővihető lampi-lampi-
onon
csócsinmocsicsócsinmocsi ◆ hízelgőhízelgő ◆ talpnyalótalpnyaló
csócsin-nicuriganecsócsin-nicurigane ◆ hasonló,hasonló, mégismégis telje-telje-
sen mássen más
csócsinszodecsócsinszode ◆ buggyos ruhaujjbuggyos ruhaujj
csócsócsócsó ◆ lepkelepke ◆ pillangópillangó
csócsócsócsó ◆ dúrdúr ◆ dúrdúr hangnemhangnem ◇ icsócsóicsócsó A-A-
dúrdúr ◇ tocsócsótocsócsó G-dúrG-dúr ◇ nicsócsónicsócsó D-dúrD-dúr 「Ni
csócsóbaiorin kjószókjoku」 „D-dúr hegedűver-
seny” ◇ hacsócsóhacsócsó C-dúrC-dúr ◇ heikócsócsóheikócsócsó pár-pár-
huzamoshuzamos dúrdúr ◇ hecsócsóhecsócsó F-dúrF-dúr ◇ hocsócsóhocsócsó
E-dúrE-dúr ◇ rocsócsórocsócsó H-dúrH-dúr
csócsócsócsó ◆ polgármesterpolgármester
csócsófudzsincsócsófudzsin ◆ PillangókisasszonyPillangókisasszony
csócsónan-nancsócsónan-nan ◆ bizalmas suttogásbizalmas suttogás
csócsónan-nanszurucsócsónan-nanszuru ◆ bizalmasan suttogbizalmasan suttog
csódacsóda ◆ hosszú ütéshosszú ütés
csódacsóda ◆ hosszúhosszú kígyókígyó ◆ nagynagy ziccerziccer
「Szensu-va csóda-o ih-sita.」 „A versenyző nagy
ziccert hagyott ki.”

csódaicsódai ◆ kérekkérek 「Mizu, csódai!」 „Vizet kérek!”
◆ kérlekkérlek 「Kiite csódai!」 „Hallgass meg, kér-
lek!” ◆ léccilécci 「Miszete csódai!」 „Mutasd meg
lécci!” ◆ légylégy szívesszíves 「Asitadenvasite csódai!」
„Légy szíves telefonálj holnap!” ◇ onamidacsó-onamidacsó-
dainodaino könnyfakasztókönnyfakasztó 「Onamidacsódaino ei-
ga」 „könnyfakasztó film”

csódaimonocsódaimono ◆ ajándékajándék
csódaiszurucsódaiszuru ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Kono
aidaitadaitakéki-o oisiku csódaisimasita.」 „Elfo-
gyasztottuk a finom süteményt, amit a múltkor
kaptunk öntől.” ◆ kapkap 「Odenva-o csódaisima-
sita.」 „Telefonhívást kaptam.” ◆ megkapmegkap 「Ote
kami-o csódaisimasita.」 „Megkaptam a levelét.”
◇ dzsúbuncsódaiszurudzsúbuncsódaiszuru jóllakikjóllakik 「Dzsúbun-
csódaisimasita.」 „Köszönöm, jóllaktam!”

csódanorecucsódanorecu ◆ kígyózókígyózó sorsor 「Szúfunkande
csódano recuga dekita.」 „Pár perc alatt kígyózó
sor keletkezett.”

csódencsóden ◆ gyásztáviratgyásztávirat 「Csóden-o ucu.」
„Gyásztáviratot küld.” ◆ részvéttáviratrészvéttávirat
csódendócsódendó ◆ szupravezetésszupravezetés
csódendódzsótaicsódendódzsótai ◆ szupravezető állapotszupravezető állapot
csódendótaicsódendótai ◆ szupravezetőszupravezető
csódocsódo ◆ berendezésiberendezési tárgytárgy ◆ lakberende-lakberende-
zési tárgyzési tárgy
csódocsódo ◆ éppépp 「Csódo ie-o detatokorodeszu.」
„Épp most indultam itthonról.” ◆ éppenéppen 「Dens-
anicsódo mani atta.」 „Éppen elértem a vonatot.”
◆ pontpont 「Konokoppu-va csódo kabinnojóda.」
„Pont olyan ez a pohár, mint egy váza.” ◆ ponto-ponto-
sansan 「Nedan-va csódo szenendatta.」 „Pontosan
1000 jen volt az ára.”

csódocukinocsódocukino ◆ berendezettberendezett 「Csódocukino
ie」 „berendezett lakás” ◆ bútorozottbútorozott 「Csó-
docukino heja」 „bútorozott szoba”

csódohincsódohin ◆ felszerelésfelszerelés ◆ lakberendezésilakberendezési
tárgytárgy
csódoiiguainicsódoiiguaini ◆ kellőképpenkellőképpen 「Kono niku-va
csódoii guaini jaketeiru.」 „Ez a hús kellőképpen
átsült.” ◆ lehetőlehető aa legjobbkorlegjobbkor 「Csódoii gu-
aini hitogajattekita.」 „A lehető a legjobbkor jött
arra valaki.” ◆ lehetőlehető legjobbanlegjobban 「Csódoii gu-
ainikékiga dekita.」 „A lehető legjobban sikerült a
sütemény.”

csódokjúnocsódokjúno ◆ kolosszáliskolosszális
csódokonoókiszanocsódokonoókiszano ◆ ugyanekkoraugyanekkora 「Csó-
dokono ókiszanonedzsi-o szagasiteiru.」 „Ugyan-
ekkora csavart keresek.”

csódoszonoókiszanocsódoszonoókiszano ◆ ugyanakkoraugyanakkora
csódoszonoszaizunocsódoszonoszaizuno ◆ ugyanakkoraugyanakkora 「Va-
tasino asinoszaizu-va csódoanatato isso.」
„Ugyanakkora lábam van, mint neked.”

csódzsacsódzsa ◆ feljebbvalófeljebbvaló emberember ◆ gazdaggazdag em-em-
berber 「Szekaicsódzsa banzuke」 „világ leggazda-
gabb embereinek listája” ◆ karaktereskarakteres emberember
◆ mágnásmágnás ◇ okumancsódzsaokumancsódzsa milliárdosmilliárdos ◇

szekijucsódzsaszekijucsódzsa olajmágnásolajmágnás ◇ szenmancsó-szenmancsó-
dzsadzsa multimilliomosmultimilliomos ◇ varasibecsódzsavarasibecsódzsa
szalmából lett gazdag emberszalmából lett gazdag ember
csódzsakucsódzsaku ◆ hosszúhosszú
csódzsakueigacsódzsakueiga ◆ hosszú filmhosszú film
csódzsanomantójorihindzsanoittócsódzsanomantójorihindzsanoittó ◆ sze-sze-
gény asszony két fillérjegény asszony két fillérje
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csódzsicsódzsi ◆ Csódzsi-korCsódzsi-kor
csódzsicsódzsi ◆ szegfűszegszegfűszeg
csódzsicsódzsi ◆ szegfűszegszegfűszeg
csódzsicsódzsi ◆ kedvenckedvenc 「Bundanno csódzsi」
„irodalmi élet kedvence” ◆ kedvenckedvenc gyerekgyerek ◆

kedvenckedvenc gyermekgyermek ◆ kegyeltkegyelt 「Unmeino csó-
dzsi」 „sors kegyeltje” ◆ népszerűnépszerű emberember ◇

dzsidainocsódzsidzsidainocsódzsi időkidők kegyeltjekegyeltje ◇ dzsida-dzsida-
inocsódzsiinocsódzsi kor hősekor hőse
csódzsicsódzsi ◆ gyászbeszédgyászbeszéd
csódzsicsódzsi ◆ gyászgyász
csódzsicusokubucucsódzsicusokubucu ◆ hosszúhosszú nappalosnappalos nö-nö-
vényvény ◆ hosszúnappalos növényhosszúnappalos növény
csódzsijucsódzsiju ◆ szegfűszeg-kivonatszegfűszeg-kivonat
csódzsikancsódzsikan ◆ hosszúhosszú 「Csódzsikannoterebi
sicsó-va karadani varui.」 „Káros a szervezetre a
hosszú tévézés.” ◆ hosszúhosszú ideigideig 「Csódzsikan-
hataraiteimaszu.」 „Hosszú ideig dolgozom.” ◆

hosszúhosszú időidő ◆ órákigórákig 「Kanodzso-va kazoku-
nicuite csódzsikanhanasiteita.」 „Órákig beszélt a
családjáról.”

csódzsikan-nivataricsódzsikan-nivatari ◆ hosszadalmasanhosszadalmasan
「Csódzsikanni vatari hanasi atteita.」 „Hossza-
dalmasan beszélgettek.”

csódzsikan-nocsódzsikan-no ◆ hosszúhosszú ideigideig tartótartó 「Csó-
dzsikanno sudzsucu」 „hosszú ideig tartó műtét”

csódzsikanródócsódzsikanródó ◆ hosszú munkaidőhosszú munkaidő
csódzsikucsódzsiku ◆ nagytengelynagytengely
csódzsincsódzsin ◆ rendkívülirendkívüli emberember ◆ szuperem-szuperem-
berber ◆ szupermenszupermen
csódzsincsódzsin ◆ mesterpilótamesterpilóta
csódzsintekinacsódzsintekina ◆ emberfelettiemberfeletti 「Csódzsin-
tekina dorjoku-o szuru.」 „Emberfeletti erőfeszí-
tést tesz.” ◆ rendkívülirendkívüli 「Csódzsintekina nór-
joku」 „rendkívüli képesség” ◆ roppantroppant nagynagy
「Csódzsintekina kinrjoku」 „roppant nagy izom-
erő”

csódzsiricsódzsiri ◆ mérlegmérleg 「Keszszanno csódzsiriga
avanai.」 „Nem egyezik a pénzügyi mérleg.” ◆

végelszámolásvégelszámolás
csódzsirikeszszaicsódzsirikeszszai ◆ mérlegkiegyenlítésmérlegkiegyenlítés
csódzsirucsódzsiru / csózurucsózuru ◆ felnőfelnő 「Csódzsite kaga-
kusaninatta.」 „Felnőve tudós lett.” ◆ jeleske-jeleske-
dikdik 「Dzsibunno szenmonni csódzsiteiru.」 „Je-
leskedik a szakmájában.” ◆ növekediknövekedik 「Sónen-

va csózuruni sitagatte cujokunatta.」 „Ahogy nö-
vekedett a kisfiú, egyre erősebb lett.”

csódzsocsódzso ◆ elsőszülöttelsőszülött lánylány ◆ elsőszülöttelsőszülött
leányleány ◆ legidősebb leánygyermeklegidősebb leánygyermek
csódzsócsódzsó ◆ csúcscsúcs
csódzsócsódzsó ◆ öregebbeköregebbek
csódzsócsódzsó ◆ paranormalitásparanormalitás
csódzsógensócsódzsógensó ◆ paranormálisparanormális jelenségjelenség ◆

természetfeletti jelenségtermészetfeletti jelenség
csódzsótekinacsódzsótekina ◆ paranormálisparanormális
csódzsucsódzsu ◆ hosszúhosszú életélet 「Csódzsuno hikecu-
va nandeszuka?」 „Mi a hosszú élet titka?”

csódzsúcsódzsú ◆ vadvad ◆ vadon élő állatokvadon élő állatok
csódzsubangumicsódzsubangumi ◆ hosszú tévésorozathosszú tévésorozat
csodzsucucsodzsucu ◆ írásírás ◆ írásműírásmű
csodzsucugjócsodzsucugjó ◆ írói hivatásírói hivatás
csodzsucukacsodzsucuka ◆ íróíró
csódzsúdzsinbucugigacsódzsúdzsinbucugiga ◆ Csódzsúdzsinbu-Csódzsúdzsinbu-
cukigacukiga
csódzsúgenszocsódzsúgenszo ◆ szupernehézszupernehéz elemelem ◆

transzaktinoidatranszaktinoida
csódzsúgigacsódzsúgiga ◆ CsódzsúkigaCsódzsúkiga
csódzsúhogokucsódzsúhogoku ◆ vadrezervátumvadrezervátum ◆ vadvé-vadvé-
delmi körzetdelmi körzet
csódzsúhogokuikicsódzsúhogokuiki ◆ vadrezervátumvadrezervátum ◆ vad-vad-
védelmi körzetvédelmi körzet
csódzsúnikucsódzsúniku ◆ vadhúsvadhús
csódzsúnonikucsódzsúnoniku ◆ vadhúsvadhús
csódzsúnorjóricsódzsúnorjóri ◆ vadételvadétel ◆ vadpecsenyevadpecsenye
csódzsúszurucsódzsúszuru ◆ hallgat a szavárahallgat a szavára
csódzsútencsódzsúten ◆ madárkereskedésmadárkereskedés
csóecucsóecu ◆ felülemelkedésfelülemelkedés ◆ felülkerekedésfelülkerekedés
◆ túlemelkedéstúlemelkedés ◆ túlhaladástúlhaladás ◆ túllépéstúllépés
csóecuszúcsóecuszú ◆ transzcendens számtranszcendens szám
csóecuszurucsóecuszuru ◆ felülemelkedikfelülemelkedik 「Szezoku-o
csóecusita sin-nen」 „világon felülemelkedő filo-
zófia” ◆ felülkerekedikfelülkerekedik 「Dzsibunno joku-o
csóecusita.」 „Felülkerekedett a saját kapzsisá-
gán.” ◆ kitörkitör 「Kono szakuhin-va szezoku-o csó-
ecusiteiru.」 „Ez a mű kitör a köznapi világunk-
ból.” ◆ meghaladmeghalad 「Dzsincsi-o csóecuszuru-
konpjútá」 „emberi értelmet meghaladó számító-
gép” ◆ túlléptúllép 「Rigai-o csóecusite jokokoroni si-
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tagatta.」 „Túllépve saját érdekein, a szíve szerint
cselekedett.” ◆ túlszárnyaltúlszárnyal 「Dzsidai-o csóe-
cusita keszszaku」 „korán túlszárnyaló remekmű”
◇ dzsincsi-odzsincsi-o csóecusitacsóecusita emberiemberi ésszelésszel felfel
nemnem foghatófogható 「Dzsincsi-o csóecusita sizengen-
só」 „emberi ésszel fel nem fogható természeti je-
lenség” ◇ szeisi-oszeisi-o csóecuszurucsóecuszuru halálmegve-halálmegve-
tőtő
csóeicsóei ◆ községiközségi kézbenkézben lévőlévő ◆ községiközségi ve-ve-
zetésűzetésű
csóekicsóeki ◆ bélnedvbélnedv
csóekicsóeki ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés 「Csóekidzsúnana
nenno dzsikkei」 „17 év letöltendő börtön.” ◆

büntetőszolgálatbüntetőszolgálat 「Gonenno csóeki-o oete
sussosita.」 „Ötéves büntetőszolgálat után szaba-
dult.”

csóekikeicsóekikei ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés ◆ büntető-büntető-
szolgálatszolgálat
csóencsóen ◆ bélgyulladásbélgyulladás ◆ bélhurutbélhurut
csóensinbunrikicsóensinbunriki ◆ ultracentrifugaultracentrifuga
csóensinkicsóensinki ◆ ultracentrifugaultracentrifuga
csófukucsófuku ◆ duplikációduplikáció ◆ ismétlődésismétlődés
csófukudzsuszeicsófukudzsuszei ◆ kettőskettős megtermékenyí-megtermékenyí-
téstés
csófukukiszeiszeibucucsófukukiszeiszeibucu ◆ hiperparazitahiperparazita
csófukuszoszúcsófukuszoszú ◆ hiperkomplex számhiperkomplex szám
csófukuszurucsófukuszuru ◆ átfedátfed 「Détá-va csófukusite-
iru.」 „Az adatok átfedik egymást.” ◆ duplánduplán
számolszámol 「Kono szúdzsi, csófukusitemaszenka?」
„Ezt a számot nem számoltad duplán?” ◆ ismét-ismét-
lődiklődik 「Hanasiga csófukusiteimaszu.」 „Ismét-
lődnek az elmondottak.”

csógencsógen ◆ Csógen-korCsógen-kor
csógencsógen ◆ húrhangoláshúrhangolás
csógenbócsógenbó ◆ vörös vércsevörös vércse
csógendzsicusugicsógendzsicusugi ◆ szürrealizmusszürrealizmus
csógendzsicusuginocsógendzsicusugino ◆ szürrealistaszürrealista 「Csó-
gendzsicusugino szakuhin」 „szürrealista alko-
tás”

csógendzsicusugisacsógendzsicusugisa ◆ szürrealistaszürrealista
csógendzsicutekinacsógendzsicutekina ◆ szürrealisztikusszürrealisztikus
csógikaicsógikai ◆ községgyűlésközséggyűlés ◆ városgyűlésvárosgyűlés
csógócsógó ◆ előjegyzéselőjegyzés

csógócsógó ◆ elegyítéselegyítés ◆ gyógyszerkeverésgyógyszerkeverés ◆

kikeveréskikeverés 「Kuszurija-va kuszurino csógó-o
macsigaeta.」 „A gyógyszertárban rosszul kever-
ték ki a gyógyszert.”

csógóbucucsógóbucu ◆ gyógyszerkeverékgyógyszerkeverék
csógószurucsógószuru ◆ adagoladagol ◆ keverkever 「Jakuzaisi-
va kuszurino szeibun-o csógósita.」 „A gyógysze-
rész komponensekből orvosságot kevert.” ◆ kike-kike-
verver 「Dokudzsini csógósita nuri guszuri」 „egye-
di módon kikevert kenőcs”

csógózaicsógózai ◆ gyógyszerkeverékgyógyszerkeverék
csóhacsóha ◆ hosszúhullámhosszúhullám
csóhacucsóhacu ◆ cukkoláscukkolás ◆ felizgatásfelizgatás ◆ izgatásizgatás
◆ provokációprovokáció ◆ trollkodástrollkodás
csóhacucsóhacu ◆ fazonigazításfazonigazítás
csóhacucsóhacu ◆ rekvirálásrekvirálás
csóhacucsóhacu ◆ hosszúhosszú hajhaj 「Csóhacuno danszei」
„hosszú hajú férfi”

csóhacudógicsóhacudógi ◆ fegyelmi indítványfegyelmi indítvány
csóhacureicsóhacurei ◆ rekvirálási parancsrekvirálási parancs
csóhacuszurucsóhacuszuru ◆ cukkolcukkol 「Han-nin-va denva-
de『 cukamaetemiro!』To keiszacu-o csóhacusita.」
„A tettes telefonon azzal cukkolta a rendőröket,
hogy úgysem kapják el.” ◆ felizgatfelizgat 「Hadakano
on-na-va otoko-o csóhacusita.」 „A meztelen nő
felizgatta a férfit.” ◆ gerjesztgerjeszt 「Recudzsó-o
csóhacuszuru.」 „állatias szenvedélyt gerjeszt” ◆

heccelheccel 「Karera-va 『 dekirundattarajattemiro』to
kodomo-o csóhacusita.」 „Heccelték a gyereket,
hogy úgysem tudja megcsinálni.” ◆ ingerelingerel
「Susóno hacugen-va ringoku-o csóhacusita.」
„A miniszterelnök kijelentése ingerelte a szomszé-
dos országokat.” ◆ provokálprovokál 「Kitanai kotobade
hito-o csóhacusita.」 „Csúnya szavakkal provo-
kálta az embereket.”

csóhacuszurucsóhacuszuru ◆ rekvirálrekvirál 「Guntai-va koku-
minno tatemono-o csóhacusita.」 „A hadsereg
rekvirálta a polgári tulajdonú épületeket.”

csóhacutekinacsóhacutekina ◆ izgatóizgató 「Csóhacutekinapo-
runo eiga」 „izgató pornófilm” ◆ provokálóprovokáló
「Csóhacutekina kódó」 „provokáló viselkedés”
◆ trollkodótrollkodó 「Csóhacutekina hacugen」 „troll-
kodó kijelentés”

csóhancsóhan ◆ kockázáskockázás ◆ páros és páratlanpáros és páratlan
csóhan-o harucsóhan-o haru ◆ kockán fogadkockán fogad
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csóharadzsiodzsusinkicsóharadzsiodzsusinki ◆ hosszúhullámúhosszúhullámú
rádió-vevőkészülékrádió-vevőkészülék
csóheicsóhei ◆ besorozásbesorozás 「Kare-va csóheini tora-
reta.」 „Besorozták katonának.” ◆ kötelezőkötelező ka-ka-
tonaitonai szolgálatszolgálat 「Kare-va csóhei-o mendzs-
oszareta.」 „Felmentették a kötelező katonai szol-
gálat alól.” ◆ sorozássorozás
csóheigimunoarucsóheigimunoaru ◆ sorkötelessorköteles
csóheiheisicsóheiheisi ◆ sorkatonasorkatona
csóheikancsóheikan ◆ sorozótisztsorozótiszt
csóheikenszacsóheikensza ◆ sorozássorozás 「Szeinen-va csóhei-
kenszani itta.」 „A fiú sorozásra ment.”

csóheikicsóheiki ◆ szuperfegyverszuperfegyver
csóheikihicsóheikihi ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat megtaga-megtaga-
dásadása
csóheinenreicsóheinenrei ◆ katonaköteleskatonaköteles korkor ◆ sorkö-sorkö-
teles korteles kor
csóheireicsóheirei ◆ sorozási törvénysorozási törvény
csóheiszeidocsóheiszeido ◆ kötelezőkötelező katonaikatonai szolgá-szolgá-
latlat 「Mukasiha csóheiszeidodatta.」 „Régen kö-
telező volt a katonai szolgálat.”

csóheiszokucsóheiszoku ◆ bélelzáródásbélelzáródás
csóheiszurucsóheiszuru ◆ besorozbesoroz 「Dzsúhaszszaide csó-
heiszareta.」 „18 éves korában besorozták.” ◆ so-so-
rozroz 「Kono kunide-va nenni nidocsóheiszuru.」
„Ebben az országban évente kétszer sorozzák a ka-
tonákat.”

csóheitekireicsóheitekirei ◆ sorkötelessorköteles korkor 「Csóheite-
kireini tah-sita.」 „Sorköteles korba lépett.”

csóhekicsóheki ◆ bélfalbélfal
csóhencsóhen ◆ hosszúhosszú lélegzetűlélegzetű ◆ nagynagy terje-terje-
delműdelmű
csóhen-eigacsóhen-eiga ◆ nagyfilmnagyfilm
csóhensószecucsóhensószecu ◆ hosszú regényhosszú regény ◆ regényregény
csóhjócsóhjó ◆ jelentésjelentés ◆ jelentési lapjelentési lap
csóhócsóhó ◆ Csóhó-korCsóhó-kor
csóhócsóhó ◆ hasznossághasznosság
csóhócsóhó ◆ hírszerzéshírszerzés ◆ kémkedéskémkedés
csóhócsóhó ◆ becses tárgybecses tárgy ◆ nagy kincsnagy kincs
csóhóbucsóhóbu ◆ hírszerző osztályhírszerző osztály
csóhógarucsóhógaru ◆ hasznosnak tarthasznosnak tart
csóhóincsóhóin ◆ kémkém ◇ himicucsóhóinhimicucsóhóin titkostitkos ügy-ügy-
nöknök

csóhókacudócsóhókacudó ◆ hírszerző tevékenységhírszerző tevékenység
csóhókeicsóhókei ◆ téglalaptéglalap
csóhókikancsóhókikan ◆ hírszerzőhírszerző ügynökségügynökség ◆ tit-tit-
kosszolgálatkosszolgálat
csóhómócsóhómó ◆ hírszerző hálózathírszerző hálózat
csóhónacsóhóna ◆ értékesértékes 「Kare-va csóhóna hit-
odeszu.」 „Értékes ember.” ◆ hasznoshasznos 「Csóhó-
na dógu」 „hasznos szerszám”

csóhon-nincsóhon-nin ◆ felbujtófelbujtó ◆ főkolomposfőkolompos 「Inbó-
no csóhon-nin」 „összeesküvés főkolomposa” ◆

szervezőszervező 「Bódóno csóhon-nin」 „lázadás szer-
vezője”

csóhószurucsóhószuru ◆ hasznosnakhasznosnak tarttart ◆ prakti-prakti-
kusnakkusnak tarttart 「Kono dzsiso-va csóhószuru」
„Ezt a szótárt praktikusnak tartom.”

csóicsói ◆ árapályszintárapályszint ◆ árszintárszint 「Idzsóna
csói-o kanszokusita.」 „Rendellenes árszintet
mértek.” ◆ vízmagasságvízmagasság 「Umino csói-va csó-
szekinijotte kavatte iku.」 „A tenger vízmagassága
az árapály függvényében változik.” ◇ mancsóno-mancsóno-
csóicsói dagályszintdagályszint
csóicsói ◆ részvétrészvét 「Kare-va izokuni csói-o arava-
sita.」 „Részvétét fejezte ki a gyászoló családnak.”

csoicsoicsoicsoi ◆ gyakrangyakran 「Muszume-va csoicsoi
aszobini kuru.」 „A lányom gyakran átjön hoz-
zánk.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Szaru-va edakara eda-e
csoicsoi tobi ucutta.」 „A majom hipp-hopp az
ágakon ugrált.” ◆ időnkéntidőnként 「Kare-va csoicsoi
tomatte vatasinipészu-o avaszetekureta.」 „Időn-
ként megállt, hogy felvegye a tempómat.”

csóidensicsóidensi ◆ szupergénszupergén
csóihjócsóihjó ◆ vízmagasság-táblázatvízmagasság-táblázat
csóincsóin ◆ szerződés aláírásaszerződés aláírása
csóinkacsóinka ◆ Lieberkühn-kriptaLieberkühn-kripta
csóinkokucsóinkoku ◆ szerződött országszerződött ország
csóinsacsóinsa ◆ aláíróaláíró
csóinsikicsóinsiki ◆ aláíró ceremóniaaláíró ceremónia
csóinszurucsóinszuru ◆ aláíraláír 「Szorezoreno kuni-va jú-
kódzsójakuni csóinsita.」 „Az országok aláírták a
baráti szerződést.”

csoiokicsoioki ◆ ideiglenes tartóideiglenes tartó
csoiszucsoiszu ◆ alternatívaalternatíva 「Hokani-va csoiszuga-
nakatta.」 „Nem volt más alternatíva.”

csoitocsoito ◆ kicsitkicsit
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csójacsója ◆ egészegész országország ◆ kormányonkormányon belülbelül
és kívülés kívül ◆ uralkodói udvar és ország népeuralkodói udvar és ország népe
csójakucsójaku ◆ ugrásugrás
csójakubancsójakuban ◆ dobbantódobbantó ◆ ugródeszkaugródeszka
csójakuidensicsójakuidensi ◆ ugráló génugráló gén
csójakukicsójakuki ◆ ugrószervugrószerv
csójakukincsójakukin ◆ ugróizomugróizom
csójakusumokucsójakusumoku ◆ ugrószámugrószám
csójakuszurucsójakuszuru ◆ szökkenszökken
csójócsójó ◆ krizantémünnepkrizantémünnep
csójócsójó ◆ behívásbehívás ◆ igénybevételigénybevétel ◆ kisajá-kisajá-
títástítás ◆ rekvirálásrekvirálás
csójócsójó ◆ idősekidősek ésés fiatalokfiatalok 「Csójódzso ari.」
„Idősek nagyobb elsőbbséget élveznek a fiatalok-
nál.”

csójócsójó ◆ fontos dologra használásfontos dologra használás
csójócsójó ◆ felkelő napfelkelő nap ◆ reggeli napreggeli nap
csójószurucsójószuru ◆ fontosfontos szerepetszerepet adad 「Kare-va
kaisani csójószareteiru.」 „Fontos szerepe van a
vállalatnál.”

csójószurucsójószuru ◆ kisajátítkisajátít 「Kinkjúdzsinikono
tatemono-va maszuku kódzsóni csójószareta.」
„A vészhelyzet idején ez az épület maszkgyárként
lett kisajátítva.”

csókacsóka ◆ csókacsóka ◆ hosszú dalhosszú dal ◆ hosszúvershosszúvers
csókacsóka ◆ fogásfogás ◆ horgászfogáshorgászfogás
csókacsóka ◆ gyászkoszorúgyászkoszorú ◆ temetési virágtemetési virág
csókacsóka ◆ többlettöbblet 「Kono kókúgaisano csók-
adzsúrjó rjókin-va takaideszu.」 „Sokba kerül a
súlytöbblet ennél a légitársaságnál.” ◆ túllépéstúllépés
◇ jusucucsókajusucucsóka exporttöbbletexporttöbblet ◇ junjúcsó-junjúcsó-
kaka importtöbbletimporttöbblet
csókácsóká ◆ szorosszoros gallérgallér ◆ szorosszoros nyakláncnyaklánc ◆

szoros nyakpántszoros nyakpánt
csókaacurjokucsókaacurjoku ◆ túlnyomástúlnyomás
csókagakucsókagaku ◆ többletösszegtöbbletösszeg
csókaicsókai ◆ reggeli gyülekezőreggeli gyülekező
csókaicsókai ◆ szétmállásszétmállás
csókaicsókai ◆ beszédértésbeszédértés 「Sikende csókai-va
sippaisita.」 „A vizsgán a beszédértés nem sike-
rült.” ◆ hallásértéshallásértés ◆ halláshallás utániutáni szöveg-szöveg-
értésértés ◆ hallotthallott szövegértésszövegértés ◆ szövegér-szövegér-
téstés

csókaicsókai ◆ közgyűlésközgyűlés ◆ községiközségi közgyűlésközgyűlés ◆

polgári egyesületpolgári egyesület ◆ városi közgyűlésvárosi közgyűlés
csókaigiincsókaigiin ◆ községi képviselőközségi képviselő
csókaiiinkaicsókaiiinkai ◆ fegyelmi bizottságfegyelmi bizottság
csókaikaikoszurucsókaikaikoszuru ◆ fegyelmivelfegyelmivel elbocsátelbocsát
「Csókaikaikoszareta.」 „Fegyelmivel elbocsátot-
ták.”

csókaimensokucsókaimensoku ◆ elbocsátás fegyelmivelelbocsátás fegyelmivel
csókaimensokuszurucsókaimensokuszuru ◆ fegyelmivelfegyelmivel elbo-elbo-
csátcsát 「Csikan-o sita keiszacukanga
csókaimensoku-o uketa.」 „A perverz tapogatós
rendőrt fegyelmivel elbocsátották munkájából.”

csókainocsókaino ◆ fegyelmifegyelmi
csókaisobuncsókaisobun ◆ fegyelmifegyelmi büntetésbüntetés 「Vairo-o
uketatoiu rijúde csókaisobuntonatta.」 „Fegyelmi
büntetést kapott, mert kenőpénzt fogadott el.”

csókaisobunszurucsókaisobunszuru ◆ fegyelmitfegyelmit adad 「Miszu-
o okasita dzsúgjóin-va csókaisobunszareta.」 „Fe-
gyelmit adtak a hibázó dolgozónak.”

csókaiszeicsókaiszei ◆ mállékonyságmállékonyság
csókaiszurucsókaiszuru ◆ feddfedd
csókakinmucsókakinmu ◆ túlmunkatúlmunka
csókakinmuteatecsókakinmuteate ◆ túlóradíjtúlóradíj
csókakjókjúcsókakjókjú ◆ túlkínálattúlkínálat 「Sidzsócsókakjók-
jú」 „piaci túlkínálat”

csókakucsókaku ◆ halláshallás 「Csókakuni-va sinpaiarima-
szen.」 „A hallásával nincs gond.” ◆ hallásihallási ◆

hallóérzékhallóérzék
csókakucsúszúcsókakucsúszú ◆ hallóközponthallóközpont
csókakukacsókakuka ◆ becőbecő
csókakukenszacsókakukensza ◆ hallásszűréshallásszűrés
csókakukicsókakuki ◆ hallószervhallószerv
csókakunocsókakuno ◆ audioaudio
csókaku-ocsókaku-o ubauubau ◆ megsüketítmegsüketít 「Kare-va si-
gotode csókaku-o ubavareta.」 „A foglalkozása
megsüketítette.”

csókaku-ocsókaku-o usinauusinau ◆ megsüketülmegsüketül 「Bétóven-
va csókaku-o usinatta.」 „Beethoven megsüke-
tült.”

csókakusinkeicsókakusinkei ◆ hallóideghallóideg
csókakusógaicsókakusógai ◆ halláskárosodáshalláskárosodás 「Uruszai
kikaino otode ókuno hitoga csókakusógai-o vazu-
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ratteimaszu.」 „A zajos gépek miatt sok ember
szenvedett halláskárosodást.”

csókakusógaisacsókakusógaisa ◆ halláskárosulthalláskárosult ◆ hallás-hallás-
sérültsérült
csókancsókan ◆ Csókan-korCsókan-kor
csókancsókan ◆ reggelireggeli hírlaphírlap 「Csókan-o jondei-
ru.」 „A reggeli hírlapot olvasom.” ◆ reggelireggeli laplap
「Csókan-o totteiru.」 „Járatom a reggeli lapot.”

csókancsókan ◆ főtitkárfőtitkár ◆ kormányhivatalkormányhivatal veze-veze-
tőjetője ◇ kanbócsókankanbócsókan kormányhivatalkormányhivatal főtit-főtit-
kárakára ◇ keiszacucsócsókankeiszacucsócsókan országosországos rend-rend-
őrfőkapitányőrfőkapitány ◇ kokumucsókankokumucsókan államtitkárállamtitkár
◇ sihócsókansihócsókan legfőbblegfőbb államügyészállamügyész ◇ sómu-sómu-
csókancsókan kereskedelmikereskedelmi államtitkárállamtitkár ◇ naimu-naimu-
csókancsókan belügyi államtitkárbelügyi államtitkár
csókancsókan ◆ bélcsatornabélcsatorna ◆ bélcsőbélcső ◆ enteronenteron
csókankakutekicsikakucsókankakutekicsikaku ◆ természetfölöt-természetfölöt-
ti érzékelésti érzékelés
csókansinbuncsókansinbun ◆ reggeli lapreggeli lap
csókansinkeikeicsókansinkeikei ◆ bélidegrendszerbélidegrendszer
csókanszurucsókanszuru ◆ madártávlatbanmadártávlatban megnézmegnéz
「Szancsókara macsi-o csókansita.」 „A hegy te-
tejéről madártávlatban megnézte a várost.”

csókantaicsókantai ◆ dagálykordagálykor elárasztottelárasztott zónazóna ◇

acsókantaiacsókantai szublitorálisszublitorális
csókanzucsókanzu ◆ madártávlatmadártávlat 「Nagojasicsókan-
zu」 „Nagoja madártávlatból” ◆ madártávlatimadártávlati
képkép
csókarjókincsókarjókin ◆ többletdíjtöbbletdíj
csókaszurucsókaszuru ◆ túlléptúllép 「Siteisita dzsikan-o csó-
kasita.」 „Túllépett a megadott időn.” ◆ túlmegytúlmegy
「Suszszan-joteibi-o csókasita.」 „Túlmentünk a
szülés várható időpontján.”

csókatarucsókataru ◆ bélhurutbélhurut
csókatenimocucsókatenimocu ◆ túltúl soksok poggyászpoggyász ◆ túl-túl-
súlyos poggyászsúlyos poggyász
csókeicsókei ◆ legidősebb bátyalegidősebb bátya
csókeicsókei ◆ nagytengelynagytengely átmérőjeátmérője ◆ nagyten-nagyten-
gely hosszagely hossza
csókekkakucsókekkaku ◆ béltuberkulózisbéltuberkulózis
csókencsóken ◆ hosszú kardhosszú kard
csókesicsókesi ◆ elengedéselengedés 「Sakkinno csókesi」
„adósság elengedése” ◆ eltörléseltörlés

csókesininarucsókesininaru ◆ semmivésemmivé leszlesz 「Vatasino
dorjoku-va csókesininattesimatta.」 „Semmivé
lett az erőfeszítésem.”

csókesiniszurucsókesiniszuru ◆ elengedelenged 「Ginkó-va rón-o
csókesinisita.」 „A bank elengedte az adósságo-
mat.” ◆ leírleír 「Tomodacsino sakkin-o csókesinis-
ita.」 „Leírtam a barátom adósságát.”

csokicsoki ◆ ollóolló 「Dzsankendecsoki-o dasita.」 „A
kő-papír-olló játékban ollót mutattam.”

csókicsóki ◆ gyászlobogógyászlobogó
csókicsóki ◆ hosszúhosszú távtáv ◆ hosszúhosszú távútávú 「Csóki-
tóside kacu meigara-o eranda.」 „Kiválasztottam
néhány részvényt, amelyek alkalmasak hosszú tá-
vú befektetésre.” ◆ távlattávlat
csokibunecsokibune ◆ csónaktaxicsónaktaxi ◆ taxicsónaktaxicsónak
csókihojúnokabunusicsókihojúnokabunusi ◆ hosszúhosszú távútávú befek-befek-
tetőtető
csókijokuacucsókijokuacu ◆ tartós depressziótartós depresszió
csókikacsókika ◆ elhúzódáselhúzódás
csókikancsókikan ◆ hosszú távhosszú táv
csókikandecsókikande ◆ hosszúhosszú időidő alattalatt 「Csókikande
jaszeta.」 „Hosszú idő alatt fogyott le.”

csókikariirecsókikariire ◆ hosszú lejáratú kölcsönhosszú lejáratú kölcsön
csókikasicukekincsókikasicukekin ◆ hosszúhosszú lejáratúlejáratú köl-köl-
csöncsön
csókikaszurucsókikaszuru ◆ elhúzódikelhúzódik 「Keizaikaifuku-va
csókikaszurumonoto joszószareteimaszu.」 „Arra
számítanak, hogy elhúzódik a kilábalás a válság-
ból.” ◆ elhúzódóelhúzódó 「Csókikasiteiru bjóki」 „elhú-
zódó betegség”

csókikeikakucsókikeikaku ◆ távlati tervtávlati terv
csókikeszszekicsókikeszszeki ◆ huzamos távolléthuzamos távollét
csókikinricsókikinri ◆ hosszú távú kamatlábhosszú távú kamatláb
csókikiokucsókikioku ◆ hosszú távú memóriahosszú távú memória
csókikjúkacsókikjúka ◆ hosszúhosszú szabadságszabadság ◆ huzamoshuzamos
távolléttávollét
csokincsokin ◆ félretevésfélretevés ◆ megtakarításmegtakarítás 「Si-
cugjósitanode csokin-o kuzuszanakerebanarana-
katta.」 „Munkanélküli lett, ezért a megtakarítá-
sához kellet nyúlnia.” ◆ megtakarítottmegtakarított pénzpénz
「Ginkókara csokin-o orosita.」 „Kivettem a
megtakarított pénzemet a bankból.” ◇ cukiga-cukiga-
kecsokinkecsokin havihavi megtakarításmegtakarítás ◇ cumitate-cumitate-
csokincsokin rendszeresrendszeres megtakarításmegtakarítás ◇ teiga-teiga-
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kucsokinkucsokin rendszeresrendszeres megtakarításmegtakarítás ◇ te-te-
igakucsokinigakucsokin havidíjashavidíjas megtakarításmegtakarítás 「Ma-
icukiniman enzucuno teigakucsokinnisita.」 „Ha-
vi húszezer jenes megtakarítású számlát nyitot-
tam.” ◇ júbincsokinjúbincsokin postaipostai takarékbetéttakarékbetét ◇

jocsokinjocsokin betét és megtakarításbetét és megtakarítás
csókincsókin ◆ cizelláláscizellálás ◆ fémmetszetfémmetszet ◆ fémvé-fémvé-
séssés
csokinbakocsokinbako ◆ perselypersely ◇ butanocsokinbakobutanocsokinbako
malacperselymalacpersely
csokincúcsócsokincúcsó ◆ takarékbetétkönyvtakarékbetétkönyv
csókinicsókini ◆ huzamosanhuzamosan 「Szono kunini csókini
taizaisiteita.」 „Huzamosan az országban tartóz-
kodott.”

csokin-niaterucsokin-niateru ◆ félreteszfélretesz 「Maicukikjúrjó-
kara szukosi csokinni ateteiru.」 „A fizetésemből
minden hónapban félreteszek egy kis pénzt.”

csókinocsókino ◆ hosszúhosszú távútávú 「Csókitóside kacu
meigara-o eranda.」 „Kiválasztottam néhány
részvényt, amelyek alkalmasak hosszú távú befek-
tetésre.” ◆ huzamoshuzamos
csókinsicsókinsi ◆ cizellálócizelláló
csokinszurucsokinszuru ◆ félreteszfélretesz 「Kono kjúrjóde-va
csokindekinai.」 „Ebből a fizetésből nem tudok
félretenni.” ◆ gyűjtgyűjt 「Kagunotameni csokinsite-
iru.」 „Bútorra gyűjtök.” ◆ megtakarítmegtakarít 「Kong-
ecuniman en-o csokinsita.」 „20 ezer jent takarí-
tottam meg ebben a hónapban.” ◆ takarékos-takarékos-
kodikkodik 「Csokinsinai szeikaku」 „nem takarékos-
kodó természetű”

csókiróncsókirón ◆ hosszú futamidejű kölcsönhosszú futamidejű kölcsön
csókiszaikencsókiszaiken ◆ hosszú lejáratú kötvényhosszú lejáratú kötvény
csókitaizaicsókitaizai ◆ huzamos tartózkodáshuzamos tartózkodás
csókitaizaikjokacsókitaizaikjoka ◆ engedélyengedély huzamoshuzamos tar-tar-
tózkodásratózkodásra
csókitekinacsókitekina ◆ hosszúhosszú távútávú 「Mondaino csó-
kitekina kaikecu-o szagasiteimaszu.」 „Hosszú
távú megoldást keres a problémára.” ◆ távlatitávlati
「Csókitekina keikaku-o tateta.」 „Távlati tervet
készítettünk.”

csókitekinicsókitekini ◆ hosszúhosszú távontávon 「Kono hóhó-va
csókitekini szaiszanga toreszóda.」 „Ez a módszer
hosszú távon kifizetődőnek tűnik.” ◆ távlatok-távlatok-
banban
csókjócsókjó ◆ Csókjó-korCsókjó-kor

csókjócsókjó ◆ idomításidomítás ◆ kondicionáláskondicionálás
csókjoricsókjori ◆ hosszútávhosszútáv 「Tankjorito csókjori」
„rövidtáv és hosszútáv” ◆ hosszúhosszú távútávú ◆ tá-tá-
volságivolsági 「Csókjorijuszó」 „távolsági szállítás”

csókjoribaszucsókjoribaszu ◆ távolságitávolsági autóbuszautóbusz ◆ tá-tá-
volsági buszvolsági busz
csókjoridandódancsókjoridandódan ◆ hosszúhosszú hatótávolsá-hatótávolsá-
gú ballisztikus lövedékgú ballisztikus lövedék
csókjoridandómiszairucsókjoridandómiszairu ◆ hosszúhosszú hatótá-hatótá-
volságú ballisztikus rakétavolságú ballisztikus rakéta
csókjoridenvacsókjoridenva ◆ helyi beszélgetéshelyi beszélgetés
csókjoridenvacsókjoridenva ◆ távolságitávolsági beszélgetésbeszélgetés ◆

távolsági hívástávolsági hívás
csókjorihikócsókjorihikó ◆ távolsági repüléstávolsági repülés
csókjorikjószócsókjorikjószó ◆ hosszútávfutáshosszútávfutás
csókjoriran-nácsókjoriran-ná ◆ hosszútávfutóhosszútávfutó
csókjoriressacsókjoriressa ◆ távolsági vonattávolsági vonat
csókjoriszócsókjoriszó ◆ hosszútávfutáshosszútávfutás
csókjoriszósacsókjoriszósa ◆ hosszútávfutóhosszútávfutó
csókjósicsókjósi ◆ állatidomárállatidomár ◆ állatszelídítőállatszelídítő ◆

idomáridomár
csókjoszeicsókjoszei ◆ szuperóriásszuperóriás
csókjószurucsókjószuru ◆ idomítidomít 「Inu-o csókjószuru.」
„Kutyát idomít.” ◆ szelídítszelídít 「Szákaszuno
dóbucu-o csókjósiteimaszu.」 „Állatokat szelídí-
tek a cirkuszban.”

csókjúcsókjú ◆ Csókjú-korCsókjú-kor ◆ tartósságtartósság ◇ bún-bún-
csókjúcsókjú tartóstartós hadiszerencsehadiszerencse 「Búncsókjú-
o inotta.」 „Tartós hadiszerencséért fohászkod-
tunk.”

csokkacsokka ◆ közvetlenülközvetlenül alattaalatta 「Szono misze-
va szenrocsokkaniaru.」 „Ez a bolt közvetlenül a
vasúti pálya alatt van.” ◇ kjútencsokkakjútencsokka várat-várat-
lanlan fordulatfordulat 「Kjútencsokkaen-jaszuninatta.」
„Váratlan fordulattal gyengülni kezdett a jen.” ◇

szekidócsokkaszekidócsokka EgyenlítőnEgyenlítőn 「Singapóru-va
szekidócsokkaniaru.」 „Szingapúr az Egyenlítőn
fekszik.”

csokkacucsokkacu ◆ közvetlenközvetlen ellenőrzésellenőrzés 「Koku-
dokócúsócsokkacu kódzsi」 „Közlekedési Minisz-
térium közvetlen ellenőrzése alatti munkálatok”

csokkacucsicsokkacucsi ◆ közvetlenközvetlen ellenőrzésellenőrzés alattialatti
területterület
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csokkacuszurucsokkacuszuru ◆ közvetlenközvetlen ellenőrzéstellenőrzést
gyakorolgyakorol 「Monbukagakusóni csokkacuszuru
gakkó」 „Oktatási Minisztérium közvetlen ellen-
őrzése alá tartozó iskolák” ◆ közvetlenülközvetlenül alá-alá-
rendelrendel 「Zaimusóni csokkacuszuru kószaikan-
rikjoku」 „Pénzügyminisztériumnak közvetlenül
alárendelt Adósságkezelő Intézet”

csokkadzsisincsokkadzsisin ◆ város alatti földrengésváros alatti földrengés
csokkagatadzsisincsokkagatadzsisin ◆ városváros alattialatti földren-földren-
gésgés
csokkai-ocsokkai-o daszudaszu ◆ beleütibeleüti azaz orrátorrát
「Hitonokotonicsokkai-o daszu.」 „Beleüti az or-
rát más dolgába.” ◆ felbosszantfelbosszant
「Inunicsokkai-o dasitara kamareta.」 „Fel-
bosszantottam a kutyát, és megharapott.”

csokkai-ocsokkai-o kakerukakeru ◆ csapjacsapja aa szeletszelet 「Kare-
va densade dzsoszeinicsokkai-o kaketa.」 „Csapta
a szelet egy nőnek a vonaton.” ◆ incselkedikincselkedik
「Nekonicsokkai-o kaketa.」 „Incselkedtem a
macskával.”

csokkakkócsokkakkó ◆ egyenes lesiklásegyenes lesiklás
csokkakucsokkaku ◆ intuícióintuíció
csokkakucsokkaku ◆ derékszögderékszög
csokkakunocsokkakuno ◆ derékszögűderékszögű
csokkakunoarucsokkakunoaru ◆ intuitívintuitív
csokkaku-o haszamuhencsokkaku-o haszamuhen ◆ átfogóátfogó
csokkakuszankakkeicsokkakuszankakkei ◆ derékszögűderékszögű három-három-
szögszög
csokkakuszankakukeicsokkakuszankakukei ◆ derékszögűderékszögű há-há-
romszögromszög
csokkakutekinacsokkakutekina ◆ intuitívintuitív
csokkakuzahjócsokkakuzahjó ◆ derékszögű koordinátaderékszögű koordináta
csokkancsokkan ◆ intuícióintuíció ◆ megérzésmegérzés ◆ ráérzésráérzés
csokkancsokkan ◆ közvetlen és közvetettközvetlen és közvetett
csokkanicsokkani ◆ közvetlenül alattaközvetlenül alatta
csokkansugicsokkansugi ◆ intuicionalizmusintuicionalizmus
csokkanszurucsokkanszuru ◆ megérezmegérez 「Ninsin-o csokkan-
sita.」 „Megérezte, hogy terhes lett.” ◆ ráérezráérez
「Kaikecuhóhó-o csokkansita.」 „Ráérzett a meg-
oldásra.”

csokkantekinacsokkantekina ◆ intuitívintuitív 「Kono denva-va
csokkantekina szószade sijószurukotogadekiru.」
„Ennek a telefonnak a működtetése intuitív.”

csokkantekinacsokkantekina ◆ zsigerizsigeri

csokkantekinicsokkantekini ◆ intuitívenintuitíven ◆ ösztönösenösztönösen
「Csokkantekinikonoaidea-va szubarasiito omot-
ta.」 „Ösztönösen megéreztem, hogy ez egy nagy-
szerű ötlet.”

csokkaszurucsokkaszuru ◆ függőlegesen zuhanfüggőlegesen zuhan
csokkaudzsógicsokkaudzsógi ◆ derékszögderékszög ◆ vinklivinkli
csokkecucsokkecu ◆ közvetlen kapcsolatközvetlen kapcsolat
csokkecuszurucsokkecuszuru ◆ kapcsolódikkapcsolódik 「Konobiru-
va ekito csikadóde csokkecusiteiru.」 „Ez az épü-
let aluljárón át kapcsolódik az állomáshoz.” ◆

összenőösszenő 「Konodepáto-va ekini csokkecusitei-
ru.」 „Ez az áruház összenőtt az állomással.” ◆

szorosanszorosan összefüggösszefügg 「Himanto kókecuacu-va
csokkecusiteiru.」 „A magas vérnyomás szorosan
összefügg az elhízással.”

csokkeicsokkei ◆ egyenes ágegyenes ág
csokkeicsokkei ◆ átmérőátmérő 「Csokkeinidzsú miriméto-
runo kuda-o kaimasita.」 „20 milliméteres átmé-
rőjű csövet vettem.”

csokkeigaisacsokkeigaisa ◆ leányvállalatleányvállalat
csokkeihizokucsokkeihizoku ◆ egyenesegyenes ágiági lemenőlemenő rokonrokon
◆ egyenesegyenes ágiági leszármazottleszármazott ◆ egyenesegyenes ágiági
rokonrokon ◆ egyenes ági utódegyenes ági utód
csokkeikecuzokucsokkeikecuzoku ◆ egyenes ági rokonegyenes ági rokon
csokkeisinzokucsokkeisinzoku ◆ egyenesegyenes ágiági rokonrokon ◆

egyenes ági rokonságegyenes ági rokonság
csokkeiszonzokucsokkeiszonzoku ◆ egyenesegyenes ágiági felmenőfelmenő
rokonrokon
csokkicsokki ◆ mellénymellény ◇ anzencsokkianzencsokki biztonságibiztonsági
mellénymellény ◇ bódancsokkibódancsokki golyóállógolyóálló mellénymellény ◇

jakócsokkijakócsokki láthatósági mellényláthatósági mellény
csokkin-nocsokkin-no ◆ aktuálisaktuális
csokkjocsokkjo ◆ császáricsászári beleegyezésbeleegyezés ◆ császá-császá-
ri kegyri kegy
csokkjúcsokkjú ◆ egyenes labdaegyenes labda
csokkócsokkó ◆ egyenesegyenes cselekedetcselekedet ◆ közvetlenközvetlen
menésmenés
csokkóbaszucsokkóbaszu ◆ nonstop járatnonstop járat
csokkóbincsokkóbin ◆ közvetlenközvetlen járatjárat 「Budapeszuto-
e no csokkóbinga dekita.」 „Lett közvetlen járat
Budapestre.” ◆ nonstop járatnonstop járat
csokkoncsokkon ◆ karógyökérkarógyökér
csokkónocsokkóno ◆ közvetlenközvetlen 「Aszoko-e -va csokk-
óno hikókiganai.」 „Oda nincs közvetlen repülő-
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járat.” ◆ nonstopnonstop ◆ tisztatiszta 「Csokkóno szamu-
rai.」 „Tiszta ember.”

csokkóressacsokkóressa ◆ közvetlenközvetlen járatjárat ◆ nonstopnonstop
járatjárat
csokkószurucsokkószuru ◆ egyenesenegyenesen odamegyodamegy 「Gen-
bani csokkósita.」 „Egyenesen a helyszínre
ment.”

csokkózahjókeicsokkózahjókei ◆ derékszögűderékszögű koordináta-koordináta-
rendszerrendszer
csokocsoko ◆ kupicakupica ◆ szakés pohárszakés pohár
csokocsoko ◆ csokicsoki ◇ itacsokoitacsoko táblástáblás csokicsoki ◇

barentaincsokobarentaincsoko Bálint-napiBálint-napi csokicsoki ◇ baren-baren-
taincsokotaincsoko Valentin-napi csokiValentin-napi csoki
csókócsókó ◆ fényerő-szabályozásfényerő-szabályozás
csókócsókó ◆ előjelelőjel 「Kore-va kazeno csókóda.」
„Ez a megfázás előjele.” ◆ jeljel 「Ókuno csókóga
dzsisingaicudemo okoriuruto simesiteiru.」 „Sok
jel mutat arra, hogy földrengés várható.” ◆ utalóutaló
jeljel 「Bjókino csókóga micukaranakatta.」 „Nem
találtak betegségre utaló jelet.” ◇ kencsona-kencsona-
csókócsókó egyértelműegyértelmű tünettünet 「Tónjóbjóno ken-
csona csókóga aravareta.」 „Jelentkezett a cukor-
betegség egyértelmű tünete.” ◇ zenkucsókózenkucsókó
előjelelőjel
csókócsókó ◆ adóajándékadóajándék ◆ vendégsarcvendégsarc
csókócsókó ◆ hosszas töprengéshosszas töprengés ◆ töprengéstöprengés
csókócsókó ◆ előadás hallgatásaelőadás hallgatása
csókócsókó ◆ kölnikészítéskölnikészítés
csókócsókó ◆ JangceJangce
csókocucsókocu ◆ csípőcsontcsípőcsont
csokocsokocsokocsoko ◆ állandóanállandóan 「Csokocsoko ugo-
iteiru.」 „állandóan mozog” ◆ gyakrangyakran
「Kanodzso-va csokocsoko denva-o kaketeku-
ru.」 „Gyakran telefonál nekem.” ◆ tipegvetipegve
「Akacsan-va csokocsoko maeni szuszunda.」 „A
kisbaba tipegve ment előre.”

csokocsokoarukucsokocsokoaruku ◆ tipegtipeg 「Akacsan-va cso-
kocsoko aruita.」 „A baba tipegett.”

csokocsokositacsokocsokosita ◆ tesz-vesztesz-vesz 「Csokocsoko-
sita hito.」 „Mindig tesz-vesz valamit.”

csokocsokottocsokocsokotto ◆ fürgénfürgén 「Kjóno nittei-o cso-
kocsokotto cukutta.」 „Fürgén összeállította a na-
pirendet.”

csókócsósokucsókócsósoku ◆ fényerő-fényerő- ésés
színhőmérséklet-szabályozásszínhőmérséklet-szabályozás

csókókairocsókókairo ◆ fényerő-szabályozófényerő-szabályozó áramköráramkör

csokokékicsokokéki ◆ csokoládétortacsokoládétorta
csókokkasugicsókokkasugi ◆ ultranacionalizmusultranacionalizmus
csókokucsókoku ◆ legyőzéslegyőzés ◆ leküzdésleküzdés
csókokucsókoku ◆ faragásfaragás ◆ faragványfaragvány ◆ szoborszobor ◆

szobrászatszobrászat
csókokudzsucucsókokudzsucu ◆ szobrászatszobrászat
csókokuguzacsókokuguza ◆ VésőVéső
csókokukacsókokuka ◆ faragófaragó ◆ szobrászszobrász
csókokukóencsókokukóen ◆ szoborparkszoborpark
csókoku-ocsókoku-o tasinamutasinamu ◆ szobrászkodikszobrászkodik
「Csókoku-o szukosi tasinamimaszu.」 „Szob-
rászkodom egy kicsit.”

csókokusicuzacsókokusicuza ◆ SzobrászSzobrász
csókokuszurucsókokuszuru ◆ szobrotszobrot faragfarag 「Torino
csókoku-o sita.」 „Madárszobrot faragott.”

csókokuszurucsókokuszuru ◆ legyőzlegyőz 「Sukantekikandzsó-
o csókokusita.」 „Legyőztem szubjektív érzelme-
imet.” ◆ leküzdleküzd 「Kon-nan-o csókokuszuru.」
„Leküzdi a nehézségeket.”

csókokutócsókokutó ◆ faragókésfaragókés ◆ szobrászvésőszobrászvéső
csokomakacsokomaka ◆ állandóanállandóan 「Csokomaka ugo-
ku」 „állandóan mozog”

csokomakaszurucsokomakaszuru ◆ tesz-vesztesz-vesz
csókónecukincsókónecukin ◆ hipertermofil baktériumhipertermofil baktérium
csókónifukerucsókónifukeru ◆ töprengtöpreng 「Sógimeidzsin-va
csókóni fuketta.」 „A sógimester töprengett.”

csókóniikucsókóniiku ◆ elmegy az előadásraelmegy az előadásra
csokontocsokonto ◆ összetöpörödveösszetöpörödve
csokontoszuvarucsokontoszuvaru ◆ kuporogkuporog 「Muszuko-va
iszunicsokonto szuvatteita.」 „A fiúcska a széken
kuporgott.”

csókórenzucsókórenzu ◆ fotokromatikus lencsefotokromatikus lencse
csokorétocsokoréto ◆ csokoládécsokoládé ◇ hotto-csokorétohotto-csokoréto
forróforró csokoládécsokoládé ◇ hovaito-csokorétohovaito-csokoréto fe-fe-
hérhér csokoládécsokoládé ◇ miruku-csokorétomiruku-csokoréto tejcso-tejcso-
koládékoládé
csokorétoirocsokorétoiro ◆ csokoládébarnacsokoládébarna
csokoréto-pafecsokoréto-pafe ◆ csokoládéparfécsokoládéparfé
csókósacsókósa ◆ hallgatóhallgató
csókószeicsókószei ◆ vendéghallgatóvendéghallgató
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csókószócsókószó ◆ szupermagasszupermagas 「Csókószóofiszub-
iru」 „szupermagas irodaház”

csókószóbirucsókószóbiru ◆ szupermagasszupermagas felhőkarcolófelhőkarcoló

csókószókencsikucsókószókencsiku ◆ toronyháztoronyház
csókószómansoncsókószómanson ◆ toronyépületestoronyépületes társas-társas-
házház
csókószurucsókószuru ◆ hosszasanhosszasan töprengtöpreng 「Boku-va
csókószurutaipuda.」 „Hosszasan töprengő típus
vagyok.”

csókószurucsókószuru ◆ előadástelőadást hallgathallgat ◆ hallgathallgat
「Ninkinoaru szenszeino kógi-o csókósiteita.」
„Egy népszerű tanár előadását hallgatta.”

csókószurucsókószuru ◆ vendégsarcot fizetvendégsarcot fizet
csókotaicsókotai ◆ szuperorganizmusszuperorganizmus
csókotaicsókotai ◆ szuperszilárdszuperszilárd
csókóteicsókótei ◆ hídgáthídgát
csokottocsokotto ◆ kicsitkicsit 「Csokottoszúpu-o non-
da.」 „Ettem egy kis levest.” ◆ pillanatrapillanatra
「Csokottointánetto-o mita.」 „Egy pillantást ve-
tettem az Internetre.”

csokozainacsokozaina ◆ pimaszpimasz
csókózecucsókózecu ◆ terjengős beszédterjengős beszéd
csókózecu-ocsókózecu-o furuufuruu ◆ terjengősenterjengősen beszélbeszél
「Kóhosa-va nidzsikanno csókózecu-o furutta.」
„A jelölt két óráig tartó terjengős beszédet mon-
dott.”

csókucsóku ◆ fojtásfojtás ◆ krétakréta 「Kokubannicsókude
modzsi-o kaita.」 „Krétával betűt írtam a táblá-
ra.” ◇ irocukinocsókuirocukinocsóku színes krétaszínes kréta
csokubaicsokubai ◆ közvetlenközvetlen értékesítésértékesítés 「Nóka-
csokubaino jaszaiszetto」 „zöldségcsomag köz-
vetlenül a termelőtől”

csokubaidzsocsokubaidzso ◆ termelőktermelők boltjaboltja 「Nószan-
bucucsokubaidzso」 „mezőgazdasági termelők
boltja”

csokubaihincsokubaihin ◆ közvetlen áruközvetlen áru
csokubaiszurucsokubaiszuru ◆ közvetlenközvetlen értékesítértékesít
「Szeiszansa-va hana-o csokubaisiteiru.」 „A ter-
melő közvetlenül értékesíti a virágait.”

csokubaitencsokubaiten ◆ termelők boltjatermelők boltja
csókubencsókuben ◆ fojtószelepfojtószelep
csokucúcsokucú ◆ átszállás nélküliátszállás nélküli ◆ közvetlenközvetlen

csokucúdenvacsokucúdenva ◆ közvetlenközvetlen telefontelefon 「Cso-
kucúdenvananode naiszenbangó-va nai.」 „Ez
közvetlen telefon, nincs mellékszáma.”

csokucúnocsokucúno ◆ közvetlenközvetlen 「Csokucúno densade
itta.」 „Közvetlen vonatjárattal mentem.”

csokucúressacsokucúressa ◆ átszállásátszállás nélkülinélküli vonatjá-vonatjá-
ratrat ◆ közvetlen vonatközvetlen vonat
csokucúuntencsokucúunten ◆ átszállásátszállás nélkülinélküli üzemel-üzemel-
tetéstetés 「Kono roszende szógocsokucúunten-o
dzsissisiteimaszu.」 „Ezen a vonalon másik vál-
lalattal kölcsönös, átszállás nélküli járatokat üze-
meltetünk.”

csokucsócsokucsó ◆ végbélvégbél
csokucsógancsokucsógan ◆ végbélrákvégbélrák
csokucsókjókenszacsokucsókjókensza ◆ végbéltükrözésvégbéltükrözés
csokucsokucsokucsoku ◆ gyakrangyakran 「Csokucsoku rjokó-
szuru.」 „Gyakran utazik.”

csokucsónaisikjókenszacsokucsónaisikjókensza ◆ végbéltükrözésvégbéltükrözés

csokudaicsokudai ◆ császári versfeladatcsászári versfeladat
csokudokucsokudoku ◆ szórendfordításszórendfordítás nélkülinélküli olva-olva-
sássás
csokudokuszurucsokudokuszuru ◆ szórendfordításszórendfordítás nélkülnélkül
olvasolvas
csokudzsócsokudzsó ◆ őszinte érzésőszinte érzés
csokudzsókeikónocsokudzsókeikóno ◆ aztazt cselekszi,cselekszi, amitamit aa
szíve diktálszíve diktál
csokueicsokuei ◆ közvetlenközvetlen irányításirányítás ◆ közvetlenközvetlen
üzemeltetésüzemeltetés 「Bjóincsokueireszutoran」 „kór-
ház által közvetlenül üzemeltetett étterem”

csokueiszurucsokueiszuru ◆ közvetlenül üzemeltetközvetlenül üzemeltet
csokuencsúcsokuencsú ◆ egyenes hengeregyenes henger
csokuenszuicsokuenszui ◆ egyenes kúpegyenes kúp
csokufun-endzsincsokufun-endzsin ◆ befecskendezésesbefecskendezéses mo-mo-
tortor
csokugekicsokugeki ◆ közvetlenközvetlen becsapódásbecsapódás ◆ köz-köz-
vetlen csapásvetlen csapás
csokugekidancsokugekidan ◆ becsapódó bombabecsapódó bomba
csokugekiszurucsokugekiszuru ◆ belecsapbelecsap 「Kaminariga
kuruma-o csokugekisita.」 „Belecsapott a villám
az autóba.” ◆ belecsapódikbelecsapódik 「Kurumanimisza-
iruga csokugekisita.」 „Egy rakéta belecsapódott
az autóba.” ◆ eltaláleltalál 「Nagerareta isi-o csoku-
gekisita hito-va dzsúsó-o otta.」 „Az ember, akit
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eltalált a felé dobott kő, súlyosan megsérült.” ◆

lecsaplecsap 「Kisadan-va szeidzsikani csokugekisi-
ta.」 „Az újságírók lecsaptak a politikusra.” ◆

sújtsújt 「Taifúga nihon-o csokugekisita.」 „A táj-
fun Japánt sújtotta.”

csokugencsokugen ◆ egyenesegyenes beszédbeszéd ◆ szókimon-szókimon-
dásdás
csokugencsokkónocsokugencsokkóno ◆ egyenesegyenes
csokugenszurucsokugenszuru ◆ megmondjamegmondja aa frankótfrankót ◆

nevén nevezi a gyereketnevén nevezi a gyereket
csokugocsokugo ◆ mögöttmögött 「Dzsitensade kurumano
csokugo-o hasitteita.」 „Az autó mögött mentem
a biciklimmel.” ◆ rögtönrögtön utánautána 「Cuma-va
kekkoncsokugo kavattesimatta.」 „A feleségen
rögtön az esküvőnk után megváltozott.”

csokugocsokugo ◆ császáricsászári dekrétumdekrétum ◆ császáricsászári
leiratleirat ◆ császáricsászári rendeletrendelet ◆ császáricsászári szó-szó-
zatzat
csokugonicsokugoni ◆ közvetlenülközvetlenül utánautána 「Tenken-o
dzsissisita csokugonitoraburuga okita.」 „Közvet-
lenül az ellenőrzés után keletkezett a probléma.”

csokugonocsokugono ◆ követőkövető 「Kanszencsokugono ha-
cunecu」 „fertőzést követő láz” ◆ közvetlenülközvetlenül
utánautána lévőlévő 「Kore-va dzsisincsokugono kókú-
sasindeszu.」 „Ez a légifénykép közvetlenül a
földrengés után készült.”

csokuhacuhaszszeicsokuhacuhaszszei ◆ közvetlen fejlődésközvetlen fejlődés
csokuhancsokuhan ◆ közvetlen értékesítésközvetlen értékesítés
csokuhanszurucsokuhanszuru ◆ közvetlenközvetlen értékesítértékesít
「Nóka-va jaszai-o micsibatade csokuhansitei-
ru.」 „A termelő az út mellett értékesíti közvetle-
nül a zöldséget.”

csokuhantencsokuhanten ◆ közvetlen értékesítőközvetlen értékesítő
csokuhótaicsokuhótai ◆ téglatesttéglatest
csokujakucsokujaku ◆ szó szerinti fordításszó szerinti fordítás
csokujakuszurucsokujakuszuru ◆ szószó szerintszerint lefordítlefordít
「Kono kotovaza-o csokujakusita.」 „Ezt a köz-
mondást szó szerint lefordítottam.”

csokujucsokuju ◆ császári rendelkezéscsászári rendelkezés
csokujucsokuju ◆ hasonlathasonlat ◆ párhuzampárhuzam
csokujunjúcsokujunjú ◆ közvetlen importközvetlen import
csokujunjúszurucsokujunjúszuru ◆ közvetlenülközvetlenül importálimportál
「Szarami-o csokujunjúsita.」 „Közvetlenül im-
portálta a szalámit.”

csokukakucsúcsokukakucsú ◆ egyenes hasábegyenes hasáb

csokukakuszuicsokukakuszui ◆ egyenes gúlaegyenes gúla
csókúkancsókúkan ◆ szupertérszupertér
csóku-koirucsóku-koiru ◆ fojtótekercsfojtótekercs
csokumeicsokumei ◆ császári parancscsászári parancs
csokumencsokumen ◆ szembesülésszembesülés
csokumensiteirucsokumensiteiru ◆ szembeniszembeni 「Netto izon-va
gendaidzsinno csokumensiteiru mondaideszu.」
„Az jelenkor emberével szembeni problémák közé
tartozik az internetfüggőség.”

csokumenszurucsokumenszuru ◆ elébeelébe néznéz 「Kon-nanna hi-
bini csokumensiteiru.」 „Nehéz napoknak né-
zünk elébe.” ◆ szembenszemben találjatalálja magátmagát 「Kun-
anni csokumensita.」 „Nehézséggel találtam ma-
gam szemben.” ◆ szembesülszembesül 「Futacuno mon-
daini csokumensita.」 „Két problémával szembe-
sültem.”

csokumócsokumó ◆ egyenes hajegyenes haj
csokuoncsokuon ◆ önálló szótagönálló szótag
csokurecucsokurecu ◆ együttállásegyüttállás 「Vakuszeicsokure-
cu」 „bolygók együttállása” ◆ egyegy vonalbanvonalban ál-ál-
láslás ◆ sorossoros 「Csokurecuka heirecu」 „soros
vagy párhuzamos”

csokurecudenszócsokurecudenszó ◆ soros adatátvitelsoros adatátvitel
csokurecugataendzsincsokurecugataendzsin ◆ soros motorsoros motor
csokurecuhaicsicsokurecuhaicsi ◆ vonalas elrendezésvonalas elrendezés
csokurecunicunagucsokurecunicunagu ◆ sorbasorba kapcsolkapcsol
「Dencsi-o csokurecuni cunaita.」 „Sorba kap-
csoltam az elemeket.”

csokurecuszecuzokucsokurecuszecuzoku ◆ soros kapcsolássoros kapcsolás
csokureicsokurei ◆ császári rendeletcsászári rendelet
csokuricucsokuricu ◆ felegyenesedésfelegyenesedés
csokuricufudócsokuricufudó ◆ vigyázzállásvigyázzállás
csokuricufudódecsokuricufudóde ◆ vigyázzállásbanvigyázzállásban
csokuricufudónosiszeicsokuricufudónosiszei ◆ vigyázzállásvigyázzállás
csokuricufudónosiszei-ocsokuricufudónosiszei-o torutoru ◆ vigyázz-vigyázz-
ban állban áll
csokuricugendzsincsokuricugendzsin ◆ felegyenesedettfelegyenesedett em-em-
berber ◆ Homo erectusHomo erectus
csokuricuniszokuhokócsokuricuniszokuhokó ◆ felegyenesedvefelegyenesedve
kétlábonjáráskétlábonjárás
csokurjúcsokurjú ◆ egyenáramegyenáram

390390 csokugen csokugen – csokurjú csokurjú AdysAdys



csokurjúdenrjúcsokurjúdenrjú ◆ egyenáramegyenáram 「Csokurjú-
denrjúto kórjúdenrjú」 „egyenáram és váltó-
áram”

csokusacsokusa ◆ egyenesegyenes lövéslövés ◆ közvetlenközvetlen su-su-
gárzásgárzás 「Kavara-va genbakuno neszszenno
csokusa-o uketa.」 „A cserepet az atombomba hő-
sugarai közvetlenül érték.”

csokusakjoricsokusakjori ◆ közvetlen lőtávolságközvetlen lőtávolság
csokusanikkócsokusanikkó ◆ közvetlenközvetlen napfénynapfény
「Csokusanikkó-o szakete kudaszai.」 „Kerülje a
közvetlen napfényt!”

csokusaszurucsokusaszuru ◆ rásütrásüt 「Higa kaoni csokusa-
sita.」 „Rásütött az arcára a nap.” ◆ rávilágítrávilágít
「Szutorobo-o csokusasita.」 „Rávilágított a stro-
boszkóppal.”

csokusicsokusi ◆ szembenézésszembenézés ◆ szemébe nézésszemébe nézés
csokusicsokusi ◆ császári követcsászári követ
csokusimokucsokusimoku ◆ egyenesszárnyúakegyenesszárnyúak
csokusincsokusin ◆ egyenes vonalban haladásegyenes vonalban haladás
csokusinszurucsokusinszuru ◆ egyenesenegyenesen megymegy 「Szajúni
magaranaide csokusinsite kudaszai.」 „Ne fordul-
jon se jobbra, se balra, menjen egyenesen!” ◆

egyenesenegyenesen vonalbanvonalban terjedterjed 「Hikariga cso-
kusinszuru.」 „A fény egyenes vonalban terjed.” ◆

egyenesegyenes vonalbanvonalban haladhalad 「Kósi-va csokusin-
szuru.」 „A foton egyenes vonalban halad.” ◆ túl-túl-
megymegy 「Kószaten-o csokusinsita.」 „Túlmentem
az útkereszteződésen.”

csokusiruicsokusirui ◆ egyenesszárnyúakegyenesszárnyúak
csokusiszurucsokusiszuru ◆ szembenézszembenéz 「Gendzsicu-o
csokusisita.」 „Szembenéztem a valósággal.” ◆

szemébeszemébe néznéz 「Szenszeino me-o csokusisita.」
„A tanár szemébe néztem.”

csokusocsokuso ◆ bullabulla ◆ királyikirályi dekrétumdekrétum ◆ ural-ural-
kodóikodói rendeletrendelet ◇ kin-incsokusokin-incsokuso AranybullaAranybulla

csokuszaicsokuszai ◆ szókimondásszókimondás
csokuszecucsokuszecu ◆ egyenestegyenest 「Csokuszecutókjó-
kara kita.」 „Egyenest Tokióból jöttem.” ◆ köz-köz-
vetlenségvetlenség 「Csokuszecuka kanszecu」 „közvet-
lenség vagy közvetettség” ◆ közvetlenülközvetlenül 「Cso-
kuszecukareni kiitahóga joi.」 „Közvetlenül tőle
kell megkérdezni.”

csokuszecucsokuszecu ◆ azonnaliságazonnaliság ◆ szókimondásszókimondás

csokuszecuakuszeszucsokuszecuakuszeszu ◆ közvetlenközvetlen hozzá-hozzá-
férésférés
csokuszecubumoncsokuszecubumon ◆ ügyfélkapcsolatiügyfélkapcsolati osz-osz-
tálytály
csokuszecuhócsokuszecuhó ◆ jelentő módjelentő mód
csokuszecukiszocsokuszecukiszo ◆ síkalapsíkalap ◆ síkalapozássíkalapozás
csokuszecukjódzsuhócsokuszecukjódzsuhó ◆ direkt módszerdirekt módszer
csokuszecukódócsokuszecukódó ◆ közvetlen akcióközvetlen akció
csokuszecukudócsokuszecukudó ◆ közvetlen meghajtásközvetlen meghajtás
csokuszecumokutekigocsokuszecumokutekigo ◆ iránytárgyiránytárgy ◆

közvetlen tárgyközvetlen tárgy
csokuszecunacsokuszecuna ◆ direktdirekt ◆ közvetlenközvetlen
「Kareto-va csokuszecuna kankei-va arimaszen-
desita.」 „Nem volt közvetlen kapcsolatban vele.”

csokuszecunensócsokuszecunensó ◆ közvetlen égésközvetlen égés
csokuszecunicsokuszecuni ◆ közvetlenülközvetlenül 「Kaisakara cso-
kuszecuni ucsini kaetta.」 „A munkahelyemről
közvetlenül hazamentem.” ◆ személyesenszemélyesen
「Mósi komi-va csokuszecuniirassattekudaszai.」
„Kérjük, hogy személyesen jelentkezzen!”

csokuszecuronsócsokuszecuronsó ◆ közvetlen bizonyításközvetlen bizonyítás
csokuszecusókocsokuszecusóko ◆ közvetlen bizonyítékközvetlen bizonyíték
csokuszecusómeicsokuszecusómei ◆ közvetlenközvetlen megvilágí-megvilágí-
tástás 「Csokuszecusómeito kanszecusómei」
„közvetlen és rejtett világítás”

csokuszecuszenkjocsokuszecuszenkjo ◆ közvetlenközvetlen választásválasztás

csokuszecutaivacsokuszecutaiva ◆ közvetlen párbeszédközvetlen párbeszéd
csokuszecutekikoicsokuszecutekikoi ◆ egyenes szándékegyenes szándék
csokuszecutekinacsokuszecutekina ◆ egyenesegyenes 「Csokuszecu-
tekina kotoba」 „egyenes beszéd” ◆ közvetlenközvetlen
「Dzsikono csokuszecutekina gen-in-va vakattei-
nai.」 „A baleset közvetlen oka ismeretlen.”

csokuszecutekinicsokuszecutekini ◆ egyenesenegyenesen
「Hontónokoto-o csokuszecutekini cutaetahóga-
ii.」 „Legjobb egyenesen megmondani az igazat.”
◆ közvetlenülközvetlenül 「Csokuszecutekini hitono jaku-
ni tacsitai.」 „Szeretnék közvetlenül hasznára len-
ni az embereknek.”

csokuszecuvahócsokuszecuvahó ◆ egyenes beszédegyenes beszéd
csokuszecuzeicsokuszecuzei ◆ közvetlen adóközvetlen adó
csokuszekisúgócsokuszekisúgó ◆ direkt szorzatdirekt szorzat
csokuszencsokuszen ◆ császári dekrétumcsászári dekrétum
csokuszencsokuszen ◆ császári kérésre válogatáscsászári kérésre válogatás
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csokuszencsokuszen ◆ egyenesegyenes 「Dzsógide csokuszen-
o hiita.」 „Vonalzóval húztam egy egyenest.” ◆

egyenesegyenes vonalvonal 「Kjokuszento csokuszen」
„görbe és egyenes vonal”

csokuszendórocsokuszendóro ◆ egyenes útegyenes út
csokuszenhokancsokuszenhokan ◆ lineáris interpolációlineáris interpoláció
csokuszenkjoricsokuszenkjori ◆ légvonalbelilégvonalbeli távolságtávolság
「Csitenkanno csokuszenkjori-o hakatta.」
„Megmértem a két pont közötti légvonalbeli távol-
ságot.”

csokuszenkószucsokuszenkószu ◆ egyenes pályaszakaszegyenes pályaszakasz
csokuszen-nocsokuszen-no ◆ császárcsászár kérésérekérésére váloga-váloga-
totttott
csokuszenszeicsokuszenszei ◆ linearitáslinearitás
csokuszentekinacsokuszentekina ◆ egyenesegyenes 「Csokuszentek-
ina keiro」 „egyenes útvonal” ◆ lineárislineáris
csokuszen-undócsokuszen-undó ◆ egyenesegyenes vonalúvonalú mozgásmozgás
◇ tószokucsokuszen-undótószokucsokuszen-undó egyenesegyenes vonalúvonalú
egyenletes mozgásegyenletes mozgás
csokuszenvakasúcsokuszenvakasú ◆ császáricsászári kérésrekérésre válo-válo-
gatott vakagyűjteménygatott vakagyűjtemény
csokuszócsokuszó ◆ közvetlenközvetlen szállításszállítás 「Kódzsó-
csokuszónopan」 „kenyér közvetlenül a péktől
szállítva”

csokuszószurucsokuszószuru ◆ közvetlenülközvetlenül szállítszállít
「Szengjo-o minatokara csokuszósita.」 „A friss
halat közvetlenül a kikötőből szállítottuk.”

csóku-szutoraipucsóku-szutoraipu ◆ fehér csíkos mintafehér csíkos minta
csokutacuhaszszeicsokutacuhaszszei ◆ közvetlen fejlődésközvetlen fejlődés
csokuzencsokuzen ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte 「Kodomo-
va kurumano csokuzenni tobi dasita.」 „A gyerek
közvetlenül az autó előtt ugrott az úttestre.” ◆

pillanatpillanat 「Fukacsokuzennonivatorino tamago-o
szacueisita.」 „Videóra vette a csibe kikelésének
pillanatát.” ◆ utolsóutolsó pillanatpillanat 「Ano kunini iku
csokuzenmadebizaga orinakatta.」 „Amikor abba
az országba mentem, az utolsó pillanatban kap-
tam meg a vízumot.”

csokuzen-nicsokuzen-ni ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte 「Rjokó-
csokuzenni kodomoga taicsó-o kuzusita.」 „Köz-
vetlenül az utazás előtt betegedett meg a gyerek.”

csokuzen-nocsokuzen-no ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte állóálló
「Sikkócsokuzenno sikeisúga menzaininatta.」
„Közvetlenül a kivégzés előtt derült ki az elítéltről,
hogy ártatlan.” ◆ megelőzőmegelőző 「Suppacucsoku-

zenno hini taifúga kita.」 „Az indulást megelőző
napon jött a tájfun.”

csokuzokucsokuzoku ◆ közvetlenközvetlen hozzátartozáshozzátartozás ◇

csokuzokunobukacsokuzokunobuka közvetlenközvetlen beosztottbeosztott
「Boku-va kareno csokuzokuno bukade-va nai.」
„Nem vagyok a közvetlen beosztottja.”

csokuzokunobukacsokuzokunobuka ◆ közvetlenközvetlen beosztottbeosztott
「Boku-va kareno csokuzokuno bukade-va nai.」
„Nem vagyok a közvetlen beosztottja.”

csokuzokunodzsósicsokuzokunodzsósi ◆ közvetlen főnökközvetlen főnök
csokuzokuszurucsokuzokuszuru ◆ aláalá tartoziktartozik
「Kanszabumon-va keieitoppuni csokuzokusitei-
ru.」 „Az auditosztály közvetlenül a vállalatirányí-
tás alá tartozik.”

csóman-incsóman-in ◆ túlzsúfolttúlzsúfolt 「Csóman-indensa」
„túlzsúfolt vonat” ◆ túlzsúfoltságtúlzsúfoltság
csóman-in-nocsóman-in-no ◆ túlzsúfolttúlzsúfolt
csómecsóme ◆ alkerületalkerület
csomeicsomei ◆ közismertségközismertség
csómeicsómei ◆ városnévvárosnév
csómeicsómei ◆ hosszúhosszú életélet 「Csómeino ie」 „örök-
letesen hosszú életű család”

csomeidzsincsomeidzsin ◆ híreshíres emberember ◆ hírességhíresség ◆ ki-ki-
emelkedő személyiségemelkedő személyiség
csomeinacsomeina ◆ híreshíres ◆ közismertközismert 「Kare-va
hangaríde csomeina szakkadeszu.」 „Az az író
Magyarországon közismert.” ◆ olvasottolvasott
「Kare-va csomeina szakkadeszu.」 „Ő olvasott
író.”

csómeinacsómeina ◆ hosszúhosszú életűéletű 「Csómeina hito」
„hosszú életű ember”

csómencsómen ◆ könyveléskönyvelés 「Csómen-o cukeru.」
„Könyvelést vezet.” ◆ notesznotesz ◆ számlaszámla 「Ima-
no kai mono-o csómenni cuketekure.」 „A mosta-
ni vásárlást írja a számlámra!” ◆ számlakönyvszámlakönyv
「Csómen-o cukeru.」 „Számlakönyvet vezet.” ◆

üzleti könyvüzleti könyv
csómenzuracsómenzura ◆ könyveléskönyvelés 「Csómenzura-o go-
makasita.」 „Meghamisította a könyvelést.” ◆

papírpapír 「Kono kaisa-va csómenzurade-va rieki-o
dasiteiru.」 „Papíron nyereséges a vállalat.”

csómicsómi ◆ fűszerezésfűszerezés ◆ ízesítésízesítés
csómijucsómiju ◆ fűszerolajfűszerolaj
csómincsómin ◆ városi népvárosi nép ◆ városi polgárvárosi polgár
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csómirjócsómirjó ◆ aromaaroma ◆ ételízesítőételízesítő 「Csómir-
jótosite konapapurika-o cukatta.」 „Őrölt papri-
kát használtam ételízesítőként.” ◆ fűszerfűszer ◆ íze-íze-
sítőszersítőszer ◇ avaszecsómirjóavaszecsómirjó fűszerkeverékfűszerkeverék
◇ kagakucsómirjókagakucsómirjó mesterségesmesterséges ízesítőízesítő ◇

dzsinkócsómirjódzsinkócsómirjó mesterséges ízesítőmesterséges ízesítő
csómiszurucsómiszuru ◆ fűszerezfűszerez 「Tabe mono-o piri
karapapurikade csómisita.」 „Csípős paprikával
fűszereztem az ételt.” ◆ ízesítízesít 「Jakiniku-o sioto
kosódakede csómisita.」 „Csak sóval és borssal
ízesítettem a sült húst.”

csómoncsómon ◆ gyászlátogatásgyászlátogatás ◆ részvétláto-részvétláto-
gatásgatás
csómoncsómon ◆ meghallgatásmeghallgatás
csómonkaicsómonkai ◆ meghallgatásmeghallgatás ◆ tárgyalástárgyalás
csómonkjakucsómonkjaku ◆ gyászvendéggyászvendég
csómonsacsómonsa ◆ gyászológyászoló
csómonszurucsómonszuru ◆ meghallgatmeghallgat 「Desiga csómon-
sita osie-o kakitometa.」 „A tanítvány lejegyezte a
meghallgatott leckét.”

csómuszubicsómuszubi ◆ masnimasni 「Kucuhimo-o csómu-
szubide muszubu.」 „Masnira köti a cipőjét.”

csómuszubiniszurucsómuszubiniszuru ◆ masniramasnira kötköt 「Ribon-
o csómuszubinisita.」 „Masnira kötöttem a szala-
got.”

csoncson ◆ vonásvonás
csónaicsónai ◆ kisvárosonkisvároson belülbelül ◆ községenközségen belülbelül
◆ városonvároson belülbelül 「Csónaini szundeiru.」 „A vá-
roson belül lakom.”

csónaicsónai ◆ bélen belülbélen belül
csónaikaicsónaikai ◆ polgári egyesületpolgári egyesület
csónainocsónaino ◆ bélen belülibélen belüli
csónairóracsónairóra ◆ bélflórabélflóra
csónaiszaikincsónaiszaikin ◆ bélbaktériumbélbaktérium
csónaiszaikinszócsónaiszaikinszó ◆ bélflórabélflóra
csónancsónan ◆ elsőszülöttelsőszülött fiúfiú ◆ legidősebblegidősebb fiú-fiú-
gyermekgyermek
csónekutaicsónekutai ◆ csokornyakkendőcsokornyakkendő ◆ pille-pille-
nyakkendőnyakkendő
csónentencsónenten ◆ bélcsavarodásbélcsavarodás
csongácsongá ◆ agglegényagglegény
csongurádokencsongurádoken ◆ Csongrád megyeCsongrád megye
csónincsónin ◆ iparosiparos ◆ kereskedőkereskedő

csonmagecsonmage ◆ csonmagecsonmage ◆ varkocsvarkocs
csónohanecsónohane ◆ lepkeszárnylepkeszárny
csónohatarakicsónohataraki ◆ bélműködésbélműködés 「Csóno
hataraki-o jokuszuru kuszuri-o nonda.」 „Bevet-
tem egy gyógyszert, ami javítja a bélműködést.”

csónojucsakucsónojucsaku ◆ bélösszenövésbélösszenövés
csónórjokucsónórjoku ◆ szuperképességszuperképesség ◆ termé-termé-
szetfelettiszetfeletti képességképesség ◆ természetfölöttitermészetfölötti
képességképesség
csónórjokusacsónórjokusa ◆ médiummédium ◆ természetfölöt-természetfölöt-
ti képességű emberti képességű ember
csónosódzsócsónosódzsó ◆ bélpanaszbélpanasz 「Kandzsa-va isani
csóno sódzsó-o uttaeta.」 „Bélpanaszokkal for-
dult orvoshoz.”

csó-o harucsó-o haru ◆ kockán fogadkockán fogad
csóokanemocsicsóokanemocsi ◆ szupergazdagszupergazdag 「Kore-va
csó okanemocsi mukeno miszedeszu.」 „Ez az üz-
let a szupergazdagoknak való.”

csóoncsóon ◆ hosszúhosszú hanghang ◆ hosszúhosszú magánhang-magánhang-
zózó
csóoncsóon ◆ artikulációartikuláció ◆ hangformáláshangformálás ◆

hangképzéshangképzés ◆ hangoláshangolás
csóonfugócsóonfugó ◆ ékezetékezet
csóonkaicsóonkai ◆ dúr hangsordúr hangsor
csóonkicsóonki ◆ mikrofonmikrofon ◇ szuicsúcsóonkiszuicsúcsóonki vízvíz
alatti mikrofonalatti mikrofon
csóonkikancsóonkikan ◆ hangképző szervhangképző szerv
csóonpacsóonpa ◆ ultrahangultrahang 「Csóonpade akacsan-no
gazó-o mita.」 „Megnézte a baba képét ultrahan-
gon.”

csóonpagakucsóonpagaku ◆ ultrahangtanultrahangtan
csóonpakenszacsóonpakensza ◆ ultrahangvizsgálatultrahangvizsgálat
csóonpasorikicsóonpasoriki ◆ szonikátorszonikátor
csóonszacsóonsza ◆ hangvillahangvilla
csóonszokucsóonszoku ◆ szuperszonikus sebességszuperszonikus sebesség
csóonszokunocsóonszokuno ◆ szuperszonikusszuperszonikus 「Kore-va
csóonszokuno hikókideszu.」 „Ez egy szuperszo-
nikus repülőgép.”

csóonszurucsóonszuru ◆ hangolhangol ◆ hangothangot képezképez
「Boin-o csóonszuru.」 „Magánhangzót képez.”

csoppiricsoppiri ◆ kissékissé 「Csoppiri zeitakunarancsi-o
sita.」 „Kissé drága ebédet ettem.”
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csórakucsóraku ◆ elhervadvaelhervadva leesésleesés ◆ meggyen-meggyen-
gülésgülés
csórakuszurucsórakuszuru ◆ elhervad,elhervad, ésés leesikleesik 「Han-
aga csórakusita.」 „A virág elhervadt, és leesett.”
◆ meggyengülmeggyengül 「Kabuka-va csórakusita.」
„Meggyengült a részvény árfolyama.”

csóraszencsóraszen ◆ szuperhélixszuperhélix ◆ szupertekercsszupertekercs
csóraszenkeiszeicsóraszenkeiszei ◆ szupertekercselődésszupertekercselődés
csóreicsórei ◆ eligazításeligazítás ◆ reggeli eligazításreggeli eligazítás
csóreibokaicsóreibokai ◆ kapkodáskapkodás 「Csóreibokaino
szeiszaku」 „kapkodó politika”

csórencsóren ◆ gyakorlatozásgyakorlatozás
csóricsóri ◆ ételkészítésételkészítés ◆ főzésfőzés 「Csórino sika-
tanijotte adzsiga csigau.」 „A főzéstől függ az íze.”

csóribacsóriba ◆ konyhakonyha
csóricucsóricu ◆ hangoláshangolás
csóricucsóricu ◆ városivárosi 「Csóricubjóin」 „városi kór-
ház”

csóricusicsóricusi ◆ hangszerhangolóhangszerhangoló ◆ zongora-zongora-
hangolóhangoló
csoricuszurucsoricuszuru ◆ megpihenmegpihen
csóricuszurucsóricuszuru ◆ behangolbehangol 「Piano-o csóricu-
sita.」 „Behangolta a zongorát.” ◆ hangolhangol
「Piano-o csóricusiteita.」 „Zongorát hangolt.” ◆

stimmelstimmel
csóridaicsóridai ◆ konyhaasztalkonyhaasztal
csórihócsórihó ◆ ételkészítés módjaételkészítés módja ◆ főzésmódfőzésmód
csórikigucsórikigu ◆ főzőeszközfőzőeszköz ◆ konyhaeszközkonyhaeszköz
csórinabecsórinabe ◆ főzőedényfőzőedény
csórinincsórinin ◆ kuktakukta ◆ szakácssegédszakácssegéd
csórinkairjútaicsórinkairjútai ◆ szuperkritikus folyadékszuperkritikus folyadék
csórisicsórisi ◆ szakácsszakács
csórisitacsórisita ◆ főttfőtt
csóriszurucsóriszuru ◆ ételtételt készítkészít 「Szarada-o csór-
isita.」 „Salátát készítettem.” ◆ főzfőz 「Rendzside
gohan-o csórisita.」 „Mikrohullámú sütőben főz-
tem ételt.” ◆ kotyvasztkotyvaszt 「Icsiójú gohanmaga-
ino mono-o csórisita.」 „Kotyvasztottam valami
vacsorát.”

csórjakucsórjaku ◆ Csórjaku-korCsórjaku-kor
csórjóbakkoszurucsórjóbakkoszuru ◆ zabolátlanzabolátlan
csórjokucsórjoku ◆ árapályerőárapályerő

csórjokucsórjoku ◆ halláshallás 「Kare-va csórjoku-o usinat-
ta.」 „Elveszítette a hallását.” ◆ hallóképességhallóképesség

csórjokucsórjoku ◆ feszességfeszesség ◆ húzóerőhúzóerő ◆ húzó-húzó-
feszültségfeszültség ◆ tenziótenzió ◇ hjómencsórjokuhjómencsórjoku fe-fe-
lületilületi tenziótenzió ◇ hjómencsórjokuhjómencsórjoku felületifelületi fe-fe-
szültségszültség 「Hjómencsórjokunijotte csiiszana
musi-va mizuno ueni tatteiru.」 „A kis rovar lába-
it a felületi feszültség tartotta fenn a vízen.”

csórjokugakucsórjokugaku ◆ hallástanhallástan
csórjokuhacudencsórjokuhacuden ◆ árapályerőnárapályerőn alapulóalapuló
áramfejlesztésáramfejlesztés
csórjokuhacudensocsórjokuhacudenso ◆ árapályerőműárapályerőmű
csórjokukeicsórjokukei ◆ audiométeraudiométer ◆ hallásvizsgálóhallásvizsgáló
készülékkészülék
csórjokukenszacsórjokukensza ◆ hallásvizsgálathallásvizsgálat ◆ hal-hal-
lásszűréslásszűrés
csórjokuszokuteicsórjokuszokutei ◆ hallásméréshallásmérés
csórjokuszokuteikicsórjokuszokuteiki ◆ hallásmérőhallásmérő készülékkészülék

csórjokuteikacsórjokuteika ◆ halláscsökkenéshalláscsökkenés
csórjúcsórjú ◆ áramlatáramlat ◆ tengeráramlástengeráramlás ◆ trendtrend
「Dzsidaino csórjúni noru.」 „Követi a kor trend-
jét.”

csórjúdócsórjúdó ◆ szuperfolyékonyságszuperfolyékonyság
csórjúdószeinocsórjúdószeino ◆ szuperfolyékonyszuperfolyékony
csórócsóró ◆ elöljáróelöljáró 「Murano csóró」 „falu elöl-
járója” ◆ idősidős ◆ presbiterpresbiter ◆ tekintélyestekintélyes em-em-
berber 「Szeikaino csóró」 „tekintélyes, idős politi-
kus” ◇ sidan-nocsórósidan-nocsóró nagyra becsült költőnagyra becsült költő
csórócsóró ◆ gúnyolódásgúnyolódás
csorocsorocsorocsoro ◆ csordogálvacsordogálva ◆ pislákolvapislákolva
「Szutóbuno higacsorocsoro moeteita.」 „Pislá-
kolva égett a tűz a kályhában.”

csorocsoronagarerucsorocsoronagareru ◆ csordogálcsordogál 「Ogava-
gacsorocsoro nagareteita.」 „A patak csordogált.”
◆ csorogcsorog 「Szuidókara mizugacsorocsoro naga-
reta.」 „A csapból csorgott a víz.”

csorocsoroszurucsorocsoroszuru ◆ lábatlankodiklábatlankodik 「Kodo-
mogaicumo kódzsigenba-o csorocsorositeirunode
kovai.」 „Félek, mert a gyerek mindig az építke-
zésen lábatlankodik.” ◆ sündörögsündörög 「Kodomo-va
vatasinomavari-o csorocsorositeita.」 „A kisgye-
rek mindig körülöttem sündörgött.” ◆ szaladgálszaladgál
「Nezumi-va hejadecsorocsorositeiru.」 „Az egér
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a szobában szaladgál.” ◆ tébláboltéblábol 「Kono ko-va
icumo daidokorodecsorocsorositeiru.」 „Ez a gye-
rek mindig a konyhában téblábol.”

csóróhakjókaicsóróhakjókai ◆ presbiteriánus egyházpresbiteriánus egyház
csóróhanocsóróhano ◆ presbiteriánuspresbiteriánus
csoroicsoroi ◆ egyszerűegyszerű 「Otokonantecsoroimon-
da.」 „A férfiak egyszerűek.”

csórókaicsórókai ◆ zsinatzsinat
csórókjókaicsórókjókai ◆ presbiteriánus egyházpresbiteriánus egyház
csórokucsóroku ◆ Csóroku-korCsóroku-kor
csoromakaszucsoromakaszu ◆ elcsenelcsen 「Kare-va kaisano
bihin-o csoromakasita.」 „Elcsente a cége felsze-
relését.” ◆ elsinkófálelsinkófál 「Sókengaisani okane-o
csoromakaszareteiru.」 „Elsinkófálta a brókercég
a pénzemet.” ◆ megdézsmálmegdézsmál 「Rindzsinni
kudamono-o csoromakaszareta.」 „A szomszé-
dom megdézsmálta a gyümölcsömet.” ◇ ocuri-oocuri-o
csoromakaszucsoromakaszu becsapbecsap 「Ten-inga ocuri-o cso-
romakasita.」 „A boltos becsapott.”

csórónocsóróno ◆ öregöreg
csórószurucsórószuru ◆ tréfáttréfát űzűz 「Karenoakuszento-
va csórószareta.」 „Tréfát űztek az akcentusából.”

csórotekinicsórotekini ◆ gúnyosangúnyosan
csóruicsórui ◆ madarakmadarak
csóruigakucsóruigaku ◆ madártanmadártan ◆ ornitológiaornitológia
csóruigakusacsóruigakusa ◆ ornitológusornitológus
csosacsosa ◆ íróíró 「Honni csosadzsóhómo haitteima-
szu.」 „A könyvben az íróról is találhatunk infor-
mációt.” ◆ szerzőszerző
csósacsósa ◆ kormányhivatal épületekormányhivatal épülete
csosakenteicsosakentei ◆ szerzőszerző tiszteletbelitiszteletbeli aján-aján-
dékadéka
csósicsósi ◆ legidősebblegidősebb nénenéne ◆ legidősebblegidősebb nő-nő-
vérvér
csósicsósi ◆ legidősebblegidősebb fiúfiú ◆ legidősebblegidősebb gyerekgyerek

csósicsósi ◆ nyelesnyeles szakétöltőszakétöltő edényedény ◆ szakés-szakés-
palackpalack
csósicsósi ◆ állapotállapot 「Kosino csósi-va dódeszu-
ka?」 „Hogy van a dereka?” ◆ formaforma 「Kjókono
szensu-va nakanaka csósigaii.」 „Ez a versenyző
ma eléggé jó formában van.” ◆ hanghang 「Kare-
va okotta csóside kotaeta.」 „Mérges hangon vá-
laszolt.” ◆ hangfekvéshangfekvés 「Hikui csósino koe」

„mély fekvésű hang” ◆ hanglejtéshanglejtés 「Siriagari-
no csósi」 „emelkedő hanglejtés” ◆ hangmagas-hangmagas-
ságság 「Kanodzsono koe-va csósiga takai.」 „Ma-
gas hangja van.” ◆ hangnemhangnem 「Bokuno hanasi-
o kikinaszaito cujoi csóside ii kitta.」 „Erős hang-
nemben mondta, hogy hallgassam meg a monda-
nivalóját.” ◆ hangoláshangolás 「Kono gakki-va csósiga
hazureteita.」 „A hangszer rosszul volt hangolva.”
◆ hangulathangulat 「Kjóhanakanaka csósini noranai.」
„Ma nincs jó hangulatom.” ◆ kedvkedv 「Kjóha
csósiga denaikara, szódzsisinai.」 „Ma nincs ked-
vem takarítani.” ◆ módmód 「Szono csóside cuzukete
kudaszai.」 „Csak így tovább!” ◆ ritmusritmus 「Ju-
bide csósi-o totta.」 „Ujjával verte a ritmust.” ◆

tempótempó 「Kono csósidatopurodzsekutoga hajaku
ovariszódeszu.」 „Ebben a tempóban hamar be-
fejezzük a projektet.” ◆ ütemütem 「Kare-va itteino
csóside aruita.」 „Egyenletes ütemben sétált.” ◇

ipponcsósiipponcsósi monotonságmonotonság 「Ipponcsóside hana-
szu.」 „Monoton hangon beszél.” ◇ ocsósimonoocsósimono
befolyásolhatóbefolyásolható emberember ◇ ocsósimonoocsósimono hízel-hízel-
gőgő emberember ◇ csósigaaucsósigaau összehangoltösszehangolt 「Gi-
táto kasuno koeno csósiga atteita.」 „Az énekes
hangja összehangolt volt a gitárral.” ◇ csósiga-csósiga-
auau jóljól vanvan hangolvahangolva 「Gitáno csósiga attei-
ru.」 „A gitár jól van hangolva.” ◇ csósigaaucsósigaau
tisztatiszta 「Uta-va csósiga atteiru.」 „Az ének tisz-
ta volt.” ◇ csósigaavanaicsósigaavanai hamishamis 「Konopiano-
va csósiga a-va nai.」 „Ez a zongora hamisan
szól.” ◇ csósigakuruucsósigakuruu elhangolódikelhangolódik 「Gitáno
csósiga kurutteiru.」 „A gitár elhangolódott.” ◇

csósigakuruucsósigakuruu bajabaja vanvan 「Kikaino csósiga ku-
rutteiru.」 „Valami baja van a gépnek.” ◇

csósigaderucsósigaderu formájábaformájába lendüllendül 「Kare-va kó-
hankaraicumono csósigadetekita.」 „A második
félidőben a formájába lendült.” ◇ csósigahazu-csósigahazu-
retakoederetakoede hamisanhamisan 「Csósiga hazureta koede
utatteita.」 „Hamisan énekelt.” ◇ csósigahazu-csósigahazu-
rerureru kiesikkiesik aa ritmusbólritmusból 「Dzsagurá-va csósiga
hazureta.」 „A zsonglőr kiesett a ritmusból.” ◇

csósigahazurerucsósigahazureru hamishamis 「Baiorin-no csósiga
hazureteiru.」 „A hegedű hamis.” ◇ csósigava-csósigava-
ruirui valamivalami bajabaja vanvan 「Szentakuki-va csósiga
varui.」 „Valami baja van a mosógépnek.” ◇

csósigavaruicsósigavarui rendetlenkedikrendetlenkedik 「Kanzóno
csósiga varui.」 „Rendetlenkedik a májam.” ◇

csósigavaruicsósigavarui rosszrossz formábanformában vanvan 「Kjóha
szensuno csósiga varui.」 „A versenyző ma rossz
formában van.” ◇ csósizukucsósizuku belejönbelejön 「Csó-
sizuitekitakara sigotogaumaku ikiszó.」 „Jól fog
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menni a munka, mert belejöttem.” ◇ csósinino-csósinino-
ruru elragadjaelragadja aa hévhév 「Kare-va oszake-o nonde,
csósini notte madogaraszu-o vatta.」 „Italozás
közben elragadta a hév, és betörte az ablakot.” ◇

csósi-ocsósi-o avaszeruavaszeru hangolhangol 「Baiorin-no csósi-
o avaszeta.」 „Hegedűt hangoltam.” ◇ csósi-ocsósi-o
avaszeruavaszeru hozzáigazodikhozzáigazodik 「Kareno hanasini
csósi-o avaszeta.」 „Hozzáigazodtam a beszédé-
hez.” ◇ noboricsósinoboricsósi egyreegyre jobbjobb formaforma 「Ko-
no szensu-va nobori csósida.」 „Ez a versenyző
egyre jobb formában van.” ◇ honcsósihoncsósi megszo-megszo-
kottkott formaforma 「Szensu-va honcsósini modotta.」
„A versenyző visszanyerte megszokott formáját.”

csósigaaucsósigaau ◆ jóljól vanvan hangolvahangolva 「Gitáno
csósiga atteiru.」 „A gitár jól van hangolva.” ◆

összehangoltösszehangolt 「Gitáto kasuno koeno csósiga
atteita.」 „Az énekes hangja összehangolt volt a
gitárral.” ◆ tisztatiszta 「Uta-va csósiga atteiru.」
„Az ének tiszta volt.”

csósigaavanaicsósigaavanai ◆ hamishamis 「Konopiano-va
csósiga a-va nai.」 „Ez a zongora hamisan szól.”

csósigaderucsósigaderu ◆ formájábaformájába lendüllendül 「Kare-va
kóhankaraicumono csósigadetekita.」 „A máso-
dik félidőben a formájába lendült.” ◆ ráhangoló-ráhangoló-
dikdik 「Szensu-va csósiga deteita.」 „A játékos rá-
hangolódott a játékra.”

csósigahazurerucsósigahazureru ◆ hamishamis 「Baiorin-no
csósiga hazureteiru.」 „A hegedű hamis.” ◆ ki-ki-
esikesik aa ritmusbólritmusból 「Dzsagurá-va csósiga hazure-
ta.」 „A zsonglőr kiesett a ritmusból.”

csósigahazuretakoedecsósigahazuretakoede ◆ hamisanhamisan 「Csósiga
hazureta koede utatteita.」 „Hamisan énekelt.”

csósigakuruucsósigakuruu ◆ bajabaja vanvan 「Kikaino csósiga
kurutteiru.」 „Valami baja van a gépnek.” ◆ el-el-
hangolódikhangolódik 「Gitáno csósiga kurutteiru.」 „A
gitár elhangolódott.”

csósigavaruicsósigavarui ◆ rendetlenkedikrendetlenkedik 「Kanzóno
csósiga varui.」 „Rendetlenkedik a májam.” ◆

rosszrossz formábanformában vanvan 「Kjóha szensuno csósiga
varui.」 „A versenyző ma rossz formában van.”
◆ valamivalami bajabaja vanvan 「Szentakuki-va csósiga va-
rui.」 „Valami baja van a mosógépnek.”

csósihazurecsósihazure ◆ diszharmóniadiszharmónia ◆ hamissághamisság ◆

kilógáskilógás
csósihazurenacsósihazurena ◆ kilógókilógó 「Csósihazurena furu
mai」 „kilógó viselkedés”

csósihazurenicsósihazureni ◆ hamisanhamisan 「Kare-va csósiha-
zureni kucsibue-o fuiteita.」 „Hamisan fütyöré-
szett.”

csósihazurenocsósihazureno ◆ hamishamis 「Csósihazureno uta-
o kikuto atamaga itakunaru.」 „Ha hamis éneket
hallok, megfájdul a fejem.”

csósijokucsósijoku ◆ ritmikusanritmikusan ◆ ritmusosanritmusosan
csósimokucsósimoku ◆ csőrösrovarokcsőrösrovarok ◆ skorpiófá-skorpiófá-
tyolkáktyolkák
csósimonocsósimono ◆ könnyenkönnyen fellelkesülőfellelkesülő emberember ◆

másokhoz könnyen igazodó embermásokhoz könnyen igazodó ember
csósincsósin ◆ auszkultációauszkultáció ◆ sztetoszkópossztetoszkópos
vizsgálatvizsgálat
csósincsósin ◆ magasmagas termettermet 「Csósinno hito」
„magas termetű ember”

csósincsósin ◆ nagymutatónagymutató ◆ percmutatópercmutató
csósininorucsósininoru ◆ aztazt hiszi,hiszi, mindentmindent szabadszabad
「Csósini noruna!」 „Nehogy azt hidd, hogy min-
dent szabad!” ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Rensú-va icu-
mo daiszeikódattanode csósini notteitara hon-
bande sippaisita.」 „A gyakorlatok sikerei miatt
elbízta magát, és élesben megbukott.” ◆ elkaná-elkaná-
szodikszodik 「Kino jovai dzsósino sitade bukatacsi-
va csósini notteiru.」 „A gyenge vezető alatt a be-
osztottak elkanászodtak.” ◆ elragadjaelragadja aa hévhév
「Kare-va oszake-o nonde, csósini notte
madogaraszu-o vatta.」 „Italozás közben elragad-
ta a hév, és betörte az ablakot.” ◆ elszemtelene-elszemtelene-
dikdik 「Csósini notteiru szeidzsikani hontóno koto-
o ivaszenakerebanarimaszen.」 „Az elszemtelene-
dett politikusokat rá kell szoktatni az igazmon-
dásra.” ◆ fellelkesedikfellelkesedik 「Midzsikahen sószecu-
ga szeikósitanode, csósini notte csóhensószecumo
kakihadzsimeta.」 „A sikeres rövid novellán fel-
lelkesedett, és belefogott egy hosszúba.” ◆ fellel-fellel-
kesülkesül 「Homerarete csósini notta.」 „Amikor di-
csértek fellelkesültem.” ◆ hőzönghőzöng 「Szakeni jot-
ta gunsú-va csósini notte kuruma-o kovasita.」 „A
részeg emberek hőzöngve kocsikat törtek össze.”
◆ megtáltosodikmegtáltosodik 「Szaisono szeikóno atocsó-
sini notta.」 „Az első sikerek után megtáltosod-
tam.” ◆ vérszemetvérszemet kapkap 「Szeidzsika-va csósini
nottedondon órjósijótosita.」 „A politikus vérsze-
met kapott, és még többet akart lopni.”

csósinkaiszócsósinkaiszó ◆ hadopelágikus zónahadopelágikus zóna
csósinkaitaicsósinkaitai ◆ hadális övhadális öv
csósinkeicsósinkei ◆ hallóideghallóideg
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csósinkicsósinki ◆ fonendoszkópfonendoszkóp ◆ sztetoszkópsztetoszkóp
csósinoiicsósinoii ◆ értért azaz emberekemberek nyelvénnyelvén 「Kare-
va csósinoii hitode, szuguni dzsósini kini irare-
ta.」 „Ért a főnöke nyelvén, máris a kedvence
lett.” ◆ hízelkedőhízelkedő ◆ másokmások kedvébenkedvében járjár
「Kare-va icumo csósinoii hendzsi-o szuru.」
„Mindig úgy válaszol, hogy mások kedvében jár-
jon.” ◆ nyájasnyájas ◆ ritmikusritmikus ◆ ritmusosritmusos
csósinszeicsósinszei ◆ robbanócsillagrobbanócsillag ◆ szupernóvaszupernóva
「Csósinszei-va moe cukita hosino bakuhacude-
szu.」 „A szupernóva egy kiégett csillag robbaná-
sa.”

csósinszurucsósinszuru ◆ meghallgatmeghallgat 「Isa-va sin-on-o
csósinsita.」 „Az orvos meghallgatta a szívemet.”

csósi-ocsósi-o avaszeruavaszeru ◆ hangolhangol 「Baiorin-no
csósi-o avaszeta.」 „Hegedűt hangoltam.” ◆ hoz-hoz-
záigazodikzáigazodik 「Kareno hanasini csósi-o avasze-
ta.」 „Hozzáigazodtam a beszédéhez.”

csósi-ocsósi-o szoroeruszoroeru ◆ felhangolfelhangol 「Pianono
csósi-o szoroeta.」 „Felhangoltam a zongorát.” ◆

hangolhangol 「Gitáno csósi-o szoroeteita.」 „Gitárt
hangoltam.”

csósi-ocsósi-o torutoru ◆ veriveri aa ritmustritmust 「Jubide csósi-
o totta.」 „Az ujjammal vertem a ritmust.”

csósisacsósisa ◆ tévénézőtévénéző
csósizencsósizen ◆ természetfeletti dologtermészetfeletti dolog
csósizengensócsósizengensó ◆ természetfelettitermészetfeletti jelen-jelen-
ségség
csósizentekinacsósizentekina ◆ természetfelettitermészetfeletti 「Csó-
sizentekina nórjoku」 „természetfeletti képesség”
◆ természetfölöttitermészetfölötti 「Csósizentekina gensó」
„természetfölötti jelenség”

csósizukucsósizuku ◆ belejönbelejön 「Csósizuitekitakara si-
gotogaumaku ikiszó.」 „Jól fog menni a munka,
mert belejöttem.”

csosocsoso ◆ írásműírásmű ◆ könyvkönyv
csósocsóso ◆ erényerény 「Csósoto tanso」 „erény és fo-
gyatékosság” ◆ erőserős pontpont ◆ erősségerősség 「Kareno
csóso-va órakanatokorodeszu.」 „Az erőssége az,
hogy megértő.” ◆ jójó tulajdonságtulajdonság 「Kare-va
csósogatakuszan-arimaszu.」 „Neki sok jó tulaj-
donsága van.” ◆ pozitív tulajdonságpozitív tulajdonság
csósocsóso ◆ jegyzőkönyvjegyzőkönyv 「Dzsikono csóso-o to-
ru.」 „Baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.” ◆ jelen-jelen-
téstés ◇ kjódzsucucsósokjódzsucucsóso vallomásvallomás jegyző-jegyző-

könyvekönyve ◇ zaiszancsósozaiszancsóso vagyonbevallásvagyonbevallás ◇

sindzsócsósosindzsócsóso személyügyi aktaszemélyügyi akta
csósócsósó ◆ Csósó-korCsósó-kor
csósócsósó ◆ gúnyosgúnyos nevetésnevetés 「Mavarino csósó-o
katta.」 „Gúnyos nevetést váltott ki a többiekből.”
◆ kikacagáskikacagás ◆ kinevetéskinevetés ◆ nevetségnevetség 「Csó-
sóno matotonatta.」 „Nevetség tárgya lett.”

csósokucsósoku ◆ színhőmérséklet-szabályozásszínhőmérséklet-szabályozás ◇

csókócsósokucsókócsósoku fényerő-fényerő- ésés
színhőmérséklet-szabályozásszínhőmérséklet-szabályozás
csósokucsósoku ◆ reggelireggeli 「Csósokudepan-o tabeta.」
„Reggelire péksüteményt ettem.”

csósoku-ocsósoku-o tabeovarutabeovaru ◆ megebédelmegebédel
「Csósoku-o tabe ovatta.」 „Megebédeltem.”

csósoku-ocsósoku-o taberutaberu ◆ ebédelebédel 「Imacsósoku-o
tabeteiru.」 „Most ebédelek.”

csósoku-ocsósoku-o torutoru ◆ reggelizikreggelizik 「Undósitekara
csósoku-o totta.」 „Testmozgás után reggeliz-
tem.”

csósószurucsósószuru ◆ kinevetkinevet 「Kareno kaszecu-va
csósószareta.」 „Kinevették a hipotézisét.”

csósucsósu ◆ hallgatáshallgatás ◆ kikérdezéskikérdezés ◆ kikéréskikérés
csósúcsósú ◆ behajtásbehajtás ◆ beszedésbeszedés ◆ kivetéskivetés ◇

kjószeicsósúkjószeicsósú kényszerbehajtáskényszerbehajtás ◇ zeikin-zeikin-
csósúcsósú adóbehajtásadóbehajtás ◇ zeikincsósúzeikincsósú adósze-adósze-
désdés
csósúcsósú ◆ behívásbehívás ◆ besorozásbesorozás ◆ igénybeigénybe
vételvétel
csósúcsósú ◆ hallgatósághallgatóság 「Konszátono csósú」
„koncert hallgatósága” ◆ közönségközönség 「Enzecu-va
ókuno csósú-o hikicuketa.」 „A beszéd nagyszá-
mú közönséget vonzott.” ◆ publikumpublikum
csósúgakucsósúgaku ◆ beszedett összegbeszedett összeg
csósúkancsósúkan ◆ behajtóbehajtó ◇ kokuzeicsósúkankokuzeicsósúkan
adóbehajtóadóbehajtó
csósukkecucsósukkecu ◆ bélvérzésbélvérzés
csósunsicsósunsi ◆ CsangcsunCsangcsun
csósuricucsósuricu ◆ hallgatottsághallgatottság 「Radzsiodora-
mano csósuricu-va agatta.」 „A rádiójáték hallga-
tottsága nőtt.”

csósusacsósusa ◆ hallgatóhallgató ◇ radzsiocsósusaradzsiocsósusa rá-rá-
dióhallgatódióhallgató
csósusocsósuso ◆ kihallgatási jegyzőkönyvkihallgatási jegyzőkönyv
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csósuszurucsósuszuru ◆ hallgathallgat 「Radzsio-o csósuszu-
ru.」 „Rádiót hallgat.” ◆ kikérkikér 「Min-nano iken-
o csósuszuru.」 „Mindenki véleményét kikéri.” ◆

kikérdezkikérdez 「Higaisakara dzsidzsóga csósu-
szareta.」 „Kikérdezték a sértetteket a tényekről.”

csósúszurucsósúszuru ◆ behajtbehajt 「Zeikin-o csósúszuru.」
„Adót behajt” ◆ beszedbeszed 「Dzsusinrjó-o csósú-
szuru.」 „Beszedi a (TV, rádió) előfizetési díjat.” ◆

szedszed 「Kaihi-o csósúszuru.」 „Tagdíjat szed.”

csósúszurucsósúszuru ◆ behívbehív 「Ippankara hei-o csósú-
sita.」 „A köznépből hívtak be katonákat.”

csószacsósza ◆ felmérésfelmérés 「Denvadeno csósza-o oko-
natteita.」 „Telefonos felmérést végeztek.” ◆ ta-ta-
nulmánynulmány 「Tosijorino kenkódzsótai-o csószasi-
ta.」 „Tanulmányt készített az idősek egészségi ál-
lapotáról.” ◆ vizsgálatvizsgálat 「Kaisani csószaga ha-
itta.」 „Vizsgálat alá vették a céget.” ◇ ankéto-ankéto-
csószacsósza kérdőíveskérdőíves felmérésfelmérés ◇ gaitócsószagaitócsósza
utcaiutcai felmérésfelmérés ◇ gencsicsószagencsicsósza helyszínihelyszíni
vizsgálatvizsgálat ◇ gencsicsószagencsicsósza állapotvizsgá-állapotvizsgá-
latlat ◇ kókogakutekicsószakókogakutekicsósza régészetirégészeti fel-fel-
mérésmérés ◇ dzsidzsicucsószadzsidzsicucsósza tényfeltárótényfeltáró
vizsgálatvizsgálat ◇ sidzsócsószasidzsócsósza piackutatáspiackutatás ◇

dzsizencsószadzsizencsósza megvalósíthatóságimegvalósíthatósági tanul-tanul-
mánymány ◇ dzsicudzsócsószadzsicudzsócsósza tényfeltárástényfeltárás ◇

sanaicsószasanaicsósza belsőbelső vizsgálatvizsgálat ◇ sindzsó-sindzsó-
csószacsósza lekáderezéslekáderezés ◇ sindzsócsószasindzsócsósza átvi-átvi-
lágításlágítás ◇ tacsiiricsószatacsiiricsósza helyszínihelyszíni vizsgá-vizsgá-
latlat ◇ dodzsócsószadodzsócsósza talajvizsgálattalajvizsgálat ◇ do-do-
dzsócsószadzsócsósza termőföld-vizsgálattermőföld-vizsgálat ◇ fuku-fuku-
mencsószamencsósza próbavásárlásipróbavásárlási tanulmánytanulmány ◇ jo-jo-
roncsószaroncsósza közvélemény-kutatásközvélemény-kutatás
csószacsúdearucsószacsúdearu ◆ vizsgáljákvizsgálják
csószadancsószadan ◆ felmérőcsoportfelmérőcsoport ◆ vizsgálóbi-vizsgálóbi-
zottságzottság
csószahókokucsószahókoku ◆ kutatásikutatási jelentésjelentés ◆ vizs-vizs-
gálati beszámológálati beszámoló
csószaiinkaicsószaiinkai ◆ vizsgálóbizottságvizsgálóbizottság
csószaincsószain ◆ felmérőfelmérő ◆ nyomozónyomozó ◇ fukumen-fukumen-
csószaincsószain próbavásárlópróbavásárló
csószairaicsószairai ◆ vizsgálat megrendelésevizsgálat megrendelése
csószaiszeisikidzsusinkicsószaiszeisikidzsusinki ◆ szuperrege-szuperrege-
natív áramkörnatív áramkör
csószajósicsószajósi ◆ adatlapadatlap ◆ felmérő adatlapfelmérő adatlap
csószakancsószakan ◆ vizsgálóbiztosvizsgálóbiztos
csószakekkacsószakekka ◆ vizsgálat eredményevizsgálat eredménye
csószakjokucsószakjoku ◆ kutatóhivatalkutatóhivatal

csoszakucsoszaku ◆ írásírás 「Csoszakuni hagenda.」 „Ne-
kiveselkedett az írásnak.” ◆ írásműírásmű ◇ csosza-csosza-
kukenkuken szerzői jogszerzői jog
csoszakubucucsoszakubucu ◆ írásműírásmű
csoszakukencsoszakuken ◆ jogdíjjogdíj 「Csoszakuken-o hara-
vanakattanode sobacuszareta.」 „Megbüntették,
mert nem fizetett jogdíjat.” ◆ szerzői jogszerzői jog
csoszakukensingaicsoszakukensingai ◆ szerzőijog-sértésszerzőijog-sértés
csoszakuszurucsoszakuszuru ◆ írír 「Hon-o csoszakusita.」
„Könyvet írt.” ◆ készítkészít
csószanbosicsószanbosi ◆ különbségekkelkülönbségekkel foglalkozni,foglalkozni,
pedigpedig ugyanazugyanaz azaz eredményeredmény ◆ ügyesügyes szó-szó-
használattal félrevezetni valakithasználattal félrevezetni valakit
csószandocsószando ◆ nagy tercnagy terc
csószanomeszu-ocsószanomeszu-o ireruireru ◆ boncolgatboncolgat 「Szei-
dzsikano vaironi csószanomeszuga haitta.」
„Boncolgatták a politikus korrupciós ügyét.”

csószasicsószasi ◆ CsangsaCsangsa
csószasibószancsószasibószan ◆ hosszú láncú zsírsavhosszú láncú zsírsav
csószasocsószaso ◆ részvételi naplórészvételi napló
csószaszanzaihanpukuhairecucsószaszanzaihanpukuhairecu ◆ hosszúhosszú
beékelt szekvenciabeékelt szekvencia
csószaszencsószaszen ◆ kutatóhajókutatóhajó ◇ kaijócsósza-kaijócsósza-
szenszen tengeri kutatóhajótengeri kutatóhajó
csószaszurucsószaszuru ◆ átvilágítátvilágít 「Kareno kaisa-va
tetteitekini csószaszareta.」 „Átvilágították a cé-
gét.” ◆ felmérfelmér 「Sidzsó-o csószasita.」 „Felmér-
te a piacot.” ◆ megvizsgálmegvizsgál 「Haikigaszuno
kenkó-e no eikjó-o csószasita.」 „Megvizsgálta a
kipufogógázok egészségre gyakorolt hatását.”

csószecucsószecu ◆ állításállítás ◆ regulációreguláció ◆ szabá-szabá-
lyozáslyozás ◇ ondocsószecuondocsószecu hőmérséklet-hőmérséklet-
szabályozásszabályozás ◇ dzsikocsószecudzsikocsószecu önszabá-önszabá-
lyozáslyozás ◇ sintócsószecugatasintócsószecugata ozmoregulá-ozmoregulá-
tortor 「Sintócsószecugataszeibucu」 „ozmoregu-
látor állat” ◇ taioncsószecutaioncsószecu
testhőmérséklet-szabályozástesthőmérséklet-szabályozás ◇ taioncsó-taioncsó-
szecuszecu termoregulációtermoreguláció
csószecubencsószecuben ◆ szabályozó szelepszabályozó szelep
csószecuidensicsószecuidensi ◆ regulációsregulációs géngén ◆ regulá-regulá-
torgéntorgén ◆ szabályozó génszabályozó gén
csószecukicsószecuki ◆ regulátorregulátor ◆ szabályozószabályozó
csószecukószocsószecukószo ◆ regulátorenzimregulátorenzim ◆ szabá-szabá-
lyozó renzimlyozó renzim
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csószecuszurucsószecuszuru ◆ állítállít 「Iszuno takasza-o csó-
szecusita.」 „Állítottam a szék magasságán.” ◆

beállítbeállít 「Hejano ondo-o csószecusita.」 „Beál-
lítottam a szoba hőmérsékletét.” ◆ behangolbehangol
「Radzsio-o csószecusita.」 „Behangoltam a rádi-
ót.” ◆ szabályozszabályoz 「Kanzeide junjúhinno nedan-
o csószecuszuru.」 „Vámmal szabályozzák az im-
porttermékek árát.”

csószecutanpakusicucsószecutanpakusicu ◆ regulátorfehérjeregulátorfehérje
◆ szabályozószabályozó fehérjefehérje ◇ idensicsószecu-idensicsószecu-
tanpakusicutanpakusicu génszabályozó fehérjegénszabályozó fehérje
csószeicsószei ◆ községvezetésközségvezetés
csószeicsószei ◆ beállításbeállítás 「Eizóno csószeigaszumi-
masita.」 „A képbeállítás megtörtént.” ◆ beiga-beiga-
zítászítás ◆ igazításigazítás 「Purintá naibuno buhincsó-
szeiga hicujódeszu.」 „A printer egyik belső alkat-
részén igazítani kell!” ◆ kalibráláskalibrálás ◆ kiigazí-kiigazí-
tástás 「Nenmacucsószeiga ovatta.」 „Véget ért az
év végi adókiigazítás.” ◆ korrekciókorrekció ◆ össze-össze-
hangoláshangolás 「Rósino csószei-o hakaru.」 „Össze-
hangolja a munkaadókat és munkavállalókat.” ◆

szabályozásszabályozás 「Ondocsószei」 „hőmérséklet-
szabályozás” ◇ onrjócsószeionrjócsószei hangerő-hangerő-
szabályozásszabályozás
csószeicsúcsószeicsú ◆ adáshibaadáshiba ◆ műszaki hibaműszaki hiba
csószeidengencsószeidengen ◆ kisegítő áramforráskisegítő áramforrás
csószeidzsósigekicsószeidzsósigeki ◆ szupernormális ingerszupernormális inger
csószeihorumon-jokuszeihorumoncsószeihorumon-jokuszeihorumon ◆ növe-növe-
kedésikedési hormonhormon felszabadulásátfelszabadulását gátlógátló hor-hor-
monmon
csószeiiinkaicsószeiiinkai ◆ koordináló bizottságkoordináló bizottság
csószeikógekicsószeikógeki ◆ koordinált támadáskoordinált támadás
csószeinenkincsószeinenkin ◆ összevont nyugdíjösszevont nyugdíj
csószeinocsószeino ◆ állítóállító 「Csószeinedzside takasza-
o csószeisita.」 „Az állító csavarral igazított a ma-
gasságon.”

csószeiszurucsószeiszuru ◆ elkészítelkészít
csószeiszurucsószeiszuru ◆ állítállít 「Reibóno ondo-o csó-
szeisita.」 „Állítottam a légkondicionáló hőmér-
sékletén.” ◆ beállítbeállít 「Terebino onrjó-o csósze-
isita.」 „Beállítottam a tévé hangerejét.” ◆ hi-hi-
telesíttelesít 「Szokuteiki-o csószeisita.」 „Hitelesí-
tette a műszert.” ◆ igazítigazít 「Kono furui tokei-
va mainicsidzsikan-o csószeisinaitoikenai.」 „Ezt
a régi órát naponta igazítani kell.” ◆ kalibrálkalibrál
「Súhaszúkei-o csószeisita.」 „Kalibrálta a frek-

venciamérőt.” ◆ megigazítmegigazít 「Kamigata-o csó-
szeisita.」 „Megigazítottam a frizurámat.” ◆ sza-sza-
bályozbályoz 「Konocumamide onrjó-o csószeiszuru-
kotogadekiru.」 „Ezzel a gombbal lehet szabá-
lyozni a hangerőt.”

csószekicsószeki ◆ mindigmindig ◆ reggel és estereggel és este
csószekicsószeki ◆ árapályárapály 「Kore-va omona mina-
tono csószekiszuiszanhjódeszu.」 „Ez a táblázat
a főbb kikötők árapály-előrejelzését mutatja.” ◆

dagály és apálydagály és apály
csószekicsószeki ◆ földpátföldpát
csószekirjokucsószekirjoku ◆ árapályerőárapályerő
csószencsószen ◆ erőpróbaerőpróba 「Aku-e no csószende-
szu.」 „A gonosz elleni erőpróba.” ◆ kihíváskihívás
「Vatasi-va szono csószenni ódzsirukotonisita.」
„Elfogadtam a kihívást.” ◆ kísérletkísérlet 「Kiroku-e
no csószendesita.」 „Csúcsdöntési kísérlet volt.”
◆ nekivágásnekivágás ◆ próbálkozáspróbálkozás 「Szandomeno
csószende sikenni gókakusita.」 „Harmadik pró-
bálkozásra sikerült átmennem a vizsgán.”

csószencsószen ◆ bélmirigybélmirigy
csószencsószen ◆ KoreaKorea ◇ kitacsószenkitacsószen Észak-Észak-
KoreaKorea 「Kitacsószenkara bómeisitekita hitono
hon-o jonda.」 „Egy Észak-Koreából emigrált em-
ber könyvét olvastam.”

csószendzsiaicsószendzsiai ◆ meghívásos mérkőzésmeghívásos mérkőzés
csószendzsincsószendzsin ◆ koreaikoreai
csószendzsinminkjóvakokucsószendzsinminkjóvakoku ◆ Koreai NDKKoreai NDK
csószengocsószengo ◆ hangulhangul ◆ koreai nyelvkoreai nyelv
csószenhantócsószenhantó ◆ Koreai-félszigetKoreai-félsziget
csószen-nindzsincsószen-nindzsin ◆ ginszengginszeng
csószen-ocsószen-o ukeruukeru ◆ belevágbelevág ◆ elfogadjaelfogadja aa
kihívástkihívást 「Akumakarano csószen-o uketa.」
„Elfogadtam az ördög kihívását.” ◆ nekivágnekivág
csószenrengjócsószenrengjó ◆ koreai aranyfakoreai aranyfa
csószensacsószensa ◆ kihívókihívó 「Kettóno csószensa」
„párbaj kihívója” ◆ próbálkozópróbálkozó 「Nibanmeno
csószensa-va hádoru-o tobi koeta.」 „A második
próbálkozó átugrotta az akadályt.”

csószenszenszócsószenszenszó ◆ koreai háborúkoreai háború
csószenszurucsószenszuru ◆ belevágbelevág 「Tozanni csószen-
siteiru.」 „Belevágtam hegymászásba.” ◆ meg-meg-
kísérelkísérel 「Takatobi szensu-va atarasii takaszani
csószensita.」 „Az ugró egy új magasságot kísérelt
meg.” ◆ megpróbálkozikmegpróbálkozik 「Mó icsidogogakuno
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sikenni csószensita.」 „Még egyszer megpróbál-
kozott a nyelvvizsgával.” ◆ nekivágnekivág 「Nagai ta-
bini csószensita.」 „Nekivágtam a hosszú útnak.”
◆ próbálkozikpróbálkozik 「Csórinin-va atarasii rjórini
csószensita.」 „A szakács új étellel próbálkozott.”

csószentekinacsószentekina ◆ kihívókihívó 「Csószentekina
manazasi」 „kihívó pillantás” ◆ provokatívprovokatív
「Csószentekina kucsó」 „provokatív hangvétel”
◆ vállalkozóvállalkozó 「Kare-va csószentekina szeisin-o
motteimaszu.」 „Vállalkozó szellemű ember.”

csószocsószo ◆ faragásfaragás ésés formázásformázás ◆ plasztikaplasztika

csószodzsucucsószodzsucu ◆ plasztikaplasztika ◆ szobrászatszobrászat
csószokucsószoku ◆ gyorsgyors lábláb ◆ hosszúhosszú lábláb ◆ nagynagy
léptéklépték 「Csószokuno sinpo」 „nagy léptékű fej-
lődés”

csószoncsószon ◆ helységhelység ◆ községek és falvakközségek és falvak
csószongappeicsószongappei ◆ városokvárosok ésés falvakfalvak egybe-egybe-
olvadásaolvadása
csoszuicsoszui ◆ vízgyűjtésvízgyűjtés
csoszuicsicsoszuicsi ◆ vízgyűjtővízgyűjtő ◆ víztárolóvíztároló ◆ víz-víz-
tározótározó
csoszuidamucsoszuidamu ◆ víztároló gátvíztároló gát
csoszuirjócsoszuirjó ◆ tárolókapacitástárolókapacitás ◆ vízkészletvízkészlet
◇ szócsoszuirjószócsoszuirjó összkapacitásösszkapacitás
csószuirocsószuiro ◆ hosszúpályahosszúpálya
csoszuiszócsoszuiszó ◆ ciszternaciszterna ◆ vízgyűjtővízgyűjtő tar-tar-
tálytály
csoszuiszurucsoszuiszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Csoszuisita amamizu-
de atama-o aratta.」 „A gyűjtött esővízzel meg-
mosta a haját.”

csószurucsószuru ◆ ítélítél 「Rekisitekikeikenni csósite-
miruto sippai-va szakerarenai.」 „Történelmi ta-
pasztalatokból ítélve, a kudarc elkerülhetetlen.” ◆

kérkér 「Iken-o csószuru.」 „Véleményt kér.” ◆

szedszed 「Kószokurjókin-o csószuru dóro」 „út,
ahol autópályadíjat szednek”

csótacucsótacu ◆ beszerzésbeszerzés 「Kono buhinno
csótacu-va taihendatta.」 „Nehéz volt az áru be-
szerzése.” ◆ előteremtéselőteremtés ◆ szerzésszerzés ◇ kókjó-kókjó-
csótacucsótacu közbeszerzésközbeszerzés 「Kókjócsótacuni-va
njúszacuga hicujódeszu.」 „A közbeszerzésekre
pályázatokat kell kiírni.” ◇ sikincsótacusikincsótacu tőke-tőke-
szerzésszerzés ◇ sizaicsótacusizaicsótacu anyagbeszerzésanyagbeszerzés ◇

sizaicsótacubusizaicsótacubu anyagbeszerzési osztályanyagbeszerzési osztály

csótacugakaricsótacugakari ◆ beszerzőbeszerző ◇ sizaicsótacu-sizaicsótacu-
gakarigakari anyagbeszerzőanyagbeszerző
csótacujókjúcsótacujókjú ◆ hadtápigényhadtápigény 「Szenrjógun-
no csótacujókjú」 „megszálló hadsereg hadtáp-
igénye”

csótacuszakicsótacuszaki ◆ beszerzési forrásbeszerzési forrás
csótacuszurucsótacuszuru ◆ beszerezbeszerez 「Hicujóna buhin-
o csótacusita.」 „Beszereztem a kívánt alkatrészt.”
◆ előteremtelőteremt 「Atarasii dógunotameno okane-
o csótacudekita.」 „Sikerült előteremtenünk a
pénzt az új szerszámokra.” ◆ szerezszerez 「Ójuki-
ninarunode sokurjó-o csótacusita.」 „Szereztem
élelmet, mert nagy hó lesz.”

csótaikokucsótaikoku ◆ szuperhatalomszuperhatalom
csótancsótan ◆ elégségelégség ◆ erősségerősség ésés gyengeséggyengeség
「Kare-va csótangaaru.」 „Vannak erősségei és
gyengeségei.” ◆ hosszhossz 「Monono csótan-o haka-
ru.」 „Hosszt mér.”

csótanbunrecuszosikicsótanbunrecuszosiki ◆ csúcsmerisztémacsúcsmerisztéma
csótanpacsótanpa ◆ ultrarövidhullámultrarövidhullám ◆ URHURH
csótanpadzsusinkicsótanpadzsusinki ◆ URH vevőURH vevő
csótanpahószócsótanpahószó ◆ URH adásURH adás
csótanpaszósinkicsótanpaszósinki ◆ URH adóURH adó
csóteicsótei ◆ békéltetésbékéltetés ◆ közvetítésközvetítés
csóteicsótei ◆ császári udvarcsászári udvar ◆ királyi udvarkirályi udvar
csóteiancsóteian ◆ békéltetési javaslatbékéltetési javaslat
csóteikinricsóteikinri ◆ extrém alacsony kamatextrém alacsony kamat
csóteininoridaszucsóteininoridaszu ◆ békéltetőbékéltető szerepetszerepet
játszikjátszik 「Csiikifunszóno csóteini nori dasita.」
„Békéltető szerepet játszott a helyi konfliktusban.”
◆ közvetítközvetít
csóteirikoncsóteirikon ◆ bírósági válásbírósági válás
csóteisacsóteisa ◆ békéltetőbékéltető ◆ közvetítőközvetítő ◇ vakai-vakai-
csóteisacsóteisa békéltetőbékéltető
csóteiszaibancsóteiszaiban ◆ békéltető tárgyalásbékéltető tárgyalás
csóteiszurucsóteiszuru ◆ békéltetbékéltet 「Rjósakanno csótei-
o sita.」 „Békéltette a feleket.”

csótencsóten ◆ csúcscsúcs 「Szandzsúgoszaideszupócu
dzsinszeino csóten-o kivameta.」 „35 éves korá-
ban jutott el a sportélet csúcsára.” ◆ csúcspontcsúcspont
◆ tetőtető 「Ningen-va sokumocurenszano csótenni
tatta.」 „Az ember a tápláléklánc tetejére került.”
◆ tetőfoktetőfok 「Minsúno ikari-va csótenni tah-
sita.」 „Tetőfokára ért a nép haragja.”
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csótenhosokusacsótenhosokusa ◆ csúcsragadozócsúcsragadozó
csotocucsotocu ◆ vakmerőségvakmerőség
csotocumósin-nocsotocumósin-no ◆ vakmerővakmerő 「Csotocumó-
sinno hito」 „vakmerő ember”

csotocumósinszurucsotocumósinszuru ◆ eszeveszetteneszeveszetten törtör
előreelőre
csotocutekinicsotocutekini ◆ vakmerőenvakmerően 「Csotocutekini
kógekisita.」 „Vakmerően támadt.”

csótokkjúcsótokkjú ◆ rohamtempórohamtempó 「Sigoto-o csótokk-
júde siageta.」 „Rohamtempóban befejeztem a
munkámat.” ◆ szuperexpresszszuperexpressz 「Csótokkjúno
kippu-o katta.」 „Jegyet vettem a szuperexp-
resszre.”

csótokucsótoku ◆ Csótoku-korCsótoku-kor
csottocsotto ◆ csakcsak 「Csottokocscsini kite!」 „Gyere
csak ide!” ◆ csinálnacsinálna 「Csotto kiitekureru?」
„Meghallgatnál?” ◆ egynéhányegynéhány 「Szenencsot-
tode sokudzsiga dekiru.」 „Ezer-egynéhány jen-
ből kijön az ebéd.” ◆ egyszerűenegyszerűen 「Kotobaga-
csotto micukaranai.」 „Egyszerűen nem találok
szavakat.” ◆ félig-meddigfélig-meddig 「Kono kangae-va
csottodake dzsibunnomonodearu.」 „Ez a gondo-
lat félig-meddig az enyém.” ◆ háthát 「Szore-va
csottonee.」 „Hát, hogy is mondjam...” ◆ kicsitkicsit
「Eigogacsotto dekimaszu.」 „Tudok egy kicsit
angolul.” ◆ sehogyansehogyan 「Karega manbikiszuru-
nante, csotto kangaerarenai.」 „Sehogyan sem tu-
dom elképzelni róla, hogy lopjon.” ◆ valamivalami
「Csottoiideszuka?」 „Kérdezhetek valamit?” ◇

csottonoaidanicsottonoaidani rövidrövid időnidőn belülbelül 「Hon-
nocsottono aidani keieisaga kavatta.」 „Nagyon
rövid időn belül megváltozott a vezetőség.” ◇ mó-mó-
csottodecsottode nemsokáranemsokára 「Mócsottode gohanga
dekiru.」 „Nemsokára kész az ebéd.” ◇ mócsot-mócsot-
todetode kiskis híjánhíján 「Mócsottode densani nori oku-
rerutokorodatta.」 „Kis híján lekéstem a vonatot.”

csottojorucsottojoru ◆ felugrikfelugrik 「Tomodacsinotokoro-
nicsotto jotta.」 „Felugrottam a barátomhoz.”

csottomattecsottomatte ◆ lassan a testtellassan a testtel
csottomitemirucsottomitemiru ◆ belenézbelenéz 「Njúszu-o csotto
mitemita.」 „Belenéztem a híradóba.”

csottomocsottomo ◆ csöppetcsöppet semsem 「Daiettode taidzsú-
va csottomo hetteinai.」 „A diéta során egy csöp-
pet sem fogytam.” ◆ tapodtattapodtat semsem 「Csottomo
szuszumanakatta.」 „Egy tapodtat sem haladtunk
előre.”

csottonoaidanicsottonoaidani ◆ rövidrövid időnidőn belülbelül 「Hon-
nocsottono aidani keieisaga kavatta.」 „Nagyon
rövid időn belül megváltozott a vezetőség.”

csottositacsottosita ◆ néminémi 「Kore-va csottosita sin-
paininaru.」 „Ez némi aggodalomra ad okot.” ◆

nyamvadtnyamvadt 「Csottosita okanemonai.」 „Nincs
egy nyamvadt fillérem sem.” ◆ tisztestisztes 「Csot-
tosita zaiszan-o szózokusita.」 „Tisztes vagyont
örökölt.” ◆ valamirevalóvalamirevaló
「Kekkonkinenbinicsottositapurezento-o ka-
itai.」 „A házassági évfordulónkra valamirevaló
ajándékot szeretnék venni.” ◇ csottositakotocsottositakoto
apróságapróság 「Kare-va csottositakotode okoru.」
„Minden apróságon felhúzza magát.”

csottositakagendecsottositakagende ◆ könnyenkönnyen 「Csottosita
kagende kovarerukara ki-o cukete!」 „Vigyázz,
mert könnyen elromlik!”

csottositakotocsottositakoto ◆ apróságapróság 「Kare-va csotto-
sitakotode okoru.」 „Minden apróságon felhúzza
magát.”

csottoszuppaicsottoszuppai ◆ savanykássavanykás 「Szúpu-va
csotto szuppakatta.」 „Savanykás volt a leves.”

csóurangenszocsóurangenszo ◆ transzurán elemtranszurán elem
csóvacsóva ◆ Csóva-korCsóva-kor
csóvacsóva ◆ harmóniaharmónia 「Kokoroto karadano csó-
va」 „test és lélek harmóniája” ◆ összehango-összehango-
láslás ◆ összhangösszhang 「Sizenna irono csóva」 „szí-
nek természetes összhangja” ◇ adzsinocsóvaadzsinocsóva
ízharmóniaízharmónia 「Kono rjóri-va adzsino csóvagato-
reteiru.」 „Ennek az ételnek jó az ízharmóniája.”
◇ csóvagatoretacsóvagatoreta jójó összbenyomástösszbenyomást nyúj-nyúj-
tótó 「Csóvagatoreta hejadatta.」 „A szoba jó össz-
benyomást nyújtott.” ◇ csóva-ocsóva-o szokonauszokonau
megbontjamegbontja azaz összhangotösszhangot 「Kono tatemono-
va tosikeikantono csóva-o szokonau.」 „Ez az
épület megbontja a városkép összhangját.” ◇ hó-hó-
ricunocsóvaricunocsóva jogharmonizációjogharmonizáció
csóvagatoretacsóvagatoreta ◆ jójó összbenyomástösszbenyomást nyúj-nyúj-
tótó 「Csóvagatoreta hejadatta.」 „A szoba jó össz-
benyomást nyújtott.”

csóvaheikincsóvaheikin ◆ harmonikus átlagharmonikus átlag
csóva-ocsóva-o szokonauszokonau ◆ megbontjamegbontja azaz össz-össz-
hangothangot 「Kono tatemono-va tosikeikantono
csóva-o szokonau.」 „Ez az épület megbontja a
városkép összhangját.”

csóvasitacsóvasita ◆ harmonikusharmonikus
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csóvaszurucsóvaszuru ◆ beleillikbeleillik 「Ie-va mavarino kank-
jóni csóvasiteita.」 „A ház beleillett a környezeté-
be.” ◆ harmonizálharmonizál 「Kono kagu-va hejato csóva-
siteiru.」 „Ez a bútor harmonizál a szobával.” ◆

illeszkedikilleszkedik 「Kono gobi-va maeno otoni csóva-
szuru.」 „Ez a rag illeszkedik a szóhoz.” ◆ össze-össze-
hangolhangol 「Ósúsokoku-va zeiszei-o csóvaszasze-
ta.」 „Az európai országok összehangolták az adó-
rendszert.”

csóvaszurukotocsóvaszurukoto ◆ harmonizációharmonizáció
csózaicsózai ◆ gyógyszer kimérésegyógyszer kimérése
csózaisicsózaisi ◆ patikuspatikus
csózaiszurucsózaiszuru ◆ kimérkimér 「Jakuzaisi-va kuszuri-o
csózaisita.」 „A patikus kimérte a gyógyszert.”

csózamecsózame ◆ tokhaltokhal ◆ zöldzöld toktok ◇ ócsózameócsózame
vizaviza ◇ kocsózamekocsózame kecsegekecsege ◇ mikadocsó-mikadocsó-
zamezame japán tokjapán tok
csózamekacsózameka ◆ tokféléktokfélék
csózecunacsózecuna ◆ mindentmindent felülmúlófelülmúló ◆ tökéle-tökéle-
tességretességre emeltemelt 「Kono e-va csózecuna gikóde
egakareteiru.」 „Ez a festmény tökéletességre
emelt technikával készült.”

csózeicsózei ◆ adóbehajtásadóbehajtás ◆ adóbeszedésadóbeszedés ◆

adószedésadószedés
csózeidzsincsózeidzsin ◆ adószedőadószedő ◆ behajtóbehajtó
csózeireidzsócsózeireidzsó ◆ adófelszólításadófelszólítás
csózeiricsózeiri ◆ adószedőadószedő
csózeiszurucsózeiszuru ◆ adótadót szedszed 「Szeifu-va zeikin-o
csózeiszuru.」 „Az állam adót szed.”

csózencsózen ◆ elhatárolódáselhatárolódás ◆ felülemelkedésfelülemelkedés
◆ közönyközöny
csózen-naikakucsózen-naikaku ◆ semleges kormánysemleges kormány
csózentocsózento ◆ felülemelkedvefelülemelkedve 「Szezokuto csó-
zento ikiteiru.」 „A gyarló világon felülemelkedve
él.”

csózentositacsózentosita ◆ közönyösközönyös 「Csózentosita tai-
do」 „közönyös magatartás”

csózentoszurucsózentoszuru ◆ elhatárolódikelhatárolódik 「Szeidzsi-
kenrjokukara csózentosita tennó」 „politikai ha-
talomtól elhatárolódott császár” ◆ felülemelke-felülemelke-
dikdik 「Szekenkara csózentositeiru.」 „Felülemel-
kedik a világon.” ◆ felülkerekedikfelülkerekedik 「Nindzsó-
kara csózentosita taido」 „emberi érzelmeken fe-
lülkerekedő viselkedés”

csozócsozó ◆ raktározásraktározás ◆ tartalékolástartalékolás

csózócsózó ◆ faragottfaragott szoborszobor 「Csózó-o cuku-
ru.」 „Szobrot farag.” ◆ szoborszobor
csózódzsucucsózódzsucu ◆ szobrászatszobrászat
csozóhincsozóhin ◆ állományállomány ◆ tartaléktartalék
csozókagóbucucsozókagóbucu ◆ raktározott vegyületraktározott vegyület
csozókocsozóko ◆ silósiló ◇ nenrjócsozókonenrjócsozóko üzem-üzem-
anyagraktáranyagraktár
csózókóencsózókóen ◆ szoborparkszoborpark
csozómaicsozómai ◆ rizstartalékrizstartalék
csózósacsózósa ◆ öntőmunkásöntőmunkás ◆ pénzverőpénzverő
csózósicsózósi ◆ szobrászszobrász
csozósicucsozósicu ◆ raktárhelyiségraktárhelyiség
csozósocsozóso ◆ tárolóhelytárolóhely
csozószurucsozószuru ◆ betárolbetárol
「Fujunotamenidzsagaimo-o csozósita.」 „Betá-
roltam télire a krumpliból.” ◆ elraktározelraktároz
「Dzsúdencsi-va denki-o csozószuru.」 „Az akku-
mulátor elraktározza a villamos energiát.” ◆ el-el-
tároltárol 「Taikicsúno tanszo-o csozószuru baso-va
nai.」 „Nincs hol eltárolni a levegőben lévő szén-
dioxidot.” ◆ elvermelelvermel 「Dzsagaimo-o csikasicu-
ni csozósita.」 „Elvermeltem a krumplit a pincé-
be.” ◆ raktározraktároz 「Csikasicunidzsagaimo-o cso-
zósita.」 „A pincében raktároztam a burgonyát.”
◆ tároltárol 「Dzsúdencsi-va denrjoku-o csozósitei-
ru.」 „Az akkumulátor villamos energiát tárol.” ◆

tartalékoltartalékol 「Ariga fujunotameni esza-o csozósi-
ta.」 „A hangyák eleséget tartalékoltak télire.”

csozótankucsozótanku ◆ tárolótartálytárolótartály
csózucsózu ◆ kézmosáskézmosás ◆ kézmosókézmosó vízvíz ◆ mosdómosdó
「Csózuni tatta.」 „Elmentem a mosdóba.”

csózubacsózuba ◆ illemhelyillemhely ◆ mosdómosdó ◆ toaletttoalett
csózubacsicsózubacsi ◆ kézmosókézmosó edényedény ◆ kézmosókézmosó
kőteknőkőteknő ◆ mosdótálmosdótál ◆ vizes tálvizes tál
csózumecsózume ◆ hurkahurka ◆ kolbászkolbász
csózurucsózuru / csódzsirucsódzsiru ◆ felnőfelnő 「Csódzsite kaga-
kusaninatta.」 „Felnőve tudós lett.” ◆ jeleske-jeleske-
dikdik 「Dzsibunno szenmonni csódzsiteiru.」 „Je-
leskedik a szakmájában.” ◆ növekediknövekedik 「Sónen-
va csózuruni sitagatte cujokunatta.」 „Ahogy nö-
vekedett a kisfiú, egyre erősebb lett.”

csúcsú ◆ hűséghűség
csúcsú ◆ annotációannotáció ◆ magyarázó jegyzetmagyarázó jegyzet
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csúcsú ◆ hivatalosanhivatalosan tartózkodótartózkodó ◇ csúnicsicsúnicsi
JapánbanJapánban akkreditáltakkreditált 「Csúnicsihangarí
taisi.」 „Japánban akkreditált magyar nagykö-
vet.” ◇ csúnicsicsúnicsi JapánbanJapánban lévőlévő 「Csúnicsi-
hangarí taisikan.」 „Magyarország nagykövetsége
Japánban.”

csúcsú ◆ csókcsók
csúcsú ◆ égég ◆ fellegfelleg 「Kare-va asiga csúni ui-
teiru.」 „A fellegekben jár.” ◇ csúgaeriszurucsúgaeriszuru
szaltózikszaltózik 「Kjokugeisi-va csúgaerisita.」 „Az
akrobata szaltózott.” ◇ csúdeierucsúdeieru betévebetéve tudtud
「Okjó-o csúde ieru.」 „Betéve tudja a szútrát.”
◇ csúniukucsúniuku nemnem tudnitudni holhol álláll 「Karetono
kankei-va csúni uiteiru.」 „Nem tudni hol áll a
kapcsolatunk.” ◇ csúniukucsúniuku megtorpanmegtorpan
「Kikaku-va csúni uita.」 „A projekt megtor-
pant.” ◇ csúniukucsúniuku sorsasorsa eldöntetleneldöntetlen 「Bo-
kinno cukai micsi-va csúni uiteiru.」 „Az adomá-
nyokból befolyt pénz sorsa eldöntetlen.”

csúcsú ◆ alattalatt 「Dzsóeicsútoireni ikitakunatta.」
„A film alatt ki kellett mennem vécére.” ◆ banban
「Szenszócsúni inocsi-o otosita.」 „A háborúban
meghalt.” ◆ belülbelül 「Konsúdzsúni ovaraszetek-
udaszai.」 „Fejezd be a héten belül!” ◆ benben
「Hokori-va kúkicsúni tadajotteiru.」 „A porsze-
mek a levegőben lebegnek.” ◆ éppenéppen
「Muszume-va rjokócsúdeszu.」 „A lányom ép-
pen utazik.” ◆ folyamánfolyamán 「Konsúcsúni kaitósi-
maszu.」 „A hét folyamán válaszolni fogok.” ◆

közbenközben 「Sigotocsúcumakara denvagakakatteki-
ta.」 „Munka közben kaptam egy hívást a fele-
ségemtől.” ◆ közepesközepes 「Nakanama kudaszai!」
„Közepes korsó sört kérek!” ◆ közülközül 「Kono eno
kacsiga vakaru mono-va szennin csúhitorimoi-
naidesó.」 „1000 közül csak egy értékeli ezt a ké-
pet.” ◇ ohanasicsúohanasicsú foglaltfoglalt 「Aneni denvasit-
ara ohanasicsúdatta.」 „Telefonáltam a nővérem-
nek, de foglalt volt.” ◇ kaicsúkaicsú tengertenger
「Dzsiszacusa-va kaicsúni mi-o nageta.」 „Az ön-
gyilkos a tengerbe vetette magát.” ◇ kaicsúkaicsú ten-ten-
gerger mélyemélye 「Fune-va kaicsúni sizunda.」 „A ha-
jó a tenger mélyére süllyedt.” ◇ kaicsúkaicsú tengertenger
alattalatt 「Kaicsúszacuei」 „tenger alatti fényképe-
zés” ◇ kikancsúkikancsú időtartamidőtartam alattalatt 「Kódzsi-
kikancsúni dóro-va heiszaszaretaita.」 „Az épít-
kezés időtartama alatt lezárták az utat.” ◇ kjú-kjú-
kacsúkacsú szabadságszabadság alattalatt 「Kjúkacsúni
kaisanoméru-va jomanai.」 „Szabadság alatt nem
olvasom a céges leveleket.” ◇ gozencsúgozencsú dél-dél-

előttelőtt 「Gozencsúdakeno sigoto-o szagasiteiru.」
„Délelőtti munkát keresek.” ◇ gozencsúmadenigozencsúmadeni
déldél előttigelőttig 「Asitagozencsúmadeni otodokesi-
maszu.」 „Holnap dél előttig kiszállítjuk az árut.”
◇ siaicsúsiaicsú mérkőzésmérkőzés alattalatt 「Siaicsúni amega
furi dasita.」 „A mérkőzés alatt eleredt az eső.” ◇

szuicsúkaraszuicsúkara vízvíz alólalól 「Szuicsúkaramiszairuga
hassaszareta.」 „A víz alól indították a rakétát.” ◇

szendzsicsúszendzsicsú háborúháború idejeideje alattalatt 「Szendzsi-
csúgundzsi kódzsóde hataraita.」 „A háború ide-
je alatt hadiüzemben dolgozott.” ◇ csószeicsúcsószeicsú
műszakiműszaki hibahiba ◇ niccsúniccsú japán-kínaijapán-kínai 「Niccsú-
kankei」 „japán-kínai kapcsolatok” ◇ ninsincsúninsincsú
terhességterhesség alattalatt 「Ninsincsúni tabako-o szuu
dzsoszeimoiru.」 „Van olyan nő, aki a terhesség
alatt is dohányzik.” ◇ hikócsúnihikócsúni repülésrepülés köz-köz-
benben 「Hikócsúni rankirjúga okita.」 „Repülés
közben légörvénybe kerültünk.” ◇ rjokócsúdea-rjokócsúdea-
ruru elutazikelutazik 「Cuma-va rjokócsú.」 „A felesé-
gem elutazott.”

csúagonkjócsúagonkjó ◆ Madhjama-ágamaMadhjama-ágama
csúbacsúba ◆ tubatuba
csúbaicsúbai ◆ entomofíliaentomofília ◆ megporzásmegporzás rovarokrovarok
útjánútján ◆ rovarbeporzásrovarbeporzás
csúbaikacsúbaika ◆ rovarporozta virágrovarporozta virág
csúbancsúban ◆ középjátékközépjáték 「Dzsobanto csúbanto
súban」 „kezdőjáték, középjáték és végjáték”

csúbanszencsúbanszen ◆ játékjáték középsőközépső szakaszaszakasza ◆

választás középső szakaszaválasztás középső szakasza
csúba-o fukucsúba-o fuku ◆ tubán játsziktubán játszik
csúbasósacsúbasósa ◆ tubajátékostubajátékos ◆ tubástubás
csúbeicsúbei ◆ Közép-AmerikaKözép-Amerika
csúbeicsúbei ◆ AmerikábanAmerikában akkreditáltakkreditált 「Csúbe-
inihon taisi」 „Amerikában akkreditált japán
nagykövet”

csúbeisokokucsúbeisokoku ◆ közép-amerikai országokközép-amerikai országok
csúbicsúbi ◆ közepesközepes lángláng 「Szúpu-o csúbide ata-
tameta.」 „A levest közepes lángon felmelegítet-
tem.”

csúbócsúbó ◆ főzőfülkefőzőfülke ◆ konyhakonyha
csúbófukucsúbófuku ◆ szakácsruhaszakácsruha
csúboszocsúboszo ◆ közepesközepes vastagságvastagság 「Csúbo-
szonopen」 „közepes vastagsággal fogó toll”

csúbucsúbu ◆ paralízisparalízis ◆ szélütésszélütés
csúbucsúbu ◆ CsúbuCsúbu ◆ középső részközépső rész
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csúbucsúbu ◆ belsőbelső ◆ csőcső ◆ gumibelsőgumibelső 「Dzsi-
tensanocsúbu」 „kerékpár gumibelső” ◆ tubustubus
◇ csúbuirinocsúbuirino tubusostubusos 「Csúbu iri kucumigaki-
o katta.」 „Tubusos cipőkrémet vettem.” ◇ necu-necu-
súsukucsúbusúsukucsúbu zsugorcsőzsugorcső
csúbucsihócsúbucsihó ◆ Csúbu régióCsúbu régió
csúbuirinocsúbuirino ◆ tubusostubusos 「Csúbu iri kucumigaki-
o katta.」 „Tubusos cipőkrémet vettem.”

csúbuirinoenogucsúbuirinoenogu ◆ tubusfestéktubusfesték
csúburarin-nacsúburarin-na ◆ bizonytalanbizonytalan ◆ lógólógó
csúburarin-ninarucsúburarin-ninaru ◆ bizonytalanbizonytalan aa sorsasorsa
「Keikaku-va csúburarin-ninatta.」 „A terv sorsa
bizonytalan.” ◆ lóglóg aa levegőbenlevegőben 「Szenga
kiretecsúburarin-ninatta.」 „Az elszakadt vezeték
lógott a levegőben.”

csúburarin-niszurucsúburarin-niszuru ◆ függőbenfüggőben hagyhagy
「Mondai-o csúburarin-nisiteoita.」 „A kérdést
függőben hagytam.”

csúburincsúburin ◆ tubulintubulin
csúcsocsúcso ◆ bizonytalankodásbizonytalankodás ◆ hezitáláshezitálás ◆

húzódozáshúzódozás ◆ tétovázástétovázás
csúcsócsúcsó ◆ középbélközépbél
csúcsonakucsúcsonaku ◆ habozáshabozás nélkülnélkül 「Csúcsonaku
jaszui hóni te-o nobasita.」 „Habozás nélkül az ol-
csót választottam.”

csúcsónocsúcsóno ◆ kínai-koreaikínai-koreai
csúcsosinagaracsúcsosinagara ◆ habozvahabozva 「Csúcsosinagara
ippomaeni deta.」 „Habozva tettem egy lépést
előre.”

csúcsoszurucsúcsoszuru ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik
「Bidzsineszu-o hadzsimeruka csúcsositeita.」
„Bizonytalankodtam, hogy belekezdjek-e a vállal-
kozásba.” ◆ habozikhabozik 「Csúcsoszuruna!」 „Ne
habozz!” ◆ hezitálhezitál 「Nedanga takakutesibaraku
csúcsositeita.」 „Drága volt, ezért egy ideig hezi-
táltam.” ◆ húzódozikhúzódozik 「Kare-va gazóno tókó-
o csúcsositeita.」 „Húzódozott, hogy feltöltse-e a
képet.” ◆ tétováziktétovázik 「Nagaikoto csúcsositake-
do, kekkjokujúki-o dasite katta.」 „Sokáig této-
váztam, míg végre venni mertem belőle.”

csúcsoszurukotonakucsúcsoszurukotonaku ◆ habozáshabozás nélkülnélkül
「Csúcsoszurukotonaku kotaeta.」 „Habozás nél-
kül válaszoltam.”

csúcsúcsúcsú ◆ cincogáscincogás ◆ csiripeléscsiripelés

csúcsúiucsúcsúiu ◆ cincogcincog 「Nezumigacsúcsú itta.」
„Az egér cincogott.”

csúcsúnakucsúcsúnaku ◆ cincogcincog 「Nezumigacsúcsú na-
ita.」 „Cincogott az egér.” ◆ csiripelcsiripel 「Szuzu-
megacsúcsú naita.」 „A veréb csiripelt.”

csúcsúcsúcsú szuuszuu ◆ szopszop 「Akacsan-va csikubi-o fu-
kumutocsúcsúto szui hadzsimemasita.」 „A kis-
baba a szájába vette a cicit, és elkezdte szopni.”

csúdancsúdan ◆ abbahagyabbahagy 「Karera-va kaiva-o csúd-
ansita.」 „Abbahagyták a beszélgetést.” ◆ abba-abba-
hagyáshagyás ◆ félbeszakításfélbeszakítás ◆ megszakításmegszakítás ◇

fukujakucsúdanfukujakucsúdan gyógyszerezésgyógyszerezés abbaha-abbaha-
gyásagyása
csúdancsúdan ◆ középsőközépső fokfok ◆ középsőközépső lépcsőfoklépcsőfok
◆ középső polcközépső polc
csúdanszarerucsúdanszareru ◆ abbamaradabbamarad
「Jagaikonszáto-va tocuzennodosaburide csúd-
anszareta.」 „A szabadtéri koncert a hirtelen zá-
por miatt abbamaradt.” ◆ kútbakútba esikesik
「Keikaku-va csúdanszareta.」 „A terv kútba
esett.”

csúdanszurucsúdanszuru ◆ félbeszakítfélbeszakít 「Bjókinotame
rjokó-o csúdanszezaru-o enakatta.」 „Betegség
miatt félbe kellett szakítania az utazást.” ◆ fel-fel-
függesztfüggeszt 「Niccsúkaidanga csúdanszareta.」
„Felfüggesztették a japán-kínai tárgyalásokat.” ◆

megszakítmegszakít 「Terebino dzsújóna osiraszede
bangumi-va csúdanszareta.」 „A tévé egy fontos
bejelentés miatt megszakította a műsorát.”

csúdearucsúdearu ◆ folyamatbanfolyamatban vanvan 「Bizano
sinszei-va soricsúdearu.」 „A vízumkérelem fel-
dolgozása folyamatban van.” ◇ szenszócsúdea-szenszócsúdea-
ruru hadbanhadban álláll 「Ringokuto szenszócsúdeszu.」
„Hadban állunk a szomszéd országgal.”

csúdeierucsúdeieru ◆ betévebetéve tudtud 「Okjó-o csúde
ieru.」 „Betéve tudja a szútrát.”

csúdócsúdó ◆ középútközépút 「Csúdó-o iku.」 „Középúton
halad.” ◆ madhjamámadhjamá márgamárga ◆ mérsékeltségmérsékeltség
◆ út közepeút közepe
csúdóhacsúdóha ◆ középutas csoportközéputas csoport
csúdokucsúdoku ◆ függésfüggés 「Ano hito-va majakucsú-
dokudeszu.」 „Ez az ember kábítószerfüggő.” ◆

függőségfüggőség 「Arukóru csúdoku」 „alkoholfüggő-
ség” ◆ mániamánia 「Sigotocsúdoku」 „munkamánia”
◆ mérgezésmérgezés 「Szuigincsúdoku」 „higanymérge-
zés” ◇ ahencsúdokuahencsúdoku ópiumfüggésópiumfüggés ◇ arukó-arukó-
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rucsúdokurucsúdoku alkoholmérgezésalkoholmérgezés 「Arukóru csú-
dokude njúinsita.」 „Alkoholmérgezéssel került
kórházba.” ◇ arukórucsúdokuarukórucsúdoku alkoholfüggő-alkoholfüggő-
ségség ◇ iszszankatanszocsúdokuiszszankatanszocsúdoku füstmérge-füstmérge-
zészés ◇ iszszankatanszocsúdokuiszszankatanszocsúdoku szén-szén-
monoxid-mérgezésmonoxid-mérgezés ◇ gaszucsúdokugaszucsúdoku gáz-gáz-
mérgezésmérgezés ◇ kacudzsicsúdokukacudzsicsúdoku olvasásiolvasási
szenvedélyszenvedély ◇ dzsikacsúdokudzsikacsúdoku önmérgezésönmérgezés ◇

sigotocsúdokusigotocsúdoku munkamániamunkamánia ◇ sokucsúdokusokucsúdoku
ételmérgezésételmérgezés 「Kjonenno nacu, jamaimode so-
kucsúdokuninatta.」 „Múlt nyáron ételmérgezést
kaptam a japán jamszgyökértől.” ◇ szuigincsú-szuigincsú-
dokudoku higanymérgezéshiganymérgezés ◇ hiszocsúdokuhiszocsúdoku ar-ar-
zénmérgezészénmérgezés ◇ fugucsúdokufugucsúdoku gömbhalmér-gömbhalmér-
gezésgezés ◇ heroincsúdokuheroincsúdoku heroinfüggőségheroinfüggőség ◇

majakucsúdokumajakucsúdoku kábítószerfüggéskábítószerfüggés ◇ maja-maja-
kucsúdokukucsúdoku narkománianarkománia
csúdokusacsúdokusa ◆ függőfüggő ◇ heroincsúdokusaheroincsúdokusa he-he-
roinfüggőroinfüggő
csúdokusicsúdokusi ◆ mérgezés okozta halálmérgezés okozta halál
csúdokusódzsócsúdokusódzsó ◆ mérgezésimérgezési tünettünet
「Csúdokusódzsó-o okosita.」 „Mérgezési tünetei
voltak.”

csúdokuszeicsúdokuszei ◆ toxikusságtoxikusság
csúdóroszencsúdóroszen ◆ középutasközéputas irányvonalirányvonal ◆

mérsékelt irányvonalmérsékelt irányvonal
csúdosimacsúdosima ◆ középkorúvá váló nőközépkorúvá váló nő
csúdósugicsúdósugi ◆ középutas eszmeközéputas eszme
csúdósugisacsúdósugisa ◆ középutasközéputas
csúdószahacsúdószaha ◆ balközép csoportbalközép csoport
csúdószeidzsicsúdószeidzsi ◆ középutas politikaközéputas politika
csúdószeitócsúdószeitó ◆ mérsékelt pártmérsékelt párt
csúdóuhacsúdóuha ◆ jobbközép csoportjobbközép csoport
csúdzsicsúdzsi ◆ középfülközépfül
csúdzsicucsúdzsicu ◆ hűséghűség 「Sógai, tagaini aito
csúdzsicu-o cukuszukoto-o csikaimaszu.」 „Eskü-
szünk, hogy egész életünkben szeretni fogjuk egy-
mást és hűségesek leszünk egymáshoz.” ◆ lojali-lojali-
tástás
csúdzsicunacsúdzsicuna ◆ hűhű 「Eiga-va rekisini csúdzsicu-
desita.」 „A film hű a történethez.” ◆ hűségeshűséges
「Bokokuni-va csúdzsicudesita.」 „Hűséges volt
a hazájához.” ◆ lojálislojális 「Tóni csúdzsicudeat-
ta.」 „Lojális volt a pártjához.” ◇ genbun-genbun-
nicsúdzsicunanicsúdzsicuna szöveghűszöveghű 「Genbunni csúdzsi-
cuna hon-jaku」 „szöveghű fordítás”

csúdzsicunicsúdzsicuni ◆ hívenhíven 「Ano hitotacsi-va sógai-
o csúdzsicuni ikiteita.」 „Egész életükön át híven
kitartottak egymás mellett.” ◆ hűenhűen 「Kono
eruídí-va taijóno hikari-o csúdzsicuni szaigensite-
iru.」 „Ez a LED a nap fényét hűen visszaadja.” ◆

hűségesenhűségesen 「Kare-va sudzsinni csúdzsicuni cu-
kaeteiru.」 „Hűségesen szolgálja urát.” ◆ lojáli-lojáli-
sansan 「Kono kaisade csúdzsicuni cutometekimasi-
ta.」 „Lojálisan dolgoztam a vállalatnál.”

csúdzsicusokubucucsúdzsicusokubucu ◆ fényközömbösfényközömbös nö-nö-
vényvény
csúdzsiencsúdzsien ◆ középfülgyulladásközépfülgyulladás
csúdzsikucsúdzsiku ◆ központiközponti alakalak ◆ központiközponti ten-ten-
gelygely ◆ kulcsfigurakulcsfigura
csúdzsikudasacsúdzsikudasa ◆ fő ütőjátékosfő ütőjátékos
csúdzsikukokkakucsúdzsikukokkaku ◆ tengelyváztengelyváz
csúdzsikutaizacsúdzsikutaiza ◆ axiálisaxiális placentációplacentáció ◆

tengelyi placentációtengelyi placentáció
csúdzsócsúdzsó ◆ altábornagyaltábornagy
csúdzsógurafucsúdzsógurafu ◆ oszlopdiagramoszlopdiagram
csúdzsokkicsúdzsokki ◆ közepes korsóközepes korsó
csúdzsuncsúdzsun ◆ hóhó közepeközepe 「Kongecucsúdzsunni
szanrenkjúgaaru.」 „A hó közepén hármas ünnep
lesz.” ◆ hónap középső harmadahónap középső harmada
csúeijónocsúeijóno ◆ mezotrófmezotróf
csúeisicsúeisi ◆ CsungvejCsungvej
csúfúcsúfú ◆ lebénuláslebénulás ◆ paralízisparalízis ◆ szélhűdésszélhűdés
◆ szélütésszélütés
csúfúkandzsacsúfúkandzsa ◆ paralízises betegparalízises beteg
csúfukucsúfuku ◆ hegyoldalhegyoldal
csúgaericsúgaeri ◆ hurokhurok ◆ hurokrepüléshurokrepülés ◆ szaltószaltó
◇ szankaicsúgaeriszankaicsúgaeri triplatripla szaltószaltó
「Szankaicsúgaeri-o sita.」 „Tripla szaltót csi-
nált.”

csúgaerihikócsúgaerihikó ◆ hurokrepüléshurokrepülés
csúgaeriszurucsúgaeriszuru ◆ szaltózikszaltózik 「Kjokugeisi-va
csúgaerisita.」 „Az akrobata szaltózott.”

csúgaicsúgai ◆ rovarkárrovarkár
csúgakkócsúgakkó ◆ alsóalsó tagozatútagozatú középiskolaközépiskola
「Csúgakkóni kajotteiru.」 „Alsó tagozatú közép-
iskolába jár.” ◆ általánosáltalános iskolaiskola ◆ juniorjunior kö-kö-
zépiskolazépiskola ◆ középiskolaközépiskola
csúgakucsúgaku ◆ alsóalsó tagozatútagozatú középiskolaközépiskola
「Csúgaku-o dzsukensita.」 „Felvételizett az alsó
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tagozatú középiskolába.” ◆ középiskolaiközépiskolai 「Csú-
gakuicsi nenszeideszu.」 „Első osztályos középis-
kolai tanuló.”

csúgakunencsúgakunen ◆ általános iskola közepeáltalános iskola közepe
csúgakuszeicsúgakuszei ◆ alsóalsó tagozatútagozatú középiskolásközépiskolás
◆ általános iskolásáltalános iskolás ◆ felsős diákfelsős diák
csúgakuszocugjószeicsúgakuszocugjószei ◆ alsóalsó tagozatútagozatú kö-kö-
zépiskolát végzett diákzépiskolát végzett diák
csúganhacsúganha ◆ mádhjamakamádhjamaka ◆ súnjavádasúnjaváda
csúgatacsúgata ◆ közepes méretűközepes méretű ◆ középméretűközépméretű
csúgatadóbucuszócsúgatadóbucuszó ◆ mezofaunamezofauna
csúgatakanbucsúgatakanbu ◆ középvezetőközépvezető
csúgencsúgen ◆ hatalmihatalmi harcharc helyehelye ◆ mezőmező köze-köze-
pepe ◆ országország közepeközepe ◆ SárgaSárga folyófolyó környékikörnyéki
síkságsíkság ◆ versenypályaversenypálya ◇ csúgen-nicsúgen-ni sika-osika-o
ouou céljáértcéljáért küzdküzd ◇ csúgen-nicsúgen-ni sika-osika-o ouou ha-ha-
talomért küzdtalomért küzd
csúgencsúgen ◆ hetedikhetedik hónaphónap 15-e15-e ◆ nyárinyári aján-aján-
dékdék
csúgencsúgen ◆ tanácstanács ◇ csúgengjakudzsicsúgengjakudzsi jójó ta-ta-
nácsnács kellemetlenkellemetlen ◇ csúgenmiminiszakaraucsúgenmiminiszakarau
a jó tanács kellemetlena jó tanács kellemetlen
csúgengjakudzsicsúgengjakudzsi ◆ jó tanács kellemetlenjó tanács kellemetlen
csúgenmiminiszakaraucsúgenmiminiszakarau ◆ aa jójó tanácstanács kelle-kelle-
metlenmetlen
csúgen-nicsúgen-ni sika-osika-o ouou ◆ céljáértcéljáért küzdküzd ◆ ha-ha-
talomért küzdtalomért küzd
csúgen-uridasicsúgen-uridasi ◆ nyári árleszállításnyári árleszállítás
csúgicsúgi ◆ hűséghűség 「Sukunni csúgi-o cukusita.」
„Hűséges volt a gazdájához.”

csúgincsúgin ◆ jegybankjegybank
csúginacsúgina ◆ hűségeshűséges 「Csúgina kerai」 „hűséges
szolga”

csúginszószaicsúginszószai ◆ jegybankelnökjegybankelnök
csúgisacsúgisa ◆ hűséges személyhűséges személy
csúgokucsúgoku ◆ CsúgokuCsúgoku ◆ KínaKína
csúgokucúcsúgokucú ◆ Kína-szakértőKína-szakértő
csúgokucsihócsúgokucsihó ◆ Csúgoku régióCsúgoku régió
csúgokudzsincsúgokudzsin ◆ kínaikínai
csúgokugakucsúgokugaku ◆ sinológiasinológia
csúgokugocsúgokugo ◆ kínai nyelvkínai nyelv
csúgokugodecsúgokugode ◆ kínaiulkínaiul
csúgokuhondocsúgokuhondo ◆ kontinentális Kínakontinentális Kína

csúgokuimoricsúgokuimori ◆ kínai tűzhasú gőtekínai tűzhasú gőte
csúgokukjószantócsúgokukjószantó ◆ KínaiKínai KommunistaKommunista
PártPárt
csúgokumokuzuganicsúgokumokuzugani ◆ gyapjasollósgyapjasollós rákrák ◆

kínai gyapjasollós rákkínai gyapjasollós rák
csúgokunocsúgokuno ◆ kínaikínai
csúgosicsúgosi ◆ féligfélig ülőülő testtartástesttartás ◆ görnyedtgörnyedt
testtartástesttartás
csúgúcsúgú ◆ császárnécsászárné ◆ császárnévalcsászárnéval közelközel
azonos rangú nőazonos rangú nő
csúgurainocsúguraino ◆ közepesközepes 「Csúguraino ókiszade-
szu.」 „Közepes nagyságú.”

csúhacsúha ◆ középhullámközéphullám
csúhaicsúhai ◆ árpapálinka-fröccsárpapálinka-fröccs ◆ csúhaicsúhai ◆ to-to-
nikos árpapálinkanikos árpapálinka
csúhaijócsúhaijó ◆ középsőközépső csíralemezcsíralemez ◆ mezoder-mezoder-
mama
csúhakusokucsúhakusoku ◆ hideg fehér színhideg fehér szín
csúhencsúhen ◆ közepesközepes terjedelemterjedelem ◆ középsőközépső
részrész
csúhensószecucsúhensószecu ◆ kisregénykisregény
csúhicsúhi ◆ barna rétihéjabarna rétihéja
csúicsúi ◆ főhadnagyfőhadnagy
csúicsúi ◆ átlagátlag ◆ közepesközepes szintszint 「Csúiikano
szeito」 „közepes szint alatti tanuló” ◆ középme-középme-
zőnyzőny 「Vagacsímu-va csúgurainiarimaszu.」 „A
csapatunk középmezőnyben van.”

csúicsúi ◆ előíráselőírás 「Anzencsúi-o mamotta.」 „Be-
tartotta a biztonsági előírásokat.” ◆ figyelemfigyelem
「Dzsikanga tacunicurete csúigauszureta.」 „Idő-
vel lankadt a figyelmem.” ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés
「Keiszacu-va csúi-o jobikaketa.」 „A rendőrség
figyelmeztetést adott ki.” ◆ intőintő 「Szenszei-va
renrakucsóni csúi-o kaita.」 „Az tanár adott egy
intőt.” ◆ odafigyelésodafigyelés 「Csottosita
csúidetakuszan-no okane-o szecujakudekiru.」
„Egy kis odafigyeléssel sok pénzt megtakarítha-
tunk.” ◆ óvatosságóvatosság 「Intánetto-bankinguni-va
csúiga hicujódeszu.」 „Az internetes bankolás
óvatosságot igényel.” ◆ tanácstanács 「Sijódzsóno
csúi-o mamoranakatta.」 „Nem fogadta meg a
használati tanácsokat.” ◆ vigyázatvigyázat 「Vare mo-
nocsúi!」 „Vigyázat, törékeny!” ◇ gendzsúna-gendzsúna-
csúicsúi fokozottfokozott figyelemfigyelem 「Kodzsindzsóhóno
hokanni gendzsúna csúi-o harau.」 „Fokozott fi-
gyelmet fordítunk a személyes adatok őrzésére.” ◇
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zudzsócsúizudzsócsúi vigyázzvigyázz aa fejedrefejedre ◇ csúidzsi-csúidzsi-
kókó fontosfontos tudnivalótudnivaló 「Gorijó dzsóno csúidzsi-
kó」 „használat során fontos tudnivalók” ◇ csú-csú-
iszubekiiszubeki vigyázatotvigyázatot igénylőigénylő 「Csúiszubeki
ten-o kaki tometa.」 „Leírtam, mire kell vigyáz-
ni.” ◇ csúitencsúiten fontosfontos tudnivalótudnivaló 「Fudószan-
baibaino csúiten-o osietekudaszai.」 „Kérem
mondja el a fontos tudnivalókat az ingatlankeres-
kedéssel kapcsolatban!” ◇ csúibukaicsúibukai óvatosóvatos
「Csúibukai ugoki」 „óvatos mozgás” ◇ csúibu-csúibu-
kaikai figyelmesfigyelmes 「Csúibukai dokusa」 „figyelmes
olvasó” ◇ csúihócsúihó figyelmeztetőfigyelmeztető jelzésjelzés 「Óa-
mecsúihó」 „felhőszakadásra figyelmeztető jel-
zés” ◇ csúi-ocsúi-o ataeruataeru figyelmeztetésbenfigyelmeztetésben ré-ré-
szesítszesít 「Szekógaisani csúi-o ataeta.」 „Figyel-
meztetésben részesítette az alvállalkozót.” ◇

csúi-ocsúi-o ukeruukeru figyelmeztetéstfigyelmeztetést kapkap 「Sigoto-
nomiszuni taisite csúi-o uketa.」 „A munkahelyi
mulasztás miatt figyelmeztetést kapott.” ◇ csúi-csúi-
oo unagaszuunagaszu figyelmeztetfigyelmeztet 「Nomi szugi-e no
csúi-o unagasita.」 „Figyelmeztettem, hogy ne
igyon sokat.” ◇ csúi-ocsúi-o okotaruokotaru nemnem fordítfordít
figyelmetfigyelmet 「Sokumudzsó szóóna csúi-o okotat-
ta.」 „Nem fordított elegendő figyelmet a munká-
jára.” ◇ csúi-ocsúi-o kankiszurukankiszuru felhívjafelhívja aa figyel-figyel-
metmet 「Gan-no szókihakkenno dzsújószeinicuite
csúi-o kankisita.」 „Felhívta a figyelmet a rák ko-
rai felismerésének fontosságára.” ◇ csúi-ocsúi-o szo-szo-
szoguszogu figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Komajakana siageni
csúi-o szoszoida.」 „Figyelmet fordított az finom
kidolgozásra.” ◇ csúi-ocsúi-o szoraszuszoraszu figyelemel-figyelemel-
terelőterelő 「Szeifu-va hontóno mondaikara csúi-o
szoraszunjúszu-o nagasita.」 „Az állam figyelem-
elterelő hírekkel árasztotta el a hírforrásokat.” ◇

csúi-ocsúi-o szoraszuszoraszu elterelieltereli aa figyelmetfigyelmet 「Te-
kino csúi-o szorasita.」 „Eltereltük az ellenség fi-
gyelmét.” ◇ csúi-ocsúi-o harauharau odafigyelodafigyel 「Ii sigoto-
o szurujóni csúi-o haratta.」 „Odafigyeltem a
munkámra.” ◇ csúi-ocsúi-o harauharau figyelmetfigyelmet szen-szen-
teltel 「Kenkóni tokubecuna csúi-o haratteima-
szu.」 „Különös figyelmet szentelek az egészsé-
gemre.” ◇ csúi-ocsúi-o hikuhiku felkeltifelkelti azaz érdeklő-érdeklő-
déstdést 「Kareno kódó-va kanodzsono csúi-o hi-
ita.」 „A férfi cselekedete felkeltette a nő érdeklő-
dését.” ◇ csúi-ocsúi-o mukerumukeru ráirányítjaráirányítja aa figyel-figyel-
métmét 「Madono szotoni csúi-o muketa.」 „Kint-
re irányítottam a figyelmemet.” ◇ toriacukai-toriacukai-
csúicsúi óvatosanóvatosan 「Toriacukaicsúi!」 „Óvatosan
kezeljék!” ◇ fucsúinafucsúina vigyázatlanvigyázatlan 「Fucsúina
hacugen-o sita.」 „Vigyázatlan kijelentést tett.” ◇

mókencsúimókencsúi vigyázzvigyázz aa kutyakutya harapharap ◇ jócsúijócsúi
vigyáznivigyázni kellkell 「Netto szagini jócsúi!」 „Vigyáz-
ni kell a netes csalókkal!”

csúibukaicsúibukai ◆ figyelmesfigyelmes 「Csúibukai dokusa」
„figyelmes olvasó” ◆ óvatosóvatos 「Csúibukai ugo-
ki」 „óvatos mozgás”

csúibukakucsúibukaku ◆ óvatosanóvatosan 「Csúibukaku
mavari-o mita.」 „Óvatosan körülnézett.”

csúibuszokucsúibuszoku ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség
csúidzsikócsúidzsikó ◆ fontosfontos pontpont ◆ fontosfontos tudni-tudni-
valóvaló 「Gorijó dzsóno csúidzsikó」 „használat so-
rán fontos tudnivalók”

csúidzsinbucucsúidzsinbucu ◆ megfigyelésmegfigyelés alattalatt állóálló
személyszemély
csúigatarinaicsúigatarinai ◆ figyelmetlenfigyelmetlen 「Csúiga tari-
nakute koronda.」 „Figyelmetlen voltam, és eles-
tem.”

csúihócsúihó ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés 「Kisócsó-va
takanamicsúihó-o dasita.」 „A meteorológiai in-
tézet figyelmeztetést adott ki a magas hullámok-
ra.” ◆ figyelmeztetőfigyelmeztető jelzésjelzés 「Óamecsúihó」
„felhőszakadásra figyelmeztető jelzés” ◆ jelzésjelzés
◇ kaminaricsúihókaminaricsúihó viharjelzésviharjelzés ◇ kóoncsúihókóoncsúihó
hőségriasztáshőségriasztás ◇ fúucsúihófúucsúihó viharjelzésviharjelzés
csúikankicsúikanki ◆ érdeklődésérdeklődés felkeltésefelkeltése ◆ figye-figye-
lemfelkeltéslemfelkeltés
csúikecudzsocsúikecudzso ◆ figyelemhiányfigyelemhiány
csúikekkancsúikekkan ◆ figyelemhiányfigyelemhiány
csúikekkansógaicsúikekkansógai ◆ figyelemhiányos zavarfigyelemhiányos zavar
csúikekkantadószeisógaicsúikekkantadószeisógai ◆ figyelemhiá-figyelemhiá-
nyos hiperaktív zavarnyos hiperaktív zavar
csúingamucsúingamu ◆ rágógumirágógumi
csúi-ocsúi-o ataeruataeru ◆ figyelmeztetésbenfigyelmeztetésben része-része-
sítsít 「Szekógaisani csúi-o ataeta.」 „Figyelmezte-
tésben részesítette az alvállalkozót.”

csúi-ocsúi-o harauharau ◆ figyelmetfigyelmet szentelszentel 「Kenkóni
tokubecuna csúi-o haratteimaszu.」 „Különös fi-
gyelmet szentelek az egészségemre.” ◆ odafigyelodafigyel
「Ii sigoto-o szurujóni csúi-o haratta.」 „Odafi-
gyeltem a munkámra.”

csúi-o haravanaicsúi-o haravanai ◆ figyelmetlenkedikfigyelmetlenkedik
csúi-ocsúi-o haravazuniharavazuni ◆ figyelmetlenülfigyelmetlenül ◆ vi-vi-
gyázatlanulgyázatlanul 「Csúi-o haravazuni dóro-o ódan-
sijótosita.」 „Vigyázatlanul lépett az úttestre.”
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csúi-ocsúi-o hikuhiku ◆ felkeltifelkelti azaz érdeklődéstérdeklődést 「Ka-
reno kódó-va kanodzsono csúi-o hiita.」 „A férfi
cselekedete felkeltette a nő érdeklődését.”

csúi-ocsúi-o jobikakerujobikakeru ◆ felhívjafelhívja aa figyelmetfigyelmet
「Kenkei-va szagi-e no csúi-o jobikaketa.」 „A
megyei rendőrség felhívta a figyelmet a csalások-
ra.” ◆ óvatosságra intóvatosságra int
csúi-ocsúi-o kankiszurukankiszuru ◆ felhívjafelhívja aa figyelmetfigyelmet
「Gan-no szókihakkenno dzsújószeinicuite csúi-o
kankisita.」 „Felhívta a figyelmet a rák korai felis-
merésének fontosságára.”

csúi-ocsúi-o mukerumukeru ◆ ráirányítjaráirányítja aa figyelmétfigyelmét
「Madono szotoni csúi-o muketa.」 „Kintre irá-
nyítottam a figyelmemet.”

csúi-ocsúi-o okotaruokotaru ◆ nemnem fordítfordít figyelmetfigyelmet 「So-
kumudzsó szóóna csúi-o okotatta.」 „Nem fordí-
tott elegendő figyelmet a munkájára.”

csúi-ocsúi-o szoraszuszoraszu ◆ elterelieltereli aa figyelmetfigyelmet 「Te-
kino csúi-o szorasita.」 „Eltereltük az ellenség fi-
gyelmét.” ◆ figyelemelterelőfigyelemelterelő 「Szeifu-va hon-
tóno mondaikara csúi-o szoraszunjúszu-o nagasi-
ta.」 „Az állam figyelemelterelő hírekkel árasztot-
ta el a hírforrásokat.”

csúi-o szoraszukotocsúi-o szoraszukoto ◆ figyelemelterelésfigyelemelterelés
csúi-ocsúi-o szoszoguszoszogu ◆ figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Koma-
jakana siageni csúi-o szoszoida.」 „Figyelmet for-
dított az finom kidolgozásra.”

csúi-ocsúi-o ukeruukeru ◆ figyelmeztetéstfigyelmeztetést kapkap 「Sigo-
tonomiszuni taisite csúi-o uketa.」 „A munkahe-
lyi mulasztás miatt figyelmeztetést kapott.”

csúi-ocsúi-o unagaszuunagaszu ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Nomi
szugi-e no csúi-o unagasita.」 „Figyelmeztettem,
hogy ne igyon sokat.”

csúirjokucsúirjoku ◆ koncentrálóképességkoncentrálóképesség
csúisibócsúisibó ◆ középállású magházközépállású magház
csúisinaicsúisinai ◆ elővigyázatlanelővigyázatlan
csúisinaidecsúisinaide ◆ elővigyázatlanulelővigyázatlanul 「Csúisina-
ide micsi-o vatarótosita.」 „Elővigyázatlanul lé-
pett az úttestre.”

csúisingócsúisingó ◆ figyelmeztető jelzésfigyelmeztető jelzés
csúisitecsúisite ◆ figyelmesenfigyelmesen 「Kareno kao-o szara-
ni csúisite kanszacusita.」 „Még figyelmesebben
megnéztem az arcát.” ◆ gondosangondosan 「Ohana-o
csúisite szodateta.」 „Gondosan nevelte a virá-

got.” ◆ óvatosanóvatosan 「Csúisitedoa-o aketa.」
„Óvatosan kinyitottam az ajtót.”

csúiszubekicsúiszubeki ◆ vigyázatotvigyázatot igénylőigénylő 「Csúi-
szubeki ten-o kaki tometa.」 „Leírtam, mire kell
vigyázni.”

csúiszurucsúiszuru ◆ figyelfigyel 「Csúisinakattanode koron-
desimatta.」 „Nem figyeltem, és elestem.” ◆ fi-fi-
gyelmeztetgyelmeztet 「Szeitoga szenszeini csúiszareta.」
„A tanár figyelmeztette a tanulót.” ◆ óvakodikóvakodik
「Szurini csúisinaszai!」 „Óvakodjanak a zsebtol-
vajoktól!” ◆ rászólrászól 「Szenrode aszondeiru
kodomo-o csúisita.」 „Rászóltam a síneken játszó
gyerekre.” ◆ rendreutasítrendreutasít 「Dzsósi-va buka-o
csúisita.」 „A főnök rendreutasította a beosztott-
ját.” ◆ vigyázvigyáz 「Atamani csúisinaszai!」 „Vi-
gyázz a fejedre!”

csúitencsúiten ◆ fontosfontos tudnivalótudnivaló 「Fudószanbai-
baino csúiten-o osietekudaszai.」 „Kérem mondja
el a fontos tudnivalókat az ingatlankereskedéssel
kapcsolatban!”

csújacsúja ◆ nappalnappal ésés éjszakaéjszaka 「Cujoi kuszurino
eikjóde csújano szakaiganakunatta.」 „Az erős
gyógyszerek hatására egybefolytak előtte a nappa-
lok és az éjszakák.” ◆ napszaknapszak
csújakenkódecsújakenkóde ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal 「Csújakenkó-
de hataraita.」 „Éjjel-nappal dolgozott.”

csújakótaidecsújakótaide ◆ váltottváltott műszakbanműszakban 「Kare-
va csújakótaide hataraiteiru.」 „Váltott műszak-
ban dolgozik.”

csúja-ocsúja-o vakatazuvakatazu ◆ éjtéjt nappallánappallá tévetéve
「Csúja-o vakatazu hataraita.」 „Éjt nappallá téve
dolgozott.”

csújócsújó ◆ AA középközép mozdulatlanságamozdulatlansága ◆ közép-közép-
útút 「Csújó-o totta kaikecu」 „középutat választó
megoldás”

csújócsújó ◆ középközép ◆ középlemezközéplemez ◆ középsőközépső le-le-
benybeny 「Hidarihaino csújó」 „bal oldali középső
tüdőlebeny”

csújótokkicsújótokki ◆ féregnyúlványféregnyúlvány
csújótokkiencsújótokkien ◆ vakbélgyulladásvakbélgyulladás
csújucsúju ◆ olajozásolajozás
csújugucsicsújugucsi ◆ olajozó nyílásolajozó nyílás
csújuszurucsújuszuru ◆ megolajozmegolajoz 「Misin-ni csújusi-
ta.」 „Megolajoztam a varrógépet.”

csúkacsúka ◆ pénzveréspénzverés ◆ vert pénzvert pénz
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csúkacsúka ◆ holdnaptárholdnaptár ötödikötödik hónapjahónapja ◆ nyárnyár
közepeközepe
csúkacsúka ◆ KínaKína ◆ kínaikínai 「Csúka-o tabeta.」 „Kí-
nait ettem.”

csúkadzsinminkjóvakokucsúkadzsinminkjóvakoku ◆ KínaiKínai Népköz-Népköz-
társaságtársaság
csúkagaicsúkagai ◆ kínaikínai negyednegyed 「Csúkagaini-va
takuszan-no omiszegahisimekiatteiru.」 „A kínai
negyedben egymást érik az üzletek.”

csúkahicsúkahi ◆ középsőközépső termésfaltermésfal ◆ mezokarpi-mezokarpi-
umum
csúkaicsúkai ◆ annotációannotáció ◆ magyarázómagyarázó jegyzetjegyzet
「Somocuni csúkai-o hodokoszu.」 „Magyarázó
jegyzettel látja el az írást.”

csúkaicsúkai ◆ közvetítésközvetítés 「Fudószangjósano csú-
kaide ie-o katta.」 „Ingatlanügynök közvetítésé-
vel vettünk lakást.”

csúkaicsúkai ◆ konyhai hulladékkonyhai hulladék
csúkaibóekicsúkaibóeki ◆ közvetítői kereskedelemközvetítői kereskedelem
csúkaigaisacsúkaigaisa ◆ közvetítő cégközvetítő cég
csúkaigjócsúkaigjó ◆ közvetítő tevékenységközvetítő tevékenység
csúkaigjósacsúkaigjósa ◆ közvetítőközvetítő 「Csúkaigjósa-o cú-
dzsite fudószan-o katta.」 „Közvetítőn keresztül
vettem ingatlant.”

csúkaijakucsúkaijaku ◆ közvetítőközvetítő szerepszerep
「Csúkaijaku-o hatasiteiru.」 „Közvetítő szerepét
tölti be.”

csúkainoró-ocsúkainoró-o torutoru ◆ közvetítőiközvetítői szerepetszerepet
vállalvállal 「Kidzsi-o keiszaiszurutameno csúkaino
ró-o totta.」 „Közvetítői szerepet vállalt a cikk
megjelentetéséhez.”

csúkaisacsúkaisa ◆ annotátorannotátor ◆ szövegmagyarázószövegmagyarázó

csúkaisacsúkaisa ◆ alkuszalkusz ◆ közbenjáróközbenjáró ◆ közve-közve-
títőtítő 「Csúkaisa-o tósite sigoto-o micuketa.」
„Közvetítőn keresztül találtam munkát.”

csúkaiteszúrjócsúkaiteszúrjó ◆ közvetítőiközvetítői díjdíj ◆ közvetí-közvetí-
tőitői jutalékjutalék 「Kono miszedato kai teni csúkaite-
szúrjógakakaranai.」 „Ez a cég nem fog le közve-
títői jutalékot a vevőktől.”

csúkakucsúkaku ◆ alapalap 「Kono kaisano
csúkakudzsigjó-va handótaiszeiszandeszu.」 „A
vállalat alaptevékenysége a félvezetőgyártás.” ◆

alapsejtalapsejt 「Kazoku-va sakaino csúkakudeszu.」
„A család a társadalom alapsejtje.” ◆ központközpont

「Csúkakubjóin.」 „Központi kórház.” ◆ magmag
「Szosikino csúkaku.」 „A szervezet magva.”

csúkakudzsigjócsúkakudzsigjó ◆ alapvetőalapvető üzletiüzleti tevé-tevé-
kenységkenység
csúkamencsúkamen ◆ kínai tésztakínai tészta
csúkancsúkan ◆ középső kötetközépső kötet ◆ második kötetmásodik kötet
csúkancsúkan ◆ átmenetiátmeneti 「Dzsoszengomi-va csú-
kancsozó siszecuni ucuszareta.」 „A szennyezett
hulladékot átmeneti tárolóba vitték.” ◆ időköziidőközi
「Csószakaisa-va csúkanhókoku-o dasita.」 „A
vizsgálócég időközi jelentést adott ki.” ◆ inter-inter-
kaláriskaláris ◆ közbensőközbenső 「Csúkaneki」 „közbenső
állomás” ◆ középközép 「Szuicscsi-o csúkanno icsini
szetteisita.」 „Középhelyzetbe állította a kapcso-
lót.” ◆ köztesköztes ◇ csúkanszenkjocsúkanszenkjo időköziidőközi vá-vá-
lasztáslasztás
csúkanabecsúkanabe ◆ wokwok
csúkancsicsúkancsi ◆ középértékközépérték
csúkancsitencsúkancsiten ◆ közbülsőközbülső helyhely ◆ közbülsőközbülső
pontpont
csúkandzsinkócsúkandzsinkó ◆ nappal mért népességnappal mért népesség
csúkandzsinkóhiricucsúkandzsinkóhiricu ◆ nappalinappali ésés éjszakaiéjszakai
népesség arányanépesség aránya
csúkandzsiszúcsúkandzsiszú ◆ nappali órák számanappali órák száma
csúkangakkócsúkangakkó ◆ nappalinappali iskolaiskola ◆ nappalinappali ta-ta-
gozatgozat
csúkangengocsúkangengo ◆ közbensőközbenső nyelvnyelv ◆ közbülsőközbülső
nyelvnyelv
csúkanhankecucsúkanhankecu ◆ közbenső ítéletközbenső ítélet
csúkanhappjócsúkanhappjó ◆ időközi beszámolóidőközi beszámoló
csúkanhókokucsúkanhókoku ◆ időköziidőközi jelentésjelentés ◆ munka-munka-
közi jelentésközi jelentés
csúkankanrisokucsúkankanrisoku ◆ középvezetésközépvezetés
csúkankeifiramentocsúkankeifiramento ◆ köztes filamentumköztes filamentum
csúkankeiszen-icsúkankeiszen-i ◆ köztes filamentumköztes filamentum
csúkankencsúkanken ◆ mezoszféramezoszféra
csúkankinmucsúkankinmu ◆ nappali műszaknappali műszak
csúkankódocsúkankódo ◆ közbenső kódközbenső kód
csúkankokucsúkankoku ◆ ütközőállamütközőállam
csúkanmokuhjócsúkanmokuhjó ◆ középtávú télközéptávú tél
csúkan-nicsúkan-ni ◆ közöttközött 「Konbini-va ekito dzsita-
kuno csúkanniaru.」 „Az éjjelnappali bolt az állo-
más és a lakásom között van.”
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csúkan-notacsibacsúkan-notacsiba ◆ semlegessemleges álláspontálláspont
「Csúkanno tacsiba-o totta.」 „Semleges állás-
pontot képviselt.”

csúkan-ocsúkan-o tottatotta ◆ közbensőközbenső 「Szóhóno iken-
no csúkan-o totta.」 „Közbenső álláspontra he-
lyezkedett.”

csúkanpancsúkanpan ◆ középső fedélzetközépső fedélzet
csúkansakógekicsúkansakógeki ◆ középreközépre állásosállásos táma-táma-
dásdás
csúkansicsúkansi ◆ mezonmezon
csúkansikencsúkansiken ◆ évközi vizsgaévközi vizsga
csúkansitekinacsúkansitekina ◆ mezoszkopikusmezoszkopikus
csúkansokucsúkansoku ◆ közbensőközbenső színszín ◆ közömbösközömbös
színszín ◆ köztes színköztes szín
csúkansónincsúkansónin ◆ közvetítő kereskedőközvetítő kereskedő
csúkansószecucsúkansószecu ◆ közepes szintű novellaközepes szintű novella
csúkansúhaszúcsúkansúhaszú ◆ középfrekvenciaközépfrekvencia
csúkansukusucsúkansukusu ◆ köztigazdaköztigazda
csúkanszakusucsúkanszakusu ◆ jutalékszedésjutalékszedés
csúkanszakususzurucsúkanszakususzuru ◆ nyereségetnyereséget leemelleemel
◆ sápot leveszsápot levesz
csúkanszecucsúkanszecu ◆ könyökízületkönyökízület
csúkanszeihincsúkanszeihin ◆ félkészfélkész terméktermék ◆ közben-közben-
ső termékső termék
csúkanszeiidencsúkanszeiiden ◆ intermedier öröklődésintermedier öröklődés
csúkanszeiszanbucucsúkanszeiszanbucu ◆ köztesköztes terméktermék ◆

köztitermékköztitermék
csúkanszenkjocsúkanszenkjo ◆ időközi választásidőközi választás
csúkanszócsúkanszó ◆ középosztályközéposztály ◆ középrétegközépréteg
csúkantaicsúkantai ◆ közbensőközbenső anyaganyag ◆ közvetítő-közvetítő-
anyaganyag ◇ hannócsúkantaihannócsúkantai reakcióközvetítőreakcióközvetítő
anyaganyag
csúkantencsúkanten ◆ felezőpontfelezőpont 「Szenbunno
csúkanten-o motometa.」 „Megkereste a szakasz
felezőpontját.” ◆ középpontközéppont
csúkanteszutocsúkanteszuto ◆ félévközi vizsgafélévközi vizsga
csúkaracsúkara ◆ enyhén csípősenyhén csípős
csúkarakucsicsúkarakucsi ◆ félszárazfélszáraz
csúkarjóricsúkarjóri ◆ kínaikínai ételétel 「Csúkarjóride
icsibanszukinano-va kaniszúpudeszu.」 „A ked-
venc kínai ételem a rákleves.” ◆ kínai konyhakínai konyha
csúkarjórijacsúkarjórija ◆ kínai étteremkínai étterem
csúkarjóritencsúkarjóriten ◆ kínai étteremkínai étterem

csúkasiszócsúkasiszó ◆ sinocentrizmussinocentrizmus
csúkaszobacsúkaszoba ◆ kínai tésztakínai tészta
csúkeicsúkei ◆ átjátszásátjátszás ◆ közvetítésközvetítés 「Orin-
pikkunoterebi csúkei-o mita.」 „Néztem a köz-
vetítést az olimpiáról.” ◆ közvetítőközvetítő 「Csúke-
ikjoku」 „közvetítőállomás” ◆ összekötőösszekötő
「Csúkeikéburuganoizu-o hirotta.」 „Az összekö-
tő kábel zajt szedett fel.” ◇ gekicsócsúkeigekicsócsúkei szín-szín-
háziházi közvetítésközvetítés ◇ genbakaranocsúkeigenbakaranocsúkei
helyszínihelyszíni közvetítésközvetítés ◇ dzsikkjócsúkeidzsikkjócsúkei
helyszínihelyszíni közvetítésközvetítés ◇ szupócucsúkeiszupócucsúkei
sportközvetítéssportközvetítés ◇ tagencsúkeitagencsúkei többhely-többhely-
színesszínes közvetítésközvetítés ◇ terebicsúkeiterebicsúkei televí-televí-
zióközvetítészióközvetítés ◇ namacsúkeinamacsúkei élőélő közvetí-közvetí-
téstés 「Enszó-o namacsúkeide otodokesimaszu.」
„Élő közvetítést adunk a koncertről.” ◇ butai-butai-
csúkeicsúkei színházi közvetítésszínházi közvetítés
csúkeidzsocsúkeidzso ◆ átjátszóállomásátjátszóállomás
csúkeihószócsúkeihószó ◆ átjátszottátjátszott adásadás ◆ közvetí-közvetí-
tett adástett adás
csúkeikjokucsúkeikjoku ◆ átjátszóállomásátjátszóállomás ◆ közvetí-közvetí-
tőállomástőállomás ◆ reléállomásreléállomás
csukeikócsukeikó ◆ pókszabásúakpókszabásúak
csúkeikócsúkeikó ◆ tranzitkikötőtranzitkikötő
csúkeisacsúkeisa ◆ közvetítőkocsiközvetítőkocsi
csúkeiszencsúkeiszen ◆ összekötővonalösszekötővonal
csúkeiszurucsúkeiszuru ◆ közvetítközvetít 「Terebi-va siai-o
csúkeisita.」 „A tévé közvetítette a mérkőzést.”

csúkeitencsúkeiten ◆ összekötőpontösszekötőpont
csúkencsúken ◆ elitelit alakulatalakulat ◆ közepesközepes ◆ kö-kö-
zépkülsőszépkülsős ◆ megbízhatómegbízható tagtag 「Csúkensain」
„megbízható dolgozó” ◆ oszlopososzlopos tagtag ◇ csú-csú-
kenkókenkó középnehézségűközépnehézségű iskolaiskola 「Csúkenkó-
kókara nankandaigakuni haireta.」 „Középnehéz-
ségű iskolából sikerült bejutnom egy nehéz egye-
temre.”

csúkencsúken ◆ hűséges kutyahűséges kutya
csúkengidzsucusacsúkengidzsucusa ◆ megbízható mérnökmegbízható mérnök
csúkenkigjócsúkenkigjó ◆ középméretű vállalatközépméretű vállalat
csúkenkócsúkenkó ◆ középnehézségűközépnehézségű iskolaiskola 「Csú-
kenkókókara nankandaigakuni haireta.」 „Kö-
zépnehézségű iskolából sikerült bejutnom egy ne-
héz egyetemre.”

csúkensucsúkensu ◆ középkülsősközépkülsős
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csúkicsúki ◆ lebénuláslebénulás ◆ paralízisparalízis ◆ szélhűdésszélhűdés
◆ szélütésszélütés 「Csúkinikakaru.」 „Szélütés éri.”

csúkicsúki ◆ magyarázó jegyzetmagyarázó jegyzet
csúkicsúki ◆ középközép 「Heiandzsidaino csúkini」 „a
Heian-kor közepén” ◆ középsőközépső időszakidőszak ◇ bun-bun-
recucsúkirecucsúki metafázismetafázis
csúkigjócsúkigjó ◆ középvállalatközépvállalat
csúkikeikakucsúkikeikaku ◆ középtávú tervközéptávú terv
csúkincsúkin ◆ hűségeshűséges szolgálatszolgálat 「Csóteini
csúkin-o cukusita.」 „Hűségesen szolgálta a kirá-
lyi udvart.”

csúkintócsúkintó ◆ Közel-KeletKözel-Kelet
csúkiszenrjakucsúkiszenrjaku ◆ középtávú stratégiaközéptávú stratégia
csúkiszurucsúkiszuru ◆ magyarázómagyarázó jegyzetetjegyzetet készítkészít
「Tangono imi-o csúkisita.」 „A szó jelentését
magyarázó jegyzetet készítettem.”

csúkitekinacsúkitekina ◆ középtávúközéptávú 「Csúkitekina
mokuhjó-o tateta.」 „Középtávú célkitűzést tet-
tünk.”

csúkitekinicsúkitekini ◆ középtávonközéptávon 「Szeiszakuno
eikjó-o csúkitekini miru.」 „Középtávon vizsgálja
az intézkedés hatását.”

csúkjócsúkjó ◆ Nagoja környékeNagoja környéke
csúkjócsúkjó ◆ Kínai Kommunista PártKínai Kommunista Párt
csúkjoricsúkjori ◆ közepes távolságközepes távolság ◆ középtávközéptáv
csúkjoridandómiszairucsúkjoridandómiszairu ◆ közepesközepes hatótá-hatótá-
volságú ballisztikus rakétavolságú ballisztikus rakéta
csúkjorikjószócsúkjorikjószó ◆ középtávfutásközéptávfutás
csúkjoriszensucsúkjoriszensu ◆ középtávfutóközéptávfutó
csúkjúcsúkjú ◆ haladóhaladó ◆ középfokközépfok ◆ középfokúközépfokú
「Csúkjúkószu」 „középfokú tanfolyam” ◆ kö-kö-
zéphaladózéphaladó
csukjúcsúsinszecucsukjúcsúsinszecu ◆ geocentrikusgeocentrikus világ-világ-
képkép
csúkjúreberucsúkjúreberu ◆ középfokközépfok 「Boku-va csúkjú-
reberuno eigo-o hanaszemaszu.」 „Középfokon
beszélek angolul.” ◆ középszintközépszint 「Gitá-o csúk-
júreberude hikeru.」 „Középszinten tudok gitá-
rozni.”

csúkjúreberunocsúkjúreberuno ◆ haladóhaladó 「Csúkjúreberuno
eigo-o hanaszu.」 „Haladó fokon beszél angolul.”
◆ középfokúközépfokú 「Csúkjúreberu no eigorjoku」
„középfokú angol nyelvtudás”

csúkjúsacsúkjúsa ◆ középfokonközépfokon állóálló emberember ◆ kö-kö-
zéphaladózéphaladó 「Csúkjúsamukeno kjósicu」 „tanfo-
lyam középhaladóknak” ◆ középszintűközépszintű 「Te-
niszu csúkjúsa」 „középszintű teniszező”

csúkjúsugicsúkjúsugi ◆ globalizmusglobalizmus
csúkocsúko ◆ használtsághasználtság 「Kuruma-va csúkoni-
nattara jaszuku kaeru.」 „Ha használt lesz az au-
tó, olcsóbban hozzá lehet jutni.” ◆ Heian-Heian-
korszakkorszak ◆ középkorközépkor ◆ másodkézmásodkéz
csúkócsúkó ◆ megújulásmegújulás ◆ újjászületésújjászületés ◇ csú-csú-
kószurukószuru újúj életreéletre keltkelt 「Otera-o csúkósita.」
„Új életre keltette a templomot.”

csúkócsúkó ◆ hűség és törődés a szülőkkelhűség és törődés a szülőkkel
csúkodecsúkode ◆ kézkéz alattalatt 「Kuruma-o csúkode kat-
ta.」 „Kéz alatt vettem kocsit.” ◆ másodkézbőlmásodkézből
「Kuruma-o csúkode katta.」 „Másodkézből vet-
tem a kocsimat.”

csúkohincsúkohin ◆ használthasznált cikkcikk 「Csúkohin-o in-
tánetto cúhande kónjúdekiru.」 „Az interneten le-
het használt cikkeket vásárolni.”

csúkóikkankócsúkóikkankó ◆ hatosztályoshatosztályos középiskolaközépiskola

csúkokucsúkoku ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés 「Kare-va
csúkoku-o uketanonimokakavarazu csósini notte
nomiszugita.」 „A figyelmeztetés ellenére hő-
zöngve leitta magát.” ◆ tanácstanács 「Kenka-o ura-
naijóni csúkoku-o ataeta.」 „Azt a tanácsot adtam
neki, hogy ne provokáljon veszekedést.”

csúkokucsúkoku ◆ kétóráskétórás idősávidősáv másodikmásodik harma-harma-
dada
csúkokuszurucsúkokuszuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Kareni ki-
cuenno kikenszei-o csúkokusita.」 „Figyelmeztet-
tem a dohányzás veszélyeire.” ◆ tanácsoltanácsol 「Ka-
reni uszo-o cukanaijóni csúkokusita.」 „Azt taná-
csoltam neki, hogy jobb, ha nem hazudik.”

csúkónen-nocsúkónen-no ◆ középközép ésés időskorúidőskorú ◆ negy-negy-
venven évév felettifeletti 「Csúkónenno tensoku-va mu-
zukasii.」 „A negyven év felettiek nehezen válta-
nak munkahelyet.”

csúkónenreicsúkónenrei ◆ középközép ésés időskoridőskor ◆ negyvennegyven
év feletti korév feletti kor
csúkónensacsúkónensa ◆ negyven év feletti embernegyven év feletti ember
csúkónenszócsúkónenszó ◆ negyvennegyven évév felettifeletti korosz-korosz-
tálytály
csúkonocsúkono ◆ használthasznált 「Csúkosa-o kaimasita.」
„Használt autót vettem.”

AdysAdys csúki csúki – csúkono csúkono 411411



csúkónoszocsúkónoszo ◆ családcsalád újjászületésétújjászületését hozóhozó
ősős
csúkóonbucsúkóonbu ◆ mezzoszopránmezzoszoprán
csúkosacsúkosa ◆ használthasznált autóautó ◆ használthasznált kocsikocsi

csúkószeicsúkószei ◆ középiskolásközépiskolás
csúkószurucsúkószuru ◆ újúj életreéletre keltkelt 「Otera-o csúkó-
sita.」 „Új életre keltette a templomot.”

csúkúcsúkú ◆ égboltégbolt közepeközepe ◇ csúkúnocsúkúno üregesüreges
「Csúkúno miki」 „üreges fatörzs”

csúkúicsúkúi ◆ csőszerűcsőszerű 「Csúkúszen-i」 „csőszerű
szál”

csúkuncsúkun ◆ alattvalói hűségalattvalói hűség
csúkúnocsúkúno ◆ belülbelül üresüres ◆ üregesüreges 「Csúkúno
miki」 „üreges fatörzs”

csúmicunacsúmicuna ◆ sűrűnsűrűn lakottlakott 「Csúmicuna csii-
ki」 „sűrűn lakott terület”

csúmokucsúmoku ◆ figyelemfigyelem 「Atarasii sóhinga
csúmoku-o abita.」 „Az új termék a figyelem kö-
zéppontjába került.” ◇ csúmoku-ocsúmoku-o ubauubau magá-magá-
rara vonjavonja aa figyelmétfigyelmét 「Kanodzsoha kareno
csúmoku-o ubatta.」 „A nő magára vonta a férfi
figyelmét.”

csúmoku-ocsúmoku-o abiruabiru ◆ figyelemfigyelem középpontjábaközéppontjába
kerülkerül 「Szonoszupócu szensu-va csúmoku-o abi-
teiru.」 „Egy sportoló a figyelem középpontjába
került.”

csúmoku-ocsúmoku-o acumeruacumeru ◆ figyelmetfigyelmet kapkap 「At-
arasii csirjóhó-va csúmoku-o acumeteiru.」 „Fi-
gyelmet kapott egy új gyógymód.”

csúmoku-ocsúmoku-o hikuhiku ◆ felkeltifelkelti aa figyelmetfigyelmet 「Aru
dzsiken-va szekenno csúmoku-o hiita.」 „Egy eset
felkeltette a világ figyelmét.”

csúmoku-ocsúmoku-o ubauubau ◆ magáramagára vonjavonja aa figyel-figyel-
métmét 「Kanodzsoha kareno csúmoku-o ubatta.」
„A nő magára vonta a férfi figyelmét.”

csúmokuszubekicsúmokuszubeki ◆ figyelemreméltófigyelemreméltó 「Kore-
va csúmokuszubeki hakkendesita.」 „Figyelemre-
méltó felfedezés volt.”

csúmokuszurucsúmokuszuru ◆ figyelfigyel 「Min-naszentóni ha-
sitteiru szensuni csúmokusita.」 „Mindenki az
élen haladó futóra figyelt.” ◆ odafigyelodafigyel 「Aru
szensuni csúmokusita.」 „Odafigyeltem az egyik
játékosra.”

csúmoncsúmon ◆ kéréskérés 「Kareno murina csúmonni-va
kotaerarenai.」 „Nem tudom teljesíteni abszurd
kérését.” ◆ megbízásmegbízás 「Kabuno kai csúmon-o
dasita.」 „Vételi megbízást adtam a részvényre.”
◆ megrendelésmegrendelés 「Atarasii tenpoga kaitensitato-
tan csúmonga szattósita.」 „Ahogy megnyitották
az új üzletet, a megrendelések özönlöttek.” ◆ ren-ren-
delésdelés 「Gjósa-va szeihinno csúmon-o uketa.」
„A kereskedő felvette a árurendelést.” ◇ atoku-atoku-
csinocsúmoncsinocsúmon utórendelésutórendelés 「Atokucsino csú-
monga kita.」 „Utórendelés érkezett.” ◇ uricsú-uricsú-
monmon eladásieladási megbízásmegbízás ◇ kaicsúmonkaicsúmon vételivételi
megbízásmegbízás ◇ gjakuszasinecsúmongjakuszasinecsúmon stopstop meg-meg-
bízásbízás ◇ kogucsicsúmonkogucsicsúmon kiskis tételűtételű megren-megren-
delésdelés ◇ szasinecsúmonszasinecsúmon limitlimit megbízásmegbízás ◇

sukkecuszábiszusukkecuszábiszu veszteséggelveszteséggel járójáró szol-szol-
gáltatásgáltatás ◇ sukkecuszábiszusukkecuszábiszu áronáron alulialuli ér-ér-
tékesítéstékesítés ◇ sukkecucsúmonsukkecucsúmon veszteséggelveszteséggel
járójáró megrendelésmegrendelés ◇ tairjócsúmontairjócsúmon nagynagy té-té-
telbentelben rendelésrendelés ◇ csúmon-ocsúmon-o cukerucukeru különkülön
kérkér 「Nikuno jaki guaini csúmon-o cuketa.」
„Külön kértem, mennyire süssék meg a húst.” ◇

cuikacsúmoncuikacsúmon utórendelésutórendelés
csúmon-jósicsúmon-jósi ◆ megrendelőlapmegrendelőlap
csúmon-ocsúmon-o cukerucukeru ◆ különkülön kérkér 「Nikuno jaki
guaini csúmon-o cuketa.」 „Külön kértem,
mennyire süssék meg a húst.”

csúmonsitecukurucsúmonsitecukuru ◆ mértékmérték utánután készítkészít
「Szúcu-o csúmonsite cukutta.」 „Az öltönyöm
mérték után készült.”

csúmonsocsúmonso ◆ megrendelőlapmegrendelőlap
csúmonszurucsúmonszuru ◆ megrendelmegrendel 「Intánetto cú-
hande buhin-o csúmonsita.」 „Megrendeltem az
alkatrészt az interneten.” ◆ rendelrendel 「Bíru-o csú-
monsita.」 „Sört rendeltem.” ◇ cuikacsúmon-cuikacsúmon-
szuruszuru rendelrendel mégmég 「Bíruno cuikacsúmon-o si-
ta.」 „Rendeltem még egy sört.”

csúmontan-icsúmontan-i ◆ kiszereléskiszerelés 「Kono sóhin-va
csúmontan-i-va hjakukodeszu.」 „Ezt a terméket
százas kiszerelésben szállítjuk.”

csúnácsúná ◆ hangolóegységhangolóegység ◆ tunertuner ◇ efuemu-efuemu-
csúnácsúná FMFM tunertuner ◇ terebi-csúnáterebi-csúná tévétévé han-han-
golóegységegolóegysége
csúnagoncsúnagon ◆ középső tanácsosközépső tanácsos
csúnanbeicsúnanbei ◆ Közép-Közép- ésés Dél-AmerikaDél-Amerika ◆

Latin-AmerikaLatin-Amerika
csúnanbeiimincsúnanbeiimin ◆ Latin-AmerikábaLatin-Amerikába kiván-kiván-
dorló emberdorló ember
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csúnanbeiongakucsúnanbeiongaku ◆ latin-amerikai zenelatin-amerikai zene
csúnanbeisokokumincsúnanbeisokokumin ◆ latin-amerikaiaklatin-amerikaiak
csúnarucsúnaru ◆ hűhű 「Kokkani csúnaru mono」 „ha-
zájához hű ember” ◆ megbízhatómegbízható 「Sódzsini
csúnaru mono-va daidzsinimo csúnari.」 „Akit
kevéssel meg lehet bízni, az sokkal is megbízható.
(Lukács 16-10)”

csúnencsúnen ◆ közepes életkorközepes életkor
csúnenmonocsúnenmono ◆ középkorú egyénközépkorú egyén
csúnen-nocsúnen-no ◆ középkorúközépkorú 「Mó csúnenoba-
szandeszu.」 „Már középkorú asszony vagyok.”

csúnen-on-nacsúnen-on-na ◆ középkorú nőközépkorú nő
csúnen-otokocsúnen-otoko ◆ középkorú férfiközépkorú férfi
csúnensókóguncsúnensókógun ◆ középkorú krízisközépkorú krízis
csúnenszócsúnenszó ◆ középkorú korosztályközépkorú korosztály
csúnicsúni ◆ alattalatt 「Rjokócsúni kega-o sita.」 „Uta-
zásom alatt megsérültem.” ◆ folyamánfolyamán ◇ kjód-kjód-
zsúnizsúni napnap folyamánfolyamán 「Kjódzsúni kotaetekuda-
szai.」 „Kérem, még a mai nap folyamán adjon
választ!” ◇ kotosidzsúnikotosidzsúni évév folyamánfolyamán 「Koto-
sidzsúni oukageimaszu.」 „Az év folyamán meglá-
togatom!” ◇ konsúcsúnikonsúcsúni héthét folyamánfolyamán 「Kono
sigoto-o konsúcsúni ovaraszetai.」 „Ezt a munkát
a hét folyamán be akarom fejezni.”

csúnicsicsúnicsi ◆ JapánbanJapánban akkreditáltakkreditált 「Csúni-
csihangarí taisi.」 „Japánban akkreditált magyar
nagykövet.” ◆ JapánbanJapánban lévőlévő 「Csúnicsihan-
garí taisikan.」 „Magyarország nagykövetsége Ja-
pánban.”

csúnicsicsúnicsi ◆ KínaKína ésés JapánJapán ◆ kínai-japánkínai-japán
「Csúnicsidzsiten」 „kínai-japán szótár” ◆ közé-közé-
pen lévő nappen lévő nap ◆ napéjegyenlőségnapéjegyenlőség
csunidzsiacsunidzsia ◆ TunéziaTunézia
csunidzsiadzsincsunidzsiadzsin ◆ tunéziaitunéziai
csunidzsianocsunidzsiano ◆ tunéziaitunéziai
csúnikaicsúnikai ◆ félemeletfélemelet ◆ galériagaléria ◆ magas-magas-
földszintföldszint
csunikkucsunikku ◆ tunikatunika 「Csunikku-va veszutoja
osiri-o kakusitekuremaszu.」 „A tunika elrejti a
csípőt és a feneket.”

csúnikucsúniku ◆ átlagosátlagos alkatalkat ◆ közepesközepes minősé-minősé-
gű húsgű hús ◆ közepes testalkatközepes testalkat

csúnikucsúzeicsúnikucsúzei ◆ átlagosátlagos alkatalkat ésés termettermet
「Csúnikucsúzeino hito」 „átlagos alkatú és ter-
metű ember”

csúningucsúningu ◆ hangoláshangolás ◆ tuningolástuningolás
csúniukucsúniuku ◆ lebeglebeg 「Funega csúni uiterujónimi-
eta.」 „A hajó úgy látszott, mintha lebegne.” ◆

megállmegáll aa levegőbenlevegőben 「Nageta isi-va issuncsú-
ni uita.」 „A feldobott kő egy pillanatra megállt a
levegőben.” ◆ megtorpanmegtorpan 「Kikaku-va csúni ui-
ta.」 „A projekt megtorpant.” ◆ nemnem tudnitudni holhol
álláll 「Karetono kankei-va csúni uiteiru.」 „Nem
tudni hol áll a kapcsolatunk.” ◆ sorsasorsa eldön-eldön-
tetlentetlen 「Bokinno cukai micsi-va csúni uiteiru.」
„Az adományokból befolyt pénz sorsa eldöntet-
len.”

csúnjúcsúnjú ◆ belenevelésbelenevelés ◆ injektálásinjektálás ◆ töl-töl-
téstés ◇ sihoncsúnjúsihoncsúnjú tőkeinjekciótőkeinjekció
csúnjúkjóikucsúnjúkjóiku ◆ belenevelő oktatásbelenevelő oktatás
csúnjúszurucsúnjúszuru ◆ belenevelbelenevel 「Szeitoni kjószan-
sugitekina siszó-o csúnjúsita.」 „A diákokba be-
lenevelték a kommunista eszméket.” ◆ fecsken-fecsken-
dezdez 「Kandzsano udeni kuszuri-o csúnjúsita.」
„A beteg karjába fecskendezte a gyógyszert.” ◆

injektálinjektál 「Kin-júkikanni kótekisikin-o csúnjúsi-
ta.」 „Közpénzt injektált a pénzintézetbe.” ◆ tölttölt
「Rokettoni nenrjó-va csúnjúszareta.」 „A raké-
tába hajtóanyagot töltöttek.”

csúnocsúno ◆ alattalatt állóálló 「Kencsikucsúno ie」 „épí-
tés alatt álló ház” ◇ kaihacucsúnokaihacucsúno fejlesztésfejlesztés
alatt állóalatt álló
csúnócsúnó ◆ középagyközépagy
csúnócsúnó ◆ középosztályúközéposztályú földművesföldműves ◆ közép-közép-
parasztparaszt
csúnókeieicsúnókeiei ◆ középméretű földművelésközépméretű földművelés
csúnoricsúnori ◆ reptetésreptetés
csúócsúó ◆ Közép-EurópaKözép-Európa
csúócsúó ◆ középközép 「Csúóadzsiani rjokósita.」
„Közép-Ázsiába utaztam.” ◆ központközpont ◆ köz-köz-
pontiponti ◇ csúóekicsúóeki gyűjtőpályaudvargyűjtőpályaudvar ◇ csúó-csúó-
ginkóginkó központiközponti bankbank ◇ csúóginkócsúóginkó jegybankjegybank
◇ csúóginkócsúóginkó nemzetinemzeti bankbank 「Hangarí csúó-
ginkó」 „Magyar Nemzeti Bank”

csúóadzsiacsúóadzsia ◆ Közép-ÁzsiaKözép-Ázsia
csúóadzsianocsúóadzsiano ◆ közép-ázsiaiközép-ázsiai
csúóafurikakjóvakokucsúóafurikakjóvakoku ◆ Közép-afrikaiKözép-afrikai
KöztársaságKöztársaság
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csúóamerikacsúóamerika ◆ Közép-AmerikaKözép-Amerika
csúóarupuszucsúóarupuszu ◆ Kiszo-hegyláncKiszo-hegylánc
csúóbucsúóbu ◆ centrumcentrum 「Kore-va macsino csúóbu-
deszu.」 „Ez a városcentrum.” ◆ középső részközépső rész
csúóbunritaicsúóbunritai ◆ elválasztóelválasztó sávsáv 「Kuruma-va
csúóbunritai-o koeta.」 „Az autó áttörte az elvá-
lasztó sávot.”

csúócsicsúócsi ◆ mediánmedián
csúódanbócsúódanbó ◆ központi fűtésközponti fűtés
csúódóricsúódóri ◆ főútfőút
csúódzsóhókjokucsúódzsóhókjoku ◆ KözpontiKözponti HírszerzőHírszerző
ÜgynökségÜgynökség
csúóekicsúóeki ◆ gyűjtőpályaudvargyűjtőpályaudvar
csúóginkócsúóginkó ◆ jegybankjegybank ◆ központiközponti bankbank ◆

nemzetinemzeti bankbank 「Hangarí csúóginkó」 „Magyar
Nemzeti Bank”

csúógucsicsúógucsi ◆ főbejáratfőbejárat
csúóhirobacsúóhiroba ◆ főtérfőtér
csúókócsicsúókócsi ◆ Középső hegyvidékKözépső hegyvidék
csúókucsúóku ◆ Csúó kerületCsúó kerület
csúoncsúon ◆ közepes hangközepes hang ◆ mediánsmediáns
csúoncsúon ◆ mezotermmezoterm
csúon-ikicsúon-iki ◆ közepesközepes hangtartományhangtartomány ◆ kö-kö-
zéphangzéphang
csúonkincsúonkin ◆ mezofil baktériummezofil baktérium
csúónocsúóno ◆ közép-európaiközép-európai
csúonszeicsúonszei ◆ mezofilmezofil
csúósokokucsúósokoku ◆ közép-európai országokközép-európai országok
csúósúkencsúósúken ◆ centralizáltcentralizált hatalomhatalom ◆ köz-köz-
pontosított államhatalompontosított államhatalom
csúósúkenkacsúósúkenka ◆ hatalom-centralizálódáshatalom-centralizálódás
csúószeifucsúószeifu ◆ központi kormányközponti kormány
csúószencsúószen ◆ felezővonalfelezővonal
csú-ocsú-o szuruszuru ◆ megcsókolmegcsókol 「Szeinen-va
kanodzsonicsú-o sita.」 „A fiú megcsókolta a ba-
rátnőjét.”

csúricucsúricu ◆ semlegességsemlegesség 「Doicu gungaberugí-
no csúricu-o okasita.」 „A német csapatok meg-
sértették Belgium semlegességét.” ◇ eiszeicsú-eiszeicsú-
ricuricu örökörök semlegességsemlegesség ◇ kjokugaicsúricukjokugaicsúricu
semlegessemleges kívülálláskívülállás ◇ genszeicsúricugenszeicsúricu szi-szi-
gorúgorú semlegességsemlegesség ◇ zeiszeicsúricuzeiszeicsúricu adó-adó-

semlegességsemlegesség ◇ hibuszócsúricuhibuszócsúricu fegyverte-fegyverte-
len semlegességlen semlegesség
csúricucsitaicsúricucsitai ◆ semleges zónasemleges zóna
csúricukokucsúricukoku ◆ semlegessemleges államállam ◇ eiszeicsú-eiszeicsú-
ricukokuricukoku örökké semleges államörökké semleges állam
csúricunocsúricuno ◆ semlegessemleges 「Kare-va csúricuno ta-
csibani tatta.」 „Semleges álláspontra helyezke-
dett.”

csúricusinkaszecucsúricusinkaszecu ◆ evolúcióevolúció neutrálisneutrális el-el-
méletemélete ◆ molekulárismolekuláris evolúcióevolúció neutrálisneutrális el-el-
méletemélete
csúricusugicsúricusugi ◆ neutralizmusneutralizmus
csúricuszecucsúricuszecu ◆ neutralizmusneutralizmus
csúricutekinacsúricutekina ◆ semlegessemleges 「Csúricutekina ta-
csiba」 „semleges álláspont”

csúrikikocsúrikiko ◆ tönköly liszttönköly liszt
csúrincsúrin ◆ bicikliparkolásbicikliparkolás ◆ kerékpárparko-kerékpárparko-
láslás
csúrindzsócsúrindzsó ◆ bicikliparkolóbicikliparkoló ◆ biciklitárolóbiciklitároló
csúrinszurucsúrinszuru ◆ leparkoljaleparkolja aa biciklitbiciklit 「Mi-
szeno maeni csúrinsita.」 „A bolt előtt parkoltam
le a biciklit.”

csúrippucsúrippu ◆ tulipántulipán
csúrippunokjúkoncsúrippunokjúkon ◆ tulipánhagymatulipánhagyma
csúrjakucsúrjaku ◆ elhagyáselhagyás ◆ kihagyáskihagyás
csúrjakuszurucsúrjakuszuru ◆ kihagykihagy 「Szúszecu-o csúrja-
kusita.」 „Több bekezdést kihagytunk.”

csúrjúcsúrjú ◆ állomásozásállomásozás
csúrjúcsúrjú ◆ folyófolyó közepeközepe ◆ folyófolyó középsóközépsó
szakaszaszakasza ◆ középosztályközéposztály
csúrjúbutaicsúrjúbutai ◆ állomásozó csapatokállomásozó csapatok
csúrjúguncsúrjúgun ◆ állomásozó hadseregállomásozó hadsereg
csúrjúkaikjúcsúrjúkaikjú ◆ középosztályközéposztály
csúrjúkizokucsúrjúkizoku ◆ középnemesközépnemes
csúrjúnocsúrjúno ◆ középosztálybeliközéposztálybeli 「Kare-va csúr-
júno kateini umareta.」 „Középosztálybeli család-
ban született.”

csúrjúszócsúrjúszó ◆ középrétegközépréteg
csúrjúszurucsúrjúszuru ◆ állomásozikállomásozik 「Beigun-va ni-
honni csúrjúsiteiru.」 „Japánban amerikai kato-
nák állomásoznak.”

csúrocsúro ◆ kínai-oroszkínai-orosz
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csúrócsúró ◆ kolonnádkolonnád ◆ oszlopcsarnokoszlopcsarnok ◆ oszlo-oszlo-
pos folyosópos folyosó
csúrokucsúroku ◆ főérfőér
csúroncsúron ◆ Múlamadhjamaka kárikáMúlamadhjamaka káriká
csúrottoszeiszancsúrottoszeiszan ◆ közepesközepes darabszámúdarabszámú
termeléstermelés
csúrucsúru ◆ tülltüll
csurukugocsurukugo ◆ türk nyelvtürk nyelv
csurukugozokucsurukugozoku ◆ türk nyelvcsaládtürk nyelvcsalád
csúruszukátocsúruszukáto ◆ tüllszoknyatüllszoknya
csúsacsúsa ◆ befecskendezésbefecskendezés ◆ injekcióinjekció
「Csúsa-o utareta.」 „Injekciót kaptam.” ◆ oltásoltás
「Koronano csúsa-o utareta.」 „Oltást kaptam
koronavírus ellen.” ◇ kin-nikucsúsakin-nikucsúsa izomin-izomin-
jekciójekció ◇ dzsómjakucsúsadzsómjakucsúsa intravénásintravénás in-in-
jekciójekció ◇ bísídzsícsúsabísídzsícsúsa BCGBCG védőoltásvédőoltás ◇ bí-bí-
sídzsícsúsasídzsícsúsa TBCTBC ellenielleni oltásoltás ◇ jobócsúsajobócsúsa
védőoltásvédőoltás
csúsacsúsa ◆ autóparkolásautóparkolás ◆ kocsiparkoláskocsiparkolás ◆

parkolásparkolás 「Kocsira-va csúsakinsideszu.」 „Itt
tilos a parkolás!” ◇ fuhócsúsafuhócsúsa szabálytalanszabálytalan
parkolásparkolás ◇ murjócsúsamurjócsúsa ingyenes parkolásingyenes parkolás
csúsabaricsúsabari ◆ injekciós tűinjekciós tű
csúsaburékicsúsaburéki ◆ kézifékkézifék
csúsadzsócsúsadzsó ◆ gépkocsitárológépkocsitároló ◆ parkolóparkoló
「Csúsadzsóni kuruma-o tometa.」 „Beálltam a
kocsival a parkolóba.” ◆ teleptelep ◆ telephelytelephely ◇

okunaicsúsadzsóokunaicsúsadzsó teremgarázsteremgarázs ◇ csikacs-csikacs-
úsadzsóúsadzsó mélygarázsmélygarázs ◇ cukigimecsúsadzsócukigimecsúsadzsó
havidíjashavidíjas parkolóparkoló ◇ murjócsúsadzsómurjócsúsadzsó ingye-ingye-
nesnes parkolóparkoló ◇ rittaicsúsadzsórittaicsúsadzsó emeletesemeletes
parkolóparkoló
csúsadzsócukicsúsadzsócuki ◆ parkolóvalparkolóval együttegyütt 「Csús-
adzsócukino ie-o katta.」 „Parkolóval együtt vet-
tem a lakást.”

csúsaekicsúsaeki ◆ befecskendezett folyadékbefecskendezett folyadék
csúsaihancsúsaihan ◆ parkolásiparkolási vétségvétség ◆ szabályta-szabályta-
lan parkoláslan parkolás
csúsakencsúsaken ◆ parkolójegyparkolójegy
csúsakicsúsaki ◆ fecskendőfecskendő 「Csúsaki-o mirudakede
oszore ononoku.」 „A fecskendő puszta látványá-
tól is megborzadok.”

csúsakucsúsaku ◆ magyarázómagyarázó jegyzetjegyzet 「Muzukasii
gokuni csúsaku-o kuvaeta.」 „A nehéz szöveg-
részhez magyarázó jegyzetet fűzött.” ◆ szöveg-szöveg-

magyarázatmagyarázat 「Csúsakucukino hon」 „szöveg-
magyarázattal ellátott könyv”

csúsakusacsúsakusa ◆ szövegmagyarázószövegmagyarázó
csúsakusocsúsakuso ◆ szövegmagyarázattalszövegmagyarázattal ellá-ellá-
tott könyvtott könyv
csúsamétácsúsamétá ◆ parkolóóraparkolóóra
csúsa-ocsúsa-o ucuucu ◆ injekciótinjekciót adad 「Kangofu-va
kandzsani csúsa-o utta.」 „A nővér injekciót adott
a betegnek.”

csúsarjókincsúsarjókin ◆ parkolási díjparkolási díj
csúsaszupészucsúsaszupészu ◆ beállóhelybeállóhely ◆ kocsibeállókocsibeálló
◆ parkolóhelyparkolóhely
csúsaszurucsúsaszuru ◆ leparkolleparkol 「Kuruma-o csúsasi-
ta.」 „Leparkoltam az autóval.” ◆ parkolparkol
「Kuruma-o csúsasita baso-o vaszuretesimatta.」
„Elfelejtettem, hová parkoltam.”

csúsaszurucsúsaszuru ◆ befecskendezbefecskendez 「Kare-va
sokuzenniinszurin-o csúsasita.」 „Evés előtt inzu-
lint fecskendezett be magának.” ◆ fecskendezfecskendez
「Dzsómjakuni kuszuri-o csúsasita.」 „Gyógy-
szert fecskendezett a vénájába.”

csúsicsúsi ◆ figyelmesfigyelmes nézésnézés 「Vaga kuni-va zen-
szekaikarano csúsino matodearu.」 „Országunkra
irányul az egész világ figyelme.”

csúsicsúsi ◆ félbehagyásfélbehagyás ◆ megszakításmegszakítás ◆ tör-tör-
léslés ◇ utencsúsiutencsúsi esőeső miattmiatt törölvetörölve ◇ kóten-kóten-
csúsicsúsi rosszrossz időidő eseténesetén törölvetörölve ◇ szeiszan-szeiszan-
csúsicsúsi gyártásgyártás megszűnésemegszűnése 「Szeiszancsúsi-
ninatta kuruma」 „már nem gyártott kocsi”

csúsincsúsin ◆ hűségeshűséges emberember 「Kunimidarete
csúsinaravaru.」 „Ha az ország már lángokban
áll, megjelenik egy hű hazafi.” ◆ hűségeshűséges szol-szol-
gaga
csúsincsúsin ◆ alapalap 「Jaszaicsúsinnodaietto」 „zöld-
ségalapú diéta” ◆ főfő helyhely 「Dózó-o hirobano
csúsinni oita.」 „A szobrot fő helyre tették a té-
ren.” ◆ főlegfőleg 「Ongakucsúsinno bangumi」 „fő-
leg zenét tartalmazó műsor” ◆ középközép 「Macsino
csúsinni hirobagaaru.」 „A város közepén van egy
tér.” ◆ középpontközéppont 「Kaitenno csúsin」 „forgás
középpontja” ◆ magmag 「Taifúno csúsin」 „tájfun
magja” ◆ orientáltságorientáltság 「Rijósacsúsinnoszáb-
iszu」 „felhasználó-orientált szolgáltatás” ◆ ve-ve-
zetőzető szerepszerep 「Szaikendzsini csúsintonatte ha-
taraita.」 „Vezető szerepet töltött be a helyreállí-
táskor.” ◇ kin-júnocsúsinkin-júnocsúsin pénzügyipénzügyi központközpont
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◇ kodomocsúsin-nokodomocsúsin-no gyermekközpontúgyermekközpontú 「Ko-
domocsúsinno szeikacu-o okutteimaszu.」 „Gyer-
mekközpontúak a napjaim.” ◇ csúsin-ocsúsin-o hazu-hazu-
rerureru nincsnincs főfő helyenhelyen 「Misze-va sótengaino
csúsin-o hazureteiru.」 „Az üzlet nincs az üzletsor
fő helyén.” ◇ csúsin-ocsúsin-o hazureruhazureru nemnem találtalál aa
közepébeközepébe 「Jaga matono csúsin-o hazureta.」
„A nyílvessző nem talált céltábla közepébe.” ◇

macsinocsúsinmacsinocsúsin városközpontvárosközpont
csúsincsúsin ◆ közepes földrengésközepes földrengés
csúsincsúsin ◆ legbelsőbblegbelsőbb érzésérzés ◆ szívszív mélyemélye ◇

csúsin-joricsúsin-jori legmélyebbrőllegmélyebbről 「Csúsinjori okuja-
mi mósi agemaszu」 „legmélyebb, őszinte részvé-
tem”

csúsincsúsin ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés ◆ jelentésjelentés
csúsincsúsin ◆ hűséghűség ◆ odaadásodaadás
csúsinbucsúsinbu ◆ középsőközépső részrész 「Kjókai-va murano
csúsinbuniarimaszu.」 „A falu középső részén van
a templom.” ◆ központközpont 「Macsino csúsinbu」
„városközpont”

csúsincsicsúsincsi ◆ központközpont 「Kono macsi-va kógjó-
csúsincsideszu.」 „Ez a város ipari központ.” ◇

kógjónocsúsincsikógjónocsúsincsi ipari központipari központ
csúsincsúcsúsincsú ◆ központiközponti hengerhenger ◆ központiközponti
szövetoszlopszövetoszlop ◆ sztélesztéle
csúsindaigakusacsúsindaigakusa ◆ lemorzsolódó diáklemorzsolódó diák
csúsindzsinbucucsúsindzsinbucu ◆ központiközponti alakalak 「Kaku-
meino csúsindzsinbucu」 „forradalom központi
alakja” ◆ központi figuraközponti figura
csúsingaicsúsingai ◆ központközpont
csúsinguracsúsingura ◆ CsúsinguraCsúsingura
csúsininarucsúsininaru ◆ elmaradelmarad 「Asitanopáti-va csú-
sideszu.」 „A holnapi buli elmarad.” ◆ törölvetörölve
leszlesz 「Siai-va amede csúsininatta.」 „A mérkő-
zést az eső miatt törölték.”

csúsiniszurucsúsiniszuru ◆ lefújlefúj 「Amenotamekonszáto-
va csúsininatta.」 „Az eső miatt lefújták a koncer-
tet.” ◆ töröltöröl 「Haikingu-va csúsininatta.」 „Tö-
rölték a túrát.”

csúsin-joricsúsin-jori ◆ legmélyebbrőllegmélyebbről 「Csúsinjori oku-
jami mósi agemaszu」 „legmélyebb, őszinte rész-
vétem”

csúsinkacsúsinka ◆ foveafovea
csúsinkakucsúsinkaku ◆ fényszögfényszög ◆ középponti szögközépponti szög
csúsinkamómentocsúsinkamómento ◆ centrális momentumcentrális momentum

csúsinkaracsúsinkara ◆ szívbőlszívből 「Csúsinkara kansaitasi-
maszu.」 „Szívből hálás vagyok.”

csúsinkaranocsúsinkarano ◆ szívesszíves 「Csúsinkarano kan-
gei」 „szíves fogadtatás”

csúsinkiacucsúsinkiacu ◆ magmag légnyomásalégnyomása 「Taifúno
csúsinkiacu」 „tájfun magjának légnyomása”

csúsinmómentocsúsinmómento ◆ centrális momentumcentrális momentum
csúsin-nicsúsin-ni ◆ főlegfőleg 「Szódankenszú-va
vakamono-o csúsinni goman kenatta.」 „50 ezer
tanácsadást kértek, főleg fiatalok.” ◆ körülkörül
「Kitanihon-o csúsinni jukiga futteiru.」 „Észak-
Japán körül hull a hó.”

csúsin-niacumerucsúsin-niacumeru ◆ koncentrálkoncentrál
「Sizensokuhin-o csúsinni acumeta misze」 „ter-
mészetes ételeket koncentráló üzlet”

csúsin-nimirucsúsin-nimiru ◆ viszonyítviszonyít 「Taijó-o csúsinni
vakuszeino ugoki-o mita.」 „Az égitestek mozgá-
sát a Naphoz viszonyította.”

csúsin-ninarucsúsin-ninaru ◆ középpontjábanközéppontjában álláll 「Kare-
va kono súdanno csúsinninatteiru.」 „Ő áll a cso-
portosulás középpontjában.”

csúsin-nocsúsin-no ◆ centrikuscentrikus 「Kandzsacsúsinno kai-
go」 „betegcentrikus ápolás” ◆ központosközpontos
csúsin-ocsúsin-o hazureruhazureru ◆ nemnem találtalál aa közepébeközepébe
「Jaga matono csúsin-o hazureta.」 „A nyílvessző
nem talált céltábla közepébe.” ◆ nincsnincs főfő he-he-
lyenlyen 「Misze-va sótengaino csúsin-o hazuretei-
ru.」 „Az üzlet nincs az üzletsor fő helyén.”

csúsinsigaicsicsúsinsigaicsi ◆ városközpontvárosközpont
csúsinsótaicsúsinsótai ◆ centriólumcentriólum
csúsinszeicsúsinszei ◆ miocénmiocén
csúsinszeicsúsinszei ◆ centrikusságcentrikusság
csúsinszencsúsinszen ◆ középvonalközépvonal
csúsinszócsúsinszó ◆ mezopelágikus zónamezopelágikus zóna
csúsinszurucsúsinszuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Tekidzsinga
szematteiruto kokuóni csúsinsita.」 „Figyelmez-
tették a királyt, hogy közeleg az ellenség.” ◆ je-je-
lentlent
csúsintaicsúsintai ◆ centroszómacentroszóma ◆ sejtközpontsejtközpont
csúsintekinacsúsintekina ◆ központiközponti 「Kono kigjó-va
fukkóni csúsintekina jakuvari-o hatasiteiru.」 „Ez
a vállalat központi szerepet játszik a helyreállítás-
ban.”

csúsintémacsúsintéma ◆ központi témaközponti téma
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csúsintencsúsinten ◆ középpontközéppont 「Enno csúsinten-va
kokodeszu.」 „Itt a kör középpontja.”

csúsintóeicsúsintóei ◆ középpontos vetítésközéppontos vetítés
csúsintoszurucsúsintoszuru ◆ előnybenelőnyben részesítrészesít
「Jaszai-o csúsintoszuru sokudzsi-o kokorogak-
eteimaszu.」 „Igyekszem előnyben részesíteni a
zöldségalapú ételeket.” ◆ főlegfőleg érintérint
「Otosijori-o csúsintosita kai mononanmin-va fu-
eteimaszu.」 „Növekszik a főleg időseket érintő
bevásárlóhelyektől való elszigetelődés.” ◆ köré-köré-
benben gyakorigyakori 「Vakamono-o csúsintositanetto
csúdokuga sakaimondaininatteiru.」 „Társadalmi
probléma a fiatalok körében gyakori netfüggőség.”
◆ köréköré építépít 「Kazoku-o csúsintoszuru szeikacu-
o sitai.」 „Szeretném a családom köré építeni az
életemet.” ◆ középpontbaközéppontba állítállít 「Vaga ja-va
kodomo-o csúsintosita szeikacudeszu.」 „A mi
családunkban a gyereket állítjuk a középpontba.”
◆ szólószóló 「Vakamono-o csúsintositaibento-o ka-
iszaisita.」 „Fiataloknak szóló rendezvényeket
szervezett.”

csúsinvadaicsúsinvadai ◆ témakörtémakör 「Kon-na vadai-o
csúsinni szakubun-o cukuttekudaszai.」 „Ebben a
témakörben írjatok fogalmazást.”

csúsiszurucsúsiszuru ◆ félbehagyfélbehagy 「Sigoto-o csúsisi-
ta.」 „Félbehagytam a munkámat.” ◆ leállítleállít
「Kikaku-o csúsiszurukotonisita.」 „Úgy döntöt-
tünk, hogy leállítjuk a projektet.” ◆ megszakítmegszakít
「Amenotame, kóhande siai-va csúsiszareta.」
„Az eső miatt a második félidőben megszakították
a mérkőzést.” ◆ töröltöröl 「Kaigi-o csúsisitekuda-
szai!」 „Törölje az értekezletet, kérem!”

csúsiszurucsúsiszuru ◆ figyelmesenfigyelmesen néznéz 「Keibiin-va
gamen-o csúsisita.」 „A biztonsági őr figyelmesen
nézte a képernyőt.”

csúsócsúsó ◆ beszélgetőpartnerbeszélgetőpartner közelébeközelébe mu-mu-
tató névmástató névmás
csúsócsúsó ◆ becsmérlésbecsmérlés ◆ becsületsértésbecsületsértés ◆

lejáratáslejáratás ◆ megszégyenítésmegszégyenítés ◆ pocskondi-pocskondi-
ázásázás ◇ hibócsúsóhibócsúsó becsületsértésbecsületsértés 「Hibó-
csúsóno kidzsi」 „becsületsértő cikk” ◇ hibó-hibó-
csúsócsúsó rágalmazásrágalmazás ◇ hibócsúsóhibócsúsó rágalomrágalom
csúsócsúsó ◆ absztrakcióabsztrakció ◆ elvonatkoztatáselvonatkoztatás ◆

elvontságelvontság 「Gusóto csúsó」 „konkretizálás és
elvontság”

csúsódaiszúgakucsúsódaiszúgaku ◆ absztrakt algebraabsztrakt algebra

csúsógacsúsóga ◆ absztraktabsztrakt festményfestmény 「Gusógato
csúsóga」 „realisztikus és absztrakt festmény”

csúsógainencsúsógainen ◆ elvont fogalomelvont fogalom
csúsógeidzsucucsúsógeidzsucu ◆ absztrakt művészetabsztrakt művészet
csúsókigjócsúsókigjó ◆ kis-kis- ésés középméretűközépméretű vállalatvállalat
◆ kis- vagy középméretű vállalatkis- vagy középméretű vállalat
csúsokucsúsoku ◆ ebédebéd 「Kjó-va csúsoku-o nuita.」
„Ma kihagytam az ebédet.”

csúsokudzsikancsúsokudzsikan ◆ ebédidőebédidő
csúsokukaicsúsokukai ◆ munkaebédmunkaebéd 「Kakurjórano csú-
sokukaiga mojooszareta.」 „A minisztereknek
munkaebédet szerveztek.”

csúsómeisicsúsómeisi ◆ elvont főnévelvont főnév ◆ fogalomfogalom
csúsóroncsúsóron ◆ elvontelvont érvelésérvelés 「Kotae-va csúsó-
ronni nagareta.」 „A válasz elvont érveléssé fa-
jult.”

csúsósacsúsósa ◆ rágalmazórágalmazó
csúsósugicsúsósugi ◆ absztrakcionizmusabsztrakcionizmus
csúsószurucsúsószuru ◆ elvonatkoztatvaelvonatkoztatva kiemelkiemel
「Mondaino honsicu-o csúsósita.」 „Elvonatkoz-
tatva kiemeltem a probléma lényegét.”

csúsószurucsúsószuru ◆ becsmérelbecsmérel 「Csúsószareruno-va
daremo szukidenai.」 „Senki sem szereti, ha becs-
mérlik.” ◆ lejáratlejárat 「Gojómedia-va jató-o csúsó-
sita.」 „A lakájmédia lejáratta az ellenzéket.” ◆

megszégyenítmegszégyenít 「Eszuenueszude csúsósza-
reta.」 „Megszégyenítettek a közösségi oldalon.”

csúsótekikan-nencsúsótekikan-nen ◆ elvont fogalomelvont fogalom
csúsótekinacsúsótekina ◆ becsületsértőbecsületsértő ◆ lejáratólejárató
「Csúsótekina kidzsi」 „lejárató cikk” ◆ pocs-pocs-
kondiázókondiázó 「Csúsótekina hacugen-o sita.」
„Pocskondiázó kijelentést tett.”

csúsótekinacsúsótekina ◆ absztraktabsztrakt 「Csúsótekina si-
kó」 „absztrakt gondolkodás” ◆ elvontelvont 「Csúsó-
tekina monojorimo gutaitekina monoga szukide-
szu.」 „Az elvont dolgokhoz képest jobban szere-
tem a konkrét dolgokat.”

csúsúcsúsú ◆ holdnaptárholdnaptár szerintiszerinti 8.8. hónaphónap 15.15.
napjanapja ◆ ősz közepeősz közepe
csúsucucsúsucu ◆ kinyeréskinyerés ◆ kiválasztáskiválasztás ◆ min-min-
tavételtavétel ◇ muszakuicsúsucumuszakuicsúsucu véletlenszerűvéletlenszerű
mintavételmintavétel
csúsucubucucsúsucubucu ◆ kivonatkivonat
csúsucuhócsúsucuhó ◆ mintavételi módszermintavételi módszer
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csúsucuszurucsúsucuszuru ◆ kinyerkinyer
「Kakunenrjóbókarapurutoniumu-o hikidasita.」
„A nukleáris üzemanyagrudakból kinyerte a plu-
tóniumot.” ◆ kiválasztkiválaszt 「Détabészukaradéta-
o hikidasita.」 „Kiválasztotta az adatbázisból az
adatokat.” ◆ kivonkivon 「Sokubucukara kuszuri-o
csúsucusita.」 „Kivonta a növényből az orvossá-
got.”

csúsukocucsúsukocu ◆ kézközépcsontkézközépcsont
csúsuncsúsun ◆ holdnaptárholdnaptár szerintiszerinti 2.2. hónaphónap 15.15.
napjanapja ◆ tavasz közepetavasz közepe
csúsúnomeigecucsúsúnomeigecu ◆ ősziőszi napéjegyenlőség-napéjegyenlőség-
hez legközelebb álló holdtöltehez legközelebb álló holdtölte
csúszacsúsza ◆ alezredesalezredes
csúszadzsicsúszadzsi ◆ teáskanálteáskanál 「Kócsani
hacsimicu-o csúszadzsiippai ireta.」 „Egy teáska-
nál mézet tettem a teába.”

csúszaicsúszai ◆ beavatkozásbeavatkozás ◆ békéltetésbékéltetés
csúszaijaku-ocsúszaijaku-o kattederukattederu ◆ közvetítőközvetítő sze-sze-
repére vállalkozikrepére vállalkozik
csúszainihairucsúszainihairu ◆ békítbékít 「Kenkasiteiru hitono
csúszaini hairótositaga, damedatta.」 „Próbáltam
békíteni a veszekedőket, de hiába.”

csúszainincsúszainin ◆ békéltetőbékéltető ◆ közvetítőközvetítő
csúszaisacsúszaisa ◆ békéltetőbékéltető ◆ közvetítőközvetítő
csúszaiszaibancsúszaiszaiban ◆ egyezségi eljárásegyezségi eljárás
csúszaiszaibansocsúszaiszaibanso ◆ döntőbíróságdöntőbíróság
csúszaiszaiteicsúszaiszaitei ◆ döntőbírói ítéletdöntőbírói ítélet
csúszaiszurucsúszaiszuru ◆ kibékítkibékít 「Kenkano csúszai-
o sitacumoriga, jokeinihidokunattesimatta.」 „Ki
akartam békíteni a veszekedőket, de még vadab-
bak lettek.” ◆ közbelépközbelép 「Kjódai-va kenkasi
hadzsimetaga, hahaoja-va csúszaisita.」 „A test-
vérek veszekedni kezdtek, de az anyjuk közbelé-
pett.”

csúszankaikjúcsúszankaikjú ◆ kis-burzsoáziakis-burzsoázia ◆ közép-közép-
osztályosztály
csúszecucsúszecu ◆ hűséghűség ◆ odaadásodaadás
csúszecukocucsúszecukocu ◆ középpercközépperc
csúszecu-ocsúszecu-o cukuszucukuszu ◆ hűségesenhűségesen szolgálszolgál
「Sukunni csúszecu-o cukusita.」 „Hűségesen
szolgálta gazdáját.”

csúszeicsúszei ◆ elfogulatlanságelfogulatlanság ◆ pártatlanságpártatlanság

csúszeicsúszei ◆ közömbösségközömbösség ◆ meddőségmeddőség ◆ sem-sem-
legesleges nemnem 「Csúszeimeisi」 „semleges nemű fő-
név” ◆ semlegességsemlegesség ◇ csúszeikacsúszeika meddőmeddő vi-vi-
rágrág
csúszeicsúszei ◆ középkorközépkor
csúszeicsúszei ◆ hűséghűség 「Cumani csúszei-o csikat-
ta.」 „Hűséget esküdtem a feleségemnek.”

csúszeibungakucsúszeibungaku ◆ középkori irodalomközépkori irodalom
csúszeidaicsúszeidai ◆ földtörténetiföldtörténeti középkorközépkor ◆ má-má-
sodkorsodkor ◆ mezozoikummezozoikum ◆ mezozoikus kormezozoikus kor
csúszeikacsúszeika ◆ ivartalanivartalan virágvirág ◆ meddőmeddő virágvirág

csúszeikacsúszeika ◆ semlegesítéssemlegesítés
csúszeinacsúszeina ◆ elfogulatlanelfogulatlan 「Csúszeina iken」
„elfogulatlan vélemény” ◆ pártatlanpártatlan 「Csúszei-
na handan」 „pártatlan elbírálás”

csúszeinacsúszeina ◆ semlegessemleges 「Denkitekini csúszei-
na gensi」 „elektromosan semleges atom”

csúszeinocsúszeino ◆ közömbösközömbös 「Kono bussicuno
kagakuhannó-va csúszeida.」 „Ez az anyag kémi-
ailag közömbös.” ◆ semlegessemleges 「Kono sikenkan-
ni csúszeino szuijóekiga haitteimaszu.」 „Ebben a
kémcsőben semleges oldat van.”

csúszeinocsúszeino ◆ középkoriközépkori 「Csúszeinojóroppa」
„középkori Európa”

csúszei-ocsúszei-o cukuszucukuszu ◆ hűséggelhűséggel szolgálszolgál
「Kuninotameni csúszei-o cukusita.」 „Hűséggel
szolgálta országát.”

csúszei-ocsúszei-o csikaucsikau ◆ felesküszikfelesküszik 「Kenpóni
csúszei-o csikatta.」 „Felesküdött az alkotmány-
ra.” ◆ hűségethűséget esküszikesküszik 「Kunini csúszei-o
csikatta.」 „Hűséget esküdött az országának.”

csúszei-o csikaukotocsúszei-o csikaukoto ◆ esküeskü
csúszei-ocsúszei-o csikavaszerucsikavaszeru ◆ összeadösszead 「Sinpu-
va sinrósinpuni csúszei-o csikavaszeta.」 „A pap
összeadta az ifjú párt.”

csúszei-ocsúszei-o kakukaku ◆ elfogultelfogult 「Csúszei-o kaku
iken」 „elfogult vélemény”

csúszeiongakucsúszeiongaku ◆ középkori zeneközépkori zene
csúszeisicsúszeisi ◆ neutronneutron ◇ teiszokucsúszeisiteiszokucsúszeisi
lassú neutronlassú neutron
csúszeisicsúszeisi ◆ savmentes papírsavmentes papír
csúszeisicsúszeisi ◆ középkori történelemközépkori történelem
csúszeisibakudancsúszeisibakudan ◆ neutronbombaneutronbomba
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csúszeisibócsúszeisibó ◆ semleges zsírsemleges zsír
csúszeisincsúszeisin ◆ hűséghűség
csúszeisiszeicsúszeisiszei ◆ neutroncsillagneutroncsillag
csúszeisokubucucsúszeisokubucu ◆ mezofitamezofita
csúszeiszencsúszeiszen ◆ nullavezetéknullavezeték
csúszeiszenzaicsúszeiszenzai ◆ semleges mosószersemleges mosószer
csúszeitecugakucsúszeitecugaku ◆ középkori filozófiaközépkori filozófia
csúszeitekinacsúszeitekina ◆ fiúsfiús 「Csúszeitekina kamiga-
ta」 „fiús frizura” ◆ lányoslányos 「Csúszeitekina dan-
szei」 „lányos fiú” ◆ semlegessemleges neműnemű 「Csúszei-
tekina namae」 „semleges nemű név” ◆ uniszexuniszex
「Csúszeitekina jófuku」 „uniszex ruha”

csúszekicsúszeki ◆ alluviális lerakódásalluviális lerakódás
csúszekiheijacsúszekiheija ◆ alluviális síkságalluviális síkság
csúszekikicsúszekiki ◆ allúviumkorszakallúviumkorszak
csúszekinocsúszekino ◆ alluviálisalluviális ◆ allúviumiallúviumi
csúszekiszócsúszekiszó ◆ hordalékhordalék ◆ hordalékréteghordalékréteg
csúszekkidzsidaicsúszekkidzsidai ◆ átmenetiátmeneti kőkorszakkőkorszak ◆

középső kőkorszakközépső kőkorszak
csúszencsúszen ◆ sorshúzássorshúzás 「Dzsunban-o csúszen-
de kimeta.」 „Sorshúzással döntötték el a sorren-
det.” ◆ sorsolássorsolás 「Zaszeki-va csúszende kime-
szaszeteitadakimaszu.」 „Az ülőhelyeket sorso-
lással döntjük el.”

csúszenbangócsúszenbangó ◆ nyertes számnyertes szám
csúszendeaterucsúszendeateru ◆ kisorsolkisorsol 「Kameraga csú-
szende atatta.」 „Kisorsolták a kamerát.”

csúszendepurezentoszurucsúszendepurezentoszuru ◆ kisorsolkisorsol 「To-
kuszenno sóhin-o csúszendepurezentosimaszu.」
„Értékes ajándékokat sorsolunk ki.”

csúszenkaicsúszenkai ◆ sorsolássorsolás
csúszenkencsúszenken ◆ sorsjegysorsjegy
csúszen-niatarucsúszen-niataru ◆ nyernyer aa sorsolásonsorsoláson
「Manson-no csúszenni atatta.」 „A társasház ve-
vőinek sorsolásán nyertem.”

csúszen-nihazurerucsúszen-nihazureru ◆ nemnem nyernyer aa sorso-sorso-
lásonláson 「Jócsienno csúszenni hazureta.」 „Nem
nyertem óvodai helyet a sorsoláson.”

csúszen-nimorerucsúszen-nimoreru ◆ nemnem nyernyer aa sorsolásonsorsoláson
「Sinkikókaikabuno csúszenni moreta.」 „Nem
nyertem vételi lehetőséget a részvény kezdeti jegy-
zésén.”

csúszenszurucsúszenszuru ◆ kihúzkihúz 「Butaide tószenbangó-
o csúszensita.」 „A színpadon kihúzták a nyertes
számot.” ◆ sorsolsorsol 「Kudzsi-va icu csúszenszuru-
no?」 „Mikor sorsolják a tombolát?”

csúszócsúszó ◆ középlemezközéplemez ◆ középmagasközépmagas 「Csú-
szómanson」 „középmagas társasház”

csúszocucsúszocu ◆ alsóalsó tagozatútagozatú középiskolátközépiskolát
végzettvégzett
csúszokkocucsúszokkocu ◆ lábközépcsontlábközépcsont
csúszúcsúszú ◆ alappilléralappillér 「Sakaino csúszú」 „társa-
dalom alappillére” ◆ központközpont 「Szeidzsino csús-
zú」 „politika központja” ◆ központiközponti ◇

kekkan-undócsúszúkekkan-undócsúszú vazomotorikusvazomotorikus köz-köz-
pontpont ◇ kekkan-undócsúszúkekkan-undócsúszú vazomotorosvazomotoros
központközpont ◇ gengocsúszúgengocsúszú beszédközpontbeszédközpont
「Nóno gengocsúszú」 „agy beszédközpontja” ◇

kenrjokucsúszúkenrjokucsúszú hatalomhatalom központjaközpontja ◇ kok-kok-
júcsúszújúcsúszú légzőközpontlégzőközpont ◇ sinkeicsúszúsinkeicsúszú
idegközpontidegközpont ◇ sinzókekkancsúszúsinzókekkancsúszú kardio-kardio-
vaszkulárisvaszkuláris központközpont ◇ csókakucsúszúcsókakucsúszú hal-hal-
lóközpontlóközpont ◇ manpukucsúszúmanpukucsúszú jóllakottságjóllakottság
központjaközpontja
csúszúbucsúszúbu ◆ központközpont 「Szeidzsicsúszúbu」 „ál-
lamapparátus központja”

csúszuicsúszui ◆ vízzel feltöltésvízzel feltöltés
csúszuicsúszui ◆ féregnyúlványféregnyúlvány
csúszuiencsúszuien ◆ vakbélgyulladásvakbélgyulladás
csúszuiszurucsúszuiszuru ◆ vízzelvízzel eláraszteláraszt 「Kikaisicu-
ni csúszuisite sókasita.」 „A gépházat vízzel el-
árasztva oltották el a tüzet.” ◆ vízzelvízzel feltöltfeltölt
「Kovareta gensironi kaiszui-o csúszuisita.」
„Tengervízzel töltötték fel az elromlott atomreak-
tort.”

csúszúsinkeicsúszúsinkei ◆ központi idegközponti ideg
csúszúsinkeikeicsúszúsinkeikei ◆ központi idegrendszerközponti idegrendszer
csúszúsinkeikeitócsúszúsinkeikeitó ◆ központiközponti idegrend-idegrend-
szerszer
csútácsútá ◆ konzulenskonzulens ◆ magántanármagántanár
csútaicsútai ◆ századszázad ◇ kiheicsútaikiheicsútai lovasszá-lovasszá-
zadzad ◇ hikócsútaihikócsútai repülőszázadrepülőszázad ◇ hóheics-hóheics-
útaiútai tüzérszázadtüzérszázad ◇ hoheicsútaihoheicsútai gyalogos-gyalogos-
századszázad
csútaicsútai ◆ kimaradáskimaradás ◆ lemorzsolódáslemorzsolódás
csútaicsútai ◆ kötelékkötelék 「Kodzsinkanno csútai」
„emberek közti kötelék” ◆ zsineg és övzsineg és öv
csútaicsútai ◆ hengerszerű testhengerszerű test
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csútaicsócsútaicsó ◆ századparancsnokszázadparancsnok
csútaidzsimusicucsútaidzsimusicu ◆ századirodaszázadiroda
csútaisacsútaisa ◆ lemorzsolódott tanulólemorzsolódott tanuló
csútaiszurucsútaiszuru ◆ kimaradkimarad 「Kótógakkó-o csútais-
ita.」 „Kimaradt a középiskolából.” ◆ lemorzso-lemorzso-
lódiklódik 「Daigaku-o csútaisita.」 „Lemorzsolódott
az egyetemről.”

csútecucsútecu ◆ öntöttvasöntöttvas
csútencsúten ◆ égbolt közepeégbolt közepe ◆ ég közepeég közepe
csútencsúten ◆ felezőpontfelezőpont 「Szenbunno csúten」
„szakasz felezőpontja” ◆ középső pontközépső pont
csúteszszeicsúteszszei ◆ öntöttvasból készültöntöttvasból készült
csútocsúto ◆ félútfélút ◆ menetmenet közbenközben ◇ csútodecsútode
félútonfélúton 「Csútokara hiki kaesita.」 „Félúton
visszafordultam.” ◇ csútodecsútode közbenközben 「Nenno
csútode taisokusita.」 „Év közben hagytam ott a
vállalatot.” ◇ csútodecsútode félbefélbe 「Hanasi-o csúto-
dejameta.」 „Félbehagyta a mondókáját.”

csútócsútó ◆ közepesközepes minőségminőség ◆ közepesközepes szintszint
◆ középfokközépfok
csútócsútó ◆ holdnaptárholdnaptár tizenegyediktizenegyedik hónapjahónapja
◆ tél közepetél közepe
csútócsútó ◆ bibebibe ◆ bibeszájbibeszáj ◆ oszlopfejoszlopfej ◆ osz-osz-
lopfőlopfő ◆ oszloptetőoszloptető
csútócsútó ◆ Közel-KeletKözel-Kelet ◆ Közép-KeletKözép-Kelet
csútócsútó ◆ lopáslopás ◆ tolvajtolvaj
csútodecsútode ◆ félbefélbe 「Hanasi-o csútodejameta.」
„Félbehagyta a mondókáját.” ◆ félútonfélúton 「Csú-
tokara hiki kaesita.」 „Félúton visszafordultam.”
◆ közbenközben 「Nenno csútode taisokusita.」 „Év
közben hagytam ott a vállalatot.” ◆ közepénközepén
「Cukino csútode tensokusita.」 „A hónap köze-
pén váltottam vállalatot.”

csútógakkócsútógakkó ◆ középiskolaközépiskola
csútohanpacsútohanpa ◆ befejezetlenségbefejezetlenség ◆ felemás-felemás-
ságság ◆ ilyen-olyanságilyen-olyanság ◆ lagymatagságlagymatagság
csútohanpadejamerucsútohanpadejameru ◆ kitelikkitelik aa becsületebecsülete
「Szensu-va szakká-o csútohanpade jameta.」 „A
focistának hamar kitelt a becsülete.”

csútohanpanacsútohanpana ◆ befejezetlenbefejezetlen 「Csútohan-
pana sigoto-o szuruna!」 „Ne csinálj befejezetlen
munkát!” ◆ felemásfelemás 「Csútohanpana kotae-o si-
ta.」 „Felemás választ adott.” ◆ félmunkátfélmunkát vég-vég-
zőző 「Csútohanpana hito」 „félmunkát végző em-
ber” ◆ lagymataglagymatag 「Csútohanpana taido-o tot-

ta.」 „Lagymatag hozzáállása volt.” ◆ megbízha-megbízha-
tatlantatlan 「Csútohanpana hito」 „megbízhatatlan
ember” ◆ sese füle,füle, sese farkafarka 「Csútohanpana
hanasida.」 „Ennek a történetnek se füle, se far-
ka.”

csútohanpanakaikecucsútohanpanakaikecu ◆ félmegoldásfélmegoldás
csútohanpanasigotocsútohanpanasigoto ◆ félmunkafélmunka 「Kare-va
csútohanpana sigoto-o szuru.」 „Félmunkát vé-
gez.”

csútóhincsútóhin ◆ közepes minőségű árucikkközepes minőségű árucikk
csútókaicsútókai ◆ lopáslopás
csútokaijakucsútokaijaku ◆ lejáratlejárat előttielőtti felbontásfelbontás
「Csintaisakukeijakuno csútokaijaku」 „lakás-
bérleti szerződés lejárat előtti felbontása” ◆ lejá-lejá-
ratrat előttielőtti feltörésfeltörés 「Teikijokinno csútokaija-
ku」 „lekötött betét lejárat előtti feltörése”

csútókjóikucsútókjóiku ◆ középfokú oktatásközépfokú oktatás
csútókjóincsútókjóin ◆ középiskolai tanárközépiskolai tanár
csútoncsúton ◆ állomásozásállomásozás
csútoncsicsútoncsi ◆ állomáshelyállomáshely ◆ helyőrséghelyőrség
csútonguncsútongun ◆ állomásozó csapatokállomásozó csapatok
csútonszurucsútonszuru ◆ állomásozikállomásozik 「Kunino hoku-
buni csútonszuru rikugunbutai」 „az ország észa-
ki részén állomásozó gyalogsági egység”

csútósokokucsútósokoku ◆ közel-keleti országokközel-keleti országok
csútoszaijósacsútoszaijósa ◆ tapasztalattaltapasztalattal alkalma-alkalma-
zott munkavállalózott munkavállaló
csútotaigakucsútotaigaku ◆ lemorzsolódáslemorzsolódás
csútotaigakuszurucsútotaigakuszuru ◆ abbahagyjaabbahagyja azaz isko-isko-
látlát ◆ kimaradkimarad 「Kare-va kótógakkó-o csútota-
igakusita.」 „Kimaradt a középiskolából.” ◆ le-le-
morzsolódikmorzsolódik 「Dzsuh-pászentono daigakusze-
iga csútotaigakusiteiru.」 „Az egyetemisták 10
százaléka lemorzsolódik.” ◆ nemnem szerezszerez bizo-bizo-
nyítványtnyítványt
csúucsúu ◆ bardobardo ◆ köztes létállapotköztes létállapot
csúvacsúva ◆ közömbösítésközömbösítés ◆ semlegesítéssemlegesítés
csúvaszurucsúvaszuru ◆ közömbösítközömbösít 「Arukaride szan-
o csúvasita.」 „Lúggal közömbösítette a savat.” ◆

semlegesítsemlegesít 「Jakuzai-va doku-o csúvasita.」 „A
szer semlegesítette a mérget.”

csúzacsúza ◆ ülés elhagyásaülés elhagyása
csúzaicsúzai ◆ kihelyezettkihelyezett rendőrrendőr ◆ tartózko-tartózko-
dásdás
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csúzaibukancsúzaibukan ◆ katonai attasékatonai attasé
csúzaiincsúzaiin ◆ kiküldöttkiküldött munkatársmunkatárs ◇ gencsi-gencsi-
csúzaiincsúzaiin helyszínenhelyszínen tartózkodótartózkodó munkatársmunkatárs

csúzaikokucsúzaikoku ◆ kiküldetés országakiküldetés országa
csúzaisocsúzaiso ◆ kihelyezett rendőrőrskihelyezett rendőrőrs
csúzaszurucsúzaszuru ◆ eltávozikeltávozik 「Kaigi-o csúzasita.」
„Eltávoztam az értekezletről.”

csúzecucsúzecu ◆ abortuszabortusz 「Ninsincsúni taidzsini
sógaigaaruto vakatte, csúzecu-o eranda.」 „A ter-
hesség alatt kiderült, hogy rendellenes a magzat,
ezért az abortusz mellett döntött.” ◆ félbesza-félbesza-
kadáskadás ◆ félbeszakításfélbeszakítás ◆ magzatelhajtásmagzatelhajtás
◇ dzsinkócsúzecudzsinkócsúzecu műviművi terhességmegsza-terhességmegsza-
kításkítás ◇ ninsincsúzecuninsincsúzecu terhességmegszakí-terhességmegszakí-
tástás ◇ ninsincsúzecuninsincsúzecu abortuszabortusz
csúzecuboincsúzecuboin ◆ középenközépen képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó
csúzecu-ocsúzecu-o ukeruukeru ◆ abortuszaabortusza vanvan 「Dzsú-
goszaino tokini csúzecu-o uketa.」 „15 éves korá-
ban abortusza volt.”

csúzecuszurucsúzecuszuru ◆ elvetetelvetet 「Kanodzso-va
kodomo-o csúzecusita.」 „Elvetette a gyerekét.”
◆ félbeszakadfélbeszakad 「Kósóga csúzecusita.」 „Fél-
beszakadtak a tárgyalások.” ◆ félbeszakítfélbeszakít
「Kenkjú-o csúzecusita.」 „Félbeszakították a ku-
tatást.”

csúzeicsúzei ◆ átlagosátlagos termettermet ◆ közepesközepes termettermet

csúzócsúzó ◆ fémöntésfémöntés ◆ öntésöntés ◆ pénzveréspénzverés
「Okaneno csúzó-va kokkano dokuszendzsigjó-
deszu.」 „A pénzverés állami monopólium.”

csúzódzsócsúzódzsó ◆ öntödeöntöde
csúzókaheicsúzókahei ◆ fémalapú pénzfémalapú pénz ◆ vert pénzvert pénz
csúzósocsúzóso ◆ öntödeöntöde
csúzószurucsúzószuru ◆ öntönt 「Tecu-o csúzószuru.」 „Va-
sat önt.” ◆ pénztpénzt verver 「Kahei-o csúzószuru.」
„Pénzt ver.”

csúzudécsúzudé ◆ keddkedd
csúzurininarucsúzurininaru ◆ lóg a levegőbenlóg a levegőben
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dada ◆ csináltcsinált 「Jonda?」 „Hívtál?” ◆ leszlesz
「Asita-va ameda.」 „Holnap eső lesz.” ◆ vanvan
「Kjóha kekkonkinenbida.」 „Ma van a házassági
évfordulónk.” ◇ sitahógajoisitahógajoi célszerűcélszerű 「Ame-
ni szonaete kasza-o motteittahóga joi.」 „Esőre
készülve, célszerű esernyőt vinni.” ◇ sitahógaj-sitahógaj-
oszaszóoszaszó ráférráfér 「Kono szabita szaku-va penki-o
nuttahóga joszaszó.」 „Ráférne erre a rozsdás ke-
rítésre egy kis festés.”

dabadaba ◆ málháslómálhásló 「Dabani ni-o cunda.」 „Meg-
pakoltam a málháslovat.”

dabendaben ◆ locsogáslocsogás ◆ zagyvaságzagyvaság
dabidabi ◆ hamvasztáshamvasztás ◇ dabinifuszudabinifuszu elham-elham-
vasztvaszt 「Nakigara-va dabini fuszareta.」 „A tete-
met elhamvasztották.”

dábídábí ◆ derbiderbi ◇ hómu-ran-dábíhómu-ran-dábí hazafutás-hazafutás-
versenyverseny
dabidenohosidabidenohosi ◆ Dávid-csillagDávid-csillag
dabingudabingu ◆ átjátszásátjátszás ◆ átmásolásátmásolás
dabinguszurudabinguszuru ◆ átmásolátmásol 「Rokugasita eiga-o
díbuidínidabingusita.」 „A felvett filmet átmásol-
tam DVD-re.”

dabinifuszudabinifuszu ◆ elhamvasztelhamvaszt 「Nakigara-va da-
bini fuszareta.」 „A tetemet elhamvasztották.”

dabodabokakerudabodabokakeru ◆ lötyköllötyköl
「Jakinikuniszószu-o dabodabo kaketa.」 „Szószt
lötykölt a sült húsra.”

dabodabonadabodabona ◆ buggyosbuggyos 「Vakai gakuszeitacsi-
no aidade-va dabodabona kucusitaga hajatteita.」
„A fiatal diákoknál divat volt a buggyos zokni.” ◆

lóglóg 「SzonoTsacu-va dabodaboda.」 „Lóg rajtad
az a póló!” ◆ trottyostrottyos 「Dabodabonazubon.」
„Trottyos nadrág.”

dabokudaboku ◆ ütésütés
dabokusódabokusó ◆ zúzódászúzódás
dabucukudabucuku ◆ lötykölődiklötykölődik ◆ lötyöglötyög ◆ lötyöglötyög
aa hájháj 「Onakagadabucuiteiru.」 „Lötyög a háj
a hasamon.” ◆ túlságosantúlságosan bőségesbőséges 「Kin-
júsidzsóni nagareru okane-va dabucuiteiru.」
„Túlságosan bőséges pénzmennyiség árasztja el a
pénzpiacokat.”

dabudabudabudabu ◆ lötykölődvelötykölődve ◆ lötyögéslötyögés
「Konokóto-va dabudabudeszu.」 „Lötyög rajtam
ez a kabát.” ◆ lötyögvelötyögve
dabudabukakerudabudabukakeru ◆ lötyköllötyköl ◆ rálötykölrálötyköl
「Pizanimajonézu-o dabudabukaketa.」 „A majo-
nézt rálötyköltem a pizzára.”

dabudabunodabudabuno ◆ bőbő 「Kare-va dabudabunosacu-
o kiteiru.」 „Bő inget hord.”

dabudabuszurudabudabuszuru ◆ lötyöglötyög 「Kono kucu-va da-
budabuszuru.」 „Lötyög a lábamon a cipő.”

daburudaburu ◆ dupladupla 「Viszukí-o daburude, rokku-
de.」 „Egy dupla whiskyt kérek, jéggel!” ◆ dupladupla
ágyaságyas szobaszoba 「Daburuno heja-o jojakusita.」
„Egy dupla ágyas szobát foglaltam.” ◆ kétkét gom-gom-
bócbóc 「Daburunoaiszukurímu-o tabeta.」 „Két
gombócos fagyit ettem.” ◆ kétsoroskétsoros 「Daburu-
nodzsaketto」 „kétsoros zakó” ◆ kontrakontra ◆ szo-szo-
ba kétszemélyes ággyalba kétszemélyes ággyal
daburudaburu ◆ duplánduplán látlát 「Monogadabutte mi-
eru.」 „Duplán látom a tárgyakat.” ◆ egybeesikegybeesik
「Nicsijóto szaidzsicugadabutta.」 „Egybeesett az
ünnepnap a vasárnappal.” ◆ ismételismétel 「Kare-va
szannenszei-o dabutteiru.」 „Ismétli a harmadik
osztályt.” ◆ lebeglebeg aa szemeszeme előttelőtt 「Kare-o
mirutoicumo kareno csicsiojano szugatatodaburi-
maszu.」 „Amikor csak látom őt, mindig az apja
alakja lebeg a szemem előtt” ◆ ugyanolyannakugyanolyannak
érezérez 「Muszumeno szugataga nakunatta cuma-
todabutta.」 „Ugyanolyannak érzem a lányom
alakját és elhunyt feleségemét.”

daburubeddodaburubeddo ◆ kétszemélyes ágykétszemélyes ágy
daburubeddonohejadaburubeddonoheja ◆ szobaszoba kétszemélyeskétszemélyes
ággyalággyal
daburubészudaburubészu ◆ bőgőbőgő ◆ nagybőgőnagybőgő
daburu-botandaburu-botan ◆ kétsoros gombkétsoros gomb
daburu-bukkingudaburu-bukkingu ◆ kettős foglaláskettős foglalás
daburudagádaburudagá ◆ kettőskeresztkettőskereszt
daburu-dekkádaburu-dekká ◆ emeletes buszemeletes busz
daburu-détodaburu-déto ◆ kétkét párpár együttesegyüttes randevújarandevúja

daburu-fórutodaburu-fóruto ◆ dupla hibadupla hiba
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daburufurattodaburufuratto ◆ bebébebé
daburuhabadaburuhaba ◆ dupla szélességdupla szélesség
daburuhabanodaburuhabano ◆ duplaszélesduplaszéles
daburuhaidaburuhai ◆ vébévébé ◆ világbajnokságvilágbajnokság ◆ vi-vi-
lágkupalágkupa
daburuheddádaburuheddá ◆ két egymás utáni meccskét egymás utáni meccs
daburu-inkamudaburu-inkamu ◆ kettős jövedelemkettős jövedelem
daburu-kafuszudaburu-kafuszu ◆ dupla mandzsettadupla mandzsetta
daburu-karádaburu-kará ◆ dupla gallérdupla gallér
daburu-kaszetto-dekkidaburu-kaszetto-dekki ◆ dupladupla kazettáskazettás
deckdeck
daburu-kjaszutodaburu-kjaszuto ◆ dupla szereposztásdupla szereposztás
daburukuracscsidaburukuracscsi ◆ dupla kuplungdupla kuplung
daburu-kurikkudaburu-kurikku ◆ dupladupla kattintáskattintás ◆ két-két-
szeres kattintásszeres kattintás
daburukurikkudaburukurikku ◆ dupla kattintásdupla kattintás
daburukurikkuszurudaburukurikkuszuru ◆ dupladupla kattintástkattintást vé-vé-
gezgez
daburu-kvótodaburu-kvóto ◆ dupladupla idézőjelidézőjel ◆ macska-macska-
körömköröm
daburupancsidaburupancsi ◆ dupla ütésdupla ütés
daburupurédaburupuré ◆ két egymás utáni outkét egymás utáni out
daburusápudaburusápu ◆ kettőskeresztkettőskereszt
daburuszudaburuszu ◆ párospáros ◆ párospáros mérkőzésmérkőzés ◇

dzsosidaburuszudzsosidaburuszu nőinői párospáros ◇ dansidaburu-dansidaburu-
szuszu férfiférfi párospáros ◇ mikuszuto-daburuszumikuszuto-daburuszu ve-ve-
gyespárosgyespáros ◇ mikkuszu-daburuszumikkuszu-daburuszu vegyes-vegyes-
párospáros 「Takkjúnomikkuszudaburuszu-o mita.」
„Néztem az asztalitenisz vegyespárost.”

daburu-szucsírudaburu-szucsíru ◆ dupla lopásdupla lopás
daburuszukúrudaburuszukúru ◆ két iskolában tanuláskét iskolában tanulás
dacudacu ◆ mentesítésmentesítés ◇ dacupuraszucsikkudacupuraszucsikku
műanyag-mentesítésműanyag-mentesítés
dácudácu ◆ dartsdarts ◆ dobónyíldobónyíl ◆ szűkítővarrásszűkítővarrás
dacuaminodacuamino ◆ dezaminálásdezaminálás ◇ szankatekida-szankatekida-
cuaminocuamino oxidatív dezaminálásoxidatív dezaminálás
dacuaminokadacuaminoka ◆ dezaminálásdezaminálás
dacuaszecsirukadacuaszecsiruka ◆ dezacetilációdezacetiláció
dacubódacubó ◆ kalapemeléskalapemelés ◆ le a kalappalle a kalappal
dacubószurudacubószuru ◆ megemelimegemeli aa kalapjátkalapját ◆ meg-meg-
hajlikhajlik 「Hakaszeno csieni dacubószuru.」 „Meg-
hajlok a professzor tudása előtt.”

dacubunkjokudacubunkjoku ◆ depolarizációdepolarizáció

dacudzsidacudzsi ◆ lemágnesezéslemágnesezés
dacudzsidacudzsi ◆ betűkihagyásbetűkihagyás ◇ godzsidacu-godzsidacu-
dzsidzsi elíráselírás
dacugenpacudacugenpacu ◆ atomerőművek leépítéseatomerőművek leépítése
dacugokudacugoku ◆ szökésszökés
dacugokuhandacugokuhan ◆ szökevényszökevény
dacugokusúdacugokusú ◆ szököttszökött fegyencfegyenc ◆ szököttszökött
rabrab
dacugokuszaszerudacugokuszaszeru ◆ megszöktetmegszöktet
「Súdzsin-o dacugokuszaszeta.」 „Megszöktette
a rabot.” ◆ szöktetszöktet
dacugokuszurudacugokuszuru ◆ megszökikmegszökik 「Súdzsin-va
dakkokusita.」 „A rab megszökött.” ◇ dacugo-dacugo-
kuszaszerukuszaszeru megszöktetmegszöktet 「Súdzsin-o dacugo-
kuszaszeta.」 „Megszöktette a rabot.”

dacuhódacuhó ◆ törvényszegéstörvényszegés
dacuidacui ◆ levetkőzéslevetkőzés ◆ vetkőzésvetkőzés
dacuidzsodacuidzso ◆ öltözőöltöző 「Ofurono dacuidzsode
fuku-o nuida.」 „A fürdő öltözőjében levettem a
ruhámat.”

dacuidzsódacuidzsó ◆ fürdőfürdő ◆ öltözőöltöző
dacuikagodacuikago ◆ ruháskosárruháskosár
dacujokuszeidacujokuszei ◆ diszinhibíciódiszinhibíció
dacukócsikudacukócsiku ◆ dekonstrukciódekonstrukció
dacukógjókadacukógjóka ◆ posztiparosodásposztiparosodás
dacukógjókasakaidacukógjókasakai ◆ posztipariposztipari társada-társada-
lomlom
dacumódacumó ◆ epilációepiláció ◆ epilálásepilálás ◆ hajhulláshajhullás
◆ szőrhullásszőrhullás ◆ szőrtelenítésszőrtelenítés ◇ eikjúdacu-eikjúdacu-
mómó véglegesvégleges szőrtelenítésszőrtelenítés ◇ nídorudacumónídorudacumó
tűstűs epilációepiláció ◇ haridacumóharidacumó tűstűs epilációepiláció ◇

rézádacumórézádacumó lézeres szőrtelenítéslézeres szőrtelenítés
dacumókidacumóki ◆ epilátorepilátor ◆ szőrtelenítőszőrtelenítő
dacumósódacumósó ◆ hajhulláshajhullás ◆ hajritkuláshajritkulás ◆ ko-ko-
paszodáspaszodás
dacumószurudacumószuru ◆ szőrtelenítszőrtelenít 「Asino dacumó-
o sita.」 „Szőrtelenítettem a lábam.”

dacumóvakkuszudacumóvakkuszu ◆ gyantázgyantáz 「Asini
dacumóvakkuszu-o nutta.」 „Gyantáztam a lá-
bam.” ◆ szőrtelenítő gyantaszőrtelenítő gyanta
dacumózaidacumózai ◆ szőrtelenítő szerszőrtelenítő szer
dacupuraszucsikkudacupuraszucsikku ◆ műanyag-mentesítésműanyag-mentesítés
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dacurakudacuraku ◆ kieséskiesés ◆ kihulláskihullás ◆ kimaradáskimaradás
◆ kipottyanáskipottyanás ◇ tocsúdacurakutocsúdacuraku lemorzso-lemorzso-
lódáslódás ◇ hanenodacurakuhanenodacuraku tollhullástollhullás
dacurakumakudacurakumaku ◆ hullóhártyahullóhártya
dacurakuszurudacurakuszuru ◆ kiesikkiesik 「Kuizu bangumino
nikaiszende dacurakusita.」 „A vetélkedő máso-
dik fordulóján kiesett.” ◆ kihullikkihullik 「Nedzsiga
dacurakusita.」 „Kihullott a csavar.” ◆ kimaradkimarad
「Kono hon-va szúpédzsiga dacurakusiteiru.」
„Ebből a könyvből néhány oldal kimaradt.” ◆ ki-ki-
pottyanpottyan 「Kikaikara buhinga dacurakusita.」
„A gépből kipottyant egy alkatrész.” ◇ tocsúde-tocsúde-
dacurakudacuraku lemorzsolódiklemorzsolódik 「Kono gakkó-va to-
csúde dacurakuszeitoga ói.」 „Ebből az iskolából
sokan lemorzsolódnak.”

dacurikószodacurikószo ◆ liázliáz ◇ dacutanszokószodacutanszokószo de-de-
karboxilázkarboxiláz
dacurindacurin ◆ kerék kiesésekerék kiesése
dacurinszankakószodacurinszankakószo ◆ foszfatázfoszfatáz
dacurinszurudacurinszuru ◆ kiesikkiesik aa kerékkerék ◆ lejönlejön aa ke-ke-
rékrék ◆ leszalad az útrólleszalad az útról
dacurjakudacurjaku ◆ fosztogatásfosztogatás
dacurjakuszurudacurjakuszuru ◆ kifosztkifoszt 「Misze-va dacur-
jakuszareta.」 „Kifosztották az üzletet.”

dacurjokudacurjoku ◆ elgyengüléselgyengülés
dacurjokuhoszszadacurjokuhoszsza ◆ izomtónusizomtónus elvesztéseelvesztése
◆ kataplexiakataplexia
dacurjokukandacurjokukan ◆ elgyengüléselgyengülés ◆ erőtlenségerőtlenség
dacurjokusódacurjokusó ◆ elgyengüléselgyengülés ◆ erőtlenségerőtlenség
dacurjúdacurjú ◆ deszulfurációdeszulfuráció ◆ kénmentesítéskénmentesítés
◆ kéntelenítéskéntelenítés ◇ dzsújudacurjúdzsújudacurjú tüzelőolajtüzelőolaj
kéntelenítésekéntelenítése ◇ haiendacurjúhaiendacurjú égéstermékégéstermék
kéntelenítésekéntelenítése
dacurjúszurudacurjúszuru ◆ kéntelenítkéntelenít 「Szekiju-o dacur-
júszuru.」 „Kénteleníti a kőolajat.”

dacuródacuró ◆ kihagyáskihagyás
dacusokumincsikadacusokumincsika ◆ antiimperializmusantiimperializmus ◆

dekolonizációdekolonizáció ◆ dekolonizálásdekolonizálás ◆ gyarmato-gyarmato-
sítás elvetésesítás elvetése
dacuszaradacuszara ◆ munkáséletet feladó embermunkáséletet feladó ember
dacuszararímandacuszararíman ◆ munkáséletetmunkáséletet feladófeladó
emberember
dacuszuiszodacuszuiszo ◆ dehidrogenálásdehidrogenálás ◆ dehidro-dehidro-
génezésgénezés
dacuszuiszokadacuszuiszoka ◆ hidrogénmentesítéshidrogénmentesítés

dacutanszandacutanszan ◆ dekarboxilációdekarboxiláció ◇ szankate-szankate-
kidacutanszankidacutanszan oxidatív dekarboxilációoxidatív dekarboxiláció
dacutanszokószodacutanszokószo ◆ dekarboxilázdekarboxiláz
dacuzeidacuzei ◆ adócsalásadócsalás
dacuzeisadacuzeisa ◆ adócsalóadócsaló
dacuzeiszurudacuzeiszuru ◆ adótadót csalcsal 「Kare-va dacuze-
isiteiru.」 „Az az ember adót csal.”

dacuzokutekinadacuzokutekina ◆ nem világiasnem világias
dacscsakudacscsaku ◆ deszorbeálásdeszorbeálás ◆ deszorpciódeszorpció ◆

ki-ki- ésés bekötésbekötés 「Sicugaikino dacscsaku」 „kül-
téri egység ki- és bekötése.” ◆ le-le- ésés feltételfeltétel
「Fukuno dacscsaku」 „ruha le- és felvétele”

dacscsicudacscsicu ◆ denitrifikációdenitrifikáció
dacscsivaifudacscsivaifu ◆ guminőguminő
daccsódaccsó ◆ lágyéksérvlágyéksérv ◆ sérvsérv 「Szore-o mocsi
ageruto daccsóninarujo.」 „Sérvet kapsz, ha azt
felemeled!”

daccsónosudzsucudaccsónosudzsucu ◆ sérvműtétsérvműtét
daccsótaidaccsótai ◆ sérvkötősérvkötő
dacsindacsin ◆ fizetségfizetség 「Dacsin-o agerukara
sinbun-o ródokusitekurenai?」 „Fizetség fejében
nem olvasnál fel nekem az újságból?” ◆ fuvardíjfuvardíj
◆ jutalomjutalom 「Ocukai-o sita kodomoni odacsin-
o vatasita.」 „A gyereket elküldtem valamiért, és
jutalmat adtam neki érte.” ◆ kiskis pénzpénz
「Arigató!Kore-va dacsin!」 „Köszönöm! Jutal-
mul itt van egy kis pénz.” ◆ zsebpénzzsebpénz ◇ iki-iki-
gakenodacsingakenodacsin egyúttalegyúttal kapottkapott jutalomjutalom
「Succsóni ittara iki gakeno dacsinde
meibucurjóri-o taberukotogadekita.」 „Amikor
kiküldetésen voltam, egyúttal a helyi ételspeciali-
tást is megkóstolhattam.”

dacsódacsó ◆ struccstrucc
dadadada ◆ hisztizéshisztizés ◆ nyafogásnyafogás ◇ dadakkodadakko
akaratosakaratos gyerekgyerek ◇ dadakkodadakko makrancosmakrancos
gyerekgyerek ◇ dada-odada-o konerukoneru hisztizikhisztizik 「Ikitaku-
naito dada-o koneteita.」 „Azon hisztizett, hogy
nem akar menni.” ◇ dada-odada-o konerukoneru nyafognyafog
「Min-na manzokusiteitanoni otótodake dada-o
koneteita.」 „Mindenki elégedett volt, csak az
öcsém nyafogott.”

dadaizumudadaizumu ◆ dadaizmusdadaizmus
dadakkodadakko ◆ akaratosakaratos gyerekgyerek ◆ makrancosmakrancos
gyerekgyerek
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dada-odada-o konerukoneru ◆ hisztishisztis ◆ hisztizikhisztizik 「Iki-
takunaito dada-o koneteita.」 „Azon hisztizett,
hogy nem akar menni.” ◆ nyafognyafog 「Min-na
manzokusiteitanoni otótodake dada-o konete-
ita.」 „Mindenki elégedett volt, csak az öcsém
nyafogott.”

dadappiroidadappiroi ◆ óriásióriási méretűméretű 「Dadappiroi ka-
igisicu」 „óriási méretű tárgyaló”

dadendaden ◆ táviratozástáviratozás
dadenszurudadenszuru ◆ táviratoziktáviratozik
dadzsaredadzsare ◆ sületlensületlen szójátékszójáték 「Dadzsare-o
tobasita.」 „Sületlen szójátékot mondott.” ◆ sü-sü-
letlenletlen szóviccszóvicc 「Dadzsare-o iu hito」 „sületlen
szóvicceket mondó ember”

dadzsarenomeidzsindadzsarenomeidzsin ◆ komikuskomikus
dadzsódaidzsindadzsódaidzsin ◆ NagyNagy ÁllamtanácsÁllamtanács elnö-elnö-
keke
dadzsundadzsun ◆ ütésrendütésrend ◆ ütéssorrendütéssorrend
daekidaeki ◆ nyálnyál 「Oisiszóna nioide kucsino nakani
daekiga vaitekita.」 „Az ínycsiklandó illatra szájá-
ban összefutott a nyál.”

daekiszendaekiszen ◆ nyálmirigynyálmirigy
daendaen ◆ ellipszisellipszis
daendzsónodaendzsóno ◆ ellipszis alakúellipszis alakú
daenkeidaenkei ◆ ellipszisellipszis
daenkidódaenkidó ◆ elliptikuselliptikus pályapálya 「Csikjú-va da-
enkidóde taijóno mavari-o kótensiteiru.」 „A Föld
elliptikus pályán kering a Nap körül.”

daentaidaentai ◆ ellipszoidellipszoid
dafujadafuja ◆ jegyüzérjegyüzér
dagadaga ◆ csakhogycsakhogy 「Kono szeihin-va sicuga-
ii.Daga takai.」 „Ez a termék jó minőségű. Csak-
hogy drága.” ◆ dede 「Kenkano sószai-va sira-
nai.Daga, ippóno tódzsisanokoto-va joku sittei-
ru.」 „A veszekedés részleteit nem ismerem, de
az egyik résztvevőt igen.” ◆ viszontviszont 「Sippaisi-
ta.Dagaii keikenninatta.」 „Nem sikerült. Viszont
tapasztalatot szereztem.”

dagádagá ◆ keresztkereszt
dagakkidagakki ◆ ütőhangszerütőhangszer ◆ ütős hangszerütős hangszer
dagakkiszósadagakkiszósa ◆ ütősütős
dagasidagasi ◆ olcsó édességolcsó édesség
dagasijadagasija ◆ olcsó cukrászdaolcsó cukrászda

dagekidageki ◆ csapáscsapás 「Keizai-va ókina dageki-o
uketa.」 „A gazdaságot nagy csapás érte.” ◆ kárkár
「Koronaviruszuga szekaikeizaini sinkokuna
dageki-o ojobosita.」 „A koronavírus komoly ká-
rokat okozott a világgazdaságnak.” ◆ labdaütéslabdaütés
「Kono siaidekono szensu-va dagekiga kócsó-
da.」 „A mostani mérkőzésen a versenyző remek
formában üti a labdákat.” ◆ ütésütés 「Kótóbu-e no
dageki-va kikendeszu.」 „A tarkóütés veszélyes.”
◇ dagekifusindagekifusin rosszrossz ütésütés 「Kono szensu-va
dagekifusinni ocsiitteiru.」 „Ennek versenyzőnek
most rosszul mennek az ütések.”

dagekifómudagekifómu ◆ labdaütés mozdulatsoralabdaütés mozdulatsora
dagekifusindagekifusin ◆ rosszrossz ütésütés 「Kono szensu-va
dagekifusinni ocsiitteiru.」 „Ennek versenyzőnek
most rosszul mennek az ütések.”

dagekirensúdagekirensú ◆ ütésgyakorlatütésgyakorlat
dagekiricudagekiricu ◆ ütőhatékonyságütőhatékonyság
dagekudzsundagekudzsun ◆ ütésrendütésrend ◆ ütéssorrendütéssorrend
dagguautodagguauto ◆ kispadkispad
dahadaha ◆ legyőzéslegyőzés ◆ megszabadulásmegszabadulás ◆ meg-meg-
verésverés
dahaszurudahaszuru ◆ legyőzlegyőz 「Koteikan-nen-o daha-
sita.」 „Legyőzte a beidegződést.” ◆ megdöntmegdönt
「Dokuszaiszeiken-o dahasita.」 „Megdöntötte a
diktatúrát.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Akusú-o dahasi-
ta.」 „Megszabadult a rossz szokástól.” ◆ szakítszakít
「Szennjúkan-o dahasita.」 „Szakított az előítéle-
teivel.”

dahodaho ◆ elfogáselfogás ◆ hajóelfogáshajóelfogás
dahoszurudahoszuru ◆ elfogelfog 「Gunkan-va tekino
szenpaku-o icsiszeki dahosita.」 „A hadihajó elfo-
gott egy ellenséges hajót.”

daidai ◆ nagynagy 「Dai-va só-o kanerukara ókii
reizóko-o katta.」 „Nagy hűtőt vettem, mert leg-
alább annyit, sőt többet tud, mint egy kicsi.” ◆

nagyságnagyság 「Dzsicubucudaino mokei」 „életnagy-
ságú modell” ◇ koe-okoe-o dainiszurudainiszuru hallatjahallatja aa
hangjáthangját 「Koe-o dainisite kenri-o sucsósita.」
„Hallatta a hangját, hogy érvényesítse a jogait.” ◇

daikazokudaikazoku nagycsaládnagycsalád 「Daikazokuno zeikin-
kódzsogakuga fueru.」 „A nagycsaládosok adó-
kedvezményt fognak kapni.” ◇ daikigjódaikigjó nagy-nagy-
vállalatvállalat 「Daikigjórankingu」 „nagyvállalatok
ranglistája” ◇ daitosidaitosi nagyvárosnagyváros ◇ daitosidaitosi
metropoliszmetropolisz 「Tókjó-va daitosideszu.」 „Tokió
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egy metropolisz.” ◇ dainaridainari nagyobbnagyobb 「Goda-
inari jon.」 „5 nagyobb, mint 4.” ◇ dainarisó-dainarisó-
narinari kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb 「Ekkuszudainari sónari
vai.」 „X kisebb-nagyobb Y.” ◇ dainarudainaru óriásióriási
「Dainaru szeika」 „óriási eredmény” ◇ dai-dai-
niszuruniszuru megnövelmegnövel 「Densisoszekino modzsi-o
dainisite jomu.」 „Az elektronikus könyvet meg-
növelt betűmérettel olvasom.” ◇ dainodaino nagynagy
「Dainoszakká zuki.」 „Nagy focirajongó.” ◇ dai-dai-
vava só-osó-o kanerukaneru nagynagy magábanmagában foglaljafoglalja aa
kicsitkicsit 「Daiha só-o kanerukara eruszaizuno
tísacu-o katta.」 „A »nagy magában foglalja a ki-
csit« elve alapján nagy méretű pólót vettem.” ◇

daimondaidaimondai nagynagy problémaprobléma 「Nenkin-va dai-
mondaida.」 „A nyugdíj nagy probléma.” ◇ tós-tós-
indainoindaino életnagyságúéletnagyságú 「Tósindaino dózó.」
„Életnagyságú bronzszobor.”

daidai ◆ címcím 「Szakubunni dai-o cuketa.」 „Címet
adtam a fogalmazásnak.” ◆ feladatfeladat ◆ problé-problé-
mama ◆ tématéma 「Júdzsótoiu daide szakubun-o cu-
kurinaszai!」 „Írjanak fogalmazást a barátság té-
májában!” ◇ daiszurudaiszuru címetcímet adad 「Hon-va 『

umi』to daisite suppanszareta.」 „A könyv »Ten-
ger« címet kapta.”

daidai ◆ életélet 「Vatasino daide kakei-va danzecu-
sitesimaimaszu.」 „Az én életemmel megszakad a
családfánk.” ◆ évév 「Jondzsúdaidedaietto-o szei-
kószaszeta.」 „A negyvenes éveiben sikerült le-
fogynia.” ◆ generációgeneráció 「Kono eiga-va ojakoni
kavade tanosimeru.」 „Ezt a filmet a szülő és a
gyerekek, tehát mindkét generáció élvezni fogja.”
◆ korszakkorszak ◆ költségköltség 「Sokudzsidai-o kaisaga
harattekureru.」 „Az ebédköltséget a vállalatom
megtéríti.” ◆ központiközponti telefonszámtelefonszám ◆ nem-nem-
zedékzedék 「Szofuno kavakara tókjóni szundeiru.」
„A nagyapám nemzedékétől él a családunk Tokió-
ban.” ◆ tulajdonostulajdonos 「Miszeno daiga kavatta.」
„Tulajdonosváltás történt az étteremben.” ◆ ura-ura-
lomlom ◇ icsidaiicsidai egyegy generációgeneráció 「Icsidaide zai-o
kizukutameno ódóttearimaszuka?」 „Hogyan le-
het könnyen egy generáció alatt meggazdagodni?”
◇ icsidaiicsidai életélet 「Icsidaino sippai」 „élete legna-
gyobb baklövése” ◇ icsidaiicsidai korkor 「Icsidaino ei-
jú」 „kor hőse” ◇ odaiodai költségköltség ◇ gaszudaigaszudai
gázszámlagázszámla ◇ gaszorindaigaszorindai benzinárbenzinár ◇ zang-zang-
jódaijódai túlórapénztúlórapénz 「Kigjó-va zangjódai-o hara-
vanakatta.」 „A vállalat nem fizetett túlórapénzt.”
◇ dzsúdainodzsúdaino tinédzsertinédzser korúkorú 「Dzsúdaino va-
kamono」 „tinédzser korú fiatal” ◇ sokudzsidaisokudzsidai

étkezésiétkezési költségköltség ◇ daimedaime ikik 「Kaisano jon-
daimeno sacsóga súninsita.」 „A vállalat negyedik
igazgatóját kapta.” ◇ denkidaidenkidai áramdíjáramdíj ◇ den-den-
kidaikidai villanyszámlavillanyszámla 「Denki-o kesi vaszureta-
node denkidaigaagattesimatta.」 „Égve felejtet-
tem a villanyt, ezért magas lett a villanyszámlánk.”
◇ denvadaidenvadai telefonszámlatelefonszámla ◇ denvadaidenvadai tele-tele-
fonköltségfonköltség ◇ baszudaibaszudai buszköltségbuszköltség ◇ hito-hito-
vava icsidaiicsidai na-vana-va matsudaimatsudai emberember tetteitettei so-so-
káigkáig fennmaradnakfennmaradnak ◇ magonodaimademagonodaimade uno-uno-
kákigkákig bezárólagbezárólag 「Kono oszara-va magono
daimade cukaeru.」 „Ezt a tányért még az unokái
is használni fogják!”

daidai ◆ lapkalapka
daidai ◆ állványállvány 「Kikai-o daini noszeta.」 „Fel-
tette egy állványra a gépet.” ◆ darabdarab 「Icsidaimo
nokoranakatta.」 „Egyetlen darab sem maradt.”
◆ dobogódobogó ◆ foglalatfoglalat 「Puracsina dainidaija-
o szettosita.」 „Platinafoglalatba foglaltam a gyé-
mántot.” ◆ gépekgépek számlálószavaszámlálószava ◆ nagy-nagy-
ságrendságrend 「Hjakumanen daino sakkin-o kakaete-
iru.」 „Milliós nagyságrendű adóssága van.” ◆

párkánypárkány ◆ szintszint 「Doru en-va dzsúhacsi endai
kóhande szuiisiteimaszu.」 „A dollár-jen árfo-
lyam a 108-as szint felső tartományában mozog.”
◆ tartótartó ◇ kendaikendai könyvállványkönyvállvány ◇ sikidaisikidai
karmesterikarmesteri dobogódobogó ◇ sikidaisikidai karmesterikarmesteri
pódiumpódium ◇ sudzsucudaisudzsucudai műtőasztalműtőasztal ◇ sónin-sónin-
daidai tanúktanúk padjapadja ◇ takadaitakadai magasanmagasan fekvőfekvő
területterület 「Cunamikeihóno toki-va takadaini hi-
nansite kudaszai.」 „Cunamiriadó esetén mene-
küljenek magasan fekvő területre!” ◇ terebidaiterebidai
tévéasztaltévéasztal ◇ fumendaifumendai kottaállványkottaállvány ◇ ma-ma-
dodaidodai ablakpárkányablakpárkány 「Madodaide hana-o szo-
dateta.」 „Az ablakpárkányon virágokat tartott.”

daidai ◆ dikdik 「Dainika-o jonda.」 „Elolvastam a
második leckét.” ◇ daiicsidzsidaiicsidzsi primerprimer 「Nógjó-
va daiicsidzsiszangjódearu.」 „A mezőgazdaság a
primer szektorba tartozik.”

daiadaia ◆ gumiabroncsgumiabroncs
daiademudaiademu ◆ diadémdiadém
daiakudaiaku ◆ kegyetlenségkegyetlenség
daiakuritikkudaiakuritikku ◆ ékezetékezet
daiandaian ◆ szerencsés napszerencsés nap
daiandaian ◆ alternatív javaslatalternatív javaslat
daianonekkureszudaianonekkureszu ◆ gyémántnyakékgyémántnyakék
daiantirusotódaiantirusotó ◆ Nagy-AntillákNagy-Antillák
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daiarógudaiarógu ◆ dialógusdialógus
daiarudaiaru ◆ tárcsatárcsa
daibádaibá ◆ búvárbúvár 「Daibá-va mizuni mogutta.」
„A búvár elmerült a vízben.” ◇ sinkaidaibásinkaidaibá ne-ne-
hézbúvárhézbúvár ◇ szukin-daibászukin-daibá békaemberbékaember ◇

szukin-daibászukin-daibá könnyűbúvárkönnyűbúvár ◇ szukúba-daibászukúba-daibá
könnyűbúvárkönnyűbúvár ◇ reszukjú-daibáreszukjú-daibá mentőbúvármentőbúvár

daibaisindaibaisin ◆ vádemelő esküdtszékvádemelő esküdtszék
daibakaridaibakari ◆ platform mérlegplatform mérleg
daibakusódaibakusó ◆ kitörő nevetéskitörő nevetés
daibendaiben ◆ átvállalásátvállalás ◆ képviselésképviselés ◆ közve-közve-
títéstítés ◆ tolmácsolástolmácsolás
daibendaiben ◆ nagydolognagydolog 「Daiben-o mojoosita.」
„Rám jött a nagydolog.” ◆ székletszéklet
daiben-odaiben-o szuruszuru ◆ székelszékel 「Gezaidesika
daiben-o dekinai.」 „Csak hashajtóval tudok szé-
kelni.”

daibensadaibensa ◆ szócsőszócső 「Kare-va mazusii hitota-
csino daibensadatta.」 „A szegény emberek szó-
csöve volt.” ◆ szószólószószóló 「Kokuminno daiben-
sa」 „nép szószólója”

daibenszurudaibenszuru ◆ átvállalátvállal 「Szaimusano szaimu-
o daibensita.」 „Átvállalta az adós kölcsönét.” ◆

tolmácsoltolmácsol 「Kono hon-va kodomotacsino omoi-
o daibenszuru.」 „Ez a könyv gyerekek érzéseit
tolmácsolja.”

daibikidaibiki ◆ utánvétutánvét
daibingudaibingu ◆ búvárkodásbúvárkodás ◆ lemerüléslemerülés ◇

szukai-daibinguszukai-daibingu ejtőernyőzésejtőernyőzés ◇ szukin-szukin-
daibingudaibingu könnyűbúvárkodáskönnyűbúvárkodás ◇ rekku-rekku-
daibingudaibingu hajóroncsok közötti búvárkodáshajóroncsok közötti búvárkodás
daibingu-szupottodaibingu-szupotto ◆ búvárhelybúvárhely
daibinguszurudaibinguszuru ◆ búvárkodikbúvárkodik 「Okinavadedai-
bingusita.」 „Okinaván búvárkodtam.”

daibodaibo ◆ keresztanyakeresztanya
daibókendaibóken ◆ merészmerész vállalkozásvállalkozás 「Kanúde
taiheijó-o vataruno-va daibókendesita.」 „Merész
vállalkozás volt kenuval átkelni a Csendes-
óceánon.”

daibontendaibonten ◆ MahabrahmanMahabrahman
daibórakudaibóraku ◆ krachkrach ◆ zuhanászuhanás 「Kabukano
daibórakude ózonsita.」 „A részvényárak zuhaná-
sa miatt nagy összeget veszítettem.” ◇ kabuno-kabuno-
daibórakudaibóraku tőzsdekrachtőzsdekrach

daibosúdaibosú ◆ keresőkampánykeresőkampány
daibudaibu ◆ merülésmerülés ◆ ugrásugrás 「Szukaidaibá-va
hjakkaimenodaibu-o sita.」 „Az ejtőernyősnek ez
volt a századik ugrása.”

daibudaibu ◆ eléggéeléggé 「Kore-va jakuszokuno kinga-
kuto daibucsigau.」 „Ez az ígért összegtől eléggé
eltér.” ◆ igencsakigencsak 「Takenoko-va daibunókiku-
natta.」 „A bambuszhajtás igencsak megnőtt.” ◆

jóvaljóval 「Kore-va vatasiga umareru daibumaeno
dekigotodeszu.」 „Ez jóval azelőtt történt, hogy
megszülettem.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Kono
macsi-va dzsúnenkande daibukavatta.」 „Ez a vá-
ros az elmúlt tíz évben meglehetősen megválto-
zott.” ◆ szinteszinte teljesenteljesen 「Kizu-va daibunaot-
tekita.」 „Szinte teljesen begyógyult a sebem.”

daibubundaibubun ◆ javajava 「Micsinori-va mada daibu-
bunnokotteiru.」 „Az út java még hátravan.” ◆

nagyobbrésztnagyobbrészt 「Sigotono daibubun-o oeta.」
„Nagyobbrészt befejeztem a munkát.” ◆ nagynagy ré-ré-
szesze 「Kokuminno daibubun-va kómuindeszu.」
„A polgárok nagy része közalkalmazott.” ◆ nagy-nagy-
résztrészt 「Mizu-va karadano daibubun-o simetei-
ru.」 „Testünk nagyrészt vízből áll.” ◆ oroszlán-oroszlán-
részrész 「Sigotono daibubun-o dzsibundejatta.」
„Oroszlánrészt vállalt a munkából.” ◆ túlnyomótúlnyomó
részrész 「Sicugjósano daibubun-va vakamonodes-
zu.」 „A munkanélküliek túlnyomó része fiatal.”

daibubun-odaibubun-o ◆ aránytalanularánytalanul 「Gessúno
daibubun-o jófukuni cukatta.」 „Aránytalanul so-
kat költöttünk ruházkodásra.”

daibucudaibucu ◆ NagyNagy BuddhaBuddha 「Kamakurano daibu-
cu」 „kamakurai Nagy Buddha”

daibucudendaibucuden ◆ Nagy Buddha TemplomNagy Buddha Templom
daibucsigaudaibucsigau ◆ nagybannagyban különbözikkülönbözik
「Kanszeijoszózu-va dzsicubucutodaibu csigau.」
„A látványterv nagyban különbözik a kész épít-
ménytől.”

daibutaidaibutai ◆ nagyszínpadnagyszínpad
daicsidaicsi ◆ fennsíkfennsík ◆ platóplató ◇ jógandaicsijógandaicsi lá-lá-
vaplatóvaplató ◇ jógandaicsijógandaicsi bazaltplatóbazaltplató
daicsidaicsi ◆ földföld ◇ hahanarudaicsihahanarudaicsi anyaföldanyaföld
daicsiden-idaicsiden-i ◆ földpotenciálföldpotenciál
daicsinomegamidaicsinomegami ◆ FöldanyaFöldanya
daicsódaicsó ◆ vastagbélvastagbél
daicsódaicsó ◆ főkönyvfőkönyv ◆ nyilvántartásnyilvántartás ◆ szám-szám-
lakönyvlakönyv ◇ kaokudaicsókaokudaicsó ingatlan-ingatlan-
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nyilvántartásnyilvántartás ◇ tocsidaicsótocsidaicsó telekkönyvtelekkönyv ◇

bunszangatadaicsóbunszangatadaicsó osztott főkönyvosztott főkönyv
daicsóendaicsóen ◆ vastagbélgyulladásvastagbélgyulladás ◇ kaijó-kaijó-
szeidaicsóenszeidaicsóen fekélyesfekélyes vastagbélgyulladásvastagbélgyulladás

daicsógandaicsógan ◆ vastagbélrákvastagbélrák
daicsókatarudaicsókataru ◆ vastagbélhurutvastagbélhurut
daicsókindaicsókin ◆ bélbaktériumbélbaktérium ◆ kólibaciluskólibacilus ◆

kólibaktériumkólibaktérium
daicsókjókenszadaicsókjókensza ◆ vastagbéltükrözésvastagbéltükrözés
daicsónaisikjókenszadaicsónaisikjókensza ◆ kolonoszkópiakolonoszkópia ◆

vastagbéltükrözésvastagbéltükrözés
daidadaida ◆ helyetteshelyettes ütőjátékosütőjátékos ◆ kisegítőkisegítő
ütőjátékosütőjátékos 「Daidani tacu.」 „Kisegítő ütőjáté-
kosként áll be.”

daidahómurandaidahómuran ◆ hazafutáshazafutás kisegítőkisegítő ütés-ütés-
selsel
daidaidaidai ◆ keserűkeserű narancsnarancs ◆ szevillaiszevillai na-na-
rancsrancs
daidaidaidai ◆ nemzedékekennemzedékeken átát 「Kono ie-va dai-
daisitate jadearu.」 „Ez a család nemzedékeken át
szabó volt.”

daidaihjódaidaihjó ◆ köponti telefonszámköponti telefonszám
daidaiirodaidaiiro ◆ narancssárganarancssárga
daidainohakadaidainohaka ◆ családi sírcsaládi sír
daidairidaidairi ◆ tágabb császári palotatágabb császári palota
daidaitekinadaidaitekina ◆ grandiózusgrandiózus
「Daidaitekinakjanpén-o hadzsimeta.」 „Grandi-
ózus kampányba kezdett.” ◆ kiterjedtkiterjedt 「Dai-
daitekina tori simari-o okonatta.」 „Kiterjedt el-
lenőrzést végeztek.” ◆ nagynagy csinnadrattáscsinnadrattás
「Szeihin-va daidaitekina szenden-o okonatta.」
„Nagy csinnadrattával reklámozták a terméket.” ◆

nagynagy terjedelműterjedelmű 「Daidaitekina hódó-o oko-
natta.」 „Nagy terjedelemben közölték a hírt.”

daidaitekinidaidaitekini ◆ kiterjedtenkiterjedten 「Media-va
dzsiken-o daidaitekini tori ageta.」 „A média ki-
terjedten foglalkozott az üggyel.” ◆ nagynagy csin-csin-
nadrattávalnadrattával 「Sinszeihin-o daidaitekini happ-
jósita.」 „Nagy csinnadrattával jelentették be az
új terméket.”

daidan-endaidan-en ◆ szerencsésszerencsés végvég 「Hanasi-va
daidan-en-o mukaeta.」 „A történet szerencsésen
véget ért.” ◆ végkifejletvégkifejlet
daidasadaidasa ◆ kisegítő ütőjátékoskisegítő ütőjátékos

daidenrjúdaidenrjú ◆ nagy áramnagy áram
daidódaidó ◆ Daidó-korDaidó-kor ◆ nagynagy részbenrészben azonos-azonos-
ságság ◇ sói-osói-o szutetedaidónicukuszutetedaidónicuku közösközös cé-cé-
lért igazodik a többséghezlért igazodik a többséghez
daidódaidó ◆ főútfőút ◆ helyeshelyes útút 「Daidó-o iku.」
„Helyes úton halad.” ◆ szélesszéles útút 「Daidó-o
kapposzuru.」 „Vagányul sétál a széles úton.”

daidódankecudaidódankecu ◆ közösközös érdekbőlérdekből összefo-összefo-
gásgás
daidódankecuszurudaidódankecuszuru ◆ közösközös érdekbőlérdekből
összefogösszefog 「Jató-va daidódankecusita.」 „Az el-
lenzék közös érdekből összefogott.”

daidóenzecudaidóenzecu ◆ utcai szónoklatutcai szónoklat
daidógakadaidógaka ◆ utcai festőutcai festő
daidógeidaidógei ◆ utcai mutatványutcai mutatvány
daidógeinindaidógeinin ◆ utcai mutatványosutcai mutatványos
daidokorodaidokoro ◆ konyhakonyha 「Daidokorode rjóri-o cu-
kutta.」 „A konyhában ételt készítettem.” ◆

pénzügypénzügy 「Kurusii daidokorodzsidzsó」 „nehéz
pénzügyi helyzet”

daidokorodógudaidokorodógu ◆ konyhai eszközkonyhai eszköz
daidokorojóhindaidokorojóhin ◆ konyhaeszközkonyhaeszköz
daidokoronokankiszendaidokoronokankiszen ◆ szagelszívószagelszívó
daidokoronosigotodaidokoronosigoto ◆ konyhamunkakonyhamunka
daidokoroszenzaidaidokoroszenzai ◆ mosogatószermosogatószer
daidómjakudaidómjaku ◆ aortaaorta ◆ főútvonalfőútvonal ◆ főve-főve-
rőérrőér ◆ függőérfüggőér ◇ haiszokudaidómjakuhaiszokudaidómjaku hátiháti
főverőérfőverőér
daidómjakukjúdaidómjakukjú ◆ aortaívaortaív ◆ zsigerív-zsigerív-
artériaartéria
daidósidaidósi ◆ proverbiumproverbium
daidósóinodaidósóino ◆ alapjábanalapjában vévevéve egyformaegyforma
「Rjósa-va daidósóida.」 „A két dolog alapjában
véve egyforma.” ◆ apróbbapróbb eltérésseleltéréssel ugyan-ugyan-
azaz 「Kotae-va daidósóidatta.」 „Apróbb eltérés-
sel ugyanazt válaszolták.”

daidzseszutodaidzseszuto ◆ összefoglalóösszefoglaló
「Siainodaidzseszuto-o mita.」 „A meccs össze-
foglalóját néztem.” ◇ nészudaidzseszutonészudaidzseszuto hír-hír-
összefoglalóösszefoglaló
daidzseszutobandaidzseszutoban ◆ kivonatkivonat 「Hókokusono-
daidzseszuto ban-o jonda.」 „A jelentést kivona-
tát olvastam el.”
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daidzseszutoszurudaidzseszutoszuru ◆ összefoglalösszefoglal 「Kono
soszeki-va jonszacu bunno hon-o daidzseszutosita
monodearu.」 „Ebben a könyvben összefoglal-
tunk négy kötetet.”

daidzsidaidzsi ◆ Daidzsi-korDaidzsi-kor
daidzsidaidzsi ◆ fontosfontos dologdolog 「Hitonitotte
júdzsingairukoto-va daidzsideszu.」 „Fontos,
hogy az embernek legyen egy jó barátja.” ◆ nagynagy
bajbaj 「Daidzsini itarazu jokatta.」 „Még jó, hogy
nem lett belőle nagy baj.” ◆ nagynagy dologdolog 「Kok-
kanotameni daidzsi-o kuvadateta.」 „Az ország
érdekében nagy dologba fogott.” ◇ issónodai-issónodai-
dzsidzsi nagyonnagyon fontosfontos dologdolog azaz életbenéletben
「Kekkon-va issóno daidzsideszu.」 „Az esküvő
nagyon fontos dolog az életben.” ◇ daidzsi-odaidzsi-o to-to-
ruru megelőzimegelőzi aa bajtbajt 「Daidzsi-o totte hare
mono-o isani mitemoratta.」 „Hogy megelőzzem
a bajt, megmutattam a daganatot az orvosnak.”

daidzsidaidzsi ◆ címfeliratcímfelirat
daidzsigjódaidzsigjó ◆ nagyszabású vállalkozásnagyszabású vállalkozás
daidzsiindaidzsiin ◆ nagytemplomnagytemplom
daidzsikendaidzsiken ◆ komolykomoly incidensincidens ◆ súlyossúlyos do-do-
loglog 「Daidzsikenga okita.」 „Súlyos dolog tör-
tént.”

daidzsindaidzsin ◆ miniszterminiszter ◇ ókuradaidzsinókuradaidzsin pénz-pénz-
ügyminiszterügyminiszter ◇ gaimudaidzsingaimudaidzsin külügymi-külügymi-
niszterniszter ◇ kószeidaidzsinkószeidaidzsin népjólétinépjóléti minisz-minisz-
terter ◇ zaimudaidzsinzaimudaidzsin pénzügyminiszterpénzügyminiszter ◇

sokandaidzsinsokandaidzsin illetékesilletékes miniszterminiszter ◇ szór-szór-
idaidzsinidaidzsin miniszterelnökminiszterelnök 「Szóridaidzsinni-
natta.」 „Kinevezték miniszterelnöknek.” ◇ hó-hó-
mudaidzsinmudaidzsin igazságügyiigazságügyi miniszterminiszter ◇ munin-munin-
sodaidzsinsodaidzsin tárcatárca nélkülinélküli miniszterminiszter ◇ ródó-ródó-
daidzsindaidzsin munkaügyi minisztermunkaügyi miniszter
daidzsindaidzsin ◆ gazdag embergazdag ember
daidzsinadaidzsina ◆ becsesbecses 「Daidzsina kon-
jakujubiva-o nakusitesimatta.」 „Elvesztettem a
becses jegygyűrűmet.” ◆ drágadrága 「Dzsinszeino
daidzsina dzsikan-o mudanisite-va ikemaszen.」
„Nem szabad elvesztegetnünk életünk drága per-
ceit!” ◆ fontosfontos 「Daidzsina koto-o hanasitai-
nodeszu.」 „Egy fontos dolgot szeretnék monda-
ni!”

daidzsinbucudaidzsinbucu ◆ kiválókiváló emberember ◆ nagynagy szemé-szemé-
lyiséglyiség
daidzsingúdaidzsingú ◆ nagy szentélynagy szentély

daidzsiniszurudaidzsiniszuru ◆ megbecsülmegbecsül 「Mono-o dai-
dzsiniszuru.」 „Megbecsüli a tárgyait.” ◆ tenye-tenye-
rénrén hordhord 「Cuma-o daidzsinisiteiru.」 „A tenye-
remen hordom a feleségemet.” ◆ vigyázvigyáz
「Okarada-o daidzsinisite kudaszai!」 „Vigyáz-
zon magára!”

daidzsinkanbódaidzsinkanbó ◆ miniszteri titkárságminiszteri titkárság
daidzsinomaenosódzsidaidzsinomaenosódzsi ◆ előbbelőbb aa kicsi,kicsi, az-az-
tántán aa nagynagy ◆ kiskis dolgokdolgok feláldozásafeláldozása aa nagynagy
érdekébenérdekében
daidzsi-odaidzsi-o torutoru ◆ megelőzimegelőzi aa bajtbajt 「Daidzsi-
o totte hare mono-o isani mitemoratta.」 „Hogy
megelőzzem a bajt, megmutattam a daganatot az
orvosnak.”

daidzsiridaidzsiri ◆ tusvégtusvég
daidzsitendaidzsiten ◆ nagyszótárnagyszótár
daidzsodaidzso ◆ lila jamszlila jamsz ◆ lila jamszgyökérlila jamszgyökér
daidzsódaidzsó ◆ mahájánamahájána ◆ nagy szekérnagy szekér
daidzsóbudaidzsóbu ◆ elmegyelmegy 「Konovain-va szódade
vareba daidzsóbu.」 „Ez a bor szódával elmegy.”
◆ nene féljfélj 「Daidzsóbu, vatasigairujo.」 „Ne félj,
rám számíthatsz!” ◆ nemnem bajbaj 「Konofairu-o ke-
sitemo daidzsóbudeszuka.」 „Nem baj, ha letör-
löm ezt a fájlt?” ◆ nemnem gondgond 「Fukuro-va hitocu-
de daidzsóbudeszuka?」 „Nem gond, ha csak egy
szatyrot adok?” ◆ nemnem vészesvészes 「Hacunecuga-
naindesitara daidzsóbudeszu.」 „Ha nincs lázad,
nem vészes.” ◆ semmisemmi bajbaj 「Kon-na furui ta-
be mono-o tabetemo daidzsóbudeszuka?」 „Nem
lesz ettől a régi ételtől semmi bajom?” ◆ semmisemmi
gondgond 「Vatasino kaisa-va daidzsóbudeszu.」
„Nincs semmi gond a munkahelyemmel.” ◆ sem-sem-
mimi vészvész 「Mó naretanode, daidzsóbudeszu.」
„Semmi vész, már hozzászoktam.”

daidzsóbukkjódaidzsóbukkjó ◆ mahájánamahájána
daidzsóbunadaidzsóbuna ◆ biztonságosbiztonságos 「Óamedemo
daidzsóbuna baso-o szagasita.」 „Nagy esőben is
biztonságos helyet kerestem.” ◆ megfelelőmegfelelő
「Bjóinde vatasitemo daidzsóbunapurezento-o
eranda.」 „Kórházban fekvő betegnek megfelelő
ajándékot választottam.” ◆ nemnem okozokoz gondotgondot
「Csódzsikanszuvattemo daidzsóbuna iszu-o kat-
ta.」 „Olyan széket vettem, amin nem okoz gon-
dot a hosszú idejű ülés.”

daidzsódandaidzsódan ◆ fejfej föléfölé emeltemelt kardkard
「Daidzsódan-o kamaeru.」 „Feje fölé emeli a
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kardját.” ◆ fölényeskedésfölényeskedés 「Daidzsódan-o ka-
maeru.」 „Fölényesen viselkedik.”

daidzsódzsudaidzsódzsu ◆ hatalmashatalmas spirituálisspirituális betel-betel-
jesítésjesítés ◆ mahásziddhamahásziddha
daidzsojúdaidzsojú ◆ nagy színésznőnagy színésznő
daidzsókandaidzsókan ◆ Nagy ÁllamtanácsNagy Államtanács
daidzsómjakudaidzsómjaku ◆ gyűjtőérgyűjtőér
daidzsúicsinodaidzsúicsino ◆ tizenegyediktizenegyedik ◆ tizenegyestizenegyes

daidzsukkadaidzsukka ◆ tizedik lecketizedik lecke
daidzsúninodaidzsúnino ◆ tizenkettediktizenkettedik ◆ tizenket-tizenket-
testes
daidzsunkandaidzsunkan ◆ nagyvérkörnagyvérkör
daidzsúnodaidzsúno ◆ tizediktizedik ◆ tízestízes
daidzsusódaidzsusó ◆ nagyszalagnagyszalag
daidzsútaidaidzsútai ◆ nagy torlódásnagy torlódás
daieidaiei ◆ Daiei-korDaiei-kor
daieidaiei ◆ témára írt verstémára írt vers
daiendaien ◆ főkörfőkör ◆ nagy körnagy kör
daienszeidaienszei ◆ nagynagy hadjárathadjárat ◇ dzsúdzsigun-dzsúdzsigun-
nodaienszeinodaienszei nagy keresztes hadjáratnagy keresztes hadjárat
daiettodaietto ◆ diétadiéta 「Daietto-va nagaku cuzuka-
nakatta.」 „Nem tudtam sokáig tartani a diétát.”
◆ diétásdiétás 「Daietto rjóri-o tabeteiru.」 „Diétás
ételeket eszik.” ◆ fogyókúrafogyókúra 「Kono rjóri-va
daiettoni-va iirasii.」 „Ez az étel állítólag jó a fo-
gyókúrához.” ◇ atokinszu-daiettoatokinszu-daietto Atkins-Atkins-
diétadiéta ◇ teitanszuikabucudaiettoteitanszuikabucudaietto alacsonyalacsony
szénhidráttartalmúszénhidráttartalmú diétadiéta ◇ pareo-daiettopareo-daietto
paleolitpaleolit diétadiéta ◇ pareo-daiettopareo-daietto paleolitpaleolit ét-ét-
rendrend ◇ rekódingu-daiettorekódingu-daietto kalóriaszámlálóskalóriaszámlálós
diétadiéta ◇ rókábo-daiettorókábo-daietto alacsonyalacsony szénhid-szénhid-
ráttartalmú diétaráttartalmú diéta
daiettomenjúdaiettomenjú ◆ kímélő ételkímélő étel
daiettosokudaiettosoku ◆ diétás ételdiétás étel ◆ kímélő ételkímélő étel
daiettosugádaiettosugá ◆ diétás cukordiétás cukor
daiettoszurudaiettoszuru ◆ diétázikdiétázik 「Szansúkan mae-
karadaiettositeru.」 „Három hete diétázik.”

daifudaifu ◆ keresztapakeresztapa
daifugódaifugó ◆ multimilliomosmultimilliomos ◆ nagygazdagnagygazdag
daifukudaifuku ◆ daifuku-mocsidaifuku-mocsi ◆ nagy szerencsenagy szerencse
daifukumocsidaifukumocsi ◆ babpürésbabpürés mocsimocsi ◆ daifuku-daifuku-
mocsimocsi

daifunkadaifunka ◆ nagy kitörésnagy kitörés
daigaerjóhódaigaerjóhó ◆ alternatív gyógymódalternatív gyógymód
daigaisadaigaisa ◆ nagy cégnagy cég
daigakudaigaku ◆ AA nagynagy tanítástanítás ◆ egyetemegyetem
「Daigakuni singakusita.」 „Egyetemen tanult to-
vább.” ◆ főiskolafőiskola 「Daigakude denkikógaku-o
mananda.」 „A főiskolán villamos üzemmérnöki
tanulmányokat folytattam.” ◇ ikadaigakuikadaigaku orvo-orvo-
sisi egyetemegyetem ◇ kakidaigakukakidaigaku nyárinyári egyetemegyetem
◇ kjóin-jószeidaigakukjóin-jószeidaigaku tanárképzőtanárképző főiskolafőiskola
◇ kókadaigakukókadaigaku műszakiműszaki egyetemegyetem ◇ kógjó-kógjó-
daigakudaigaku műszakiműszaki főiskolafőiskola ◇ kógjódaigakukógjódaigaku
műszakiműszaki egyetemegyetem ◇ kokuricudaigakukokuricudaigaku államiállami
egyetemegyetem ◇ daigakuszeidaigakuszei egyetemiegyetemi hallgatóhallgató
◇ tankadaigakutankadaigaku szakfőiskolaszakfőiskola ◇ tankada-tankada-
igakuigaku szakegyetemszakegyetem ◇ tankidaigakutankidaigaku techni-techni-
kumkum ◇ tankidaigakutankidaigaku juniorjunior főiskolafőiskola ◇ nank-nank-
andaigakuandaigaku egyetem,egyetem, ahováahová nehéznehéz bejutnibejutni
◇ nankandaigakunankandaigaku nehéznehéz egyetemegyetem ◇ bunka-bunka-
daigakudaigaku bölcsészettudományi egyetembölcsészettudományi egyetem
daigakubjóindaigakubjóin ◆ klinikaklinika
daigakudenodaigakudeno ◆ egyetemetegyetemet végzettvégzett 「Kare-
va daigakudeda.」 „Egyetemet végzett ember.”

daigakudzsidaidaigakudzsidai ◆ egyetemi évekegyetemi évek
daigakudzsidainodaigakudzsidaino ◆ egyetemiegyetemi 「Daigaku-
dzsidaino tomodacsito atta.」 „Az egyetemi bará-
tommal találkoztam.”

daigakufukuszócsódaigakufukuszócsó ◆ rektorhelyettesrektorhelyettes
daigakufunszódaigakufunszó ◆ diákzavargásdiákzavargás
daigakufuzokubjóindaigakufuzokubjóin ◆ egyetemi klinikaegyetemi klinika
daigakuimodaigakuimo ◆ szirupos sült batátaszirupos sült batáta
daigakuindaigakuin ◆ doktoridoktori iskolaiskola 「Daigakuin-o de-
te hakaszegó-o totta.」 „Elvégeztem a doktori is-
kolát, és doktori címet kaptam.” ◆ egyetemiegyetemi to-to-
vábbképzővábbképző iskolaiskola ◆ mesterimesteri iskolaiskola ◆

posztgraduálisposztgraduális iskolaiskola 「Daigakuinni kajottei-
ru.」 „Posztgraduális iskolába jár.”

daigakuinkjóikudaigakuinkjóiku ◆ posztgraduális képzésposztgraduális képzés
daigakuinszeidaigakuinszei ◆ továbbképzős hallgatótovábbképzős hallgató
daigakukjóikudaigakukjóiku ◆ felsőoktatásfelsőoktatás
daigakunjúgakusikendaigakunjúgakusiken ◆ egyetemiegyetemi felvételifelvételi
vizsgavizsga ◆ főiskolai felvételi vizsgafőiskolai felvételi vizsga
daigaku-odaigaku-o szocugjósitaszocugjósita ◆ felsőfokúfelsőfokú vég-vég-
zettségűzettségű
daigaku-odaigaku-o szocugjószuruszocugjószuru ◆ diplomázikdiplomázik ◆

lediplomáziklediplomázik
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daigakuruidaigakurui ◆ mandibula-rágószervvelmandibula-rágószervvel ren-ren-
delkezőkdelkezők
daigakusadaigakusa ◆ nagy tudósnagy tudós
daigakuszeidaigakuszei ◆ egyetemiegyetemi hallgatóhallgató ◆ egye-egye-
temistatemista 「Muszuko-va daigakuszeideszu.」 „A
fiam egyetemista.” ◆ főiskolásfőiskolás 「Daigakuszeino
koro-va rjóni szundeita.」 „Főiskolás koromban
kollégiumban laktam.” ◆ hallgatóhallgató
daigakuszocugjósadaigakuszocugjósa ◆ diplomásdiplomás ◆ felsőfokúfelsőfokú
végzettségűvégzettségű 「Daigakuszocugjósano hiricuga
agatta.」 „Növekedett a felsőfokú végzettségűek
aránya.”

daigakuszócsódaigakuszócsó ◆ rektorrektor
daigakutosokandaigakutosokan ◆ egyetemiegyetemi könyvtárkönyvtár ◆ fő-fő-
iskolai könyvtáriskolai könyvtár
daigarandaigaran ◆ nagytemplomnagytemplom
daigasiradaigasira ◆ felső nagy-gyökfelső nagy-gyök
daigavaridaigavari ◆ generációváltásgenerációváltás ◆ korszakvál-korszakvál-
tástás ◆ tulajdonosváltástulajdonosváltás ◆ uralkodóváltásuralkodóváltás
daigavariszurudaigavariszuru ◆ továbbadódiktovábbadódik 「Sógunga
daigavarisita.」 „Továbbadódott a sóguni poszt.”
◆ újúj tulajdonostulajdonos kezébekezébe kerülkerül 「Misze-va
daigavarisita.」 „Új tulajdonos kezébe került az
üzlet.”

daigidaigi ◆ anyatőanyatő ◆ tőketőke ◆ vadalanyvadalany
daigiindaigiin ◆ képviselőképviselő
daigiindandaigiindan ◆ delegációdelegáció
daigiinkaidaigiinkai ◆ képviselőgyűlésképviselőgyűlés
daigindzsósudaigindzsósu ◆ daigindzsó szakédaigindzsó szaké
daigisidaigisi ◆ képviselőháziképviselőházi tagtag ◆ parlamentiparlamenti
képviselőképviselő
daigjakuszacudaigjakuszacu ◆ népirtásnépirtás ◆ tömegmészár-tömegmészár-
láslás
daigodzsúnodaigodzsúno ◆ ötvenedikötvenedik ◆ ötvenesötvenes
daigokadaigoka ◆ ötödik leckeötödik lecke
daigomidaigomi ◆ BuddhaBuddha jótékonyjótékony tanításatanítása ◆ él-él-
vezetvezet 「Tabino daigomi」 „utazás élvezete” ◆

varázsvarázs 「Ongakuno daigomi」 „zene varázsa” ◆

zamatzamat
daigonodaigono ◆ ötödikötödik ◆ ötösötös
daigosidaigosi ◆ kislábujjkislábujj
daihacunehangjódaihacunehangjó ◆ Mahájána-Mahájána-
maháparinirvána-szútramaháparinirvána-szútra ◆ Mahaparinirva-Mahaparinirva-
na szútrana szútra ◆ Nirvána-szútraNirvána-szútra

daihacsidzsúnodaihacsidzsúno ◆ nyolcvanadiknyolcvanadik ◆ nyolcva-nyolcva-
nasnas
daihacsigurumadaihacsiguruma ◆ kordékordé
daihacsikadaihacsika ◆ nyolcadik leckenyolcadik lecke
daihacsinodaihacsino ◆ nyolcadiknyolcadik ◆ nyolcasnyolcas
daihakkendaihakken ◆ nagynagy felfedezésfelfedezés ◇ kagaku-kagaku-
tekidaihakkentekidaihakken tudományostudományos áttörésáttörés
「Szótaiszeiriron-va kagakutekidaihakkendat-
ta.」 „A relativitáselmélet tudományos áttörés
volt.”

daiheigendaiheigen ◆ AlföldAlföld ◆ Nagy-AlföldNagy-Alföld ◆ pusztapuszta

daihenkakudaihenkaku ◆ nagy változásnagy változás
daihenszurudaihenszuru ◆ válaszolválaszol helyettehelyette aa lét-lét-
számellenőrzésenszámellenőrzésen 「Asitano kógi-o daihensi-
teoite!」 „A holnapi előadáson válaszolj helyet-
tem a létszámellenőrzésen!”

daihicudaihicu ◆ valaki helyett írásvalaki helyett írás
daihicuszurudaihicuszuru ◆ helyettehelyette írír 「Tegami-o cu-
maga daihicusita.」 „Helyettem írta meg a levelet
a feleségem.” ◆ megbízásbólmegbízásból írír 「Bucsóno
daihicu-o sita.」 „Az osztályvezető megbízásából
írtam.”

daihikjúdaihikjú ◆ nagy magasütésnagy magasütés
daihittodaihitto ◆ nagynagy sikersiker 「Kono eiga-va daihit-
toninatta.」 „Ennek a filmek nagy sikere lett.” ◆

nagy slágernagy sláger
daihjódaihjó ◆ nagy termetnagy termet
daihjódaihjó ◆ bizalmibizalmi ◆ képviselésképviselés ◆ képviselőképviselő
◆ reprezentációreprezentáció ◆ válogatottválogatott ◇ gakusze-gakusze-
idaihjóidaihjó diákképviselődiákképviselő ◇ suszekidaihjósuszekidaihjó fő-fő-
képviselőképviselő ◇ daidaihjódaidaihjó köpontiköponti telefonszámtelefonszám
◇ csiikinodaihjócsiikinodaihjó területiterületi képviselőképviselő ◇ rieki-rieki-
daihjódaihjó érdekképviselőérdekképviselő
daihjóbandaihjóban ◆ nagy népszerűségnagy népszerűség
daihjócsímudaihjócsímu ◆ válogatottválogatott ◆ válogatottválogatott
csapatcsapat ◇ nihondaihjócsímunihondaihjócsímu japánjapán váloga-váloga-
totttott ◇ hangarídaihjócsímuhangarídaihjócsímu magyarmagyar váloga-váloga-
totttott
daihjódandaihjódan ◆ delegációdelegáció ◆ képviselőcsoportképviselőcsoport
◆ küldöttségküldöttség
daihjódenvabangódaihjódenvabangó ◆ központiközponti telefonszámtelefonszám
「Daihjódenvabangókara naiszenni cunagatta.」
„A központi telefonszámról kapcsolták a mellé-
ket.”
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daihjókakudearudaihjókakudearu ◆ jellegzetesjellegzetes
「Konoszúpu-va kateirjórino daihjókakudearu.」
„Ez a leves egy jellegzetes házi étel.”

daihjókendaihjóken ◆ képviseleti jogképviseleti jog
daihjókósidaihjókósi ◆ követségi ügyvivőkövetségi ügyvivő
daihjóreidaihjórei ◆ reprezentatívreprezentatív példapélda ◆ tipikustipikus
példapélda
daihjósadaihjósa ◆ képviselőképviselő
daihjósicumondaihjósicumon ◆ interpellációinterpelláció
daihjószakudaihjószaku ◆ ikonikusikonikus alkotásalkotás 「Kono
eiga-va hangaríno daihjószakudeszu.」 „Ez a film
Magyarország ikonikus alkotása.” ◆ mesterműmestermű
「Kono sószecu-va szono szakkano daihjószaku-
deszu.」 „Ez a novella az író mesterműve.”

daihjószeidaihjószei ◆ képviseletiképviseleti rendszerrendszer ◇ hirei-hirei-
daihjószeidaihjószei listás választási rendszerlistás választási rendszer
daihjószensudaihjószensu ◆ válogatottválogatott játékosjátékos 「Han-
garí daihjószensu」 „magyar válogatott játékos”
◆ válogatottválogatott versenyzőversenyző 「Hangarí daihjó-
szensu」 „magyar válogatott versenyző”

daihjószurudaihjószuru ◆ ikonikusikonikus 「Kare-va nihon-o
daihjószuru szeidzsikadeszu.」 „Ez az ember a ja-
pán politika ikonikus alakja.” ◆ jellegzetesjellegzetes
「Gujásu-va hangarí-o daihjószuru rjóri.」 „A gu-
lyás jellegzetes magyar étel.” ◆ képviselképvisel
「Kanodzso-va kókószeinagaraszukétode nihon-
no daihjó-o sita.」 „Ő még csak középiskolás, de
már korcsolyázásban Japánt képviseli.” ◆ repre-repre-
zentálzentál 「Taisi-va dzsibunno kuni-o daihjószu-
ru.」 „A nagykövet a saját országát reprezentálja.”

daihjótekinadaihjótekina ◆ reprezentatívreprezentatív ◆ tipikustipikus
「Gujásu-va daihjótekinahangarí rjórideszu.」 „A
gulyás tipikus magyar étel.”

daihjótorisimarijakudaihjótorisimarijaku ◆ elnök-elnök-
vezérigazgatóvezérigazgató
daihókandaihókan ◆ kancellárkancellár
daihondaihon ◆ forgatókönyvforgatókönyv 「Daihontórini
szacuei-o szuszumeta.」 „Forgatókönyv szerint
készítették a filmet.” ◆ librettólibrettó ◆ szöveg-szöveg-
könyvkönyv 「Kantoku-va haijú-o daihonnaside kat-
araszeta.」 „A rendező szövegkönyv nélkül be-
széltette a színészt.” ◇ szacueidaihonszacueidaihon szöveg-szöveg-
könyvkönyv
daihon-eidaihon-ei ◆ császári főhadiszálláscsászári főhadiszállás
daihonszakkadaihonszakka ◆ szövegkönyvírószövegkönyvíró

daihonzandaihonzan ◆ nagytemplomnagytemplom
daihósidaihósi ◆ megaspóramegaspóra
daihósiboszaibódaihósiboszaibó ◆ makrospóramakrospóra anyasejtanyasejt ◆

makrosporocitamakrosporocita
daihósijódaihósijó ◆ megasporofillummegasporofillum
daihósinódaihósinó ◆ megasporangiummegasporangium
daiicsidaiicsi ◆ amiami aa legfontosabblegfontosabb ◆ elsőelső 「Dai-
icsiinsóga taiszecuda.」 „Az első benyomás fon-
tos.” ◆ hiszenhiszen 「Kjóha kaisa-o jaszumenaisi,
daiicsi, dzsújóna kaigigaaru.」 „Nem vehetek ki
ma szabadságot, hiszen fontos tárgyalásunk van.”
◆ mármár csakcsak azértazért isis 「Kon-na gakki-o cukaeru
hito-va iruka. Daiicsi, dzsúnihonno jubiga
hicujóde-va naika.」 „Kétlem, hogy van olyan em-
ber, aki ezen a hangszeren játszani tud. Már csak
azért is, mert 12 ujj kell hozzá.” ◆ mármár csakcsak
azértazért semsem 「Kare-va daija-o nuszumenakatta-
hazuda. Daiicsi, kaigainiitade-va naika.」 „Nem
lophatta el a gyémántot. Már csak azért sem, mert
külföldön volt.” ◆ mindenekelőttmindenekelőtt ◇ daiicsi-daiicsi-
insóinsó elsőelső benyomásbenyomás 「Daiicsiinsó-va taiszec-
udeszu.」 „Az első benyomás fontos.” ◇ mazu-mazu-
daiicsinidaiicsini mindenekelőttmindenekelőtt 「Dzsibunno budzsi-
o mazu daiicsini kangaerubekida.」 „Mindenek-
előtt a saját épségünkkel törődjünk.”

daiicsibaiorindaiicsibaiorin ◆ elsőhegedűelsőhegedű
daiicsidzsidaiicsidzsi ◆ elsőelső 「Daiicsidzsijoszen」 „első
selejtező”

daiicsidzsidaiicsidzsi ◆ primerprimer 「Nógjó-va daiicsidzsi-
szangjódearu.」 „A mezőgazdaság a primer szek-
torba tartozik.”

daiicsidzsijócsúdaiicsidzsijócsú ◆ elsődlegeselsődleges lárvalárva ◆ pri-pri-
mer lárvamer lárva
daiicsidzsiszangjódaiicsidzsiszangjó ◆ primer szektorprimer szektor
daiicsidzsiszeicsódaiicsidzsiszeicsó ◆ elsődlegeselsődleges neminemi jel-jel-
legleg
daiicsidzsiszekaitaiszendaiicsidzsiszekaitaiszen ◆ elsőelső világhábo-világhábo-
rúrú
daiicsidzsitaiszendaiicsidzsitaiszen ◆ első világháborúelső világháború
daiicsienszósadaiicsienszósa ◆ prímásprímás
daiicsiidaiicsii ◆ elsőelső helyezéshelyezés 「Szensu-va daiicsii-
o kakutokusita.」 „A versenyző első helyezést ért
el.”

daiicsiidaiicsii ◆ bendőbendő
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daiicsiinsódaiicsiinsó ◆ elsőelső benyomásbenyomás 「Daiicsiinsó-va
taiszecudeszu.」 „Az első benyomás fontos.”

daiicsiintánasonarudaiicsiintánasonaru ◆ első internacionáléelső internacionálé
daiicsikaszeikjúdaiicsikaszeikjú ◆ kis Mars-dombkis Mars-domb
daiicsininsadaiicsininsa ◆ kiemelkedőkiemelkedő alakalak 「Eszuefu
szakkano daiicsininsa.」 „A tudományos-
fantasztikus irodalom kiemelkedő alakja.” ◆ ve-ve-
zéralakzéralak 「Kare-va dzsidósagjókaino daiicsinin-
sa.」 „Az autóipar vezéralakja.”

daiicsinodaiicsino ◆ egyesegyes ◆ elsőelső 「Anzendaiicsi.」
„Első a biztonság.”

daiicsisikimódaiicsisikimó ◆ protanópiaprotanópia
daiicsisokidaiicsisoki ◆ első titkárelső titkár
daiidódaiidó ◆ nagy átszervezésnagy átszervezés
daiikkadaiikka ◆ első leckeelső lecke
daiikkidaiikki ◆ első időszakelső időszak
daiinsindaiinsin ◆ nagy szeméremajaknagy szeméremajak
daiippodaiippo ◆ elsőelső lépéslépés 「Szeikó-e no daiippo-o
fumi dasita.」 „Megtettem az első lépést a siker
felé.”

daiippo-odaiippo-o siruszusiruszu ◆ megteszimegteszi azaz elsőelső lé-lé-
péstpést 「Szekaisinsucu-e no daiippo-o sirusita.」
„Megtette az első lépést a világ meghódításához.”

daiisidaiisi ◆ talpkőtalpkő
daiissidaiissi ◆ első lábujjelső lábujj ◆ nagylábujjnagylábujj
daiissindaiissin ◆ elsőfokú tárgyaláselsőfokú tárgyalás
daiissinszaibansodaiissinszaibanso ◆ elsőfokú bíróságelsőfokú bíróság
daiissódaiissó ◆ első fejezetelső fejezet
daiiszszendaiiszszen ◆ elsőelső vonalvonal ◆ élvonalélvonal 「Kenkjú-
no daiiszszende kacujakusiteiru.」 „A kutatás él-
vonalában dolgozik.” ◇ eigjónodaiiszszeneigjónodaiiszszen ak-ak-
tívtív üzletiüzleti életélet ◇ daiiszszen-odaiiszszen-o sirizokusirizoku
visszavonulvisszavonul 「Suszszannotame sigotono
daiiszszen-o sirizoita.」 „Szülés miatt visszavo-
nult a munkájából.” ◇ bóeinodaiiszszenbóeinodaiiszszen elsőelső
védelmi vonalvédelmi vonal
daiiszszen-nitacudaiiszszen-nitacu ◆ élvonalbanélvonalban álláll 「Szen-
sinirjóno daiiszszenni tacu bjóin」 „fejlett gyó-
gyászat élvonalában álló kórház”

daiiszszen-odaiiszszen-o sirizokusirizoku ◆ visszavonulvisszavonul 「Susz-
szannotame sigotono daiiszszen-o sirizoita.」
„Szülés miatt visszavonult a munkájából.”

daiitokumjóódaiitokumjóó ◆ JamántakaJamántaka

daijadaija ◆ gyémántgyémánt 「Jonkarattonodaijaga hak-
kenszareta.」 „Négykarátos gyémántot találtak.”
◆ menetrendmenetrend 「Baszunodaija-o nettode sirabe-
ta.」 „Megnéztem a busz menetrendjét a neten.”
◆ utazásiutazási rendrend 「Sidennodaijaga kavatta.」
„Megváltozott a villamosok utazási rendje.” ◇ ka-ka-
micudaijamicudaija zsúfoltzsúfolt menetrendmenetrend ◇ kjúdzsicu-kjúdzsicu-
daijadaija munkaszünetimunkaszüneti napinapi menetrendmenetrend ◇ dai-dai-
jagamidarerujagamidareru felborulfelborul aa menetrendmenetrend 「Ju-
kino eikjódedaijaga midareteiru.」 „A hó miatt
felborult a menetrend.” ◇ daijagamidarerudaijagamidareru
összevisszaösszevissza járjár 「Dzsikonoszeide densanoda-
ijaga midareteiru.」 „A baleset miatt összevissza
járnak a vonatok.” ◇ heidzsicudaijaheidzsicudaija hétköz-hétköz-
napinapi menetrendmenetrend ◇ heidzsicudaijaheidzsicudaija munkana-munkana-
pipi menetrendmenetrend ◇ rindzsidaijarindzsidaija ideiglenesideiglenes me-me-
netrendnetrend
daijadaija ◆ kárókáró 「Daijanoészu」 „káró ász”

daijafuramudaijafuramu ◆ diafragmadiafragma
daijagamidarerudaijagamidareru ◆ felborulfelborul aa menetrendmenetrend
「Jukino eikjódedaijaga midareteiru.」 „A hó mi-
att felborult a menetrend.” ◆ összevisszaösszevissza járjár
「Dzsikonoszeide densanodaijaga midareteiru.」
„A baleset miatt összevissza járnak a vonatok.”

daijaguramudaijaguramu ◆ diagramdiagram
daijakudaijaku ◆ beugrásbeugrás ◆ beugróbeugró színészszínész ◆ he-he-
lyettesítő színészlyettesítő színész
daijaku-odaijaku-o cutomerucutomeru ◆ beugrikbeugrik 「Kare-va jú-
meina haijúno daijaku-o cutometakotogaaru.」
„Egyszer beugrott egy híres színész helyett.”

daijamondodaijamondo ◆ briliánsbriliáns ◆ gyémántgyémánt
「Daijamondo-va tómeideszu.」 „A gyémánt át-
látszó.”

daijamondokonsikidaijamondokonsiki ◆ gyémántlakodalomgyémántlakodalom
daijanojubivadaijanojubiva ◆ gyémántköves gyűrűgyémántköves gyűrű
daijarudaijaru ◆ állomáskeresőállomáskereső ◆ állomáskeresőállomáskereső
gombgomb 「Radzsio-o nodaijaru-o kikitai kjokuni
avaszeta.」 „A rádió állomáskereső gombját a kí-
vánt állomásra tekertem.” ◆ tárcsatárcsa
「Kinkonodaijaru-o ansóbangóni avaszeta.」 „A
páncélszekrény tárcsáján beállítottam a kombiná-
ciót.” ◆ tárcsázástárcsázás ◇ kinkjúdaijarukinkjúdaijaru segély-segély-
hívóhívó telefonszámtelefonszám ◇ tansukudaijarutansukudaijaru gyors-gyors-
tárcsázástárcsázás 「Kono denva-va dzsukkono
tansukudaijaru-o tórokudekimaszu.」 „Ez a tele-
fon tíz számot tud megjegyezni a gyorstárcsázás-
hoz.” ◇ furídaijarufurídaijaru ingyeneseningyenesen hívhatóhívható te-te-
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lefonszámlefonszám ◇ furídaijarufurídaijaru zöldzöld számszám ◇

vantacscsi-daijaruvantacscsi-daijaru gyorstárcsázásgyorstárcsázás
daijaruappuszecuzokudaijaruappuszecuzoku ◆ modemesmodemes kapcso-kapcso-
latlat
daijarudzsódaijarudzsó ◆ kombinációs zárkombinációs zár
daijaruin-szábiszudaijaruin-szábiszu ◆ feltárcsázósfeltárcsázós inter-inter-
netszolgáltatásnetszolgáltatás
daijaru-odaijaru-o mavaszumavaszu ◆ tárcsáztárcsáz
「Denvanodaijaru-o mavasita.」 „Tárcsáztam.”

daijarusikidenvadaijarusikidenva ◆ tárcsás telefontárcsás telefon
daijaruszurudaijaruszuru ◆ tárcsáztárcsáz 「Keiszacuno
denvabangó-o daijarusita.」 „Tárcsáztam a rend-
őrséget.”

daijarutóndaijarutón ◆ tárcsahangtárcsahang
daijódaijó ◆ makrofillummakrofillum ◆ nagynagy levelűlevelű ◇ kjoda-kjoda-
ijóijó megafillummegafillum
daijódaijó ◆ helyettesítéshelyettesítés ◆ pótláspótlás
daijóhindaijóhin ◆ helyettesítőhelyettesítő cikkcikk ◆ pótláspótlás ◆

pótszerpótszer
daijókaheidaijókahei ◆ készpénz-helyettesítőkészpénz-helyettesítő ◆ to-to-
kenken
daijókangokudaijókangoku ◆ fogdafogda
daijókjóindaijókjóin ◆ helyettesítő tanárhelyettesítő tanár
daijókóhídaijókóhí ◆ pótkávépótkávé
daijokudzsódaijokudzsó ◆ nagy fürdőnagy fürdő
daijondaijon ◆ negyediknegyedik
daijondzsúnodaijondzsúno ◆ negyvenediknegyvenedik ◆ negyvenesnegyvenes
daijon-idaijon-i ◆ oltógyomoroltógyomor
daijon-intánasonarudaijon-intánasonaru ◆ negyediknegyedik internaci-internaci-
onáléonálé
daijónjúdaijónjú ◆ tápszertápszer
daijonkadaijonka ◆ negyedik leckenegyedik lecke
daijonkaikjúdaijonkaikjú ◆ munkásosztálymunkásosztály ◆ proletari-proletari-
átusátus
daijonkidaijonki ◆ negyedkornegyedkor
daijonkidaijonki ◆ kvaternerkvaterner időszakidőszak ◆ negyedidő-negyedidő-
szakszak
daijon-nodaijon-no ◆ negyediknegyedik ◆ négyesnégyes
daijonsidaijonsi ◆ külsőkülső ujjujj ◆ negyediknegyedik lábujjlábujj ◆

negyedik ujjnegyedik ujj
daijórjódaijórjó ◆ nagy kapacitásnagy kapacitás
daijórjóhódaijórjóhó ◆ alternatív gyógymódalternatív gyógymód

daijósokudaijósoku ◆ élelmiszer-helyettesítőélelmiszer-helyettesítő
daijósokubucuamondaijósokubucuamon ◆ páfrányokpáfrányok
daijószurudaijószuru ◆ helyettesíthelyettesít 「Kotoba-o emo-
dzside daijószuru hitoga ói.」 „Sokan helyettesítik
a szavakat hangulatjelekkel.” ◆ pótolpótol 「Szató-o
kanmirjóde daijósita.」 „Ételízesítővel pótoltam a
cukrot.”

daikadaika ◆ árár 「Cumino daika-o haratta.」 „Megfi-
zette az árát a bűneinek.”

daikacudaikacu ◆ üvöltözésüvöltözés
daikacuiszszeidaikacuiszszei ◆ dörgedelmesdörgedelmes hanghang ◆ han-han-
goskodásgoskodás
daikacujakunodaikacujakuno ◆ állandóanállandóan szükségszükség vanvan rárá
「Pan jaki ki-va daikacujakudatta.」 „Állandóan
szükség volt a kenyérsütőre.” ◆ sokatsokat tesztesz
「Anata-va kjó-va daikacujakudatta.」 „Ma sokat
tettél.”

daikacujakuszurudaikacujakuszuru ◆ nagynagy hasznárahasznára válikválik
「Eigo-va daikacujakusita.」 „Nagy hasznomra
vált az angol.”

daikacuszurudaikacuszuru ◆ üvöltüvölt 「『 Dete ike』to daikacu-
sita.」 „–Takarodj! - üvöltötte.”

daikaitendaikaiten ◆ óriás-műlesiklásóriás-műlesiklás
daikakodaikako ◆ befejezett múltbefejezett múlt
daikakudzsitódaikakudzsitó ◆ Kamejama-vonalKamejama-vonal
daikandaikan ◆ tél derekatél dereka
daikandaikan ◆ helytartóhelytartó
daikandaikan ◆ hídmérleghídmérleg ◆ kocsimérlegkocsimérleg
daikangeidaikangei ◆ melegmeleg fogadtatásfogadtatás ◆ örömmelörömmel
fogadásfogadás 「Gaikokudzsintósika-va daikangeide-
szu.」 „Örömmel fogadjuk a külföldi befektető-
ket!”

daikanminkokudaikanminkoku ◆ Korai KöztársaságKorai Köztársaság
daikaszszaidaikaszszai ◆ nagynagy ovációováció 「Daikaszszaiga
vaki okotta.」 „Nagy ováció tört ki.”

daikaszutodaikaszuto ◆ kokillaöntéskokillaöntés ◆ présöntésprésöntés
daikazokudaikazoku ◆ nagycsaládnagycsalád 「Daikazokuno zei-
kinkódzsogakuga fueru.」 „A nagycsaládosok
adókedvezményt fognak kapni.”

daikeidaikei ◆ trapéztrapéz
daikeikakudaikeikaku ◆ nagyszabású tervnagyszabású terv
daikensódaikensó ◆ Magna CartaMagna Carta
daikibodaikibo ◆ nagy kiterjedésnagy kiterjedés
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daikibodemodaikibodemo ◆ tömegmegmozdulástömegmegmozdulás
daikibonadaikibona ◆ ipariipari méretűméretű 「Daikibona szagi-
datta.」 „A csalás ipari méreteket öltött.” ◆ nagynagy
「Daikibona szaigaini szonaeta.」 „Felkészült a
nagy katasztrófákra.” ◆ nagynagy erejűerejű 「Daikibona
dzsisinga haszszeisita.」 „Nagy erejű földrengés
pattant ki.” ◆ nagyívűnagyívű 「Daikibona tosikaihacu-
ga okonavaremaszu.」 „Nagyívű városi fejleszté-
sek lesznek.” ◆ nagynagy léptékűléptékű 「Daikibona fudó-
szankaihacuni tori kunda.」 „Nagy léptékű ingat-
lanfejlesztésbe kezdtek.” ◆ nagyszabásúnagyszabású 「Dai-
kibona kaihacu-o okonatta.」 „Nagyszabású fej-
lesztést végeztek.”

daikibonadzsikodaikibonadzsiko ◆ tömegbalesettömegbaleset ◆ tömeg-tömeg-
szerencsétlenségszerencsétlenség
daikibonaszaigaidaikibonaszaigai ◆ óriási katasztrófaóriási katasztrófa
daikiboszangjódaikiboszangjó ◆ nagyiparnagyipar
daikicsidaikicsi ◆ nagynagy szerencseszerencse 「Omikudzside
daikicsi-o hiita.」 „A szentélyben húzott jóslat
szerint nagy szerencse fog érni.”

daikigjódaikigjó ◆ nagyvállalatnagyvállalat 「Daikigjórankin-
gu」 „nagyvállalatok ranglistája”

daikindaikin ◆ árár 「Kókúkenno daikin-o furi konda.」
„Átutaltam a repülőjegy árát.” ◆ cechcech 「Daikin-
va bokuga mocsimaszu.」 „Én majd állom a cec-
het.” ◆ díjdíj 「Súrino daikintosite icsimanen-o ha-
ratta.」 „Tízezer jent fizettem ki javítási díjként.”
◆ ellenértékellenérték 「Sóhinno daikin-o rjósúsita.」
„Átvettem az áru ellenértékét.” ◆ illetékilleték 「Biza-
no daikin-o haratta.」 „A vízumért illetéket fize-
tett.” ◆ térítéstérítés ◇ szuidódaiszuidódai vízdíjvízdíj 「Mó szan-
kagecu szuidódai-o harattemaszen.」 „Már há-
rom hónapja nem fizetek vízdíjat.” ◇ szuidódaiszuidódai
vízszámlavízszámla 「Szuidódai-o mite kizecusiszódat-
ta.」 „Majdnem elájultam, amikor megláttam a
vízszámlát.”

daikinhikikaedaikinhikikae ◆ utánvétutánvét 「Sóhin-o daikinhi-
kikaede csúmonsita.」 „Utánvéttel rendeltem
meg az árut.”

daikiraidearudaikiraidearu ◆ gyűlölgyűlöl 「Uszo-va daikirai!」
„Gyűlölöm a hazugságot!” ◆ rühellrühell
「Okubjómono-va daikirai.」 „Rühellem a gyáva
embereket.” ◆ utálutál 「Kondeiru densa-va dai-
kirai.」 „Utálom a tömött vonatokat.”

daikirainadaikiraina ◆ gyűlöltgyűlölt 「Daikiraina hito」 „gyű-
lölt ember” ◆ utáltutált 「Daikiraina tabe mono」
„utált étel”

daikjaszutodaikjaszuto ◆ kokillaöntéskokillaöntés ◆ présöntésprésöntés ◇

arumidaikjaszutoarumidaikjaszuto alumínium-kokillaöntésalumínium-kokillaöntés
daikjódaikjó ◆ gaztettgaztett ◆ gonosztevőgonosztevő ◆ nagynagy bal-bal-
szerencseszerencse 「Daikjóka daikicsi」 „nagy balsze-
rencse vagy nagy szerencse”

daikjókódaikjókó ◆ nagy gazdasági világválságnagy gazdasági világválság
daikjúdaikjú ◆ pótszabadnappótszabadnap 「Dojóbihataraita-
node gecujóbi-va daikjúdeszu.」 „Pótszabadna-
pot kaptam hétfőn, mert szombaton dolgoztam.”

daikjúdzsúnodaikjúdzsúno ◆ kilencvenedikkilencvenedik ◆ kilencve-kilencve-
nesnes
daikjúkadaikjúka ◆ kilencedik leckekilencedik lecke
daikjúnodaikjúno ◆ kilencedikkilencedik ◆ kilenceskilences
daikjúsidaikjúsi ◆ hátsó zápfoghátsó zápfog ◆ nagyőrlőfognagyőrlőfog
daikódaikó ◆ helyettesítéshelyettesítés ◆ helyettehelyette végzésvégzés
◇ gakucsódaikógakucsódaikó lektorhelyetteslektorhelyettes ◇ baszu-baszu-
daikódaikó pótlóbuszos szállításpótlóbuszos szállítás
daikódaikó ◆ helyette tanításhelyette tanítás
daikóbucudaikóbucu ◆ kedvenckedvenc ételétel 「Konoszúpu-va
daikóbucudeszu.」 „Ez a leves a kedvenc ételem.”
◆ kedvenckedvenc tápláléktáplálék 「Donguri-va inosisino
daikóbucudeszu.」 „A vaddisznó kedvenc táplálé-
ka a makk”

daikógaisadaikógaisa ◆ ügynökségügynökség
daikóhjódaikóhjó ◆ nagynagy tetszéstetszés 「Kareno kóen-va
daikóhjó-o hakusita.」 „Az előadása nagy tetszést
aratott.”

daikókaidzsidaidaikókaidzsidai ◆ földrajziföldrajzi felfedezésekfelfedezések
korakora
daikókikandaikókikan ◆ ügynökségügynökség
daikokubasiradaikokubasira ◆ főpillérfőpillér ◆ tartópillértartópillér
「Kare-va ikkano daikokubasirada.」 „Ő a család
tartópillére.”

daikokutendaikokuten ◆ DaikokutenDaikokuten
daikondaikon ◆ jégcsapretekjégcsapretek ◇ aszazukedaikonaszazukedaikon
enyhénenyhén savanyítottsavanyított jégcsapretekjégcsapretek ◇

daikon-orosidaikon-orosi reszelt jégcsapretekreszelt jégcsapretek
daikon-asidaikon-asi ◆ tömzsitömzsi lábláb 「Kanodzso-va
daikon-asideszu.」 „Tömzsi lába van.”

daikon-jakusadaikon-jakusa ◆ ripacsripacs ◆ rossz színészrossz színész
daikon-orosidaikon-orosi ◆ reszelt jégcsapretekreszelt jégcsapretek
daikonrandaikonran ◆ felfordulásfelfordulás ◆ káoszkáosz ◆ nagynagy
fejetlenségfejetlenség 「Kaigidzsó-va daikonranni ocsiit-
ta.」 „Az ülésteremben nagy fejetlenség támadt.”
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daikósadaikósa ◆ megbízottmegbízott
daikószurudaikószuru ◆ átveszátvesz 「Bucsóno sokumu-o
daikósita.」 „Átvettem az osztályvezető feladata-
it.” ◆ helyettehelyette eljáreljár 「Fukusacsó-va sacsó-o
daikósita.」 „Az igazgató helyett a helyettese járt
el.” ◆ helyettehelyette végezvégez 「Mendóna tecuzuki-o
daikósita.」 „A bonyolult eljárást elvégeztem va-
laki helyett.”

daikószurudaikószuru ◆ helyettehelyette adad órátórát 「Dzsugjó-o
daikósita.」 „Valaki helyett órát adtam.”

daikótecudaikótecu ◆ nagy személyi változásoknagy személyi változások
daikótókódaikótókó ◆ öreglyuköreglyuk
daikózuidaikózui ◆ özönvízözönvíz ◆ vízözönvízözön
daikudaiku ◆ ácsács ◆ ácsmesterségácsmesterség ◇ nicsijódaikunicsijódaiku
barkácsolásbarkácsolás ◇ nicsijódaikunicsijódaiku barkácsolóbarkácsoló ◇

funadaikufunadaiku hajóácshajóács
daikudógudaikudógu ◆ ácsszerszámácsszerszám
daikun-idaikun-i ◆ legfelsőbb érdemrendlegfelsőbb érdemrend
daikunotórjódaikunotórjó ◆ ácsmesterácsmester
daikusigotodaikusigoto ◆ ácsmunkaácsmunka
daikusokudaikusoku ◆ ácsmesterségácsmesterség
daikutórjódaikutórjó ◆ ácsmesterácsmester
daimazeran-undaimazeran-un ◆ Nagy Magellán-felhőNagy Magellán-felhő
daimedaime ◆ ikik 「Kaisano jondaimeno sacsóga sú-
ninsita.」 „A vállalat negyedik igazgatóját kapta.”

daimeidaimei ◆ címcím 「Szakubunno daimeimo omoi de-
szemaszen.」 „A fogalmazás címére sem emlék-
szem.” ◆ névnév 「Kono eno daimei-va nandeszu-
ka?」 „Mi ennek a képnek a neve?”

daimeisidaimeisi ◆ közismertségközismertség 「Ainsutain-va ten-
szaino daimeisida.」 „Einstein közismerten zseni
volt.” ◆ névmásnévmás ◇ kankeidaimeisikankeidaimeisi vonatkozóvonatkozó
névmásnévmás ◇ gimondaimeisigimondaimeisi kérdőkérdő névmásnévmás ◇

szaikidaimeisiszaikidaimeisi visszahatóvisszaható névmásnévmás ◇ si-si-
dzsidaimeisidzsidaimeisi mutatómutató névmásnévmás ◇ sojúdaime-sojúdaime-
isiisi birtokosbirtokos névmásnévmás ◇ dzsindaimeisidzsindaimeisi sze-sze-
mélyesmélyes névmásnévmás ◇ szógodaimeisiszógodaimeisi kölcsönöskölcsönös
névmásnévmás ◇ ninsódaimeisininsódaimeisi személyesszemélyes névmásnévmás
◇ hiteidaimeisihiteidaimeisi tagadótagadó névmásnévmás ◇ futeidai-futeidai-
meisimeisi határozatlan névmáshatározatlan névmás
daimjódaimjó ◆ földesúrföldesúr ◆ főúrfőúr ◇ sugodaimjósugodaimjó
tisztből lett földesúrtisztből lett földesúr
daimjógjórecudaimjógjórecu ◆ földesurakföldesurak menetemenete ◆

hosszú menethosszú menet
daimjójasikidaimjójasiki ◆ urasági kastélyurasági kastély

daimjókazokudaimjókazoku ◆ nemessé vált földesúrnemessé vált földesúr
daimjóódaimjóó ◆ bölcsességkirálybölcsességkirály ◇ uszusza-uszusza-
mamjóómamjóó UccsuszmaUccsuszma ◇ gundarimjóógundarimjóó KundaliKundali
◇ gózanzemjóógózanzemjóó TrilokavidzsajaTrilokavidzsaja ◇ kongója-kongója-
samjóósamjóó VadzsrajaksaVadzsrajaksa ◇ daiitokumjóódaiitokumjóó Ja-Ja-
mántakamántaka ◇ fudómjóófudómjóó AcsalanátaAcsalanáta
daimjórjokódaimjórjokó ◆ luxusutazásluxusutazás
daimokudaimoku ◆ címcím ◆ nicsirennicsiren mantrájamantrája ◇ oda-oda-
imokuimoku Nicsiren-mantraNicsiren-mantra 「Odaimoku-o tona-
eru.」 „Nicsiren-mantrát kántál.” ◇ odaimokuodaimoku
üresüres szavakszavak 「Kare-va odaimoku-o naraberu-
dakeda.」 „Üres szavakat mond.”

daimondaidaimondai ◆ nagynagy problémaprobléma 「Nenkin-va dai-
mondaida.」 „A nyugdíj nagy probléma.”

daimondainiszurudaimondainiszuru ◆ felfújfelfúj 「Kon-na
szaszainakoto-o daimondainiszuruna.」 „Nem
kell úgy felfújni ezt a kis ügyet!”

daindain ◆ dindin ◇ megadainmegadain megadinmegadin
dainagondainagon ◆ főtanácsosfőtanácsos
dainamaitodainamaito ◆ dinamitdinamit 「Dainamaito-o baku-
hacuszaszeru.」 „Dinamitot robbant.”

dainamaito-bodídainamaito-bodí ◆ bombatestbombatest 「Dainamaito-
bodíno on-na」 „bombatestű nő”

dainamikku-maikudainamikku-maiku ◆ dinamikus mikrofondinamikus mikrofon
dainamikkunadainamikkuna ◆ dinamikusdinamikus 「Csímu-va daina-
mikkuna siai-o miszeta.」 „A csapat dinamikus
játékot mutatott.”

dainamikku-rendzsidainamikku-rendzsi ◆ dinamikatartománydinamikatartomány
「Sídínodainamikku-rendzsi」 „CD dinamikatar-
tománya” ◆ dinamikus tartománydinamikus tartomány
dainamikku-rendzsiassukudainamikku-rendzsiassuku ◆ dinamika-dinamika-
tartomány kompressziójatartomány kompressziója
dainamikkuszudainamikkuszu ◆ dinamikadinamika ◇ kará-kará-
dainamikkuszudainamikkuszu színdinamikaszíndinamika
dainamikku-szupíkádainamikku-szupíká ◆ dinamikusdinamikus hangszóróhangszóró

dainamodainamo ◆ dinamódinamó
dainamorirondainamoriron ◆ dinamó-elvdinamó-elv
dainanadzsúnodainanadzsúno ◆ hetvenedikhetvenedik ◆ hetveneshetvenes
dainanakadainanaka ◆ hetedik leckehetedik lecke
dainananodainanano ◆ hetedikhetedik ◆ heteshetes
dainaridainari ◆ nagyobbnagyobb 「Godainari jon.」 „5 na-
gyobb, mint 4.”

dainarikigódainarikigó ◆ nagyobb jelnagyobb jel
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dainarisónaridainarisónari ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb 「Ekkuszu-
dainari sónari vai.」 „X kisebb-nagyobb Y.”

dainarisónarikigódainarisónarikigó ◆ kisebb-nagyobb jelkisebb-nagyobb jel
dainarudainaru ◆ óriásióriási 「Dainaru szeika」 „óriási
eredmény”

dainasidainasi ◆ elrontáselrontás ◆ tönkremeneteltönkremenetel
dainasininarudainasininaru ◆ elromlikelromlik azaz egészegész 「Pámano
sippaide kekkonsikiga dainasininatta.」 „A rossz
dauer az egész esküvőt elrontotta.”

dainasiniszurudainasiniszuru ◆ elfuserálelfuserál 「Vatasi-va
dzsinszei-o dainasinisita.」 „Elfuseráltam az éle-
temet.” ◆ elrontelront 「Ame-va ohanami-o daina-
sinisita.」 „Az eső elrontotta a cseresznyevirág-
ünnepet.” ◆ elszúrelszúr 「Taifú-va rjokó-o dainasi-
nisita.」 „A tájfun elszúrta az egész utazást.” ◆

keresztbekeresztbe tesztesz 「Atarasii hóricu-va keikaku-
o dainasinisita.」 „Az új törvény keresztbe tett
a terveinek.” ◆ kivégezkivégez 「Fúrigan-va kóenno
gangu-o dainasinisita.」 „A huligánok kivégezték
a játszótéri játékokat.” ◆ tönkretesztönkretesz
「Arukóru-va kareno dzsinszei-o dainasinisita.」
„Az alkohol tönkretette az életét.”

dainászukurabudainászukurabu ◆ Diner's ClubDiner's Club
dainidaini ◆ másodikmásodik 「Kongecuno daininicsijóbini
aimasó.」 „Találkozzuk ennek a hónapnak a má-
sodik vasárnapján.” ◇ daininodzsinszeidaininodzsinszei újúj
életélet 「Taisokusite dainino dzsinszei-o tanosin-
da.」 „Nyugdíjba vonulás után élveztem az új éle-
temet.”

dainibaiorindainibaiorin ◆ másodhegedűmásodhegedű
dainicsinjoraidainicsinjorai ◆ MahávairócsanaMahávairócsana ◆ Vairó-Vairó-
csanacsana
dainidzsidainidzsi ◆ másodikmásodik 「Dainidzsihoszeijo-
szan」 „második pótköltségvetés” ◆ másodla-másodla-
gosgos ◆ szekunderszekunder 「Dainidzsiszangjó」 „sze-
kunder szektor”

dainidzsiszangjódainidzsiszangjó ◆ szekunder szektorszekunder szektor
dainidzsiszeicsódainidzsiszeicsó ◆ másodlagosmásodlagos neminemi jellegjelleg

dainidzsiszekaitaiszendainidzsiszekaitaiszen ◆ másodikmásodik világhá-világhá-
borúború
dainidzsitaiszendainidzsitaiszen ◆ második világháborúmásodik világháború
dainidzsúnodainidzsúno ◆ huszadikhuszadik ◆ húszashúszas

dainiidainii ◆ másodikmásodik helyhely 「Kono bjóki-va siinno
dainiidearu.」 „Ez a betegség a második helyen áll
az elhalálozások okai között.”

dainiidainii ◆ lépesgyomorlépesgyomor ◆ recésgyomorrecésgyomor
dainiintánasonarudainiintánasonaru ◆ másodikmásodik internacioná-internacioná-
lélé
dainikadainika ◆ második leckemásodik lecke
dainikaimenidainikaimeni ◆ másodszormásodszor
dainikaszeikjúdainikaszeikjú ◆ nagy Mars-dombnagy Mars-domb
dainindainin ◆ dineindinein
dainingudainingu ◆ ebédlőebédlő ◆ étkezésétkezés ◆ étkezőétkező
dainingu-kicscsindainingu-kicscsin ◆ amerikaiamerikai konyhakonyha ◆

ebédlőkonyhaebédlőkonyha ◆ ebédlősebédlős konyhakonyha ◆ étkező-étkező-
konyhakonyha
dainingurómudainingurómu ◆ étkezőszobaétkezőszoba
dainingu-téburudainingu-téburu ◆ ebédlőasztalebédlőasztal ◆ étkező-étkező-
asztalasztal
dainingutéburuszettodainingutéburuszetto ◆ ebédlőgarnitúraebédlőgarnitúra
daininkinodaininkino ◆ közkedveltközkedvelt 「Kore-va daininki-
no szeihindeszu.」 „Ez egy közkedvelt termék.”

daininodainino ◆ ketteskettes ◆ másodikmásodik 「Kono kuni-va
bokuno daininofuruszatoda.」 „Ez az én második
hazám.”

daininodzsinszeidaininodzsinszei ◆ újúj életélet 「Taisokusite
dainino dzsinszei-o tanosinda.」 „Nyugdíjba vo-
nulás után élveztem az új életemet.”

dainisidainisi ◆ második lábujjmásodik lábujj
dainisikimódainisikimó ◆ deuteranópiadeuteranópia
dainisindainisin ◆ másodfokú tárgyalásmásodfokú tárgyalás
dainiszódzsúsidainiszódzsúsi ◆ másodpilótamásodpilóta
dainiszurudainiszuru ◆ megnövelmegnövel 「Densisoszekino
modzsi-o dainisite jomu.」 „Az elektronikus
könyvet megnövelt betűmérettel olvasom.” ◆ na-na-
gyobbítgyobbít ◇ koe-okoe-o dainiszurudainiszuru hallatjahallatja aa
hangjáthangját 「Koe-o dainisite kenri-o sucsósita.」
„Hallatta a hangját, hogy érvényesítse a jogait.”

dainjoraidainjorai ◆ bölcsességbuddhabölcsességbuddha ◇ asukun-asukun-
joraijorai AksobhjaAksobhja ◇ amidanjoraiamidanjorai AmitábhaAmitábha ◇

dainicsinjoraidainicsinjorai MahávairócsanaMahávairócsana ◇ fukú-fukú-
dzsódzsunjoraidzsódzsunjorai AmóghasziddhiAmóghasziddhi ◇ hósónjo-hósónjo-
rairai RatnaszambhavaRatnaszambhava
dainjúdainjú ◆ behelyettesítésbehelyettesítés ◆ értékadásértékadás ◆

hozzárendeléshozzárendelés
dainjúbundainjúbun ◆ értékadó utasításértékadó utasítás
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dainjúenzansidainjúenzansi ◆ értékadóértékadó műveletiműveleti jeljel ◆

hozzárendelő operátorhozzárendelő operátor
dainjúszudainjúszu ◆ szenzációszenzáció
dainjúszuninarujónadainjúszuninarujóna ◆ szenzációsszenzációs
「Kókogakusa-va dainjúszuninarujóna
sucudohin-o hori dasita.」 „Szenzációs leletre
bukkantak a régészek.”

dainjúszurudainjúszuru ◆ behelyettesítbehelyettesít 「Henszúni
atai-o dainjúsita.」 „Behelyettesítettem a változó
helyére az értéket.”

dainodaino ◆ nagynagy 「Dainoszakká zuki.」 „Nagy fo-
cirajongó.”

dainódainó ◆ celebrumcelebrum ◆ nagyagynagyagy
dainocukidainocuki ◆ hosszúhosszú hónaphónap 「Icsigacu-va dai-
no cukidearu.」 „Január hosszú hónap.”

dainodzsidainodzsi ◆ daidai írásjeleírásjele ◇ dainodzsininat-dainodzsininat-
tetaorerutetaoreru elterülelterül 「Otoko-va cumazuite daino
dzsininatte taoreta.」 „Egy ember megbotlott, és
elterült a földön.”

dainodzsininarudainodzsininaru ◆ kezét-lábátkezét-lábát széttesziszétteszi
「Sibafuni daino dzsininatte kimocsijoku nete-
ita.」 „A pázsiton kezem-lában széttéve kényel-
mesen feküdtem.”

dainodzsininattetaorerudainodzsininattetaoreru ◆ elterülelterül 「Otoko-
va cumazuite daino dzsininatte taoreta.」 „Egy
ember megbotlott, és elterült a földön.” ◆ elte-elte-
rül, mint egy zsákrül, mint egy zsák
dainóhankjúdainóhankjú ◆ agyféltekeagyfélteke
dainóhen-enkeidainóhen-enkei ◆ limbikus rendszerlimbikus rendszer
dainóhisicudainóhisicu ◆ agykéregagykéreg
dainókiteikakudainókiteikaku ◆ bazálisbazális ganglionokganglionok ◆

törzsdúctörzsdúc ◆ törzsdúcoktörzsdúcok
dainomageasidainomageasi ◆ jobb oldali görbeláb-gyökjobb oldali görbeláb-gyök
daiódaió ◆ rebarbararebarbara
daiódaió ◆ nagy királynagy király
daiódodaiódo ◆ diódadióda ◇ szádzsikjúsújódaiódoszádzsikjúsújódaiódo
túlfeszültségvédőtúlfeszültségvédő diódadióda ◇ szádzsikjúsú-szádzsikjúsú-
jódaiódojódaiódo szupresszorszupresszor diódadióda ◇ szeirjúda-szeirjúda-
iódoiódo egyenirányítóegyenirányító diódadióda ◇ cenádaiódocenádaiódo
Zéner-diódaZéner-dióda ◇ teiden-acudaiódoteiden-acudaiódo feszült-feszült-
ségszabályzóségszabályzó diódadióda ◇ hakkódaiódohakkódaiódo fény-fény-
emittáló diódaemittáló dióda ◇ rézadaiódorézadaiódo lézerdiódalézerdióda
daiódzsódaiódzsó ◆ békés halálbékés halál

daiódzsó-odaiódzsó-o togerutogeru ◆ békésenbékésen halhal megmeg
「Hjakuszaide daiódzsó-o togeta.」 „Száz évesen,
békésen halt meg.”

daióikadaióika ◆ óriáskalmáróriáskalmár
daiójasidaiójasi ◆ királypálmakirálypálma
daiokisindaiokisin ◆ dioxindioxin
daiondaion ◆ nagynagy szívességszívesség 「Daion-o uketei-
ru.」 „Nagy szívességet kap.”

daionrjódedaionrjóde ◆ hangosanhangosan 「Daionrjóde ongaku-
o nagasita.」 „Hangosan bömböltette a zenét.”

daipátídaipátí ◆ banzájbanzáj
dairekuto-mérudairekuto-méru ◆ postai reklámpostai reklám
dairekutosoridairekutosori ◆ közvetlen feldolgozásközvetlen feldolgozás
dairidairi ◆ császáricsászári palotapalota ◇ odairiszamaodairiszama ural-ural-
kodókodó babababa ◇ szatodairiszatodairi külsőkülső császáricsászári pa-pa-
lotalota ◇ daidairidaidairi tágabbtágabb császáricsászári palotapalota ◇

dairibinadairibina uralkodóbabauralkodóbaba
dairidairi ◆ helyetteshelyettes ◆ képviselőképviselő ◇ kacsódairikacsódairi
részlegvezető-helyettesrészlegvezető-helyettes ◇ kanrinindairikanrinindairi
viceházmesterviceházmester ◇ gicsódairigicsódairi ideiglenesideiglenes el-el-
nöknök ◇ kócsódairikócsódairi iskolaigazgató-helyettesiskolaigazgató-helyettes
◇ bucsódairibucsódairi osztályvezető-helyettesosztályvezető-helyettes
dairibinadairibina ◆ díszbabadíszbaba ◆ uralkodóbabauralkodóbaba
dairigjódairigjó ◆ ügynöki tevékenységügynöki tevékenység
dairigjósadairigjósa ◆ ügynökügynök
dairihahadairihaha ◆ béranyabéranya
dairikidairiki ◆ hatalmas erőhatalmas erő
dairikimuszónodairikimuszóno ◆ páratlan erejűpáratlan erejű
dairikinodairikino ◆ hatalmashatalmas erejűerejű 「Dairikino oto-
ko」 „hatalmas erejű férfi”

dairikósidairikósi ◆ ügyvivőügyvivő
dairinindairinin ◆ helyetteshelyettes ◆ képviselőképviselő
「Dairininbengosi-va hódódzsinno sicumonni ko-
taeta.」 „Az őt képviselő ügyvéd válaszolt a média
kérdéseire.” ◆ megbízottmegbízott ◇ szódairininszódairinin fő-fő-
képviselőképviselő ◇ hóteidairininhóteidairinin törvényestörvényes képvi-képvi-
selőselő
dairi-odairi-o cutomerucutomeru ◆ helyettesíthelyettesít 「Issúkan-
dórjóno dairi-o cutometa.」 „Egy hétig a helyette-
sítettem a kollégámat.”

dairisadairisa ◆ képviselőképviselő
dairisuszszandairisuszszan ◆ bérszülésbérszülés
dairiszekidairiszeki ◆ márványmárvány 「Dairiszekino juka」
„márványpadló”
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dairiszurudairiszuru ◆ nevébennevében eljáreljár 「Bucsóno dairide
kaigini suszszekisita.」 „Az értekezleten az osz-
tályvezető nevében vettem részt.”

dairitaisidairitaisi ◆ követségi ügyvivőkövetségi ügyvivő
dairitendairiten ◆ képviseletképviselet ◆ ügynökségügynökség ◇ kó-kó-
kokudairitenkokudairiten reklámügynökségreklámügynökség ◇ hanbaida-hanbaida-
iriteniriten értékesítésiértékesítési ügynökségügynökség ◇ hokenda-hokenda-
iriteniriten biztosításibiztosítási ügynökségügynökség ◇ rjokódairi-rjokódairi-
tenten utazási irodautazási iroda
dairjókeikocudairjókeikocu ◆ trapézcsonttrapézcsont
dairjúkódairjúkó ◆ nagynagy elterjedéselterjedés ◆ nagynagy járványjárvány

dairjúkószurudairjúkószuru ◆ nagyon elterjednagyon elterjed
dairokkadairokka ◆ hatodik leckehatodik lecke
dairokkandairokkan ◆ hatodikhatodik érzékérzék 「Dairokkanga
nakani haitte-va ikenaitoszaszajaita.」 „A hatodik
érzékem súgta, hogy nem szabad bemenni.”

dairokudzsúnodairokudzsúno ◆ hatvanadikhatvanadik ◆ hatvanashatvanas
dairokunodairokuno ◆ hatodikhatodik ◆ hatoshatos
dairottoszeiszandairottoszeiszan ◆ nagynagy darabszámúdarabszámú ter-ter-
melésmelés ◆ nagy tételben gyártásnagy tételben gyártás
daisadaisa ◆ ideiglenesideiglenes autóautó 「Súrigaisa-va daisa-
o teikjósita.」 „A szerelőműhely ideiglenes autót
biztosított.”

daisadaisa ◆ alvázalváz ◆ kézikocsikézikocsi 「Sorui-o daisani
noszete hokano hejani hakonda.」 „Az iratokat
egy kézikocsival vittem a másik szobába.” ◆ pla-pla-
tós kézikocsitós kézikocsi
daisakusigidaisakusigi ◆ nagy pólingnagy póling ◆ szélkiáltószélkiáltó
daisansadaisansa ◆ harmadikharmadik félfél 「Daisansani
himicu-o morasita.」 „Elmondta a titkot egy har-
madik félnek.”

daisarindaisarin ◆ gőzerőgőzerő 「Daisarinde hataraita.」
„Gőzerővel dolgoztam.” ◆ nagynagy kerékkerék ◆ óriásóriás
lengéslengés
daisidaisi ◆ fényképalátétfényképalátét 「Sasin-o daisini hat-
ta.」 „A fotót fényképalátétre raktam.” ◆ papír-papír-
betétbetét
daisidaisi ◆ nagynővérnagynővér
daisidaisi ◆ keresztfiúkeresztfiú
daisihondaisihon ◆ nagytőkenagytőke
daisikjódaisikjó ◆ érsekérsek ◇ kantaberídaisikjókantaberídaisikjó
canterbury-érsekcanterbury-érsek

daisikjúdaisikjú ◆ sürgősensürgősen 「Daisikjúrenrakusite ku-
daszai.」 „Sürgősen jelentkezzen!”

daisindaisin ◆ keresztszülőkeresztszülő
daisin-indaisin-in ◆ Legfelsőbb BíróságLegfelsőbb Bíróság
daisin-júdaisin-jú ◆ jó barátjó barát ◆ közeli barátközeli barát
daisinkadaisinka ◆ makroevolúciómakroevolúció
daisinszaidaisinszai ◆ nagynagy földrengésföldrengés 「Daisinszaino
joszoku」 „nagy földrengések előrejelzése” ◇

kantódaisinszaikantódaisinszai nagynagy kantóikantói földrengésföldrengés ◇

hansindaisinszaihansindaisinszai nagynagy kóbeikóbei földrengésföldrengés ◇

higasinihondaisinszaihigasinihondaisinszai nagynagy tóhokuitóhokui föld-föld-
rengésrengés 「Higasinihondaisinszaino maebure」
„nagy tóhokui földrengés előszele”

daisippaidaisippai ◆ nagy baklövésnagy baklövés
daisizendaisizen ◆ anyatermészetanyatermészet ◆ természettermészet
「Kazanno funka-va daisizenno csikara-o kandzs-
iszaszeta.」 „A vulkánkitörés éreztette a termé-
szet erejét.” ◆ természetitermészeti szépségszépség 「Eiga-va
nihonno daisizen-o sókaisita.」 „A film bemutatta
Japán természeti szépségeit.”

daisodaiso ◆ írnokírnok ◆ valaki helyett írásvalaki helyett írás
daisódaisó ◆ hosszúhosszú ésés rövidrövid kardkard ◆ méretméret
「Heisa-va tatemonono daisóni kakavarazu kaita-
idekimaszu.」 „A cégünk a mérettől függetlenül
minden épületet le tud bontani.” ◆ nagynagy ésés ki-ki-
csicsi ◇ daisónodaisóno kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb 「Daisóno si-
madzsimakaranaru sotó」 „kisebb-nagyobb szi-
getekből álló szigetvilág”

daisódaisó ◆ árár ◆ kompenzációkompenzáció ◆ megfizetésmegfizetés
「Inocsino daisótosite kioku-o usinatta.」 „A me-
móriája elvesztésével fizetett meg az életéért.” ◆

térítéstérítés 「Szonsicuno daisótosite okane-o harat-
ta.」 „Pénzt adtam kártérítésként.”

daisódaisó ◆ Ószakai TőzsdeÓszakai Tőzsde
daisóbendaisóben ◆ széklet és vizeletszéklet és vizelet
daisóben-nosikkindaisóben-nosikkin ◆ inkontinenciainkontinencia
daisónodaisóno ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb 「Daisóno sima-
dzsimakaranaru sotó」 „kisebb-nagyobb szige-
tekből álló szigetvilág”

daisó-odaisó-o harauharau ◆ megfizetmegfizet 「Dzsijúnotameno
kjúkjokuno daisó-o haratta.」 „Keményen meg-
fizetett a szabadságért.” ◆ megfizetimegfizeti azaz árátárát
「Uvakino daisó-o haratta.」 „Megfizettem az
árát a házasságtörésnek.”

daisóridaisóri ◆ óriási győzelemóriási győzelem
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daisószamazamanadaisószamazamana ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb 「Té-
buruni daisószamazamana isiga narandeita.」
„Az asztalon kisebb-nagyobb kövek voltak felsora-
koztatva.”

daisoszurudaisoszuru ◆ valakivalaki helyetthelyett írír 「Sinszeiso-o
cumani daisositemoratta.」 „A feleségem megírta
helyettem a kérvényt.”

daisúdóindaisúdóin ◆ apátságapátság
daisúdóincsódaisúdóincsó ◆ arkimandritaarkimandrita ◆ főapátfőapát
daisudzsucudaisudzsucu ◆ nagy műtétnagy műtét
daisuindaisuin ◆ mahámudrámahámudrá ◆ valóságvalóság nagynagy pe-pe-
csétjecsétje
daisúkaidaisúkai ◆ nagygyűlésnagygyűlés
daisukjódaisukjó ◆ érsekérsek
daisúridaisúri ◆ nagyjavításnagyjavítás
daisúriszurudaisúriszuru ◆ nagyjavítástnagyjavítást végezvégez
「Kuruma-o daisúriszuru.」 „Nagyjavítást végez
az autón.”

daisúsadaisúsa ◆ népautónépautó
daiszábiszudaiszábiszu ◆ nagynagy szívességszívesség ◆ ritkaritka
ajánlatajánlat
daiszagidaiszagi ◆ nagy kócsagnagy kócsag
daiszaigaidaiszaigai ◆ nagy katasztrófanagy katasztrófa
daiszakkjokukadaiszakkjokuka ◆ nagy zeneszerzőnagy zeneszerző
daiszakudaiszaku ◆ mássalmással íratásíratás ◆ négerezésnégerezés ◇

daiszakuszurudaiszakuszuru másmás helyetthelyett megírmegír 「Gószu-
toraitága sószecu-o daiszakusita.」 „Egy ismeret-
len írta meg helyette a regényt.”

daiszakusadaiszakusa ◆ háttérszerzőháttérszerző ◆ másmás művétművét
íróíró ◆ négernéger
daiszakuszurudaiszakuszuru ◆ másmás helyetthelyett megírmegír 「Gó-
szutoraitága sószecu-o daiszakusita.」 „Egy isme-
retlen írta meg helyette a regényt.”

daiszandaiszan ◆ harmadikharmadik
daiszandzsidaiszandzsi ◆ terciertercier
daiszandzsidaiszandzsi ◆ tragédiatragédia
daiszandzsiszangjódaiszandzsiszangjó ◆ tercier szektortercier szektor
daiszandzsúnodaiszandzsúno ◆ harmincadikharmincadik ◆ harmincasharmincas
daiszangokudaiszangoku ◆ harmadik országharmadik ország ◆ külhonkülhon
daiszangokudzsindaiszangokudzsin ◆ külhonikülhoni
daiszan-idaiszan-i ◆ harmadikharmadik helyezéshelyezés 「Barébóru
taikaide daiszan-ininatta.」 „Röplabdában har-
madik helyezést értek el.”

daiszan-idaiszan-i ◆ levelesleveles gyomorgyomor ◆ százrétűszázrétű
gyomorgyomor
daiszan-intánasonarudaiszan-intánasonaru ◆ harmadikharmadik interna-interna-
cionálécionálé
daiszankadaiszanka ◆ harmadik leckeharmadik lecke
daiszankaikjúdaiszankaikjú ◆ kispolgárságkispolgárság ◆ középosz-középosz-
tálytály
daiszankeidaiszankei ◆ harmadkori rendszerharmadkori rendszer
daiszankidaiszanki ◆ harmadidőszakharmadidőszak ◆ harmadkorharmadkor ◆

tercier időszaktercier időszak
daiszan-nodaiszan-no ◆ harmadikharmadik ◆ hármashármas
daiszansahokendaiszansahoken ◆ felelősségbiztosításfelelősségbiztosítás
daiszansidaiszansi ◆ középső lábujjközépső lábujj
daiszansikimódaiszansikimó ◆ tritanópiatritanópia
daiszanszekaidaiszanszekai ◆ harmadikharmadik világvilág 「Daiszan-
szekaino nószonkaihacu」 „agrárfalu fejlesztése a
harmadik világban”

daiszanteikokudaiszanteikoku ◆ harmadik birodalomharmadik birodalom
daiszeidódaiszeidó ◆ katedráliskatedrális ◆ székesegyházszékesegyház ◇

szeidószeidó templomtemplom ◇ szeidószeidó kápolnakápolna
daiszeikjódaiszeikjó ◆ jó üzletjó üzlet ◆ kirobbanó sikerkirobbanó siker
daiszeikódaiszeikó ◆ fergetegesfergeteges sikersiker 「Geki-va dai-
szeikódatta.」 „A színdarab fergeteges sikert ara-
tott.” ◆ nagynagy húzáshúzás 「Tószanmagivano kaisa-o
kai tottano-va daiszeikódatta.」 „Nagy húzás volt
megvenni a csőd szélén álló céget.” ◆ nagynagy sikersiker

daiszekihandaiszekihan ◆ Nagy Vörös FoltNagy Vörös Folt
daiszenkjokudaiszenkjoku ◆ többképviselőstöbbképviselős választó-választó-
körzetkörzet
daiszenkjokuszeidaiszenkjokuszei ◆ többképviselőstöbbképviselős vá-vá-
lasztási rendszerlasztási rendszer
daiszenszeidaiszenszei ◆ tanítómestertanítómester ◆ tiszteletre-tiszteletre-
méltó orvosméltó orvos
daiszódaiszó ◆ helyettes futóhelyettes futó
daiszocudaiszocu ◆ diplomásdiplomás 「Daiszocuno
súsokuricu-va takaideszu.」 „A diplomások fog-
lalkoztatottsága magas.”

daiszocunodaiszocuno ◆ diplomásdiplomás ◆ felsőfokúfelsőfokú vég-vég-
zettségűzettségű 「Daiszocuno dzsúgjóin」 „felsőfokú
végzettségű alkalmazott”

daiszocusadaiszocusa ◆ diplomásdiplomás
daiszódódaiszódó ◆ nagy zavargásnagy zavargás
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daiszódzsódaiszódzsó ◆ buddhistabuddhista szektaszekta vezetőjevezetője
◆ legmagasabb rangú buddhista paplegmagasabb rangú buddhista pap
daiszógendaiszógen ◆ füvesfüves pusztapuszta ◆ préripréri ◆

sztyeppesztyeppe
daiszógencsitaidaiszógencsitai ◆ sztyeppesztyeppe
daiszondaiszon ◆ nagy veszteségnagy veszteség
daiszoretadaiszoreta ◆ égbekiáltóégbekiáltó 「Daiszoreta cumi-o
okasita.」 „Égbekiáltó bűnt követett el.” ◆ irreá-irreá-
lislis 「Daiszoreta nozomi」 „irreális óhaj” ◆ őrültőrült
「Daiszoreta kangae」 „őrült ötlet”

daiszudaiszu ◆ dobókockadobókocka ◇ nedzsikiridaiszunedzsikiridaiszu me-me-
netvágónetvágó betétbetét ◇ nedzsikiridaiszunedzsikiridaiszu menet-menet-
metsző betétmetsző betét
daiszúdaiszú ◆ gépekgépek számaszáma 「Dzsidósano hanbai-
daiszúga hetta.」 „Csökkent az eladott autók szá-
ma.”

daiszúdaiszú ◆ algebraalgebra ◇ gjórecudaiszúgjórecudaiszú mátrix-mátrix-
algebraalgebra ◇ szenkeidaiszúszenkeidaiszú lineárislineáris algebraalgebra ◇

ronridaiszúronridaiszú Boole-algebraBoole-algebra ◇ ronridaiszúronridaiszú lo-lo-
gikai algebragikai algebra
daiszúgakudaiszúgaku ◆ algebraalgebra ◇ sotódaiszúgakusotódaiszúgaku
elemielemi algebraalgebra ◇ szenkeidaiszúgakuszenkeidaiszúgaku lineárislineáris
algebraalgebra ◇ csúsódaiszúgakucsúsódaiszúgaku absztraktabsztrakt al-al-
gebragebra ◇ fuhendaiszúgakufuhendaiszúgaku univerzálisuniverzális al-al-
gebragebra
daiszúhóteisikidaiszúhóteisiki ◆ algebrai egyenletalgebrai egyenlet
daiszúkadaiszúka ◆ algebrai módszer alkalmazásaalgebrai módszer alkalmazása
daiszúkanszúdaiszúkanszú ◆ algebrai függvényalgebrai függvény
daiszúkeidaiszúkei ◆ algebrai rendszeralgebrai rendszer
daiszukidaiszuki ◆ imádimád 「Cumaga daiszuki.」 „Imádja
a feleségét.” ◆ nagyonnagyon szeretszeret 「Daiszukide-
szu.」 „Nagyon szeretlek!”

daiszúkikagakudaiszúkikagaku ◆ algebrai geometriaalgebrai geometria
daiszukinadaiszukina ◆ nagyonnagyon szeretszeret 「Daiszukina
hitoto kekkonsita.」 „Olyanhoz ment, akit nagyon
szeret.”

daiszukininarudaiszukininaru ◆ beleszeretbeleszeret 「Rjokóga dai-
szukininatta.」 „Beleszeretett az utazásba.”

daiszurudaiszuru ◆ címetcímet adad 「Hon-va 『 umi』to daisite
suppanszareta.」 „A könyv »Tenger« címet kap-
ta.”

daiszúsikidaiszúsiki ◆ algebrai kifejezésalgebrai kifejezés
daiszútekikózódaiszútekikózó ◆ algebrai struktúraalgebrai struktúra
daiszútekiszeiszúrondaiszútekiszeiszúron ◆ algebraialgebrai számel-számel-
méletmélet

daiszútekiszúdaiszútekiszú ◆ algebrai számalgebrai szám
daitaidaitai ◆ combcomb
daitaidaitai ◆ zászlóaljzászlóalj ◇ kóheidaitaikóheidaitai műszakiműszaki
zászlóaljzászlóalj ◇ kóheidaitaikóheidaitai utászutász zászlóaljzászlóalj ◇

hikódaitaihikódaitai repülőzászlóaljrepülőzászlóalj
daitaidaitai ◆ alternatívalternatív 「Daitaisudan」 „alterna-
tív eszköz” ◆ cserecsere ◆ helyettesítéshelyettesítés ◆ he-he-
lyettesítőlyettesítő 「Daitaizairjó」 „helyettesítő alap-
anyag” ◆ pótláspótlás
daitaidaitai ❶ nagyjábólnagyjából 「Daitaivakatta.」 „Nagy-
jából értem.” ❷ körülbelülkörülbelül 「Kono gaika-va
daitaini manenni szótószuru.」 „Ez a valuta kö-
rülbelül 20 ezer jennek felel meg.” ❸ vázlatosanvázlatosan
「Sigotonicuite daitaiszecumeisita.」 „Vázlatosan
elmagyaráztam, hogy mit kell csinálni.” ❹ nagynagy
vonalakbanvonalakban 「Dzsikenno daitai-o nobeta.」
„Nagy vonalakban elmagyaráztam az esetet.” ❺

lényeglényeg 「Hanasino daitai-o cukanda.」 „A törté-
net lényegét értettem.” ❻ többnyiretöbbnyire 「Himagaa-
ru toki-va daitaihon-o jondeiru.」 „Ha van időm,
többnyire könyvet olvasok.” ❼ különbenkülönben isis
「Daitaikimiga varui.Tósite ki-o cukenakatta-
no?」 „Különben is te vagy a hibás! Miért nem vi-
gyáztál jobban?” ❽ teljességgelteljességgel 「Daitaimuri-
na hanasi」 „teljességgel lehetetlen dolog” ◆ ál-ál-
talábantalában 「Súmacu-va daitaiongaku-o kiiteiru.」
„Hétvégén általában zenét hallgatok.” ◆ cirkacirka
「Kareno gekkjú-va daitaihjakuman enda.」 „Cir-
ka egymilliót keres.” ◆ durvadurva értékérték 「Kono
hijó-o daitaideiikara osietekudaszai.」 „Mennyibe
kerül durván ez a munka?” ◆ félig-meddigfélig-meddig
「Kareno hanasi-o daitairikaisita.」 „Félig-
meddig értettem, amit mondott.” ◆ hiszenhiszen
「Daitaianataga varui.」 „Hiszen te vagy a hibás!”
◆ jobbárajobbára 「Kondzsógaareba daitaiszeikósima-
szu.」 „A siker jobbára a kitartáson múlik.” ◆

kb.kb. 「Daitaino hanasi-va kon-namonda.」 „Kb.
ennyit akartam mondani.” ◆ megközelítőlegmegközelítőleg
「Kono sima-va kokokara daitaihjakukiro hana-
reteiru.」 „Ez a sziget megközelítőleg 100 kilomé-
terre van innen.” ◆ nagyjanagyja 「Hon-jaku-va daita-
ide kamaimaszen.」 „Elég, ha csak a nagyját for-
dítja!” ◆ nagynagy részerésze 「Kono miszeno kjakuszó-
va daitai-va otosijorida.」 „Az üzlet vendégei
nagyrészt idősek.” ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Daitaideki-
ta.」 „Úgy-ahogy kész van.” ◇ daitainioitedaitainioite ál-ál-
talábantalában 「Kare-va daitainioite csikokuszuru.」
„Általában késik.” ◇ daitainioitedaitainioite nagyjábólnagyjából
「Daitainioite ikenga icscsisita.」 „Nagyjából
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egyezett a véleményük.” ◇ daitainioitedaitainioite esetekesetek
többségébentöbbségében 「Teszó-va daitainioiteincsiki ku-
szai.」 „A tenyérjóslás az esetek többségében át-
verés.” ◇ daitainioitedaitainioite egészébenegészében vévevéve
「Daitainioite szeikódatta.」 „Egészében véve si-
került.” ◇ daitainioitedaitainioite többnyiretöbbnyire 「Daitaini
oite dókendeszu.」 „Többnyire egyetértek.” ◇

daitainodaitaino körülbelülikörülbelüli 「Daitaino kingaku」
„körülbelüli összeg”

daitaiandaitaian ◆ alternatív javaslatalternatív javaslat
daitaibucudaitaibucu ◆ pótlóanyagpótlóanyag ◆ pótszerpótszer
daitaicsidaitaicsi ◆ cserébe adott telekcserébe adott telek
daitaicsódaitaicsó ◆ zászlóaljparancsnokzászlóaljparancsnok
daitaienerugídaitaienerugí ◆ alternatív energiaalternatív energia
daitaikanmirjódaitaikanmirjó ◆ mesterségesmesterséges édesítőszerédesítőszer

daitaikindaitaikin ◆ combizomcombizom
daitaikocudaitaikocu ◆ combcsontcombcsont
daitaikocukeibudaitaikocukeibu ◆ combnyakcombnyak
daitaikocukeibukoszszecudaitaikocukeibukoszszecu ◆ combnyaktö-combnyaktö-
résrés
daitaikottódaitaikottó ◆ combcsontfejcombcsontfej
daitainioitedaitainioite ◆ általábanáltalában 「Kare-va daitainio-
ite csikokuszuru.」 „Általában késik.” ◆ nagyjá-nagyjá-
bólból 「Daitainioite ikenga icscsisita.」 „Nagyjából
egyezett a véleményük.”

daitainioitedaitainioite ◆ egészébenegészében vévevéve 「Daitain-
ioite szeikódatta.」 „Egészében véve sikerült.” ◆

esetekesetek többségébentöbbségében 「Teszó-va daitainioite-
incsiki kuszai.」 „A tenyérjóslás az esetek többsé-
gében átverés.” ◆ többnyiretöbbnyire 「Daitaini oite dó-
kendeszu.」 „Többnyire egyetértek.”

daitainodaitaino ◆ körülbelülikörülbelüli 「Daitaino kingaku」
„körülbelüli összeg” ◆ vázlatosvázlatos 「Daitainoszu-
kedzsúru」 „vázlatos program” ◇ daitainodaitaino váz-váz-
latoslatos 「Daitainoszukedzsúru」 „vázlatos prog-
ram”

daitainotokorodaitainotokoro ◆ nagyjábólnagyjából
「Daitainotokoro-o haakusiteiru.」 „Nagyjából
értem.”

daitairjóhódaitairjóhó ◆ alternatív gyógymódalternatív gyógymód
daitaisudandaitaisudan ◆ alternatívaalternatíva ◆ alternatívalternatív
eszközeszköz
daitandaitan ◆ merészségmerészség ◆ nagynagy bátorságbátorság ◆

vakmerőségvakmerőség

daitanfutekinadaitanfutekina ◆ merészmerész 「Daitanfutekina
furu mai」 „merész viselkedés” ◆ rettenthe-rettenthe-
tetlentetlen 「Daitanfutekina jacu」 „rettenthetetlen
fickó”

daitan-nadaitan-na ◆ merészmerész 「Daitanna haszszóde
szeikósita.」 „A merész ötlete sikert hozott.” ◆

vakmerővakmerő 「Daitanna keikaku」 „vakmerő terv”

daitan-nidaitan-ni ◆ merészenmerészen 「Heaszutairu-o daitan-
ni kaeta.」 „Merészen megváltoztatta a hajvise-
letét.” ◆ vakmerőenvakmerően 「Daitanni kódószuru.」
„Vakmerően cselekszik.”

daitaszúdaitaszú ◆ nagynagy többségtöbbség 「Daitaszúno hito-
va genpacuni hantaisiteiru.」 „Az emberek nagy
többsége ellenzi az atomerőműveket.” ◆ zömzöm
「Rjószanhinga daitaszú-o simeteiru.」 „A ter-
mékek zöme tömeggyártással készül.” ◇ attóte-attóte-
kidaitaszúkidaitaszú túlnyomó többségtúlnyomó többség
daiteitakudaiteitaku ◆ urasági kastélyurasági kastély
daitendaiten ◆ nagypecsétnagypecsét betűtípusbetűtípus ◆ nagynagy pe-pe-
csétíráscsétírás
daitensidaitensi ◆ arkangyalarkangyal
daitódaitó ◆ hosszú kardhosszú kard
daitóaszenszódaitóaszenszó ◆ nagynagy kelet-ázsiaikelet-ázsiai háborúháború

daitocsidaitocsi ◆ nagybirtoknagybirtok
daitocsisojúsadaitocsisojúsa ◆ nagybirtokosnagybirtokos
daitokaidaitokai ◆ metropoliszmetropolisz ◆ nagyvárosnagyváros
daitórjódaitórjó ◆ államelnökállamelnök ◆ elnökelnök 「Amerikano
daitórjó-va imadaredeszuka?」 „Ki most az ame-
rikai elnök?” ◆ kormányfőkormányfő ◇ fukudaitórjófukudaitórjó al-al-
elnökelnök
daitórjódairidaitórjódairi ◆ elnökhelyetteselnökhelyettes
daitórjófudaitórjófu ◆ elnöki hivatalelnöki hivatal
daitórjóhoszakandaitórjóhoszakan ◆ elnök tanácsosaelnök tanácsosa
daitórjókanteidaitórjókantei ◆ elnöki rezidenciaelnöki rezidencia
daitórjókóhodaitórjókóho ◆ elnökjelöltelnökjelölt
daitórjónokjósodaitórjónokjóso ◆ elnöki üzenetelnöki üzenet
daitórjószeidaitórjószei ◆ elnöki rendszerelnöki rendszer
daitórjószendaitórjószen ◆ elnökválasztáselnökválasztás
daitórjószenkjodaitórjószenkjo ◆ elnökválasztáselnökválasztás
daitosidaitosi ◆ metropoliszmetropolisz 「Tókjó-va daitoside-
szu.」 „Tokió egy metropolisz.” ◆ nagyvárosnagyváros ◇

kjodaitosikjodaitosi megapoliszmegapolisz
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daiucsúdaiucsú ◆ makrokozmoszmakrokozmosz ◆ világűrvilágűr
dai-vadai-va só-osó-o kanerukaneru ◆ nagynagy magábanmagában foglal-foglal-
jaja aa kicsitkicsit 「Daiha só-o kanerukara eruszaizu-
no tísacu-o katta.」 „A »nagy magában foglalja a
kicsit« elve alapján nagy méretű pólót vettem.”

daizadaiza ◆ állványállvány ◆ talapzattalapzat
daizaidaizai ◆ nagynagy bűnbűn 「Daizai-o okaszu.」 „Nagy
bűnt követ el.”

daizaidaizai ◆ tématéma 「Szupócu-o daizainisita eiga」
„sport témájú film”

daizendaizen ◆ ezüstlileezüstlile
daizenteidaizentei ◆ alapfeltételalapfeltétel ◆ előtételelőtétel ◆ fon-fon-
tos előfeltételtos előfeltétel
daizókjódaizókjó ◆ kínaikínai buddhistabuddhista kánonkánon ◆ szúrákszúrák
nagynagy kincsekincse ◆ teljesteljes buddhistabuddhista kánonkánon ◇

csibettodaizókjócsibettodaizókjó tibeti buddhista kánontibeti buddhista kánon
daizudaizu ◆ szójababszójabab 「Daizu-o szodateru.」 „Szó-
jababot termeszt.” ◇ aodaizuaodaizu zöld szójababzöld szójabab
daizuaburadaizuabura ◆ szójaolajszójaolaj
daizukaszudaizukaszu ◆ szójabab-pehejszójabab-pehej
daizumírudaizumíru ◆ szójabab-pehelyszójabab-pehely
daizumojasidaizumojasi ◆ szójacsíraszójacsíra
dakadaka ◆ drágaságdrágaság 「Bukkadaka」 „árak drá-
gasága” ◆ erősségerősség 「Endaka」 „erős jen” ◆

mennyiségmennyiség 「Uri age daka」 „eladott mennyi-
ség” ◇ endakaendaka jendrágulásjendrágulás ◇ dzsiridakadzsiridaka fo-fo-
kozatoskozatos emelkedésemelkedés 「Kabusikiszóba-va dzsiri
dakada.」 „A részvényárak fokozatosan emelked-
nek.” ◇ szeiszandakaszeiszandaka megtermeltmegtermelt mennyi-mennyi-
ségség ◇ dekidakadekidaka részvényforgalomrészvényforgalom 「Kabu-
sikisidzsóno dekidaka」 „tőzsde részvényforgal-
ma” ◇ dekidakadekidaka terméstermés 「Komeno dekidaka」
„rizstermés nagysága” ◇ dekidakadekidaka megtermeltmegtermelt
mennyiségmennyiség ◇ torihikidakatorihikidaka üzletkötéseküzletkötések
mennyiségemennyisége ◇ torihikidakatorihikidaka üzletiüzleti forgalomforgalom

dakaidakai ◆ áttörésáttörés ◆ kitöréskitörés
dakaiszakudakaiszaku ◆ áttörő megoldásáttörő megoldás
dakaiszurudakaiszuru ◆ kitörkitör 「Kono dzsitai-o dakaidek-
inai.」 „Nem tudok kitörni ebből a helyzetből.”
◆ kiutatkiutat találtalál 「Dzsókjó-o dakaisita.」 „Kiutat
talált a helyzetből.”

dakandakan ◆ átváltásátváltás ◆ nemesfémnemesfém fedezetű-fedezetű-
ségség ◇ kindakankindakan aranyfedezetaranyfedezet 「Kono sihei-

va kindakandekiru.」 „Ennek a bankjegynek
aranyfedezete van.”

dakancúkadakancúka ◆ átválthatóátváltható valutavaluta ◆ nemes-nemes-
fém fedezetű valutafém fedezetű valuta
dakanginkódakanginkó ◆ kibocsátó bankkibocsátó bank
dakankendakanken ◆ konvertibilis pénzkonvertibilis pénz
dakansiheidakansihei ◆ átváltható bankjegyátváltható bankjegy
dakanszeidakanszei ◆ átválthatóságátválthatóság
dakanszeinoarudakanszeinoaru ◆ konvertibiliskonvertibilis
dakanszurudakanszuru ◆ átváltátvált 「Sihei-o kinni dakansi-
ta.」 „A pénzt átváltotta aranyra.”

dakanteisidakanteisi ◆ átválthatóságátválthatóság felfüggeszté-felfüggeszté-
sese ◆ nemesfémfedezet megszűnésenemesfémfedezet megszűnése
da-kápoda-kápo ◆ da capoda capo ◆ elölrőlelölről
dakaradakara ◆ azértazért 「Kotosi-va kanbacudat-
ta.Dakara jaszaiga takai.」 „Idén azért drága a
zöldség, mert aszály volt.” ◆ ezértezért 「Dakara itta-
dzsan.」 „Ezért mondtam!” ◆ lévénlévén 「Szensze-
idakara kodomo-o joku sitteiru.」 „Pedagógus lé-
vén jól ismeri a gyerekeket.” ◆ tudhatnádtudhatnád 「Da-
kara onakaippainano!」 „Tudhatnád, hogy már
jóllaktam!”

dakarakoszodakarakoszo ◆ éppenéppen azértazért 「Szukidakara-
koszo curai.」 „Éppen azért fáj, mert szeretem.”

dakaranan-nanoszadakaranan-nanosza ◆ és akkor mi vanés akkor mi van
dakaraszadakarasza ◆ mostmost mármár ténylegtényleg 「Dakarasza,
oboetejo.」 „Most már tényleg megjegyezhetnéd!”
◆ nana ugyeugye 「Dakarasza, ittadzsan.」 „Na ugye,
megmondtam!”

dakaratoittedakaratoitte ◆ csakcsak azértazért 「Dzsósidakara-
toitte, buka-o budzsokuszuru rijú-va nai.」 „Nem
szabadna megaláznia a beosztottait, csak azért
mert ő a főnök.”

dakedake ◆ amennyiamennyi 「Szukinadake tabete!」
„Egyél annyit, amennyi beléd fér!” ◆ annálannál
「Karadaga hoszokereba hoszoidakeiito omottei-
ru.」 „Azt gondolja, minél karcsúbb, annál jobb.”
◆ annyiannyi 「Szukinadake totte kudaszai.」 „Vegyél
el annyit, amennyit akarsz!” ◆ csakcsak 「Batádake
katta.」 „Csak vajat vettem.” ◆ csakiscsakis
「Sindzsicudake-o katarukoto-o csikaimaszu.」
„Az igazat, csakis az igazat mondom.” ◆ elégelég
「Hitomemitadakede karedato vakatta.」 „Elég
volt rápillantanom, hogy tudjam, hogy ő az.” ◆

hiszenhiszen csakcsak 「Siragagaói.Maa tosi-o tottadake-
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da.」 „Sok az ősz hajszálam, de nem baj, hiszen
csak megöregedtem.” ◆ nemhiábanemhiába 「Kono ken-
kjúni kitaisitadakenokoto-va atta.」 „Nemhiába
fűztem nagy reményeket a kutatáshoz.” ◆ ponto-ponto-
sansan 「Kjókaino kane-va dzsikanno kazudake na-
ru.」 „A templomóra pontosan annyit üt, ahány
óra van.” ◇ dakeattedakeatte meglátszikmeglátszik 「Dzsunbis-
itadakeatte sikenni tótta.」 „Meglátszik, hogy ké-
szült, átment a vizsgán.” ◇ dakeattedakeatte mintmint min-min-
denden 「Kare-va tenszaidakeatte, kavatteiru.」
„Furabogár, mint minden zseni.” ◇ dakeattedakeatte
nemhiábanemhiába 「Szaszuga gakusadakeatte, dzsidzsó-
o joku rikaisiteita.」 „Nemhiába tudós, jól megér-
tette a helyzetet.” ◇ dakenidakeni tekintetteltekintettel 「Ko-
toga kotodakeni kjoka-o torimasita.」 „Az ügy
fontosságára tekintettel engedélyt kértem.” ◇ da-da-
kenikeni meglátszikmeglátszik 「Kaita hitoga kaita hitodakeni
keszszakuda.」 „Meglátszik, hogy ki írta, mert re-
mekmű.” ◇ dakenokacsigaarudakenokacsigaaru érdemesérdemes
「Mattadakeno kacsigaatta.」 „Érdemes volt vár-
ni!” ◇ dake-nodake-no koto-vakoto-va aruaru érdemesérdemes
「Benkjósitadakenokoto-va atte sikenni gókaku-
sita.」 „Érdemes volt tanulni, átmentem a vizs-
gán.” ◇ dake-nodake-no koto-vakoto-va aruaru meglátszikmeglátszik
「Kare-va tenszaidakenokoto-va aru.」 „Meglát-
szik, hogy zseni!” ◇ dake-nodake-no koto-vakoto-va aruaru kö-kö-
szönhetőszönhető 「Kaigaide
szeikacusiteitadakenokoto-va atte gaikokugo-o jo-
ku hanaszeru.」 „A külföldön töltött éveknek kö-
szönhetően, jól beszél idegen nyelveket.” ◇ deki-deki-
rudakerudake amennyireamennyire csakcsak lehetlehet 「Dekirudake
hajakuikimasó.」 „Menjünk, amennyire korán
csak lehet.”

dakearudakearu ◆ meglátszikmeglátszik 「Kenkjúsiteiruda-
kearu.」 „Meglátszik, hogy mindig utánanézel.”

dakeattedakeatte ◆ meglátszikmeglátszik 「Dzsunbisitadakeat-
te sikenni tótta.」 „Meglátszik, hogy készült, át-
ment a vizsgán.” ◆ mintmint mindenminden 「Kare-va ten-
szaidakeatte, kavatteiru.」 „Furabogár, mint min-
den zseni.” ◆ nemhiábanemhiába 「Szaszuga gakusada-
keatte, dzsidzsó-o joku rikaisiteita.」 „Nemhiába
tudós, jól megértette a helyzetet.”

dakecudakecu ◆ kompromisszumkompromisszum ◆ megegyezésmegegyezés
「Rjókokuno kósóga dakecudekinakatta.」 „Nem
született megegyezés a két ország között.”

dakecugakudakecugaku ◆ kompromisszumos összegkompromisszumos összeg
dakecuszurudakecuszuru ◆ megegyezikmegegyezik 「Szutoraiki-o si-
teita hitotacsi-va keieisato dakecudekinakatta.」

„A sztrájkolók nem tudtak megegyezni a munka-
adókkal.”

dakededakede ◆ mindösszemindössze 「Gohjakuendakedesacu-
o katta.」 „Egy inget vettem mindössze ötszáz je-
nért.”

dakedenakudakedenaku ◆ nemcsaknemcsak 「Szumahodakeden-
aku kodzsindzsóhómade nuszumareta.」 „Nem-
csak az okostelefonomat, hanem a személyes ada-
taimat is ellopták.”

dakede-vadakede-va nakunaku ◆ amellettamellett 「Kono rjóri-va
jaszuidakede-va naku, oisiideszu.」 „Ez az étel
amellett, hogy olcsó, ízletes is.” ◆ azonkívülazonkívül
「Kadzsóni taberuto futorudakede-va naku fu-
kenkónimonarimaszu.」 „Azonkívül, hogy kövér-
séget okoz, a túlzott táplálkozás egészségtelen is.”
◆ illetveilletve 「Karegajattato omottadakede-va na-
ku, kakusinsiteita.」 „Gondoltam, illetve meg vol-
tam róla győződve, hogy ő tette.” ◆ méghozzáméghozzá
「Tada sóri-o oszametakede-va naku, zenkokutai-
kaide katta.」 „Győzött, méghozzá országosan.” ◆

nemcsaknemcsak 「Kanodzso-va bidzsindakede-va naku,
jaszasii hitodeszu.」 „Nemcsak szép, kedves is.”
◆ sőtsőt 「Mizudakede-va naku kúkinimo zeikin-o
kakeru.」 „Megadóztatják a vizet, sőt a levegőt is.”

dakedodakedo ◆ dede ◇ szódakedoszódakedo háthát ◇ szódakedoszódakedo
igaz, deigaz, de
dakendaken ◆ billentyűleütésbillentyűleütés
dakendaken ◆ korcskorcs ◆ korcs kutyakorcs kutya
dakenidakeni ◆ meglátszikmeglátszik 「Kaita hitoga kaita hit-
odakeni keszszakuda.」 „Meglátszik, hogy ki írta,
mert remekmű.” ◆ tekintetteltekintettel 「Kotoga koto-
dakeni kjoka-o torimasita.」 „Az ügy fontosságára
tekintettel engedélyt kértem.”

dakenokacsigaarudakenokacsigaaru ◆ érdemesérdemes 「Mattada-
keno kacsigaatta.」 „Érdemes volt várni!”

dake-nodake-no koto-vakoto-va aruaru ◆ érdemesérdemes
「Benkjósitadakenokoto-va atte sikenni gókaku-
sita.」 „Érdemes volt tanulni, átmentem a vizs-
gán.” ◆ köszönhetőköszönhető 「Kaigaide
szeikacusiteitadakenokoto-va atte gaikokugo-o jo-
ku hanaszeru.」 „A külföldön töltött éveknek kö-
szönhetően, jól beszél idegen nyelveket.” ◆ meg-meg-
látsziklátszik 「Kare-va tenszaidakenokoto-va aru.」
„Meglátszik, hogy zseni!”

dakiagerudakiageru ◆ felemelfelemel 「Neko-o daki ageta.」
„Felemeltem a macskát.” ◆ felkarolfelkarol 「Szúszac-
uno hon-o daki ageta.」 „Felkarolt néhány köny-
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vet.” ◆ kiemelkiemel 「Akacsan-o bebíkákara daki age-
ta.」 „Kiemeltem a gyereket a babakocsiból.”

dakiaidakiai ◆ ölelkezésölelkezés ◆ összeölelkezésösszeölelkezés
dakiaisindzsúdakiaisindzsú ◆ ölelkezveölelkezve elkövetettelkövetett ön-ön-
gyilkossággyilkosság
dakiaudakiau ◆ összeölelkezikösszeölelkezik 「Otokoto on-naga
daki atteita.」 „A férfi és a nő összeölelkezett.”

dakiavaszedakiavasze ◆ kapcsoláskapcsolás 「Kono sóhin-va da-
ki avaszedesika urenai.」 „Ezt a terméket csak
kapcsoltan lehet értékesíteni.”

dakiavaszehanbaidakiavaszehanbai ◆ árukapcsolásárukapcsolás
dakiavaszehódakiavaszehó ◆ kontaktnyomáskontaktnyomás
dakiavaszezósidakiavaszezósi ◆ ázsiós tőkeemelésázsiós tőkeemelés
dakicukudakicuku ◆ átölelátölel 「Koibitoni dakicukitai.」
„Szeretném átölelni a kedvesemet.” ◆ csimpasz-csimpasz-
kodikkodik 「Kodomo-va hahaojano kubini dakicui-
ta.」 „A gyerek az anyja nyakába csimpaszko-
dott.” ◆ hozzábújikhozzábújik 「Kodomo-va hahani daki-
cuitamama neteita.」 „A gyerek az anyjához hoz-
zábújva aludt.”

dakijoszerudakijoszeru ◆ magáhozmagához ölelölel 「Akacsan-o
szotto daki joszeta.」 „Gyengéden magamhoz
öleltem a kisbabát.”

dakikakaerudakikakaeru ◆ átkarolátkarol 「Kumanonuigurumi-
o dakikakaete neteita.」 „A játékmacit átkarolva
aludt.” ◆ magáhozmagához ölelölel 「Neko-o dakikaka-
eta.」 „Magamhoz öleltem a macskát.”

dakikomudakikomu ◆ megnyermegnyer 「Vairode szeidzsika-o
daki konda.」 „Kenőpénzzel megnyerte a politi-
kust.”

dakimakuradakimakura ◆ ölelőpárnaölelőpárna
dakinitendakiniten ◆ dákinídákiní ◆ megvilágosodásmegvilágosodás ösvé-ösvé-
nyét járó női buddhistanyét járó női buddhista
dakiokoszudakiokoszu ◆ magáhozmagához ölelveölelve felültetfelültet
「Kangosi-va bjónin-o daki okosita.」 „Az ápoló
magához ölelve felültette a beteget.”

dakisimerudakisimeru ◆ átkarolátkarol 「Kanodzso-o dakisime-
ta.」 „Átkarolta a nőt.” ◆ magáhozmagához ölelölel 「Akan
bó-o dakisimeta.」 „Magamhoz öleltem a kisba-
bát.” ◆ megölelmegölel 「Kare-va kanodzso-o dakisime-
ta.」 „Megölelte a barátnőjét.” ◆ szorosanszorosan át-át-
ölelölel 「Koibito-o dakisimeta.」 „Szorosan átölelte
a kedvesét.”

dakiszubekidakiszubeki ◆ hitványhitvány 「Dakiszubeki otoko-
da.」 „Hitvány ember.” ◆ megvetendőmegvetendő 「Da-

kiszubeki kóida.」 „Megvetendő cselekedet.” ◆

megvetésre méltómegvetésre méltó
dakitomerudakitomeru ◆ visszafogvisszafog 「Aiteni tobikakaró-
toszuru tomodacsi-o daki tometa.」 „Visszafog-
tam a másik emberre ráugrani készülő baráto-
mat.”

dakjódakjó ◆ kiegyezéskiegyezés ◆ kompromisszumkompromisszum 「Dak-
jóno jocsiganai.」 „Nem lehet kompromisszumot
kötni.”

dakjóandakjóan ◆ kompromisszumos javaslatkompromisszumos javaslat
dakjónojocsiganaidakjónojocsiganai ◆ nemnem engedhetengedhet 「Kósó-
va kore idzsó-va dakjóno jocsiganai.」 „Nem en-
gedhetünk tovább az alkuból.”

dakjószurudakjószuru ◆ csökkenticsökkenti azaz elvárásaitelvárásait
「Kanodzso-va dakjósite kekkonsita.」 „Az elvá-
rásait csökkentve ment férjhez.” ◆ kiegyezikkiegyezik
「Hiki vakeno dakjó-o sita.」 „Kiegyeztek egy
döntetlenben.” ◆ kompromisszumotkompromisszumot kötköt
「Karera-va dakjósiatta.」 „Kompromisszumot
kötött a két férfi.” ◆ valamitvalamit feladfelad 「Heja-va
szugoku furukattari csiiszakattarisitanode dakjó-
sinakerebanaranakatta.」 „A lakás vagy túl öreg,
vagy túl kicsi volt, ezért a kiválasztásánál valamit
fel kellett adni.”

dakjótekinadakjótekina ◆ kompromisszumoskompromisszumos 「Dakjó-
tekina taido」 „kompromisszumos hozzáállás”

dakjótendakjóten ◆ kompromisszumkompromisszum 「Dakjóten-o
szagutta.」 „Kompromisszumot kerestünk.”

dakjúdakjú ◆ elütöttelütött labdalabda 「Szensu-va dakjú-o ot-
ta.」 „A játékos futott az elütött labda után.” ◆

labdaütéslabdaütés ◆ ütésütés
dakkaidakkai ◆ csontritkuláscsontritkulás
dakkaidakkai ◆ visszafoglalásvisszafoglalás 「Rjódono dakkai」
„terület visszafoglalása” ◆ visszanyerésvisszanyerés ◆

visszaszerzésvisszaszerzés 「Kenrjokuno dakkai」 „hata-
lom visszaszerzése”

dakkaidakkai ◆ kilépéskilépés ◆ kiváláskiválás
dakkaisadakkaisa ◆ volt tagvolt tag
dakkaiszurudakkaiszuru ◆ visszafoglalvisszafoglal 「Kúgunkicsi-o
dakkaisita.」 „Visszafoglalták a légierő-
támaszpontot.” ◆ visszanyervisszanyer 「Szensuken-o
dakkaisita.」 „Visszanyerte a bajnoki címet.” ◆

visszaszerezvisszaszerez 「Csímu-va sui-o dakkaisita.」
„A csapat visszaszerezte az első helyet.”
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dakkaiszurudakkaiszuru ◆ kilépkilép 「Kurabu-o dakkaisita.」
„Kiléptem a klubból.” ◆ kiválikkiválik
「Szeidzsiszosiki-o dakkaisita.」 „Kivált a politi-
kai szervezetből.”

dakkaitodokedakkaitodoke ◆ kilépési kérelemkilépési kérelem
dakkakudakkaku ◆ ablatívusz esetablatívusz eset
dakkandakkan ◆ visszahódításvisszahódítás 「Rjódono dakkan」
„terület visszahódítása” ◆ visszanyerésvisszanyerés ◆

visszaszerzésvisszaszerzés 「Suino dakkan」 „első hely
visszaszerzése”

dakkanszurudakkanszuru ◆ visszahódítvisszahódít 「Koibito-o dak-
kansita.」 „Visszahódította szerelmét.” ◆

visszanyervisszanyer 「Icsiino za-o dakkansita.」
„Visszanyerte az első helyet.” ◆ visszaszerezvisszaszerez
「Icsidousinatta rjóiki-o dakkansita.」 „Vissza-
szerezte az elvesztett tartományt.”

dakkidakki ◆ vízben oldott levegő eltávolításavízben oldott levegő eltávolítása
dakkingudakkingu ◆ félrehajlásfélrehajlás ◆ lebukáslebukás
dakkinguszurudakkinguszuru ◆ félrehajlikfélrehajlik 「Pancsini
taisite hidarigavanidakkingusita.」 „Az ütés kivé-
déséhez balra félrehajlott.” ◆ lebukiklebukik 「Pancsini
taisite maehókónidakkingusita.」 „Az ütés kivé-
déséhez lebukott.”

dakkiszuidakkiszui ◆ levegőmenteslevegőmentes vízvíz ◆ vízbenvízben ol-ol-
dott levegő nélküli vízdott levegő nélküli víz
dakkjakudakkjaku ◆ kitöréskitörés ◆ megszabadulásmegszabadulás
dakkjakuszurudakkjakuszuru ◆ kitörkitör 「Rodzsószeikacukara
dakkjakusita.」 „Kitört a hajléktalanságból.” ◆

legyőzlegyőz 「Netto izonkara dakkjakusita.」 „Le-
győztem az internetfüggőségemet.” ◆ megsza-megsza-
badulbadul 「Negatibuna kandzsó-o dakkjakusita.」
„Megszabadult a negatív érzelmeitől.”

dakkjúdakkjú ◆ ficamficam ◆ kificamodáskificamodás ◇ adakkjúadakkjú
részlegesrészleges ficamficam ◇ keicuidakkjúkeicuidakkjú nyakinyaki ficamficam
◇ kokanszecudakkjúkokanszecudakkjú csípőficamcsípőficam
dakkjúszurudakkjúszuru ◆ kificamítkificamít 「Kata-o dakkjúsi-
ta.」 „Kificamítottam a vállam.” ◆ kiugrikkiugrik
「Hiza-va dakkjúsita.」 „Kiugrott a térdem.”

dakkodakko ◆ ölelésölelés ◇ ohimeszamadakkoszuruohimeszamadakkoszuru
karjábankarjában viszvisz 「Cuma-o ohimeszamadakkosite
hejani curete itta.」 „A karomban vittem a felesé-
gemet a szobába.”

dakkódakkó ◆ kézirat befejezésekézirat befejezése
dakkódakkó ◆ végbélelőesésvégbélelőesés
dakkokudakkoku ◆ csépléscséplés ◆ morzsolásmorzsolás

dakkokukidakkokuki ◆ cséplőgépcséplőgép
dakkokuszurudakkokuszuru ◆ csépelcsépel 「Komugi-o dakko-
kuszuru.」 „Búzát csépel.” ◆ morzsolmorzsol
「Tómorokosi-o dakkokuszuru.」 „Kukoricát
morzsol.”

dakkoszurudakkoszuru ◆ karjábakarjába veszvesz 「Vatasino kava-
rinikono ko-o dakkositekurenai?」 „Nem vennéd
a karodba a gyereket helyettem?”

dakkószurudakkószuru ◆ befejezibefejezi azaz írásátírását 「Sószecu-
o dakkósita.」 „Befejeztem a regény írását.”

dakkudakku ◆ kacsakacsa ◇ pekindakkupekindakku pekingipekingi kacsakacsa
「Kinóno júsokuni pekindakku-o tabeta.」 „Teg-
nap pekingi kacsát ettem vacsorára.”

dakkuszufuntodakkuszufunto ◆ dakszlidakszli ◆ tacskótacskó
dakódakó ◆ kacsázáskacsázás ◆ kanyargáskanyargás ◆ kígyózáskígyózás
dakógatanodakógatano ◆ meandrikusmeandrikus
dakokuszurudakokuszuru ◆ beütbeüt 「Sataini bangóga dako-
kuszareteiru.」 „Az alvázba egy szám van beütve.”
◆ ráütiráüti azaz időtidőt 「Taimukádo-o dakokusita.」
„Ráütöttem az időt a blokkolókártyára.”

dakószurudakószuru ◆ kacsázikkacsázik 「Jopparai dzsitensa-
va dakósita.」 „A részeg biciklis kacsázott az
úton.” ◆ kanyarogkanyarog 「Kava-va heija-o dakósina-
gara nagareteita.」 „A folyó kanyargott a síksá-
gon.” ◆ kígyózikkígyózik 「Dakószuru jamamicsi」 „kí-
gyózó hegyi út” ◆ szlalomozikszlalomozik 「Baiku-va dakó-
sinagara kuruma-o oi kosita.」 „A motoros szlalo-
mozva előzte a kocsikat.”

dakóundódakóundó ◆ cikk-cakkban mozgáscikk-cakkban mozgás
dakóuntendakóunten ◆ kanyargáskanyargás ◆ szlalomozásszlalomozás
dakóuntenszurudakóuntenszuru ◆ szlalomozikszlalomozik
dakudaku ◆ átkarolátkarol 「Kare-va umano kubi-o
daita.」 „Átkarolta a ló nyakát.” ◆ átölelátölel 「Na-
cukasiszanoamari otagai daki atta.」 „Romanti-
kusan átölelték egymást.” ◆ magáhozmagához ölelölel
「Hahaoja-va akacsan-o daita.」 „Az anya ma-
gához ölelte a babát.” ◆ megdugmegdug 「Kanodzso-
va otokoni dakareta.」 „A férfi megdugta a nőt.”
◆ ölelölel 「Kodomo-o muneni idaita.」 „Magához
ölelte a gyereket.” ◆ ülül 「Nivatori-va tamago-o
daita.」 „A tyúk a tojásokon ült.” ◇ dakiagerudakiageru
felkarolfelkarol 「Szúszacuno hon-o daki ageta.」 „Fel-
karolt néhány könyvet.”
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dákudáku ◆ étét 「Csoko-va dákukamirukukadocscsi-
ga szuki?」 „Melyik csokit szereted az étet vagy a
tejet?” ◆ sötétsötét
dáku-burúdáku-burú ◆ sötétkéksötétkék
dákucsokodákucsoko ◆ étcsokiétcsoki
dákucsokorétodákucsokoréto ◆ étcsokoládéétcsokoládé
dakudakudakudaku ◆ engedelmesenengedelmesen
dakudakunadakudakuna ◆ engedelmesengedelmes
dáku-enerugídáku-enerugí ◆ sötét energiasötét energia
dakuhidakuhi ◆ engedélyezésengedélyezés vagyvagy elutasításelutasítás
「Kóbunsono kókaino dakuhi」 „okirat közzété-
telének engedélyezése vagy elutasítása”

dákuhószudákuhószu ◆ ismeretlenismeretlen titántitán 「Maraszon-
dedákuhószuga katta.」 „Egy ismeretlen titán
nyerte meg a maratoni versenyt.” ◆ nyerőnyerő isme-isme-
retlen lóretlen ló
dáku-matádáku-matá ◆ sötét anyagsötét anyag
dákunadákuna ◆ sötétsötét 「Dákuna jófuku-o kiteita.」
„Sötét ruhát viseltem.”

dakuondakuon ◆ zöngészöngés szótagszótag 「Dakuonto-va go-
dzsúonno『ga』, 『za』, 『da』, 『ba』 gjó-o iu.」 „Zöngés
szótagnak a kana tábla ga, za, da, ba sorait hívják.”
◇ handakuonhandakuon zöngétlenzöngétlen ajak-ajakajak-ajak zárhangzárhang
◇ handakuonhandakuon p-hangp-hang ◇ bidakuonbidakuon nazálisnazális
hanghang
dáku-púrudáku-púru ◆ láthatatlan piacláthatatlan piac
dakurjúdakurjú ◆ zavaros vízfolyamzavaros vízfolyam
dáku-szaidodáku-szaido ◆ sötét oldalsötét oldal
dakuszuidakuszui ◆ zavaros vízzavaros víz
dakutendakuten ◆ zöngésítőzöngésítő jeljel 「Dakuten-va
dakuon-o simeszutameno kigódeszu.」 „Zöngésí-
tő jelnek a zöngés szótagok jelzésére szolgáló jelet
hívják.”

dakutodakuto ◆ csatornacsatorna ◆ légvezetőlégvezető csőcső ◇ hai-hai-
szendakutoszendakuto kábelcsatornakábelcsatorna
dakuto-rahószudakuto-rahószu ◆ gégecsőgégecső
dakuto-raitodakuto-raito ◆ sínrendszeres világítássínrendszeres világítás
damadzsikadamadzsika ◆ dámvaddámvad
damadzsikadamadzsika ◆ dámszarvasdámszarvas
damaganokoranaijónadamaganokoranaijóna ◆ csomómentescsomómentes
damaganokoranaijónidamaganokoranaijóni ◆ csomómentesrecsomómentesre
「Damaga nokoranaijónikurépu kidzsi-o kaki ma-

zeta.」 „Csomómentesre kevertem a palacsinta-
tésztát.”

damaraszerudamaraszeru ◆ belefojtjabelefojtja aa szótszót
「Kanodzso-va kare-o damaraszeta.」 „A nő bele-
fojtotta a szót a férfibe.” ◆ letorkolletorkol
damaredamare ◆ kusskuss ◆ pofapofa bebe 「Uruszai! Dama-
re!」 „Kuss, pofa be!”

damarikokurudamarikokuru ◆ mélyenmélyen hallgathallgat 「Damari-
kokutteiru.」 „Mélyen hallgat.”

damarikomudamarikomu ◆ elhallgatelhallgat 「Kjúni damari kon-
da.」 „Hirtelen elhallgatott.” ◆ hallgatásbahallgatásba
burkolózikburkolózik
damarudamaru ◆ befogjabefogja aa szájátszáját 「Damare!」
„Fogd be!” ◆ elhallgatelhallgat 「Kodomo-va damat-
ta.」 „A gyerek elhallgatott.” ◆ hallgathallgat 「Kare-
va hitokotomo ivazu, damatteita.」 „Nem szólt
egy szót sem, csak hallgatott.” ◆ nemnem szólszól
「Konokoto-va okaaszan-ni damattete!」 „Erről
ne szólj anyádnak!” ◇ damattedamatte némánnémán 「Da-
matte gamansita.」 „Némán tűrtem.” ◇ damat-damat-
tete szótlanulszótlanul 「Damatte tabeteita.」 „Szótlanul
ettem.” ◇ nakukomodamarunakukomodamaru félelmetesfélelmetes 「Na-
ku komo damaru bórjokudan」 „félelmetes
gengszterbanda”

damasidamasi ◆ ámításámítás 「Kore-va kodomodamaside-
szu.」 „Egyszerű ámítás az egész.” ◆ becsapásbecsapás
damasitorudamasitoru ◆ kicsalkicsal 「Okane-o damasi tot-
ta.」 „Pénzt csalt ki.”

damasiucsidamasiucsi ◆ hátbahátba támadástámadás 「Damasi ucsi-
niatta kibundeszu.」 „Úgy éreztem, hátba támad-
tak.”

damaszarejaszuidamaszarejaszui ◆ hiszékenyhiszékeny
damaszarerudamaszareru ◆ átát leszlesz verveverve 「Damasza-
reta.」 „Átvertek.” ◆ bedőlbedől 「Kimino uszo-
niszukkari damaszaretajo.」 „Teljesen bedőltem
neked.” ◆ beugrikbeugrik 「Kare-va akirakani uszono
hanasidemo kantanni damaszareru.」 „Még a leg-
átlátszóbb hazugságoknak is könnyen beugrik.”

damaszaretatómottedamaszaretatómotte ◆ kíváncsiságbólkíváncsiságból
「Damaszaretato omotte tamesitegoran!」 „Pró-
báld meg, már csak kíváncsiságból is!”

damaszudamaszu ◆ áltatáltat ◆ ámítámít 「Kare-va tósika-o
damasita.」 „A befektetőket ámította.” ◆ átejtátejt
「Kare-va zenszekai-o damasita.」 „Az egész vi-
lágot átejtette.” ◆ átverátver 「Hito-va kantanni da-
maszareru.」 „Az embereket könnyű átverni.” ◆
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becsapbecsap 「Dórjóni damaszareta.」 „Becsapott a
kollégám.” ◆ behúzzabehúzza aa csőbecsőbe 「Szagisini da-
maszareta.」 „Egy csaló behúzott a csőbe.” ◆ be-be-
mesélmesél 「Vatasi-va kon-nakotoni damaszarenai-
jo.」 „Ezt nekem nem fogod bemesélni!” ◆ be-be-
ugratugrat 「Szagisini damaszareta.」 „Egy csaló be-
ugratott.” ◆ bolondjátbolondját járatjajáratja valakivelvalakivel
「Bokura-va damaszaretanda.」 „A bolondját já-
ratta valaki velük.” ◆ felültetfelültet 「Damaszaretato
omou.」 „Azt hiszem, felültettek.” ◆ lóválóvá tesztesz
「Damaszareta.」 „Lóvá tettek.” ◆ megtévesztmegtéveszt
「Szagisi-va takuszan-no hito-o damasita.」 „A
csaló sok embert tévesztett meg.” ◆ rászedrászed
「Mataumaku damaszareta.」 „Megint jól rá-
szedtek.” ◇ kodomodamasikodomodamasi ócskaócska trükktrükk
「Szon-na kodomodamasini-va noran.」 „Nem
dőlök be ilyen ócska trükknek!” ◇ damasza-damasza-
retatómotteretatómotte kíváncsiságbólkíváncsiságból 「Damaszaret-
ato omotte tamesitegoran!」 „Próbáld meg, már
csak kíváncsiságból is!” ◇ damaszarerudamaszareru bedőlbedől
「Kimino uszoniszukkari damaszaretajo.」 „Tel-
jesen bedőltem neked.” ◇ damaszarerudamaszareru beug-beug-
rikrik 「Kare-va akirakani uszono hanasidemo kan-
tanni damaszareru.」 „Még a legátlátszóbb ha-
zugságoknak is könnyen beugrik.” ◇ damaszar-damaszar-
erueru átát leszlesz verveverve 「Damaszareta.」 „Átver-
tek.”

damaszukotodamaszukoto ◆ beugratásbeugratás
damattedamatte ◆ némánnémán 「Damatte gamansita.」
„Némán tűrtem.” ◆ némultannémultan 「Kare-va damat-
te kanodzsono kao-o miteita.」 „A férfi némultan
nézte a nő arcát.” ◆ szótlanulszótlanul 「Damatte tabe-
teita.」 „Szótlanul ettem.”

damatteirudamatteiru ◆ kussolkussol
damedame ◆ nene 「Kizuni szavacscsa dame!」 „Nem
piszkáld a sebet!” ◆ nemnem lehetlehet 「Hatarakanaide
szeikacusitai!Jappari dameka.」 „Szeretnék mun-
ka nélkül élni! Persze tudom, nem lehet.” ◆ nemnem
szabadszabad 「Dame!」 „Nem szabad!” ◇ sinake-sinake-
rebadamerebadame muszájmuszáj 「Motto madzsimeni hatara-
kanakereba dameda.」 „Muszáj lesz egy kicsit ko-
molyabban vennem a munkát.” ◇ dame-odame-o oszuoszu
rákérdezrákérdez 「Hontóniiinokato dame-o osita.」
„Rákérdezett, hogy tényleg jó lesz-e így.” ◇ dame-dame-
oo oszuoszu bebiztosítjabebiztosítja aa győzelmétgyőzelmét 「Csímu-
va niten irete dame-o osita.」 „A csapat két góllal
bebiztosította a győzelmét.”

damedesódamedesó ◆ irgum-burgumirgum-burgum 「Mizutamari-o
tondarisite damedeso!」 „Ne ugrálj a pocsolyába,
irgum-burgum!”

damédzsidamédzsi ◆ károsodáskárosodás 「Konokurímu-va
sigaiszendamédzsi-o heraszu.」 „Ez a krém csök-
kenti az ultraibolya sugárzás okozta károsodást.”

damédzsi-denimudamédzsi-denimu ◆ rojtos farmerrojtos farmer
damédzsi-odamédzsi-o ataeruataeru ◆ károsítkárosít 「Szóon-va
csókakunidamédzsi-o ataeru.」 „A zaj károsítja a
hallást.”

damédzsi-odamédzsi-o ukeruukeru ◆ csorbulcsorbul 「Kareno
hjóban-va damédzsi-o uketa.」 „A hírneve csor-
bult.” ◆ károsodáskárosodás ériéri 「Gjakutaiszareta
kodomo-va szeisintekidamédzsi-o uketa.」 „A
megkínzott gyereket lelki károsodás érte.” ◆ ká-ká-
rosodikrosodik 「Kószeibussicuno eikjóde
csónaiszaikin-va damédzsi-o uketa.」 „Az anti-
biotikumoktól károsodott a bélflórája.” ◆ kártkárt
szenvedszenved 「Kinritakade keizai-va damédzsi-o
uketa.」 „A magas kamatlábak miatt a gazdaság
kárt szenvedett.” ◆ megsínylimegsínyli
damenadamena ◆ feleslegesfelesleges 「Kareni nani-o hana-
sitemo dameda.」 „Felesleges bármit is mondani
neki.” ◆ hasznavehetetlenhasznavehetetlen 「Damena nin-
gen.」 „Hasznavehetetlen ember.” ◆ hiábavalóhiábavaló
「Ikura ganbattemo dameda.」 „Minden igyeke-
zet hiábavaló.” ◆ javíthatatlanjavíthatatlan 「Kono hito-
va mó damedane.」 „Ez az ember javíthatatlan.”
◆ kilátástalankilátástalan 「Damena dzsókjó」 „kilátás-
talan helyzet” ◆ lehetetlenlehetetlen 「Damenamono-
va dameda.」 „Ami lehetetlen, az lehetetlen.” ◆

nemnem érér 「Micsa dame!」 „Nem ér lesni!” ◆ nemnem
jójó 「Kono megane-va dameda.」 „Ez a szemüveg
nem jó.” ◆ nemnem sikerülsikerül 「Kareni tanondemi-
te!Mosi damedattarahokano hitoni tanomebaii.」
„Kérd meg! Ha nem sikerül, megkérünk mást.”
◆ nemnem szabadszabad 「Dame! Szavaranaide!」 „Nem
szabad!” ◆ reménytelenreménytelen 「Naoritakattakeredo-
momó damedato sitteita.」 „Szeretett volna meg-
gyógyulni, de tudta, hogy reménytelen.” ◆ rosszrossz
「Damena keikaku」 „rossz terv” ◆ végevége vanvan
「Vatasi-va mó dameda.」 „Kész, végem van.” ◇

damedame nene 「Kizuni szavacscsa dame!」 „Nem
piszkáld a sebet!” ◇ damedame nemnem lehetlehet 「Hata-
rakanaide szeikacusitai!Jappari dameka.」 „Sze-
retnék munka nélkül élni! Persze tudom, nem le-
het.” ◇ damedame nemnem szabadszabad 「Dame!」 „Nem
szabad!” ◇ dameninarudameninaru tönkremegytönkremegy 「Kareno
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kekkon-va dameninatta.」 „Tönkrement a házas-
sága.” ◇ dameninarudameninaru megromlikmegromlik 「Nikuga da-
meninatta.」 „Megromlott a hús.” ◇ nantokasi-nantokasi-
naitodamenanaitodamena tűrhetetlentűrhetetlen 「Kono hóricu-va
nantokasinaito dameda.」 „Ez a törvény tűrhetet-
len.”

dameninarudameninaru ◆ megromlikmegromlik 「Nikuga dameni-
natta.」 „Megromlott a hús.” ◆ megymegy aa levesbelevesbe
「Kaszócúkano kaisagamatamojadameninatta.」
„Újabb kriptós cég ment a levesbe.” ◆ tönkre-tönkre-
megymegy 「Kareno kekkon-va dameninatta.」
„Tönkrement a házassága.”

dameniszurudameniszuru ◆ elrontelront 「Oja-va kodomo-o
amajakasite damenisita.」 „A szülő a sok kényez-
tetéssel elrontotta a gyereket.” ◆ tönkretesztönkretesz
「Riage-va keizai-o damenisita.」 „A kamateme-
lés tönkretette a gazdaságot.”

dame-odame-o oszuoszu ◆ bebiztosítjabebiztosítja aa győzelmétgyőzelmét
「Csímu-va niten irete dame-o osita.」 „A csapat
két góllal bebiztosította a győzelmét.” ◆ rákér-rákér-
dezdez 「Hontóniiinokato dame-o osita.」 „Rákér-
dezett, hogy tényleg jó lesz-e így.” ◇ dameos-dameos-
iszuruiszuru ráparancsolráparancsol 「Mó nidoto csikokusina-
ijónito kareni dameosisita.」 „Ráparancsoltam,
hogy még egyszer ne késsen.”

dameosidameosi ◆ biztos,biztos, amiami biztosbiztos ◆ biztosrabiztosra
menésmenés ◆ győzelemgyőzelem bebiztosításabebiztosítása ◆ nyoma-nyoma-
tékos kijelentéstékos kijelentés ◆ végső csapásvégső csapás
dameosiszurudameosiszuru ◆ biztosrabiztosra akarakar mennimenni ◆ rá-rá-
parancsolparancsol 「Mó nidoto csikokusinaijónito ka-
reni dameosisita.」 „Ráparancsoltam, hogy még
egyszer ne késsen.”

dameositendameositen ◆ döntő góldöntő gól
damídamí ◆ bábubábu
damí-détadamí-déta ◆ fiktív adatokfiktív adatok
damígaisadamígaisa ◆ fiktív vállalatfiktív vállalat
damigoedamigoe ◆ rekedt hangrekedt hang
damindamin ◆ henyéléshenyélés 「Damin-o muszaboru.」
„Henyélve tölti az idejét.” ◆ szunyókálásszunyókálás 「Ber-
uno otoga otokono damin-o szamasita.」 „A csen-
gő hangja felrázta a férfit a szunyókálásból.” ◆

tétlenségtétlenség
damíningjódamíningjó ◆ bábubábu
damokureszunocurugidamokureszunocurugi ◆ Damoklész kardjaDamoklész kardja
damokureszunokendamokureszunoken ◆ Damoklész kardjaDamoklész kardja

damondamon ◆ elvégreelvégre 「Acukute tózenda, nacuda-
mon.」 „Persze, hogy meleg van, elvégre nyár
van.”

damudamu ◆ duzzasztógátduzzasztógát ◆ vízlépcsővízlépcső ◆ völgy-völgy-
zárózáró gátgát ◇ szabódamuszabódamu hordalékfogóhordalékfogó gátgát ◇

szabódamuszabódamu vízmosáskötővízmosáskötő gátgát ◇ tamokute-tamokute-
kidamukidamu többcélútöbbcélú duzzasztógátduzzasztógát ◇ csoszui-csoszui-
damudamu víztároló gátvíztároló gát
damukodamuko ◆ víztárolóvíztároló
dámuszutacsiumudámuszutacsiumu ◆ darmstadtiumdarmstadtium
damutaiszakudamutaiszaku ◆ árvízvédelemárvízvédelem
dandan ◆ döntésdöntés 「Mondaini danga kudatta.」
„Döntés született az ügyben.” ◆ következtetéskövetkeztetés
「Tatemono-va taoreru kanószei-va naitono dan-
o kudasita.」 „Arra a következtetésre jutottak,
hogy nem fog összedőlni az épület.”

dandan ◆ melegségmelegség ◇ dan-odan-o torutoru melegszikmelegszik
「Mófu-o kakete dan-o totta.」 „Pokróc alatt me-
legedtem.” ◇ dan-odan-o torutoru fűtfűt 「Makide dan-o
totta.」 „Fával fűtött.”

dandan ◆ bekezdésbekezdés 「Meszszédzsi-o szandanni
vaketa.」 „Három bekezdésre osztottam az üze-
netet.” ◆ dandan ◆ dologdolog 「Gokazokuoszoroinite
goszeieino dan ojorokobi mósi agemaszu.」 „Örü-
lök, hogy kedves családjával együtt jól vannak.” ◆

felvonásfelvonás ◆ fokozatfokozat ◆ hasábhasáb 「Szandanni va-
taru kidzsi-o keiszaisita.」 „Háromhasábos cikket
jelentettek meg.” ◆ lépcsőfoklépcsőfok 「Kono kaidan-va
nandanarimaszuka?」 „Hány lépcsőfok van ezen
a lépcsőn?” ◆ lépcsőzetességlépcsőzetesség ◆ polcpolc 「Tan-
szuno icsiban-ueno danniarimaszu.」 „A szek-
rény felső polcán van.” ◆ szekrénypolcszekrénypolc ◆ színszín
◆ szintkülönbségszintkülönbség ◇ icsidanicsidan egyegy bekezdésbekezdés
◇ icsidanicsidan egyegy fokfok 「Icsidanagatta róka」 „egy
fokkal magasabban lévő folyosó” ◇ icsidanicsidan egyegy
fokozatfokozat 「Keihóreberu-o icsidanhiki ageta.」
„Egy fokozattal emelték a vészhelyzet szintjét.” ◇

icsidantoicsidanto sokkalsokkal 「Kaisano rieki-va icsidanto
agatta.」 „Sokkal több lett a vállalat profitja.” ◇

icsidantoicsidanto egyegy fokkalfokkal 「Csicsiojano koega icsi-
danto takakunatta.」 „Egy fokkal erősebb lett az
apa hangja.” ◇ icsidantoicsidanto egyreegyre 「Tatakai-va
icsidanto hagesikunatta.」 „A harc egyre heveseb-
bé vált.” ◇ kadankadan alsóalsó polcpolc ◇ gedangedan alsóalsó fokfok
「Hasigono gedanni nobotta.」 „Felléptem a lét-
ra alsó fokára.” ◇ gedangedan alsóalsó lépcsőfoklépcsőfok 「Kai-
danno gedanni szuvatteita.」 „A lépcső alsó fokán
ültem.” ◇ szandanszandan háromhárom fokozatfokozat 「Szandan-
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sikiroketto」 „három fokozatú rakéta” ◇ szan-szan-
dandan háromhárom hasábhasáb 「Szandannivataru kidzsi」
„három hasábos cikk” ◇ szandanbeddoszandanbeddo két-két-
emeletesemeletes ágyágy ◇ sucurjokudansucurjokudan kimenetikimeneti fo-fo-
kozatkozat 「Anpuno sucurjokudan」 „erősítő kime-
neti fokozata” ◇ dzsódandzsódan felsőfelső lépcsőfoklépcsőfok ◇

dzsódandzsódan felsőfelső fokfok 「Hasigono dzsódanni no-
botta.」 „A létra felső fokára álltam.” ◇ dzsódandzsódan
felsőfelső polcpolc 「Hondanano dzsódankara hon-o to-
ri dasita.」 „Levettem a felső polcról a könyvet.” ◇

dzsódandzsódan felsőfelső emeletemelet 「Nidanbeddono dzsó-
dande neteita.」 „Az emeletes ágy felső emeletén
aludtam.” ◇ tadansikitadansiki többszintűtöbbszintű 「Tadansi-
kicsúsadzsó」 „többszintű parkoló” ◇ dandeha-dandeha-
nainai nemnem kifejezéskifejezés 「Okotteirudokorono dan-
dehanai.」 „Az nem kifejezés, hogy mérges va-
gyok.” ◇ dan-ninatteirudan-ninatteiru szintkülönbségszintkülönbség vanvan
「Danninatteirukara ki-o cukete.」 „Vigyázz, itt
szintkülönbség van!” ◇ dan-ninarudan-ninaru kerülkerül aa sorsor
「Dzsiszszaini dzsikkószuru danninarutoiroirona
mondaiga detekimaszu.」 „Amikor a tényleges
végrehajtásra kerül a sor, sok probléma merül fel.”
◇ csúdancsúdan középsőközépső polcpolc ◇ csúdancsúdan középsőközépső
fokfok ◇ csúdancsúdan középsőközépső lépcsőfoklépcsőfok ◇ njúr-njúr-
jokudanjokudan bemenetibemeneti fokozatfokozat 「Anpuno njúr-
jokudan」 „erősítő bemeneti fokozata” ◇ hasi-hasi-
gonodangonodan létrafoklétrafok
dandan ◆ beszámolóbeszámoló ◆ elbeszéléselbeszélés 「Hon-ninno
dannijorebaumakuittaszódeszu.」 „Elbeszélése
szerint, minden rendben ment.” ◆ történettörténet ◇

keikendankeikendan élménybeszámolóélménybeszámoló 「Rjokóno
keikendan-o hanasita.」 „Élménybeszámolót tar-
tott az utazásról.” ◇ szeikódanszeikódan sikertörténetsikertörténet
◇ dódzsicunodandódzsicunodan egyegy naponnapon említésemlítés 「Kare-
va zendaitórjóto dódzsicuno dande-va nai.」
„Nem lehet egy napon említeni az előző elnökkel.”

dandan ◆ lőszerlőszer ◇ dandódandandódan ballisztikusballisztikus löve-löve-
dékdék
dandan ◆ dobogódobogó 「Enzecusa-va danno ueni tat-
ta.」 „A szónok felállt a dobogóra.” ◆ emelvényemelvény
「Enzecusano tameni dan-o móketa.」 „A szó-
noknak emelvényt állítottak.” ◇ kjódankjódan kated-kated-
rara 「Vakai tokikara kjódanni tatta.」 „Fiatalon
állt katedrára.” ◇ szekkjódanszekkjódan szószékszószék ◇

szekkjódanszekkjódan pulpituspulpitus
dandan ◆ csapatcsapat ◆ társulattársulat ◇ kagekidankagekidan ope-ope-
ratársulatratársulat ◇ kisadankisadan újságírókújságírók csoportjacsoportja
◇ siszecudansiszecudan küldöttségküldöttség ◇ csószadancsószadan
vizsgálóbizottságvizsgálóbizottság ◇ csószadancsószadan felmérő-felmérő-

csoportcsoport ◇ njúdannjúdan belépésbelépés aa csapatbacsapatba ◇

njúdannjúdan belépésbelépés aa társulatbatársulatba ◇ njúdannjúdan be-be-
lépéslépés aa szövetségbeszövetségbe ◇ barédanbarédan balett-balett-
társulattársulat
dan-acudan-acu ◆ elfojtáselfojtás ◆ elnyomáselnyomás 「Szeidzsi-
tekina dan-acu」 „politikai elnyomás” ◆ szigorúszigorú
fellépésfellépés
dan-acuszeidzsidan-acuszeidzsi ◆ politikai elnyomáspolitikai elnyomás
dan-acuszurudan-acuszuru ◆ elfojtelfojt 「Genron-o dan-
acuszuru.」 „Elfojtja a szólásszabadságot.” ◆ el-el-
nyomnyom 「Kono kunide-va sószúminzoku-va dan-
acuszareteiru.」 „Ebben az országban elnyomják
az etnikai kisebbséget.” ◆ szigorúanszigorúan fellépfellép
「Hanszeifuundó-o dan-acuszuru.」 „Szigorúan
fellép a kormányellenes mozgalommal szemben.”

dan-acutekinadan-acutekina ◆ elnyomóelnyomó 「Szeifuno dan-
acutekina kói」 „kormány elnyomó intézkedései”

dan-andan-an ◆ végső döntésvégső döntés
danbasigodanbasigo ◆ lépcsőlépcső
danberudanberu ◆ súlyzósúlyzó
danbiruidanbirui ◆ ugróvillásokugróvillások
danbódanbó ◆ fűtésfűtés 「Eakon-o fuju-va danbóniszet-
tosita.」 „A klímaberendezést télen fűtésre állítot-
tam.” ◆ fűtésfűtés 「Hangaríde-va don-na danbó-o
cukaunodeszuka?」 „Magyarországon milyen fű-
tést használnak?” ◆ fűtőberendezésfűtőberendezés ◇ gaszu-gaszu-
danbódanbó gázfűtésgázfűtés 「Ucsi-va gaszu danbóde ie-o
atatameru.」 „Nálunk gázfűtés van.” ◇ súcsúd-súcsúd-
anbóanbó központiközponti fűtésfűtés ◇ dzsókidanbódzsókidanbó gőzfű-gőzfű-
téstés ◇ szucsímudanbószucsímudanbó gőzfűtésgőzfűtés ◇ tairjúd-tairjúd-
anbóanbó konvekcióskonvekciós fűtésfűtés ◇ tairjúdanbótairjúdanbó hő-hő-
áramlásosáramlásos fűtésfűtés ◇ csiikidanbócsiikidanbó távfűtéstávfűtés ◇

csikunecudanbócsikunecudanbó hőtárolóshőtárolós kályhakályha ◇ csú-csú-
ódanbóódanbó központiközponti fűtésfűtés ◇ denkidanbódenkidanbó vil-vil-
lanyfűtéslanyfűtés ◇ hósadanbóhósadanbó hősugárzóshősugárzós fűtésfűtés
◇ jukadanbójukadanbó padlófűtéspadlófűtés 「Rifómude
jukadanbó-o szecscsisita.」 „Az átalakításkor
padlófűtést szereltettünk be.”

danbógakaridanbógakari ◆ fűtőfűtő
danbógidzsucudanbógidzsucu ◆ fűtéstechnikafűtéstechnika
danbóhidanbóhi ◆ fűtésdíjfűtésdíj 「Dan-necude danbóhi-o
szecujakusiteiru.」 „Hőszigeteléssel megtakarítok
a fűtésdíjból.”

danbókidanbóki ◆ fűtőkészülékfűtőkészülék ◇ tairjúdanbókitairjúdanbóki
konvektorkonvektor ◇ fukusadanbókifukusadanbóki hősugárzóhősugárzó
danbókigudanbókigu ◆ fűtőeszközfűtőeszköz
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danbó-odanbó-o cukerucukeru ◆ fűtfűt 「Anata-va nangacukara
danbó-o cukeru?」 „Te melyik hónaptól fűtesz?”

danbó-odanbó-o ireruireru ◆ befűtbefűt 「Danbó-o ireruhodo
szamukatta.」 „Olyan hideg volt, hogy be kellett
fűteni.”

danbórudanbóru ◆ hullámpapírhullámpapír ◆ kartonkarton ◆ karton-karton-
dobozdoboz 「Iranai hon-o danbóruni ireta.」 „A fe-
lesleges könyveket kartondobozba tettem.” ◆

kartonpapírkartonpapír ◆ kéregpapírkéregpapír
danbórubakodanbórubako ◆ kartondobozkartondoboz ◆ papírdobozpapírdoboz
「Danbóru bako-o kuzusita.」 „Szétszedtem a pa-
pírdobozt.”

danbószócsidanbószócsi ◆ fűtőberendezésfűtőberendezés
dancsidancsi ◆ lakóteleplakótelep ◇ kógjódancsikógjódancsi iparte-iparte-
leplep
dancsigaidancsigai ◆ jelentősjelentős különbségkülönbség ◆ szintkü-szintkü-
lönbséglönbség 「Genkanto rókano aidani dancsigaiga-
aru.」 „A bejárat és a folyosó között szintkülönb-
ség van.”

dancsigaiheikóbódancsigaiheikóbó ◆ felemás korlátfelemás korlát
dancsigainadancsigaina ◆ kimagaslókimagasló 「Dancsigaina
dzsicurjoku-o miszeru.」 „Kimagasló rátermett-
sége van.”

dancsigainidancsigaini ◆ kiugróankiugróan 「Kare-va bokujori
dancsigaini kasikoi.」 „Kiugróan okosabb nálam.”

dancsizokudancsizoku ◆ lakótelepen élőklakótelepen élők
dancsizumainodancsizumaino ◆ lakótelepenlakótelepen élőélő 「Dancsi-
zumaino kazoku」 „lakótelepen élő család”

dancsódancsó ◆ csoportcsoport vezetőjevezetője ◆ delegációve-delegációve-
zetőzető ◆ karigazgatókarigazgató
dancsónoomoidancsónoomoi ◆ fájdalmasfájdalmas elhatározáselhatározás
「Dancsóno omoide akirameta.」 „Fájdalmas el-
határozással feladtam.”

dancsónoomoi-odancsónoomoi-o szuruszuru ◆ megszakadmegszakad aa szí-szí-
veve
dandandandan ◆ egyreegyre 「Gitágadandan umakunatte-
kita.」 „Egyre jobban megy a gitározás.” ◆ foko-foko-
zatosanzatosan 「Kaze-va dandan cujokunatta.」 „Fo-
kozatosan felerősödött a szél.” ◆ fokrólfokról fokrafokra
「Kion-va dandanagattekita.」 „Fokról fokra nö-
vekedett a hőmérséklet.” ◆ lépcsőfoklépcsőfok 「Isino
dandan」 „kőből készült lépcsőfokok” ◇ dandan-dandan-
batakebatake teraszos művelésű földteraszos művelésű föld
dandan-akirakaninarudandan-akirakaninaru ◆ derengdereng 「Icsidzsik-
anszecumeisitemorattedandan akirakaninatteki-

ta.」 „Egy óra magyarázat után kezdett el deren-
geni, hogy mit mondott.”

dandanbatakedandanbatake ◆ teraszos művelésű földteraszos művelésű föld
dandan-nofurirunoszukátodandan-nofurirunoszukáto ◆ rétegesréteges szok-szok-
nyanya
dandaradandara ◆ cikkcakkcikkcakk
dandaradzsimadandaradzsima ◆ cikkcakkcikkcakk
dandaramojónodandaramojóno ◆ cikkcakkoscikkcakkos ◆ cikkcakko-cikkcakko-
sansan mintázottmintázott 「Dandara mojóno nuno」
„cikkcakkosan mintázott szövet”

dandehanaidandehanai ◆ nemnem kifejezéskifejezés 「Okotteirudo-
korono dandehanai.」 „Az nem kifejezés, hogy
mérges vagyok.”

dandídandí ◆ piperkőcpiperkőc
dandínadandína ◆ divatozódivatozó
dandódandó ◆ ballisztikusballisztikus ◆ ballisztikusballisztikus pályapálya ◆

röppályaröppálya
dandódandandódan ◆ ballisztikusballisztikus lövedéklövedék ◇ csókjo-csókjo-
ridandódanridandódan hosszúhosszú hatótávolságúhatótávolságú ballisz-ballisz-
tikus lövedéktikus lövedék
dandómiszairudandómiszairu ◆ ballisztikusballisztikus rakétarakéta ◇

szenszuikanhassadandómiszairuszenszuikanhassadandómiszairu tenger-tenger-
alattjárórólalattjáróról indítottindított ballisztikusballisztikus rakétarakéta
◇ tairikukandandómiszairutairikukandandómiszairu interkontinen-interkontinen-
tálistális ballisztikusballisztikus rakétarakéta ◇ tankjoridandó-tankjoridandó-
miszairumiszairu rövidrövid hatótávolságúhatótávolságú ballisztikusballisztikus
rakétarakéta ◇ csúkjoridandómiszairucsúkjoridandómiszairu közepesközepes
hatótávolságúhatótávolságú ballisztikusballisztikus rakétarakéta ◇ csók-csók-
joridandómiszairujoridandómiszairu hosszúhosszú hatótávolságúhatótávolságú
ballisztikus rakétaballisztikus rakéta
dandoridandori ◆ lépéseklépések 「Szeikó-e no dandori-va
sippai-e cunagatteitta.」 „A siker felé vezető kez-
dőlépések sikertelenek voltak.” ◆ menetmenet 「Gisik-
ino dandori-va vakaranai.」 „Nem ismerem a ce-
remónia menetét.” ◆ ütemezésütemezés
dandori-odandori-o cukerucukeru ◆ beosztbeoszt 「Sigotono
dandori-o cuketa.」 „Beosztottam a munkámat.”
◆ elrendezelrendez 「Kekkonsikino dandori-o cuketa.」
„Elrendezte az esküvőt.”

dandzsidandzsi ◆ fiúfiú ◆ kisfiúkisfiú
dandzsiaudandzsiau ◆ megvitatmegvitat
dandzsikidandzsiki ◆ böjtböjt ◆ böjtölésböjtölés ◆ koplaláskoplalás
dandzsikibidandzsikibi ◆ böjtnapböjtnap 「Kjóha dandzsikibide-
szu.」 „Ma böjtnap van.”

dandzsikicsirjódandzsikicsirjó ◆ koplalókúrakoplalókúra
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dandzsiki-odandzsiki-o szuruszuru / dandzsikiszurudandzsikiszuru ◆ böj-böj-
töltöl 「Sindzsatacsi-va dandzsiki-o sita.」 „A hí-
vők böjtöltek.” ◆ koplalkoplal 「Onaka-o kovasita toki,
mikkakandandzsikisita.」 „Amikor elrontottam a
gyomrom, három napig koplaltam.”

dandzsikiszurudandzsikiszuru / dandzsiki-odandzsiki-o szuruszuru ◆ böj-böj-
töltöl 「Sindzsatacsi-va dandzsiki-o sita.」 „A hí-
vők böjtöltek.” ◆ koplalkoplal 「Onaka-o kovasita toki,
mikkakandandzsikisita.」 „Amikor elrontottam a
gyomrom, három napig koplaltam.”

dandzsikiszutodandzsikiszuto ◆ éhségsztrájkéhségsztrájk
dandzsikiszuto-o szurudandzsikiszuto-o szuru ◆ éhségsztrájkoléhségsztrájkol
dandzsikizukidandzsikizuki ◆ ramadánramadán ◆ ramadánböjtramadánböjt
dandzsiridandzsiri ◆ mozgó oltármozgó oltár
dandzsirudandzsiru / danzurudanzuru ◆ eldönteldönt 「Szeifuno tai-
óno zehi-o dandzsiruno-va dzsikisószódearu.」
„Korai még eldönteni, hogy helyesek voltak-e a
kormány intézkedései.” ◆ ítélítél 「Ieno szasi oszae-
va ihóto dandzsita.」 „A lakás elkobzását törvény-
telennek ítélték.” ◆ következtetésrekövetkeztetésre jutjut
「Kore-va uszodato dandzsita.」 „Arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ez hazugság.”

dandzsirudandzsiru / danzurudanzuru ◆ megvitatmegvitat
「Szeidzsika-va kokudzsi-o dandzsita.」 „A po-
litikusok megvitatták az ország ügyeit.” ◆ tár-tár-
salogsalog 「Rekisidzsóno dzsinbucu-o dandzsita.」
„Történelmi személyről társalogtunk.”

dandzsitedandzsite ◆ kizártkizárt 「Dandzsite vatasini hi-va
nai.」 „Kizárt, hogy én lennék a hibás.” ◆ min-min-
denképpendenképpen 「Jakuszoku-o dandzsite mamo-
ru.」 „Mindenképpen megtartom az ígéretemet.”
◆ semmiképpensemmiképpen 「Kono hanzai-va dandzsite
juruszenai.」 „Ezt a bűncselekményt semmikép-
pen nem lehet megbocsátani.” ◆ semmisemmi színszín
alattalatt 「Dandzsite uszo-o cukanai.」 „Semmi
szín alatt sem hazudnék.”

dandzsodandzso ◆ férfi és nőférfi és nő
dandzsódandzsó ◆ emelvényenemelvényen
dandzsobecudandzsobecu ◆ nemeknemek szerintszerint 「Dan-
dzsobecunotoiregaarimaszu.」 „Nemek szerint
elkülönített illemhelyiség van.”

dandzsobjódódandzsobjódó ◆ egyenjogúságegyenjogúság ◆ nemeknemek
közti egyenlőségközti egyenlőség
dandzsodókendandzsodóken ◆ nemeknemek köztiközti egyenjogú-egyenjogú-
ságság

dandzsokankeidandzsokankei ◆ férfi-nőférfi-nő kapcsolatkapcsolat ◆ pár-pár-
kapcsolatkapcsolat
dandzsokjógakudandzsokjógaku ◆ koedukációkoedukáció
dandzsokjógakunodandzsokjógakuno ◆ koedukáltkoedukált
dandzsokjógakunogakkódandzsokjógakunogakkó ◆ vegyes iskolavegyes iskola
dandzsokojókikaikintóhódandzsokojókikaikintóhó ◆ munkavállalókmunkavállalók
nemeknemek köztiközti esélyegyenlőségétesélyegyenlőségét előíróelőíró tör-tör-
vényvény
dandzsokon-jokudandzsokon-joku ◆ vegyes fürdőzésvegyes fürdőzés
dandzsokószaidandzsokószai ◆ férfi-nő kapcsolatférfi-nő kapcsolat
dandzsondandzson ◆ föld alatti börtönföld alatti börtön ◆ tömlöctömlöc
dandzsonomadzsivaridandzsonomadzsivari ◆ férfi-nőférfi-nő kapcsolatkapcsolat

dandzso-odandzso-o tovazutovazu ◆ nemrenemre valóvaló tekintettekintet
nélkülnélkül 「Kono kjósicu-va dandzso-o tovazu dare-
demo szankadekiru.」 „Ezen a tanfolyamon nem-
re való tekintet nélkül bárki részt vehet.”

dandzsoszabecudandzsoszabecu ◆ neminemi diszkriminációdiszkrimináció ◆

nemi megkülönböztetésnemi megkülönböztetés
dan-endan-en ◆ szerencsésszerencsés befejezésbefejezés ◇ daidan-daidan-
enen szerencsésszerencsés végvég 「Hanasi-va daidan-en-o
mukaeta.」 „A történet szerencsésen véget ért.”

dan-en-narucsikjúdan-en-narucsikjú ◆ FöldgolyóFöldgolyó
dangaidangai ◆ elszámoltatáselszámoltatás ◆ felelősségrefelelősségre vo-vo-
násnás
dangaidangai ◆ sziklafalsziklafal 「Dangaikara tenrakuszu-
ru.」 „Leesik a sziklafalról.”

dangaisugidangaisugi ◆ akkuzatórius rendszerakkuzatórius rendszer
dangaiszaibandangaiszaiban ◆ bírósági elszámoltatásbírósági elszámoltatás
dangaiszaibansodangaiszaibanso ◆ közigazgatási bíróságközigazgatási bíróság
dangaiszurudangaiszuru ◆ elszámoltatelszámoltat 「Daitórjó-va
dangaiszareta.」 „Elszámoltatták az elnököt.”

dangaizeppekidangaizeppeki ◆ meredek sziklafalmeredek sziklafal
dangandangan ◆ golyógolyó 「Kendzsúni szúhacuno
dangan-o kometa.」 „A pisztolyt megtöltöttem
néhány golyóval.” ◆ lövedéklövedék 「Dangan-va szen-
taini meicsúsita.」 „A lövedék telibe találta a ha-
jót.”

dangancuádangancuá ◆ körutazás kutyafuttábankörutazás kutyafuttában
danganhiudanganhiu ◆ golyózáporgolyózápor
dangan-noamedangan-noame ◆ golyózáporgolyózápor

452452 dandzsiki-o szuru dandzsiki-o szuru – dangan-noame dangan-noame AdysAdys



dangan-odangan-o abiruabiru ◆ golyózáporbagolyózáporba kerülkerül
「Tairjóno dangan-o abita.」 „Heves golyózápor-
ba kerültem.”

dangan-odangan-o abiszaszeruabiszaszeru ◆ golyózáportgolyózáport zúdítzúdít
「Tekini dangan-o abiszaszeta.」 „Golyózáport
zúdított az ellenségre.”

danganressadanganressa ◆ szuperexpresszszuperexpressz
dangendangen ◆ határozotthatározott kijelentéskijelentés ◆ katego-katego-
rikus kijelentésrikus kijelentés
dangendekinaidangendekinai ◆ nemnem akarakar jóslásokbajóslásokba bo-bo-
csátkoznicsátkozni 「Ninenkande kanszeiszurudesó, de-
mo dangendekinai.」 „Két év alatt talán kész lesz,
de nem akarok jóslásokba bocsátkozni.”

dangenszurudangenszuru ◆ határozottanhatározottan állítállít 「Zet-
taidekiruto dangenszuru.」 „Határozottan állítja,
hogy képes rá.” ◆ határozottanhatározottan kijelentkijelent
「Keikakuga szeikósitato dangensitemojoi.」
„Határozottan kijelenthetjük, hogy sikerült a ter-
vünk.” ◆ kijelentkijelent 「Cuma-va kuruma-va irana-
ito dangensita.」 „A feleségem kijelentette, hogy
neki nem kell autó.” ◆ leszögezleszögez 「Mókore idzsó
okane-o kaszenaito dangensita.」 „Leszögeztem,
hogy nem adok több pénzt.” ◇ dangendekinaidangendekinai
nemnem akarakar jóslásokbajóslásokba bocsátkoznibocsátkozni 「Ninen-
kande kanszeiszurudesó, demo dangendekinai.」
„Két év alatt talán kész lesz, de nem akarok jóslá-
sokba bocsátkozni.”

dangidangi ◆ beszédbeszéd ◆ beszélgetésbeszélgetés ◆ prédiká-prédiká-
cióció
dangibondangibon ◆ edo-kori humoros könyvedo-kori humoros könyv
dangisodangiso ◆ buddhistabuddhista papneveldepapnevelde ◆ papne-papne-
veldevelde
dangodango ◆ gombócgombóc 「Dzsagaimono odangono
nakanipuramu-o ireta rjóri-o sirubásugonbócuto-
iimaszu.」 „A szilvagombóc krumpli alapú gom-
bócba tett szilva.” ◇ kibidangokibidango kölesgombóckölesgombóc ◇

nikudangonikudango húsgombóchúsgombóc ◇ hanajoridangohanajoridango kül-kül-
alaknál fontosabb a tartalomalaknál fontosabb a tartalom
dangódangó ◆ kartellmegállapodáskartellmegállapodás ◆ összebe-összebe-
szélésszélés ◆ versenytárgyalásversenytárgyalás előreelőre egyezte-egyezte-
tetttett árakkalárakkal 「Njúszacu-va dangóno utagaiga-
atta.」 „Félő, hogy előre megbeszélték az árakat a
versenytárgyaláson.”

dangobanadangobana ◆ krumpliorrkrumpliorr
dangódzsikendangódzsiken ◆ kartellügykartellügy
dangonimehanadangonimehana ◆ kerekded arckerekded arc

dangónjúszacudangónjúszacu ◆ versenytárgyalásversenytárgyalás előreelőre
egyeztetett árakkalegyeztetett árakkal
dan-idan-i ◆ danfokozatdanfokozat 「Dzsúdóno dan-i」 „csel-
gáncs danfokozat” ◆ fokozatfokozat
danidani ◆ isis 「Szono kókei-o omoi daszudani mi-
buruigaszuru.」 „Az akkori látvány puszta gon-
dolatától hidegrázás fog el.” ◆ semsem 「Szore-va
dzsibunno mini okoruto-va szózódanisinakatta.」
„Elképzelni sem mertem, hogy ez velem is megtör-
ténhet.”

danidani ◆ atkaatka ◆ csövescsöves 「Ano otoko-va macsi-
nodanida.」 „Ő egy városi csöves.” ◆ élősködőélősködő
◆ kullancskullancs 「Danini szaszareta.」 „Megcsípett
egy kullancs.” ◇ madanimadani kullancskullancs
danibaikainóendanibaikainóen ◆ kullancskullancs okoztaokozta agyhár-agyhár-
tyagyulladástyagyulladás
danibaikaiszeinóendanibaikaiszeinóen ◆ kullancskullancs általáltal ter-ter-
jesztettjesztett vírusosvírusos agyvelőgyulladásagyvelőgyulladás ◆ víru-víru-
sos agyvelőgyulladássos agyvelőgyulladás
dan-idenkadan-idenka ◆ egységnyi töltésegységnyi töltés
danigakudanigaku ◆ akarológiaakarológia
dan-ihósokudan-ihósoku ◆ jóljól öltözöttségöltözöttség ésés jóljól táp-táp-
láltságláltság ◆ nem szűkölködiknem szűkölködik
dan-indan-in ◆ csoporttagcsoporttag ◆ tagtag 「Gakudan-in」
„zenekar tagja” ◇ gassódan-ingassódan-in kórustagkórustag ◇

szeinendan-inszeinendan-in ifjúságiifjúsági szervezetszervezet tagjatagja ◇

bórjokudan-inbórjokudan-in gengsztergengszter
daniruidanirui ◆ kullancsokkullancsok
danisódanisó ◆ atkakóratkakór
dan-jakudan-jaku ◆ lőszerlőszer ◆ muníciómuníció ◆ tölténytöltény ésés
lőporlőpor ◇ bukidan-jakubukidan-jaku fegyver és lőszerfegyver és lőszer
dan-jakugódan-jakugó ◆ tölténytáskatölténytáska
dan-jakukodan-jakuko ◆ lőporraktárlőporraktár ◆ lőszerraktárlőszerraktár
dan-júdan-jú ◆ férfi színészférfi színész ◆ színészszínész
dankadanka ◆ patrónus családpatrónus család
dankaidankai ◆ rögrög
dankaidankai ◆ fázisfázis 「Purodzsekuto-va szaisúdanka-
ini haitta.」 „A projekt az utolsó fázisához ért.” ◆

fokozatfokozat 「Konoszuicscside szandankaide hika-
rino cujosza-o csószecudekiru.」 „Ezzel a kapcso-
lóval három fokozatban lehet szabályozni a fény-
erősséget.” ◆ stádiumstádium 「Kono szeihin-va kaihac-
uno dankainiaru.」 „Ez a termék fejlesztési stá-
diumban van.” ◆ szakaszszakasz 「Kósó-va ózumeno
dankaini haitta.」 „Végső szakaszába értek a tár-
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gyalások.” ◇ gendankaigendankai jelenlegijelenlegi stádiumstádium ◇

szaisúdankaiszaisúdankai utolsóutolsó stádiumstádium ◇ sokidankaisokidankai
kezdetikezdeti stádiumstádium 「Gan-va sokidankaide hak-
kenszaretara szeizonricuga takamaru.」 „Ha a rá-
kot kezdeti stádiumában fedezik fel, megnő a túl-
élési esély.” ◇ dankai-odankai-o fundafunda lépcsőzeteslépcsőzetes
「Dankai-o fundaapurócsi」 „lépcsőzetes megkö-
zelítés” ◇ dankai-odankai-o fundefunde lépcsőzetesenlépcsőzetesen
「Dankai-o funde szuszumu.」 „lépcsőzetesen
halad”

dankaigundankaigun ◆ grádgrád
dankainoszedaidankainoszedai ◆ demográfiaidemográfiai robbanásrobbanás
nemzedékenemzedéke
dankai-odankai-o fundafunda ◆ lépcsőzeteslépcsőzetes 「Dankai-o
fundaapurócsi」 „lépcsőzetes megközelítés”

dankai-odankai-o fundefunde ◆ lépcsőzetesenlépcsőzetesen 「Dankai-o
funde szuszumu.」 „lépcsőzetesen halad”

dankaiszedaidankaiszedai ◆ demográfiaidemográfiai robbanásrobbanás nem-nem-
zedékezedéke
dankaiszuicscsidankaiszuicscsi ◆ fokozatkapcsolófokozatkapcsoló 「Szan-
dankaiszuicscsi」 „háromfokozatú kapcsoló”

dankaitekinadankaitekina ◆ fokozatosfokozatos 「Apurikéson-no
dankaitekina kairjó」 „applikáció fokozatos javí-
tása” ◆ lépcsőzeteslépcsőzetes 「Kaszekinenrjóno dan-
kaitekina haisi」 „fosszilis tüzelőanyagok lépcső-
zetes kivezetése” ◆ szakaszosszakaszos 「Siszutemuno
dankaitekina dónjú」 „rendszer szakaszos beve-
zetése”

dankaitekinidankaitekini ◆ fokozatosanfokozatosan ◆ lépcsőzete-lépcsőzete-
sensen
dankecudankecu ◆ csoportosuláscsoportosulás ◆ egységegység
「Dankecu-va csikaranari.」 „Egységben az erő.”
◆ összetartásösszetartás 「Csímuno dankecu-va cujoi.」
„Erős az összetartás a csapatban.” ◆ szolidari-szolidari-
tástás ◆ tömörüléstömörülés ◇ icsimaiivanodankecuicsimaiivanodankecu
sziklaszilárdsziklaszilárd egységegység ◇ icscsidankecuicscsidankecu
összetartásösszetartás ◇ icscsidankecusiteicscsidankecusite össze-össze-
fogvafogva 「Icscsidankecusite siren-o nori kitta.」
„Összefogva legyőzték a megpróbáltatásokat.”

dankecukendankecuken ◆ csoportosulásicsoportosulási jogjog ◆ szak-szak-
szervezetekbe tömörülési jogszervezetekbe tömörülési jog
dankecusindankecusin ◆ csoportszellemcsoportszellem ◆ egység-egység-
szellemszellem
dankecuszurudankecuszuru ◆ összetartösszetart 「Csímu-va dan-
kecusiteiru.」 „Összetart a csapat.”

dankecu-vadankecu-va csikaranaricsikaranari ◆ egységbenegységben azaz
erőerő
dankeidankei ◆ férfi ágférfi ág
dankeinosiszondankeinosiszon ◆ férfi leszármazottakférfi leszármazottak
dankidanki ◆ melegmeleg időidő ◆ melegmeleg levegőlevegő ◆ meleg-meleg-
ségség ◇ dankidandankidan meleg légtömegmeleg légtömeg
dankidandankidan ◆ meleg légtömegmeleg légtömeg
dankjúdankjú ◆ földpadföldpad ◆ teraszterasz ◇ kagandankjúkagandankjú
folyóparti teraszfolyóparti terasz
dankódankó ◆ kollektívkollektív bértárgyalásbértárgyalás ◆ kollektívkollektív
tárgyalástárgyalás
dankódankó ◆ határozott végrehajtáshatározott végrehajtás
dankondankon ◆ falloszfallosz ◆ hímvesszőhímvessző
dankondankon ◆ golyónyomgolyónyom 「Kabeni dankonga no-
kotteita.」 „A falon golyónyomok voltak.” ◆ löve-löve-
déknyomdéknyom
dankonszúhaidankonszúhai ◆ falloszimádatfalloszimádat
dankószurudankószuru ◆ eltökélteneltökélten keresztülviszkeresztülvisz
「Dedzsitaru henkaku-o dankósita.」 „Eltökélten
keresztülvitték a digitális átállást.” ◆ határozot-határozot-
tantan végrehajtvégrehajt 「Gundzsiszakuszen-o dankósi-
ta.」 „Határozottan végrehajtották a haditervet.”

dankotarudankotaru ◆ határozotthatározott 「Dankotaru
kotoba-o kaesita.」 „Határozott választ adott.” ◆

kategorikuskategorikus 「Dankotaru hitei」 „kategorikus
tagadás” ◆ szilárdszilárd 「Dankotaru kecui」 „szilárd
elhatározás”

dankotositedankotosite ◆ határozottanhatározottan 「Jószei-o dan-
kotosite kotovatta.」 „Határozottan elutasította a
kérést.” ◆ kategorikusankategorikusan 「Dankotosite koto-
vatta.」 „Kategorikusan nemet mondott.”

danmacumadanmacuma ◆ halálhalál küszöbeküszöbe ◆ halálhalál órájaórája
「Danmacumaga szemattekita.」 „Közelgett a ha-
lála órája.”

danmacumanokotobadanmacumanokotoba ◆ utolsó szavakutolsó szavak
danmacumanokurusimidanmacumanokurusimi ◆ agóniaagónia ◆ haláltu-haláltu-
sasa
danmacumanoszakebidanmacumanoszakebi ◆ halálkiáltáshalálkiáltás
danmaridanmari ◆ hallgatáshallgatás 「Kare-va danmari-o osi
tósita.」 „Egész végig hallgatott.” ◆ némaságnémaság
「Kare-va danmari-o kimeta.」 „Némasági foga-
dalmat tett.” ◆ pantominpantomin ◆ szótlanságszótlanság
danmarijadanmarija ◆ szótlan emberszótlan ember
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danmendanmen ◆ keresztmetszetkeresztmetszet ◆ metszetmetszet ◆

szeletszelet ◇ enszuiszecudanmenenszuiszecudanmen kúpmetszetkúpmetszet
◇ ódanmenódanmen keresztmetszetkeresztmetszet ◇ dzsúdanmendzsúdanmen
hosszmetszethosszmetszet
danmen-nidzsimómentodanmen-nidzsimómento ◆ másodrendűmásodrendű nyo-nyo-
matékmaték
danmenszekidanmenszeki ◆ hatáskeresztmetszethatáskeresztmetszet ◆

keresztmetszet területekeresztmetszet területe
danmenzudanmenzu ◆ keresztmetszetikeresztmetszeti rajzrajz ◆ met-met-
szetiszeti ábraábra ◆ metszetimetszeti képkép ◆ metszetimetszeti né-né-
zetzet ◆ metszeti rajzmetszeti rajz
dan-nadan-na ◆ férjférj 「Ucsino dan-na, iede nanimosi-
naijo.」 „A férjem semmit sem segít a háztartás-
ban.” ◆ úrúr ◇ vakadan-navakadan-na fiatalúrfiatalúr
dan-nageidan-nagei ◆ úri mulatságúri mulatság
dan-naszandan-naszan ◆ férjférj ◆ úrúr 「Dan-naszan, kono
sóhin-va ikagadeszuka.」 „Ehhez az áruhoz mit
szól az uram?”

dan-necudan-necu ◆ hőszigeteléshőszigetelés 「Ieno dan-
necutaiszaku」 „ház hőszigetelési módja” ◇

sinkúdan-necusinkúdan-necu vákuumosvákuumos hőszigeteléshőszigetelés ◇

sinkúdan-necusinkúdan-necu vákuumhőszigetelésvákuumhőszigetelés
dan-necu-odan-necu-o hodokoszuhodokoszu ◆ hőszigetelhőszigetel 「Kabe-
ni dan-necu-o hodokosita.」 „Hőszigeteltem a fa-
lat.”

dan-necuszeidan-necuszei ◆ hőszigeteléshőszigetelés 「Dan-
necuszeino takai ie」 „jó hőszigetelésű ház” ◆ hő-hő-
szigetelő képességszigetelő képesség
dan-necuzaidan-necuzai ◆ hőszigeteléshőszigetelés ◆ hőszigetelőhőszigetelő
◆ hőszigetelő anyaghőszigetelő anyag
dan-nendan-nen ◆ feladásfeladás ◆ felhagyásfelhagyás 「Damu ken-
szecuno dan-nen」 „felhagyás a duzzasztógát épí-
tésével”

dan-nenszurudan-nenszuru ◆ elvetelvet 「Kaisa-va keikaku-o
dan-nensita.」 „A cég elvetette a tervet.” ◆ feladfelad
「Szekijugaisatono gappei-o dan-nensita.」 „Fel-
adta az egyesülést az olajvállalattal.” ◆ felhagyfelhagy
「Szeifu-va inuzei-o dan-nensita.」 „Az állam fel-
hagyott a kutyaadóval.” ◆ lemondlemond 「Szaikonszu-
ru kangae-o dan-nensita.」 „Lemondtam az újra-
házasodás gondolatáról.”

dan-ninarudan-ninaru ◆ kerülkerül aa sorsor 「Dzsiszszaini
dzsikkószuru danninarutoiroirona mondaiga de-
tekimaszu.」 „Amikor a tényleges végrehajtásra
kerül a sor, sok probléma merül fel.”

dan-ninatteirudan-ninatteiru ◆ lépcsőzeteslépcsőzetes ◆ szintkü-szintkü-
lönbséglönbség vanvan 「Danninatteirukara ki-o cukete.」
„Vigyázz, itt szintkülönbség van!”

danodano ◆ megmeg ilyesmiilyesmi 「Benkjószezuszumaho-
danogémudanositeiru.」 „Nem tanul, csak a tele-
fonját babrálja vagy játszik, meg ilyesmi.” ◆ mi-mi-
egymásegymás 「Tabe monodano jófukudanoni kjúrjó-
ga kietesimau.」 „Az étel, a ruházat meg miegy-
más felemészti a fizetésemet.” ◇ nandanokanda-nandanokanda-
nono eztezt is,is, aztazt isis 「Kanodzso-va nandanokan-
danoto ivareteiru.」 „Mondanak róla ezt is, azt
is.”

dan-odan-o torutoru ◆ fűtfűt 「Makide dan-o totta.」 „Fá-
val fűtött.” ◆ melegedikmelegedik 「Taki bide dan-o tot-
ta.」 „A tábortűz mellett melegedtem.” ◆ mele-mele-
gengen tartjatartja magátmagát ◆ melegszikmelegszik 「Mófu-o
kakete dan-o totta.」 „Pokróc alatt melegedtem.”
◆ tüzeltüzel 「Jamagoja-va dan-o toranakerebanara-
naihodo szamukatta.」 „A menedékházban olyan
hideg volt, hogy tüzelni kellett.”

danpádanpá ◆ lengéscsillapítólengéscsillapító
danpacudanpacu ◆ hajvágáshajvágás ◆ kontyvágáskontyvágás
danpacusikidanpacusiki ◆ szumószumó birkózóbirkózó visszavonulá-visszavonulá-
si ceremóniájasi ceremóniája
danpandanpan ◆ alkudozásalkudozás ◆ követeléskövetelés ◆ megbe-megbe-
szélésszélés ◇ dzsikadanpandzsikadanpan személyesszemélyes megbe-megbe-
szélésszélés ◇ tezumenodanpantezumenodanpan ultimátumultimátum ◇ te-te-
zumenodanpanzumenodanpan végsővégső követeléskövetelés ◇ hizazum-hizazum-
edanpanedanpan személyesszemélyes tárgyalástárgyalás ◇ hizazum-hizazum-
edanpanedanpan közvetlen beszélgetésközvetlen beszélgetés
danpanszurudanpanszuru ◆ alkudozikalkudozik 「Baisókinnicuite
danpansita.」 „Alkudoztak a kártérítés áráról.” ◆

megtárgyalmegtárgyal 「Dzsikenno sinszónicuite danpan-
sita.」 „Megtárgyalták az ügyet.”

danpápedarudanpápedaru ◆ fortepedálfortepedál
danpendanpen ◆ töredéktöredék
danpenkadanpenka ◆ fragmentációfragmentáció ◆ széttöredezésszéttöredezés

danpentekinadanpentekina ◆ darabosdarabos 「Danpentekina ka-
szeki」 „darabos kövület” ◆ foghíjasfoghíjas 「Dan-
pentekina csisiki」 „foghíjas tudás” ◆ töredé-töredé-
keskes 「Kodomono koronicuite danpentekina ki-
okusikanai.」 „A gyermekkoromról csak töredé-
kes emlékeim vannak.”

danpingudanpingu ◆ dömpingdömping
danpingugaszszendanpingugaszszen ◆ dömpingháborúdömpingháború
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danpingukakakudanpingukakaku ◆ dömpingárdömpingár
danpingukanzeidanpingukanzei ◆ dömpingvámdömpingvám
danpingusókógundanpingusókógun ◆ dumping-szindrómadumping-szindróma
danpinguszurudanpinguszuru ◆ áron alul eladáron alul elad
danpudanpu ◆ billencsbillencs ◆ dömperdömper
danpukádanpuká ◆ billenőkocsibillenőkocsi ◆ billenősbillenős teherau-teherau-
tótó ◆ billenőszekrényes kocsibillenőszekrényes kocsi ◆ dömperdömper
danrakudanraku ◆ bekezdésbekezdés 「Atarasii danrakunisite
kudaszai.」 „Nyissunk új bekezdést!” ◆ végetvéget
vetésvetés ◇ icsidanrakuicsidanraku egyegy bekezdésbekezdés ◇ icsi-icsi-
danrakucukudanrakucuku egyegy részerésze készkész 「Sigotoga icsi-
danrakucuita tokorodekóhí-o nonda.」 „Mikor
kész lett a munkám egy része, megittam egy ká-
vét.”

danraku-odanraku-o cukerucukeru ◆ végetvéget vetvet 「Joteidóri si-
gotoni danraku-o cuketa.」 „A tervnek megfelelő-
en véget vetettem a munkaszakasznak.”

danrandanran ◆ együttlétegyüttlét ◆ kellemeskellemes beszélge-beszélge-
téstés ◇ ikkadanranikkadanran meghittmeghitt családicsaládi körkör 「Ku-
riszumaszude ikkadanran-o tanosinda.」 „Meg-
hitt családi körben töltöttük a karácsonyt.”

danrecudanrecu ◆ szakadásszakadás ◇ kindanrecukindanrecu izomsza-izomsza-
kadáskadás ◇ kendanrecukendanrecu ínszakadásínszakadás ◇ dzsú-dzsú-
dzsidzsintaidanrecudzsidzsintaidanrecu térdszalag-szakadástérdszalag-szakadás
◇ dzsúdzsidzsintaidanrecudzsúdzsidzsintaidanrecu keresztszalag-keresztszalag-
szakadásszakadás ◇ dzsintaidanrecudzsintaidanrecu ínszalagsza-ínszalagsza-
kadáskadás
danrjokudanrjoku ◆ rugalmasságrugalmasság
danrjokunoarudanrjokunoaru ◆ rugalmasrugalmas 「Kanodzsono
hada-va danrjokugaarimaszu.」 „Rugalmas bőre
van.” ◆ ruganyosruganyos 「Konobeddo-va danrjokuga-
aru.」 „Ez az ágy ruganyos.”

danrjokuszeidanrjokuszei ◆ rugalmasságrugalmasság 「Kakakuno
danrjokuszei」 „ár rugalmassága”

danrjokuszodanrjokuszo ◆ elasztinelasztin
danrjokutekinadanrjokutekina ◆ rugalmasrugalmas 「Danrjokutek-
ina dzsikanvari」 „rugalmas órarend”

danrjúdanrjú ◆ meleg áramlatmeleg áramlat
danrodanro ◆ kályhakályha 「Danroni atatta.」 „A kály-
hánál melegedtem.” ◆ kandallókandalló 「Danroni hi-o
taita.」 „Begyújtottam a kandallóba.”

danrondanron ◆ diskurzusdiskurzus ◆ megvitatásmegvitatás
danronfúhacudanronfúhacu ◆ élénk vitaélénk vita
danronihi-o cukerudanronihi-o cukeru ◆ befűt a kályhábabefűt a kályhába

dansakudansaku ◆ báróbáró 「Dansaku-va sicudzsinikóto-o
ucsini iretemoratta.」 „A báró bevitette a komor-
nyikkal a kabátját.”

dansakufudzsindansakufudzsin ◆ bárónébáróné
dansakureidzsódansakureidzsó ◆ bárónőbárónő
dansaridansari ◆ lomtalanításlomtalanítás
dansidansi ◆ férfiférfi 「Dansinobarébóru
szenbacucsímu-va rensósita.」 „A férfi röplabda-
válogatott sorozatos győzelmet aratott.” ◆ fiúfiú ◇

bidansibidansi jóképű férfijóképű férfi
dansidansi ◆ százbilliárdodszázbilliárdod
dansidaburuszudansidaburuszu ◆ férfi párosférfi páros
dansigakuszeidansigakuszei ◆ diákdiák ◆ diákfiúdiákfiú
dansikódansikó ◆ fiúiskolafiúiskola
dansikókószeidansikókószei ◆ gimnazista fiúgimnazista fiú
dansimon-odansimon-o izurebasicsinin-notekiariizurebasicsinin-notekiari ◆ haha
egyegy emberember kilépkilép aa világba,világba, soksok ellenségeellensége
támadtámad
dansiszeitodansiszeito ◆ diákfiúdiákfiú
dansitoiredansitoire ◆ férfi vécéférfi vécé ◆ férfi WCférfi WC
dansódansó ◆ barátságosbarátságos beszélgetésbeszélgetés ◆ cseve-cseve-
gésgés ◆ diskurálásdiskurálás ◆ terefereterefere ◆ vidámvidám be-be-
szélgetésszélgetés 「Dansó-o tanosinda.」 „Élveztem a
vidám beszélgetést.”

dansódansó ◆ kitartott férfikitartott férfi
dansódansó ◆ prostituált férfiprostituált férfi
dansódansó ◆ mondattöredékmondattöredék ◆ tételtöredéktételtöredék ◆

zenetöredékzenetöredék
dansokudansoku ◆ meleg színmeleg szín
dansokudansoku ◆ homokossághomokosság ◆ homoszexualitáshomoszexualitás
◆ pederasztiapederasztia
dansokukadansokuka ◆ homoszexuálishomoszexuális ◆ pederasztapederaszta
dansószurudansószuru ◆ társalogtársalog 「Sudzsinto dansósi-
nagara oszake-o nonda.」 „A kocsmárossal társa-
logva italoztam.”

dansudansu ◆ ivartalanításivartalanítás ◆ kasztráláskasztrálás ◆ ste-ste-
rilizálásrilizálás
dansucsirjódansucsirjó ◆ elvonókúraelvonókúra
dansusudzsucudansusudzsucu ◆ ivartalanítóivartalanító műtétműtét ◆

sterilizáló műtétsterilizáló műtét
dansusudzsucu-odansusudzsucu-o okonauokonau ◆ ivartalanítivartalanít
「Nekono dansusudzsucu-o okonatta.」 „Ivarta-
lanították a macskát.” ◆ sterilizálsterilizál 「Danszeini
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dansusudzsucu-o okonatta.」 „A férfit sterilizál-
ták.”

danszadansza ◆ bukkanóbukkanó ◆ szintkülönbségszintkülönbség 「Ko-
koni danszagaarukara ki-o cukete!」 „Vigyázz, itt
szintkülönbség van!”

danszádanszá ◆ táncostáncos ◆ táncosnőtáncosnő
danszaidanszai ◆ vágásvágás
danszaikidanszaiki ◆ papírvágógéppapírvágógép ◆ vágógépvágógép
danszaiszurudanszaiszuru ◆ vágvág 「Kami-o égoszaizuni sza-
idansita.」 „A5-ös méretre vágtam a papírlapo-
kat.”

danszeidanszei ◆ ruganyosságruganyosság ◆ ruganyosságruganyosság
danszeidanszei ◆ férfihangférfihang
danszeidanszei ◆ férfiférfi ◆ hímnemhímnem 「Danszeimeisi」
„hímnemű főnév”

danszeibidanszeibi ◆ férfias szépségférfias szépség
danszeifumindanszeifumin ◆ férfimedőségférfimedőség ◆ impotenciaimpotencia

danszeigajúszeininarudanszeigajúszeininaru ◆ elférfiasodikelférfiasodik
「Kono szenmon-va danszeiga júszeininatta.」
„Ez a szakma elférfiasodott.”

danszeigassódandanszeigassódan ◆ férfikórusférfikórus
danszeigodanszeigo ◆ férfiakférfiak általáltal használhasznál nyelve-nyelve-
zetzet
danszeihorumondanszeihorumon ◆ androgénandrogén hormonhormon ◆ fér-fér-
fihormonfihormon
danszeihótaidanszeihótai ◆ elasztikus kötéselasztikus kötés
danszeijószeirjokudorinkudanszeijószeirjokudorinku ◆ férfiasságférfiasság vi-vi-
zeze
danszeijúironsadanszeijúironsa ◆ hímsovinisztahímsoviniszta
danszeikidanszeiki ◆ férfi nemi szervférfi nemi szerv
danszeimeisidanszeimeisi ◆ hímnemű főnévhímnemű főnév
danszeinankocudanszeinankocu ◆ rugalmas porcrugalmas porc
danszeinodanszeino ◆ hímneműhímnemű
danszeiricudanszeiricu ◆ rugalmassági modulusrugalmassági modulus
danszeiszeidanszeiszei ◆ férfiasságférfiasság
danszeiszen-idanszeiszen-i ◆ rugalmas rostrugalmas rost
danszeitekinadanszeitekina ◆ férfiasférfias 「Danszeitekina
kamigata」 „férfias hajviselet”

danszeitoiredanszeitoire ◆ férfi vécéférfi vécé ◆ férfi WCférfi WC
danszeizassidanszeizassi ◆ férfimagazinférfimagazin

danszendanszen ◆ kiolvadáskiolvadás ◆ vezetékszakadásvezetékszakadás ◇

hjúzudanszenhjúzudanszen biztosíték kiolvadásabiztosíték kiolvadása
danszenszurudanszenszuru ◆ elszakadelszakad aa vezetékvezeték
「Danszensitaijahon-o naosita.」 „Megjavítottam
a szakadt vezetékű fülhallgatót.”

danszódanszó ◆ férfinekférfinek öltözésöltözés 「Danszóno dzs-
oszei」 „férfinek öltözött nő”

danszódanszó ◆ gondolatfoszlánygondolatfoszlány ◆ gondolattö-gondolattö-
redékredék
danszódanszó ◆ szakadékszakadék ◆ szeletszelet ◆ törésvonaltörésvonal
「Danszógazurete dzsisinga haszszeisita.」 „A tö-
résvonal elmozdult, és földrengést okozott.” ◆ ve-ve-
tőtő ◆ vetődésvetődés
danszódanszó ◆ tártár 「Danszóni-va mótamaganakat-
ta.」 „A tárban már nem volt több töltény.” ◆ töl-töl-
ténytárténytár
danszódzsisindanszódzsisin ◆ diszlokációs földrengésdiszlokációs földrengés
danszómendanszómen ◆ törésvonal síkjatörésvonal síkja ◆ vetősíkvetősík
danszondzsohidanszondzsohi ◆ férfiakférfiak felsőbbrendűségefelsőbbrendűsége
◆ férfiuralomférfiuralom
danszósasindanszósasin ◆ rétegfelvételrétegfelvétel ◆ szeletképszeletkép
◆ tomogramtomogram
danszószacueidanszószacuei ◆ rétegfelvételezésrétegfelvételezés ◆ to-to-
mográfiamográfia
danszószancsidanszószancsi ◆ röghegységröghegység
danszószanmjakudanszószanmjaku ◆ röghegységröghegység
danszószendanszószen ◆ törésvonal útjatörésvonal útja
danszószurudanszószuru ◆ húros hangszeren játszikhúros hangszeren játszik
danszószurudanszószuru ◆ férfinekférfinek öltöziköltözik 「Danszósite
dzsibunno sótai-o kakusita.」 „Férfinek öltözve
álcázta magát.” ◆ fiúnakfiúnak öltöziköltözik 「Danszósite
dansikóni szennjúsita.」 „Fiúnak öltözve beférkő-
zött a fiúiskolába.”

danszudanszu ◆ tánctánc ◇ komikku-danszukomikku-danszu viccesvicces
tánctánc ◇ sakódanszusakódanszu szalontáncszalontánc ◇ szuku-szuku-
eadanszueadanszu négyesnégyes tánctánc ◇ szuteppudanszuszuteppudanszu
írír sztepptáncsztepptánc ◇ szószakudanszuszószakudanszu kreatívkreatív
tánctánc ◇ fóku-danszufóku-danszu néptáncnéptánc ◇ fóku-danszufóku-danszu
könnyűkönnyű tánctánc ◇ micubacsinodanszumicubacsinodanszu méhtáncméhtánc
◇ micubacsinodanszumicubacsinodanszu rezgőtáncrezgőtánc ◇ modan-modan-
danszudanszu modernmodern tánctánc ◇ rain-danszurain-danszu sortáncsortánc

danszufuroadanszufuroa ◆ parkettparkett ◆ táncparketttáncparkett
danszugaumaidanszugaumai ◆ táncos lábútáncos lábú
danszu-hórudanszu-hóru ◆ táncteremtáncterem
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danszuidanszui ◆ vízelzárásvízelzárás 「Gecujóbino asza-va
danszuideszu.」 „Hétfőn reggel vízelzárás lesz.”
◆ vízkimaradásvízkimaradás 「Dzsisinno eikjóde kóhan-ide
danszuitonatta.」 „A földrengés miatt nagy terü-
leten vízkimaradás volt.” ◆ vízszolgáltatásvízszolgáltatás
szüneteléseszünetelése
danszukjósidanszukjósi ◆ tánctanártánctanár
danszukjósicudanszukjósicu ◆ tánciskolatánciskola
danszumjúdzsikkudanszumjúdzsikku ◆ tánczenetánczene
danszunokjósidanszunokjósi ◆ tánctanártánctanár
danszunoszenszeidanszunoszenszei ◆ tánctanártánctanár
danszuongakudanszuongaku ◆ tánczenetánczene
danszu-pátídanszu-pátí ◆ bálbál ◆ táncos összejöveteltáncos összejövetel
danszu-pátonádanszu-pátoná ◆ táncpartnertáncpartner
danszureszszundanszureszszun ◆ táncóratáncóra
danszurihászarudanszurihászaru ◆ táncpróbatáncpróba
danszuszukúrudanszuszukúru ◆ tánciskolatánciskola
danszuszurudanszuszuru ◆ táncoltáncol
dantaidantai ◆ meleg égövmeleg égöv ◆ szubtrópusi égövszubtrópusi égöv
dantaidantai ◆ csoportcsoport 「Kodomono dantaiga
ódanhodó-o vatatta.」 „Egy gyerekcsoport ment
át a zebrán.” ◆ csoportosuláscsoportosulás ◆ egyletegylet ◆ ka-ka-
maramara ◆ kollektívakollektíva ◆ szervezetszervezet 「Keizaidan-
tai」 „gazdasági szervezet” ◆ társaságtársaság ◆ tár-tár-
sulatsulat ◆ testülettestület 「Kjódódantai」 „köztestü-
let” ◆ tömörüléstömörülés ◇ ujokudantaiujokudantai jobboldalijobboldali
szervezetszervezet ◇ gaikakudantaigaikakudantai külsőkülső szerve-szerve-
zetzet ◇ keizaidantaikeizaidantai gazdaságigazdasági szervezetszervezet
◇ keizaidantairengókaikeizaidantairengókai érdekképviseletérdekképviselet ◇

kókjódantaikókjódantai köztestületköztestület ◇ szajokudantaiszajokudantai
baloldalibaloldali szervezetszervezet ◇ súkjódantaisúkjódantai vallásivallási
csoportcsoport ◇ szeidzsidantaiszeidzsidantai politikaipolitikai szer-szer-
vezetvezet ◇ dantaikjakudantaikjaku csoportoscsoportos turistaturista ◇

dantaikjakudantaikjaku turistacsoportturistacsoport ◇ dantaikjógidantaikjógi
csapatversenycsapatverseny 「Kodzsinkjógito dantaikjógi」
„egyéni verseny és csapatverseny” ◇ dantaiho-dantaiho-
kenken csoportoscsoportos biztosításbiztosítás ◇ dantairjokódantairjokó
társasutazástársasutazás ◇ hieiridantaihieiridantai nonprofitnonprofit
szervezetszervezet ◇ fudzsindantaifudzsindantai nőegyletnőegylet ◇

minkandantaiminkandantai civilcivil szervezetszervezet ◇ riekidantairiekidantai
érdekcsoportérdekcsoport
dantaidzsósakendantaidzsósaken ◆ csoportos jegycsoportos jegy
dantaihokendantaihoken ◆ csoportos biztosításcsoportos biztosítás
dantaijúsódantaijúsó ◆ csapatbajnokcsapatbajnok 「Konocsímu-va
dantaijúsódeszu.」 „Ez a csapat bajnok.”

dantaikippudantaikippu ◆ csoportos jegycsoportos jegy

dantaikjakudantaikjaku ◆ csoportoscsoportos turistaturista ◆ turis-turis-
tacsoporttacsoport
dantaikjógidantaikjógi ◆ csapatjátékcsapatjáték 「Szakká-va dan-
taikjógideszu.」 „A futball csapatjáték.” ◆ csa-csa-
patversenypatverseny 「Kodzsinkjógito dantaikjógi」
„egyéni verseny és csapatverseny” ◆ csoport-csoport-
versenyverseny
dantaikjójakudantaikjójaku ◆ kollektív szerződéskollektív szerződés
dantaikódódantaikódó ◆ együttesegyüttes cselekvéscselekvés 「Csímu-
va dantaikódó-o totta.」 „A csapat együttesen cse-
lekedett.”

dantaikósódantaikósó ◆ kollektívkollektív béralkubéralku ◆ kollektívkollektív
bértárgyalásbértárgyalás ◆ kollektív tárgyaláskollektív tárgyalás
dantaikósószurudantaikósószuru ◆ kollektívankollektívan tárgyaltárgyal
「Csin-age-o dantaikósószuru.」 „Kollektívan
tárgyalnak a béremelésről.”

dantainjúdzsókendantainjúdzsóken ◆ csoportos jegycsoportos jegy
dantai-odantai-o cukurucukuru ◆ csoportosulcsoportosul 「Hitobitoga
dantai-o cukutta.」 „Az emberek csoportosultak.”
◆ társaságottársaságot alakítalakít 「Rjúgakusien dantai-o
cukutta.」 „Külföldi tanulást segítő társaságot
alapítottak.”

dantairjokódantairjokó ◆ társasutazástársasutazás
dantaisójodantaisójo ◆ csoportos jutalomcsoportos jutalom
dantaiszeisindantaiszeisin ◆ csoportszellemcsoportszellem
dantaiszendantaiszen ◆ csoportmérkőzéscsoportmérkőzés
dantaivaribikidantaivaribiki ◆ csoportos kedvezménycsoportos kedvezmény
danteidantei ◆ biztosrabiztosra vételvétel ◆ egyértelműegyértelmű kö-kö-
vetkeztetésvetkeztetés 「Dantei-o kudaszu.」 „Egyértel-
mű következtetést von le.” ◆ határozotthatározott meg-meg-
ítélésítélés
danteiszurudanteiszuru ◆ biztosrabiztosra veszvesz 「Kono kotoba-
va szabecudato danteidekinai.」 „Nem vehetjük
biztosra, hogy ez a szó pejoratív.” ◆ ítélkezikítélkezik
「Avatete danteisita.」 „Elhamarkodottan ítélke-
zett.”

dantódantó ◆ rakétafejrakétafej ◆ robbanófejrobbanófej 「Miszai-
runo dantó」 „rakéta robbanófeje” ◇ kakudantókakudantó
nukleáris robbanófejnukleáris robbanófej
dantódantó ◆ enyhe télenyhe tél ◆ meleg télmeleg tél
dantocunodantocuno ◆ messze legjobbmessze legjobb
dantódaidantódai ◆ guillotineguillotine ◆ lefejezőgéplefejezőgép ◆

nyaktilónyaktiló
dantódainocujutokierudantódainocujutokieru ◆ nyaktilónyaktiló alattalatt
hal meghal meg
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dantóihendantóihen ◆ rendellenesenrendellenesen enyheenyhe téltél ◆

szokatlanul enyhe télszokatlanul enyhe tél
danvadanva ◆ beszélgetésbeszélgetés 「Tonarini szuvatteita
hitoto danva-o hadzsimeta.」 „Beszélgetésbe ele-
gyedtem a mellettem ülővel.” ◆ diskurzusdiskurzus ◆

társalgástársalgás ◆ véleményvélemény 「Susó-va kisakaikende
danva-o happjósita.」 „A miniszterelnök a sajtó-
tájékoztatón kifejtette véleményét.”

danvakaidanvakai ◆ beszélgetésbeszélgetés ◆ szimpóziumszimpózium
danva-odanva-o szuruszuru ◆ társalogtársalog 「Ninkiszakkato
danva-o sita.」 „Népszerű íróval társalogtam.”

danvasicudanvasicu ◆ szalonszalon ◆ társalgótársalgó
danzaidanzai ◆ bűnösségbűnösség megállapításamegállapítása ◆ lefeje-lefeje-
zészés
danzaiszurudanzaiszuru ◆ bűnössébűnössé nyilvánítnyilvánít
「Szaibanso-va karega gótószacudzsinhandato
danzaisita.」 „A bíróság bűnössé nyilvánította a
rablógyilkosságban.”

danzecudanzecu ◆ kapcsolatkapcsolat megbomlásamegbomlása 「Ojako-
no danzecu」 „gyerek szülő kapcsolat megbomlá-
sa” ◆ kihaláskihalás 「Ikkadanzecu」 „család kihalása”
◆ megszakadásmegszakadás 「Kokkóno danzecu」 „diplo-
máciai kapcsolatok megszakadása” ◆ szakadékszakadék
「Szedaikanno danzecu」 „generációs szakadék”
◇ gaikódanzecugaikódanzecu diplomáciaidiplomáciai kapcsolatokkapcsolatok
megszakadásamegszakadása ◇ szedaikan-nodanzecuszedaikan-nodanzecu ge-ge-
nerációk közötti szakadéknerációk közötti szakadék
danzecuszurudanzecuszuru ◆ elszakadelszakad 「Szódenszen-va
danzecusita.」 „A távvezeték elszakadt.” ◆ kihalkihal
「Kono ie-va icsikjú szeikini danzecusita.」 „Ez a
család a XIX. században kihalt.” ◆ megbomlikmegbomlik aa
kapcsolatkapcsolat 「Ojato danzecusita.」 „Megbomlott
a szüleimmel a kapcsolat.” ◆ megszakadmegszakad 「Kar-
erano kankei-va danzecusita.」 „Megszakadt egy-
mással a kapcsolatuk.” ◆ megszakítmegszakít 「Tekikok-
utono gaikó-o danzecusita.」 „Megszakította a
diplomáciát az ellenséges országgal.”

danzendanzen ◆ határozottanhatározottan 「Kono anni-va dan-
zenszanszeideszu.」 „Ezt a javaslatot határozot-
tan támogatom.” ◆ kiemelkedőenkiemelkedően 「Gaikokuno
kankókjakuno hóga danzenói.」 „Kiemelkedően
sok a külföldi turista.” ◆ messzemessze 「Kono sóhin-
va hokano miszede kauto danzenjaszui.」 „Ez a
termék messze olcsóbb máshol.” ◆ sokkalsokkal 「Ko-
no kjoku-va genkjokujori danzenii.」 „Ez a dal az
eredetinél sokkal jobb.”

danzentarudanzentaru ◆ határozotthatározott 「Danzentaru
socsi-o hodokosita.」 „Határozott intézkedést
hoztak.”

danzokudanzoku ◆ megszakadásmegszakadás ◆ megszakításmegszakítás ◆

szakaszosságszakaszosság
danzokuheikindanzokuheikin ◆ szaggatottszaggatott egyensúlyegyensúly ◆

szakaszos egyensúlyszakaszos egyensúly
danzokukidanzokuki ◆ kapcsolóeszközkapcsolóeszköz ◆ megszakítómegszakító
◆ szakaszoló relészakaszoló relé
danzokutekinadanzokutekina ◆ időszakosidőszakos 「Danzokutekina
itamiga oszottekita.」 „Időszakosan jött a fájda-
lom.” ◆ szakaszosszakaszos 「Danzokutekina dzsútaiga
joszószareteiru.」 „Szakaszos torlódásokra lehet
számítani.”

danzokutekinidanzokutekini ◆ megszakításokkalmegszakításokkal 「Dan-
zokutekini amega futta.」 „Megszakításokkal
esett az eső.” ◆ szakaszosanszakaszosan 「Danzokutekini
cuzuku szeki」 „szakaszosan jelentkező köhögés”

danzokutekinijarudanzokutekinijaru ◆ szakaszolszakaszol 「Kuruma-
va danzokutekini szuszunda.」 „Az autók szaka-
szolva haladtak.”

danzurudanzuru / dandzsirudandzsiru ◆ eldönteldönt 「Szeifuno tai-
óno zehi-o dandzsiruno-va dzsikisószódearu.」
„Korai még eldönteni, hogy helyesek voltak-e a
kormány intézkedései.” ◆ ítélítél 「Ieno szasi oszae-
va ihóto dandzsita.」 „A lakás elkobzását törvény-
telennek ítélték.” ◆ következtetésrekövetkeztetésre jutjut
「Kore-va uszodato dandzsita.」 „Arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ez hazugság.”

danzurudanzuru / dandzsirudandzsiru ◆ megvitatmegvitat
「Szeidzsika-va kokudzsi-o dandzsita.」 „A po-
litikusok megvitatták az ország ügyeit.” ◆ tár-tár-
salogsalog 「Rekisidzsóno dzsinbucu-o dandzsita.」
„Történelmi személyről társalogtunk.”

daoredaore ◆ borulásborulás 「Keikakudaore」 „terv boru-
lása” ◇ kikakudaorekikakudaore projektprojekt meghiúsulásameghiúsulása
◇ keikakudaorekeikakudaore tervterv meghiúsulásameghiúsulása ◇ daoredaore
borulásborulás 「Keikakudaore」 „terv borulása”

dappidappi ◆ bőrvedlésbőrvedlés ◆ vedlésvedlés
dappijúhacuhorumondappijúhacuhorumon ◆ vedléstvedlést kiváltókiváltó
hormonhormon
dappiszurudappiszuru ◆ kivetkőzikkivetkőzik 「Mukasino vatasi-
kara dappisita.」 „Kivetkőztem régi önmagam-
ból.” ◆ levedellevedel 「Hebiga dappisita.」 „A kígyó
levedlette a bőrét.” ◆ levetkőzlevetkőz 「Furui súheki-
o dappisita.」 „Levetkőzte a régi beidegződést.” ◆
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szakítszakít 「Kjúimédzsikara dappisita.」 „Szakított
a régi imázsával” ◆ vedlikvedlik 「Hebiga dappisita.」
„A kígyó vedlett.”

dappódappó ◆ törvényszegéstörvényszegés
dappokusadappokusa ◆ északiészaki diszidensdiszidens ◆ északiészaki me-me-
nekültnekült
dappundappun ◆ székelésszékelés ◆ székletürítésszékletürítés
dappunszurudappunszuru ◆ székletetszékletet ürítürít 「Inuga dap-
punsita.」 „A kutya székletet ürített.”

daradara ◆ haha 「Amegajandara kóenni iku.」 „Ha
eláll az eső, elmegyek a parkba.”

daradaradaradara ◆ csurogvacsurogva 「Asze-o daradara naga-
siteita.」 „Csurgott róla a verejték.”

daradarasiteszugoszudaradarasiteszugoszu ◆ tétlenkediktétlenkedik
daradaratodaradarato ◆ enyhénenyhén 「Daradarato cuzuku
szaka」 „folyamatos enyhe emelkedő” ◆

hosszanhosszan tartóantartóan 「Daradarato nagabiku ka-
ze」 „hosszan tartó megfázás” ◆ terjengősenterjengősen
「Daradaratosita bunsó」 „terjengős mondat” ◆

vontatottanvontatottan 「Kare-va daradaratosabetta.」
„Vontatottan beszélt.”

daradaratohanaszudaradaratohanaszu ◆ dőldől belőlebelőle aa szószó ◆

szaporítjaszaporítja aa szótszót 「Daradarato hanasitaku-
nainode jóten-o gofundematomemaszu.」 „Nem
akarom szaporítani a szót, ezért 5 percbe össze-
foglalom a mondanivalómat.”

daradaratohanaszukotodaradaratohanaszukoto ◆ szófosásszófosás
daradaratositadaradaratosita ◆ hosszadalmashosszadalmas 「Darada-
ratosita hanasidatta.」 „Hosszadalmas beszéd
volt.”

daradaratositabunsódaradaratositabunsó ◆ litánialitánia 「Genkide-
szukato kiitaradaradaratosita hendzsiga kaetteki-
ta.」 „Megkérdeztem, hogy hogy van, mire egy li-
tániát kaptam tőle.”

daradarazakadaradarazaka ◆ hosszú,hosszú, enyheenyhe emelkedőemelkedő ◆

hosszú, enyhe lejtőhosszú, enyhe lejtő
darai-ramadarai-rama ◆ dalai lámadalai láma
darakedarake ◆ csakcsak azaz vanvan 「Kono eigakan-va ko-
domodarakedeszune.」 „Ebben a moziban csak
gyerekek vannak, ugye?” ◆ csupacsupa 「Dorodara-
keninatta.」 „Csupa sár lettem.” ◇ anadara-anadara-
kenokeno csupacsupa lyuklyuk 「Konozubon-va anadarake-
da.」 „Ez a nadrág csupa lyuk.” ◇ sivadarakesivadarake
csupacsupa ráncránc 「Sacu-va sivadarake.」 „Az ingem
csupa ránc.”

darakerudarakeru ◆ lankadlankad ◆ lazullazul ◇ daraketadaraketa tre-tre-
hányhány 「Daraketa szakubun.」 „Trehány fogalma-
zás.” ◇ daraketadaraketa hanyaghanyag 「Daraketa fuku-
szó.」 „Hanyag öltözék.” ◇ daraketadaraketa lustalusta
「Daraketa szeikacu.」 „Lusta életmód.” ◇ dara-dara-
ketaketa lazalaza 「Daraketa kiricu」 „laza fegyelem” ◇

daraketadaraketa lankadtlankadt 「Daraketa asidoriri」 „lan-
kadt léptek”

daraketadaraketa ◆ hanyaghanyag 「Daraketa fukuszó.」
„Hanyag öltözék.” ◆ lankadtlankadt 「Daraketa asidor-
iri」 „lankadt léptek” ◆ lazalaza 「Daraketa kiricu」
„laza fegyelem” ◆ lustalusta 「Daraketa szeikacu.」
„Lusta életmód.” ◆ trehánytrehány 「Daraketa szaku-
bun.」 „Trehány fogalmazás.”

darakudaraku ◆ degenerációdegeneráció ◆ dekadenciadekadencia 「Ge-
idzsucuno daraku.」 „A művészetek dekadenciá-
ja.” ◆ kárhozatkárhozat ◆ korrupciókorrupció 「Súkjóno da-
raku.」 „A vallás korrupciója.” ◆ romlottságromlottság
「Dzsinkakuno daraku.」 „A jellem romlottsága.”
◆ züllészüllés ◆ züllöttségzüllöttség
darakusitadarakusita ◆ züllöttzüllött
darakuszaszerudarakuszaszeru ◆ demoralizáldemoralizál 「Arukóru-va
hito-o darakuszaszeta.」 „Az alkohol demoralizál-
ta az embereket.” ◆ megrontmegront 「Kono siszó-va
vakamono-o darakuszaszeta.」 „Ez az eszme
megrontotta a fiatalokat.” ◆ züllesztzülleszt 「Oszake-
va ningen-o darakuszaszeru.」 „Az alkohol zül-
leszti az embereket.”

darakuszurudarakuszuru ◆ degenerálódikdegenerálódik 「Sakai-va
darakusita.」 „A társadalom degenerálódott.” ◆

lezülliklezüllik 「Kare-va arukóruto baisunfude daraku-
sita.」 „Lezüllött az italoktól és a ledér nőktől.”
◆ züllikzüllik 「Sakai-va darakusiteiru.」 „A társa-
dalom züllött.” ◇ darakuszaszerudarakuszaszeru züllesztzülleszt
「Oszake-va ningen-o darakuszaszeru.」 „Az al-
kohol zülleszti az embereket.”

daranidarani ◆ buddhista kántálásbuddhista kántálás ◆ dharanídharaní
dáranídáraní ◆ dharanídharaní
darantodaranto ◆ ernyedtenernyedten 「Te-o daranto orosi-
ta.」 „Ernyedten leeresztette a kezét.” ◆ lankad-lankad-
tantan 「Hata-va daranto tareteita.」 „A zászló lan-
kadtan lógott.”

darantokirudarantokiru ◆ lomposan öltözködiklomposan öltözködik
darantositadarantosita ◆ lankadtlankadt
darantoszurudarantoszuru ◆ elhagyja magátelhagyja magát
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dararitodararito ◆ bágyadtanbágyadtan 「Szofadedararitosite-
ita.」 „Bágyadtan pihentem a kanapén.” ◆ cse-cse-
pegvepegve ◆ lógvalógva 「Hata-va dararito tareteita.」
„A zászló lógott.”

darasinaidarasinai ◆ elengedielengedi magátmagát 「Nomutodara-
sinakunaru.」 „Ha iszik elengedi magát.” ◆ elha-elha-
nyagoltnyagolt 「Kanodzsono fukuszó-va darasinakat-
ta.」 „A ruházata elhanyagolt volt.” ◆ mamlaszmamlasz
◆ nemtörődömnemtörődöm 「Darasinai szeikacu-o szuru.」
„Nemtörődöm életet él.” ◆ rendetlenrendetlen 「Dara-
sinakusinaide, katazukenaszai!」 „Ne légy ren-
detlen, tegyél rendet!” ◆ slamposslampos 「Darasinai
fukuszó」 „slampos öltözék” ◆ snasszsnassz 「Darasi-
nai kakkó」 „snassz kinézet” ◆ szégyenteljesszégyenteljes
「Darasinai make kata-o sita.」 „Szégyenteljesen
kikapott.” ◆ trehánytrehány 「Kare-va darasinaijacu-
da.」 „Trehány disznó.”

darasinakufurumaudarasinakufurumau ◆ rendetlenkedikrendetlenkedik
「Sónen-va darasinaku furu matta.」 „A kisfiú
rendetlenkedett.”

daredare ◆ kiki 「Ano hito-va dare?」 „Ki az az em-
ber?” ◆ kicsodakicsoda 「Darega dareka vakaranai.」
„Nem tudom, ki kicsoda.” ◇ darekadareka valakivalaki
「Darekaimaszuka?」 „Van itt valaki?” ◇ dare-dare-
karekamavazukarekamavazu valakivalaki 「Darekarekamavazu,
hanasitakatta.」 „Szeretett volna beszélni valaki-
vel.” ◇ darekarekamavazudarekarekamavazu akárkiakárki 「Dareka-
rekamavazuni kekkonsinai.」 „Nem házasodom
akárkivel.” ◇ daredemodaredemo bárkibárki 「Kono sigoto-va
daredemo dekamaszu.」 „Ezt a munkát bárki el
tudja végezni.” ◇ daredemodaredemo akárkiakárki 「Dareni ki-
itemo kotae-va denakatta.」 „Akárkit kérdeztem,
nem kaptam választ.” ◇ daredemodaredemo mindenkimindenki
「Kore-o daredemo sitteiru.」 „Ezt mindenki
tudja.” ◇ darenodareno kiékié 「Kono kucu-va dare-
nodeszuka?」 „Kié ez a cipő?” ◇ darehitorito-darehitorito-
sitesite senkisenki 「Dare hitoritosite szaigono okasini
te-o nobaszótosinakatta.」 „Senki sem akart az
utolsó süteményért nyúlni.” ◇ darehitorimodarehitorimo
senkisenki 「Baszuni darehitorimo notteinakatta.」
„Senki sem volt a buszon.” ◇ daremodaremo mindenkimindenki
「Kore-va daremoga dekiru.」 „Erre mindenki
képes.” ◇ daremodaremo senkisenki 「Kono csikamicsi-va
daremo sirimaszen.」 „Ezt a rövidebb utat senki
sem ismeri.”

daredattedaredatte ◆ mindenkimindenki 「Daredattekósitade-
só.」 „Mindenki ezt tette volna.”

daredemodaredemo ◆ akárkiakárki 「Dareni kiitemo kotae-
va denakatta.」 „Akárkit kérdeztem, nem kaptam
választ.” ◆ bárkibárki 「Kono sigoto-va daredemo de-
kamaszu.」 „Ezt a munkát bárki el tudja végezni.”
◆ mindenkimindenki 「Kore-o daredemo sitteiru.」 „Ezt
mindenki tudja.”

darehitorimodarehitorimo ◆ senkisenki 「Baszuni darehitorimo
notteinakatta.」 „Senki sem volt a buszon.”

darehitoritositedarehitoritosite ◆ senkisenki 「Dare hitoritosite
szaigono okasini te-o nobaszótosinakatta.」 „Sen-
ki sem akart az utolsó süteményért nyúlni.”

darejaradarejara ◆ valakivalaki 「Darejarano koegasita.」
„Valaki hangja hallatszott.”

darejoridarejori ◆ kinélkinél 「『 Vatasi-va jori hajaideszu』『
darejori?』」 „– Én gyorsabb vagyok. – Kinél?”

darekadareka ◆ valakivalaki 「Darekaimaszuka?」 „Van itt
valaki?”

darekarekamavazudarekarekamavazu ◆ akárkiakárki 「Darekareka-
mavazuni kekkonsinai.」 „Nem házasodom akár-
kivel.” ◆ valakivalaki 「Darekarekamavazu, hanasita-
katta.」 „Szeretett volna beszélni valakivel.”

darekaremodarekaremo ◆ boldog-boldogtalanboldog-boldogtalan 「Szaik-
indarekaremo szenmonkaninareru.」 „Most már
boldog-boldogtalan szakértő lehet.”

darekarenasinidarekarenasini ◆ akiaki csakcsak 「Mimi-o katamu-
ketekureru hitoni-va darekarenasini hanasita.」
„Mindenkihez beszélt, aki csak figyelt rá.” ◆ füg-füg-
getlenülgetlenül attól,attól, hogyhogy kicsodakicsoda ◆ fűnek-fűnek-
fánakfának 「Kanodzso-va darekarenasini himicu-o
akasita.」 „Fűnek-fának elmondta a titkot.” ◆ le-le-
het az bárkihet az bárki
darekarenokubecunakudarekarenokubecunaku ◆ megkülönbözte-megkülönbözte-
téstés nélkülnélkül 「Darekareno kubecunaku onadzsi-
jóni hito-o gúszuru.」 „Megkülönböztetés nélkül
kezeli az embereket.”

darekasiradarekasira ◆ valakivalaki 「Darekasira eigogadeki-
ru hitogairu.」 „Valaki csak tud angolul.”

darekaszamadarekaszama ◆ valakivalaki
darekatoiutodarekatoiuto ◆ hogyhogy kiki 「Darekato iuto, ka-
redajo.」 „Hogy ki? Hát ő!”

daremodaremo ◆ mindenkimindenki 「Kore-va daremoga deki-
ru.」 „Erre mindenki képes.” ◆ senkisenki 「Kono
csikamicsi-va daremo sirimaszen.」 „Ezt a rövi-
debb utat senki sem ismeri.”

daremogasitterujónidaremogasitterujóni ◆ köztudomásúlagköztudomásúlag
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daremokaremodaremokaremo ◆ egytől egyig mindenkiegytől egyig mindenki
darenidareni ◆ kinekkinek 「Purezento-o dareniagetano?」
„Kinek adtad az ajándékot?”

darenicuitedarenicuite ◆ kirőlkiről 「Kore-va darenicuiteno
hondeszuka.」 „Kiről szól ez a könyv?”

darenimodarenimo ◆ senkineksenkinek 「Kono hanasi-va dare-
nimo itteinai.」 „Ezt még senkinek sem mondtam
el.”

darenodareno ◆ kiékié 「Kono kucu-va darenodeszu-
ka?」 „Kié ez a cipő?”

darerudareru ◆ ellankadellankad 「Csúbannidaretesimatta.」
„A középjátékban ellankadtam.” ◆ ellustulellustul
「Szeikacu-va dareteiru.」 „Ellustultam.” ◆ fá-fá-
sultsult 「Kibungadareteiru.」 „Fásult vagyok.” ◆

lankadlankad 「Kareno sószecu-va darezuni jomeru.」
„Az ő regényét lankadatlan érdeklődéssel tudom
olvasni.” ◆ pangpang 「Sidzsó-va dare gimida.」 „A
piac pang.” ◆ unalmassáunalmassá válikválik 「Siai-va dare-
tesimatta.」 „A mérkőzés unalmassá vált.”

daresimodaresimo ◆ mindenkimindenki ◆ senkisenki
dareszoredareszore ◆ bizonyosbizonyos 「Karette geinódzsinno
dareszoreni niteiru.」 „Egy bizonyos celebhez ha-
sonlít.”

daretomodaretomo ◆ senkivelsenkivel semsem 「Daretomo hana-
sitakunai.」 „Senkivel sem akarok beszélni!”

dariadaria ◆ dáliadália ◆ kerti dáliakerti dália
daricudaricu ◆ ütésarányütésarány ◆ ütőhatékonyságütőhatékonyság
darindarin ◆ kormánykerékkormánykerék
dárindárin ◆ kedvesemkedvesem
dárinton-torandzsiszutadárinton-torandzsiszuta ◆ darlington-darlington-
tranzisztortranzisztor
dárinton-torandzsiszuta-areidárinton-torandzsiszuta-arei ◆

darlington-tranzisztor tömbdarlington-tranzisztor tömb
darjokudarjoku ◆ lendületlendület 「Dzsitensa-va sibaraku
darjokude szuszunda.」 „A kerékpárt egy ideig a
lendület vitte előre.” ◆ tehetetlenségi erőtehetetlenségi erő
daródaró ◆ alighanemalighanem 「Kore-va szekaisinkiroku-
daró.」 „Ez alighanem világcsúcs.” ◆ bizonyárabizonyára
「Szódaró.」 „Bizonyára úgy van.” ◆ feltéte-feltéte-
lezhetőenlezhetően 「Kono kikaku-va hijóga takaidaró.」
„Ez a projekt feltételezhetően sokba fog kerülni.”
◆ hiszenhiszen 「Kimimo sitteirudaró?」 „De hiszen
te is tudod!” ◆ mifenemifene 「Otokodaró!」 „Férfi
vagy, vagy mifene?” ◆ remélemremélem 「Njúdzsóken-
o mottekitadaróne?」 „Remélem, elhoztad a belé-

pőjegyeket.” ◆ ugyanugyan 「Kon-na oszokuni denva-
o kaketekurunante daredaró.」 „Ugyan ki telefo-
nálhat ilyen későn?” ◆ valószínűlegvalószínűleg 「Ikkage-
cugono suppacuninarudaró.」 „Valószínűleg egy
hónap múlva indulunk.”

darógadaróga ◆ akárakár 「Szukidaróga, kiraidaróga ta-
benaszai!」 „Akár szereted, akár nem, meg kell
enned!” ◆ bármennyirebármennyire 「Don-nani kon-
nandearóga, ganbaru.」 „Bármennyire is nehéz,
igyekezni fogok!”

daru-gémudaru-gému ◆ unalmas játékunalmas játék
daruidarui ◆ bágyadtbágyadt 「Acuszadetotemodarukunat-
ta.」 „A melegtől nagyon bágyadt lettem.” ◆ er-er-
nyedtnyedt ◆ erőtlenerőtlen 「Darui karada」 „erőtlen
test” ◆ lankadtlankadt 「Musi acuszade darukunatta.」
„A párás melegtől lankadt lettem.”

darukunarudarukunaru ◆ elalélelalél 「Acuszadedarukunat-
ta.」 „A melegtől elaléltam.”

darumadaruma ◆ BódhidharmaBódhidharma ◆ darumababadarumababa ◆

DharmaDharma bábubábu ◇ csidarumaninarucsidarumaninaru csupacsupa vérvér
leszlesz 「Dzsikode csidarumaninatta.」 „A baleset-
ben csupa vér lett.” ◇ hidarumahidaruma tűzgolyótűzgolyó ◇

hidarumahidaruma égőégő testtest ◇ jukidarumajukidaruma hóemberhóember
「Jukidaruma-o cukutta.」 „Hóembert építet-
tem.” ◇ jukidarumasikinijukidarumasikini lavinaszerűenlavinaszerűen
「Sakkinga jukidaruma sikini fukuranda.」 „La-
vinaszerűen megnövekedett az adóssága.”

darumacsiadarumacsia ◆ DalmáciaDalmácia
darumaszendarumaszen ◆ dereglyedereglye
darumaszutóbudarumaszutóbu ◆ kiskályhakiskályha
darumesiandarumesian ◆ dalmátdalmát ◆ dalmát ebdalmát eb
daruszadarusza ◆ erőtlenségerőtlenség
daru-szénjodaru-szénjo ◆ dal segnodal segno
daruszónadaruszóna ◆ bágyadtbágyadt 「Daruszóna koe-o da-
siteita.」 „Bágyadt hangon beszélt.” ◆ tunyatunya
daruszónidaruszóni ◆ bágyadtanbágyadtan 「Daruszóni szora-
o micumeta.」 „Bágyadtan bámulta az eget.” ◆

erőtlenülerőtlenül ◆ lankadtanlankadtan ◆ tunyántunyán
dasadasa ◆ batterbatter ◆ ütőjátékosütőjátékos ◇ icsibandasaicsibandasa
elsőelső ütőjátékosütőjátékos ◇ kikidasakikidasa kisegítőkisegítő ütőjá-ütőjá-
tékostékos ◇ kjódasakjódasa erőserős ütőjátékosütőjátékos ◇ kód-kód-
asaasa jójó ütőjátékosütőjátékos ◇ daidasadaidasa kisegítőkisegítő ütő-ütő-
játékosjátékos ◇ hidaridasahidaridasa balkezesbalkezes ütőjátékosütőjátékos
◇ módasamódasa erősen ütő bázislabdajátékoserősen ütő bázislabdajátékos
dasidasi ◆ díszkocsidíszkocsi ◆ fesztiválkocsifesztiválkocsi
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dasidasi ◆ alapléalaplé 「Szakanano atamakara dasi-o
totta.」 „Halfejekből csináltam alaplét.” ◆ esz-esz-
közköz 「Hiszaisa-o dasinisite szagi-o hataraita.」
„A katasztrófa áldozatait eszközként használva
dolgozott a csaló.” ◆ halalapléhalalaplé 「Odasi-o hatta
ovanni tófu-o ireta.」 „A halalaplével feltöltött
tálba tofut tettem.” ◆ tárgytárgy 「Kare-o dasinisite
varai-o totta.」 „Nevetség tárgyává tette a férfit.”
◆ ürügyürügy 「Cumano tandzsóbi-o dasinisite dzsi-
bunno szukinakéki-o katta.」 „A feleségem szüle-
tésnapja ürügyén, olyan süteményt vettem, amit
én szeretek.”

dasiaudasiau ◆ összedobösszedob 「Mazusii tomodacsino
gakuhi-o dasi atta.」 „Összedobtuk a szegény ba-
rátunknak a pénzt a tandíjra.” ◆ összegyűjtösszegyűjt
「Csie-o dasi atte mondai-o kaikecusita.」
„Összegyűjtöttük az ötleteinket, és megoldottuk a
problémát.”

dasidzsirudasidzsiru ◆ halalapléhalalaplé
dasigaradasigara ◆ üledéküledék ◆ zacczacc
dasiiredasiire ◆ kivételkivétel ésés betevésbetevés 「Ginkó-e no
okaneno dasi ire」 „pénz kivétele és betevése a
bankba”

dasiireszurudasiireszuru ◆ kiveszkivesz ésés beteszbetesz 「Ginkóno
kózani okane-o hinpanni dasi ireszuru.」 „A ban-
komban gyakran veszek ki és teszek be pénzt.”

dasikonbudasikonbu ◆ halalapléhezhalalapléhez használthasznált barna-barna-
moszatmoszat
dasimonodasimono ◆ műsorműsor 「Gekidzsóno dasi mono」
„színház műsora” ◆ programprogram
dasindasin ◆ puhatolódzáspuhatolódzás ◆ puhatolózáspuhatolózás ◆

vizsgálatvizsgálat
dasin-itadasin-ita ◆ kopogtatólemezkopogtatólemez ◆ pleximéterpleximéter
dasinkidasinki ◆ kopogtató eszközkopogtató eszköz
dasinszurudasinszuru ◆ kikopogtatkikopogtat 「Isa-va szenaka-o
dasinsita.」 „Az orvos kikopogtatva megvizsgál-
ta a hátam.” ◆ kipuhatolkipuhatol 「Kósóaiteno ikó-o
dasinsita.」 „Kipuhatolta a tárgyalópartnere
szándékát.” ◆ kopogtatkopogtat 「Isa-va kandzsano
szenaka-o dasinsita.」 „Az orvos a beteg hátát ko-
pogtatta.” ◆ puhatolpuhatol 「Aiteno ikó-o dasinsita.」
„Puhatolta a másik fél szándékát.” ◆ puhatoló-puhatoló-
dzikdzik ◆ puhatolózikpuhatolózik 「Bizaga oriru kanószei-o
dasinsita.」 „Puhatolóztam a vízum megszerezhe-
tőségéről.”

dasinukenidasinukeni ◆ hirtelenhirtelen 「Jabukara dasi nukeni
inosisiga detekita.」 „A bokorból hirtelen előbuk-
kant egy vaddisznó.” ◆ váratlanulváratlanul 「Sinszeki-va
dasi nukeni aszobinikita.」 „Váratlanul megjelent
nálam az egyik rokonom.”

dasinukudasinuku ◆ kicselezkicselez 「Fudószangaisa-o dasi
nuite uri teto csokuszecukeijakusita.」 „Az ingat-
lanügynököt kicselezve, közvetlenül kötött szer-
ződést az eladóval.” ◆ kijátszikkijátszik 「Dorobó-va
keiszacu-o dasi nuita.」 „A rabló kijátszotta a
rendőröket.” ◆ megelőzmegelőz 「Tasano sinbun-o dasi
nuite dzsóhó-o dasita.」 „Más lapokat megelőzve
közölték a hírt.” ◆ orránálorránál fogvafogva vezetvezet
「Szupai-va bócsóbutai-o dasi nuita.」 „A kém az
orránál fogva vezette az elhárítást.” ◆ túljártúljár azaz
eszéneszén 「Sinnjúsa-va keibiin-o dasi nuita.」 „A
behatoló túljárt a biztonsági őr eszén.”

dasinzucsidasinzucsi ◆ kopogtató kalapácskopogtató kalapács
dasiokuredasiokure ◆ későnkésőn beadásbeadás 「Soruino dasi
okure」 „irat későn beadása” ◆ későnkésőn feladásfeladás
「Dasi okureno nengadzsó」 „későn feladott újévi
lap”

dasiosimudasiosimu ◆ nemnem szívesenszívesen adad 「Ginkó-va ko-
no kaisani júsi-o dasi osimu.」 „A bank nem szí-
vesen ad kölcsön ennek a vállalatnak.” ◆ ódzko-ódzko-
dikdik 「Okane-o dasi osimu.」 „Ódzkodik a fizetés-
től.”

dasisiburudasisiburu ◆ nemnem szívesenszívesen adad 「Kare-va
okane-o dasi siburu.」 „Nem szívesen ad pénzt.”

dassidassi ◆ zsírtalanítászsírtalanítás
dassifunnjúdassifunnjú ◆ soványsovány tejportejpor ◆ zsírmenteszsírmentes
tejportejpor
dassimendassimen ◆ higroszkópos vattahigroszkópos vatta
dassinjúdassinjú ◆ fölözött tejfölözött tej
dassokudassoku ◆ színtelenítésszíntelenítés
dassokuszurudassokuszuru ◆ színtelenítszíntelenít ◆ szőkítszőkít 「Ka-
mino ke-o dassokuszuru.」 „Szőkíti a haját.”

dassudassu ◆ megkaparintásmegkaparintás ◆ megszerzésmegszerzés
dassudassu ◆ gondolatjelgondolatjel ◆ kötőjelkötőjel ◆ nekiiramo-nekiiramo-
dásdás ◆ vonásvonás
dassúdassú ◆ szagtalanításszagtalanítás
dassubódodassubódo ◆ műszerfalműszerfal ◆ műszertáblaműszertábla
dassucudassucu ◆ katapultáláskatapultálás ◆ kiszabaduláskiszabadulás ◆

kiugráskiugrás ◆ szökésszökés
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dassucudekinaidassucudekinai ◆ bezárulbezárul aa körkör 「Keik-
enganaito jatovarenai. Jatovarenaito keiken-o cu-
menai.Kokokara dassucudekinai.」 „Ha nincs ta-
pasztalatom, nem vesznek fel. Ha nem vesznek fel,
nem lesz tapasztalatom. Ezzel a kör bezárult.”

dassucukódassucukó ◆ menekülőmenekülő nyílásnyílás ◆ vészkijá-vészkijá-
ratrat
dassucuszaszerudassucuszaszeru ◆ megszöktetmegszöktet 「Tora-o
orikara dassucuszaszeta.」 „Megszöktette a tigrist
a ketrecből.” ◆ szöktetszöktet
dassucuszócsidassucuszócsi ◆ katapultkatapult 「Szentókini-va
dassucuszócsiga szonae cukerareteimaszu.」 „A
vadászgépeken van katapult.”

dassucuszokudodassucuszokudo ◆ szökési sebességszökési sebesség
dassucuszurudassucuszuru ◆ katapultálkatapultál 「Cuirakusita
szentókinopairotto-va dassucusita.」 „A vadász-
pilóta katapultált a zuhanó gépből.” ◆ kikerülkikerül
「Vaga kuni-va keizaikiki-o dassucusita.」 „Az
országunk kikerült a válságból.” ◆ kimenekülkimenekül
「Moeteiru iekara dassucusita.」 „Kimenekült az
égő házból.” ◆ kiszabadulkiszabadul 「Súkjódantaikara
dassucusita.」 „Kiszabadult a vallásos szektából.”
◆ kiszökikkiszökik 「Tori-va kagokara dassucusita.」 „A
madár kiszökött a kalitkából.” ◆ kitörkitör
「Súdzsin-va keimusokara dassucusita.」 „A ra-
bok kitörtek a börtönből.” ◆ kiugrikkiugrik 「Doraibá-
va moeteiru kurumakara dassucusita.」 „A vezető
kiugrott az égő kocsiból.” ◆ kivetkőzikkivetkőzik 「Súk-
jókara dassucusita.」 „Kivetkőzött a vallásos mi-
voltából.” ◆ megszökikmegszökik 「Raion-va dassucusi-
ta.」 „Megszökött az oroszlán.” ◇ dassucusza-dassucusza-
szeruszeru megszöktetmegszöktet 「Tora-o orikara dassucu-
szaszeta.」 „Megszöktette a tigrist a ketrecből.”
◇ jójakudassucuszurujójakudassucuszuru kikecmeregkikecmereg 「Hoteru
gjókai-va kikikarajójaku dassucusita.」 „Kikec-
mergett a válságból a szállodaipar.”

dassúszupurédassúszupuré ◆ illatosítóillatosító ◆ szagtalanítószagtalanító
dassuszurudassuszuru ◆ nekiiramodiknekiiramodik 「Zenrjokudedas-
susita.」 „Teljes erőmmel nekiiramodtam.”

dassuszurudassuszuru ◆ magáhozmagához ragadragad 「Szeiken-o
dassusita.」 „Magához ragadta a hatalmat.” ◆

megszerezmegszerez 「Rankinguno icsii-o dassusita.」
„Megszerezte az első helyet a ranglistán.”

dassúszurudassúszuru ◆ szagtalanítszagtalanít 「Hoteruno
kjakusicu-o dassúsita.」 „Szagtalanította a hotel
vendégszobáját.”

dassúzaidassúzai ◆ szagtalanítószagtalanító

dasudasu ◆ kormányoskormányos
daszaidaszai ◆ bugrisbugris 「Daszai jacu」 „bugris” ◆

durvadurva ◆ ízléstelenízléstelen 「Icumodaszai jófuku-o ki-
teiru.」 „Ízléstelen ruhákban jár.” ◆ parasztosparasztos
「Daszai kotoba」 „parasztos beszéd” ◆ primitívprimitív
「Daszai gengo」 „primitív nyelv”

daszakudaszaku ◆ csapnivalócsapnivaló munkamunka ◆ fércmunkafércmunka
◆ giccsgiccs 「Kore-va geidzsucutekina szakuhinde-
va nai. Daszakudeszu.」 „Ez nem művészeti alko-
tás - ez giccs.” ◆ pocsék alkotáspocsék alkotás
daszandaszan ◆ érdekbőlérdekből csináláscsinálás 「Kareno
handanni-va szeidzsitekidaszanga hataraita.」
„Politikai érdek vezérelte a döntését.” ◆ haszon-haszon-
leséslesés
daszanszurudaszanszuru ◆ lesles 「Dzsikono rieki-o daszan-
szuru.」 „Saját érdekeit lesi.”

daszantekinadaszantekina ◆ anyagiasanyagias ◆ csakcsak aa sajátsaját
érdekétérdekét nézinézi ◆ haszonlesőhaszonleső 「Daszantekina
hito」 „haszonleső ember”

daszantekinakekkondaszantekinakekkon ◆ érdekházasságérdekházasság
「Daszantekina kekkon-o sita.」 „Érdekházassá-
got kötött.”

daszeidaszei ◆ beidegződésbeidegződés 「Daszeidetabakoni te-
o nobasita.」 „Beidegződésből nyúlt a dohányért.”
◆ lendületlendület 「Daszeide cuzukeru.」 „Lendület-
ből folytatja.” ◆ tehetetlenségtehetetlenség 「Daszeide
ugoku.」 „A tehetetlenség viszi tovább.”

daszeikeidaszeikei ◆ inerciarendszerinerciarendszer ◆ tehetetlen-tehetetlen-
ségi rendszerségi rendszer
daszeimómentodaszeimómento ◆ tehetetlenségitehetetlenségi nyoma-nyoma-
tékték
daszeiszekkidaszeiszekki ◆ pattintottpattintott kőeszközkőeszköz ◆

pattintott kőszerszámpattintott kőszerszám
daszeitekinadaszeitekina ◆ sodródósodródó 「Daszeitekina
szeikacu-o szuru.」 „Sodródva él.”

daszekidaszeki ◆ ütőhelyütőhely
daszendaszen ◆ nyálmirigynyálmirigy
daszendaszen ◆ ütőerőütőerő ◆ ütőjátékosokütőjátékosok összeál-összeál-
lításalítása
daszokudaszoku ◆ feleslegesfelesleges kiegészítéskiegészítés 「Kare-
va sinuhodocumaranai daszoku-o kuvaeta.」
„Egy végtelenül unalmas és felesleges kiegészítést
fűzött hozzá.”
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daszokunodaszokuno ◆ feleslegesfelesleges ◆ fölösfölös 「Daszoku-
nagara szaigonimó hitokotokaiteoita.」 „Egy fölös
kiegészítést írt a végére.”

daszszendaszszen ◆ kisikláskisiklás
daszszendzsikodaszszendzsiko ◆ kisikláskisiklás 「Daszszendzsi-
kode ózeiga sisósita.」 „A kisiklásban sok ember
megsérült vagy meghalt.”

daszszenkóidaszszenkói ◆ aberrációaberráció
daszszenszurudaszszenszuru ◆ elterelődikelterelődik 「Hanasiga
daszszensita.」 „Elterelődött a beszélgetés.” ◆ ki-ki-
sikliksiklik 「Densaga daszszensita.」 „Kisiklott a vo-
nat.”

daszszentenpukudaszszentenpuku ◆ kisiklás és felboruláskisiklás és felborulás
daszszodaszszo ◆ gangrénagangréna ◆ üszkösödésüszkösödés
daszszódaszszó ◆ elmeneküléselmenekülés ◆ elszökéselszökés
daszszóbósinodaszszóbósino ◆ szökésbiztosszökésbiztos
daszszóheidaszszóhei ◆ dezertőrdezertőr ◆ katonaszöke-katonaszöke-
vényvény
daszszókeikakudaszszókeikaku ◆ menekülésimenekülési tervterv ◆ szö-szö-
kési tervkési terv
daszszósadaszszósa ◆ szökevényszökevény
daszszószurudaszszószuru ◆ dezertáldezertál 「Heisi-va daszszó-
sita.」 „A katona dezertált.” ◆ elmenekülelmenekül
「Hitodzsicsi-va daszszósita.」 „A túszok elmene-
kültek.” ◆ elszökikelszökik 「Kandzsaga szeisinbjóinka-
ra daszszósita.」 „A beteg elszökött a zárt osztály-
ról.” ◆ kitörkitör 「Raion-va orikara daszszósita.」
„Az oroszlán kitört a ketrecéből.”

daszszuidaszszui ◆ centrifugáláscentrifugálás ◆ dehidratációdehidratáció ◆

víztelenítésvíztelenítés
daszszuikidaszszuiki ◆ centrifugacentrifuga ◇ ensindaszszuikiensindaszszuiki
centrifugacentrifuga
daszszuikószodaszszuikószo ◆ anhidrázanhidráz ◆ dehidrázdehidráz ◇

tanszandaszszuikószotanszandaszszuikószo szénsavanhidrázszénsavanhidráz
daszszuisiszurudaszszuisiszuru ◆ szomjanszomjan halhal 「Hito-va
mizu-o nomanaito szúdzsicukande daszszuisiszu-
ru.」 „Az ember víz nélkül néhány nap alatt szom-
jan hal.”

daszszuisítodaszszuisíto ◆ nedvszívó fólianedvszívó fólia
daszszuisódzsódaszszuisódzsó ◆ dehidratációdehidratáció ◆ kiszára-kiszára-
dásdás
daszszuiszódaszszuiszó ◆ centrifuga dobjacentrifuga dobja
daszszuiszokószodaszszuiszokószo ◆ dehidrogenázdehidrogenáz

daszszuiszurudaszszuiszuru ◆ centrifugálcentrifugál
「Szentakumono-o daszszuisita.」 „Ruhát centri-
fugáltam.”

daszszurudaszszuru ◆ kikerülkikerül 「Keizai-va fukjó-o dah-
sita.」 „A gazdaság kikerült a válságból.” ◆ ki-ki-
szabadulszabadul 「Madzsisan-va kaginokakatta hakok-
ara dah-sita.」 „A szabadulóművész kiszabadult
a lelakatolt ládából.” ◆ kitörkitör 「Hinkon-o dah-
sita.」 „Kitört a szegénységből.” ◆ kiutatkiutat találtalál
「Kjúcsi-o dah-sita.」 „Kiutat talált a nehéz hely-
zetből.” ◆ megmenekülmegmenekül 「Kadzside nikaikara to-
bi orite kiken-o dah-sita.」 „A tűzben az első eme-
letről kiugorva megmenekült.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Akuheki-o dah-sita.」 „Megszabadultam a
rossz szokásomtól.” ◆ túlléptúllép 「Rjórigakkó-o szo-
cugjósitagamada sirótono iki-o dah-sinai.」 „El-
végeztem a főzőiskolát, de még mindig nem lép-
tem túl az amatőr szintet.” ◇ kiken-okiken-o daszszurudaszszuru
megmenekülmegmenekül aa veszélytőlveszélytől 「Kandzsano bjód-
zsóga anteisi kiken-o dah-sita.」 „A beteg állapota
stabilizálódott, és megmenekült a veszélytől.” ◇

kubiki-okubiki-o daszszurudaszszuru levetileveti magárólmagáról aa jármotjármot

daszudaszu ❶ előveszelővesz 「Kabankara keitaidenva-o
dasita.」 „Elővettem a mobilomat a táskámból.”
❷ kirakkirak 「Jogoretabúcu-o rókani dasita.」 „Ki-
raktam a piszkos csizmát a folyosóra.” ❸ eresztereszt
「Kizandakjúri-va mizu-o dasita.」 „A leszeletelt
uborka vizet eresztett.” ❹ kiengedkienged 「Dzsagucsi-
kara mizu-o dasita.」 „Kiengedtem a vizet a csap-
ból.” ❺ adad 「Szon-nacumaranai mononi okane-
o daszanai.」 „Nem adok pénzt ilyen hülyeségre.”
❻ kezdkezd 「Amega furi dasita.」 „Esni kezdett.”
◆ álláll 「Kare-va szubeteno hijó-o dasita.」 „Ő
állta az összes költséget.” ◆ állítállít 「Szensu-va
sinkiroku-o dasita.」 „A versenyző csúcsot állí-
tott.” ◆ beadbead 「Kóto-o kuríninguni dasita.」
„Beadtam a tisztítóba a kabátomat.” ◆ beteszbetesz
「Sinbunni kókoku-o dasita.」 „Betettem egy hir-
detést az újságba.” ◆ bocsátbocsát 「Zószendzsó-va
atarasii fune-o umini dasita.」 „A hajógyár vízre
bocsátotta az új hajót.” ◆ előhozakodikelőhozakodik 「At-
arasii vadai-o dasita.」 „Előhozakodtam egy új té-
mával.” ◆ fakasztfakaszt 「Kare-va tamanegi-o kit-
teiru tokiicumo namida-o dasiteiru.」 „A vörös-
hagyma vágása nála könnyeket fakaszt.” ◆ feladfelad
「Asitakono tegami-o daszu.」 „Holnap feladom
ezt a levelet.” ◆ felmutatfelmutat 「Sinpan-va ierókádo-
o dasita.」 „A bíró felmutatta a sárga lapot.” ◆
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felteszfeltesz 「Kuizu-o dasita.」 „Feltettem egy talá-
lós kérdést.” ◆ indítindít 「Kókúgaisa-va csátá bin-
o dasita.」 „A légitársaság különjáratot indított.”
◆ kiadkiad 「Góukeihóga deteiru.」 „Viharjelzést ad-
tak ki.” ◆ kiállkiáll 「Csúsadzsókara kuruma-o dasi-
ta.」 „Kiálltam a kocsival a parkolóból.” ◆ kibo-kibo-
csátcsát 「Hanaga amai nioi-o dasiteita.」 „A virág
jó illatot bocsátott ki.” ◆ kidobkidob 「Konpjútá-va
keiszankekka-o dasita.」 „A számítógép kidobta a
végeredményt.” ◆ kidugkidug 「Doakara kubi-o dasi-
ta.」 „Kidugta a fejét az ajtón.” ◆ kihajtkihajt 「Sa-
kokara kuruma-o dasita.」 „Kihajtottam az autó-
val a garázsból.” ◆ kihúzkihúz 「Pokettokara szaifu-
o dasita.」 „Kihúztam a zsebemből a pénztárcá-
mat.” ◆ kijátszikkijátszik 「Kiri fuda-o dasita.」 „Ki-
játszotta az ütőkártyáját.” ◆ kiküldkiküld 「Inu-o heja-
kara dasita.」 „Kiküldtem a kutyát a szobából.” ◆

kinyújtkinyújt 「Saszókara te-o daszanaide kudaszai!」
„Ne nyújtsa ki a kezét a vonatablakon!” ◆ kipakolkipakol
「Szúcukészukara jófuku-o dasita.」 „Kipakoltam
a ruháimat a bőröndből.” ◆ kirakodikkirakodik 「Kurum-
akara nimocu-o dasita.」 „Kirakodtam az autó-
ból.” ◆ kitaszítkitaszít 「Dzsitensa-o csúrindzsókara
dasita.」 „Kitaszítottam a biciklit a tárolóból.” ◆

kiváltkivált 「Nekkureszu-o sicsikara dasita.」 „Ki-
váltottam a zálogból a nyakláncomat.” ◆ kiveszkivesz
「Reitókokara niku-o dasita.」 „Kivettem a húst
a mélyhűtőből.” ◆ küldküld 「Tomodacsini tegami-o
dasita.」 „Levelet küldtem a barátomnak.” ◆ le-le-
engedenged 「Zubon-no szuszo-o dasita.」 „Leenged-
te a nadrág szárát.” ◆ megeresztmegereszt 「Hanadzsi-o
dasicsatta.」 „Megeredt az orrom vére.” ◆ szedszed
「Dzsisin-va ókuno giszeisa-o dasita.」 „A föld-
rengés sok áldozatot szedett.” ◆ ürítürít
「Gomibakokaragomi-o dasite!」 „Ürítsd ki a
szemeteskosarat!” ◇ akadzsi-oakadzsi-o daszudaszu veszte-veszte-
ségetséget termeltermel 「Kono kaisa-va akadzsi-o dasite-
iru.」 „Ez a vállalat veszteséget termel.” ◇ ago-oago-o
daszudaszu kifáradtkifáradt ◇ itoma-oitoma-o daszudaszu kiadjakiadja azaz
útjátútját 「Kare-va itoma-o daszareta.」 „Kiadták
az útját.” ◇ ógoe-oógoe-o daszudaszu kiabálkiabál 「Jatteage-
rukara, amari ógoe-o daszanaideokure.」 „Ne ki-
abálj, meg fogom csinálni.” ◇ oto-ooto-o daszudaszu zajtzajt
csapcsap 「Oto-o daszazuni hejani sinobi konda.」
„Belopózott a szobába anélkül, hogy zajt csapott
volna.” ◇ oto-ooto-o daszudaszu szólszól 「Kono gakki-va
donojóna oto-o daszunodaró.」 „Ez a hangszer
vajon hogyan szól?” ◇ oto-ooto-o daszudaszu hangothangot adad
「Szairen-va kandakai oto-o dasita.」 „A sziré-
na éles hangot adott.” ◇ kaonidaszukaonidaszu kimutatkimutat

「Kare-va dzsibunno kandzsó-o kaoni daszana-
katta.」 „Nem mutatta ki az érzelmeit.” ◇ kao-kao-
oo daszudaszu benézbenéz 「Kaerini tomodacsinotokoroni
kao-o dasita.」 „Hazafelé menet benéztem a ba-
rátomhoz.” ◇ kagajakidaszukagajakidaszu felragyogfelragyog 「Ka-
rano hosibosiga kagajaki dasita.」 „Az égen felra-
gyogtak a csillagok.” ◇ kakedaszukakedaszu futnifutni kezdkezd
「Jukkuri aruiteita hito-va tozuzenkake dasita.」
„A lassan sétáló ember hirtelen futni kezdett.” ◇

kakedaszukakedaszu kifutkifut 「Szairen-no otoga kikoete ie-
kara kake dasita.」 „A sziréna hangjára kifutot-
tam a házból.” ◇ kikidaszukikidaszu kiszedkiszed 「Kareni
kjóhansano namae-o kiki dasita.」 „Kiszedtem
belőle a bűntársai nevét.” ◇ kucsinidaszukucsinidaszu kiej-kiej-
titi aa szájánszáján 「Kon-na kotoba-o kucsini daszana-
ide!」 „Ezt ki ne ejtsd a szádon!” ◇ kei-okei-o daszudaszu
összegezösszegez 「Hjóno tatekei-o dasita.」 „Össze-
geztem az oszlopokat a táblázatban.” ◇ kecuron-kecuron-
oo daszudaszu következtetésrekövetkeztetésre jutjut 「Kecuron-o
daszazuni kaigiga ovatta.」 „Úgy ért véget az érte-
kezlet, hogy nem jutottunk semmilyen következ-
tetésre.” ◇ genki-ogenki-o daszudaszu erőreerőre kapkap 「Niku-o
tabete genki-o dasita.」 „A hústól erőre kaptam.”
◇ koe-okoe-o dasitedasite fennhangonfennhangon 「Koe-o dasite
tegami-o jonda.」 „Fennhangon olvasta a levelet.”
◇ koe-okoe-o daszudaszu rikkantrikkant 「Jorokobino koe-o da-
sita.」 „Vidáman rikkantottam.” ◇ kotae-okotae-o da-da-
szuszu válaszolválaszol 「Szuguni-va kotae-o daszanaku-
temoii.」 „Nem kell rögtön válaszolnod!” ◇ sza-sza-
guridaszuguridaszu felderítfelderít 「Cumano himicu-o szagu-
ri dasita.」 „Felderítettem a feleségem titkát.” ◇

sisa-osisa-o daszudaszu haláloshalálos áldozatotáldozatot követelkövetel
「Denszenbjó-va ókuno sisa-o dasita.」 „A jár-
vány sok halálos áldozatot követelt.” ◇ sidzsóni-sidzsóni-
daszudaszu piacrapiacra dobdob 「Kono kaisa-va sidzsóni cu-
gikara cugiheto sinszeihin-o daszu.」 „Ez a válla-
lat folyamatosan dobja a piacra az új termékeket.”
◇ sita-osita-o daszudaszu kiöltikiölti aa nyelvétnyelvét ◇ sita-osita-o
daszudaszu nyelvetnyelvet öltölt 「Kodomo-va otokoni sita-
o dasita.」 „A gyerek nyelvet öltött a férfire.” ◇

sippo-osippo-o daszudaszu eláruljaelárulja magátmagát 「Szagisi-va
szaigono hitokotode sippo-o dasita.」 „A csaló az
utolsó szavával elárulta magát.” ◇ dzsicurjoku-dzsicurjoku-
oo daszudaszu kibontakoztatjakibontakoztatja aa tudásáttudását 「Kono
kaisadato dzsicurjoku-o dasikirenai.」 „Ennél a
vállalatnál nem tudom kibontakoztatni a tudáso-
mat.” ◇ súrinidaszusúrinidaszu beadbead szervizbeszervizbe
「Konpjútá-o súrini dasita.」 „Beadtam a számí-
tógépemet a szervizbe.” ◇ szupído-oszupído-o daszudaszu
gyorsangyorsan hajthajt 「Szupído-o daszanaide kuda-
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szai!」 „Kérem, ne hajtson gyorsan!” ◇ zenmen-zenmen-
nidaszunidaszu kihangsúlyozkihangsúlyoz 「Kono jófuku-va on-
narasisza-o zenmenni dasita.」 „Ez a ruha ki-
hangsúlyozta a nőiességét.” ◇ zenrjoku-ozenrjoku-o da-da-
szuszu mindentmindent beleadbelead 「Szensu-va zenrjoku-o
dasita.」 „A sportoló mindent beleadott.” ◇ szo-szo-
tonidaszutonidaszu kiteszkitesz 「Kavakaszutameni kucu-o
szotoni dasita.」 „Kitettem a cipőt száradni.” ◇

szoto-eszoto-e daszudaszu kiengedkienged 「Nivatori-o torigoja-
kara dasita.」 „Kiengedtem a tyúkokat az ólból.”
◇ cuno-ocuno-o daszudaszu mérgesmérges ◇ cuno-ocuno-o daszudaszu fél-fél-
tékenytékeny ◇ cuja-ocuja-o daszudaszu fényezfényez 「Hjómen-o
migaite cuja-o dasita.」 „Polírozással fényeztem a
felületet.” ◇ te-ote-o daszudaszu kinyúlkinyúl 「Madokara te-
o dasita.」 „Kinyúltam az ablakon.” ◇ te-ote-o da-da-
szuszu belekapbelekap 「Nandemo te-o daszu.」 „Min-
denbe belekap.” ◇ te-ote-o daszudaszu léplép 「Karega
szakini te-o dasita.」 „Ő lépett először.” ◇ te-ote-o
daszudaszu kikezdkikezd 「Dzsósino cumani te-o dasita.」
„Kikezdett a főnöke feleségével.” ◇ te-ote-o daszudaszu
ellopellop 「Kaisano okaneni te-o dasita.」 „Ellopta a
vállalat pénzét.” ◇ te-ote-o daszudaszu bántbánt 「Kodomo-
ni te-o daszuna!」 „Ne bánts a gyereket!” ◇ na-na-
oo daszudaszu megnevezmegnevez 「Kore-o jatta hitono na-o
dasitakunai.」 „Nem akarom megnevezni azt, aki
ezt csinálta.” ◇ nuszumidaszunuszumidaszu kilopkilop 「Kódzsó-
kara szekkeizu-o nuszumi dasita.」 „Kilopta a
gyárból a tervet.” ◇ necu-onecu-o daszudaszu belázasodikbelázasodik
「Kodomo-va necu-o dasita.」 „Belázasodott a
gyerek.” ◇ hi-ohi-o daszudaszu tüzettüzet okozokoz 「Kare-
va fucsúide hi-o dasita.」 „Gondatlanságból tüzet
okozott.” ◇ heikin-oheikin-o daszudaszu kiszámítjakiszámítja azaz át-át-
lagotlagot 「Konpjútáde heikin-o dasita.」 „Számító-
géppel kiszámítottam az átlagot.” ◇ ben-oben-o daszudaszu
székletetszékletet ürítürít 「Katai ben-o dasita.」 „Ke-
mény székletet ürített.” ◇ boro-oboro-o daszudaszu szé-szé-
gyenbegyenbe kerülkerül 「Dzsimo jomenakute boro-o da-
sita.」 „Szégyenbe kerültem, mert kiderült, hogy
még olvasni sem tudok.” ◇ misze-omisze-o daszudaszu üz-üz-
letetletet nyitnyit 「Ekimaeni misze-o dasita.」 „Üzle-
tet nyitottam az állomásnál.” ◇ me-ome-o daszudaszu sar-sar-
jadjad 「Komugi-va me-o dasi hadzsimeta.」 „Sar-
jad már a búza.” ◇ me-ome-o daszudaszu kihajtkihajt 「Tanega
me-o dasita.」 „Kihajtott a mag.” ◇ júki-ojúki-o da-da-
szuszu bátorkodikbátorkodik 「Szúnenkanmo kotae-o szaga-
siteirunode, konkaijúki-o dasite tazunerukotonis-
ita.」 „Azért bátorkodom megkérdezni, mert már
évek óta keresem a választ.” ◇ júki-ojúki-o daszudaszu
összeszediösszeszedi aa bátorságátbátorságát 「Júki-o dasite ten-
sokusita.」 „Összeszedtem a bátorságomat, és ál-

lást változtattam.” ◇ júki-ojúki-o daszudaszu felbátoro-felbátoro-
dikdik 「Júki-o dasite kanodzsoni hanasikaketa.」
„Felbátorodva megszólítottam a nőt.” ◇ jomeni-jomeni-
daszudaszu férjhezférjhez adad 「Muszume-o jomeni dasi-
ta.」 „Férjhez adtam a lányomat.”

daszúdaszú ◆ ütések számaütések száma
dászudászu ◆ tucattucat 「Icsidászuno tamago-o kuda-
szai.」 „Kérek egy tucat tojást!”

daszurudaszuru ◆ satnyulsatnyul 「Kokumin-va jokubónaki
minzokuni dasita.」 „Az ország lakossága ambíci-
ók nélküli néppé satnyult.” ◆ süllyedsüllyed 「Keisiki-
sugini dasita.」 „Formalizmusba süllyedt.”

daszutodaszuto ◆ porpor ◇ hauszu-daszutohauszu-daszuto lakásporlakáspor
daszutobaggudaszutobaggu ◆ porzsákporzsák
「Szódzsikinodaszutobaggu-o kókansita.」 „Ki-
cseréltem a porzsákot a porszívóban.”

daszuto-firutádaszuto-firutá ◆ porszűrőporszűrő
daszutosútodaszutosúto ◆ szemétledobószemétledobó csőcső ◆ sze-sze-
métledobó csúszdamétledobó csúszda
databánjadatabánja ◆ TatabányaTatabánya
dataidatai ◆ abortuszabortusz ◆ magzatelhajtásmagzatelhajtás
dataizaidataizai ◆ illegális abortuszillegális abortusz
datedate ◆ divatozásdivatozás ◆ feltűnésifeltűnési viszketeg-viszketeg-
ségség ◆ hivalkodáshivalkodás ◆ látszatlátszat ◇ datenidateni lát-lát-
szatszat kedvéértkedvéért 「Dateni benkjósiteinaikarajo-
ku sitteiru.」 „Jól tudom, hiszen nem a látszat
kedvéért tanulok.” ◇ datenidateni feltűnésifeltűnési visz-visz-
ketegségbőlketegségből 「Dateni megane-o kaketeiru.」
„Feltűnési viszketegségből visel szemüveget.” ◇

datemeganedatemegane divatszemüvegdivatszemüveg
datedate ◆ fogatfogat 「Jontódateno basa」 „négyes fo-
gat” ◆ összeállításösszeállítás 「Szanbon dateno eiga」
„három darabból álló filmösszeállítás” ◇ nitóda-nitóda-
tenobasatenobasa ketteskettes fogatfogat ◇ jontódatenoba-jontódatenoba-
sasa négyes fogatnégyes fogat
datedate ◆ alapalap 「Endate szaiken」 „jen alapú köt-
vény” ◆ építésépítés ◆ szintszint 「Nikaidateno ie」
„kétszintes ház” ◇ kaidatekaidate emeletesemeletes 「Szan-
kaidateno ucsini szundeiru.」 „Kétemeletes ház-
ban lakom.” ◇ júrodatejúrodate euróeuró alapúalapú 「Júro da-
te szaiken」 „euró alapú kötvény”

datemakidatemaki ◆ csiga alakú omlettcsiga alakú omlett
datemeganedatemegane ◆ divatszemüvegdivatszemüveg
datendaten ◆ hegesztésihegesztési pontpont ◆ pontotpontot érőérő
ütésütés

AdysAdys daszú daszú – daten daten 467467



datenadatena ◆ divatozódivatozó ◆ hivalkodóhivalkodó
datenidateni ◆ feltűnésifeltűnési viszketegségbőlviszketegségből 「Da-
teni megane-o kaketeiru.」 „Feltűnési viszketeg-
ségből visel szemüveget.” ◆ komolytalanulkomolytalanul ◆

látszatlátszat kedvéértkedvéért 「Dateni benkjósiteinaikara-
joku sitteiru.」 „Jól tudom, hiszen nem a látszat
kedvéért tanulok.”

datenodateno ◆ összeállításúösszeállítású ◇ nitódatenobasanitódatenobasa
ketteskettes fogatfogat ◇ jontódatenobasajontódatenobasa négyesnégyes
fogatfogat
datenodateno ◆ alapúalapú 「Endatenorón-o kunda.」
„Jen-alapú kölcsönt vett fel.” ◆ építésűépítésű ◆ szin-szin-
testes 「Szankaidateno ie.」 „Három szintes ház.”
◇ ikkodatenoieikkodatenoie családicsaládi házház ◇ szúkaidate-szúkaidate-
nono többszintestöbbszintes 「Szúkaidatenobiru」 „több-
szintes épület”

datenószugidatenószugi ◆ hideghideg ellenéreellenére viseltviselt diva-diva-
tos ruhatos ruha
datenpicscsidatenpicscsi ◆ hegesztésihegesztési pontokpontok köztiközti
távolságtávolság
datensidatensi ◆ bukott angyalbukott angyal ◆ SátánSátán
dateon-nadateon-na ◆ divatozó nődivatozó nő
dateotokodateotoko ◆ jampecjampec ◆ piperkőcpiperkőc
dateradatera ◆ létérelétére 「On-nadaterani ózake-o no-
mu.」 „Nő létére iszik, mint a gödény.”

datesadatesa ◆ ficsúrficsúr ◆ piperkőcpiperkőc
dateszugatadateszugata ◆ hivalkodó megjelenéshivalkodó megjelenés
datódató ◆ lele velevele 「Datósusó!」 „Le a miniszter-
elnökkel!” ◆ megdöntésmegdöntés
dátodáto ◆ dobónyíldobónyíl
datoiinaadatoiinaa ◆ bárcsakbárcsak 「Hatarakanakutejokere-
baiinaa...」 „Bárcsak ne kéne dolgozni..”

datónadatóna ◆ helyénvalóhelyénvaló 「Datóna hihan」 „he-
lyénvaló kritika” ◆ megfelelőmegfelelő 「Datóna handan-
o sita.」 „Megfelelő döntést hozott.” ◆ méltá-méltá-
nyosnyos 「Kono sinamonono datóna nedan-va do-
nokuraininarudaró?」 „Vajon mi lenne a méltá-
nyos ára ennek a portékának?”

datószeidatószei ◆ helyénvalósághelyénvalóság ◆ méltányosságméltányosság

datószurudatószuru ◆ megdöntmegdönt 「Kokumin-va
dokuszaiszeiken-o datósita.」 „A nép megdöntöt-
te a diktatúrát.”

dattaidattai ◆ kilépéskilépés ◆ kiváláskiválás

dattaisadattaisa ◆ elszakadóelszakadó ◆ kilépőkilépő
dattaiszurudattaiszuru ◆ kilépkilép 「Szupócukurabu-o dat-
taisita.」 „Kiléptem a sportklubból.” ◆ kiválikkiválik
「Kuni-va kokuszaiszosiki-o dattaisita.」 „Az or-
szág kivált a nemzetközi szervezetből.” ◆ ott-ott-
hagyhagy 「Ajasii súkjó-o dattaisita.」 „Otthagytam
a gyanús szektát.”

dattandattan ◆ tatártatár
dattandzsindattandzsin ◆ tatártatár
dattankaijódattankaijó ◆ Tatár-szorosTatár-szoros
dattaradattara ◆ biztosanbiztosan 「Karedattara dekiru.」
„Ő biztosan meg tudja csinálni.” ◆ haha 「Kantan-
na rjóridattaradekiru.」 „Ha egyszerű ételről van
szó, el tudom készíteni.” ◆ helyébenhelyében 「Vatasiga-
anatadattara singakuszuru.」 „Én a helyedben to-
vábbtanulnék.”

dattedatte ◆ hiszenhiszen 「Dekaketakunai.Datteszugoku
kondeirukara.」 „Nem akarok kimenni, hiszen
nagy a tömeg.” ◆ isis 「Vatasidatte nakajokusi-
taijo.」 „De hiszen én is jóban akarok lenni ve-
led!” ◆ semsem 「Hjakuendatte mudanisitakunai.」
„Száz jent sem akarok hagyni veszendőbe menni!”
◆ végtérevégtére 「Anataga untensitejo.Datteanatamo
menkjo-o motteirudzsanai.」 „Vezess te, végtére
neked is van jogosítványod!” ◇ sitattesitatte hiábahiába
「Naitatte mudada.」 „Hiába sírsz!” ◇ sitattesitatte
akkorakkor isis 「Varavaretattejarimaszu.」 „Akkor is
megcsinálom, ha kinevetnek érte.” ◇ sitattesitatte
akkorakkor semsem 「Obakega detatte kovakunai.」 „Ak-
kor sem félek, ha szellemek kísértenek.” ◇ da-da-
redatteredatte mindenkimindenki 「Daredattekósitadesó.」
„Mindenki ezt tette volna.” ◇ ttette mégmég haha
「Sindzsicu-o hanasitatte, iikoto-va nanimonai.」
„Semmi jóra nem vezet, még ha meg is mondjuk
az igazat.” ◇ ttette akárhogyakárhogy isis 「Dó keiszansi-
tatte, szaiszanga toreruhazuganai.」 „Akárhogy is
számoljuk, ez nem lehet nyereséges.”

dattodatto ◆ menekülő nyúlmenekülő nyúl ◆ nyúlcipőnyúlcipő
dattódattó ◆ kilépés a pártbólkilépés a pártból
dattonogotokudattonogotoku ◆ akár a nyúlakár a nyúl
dattonogotokukakedaszudattonogotokukakedaszu ◆ felkötifelköti aa nyúl-nyúl-
cipőtcipőt ◆ szélsebesen elszaladszélsebesen elszalad
dattósadattósa ◆ kilépett párttagkilépett párttag
daudzsingudaudzsingu ◆ varázsvesszővel kutatásvarázsvesszővel kutatás
daundaun ◆ csökkenéscsökkenés ◆ csökkentéscsökkentés ◆ földreföldre
kerüléskerülés ◆ leállásleállás ◆ lezuhanáslezuhanás ◆ pehelypehely
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◇ koszuto-daunkoszuto-daun költségcsökkentésköltségcsökkentés ◇

siszutemu-daunsiszutemu-daun rendszerleállásrendszerleállás ◇ szupído-szupído-
daundaun lassításlassítás ◇ daunszurudaunszuru fejrefejre álláll 「Vain
ippaidakededaunszuru.」 „Már egy pohár bortól
is fejre állok.” ◇ daunszurudaunszuru leállleáll 「Siszutemu-
va daunsita.」 „Leállt a rendszer.” ◇ daunszurudaunszuru
földreföldre kerülkerül 「Daunsitaszakká szensu-va hako-
bareta.」 „A földre került futballistát elszállítot-
ták.” ◇ daunszurudaunszuru padlórapadlóra kerülkerül 「Bokuszá-
va daunsita.」 „A bokszoló padlóra került.” ◇

daunszurudaunszuru lecsökkenlecsökken 「Kaisano gjószekigada-
unsiteiru.」 „A vállalat teljesítménye lecsökkent.”
◇ daunszurudaunszuru lezuhanlezuhan 「Uri age-va ikkinidaun-
sita.」 „Egy pillanat alatt lezuhant az árbevétel.”

daundzsakettodaundzsaketto ◆ pehelykabátpehelykabát
daun-gurédodaun-gurédo ◆ régebbirégebbi verzióraverzióra cseréléscserélés
「Szofutonodaun-gurédo」 „szoftver régebbi ver-
zióra cserélése”

daunraitodaunraito ◆ fényerő-szabályozósfényerő-szabályozós megvilá-megvilá-
gításgítás ◆ süllyesztett megvilágítássüllyesztett megvilágítás
daunródodaunródo ◆ letöltésletöltés
daunródoszurudaunródoszuru ◆ letöltletölt 「Intánettokara
sasin-o daunródosita.」 „Letöltöttem az internet-
ről egy képet.”

daunsódaunsó ◆ Down-betegségDown-betegség ◆ Down-kórDown-kór
daunsókógundaunsókógun ◆ Down-szindrómaDown-szindróma
daunszurudaunszuru ◆ fejrefejre álláll 「Vain ippaidakededa-
unszuru.」 „Már egy pohár bortól is fejre állok.”
◆ földreföldre kerülkerül 「Daunsitaszakká szensu-va ha-
kobareta.」 „A földre került futballistát elszállí-
tották.” ◆ leállleáll 「Siszutemu-va daunsita.」 „Le-
állt a rendszer.” ◆ lecsökkenlecsökken 「Kaisano gjószek-
igadaunsiteiru.」 „A vállalat teljesítménye lecsök-
kent.” ◆ lezuhanlezuhan 「Uri age-va ikkinidaunsita.」
„Egy pillanat alatt lezuhant az árbevétel.” ◆ pad-pad-
lóralóra kerülkerül 「Bokuszá-va daunsita.」 „A bokszo-
ló padlóra került.”

dauntaundauntaun ◆ belvárosbelváros
dausikiheikinkabukadausikiheikinkabuka ◆ Dow-Jones indexDow-Jones index
dávin-fincsiruidávin-fincsirui ◆ Darwin-pintyekDarwin-pintyek
dávin-nosinpósadávin-nosinpósa ◆ darvinistadarvinista
dávinszecudávinszecu ◆ darwinizmusdarwinizmus ◇ sindávinszecusindávinszecu
neodarwinizmusneodarwinizmus
dazaifudazaifu ◆ DazaifuDazaifu
dede ❶ valval 「Kugi-o hanmáde ucsi konda.」 „Kala-
páccsal vertem be a szöget.” ❷ velvel 「Kjúkjúsade

bjóinni hakobareta.」 „Mentővel vitték kórház-
ba.” ❸ nálnál 「Ekino kaiszacugucside tomodacsito
macsi avaszesita.」 „Az állomás jegykezelő kapu-
jánál beszéltem meg a barátommal a találkozót.”
❹ nélnél 「Szanbanmeno utade kansúga mori agat-
ta.」 „A harmadik éneknél a közönség hangulata
megemelkedett.” ❺ bólból 「Kono ningjó-va kide
dekiteiru.」 „Ez a bábu fából van.” ❻ bőlből
「Konopendanto-va garaszude dekiteiru.」 „Ez a
nyakék üvegből van.” ❼ alattalatt 「Szanpunde dek-
imasita.」 „Három perc alatt kész volt.” ❽ alap-alap-
jánján 「Mikakederingo-o eranda.」 „Kinézet alap-
ján választottam almát.” ❾ na,na, ésés 「De, nanno
eiga-o miru?」 „Na, és milyen filmet nézzünk
meg?” ❿ értért 「Mohaja icsiforintode nanimo ka-
enai.」 „Ma már semmit sem lehet kapni egy fo-
rintért.” ⓫ onon 「Baszudeobaszan-ni szeki-o juzut-
ta.」 „Átadtam a helyem a buszon egy néninek.” ⓬

enen 「Simade kurasiteiru.」 „A szigeten él.” ⓭ önön
「Beddoga tarinakute jukade neta.」 „Nem volt
elég ágy, így a földön aludtam.” ⓮ banban 「Szóonde
nemurenakatta.」 „A zajban nem tudtam aludni.”
⓯ benben 「Moridekinoko-o micuketa.」 „Az erdő-
ben találtam egy gombát.” ◆ amúgyamúgy 「De, gen-
kideszuka?」 „Amúgy, hogy vagy?” ◆ ésés 「De,
naniga varuinodeszuka?」 „És mi ebben a rossz?”
◆ ezekezek szerintszerint 「De, kore-va kameranano?」
„Ezek szerint ez fényképezőgép?” ◆ miattmiatt 「Dó-
sijómonai rijúde okureta.」 „Rajtam kívül álló ok
miatt késtem.” ◆ mondjamondja csakcsak 「De, nani-o
vatasini omotomedeszuka?」 „Mondja csak, mit
akar tőlem?” ◆ pedigpedig 「Otto-va pocscsari gatade
cuma-va jasze gatadeszu.」 „A férj kövér, a fele-
sége pedig sovány.” ◆ révénrévén 「Kóricukade zóe-
kininatta.」 „Hatékonyság-növekedés révén nőtt
a haszon.” ◇ genkindegenkinde készpénzzelkészpénzzel 「Genkin-
de haraitai.」 „Készpénzzel fizetnék!” ◇ dzsipus-dzsipus-
ígodeígode cigányulcigányul 「Dzsipusí gode hanaszu.」 „Ci-
gányul beszél.” ◇ nihongodenihongode japánuljapánul 「Nihon-
gode hanaszu.」 „Japánul beszél.” ◇ hitoridehitoride
egyedülegyedül 「Ucsini hitorideiruto, szabisikunaru.」
„Ha egyedül vagyok otthon, hiányzik a társaság.”
◇ jonindejoninde négyennégyen 「Joninde curini itta.」 „Né-
gyen mentünk pecázni.” ◇ rokuninderokuninde hatanhatan
dede ◆ felhozatalfelhozatal 「Sóhinno degajoi.」 „Jó az
áruk felhozatala.” ◆ feljövetelfeljövetel 「Hino de」
„nap feljövetele” ◆ jelenésjelenés 「Haijú-va szodede
de-o matteita.」 „A színész a kulissza mögött vá-
rakozott a jelenésre.” ◆ kifolyáskifolyás 「Mizuno dega
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varui.」 „Rosszul folyik a víz.” ◆ kijövéskijövés ◆ meg-meg-
jelenésjelenés 「Gecujóbi-va sainno dega oszoi.」
„Hétfőn késve jelennek meg a dolgozók a munka-
helyen.” ◆ származásúszármazású 「Vatasi-va tókjóno da-
da.」 „Tokiói származású vagyok.” ◇ inkunode-inkunode-
gavaruigavarui rosszulrosszul fogfog 「Konopen-va inkuno de-
ga varui.」 „Rosszul fog ez a toll.” ◇ daigaku-daigaku-
denodeno egyetemetegyetemet végzettvégzett 「Kare-va daigaku-
deda.」 „Egyetemet végzett ember.” ◇ cukinodecukinode
holdkelteholdkelte ◇ degavaruidegavarui rosszulrosszul folyikfolyik 「Ko-
no dzsagucsi-va dega varui.」 „Rosszul folyik ez
a csap.” ◇ degavaruidegavarui rosszulrosszul fogfog 「Konopen-
va dega varui.」 „Ez a toll rosszul fog.” ◇ hinodehinode
napkeltenapkelte 「Fudzsiszanno itadakide hino de-o
matteita.」 „A Fudzsi tetején vártuk a napkeltét.”
◇ hinodehinode napfelkeltenapfelkelte 「Hino deto hino irino
dzsikan」 „napfelkelte és napnyugta időpontja”

dédé ◆ napnap ◇ varentain-dévarentain-dé Bálint-napBálint-nap ◇

szekaikin-endészekaikin-endé füstmentes világnapfüstmentes világnap
deaideai ◆ találkozástalálkozás 「Gaikokudzsintono deai」
„külföldiekkel való találkozás”

deaigasiradeaigasira ◆ egyidejűegyidejű érkezésérkezés 「Kószaten-
detorakkuto dzsójósa-va deai gasiranibucukat-
ta.」 „Az útkereszteződésbe egyidejűleg érkező
kamion és személygépkocsi összeütközött.” ◆ ta-ta-
lálkozás pillanatalálkozás pillanata
deaikeiapurideaikeiapuri ◆ társkereső applikációtárskereső applikáció
deaikeiszaitodeaikeiszaito ◆ társkereső oldaltárskereső oldal
dearedeare ◆ akárakár 「Rijú-va nandeare,
csikjúondanka-va dzsidzsicudeszu.」 „Akármi is
az oka, a globális felmelegedés tény.”

dearógadearóga ◆ akárakár 「Vatasidearóga, karedearóga,
kimi-o kitto taszukemaszu.」 „Akár én, akár ő,
biztosan segítünk rajtad.”

dearudearu ◆ bizonybizony 「Taijó-va hosidearu.」 „A Nap
bizony egy csillag.” ◆ vanvan 「Nacudearu.」 „Nyár
van.”

dearukeredomodearukeredomo ◆ dede azértazért csakcsak
「Adobaiszu-o uketakeredomo, madadószurube-
kika kimerarenai.」 „Kaptam tanácsokat, de azért
csak nem tudom eldönteni, hogy mitévő legyek.”

dearukotodearukoto ◆ mivoltamivolta 「Dzsoszeidearukotode
budzsokuszareta.」 „Női mivoltomban aláztak
meg.”

dearukudearuku ◆ csavarogcsavarog 「Joku dearuku.」 „Sze-
ret csavarogni.” ◆ elmegyelmegy otthonrólotthonról ◆ járkáljárkál

azaz utcánutcán 「Kono macsi-va oszokumade dearui-
teitemo daidzsóbudeszu.」 „Ebben a városban ké-
ső estig lehet az utcán járkálni.”

dearutaidearutai ◆ dearu-stílusdearu-stílus
deasideasi ◆ debütálásdebütálás 「Kono szeihinno deasi-va
nibui.」 „Ez a termék rosszul debütált.” ◆ elme-elme-
netelnetel 「Kono jakjúno siaino kankjakuno deasi-
va kócsódearu.」 „Sokan mennek a baseball
meccsre.” ◆ forgalomforgalom 「Kjakuno deasi-va sza-
kunenidzsóda.」 „A vendégforgalom magasabb a
múlt évinél.” ◆ indulásindulás 「Kono kurumano deasi-
va joi.」 „Ez a kocsi gyorsan indul.” ◆ kezdéskezdés
「Kono rikisi-va deasigaii.」 „Ez a szumó birkózó
jól kezd.” ◆ részvételrészvétel 「Tóhjóde júken monono
deasi-va jokatta.」 „A választáson jó volt válasz-
tók részvétele.”

deattemodeattemo ◆ lehetlehet akárakár 「Amedeattemo,
kanarazu ikimaszu.」 „Lehet akár eső is, én me-
gyek!”

deaudeau ◆ összefutösszefut 「Micside eigaszutáni deat-
ta.」 „Az utcán egy filmsztárral futottam össze.”
◆ összetalálkozikösszetalálkozik 「Micside dókjúszeini deat-
ta.」 „Az utcán összetalálkoztam az osztálytár-
sammal.”

debadeba ◆ húsvágó késhúsvágó kés
debadeba ◆ kiálló fogkiálló fog
debabócsódebabócsó ◆ húsvágó késhúsvágó kés
debandeban ◆ jelenésjelenés 「Haijú-va dzsibunno deban-
o matteita.」 „A színész várt a jelenésére.” ◆ sorsor
「Anatano debandeszu.」 „Rajtad a sor!” ◆ sze-sze-
reprep 「Szono haijúni-va debanganakanaka mavat-
tekonai.」 „Az a színész nehezen jut szerephez.” ◆

tudástudás megmutatásamegmutatása 「Imaka imakato deban-o
matteita.」 „Alig várta, hogy megmutathassa, mit
tud.”

debanadebana ◆ elsőelső főzetfőzet ◇ onimodzsúhacsi-onimodzsúhacsi-
bancsamodebanabancsamodebana fiatalon minden nő szépfiatalon minden nő szép
debanadebana ◆ csúcscsúcs 「Miszakino debana」 „föld-
nyelv csúcsa” ◆ indulás pillanataindulás pillanata ◆ kezdetkezdet
debana-odebana-o kudzsikukudzsiku ◆ elveszielveszi aa kezdetikezdeti lel-lel-
kesedésétkesedését 「Kenaszarete debana-o kudzsikare-
ta.」 „Az ócsárlástól elvesztettem a kezdeti lelke-
sedésemet.”

debaradebara ◆ pocakpocak
deberoppádeberoppá ◆ fejlesztőfejlesztő ◆ területfejlesztőterületfejlesztő
debeszodebeszo ◆ köldöksérvköldöksérv
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débítódébító ◆ bányászlámpabányászlámpa
debjúdebjú ◆ debütálásdebütálás ◆ elsőelső fellépésfellépés ◆ elsőelső
megjelenésmegjelenés
debjúarubamudebjúarubamu ◆ debütáló albumdebütáló album
debjúkjokudebjúkjoku ◆ debütáló daldebütáló dal
debjú-odebjú-o kazarukazaru ◆ fényesenfényesen debütáldebütál
「Gekidan-va szenrecunadebjú-o kazatta.」 „A
színtársulat fényesen debütált.”

debjúszakudebjúszaku ◆ debütálódebütáló alkotásalkotás ◆ elsőelső al-al-
kotáskotás
debjúszurudebjúszuru ◆ debütáldebütál 「Kono kasu-va hatacsi-
dedebjúsita.」 „Ez az énekes 20 évesen debütált.”
◆ előszörelőször jelenikjelenik megmeg 「Sószecuka-va debjú-
sita.」 „Ez volt az író első megjelenése.” ◆ elő-elő-
szörször léplép felfel 「Kanodzso-va dzsojútositedebjúsi-
ta.」 „Színészként lépett fel először.”

debonkidebonki ◆ devon időszakdevon időszak
debudebu ◆ dagidagi ◆ duciduci ◇ debuszendebuszen kövéreketkövéreket
kedveléskedvelés 「Debu szenno danszei」 „kövéreket
kedvelő férfi”

debunadebuna ◆ dagadtdagadt 「Debuninattesimatte jófu-
kuga hairanai.」 „Dagadt lettem, nem megy már
rám a ruha.” ◆ kövérkövér 「Kare-va debuda.」 „Az
az ember kövér.”

deburecendeburecen ◆ DebrecenDebrecen
deburideburi ◆ salaksalak ◆ törmeléktörmelék
debusódebusó ◆ otthonülőotthonülő típustípus 「Vatasi-va debu-
sódeszu.」 „Otthonülő típus vagyok.”

debusónadebusóna ◆ nemnem szeretszeret kimozdulnikimozdulni 「Kare-
va debusóna hitoda.」 „Nem szeret kimozdulni
otthonról.” ◆ otthonülőotthonülő 「Debusóna hito」
„otthonülő ember”

debuszendebuszen ◆ kövéreketkövéreket kedveléskedvelés 「Debu
szenno danszei」 „kövéreket kedvelő férfi”

debutokenaszudebutokenaszu ◆ lekövérezlekövérez 「Debuto
dókjúszei-o kenasita.」 „Lekövérezte az iskolatár-
sát.”

décudécu ◆ datolyadatolya
decukusidecukusi ◆ elfogyáselfogyás ◇ kózairjódecukusikózairjódecukusi in-in-
formációkformációk elfogyásaelfogyása 「Kózairjódecukuside
kabukaga szagaru.」 „A kedvező információk el-
fogyása után csökken a részvény ára.”

decukuszudecukuszu ◆ elfogyelfogy 「Varuinjúszu-va decuku-
sita.」 „Elfogytak a rossz hírek.”

decscsidecscsi ◆ bolti inasbolti inas ◆ inasinas ◆ tanonctanonc
decscsiagedecscsiage ◆ koholmánykoholmány 「Súvaigivaku-va
decscsiagedatta.」 „A vesztegetési vád koholmány
volt.” ◆ rágalmazásrágalmazás 「Dzsikendzsitaiga genko-
kuranodecscsiagedatta.」 „A tett maga a panaszos
rágalmazása volt.”

decscsiagerudecscsiageru ◆ hamisíthamisít 「Sóko-o decscsi age-
ta.」 „Bizonyítékot hamisított.” ◆ kitalálkitalál 「Ii
vake-o decscsiageta.」 „Kitalált egy kifogást.” ◆

ráfográfog 「Mukankeino danszeiga csikannidecs-
csiagerareta.」 „Egy kívülálló férfire ráfogták,
hogy perverz.” ◆ rágalmazrágalmaz 「Kanodzso-va csik-
anno hanasi-o decscsiageta.」 „Azzal rágalmazta,
hogy molesztálta.”

decscsibókódecscsibókó ◆ inaskodásinaskodás ◆ tanonckodástanonckodás
decscsiridecscsiri ◆ potrohpotroh
decscsirihatomunedecscsirihatomune ◆ bögyös-farosbögyös-faros
dedasidedasi ◆ indulásindulás 「Dedasi-va szaiakudesita.」
„A lehető legrosszabbul indult minden.” ◆ kez-kez-
detdet 「Dedasi-va kócsódattaga.」 „Kezdetben
minden jól ment.”

dedasigajoidedasigajoi ◆ jójó indulindul 「Kjóha dedasigajokat-
ta.」 „Jól indult a napom.”

dedasigaoszoidedasigaoszoi ◆ későnkésőn indulindul 「Aszadedasiga
oszokattanode hiru gohan-o szukippusita.」
„Reggel későn indultam, ezért kihagytam az ebé-
det.”

dedasigavaruidedasigavarui ◆ rosszulrosszul indulindul 「Siaino de-
dasiga varukatta.」 „Rosszul indult a mérkőzés.”

dedasikaradedasikara ◆ elejétőlelejétől fogvafogva 「Kjoku-va de-
dasikara mori agatta.」 „A zenemű elejétől fogva
izgalmas volt.” ◆ kezdettőlkezdettől fogvafogva 「Dzsigjó-
va dedasikaracumazuita.」 „Kezdettől fogva bot-
ladozott a vállalkozás.”

deddobórudeddobóru ◆ halott labdahalott labda
deddohítodeddohíto ◆ fejfej fejfej mellettimelletti küzdelemküzdelem ◆

szorosszoros versenyverseny 「Csímu-va deddohíto-o kuri
hirogeta.」 „Szoros versenyt alakított ki a csapat.”

deddoraindeddorain ◆ határidőhatáridő
deddorokkudeddorokku ◆ holtpontholtpont 「Kósó-va deddorok-
kuni nori ageta.」 „A tárgyalás holtpontra jutott.”

deddo-szupészudeddo-szupészu ◆ holttérholttér ◆ kihasználat-kihasználat-
lanlan helyhely 「Kaidansitanodeddoszupészu-o súnó-
nisita.」 „A lépcső alatti kihasználatlan helyen tá-
rolót csináltam.”
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dedokorodedokoro ◆ eredeteredet 「Kono okaneno dedokoro-
va ajasii.」 „Gyanús ennek a pénznek az eredete.”
◆ forrásforrás 「Kanodzsoga uvaszano dedokorodesi-
ta.」 „Ő volt a pletyka forrása.” ◆ indulásiindulási helyhely
◇ dzsóhónodedokorodzsóhónodedokoro hírforráshírforrás 「Dzsóhóno
dedokoro-o kakuninsita.」 „Ellenőriztem a hír-
forrást.”

dedzsabudedzsabu ◆ deja vudeja vu
dédzsídédzsí ◆ százszorszépszázszorszép
dedzsiborudedzsiboru ◆ digitális voltmérődigitális voltmérő
dedzsikamededzsikame ◆ digitálisdigitális fényképezőgépfényképezőgép ◆

digitális kameradigitális kamera
dedzsirodedzsiro ◆ bástyabástya
dedzsitarudedzsitaru ◆ digitálisdigitális
dedzsitaru-ákaibudedzsitaru-ákaibu ◆ digitális archívumdigitális archívum
dedzsitaruborutométádedzsitaruborutométá ◆ digitálisdigitális voltmé-voltmé-
rőrő
dedzsitaru-bukkudedzsitaru-bukku ◆ elektronikus könyvelektronikus könyv
dedzsitarudokeidedzsitarudokei ◆ digitális óradigitális óra
dedzsitaruhósikidedzsitaruhósiki ◆ digitálisdigitális rendszerrendszer
「Dedzsitaru hósikino rokuon」 „digitális rend-
szerű hangfelvétel”

dedzsitaruhószódedzsitaruhószó ◆ digitálisdigitális adásadás ◆ digitá-digitá-
lislis műsorszórásműsorszórás ◇ csidzsódedzsitaruhószócsidzsódedzsitaruhószó
digitális földfelszíni műsorszórásdigitális földfelszíni műsorszórás
dedzsitarukadedzsitaruka ◆ digitalizációdigitalizáció
dedzsitarukairodedzsitarukairo ◆ digitális áramkördigitális áramkör
dedzsitarukaszurudedzsitarukaszuru ◆ digitalizáldigitalizál 「Tosokan-
va soszeki-o dedzsitaru kasita.」 „A könyvtár di-
gitalizálta a könyveket.”

dedzsitaru-konpjútádedzsitaru-konpjútá ◆ digitálisdigitális számító-számító-
gépgép
dedzsitarumarucsimétádedzsitarumarucsimétá ◆ digitálisdigitális multi-multi-
méterméter
dedzsitaru-ódiodedzsitaru-ódio ◆ digitális hangdigitális hang
dedzsitaru-sigunaru-puroszeszszadedzsitaru-sigunaru-puroszeszsza ◆ digi-digi-
tális jelfeldolgozótális jelfeldolgozó
dedzsitarusingódedzsitarusingó ◆ digitálisdigitális jeljel 「Anarogu
singótodedzsitaru singó」 „analóg jel és digitális
jel”

dedzsitaruszacuzókidedzsitaruszacuzóki ◆ digitális kameradigitális kamera
dedzsitaruszuteganogurafídedzsitaruszuteganogurafí ◆ sztegano-sztegano-
gráfiagráfia
dedzsitaruzúmudedzsitaruzúmu ◆ digitális zoomdigitális zoom

defoggádefoggá ◆ ablakpárátlanítóablakpárátlanító ◆ párátlanítópárátlanító
deforutodeforuto ◆ csődcsőd ◆ gyári értékgyári érték
deforutodedeforutode ◆ alapbólalapból
deforutoszetteideforutoszettei ◆ alapbeállításalapbeállítás
defuredefure ◆ deflációdefláció 「Defurekarano dakkjaku」
„kitörés a deflációból”

defurésondefuréson ◆ deflációdefláció
defure-szupairarudefure-szupairaru ◆ deflációs spiráldeflációs spirál
defuretaiszakudefuretaiszaku ◆ defláció elleni lépésekdefláció elleni lépések
defuroszutádefuroszutá ◆ ablakpárátlanítóablakpárátlanító
degarasinodegarasino ◆ híghíg 「Degarasino csa」 „híg tea”
◆ ízétízét vesztettvesztett 「Degarasino csano ha」
„többször kifőzve, ízüket vesztett tealevelek”

degavaruidegavarui ◆ rosszulrosszul fogfog 「Konopen-va dega
varui.」 „Ez a toll rosszul fog.” ◆ rosszulrosszul folyikfolyik
「Kono dzsagucsi-va dega varui.」 „Rosszul folyik
ez a csap.” ◇ inkunodegavaruiinkunodegavarui rosszulrosszul fogfog
「Konopen-va inkuno dega varui.」 „Rosszul fog
ez a toll.”

dégémudégému ◆ nappali mérkőzésnappali mérkőzés
degucsidegucsi ◆ kijáratkijárat 「Degucsito iri gucsi-o ma-
csigaeta.」 „Összekeverte a bejáratot a kijárattal.”
◆ leágazásleágazás 「Niban degucside kószokudórok-
ara deta.」 „A második leágazásnál lehajtottam az
autópályáról.” ◆ lehajtólehajtó
degucsinomienaidegucsinomienai ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan
「Szore-va degucsino mienai mondaida.」 „Ez
végeláthatatlan probléma.”

degucsi-odegucsi-o micukerumicukeru ◆ kitalálkitalál 「Meirokarano
degucsi-o micuketa.」 „Kitaláltam a labirintus-
ból.”

dehadzsimerudehadzsimeru ◆ kezdkezd megjelennimegjelenni 「Teniar-
erugíno sódzsóga dehadzsimeta.」 „Allergiás tü-
netek kezdtek megjelenni a kezemen.”

deharaudeharau ◆ elmegyelmegy 「Kazokuzen-in deharatte-
ita.」 „A család összes tagja elment.” ◆ kiállkiáll
「Niccsú, manson-no csúsadzsókara kuruma-va
hotondo deharatteimaszu.」 „Nappal a társasház
parkolójából szinte az összes kocsi kiáll.” ◆ ki-ki-
fogyfogy 「Kono sóhin-va zenbudeharatteimaszu.」
„Ez az áru kifogyott.”

dehidorázedehidoráze ◆ dehidrázdehidráz
dehidorogenázedehidorogenáze ◆ dehidrogenázdehidrogenáz
deibangandeibangan ◆ agyagpalaagyagpala
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deidandeidan ◆ sárgolyósárgolyó
deidodeido ◆ sársár
deidzsónodeidzsóno ◆ iszaposiszapos 「Deidzsóno cucsidat-
ta.」 „A talaj iszapos volt.”

deikazandeikazan ◆ iszapvulkániszapvulkán
deikeadeikea ◆ napközinapközi
deineideinei ◆ latyaklatyak 「Deineito kasita micsi」 „la-
tyakos út” ◆ sársár 「Asi-va deineini sizunda.」 „A
lábam belesüppedt a sárba.”

deineicsideineicsi ◆ latyakos földlatyakos föld
deirideiri ◆ bejárásbejárás 「Giboni taisi, dzsitaku-e no
dzsijúna deiri-o jurusita.」 „Szabad bejárást biz-
tosított az anyósának a lakásba.” ◆ bevételbevétel ésés
kiadáskiadás 「Csómenni okaneno deiri-o kinjúsita.」
„Könyveltem a bevételt és a kiadást.” ◆ csipké-csipké-
zettségzettség 「Deirino ói kaiganszen」 „csipkézett
tengerpart” ◆ forgalomforgalom 「Kono tokojade-va nin-
no deiri-va ói.」 „Ebben a fodrászüzletben nagy a
forgalom.” ◆ járásjárás 「Imahaszukkari hitono de-
iriganakunatta.」 „Most már senki sem jár ide.” ◆

ki-beki-be járkálásjárkálás ◆ változásváltozás 「Menbáni-va ta-
sóno deirigaaru.」 „A tagok létszámában kisebb
nagyobb változások vannak.” ◆ verekedésverekedés
「Jakuzano deirini szankasita.」 „Részt vett a ja-
kuza verekedésében.”

deirigaarudeirigaaru ◆ ki-beki-be megymegy 「Kono mon-va to-
rakkuno deirigaaru.」 „Ezen az kapun ki-be men-
nek a teherautók.”

deirigucsideirigucsi ◆ bejárat,bejárat, amiami egybenegyben kijáratkijárat isis
◆ bejárat és kijáratbejárat és kijárat
deiriszaszerudeiriszaszeru ◆ beengedbeenged 「Kakariinigaino
mono-o deiriszaszenaidekudaszai.」 „Ne engedj
be illetékteleneket!”

deiriszurudeiriszuru ◆ járjár 「Vatasino kaisaniicumo de-
irisiteiru gjósaszangaimaszu.」 „Van egy vállalko-
zó, aki gyakran jár a cégünkhöz.” ◆ ki-beki-be jár-jár-
kálkál 「Neko-va sicunaito szoto-o dzsijúni deirisi-
teiru.」 „A macska szabadon tud ki-be járkálni.”

deirjúdeirjú ◆ sárfolyamsárfolyam
deiszuideiszui ◆ holtrészegholtrészeg 「Deiszuidzsótaininat-
ta.」 „Holtrészegre itta magát.”

deiszuidzsótaideiszuidzsótai ◆ holtrészeg állapotholtrészeg állapot
deiszuisadeiszuisa ◆ holtrészeg emberholtrészeg ember
deiszuisahogosicudeiszuisahogosicu ◆ kijózanítókijózanító cellacella ◆ ki-ki-
józanító zárkajózanító zárka

deiszuiszurudeiszuiszuru ◆ elázikelázik 「Kinónopátíde deiszui-
sita.」 „A tegnapi partin eláztam.” ◆ leisszaleissza ma-ma-
gátgát aa sárgasárga földigföldig 「Kare-va kinóno jorude-
iszuisiteita.」 „Tegnap este leitta magát a sárga
földig.”

deitandeitan ◆ tőzegtőzeg
deitancsideitancsi ◆ tőzegláptőzegláp ◆ tőzegteleptőzegtelep
deitansicugendeitansicugen ◆ tőzegláptőzegláp
deitanszaikucudzsodeitanszaikucudzso ◆ tőzegteleptőzegtelep
deitorédádeitorédá ◆ daytraderdaytrader ◆ naponnapon belülibelüli ke-ke-
reskedőreskedő
dei-torédodei-torédo ◆ napi kereskedésnapi kereskedés
dekadeka ◆ dekadeka
dekadeka ◆ szervszerv ◆ zsaruzsaru ◆ zsernyákzsernyák
dekadanbungakudekadanbungaku ◆ dekadens irodalomdekadens irodalom
dekadanhadekadanha ◆ dekadens irányzatdekadens irányzat
dekadanszudekadanszu ◆ dekadenciadekadencia
dekadanszunodekadanszuno ◆ dekadensdekadens
dekadekatodekadekato ◆ ölesöles betűkkelbetűkkel 「Sóhinmei-va
dekadekato kaiteatta.」 „A termék neve öles be-
tűkkel volt írva.” ◆ szembeszökőenszembeszökően 「Sinbunn-
iszono kidzsi-va dekadekato notta.」 „Az újság-
ban szembeszökő volt a cikk.”

dekaguramudekaguramu ◆ dekagrammdekagramm ◆ dkgdkg
dekaidekai ◆ baromibaromi nagynagy 「Kono inu-va dekaine!」
„Ez a kutya baromi nagy!” ◆ bazibazi nagynagy 「Kono
denva-va jobi dasi ongadekai.」 „Ennek a telefon-
nak bazi nagy a csengőhangja.”

dekakedekake ◆ indulásindulás 「Dekakeni denvaga kakatte
kita」 „Induláskor megcsörrent a telefon.” ◆ ki-ki-
mozdulásmozdulás ◆ kiruccanáskiruccanás ◇ odekakeodekake elmennielmenni
valahovávalahová 「Odekakedeszuka?」 „Mennek vala-
hová?” ◇ odekakeodekake elmennielmenni hazulrólhazulról 「Odek-
akeno szaigaszuga kieteiruka tasikamete kuda-
szai.」 „Amikor elmennek hazulról, nézzék meg,
hogy eloltották-e a gázt!” ◇ odekakeodekake kirucca-kirucca-
násnás 「Súmacuno odekake-o keikakusiteita.」
„Hétvégi kiruccanást terveztem.”

dekakerudekakeru ◆ elindulelindul 「Kai mono-o sini dekake-
ta.」 „Elindultam vásárolni.” ◆ elmegyelmegy otthon-otthon-
rólról 「Issúkandekaketeita.」 „Egy hétre elmen-
tem otthonról.” ◆ indulindul 「Kai mononi dekake-
ta.」 „Vásárolni indultam.” ◆ kimozdulkimozdul 「Ucsini
todzsikomoruno-va jokunai, szukosi dekaketahó-
gajoi.」 „Nem jó az otthonülés, jó egy kicsit ki-
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mozdulni.” ◆ kiruccankiruccan 「Súmacu-va kazokuto
szancsini dekaketa.」 „A hétvégén a családdal ki-
ruccantunk a hegyekbe.” ◆ útnakútnak indulindul
「Tabibito-va dekaketa.」 „A vándor útnak in-
dult.”

dekamétorudekamétoru ◆ dekaméterdekaméter
dekappuringudekappuringu ◆ leválasztásleválasztás
dekarittorudekarittoru ◆ dekaliterdekaliter
dekarubokisirázedekarubokisiráze ◆ dekarboxilázdekarboxiláz
dekarutoszekidekarutoszeki ◆ Descartes-szorzatDescartes-szorzat
dekasitadekasita ◆ bravóbravó 「Dekasita!」 „Bravó!”

dekaszegidekaszegi ◆ vándormunkavándormunka ◆ vándormunkásvándormunkás
◆ vendégmunkavendégmunka ◆ vendégmunkásvendégmunkás
dekaszeginiikudekaszeginiiku ◆ kimegykimegy dolgoznidolgozni 「Igiri-
szuni dekaszegini itta.」 „Kiment Angliába dol-
gozni.” ◆ másmás országbaországba megymegy dolgoznidolgozni ◆

másmás városbavárosba megymegy dolgoznidolgozni 「Suto-e deka-
szegini itta.」 „A fővárosba mentem dolgozni.” ◆

vendégmunkátvendégmunkát vállalvállal 「Doicuni dekaszegini it-
ta.」 „Németországban vállaltam vendégmun-
kát.”

dekaszegiródódekaszegiródó ◆ vendégmunkavendégmunka
dekaszegiródósadekaszegiródósa ◆ vendégmunkásvendégmunkás
dekaszudekaszu ◆ jóljól csinálcsinál ◆ megcsinálmegcsinál ◇ sideka-sideka-
szuszu elkövetelkövet 「Kare-va tondemonaikoto-o side-
kasita.」 „Borzasztó dolgot követett el.” ◇ side-side-
kaszukaszu sántikálsántikál 「Karega nani-o sidekaszótosi-
teiruka vakaranai.」 „Nem tudom, miben sántikál
már megint.” ◇ dekasitadekasita bravóbravó 「Dekasita!」
„Bravó!”

dekatadekata ◆ folyásfolyás ◆ jegyszedőjegyszedő ◆ lépéslépés 「Ai-
teno dekata-o mimamotta.」 „Várta az ellenfele
lépését.”

dekideki ◆ jegyjegy 「Teszutono dekiga varukatta.」
„Rossz jegyet kapott a vizsgán.” ◆ kidolgozott-kidolgozott-
ságság 「Szakuhinno deki-o szarani jokusita.」
„Még jobban kidolgozta az alkotást.” ◆ kihoza-kihoza-
taltal ◆ kivitelezéskivitelezés ◆ minőségminőség 「Kono szeihin-
no deki-va ii.」 „Ennek a terméknek jó a minősé-
ge.” ◆ munkamunka 「Szubarasii dekida!」 „Nagyszerű
munka!” ◆ sikerültségsikerültség 「Dekino joi szakuhin」
„jól sikerült alkotás” ◆ terméstermés 「Tómorokosi-
no dekiga jokatta.」 „Jó volt a kukoricatermés.” ◇

dzsódekinadzsódekina remekremek 「Rjóri-va dzsódekidatta.」
„Az étel remek volt.” ◇ dekidakadekidaka részvény-részvény-
forgalomforgalom 「Kabusikisidzsóno dekidaka」 „tőzs-

de részvényforgalma” ◇ dekidakadekidaka megtermeltmegtermelt
mennyiségmennyiség ◇ dekidakakjúdekidakakjú teljesítménybérteljesítménybér
◇ dekinovaruidekinovarui teletele vanvan hibávalhibával 「Dekino va-
rui ningen」 „ember, tele hibával” ◇ dekinova-dekinova-
ruirui rosszulrosszul sikerültsikerült 「Dekino varui szakuhin」
„rosszul sikerült alkotás”

dekiagaridekiagari ◆ elkészüléselkészülés ◇ dekiagaridearudekiagaridearu
készkész vanvan 「Csókokuno dekiagari!」 „Kész a szo-
bor!”

dekiagaridearudekiagaridearu ◆ készkész vanvan 「Csókokuno de-
kiagari!」 „Kész a szobor!”

dekiagarudekiagaru ◆ berúgberúg 「Kare-va pátíni kita to-
kiszudeni dekiagatteita.」 „Amikor a partin meg-
jelent, már be volt rúgva.” ◆ elkészülelkészül
「Szakuhin-va dekiagatta.」 „Elkészült a mű.”

dekiaidekiai ◆ bolondulásbolondulás ◆ elvakultelvakult szeretetszeretet
◆ majomszeretetmajomszeretet 「Kodomo-o dekiaiszuru.」
„Majomszeretetet táplál a gyereke iránt.”

dekiaidekiai ◆ késztermékkésztermék 「Dekiaino szózai」
„készétel” ◆ konfekciókonfekció 「Jófuku-o dekiaide
kau.」 „Konfekciót vásárlok.”

dekiaifúfudekiaifúfu ◆ élettársakélettársak
dekiainorjóridekiainorjóri ◆ készételkészétel
dekiaiszurudekiaiszuru ◆ bolondulbolondul 「Kanodzso-o dekiai-
szuru.」 „Bolondul azért a nőért.”

dekibaedekibae ◆ kidolgozáskidolgozás 「Dekibaenoii szaku-
hin.」 „Szépen kidolgozott alkotás.” ◆ nívónívó
「Kareno e-va puronojóna dekibaeda.」 „Képei
nívóját profik is megirigyelhetnék.” ◆ tetsze-tetsze-
tősségtősség 「Dekibaeno joi ie.」 „Tetszetős ház.”

dekicsattakekkondekicsattakekkon ◆ gyerekszületésgyerekszületés miattmiatt
kötött házasságkötött házasság
dekicsaudekicsau ◆ becsúszikbecsúszik 「Kodomoga dekicsat-
ta.」 „Becsúszott egy gyerek.”

dekidakadekidaka ◆ megtermeltmegtermelt mennyiségmennyiség ◆ rész-rész-
vényforgalomvényforgalom 「Kabusikisidzsóno dekidaka」
„tőzsde részvényforgalma” ◆ terméstermés 「Komeno
dekidaka」 „rizstermés nagysága”

dekidakabaraidekidakabarai ◆ darabszámdarabszám utániutáni fizetésfizetés
◆ teljesítmény utáni fizetésteljesítmény utáni fizetés
dekidakakjúdekidakakjú ◆ darabbérdarabbér ◆ teljesítménybérteljesítménybér

dekidakasigotodekidakasigoto ◆ akkordmunkaakkordmunka ◆ darab-darab-
munkamunka
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dekifudekidekifudeki ◆ minőségminőség 「Kono okasino
dekifudeki-va barabarada.」 „Ezek a sütemények
ilyen-olyan minőségűek.” ◆ termésmennyiségtermésmennyiség
「Tenkónijotte kudamonono dekifudekiga kima-
ru.」 „Az időjárástól függ a gyümölcs termés-
mennyisége.”

dekigokorodekigokoro ◆ hirtelenhirtelen ötletötlet
「Dekigokorodecsoko-o manbikisita.」 „Hirtelen
ötlettől vezérelve csokit lopott.” ◆ szeszélyszeszély
「Hon-no dekigokorode-va szumaszarenaizo!」
„Nem lehet futó szeszélyre fogni ezt a dolgot!”

dekigotodekigoto ◆ eseményesemény 「Kjó-va takuszan-no de-
kigotogaatta.」 „Ma sok esemény történt.” ◆

mozzanatmozzanat 「Kore-va kareno dzsinszeino csiisza-
na dekigotodatta.」 „Ez csak egy apró mozzanat
volt az életében.” ◆ történéstörténés 「Szekaino deki-
goto」 „világ történései” ◆ történtektörténtek 「Szensú-
no dekigoto-o furi kaetta.」 „Átgondoltam a múlt
héten történteket.” ◇ jokiszenudekigotojokiszenudekigoto vá-vá-
ratlanratlan eseményesemény 「Jokiszenu dekigotoni szona-
eru.」 „Felkészül a váratlan eseményre.”

dekigotodearudekigotodearu ◆ történiktörténik 「Kodomono koro-
no dekigotodeszu.」 „Gyerekkoromban történt.”

dekiguaidekiguai ◆ sikerültségsikerültség 「Kékino dekiguai-va
jokatta.」 „Jól sikerült a sütemény.”

dekimonodekimono ◆ duzzanatduzzanat 「Asiniaru dekimono-o
nadeta.」 „A lábán lévő duzzanatot simogatta.” ◆

furunkulusfurunkulus ◆ keléskelés 「Asini dekimonoga deki-
ta.」 „Egy kelés nőtt a lábamon.”

dekinaidekinai ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Sindzsin-va kono
szagjóga dekinai.」 „A friss dolgozók alkalmatla-
nak erre a feladatra.” ◆ nemnem lehetlehet 「Don-na ko-
toga okoruka mattaku szózódekinai.」 „El sem tu-
dom képzelni, mi fog történni.”

dekinedekine ◆ kötésárkötésár 「Szaisúdekine.」 „Utolsó
kötésár.” ◆ kötési árfolyamkötési árfolyam
dekinovaruidekinovarui ◆ rosszulrosszul sikerültsikerült 「Dekino va-
rui szakuhin」 „rosszul sikerült alkotás” ◆ teletele
vanvan hibávalhibával 「Dekino varui ningen」 „ember,
tele hibával”

dekirebadekireba ◆ haha lehetlehet 「Dekireba hajaokisite
kudaszai.」 „Ha lehet korán keljen fel!” ◆ lehe-lehe-
tőlegtőleg 「Dekireba szuvatte sóbensitekudaszai.」
„Kérem, lehetőleg ülve vizeljen!”

dekirebaiinadekirebaiina ◆ bárcsakbárcsak 「Vatasimoacscsi-
kocscsi rjokódekirebaiina.」 „Bárcsak én is ide-
oda utazgathatnék!”

dekirudekiru ❶ tudtud 「Eigoga dekimaszuka?」 „Tud
angolul?” ❷ képesképes 「Kono sigoto-va darenidemo
dekiru.」 „Bárki képes erre a munkára.” ❸ kelet-kelet-
kezikkezik 「Dójatte csikjú-va dekitano?」 „Hogyan
keletkezett a Föld?” ❹ készülkészül 「Kono jubiva-va
nande dekiteiruka sitteimaszuka?」 „Tudja, hogy
miből készült ez a gyűrű?” ❺ elkészülelkészül 「Sigotoga
dekita.」 „Elkészült a munka.” ❻ kinőkinő 「Asini
uono mega dekita.」 „Kinőtt egy tyúkszem a lá-
bamon.” ❼ álláll 「Kúki-va nanikara dekiteiruka?」
„Miből áll a levegő?” ◆ alkalmasalkalmas 「Intánettoga
dekiru keitaidenva-o szagasiteimaszu.」 „Inter-
netezésre alkalmas mobiltelefont keresek!” ◆ bírbír
「Mókore idzsótaberemaszen.」 „Nem bírok en-
nél többet enni!” ◆ boldogulboldogul 「Hitoride dek-
inaikara tecudatte!」 „Segíts, mert egyedül nem
boldogulok!” ◆ csinálcsinál 「Korede naniga dekiru-
no?」 „Mit lehet ebből csinálni?” ◆ egymásbaegymásba
esikesik 「Ano futari-va dekiteiru.」 „Azok ketten,
egymásba estek.” ◆ felépülfelépül 「Dzsitakucsikakuni
atarasiimansonga dekita.」 „A közelünkben fel-
épült egy új társasház.” ◆ lehetlehet 「Konoszupócu-
va fujumo dekiru.」 „Ezt a sportot télen is lehet
űzni.” ◆ leszlesz 「Kodomoga dekita.」 „Gyerekem
lesz.” ◆ létesüllétesül 「Macsini-va atarasiidepátoga
dekita.」 „Egy új üzletközpont létesült a község-
ben.” ◆ létrejönlétrejön 「Futarino aidade góiga deki-
ta.」 „Létrejött a megállapodás kettejük között.”
◆ megalakulmegalakul 「Iinkaiga dekita.」 „A bizottság
megalakult.” ◆ megfőmegfő 「Gohanga dekita.」
„Megfőtt az ebéd!” ◆ megszületikmegszületik 「Atarasii hó-
ricuga dekita.」 „Megszületett az új törvény.” ◆

megteremmegterem 「Onsicudebananaga dekiruka ken-
sósita.」 „Megvizsgáltuk, hogy megterem-e a ba-
nán üvegházban.” ◆ megvanmegvan 「Szódzsiga deki-
ta.」 „Megvagyok a takarítással.” ◆ megymegy 「Han-
garí goga joku dekimaszu.」 „Jól megy nekem a
magyar.” ◆ teliktelik 「Dekirudakenokoto-o jatta.」
„Megtettem, ami tőlem telik.” ◆ teremterem
「Banana-va minamino hóni dekiru.」 „A banán
délen terem.” ◇ on-nagadekiruon-nagadekiru becsajozikbecsajozik
「Kare-va on-naga dekita.」 „Becsajozott.” ◇ ko-ko-
domogadekirudomogadekiru terhesterhes leszlesz 「Kanodzso-va ko-
domoga dekita.」 „A nő terhes lett.” ◇ kodomo-kodomo-
gadekirugadekiru gyerekegyereke születikszületik 「Szan-ninno ko-
domoga dekita.」 „Három gyereke született.” ◇
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szurunidekinaiszurunidekinai sehogyansehogyan semsem tudtud 「Dzsósi-
karano sótai-o kotovaruni kotovarenai.」 „Seho-
gyan sem tudom visszautasítani a főnököm meg-
hívását.” ◇ szózódekiruszózódekiru elképzelhetőelképzelhető 「Ka-
rega júmeidzsinninaruno-va júni szózódekiru.」
„Könnyen elképzelhető, hogy híres ember lesz be-
lőle.” ◇ dekitadekita készkész 「Gohanga dekita.」 „Kész
az ebéd!” ◇ dekinaidekinai alkalmatlanalkalmatlan 「Sindzsin-va
kono szagjóga dekinai.」 „A friss dolgozók alkal-
matlanak erre a feladatra.” ◇ dekinaidekinai nemnem le-le-
hethet 「Don-na kotoga okoruka mattaku szózódek-
inai.」 „El sem tudom képzelni, mi fog történ-
ni.” ◇ dekirudekiru leszlesz 「Kodomoga dekita.」 „Gye-
rekem lesz.” ◇ tóteidekinaitóteidekinai képtelenképtelen 「An-
na muzukasii sigoto-va vatasini-va tóteidekinai.」
„Képtelen vagyok arra a nehéz munkára.” ◇ jó-jó-
igadekiruigadekiru készkész 「Suppacuno jóiga dekita.」
„Készen állok az indulásra.” ◇ jógadekirujógadekiru dol-dol-
gaga akadakad 「Jógadekite ikenakunatta.」 „Dolgom
akadt, nem tudtam menni.” ◇ jokudekirujokudekiru ügye-ügye-
sen csinálsen csinál 「Joku dekimasita!」 „Ügyes vagy!”

dekirudakedekirudake ◆ amennyireamennyire csakcsak lehetlehet 「De-
kirudake hajakuikimasó.」 „Menjünk, amennyire
korán csak lehet.” ◆ lehetőleglehetőleg 「Dekirudake
idono szobani ikanaide!」 „Lehetőleg ne menj a
kút közelébe!” ◆ lehetőséglehetőség szerintszerint 「Dekiru-
dake undógucu-o haite kite kudaszai.」 „Lehető-
ség szerint sportcipőben jöjjenek!”

dekirudakedorjokuszurudekirudakedorjokuszuru ◆ mindentmindent meg-meg-
tesztesz 「Kenkódeirutameni-va dekirudake dorjo-
kuszuru.」 „Mindent megteszek, hogy egészséges
maradjak.”

dekirudakehajakudekirudakehajaku ◆ mihamarabbmihamarabb 「Kono
bjóki-va dekirudake hajaku csirjósita hógaii.」
„Ezt betegséget mihamarabb kezeltetni kell!”

dekirukagiridekirukagiri ◆ amennyibenamennyiben lehetségeslehetséges
「Dekiru kagiri asitano bunmo nokosite kuda-
szai.」 „Amennyiben lehetséges, hagyjál holnapra
is!” ◆ lehetőleglehetőleg 「Dekiru kagiri szeikakuna
meisóde njúrjokusite kudaszai.」 „Lehetőleg a
pontos nevét írja be!”

dekirukagirinodekirukagirino ◆ telhetőtelhető 「Dekiru
kagirinokoto-o jatta.」 „Megtettem minden tőlem
telhetőt.”

dekisidekisi ◆ fulladásfulladás 「Kotosi-va mizúmideno de-
kisiga fuemasita.」 „A tavakban idén növekedett
a fulladások száma.” ◆ vízbevízbe fulladásfulladás 「Deki-

sidzsiko」 „vízbe fulladásos baleset” ◆ vízbeful-vízbeful-
ladásos halálladásos halál
dekisisadekisisa ◆ vízbe fúlt embervízbe fúlt ember
dekisiszurudekisiszuru ◆ megfulladmegfullad 「Ojoideite dekisi-o
sita.」 „Úszás közben megfulladt.” ◆ vízbevízbe ful-ful-
ladlad 「Kavade dekisisita.」 „A folyó vizébe ful-
ladt.”

dekisitaidekisitai ◆ vízbe fúlt hullavízbe fúlt hulla
dekiszokonaidekiszokonai ◆ félresikerültségfélresikerültség
dekiszokonainodekiszokonaino ◆ csapnivalócsapnivaló 「Dekiszoko-
naino sigoto」 „csapnivaló munka” ◆ félresike-félresike-
rültrült 「Dekiszokonaino rjóri」 „félresikerült étel”
◆ mihasznamihaszna 「Dekiszokonaino ningen」 „mi-
haszna ember” ◆ sületlensületlen 「Deki szokonaino-
pandatta.」 „A kenyér sületlen volt.” ◆ tökélet-tökélet-
lenlen 「Dekiszokonaino sinamonoda.」 „Tökélet-
len áru.”

dekiszómonaidekiszómonai ◆ megoldhatatlanmegoldhatatlan 「Kore-va
dekiszómonai mondaida.」 „Ez egy megoldhatat-
lan probléma.”

dekiszugirudekiszugiru ◆ túlságosantúlságosan tökéletestökéletes 「De-
kiszugita dzsoszei」 „túlságosan tökéletes nő” ◆

túltúl soksok teremterem 「Kotosi-va komugiga dekiszug-
ita.」 „Idén túl sok búza termett.” ◆ túltúl szépszép
「Kono hanasi-va dekiszugiteiru.」 „Ez a történet
túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.”

dekiszutorindekiszutorin ◆ dextrindextrin
dekitadekita ◆ készkész 「Gohanga dekita.」 „Kész az
ebéd!”

dekitatenodekitateno ◆ frissenfrissen készültkészült
「Dekitatenopoppukón-o tabeta.」 „Frissen ké-
szült pattogatott kukoricát ettem.” ◆ újonnanújonnan
készültkészült 「Dekitateno ie」 „újonnan készült ház”

dekiteirudekiteiru ◆ kész vankész van
dekkaidekkai ◆ bazibazi nagynagy 「Dekkai funedazo!」 „Ez
bazi nagy hajó!”

dekkidekki ◆ deckdeck ◆ fedélzetfedélzet 「Júranszennodekki-
ni deta.」 „A sétahajó fedélzetére mentem.” ◆ pe-pe-
ronron 「Sarjógaippaidattakaradekkini tatta.」 „A
vonatkocsi tele volt ezért a peronon állt.” ◇

ópunríru-dekkiópunríru-dekki orsósorsós magnómagnó ◇ kaszetto-kaszetto-
dekkidekki kazettáskazettás deckdeck ◇ daburu-kaszetto-daburu-kaszetto-
dekkidekki dupladupla kazettáskazettás deckdeck ◇ tépu-dekkitépu-dekki
magnódeckmagnódeck ◇ bideo-dekkibideo-dekki képmagnóképmagnó ◇

puromunádo-dekkipuromunádo-dekki deszkázottdeszkázott sétánysétány ◇

pedeszutorian-dekkipedeszutorian-dekki deszkázott járdadeszkázott járda
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dekkiburasidekkiburasi ◆ síkárkefesíkárkefe ◆ súrolókefesúrolókefe
dekkicseadekkicsea ◆ nyugágynyugágy
dekobokodekoboko ◆ egyenetlenségegyenetlenség 「Dórono
dekoboko-o naosita.」 „Kijavította az egyenetlen
utat.” ◆ egyenlőtlenségegyenlőtlenség 「Kono kaisa-va
dzsúgjóinno csinginno dekobokoga ókii.」 „Eb-
ben a cégben nagy az egyenlőtlenség a fizetések
között.” ◆ hepehupahepehupa
dekobokokonbidekobokokonbi ◆ felemás párosfelemás páros
dekobokonadekobokona ◆ egyenetlenegyenetlen 「Kono mokuzaino
hjómen-va dekobokoda.」 „Ennek a faanyagnak a
felszíne egyenetlen.” ◆ göröngyösgöröngyös ◆ hepehu-hepehu-
páspás 「Dekobokono dzsimen-o kurumade hasitte
kibunga varukunatta.」 „Az autó hepehupás úton
haladt, rosszul lettem.” ◆ rázósrázós 「Kono micsi-va
dekobokoda.」 „Ez az út rázós.”

dekobokonodekobokono ◆ göröngyösgöröngyös 「Dekobokono
micsi-o dzsitensade kimasita.」 „Biciklivel jöttem
a göröngyös úton.” ◆ hepehupáshepehupás
dekódádekódá ◆ dekóderdekóder
dekódodekódo ◆ dekódolásdekódolás
dekonobódekonobó ◆ fabábufabábu ◆ haszontalan emberhaszontalan ember
dekopondekopon ◆ orros édesnarancsorros édesnarancs
dekorésondekoréson ◆ dekorációdekoráció 「Ucsinikuriszuma-
szunodekorésongaatta.」 „A házon karácsonyi de-
koráció volt.” ◆ díszítésdíszítés ◇ interia-dekorésoninteria-dekoréson
belsőépítészeti dekorációbelsőépítészeti dekoráció
dekoréson-kékidekoréson-kéki ◆ díszes tortadíszes torta
dekoréson-torakkudekoréson-torakku ◆ díszes teherautódíszes teherautó
dekorutedekorute ◆ dekoltázsdekoltázs 「Dekorute-o dasita.」
„Kirakta a dekoltázsát.” ◆ mélymély kivágáskivágás ◇

róbu-dekoruteróbu-dekorute mélyen kivágott ruhamélyen kivágott ruha
dekotoradekotora ◆ cicomáscicomás kamionkamion ◆ kidíszítettkidíszített
kamionkamion
dekunobódekunobó ◆ bábbáb ◆ fejbólintófejbólintó JánosJános ◆ sem-sem-
mirekellőmirekellő
dekunobódekunobó ◆ fabábufabábu ◆ haszontalan emberhaszontalan ember
dekuressendodekuressendo ◆ decrescendodecrescendo
dekuvaszudekuvaszu ◆ eléelé toppantoppan 「Moride kumato de-
kuvasita.」 „Az erdőben elém toppant egy med-
ve.” ◆ érér 「Szainanni dekuvasita.」 „Természeti
csapás ért.” ◆ összefutösszefut 「Micsi-o aruitara to-
modacsito dekuvasita.」 „Az utcán sétálva össze-
futottam a barátommal.”

demadema ◆ álhírálhír 「Dema-o tobasita.」 „Álhírt ter-
jesztett.” ◆ rémhírrémhír 「Dema-o hirometa.」 „Rém-
híreket terjesztett.” ◇ demanoszendendemanoszenden rémhír-rémhír-
terjesztésterjesztés
demadodemado ◆ kiugró ablakkiugró ablak
demaedemae ◆ ételétel házhozházhoz szállításaszállítása ◆ étel-étel-
kiszállításkiszállítás 「Demae-o tanonda.」 „Ételkiszállí-
tást kértem.” ◆ házhozházhoz hozáshozás ◆ házhozházhoz szál-szál-
lításlítás 「Oszusino demae-o totta.」 „Szusi házhoz
szállítást kértem.” ◆ házhozházhoz szállítottszállított ételétel ◇

demaemocsidemaemocsi ételfutárételfutár ◇ demaemocsidemaemocsi étel-étel-
kihordókihordó
demaemocsidemaemocsi ◆ ételfutárételfutár ◆ ételkihordóételkihordó
demagógudemagógu ◆ demagóg politikusdemagóg politikus
demakaszedemakasze ◆ komolytalankomolytalan megjegyzésmegjegyzés ◆

levegőbe beszéléslevegőbe beszélés ◆ üres beszédüres beszéd
demakaszenodemakaszeno ◆ légbőllégből kapottkapott 「Kore-va de-
makaszeno uszoda.」 „Ez légből kapott hazug-
ság.” ◆ üresüres 「Demakaszeno oszedzsi.」 „Üres
hízelgés.”

demakasze-odemakasze-o iuiu ◆ komolytalanulkomolytalanul odavetodavet
valamitvalamit ◆ levegőbelevegőbe beszélbeszél 「Boku-va
demakasze-o itteirunode-va nai.」 „Nem beszélek
a levegőbe.”

demandodemando ◆ keresletkereslet ◆ követeléskövetelés
demanoszendendemanoszenden ◆ rémhírterjesztésrémhírterjesztés
demavarudemavaru ◆ forgalombaforgalomba kerülkerül 「Niszeszacu-
ga demavatteiru.」 „Hamis bankjegyek kerültek
forgalomba.” ◆ forgalombanforgalomban vanvan 「Kono kisu-
va nihonde demavatteinai.」 „Ez a készüléktípus
Japánban nincs forgalomban.” ◆ terjengterjeng
「Iron-na dzsóhóga demavatteiru.」 „Sokféle hír
terjeng.” ◇ demavattekurudemavattekuru felröppenfelröppen
「Njúszu-va demavattekita.」 „Felröppent egy
hír.”

demavattekurudemavattekuru ◆ felröppenfelröppen 「Njúszu-va
demavattekita.」 „Felröppent egy hír.”

demedeme ◆ dülledtdülledt szemszem 「Demenokaeru」 „dül-
ledt szemű béka”

demekindemekin ◆ dülledt szemű aranyhaldülledt szemű aranyhal
demekorusindemekorusin ◆ demekolcindemekolcin
demerittodemeritto ◆ hátrányhátrány 「Kaikecuhónodemerit-
to」 „megoldási módszer hátránya”

demiszedemisze ◆ fióküzletfióküzlet ◆ standstand
demitaszudemitaszu ◆ mokkás csészemokkás csésze
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demodemo ◆ demonstrációdemonstráció ◆ megmozdulásmegmozdulás ◆

tüntetéstüntetés 「Sóhizeino hiki agenidemoga okot-
ta.」 „Tüntetés volt az ÁFA-emelés miatt.” ◇ kó-kó-
gidemogidemo tiltakozótiltakozó megmozdulásmegmozdulás ◇ súdande-súdande-
momo tömegtüntetéstömegtüntetés ◇ daikibodemodaikibodemo tömeg-tömeg-
megmozdulásmegmozdulás ◇ demokósindemokósin demonstrációsdemonstrációs
felvonulásfelvonulás ◇ demokósinszurudemokósinszuru felvonulfelvonul
「Szeidzsini manzokusiteinai gunsú-va demo
kósinsita.」 „A politikával elégedetlen tömeg fel-
vonult.” ◇ demoszurudemoszuru tüntettüntet 「Nazekono
kokumin-va demo-o sinainoka vakaranai.」
„Nem tudom, miért nem tüntet ez a nép.” ◇ de-de-
mobanmoban demó verziódemó verzió
demodemo ◆ akárakár 「Kokono kesiki-va hirudemo, jor-
udemo szaikóda.」 „Ez kiváló látvány délben vagy
akár este is.” ◆ dede 「Demo, kare-va aribaigaa-
ru.」 „De neki van alibije!” ◆ dede azértazért 「De-
mo, tandzsópátíni kurujone?」 „De azért ugye el-
jöttök a születésnapi bulira?” ◆ márpedigmárpedig 「De-
mo, kiszeki-va arujo.」 „Csodák márpedig van-
nak.” ◆ mégmég 「Kono sigoto-va kodomodemo de-
kiru.」 „Ezt a munkát még egy gyerek is el képes
végezni.” ◆ mégismégis 「Demo, kjómiaru.」 „Engem
ez mégis érdekel.” ◆ mégsemmégsem 「Ganbatta.Demo,
dekinakatta.」 „Igyekeztem, mégsem sikerült.” ◆

példáulpéldául 「Pandemo kattekimasóka?」 „Hozzak
például kenyeret?” ◆ semsem 「Nondemo jovanai.」
„Akkor sem leszek részeg, ha iszom.” ◇ ikurade-ikurade-
momo akármennyiakármennyi 「Ikura kaszeidemo tarinai.」
„Akármennyit keresek, nem elég.” ◇ ikurademoikurademo
bármennyibármennyi 「Okanenaraikurademo haraema-
szu.」 „Ha pénz kell érte, bármennyit adhatok.” ◇

icudemoicudemo bármikorbármikor 「Icudemoiideszu.」 „Bár-
mikor jó lesz.” ◇ icudemoicudemo akármikorakármikor 「Icu itte-
mo iszogasikatta.」 „Akármikor mentem, mindig
elfoglalt volt.” ◇ icudemoicudemo mindenkormindenkor 「Icu ki-
temoii.」 „Mindenkor jöhetsz.” ◇ icudemoicudemo sem-sem-
mikormikor 「Icudemodokodemo uszo-o cuku.」 „Se-
hol, semmikor sem mond igazat.” ◇ daredemodaredemo
bárkibárki 「Kono sigoto-va daredemo dekamaszu.」
„Ezt a munkát bárki el tudja végezni.” ◇ darede-darede-
momo akárkiakárki 「Dareni kiitemo kotae-va denakat-
ta.」 „Akárkit kérdeztem, nem kaptam választ.” ◇

daredemodaredemo mindenkimindenki 「Kore-o daredemo sittei-
ru.」 „Ezt mindenki tudja.” ◇ dokodemodokodemo bár-bár-
holhol 「Kore-va dokodemo utteimaszu.」 „Bárhol
lehet ilyet kapni.” ◇ dokodemodokodemo akárholakárhol 「Do-
koni szundemo onadzsideszu.」 „Akárhol is laksz,
ugyanez van.” ◇ dokodemodokodemo mindenholmindenhol 「Kono
sóhin-va dokodemo teni hairu.」 „Ez a termék

mindenhol kapható.” ◇ nandemonandemo bármibármi
「Nandemoiideszu.」 „Bármi jó lesz.” ◇ nande-nande-
momo akármiakármi 「Nani-o tabetemo futorimaszu.」
„Akármit eszek, hízok.” ◇ nandemonandemo mindenminden
「Nandemo oboeteiru.」 „Mindenre emlékszem.”
◇ nandemonainandemonai semmisemmi 「Nandemonai, vaszure-
te.」 „Felejtsd el, nem akarok semmit.”

demoarudemoaru ◆ többektöbbek közöttközött 「Vatasinitotte go-
gakuno benkjó-va tanosimidemoaru.」 „Nekem a
nyelvtanulás többek között szórakozás is.”

demobandemoban ◆ demó verziódemó verzió
demodoridemodori ◆ elváltelvált ésés újraújra aa szüleivelszüleivel előelő
nőnő
demokósindemokósin ◆ demonstrációs felvonulásdemonstrációs felvonulás
demokósinszurudemokósinszuru ◆ felvonulfelvonul 「Szeidzsini man-
zokusiteinai gunsú-va demo kósinsita.」 „A poli-
tikával elégedetlen tömeg felvonult.”

demokurasídemokurasí ◆ demokráciademokrácia
demoniszankaszurudemoniszankaszuru ◆ tüntettüntet
demonodemono ◆ fingásfingás ◆ használthasznált cikkcikk 「Demono-
o kau.」 „Használtan vásárol.” ◆ keléskelés 「Hifuno
demono」 „kelés a bőrön” ◆ olcsó cikkolcsó cikk
demonoharemonotokorokiravazudemonoharemonotokorokiravazu ◆ szük-szük-
ség törvényt bontség törvényt bont
demonszutorésondemonszutoréson ◆ bemutatóbemutató
「Szeihinnodemonszutoréson-o okonau.」 „Áru-
bemutatót tart.” ◆ demonstrációdemonstráció
demo-odemo-o okonauokonau ◆ kivonulkivonul azaz utcárautcára 「Simin-
va demo-o okonatta.」 „A polgárok kivonultak az
utcára.”

demoszurudemoszuru ◆ tüntettüntet 「Nazekono kokumin-va
demo-o sinainoka vakaranai.」 „Nem tudom, mi-
ért nem tüntet ez a nép.”

demotaidemotai ◆ tüntetőktüntetők 「Demo taini keikantaiga-
gomu dan-o happósita.」 „A rendőrök gumilöve-
dékeket lőttek a tüntetők közé.”

demotainoicsiindemotainoicsiin ◆ tüntetőtüntető
demukaedemukae ◆ eléelé menésmenés ◆ fogadásfogadás 「Kikokus-
ita tomodacsino demukae」 „hazatérő barát foga-
dása”

demukaerobídemukaerobí ◆ érkezési csarnokérkezési csarnok
demukaerudemukaeru ◆ eléelé jönjön 「Kare-va vatasi-o eki-
made demukaeta.」 „Elém jött az állomásra.” ◆

eléelé megymegy 「Ekide okjakuszama-o demukaeta.」
„Elé mentem a vendégnek az állomásra.” ◆ fogadfogad
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「Júsósitacsímu-o demukaeta.」 „Fogadták a
győztes csapatot.”

demukudemuku ◆ elmegyelmegy 「Keiszacuni demuita.」 „El-
mentem a rendőrségre.” ◆ odamegyodamegy 「Kódzsi-
genbani demuita.」 „Odamentem az építkezés
helyszínére.”

denden ◆ életrajzéletrajz 「Ainsutain den」 „Einstein
élete” ◆ hagyományhagyomány ◆ módszermódszer 「Icumono
dendejarukotonisita.」 „A bevett módon csinál-
tam.” ◆ szövegmagyarázatszövegmagyarázat
den-acuden-acu ◆ feszültségfeszültség 「Kono szokuteiki-va
den-acu-o hakaru.」 „Ez a műszer a feszültséget
méri.” ◆ potenciálpotenciál ◇ inkaden-acuinkaden-acu rákap-rákap-
csoltcsolt feszültségfeszültség ◇ kaden-acukaden-acu túlfeszült-túlfeszült-
ségség ◇ kidzsunden-acukidzsunden-acu referencia-referencia-
feszültségfeszültség ◇ konszentonoden-acukonszentonoden-acu hálóza-hálóza-
titi feszültségfeszültség 「Nihonnokonszentono den-acu-
va hjakuborutodeszu.」 „Japánban a hálózati fe-
szültség 100 Volt.” ◇ dzsikkóden-acudzsikkóden-acu effektíveffektív
feszültségfeszültség ◇ sucurjokuden-acusucurjokuden-acu kimenőkimenő fe-fe-
szültségszültség 「Ódioanpuno sucurjokuden-acu」
„hangerősítő kimenő feszültsége” ◇ tansiden-tansiden-
acuacu kapocsfeszültségkapocsfeszültség 「Batteríno tansiden-
acu」 „akkumulátor kapocsfeszültsége” ◇

cenáden-acucenáden-acu Zéner-feszültségZéner-feszültség ◇

teikakuden-acuteikakuden-acu névlegesnévleges feszültségfeszültség ◇

júkiden-acujúkiden-acu indukált feszültségindukált feszültség
den-acukeiden-acukei ◆ feszültségmérőfeszültségmérő ◆ voltmérővoltmérő
den-acukókaden-acukóka ◆ feszültségesésfeszültségesés
den-acuszenden-acuszen ◆ fázisvezetékfázisvezeték
den-acuzóbaikairoden-acuzóbaikairo ◆ feszültségsokszoro-feszültségsokszoro-
zó áramkörzó áramkör
den-acuzóbaikiden-acuzóbaiki ◆ feszültségsokszorozófeszültségsokszorozó ◆

sokszorozósokszorozó
denaidenai ◆ nemnem fogfog 「Konopen-va amari denai.」
„Ez a toll nem fog.”

denakunarudenakunaru ◆ elapadelapad 「Usi-va csicsiga
denakunatta.」 „A tehénnek elapadt a teje.”

denaosidenaosi ◆ újrakezdésújrakezdés
denaoszudenaoszu ◆ elölrőlelölről kezdkezd 「Imakara denao-
sitemo oszokunai.」 „Még most sem késő elölről
kezdeni.” ◆ újrakezdújrakezd 「Dzsinszei-o denaosi-
ta.」 „Újrakezdte az életét.”

denbadenba ◆ elektromoselektromos mezőmező ◆ elektromoselektromos tértér
◆ villamosvillamos erőtérerőtér ◆ villamosvillamos mezőmező ◆ villa-villa-
mos térmos tér

denbakjódodenbakjódo ◆ elektromoselektromos térerősségtérerősség ◆

villamos térerősségvillamos térerősség
denbakjoridenbakjori ◆ terjedési távolságterjedési távolság
denbudenbu ◆ fenékfenék ◆ hátsó fertályhátsó fertály
denbundenbun ◆ elektronikuselektronikus üzenetüzenet ◆ távirattávirat ◆

távirattávirat szövegeszövege ◇ denbuntaidenbuntai táviratitávirati stí-stí-
luslus
denbundenbun ◆ hallomáshallomás 「Denbunnijoruto kaisa-va
kibisii dzsókjóniaru.」 „Hallomásból tudom, hogy
nehéz pénzügyi helyzetben van a vállalat.”

denbunsónindenbunsónin ◆ fültanúfültanú
denbunszurudenbunszuru ◆ hallomásbólhallomásból tudtud 「Denbun-
szurutokoronijoreba kare-va rikonsitarasii.」
„Hallomásból tudom, hogy elvált.”

denbuntaidenbuntai ◆ távirati stílustávirati stílus
dencúdaidencúdai ◆ Híradástechnikai EgyetemHíradástechnikai Egyetem
dencúteszutádencúteszutá ◆ szakadásvizsgálószakadásvizsgáló
dencsakudencsaku ◆ elektrokémiaielektrokémiai fémleválasztásfémleválasztás
◆ galvanizálásgalvanizálás
dencsidencsi ◆ aksiaksi 「Szumahono dencsiga kireta.」
„Az okostelefon aksija lemerült.” ◆ elemelem 「Kai-
csúdentóno dencsiga kireta.」 „Kifogyott az elem
a zseblámpából.” ◇ arukaridencsiarukaridencsi alkálialkáli elemelem
◇ kaicsúdentójódencsikaicsúdentójódencsi laposlapos elemelem ◇ kan-kan-
dencsidencsi szárazelemszárazelem ◇ dzsúdencsidzsúdencsi újratölt-újratölt-
hetőhető elemelem ◇ taijódencsitaijódencsi napelemnapelem ◇ tan-tan-
icsigatadencsiicsigatadencsi góliátelemgóliátelem ◇ tangogat-tangogat-
adencsiadencsi ladylady elemelem ◇ tanszangatadencsitanszangatadencsi
ceruzaelemceruzaelem ◇ tan-nigatadencsitan-nigatadencsi babybaby elemelem
◇ tan-jongatadencsitan-jongatadencsi mikroelemmikroelem ◇ tanrok-tanrok-
ugatadencsiugatadencsi minielemminielem ◇ csikudencsicsikudencsi akku-akku-
mulátormulátor ◇ hakogatanodencsihakogatanodencsi téglatégla alakúalakú
elemelem ◇ hjódzsundencsihjódzsundencsi normálelemnormálelem 「Ka-
domiumu hjódzsundencsi」 „kadmium normál-
elem” ◇ ricsiumudencsiricsiumudencsi lítiumelemlítiumelem
dencsigiredencsigire ◆ lemerültlemerült akkumulátorakkumulátor ◆ leme-leme-
rült elemrült elem
dencsipakkudencsipakku ◆ teleptelep
dencsúdencsú ◆ villanyoszlopvillanyoszlop 「Kuruma-va dencsú-
nibucukatta.」 „Egy autó nekiment a villanyosz-
lopnak.” ◆ villanypóznavillanypózna
dendenmusidendenmusi ◆ csigabigacsigabiga 「Denden musi-va
katacumuri.」 „A csigabiga csiga.”

dendódendó ◆ hittérítéshittérítés ◆ missziómisszió ◆ valláster-valláster-
jesztésjesztés ◇ fukuindendófukuindendó evangéliumevangélium ter-ter-
jesztésejesztése
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dendódendó ◆ vezetésvezetés 「Necudendó」 „hővezetés”
◇ necudendónecudendó hővezetéshővezetés
dendódendó ◆ áramvezetésáramvezetés ◆ elektromoselektromos veze-veze-
téstés
dendódendó ◆ csarnokcsarnok ◆ palotapalota 「Ongakuno den-
dó」 „zene palotája” ◆ szentélyszentély ◆ templomtemplom ◇

bidzsucunodendóbidzsucunodendó műcsarnokműcsarnok
dendódendó ◆ elektromoselektromos 「Dendóhaburasi」
„elektromos fogkefe” ◆ elektromossággalelektromossággal mű-mű-
ködésködés ◆ villanyvillany 「Dendókamiszori」 „villany-
borotva”

dendódendó ◆ erőátvitelerőátvitel ◆ transzmissziótranszmisszió ◇

kuszaridendókuszaridendó láncos meghajtásláncos meghajtás
dendóasiszutodzsitensadendóasiszutodzsitensa ◆ elektromoselektromos rá-rá-
segítéses kerékpársegítéses kerékpár
dendódodendódo ◆ vezetőképességvezetőképesség
dendódorirudendódoriru ◆ villanyfúróvillanyfúró
dendódzsitensadendódzsitensa ◆ elektromos kerékpárelektromos kerékpár
dendóhaburasidendóhaburasi ◆ elektromos fogkefeelektromos fogkefe
dendókamiszoridendókamiszori ◆ villanyborotvavillanyborotva
dendókidendóki ◆ villanymotorvillanymotor
dendónokogiridendónokogiri ◆ villanyfűrészvillanyfűrész
dendóricudendóricu ◆ fajlagosfajlagos vezetőképességvezetőképesség ◇

denkidendóricudenkidendóricu áramvezetőáramvezető képességképesség ◇

necudendóricunecudendóricu hővezető képességhővezető képesség
dendoroguramudendoroguramu ◆ dendrogramdendrogram
dendorondendoron ◆ dendrondendron
dendósidendósi ◆ hittérítőhittérítő ◆ misszionáriusmisszionárius
dendósikidendósiki ◆ elektromoselektromos 「Dendósikikuszaka-
riki」 „elektromos fűnyíró”

dendószeidendószei ◆ vezetőképességvezetőképesség
dendószurudendószuru ◆ terjesztterjeszt 「Kiriszuto kjó-o den-
dószuru.」 „Keresztény vallást terjeszt.”

dendószurudendószuru ◆ vezetvezet 「Arumi-va neh--o den-
dószuru.」 „Az alumínium vezeti a hőt.”

dendószurudendószuru ◆ áramotáramot vezetvezet 「Kinzoku-va
denki-o dendószuru.」 „A fémek vezetik az ára-
mot.” ◆ levezetlevezet 「Hiraisin-va denki-o cucsini
dendószuru.」 „A villámhárító levezeti az ára-
mot.”

dendótaidendótai ◆ vezetővezető ◇ denkidendótaidenkidendótai elekt-elekt-
romos vezetőromos vezető ◇ necudendótainecudendótai hővezetőhővezető
dendótaidendótai ◆ vezetési sávvezetési sáv

dendótaipuraitádendótaipuraitá ◆ villanyírógépvillanyírógép
dendzsidendzsi ◆ elektromágnesességelektromágnesesség
dendzsibadendzsiba ◆ elektromágneseselektromágneses mezőmező ◆

elektromágneses térelektromágneses tér
dendzsibakjódodendzsibakjódo ◆ elektromágneseselektromágneses tér-tér-
erősségerősség ◆ térerősségtérerősség
dendzsibendendzsiben ◆ mágnesszelepmágnesszelep
dendzsicsórikidendzsicsóriki ◆ indukciós tűzhelyindukciós tűzhely
dendzsihadendzsiha ◆ elektromágneses hullámelektromágneses hullám
dendzsijúdódendzsijúdó ◆ elektromágneses indukcióelektromágneses indukció
dendzsikaidendzsikai ◆ elektromágneses térelektromágneses tér
dendzsikeidenkidendzsikeidenki ◆ mágnesrelémágnesrelé
dendzsikidendzsiki ◆ elektromágnesességelektromágnesesség
dendzsikigakudendzsikigaku ◆ elektromosságtanelektromosságtan ◆ villa-villa-
mosságtanmosságtan
dendzsipotensarudendzsipotensaru ◆ elektromágneseselektromágneses po-po-
tenciáltenciál
dendzsirirédendzsiriré ◆ mágnesrelémágnesrelé
dendzsirokkudendzsirokku ◆ mágneszármágneszár
dendzsisakudendzsisaku ◆ elektromágneselektromágnes
dendzsisírudodendzsisírudo ◆ árnyékolásárnyékolás
dendzsiszódendzsiszó ◆ herelevelűherelevelű mételyfűmételyfű ◆ mé-mé-
telyfűtelyfű ◆ négylevelű mételyfűnégylevelű mételyfű
dendzsiszógoszajódendzsiszógoszajó ◆ elektromágneseselektromágneses
kölcsönhatáskölcsönhatás
dendzsiszupekutorudendzsiszupekutoru ◆ elektromágneseselektromágneses
színképszínkép
dendzsudendzsu ◆ beavatásbeavatás
dendzsuszurudendzsuszuru ◆ beavatbeavat 「Oisiiszúpu-o cuku-
ru hikecu-o dendzsuszuru.」 „Beavatja a finom le-
ves készítésének rejtelmeibe.”

denebudenebu ◆ DenebDeneb
den-enden-en ◆ rizsföldekrizsföldek ésés szántóföldekszántóföldek ◆ vi-vi-
dékdék
den-endzsútakucsiden-endzsútakucsi ◆ kertvároskertváros
den-enfúkeiden-enfúkei ◆ vidéki tájvidéki táj
den-ensiden-ensi ◆ pasztorálpasztorál ◆ pásztorkölteménypásztorköltemény
den-entosiden-entosi ◆ kertvároskertváros
dengakudengaku ◆ nyársonnyárson sültsült tófutófu ◆ rizsültetésrizsültetés
ünnepi zenéje és táncaünnepi zenéje és tánca
dengakudófudengakudófu ◆ nyárson sült tofunyárson sült tofu
dengakujakidengakujaki ◆ miszos sültmiszos sült
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dengakuzasiniszurudengakuzasiniszuru ◆ felnyársalfelnyársal
「Dzsagaimo-o dengakuzasinisita.」 „Felnyársal-
tam a krumplit.”

dengekidengeki ◆ áramütésáramütés 「Tareteita denszenni fu-
rete dengeki-o uketa.」 „A lelógó vezetékhez érve
áramütést kaptam.” ◆ villámtámadásvillámtámadás ◇

dengekikekkondengekikekkon villámházasságvillámházasság
dengekihómondengekihómon ◆ villámlátogatásvillámlátogatás
dengekikeirenrjóhódengekikeirenrjóhó ◆ elektrokonvulzióselektrokonvulziós
terápiaterápia
dengekikekkondengekikekkon ◆ villámházasságvillámházasság
dengekirjóhódengekirjóhó ◆ elektromos sokkterápiaelektromos sokkterápia
dengekisidengekisi ◆ áramütés okozta haláláramütés okozta halál
dengekiszaccsúkidengekiszaccsúki ◆ elektromos rovarirtóelektromos rovarirtó
dengekiszakuszendengekiszakuszen ◆ villámháborúsvillámháborús taktikataktika

dengekiszeinodengekiszeino ◆ hirtelenhirtelen 「Dengekiszeino
itami」 „hirtelen fájdalom”

dengekiszendengekiszen ◆ villámháborúvillámháború
dengekitekinadengekitekina ◆ villámgyorsvillámgyors 「Dengekitek-
ina kógeki」 „villámgyors támadás”

dengendengen ◆ áramforrásáramforrás ◆ táptáp ◆ tápegységtápegység
◆ tápforrástápforrás ◇ sudengensudengen főtápfőtáp 「Sudengen-
o kiru.」 „Kikapcsolja a főtápot.” ◇ nonszuto-nonszuto-
ppudengenppudengen szünetmentesszünetmentes tápegységtápegység ◇ hi-hi-
dzsójódengendzsójódengen tápegységtápegység áramkimaradásáramkimaradás
esetéreesetére ◇ hodzsodengenhodzsodengen kisegítőkisegítő áramfor-áramfor-
rásrás
dengen-adaputádengen-adaputá ◆ hálózatihálózati adapteradapter
「Nótopaszokon-o dengenadaputáni cunaida.」
„A hálózati adaptert a laptophoz csatlakoztattam.”

dengengahaitteirudengengahaitteiru ◆ áramáram alattalatt vanvan 「Ko-
no szócsi-va dengenga haitteiru.」 „Ez a készülék
áram alatt van.”

dengenkódodengenkódo ◆ hálózatihálózati kábelkábel ◆ hálózatihálózati
zsinórzsinór
dengen-odengen-o ireruireru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Kikaino
dengen-o ireta.」 „Bekapcsoltam a gépet.”

dengen-odengen-o kirukiru ◆ kikapcsolkikapcsol 「Konpjútáno
dengen-o kitta.」 „Kikapcsoltam a számítógépet.”

dengen-odengen-o szecudanszuruszecudanszuru ◆ áramtalanítáramtalanít
「Szócsino dengen-o szecudansita.」 „Áramtala-
nította a szerkezetet.”

dengenpuragudengenpuragu ◆ dugvilladugvilla ◆ villásdugóvillásdugó

dengentappudengentappu ◆ elosztóelosztó
dengondengon ◆ üzenetüzenet 「Kareni dengon-o nokositai-
nodeszu.」 „Hagyhatnék üzenetet neki?”

dengonbandengonban ◆ üzenőfalüzenőfal ◆ üzenőtáblaüzenőtábla
dengon-odengon-o azukerukotoazukerukoto ◆ üzenethagyásüzenethagyás ◆

üzenetküldésüzenetküldés
dengon-odengon-o tanomutanomu ◆ megkéri,megkéri, hogyhogy adjaadja átát
azaz üzenetetüzenetet 「Denvade dengon-o tanomare-
ta.」 „Telefonon megkértek, hogy adjak át egy
üzenetet.”

dengonszábiszudengonszábiszu ◆ üzenő szolgáltatásüzenő szolgáltatás
dengurigaerudengurigaeru ◆ átfordulátfordul 「Karada-va szuicsú-
de, denguri gaetta.」 „Átfordultam a vízben.” ◆

felfordulfelfordul 「Denguri gaetta szekai」 „felfordult
világ”

dengurigaesidengurigaesi ◆ bukfencbukfenc
dengurigaesi-o szurudengurigaesi-o szuru ◆ bukfencezikbukfencezik
den-iden-i ◆ elektromoselektromos potenciálpotenciál ◆ villamosvillamos
potenciálpotenciál ◇ dzsujókiden-idzsujókiden-i receptor-receptor-
potenciálhullámpotenciálhullám ◇ szeisiden-iszeisiden-i nyugalminyugalmi po-po-
tenciáltenciál ◇ daicsiden-idaicsiden-i földpotenciálföldpotenciál ◇

fujúden-ifujúden-i lebegő potenciállebegő potenciál
den-ikeiden-ikei ◆ elektrométerelektrométer ◆ elektroszkópelektroszkóp
den-ikoteiden-ikotei ◆ feszültségzárfeszültségzár
denimudenimu ◆ farmerfarmer ◆ farmeranyagfarmeranyag ◆ kékkék vá-vá-
szonszövetszonszövet ◇ damédzsi-denimudamédzsi-denimu rojtosrojtos far-far-
mermer
denimu-dzsakettodenimu-dzsaketto ◆ farmerkabátfarmerkabát
denimunozubondenimunozubon ◆ farmernadrágfarmernadrág
denimu-pancudenimu-pancu ◆ farmernadrágfarmernadrág
denimu-sacudenimu-sacu ◆ farmeringfarmering
denimu-szúcudenimu-szúcu ◆ farmeröltönyfarmeröltöny
den-inoden-ino ◆ potenciálispotenciális
den-inokóbaiden-inokóbai ◆ elektromoselektromos potenciálpotenciál gradi-gradi-
enseense
denissudenissu ◆ édes péksüteményédes péksütemény
denissupeszutorídenissupeszutorí ◆ édes péksüteményédes péksütemény
den-iszaden-isza ◆ potenciálkülönbségpotenciálkülönbség ◇

szessokuden-iszaszessokuden-isza kontaktpotenciálkontaktpotenciál
denkadenka ◆ családicsaládi örökségörökség ◇ denkanohótó-odenkanohótó-o
nukunuku végső eszközhöz nyúlvégső eszközhöz nyúl
denkadenka ◆ elektromoselektromos töltéstöltés ◆ töltéstöltés
「Csúszeisi-va denka-o motteinai.」 „A neutron-
nak nincs töltése.” ◆ villamosvillamos töltéstöltés ◇ szeino-szeino-
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denkadenka pozitívpozitív töltéstöltés ◇ funodenkafunodenka negatívnegatív
töltéstöltés
denkadenka ◆ villamosításvillamosítás ◇ órudenkaórudenka teljesteljes
villamosításvillamosítás 「Óru denkano iedato denrjokuka-
isakara varibiki-o morau.」 „A teljesen villamo-
sított házra árengedményt ad az elektromos mű-
vek.”

denkadenka ◆ hercegherceg 「Kótaisidenka」 „koronaher-
ceg” ◆ hercegnőhercegnő ◆ őfelségeőfelsége ◆ őfenségeőfensége
denkaidenkai ◆ elektromos térelektromos tér ◆ villamos térvillamos tér
denkaidenkai ◆ elektrolíziselektrolízis
denkaiekidenkaieki ◆ elektrolitelektrolit
denkaihakkódenkaihakkó ◆ elektrolumineszcenciaelektrolumineszcencia
denkaihósucudenkaihósucu ◆ téremissziótéremisszió
denkaihósucukenbikjódenkaihósucukenbikjó ◆ téremisszióstéremissziós mik-mik-
roszkóproszkóp
denkaiionkenbikjódenkaiionkenbikjó ◆ térionizációstérionizációs mik-mik-
roszkóproszkóp
denkaijóekidenkaijóeki ◆ elektrolitelektrolit
denkaikjódodenkaikjódo ◆ elektromoselektromos térerősségtérerősség ◆

villamos térerősségvillamos térerősség
denkaikondenszádenkaikondenszá ◆ elektrolitelektrolit kondenzátorkondenzátor

denkaisicudenkaisicu ◆ elektrolitelektrolit
denkaiszurudenkaiszuru ◆ elektrolizálelektrolizál 「Siomizu-o den-
kaisita.」 „Elektrolizáltam a sós vizet.”

denkakudenkaku ◆ palotapalota
denkamicudodenkamicudo ◆ töltéssűrűségtöltéssűrűség
denkanohótó-odenkanohótó-o nukunuku ◆ végsővégső eszközhözeszközhöz
nyúlnyúl
denkaszeihindenkaszeihin ◆ elektronikuselektronikus terméktermék ◆ mű-mű-
szaki cikkszaki cikk ◆ villamossági termékvillamossági termék
denkaszorjódenkaszorjó ◆ elemi töltéselemi töltés
denkaszurudenkaszuru ◆ villamosítvillamosít 「Szubeteno roszen-
va denkaszareteiru.」 „Minden vonalat villamosí-
tottak.”

denkidenki ◆ fantazmagórikusságfantazmagórikusság
denkidenki ◆ elektronikaielektronikai berendezésberendezés ◆ villamosvillamos
készülékkészülék
denkidenki ◆ életrajzéletrajz 「Edzsiszon-no denki-o jon-
da.」 „Elolvastam Edison életrajzát.”

denkidenki ◆ áramáram 「Kikaini denkiga haitteirukara
ki-o cukete!」 „Vigyázz, a gép áram alatt van!” ◆

elektromosságelektromosság 「Kono kikai-va denkide ugo-
iteiru.」 „Ez a gép elektromossággal működik.”
◆ villamosságvillamosság 「Denkino hakken」 „villamos-
ság felfedezése” ◆ villanyvillany 「Denki-o kesita.」
„Lekapcsoltam a villanyt.” ◆ villanyáramvillanyáram 「Ko-
no murani-va denkiga kiteinai.」 „Ebben a falu-
ban nincs villanyáram.” ◇ szeidenkiszeidenki sztatikussztatikus
elektromosságelektromosság ◇ denkiankadenkianka elektromoselektromos
lábmelegítőlábmelegítő ◇ denkiankadenkianka elektromoselektromos ágy-ágy-
melegítőmelegítő ◇ denkiiszudenkiiszu villamosszékvillamosszék
「Szacudzsinhan-va denkiiszude sokeiszareta.」
„A gyilkost villamosszékbe ültették.” ◇ denkiga-denkiga-
hasittajóniitamuhasittajóniitamu belenyilallbelenyilall aa fájdalomfájdalom ◇

denkigahasittajóniitamudenkigahasittajóniitamu belehasítbelehasít aa fáj-fáj-
dalomdalom 「Kosini denkiga hasittajóni itanda.」
„Belehasított a fájdalom a derekamba.” ◇ denki-denki-
oo ireruireru rákapcsoljarákapcsolja azaz áramotáramot 「Reizókoni
denki-o ireta.」 „Rákapcsoltam az áramot a hűtő-
gépre.” ◇ denki-odenki-o kirukiru lekapcsoljalekapcsolja azaz ára-ára-
motmot 「Denkikikino denki-o kitta.」 „Lekapcsol-
tam az áramot a gépről.” ◇ necudenkinecudenki hőelekt-hőelekt-
romosságromosság ◇ maszacudenkimaszacudenki dörzselektro-dörzselektro-
mosságmosság
denkidenki ◆ elektronikus eszközelektronikus eszköz
denkiairondenkiairon ◆ villanyvasalóvillanyvasaló
denkiankadenkianka ◆ elektromoselektromos ágymelegítőágymelegítő ◆

elektromos lábmelegítőelektromos lábmelegítő
denkibondenkibon ◆ elektrofórelektrofór
denkibósokudenkibósoku ◆ elektromoselektromos korrózióvéde-korrózióvéde-
lemlem ◆ katódos korrózióvédelemkatódos korrózióvédelem
denkibungakudenkibungaku ◆ életrajz-irodaloméletrajz-irodalom
denkibunkaidenkibunkai ◆ elektrolíziselektrolízis ◆ elektromoselektromos
bontásbontás
denkibunkaiszurudenkibunkaiszuru ◆ elektromosanelektromosan bontbont
「Mizu-o denkibunkaiszuru.」 „Elektromosan vi-
zet bont.”

denkicsirjódenkicsirjó ◆ elektroterápiaelektroterápia
denkidaidenkidai ◆ áramdíjáramdíj ◆ villanyszámlavillanyszámla
「Denki-o kesi vaszuretanode denkidaigaagatte-
simatta.」 „Égve felejtettem a villanyt, ezért ma-
gas lett a villanyszámlánk.”

denkidanbódenkidanbó ◆ villanyfűtésvillanyfűtés
denkidendóricudenkidendóricu ◆ áramvezetőáramvezető képességképesség ◆

elektromoselektromos vezetőképességvezetőképesség ◆ fajlagosfajlagos
vezetőképességvezetőképesség ◆ konduktivitáskonduktivitás
denkidendótaidenkidendótai ◆ elektromos vezetőelektromos vezető
denkidokeidenkidokei ◆ elektromos óraelektromos óra
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denkidorirudenkidoriru ◆ villanyfúróvillanyfúró
denkidzsidósadenkidzsidósa ◆ elektromos autóelektromos autó
denkidzsikakedenkidzsikake ◆ elektromos szerkezetelektromos szerkezet
denkidzsujókidenkidzsujóki ◆ elektromoselektromos érzékszervérzékszerv ◆

elektromos receptorelektromos receptor
denkieidódenkieidó ◆ elektroforéziselektroforézis ◆ kataforéziskataforézis
◇ tódentendenkieidóhótódentendenkieidóhó izoelektromosizoelektromos fó-fó-
kuszáláskuszálás ◇ poriakuriruamidogerudenkieidóporiakuriruamidogerudenkieidó
poliakrilamidpoliakrilamid gélelektroforézisgélelektroforézis ◇ men-men-
ekidenkieidóekidenkieidó immun-elektroforézisimmun-elektroforézis
denkienerugídenkienerugí ◆ villamos energiavillamos energia
denkigacúdzsirudenkigacúdzsiru ◆ áramáram alattalatt vanvan 「Kono
kikaini denkiga cúdzsiteiru.」 „A készülék áram
alatt van.”

denkigahasittajóniitamudenkigahasittajóniitamu ◆ belehasítbelehasít aa
fájdalomfájdalom 「Kosini denkiga hasittajóni itanda.」
„Belehasított a fájdalom a derekamba.” ◆ bele-bele-
nyilall a fájdalomnyilall a fájdalom
denkigaisadenkigaisa ◆ elektronikaielektronikai termékekettermékeket
gyártó céggyártó cég
denkigaisadenkigaisa ◆ áramszolgáltatóáramszolgáltató
denkigamadenkigama ◆ elektromos rizsfőzőelektromos rizsfőző
denkigan-izudenkigan-izu ◆ elektro-okulogramelektro-okulogram
denkigatótteinaidenkigatótteinai ◆ nincsnincs villanyvillany 「Kono
murade-va denkiga tótteinai.」 „Ebben a faluban
nincs villany.”

denkigisidenkigisi ◆ elektromérnökelektromérnök ◆ villamosmér-villamosmér-
nöknök
denkigitádenkigitá ◆ elektromos gitárelektromos gitár
denkihen-idenkihen-i ◆ elektromoselektromos eltoláseltolás ◆ villamosvillamos
eltoláseltolás
denkihigeszoridenkihigeszori ◆ villanyborotvavillanyborotva
denkiiszudenkiiszu ◆ villamosszékvillamosszék 「Szacudzsinhan-va
denkiiszude sokeiszareta.」 „A gyilkost villamos-
székbe ültették.”

denkijadenkija ◆ elektronikuselektronikus boltbolt ◆ villamosságivillamossági
boltbolt
denkijórjódenkijórjó ◆ elektromoselektromos kapacitáskapacitás ◆ kapa-kapa-
citáscitás
denkijószecudenkijószecu ◆ villanyhegesztésvillanyhegesztés
denkijúgódenkijúgó ◆ elektrofúzióelektrofúzió
denkikagakudenkikagaku ◆ elektrokémiaelektrokémia
denkikagakuhannódenkikagakuhannó ◆ elektrokémiaielektrokémiai reakcióreakció

denkikairidenkikairi ◆ ionizációionizáció
denkikairodenkikairo ◆ elektromos áramkörelektromos áramkör
denkikamiszoridenkikamiszori ◆ villanyborotvavillanyborotva 「Denki-
kamiszoride hige-o szotta.」 „Villanyborotvával
megborotválkoztam.”

denkikandzsuricudenkikandzsuricu ◆ elektromoselektromos szuszcep-szuszcep-
tibilitástibilitás
denkikápettodenkikápetto ◆ villanyszőnyegvillanyszőnyeg
denkikeitódenkikeitó ◆ elektromos rendszerelektromos rendszer
denkikensin-indenkikensin-in ◆ villanyóra-leolvasóvillanyóra-leolvasó
denkikigudenkikigu ◆ elektromos készülékelektromos készülék
denkikikandenkikikan ◆ villanymotorvillanymotor
denkikikandenkikikan ◆ elektromos szervelektromos szerv
denkikikansadenkikikansa ◆ villamosvillamos mozdonymozdony ◆ villany-villany-
mozdonymozdony
denkikikidenkikiki ◆ villamossági felszerelésvillamossági felszerelés
denkikincsódenkikincsó ◆ elektrotónuselektrotónus
denkikjósindenkikjósin ◆ elektronikus rezonanciaelektronikus rezonancia
denkikjútókidenkikjútóki ◆ villanybojlervillanybojler
denkikódenkikó ◆ villanyszerelővillanyszerelő
denkikódodenkikódo ◆ vezetékvezeték
denkikódzsidenkikódzsi ◆ villanyszerelésvillanyszerelés
denkikódzsisidenkikódzsisi ◆ villanyszerelővillanyszerelő
denkikógakudenkikógaku ◆ elektrotechnikaelektrotechnika ◆ villamos-villamos-
mérnöki tudománymérnöki tudomány
denkikonrodenkikonro ◆ rezsórezsó ◆ villanyrezsóvillanyrezsó
denkikuragedenkikurage ◆ portugál gályaportugál gálya
denkimakuradenkimakura ◆ villanypárnavillanypárna
denkimattodenkimatto ◆ elektromos melegítőelektromos melegítő
denkimékádenkiméká ◆ elektronikaielektronikai termékekettermékeket
gyártó céggyártó cég
denkimekkidenkimekki ◆ galvanizálásgalvanizálás
denkimekkiszurudenkimekkiszuru ◆ galvanizálgalvanizál 「Denkimek-
kisita kinzokuszen」 „galvanizált fémhuzal”

denkimétákensin-indenkimétákensin-in ◆ villanyóra-leolvasóvillanyóra-leolvasó
denkimisindenkimisin ◆ villanyvarrógépvillanyvarrógép
denkimófudenkimófu ◆ villanymelegítővillanymelegítő ◆ villanypok-villanypok-
rócróc
denkimonodenkimono ◆ életrajzi íráséletrajzi írás
denkimonogataridenkimonogatari ◆ romantikus történetromantikus történet
denkimótádenkimótá ◆ villanymotorvillanymotor
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denkinettovákudenkinettováku ◆ villamos hálózatvillamos hálózat
denkinodenkino ◆ elektromoselektromos ◆ villamosvillamos
denkinorjódótaidenkinorjódótai ◆ jójó elektromoselektromos vezetővezető
「Kinzoku-va denkino rjódótaidearu.」 „A fémek
jó elektromos vezetők.”

denki-o cukerudenki-o cukeru ◆ villanyt gyújtvillanyt gyújt
denki-odenki-o ireruireru ◆ rákapcsoljarákapcsolja azaz áramotáramot
「Reizókoni denki-o ireta.」 „Rákapcsoltam az
áramot a hűtőgépre.”

denki-odenki-o kirukiru ◆ lekapcsoljalekapcsolja azaz áramotáramot
「Denkikikino denki-o kitta.」 „Lekapcsoltam az
áramot a gépről.”

denki-odenki-o nagaszunagaszu ◆ áramotáramot adad 「Denszenni
denki-o nagasita.」 „Áramot adtam a vezetékre.”

denki-odenki-o obitaobita ◆ elektromosanelektromosan töltötttöltött ◆

töltötttöltött 「Denki-o obita rjúsi-o sirabeta.」 „Ta-
nulmányozta a töltött részecskéket.”

denki-odenki-o okoszuokoszu ◆ áramotáramot fejlesztfejleszt 「Hacu-
denkide denki-o okosita.」 „A generátorral ára-
mot fejlesztett.” ◆ elektromosságot fejlesztelektromosságot fejleszt
denkiorugandenkiorugan ◆ elektromos orgonaelektromos orgona
denki-odenki-o tomerutomeru ◆ lekapcsoljalekapcsolja azaz áramotáramot
「Denrjokukaisa-va tatemonono denki-o tome-
ta.」 „Az elektromos művek lekapcsolta az áramot
az épületről.”

denkipottodenkipotto ◆ elektromoselektromos vízforralóvízforraló ◆ víz-víz-
forralóforraló
denkirendzsidenkirendzsi ◆ villanytűzhelyvillanytűzhely
denkirikigakudenkirikigaku ◆ elektrodinamikaelektrodinamika
denkirikiszendenkirikiszen ◆ villamos erővonalvillamos erővonal
denkirjóhódenkirjóhó ◆ elektroterápiaelektroterápia
denkirjókindenkirjókin ◆ áramdíjáramdíj ◆ villanyszámlavillanyszámla
「Denkirjókin-va maicukino sijórjóde kimarima-
szu.」 „A villanyszámla attól függ, hogy a hónap-
ban mennyit fogyasztottunk.”

denkirjókin-noneagedenkirjókin-noneage ◆ villanyáremelésvillanyáremelés
denkirodenkiro ◆ elektromos kemenceelektromos kemence
denkisébádenkisébá ◆ villanyborotvavillanyborotva
denkisidenkisi ◆ armatúraarmatúra
denkisokkudenkisokku ◆ áramütésáramütés
denkisokkurjóhódenkisokkurjóhó ◆ elektrosokk-terápiaelektrosokk-terápia
denkisómeidenkisómei ◆ villanylámpavillanylámpa

denkisószecudenkisószecu ◆ fantázianovellafantázianovella ◆ fantá-fantá-
ziaregényziaregény
denkiszaccsúkidenkiszaccsúki ◆ elektromoselektromos rovarirtórovarirtó ◆

elektromos szúnyogirtóelektromos szúnyogirtó
denkiszakudenkiszaku ◆ villanypásztorvillanypásztor
denkiszakusadenkiszakusa ◆ életrajzíróéletrajzíró
denkiszeihindenkiszeihin ◆ villamossági termékvillamossági termék
denkiszeirigakudenkiszeirigaku ◆ elektrofiziológiaelektrofiziológia
denkiszekidenkiszeki ◆ turmalinturmalin
denkiszódzsikidenkiszódzsiki ◆ elektromos porszívóelektromos porszívó
denkiszorjódenkiszorjó ◆ elemi töltéselemi töltés
denkiszuicscsidenkiszuicscsi ◆ villanykapcsolóvillanykapcsoló
denkiszuihankidenkiszuihanki ◆ elektromos rizsfőzőelektromos rizsfőző
denkiszutandodenkiszutando ◆ állólámpaállólámpa ◆ asztaliasztali lámpalámpa
◆ olvasólámpaolvasólámpa
denkiszutóbudenkiszutóbu ◆ villanykályhavillanykályha
denkitecudódenkitecudó ◆ villamosított vasútvillamosított vasút
denkiteikódenkiteikó ◆ elektromos ellenálláselektromos ellenállás
denkiteikóricudenkiteikóricu ◆ fajlagos ellenállásfajlagos ellenállás
denkitekiteidenkitekitei ◆ elektrometrikus titráláselektrometrikus titrálás
denkitószekidenkitószeki ◆ elektrodialíziselektrodialízis
denkiunagidenkiunagi ◆ elektromos angolnaelektromos angolna
denkiuodenkiuo ◆ elektromos halelektromos hal
denkjokudenkjoku ◆ elektródaelektróda ◆ póluspólus 「Kono fu-
tacuno denkjokukanno den-acu-o hakaranakere-
banaranai.」 „A két pólus közötti feszültséget kell
megmérni.” ◆ saroksarok 「Kono dencsino denkjoku-
o sótoszaszenaide!」 „Ne zárd rövidre az elem
sarkait!” ◇ szansódenkjokuszansódenkjoku referenciareferencia
elektródaelektróda ◇ szansóhaszansóha referenciahullámreferenciahullám ◇

bisódenkjokubisódenkjoku mikroelektródamikroelektróda
denkjokubandenkjokuban ◆ fegyverzetfegyverzet
denkjúdenkjú ◆ égőégő ◆ izzóizzó 「Denkjú-o tori kaeta.」
„Kicseréltem az izzót.” ◆ körtekörte 「Denkjúga ki-
reta.」 „Kiégett a körte.” ◆ villanykörtevillanykörte
「Denkjú-o hazusita.」 „Kicsavartam a villany-
körtét.” ◇ eruídídenkjúeruídídenkjú LEDLED égőégő ◇ eruídí-eruídí-
denkjúdenkjú LEDLED izzóizzó ◇ szasikomidenkjúszasikomidenkjú tűlá-tűlá-
basbas izzóizzó ◇ tanguszutendenkjútanguszutendenkjú volfrámizzóvolfrámizzó
◇ tanguszutendenkjútanguszutendenkjú volfrámszálasvolfrámszálas izzó-izzó-
lámpalámpa ◇ csakusokudenkjúcsakusokudenkjú színesszínes villany-villany-
körtekörte ◇ hakunecudenkjúhakunecudenkjú izzólámpaizzólámpa ◇ had-had-
akadenkjúakadenkjú csupaszcsupasz villanykörtevillanykörte ◇ hadaka-hadaka-
denkjúdenkjú egyegy szálszál égőégő ◇ bajonettosikiden-bajonettosikiden-
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kjúkjú bajonettzárasbajonettzáras izzóizzó ◇ harogendenkjúharogendenkjú
halogén körtehalogén körte ◇ mamedenkjúmamedenkjú törpeizzótörpeizzó
denkjúsokudenkjúsoku ◆ meleg fehér színmeleg fehér szín
denkodenko ◆ elektromos ívelektromos ív
denkódenkó ◆ izzólámpaizzólámpa fényefénye ◆ villámvillám 「Szorani
denkóga hasitta.」 „Villám cikázott az égen.” ◆

villámlásvillámlás
denkohódendenkohóden ◆ ívkisülésívkisülés
denkókeidzsibandenkókeidzsiban ◆ elektronikuselektronikus eredmény-eredmény-
jelző táblajelző tábla
denkónjúszudenkónjúszu ◆ villanyújságvillanyújság
denkónoiszszendenkónoiszszen ◆ villám felvillanásavillám felvillanása
denkószekkadenkószekka ◆ villanásnyi idővillanásnyi idő
denkószekkanodenkószekkano ◆ villámgyorsvillámgyors 「Szagjóinno
denkószekkano hajavazani odoroita.」 „A mun-
kás villámgyors mozdulatain meglepődtem.”

denkószekkanogotokudenkószekkanogotoku ◆ egyegy pillanatpillanat alattalatt
「Sóhin-o denkószekkanogotoku utta.」 „Egy pil-
lanat alatt eladtam az árut.” ◆ villámgyorsanvillámgyorsan
「Denkószekkanogotoku sigoto-o katazuketa.」
„Villámgyorsan befejeztem a munkát.”

denkószekkanohajavazadedenkószekkanohajavazade ◆ villámgyor-villámgyor-
sansan 「Denkószekkano hajavazade tamanegi-o
kitta.」 „Villámgyorsan felszeletelte a vöröshagy-
mát.”

denmákudenmáku ◆ DániaDánia
denmákudzsindenmákudzsin ◆ dándán
denmákugodenmákugo ◆ dán nyelvdán nyelv
denmákunodenmákuno ◆ dándán
den-necuden-necu ◆ elektromos hőelektromos hő
den-necuden-necu ◆ hővezetéshővezetés
den-necubuden-necubu ◆ fűtőbetétfűtőbetét
den-necukiden-necuki ◆ elektromoselektromos tűzhelytűzhely ◆ villany-villany-
kályhakályha
den-necuszenden-necuszen ◆ cekaszcekasz ◆ fűtőszálfűtőszál
dennódennó ◆ kiberagykiberagy
denomidenomi ◆ leértékelésleértékelés
denominésondenominéson ◆ denominációdenomináció ◆ névérték-névérték-
csökkentéscsökkentés 「Forinto-e no kiri kae dzsinipen-
génodenominésonga okonavareta.」 „A forintra
váltáskor csökkentették a névértékét a pengőnek.”

denpadenpa ◆ elektromágneseselektromágneses hullámhullám 「Rédá-va
denpa-o daszu.」 „A radar elektromágneses hul-

lámokat kelt.” ◆ rádióhullámrádióhullám 「Puraszucsikku-
va denpa-o tószu.」 „A műanyag átengedi a rá-
dióhullámokat.” ◆ rádiójelrádiójel 「Antenade denpa-o
dzsusinsita.」 „Antennával rádiójeleket fogtam.”
◆ térerőtérerő 「Koko-va denpaganainode keitai-va
cukaemaszen.」 „Itt nincs térerő, ezért nem lehet
telefonálni.”

denpadenpa ◆ elterjedéselterjedés 「Bukkjóno denpa」
„buddhizmus elterjedése” ◆ terjedésterjedés 「Kan-
szensóno denpa」 „járvány terjedése”

denpabóenkjódenpabóenkjó ◆ rádióteleszkóprádióteleszkóp
denpabógaidenpabógai ◆ rádiózavarrádiózavar ◆ rádiózavarásrádiózavarás ◆

zavarászavarás 「Kuni-va gaikokunoradzsio-o denpa-
bógaisita.」 „Az országunk zavarta a külföldi rá-
dióadást.”

denpabógaikjokudenpabógaikjoku ◆ zavaróállomászavaróállomás
denpacsiendenpacsien ◆ terjedési késleltetésterjedési késleltetés
denpadokeidenpadokei ◆ rádióvezérelt órarádióvezérelt óra
denpainpídanszudenpainpídanszu ◆ hullámimpedanciahullámimpedancia
denpandenpan ◆ terjedésterjedés
denpanohassingendenpanohassingen ◆ rádióforrásrádióforrás
denpanokjómeibakodenpanokjómeibako ◆ üregrezonátorüregrezonátor
denpaszurudenpaszuru ◆ elterjedelterjed 「Dzsóhó-va denpa-
sitekita.」 „A hír elterjedt.” ◆ terjedterjed
「Dzsózógidzsucu-va denpasijaszui.」 „A szeszfő-
zés technológiája könnyen terjed.”

denpatadenpata ◆ árasztott-árasztott- ésés szántóföldszántóföld ◆ ter-ter-
mőföldmőföld
denpatancsikidenpatancsiki ◆ radarradar ◆ rádióhullám-rádióhullám-
detektordetektor
denpatenmongakudenpatenmongaku ◆ rádiócsillagászatrádiócsillagászat
denpatódenpató ◆ adótoronyadótorony
denpjódenpjó ◆ bizonylatbizonylat 「Furikomidenpjó」 „át-
utalási bizonylat” ◆ nyugtanyugta 「Kónjúdenpjó」
„vásárlási nyugta” ◆ számlaszámla 「Denpjó-o redzsini
motteitte okane-o haratta.」 „A számlát odavit-
tem a pénztárhoz, és fizettem.” ◆ szelvényszelvény
「Súnódenpjó」 „átvételi szelvény” ◇ súnódenp-súnódenp-
jójó átvételiátvételi elismervényelismervény ◇ sukkindenpjósukkindenpjó ki-ki-
fizetésifizetési bizonylatbizonylat ◇ denpjó-odenpjó-o kirukiru szel-szel-
vénytvényt kitöltkitölt 「Haccsúno denpjó-o kitta.」 „Ki-
töltöttem a megrendelőszelvényt.”

denpjó-odenpjó-o kirukiru ◆ szelvénytszelvényt kitöltkitölt 「Haccsú-
no denpjó-o kitta.」 „Kitöltöttem a megrendelő-
szelvényt.”
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denpódenpó ◆ sürgönysürgöny ◆ távirattávirat 「Denvade
denpó-o tanonda.」 „Telefonon adtam fel távira-
tot.” ◆ telegramtelegram ◇ okujaminodenpóokujaminodenpó részvét-részvét-
távirattávirat 「Izokuni okujamino denpó-o utta.」
„Részvéttáviratot küldtem a gyászoló családnak.”
◇ sikjúdenpósikjúdenpó sürgőssürgős távirattávirat ◇ sikjúdenpósikjúdenpó
sürgönysürgöny ◇ denpó-odenpó-o ucuucu táviratoziktáviratozik 「Mu-
szukoni denpó-o utta.」 „Táviratoztam a fiam-
nak.” ◇ muszendenpómuszendenpó rádiótáviratrádiótávirat
denpójósidenpójósi ◆ távirati blankettatávirati blanketta
denpónadenpóna ◆ merész kiállásúmerész kiállású
denpónohaitacudenpónohaitacu ◆ táviratkihordástáviratkihordás
denpónohaitacunindenpónohaitacunin ◆ táviratkihordótáviratkihordó
denpó-odenpó-o ucuucu ◆ sürgönyözsürgönyöz ◆ táviratoziktáviratozik
「Muszukoni denpó-o utta.」 „Táviratoztam a fi-
amnak.”

denpundenpun ◆ amilumamilum
denpundenpun ◆ keményítőkeményítő
denpunsicunodenpunsicuno ◆ keményítőtartalmúkeményítőtartalmú 「Den-
punsicuno sokumocu」 „keményítőtartalmú élel-
miszer”

denraidenrai ◆ behozatalbehozatal 「Csúgokukara denraino
gidzsucu」 „Kínából behozott technológia” ◆

szármásszármás 「Indo denraino gakki」 „Indiából
származó hangszer” ◆ továbbadástovábbadás 「Tokuga-
vake denraino gakkikorekuson」 „Tokugava csa-
ládban továbbadott hangszergyűjtemény”

denraigodenraigo ◆ szóátvételszóátvétel
denrainodenraino ◆ behozottbehozott 「Csószendenraino gi-
hó」 „Koreából behozott technika” ◆ tovább-tovább-
adottadott 「Szenzodenraino osie」 „ősöktől tovább-
adott tanítás” ◇ szenzodenrainoszenzodenraino ősöktőlősöktől örö-örö-
költkölt 「Szenzodenraino tocsi」 „ősöktől örökölt
föld”

denraiszurudenraiszuru ◆ átadódikátadódik ◆ bebe leszlesz hozvahozva
「Jakjú-va amerikakara denraisita.」 „A base-
ballt Amerikából hozták be.” ◆ öröklődiköröklődik
「Szoszenkara denraisitekita soszeki」 „ősöktől
örökölt könyv”

denreidenrei ◆ futárfutár 「Denrei-o okuru.」 „Futárt
küld.” ◆ parancsküldésparancsküldés
denreiáruenuédenreiáruenué ◆ hírvivő RNShírvivő RNS
denreijakudenreijaku ◆ hírnökihírnöki feladatfeladat ◆ hírnökihírnöki sze-sze-
reprep
denreisidenreisi ◆ futárfutár ◆ hírnökhírnök ◆ hírvivőhírvivő

denridenri ◆ disszociációdisszociáció ◆ ionizációionizáció
denribakodenribako ◆ ionizációs kamraionizációs kamra
denrihósaszendenrihósaszen ◆ ionizáló sugárzásionizáló sugárzás
denriszódenriszó ◆ ionoszféraionoszféra
denriszurudenriszuru ◆ disszociáldisszociál 「Denkaisicuga mizu-
ni toke denriszuru.」 „A feloldott elektrolit
disszociál.” ◆ ionizálódikionizálódik 「Hósaszengabucu-
katta gensi-va denrisita.」 „A radioaktív sugárzás
hatására az atom ionizálódott.”

denrjokudenrjoku ◆ teljesítményteljesítmény 「Sucurjokudenrjo-
ku」 „kimenő teljesítmény” ◆ villamosvillamos energiaenergia
「Denrjoku-o sóhiszuru.」 „Villamos energiát fo-
gyaszt.” ◇ taikidenrjokutaikidenrjoku készenlétikészenléti áram-áram-
fogyasztásfogyasztás ◇ hiszódenrjokuhiszódenrjoku látszólagoslátszólagos
teljesítményteljesítmény ◇ mukódenrjokumukódenrjoku meddőmeddő telje-telje-
sítménysítmény ◇ júkódenrjokujúkódenrjoku hatásoshatásos teljesít-teljesít-
ménymény
denrjokubuszokudenrjokubuszoku ◆ áramhiányáramhiány 「Sinkokuna
denrjokubuszokuga joszószareteiru.」 „Komoly
áramhiány várható.”

denrjokudzsujódenrjokudzsujó ◆ áramigényáramigény
「Denrjokudzsujó-va szakunenjori fueru mitó-
si.」 „Várhatóan a múlt évinél nagyobb lesz az
áramigény.”

denrjokukeidenrjokukei ◆ villanyóravillanyóra ◆ wattmérőwattmérő ◇

szekiszandenrjokukeiszekiszandenrjokukei wattóramérőwattóramérő
denrjokukeitódenrjokukeitó ◆ villamosenergia-hálózatvillamosenergia-hálózat
denrjokukjókjúdenrjokukjókjú ◆ áramszolgáltatásáramszolgáltatás
「Denrjokukjókjúga icsidzsikantodaeta.」 „Egy
órára megszakadt az áramszolgáltatás.” ◆

villamosenergia-ellátásvillamosenergia-ellátás
denrjokukjókjúkaisadenrjokukjókjúkaisa ◆ áramszolgáltatóáramszolgáltató
denrjokukjókjúnosadandenrjokukjókjúnosadan ◆ áramtalanításáramtalanítás
「Kikaino denrjokukjókjúno sadan-o kakuninszu-
ru.」 „Ellenőrzi, hogy áramtalanítva van-e a gép.”

denrjokukjókjú-odenrjokukjókjú-o sadanszurusadanszuru ◆ áramtala-áramtala-
nítnít
denrjokumétádenrjokumétá ◆ villanyóravillanyóra 「Denrjokumétá-
o kensinsita.」 „Leolvasta a villanyórát.”

denrjokurjódenrjokurjó ◆ villamosvillamos energiaenergia 「Ippanka-
teino sóhidenrjokurjóga fueta.」 „A háztartások
több villamos energiát fogyasztottak.”

denrjokurjókeidenrjokurjókei ◆ villanyóravillanyóra
denrjokurjókindenrjokurjókin ◆ áramdíjáramdíj
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denrjokusóhirjódenrjokusóhirjó ◆ villamosenergia-villamosenergia-
fogyasztásfogyasztás
denrjokuszeigendenrjokuszeigen ◆ áramkorlátozásáramkorlátozás ◆

villamosenergia-korlátozásvillamosenergia-korlátozás
denrjúdenrjú ◆ áramáram 「Denszenni denrjúga nagaretei-
ru.」 „A vezetékben áram folyik.” ◆ elektromoselektromos
áramáram ◆ villanyáramvillanyáram ◇ kóacudenrjúkóacudenrjú magas-magas-
feszültségűfeszültségű áramáram ◇ kórjúdenrjúkórjúdenrjú váltóáramváltóáram
「Csokurjúdenrjúto kórjúdenrjú」 „egyenáram és
váltóáram” ◇ sidódenrjúsidódenrjú indulásiindulási áramfel-áramfel-
vételvétel ◇ csokurjúdenrjúcsokurjúdenrjú egyenáramegyenáram 「Cso-
kurjúdenrjúto kórjúdenrjú」 „egyenáram és vál-
tóáram” ◇ júdódenrjújúdódenrjú gerjesztettgerjesztett áramáram ◇

ríkudenrjúríkudenrjú szivárgásiszivárgási áramáram ◇ róeidenrjúróeidenrjú
földzárlatföldzárlat ◇ róeidenrjúróeidenrjú szivárgó áramszivárgó áram
denrjúkeidenrjúkei ◆ ampermérőampermérő ◆ árammérőárammérő
denrjúmicudodenrjúmicudo ◆ áramsűrűségáramsűrűség
denrjúrjódenrjúrjó ◆ áramerősségáramerősség
denrodenro ◆ áramköráramkör 「Kóacudenro」 „magasfe-
szültségű áramkör”

denrohaidenzudenrohaidenzu ◆ vezetékezési rajzvezetékezési rajz
densadensa ◆ szerelvényszerelvény ◆ vonatvonat 「Densani not-
ta.」 „Felszálltam a vonatra.” ◇ kaiszokudensakaiszokudensa
sebesvonatsebesvonat ◇ kjúkódensakjúkódensa gyorsvonatgyorsvonat ◇

kudaridensakudaridensa kifelékifelé menőmenő vonatvonat ◇ kógaiden-kógaiden-
sasa HÉVHÉV ◇ kógaidensakógaidensa helyiérdekűhelyiérdekű vasútvasút ◇

cúkindensacúkindensa munkásvonatmunkásvonat ◇ tozandensatozandensa he-he-
gyigyi vonatvonat ◇ tokkjúdensatokkjúdensa expresszvonatexpresszvonat ◇

noboridensanoboridensa befelébefelé menőmenő vonatvonat ◇ fucúden-fucúden-
sasa személyvonatszemélyvonat ◇ bószódensabószódensa elszaba-elszaba-
dultdult vonatvonat ◇ minidensaminidensa kisvasútkisvasút ◇ jakó-jakó-
densadensa éjszakaiéjszakai vonatvonat ◇ romendensaromendensa villa-villa-
mosmos
densadensa ◆ palotapalota
densabindensabin ◆ villamosjáratvillamosjárat ◆ vonatjáratvonatjárat
densacsindensacsin ◆ vasútivasúti menetdíjmenetdíj ◆ vonatjegyvonatjegy
áraára
densadaidensadai ◆ vonatköltségvonatköltség
densamoderudensamoderu ◆ vonatmakettvonatmakett
densaninorudensaninoru ◆ vonatozikvonatozik 「Kareno ucsinicu-
kumade szandzsikanmo densani notta.」 „Három
egész órán át vonatoztam, míg eljutottam hozzá.”
◇ romendensaninoruromendensaninoru villamosozikvillamosozik
densanoekidensanoeki ◆ vasútállomásvasútállomás
densanokippudensanokippu ◆ vonatjegyvonatjegy
densanóntensidensanóntensi ◆ vonatvezetővonatvezető

densanóntensudensanóntensu ◆ mozdonyvezetőmozdonyvezető
densaroszenmódensaroszenmó ◆ vonathálózatvonathálózat
densaroszenzudensaroszenzu ◆ vonattérképvonattérkép
densateikikendensateikiken ◆ villamosbérletvillamosbérlet ◆ vonat-vonat-
bérletbérlet
densidensi ◆ elektronelektron ◆ elektronikuselektronikus
「Densidzsiso-o katta.」 „Elektronikus szótárt
vettem.” ◇ dzsijúdensidzsijúdensi szabadszabad elektronelektron ◇

szokubakudensiszokubakudensi kötöttkötött elektronelektron ◇ ho-ho-
szokudensiszokudensi befogott elektronbefogott elektron
densiaburidasidensiaburidasi ◆ szteganográfiaszteganográfia
densibaitaidensibaitai ◆ digitálisdigitális hordozóhordozó ◆ elektro-elektro-
nikus hordozónikus hordozó
densibandensiban ◆ elektronikuselektronikus publikációpublikáció ◆

elektronikuselektronikus verzióverzió ◆ internetesinternetes publiká-publiká-
cióció
densibuhindensibuhin ◆ elektronikuselektronikus alkatrészalkatrész
「Densibuhin-o kumi tateta.」 „Összeszereltem
az elektronikus alkatrészeket.”

densibuhinbudensibuhinbu ◆ elektronikaelektronika 「Szentakukino
densibuhinbuga kovareta.」 „Elromlott a mosó-
gép elektronikája.”

densicuidensicui ◆ elektronpárelektronpár
densicúkadensicúka ◆ elektronikus fizetőeszközelektronikus fizetőeszköz
densidentacukeidensidentacukei ◆ elektronszállítóelektronszállító rend-rend-
szerszer
densidétadensidéta ◆ elektronikus adatelektronikus adat
densidzsisodensidzsiso ◆ elektronikus szótárelektronikus szótár
densihokakudensihokaku ◆ elektronbefogáselektronbefogás
densihósucudensihósucu ◆ elektronemisszióelektronemisszió
densiidódodensiidódo ◆ elektronmobilitáselektronmobilitás
densiizonszeiioncsanerudensiizonszeiioncsaneru ◆ feszültséggelfeszültséggel
kapuzott ioncsatornakapuzott ioncsatorna
densikadensika ◆ digitalizációdigitalizáció ◆ elektronizációelektronizáció
densikairodensikairo ◆ elektronikus áramkörelektronikus áramkör
densikaiszecudensikaiszecu ◆ elektrondiffrakcióelektrondiffrakció ◆

elektronelhajláselektronelhajlás
densikakudensikaku ◆ elektronhéjelektronhéj
densikandensikan ◆ elektroncsőelektroncső
densikeidensikei ◆ elektronikaelektronika
densikeiszankidensikeiszanki ◆ elektronikus számítógépelektronikus számítógép
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densikenbikjódensikenbikjó ◆ elektronmikroszkópelektronmikroszkóp ◇ tó-tó-
kagatadensikenbikjókagatadensikenbikjó transzmisszióstranszmissziós
elektronmikroszkópelektronmikroszkóp
densikeszszaidensikeszszai ◆ elektronikus fizetéselektronikus fizetés
densikikidensikiki ◆ elektronikus eszközelektronikus eszköz
densikitaidensikitai ◆ elektrongázelektrongáz
densikjójotaidensikjójotai ◆ elektrondonorelektrondonor
densikógakudensikógaku ◆ elektronikaelektronika ◆ elektrotech-elektrotech-
nikanika
densikógakudensikógaku ◆ elektronoptikaelektronoptika
densikógakunodensikógakuno ◆ villamosmérnökivillamosmérnöki
densikógakusadensikógakusa ◆ elektrotechnikuselektrotechnikus ◆ villa-villa-
mosmérnökmosmérnök
densimanédensimané ◆ elektronikus pénzelektronikus pénz
densimérudensiméru ◆ elektronikuselektronikus levéllevél 「Onadzsi
naijóno densiméru-o nicúmoratta.」 „A második
ugyanolyan tartalmú elektronikus levelet kap-
tam.”

densiméruakauntodensiméruakaunto ◆ elektronikuselektronikus postafi-postafi-
ókók
densindensin ◆ elektronikuselektronikus üzenetküldésüzenetküldés ◆ táv-táv-
írásírás ◇ muszendensinmuszendensin rádiótávírásrádiótávírás ◇ mu-mu-
szendensinszendensin rádióüzenetrádióüzenet
densinbasiradensinbasira ◆ távíróoszloptávíróoszlop ◆ telefonosz-telefonosz-
loplop ◆ telefonpóznatelefonpózna ◆ villanyoszlopvillanyoszlop 「Kjó-
fúno hidensinbasiranisigamicuiteiru otoko-o mi-
ta.」 „Láttam egy embert, aki az erős szélben a vil-
lanyoszlopba kapaszkodott.”

densingisudensingisu ◆ távírásztávírász
densininsódensininsó ◆ elektronikus azonosításelektronikus azonosítás
densinkidensinki ◆ távírótávíró ◆ távírógéptávírógép
densinkjokudensinkjoku ◆ távíróállomástávíróállomás ◆ távíróhiva-távíróhiva-
taltal
densinodensino ◆ gépigépi 「Densidzsóhósori-o dónjúsi-
ta.」 „Áttértek a gépi adatfeldolgozásra.”

densinófudensinófu ◆ elektronikus fizetéselektronikus fizetés
densinszókindensinszókin ◆ elektronikus átutaláselektronikus átutalás
densiondension ◆ géphanggéphang
densiondodensiondo ◆ elektron-hőmérsékletelektron-hőmérséklet
densiongakudensiongaku ◆ elektronikus zeneelektronikus zene
densiorugandensiorugan ◆ elektronikus orgonaelektronikus orgona
densipépádensipépá ◆ elektronikus papírelektronikus papír
densirendzsidensirendzsi ◆ mikrohullámú sütőmikrohullámú sütő

densirenzudensirenzu ◆ elektronlencseelektronlencse
densirjúdensirjú ◆ elektronáramláselektronáramlás
densirjúdódensirjúdó ◆ elektronáramláselektronáramlás
densisinvarjokudensisinvarjoku ◆ elektronaffinitáselektronaffinitás
densisomeidensisomei ◆ digitális aláírásdigitális aláírás
densisoszekidensisoszeki ◆ elektronikus könyvelektronikus könyv
densiszaifudensiszaifu ◆ elektronikus pénztárcaelektronikus pénztárca
densiszeikjúsodensiszeikjúso ◆ elektronikus számlaelektronikus számla
densiszeikócuidensiszeikócui ◆ elektron-lyuk párelektron-lyuk pár
densiszószadensiszósza ◆ elektronsugaraselektronsugaras letapoga-letapoga-
tástás
densitenbindensitenbin ◆ elektronikuselektronikus labormérleglabormérleg ◆

elektronikus patikamérlegelektronikus patikamérleg
densitosokandensitosokan ◆ elektronikus könyvtárelektronikus könyvtár
densiundensiun ◆ elektronfelhőelektronfelhő
densivámudensivámu ◆ számítógépes féregszámítógépes féreg
densiviruszudensiviruszu ◆ számítógépes vírusszámítógépes vírus
densivorettodensivoretto ◆ elektronikus pénztárcaelektronikus pénztárca
densizassidensizassi ◆ elektronikus folyóiratelektronikus folyóirat
densizóbaikandensizóbaikan ◆ elektronsokszorozóelektronsokszorozó ◆

elektronsokszorozóelektronsokszorozó csőcső ◆ fotoelektron-fotoelektron-
sokszorozósokszorozó
densodenso ◆ generációkongenerációkon átadottátadott irományiromány ◆

iromány kézbesítéseiromány kézbesítése
densódensó ◆ átadásátadás ◆ hagyományhagyomány 「Minkanden-
só」 „néphagyomány” ◆ továbbadástovábbadás
densobatodensobato ◆ postagalambpostagalamb
densobatocúsindensobatocúsin ◆ galambpostagalambposta
densóbungakudensóbungaku ◆ népköltészetnépköltészet
densódzsidensódzsi ◆ hagyományos írásjelhagyományos írásjel
densógikudensógiku ◆ fénnyelfénnyel termesztetttermesztett krizan-krizan-
témtém
densokudensoku ◆ díszkivilágításdíszkivilágítás 「Kinikuriszuma-
szuno densoku-o hodokosita.」 „Karácsonyi dísz-
kivilágítást tettek a fákra.” ◆ fénypompafénypompa ◆ kivi-kivi-
lágításlágítás
densószurudensószuru ◆ átadátad 「Sokuninno vaza-o kósze-
ini densószuru.」 „Az iparosok technikáját átad-
ja az utókornak.” ◆ továbbadtovábbad 「Iroirona mono-
gataga densószareteiru.」 „Sokféle történetet ad-
tak tovább.”

denszandenszan ◆ elektronikuselektronikus számításszámítás ◆ gépigépi
számításszámítás
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denszankadenszanka ◆ számítógépesítésszámítógépesítés
denszankidenszanki ◆ elektronikuselektronikus számítógépszámítógép ◆

számítógépszámítógép
denszecudenszecu ◆ legendalegenda 「Kono ikeni-va ningjoga-
irutoiu denszecugaarimaszu.」 „Az a legenda jár-
ja, hogy ebben a tóban van egy sellő.” ◆ mondásmondás
◆ regerege ◇ tosidenszecutosidenszecu városi legendavárosi legenda
denszecudzsónodenszecudzsóno ◆ egyszeriegyszeri 「Denszecu-
dzsóno hitonimo onadzsikotoga okita.」 „Így járt
az egyszeri ember is.” ◆ legendákbanlegendákban élőélő
「Kentauruszu-va denszecudzsóno dóbucude-
szu.」 „A kentaur legendákban élő állat.”

denszecutekinadenszecutekina ◆ legendáslegendás
denszeikandenszeikan ◆ szócsőszócső
denszendenszen ◆ harisnyán leszaladó szemharisnyán leszaladó szem
denszendenszen ◆ elektromoselektromos kábelkábel 「Denszen-o
csikani umeta.」 „Föld alá vitték az elektromos
kábelt.” ◆ villanydrótvillanydrót 「Jukino omoszade ieno
maeno denszenga kireta.」 „A hó súlya alatt lesza-
kadt a villanydrót a házunk előtt.” ◆ villanyve-villanyve-
zetékzeték 「Szódentettóni denszen-o hatta.」 „Vil-
lanyvezetéket húztak a távvezetékoszlopok közé.”
◇ kaiteidenszenkaiteidenszen tengertenger alattalatt kábelkábel ◇ ze-ze-
cuenszencuenszen szigeteltszigetelt vezetékvezeték ◇ hadakaden-hadakaden-
szenszen csupasz villanyvezetékcsupasz villanyvezeték
denszendenszen ◆ járványjárvány 「Denszen-va szarani hiro-
gatta.」 „A járvány tovább terjedt.” ◆ mételymétely ◇

kúkidenszenkúkidenszen fertőzés levegő útjánfertőzés levegő útján
denszenbjódenszenbjó ◆ fertőzőfertőző betegségbetegség ◆ járványjárvány
◆ ragályosragályos betegségbetegség ◇ keikódenszenbjókeikódenszenbjó
szájonszájon átát terjedőterjedő járványjárvány ◇ hóteiden-hóteiden-
szenbjószenbjó bejelentésrebejelentésre kötelezettkötelezett ragályosragályos
betegségbetegség
denszenbjóindenszenbjóin ◆ járványkórházjárványkórház
denszenbjókandzsadenszenbjókandzsa ◆ fertőző betegfertőző beteg
denszenbjótódenszenbjótó ◆ fertőzőosztályfertőzőosztály
denszenszeidenszenszei ◆ fertőzőfertőző ◆ ragályosragályos
denszenszeikóhandenszenszeikóhan ◆ lepkehimlőlepkehimlő
denszenszeinanzokusudenszenszeinanzokusu ◆ uszodaszemölcsuszodaszemölcs
denszenszeitankakusódenszenszeitankakusó ◆ csókbetegségcsókbetegség ◆

mirigylázmirigyláz
denszenszurudenszenszuru ◆ fertőzőfertőző 「Kono bjóki-va den-
szensinai.」 „Ez a betegség nem fertőző.” ◆ ra-ra-
gályosgályos 「Mizubószó-va denszenszuru bjókide-
szu.」 „A bárányhimlő ragályos betegség.”

denszenszurudenszenszuru ◆ leszaladleszalad aa szemszem
「Anatanoszutokkingu-va denszensiteiru.」 „Le-
szaladt a szem a harisnyádon!”

denszodenszo ◆ földadóföldadó
denszódenszó ◆ elektronikuselektronikus adatátviteladatátvitel ◇

sasindenszósasindenszó képtáviratozásképtáviratozás ◇ sasinden-sasinden-
szószó képátvitelképátvitel
denszódenszó ◆ adatátviteladatátvitel ◆ jelátviteljelátvitel ◇ csoku-csoku-
recudenszórecudenszó soros adatátvitelsoros adatátvitel
denszódenszó ◆ autóvillamossági szerelésautóvillamossági szerelés
denszóhindenszóhin ◆ autóvillamossági alkatrészautóvillamossági alkatrész
denszokudenszoku ◆ elektromoselektromos fluxusfluxus ◆ villamosvillamos
fluxusfluxus
denszokumicudodenszokumicudo ◆ elektromoselektromos eltoláseltolás ◆

elektromoselektromos fluxussűrűségfluxussűrűség ◆ villamosvillamos elto-elto-
láslás
denszórodenszóro ◆ átviteliátviteli csatornacsatorna ◆ kommuniká-kommuniká-
ciós vonalciós vonal ◇ bucuridenszórobucuridenszóro fizikai vonalfizikai vonal
denszósasindenszósasin ◆ képtáviratképtávirat
denszószonsicudenszószonsicu ◆ átviteliátviteli veszteségveszteség 「Hi-
karifaiba cúsinno denszószonsicu」 „optikai ká-
bel jelátviteli vesztesége”

denszószurudenszószuru ◆ elektronikusanelektronikusan átküldátküld
「Sasin-o denszósita.」 „Elektronikusan átküld-
tem a képet.”

denszótaiikidenszótaiiki ◆ átviteli sávátviteli sáv
dentacudentacu ◆ átadásátadás 「Kófunno dentacu」 „in-
gerek átadása” ◆ átvitelátvitel 「Dzsóhódentacu」
„adatátvitel” ◆ közlésközlés 「Meireino dentacu」
„parancs közlése” ◆ továbbítástovábbítás 「Bószaidzsó-
hóno dentacukeitó」 „katasztrófavédelmi infor-
mációkat továbbító rendszer” ◆ transzdukciótranszdukció ◇

dzsóhódentacudzsóhódentacu kommunikációkommunikáció
dentacubussicudentacubussicu ◆ közvetítőanyagközvetítőanyag ◆

transzmittertranszmitter ◇ kagakudentacubussicukagakudentacubussicu ké-ké-
miaimiai közvetítőanyagközvetítőanyag ◇ kjózondentacubus-kjózondentacubus-
sicusicu kotranszmitterkotranszmitter ◇ sinkeidentacubussi-sinkeidentacubussi-
cucu neurotranszmitterneurotranszmitter ◇ sinkeidentacubus-sinkeidentacubus-
sicusicu idegingerület-átvivőidegingerület-átvivő
dentacuszurudentacuszuru ◆ átadátad 「Meirei-o dentacusi-
ta.」 „Átadta a parancsot.” ◆ közölközöl 「Kareni isi-
o dentacusita.」 „Közöltem vele a szándékomat.”
◆ továbbíttovábbít 「Kúki-va oto-o dentacuszuru.」 „A
levegő továbbítja a hangot.”

dentakudentaku ◆ számológépszámológép ◆ zsebszámológépzsebszámológép
「Dentakude sóhizeino keiszan-o sita.」 „Zseb-
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számológéppel kiszámoltam a forgalmi adót.” ◇

pokettodentakupokettodentaku zsebszámológépzsebszámológép
dentarudentaru ◆ fogászatifogászati
dentarufuroszudentarufuroszu ◆ fogselyemfogselyem
dentarutekunisandentarutekunisan ◆ fogtechnikusfogtechnikus
dentecudentecu ◆ vasúttársaságvasúttársaság ◆ villamosítottvillamosított
vasútvasút
dentecuroszenmódentecuroszenmó ◆ vasúthálózatvasúthálózat
dentecuroszenzudentecuroszenzu ◆ vasúti térképvasúti térkép
dentodento ◆ elterpeszkedveelterpeszkedve 「Iszunidento szu-
vatta.」 „Elterpeszkedve leült.” ◆ terpeszked-terpeszked-
veve 「Sinsacsó-va hidzsi cuki iszunidento szuvat-
teita.」 „Az új cégvezető a karosszékben terpesz-
kedve ült.”

dentódentó ◆ lámpalámpa 「Dentó-o cuketa.」 „Felkap-
csoltam a lámpát.” ◆ villanylámpavillanylámpa 「Tendzsó-
kara dentógabura szagatteita.」 „A mennyezeten
lógott a villanylámpa.”

dentódentó ◆ hagyományhagyomány 「Nihonno dentó-o ma-
moru.」 „Őrzi a japán hagyományokat.” ◆ tradí-tradí-
cióció 「Dentó-o uke cugu.」 „Továbbviszi a tradíci-
ót.” ◇ dentórjóridentórjóri hagyományoshagyományos ételétel 「Han-
garíno dentórjóri」 „hagyományos magyar étel”

dentóbunkadentóbunka ◆ hagyományos kultúrahagyományos kultúra
dentógeinódentógeinó ◆ hagyományoshagyományos művészetművészet ◆

tradicionális művészettradicionális művészet
dentókógeidentókógei ◆ hagyományoshagyományos iparművészetiparművészet
◆ hagyományos kézművességhagyományos kézművesség
dentónoakaridentónoakari ◆ lámpafénylámpafény
dentónohikaridentónohikari ◆ lámpafénylámpafény
dentónokaszadentónokasza ◆ lámpaernyőlámpaernyő
dentó-odentó-o mamorumamoru ◆ hagyományőrzőhagyományőrző 「Dentó-
o mamoru siszó」 „hagyományőrző eszme”

dentórjóridentórjóri ◆ hagyományoshagyományos ételétel 「Hangarí-
no dentórjóri」 „hagyományos magyar étel”

dentósugidentósugi ◆ hagyománytisztelethagyománytisztelet
dentósugisadentósugisa ◆ hagyománytisztelőhagyománytisztelő
dentoszuvarudentoszuvaru ◆ elterpeszkedikelterpeszkedik 「Ókina hi-
dzsikake iszunidento szuvatteita.」 „Elterpeszke-
dett a fotelben.”

dentótekinadentótekina ◆ hagyományoshagyományos 「Kore-va den-
tótekina csirjóhódeszu.」 „Ez hagyományos
gyógymód.” ◆ tradicionálistradicionális 「Kore-va dentó-
tekina tabe monodeszu.」 „Ez tradicionális étel.”

dentótekinidentótekini ◆ hagyományosanhagyományosan 「Dentótekini
nógjó-o itonamu.」 „Hagyományosan műveli a
földet.” ◆ tradicionálisantradicionálisan 「Kekkonsiki-o den-
tótekini okonatta.」 „Tradicionálisan tartották az
esküvőt.”

denvadenva ◆ híváshívás 「Kinódenvagaarimasita.」
„Tegnap volt egy hívásom.” ◆ távbeszélőtávbeszélő ◆ te-te-
lefonlefon 「Odenva kavarimasita. Sinaideszu.」 „Át-
vettem a telefont, Sinainak hívnak.” ◆ telefon-telefon-
híváshívás 「Kanodzsoga denvano ótai-o szuru.」 „Ő
fogadja a telefonhívásokat.” ◇ itazuradenvaitazuradenva
telefonbetyárkodástelefonbetyárkodás ◇ ojakodenvaojakodenva főfő ésés
mellékkészülékesmellékkészülékes telefontelefon ◇ kanjúdenvakanjúdenva
előfizetéseselőfizetéses telefontelefon ◇ kjódókanjúdenvakjódókanjúdenva
ikervonalasikervonalas telefontelefon ◇ kjódódenvakjódódenva ikerte-ikerte-
lefonlefon ◇ keitaidenvakeitaidenva mobiltelefonmobiltelefon 「Densade
keitaidenvaga natta.」 „A mobiltelefonom meg-
csörrent a villamoson.” ◇ kósúdenvakósúdenva utcaiutcai te-te-
lefonlefon ◇ kósúdenvakósúdenva nyilvánosnyilvános telefontelefon ◇ kó-kó-
doreszudenvadoreszudenva vezetékvezeték nélkülinélküli telefontelefon ◇

kokuszaidenvakokuszaidenva nemzetközinemzetközi híváshívás ◇ siga-siga-
idenvaidenva interurbáninterurbán híváshívás ◇ sinaidenvasinaidenva helyihelyi
híváshívás ◇ daijarusikidenvadaijarusikidenva tárcsástárcsás telefontelefon
◇ csókjoridenvacsókjoridenva távolságitávolsági híváshívás ◇ csók-csók-
joridenvajoridenva helyihelyi beszélgetésbeszélgetés ◇ nagadenvanagadenva
hosszúhosszú telefonbeszélgetéstelefonbeszélgetés 「Tomodacsi-va
nagadenvani cuki attekurenai.」 „A barátom nem
kapható a hosszú telefonbeszélgetésekre.” ◇ pus-pus-
subotansikidenvasubotansikidenva nyomógombosnyomógombos telefontelefon ◇

macsigaidenvamacsigaidenva tévestéves híváshívás 「Macsigai den-
vagakakattekita.」 „Kaptam egy téves hívást.” ◇

muszendenvamuszendenva rádiótelefonrádiótelefon ◇ ruszubanden-ruszubanden-
vava üzenetrögzítőüzenetrögzítő
「Ruszubandenvanimeszszédzsi-o oita.」 „Hagy-
tam üzenetet az üzenetrögzítőn.” ◇ ruszuban-ruszuban-
denvadenva üzenetrögzítős telefonüzenetrögzítős telefon
denvabangódenvabangó ◆ telefonszámtelefonszám ◇ daihjódenva-daihjódenva-
bangóbangó központiközponti telefonszámtelefonszám 「Daihjódenva-
bangókara naiszenni cunagatta.」 „A központi te-
lefonszámról kapcsolták a melléket.”

denvabokkuszudenvabokkuszu ◆ telefonfülketelefonfülke
denvacsódenvacsó ◆ telefonkönyvtelefonkönyv ◇ sokugjóbecu-sokugjóbecu-
denvacsódenvacsó szaknévsorszaknévsor
denvacsúdearudenvacsúdearu ◆ mássalmással beszélbeszél 「Dzsósi-
va imadenvacsúdeszu.」 „A főnököm most éppen
mással beszél.”

denvadaidenvadai ◆ telefonköltségtelefonköltség ◆ telefonszám-telefonszám-
lala
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denvadedenvade ◆ telefonontelefonon 「Tomodacsito denvade
hanasita.」 „Telefonon beszéltem a barátommal.”

denvadehanaszudenvadehanaszu ◆ telefonáltelefonál 「Denvade ha-
naszunoga nigate.」 „Nem szeretek telefonálni.”
◆ telefonontelefonon beszélbeszél 「Tomodacsito denvade
hanasita.」 „Telefonon beszéltem a barátommal.”

denvagacunagarudenvagacunagaru ◆ kapcsolkapcsol aa telefontelefon
「Denva-va cunagaranakatta.」 „A telefon nem
kapcsolt.” ◆ vonalbanvonalban vanvan 「Gencsikara kisato
denvaga cunagatteimaszu.」 „A helyszíni tudósí-
tónk van a vonalban.”

denvagaisadenvagaisa ◆ telefontársaságtelefontársaság
denvagakakarudenvagakakaru ◆ hívásthívást kapkap 「Denvaga ka-
kattekita.」 „Hívást kaptam.”

denvakaidandenvakaidan ◆ telefonos megbeszéléstelefonos megbeszélés
denvakaiszendenvakaiszen ◆ telefonvonaltelefonvonal 「Denvakai-
szenga kireta.」 „Megszakadt a telefonvonal.”

denvakanjúsadenvakanjúsa ◆ telefon-előfizetőtelefon-előfizető
denvakidenvaki ◆ telefonkészüléktelefonkészülék ◇ osibotansiki-osibotansiki-
denvakidenvaki nyomógombosnyomógombos telefontelefon ◇ kaitenda-kaitenda-
ijarusikidenvakiijarusikidenvaki tárcsás telefontárcsás telefon
denvakjokudenvakjoku ◆ távbeszélőtávbeszélő állomásállomás ◆ tele-tele-
fonközpontfonközpont
denvakókandaidenvakókandai ◆ kapcsolóasztalkapcsolóasztal
denvakókankidenvakókanki ◆ telefonközponttelefonközpont
denvakókansudenvakókansu ◆ telefonközpontostelefonközpontos
denvaniderudenvanideru ◆ felveszifelveszi aa telefonttelefont 「Tomo-
dacsini denvasitara otótoga deta.」 „Telefonáltam
a barátomnak, de az öccse vette fel.” ◆ fogadjafogadja
aa hívásthívást 「Tadaimadenvani derukotoga
dekimaszen.Meszszédzsi-o dózo.」 „Jelenleg nem
tudom fogadni a hívását. Kérem, hagyjon üzene-
tet!”

denvanocúsinmódenvanocúsinmó ◆ telefonhálózattelefonhálózat
denvanokódodenvanokódo ◆ telefonzsinórtelefonzsinór
denva-odenva-o cunagucunagu ◆ felhívfelhív 「Terebi kjoku-va
gencsinorepótáto denva-o cunaida.」 „A tévéállo-
más felhívta a helyszínen tartózkodó riportert.”

denva-odenva-o ireruireru ◆ felhívfelhív 「Oszokunattakara cu-
mani ippondenva-o ireteokó.」 „Felhívom az
asszonyt, hogy később megyek haza.”

denva-odenva-o kakerukakeru ◆ felhívfelhív 「Keiszacuni denva-
o kaketa.」 „Felhívtam a rendőrséget.” ◆ telefo-telefo-

nálnál 「Tomodacsini denva-o kaketa.」 „Telefonál-
tam a barátomnak.”

denva-odenva-o kirukiru ◆ leteszileteszi aa telefonttelefont 「Denva-o
kitta.」 „Letettem a telefont.”

denva-odenva-o szuruszuru / denvaszurudenvaszuru ◆ odatelefonálodatelefonál
「Otótoni denva-o sita.」 „Odatelefonáltam az
öcsémnek.” ◆ telefonáltelefonál 「Denvasita.」 „Tele-
fonáltam.” ◇ banguminidenvaszurubanguminidenvaszuru betelefo-betelefo-
nálnál 「Terebi bangumini denvasita.」 „Betelefo-
náltam a tévébe.”

denvarenrakudenvarenraku ◆ jelentkezésjelentkezés telefonontelefonon ◆

telefonos kapcsolatfelvételtelefonos kapcsolatfelvétel
denvarjókindenvarjókin ◆ hívásdíjhívásdíj ◆ percdíjpercdíj
「Denvarjókin-va szagatta.」 „Csökken a telefo-
nok percdíja.” ◆ telefonszámlatelefonszámla
denvasuzaidenvasuzai ◆ telefoninterjútelefoninterjú
denvaszendenvaszen ◆ telefondróttelefondrót ◆ telefonkábeltelefonkábel ◆

telefonvonaltelefonvonal
denvaszurudenvaszuru / denva-odenva-o szuruszuru ◆ odatelefonálodatelefonál
「Otótoni denva-o sita.」 „Odatelefonáltam az
öcsémnek.” ◆ telefonáltelefonál 「Denvasita.」 „Tele-
fonáltam.” ◇ banguminidenvaszurubanguminidenvaszuru betelefo-betelefo-
nálnál 「Terebi bangumini denvasita.」 „Betelefo-
náltam a tévébe.”

denvaszurukotodenvaszurukoto ◆ telefonálástelefonálás
deodorantodeodoranto ◆ dezodordezodor
deokisiribodeokisiribo ◆ dezoxiribodezoxiribo
deokisiribokakuszandeokisiribokakuszan ◆ dezoxiribonuklein-dezoxiribonuklein-
savsav
deokisiribonukureázedeokisiribonukureáze ◆ dezoxiribonukleázdezoxiribonukleáz
deokisiribószudeokisiribószu ◆ dezoxiribózdezoxiribóz
depátodepáto ◆ áruházáruház
depátomentodepátomento ◆ osztályosztály
depodzsittodepodzsitto ◆ letétletét
deppadeppa ◆ előreálló fogelőreálló fog ◆ kiálló fogkiálló fog
depparadeppara ◆ pocakpocak
depparideppari ◆ kidudorodáskidudorodás ◆ kiugrókiugró részrész 「Ago-
no deppari」 „kiugró áll”

depparudepparu ◆ kiállkiáll 「Haga deppatteiru.」 „Kiáll a
fogam.” ◆ kidomborodikkidomborodik 「Onakaga deppattei-
ru.」 „Kidomborodik a hasam.” ◆ kidudorodikkidudorodik
「Kaonoibo-va deppatteiru.」 „Az arcán kidudo-
rodik a szemölcs.”

deppattadeppatta ◆ domborúdomború
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deppurifutorudeppurifutoru ◆ elhízikelhízik 「Deppuri futotta
hito」 „elhízott ember”

deppurisitadeppurisita ◆ terebélyesterebélyes 「Deppurisita dzs-
oszeiga vatasino maeni tatteita.」 „Egy terebélyes
asszony állt előttem.” ◆ testestestes 「Deppurisita
otoko」 „testes férfi”

depuszu-intabjúdepuszu-intabjú ◆ mélyinterjúmélyinterjú
derakkuszuderakkuszu ◆ luxusluxus 「Derakkuszuhoteru」
„luxushotel”

derakkuszunaderakkuszuna ◆ fényűzőfényűző 「Derakkuszuna-
manson」 „fényűző társasház”

derareruderareru ◆ kiférkifér 「Doakara derarenaihodo fu-
totta.」 „Úgy meghízott, hogy nem fért ki az aj-
tón.” ◆ kijutkijut 「Dzsútainotame icsidzsikantatte-
mo macsikara derarenakatta.」 „A dugó miatt egy
óra alatt sem sikerült kijutnunk a városból.”

derederederedere ◆ hízelgőhízelgő
deribaríderibarí ◆ házhoz szállításházhoz szállítás ◆ kiszállításkiszállítás
derikasíderikasí ◆ kifinomultságkifinomultság ◆ tapintattapintat
derikasínoaruderikasínoaru ◆ tapintatostapintatos 「Derikasínoaru
hito」 „tapintatos ember”

derikasínonaiderikasínonai ◆ tapintatlantapintatlan 「Derikasínonai
kotoba-o haita.」 „Tapintatlan megjegyzést tett.”

derikétonaderikétona ◆ érzékenyérzékeny 「Kare-va szubeteno
hacugenni taisitederikétodeszu.」 „Minden meg-
jegyzésre érzékeny.” ◆ kényeskényes 「Kore-va deriké-
tona mondaideszu.」 „Ez kényes kérdés.” ◆ kifi-kifi-
nomultnomult 「Derikétona kandzsó」 „kifinomult ér-
zelmek” ◆ törékenytörékeny 「Derikétona kokoro」 „tö-
rékeny lélek”

derikétonatokoroderikétonatokoro ◆ lelkiviláglelkivilág 「Kono keitai-
va derikétoda.」 „Ennek a mobiltelefonnak lelki-
világa van.”

derikétozónderikétozón ◆ intim területintim terület
derimitaderimita ◆ határolójelhatárolójel
derítoderíto ◆ törléstörlés
derítoszuruderítoszuru ◆ töröltöröl
deruderu ❶ előjönelőjön 「Kare-va hejakara deta.」 „Elő-
jött a szobájából.” ❷ kijönkijön 「Vatasino keiszande-
mo onadzsi kekkaga deta.」 „Nekem is ugyanaz a
végeredmény jött ki.” ❸ jönjön 「Dzsagucsikara mi-
zuga denai.」 „Nem jön víz a csapból.” ❹ megje-megje-
leniklenik 「Kononjúszu-va sinbunni deta.」 „Ez a hír
megjelent az újságban.” ◆ adnakadnak 「Ucsino kaisa-

va kócúhigadenai.」 „A mi cégünknél nem adnak
utazási költségtérítést.” ◆ elhangzikelhangzik 「Iron-na
ikenga deteita.」 „Mindenféle vélemény elhang-
zott.” ◆ elindulelindul 「Ie-o deta.」 „Elindultam ott-
honról.” ◆ elmegyelmegy 「Dzsugjóni deru.」 „Elmegy
az órára.” ◆ elvégezelvégez 「Gakkó-o detara ótekig-
jóde hataraku.」 „Ha elvégzem az iskolát, nagy-
vállalathoz megyek dolgozni.” ◆ eredered 「Kono
uvasza-va dokokara deta?」 „Honnan ered ez a
pletyka?” ◆ felkelfelkel 「Higa deta.」 „Felkelt a
Nap.” ◆ fogfog 「Konopen-va naniiruga deru?」
„Milyen színnel fog ez a toll?” ◆ indulindul 「Misze-o
derutokorode tomodacsiga kita.」 „Éppen indul-
ni készültem az üzletből, amikor megjött a bará-
tom.” ◆ járjár 「Kono teisokuni-va dezátomo de-
ru.」 „Ehhez az étel-összeállításhoz desszert is
jár.” ◆ jelentkezikjelentkezik 「Taszúno binde okurega
deta.」 „Számos járatnál késés jelentkezett.” ◆

jutjut 「Kecuronga detara osietekudaszai!」 „Szól-
janak, ha jutnak valamire!” ◆ kapkap 「Bónaszuga
deta.」 „Kaptunk prémiumot.” ◆ kelkel 「Asita-
rokudzsini higa deru.」 „Holnap 6-kor kel a nap.”
◆ keletkezikkeletkezik 「Kateide-va takuszan-nogomiga
deru.」 „A háztartásokban sok szemét keletkezik.”
◆ képesképes 「Kono kuruma-va szupídoga denai.」
„Ez a kocsi nem képes nagy sebességre.” ◆ kiállkiáll
「Kabekara kugiga deteiru.」 „Kiáll egy szög a
falból.” ◆ kibújikkibújik 「Kumaga horaanakara dete-
kita.」 „A medve kibújt a barlangjából.” ◆ ki-ki-
érződikérződik 「Konoszúpu-va dasiga joku deteiru.」
„Ezen a levesen jól kiérződik az alaplé.” ◆ kifor-kifor-
duldul 「Kicscsinkara deta.」 „Kifordultam a kony-
hából.” ◆ kijutkijut 「Kono tóri-o maszszugu ikuto
ódórini deru.」 „Ezen az utcán kijutunk a főútra.”
◆ kikerülkikerül 「Keimuso-o detara zettaikokoro-o ire
kaeru.」 „Ha kikerülök a börtönből, mindenkép-
pen megjavulok.” ◆ kilépkilép 「Hitori-va recukara
deta.」 „Egy ember kilépett a sorból.” ◆ kilógkilóg
「Zubonkara osiriga hanbundeteiru.」 „Félig ki-
lóg a feneke a nadrágból.” ◆ kimegykimegy 「Heja-o de-
ta.」 „Kiment a szobából.” ◆ kisétálkisétál 「Keimu-
sokara nanigotomonakattajóni deta.」 „Kisétált a
börtönből.” ◆ kiülkiül 「Sino kjófuga kaoni deta.」
„A halálfélelem kiült az arcára.” ◆ kiki vanvan ad-ad-
vava 「Hinansidzsiga deteiru.」 „Kiadták az eva-
kuálási parancsot.” ◆ megjönmegjön 「Sokujokuga de-
tekimasita.」 „Megjött az étvágyam.” ◆ megkapmegkap
「Szaisúmicumorigamada deteinai.」 „Még nem
kaptuk meg a végső árajánlatot.” ◆ ottott vanvan
「Kinónopátíni deta?」 „Ott voltál a tegnapi bu-

492492 deppurifutoru deppurifutoru – deru deru AdysAdys



lin?” ◆ szerepelszerepel 「Kono mondai-va sikenni
kanarazu deru.」 „Ez a kérdés mindig szerepel
a vizsgán.” ◆ témánáltémánál vanvan 「Mata deta. Nan-
kaimo kiita.」 „Megint a témánál vagyunk. Már
ezerszer mondtad.” ◆ túlléptúllép 「Joszan-o szan-
man endeteita.」 „30 ezer jennel túlléptük a ke-
retet.” ◆ viszikviszik 「Imakono sóhin-va joku dete-
iru.」 „Ezt az árut most nagyon viszik.” ◇ ak-ak-
igaderuigaderu megüresedikmegüresedik 「Hoikuenni akiga de-
rumade macu.」 „Megvárom, míg megüresedik
egy hely a bölcsődében.” ◇ asigaderuasigaderu túllépitúllépi aa
keretetkeretet 「Konpjútá-o kaiszugite, asiga deta.」
„Túl sok számítógépet vettünk, és túlléptük a ke-
retet.” ◇ asigaderuasigaderu túlköltekeziktúlköltekezik 「Joszan-
karadonokurai asiga deta?」 „Mennyivel költe-
keztünk túl a tervezettnél?” ◇ aszegaderuaszegaderu iz-iz-
zadzad 「Kare-va szakan-ni aszega deru.」 „Erősen
izzad.” ◇ anatanoderumakudzsanaianatanoderumakudzsanai semmisemmi
közödközöd hozzáhozzá 「Anatano deru makudzsanaide-
so!」 „Ehhez neked semmi közöd!” ◇ ukabideruukabideru
előtűnikelőtűnik 「Kami-o atatametara modzsiga ukabi
detekita.」 „Amikor felmelegítettem a papírt, elő-
tűnt az írás.” ◇ uminideruuminideru tengerretengerre szállszáll
「Rjósi-va umini deta.」 „A halász tengerre
szállt.” ◇ omotenideruomotenideru kimegykimegy 「Mooteni de-
ro!」 „Menjünk ki, és intézzük el egymás közt!” ◇

omotenideruomotenideru látszódiklátszódik 「Kore-va amari moo-
teni denai sigotodeszu.」 „Ez olyan munka, ami
nem nagyon látszódik.” ◇ omonideruomonideru kintkint le-le-
rendezrendez 「Kokodato meivakudakara, omoni de-
ro!」 „Rendezzük le kint, itt zavarunk minden-
kit!” ◇ kibungaderukibungaderu megjönmegjön aa hangulatahangulata
「Hataraku kibunganakanaka denai.」 „Seho-
gyan sem jön meg a hangulatom a munkához.”
◇ kucsiniderukucsinideru beszélnekbeszélnek rólaróla ◇ keganin-keganin-
gaderugaderu sérültjesérültje vanvan 「Dzsikode-va keganinga
denakatta.」 „A balesetnek nem volt sérültje.” ◇

genkigaderugenkigaderu feltöltődikfeltöltődik 「Ano hitoni auto
genkiga deru.」 „Ha vele találkozok, feltöltődök.”
◇ genkigaderugenkigaderu erőreerőre kapkap 「Párinka-o nomuto
genkiga deru.」 „A pálinkától erőre kapok.” ◇ ko-ko-
egadenaiegadenai elmegyelmegy aa hangjahangja 「Koega denai!」
„Elment a hangom!” ◇ koegaderukoegaderu kijönkijön hanghang
aa torkántorkán 「Kaze-o hiite koega denai.」 „Megfáz-
tam, nem jön ki hang a torkomon.” ◇ kotobaga-kotobaga-
deruderu beszélbeszél 「Niszainanoni kotobaga denai.」
„Kétéves, de még nem beszél.” ◇ korogederukorogederu
vergődvevergődve kijönkijön 「Dzsikosita kurumakara un-
tensuga koroge deta.」 „A balesetezett kocsiból
vergődve kijött a vezető.” ◇ siainiderusiainideru mérkő-mérkő-

zésezése vanvan 「Óensiteirucsímuga kjósiaini deru.」
„A csapatomnak ma mérkőzése van.” ◇ dzsiga-dzsiga-
deruderu kimutatjakimutatja aa fogafoga fehérjétfehérjét 「Imamade
neko-o kabutteitakedotótó dzsiga deta.」 „Eddig
alakoskodott, de most kimutatta a foga fehérjét.”
◇ dzsugjóniderudzsugjónideru résztrészt veszvesz azaz óránórán 「Kare-
va kinódzsugjóni denakatta.」 „Tegnap nem vett
részt az órán.” ◇ szupídogaderuszupídogaderu gyorsulgyorsul
「Kurumanoakuszeru-o fundemoszupídoga de-
nai.」 „Hiába nyomom a gázt, nem gyorsul a ko-
csi.” ◇ szekigaderuszekigaderu köhögköhög 「Issúkanhodo
szekiga deta.」 „Körülbelül egy hétig köhögtem.”
◇ szenkjonideruszenkjonideru indulindul aa választásokonválasztásokon ◇

szoto-eszoto-e deruderu kimegykimegy 「Iekara szoto-e deta.」
„Kimentem a házból.” ◇ szoto-eszoto-e deruderu kifáradkifárad
「Dózo szoto-e dete kudaszai!」 „Tessék kifárad-
ni!” ◇ taidoniderutaidonideru elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Kare-va taidoni dejaszui.」 „Könnyen elragad-
tatja magát.” ◇ takabisaniderutakabisanideru magasmagas lóróllóról
beszélbeszél 「Kare-va sitaukeni takabisani deta.」
„Magas lóról beszélt az alvállalkozóval.” ◇ tabi-tabi-
niderunideru útraútra kelkel 「Tabini deta.」 „Útra keltem.”
◇ csigaderucsigaderu vérzikvérzik 「Kizugucsikara csiga de-
teiru.」 „Vérzik a seb.” ◇ csikaragaderucsikaragaderu ere-ere-
jeje vanvan 「Csikaraga denai.」 „Nincs erőm.” ◇

csicsigaderucsicsigaderu tejeltejel 「Kono usi-va csicsigajoku
deru.」 „Ez a tehén jól tejel.” ◇ cukaregaderucukaregaderu
kifáradkifárad 「Nikutairódóde sósócukarega deta.」
„Kissé kifáradtam a fizikai munkától.” ◇ tegade-tegade-
ruru verekedősverekedős 「Szugu tega deru kode komatte-
iru.」 „Bajban van a verekedős gyereke miatt.” ◇

deszugirudeszugiru túlságosantúlságosan töménytömény 「Kono ocsa-
va deszugiteiru.」 „Ez a tea túlságosan tömény
lett.” ◇ deszugirudeszugiru másmás dolgábadolgába beavatkozikbeavatkozik
「Deszugita mane-o szuruna!」 „Ne avatkozz más
dolgába!” ◇ deszugirudeszugiru túlságosantúlságosan domináldominál
「Kono rjóri-va szakanano adzsiga deszugitei-
ru.」 „Ebben az ételben túlságosan dominál a hal
íze.” ◇ dezupparidezuppari folyamatosanfolyamatosan kintkint vanvan
「Kjóha sigotode dezupparidatta.」 „Ma a mun-
kámból kifolyólag folyamatosan kint voltam.” ◇

deteikedeteike marsmars kiki 「Deteike!」 „Mars ki!” ◇ de-de-
teiketeike kifelékifelé 「Deteike!」 „Kifelé!” ◇ denaku-denaku-
narunaru elapadelapad 「Usi-va csicsiga denakunatta.」
„A tehénnek elapadt a teje.” ◇ derareruderareru kiférkifér
「Doakara derarenaihodo futotta.」 „Úgy meghí-
zott, hogy nem fért ki az ajtón.” ◇ derareruderareru ki-ki-
jutjut 「Dzsútainotame icsidzsikantattemo macsi-
kara derarenakatta.」 „A dugó miatt egy óra alatt
sem sikerült kijutnunk a városból.” ◇ deruto-deruto-

AdysAdys deru deru – deru deru 493493



koroniderukoronideru haha kellkell bíróságrabíróságra visziviszi 「Deru
tokoroni deruzo!」 „Ha kell, bíróságra viszem az
ügyet!” ◇ denvaniderudenvanideru felveszifelveszi aa telefonttelefont
「Tomodacsini denvasitara otótoga deta.」 „Te-
lefonáltam a barátomnak, de az öccse vette fel.”
◇ denvaniderudenvanideru fogadjafogadja aa hívásthívást 「Tadai-
madenvani derukotoga dekimaszen.Meszszédzsi-
o dózo.」 „Jelenleg nem tudom fogadni a hívását.
Kérem, hagyjon üzenetet!” ◇ namidagaderunamidagaderu
könnyezikkönnyezik 「Kazega fukuto namidagaderu.」
„Ha fúj a szél, könnyezem.” ◇ hanasinideruhanasinideru
szóbaszóba kerülkerül 「Kareno namaega hanasini de-
ta.」 „Szóba került a neve.” ◇ hanadzsigaderuhanadzsigaderu
vérzikvérzik azaz orraorra 「Hanadzsiga deteiru.」 „Vérzik
az orrom.” ◇ hanamizugaderuhanamizugaderu folyikfolyik azaz orraorra
◇ haragaderuharagaderu nagynagy hasúhasú 「Szono haraga de-
teiru jacugaboszuda.」 „Az a nagy hasú a góré.”
◇ hangekinideruhangekinideru ellentámadásbaellentámadásba lendüllendül ◇

hantenkószeinideruhantenkószeinideru ellentámadásbaellentámadásba lendüllendül
「Gun-va daikibona hantenkószeini deta.」 „A
hadsereg nagy ellentámadásba lendült.” ◇ higa-higa-
deruderu tűztűz keletkezikkeletkezik 「Torjóno csozósokara hi-
ga deta .」 „A festéktárolóban keletkezett tűz.” ◇

butainiderubutainideru színpadraszínpadra léplép 「Vatasimo butaini
detai.」 „Én is szeretnék színpadra lépni!” ◇ bo-bo-
rogaderurogaderu leégleég 「Kasikoszónanoni saberutobo-
rogaderu.」 „Okosnak látszik, de ha beszélni kezd
mindig leég.” ◇ borogaderuborogaderu szégyenbenszégyenben ma-ma-
radrad 「Incsikigabarete boroga deta.」 „Kiderült a
turpisságom, és szégyenben maradtam.” ◇ ma-ma-
enideruenideru előremegyelőremegy 「Ippomaeni deta.」 „Egy
lépést előrementem.” ◇ migi-nimigi-ni deruderu mono-vamono-va
inaiinai senkisenki semsem érér aa nyomábanyomába 「Puroguram-
ingude kareno migini deru monohainai.」 „Prog-
ramozásban senki sem ér az ő nyomába.” ◇ me-me-
karahigaderukarahigaderu szikrákatszikrákat hányhány aa szemeszeme
「Asi-o bucukete mekara higa deta.」 „Amikor
beütöttem a lábam, szikrákat hányt a szemem.” ◇

mon-omon-o deruderu tanítványakénttanítványaként végezvégez ◇ rjóni-rjóni-
deruderu halászni megyhalászni megy
derufiniumuderufiniumu ◆ sarkantyúfűsarkantyúfű ◆ sarkantyúvi-sarkantyúvi-
rágrág
deru kui-va utareruderu kui-va utareru ◆ ne lógj ki a sorbólne lógj ki a sorból
derumakuderumaku ◆ szerepszerep 「Konkaiheisa-va deru ma-
kuganai.」 „Ez alkalommal cégünk nem jutott
szerephez.” ◆ szükségszükség 「Omaeno deru maku-va
nai.」 „Semmi szükség sincs rád.”

derutaderuta ◆ deltadelta ◆ deltatorkolatdeltatorkolat ◇ donau-donau-
derutaderuta Duna-deltaDuna-delta

derutacsitaiderutacsitai ◆ deltatorkolat területedeltatorkolat területe
derutajokuderutajoku ◆ deltaszárnydeltaszárny
derutajokukiderutajokuki ◆ deltaszárnyú repülőgépdeltaszárnyú repülőgép
derutakabuderutakabu ◆ delta-variánsdelta-variáns 「Koronaviru-
szunoderuta kabu」 „koronavírus delta-variánsa”

derutokoronideruderutokoronideru ◆ haha kellkell bíróságrabíróságra visziviszi
「Deru tokoroni deruzo!」 „Ha kell, bíróságra vi-
szem az ügyet!”

desabaridesabari ◆ alkalmatlankodásalkalmatlankodás ◆ alkalmat-alkalmat-
lankodólankodó
desabarinadesabarina ◆ alkalmatlankodóalkalmatlankodó 「Desabarina
sútome」 „alkalmatlankodó anyós” ◆ kotnye-kotnye-
leskedőleskedő ◆ tolakodótolakodó
desabarudesabaru ◆ beleártjabeleártja magátmagát 「Desabarana-
idecsódai!」 „Ne ártsd magad a más dolgába!”
◆ beleavatkozikbeleavatkozik 「Anatagadon-na kucu-o -va
kóto desabarucumori-va nai.」 „Nem akarok be-
leavatkozni abba, hogy milyen cipőt veszel fel.”
◆ beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Kanodzso-va zenzenkan-
keinaikotonimo desabaru.」 „Olyanokba is bele-
üti az orrát, ami egyáltalán nem rá tartozik.” ◆

fontoskodikfontoskodik 「Nandesabatteiruno?」 „Ne fon-
toskodj már!” ◆ kotnyeleskedikkotnyeleskedik 「Sútome-va
ucsini kite daidokorodedesabatteiru.」 „Az anyó-
som nálunk kotnyeleskedik a főzésnél.”

desidesi ◆ növendéknövendék ◆ tanítványtanítvány 「Sisó-va desi-
o totta.」 „A mester tanítványt fogadott.” ◆ ta-ta-
noncnonc 「Madzsisan-no desi」 „bűvésztanonc” ◇

aidesiaidesi diáktársakdiáktársak ◇ icsibandesiicsibandesi legjobblegjobb
tanítványtanítvány ◇ kjódaidesikjódaidesi egyegy mestermester aláalá
tartozótartozó tanítványoktanítványok ◇ magodesimagodesi másodikmásodik
generációs tanítványgenerációs tanítvány
desidesi ◆ decideci ◇ desirittorudesirittoru deciliterdeciliter
desiberudesiberu ◆ decibeldecibel
desigotodesigoto ◆ külső munkakülső munka
desiguramudesiguramu ◆ decigrammdecigramm
desiiri-odesiiri-o szuruszuru / desiiriszurudesiiriszuru ◆ tanítványtanítvány
leszlesz 「Dzsúdóno sisóni desiirisita.」 „Dzsúdó-
mester tanítványa lettem.” ◆ tanonctanonc leszlesz 「Si-
tate jano desiiri-o sita.」 „Szabómester tanonca
lettem.”

desiiriszurudesiiriszuru / desiiri-odesiiri-o szuruszuru ◆ tanítványtanítvány
leszlesz 「Dzsúdóno sisóni desiirisita.」 „Dzsúdó-
mester tanítványa lettem.” ◆ tanonctanonc leszlesz 「Si-
tate jano desiiri-o sita.」 „Szabómester tanonca
lettem.”
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desimétorudesimétoru ◆ deciméterdeciméter
desindesin ◆ krepdesinkrepdesin
desinadesina ◆ indulásindulás 「Desinani denvaga natta.」
„Induláskor szólalt meg a telefon.”

desirittorudesirittoru ◆ deciliterdeciliter ◆ dldl ◆ dLdL
desódesó ◆ alighanemalighanem 「Asita-va amega furude-
só.」 „Holnap alighanem esni fog.” ◆ bizonyárabizonyára
「Kjúrjó-va iidesó.」 „Bizonyára sokat keres.” ◆

előreláthatólagelőreláthatólag 「Densa-va okurerudesó.」
„A vonat előreláthatólag késni fog.” ◆ felteszfeltesz
「Anata-va kokoni kitakoto-va naidesó.」 „Felte-
szem, maga még nem járt itt.” ◆ feltételezhe-feltételezhe-
tőentően 「Kono sódzsó-va szuiminbuszokuga gen-
indesó.」 „Ezeket a tüneteket feltételezhetően al-
váshiány okozza.” ◆ ugyeugye 「Oisikattadesó?」
„Ugye finom volt?” ◆ valószínűlegvalószínűleg 「Kono
szeitó-va szenkjoni kacudesó.」 „Valószínűleg ez
a párt nyeri a választásokat.” ◆ vélhetőenvélhetően
「Han-nin-va kokoni kakureteirudesó.」 „A tet-
tes vélhetően itt bújt el.”

deszakarideszakari ◆ csúcsidőszakcsúcsidőszak 「Kórakukjakuno
deszakari」 „turizmus csúcsidőszaka” ◆ főidényfőidény
「Momono deszakari」 „őszibarack főidénye” ◆

főszezonfőszezon 「Szuikano deszakariga szugita.」 „A
dinnye főszezonja elmúlt.”

deszakideszaki ◆ ahováahová megymegy 「Tairjóni szutta oka-
neno deszakiganakunatta.」 „A nagy mennyiség-
ben kinyomtatott pénz nem tudott hová menni.”
◆ célállomáscélállomás 「Deszakikara denvaszurujóni ta-
nonda.」 „Megkértem, hogy telefonáljon, amint
megérkezett a célállomásra.” ◆ eredeteredet 「Gizósi-
heino deszaki-o sirabeta.」 „Megvizsgálták a ha-
mis pénz eredetét.” ◆ kiküldetéskiküldetés helyehelye
「Buka-va deszakikara kaetta.」 „A beosztott ha-
zatért a kiküldetésből.”

deszakikikandeszakikikan ◆ kirendeltkirendelt intézményintézmény ◆ ki-ki-
rendeltségrendeltség
deszoroudeszorou ◆ mindegyikmindegyik elhangzikelhangzik 「Ikenga
deszorottekara kecudansita.」 „Minden vélemény
elhangzása után döntöttünk.” ◆ összeállösszeáll 「Kó-
hosaga deszorotta.」 „Összeállt a választási lista.”
◆ összesetösszeset megkapmegkap 「Kenszano kekkaga de-
szorotta.」 „A vizsgálat összes eredményét meg-
kaptam.” ◆ összesösszes kibújikkibújik 「Negino mega de-
szorotta.」 „Az összes hagyma kibújt a földből.”
◇ kádogakádoga deszoroudeszorou összeállösszeáll aa listalista 「Tai-

szenkádoga deszorotta.」 „Összeállt a lista, hogy
ki kivel fog játszani.”

deszszandeszszan ◆ vázlatvázlat 「Gaka-va
moderunodeszszan-o sita.」 „A festő vázlatot ké-
szített a modellről.”

deszszan-odeszszan-o szuruszuru ◆ vázlatotvázlatot készítkészít 「En-
picude enodeszszan-o sita.」 „Ceruzával vázlatot
készítettem a képhez.”

deszudeszu ◆ csinálcsinál 「Kare-va icumoszódeszu.」 „Ő
mindig ezt csinálja.” ◆ leszlesz 「Asita-va sukudzsi-
cudeszu.」 „Holnap ünnep lesz.” ◆ tetsziktetszik
「Pointo-va oacumedeszuka?」 „Tetszik gyűjteni
a pontokat?” ◆ vanvan 「Kjóha tandzsóbideszu.」
„Ma van a születésnapom.” ◇ iideszuiideszu nemnem
「『Kóhí-va ikagadeszuka?』『Iideszu』」 „–Kér ká-
vét? –Köszönöm, nem!” ◇ iideszuiideszu elégelég 「Mói-
ideszu.」 „Ennyi elég volt.” ◇ deszunedeszune tudjáktudják
「Kore-va deszune, hjózanno ikkakudeszu.」
„Tudják, ez csak a jéghegy csúcsa.”

deszugadeszuga ◆ csakhogycsakhogy 「Haizara-o moraimasi-
ta.Deszuga, boku-va kin-ensiteimaszu.」 „Hamu-
tartót kaptam. Csakhogy én nem is dohányzom.”
◆ viszontviszont 「Konsú-va taifúdeszu.Deszuga,
raisú-va haredeszu.」 „A héten jön a tájfun. Vi-
szony jövő héten szép idő lesz.”

deszugirudeszugiru ◆ kilógkilóg 「Kare-va tacsi iri kinsino
szenkara deszugiteiru.」 „Kilóg a biztonságos te-
rületet elhatároló vonalról.” ◆ másmás dolgábadolgába be-be-
avatkozikavatkozik 「Deszugita mane-o szuruna!」 „Ne
avatkozz más dolgába!” ◆ túlságosantúlságosan domináldominál
「Kono rjóri-va szakanano adzsiga deszugitei-
ru.」 „Ebben az ételben túlságosan dominál a hal
íze.” ◆ túlságosantúlságosan töménytömény 「Kono ocsa-va de-
szugiteiru.」 „Ez a tea túlságosan tömény lett.”

deszukaradeszukara ◆ ezértezért 「Koko-va kikencsiikide-
szu.Deszukara csikajoranaide kudaszai.」 „Ez itt
veszélyes terület, ezért tilos a közelébe menni.”
◆ ígyígy aztánaztán 「Kare-va róhikadeszu.Deszukara
okane-va zenzentamarimaszen.」 „Sokat költeke-
zik. Így aztán nem is gyűlik a pénze.”

deszukedodeszukedo ◆ dede hiszenhiszen 「Bokumoendzsinia-
deszukedo.」 „De hiszen én is mérnök vagyok.”

deszukudeszuku ◆ íróasztalíróasztal ◆ szerkesztőszerkesztő ◆ szer-szer-
kesztőségkesztőség ◇ szagjójódeszukuszagjójódeszuku munkaasz-munkaasz-
taltal ◇ paszokon-deszukupaszokon-deszuku számítógépasztalszámítógépasztal

AdysAdys desimétoru desimétoru – deszuku deszuku 495495



deszukupurandeszukupuran ◆ kivihetetlenkivihetetlen tervterv ◆ poro-poro-
sodó tervsodó terv
deszukutoppudeszukutoppu ◆ asztalasztal ◆ asztali gépasztali gép
deszukutoppukonpjútádeszukutoppukonpjútá ◆ asztaliasztali számító-számító-
gépgép
deszukuvákudeszukuváku ◆ irodai munkairodai munka ◆ ülőmunkaülőmunka
deszumaszukudeszumaszuku ◆ halotti maszkhalotti maszk
deszumosókandeszumosókan ◆ dezmotubulusdezmotubulus
deszumoszómudeszumoszómu ◆ dezmoszómadezmoszóma
deszunedeszune ◆ tudjáktudják 「Kore-va deszune, hjózan-
no ikkakudeszu.」 „Tudják, ez csak a jéghegy csú-
csa.”

détadéta ◆ adatadat 「Temocsinodéta-o bunszekisi-
ta.」 „Analizáltam a nálam lévő adatokat.” ◇ kan-kan-
szokudétaszokudéta megfigyeltmegfigyelt adatokadatok ◇ szuiteidé-szuiteidé-
tata becsült adatbecsült adat
détaakuszeszudétaakuszeszu ◆ adatelérésadatelérés
détaassukudétaassuku ◆ adattömörítésadattömörítés
détabaitaidétabaitai ◆ adathordozóadathordozó
déta-bankudéta-banku ◆ adatbankadatbank
détabankudétabanku ◆ adatbankadatbank
déta-baszudéta-baszu ◆ adatbuszadatbusz
détabészudétabészu ◆ adatállományadatállomány ◆ adatbázisadatbázis ◇

rirésonarudétabészurirésonarudétabészu relációs adatbázisrelációs adatbázis
détábészudétábészu ◆ adatbázisadatbázis
détacúsindétacúsin ◆ adatátviteladatátvitel ◆ adattovábbí-adattovábbí-
tástás
déta-csekkudéta-csekku ◆ adatellenőrzésadatellenőrzés
détadókadétadóka ◆ adatasszimilációadatasszimiláció
détadzsundétadzsun ◆ adatsorrendadatsorrend
déta-erádéta-erá ◆ adathibaadathiba
déta-fiarudéta-fiaru ◆ adatfájladatfájl
déta-fírudodéta-fírudo ◆ adatmezőadatmező
détahenkandétahenkan ◆ adatkonverzióadatkonverzió
détahogodétahogo ◆ adatvédelemadatvédelem
détájósidétájósi ◆ adatlapadatlap
détakaiszekidétakaiszeki ◆ adatelemzésadatelemzés
détakeisikidétakeisiki ◆ adatformátumadatformátum
détakenszakudétakenszaku ◆ adatkeresésadatkeresés
détakeszszondétakeszszon ◆ adathiányadathiány
détakimicuhogodétakimicuhogo ◆ adatbiztonságadatbiztonság

déta-konbátadéta-konbáta ◆ adatátalakítóadatátalakító
déta-moderudéta-moderu ◆ adatmodelladatmodell
détanecuzódétanecuzó ◆ adathamisításadathamisítás
détanjúrjokudétanjúrjoku ◆ adatrögzítésadatrögzítés
détanjúrjokusadétanjúrjokusa ◆ adatrögzítőadatrögzítő
détanohenzódétanohenzó ◆ adathamisításadathamisítás 「Kirok-
uszaretadétano henzó」 „feljegyzett adatok hami-
sítása”

détanokaizandétanokaizan ◆ adathamisításadathamisítás
détanokecurakudétanokecuraku ◆ hiányos adathiányos adat
detantodetanto ◆ enyhülésenyhülés ◇ beiszo-detantobeiszo-detanto
amerikai-orosz kapcsolatok enyhüléseamerikai-orosz kapcsolatok enyhülése
detaramedetarame ◆ badarságbadarság 「Kore-va detarame-
da.」 „Ez badarság!” ◆ összevisszaságösszevisszaság
「Detarame-o iu.」 „Összevissza beszél.” ◆ sü-sü-
letlenségletlenség ◆ zagyvaságzagyvaság 「Detarame-o decscsi
ageta.」 „Zagyvaságokat hord össze.”

detaramenadetaramena ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Detaramena oto-
ko.」 „Felelőtlen ember.” ◆ sületlensületlen 「Detara-
mena hanasi.」 „Sületlenség.” ◆ zagyvazagyva 「Det-
aramena kangaeda.」 „Zagyva gondolat.” ◇ det-det-
aramenahanasiaramenahanasi baromságbaromság
detaramenahanasidetaramenahanasi ◆ baromságbaromság
detaramenidetarameni ◆ vaktábanvaktában 「Detarameni utta.」
„Vaktában odalőtt.” ◆ zagyvánzagyván
détaredzsiszutadétaredzsiszuta ◆ adatregiszteradatregiszter
détasoridétasori ◆ adatfeldolgozásadatfeldolgozás ◇ bunszan-bunszan-
détasoridétasori osztott adatfeldolgozásosztott adatfeldolgozás
détasúsúdétasúsú ◆ adatgyűjtésadatgyűjtés
detaszainomedetaszainome ◆ dobottdobott számszám 「Deta szaino
mede sóbu-o kimeta.」 „Az nyert, aki többet do-
bott.”

détaszaizudétaszaizu ◆ adatméretadatméret
détaszekjuritidétaszekjuriti ◆ adatbiztonságadatbiztonság
détászentádétászentá ◆ adatközpontadatközpont ◆ számítógép-számítógép-
parkpark
détaszettodétaszetto ◆ adatállományadatállomány ◆ adathalmazadathalmaz
détaszonsicudétaszonsicu ◆ adatvesztésadatvesztés
détateikjósadétateikjósa ◆ adatközlőadatközlő
detatenodetateno ◆ frissenfrissen kikerülkikerül 「Kamakara de-
tatenopan」 „kemencéből frissen kikerült kenyér”
◆ frissenfrissen végzettvégzett 「Daigakudetateno sakai-
dzsin.」 „Frissen végzett diák.” ◆ mostmost megje-megje-
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lentlent 「Detateno kudamono」 „most megjelent
gyümölcs”

détatenszódétatenszó ◆ adatátviteladatátvitel
detatokosóbudetatokosóbu ◆ rögtönzésrögtönzés
「Sacsónoszupícsi-va detatoko sóbudatta.」 „Az
igazgató rögtönzött beszédet mondott.” ◆ vak-vak-
szerencsénszerencsén múlikmúlik 「Szeikószuruka-va detatoko
sóbudatta.」 „A vakszerencsén múlt a siker.”

detatokosóbudeikudetatokosóbudeiku ◆ meglátmeglát 「Tabiszakino
sukuhakuszaki-va , detatoko sóbude iku.」 „Nem
foglaltam szállodát azt útra, majd meglátjuk lesz-e
hely.”

deteikedeteike ◆ kifelékifelé 「Deteike!」 „Kifelé!” ◆ marsmars
kiki 「Deteike!」 „Mars ki!”

deteikudeteiku ◆ kimegykimegy 「Kódzsókara dete itta.」
„Kiment a gyárból.”

detekurudetekuru ◆ előbújikelőbújik 「Nakusitato omotteita
buhinga cukueno okukara detekita.」 „Az elve-
szettnek hitt alkatrész előbújt az asztal mögül.” ◆

előjönelőjön 「Sefu-va kicscsinkara detekita.」 „Elő-
jött a konyhából a szakács.” ◆ kerülkerül 「Szagasi
mono-va mada detekimaszenka?」 „Még nem ke-
rült meg a keresett tárgy?” ◆ kijönkijön 「Konacsíz-
uga jókikara dete konai.」 „Nem jön ki a dobo-
zából a reszelt sajt.” ◆ megkerülmegkerül 「Nakusitato
omottasacuga detekita.」 „Megkerült ez elveszett-
nek hitt ingem.” ◇ zorozorodetekuruzorozorodetekuru kivonulkivonul
「Tanukino kazoku-va morikarazorozoro deteki-
ta.」 „Egy tanukicsalád kivonult az erdőből.”

détodéto ◆ dátumdátum ◆ randevúrandevú ◆ randirandi 「Kjóha-
déto?」 „Ma randid van?” ◆ találkatalálka ◇ daburu-daburu-
détodéto két pár együttes randevújakét pár együttes randevúja
detoritaszudetoritaszu ◆ törmeléktörmelék
détoszurudétoszuru ◆ randevúzikrandevúzik 「Kanodzsotodéto-o
sita.」 „Randevúztam a barátnőmmel.”

de-vade-va ◆ nélkülnélkül 「Okanenaside-va ikiteikenai.」
„Pénz nélkül nem lehet élni.”

de-vade-va ◆ akkorakkor 「De-va , motto tandzsunni kan-
gaemasó.」 „Akkor gondolkozzunk egyszerűen!”
◆ akkorakkor háthát 「De-va , hadzsimemasó.」 „Akkor
hát, kezdjük!” ◆ enen 「Bjókide-va hatarakenai.」
„Betegen nem lehet dolgozni.” ◆ haha 「Kimiga
sinde-va komaru.」 „Nem szeretném, ha meghal-
nál.” ◆ helyenhelyen 「Hangaríde-va imanandzside-
szuka?」 „Magyarországon most hány óra van?”
◆ szabadszabad 「Szenrode aszonde-va ikenai.」

„Nem szabad játszani a síneken.” ◆ szerintszerint
「Vatasino sitteirutokorode-va , aisanimo namae-
o cuketeiru hitogairu.」 „Tudomásom szerint, van
aki az autójának is nevet ad.” ◆ tekintetébentekintetében
「Kono szeihin-va kakakude-va kjószórjokugaa-
ru.」 „Ez a termék az ár tekintetében versenyké-
pes.” ◆ ulul 「Kore-va hangarí gode-va nanto ima-
szuka?」 „Ezt hogy mondják magyarul?” ◆ valval
「Szono koede-va kasuni-va narenai.」 „Ilyen
hanggal nem lehetsz énekes.” ◇ de-vade-va nélkülnélkül
「Okanenaside-va ikiteikenai.」 „Pénz nélkül
nem lehet élni.” ◇ node-vanode-va naikanaika véletlenülvéletlenül
nemnem 「Kimino sukudai-o otószangajattanode-va
naika?」 „Véletlenül nem az apukád csinálta meg
a házi feladatodat?” ◇ hanaside-vahanaside-va szerintszerint
「Fudószangaisano hanasideha csikaga agaruszó-
da.」 „Az ingatlanügynökség szerint emelkedni
fognak a telekárak.”

de-vade-va arumaisiarumaisi ◆ hiszenhiszen nemnem 「Kodomode-va
arumaisi kovagaranaide.」 „Ne félj, hiszem nem
vagy már gyerek!”

deva matadeva mata ◆ csaócsaó
devadeva nakunaku ◆ hanemhanem 「Kono honde-va nakuano
honga hosii.」 „Nem ez a könyv kell, hanem az.”

devanokunidevanokuni ◆ Deva államDeva állam
dezaindezain ◆ dizájndizájn 「Fasson szeihin-va dezainga
nedan-o takakuszuru.」 „A divattermékeknél a
dizájnt kell megfizetni.” ◆ formatervezésformatervezés
「Modan-nadezain-no iszu」 „modern formater-
vezésű szék” ◆ konstrukciókonstrukció 「Konoroketto-va
atarasiidezaindeszu.」 „Ez a rakéta új konstrukci-
ójú.” ◆ tervterv 「Kono jófuku-va karenodezainde-
szu.」 „Ez a ruha az ő tervei alapján készült.” ◆

tervezéstervezés 「Szuguretadezain-nomanson」 „ki-
váló tervezésű társasház” ◇ gurafikku-dezaingurafikku-dezain
grafikusgrafikus tervezéstervezés ◇ furavá-dezainfuravá-dezain virágdí-virágdí-
szítésszítés ◇ modan-dezainmodan-dezain modernmodern formaterve-formaterve-
zészés
dezainádezainá ◆ formatervezőformatervező ◆ konstruktőrkonstruktőr ◆

tervezőtervező ◇ isódezaináisódezainá jelmeztervezőjelmeztervező ◇ in-in-
teriadezaináteriadezainá lakberendezőlakberendező ◇ vebudezainávebudezainá
arculattervezőarculattervező ◇ gurafikku-dezainágurafikku-dezainá grafi-grafi-
kuskus tervezőtervező ◇ siszutemu-dezainásiszutemu-dezainá rend-rend-
szertervezőszertervező ◇ fasson-dezaináfasson-dezainá divatterve-divatterve-
zőző ◇ fukusokudezaináfukusokudezainá ruhatervezőruhatervező ◇ fuku-fuku-
sokudezainásokudezainá divatterveződivattervező ◇ butaidezainábutaidezainá
díszletterveződíszlettervező
dezainá-doraggudezainá-doraggu ◆ dizájnerdrogdizájnerdrog
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dezátodezáto ◆ desszertdesszert 「Dezátonimeronga tabe-
taina.」 „Desszertként sárgadinnyét szeretnék en-
ni!” ◆ édességédesség 「Nanikadezáto-va ikagadeszu-
ka?」 „Kér valami édességet?”

dezáto-fókudezáto-fóku ◆ desszertvilladesszertvilla
dezáto-naifudezáto-naifu ◆ desszertkésdesszertkés
dezáto-szupúndezáto-szupún ◆ desszertkanáldesszertkanál
dezáto-vaindezáto-vain ◆ desszertbordesszertbor
dezomesikidezomesiki ◆ újévi tűzoltóparádéújévi tűzoltóparádé
dezukinadezukina ◆ szeretszeret eljárnieljárni otthonrólotthonról
「Cuma-va dezukidearu.」 „A feleségem szeret
eljárni otthonról.”

dezupparidezuppari ◆ folyamatosanfolyamatosan kintkint vanvan 「Kjóha
sigotode dezupparidatta.」 „Ma a munkámból ki-
folyólag folyamatosan kint voltam.”

diahaundodiahaundo ◆ szarvasagárszarvasagár ◇ szukotissu-szukotissu-
diahaundodiahaundo skót szarvasagárskót szarvasagár
dí-ai-vaidí-ai-vai ◆ csináld magadcsináld magad
dí-ai-vai-soppudí-ai-vai-soppu ◆ ezermesterboltezermesterbolt
diakinesiszukidiakinesiszuki ◆ diakinézisdiakinézis
diaszuporadiaszupora ◆ diaszpóradiaszpóra
diberoppádiberoppá ◆ előhívószerelőhívószer ◆ területfejlesz-területfejlesz-
tőtő
diberutimentodiberutimento ◆ divertimentodivertimento
díbuidíbui ◆ családon belüli erőszakcsaládon belüli erőszak
díbuidídíbuidí ◆ DVDDVD
díbuidípuréjádíbuidípuréjá ◆ DVD-játszóDVD-játszó ◆ DVD-DVD-
lejátszólejátszó
dídítídídítí ◆ DDTDDT ◆ diklór-difenil-triklóretándiklór-difenil-triklóretán
dídzsédídzsé ◆ lemezlovaslemezlovas
didzsitaruszeigjodidzsitaruszeigjo ◆ digitális vezérlésdigitális vezérlés
diegogarusiadiegogarusia ◆ Diego GarciaDiego Garcia
díenuédíenué ◆ DNSDNS ◇ ipponszadíenuéipponszadíenué egyszálasegyszálas
DNSDNS ◇ kumikaedíenuékumikaedíenué rekombinánsrekombináns DNSDNS ◇

konpurementarídíenuékonpurementarídíenué komplementerkomplementer DNSDNS
◇ szateraitodíenuészateraitodíenué szatellitaszatellita DNSDNS ◇

dzsankudíenuédzsankudíenué szemét-DNSszemét-DNS ◇ szóhodíenuészóhodíenué
komplementerkomplementer DNSDNS ◇ szóhotekidíenuészóhotekidíenué
komplementerkomplementer DNSDNS ◇ nihonszadíenuénihonszadíenué két-két-
szálasszálas DNSDNS ◇ hanpukudíenuéhanpukudíenué ismétlődőismétlődő
DNSDNS ◇ mitokondoriadíenuémitokondoriadíenué mitokondriálismitokondriális
DNSDNS ◇ randamuzófukutakeidíenuérandamuzófukutakeidíenué vélet-vélet-
lenszerűenlenszerűen felszaporítottfelszaporított polimorfpolimorf DNSDNS ◇

rikotekidíenuérikotekidíenué önző DNSönző DNS

díenuécsippudíenuécsippu ◆ DNS-lapkaDNS-lapka
díenuéfingápurintodíenuéfingápurinto ◆ DNS-ujjlenyomatDNS-ujjlenyomat
díenuéfukuszeidíenuéfukuszei ◆ DNS-replikációDNS-replikáció
díenuéfukuszeikószodíenuéfukuszeikószo ◆ DNS-polimerázDNS-polimeráz
díenuéhaiburidaizésondíenuéhaiburidaizéson ◆ DNS-hibridizációDNS-hibridizáció
díenuékanteidíenuékantei ◆ DNS-vizsgálatDNS-vizsgálat
díenuékecugótanpakusicudíenuékecugótanpakusicu ◆ DNS-kötőDNS-kötő fe-fe-
hérjehérje
díenuékurónkadíenuékurónka ◆ DNS-klónozásDNS-klónozás
díenuémecsirukadíenuémecsiruka ◆ DNS-metilációDNS-metiláció
díenuéporimerázedíenuéporimeráze ◆ DNS-polimerázDNS-polimeráz
díenuérigázedíenuérigáze ◆ DNS-ligázDNS-ligáz
díenuésíkuensingudíenuésíkuensingu ◆ DNS-szekvenálásDNS-szekvenálás ◆

génszekvenálásgénszekvenálás
díenuésúfukudíenuésúfuku ◆ DNS-javításDNS-javítás ◆ DNS-DNS-
reparációreparáció
díenuésúfukukószodíenuésúfukukószo ◆ DNS-javító enzimDNS-javító enzim
díenuészonsódíenuészonsó ◆ DNS-károsodásDNS-károsodás
difarensarugiadifarensarugia ◆ differenciálműdifferenciálmű
difenbakiadifenbakia ◆ buzogányvirágbuzogányvirág
difendádifendá ◆ védővédő
difenszudifenszu ◆ védelemvédelem 「Aitenodifenszu-o jabut-
ta.」 „Áttört az ellenfél védelmén.”

difenszuraindifenszurain ◆ védel mi vonalvédel mi vonal
difenszuszensudifenszuszensu ◆ védelemjátékosvédelemjátékos
difjúdzsondifjúdzson ◆ diffúziódiffúzió
díkédíké ◆ amerikai konyhaamerikai konyha ◆ ebédlős konyhaebédlős konyha
dikisírando-dzsazudikisírando-dzsazu ◆ dixielanddixieland
dikucsioszómudikucsioszómu ◆ diktioszómadiktioszóma
dímudímu ◆ démdém
dinádiná ◆ vacsoravacsora ◇ gara-dinágara-diná díszvacsoradíszvacsora
diná-dzsakettodiná-dzsaketto ◆ szmokingszmoking
diná-pátídiná-pátí ◆ vacsoravacsora ◆ vacsorásvacsorás összejö-összejö-
vetelvetel
diná-sódiná-só ◆ műsoros vacsoraműsoros vacsora
dinszuterutokáposzutadinszuterutokáposzuta ◆ dinszteltdinsztelt ká-ká-
posztaposzta
dípíídípíí ◆ teljes fotókidolgozásteljes fotókidolgozás
dippumétadippuméta ◆ dip mérődip mérő ◆ grid-dip mérőgrid-dip mérő
dippuszutikkudippuszutikku ◆ nívópálcanívópálca ◆ szintmérőszintmérő
dipuromadipuroma ◆ diplomadiploma
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dírádírá ◆ bankbank ◆ dílerdíler ◆ kereskedőkereskedő ◆ osztóosztó
direkutádirekutá ◆ filmrendezőfilmrendező ◆ rendezőrendező ◇ áto-áto-
direkutádirekutá művészeti igazgatóművészeti igazgató
direkutibudirekutibu ◆ direktívadirektíva
direkutoridirekutori ◆ könyvtárkönyvtár ◆ mappamappa
direkutorídirekutorí ◆ könyvtárkönyvtár ◇ rúto-direkutorírúto-direkutorí
gyökérkönyvtárgyökérkönyvtár
direkutorícurídirekutorícurí ◆ könyvtárfakönyvtárfa
direttantizumudirettantizumu ◆ dilettantizmusdilettantizmus
direttantodirettanto ◆ dilettánsdilettáns ◆ műkedvelőműkedvelő
dirudiru ◆ kaporkapor
dísí-mótádísí-mótá ◆ egyenáramú motoregyenáramú motor
disipurindisipurin ◆ diszciplínadiszciplína
dissudissu ◆ ételétel ◆ fogásfogás ◇ mén-dissumén-dissu főételfőétel ◇

mén-dissumén-dissu főfogásfőfogás
diszudzsenesiszudiszudzsenesiszu ◆ diszgenezisdiszgenezis ◇

haiburiddo-diszudzsenesiszuhaiburiddo-diszudzsenesiszu hibridhibrid disz-disz-
genezisgenezis
díszu-fassondíszu-fasson ◆ női divatárunői divatáru
diszuinfurésondiszuinfuréson ◆ dezinflációdezinfláció ◆ inflációinfláció eny-eny-
hítésehítése
diszukassondiszukasson ◆ megvitatásmegvitatás ◇ ópun-ópun-
diszukassondiszukasson nyíltnyílt vitavita ◇ gurúpu-gurúpu-
diszukassondiszukasson vitafórumvitafórum ◇ paneru-paneru-
diszukassondiszukasson vitafórumvitafórum ◇ fóramu-fóramu-
diszukassondiszukasson vitafórumvitafórum
diszukassonszurudiszukassonszuru ◆ megvitatmegvitat 「Szekaidzsó-
szeinicuitediszukassonsita.」 „Megvitatták a vi-
lághelyzetet.”

diszukauntodiszukaunto ◆ diszkontdiszkont
diszukauntocséntendiszukauntocsénten ◆ diszkontláncdiszkontlánc
diszukaunto-szérudiszukaunto-széru ◆ árengedményesárengedményes akcióakció

diszukaunto-szutoadiszukaunto-szutoa ◆ diszkontáruházdiszkontáruház
diszukodiszuko ◆ DISCODISCO ◆ diszkódiszkó ◆ szórakozóhelyszórakozóhely

diszukotékudiszukotéku ◆ diszkódiszkó
diszukudiszuku ◆ diszkdiszk ◆ korongkorong ◆ lemezlemez ◇ ki-ki-
dódiszukudódiszuku indítólemezindítólemez ◇ górudo-diszukugórudo-diszuku
aranylemezaranylemez ◇ koteidiszukukoteidiszuku merevlemezmerevlemez ◇

dzsikidiszukudzsikidiszuku mágneslemezmágneslemez ◇ siszutemu-siszutemu-
diszukudiszuku rendszerlemezrendszerlemez ◇ szutátoappu-szutátoappu-
diszukudiszuku indítólemezindítólemez ◇ hádodiszukuhádodiszuku merev-merev-
lemezlemez ◇ hikaridiszukuhikaridiszuku optikaioptikai lemezlemez ◇

burúrei-diszukuburúrei-diszuku Blu-rayBlu-ray lemezlemez ◇ minidiszu-minidiszu-
kuku minilemezminilemez ◇ rézá-diszukurézá-diszuku lézerlemezlézerlemez
diszuku-burékidiszuku-buréki ◆ tárcsaféktárcsafék
diszuku-dzsakettodiszuku-dzsaketto ◆ borítóborító ◆ lemezborítólemezborító
diszuku-dzsokkídiszuku-dzsokkí ◆ lemezlovaslemezlovas
diszukurjóikidiszukurjóiki ◆ tárhelytárhely ◆ tárterülettárterület
diszupenszádiszupenszá ◆ adagolóadagoló ◇ kjassu-kjassu-
diszupenszádiszupenszá pénzfelvevő automatapénzfelvevő automata
diszupurédiszupuré ◆ fitogtatásfitogtatás 「Kudzsaku-va me-
szuno ki-o hikutamenidiszupurésita.」 „A páva fi-
togtatta a farokdíszét, hogy megnyerje a nős-
tényt.” ◆ képernyőképernyő 「Konpjútánodiszupuré」
„számítógép képernyője” ◆ kijelzőkijelző 「Tokeino-
diszupuréni dzsikokuga hjódzsiszareta.」 „Az óra
kijelzőjén látszott az idő.” ◆ kirakáskirakás 「Jófuku-
nodiszupuré」 „ruha kirakása” ◆ megjelenítőmegjelenítő
◆ monitormonitor ◇ ekisódiszupuréekisódiszupuré folyadékkris-folyadékkris-
tályostályos kijelzőkijelző ◇ ekisódiszupuréekisódiszupuré LCDLCD kijel-kijel-
zőző ◇ gurafikku-diszupurégurafikku-diszupuré grafikusgrafikus kijelzőkijelző ◇

gurafikku-diszupurégurafikku-diszupuré grafikus megjelenítőgrafikus megjelenítő
diszupureidiszupurei ◆ kijelzőkijelző
diszupurészurudiszupurészuru ◆ kirakkirak 「Jófuku-o manekin
ningjóni kiszaszetediszupurésita.」 „A ruhát pró-
bababára adva rakták ki.” ◆ megjelenítmegjelenít 「Eki-
sóhjódzsibanni hizuke-o diszupurészuru.」 „Fo-
lyadékkristályos kijelzőn megjeleníti a dátumot.”

diszurekusiadiszurekusia ◆ diszlexiadiszlexia
diszutanszu-részudiszutanszu-részu ◆ sífutássífutás
ditéruditéru ◆ részletrészlet 「Ditéruni kodavaru.」 „Ké-
nyes a részletekre.”

dízerudízeru ◆ dízeldízel ◆ dízelolajdízelolaj
dízerudzsújudízerudzsúju ◆ dízelolajdízelolaj
dízeru-endzsindízeru-endzsin ◆ dízelmotordízelmotor
dízerujudízeruju ◆ dízelolajdízelolaj
dízerunenrjódízerunenrjó ◆ dízelüzemanyagdízelüzemanyag
dizunírandodizunírando ◆ DisneylandDisneyland
dizupózádizupózá ◆ konyhamalackonyhamalac
djuettodjuetto ◆ duettduett
djuettoszurudjuettoszuru ◆ duettezikduettezik 「Karaokede dzsó-
sitodjuettosita.」 „A karaokéban a főnökömmel
duetteztünk.”

djuodjuo ◆ duóduó
djuramukomugiszemorinadjuramukomugiszemorina ◆ durumlisztdurumliszt
djuramumugiszemorinadjuramumugiszemorina ◆ durumlisztdurumliszt
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djúteriumudjúteriumu ◆ deutériumdeutérium
dodo ◆ szombatszombat ◇ donicsidonicsi szombatszombat ésés vasár-vasár-
napnap 「Donicsijaszumideszu.」 „Szombaton és
vasárnap szünnap.”

dodo ◆ dioptriadioptria 「Szandono meganega iru.」
„Háromdioptriás szemüveg kell.” ◆ fokfok 「Nic-
csúszaikó kion-va nidzsúdodeszu.」 „A legmaga-
sabb nappali hőmérséklet 30 fok.” ◆ határhatár 「Ka-
reno dzsódan-va do-o kositeiru.」 „A vicce túl-
megy a határon.” ◆ mértékmérték 「Mondaino
sinkokusza-va do-o masiteiru.」 „Egyre nagyobb
mértékű a probléma súlyossága.” ◆ szerszer 「Ka-
reni csúisitano-va jondomedeszu.」 „Negyedszer
figyelmeztettem.” ◆ szorszor 「Konoreszutoran-va
nidomedeszu.」 „Másodszor vagyok ebben az ét-
teremben.” ◆ szörször 「Godo meno csószende szei-
kósita.」 „Ötödszöri kísérletre sikerült.” ◇ szan-szan-
dodo háromszorháromszor 「Icsinicsiszando gohan-o tabe-
ru.」 „Egy nap háromszor eszek.” ◇ szandoszando há-há-
romrom alkalomalkalom 「Szandoni icsido-va szeikószu-
ru.」 „Három alkalomból egyszer sikerül.” ◇

szandoszando harmadszorharmadszor 「Nidoarukoto-va szando-
aru.」 „Ami kétszer megtörténik, megtörténik
harmadszor is.” ◇ szandoszando háromhárom fokfok 「Szotoha
imaszandodeszu.」 „Kint most három fok van.”
◇ dogaszuszumudogaszuszumu erősebberősebb leszlesz 「Meganeno
doga szuszunda.」 „Most már erősebb szemüveg
kell.” ◇ docukinodocukino dioptriásdioptriás
「Docukinoszanguraszu-o katta.」 „Dioptriás
napszemüveget vettem.” ◇ donocujoidonocujoi sokdi-sokdi-
optriásoptriás 「Dono cujoimegane」 „sokdioptriás
szemüveg” ◇ reidoreido nulla foknulla fok
dodo ◆ dódó ◇ idódoidódo mozgómozgó dódó ◇ koteidokoteido rögzí-rögzí-
tett dótett dó
dódó ◆ csarnokcsarnok ◆ templomtemplom 「Bjódóin hóódó-
o tateta.」 „Felépítette a Bjódóin Főnix templo-
mát.” ◆ teremterem ◇ ongakudóongakudó koncertteremkoncertterem
◇ gidzsidógidzsidó országgyűlésiországgyűlési épületépület ◇ kokka-kokka-
igidzsidóigidzsidó OrszágházOrszágház ◇ sokudósokudó étkezdeétkezde
「Gakkóno sokudó」 „iskolai étkezde” ◇ dóniha-dóniha-
iruiru mesterimesteri 「Dóni haitta enszódesita.」 „Mes-
teri zeneelőadás volt.” ◇ reihaidóreihaidó imateremimaterem
「Reihaidó-va szamukute kóriszóninatta.」 „Az
imateremben olyan hideg volt, hogy majd' meg-
fagytunk.”

dódó ◆ rézréz ◆ vörösrézvörösréz ◇ szeidószeidó bronzbronz ◇ haku-haku-
dódó réznikkelréznikkel ◇ hakudóhakudó réz-nikkel ötvözetréz-nikkel ötvözet

dódó ◆ mellvédőmellvédő ◆ testtest 「Taikono dó」 „dob
teste” ◆ törzstörzs ◇ dóageszurudóageszuru feldobálfeldobál 「Jú-
sósita szensu-o dóagesita.」 „Feldobálták a győz-
tes versenyzőt..”

dódó ◆ hogyhogy 「Siken-va dódesitaka?」 „Hogy sike-
rült a vizsga?” ◆ hogyhogy álláll 「Siai-va dó?」 „Hogy
áll a mérkőzés?” ◆ hogyanhogyan 「Korekaradószu-
rebaiinokavakarimaszen.」 „Nem tudom, hogy
most hogyan tovább.” ◆ hogyhogy tetsziktetszik 「Kore-
va dó?」 „Ez hogy tetszik?” ◆ milyenmilyen 「Vatasino
utagoe-va dódeszuka?」 „Milyennek találod az
énekhangomat?” ◆ mitmit szólszól hozzáhozzá 「Kóhí-o
mó ippaidó?」 „Mit szólnál még egy kávéhoz?”

dódó ◆ azonosazonos 「Nenkin-va dandzsodógakude-
szu.」 „Azonos összegű nyugdíjat kapnak a nők és
a férfiak.” ◆ szóbanszóban forgóforgó 「Dódaigakude-va
kókanrjúgakuszeidogaarimaszu.」 „A szóban for-
gó egyetemen van cserediákprogram.” ◆ ugyan-ugyan-
azaz 「Karerano tandzsóbi-va dódzsicudeszu.」
„Ugyanazon a napon születtek.” ◆ ugyanolyanugyanolyan
「Kimito dónenreino hito」 „ugyanolyan korú
ember, mint te” ◇ dóikendóiken azonosazonos véleményvélemény
「Vatasiha dóikendeszu.」 „Azonos a vélemé-
nyem.”

doadoa ◆ ajtóajtó 「Doa-o simeta.」 „Becsuktam az
ajtót.” ◇ kaitendoakaitendoa forgóajtóforgóajtó ◇ dzsidódoadzsidódoa
automataautomata ajtóajtó ◇ dzsabaradoadzsabaradoa harmonika-harmonika-
ajtóajtó ◇ szuingu-doaszuingu-doa csapóajtócsapóajtó ◇ doa-cú-doa-cú-
doadoa ajtótólajtótól ajtóigajtóig 「Cúkindzsikan-va doa-cú-
doade icsidzsikandeszu.」 „A bejárási idő ajtótól
ajtóig egy óra.” ◇ nidzsúdoanidzsúdoa dupladupla ajtóajtó ◇

handoahandoa nemnem rendesenrendesen becsukottbecsukott ajtóajtó
「Usiro-va handoadajo!」 „Hátul nincs rendesen
becsukva a kocsiajtó!” ◇ hirakidoahirakidoa zsanéroszsanéros
ajtóajtó ◇ hirakidoahirakidoa szárnyas ajtószárnyas ajtó
doa-berudoa-beru ◆ ajtócsengőajtócsengő
doa-bóidoa-bói ◆ ajtónállóajtónálló
doa-cú-doadoa-cú-doa ◆ ajtótólajtótól ajtóigajtóig 「Cúkindzsikan-
va doa-cú-doade icsidzsikandeszu.」 „A bejárási
idő ajtótól ajtóig egy óra.”

doa-csaimudoa-csaimu ◆ ajtócsengőajtócsengő ◆ dallamcsengődallamcsengő
doadzsódoadzsó ◆ ajtózárajtózár
doagahirakukotodoagahirakukoto ◆ ajtónyitásajtónyitás 「Doaga hi-
raku otode mega szameta.」 „Ajtónyitásra ébred-
tem.”
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doagasimarukotodoagasimarukoto ◆ ajtócsukásajtócsukás 「Untensu-
va enkakuszószadedoa-o simeru.」 „A vezető tá-
volról végzi az ajtócsukást.”

dóagedóage ◆ feldobálásfeldobálás
dóageszurudóageszuru ◆ feldobálfeldobál 「Júsósita szensu-o
dóagesita.」 „Feldobálták a győztes versenyzőt..”

doaidoai ◆ mértékmérték 「Kono kikaino szósza-va csika-
rano doaiga muzukasii.」 „Ennek a gépnek a ke-
zelésekor nehéz eltalálni az erőbevitel mértékét.”

doa-mandoa-man ◆ ajtónállóajtónálló ◆ portásportás
doa-mattodoa-matto ◆ lábtörlőlábtörlő
doa-nobudoa-nobu ◆ ajtógombajtógomb ◆ gömbkilincsgömbkilincs ◆ ki-ki-
lincslincs
doanohandorudoanohandoru ◆ ajtókilincsajtókilincs
doanokaikóbudoanokaikóbu ◆ ajtónyílásajtónyílás
doanoszukimadoanoszukima ◆ ajtórésajtórés 「Doano szukimaka-
ra hikariga moreteita.」 „Az ajtórésen át fény szű-
rődött be.”

doanotodzsiruotodoanotodzsiruoto ◆ ajtócsukásajtócsukás
doanovakudoanovaku ◆ ajtófélfaajtófélfa ◆ ajtókeretajtókeret
doa-odoa-o akeruakeru ◆ benyitbenyit 「Hejanodoa-o aketa.」
„Benyitottam a szobába.”

doa-odoa-o aketesimauaketesimau ◆ rányitrányit 「Macsigatte mu-
szumega haitteiru tokinitoirenodoa-o aketesima-
imasita.」 „Véletlenül rányitottam a lányomra a
vécében.”

doa-rokkudoa-rokku ◆ ajtózárajtózár
doa-szutoppádoa-szutoppá ◆ ajtókitámasztóajtókitámasztó ◆ ajtóüt-ajtóüt-
közőköző
dóbandóban ◆ rézlemezrézlemez
dóbaranszudóbaranszu ◆ dinamikus egyensúlydinamikus egyensúly
dobasidobasi ◆ földhídföldhíd
dobeidobei ◆ blokkfalblokkfal ◆ vályogkerítésvályogkerítés
dobindobin ◆ agyagkannaagyagkanna ◆ cserépkannacserépkanna
dóbjódóbjó ◆ ugyanaz a betegségugyanaz a betegség
dóbjóaiavaremudóbjóaiavaremu ◆ közösközös szenvedésszenvedés össze-össze-
köti az embereketköti az embereket
dobodobonagarerudobodobonagareru ◆ csobogcsobog 「Dzsagucsika-
ra mizugadobodobo nagareteita.」 „A csapból
csobogott a víz.” ◆ zuhogzuhog 「Kavaga afuretedobo-
dobo nagareta.」 „A kiáradt folyó vize zuhogott.”

dóbókeszszecudóbókeszszecu ◆ szinuszcsomószinuszcsomó
dóbokodóboko ◆ bronzdárdabronzdárda

dobokudoboku ◆ építőmunkaépítőmunka ◆ földmunkaföldmunka ◆ köz-köz-
építésépítés ◆ közműépítésközműépítés ◆ mélyépítésmélyépítés
dobokudoboku ◆ szolgaszolga
dobokugisidobokugisi ◆ építészmérnöképítészmérnök ◆ közműépí-közműépí-
tésztész ◆ mélyépítészmélyépítész
dobokukódzsidobokukódzsi ◆ építőmunkaépítőmunka ◆ földmunkaföldmunka ◆

középítésközépítés ◆ közműépítésközműépítés
dobokukógakudobokukógaku ◆ középítészetközépítészet
dobokusokudobokusoku ◆ építőmunkaépítőmunka ◆ földmunkaföldmunka
dobokuszagjóindobokuszagjóin ◆ építőmunkásépítőmunkás ◆ földmun-földmun-
káskás
dobontodobonto ◆ csobbanvacsobbanva 「Dobontopúruni tobi
konda.」 „Csobbanva ugrott a medencébe.”

dobosukékidobosukéki ◆ dobostortadobostorta
dobosutorutadobosutoruta ◆ dobostortadobostorta
dobudobu ◆ árokárok 「Dzsitensade micsibatano dobuni
ocsita.」 „A biciklivel beleestem az útszéli árok-
ba.” ◆ csatornacsatorna
dóbucudóbucu ◆ állatállat ◇ ógatadóbucuógatadóbucu nagytestűnagytestű
állatállat ◇ katódóbucukatódóbucu alacsonyrendűalacsonyrendű állatállat ◇

kiszeidóbucukiszeidóbucu parazitaparazita állatállat ◇ kótódóbucukótódóbucu
magasrendűmagasrendű állatállat ◇ sinszeikószeidóbucusinszeikószeidóbucu
valódivalódi szövetesszövetes állatokállatok ◇ szuiszeidóbucuszuiszeidóbucu
víziállatvíziállat ◇ szuiszeidóbucuszuiszeidóbucu vízbenvízben élőélő állatállat
◇ szuirikurjószeidóbucuszuirikurjószeidóbucu kétéltűkétéltű állatállat ◇

szósokudóbucuszósokudóbucu növényevőnövényevő állatállat ◇ szoku-szoku-
szeidóbucuszeidóbucu álszövetesálszövetes állatokállatok ◇ nikusoku-nikusoku-
dóbucudóbucu húsevőhúsevő állatállat ◇ hanszúdóbucuhanszúdóbucu kérő-kérő-
dződző állatállat ◇ hosokudóbucuhosokudóbucu ragadozóragadozó állatállat
◇ rikuszeidóbucurikuszeidóbucu szárazföldi állatszárazföldi állat
dóbucuaigodóbucuaigo ◆ állatvédelemállatvédelem
dóbucuaigodantaidóbucuaigodantai ◆ állatvédő egyesületállatvédő egyesület
dóbucuaigokjókaidóbucuaigokjókai ◆ állatvédő egyesületállatvédő egyesület
dóbucubaidóbucubai ◆ megporzás állatok útjánmegporzás állatok útján
dóbucubjóindóbucubjóin ◆ állatkórházállatkórház
dóbucucukaidóbucucukai ◆ állatidomárállatidomár 「Dóbucucukai-
va raion-no kucsini atama-o cukkonde, hitokucs-
ide taberaretesimatta.」 „Az állatidomár bedugta
a fejét az oroszlán szájába, amit az oroszlán egy
harapással leharapott.” ◆ állatszelídítőállatszelídítő 「Szá-
kaszude dóbucucukaitosite hataraita.」 „A cir-
kuszban dolgozott, mint állatszelídítő.” ◆ idomáridomár

dóbucucsirigakudóbucucsirigaku ◆ állatföldrajzállatföldrajz
dóbucudzsikkendóbucudzsikken ◆ állatkísérletállatkísérlet
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dóbucuendóbucuen ◆ állatkertállatkert 「Dóbucuenkara ippi-
kinotoraga nige dasita.」 „Az állatkertből kiszö-
kött egy tigris.” ◆ vadaskertvadaskert ◇ toricudóbucu-toricudóbucu-
enen fővárosifővárosi állatkertállatkert ◇ fureaidóbucuenfureaidóbucuen si-si-
mogatós állatkertmogatós állatkert
dóbucugakudóbucugaku ◆ állattanállattan ◆ zoológiazoológia ◇ kodó-kodó-
bucugakubucugaku ősállattanősállattan ◇ kodóbucugakukodóbucugaku pa-pa-
leozoológialeozoológia
dóbucugakusadóbucugakusa ◆ állattantudósállattantudós ◆ zoológuszoológus

dóbucugatóttaatodóbucugatóttaato ◆ állatállat általáltal hagyotthagyott
nyomnyom 「Dóbucuga tótta ato-o tadotta.」 „Követ-
tem az állat által hagyott nyomot.”

dóbucugjakutaidóbucugjakutai ◆ állatkínzásállatkínzás
dóbucugundóbucugun ◆ faunafauna ◇ kangekiszuiszeidó-kangekiszuiszeidó-
bucugunbucugun interstíciális faunainterstíciális fauna
dóbucuhogodantaidóbucuhogodantai ◆ állatvédő szervezetállatvédő szervezet
dóbucuhogodantainoicsiindóbucuhogodantainoicsiin ◆ állatvédőállatvédő
dóbucujuraikanszensódóbucujuraikanszensó ◆ állatiállati eredetűeredetű be-be-
tegségtegség ◆ zoonóziszoonózis
dóbucukaidóbucukai ◆ állatokállatok országaországa ◆ állatokállatok vi-vi-
lágalága ◆ állatvilágállatvilág
dóbucukaigosidóbucukaigosi ◆ állatgondozóállatgondozó
dóbucukan-nodóbucukan-no ◆ állatok közöttiállatok közötti
dóbucukódódóbucukódó ◆ állatviselkedésállatviselkedés
dóbucukódógakudóbucukódógaku ◆ állatviselkedés-tanállatviselkedés-tan ◆

etológiaetológia ◆ viselkedéstudományviselkedéstudomány
dóbucukósódóbucukósó ◆ állatharapásállatharapás
dóbucukudóbucuku ◆ faunaterületfaunaterület
dóbucumonogataridóbucumonogatari ◆ állatmeseállatmese
dóbucunohokendzsodóbucunohokendzso ◆ állatmenhelyállatmenhely
dóbucunoicsibadóbucunoicsiba ◆ állatvásárállatvásár
dóbucupurankutondóbucupurankuton ◆ állatiállati planktonplankton ◆ zoo-zoo-
planktonplankton
dóbucusakaigakudóbucusakaigaku ◆ állattársulástanállattársulástan ◆ zo-zo-
ocönológiaocönológia
dóbucusudóbucusu ◆ állatfajállatfaj 「Zecumecusita dóbucu-
sude hacunokurón-ni szeikósita.」 „Először sike-
rült klónozni egy kihalt állatfajt.”

dóbucuszeidóbucuszei ◆ állatiállati 「Dóbucuszeitanpakusi-
cu」 „állati fehérje” ◆ állati eredetűállati eredetű
dóbucuszeibenmócsúruidóbucuszeibenmócsúrui ◆ zoomastiginazoomastigina
dóbucuszeinodóbucuszeino ◆ állati eredetűállati eredetű

dóbucuszeisibódóbucuszeisibó ◆ állati zsiradékállati zsiradék
dóbucuszeisokuhindóbucuszeisokuhin ◆ állatiállati eredetűeredetű élelmi-élelmi-
szerszer
dóbucuszeitanpakudóbucuszeitanpaku ◆ állati fehérjeállati fehérje
dóbucuszeitanpakusicudóbucuszeitanpakusicu ◆ állati fehérjeállati fehérje
dóbucuszódóbucuszó ◆ állatvilágállatvilág ◆ faunafauna ◇ ógat-ógat-
adóbucuszóadóbucuszó makrofaunamakrofauna ◇ kogatadóbucu-kogatadóbucu-
szószó meiofaunameiofauna ◇ csúgatadóbucuszócsúgatadóbucuszó mezo-mezo-
faunafauna ◇ tójókunodóbucuszótójókunodóbucuszó orientálisorientális fau-fau-
nana ◇ bisódóbucuszóbisódóbucuszó mikrofaunamikrofauna
dóbucutekinadóbucutekina ◆ állatiállati 「Dóbucutekina hon-
nó」 „állati ösztön”

dóbucutekinajokubódóbucutekinajokubó ◆ állati vágyállati vágy
dobumizudobumizu ◆ árok vizeárok vize
dóbundóbun ◆ azonosazonos szövegszöveg 「Dóbunnoméru-o
csigau aiteni okutta.」 „Azonos szövegű levelet
küldtem egy másik címre.”

dóbunbodóbunbo ◆ közös nevezőközös nevező
dóbundósudóbundósu ◆ egyformaegyforma írásírás ésés fajfaj 「Nihon-
dzsinto csúgokudzsin-va dóbundósuda.」 „A ja-
pánok és a kínaiak egyforma írást használnak és
egy fajhoz tartoznak.”

dobunezumidobunezumi ◆ csatornapatkánycsatornapatkány ◆ patkánypatkány
◇ jaszeinodobunezumijaszeinodobunezumi vándorpatkányvándorpatkány
dobuniszuterudobuniszuteru ◆ kidobkidob azaz ablakonablakon
「Dzsúmanen-o dobuni szuteta.」 „100 ezer jent
dobtam ki az ablakon.”

dobuniumudobuniumu ◆ dubniumdubnium
doburokudoburoku ◆ leszűretlen szakéleszűretlen szaké ◆ murcimurci
dócúdócú ◆ vezetésvezetés
docukinodocukino ◆ dioptriásdioptriás 「Docukinoszanguraszu-
o katta.」 „Dioptriás napszemüveget vettem.”

docsakudocsaku ◆ autochtonautochton ◆ őshonosságőshonosság
dócsakudócsaku ◆ egyszerre érkezésegyszerre érkezés
dócsakudócsaku ◆ ellentmondásellentmondás ◇ dzsikadócsakudzsikadócsaku
önellentmondásönellentmondás 「Enzecusa-va dzsikadócsaku-
ni ocsiitta.」 „A szónok önellentmondásba keve-
redett.” ◇ zengodócsakuzengodócsaku önellentmondásönellentmondás
dócsakudócsaku ◆ hasra szálláshasra szállás
dócsakudearudócsakudearu ◆ egyszerreegyszerre érkezikérkezik 「Icsii-
va dócsakudatta.」 „Egyszerre érkeztek be első-
ként.”

dócsakugohódócsakugohó ◆ ellentmondásellentmondás
docsakukadocsakuka ◆ honosításhonosítás

502502 dóbucuen dóbucuen – docsakuka docsakuka AdysAdys



docsakumindocsakumin ◆ őslakosőslakos ◆ őslakosságőslakosság
docsakunodocsakuno ◆ bennszülöttbennszülött ◆ őshonosőshonos 「Do-
csakuno sokubucu」 „őshonos növény” ◆ ősiősi
docsakuszurudocsakuszuru ◆ letelepszikletelepszik 「Minzoku-va
kono csiikini docsakusita.」 „A nemzetiség lete-
lepedett erre a helyre.” ◆ őshonosőshonos 「Mangarica
-va hangaríni docsakusiteiru butadeszu.」 „A
mangalica Magyarországon őshonos sertés.”

docscsidocscsi ◆ melyikmelyik 「Docscsinisijóka?」 „Melyi-
ket válasszam?” ◇ docscsikaradocscsikara honnanhonnan 「Ieka
gakkókadocscsikara kuru?」 „Honnan jössz, ott-
honról vagy az iskolából?” ◇ docscsinidocscsini merremerre
「Hidarika migikadocscsini iku?」 „Merre men-
jünk? Balra vagy jobbra?” ◇ docscsinidocscsini holhol
「Gengocsúszú-va szanóka unókadocscsiniaru?」
„Hol van a beszédközpont? A bal agyféltekében
vagy a jobban?”

docscsicukazunodocscsicukazuno ◆ diplomatikusdiplomatikus 「Docscsi
cukazuno miburi」 „diplomatikus magatartás” ◆

elkötelezetlenelkötelezetlen 「Docscsi cukazuno taido」 „el-
kötelezetlen magatartás” ◆ határozatlanhatározatlan
「Docscsicukazuno hendzsi」 „határozatlan vá-
lasz” ◆ kialakulatlankialakulatlan 「Docscsicukazuno dzsó-
tai」 „kialakulatlan állapot” ◆ köztesköztes 「Docs-
csicukazuno tacsiba」 „köztes álláspont” ◆ páva-páva-
táncottáncot járójáró 「Docscsicukazuno kódó」 „páva-
táncot járó viselkedés” ◆ vegyesvegyes 「Docscsicuka-
zuno kandzsó」 „vegyes érzelmek”

docscsikaradocscsikara ◆ honnanhonnan 「Ieka gakkókadocscsi-
kara kuru?」 „Honnan jössz, otthonról vagy az is-
kolából?”

docscsimicsidocscsimicsi ◆ bármelyikbármelyik utatutat isis választ-választ-
jukjuk 「Kecumacu-va docscsimicsi onadzsi.」
„Bármelyik utat is választjuk, a végeredmény
ugyanaz.” ◆ ígyígy is,is, úgyúgy isis 「Docscsimicsi make-
rujo.」 „Így is, úgy is kikapunk.” ◆ úgyisúgyis 「Docs-
csimicsiicumo cumaga ittakotoninarimaszu.」
„Úgyis mindig az van, amit a feleségem mond.”

docscsimodocscsimo ◆ bármelyikbármelyik 「Docscsi-o erandemo
isso.」 „Mindegy, bármelyiket is választjuk.” ◆

mindkettőmindkettő 「Iede tabetemo, gaisokusitemo-
docscsimo takaideszu.」 „Akár itthon, akár étte-
remben eszünk, mindkettő drága.”

docscsimodocscsidocscsimodocscsi ◆ egyikegyik olyan,olyan, mintmint aa
másikmásik 「『Koretokoreno fuku-va docscsiga ni-
au?』『Docscsimodocscsi』」 „–Melyik ruha áll job-
ban? –Egyik olyan, mint a másik.”

docscsinidocscsini ◆ holhol 「Gengocsúszú-va szanóka
unókadocscsiniaru?」 „Hol van a beszédközpont?
A bal agyféltekében vagy a jobban?” ◆ merremerre
「Hidarika migikadocscsini iku?」 „Merre men-
jünk? Balra vagy jobbra?”

docscsinisitemodocscsinisitemo ◆ bármelyiketbármelyiket isis vesszükvesszük
「Docscsinisitemo kókaisinaito omou.」 „Bárme-
lyiket is választod, nem fogod megbánni.”

dócsikankeidócsikankei ◆ ekvivalenciaekvivalencia
dócsinadócsina ◆ egyenértékűegyenértékű ◆ egyenlőegyenlő értékűértékű ◆

ekvivalensekvivalens
docsiradocsira ◆ melyikmelyik 「Kokunaiszanto gaikokusz-
antodocsirano sóhinga szukinano?」 „Melyik árut
szereted jobban, a hazait vagy a külföldit?” ◇ do-do-
csirakanocsirakano valamelyikvalamelyik 「Docsirakano tenikoin-
o kakusita.」 „Valamelyik kezembe elrejtettem
egy érmét.” ◇ docsiraszamadocsiraszama kiki 「Mosimosi,
docsira szamadeszuka?」 „Halló, ki beszél?” ◇

docsirademodocsirademo egyarántegyaránt 「Kono niku-va nite-
mo jaitemodocsirademoii.」 „Ez a hús sütésre és
főzésre egyaránt jó.” ◇ docsirademodocsirademo akárme-akárme-
lyiklyik 「Docsira-o mitemo takakatta.」 „Akárme-
lyiket néztem, drága volt.” ◇ docsirademodocsirademo bár-bár-
melyikmelyik 「Docsirano irodemoiideszu.」 „Bárme-
lyik szín jó lesz.” ◇ docsiranidocsirani holhol 「Docsirani
ocutomedeszuka?」 „Hol tetszik dolgozni?” ◇ do-do-
csiranicsirani melyiketmelyiket 「Docsiranisijókanaa.」 „Me-
lyiket válasszam?” ◇ docsira-edocsira-e hováhová 「Docsira-
e ikaremaszuka?」 „Hová tetszik menni?” ◇ do-do-
csiramocsiramo semelyiksemelyik 「Docsiranokékimo oisiku-
nakatta.」 „Semelyik sütemény sem volt finom.”
◇ docsiramodocsiramo mindkétmindkét 「Docsirano asimo naot-
ta.」 „Mindkét lábam meggyógyult.”

docsirademodocsirademo ◆ akármelyikakármelyik 「Docsira-o mi-
temo takakatta.」 „Akármelyiket néztem, drága
volt.” ◆ bármelyikbármelyik 「Docsirano irodemoiide-
szu.」 „Bármelyik szín jó lesz.” ◆ egyarántegyaránt
「Kono niku-va nitemo jaitemodocsirademoii.」
„Ez a hús sütésre és főzésre egyaránt jó.”

docsira-edocsira-e ◆ akármerreakármerre 「Docsira-e magatte-
mo onadzsitokoroni cuku.」 „Akármerre fordu-
lunk, ugyanoda lukadunk ki.” ◆ hováhová 「Docsira-
e ikaremaszuka?」 „Hová tetszik menni?” ◆ mer-mer-
rere 「Docsira-e ikóka najandeita.」 „Nem tudtam,
merre menjek.”

docsirakadocsiraka ◆ vagyvagy 「Kacuka, sinuka, docsiraka-
da.」 „Vagy győzünk, vagy meghalunk.”
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docsirakanodocsirakano ◆ valamelyikvalamelyik 「Docsirakano
tenikoin-o kakusita.」 „Valamelyik kezembe el-
rejtettem egy érmét.”

docsirakatoiebadocsirakatoieba ◆ haha mármár választaniválasztani kellkell
「Docsirakato ieba, nacuno hóga szukideszu.」
„Ha már választani kell, én a nyarat jobban szere-
tem.”

docsirakatoiutodocsirakatoiuto ◆ haha választaniválasztani lehetlehet
「Docsirakato iuto tanenasinobudóga szuki.」
„Ha választani lehet, a mag nélküli szőlőt szere-
tem.”

docsiramodocsiramo ◆ mindkétmindkét 「Docsirano asimo na-
otta.」 „Mindkét lábam meggyógyult.” ◆ seme-seme-
lyiklyik 「Docsiranokékimo oisikunakatta.」 „Seme-
lyik sütemény sem volt finom.”

docsiramokariganaidocsiramokariganai ◆ kvittkvitt 「Okane-o ró-
dóde kaesitanode, korededocsiramo kariganai.」
„Munkával visszafizettem az adósságot. Ezzel kvit-
tek vagyunk.”

docsiranidocsirani ◆ holhol 「Docsirani ocutomedeszu-
ka?」 „Hol tetszik dolgozni?” ◆ melyiketmelyiket 「Do-
csiranisijókanaa.」 „Melyiket válasszam?”

docsiranisijókatodocsiranisijókato omouomou ◆ ingadozikingadozik 「Fu-
tacuno szentakusinodocsiranisijókato omotta.」
„Két választás között ingadoztam.”

docsiranodocsirano ◆ egyikegyik semsem 「Docsirano memo hi-
raiteinai.」 „Egyik szemem sem nyitottam ki.”

docsiraszamadocsiraszama ◆ kiki 「Mosimosi, docsira szam-
adeszuka?」 „Halló, ki beszél?”

docsódocsó ◆ szerzetesi igazolványszerzetesi igazolvány
dócsódócsó ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás ◆ igazodásigazodás ◇ dó-dó-
csóacurjokucsóacurjoku alkalmazkodásialkalmazkodási kényszerkényszer
「Nihondzsin-va dócsóacurjokuga cujoi.」 „A ja-
pánoknál nagy az alkalmazkodási kényszer.”

dócsóacurjokudócsóacurjoku ◆ alkalmazkodásialkalmazkodási kényszerkényszer
「Nihondzsin-va dócsóacurjokuga cujoi.」 „A ja-
pánoknál nagy az alkalmazkodási kényszer.”

dócsókairodócsókairo ◆ hangolt körhangolt kör
dócsósadócsósa ◆ szimpatizánsszimpatizáns
docsósitadzsómjakudocsósitadzsómjaku ◆ visszérvisszér
dócsószeidócsószei ◆ alkalmazkodó képességalkalmazkodó képesség
dócsószurudócsószuru ◆ igazodikigazodik 「Aiteno ikenni dó-
csószuru.」 „Igazodik a másik véleményéhez.” ◆

ráhangolódikráhangolódik 「Konoantena-va hikui súhaszúni

dócsósiteiru.」 „Ez az antenna alacsony frekven-
ciára van hangolva.”

dócsúdócsú ◆ útút 「Dócsú gobudzside!」 „Jó utat!” ◆

utazásutazás ◇ csindócsúcsindócsú eseménydúseseménydús útút ◇ csin-csin-
dócsúdócsú kalandos útkalandos út
dócsúan-naidócsúan-nai ◆ útikönyvútikönyv
dócsúdedócsúde ◆ útközbenútközben 「Dócsúdeszurino higaini
atta.」 „Útközben kiraboltak.”

dócsúkidócsúki ◆ úti jegyzetúti jegyzet
dócsúszugorokudócsúszugoroku ◆ képes társasjátékképes társasjáték
dódadóda ◆ tudodtudod mitmit 「Dóda, issoni sigoto-o jara-
naika?」 „Tudod mit? Dolgozzunk együtt!”

dodaidodai ◆ alapalap 「Kono ieno dodai-va sikkarisitei-
ru.」 „Ennek a háznak erős az alapja.” ◆ alapzatalapzat
「Dodaini kabe-o tateta.」 „Az alapzatra építette
a falakat.” ◆ aljzataljzat ◆ talapzattalapzat 「Csókoku-o
dodaini noszeta.」 „Feltette a szobrot az talapzat-
ra.” ◇ dodai-ododai-o kizukukizuku lefektetilefekteti azaz alapjaitalapjait
「Puraton-va tecugakuno dodai-o kizuita.」 „Pla-
tón lefektette a filozófia alapjait.”

dodai-ododai-o kizukukizuku ◆ lefektetilefekteti azaz alapjaitalapjait
「Puraton-va tecugakuno dodai-o kizuita.」 „Pla-
tón lefektette a filozófia alapjait.”

dodaitositadodaitosita ◆ alapulóalapuló 「Dedzsitaru gidzsucu-
o dodaitosita sakai」 „digitális technológián ala-
puló társadalom”

dodekaidodekai ◆ baromibaromi nagynagy 「Dodekai inu」 „ba-
romi nagy kutya”

dodekanszandodekanszan ◆ dodekánsavdodekánsav
dódemodódemo ◆ akárhogyakárhogy 「Dó mitemokore-va mu-
rideszu.」 „Ezt lehetetlen megcsinálni, akárhogy
is nézzük.” ◆ akárhogyanakárhogyan 「Dónedzsittemo ha-
zurenakatta.」 „Akárhogyan csavartam, nem jött
le.” ◆ bárhogybárhogy 「Dódemo kamaimaszen.」
„Bárhogy lesz, jó lesz.”

dódemoiidódemoii ◆ mindegymindegy 「Kauka kaumaikadóde-
moii.」 „Mindegy, hogy megveszed-e, vagy sem.”
◆ nemnem oszt,oszt, nemnem szorozszoroz 「Kore-va
vatasinitotte-va módódemoii.」 „Nekem ez már
nem oszt, nem szoroz.” ◆ tökmindegytökmindegy
dódendóden ◆ vezetésvezetés
dódenkidódenki ◆ dinamikai elektromosságdinamikai elektromosság
dódesódódesó ◆ javasolnék valamitjavasolnék valamit
dodoicudodoicu ◆ szerelmes dalszerelmes dal
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dódókeijakudódókeijaku ◆ munkaszerződésmunkaszerződés
dódómeguridódómeguri ◆ sehovásehová semsem vezetésvezetés
「Kóron-va dódómeguridatta.」 „A vita sehová
sem vezetett.” ◆ templom körbejárásatemplom körbejárása
dódótarudódótaru ◆ impozánsimpozáns 「Dódótaru tatemono」
„impozáns épület” ◆ lenyűgözőlenyűgöző 「Dódótaru
buntaide kaku.」 „Lenyűgöző stílusban ír.” ◇ ifú-ifú-
dódótarudódótaru tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló 「Ifúdó-
dótaru dzsinbucu」 „tiszteletet parancsoló em-
ber”

dódótarufúszainodódótarufúszaino ◆ délcegdélceg 「Dódótaru fú-
szaino heisi-va micsi-o kósinsita.」 „Délceg kato-
nák masíroztak az úton.”

dódótodódóto ◆ büszkénbüszkén 「Micsi-o dódóto aruite-
ita.」 „Büszkén sétált az úton.” ◆ délcegendélcegen
「Heisitacsi-va dódóto kósinsita.」 „A katonák
délcegen masíroztak.” ◆ emeltemelt fővelfővel
「Szongen-o motte dódóto si-o mukaetai.」 „Mél-
tóságban és emelt fővel akarok meghalni.” ◆ ma-ma-
gabiztosangabiztosan 「Dódóto hasitteita.」 „Magabizto-
san futott.” ◆ méltóságteljesenméltóságteljesen ◆ nyíltannyíltan
「Dódóto iken-o noberu.」 „Nyíltan kimondja a
véleményét.” ◆ tisztántisztán 「Incsikisinaide dódóto
gacsitai.」 „Nem csalok, tisztán akarok győzni.”

dódótositadódótosita ◆ gálánsgáláns 「Dódótosita taido」
„gáláns viselkedés” ◆ hangzatoshangzatos 「Dódótosita
katagaki」 „hangzatos titulus” ◆ impozánsimpozáns
「Dódótosita tatemono」 „impozáns épület” ◆

méltóságteljesméltóságteljes
dódótotatakaudódótotatakau ◆ tisztességesentisztességesen küzdküzd
「Tegovai aiteto dódóto tatakatta.」 „Tisztessége-
sen küzdött a félelmetes ellenséggel.”

dodzsdzsemudodzsdzsemu ◆ dodzsemdodzsem
dodzsdzsibórudodzsdzsibóru ◆ kidobójátékkidobójáték ◆ tűzharctűzharc
「Kóteidedodzsdzsibóru-o site aszonda.」 „Az is-
kolaudvaron tűzharcot játszott.”

dodzsidodzsi ◆ baklövésbaklövés 「Dodzsi-o funda.」 „Bak-
lövést csinált.” ◇ dodzsinadodzsina kétbalkezeskétbalkezes 「Do-
dzsina jacu」 „kétbalkezes fickó”

dódzsidódzsi ◆ kisfiúkisfiú ◆ kisgyerekkisgyerek
dódzsidódzsi ◆ egyidejűségegyidejűség
dódzsicudódzsicu ◆ aznapaznap ◆ ugyanazonugyanazon aa naponnapon
「Hahaojato muszume-va dódzsicuni umareta.」
„Az anya és lánya ugyanazon a napon született.”

dódzsicújakudódzsicújaku ◆ szinkrontolmácsszinkrontolmács ◆ szink-szink-
rontolmácsolásrontolmácsolás

dódzsicunodandódzsicunodan ◆ egyegy naponnapon említésemlítés 「Kare-
va zendaitórjóto dódzsicuno dande-va nai.」
„Nem lehet egy napon említeni az előző elnökkel.”

dódzsicunodódzsicuno ronron de-vade-va nainai ◆ nemnem lehetlehet egyegy
napon említeninapon említeni
dódzsidaidódzsidai ◆ azonos korszakazonos korszak
dódzsidainodódzsidaino ◆ korabelikorabeli 「Mácsásuto dódzsi-
daino kókaga micukatta.」 „Mátyás-korabeli lele-
tet találtak.” ◆ kortárskortárs 「Kare-va ano szakkato
dódzsidaino hitodesita.」 „Az az ember annak az
írónak a kortársa volt.” ◆ ugyanabbanugyanabban aa kor-kor-
ban élőban élő
dódzsihószódódzsihószó ◆ egyidejű adásegyidejű adás
dódzsikudódzsiku ◆ egytengelyűségegytengelyűség
dódzsikukéburudódzsikukéburu ◆ koaxiáliskoaxiális kábelkábel ◆ koax-koax-
kábelkábel
dódzsikunodódzsikuno ◆ egytengelyűegytengelyű ◆ koaxiáliskoaxiális
dodzsindodzsin ◆ bennszülöttbennszülött ◆ őslakosőslakos
dódzsindódzsin ◆ azaz azaz emberember ◆ azonosazonos érdeklődé-érdeklődé-
sűsű emberember ◆ hasonszőrűhasonszőrű ◆ ugyanazugyanaz azaz em-em-
berber
dodzsinadodzsina ◆ kétbalkezeskétbalkezes 「Dodzsina jacu」
„kétbalkezes fickó”

dódzsinaidódzsinai ◆ megőrzimegőrzi aa nyugalmátnyugalmát 「Naniga-
attemo dódzsinai.」 „Megőrzi a nyugalmát, bármi
történjék is.” ◆ nemnem jönjön kiki aa sodrábólsodrából 「Kare-
va nanigotonimo dódzsinai szeikaku-o siteiru.」
„Semmi sem hozza ki a sodrából.”

dódzsinidódzsini ◆ amintamint 「Júrei-va aravareruto dó-
dzsini kietesimatta.」 „Amint megjelent a kísér-
tet, már el is tűnt.” ◆ azonosazonos időbenidőben 「Futarito-
modódzsini cuita.」 „Azonos időben érkeztünk.”
◆ egybenegyben 「Csikarasigoto-o siteiruto dódzsini
karadaga kitaerareru.」 „Miközben nehéz fizikai
munkát végzek, egyben edzek is.” ◆ egyidejűlegegyidejűleg
「Futacuno denva-va dódzsini natta.」 „Egyide-
jűleg csörgött a két telefon.” ◆ egyegy időbenidőben 「Dó-
dzsini mih-cuno gakkimo enszósiteita.」 „Három
hangszeren is játszott egy időben.” ◆ egyszerreegyszerre
「Reizókoto szódzsikiga dódzsini kovareta.」
„Egyszerre romlott el a hűtőgép és a porszívó.” ◆

ugyanakkorugyanakkor 「Kotobano benkjó-va muzukasii-
noto dódzsini omosiroi.」 „A nyelvtanulás nehéz,
ugyanakkor érdekes is.”

dódzsinodódzsino ◆ egyidejűegyidejű
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dódzsinsidódzsinsi ◆ egyletegylet általáltal kiadottkiadott magazinmagazin ◆

rajongók magazinjarajongók magazinja
dódzsinszákurudódzsinszákuru ◆ klubklub
dódzsinzassidódzsinzassi ◆ egyletegylet általáltal kiadottkiadott maga-maga-
zinzin ◆ rajongók magazinjarajongók magazinja
dodzsirudodzsiru ◆ elrontelront 「Sigotodedodzsicscsatta.」
„Elrontottam a munkámat.”

dódzsirudódzsiru / dózurudózuru ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Kare-va kokoroga dódzsijaszui.」 „Könnyen el-
ragadtatja magát.” ◆ elveszítielveszíti aa nyugalmátnyugalmát
「Kare-va kokoroga dódzsijaszui.」 „Könnyen el-
veszíti a nyugalmát.” ◆ felidegesítifelidegesíti magátmagát
「Boku-va nanigotonimo dódzsijaszui.」 „Minde-
nen felidegesítem magam.” ◆ felkavartfelkavart leszlesz
「Kare-va csottositakotode-va dódzsinai.」 „Nem
kavarják fel a kis dolgok.” ◇ dódzsinaidódzsinai megőrzimegőrzi
aa nyugalmátnyugalmát 「Nanigaattemo dódzsinai.」
„Megőrzi a nyugalmát, bármi történjék is.” ◇ dó-dó-
dzsinaidzsinai nemnem jönjön kiki aa sodrábólsodrából 「Kare-va na-
nigotonimo dódzsinai szeikaku-o siteiru.」 „Sem-
mi sem hozza ki a sodrából.” ◇ dózurukotonakudózurukotonaku
legnagyobblegnagyobb nyugalommalnyugalommal 「Mó ikóto ivarete-
mo kare-va dózurukotonaku tabe cuzuketa.」
„Amikor sürgettem, hogy induljunk, a legnagyobb
nyugalommal folytatta az evést.”

dódzsitahacuterodódzsitahacutero ◆ egyidejűegyidejű terrortáma-terrortáma-
dásokdások
dódzsitaikjokudódzsitaikjoku ◆ szimultánszimultán ◆ szimultánszimultán
játszmajátszma 「Cseszuno dódzsitaikjoku」 „szimul-
tán sakkjátszma”

dódzsitaikjoku-odódzsitaikjoku-o szuruszuru ◆ szimultántszimultánt ját-ját-
szikszik
dodzsódodzsó ◆ csíkcsík ◆ csíkhalcsíkhal ◇ janaginositano-janaginositano-
dodzsódodzsó páratlan szerencsepáratlan szerencse
dodzsódodzsó ◆ talajtalaj 「Kono dodzsó-va szuika szai-
baini szaitekida.」 „Ez a talaj a legjobb a dinnye-
termesztéshez.” ◆ termőföldtermőföld ◇ szanszeido-szanszeido-
dzsódzsó savassavas talajtalaj ◇ fúszekidodzsófúszekidodzsó eolikuseolikus
talajtalaj ◇ fúszekidodzsófúszekidodzsó szélhordta talajszélhordta talaj
dódzsodódzso ◆ kislánykislány
dódzsódódzsó ◆ együttegyütt utazásutazás 「Kareto densani
dódzsójoteidatta.」 „Úgy volt, hogy együtt uta-
zunk a vonaton.”

dódzsódódzsó ◆ együttérzésegyüttérzés 「Han-ninni-va dó-
dzsóno jocsiganai.」 „A tettessel szemben nincs
helye együttérzésnek.” ◆ részvétrészvét ◆ rokon-rokon-
szenvszenv 「Sudzsinkó-va sicsósano dódzsó-o usi-

natta.」 „A főhős elvesztette a nézők rokonszen-
vét.” ◇ dódzsitaikjokudódzsitaikjoku szimultánszimultán ◇ dódzsi-dódzsi-
taikjokutaikjoku szimultánszimultán játszmajátszma 「Cseszuno dó-
dzsitaikjoku」 „szimultán sakkjátszma” ◇ dó-dó-
dzsószubekidzsószubeki sajnálatrasajnálatra méltóméltó 「Ucubjóno
hito-va dódzsószubekida.」 „A depressziós embe-
rek sajnálatra méltóak.” ◇ dódzsó-odódzsó-o kaukau
együttérzéstegyüttérzést váltvált kiki 「Kareno unmei-va hito-
no dódzsó-o katta.」 „Sorsa együttérzést váltott ki
az emberekből.” ◇ dódzsó-odódzsó-o joszerujoszeru együtt-együtt-
érzéstérzést tanúsíttanúsít 「Hito-va kareni fukai dódzsó-o
joszeteita.」 „Az emberek mély együttérzést tanú-
sítottak iránta.”

dódzsódódzsó ◆ fentfent említettekhezemlítettekhez hasonlóhasonló
「Dzsun-i-va dódzsódeszu.」 „A fent említetthez
hasonló a sorrend.” ◆ fentiekhez hasonlófentiekhez hasonló
dódzsódódzsó ◆ dódzsódódzsó ◆ edzőteremedzőterem ◆ küzdőtérküzdőtér
◆ meditációsmeditációs teremterem ◇ zendódzsózendódzsó zenzen medi-medi-
tációstációs teremterem ◇ zendódzsózendódzsó zenzen kolostorkolostor ◇

jogadódzsójogadódzsó jógateremjógaterem
dódzsóbirakidódzsóbiraki ◆ edzőterem megnyitásaedzőterem megnyitása
dodzsócsószadodzsócsósza ◆ talajvizsgálattalajvizsgálat ◆

termőföld-vizsgálattermőföld-vizsgálat
dodzsógakudodzsógaku ◆ pedológiapedológia ◆ talajtantalajtan
dodzsóhigedodzsóhige ◆ gyér bajuszgyér bajusz
dódzsóhjódódzsóhjó ◆ szimpátiaszavazatszimpátiaszavazat
dodzsójóindodzsójóin ◆ edafikus tényezőedafikus tényező
dodzsókairjódodzsókairjó ◆ talajjavítástalajjavítás
dódzsó-odódzsó-o hikuhiku ◆ együttérzéstegyüttérzést keltkelt 「Ka-
reno bjóki-va dódzsó-o hiku.」 „A betegsége
együttérzést kelt.”

dódzsó-odódzsó-o joszerujoszeru ◆ együttérzéstegyüttérzést tanúsíttanúsít
「Hito-va kareni fukai dódzsó-o joszeteita.」 „Az
emberek mély együttérzést tanúsítottak iránta.”

dódzsó-odódzsó-o kaukau ◆ együttérzéstegyüttérzést váltvált kiki 「Ka-
reno unmei-va hitono dódzsó-o katta.」 „Sorsa
együttérzést váltott ki az emberekből.”

dodzsóoszendodzsóoszen ◆ talajszennyezéstalajszennyezés
dodzsórjúsucudodzsórjúsucu ◆ talajeróziótalajerózió
dódzsósadódzsósa ◆ pótutaspótutas ◆ utastársutastárs
dódzsósindódzsósin ◆ együttérzésegyüttérzés ◆ sajnálatsajnálat
dódzsósin-noarudódzsósin-noaru ◆ együttérzőegyüttérző 「Dódzsósin-
noaru hito」 „együttérző ember”

dodzsósinsokudodzsósinsoku ◆ talajeróziótalajerózió
dodzsósódokudodzsósódoku ◆ talajfertőtlenítéstalajfertőtlenítés
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dodzsószaikindodzsószaikin ◆ talajbaktériumtalajbaktérium
dódzsószubekidódzsószubeki ◆ sajnálatrasajnálatra méltóméltó 「Ucub-
jóno hito-va dódzsószubekida.」 „A depressziós
emberek sajnálatra méltóak.”

dodzsószuibundodzsószuibun ◆ talajnedvességtalajnedvesség
dodzsószukuidodzsószukui ◆ csíkhal kihalászásacsíkhal kihalászása
dódzsószurudódzsószuru ◆ együttérezegyüttérez 「An-na bórjo-
kuotokoto kurasiteiru kanodzsoni kokorokara dó-
dzsósimaszu.」 „Szívből együttérzek azzal a nővel,
aki annyira erőszakos férfival él együtt.” ◆ rész-rész-
vétetvétet érezérez 「Hiszaisani dódzsósimaszu.」
„Részvétet érzek a katasztrófa károsultjaival.”

dódzsószurudódzsószuru ◆ együttegyütt utazikutazik 「Kanodzsoto-
baszuni dódzsósita.」 „Együtt utaztam vele a bu-
szon.” ◆ pótutaskéntpótutasként együttegyütt megymegy 「Ka-
renobaikuni dódzsósita.」 „Pótutasként együtt
mentem vele a motoron.”

dódzsukudódzsuku ◆ egyegy időbenidőben érésérés ◇ sijúdódzsu-sijúdódzsu-
kuku homogámiahomogámia
doeraidoerai ◆ bazibazi nagynagy 「Do eraihema-o sita.」
„Bazi nagy baklövést csináltam.” ◆ nagykutyanagykutya
「Ano hito-va do erai hitodane.」 „Az a pasi nagy-
kutya.”

dófúdófú ◆ csatoláscsatolás ◆ egy borítékba rakásegy borítékba rakás
dófukusidófukusi ◆ határozói igenévhatározói igenév
dófúszurudófúszuru ◆ csatolcsatol 「Tegamini sasin-o dófú-
sita.」 „A levelemhez csatoltam egy fényképet.” ◆

mellékelmellékel 「Tegamini sasin-o dófúsita.」 „A leve-
léhez mellékelt egy fényképet.”

dógadóga ◆ mozgófilmmozgófilm ◆ mozgóképmozgókép ◆ videóvideó ◆ vi-vi-
deófelvételdeófelvétel
dógahaisinszábiszudógahaisinszábiszu ◆ videószolgáltatóvideószolgáltató
dógahensúszofutodógahensúszofuto ◆ videószerkesztővideószerkesztő
programprogram
dogaisidogaisi ◆ közömbösségközömbösség
dogaisiszurudogaisiszuru ◆ közömbösközömbös 「Rieki-o dogaisi-
szuru」 „Közömbös a haszon iránt.” ◆ mindegymindegy
nekineki 「Hjóban-o dogaisiszuru.」 „Mindegy neki,
hogy mit mondanak az emberek.” ◆ nemnem azértazért
csinálcsinál 「Okane-o dogaisisite hataraku.」 „Nem
a pénzért dolgozik.”

dógakjójúdógakjójú ◆ videómegosztásvideómegosztás
dógakjójúszábiszudógakjójúszábiszu ◆ videómegosztóvideómegosztó szol-szol-
gáltatásgáltatás

dógakudógaku ◆ azonosazonos összegösszeg ◆ ugyanannyiugyanannyi
pénzösszegpénzösszeg
dógakunendógakunen ◆ azonosazonos évfolyamévfolyam 「Dógakun-
enno gakuszei」 „azonos évfolyamú diák”

dogamadogama ◆ agyagkemenceagyagkemence ◆ vályogkemencevályogkemence

dógamaedógamae ◆ körbezárókörbezáró alulalul nyitottnyitott doboz-doboz-
gyökgyök
dógandógan ◆ gyermekigyermeki arcarc 「Kare-va dógandea-
ru.」 „Gyermeki arca van.”

dóganohensúdóganohensú ◆ filmszerkesztésfilmszerkesztés
dóga-o morudóga-o moru ◆ videózikvideózik
dogaszuszumudogaszuszumu ◆ erősebberősebb leszlesz 「Meganeno
doga szuszunda.」 „Most már erősebb szemüveg
kell.”

dógatókódógatókó ◆ videómegosztásvideómegosztás
dógatókószaitodógatókószaito ◆ videómegosztóvideómegosztó 「Dóga-
tókószaitoni cukutta eiga-o tókósita.」 „Feltöltöt-
te a kész filmet egy videómegosztóra.”

dógecudógecu ◆ ugyanazugyanaz aa hónaphónap ◇ zen-zen-
nendógecunendógecu előző év azonos hónapjaelőző év azonos hónapja
dógentaidógentai ◆ centroméracentroméra ◆ kinetokórkinetokór ◆ kino-kino-
méraméra ◇ mattandógentaigatamattandógentaigata telocentrikustelocentrikus

dogezasitedogezasite ◆ térdentérden állvaállva 「Dogezasite ta-
nonda.」 „Térden állva kérleltem.”

dogezaszurudogezaszuru ◆ földreföldre borulborul ◆ térdentérden álláll
「Dogezasite ajamaru.」 „Térden állva kér bocsá-
natot.”

doggudoggu ◆ kutyakutya ◇ dzsáman-sepádo-doggudzsáman-sepádo-doggu
német juhászkutyanémet juhászkutya
doggufúdodoggufúdo ◆ kutyaeledelkutyaeledel
doggusódoggusó ◆ kutyakiállításkutyakiállítás
dógidógi ◆ azonos jelentésazonos jelentés
dógidógi ◆ erkölcserkölcs 「Dóginimotoru kói」 „erkölcs-
be ütköző cselekedet”

dógidógi ◆ indítványindítvány 「Dógi-o teisucuszuru.」 „In-
dítványt terjeszt elő.” ◇ kinkjúdógikinkjúdógi sürgősségisürgősségi
indítványindítvány ◇ csóhacudógicsóhacudógi fegyelmifegyelmi indít-indít-
ványvány
dógidógi ◆ mellénymellény ◆ mezmez
dogicuidogicui ◆ erőserős 「Dogicui hjógen」 „erős kife-
jezés” ◆ ízléstelenízléstelen 「Dogicui fukuszó」 „ízlés-
telen ruházat” ◆ rikítórikító 「Dogicui iro」 „rikító
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szín” ◆ túlzotttúlzott 「Dogicui kesó」 „túlzott
smink”

dógidzsónodógidzsóno ◆ erkölcsierkölcsi 「Dógidzsóno rijú」
„erkölcsi ok”

dógigodógigo ◆ azonosazonos jelentésűjelentésű szószó ◆ rokonrokon ér-ér-
telmű szótelmű szó
dógikan-nendógikan-nen ◆ erkölcsi érzékerkölcsi érzék
dogimagiszurudogimagiszuru ◆ zavarbazavarba jönjön 「Fuina sicu-
monnidogimagisita.」 „A váratlan kérdéstől za-
varba jött.”

dogimo-odogimo-o nukarerunukareru ◆ elhűlelhűl 「Szaibansono
hankecu-o kiite dogimo-o nukareta.」 „Elhűltem,
amikor meghallottam a bírósági ítéletet.” ◆ meg-meg-
rémülrémül 「Nagai recu-o mite dogimo-o nukareta.」
„Megrémültem a hosszú sor láttán.” ◆ megütkö-megütkö-
zikzik 「Namaniku-o tabeteiru hito-o mite dogimo-
o nukareta.」 „Megütköztem, amikor megláttam,
hogy valaki nyers húst eszik.”

dogimo-odogimo-o nukunuku ◆ frásztfrászt hozhoz 「Katana-o no-
mu tedzsina-va kankjakuno dogimo-o nuita.」 „A
kardnyelő frászt hozott a nézőkre.” ◆ megbot-megbot-
ránkoztatránkoztat 「Midzsikaszugiruszukátode tosijori-
no dogimo-o nuita.」 „Megbotránkoztatta az öre-
geket a túl rövid szoknyájával.” ◆ megrémítmegrémít
「Júefu ó-o mite macsino hito-va dogimo-o nu-
ita.」 „Az UFO megrémítette a város lakóit.” ◆

megütköztetmegütköztet 「Szenkjokekka-va szekaino
dogimo-o nuita.」 „A választások eredményén
megütközött a világ.” ◇ dogimo-odogimo-o nukarerunukareru
megrémülmegrémül 「Nagai recu-o mite dogimo-o nuka-
reta.」 „Megrémültem a hosszú sor láttán.” ◇

dogimo-odogimo-o nukarerunukareru megütközikmegütközik 「Namaniku-
o tabeteiru hito-o mite dogimo-o nukareta.」
„Megütköztem, amikor megláttam, hogy valaki
nyers húst eszik.”

dógisindógisin ◆ erkölcsierkölcsi érzékérzék 「Dógisinni utta-
eru.」 „Erkölcsi érzékére apellál.”

dógitekinadógitekina ◆ erkölcsierkölcsi ◆ erkölcsöserkölcsös 「Hit-
ozumato nerukoto-va dógitekide-va arimaszen.」
„Nem erkölcsös dolog más feleségével hálni.” ◆

morálismorális 「Dógitekina szekinin」 „morális fele-
lősség”

dógjódógjó ◆ egyforma szakmaegyforma szakma
dógjókumiaidógjókumiai ◆ szakmai egyesületszakmai egyesület
dógjónohitodógjónohito ◆ kollégakolléga

dógjónokatadógjónokata ◆ kollégakolléga 「Dógjóno katato-va
siranakatta.」 „Nem is tudtam, hogy kolléga!”

dógjósadógjósa ◆ kollégakolléga ◆ szaktársszaktárs
dógjósakumiaidógjósakumiai ◆ céhcéh
dógjótasadógjótasa ◆ azonosazonos iparágbaniparágban tevékeny-tevékeny-
kedő más vállalatkedő más vállalat ◆ rivális vállalatrivális vállalat
dogódogó ◆ befolyásos uradalmi családbefolyásos uradalmi család
dogódogó ◆ háborgásháborgás ◆ ordítozásordítozás
dógohanpukudógohanpuku ◆ szóismétlésszóismétlés
dogó-odogó-o tobaszutobaszu ◆ ordítordít 「『 Kare-o jobe』to
dogó-o tobasita.」 „–Hívjátok ide! – ordította.”

dogúdogú ◆ agyagbábuagyagbábu ◆ agyagfiguraagyagfigura
dógudógu ◆ eszközeszköz 「Daietto csú,
csokonopurezento-va gómonno dógunojóni kan-
dzsiru.」 „A diéta közbeni csokiajándékot kínzó-
eszköznek érzem.” ◆ kellékkellék ◆ ketyereketyere 「Isa-
va fusigina dógude mimi-o kenszasita.」 „Az or-
vos valami furcsa ketyerével vizsgálta a fülem.”
◆ szerszer 「Szupócu dógu」 „tornaszer” ◆ szer-szer-
számszám 「Szagjóin-va hakokara dógu-o tori dasi-
ta.」 „A munkás elővette a ládából a szerszámait.”
◇ aszobidóguaszobidógu játékszerjátékszer ◇ kesódógukesódógu koz-koz-
metikaimetikai eszközeszköz 「Kabankara kesódógu-o tori
dasita.」 „A táskámból elővettem a kozmetikai
eszközöket.” ◇ sóbaidógusóbaidógu munkaeszközmunkaeszköz ◇

daidokorodógudaidokorodógu konyhaikonyhai eszközeszköz ◇ csadógucsadógu
teásteás kellékkellék ◇ curidógucuridógu horgászeszközhorgászeszköz ◇

curidógucuridógu horgászfelszereléshorgászfelszerelés ◇ tobidógutobidógu
lőeszközlőeszköz ◇ nanacudógunanacudógu héttagúhéttagú szerszám-szerszám-
készletkészlet ◇ rjóridógurjóridógu főzőeszközfőzőeszköz
dógubakodógubako ◆ szerszámládaszerszámláda ◆ szerszámosszerszámos
ládaláda
dógudatedógudate ◆ díszletezésdíszletezés ◆ előkészületekelőkészületek ◆

felszerelésfelszerelés
dóguissikidóguissiki ◆ szerszámkészletszerszámkészlet
dogumadoguma ◆ dogmadogma
dohacusótendohacusóten ◆ dühdüh
dóhaidóhai ◆ egyenrangú társegyenrangú társ ◆ kollégakolléga
dóhandóhan ◆ elkíséréselkísérés
dóhandóhan ◆ réznyomásréznyomás
dóhandedóhande ◆ valval 「Inudóhande nacuno rjokó-o
sita.」 „A kutyával együtt mentem nyaralni.” ◆

velvel 「Kodomo-va rjósindóhande gakkóniitta.」
„A gyerek a szüleivel ment az iskolába.”

dóhangadóhanga ◆ rézkarcrézkarc ◆ rézmetszetrézmetszet
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dóhansadóhansa ◆ kísérőkísérő
dóhanszurudóhanszuru ◆ elhozelhoz 「Tomodacsi-o dóhansite-
mojoidesóka.」 „Elhozhatom a barátomat is?” ◆

magávalmagával viszvisz 「Cuma-o dóhansitepátíni susz-
szekisita.」 „Magammal vittem a feleségemet a
partira.”

dohazuredohazure ◆ mértéktelenségmértéktelenség
dohazurenidohazureni ◆ mérhetetlenülmérhetetlenül 「Dohazureni
ókii dzsisinda.」 „Mérhetetlenül nagy földren-
gés.” ◆ mértéktelenülmértéktelenül 「Dohazureni szake-o
nomu.」 „Mértéktelenül sokat iszik.” ◆ túlságo-túlságo-
sansan 「Dohazureni madzsimena otoko」 „túlsá-
gosan komoly férfi”

dohazurenodohazureno ◆ mértéktelenmértéktelen 「Dohazureno
sokujokugaaru.」 „Mértéktelen étvágyam van.”

dóhiikimenimitemodóhiikimenimitemo ◆ legnagyobblegnagyobb jóindulat-jóindulat-
taltal 「Kanodzso-va dó hiikimeni mitemo bidzsin-
to ienai.」 „A legnagyobb jóindulattal sem nevez-
hetjük szépnek.”

dohjódohjó ◆ szumó küzdőtérszumó küzdőtér
dóhjódóhjó ◆ útjelzésútjelzés 「Haikingukószuno dóhjóni
szotte szuszunda.」 „A túra útjelzéseit követve ha-
ladtam.” ◆ útjelző táblaútjelző tábla
dohjógivadohjógiva ◆ szorultszorult helyzethelyzet 「Dohjógivani
oi cumerareta.」 „Szorult helyzetbe került.” ◆

szumó küzdőtér széleszumó küzdőtér széle
dohjógivadedohjógivade ◆ nagynagy nehezennehezen 「Dohjógivade
fumitodomaru.」 „Nagy nehezen ellenáll.”

dohjóiridohjóiri ◆ szumósokszumósok ünnepélyesünnepélyes bevonulá-bevonulá-
sasa
dóhódóhó ◆ honfitárshonfitárs 「Doicude dóhóto gúzen-
atta.」 „Németországban összefutott egy honfitár-
sával.” ◆ testvértestvér
dóhóaidóhóai ◆ testvéri szeretettestvéri szeretet
dóhósudóhósu ◆ testvérfajtestvérfaj
dóidói ◆ azonosazonos jelentésjelentés ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Mi-
szeinendósino kekkon-va ojano dóiga hicujó-
deszu.」 „A fiatalkorúak házasságához szülői be-
leegyezés szükséges.” ◆ egyetértésegyetértés ◇ szecu-szecu-
meitodóimeitodói tájékozott beleegyezéstájékozott beleegyezés
dóidói ◆ mellénymellény
doicudoicu ◆ NémetországNémetország ◇ tóicudoicutóicudoicu egye-egye-
sült Németországsült Németország
dóicudóicu ◆ azonosazonos 「Rjósa-va dóicuno dzsúsoni
sozaiszuru.」 „A két cégnek azonos a címe.” ◆

azonosságazonosság 「Szubeteno gamenno kaizódo-o dó-
icuni szetteisita.」 „Azonos felbontást állítottam
be az összes képernyőn.” ◆ ugyanazugyanaz 「Kono
sasin-o mitara dóicudzsinbucuto-va omoenai.」
„Nem gondolnám, hogy ez ugyanannak a személy-
nek a képe.” ◆ ugyanolyanugyanolyan 「Kareto dóicuno
acukai-o szaretakunai.」 „Nem akarok ugyan-
olyan bánásmódot kapni, mint ő.” ◇ dóicudzsin-dóicudzsin-
bucubucu ugyanazugyanaz azaz emberember 「Kanodzsoto vata-
sino szukina hito-va dóicudzsinbucudatta.」
„Ugyanazt a fiút szerettük mind a ketten.”

doicudzsindoicudzsin ◆ németnémet
dóicudzsinbucudóicudzsinbucu ◆ ugyanazugyanaz azaz emberember 「Ka-
nodzsoto vatasino szukina hito-va dóicudzsinbu-
cudatta.」 „Ugyanazt a fiút szerettük mind a ket-
ten.”

doicugodoicugo ◆ német nyelvnémet nyelv
doicugodedoicugode ◆ németülnémetül
dóicukadóicuka ◆ azonossá tevésazonossá tevés
doicukeihangarídzsindoicukeihangarídzsin ◆ svábsváb
doicuminsukjóvakokudoicuminsukjóvakoku ◆ NDKNDK
doicumokoicumodoicumokoicumo ◆ mindenkimindenki 「Kono kunide-
va doicumokoicumo dorobóda.」 „Ebben az or-
szágban mindenki lop.”

dóicunidóicuni ◆ egyformánegyformán 「Szubeteno minzoku-va
dóicuni acukavareteiru.」 „Egyformán kezelik az
összes nemzetiséget.” ◆ ugyanúgyugyanúgy
doicunodoicuno ◆ németnémet
doicurenpókjóvakokudoicurenpókjóvakoku ◆ NémetNémet SzövetségiSzövetségi
KöztársaságKöztársaság ◆ NSZKNSZK
doicu-sepádo-kendoicu-sepádo-ken ◆ német juhászkutyanémet juhászkutya
dóicusiszurudóicusiszuru ◆ ugyanúgyugyanúgy tekinttekint 「Kare-va
szagisito dóicusiszareteiru.」 „Ugyanúgy tekinte-
nek rá, mint a csalókra.”

dóicuszuidzsundóicuszuidzsun ◆ azonos szintazonos szint
dóigenszodóigenszo ◆ izotópizotóp
dóigodóigo ◆ rokonértelmű szórokonértelmű szó ◆ szinonimaszinonima
dóikakudóikaku ◆ egyállásúegyállású szögszög ◆ megfelelőmegfelelő szö-szö-
gekgek
dóikendóiken ◆ azonosazonos véleményvélemény 「Vatasiha dói-
kendeszu.」 „Azonos a véleményem.”

dóindóin ◆ mobilizálásmobilizálás ◆ mozgósításmozgósítás ◇ gakuto-gakuto-
dóindóin diákokdiákok katonaikatonai mozgósításamozgósítása ◇ szódó-szódó-
inin általánosáltalános mozgósításmozgósítás ◇ szódóinszódóin minden-minden-
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kitkit megmozgatásmegmozgatás ◇ szódóin-oszódóin-o kakerukakeru min-min-
denkitdenkit megmozgatmegmozgat 「Tomodacsini szódóin-o
kaketecsímuno óenni itta.」 „Az összes barátun-
kat megmozgatva elmentünk szurkolni a csapat-
nak.”

dóindóin ◆ ágenságens ◆ indítóokindítóok ◆ mozgatóerőmozgatóerő
doinakadoinaka ◆ szélsőségesenszélsőségesen vidékividéki környezetkörnyezet

dóinkaidzsodóinkaidzso ◆ demobilizálásdemobilizálás
dóinreidóinrei ◆ mozgósítási parancsmozgósítási parancs
dóinszurudóinszuru ◆ felhajtfelhajt 「Nidzsúnin-o dóinsita.」
„Felhajtott húsz embert.” ◆ mobilizálmobilizál 「Szaiga-
iga okitaato guntaimo dóinszareta.」 „A kataszt-
rófa után mobilizálták a hadsereget is.” ◆ mozgó-mozgó-
sítsít 「Guntai-o hjakunin dóinsita.」 „A hadsereg
100 embert mozgósított.” ◆ riasztriaszt 「Sóbótai-va
dóinszareta.」 „Riasztották a tűzoltókat.” ◇ szó-szó-
dóinszurudóinszuru mindenkitmindenkit befogbefog 「Kazoku-o szó-
dóinsite szódzsisita.」 „A családom minden tagját
befogtam takarítani.”

dóisodóiso ◆ beleegyezésbeleegyezés ◆ jóváhagyásjóváhagyás
dóisudóisu ◆ azonosazonos rangúrangú fajfaj ◆ ekvivalensekvivalens fajfaj
◇ szeitaitekidóisuszeitaitekidóisu ökológiailagökológiailag ekvivalensekvivalens
fajfaj
dóiszurudóiszuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Keijakuno dzsóken-
ni dóisita.」 „Beleegyeztem a szerződés feltétele-
ibe.” ◆ egyetértegyetért 「Zózeino hicujószeini dóisi-
ta.」 „Egyetértettek az adóemelés szükségességé-
vel.” ◆ megállapodikmegállapodik 「Min-naga szenen-o har-
aukotoni dóisita.」 „Megállapodtak abban, hogy
mindenki befizet 1000 jent.”

dóitaidóitai ◆ izotópizotóp 「Hósaszeidóitai」 „radioaktív
izotóp” ◇ hósaszeidóitaihósaszeidóitai radioizotópradioizotóp
dóitasimasitedóitasimasite ◆ nincsnincs mitmit 「Ariga-
tó!Dóitasimasite.」 „Köszönöm! Nincs mit.” ◆

szívesenszívesen 「Taszuketekuretearigatógozaima-
szu!Dóitasimasite.」 „Köszönöm, hogy segített!
Szívesen!” ◆ szóra sem érdemesszóra sem érdemes
doitedoite ◆ vigyázzvigyázz inneninnen 「Csottodoite!」 „Vi-
gyázz innen egy kicsit!”

dóiudóiu ◆ mifélemiféle 「Atarasii sicsó-va dóiu hitodes-
zuka.」 „Miféle ember az új polgármester?” ◆ mi-mi-
lyenlyen 「Vatasinodóiu sasin-o okuróka najandei-
ru.」 „Nem tudom, milyen képet küldjek magam-
ról.” ◆ milyenfajtamilyenfajta 「Kore-va dóiu inudeszu-
ka?」 „Milyenfajta kutya ez?” ◇ dóiuimidóiuimi mitmit je-je-

lentlent 「Hidoikoto-o iune.Kore-va dóiu imi?」 „Ez
durva volt! Mit jelentsen ez?”

dóiufúnidóiufúni ◆ hogyanhogyan 「Korekaradóiu fúni ikite-
ikitaideszuka?」 „Hogyan szeretnél élni ezek
után?”

dóiuimidóiuimi ◆ mimi bajodbajod vanvan 「Szakki
aiszacusitekurenakattano-va doiu iminano?」
„Mi bajod van, hogy nem köszöntél az előbb?” ◆

mitmit jelentjelent 「Hidoikoto-o iune.Kore-va dóiu
imi?」 „Ez durva volt! Mit jelentsen ez?”

dóiukazenofukimavasikadóiukazenofukimavasika ◆ hogy,hogy, hogyhogy nemnem
◆ mitmit tesztesz istenisten 「Dóiu kazeno fuki mavasi-
kakecsina dzsósiga gocsiszósitekureta.」 „Mit tesz
isten, megvendégelt a fukar főnököm.” ◆ mimi
ütöttütött belebele 「Dóiu kazeno fuki mavasika otto-va
sokki-o aratta.」 „Nem tudom mi ütött a férjem-
be, hogy elmosogatott.”

dóiukotodóiukoto ◆ mitmit jelentsenjelentsen 「Szore-va dóiu ko-
toda?」 „Mit jelentsen ez?”

dojadojahairudojadojahairu ◆ beözönlikbeözönlik 「Kjakutacsiga
miszenidojadoja haittekita.」 „A vendégek be-
özönlöttek az üzletbe.”

dojadojatodojadojato ◆ nyüzsögvenyüzsögve
dojadojatohairudojadojatohairu ◆ betódulbetódul 「Hódódzsin-va
hejanidojadojato haitta.」 „Az újságírók betódul-
tak a terembe.”

dojakidojaki ◆ cserépcserép
dójaradójara ◆ bizonyárabizonyára 「Dójara denvabangó-o
nakusitajóda.」 „Bizonyára elvesztette a telefon-
számomat.” ◆ mindenminden bizonnyalbizonnyal 「Dójarauszo-
daszóda.」 „Minden bizonnyal hazugság.” ◆ úgyúgy
tűniktűnik 「Dójara honmononodaijamondonojó-
da.」 „Úgy tűnik, valódi ez a gyémánt.” ◆ vala-vala-
hogyhogy 「Dójara sikenni tótta.」 „Valahogy sike-
rült átmennem a vizsgán.”

dojaszudojaszu ◆ leszidleszid 「Dzsósinidojaszareta.」 „Le-
szidott a főnököm.” ◆ verver
dójattedójatte ◆ hogyanhogyan 「Dorobógadójatte haittaka
vakaranai.」 „Nem tudom, hogyan juthatott be a
betörő.” ◆ mikéntmiként 「Nabededójatte gohanga ta-
keruka vakatta.」 „Rájöttem, miként lehet lábos-
ban rizst főzni.”

dojódojó ◆ kánikulakánikula 「Dojóno acusza」 „kánikulai
forróság” ◇ dojónósinohidojónósinohi nyár közepenyár közepe
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dojódojó ◆ szombatiszombati 「Dojódorama」 „szombati
tévésorozat”

dójódójó ◆ akárakár 「Kare-va sindamo dójódatta.」
„Olyan volt, akár egy halott.” ◆ akárcsakakárcsak 「Ana-
tato dójóvatasimo gaikokudzsindeszu.」 „Én is
külföldi vagyok, akárcsak te.” ◆ csakúgycsakúgy 「Vata-
sito dójókaremo okureta.」 „Ő is késett, csakúgy,
mint én.”

dójódójó ◆ hánykolódáshánykolódás 「Funeno dójó」 „hajó
hánykolódása” ◆ ingadozásingadozás 「Siszóno dójó」
„ingadozó meggyőződés” ◆ nyugtalanságnyugtalanság
「Szeidzsino dójó」 „politikai nyugtalanság” ◇

dójósijaszuidójósijaszui borulékonyborulékony 「Dójósijaszui fu-
ne」 „borulékony hajó”

dójódójó ◆ gyerekdalgyerekdal ◆ gyermekdalgyermekdal
dojóbidojóbi ◆ szombatszombat 「Kono júbinkjoku-va dojó-
binimojatteiru.」 „Ez a postahivatal szombaton is
nyitva van.”

dójóbjódójóbjó ◆ tengeribetegségtengeribetegség
dojóbosidojóbosi ◆ kánikulai ruhaszellőztetéskánikulai ruhaszellőztetés
dojójaszumidojójaszumi ◆ nyári vakációnyári vakáció
dojójóbinojaszumidojójóbinojaszumi ◆ szabadszabad szombatszombat
「Kono kaisa-va dojóbi-va jaszumidearima-
szen.」 „Ennél a cégnél nincs szabad szombat.”

dójókeidójókei ◆ oszcillométeroszcillométer
dójokumedemitemodójokumedemitemo ◆ legnagyobblegnagyobb jóindu-jóindu-
lattallattal 「Dó jokumede mitemo kanpekitoha ie-
nai.」 „Ez a legnagyobb jóindulattal sem nevezhe-
tő tökéletesnek.”

dojomekidojomeki ◆ morajmoraj 「Dzsisinno hibiki」 „föld-
rengés moraja” ◆ morajlásmorajlás 「Umino hibiki」
„tenger morajlása” ◆ zajzaj 「Kurumanodojom-
eki」 „autók zaja” ◆ zúgászúgás 「Gunsúnodojom-
eki」 „tömeg zúgása”

dojomekigaokorudojomekigaokoru ◆ felzúdulfelzúdul 「Kaidzsónido-
jomekiga okotta.」 „A teremben felzúdult a tö-
meg.” ◆ tumultustumultus keletkezikkeletkezik 「Iri gucsinoto-
korodedojomekiga okotta.」 „A bejáratnál tumul-
tus keletkezett.”

dojomekudojomeku ◆ felzendülfelzendül 「Sinkirokuno happjóni
kansúgadojomeita.」 „A világcsúcs bejelentése-
kor felzendült a közönség.” ◆ morajlikmorajlik 「Kjú-
dzsógadojomeita.」 „A baseballstadion moraj-
lott.” ◆ zúgzúg 「Gunsú-va dojomeita.」 „Zúgott a
tömeg.” ◇ kokorogadojomekukokorogadojomeku feldúltfeldúlt

dojomudojomu ◆ dörögdörög
dójónadójóna ◆ ugyanolyanugyanolyan 「Karemo dójóno
hacugen-o sita.」 „Ugyanolyan dolgot mondott.”
◇ sinpindójónasinpindójóna olyan,olyan, akárakár azaz újúj 「Kuruma-
va toszóde sinpindójóninatta.」 „Az autó a festés-
től olyan lett, akár az új.”

dojónamidojónami ◆ kánikulai tengerhullámkánikulai tengerhullám
dójónidójóni ◆ egyarántegyaránt 「Szubeteno kekka-va dó-
jóni tasikarasii.」 „A kimenetelek egyaránt való-
színűek.” ◆ egyformánegyformán 「Szubeteno hito-o dó-
jóni acukau.」 „Minden emberrel egyformán bá-
nik.” ◆ mindmind 「Vakamonoto dójóni tositotta hit-
onitottemo tanosii eigadeszu.」 „A film mind a fi-
ataloknak, mind pedig az időseknek jó szórako-
zást nyújt.” ◆ szinténszintén 「Kjonenkekkonsimasita.
Dójóni sigotono nakamamo kekkonsimasita.」 „A
múlt évben megházasodtam, a munkatársam
szintén.” ◆ ugyancsakugyancsak 「Hangarícsímuto dójó-
ni nihonmo maketa.」 „A magyarok kikaptak, a
japánok ugyancsak.”

dójónodójóno ◆ hasonlóhasonló
dójónodzsireidójónodzsirei ◆ hasonló esethasonló eset
dojónósinohidojónósinohi ◆ nyár közepenyár közepe
dójoroidójoroi ◆ mellvértmellvért ◆ vértvért
dójósijaszuidójósijaszui ◆ borulékonyborulékony 「Dójósijaszui fu-
ne」 „borulékony hajó”

dójósúdójósú ◆ gyermekdalgyűjteménygyermekdalgyűjtemény
dójószakkadójószakka ◆ gyermekdalszerzőgyermekdalszerző
dójószaszerudójószaszeru ◆ felkavarfelkavar 「Singataviruszuno
rjúkó-va hitobito-o dójószaszeta.」 „Az új típusú
vírusjárvány felkavarta a világot.”

dójószaszerukotodójószaszerukoto ◆ felkavarásfelkavarás
dójószurudójószuru ◆ hánykolódikhánykolódik 「Fune-va araside
dójósiteita.」 „A hajó hánykolódott a viharban.” ◆

ingadozikingadozik 「Fudószankakakuga dójósita.」 „Az
ingatlanárak ingadoztak.” ◆ megrendülmegrendül 「Jú-
dzsinno tocuzenno sini kareno kokoro-va dójósi-
teita.」 „A barátja halálhírén megrendült.” ◆

összeomlikösszeomlik 「Sikenni ocsite kokoroga dójósi-
ta.」 „Amikor megbuktam a vizsgán, összeomlot-
tam.” ◆ zaklatottzaklatott 「Sigotonomiszuni kizuite
dójósita.」 „A hiba miatt, amit a munkámban ész-
revettem, zaklatott lettem.” ◇ dójószaszerudójószaszeru
felkavarfelkavar 「Singataviruszuno rjúkó-va hitobito-o
dójószaszeta.」 „Az új típusú vírusjárvány felka-
varta a világot.”
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dókadóka ◆ kéremkérem 「Dóka gokaisinaidekudaszai.」
„Kérem, ne értsen félre!” ◆ nagyonnagyon jójó lennelenne
「Dóka varui jokan-va atarimaszen-jóni.」 „Na-
gyon jó lenne, ha csalna az előérzetem.” ◆ na-na-
gyongyon kéremkérem 「Dóka ojurusi kudaszai.」 „Na-
gyon kérem, bocsásson meg!” ◆ ugyanugyan 「Na-
oszerukadóka siritakatta.」 „Kíváncsi voltam,
ugyan meg tudod-e javítani.” ◆ vagyvagy semsem
「Okanega tarirukadókavakaranai.」 „Nem tu-
dom, hogy elég lesz-e a pénz vagy sem.” ◇ dóka-dóka-
siteirusiteiru valamivalami bajabaja vanvan 「Anata-va dókasite-
iru.」 „Neked valami bajod van.” ◇ dókasima-dókasima-
sitakasitaka valamivalami bajbaj van?van? 「Dókasimasitaka?」
„Valami baj van?” ◇ dókatodókato omouomou nemnem biztos,biztos,
hogyhogy jójó ötletötlet 「Szon-na daidzsinakoto-o ímé-
rudakede szumaszerunomodókato omou.」 „Nem
biztos, hogy jó ötlet e-mailben rendezni ezt a fon-
tos dolgot.”

dókadóka ◆ anabolizmusanabolizmus ◆ asszimilációasszimiláció ◆ be-be-
leolvadásleolvadás ◆ hasonuláshasonulás ◇ tanszodókatanszodóka szénszén
megkötésemegkötése ◇ tanszodókatanszodóka szénszén asszimiláci-asszimiláci-
ójaója ◇ détadókadétadóka adatasszimilációadatasszimiláció
dókadóka ◆ rézpénzrézpénz
dókacudókacu ◆ megfélemlítésmegfélemlítés
dókacugaikódókacugaikó ◆ megfélemlítő diplomáciamegfélemlítő diplomácia
dókacuszurudókacuszuru ◆ megfélemlítmegfélemlít 「Susó-va sicsó-
o dókacusita.」 „A miniszterelnök megfélemlítet-
te a polgármestert.”

dokadokatodokadokato ◆ csapatostulcsapatostul
dókadzsúdókadzsú ◆ mozgóterhelésmozgóterhelés
dokajukidokajuki ◆ hirtelenhirtelen hullotthullott nagynagy hóhó ◆ hir-hir-
telentelen lehullottlehullott hótömeghótömeg 「Doka jukide umo-
reta kuruma-o hori daszunoni kurósita.」 „A hir-
telen lehullott hótömeg miatt megizzadtam, míg
kiástam a kocsimat.”

dókakókadókakóka ◆ valahogyanvalahogyan
dókakudókaku ◆ appozícióappozíció ◆ értelmezőértelmező jelzőjelző ◆

ugyanolyan rangúugyanolyan rangú
dokandokan ◆ agyagcsőagyagcső ◆ alagcsőalagcső
dokandokan ◆ bummbumm
dókandókan ◆ egyetértésegyetértés ◆ rokonszenvrokonszenv
dókandókan ◆ csatornacsatorna ◆ csővezetékcsővezeték ◆ edényedény ◆

vezetékvezeték ◇ gaszudókangaszudókan gázvezetékgázvezeték
dókandókan ◆ rézcsőrézcső
dókandearudókandearu ◆ egyetértegyetért 「Mattaku dókande-
szu.」 „Tökéletesen egyetértek.”

dókanszúdókanszú ◆ deriváltderivált
dókanszurudókanszuru ◆ rokonszenvezrokonszenvez 「Kareno sugini
dókandeszu.」 „Rokonszenvezek az elveivel.”

dókasimasitakadókasimasitaka ◆ valamivalami bajbaj van?van? 「Dóka-
simasitaka?」 „Valami baj van?”

dókasiteirudókasiteiru ◆ nemnem normálisnormális 「Vatasino
dzsósi-va dókasiteiru.」 „A főnököm nem normá-
lis.” ◆ valamivalami bajabaja vanvan 「Anata-va dókasitei-
ru.」 „Neked valami bajod van.”

dókassadókassa ◆ mozgócsigamozgócsiga
dókaszajódókaszajó ◆ anabolizmusanabolizmus 「Dókaszajóto ika-
szajó」 „anabolizmus és katabolizmus” ◆ asszi-asszi-
milációmiláció 「Dókaszajóto ikaszajó」 „asszimiláció
és disszimiláció” ◆ kémiaikémiai asszimilációasszimiláció ◆

plasztikus anyagcsereplasztikus anyagcsere
dókaszendókaszen ◆ gyújtózsinórgyújtózsinór ◆ kanóckanóc
dókaszentonarudókaszentonaru ◆ kirobbantkirobbant 「Anszacu-va
szenszóno dókaszentonatta.」 „A merénylet rob-
bantotta ki a háborút.”

dokaszudokaszu ◆ arrébbarrébb tesztesz 「Szúcukészu-va dzsa-
madakaradokasite.」 „Tedd arrébb a bőröndödet,
mert útban van!” ◆ elrakelrak 「Szurippa-o doka-
site!」 „Rakd el az útból a papucsodat!” ◆ elteszeltesz
azaz útbólútból 「Oreta kino eda-o micsikaradokasi-
ta.」 „Eltettem az útból a letört faágat.” ◆ félre-félre-
hajthajt 「Meno maeno eda-o dokasita.」 „Félrehaj-
tottam a szemem elől a faágat.” ◆ odébbodébb taszíttaszít
「Cukueniaru hon-o dokasita.」 „Odébb taszítot-
tam a könyvet az asztalon.”

dókaszurudókaszuru ◆ asszimilálódikasszimilálódik 「Imin-va bura-
dzsirudeno szeikacuni dókasita.」 „A bevándor-
lók asszimilálódtak a brazilokhoz.” ◆ beleolvadbeleolvad
「Tori-va hogosoku-o cukatte haikeini dókasi-
ta.」 „A madár az álcaszínével beleolvadt a kör-
nyezetébe.” ◆ beolvadbeolvad 「Kankjóni dókaszuru
meiszaifuku」 „környezetébe beolvadó álcaruha”
◆ hasonulhasonul 「Kono siin-va maeno ototo dókasi-
ta.」 „Ez a mássalhangzó az előzőhöz hasonult.”

dokatadokata ◆ földmunkásföldmunkás
dokatajakedokatajake ◆ munkában lebarnulásmunkában lebarnulás
dókatodókato omouomou ◆ kételkedikkételkedik
「Anatanobidzsineszuszenszu-va dókato omou.」
„Kételkedem az üzleti érzékedben.” ◆ nemnem biz-biz-
tos,tos, hogyhogy jójó ötletötlet 「Szon-na daidzsinakoto-
o ímérudakede szumaszerunomodókato omou.」
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„Nem biztos, hogy jó ötlet e-mailben rendezni ezt
a fontos dolgot.”

dokattokosi-odokattokosi-o oroszuoroszu ◆ belehuppanbelehuppan 「Ámu-
cseanidokatto kosi-o orosita.」 „Belehuppantam
a fotelbe.”

dókedóke ◆ bohóckodásbohóckodás
dókeidókei ◆ közös eredetközös eredet
dókeidókei ◆ azonos típusazonos típus ◆ izomorfiaizomorfia
dókeidókei ◆ osztozásosztozás azaz örömbenörömben ◇ dókeinoi-dókeinoi-
taridearutaridearu őszintén örülökőszintén örülök
dókeidókei ◆ azonosazonos alakalak ◆ azonosazonos formaforma ◇ sza-sza-
júdókeijúdókei szimmetriaszimmetria
dókeidókei ◆ rajongásrajongás
dókeidókei ◆ Hokkaidói RendőrségHokkaidói Rendőrség
dókeigodókeigo ◆ rokon nyelvrokon nyelv
dókeihaigúdókeihaigú ◆ homogámiahomogámia ◆ izogámiaizogámia
dókeihaigúsidókeihaigúsi ◆ izogamétaizogaméta
dókeihaigúsi-odókeihaigúsi-o mocuszeimocuszei ◆ homogamétáshomogamétás
nemnem
dókeiigigodókeiigigo ◆ homográfiahomográfia ◆ homonimahomonima ◆ ho-ho-
monímiamonímia
dókeikeisicudókeikeisicu ◆ homopláziahomoplázia
dókeinodókeino ◆ hasonlóhasonló ◆ rokonrokon 「Kono murano
hitotacsi-va dókeida.」 „A faluban mindenki ro-
kon.”

dókeinoitaridearudókeinoitaridearu ◆ őszintén örülökőszintén örülök
dókeisiszeidókeisiszei ◆ homodonthomodont
dókeisokudókeisoku ◆ hasonló színhasonló szín
dókeiszecugótaidókeiszecugótai ◆ homozigótahomozigóta
dókejakusadókejakusa ◆ bohócbohóc
dókemonodókemono ◆ pojácapojáca
dokendoken ◆ közműépítésközműépítés ◆ mélyépítésmélyépítés
dókendóken ◆ egyenlőegyenlő jogokjogok ◇ dandzsodókendandzsodóken ne-ne-
mek közti egyenjogúságmek közti egyenjogúság
dókendóken ◆ éleslátáséleslátás ◆ rálátásrálátás
dokengaisadokengaisa ◆ közműépítőközműépítő vállalatvállalat ◆ mély-mély-
építő vállalatépítő vállalat
dokengjódokengjó ◆ építőiparépítőipar ◆ közműépítőközműépítő iparipar ◆

mélyépítőiparmélyépítőipar
dóke-odóke-o endzsiruendzsiru ◆ bohóckodikbohóckodik ◆ tökéletlentökéletlen
「Kare-va dóke-o endzsiteiru.」 „Milyen tökélet-
len az a fickó!”

dokerudokeru ◆ félreállítfélreállít 「Iszu-o doketa.」 „Félre-
állítottam a széket.” ◆ félrerakfélrerak 「Isi-o doketa.」
„Félreraktam a követ.”

dókerudókeru ◆ bohóckodikbohóckodik 「Dókeruno-va jame-
te.」 „Ne bohóckodj!” ◆ bohókásbohókás ◆ mókázikmókázik
「Kare-va dókete sinpuno manesita.」 „Mókázva
utánozta a papot.” ◆ tökéletlenkediktökéletlenkedik
dókesidókesi ◆ bohócbohóc ◆ pojácapojáca ◆ udvariudvari bolondbolond ◇

kjúteidókesikjúteidókesi udvari bolondudvari bolond
dókesibaidókesibai ◆ bohózatbohózat
dókeszszecudókeszszecu ◆ szinuszcsomószinuszcsomó
dókeszurudókeszuru ◆ bohóckodikbohóckodik 「Kono kodomo-va
icumo dókeszuru.」 „Ez a gyerek mindig bohóc-
kodik.”

dokidoki ◆ méregméreg 「Kareno koe-va dokio fukunde-
ita.」 „Mérges hangja volt.”

dokidoki ◆ agyagedényagyagedény ◆ agyagmunkaagyagmunka ◆ cse-cse-
répedényrépedény ◇ dzsómondokidzsómondoki zsinórmintászsinórmintás
agyagedényagyagedény ◇ mumondokidzsidaimumondokidzsidai mintaminta nél-nél-
küliküli agyagedényekagyagedények korakora ◇ jajoidokijajoidoki Jajoi-Jajoi-
korikori agyagedényagyagedény ◇ jajoibunkajajoibunka Jajoi-koriJajoi-kori
kultúrakultúra
dókidóki ◆ azonosazonos évfolyamévfolyam ◆ azonosazonos időidő 「Dó-
kino njúsa」 „azonos időben belépés a vállalat-
hoz” ◆ szinkronszinkron ◇ zen-nendókizen-nendóki előzőelőző évév azo-azo-
nos időszakanos időszaka
dókidóki ◆ hevesheves szívdobogásszívdobogás 「Dókiga sizumat-
ta.」 „Megszűnt a heves szívdobogásom.” ◆ szív-szív-
verésverés 「Dókiga hagesikunatta.」 „Hevesen kez-
dett verni a szívem.”

dókidóki ◆ rézeszközrézeszköz
dókidóki ◆ indítékindíték 「Szacudzsinni dóki-va nakat-
ta.」 „A gyilkosnak nem volt indítéka.” ◆ indít-indít-
tatástatás
dókidendókidókidendóki ◆ szinkronmotorszinkronmotor
dokidokidokidoki ◆ szívdobogvaszívdobogva
dokidokiszurudokidokiszuru ◆ hevesebbenhevesebben verver aa szíveszíve
「Kono bjóki-va munegadokidokiszurunoga só-
dzsódeszu.」 „Ennek a betegségnek az a tünete,
hogy hevesebben ver a szívünk.” ◆ izgulizgul 「Kek-
kahappjóno aidatotemodokidokisita.」 „Nagyon
izgultam az eredményhirdetés alatt.” ◆ kalimpálkalimpál
aa szíveszíve 「Happjóno maenidokidokisitekita.」
„Az eredményhirdetés előtt kalimpált a szívem.” ◆

torkábantorkában dobogdobog aa szíveszíve 「Hadzsimetenodé-
tode munegadokidokisiteita.」 „Az első randevú-
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mon a torkomban dobogott a szívem.” ◆ zakatolzakatol
aa szíveszíve 「Ucukusii kanodzso-o maeni muneg-
adokidokisita.」 „A szép nő előtt zakatolt a szí-
vem.”

dókidzsidaidókidzsidai ◆ rézkorszakrézkorszak
dókikadókika ◆ szinkronbaszinkronba hozáshozás ◆ szinkronizá-szinkronizá-
láslás
dókikaszurudókikaszuru ◆ szinkronbaszinkronba hozhoz 「Fairu-o dó-
kikasita.」 „Szinkronba hoztam a fájlokat.” ◆

szinkronizálszinkronizál 「Singó-o dókikasita.」 „Szinkro-
nizálta a jeleket.”

dokiritoszurudokiritoszuru ◆ megdöbbenmegdöbben 「Dzsósino
uvaki-o mitedokiritosita.」 „Megdöbbentem,
amikor megláttam, hogy a főnököm csalja a fele-
ségét.” ◆ összerezzenösszerezzen 「Szairen-no oto-o kii-
tedokiritosita.」 „A sziréna hangjára összerezzen-
tem.”

dókiszaszerudókiszaszeru ◆ szinkronizálszinkronizál 「Ugoki-o dóki-
szaszeta.」 „Szinkronizálták a mozgásukat.”

dókiszaszerudókiszaszeru ◆ szinkronbaszinkronba hozhoz 「Dógato
onszei-o dókiszaszeru.」 „Szinkronba hozza a ké-
pet a hanggal.”

dókiszeidókiszei ◆ évfolyamtársévfolyamtárs
dókiszeizósadókiszeizósa ◆ rézkovácsrézkovács
dókiszurudókiszuru ◆ szinkronbanszinkronban vanvan 「Kurumano
zenrinto kórin-va dókisiteiru.」 „A kocsi első- és
hátsó kereke szinkronban van.”

dokittoszurudokittoszuru ◆ felvillanyozódikfelvillanyozódik 「Dokit-
toszurujónaomosiroidezain」 „felvillanyozó, ér-
dekes formatervezés” ◆ megdobbanmegdobban aa szíveszíve
「Kanodzsono kavaiszanidokittosita.」 „Megdob-
bant a szívem, amikor megláttam azt a szép lányt.”
◆ összerezzenösszerezzen 「Miszu-o sitanode-va naikato-
dokittosita.」 „Amikor arra gondoltam, hogy hi-
bázhattam, összerezzentem.” ◆ villámcsapás-villámcsapás-
kéntként ériéri 「Varui siraszenidokittosita.」 „Villám-
csapásként ért a hír.”

dókizukedókizuke ◆ motivációmotiváció
dókizukerudókizukeru ◆ motiválmotivál 「Sójo-o ataete buka-o
dókizuketa.」 „Prémiummal motiváltam a beosz-
tottaimat.”

dokjódokjó ◆ szentírásszentírás olvasásaolvasása ◆ szútraolva-szútraolva-
sássás
dokjódokjó ◆ kurázsikurázsi ◆ merészségmerészség ◆ merszmersz
「Ano ijamina dzsósini kucsigotaeszurunante
dokjógaarune.」 „Hogy mersz annak az undok fő-

nöködnek visszabeszélni?” ◇ kuszodokjókuszodokjó vak-vak-
merőségmerőség
dókjodókjo ◆ együttélésegyüttélés ◆ együttlakásegyüttlakás
dókjódókjó ◆ taoizmustaoizmus
dókjódókjó ◆ ugyanazugyanaz aa falufalu 「Vatasitacsi-va dók-
jódeszu.」 „Ugyanabból a faluból származunk.”

dókjódókjó ◆ bronztükörbronztükör
dokjódamesidokjódamesi ◆ bátorságbátorság bizonyításabizonyítása
「Dokjódamesiniszukaidaibinguni csószensita.」
„Leugrottam ejtőernyővel, hogy bebizonyítsam a
bátorságomat.” ◆ bátorságbátorság próbájapróbája
「Kodomotacsi-va dokjódamesini obake jasikini
haitta.」 „A gyerekek bementek a kísértetkastély-
ba, hogy próbára tegyék a bátorságukat.”

dokjógaarudokjógaaru ◆ merészelmerészel 「Sindzsicu-o hana-
szu dokjógaatta.」 „Ki merészelte mondani az iga-
zat.”

dokjógaszuvarudokjógaszuvaru ◆ nemnem ijedijed megmeg aa sajátsaját
árnyékátólárnyékától ◆ nemnem szívbajosszívbajos 「Keiszacusono
maede micujuhin-o urunante kare-va dokjógaa-
ru.」 „Nem volt szívbajos, a rendőrség előtt árulta
a csempészárut.”

dókjonindókjonin ◆ szobatársszobatárs
dókjónojosimidókjónojosimi ◆ földiföldi 「Dókjónojosimide kai-
vaga hazunda.」 „Földim volt, ezért belefeledkez-
tünk a beszélgetésbe.”

dokjó-odokjó-o cukerucukeru ◆ összeszediösszeszedi aa bátorságátbátorságát

dokjó-odokjó-o szueruszueru ◆ összeszediösszeszedi aa bátorságátbátorságát
「Dokjó-o szuetepuropózusita.」 „Összeszedtem
a bátorságomat, és megkértem a kezét.”

dokjó-odokjó-o tameszutameszu ◆ próbárapróbára tesziteszi aa bátor-bátor-
ságátságát 「Anatano dokjó-o tamesitadakedeszu.」
„Csak próbára akartam tenni a bátorságodat.”

dókjósindzsadókjósindzsa ◆ taoistataoista
dokjószurudokjószuru ◆ szútrát olvasszútrát olvas
dókjoszurudókjoszuru ◆ együttegyütt élél 「Kare-va kanodzsoto
dókjositeiru.」 „Együtt él a barátnőjével.” ◆

együttegyütt lakiklakik 「Ojato dókjositeiru.」 „Együtt la-
kik a szüleivel.”

dókjoszurukotoninarudókjoszurukotoninaru ◆ összeállösszeáll 「Kare-va
kanodzsoto dókjoszurukotoninatta.」 „Összeállt a
barátnőjével.” ◆ összeköltözikösszeköltözik 「Sútometo
dókjoszurukotoninatta.」 „Összeköltözött az
anyósával.”
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dókjúdókjú ◆ ugyanabbaugyanabba azaz osztálybaosztályba járójáró ◆

ugyanabba az osztályba tartozóugyanabba az osztályba tartozó
dokjumentarídokjumentarí ◆ dokumentumműsordokumentumműsor
dokjumentaríbangumidokjumentaríbangumi ◆ dokumentumműsordokumentumműsor
dokjumentaríeigadokjumentaríeiga ◆ dokumentumfilmdokumentumfilm 「Nó-
minno nicsidzsószeikacunodokjumentarí eiga」
„dokumentumfilm a földművesek mindennapjai-
ról”

dokjumentodokjumento ◆ dokumentumdokumentum ◆ okiratokirat
dókjúszeidókjúszei ◆ évfolyamtársévfolyamtárs 「Micside daiga-
kuno dókjúszeito gúzen-atta.」 „Az utcán egy
egyetemi évfolyamtársammal akadtam össze.” ◆

osztálytársosztálytárs 「Sógakkóno dókjúszeideszu.」
„Általános iskolai osztálytársak vagyunk.”

dokkadokka ◆ valaholvalahol 「Kono eiga-o dokkade mita-
kotogaaru.」 „Láttam már valahol ezt a filmet.”

dokkaidokkai ◆ olvasottolvasott szövegszöveg megértésemegértése ◆

szövegértésszövegértés ◆ szövegolvasásszövegolvasás
dokkaidokkai ◆ olvasásolvasás 「Hóanno daiicsidokkai」
„törvényjavaslat első olvasása”

dokkairjokudokkairjoku ◆ szövegértési készségszövegértési készség
dokkairjokuteszutodokkairjokuteszuto ◆ szövegértésiszövegértési kész-kész-
ség tesztjeség tesztje
dokkaiszurudokkaiszuru ◆ olvasott szöveget megértolvasott szöveget megért
dokkaritodokkarito ◆ mozdíthatatlanulmozdíthatatlanul 「Dokkarito
jukani szuvatteita.」 „Mozdíthatatlanul ült a föl-
dön.”

dokkaszurudokkaszuru ◆ mérgezőmérgező leszlesz 「Fugu-va mo-
tomotomugaideszuga, gaiinnijori dokkaszuru-
nodeszu.」 „A gömbhal eredetileg ártalmatlan, de
külső okokból mérgező lesz.”

dokkedokke ◆ mérgesmérges gázgáz ◆ rosszindulatrosszindulat ◇

dokuke-odokuke-o nukunuku kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát 「Ka-
nodzsono sinszecuszani dokuke-o nukareta.」 „A
kedvességével kihúzta a méregfogam.” ◇

dokuke-odokuke-o fukundafukunda mérgezőmérgező 「Dokuke-o fu-
kunda sigekisú」 „mérgező, irritáló szag” ◇

dokuke-odokuke-o fukundafukunda rosszindulatúrosszindulatú 「Dokuke-o
fukunda kotoba」 „rosszindulatú szavak”

dokkingudokkingu ◆ dokkolásdokkolás ◆ összekapcsolásösszekapcsolás
dokkinguszurudokkinguszuru ◆ rákapcsolódikrákapcsolódik
「Szódzsirobotto-va dokkinguszutéson-
nidokkingusita.」 „A robotporszívó rákapcsoló-
dott a dokkolóállomásra.”

dokkingu-szutésondokkingu-szutéson ◆ dokkolóállomásdokkolóállomás

dokkinhódokkinhó ◆ monopóliumellenes törvénymonopóliumellenes törvény
dokkiridokkiri ◆ meglepetésmeglepetés 「Hejanidokkiri-o sika-
keta.」 „A lakásba felszereltem valami meglepe-
tést.” ◆ meglepődvemeglepődve 「Dokkirisita.」 „Megle-
pődtem.”

dokkirikameradokkirikamera ◆ kandi kamerakandi kamera
dokkjodokkjo ◆ egyedül élésegyedül élés ◆ remeteéletremeteélet
dokkjobódokkjobó ◆ magánzárkamagánzárka
dokkjokókindokkjokókin ◆ magánzárkába helyezésmagánzárkába helyezés
dokkjoródzsindokkjoródzsin ◆ egyedül élő idős emberegyedül élő idős ember
dokkjoszurudokkjoszuru ◆ egyedülegyedül élél 「Kazokutonocuna-
gariganaku, dokkjositeiru.」 „A családjával nem
tartja a kapcsolatot, egyedül él.”

dokkoidokkoi ◆ mégismégis 「Ukaranaito omottakedo, dok-
koi gókakusita.」 „Azt hittem nem sikerül a vizs-
ga, mégis átmentem.” ◆ nononono 「Dokkoi, szó-va
ikanai!」 „Nono, nem úgy van az!”

dokkoisodokkoiso ◆ hopszhopsz 「Dokkoisoto iszukara tacsi
agatta.」 „Hopsz, felálltam.” ◆ hórukkhórukk 「Dok-
koisoto omotai nimocu-o mocsi ageta.」 „Hórukk,
felemeltem a nehéz csomagot.”

dokkószendokkószen ◆ különálló halászhajókülönálló halászhajó
dokkudokku ◆ dokkdokk 「Fune-o dokkuni ireta.」 „A ha-
jót beállította a dokkba.” ◇ ukidokkuukidokku úszódokkúszódokk
◇ kandokkukandokku szárazdokkszárazdokk 「Fune-va kandokku-
ni haitta.」 „A hajó szárazdokkba került.” ◇ ken-ken-
zódokkuzódokku építődokképítődokk ◇ sicudokkusicudokku nedves-nedves-
dokkdokk ◇ ningendokkuningendokku szűrővizsgálatszűrővizsgálat 「Nin-
gendokkude sibókan-o sitekiszaremasita.」 „A
szűrővizsgálaton kimutatták, hogy májnagyobbo-
dásom van.”

dokkugatajórikukandokkugatajórikukan ◆ partraszállítópartraszállító
dokkhajódokkhajó
dokkugatajuszószendokkugatajuszószen ◆ dokkhajódokkhajó
dokkusijórjódokkusijórjó ◆ dokkhasználati díjdokkhasználati díj
dokodoko ◆ holhol 「Kono macsi-va dokodeszuka?」
„Hol van ez a város?” ◆ mimi 「Szore-va dokoga-
okasii?」 „Mi ebben a mulatságos?” ◇ koko-va-koko-va-
dokodoko holhol vagyokvagyok 「Koko-va dokonano?」 „Hol
vagyok?” ◇ dokokadokoka valamivalami 「Kareni-va dokoka
fusinnatokorogaaru.」 „Van valami gyanús abban
az emberben.” ◇ dokokadokoka valaholvalahol 「Ano hito-va
dokoka mitakotogaaru.」 „Láttam már valahol azt
az embert.” ◇ dokokaradokokara honnanhonnan 「Dokokara
kitandeszuka?」 „Honnan jött?” ◇ dokokara-dokokara-
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kaka valahonnanvalahonnan 「Dokokaraka sindzsicu-o sit-
ta.」 „Valahonnan megtudta az igazságot.” ◇ do-do-
kokarademokokarademo akárhonnanakárhonnan 「Kono
keitaidenvade-va dokokarademo cúvaga dekima-
szu.」 „Ezzel a mobiltelefonnal akárhonnan lehet
telefonálni.” ◇ dokokarademodokokarademo bárhonnanbárhonnan
「Kono kókúgaisade-va dokokarademo, doko-e
demo tobemaszu.」 „Ezzel a légitársasággal bár-
honnan, bárhová lehet repülni.” ◇ dokokarato-dokokarato-
monakumonaku valahonnanvalahonnan 「Dokokaratomonaku
szakebi goega kikoeta.」 „Kiáltás hallatszott va-
lahonnan.” ◇ dokokaratomonakudokokaratomonaku semmibőlsemmiből
「Dokokaratomonaku hitoga aravareta.」 „Egy-
szer csak előbukkant egy ember a semmiből.” ◇

dokokaramodokokaramo sehonnansehonnan 「Dokokaramo kari
iredekinai.」 „Sehonnan sem kapok kölcsön.” ◇

dokotonakudokotonaku valahogyanvalahogyan 「Dokotonakukono
bun-va okasii.」 „Valahogyan furcsa nekem ez a
mondat.” ◇ dokotonakudokotonaku valahogyvalahogy 「Szono
kakkó-va dokotonakuokasii.」 „Valahogy fura a
kinézete.” ◇ dokotonakudokotonaku valamiértvalamiért 「Dokoto-
naku ocsi cukanai.」 „Valamiért nyughatatlan va-
gyok.” ◇ dokonodokono melyikmelyik 「Dokono ginkóno ris-
igaii?」 „Melyik bank ad jó kamatot?” ◇ doko-doko-
nono hováhová 「Dokonoreszutoran-ni ikóka?」 „Ho-
vá menjünk étterembe?” ◇ doko-edoko-e hováhová 「Rj-
órino hon-va doko-e ittaka vakaranai.」 „Fogal-
mam sincs hová tűnhetett a szakácskönyvem.” ◇

doko-edoko-e demodemo akárhováakárhová 「Doko-e rjokóni it-
temo, omijage-o icumo mottekuru.」 „Akárhova
utazok, mindig hozok ajándékot.” ◇ doko-edoko-e de-de-
momo bárhovábárhová 「Doko-e oitemoiideszu.」 „Bár-
hová teszed, jó lesz.” ◇ doko-edoko-e momo sehovásehová
「Súmacu-va doko-e mo itteinai.」 „Sehová sem
mentem hétvégén.” ◇ doko-edoko-e momo mindenfelémindenfelé
「Doko-e mo ittakotogaaru.」 „Mindenfelé jár-
tam már.” ◇ dokomadedokomade meddigmeddig 「Kono hon-
o dokomade jondano?」 „Meddig olvastad ezt a
könyvet?” ◇ dokomademodokomademo akármeddigakármeddig 「Do-
komademo cuki atteageru.」 „Akármeddig elkí-
sérhetlek.” ◇ dokomademodokomademo bármeddigbármeddig 「Do-
komade ittemocuite iku.」 „Követni foglak, bár-
meddig is mész.” ◇ dokomokasikomodokomokasikomo minden-minden-
holhol 「Dokomokasikomo hitodarake.」 „Minden-
hol sokan vannak.” ◇ dokorahendokorahen hogyanhogyan
「Benkjó-va dokora henmade szuszundeiru?」
„Hogyan haladsz a tanulással?” ◇ dokorahendokorahen
merremerre tájttájt 「Dokorahen-ni szundeiruno?」
„Merre tájt laksz?”

dokódokó ◆ földmunkásföldmunkás ◆ kubikoskubikos
dókódókó ◆ azonos érdeklődésazonos érdeklődés
dókódókó ◆ így-úgyígy-úgy
dókódókó ◆ pupillapupilla 「Meguszuride dókó-o hiraita.」
„Szemcseppel kitágította a pupilláját.”

dókódókó ◆ együttegyütt menésmenés 「Godókó onegaisima-
szu!」 „Kérem, jöjjön velem!”

dókódókó ◆ alakulásalakulás 「Hanbaidzsiszszekino dókó-
o gurafude simesita.」 „Grafikonon mutatta az el-
adások alakulását.” ◆ trendtrend 「Kono siszú-va kei-
kino dókó-o simesiteiru.」 „Ez az indikátor a gaz-
dasági trendet jelzi.”

dókódókó ◆ rézércrézérc ◇ unmodókóunmodókó kalkofillitkalkofillit
dokodemodokodemo ◆ akárholakárhol 「Dokoni szundemo ona-
dzsideszu.」 „Akárhol is laksz, ugyanez van.” ◆

bárholbárhol 「Kore-va dokodemo utteimaszu.」 „Bár-
hol lehet ilyet kapni.” ◆ mindenholmindenhol 「Kono
sóhin-va dokodemo teni hairu.」 „Ez a termék
mindenhol kapható.” ◆ mindenüttmindenütt 「Vatasi-va
dokodemo neremaszu.」 „Mindenütt tudok alud-
ni.”

dokodemodoadokodemodoa ◆ teleportálóteleportáló ajtóajtó 「Dokode-
modoagaarebaiinoni.」 „Jó lenne egy teleportáló
ajtó!”

doko-edoko-e ◆ hováhová 「Rjórino hon-va doko-e ittaka
vakaranai.」 „Fogalmam sincs hová tűnhetett a
szakácskönyvem.” ◆ merremerre 「Doko-e ittaka va-
karanai.」 „Nem tudom, merre ment.”

doko-edoko-e demodemo ◆ akárhováakárhová 「Doko-e rjokóni it-
temo, omijage-o icumo mottekuru.」 „Akárhova
utazok, mindig hozok ajándékot.” ◆ bárhovábárhová
「Doko-e oitemoiideszu.」 „Bárhová teszed, jó
lesz.”

doko-edoko-e ikótomoikótomo ◆ bárhovábárhová isis menjekmenjek 「Do-
kohe ikótomokono hon-o motteikimaszu.」 „Bár-
hová is menjek, ez a könyv mindig nálam van.”

doko-edoko-e momo ◆ mindenfelémindenfelé 「Doko-e mo itta-
kotogaaru.」 „Mindenfelé jártam már.” ◆ seho-seho-
vava ◆ sehovásehová 「Súmacu-va doko-e mo itteinai.」
„Sehová sem mentem hétvégén.”

doko-edoko-e tomonakutomonaku ◆ valahovávalahová 「Tori-va doko-
e tomonaku tonde itta.」 „A madár elrepült vala-
hová.”
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dokofukukazedokofukukaze ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem érdekliérdekli
「Okoraretemodoko fuku kazeda.」 „Egyáltalán
nem érdekli, ha mérgesek is lesznek rá.”

dókóhansadókóhansa ◆ pupillareflexpupillareflex
dókóikjokudókóikjoku ◆ egyegy ésés ugyanazugyanaz ◆ egyikegyik ti-ti-
zenkilenc,zenkilenc, másikmásik egyegy híjánhíján húszhúsz ◆ egyegy kap-kap-
tafáratafára készüléskészülés 「Szaikinno eiga-va doremo
dókóikjokuda.」 „A mai filmek mind egy kaptafá-
ra készülnek.”

dokojaradokojara ◆ valahogyvalahogy 「Karera-va dokojara ni-
teiru.」 „Valahogy hasonlítanak egymásra.” ◆

valaholvalahol 「Szore-va dokojara mitakotogaaru.」
„Ezt láttam már valahol.”

dokojara-edokojara-e ◆ valahovávalahová 「Kucusita-va
dokojara-e kietesimatta.」 „Eltűnt valahová a
zoknim.”

dokojarakaradokojarakara ◆ valahonnanvalahonnan 「Dokojarakara
cumetai kazega fuitekuru.」 „Valahonnan hideg
szél fúj.”

dokokadokoka ◆ valaholvalahol 「Ano hito-va dokoka mita-
kotogaaru.」 „Láttam már valahol azt az embert.”
◆ valamivalami 「Kareni-va dokoka fusinnatokoroga-
aru.」 „Van valami gyanús abban az emberben.”
◇ kadokokakadokoka vagyvagy holhol 「Kono eiga-va szegedo-
kadokokano szetteida.」 „Ez a film Szegeden vagy
hol játszódik.”

dókókacujakukindókókacujakukin ◆ pupilla záróizmapupilla záróizma
dokoka-edokoka-e ◆ valahovávalahová 「Inu-va dokoka-e nige-
teita.」 „A kutya elszökött valahová.” ◆ valamer-valamer-
rere 「Neko-va dokoka-e ittesimatta.」 „A macska
elment valamerre.”

dókókaidókókai ◆ klubklub ◇ inudókókaiinudókókai kutyabarátokkutyabarátok
köreköre ◇ eigadókókaieigadókókai filmklubfilmklub ◇ curidókókaicuridókókai
horgászklubhorgászklub ◇ pettodókókaipettodókókai állatbarátokállatbarátok
köreköre
dokokaittesimaudokokaittesimau ◆ elkóborolelkóborol 「Neko-va do-
koka ittesimatta.」 „Elkóborolt a macskánk.”

dokokaittesimaudokokaittesimau ◆ elkallódikelkallódik 「Hikkosi-o si-
ta tokini szocugjósóso-va dokokani ittesimatta.」
„A költözéskor elkallódott a bizonyítványom.”

dokokakaradokokakara ◆ valahonnanvalahonnan 「Dokokakara oto-
ga kikoeta.」 „Hang hallatszott valahonnan.”

dókókakucsódókókakucsó ◆ pupillatáguláspupillatágulás
dokokaradokokara ◆ honnanhonnan 「Dokokara kitandeszu-
ka?」 „Honnan jött?” ◆ honnéthonnét 「Dokokara ki-
tano?」 „Honnét jöttél?”

dokokarademodokokarademo ◆ akárhonnanakárhonnan 「Kono
keitaidenvade-va dokokarademo cúvaga dekima-
szu.」 „Ezzel a mobiltelefonnal akárhonnan lehet
telefonálni.” ◆ bárhonnanbárhonnan 「Kono kókúgaisade-
va dokokarademo, doko-e demo tobemaszu.」
„Ezzel a légitársasággal bárhonnan, bárhová lehet
repülni.”

dokokarakadokokaraka ◆ kiki tudjatudja honnanhonnan ◆ valahon-valahon-
nannan 「Dokokaraka sindzsicu-o sitta.」 „Valahon-
nan megtudta az igazságot.”

dokokaramodokokaramo ◆ sehonnansehonnan 「Dokokaramo kari
iredekinai.」 „Sehonnan sem kapok kölcsön.”

dokokaratomonakudokokaratomonaku ◆ semmibőlsemmiből 「Dokokara-
tomonaku hitoga aravareta.」 „Egyszer csak elő-
bukkant egy ember a semmiből.” ◆ valahonnanvalahonnan
「Dokokaratomonaku szakebi goega kikoeta.」
„Kiáltás hallatszott valahonnan.”

dokokatoiutodokokatoiuto ◆ hogyhogy holhol 「Dokokato iutoko-
kodajo.」 „Hogy hol? Hát itt!”

dókókjócsokudókókjócsoku ◆ pupillamerevségpupillamerevség
dókokudókoku ◆ említettemlített országország ◆ ugyanazugyanaz azaz or-or-
szágszág ◇ dókokudzsindókokudzsin honfitárshonfitárs
dókokudókoku ◆ zokogászokogás
dókokudzsindókokudzsin ◆ honfitárshonfitárs
dókokumindókokumin ◆ honfitárshonfitárs ◆ honpolgárhonpolgár
dókokuszurudókokuszuru ◆ zokogzokog 「Kodzsinga ucutteita
sasin-o mite dókokusita.」 „A halott fényképét
nézve zokogtam.”

dokomadedokomade ◆ hányadánhányadán 「Kono ken-va doko-
made szuszundeiruka vakaranai.」 „Nem tudom
hányadán áll az ügy.” ◆ meddigmeddig 「Kono hon-
o dokomade jondano?」 „Meddig olvastad ezt a
könyvet?”

dokomademodokomademo ◆ akármeddigakármeddig 「Dokomademo
cuki atteageru.」 „Akármeddig elkísérhetlek.” ◆

bármeddigbármeddig 「Dokomade ittemocuite iku.」 „Kö-
vetni foglak, bármeddig is mész.”

dokomodokomo ◆ mindenholmindenhol 「Dóro-va dokomo dzsú-
taisiteiru.」 „Mindenhol forgalmi dugó van.” ◆

mindenüttmindenütt 「Dokomo hanaga szaiteita.」 „Min-
denütt virágok nyíltak.” ◆ seholsehol 「Dokomo hito-
va inai.」 „Sehol sincs ember.”

dokomokasikomodokomokasikomo ◆ mindenholmindenhol 「Dokomoka-
sikomo hitodarake.」 „Mindenhol sokan vannak.”

dókondókon ◆ egybecsomagolásegybecsomagolás
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dokonidokoni ◆ holhol 「Júko!Dokoniiruno?」 „Yuko, hol
vagy?” ◆ hováhová ◆ merremerre 「Ekiga dokoniaruka
csizude sirabeta.」 „Megnéztem a térképen, hogy
merre van az állomás.”

dokoniarukkedokoniarukke ◆ holhol isis vanvan 「Szono macsi-va
dokoniarukke?」 „Hol is van az a város?”

dokonimodokonimo ◆ seholsehol 「Kare-va dokoniszundemo
manzokusinai.」 „Neki sehol sem jó.” ◆ sehovasehova
◆ sehovásehová 「Kono micsi-va dokonimocugara-
nai.」 „Ez az út nem vezet sehová.”

dokonimomiataranaidokonimomiataranai ◆ híre-hamvahíre-hamva sincssincs
「Szakihodomadeno ószavagi-va módokonimo
miataranai.」 „Híre-hamva sem volt az előbbi ri-
billiónak.”

dókon-nodókon-no ◆ egybecsomagoltegybecsomagolt
dokonodokono ◆ hováhová 「Dokonoreszutoran-ni ikó-
ka?」 „Hová menjünk étterembe?” ◆ melyikmelyik
「Dokono ginkóno risigaii?」 „Melyik bank ad jó
kamatot?”

dókónodókóno ◆ azonosazonos érdeklődésűérdeklődésű 「Dókóno hit-
ode acumatta.」 „Összegyűltek az azonos érdeklő-
désű emberek.”

dokonómanohonekavakaranaidokonómanohonekavakaranai ◆ nemnem tudni,tudni,
ki fia-borjaki fia-borja
dókonszurudókonszuru ◆ egybecsomagolegybecsomagol
dokorahendokorahen ◆ hogyanhogyan 「Benkjó-va dokora hen-
made szuszundeiru?」 „Hogyan haladsz a tanu-
lással?” ◆ merremerre tájttájt 「Dokorahen-ni szundei-
runo?」 „Merre tájt laksz?”

dokorodeva-naidokorodeva-nai ◆ szóbaszóba semsem jöhetjöhet 「Súnjú-
ga szukunakute kekkonszurudokorode-va nai.」
„A kevés jövedelmemmel a házasság szóba sem jö-
het.”

dokorokadokoroka ◆ ellenkezőlegellenkezőleg 「Jorokobudok-
oroka taihenni okotta.」 „Nem örült. Ellenkező-
leg, még kifejezetten mérges is lett.” ◆ mégpedigmégpedig
「Kare-va atamagaiidokoroka tenszaida.」
„Okos, mégpedig zseni.” ◆ miazhogymiazhogy
「Kanodzso-va bidzsindearudokoroka szekaiicsi-
bidzsinda.」 „Miazhogy szép, világszépe!” ◆ nem-nem-
hogyhogy 「Itami-va oszamarudokoroka, dondonhi-
dokunatta.」 „A fájdalom nemhogy csillapodott
volna, egyre erősödött.” ◆ nono megmeg 「Ii tenkidok-
oroka acukunatta.」 „Itt a jó idő, no meg a meleg
is.”

dokoronodokorono szavagide-vaszavagide-va nainai ◆ dede mégmég
mennyiremennyire 「『 Kjóha acuine』『 acuidokorono sza-
vagidehanaijo!』」 „–Ma meleg van, ugye? –De
még mennyire!” ◆ szószó semsem lehetlehet rólaróla 「Kaisa-
va tószanmagivade, csin-agedokorono szavagide-
hanai.」 „A csőd szélén álló vállalatnál szó sem le-
het fizetésemelésről.”

dókósadókósa ◆ kísérőkísérő
dókósukusódókósukusó ◆ pupillaszűkületpupillaszűkület
dókószandaidókószandai ◆ pupillatáguláspupillatágulás
dókószandaizaidókószandaizai ◆ pupillatágítópupillatágító
dókószurudókószuru ◆ velevele megymegy 「Szanbanmeno eki-
made dókósita.」 „Vele mentem 3 állomást.”

dokotonakudokotonaku ◆ valahogyvalahogy 「Szono kakkó-va do-
kotonakuokasii.」 „Valahogy fura a kinézete.” ◆

valahogyanvalahogyan 「Dokotonakukono bun-va oka-
sii.」 „Valahogyan furcsa nekem ez a mondat.” ◆

valamiértvalamiért 「Dokotonaku ocsi cukanai.」 „Vala-
miért nyughatatlan vagyok.”

dokudoku ◆ ártalomártalom 「Kogeta rjóri-va karadani
dokuda.」 „Az égett étel ártalmas az egészségre.”
◆ méregméreg 「Dorobó-va inuni doku-o motta.」 „A
betörő mérget adott a kutyának.” ◇ kinodokunakinodokuna
sajnálatossajnálatos 「Szore-va kino dokudeszu.」 „Saj-
nálatos.” ◇ kinodokunakinodokuna szerencsétlenszerencsétlen 「Mi-
cside kino dokunakodzsiki-o mita.」 „Láttam az
utcán egy szerencsétlen koldust.” ◇ gekidokugekidoku
haláloshalálos méregméreg ◇ kecuekidokukecuekidoku vérméregvérméreg ◇

kónokuszurihaocunodokukónokuszurihaocunodoku amiami azaz egyiknekegyiknek
orvosság,orvosság, aa másiknakmásiknak méregméreg ◇ sinkeidokusinkeidoku
idegméregidegméreg ◇ dokuirinodokuirino mérgezettmérgezett 「Doku-
irino gjózaga mondaininatteimaszu.」 „A mérge-
zett gjóza lett a probléma.” ◇ dokuszeinodokuszeino mér-mér-
gezőgező 「Kore-va dokuszeino takai hanadeszu.」
„Ez a virág nagyon mérgező.” ◇ dokuszeinodokuszeino to-to-
xikusxikus ◇ dokunimokuszurinimonaranaidokunimokuszurinimonaranai nemnem
soksok vizetvizet zavarzavar 「Dokunimo kuszurinimo-
naranai hito」 „nem sok vizet zavaró ember” ◇

dokunimokuszurinimonaranaidokunimokuszurinimonaranai sese nemnem árt,árt,
sese nemnem használhasznál 「Dokunimo kuszurinimonara-
nai mono」 „se nem ártó, se nem hasznos tárgy”
◇ dokunoarudokunoaru mérgesmérges 「Dokunoaru dóbucu」
„mérges állat” ◇ dokunoarudokunoaru mérgezőmérgező 「Doku-
noaru sokubucu」 „mérgező növény” ◇ dokuno-dokuno-
aruaru gonoszgonosz 「Dokunoaru kotoba」 „gonosz sza-
vak” ◇ doku-odoku-o aoguaogu mérgetmérget veszvesz bebe 「Sak-
kinni kurusinde doku-o aoida.」 „Kínzó adósságai
miatt mérget vett be.” ◇ doku-odoku-o kuravabasza-kuravabasza-
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ramaderamade haha mármár lúd,lúd, legyenlegyen kövérkövér 「Dószemó
cukamarundakara doku-o kuravaba szaramad-
eda.」 „Ha már lúd, legyen kövér, hisz úgyis el-
kapnak.” ◇ doku-odoku-o mottedoku-omottedoku-o szeiszuszeiszu ku-ku-
tyaharapásttyaharapást szőrévelszőrével ◇ hebidokuhebidoku kígyómé-kígyómé-
regreg ◇ mavarigaoszoidokumavarigaoszoidoku lassanlassan ölőölő mé-mé-
regreg 「Mavariga oszoi doku-o szukosizucu atae-
ta.」 „Lassan ölő mérget adagolt neki.” ◇ mavar-mavar-
igahajaidokuigahajaidoku gyorsangyorsan ölőölő méregméreg 「Mavariga
hajai doku-o motta.」 „Gyorsan ölő mérget adott
neki.” ◇ menodokumenodoku kecsegtetőkecsegtető 「Kono misze-
va meno dokudakara hairanai hógaii.」 „Ez az üz-
let túl kecsegtető, ne menjünk be!” ◇ menodokumenodoku
nemnem szabadszabad látnilátni 「Kono eiga-va kodomoni-
va meno dokudeszu.」 „Gyerekeknek nem szabad
látni ezt a filmet.” ◇ módokumódoku erőserős méregméreg ◇

módokumódoku haláloshalálos méregméreg 「Módokunokinoko」
„halálosan mérgező gomba”

dokudoku ◆ németnémet ◇ nicsidokuinicsidokui japán-német-japán-német-
olaszolasz ◇ vadokuvadoku japán-németjapán-német
dokudoku ◆ arrébbarrébb megymegy 「Doite!」 „Menj arrébb!”
◆ félreállfélreáll 「Doite!」 „Állj félre!” ◇ doitedoite vi-vi-
gyázzgyázz inneninnen 「Csottodoite!」 „Vigyázz innen
egy kicsit!”

dokubenitakedokubenitake ◆ hánytató galambgombahánytató galambgomba
dokubódokubó ◆ cellacella ◆ magánzárkamagánzárka 「Dokubóni-va
terebimoatta.」 „A magánzárkában tévé is volt.”
◆ zárkazárka
dokubókankindokubókankin ◆ magánzárkában tartásmagánzárkában tartás
dokubucudokubucu ◆ méregméreg 「Tabe mononi dokubucuga
haitta.」 „Méreg volt az ételben.”

dokubucugakudokubucugaku ◆ méregtanméregtan ◆ toxikológiatoxikológia
dokubungakudokubungaku ◆ német irodalomnémet irodalom
dókucudókucu ◆ barlangbarlang 「Dókucuno kucsi-va keiko-
kuni mensiteiru.」 „A barlang szája a szurdokra
nyílik.”

dókucugundókucugun ◆ barlangrendszerbarlangrendszer
dókucuhekigadókucuhekiga ◆ barlangfestménybarlangfestmény ◆ bar-bar-
langrajzlangrajz
dókucutankenkadókucutankenka ◆ barlangászbarlangász
dokudandokudan ◆ magábanmagában eldöntéseldöntés ◆ önkényesönkényes
döntésdöntés
dokudandedokudande ◆ önkényesenönkényesen 「Dokudande sup-
pacuno dzsikan-o kimeta.」 „Önkényesen eldön-
tötte az indulás időpontját.”

dokudandzsódokudandzsó ◆ mindenkinélmindenkinél jobbjobb területterület
「Kono gidzsucu-va nihonmékáno dokudandzsó-
dearu.」 „Ezen a műszaki területen a japán gyár-
tók mindenkinél jobbak.” ◆ szakterület,szakterület, ami-ami-
ben valaki egyedülállóben valaki egyedülálló
dokudanszenkódokudanszenkó ◆ önkényes cselekvésönkényes cselekvés
dokudanszurudokudanszuru ◆ elkönyvelelkönyvel 「Kare-va jakuni
tatanaito dokudansita.」 „Haszontalan ember-
ként könyveltem el.”

dokudantekinadokudantekina ◆ önfejűönfejű 「Dokudantekina
hito」 „önfejű ember” ◆ önkényesönkényes 「Dokudan-
tekina kódó-o szuru.」 „Önkényesen viselkedik.”
◆ öntörvényűöntörvényű
dokudekoroszudokudekoroszu ◆ megmérgezmegmérgez 「Nezumi-o
dokude korosita.」 „Megmérgezte az egeret.”

dokudokusiidokudokusii ◆ harapósharapós 「Dokudokusii koto-
ba」 „harapós szavak” ◆ ránézésreránézésre isis mérgesmérges
「Dokudokusii kinoko」 „ránézésre is mérges
gomba” ◆ rikítórikító 「Dokudokusii iro」 „rikító
szín”

dokudzsadokudzsa ◆ mérges kígyómérges kígyó
dokudzsidokudzsi ◆ egyediségegyediség ◆ eredetiségeredetiség ◆ füg-füg-
getlenséggetlenség ◇ dokudzsinidokudzsini függetlenülfüggetlenül
「Dokudzsini okonatta csósza」 „függetlenül vég-
zett felmérés” ◇ dokudzsinodokudzsino egyediegyedi 「Doku-
dzsinoszutairugaaru.」 „Egyedi stílusa van.” ◇

dokudzsinodokudzsino sajátossajátos 「Dokudzsino bunka」
„sajátos kultúra”

dokudzsinidokudzsini ◆ függetlenülfüggetlenül 「Dokudzsini oko-
natta csósza」 „függetlenül végzett felmérés”

dokudzsinodokudzsino ◆ egyediegyedi 「Dokudzsinoszutairuga-
aru.」 „Egyedi stílusa van.” ◆ függetlenfüggetlen 「Meg-
urokudokudzsino koszodate sienszeido」 „Meg-
uro más kerületektől független gyermeknevelést
segítő rendszere” ◆ sajátossajátos 「Dokudzsino bun-
ka」 „sajátos kultúra”

dokudzsisógaidokudzsisógai ◆ olvasászavarolvasászavar
dokudzsiszeidokudzsiszei ◆ eredetiségeredetiség 「Ano hitono
szakuhinni-va dokudzsiszeiganai.」 „Nincs erede-
tiség a műveiben.”

dokudzsiszeinotakaidokudzsiszeinotakai ◆ egyediegyedi 「Dokudzsi-
szeino takai gidzsucu」 „egyedi technológia” ◆

eredetieredeti 「Dokudzsiszeino takai haszszó」 „ere-
deti ötlet”

dokudzsutamonkengodokudzsutamonkengo ◆ olvasás,olvasás, recitálásrecitálás
és hallgatás koraés hallgatás kora
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dokuendokuen ◆ egyszemélyes előadásegyszemélyes előadás
dokuenkaidokuenkai ◆ szólóelőadásszólóelőadás ◆ szólóestszólóest
dokuensadokuensa ◆ szólistaszólista
dokuenszurudokuenszuru ◆ magánszámotmagánszámot előadelőad ◆ szó-szó-
lóban előadlóban előad
dokufudokufu ◆ kottaolvasáskottaolvasás
dokugadokuga ◆ méregfogméregfog
dokugadokuga ◆ mérges molylepkemérges molylepke
dokugakudokugaku ◆ autodidaktaautodidakta tanulástanulás ◆ magá-magá-
tól tanulástól tanulás ◆ önképzésönképzés
dokugakudedokugakude ◆ autodidaktaautodidakta módonmódon 「Doku-
gakude nihongo-o benkjósimasita.」 „Autodidak-
ta módon tanultam japánul.” ◆ magátólmagától 「Dok-
ugakude gaikokugo-o benkjósita.」 „Magamtól
tanultam idegen nyelveket.”

dokugakunohitodokugakunohito ◆ autodidaktaautodidakta
dokugakusadokugakusa ◆ autodidaktaautodidakta
dokugakuszurudokugakuszuru ◆ magátólmagától tanultanul
「Gaikokugo-o dokugakusita.」 „Magamtól ta-
nultam idegen nyelvet.”

dokuganikakarudokuganikakaru ◆ áldozatáuláldozatául esikesik 「Szag-
isino dokuganikakatta.」 „Csaló áldozatává esett.”
◆ karmaikarmai közéközé kerülkerül 「Kanodzso-va pureibó-
ino dokuganikakatta.」 „Lator karmai közé ke-
rült.”

dokugarondokugaron ◆ szolipszizmusszolipszizmus
dokugaszudokugaszu ◆ mérges gázmérges gáz ◆ mérgező gázmérgező gáz
dokugaszudandokugaszudan ◆ gázgránátgázgránát
dokugaszukógekidokugaszukógeki ◆ gáztámadásgáztámadás
dokugaszumaszukudokugaszumaszuku ◆ gázálarcgázálarc
dokugaszusicudokugaszusicu ◆ gázkamragázkamra
dokugindokugin ◆ szólóénekszólóének
dokugodokugo ◆ magábanmagában beszélésbeszélés ◆ németnémet nyelvnyelv

dokugokandokugokan ◆ olvasásolvasás okoztaokozta benyomásbenyomás
「Honno dokugokangajokatta.」 „Jó benyomá-
som volt erről a könyvről.”

dokugoszurudokugoszuru ◆ magában beszélmagában beszél
dokugumodokugumo ◆ mérges pókmérges pók
dokuhadokuha ◆ kiolvasáskiolvasás ◆ végigolvasvégigolvas
「Szankan-o dokuhasita.」 „Végigolvastam há-
rom kötetet.” ◆ végigolvasásvégigolvasás

dokuhakudokuhaku ◆ monológmonológ ◇ naitekidokuhakunaitekidokuhaku
belső monológbelső monológ
dokuhakugekidokuhakugeki ◆ monodrámamonodráma
dokuhakuszurudokuhakuszuru ◆ monológotmonológot mondmond
「Sudzsinkó-va dokuhakusita.」 „A főhős mono-
lógot mondott.”

dokuhaszurudokuhaszuru ◆ kiolvaskiolvas 「Zennidzsuh- kan-o
dokuhasita.」 „Kiolvasta mind a tíz kötetet.”

dokuhebidokuhebi ◆ mérges kígyómérges kígyó ◆ viperavipera
dokuiridokuiri ◆ mérgezettmérgezett 「Dokuirino tabe mono-o
tabeta.」 „Mérgezett ételt evett.”

dokuirinodokuirino ◆ mérgezettmérgezett 「Dokuirino gjózaga
mondaininatteimaszu.」 „A mérgezett gjóza lett a
probléma.”

dokujadokuja ◆ mérgezett nyílvesszőmérgezett nyílvessző
dokujakudokujaku ◆ méregméreg 「Dokujaku-o nomu.」
„Mérget iszik.”

dokukakudokukaku ◆ pratjékabuddhapratjékabuddha
dokukedokuke ◆ mérgesmérges gázgáz ◆ mérgesmérges összetevőösszetevő
◆ rosszindulatrosszindulat ◇ dokukenoarudokukenoaru mérgezőmérgező ◇

dokuke-odokuke-o nukunuku kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát 「Ka-
nodzsono sinszecuszani dokuke-o nukareta.」 „A
kedvességével kihúzta a méregfogam.” ◇

dokuke-odokuke-o fukundafukunda mérgezőmérgező 「Dokuke-o fu-
kunda sigekisú」 „mérgező, irritáló szag” ◇

dokuke-odokuke-o fukundafukunda rosszmájúrosszmájú 「Dokuke-o fu-
kunda hacugen」 „rosszmájú megjegyzés” ◇

dokuke-odokuke-o fukundafukunda rosszindulatúrosszindulatú 「Dokuke-o
fukunda kotoba」 „rosszindulatú szavak”

dokukenoarudokukenoaru ◆ mérgezőmérgező
dokuke-odokuke-o fukundafukunda ◆ mérgezőmérgező 「Dokuke-o fu-
kunda sigekisú」 „mérgező, irritáló szag” ◆

rosszindulatúrosszindulatú 「Dokuke-o fukunda kotoba」
„rosszindulatú szavak” ◆ rosszmájúrosszmájú 「Dokuke-
o fukunda hacugen」 „rosszmájú megjegyzés”

dokuke-odokuke-o nukunuku ◆ kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát
「Kanodzsono sinszecuszani dokuke-o nukare-
ta.」 „A kedvességével kihúzta a méregfogam.”

dokukesidokukesi ◆ méregtelenítésméregtelenítés ◆ méregtelení-méregtelení-
tő szertő szer
dokukinokodokukinoko ◆ mérges gombamérges gomba
dokumidokumi ◆ előkóstoláselőkóstolás
dokumijakudokumijaku ◆ előkóstolóelőkóstoló
dokumiszurudokumiszuru ◆ előkóstolelőkóstol 「Kokuóno sokuzen-
o dokumisita.」 „Előkóstolták a király ételét.”
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dokumugidokumugi ◆ konkolyperjekonkolyperje ◆ szédítő vadócszédítő vadóc
dokumusidokumusi ◆ mérges rovarmérges rovar
dókundókun ◆ homofón kandzsihomofón kandzsi
dokundokundokundokun ◆ lüktetvelüktetve
dókun-idzsidókun-idzsi ◆ japánjapán olvasatbanolvasatban hasonlóhasonló
kandzsikandzsi
dokunimokuszurinimonaranaidokunimokuszurinimonaranai ◆ nemnem soksok vi-vi-
zetzet zavarzavar 「Dokunimo kuszurinimonaranai
hito」 „nem sok vizet zavaró ember” ◆ sese nemnem
árt,árt, sese nemnem használhasznál 「Dokunimo kuszurini-
monaranai mono」 „se nem ártó, se nem hasznos
tárgy”

dokunoarudokunoaru ◆ gonoszgonosz 「Dokunoaru kotoba」
„gonosz szavak” ◆ mérgesmérges 「Dokunoaru dóbu-
cu」 „mérges állat” ◆ mérgezőmérgező 「Dokunoaru so-
kubucu」 „mérgező növény”

dókunrengódókunrengó ◆ közös monarchiaközös monarchia
doku-odoku-o aoguaogu ◆ mérgetmérget veszvesz bebe 「Sakkinni
kurusinde doku-o aoida.」 „Kínzó adósságai mi-
att mérget vett be.”

doku-odoku-o ireruireru ◆ megmérgezmegmérgez 「Vain-ni doku-o
ireta.」 „Megmérgezte a bort.” ◆ mérgezmérgez 「Teki-
va idoni doku-o ireteita.」 „Az ellenség a kutakat
mérgezte.”

doku-odoku-o kuravabaszaramadekuravabaszaramade ◆ haha mármár lúd,lúd,
legyenlegyen kövérkövér 「Dószemó cukamarundakara
doku-o kuravaba szaramadeda.」 „Ha már lúd,
legyen kövér, hisz úgyis elkapnak.”

doku-odoku-o mottedoku-omottedoku-o szeiszuszeiszu ◆ kutyahara-kutyahara-
pást szőrévelpást szőrével
doku-odoku-o mottedoku-omottedoku-o szeiszuruszeiszuru ◆ kutyaha-kutyaha-
rapást szőrévelrapást szőrével
dokuricudokuricu ◆ függetlenségfüggetlenség 「Szono kunino
dokuricu-o mitometa.」 „Elismerte az ország füg-
getlenségét.” ◆ különálláskülönállás ◇ dokuricukaokudokuricukaoku
különállókülönálló házház ◇ dokuricukokkadokuricukokka függetlenfüggetlen
államállam ◇ fukidokuricufukidokuricu szabadságszabadság ésés függet-függet-
lenséglenség
dokuricudoppodokuricudoppo ◆ önállóságönállóság ◆ önerőreönerőre tá-tá-
maszkodásmaszkodás
dokuricudopponodokuricudoppono ◆ önerőreönerőre támaszkodótámaszkodó
「Dokuricudoppono szeisin」 „önerőre támasz-
kodó szellemiség”

dokuricudzsútakudokuricudzsútaku ◆ különálló lakáskülönálló lakás

dokuricueijódokuricueijó ◆ autotrófiaautotrófia ◇ hikaridoku-hikaridoku-
ricueijóricueijó fotoautotrófiafotoautotrófia
dokuricueijószeidokuricueijószei ◆ autotrófautotróf ◆ autotrófiaautotrófia
dokuricueijószeibucudokuricueijószeibucu ◆ autotrófautotróf élőlényélőlény ◇

kagakujószeidokuricueijószeibucukagakujószeidokuricueijószeibucu kemo-kemo-
autotrófautotróf élőlényélőlény ◇ hikaridokuricueijószei-hikaridokuricueijószei-
bucubucu fotoautotróf élőlényfotoautotróf élőlény
dokuricugodokuricugo ◆ önálló szóönálló szó
dokuricuhenszúdokuricuhenszú ◆ független változófüggetlen változó
dokuricukaokudokuricukaoku ◆ különálló házkülönálló ház
dokuricukeidokuricukei ◆ függetlenfüggetlen 「Dokuricukeiaití-
kigjó」 „független informatikai vállalat”

dokuricukeikonszarutingu-fámudokuricukeikonszarutingu-fámu ◆ függet-függet-
len tanácsadó vállalatlen tanácsadó vállalat
dokuricukeimediadokuricukeimedia ◆ független médiafüggetlen média
dokuricukokkadokuricukokka ◆ független államfüggetlen állam
dokuricukokudokuricukoku ◆ független országfüggetlen ország
dokuricukumiavaszedokuricukumiavasze ◆ függetlenfüggetlen kombiná-kombiná-
lódáslódás
dokuricunokanbódokuricunokanbó ◆ magánzárkamagánzárka
dokuricusindokuricusin ◆ függetlenség szellemefüggetlenség szelleme
dokuricusitadokuricusita ◆ egyediegyedi 「Kore-va dokuricusi-
takészudeszu.」 „Ez egyedi eset.” ◆ függetlenfüggetlen
「Ringokukara dokuricusita kunideszu.」 „A
szomszédjától független ország.” ◆ különállókülönálló
「Nivani dokuricusita tatemonogaaru.」 „A kert-
ben van egy különálló épület.” ◇ nakabadoku-nakabadoku-
ricusitaricusita félfüggetlenfélfüggetlen
dokuricuszengendokuricuszengen ◆ függetlenségifüggetlenségi nyilatko-nyilatko-
zatzat
dokuricuszenszódokuricuszenszó ◆ függetlenségifüggetlenségi háborúháború ◆

szabadságharcszabadságharc
dokuricuszurudokuricuszuru ◆ függetlenfüggetlen leszlesz 「Szono
kuni-va dokuricusita.」 „Az ország független lett.”
◆ önállóönálló leszlesz 「Hatacside ojakara dokuricusi-
ta.」 „20 évesen lettem önálló.”

dokurjokudokurjoku ◆ önerőönerő 「Dokurjokude ie-o tat-
eta.」 „Önerőből épített házat.” ◆ sajátsaját erőerő
「Dokurjokude kaisa-o szeikószaszeta.」 „Saját
erejének köszönhetően vitte sikerre a céget.”

dokurjokudokurjoku ◆ virulenciavirulencia
dokurodokuro ◆ halálfejhalálfej ◆ koponyakoponya ◇ kaizokuno-kaizokuno-
dokurodokuro halálfejes zászlóhalálfejes zászló
dokurohaidokurohai ◆ koponyából készült pohárkoponyából készült pohár
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dokusadokusa ◆ olvasóolvasó ◆ olvasóközönségolvasóközönség 「Kono
sinbun-va dokusaga ói.」 „Ennek az újságnak
nagy az olvasóközönsége.” ◇ ipan-nodokusaipan-nodokusa át-át-
lagolvasólagolvasó
dokusanokoedokusanokoe ◆ olvasói véleményekolvasói vélemények
dokusarandokusaran ◆ olvasói rovatolvasói rovat
dokusaszódokusaszó ◆ olvasóközönségolvasóközönség ◆ olvasóré-olvasóré-
tegteg
dokusaszúdokusaszú ◆ olvasók számaolvasók száma
dokusindokusin ◆ egyedülállóegyedülálló ◇ dokusindedokusinde egyedülegyedül
「Dokusinde kurasiteiru.」 „Egyedül él.”

dokusindanszeidokusindanszei ◆ agglegényagglegény
dokusindedokusinde ◆ egyedülegyedül 「Dokusinde kurasitei-
ru.」 „Egyedül él.”

dokusindzsoszeidokusindzsoszei ◆ vénkisasszonyvénkisasszony ◆ vén-vén-
lánylány
dokusindzsucudokusindzsucu ◆ gondolatolvasásgondolatolvasás
dokusindzsucudokusindzsucu ◆ szájról olvasásszájról olvasás
dokusindzsucu-odokusindzsucu-o okonauokonau ◆ gondolataibangondolataiban
olvasolvas
dokusindzsucusadokusindzsucusa ◆ gondolatolvasógondolatolvasó
dokusindzsucusidokusindzsucusi ◆ gondolatolvasógondolatolvasó
dokusinkizokudokusinkizoku ◆ gondtalan egyedülállógondtalan egyedülálló
dokusinmukenodzsútakudokusinmukenodzsútaku ◆ garzonlakásgarzonlakás ◆

legénylakáslegénylakás
dokusin-nodokusin-no ◆ egyedülállóegyedülálló 「Dokusinno hito」
„egyedülálló személy” ◆ hajadonhajadon 「Dokusinno
dzsoszei」 „hajadon nő” ◆ nőtlennőtlen 「Ani-va do-
kusindeszu.」 „A bátyám nőtlen.” ◆ szingliszingli
dokusinrjódokusinrjó ◆ egyedülállókegyedülállók munkásszállásamunkásszállása
◆ legényszálláslegényszállás ◆ munkásszállásmunkásszállás egyedül-egyedül-
állóknakállóknak
dokusinsadokusinsa ◆ hajadon nőhajadon nő ◆ nőtlen férfinőtlen férfi
dokusinsugidokusinsugi ◆ celibátuscelibátus ◆ cölibátuscölibátus
dokusinszajonarapátídokusinszajonarapátí ◆ legénybúcsúlegénybúcsú ◆ le-le-
génybúcsúztatógénybúcsúztató
dokusinszeikacudokusinszeikacu ◆ egyedüllétegyedüllét ◆ függetlenfüggetlen
életélet
dokusodokuso ◆ könyvolvasáskönyvolvasás ◆ olvasásolvasás
dokusódokusó ◆ szólóénekszólóének
dokusogurúpudokusogurúpu ◆ olvasókörolvasókör
dokusohenrekidokusohenreki ◆ könyvekenkönyveken átát szerzettszerzett
tapasztalattapasztalat

dokusohjappendokusohjappen ◆ többszöri átolvasástöbbszöri átolvasás
dokusohjappen-ionozukaracúzudokusohjappen-ionozukaracúzu ◆ többszö-többszö-
ri átolvasással megértjük a jelentésétri átolvasással megértjük a jelentését
dokusokadokusoka ◆ könyvbarátkönyvbarát
dokusokaidokusokai ◆ olvasóklubolvasóklub ◆ olvasókörolvasókör
dokusókaidokusókai ◆ szólóestszólóest
dokusokanszóbundokusokanszóbun ◆ könyvértékeléskönyvértékelés
dokusokeikódokusokeikó ◆ olvasói szokásolvasói szokás
dokusókjokudokusókjoku ◆ szólóénekszólóének
dokusonikkidokusonikki ◆ olvasónaplóolvasónapló
dokusorjokudokusorjoku ◆ olvasásiolvasási készségkészség
「Dokusorjoku-o jasinau.」 „Fejleszti az olvasási
készségét.”

dokusósadokusósa ◆ szólistaszólista ◆ szólóénekesszólóénekes
dokusosicudokusosicu ◆ olvasóteremolvasóterem
dokusosúkandokusosúkan ◆ könyvolvasókönyvolvasó héthét
「Dokusosúkan-o dzsissisiteiru.」 „Könyvolvasó
hetet tartunk.”

dokusoszákurudokusoszákuru ◆ olvasókörolvasókör
dokusoszurudokusoszuru ◆ könyvetkönyvet olvasolvas 「Kare-va do-
kusosinai.」 „Nem olvas könyveket.”

dokusotódokusotó ◆ kislámpakislámpa ◆ olvasólámpaolvasólámpa
dokusozanmaidokusozanmai ◆ elmélyült olvasáselmélyült olvasás
dokusúdokusú ◆ magától tanulásmagától tanulás ◆ önképzésönképzés
dokusúsadokusúsa ◆ autodidaktaautodidakta
dokusúszurudokusúszuru ◆ magátólmagától tanultanul 「Gitá-o do-
kusúsita.」 „Magamtól tanultam gitározni.”

dokuszacudokuszacu ◆ megmérgezésmegmérgezés ◆ mérgezésmérgezés
dokuszacuszurudokuszacuszuru ◆ megmérgezmegmérgez 「Teki-o do-
kuszacusita.」 „Megmérgezte az ellenségét.”

dokuszaidokuszai ◆ diktatúradiktatúra ◆ egyeduralomegyeduralom ◆

egyszemélyesegyszemélyes döntésdöntés ◆ zsarnokságzsarnokság ◇ kun-kun-
sudokuszaisudokuszai egyeduralomegyeduralom ◇ kunsudokuszai-kunsudokuszai-
szeiszei egyeduralmiegyeduralmi rendszerrendszer ◇ puroretaria-puroretaria-
dokuszaidokuszai proletárdiktatúraproletárdiktatúra
dokuszaikeieidokuszaikeiei ◆ egyszemélyes vezetésegyszemélyes vezetés
dokuszaikendokuszaiken ◆ önkényuralomönkényuralom
dokuszaikokkadokuszaikokka ◆ autoriterautoriter államállam ◆ dikta-dikta-
tórikus államtórikus állam ◆ diktatúradiktatúra
dokuszaisadokuszaisa ◆ diktátordiktátor ◆ zsarnokzsarnok
dokuszaisugidokuszaisugi ◆ despotizmusdespotizmus ◆ tekintélyel-tekintélyel-
vűségvűség
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dokuszaiszeidzsidokuszaiszeidzsi ◆ egyeduralomegyeduralom
dokuszaiszeikendokuszaiszeiken ◆ autokratikusautokratikus kormánykormány
◆ diktatórikus kormánydiktatórikus kormány
dokuszaiszurudokuszaiszuru ◆ egyedülegyedül döntdönt mindenbenmindenben ◆

egyegy személybenszemélyben döntdönt 「Susó-va dokuszaisite-
iru.」 „A miniszterelnök egy személyben dönt.”

dokuszaitaiszeidokuszaitaiszei ◆ autokratikusautokratikus rendszerrendszer
◆ diktatórikusdiktatórikus rendszerrendszer ◆ egyeduralmiegyeduralmi
rendszerrendszer
dokuszaitekinadokuszaitekina ◆ diktátoridiktátori ◆ diktatórikusdiktatórikus
「Dokuszaitekina szeidzsi」 „diktatórikus kor-
mányzás”

dokuszandokuszan ◆ magánmagán találkozótalálkozó aa zenzen tanít-tanít-
vány és mestere közöttvány és mestere között
dokuszeinodokuszeino ◆ mérgezőmérgező 「Kore-va dokuszeino
takai hanadeszu.」 „Ez a virág nagyon mérgező.”
◆ toxikustoxikus
dokuszendokuszen ◆ egymagábanegymagában elfoglaláselfoglalás ◆ ki-ki-
sajátítássajátítás ◆ kizárólagosságkizárólagosság ◆ monopóliummonopólium
「Dokuszento kaszen」 „monopólium és oligopó-
lium”

dokuszendokuszen ◆ méregmirigyméregmirigy
dokuszen-intabjúdokuszen-intabjú ◆ exkluzív interjúexkluzív interjú
dokuszenkaikendokuszenkaiken ◆ exkluzív interjúexkluzív interjú
dokuszenkakakudokuszenkakaku ◆ monopolármonopolár
dokuszenkendokuszenken ◆ kizárólagos jogkizárólagos jog
dokuszenkigjódokuszenkigjó ◆ monopóliummonopólium
dokuszenkinsihódokuszenkinsihó ◆ monopolellenesmonopolellenes törvénytörvény
◆ monopóliumellenesmonopóliumellenes törvénytörvény ◆ trösztelle-trösztelle-
nes törvénynes törvény
dokuszensihondokuszensihon ◆ monopoltőkemonopoltőke
dokuszensihonsugidokuszensihonsugi ◆ monopolistamonopolista kapita-kapita-
lizmuslizmus ◇ kokkadokuszensihonsugikokkadokuszensihonsugi állammo-állammo-
nopolista kapitalizmusnopolista kapitalizmus
dokuszenszurudokuszenszuru ◆ egymagaegymaga elfoglalelfoglal 「Vaga
kunino kjóeicsímu-va hjósódai-o dokuszensita.」
„Országunk úszói egymaguk elfoglalták az összes
dobogós helyet.” ◆ kisajátítkisajátít 「Rieki-o doku-
szenszuru.」 „Kisajátítja a hasznot.” ◆ lefoglallefoglal
magánakmagának 「Hitocuno heja-o marugoto doku-
szensiteita.」 „Lefoglalt magának egy egész szo-
bát.” ◆ monopolizálmonopolizál 「Kono kaisa-va denvano
sidzsó-o dokuszensiteita.」 „A cég monopolizálta
a telefonpiacot.” ◆ uralural 「Kono kaisa-va sidzsó-o
dokuszensiteiru.」 „Ez a vállalat uralja a piacot.”
◇ kaiva-okaiva-o dokuszenszurudokuszenszuru nemnem engedenged mástmást

szóhozszóhoz jutnijutni 「Kare-va kaiva-o dokuszensite-
ita.」 „Nem engedett mást szóhoz jutni.”

dokuszentekikjószódokuszentekikjószó ◆ monopolversenymonopolverseny
dokuszentekinadokuszentekina ◆ kizárólagoskizárólagos 「Hacumei-
sani dokuszentekina kenri-o ataeta.」 „A feltalá-
lónak kizárólagos jogot adtak.” ◆ monopolistamonopolista
「Dokuszentekina hóhó」 „monopolista mód-
szer”

dokuszodokuszo ◆ méreganyagméreganyag ◆ toxintoxin ◇ gaido-gaido-
kuszokuszo exotoxinexotoxin ◇ kódokuszokódokuszo antitoxinantitoxin ◇

szaikindokuszoszaikindokuszo bakteriálisbakteriális toxintoxin ◇ naido-naido-
kuszokuszo endotoxinendotoxin
dokuszódokuszó ◆ mérgező növénymérgező növény
dokuszódokuszó ◆ egyedülegyedül futásfutás ◆ életélet futásfutás
「Szósa-va dokuszó-o cuzuketa.」 „A futó végig
az élen futott.” ◆ fölénnyelfölénnyel vezetésvezetés 「Aitecsí-
muno dokuszó-o jurusita.」 „Engedte, hogy a má-
sik fél fölényes vezetésre tegyen szert.” ◆ önállóönálló
akcióakció
dokuszódokuszó ◆ eredetiségeredetiség
dokuszódokuszó ◆ szólószóló ◇ pianodokuszópianodokuszó zongora-zongora-
szólószóló
dokuszókaidokuszókai ◆ szólóelőadásszólóelőadás ◆ szólóhang-szólóhang-
versenyverseny
dokuszórjokudokuszórjoku ◆ alkotóerőalkotóerő
dokuszósadokuszósa ◆ szólistaszólista
dokuszószeidokuszószei ◆ eredetiségeredetiség ◆ kreativitáskreativitás
dokuszoszendokuszoszen ◆ keleti frontkeleti front
dokuszószurudokuszószuru ◆ egyedülegyedül futfut ◆ fölénnyelfölénnyel
vezetvezet 「Szono eiga-va sicsóricuicsii-o dokuszó-
sita.」 „A film fölénnyel vezette a nézettségi lis-
tát.” ◆ önállóönálló akcióbaakcióba léplép 「Butai-va meirei-
o matazuni dokuszósita.」 „Az osztag parancsra
nem várva önálló akcióba lépett.”

dokuszótekinadokuszótekina ◆ eredetieredeti 「Dokuszótekina
anga hicujódeszu.」 „Eredeti ötletekre van szük-
ségünk.” ◆ kreatívkreatív 「Ie-o dokuszótekinainteri-
anisita.」 „Kreatívan rendeztem be a lakást.”

dokuszótekinidokuszótekini ◆ kreatívankreatívan 「Jótoga csigau
dógu-o dokuszótekini rijósita.」 „Kreatívan hasz-
nálta a másra való szerszámokat.”

dokuszurudokuszuru ◆ megmérgezmegmérgez 「Sakai-va majakuni
dokuszareru.」 „A drogok megmérgezik a társa-
dalmat.” ◆ rosszrossz hatássalhatással vanvan 「Vakamono-
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va ranbóna eigani dokuszareteiru.」 „Az erősza-
kos filmek rossz hatással vannak a fiatalokra.”

dokutádokutá ◆ doktordoktor ◇ hómu-dokutáhómu-dokutá háziorvosháziorvos
◇ poszuto-dokutáposzuto-dokutá posztdoktorposztdoktor
dokutá-heridokutá-heri ◆ mentőhelikoptermentőhelikopter 「Dzsikono
higaisa-va dokutáheride bjóin-e hanszószareta.」
„A baleset sérültjét mentőhelikopterrel szállítot-
ták kórházba.”

dokutá-ieródokutá-ieró ◆ pályaellenőrző vonatpályaellenőrző vonat
dokutakedokutake ◆ mérges gombamérges gomba
dokutá-kószudokutá-kószu ◆ doktori kurzusdoktori kurzus
dokutá-szutoppudokutá-szutoppu ◆ orvosorvos általáltal eltiltáseltiltás ◆

orvosi tilalomorvosi tilalom
dokutokudokutoku ◆ egyediségegyediség
dokutokunadokutokuna ◆ egyediegyedi 「Konoreszutoran-va
dokutokuna fun-ikigaaru.」 „Ennek az étterem-
nek egyedi hangulata van.” ◆ egyedüliegyedüli 「Kono
gidzsucu-va szekaide-va dokutokuto ivareteiru.」
„Ezt a technológiát egyedülinek tartják a világon.”
◆ összetéveszthetetlenösszetéveszthetetlen 「Kono
szakkanoszutairu-va dokutokuda.」 „Ennek az
írónak a stílusa összetéveszthetetlen.” ◆ sajátossajátos
「Kare-va dokutokuna saberi kata-o szuru.」 „Sa-
játos beszéde van.” ◆ sajátságossajátságos 「Kono
tatemono-va dokutokuna katacsi-o siteiru.」 „En-
nek az épületnek sajátságos alakja van.”

dokutokunodokutokuno ◆ jellegzetesjellegzetes 「Kono ekitai-va
dokutokuno nioigaszuru.」 „Ennek a folyadéknak
jellegzetes szaga van.”

dokutorindokutorin ◆ doktrínadoktrína ◆ tantételtantétel
dokuvadokuva ◆ német-japánnémet-japán 「Dokuvadzsiten」
„német-japán szótár”

dokuvadokuva ◆ beszéd felolvasásabeszéd felolvasása
dokuvadokuva ◆ magában beszélésmagában beszélés ◆ monológmonológ
dokuzecudokuzecu ◆ csípős nyelvcsípős nyelv
dokuzecukadokuzecuka ◆ csípős nyelvűcsípős nyelvű
dokuzecu-odokuzecu-o furuufuruu ◆ csipkelődikcsipkelődik ◆ szúrószúró
megjegyzéseket teszmegjegyzéseket tesz
dokuzecu-odokuzecu-o hakuhaku ◆ szúrószúró megjegyzéstmegjegyzést
tesztesz
dokuzendokuzen ◆ elbizakodottságelbizakodottság
dokuzentekinadokuzentekina ◆ aztazt hiszi,hiszi, csakcsak nekineki vanvan
igazaigaza ◆ elbizakodottelbizakodott

dokuzukidokuzuki ◆ káromkodáskáromkodás 「Dokuzuki cuzuke-
ta.」 „Folytatta a káromkodást.”

dokuzukudokuzuku ◆ káromkodikkáromkodik 「Kareniszanzan do-
kuzuita.」 „Káromkodtam vele.” ◆ leszidleszid
「Kare-va cumani dokuzuita.」 „Leszidta a felesé-
gét.”

domadoma ◆ döngöltdöngölt padlópadló ◆ döngöltdöngölt padlóspadlós he-he-
lyiséglyiség ◆ földpadlóföldpadló ◆ földszinti ülésföldszinti ülés
dómagoedómagoe ◆ öblös hangöblös hang
domandzsúdomandzsú ◆ kerek sírhalomkerek sírhalom ◆ sírdombsírdomb
doman-nakadoman-naka ◆ kellőskellős közepeközepe
「Konoreszutoran-va macsinodo man nakania-
ru.」 „Ez az étterem a város kellős közepén van.”

dómavaridómavari ◆ derékbőségderékbőség ◆ derékméretderékméret
dómedariszutodómedariszuto ◆ bronzérmesbronzérmes
dómedarudómedaru ◆ bronzérembronzérem
dómeidómei ◆ szövetségszövetség 「Futacuno kuni-va
dómei-o muszunda.」 „Szövetséget kötött a két
ország.” ◇ kanzeidómeikanzeidómei vámunióvámunió ◇ kanzeidó-kanzeidó-
meimei vámközösségvámközösség ◇ kinsudómeikinsudómei antialkoho-antialkoho-
listalista ligaliga ◇ gundzsidómeigundzsidómei katonaikatonai szövet-szövet-
ségség ◇ szangokudómeiszangokudómei hármashármas szövetségszövetség ◇

sinszeidómeisinszeidómei SzentSzent SzövetségSzövetség ◇ bóeidó-bóeidó-
meimei védelmi szövetségvédelmi szövetség
dómeidómei ◆ azonos névazonos név
dómeidzsindómeidzsin ◆ druszadrusza
dómeigundómeigun ◆ szövetséges hadseregszövetséges hadsereg
dómeiidzsindómeiidzsin ◆ druszadrusza ◆ névrokonnévrokon
dómeikokudómeikoku ◆ szövetségesszövetséges államállam ◆ szövet-szövet-
séges országséges ország
domeindomein ◆ birodalombirodalom 「Sinkakuszeibucunodo-
mein」 „sejtmagvasok birodalma” ◆ doméndomén
「Sinkakuszeibucunodomein」 „eukarióták do-
ménje” ◆ tartománytartomány ◇ toppureberudomeintoppureberudomein
legfelsőlegfelső szintűszintű tartománytartomány ◇ fingádomeinfingádomein
ujj-doménujj-domén
domein-adoreszudomein-adoreszu ◆ tartománycímtartománycím
domeinkanridomeinkanri ◆ tartománykezeléstartománykezelés
domeinmeidomeinmei ◆ tartománynévtartománynév
domein-némudomein-nému ◆ tartománynévtartománynév
dómeinohitodómeinohito ◆ névrokonnévrokon
dómeisadómeisa ◆ szövetségesszövetséges
dómeiszurudómeiszuru ◆ szövetségetszövetséget kötköt 「Futari-va
dómeisita.」 „A két ember szövetséget kötött.” ◆
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szövetségreszövetségre léplép 「Ringokuto dómeisita.」
„Szövetségre lépett a szomszéd országgal.”

domeszutikkudomeszutikku ◆ családon belülicsaládon belüli
domeszutikkubaiorenszudomeszutikkubaiorenszu ◆ családoncsaládon belülibelüli
erőszakerőszak
dominikadominika ◆ DominikaDominika
dominikadzsindominikadzsin ◆ dominikaidominikai
dominikakjóvakokudominikakjóvakoku ◆ DominikaiDominikai Köztársa-Köztársa-
ságság
dominikanodominikano ◆ dominikaidominikai
dominikosúdókaidominikosúdókai ◆ domonkos renddomonkos rend
dominikosúkaidominikosúkai ◆ domonkos renddomonkos rend
dominodomino ◆ dominódominó
dominodaosininarudominodaosininaru ◆ dominószerűendominószerűen eldőleldől
「Csúrindzsóno dzsitensa-va domino daosininat-
ta.」 „A bicikliparkolóban a biciklik dominószerű-
en eldőltek.”

dominogému-odominogému-o szuruszuru ◆ dominózikdominózik
「Kodomotacsi-va dominogému-o sita.」 „A gye-
rekek dominóztak.”

dominogensódominogensó ◆ dominójelenségdominójelenség
dominokókadominokóka ◆ dominóhatásdominóhatás
dominorirondominoriron ◆ dominóelvdominóelv
dominosikidominosiki ◆ dominóeffektusdominóeffektus
dominosikinidominosikini ◆ dominószerűendominószerűen
dómitemodómitemo ◆ akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük 「Uszagito-
site kattakonopetto-va dó mitemo nekoda.」 „Ez
a nyúlként vásárolt kisállat akárhogy is nézem,
macska.”

dómitemosinaidómitemosinai ◆ alighaaligha 「Dó mitemoszore
idzsó-va jaszukunaranai.」 „Ez ennél aligha lesz
olcsóbb.”

dómjakudómjaku ◆ artériaartéria ◆ ütőérütőér ◆ verőérverőér ◇ kei-kei-
dómjakudómjaku fejifeji verőérverőér ◇ dzsindómjakudzsindómjaku vese-vese-
artériaartéria
dómjakukankaizonsódómjakukankaizonsó ◆ nyitottnyitott BotallBotall ve-ve-
zetékzeték
dómjakukókadómjakukóka ◆ érelmeszesedésérelmeszesedés
dómjakukókasódómjakukókasó ◆ érelmeszesedésérelmeszesedés ◇ ateró-ateró-
muszeidómjakukókasómuszeidómjakukókasó atheroszklerózisatheroszklerózis
dómjakurjúdómjakurjú ◆ aneurizmaaneurizma ◆ ütőértágulatütőértágulat ◆

verőértágulatverőértágulat

domodomo ◆ drágalátosdrágalátos 「Ano sinszekidomoni da-
maszareta.」 „A drágalátos rokonom becsapott.”
◆ kk 「Ano jaródomo」 „azok a csirkefogók” ◇

vatakusidomovatakusidomo szerényszerény személyünkszemélyünk 「Va-
takusidomoga kakuninitasimaszu.」 „Szerény
személyünk fogja ellenőrizni.”

dómodómo ◆ alighanemalighanem 「Kare-va dómo keiszacuni
cukamattarasii.」 „Alighanem letartóztatták.” ◆

kösziköszi 「Dómo!」 „Köszi!” ◆ nagyonnagyon 「Tómo-
arigató!」 „Nagyon köszönöm!” ◆ sehogysehogy
「Kareno-va namae-va dómo omoi deszenai.」
„Sehogy sem jut eszembe a neve.” ◆ sehogyansehogyan
「Nankaijattemodómo szeikósinai.」 „Akárhány-
szor próbálom, sehogyan sem sikerül.” ◆ sziaszia
「Dómo! Genki?」 „Szia! Hogy vagy?” ◆ tudtadtudtad
「Dómo kinókokode dzsikogaattamitai.」 „Tud-
tad, hogy itt tegnap baleset volt?” ◆ valahogyvalahogy
「Dómo kjó-va utaenai.」 „Ma valahogy nem tu-
dok énekelni.” ◆ valahogyanvalahogyan 「Kareno jóko-va
dómo hen.」 „Valahogyan furcsa a viselkedése.”

dómódómó ◆ csillócsilló ◆ csillószőrcsillószőr ◆ kinociliumkinocilium ◇ fu-fu-
dómódómó merev csillómerev csilló
dómoarigatódómoarigató ◆ köszönöm szépenköszönöm szépen
dómoarigatógozaimaszudómoarigatógozaimaszu ◆ nagynagy szépenszépen kö-kö-
szönömszönöm
dómokómonaidómokómonai ◆ nene szaporítsaszaporítsa aa szótszót 「Dó-
mokómonai!Szaszszato sigotosinaszai!」 „Ne sza-
porítsd a szót, dolgozz!”

dómokuszurudómokuszuru ◆ csodálkozva nézcsodálkozva néz
dómondómon ◆ ugyanaz az iskolaugyanaz az iskola
dómónadómóna ◆ bőszbősz 「Dómóna kao」 „bősz tekin-
tet” ◆ vérengzővérengző 「Dómóna kaibucu」 „véreng-
ző szörny”

dómon-nojosimidómon-nojosimi ◆ iskolai ismeretségiskolai ismeretség
dómon-notomodacsidómon-notomodacsi ◆ iskolai barátiskolai barát
domoridomori ◆ fokbeosztásfokbeosztás
domoridomori ◆ dadogásdadogás ◆ dadogós emberdadogós ember
dómoridómori ◆ templomőrtemplomőr
domorudomoru ◆ akadozikakadozik 「Enzecusa-va dzsisinga-
nakute, domotteita.」 „A szónoknak nem volt ön-
bizalma, és akadozott.” ◆ dadogdadog 「Kincsósite-
domotteita.」 „Izgult, ezért dadogott.” ◆ hebeghebeg
「Szeidzsika-va muzukasii sicumonnidomoruba-
karidatta.」 „A politikus a nehéz kérdésre csak
hebegni tudott.”
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dómudómu ◆ dómdóm ◆ gömbboltozatgömbboltozat ◆ kupolakupola ◇

genbakudómugenbakudómu AtomkupolaAtomkupola
dondon ◆ tompaságtompaság ◇ donszurudonszuru butulásbutulás 「Hin-
szureba donszuru.」 „A szegénység butít.” ◇ don-don-
nana tompa agyútompa agyú
dondon ◆ rizsestálrizsestál ◇ kacudonkacudon rántottrántott szeletszelet
rizzselrizzsel ◇ kacudonkacudon kacudonkacudon
dondon ◆ bummbumm 「Bakudannodontoiu otogasita.」
„A bomba bumm! Felrobbant.” ◆ durrdurr ◇ dontoi-dontoi-
uotouoto dörejdörej 「Szotokaradontoiu otoga kikoeteki-
ta.」 „Egy dörej hallatszott kintről.”

dóndón ◆ durranásdurranás 「Dóntoiu otogasita.」 „Durra-
nás hallatszott.”

donádoná ◆ donordonor
donabedonabe ◆ agyagedényagyagedény ◆ agyagtálagyagtál ◆ cse-cse-
répedényrépedény ◆ cseréplábascseréplábas ◆ cseréptálcseréptál
dónacudónacu ◆ fánkfánk
dónacubandónacuban ◆ kislemezkislemez
dónacukagensódónacukagensó ◆ városközpontvárosközpont elnéptele-elnéptele-
nedésenedése
dónacu-patándónacu-patán ◆ fánk alakfánk alak
dónagadónaga ◆ hosszúhosszú törzstörzs 「Dónagano inu」
„hosszú törzsű kutya”

dónagatanszokudónagatanszoku ◆ hosszúhosszú törzs,törzs, rövidrövid lábláb

dónaidónai ◆ HokkaidóbanHokkaidóban
doná-kebabudoná-kebabu ◆ döner kebabdöner kebab
dónandónan ◆ kisfiúkisfiú
dónandzsikendónandzsiken ◆ lopáslopás 「Dzsidósano dónan-
dzsikenga tahacusiteimaszu.」 „Megnövekedett
az autólopások száma.”

donaridonari ◆ ordibálásordibálás
donaricukerudonaricukeru ◆ letorkolletorkol ◆ rákiabálrákiabál 「Inu-o
donaricuketa.」 „Rákiabáltam a kutyára.” ◆ rá-rá-
mordulmordul 「Dzsósi-va vatasi-o donaricuketa.」 „A
főnököm rám mordult.”

donarigoedonarigoe ◆ ordibálásordibálás
donarudonaru ◆ förmedförmed 「Baikuno untensu-va
hokósa-o donatta.」 „A motoros a figyelmetlen
gyalogosra förmedt.” ◆ kiabálkiabál 「Donaranaide!」
„Ne kiabálj velem!” ◆ lehordlehord 「Mamahahani
donarareta.」 „Lehordta a mostohaanyja.” ◆ le-le-
szúrszúr 「Taidoga varui teiin-o donatta.」 „Leszúr-
tam a rosszul viselkedő eladót.” ◆ ordibálordibál

「Donaranaide!」 „Ne ordibálj velem!” ◆ ráför-ráför-
medmed 「Dzsósi-va buka-o donatta.」 „A főnök rá-
förmedt a beosztottjára.” ◆ ráripakodikráripakodik
「Kodomo-o donatta.」 „Ráripakodtam a gyerek-
re.” ◆ rárivallrárivall 「Dorobó-o donatta.」 „Rárivall-
tam a tolvajra.” ◆ ripakodikripakodik 「Kodomo-o donat-
ta.」 „A gyerekre ripakodtam.” ◆ rivallrivall 「Hide
aszondeita kodomo-o donatta.」 „A tűzzel játszó
gyerekre rivalltam.”

donatadonata ◆ kiki 「Hai, donata?」 „Halló, ki beszél?”

donatakadonataka ◆ valakivalaki 「Gokazokunodonatakaga
szankasimaszenka?」 „Nem tudna részt venni va-
laki a családjából?”

donau-derutadonau-deruta ◆ Duna-deltaDuna-delta
donaugavadonaugava ◆ DunaDuna
donaugavatotiszagadanoaidadonaugavatotiszagadanoaida ◆ Duna-Duna-
Tisza közeTisza köze
donauitódonauitó ◆ dunai galócadunai galóca ◆ galócagalóca
donburidonburi ◆ donburidonburi ◆ rizsesrizses táltál ◆ rizstálrizstál ◇

ojakodonburiojakodonburi tojás-csirke táltojás-csirke tál
donburikandzsódonburikandzsó ◆ durvadurva becslésbecslés ◆ trehánytrehány
könyveléskönyvelés
doncúdoncú ◆ tompatompa fájdalomfájdalom 「Ini doncú-o oboe-
ta.」 „Tompa hasi fájdalmat éreztem.”

doncsanszavagidoncsanszavagi ◆ csinnadrattacsinnadratta ◆ felhaj-felhaj-
tástás ◆ mulatásmulatás ◆ mulatozásmulatozás ◆ vigalomvigalom
doncsanszavagi-o szurudoncsanszavagi-o szuru ◆ mulatozikmulatozik
doncsódoncsó ◆ vastag függönyvastag függöny
dondakedondake ◆ mennyiremennyire 「Dondake ganbatteiruka
sitteiru?」 „Van fogalmad róla, mennyire igyek-
szem?”

dondengaesidondengaesi ◆ váratlanváratlan csavarcsavar 「Hanasi-
va donden gaesininatta.」 „Váratlan csavar volt a
történetben.”

dondojakidondojaki ◆ újévi díszek égetéseújévi díszek égetése
dondondondon ◆ döngetvedöngetve ◆ gyorsgyors ütembenütemben
「Keizai-va dondon-jokunaru.」 „A gazdaság
gyors ütemben javul.” ◆ lendületesenlendületesen 「Kareni
sigoto-o ataereba, dondon-jaru.」 „Ha adok neki
valami munkát, lendületesen végzi.” ◆ ütemesenütemesen
「Keizai-va dondon kakudaisita.」 „Ütemesen
bővült a gazdaság.” ◇ dondontatakudondontataku megdön-megdön-
getget 「Sakkintorigadoa-o dondon tataita.」 „A
pénzbehajtó megdöngette az ajtót.” ◇ dondonta-dondonta-
takutaku dörömböldörömböl 「Doa-o dondon tataita.」 „Dö-
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römböltem az ajtón.” ◇ dondontotatakudondontotataku dön-dön-
getget 「Taiko-o dondonto tataku.」 „Döngeti a do-
bot.”

dondonszuszumerudondonszuszumeru ◆ lepörgetlepörget 「Szenszei-va
dzsugjó-o dondon szuszumeta.」 „A tanár lepör-
gette az órát.”

dondontatakudondontataku ◆ dörömböldörömböl 「Doa-o dondon
tataita.」 „Dörömböltem az ajtón.” ◆ megdön-megdön-
getget 「Sakkintorigadoa-o dondon tataita.」 „A
pénzbehajtó megdöngette az ajtót.”

dondontatakukotodondontatakukoto ◆ dörömbölésdörömbölés
dondontotatakudondontotataku ◆ döngetdönget 「Taiko-o dondon-
to tataku.」 „Döngeti a dobot.”

dondzsiridondzsiri ◆ utolsóutolsó 「Kjószóde-va icumodon
dzsiridatta.」 „A versenyen mindig utolsó volt.”

dondzsúnadondzsúna ◆ lassúlassú észjárásúészjárású 「Dondzsúna
hito」 „lassú észjárású ember” ◆ lomhalomha 「Don-
dzsúna ugoki」 „lomha mozgás”

dónendónen ◆ azaz évév 「Dónendzsúnigacuni gaikokuni
hikkosita.」 „Az év decemberében költöztem kül-
földre.” ◆ egyidősegyidős 「Vatasitacsi-va dónende-
szu.」 „Egyidősek vagyunk.” ◆ ugyanazugyanaz azaz évév
「Tomodacsito dónenno umaredeszu.」 „Ugyan-
abban az évben születtem, mint a barátom.”

dónendainodónendaino ◆ korabelikorabeli 「Kare-va okaaszanto
dónendaino dzsoszeito cuki atteiru.」 „Anyja-
korabeli nővel jár.” ◆ korombelikorombeli 「Tomodacsi-
va dónendaino hitodeszu.」 „A barátom korom-
beli.”

dónendodónendo ◆ kinematikai viszkozitáskinematikai viszkozitás
dónenreinodónenreino ◆ egykorúegykorú
doneru-kebabudoneru-kebabu ◆ döner kebabdöner kebab
donfandonfan ◆ Don JuanDon Juan
donguridonguri ◆ makkmakk
dongurimanakodongurimanako ◆ kerek szemkerek szem
dongurinoszeikurabedongurinoszeikurabe ◆ feleslegesfelesleges össze-össze-
mérésmérés
donicsidonicsi ◆ szombatszombat ésés vasárnapvasárnap 「Donicsija-
szumideszu.」 „Szombaton és vasárnap szünnap.”
◆ szombatonszombaton ésés vasárnapvasárnap 「Kono misze-va
donicsi ojaszumideszu.」 „Ez az üzlet szombaton
és vasárnap zárva van.”

dónihairudónihairu ◆ mesterimesteri 「Dóni haitta enszódesi-
ta.」 „Mesteri zeneelőadás volt.”

dónikadónika ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Dónika kurasiteima-
szu.」 „Úgy-ahogy megélek.” ◆ valahogyvalahogy 「Dó-
nikanarujo.」 „Majd csak lesz valahogy.” ◆ va-va-
lahogyanlahogyan 「Dónikadekinaidesóka?」 „Nem le-
hetne valahogyan mégis megcsinálni?” ◆ valami-valami-
lyenlyen módonmódon 「Kare-va bokuno himicu-o dónika
sittarasii.」 „Valamilyen módon megtudta a titko-
mat.”

dónikakónikadónikakónika ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Dónikakónika
kurasite iku.」 „Úgy-ahogy megélek.” ◆ valaho-valaho-
gyangyan 「Dónikakónika kippu-o teni ireta.」 „Va-
lahogyan sikerült jegyet szereznem.”

dónikaszurudónikaszuru ◆ tesztesz valamitvalamit 「Dónikasite!」
„Tegyen már valamit!”

dónimodónimo ◆ sehogyansehogyan semsem 「Dónimojaru kini-
naranai.」 „Sehogyan sem jön meg a kedvem hoz-
zá.”

dónimonaranaidónimonaranai ◆ kilátástalankilátástalan 「Kono
dzsókjó-va dónimonaranainokanaa?」 „Ez a hely-
zet tényleg annyira kilátástalan?” ◆ nemnem segítsegít
「Sikattemodónimonaranai.」 „Hiába szidom le,
az sem segít.” ◆ reménytelenreménytelen 「Hitoridakede-
va dónimonaranai.」 „Egyedül reménytelen.”

dónindónin ◆ azaz azaz emberember ◆ haszonszőrűhaszonszőrű ◆

ugyanaz az emberugyanaz az ember
don-jokudon-joku ◆ kapzsiságkapzsiság ◆ mohóságmohóság
don-jokunadon-jokuna ◆ kapzsikapzsi ◆ mohómohó
don-jorisitadon-jorisita ◆ borongósborongós 「Don-jorisita tenki-
datta.」 „Borongós volt az idő.” ◆ borúsborús 「Don-
jorisita kibun」 „borús hangulat”

don-jorisitamedon-jorisitame ◆ borúsborús tekintettekintet ◆ ködösködös
szemszem
don-joritositadon-joritosita ◆ borongósborongós ◆ borúsborús
「Icsinicsidzsúkibun-va don-joritositeita.」
„Egész nap borús volt a hangulatom.”

dónjúdónjú ◆ bevezetésbevezetés 「Atarasii gidzsucuno dón-
jú」 „új technológia bevezetése” ◆ installációinstalláció
◆ telepítéstelepítés 「Szofutono dónjú」 „szoftvertele-
pítés” ◆ üzembeüzembe helyezéshelyezés 「Kikaino dónjú」
„gép üzembe helyezése” ◇ gaisidónjúgaisidónjú tőkeim-tőkeim-
portport ◇ gidzsucudónjúgidzsucudónjú technológiatechnológia beveze-beveze-
tésetése ◇ keisicudónjúkeisicudónjú transzdukciótranszdukció ◇ dónjú-dónjú-
bubu bevezetőbevezető részrész 「Ongakuno dónjúbu」 „ze-
ne bevezető része”

dónjúbudónjúbu ◆ bevezetőbevezető részrész 「Ongakuno dónjú-
bu」 „zene bevezető része”
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dónjúidensidónjúidensi ◆ transzgéntranszgén
dónjúszofutodónjúszofuto ◆ telepítő programtelepítő program
dónjúszurudónjúszuru ◆ bekötbeköt 「Szuidóga dónjúsza-
reta.」 „Bekötötték a vizet.” ◆ bevezetbevezet 「Súkjú-
mikkaszeiga dónjúszareta.」 „Bevezetik a négyna-
pos munkahetet.” ◆ installálinstallál 「Puroguramu-o
dónjúsita.」 „Installáltam a programot.” ◆ meg-meg-
honosíthonosít 「Ibunka-o dónjúszuru.」 „Idegen kul-
túrát honosít meg.” ◆ telepíttelepít 「Konpjútáni at-
arasii óeszu-o dónjúsita.」 „Új operációs rend-
szert telepítettem a gépre.” ◆ üzembeüzembe helyezhelyez
「Kódzsóde-va atarasii kikai-o dónjúsita.」 „A
gyárban egy új gépet helyeztek üzembe.”

donkakudonkaku ◆ tompaszögtompaszög
donkakuszankakukeidonkakuszankakukei ◆ tompaszögűtompaszögű három-három-
szögszög
donkandonkan ◆ érzéketlenségérzéketlenség
donkan-nadonkan-na ◆ érzéketlenérzéketlen 「Ipponno jubiga
donkandeszu.」 „Érzéketlen az egyik lábujjam.” ◆

rosszrossz 「Hana-va donkanda.」 „Rossz a szaglá-
som.”

donkan-ninarudonkan-ninaru ◆ érzéketlenérzéketlen leszlesz
「Jubiszaki-va donkanninatta.」 „Érzéketlen lett
az ujjam hegye.” ◆ meggyengülmeggyengül 「Hana-va don-
kanninatta.」 „Meggyengült a szaglásom.”

donkidonki ◆ tompatompa tárgytárgy 「Higaisa-va donkide
nagurarete sinda.」 „Az áldozatot egy tompa
tárggyal ütötték agyon.”

donkódonkó ◆ lassú vonatlassú vonat ◆ személyvonatszemélyvonat
donkóressadonkóressa ◆ lassúlassú vonatvonat ◆ személyvonatszemélyvonat

donmadonma ◆ eltompuláseltompulás ◆ tompulástompulás ◇ cúkaku-cúkaku-
donmadonma fájdalomérzet tompulásafájdalomérzet tompulása
donmadonma ◆ tompaságtompaság
donmaidonmai ◆ sebajsebaj
don-nadon-na ◆ bármilyenbármilyen 「Don-na jófukudeittemo-
iino?」 „Bármilyen ruhában mehetek?” ◆ micso-micso-
dada 「Szore-va don-na sicumon?」 „Micsoda kér-
dés ez?” ◆ mifélemiféle 「Don-nadoreszuga gokibó-
deszuka?」 „Miféle ruhát akar?” ◆ milyenmilyen
「Gásúpáruttedon-na hito?」 „Milyen ember
Gáspár?” ◆ mindenfélemindenféle 「Don-na gakkidemo
enszódekiru.」 „Mindenféle hangszeren tud ját-
szani.” ◆ semmifélesemmiféle 「Don-na kangaemo ukabi-
maszendesita.」 „Nem jutott eszembe semmiféle
ötlet.” ◆ semmilyensemmilyen 「Don-na gaikokugomo ha-

naszenai.」 „Semmilyen idegen nyelvet nem be-
szél.” ◇ don-nakotodon-nakoto bármibármi 「Don-
nakotogaattemo daidzsóbu.」 „Semmi baj sem
lesz, történjék bármi.”

don-nadon-na ◆ tompa agyútompa agyú
don-nabaaidemodon-nabaaidemo ◆ mindenminden esetbenesetben 「Kare-
va don-na baaidemo reiszei-o tamocu.」 „Minden
esetben megőrzi a hidegvérét.” ◆ semmisemmi eset-eset-
benben 「Don-na baaidemo dzsoszei-o nagutte-va
ikenai.」 „Semmi esetben sem szabad megütni
egy nőt.”

don-nademodon-nademo ◆ akármilyenakármilyen 「Don-na ongaku-o
kiitemo tanosii.」 „Akármilyen zenét is hallgatok,
élvezem.” ◆ bármilyenbármilyen 「Don-na sigotodemoja-
ritaideszu.」 „Bármilyen munkát elvállalok.”

don-nafúdon-nafú ◆ milyenmilyen 「Kare-va don-na fúna hit-
odeszuka?」 „Milyen ember ő?”

don-nakotodon-nakoto ◆ bármibármi 「Don-nakotogaattemo
daidzsóbu.」 „Semmi baj sem lesz, történjék bár-
mi.”

don-nanidon-nani ◆ akármennyireakármennyire 「Don-nani hosiku-
temo kavanaijo.」 „Nem fogom megvenni, akár-
mennyire szeretnéd.” ◆ bármennyirebármennyire 「Don-
nani benkjósitemo dzsótacusinakatta.」 „Bár-
mennyire is tanultam, nem fejlődtem.” ◆ mennyi-mennyi-
rere 「Vatasiga anata-o don-nani aisiteiruka sira-
naidesó?」 „Te nem is tudod, hogy mennyire sze-
retlek.”

don-naniókikutemodon-naniókikutemo ◆ akármekkoraakármekkora 「Don-
nani ókii otogasitemo odorokanakatta.」 „Nem
ijedtem meg, akármekkora zajt is csaptak.” ◆

bármekkorabármekkora 「Don-nani ókikutemo kekkóde-
szu.」 „Bármekkora méretben jó lesz.”

don-naókiszademodon-naókiszademo ◆ akármekkoraakármekkora ◆ bár-bár-
mekkoramekkora
don-natokimodon-natokimo ◆ mindigmindig 「Don-na tokimo is-
soniitekuretearigató.」 „Köszönöm, hogy mindig
mellettem voltál.”

don-natokinimodon-natokinimo ◆ mindigmindig 「Don-na tokinimo
maemukideszu.」 „Mindig optimista vagyok.” ◆

sohasesohase 「Don-na tokinimo bokunokoto-o vas-
zurenaide.」 „Sohase felejts el!”

donodono ◆ úrúr 「Tanakaicsiró dono」 „Tanaka Icsiró
úr” ◆ úrhölgyúrhölgy
donodono ◆ bármelyikbármelyik 「Dono oszarademoiino?」
„Bármelyik tányér jó lesz?” ◆ egyikeegyike 「Dono sia-
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idemo katanakatta.」 „A versenyek egyikén sem
nyert.” ◆ melyikmelyik 「Dono kucu-o hakebaii?」
„Melyik cipőmet vegyem fel?”

donódonó ◆ homokzsákhomokzsák
donocujoidonocujoi ◆ sokdioptriássokdioptriás 「Dono cujoimega-
ne」 „sokdioptriás szemüveg”

donogurainoókiszanodonogurainoókiszano ◆ mekkoramekkora 「Donog-
uraino ókiszano kuruma-o katta?」 „Mekkora au-
tót vettél?”

donohendonohen ◆ melyikmelyik részrész 「Dono henga vakara-
naino?」 „Melyik részét nem érted?” ◆ merrefe-merrefe-
lélé 「Kono kuni-va dono henniarimaszuka?」 „Ez
az ország merrefelé van?”

donojónadonojóna ◆ milyenmilyen 「Dono jóna kucu-o okan-
gaedeszuka?」 „Milyen cipőre gondolt?” ◆ mi-mi-
lyenfélelyenféle 「Sinnjúsain-va donojóna hitonano?」
„Milyenféle ember az új munkatárs?”

donojónademodonojónademo ◆ akármilyenakármilyen 「Donojóna bjó-
kidemo csirjódekiruvakede-va nai.」 „Nem lehet
akármilyen betegséget meggyógyítani.” ◆ sem-sem-
milyenmilyen 「Donojóna baaidemo hito-o korosite-va
ikemaszen.」 „Semmilyen körülmények között
sem szabad embert ölni.”

donojónidonojóni ◆ hogyanhogyan 「Donojóni szuszumeruka
kimemasó.」 „Döntsük el, hogyan tovább!” ◆ mi-mi-
képpenképpen 「Dono jóni katerudesóka.」 „Miképpen
győzhetnénk?”

dónokónodónokóno ◆ így-úgyígy-úgy ◆ mindenfélemindenféle 「Dónok-
óno iu kavarini tecudatte.」 „Ahelyett, hogy min-
denféle dolgot mondasz, inkább segíts!”

dónokónoiudónokónoiu ◆ kötözködikkötözködik 「Dónokóno ivazu-
ni otonasikujarinaszai.」 „Ne kötözködj, csináld
szépen!” ◆ morgolódikmorgolódik 「Cumagadónokóno it-
teitakedo musisita.」 „A feleségem morgolódott,
de nem figyeltem rá.”

dónokónotodónokónoto ◆ mindenbenmindenben 「Dónokónotórus-
zaku iuna.」 „Ne akadékoskodj mindenben!”

donokuraidonokurai ◆ meddigmeddig 「Atodonokuraikakarima-
szuka?」 „Meddig tart még?” ◆ mekkoramekkora 「Szo-
no kuruma-va donokurai ókiideszuka?」 „Az a
kocsi mekkora?” ◆ mennyimennyi 「Donokurai taberu-
no?」 „Mennyit kérsz?” ◆ mennyiremennyire 「Heja-va
donokurai atatakai?」 „Mennyire meleg a szoba?”
◆ milyenmilyen 「Anatano kaban-va donokurai omo-
ideszuka?」 „Milyen nehéz a táskád?” ◆ milyenmilyen

soksok 「Rjókin-va donokuraidatta?」 „Milyen so-
kat kellett fizetnünk?”

donomicsidonomicsi ◆ úgyisúgyis 「Donomicsijaranakereba-
naranaidesó.」 „Úgyis meg kell egyszer csinálni.”
◆ úgysemúgysem 「Kare-va ganbattemodonomicsi szei-
kósinaidesó.」 „Bármennyire is igyekszik, úgysem
fog neki sikerülni.”

dononaidononai ◆ dioptria nélkülidioptria nélküli
donoteidodonoteido ◆ mennyiremennyire 「Dono teidorikaisitei-
maszuka?」 „Mennyire érted?”

donsokudonsoku ◆ bekebelezésbekebelezés ◆ mohóságmohóság
donsokuszaibódonsokuszaibó ◆ fagocitafagocita ◆ falósejtfalósejt ◇

tankakudonsokuszaibókeitankakudonsokuszaibókei mononukleárismononukleáris
fagocita rendszerfagocita rendszer
donszainadonszaina ◆ nehéz felfogásúnehéz felfogású
donszandonszan ◆ gyomorégésgyomorégés ◆ savassavas visszafo-visszafo-
lyáslyás
donszokudonszoku ◆ lassúlassú lábláb 「Donszokuno szensu」
„lassú lábú versenyző”

donszudonszu ◆ damasztdamaszt ◆ szaténszatén damasztdamaszt ◇

ajadonszuajadonszu damasztdamaszt
donszurudonszuru ◆ butulásbutulás 「Hinszureba donszuru.」
„A szegénység butít.” ◇ hinszurebadonszuruhinszurebadonszuru
szegénység eltompítja az elmétszegénység eltompítja az elmét
dontendonten ◆ felhős időfelhős idő
dontodonto ◆ bummbumm ◆ durrdurr ◆ puffpuff
dontofumicukerudontofumicukeru ◆ dobbantdobbant 「Asi-o donto fu-
micuketara jukaga nuketa.」 „Amikor dobbantot-
tam, beszakadt a padló.”

dontoiuotodontoiuoto ◆ csattanáscsattanás 「Sótocusita kurum-
anodontoiu oto」 „ütköző kocsi csattanása” ◆ dö-dö-
rejrej 「Szotokaradontoiu otoga kikoetekita.」
„Egy dörej hallatszott kintről.” ◆ dörrenésdörrenés
「Taihóno dontoiu oto」 „ágyú dörrenése” ◆

durranásdurranás 「Dzsúnodontoiu oto」 „fegyver dur-
ranása” ◆ puffanáspuffanás 「Taoreta kagunodontoiu
oto」 „eldőlt bútor puffanása” ◆ robbanásrobbanás
「Bakudannodontoiu oto」 „Bomba robbanása.”

donzokodonzoko ◆ legaljalegalja valaminekvalaminek 「Zecubónodon
zokoni ocsita.」 „A reménytelenség legaljára ke-
rültem.”

donzokomadedonzokomade ◆ legaljáralegaljára 「Dzsinszeinodon
zokomade ocsitaga hai agatte szeikósita.」 „Élete
legaljára került, de kimászott a gödörből, és sike-
res lett.”
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donzokonidonzokoni ◆ legaljánlegalján 「Binbónodon zokonii-
ru.」 „A szegénység legalján van.”

donzumaridonzumari ◆ holtpontholtpont 「Keizai-va don cum-
arino dzsótaida.」 „A gazdaság holtpontra jutott.”
◆ végevége valaminekvalaminek ◆ zsákutcazsákutca 「Kareno
dzsinszei-va don cumarida.」 „Zsákutcába jutott
az élete.”

do-o koerudo-o koeru ◆ elveti a sulykotelveti a sulykot
do-odo-o koerukotokoerukoto ◆ túlzástúlzás 「Kore-va do-o koe-
teiru.」 „Ez azért már túlzás.”

dóondóon ◆ azonosazonos hanghang ◆ egyformaegyforma hanghang ◆

együtthangzásegyütthangzás ◆ homofóniahomofónia
dóongodóongo ◆ homonímiahomonímia
dóon-idzsidóon-idzsi ◆ egyformaegyforma kiejtésűkiejtésű írásjegyekírásjegyek

dóon-igigodóon-igigo ◆ homonímiahomonímia
dopadopa ◆ dopadopa ◇ erudopaerudopa L-dopaL-dopa
dópamindópamin ◆ dopamindopamin
dópingudópingu ◆ doppingdopping ◇ dópingukenszadópingukensza dop-dop-
pingvizsgálatpingvizsgálat 「Szupócu szensu-va dópingu
kenszani hikkakatta.」 „A sportoló megbukott a
doppingvizsgálaton.”

dópingukenszadópingukensza ◆ doppingvizsgálatdoppingvizsgálat 「Szu-
pócu szensu-va dópingu kenszani hikkakatta.」
„A sportoló megbukott a doppingvizsgálaton.”

dópingu-teszutodópingu-teszuto ◆ doppingtesztdoppingteszt
doppodoppo ◆ egyedülállóságegyedülállóság ◆ segítségsegítség nélkülinélküli
járásjárás ◇ kokondoppokokondoppo történelmitörténelmi egyedül-egyedül-
állóságállóság ◇ dokuricudoppodokuricudoppo önerőreönerőre támasz-támasz-
kodáskodás ◇ dokuricudopponodokuricudoppono önerőreönerőre támasz-támasz-
kodókodó 「Dokuricudoppono szeisin」 „önerőre tá-
maszkodó szellemiség” ◇ doppokandzsadoppokandzsa járó-járó-
betegbeteg
doppokandzsadoppokandzsa ◆ járóbetegjáróbeteg
doppurákókadoppurákóka ◆ Doppler-effektusDoppler-effektus
doppuridoppuri ◆ nyakignyakig 「Sakkinnidoppuri cukatta.」
„Nyakig ül az adósságban.” ◆ teljesenteljesen 「Rekisi-
nidoppuri hamatteiru.」 „Teljesen elmerült a tör-
ténelemben.”

doppuricukarudoppuricukaru ◆ alámerülalámerül 「Hanzaino szeka-
inidoppuri cukatta.」 „Alámerült a bűnözők vilá-
gában.” ◆ belevetibeleveti magátmagát 「Benkjónidoppuri
cukatta.」 „Beleveti magát a tanulásba.” ◆ fulla-fulla-
dozikdozik 「Kuni-va sakkinno uminidobburicukatte-
iru.」 „Az ország adósságtengerben fulladozik.” ◆

kiki semsem látsziklátszik 「Sakkinnidoppuri cukatteiru.」
„Ki sem látszik az adósságból.”

doradora ◆ gonggong 「Doraga natta.」 „Megszólalt a
gong.” ◇ doragoedoragoe érdes hangérdes hang
doradzsedoradzse ◆ drazsédrazsé ◆ konfettikonfetti
dorafutodorafuto ◆ játékosválogatásjátékosválogatás ◆ piszkozatpiszkozat
◆ válogatásválogatás ◆ vázlatvázlat
dorafuto-bírudorafuto-bíru ◆ csapolt sörcsapolt sör
dorafuto-módodorafuto-módo ◆ gyorsnyomtatásgyorsnyomtatás üzem-üzem-
módmód
dorafutoszeidodorafutoszeido ◆ játékosválogatásijátékosválogatási rend-rend-
szerszer
doraggudoraggu ◆ drogdrog ◆ húzáshúzás
doragguszurudoragguszuru ◆ húzhúz
doraggu-szutoadoraggu-szutoa ◆ drogériadrogéria
doragoedoragoe ◆ érdes hangérdes hang
doragoedoragoe ◆ öblös hangöblös hang
doragondoragon ◆ sárkánysárkány ◆ sárkánygyíksárkánygyík ◇

komodo-doragonkomodo-doragon komodói sárkánygyíkkomodói sárkánygyík
doragonfurúcudoragonfurúcu ◆ sárkánygyümölcssárkánygyümölcs
doraidorai ◆ aszaltaszalt 「Doraimangó」 „aszalt mangó”
◆ szárazszáraz 「Doraivain」 „száraz bor” ◆ szárí-szárí-
totttott ◇ dorainadoraina hideghideg fejűfejű 「Doraina hito」
„hideg fejű ember” ◇ dorainadoraina szárazszáraz 「Dorai-
najúmoano hito」 „száraz humorú ember”

dorai-aiszudorai-aiszu ◆ szárazjégszárazjég
doraibádoraibá ◆ csavarhúzócsavarhúzó ◆ illesztőillesztő ◆ motorosmotoros
◆ vezetővezető ◇ dzsikidoraibádzsikidoraibá mágnesesmágneses csa-csa-
varhúzóvarhúzó ◇ doriru-doraibádoriru-doraibá fúró-csavarhúzófúró-csavarhúzó
◇ pákingu-doraibápákingu-doraibá autókatautókat parkolóparkoló inasinas ◇

baszu-doraibábaszu-doraibá buszvezetőbuszvezető ◇ puraszu-puraszu-
doraibádoraibá csillagcsavarhúzócsillagcsavarhúzó ◇ pépá-doraibápépá-doraibá
kocavezetőkocavezető ◇ mainaszudoraibámainaszudoraibá laposlapos csa-csa-
varhúzóvarhúzó
doraibaszofutodoraibaszofuto ◆ meghajtószoftvermeghajtószoftver
doraibá-szofutodoraibá-szofuto ◆ illesztőprogramillesztőprogram
doraibudoraibu ◆ autókázásautókázás ◆ drivedrive ◆ kocsikázáskocsikázás
「Kurumadedoraibuni itta.」 „Kocsikázni men-
tem.” ◆ meghajtásmeghajtás 「Dairekutodoraibuno-
rekódopuréjá」 „közvetlen meghajtású lemezját-
szó” ◆ meghajtómeghajtó 「Kógakudiszukudoraibu」
„optikai meghajtó” ◆ menetmenet 「Ótoma sadegia-
o doraibuni ireta.」 „Menetbe kapcsoltam az au-
tomata sebességváltót.” ◆ pörgetéspörgetés 「Doraibu-
gakakatta tama」 „pörgetett labda” ◆ vezetésvezetés
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◇ szotozukedoraibuszotozukedoraibu külsőkülső meghajtómeghajtó ◇ na-na-
izódoraibuizódoraibu beépítettbeépített meghajtómeghajtó ◇

hádodiszuku-doraibuhádodiszuku-doraibu merevlemezezmerevlemezez meg-meg-
hajtóhajtó
doraibubangódoraibubangó ◆ meghajtószámmeghajtószám
doraibuindoraibuin ◆ autósautós ◆ út mentiút menti
doraibuin-reszutorandoraibuin-reszutoran ◆ autósvendéglőautósvendéglő
doraibuinsiatádoraibuinsiatá ◆ autósmoziautósmozi
doraibumappudoraibumappu ◆ autóstérképautóstérkép
doraibumeidoraibumei ◆ meghajtónévmeghajtónév
doraibuniikudoraibuniiku ◆ autókázikautókázik 「Kinódoraibuni it-
ta.」 „Tegnap autókáztam.” ◆ kocsikázikkocsikázik 「Ku-
rumadedoraibuni itta.」 „Kocsikázni mentem.”

doraibu-rekódádoraibu-rekódá ◆ autósautós kamerakamera ◆ fedélze-fedélze-
ti kamerati kamera ◆ menetrögzítő kameramenetrögzítő kamera
dorai-dzsindorai-dzsin ◆ száraz ginszáraz gin
dorai-furavádorai-furavá ◆ szárazszáraz virágvirág ◆ szárítottszárított vi-vi-
rágrág
dorai-furúcudorai-furúcu ◆ aszalt gyümölcsaszalt gyümölcs
doraijádoraijá ◆ hajszárítóhajszárító 「Doraijáde kami-o ka-
vakasita.」 „Hajszárítóval megszárítottam a ha-
jam.” ◆ kézszárítókézszárító 「Toirenodoraijáde te-o ka-
vakasita.」 „A mosdóban kézszárítóval megszárí-
tottam a kezem.” ◆ szárítószárító
doraikuríningudoraikuríningu ◆ vegytisztításvegytisztítás
doraikuríningujadoraikuríninguja ◆ vegytisztítóvegytisztító
doraikuríninguszurudoraikuríninguszuru ◆ vegytisztítvegytisztít 「Kóto-o
doraikuríningusitemoratta.」 „Vegytisztíttattam
a kabátomat.”

doraikuríninguzaidoraikuríninguzai ◆ vegytisztítóvegytisztító
dorainadoraina ◆ hideghideg fejűfejű 「Doraina hito」 „hideg
fejű ember” ◆ szárazszáraz 「Dorainajúmoano hito」
„száraz humorú ember”

doraiszószédzsidoraiszószédzsi ◆ szárazkolbászszárazkolbász
dorai-szukindorai-szukin ◆ száraz bőrszáraz bőr
dórakudóraku ◆ élvezetélvezet 「Kare-va kuidórakuda.」
„Az evésben lelte élvezetét.” ◆ kedvteléskedvtelés
「Ongaku-va tadano dórakudatta.」 „Pusztán
kedvetelésből foglalkoztam zenével.” ◆ mulato-mulato-
zászás 「On-nadóraku-o sita.」 „Nőkkel mulato-
zott.” ◆ szórakozásszórakozás 「Okanega dzsijúninattato-
ki dóraku-o hadzsimeta.」 „Amikor már volt elég
pénzem, szórakozni kezdtem.” ◆ vigalomvigalom ◇ ki-ki-
dórakunodórakuno szeretszeret öltözködniöltözködni 「Kanodzso-va

kidórakudeszu.」 „Az a nő szeret öltözködni.” ◇

kuidórakukuidóraku ínyencségínyencség ◇ kuidórakunokuidórakuno ínyencínyenc
「Kuidórakuno misze」 „ínyencek étterme” ◇

kuidórakunokuidórakuno szeretiszereti aa hasáthasát 「Kare-va kui
dórakudeszu.」 „Szereti a hasát.”

dórakudedórakude ◆ kedvtelésbőlkedvtelésből 「Dórakude
mokeihikóki-o cukutta.」 „Kedvtelésből repülő-
gépmodellt készített.”

dórakumonodórakumono ◆ élvhajhászélvhajhász
dórakumuszukodórakumuszuko ◆ élvhajhász fiúélvhajhász fiú
dóraku-o szurudóraku-o szuru ◆ mulatozikmulatozik
dórakusigotodórakusigoto ◆ kedvtelésbőlkedvtelésből végzettvégzett mun-mun-
kaka
doramadorama ◆ filmdrámafilmdráma ◆ sorozatsorozat
「Terebidedorama-o mirunode ucsini kaerima-
szu!」 „Megyek haza, mert most megy a soroza-
tom a tévében!” ◆ színműszínmű ◇ akuson-doramaakuson-dorama
akciófilmakciófilm ◇ terebi-doramaterebi-dorama tévéjátéktévéjáték ◇

hómu-doramahómu-dorama családicsaládi teleregényteleregény ◇

radzsio-doramaradzsio-dorama rádiójátékrádiójáték ◇ rekisidoramarekisidorama
történelmitörténelmi drámadráma ◇ renzokudoramarenzokudorama soro-soro-
zatzat 「Mainicsigodzsikara
szandzsuppunrenzokudorama-o tanosindema-
szu.」 „Minden nap 5 órától harminc percen át
nézem a sorozatot.”

doramádoramá ◆ dobosdobos
doramacsikkunadoramacsikkuna ◆ drámaidrámai 「Hacumei-va do-
ramacsikkuna henka-o motarasita.」 „A talál-
mány drámai változást okozott.”

doramakaszurudoramakaszuru ◆ színreszínre viszvisz 「Sószecu-va
dorama kaszareta.」 „Színre vitték a regényt.”

doramudoramu ◆ dobdob ◇ kéburu-doramukéburu-doramu kábeldobkábeldob ◇

baszu-doramubaszu-doramu basszusdobbasszusdob
doramukandoramukan ◆ olajoshordóolajoshordó ◆ vashordóvashordó
doramumasíndoramumasín ◆ dobgépdobgép
doramusikiszentakukidoramusikiszentakuki ◆ elöltöltőselöltöltős forgó-forgó-
dobos mosógépdobos mosógép ◆ forgódobos mosógépforgódobos mosógép
doramuszósadoramuszósa ◆ dobosdobos
doramuszukodoramuszuko ◆ léhűtőléhűtő fiúfiú 「Kare-va okane-
mocsinodora muszukoda.」 „Ő egy gazdag család
léhűtő fia.”

dórandóran ◆ arcfestékarcfesték
dórandóran ◆ felkelésfelkelés ◆ lázadáslázadás ◆ zavargászavargás ◇

hangarídóranhangarídóran ötvenhatos forradalomötvenhatos forradalom
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doranekodoraneko ◆ kóborkóbor macskamacska ◆ tolvajtolvaj macskamacska

dóran-odóran-o hikiokoszuhikiokoszu ◆ fellázadfellázad 「Jokusze-
iszareta kokumin-va dóran-o hiki okosita.」 „Az
elnyomott nép fellázadt.”

dóran-o okoszudóran-o okoszu ◆ lázadlázad
doraperídoraperí ◆ drapériadrapéria
doredore ◆ melyikmelyik 「Doregaii?」 „Melyik kell?” ◇

dorekadoreka valamelyikvalamelyik 「Zenbumotte iku.Doreka
jakuni tacudesó.」 „Elviszem mindegyiket. Vala-
melyik csak jó lesz.” ◇ dorekanodorekano valamelyikvalamelyik
「Dorekano ginkóde kóza-o hirakucumoride-
szu.」 „Nyitok majd egy számlát valamelyik bank-
ban.” ◇ doredemodoredemo bármelyikbármelyik 「Doredemoiide-
szu.」 „Bármelyik jó lesz.” ◇ doredemodoredemo akár-akár-
melyikmelyik 「Dore-o mitemo nanrakano kekkanga-
arimasita.」 „Akármelyiket néztem, mindegyik-
ben volt valami hiba.” ◇ dorenisitemodorenisitemo mind-mind-
egyikegyik 「Dorenisitemo onadzsideszu.」 „Mind-
egyik egyforma.” ◇ dorenisitemodorenisitemo bármelyikbármelyik
「Dorenisitemo kamaimaszen.」 „Bármelyik jó
lesz.” ◇ dorenisitemodorenisitemo egyikegyik semsem 「Dorenisite-
mo damedeszu.」 „Egyik sem jó.” ◇ doremodoremo se-se-
melyikmelyik 「Doremo szukide-va nai.」 „Semelyiket
sem szeretem.”

doredore ◆ akkorakkor háthát 「Dore, adzsimisitemiru-
ka.」 „Akkor hát kóstoljuk meg!”

dórecudórecu ◆ azonosazonos besorolásbesorolás ◆ egyformaegyforma bá-bá-
násmódnásmód ◆ ugyanaz a sorugyanaz a sor
dórecunirondzsirudórecunirondzsiru ◆ ugyanúgyugyanúgy kezelkezel 「Sze-
cuzeito dacuzei-va dórecuni rondzsirarenai.」 „Az
adóelkerülést és az adócsalást nem lehet ugyan-
úgy kezelni.”

doredakedoredake ◆ mennyiremennyire 「Doredake sinpaisite-
itaka vakaru?」 „Van fogalmad arról, hogy
mennyire aggódtam?”

doredemodoredemo ◆ akármelyikakármelyik 「Dore-o mitemo
nanrakano kekkangaarimasita.」 „Akármelyiket
néztem, mindegyikben volt valami hiba.” ◆ bár-bár-
melyikmelyik 「Doredemoiideszu.」 „Bármelyik jó
lesz.”

doreguraidoregurai ◆ mennyiremennyire
dorehododorehodo ◆ mennyimennyi 「Kore-va dorehodo okan-
egakakaruno?」 „Ez mennyibe fog kerülni?” ◆

mennyiremennyire 「Dorehodo sinpaisitaka vakaru?」
„Tudod, mennyire izgultam miattad?”

doreidorei ◆ rabrab 「Arukóruno doreininatteiru.」 „Az
alkohol rabja.” ◆ rabszolgarabszolga 「Dorei-va kaihó-
szareta.」 „Felszabadították a rabszolgát.” ◇

garészen-o kogudoreigarészen-o kogudorei gályarabgályarab
doreibabaidoreibabai ◆ rabszolga-kereskedelemrabszolga-kereskedelem
doreihaisidoreihaisi ◆ rabszolgaság eltörléserabszolgaság eltörlése
doreikaihódoreikaihó ◆ rabszolga felszabadításarabszolga felszabadítása
doreikondzsódoreikondzsó ◆ szervilizmusszervilizmus ◆ szolgalel-szolgalel-
kűségkűség
doreinojónasigotodoreinojónasigoto ◆ rabszolgamunkarabszolgamunka
doreinojónidoreinojóni ◆ rabszolgakéntrabszolgaként 「Cuma-o
doreinojóni acukau.」 „Rabszolgaként bánik a fe-
leségével.” ◆ rabszolgarabszolga módjáramódjára 「Doreinojó-
ni dzsúgjóin-o hatarakaszeru.」 „Rabszolga mód-
jára dolgoztatja a beosztottakat.”

doreinoszokubakudoreinoszokubaku ◆ rabigarabiga
dorei-o mocudorei-o mocu ◆ rabszolgát tartrabszolgát tart
dorei-o mocukotodorei-o mocukoto ◆ rabszolgatartásrabszolgatartás
doreisófudoreisófu ◆ szexrabszolgaszexrabszolga
doreiszeidodoreiszeido ◆ rabszolgarendszerrabszolgarendszer ◆ rab-rab-
szolgaságszolgaság ◆ rabszolgatartásrabszolgatartás
doreiszeidohaisidoreiszeidohaisi ◆ rabszolgaságrabszolgaság eltörléseeltörlése

dorekadoreka ◆ valamelyikvalamelyik 「Zenbumotte
iku.Doreka jakuni tacudesó.」 „Elviszem mind-
egyiket. Valamelyik csak jó lesz.”

dorekanodorekano ◆ valamelyikvalamelyik 「Dorekano ginkóde
kóza-o hirakucumorideszu.」 „Nyitok majd egy
számlát valamelyik bankban.”

dorekuraidorekurai ◆ mennyiremennyire 「Dorekurei sinpaisita-
ka sitteiru?」 „Van fogalmad róla, mennyire ag-
gódtam?”

doremifadoremifa ◆ szolmizálásszolmizálás
doremifa-odoremifa-o utauutau ◆ szolmizálszolmizál 「Szeito-va
imadoremifa-o naratteiru.」 „A diák most tanul
szolmizálni.”

doremifarensúdoremifarensú ◆ szolmizációs gyakorlatszolmizációs gyakorlat
doremifasóhódoremifasóhó ◆ szolmizálva éneklésszolmizálva éneklés
doremodoremo ◆ egyikegyik semsem 「Csokoréto-va doremo-
iranai.」 „Egyik csoki sem kell.” ◆ mindegyikmindegyik
「Rjóri-va doremooisikatta.」 „Mindegyik étel fi-
nom volt.” ◆ semelyiksemelyik 「Doremo szukide-va
nai.」 „Semelyiket sem szeretem.”

doréndorén ◆ vízlevezetésvízlevezetés
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dorenisitemodorenisitemo ◆ bármelyikbármelyik 「Dorenisitemo ka-
maimaszen.」 „Bármelyik jó lesz.” ◆ egyikegyik semsem
「Dorenisitemo damedeszu.」 „Egyik sem jó.” ◆

mindegyikmindegyik 「Dorenisitemo onadzsideszu.」
„Mindegyik egyforma.”

doressínadoressína ◆ elegánselegáns 「Doressína jófuku」
„elegáns ruha”

doressingudoressingu ◆ öntetöntet ◆ salátaöntetsalátaöntet ◇

itarian-doressinguitarian-doressingu olaszolasz öntetöntet ◇ sízá-sízá-
doressingudoressingu cézáröntetcézáröntet ◇ furencsi-furencsi-
doressingudoressingu franciafrancia öntetöntet ◇ vafúdoressin-vafúdoressin-
gugu japán öntetjapán öntet
doreszszádoreszszá ◆ jól öltözködőjól öltözködő ◆ öltözőasztalöltözőasztal
doreszudoreszu ◆ kosztümkosztüm ◆ nőinői ruharuha ◇ ibuningu-ibuningu-
doreszudoreszu estélyiestélyi ruharuha ◇ ibuningu-doreszuibuningu-doreszu
bálibáli ruharuha ◇ vedingudoreszuvedingudoreszu menyasszonyimenyasszonyi
ruharuha ◇ fómaru-doreszufómaru-doreszu ünnepiünnepi ruharuha ◇

fómaru-doreszufómaru-doreszu estélyi ruhaestélyi ruha
doreszu-appudoreszu-appu ◆ kiöltözéskiöltözés
doreszu-daundoreszu-daun ◆ lezseren öltözéslezseren öltözés
doreszukódodoreszukódo ◆ előírt öltözékelőírt öltözék
doreszumékádoreszuméká ◆ női szabónői szabó
doreszumékingudoreszumékingu ◆ ruhakészítésruhakészítés
doreszu-rihászarudoreszu-rihászaru ◆ főpróbafőpróba ◆ jelmezesjelmezes
próbapróba
doreszu-vocscsidoreszu-vocscsi ◆ elegáns óraelegáns óra
dóridóri ◆ értelemértelem ◆ észszerűségészszerűség ◇ muri-omuri-o
toszebadórigahikkomutoszebadórigahikkomu észszerűtlenségészszerűtlenség
diadaladiadala ◇ monogotonodórimonogotonodóri dolgokdolgok rendjerendje
「Mogotonono dórigavakaranai hito」 „dolgot
rendjét nem értő ember”

dóridóri ◆ hívenhíven 「Jakuszokudóri sakkin-o kaesi-
ta.」 „Ígéretemhez híven megadtam az adóssá-
got.” ◆ szerintszerint 「Densa-va cúdzsódóri unkósi-
teiru.」 „A vonatok menetrend szerint közleked-
nek.” ◆ útút 「Cubamedórini deta.」 „Kiértem a
Fecske-útra.” ◇ kidzsundórikidzsundóri előírásosanelőírásosan
「Kanszen-jobótaiszaku-o kidzsundóri dzsissisi-
ta.」 „Előírásosan végrehajtotta a járványügyi in-
tézkedéseket.” ◇ dzsikandórinidzsikandórini pontosanpontosan
「Densa-va dzsikandórini cuita.」 „A vonat pon-
tosan megérkezett.” ◇ cúdzsódóricúdzsódóri rendesrendes ke-ke-
rékvágásbanrékvágásban 「Szeikacu-va cúdzsódórini mo-
dotta.」 „Az életem visszatért a rendes kerékvá-
gásba.” ◇ dóridedóride háthát ezértezért 「Hangaríni szun-
deitano? Dóride kotobagaumaito omotta.」 „Ma-
gyarországon éltél? Hát ezért tudod ilyen jól a

nyelvet!” ◇ budóribudóri tizedrészbentizedrészben 「Rjóri-va
hacsibutóri dekiteiru.」 „Az étel nyolctized rész-
ben elkészült.” ◇ heidzsódóriheidzsódóri megszokottmegszokott
rendbenrendben 「Heidzsódóri eigjóitasimaszu.」 „A
megszokott rendben tartunk nyitva.” ◇ modzsi-modzsi-
dórinidórini szószó szerintszerint 「Szubete-o modzsidórini
kaisakuszubekide-va nai.」 „Nem kell mindent
szó szerint venni.” ◇ motodórinimotodórini eredetieredeti álla-álla-
potbapotba 「Heja-o motodórini modosita.」 „Az ere-
deti állapotába hoztam a szobát.” ◇ jakuszoku-jakuszoku-
dóridóri ígéretéhezígéretéhez hívenhíven 「Jakuszokudóri
okane-o kaesita.」 „Ígéretemhez híven, megad-
tam a kölcsönt.” ◇ joszódórinojoszódórino vártvárt
「Keikaku-va joszódórino kekkaninatta.」 „Ter-
vünk a várt eredményhez vezetett.” ◇ joteidórijoteidóri
időbenidőben 「Kozucumi-va joteidóri todoita.」 „A
csomag időben megérkezett.”

doriadoria ◆ doriadoria
dóriadória ◆ dórdór
dóriajósikidóriajósiki ◆ dór stílusdór stílus
doriandorian ◆ duriándurián
dóriasikidóriasiki ◆ dór stílusdór stílus
dóriasikinohasiradóriasikinohasira ◆ dór oszlopdór oszlop
doriaszenpódoriaszenpó ◆ dór hangsordór hangsor
dóriaszenpódóriaszenpó ◆ dór hangsordór hangsor
doriburudoriburu ◆ cselezéscselezés ◆ kettőskettős érintésérintés ◆

kettőskettős ütésütés ◇ doriburuszurudoriburuszuru cselezcselez 「Szak-
ká szensu-va doriburusinagara hasitteita.」 „A fo-
cista cselezve futott.”

doriburuszurudoriburuszuru ◆ cselezcselez 「Szakká szensu-va
doriburusinagara hasitteita.」 „A focista cselezve
futott.”

dóricudóricu ◆ egyformaegyforma arányarány ◆ holtversenyholtverseny
「Dóricuicsii」 „holtversenyben első helyezés”

dóridedóride ◆ háthát ezértezért 「Hangaríni szundeitano?
Dóride kotobagaumaito omotta.」 „Magyarorszá-
gon éltél? Hát ezért tudod ilyen jól a nyelvet!”

dóridedóride ◆ háthát akkorakkor azértazért 「Dzsúnenkanhan-
garíni szundeitano? Dóridehangarí gogaumaito
omotta.」 „10 évig éltél Magyarországon? Hát ak-
kor azért tudsz ilyen jól magyarul!” ◆ nemnem csodacsoda
「Kanodzsotte kasunandatte. Dóride utagaumai-
hazuda!」 „Énekes, így nem csoda, hogy szépen
énekel.”

dórikigakudórikigaku ◆ dinamikadinamika ◇ ekitaidórikigakuekitaidórikigaku
hidrodinamikahidrodinamika ◇ ekitaidórikigakuekitaidórikigaku áramlás-áramlás-
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tantan ◇ kúkidórikigakukúkidórikigaku aerodinamikaaerodinamika ◇ rjút-rjút-
aidórikigakuaidórikigaku hidrodinamikahidrodinamika
dorímudorímu ◆ álomálom ◇ amerikan-dorímuamerikan-dorímu amerikaiamerikai
álomálom
dórindórin ◆ hajtókerékhajtókerék
dóriniavanaidóriniavanai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Dórini
avanaikoto-o itta.」 „Értelmetlen dolgot mon-
dott.”

dórinihanszurudórinihanszuru ◆ értelmetlenértelmetlen 「Dórini han-
szuru kói」 „értelmetlen cselekedet”

dórinikanaudórinikanau ◆ észszerűészszerű 「Dórinikanau rijú」
„észszerű indok” ◆ jogosjogos 「Dórinikanatta kói」
„jogos cselekedet”

dorinkumenjúdorinkumenjú ◆ itallapitallap
doriopitekuszudoriopitekuszu ◆ dryopithecusdryopithecus
dorippu-kóhídorippu-kóhí ◆ csepegtetettcsepegtetett kávékávé ◆ csö-csö-
pögtetőspögtetős kávékávé ◆ feketekávéfeketekávé ◆ filteresfilteres ká-ká-
vévé ◆ hosszú kávéhosszú kávé
dorirudoriru ◆ fúrófúró ◆ fúrógépfúrógép ◆ gyakorlásgyakorlás ◆ gya-gya-
korlatkorlat ◇ kúkidorirukúkidoriru légfúrólégfúró ◇ hando-doriruhando-doriru
kézi fúrógépkézi fúrógép
dorirubiszudorirubiszu ◆ fúró csavarfúró csavar
dorirubittodorirubitto ◆ fúrófúró ◆ fúróhegyfúróhegy
dorirubukkudorirubukku ◆ gyakorlófüzetgyakorlófüzet
dorirucsakkudorirucsakku ◆ fúrótokmányfúrótokmány
doriru-doraibádoriru-doraibá ◆ fúró-csavarhúzófúró-csavarhúzó
dorirunedzsidorirunedzsi ◆ fúró csavarfúró csavar
doriszusikidoriszusiki ◆ dór stílusdór stílus
doriszusikinoencsúdoriszusikinoencsú ◆ dór oszlopdór oszlop
dorjódorjó ◆ hosszúsághosszúság ésés űrtartaloműrtartalom ◆ tole-tole-
ranciarancia
dórjódórjó ◆ kollégakolléga ◆ munkatársmunkatárs 「Dórjó-va
minasinszecudeszu.」 „Minden munkatársam
kedves.” ◆ szaktársszaktárs ◇ dzsoszeidórjódzsoszeidórjó kollé-kollé-
ganőganő
dórjódórjó ◆ ugyanannyiugyanannyi mennyiségmennyiség 「Oszaketo
dórjóno mizu-o nonda.」 „Ugyanannyi mennyisé-
gű vizet ittam, mint alkoholt.”

dorjógahiroidorjógahiroi ◆ nagyvonalúnagyvonalú ◆ toleránstoleráns
「Dorjóga hiroi hito」 „toleráns ember”

dorjógaszemaidorjógaszemai ◆ intoleránsintoleráns 「Dorjóga sze-
mai hito」 „intoleráns ember” ◆ kicsinyeskicsinyes ◆

szűkkeblűszűkkeblű

dorjókódorjókó ◆ hosszúság,hosszúság, űrtartaloműrtartalom ésés súlysúly ◆

mérőeszközmérőeszköz ◆ mértékekmértékek
dorjókógakudorjókógaku ◆ mértékismeretmértékismeret ◆ metroló-metroló-
giagia
dorjókógenkidorjókógenki ◆ mérőetalonmérőetalon
dorjókókanszanhjódorjókókanszanhjó ◆ mértékegységekmértékegységek át-át-
váltási táblázataváltási táblázata
dorjókókidorjókóki ◆ mérőeszközmérőeszköz
dorjókószókaidorjókószókai ◆ ÁltalánosÁltalános Súly-Súly- ésés Mér-Mér-
tékügyi Konferenciatékügyi Konferencia
dorjokudorjoku ◆ aspirációaspiráció ◆ erőfeszítéserőfeszítés 「Szube-
teno dorjoku-va mizuno avaninattesimatta.」
„Hiábavaló volt az erőfeszítésünk.” ◆ erőlködéserőlködés
「Dorjokunasini-va dekimaszen.」 „Erőlködés
nélkül nem megy.” ◆ fáradozásfáradozás 「Kareno
dorjoku-va mi-o muszunda.」 „Fáradozása meg-
hozta gyümölcsét.” ◆ igyekezetigyekezet
「Mokuhjótaszszei-e dzsimicsina dorjoku-o
kaszaneta.」 „Lankadatlan igyekezettel haladt a
célja felé.” ◆ törekvéstörekvés ◇ szaizen-nodorjoku-szaizen-nodorjoku-
oo szuruszuru megteszmegtesz mindenminden tőletőle telhetőttelhetőt ◇

szaidaigen-nodorjoku-oszaidaigen-nodorjoku-o szuruszuru mindenminden tőletőle
telhetőt megtesztelhetőt megtesz
dórjokudórjoku ◆ energiaenergia ◆ erőerő ◆ hajtóerőhajtóerő 「Kono
kikai-va kazeno dórjokude ugokimaszu.」 „Ez a
gép a szél hajtóerejével működik.” ◆ mozgató-mozgató-
erőerő 「Okane-va keizaino dórjokutonaru.」 „A
pénz a gazdaság mozgatóereje.”

dórjokubuszokudórjokubuszoku ◆ energiahiányenergiahiány
dórjokudentacudórjokudentacu ◆ erőátvitelerőátvitel
dórjokugendórjokugen ◆ hajtóerő-forráshajtóerő-forrás 「Denki-va
kono kurumano dórjokugenninaru.」 „Ennek a
kocsinak a hajtóerő-forrása az elektromosság.” ◆

meghajtásmeghajtás
dorjokukadorjokuka ◆ igyekvő emberigyekvő ember
dórjokukadórjokuka ◆ motorizációmotorizáció
dórjokukeidórjokukei ◆ erőmérőerőmérő
dórjokukikaidórjokukikai ◆ erőgéperőgép
dorjokunokaimonakudorjokunokaimonaku ◆ hiábavalóhiábavaló voltvolt aa fá-fá-
radozásaradozása 「Dorjokuno kaimonaku sikenni ocsi-
ta.」 „Hiábavaló volt a fáradozásom, megbuktam
a vizsgán.”

dórjokusibakarikidórjokusibakariki ◆ motoros fűnyírómotoros fűnyíró
dorjokuszurudorjokuszuru ◆ erőfeszítésterőfeszítést tesztesz
「Szeikószuruni-va óini dorjokuszurubekida.」
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„Nagy erőfeszítéseket kell tennünk a sikerért.” ◆

fáradozikfáradozik 「Sicsó-va macsino bikani dorjokusi-
ta.」 „A polgármester a város szépítésén fárado-
zott.” ◆ igyekszikigyekszik 「Mudazukaisinaijóni dorjo-
kusita.」 „Igyekezett nem pazarolni.” ◆ iparko-iparko-
dikdik 「Hitoicsibaidorjokusinaitoikenai!」 „Min-
denkinél jobban kell iparkodni!” ◇ dekirudake-dekirudake-
dorjokuszurudorjokuszuru mindentmindent megteszmegtesz
「Kenkódeirutameni-va dekirudake dorjokuszu-
ru.」 „Mindent megteszek, hogy egészséges ma-
radjak.”

dorodoro ◆ iszapiszap 「Asi-o doroni fumi ireta.」 „A
lábamat beledugtam az iszapba.” ◆ latyaklatyak
「Kucu-va dorokara nukenakunatta.」 „A cipőm
beleragadt a latyakba.” ◆ sársár 「Kucuni doroga-
cuiteiru.」 „Sáros a cipőm.” ◇ kaonidoro-okaonidoro-o nu-nu-
ruru szégyentszégyent hozhoz rárá 「Nuszumi-o hataraite csi-
csino kaoni doro-o nutta.」 „Szégyent hoztam az
apámra a lopásommal.” ◇ doro-odoro-o kaburukaburu fele-fele-
lősségetlősséget magáramagára vállalvállal 「Bucsóno doro-o ka-
butta.」 „Magamra vállaltam az osztályvezető hi-
báját.” ◇ doro-odoro-o hakuhaku vallvall 「Jógisa-va doro-o
haita.」 „A vádlott vallott.”

dórodóro ◆ autóútautóút ◆ kocsiútkocsiút ◆ országútországút 「Ku-
rumaga dóro-o hasitteiru.」 „Az országúton autók
mennek.” ◆ útút 「Dóro-o vatatta.」 „Átmentem
az úton.” ◆ úttestúttest 「Dóronigaraszu henga csira-
batteita.」 „Az úttesten üvegszilánkok voltak.” ◇

ippandóroippandóro közútközút ◇ kaiszokudórokaiszokudóro gyorsfor-gyorsfor-
galmigalmi útút ◇ kandzsódórokandzsódóro körútkörút ◇ kószoku-kószoku-
dórodóro autópályaautópálya 「Kószokudóroni notta.」 „Rá-
hajtottam az autópályára.” ◇ csokuszendórocsokuszendóro
egyenesegyenes útút ◇ dórokódzsidórokódzsi útépítésútépítés 「Dó-
rokódzsinotame ukairo-o móketa.」 „Az útépítés
miatt terelőutat biztosítottunk.” ◇ hósadzsóno-hósadzsóno-
dórodóro sugárútsugárút ◇ hoszódórohoszódóro műútműút ◇ júszend-júszend-
óroóro főútvonalfőútvonal ◇ júrjódórojúrjódóro fizetős autóútfizetős autóút
doroasidoroasi ◆ sáros lábsáros láb
doroaszobidoroaszobi ◆ sárral való játszássárral való játszás
dorobódorobó ◆ betörőbetörő 「Ucsini dorobóga haitta.」
„Betörő járt a nálunk.” ◆ lopáslopás ◆ rablásrablás ◆

rablórabló ◆ tolvajtolvaj ◆ útonállóútonálló ◇ uszocuki-vauszocuki-va
dorobó-nodorobó-no hadzsimarihadzsimari akiaki hazudik,hazudik, azaz loplop isis
◇ kjúrjódorobókjúrjódorobó vállalatonvállalaton élősködőélősködő emberember
◇ kjúrjódorobódearukjúrjódorobódearu csakcsak bejár,bejár, ésés felve-felve-
sziszi aa fizetésétfizetését 「Kare-va kjúrjódorobódearu」
„Ő csak bejár, és felveszi a fizetését.” ◇ ginkódo-ginkódo-
robórobó bankrablóbankrabló ◇ sitagidorobósitagidorobó alsónemű-alsónemű-
tolvajtolvaj ◇ dzsitensadorobódzsitensadorobó biciklitolvajbiciklitolvaj ◇

dzsidósadorobódzsidósadorobó autótolvajautótolvaj ◇ hansódoro-hansódoro-
bóbó nyakiglábnyakigláb ◇ hansódorobóhansódorobó hórihorgashórihorgas ◇

hito-ohito-o mitaradorobótómoemitaradorobótómoe nene bízzbízz megmeg má-má-
sokbansokban
dorobógahairudorobógahairu ◆ betörbetör 「Aru siri ainotokoro-
ni nidomo dorobóga haitta.」 „Egyik ismerősöm-
höz már kétszer betörtek.”

dorobókagjódorobókagjó ◆ hivatásszerűhivatásszerű lopáslopás ◆ hiva-hiva-
tásszerű rablástásszerű rablás
dorobónioiszendorobónioiszen ◆ tetézi a bajttetézi a bajt
dorobó-odorobó-o cukamaetenava-ocukamaetenava-o naunau ◆ esőeső utánután
köpönyegköpönyeg
dorobó-odorobó-o hatarakuhataraku ◆ loplop 「Kurumadorobó-o
hataraita.」 „Kocsit lopott.”

dorobótaiszakudorobótaiszaku ◆ betörésvédelembetörésvédelem
dórocsizudórocsizu ◆ autóstérképautóstérkép ◆ úthálózatiúthálózati tér-tér-
képkép
dorodorodorodoro ◆ dörögvedörögve 「Taihógadorodoroto
natta.」 „Az ágyúk dörögtek.” ◆ mocskosságmocskosság
「Dorodorosita ningenkankei」 „mocskos emberi
kapcsolatok” ◆ morajlássalmorajlással 「Kaminarigadoro-
doroto natta.」 „Az ég morajlott.” ◆ sárosságsárosság
「Dorodorono te」 „sáros kéz” ◆ sűrűségsűrűség 「Do-
rodorono hanamizu」 „sűrű takony”

dorodoronodorodorono ◆ sűrűsűrű 「Dorodorono kecueki」
„sűrű vér”

dorodzsiaidorodzsiai ◆ mocskolódásmocskolódás 「Kaikoszareta
sainto kaisa-va dorodzsiai-o endzsita.」 „Az elbo-
csátott dolgozó és a vállalata mocskolódtak.” ◆

sárdobálássárdobálás
dórodzsóhódórodzsóhó ◆ útinformációútinformáció
dórofúszadórofúsza ◆ útlezárásútlezárás 「Demo tai-va
dórofúsza-o dzsissisita.」 „A tüntetők útlezáráso-
kat tartottak.”

dorogacuitadorogacuita ◆ sárossáros
dorogucudorogucu ◆ sáros cipősáros cipő
dórohjódzsidórohjódzsi ◆ útburkolatiútburkolati jeljel ◆ útburkola-útburkola-
ti jelzésti jelzés
dórohjósikidórohjósiki ◆ közútiközúti jelzőtáblajelzőtábla ◆ útjelző-útjelző-
táblatábla
dórohosúkódzsidórohosúkódzsi ◆ útjavításútjavítás ◆ útjavítóútjavító
munkálatokmunkálatok
doróingudoróingu ◆ rajzrajz ◆ rajzolásrajzolás
dorojokedorojoke ◆ sárhányósárhányó ◆ sárvédősárvédő
dórokaicúsikidórokaicúsiki ◆ útavatásútavatás
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dórokócúdórokócú ◆ közúti közlekedésközúti közlekedés
dórokódandórokódan ◆ útfelügyeletútfelügyelet ◆ útfelügyelő-útfelügyelő-
ségség ◆ ÚtinformÚtinform
dórokódzsidórokódzsi ◆ útépítésútépítés 「Dórokódzsinotame
ukairo-o móketa.」 „Az útépítés miatt terelőutat
biztosítottunk.” ◆ útfelbontásútfelbontás 「Dórokódzsi-
notame ukairoga mókerareteiru.」 „Az útfelbon-
tás miatt elterelik a forgalmat.” ◆ útkarbantar-útkarbantar-
tástás
dorokuszaidorokuszai ◆ durvadurva 「Dorokuszai sigoto」
„durva munka” ◆ földszagúföldszagú 「Dorokuszai mi-
zu」 „földszagú víz” ◆ kifinomulatlankifinomulatlan 「Dorok-
uszai hito」 „kifinomulatlan ember” ◆ mocsár-mocsár-
szagúszagú 「Dorokuszai szakana」 „mocsárszagú
hal” ◆ sárszagúsárszagú
doromaitodoromaito ◆ dolomitdolomit
doromaszszádzsidoromaszszádzsi ◆ iszappakolásiszappakolás
doromicsidoromicsi ◆ sáros útsáros út
doromizudoromizu ◆ sáros vízsáros víz
doromizukagjódoromizukagjó ◆ szexiparban dolgozásszexiparban dolgozás
dóromódóromó ◆ úthálózatúthálózat
doróndorón ◆ dróndrón ◇ kamikaze-dorónkamikaze-dorón kamikaze-kamikaze-
dróndrón ◇ dzsibakugatadoróndzsibakugatadorón kamikaze-drónkamikaze-drón
doronavadoronava ◆ esőeső utánután köpönyegköpönyeg ◆ kapkodáskapkodás

doronavasikinodoronavasikino ◆ megkésettmegkésett 「Doronavasik-
ino taiszaku」 „megkésett intézkedés”

doronimamiretedoronimamirete ◆ sárosansárosan 「Doroni mamire-
te ana-o hotteita.」 „Sárosan ásta a gödröt.”

doronkodoronko ◆ sársár 「Kucu-va doronkoninatta.」
„Sáros lett a cipőm.”

doronkoaszobidoronkoaszobi ◆ sárral játszássárral játszás
doronodorono ◆ iszaposiszapos
dóronokakufukudóronokakufuku ◆ útszélesítésútszélesítés 「Dórono
kakufukukódzsiga szuszumerareteimaszu」
„Folynak az útszélesítési munkálatok.”

dóronosúzendóronosúzen ◆ útjavításútjavítás
dóronotoszódóronotoszó ◆ útfestésútfestés
doronumadoronuma ◆ ingoványingovány ◆ mocsármocsár ◆ posványposvány
doronumakaszurudoronumakaszuru ◆ eldurvuleldurvul ◆ elmélyülelmélyül
doronumanihamarikomudoronumanihamarikomu ◆ kátyúbakátyúba jutjut
「NATO-va szenszóno doronumanihamari kon-
da.」 „A NATO kátyúba jutott a háborúban.”

doro-odoro-o hakuhaku ◆ vallvall 「Jógisa-va doro-o haita.」
„A vádlott vallott.”

doro-odoro-o kaburukaburu ◆ felelősségetfelelősséget magáramagára vál-vál-
lallal 「Bucsóno doro-o kabutta.」 „Magamra vál-
laltam az osztályvezető hibáját.”

dorootosidorootosi ◆ sárkaparósárkaparó
doropakkudoropakku ◆ iszappakolásiszappakolás
doroppudoroppu ◆ bukásbukás ◆ cukorkacukorka ◆ ejtésejtés ◆ ej-ej-
tett labdatett labda
doroppuautodoroppuauto ◆ kieséskiesés ◆ lemorzsolódáslemorzsolódás ◆

lemorzsolódott diáklemorzsolódott diák
doroppuden-acudoroppuden-acu ◆ feszültségesésfeszültségesés
doroppu-kéburudoroppu-kéburu ◆ bevezető kábelbevezető kábel
doroppu-kikkudoroppu-kikku ◆ ejtettejtett labdalabda ◆ félröpteru-félröpteru-
gásgás
dororengadororenga ◆ vályogvályog
dororitodororito ◆ szirupszerűenszirupszerűen 「Szószugadororito
tareteita.」 „Szirupszerűen csöpögött a szósz.”

dororitositadororitosita ◆ sűrűsűrű 「Dororitosita ekitai」
„sűrű folyadék”

dórosómeidórosómei ◆ közvilágításközvilágítás
dóroszeibidóroszeibi ◆ útfejlesztésútfejlesztés ésés karbantar-karbantar-
tástás
dóroszeiszószagjódóroszeiszószagjó ◆ utcaseprésutcaseprés
dóroszódzsisadóroszódzsisa ◆ utcaseprő géputcaseprő gép
dóroszódzsiszagjóindóroszódzsiszagjóin ◆ utcaseprőutcaseprő
dórozoinidórozoini ◆ útút menténmentén 「Dórozoini namikiga
tatteita.」 „Az út mentén fasor volt.”

dórozoinodórozoino ◆ út mentiút menti
dorudoru ◆ dollárdollár 「Nidoru godzsuh-szento」 „két
dollár ötven cent” ◆ pénzpénz ◇ dorubakodorubako pén-pén-
zeszsákzeszsák ◇ dorubakodorubako fejősfejős tehéntehén ◇ doruba-doruba-
koko trezortrezor ◇ dorubakodorubako kincsesbányakincsesbánya 「Kono
dzsigjó-va kaisanodoru bakoda.」 „Ez a tevékeny-
ség a cég kincsesbányája.” ◇ dorubakodorubako arany-arany-
tojásttojást tojótojó tyúktyúk 「Kare-va kono kaisanodoru
bakoda.」 „Ő ennél a cégnél aranytojást tojó
tyúk.” ◇ beidorubeidoru amerikai dolláramerikai dollár
dorubakodorubako ◆ pénzes ládapénzes láda ◆ pénzszekrénypénzszekrény
dorubakodorubako ◆ aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk 「Kare-
va kono kaisanodoru bakoda.」 „Ő ennél a cégnél
aranytojást tojó tyúk.” ◆ fejősfejős tehéntehén ◆ kin-kin-
csesbányacsesbánya 「Kono dzsigjó-va kaisanodoru ba-
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koda.」 „Ez a tevékenység a cég kincsesbányája.”
◆ pénzeszsákpénzeszsák ◆ trezortrezor
dorubakoszutádorubakoszutá ◆ pénzhozó sztárpénzhozó sztár
dorucsiikidorucsiiki ◆ dollárövezetdollárövezet
dorudakadorudaka ◆ dollárdrágulásdollárdrágulás ◆ erőserős dollárdollár
「En-jaszudoru daka」 „gyenge jen, erős dollár”

dorufindorufin ◆ delfindelfin
dorufin-eihódorufin-eihó ◆ delfinúszásdelfinúszás
dorugaidorugai ◆ dollárvételdollárvétel
doruidorui ◆ földsáncföldsánc
dóruidórui ◆ azonos fajtaazonos fajta ◆ hasonszőrűséghasonszőrűség
dóruiaiacumarudóruiaiacumaru ◆ madaratmadarat tolláról,tolláról, embertembert
barátjárólbarátjáról
dóruidókódóruidókó ◆ egynemű tagegynemű tag
doruikinzokudoruikinzoku ◆ földfémekföldfémek ◇ arukaridorui-arukaridorui-
kinzokukinzoku alkáli földfémekalkáli földfémek
dóruikóhaidóruikóhai ◆ asszortatívasszortatív párosodáspárosodás ◆ vá-vá-
logató párosodáslogató párosodás
dóruinodóruino ◆ hasonlóhasonló fajtafajta 「Dóruino mondai」
„hasonló fajta probléma” ◆ hasonszőrűhasonszőrű
「Szeidzsika-va dóruidane.」 „A politikusok ha-
sonszőrűek.”

dorujaszudorujaszu ◆ dollárgyengülésdollárgyengülés ◆ gyengegyenge dol-dol-
lárlár 「Endakadoru jaszu」 „erős jen, gyenge dol-
lár”

dorukendoruken ◆ dollárövezetdollárövezet
dorunokavaszeszóbadorunokavaszeszóba ◆ dollárárfolyamdollárárfolyam
dórusípudórusípu ◆ alaszkai vadjuhalaszkai vadjuh ◆ Dall-juhDall-juh
doruszóbadoruszóba ◆ dollárárfolyamdollárárfolyam
doruuridoruuri ◆ dolláreladásdolláreladás
dosadosa ◆ föld és homokföld és homok
dosaburidosaburi ◆ felhőszakadásfelhőszakadás 「Szotoha dosa-
buridatta.」 „Kint felhőszakadás volt.” ◆ szaka-szaka-
dódó esőeső 「Dosaburide jófuku-va bisobisoninat-
ta.」 „A szakadó esőben bőrig áztam.” ◇ fu-fu-
rebadosaburirebadosaburi baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
dosaburinifurudosaburinifuru ◆ zuhogzuhog 「Amega dosaburini
futteimaszu.」 „Zuhog az eső.”

dosakuzuredosakuzure ◆ földcsuszamlásföldcsuszamlás 「Óameno
atodosakuzurega okita.」 „A nagy esőzések után
földcsuszamlás volt.” ◆ kőomláskőomlás ◆ sárlavinasárlavina

dosaszaigaidosaszaigai ◆ földcsuszamlásföldcsuszamlás 「Dosasza-
igaini keikaisite kudaszai!」 „Vigyázzanak a föld-
csuszamlásokra!”

dosidosi ◆ évév 「Hicudzsidosini umareta.」 „A Birka
évében születtem.”

dosidosi ◆ kétbalkezeskétbalkezes
dósidósi ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Cuma-va szandzsikan
denvasi dósidatta.」 „A feleségem három órán át
telefonált egyfolytában.” ◆ végigvégig 「Densade ta-
csi dósidatta.」 „Végig álltam az utat a vonaton.”

dósidósi ◆ igeige 「Hangarí gono dósino kacujó-o ben-
kjósiteiru.」 „A magyar igeragozást tanulom.” ◇

kanódósikanódósi hatóható igeige 「Ikeru-va kanódóside-
szu.」 „A mehet ható ige.” ◇ kidódósikidódósi kezdőkezdő
igeige ◇ dzsidósidzsidósi tárgyatlantárgyatlan igeige ◇ dzsodósidzsodósi
segédigesegédige 「Miraikeino dzsodósi」 „jövő idő se-
gédigéje” ◇ tadósitadósi tárgyastárgyas igeige ◇ teikeidósiteikeidósi
ragozottragozott igeige ◇ fukiszokudósifukiszokudósi rendhagyórendhagyó
igeige
dósidósi ◆ említett személyemlített személy
dósidósi ◆ azonos elvűazonos elvű ◆ elvtárselvtárs
dósidósi ◆ mindannyianmindannyian ◆ mindkettenmindketten ◆ párpár
「Karera-va koibitodósideszu.」 „Ők egy szerel-
mespár.” ◆ társtárs 「Saindósi」 „munkatársak” ◇

otokodósiotokodósi mindkettenmindketten férfiakférfiak ◇ otokodó-otokodó-
sisi mindkettenmindketten fiúkfiúk ◇ otokodósiotokodósi mindannyi-mindannyi-
anan férfiakférfiak ◇ otokodósiotokodósi mindannyianmindannyian fiúkfiúk ◇

otokodósideotokodóside fiúkfiúk köztközt ◇ otokodósideotokodóside fér-fér-
fiakfiak köztközt ◇ on-nadósion-nadósi mindannyianmindannyian nőknők ◇

on-nadósion-nadósi mindannyianmindannyian lányoklányok ◇ on-nadósion-nadósi
mindkettenmindketten lányoklányok ◇ on-nadósion-nadósi mindkettenmindketten
nőknők 「Vatasitacsi-va on-nadósidesó.」 „Mind-
ketten nők vagyunk.” ◇ on-nadósideon-nadóside lányoklányok
egymásegymás köztközt ◇ on-nadósideon-nadóside nőknők egymásegymás
köztközt 「On-nadóside ren-aibanasi-o sita.」 „A
nők megbeszélték egymást közt a szerelmi ügyei-
ket.” ◇ koibitodósikoibitodósi szerelmespárszerelmespár ◇ szuita-szuita-
dósidósi szerelmespárszerelmespár ◇ tanindósitanindósi egymásegymás
számáraszámára idegenidegen 「Vatasitacsi-va tanindóside-
szu.」 „Idegenek vagyunk egymás számára.” ◇

dósinodósino köztiközti 「Kodomodósino kenkadatta.」
„Gyerekek közti veszekedés volt.” ◇ nakamadósinakamadósi
cimborákcimborák
dósidósi ◆ miséző buddhista papmiséző buddhista pap
dósidósi ◆ buddhistabuddhista szerzetesszerzetes ◆ moralistamoralista ◆

remeteremete ◆ taoistataoista
dosicudosicu ◆ talajminőségtalajminőség
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dósicudósicu ◆ közösközös szobaszoba 「Dandzsofutari-o cuin-
rúmuni dósicuszaszeta.」 „Közös, kétágyas szobá-
ba szállásolták el a férfit és a nőt.” ◆ ugyanazugyanaz aa
szobaszoba
dósicudósicu ◆ homogenitáshomogenitás
dósicubaiszúszeidósicubaiszúszei ◆ autopoliploidautopoliploid
dosicubunszekidosicubunszeki ◆ talajanalízistalajanalízis
dósicukazódósicukazó ◆ paramorfparamorf
dósicuniszurudósicuniszuru ◆ homogenizálhomogenizál
dósicunodósicuno ◆ azonosazonos minőségűminőségű 「Dósicuno za-
irjó」 „azonos minőségű alapanyag” ◆ hasonlóhasonló
「Dzsibunto dósicuno hito」 „hozzám hasonló
ember” ◆ homogénhomogén 「Kore-va dósicuno bussicu-
deszu.」 „Ez egy homogén anyag.”

dosicurikigakudosicurikigaku ◆ talajmechanikatalajmechanika
dósicusadósicusa ◆ szobatársszobatárs
dosicusikendosicusiken ◆ talajvizsgálattalajvizsgálat
dósidedóside ◆ egymásegymás közöttközött 「Tomodacsidóside
hanasi atta.」 „A barátok egymás között beszél-
gettek.” ◆ egymásegymás köztközt 「Kodomodóside hana-
si atta.」 „A gyerekek egymás közt beszélgettek.”

dosidosidosidosi ◆ bátranbátran 「Dosidosi óbositekuda-
szai.」 „Jelentkezzenek bátran!”

dosidositodosidosito ◆ dobogvadobogva 「Kino kaidan-o dosi-
dosito nobotta.」 „Dobogva ment fel a falépcsőn.”

dosigataidosigatai ◆ javíthatatlanjavíthatatlan 「Dosi gataiaru
csú」 „javíthatatlan alkoholista” ◆ megátalko-megátalko-
dottdott 「Dosi gatai uszocuki」 „megátalkodott ha-
zudozó” ◆ menthetetlenmenthetetlen 「Dosi gatai taiman-
sza」 „menthetetlen hanyagság” ◆ reménytelenreménytelen
「Dosi gatai gankosza」 „reménytelen csökö-
nyösség”

dósijómonaidósijómonai ◆ nyomósnyomós 「Dósijómonai rijúga
mih-cuarimaszu.」 „Három nyomós okom van.”
◆ reménytelenreménytelen ◆ tehetetlentehetetlen 「Sibararete-
dósijómonakatta.」 „Megkötöztek, tehetetlen vol-
tam.”

dósijómonakudósijómonaku ◆ reménytelenülreménytelenül 「Kare-va
dósijómonaku bakada.」 „Reménytelenül hülye.”

dósikadósika ◆ igeképzésigeképzés
dósikeidósikei ◆ igealakigealak ◆ igemódigemód ◆ igenévigenév
dósikudósiku ◆ igei bővítményigei bővítmény
dósindósin ◆ koncentrikusságkoncentrikusság ◆ központosságközpontosság
◆ rendőr altisztrendőr altiszt ◆ rokonlelkűségrokonlelkűség

dósindósin ◆ gyermeklélekgyermeklélek ◆ gyermeteggyermeteg léleklélek ◆

naiv léleknaiv lélek
dosindosintoarukudosindosintoaruku ◆ cammogcammog 「Zó-va dosin-
dosinto aruita.」 „Az elefánt cammogott.”

dósin-endósin-en ◆ koncentrikus körkoncentrikus kör
dósin-endzsónodósin-endzsóno ◆ koncentrikuskoncentrikus
dósin-nikaerudósin-nikaeru ◆ lélekbenlélekben ártatlanártatlan gyer-gyer-
mekké válikmekké válik
dósin-nodósin-no ◆ koncentrikuskoncentrikus
dósinodósino ◆ köztiközti 「Kodomodósino kenkadatta.」
„Gyerekek közti veszekedés volt.”

dósinokacujódósinokacujó ◆ igeragozásigeragozás
dósinokeisikidósinokeisiki ◆ igejellegigejelleg
dósinoszódósinoszó ◆ igeaspektusigeaspektus ◆ igeszemléletigeszemlélet
dósiszeidósiszei ◆ egyforma fogazategyforma fogazat
dósitahazumikadósitahazumika ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Dósita
hazumikamauszuga kikanakunatta.」 „Egyszer
csak nem működött az egér.”

dósitakazenofukimavasikadósitakazenofukimavasika ◆ kiki tudja,tudja, mi-mi-
értért 「Dósita kazeno fuki mavasika, dzsósiga kjú-
ni sinszecuninatta.」 „Ki tudja, miért, a főnököm
hirtelen kedves lett.” ◆ mimi ütöttütött belébelé ◆ vajonvajon
miértmiért
dósitedósite ◆ hogyanhogyan 「Hosi-va dósite dekiruno?」
„Hogyan alakulnak ki a csillagok?” ◆ hogyhogyhogyhogy
「Dósite vakaranaino?」 „Hogyhogy nem tu-
dod?” ◆ miértmiért 「Dósitemotto hajaku ivanakat-
tano?」 „Miért nem mondtad előbb?” ◆ ugyanugyan
「Dósite, szon-nakoto-va nai.」 „Ugyan, dehogy.”

dósitekurejódósitekurejó ◆ mit csináljak veledmit csináljak veled
dósitemodósitemo ◆ bárhogyanbárhogyan 「Dó mitemo fukeik-
ideszu.」 „Bárhogyan is nézzük, recesszió van.”
◆ egyszerűenegyszerűen 「Kore-va dósitemo vakaranai.」
„Ezt egyszerűen nem tudom felfogni.” ◆ kény-kény-
szeresenszeresen 「Irairaszurutodósitemo tabetakuna-
ru.」 „Ha ideges vagyok, kényszeresen eszek.” ◆

márpedigmárpedig 「Vatasi-va dósitemo ongakukanina-
ru.」 „Márpedig én akkor is zenész leszek.” ◆

megmakacsoljamegmakacsolja magátmagát 「Dósitemo issoni ki-
tekurenakatta.」 „Megmakacsolta magát, és csak
azért sem jött velünk.” ◆ mindenáronmindenáron 「Dósite-
mo siritakatta.」 „Mindenáron meg akartam tud-
ni.” ◆ mindenminden bizonnyalbizonnyal ◆ mindenképpenmindenképpen
「Dósitemo sikenni gókakusitai.」 „Mindenkép-
pen át akarok menni a vizsgán.” ◆ sehogysehogy 「Dó-
sitemo rikaidekinai.」 „Sehogy sem tudom meg-
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érteni.” ◆ sehogyansehogyan 「Dósitemo binno futaga
akanai.」 „Sehogyan sem jön le az üveg teteje.”

dósitemositaidósitemositai ◆ késztetéstkésztetést érezérez 「Kare-va
dósitemo nuszumitakunatta.」 „Késztetést érzett
arra, hogy lopjon.”

dósitemositaikotodósitemositaikoto ◆ késztetéskésztetés
dósitemovakaranaidósitemovakaranai ◆ nemnem férfér aa fejébefejébe
「Nazekónattakadósitemo vakaranai.」 „Nem fér
a fejembe, hogyan történhetett ez meg.” ◆ nemnem
megymegy aa fejébefejébe 「Okanemocsinanoninaze man-
bikisitakadósitemo vakaranai.」 „Nem megy a fe-
jembe, hogy gazdag létére miért lopott a boltból.”

dósiucsi-odósiucsi-o szuruszuru ◆ sajátsaját társáttársát támadjatámadja
「Ari-va ajamatte dósiucsi-o sita.」 „A hangya vé-
letlenül a saját társát támadta.”

dósodóso ◆ azonosazonos aa helyhely 「Gomibakoto dósonia-
ru dencsino kaisúbako」 „szemétládával azonos
helyen lévő elemgyűjtő láda” ◆ említettemlített helyhely
「Toi avasze-va dósoateni onegaisimaszu.」
„Kérjük, érdeklődjön az említett helyen!”

dósodóso ◆ azonosazonos könyvkönyv ◆ említettemlített könyvkönyv
「Dósono szankóbunken」 „említett szakiroda-
lom”

dósódósó ◆ ágyazatágyazat
dosóbonedosóbone ◆ akaratakarat 「Dosóbone-o kitaeru.」
„Edzi az akaratát.” ◆ erőserős jellemjellem ◆ gerincgerinc
「Kono szeidzsika-va dosóboneganai.」 „Ennek a
politikusnak nincs gerince.” ◆ gerincességgerincesség ◆

természettermészet
dosóbone-odosóbone-o hesioruhesioru ◆ letöriletöri aa derekátderekát
「Dosóbone-o hesi oruzo!」 „Letöröm a dereka-
dat!”

dosóbone-odosóbone-o tatakinaoszutatakinaoszu ◆ embertembert faragfarag
「Csicsi-va muszukono dosóbone-o tataki naosi-
ta.」 „Az apa embert faragott a fiából.” ◆ ga-ga-
tyábatyába rázráz 「Dosóbone-o tataki naositejaruzo!」
„Majd én gatyába rázlak!”

dósojoridósojori ◆ ibidemibidem ◆ ugyanonnanugyanonnan 「Ikadóso-
jori in-jó.」 „A lentieket ugyanonnan idéztük.”

dósokudósoku ◆ egyformaegyforma színszín 「Uvagito dósokuno-
zubon」 „kabáttal egyforma színű nadrág”

dósokubucudósokubucu ◆ állatok és növényekállatok és növények
dósokubucuendósokubucuen ◆ állat és növénykertállat és növénykert
dósoszeidósoszei ◆ szimpatrikusszimpatrikus

dósoszeisubunkadósoszeisubunka ◆ szimpatrikusszimpatrikus fajképző-fajképző-
désdés
dossiritómoidossiritómoi ◆ nehéznehéz
dossiritositadossiritosita ◆ terebélyesterebélyes
dósucudósucu ◆ levezetéslevezetés ◆ származtatásszármaztatás
dósucuhjódósucuhjó ◆ származtatott táblaszármaztatott tábla
dósunodósuno ◆ azonosazonos fajtafajta 「Dósuno dóbucu」
„azonos fajta állat” ◆ ugyanolyanugyanolyan fajtafajta 「Dó-
suno sóhin」 „ugyanolyan fajta áru”

dósuruidósurui ◆ ugyanolyanugyanolyan fajtafajta 「Dzsúmaino
tegamini dósuruino binszen-o cukatta.」 „A tíz le-
vélhez ugyanolyan fajta levélpapírt használtam.”

dószadósza ◆ mozdulatmozdulat 「Kareno dósza-va kibindat-
ta.」 „Fürgék voltak a mozdulatai.” ◆ mozdulat-mozdulat-
sorsor ◆ működésműködés 「Kikaino dósza-va anteisitei-
ru.」 „A gép működése stabilizálódott.” ◆ tag-tag-
lejtéslejtés 「Dószade aizu-o sita.」 „Taglejtésekkel
jelzett.” ◇ kihondószakihondósza alapmozdulatalapmozdulat
dószacudószacu ◆ belelátásbelelátás ◆ rálátásrálátás
dószacugakusúdószacugakusú ◆ belátásos tanulásbelátásos tanulás
dószacurjokudószacurjoku ◆ éleslátáséleslátás 「Dószacurjoku-
noaru hito.」 „Éleslátó ember.” ◆ rálátásrálátás
dószacuszurudószacuszuru ◆ belelátbelelát 「Hitono sinri-o dós-
zacuszuru.」 „Belelát az emberek lelkébe.” ◆ rá-rá-
látlát 「Monogotono honsicu-o dószacuszuru.」
„Rálát a dolgok lényegére.” ◆ tisztántisztán látlát
「Mirai-o dószacuszuru.」 „Tisztán látja a jövőt.”

doszakuszadoszakusza ◆ felfordulásfelfordulás
doszakuszamagireniumaikoto-odoszakuszamagireniumaikoto-o szuruszuru ◆ za-za-
varosban halászikvarosban halászik
doszakuszanimagirerudoszakuszanimagireru ◆ kihasználjakihasználja aa fel-fel-
fordulástfordulást 「Doszakuszani magirete nuszumi-o
hataraita.」 „A felfordulást kihasználva lopott.”

doszamavaridoszamavari ◆ vándorszíntársulatvándorszíntársulat
doszamavarigekidandoszamavarigekidan ◆ vándorszíntársulatvándorszíntársulat

doszamavarijakusadoszamavarijakusa ◆ vándorszínészvándorszínész
doszamavari-odoszamavari-o szuruszuru ◆ járjajárja aa falvakatfalvakat
「Gekidan-va dosza mavari-o sita.」 „A színtár-
sulat járta a falvakat.” ◆ tájoltájol
dószandószan ◆ ingóságingóság 「Karenoszubeteno dószan-
va hitocunoszúcukészuni hairu.」 „Az összes in-
gósága belefér egy bőröndbe.”

doszankodoszanko ◆ hokkaidóihokkaidói

AdysAdys dósitemositai dósitemositai – doszanko doszanko 539539



dószanszasioszaedószanszasioszae ◆ zárolászárolás
doszantohibikudoszantohibiku ◆ zuhogzuhog 「Tavara-va jukani
ocsitedoszanto hibiita.」 „Zuhogva értek földet a
zsákok.”

dószapatándószapatán ◆ mozgásmintázatmozgásmintázat ◇ koteite-koteite-
kidószapatánkidószapatán öröklött mozgásmintázatöröklött mozgásmintázat
dószaszurudószaszuru ◆ működikműködik 「Kikaiga tadasiku dó-
szasiteiruka kakuninsitekudaszai.」 „Győződjön
meg róla, hogy jól működik-e a gép!”

doszattodoszatto ◆ huppanvahuppanva ◆ puffanvapuffanva ◆ renge-renge-
tegteg 「Sigotogadoszattokita.」 „Rengeteg mun-
kát kaptam.” ◆ zúdulvazúdulva ◆ zsupszzsupsz
doszattócsirudoszattócsiru ◆ lezúdullezúdul 「Janekara jukigad-
oszatto ocsita.」 „A hó lezúdult a tetőről.”

doszattóroszudoszattóroszu ◆ lezúdítlezúdít 「Danpuká-va
dzsari-o doszatto orosita.」 „A billenőkocsi lezú-
dította a sódert.” ◆ puffanássalpuffanással ledobledob 「Kat-
akaradzsagaimono fukuro-o doszatto orosita.」
„Egy puffanással ledobta a krumplis zsákot a föld-
re.”

dószedósze ◆ haha mármár egyszeregyszer 「Dósze kaunaraii
kuruma-o kaó!」 „Ha már egyszer kocsit veszünk,
jót vegyünk!” ◆ ígyígy is,is, úgyúgy isis 「Nani-o sitemo-
dószekónaru unmeidatta.」 „Tehettem volna bár-
mit, így is, úgy is ez volt a sorsom.” ◆ legfel-legfel-
jebbjebb 「Anocsímu-va dósze ih-sóguraisika dek-
inaidesó.」 „Legfeljebb egyszer, ha nyer az a csa-
pat.” ◆ úgyisúgyis 「Dósze makerukara, kjószó-va si-
takunai.」 „Kár versenyezni, hiszen úgyis veszte-
nék.” ◆ úgysemúgysem 「Dószemó nigerarenaikara dzs-
isusita.」 „Feladtam maga, hiszem már úgysem
menekülhetek.”

dószedaidószedai ◆ ugyanaz a generációugyanaz a generáció
doszeidoszei ◆ SzaturnuszSzaturnusz
doszeidoszei ◆ dühösdühös hanghang ◆ mérgesmérges hanghang ◇

doszei-odoszei-o abiszeruabiszeru ordítozikordítozik 「Dzsósi-va bu-
kani doszei-o abiszeta.」 „A főnök ordítozott a be-
osztottjával.”

dószeidószei ◆ azonosazonos családnévcsaládnév ◆ névrokonságnévrokonság

dószeidószei ◆ azonos nemazonos nem ◆ egyneműségegyneműség
dószeidószei ◆ kinéziskinézis
dószeidószei ◆ helyzethelyzet alakulásaalakulása 「Szeikaino dó-
szei」 „politikai helyzet alakulása” ◆ mozgásmozgás
「Raibaru kaisano dószei-o szagutta.」 „Kifigyel-
te a konkurens vállalat mozgását.”

dószeidószei ◆ együttélésegyüttélés ◆ összeköltözésösszeköltözés ◆

vadházasságvadházasság
dószeiaidószeiai ◆ homoszexualitáshomoszexualitás
dószeiaiken-odószeiaiken-o ◆ homofóbiahomofóbia
dószeiainodószeiaino ◆ homoszexuálishomoszexuális ◆ melegmeleg
dószeiaisadószeiaisa ◆ homoszexuálishomoszexuális ◆ melegmeleg
dószeidómeidószeidómei ◆ azonosazonos családnévcsaládnév ésés utó-utó-
névnév ◆ névrokonságnévrokonság
dószeidómeinohitodószeidómeinohito ◆ névrokonnévrokon 「Kareto
vatasi-va dószeidómeideszu.」 „Ő a névroko-
nom.”

dószeikan-nodószeikan-no ◆ azonosazonos neműekneműek köztiközti 「Dó-
szeikanno kekkon」 „azonos neműek közti házas-
ság”

doszeikjúdoszeikjú ◆ Szaturnusz-dombSzaturnusz-domb
dószeikondószeikon ◆ azonos neműek házasságaazonos neműek házassága
dószeinodószeino ◆ egyneműegynemű
dószeinohitodószeinohito ◆ névrokonnévrokon
doszeinovadoszeinova ◆ Szaturnusz gyűrűjeSzaturnusz gyűrűje
doszei-odoszei-o abiszeruabiszeru ◆ ordítozikordítozik 「Dzsósi-va
bukani doszei-o abiszeta.」 „A főnök ordítozott a
beosztottjával.”

dószeiszurudószeiszuru ◆ együttegyütt élél 「Kanodzsoto dó-
szeisiteiru.」 „Együtt él a barátnőjével.” ◆ élet-élet-
társitársi kapcsolatbankapcsolatban élél 「Karera-va dószeisite-
iru.」 „Élettársi kapcsolatban élnek.”

dószeiszurukotoninarudószeiszurukotoninaru ◆ összeköltözikösszeköltözik
「Gárufurendoto dószeiszurukotoninatta.」
„Összeköltözött a barátnőjével.”

dószekidószeki ◆ együttes részvételegyüttes részvétel
doszekirjúdoszekirjú ◆ földlavinaföldlavina 「Ókuno iega dosze-
kirjúni maki komareta.」 „A földlavina több házat
maga alá temetett.” ◆ kőlavinakőlavina
dószekisadószekisa ◆ résztvevőrésztvevő
dószekiszurudószekiszuru ◆ egyegy asztalnálasztalnál ülül 「Sinró-
sinpugavanotéburuni dószekisita.」 „Egy asztal-
nál ültem az ifjú párral.” ◆ együttegyütt veszvesz résztrészt
「Kaigini kareto dószekisita.」 „Vele együtt vet-
tem részt az értekezleten.”

dószendószen ◆ rézdrótrézdrót
dószendószen ◆ azonos hajóazonos hajó ◆ egy hajón utazásegy hajón utazás
dószendószen ◆ mozgásvonalmozgásvonal
dószendószen ◆ vezetékvezeték
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dószensadószensa ◆ utastársutastárs
dószenszurudószenszuru ◆ egyegy hajónhajón utazikutazik 「Kareto
dószensita.」 „Egy hajón utaztam vele.”

doszódoszó ◆ földbeföldbe temetéstemetés ◆ koporsóskoporsós teme-teme-
téstés
dószódószó ◆ régirégi iskolatársiskolatárs ◆ ugyanabbanugyanabban azaz
iskolábaniskolában tanulástanulás ◇ dószókaidószókai öregdiák-öregdiák-
találkozótalálkozó ◇ dószókaidószókai osztálytalálkozóosztálytalálkozó
「Asita, szocugjónidzsuh- súnenno dószókaigaa-
ru.」 „Holnap lesz a húszéves osztálytalálkozónk.”

dószódószó ◆ rézrétegrézréteg
dószókaidószókai ◆ osztálytalálkozóosztálytalálkozó 「Asita, szo-
cugjónidzsuh- súnenno dószókaigaaru.」 „Hol-
nap lesz a húszéves osztálytalálkozónk.” ◆

öregdiák-találkozóöregdiák-találkozó
doszokudoszoku ◆ utcaiutcai cipőcipő 「Doszokude ucsini
agatta.」 „Utcai cipőben jött be a lakásba.”

doszokukinsidoszokukinsi ◆ utcaiutcai cipőbencipőben tilostilos aa belé-belé-
péspés
doszokunomamadoszokunomama ◆ cipőbencipőben 「Doszokunoma-
ma ieno nakaniita.」 „Cipőben tartózkodott a la-
kásban.”

doszoku-odoszoku-o kakerukakeru ◆ lábballábbal tiportipor 「Kokkini
doszoku-o kaketa.」 „Lábbal tiporta a nemzeti
zászlót.”

dószonodószono ◆ homeológhomeológ
dószónotomodószónotomo ◆ iskolai barátiskolai barát
dószosindószosin ◆ utazók védőisteneutazók védőistene
dószószeidószószei ◆ iskolatársiskolatárs ◆ öregdiáköregdiák ◆ régirégi
iskolatársiskolatárs
dószotaidószotai ◆ allotrópallotróp módosulatmódosulat 「Ozon-va
szanszono dószotaidearu.」 „Az ózon az oxigén al-
lotróp módosulata.”

doszszaritodoszszarito ◆ dögiveldögivel 「Sigoto-o doszszari-
tomoratta.」 „Kaptam munkát dögivel.” ◆ ren-ren-
geteggeteg 「Dzsagaimo-va doszszaritoaru.」 „Ren-
geteg krumplink van.” ◆ tompatompa puffanássalpuffanással
「Cumi kaszaneteita hon-va doszszarito ocsita.」
„A stócba rakott könyvek tompa puffanással ledől-
tek.”

doszúdoszú ◆ alkalmakalkalmak számaszáma ◆ dioptriadioptria 「Meg-
aneno doszú-va ikucu?」 „Hány dioptriás a szem-
üveged?” ◆ fokfok 「Konoarukóruno doszú-va
ikuradeszuka?」 „Hány fokos ez a szesz?” ◆ gya-gya-

koriságkoriság ◇ cúvadoszúcúvadoszú hívásegységekhívásegységek szá-szá-
mama
dószúdószú ◆ ugyanazugyanaz aa számszám 「Kahi dószúno toki-
va gicsóga ketteiszuru.」 „Ugyanannyi számú
igenlő és nemleges válasz esetén az elnök dönt.”

doszúbunpudoszúbunpu ◆ gyakorisági eloszlásgyakorisági eloszlás
doszúbunpuzudoszúbunpuzu ◆ hisztogramhisztogram
doszuguroidoszuguroi ◆ gonoszgonosz 「Doszu guroi kangae
kata」 „gonosz gondolkozás” ◆ mélymély 「Doszu
guroi aka」 „mélyvörös” ◆ rosszindulatúrosszindulatú
「Doszu guroi kimocsi」 „rosszindulatú érzés” ◆

sötétsötét 「Doszu guroi hada」 „sötét bőr”

doszukógekidoszukógeki ◆ terheléses támadásterheléses támadás
dószúnodószúno ◆ megegyezőmegegyező számúszámú 「Hejato dó-
szúno csúsaszupészugaaru.」 „A lakásokkal meg-
egyező számú kocsibeálló van.” ◆ ugyanannyiugyanannyi
dószurebaiidószurebaii ◆ mitévőmitévő 「Dószurebaiika vakar-
anakatta.」 „Nem tudtam, mitévő legyek.”

dotabatadotabata ◆ kapkodvakapkodva ◆ lábdobogáslábdobogás ◆ ran-ran-
dalírozvadalírozva ◆ rohangászvarohangászva
dotabatakigekidotabatakigeki ◆ igénytelen bohózatigénytelen bohózat
dotabataszurudotabataszuru ◆ dobogdobog 「Kodomotacsi-va
dotabata hasiri mavatteita.」 „A gyerekek dobog-
va szaladgáltak.” ◆ kapkodkapkod 「Dotabatasinaide
ocsi cuite szagjósitekudaszai!」 „Ne kapkodj, nyu-
godtan dolgozz!” ◇ asi-oasi-o dotabataszaszerudotabataszaszeru
dobogdobog
dotagucudotagucu ◆ bakancsbakancs
dótaidótai ◆ mozgó testmozgó test ◆ nem szilárd testnem szilárd test
dótaidótai ◆ alakulásalakulás ◆ dinamikusdinamikus állapotállapot ◇

kekkódótaikekkódótai hemodinamikahemodinamika ◇ jakubucudótaijakubucudótai
farmakokinetikafarmakokinetika
dótaidótai ◆ egyegy testtest ◇ sijúdósunosijúdósuno egylakiegylaki ◇ si-si-
júdótainojúdótaino hermafroditahermafrodita
dótaidótai ◆ vezetővezető 「Denkino dótai」 „elektromos
vezető” ◇ handótaihandótai félvezetőfélvezető ◇ fudótaifudótai nemnem
vezetővezető ◇ furjódótaifurjódótai rosszrossz vezetővezető 「Abura-
va denkini-va furjódótaideszu.」 „Az olaj rossz
elektromos vezető.” ◇ rjódótairjódótai jó vezetőjó vezető
dótaidótai ◆ törzstörzs 「Hikókino dótai-va marui.」 „A
repülőgép törzse kerek.”

dótaidótai ◆ szenvedésszenvedés megszűntetéséhezmegszűntetéséhez ve-ve-
zető ösvény igazságazető ösvény igazsága
dótaicsakurikudótaicsakuriku ◆ hasrahasra szállásszállás 「Hikóki-va
sarinno kosónotame dótaicsakurikusita.」 „Mivel
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elromlott a repülőgép kereke, hasra szállást vég-
zett.”

dótaidósidótaidósi ◆ dinamikus igedinamikus ige
dótaikeizaigakudótaikeizaigaku ◆ dinamikusdinamikus közgazdaság-közgazdaság-
tantan
dótaisasindótaisasin ◆ kronofotografikus fényképkronofotografikus fénykép
dótaisasinhódótaisasinhó ◆ kronofotográfiakronofotográfia
dótakudótaku ◆ harang alakú bronztárgyharang alakú bronztárgy
dotanbadotanba ◆ utolsóutolsó pillanatpillanat 「Csímu-va dotan-
bade gjakutensita.」 „A csapat az utolsó pillanat-
ban fordított.” ◆ vesztőhelyvesztőhely
dotedote ◆ folyópartfolyópart 「Dotedebábekjú-o szuru.」
„A folyóparton húst sütünk.” ◆ töltéstöltés 「Tecu-
dóno doteno csikakukara tókuni kieteiku densa-
o mita.」 „A vasúti töltés mellől nézte a távolba
tűnő szerelvényt.” ◇ szuirodoteszuirodote árokpartárokpart ◇

szuirodoteszuirodote csatornapartcsatornapart
dótecuigigodótecuigigo ◆ homonimahomonima
dóteidótei ◆ útút 「Kono honno suppan-va fukuzacuna
dótei-o tadotta.」 „A könyv kiadása bonyolult utat
járt be.”

dóteidótei ◆ apácaapáca ◆ férfiszüzességférfiszüzesség ◆ szüzes-szüzes-
ségség
dóteidearudóteidearu ◆ nemnem voltvolt mégmég dolgadolga nővelnővel
「Mosikasite, anata-va mada dótei?」 „Nem lett
volna még dolgod nővel?”

dóteinodóteino ◆ szűzszűz
dóteiszeisokudóteiszeisoku ◆ adrogenezisadrogenezis ◆ androgené-androgené-
ziszis ◆ hím szűznemzéshím szűznemzés
dotejakidotejaki ◆ dotejakidotejaki
dótekiassukudótekiassuku ◆ dinamika-kompressziódinamika-kompresszió
dótekiheikódótekiheikó ◆ dinamikusdinamikus egyensúlyegyensúly 「Kaga-
kuteki hannóno dótekiheikó」 „kémiai reakció di-
namikus egyensúlya”

dótekihenszúdótekihenszú ◆ dinamikus változódinamikus változó
dótekinadótekina ◆ dinamikusdinamikus 「Vebupédzsino
dótekinakontencu-o hjódzsiszuru.」 „Megjeleníti
a weboldal dinamikus tartalmát.” ◆ mozgómozgó
「Dótekina szekai」 „mozgó világ”

dotemicsidotemicsi ◆ töltésúttöltésút
dótendóten ◆ átmenetátmenet ◆ felkavartságfelkavartság ◆ zakla-zakla-
tottságtottság ◇ kigadótenszurukigadótenszuru megijedmegijed
dótendóten ◆ azonos pontszámazonos pontszám ◆ döntetlendöntetlen
dótendadótenda ◆ kiegyenlítő ütéskiegyenlítő ütés

dóten-nioicukudóten-nioicuku ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Csímu-va kó-
hande dótenni oicuita.」 „A csapat a második fél-
időben kiegyenlített.”

dótenszurudótenszuru ◆ felfel vanvan kavarvakavarva 「Fuhóni dó-
tensita.」 „A halálhíre felkavart.” ◇ kigadóten-kigadóten-
szuruszuru felkavarfelkavar 「Njúszude kiga dótensita.」 „A
hírek felkavarták.”

doteradotera ◆ bélelt kimonóbélelt kimonó
dotódotó ◆ feltornyosultfeltornyosult hullámhullám ◆ viharosságviharosság
「Dotóno ikioi」 „viharos erő” ◇ sippúdotósippúdotó
Sturm und DrangSturm und Drang
dótódótó ◆ egyenértékűségegyenértékűség ◆ egyenrangúságegyenrangúság
dótódótó ◆ ugyanaz a pártugyanaz a párt
dótokudótoku ◆ erkölcserkölcs ◆ etikaetika ◆ morálmorál ◇ kiszei-kiszei-
dótokudótoku elfogadottelfogadott erkölcsierkölcsi normanorma ◇ kósú-kósú-
dótokudótoku közízlésközízlés 「Kono gjómu-va kósúdótoku-
ni júgaideszu.」 „Ez az üzleti tevékenység sérti a
közízlést.” ◇ kósúdótokukósúdótoku közerkölcsközerkölcs ◇ kó-kó-
cúdótokucúdótoku közlekedésiközlekedési morálmorál ◇ sógjódóto-sógjódóto-
kuku üzletiüzleti etikaetika ◇ szeidzsidótokuszeidzsidótoku politikaipolitikai
erkölcserkölcs 「Szeidzsidótokuno hószoku」 „politi-
kai erkölcs törvénye” ◇ szeidótokuszeidótoku neminemi er-er-
kölcskölcs
dótokudzsónodótokudzsóno ◆ etikusetikus
dótokukadótokuka ◆ erkölcsös embererkölcsös ember
dótokukadótokuka ◆ erkölcstanerkölcstan ◆ illemtanillemtan
dótokukjóikudótokukjóiku ◆ erkölcsoktatáserkölcsoktatás ◆ erkölcs-erkölcs-
tantan
dótokunokidzsundótokunokidzsun ◆ erkölcsi normaerkölcsi norma
dótokuricudótokuricu ◆ erkölcsi törvényerkölcsi törvény
dótokusindótokusin ◆ morálmorál
dótokuszeidótokuszei ◆ erkölcsösségerkölcsösség ◆ moralitásmoralitás
dótokutecugakudótokutecugaku ◆ erkölcsfilozófiaerkölcsfilozófia ◆ er-er-
kölcstankölcstan
dótokutekinadótokutekina ◆ erkölcsierkölcsi
dótónidótóni ◆ egyenrangúanegyenrangúan 「Zen-in-o dótóni
acukatta.」 „Mindenkit egyenrangúan kezelt.”

dótónodótóno ◆ azonosazonos 「Kareto nórjokuga dótóno
hito」 „vele azonos képességű ember” ◆ egyenlőegyenlő
「Fúfu-va dótóno kenri-o júszuru.」 „A házaspárt
egyenlő jogok illetik meg.” ◆ egyenrangúegyenrangú 「Ka-
reto dótóno hito」 „vele egyenrangú személy”

dotónojónidotónojóni ◆ rátörverátörve 「Dotónojóni nemukega
oszotta.」 „Rám tört az álmosság.”
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dottodotto ◆ egyszerreegyszerre 「Dotto hakusuga okot-
ta.」 „Egyszerre tapsolni kezdtek.” ◆ hirtelenhirtelen
「Dotto kanasimiga osi joszeta.」 „Hirtelen elön-
tött a bánat.” ◆ özönvízszerűenözönvízszerűen ◆ viharsze-viharsze-
rűenrűen ◇ dottósijoszerudottósijoszeru elözönlikelözönlik 「Kjakuga
miszenidotto osi joszeta.」 „A vevők elözönlötték
az üzletet.” ◇ dottovaraudottovarau viharszerűviharszerű neve-neve-
téstés átfutátfut 「Karera-va dotto varatta.」 „Vihar-
szerű nevetés futott át rajtuk.”

dottodotto ◆ pontpont ◆ pöttypötty
dotto-burottodotto-burotto ◆ dot-blotdot-blot
dottoindzsiszócsidottoindzsiszócsi ◆ mátrixnyomtatómátrixnyomtató
dotto-purintádotto-purintá ◆ mátrixnyomtatómátrixnyomtató ◆ tűstűs
nyomtatónyomtató
dottósijoszerudottósijoszeru ◆ elözönlikelözönlik 「Kjakuga misze-
nidotto osi joszeta.」 „A vevők elözönlötték az üz-
letet.”

dottovaraudottovarau ◆ viharszerűviharszerű nevetésnevetés átfutátfut
「Karera-va dotto varatta.」 „Viharszerű nevetés
futott át rajtuk.”

dóvadóva ◆ gyerekmesegyerekmese ◆ gyermekmesegyermekmese ◆ mesemese

dóvadóva ◆ szociális integrációszociális integráció
dováfudováfu ◆ törpetörpe
dóvanodóvano ◆ mesebelimesebeli
dóvasúdóvasú ◆ mesegyűjteménymesegyűjtemény ◆ mesekönyvmesekönyv
dóvaszakkadóvaszakka ◆ meseírómeseíró
dovaszuredovaszure ◆ emlékezetkihagyásemlékezetkihagyás ◆ memó-memó-
riazavarriazavar
dóvaszuredóvaszure ◆ feledékenységfeledékenység
dovaszureszurudovaszureszuru ◆ belesülbelesül 「Ródokuno szai-
csúni si-o do vaszuresita.」 „Szavalás közben be-
lesültem a versbe.” ◆ kimegykimegy aa fejébőlfejéből 「To-
modacsino kodomono namae-o dovaszuresita.」
„Kiment a fejemből a barátom gyerekének a neve.”

dózaidózai ◆ ugyanazugyanaz aa bűnbűn 「Karera-va dózaide
keimusoni haitta.」 „Ugyanazzal a bűnnel kerül-
tek börtönbe.” ◆ ugyanúgyugyanúgy bűnösnekbűnösnek lennilenni
「Hókokusinakatta hitomo dózaida.」 „Ugyan-
úgy bűnös az is, aki nem jelentette.”

dózandózan ◆ rézbányarézbánya 「Kono kaisa-va dózan-o ke-
ieiszuru.」 „Ennek a vállalatnak rézbányája van.”

dózendózen ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag 「Mókokomade kitara,
kattamo dózenda.」 „Ha idáig jutottunk, akkor
gyakorlatilag már megnyertük a mérkőzést.” ◆

olyanolyan 「Szakuhintoieba komo dózenda.」 „Az al-
kotásom olyan, mintha a gyermekem lenne.” ◆

szinteszinte 「Tada dózenno nedande katta.」 „Szinte
ingyen vettem.” ◇ hadakandózendehadakandózende szinteszinte
teljesenteljesen meztelenülmeztelenül 「Kanodzso-va hadakan-
dózende micsi-o aruiteita.」 „Szinte teljesen mez-
telenül sétált.”

dózen-nadózen-na ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag 「Kare-va sindamo
dózenda.」 „Gyakorlatilag halott.” ◆ olyanolyan
「Kore-va sinpindózenda.」 „Olyan, mint az új.”

dozódozó ◆ raktárraktár
dózodózo ◆ kéremkérem 「Dózookake kudaszai.」 „Ké-
rem, foglaljon helyet!” ◆ parancsoljonparancsoljon
「Sinmenjú-o dózo!」 „Parancsoljon megtekinte-
ni az új menünket!” ◆ szíveskedjékszíveskedjék 「Dózo
ouke torikudaszai.」 „Szíveskedjék elfogadni!” ◆

tesséktessék 「Dózo ohairi kudaszai.」 „Tessék befá-
radni!” ◇ dózojorosikudózojorosiku örvendekörvendek
dózódózó ◆ taoista kánontaoista kánon
dózódózó ◆ bronzszoborbronzszobor ◆ szoborszobor
「Eijúhirobani-va hangaríno eijútacsino dózóga-
arimaszu.」 „A Hősök terén hősök szobrai van-
nak.”

dózojorosikudózojorosiku ◆ örvendekörvendek
dozokudozoku ◆ helyi szokáshelyi szokás
dózokudózoku ◆ ugyanazugyanaz aa családcsalád ◆ ugyanazugyanaz aa
törzstörzs
dózokudózoku ◆ papok és világi személyekpapok és világi személyek
dózokukaisadózokukaisa ◆ családicsaládi vállalkozásvállalkozás ◆ tár-tár-
sas vállalkozássas vállalkozás
dózokukankeidózokukankei ◆ homológiahomológia
dózokukekkondózokukekkon ◆ családoncsaládon belülibelüli házaso-házaso-
dásdás ◆ endogámiaendogámia ◆ törzsöntörzsön belülibelüli házaso-házaso-
dásdás
dózokumokutekigodózokumokutekigo ◆ belső tárgybelső tárgy
dózokunodózokuno ◆ családbelicsaládbeli ◆ homológhomológ ◆ törzs-törzs-
belibeli
dózokurecudózokurecu ◆ homológ sorhomológ sor
dózomesiagattekudaszaidózomesiagattekudaszai ◆ jójó étvágyatétvágyat
「Dózo mesi agattekudaszai.」 „Jó étvágyak kívá-
nok maguknak!”

dózooszakinidózooszakini ◆ csak ön utáncsak ön után
dózurudózuru ◆ egyetértegyetért ◇ vasitedózezuvasitedózezu alkal-alkal-
mazkodás nélküli összeférésmazkodás nélküli összeférés
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dózurudózuru / dódzsirudódzsiru ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Kare-va kokoroga dódzsijaszui.」 „Könnyen el-
ragadtatja magát.” ◆ elveszítielveszíti aa nyugalmátnyugalmát
「Kare-va kokoroga dódzsijaszui.」 „Könnyen el-
veszíti a nyugalmát.” ◆ felidegesítifelidegesíti magátmagát
「Boku-va nanigotonimo dódzsijaszui.」 „Minde-
nen felidegesítem magam.” ◆ felkavartfelkavart leszlesz
「Kare-va csottositakotode-va dódzsinai.」 „Nem
kavarják fel a kis dolgok.” ◇ dódzsinaidódzsinai megőrzimegőrzi
aa nyugalmátnyugalmát 「Nanigaattemo dódzsinai.」
„Megőrzi a nyugalmát, bármi történjék is.” ◇ dó-dó-
dzsinaidzsinai nemnem jönjön kiki aa sodrábólsodrából 「Kare-va na-
nigotonimo dódzsinai szeikaku-o siteiru.」 „Sem-
mi sem hozza ki a sodrából.” ◇ dózurukotonakudózurukotonaku
legnagyobblegnagyobb nyugalommalnyugalommal 「Mó ikóto ivarete-
mo kare-va dózurukotonaku tabe cuzuketa.」

„Amikor sürgettem, hogy induljunk, a legnagyobb
nyugalommal folytatta az evést.”

dózurukotonakudózurukotonaku ◆ legnagyobblegnagyobb nyugalom-nyugalom-
malmal 「Mó ikóto ivaretemo kare-va dózurukoto-
naku tabe cuzuketa.」 „Amikor sürgettem, hogy
induljunk, a legnagyobb nyugalommal folytatta az
evést.”

dszisszaini-vadszisszaini-va ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag
「Dzsiszszaini-va karega kaisa-o keieisiteiru.」
„Gyakorlatilag ő irányítja a céget.” ◆ valójábanvalójában
「Karano hako-va dzsiszszainiha kúkide ippaide-
szu.」 „Az üres doboz valójában tele van levegő-
vel.”

dunaúivárosudunaúivárosu ◆ DunaújvárosDunaújváros
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DzsDzs

dzsadzsa ◆ nosnos 「Dzsa, dószuru?」 „Nos, mi le-
gyen?”

dzsádzsá ◆ befőttesüvegbefőttesüveg ◆ hőpalackhőpalack ◆ kancsókancsó
◆ termosztermosz
dzsaadzsaa ◆ akkorakkor háthát 「Dzsaa, nejójo!」 „Akkor
hát aludjunk!” ◆ nana 「Dzsaa, nanitabejóka?」
„Na, mit együnk?” ◆ noszanosza 「Dzsaa, szugunide-
mo hadzsimemasó!」 „Nosza, kezdjük rögtön el!”

dzsaadzsaanagarerudzsaadzsaanagareru ◆ ömlikömlik 「Szuidókara
tae manaku mizugadzsadzsaa nagareta.」 „A
csapból megállíthatatlanul ömlött a víz.”

dzsaagenkidenedzsaagenkidene ◆ sziaszia ◆ viszlátviszlát
dzsaakunadzsaakuna ◆ elvetemültelvetemült 「Dzsaakuna hito」
„elvetemült ember” ◆ gonoszgonosz ◆ rosszindulatúrosszindulatú

dzsaamatadzsaamata ◆ sziaszia ◆ viszlátviszlát
dzsaanedzsaane ◆ sziaszia ◆ viszlátviszlát
dzsabaradzsabara ◆ harmonikaharmonika 「Dzsabarasikino sa-
sinki」 „harmonikás fényképezőgép” ◆ kígyó-kígyó-
hashas ◆ legyezőszerűlegyezőszerű hajtogatáshajtogatás 「Kami-o
dzsabaradzsóni otta.」 „Legyezőszerűen összehaj-
togattam a papírt.” ◆ párkányzatpárkányzat ◆ redőzésredőzés
dzsabaradoadzsabaradoa ◆ harmonikaajtóharmonikaajtó
dzsabarahószudzsabarahószu ◆ gégecsőgégecső
dzsabiszendzsabiszen ◆ dzsabiszendzsabiszen ◆ szansinszansin
dzsabudzsabudzsabudzsabu ◆ lötykölvelötykölve ◆ vizetvizet ide-odaide-oda
hajtvahajtva 「Aszai mizuno naka-o dzsabudzsabu
aruita.」 „A vizet ide-oda hajtva mentem a sekély
vízben.”

dzsabudzsabucukaudzsabudzsabucukau ◆ szórszór 「Kare-va okane-
o dzsabudzsabu cukau.」 „Csak úgy szórja a
pénzt.”

dzsabudzsabutodzsabudzsabuto ◆ lötykölvelötykölve 「Taraide
jófuku-o dzsabudzsabuto aratta.」 „A teknőben
lötykölve mosta a ruhákat.”

dzsadódzsadó ◆ hibáshibás gyakorlatgyakorlat 「Jude tamago-o
densirendzside atatameruno-va dzsadóda.」 „Hi-
bás gyakorlat mikrohullámú sütőben melegíteni a
főtt tojást.” ◆ rosszrossz módszermódszer ◆ rosszrossz szokásszokás
「Konojóna benkjóhóhó-va dzsadódato omou.」
„Rossz szokás így tanulni.” ◆ rosszrossz útút 「Tomo-

dacsinoszeide dzsadóni haitta.」 „A barátai rossz
útra vitték.”

dzsadóniocsiirudzsadóniocsiiru ◆ eltévelyedikeltévelyedik 「Dzsadóni
ocsiitta hito」 „eltévelyedett ember”

dzsadzsaumadzsadzsauma ◆ makrancosmakrancos lóló ◆ vadócvadóc
「Kono muszume-va dzsadzsa umada!」 „Ez a
kislány egy vadóc!”

dzsadzsdzsidzsadzsdzsi ◆ bíróbíró ◆ ítéletítélet ◆ ítélkezésítélkezés ◆

játékvezetőjátékvezető ◇ miszudzsadzsdzsimiszudzsadzsdzsi bíróibírói hi-hi-
baba
dzsádzsidzsádzsi ◆ melegítőmelegítő ◆ tréningruhatréningruha 「Dzsá-
dzsini kigaetemaraszon-ni ikimaszu.」 „Átöltöz-
tem tréningruhába, és elindultam, hogy lefussam
a maratonit.”

dzsádzsídzsádzsí ◆ dzsörzédzsörzé
dzsagádzsagá ◆ jaguárjaguár
dzsagaimodzsagaimo ◆ burgonyaburgonya ◆ krumplikrumpli 「Dzsaga
imono kava-o muita.」 „Meghámoztam a krump-
lit.”

dzsagaimocubusidzsagaimocubusi ◆ krumplitörőkrumplitörő
dzsagucsidzsagucsi ◆ csapcsap 「Dzsagucsikara kiiroi mizu-
gadetekimasita.」 „A vízcsapból sárga víz folyt.” ◆

vízcsapvízcsap 「Dzsagucsi-o aketa.」 „Kinyitottam a
vízcsapot.”

dzsagudzsídzsagudzsí ◆ buborékosbuborékos fürdőfürdő ◆ pezsgő-pezsgő-
fürdőfürdő
dzsagurádzsagurá ◆ zsonglőrzsonglőr
dzsaguringudzsaguringu ◆ zsonglőrködészsonglőrködés
dzsaianto-pandadzsaianto-panda ◆ óriáspandaóriáspanda
dzsaindzsain ◆ bujaságbujaság ◆ feslettségfeslettség
dzsaindzsain ◆ paráználkodásparáználkodás
dzsainakjódzsainakjó ◆ dzsainizmusdzsainizmus
dzsainkaidzsainkai ◆ paráználkodásparáználkodás
dzsairoszukópudzsairoszukópu ◆ giroszkópgiroszkóp
dzsakendzsaken ◆ durvándurván 「Cuma-o dzsakenni acuka-
katta.」 „Durván bánt a feleségével.” ◆ kegyet-kegyet-
lenséglenség
dzsaken-nadzsaken-na ◆ kőszívűkőszívű
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dzsaken-nadzsaken-na ◆ kegyetlenkegyetlen 「Dzsakenna acukai-
o szareta.」 „Kegyetlen bánásmódban volt része.”

dzsakettodzsaketto ◆ borítóborító 「Erupínodzsaketto」 „le-
mezborító” ◆ félkabátfélkabát ◆ kiskabátkiskabát ◆ zakózakó
「Konodzsaketto-va darenonano?」 „Kié ez a za-
kó?” ◇ kirutingudzsakettokirutingudzsaketto steppeltsteppelt félka-félka-
bátbát ◇ kirutingudzsakettokirutingudzsaketto pufajkapufajka ◇

diszuku-dzsakettodiszuku-dzsaketto lemezborítólemezborító ◇ denimu-denimu-
dzsakettodzsaketto farmerkabátfarmerkabát ◇ raifu-dzsakettoraifu-dzsaketto
mentőmellénymentőmellény ◇ rekódo-dzsakettorekódo-dzsaketto lemez-lemez-
borítóborító
dzsakettonoszodedzsakettonoszode ◆ zakóujjzakóujj
dzsakidzsaki ◆ gonoszsággonoszság ◆ rontásrontás ◆ rosszaka-rosszaka-
ratrat
dzsakidzsaki ◆ gonosz szellemgonosz szellem ◆ ördögördög
dzsakjódzsakjó ◆ eretnekségeretnekség 「Kjókai-va kareno
kói-o dzsakjótominasita.」 „Az egyház eretnek-
ségnek vette a viselkedését.” ◆ eretnekeretnek vallásvallás
「Dzsakjóno kaiszo」 „eretnek vallás alapítója” ◆

pogányságpogányság
dzsakjótodzsakjóto ◆ pogánypogány
dzsakkadzsakka ◆ gyengülésgyengülés
dzsakkandzsakkan ◆ egyegy kicsitkicsit 「Dzsakkankotonari-
maszu.」 „Egy kicsit különbözik.” ◆ valame-valame-
lyestlyest 「Kinóto kurabete dzsakkanszamukunat-
ta.」 „Tegnaphoz képest valamelyest hidegebb
lett.”

dzsakkandzsakkan ◆ húszéveshúszéves ◆ ifjúifjú ◇ dzsakkan-dzsakkan-
nisitenisite ifjanifjan 「Dzsakkandzsúgo szainisite júme-
ina szakkjokukaninatta.」 „15 éves ifjan lett híres
zeneszerző.”

dzsakkanmeidzsakkanmei ◆ kevesenkevesen ◆ néhányannéhányan 「Njú-
enszei dzsakkanmeibosúcsú」 „néhány óvodai
hely még szabad”

dzsakkan-nisitedzsakkan-nisite ◆ ifjanifjan 「Dzsakkandzsúgo
szainisite júmeina szakkjokukaninatta.」 „15 éves
ifjan lett híres zeneszerző.”

dzsakkan-nodzsakkan-no ◆ néminémi 「Dzsakkanno okanega hi-
cujó.」 „Némi pénzre van szükségünk!”

dzsakkarudzsakkaru ◆ sakálsakál
dzsakkaszurudzsakkaszuru ◆ meggyengülmeggyengül 「Kin-niku-va
dzsakkasita.」 „Meggyengült az izmom.”

dzsakkidzsakki ◆ emelőemelő 「Dzsakkide kuruma-o agete
sarin-o kókansita.」 „Emelővel felemeltem a ko-
csit, és kicseréltem a kereket.” ◇ szuiacudzsak-szuiacudzsak-

kiki hidraulikushidraulikus emelőemelő ◇ juacudzsakkijuacudzsakki hidra-hidra-
ulikus emelőulikus emelő
dzsakkiszurudzsakkiszuru ◆ okozokoz
dzsakkudzsakku ◆ bubibubi ◆ filkófilkó ◆ jumbójumbó
dzsakkudzsakku ◆ figyelemfelkeltőfigyelemfelkeltő szövegszöveg ◆ rek-rek-
lámszöveglámszöveg
dzsakkunaifudzsakkunaifu ◆ bicskabicska
dzsakodzsako ◆ halivadék-keverékhalivadék-keverék
dzsakódzsakó ◆ pézsmapézsma ◇ dzsakónonioidzsakónonioi pézsmail-pézsmail-
latlat
dzsakóagehadzsakóageha ◆ kínai szélmalompillangókínai szélmalompillangó
dzsakódzsikadzsakódzsika ◆ pézsmaszarvaspézsmaszarvas
dzsakóirinodzsakóirino ◆ pézsmaillatúpézsmaillatú 「Dzsa kóirino
szekken」 „pézsmaillatú szappan”

dzsakónekodzsakóneko ◆ cibetmacskacibetmacska
dzsakónezumidzsakónezumi ◆ pézsmacickánypézsmacickány
dzsakónonioidzsakónonioi ◆ pézsmaillatpézsmaillat
dzsakószendzsakószen ◆ pézsmamirigypézsmamirigy
dzsakószódzsakószó ◆ kakukkfűkakukkfű
dzsakószuidzsakószui ◆ pézsmakölnipézsmakölni
dzsakóusidzsakóusi ◆ pézsmatulokpézsmatulok
dzsakudzsaku ◆ kevesebb,kevesebb, mintmint ◆ nemnem egészenegészen
「Nanahjakuguramu dzsakuno niku-o rjórini ire-
masita.」 „Nem egészen hetven deka húst tettem
az ételbe.”

dzsákudzsáku ◆ jerkjerk
dzsakudendzsakuden ◆ gyengeáramgyengeáram
dzsakúdzsidzsakúdzsi ◆ jakuzzijakuzzi ◆ pezsgőfürdőpezsgőfürdő
dzsakudzsódzsakudzsó ◆ lelki békelelki béke
dzsakuenkidzsakuenki ◆ gyenge bázisgyenge bázis
dzsakuhaidzsakuhai ◆ ifjoncifjonc ◆ tapasztalatlantapasztalatlan
dzsakuhaimonodzsakuhaimono ◆ ifjoncifjonc ◆ tapasztalatlantapasztalatlan
「Dzsakuhaimonode mósi vakearimaszen.」 „El-
nézést kérek, de még tapasztalatlan vagyok.”

dzsakuhenkadzsakuhenka ◆ gyenge ragozásgyenge ragozás
dzsakuhenkadósidzsakuhenkadósi ◆ gyengegyenge igeige ◆ gyengegyenge
ragozású igeragozású ige
dzsakumecudzsakumecu ◆ nirvánába lépésnirvánába lépés
dzsakunendzsakunen ◆ fiatalfiatal korkor 「Sószecukaninaritai
jume-o dzsakunenno korokara idaki cuzuketa.」
„Fiatal koromtól kezdve az volt az álmom, hogy író
leszek.” ◆ fiatalságfiatalság
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dzsakunenródósadzsakunenródósa ◆ fiatalfiatal dolgozódolgozó ◆ fiatalfiatal
munkaerőmunkaerő
dzsakunensuszszandzsakunensuszszan ◆ fiatalon szülésfiatalon szülés
dzsakunenszódzsakunenszó ◆ fiatal korosztályfiatal korosztály
dzsakunentodzsakunento ◆ elhagyatottanelhagyatottan ◆ magányo-magányo-
sansan 「Arecsini ipponno kiga dzsakunento tattei-
ru.」 „Egy fa áll magányosan a pusztában.”

dzsakunikukjósokudzsakunikukjósoku ◆ dzsungeldzsungel törvényetörvénye ◆

erősebberősebb megeszimegeszi aa gyengébbetgyengébbet ◆ farkas-farkas-
törvényektörvények 「Dzsakunikukjósokuno szekaida.」
„A világban farkastörvények uralkodnak.”

dzsakuonkidzsakuonki ◆ hangfogóhangfogó ◆ hangtompítóhangtompító
dzsakuonpedarudzsakuonpedaru ◆ hangtompító pedálhangtompító pedál
dzsakuranhandzsakuranhan ◆ szeplőszeplő
dzsakusadzsakusa ◆ gyengegyenge emberember ◆ kiszolgálta-kiszolgálta-
tott embertott ember
dzsakusidzsakusi ◆ gyenge szemgyenge szem ◆ tompalátástompalátás
dzsakusindzsakusin ◆ enyhe földmozgásenyhe földmozgás
dzsakusinodzsakusino ◆ gyenge szeműgyenge szemű
dzsakusókokudzsakusókoku ◆ apró és gyenge államapró és gyenge állam
dzsakusóminzokudzsakusóminzoku ◆ apró és gyenge népapró és gyenge nép
dzsakusónadzsakusóna ◆ kicsi és gyengekicsi és gyenge
dzsakusónokorodzsakusónokoro ◆ fiatalkorbanfiatalkorban
dzsakuszocudzsakuszocu ◆ gyávagyáva katonakatona ◇ júsónomo-júsónomo-
tonidzsakuszocunasitonidzsakuszocunasi bátorbátor hadvezérnekhadvezérnek
nincs gyáva katonájanincs gyáva katonája
dzsakutaidzsakutai ◆ gyenge fizikumgyenge fizikum
dzsakutaigaisadzsakutaigaisa ◆ düledező vállalatdüledező vállalat
dzsakutaikadzsakutaika ◆ meggyengülésmeggyengülés
dzsakutaikaszurudzsakutaikaszuru ◆ meggyengülmeggyengül 「Csímu-va
dzsakutaikasita.」 „Csapat meggyengült.”

dzsakutainadzsakutaina ◆ gyengegyenge
dzsakutaiszeifudzsakutaiszeifu ◆ gyenge kormánygyenge kormány
dzsakutendzsakuten ◆ gyengegyenge 「Aiteno dzsakutenni fu-
reta.」 „Megtaláltam a gyengéjét.” ◆ gyengegyenge
pontpont 「Vatasinohangarí gono dzsakuten-va
nandeszuka?」 „Mi nekem a gyenge pontom a
magyar nyelvben?” ◆ hátrányhátrány 「Toire-va kono
ieno dzsakutendeszu.」 „A vécé ennek a lakásnak
a hátránya.” ◆ hátulütőhátulütő 「Kono keikakuno
dzsakuten-va hijódeszu.」 „Ennek a tervnek az
a hátulütője, hogy költséges.” ◆ szépséghibaszépséghiba
「Keikakuno dzsakuten-va takaszugirukotodes-

zu.」 „A tervnek az a szépséghibája, hogy túl drá-
ga.”

dzsamadzsama ◆ akadályakadály 「Taiszó-o szurunonikono
cukue-va dzsamada.」 „Ez az asztal akadályoz a
tornázásban.” ◆ alkalmatlankodásalkalmatlankodás ◆ zavarászavarás
「Odzsamasimaszu.」 „Zavarhatom?” ◇ odzsa-odzsa-
masisitamasisita bocsánat,bocsánat, hogyhogy feltartottamfeltartottam ◇

odzsamasimaszuodzsamasimaszu elnézéstelnézést aa zavarásértzavarásért ◇

dzsamanadzsamana útbanútban vanvan 「Dzsamadajo.」 „Útban
vagy!”

dzsamagahairudzsamagahairu ◆ megmeg leszlesz zavarvazavarva 「Kano-
dzsotonodétoni dzsamaga haitta.」 „Valaki meg-
zavarta a randevúnkat.”

dzsamaikadzsamaika ◆ JamaicaJamaica
dzsamaikadzsindzsamaikadzsin ◆ jamaicaijamaicai
dzsamaikanodzsamaikano ◆ jamaicaijamaicai
dzsamamonodzsamamono ◆ akadályakadály
dzsamamonodzsamamono ◆ kerékkötőkerékkötő 「Kono kuni-va
icumo heiva-o midaszu dzsamamonodeszu.」 „Ez
az ország a béke kerékkötője.”

dzsamanadzsamana ◆ feleslegesfelesleges 「Dzsibun-o dzsama-
na szonzaini kandzsiru.」 „Feleslegesnek érzem
magam.” ◆ útbanútban vanvan 「Dzsamadajo.」 „Útban
vagy!” ◆ zavarzavar 「Kono maegami-va dzsama-
da!」 „Zavar a frufrum.”

dzsamaninarudzsamaninaru ◆ akadályozakadályoz 「Kurumano
dzsamaninarukara ódanhodóde tomaranaide ku-
daszai.」 „Ne álljon meg a zebrán, mert akadá-
lyozza a kocsiforgalmat!” ◆ zavarzavar 「Zenpóno
tatemono-va csóbóno dzsamaninatteiru.」 „Az
előttünk lévő épület zavarja a kilátást.”

dzsáman-sepádodzsáman-sepádo ◆ német juhászkutyanémet juhászkutya
dzsáman-sepádo-doggudzsáman-sepádo-doggu ◆ németnémet juhászku-juhászku-
tyatya
dzsama-odzsama-o szuruszuru / dzsamaszurudzsamaszuru ◆ akadá-akadá-
lyozlyoz 「Kiga kesiki-o dzsamasita.」 „A fa akadá-
lyozott a kilátásban.” ◆ alkalmatlankodikalkalmatlankodik
「Dzsama-o sitakunaideszuga.」 „Nem szeretnék
alkalmatlankodni!” ◆ gáncsotgáncsot vetvet 「Dórjóno
sósin-o dzsamasita.」 „Gáncsot vetett a kollégája
előléptetésének.” ◆ keresztbekeresztbe tesztesz 「Kare-
va raibaru-o dekirudake dzsamasiteiru.」 „Ahol
tud, keresztbe tesz az ellenségeinek.” ◆ közbelépközbelép
「Karera-va kekkonsitakattaga unmeini dzsama-
szareta.」 „Összeakartak házasodni, de a sors köz-
belépett.” ◆ megzavarmegzavar 「Kodomo-va hahaojano
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sigoto-o dzsamasita.」 „A gyerek megzavarta az
anyját a munkában.” ◆ zavarzavar 「Dzsamasina-
ide!」 „Ne zavarj!”

dzsamaszarenaidzsamaszarenai ◆ háborítatlanháborítatlan 「Darenimo
dzsamaszarenai tokoroni ikitai.」 „Olyan helyre
szeretnék menni, ahol háborítatlan lehetek.” ◆

zavartalanzavartalan 「Dzsamaszarenai dzsikangaho-
sii.」 „Zavartalanul szeretném tölteni az időmet!”

dzsamaszurudzsamaszuru / dzsama-odzsama-o szuruszuru ◆ akadá-akadá-
lyozlyoz 「Kiga kesiki-o dzsamasita.」 „A fa akadá-
lyozott a kilátásban.” ◆ alkalmatlankodikalkalmatlankodik
「Dzsama-o sitakunaideszuga.」 „Nem szeretnék
alkalmatlankodni!” ◆ gáncsotgáncsot vetvet 「Dórjóno
sósin-o dzsamasita.」 „Gáncsot vetett a kollégája
előléptetésének.” ◆ keresztbekeresztbe tesztesz 「Kare-
va raibaru-o dekirudake dzsamasiteiru.」 „Ahol
tud, keresztbe tesz az ellenségeinek.” ◆ közbelépközbelép
「Karera-va kekkonsitakattaga unmeini dzsama-
szareta.」 „Összeakartak házasodni, de a sors köz-
belépett.” ◆ megzavarmegzavar 「Kodomo-va hahaojano
sigoto-o dzsamasita.」 „A gyerek megzavarta az
anyját a munkában.” ◆ zavarzavar 「Dzsamasina-
ide!」 „Ne zavarj!”

dzsamingudzsamingu ◆ rádiózavarásrádiózavarás
dzsamudzsamu ◆ dzsemdzsem ◆ lekvárlekvár 「Icsigodzsamu」
„eperlekvár” ◇ anzudzsamuanzudzsamu sárgabaracklek-sárgabaracklek-
várvár ◇ razuberí-dzsamurazuberí-dzsamu málnalekvármálnalekvár
dzsamubindzsamubin ◆ lekvárosüveglekvárosüveg
dzsamuirinodzsamuirino ◆ lekvároslekváros 「Dzsamu irino
amaipan-o tabeta.」 „Lekváros buktát ettem.”

dzsamuirinopandzsamuirinopan ◆ buktabukta
dzsamu-odzsamu-o nuttanutta ◆ lekvároslekváros 「Dzsamu-o nut-
tapan」 „lekváros kenyér”

dzsanaidzsanai ◆ hiszenhiszen 「Szore-va onadzsidzsa-
nai?」 „Hiszen az ugyanaz!”

dzsánariszutodzsánariszuto ◆ újságíróújságíró
dzsánarizumudzsánarizumu ◆ újságírásújságírás
dzsánarudzsánaru ◆ folyóiratfolyóirat ◆ hírlaphírlap ◆ magazinmagazin ◆

napilapnapilap
dzsanbaraijadzsanbaraija ◆ rizses húsrizses hús
dzsanbodzsanbo ◆ nagy méretűnagy méretű ◆ óriásgépóriásgép
dzsanbo-dzsettodzsanbo-dzsetto ◆ jumbojetjumbojet
dzsanboszaizunodzsanboszaizuno ◆ nagynagy méretűméretű 「Dzsanbo-
szaizuno itacsoko」 „nagy méretű tábláscsoki”

dzsandzsandzsandzsan ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Herupude-
szukuno denva-va dzsandzsan natteita.」 „Az
ügyfélszolgálat telefonjai folyamatosan csengtek.”
◆ megállásmegállás nélkülnélkül 「Oszake-o dzsandzsan non-
deiru.」 „Megállás nélkül iszik.”

dzsanedzsane ◆ csaócsaó
dzsanendzsanen ◆ gonoszgonosz gondolatgondolat 「Dzsanen-o ha-
ratta.」 „Megszabadultam a gonosz gondolatok-
tól.”

dzsanenganaidzsanenganai ◆ tisztatiszta lelkűlelkű 「Dzsanenganai
hito」 „tiszta lelkű ember”

dzsangurudzsanguru ◆ dzsungeldzsungel ◆ őserdőőserdő ◆ vadonvadon
dzsankendzsanken ◆ kő-papír-ollókő-papír-olló
dzsankendekimerudzsankendekimeru ◆ kő-papír-ollókő-papír-olló játékkaljátékkal
eldönteldönt 「Tóban-o dzsankende kimejó!」 „Kő-
papír-olló játékkal döntsük el, hogy ki lesz a so-
ros!”

dzsankenszurudzsankenszuru ◆ kő-papír-ollót játszikkő-papír-ollót játszik
dzsankídzsankí ◆ mihasznamihaszna 「Kare-va dzsankída.」
„Mihaszna ember.”

dzsankudíenuédzsankudíenué ◆ szemét-DNSszemét-DNS
dzsankufúdodzsankufúdo ◆ műételműétel ◆ műkajaműkaja
dzsankusondzsankuson ◆ kereszteződéskereszteződés ◇ gjappu-gjappu-
dzsankusondzsankuson réskapcsolatréskapcsolat ◇ taitodzsank-taitodzsank-
usonuson szoros kapcsolatszoros kapcsolat
dzsanohigedzsanohige ◆ japánjapán kígyószakállkígyószakáll ◇ óba-óba-
dzsanohigedzsanohige kígyószakállkígyószakáll
dzsanomedzsanome ◆ kígyószemmintakígyószemminta ◆ koncentri-koncentri-
kus körkus kör
dzsanomegaszadzsanomegasza ◆ kígyószemmintáskígyószemmintás eser-eser-
nyőnyő
dzsanpádzsanpá ◆ dzsekidzseki ◆ zubbonyzubbony
dzsanpudzsanpu ◆ ugrásugrás ◇ hoppu-szuteppu-hoppu-szuteppu-
dzsanpudzsanpu hopp, kihagy és ugrikhopp, kihagy és ugrik
dzsanpudaidzsanpudai ◆ sáncsánc ◆ síugrósáncsíugrósánc ◆ ugró-ugró-
sáncsánc
dzsanpukairodzsanpukairo ◆ léptető áramkörléptető áramkör
dzsanpuszurudzsanpuszuru ◆ felugrikfelugrik 「Min-na szorott-
edzsanpusita.」 „Mindannyian egyszerre felug-
rottunk.” ◆ ugrikugrik 「Nekoga iszuno uenidzsanpu-
sita.」 „A macska a székre ugrott.”

dzsanrudzsanru ◆ műfajműfaj 「Dzsanrunijotte ongaku-o
vaketa.」 „Műfaj szerint csoportosította a zenét.”
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dzsapan-bassingudzsapan-bassingu ◆ JapánJapán lejáratásalejáratása ◆

Japán pocskondiázásaJapán pocskondiázása ◆ Japán szidásaJapán szidása
dzsapanizumudzsapanizumu ◆ japanizmusjapanizmus
dzsaradzsaradzsaradzsara ◆ csörgéscsörgés ◆ flörtölésflörtölés ◆ ka-ka-
cérkodáscérkodás
dzsaradzsaranarudzsaradzsaranaru ◆ csörögcsörög 「Pokettode ko-
zenigadzsaradzsara natteiru.」 „Csörög az apró a
zsebemben.”

dzsaradzsaraszurudzsaradzsaraszuru ◆ csörögcsörög 「Csokinba-
kode kozenigadzsaradzsarasiteiru.」 „A persely-
ben csörög a pénz.” ◆ kacérkodikkacérkodik
dzsarecukudzsarecuku ◆ hozzádörgölőzikhozzádörgölőzik
dzsarerudzsareru ◆ játékosjátékos 「Dzsareru neko」 „játé-
kos macska” ◆ játszadozikjátszadozik 「Nekodósigadzsa-
reteiru.」 „A macskák játszadoznak egymással.”

dzsaridzsari ◆ kavicskavics ◆ murvamurva ◆ sódersóder ◆ zúzalék-zúzalék-
kőkő 「Dóroni dzsari-o siita.」 „Zúzalékkövet terí-
tettem az útra.” ◆ zúzottkőzúzottkő
dzsaridzsariszurudzsaridzsariszuru ◆ birizgálbirizgál 「Kucuni haitta
koisigadzsaridzsariszuru.」 „Birizgálja a lábamat
a cipőmbe került kő.” ◆ karcogkarcog 「Hato hano
aidade szunagadzsaridzsariszuru.」 „Karcog a fo-
gam alatt a homok.” ◆ szemcsésszemcsés
dzsarimicsidzsarimicsi ◆ kavicsos útkavicsos út ◆ kavicsútkavicsút
dzsariszaisudzsódzsariszaisudzsó ◆ sóderbányasóderbánya
dzsasidzsasi ◆ gonosz pillantásgonosz pillantás
dzsasindzsasin ◆ ártóártó léleklélek ◆ gonoszgonosz szándékszándék
「Kareni dzsasin-va iszszainakatta.」 „Semmi-
lyen gonosz szándéka nem volt.”

dzsasindzsasin ◆ hamis istenhamis isten
dzsasin-noarudzsasin-noaru ◆ gonoszgonosz 「Dzsasinnoaru
hito」 „gonosz ember”

dzsasin-nonaidzsasin-nonai ◆ ártatlanártatlan 「Dzsasinnonai ko-
domo」 „ártatlan gyermek”

dzsasiriszaikucudzsódzsasiriszaikucudzsó ◆ kavicsbányakavicsbánya
dzsasúdzsasú ◆ eretnekségeretnekség ◆ gonoszgonosz vallásvallás ◆

tévhittévhit
dzsasútodzsasúto ◆ eretnekeretnek ◆ rossz vallás híverossz vallás híve
dzsaszecudzsaszecu ◆ eretnekeretnek tanítástanítás ◇ itandzsa-itandzsa-
szecuszecu eretnek tanításeretnek tanítás
dzsaszuidzsaszui ◆ gyanakvásgyanakvás ◆ gyanúsítgatásgyanúsítgatás
dzsaszuibukaidzsaszuibukai ◆ gyanakvógyanakvó 「Dzsaszuibukai
hito」 „gyanakvó ember” ◆ mindenkirőlmindenkiről
rosszat feltételezőrosszat feltételező

dzsaszuiszurudzsaszuiszuru ◆ gyanakszikgyanakszik 「Kare-va
szubeteno hitonokoto-o dzsaszuiszuru.」 „Min-
denkire gyanakszik.” ◆ kombinálkombinál 「Iikoto-o si-
teagetara kare-va dzsaszuisita.」 „Elkezdett kom-
binálni, hogy miért is tettem vele jót.”

dzsaszumindzsaszumin ◆ jázminjázmin
dzsaszumincsadzsaszumincsa ◆ jázminteajázmintea
dzsaszumin-tídzsaszumin-tí ◆ jázminteajázmintea
dzsaszumonszan-eszuterudzsaszumonszan-eszuteru ◆ jazmonátjazmonát
dzsaszupáveadzsaszupávea ◆ jáspiskerámiajáspiskerámia
dzsaszutodzsaszuto ◆ pontosanpontosan 「Iekara kaisamad-
edzsaszuto icsidzsikanda.」 „Hazulról a cég pon-
tosan egy óra.”

dzsavadzsava ◆ JávaJáva
dzsazudzsazu ◆ dzsesszdzsessz ◆ jazzjazz ◇ asiddo-dzsazuasiddo-dzsazu
acidacid dzsesszdzsessz ◇ asiddo-dzsazuasiddo-dzsazu acidacid jazzjazz
◇ dzsazu-singádzsazu-singá dzsesszénekesdzsesszénekes ◇ dzsazu-dzsazu-
bandobando dzsesszzenekardzsesszzenekar ◇ dzsazu-puréjádzsazu-puréjá
dzsesszzenészdzsesszzenész ◇ dikisírando-dzsazudikisírando-dzsazu dixie-dixie-
landland
dzsazu-bandodzsazu-bando ◆ dzsesszegyüttesdzsesszegyüttes ◆

dzsesszzenekardzsesszzenekar
dzsazu-feszutibarudzsazu-feszutibaru ◆ dzsesszfesztiváldzsesszfesztivál
dzsazufúdzsazufú ◆ dzsesszes stílusdzsesszes stílus
dzsazu-kurabudzsazu-kurabu ◆ dzsesszklubdzsesszklub
dzsazunobandodzsazunobando ◆ dzsesszegyüttesdzsesszegyüttes
dzsazu-puréjádzsazu-puréjá ◆ dzsesszzenészdzsesszzenész
dzsazu-singádzsazu-singá ◆ dzsesszénekesdzsesszénekes
dzséárudzséáru ◆ Japán VasúttársaságJapán Vasúttársaság
dzsédodzsédo ◆ jádejáde ◆ jadeitjadeit ◆ zsédkőzsédkő
dzseiósídzseiósí ◆ Japán Olimpiai BizottságJapán Olimpiai Bizottság
dzsendádzsendá ◆ nemnem
dzsenerariszutodzsenerariszuto ◆ szélesszéles szakterületenszakterületen
dolgozó emberdolgozó ember
dzsenerésondzseneréson ◆ generációgeneráció ◆ nemzedéknemzedék ◇

bíto-dzsenerésonbíto-dzseneréson beat-nemzedékbeat-nemzedék
dzseneréson-gjappudzseneréson-gjappu ◆ generációsgenerációs szaka-szaka-
dékdék
dzsenerikkudzsenerikku ◆ generikumgenerikum
dzsenetikuszudzsenetikuszu ◆ genetikagenetika ◇ fovádo-fovádo-
dzsenetikuszudzsenetikuszu forward genetikaforward genetika
dzsenoszaidodzsenoszaido ◆ népirtásnépirtás ◆ tömegmészár-tömegmészár-
láslás
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dzsentoridzsentori ◆ dzsentridzsentri
dzsentorumandzsentoruman ◆ úriemberúriember
dzserasídzserasí ◆ féltékenységféltékenység 「Otto-va cumano
aidzsinnidzserasí-o kandzsiteiru.」 „A férj félté-
keny a feleségére.”

dzserátodzseráto ◆ olasz fagylaltolasz fagylalt
dzserikandzserikan ◆ marmonkannamarmonkanna
dzseríkandzseríkan ◆ kannakanna ◆ marmonkannamarmonkanna
dzserontorodzsídzserontorodzsí ◆ gerontológiagerontológia
dzserudzseru ◆ gélgél
dzsérudzséru ◆ GyőrGyőr
dzséru-moson-sopuron-kendzséru-moson-sopuron-ken ◆ Győr-Moson-Győr-Moson-
Sopron megyeSopron megye
dzseszucsádzseszucsá ◆ gesztikulálásgesztikulálás 「Dzseszucsá-
o cukatte hanaszu.」 „Gesztikulálva beszél.” ◆

gesztusgesztus 「Júkótekinadzseszucsá」 „barátságos
gesztus” ◆ taglejtéstaglejtés
dzseszucsá-gémudzseszucsá-gému ◆ AmerikábólAmerikából jöttemjöttem
「Kodomotacsi-va dzseszucsá-gému-o sita.」 „A
gyerekek »Amerikából jöttem«-et játszottak.” ◆

kitalálósdikitalálósdi ◆ most mutasd megmost mutasd meg
dzsettodzsetto ◆ sugárkilövelléssugárkilövellés
dzsetto-baszudzsetto-baszu ◆ jakuzzijakuzzi ◆ pezsgőfürdőpezsgőfürdő
dzsetto-endzsindzsetto-endzsin ◆ sugárhajtóműsugárhajtómű
dzsettokidzsettoki ◆ sugárhajtású gépsugárhajtású gép
dzsettokirjúdzsettokirjú ◆ futóáramlatfutóáramlat
dzsetto-kószutádzsetto-kószutá ◆ hullámvasúthullámvasút 「Dzsetto-
kószutáni noruto kibunga varukunaru.」
„Rosszul leszek, ha a hullámvasútra ülök.”

dzsetto-ragudzsetto-ragu ◆ időátállási problémaidőátállási probléma
dzsettorjokjakkidzsettorjokjakki ◆ sugárhajtásisugárhajtási utas-utas-
szállító gépszállító gép
dzsettoszentókidzsettoszentóki ◆ sugárhajtásúsugárhajtású vadász-vadász-
gépgép
dzsettoszuisindzsettoszuisin ◆ lökhajtáslökhajtás ◆ sugárhajtássugárhajtás

dzsettoszuisin-nodzsettoszuisin-no ◆ lökhajtásoslökhajtásos ◆ sugár-sugár-
hajtásúhajtású 「Dzsetto szuisinno hikóki」 „sugárhaj-
tású repülőgép”

dzsettoszuisinszendzsettoszuisinszen ◆ sugárhajtású hajósugárhajtású hajó
dzsetto-szukídzsetto-szukí ◆ jetskijetski ◆ vízirobogóvízirobogó
dzsetto-szutorímudzsetto-szutorímu ◆ futóáramlatfutóáramlat

dzsidzsi ◆ alapalap 「Sirodzsini akadzsi.」 „Fehér ala-
pon vörös betű.” ◆ bőrbőr 「Dzsino kuroi hito.」
„Sötét bőrű ember.” ◆ földföld 「Dzsi-o naraszu.」
„Elegyengeti a földet.” ◆ háttérháttér 「Penkiga haga-
rete dzsiga mieru.」 „Lejött a festék, és kilátszik a
háttér.” ◆ helyhely 「Dzsino szakana-o tabemasó!」
„Együnk helyi halakat!” ◆ igaziigazi mivoltamivolta 「Ka-
reno dzsiga deta.」 „Kiderült az igazi mivolta.” ◆

könyvkönyv aljaalja ◆ szövetszövet 「Aszano dzsino jófu-
ku.」 „Vászonszövetű ruha.” ◇ amefuttedzsi-amefuttedzsi-
katamarukatamaru teherteher alattalatt nőnő aa pálmapálma ◇ ku-ku-
rodzsirodzsi feketefekete alapalap 「Kurodzsini midorimo-
dzsi」 „fekete alapon zöld betű” ◇ dzsigaderudzsigaderu
kimutatjakimutatja aa fogafoga fehérjétfehérjét 「Imamade neko-
o kabutteitakedotótó dzsiga deta.」 „Eddig ala-
koskodott, de most kimutatta a foga fehérjét.” ◇

dzsideikudzsideiku természetesentermészetesen viselkedikviselkedik ◇

dzsideikudzsideiku életreéletre kelkel 「Szuirisószecu-o dzside
ittajóna hanasi.」 „A történet olyan, mintha egy
regény kelt volna életre.” ◇ dzsinobundzsinobun elbeszé-elbeszé-
lőlő részrész ◇ sirodzsisirodzsi fehérfehér alapalap 「Sirodzsini ku-
romodzsi」 „fehér alapon fekete betű”

dzsidzsi ◆ beszédbeszéd 「Heikaino dzsi-o nobeta.」 „Zá-
róbeszédet mondott.” ◆ köszöntőköszöntő ◆ szószó ◆ szó-szó-
noklatnoklat ◇ dzsi-odzsi-o hikukuszuruhikukuszuru alázatosanalázatosan
beszélbeszél 「Kentósite itadakenaidarókato dzsi-o hi-
kukusite tanonda.」 „Alázatosan megkérte, hogy
fontolja meg a dolgot.”

dzsidzsi ◆ fokfok ◆ sorrendsorrend ◇ icsidzsikairoicsidzsikairo primerprimer
körkör ◇ icsidzsihóteisikiicsidzsihóteisiki lineárislineáris egyenletegyenlet
◇ szandzsiszessuszandzsiszessu harmadikharmadik oltásoltás
「Szandzsiszessu-o utta.」 „Megkaptam a harma-
dik oltást.” ◇ nidzsikaironidzsikairo szekunderszekunder körkör ◇ ni-ni-
dzsihóteisikidzsihóteisiki másodfokú egyenletmásodfokú egyenlet
dzsidzsi ◆ aranyéraranyér 「Dzsiga szaihacusita.」 „Ki-
újult az aranyerem.”

dzsidzsi ◆ uralkodóiuralkodói pecsétpecsét ◇ gjodzsigjodzsi császáricsászári
pecsétpecsét
dzsidzsi ◆ eseténesetén 「Hidzsódzsini akete kudaszai.」
„Vész esetén nyisd ki!” ◆ korkor 「Szekkeidzsinimi-
szuga okotta.」 „Hiba volt a tervezéskor.” ◆ óraóra
「Keszarokudzsini okita.」 „Ma hat órakor kel-
tem.” ◇ kudzsikudzsi kilenckilenc óraóra ◇ kószeidzsikószeidzsi csil-csil-
lagászatilagászati időidő ◇ sicsidzsisicsidzsi héthét óraóra ◇ tócú-tócú-
dzsidzsi fájdalom eseténfájdalom esetén ◇ jodzsijodzsi négy óranégy óra
dzsidzsi ◆ betűbetű 「Kare-va dzsiga jomenai.」 „Nem
ismeri a betűket.” ◆ írásírás 「Kareno dzsi-va han-
dokudekinakatta.」 „Nem tudtam kibetűzni az
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írását.” ◆ írásjelírásjel 「Kono dzsi-va njúrjokudek-
inai.」 „Ezt az írásjelet nem tudom begépelni.” ◇

itteidzsiitteidzsi egyegy betűbetű 「Kare-va meni itteidzsi-
monai.」 „Egy betűt sem ismer.” ◇ eidzsieidzsi angolangol
betűbetű ◇ erudzsigataerudzsigata LL alakúalakú 「Erudzsigata-
kicscsin」 „L alakú konyha” ◇ godzsigodzsi elíráselírás ◇

konodzsigatanokonodzsigatano UU alakúalakú 「Kono dzsigatano-
manson」 „U alakú társasház” ◇ bondzsibondzsi dév-dév-
anágari írásanágari írás
dzsidzsi ◆ mettámettá ◆ szerető kedvességszerető kedvesség
dzsiacudzsiacu ◆ kőzetnyomáskőzetnyomás ◆ talajnyomástalajnyomás
dzsiaenszoszan-endzsiaenszoszan-en ◆ hipoklorithipoklorit
dzsiaenszoszankarusiumudzsiaenszoszankarusiumu ◆ kalcium-kalcium-
hipoklorithipoklorit ◆ kalcium-oxikloridkalcium-oxiklorid ◆ klórmészklórmész
dzsiagedzsiage ◆ földfeltöltésföldfeltöltés ◆ földfelvásárlásföldfelvásárlás
dzsiagejadzsiageja ◆ földfelvásárlóföldfelvásárló ◆ telekmaffiatelekmaffia
dzsiagemicsidzsiagemicsi ◆ töltésúttöltésút
dzsiaidzsiai ◆ vigyázni magáravigyázni magára
dzsiaidzsiai ◆ szeretetszeretet 「Ojano dzsiai」 „szülői sze-
retet”

dzsiaibukaidzsiaibukai ◆ szeretőszerető szívűszívű 「Dzsiaibukai
haha」 „szerető szívű anya”

dzsiaiszurudzsiaiszuru ◆ vigyázvigyáz magáramagára 「Godzsiaiku-
daszai!」 „Kérem, vigyázzon magára!”

dzsiamaridzsiamari ◆ fölösfölös szótagszótag 「Dzsiamarino hai-
ku」 „fölös szótagú haiku”

dzsiandzsian ◆ Dzsian-korDzsian-kor
dzsiandzsian ◆ eseteset ◆ ügyügy
dzsiarinszandzsiarinszan ◆ hipofoszforossavhipofoszforossav
dzsiasiruguriszerórudzsiasiruguriszeróru ◆ diacil-glicerindiacil-glicerin
dzsiaszecsirumoruhinedzsiaszecsirumoruhine ◆ diacetil-morfindiacetil-morfin
dzsiaszutázedzsiaszutáze ◆ diasztázdiasztáz ◆ disztázdisztáz
dzsiaszutereomádzsiaszutereomá ◆ diasztereomerdiasztereomer
dzsiatamadzsiatama ◆ sajátsaját hajhaj ◆ veleszületettveleszületett te-te-
hetséghetség
dzsibadzsiba ◆ mágnesesmágneses erőtérerőtér ◆ mágnesesmágneses me-me-
zőző ◆ mágneses térmágneses tér
dzsibacutekinadzsibacutekina ◆ önbüntetőönbüntető ◆ önsanyar-önsanyar-
gatógató
dzsibaiszekihokendzsibaiszekihoken ◆ kötelezőkötelező felelősség-felelősség-
biztosításbiztosítás ◆ kötelezőkötelező gépjármű-gépjármű-
felelősségbiztosításfelelősségbiztosítás
dzsibakudzsibaku ◆ önrobbantásönrobbantás

dzsibakugatadoróndzsibakugatadorón ◆ kamikaze-drónkamikaze-drón
dzsibakugatamudzsinkidzsibakugatamudzsinki ◆ kamikaze-drónkamikaze-drón ◆

öngyilkos drónöngyilkos drón
dzsibakuhandzsibakuhan ◆ öngyilkos merénylőöngyilkos merénylő
dzsibakukógekidzsibakukógeki ◆ öngyilkos támadásöngyilkos támadás
dzsibakuszurudzsibakuszuru ◆ felrobbantjafelrobbantja magátmagát
「Teroriszuto-va dzsibakusita.」 „A terrorista fel-
robbantotta magát.”

dzsibakuterodzsibakutero ◆ öngyilkos merényletöngyilkos merénylet
dzsibandzsiban ◆ kimonóalsókimonóalsó ◇ nagadzsibannagadzsiban
hosszú komonóalsóhosszú komonóalsó
dzsibandzsiban ◆ alapalap 「Kono ie-va dzsibangasikkari-
siteiru.」 „Ez a ház szilárd alapokon nyugszik.”
◆ talajtalaj 「Kono henno dzsiban-va juruinode
kencsikuni-va jokunai.」 „Ezen a részen laza a ta-
laj, nem jó az építkezéshez.”

dzsibancsinkadzsibancsinka ◆ földsüllyedésföldsüllyedés ◆ talaj-talaj-
süllyedéssüllyedés
dzsibanhokjódzsibanhokjó ◆ talajerősítéstalajerősítés
dzsibanokjódodzsibanokjódo ◆ mágnesesmágneses gerjesztett-gerjesztett-
ségség ◆ mágneses térerősségmágneses térerősség
dzsibaradedzsibarade ◆ sajátsaját zsebbőlzsebből 「Dzsibarade
kaisajónokíbódo-o katta.」 „Saját zsebből vettem
a munkahelyemre billentyűzetet.”

dzsibara-odzsibara-o kirukiru ◆ sajátsaját zsebbőlzsebből fizetfizet 「Ka-
isade cukatteiru dentaku-o dzsibara-o kitte kat-
ta.」 „A munkahelyemen használt számológépet
saját zsebből vettem.”

dzsibaszangjódzsibaszangjó ◆ helyi iparhelyi ipar
dzsibendzsiben ◆ sajátsaját költségköltség fizetésefizetése 「Sokuhi-
va dzsibennite onegaiitasimaszu.」 „Az étkezési
költséget mindenki maga fizeti.”

dzsibenszurudzsibenszuru ◆ sajátsaját magamaga fizetfizet 「Kócúhi-
o dzsibenszuru.」 „Mindenki saját maga fizeti az
utazási költséget.”

dzsibererindzsibererin ◆ gibberellingibberellin
dzsibererinszandzsibererinszan ◆ gibberellinsavgibberellinsav
dzsibetadzsibeta ◆ földföld 「Dzsibetani szuvari konda.」
„Leült a földre.”

dzsibierjóridzsibierjóri ◆ vadpecsenyevadpecsenye
dzsibiinkókadzsibiinkóka ◆ fül-orr-gégészetfül-orr-gégészet ◆ orr-fül-orr-fül-
gégészetgégészet
dzsibikadzsibika ◆ fülészetfülészet 「Dzsibikani itta.」 „Fülé-
szetre mentem.” ◆ orr-fül-gégészetorr-fül-gégészet
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dzsibikaidzsibikai ◆ fülészfülész
dzsibikidzsibiki ◆ betűszótárbetűszótár ◆ szótárszótár ◇ ikidzsibi-ikidzsibi-
kiki előelő lexikonlexikon 「Szono hito-va iki dzsibikida.」
„Ő egy élő lexikon.” ◇ ikidzsibikiikidzsibiki mindentudómindentudó
emberember
dzsibikiamidzsibikiami ◆ húzóhálóhúzóháló
dzsibikiamigjohódzsibikiamigjohó ◆ húzóhálós halászathúzóhálós halászat
dzsibjódzsibjó ◆ krónikuskrónikus betegségbetegség 「Dzsibjó-o ka-
kaeru.」 „Krónikus betegsége van.”

dzsibodzsibo ◆ betűformabetűforma ◆ fonetikus betűfonetikus betű
dzsibódzsikidzsibódzsiki ◆ reményvesztésreményvesztés
dzsibódzsikininarudzsibódzsikininaru ◆ elegeelege vanvan azaz életbőléletből
「Kekkonmokuzende koibitoto hakjokusite dzsi-
bódzsikininatta.」 „A kedvesem az esküvő előtt
szakított. Elegem van az életből.” ◆ felhagyfelhagy min-min-
denden reménnyelreménnyel 「Mó muri, to dzsibódzsikini-
natta.」 „Ennél többet nem tehetek. Felhagytam
minden reménnyel.”

dzsibudzsibu ◆ darukardarukar ◆ gémgém
dzsibucudzsibucu ◆ dologdolog 「Sizenno dzsibucuni kan-
szuru csisiki」 „természet dolgaival kapcsolatos
tudás”

dzsibucsidzsibucsi ◆ DzsibutiDzsibuti
dzsibucsidzsindzsibucsidzsin ◆ dzsibutidzsibuti
dzsibucsinodzsibucsino ◆ dzsibutidzsibuti
dzsibu-kuréndzsibu-kurén ◆ gémdarugémdaru
dzsibundzsibun ◆ énén 「Dzsibunto kimitte kiga aune!」
„Én és te megértjük egymást.” ◆ magamaga 「Naze
sippaisitaka dzsibunmo vakaranai.」 „Magam
sem értem, miért nem sikerült.” ◆ sajátsaját magamaga
「Kare-va dzsibunnokotosika kangaenai.」 „Csak
saját magára gondol.” ◇ dzsibunkaradzsibunkara önszán-önszán-
tábóltából 「Dzsibunkara kaisa-o jameta.」 „Önszán-
tamból felmondtam.” ◇ dzsibunkaradzsibunkara sajátsaját
kezdeményezésrekezdeményezésre 「Dzsibunkara hanasika-
ketakunai.」 „Nem akarok beszélgetést kezdemé-
nyezni.” ◇ dzsibundzsisindzsibundzsisin sajátsaját magamaga
「Szorega kikendearukoto-va dzsibundzsisinmo
vakatta.」 „Saját maga is tudta, hogy ez veszé-
lyes.” ◇ dzsibundzsisindzsibundzsisin önmagaönmaga
「Dzsibundzsisin-o sire!」 „Ismerd meg önma-
gad!” ◇ dzsibuntosite-vadzsibuntosite-va amiami engemengem illetillet
「Dzsibuntositeha, joszanni hantaideszu.」 „Ami
engem illet, ellenzem a költségvetést.” ◇

dzsibun-nodzsibun-no sajátsaját 「Kore-va dzsibunnokame-
radeszu.」 „Ez a saját fényképezőgépem.” ◇

dzsibun-nogémudzsibun-nogému sajátsaját formaforma 「Szumórikisi-
va dzsibunnogémuga dekita.」 „A szumó birkózó
a saját formáját hozta.” ◇ dzsibunhitoridedzsibunhitoride
egyesegyes egyedülegyedül 「Dzsibunhitoridejarótoszu-
ru.」 „Egyes egyedül próbálja csinálni.” ◇

dzsibun-odzsibun-o fukumetefutaridefukumetefutaride másodmagá-másodmagá-
valval 「Dzsibun-o fukumete futaride itta.」 „Má-
sodmagammal mentem.”

dzsibundzsibun ◆ alkalomalkalom 「Dzsibun-o mite sindzsig-
jóni tori kunda.」 „Az alkalomra várva belekezd-
tem az új vállalkozásba.” ◆ időszakidőszak ◆ korkor 「Va-
kai dzsibunniszupócu-o siteita.」 „Fiatalkorom-
ban sportoltam.”

dzsibundedzsibunde ◆ egyedülegyedül 「Dzsibunde sigoto-o ja-
rimasita.」 „Egyedül csináltam a munkát.”

dzsibundoridzsibundori ◆ szelfiszelfi
dzsibundzsisindzsibundzsisin ◆ önmagaönmaga 「Dzsibundzsisin-o
sire!」 „Ismerd meg önmagad!” ◆ sajátsaját magamaga
「Szorega kikendearukoto-va dzsibundzsisinmo
vakatta.」 „Saját maga is tudta, hogy ez veszé-
lyes.”

dzsibunhitoridedzsibunhitoride ◆ egyesegyes egyedülegyedül 「Dzsi-
bunhitoridejarótoszuru.」 „Egyes egyedül próbál-
ja csinálni.”

dzsibunhon-idzsibunhon-i ◆ egoizmusegoizmus
dzsibun-jónodzsibun-jóno ◆ magáncélúmagáncélú 「Soruikara
dzsibun-jónokopí-o totta.」 „Magáncélú másola-
tot készített az iratról.”

dzsibunkaradzsibunkara ◆ önszántábólönszántából 「Dzsibunkara
kaisa-o jameta.」 „Önszántamból felmondtam.”
◆ sajátsaját kezdeményezésrekezdeményezésre 「Dzsibunkara ha-
nasikaketakunai.」 „Nem akarok beszélgetést
kezdeményezni.”

dzsibunkattedzsibunkatte ◆ önfejűségönfejűség
dzsibunkattenadzsibunkattena ◆ önfejűönfejű 「Dzsibunkattena
hito」 „önfejű ember”

dzsibunkattenidzsibunkatteni ◆ önfejűenönfejűen 「Dzsibunkatteni
kódószuru.」 „Önfejűen viselkedik.”

dzsibun-narinidzsibun-narini ◆ magamaga módjánmódján 「Dzsibunna-
rini kangaeru.」 „A maga módján gondolkozik.”
◆ tőletőle telhetőentelhetően 「Dzsibunnarini ganbaru.」
„Tőle telhetően igyekszik.”

dzsibun-nimucsi-odzsibun-nimucsi-o irerukotoirerukoto ◆ önmagaönmaga ösz-ösz-
tökélésetökélése ◆ önostorozásönostorozás
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dzsibun-nodzsibun-no ◆ sajátsaját 「Kore-va dzsibunnoka-
meradeszu.」 „Ez a saját fényképezőgépem.”

dzsibun-noajamacsidzsibun-noajamacsi ◆ önhibaönhiba 「Kono dzsiko-
va dzsibunno ajamacside-va nakatta.」 „Önhibá-
mon kívül történt a baleset.”

dzsibunnócsigavanidzsibunnócsigavani ◆ bennebenne 「Siavasze-va
dzsibunno ucsigavaniaru.」 „A boldogság ben-
nünk rejlik.”

dzsibun-nofurininarujónagendódzsibun-nofurininarujónagendó ◆ öngólöngól
dzsibun-nogémudzsibun-nogému ◆ sajátsaját formaforma
「Szumórikisi-va dzsibunnogémuga dekita.」 „A
szumó birkózó a saját formáját hozta.”

dzsibun-noisidedzsibun-noiside ◆ önszántábólönszántából ◆ sajátsaját
akaratábólakaratából 「Dzsibunno iside guntaini hait-
ta.」 „Saját akaratából lépett be a hadseregbe.” ◆

szabadszabad akaratábólakaratából 「Dzsibunno iside súkjó-
o mocujóninarimasita.」 „Szabad akaratából lett
vallásos.”

dzsibun-nokaranitodzsikomorudzsibun-nokaranitodzsikomoru ◆ magábamagába
zárkózikzárkózik
dzsibun-nokaranitodzsikomotteirudzsibun-nokaranitodzsikomotteiru ◆ zár-zár-
kózottkózott
dzsibun-nokubi-odzsibun-nokubi-o simerusimeru ◆ sajátsaját magamaga
alattalatt vágjavágja aa fátfát 「Kokka-va tairjóno
kokuszai-o hakkósite dzsibunno kubi-o simetei-
ru.」 „Az állam a sok kötvénykibocsátással saját
maga alatt vágja a fát.” ◆ sajátsaját magávalmagával szúrszúr
kiki 「Kan-ningusite njúgakusitemo dzsibunno
kubi-o simerukotoninaru.」 „Aki puskázva megy
át a vizsgán, az saját magával szúr ki.”

dzsibun-nomononiszurudzsibun-nomononiszuru ◆ eltulajdoníteltulajdonít
「Kaisano sókaki-o dzsibunno mononisita.」 „El-
tulajdonította a vállalat tűzoltókészülékét.”

dzsibun-noriekidzsibun-norieki ◆ önös érdekönös érdek
dzsibun-nosiro-odzsibun-nosiro-o mocumocu ◆ sajátsaját területetterületet
birtokolbirtokol
dzsibun-odzsibun-o bengoszurubengoszuru ◆ védekezikvédekezik 「Kare-
va szaibande dzsibun-o bengositeita.」 „A férfi bí-
róságon védekezett.”

dzsibun-odzsibun-o fukumetedzsúnindefukumetedzsúninde ◆ tizedma-tizedma-
gávalgával
dzsibun-odzsibun-o fukumetefutaridefukumetefutaride ◆ másodmagá-másodmagá-
valval 「Dzsibun-o fukumete futaride itta.」 „Má-
sodmagammal mentem.”

dzsibun-odzsibun-o fukumetegonindefukumetegoninde ◆ ötödmagávalötödmagával

dzsibun-odzsibun-o fukumetehacsinindefukumetehacsininde ◆ nyolcad-nyolcad-
magávalmagával
dzsibun-odzsibun-o fukumetejonindefukumetejoninde ◆ negyedmagá-negyedmagá-
valval
dzsibun-odzsibun-o fukumetekjúnindefukumetekjúninde ◆ kilencedma-kilencedma-
gávalgával
dzsibun-odzsibun-o fukumeterokunindefukumeterokuninde ◆ hatodma-hatodma-
gávalgával
dzsibun-odzsibun-o fukumetesicsinindefukumetesicsininde ◆ hetedma-hetedma-
gávalgával
dzsibun-odzsibun-o fukumeteszan-nindefukumeteszan-ninde ◆ harmad-harmad-
magávalmagával
dzsibun-o kurusimerudzsibun-o kurusimeru ◆ önkínzóönkínzó
dzsibun-o kurusimerukotodzsibun-o kurusimerukoto ◆ önkínzásönkínzás
dzsibunrasiidzsibunrasii ◆ sajátossajátos
dzsibunrasikudzsibunrasiku ◆ sajátosansajátosan
dzsibunrjú-odzsibunrjú-o tószutószu ◆ magamaga útjátútját akarjaakarja
járnijárni
dzsibuntacsinodzsibuntacsino ◆ sajátjuksajátjuk
dzsibuntacsinogémudzsibuntacsinogému ◆ sajátsaját formájukformájuk
「Anoszakkácsímu-va dzsibuntacsinogémuga de-
kinakatta.」 „A futballisták nem tudták hozni a
saját formájukat.”

dzsibuntosite-vadzsibuntosite-va ◆ amiami engemengem illetillet 「Dzsi-
buntositeha, joszanni hantaideszu.」 „Ami engem
illet, ellenzem a költségvetést.”

dzsiburarutarudzsiburarutaru ◆ GibraltárGibraltár
dzsiburarutarudzsindzsiburarutarudzsin ◆ gibraltárigibraltári
dzsiburarutarukaikjódzsiburarutarukaikjó ◆ Gibraltári-szorosGibraltári-szoros
dzsiburarutarunodzsiburarutaruno ◆ gibraltárigibraltári
dzsicudzsicu ◆ igazságigazság 「Dzsicuha, szore-va bokuni-
mo vakaranai.」 „Az igazság az, hogy én sem ér-
tem.” ◆ osztóosztó 「Hóto dzsicu」 „osztó és osz-
tandó” ◆ ténytény 「Sinbun-va kodomoga szabecu-
o uketa dzsicu-o akasita.」 „Az újság feltárta a
tényt, hogy a gyermeket megkülönböztetés érte.”
◇ dzsicunodzsicuno vérvér szerintiszerinti 「Dzsicuno muszu-
ko」 „vér szerinti fiú” ◇ dzsicunodzsicuno igaziigazi 「Dzsic-
uno csicsi」 „igazi apa” ◇ szonodzsicuszonodzsicu való-való-
jábanjában 「Kare-va ranbóni mieruga, szono dzsicu-
jaszasii.」 „Durvának látszik, valójában azonban
kedves.” ◇ na-ona-o szutetedzsicu-oszutetedzsicu-o torutoru lát-lát-
szatnál többre tartja az eredménytszatnál többre tartja az eredményt
dzsicubodzsicubo ◆ édesanyaédesanya ◆ vér szerinti anyavér szerinti anya
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dzsicubucudzsicubucu ◆ eredetieredeti 「Kono mokei-va dzsi-
cubucujori csiiszai.」 „Ez a makett kisebb, mint
az eredeti.” ◆ magamaga 「Kono sasin-va dzsicubuc-
uno vatasijori ucurigaii.」 „Ez az engem ábrázoló
fénykép szebb, mint én magam.”

dzsicubucubjósadzsicubucubjósa ◆ modelles ábrázolásmodelles ábrázolás
dzsicubucudaimokeidzsicubucudaimokei ◆ életnagyságúéletnagyságú ma-ma-
kettkett
dzsicubucudainodzsicubucudaino ◆ életnagyságúéletnagyságú 「Dzsicu-
bucudaino ningjó」 „életnagyságú bábu”

dzsicubucugentókidzsicubucugentóki ◆ episzkópepiszkóp
dzsicudandzsicudan ◆ éleslőszeréleslőszer ◆ élestöltényélestöltény
dzsicudan-ensúdzsicudan-ensú ◆ éles hadgyakorlatéles hadgyakorlat
dzsicudansagekidzsicudansageki ◆ éleslövészetéleslövészet
dzsicudódzsicudó ◆ tényleges munkatényleges munka
dzsicudódzsikandzsicudódzsikan ◆ ledolgozottledolgozott munkaóramunkaóra
◆ ténylegesen munkával töltött időténylegesen munkával töltött idő
dzsicudósihondzsicudósihon ◆ működőtőkeműködőtőke
dzsicudzsódzsicudzsó ◆ helyzethelyzet 「Hiszaicsino
dzsicudzsó-o hókokusita.」 „Helyzetjelentést
adott a katasztrófa helyszínéről.” ◆ ténylegestényleges
körülménykörülmény 「Nihonno dzsicudzsóni avanai
szeiszaku」 „Japán tényleges körülményeihez
nem igazodó intézkedés” ◆ valósvalós helyzethelyzet
「Genbano dzsicudzsó-o sirutame csószacsímu-o
hakensita.」 „Vizsgálócsoportot küldtünk a hely-
színre, hogy megtudjuk, mi a valós helyzet.”

dzsicudzsócsószadzsicudzsócsósza ◆ tényfeltárástényfeltárás
dzsicudzsudzsicudzsu ◆ valódi keresletvalódi kereslet
dzsicuekidzsicueki ◆ hasznossághasznosság 「Sumito dzsicueki-
o kaneru.」 „Összeköti a kellemest a hasznossal.”
◆ kézzelfoghatókézzelfogható haszonhaszon 「Dzsibunde súride-
kireba dzsicuekininaru.」 „Kézzelfogható haszon-
nal jár, ha saját magunk végezzük el a javítást.”
◆ ténylegestényleges profitprofit 「Eigjódzsikan-o encsósi-
temo dzsicuekinagai.」 „A nyitva tartás meg-
hosszabbítása ténylegesen nem hoz profitot.”

dzsicuendzsicuen ◆ bemutatásbemutatás 「Sókakino cukai ka-
tano dzsicuen-o okonatta.」 „Bemutatták a tűzol-
tó készülék használatát.” ◆ élőélő előadáselőadás 「On-
gakuno dzsicuen-o kiita.」 „Élő zeneelőadást hall-
gattam.” ◆ szemléltetésszemléltetés 「Szódzsikino dzsicu-
en」 „porszívó használatának szemléltetése”

dzsicuenhanbaidzsicuenhanbai ◆ bemutatóvalbemutatóval egybekö-egybekö-
tötttött árusításárusítás 「Hócsóno dzsicuenhanbai」
„kések bemutatóval egybekötött árusítása”

dzsicuenszurudzsicuenszuru ◆ bemutatbemutat 「Taiszóno
szenszei-va taiszó-o dzsicuensita.」 „Tornatanár
bemutatta a gyakorlatot.” ◆ szemléltetszemléltet
「Furaipan-no cukai kata-o dzsicuensita.」
„Szemléltette a serpenyő használatát.”

dzsicugaidzsicugai ◆ ténylegestényleges ártalomártalom 「Kono
csúsa-va kandzsani dzsicugaiganakatta.」 „Az ol-
tástól a beteget nem érte tényleges ártalom.” ◆

ténylegestényleges kárkár 「Kono kózui-va dzsicugai-o da-
sita.」 „Ez az árvíz tényleges kárt okozott.”

dzsicugecudzsicugecu ◆ NapNap ésés HoldHold ◆ napoknapok ésés hóna-hóna-
pokpok
dzsicugecuszeisindzsicugecuszeisin ◆ égitestekégitestek ◆ Nap,Nap, HoldHold
és csillagokés csillagok
dzsicugendzsicugen ◆ megvalósításmegvalósítás ◆ megvalósulásmegvalósulás
dzsicugenfukanónadzsicugenfukanóna ◆ megvalósíthatatlanmegvalósíthatatlan
「Dzsicugenfukanóna mokuhjó」 „megvalósítha-
tatlan cél” ◆ teljesíthetetlenteljesíthetetlen 「Dzsicugenfu-
kanóna kibó」 „teljesíthetetlen óhaj”

dzsicugengafukanónadzsicugengafukanóna ◆ kivitelezhetetlenkivitelezhetetlen
「Kono keikaku-va dzsicugenga fukanóda.」 „Ez
a terv kivitelezhetetlen.”

dzsicugenkanónadzsicugenkanóna ◆ megvalósíthatómegvalósítható 「Kono
szeihinno kogataka-va dzsúnen inaini dzsicu-
genkanódeszu.」 „10 éven belül megvalósítható
ennek a terméknek a miniatürizálása.” ◆ telje-telje-
síthetősíthető 「Dzsicugenkanóna kibó」 „teljesíthető
óhaj”

dzsicugenszeidzsicugenszei ◆ megvalósíthatóságmegvalósíthatóság 「Pu-
rodzsekutono dzsicugenszei-o kentószuru.」 „A
projekt megvalósíthatóságát tanulmányozza.”

dzsicugenszurudzsicugenszuru ◆ beváltbevált 「Kare-va szubete-
no jakuszoku-o dzsicugensita.」 „Minden ígéretét
beváltotta.” ◆ elérelér 「Atarasii gidzsucude sóene-
o dzsicugensita.」 „Az új technológiával energia-
takarékosságot értek el.” ◆ kivitelezkivitelez 「Keikaku-
o kanpekini dzsicugensita.」 „Tökéletesen kivite-
leztük a tervet.” ◆ megvalósítmegvalósít 「Keikaku-o dzsi-
cugensita.」 „Megvalósította a tervet.” ◆ megva-megva-
lósullósul 「Jumega dzsicugensita.」 „Megvalósult az
álma.” ◆ realizálrealizál 「Icsiokuenno rieki-o dzsicu-
gensita.」 „100 millió jenes profitot realizáltunk.”
◆ teljesülteljesül 「Nozomi-va dzsicugensita.」 „Tel-
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jesült az óhajom.” ◇ dzsikkószurudzsikkószuru teljesítteljesít
「Keikaku-o dzsikkósita.」 „Teljesítette a tervet.”

dzsicugidzsicugi ◆ gyakorlatigyakorlati tudástudás ◇ taiikudzsi-taiikudzsi-
cugicugi mozgásgyakorlatmozgásgyakorlat ◇ taiikudzsicugitaiikudzsicugi
tornatermi gyakorlattornatermi gyakorlat
dzsicugisikendzsicugisiken ◆ gyakorlatigyakorlati vizsgavizsga ◇ unten-unten-
nodzsicugisikennodzsicugisiken forgalmi vizsgaforgalmi vizsga
dzsicugjódzsicugjó ◆ üzletüzlet ◆ vállalkozásvállalkozás
dzsicugjódantaidzsicugjódantai ◆ üzleti szervezetüzleti szervezet
dzsicugjógakkódzsicugjógakkó ◆ ipari iskolaipari iskola
dzsicugjókadzsicugjóka ◆ üzletemberüzletember ◆ vállalkozóvállalkozó
dzsicugjókaidzsicugjókai ◆ üzleti köröküzleti körök
dzsicugjókókódzsicugjókókó ◆ szakközépiskolaszakközépiskola
dzsicuindzsicuin ◆ hivataloshivatalos pecsétpecsét ◆ hivataloshivatalos
pecsétnyomópecsétnyomó ◆ nyilvántartottnyilvántartott pecsétpecsét ◆

nyilvántartott pecsétnyomónyilvántartott pecsétnyomó
dzsicujódzsicujó ◆ gyakorlatigyakorlati használathasználat ◆ prakti-prakti-
kumkum
dzsicujóhindzsicujóhin ◆ hasznos cikkhasznos cikk
dzsicujókacsidzsicujókacsi ◆ gyakorlati haszongyakorlati haszon
dzsicujókaszurudzsicujókaszuru ◆ gyakorlatbagyakorlatba ültetültet 「At-
arasii gidzsucu-o dzsicujókaszuru joteideszu.」
„Az új technológiát gyakorlatba ültetik majd.” ◆

hasznosíthasznosít 「Riron-o dzsicujókasita.」 „Haszno-
sította az elméletet.” ◆ hasznossá teszhasznossá tesz
dzsicujónikjószurudzsicujónikjószuru ◆ gyakorlatigyakorlati hasznothasznot
hozhoz 「Dzsicujóni kjószurutameno kenkjú」 „gya-
korlati hasznot hozó kutatás”

dzsicujósugidzsicujósugi ◆ pragmatizmuspragmatizmus
dzsicujószeidzsicujószei ◆ hasznossághasznosság ◆ praktikusságpraktikusság

dzsicujótekinadzsicujótekina ◆ gyakorlatigyakorlati 「Kore-va dzsi-
cujótekina kacsi-va arimaszen.」 „Ennek nincs
gyakorlati haszna.” ◆ praktikuspraktikus 「Kore-va dzsi-
cujótekina dógudeszu.」 „Ez praktikus szerszám.”

dzsicukaiszekidzsicukaiszeki ◆ valós analízisvalós analízis
dzsicumeidzsicumei ◆ valódivalódi névnév 「Dzsicumei-o fusze-
ta.」 „Eltitkolta a valódi nevét.”

dzsicumeihódódzsicumeihódó ◆ valódivalódi nevetnevet használóhasználó
híradáshíradás
dzsicumudzsicumu ◆ tényleges munkatényleges munka
dzsicumuhómondzsicumuhómon ◆ munkalátogatásmunkalátogatás
dzsicumukadzsicumuka ◆ gyakorlatias embergyakorlatias ember

dzsicumukeikendzsicumukeiken ◆ gyakorlatgyakorlat 「Dzsicumukei-
kennoaru hito-o motometeimaszu.」 „Gyakorlat-
tal rendelkező embert keresünk.” ◆ munkata-munkata-
pasztalatpasztalat 「Dzsicumukeiken-va toimaszen.」
„Munkatapasztalat nem szükséges.”

dzsicumusadzsicumusa ◆ ténylegestényleges munkátmunkát végzővégző
személyszemély
dzsicumutekinadzsicumutekina ◆ gyakorlatigyakorlati 「Dzsicum-
utekina nórjoku」 „gyakorlati tudás” ◆ gyakor-gyakor-
latiaslatias 「Dzsicumutekina hito」 „gyakorlatias
ember” ◆ hivataloshivatalos 「Dzsicumutekina naijóno
tegami」 „hivatalos tartalmú levél”

dzsicunidzsicuni ◆ aztánaztán 「Kore-va dzsicunioisii.」
„Ez aztán finom!” ◆ igazánigazán 「Kore-va dzsicuni
omosiroi.」 „Ez igazán érdekes.” ◆ ténylegtényleg
「Kore-va dzsicuni szubarasii.」 „Ez tényleg cso-
dálatos!”

dzsicunodzsicuno ◆ édesédes 「Fúfu-va kodomono dzsic-
uno rjósinde-va nakatta.」 „Nem ők voltak a gye-
rek édesszülei.” ◆ igaziigazi 「Dzsicuno csicsi」 „iga-
zi apa” ◆ valódivalódi ◆ vérvér szerintiszerinti 「Dzsicuno
muszuko」 „vér szerinti fiú”

dzsicunotokorodzsicunotokoro ◆ valójábanvalójában 「Dzsicunotok-
oro vatasi-va mada gakuszeideszu.」 „Valójában
én még diák vagyok.”

dzsicu-odzsicu-o iutoiuto ◆ azaz azaz igazságigazság 「Dzsicu-o iu-
to csikjú-va módamedeszu.」 „Az az igazság, hogy
a Földnek már annyi.”

dzsicureidzsicurei ◆ gyakorlatigyakorlati példapélda 「Csirjóhó-o
dzsicurei-o agete szecumeisita.」 „Gyakorlati pél-
dákon keresztül mutatta be a gyógymódot.” ◆

példapélda ◆ tényleges példatényleges példa
dzsicureiganaidzsicureiganai ◆ olyanolyan mégmég nemnem voltvolt 「Nin-
genga nihjakuszaimade ikita dzsicureiganai.」
„Olyan még nem volt, hogy valaki 200 évig élt vol-
na.”

dzsicuridzsicuri ◆ gyakorlatigyakorlati haszonhaszon ◆ kézzelfog-kézzelfog-
ható előnyható előny
dzsicurisugidzsicurisugi ◆ haszonelvűséghaszonelvűség ◆ utilitariz-utilitariz-
musmus
dzsicurisuginodzsicurisugino ◆ haszonelvűhaszonelvű ◆ utilitaristautilitarista

dzsicurjokudzsicurjoku ◆ erőszakerőszak 「Dzsicurjoku-o kó-
siszuru.」 „Erőszakot alkalmaz.” ◆ jártasságjártasság
「Szenmontekina dzsicurjoku-o cuketa.」 „Szak-
mai jártasságot szerzett.” ◆ készségkészség ◆ ráter-ráter-
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mettségmettség 「Dzsicurjoku-o hakkiszuru.」 „Bebi-
zonyítja a rátermettségét.” ◆ szakmaiszakmai felké-felké-
szültségszültség ◆ ütőképességütőképesség
dzsicurjokunoarudzsicurjokunoaru ◆ jártasjártas 「Kare-va dzsi-
curjokugaaru.」 „Ő jártas ebben a munkában.”
◆ jójó készségűkészségű 「Dzsicurjokunoaru sain.」 „Jó
készségű dolgozó.” ◆ rátermettrátermett ◆ ütőképesütőképes
「Ano hito-va dzsicurjokunoaru szensuda.」 „Ő
egy ütőképes játékos.”

dzsicurjokunonaidzsicurjokunonai ◆ tehetségtelentehetségtelen 「Dzsi-
curjokunonai dzsósi」 „tehetségtelen főnök”

dzsicurjoku-odzsicurjoku-o daszudaszu ◆ kibontakoztatjakibontakoztatja aa
tudásáttudását 「Kono kaisadato dzsicurjoku-o dasiki-
renai.」 „Ennél a vállalatnál nem tudom kibonta-
koztatni a tudásomat.”

dzsicurjokuteszutodzsicurjokuteszuto ◆ erőpróbaerőpróba ◆ jártas-jártas-
sági tesztsági teszt ◆ megmérettetésmegmérettetés
dzsicurokudzsicuroku ◆ hiteleshiteles beszámolóbeszámoló ◆ hiteleshiteles
feljegyzésfeljegyzés
dzsicudzsicu vava ◆ azaz aa helyzethelyzet 「Dzsicu-va kore-va
vatasino szaisono dzsugjódeszu.」 „Az a helyzet,
hogy ez első órám.” ◆ azaz azaz igazságigazság 「Dzsicu-
va isade-va arimaszen.」 „Az az igazság, hogy
nem is vagyok orvos.” ◆ történetesentörténetesen 「Kono
si-va dzsicu-va bokuga kaita.」 „Ezt a verset tör-
ténetesen én írtam.” ◆ tudjatudja 「Dzsicu-va kinó-
mo kimasita.」 „Tudja, tegnap is itt voltam.” ◆

tudodtudod 「Dzsicu-va vatasi-va szakkadeszu.」 „Tu-
dod, én író vagyok.” ◆ valójábanvalójában 「Dzsicu-va
kore-va kareno kóandatta.」 „Valójában ez az ő
ötlete volt.”

dzsicuvadzsicuva ◆ igazigaz történettörténet 「Dzsicuvani moto-
zuita eiga」 „igaz történeten alapuló film”

dzsicuzaidzsicuzai ◆ valóságban létezésvalóságban létezés
dzsicuzaikonkjodzsicuzaikonkjo ◆ létalaplétalap ◆ létjogosult-létjogosult-
ságság
dzsicuzainodzsicuzaino ◆ létezőlétező 「Kono sószecuno
sudzsinkó-va dzsicuzaino hitodeszu.」 „Ennek a
regénynek a hőse létező személy.”

dzsicuzairondzsicuzairon ◆ realizmusrealizmus ◇ kagakuteki-kagakuteki-
dzsicuzairondzsicuzairon tudományostudományos realizmusrealizmus ◇ szo-szo-
bokudzsicuzaironbokudzsicuzairon naiv realizmusnaiv realizmus
dzsicuzaiszurudzsicuzaiszuru ◆ léteziklétezik aa valóságbanvalóságban
「Riszóno hito-va dzsicuzaisinai.」 „Ideális em-
ber nem létezik a valóságban.” ◆ valóságbanvalóságban lé-lé-

teziktezik 「Kono kaibucu-va dzsicuzaisiteiru.」 „Ez
a szörny a valóságban is létezik.”

dzsicuzódzsicuzó ◆ hűhű képkép ◆ valódivalódi képkép 「Keizaino
kjozóto dzsicuzó」 „gazdaságról alkotott hamis és
valódi kép” ◆ valósvalós képkép 「Dzsicuzóto kjozó」
„valós kép és látszólagos kép” ◇ dzsicuzónisze-dzsicuzónisze-
marumaru próbálpróbál hűhű képetképet alkotnialkotni 「Sakaino dzsi-
cuzóni szemaru.」 „Próbál hű képet alkotni a tár-
sadalomról.”

dzsicuzondzsicuzon ◆ egzisztenciaegzisztencia ◆ létezéslétezés
dzsicuzóniszemarudzsicuzóniszemaru ◆ próbálpróbál hűhű képetképet al-al-
kotnikotni 「Sakaino dzsicuzóni szemaru.」 „Próbál
hű képet alkotni a társadalomról.” ◆ próbáljapróbálja
feltárni,feltárni, milyenmilyen isis valójábanvalójában 「Maja bunme-
ino dzsicuzóni szemaru.」 „Próbálja feltárni, mi-
lyen is volt valójában a maja kultúra.”

dzsicuzonsugidzsicuzonsugi ◆ egzisztencializmusegzisztencializmus
dzsicuzonsugisadzsicuzonsugisa ◆ egzisztencialistaegzisztencialista
dzsicuzonszurudzsicuzonszuru ◆ valóságbanvalóságban léteziklétezik
「Dzsicuzonszuru kesiki」 „valóságban létező táj”

dzsicuzontecugakudzsicuzontecugaku ◆ egzisztencialistaegzisztencialista fi-fi-
lozófialozófia
dzsicuzukidzsicuzuki ◆ földföld folytatásafolytatása ◆ földkapcso-földkapcso-
latlat
dzsicuzukidearudzsicuzukidearu ◆ földkapcsolatföldkapcsolat vanvan 「Ko-
no sima-va mukasiha tairikuto dzsicuzukideat-
ta.」 „A sziget és a szárazföld között régen föld-
kapcsolat volt.”

dzsicscsidzsicscsi ◆ gyakorlatgyakorlat 「Hóricu-o dzsicscsini
ójósita.」 „Gyakorlatban alkalmazta a törvényt.”
◆ gyakorlatigyakorlati tapasztalattapasztalat 「Dzsicscsi-o fun-
de kotoba-o mananda.」 „Gyakorlati tapasztala-
tokon át tanultam a nyelvet.” ◆ helyszínhelyszín
dzsicscsicsószadzsicscsicsósza ◆ helyszínhelyszín felmérésefelmérése ◆

helyszíni felméréshelyszíni felmérés
dzsicscsikeikendzsicscsikeiken ◆ gyakorlati tapasztalatgyakorlati tapasztalat
dzsicscsikensódzsicscsikensó ◆ helyszínihelyszíni szemleszemle
「Keiszacu-va dzsicscsikensó-o okonatta.」 „A
rendőrség helyszíni szemlét tartott.”

dzsicscsikjóikudzsicscsikjóiku ◆ gyakorlati oktatásgyakorlati oktatás
dzsicscsikunrendzsicscsikunren ◆ gyakorlati képzésgyakorlati képzés
dzsicscsisikendzsicscsisiken ◆ gyakorlati vizsgagyakorlati vizsga
dzsicscsokunadzsicscsokuna ◆ tisztességestisztességes 「Dzsicscso-
kuna hito」 „tisztességes ember”
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dzsiccsúhakkudzsiccsúhakku ◆ nagynagy valószínűséggelvalószínűséggel
「Dzsiccsúhakkuszeikószurudaró.」 „Nagy való-
színűséggel sikerülni fog.”

dzsicsidzsicsi ◆ autonómiaautonómia ◆ önkormányzásönkormányzás ◆ ön-ön-
rendelkezésrendelkezés ◇ csihódzsicsicsihódzsicsi vidékividéki önren-önren-
delkezésdelkezés
dzsicsikaidzsicsikai ◆ diáktanácsdiáktanács ◆ közösségiközösségi ta-ta-
nácsnács ◇ gakuszeidzsicsikaigakuszeidzsicsikai diáktanácsdiáktanács
dzsicsikendzsicsiken ◆ autonómiaautonómia ◆ önkormányzatiönkormányzati
jogjog ◆ önrendelkezésönrendelkezés
dzsicsikudzsicsiku ◆ autonómautonóm területterület ◇ ucsimongor-ucsimongor-
udzsicsikuudzsicsiku Belső-MongóliaBelső-Mongólia AutonómAutonóm Terü-Terü-
letlet
dzsicsinszaidzsicsinszai ◆ építkezésiépítkezési helyénekhelyének vallásivallási
megtisztításamegtisztítása
dzsicsirjódzsicsirjó ◆ autonóm területautonóm terület
dzsicsisódzsicsisó ◆ belügyminisztériumbelügyminisztérium
dzsicsisúdzsicsisú ◆ autonóm tartományautonóm tartomány
dzsicsitaidzsicsitai ◆ helyigazgatáshelyigazgatás ◆ önkormány-önkormány-
zatzat ◇ csihódzsicsitaicsihódzsicsitai helyhatósághelyhatóság ◇ csi-csi-
hódzsicsitaihódzsicsitai vidéki önkormányzatvidéki önkormányzat
dzsicsodzsicso ◆ saját írássaját írás ◆ saját írománysaját íromány
dzsicsódzsicsó ◆ aligazgatóaligazgató ◇ gakubudzsicsógakubudzsicsó dé-dé-
kánhelyetteskánhelyettes ◇ gakubudzsicsógakubudzsicsó aldékánaldékán ◇

hensúdzsicsóhensúdzsicsó alszerkesztőalszerkesztő ◇ hensúdzsi-hensúdzsi-
csócsó főszerkesztő-helyettesfőszerkesztő-helyettes
dzsicsódzsicsó ◆ önbecsülésönbecsülés ◆ önmagáraönmagára vigyá-vigyá-
zászás ◆ vigyázásvigyázás
dzsicsódzsicsó ◆ öngúnyöngúny ◆ öniróniaönirónia
dzsicsódzsikaidzsicsódzsikai ◆ óvatosságóvatosság
dzsicsógiminadzsicsógimina ◆ önironikusönironikus 「Dzsicsógimina
koede hanasita.」 „Önironikus hangon beszélt.”

dzsicsókendzsidzsicsókendzsi ◆ alügyészalügyész ◆ főügyész-főügyész-
helyetteshelyettes
dzsicsószurudzsicsószuru ◆ vigyázvigyáz 「Korekara dzsicsó-
szuru.」 „Ezek után vigyázni fogok.” ◆ vigyázvigyáz
magáramagára 「Szenszei, dzsicsósitekudaszai!」 „Vi-
gyázzon magára, tanár úr!”

dzsicsószurudzsicsószuru ◆ kineveti saját magátkineveti saját magát
dzsicsótekinadzsicsótekina ◆ önironikusönironikus
dzsidaidzsidai ◆ következő generációkövetkező generáció
dzsidaidzsidai ◆ éraéra ◆ időidő 「Furuki joki dzsidai」 „ré-
gi szép idők” ◆ korkor 「Dzsidaito tomoni szuszu-
mu.」 „Halad a korral.” ◆ korszakkorszak ◇ ankoku-ankoku-
dzsidaidzsidai sötétsötét középkorközépkor ◇ edodzsidaiedodzsidai Edo-Edo-

korszakkorszak ◇ edodzsidaiedodzsidai Edo-korEdo-kor ◇ dzsidai-dzsidai-
okurenookureno idejétmúltidejétmúlt 「Kono súkan-va dzsidai-
okureda.」 „Ez a szokás idejétmúlt.” ◇ dzsida-dzsida-
isószecuisószecu történelmitörténelmi regényregény ◇ sicuinodzsi-sicuinodzsi-
daidai nehéznehéz időkidők 「Sicuino dzsidai-o nori koe-
ta.」 „Túltettem magam a nehéz időkön.” ◇ sin-sin-
dzsidainotóraidzsidainotórai újúj korszakkorszak hajnalahajnala ◇ sin-sin-
szekkidzsidaiszekkidzsidai csiszolkő-korszakcsiszolkő-korszak ◇

szoszen-nodzsidainiszoszen-nodzsidaini nagyszüleinknagyszüleink idejé-idejé-
benben 「Szoszenno dzsidaini-va denkimonakat-
ta.」 „Nagyszüleink idejében még villany sem
volt.” ◇ csisicudzsidaicsisicudzsidai földtaniföldtani korkor ◇ csú-csú-
szekkidzsidaiszekkidzsidai átmenetiátmeneti kőkorszakkőkorszak ◇ csú-csú-
szekkidzsidaiszekkidzsidai középsőközépső kőkorszakkőkorszak ◇ furuki-furuki-
jokidzsidaijokidzsidai régirégi szépszép időkidők ◇ hókendzsidaihókendzsidai
feudálisfeudális korszakkorszak ◇ hósokunodzsidaihósokunodzsidai étel-étel-
benben dúskálódúskáló korszakkorszak ◇ meidzsidzsidaimeidzsidzsidai
Meidzsi-korszakMeidzsi-korszak
dzsidaibjósadzsidaibjósa ◆ korrajzkorrajz
dzsidaigekidzsidaigeki ◆ kosztümöskosztümös drámadráma ◆ törté-törté-
nelmi drámanelmi dráma
dzsidaihaikeidzsidaihaikei ◆ történelmi háttértörténelmi háttér
dzsidaikubundzsidaikubun ◆ korszakoláskorszakolás
dzsidaimonodzsidaimono ◆ történelmi drámatörténelmi dráma
dzsidainigjakkószurudzsidainigjakkószuru ◆ visszafejlődikvisszafejlődik
「Konoszofuto-va dzsidaini gjakkósiteita.」 „Ez a
szoftver visszafejlődött.”

dzsidainocsódzsidzsidainocsódzsi ◆ időkidők kegyeltjekegyeltje ◆ korkor
hősehőse
dzsidainokósódzsidainokósó ◆ kor ízlésekor ízlése
dzsidainonagaredzsidainonagare ◆ mindenkorimindenkori trendtrend 「Dzsi-
daino nagareniumaku notta.」 „Jól meglovagolta
a mindenkori trendet.” ◆ történelemtörténelem kerekekereke
「Dzsidaino nagareni szakaraótosita.」 „Megpró-
bálja visszaforgatni a történelem kerekét.”

dzsidai-odzsidai-o csúdzsicuniszaigenszurucsúdzsicuniszaigenszuru ◆ korhűkorhű
「Kono isó-va dzsidai-o csúdzsicuni szaigensitei-
ru.」 „Ez a jelmez korhű.”

dzsidaiokureninarudzsidaiokureninaru ◆ elavulelavul 「Kono hóhó-va
mó dzsidaiokureda.」 „Ez a módszer már elavult.”

dzsidaiokurenodzsidaiokureno ◆ begyöpösödöttbegyöpösödött 「Ano
hito-va dzsidaiokurenodogumagaarimaszu.」
„Begyöpösödött dogmái vannak.” ◆ divatjamúltdivatjamúlt
「Kono kamigata-va dzsidaiokureda.」 „Ez a haj-
viselet divatjamúlt.” ◆ elavultelavult 「Konokonpjútá-
va mó dzsidaiokureda.」 „Ez a számítógép már el-
avult.” ◆ idejétmúltidejétmúlt 「Kono súkan-va dzsidai-
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okureda.」 „Ez a szokás idejétmúlt.” ◆ korsze-korsze-
rűtlenrűtlen 「Dzsidaiokureno hóhó-o szaijósiteiru.」
„Korszerűtlen módszereket alkalmaz.” ◆ maradimaradi
「Dzsidaiokureno kangae katani kosicusiteiru.」
„Ragaszkodik a maradi gondolataihoz.”

dzsidaiongakudzsidaiongaku ◆ modern zenemodern zene
dzsidaisicsódzsidaisicsó ◆ korszellemkorszellem
dzsidaisószecudzsidaisószecu ◆ történelmi regénytörténelmi regény
dzsidaisugidzsidaisugi ◆ lakájtermészetlakájtermészet ◆ talpnyalástalpnyalás

dzsidaisugisadzsidaisugisa ◆ talpnyalótalpnyaló
dzsidaiszakugodzsidaiszakugo ◆ anakronizmusanakronizmus ◆ korté-korté-
vesztésvesztés
dzsidaiszeisindzsidaiszeisin ◆ kor szellemekor szelleme
dzsidandzsidan ◆ perenperen kívülikívüli megegyezésmegegyezés 「Dzsid-
anga szeiricusita.」 „Peren kívül megegyeztek.”

dzsidandadzsidanda ◆ toporzékolástoporzékolás
dzsidanda-odzsidanda-o fumufumu ◆ toporzékoltoporzékol 「Kai
monokjaku-va damaszarete dzsidanda-o funda.」
„Az átvert vevő toporzékolt mérgében.”

dzsidankindzsidankin ◆ térítéstérítés
dzsidan-niszurudzsidan-niszuru ◆ perenperen kívülikívüli megegyezikmegegyezik
「Dzsiko-o dzsidannisita.」 „Peren kívül meg-
egyeztünk a balesetről.”

dzsidarakudzsidaraku ◆ élvhajhászásélvhajhászás ◆ feslettségfeslettség ◆

kicsapongáskicsapongás ◆ önmérséklet hiányaönmérséklet hiánya
dzsidarakunadzsidarakuna ◆ élvhajhászélvhajhász 「Dzsidarakuna
szeikacu」 „élvhajhász életmód” ◆ feslettfeslett
「Dzsidarakuna on-na」 „feslett nő” ◆ kicsa-kicsa-
pongópongó 「Dzsidarakuna otoko」 „kicsapongó fér-
fi” ◆ önmérsékletönmérséklet nélkülinélküli 「Dzsidarakuna
hito」 „önmérséklet nélküli ember”

dzsideikudzsideiku ◆ életreéletre kelkel 「Szuirisószecu-o dzsi-
de ittajóna hanasi.」 „A történet olyan, mintha
egy regény kelt volna életre.” ◆ ráöntráönt 「Kare-va
kono jaku-o dzside ikeru.」 „Ezt a szerepet, mint-
ha ráöntötték volna.” ◆ természetesentermészetesen visel-visel-
kedikkedik
dzsideikujónadzsideikujóna ◆ illőillő 「Sószecu-o dzside ikujó-
na hanasi.」 „Regénybe illő történet.”

dzsidendzsiden ◆ önéletrajzönéletrajz
dzsidensószecudzsidensószecu ◆ önéletrajzi regényönéletrajzi regény
dzsidentaidzsidentai ◆ önéletrajzi stílusönéletrajzi stílus
dzsidentekinadzsidentekina ◆ önéletrajziönéletrajzi

dzsídípídzsídípí ◆ GDPGDP
dzsidódzsidó ◆ kisgyerekkisgyerek ◆ kisgyermekkisgyermek ◇ gaku-gaku-
reidzsidóreidzsidó tankötelestanköteles korúkorú gyermekgyermek ◇ súga-súga-
kudzsidókudzsidó iskolásiskolás gyermekgyermek ◇ fusúgakudzsi-fusúgakudzsi-
dódó iskolázatlaniskolázatlan gyermekgyermek ◇ misúgakudzsidómisúgakudzsidó
iskoláskor előtti gyermekiskoláskor előtti gyermek
dzsidódzsidó ◆ automatikusautomatikus ◆ önműködőönműködő
「Dzsidótobira-va hiraita.」 „Az önműködő ajtó
kinyílt.”

dzsidóbungakudzsidóbungaku ◆ gyermekirodalomgyermekirodalom
dzsidódedzsidóde ◆ automatikusanautomatikusan
dzsidódoadzsidódoa ◆ automataautomata ajtóajtó ◆ fotocellásfotocellás
ajtóajtó
dzsidófurikaedzsidófurikae ◆ csoportoscsoportos beszedésibeszedési meg-meg-
bízásbízás
dzsidófurikomidzsidófurikomi ◆ állandóállandó átutalásiátutalási megbí-megbí-
zászás
dzsidógjakutaidzsidógjakutai ◆ gyermekkínzásgyermekkínzás
dzsidógjakutaiszurudzsidógjakutaiszuru ◆ kínozzakínozza aa gyereketgyereket
「Dzsidógjakutaiszuru ojaga fueteiruno-va naze-
dato omoimaszuka?」 „Mit gondolsz, miért nö-
vekszik a gyermekeit kínzó szülők száma?”

dzsidógodzsidógo ◆ gyermeknyelvgyermeknyelv
dzsidóhanbaikidzsidóhanbaiki ◆ árusítóárusító automataautomata ◆ au-au-
tomatatomata ◆ elárusítóelárusító automataautomata ◆ italauto-italauto-
matamata ◇ dzsúszunodzsidóhanbaikidzsúszunodzsidóhanbaiki üdítőau-üdítőau-
tomatatomata
dzsidóhenszokukidzsidóhenszokuki ◆ automataautomata sebesség-sebesség-
váltóváltó
dzsidóhikiotosidzsidóhikiotosi ◆ automatikusautomatikus leemelésleemelés
「Denkidaino dzsidóhiki otosi」 „áramdíj auto-
matikus leemelése” ◆ csoportoscsoportos beszedésibeszedési
megbízásmegbízás
dzsidójógosiszecudzsidójógosiszecu ◆ gyermekotthongyermekotthon ◆ ne-ne-
velőotthonvelőotthon
dzsidókadzsidóka ◆ automatizálásautomatizálás 「Szenszanrain-no
dzsidóka」 „gyártósor automatizálása”

dzsidókaiszacugucsidzsidókaiszacugucsi ◆ automataautomata belépte-belépte-
tőtő kapukapu ◆ automataautomata jegykezelőjegykezelő kapukapu
「Dzsidókaiszacugucsi-o tótta.」 „Átmentem az
automata jegykezelő kapun.”

dzsidókaiszacukidzsidókaiszacuki ◆ jegykezelő automatajegykezelő automata
dzsidókakidzsidókaki ◆ automata lőfegyverautomata lőfegyver
dzsidókandzsidókan ◆ játszóházjátszóház
dzsidókasitadzsidókasita ◆ automatizáltautomatizált
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dzsidókaszurudzsidókaszuru ◆ automatizálautomatizál 「Singidzsucu-
de szeiszan-o dzsidókasita.」 „Új technológiával
automatizálta a termelést.”

dzsidókenbaikidzsidókenbaiki ◆ jegyárusító automatajegyárusító automata
dzsidókendzsúdzsidókendzsú ◆ automata pisztolyautomata pisztoly
dzsidókensindzsidókensin ◆ automatikusautomatikus leolvasásleolvasás
「Denrjoku-va dzsidókensinninatta.」 „Az ára-
mot már automatikusan olvassák le.”

dzsidómakidokeidzsidómakidokei ◆ automataautomata szerkezetesszerkezetes
óraóra
dzsidómakinotokeidzsidómakinotokei ◆ automata óraautomata óra
dzsidónodzsidóno ◆ automatikusautomatikus ◆ önműködőönműködő
dzsidónojógodzsidónojógo ◆ gyermekvédelemgyermekvédelem
dzsidóokuridzsidóokuri ◆ automatikusautomatikus adagolásadagolás
「Dzsidókami okuri」 „papír automatikus adago-
lása” ◆ gépigépi előtoláselőtolás 「Szenbanno dzsidóokuri
kinó」 „esztergapad gépi előtolás-funkciója”

dzsidóótódzsidóótó ◆ automatikus válaszautomatikus válasz
dzsidóporunodzsidóporuno ◆ gyermekpornógyermekpornó ◆ gyermek-gyermek-
pornográfiapornográfia
dzsidoridzsidori ◆ dzsidori csirkedzsidori csirke
dzsidoridzsidori ◆ szelfiszelfi
dzsidoribódzsidoribó ◆ szelfibotszelfibot
dzsidori-odzsidori-o szuruszuru ◆ szelfitszelfit készítkészít ◆ szel-szel-
fizikfizik 「Szumahode ókuno hitoga dzsidori-o szu-
ru.」 „Az okostelefonokkal sokan szelfiznek.”

dzsidori-o szurukotodzsidori-o szurukoto ◆ szelfikészítésszelfikészítés
dzsidóródódzsidóródó ◆ gyermekmunkagyermekmunka
dzsidósadzsidósa ◆ autóautó ◆ gépjárműgépjármű ◆ gépkocsigépkocsi ◆

személygépkocsiszemélygépkocsi ◇ kamocudzsidósakamocudzsidósa teher-teher-
gépkocsigépkocsi ◇ dzsigjójónodzsidósadzsigjójónodzsidósa vállalko-vállalko-
záshozzáshoz használthasznált autóautó ◇ mamedzsidósamamedzsidósa kis-kis-
autóautó
dzsidósabuhindzsidósabuhin ◆ autóalkatrészautóalkatrész
dzsidósadódzsidósadó ◆ autóútautóút
dzsidósadorobódzsidósadorobó ◆ autótolvajautótolvaj
dzsidósadzsikodzsidósadzsiko ◆ autóbalesetautóbaleset ◆ gépjármű-gépjármű-
balesetbaleset ◆ gépkocsibalesetgépkocsibaleset
dzsidósagakkódzsidósagakkó ◆ autósiskolaautósiskola
dzsidósahanbaigjósadzsidósahanbaigjósa ◆ autókereskedőautókereskedő
dzsidósahokendzsidósahoken ◆ gépjármű-biztosításgépjármű-biztosítás
dzsidósakadzsidósaka ◆ motorizációmotorizáció
dzsidósakenmondzsidósakenmon ◆ közúti ellenőrzésközúti ellenőrzés

dzsidósakensócukiteikijokindzsidósakensócukiteikijokin ◆ gépkocsi-gépkocsi-
nyereménynyeremény betétbetét 「Dzsidósakensócuki teiki-
jokinde kurumaga atatta.」 „Gépkocsinyeremény
betéten nyertem autót.”

dzsidósakenszasódzsidósakenszasó ◆ forgalmi engedélyforgalmi engedély
dzsidósakjógidzsidósakjógi ◆ autóversenyautóverseny
dzsidósakjószódzsidósakjószó ◆ autóversenyautóverseny
dzsidósakódzsódzsidósakódzsó ◆ autógyárautógyár
dzsidósamékádzsidósaméká ◆ autógyártóautógyártó
dzsidósanóntendzsidósanónten ◆ autóvezetésautóvezetés
dzsidósarészudzsidósarészu ◆ autóversenyautóverseny
dzsidósasódzsidósasó ◆ autóbemutatóautóbemutató
dzsidósasúrikódzsódzsidósasúrikódzsó ◆ gépjárműjavítógépjárműjavító mű-mű-
helyhely
dzsidósasutokuzeidzsidósasutokuzei ◆ autóvásárlási adóautóvásárlási adó
dzsidósaszangjódzsidósaszangjó ◆ autóiparautóipar
dzsidósaszeibikódzsidósaszeibikó ◆ autószerelőautószerelő
dzsidósaszeibisidzsidósaszeibisi ◆ autószerelőautószerelő
dzsidósaszettódzsidósaszettó ◆ gépkocsilopásgépkocsilopás
dzsidósatoszódzsidósatoszó ◆ autófényezésautófényezés
dzsidósauntenmenkjosódzsidósauntenmenkjosó ◆ gépjármű-gépjármű-
vezetői jogosítványvezetői jogosítvány
dzsidósauntensudzsidósauntensu ◆ gépjárművezetőgépjárművezető ◆ gép-gép-
kocsivezetőkocsivezető
dzsidósazeidzsidósazei ◆ gépjárműadógépjárműadó
dzsidósidzsidósi ◆ alanyialanyi ragozásúragozású igeige ◆ tárgyat-tárgyat-
lan igelan ige
dzsidósinrigakudzsidósinrigaku ◆ gyermekpszichológiagyermekpszichológia
dzsidósinrigakusadzsidósinrigakusa ◆ gyermekpszichológusgyermekpszichológus
dzsidósódzsúdzsidósódzsú ◆ gépkarabélygépkarabély
dzsidószeigjodzsidószeigjo ◆ automata vezérlésautomata vezérlés
dzsidószenbandzsidószenban ◆ automata esztergapadautomata esztergapad
dzsidószenreidzsidószenrei ◆ gyermekkeresztelésgyermekkeresztelés
dzsidószódandzsodzsidószódandzso ◆ gyermekgyermek lelkisegélylelkisegély
szolgálatszolgálat ◆ nevelési tanácsadónevelési tanácsadó
dzsidószódaszócsidzsidószódaszócsi ◆ automataautomata kormány-kormány-
szerkezetszerkezet
dzsidószódzsúdzsidószódzsú ◆ automataautomata irányításirányítás ◆ au-au-
tomatikustomatikus vezetésvezetés 「Hikókino sudószódzsúto
dzsidószódzsú」 „repülőgép manuális és automa-
tikus vezetése”

dzsidószódzsúszócsidzsidószódzsúszócsi ◆ robotpilótarobotpilóta
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dzsidószókódzsidószókó ◆ önjáróönjáró
dzsidószókórobottodzsidószókórobotto ◆ önjáróönjáró robotrobot 「Ha-
itacuni dzsidószókórobotto-o cukatta.」 „A kiszál-
lításhoz önjáró robotot használt.”

dzsidószuiszendzsidószuiszen ◆ automataautomata csaptelepcsaptelep
「Te-o szasi daszudakede dzsidószuiszenga kadó-
szuru.」 „Az automata csaptelep működtetéséhez
csak oda kell tartani a kezünket.”

dzsidótekinadzsidótekina ◆ automatikusautomatikus
dzsidótekinasikumidzsidótekinasikumi ◆ automatikaautomatika
dzsidótekinidzsidótekini ◆ automatikusanautomatikusan 「Konpjúta-
va dzsidótekini szaikidósita.」 „A számítógép au-
tomatikusan újraindult.”

dzsidótenszódzsidótenszó ◆ átirányításátirányítás ◆ automatikusautomatikus
hívásátirányításhívásátirányítás
dzsidóuntendzsidóunten ◆ automatikusautomatikus üzemeltetésüzemeltetés
「Kikaino sudóuntento dzsidóunten」 „gép ma-
nuális és automatikus üzemeltetése” ◆ automa-automa-
tikustikus vezetésvezetés 「Kurumano sudóuntento dzsi-
dóunten」 „kocsi manuális és automatikus veze-
tése” ◆ önvezetésönvezetés
dzsidóuntensadzsidóuntensa ◆ önjáróönjáró autóautó ◆ önvezetőönvezető
autóautó ◆ önvezető kocsiönvezető kocsi
dzsidzsakudzsidzsaku ◆ higgadtsághiggadtság ◇ sinsoku-sinsoku-
dzsidzsakudzsidzsaku tökéletestökéletes nyugalomnyugalom ◇ sinsoku-sinsoku-
dzsidzsakutositeirudzsidzsakutositeiru tökéletestökéletes nyugalom-nyugalom-
malmal fogadfogad 「Kare-va hihóni szeh-site sinsoku-
dzsidzsakutositeita.」 „Tökéletes nyugalommal
fogadta a szomorú hírt.” ◇ taizendzsidzsakutaizendzsidzsaku
tökéletes nyugalomtökéletes nyugalom
dzsidzsakudzsidzsaku ◆ magas rangú pap halálamagas rangú pap halála
dzsidzsakutarudzsidzsakutaru ◆ higgadthiggadt 「Dzsidzsakutaru
taido」 „higgadt viselkedés”

dzsidzsakutositedzsidzsakutosite ◆ higgadtanhiggadtan
dzsidzsakutositeirudzsidzsakutositeiru ◆ higgadthiggadt 「Nanigaat-
temo dzsidzsakutositeiru.」 „Bármi történik is,
higgadt marad.”

dzsidzsidzsidzsi ◆ aktuálisaktuális 「Dzsidzsimondainicuite
hanasita.」 „Az aktuális kérdésekről beszéltünk.”
◆ aktuálisaktuális eseményekesemények 「Dzsidzsini cúdzsitei-
ru.」 „Képben van az aktuális eseményekkel kap-
csolatban.” ◆ időszerűidőszerű 「Dzsidzsimondai」
„időszerű probléma” ◇ dzsidzsiniakaruidzsidzsiniakarui jóljól in-in-
formáltformált 「Dzsidzsini akarui hito」 „jól informált
személy”

dzsidzsicudzsidzsicu ◆ időidő 「Kaifukuni-va szótóno
dzsidzsicu-o jószuru.」 „A helyreállításhoz megle-
hetősen sok idő kell.”

dzsidzsicudzsidzsicu ❶ ténytény 「Han-ninga
taihoszarenaino-va kanasii dzsidzsicudeszu.」
„Szomorú tény, hogy a tettes még szabadlábon
van.” ◆ igazságigazság 「Dzsidzsicu-o mageru.」 „El-
ferdíti az igazságot.” ◆ valóságvalóság 「Dzsidzsicuni
motozuita hanasi」 „valóságon alapuló történet”
◇ icuvarazarudzsidzsicuicuvarazarudzsidzsicu hamisítatlanhamisítatlan
ténytény ◇ kakuteisitadzsidzsicukakuteisitadzsidzsicu elfogadottelfogadott
ténytény ◇ kiszeidzsidzsicukiszeidzsidzsicu készkész ténytény 「Ko-
domoga dekitatoiu kiszeidzsidzsicu-o cukutte ka-
resini kekkon-o szematta.」 „Terhesség kész té-
nye elé állítva, házasságra kényszerítette a férfit.”
◇ dzsidzsicucsószadzsidzsicucsósza tényfeltárótényfeltáró vizsgálatvizsgálat
◇ dzsidzsicutonarudzsidzsicutonaru valóravalóra válikválik 「Oszorete-
itakotoga dzsidzsicutonatta.」 „A félelmeim való-
ra váltak.” ◇ dzsidzsicumukondzsidzsicumukon megalapozat-megalapozat-
lanlan ténytény ◇ dzsidzsicumukon-nodzsidzsicumukon-no alaptalanalaptalan
「Dzsidzsicumukonno uvasza」 „alaptalan plety-
ka” ◇ dzsidzsicumukon-nohanasidzsidzsicumukon-nohanasi kitalációkitaláció
◇ sujódzsidzsicusujódzsidzsicu legfontosabb ténylegfontosabb tény
dzsidzsicucsószadzsidzsicucsósza ◆ tényfeltárótényfeltáró vizsgálatvizsgálat

dzsidzsicudzsódzsidzsicudzsó ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag 「Kono
kuni-va dzsidzsicudzsótószansiteiru.」 „Ez az or-
szág gyakorlatilag csődbe ment.” ◆ valójábanvalójában
「Dzsidzsicudzsó, sigotono atono nomi kaimo si-
gotoda.」 „Valójában a munka utáni összejövetel
is munka.”

dzsidzsicudzsónodzsidzsicudzsóno ◆ ténylegestényleges 「Dzsidzsicu-
dzsóno torisimarijaku-va karedeszu.」 „Ő a tény-
leges igazgató.”

dzsidzsicukeikadzsidzsicukeika ◆ események alakulásaesemények alakulása
dzsidzsicukondzsidzsicukon ◆ élettársi viszonyélettársi viszony
dzsidzsicumondaidzsidzsicumondai ◆ kérdéseskérdéses problémaprobléma ◆

ténykérdésténykérdés
dzsidzsicumukondzsidzsicumukon ◆ megalapozatlan ténymegalapozatlan tény
dzsidzsicumukon-nodzsidzsicumukon-no ◆ alaptalanalaptalan 「Dzsidzsi-
cumukonno uvasza」 „alaptalan pletyka”

dzsidzsicumukon-nohanasidzsidzsicumukon-nohanasi ◆ kitalációkitaláció
dzsidzsicunokeikadzsidzsicunokeika ◆ idő múlásaidő múlása
dzsidzsicuszeidzsidzsicuszei ◆ tényszerűtényszerű
dzsidzsicutokotonarudzsidzsicutokotonaru ◆ nemnem fedifedi aa valósá-valósá-
gotgot 「Szeidzsikano hacugen-va dzsidzsicuto ko-
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tonaru.」 „A politikus kijelentése nem fedi a va-
lóságot.” ◆ valótlanvalótlan 「Dzsidzsicuto kotonaru
hókoku-o sita.」 „Valótlan hírt közölt.”

dzsidzsicutonarudzsidzsicutonaru ◆ valóravalóra válikválik 「Oszorete-
itakotoga dzsidzsicutonatta.」 „A félelmeim való-
ra váltak.”

dzsidzsicu-vadzsidzsicu-va sószecujorisószecujori kinarikinari ◆ valóságvalóság
furcsább,furcsább, mintmint aa képzeletképzelet ◆ valóságnálvalóságnál
nincs meglepőbbnincs meglepőbb
dzsidzsiidzsidzsii ◆ trotylitrotyli ◆ vénembervénember 「Babaato
dzsidzsii」 „vénasszony és vénember” ◆ vénvén
trottytrotty 「Naniitteiruno, konodzsidzsii!」 „Mit
akar ez a vén trotty?” ◇ kuszodzsidzsiikuszodzsidzsii véntvént
trottytrotty
dzsídzsíiudzsídzsíiu ◆ búgbúg
dzsídzsíiudzsídzsíiu ◆ recsegrecseg 「Onrjó-o agerutoradzsio-
va dzsídzsíitta.」 „Amikor felhangosítottam a rá-
diót, recsegett.”

dzsidzsikaiszecudzsidzsikaiszecu ◆ hírmagyarázathírmagyarázat
dzsidzsikaiszecusadzsidzsikaiszecusa ◆ hírmagyarázóhírmagyarázó
dzsidzsikokkokudzsidzsikokkoku ◆ órárólóráról óráraórára 「Dzsókjó-
va dzsidzsikokkokuto henkaszuru.」 „A helyzet
óráról órára változik.”

dzsidzsikuszaidzsidzsikuszai ◆ vénemberesvénemberes
dzsidzsimuszaidzsidzsimuszai ◆ ápolatlanápolatlan 「Dzsidzsimu-
szai kao」 „öreg, ápolatlan arc” ◆ vénemberesvénemberes
dzsidzsindzsidzsin ◆ öngyilkosság karddalöngyilkosság karddal
dzsidzsindzsidzsin ◆ sajátsaját állásállás ◆ sajátsaját táborhelytáborhely
◆ saját térfélsaját térfél
dzsidzsindzsidzsin ◆ öngyilkosságöngyilkosság
dzsidzsiniakaruidzsidzsiniakarui ◆ jóljól informáltinformált 「Dzsidzsi-
ni akarui hito」 „jól informált személy”

dzsidzsinszurudzsidzsinszuru ◆ karddalkarddal megölimegöli magátmagát ◆

saját kardjába dőlsaját kardjába dől
dzsidzsisúkansidzsidzsisúkansi ◆ hírmagazinhírmagazin
dzsidzsodzsidzso ◆ szerző előszavaszerző előszava
dzsidzsodzsidzso ◆ cselédcseléd ◆ szobalányszobalány
dzsidzsodzsidzso ◆ saját magára támaszkodássaját magára támaszkodás
dzsidzsodzsidzso ◆ másodikkéntmásodikként születettszületett lánylány ◆

másodszülött leánymásodszülött leány
dzsidzsódzsidzsó ◆ négyzetnégyzet ◆ önmagávalönmagával szorzásszorzás
◇ dzsidzsószurudzsidzsószuru megszorozmegszoroz önmagávalönmagával
「Szan-o dzsidzsószuru.」 „Hármat megszorozza
önmagával.”

dzsidzsódzsidzsó ◆ öntisztulásöntisztulás
dzsidzsódzsidzsó ◆ helyzethelyzet 「Dzsidzsóga vakaranai.」
„Nem ismerem a helyzetet.” ◆ körülménykörülmény
「Dzsidzsógaatte korenakatta.」 „A körülmények
úgy hozták, hogy nem tudtam jönni.” ◆ okok 「Ka-
teino dzsidzsóde sigoto-o jaszunda.」 „Családi
okból nem mentem dolgozni.” ◆ tényállástényállás
「Dzsidzsó-o szecumeisita.」 „Elmagyaráztam a
tényállást.” ◇ ikkanodzsidzsóikkanodzsidzsó családicsaládi okokokok
「Ikkano dzsidzsóde tenkó-o kuri kaesiteita.」
„Családi okokból sűrűn váltottam iskolát.” ◇ ko-ko-
kunaidzsidzsókunaidzsidzsó hazaihazai körülményekkörülmények ◇ dzsi-dzsi-
dzsógaarudzsógaaru okaoka vanvan 「Min-naszorezoreno dzsi-
dzsógaaru.」 „Mindenkinek megvan a maga oka
mindenre.” ◇ tokusudzsidzsótokusudzsidzsó különlegeskülönleges kö-kö-
rülményrülmény
dzsidzsócúdzsidzsócú ◆ tájékozottságtájékozottság
dzsidzsócsósúszurudzsidzsócsósúszuru ◆ kikérdezkikérdez 「Mokuge-
kisani dzsidzsócsósúsita.」 „Kikérdezték a szem-
tanúkat.”

dzsidzsodendzsidzsoden ◆ autobiográfiaautobiográfia ◆ emlékiratemlékirat ◆

önéletrajzönéletrajz
dzsidzsódzsibakuniocsiirudzsidzsódzsibakuniocsiiru ◆ sajátsaját csap-csap-
dájába esikdájába esik
dzsidzsógaarudzsidzsógaaru ◆ közbejönközbejön valamivalami 「Dzsi-
dzsógaatte, ikenakatta.」 „Közbejött valami, nem
tudtam jönni.” ◆ okaoka vanvan 「Min-naszorezoreno
dzsidzsógaaru.」 „Mindenkinek megvan a maga
oka mindenre.”

dzsidzsókondzsidzsókon ◆ négyzetgyöknégyzetgyök
dzsidzsónórjokudzsidzsónórjoku ◆ öntisztuló képességöntisztuló képesség
dzsidzsószajódzsidzsószajó ◆ öntisztulóöntisztuló mechanizmusmechanizmus
「Mimino dzsidzsószajó」 „a fül öntisztuló me-
chanizmusa”

dzsidzsószúdzsidzsószú ◆ négyzetszámnégyzetszám
dzsidzsószurudzsidzsószuru ◆ megszorozmegszoroz önmagávalönmagával
「Szan-o dzsidzsószuru.」 „Hármat megszorozza
önmagával.”

dzsidzsúdzsidzsú ◆ önsúlyönsúly 「Dzsidzsúdzsuh-ton-
notorakku」 „tíztonnás önsúlyú teherautó”

dzsidzsúdzsidzsú ◆ kamaráskamarás 「Dzsidzsú-va kunsuno
meireini zettaini sitagavanakerebanaranakatta.」
„A kamarásnak az uralkodó parancsait kellett kö-
vetnie.”

dzsidzsúbukandzsidzsúbukan ◆ adjutánsadjutáns ◆ szárnysegédszárnysegéd
dzsidzsúcsódzsidzsúcsó ◆ főkamarásfőkamarás
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dzsidzsúkandzsidzsúkan ◆ kamaráskamarás
dzsidzsunkaszekidzsidzsunkaszeki ◆ index-fosszíliaindex-fosszília ◆ ve-ve-
zérkövületzérkövület ◆ zóna-fosszíliazóna-fosszília
dzsieidzsiei ◆ egyéni üzemeltetésegyéni üzemeltetés
dzsieidzsiei ◆ honvédelemhonvédelem ◆ önvédelemönvédelem
dzsieigjódzsieigjó ◆ iparűzésiparűzés ◆ magánvállalkozásmagánvállalkozás ◆

privát vállalkozásprivát vállalkozás
dzsieigjósadzsieigjósa ◆ egyéniegyéni vállalkozóvállalkozó ◆ magán-magán-
vállalkozóvállalkozó ◆ maszekmaszek ◆ vállalkozóvállalkozó
dzsieikandzsieikan ◆ honvédtiszthonvédtiszt
dzsieikendzsieiken ◆ védekezéshezvédekezéshez valóvaló jogjog ◇ súd-súd-
antekidzsieikenantekidzsieiken csoportoscsoportos védekezéshezvédekezéshez
való jogvaló jog
dzsieinókadzsieinóka ◆ őstermelőőstermelő
dzsieiszurudzsieiszuru ◆ megvédimegvédi magátmagát 「Akumakara
dzsieidekinakatta.」 „Nem tudtam megvédeni
magam az ördögtől.” ◆ védivédi magátmagát 「Teppó-
o teni dzsieisita.」 „Puskával a kezemben védtem
magamat.”

dzsieitaidzsieitai ◆ honvédséghonvédség ◆ önvédelmi erőkönvédelmi erők
dzsieitaiindzsieitaiin ◆ honvédhonvéd
dzsiendzsien ◆ fülgyulladásfülgyulladás
dzsienszoszan-natoriumudzsienszoszan-natoriumu ◆ nátrium-nátrium-
hipoklorithipoklorit
dzsíenupídzsíenupí ◆ GNPGNP
dzsifudzsifu ◆ büszkeségbüszkeség 「Kono sóhin-va dzsifu-o
dzsitte okjakuszamani teikjósimaszu.」 „Büszkén
ajánljuk vásárlóinknak ezt a terméket.” ◆ önbi-önbi-
zalomzalom
dzsifubukidzsifubuki ◆ hóátfúváshóátfúvás
dzsifuszurudzsifuszuru ◆ büszkebüszke 「Ii sigoto-o sitato dzsi-
fusiteimaszu.」 „Büszke vagyok a jó munkámra.”
◆ büszkélkedikbüszkélkedik 「Heiin-va kódona csirjógade-
kiruto dzsifusiteimaszu.」 „Kórházunk magas
szintű gyógyellátással büszkélkedik.” ◆ önbizal-önbizal-
ma vanma van
dzsifuteriadzsifuteria ◆ diftériadiftéria ◆ torokgyíktorokgyík
dzsigadzsiga ◆ egoego ◆ öntudatöntudat ◇ dzsiganimeza-dzsiganimeza-
merumeru öntudatraöntudatra ébredébred 「Eiai-va dzsigani me-
zameta.」 „A mesterséges intelligencia öntudatra
ébredt.” ◇ dzsiganocujoidzsiganocujoi egoistaegoista ◇ dzsiga-dzsiga-
nocujoinocujoi öntudatosöntudatos
dzsigaderudzsigaderu ◆ kimutatjakimutatja aa fogafoga fehérjétfehérjét
「Imamade neko-o kabutteitakedotótó dzsiga de-

ta.」 „Eddig alakoskodott, de most kimutatta a fo-
ga fehérjét.”

dzsigadoridzsigadori ◆ szelfiszelfi
dzsigadoribódzsigadoribó ◆ szelfibotszelfibot
dzsigadzsiszandzsigadzsiszan ◆ öndicséretöndicséret
dzsigadzsiszanszurudzsigadzsiszanszuru ◆ önmagátönmagát dicséridicséri
「Dzsigadzsiszansitakunaikeredomo, kéki-va dai-
szeikódatta.」 „Nem akarom önmagamat dicsér-
ni, de a süteményem nagyon jól sikerült.” ◆ sa-sa-
ját magát dicsériját magát dicséri
dzsigaidzsigai ◆ öngyilkosságöngyilkosság
dzsigaisikidzsigaisiki ◆ öntudatöntudat 「Kodomono dzsiga-
isikiga mebae hadzsimeta.」 „A gyereknek kez-
dett kialakulni az öntudata.”

dzsigaiszurudzsigaiszuru ◆ öngyilkos leszöngyilkos lesz
dzsigajakurócsijúnomonodzsigajakurócsijúnomono ◆ állandóállandó ren-ren-
delkezésre álló dologdelkezésre álló dolog
dzsigajomerudzsigajomeru ◆ tudtud olvasniolvasni 「Kare-va dzsiga
jomenai.」 „Nem tud olvasni.”

dzsiganedzsigane ◆ alaptermészetalaptermészet 「Szeidzsika-va
dzsigane-o dasita.」 „Megmutatkozott a politikus
alaptermészete.” ◆ alattaalatta lévőlévő fémfém 「Mekkiga
hagarete dzsiganega mieta.」 „Lejött a bevonat, és
kilátszott az alatta lévő fém.” ◆ fémtömbfémtömb 「Tec-
uno dzsigane」 „vastömb” ◆ rúdrúd 「Kinno dzsiga-
ne」 „aranyrúd”

dzsiganimezamerudzsiganimezameru ◆ öntudatraöntudatra ébredébred
「Eiai-va dzsigani mezameta.」 „A mesterséges
intelligencia öntudatra ébredt.”

dzsiganocujoidzsiganocujoi ◆ egoistaegoista ◆ nagynagy azaz egójaegója ◆

öntudatosöntudatos
dzsigatadzsigata ◆ betűformabetűforma ◇ erudzsigataerudzsigata LL ala-ala-
kúkú 「Erudzsigatakicscsin」 „L alakú konyha” ◇

vaidzsigatavaidzsigata ipszilonipszilon alakalak 「Vaidzsigatano
eda」 „ipszilon alakú faág”

dzsigatamedzsigatame ◆ megalapozásmegalapozás ◆ talajdöngö-talajdöngö-
léslés
dzsigatame-odzsigatame-o szuruszuru ◆ megalapozmegalapoz 「Szosiki-
no dzsigatame-o sita.」 „Megalapozta a szerveze-
tet.”

dzsigazódzsigazó ◆ önarcképönarckép
dzsigedzsige ◆ igazi hajigazi haj ◆ saját hajsaját haj
dzsigendzsigen ◆ dimenziódimenzió 「Szandzsigenno eiga-o
mita.」 „Megnéztem egy háromdimenziós filmet.”
◆ kiterjedéskiterjedés 「Mih-cuno kúkantekina dzsi-
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gen」 „három térbeli kiterjedés” ◆ szintszint 「Dzsi-
genno takai mondai.」 „Magas szintű probléma.”
◇ szandzsigenszandzsigen térhatásútérhatású 「Szandzsigene-
iga」 „térhatású film” ◇ szandzsigenszandzsigen háromhárom
dimenziódimenzió ◇ dzsigen-notakaidzsigen-notakai magasröptűmagasröptű
「Dzsigenno takai kaivanicuite ikenakatta.」
„Nem tudtam követni a magas röptű beszélge-
tést.”

dzsigendzsigen ◆ időhatáridőhatár ◆ időkorlátidőkorlát ◆ óraóra
「Szandzsigenme-va szúgakuda.」 „A harmadik
óra matematika.” ◇ dzsigenbakudandzsigenbakudan pokol-pokol-
gépgép ◇ dzsigenbakudandzsigenbakudan időzített bombaidőzített bomba
dzsigendzsigen ◆ betű alapjabetű alapja ◆ betű eredetebetű eredete
dzsigenbakudandzsigenbakudan ◆ időzítettidőzített bombabomba ◆ po-po-
kolgépkolgép
dzsigen-notakaidzsigen-notakai ◆ magasröptűmagasröptű 「Dzsigenno
takai kaivanicuite ikenakatta.」 „Nem tudtam kö-
vetni a magas röptű beszélgetést.”

dzsigenszócsidzsigenszócsi ◆ időzítőszerkezetidőzítőszerkezet
dzsigenszutodzsigenszuto ◆ figyelmeztető sztrájkfigyelmeztető sztrájk
dzsigenszutoraikidzsigenszutoraiki ◆ figyelmeztetőfigyelmeztető
sztrájksztrájk
dzsigidzsigi ◆ szó jelentéseszó jelentése
dzsigidzsigi ◆ gyerekjátékgyerekjáték ◆ semmiségsemmiség 「Kono
rjóri-va puroni kuraberuto dzsigini hitosii.」 „Ez
semmiség a profik ételeihez képest.”

dzsigidzsigi ◆ megfelelőmegfelelő alkalomalkalom ◇ dzsigi-odzsigi-o etaeta
időszerűidőszerű 「Dzsigi-o etatéma」 „időszerű téma”
◇ dzsigi-odzsigi-o etaeta odaillőodaillő 「Dzsigi-o eta hacu-
gen」 „odaillő megjegyzés”

dzsigidzsigi ◆ meghajlásmeghajlás ◇ odzsigi-oodzsigi-o szuruszuru meg-meg-
hajolhajol 「Okjakuszamani odzsigi-o sita.」 „Meg-
hajolt a vendég előtt.”

dzsigidórinidzsigidórini ◆ betűbetű szerintszerint ◆ szószó szerintszerint
「Ivaretakoto-o dzsigidórini toraeta.」 „Szó sze-
rint értelmezte, amit mondtak neki.”

dzsigi-odzsigi-o etaeta ◆ időszerűidőszerű 「Dzsigi-o etatéma」
„időszerű téma” ◆ odaillőodaillő 「Dzsigi-o eta hacu-
gen」 „odaillő megjegyzés”

dzsigitariszudzsigitariszu ◆ gyűszűvirággyűszűvirág ◆ pirospiros gyű-gyű-
szűvirágszűvirág
dzsigitariszuszeizaidzsigitariszuszeizai ◆ digitáliszdigitálisz
dzsigjakudzsigjaku ◆ mazochizmusmazochizmus ◆ önkínzásönkínzás ◆ ön-ön-
sanyargatássanyargatás

dzsigjakusikandzsigjakusikan ◆ mazochistamazochista történelem-történelem-
szemléletszemlélet
dzsigjakusódzsigjakusó ◆ mazochizmusmazochizmus
dzsigjakusumidzsigjakusumi ◆ mazochista hajlammazochista hajlam
dzsigjakutekinadzsigjakutekina ◆ önsanyargatóönsanyargató 「Dzsigja-
kutekina kaikan」 „önsanyargatás öröme”

dzsigjakutekinidzsigjakutekini ◆ önsanyargatóanönsanyargatóan
dzsigjódzsigjó ◆ tevékenységtevékenység 「Kigjó-va szonsicu-
o dasiteiru dzsigjó-o todzsita.」 „A gyár beszün-
tette a veszteséges tevékenységeit.” ◆ üzletágüzletág
◆ vállalkozásvállalkozás 「Kare-va dzsigjó-o hadzsime-
ta.」 „Vállalkozást indított.” ◇ eiridzsigjóeiridzsigjó üzle-üzle-
titi vállalkozásvállalkozás ◇ eiridzsigjóeiridzsigjó profitorientáltprofitorientált
vállalkozásvállalkozás ◇ kjódódzsigjókjódódzsigjó közösközös vállal-vállal-
kozáskozás ◇ kókjódzsigjókókjódzsigjó közmunkaközmunka ◇ kókjód-kókjód-
zsigjózsigjó közműépítésközműépítés ◇ gódódzsigjógódódzsigjó közösközös
vállalkozásvállalkozás ◇ kodzsindzsigjókodzsindzsigjó magánvállal-magánvállal-
kozáskozás 「Keihi-o mizumasisiteiru kodzsindzsig-
jósaga ói.」 „Sok olyan magánvállalkozás van,
ahol a kiadásokat túlzásba viszik.” ◇ kodzsin-kodzsin-
dzsigjódzsigjó egyéniegyéni vállalkozásvállalkozás ◇ sieidzsigjósieidzsigjó
magánvállalkozásmagánvállalkozás ◇ dzsizendzsigjódzsizendzsigjó jóté-jóté-
konyságikonysági tevékenységtevékenység ◇ dzsizendzsigjódzsizendzsigjó
karitatívkaritatív tevékenységtevékenység ◇ sakaidzsigjósakaidzsigjó
szociálisszociális munkamunka ◇ sinkidzsigjósinkidzsigjó újúj vállalko-vállalko-
zászás 「Sinkidzsigjó-o tacsi ageta.」 „Új vállalko-
zást indítottam.” ◇ daidzsigjódaidzsigjó nagyszabásúnagyszabású
vállalkozásvállalkozás ◇ csúkakudzsigjócsúkakudzsigjó alapvetőalapvető üz-üz-
letileti tevékenységtevékenység ◇ hieiridzsigjóhieiridzsigjó nonprofitnonprofit
vállalkozásvállalkozás ◇ futaidzsigjófutaidzsigjó mellékvállalko-mellékvállalko-
zászás ◇ minkandzsigjóminkandzsigjó magánvállalkozásmagánvállalkozás
dzsigjóbudzsigjóbu ◆ osztályosztály ◆ részlegrészleg 「Anatano
dzsigjóbu-va dokodeszuka?」 „Melyik részlegen
dolgozol?” ◇ kaigaidzsigjóbukaigaidzsigjóbu külföldikülföldi rész-rész-
legleg
dzsigjódandzsigjódan ◆ szövetkezetszövetkezet
dzsigjódzsódzsigjódzsó ◆ irodairoda ◆ munkahelymunkahely ◆ üzemüzem
dzsigjójónodzsidósadzsigjójónodzsidósa ◆ vállalkozáshozvállalkozáshoz
használt autóhasznált autó
dzsigjókadzsigjóka ◆ kisvállalkozókisvállalkozó ◆ vállalkozóvállalkozó
dzsigjókadzsigjóka ◆ kommercializáláskommercializálás ◆ üzletiüzleti ala-ala-
pokra helyezéspokra helyezés
dzsigjókaszurudzsigjókaszuru ◆ üzletetüzletet csinálcsinál 「Haszszó-
o dzsigjókasita.」 „Üzletet csinált az ötletéből.”

dzsigjókeizokukeikakudzsigjókeizokukeikaku ◆ üzletmenet-üzletmenet-
folytonossági tervfolytonossági terv
dzsigjónendodzsigjónendo ◆ üzleti évüzleti év
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dzsigjónusidzsigjónusi ◆ vállalkozóvállalkozó
dzsigjósadzsigjósa ◆ vállalkozóvállalkozó
dzsigjósodzsigjóso ◆ üzemüzem 「Kagakukódzsóno hitocuno
dzsigjósode dzsikoga okita.」 „A vegyi gyár egyik
üzemében baleset volt.”

dzsigodzsigo ◆ azutánazután
dzsigodzsigo ◆ utólagutólag ◆ utólagosságutólagosság ◇ dzsig-dzsig-
osóninosónin utólagosutólagos beleegyezésbeleegyezés 「Dzsigosónin-
o motomeru.」 „Utólagos beleegyezését kéri.” ◇

dzsigonidzsigoni utólagutólag 「Kingakunicuite dzsigoni
hókoku-o uketa.」 „Utólag értesítettek az összeg-
ről.” ◇ dzsigonodzsigono utólagosutólagos 「Dzsigono taió」
„utólagos intézkedés” ◇ dzsigopirudzsigopiru eseményesemény
utániutáni tablettatabletta ◇ dzsigojogendzsigojogen utólagosutólagos
jóslásjóslás
dzsigódzsigó ◆ következőkövetkező számszám 「Sószai-va dzsi-
góni keiszaisimaszu.」 „A következő számunkban
erről bővebben fogunk írni.” ◇ ikadzsigóikadzsigó foly-foly-
tatása következiktatása következik
dzsigocúkokudzsigocúkoku ◆ utólagos értesítésutólagos értesítés
dzsigódzsitokudzsigódzsitoku ◆ aztazt kapja,kapja, amitamit megér-megér-
demeldemel 「Kavaiszódzsanaijo, dzsigódzsitokunan-
dakara.」 „Nem kell sajnálni, mert csak azt kapta,
amit megérdemelt.” ◆ magánakmagának köszönhetiköszönheti aa
bajtbajt ◆ megkapja a magáétmegkapja a magáét
dzsigoedzsigoe ◆ természetes hangtermészetes hang
dzsigojogendzsigojogen ◆ utólagos jóslásutólagos jóslás
dzsigókankecudzsigókankecu ◆ vége következikvége következik
dzsigokudzsigoku ◆ alvilágalvilág ◆ pokolpokol 「Anata-va dzsi-
gokuni ocsirujo!」 „Meglátod, pokolra jutsz!” ◇

ikidzsigokuikidzsigoku élőélő pokolpokol ◇ itagoitago icsimaiicsimai sita-sita-
vava dzsigokudzsigoku tengerészektengerészek egyegy arasznyiraarasznyira
vannakvannak aa haláltólhaláltól ◇ isszunisszun sita-vasita-va dzsigo-dzsigo-
kuku tengerészektengerészek egyegy arasznyiraarasznyira vannakvannak aa
haláltólhaláltól ◇ kiitegokurakumitedzsigokukiitegokurakumitedzsigoku csa-csa-
lódáslódás találkoznitalálkozni velevele ◇ kiitegokuraku-kiitegokuraku-
mitedzsigokumitedzsigoku másmás dologdolog látni,látni, megmeg hallanihallani
rólaróla ◇ dzsigokuniocsirudzsigokuniocsiru pokolrapokolra jutjut 「Id-
zsivaruna mamahaha-va dzsigokuni ocsita.」 „A
gonosz mostoha pokolra jutott.” ◇ dzsigokuni-dzsigokuni-
ocsiruocsiru elkárhozikelkárhozik 「Cuminoaru mono-va dzsi-
gokuni ocsiru.」 „A bűnösök elkárhoznak.” ◇

dzsukendzsigokudzsukendzsigoku felvételifelvételi hajszahajsza ◇ sónec-sónec-
udzsigokuudzsigoku tüzes pokoltüzes pokol
dzsigokudanidzsigokudani ◆ Pokolkatlan-völgyPokolkatlan-völgy
dzsigokudehotokeniattajódzsigokudehotokeniattajó ◆ minthamintha azaz égég
küldte volnaküldte volna

dzsigokudódzsigokudó ◆ pokol birodalmapokol birodalma
dzsigokugahotokedzsigokugahotoke ◆ barát a bajbanbarát a bajban
dzsigokukaidzsigokukai ◆ pokol birodalmapokol birodalma
dzsigokuniocsirudzsigokuniocsiru ◆ elkárhozikelkárhozik 「Cuminoaru
mono-va dzsigokuni ocsiru.」 „A bűnösök elkár-
hoznak.” ◆ pokolrapokolra jutjut 「Idzsivaruna
mamahaha-va dzsigokuni ocsita.」 „A gonosz
mostoha pokolra jutott.”

dzsigokunodzsizódzsigokunodzsizó ◆ minthamintha azaz égég küldteküldte
volnavolna
dzsigokunoszatamokanesidaidzsigokunoszatamokanesidai ◆ pénzpénz be-be-
szél, kutya ugatszél, kutya ugat
dzsigonidzsigoni ◆ utólagutólag 「Kingakunicuite dzsigoni
hókoku-o uketa.」 „Utólag értesítettek az összeg-
ről.”

dzsigonodzsigono ◆ utólagosutólagos 「Dzsigono taió」 „utó-
lagos intézkedés”

dzsigopirudzsigopiru ◆ eseményesemény utániutáni fogamzásgátlófogamzásgátló
tablettatabletta ◆ esemény utáni tablettaesemény utáni tabletta
dzsigorodzsigoro ◆ óraóra tájttájt 「Godzsigoro tomodacsi-
no ucsini aszobini itta.」 „Öt óra tájt átmentem a
barátomhoz.”

dzsigosónindzsigosónin ◆ utólagosutólagos beleegyezésbeleegyezés
「Dzsigosónin-o motomeru.」 „Utólagos bele-
egyezését kéri.”

dzsigudzsigu ◆ szerszámbefogószerszámbefogó ◆ tokmánytokmány
dzsigucsidzsigucsi ◆ közmondásközmondás elferdítéseelferdítése ◆ szó-szó-
játékjáték
dzsigumodzsigumo ◆ torzpóktorzpók
dzsigundzsigun ◆ saját csapatsaját csapat ◆ saját seregsaját sereg
dzsiguszódzsiguszó ◆ szúrófűrészszúrófűrész
dzsiguszópazurudzsiguszópazuru ◆ kirakós játékkirakós játék
dzsiguzagudzsiguzagu ◆ cikkcakkcikkcakk
dzsiguzagunihasirudzsiguzagunihasiru ◆ cikázikcikázik 「Bószósita
kuruma-va dzsiguzaguni hasitteita.」 „A szágul-
dozó autó cikázott az úton.”

dzsihacudzsihacu ◆ saját kezdeményezéssaját kezdeményezés
dzsihacuszeidzsihacuszei ◆ önkéntességönkéntesség ◆ spontanei-spontanei-
tástás ◆ spontán jellegspontán jelleg
dzsihacutekinadzsihacutekina ◆ spontánspontán 「Kore-va dzsihac-
utekina kódódesita.」 „Ez egy spontán megmoz-
dulás volt.” ◆ szabadszabad akaratábólakaratából tetttett
「Dzsihacutekina hacugen」 „szabad akaratából
tett megjegyzés”
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dzsihacutekinidzsihacutekini ◆ magátólmagától 「Otto-va dzsihac-
utekini szódzsiki-o kaketa.」 „A férjem magától
kiporszívózott.” ◆ spontánspontán 「Dzsihacutekini kó-
dószuru.」 „Spontán tevékenykedik.”

dzsihacutekisicugjódzsihacutekisicugjó ◆ önkéntesönkéntes munkanél-munkanél-
küliségküliség
dzsihadadzsihada ◆ bőrbőr 「Kanodzso-va dzsihadaga-
kirei.」 „Szép bőre van.” ◆ földfelszínföldfelszín ◆ pengepenge
◆ természetes bőrtermészetes bőr
dzsihaiburiddo-kuroszudzsihaiburiddo-kuroszu ◆ dihibriddihibrid keresz-keresz-
tezéstezés
dzsihakudzsihaku ◆ bevallásbevallás 「Kareno dzsihakunijor-
uto szeitóbóeino szacudzsindatta.」 „Bevallása
szerint önvédelemből ölt.” ◆ vallomásvallomás
「Dzsihaku-o kjójószareta.」 „Vallomásra kény-
szerítették.” ◇ kjószeidzsihakukjószeidzsihaku kikényszerí-kikényszerí-
tett vallomástett vallomás
dzsihakusodzsihakuso ◆ beismerő vallomásbeismerő vallomás
dzsihakuszurudzsihakuszuru ◆ beismerbeismer 「Kare-va dzsibun-
dejattato dzsihakusita.」 „Beismerte, hogy ő volt
a tettes.” ◆ bevallbevall 「Jógisa-va hankó-o dzsiha-
kusita.」 „A gyanúsított bevallotta tettét.”

dzsihakuzaidzsihakuzai ◆ igazságszérumigazságszérum ◆ vallató-vallató-
szerszer
dzsihandzsihan ◆ bűncselekménybűncselekmény 「Keizaidzsihan」
„gazdasági bűncselekmény” ◇ csóbacudzsihancsóbacudzsihan
fegyelmi bűncselekményfegyelmi bűncselekmény
dzsihankidzsihanki ◆ árusító automataárusító automata
dzsiheisódzsiheisó ◆ autizmusautizmus
dzsiheisónodzsiheisóno ◆ autistaautista 「Dzsiheisóno kodo-
mo」 „autista gyerek”

dzsiheisónohitodzsiheisónohito ◆ autistaautista
dzsihendzsihen ◆ incidensincidens ◆ katasztrófakatasztrófa ◆ zavar-zavar-
gásgás ◇ mansúdzsihenmansúdzsihen mandzsúriai incidensmandzsúriai incidens
dzsihidzsihi ◆ saját költségsaját költség
dzsihidzsihi ◆ irgalomirgalom ◆ könyörületkönyörület
dzsihibangumidzsihibangumi ◆ szponzor nélküli műsorszponzor nélküli műsor
dzsihibikidzsihibiki ◆ földmorajlásföldmorajlás 「Dzsihibikigasi-
ta.」 „Földmorajlás hallatszott.”

dzsihibiki-odzsihibiki-o taterutateru ◆ földetföldet rengetrenget 「Zó-va
dzsihibiki-o tatete szuszunda.」 „Az elefánt a föl-
det rengetve haladt.”

dzsihibukaidzsihibukai ◆ engedékenyengedékeny ◆ irgalmasirgalmas
「Dzsihibukai kami」 „irgalmas isten” ◆ jósá-jósá-

gosgos 「Dzsihibukai ónomotode heivana hibiga cu-
zuiteita.」 „Jóságos királyuk alatt békésen teltek
napjaik.” ◆ kegyelmeskegyelmes 「Dzsihibukai ószama」
„kegyelmes királyom” ◆ kegyeskegyes 「Dzsinszei-va
vatasini dzsihibukakatta.」 „Kegyes volt hozzám a
sors.” ◆ könyörületeskönyörületes
dzsihicudzsihicu ◆ saját kézzel írássaját kézzel írás
dzsihicudedzsihicude ◆ s.k.s.k. ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg 「Tegami-
o dzsihicude kaita.」 „Saját kezűleg írta a levelet.”

dzsihicunoszaindzsihicunoszain ◆ saját kezű aláírássaját kezű aláírás
dzsihidedzsihide ◆ sajátsaját költségenköltségen 「Dzsihide
kenkósindan-o uketa.」 „Saját költségen voltam
orvosi vizsgálaton.”

dzsihidorokisifeniruaranindzsihidorokisifeniruaranin ◆ dihidroxi-dihidroxi-
fenilalaninfenilalanin
dzsihigakuszeidzsihigakuszei ◆ önköltséges diákönköltséges diák
dzsihi-odzsihi-o ataeruataeru ◆ kegyelmezkegyelmez ◆ megkönyö-megkönyö-
rülrül 「Kami-va cumibitoni dzsihi-o ataeru.」 „Is-
ten megkönyörül a bűnösökön.”

dzsihi-odzsihi-o hodokoszuhodokoszu ◆ megszánmegszán 「Mazusii
hitoni dzsihi-o hodokosita.」 „Megszánta a sze-
gény embert.”

dzsihi-o tarerudzsihi-o tareru ◆ könyörületet mutatkönyörületet mutat
dzsihisindzsihisin ◆ jótékony szívjótékony szív
dzsihisuppandzsihisuppan ◆ magánkiadásmagánkiadás
dzsihjódzsihjó ◆ felmondásfelmondás 「Dzsihjó-o teisucusi-
ta.」 „Beadtam a felmondásomat.” ◆ lemondáslemondás
「Szóridaidzsin-va zaimudaidzsinno dzsihjó-o
dzsurisita.」 „A miniszterelnök elfogadta a pénz-
ügyminiszter lemondását.”

dzsihjódzsihjó ◆ hírmagyarázathírmagyarázat ◆ kommentárkommentár ◆

összefoglalóösszefoglaló ◇ bungeidzsihjóbungeidzsihjó irodalmiirodalmi
összefoglalóösszefoglaló
dzsihjórandzsihjóran ◆ szerkesztőségi rovatszerkesztőségi rovat
dzsihjótantósadzsihjótantósa ◆ kommentátorkommentátor
dzsihódzsihó ◆ hírekhírek ◆ időjelzésidőjelzés 「Onszeicukino
dzsihó」 „emberi hanggal történő időjelzés” ◆

pontospontos időjelzésidőjelzés 「Tokei-o radzsiono dzsihóni
avaszeta.」 „Az órámat a rádió pontos időjelzésé-
hez igazítottam.”

dzsiidzsii ◆ maszturbációmaszturbáció ◆ önkielégítésönkielégítés ◆ ön-ön-
vigasztalásvigasztalás
dzsiidzsii ◆ betűszótárbetűszótár ◆ betűtárbetűtár
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dzsiidzsii ◆ demonstrációdemonstráció ◆ fitogtatásfitogtatás ◆ meg-meg-
félemlítésfélemlítés ◇ dzsiiszurudzsiiszuru fitogtatfitogtat
「Gundzsirjoku-o dzsiiszuru.」 „Fitogtatja kato-
nai erejét.”

dzsiidzsii ◆ udvari orvosudvari orvos
dzsiidzsii ◆ lemondáslemondás 「Hómudaidzsin-va dzsii-o
tekkaisita.」 „Az igazságügy-miniszter vissza-
mondta lemondását.” ◆ lemondásilemondási szándékszándék
「Daitórjó-va dzsii-o hjómeisita.」 „Az elnök ki-
fejezte lemondási szándékát.”

dzsiikósindzsiikósin ◆ megfélemlítő felvonulásmegfélemlítő felvonulás
dzsiindzsiin ◆ templomtemplom ◇ kaikjódzsiinkaikjódzsiin mecsetmecset
dzsiirodzsiiro ◆ alapszínalapszín
dzsiisikidzsiisiki ◆ önérzetönérzet 「Kare-va dzsiisikikadzsó-
da.」 „Túlzott önérzete van.”

dzsiisikinocuijoidzsiisikinocuijoi ◆ önérzetesönérzetes 「Dzsiisikino
cuijoi hito」 „önérzetes ember”

dzsiiszandzsiiszan ◆ nagypapanagypapa ◇ odzsiiszanodzsiiszan nagy-nagy-
apaapa ◇ odzsiiszanodzsiiszan nagypapanagypapa 「Odzsiiszan-va
mada ikiteiru?」 „Él még a nagyapád?” ◇ odzsi-odzsi-
iszaniszan öregemberöregember ◇ dzsiiszandzsiiszan bácsibácsi
dzsiiszandzsiiszan ◆ nagypapinagypapi ◇ odzsiiszanodzsiiszan nagy-nagy-
apaapa ◇ odzsiiszanodzsiiszan nagypapanagypapa 「Odzsiiszan-va
mada ikiteiru?」 „Él még a nagyapád?” ◇ odzsi-odzsi-
iszaniszan öregemberöregember
dzsiiszandzsiiszan ◆ bácsibácsi ◆ öregemberöregember ◇ dzsiiszandzsiiszan
bácsibácsi
dzsiiszurudzsiiszuru ◆ fitogtatfitogtat 「Gundzsirjoku-o dzsi-
iszuru.」 „Fitogtatja katonai erejét.”

dzsiiszurudzsiiszuru ◆ magához nyúlmagához nyúl ◆ maszturbálmaszturbál
dzsiitekinadzsiitekina ◆ fitogtatófitogtató ◆ megfélemlítőmegfélemlítő
dzsiiundódzsiiundó ◆ megfélemlítő mozgalommegfélemlítő mozgalom
dzsijódzsijó ◆ tápanyagtápanyag ◆ táplálástáplálás 「Dzsijónina-
ru tabe mono」 „tápláló étel”

dzsijóbucudzsijóbucu ◆ tápláló ételtápláló étel
dzsijóbundzsijóbun ◆ tápanyagtápanyag
dzsijójakudzsijójaku ◆ erősítő szererősítő szer
dzsijókacsidzsijókacsi ◆ tápértéktápérték
dzsijókatadzsijókata ◆ hipertfófiahipertfófia ◆ túltápláltságtúltápláltság
dzsijokudzsijoku ◆ fülcimpafülcimpa
dzsijónoóidzsijónoói ◆ táplálótápláló
dzsijó-o torudzsijó-o toru ◆ tápláló ételt esziktápláló ételt eszik

dzsijórjokudzsijórjoku ◆ befogadóképességbefogadóképesség ◆ fogé-fogé-
konyságkonyság
dzsijószeidzsijószei ◆ befogadóképességbefogadóképesség
dzsijúdzsijú ◆ kötetlenségkötetlenség 「Dzsijúengi」 „kötet-
len szám” ◆ szabadszabad akaratakarat 「Okane-o kimino
dzsijúni makaszeru.」 „Arra költöd a pénzt, amire
akarod.” ◆ szabadonszabadon csináláscsinálás 「Ibentono
kanran-va dzsijúdeszu.」 „Az esemény szabadon
megtekinthető.” ◆ szabadságszabadság 「Dzsijú-o mo-
tomete tatakatta.」 „A szabadságért harcolt.” ◇

gakumon-nodzsijúgakumon-nodzsijú akadémiaiakadémiai szabadságszabadság ◇

kessanodzsijúkessanodzsijú társulásitársulási szabadságszabadság ◇

genron-nodzsijúgenron-nodzsijú szólásszabadságszólásszabadság 「Boku-
va genronno dzsijú-o sidzsisiteimaszu.」 „Én a
szólásszabadság mellett vagyok.” ◇ kodzsino-kodzsino-
dzsijúdzsijú személyiszemélyi szabadságszabadság ◇ súkainodzsi-súkainodzsi-
jújú gyülekezésigyülekezési szabadságszabadság ◇ dzsijúkatta-dzsijúkatta-
cunacuna szabadszabad ésés nyitottnyitott 「Dzsijúkattacuna
ikenkókan」 „szabad és nyitott véleménycsere” ◇

dzsijúkimamanadzsijúkimamana szabadszabad ésés kötetlenkötetlen 「Dzsi-
júkimamana dzsinszei」 „szabad és kötetlen élet”
◇ dzsijúgjódzsijúgjó szabadszabad tevékenységtevékenység ◇ dzsi-dzsi-
júkjószójúkjószó szabadszabad versenyverseny 「Dzsijúkjószósi-
honsugi」 „szabad versenyes kapitalizmus” ◇

dzsijúszairjódzsijúszairjó szabadszabad belátásbelátás 「Sigotono
szuszume kata-o kimino dzsijúszairjóni makasze-
ru.」 „Szabad belátásodra bízom, hogyan dolgo-
zol.” ◇ dzsijúsiszódzsijúsiszó liberálisliberális eszmeeszme ◇ dzsijú-dzsijú-
nini kötetlenülkötetlenül 「Kono kaisadato kinmudzsikan-
o dzsijúni szentakudekiru.」 „Ennél a vállalatnál
kötetlenül kiválaszthatjuk a munkaidőnket.” ◇

dzsijúnidzsijúni szabadonszabadon 「Kono tatemononi daremo
dzsijúni deiri dekiru.」 „Ebbe az épületbe min-
denki szabadon bemehet.” ◇ dzsijúniszurudzsijúniszuru kö-kö-
tetlennétetlenné tesztesz 「Kinmudzsikan-o dzsijúnisi-
ta.」 „Kötetlenné tették a munkaidőt.” ◇ dzsijú-dzsijú-
niszuruniszuru felszabadítfelszabadít 「Dorei-o dzsijúnisita.」
„Felszabadította a rabszolgát.” ◇ dzsijúniszurudzsijúniszuru
szabaddászabaddá tesztesz 「Kaigaino tokó-o dzsijúnisi-
ta.」 „Szabaddá tették a kiutazást.” ◇ dzsijúno-dzsijúno-
midemide szabadlábonszabadlábon 「Han-nin-va imadani dzsi-
júno mideiru.」 „A tettes még szabadlábon van.”
◇ dzsijúnomininarudzsijúnomininaru szabadlábraszabadlábra kerülkerül
「Kare-va szannenkanno fukueki-o oetaato dzsi-
júno mininatta.」 „Hároméves börtön után sza-
badlábra került.” ◇ dzsijúnomegamizódzsijúnomegamizó sza-sza-
badságszoborbadságszobor ◇ sintainodzsijúsintainodzsijú testitesti sza-sza-
badságbadság
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dzsijúdzsijú ◆ okok 「Ikano dzsijújori honszábiszu-o te-
isisimaszu.」 „Az alábbi okokból megszüntetjük a
szolgáltatást.”

dzsijúbóekidzsijúbóeki ◆ szabad kereskedelemszabad kereskedelem
dzsijúbóekicsiikidzsijúbóekicsiiki ◆ szabadkereskedelmiszabadkereskedelmi
térségtérség
dzsijúbóekikjóteidzsijúbóekikjótei ◆ szabadkereskedelmiszabadkereskedelmi
egyezményegyezmény
dzsijúdaigakudzsijúdaigaku ◆ szabadegyetemszabadegyetem
dzsijúdensidzsijúdensi ◆ szabad elektronszabad elektron
dzsijúdodzsijúdo ◆ szabadsági fokszabadsági fok
dzsijúdzsizaidzsijúdzsizai ◆ szabadságszabadság
dzsijúdzsizainidzsijúdzsizaini ◆ játszijátszi könnyedséggelkönnyedséggel
「Gencsino kotoba-o dzsijúdzsizaini ajacuttei-
ru.」 „Játszi könnyedséggel beszéli a helyi nyel-
vet.” ◆ kényére-kedvérekényére-kedvére 「Kare-va dzsijúdzsi-
zaini szekai-o mavarukotoga dekiru.」 „Kényére-
kedvére barangolhat a világban.” ◆ szabadonszabadon
「Okane-o dzsijúdzsizaini cukaeru.」 „Szabadon
költheti a pénzt.” ◆ tetszésetetszése szerintszerint 「Júzá-
va dzsijúdzsizaini dzsóhó-o henkódekiru.」 „A
felhasználó tetszése szerint módosíthatja az ada-
tokat.”

dzsijúenerugídzsijúenerugí ◆ szabadenergiaszabadenergia
dzsijúfujúvakuszeidzsijúfujúvakuszei ◆ csillagközi bolygócsillagközi bolygó
dzsijúgatadzsijúgata ◆ gyorsúszásgyorsúszás 「Hjakumétoru
dzsijúgata」 „100 méteres gyorsúszás”

dzsijúgataeisadzsijúgataeisa ◆ gyorsúszógyorsúszó
dzsijúgjódzsijúgjó ◆ szabadszabad foglalkozásfoglalkozás ◆ szabadszabad
tevékenységtevékenység
dzsijúgjósadzsijúgjósa ◆ szabad foglalkozásúszabad foglalkozású
dzsijúhónindzsijúhónin ◆ laissez-fairlaissez-fair ◆ nem-nem-
beavatkozás politikájabeavatkozás politikája
dzsijúhóninsugidzsijúhóninsugi ◆ bebe nemnem avatkozásavatkozás poli-poli-
tikájatikája
dzsijúhonpónadzsijúhonpóna ◆ kötetlenkötetlen 「Dzsijúhonpóna
iki kata」 „kötetlen életmód” ◆ szabadosszabados
「Dzsijúhonpóna dzsoszei」 „szabados természe-
tű nő”

dzsijúhonpónidzsijúhonpóni ◆ féktelenülféktelenül 「Kare-va kek-
konsiteirunoni dzsi júhonpóni aszobi mavattei-
ru.」 „Nős, mégis féktelenül kicsapongó.” ◆ kö-kö-
tetlenültetlenül 「Dzsi júhonpóni ikitai!」 „Kötetlenül
szeretnék élni!” ◆ szabadonszabadon 「Dzsi júhonpóni
ikiteiru.」 „Szabadon él.” ◆ szabadosanszabadosan

「Dzsijúhonpóni furu mau.」 „Szabadosan visel-
kedik.”

dzsijúisidzsijúisi ◆ szabad akaratszabad akarat
dzsijúisidedzsijúiside ◆ szabadszabad akaratábólakaratából 「Kareno
dzsijúiside okonavareta kódó.」 „Szabad akaratá-
ból végzett cselekedet.”

dzsijúkadzsijúka ◆ felszabadulásfelszabadulás ◆ liberalizálásliberalizálás
「Sidzsóno dzsijúka」 „piac liberalizálása” ◇ jun-jun-
júdzsijúkajúdzsijúka importliberalizációimportliberalizáció
dzsijúkakakudzsijúkakaku ◆ szabad árszabad ár
dzsijúkaszurudzsijúkaszuru ◆ felszabadítfelszabadít 「Szono teian-
va bóeki-o dzsijúkaszuru.」 „A javaslat felszaba-
dítaná a kereskedelmet.” ◆ liberalizálliberalizál 「Sikin-
no nagare-o dzsijúkasita.」 „Liberalizálta a tőke-
áramlást.”

dzsijúkattacunadzsijúkattacuna ◆ szabadszabad ésés nyitottnyitott
「Dzsijúkattacuna ikenkókan」 „szabad és nyitott
véleménycsere”

dzsijúkavaszeszóbadzsijúkavaszeszóba ◆ szabad árfolyamszabad árfolyam
dzsijúkeidzsijúkei ◆ szabadságvesztésszabadságvesztés
dzsijúkeisikidzsijúkeisiki ◆ szabad formátumszabad formátum
dzsijúkendzsijúken ◆ szabadságjogszabadságjog
dzsijúkimamanadzsijúkimamana ◆ szabadszabad ésés kötetlenkötetlen
「Dzsijúkimamana dzsinszei」 „szabad és kötet-
len élet”

dzsijúkjószódzsijúkjószó ◆ szabadszabad versenyverseny 「Dzsijúkjó-
szósihonsugi」 „szabad versenyes kapitalizmus”

dzsijúkódzsijúkó ◆ szabadkikötőszabadkikötő
dzsijúkódódzsijúkódó ◆ kötetlenkötetlen időtöltésidőtöltés ◆ szabad-szabad-
időidő 「Korekara icsidzsikandzsijúkódódeszu.」
„Mostantól egy óra szabadidőt adok.”

dzsijúminken-undódzsijúminken-undó ◆ mozgalommozgalom aa szabadszabad
népnép jogaiértjogaiért ◆ szabaddemokratikusszabaddemokratikus moz-moz-
galomgalom
dzsijúminsutódzsijúminsutó ◆ LiberálisLiberális DemokrataDemokrata PártPárt

dzsijúnadzsijúna ◆ kötetlenkötetlen 「Dzsijúna vadaide
szakubun-o cukuttekudaszai.」 „Írjon fogalma-
zást kötetlen témában!” ◆ szabadszabad 「Dzsijúna iki
kata-o siteiru.」 „Szabadon él.” ◇ karadanofu-karadanofu-
dzsijúnadzsijúna mozgáskorlátozottmozgáskorlátozott
dzsijúnidzsijúni ◆ folyékonyanfolyékonyan 「Eigo-o dzsijúni cu-
kau.」 „Folyékonyan beszél angolul.” ◆ kötet-kötet-
lenüllenül 「Kono kaisadato kinmudzsikan-o dzsijúni
szentakudekiru.」 „Ennél a vállalatnál kötetlenül
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kiválaszthatjuk a munkaidőnket.” ◆ szabadonszabadon
「Kono tatemononi daremo dzsijúni deiri deki-
ru.」 „Ebbe az épületbe mindenki szabadon be-
mehet.” ◇ godzsijúnigodzsijúni tesséktessék csakcsak 「Godzsi-
júni otorikudaszai!」 „Tessék csak venni belőle!”

dzsijúninarudzsijúninaru ◆ szabadszabad leszlesz 「Kono kuszuri-
no hanbai-va dzsijúninatta.」 „Szabad lett ennek
a gyógyszernek az árusítása.” ◆ ujjaiujjai közéközé csa-csa-
varvar 「Don-na danszeidemoano on-nano dzsijú-
ninaru.」 „Az a nő minden férfit az ujjai közé tud
csavarni.”

dzsijúniszurudzsijúniszuru ◆ felszabadítfelszabadít 「Dorei-o dzsi-
júnisita.」 „Felszabadította a rabszolgát.” ◆ kö-kö-
tetlennétetlenné tesztesz 「Kinmudzsikan-o dzsijúnisi-
ta.」 „Kötetlenné tették a munkaidőt.” ◆ sza-sza-
baddábaddá tesztesz 「Kaigaino tokó-o dzsijúnisita.」
„Szabaddá tették a kiutazást.”

dzsijúnomegamizódzsijúnomegamizó ◆ szabadságszoborszabadságszobor
dzsijúnomidzsijúnomi ◆ szabadlábszabadláb
dzsijúnomidedzsijúnomide ◆ szabadlábonszabadlábon 「Han-nin-va
imadani dzsijúno mideiru.」 „A tettes még sza-
badlábon van.”

dzsijúnomininarudzsijúnomininaru ◆ szabadlábraszabadlábra kerülkerül
「Kare-va szannenkanno fukueki-o oetaato dzsi-
júno mininatta.」 „Hároméves börtön után sza-
badlábra került.”

dzsijúnotamidzsijúnotami ◆ szabad népszabad nép
dzsijúnotósidzsijúnotósi ◆ szabadságharcosszabadságharcos
dzsijú-odzsijú-o motomerukakumeimotomerukakumei ◆ szabadság-szabadság-
harcharc
dzsijúrakkadzsijúrakka ◆ szabadesésszabadesés
dzsijúren-aidzsijúren-ai ◆ szabad szerelemszabad szerelem
dzsijúsidzsijúsi ◆ szabadversszabadvers
dzsijúsidzsódzsijúsidzsó ◆ szabadpiacszabadpiac
dzsijúsiszódzsijúsiszó ◆ liberális eszmeliberális eszme
dzsijúsiszókadzsijúsiszóka ◆ szabadgondolkodószabadgondolkodó
dzsijúsokugjódzsijúsokugjó ◆ szabad foglalkozásszabad foglalkozás
dzsijúsugidzsijúsugi ◆ liberalizmusliberalizmus ◆ szabadelvűségszabadelvűség
◇ sindzsijúsugisindzsijúsugi neoliberalizmusneoliberalizmus
「Dzsijúsugi-o tonaeteiru.」 „A neoliberalizmus
eszméjét hirdeti.”

dzsijúsugikeizaidzsijúsugikeizai ◆ szabad gazdaságszabad gazdaság
dzsijúsugikokkadzsijúsugikokka ◆ liberálisliberális államállam ◆ szabadszabad
országország

dzsijúsuginodzsijúsugino ◆ liberálisliberális 「Dzsijúsugikeizai」
„liberális gazdaság” ◆ szabadelvűszabadelvű
dzsijúsugisadzsijúsugisa ◆ liberálisliberális ◆ szabadelvűszabadelvű
dzsijúsugitekinadzsijúsugitekina ◆ liberálisliberális 「Dzsijúsugitek-
ina siszó」 „liberális eszme”

dzsijúszairjódzsijúszairjó ◆ szabadszabad belátásbelátás 「Sigotono
szuszume kata-o kimino dzsijúszairjóni makasze-
ru.」 „Szabad belátásodra bízom, hogyan dolgo-
zol.” ◆ szabad megítélésszabad megítélés
dzsijúszairjókendzsijúszairjóken ◆ szabadszabad döntésidöntési jogjog ◇

kódónodzsijúszairjókenkódónodzsijúszairjóken szabadszabad cselekvé-cselekvé-
si jogsi jog
dzsijúszekidzsijúszeki ◆ helyjegy nélküli ülőhelyhelyjegy nélküli ülőhely
dzsijúszenkjodzsijúszenkjo ◆ szabadszabad választásválasztás ◆ sza-sza-
bad választásokbad választások
dzsijúszentakukamokudzsijúszentakukamoku ◆ szabadonszabadon vá-vá-
lasztható tárgylasztható tárgy
dzsijúszuidzsijúszui ◆ szabadszabad vízvíz 「Dzsijúszuito kecu-
gószui」 „szabad víz és kötött víz”

dzsijútokódzsijútokó ◆ szabad beutazásszabad beutazás
dzsikadzsika ◆ saját magasaját maga ◆ saját otthonsaját otthon
dzsikadzsika ◆ fülészetfülészet ◆ fülgyógyászatfülgyógyászat ◆ oto-oto-
lógialógia
dzsikadzsika ◆ közvetlenközvetlen 「Dzsikano meirei.」
„Közvetlen parancs.” ◇ dzsikanidzsikani közvetlenülközvetlenül
「Taikensakaradzsikani hanasi-o kiita.」 „Köz-
vetlenül a tapasztalatot átélőtől hallottam a törté-
netet.”

dzsikadzsika ◆ delejezésdelejezés ◆ felmágnesezésfelmágnesezés ◆

mágnesezésmágnesezés ◆ magnetizálásmagnetizálás
dzsikadzsika ◆ mostmost 「Haikei, dzsikamaszumaszu
gohan-einokototo ojorokobi mósi agemaszu.」
„Tisztelt címzett! Remélem, most is jól megy az
üzlet.”

dzsikadzsika ◆ jelenlegi árjelenlegi ár ◆ piaci értékpiaci érték
dzsikabidzsikabi ◆ közvetlen tűzközvetlen tűz ◆ nyílt lángnyílt láng
dzsikacudzsikacu ◆ önállóönálló életélet ◆ önellátásönellátás ◆ ön-ön-
fenntartásfenntartás
dzsikacuszurudzsikacuszuru ◆ eltartjaeltartja magátmagát 「Arubai-
tode dzsikacusiteiru.」 „Alkalmi munkákkal tart-
ja el magát.” ◆ önellátóönellátó 「Muszuko-va mó dzsi-
kacusiteiru.」 „A fiam már önellátó.”

dzsikacsúdokudzsikacsúdoku ◆ önmérgezésönmérgezés
dzsikadanpandzsikadanpan ◆ személyes megbeszélésszemélyes megbeszélés
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dzsikadanpan-odzsikadanpan-o szuruszuru ◆ személyesenszemélyesen meg-meg-
beszélbeszél
dzsikadócsakudzsikadócsaku ◆ önellentmondásönellentmondás
「Enzecusa-va dzsikadócsakuni ocsiitta.」 „A
szónok önellentmondásba keveredett.”

dzsikadócsakuszurudzsikadócsakuszuru ◆ ellentmondellentmond önmagá-önmagá-
naknak
dzsikadzsózódzsikadzsózó ◆ házi erjesztésűházi erjesztésű
dzsikadzsufundzsikadzsufun ◆ endogámiaendogámia ◆ önbeporzásönbeporzás
◆ önmegporzásönmegporzás
dzsikadzsuszeidzsikadzsuszei ◆ önmegtermékenyítésönmegtermékenyítés
「Dzsikadzsuszeito kózacudzsuszei」 „önmegter-
mékenyítés és kereszt-megtermékenyítés”

dzsikafunenszeidzsikafunenszei ◆ önsterilitásönsterilitás
dzsikafuninszeidzsikafuninszei ◆ önsterilitásönsterilitás
dzsikafuvagószeidzsikafuvagószei ◆ heterotallikusheterotallikus
dzsikagamidzsikagami ◆ vízfelületként tükröződő útvízfelületként tükröződő út
dzsikahacudendzsikahacuden ◆ háziházi áramfejlesztésáramfejlesztés ◆

saját áramfejlesztéssaját áramfejlesztés
dzsikaidzsikai ◆ következőkövetkező alkalommalalkalommal 「Dzsikai-
va daiszanka-o jarimasó.」 „A következő alkalom-
mal a harmadik leckét vesszük.” ◆ legközelebblegközelebb
「Dzsikai-va kanodzsomo curetekitene.」 „Leg-
közelebb hozd majd el a barátnődet!”

dzsikaidzsikai ◆ mágneses térmágneses tér
dzsikaidzsikai ◆ önfegyelemönfegyelem ◆ önfegyelmezésönfegyelmezés
dzsikaidzsikai ◆ önpusztításönpusztítás ◆ szétesésszétesés
dzsikaijokokudzsikaijokoku ◆ következőkövetkező részrész tartalmá-tartalmá-
bólból
dzsikaikjódodzsikaikjódo ◆ mágneses térerősségmágneses térerősség
dzsikainodzsikaino ◆ legközelebbilegközelebbi
「Dzsikainoorinpikku-va icu?」 „Mikor lesz a leg-
közelebbi olimpia?”

dzsikainonen-odzsikainonen-o kometekomete ◆ hibájahibája őszinteőszinte
beismerésévelbeismerésével 「Dzsikaino nen-o komete aja-
matta.」 „Hibám őszinte beismerésével kértem
bocsánatot.” ◆ saját magát hibáztatvasaját magát hibáztatva
dzsikaisokudzsikaisoku ◆ átültetés saját testrőlátültetés saját testről
dzsikaiszurudzsikaiszuru ◆ magátmagát hibáztatjahibáztatja 「Szubete
vatasino ninsikino amaszato dzsikaisiteorima-
szu.」 „Csak magamat hibáztatom, hogy nem vet-
tem eléggé komolyan a problémát.” ◆ mérgesmérges
magáramagára 「Dzsitaigakokomade ojondakotono
szekinin-o kandzsi dzsikaisiteorimaszu.」 „Mér-

ges vagyok magamra, hogy idáig fajult az ügy.” ◆

nagyonnagyon jóljól tudtud 「Kangae kata-o naoszu hicu-
jógaaruto dzsikaisiteorimaszu.」 „Nagyon jól tu-
dom, hogy változtatnom kell a gondolkodásmódo-
mon.”

dzsikaiszurudzsikaiszuru ◆ magátólmagától felbomlikfelbomlik
「Sakaisugitaiszei-va dzsikaisita.」 „A szocialista
rendszer magától felbomlott.” ◆ szétesikszétesik
「Teikoku-va dzsikaisita.」 „A birodalom szét-
esett.”

dzsikajókidzsikajóki ◆ magángépmagángép ◆ magánrepülőgépmagánrepülőgép
dzsikajónodzsikajóno ◆ háziházi ◆ háztartásiháztartási ◆ magánmagán
dzsikajósadzsikajósa ◆ magánautómagánautó 「Kare-va dzsikajós-
ade sigoto-o szuru.」 „A magánautóját használja
a munkához.” ◆ saját autósaját autó
dzsikakeszszeidzsikakeszszei ◆ saját szérumsaját szérum
dzsikakudzsikaku ◆ vonásszámvonásszám
dzsikakudzsikaku ◆ aranyéraranyér
dzsikakudzsikaku ◆ fülkagylófülkagyló ◆ külső fülkülső fül
dzsikakudzsikaku ◆ felelősségfelelősség tudatatudata
「Kanszenkakudai-o fuszegutameni dzsikaku-o
motta kódó-o site kudaszai.」 „A fertőzés terjedé-
sének megfékezése érdekében a felelősségük tuda-
tában cselekedjenek!” ◆ önismeretönismeret ◆ öntudatöntudat
◆ tudattudat 「Sidósano dzsikakuganakatta.」 „Nem
volt benne vezetői tudat.” ◆ tudatosságtudatosság 「Sa-
kaino icsiintositeno dzsikaku-o takameta.」 „Nö-
velte az emberek társadalmi tudatosságát.”

dzsikakusódzsódzsikakusódzsó ◆ szubjektív tünetszubjektív tünet
dzsikakuszaszerudzsikakuszaszeru ◆ ráébresztráébreszt 「Ketten-o
tomodacsini dzsikakuszaszeta.」 „Ráébresztette a
barátját a hibáira.”

dzsikakuszurudzsikakuszuru ◆ ráébredráébred 「Sippai-o dzsika-
kusita.」 „Ráébredtem a hibámra.” ◆ tudatá-tudatá-
banban vanvan 「Nani-o siteiruka dzsikakuganakat-
ta.」 „Nem volt tudatában annak, hogy mit is cse-
lekszik.” ◆ tudatosodiktudatosodik 「Dzsikono ato, inocsi-
no tótosza-o dzsikakusita.」 „A baleset után tuda-
tosodott bennem, hogy milyen értékes az élet.”

dzsikamakidzsikamaki ◆ magról ültetésmagról ültetés ◆ vetésvetés
dzsikandzsikan ◆ Eustach-kürtEustach-kürt
dzsikandzsikan ◆ betűközbetűköz 「Dzsikan-o cumeta.」
„Sűrű betűközzel írtam.”

dzsikandzsikan ◆ helyetteshelyettes államtitkárállamtitkár ◆ másod-másod-
titkártitkár ◆ miniszterhelyettesminiszterhelyettes ◇ gaimuszei-gaimuszei-
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mudzsikanmudzsikan külügyikülügyi politikaipolitikai államtitkárállamtitkár ◇

kokumudzsikanhokokumudzsikanho helyettes államtitkárhelyettes államtitkár
dzsikandzsikan ◆ időidő 「Dzsikangaarimaszuka?」 „Van
ideje?” ◆ óraóra 「Szandzsikanme-va szanszúda.」
„A harmadik óra számtan.” ◇ ojacunodzsikanojacunodzsikan
uzsonnaidőuzsonnaidő 「Ojacuno dzsikandajo!」 „Uzson-
názzunk!” ◇ kodomononodzsikankodomononodzsikan gyerekgyerek azaz
időidő 「Mada kodomono nodzsikanda, nidzsikaini
ikó!」 „Gyerek még az idő, menjünk máshová is
bulizni!” ◇ szagjódzsikanszagjódzsikan munkavégzésmunkavégzés ide-ide-
jeje ◇ dzsikan-odzsikan-o kaszegukaszegu húzzahúzza azaz időtidőt
「Tantósaga kurumade okjakuszamano dzsikan-o
kaszeidoite!」 „Húzd az ügyfél idejét, amíg nem
jön az illetékes!” ◇ dzsikan-odzsikan-o szecujakuszuruszecujakuszuru
időtidőt nyernyer 「Dzsútaino maeni suppacuszureba
dzsikan-o szecujakudekimaszu.」 „Ha a csúcsfor-
galom előtt indulunk, időt nyerünk.” ◇ suppac-suppac-
udzsikanudzsikan indulásiindulási időidő ◇ szúgakunodzsikanszúgakunodzsikan
matematikaóramatematikaóra ◇ tadasiidzsikantadasiidzsikan pontospontos
időidő 「Tomatta tokeideszura icsinicsini nikai-va
tadasii dzsikan-o szaszu.」 „Még az álló óra is na-
ponta kétszer a pontos időt mutatja.” ◇ cúkin-cúkin-
dzsikandzsikan bejáráshozbejáráshoz szükségesszükséges időidő ◇ rekis-rekis-
inodzsikaninodzsikan történelemóratörténelemóra
dzsikanbuszokudzsikanbuszoku ◆ időhiányidőhiány 「Dzsikanbu-
szokude sószai-o habuita.」 „Időhiány miatt nem
bocsátkoztam részletekbe.” ◆ időzavaridőzavar 「Hikki-
sikenno ovari korodzsikanbuszokuninatta.」 „Az
írásbeli vizsga végén időzavarba kerültem.”

dzsikancubusidzsikancubusi ◆ időidő agyonütéseagyonütése
「Dzsikancubusinitoranpu-o sita.」 „Kártyázás-
sal ütöttük agyon az időt.”

dzsikancsikakudzsikancsikaku ◆ időérzékelésidőérzékelés
dzsikandóridzsikandóri ◆ időbenidőben 「Hikóki-va dzsikandóri
suppacusita.」 „A repülőgép időben elindult.”

dzsikandórinidzsikandórini ◆ pontosanpontosan 「Densa-va dzsik-
andórini cuita.」 „A vonat pontosan megérke-
zett.”

dzsikandzsikudzsikandzsiku ◆ időtengelyidőtengely
dzsikandzsódzsikandzsó ◆ időbeliségidőbeliség
dzsikandzsónodzsikandzsóno ◆ időbeliidőbeli 「Dzsikandzsóno
szeijakugaarukara hajaku daszanakja.」 „Az idő-
beli megszorítás miatt hamar be kell adni ezt a
munkát.”

dzsikandzsundzsikandzsun ◆ időrendidőrend 「Détá-o dzsikan-
dzsunni narabe kaeta.」 „Átrendeztem az adato-
kat időrendi sorrendbe.”

dzsikandzsun-nodzsikandzsun-no ◆ időrendiidőrendi
dzsikanecudzsikanecu ◆ zikalázzikaláz ◆ zikavírusoszikavírusos megbe-megbe-
tegedéstegedés
dzsikangaakudzsikangaaku ◆ idejeideje leszlesz 「Dzsikanga
aitarakóhí-o ippainomimasó.」 „Ha lesz egy kis
időd, igyunk meg egy kávét!”

dzsikangaarudzsikangaaru ◆ ráérráér 「Gofundzsikanaru?」
„Ráérsz öt percre?”

dzsikangahicujónadzsikangahicujóna ◆ időigényesidőigényes
「Gogakuni-va dzsikanga hicujóda.」 „A nyelvta-
nulás időigényes.”

dzsikangairódódzsikangairódó ◆ túlmunkatúlmunka ◆ túlóratúlóra
dzsikangakakarudzsikangakakaru ◆ beletelikbeletelik 「Kono
sukudai-o szurunoni szandzsiaidahakakarude-
só.」 „Ez a házi feladat talán 3 órába is beletelik.”

dzsikangakakarudzsikangakakaru ◆ időigényesidőigényes 「Kéki
cukuri-va dzsikanga kakaru.」 „A tortakészítés
időigényes.”

dzsikangatacunicuretedzsikangatacunicurete ◆ idővelidővel 「Dzsikan-
ga tacuni curete karega sinraidekinaito vakatteki-
ta.」 „Idővel rájöttem, hogy nem lehet megbízni
benne.”

dzsikangatarinaidzsikangatarinai ◆ időhiánybanidőhiányban szenvedszenved
「Dzsikangaicumo tarinai.」 „Állandó időhiány-
ban szenvedek.”

dzsikangatatebavakarudzsikangatatebavakaru ◆ elválikelválik 「Don-na
szenszeininaruka dzsikanga tateba vakaru.」
„Majd elválik, hogy milyen tanár lesz.”

dzsikangiredzsikangire ◆ idő lejárásaidő lejárása ◆ időtúllépésidőtúllépés
dzsikangireninarudzsikangireninaru ◆ lejárlejár azaz időidő 「Gému-va
dzsikangireninatta.」 „Lejárt a játékidő.”

dzsikangotonidzsikangotoni ◆ órárólóráról óráraórára 「Dzsikangoto-
ni dzsószeiga kavatta.」 „Óráról órára változott a
helyzet.”

dzsikanhjódzsikanhjó ◆ időbeosztásidőbeosztás ◆ menetrendmenetrend
dzsikanhodzsikanho ◆ miniszterhelyettesminiszterhelyettes asszisz-asszisz-
tensetense
dzsikanidzsikani ◆ közvetlenülközvetlenül 「Taikensakaradzsik-
ani hanasi-o kiita.」 „Közvetlenül a tapasztalatot
átélőtől hallottam a történetet.” ◆ személyesenszemélyesen
「Tegami-o dzsikani vatasita.」 „Személyesen ad-
tam át a levelet.”

dzsikankaszegidzsikankaszegi ◆ időhúzásidőhúzás
dzsikankjúdzsikankjú ◆ órabérórabér
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dzsikankjúszuidzsikankjúszui ◆ időkorlátosidőkorlátos vízszolgál-vízszolgál-
tatástatás
dzsikankósidzsikankósi ◆ óraadóóraadó tanártanár ◆ részmunka-részmunka-
idős tanáridős tanár
dzsikan-niokurerudzsikan-niokureru ◆ késikkésik 「Macsi avaszeno
dzsikanni okureta.」 „Késtem a találkozóról.”

dzsikan-nirúzunadzsikan-nirúzuna ◆ pontatlanpontatlan 「Dzsikanni-
rúzuna hito」 „pontatlan ember”

dzsikan-nohaibundzsikan-nohaibun ◆ időbeosztásidőbeosztás 「Kjó-va
jarukotogatakuszan-arukara szaisoni dzsikanno
haibun-o sikkari kangaejó.」 „Ma sok a dolgunk,
ezért először gondolkozzunk az időbeosztáson!”

dzsikan-nojutoriganaidzsikan-nojutoriganai ◆ nincsnincs vesztegetnivesztegetni
való idejevaló ideje
dzsikan-nokankakudzsikan-nokankaku ◆ időérzékidőérzék 「Kurai tok-
oroni todzsi komerare, dzsikanno kankakugaoka-
sikunatta.」 „A sötétbe zárva elvesztettem az idő-
érzékemet.”

dzsikan-nokan-nendzsikan-nokan-nen ◆ időérzékidőérzék
dzsikan-nomondaidzsikan-nomondai ◆ időidő kérdésekérdése 「Kabuba-
buruno hókai-va dzsikanno mondaida.」 „Csak
idő kérdése, hogy mikor fog kipukkanni a rész-
vénylufi.”

dzsikan-nomudadzsikan-nomuda ◆ időpazarlásidőpazarlás 「Gódzsóna
hitono szettoku-va dzsikanno mudada.」 „A ko-
nok embert győzködni időpazarlás.” ◆ időpocsé-időpocsé-
koláskolás 「Kareto kenkaszuruno-va dzsikanno mu-
dadeszujo.」 „Időpocsékolás veszekedni vele.” ◆

idővesztegetésidővesztegetés 「Macsi cuzukeruno-va dzsik-
anno mudadeszu.」 „Idővesztegetés tovább vára-
kozni.”

dzsikan-nonagaredzsikan-nonagare ◆ idő múlásaidő múlása
dzsikan-noroszudzsikan-noroszu ◆ időveszteségidőveszteség
dzsikan-notan-idzsikan-notan-i ◆ időmértékidőmérték
dzsikan-odzsikan-o ateruateru ◆ időtidőt áldozáldoz 「Toréninguni
dzsikan-o tappuri ateta.」 „Sok időt áldoztam az
edzésre.” ◆ időtidőt szánszán 「Nokotta dzsikan-va
szubete benkjóniaterucumorideszu.」 „A maradt
időt csak tanulásra szánom.” ◆ időtidőt szentelszentel
「Iszogasiinoni, kazokuni dzsikan-o csanto ate-
ru.」 „Elfoglalt, mégis szentel időt a családjára.”

dzsikan-odzsikan-o cubuszucubuszu ◆ agyonütiagyonüti azaz időtidőt 「Ki-
o hotte dzsikan-o cubusita.」 „Fafaragással ütötte
agyon az időt.”

dzsikan-odzsikan-o kakerukakeru ◆ időtidőt áldozáldoz 「Gogakuni-
kanarino dzsikan-o kaketa.」 „Meglehetősen sok
időt áldoztam a nyelvtanulásra.”

dzsikan-odzsikan-o kaszegukaszegu ◆ húzzahúzza azaz időtidőt 「Tan-
tósaga kurumade okjakuszamano dzsikan-o ka-
szeidoite!」 „Húzd az ügyfél idejét, amíg nem jön
az illetékes!”

dzsikan-odzsikan-o szakuszaku ◆ időtidőt szakítszakít 「Dokusoni
dzsikan-o szaita.」 „Időt szakítottam az olvasás-
ra.”

dzsikan-odzsikan-o szecujakuszuruszecujakuszuru ◆ időtidőt nyernyer
「Dzsútaino maeni suppacuszureba dzsikan-o
szecujakudekimaszu.」 „Ha a csúcsforgalom előtt
indulunk, időt nyerünk.” ◆ időtidőt spórolspórol 「Ka-
denszeihinno okagede dzsikanno szecujakugade-
kiru.」 „A háztartási gépekkel időt lehet spórolni.”

dzsikan-odzsikan-o tansukuszurutansukuszuru ◆ időtidőt nyernyer 「Dzsi-
tensade ikeba dzsikanga tansukudekiru.」 „Ha bi-
ciklivel megyünk, időt nyerünk.”

dzsikan-odzsikan-o torutoru ◆ időtidőt rabolrabol 「Dzsikan-o to-
raszeteszumimaszen.」 „Bocsánat, hogy az idejét
raboltam!” ◆ időtidőt szentelszentel 「Dokusoni
mainicsiicsidzsikan-o toru.」 „Minden nap egy
órát szentelek olvasásra.”

dzsikanrjokódzsikanrjokó ◆ időutazásidőutazás
dzsikanrjokósadzsikanrjokósa ◆ időutazóidőutazó
dzsikantaidzsikantai ◆ idősávidősáv 「Viruszu taiszakutosite
otosijori-va kai monono dzsikantai-o vari aterare-
ta.」 „Vírus elleni intézkedésként az öregek vásár-
lási idősávot kaptak.” ◆ időszakidőszak 「Kono densa-
va aszano dzsikantaini icsibankondeiru.」 „Ez a
vonat a reggeli időszakban a legzsúfoltabb.” ◆

időtartományidőtartomány 「Kono dzsikantai-va denvarjó-
kinga jaszui.」 „Ebben az időtartományban olcsó
a telefonhívás.” ◆ időzónaidőzóna 「Hangaríno dzsik-
antaideha imanandzsideszuka.」 „A magyar idő-
zónában most hány óra van?” ◆ napszaknapszak 「Dó-
rono komi ai guai-va dzsikantainijotte csigau.」
„A napszaktól függ az utak zsúfoltsága.” ◇ ma-ma-
nodzsikantainodzsikantai legterheltebblegterheltebb időszakidőszak 「Ko-
no fumikiri-va aszahacsidzsi kuraiga mano dzsik-
antaideszu.」 „Ez a sorompó reggel nyolc óra kö-
rül a legterheltebb.”

dzsikantekinidzsikantekini ◆ időt illetőenidőt illetően
dzsikantekinikibisiidzsikantekinikibisii ◆ nehezennehezen férfér azaz időbeidőbe
「Mainicsiszandzsi aidano szanpo-va dzsikante-
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kini kibisii.」 „Nehezen fér az időmbe napi három
óra séta.”

dzsikantekiszeijakudzsikantekiszeijaku ◆ időkorlátozásidőkorlátozás
dzsikantotomonidzsikantotomoni ◆ időbeliidőbeli 「Kono gensó-va
dzsikanto tomoni amari henkasinai.」 „Ennek a
jelenségek az időbeli változása kicsi.”

dzsikanvaridzsikanvari ◆ órarendórarend 「Dzsikanvarinijoruto
gecujóbini ongakuno dzsugjógaarimaszu.」 „Az
órarend szerint hétfőn van egy énekóra.” ◆ tan-tan-
rendrend
dzsika-o keszudzsika-o keszu ◆ demagnetizásásdemagnetizásás
dzsikaricudzsikaricu ◆ mágneses szuszceptibilitásmágneses szuszceptibilitás
dzsikarubonszandzsikarubonszan ◆ dikarbonsavdikarbonsav
dzsikaszaibaidzsikaszaibai ◆ házi termesztésházi termesztés
dzsikaszeidzsikaszei ◆ házi készítésházi készítés
dzsikaszeinodzsikaszeino ◆ háziházi 「Dzsikaszeipárinka-o
nonda.」 „Házi pálinkát ittam.” ◆ háziházi készíté-készíté-
sűsű
dzsikaszendzsikaszen ◆ fültőmirigyfültőmirigy
dzsikaszen-endzsikaszen-en ◆ fültőmirigy-gyulladásfültőmirigy-gyulladás
「Dzsikaszen-ende iede neteita.」 „Fültőmirigy-
gyulladással feküdt otthon.”

dzsikaszurudzsikaszuru ◆ felmágnesezfelmágnesez 「Tecu-o dzsika-
sita.」 „Felmágneseztem a vasat.” ◆ magnetizálmagnetizál

dzsikavagószeidzsikavagószei ◆ homotallikushomotallikus
dzsikaviruszudzsikaviruszu ◆ zikavíruszikavírus
dzsikecudzsikecu ◆ öngyilkosságöngyilkosság 「Szekininsani
dzsikecu-o szematta.」 „A felelőst öngyilkosságba
kergette.” ◆ önrendelkezésönrendelkezés ◆ sajátsaját döntésdöntés
「Dzsikecu-o unagaszu.」 „Saját döntésre sar-
kall.” ◇ minzokudzsikecuminzokudzsikecu nemzetinemzeti önrendel-önrendel-
kezéskezés
dzsikecuszurudzsikecuszuru ◆ öngyilkosságot követ elöngyilkosságot követ el
dzsikeidzsikei ◆ második bátyamásodik bátya
dzsikeidzsikei ◆ betűformabetűforma ◇ teidzsikeinoteidzsikeino TT alakúalakú

dzsikeidzsikei ◆ könyörület és szeretetkönyörület és szeretet
dzsikeidandzsikeidan ◆ polgárőrcsoportpolgárőrcsoport ◆ polgárőr-polgárőr-
ségség
dzsikeirecudzsikeirecu ◆ idősoridősor
dzsikendzsiken ◆ bűnesetbűneset 「Dzsikenga okiru.」 „Bűn-
eset történik.” ◆ bűnügybűnügy 「Dzsikenno szósza」
„bűnügyi nyomozás” ◆ cselekménycselekmény 「Tero dzsi-

ken」 „terrorista cselekmény” ◆ eseteset
「Dzsiken-va szuguni kaikecuszurudesó.」 „Va-
lószínűleg hamar megoldódik az eset.” ◆ inci-inci-
densdens 「Okamotodaihacsi dzsiken」 „Okamoto
Daihacsi-incidens” ◆ tetttett 「Han-nin-va dzsi-
kenno genbakara hanarerarenakatta.」 „A tettes
nem tudott eltávolodni a tett színhelyétől.” ◆ ügyügy
「Gótódzsikenni maki komareta.」 „Rablási ügy-
be keveredett.” ◇ osokudzsikenosokudzsiken korrupcióskorrupciós
ügyügy 「Szeidzsika-va osokudzsikenni maki koma-
reta.」 „A politikus korrupciós ügybe keveredett.”
◇ keidzsidzsikenkeidzsidzsiken bűnügybűnügy ◇ szassódzsikenszassódzsiken
vérontásosvérontásos bűncselekménybűncselekmény 「Sinaide-va
szassódzsikenga ókute kovai.」 „Félek, mert túl
sok a vérontásos bűncselekmény a városban.” ◇

szacudzsindzsikenszacudzsindzsiken gyilkosságigyilkossági eseteset ◇

dzsiken-niaudzsiken-niau szerencsétlenülszerencsétlenül járjár 「Dzsi-
kenni atta kankókjaku-va bjóinni hakobareta.」
„A szerencsétlenül járt turistákat kórházba szál-
lították.” ◇ dzsiken-nohaikeidzsiken-nohaikei eseteset háttereháttere
「Dzsikenno haikeini kinszentekina mondaigaat-
ta.」 „Az eset hátterében anyagi problémák áll-
tak.” ◇ súvaidzsikensúvaidzsiken vesztegetésivesztegetési ügyügy ◇

sógaidzsikensógaidzsiken testitesti sértéssértés ◇ szosódzsikenszosódzsiken
bíróságibírósági ügyügy ◇ terodzsikenterodzsiken terrorcselek-terrorcselek-
ménymény ◇ tócsódzsikentócsódzsiken lehallgatásilehallgatási botránybotrány
「Szóridaidzsinkantei, denvatócsódzsiken」 „mi-
niszterelnök hivatali rezidenciájának lehallgatási
botránya” ◇ barabaraszacudzsindzsikenbarabaraszacudzsindzsiken da-da-
rabolásosrabolásos gyilkossággyilkosság 「Barabara szacudzsin-
dzsikenga okita.」 „Darabolásos gyilkosság tör-
tént.” ◇ hikinigedzsikenhikinigedzsiken cserbenhagyásoscserbenhagyásos
balesetbaleset
dzsikengenbadzsikengenba ◆ tett színhelyetett színhelye
dzsiken-niaudzsiken-niau ◆ szerencsétlenülszerencsétlenül járjár 「Dzsi-
kenni atta kankókjaku-va bjóinni hakobareta.」
„A szerencsétlenül járt turistákat kórházba szállí-
tották.”

dzsiken-nohaikeidzsiken-nohaikei ◆ eseteset háttereháttere 「Dzsiken-
no haikeini kinszentekina mondaigaatta.」 „Az
eset hátterében anyagi problémák álltak.”

dzsikidzsiki ◆ mágnesességmágnesesség ◆ mágnességmágnesség
dzsikidzsiki ◆ következőkövetkező 「Dzsikicsószensa」 „kö-
vetkező próbálkozó” ◆ következőkövetkező időszakidőszak ◆

leendőleendő 「Kare-va dzsikidaitórjódeszu.」 „Ő a le-
endő elnök.”

dzsikidzsiki ◆ idényidény ◆ időpontidőpont 「Sitauke gaisa-va
dzsiki-o iimaszendesita.」 „Nem mondtak idő-
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pontot az alvállalkozók.” ◆ időszakidőszak 「Imaha
njúgakusikenno dzsikideszu.」 „Most van az isko-
lai felvételi időszaka.” ◇ dzsikisószónadzsikisószóna koraikorai
「Kono kecudan-o kudaszuno-va mada dzsikisó-
szóda.」 „Még korai ilyen következtetést levonni.”
◇ dzsikisószónadzsikisószóna elhamarkodottelhamarkodott 「Dzsikisó-
szóna kettei」 „elhamarkodott döntés” ◇ dzsin-dzsin-
szeinodzsikiszeinodzsiki életszakaszéletszakasz
dzsikidzsiki ◆ porcelánporcelán ◆ porcelánedényporcelánedény ◇ tó-tó-
dzsikidzsiki porcelán vagy más kerámiaporcelán vagy más kerámia
dzsikidzsiki ◆ alkalomalkalom 「Kógekino dzsiki-o macu.」
„Várja az alkalmat a támadásra.” ◆ lehetőséglehetőség
「Ibentono kaiszaino dzsiki-o toraeta.」 „Megra-
gadtuk a lehetőséget az esemény megrendezésé-
re.” ◇ dzsiki-odzsiki-o etaeta időszerűidőszerű 「Dzsiki-o eta
mondai」 „időszerű probléma” ◇ dzsiki-odzsiki-o etaeta
jóljól időzítettidőzített 「Dzsiki-o eta szenrjaku」 „jól
időzített stratégia” ◇ dzsiki-odzsiki-o -o-o issitaissita alkal-alkal-
matlanmatlan 「Dzsiki-o -o ih-sita hómon」 „alkalmat-
lan látogatás”

dzsikidzsiki ◆ hamarosanhamarosan ◆ közvetlenközvetlen 「Dzsikito-
rihiki」 „közvetlen kereskedés” ◇ módzsikimódzsiki ha-ha-
marosanmarosan 「Módzsiki harudane」 „Hamarosan
itt a tavasz.” ◇ módzsikimódzsiki mindjártmindjárt 「Módzsiki-
kuriszumaszuda.」 „Mindjárt jön a Jézuska!”

dzsikiarasidzsikiarasi ◆ mágneses viharmágneses vihar
dzsikicumidasidzsikicumidasi ◆ azonnali szállításazonnali szállítás
dzsikidendzsikiden ◆ közvetlenközvetlen átadásátadás 「Puro dzsiki-
dennoresipi」 „profitól közvetlenül kapott recept”

dzsikidesidzsikidesi ◆ közvetlen tanítványközvetlen tanítvány
dzsikidiszukudzsikidiszuku ◆ mágneslemezmágneslemez
dzsikidoraibádzsikidoraibá ◆ mágneses csavarhúzómágneses csavarhúzó
dzsikidzsikinidzsikidzsikini ◆ közvetlenülközvetlenül 「Sacsódzsiki-
dzsikini ninmu-o meidzsirareta.」 „Közvetlenül
az igazgatótól kaptam a feladatot.” ◆ személye-személye-
sensen 「Kareto dzsikidzsikini menkaisita.」 „Sze-
mélyesen találkoztam vele.”

dzsikidzsikinodzsikidzsikino ◆ közvetlenközvetlen 「Dzsikidzsikino
dzsósi」 „közvetlen főnök” ◆ személyesszemélyes
「Dzsikidzsikino menkai」 „személyes találko-
zás”

dzsikidzsujótaidzsikidzsujótai ◆ mágnesesmágneses érzékelőérzékelő
「Csóruino dzsikidzsujótai」 „madarak mágneses
érzékelője” ◆ magnetoreceptormagnetoreceptor

dzsikigaoszokunarudzsikigaoszokunaru ◆ kitolódikkitolódik 「Dzsosze-
iga kodomo-o umu dzsikiga oszokunatta.」 „Kito-
lódott gyermekvállalás.”

dzsikihazurenodzsikihazureno ◆ évszakhozévszakhoz nemnem illőillő
「Dzsikihazureno juki」 „évszakhoz nem illő ha-
vazás” ◆ idénytőlidénytől eltérőeltérő 「Dzsikihazureno ku-
damono」 „idénytől eltérő gyümölcs” ◆ idősze-idősze-
rűtlenrűtlen
dzsikiheddodzsikiheddo ◆ mágnesfejmágnesfej
dzsikihicudzsikihicu ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg írásírás 「Szószeki-
dzsikihicuno genkó」 „Szószeki által saját kezűleg
írt kézirat” ◆ saját kezű szövegsaját kezű szöveg
dzsikijúdódzsikijúdó ◆ mágneses indukciómágneses indukció
dzsikikádodzsikikádo ◆ mágneskártyamágneskártya
dzsikikaitenhidzsikikaitenhi ◆ giromágneses aránygiromágneses arány
dzsikikandzsuricudzsikikandzsuricu ◆ mágnesesmágneses szuszcepti-szuszcepti-
bilitásbilitás
dzsikikannódzsikikannó ◆ mágneses indukciómágneses indukció
dzsikikendzsikiken ◆ magnetoszféramagnetoszféra
dzsikikjómeidzsikikjómei ◆ mágneses rezonanciamágneses rezonancia
dzsikikjómeieizóhódzsikikjómeieizóhó ◆

mágnesesrezonancia-képalkotásmágnesesrezonancia-képalkotás ◆ mágne-mágne-
ses rezonanciás képalkotásses rezonanciás képalkotás
dzsikimakidzsikimaki ◆ magról ültetésmagról ültetés
dzsikimómentodzsikimómento ◆ mágneses momentummágneses momentum
dzsikinidzsikini ◆ azonnalazonnal 「Dzsikinikono kuszuri-va
kiitekurudesó.」 „Ez a gyógyszer azonnal hatni
fog.” ◆ rögtönrögtön 「Dzsikini ikimaszu!」 „Rögtön
ott leszek!”

dzsikinjúbacsidzsikinjúbacsi ◆ porcelán mozsárporcelán mozsár
dzsikinóricudzsikinóricu ◆ mágneses momentummágneses momentum
dzsiki-odzsiki-o etaeta ◆ időszerűidőszerű 「Dzsiki-o eta mon-
dai」 „időszerű probléma” ◆ jóljól időzítettidőzített
「Dzsiki-o eta szenrjaku」 „jól időzített stratégia”

dzsiki-odzsiki-o nozokunozoku ◆ demagnetizáldemagnetizál 「Udedokei-
no dzsiki-o nozoita.」 „Demagnetizáltam az órát.”

dzsiki-odzsiki-o obiruobiru ◆ mágnesesmágneses 「Kono tecu-va
dzsiki-o obiteirukara hokano tecu-o hipparu.」
„Ez a vas mágneses, ezért vonzza a többi vasat.”

dzsiki-odzsiki-o -o-o issitaissita ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Dzsiki-o -
o ih-sita hómon」 „alkalmatlan látogatás”

dzsikirjútairikigakudzsikirjútairikigaku ◆ magneto-magneto-
hidrodinamikahidrodinamika
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dzsikisószónadzsikisószóna ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Dzsikisó-
szóna kettei」 „elhamarkodott döntés” ◆ koraikorai
「Kono kecudan-o kudaszuno-va mada dzsikisó-
szóda.」 „Még korai ilyen következtetést levonni.”

dzsikiszandzsikiszan ◆ közvetlenközvetlen hűbéreshűbéres ◆ közvet-közvet-
len követőlen követő
dzsikiszodzsikiszo ◆ közvetlenközvetlen panaszpanasz 「Tennó-e no
dzsikiszo」 „közvetlen panasz a császárnak”

dzsikiszókjokusidzsikiszókjokusi ◆ mágneses dipólusmágneses dipólus
dzsikiszoszurudzsikiszoszuru ◆ közvetlenülközvetlenül panaszkodikpanaszkodik

dzsikiteikódzsikiteikó ◆ mágnesesmágneses ellenállásellenállás ◆ reluk-reluk-
tanciatancia
dzsikitépudzsikitépu ◆ mágnesszalagmágnesszalag
dzsikitorihikidzsikitorihiki ◆ közvetlen ügyletközvetlen ügylet
dzsikizemedzsikizeme ◆ kiéheztetéskiéheztetés
dzsikjódzsikjó ◆ beismerőbeismerő vallomásvallomás 「Jógisano
dzsikjó」 „gyanúsított beismerő vallomása”

dzsikjódzsikjó ◆ auriszkópauriszkóp ◆ fültükörfültükör ◆ oroszkóporoszkóp

dzsikjokudzsikjoku ◆ aktuálisaktuális helyzethelyzet 「Dzsikjokuni
taisoszuru.」 „Az aktuális helyzetnek megfelelően
jár el.” ◆ helyzethelyzet 「Dzsikjokuni bindzsószu-
ru.」 „Kihasználja a helyzetet.” ◇ dzsútaina-dzsútaina-
dzsikjokudzsikjoku kritikus helyzetkritikus helyzet
dzsikjokudzsikjoku ◆ mágnesesmágneses póluspólus ◆ mágnesesmágneses
saroksarok
dzsikjoszurudzsikjoszuru ◆ elköszön,elköszön, ésés elmegyelmegy 「Oba-
no moto-o dzsikjosita.」 „Elköszöntem, és elmen-
tem a nagynénémtől.”

dzsikjószurudzsikjószuru ◆ beismerbeismer 「Han-nin-va hankó-
o dzsikjósita.」 „A tettes beismerte a tettét.”

dzsikjúdzsikjú ◆ órabérórabér 「Dzsikjúszen ende hatara-
ku.」 „Ezerjenes órabérért dolgozik.”

dzsikjúdzsikjú ◆ kitartáskitartás
dzsikjúdzsikjú ◆ önellátásönellátás 「Enerugíno dzsikjú-o
mezaszu.」 „Energia-önellátásra törekszik.” ◆

önellátóönellátó 「Dzsikjúnóka」 „önellátó földműves”
◆ önfenntartásönfenntartás ◆ önfenntartóönfenntartó 「Dzsikjú-
nógjó」 „önfenntartó gazdálkodás”

dzsikjúdzsiszokudzsikjúdzsiszoku ◆ önellátásönellátás
dzsikjúdzsiszokunodzsikjúdzsiszokuno ◆ önellátóönellátó 「Nókani-
natte dzsikjúdzsiszokuno szeikacu-o szurunoga

jumedeszu.」 „Az az álmom, hogy gazda legyek, és
önellátóvá váljak.”

dzsikjúdzsiszokuszurudzsikjúdzsiszokuszuru ◆ önellátóönellátó 「Taijó-
kóhacudende ieno denki-o dzsikjúdzsiszokuszu-
ru.」 „Napenergiával a ház áramban önellátó.”

dzsikjúhirjódzsikjúhirjó ◆ saját készítésű trágyasaját készítésű trágya
dzsikjúkeizaidzsikjúkeizai ◆ önellátó gazdaságönellátó gazdaság
dzsikjúricudzsikjúricu ◆ önellátás mértékeönellátás mértéke
dzsikjúrjokudzsikjúrjoku ◆ állóképességállóképesség
dzsikjúszendzsikjúszen ◆ állóháborúállóháború ◆ anyagháborúanyagháború ◆

elhúzódó háborúelhúzódó háború
dzsikjúszurudzsikjúszuru ◆ kitartkitart 「Tatakaide szaigo-
made dzsikjúsita.」 „Végsőkig kitartott a harc-
ban.”

dzsikkadzsikka ◆ szülőiszülői házház 「Ottotokenkasite dzsik-
kani modotta.」 „Összevesztem a férjemmel, és
visszaköltöztem a szüleimhez.” ◇ dzsikkanika-dzsikkanika-
erueru hazaköltözikhazaköltözik ◇ dzsikkanikaerudzsikkanikaeru hazalá-hazalá-
togattogat
dzsikkaidzsikkai ◆ tízparancsolattízparancsolat
dzsikkaidzsikkai ◆ tíztíz spirituálisspirituális birodalombirodalom ◇ en-en-
gakukaigakukai megvalósításmegvalósítás birodalmabirodalma ◇ gakikaigakikai
éhségéhség birodalmabirodalma ◇ dzsigokukaidzsigokukai pokolpokol bi-bi-
rodalmarodalma ◇ surakaisurakai arroganciaarrogancia birodalmabirodalma ◇

sómonkaisómonkai tanulástanulás birodalmabirodalma ◇ csikusókaicsikusókai
kegyetlenségkegyetlenség birodalmabirodalma ◇ tenkaitenkai mennyekmennyek
birodalmabirodalma ◇ ningainingai emberségemberség birodalmabirodalma ◇

bukkaibukkai buddhaságbuddhaság birodalmabirodalma ◇ boszacukaiboszacukai
bódhiszattvaság birodalmabódhiszattvaság birodalma
dzsikkandzsikkan ◆ tíztíz naptárinaptári jeljel ◇ kanoekanoe kínaikínai
naptárnaptár hetedikhetedik jelejele ◇ kanotokanoto kínaikínai naptárnaptár
nyolcadiknyolcadik jelejele ◇ kinoekinoe kínaikínai naptárnaptár elsőelső je-je-
lele ◇ kinotokinoto kínaikínai naptárnaptár másodikmásodik jelejele ◇ cu-cu-
csinoecsinoe kínaikínai naptárnaptár ötödikötödik jelejele ◇ cucsino-cucsino-
toto kínaikínai naptárnaptár hatodikhatodik jelejele ◇ hinoehinoe kínaikínai
naptárnaptár harmadikharmadik jelejele ◇ hinotohinoto kínaikínai naptárnaptár
negyediknegyedik jelejele ◇ mizunoemizunoe kínaikínai naptárnaptár kilen-kilen-
cedikcedik jelejele ◇ mizunotomizunoto kínaikínai naptárnaptár tizediktizedik
jelejele
dzsikkandzsikkan ◆ valódivalódi érzésérzés ◇ dzsikkanganaidzsikkanganai
nemnem hiszihiszi elel 「Gókakusita dzsikkanganai.」
„Még most sem hiszem el, hogy átmentem a vizs-
gán.”

dzsikkanganaidzsikkanganai ◆ nemnem hiszihiszi elel 「Gókakusita
dzsikkanganai.」 „Még most sem hiszem el, hogy
átmentem a vizsgán.”
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dzsikkangavakudzsikkangavaku ◆ ráébredráébred 「Puroninattato
dzsikkanga vaita.」 „Ráébredtem, hogy profi let-
tem.”

dzsikkanikaerudzsikkanikaeru ◆ hazaköltözikhazaköltözik ◆ hazalá-hazalá-
togattogat
dzsikkanszurudzsikkanszuru ◆ igazánigazán érezérez
「Rjokócsúniszumahonoarigatasza-o dzsikkansi-
ta.」 „Az utazás alatt éreztem igazán, hogy milyen
jó az okostelefon.” ◆ konstatálkonstatál 「Ródzsin-va
nengecuga tóri szugitato dzsikkansita.」 „Az öreg-
ember konstatálta, hogy eljárt felette az idő.” ◆

ráébredráébred 「Cumano rjórigadon-nani oisiika
dzsikkansita.」 „Ráébredtem, hogy milyen fino-
man is főz az asszony.”

dzsikkedzsikke ◆ megtestesülő Buddhamegtestesülő Buddha
dzsikkedzsikke ◆ karmikus hatásokkarmikus hatások ◆ vászanávászaná
dzsikkeidzsikkei ◆ börtönbörtön 「Szannenno dzsikkei-o mo-
ratta.」 „Három év börtönt kapott.” ◆ börtön-börtön-
büntetésbüntetés 「Szan-nenno dzsikkei-o ii vatasza-
reta.」 „Hároméves börtönbüntetést kapott.” ◆

letöltendőletöltendő börtönbüntetésbörtönbüntetés ◆ letöltendőletöltendő
büntetésbüntetés ◆ letöltendő szabadságvesztésletöltendő szabadságvesztés
dzsikkeidzsikkei ◆ valódi látványvalódi látvány
dzsikkendzsikken ◆ ténylegestényleges hatalomhatalom ◆ valódivalódi ha-ha-
talomtalom 「Kono kunide-va susóga dzsikken-o ni-
gitteiru.」 „Ebben az országban a valódi hatalom
a miniszterelnök kezében van.”

dzsikkendzsikken ◆ kísérletkísérlet ◆ kísérletezéskísérletezés ◇ kaku-kaku-
dzsikkendzsikken atomkísérletatomkísérlet 「Kakudzsikken-o kin-
siszuru.」 „Betiltják az atomkísérleteket.” ◇ si-si-
kódzsikkenkódzsikken gondolatkísérletgondolatkísérlet ◇ dzsissó-dzsissó-
dzsikkendzsikken elgondolástelgondolást igazolóigazoló kísérletkísérlet ◇

dzsintaidzsikkendzsintaidzsikken emberkísérletemberkísérlet ◇ szeita-szeita-
idzsikkenidzsikken élőkönélőkön végzettvégzett kísérletkísérlet ◇ tai-tai-
sódzsikkensódzsikken kontrolláltkontrollált kísérletkísérlet ◇ dóbucu-dóbucu-
dzsikkendzsikken állatkísérletállatkísérlet ◇ fúdódzsikkenfúdódzsikken
szélcsatornás kísérletszélcsatornás kísérlet
dzsikkenbucurigakudzsikkenbucurigaku ◆ kísérleti fizikakísérleti fizika
dzsikkenbunruigakudzsikkenbunruigaku ◆ kísérletikísérleti rendszer-rendszer-
tantan
dzsikkendaidzsikkendai ◆ kísérletikísérleti alanyalany ◆ kísérletikísérleti
asztalasztal 「Dógu-o dzsikkendaini narabeta.」 „Az
eszközöket a kísérleti asztalra tettem.” ◆ kísér-kísér-
letileti nyúlnyúl 「Keikenno aszai kensúino
dzsikkendaini-va naritakunai.」 „Nem akarok egy
tapasztalatlan orvos kísérleti nyula lenni.”

dzsikkendóbucudzsikkendóbucu ◆ kísérleti állatkísérleti állat

dzsikkendzsódzsikkendzsó ◆ kísérleti terepkísérleti terep
dzsikkendzsódzsikkendzsó ◆ kísérletkísérlet soránsorán 「Dzsikken-
dzsóno csúidzsikó」 „fontos tudnivalók a kísérlet
során”

dzsikkendzsosudzsikkendzsosu ◆ laboránslaboráns
dzsikkenganszekigakudzsikkenganszekigaku ◆ kísérletikísérleti petroló-petroló-
giagia
dzsikken-jódzsikken-jó ◆ kísérletikísérleti 「Dzsikken-jókigu」
„kísérleti eszköz”

dzsikken-jómauszudzsikken-jómauszu ◆ kísérleti egérkísérleti egér
dzsikkenkekkadzsikkenkekka ◆ kísérleti eredménykísérleti eredmény
dzsikkenkigudzsikkenkigu ◆ kísérleti eszközkísérleti eszköz
dzsikken-nijorudzsikken-nijoru ◆ empirikusempirikus 「Rironno dzsik-
kennijoru sómei」 „elmélet empirikus bizonyítá-
sa”

dzsikkensadzsikkensa ◆ ténylegestényleges hatalmathatalmat birtoklóbirtokló
személyszemély
dzsikkensicudzsikkensicu ◆ laborlabor 「Dzsikkensicude baku-
hacuga okotta.」 „Robbanás történt a laborban.”
◆ laboratóriumlaboratórium ◇ kagakudzsikkensicukagakudzsikkensicu ké-ké-
miai labormiai labor
dzsikkensikidzsikkensiki ◆ tapasztalati képlettapasztalati képlet
dzsikkensodzsikkenso ◆ kísérletikísérleti laboratóriumlaboratórium ◆ kí-kí-
sérletisérleti teleptelep ◇ rinkaidzsikkensorinkaidzsikkenso tengeritengeri
kísérleti laboratóriumkísérleti laboratórium
dzsikkenszócsidzsikkenszócsi ◆ kísérleti apparátuskísérleti apparátus
dzsikkenszurudzsikkenszuru ◆ kísérletezikkísérletezik 「Denkino
dzsikken-o szuru.」 „Elektromossággal kísérlete-
zik.”

dzsikkentekinadzsikkentekina ◆ kísérletikísérleti 「Terebino dzsik-
kentekina hószó-o mita.」 „Néztem a tévé kísérle-
ti adását.”

dzsikkentekinidzsikkentekini ◆ próbaképpenpróbaképpen 「Nikuni
dzsikkentekini szató-o iretemita.」 „Próbaképpen
cukrot tettem a húsba.”

dzsikkenzuminodzsikkenzumino ◆ beváltbevált 「Kore-va dzsikken-
zumino kuszurideszu.」 „Ez bevált gyógyszer.”

dzsikkidzsikki ◆ fizikai gépfizikai gép ◆ igazi gépigazi gép
dzsikkjakumokudzsikkjakumoku ◆ tízlábú rákoktízlábú rákok
dzsikkjakuruidzsikkjakurui ◆ tízlábú rákoktízlábú rákok
dzsikkjódzsikkjó ◆ élőélő közvetítésközvetítés ◆ valódivalódi helyzethelyzet

dzsikkjócsúkeidzsikkjócsúkei ◆ helyszíni közvetítéshelyszíni közvetítés
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dzsikkjóhószódzsikkjóhószó ◆ helyszíni adáshelyszíni adás
dzsikkjókenbundzsikkjókenbun ◆ helyszíni szemlehelyszíni szemle
dzsikkjó-odzsikkjó-o szuruszuru ◆ élőélő közvetítéstközvetítést adad
「Terebi-va siaino dzsikkjó-o sita.」 „A televízió
élő közvetítést adott a mérkőzésről.”

dzsikkódzsikkó ◆ futásfutás 「Dzsikkódzsinoerága hasz-
szeisita.」 „Futási idejű hiba keletkezett.” ◆ fut-fut-
tatástatás ◆ végrehajtásvégrehajtás ◇ dzsikkóniucuszudzsikkóniucuszu
véghezvéghez viszvisz 「Keikaku-o dzsikkóni ucusita.」
„Véghez vittem a tervet.”

dzsikkódzsikkó ◆ effektíveffektív 「Dzsikkózeiricu」 „effektív
adókulcs”

dzsikkócsidzsikkócsi ◆ effektíveffektív értékérték 「Kórjúden-
acuno dzsikkócsi-o keiszansita.」 „Kiszámolta a
váltakozó feszültség effektív értékét.”

dzsikkócsódzsikkócsó ◆ effektíveffektív hosszhossz 「Antenano
dzsikkócsó」 „antenna effektív hossza”

dzsikkóden-acudzsikkóden-acu ◆ effektív feszültségeffektív feszültség
dzsikkófukanónadzsikkófukanóna ◆ életképtelenéletképtelen 「Dzsikk-
ófukanóna keikaku-o osi cukerareta.」 „Életkép-
telen tervet erőltetett rám.” ◆ nemnem futtathatófuttatható
「Dzsikkófukanónafairu keisiki」 „nem futtatha-
tó fájlformátum” ◆ nemnem végrehajthatóvégrehajtható 「Ko-
no meirei-va dzsikkófukanóda.」 „Ez a parancs
nem végrehajtható.” ◆ végrehajthatatlanvégrehajthatatlan
「Dzsikkófukanóna meirei」 „végrehajthatatlan
utasítás”

dzsikkóhandzsikkóhan ◆ bűnelkövetőbűnelkövető ◆ elkövetőelkövető
dzsikkóiinkaidzsikkóiinkai ◆ végrehajtó bizottságvégrehajtó bizottság
dzsikkókanónadzsikkókanóna ◆ életképeséletképes 「Kono keikaku-
va dzsikkókanóde-va nai.」 „Ez a terv nem életké-
pes.” ◆ futtathatófuttatható 「Dzsikkókanófairu」 „fut-
tatható fájl” ◆ végrehajthatóvégrehajtható 「Dzsikkókanó-
na meirei」 „végrehajtható parancs”

dzsikkondzsikkon ◆ bizalmasságbizalmasság ◆ fesztelenségfesztelenség
dzsikkóniucurudzsikkóniucuru ◆ cselekedikcselekedik 「Dzsikkóni
ucuszumade dzsikangakakaru.」 „Időbe telik,
amíg cselekszik.” ◆ cselekszikcselekszik 「Kangaetekara
dzsikkóni ucuru.」 „Először gondolkozom, aztán
cselekszem.”

dzsikkóniucuszudzsikkóniucuszu ◆ megkezdimegkezdi aa kivitelezé-kivitelezé-
sétsét 「Daietto keikaku-o dzsikkóni ucusita.」
„Megkezdtem a fogyókúratervem kivitelezését.” ◆

teljesíteniteljesíteni kezdkezd 「Sin-nenno hófu-o dzsikkóni
ucusita.」 „Teljesíteni kezdtem az újévi fogadal-

mamat.” ◆ véghezvéghez viszvisz 「Keikaku-o dzsikkóni
ucusita.」 „Véghez vittem a tervet.”

dzsikkon-niszurudzsikkon-niszuru ◆ bizalmaskodikbizalmaskodik 「Piano-
no szenszeito dzsikkonnisiteiru.」 „A zongorata-
nárával bizalmaskodik.”

dzsikkon-nodzsikkon-no ◆ bizalmasbizalmas 「Dzsikkonno naka」
„bizalmas kapcsolat”

dzsikkónoarudzsikkónoaru ◆ hatásoshatásos 「Dzsikkónoaru
taiszaku-o toru.」 „Hatásos intézkedést hoz.”

dzsikkórjokudzsikkórjoku ◆ kivitelezőkivitelező képességképesség ◆ tel-tel-
jesítőképességjesítőképesség ◆ végrehajtó képességvégrehajtó képesség
dzsikkószeidzsikkószei ◆ hatásossághatásosság
dzsikkószurudzsikkószuru ◆ beváltbevált 「Jakuza-va odosi-o
dzsikkósita.」 „A jakuza beváltotta a fenyegeté-
sét.” ◆ futtatfuttat 「Konpjútapuroguramu-o dzsikk-
ósita.」 „Futtatta a programot.” ◆ lefuttatlefuttat
「Konpjútapuroguramu-o dzsikkósita.」 „Lefut-
tatta a programot.” ◆ megvalósítmegvalósít 「Keikaku-o
dzsikkószuru.」 „Megvalósítja a tervet.” ◆ tel-tel-
jesítjesít 「Keikaku-o dzsikkósita.」 „Teljesítette a
tervet.” ◆ véghezvéghez viszvisz 「Dzsikkósinai hito.」
„Nem visz véghez semmit.” ◆ végrehajtvégrehajt
「Heisi-va meirei-o dzsikkósita.」 „A katona vég-
rehajtotta a parancsot.”

dzsikkózeiricudzsikkózeiricu ◆ effektív adókulcseffektív adókulcs
dzsikkuridzsikkuri ◆ megfontoltanmegfontoltan
dzsikkurikangaerudzsikkurikangaeru ◆ átgondolátgondol 「Szentaku-
sinicuitedzsikkuri kangaeta.」 „Átgondoltam a le-
hetőségeket.” ◆ megfontolmegfontol 「Kareno teian-o
dzsikkuri kangaeta.」 „Megfontoltam a javasla-
tát.” ◆ meggondolmeggondol 「Anataga ittakotonicuit-
edzsikkuri kangaetajo.」 „Meggondoltam, amit
mondtál.”

dzsikodzsiko ◆ önmagaönmaga ◆ sajátsaját 「Dzsikonhandan-
dejatte.」 „Saját belátásod szerint tedd!” ◇ dzsi-dzsi-
kogimankogiman önámításönámítás 「Kono siavaszena
kekkonszeikacu-va dzsikogimanda.」 „Ez a bol-
dog házasság csak önámítás.” ◇ dzsikoken-odzsikoken-o
öngyűlöletöngyűlölet ◇ dzsikoszaimindzsikoszaimin önhipnózisönhipnózis
「Dzsikoszaiminnikakaru.」 „Önhipnózisba ke-
rül.” ◇ dzsikosókaidzsikosókai bemutatkozásbemutatkozás
「Dzsikosókai-o onegaisimaszu.」 „Kérem, mu-
tatkozzon be!” ◇ dzsikosókaiszurudzsikosókaiszuru rövidenröviden
bemutatkozikbemutatkozik 「Kantanni dzsikosókaiszaszete
itadakimaszu.」 „Engedjék meg, hogy röviden be-
mutatkozzak!” ◇ dzsikoszekinindzsikoszekinin sajátsaját fele-fele-
lősséglősség 「Tósi-va dzsikoszekinindeszu.」 „A be-
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fektetésünkért saját magunk vállaljuk a felelőssé-
get.” ◇ dzsikotósidzsikotósi önmagábaönmagába valóvaló befekte-befekte-
téstés 「Dzsikotósinotameni eigo-o benkjósita.」
„Befektetve önmagamba, angolul tanultam.” ◇

dzsikohandandzsikohandan sajátsaját belátásbelátás 「Tósi-va dzsi-
kohandande okonatte kudaszai.」 „Saját belátá-
sod szerint fektess be!” ◇ dzsikohandandzsikohandan sajátsaját
döntésdöntés 「Dzsikohandangadekinai.」 „Nem tu-
dok saját magam dönteni.” ◇ dzsikohihandzsikohihan ön-ön-
kritikakritika 「Dzsikohihan-o sita.」 „Önkritikát gya-
koroltam.”

dzsikodzsiko ◆ balesetbaleset 「Dzsiko-o okoszu.」 „Bal-
esetet okoz.” ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség 「Dzsikoni
au.」 „Szerencsétlenség áldozata lesz.” ◇ gjómu-gjómu-
jónodzsikojónodzsiko munkahelyimunkahelyi balesetbaleset ◇ gjómujó-gjómujó-
nodzsikonodzsiko üzemiüzemi balesetbaleset ◇ kócúdzsikokócúdzsiko köz-köz-
lekedésilekedési balesetbaleset ◇ kónaidzsikokónaidzsiko bányabal-bányabal-
eseteset ◇ kónaidzsikokónaidzsiko bányaszerencsétlen-bányaszerencsétlen-
ségség ◇ sisódzsikosisódzsiko sérülésessérüléses ésés haláloshalálos bal-bal-
esetekesetek ◇ daikibonadzsikodaikibonadzsiko tömegbalesettömegbaleset ◇

tandokudzsikotandokudzsiko egyegy járműtjárműt érintőérintő balesetbaleset
◇ cuitocudzsikocuitocudzsiko ráfutásosráfutásos balesetbaleset ◇ cui-cui-
rakudzsikorakudzsiko légikatasztrófalégikatasztrófa ◇ tecudódzsi-tecudódzsi-
koko vonatbalesetvonatbaleset ◇ tenrakudzsikotenrakudzsiko zuhaná-zuhaná-
sossos balesetbaleset 「Baszuno tenrakudzsiko」 „zu-
hanásos autóbusz-baleset” ◇ fukugódzsikofukugódzsiko tö-tö-
megszerencsétlenségmegszerencsétlenség ◇ rodzsódzsikorodzsódzsiko köz-köz-
úti balesetúti baleset
dzsikódzsikó ◆ fülnyílásfülnyílás
dzsikódzsikó ◆ kor divatjakor divatja
dzsikódzsikó ◆ feltételfeltétel 「Ikano dzsikóni dóisima-
szu.」 „Az alábbi feltételekkel egyetértek.” ◆ ki-ki-
kötéskötés 「Menszekidzsikógaarimaszu.」
„Felelősség-elhárítási kikötéseim vannak.” ◆

passzuspasszus ◆ pontpont 「Csószadzsikóno icsibu-o
henkósita.」 „A vizsgálati pontok egy részét meg-
változtatta.” ◆ részletrészlet ◆ részletekrészletek ◆ tárgytárgy ◆

tételtétel ◆ tudnivalótudnivaló ◇ kaigidzsikókaigidzsikó napirendinapirendi
pontpont ◇ gaitódzsikógaitódzsikó vonatkozóvonatkozó tudnivalóktudnivalók
◇ kakuteidzsikókakuteidzsikó eldöntötteldöntött kérdéskérdés ◇ kaku-kaku-
teidzsikóteidzsikó lezártlezárt ügyügy ◇ kanrendzsikókanrendzsikó vo-vo-
natkozónatkozó részletrészlet ◇ kimicudzsikókimicudzsikó titkostitkos ügyügy
◇ kjógidzsikókjógidzsikó vitapontvitapont ◇ csúidzsikócsúidzsikó fon-fon-
tostos tudnivalótudnivaló 「Gorijó dzsóno csúidzsikó」
„használat során fontos tudnivalók” ◇ tógidzsi-tógidzsi-
kókó napirendinapirendi pontpont ◇ mósiokuridzsikómósiokuridzsikó át-át-
adandóadandó tudnivalóktudnivalók 「Kaisano kókeisani mósi
okuri dzsikó-o cutaeta.」 „Átadtam a tudnivaló-
kat az utódomnak a munkahelyemen.”

dzsikódzsikó ◆ elévüléselévülés ◇ dzsikósutokudzsikósutoku elbirtok-elbirtok-
láslás ◇ sutokudzsikósutokudzsikó elbirtoklásraelbirtoklásra jogosult-jogosult-
ságság ◇ sómecudzsikósómecudzsikó jogfosztásjogfosztás
dzsikódzsikó ◆ évszakévszak ◆ időjárásidőjárás
dzsikoandzsidzsikoandzsi ◆ önszuggesztióönszuggesztió
dzsikobengodzsikobengo ◆ önigazolásönigazolás
dzsikobóeidzsikobóei ◆ önvédelemönvédelem
dzsikobósidzsikobósi ◆ baleset-elhárításbaleset-elhárítás ◆ baleset-baleset-
védelemvédelem
dzsikobunkaidzsikobunkai ◆ autolízisautolízis
dzsikocsijurjokudzsikocsijurjoku ◆ öngyógyító képességöngyógyító képesség
dzsikocsószecudzsikocsószecu ◆ önszabályozásönszabályozás
dzsikocsúsindzsikocsúsin ◆ egoizmusegoizmus
dzsikocsúsin-nodzsikocsúsin-no ◆ egoistaegoista
dzsikocsúsin-nohitodzsikocsúsin-nohito ◆ egoistaegoista
dzsikodesinudzsikodesinu ◆ balesetben hal megbalesetben hal meg
dzsikodzsicugendzsikodzsicugen ◆ önmegvalósításönmegvalósítás
dzsikodzsikkendzsikodzsikken ◆ önkísérletönkísérlet
dzsikodzsujókidzsikodzsujóki ◆ proprioceptorproprioceptor ◆ proprio-proprio-
receptorreceptor
dzsikofutandzsikofutan ◆ önrészönrész 「Szanvari-va dzsiko-
futandeszu.」 „30 százalékos önrészt kell fizetni.”
◆ sajátsaját költségköltség 「Kócúhi-va dzsikofutande-
szu.」 „Az utazási költséget saját magunknak kell
fizetni.”

dzsikogimandzsikogiman ◆ önámításönámítás 「Kono siavaszena
kekkonszeikacu-va dzsikogimanda.」 „Ez a bol-
dog házasság csak önámítás.”

dzsikogiszeidzsikogiszei ◆ önfeláldozásönfeláldozás
dzsikohandandzsikohandan ◆ sajátsaját belátásbelátás 「Tósi-va
dzsikohandande okonatte kudaszai.」 „Saját be-
látásod szerint fektess be!” ◆ sajátsaját döntésdöntés
「Dzsikohandangadekinai.」 „Nem tudok saját
magam dönteni.”

dzsikohandandedzsikohandande ◆ sajátsaját belátásabelátása szerintszerint
「Daietto csúdezáto-o taberuka tabenaika dzs-
ikonhandande kimete.」 „A diéta közben saját be-
látásod szerint dönts, hogy eszel-e desszertet!”

dzsikohaszandzsikohaszan ◆ magáncsődmagáncsőd 「Dzsikohaszan-
o sita.」 „Magáncsődöt jelentett.”

dzsikohihandzsikohihan ◆ önbírálatönbírálat ◆ önkritikaönkritika
「Dzsikohihan-o sita.」 „Önkritikát gyakorol-
tam.”
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dzsikohjógendzsikohjógen ◆ önkifejezésönkifejezés
dzsikóhjókadzsikóhjóka ◆ önértékelésönértékelés
dzsikóhjóka-o szurudzsikóhjóka-o szuru ◆ kiértékeli önmagátkiértékeli önmagát
dzsikohódendzsikohóden ◆ önkisülésönkisülés
dzsikohodzsikairodzsikohodzsikairo ◆ öntartó áramköröntartó áramkör
dzsikohon-inodzsikohon-ino ◆ énközpontúénközpontú 「Dzsikohon-
ino kangae kata」 „énközpontú gondolkodás”

dzsikoisokudzsikoisoku ◆ átültetés saját testrőlátültetés saját testről
dzsikoisokuhendzsikoisokuhen ◆ autograftautograft
dzsikojobódzsikojobó ◆ balesetvédelembalesetvédelem
dzsikojúdódzsikojúdó ◆ önindukcióönindukció
dzsikokaihacudzsikokaihacu ◆ önfejlesztésönfejlesztés
dzsikokaikecudzsikokaikecu ◆ önálló megoldásönálló megoldás
dzsikokankecudzsikokankecu ◆ önállóönálló befejezésbefejezés ◆ önállóönálló
megoldásmegoldás
dzsikokanridzsikokanri ◆ önigazgatásönigazgatás
dzsikokeihacudzsikokeihacu ◆ önfejlesztésönfejlesztés ◆ önkibon-önkibon-
takozástakozás
dzsikokendzsidzsikokendzsi ◆ exhibicionizmusexhibicionizmus ◆ maga-maga-
mutogatásmutogatás ◆ nyomulásnyomulás
dzsikokendzsijokudzsikokendzsijoku ◆ villogásvillogás
dzsikokendzsijokugacujoidzsikokendzsijokugacujoi ◆ villogvillog 「Kare-
va dzsikokendzsijokuga cujoi.」 „Az az ember sze-
ret villogni.”

dzsikokendzsijokunocujoidzsikokendzsijokunocujoi ◆ exhibicionistaexhibicionista
◆ magamutogatómagamutogató ◆ magamutogtatómagamutogtató ◆ vil-vil-
longlong 「Kare-va dzsikokendzsijokuga cujoi.」
„Szeret villongani.” ◆ villongóvillongó
dzsikokendzsijokunocujoihitodzsikokendzsijokunocujoihito ◆ magamu-magamu-
togatótogató ◆ magamutogatómagamutogató emberember ◆ villongóvillongó
emberember
dzsikoken-odzsikoken-o ◆ öngyűlöletöngyűlölet
dzsikókikandzsikókikan ◆ elévülési időelévülési idő
dzsikokikenszeigaarudzsikokikenszeigaaru ◆ balesetveszélyesbalesetveszélyes
dzsikokjósinsúhaszúdzsikokjósinsúhaszú ◆ sajátfrekvenciasajátfrekvencia
dzsikokudzsikoku ◆ időidő 「Kono hjódzsiban-va
genzaidzsikoku-o hjódzsisiteiru.」 „Ez a kijelző a
pontos időt mutatja.” ◆ időpontidőpont 「Sibószuitei
dzsikoku」 „halál beálltának feltételezett időpont-
ja” ◇ dzsikokunoosiraszedzsikokunoosirasze időjelzésidőjelzés 「Gen-
zaidzsikokuno osirasze-o simaszu.」 „Pontos idő-
jelzést adunk.” ◇ tócsakudzsikokutócsakudzsikoku érkezésiérkezési
időidő 「Dzsikokuhjóno tócsakudzsikoku-va jotei-

dzsikokudeszu.」 „A menetrenden az érkezési idő
tervezett időt jelent.”

dzsikokudzsikoku ◆ hazahaza 「Dzsikoku-o aiszuru.」 „Sze-
reti a hazáját.” ◆ sajátsaját országország 「An-ini
dzsikoku-o szuteru hito-va inai.」 „Az ember nem
könnyen hagyja el a saját országát.”

dzsikokude-vadzsikokude-va ◆ odahazaodahaza 「Kono sóhin-va
dzsikokudehamotto jaszui.」 „Ez az áru odahaza
olcsóbb.”

dzsikokugaketteiszurukókendzsikokugaketteiszurukóken ◆ nemzetinemzeti
szinten meghatározott hozzájárulásszinten meghatározott hozzájárulás
dzsikokuhjódzsikokuhjó ◆ menetrendmenetrend 「Hangaríno
dzsikokuhjó-va ateninaranai.」 „A magyar me-
netrendre nem lehet építeni.” ◇ baszudzsiko-baszudzsiko-
kuhjókuhjó buszmenetrendbuszmenetrend ◇ hacscsakudzsiko-hacscsakudzsiko-
kuhjókuhjó menetrendmenetrend ◇ ressadzsikokuhjóressadzsikokuhjó vo-vo-
natmenetrendnatmenetrend
dzsikokuhjódóridzsikokuhjódóri ◆ menetrendmenetrend szerintszerint
「Baszu-va dzsikokuhjódóri tócsakusita.」 „A
busz menetrend szerint érkezett.” ◆ menetrend-menetrend-
szerűenszerűen
dzsikokunodzsikokuno ◆ hazaihazai 「Dzsikokuno rieki-o kan-
gaeta.」 „A hazai érdekeket nézte.”

dzsikokunoosiraszedzsikokunoosirasze ◆ időjelzésidőjelzés 「Genzai-
dzsikokuno osirasze-o simaszu.」 „Pontos időjel-
zést adunk.”

dzsikokutendzsikokuten ◆ DhritarástraDhritarástra
dzsikoman-ecudzsikoman-ecu ◆ önelégültségönelégültség ◆ önörven-önörven-
deztetésdeztetés
dzsikomanzokudzsikomanzoku ◆ önelégültségönelégültség 「Aiteni dzsi-
bungonomino jófuku-o kiszeruno-va datano dzsi-
komanzokuda.」 „Pusztán önelégültség mással
felvetetni a ruhát, amit mi szeretünk.” ◆ önösönös ér-ér-
dekdek
dzsikoniaudzsikoniau ◆ balesetezikbalesetezik 「Tonarinoodzsi-
szanga dzsikoni atta.」 „A szomszéd bácsi balese-
tezett.”

dzsikóninarudzsikóninaru ◆ elévülelévül 「Godzsúnenmaeno
hanzaidakara, mó dzsikóninattadesó.」 „Ez a
bűneset ötven éves, biztosan elévült már.”

dzsikónoaiszacudzsikónoaiszacu ◆ évszakhozévszakhoz illőillő köszön-köszön-
téstés
dzsikonookoriszónabasodzsikonookoriszónabaso ◆ veszélyforrásveszélyforrás
「Sokubade dzsikono okoriszóna baso-o kakun-
insita.」 „Feltérképeztem a veszélyforrásokat a
munkahelyemen.”
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dzsiko-odzsiko-o okoszuokoszu ◆ gázolgázol 「Densa-va fumiki-
ride dzsiko-o okosita.」 „A vasúti átjáróban gázolt
a vonat.”

dzsikorenbindzsikorenbin ◆ önsajnálatönsajnálat
dzsikorjúdzsikorjú ◆ sajátossajátos módszermódszer 「Sigoto-o
dzsikorjúdejaru.」 „Sajátos módszerrel dolgozik.”

dzsikorjúnidzsikorjúni ◆ sajátosansajátosan 「Szeisono kotoba-o
dzsikorjúni kaisakusita.」 „Sajátosan értelmezte a
Biblia szövegét.”

dzsikorjúnodzsikorjúno ◆ sajátossajátos 「Dzsikorjúno szaku-
hin」 „sajátos alkotás”

dzsikosidzsikosi ◆ balesetbaleset okoztaokozta halálhalál 「Keiszacu-
va dzsikosito danteisita.」 „A rendőrség szerint a
halálát baleset okozta.”

dzsikosihondzsikosihon ◆ saját tőkesaját tőke
dzsikosikindzsikosikin ◆ önerőönerő 「Dzsikosikinde ie-o kat-
ta.」 „Önerőből vettem a lakásomat.”

dzsikosiszurudzsikosiszuru ◆ balesetbenbalesetben meghalmeghal
「Geinódzsin-va dzsikosisita.」 „A celeb baleset-
ben halt meg.”

dzsikosókadzsikosóka ◆ autolízisautolízis ◆ önemésztésönemésztés
dzsikosókaidzsikosókai ◆ bemutatkozásbemutatkozás 「Dzsikosókai-
o onegaisimaszu.」 „Kérem, mutatkozzon be!”

dzsikosókaiszurudzsikosókaiszuru ◆ bemutatkozikbemutatkozik 「Otagai
dzsikosókaisiatta.」 „Bemutatkoztak egymás-
nak.” ◆ rövidenröviden bemutatkozikbemutatkozik 「Kantanni
dzsikosókaiszaszete itadakimaszu.」 „Engedjék
meg, hogy röviden bemutatkozzak!”

dzsikosucsódzsikosucsó ◆ magabiztosságmagabiztosság ◆ melldön-melldön-
getésgetés ◆ tolakodástolakodás
dzsikosucsónocujoidzsikosucsónocujoi ◆ melldöngetőmelldöngető
dzsikósutokudzsikósutoku ◆ elbirtokláselbirtoklás
dzsikoszaimindzsikoszaimin ◆ önhipnózisönhipnózis 「Dzsikoszaimin-
nikakaru.」 „Önhipnózisba kerül.”

dzsikószakuindzsikószakuin ◆ tárgymutatótárgymutató
dzsikoszecudandzsikoszecudan ◆ öncsonkításöncsonkítás
dzsikoszeigjodzsikoszeigjo ◆ önvezérlésönvezérlés
dzsikoszeitókadzsikoszeitóka ◆ önigazolásönigazolás
dzsikoszekinindzsikoszekinin ◆ sajátsaját felelősségfelelősség 「Tósi-va
dzsikoszekinindeszu.」 „A befektetésünkért saját
magunk vállaljuk a felelősséget.”

dzsikoszendendzsikoszenden ◆ önreklámönreklám
dzsikotaiszakudzsikotaiszaku ◆ baleset-elhárításbaleset-elhárítás

dzsikotanrendzsikotanren ◆ önfegyelemönfegyelem
dzsikotósidzsikotósi ◆ önmagábaönmagába valóvaló befektetésbefektetés
「Dzsikotósinotameni eigo-o benkjósita.」 „Be-
fektetve önmagamba, angolul tanultam.”

dzsikotószuidzsikotószui ◆ nárcizmusnárcizmus ◆ önimádatönimádat ◆ ön-ön-
részegültségrészegültség
dzsikotószuidzsikotószui tekinatekina ◆ narcisztikusnarcisztikus 「Dzsi-
kotószui tekina oja」 „narcisztikus szülő”

dzsikozósokudzsikozósoku ◆ önszaporodásönszaporodás
dzsikudzsiku ◆ szárszár ◆ tengelytengely ◇ ekkuszudzsikuekkuszudzsiku
x-tengelyx-tengely ◇ enpicunodzsikuenpicunodzsiku ceruzaszárceruzaszár ◇

kaitendzsikukaitendzsiku forgástengelyforgástengely 「Csikjúno
kaitendzsiku-va katamuiteiru.」 „A Föld forgás-
tengelye ferde.” ◇ kamudzsikukamudzsiku vezérműten-vezérműten-
gelygely ◇ zahjódzsikuzahjódzsiku koordinátatengelykoordinátatengely ◇

dzsikugidzsikugi gyufagyufa száraszára ◇ taisódzsikutaisódzsiku szim-szim-
metriatengelymetriatengely ◇ tatedzsikutatedzsiku függőlegesfüggőleges
tengelytengely ◇ tatedzsikutatedzsiku ordinátatengelyordinátatengely ◇

pendzsikupendzsiku tollszártollszár ◇ jokodzsikujokodzsiku vízszin-vízszin-
testes tengelytengely ◇ jokodzsikujokodzsiku abszcisszaten-abszcisszaten-
gelygely ◇ vaidzsikuvaidzsiku y-tengelyy-tengely
dzsikudzsiku ◆ mindenminden egyesegyes betűbetű 「Rih-hóno dzsi-
kunikodavaru.」 „Ragaszkodik a törvény minden
egyes betűjéhez.” ◆ szavakszavak ◆ szóhasználatszóhasználat ◆

szövegszöveg
dzsikúdzsikú ◆ téridőtéridő
dzsikuasidzsikuasi ◆ támaszlábtámaszláb
dzsikubaridzsikubari ◆ betűkbetűk elrendezéseelrendezése ◆ betűve-betűve-
téstés
dzsikucuidzsikucui ◆ forgatócsigolyaforgatócsigolya
dzsikucukivaijáburasidzsikucukivaijáburasi ◆ drótkorongdrótkorong
dzsikudzsikusitadzsikudzsikusita ◆ lucskoslucskos 「Dzsikudzsikus-
ita dzsimen」 „lucskos föld” ◆ szivárgószivárgó 「Dzsi-
kudzsikusita kizugucsi」 „szivárgó seb”

dzsikudzsitarudzsikudzsitaru ◆ szégyellszégyell 「Te-o nuite nais-
indzsikudzsitaru omoigaaru.」 „Borzasztóan szé-
gyellem, hogy ilyen felületes munkát végeztem.”

dzsikugidzsikugi ◆ gyufa száragyufa szára
dzsikukaiszekidzsikukaiszeki ◆ lexikális elemzéslexikális elemzés
dzsikúkandzsikúkan ◆ téridőtéridő
dzsikúkan-nohizumidzsikúkan-nohizumi ◆ téridő görbülettéridő görbület
dzsikúkedzsikúke ◆ csapágycsapágy
dzsikumarórudzsikumaróru ◆ dikumaroldikumarol
dzsikundzsikun ◆ japán olvasatjapán olvasat ◆ kun olvasatkun olvasat
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dzsikúnojugamidzsikúnojugami ◆ téridő görbülettéridő görbület
dzsikúrenzokutaidzsikúrenzokutai ◆ téridő kontinuitástéridő kontinuitás
dzsikurorofenokisiszakuszandzsikurorofenokisiszakuszan ◆ diklórfen-diklórfen-
oxiecetsavoxiecetsav
dzsikuszakutokkidzsikuszakutokki ◆ axonaxon ◆ tengelyfonáltengelyfonál
dzsikúszekaidzsikúszekai ◆ téridő kontinuitástéridő kontinuitás
dzsikutan-idzsikutan-i ◆ lexikális egységlexikális egység
dzsikuzagunidzsikuzaguni ◆ cikkcakkbancikkcakkban 「Uszagi-va
dzsikuzaguni hasitteita.」 „A nyúl cikkcakkban
szaladt.”

dzsimaedzsimae ◆ önállóságönállóság ◆ önköltségesönköltséges
「Kócúhi-va dzsimaeda.」 „Az utazás önköltsé-
ges.” ◆ sajátsaját zsebzseb 「Sokuhi-o dzsimaede ha-
ratta.」 „Az ételt saját zsebből fizettem.”

dzsimakudzsimaku ◆ feliratfelirat 「Hangaríno eigadesitaga,
nihongono dzsimakuga cuiteimasita.」 „Magyar
film volt, de volt japán felirat hozzá.” ◆ felirato-felirato-
zászás ◆ filmfeliratfilmfelirat
dzsimakucukinodzsimakucukino ◆ feliratosfeliratos 「Dzsimakucuki-
no eiga-o mita.」 „Feliratos filmet néztem.”

dzsimakuhensúdzsimakuhensú ◆ filmfeliratozásfilmfeliratozás
dzsimakuhensú-odzsimakuhensú-o szuruszuru ◆ feliratozikfeliratozik 「Ei-
gano dzsimakuhensú-o sita.」 „Filmet felirato-
zott.”

dzsimaku-odzsimaku-o ireruireru ◆ feliratozfeliratoz 「Eigani
dzsimaku-o ireta.」 „Feliratozta a filmet.”

dzsimakuszúpádzsimakuszúpá ◆ filmfeliratfilmfelirat
dzsimandzsiman ◆ dicsekvésdicsekvés ◆ kérkedéskérkedés ◆ öntelt-öntelt-
ségség ◇ karadzsimankaradzsiman üresüres hencegéshencegés ◇ nodo-nodo-
dzsimandzsiman amatőr énekesversenyamatőr énekesverseny
dzsimanbanasidzsimanbanasi ◆ hencegéshencegés ◆ szájaskodásszájaskodás
dzsimanbanasi-o szurudzsimanbanasi-o szuru ◆ henceghenceg
dzsimandekirudzsimandekiru ◆ dicsekednidicsekedni lehetlehet velevele
「Dzsimandekiru daigaku」 „egyetem, amivel di-
csekedni lehet”

dzsimangenadzsimangena ◆ dicsekvődicsekvő
dzsiman-nodzsiman-no ◆ hivalkodóhivalkodó 「Kareno
dzsimanbanasi-va unzarida.」 „Unom a hivalko-
dó szavait.”

dzsimanszurudzsimanszuru ◆ dicsekedikdicsekedik 「Dzsimansitaku-
nakattanode, nanimo ivanakatta.」 „Nem akar-
tam dicsekedni, ezért nem mondtam semmit.” ◆

dicsekszikdicsekszik 「Ókii szakana-o cuttato dzsimansi-
teita.」 „Azzal dicsekedett, hogy fogott egy nagy

halat.” ◆ eldicsekedikeldicsekedik 「Tomodacsini kuruma-
o dzsimansita.」 „Eldicsekedett a kocsijával a ba-
rátainak.” ◆ henceghenceg 「Kare-va icsibanhajaku
hasiruto dzsimansiteita.」 „Azzal hencegett, hogy
ő a leggyorsabb futó.” ◆ hetvenkedikhetvenkedik
「Mizúmi-o ojoide vatareruto dzsimansiteita.」
„Azzal hetvenkedett, hogy át tudja úszni a tavat.”
◆ páváskodikpáváskodik 「Atarasii jófuku-o dzsimansite-
ita.」 „Az új ruhájában páváskodott.”

dzsimecudzsimecu ◆ önpusztításönpusztítás ◆ önpusztulásönpusztulás
「Konomamadato dzsinrui-va dzsimecuni mukat-
teiru.」 „Ha minden így marad, az emberiséget
önpusztulás fenyegeti.”

dzsimecuszurudzsimecuszuru ◆ elpusztítjaelpusztítja önmagátönmagát
「Szeitó-va dzsimecusita.」 „A párt elpusztította
önmagát.” ◆ tönkreteszitönkreteszi magátmagát 「Majaku-o
jaruto dzsimecuszuruzo!」 „A kábítószerrel tönk-
reteszed magad!”

dzsimecutekinadzsimecutekina ◆ önpusztítóönpusztító 「Kono
keizaiszeiszaku-va dzsimecutekida.」 „Ez a gaz-
dasági politika önpusztító.”

dzsimecsirubenzendzsimecsirubenzen ◆ dimetil-benzoldimetil-benzol
dzsimedzsimesitadzsimedzsimesita ◆ borúsborús 「Dzsimedzsime-
sita kimocsi」 „borús hangulat” ◆ nyirkosnyirkos
「Dzsimedzsimesita juka」 „nyirkos padló” ◆ pá-pá-
rásrás 「Dzsimedzsimesita kúki」 „párás levegő”

dzsimedzsimesiteirudzsimedzsimesiteiru ◆ vizenyősvizenyős
dzsimedzsimeszurudzsimedzsimeszuru ◆ nyirkosnyirkos 「Futon-va
dzsimedzsimesiteita.」 „A matrac nyirkos volt.”

dzsimeinodzsimeino ◆ egyértelműegyértelmű 「Dzsimeino ri」
„egyértelmű igazság” ◆ evidensevidens ◆ magátólmagától ér-ér-
tetődőtetődő 「Kore-va szecumei-o jósinai dzsimeino
dzsidzsicudeszu.」 „Ezt a magától értetődő tényt
nem szükséges magyarázni.”

dzsimendzsimen ◆ földföld 「Ringo-va dzsimenni ocsita.」
„Leesett az alma a földre.” ◆ földfelszínföldfelszín 「Dzsi-
menno ondo」 „földfelszín hőmérséklete”

dzsimen-nioroszudzsimen-nioroszu ◆ letámasztletámaszt 「Asi-o dzsi-
tensakara dzsimenni orosita.」 „Letámasztottam
a lábamat a bicikliről.”

dzsimen-novaremedzsimen-novareme ◆ földrepedésföldrepedés
dzsimensidzsimensi ◆ lakásmaffialakásmaffia ◆ telekcsalótelekcsaló ◆ te-te-
lekmaffialekmaffia
dzsimidzsimi ◆ csemegecsemege ◆ ízletességízletesség ◆ táplálótápláló
ételétel
dzsimidzsimi ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ visszafogottságvisszafogottság
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dzsimicsinadzsimicsina ◆ kitartókitartó 「Dzsimicsina benkjóno
kekka, daigakuni njúgakudekita.」 „Kitartó tanu-
lás után felvettek az egyetemre.” ◆ lankadatlanlankadatlan
「Dzsimicsina kenkjú-o szuszumeta.」 „Lanka-
datlan kutatást folytattak.” ◆ szívósszívós 「Dzsi-
micsina dorjokuga mi-o muszunda.」 „A szívós
igyekezet meghozta gyümölcsét.”

dzsimijutakanadzsimijutakana ◆ ízletesízletes
dzsiminadzsimina ◆ diszkrétdiszkrét 「Dzsimina jófukuga szu-
kideszu.」 „A diszkrét ruhákat kedvelem.” ◆ nemnem
feltűnőfeltűnő 「Dzsimina hana」 „nem feltűnő virág”
◆ szerényszerény 「Dzsimina szeikacu」 „szerény élet”
◆ szolidszolid 「Dzsimina mojó」 „szolid minta” ◆

visszafogottvisszafogott 「Dzsimina szeikaku」 „visszafo-
gott természet”

dzsiminidzsimini ◆ szerényenszerényen 「Dzsimini kurasitei-
ru.」 „Szerényen él.” ◆ visszafogottanvisszafogottan
dzsimintódzsimintó ◆ LiberálisLiberális DemokrataDemokrata PártPárt ◆

Szabad Demokrata PártSzabad Demokrata Párt
dzsimitadzsimita ◆ eses 「Kodomodzsimitasaberikata-
da.」 „Gyerekes beszéde van.”

dzsimjóintódzsimjóintó ◆ Gofukakusza-GokomacuGofukakusza-Gokomacu vo-vo-
nalnal
dzsimokudzsimoku ◆ figyelemfigyelem 「Szono dzsiken-va sze-
kaino dzsimoku-o acumeta.」 „Felkeltette a világ
figyelmét az eset.” ◆ fül és szemfül és szem
dzsimoku-odzsimoku-o odorokaszuodorokaszu ◆ meglepetéstmeglepetést
okozokoz
dzsimokuszurudzsimokuszuru ◆ látlát ésés hallhall 「Maszumediade
dzsimokusitakoto-o unominisinai hógajoi.」
„Nem kell mindent elhinni, amit az ember a médi-
ában lát és hall.”

dzsimondzsitószurudzsimondzsitószuru ◆ hangosanhangosan gondolko-gondolko-
zikzik ◆ magábanmagában beszélbeszél ◆ sajátsaját kérdésérekérdésére
válaszolválaszol
dzsimonszurudzsimonszuru ◆ magátólmagától kérdezkérdez 「Nazekon-
na koto-o sitesimattanokato dzsimonsita.」 „Azt
kérdeztem magamtól, miért is tettem.”

dzsimotodzsimoto ◆ helybéliséghelybéliség ◆ szülőhelyszülőhely
dzsimotocsímudzsimotocsímu ◆ helyi csapathelyi csapat
dzsimotodzsúmindzsimotodzsúmin ◆ helyi lakoshelyi lakos
dzsimotonodzsimotono ◆ helybélihelybéli ◆ helyihelyi 「Kandzsa-
va dzsimotono bjóinni hakobareta.」 „A beteget a
helyi kórházba szállították.”

dzsimotonohitodzsimotonohito ◆ helybélihelybéli emberember 「Dzsimo-
tono hitoni tazuneta.」 „Egy helybéli embert kér-
dezett meg.” ◆ helyihelyi 「Dzsimotono hito-va
szeiszakuni hantaisiteiru.」 „A helyiek ellenzik az
intézkedést.”

dzsimudzsimu ◆ adminisztrációadminisztráció 「Csiiszana kaisano
dzsimu-o hitoridekonaszu.」 „Egyedül végzi a kis
cég adminisztrációját.” ◆ irodaiirodai munkamunka
「Dzsimu-o jatteiru.」 „Irodai munkát végzek.”
◆ papírmunkapapírmunka 「Kono kaisa-va dzsimuga ói.」
„Sok a papírmunka a vállalatnál.”

dzsimudzsimu ◆ edzőteremedzőterem ◆ kondicionálóteremkondicionálóterem
「Jaszetainodenidzsimuni kajoóto omotteima-
szu.」 „Fogyni akarok, ezért kondicionálóterembe
fogok járni.” ◆ konditeremkonditerem 「Mainicsidzsimuni
karada-o kitaeni iku.」 „Minden nap konditerem-
be megyek edzeni.”

dzsimubaggudzsimubaggu ◆ sporttáskasporttáska
dzsimufukudzsimufuku ◆ irodai ruhairodai ruha
dzsimuindzsimuin ◆ hivatalnokhivatalnok ◆ irodaiirodai alkalma-alkalma-
zottzott
dzsimujógudzsimujógu ◆ irodafelszerelésirodafelszerelés ◆ irodaiirodai
eszközeszköz ◆ irodai kellékirodai kellék ◆ irodaszerirodaszer
dzsimujóhindzsimujóhin ◆ irodaszerirodaszer
dzsimukandzsimukan ◆ közhivatalnokközhivatalnok
dzsimukankeinodzsimukankeino ◆ adminisztratívadminisztratív 「Dzsim-
ukankeino sigoto-o siteimaszu.」 „Adminisztratív
munkát végez.”

dzsimukikidzsimukiki ◆ irodai gépirodai gép
dzsimukjokudzsimukjoku ◆ adminisztrációsadminisztrációs hivatalhivatal ◆

titkárságtitkárság ◇ kokurendzsimukjokukokurendzsimukjoku ENSZENSZ tit-tit-
kárságakársága
dzsimukjokucsódzsimukjokucsó ◆ főtitkárfőtitkár
dzsimunórjokudzsimunórjoku ◆ irodai tudásirodai tudás
dzsimunosigotodzsimunosigoto ◆ adminisztrációadminisztráció 「Vatasi-
tacsino kaisade-va dzsimuno sigotoga ói.」 „A cé-
günknél nagyon sok az adminisztráció.”

dzsimusidzsimusi ◆ földben élő féregföldben élő féreg ◆ pondrópondró
dzsimusicudzsimusicu ◆ hivatalihivatali helységhelység 「Dzsimusicu-
ni dzsósiga haitta.」 „A főnök belépett a hivatali
helységbe.” ◇ csútaidzsimusicucsútaidzsimusicu századirodaszázadiroda

dzsimusodzsimuso ◆ hivatalhivatal 「Dzsimuso-o hiraita.」
„Hivatalt nyitott.” ◆ irodairoda 「Hiroi dzsimuso-o
karita.」 „Tágas irodát bérelt.” ◆ titkárságtitkárság
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「Sinbunno dzsimusode hataraiteiru.」 „Az újság
titkárságán dolgozik.” ◇ bengosidzsimusobengosidzsimuso ügy-ügy-
védivédi irodairoda ◇ hóricudzsimusohóricudzsimuso ügyvédiügyvédi irodairoda

dzsimusokuindzsimusokuin ◆ irodistairodista
dzsimusoridzsimusori ◆ irodamunkairodamunka ◆ papírmunkapapírmunka ◆

ügykezelésügykezelés
dzsimuszócsódzsimuszócsó ◆ főtitkárfőtitkár
dzsimutecuzukidzsimutecuzuki ◆ adminisztrációadminisztráció 「Vatasi-
tacsino kaisa-va dzsimutecuzukiga hajai.」 „A cé-
günknél gyors az adminisztráció.” ◆ ügyintézésügyintézés

dzsimutekinadzsimutekina ◆ gépiesgépies 「Kare-va dzsimutek-
ina dószade sorui-o uke totta.」 „Gépies mozdu-
latokkal átvette az iratot.” ◆ hivatalihivatali 「Kore-va
dzsimutekina sigotodeszu.」 „Ez hivatali munka.”
◆ hivataloshivatalos 「Ginkókarano dzsimutekina ren-
raku」 „hivatalos megkeresés a banktól”

dzsimutekinidzsimutekini ◆ gépiesengépiesen 「Dzsimutekini ko-
taeta.」 „Gépiesen válaszolt.” ◆ hivatalosanhivatalosan
「Mondai-o dzsimutekini kaikecusita.」 „Hivata-
losan elintéztem az ügyet”

dzsimuzukuedzsimuzukue ◆ dolgozóasztaldolgozóasztal ◆ irodaiirodai asz-asz-
taltal
dzsindzsin ◆ állásállás 「Guntai-va kokkjófukinni dzsin-
o totta.」 „A hadsereg a határ mellett foglalta el az
állását.” ◆ csapatcsapat 「Tósudzsin」 „dobójátékos
csapat” ◆ csatacsata ◆ csoportcsoport 「Szószadzsin」
„nyomozócsoport” ◆ tábortábor 「Tekino dzsinni
kógeki-o sikaketa.」 „Megtámadtuk az ellenség
táborát.” ◆ térféltérfél ◇ uidzsinuidzsin elsőelső csatacsata ◇

uidzsinuidzsin elsőelső mérkőzésmérkőzés 「Szore-va kareno ui-
dzsindatta.」 „Ez volt az első mérkőzése.” ◇

kjódzsudzsinkjódzsudzsin tanáritanári karkar 「Kjódzsudzsinno
katagata」 „tanári kar tagjai” ◇ keieidzsinkeieidzsin vál-vál-
lalatvezetéslalatvezetés ◇ keieidzsinkeieidzsin vezetőségvezetőség ◇ ke-ke-
ieidzsinieidzsin vezetőtestületvezetőtestület ◇ dzsidzsindzsidzsin sajátsaját
térféltérfél ◇ dzsin-odzsin-o haruharu letáborozikletáborozik 「Guntai-
va morino nakade dzsin-o hatta.」 „A katonák az
erdőben táboroztak le.” ◇ szendzsinszendzsin hadmezőhadmező
◇ szendzsinszendzsin hadrendhadrend ◇ szendzsinszendzsin harcme-harcme-
zőző 「Szendzsinni nozomu.」 „Harcmezőre
megy.” ◇ fudzsinfudzsin felállásfelállás ◇ fudzsinfudzsin állásállás
「Csímu-va mamorino fudzsin-o siita.」 „A csa-
pat védekező állást vett fel.” ◇ hódódzsinhódódzsin új-új-
ságírókságírók ◇ hódódzsinhódódzsin riporterekriporterek
「Hódódzsin-va kaigisicuni szattósita.」 „A ri-
porterek megrohanták a tárgyalótermet.”

dzsindzsin ◆ borókapálinkaborókapálinka ◆ gingin ◇ dorai-dzsindorai-dzsin
száraz ginszáraz gin
dzsindzsin ◆ emberember 「Kare-va hangarí dzsindeszu.」
„Magyar ember.”

dzsindzsin ◆ milliárdodmilliárdod
dzsindzsin ◆ bélbél ◆ jótékonyságjótékonyság ◆ magvacskamagvacska ◆

személyszemély ◇ kótódzsinkótódzsin dióbéldióbél
dzsindzsin ◆ dvesadvesa ◆ gyűlöletgyűlölet
dzsíndzsín ◆ géngén ◇ szúpádzsínszúpádzsín szupergénszupergén
dzsin-aidzsin-ai ◆ mocsokmocsok 「Szezokuno dzsin-ai」 „vi-
lág mocska” ◆ piszokpiszok 「Micsino dzsin-ai」 „utca
piszka”

dzsin-aidzsin-ai ◆ emberszeretetemberszeretet ◆ felebarátifelebaráti sze-sze-
retetretet 「Dzsin-aino szeisin」 „felebaráti szeretet
szelleme”

dzsinaidzsinai ◆ templom belsejetemplom belseje
dzsinandzsinan ◆ másodikkéntmásodikként születettszületett fiúfiú ◆ má-má-
sodszülött fiúsodszülött fiú
dzsinandzsinan ◆ második fiúmásodik fiú
dzsinarasidzsinarasi ◆ földegyengetésföldegyengetés ◆ földgyaluföldgyalu ◆

talajegyengetéstalajegyengetés ◆ talaj-előkészítéstalaj-előkészítés ◆ út-út-
hengerhenger
dzsinarasikidzsinarasiki ◆ földgyaluföldgyalu
dzsinarasi-odzsinarasi-o szuruszuru ◆ egyengetiegyengeti aa földetföldet
◆ előkészítielőkészíti aa talajttalajt 「Csúóginkó-va riageni
muketeno dzsinarasi-o sita.」 „A jegybank előké-
szítette a talajt a kamatemeléshez.”

dzsinaridzsinari ◆ földmorajlásföldmorajlás
dzsinarigaszurudzsinarigaszuru ◆ morajlikmorajlik 「Dosakuzureno
maeni dzsinarigasita.」 „A földcsuszamlás előtt
morajlott a föld.”

dzsinbabuedzsinbabue ◆ ZimbabweZimbabwe
dzsinbabuedzsindzsinbabuedzsin ◆ zimbabweizimbabwei
dzsinbabuenodzsinbabueno ◆ zimbabweizimbabwei
dzsinbaittaidzsinbaittai ◆ lovas és a ló egységelovas és a ló egysége
dzsinbandzsinban ◆ medencemedence
dzsinbaoridzsinbaori ◆ harci köpenyharci köpeny
dzsinbeezamedzsinbeezame ◆ cetcápacetcápa
dzsinbeidzsinbei ◆ könnyű nyári férfiruhakönnyű nyári férfiruha
dzsinbódzsinbó ◆ közkedveltségközkedveltség ◆ megbecsülésmegbecsülés
「Kare-va sanaino dzsinbóga acui.」 „A munka-
helyén megbecsülik.” ◆ népszerűségnépszerűség 「Kare-va
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dzsinbó-o usinatta.」 „Elvesztette a népszerűsé-
gét.”

dzsinbókadzsinbóka ◆ közkedvelt személyközkedvelt személy
dzsinbónoarudzsinbónoaru ◆ közkedveltközkedvelt 「Dzsinbónoaru
szenszei」 „közkedvelt tanár” ◆ megbecsültmegbecsült
dzsinbucudzsinbucu ◆ alakalak 「Rekisidzsóno dzsinbucu」
„történelmi alak” ◆ egyéniségegyéniség
「Kokuszaitekisija-o mocu dzsinbucu-o jószeiszu-
ru.」 „Nemzetközi szemlélettel rendelkező egyé-
niséget fejleszt.” ◆ emberember 「Tokubecuna dzsin-
bucudesita.」 „Különleges ember volt.” ◆ jellemjellem
「Kare-va dzsinbucugaii.」 „Jó jelleme van.” ◆

személyszemély 「Dzsújóna dzsinbucu」 „fontos sze-
mély” ◆ személyiségszemélyiség 「Rekisidzsóno dzsinbu-
cu」 „történelmi személyiség” ◆ tehetségestehetséges
emberember ◇ kakúnodzsinbucukakúnodzsinbucu kitaláltkitalált személyszemély
◇ kikendzsinbucukikendzsinbucu közveszélyesközveszélyes emberember
「Kare-va csotto atamagaokasiikedo,
kikendzsinbucude-va nai.」 „Kicsit őrült, de nem
közveszélyes.” ◇ kódzsinbucukódzsinbucu kedveskedves emberember
「Kare-va kódzsinbucuda.」 „Kedves ember.” ◇

kódzsinbucukódzsinbucu kellemeskellemes emberember ◇ dzsújód-dzsújód-
zsinbucuzsinbucu kulcsemberkulcsember ◇ dzsújódzsinbucudzsújódzsinbucu
fontosfontos személyszemély ◇ csúsindzsinbucucsúsindzsinbucu közpon-közpon-
titi figurafigura ◇ csúsindzsinbucucsúsindzsinbucu központiközponti alakalak
「Kakumeino csúsindzsinbucu」 „forradalom
központi alakja” ◇ dóicudzsinbucudóicudzsinbucu ugyanazugyanaz
azaz emberember 「Kanodzsoto vatasino szukina hito-
va dóicudzsinbucudatta.」 „Ugyanazt a fiút sze-
rettük mind a ketten.” ◇ tódzsódzsinbucutódzsódzsinbucu sze-sze-
replőreplő 「Sószecuno tódzsódzsinbucu」 „regény
szereplője” ◇ hitokadonodzsinbucuhitokadonodzsinbucu jelentősjelentős
személyszemély ◇ hitokadonodzsinbucuninaruhitokadonodzsinbucuninaru vi-vi-
sziszi valamirevalamire 「Hitokadono dzsinbucuninatta
kimocsidatta.」 „Úgy éreztem, vittem valamire.”

dzsinbucubjósadzsinbucubjósa ◆ emberábrázolásemberábrázolás ◆ jel-jel-
lemrajzlemrajz 「Sószecudeno dzsinbucubjósa」 „re-
gényben lévő jellemrajz”

dzsinbucugadzsinbucuga ◆ portréportré
dzsinbucugakadzsinbucugaka ◆ portréfestőportréfestő
dzsinbucuhjódzsinbucuhjó ◆ jellemrajzjellemrajz
dzsinbucutenbjódzsinbucutenbjó ◆ jellemrajzjellemrajz
dzsinbucuzódzsinbucuzó ◆ emberiemberi képkép ◆ emberrőlemberről alko-alko-
totttott képkép 「Kono eiga-va aru kagakusano dzsin-
bucuzóni szematta.」 „Ez a film megpróbált képet
alkotni egy tudósról.” ◆ embertípusembertípus 「Kaisaga
motomeru dzsinbucuzó」 „vállalatok által kere-
sett embertípus”

dzsinbundzsinbun ◆ civilizációcivilizáció ◆ kultúrakultúra
dzsinbuncsiridzsinbuncsiri ◆ antropogeográfiaantropogeográfia ◆ ember-ember-
földrajzföldrajz ◆ humánföldrajzhumánföldrajz
dzsinbungakudzsinbungaku ◆ bölcsészetbölcsészet
dzsinbungakubudzsinbungakubu ◆ bölcsészettudományibölcsészettudományi
karkar ◆ bölcsészkarbölcsészkar
dzsinbunkagakudzsinbunkagaku ◆ bölcsészetbölcsészet ◆ bölcsé-bölcsé-
szettudományszettudomány ◆ bölcsésztanbölcsésztan ◆ humánhumán tu-tu-
dománydomány
dzsinbun-nodzsinbun-no ◆ humánhumán
dzsinbunsugidzsinbunsugi ◆ humanizmushumanizmus
dzsinbunsugisadzsinbunsugisa ◆ humanistahumanista
dzsincúdzsincú ◆ szülésiszülési fájásfájás 「Ninpu-va dzsincúni
taeteita.」 „A terhes nő viselte a szülési fájásokat.”
◆ szülésiszülési fájdalomfájdalom 「Dzsincúno hacurai」
„szülési fájdalmak megjelenése” ◆ vajúdásvajúdás
「Dzsincúcsúno ninpu」 „vajúdó nő” ◇ zenku-zenku-
dzsincúdzsincú előfájdalomelőfájdalom
dzsincúrikidzsincúriki ◆ isteni erőisteni erő ◆ mágikus erőmágikus erő
dzsincsidzsincsi ◆ hadálláshadállás 「Tekino dzsincsi-o kóge-
kisita.」 „Megtámadták az ellenség hadállását.” ◆

harciharci állásállás 「Dzsincsi-o mamoru.」 „Megvédi a
harci állást.” ◇ tekinodzsincsitekinodzsincsi ellenségellenség állá-állá-
sasa
dzsincsidzsincsi ◆ emberiemberi észész 「Dzsincsino ojobanai
sizenszaigai」 „emberi ésszel felfoghatatlan ter-
mészeti katasztrófa” ◇ dzsincsi-odzsincsi-o koetakoeta em-em-
beriberi értelmetértelmet meghaladómeghaladó 「Dzsincsi-o koeta
dzsinkócsinó」 „emberi értelmet meghaladó mes-
terséges intelligencia” ◇ dzsincsi-odzsincsi-o csóecus-csóecus-
itaita emberiemberi ésszelésszel felfel nemnem foghatófogható
「Dzsincsi-o csóecusita sizengensó」 „emberi és-
szel fel nem fogható természeti jelenség”

dzsincsikudzsincsiku ◆ emberember ésés állatállat 「Kono jakuzai-
va dzsincsikumugaida.」 „Ez emberre és állatra
nem veszélyes.”

dzsincsi-odzsincsi-o csóecusitacsóecusita ◆ emberiemberi ésszelésszel felfel
nemnem foghatófogható 「Dzsincsi-o csóecusita sizengen-
só」 „emberi ésszel fel nem fogható természeti je-
lenség”

dzsincsi-odzsincsi-o koetakoeta ◆ emberiemberi értelmetértelmet megha-megha-
ladóladó 「Dzsincsi-o koeta dzsinkócsinó」 „emberi
értelmet meghaladó mesterséges intelligencia”

dzsincsógedzsincsóge ◆ boroszlánboroszlán ◆ illatosillatos borosz-borosz-
lánlán
dzsincsúdzsincsú ◆ katonai táborbankatonai táborban
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dzsincsúbokusidzsincsúbokusi ◆ tábori lelkésztábori lelkész
dzsincsújúbindzsincsújúbin ◆ tábori postatábori posta
dzsincsúmimaidzsincsúmimai ◆ táborbatáborba küldöttküldött ajándékajándék
◆ tábori látogatástábori látogatás
dzsincsúszeikacudzsincsúszeikacu ◆ tábori élettábori élet
dzsindaidzsindai ◆ istenek koraistenek kora ◆ mitológiai kormitológiai kor
dzsindaibungakudzsindaibungaku ◆ ősi irodalomősi irodalom
dzsindaimeisidzsindaimeisi ◆ személyes névmásszemélyes névmás
dzsindainadzsindaina ◆ felbecsülhetetlenfelbecsülhetetlen 「Dzsisin-
va dzsindaina higai-o motarasita.」 „A földrengés
felbecsülhetetlen károkat okozott.” ◆ hatalmashatalmas
「Keizaiga dzsindaina szonsicu-o kómutta.」 „A
gazdaság hatalmas veszteséget szenvedett.” ◆ óri-óri-
ásiási 「Koronasokku-va szekaikeizaini dzsindaina
eikjó-o ataeta.」 „A koronavírus-válság a világ-
gazdaságra óriási hatást gyakorolt.” ◆ tetemestetemes
「Ame-va dzsindaina szongai-o hiki okosita.」
„Az eső tetemes károkat okozott.”

dzsindatedzsindate ◆ felállásfelállás 「Naikakuno dzsindate」
„kormány felállása” ◆ harci alakzatharci alakzat
dzsindódzsindó ◆ emberségességemberségesség ◆ humanitáshumanitás ◆

járdajárda ◇ dzsindó-odzsindó-o hazuretahazureta embertelenembertelen
「Dzsindó-o hazureta kói」 „embertelen cseleke-
det”

dzsindóendzsodzsindóendzso ◆ emberbarátiemberbaráti segítségsegítség ◆

humanitárius segítséghumanitárius segítség
dzsindómjakudzsindómjaku ◆ veseartériaveseartéria
dzsindómondaidzsindómondai ◆ humanitárius ügyhumanitárius ügy
dzsindónihanszurudzsindónihanszuru ◆ emberietlenemberietlen 「Dzsin-
dóni hanszuru kói」 „emberietlen cselekedet” ◆

embertelenembertelen 「Dzsindóni hanszuru acukai」
„embertelen bánásmód”

dzsindónodzsindóno ◆ humanitáriushumanitárius
dzsindó-odzsindó-o hazuretahazureta ◆ embertelenembertelen
「Dzsindó-o hazureta kói」 „embertelen cseleke-
det”

dzsindoriaszobidzsindoriaszobi ◆ komámasszony,komámasszony, holhol azaz
ollóolló
dzsindorudzsindoru ◆ befészkelibefészkeli magátmagát 「Nagameno
joi heja-o dzsindotta.」 „Befészkeltem magam a
legjobb kilátással rendelkező szobába.” ◆ elfog-elfog-
lallal 「Hejano icsibanii baso-o dzsindotta.」 „A
legjobb helyet foglaltam el a szobában.” ◆ elfog-elfog-
laljalalja aa helyéthelyét 「Gun-va morino hasini dzsin-
dotta.」 „A sereg elfoglalta a helyét az erdő mel-

lett.” ◆ letanyázikletanyázik 「Pikunikkude sibafu-o
dzsindotta.」 „A kiránduláson egy füves területen
letanyáztunk.”

dzsindósiendzsindósien ◆ humanitáriushumanitárius segélysegély
「Dzsindósien-o okonatta.」 „Humanitárius se-
gélyt küldött.” ◆ humanitárius segítséghumanitárius segítség
dzsindósugidzsindósugi ◆ emberségemberség ◆ humanizmushumanizmus
dzsindótekinadzsindótekina ◆ emberbarátiemberbaráti 「Dzsindótek-
ina kói」 „emberbaráti cselekedet” ◆ embersé-embersé-
gesges 「Dzsindótekina acukai」 „emberséges bá-
násmód” ◆ humanitáriushumanitárius 「Dzsindótekina sien-
o okonatta.」 „Humanitárius segélyt küldtek.” ◇

hidzsindótekinahidzsindótekina embertelenembertelen 「Hidzsindótek-
ina kói」 „embertelen cselekedet”

dzsindótekinidzsindótekini ◆ emberségesenemberségesen 「Horjo-o
dzsindótekini acukatta.」 „Emberségesen bántak
a foglyokkal.”

dzsindzsadzsindzsa ◆ sintósintó szentélyszentély ◆ szentélyszentély ◆

templomtemplom
dzsindzsádzsindzsá ◆ gyömbérgyömbér
dzsindzsá-bureddodzsindzsá-bureddo ◆ mézeskalácsmézeskalács
dzsindzsá-érudzsindzsá-éru ◆ gyömbéritalgyömbérital
dzsindzsidzsindzsi ◆ emberbarátiemberbaráti szeretetszeretet ◆ em-em-
berségberség ◆ jóindulatjóindulat
dzsindzsidzsindzsi ◆ emberiemberi dologdolog ◆ emberilegemberileg tel-tel-
hetőhető dologdolog 「Dzsindzsi-o cukuszu.」 „Mindent
megtesz, ami emberileg tehető.” ◆ személyügyszemélyügy
「Dzsindzsino szódanmadogucsi」 „személyügyi
tanácsadó szolgálat” ◆ személyzetszemélyzet 「Dzsin-
dzsino vakagaeri」 „személyzet megfiatalítása” ◇

dzsindzsiidódzsindzsiidó személyügyiszemélyügyi változásváltozás ◇

dzsindzsibudzsindzsibu személyzeti osztályszemélyzeti osztály
dzsindzsibudzsindzsibu ◆ személyzeti osztályszemélyzeti osztály
dzsindzsibucsódzsindzsibucsó ◆ személyzetiszemélyzeti osztályosztály ve-ve-
zetőjezetője
dzsindzsifuszeidzsindzsifuszei ◆ eszméletvesztéseszméletvesztés
dzsindzsifuszeininarudzsindzsifuszeininaru ◆ elvesztielveszti azaz esz-esz-
méletétméletét 「Dzsindzsifuszeininatta.」 „Elvesztet-
tem az eszméletemet.”

dzsindzsiidódzsindzsiidó ◆ személyiszemélyi változásváltozás ◆ sze-sze-
mélyügyi változásmélyügyi változás
dzsindzsiiinkaidzsindzsiiinkai ◆ személyügyi bizottságszemélyügyi bizottság
dzsindzsikadzsindzsika ◆ személyzeti osztályszemélyzeti osztály
dzsindzsikacsódzsindzsikacsó ◆ személyzetiszemélyzeti főnökfőnök ◆ sze-sze-
mélyzeti osztály vezetőjemélyzeti osztály vezetője
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dzsindzsikirokudzsindzsikiroku ◆ személyügyi aktaszemélyügyi akta
dzsindzsikókadzsindzsikóka ◆ személyzeti értékelésszemélyzeti értékelés
dzsindzsindzsindzsin ◆ lüktetvelüktetve ◆ zsibbadvazsibbadva
dzsindzsi-odzsindzsi-o cukuszucukuszu ◆ megteszmegtesz mindenminden tő-tő-
le telhetőtle telhetőt
dzsindzsionkjúkjokudzsindzsionkjúkjoku ◆ személyzetiszemélyzeti ésés
nyugdíjfolyósító intézetnyugdíjfolyósító intézet
dzsindzsi-odzsindzsi-o ugokaszuugokaszu ◆ átszervezátszervez 「Sanai-
no dzsindzsi-o ugokasita.」 „Átszervezték a válla-
latot.”

dzsindzsirandzsindzsiran ◆ személyi rovatszemélyi rovat
dzsindzsiszassindzsindzsiszassin ◆ személyzeti reformszemélyzeti reform
dzsindzsiszeiszakudzsindzsiszeiszaku ◆ személyzetiszemélyzeti politikapolitika

dzsindzsodzsindzso ◆ nagylelkűségnagylelkűség
dzsindzsódzsindzsó ◆ normalitásnormalitás ◇ dzsindzsósógak-dzsindzsósógak-
kókó elemi iskolaelemi iskola
dzsindzsóicsijónodzsindzsóicsijóno ◆ középszerűközépszerű ◆ szokvá-szokvá-
nyosnyos
dzsindzsónadzsindzsóna ◆ normálisnormális 「Dzsindzsóna kan-
gae katade-va nai.」 „Ez nem normális gondolko-
zás.” ◆ szokványosszokványos
dzsindzsónidzsindzsóni ◆ egyszerűenegyszerűen ◆ őszinténőszintén
「Dzsindzsóni kokuhakuszuru.」 „Őszinte vallo-
mást tesz.” ◆ tisztántisztán 「Dzsindzsóni sóbuszu-
ru.」 „Tisztán játszik.”

dzsindzsónisóbuszurudzsindzsónisóbuszuru ◆ szabályosanszabályosan ját-ját-
szikszik
dzsindzsósógakkódzsindzsósógakkó ◆ elemi iskolaelemi iskola
dzsindzsószeihakuhandzsindzsószeihakuhan ◆ bőrpigmenthiánybőrpigmenthiány
◆ vitiligovitiligo
dzsindzsucudzsindzsucu ◆ emberbarátiemberbaráti cselekedetcselekedet 「I-
va dzsindzsucuari.」 „A gyógyítás emberbaráti
cselekedet.” ◆ gyógyítás művészetegyógyítás művészete
dzsinecudzsinecu ◆ geotermikusgeotermikus
dzsinecuhacudendzsinecuhacuden ◆ geotermikusgeotermikus áramfej-áramfej-
lesztéslesztés
dzsin-eidzsin-ei ◆ tábortábor 「Vatasi-va maikuroszofutono
hantaidzsin-eini zokusimaszu.」 „Én a Microsoft-
ellenesek táborába tartozom.” ◇ kjószandzsin-kjószandzsin-
eiei kommunistakommunista tábortábor ◇ hantaidzsin-eihantaidzsin-ei el-el-
lentáborlentábor 「Jotóno hantaidzsin-eini zokusitei-
ru.」 „A kormánypárt ellentáborába tartozom.” ◇

higasigavadzsin-eihigasigavadzsin-ei keleti táborkeleti tábor

dzsin-endzsin-en ◆ emberlaktaságemberlaktaság 「Dzsin-enno ma-
rena baso」 „gyéren lakott hely” ◆ házakbólházakból
felszálló füstfelszálló füst
dzsin-endzsin-en ◆ vesegyulladásvesegyulladás
dzsin-fizudzsin-fizu ◆ gin fizzgin fizz
dzsín-furódzsín-furó ◆ génáramlásgénáramlás
dzsinfuzendzsinfuzen ◆ veseelégtelenségveseelégtelenség
dzsingaszadzsingasza ◆ egyszerűegyszerű képviselőképviselő ◆ közka-közka-
tonatona ◆ közkatonák sisakjaközkatonák sisakja
dzsingaszarendzsingaszaren ◆ egyszerűegyszerű képviselőképviselő ◆

közkatonaközkatona
dzsingidzsingi ◆ bemutatkozóbemutatkozó köszöntésköszöntés ◆ em-em-
berségberség ésés igazságérzetigazságérzet ◆ erkölcsierkölcsi normanorma ◆

köszönésköszönés ◆ kötelességkötelesség
dzsingidzsingi ◆ égi- és földi istenekégi- és földi istenek
dzsingidzsingi ◆ szentszent kincskincs ◇ szansunodzsingiszansunodzsingi
háromhárom legfontosabblegfontosabb tartóstartós fogyasztásifogyasztási
cikkcikk
dzsingodzsingo ◆ valakivalaki mögöttmögött ◇ dzsingoniocsi-dzsingoniocsi-
nainai nemnem rosszabb,rosszabb, mintmint másmás 「Kinbende-va
dzsingoni ocsinai.」 „Nem rosszabb a szorgalma,
mint másnak.”

dzsingoizumudzsingoizumu ◆ harcias hazafiaskodásharcias hazafiaskodás
dzsingokeiundzsingokeiun ◆ Dzsingo-keiun-korDzsingo-keiun-kor
dzsingoniocsinaidzsingoniocsinai ◆ nemnem rosszabb,rosszabb, mintmint másmás
「Kinbende-va dzsingoni ocsinai.」 „Nem
rosszabb a szorgalma, mint másnak.”

dzsingúdzsingú ◆ szentélyszentély 「Meidzsidzsingú」
„Meidzsi-szentély” ◇ daidzsingúdaidzsingú nagynagy szen-szen-
télytély
dzsinguruberudzsinguruberu ◆ JingleJingle BellsBells ◆ száncsengőszáncsengő

dzsinhimakudzsinhimaku ◆ Bowman-tokBowman-tok ◆ vesekapszulavesekapszula

dzsin-idzsin-i ◆ ember csináltaember csinálta ◆ mesterségesmesterséges
dzsin-ikigen-nodzsin-ikigen-no ◆ antropogénantropogén ◆ emberiemberi ere-ere-
detűdetű 「Dzsin-ikigenno onsicukókagaszu」 „em-
beri eredetű üvegházhatású gáz”

dzsin-indzsin-in ◆ alkalmazottialkalmazotti létszámlétszám 「Kaihacu-
buno dzsin-in-o herasita.」 „Csökkentették a fej-
lesztők létszámát.” ◆ állományállomány ◆ személyzetszemélyzet
「Guntai-va dzsin-in-o fujasita.」 „A katonaság
növelte a személyzet létszámát.” ◇ sújódzsin-insújódzsin-in
elhelyezettekelhelyezettek számaszáma ◇ nobedzsin-innobedzsin-in mun-mun-
kaerőkaerő perper napnap 「Nobe dzsin-inhjaku ninno
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szagjó」 „100 munkaerő per napos munka” ◇

bosúdzsin-inbosúdzsin-in létszámkeretlétszámkeret
dzsinindzsinin ◆ önjelölésönjelölés
dzsinindzsinin ◆ beismerésbeismerés
dzsinindzsinin ◆ leköszönésleköszönés ◆ lemondáslemondás ◆ levál-levál-
tástás
dzsin-inbuszokudzsin-inbuszoku ◆ lészámhiánylészámhiány
dzsin-inkadzsódzsin-inkadzsó ◆ létszámfelesleglétszámfelesleg
dzsin-inszakugendzsin-inszakugen ◆ leépítésleépítés ◆ létszám-létszám-
csökkentéscsökkentés ◆ létszámleépítéslétszámleépítés
dzsininszaszerudzsininszaszeru ◆ eltávolíteltávolít 「Susó-va dzsi-
ninszaszerareta.」 „Eltávolították a miniszterel-
nököt.” ◆ leváltlevált 「Taisi-o dzsininszaszeta.」
„Leváltotta a nagykövetet.” ◆ menesztmeneszt 「Kócsó-
va dzsininszaszerareta.」 „Menesztették az isko-
laigazgatót.”

dzsin-inszeibidzsin-inszeibi ◆ létszámcsökkentéslétszámcsökkentés
dzsininszurudzsininszuru ◆ leköszönleköszön 「Szeidzsika-va dzsi-
ninsita.」 „A politikus leköszönt.” ◆ lemondlemond
「Sicsóga dzsininsita.」 „A polgármester lemon-
dott.” ◆ távoziktávozik 「Sacsó-va dzsininsita.」 „Tá-
vozott az igazgató.” ◇ dzsininszaszerudzsininszaszeru leváltlevált
「Taisi-o dzsininszaszeta.」 „Leváltotta a nagykö-
vetet.” ◇ dzsininszaszerudzsininszaszeru menesztmeneszt 「Kócsó-
va dzsininszaszerareta.」 „Menesztették az isko-
laigazgatót.”

dzsininszurudzsininszuru ◆ önjelöltönjelölt 「Sidzsindearuto
dzsininszuru.」 „Önjelölt költő.” ◆ tartjatartja ma-ma-
gátgát 「Puro-o dzsininszuru.」 „Profinak tartja
magát.”

dzsininszurudzsininszuru ◆ beismerbeismer 「Sippai-o dzsininsi-
ta.」 „Beismerte, hogy hibázott.”

dzsin-iszentakudzsin-iszentaku ◆ mesterségesmesterséges kiváloga-kiváloga-
tástás
dzsin-itekimiszudzsin-itekimiszu ◆ emberiemberi mulasztásmulasztás 「Dzs-
ikono gen-in-va dzsin-itekimiszudatta.」 „A bal-
esetet emberi mulasztás okozta.”

dzsin-itekinadzsin-itekina ◆ antropogénantropogén 「Dzsin-itekina
insi」 „antropogén tényező” ◆ emberember okoztaokozta
「Dzsin-itekina dzsikodatta.」 „Ember okozta
baleset volt.” ◆ mesterségesmesterséges
dzsin-itekinidzsin-itekini ◆ mesterségesenmesterségesen 「Dzsin-
itekini dzsisin-o okosita.」 „Mesterségesen hozott
létre földrengést.”

dzsin-itekitótadzsin-itekitóta ◆ mesterségesmesterséges kiválasz-kiválasz-
tástás
dzsin-itótadzsin-itóta ◆ mesterséges kiválogatásmesterséges kiválogatás
dzsin-jadzsin-ja ◆ tábortábor
dzsin-jódzsin-jó ◆ csatarendcsatarend 「Guntai-va dzsin-jó-o
totonoeta.」 „A sereg csatarendbe állt.” ◆ felál-felál-
láslás 「Konocsímuno dzsin-jó-va kjódaida.」 „En-
nek a csapatnak erős a felállása.” ◆ harcalakzatharcalakzat
◆ szereplőgárdaszereplőgárda
dzsinkadzsinka ◆ emberlaktaemberlakta házház ◆ emberlakta-emberlakta-
ságság 「Dzsinkaga missúsita csiiki」 „sűrűn lakott
hely” ◇ dzsinkamarenarudzsinkamarenaru gyérengyéren lakottlakott
「Dzsinkamarenaru kuni」 „gyéren lakott ország”

dzsinkaidzsinkai ◆ piszokpiszok ◆ szemétszemét
dzsinkaibakodzsinkaibako ◆ szemétkosárszemétkosár
dzsinkaisadzsinkaisa ◆ kukás kocsikukás kocsi
dzsinkaisoridzsinkaisori ◆ szemétfeldolgozásszemétfeldolgozás
dzsinkaiszendzsucudzsinkaiszendzsucu ◆ túlerő taktikájatúlerő taktikája
dzsinkakudzsinkaku ◆ jellemjellem ◆ személyiségszemélyiség 「Kare-
va rippana dzsinkakuga szonavatteiru.」 „Csodá-
latos személyisége van.” ◆ természettermészet 「Kareno
dzsinkaku-va henkasita.」 „Megváltozott a termé-
szete.” ◇ tadzsúdzsinkakutadzsúdzsinkaku többszöröstöbbszörös sze-sze-
mélyiségmélyiség ◇ nidzsúdzsinkakunidzsúdzsinkaku kettőskettős szemé-szemé-
lyiséglyiség ◇ mudzsinkakumudzsinkaku személyiségszemélyiség nélküli-nélküli-
ségség
dzsinkakuhenkadzsinkakuhenka ◆ személyiségváltozásszemélyiségváltozás
dzsinkakujószeidzsinkakujószei ◆ személyiségformálásszemélyiségformálás ◆

személyiségnevelésszemélyiségnevelés
dzsinkakukadzsinkakuka ◆ megszemélyesítésmegszemélyesítés
dzsinkakukaszurudzsinkakukaszuru ◆ megszemélyesítmegszemélyesít
「Dóbucu-o dzsinkakukasita gúva」 „állatokat
megszemélyesítő tanmese”

dzsinkakukendzsinkakuken ◆ személyiségi jogszemélyiségi jog
dzsinkakukjóikudzsinkakukjóiku ◆ személyiségnevelésszemélyiségnevelés
dzsinkakunobunrecudzsinkakunobunrecu ◆ személyiségszemélyiség bomlá-bomlá-
sasa
dzsinkakunokeiszeidzsinkakunokeiszei ◆ személyiségformá-személyiségformá-
láslás
dzsinkaku-odzsinkaku-o cukurucukuru ◆ személyiségetszemélyiséget fej-fej-
lesztleszt 「Kodomono dzsinkaku-o cukutta.」 „Fej-
lesztettem a gyermek személyiségét.”

dzsinkakusadzsinkakusa ◆ jellemes emberjellemes ember ◆ személyszemély
dzsinkakusógaidzsinkakusógai ◆ személyiségzavarszemélyiségzavar
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dzsinkakusósicudzsinkakusósicu ◆ személyiségszemélyiség eltünteté-eltünteté-
sese
dzsinkamarenarudzsinkamarenaru ◆ gyérengyéren lakottlakott 「Dzsin-
kamarenaru kuni」 „gyéren lakott ország”

dzsinkanbandzsiszaiógaumadzsinkanbandzsiszaiógauma ◆ istenisten útjaiútjai
kifürkészhetetlenekkifürkészhetetlenek
dzsinkanszenszádzsinkanszenszá ◆ mozgásérzékelőmozgásérzékelő
dzsinkeidzsinkei ◆ harci alakzatharci alakzat
dzsinkendzsinken ◆ műselyemműselyem
dzsinkendzsinken ◆ emberiemberi jogjog 「Kono kuni-va
dzsinken-o szoncsószuru.」 „Ez az ország tiszte-
letben tartja az emberi jogokat.” ◇ kihonteki-kihonteki-
dzsinkendzsinken alapvetőalapvető emberiemberi jogjog ◇ tenpu-tenpu-
dzsinkendzsinken mindenkit megillető emberi jogmindenkit megillető emberi jog
dzsinkendantaidzsinkendantai ◆ emberjogiemberjogi szervezetszervezet
「Dokuricukeidzsinkendantai」 „független em-
berjogi szervezet”

dzsinkendzsúrindzsinkendzsúrin ◆ emberiemberi jogokjogok lábballábbal tip-tip-
rásarása
dzsinkenhidzsinkenhi ◆ bérkiadásbérkiadás ◆ bérköltségbérköltség
「Dzsinkenhi-o oszaeru.」 „Alacsonyan tartja a
bérköltségeket.”

dzsinkenhogodantaidzsinkenhogodantai ◆ emberiemberi jogvédőjogvédő cso-cso-
portport ◆ emberjogi szervezetemberjogi szervezet
dzsinken-itodzsinken-ito ◆ műselyemszálműselyemszál
dzsinken-jógodzsinken-jógo ◆ emberiemberi jogokjogok védelmevédelme ◆

emberi jogvédelememberi jogvédelem
dzsinken-odzsinken-o dzsúrinszurudzsúrinszuru ◆ lábballábbal tiporjatiporja
az emberi jogokataz emberi jogokat
dzsinkensingaidzsinkensingai ◆ emberiemberi jogokjogok megsértésemegsértése
◆ emberi jogok sérelmeemberi jogok sérelme
dzsinkidzsinki ◆ Dzsinki-korDzsinki-kor
dzsinkjodzsinkjo ◆ vesebajvesebaj
dzsinkódzsinkó ◆ kolóniakolónia ◆ lakosságlakosság 「Dzsinkóno
dzsuh-pászento-va gaikokudzsindeszu.」 „A la-
kosság 10 százaléka külföldi.” ◆ lélekszámlélekszám
「Murano dzsinkó-va gensósita.」 „A falu lélek-
száma csökkent.” ◆ népességnépesség 「Kono murano
dzsinkó-va heri cuzuketeimaszu.」 „A falu népes-
sége folyamatosan csökken.” ◆ népességszámnépességszám
◇ gaiszandzsinkógaiszandzsinkó hozzávetőlegeshozzávetőleges népes-népes-
ségség ◇ kadzsódzsinkókadzsódzsinkó túlnépesedéstúlnépesedés ◇ te-te-
idzsúdzsinkóidzsúdzsinkó állandóállandó népességnépesség ◇ ródó-ródó-
dzsinkódzsinkó dolgozó népességdolgozó népesség
dzsinkódzsinkó ◆ mesterségesmesterséges

dzsinkódzsinkó ◆ paradicsomsasfaparadicsomsasfa
dzsinkóbakuhacudzsinkóbakuhacu ◆ demográfiaidemográfiai robbanásrobbanás
◆ népességrobbanásnépességrobbanás
dzsinkóbucudzsinkóbucu ◆ mesterséges tárgymesterséges tárgy
dzsinkocudzsinkocu ◆ emberi csontemberi csont
dzsinkócsakusokurjódzsinkócsakusokurjó ◆ mesterségesmesterséges szí-szí-
nezéknezék 「Dzsinkócsakusokurjógan-jú.」 „Mester-
séges színezéket tartalmaz.”

dzsinkócsinódzsinkócsinó ◆ mesterséges intelligenciamesterséges intelligencia
dzsinkócsómirjódzsinkócsómirjó ◆ mesterséges ízesítőmesterséges ízesítő
dzsinkócsószadzsinkócsósza ◆ népszámlálásnépszámlálás
dzsinkócsósza-odzsinkócsósza-o szuruszuru ◆ népszámlálástnépszámlálást
tarttart 「Dzsinkócsósza-o sita.」 „Népszámlálást
tartottak.”

dzsinkócsúzecudzsinkócsúzecu ◆ műviművi terhességmegsza-terhességmegsza-
kításkítás
dzsinkódzsinzódzsinkódzsinzó ◆ műveseművese
dzsinkódzsufundzsinkódzsufun ◆ mesterséges beporzásmesterséges beporzás
dzsinkódzsuszeidzsinkódzsuszei ◆ mesterségesmesterséges megter-megter-
mékenyítésmékenyítés 「Dzsinkódzsuszei-o sitemo kana-
razu kodomogadekiruvakede-va arimaszen.」
„Nem feltétlenül fogan meg a gyerek, még ha mes-
terséges megtermékenyítést alkalmaznak is.” ◆

mesterséges ondóbevitelmesterséges ondóbevitel
dzsinkóeijódzsinkóeijó ◆ mesterséges táplálásmesterséges táplálás
dzsinkóeijódzsidzsinkóeijódzsi ◆ tápos gyerektápos gyerek
dzsinkóeiszeidzsinkóeiszei ◆ mesterséges holdmesterséges hold
dzsinkófukadzsinkófuka ◆ mesterséges keltetésmesterséges keltetés
dzsinkógafuerudzsinkógafueru ◆ benépesülbenépesül 「Macsino
dzsinkóga fueta.」 „A város benépesült.”

dzsinkógaószugirudzsinkógaószugiru ◆ túlnépesediktúlnépesedik 「Kono
tosi-va dzsinkóga ószugiru.」 „Ez a város túlnépe-
sedett.”

dzsinkógensódzsinkógensó ◆ népességcsökkenésnépességcsökkenés
dzsinkógenszodzsinkógenszo ◆ mesterséges elemekmesterséges elemek
dzsinkógodzsinkógo ◆ mesterséges nyelvmesterséges nyelv
dzsinkóhansokudzsinkóhansoku ◆ mesterségesmesterséges szaporí-szaporí-
tástás
dzsinkójukidzsinkójuki ◆ műhóműhó
dzsinkókadzsódzsinkókadzsó ◆ túlnépesedéstúlnépesedés
dzsinkókanmirjódzsinkókanmirjó ◆ mesterségesmesterséges édesítő-édesítő-
szerszer
dzsinkókatadzsinkókata ◆ túlnépesedéstúlnépesedés
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dzsinkókikandzsinkókikan ◆ protézisprotézis
dzsinkókodzsinkóko ◆ mesterséges tómesterséges tó
dzsinkókódzsinkókó ◆ mesterséges fénymesterséges fény
dzsinkókógószeidzsinkókógószei ◆ mesterségesmesterséges fotoszin-fotoszin-
tézistézis
dzsinkókokjúdzsinkókokjú ◆ mesterségesmesterséges lélegeztetéslélegeztetés
「Kandzsani dzsinkókokjú-o hodokoszu.」 „Mes-
terséges lélegeztetést ad a betegnek.”

dzsinkókokjúkidzsinkókokjúki ◆ fújtatófújtató ◆ lélegeztető-lélegeztető-
gépgép
dzsinkókokjúszócsidzsinkókokjúszócsi ◆ lélegeztetőgéplélegeztetőgép ◆

vastüdővastüdő
dzsinkókómondzsinkókómon ◆ sztómasztóma
dzsinkókószecudzsinkókószecu ◆ mesterséges hóesésmesterséges hóesés
dzsinkókószecukidzsinkókószecuki ◆ hóágyúhóágyú
dzsinkókóudzsinkókóu ◆ mesterséges esőmesterséges eső
dzsinkómicudodzsinkómicudo ◆ népsűrűségnépsűrűség
dzsinkómirukudzsinkómiruku ◆ babatápszerbabatápszer
dzsinkónikaisasitadzsinkónikaisasita ◆ közismertközismert
dzsinkóninsincsúzecudzsinkóninsincsúzecu ◆ abortuszabortusz
dzsinkónodzsinkóno ◆ mesterségesmesterséges
dzsinkónodzsinkóno ◆ demográfiaidemográfiai
dzsinkónogensódzsinkónogensó ◆ népességcsökkenésnépességcsökkenés
「Dzsinkóno gensóni hadome-o kakeru.」 „Meg-
állítja a népességcsökkenést.”

dzsinkónojukidzsinkónojuki ◆ műhóműhó
dzsinkónokoedzsinkónokoe ◆ szintetizált hangszintetizált hang
dzsinkónoóidzsinkónoói ◆ népesnépes 「Dzsinkóno ói macside-
szu.」 „Ez egy népes város.”

dzsinkónozókadzsinkónozóka ◆ népességszaporulatnépességszaporulat
dzsinkópiramiddodzsinkópiramiddo ◆ népességpiramisnépességpiramis
dzsinkósindzsudzsinkósindzsu ◆ műgyöngyműgyöngy
dzsinkósinpaidzsinkósinpai ◆ vastüdővastüdő
dzsinkósinzódzsinkósinzó ◆ műszívműszív
dzsinkósirjódzsinkósirjó ◆ táptáp
dzsinkósirjódeszodaterudzsinkósirjódeszodateru ◆ tápoztápoz
「Vakadori-o dzsinkósirjóde szodateta.」 „Tápoz-
tam a csirkéket.”

dzsinkószeitaidzsinkószeitai ◆ álló népességálló népesség
dzsinkószensokutaidzsinkószensokutai ◆ mesterségesmesterséges kromo-kromo-
szómaszóma ◇ kóbodzsinkószensokutaikóbodzsinkószensokutai élesztőélesztő
mesterséges-kromoszómamesterséges-kromoszóma

dzsinkótekinadzsinkótekina ◆ mesterségesmesterséges 「Dzsinkótek-
ina hikaride hana-o szaibaisiteiru.」 „Mestersé-
ges fénnyel virágokat termeszt.” ◆ műmű 「Kono
rjóri-va dzsinkótekina adzsideszu.」 „Ennek az
ételnek műíze van.”

dzsinkótekinidzsinkótekini ◆ mesterségesenmesterségesen 「Dzsinkó-
tekini ame-o furaszeru.」 „Mesterségesen hullat
esőt.”

dzsinkótódzsinkótó ◆ mesterséges szigetmesterséges sziget
dzsinkótókeidzsinkótókei ◆ demográfiademográfia ◆ népességsta-népességsta-
tisztikatisztika
dzsinkótókeigakudzsinkótókeigaku ◆ demográfiademográfia
dzsinkótómindzsinkótómin ◆ hibernációhibernáció ◆ hibernáláshibernálás
dzsinkótószekidzsinkótószeki ◆ dialízisdialízis ◆ művesekezelésművesekezelés

dzsinkózókadzsinkózóka ◆ népességnövekedésnépességnövekedés
dzsinkózókidzsinkózóki ◆ mesterséges szervmesterséges szerv
dzsinkózószecukidzsinkózószecuki ◆ hógéphógép
dzsinkózunódzsinkózunó ◆ mesterséges intelligenciamesterséges intelligencia
dzsinkudzsinku ◆ népdalnépdal ◇ szumódzsinkuszumódzsinku szumószumó
mérkőzések szünetében énekelt dalmérkőzések szünetében énekelt dal
dzsinku-fingádzsinku-fingá ◆ cinkujjcinkujj
dzsinkuszudzsinkuszu ◆ átokátok 「Dzsinkuszu-o jaburu.」
„Megtöri az átkot.” ◆ elátkozáselátkozás ◆ hiedelemhiedelem
「Hangaríde-va dzsoszeigatéburuno hadzsikkoni
szuvaruto kekkondekinaitoiudzsinkuszugaaru.」
„A magyar hiedelem szerint, a lánynak nem jó sa-
rokra ülni, mert nem fog tudni férjhez menni.”

dzsinmasindzsinmasin ◆ csalánkiütéscsalánkiütés
dzsinmeidzsinmei ◆ életélet 「Dzsinmei-o kjúsucusita.」
„Életet mentett.”

dzsinmeidzsinmei ◆ személynévszemélynév
dzsinmeibodzsinmeibo ◆ névjegyzéknévjegyzék
dzsinmeidzsitendzsinmeidzsiten ◆ névlexikonnévlexikon ◆ névszótárnévszótár
◆ utónévjegyzékutónévjegyzék ◆ utónévkönyvutónévkönyv
dzsinmeijókandzsidzsinmeijókandzsi ◆ nevekheznevekhez használa-használa-
tos kandzsitos kandzsi
dzsinmeikjúdzsodzsinmeikjúdzso ◆ életmentéséletmentés
dzsinmeinikakavarudzsinmeinikakavaru ◆ életekéletek függenekfüggenek tő-tő-
lele 「Kareno sigoto-va dzsinmeini kakavaru.」
„Életek függenek a munkájától.”

dzsinmeirokudzsinmeiroku ◆ névjegyzéknévjegyzék
dzsinmeiszakuindzsinmeiszakuin ◆ névindexnévindex
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dzsinmindzsinmin ◆ népnép
dzsinmingendzsinmingen ◆ jüanjüan
dzsinminkjóvakokudzsinminkjóvakoku ◆ népköztársaságnépköztársaság
dzsinminkósadzsinminkósa ◆ népi kommunanépi kommuna
dzsinminszaibandzsinminszaiban ◆ népbíróságnépbíróság ◆ népbírósá-népbírósá-
gi pergi per
dzsinminszenszendzsinminszenszen ◆ népfrontnépfront
dzsinmintóhjódzsinmintóhjó ◆ népszavazásnépszavazás
dzsinmjakudzsinmjaku ◆ kapcsolatokkapcsolatok 「Dzsinmjakuga
hiroinodejari togeru kotogadekita.」 „Azért tudta
elintézni, mert jók a kapcsolatai.”

dzsinmondzsinmon ◆ kihallgatáskihallgatás 「Sónindzsinmon」
„tanú kihallgatása” ◆ vallatásvallatás 「Kibisii dzsin-
monde, jatteinaikotomade kokuhakusita.」 „A
szigorú vallatás során azt is bevallotta, amit nem
is ő tett.” ◇ sónindzsinmonsónindzsinmon tanútanú kihallgatásakihallgatása
◇ hantaidzsinmonhantaidzsinmon ellenérdekűellenérdekű félfél kérdésekérdése
◇ júdódzsinmonjúdódzsinmon szuggesztívszuggesztív kérdéskérdés ◇ jú-jú-
dódzsinmondódzsinmon rávezető kérdésrávezető kérdés
dzsinmonsadzsinmonsa ◆ kihallgatókihallgató
dzsinmonszurudzsinmonszuru ◆ kifaggatkifaggat 「Jakimocsi jakino
cuma-va otto-o dzsinmonsita.」 „A féltékeny fele-
ség kifaggatta a férjét.” ◆ kihallgatkihallgat 「Keiszacu-
va han-nin-o dzsinmonsita.」 „A rendőrök kihall-
gatták a tettest.” ◆ vallatvallat 「Keikan-va han-nin-o
dzsinmonsiteita.」 „A rendőr a tettest vallatta.”

dzsin-nadzsin-na ◆ DignágaDignága
dzsin-nikudzsin-niku ◆ emberhúsemberhús
dzsin-ninsokudzsin-ninsoku ◆ emberevésemberevés
dzsinodzsino ◆ helyihelyi 「Kore-va dzsizakedeszu.」 „Ez
helyi ital.”

dzsinodzsino ◆ óraiórai 「Hacsidzsino kóenni iku.」 „A
nyolcórai előadásra megyek.”

dzsinobundzsinobun ◆ elbeszélő részelbeszélő rész
dzsin-odzsin-o haruharu ◆ letáborozikletáborozik 「Guntai-va mori-
no nakade dzsin-o hatta.」 „A katonák az erdőben
táboroztak le.”

dzsinokakenaidzsinokakenai ◆ írástudatlanírástudatlan 「Kono
kunide-va dzsino kakenai hitoga ói.」 „Ebben az
országban sok az írástudatlan.”

dzsinpidzsinpi ◆ faháncsfaháncs ◆ háncsháncs ◆ kéreghéjkéreghéj
dzsinpindzsinpin ◆ megjelenésmegjelenés 「Dzsinpinnojoi hito」
„jó megjelenésű ember” ◆ személyiségszemélyiség ◇

dzsinpin-ijasikaranudzsinpin-ijasikaranu disztingváltdisztingvált

「Dzsinpin-ijasikaranu dzsoszei」 „disztingvált
hölgy”

dzsinpin-ijasikaranudzsinpin-ijasikaranu ◆ disztingváltdisztingvált
「Dzsinpin-ijasikaranu dzsoszei」 „disztingvált
hölgy”

dzsinpinkocugaradzsinpinkocugara ◆ megjelenésmegjelenés
dzsinpundzsinpun ◆ emberi ürülékemberi ürülék
dzsinrikidzsinriki ◆ emberi erőemberi erő
dzsinrikisadzsinrikisa ◆ gyalogriksagyalogriksa ◆ riksariksa 「Kan-
kócside dzsinrikisani notta.」 „A kirándulóhelyen
riksára ültem.”

dzsinrikisabikidzsinrikisabiki ◆ riksakuliriksakuli ◆ riksásriksás
dzsinrikisafudzsinrikisafu ◆ riksakuliriksakuli ◆ riksásriksás
dzsinrindzsinrin ◆ emberiemberi kapcsolatokkapcsolatok ◆ erkölcserkölcs ◆

erkölcsi elvekerkölcsi elvek ◆ humanitáshumanitás
dzsinrindótokudzsinrindótoku ◆ etika és erkölcsetika és erkölcs
dzsinrintaihaidzsinrintaihai ◆ erkölcsi értékek romlásaerkölcsi értékek romlása
dzsinrjokudzsinrjoku ◆ erőfeszítéserőfeszítés ◆ fáradozásfáradozás
dzsinrjokudzsinrjoku ◆ emberiemberi erőerő ◆ emberiemberi képességképesség
「Dzsinrjokuga ojobanai」 „emberi képességen
felüli”

dzsinrjokuszurudzsinrjokuszuru ◆ erőfeszítésterőfeszítést tesztesz 「De-
kirudakeno dzsinrjoku-o szuru.」 „Minden tőle
telhető erőfeszítést megtesz.” ◆ fáradozikfáradozik
「Macsinotameni dzsinrjokuszuru.」 „A városért
fáradozik.”

dzsinródzsinró ◆ világi dolgokvilági dolgok
dzsinrokudzsinroku ◆ hiszékenyhiszékeny ◆ lassúlassú felfogásúfelfogású
◆ nehézfejűnehézfejű ◇ szórjónodzsinrokuszórjónodzsinroku elsőszü-elsőszü-
lött a legbutábblött a legbutább
dzsinruidzsinrui ◆ emberiemberi fajfaj ◆ emberiségemberiség 「Kore-
va dzsinruino rekisinitotte ókina ipponohitocude-
szu.」 „Ez az emberiség történetének egyik jelen-
tős lépése.” ◇ kaszekidzsinruikaszekidzsinrui fosszilisfosszilis homi-homi-
nidanida
dzsinruiaidzsinruiai ◆ emberszeretetemberszeretet ◆ filantrópiafilantrópia ◆

humanizmushumanizmus
dzsinruigakudzsinruigaku ◆ antropológiaantropológia ◆ embertanembertan ◇

bunkadzsinruigakubunkadzsinruigaku kulturáliskulturális antropológiaantropológia

dzsinruigakusadzsinruigakusa ◆ antropológusantropológus
dzsinruihaszszeidzsinruihaszszei ◆ antropogenézisantropogenézis
dzsinruihaszszeinodzsinruihaszszeino ◆ antropogénantropogén
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dzsinruinitaiszurudzsinruinitaiszuru ◆ emberiségemberiség ellenielleni
「Dzsinruini taiszuru cumi」 „emberiség elleni
bűntett”

dzsinruisidzsinruisi ◆ emberiség történelmeemberiség történelme
dzsinruisinkadzsinruisinka ◆ antropogenézisantropogenézis
dzsinsakudzsinsaku ◆ adományozott nemességadományozott nemesség
dzsinsindzsinsin ◆ emberekemberek érzelmeiérzelmei 「Szeikenkara
dzsinsinga hanareta.」 „Az emberek érzelmei el-
távolodtak a kormánytól.” ◆ emberekemberek szíveszíve
「Dzsinsin-o sóakuszuru.」 „Megnyeri az embe-
rek szívét.” ◆ közhangulatközhangulat 「Dzsinsin-o sizu-
meru.」 „Lecsillapítja a közhangulatot.”

dzsinsindzsinsin ◆ emberiemberi testtest ◆ személyszemély 「Dzsin-
sinno dzsijú」 „személyi szabadság”

dzsinsinbaibaidzsinsinbaibai ◆ emberkereskedelememberkereskedelem
dzsinsindzsikodzsinsindzsiko ◆ haláloshalálos balesetbaleset ◆ szemé-szemé-
lyi sérüléses balesetlyi sérüléses baleset
dzsinsinhogodzsinsinhogo ◆ személyiségvédelemszemélyiségvédelem
dzsinsinhogohódzsinsinhogohó ◆ személyiségvédelmiszemélyiségvédelmi tör-tör-
vényvény
dzsinsinhogoreidzsódzsinsinhogoreidzsó ◆ letartóztatottletartóztatott fo-fo-
goly elővezetését elrendelő végzésgoly elővezetését elrendelő végzés
dzsinsinkógekidzsinsinkógeki ◆ személyes támadásszemélyes támadás
dzsinsótaidzsinsótai ◆ vesetestecskevesetestecske
dzsinsudzsinsu ◆ emberfajtaemberfajta ◆ fajfaj 「Amerikani-va
iroirona dzsinsuno hitobitoga szundeiru.」 „Ame-
rikában sokfajta fajú ember él.” ◆ rasszrassz ◇

ósokudzsinsuósokudzsinsu sárgasárga bőrűbőrű emberfajtaemberfajta ◇ ko-ko-
kusokudzsinsukusokudzsinsu feketefekete bőrűbőrű emberfajtaemberfajta ◇

hakusokudzsinsuhakusokudzsinsu fehér bőrű emberfajtafehér bőrű emberfajta
dzsinsugakudzsinsugaku ◆ etnológiaetnológia
dzsinsugakusadzsinsugakusa ◆ etnológusetnológus
dzsinsuhakugaidzsinsuhakugai ◆ fajüldözésfajüldözés
dzsinsuhakugaisadzsinsuhakugaisa ◆ fajüldözőfajüldöző
dzsinsunodzsinsuno ◆ fajifaji
dzsinsusugidzsinsusugi ◆ rasszizmusrasszizmus
dzsinsuszabecudzsinsuszabecu ◆ fajgyűlöletfajgyűlölet ◆ fajifaji diszk-diszk-
riminációrimináció ◆ fajifaji megkülönböztetésmegkülönböztetés ◆

rasszizmusrasszizmus
dzsinsuszabecusugidzsinsuszabecusugi ◆ fajgyűlöletfajgyűlölet ◆

rasszizmusrasszizmus
dzsinsuszabecusuginodzsinsuszabecusugino ◆ rasszistarasszista 「Dzsin-
suszabecusugino siszó」 „rasszista eszme”

dzsinsuszabecusugisadzsinsuszabecusugisa ◆ rasszistarasszista

dzsinsutekinadzsinsutekina ◆ fajifaji
dzsinsutekinahenkendzsinsutekinahenken ◆ faji előítéletfaji előítélet
dzsinsutekinatokucsódzsinsutekinatokucsó ◆ rasszjelrasszjel
dzsinszaidzsinszai ◆ ember okozta katasztrófaember okozta katasztrófa
dzsinszaikandzsinszaikan ◆ vesecsatornavesecsatorna
dzsínszairensingudzsínszairensingu ◆ génelnémításgénelnémítás
dzsinszeidzsinszei ◆ emberséges kormányzásemberséges kormányzás
dzsinszeidzsinszei ◆ életélet 「Dzsinszei-o tanosimu.」
„Élvezi az életet.” ◆ emberiemberi életélet 「Dzsinszeino
igi-o kangaeta.」 „Elgondolkoztam az emberi élet
értelmén.” ◇ dzsinszeinotaihan-odzsinszeinotaihan-o oeruoeru meg-meg-
eszieszi aa kenyerekenyere javátjavát 「Vatasi-va dzsinszeino
taihan-o oeta.」 „Megettem már a kenyerem ja-
vát.”

dzsinszeidzsinszei ◆ emberi természetemberi természet
dzsinszeicsórodzsinszeicsóro ◆ elmúlikelmúlik azaz élet,élet, mintmint aa
reggeli harmatreggeli harmat
dzsinszeikandzsinszeikan ◆ életfilozófiaéletfilozófia 「Kareno
dzsinszeikan-va icu sindemo kókaisinaikotodes-
zu.」 „Az volt az életfilozófiája, hogy bármikor
meghalhat.” ◆ életszemléletéletszemlélet 「Anatano
dzsinszeikan-va nandeszuka?」 „Milyen az élet-
szemléleted?”

dzsinszeikeikendzsinszeikeiken ◆ élettapasztalatélettapasztalat
dzsinszeikórodzsinszeikóro ◆ életútéletút
dzsinszeikórokatasidzsinszeikórokatasi ◆ az élet nehézaz élet nehéz
dzsinszeikundzsinszeikun ◆ élet szabályaiélet szabályai
dzsinszeinobamendzsinszeinobamen ◆ élethelyzetélethelyzet
dzsinszeinobeterandzsinszeinobeteran ◆ élettapasztalattalélettapasztalattal
rendelkezőrendelkező 「Dzsinszeinobeteran-ni szódansi-
ta.」 „Egy élettapasztalattal rendelkezőtől kértem
tanácsot.”

dzsinszeinodzsikidzsinszeinodzsiki ◆ életszakaszéletszakasz
dzsinszeinofusimedearudzsinszeinofusimedearu ◆ sorsdöntősorsdöntő 「Ko-
no sunkanga kareno dzsinszeino fusimeninatta.」
„Ez a pillanat sorsdöntő volt az életében.”

dzsinszeinokirodzsinszeinokiro ◆ válaszútválaszút
dzsinszeinokiszekidzsinszeinokiszeki ◆ életútéletút 「Hahano dzsin-
szeino kiszeki-o tadotta.」 „Végigkövettem édes-
anyám életútját.”

dzsinszeinokjokumendzsinszeinokjokumen ◆ élethelyzetélethelyzet
dzsinszeinomokuhjódzsinszeinomokuhjó ◆ életcéléletcél
dzsinszeinosuppacudzsinszeinosuppacu ◆ életkezdéséletkezdés
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dzsinszeinoszaiszeikidzsinszeinoszaiszeiki ◆ élete deleélete dele
dzsinszeinoszakaridzsinszeinoszakari ◆ életeélete deledele 「Dzsinsze-
ino szakari-o szugitesimatta.」 „Túl vagyok már
életem delén.”

dzsinszeinotaihan-odzsinszeinotaihan-o oeruoeru ◆ megeszimegeszi aa ke-ke-
nyerenyere javátjavát 「Vatasi-va dzsinszeino taihan-o
oeta.」 „Megettem már a kenyerem javát.”

dzsinszeinotanosiszadzsinszeinotanosisza ◆ életkedvéletkedv
dzsinszeirondzsinszeiron ◆ életelvéletelv
dzsinszeitecugakudzsinszeitecugaku ◆ életfilozófiaéletfilozófia
dzsinszekidzsinszeki ◆ emberiemberi lábnyomlábnyom ◆ emberiemberi
nyomnyom
dzsinszekidzsinszeki ◆ vesekővesekő
dzsinszekimitónodzsinszekimitóno ◆ felfedezetlenfelfedezetlen 「Dzsin-
szekimitóno dzsi」 „felfedezetlen hely” ◆ szűzszűz
「Dzsinszekimitóno sinrin」 „szűz erdő”

dzsinszekisódzsinszekisó ◆ vesekőbetegségvesekőbetegség
dzsinszendzsinszen ◆ személyszemély kiválasztásakiválasztása 「Na-
ikakuno dzsinszen-o okonau.」 „Kiválasztják a
kormány tagjait.”

dzsinszenszurudzsinszenszuru ◆ személyt kiválasztszemélyt kiválaszt
dzsinszokudzsinszoku ◆ azonnaliságazonnaliság
dzsinszokunadzsinszokuna ◆ azonnaliazonnali 「Szeifuno dzsinszo-
kuna taióga hicujódeszu.」 „A kormány azonnali
intézkedésére van szükség.” ◆ haladéktalanhaladéktalan
「Dzsinszokuna taióga hicujódeszu.」 „Haladék-
talan intézkedésre van szükség.” ◆ villámgyorsvillámgyors
「Dzsinszokuna tecuzukini odoroita.」 „Megle-
pődtem a villámgyors ügyintézésen.”

dzsinszokunidzsinszokuni ◆ azonnalazonnal 「Dzsinszokuni su-
dzsucuga okonavaretatame icsimei-o toritome-
ta.」 „Mivel azonnal el tudták végezni a műtétet,
megmentették az életét.” ◆ villámgyorsanvillámgyorsan
「Dzsinszokuni taiszaku-o totta.」 „Villámgyor-
san intézkedett.”

dzsinszuisidzsódzsinszuisidzsó ◆ emberiségemberiség történelmé-történelmé-
benben
dzsintaidzsintai ◆ ínszalagínszalag
dzsintaidzsintai ◆ emberiemberi szervezetszervezet 「Dzsintaini jú-
gaina bussicu」 „emberi szervezetre káros anyag”
◆ emberiemberi testtest 「Dzsintaino kózó」 „emberi test
felépítése”

dzsintaidanrecudzsintaidanrecu ◆ ínszalagszakadásínszalagszakadás

dzsintaidzsikkendzsintaidzsikken ◆ emberekenembereken végzettvégzett kí-kí-
sérletsérlet ◆ emberkísérletemberkísérlet
dzsintaikaibógakudzsintaikaibógaku ◆ emberi anatómiaemberi anatómia
dzsintaimokeidzsintaimokei ◆ anatómiaianatómiai modellmodell ◆ emberiemberi
test makettjetest makettje
dzsintaiszecudandzsintaiszecudan ◆ ínszalag-szakadásínszalag-szakadás
dzsintaiszonsódzsintaiszonsó ◆ szalagsérülésszalagsérülés
dzsintaiszosikidzsintaiszosiki ◆ emberi test anatómiájaemberi test anatómiája
dzsintekidzsinteki ◆ emberiemberi 「Dzsintekimiszu」 „em-
beri mulasztás”

dzsintekisigendzsintekisigen ◆ emberiemberi erőforráserőforrás ◆ humánhumán
erőforráserőforrás
dzsintekisókodzsintekisóko ◆ elő tanúelő tanú
dzsintódzsintó ◆ élél 「Purodzsekutono dzsintóni tat-
ta.」 „A projekt élére állt.”

dzsíntodzsínto ◆ elzsibbadvaelzsibbadva 「Szamuszade tegad-
zsíntositeiru」 „A hidegtől elzsibbadt a kezem.” ◆

szívbeszívbe markolóanmarkolóan 「Szono hanasi-va dzsíntok-
ita.」 „Az a történet szívbe markoló volt.”

dzsintokudzsintoku ◆ erényerény
dzsintokudzsintoku ◆ feddhetetlenségfeddhetetlenség ◆ jóságjóság
dzsintokunoarudzsintokunoaru ◆ feddhetetlenfeddhetetlen
dzsin-tonikkudzsin-tonikku ◆ gingin tonikkaltonikkal ◆ toniktonik ginnelginnel

dzsintósikidzsintósiki ◆ irányításirányítás 「Sacsó-va
dzsintósiki-o totta.」 „Az igazgató irányító szere-
pet játszott.” ◆ vezetésvezetés 「Fukkóno dzsintósiki-
ni atatta.」 „A helyreállítást vezette.”

dzsintózeidzsintózei ◆ fejadófejadó
dzsin-udzsin-u ◆ vesemedencevesemedence
dzsin-uendzsin-uen ◆ vesemedence-gyulladásvesemedence-gyulladás
dzsinukureocsidodzsinukureocsido ◆ dinukleotiddinukleotid ◇ furabin-furabin-
adenin-dzsinukureocsidoadenin-dzsinukureocsido flavin-adenin-flavin-adenin-
dinukleotiddinukleotid
dzsinusidzsinusi ◆ földbirtokosföldbirtokos ◆ földesúrföldesúr ◆ föld-föld-
tulajdonostulajdonos ◇ ódzsinusiódzsinusi nagybirtokosnagybirtokos ◇ on-on-
nadzsinusinadzsinusi földbirtokos nőföldbirtokos nő
dzsinzaidzsinzai ◆ állományállomány 「Szairjóno dzsinzai-o ka-
kuhositai.」 „A legjobbakat szeretnénk állomá-
nyunkba venni.” ◆ emberállományemberállomány ◆ ember-ember-
anyaganyag ◆ emberiemberi erőforráserőforrás ◆ humánhumán erőfor-erőfor-
rásrás ◆ munkaerőmunkaerő 「Ii dzsinzai-o szuiszensiteku-
remaszenka?」 „Nem tudnál ajánlani egy jó mun-
kaerőt?”
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dzsinzaibankudzsinzaibanku ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
dzsinzaifuszokudzsinzaifuszoku ◆ munkaerőhiánymunkaerőhiány
dzsinzaiginkódzsinzaiginkó ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
dzsinzaihakendzsinzaihaken ◆ ideiglenesideiglenes munkásmunkás kihe-kihe-
lyezéselyezése
dzsinzaihakengaisadzsinzaihakengaisa ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
dzsinzaiikuszeidzsinzaiikuszei ◆ képzésképzés 「Sindzsinno
dzsinzaiikuszei-va taiszecudeszu.」 „Fontos az
utánpótlás képzése.” ◆ szakemberképzésszakemberképzés
dzsinzaikaihacudzsinzaikaihacu ◆ személyi fejlődésszemélyi fejlődés
dzsinzairjúsucudzsinzairjúsucu ◆ munkaerő elszivárgásamunkaerő elszivárgása
dzsinzaisókaikaisadzsinzaisókaikaisa ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
dzsinzaisugidzsinzaisugi ◆ meritokráciameritokrácia
dzsinzaiszukautodzsinzaiszukauto ◆ fejvadászfejvadász ◆ fejvadá-fejvadá-
szatszat
dzsinzódzsinzó ◆ emberember általáltal készítéskészítés ◆ mester-mester-
ségességes 「Dzsinzógo」 „mesterséges nyelv” ◆ műmű
「Dzsinzókensi」 „műselyem”

dzsinzódzsinzó ◆ vesevese ◇ dzsinkódzsinzódzsinkódzsinzó műveseművese
dzsinzóbatádzsinzóbatá ◆ margarinmargarin ◆ mesterségesmesterséges
vajvaj
dzsinzóbjódzsinzóbjó ◆ vesebajvesebaj ◆ vesebetegségvesebetegség
dzsinzóbjókandzsadzsinzóbjókandzsa ◆ vesebetegvesebeteg
dzsinzóendzsinzóen ◆ vesegyulladásvesegyulladás
dzsinzógodzsinzógo ◆ mesterséges nyelvmesterséges nyelv
dzsinzógomudzsinzógomu ◆ mesterségesmesterséges gumigumi ◆ műgumiműgumi

dzsinzóhikakudzsinzóhikaku ◆ műbőrműbőr
dzsinzóhirjódzsinzóhirjó ◆ műtrágyaműtrágya
dzsinzókensidzsinzókensi ◆ műselyemműselyem
dzsinzókeszszekidzsinzókeszszeki ◆ vesekővesekő
dzsinzókodzsinzóko ◆ mesterséges tómesterséges tó
dzsinzóningendzsinzóningen ◆ robotrobot
dzsinzósindzsudzsinzósindzsu ◆ műgyöngyműgyöngy
dzsinzószekidzsinzószeki ◆ műkőműkő
dzsinzószen-idzsinzószen-i ◆ műszálműszál
dzsinzószenrjódzsinzószenrjó ◆ mesterségesmesterséges színezőa-színezőa-
nyagnyag
dzsinzótószekidzsinzótószeki ◆ vesedialízisvesedialízis
dzsínzudzsínzu ◆ farmerfarmer ◆ farmernadrágfarmernadrág ◇ burú-burú-
dzsínzudzsínzu farmerfarmer
dzsinzúrikidzsinzúriki ◆ mágikus erőmágikus erő

dzsi-odzsi-o hikukuszuruhikukuszuru ◆ alázatosanalázatosan beszélbeszél
「Kentósite itadakenaidarókato dzsi-o hikukusite
tanonda.」 „Alázatosan megkérte, hogy fontolja
meg a dolgot.”

dzsi-o kuzusitekakudzsi-o kuzusitekaku ◆ folyóírással írfolyóírással ír
dzsiondzsion ◆ honosítotthonosított kínaikínai olvasatolvasat ◆ onon ol-ol-
vasatvasat
dzsioputoridzsioputori ◆ dioptriadioptria
dzsípandzsípan ◆ farmerfarmer 「Kono mojoosinidzsípande
kitaraikemaszen.」 „A rendezvényre nem lehet
farmerben jönni.” ◆ farmernadrágfarmernadrág
dzsíparitídzsíparití ◆ G-paritásG-paritás
dzsipédzsidzsipédzsi ◆ következő oldalkövetkező oldal
dzsipepucsidodzsipepucsido ◆ dipeptiddipeptid
dzsípíeszudzsípíeszu ◆ GPSGPS
dzsippadzsippa ◆ tíztíz csokorcsokor ◇ dzsippahitokarag-dzsippahitokarag-
enieni egyöntetűenegyöntetűen 「Gaikokudzsin-o dzsippahit-
okarageni hanzaisaacukaiszuruno-va ijada.」
„Nem szeretem, ha a külföldieket egyöntetűen bű-
nözőként kezelik.” ◇ dzsippahitokarageniszu-dzsippahitokarageniszu-
ruru egyegy kalapkalap aláalá veszvesz 「Dzsoszei-o dzsip-
pahitokaragenisita.」 „Minden nőt egy kalap alá
vett.” ◇ dzsuppahitokarageniszurudzsuppahitokarageniszuru egyegy ka-ka-
lap alá veszlap alá vesz
dzsippádzsippá ◆ cipzárcipzár 「Dzsippá-o orosita.」 „Le-
húztam a cipzárt.” ◆ sliccslicc ◇ roisin-dzsippároisin-dzsippá
leucin-cipzárleucin-cipzár
dzsippahitokaragenidzsippahitokarageni ◆ egyöntetűenegyöntetűen
「Gaikokudzsin-o dzsippahitokarageni
hanzaisaacukaiszuruno-va ijada.」 „Nem szere-
tem, ha a külföldieket egyöntetűen bűnözőként
kezelik.”

dzsippahitokarageniszurudzsippahitokarageniszuru ◆ egyegy kalapkalap aláalá
veszvesz 「Dzsoszei-o dzsippahitokaragenisita.」
„Minden nőt egy kalap alá vett.”

dzsippá-o kaiheiszaszerudzsippá-o kaiheiszaszeru ◆ cipzározcipzároz
dzsippidzsippi ◆ önköltségiönköltségi árár 「Dzsippide urunode
katte!」 „Vedd meg! Önköltségi áron adom.” ◆

ténylegestényleges költségköltség 「Kaihacunikakaru dzsip-
pi」 „fejlesztés tényleges költsége”

dzsippidzsippi ◆ igazigaz vagyvagy nemnem 「Uvaszano dzsippi-
o tasikameta.」 „Megbizonyosodtam arról, hogy
igaz-e a szóbeszéd vagy sem.”
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dzsippódzsippó ◆ éleslőszeréleslőszer ◆ élestöltényélestöltény
「Dzsippóto kúhó」 „élestöltény és vaktöltény” ◆

tölténytöltény
dzsippudzsippu ◆ édesapaédesapa ◆ vér szerinti apavér szerinti apa
dzsippuraindzsippurain ◆ átcsúszópályaátcsúszópálya
dzsípudzsípu ◆ dzsipdzsip ◆ terepjáróterepjáró
dzsipusídzsipusí ◆ cigánycigány ◆ romaroma
dzsipusíbandodzsipusíbando ◆ cigányzenekarcigányzenekar
dzsipusígodzsipusígo ◆ cigány nyelvcigány nyelv
dzsipusígodedzsipusígode ◆ cigányulcigányul 「Dzsipusí gode ha-
naszu.」 „Cigányul beszél.”

dzsipusínokodomodzsipusínokodomo ◆ cigánygyerekcigánygyerek
dzsipusínovarugucsi-o iudzsipusínovarugucsi-o iu ◆ cigányozikcigányozik
dzsipusínovarugucsi-odzsipusínovarugucsi-o iukotoiukoto ◆ cigányo-cigányo-
zászás
dzsipusíongakudzsipusíongaku ◆ cigányzenecigányzene
dzsipusítobatószurudzsipusítobatószuru ◆ lecigányozlecigányoz
dzsipusítobatószurukotodzsipusítobatószurukoto ◆ cigányozáscigányozás
dzsiraidzsirai ◆ aknaakna 「Dzsirai-o umeta.」 „Aknákat
raktak le.” ◆ szárazföldiszárazföldi aknaakna ◆ taposóaknataposóakna
「Dzsirai-o funda.」 „Taposóaknára lépett.” ◇

taidzsindzsiraitaidzsindzsirai taposóaknataposóakna 「Guntai-va
taidzsindzsirai-o sikaketa.」 „A hadsereg taposó-
aknákat helyezett el.” ◇ taiszensadzsiraitaiszensadzsirai
harckocsiaknaharckocsiakna 「Taiszensadzsirai-o szecscsisi-
ta.」 „Harckocsiaknákat raktak le.”

dzsiraidzsirai ◆ azótaazóta 「Dzsirai, tonoszamani cukae-
masita.」 „Azóta az uraságnál szolgált.”

dzsiraidzsokjodzsiraidzsokjo ◆ aknamentesítésaknamentesítés ◆ akna-akna-
szedésszedés
dzsiraidzsokjoszócsidzsiraidzsokjoszócsi ◆ aknaszedőaknaszedő
dzsiraigendzsiraigen ◆ aknamezőaknamező
dzsirai-o dzsokjoszurudzsirai-o dzsokjoszuru ◆ aknát szedaknát szed
dzsirai-odzsirai-o sikakerusikakeru ◆ elaknásítelaknásít 「Szencsini
dzsirai-o sikaketa.」 „Elaknásította a harcmezőt.”

dzsiraitancsikidzsiraitancsiki ◆ aknakeresőaknakereső
dzsiraszudzsiraszu ◆ hergelhergel 「Dósze aterenaikara, dzsi-
raszanaide!」 „Ne hergelj tovább, úgysem fogom
kitalálni!” ◆ húzhúz 「Dzsiraszanaide osiete!」 „Ne
húzz, mondd már meg!” ◆ incselkedikincselkedik 「Esza-o
miszete inu-o dzsirasita.」 „Az ételt csak mutatva
incselkedett a kutyával.”

dzsireidzsirei ◆ eseteset 「Kakono dzsirei-o bunszekisi-
ta.」 „Elemeztem a múltbeli eseteket.” ◆ példapélda
「Dójóno dzsireigaatta.」 „Volt már rá példa.”

dzsireidzsirei ◆ értesítésértesítés 「Tenkinno dzsirei-o uke-
ta.」 „Értesítettek, hogy áthelyeztek.” ◆ főnökifőnöki
értesítésértesítés ◆ főnökifőnöki utasításutasítás ◆ nyelvezetnyelvezet ◆

utasításutasítás ◇ gaikódzsireigaikódzsirei diplomatikusdiplomatikus nyel-nyel-
vezetvezet ◇ gaikódzsireigaikódzsirei udvariasudvarias kifejezéskifejezés
「Gaikódzsirei-o tori kavasiteita.」 „Udvarias ki-
fejezéseket használtak egymással szemben.” ◇

sakódzsireisakódzsirei udvariasudvarias dicséretdicséret 「Karega
itteitano-va sakódzsireini szuginai.」 „Csak udva-
rias dicséret volt, amit mondott.”

dzsireikenkjúdzsireikenkjú ◆ esettanulmányesettanulmány
dzsirenmadzsirenma ◆ dilemmadilemma 「Dzsirenmani ocsiit-
ta.」 „Dilemmába kerültem.”

dzsirerudzsireru ◆ nyugtalannyugtalan 「Kodomoga dzsiretara
cumaga dzsózuniajasitekureta.」 „Amikor a gye-
rek nyugtalan volt, a feleségem ügyesen lecsillapí-
totta.”

dzsirettaidzsirettai ◆ aligalig várjavárja 「Kareganakanaka ko-
kuhakusinakutedzsirettai.」 „Már alig várja az
udvarlója szerelmi vallomását.” ◆ bosszanko-bosszanko-
dikdik 「Kare-va dzsirettaszóni hjakkaimo
monogoto-o szecumeisita.」 „Bosszankodva ma-
gyarázta el századszor is a dolgot.” ◆ idegölőidegölő
「Sikenno macsi dzsikangadzsirettakatta.」 „A
vizsga előtti várakozás idegölő volt.” ◆ türelmet-türelmet-
lenlen 「Rjóriga oszokutedzsirettai.」 „Türelmetlen
vagyok, mert késik az étel.”

dzsiricudzsiricu ◆ függetlenségfüggetlenség 「Keizaitekina dzsi-
ricu」 „anyagi függetlenség” ◆ önállóságönállóság ◆ ön-ön-
ellátásellátás 「Enerugí dzsiricu」 „energia-önellátás”
◆ öneltartásöneltartás ◇ dzsiricugodzsiricugo különállókülönálló szószó
◇ dzsiricuszurudzsiricuszuru önállóönálló leszlesz 「Dzsiricuszuru-
made okanenicuite kangaenakatta.」 „Nem gon-
doltam a pénzre, amíg önálló nem lettem.”

dzsiricudzsiricu ◆ autonómiaautonómia 「Dzsiricuto taricu」
„autonómia és heteronómia” ◆ önállóságönállóság ◆ ön-ön-
fegyelemfegyelem ◆ önkontrollönkontroll
dzsiricugodzsiricugo ◆ függetlenfüggetlen szószó ◆ különállókülönálló szószó
◆ önálló szóönálló szó
dzsiricuhonjúdzsiricuhonjú ◆ igény szerinti szoptatásigény szerinti szoptatás
dzsiricukunrenhódzsiricukunrenhó ◆ autogén tréningautogén tréning
dzsiricusindzsiricusin ◆ önállóságönállóság 「Anata-va
dzsiricusin-o jasinatta hógaii.」 „Törekedned kell
az önállóságra!”
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dzsiricusinkeidzsiricusinkei ◆ vegetatívvegetatív idegrendszeridegrendszer
「Dzsiricusinkeinaside-va kokjúszurukotomo-
dekinai.」 „A vegetatív idegrendszer nélkül még
lélegezni sem tudnánk.”

dzsiricusitadzsiricusita ◆ függetlenfüggetlen 「Ojakara dzsiricus-
ita hitodeszu.」 „A szüleitől független.” ◆ önállóönálló

dzsiricuszeihansadzsiricuszeihansa ◆ vegetatív reflexvegetatív reflex
dzsiricuszurudzsiricuszuru ◆ önállóönálló életetéletet élél
「Kanodzso-va dzsiricusiteiru.」 „Az a nő önálló
életet él.” ◆ önállóönálló leszlesz 「Dzsiricuszurumade
okanenicuite kangaenakatta.」 „Nem gondoltam
a pénzre, amíg önálló nem lettem.” ◆ önálló-önálló-
sodiksodik 「Otonaninatte dzsiricusita.」 „Felnőtt, és
önállósodott.”

dzsiricutekinadzsiricutekina ◆ függetlenfüggetlen ◆ önállóönálló 「Sza-
ibóno dzsiricutekina zósoku」 „sejt önálló szapo-
rodása”

dzsiricutekinidzsiricutekini ◆ önállóanönállóan 「Dzsiricutekini kó-
dószuru.」 „Önállóan tevékenykedik.”

dzsiridakadzsiridaka ◆ emelkedőemelkedő trendtrend ◆ fokozatosfokozatos
emelkedésemelkedés 「Kabusikiszóba-va dzsiri dakada.」
„A részvényárak fokozatosan emelkednek.”

dzsiridzsiriiudzsiridzsiriiu ◆ sercegserceg 「Aburaga hettekite,
nikugadzsiridzsiri itteiru.」 „Kevés lett az olaj, és
serceg a hús.”

dzsiridzsiriszurudzsiridzsiriszuru ◆ perzselperzsel 「Taijó-va dzsi-
ridzsirisiteita.」 „A nap sugarai perzseltek.” ◆ tü-tü-
relmetlenülrelmetlenül várvár 「Toireni ikitakutedzsiridzsiri-
siteita.」 „Türelmetlenül vártam, hogy el tudjak
menni vécére.”

dzsiridzsiritodzsiridzsirito ◆ lassankéntlassanként 「Dzsiridzsirito
usirohe szagatta.」 „Lassanként hátrált.” ◆ per-per-
zselvezselve 「Taijó-va aszufaruto-o dzsiridzsirito te-
rasiteita.」 „A nap perzselte az aszfaltot.” ◆ ser-ser-
cegvecegve 「Niku-va dzsiridzsirito jaketeiru.」 „A
hús sercegve sül.” ◆ tűköntűkön ülveülve 「Muszukono
sudzsucuga ovaruno-o dzsiridzsirito matteita.」
„Tűkön ülve vártam, hogy véget érjen a fiam mű-
tétje.” ◆ türelmetlenültürelmetlenül 「Okureteiru densa-o
dzsiridzsirito matteita.」 „Türelmetlenül vártam
a késő vonatot.”

dzsiridzsiritoiuotodzsiridzsiritoiuoto ◆ recsegésrecsegés
dzsiridzsiritojakicukejónadzsiridzsiritojakicukejóna ◆ perzselőperzselő
「Dzsiridzsirito jakicukejóna taijó」 „perzselő
napsugarak”

dzsiridzsiritojakicukerudzsiridzsiritojakicukeru ◆ perzselperzsel 「Taijó-
ga nohara-o dzsiridzsirito jakicuketeita.」 „A nap
perzselte a mezőt.”

dzsirihindzsirihin ◆ fokozatosfokozatos elszegényedéselszegényedés
「Szonomamadato vaga kunino zaiszei-va dzsiri
hinninaru.」 „Ha így folytatjuk, országunk foko-
zatosan elszegényedik.” ◆ fokozatosfokozatos megfo-megfo-
gyatkozásgyatkozás 「Gjokakurjó-va dzsiri hinda.」 „Fo-
kozatosan megfogyatkozik a kifogott halmennyi-
ség.”

dzsirijaszudzsirijaszu ◆ csökkenőcsökkenő trendtrend ◆ fokozatosfokozatos
csökkenéscsökkenés 「Kabusikiszóba-va dzsiri jaszuda.」
„A részvényárak fokozatosan csökkennek.”

dzsirikidzsiriki ◆ önerőönerő 「Kono ie-o dzsirikide
kaukoto-va dekinai.」 „Ezt a lakást nem tudom
önerőből megvenni.” ◆ sajátsaját erőerő 「Dzsirikide
tacsi agarenai.」 „Nem tudok saját erőmből talpra
állni.”

dzsirikidzsiriki ◆ igaziigazi erőerő 「Szensu-va sidaini
dzsiriki-o hakkisita.」 „A versenyző lassanként
megmutatta igazi erejét.” ◇ dzsiriki-odzsiriki-o cukerucukeru
magáramagára találtalál 「Nihonkeizai-va dzsiriki-o cuke-
ta.」 „A japán gazdaság magára talált.”

dzsirikidedzsirikide ◆ sajátsaját erőbőlerőből 「Dóbucu-va dzsi-
rikide vanakara dassucusita.」 „Az állat saját erő-
ből kiszabadult a csapdából.” ◆ segítségsegítség nélkülnélkül
「Dzsirikide bjóki-o naosita.」 „Segítség nélkül
meggyógyította magát.”

dzsiriki-odzsiriki-o cukerucukeru ◆ magáramagára találtalál
「Nihonkeizai-va dzsiriki-o cuketa.」 „A japán
gazdaság magára talált.”

dzsirikiszaiszeidzsirikiszaiszei ◆ önerőből talpra állásönerőből talpra állás
dzsirinszandzsirinszan ◆ hipofoszforsavhipofoszforsav
dzsiriszudzsiriszu ◆ ürgeürge
dzsirjakudzsirjaku ◆ Dzsirjaku-korDzsirjaku-kor
dzsirjódzsirjó ◆ tápláléktáplálék
dzsirjógendzsirjógen ◆ táplálékforrástáplálékforrás
dzsirjokudzsirjoku ◆ mágneses erőmágneses erő
dzsirjokukeidzsirjokukei ◆ magnetométermagnetométer
dzsirjokuszendzsirjokuszen ◆ mágneses erővonalmágneses erővonal
dzsirjúdzsirjú ◆ időidő szavaszava 「Kare-va dzsirjúni notte
hon-o densisoszekidemo suppansita.」 „Hallga-
tott az idő szavára, és kiadta a könyvét elektroni-
kusan is.” ◆ korkor irányvonalairányvonala 「Dzsirjúni szaka-
ratta szeihin-o kaihacusita.」 „A kor irányvonalá-
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val szembeforduló terméket fejlesztett.” ◆ trendtrend
「Dzsirjúni notte kaisa-va intánettoni sinsucusi-
ta.」 „A cég meglovagolta az üzleti trendet, és ter-
jeszkedett az interneten.”

dzsiródzsiró ◆ végbélsipolyvégbélsipoly
dzsiródzsiró ◆ fülzsírfülzsír
dzsirodzsirodzsirodzsiro ◆ kocsányonkocsányon lógólógó szemekkelszemekkel
「Otoko-va on-nano mune-o dzsirodzsiro mite-
ita.」 „Kocsányon lógó szemekkel nézte a nő mel-
lét.”

dzsirodzsiromirudzsirodzsiromiru ◆ bámulbámul 「Dzsirodzsiro mi-
rareruto kimocsi varui.」 „Nem szeretem, ha bá-
mulnak.” ◆ fixírozfixíroz 「Danszei-va dzsoszeino kao-
o dzsirodzsiro miteiru.」 „A férfi fixírozta a nőt.”
◆ lele semsem vesziveszi aa szemétszemét 「Dzsoszeino asi-o
dzsirodzsiro miteiru.」 „Le sem veszi a szemét a
nő lábáról.”

dzsirondzsiron ◆ személyesszemélyes meggyőződésmeggyőződés
「Dzsiron-o noberu.」 „Kifejti személyes meg-
győződését.” ◆ személyesszemélyes véleményvélemény
「Dzsiron-o kosuszuru.」 „Ragaszkodik a szemé-
lyes véleményéhez.” ◆ vesszőparipavesszőparipa 「Szeika-
kuna sigotoga taiszecudatoiunoga dzsósino dzsi-
ronda.」 „A főnökömnek a pontosság a vesszőpa-
ripája.”

dzsiroritodzsirorito ◆ szúrósszúrós szemmelszemmel 「Keikan-va
ajasii hito-o dzsirorito miteita.」 „A rendőr szúrós
szemmel nézte a gyanús embert.”

dzsirukaroidzsirukaroi ◆ cirkónium ötvözetcirkónium ötvözet
dzsirukoniumudzsirukoniumu ◆ cirkóniumcirkónium
dzsisadzsisa ◆ mimi cégünkcégünk 「Dzsisano szeihin-va ta-
sajori jaszuideszu.」 „A mi cégünk terméke máso-
kénál olcsóbb”

dzsisadzsisa ◆ templomok és szentélyektemplomok és szentélyek
dzsisadzsisa ◆ ministránsministráns ◆ zen növendékzen növendék
dzsisabugjódzsisabugjó ◆ templomoktemplomok ésés szentélyekszentélyek
biztosabiztosa
dzsisakabunokaimodosidzsisakabunokaimodosi ◆ sajátrészvény-sajátrészvény-
visszavásárlásvisszavásárlás
dzsisakudzsisaku ◆ iránytűiránytű 「Dzsisaku-o cukatte
hógaku-o sitta.」 „Iránytűvel tájékozódtam.” ◆

mágnesmágnes 「Dzsisaku-va tecu-o hikicukeru.」 „A
mágnes vonzza a vasat.” ◇ eikjúdzsisakueikjúdzsisaku ál-ál-
landólandó mágnesmágnes ◇ szeiszódzsisakuszeiszódzsisaku lamináltlaminált
mágnesmágnes ◇ teikeidzsisakuteikeidzsisaku patkómágnespatkómágnes ◇

ten-nendzsisakuten-nendzsisaku mágnesvasércmágnesvasérc ◇ bateike-bateike-

idzsisakuidzsisaku patkómágnespatkómágnes ◇ bódzsisakubódzsisaku rúd-rúd-
mágnesmágnes ◇ júdzsikeidzsisakujúdzsikeidzsisaku patkómágnespatkómágnes
dzsisakukódzsisakukó ◆ mágnesacélmágnesacél
dzsisakuniszurudzsisakuniszuru ◆ felmágnesezfelmágnesez 「Hari-o
dzsisakunisita.」 „Felmágneseztem a tűt.”

dzsisicudzsisicu ◆ fülbetegségfülbetegség
dzsisicudzsisicu ◆ lakrészlakrész ◆ sajátsaját lakrészlakrész ◆ sajátsaját
szobaszoba 「Dzsisicuga hosii.」 „Saját szobát szeret-
nék magamnak.”

dzsisicudzsisicu ◆ aranyéraranyér 「Dzsisicuga akkasita.」
„Rosszabbodott az aranyerem.”

dzsisindzsisin ◆ mágnestűmágnestű ◇ hóidzsisinhóidzsisin iránytűiránytű
dzsisindzsisin ◆ csatlóscsatlós ◆ kísérőkísérő ◆ udvaroncudvaronc
dzsisindzsisin ◆ földrengésföldrengés 「Dzsisinga haszszeisi-
ta.」 „Földrengés pattant ki.” ◇ kaiteidzsisinkaiteidzsisin
tengerrengéstengerrengés ◇ kazanszeidzsisinkazanszeidzsisin vulkánivulkáni
eredetűeredetű földrengésföldrengés ◇ gunpacudzsisingunpacudzsisin föld-föld-
rengéssorozatrengéssorozat ◇ mukandzsisinmukandzsisin nemnem érez-érez-
hetőhető földrengésföldrengés ◇ júkandzsisinjúkandzsisin érezhetőérezhető
földrengésföldrengés
dzsisindzsisin ◆ kismutatókismutató
dzsisindzsisin ◆ magamaga 「Dzsikono gen-in-va karedzs-
isinmo vakaranakatta.」 „Maga sem értette, ho-
gyan történhetett a baleset.” ◆ önmagaönmaga ◆ sajátsaját
magamaga 「Vatasidzsisindekono mondai-o kaikecu-
szuru.」 „Saját magam fogom megoldani ezt a
problémát.” ◆ személyszemély szerintszerint
「Vatasidzsisin-va manzokusiteiru.」 „Személy
szerint én elégedett vagyok.” ◇ dzsibundzsisindzsibundzsisin
sajátsaját magamaga 「Szorega kikendearukoto-va dzsi-
bundzsisinmo vakatta.」 „Saját maga is tudta,
hogy ez veszélyes.” ◇ dzsibundzsisindzsibundzsisin önmagaönmaga
「Dzsibundzsisin-o sire!」 „Ismerd meg önma-
gad!” ◇ vatakusidzsisinvatakusidzsisin jómagamjómagam ◇ vata-vata-
sidzsisinsidzsisin jómagamjómagam 「Dzsibunga nanszaika va-
tasidzsisinmo vakaranai.」 „Jómagam sem tu-
dom, hány éves vagyok.” ◇ varevaredzsisinvarevaredzsisin
magunkmagunk 「Varevaredzsisinnotameni kankjó-o
taiszecunisimasó.」 „A magunk érdekében vi-
gyázzunk a természetre!”

dzsisindzsisin ◆ magabiztosságmagabiztosság ◆ önbizalomönbizalom ◇

dzsisinkadzsódzsisinkadzsó túlzott önbizalomtúlzott önbizalom
dzsisindódzsisindó ◆ földmozgásföldmozgás
dzsisingakudzsisingaku ◆ földrengéstanföldrengéstan ◆ szeizmoló-szeizmoló-
giagia ◇ ójódzsisingakuójódzsisingaku szeizmikaszeizmika
dzsisingakusadzsisingakusa ◆ szeizmológusszeizmológus

AdysAdys dzsiró dzsiró – dzsisingakusa dzsisingakusa 595595



dzsisinganaidzsisinganai ◆ bizonytalanbizonytalan 「Dzsibunno
hendzsini dzsisinganai.」 „Bizonytalan vagyok a
válaszom helyességében.” ◆ nemnem bízikbízik 「Dzsi-
bunno nórjokuni dzsisinganai.」 „Nem bízok a
saját tudásomban.” ◆ nemnem biztosbiztos bennebenne
「Hontóni joikoto-o sitanokadóka dzsisinganai.」
„Nem vagyok biztos benne, hogy jót cselekedtem.”

dzsisinganakunarudzsisinganakunaru ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik ◆

elbizonytalanodikelbizonytalanodik 「Hiki uketa sigoto-o jattei-
kerukadóka dzsisinganakunatta.」 „Elbizonytala-
nodtam, hogy el tudom-e végezni a vállalt mun-
kát.”

dzsisinhadzsisinha ◆ földrengéshullámföldrengéshullám ◆ rengéshul-rengéshul-
lámlám
dzsisinhaszszeidzsidzsisinhaszszeidzsi ◆ földrengésföldrengés idejeideje
「Dzsisinhaszszeidzsino kódómanjuaru-o sirabe-
ta.」 „Megnéztem az útmutatóban mi a teendő
földrengés idején.”

dzsisinhatomogurafídzsisinhatomogurafí ◆ szeizmikusszeizmikus tomo-tomo-
gráfiagráfia
dzsisinhóidzsisinhói ◆ mágneses irányszögmágneses irányszög
dzsisin-jocsidzsisin-jocsi ◆ földrengés-előrejelzésföldrengés-előrejelzés
dzsisinkadzsódzsisinkadzsó ◆ túlzott önbizalomtúlzott önbizalom
dzsisinkaminarikadzsiojadzsidzsisinkaminarikadzsiojadzsi ◆ földren-földren-
gés, mennydörgés, tűzvész és az apákgés, mennydörgés, tűzvész és az apák
dzsisinkanszokudzsisinkanszoku ◆ földrengésmérésföldrengésmérés
dzsisinkeidzsisinkei ◆ földrengésmérőföldrengésmérő ◆ szeiz-szeiz-
mográfmográf
dzsisinkenpakeidzsisinkenpakei ◆ mágneses detektormágneses detektor
dzsisinkenrjúkeidzsisinkenrjúkei ◆ mágnesesmágneses galvanomé-galvanomé-
terter
dzsisinkisódzsisinkisó ◆ szeizmogramszeizmogram
dzsisinmanman-nadzsisinmanman-na ◆ nagynagy önbizalmúönbizalmú 「Dzsi-
sinmanmanna hito」 „nagy önbizalmú ember”

dzsisinmómentodzsisinmómento ◆ szeizmikus momentumszeizmikus momentum
dzsisin-noarudzsisin-noaru ◆ magabiztosmagabiztos 「Dzsisinnoaru
otoko」 „magabiztos ember”

dzsisin-odzsisin-o mocumocu ◆ bízikbízik magábanmagában 「Dzsisin-o
mottahógaii.」 „Bízz magadban!” ◆ magabiztosmagabiztos
「Vatasi-va dzsisin-o motteiru.」 „Magabiztos va-
gyok.”

dzsisin-odzsisin-o mottemotte ◆ magabiztosanmagabiztosan 「Kono
gengo-o dzsisin-o motte hanaszeru.」 „Magabiz-
tosan beszélem ezt a nyelvet.”

dzsisin-odzsisin-o usinavaszeruusinavaszeru ◆ elbátortalanítelbátortalanít
「Sippaide dzsisinganakunatta.」 „Elbátortalaní-
tott a kudarc.”

dzsisinszakudzsisinszaku ◆ mű,mű, amireamire büszkebüszke azaz alko-alko-
tójatója
dzsisinszeinodzsisinszeino ◆ szeizmikusszeizmikus
dzsisinszettodzsisinszetto ◆ életmentőéletmentő csomagcsomag ◆ túl-túl-
élőkészletélőkészlet
dzsisinszósicudzsisinszósicu ◆ önbizalomvesztésönbizalomvesztés
dzsisinszósicuszurudzsisinszósicuszuru ◆ elveszítielveszíti azaz önbi-önbi-
zalmátzalmát 「Dzsisinszósicusi benkjóni súcsúdek-
inai.」 „Amikor elveszítem az önbizalmam, nem
tudok koncentrálni a tanulásra.”

dzsisodzsiso ◆ telektelek 「Dzsisocukino iega urini detei-
maszu.」 „Ház telekkel együtt eladó!”

dzsisodzsiso ◆ aláírásaláírás ◆ sajátsaját kezűkezű aláírásaláírás ◇

dzsisoszurudzsisoszuru aláíraláír 「Kono somen-va kanarazu
hon-ninga dzsisositekudaszai.」 „Ezt az iratot fel-
tétlenül saját kezűleg kell aláírni!”

dzsisodzsiso ◆ betűszótárbetűszótár
dzsisodzsiso ◆ szótárszótár 「Dzsiso-o hiku.」 „Megnézi a
szótárban.” ◇ densidzsisodensidzsiso elektronikuselektronikus szó-szó-
tártár
dzsisódzsisó ◆ Dzsisó-korDzsisó-kor
dzsisódzsisó ◆ eseményesemény 「Kono futacuno dzsisóno
kanószei-va hitosii.」 „A két esemény valószínű-
sége egyforma.” ◆ jelenségjelenség 「Kore-va sizendzs-
isódeszu.」 „Ez egy természeti jelenség.”

dzsisódzsisó ◆ bemondásosbemondásos alaponalapon 「Kare-va dzsi-
sógeidzsucukadeszu.」 „Bemondásos alapon mű-
vész.” ◆ elsőelső személyszemély ◆ önmagátönmagát valaminekvalaminek
nevezésnevezés
dzsisódzsisó ◆ következő fejezetkövetkező fejezet
dzsisódzsisó ◆ óraütésóraütés
dzsisodesiraberudzsisodesiraberu ◆ kiszótározkiszótároz 「Siranai
tango-o dzsisode sirabeta.」 „Kiszótároztam az is-
meretlen szavakat.”

dzsisogakudzsisogaku ◆ lexikológialexikológia
dzsisohensúdzsisohensú ◆ lexikográfialexikográfia ◆ szótárírásszótárírás
dzsisohensúsadzsisohensúsa ◆ lexikográfuslexikográfus ◆ szótárírószótáríró
◆ szótárszerkesztőszótárszerkesztő
dzsisohondzsisohon ◆ dedikált könyvdedikált könyv
dzsisokeidzsisokei ◆ szótári alakszótári alak
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dzsisókocudzsisókocu ◆ hallócsonthallócsont ◆ hallócsontocs-hallócsontocs-
kaka
dzsisokógekidzsisokógeki ◆ szótáralapú támadásszótáralapú támadás
dzsisokudzsisoku ◆ lemondáslemondás 「Gikai-va giinno
dzsisoku-o kjokasimasita.」 „A parlament elfo-
gadta a képviselő lemondását.” ◇ szódzsisokuszódzsisoku
testületitestületi lemondáslemondás ◇ szódzsisokuszódzsisoku töme-töme-
gesges lemondáslemondás ◇ naikakuszódzsisokunaikakuszódzsisoku kor-kor-
mány testületi lemondásamány testületi lemondása
dzsisokunegaidzsisokunegai ◆ lemondási kérelemlemondási kérelem
dzsisokuszurudzsisokuszuru ◆ lemondlemond 「Giin-o dzsisokusi-
ta.」 „Lemondott képviselői tisztségéről.”

dzsisónodzsisóno ◆ önjelöltönjelölt
dzsisónocsiheimendzsisónocsiheimen ◆ eseményhorizonteseményhorizont
dzsisoszurudzsisoszuru ◆ aláíraláír 「Kono somen-va kanara-
zu hon-ninga dzsisositekudaszai.」 „Ezt az iratot
feltétlenül saját kezűleg kell aláírni!”

dzsisószurudzsisószuru ◆ önmagátönmagát neveznevez 「Kare-va si-
dzsinto dzsisósiteiru.」 „Költőnek nevezi magát.”

dzsisotekinadzsisotekina ◆ lexikálislexikális ◆ szótárszerűszótárszerű
dzsissadzsissa ◆ valóság megörökítésevalóság megörökítése
dzsissadzsissa ◆ foglalt taxifoglalt taxi ◆ igazi kocsiigazi kocsi
dzsissabandzsissaban ◆ megfilmesítettmegfilmesített változatváltozat
「Kore-va aruanimeno dzsissabandeszu.」 „Ez
egy animáció megfilmesítése.”

dzsissaeigadzsissaeiga ◆ valóságot megörökítő filmvalóságot megörökítő film
dzsissakaidzsissakai ◆ életélet 「Dzsissakaini deru maeni
keiken-o cunda.」 „Mielőtt kilépett az életbe, ta-
pasztalatot szerzett.” ◆ való világvaló világ
dzsissaszurudzsissaszuru ◆ megörökítmegörökít 「Nókano
szeikacu-o dzsissasita.」 „Megörökítette a föld-
művesek életét.” ◆ valóságotvalóságot felveszfelvesz 「Sza-
igaino szandzsó-o eigade dzsissasita.」 „Felvette
filmre a katasztrófa szörnyű valóságát.”

dzsissatekinadzsissatekina ◆ szemléletesszemléletes
dzsissatekinidzsissatekini ◆ szemléletesenszemléletesen
dzsissidzsissi ◆ kivitelezéskivitelezés ◆ végrehajtásvégrehajtás ◇

szokudzsidzsissiszokudzsidzsissi azonnali végrehajtásazonnali végrehajtás
dzsissidzsissi ◆ sajátsaját gyermekgyermek 「Dzsissino hokani
futarino jósigairu.」 „A saját gyermekén kívül van
két nevelt gyermeke.” ◆ vér szerinti gyermekvér szerinti gyermek
dzsissicudzsissicu ◆ reálreál 「Dzsissicucsingin」 „reálbér”
◆ ténylegestényleges 「Dzsissicutekisihaisa」 „tényle-
ges uralkodó” ◇ dzsissicuszeicsóricudzsissicuszeicsóricu reál-reál-

növekedésinövekedési rátaráta 「Keizaino dzsissicuszeicsóri-
cu」 „gazdaság reálnövekedési rátája”

dzsissicucsingindzsissicucsingin ◆ reálbérreálbér
dzsissicukacsidzsissicukacsi ◆ reálértékreálérték
dzsissicukinridzsissicukinri ◆ reálkamatreálkamat
dzsissicukokuminsotokudzsissicukokuminsotoku ◆ reálreál nemzetinemzeti jö-jö-
vedelemvedelem
dzsissicunenricudzsissicunenricu ◆ reálkamatreálkamat ◆ ténylegestényleges
kamatkamat
dzsissicusotokudzsissicusotoku ◆ reáljövedelemreáljövedelem
dzsissicuszeicsódzsissicuszeicsó ◆ reálnövekedésreálnövekedés
dzsissicuszeicsóricudzsissicuszeicsóricu ◆ reálnövekedésireálnövekedési rá-rá-
tata 「Keizaino dzsissicuszeicsóricu」 „gazdaság
reálnövekedési rátája”

dzsissicutekinadzsissicutekina ◆ érdemlegesérdemleges 「Taiszaku-va
dzsissicutekina kókaganakatta.」 „Az intézkedés-
nek nem volt érdemleges eredménye.” ◆ lénye-lénye-
gesges 「Dzsissicutekina sinpo-o togeta.」 „Lénye-
ges haladást értünk el.” ◆ lényegilényegi 「Dzsissicu-
tekina kotonicuite hanasi atta.」 „Lényegi dolgok-
ról tárgyaltak.” ◆ ténylegestényleges 「Dzsissicutekina
kenri」 „tényleges hatalom”

dzsissicutekinidzsissicutekini ◆ lényegébenlényegében 「Bórjokudan-
ga dzsissicutekini keiei-o sihaisiteiru.」 „Lénye-
gében a maffia irányítja a céget.” ◆ lényegesenlényegesen
「Keizai-va dzsissicutekini kaizensita.」 „Lénye-
gesen javult a gazdaság.” ◆ valójábanvalójában 「Kare-
va dzsissicutekini kan-jositeita.」 „Valójában kö-
ze volt hozzá.”

dzsissicsúdearudzsissicsúdearu ◆ tarttart 「Purezentopointok-
janpén dzsissicsú.」 „Ajándékpont-napokat tar-
tunk!”

dzsissinhódzsissinhó ◆ tízes számrendszertízes számrendszer
dzsissiniuszudzsissiniuszu ◆ életbeéletbe léptetléptet 「Sóene
taiszaku-o dzsissini ucusita.」 „Az árammegtaka-
rítási intézkedéseket életbe léptették.”

dzsissirenszeidzsissirenszei ◆ vizuális kettőscsillagvizuális kettőscsillag
dzsissiszurudzsissiszuru ◆ tarttart 「Gakkó-va siken-o dzs-
issisita.」 „Az iskolában vizsgát tartottak.” ◆ vé-vé-
gezgez 「Csósza-o dzsissisita.」 „Felmérést végez-
tek.” ◆ végrehajtvégrehajt 「Hóricu-o dzsissiszuru.」
„Végrehajtja a törvényt.” ◇ kiszoku-okiszoku-o dzsissi-dzsissi-
szuruszuru szabálytszabályt betartatbetartat ◇ nacudzsikan-onacudzsikan-o
dzsissiszurudzsissiszuru nyárinyári időszámítástidőszámítást vezetvezet bebe
「Kono kuni-va nacudzsikan-o icsidomo dzsissi-
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sitakotoganai.」 „Ebben az országban még soha-
sem vezettek be nyári időszámítást.”

dzsissódzsissó ◆ bizonyosságbizonyosság ◆ valódivalódi bizonyítékbizonyíték

dzsissódzsissó ◆ bizonyított ténybizonyított tény ◆ igazságigazság
dzsissódzsikkendzsissódzsikken ◆ elgondolástelgondolást igazolóigazoló kí-kí-
sérletsérlet ◆ igazolóigazoló kísérletkísérlet 「Robottoga
kuruma-o untenszuru dzsissódzsikkenga hadzsi-
matta.」 „Elkezdődtek a robotvezetést igazoló kí-
sérletek.”

dzsissósugidzsissósugi ◆ pozitivizmuspozitivizmus
dzsissószurudzsissószuru ◆ bebizonyítbebizonyít 「Kancsi-o emu-
áruaigazóde dzsissósita.」 „MRI-vel bizonyította,
hogy meggyógyult.” ◆ bizonyítbizonyít 「Kuszurino
kóka-o dzsissósita.」 „Bizonyította a gyógyszer
hatását.” ◆ igazoligazol 「Angóno szeinó-o dzsissósi-
ta.」 „Igazolta a rejtjel erősségét.”

dzsissótecugakudzsissótecugaku ◆ pozitivista filozófiapozitivista filozófia
dzsissótekinadzsissótekina ◆ bizonyítottbizonyított 「Dzsissótekina
hóhóde tókeidéta-o acumeta.」 „bizonyított mód-
szerrel gyűjtöttünk adatokat a statisztikához.” ◆

meggyőzőmeggyőző 「Dzsissótekina sóko」 „meggyőző
bizonyíték” ◆ tényfeltárótényfeltáró 「Rekisino dzsissó-
tekina kenkjú」 „történelem tényfeltáró kutatása”

dzsissózuminodzsissózumino ◆ beváltbevált 「Dzsissózumino gi-
dzsucu」 „bevált technológia” ◆ bizonyítottbizonyított
「Konodaiettono kóka-va kakono keikende dzsis-
sózumideszu.」 „Ennek a diétának a hatékonysá-
ga múltbeli tapasztalatokkal bizonyított.”

dzsissúdzsissú ◆ nettónettó jövedelemjövedelem ◆ nettónettó ter-ter-
méshozamméshozam
dzsissúdzsissú ◆ betanításbetanítás ◆ betanulásbetanulás ◆ gyakor-gyakor-
láslás ◆ gyakorlatgyakorlat ◇ kjóikudzsissúkjóikudzsissú pedagógi-pedagógi-
ai gyakorlatai gyakorlat
dzsissúszeidzsissúszei ◆ gyakornokgyakornok ◆ inasinas ◇ kjói-kjói-
kudzsissúszeikudzsissúszei gyakorló tanárgyakorló tanár
dzsissúszurudzsissúszuru ◆ betanulbetanul 「Genbade szagjóno
dzsissú-o sita.」 „A helyszínen betanulta a mun-
kát.”

dzsisudzsisu ◆ betűkategóriabetűkategória ◆ betűosztálybetűosztály
dzsisudzsisu ◆ önkéntönként jelentkezésjelentkezés aa rendőrsé-rendőrsé-
gengen 「Han-ninni dzsisu-o unagasita.」 „Azt ta-
nácsoltam a tettesnek, hogy jelentkezzen önként a
rendőrségen.”

dzsisudzsisu ◆ önkéntességönkéntesség ◆ önrendelkezésönrendelkezés ◆

önszorgalomönszorgalom

dzsisúdzsisú ◆ önképzésönképzés
dzsisúdzsisú ◆ következőkövetkező héthét 「Mata dzsisúno ota-
nosimi!」 „A következő héten újra együtt lehe-
tünk!”

dzsisúdzsisú ◆ egyedülegyedül tanulástanulás ◆ lyukasóralyukasóra
「Csirino szenszeiga konakattanode dzsisúninat-
ta.」 „Nem jött a földrajztanár, ezért lyukasóra
lett.”

dzsisúdzsisú ◆ dzsisú-buddhizmusdzsisú-buddhizmus
dzsisubómeidzsisubómei ◆ önkéntes száműzetésönkéntes száműzetés
dzsisúdzsikandzsisúdzsikan ◆ lyukasóralyukasóra ◆ tanártanár nélkülinélküli
óraóra
dzsisueijódzsisueijó ◆ autotrófiaautotrófia
dzsisueijószeibucudzsisueijószeibucu ◆ autofitaautofita
dzsisugakusúdzsisugakusú ◆ önszorgalomból tanulásönszorgalomból tanulás
dzsisuhaigjódzsisuhaigjó ◆ önkéntes felszámolásönkéntes felszámolás
dzsisukaisúdzsisukaisú ◆ visszahívásvisszahívás
dzsisukaisúszurudzsisukaisúszuru ◆ visszahívvisszahív
「Dzsidósaméká-va dzsúmandaino kuruma-o
dzsisukaisúsita.」 „Az autógyár 100 ezer kocsit hí-
vott vissza.”

dzsisukanridzsisukanri ◆ önigazgatásönigazgatás
dzsisukendzsisuken ◆ autonómiaautonómia ◆ önrendelkezésönrendelkezés
dzsisukiszeidzsisukiszei ◆ önkorlátozásönkorlátozás
dzsisukudzsisuku ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás
dzsisukujószeidzsisukujószei ◆ korlátozókorlátozó felhívásfelhívás 「Gai-
sucudzsisukujószei」 „kijárást korlátozó felhívás”
◆ önmegtartóztatásraönmegtartóztatásra vonatkozóvonatkozó kéréskérés ◇

kanszenkakudaibósinotamenodzsisukujó-kanszenkakudaibósinotamenodzsisukujó-
szeiszei járványügyi korlátozásjárványügyi korlátozás
dzsisukumúdodzsisukumúdo ◆ önmegtartóztatóönmegtartóztató hangu-hangu-
latlat 「Dzsisinno atosóhisano dzsisukumúdoga ta-
dajotteita.」 „A földrengés után a fogyasztóknak
önmegtartóztató hangulata volt.”

dzsisukuszurudzsisukuszuru ◆ tartózkodiktartózkodik
「Szeidzsitekihacugen-o dzsisukuszuru.」 „Tar-
tózkodom a politikai megjegyzésektől.”

dzsisúrensúdzsisúrensú ◆ gyakorlás önszorgalombólgyakorlás önszorgalomból
dzsisúsicudzsisúsicu ◆ tanulószobatanulószoba
dzsisuszeidzsisuszei ◆ önállóságönállóság
dzsisuszurudzsisuszuru ◆ feladjafeladja magátmagát 「Kare-va kei-
szacuni dzsisusita.」 „Feladta magát a rendőrsé-
gen.”

dzsisúszurudzsisúszuru ◆ egyedül tanulegyedül tanul
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dzsisutekinadzsisutekina ◆ önállóönálló ◆ önkéntesönkéntes 「Kono
sigoto-va dzsisutekina kacudóni szaszaeraretei-
maszu.」 „Ezt a munkát önkéntes tevékenység
tartja életben.” ◆ öntörvényűöntörvényű
dzsisutekinidzsisutekini ◆ önállóanönállóan ◆ önkéntönként 「Dzsi-
sutekini ninmu-o uketa.」 „Önként vállalta a fel-
adatot.” ◆ önkéntesenönkéntesen ◆ önszorgalombólönszorgalomból
「Dzsisutekini sokjúreberunorosia go-o oboeta.」
„Önszorgalomból megtanultam alapfokon oro-
szul.”

dzsiszadzsisza ◆ időeltérésidőeltérés 「Szokuhóto sidzsóno
hannóno dzsisza」 „gyorshír és a piaci reakció
közti időeltérés” ◆ időeltolódásidőeltolódás 「Dzsiszade jo-
nakamo mega szaeteiru.」 „Az időeltolódás miatt
éjszaka éber vagyok.” ◆ időkülönbségidőkülönbség
「Nihontohangarí-va hacsidzsikanno dzsiszagaa-
ru.」 „Japán és Magyarország között nyolc órás
időkülönbség van.”

dzsiszabokedzsiszaboke ◆ időátállásidőátállás 「Nihonni tobuto
dzsiszabokeno sódzsóga hidzsóni omoi.」 „Ami-
kor Japánba repülök, sokat szenvedek az időátál-
lás miatt.” ◆ időátállásiidőátállási problémaprobléma 「Dzsósi-va
ih-kagecuni icsidosuccsóde hikókini noruga ics-
idomo dzsiszabokeninattakotoganai.」 „A főnö-
köm havonta repül üzleti útra, de soha sincs idő-
átállási problémája.” ◆ tompultságtompultság azaz időát-időát-
állás miattállás miatt
dzsiszacudzsiszacu ◆ öngyilkosságöngyilkosság 「Dzsiszacu-o ha-
kattaga miszuini ovatta.」 „Öngyilkosságot kísé-
relt meg, de életben maradt.” ◇ enszeidzsisza-enszeidzsisza-
cucu életundorbóléletundorból elkövetettelkövetett öngyilkosságöngyilkosság
◇ kjógendzsiszacukjógendzsiszacu színleltszínlelt öngyilkosságöngyilkosság ◇

kubicuridzsiszacukubicuridzsiszacu akasztásosakasztásos öngyilkos-öngyilkos-
ságság ◇ súdandzsiszacusúdandzsiszacu csoportoscsoportos öngyil-öngyil-
kosságkosság ◇ tobioridzsiszacutobioridzsiszacu leugrásosleugrásos ön-ön-
gyilkossággyilkosság ◇ fukudokudzsiszacufukudokudzsiszacu mérgezé-mérgezé-
ses öngyilkosságses öngyilkosság
dzsiszacuhódzsodzsiszacuhódzso ◆ öngyilkosságöngyilkosság asszisz-asszisz-
tálásatálása
dzsiszacumiszuidzsiszacumiszui ◆ öngyilkossági kísérletöngyilkossági kísérlet
dzsiszacusadzsiszacusa ◆ öngyilkosöngyilkos
dzsiszacuszurudzsiszacuszuru ◆ öngyilkosöngyilkos leszlesz 「Tobi ori
dzsiszacu-o sita.」 „Az emeletről kiugorva lett ön-
gyilkos.” ◆ öngyilkosságotöngyilkosságot követkövet elel ◇ ku-ku-
bicuridzsiszacuszurubicuridzsiszacuszuru felakasztjafelakasztja magátmagát ◇

tecuródzsiszacuszurutecuródzsiszacuszuru vonatvonat eléelé vetiveti ma-ma-
gátgát ◇ tobioridzsiszacuszurutobioridzsiszacuszuru halálbahalálba ugrikugrik

dzsiszacutendzsiszacuten ◆ öngólöngól
dzsiszagaridzsiszagari ◆ bekezdésbekezdés
dzsiszagariniszurudzsiszagariniszuru ◆ behúzbehúz
dzsiszaidzsiszai ◆ ministránsministráns
dzsíszaibódzsíszaibó ◆ G-sejtG-sejt
dzsiszakudzsiszaku ◆ barkácsolásbarkácsolás 「Dzsiszakuno cu-
kue」 „barkácsolt asztal” ◆ sajátsaját földönföldön gaz-gaz-
dálkodásdálkodás ◆ sajátsaját készítéskészítés 「Dzsiszakuno-
szupíká」 „saját készítésű hangfal” ◆ sajátsaját ter-ter-
mesztésmesztés 「Dzsiszakunotomato」 „saját ter-
mesztésű paradicsom”

dzsiszakunódzsiszakunó ◆ magángazdaságmagángazdaság ◆ ősterme-ősterme-
lőlő ◆ parasztgazdaparasztgazda ◆ parasztgazdaságparasztgazdaság ◆

sajátsaját földönföldön termeléstermelés 「Dzsiszakunóto ko-
szakunó」 „saját földön és bérelt földön termelés”

dzsiszakunóendzsiszakunóen ◆ magángazdaságmagángazdaság ◆ pa-pa-
rasztgazdaságrasztgazdaság
dzsiszakuszagjódzsiszakuszagjó ◆ barkácsolásbarkácsolás
dzsiszakuszurudzsiszakuszuru ◆ barkácsolbarkácsol 「Kagu-o dzsi-
szakusita.」 „Bútort barkácsoltam.” ◆ sajátsaját ma-ma-
gaga készítkészít 「Ieno mokei-o dzsiszakusita.」 „Sa-
ját magam készítettem a ház makettjét.” ◆ sajátsaját
magamaga termeszttermeszt 「Jaszai-o dzsiszakusita.」
„Saját magam termesztettem zöldséget.”

dzsiszandzsiszan ◆ magávalmagával hozatalhozatal ◆ magávalmagával vi-vi-
teltel
dzsiszandzsiszan ◆ öndicséretöndicséret ◇ dzsigadzsiszandzsigadzsiszan
öndicséretöndicséret
dzsiszanaidzsiszanai ◆ készkész 「Szosómo dzsiszanai ka-
maeda.」 „Kész bíróságra vinni a dolgot.”

dzsiszankindzsiszankin ◆ hozományhozomány 「Dzsiszankin-o
meateni kekkonsita.」 „A hozományért házaso-
dott meg.”

dzsiszanszurudzsiszanszuru ◆ magátmagát dicséridicséri ◇ dzsi-dzsi-
gadzsiszanszurugadzsiszanszuru önmagátönmagát dicséridicséri 「Dzsi-
gadzsiszansitakunaikeredomo, kéki-va daiszeikó-
datta.」 „Nem akarom önmagamat dicsérni, de a
süteményem nagyon jól sikerült.”

dzsiszanszurudzsiszanszuru ◆ magávalmagával hozhoz
「Asitanohaikinguni-va obentó-o dzsiszansiteku-
daszai.」 „A holnapi túrára hozzanak uzsonnát!”
◆ magávalmagával viszvisz 「Pátíni nomi mono-o dzsi-
szansita.」 „A partira italokat vittem.”

dzsiszasukkindzsiszasukkin ◆ lépcsőzeteslépcsőzetes munkakezdésmunkakezdés
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dzsiszecudzsiszecu ◆ egyéniegyéni véleményvélemény 「Katakunani
dzsiszecuni kosicusita.」 „Makacsul ragaszkodott
egyéni véleményéhez.” ◆ magánvéleménymagánvélemény
「Kore-va mukonkjona dzsiszecuni szuginai.」
„Ez csupán egy megalapozatlan magánvélemény.”
◆ sajátsaját véleményvélemény 「Dzsiszecu-o magenakat-
ta.」 „Nem tágított a saját véleményétől.”

dzsiszecudzsiszecu ◆ fenntartott véleményfenntartott vélemény
dzsiszecudzsiszecu ◆ alkalomalkalom 「Dzsiszecu-o matóto
omotta.」 „Úgy gondoltam, kivárom az alkalmat.”
◆ időkidők 「Szecsigarai dzsiszecuninatta.」 „Nehéz
idők jöttek.” ◆ szezonszezon 「Dzsiszecuno kudamo-
no」 „szezonális gyümölcs”

dzsiszecugaradzsiszecugara ◆ ezekbenezekben aa napokbannapokban
「Dzsiszecugara otaini oki-o cuke kudaszai.」
„Vigyázzon, magára ezekben a napokban!”

dzsiszecu-o juzuranaidzsiszecu-o juzuranai ◆ dogmatikusdogmatikus
dzsiszecutóraidzsiszecutórai ◆ ittitt azaz időidő 「Tensokuno
dzsiszecutóraida!」 „Itt az idő, hogy munkahelyet
váltsak!”

dzsiszedaidzsiszedai ◆ újúj generációgeneráció ◆ utókorutókor 「Ka-
csinoaru szakuhin-o dzsiszedaini nokosita.」 „Ér-
tékes műveket hagyott az utókor számára.”

dzsiszedainodzsiszedaino ◆ újúj generációsgenerációs 「Dzsiszedai-
no denvaga aravareta.」 „Megjelentek az új gene-
rációs telefonok.”

dzsiszeidzsiszei ◆ igeidőigeidő ◇ kakodzsiszeikakodzsiszei múltmúlt időidő ◇

genzaidzsiszeigenzaidzsiszei jelenjelen időidő ◇ fukugódzsiszeifukugódzsiszei
összetett időösszetett idő ◇ miraidzsiszeimiraidzsiszei jövő időjövő idő
dzsiszeidzsiszei ◆ önelemzésönelemzés ◆ önvizsgálatönvizsgálat
dzsiszeidzsiszei ◆ saját készítéssaját készítés
dzsiszeidzsiszei ◆ búcsúversbúcsúvers ◆ búcsúzásbúcsúzás azaz élet-élet-
tőltől ◆ utolsó szavakutolsó szavak
dzsiszeidzsiszei ◆ mágnesességmágnesesség ◇ dzsódzsiszeidzsódzsiszei
paramágnességparamágnesség ◇ handzsiszeihandzsiszei diamágne-diamágne-
sességsesség
dzsiszeidzsiszei ◆ időkidők 「Arigatai godzsiszeidakoto.」
„Gondtalan időkben élünk.” ◆ korszakkorszak
dzsiszeidzsiszei ◆ autogénautogén ◆ vadonvadon terméstermés ◇ dzsi-dzsi-
szeiszuruszeiszuru vadonvadon teremterem 「Popí-va dzsiszeiszu-
ru.」 „A pipacs vadon terem.”

dzsiszeidzsiszei ◆ önkontrollönkontroll 「Dzsiszeiga kikanaku-
natte donari csirasita.」 „Nem tudtam kontrollál-
ni önmagamat, és ordítozni kezdtem.” ◆ önura-önura-
lomlom 「Dzsiszei-o usinatte aite-o nagutta.」 „El-
vesztettem az önuralmamat, és megütöttem.” ◇

dzsiszeiszurudzsiszeiszuru uralkodikuralkodik 「Kandzsó-o dzsisze-
iszuru.」 „Uralkodik az érzelmein.”

dzsiszeidzsiszei ◆ időkidők szavaszava 「Dzsiszeiga kavatta.」
„Megváltozott az idők szava.” ◆ időkidők szeleszele
「Dzsiszeini okureteiru.」 „Nem hat rá az idők
szele.” ◆ korkor ◆ korkor szellemeszelleme 「Dzsiszeini
szakaratteiru.」 „Ellenáll a kor szellemének.”

dzsiszeicsidzsiszeicsi ◆ termőhelytermőhely
dzsiszeihindzsiszeihin ◆ saját készítésű tárgysaját készítésű tárgy
dzsiszeijószecudzsiszeijószecu ◆ autogénhegesztésautogénhegesztés
dzsiszeikankakudzsiszeikankaku ◆ korkor szelleméreszellemére valóvaló fo-fo-
gékonysággékonyság
dzsiszeinodzsiszeino ◆ sajátsaját készítésűkészítésű 「Dzsiszeino-
paszokon」 „saját készítésű számítógép”

dzsiszeinodzsiszeino ◆ vadonvadon termőtermő 「Dzsiszeino soku-
bucu」 „vadon termő növény”

dzsiszeinoarudzsiszeinoaru ◆ mágnesesmágneses 「Dzsiszeinoaru
kinzoku」 „mágneses fém”

dzsiszeinotecuridzsiszeinotecuri ◆ életfilozófiaéletfilozófia
dzsiszei-odzsiszei-o ataeruataeru ◆ felmágnesezfelmágnesez 「Tecuni
dzsiszei-o ataeta.」 „Felmágneseztem a vasat.”

dzsiszei-odzsiszei-o obiruobiru ◆ felmágneseződikfelmágneseződik 「Tecu-
va dzsiszei-o obita.」 „A vas felmágneseződött.”

dzsiszei-odzsiszei-o tokutoku ◆ lemágnesezlemágnesez 「Tecuno
dzsiszei-o toita.」 „Lemágneseztem a vasat.”

dzsiszeirjokudzsiszeirjoku ◆ önkontrollönkontroll ◆ önuralomönuralom
dzsiszeisindzsiszeisin ◆ önfegyelemönfegyelem ◆ önkontrollönkontroll ◆

önmérsékletönmérséklet ◆ önuralomönuralom
dzsiszeiszurudzsiszeiszuru ◆ uralkodikuralkodik 「Kandzsó-o dzsi-
szeiszuru.」 „Uralkodik az érzelmein.”

dzsiszeiszurudzsiszeiszuru ◆ önvizsgálatot tartönvizsgálatot tart
dzsiszeiszurudzsiszeiszuru ◆ vadonvadon teremterem 「Popí-va dzs-
iszeiszuru.」 „A pipacs vadon terem.” ◆ vadonvadon
termőtermő 「Dzsiszeiszuru sokubucu」 „vadon ter-
mő növény”

dzsiszeitaidzsiszeitai ◆ mágnesesmágneses anyaganyag ◆ mágne-mágne-
sezhetősezhető anyaganyag ◇ hidzsiszeitaihidzsiszeitai nemnem mágne-mágne-
sezhetősezhető anyaganyag ◇ feridzsiszeitaiferidzsiszeitai ferromág-ferromág-
neses anyagneses anyag
dzsiszeitekinadzsiszeitekina ◆ önelemzőönelemző
dzsiszekidzsiszeki ◆ alal ◆ követőkövető helyhely 「Kare-va bo-
kuno dzsiszekini szuvatteita.」 „Az engem követő
helyen ült.” ◆ követőkövető pozíciópozíció 「Kare-va kokuó-
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no dzsiszekiniaru.」 „A királyt követő pozícióban
van.” ◇ dzsiszekihandzsidzsiszekihandzsi albíróalbíró
dzsiszekidzsiszeki ◆ önvádönvád 「Dzsiszekino nenni karare-
ta.」 „Önvád kínozta.”

dzsiszekidzsiszeki ◆ fülkőfülkő ◆ otolithotolith
dzsiszekidzsiszeki ◆ eredményeredmény ◆ vívmányvívmány
dzsiszekihandzsidzsiszekihandzsi ◆ albíróalbíró
dzsiszekikendzsidzsiszekikendzsi ◆ alügyészalügyész ◆ helyetteshelyettes
államügyészállamügyész
dzsiszendzsiszen ◆ önjelöltségönjelöltség ◇ dzsiszen-nodzsiszen-no ön-ön-
jelöltjelölt 「Dzsiszenno iincsó」 „önjelölt igazgató”

dzsiszen-nodzsiszen-no ◆ önjelöltönjelölt 「Dzsiszenno iincsó」
„önjelölt igazgató”

dzsiszódzsiszó ◆ gyermektanácsadásgyermektanácsadás
dzsiszókensódzsiszókensó ◆ gyermekvédelmi törvénygyermekvédelmi törvény
dzsiszokudzsiszoku ◆ elégedettségelégedettség ◆ önellátásönellátás
「Szeifu-va keizaino dzsiszoku-o mezaszu.」 „A
kormány gazdasági önellátásra törekszik.” ◇

dzsikjúdzsiszokunodzsikjúdzsiszokuno önellátóönellátó 「Nókaninatte
dzsikjúdzsiszokuno szeikacu-o szurunoga jum-
edeszu.」 „Az az álmom, hogy gazda legyek, és ön-
ellátóvá váljak.”

dzsiszokudzsiszoku ◆ óránkéntóránként 「Kuruma-va
dzsiszokuhjah-kirode hasitteita.」 „Az autó órán-
ként száz kilométerrel ment.” ◆ óránkéntióránkénti se-se-
bességbesség ◇ dzsiszokunankirokadzsiszokunankiroka kilométerkilométer
perper óraóra 「Kuruma-va dzsiszokuhjah-kirode ha-
sitteita.」 „Az autó 100 kilométer per órával
ment.”

dzsiszokudzsiszoku ◆ mágneses fluxusmágneses fluxus
dzsiszokumicudodzsiszokumicudo ◆ mágnesesmágneses fluxussűrű-fluxussűrű-
ségség ◆ mágneses indukciómágneses indukció
dzsiszokunankirokadzsiszokunankiroka ◆ kilométerkilométer perper óraóra
「Kuruma-va dzsiszokuhjah-kirode hasitteita.」
„Az autó 100 kilométer per órával ment.”

dzsiszokuszurudzsiszokuszuru ◆ kielégítőnekkielégítőnek találtalál 「Ima-
no szeikacuni dzsiszokusiteiru.」 „Kielégítőnek
találja az életét.”

dzsiszondzsiszon ◆ utódutód
dzsiszondzsiszon ◆ saját magának okozott kársaját magának okozott kár
dzsiszondzsiszon ◆ önértékelésönértékelés
dzsiszondzsikodzsiszondzsiko ◆ önmagaönmaga általáltal okozottokozott
balesetbaleset

dzsiszon-notamenibiden-odzsiszon-notamenibiden-o kavazukavazu ◆ nemnem
hagy gazdag örökséget hátrahagy gazdag örökséget hátra
dzsiszonsindzsiszonsin ◆ büszkeségbüszkeség ◆ önbecsülésönbecsülés
「Guntaini haitta ato, dzsiszonsinganakunatta.」
„A katonaság után elvesztette az önbecsülését.” ◆

önérzetönérzet 「Dzsiszonsin-o kizucukerareta.」
„Megsértették az önérzetemet.”

dzsiszonsin-nocujoidzsiszonsin-nocujoi ◆ büszkebüszke
dzsiszonsin-odzsiszonsin-o kuszugurukuszuguru ◆ birizgáljabirizgálja aa
büszkeségétbüszkeségét
dzsiszszaidzsiszszai ◆ gyakorlatgyakorlat 「Rironto dzsiszszai-
va csigaimaszu.」 „Az elmélet különbözik a gya-
korlattól.” ◆ valóságvalóság
dzsiszszaikadzsiszszaika ◆ gyakorlati embergyakorlati ember
dzsiszszaimondaidzsiszszaimondai ◆ igaziigazi problémaprobléma 「Dzs-
iszszaimondai, hitodebuszokuda.」 „Az igazi
probléma az, hogy kevés emberünk van.”

dzsiszszainidzsiszszaini ◆ ténylegesenténylegesen 「Dzsiszszaini-
donokuraino okane-o órjósitaka-va sirimaszen.」
„Nem tudni, hogy ténylegesen mennyi pénzt sik-
kasztott.” ◆ valóbanvalóban 「Kono dzsiken-va dzsisz-
szainiokotta.」 „Ez az eset valóban megtörtént.”

dzsiszszainodzsiszszaino ◆ igaziigazi 「Kare-va dzsiszszaia-
manodzsakudeszu.」 „Igazi bajkeverő.” ◆ tény-tény-
legesleges 「Dzsicuszah-no csószadéta-o cukatta.」
„Tényleges felmérés adatait használta.” ◆ valóvaló
「Kore-va dzsiszszaini okotta reideszu.」 „Ezt a
példát a való életből vettük.” ◆ valódivalódi 「Kono só-
hinno dzsiszszaino kacsi-va ikuradaró.」 „Vajon
mekkora lehet a valódi értéke ennek az árunak?”
◆ valósvalós 「Kono sószecu-va dzsiszszaino dekigo-
toni motozuiteiru.」 „Ez a regény valós történe-
ten alapul.” ◆ valóságosvalóságos 「Kore-va dzsiszszai-
jori csiiszai.」 „Ez a valóságosnál kisebb.”

dzsiszszaitekinadzsiszszaitekina ◆ gyakorlatigyakorlati 「Dzsiszszai-
tekina rei-o mitemimasó.」 „Lássunk egy gyakor-
lati példát!” ◆ gyakorlatiasgyakorlatias 「Kare-va dzsisz-
szaitekina hitodeszu.」 „Gyakorlatias ember.”

dzsiszszaidzsiszszai vava ◆ alapvetőenalapvetően 「Dzsiszszai-va
minikukunai.」 „Alapvetően nem is csúnya.” ◆

tulajdonképpentulajdonképpen 「Dzsiszszai-va konokotonicu-
ite anatamonanikadekitahazudeszu.」 „Tulajdon-
képpen te is tehetsz arról, ami történt.” ◆ való-való-
jábanjában 「Muzukasiszónimiemaszuga, dzsiszszai-
va totemo kantandeszu.」 „Nehéznek tűnik, va-
lójában azonban egyszerű.” ◆ voltaképpenvoltaképpen
「Dzsiszszai-va szeibucugakusa-o kokorozasitaga,
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daigakuno njúgakusikenni ocsita.」 „Voltaképpen
biológusnak készült, de nem vették fel az egyetem-
re.”

dzsiszszeikacudzsiszszeikacu ◆ mindennapimindennapi életélet 「Dzsisz-
szeikacuni jakudacu dzsóhó」 „mindennapi élet-
hez hasznos információ” ◆ valódivalódi életélet 「Kjóen-
nokikkakede dzsiszszeikacudemo koini ocsita.」
„A közös szereplés után a valódi életben is szerel-
mesek lettek egymásba.”

dzsiszszeikakakudzsiszszeikakaku ◆ aktuális áraktuális ár
dzsiszszeinodzsiszszeino ◆ aktuálisaktuális
dzsiszszekidzsiszszeki ◆ eredményeredmény 「Kotosi-va kaisano
dzsiszszeki-va kavaranakatta.」 „Idén nem válto-
zott a cégünk eredménye.” ◆ megvalósulásmegvalósulás
「Keikakuto dzsiszszeki-o kurabemasó!」 „Ha-
sonlítsuk össze a tervet, és annak megvalósulá-
sát!” ◆ teljesítményteljesítmény 「Kare-va orinpikkude
dzsiszszeki-o ageta.」 „Jó teljesítményt nyújtott
az olimpián.” ◇ dzsiszszekigaarudzsiszszekigaaru jóljól telje-telje-
sítsít 「Kono kaisa-va dzsiszszekigaaru.」 „Ez a
vállalat jól teljesít.”

dzsiszszekigaarudzsiszszekigaaru ◆ jóljól teljesítteljesít 「Kono
kaisa-va dzsiszszekigaaru.」 „Ez a vállalat jól tel-
jesít.”

dzsiszszeki-odzsiszszeki-o ageruageru ◆ bizonyítbizonyít
「Sinnjúsain-va dzsiszszeki-o agenakerebanara-
nai.」 „Az új dolgozónak bizonyítania kell.”

dzsiszszeki-odzsiszszeki-o cumucumu ◆ bizonyítbizonyít 「Dzsiszszeki-
o cunda hito-o jatoitai.」 „Olyan embert szeret-
nék alkalmazni, aki már bizonyított.” ◆ karriertkarriert
építépít 「Kare-va tósade dzsiszszeki-o cunda.」
„Ennél a vállalatnál épített karriert.”

dzsiszszendzsiszszen ◆ gyakorlatgyakorlat 「Rirondakedenaku
dzsiszszennioitemo ugoiteiru.」 „Nemcsak elmé-
letben, de gyakorlatban is működik a dolog.”

dzsiszszendzsiszszen ◆ folytonos vonalfolytonos vonal
dzsiszszendzsiszszen ◆ éleséles harcharc 「Dzsiszszenszanaga-
rano ensú」 „éles harchoz hasonló hadgyakorlat”
◆ éleséles mérkőzésmérkőzés 「Kono szensu-va dzsiszszen-
no keikenganai.」 „Ez a sportoló még nem vett
részt éles mérkőzésen.”

dzsiszszenbutaidzsiszszenbutai ◆ harcegységharcegység ◆ komman-komman-
dódó
dzsiszszenbutaidzsiszszenbutai ◆ bevethető alakulatbevethető alakulat
dzsiszszenkadzsiszszenka ◆ gyakorlatias embergyakorlatias ember

dzsiszszenszurudzsiszszenszuru ◆ gyakorlatbangyakorlatban alkalmazalkalmaz
「Riron-o dzsiszszensita.」 „Az elméletet alkal-
mazta a gyakorlatban.” ◇ sinkó-osinkó-o dzsiszszen-dzsiszszen-
szuruszuru gyakorolja a vallásátgyakorolja a vallását
dzsiszszentekinadzsiszszentekina ◆ gyakorlatigyakorlati 「Dzsisz-
szentekina csisiki」 „gyakorlati tudás” ◆ prag-prag-
matikusmatikus 「Dzsiszszentekina hóhó-o szaijószu-
ru.」 „Pragmatikus módszereket alkalmaz.”

dzsiszszentekinidzsiszszentekini ◆ konkrétkonkrét dolgokondolgokon ke-ke-
resztülresztül 「Taikensi, dzsiszszentekini manan-
da.」 „Tapasztalatokat átélve, konkrét dolgokon
keresztül tanult.” ◆ pragmatikusanpragmatikusan
dzsiszszódzsiszszó ◆ beültetésbeültetés ◆ implementációimplementáció ◆

szerelésszerelés ◇ hjómendzsiszszóhjómendzsiszszó felületszere-felületszere-
léslés
dzsiszszokudzsiszszoku ◆ feltérképezésfeltérképezés ◆ közvetlenközvetlen
felmérésfelmérés ◆ leméréslemérés 「Dzsiszszokude hjaku-
métoruno kjori」 „100 méteres lemért távolság”
◆ ténylegestényleges mérésmérés 「Dzsiszszokudéta」 „tény-
legesen mért adatok”

dzsiszszokuszurudzsiszszokuszuru ◆ ténylegesenténylegesen megmérmegmér
「Ekimadeno sojódzsikan-o dzsiszszokusita.」
„Ténylegesen megmértem az állomás eléréséhez
szükséges időt.”

dzsiszszokuzudzsiszszokuzu ◆ közvetlenközvetlen felmérésselfelméréssel
készült térképkészült térkép ◆ topográfiai térképtopográfiai térkép
dzsiszszószurudzsiszszószuru ◆ beültetbeültet 「Densibuhin-o
dzsiszszósita.」 „Beültettem az alkatrészeket.”

dzsiszszúdzsiszszú ◆ ténylegestényleges számszám 「Kanszensano
dzsiszszú-va vakaranai.」 „A fertőzöttek tényleges
számát nem ismerjük.” ◆ valósvalós számszám 「Dzsisz-
szúto kjoszú」 „valós szám és képzetes szám”

dzsiszszundzsiszszun ◆ tényleges mérettényleges méret
dzsiszszundainodzsiszszundaino ◆ életnagyságúéletnagyságú 「Csúóhi-
robani ószamano dzsiszszundaino ricuzógaatta.」
„A főtéren a király életnagyságú állószobra volt.”

dzsiszudzsiszu ◆ japán ipari szabványjapán ipari szabvány
dzsiszúdzsiszú ◆ fokfok 「Kore-va nidzsihóteisikidea-
ru.」 „Ez egy másodfokú egyenlet.”

dzsiszúdzsiszú ◆ betűk számabetűk száma
dzsiszuberidzsiszuberi ◆ földcsuszamlásföldcsuszamlás 「Dzsiszube-
riga okotta.」 „Fölcsuszamlás volt.”

dzsiszuberidzsisindzsiszuberidzsisin ◆ elmozdulásoselmozdulásos föld-föld-
rengésrengés
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dzsiszuberitekinadzsiszuberitekina ◆ elsöprőelsöprő 「Dzsiszuberi
tekina sóri」 „elsöprő győzelem” ◆ földcsu-földcsu-
szamlásszerűszamlásszerű
dzsiszuidzsiszui ◆ magáramagára főzésfőzés ◆ papírkönyvpapírkönyv háziházi
beolvasásabeolvasása
dzsiszuinodensisoszekidzsiszuinodensisoszeki ◆ csináld-magadcsináld-magad
elektronikus könyvelektronikus könyv
dzsiszuiszurudzsiszuiszuru ◆ főzfőz magánakmagának 「Kenkónota-
meni dzsiszui-o szuszumemaszu.」 „Az egészsége
érdekében főzzön magának!” ◆ főzfőz magáramagára ◆

sajátsaját magamaga főzfőz 「Gaisokusinaide dzsiszuiszu-
ru.」 „Nem járok étterembe, saját magamnak fő-
zök.”

dzsiszupurosiumudzsiszupurosiumu ◆ diszpróziumdiszprózium
dzsiszurudzsiszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Kono jo-o dzsisi-
ta.」 „Elbúcsúzott ettől a világtól.” ◆ elhagyelhagy
「Ojano sikka-o dzsisita.」 „Elhagyta a családi
fészket.” ◆ feladfelad 「Soku-o dzsiszuru.」 „Feladja
az állását.” ◆ lemondlemond 「Sacsó-o dzsisita.」 „Le-
mondott az igazgatói posztjáról.” ◆ visszauta-visszauta-
sítsít 「Szuiszen-o dzsisita.」 „Visszautasította a
jelölést.” ◇ dzsiszanaidzsiszanai készkész 「Szosómo dzs-
iszanai kamaeda.」 „Kész bíróságra vinni a dol-
got.”

dzsiszurudzsiszuru ◆ megőrizmegőriz 「Gendzsó-o dzsiszuru.」
„Megőrzi a jelenlegi állapotot.” ◆ ragaszkodikragaszkodik
「Dzsiszecu-o dzsiszuru.」 „Ragaszkodik a ma-
gyarázatához.” ◇ man-oman-o dzsiszurudzsiszuru mindenminden elő-elő-
készületetkészületet megteszmegtesz 「Kaisa-va man-o dzsi-
sitecuini sinszeihin-o hacubaisita.」 „A vállalat
minden előkészületet megtett, és végül piacra
dobta az új terméket.”

dzsiszutenpádzsiszutenpá ◆ szopornyicaszopornyica ◆ takonykórtakonykór
dzsiszutomadzsiszutoma ◆ disztómadisztóma ◆ mételymétely ◇ kan-kan-
zódzsiszutomazódzsiszutoma májmételymájmétely
dzsiszutorofídzsiszutorofí ◆ disztrófiadisztrófia ◇ kindzsiszuto-kindzsiszuto-
rofírofí izomsorvadásizomsorvadás ◇ kindzsiszutorofíkindzsiszutorofí izom-izom-
disztrófiadisztrófia
dzsitadzsita ◆ alanyialanyi ésés tárgyastárgyas ◆ önmagaönmaga ésés
másokmások
dzsitabatadzsitabata ◆ vergődvevergődve
dzsitabataszavagudzsitabataszavagu ◆ fejetlenül rohangálfejetlenül rohangál
dzsitabataszurudzsitabataszuru ◆ ágálágál 「Dzsitabatasitatte,
dónikanarumonodemonai.」 „Hiába ágálsz, úgy-
sem változik semmi.” ◆ vergődikvergődik 「Szakanaga
kisidedzsitabatasiteita.」 „Egy hal vergődött a

parton.” ◆ viaskodikviaskodik 「Namini nomaretedzsita-
batasiteita.」 „A tenger hullámaival viaskodtam.”

dzsitaidzsitai ◆ visszalépésvisszalépés ◆ visszautasításvisszautasítás
dzsitaidzsitai ◆ betűalakbetűalak ◆ betűtípusbetűtípus ◆ írásfor-írásfor-
mama ◆ írásjegyformaírásjegyforma ◇ kacudzsitaikacudzsitai nyom-nyom-
tatotttatott betűtípusbetűtípus ◇ sindzsitaisindzsitai újúj írásjegy-írásjegy-
formaforma ◇ sindzsitaisindzsitai újúj betűtípusbetűtípus ◇ hikkitaihikkitai
írottírott betűtípusbetűtípus ◇ hissataihissatai írottírott betűtípusbetűtípus

dzsitaidzsitai ◆ helyzethelyzet 「Kinkjúdzsitaini szonaete,
mizu-o kaidameszuru.」 „Vészhelyzetre készülve,
beraktároztam a vizet.” ◇ kinkjúdzsitaikinkjúdzsitai kény-kény-
szerhelyzetszerhelyzet ◇ kinkjúdzsitaikinkjúdzsitai végszükségvégszükség
「Jubuneni tameta mizuga kinkjúdzsitaide
inocsi-o szukuukamosirenai.」 „A kádban hagyott
víz végszükség esetén akár életmentő is lehet.” ◇

kinkjúdzsitaikinkjúdzsitai vészhelyzetvészhelyzet 「Szeifu-va
kinkjúdzsitaiszengen-o dasita.」 „A kormány ki-
hirdette a vészhelyzetet.”

dzsitaidzsitai ◆ magamaga 「Tatemonodzsitai-va monda-
inaideszuga kankjógadamedeszu.」 „Az épület
maga tetszik, a környezete viszont nem.” ◆ önma-önma-
gábangában 「Insudzsitai-va cumide-va nai.」 „Az ita-
lozás önmagában nem bűn.”

dzsitai-odzsitai-o szaraniakkaszaszeruszaraniakkaszaszeru ◆ tetézitetézi aa
bajtbajt 「Nuszunda kurumadeszupído ihan-o sita-
kotode, dzsitai-o szarani akkaszaszeta.」 „Tetézte
a bajt, hogy lopott kocsival hajtott gyorsan.”

dzsitaiszurudzsitaiszuru ◆ visszamondvisszamond 「Dzsusósa-va
só-o dzsitaisita」 „A díjazott visszamondta a dí-
ját.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Mósi ire-o dzsitaisita.」
„Visszautasította a kérvényt.” ◇ rikkóho-orikkóho-o dzsi-dzsi-
taiszurutaiszuru visszalépvisszalép 「Kóhosa-va rikkóho-o
dzsitaisita.」 „Az egyik jelölt visszalépett.”

dzsitakudzsitaku ◆ otthonotthon 「Kare-va dzsitakude ha-
taraiteiru.」 „Ő otthon dolgozik.” ◇ dzsitakunidzsitakuni
otthonotthon 「Cuma-va imadzsitakuniiru.」 „A fele-
ségem most otthon van.” ◇ dzsitakunidzsitakuni hazahaza
「Csokuszecu, dzsitakuni kaetta.」 „Egyenesen
hazamentem.”

dzsitakudemotorarerudzsitakudemotorareru ◆ otthonábanotthonában halhal
megmeg 「Ókuno hitoga dzsitakude motoraretai.」
„Sokan otthonukban szeretnének meghalni.”

dzsitakukaigodzsitakukaigo ◆ otthonápolásotthonápolás
dzsitakukaigoszurudzsitakukaigoszuru ◆ otthonotthon ápolápol 「Haha-
o gonenkan dzsitakukaigosita.」 „5 évig otthon
ápolta az anyukáját.”

AdysAdys dzsiszuberitekina dzsiszuberitekina – dzsitakukaigoszuru dzsitakukaigoszuru 603603



dzsitakukakuridzsitakukakuri ◆ házi karanténházi karantén
dzsitakukinmudzsitakukinmu ◆ otthoni munkavégzésotthoni munkavégzés
dzsitakukinmu-odzsitakukinmu-o szuruszuru ◆ otthonrólotthonról dolgo-dolgo-
zikzik 「Kanszentaiszakutosite dzsitakukinmu-o si-
teiru.」 „A fertőzés elkerülése érdekében itthon-
ról dolgozom.”

dzsitakukinsindzsitakukinsin ◆ háziházi őrizetőrizet
「Dzsitakukinsin-o ii vataszareta.」 „Házi őrizet-
re ítélték.”

dzsitakumadeokuritodokerudzsitakumadeokuritodokeru ◆ hazaviszhazavisz
「Jotta tomodacsi-o dzsitakumade okuri todoke-
ta.」 „A részeg barátomat hazavittem.”

dzsitakunidzsitakuni ◆ hazahaza 「Csokuszecu, dzsitakuni
kaetta.」 „Egyenesen hazamentem.” ◆ otthonotthon
「Cuma-va imadzsitakuniiru.」 „A feleségem
most otthon van.”

dzsitakunodzsitakuno ◆ otthoniotthoni 「Dzsitakuno
denvabangó-o osiete kudaszai!」 „Kérem adja
meg az otthoni telefonszámát!”

dzsitakunoszasioszaedzsitakunoszasioszae ◆ kilakoltatáskilakoltatás ◆ la-la-
kás lefoglalásakás lefoglalása
dzsitaku-odzsitaku-o szasioszaeruszasioszaeru ◆ kilakoltatkilakoltat
「Dzsútakurón-o haraenakattanode dzsitaku-o
szasi oszaerareta.」 „Kilakoltatták, mert nem tud-
ta fizetni a lakáskölcsönt.”

dzsitakurjójódzsitakurjójó ◆ otthoni gyógykezelésotthoni gyógykezelés
dzsitakutaikidzsitakutaiki ◆ háziházi karanténkarantén 「Kanszenjo-
bónotame dzsitakutaiki-o meidzsirareta.」 „Jár-
ványügyi okokból házi karanténbe kellett vonul-
nom.” ◆ otthoniotthoni készenlétkészenlét 「Dzsitakutaikini-
natteirunode oszakega nomenai.」 „Nem ihatok,
mert készenlétben vagyok itthon.”

dzsitandzsitan ◆ munkaidő lerövidítésemunkaidő lerövidítése
dzsítanpakusicudzsítanpakusicu ◆ G-fehérjeG-fehérje
dzsiteiszúdzsiteiszú ◆ időállandóidőállandó
dzsitekidzsiteki ◆ gondtalansággondtalanság ◆ szabadságszabadság ◇

jújúdzsitekinajújúdzsitekina gondtalangondtalan 「Jújúdzsitekina
szeikacu-o okutteiru.」 „Gondtalan életet él.”

dzsitekkódzsitekkó ◆ mágnesvasércmágnesvasérc ◆ magnetitmagnetit
dzsitendzsiten ◆ betűszótárbetűszótár ◆ kandzsi szótárkandzsi szótár
dzsitendzsiten ◆ lexikonlexikon ◇ hjakkadzsitenhjakkadzsiten enciklo-enciklo-
pédiapédia
dzsitendzsiten ◆ másodikmásodik helyezetthelyezett ◆ másodikmásodik
legmagasabblegmagasabb pontszámpontszám ◆ másodikmásodik legtöbblegtöbb
szavazatszavazat

dzsitendzsiten ◆ időpillanatidőpillanat ◇ gendzsitendegendzsitende perper
pillanatpillanat 「Gendzsitende-va nantomo ienai.」
„Per pillanat semmit sem mondhatok.” ◇ gen-gen-
dzsitendedzsitende jelenjelen pillanatbanpillanatban 「Dzsikono gen-
in-va gendzsitende-va vakatteinai.」 „A baleset
okát jelen pillanatban nem ismerjük.”

dzsitendzsiten ◆ sajátsaját tengelyetengelye körülikörüli forgásforgás
「Csikjúno dzsiten」 „Föld saját tengelye körüli
forgása”

dzsitendzsiten ◆ szótárszótár 「Dzsiten-o hiku.」 „Felüti
a szótárt.” ◇ óindzsitenóindzsiten rímszótárrímszótár ◇ kanva-kanva-
dzsitendzsiten kandzsikandzsi szótárszótár ◇ kokugodzsitenkokugodzsiten
értelmezőértelmező szótárszótár ◇ gogendzsitengogendzsiten etimo-etimo-
lógiailógiai szótárszótár ◇ jógodzsitenjógodzsiten szakszótárszakszótár
「Konpjútá jógodzsiten」 „számítástechnikai
szakszótár” ◇ jódzsijógodzsitenjódzsijógodzsiten nyelvhe-nyelvhe-
lyességilyességi szótárszótár ◇ ruigodzsitenruigodzsiten szinonima-szinonima-
szótárszótár
dzsitendzsikudzsitendzsiku ◆ forgástengelyforgástengely
dzsitenhensúsadzsitenhensúsa ◆ szótárírószótáríró ◆ szótárszer-szótárszer-
kesztőkesztő
dzsiten-nioitedzsiten-nioite ◆ időpillanatbanidőpillanatban 「Kono dzsi-
tennioite nanimo iemaszen.」 „Ebben az időpilla-
natban semmit sem mondhatok.”

dzsitensadzsitensa ◆ biciklibicikli 「Dzsitensade mizúmi-o
issúsimasita.」 „Biciklivel körbejártam a tavat.”
◆ biciklistabiciklista 「Dzsitensanibucukatta.」 „Elütött
egy biciklista.” ◆ bringabringa ◆ kerékpárkerékpár 「Raito-
gacuiteinai dzsitensa」 „kivilágítatlan kerékpár”
◆ kerékpároskerékpáros 「Hidarikara dzsitensaga kita.」
„Balról jött egy kerékpáros.” ◇ kasidzsitensakasidzsitensa
bérelhetőbérelhető kerékpárkerékpár ◇ kjógijódzsitensakjógijódzsitensa
versenybicikliversenybicikli ◇ kjószójódzsitensakjószójódzsitensa ver-ver-
senybiciklisenybicikli ◇ dendóasiszutodzsitensadendóasiszutodzsitensa
elektromos rásegítéses kerékpárelektromos rásegítéses kerékpár
dzsitensadódzsitensadó ◆ bicikliútbicikliút ◆ kerékpárútkerékpárút
dzsitensadorobódzsitensadorobó ◆ biciklitolvajbiciklitolvaj
dzsitensadzsikodzsitensadzsiko ◆ biciklibalesetbiciklibaleset ◆ kerék-kerék-
párbalesetpárbaleset
dzsitensajadzsitensaja ◆ kerékpárüzletkerékpárüzlet
dzsitensajónoheddoraitodzsitensajónoheddoraito ◆ biciklilámpabiciklilámpa ◆

kerékpárlámpakerékpárlámpa
dzsitensakjógidzsitensakjógi ◆ kerékpáros versenykerékpáros verseny
dzsitensakogidzsitensakogi ◆ biciklipedálozásbiciklipedálozás ◆ pedálo-pedálo-
zászás
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dzsitensaninorudzsitensaninoru ◆ biciklizikbiciklizik 「Kodomo-va
dzsitensani norerujóninatta.」 „A gyerek megta-
nult biciklizni.” ◆ kerékpározikkerékpározik
dzsitensanohitodzsitensanohito ◆ biciklisbiciklis ◆ biciklistabiciklista ◆

kerékpároskerékpáros
dzsitensanoiszudzsitensanoiszu ◆ biciklinyeregbiciklinyereg ◆ kerék-kerék-
párnyeregpárnyereg ◆ nyeregnyereg
dzsitensanokúkiiredzsitensanokúkiire ◆ biciklipumpabiciklipumpa
dzsitensanoszadorudzsitensanoszadoru ◆ kerékpárnyeregkerékpárnyereg
dzsitensanotaijadzsitensanotaija ◆ bicikligumibicikligumi
dzsitensaokibadzsitensaokiba ◆ biciklitárolóbiciklitároló ◆ kerékpár-kerékpár-
tárolótároló
dzsitensadzsitensa rentarurentaru ◆ biciklikölcsönzésbiciklikölcsönzés ◆

kerékpárkölcsönzéskerékpárkölcsönzés
dzsitensarjokódzsitensarjokó ◆ kerékpártúrakerékpártúra
dzsitensaszógjódzsitensaszógjó ◆ csődközelicsődközeli üzletveze-üzletveze-
téstés ◆ tartozásttartozást tartozásbóltartozásból fizetőfizető üzlet-üzlet-
vezetésvezetés
dzsitenszademodorudzsitenszademodoru ◆ visszatekervisszateker 「Dzsi-
tensade murani modotta.」 „Visszatekertem a fa-
luba.”

dzsitenszurudzsitenszuru ◆ forogforog aa tengelyetengelye körülkörül
「Dzsitenszuru vakuszei」 „tengelye körül forgó
bolygó”

dzsitódzsitó ◆ intézőintéző ◇ nakukotonakukoto dzsitóni-vadzsitóni-va ka-ka-
tenaitenai érvek nem segítenekérvek nem segítenek
dzsitodzsitodzsitodzsito ◆ nedvesennedvesen ◆ nyirkosannyirkosan ◆ pá-pá-
radúsanradúsan
dzsitodzsitoszurudzsitodzsitoszuru ◆ nedvesnedves 「Tatami-va
dzsitodzsitositeita.」 „A tatami nedves volt.” ◆

nyirkosnyirkos 「Kabe-va dzsitodzsitositeita.」 „A fal
nyirkos volt.” ◆ páradúspáradús 「Dzsitodzsitosita ten-
ki」 „páradús idő”

dzsitokudzsitoku ◆ önfertőzésönfertőzés
dzsitokudzsitoku ◆ belátásbelátás ◆ megérdemeltmegérdemelt dologdolog ◆

önelégültségönelégültség
dzsittaidzsittai ◆ igaziigazi állapotállapot 「Szeidzsika-va hin-
konno dzsittai-o haakusitenai.」 „A politikusok
nincsenek tisztában a szegénység igazi állapotá-
val.” ◆ mibenlétmibenlét 「Kono bjókino dzsittai-o siri-
tai.」 „Szeretném megismerni ennek a betegség-
nek a mibenlétét.” ◆ ténylegestényleges helyzethelyzet 「Ke-
itaidenvano rijódzsittai-o sirabeta.」 „A
mobiltelefon-használat tényleges helyzetét vizs-
gálták.” ◆ valóságvalóság helyzethelyzet 「Tónaino dzsittai-

o siranai.」 „Nem ismerem a párton belüli valósá-
gos helyzetet.”

dzsittaidzsittai ◆ szubsztanciaszubsztancia ◆ valódivalódi alakalak
「Akuma-va cuini dzsittai-o aravasita.」 „Az ör-
dög végül megmutatta valódi alakját.” ◆ valódivalódi
létezéslétezés ◇ dzsittaikeizaidzsittaikeizai reálgazdaságreálgazdaság
「Dzsittaikeizai-o mocsi naositai.」 „A reálgazda-
ságot kellene rendbe hozni.” ◇ dzsittainonaidzsittainonai
háttérháttér nélkülinélküli 「Kore-va dzsittainonaiincsiki
gaisa.」 „Ez egy háttér nélküli, csaló vállalat.”

dzsittaidzsittai ◆ szenvedésszenvedés eredeténekeredetének igazsá-igazsá-
gaga
dzsittaicsószadzsittaicsósza ◆ tényfelméréstényfelmérés
dzsittaihódzsittaihó ◆ anyagi joganyagi jog ◆ dologi jogdologi jog
dzsittaikaszurudzsittaikaszuru ◆ testettestet öltölt 「Monszutága
dzsittaikasita.」 „A szörny testet öltött.” ◆ való-való-
rara válikválik 「Dzsittaikasita akumu」 „valóra vált
rémálom”

dzsittaikeizaidzsittaikeizai ◆ reálgazdaságreálgazdaság
「Dzsittaikeizai-o mocsi naositai.」 „A reálgazda-
ságot kellene rendbe hozni.”

dzsittainiszemarudzsittainiszemaru ◆ feltárfeltár ◆ megpróbálmegpróbál
képetképet alkotnialkotni 「Bangumi-va taikioszenno
dzsittaini szematteiru.」 „A műsor megpróbál ké-
pet alkotni a levegőszennyezésről.”

dzsittainonaidzsittainonai ◆ háttérháttér nélkülinélküli 「Kore-va
dzsittainonaiincsiki gaisa.」 „Ez egy háttér nél-
küli, csaló vállalat.” ◆ valójábanvalójában nemnem létezőlétező
「Dzsittainonai szózódzsóno dóbucu」 „valójá-
ban nem létező, kitalált állat”

dzsittainonaikaisadzsittainonaikaisa ◆ fantomvállalatfantomvállalat
dzsittodzsitto ◆ figyelmesenfigyelmesen 「Szeito-va szenszeino
hanasi-o dzsitto kiiteita.」 „A diák figyelmesen
hallgatta a tanár beszédét.” ◆ mélyenmélyen 「Dzsitto
kangae konda.」 „Mélyen elgondolkoztam.” ◆

merevenmereven 「Dzsitto mae-o micumeta.」 „Mere-
ven nézett maga elé.” ◆ mozdulatlanulmozdulatlanul 「Doano
maenidzsitto tatteita.」 „Mozdulatlanul állt az aj-
tó előtt.” ◆ összeszorítottösszeszorított foggalfoggal 「Dzsitto
fukóni taeteiru.」 „Összeszorított foggal viseli a
szerencsétlenségeket.” ◆ türelmesentürelmesen 「Kokod-
edzsitto macunojo!」 „Várj itt türelmesen!” ◇

dzsittoszurudzsittoszuru nyugodtnyugodt maradmarad 「Riszutorano
uvasza-o kiitedzsittositeirarenai.」 „Úgy hallot-
tam, hogy leépítések lesznek, ezért nem tudok
nyugodt maradni.” ◇ dzsittoszurudzsittoszuru nyugtonnyugton
maradmarad 「Dzsittositeite!」 „Maradj nyugton!” ◇

AdysAdys dzsitensaninoru dzsitensaninoru – dzsitto dzsitto 605605



dzsittoszurudzsittoszuru gubbasztgubbaszt 「Bjókino inu-va szu-
mikkodedzsittositeita.」 „A beteg kutya a sarok-
ban gubbasztott.”

dzsittokunaifudzsittokunaifu ◆ sok funkciós bicskasok funkciós bicska
dzsittomicumerudzsittomicumeru ◆ rámeredrámered 「Sindzsirarenai
kimocside kanodzsono kao-o dzsitto micumeta.」
„Hitetlenkedve rámeredtem az arcára.”

dzsittomirudzsittomiru ◆ árgusárgus szemmelszemmel figyelfigyel ◆ lele
nemnem vesziveszi aa szemétszemét 「Kare-va kanodzso-o
dzsitto miteita.」 „Le sem vette a szemét a nőről.”

dzsittoridzsittori ◆ nedvesennedvesen 「Dzsittori aszeban-
da.」 „Kivert a nedves verejték.”

dzsittoszurudzsittoszuru ◆ gubbasztgubbaszt 「Bjókino inu-va
szumikkodedzsittositeita.」 „A beteg kutya a sa-
rokban gubbasztott.” ◆ nemnem moccanmoccan 「Tomatt-
edzsittosita.」 „Megálltam, és nem moccantam.”
◆ nyugodtnyugodt maradmarad 「Riszutorano uvasza-o ki-
itedzsittositeirarenai.」 „Úgy hallottam, hogy le-
építések lesznek, ezért nem tudok nyugodt marad-
ni.” ◆ nyugtonnyugton maradmarad 「Dzsittositeite!」 „Ma-
radj nyugton!”

dzsiudzsiu ◆ égi áldáségi áldás ◆ jótékony esőjótékony eső
dzsiunindedzsiuninde ◆ tízentízen
dzsivadzsivatodzsivadzsivato ◆ fokozatosanfokozatosan 「Dzsivad-
zsivato haga itandekita.」 „Fokozatosan fájni kez-
dett a fogam.” ◆ lassanlassan 「Kjófu-va dzsivadzsiva-
to szemattekita.」 „Lassan erősödött a félelmük.”

dzsivadzsivatohairikomudzsivadzsivatohairikomu ◆ beszűrődikbeszűrődik
「Szenszuikanni mizugadzsivadzsivato hairi kon-
da.」 „Beszűrődött a víz a tengeralattjáróba.”

dzsivadzsivatókudzsivadzsivatóku ◆ gyöngyözikgyöngyözik 「Szaunade
aszegadzsivadzsivato uitekita.」 „A szaunában
gyöngyözött rólam a veríték.”

dzsivaredzsivare ◆ földföld megrepedésemegrepedése 「Dzsisinde
dzsivarega dekita.」 „A földrengésben megrepedt
a föld.” ◆ talajrepedéstalajrepedés
dzsizaidzsizai ◆ szabadosságszabadosság
dzsizaicugitedzsizaicugite ◆ kardáncsuklókardáncsukló
dzsizaidodzsizaido ◆ lengőajtólengőajtó
dzsizaigadzsizaiga ◆ szabadkézi rajzszabadkézi rajz
dzsizaihasigodzsizaihasigo ◆ tolólétratolólétra
dzsizaikagidzsizaikagi ◆ edényakasztóedényakasztó kampókampó ◆ tűz-tűz-
hely feletti kampóhely feletti kampó

dzsizainidzsizaini ◆ könnyenkönnyen 「Hito-va dzsizaini aja-
cureru.」 „Az emberek könnyen manipulálhatók.”
◆ szabadonszabadon 「Dzsikono ato, asi-o dzsizaini ugo-
kaszenakatta.」 „A baleset után nem tudta sza-
badon mozgatni a lábát.” ◆ szabadossággalszabadossággal
「Dzsizaini kotoba-o ajacuru.」 „Szabadossággal
bánik a nyelvvel.” ◇ dzsijúdzsizainidzsijúdzsizaini kényére-kényére-
kedvérekedvére 「Kare-va dzsijúdzsizaini szekai-o ma-
varukotoga dekiru.」 „Kényére-kedvére barangol-
hat a világban.” ◇ dzsijúdzsizainidzsijúdzsizaini tetszésetetszése
szerintszerint 「Júzá-va dzsijúdzsizaini dzsóhó-o hen-
kódekiru.」 „A felhasználó tetszése szerint módo-
síthatja az adatokat.” ◇ dzsijúdzsizainidzsijúdzsizaini szaba-szaba-
dondon 「Okane-o dzsijúdzsizaini cukaeru.」 „Sza-
badon költheti a pénzt.” ◇ dzsijúdzsizainidzsijúdzsizaini ját-ját-
sziszi könnyedséggelkönnyedséggel 「Gencsino kotoba-o dzsi-
júdzsizaini ajacutteiru.」 „Játszi könnyedséggel
beszéli a helyi nyelvet.”

dzsizaiszupanadzsizaiszupana ◆ állítható csavarkulcsállítható csavarkulcs
dzsizaitendzsizaiten ◆ MahesvaraMahesvara
dzsizakedzsizake ◆ helyi szakéhelyi szaké
dzsizendzsizen ◆ másodikmásodik legjobblegjobb 「Dzsizenszaku-
o kentósimasó.」 „Nézzük meg a második legjobb
megoldást.”

dzsizendzsizen ◆ filantrópiafilantrópia ◆ jótékonykodásjótékonykodás ◆

jótékonyságjótékonyság 「Dzsizenno mokuteki」 „jóté-
konysági cél” ◆ jótékonyságijótékonysági 「Dzsizenkon-
száto」 „jótékonysági koncert” ◆ karitatívkaritatív ◇

dzsizenkógjódzsizenkógjó jótékonyságijótékonysági előadáselőadás
「Dzsizenkógjó-o ucu.」 „Jótékonysági előadást
tart.” ◇ dzsizendzsigjódzsizendzsigjó karitatívkaritatív tevékeny-tevékeny-
ségség
dzsizendzsizen ◆ előzeteselőzetes 「Dzsizendzsóhó-o szeik-
júsita.」 „Előzetes információt kértem.”

dzsizenbakodzsizenbako ◆ adományperselyadománypersely
dzsizenbazádzsizenbazá ◆ jótékonysági bazárjótékonysági bazár
dzsizencúcsidzsizencúcsi ◆ előzetes értesítéselőzetes értesítés
dzsizencúkokudzsizencúkoku ◆ előzetes értesítéselőzetes értesítés
dzsizencsószadzsizencsósza ◆ megvalósíthatóságimegvalósíthatósági ta-ta-
nulmánynulmány
dzsizendantaidzsizendantai ◆ jótékonyságijótékonysági szervezetszervezet ◆

karitatív szervezetkaritatív szervezet ◆ szeretetszolgálatszeretetszolgálat
dzsizendzsigjódzsizendzsigjó ◆ jótékonyságijótékonysági tevékeny-tevékeny-
ségség ◆ karitatív tevékenységkaritatív tevékenység
dzsizenhizukedzsizenhizuke ◆ előredátumozáselőredátumozás
dzsizen-icsidzsizen-icsi ◆ jótékonysági vásárjótékonysági vásár
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dzsizenkadzsizenka ◆ filantrópfilantróp ◆ jótékony személyjótékony személy
dzsizenkacudódzsizenkacudó ◆ jótékonykodásjótékonykodás
dzsizenken-ecudzsizenken-ecu ◆ előcenzúraelőcenzúra
dzsizenkikindzsizenkikin ◆ jótékonysági alapjótékonysági alap
dzsizenkjógidzsizenkjógi ◆ előzetes egyeztetéselőzetes egyeztetés
dzsizenkógjódzsizenkógjó ◆ jótékonyságijótékonysági előadáselőadás
「Dzsizenkógjó-o ucu.」 „Jótékonysági előadást
tart.”

dzsizenkóidzsizenkói ◆ jótékony cselekedetjótékony cselekedet
dzsizen-nidzsizen-ni ◆ előreelőre 「Kónarukoto-va dzsizenni-
vakatteita.」 „Előre tudta, hogy ez lesz.” ◆ előze-előze-
tesentesen 「Rjókin-o dzsizenni kakuninsita.」 „Elő-
zetesen ellenőriztem a tarifát.”

dzsizensinszadzsizensinsza ◆ előzetes átvilágításelőzetes átvilágítás
dzsízerudzsízeru ◆ dízeldízel
dzsízeru-endzsindzsízeru-endzsin ◆ dízelmotordízelmotor
dzsizódzsizó ◆ KsitigarbhaKsitigarbha ◇ dzsigokunodzsizódzsigokunodzsizó
mintha az ég küldte volnamintha az ég küldte volna
dzsizóboszacudzsizóboszacu ◆ KsitigarbhaKsitigarbha bódhi-bódhi-
szattvaszattva
dzsizokudzsizoku ◆ elhúzódáselhúzódás ◆ fenntartásfenntartás 「Sú-
csúrjokuno dzsizokuga mokutekideszu.」 „Szeret-
ném fenntartani a figyelmemet.” ◆ folyamatos-folyamatos-
ságság 「Dzsizokunecu」 „folyamatos láz” ◆ huza-huza-
mosságmosság
dzsizokubokkidzsizokubokki ◆ folyamatosfolyamatos merevedésmerevedés ◆

priapizmuspriapizmus
dzsizokukanónahattendzsizokukanónahatten ◆ fenntarthatófenntartható
fejlődésfejlődés
dzsizokukanónakaihacudzsizokukanónakaihacu ◆ fenntarthatófenntartható
fejlődésfejlődés
dzsizokuszaszerudzsizokuszaszeru ◆ fenntartfenntart 「Jutakana
szeikacu-o dzsizokuszaszeta.」 „Fenntartotta gaz-
dag életmódját.” ◆ folytatfolytat 「Szeikó-o dzsizoku-
szaszeta.」 „Folytatta a sikereit.”

dzsizokuszeidzsizokuszei ◆ fenntarthatóságfenntarthatóság ◆ per-per-
zisztenszisztens 「Dzsizokuszeikanszen」 „perzisztens
fertőzés”

dzsizokuszurudzsizokuszuru ◆ fennmaradfennmarad 「Súkan-va dzs-
izokusita.」 „A hagyomány fennmaradt.” ◆ foly-foly-
tatódiktatódik 「Rensókiroku-va dzsizokusiteita.」
„Folytatódtak a sorozatos győzelmek rekordja.”

dzsizokutekinadzsizokutekina ◆ folyamatosfolyamatos 「Dzsizok-
utekina oszuisorisiszutemu」 „folyamatos

szennyvízfeldolgozó rendszer” ◆ huzamoshuzamos
「Dzsizokutekina bjóki」 „huzamos betegség”

dzsizokutekinidzsizokutekini ◆ huzamosanhuzamosan 「Kono kikai-o
dzsizokutekini kadószaszenaide kudaszai.」 „Ne
működtesse huzamosan ezt a gépet!”

dzsizuradzsizura ◆ betűképbetűkép ◆ írásírás küllemekülleme 「Kono
sóhinmei-va dzsizuraga varui.」 „Rossz a külleme
ennek a terméknévnek, ha leírjuk.” ◇ kacudzsi-kacudzsi-
nodzsizuranodzsizura nyomtatott betűképnyomtatott betűkép
dzsodzso ◆ búcsúztatóbúcsúztató beszédbeszéd ◆ előjátékelőjáték ◆

előszóelőszó ◆ kezdetkezdet ◆ sorrendsorrend 「Csójódzsoari」
„időseké az elsőbbség”

dzsódzsó ◆ fehérfehér hamuhamu ◆ öregemberöregember ◇ dzsótó-dzsótó-
baba öreg házaspáröreg házaspár
dzsódzsó ◆ elsőelső osztályúosztályú 「Dzsómaguro」 „első
osztályú tonhalhús” ◆ felségfelség ◆ felsőfelső részrész ◇

gjómudzsókasicugjómudzsókasicu foglalkozáskörébenfoglalkozáskörében el-el-
követettkövetett mulasztásmulasztás ◇ dzsidzsicudzsódzsidzsicudzsó gya-gya-
korlatilagkorlatilag 「Kono kuni-va dzsidzsicudzsótó-
szansiteiru.」 „Ez az ország gyakorlatilag csődbe
ment.” ◇ dzsókandzsókan elsőelső kötetkötet ◇ dzsódzsónodzsódzsóno
kitűnőkitűnő 「Anatanorepóto-va dzsódzsóno deki-
da!」 „Kitűnően sikerült a jelentésed!” ◇ dzsónodzsóno
ii 「Eiszeidzsóno mondai」 „higiéniai probléma”
◇ dzsónodzsóno szerintiszerinti 「Koszekidzsóno namae」
„anyakönyv szerinti név” ◇ dzsónogenodzsónogeno átlag-átlag-
nálnál jobbjobb 「Kanodzsono kao-va dzsóno geda-
ne.」 „Annak a nőnek az átlagnál szebb arca van.”

dzsódzsó ◆ csökönyösségcsökönyösség ◆ érzelemérzelem 「Kaikjúno
dzsó」 „nosztalgikus érzelem” ◆ érzésérzés 「Szei-
dzsikani ken-ono dzsó-o simesita.」 „Megvető ér-
zést tanúsított a politikus iránt.” ◆ körülménykörülmény ◆

szerelmiszerelmi viszonyviszony ◆ szeretetszeretet 「Ojano dzsó」
„szülői szeretet” ◆ testitesti vágyvágy ◇ dzsógaacuidzsógaacui
melegszívűmelegszívű ◇ dzsógaarudzsógaaru könyörületeskönyörületes
「Dzsógaaru hankecu」 „könyörületes ítélet” ◇

dzsógauszuidzsógauszui érzéketlenérzéketlen ◇ dzsógauszuidzsógauszui hi-hi-
degdeg szívűszívű ◇ dzsóganaidzsóganai érzéketlenérzéketlen ◇ dzsó-dzsó-
ganaiganai szívtelenszívtelen ◇ dzsóganaidzsóganai könyörtelenkönyörtelen
「Dzsóganai siucsi」 „könyörtelen bánásmód” ◇

dzsógafukaidzsógafukai érzelmesérzelmes ◇ dzsógamoroidzsógamoroi
könnyenkönnyen elérzékenyülelérzékenyül ◇ dzsóniuttaerudzsóniuttaeru fel-fel-
kavarjakavarja azaz érzelmeitérzelmeit 「Dzsóni uttaeru eiga」
„érzelmeket felkavaró film” ◇ dzsónihodaszar-dzsónihodaszar-
erueru megsajnálmegsajnál 「Dzsóni hodaszarete tomoda-
csini okane-o vatasita.」 „A barátomat megsajnál-
va pénzt adtam neki.” ◇ dzsó-odzsó-o cúdzsirucúdzsiru sze-sze-
relmirelmi viszonybanviszonyban vanvan ◇ dzsó-odzsó-o haruharu csökö-csökö-
nyösnyös
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dzsódzsó ◆ lakatlakat ◆ szemszem 「Kuszuri-o icsinicsiszan
dzsónondeiru.」 „Egy nap három szem gyógyszert
szedek.” ◆ tablettatabletta ◆ tablettáktabletták számláló-számláló-
szavaszava ◆ zárzár ◇ kumiavaszedzsókumiavaszedzsó kombináci-kombináci-
ósós zárzár ◇ dzsó-odzsó-o oroszuoroszu bezárbezár 「Doani dzsó-o
orosita.」 „Bezártam az ajtót.” ◇ dzsó-odzsó-o kake-kake-
ruru bezárbezár 「Doani dzsó-o kaketa.」 „Bezártam az
ajtót.” ◇ daijarudzsódaijarudzsó kombinációskombinációs zárzár ◇ ma-ma-
rucsibitamindzsórucsibitamindzsó multivitamin-tablettamultivitamin-tabletta
dzsódzsó ◆ kastélykastély 「Himedzsidzsó」 „Himedzsi
kastély” ◆ várvár 「Buda dzsó」 „budai vár”

dzsódzsó ◆ tatamitatami 「Rokudzsóni szundeimaszu.」
„6 tatamin (10 négyzetméteren) lakik.”

dzsódzsó ◆ cikkelycikkely ◆ csíkcsík 「Icsidzsóno kemuri」
„füstcsík” ◆ paragrafusparagrafus 「Rjokenhó dairoku-
dzsó daiicsikó daiicsigó」 „útlevélről szóló tör-
vény 6. § (1) bekezdés 1. pontja” ◆ sugársugár 「Icsi-
dzsóno hikari」 „fénysugár” ◆ törvénycikktörvénycikk ◇

rjúdzsórjúdzsó fűzfaágfűzfaág
dzsódzsó ◆ alakalak 「Ie-va hirobano mavarini hós-
adzsóni tatteita.」 „A házak sugáralakban helyez-
kedtek el a tér körül.” ◆ levéllevél 「Sótaidzsó」
„meghívólevél” ◇ kaikodzsókaikodzsó felmondólevélfelmondólevél ◇

kókaidzsókókaidzsó nyíltnyílt levéllevél ◇ reidzsóreidzsó idézésidézés
「Szaibanso-va hikokuateni reidzsó-o szótacusi-
ta.」 „A bíróság idézést küldött az alperesnek.”
◇ reidzsóreidzsó parancsparancs 「Katakuszószakureidzsó-o
sikkósita.」 „Végrehajtották a házkutatási paran-
csot.” ◇ reidzsóreidzsó köszönetnyilvánítóköszönetnyilvánító levéllevél ◇

reidzsóreidzsó köszönőlevélköszönőlevél
dzsódzsó ◆ darabdarab ◆ függönypárfüggönypár ◆ hajtogatóshajtogatós
könyvkönyv ◆ konckonc 「Kamiicsi dzsó」 „egy konc pa-
pír” ◆ kötegköteg
dzsódzsó ◆ hatványhatvány 「Nino szandzsó」 „kettő har-
madik hatványa” ◇ szandzsószandzsó köbköb 「Szanno
szandzsó-va nidzsúnanadeszu.」 „3 köbe 27.” ◇

dzsószurudzsószuru hatványrahatványra emelemel 「Ni-o szandzsó-
szuru.」 „Kettőt a harmadik hatványra emel.” ◇

nidzsónidzsó négyzetnégyzet 「Szanno nidzsó-va kjúde-
szu.」 „3 négyzete 9.” ◇ jondzsójondzsó negyediknegyedik
hatványhatvány
dzsódzsó ◆ japán dekalábjapán dekaláb
dzsódzsó ◆ száztrilliárdodszáztrilliárdod
dzsóagonkjódzsóagonkjó ◆ Dírgha-ágamaDírgha-ágama
dzsóaidzsóai ◆ szeretetszeretet
dzsóainofukaidzsóainofukai ◆ melegszívűmelegszívű

dzsóandzsóan ◆ Dzsóan-korDzsóan-kor
dzsóbadzsóba ◆ lósportlósport ◆ lovagláslovaglás
dzsóbabúcudzsóbabúcu ◆ lovaglócsizmalovaglócsizma
dzsóbafukudzsóbafuku ◆ lovaglóruhalovaglóruha
dzsóbagakkódzsóbagakkó ◆ lovaglóiskolalovaglóiskola ◆ lovardalovarda
dzsóbagucudzsóbagucu ◆ lovaglócsizmalovaglócsizma
dzsóbamucsidzsóbamucsi ◆ lovaglópálcalovaglópálca
dzsobandzsoban ◆ kezdetikezdeti szakaszszakasz 「Siai-va
dzsobankara hagesii ucsi aininatta.」 „A mérkő-
zés kezdeti szakaszától kezdve heves összecsapá-
sok voltak.” ◆ kezdőjátékkezdőjáték 「Dzsobanto csúban-
to súban」 „kezdőjáték, középjáték és végjáték” ◆

megnyitásmegnyitás
dzsóbandzsóban ◆ mérőasztalmérőasztal
dzsobanszendzsobanszen ◆ csatacsata kezdetikezdeti szakaszaszakasza ◆

mérkőzés kezdeti szakaszamérkőzés kezdeti szakasza
dzsóbaszurudzsóbaszuru ◆ lovagollovagol 「Dzsóbaszuru hito」
„lovagló ember”

dzsóbazubondzsóbazubon ◆ lovaglónadráglovaglónadrág
dzsóbekidzsóbeki ◆ hatványhatvány
dzsóbidzsóbi ◆ állandóállandó tartástartás ◆ állományozásállományozás ◆

készletezéskészletezés
dzsóbigundzsóbigun ◆ állandó hadseregállandó hadsereg
dzsóbijakudzsóbijaku ◆ házipatikaházipatika
dzsobikikandzsobikikan ◆ Jacobson-szervJacobson-szerv ◆ vomero-vomero-
nazális szervnazális szerv
dzsóbikindzsóbikin ◆ tartalékalaptartalékalap ◆ tartalék tőketartalék tőke
dzsóbiszurudzsóbiszuru ◆ készletezikkészletezik 「Dzsisinni szo-
naete mizu-o dzsóbisiteiru.」 „A földrengésre
gondolva készletezek vizet.” ◆ mindigmindig tarttart
「Reizókoni tamago-o dzsóbisiteiru.」 „A hűtő-
ben mindig tartok tojást.” ◆ mindigmindig vanvan nálanála
「Zucújaku-o pokettoni dzsóbisiteiru.」 „Mindig
van a zsebemben fájdalomcsillapító a migrénem-
hez.”

dzsóbitakidzsóbitaki ◆ rozsdafarkúrozsdafarkú ◆ tükröstükrös rozsda-rozsda-
farkúfarkú
dzsóbodzsóbo ◆ erjesztőszererjesztőszer
dzsóbudzsóbu ◆ masszívságmasszívság
dzsóbudzsóbu ◆ felsőfelső részrész 「Hasirano dzsóbu」
„oszlop felső része” ◆ tetőtető 「Gamenno dzsóbu」
„képernyő teteje”

dzsóbucudzsóbucu ◆ buddhaságbuddhaság eléréseelérése ◆ elhalálo-elhalálo-
zászás ◆ nirvánábanirvánába jutásjutás ◇ szokusindzsóbucuszokusindzsóbucu
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élőélő emberember megvilágosodásamegvilágosodása ◇ njonindzsó-njonindzsó-
bucubucu nő nirvánába kerülésenő nirvánába kerülése
dzsóbucuszurudzsóbucuszuru ◆ elérieléri aa buddhaságotbuddhaságot ◆ el-el-
távoziktávozik azaz élőkélők sorábólsorából ◆ nirvánábanirvánába jutjut
「Dzsóbucudekinai rei」 „lélek, amely nem tud a
nirvánába jutni”

dzsóbudantaidzsóbudantai ◆ vezető testületvezető testület
dzsobudeszukuripusondzsobudeszukuripuson ◆ munkaköri leírásmunkaköri leírás
dzsóbudzsimakudzsóbudzsimaku ◆ felső filmfeliratfelső filmfelirat
dzsobuhantádzsobuhantá ◆ állásvadászállásvadász
dzsóbukózódzsóbukózó ◆ felépítményfelépítmény
dzsobundzsobun ◆ bevezetőbevezető ◆ előszóelőszó 「Honni
dzsobun-o kaita.」 „Előszót írt a könyvhöz.”

dzsóbundzsóbun ◆ fenti mondatfenti mondat ◆ fenti szövegfenti szöveg
dzsóbundzsóbun ◆ cikkelycikkely 「Kenpóno dzsóbun」 „al-
kotmány cikkelyei” ◆ törvény részleteitörvény részletei
dzsóbunadzsóbuna ◆ elnyűhetetlenelnyűhetetlen 「Kono kucu-va
dzsóbudane.」 „Ez a cipő elnyűhetetlen.” ◆ erőserős
「Dzsóbuna iszu」 „erős szék” ◆ erőserős fájúfájú
「Ani-va dzsóbuna hitode bjókininarinikui.」 „A
bátyám erős fájú, ritkán beteg.” ◆ masszívmasszív 「Ko-
no omotaiterebi-va dzsóbunaterebi daini okanak-
ja.」 „Ezt a nehéz tévét masszív asztalra kell ten-
ni.” ◆ strapabíróstrapabíró 「Dzsóbunanótopaszokon-o
szagasiteiru.」 „Strapabíró laptopot keresek!” ◇

kidzsóbunakidzsóbuna erőserős lelkűlelkű ◇ kidzsóbunakidzsóbuna bizal-bizal-
mat adómat adó
dzsócsakudzsócsaku ◆ gőzleválasztásgőzleválasztás ◆ gőzölögte-gőzölögte-
téstés ◇ arumidzsócsakuarumidzsócsaku alumínium-alumínium-
gőzleválasztásgőzleválasztás ◇ kagakudzsócsakukagakudzsócsaku kémiaikémiai
gőzleválasztásgőzleválasztás ◇ sinkúdzsócsakusinkúdzsócsaku vákuum-vákuum-
technológiástechnológiás gőzölögtetésgőzölögtetés ◇ sinkúdzsó-sinkúdzsó-
csakucsaku vákuumtechnológiásvákuumtechnológiás gőzleválasz-gőzleválasz-
tástás
dzsócsidzsócsi ◆ állandóállandó
dzsócsidzsócsi ◆ várárokvárárok ◆ várvár vizesárokkalvizesárokkal ◆ vi-vi-
zesárokzesárok
dzsócsiiinkaidzsócsiiinkai ◆ állandó bizottságállandó bizottság
dzsocsódzsocsó ◆ elősegítéselősegítés ◆ fokozásfokozás ◆ tetézéstetézés

dzsócsodzsócso ◆ érzelemérzelem 「Dzsócsononai szekaini
szumu.」 „Érzelmek nélküli világban él.” ◆ han-han-
gulatgulat 「Furumekasii dzsócsogaaru macsinami」
„régies hangulatú városkép” ◇ ikokudzsócsoikokudzsócso
egzotikus hangulategzotikus hangulat
dzsócsódzsócsó ◆ szószaporításszószaporítás ◆ terjengősségterjengősség

dzsócsofuanteidzsócsofuantei ◆ érzelmi labilitásérzelmi labilitás
dzsócsónadzsócsóna ◆ hosszadalmashosszadalmas 「Dzsócsóna
hanasi-o sita.」 „Hosszadalmas történetet mon-
dott.” ◆ terjengősterjengős 「Dzsócsóna bunsó-o ka-
ku.」 „Terjengős mondatokat ír.”

dzsócsosógaidzsócsosógai ◆ érzelmi károsodásérzelmi károsodás
dzsócsosugidzsócsosugi ◆ érzelgősségérzelgősség
dzsócsószeidzsócsószei ◆ redundanciaredundancia
dzsocsószurudzsocsószuru ◆ elősegítelősegít 「Sinpo-o dzsocsó-
sita.」 „Elősegítette a fejlődést.” ◆ fokozfokoz
「Kaiszeihó-va fuan-o dzsocsósita.」 „A törvény-
változtatás fokozta a bizonytalanságot.” ◆ ráse-ráse-
gítgít 「Osokumondai-va kokuminno fuman-o
dzsocsósita.」 „A korrupció rásegített a nép elége-
detlenségére.” ◆ ráteszrátesz egyegy lapáttallapáttal 「Kurai
tokorode hon-o jomukotode, sirjokuteika-o
dzsocsósita.」 „A sötétben olvasás rátett még egy
lapáttal a szemem romlására.” ◆ tetéztetéz 「Saka-
ino heigai-o dzsocsósita.」 „Tetézte a társadalom
baját.”

dzsócsotekinadzsócsotekina ◆ emocionálisemocionális ◆ érzelgősérzelgős
dzsocsúdzsocsú ◆ cselédcseléd 「Szono ie-va dzsocsú-o oi-
teiru.」 „A család cselédet tart.” ◆ cselédlánycselédlány ◆

konyhalánykonyhalány ◆ szobalányszobalány
dzsócsúdzsócsú ◆ galandféreggalandféreg ◇ mukódzsócsúmukódzsócsú si-si-
mafejűmafejű galandféreggalandféreg ◇ júkódzsócsújúkódzsócsú horgas-horgas-
fejű galandféregfejű galandféreg
dzsócsúdzsócsú ◆ állandóállandó tartózkodástartózkodás ◆ tartóstartós
állomásozásállomásozás
dzsócsúfontodzsócsúfonto ◆ beépített betűkészletbeépített betűkészlet
dzsocsúgikudzsocsúgiku ◆ dalmátvirágdalmátvirág ◆ rövarölőrövarölő
aranyvirágaranyvirág
dzsocsúgikudzsocsúgiku ◆ piretrumpiretrum ◆ pyrethrumpyrethrum
dzsócsúnodzsócsúno ◆ állandóanállandóan ottott állomásozóállomásozó ◆

állandóan ott tartózkodóállandóan ott tartózkodó ◆ állomásozóállomásozó
dzsócsúpuroguramudzsócsúpuroguramu ◆ rezidens programrezidens program
dzsócsúszurudzsócsúszuru ◆ állandóanállandóan ottott tartózkodiktartózkodik
「Konobiruni kanrinin-va dzsócsúsiteiru.」 „A
gondnok állandóan az épületben tartózkodik.” ◆

tartósantartósan ottott állomásozikállomásozik 「Kono simani-va
guntaiga dzsócsúsiteiru.」 „A szigeten tartósan
ott állomásoznak a katonák.”

dzsódaidzsódai ◆ japán ókorjapán ókor
dzsódaidzsódai ◆ várkastélyvárkastély gondnokagondnoka ◆ várnagyvárnagy
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dzsódaibungakudzsódaibungaku ◆ ókori irodalomókori irodalom
dzsódaigaródzsódaigaró ◆ megbízott kastélygondnokmegbízott kastélygondnok
dzsódaisidzsódaisi ◆ ókori történelemókori történelem
dzsódandzsódan ◆ felsőfelső emeletemelet 「Nidanbeddono
dzsódande neteita.」 „Az emeletes ágy felső eme-
letén aludtam.” ◆ felsőfelső fokfok 「Hasigono dzsó-
danni nobotta.」 „A létra felső fokára álltam.” ◆

felsőfelső fokozatfokozat ◆ felsőfelső kardtartáskardtartás 「Dzsó-
danno kamae」 „felső kardtartás” ◆ felsőfelső lép-lép-
csőfokcsőfok ◆ felsőfelső polcpolc 「Hondanano dzsódanka-
ra hon-o tori dasita.」 „Levettem a felső polcról a
könyvet.”

dzsódandzsódan ◆ tréfatréfa 「Dzsódanhanbundesitara
juruszemaszen!」 „Ennek a fele sem tréfa!” ◆

viccvicc 「Dzsódandesó?」 „Ugye viccelsz?” ◇ si-si-
raketadzsódanraketadzsódan ünneprontóünneprontó viccvicc ◇ siraket-siraket-
adzsódanadzsódan lapos vicclapos vicc
dzsódandegomakaszudzsódandegomakaszu ◆ elviccelelviccel 「Szore-o
dzsódandegomakaszanaide!」 „Ezt nem fogod el-
viccelni!”

dzsódangotodzsódangoto ◆ tréfadologtréfadolog 「Mo-va ja
dzsódangotode-va szumaszarenai.」 „Ez nem tré-
fadolog.” ◆ viccvicc
dzsódanhanbun-nidzsódanhanbun-ni ◆ féligfélig tréfábóltréfából 「Taikin-
o agerujoto dzsódanhanbunni itta.」 „Félig tréfá-
ból sok pénzt ígértem neki.”

dzsódanmadzsirinidzsódanmadzsirini ◆ tréfálkozvatréfálkozva 「Oku-
mancsódzsaninaritaikato dzsódanmadzsirini ki-
ita.」 „– Milliárdos akarsz lenni? – kérdezte tré-
fálkozva.”

dzsódan-odzsódan-o iuiu ◆ tréfáltréfál 「Dzsódandajo.」 „Csak
tréfáltam!” ◆ viccelviccel
dzsódan-odzsódan-o iukibuniukibun ◆ tréfástréfás kedvkedv 「Ano
szeidzsika-va keizaiga kaszszeikasiterunante itte-
rukedo dzsódandeso!?」 „A politikus bizonyára
tréfás kedvében volt, amikor az élénk gazdaságról
beszélt.”

dzsodan-odzsodan-o tobaszutobaszu ◆ elsütelsüt egyegy viccetviccet
「Tomodacsi-va dzsodan-o tobasita.」 „A bará-
tom elsütött egy viccet.”

dzsódanppokudzsódanppoku ◆ tréfásantréfásan 「Kessin-va kavat-
tenaijone?To dzsódanppoku kiita.」 „Tréfásan
megkérdezte, hogy nem gondolta-e meg magát.”

dzsódanzukinadzsódanzukina ◆ viccesvicces 「Kare-va dzsódan-
zukina hitoda.」 „Vicces ember.”

dzsódekidzsódeki ◆ bravóbravó 「Dzsódekideszu!」 „Bra-
vó!” ◆ jól sikerültjól sikerült
dzsódekinadzsódekina ◆ eredményeseredményes ◆ jóljól összeho-összeho-
zottzott 「Hadzsimeteno sószecutosite-va dzsódeki-
datta.」 „Jól összehozta a novellát, ahhoz képest,
hogy ez volt az első alkotása.” ◆ jóljól sikerültsikerült
「Dzsódekina sibaidatta.」 „Jól sikerült előadás
volt.” ◆ remekremek 「Rjóri-va dzsódekidatta.」 „Az
étel remek volt.”

dzsodenbaridzsodenbari ◆ kisütőtűkisütőtű
dzsódodzsódo ◆ agyagos talajagyagos talaj ◆ vályogvályog
dzsódodzsódo ◆ tisztatiszta földföld ◇ gokurakudzsódogokurakudzsódo
szukhávatíszukhávatí ◇ gokurakudzsódogokurakudzsódo AmitábhaAmitábha
ParadicsomaParadicsoma
dzsódódzsódó ◆ általánosáltalános gyakorlatgyakorlat 「Dzsódó-o
fumi hazusita.」 „Eltért az általános gyakorlattól.”
◆ bevettbevett gyakorlatgyakorlat ◆ jártjárt útút 「Dzsódó-o ta-
doru.」 „Járt utakon halad.”

dzsódódzsódó ◆ botvívásbotvívás
dzsódokjódzsódokjó ◆ Tiszta Föld TanaTiszta Föld Tana
dzsodósidzsodósi ◆ segédigesegédige 「Miraikeino dzsodósi」
„jövő idő segédigéje” ◇ hódzsodósihódzsodósi módbelimódbeli
segédigesegédige
dzsódosinsúdzsódosinsú ◆ dzsódodzsódo sinsúsinsú ◆ igazigaz
tisztaföld-buddhizmustisztaföld-buddhizmus
dzsódosúdzsódosú ◆ tisztaföld-buddhizmustisztaföld-buddhizmus
dzsodzsidzsodzsi ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ leírásleírás
dzsodzsidzsodzsi ◆ kisegítő írásjelkisegítő írásjel
dzsodzsidzsodzsi ◆ kislánykislány ◆ lánylány
dzsódzsidzsódzsi ◆ Dzsódzsi-korDzsódzsi-kor
dzsódzsidzsódzsi ◆ kalandkaland 「Hitojokagirino dzsódzsi」
„egy éjszakás kaland” ◆ szerelmi kalandszerelmi kaland
dzsódzsidzsódzsi ◆ gyermekkorgyermekkor
dzsódzsidzsódzsi ◆ általábanáltalában 「Dzsódzsisijószuru
eki」 „általában használt állomás” ◆ folyama-folyama-
tostos 「Kikaino dzsódzsiunten」 „gép folyamatos
üzemeltetése” ◆ mindigmindig 「Aszano dzsikantai-va
terebini dzsikokuga dzsódzsihjódzsiszareteiru.」
„A reggeli órákban a tévén mindig látható a pon-
tos idő.” ◇ dzsódzsiszecuzokudzsódzsiszecuzoku állandóállandó kap-kap-
csolatcsolat 「Intánettono dzsódzsiszecuzoku」 „ál-
landó internetes kapcsolat”

dzsódzsibaisundzsódzsibaisun ◆ gyermekprostitúciógyermekprostitúció
dzsodzsibundzsodzsibun ◆ leírásleírás ◆ narrációnarráció
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dzsódzsicudzsódzsicu ◆ enyhítőenyhítő körülményekkörülmények 「Kare-
va dzsódzsicuni uttaete, cumino jurusi-o koita.」
„Enyhítő körülményekre hivatkozva kérte, hogy
bocsássák meg a vétkét.” ◆ érzelmiérzelmi okok 「Kareno
handan-va dzsódzsicuni szajúszareta.」 „Érzelmi
okok befolyásolták a döntését.” ◆ részrehajlásrészrehajlás
「Dzsódzsicudzsindzsi」 „részrehajló személyzeti
döntések” ◆ személyesszemélyes érdekérdek 「Dzsódzsicuni-
toravarenai.」 „Nem vezetik személyes érdekek.”

dzsódzsicusúdzsódzsicusú ◆ dzsódzsicu-buddhizmusdzsódzsicu-buddhizmus
dzsodzsihóteisikidzsodzsihóteisiki ◆ negyedfokú egyenletnegyedfokú egyenlet
dzsodzsikendzsodzsiken ◆ négynégy dimenziódimenzió ◆ négydimen-négydimen-
ziósziós 「Jodzsigenkúkan」 „négydimenziós tér”

dzsódzsikódokusadzsódzsikódokusa ◆ állandó előfizetőállandó előfizető
dzsódzsindzsódzsin ◆ egyszerűegyszerű emberember 「Kare-va dzsó-
dzsinidzsóno hitoda.」 „Több egy egyszerű em-
bernél.” ◆ köznapi emberköznapi ember
dzsódzsindzsódzsin ◆ szeretőszerető
dzsódzsirudzsódzsiru / dzsózurudzsózuru ◆ beszorozbeszoroz 「Ni-o
szanni dzsódzsita.」 „Kettőt beszoroztam három-
mal.” ◆ kihasználkihasznál 「Aiteno jovamini dzsódzsite
sóhin-o takaku uricuketa.」 „A gyengeségét ki-
használva drágán rátukmálta az árut.” ◆ meglo-meglo-
vagolvagol 「Umani dzsódzsita.」 „Meglovagolta a lo-
vat.” ◆ rájátszikrájátszik 「Kabusikisidzsóno konranni
dzsódzsite rieki-o totta.」 „A részvénypiaci pánik-
ra rájátszva nyereségre tett szert.” ◆ rászámítrászámít
「Joteikakakuni dzsuh-pászen-o dzsódzsita.」 „A
tervezett árra rászámított tíz százalékot.” ◆ szo-szo-
rozroz 「Szokudo-o dzsikanni dzsódzsita.」 „A se-
bességet szoroztam az idővel.” ◇ kacsinidzsó-kacsinidzsó-
dzsirudzsiru győzelmengyőzelmen felbátorodvafelbátorodva 「Kacsini
dzsódzsite mókó-o kaisisita.」 „A győzelmen fel-
bátorodva, vad támadásba kezdett.”

dzsodzsisidzsodzsisi ◆ eposzeposz ◆ hőskölteményhősköltemény
dzsódzsiszecuzokudzsódzsiszecuzoku ◆ állandóállandó kapcsolatkapcsolat
「Intánettono dzsódzsiszecuzoku」 „állandó in-
ternetes kapcsolat”

dzsódzsiszeidzsódzsiszei ◆ paramágnesesparamágneses ◆ paramág-paramág-
nességnesség
dzsodzsitekinadzsodzsitekina ◆ elbeszélőelbeszélő 「Dzsodzsitek-
ina monogatari」 „elbeszélő történet” ◆ epikaiepikai ◆

epikusepikus ◆ leíróleíró
dzsodzsódzsodzsó ◆ líraiságlíraiság ◆ sajátsaját érzésekérzések leírá-leírá-
sasa

dzsódzsodzsódzso ◆ szorzás-osztásszorzás-osztás ◇ kagendzsód-kagendzsód-
zsozso négy alapműveletnégy alapművelet
dzsódzsódzsódzsó ◆ mahájánamahájána
dzsódzsódzsódzsó ◆ kitűnőségkitűnőség ◇ kibundzsódzsókibundzsódzsó ki-ki-
tűnőtűnő hangulathangulat 「Kjóha kibundzsódzsó!」 „Ma
kitűnő a hangulatom.” ◇ dzsódzsónodzsódzsóno kitűnőkitűnő
「Anatanorepóto-va dzsódzsóno dekida!」 „Kitű-
nően sikerült a jelentésed!”

dzsódzsódzsódzsó ◆ jegyzettjegyzett 「Dzsódzsókabusiki」
„jegyzett részvény” ◇ hidzsódzsóhidzsódzsó nemnem jegy-jegy-
zettzett 「Hidzsódzsókabusiki」 „nem jegyzett
részvény”

dzsódzsódzsódzsó ◆ körülménykörülmény 「Dzsódzsó-o sakurjó-
site gonenno dzsikkei-o ii vataszareta.」 „A körül-
ményeket figyelembe véve öt év szabadságvesztést
kapott.”

dzsodzsóbudzsodzsóbu ◆ bátor nőbátor nő
dzsódzsógaisadzsódzsógaisa ◆ tőzsdén jegyzett cégtőzsdén jegyzett cég
dzsódzsókabudzsódzsókabu ◆ jegyzett részvényjegyzett részvény
dzsódzsókigjódzsódzsókigjó ◆ tőzsdéntőzsdén jegyzettjegyzett válla-válla-
latlat
dzsodzsonidzsodzsoni ◆ lassanlassan 「Dzsodzsoni
otonariszan-jori júfukuninatta.」 „Lassan gazda-
gabb lett, mint a szomszédja.” ◆ lassankéntlassanként
「Dzsodzsoni kare-o szukininatta.」 „Lassanként
megszerettem.”

dzsódzsónodzsódzsóno ◆ kitűnőkitűnő 「Anatanorepóto-va
dzsódzsóno dekida!」 „Kitűnően sikerült a jelen-
tésed!”

dzsódzsó-odzsódzsó-o sakurjószurusakurjószuru ◆ figyelembefigyelembe ve-ve-
szi a körülményeketszi a körülményeket
dzsódzsósakurjódzsódzsósakurjó ◆ enyhítésenyhítés ◆ enyhítőenyhítő kö-kö-
rülményrülmény ◆ enyhítőenyhítő körülményekkörülmények figyelem-figyelem-
bevételebevétele
dzsódzsósakurjószurudzsódzsósakurjószuru ◆ enyhítéskéntenyhítésként fi-fi-
gyelembegyelembe veszvesz 「Bjóninnotame dzsódzsósa-
kurjósita.」 „Enyhítésként figyelembe vették a be-
tegségét.” ◆ enyhítéskéntenyhítésként mérlegelmérlegel 「Aku-
iganakatta ten-o kórjosi dzsódzsósakurjósita.」
„Enyhítésként mérlegelték, hogy nem akart
rosszat.”

dzsódzsósakurjótonarugen-indzsódzsósakurjótonarugen-in ◆ enyhítőenyhítő
okok
dzsodzsósidzsodzsósi ◆ líralíra ◆ lírikus verslírikus vers
dzsodzsósidzsindzsodzsósidzsin ◆ lírikus költőlírikus költő
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dzsódzsószurudzsódzsószuru ◆ jegyezvejegyezve vanvan 「Kono
kabu-va dzsódzsósiteiru.」 „Ez a részvény jegyez-
ve van a tőzsdén.”

dzsodzsótekinadzsodzsótekina ◆ lírailírai ◆ lírikuslírikus 「Dzsodzsó-
tekina si」 „lírikus költemény”

dzsódzsozankidzsódzsozanki ◆ szorzó-osztó egységszorzó-osztó egység
dzsódzsudzsódzsu ◆ magasmagas életkoréletkor ◆ századikszázadik szü-szü-
letésnapletésnap ◆ százhuszadik születésnapszázhuszadik születésnap
dzsódzsudzsódzsu ◆ beteljesedésbeteljesedés ◆ eléréselérés ◆ meg-meg-
valósításvalósítás ◆ teljesülésteljesülés ◇ taigandzsódzsutaigandzsódzsu
nagynagy kívánságkívánság teljesüléseteljesülése ◇ mangandzsó-mangandzsó-
dzsudzsu fohászfohász meghallgattatásameghallgattatása 「Mangan-
dzsódzsusita.」 „Fohászom meghallgattatott.”

dzsodzsucudzsodzsucu ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ leírásleírás ◆ tény-tény-
leírásleírás 「Rekisidzsodzsucu」 „történelmi tényle-
írás”

dzsodzsucukeijósidzsodzsucukeijósi ◆ állítmányi melléknévállítmányi melléknév
dzsódzsucunodzsódzsucuno ◆ fentfent említettemlített 「Heisano
kenkai-va dzsódzsucuno dórideszu.」 „A vállala-
tunknak a fent említett véleménye van.”

dzsodzsucuszurudzsodzsucuszuru ◆ leírleír 「Dzsikenno sószai-o
dzsodzsucusita.」 „Részletesen leírta az esetet.”

dzsodzsucutaidzsodzsucutai ◆ elbeszélő stíluselbeszélő stílus
dzsodzsucutekinadzsodzsucutekina ◆ elbeszélőelbeszélő ◆ tényleírótényleíró
dzsódzsúfudan-nodzsódzsúfudan-no ◆ állandóállandó ◆ szakadat-szakadat-
lanlan
dzsódzsundzsódzsun ◆ hóhó elejeeleje 「Szengecudzsódzsunni
cujuiridesita.」 „Múlt hónap elejétől kezdődött az
esős évszak.” ◆ hónap első harmadahónap első harmada
dzsódzsuszurudzsódzsuszuru ◆ beteljesedikbeteljesedik 「Koiga dzsó-
dzsusita.」 „Beteljesedett a szerelme.” ◆ elérelér
「Mokuteki-o dzsódzsusita.」 „Elérte a célját.” ◆

megvalósítmegvalósít 「Nengan-o dzsódzsusita.」 „Meg-
valósította az álmát.”

dzsóecusinkanszendzsóecusinkanszen ◆ Dzsóecu sinkanszenDzsóecu sinkanszen
dzsóeidzsóei ◆ Dzsóei-korDzsóei-kor
dzsóeidzsóei ◆ vetítésvetítés 「Tókjótode dzsóeicsúno ei-
ga」 „Tokióban most vetített film” ◇ szaidzsóeiszaidzsóei
újravetítésújravetítés
dzsóeian-naidzsóeian-nai ◆ műsortájékoztatóműsortájékoztató
dzsóeikinsininattaeigadzsóeikinsininattaeiga ◆ betiltott filmbetiltott film
dzsóeiszarerudzsóeiszareru ◆ megymegy 「Kjó-va eigakande
omosiroi eigaga dzsóeiszareru.」 „Ma egy érdekes
film megy a moziban.”

dzsóeiszurudzsóeiszuru ◆ vetítvetít 「Szono eiga-va dojókara
dzsóeisimaszu.」 „A filmet szombattól vetítik.” ◇

dzsóeiszarerudzsóeiszareru megymegy 「Kjó-va eigakande
omosiroi eigaga dzsóeiszareru.」 „Ma egy érdekes
film megy a moziban.”

dzsoendzsoen ◆ mellékszereplésmellékszereplés
dzsóendzsóen ◆ előadáselőadás 「Amede okugaidzsóen-va
csúsininatta.」 „Az eső miatt a szabadtéri előadás
elmaradt.”

dzsóencsúdzsóencsú ◆ előadáselőadás közbenközben 「Dzsóencsú-
keitaidenvano sijó-va kinsiszareteimaszu.」 „Az
előadás közben tilos mobiltelefonozni.”

dzsoensadzsoensa ◆ mellékszereplőmellékszereplő ◆ melléksztármelléksztár
dzsoensódzsoensó ◆ legjobb mellékszereplő díjalegjobb mellékszereplő díja
dzsoenszurudzsoenszuru ◆ mellékszerepet játszikmellékszerepet játszik
dzsóenszurudzsóenszuru ◆ előadelőad 「Sitteiru geki-o dzsóen-
szuru.」 „Egy ismert darabot adnak elő.” ◆ ját-ját-
szikszik 「Engeki-o dzsóenszuru.」 „Színdarabot
játszanak.”

dzsófudzsófu ◆ szeretőszerető
dzsógaacuidzsógaacui ◆ melegszívűmelegszívű
dzsógaarudzsógaaru ◆ könyörületeskönyörületes 「Dzsógaaru han-
kecu」 „könyörületes ítélet”

dzsógafukaidzsógafukai ◆ érzelmesérzelmes
dzsogaidzsogai ◆ kirekesztéskirekesztés ◆ kizáráskizárás
dzsógaidzsógai ◆ pályán kívülipályán kívüli ◆ termen kívülitermen kívüli
dzsógaihómurandzsógaihómuran ◆ kiütéses hazafutáskiütéses hazafutás
dzsógaikabudzsógaikabu ◆ tőzsdén kívüli részvénytőzsdén kívüli részvény
dzsogaireidzsogairei ◆ kivételkivétel 「Rúru tekijóno dzsoga-
irei」 „szabály alkalmazása alól kivétel”

dzsogaiszurudzsogaiszuru ◆ kirekesztkirekeszt 「Meiószei-va va-
kuszeinogurúpukara dzsogaiszareta.」 „A Plútót
kirekesztették a bolygók közül.” ◆ kizárkizár 「Dzs-
ikono kanószei-o dzsogaisita.」 „Kizárta a baleset
valószínűségét.”

dzsógaitorihikidzsógaitorihiki ◆ tőzsdén kívüli ügylettőzsdén kívüli ügylet
dzsogakkódzsogakkó ◆ leánygimnáziumleánygimnázium ◆ leányiskolaleányiskola

dzsógakudzsógaku ◆ felső állkapocsfelső állkapocs
dzsógakudódzsógakudó ◆ arcüregarcüreg
dzsógakudóendzsógakudóen ◆ arcüreggyulladásarcüreggyulladás
dzsógakukocudzsógakukocu ◆ felső állkapocscsontfelső állkapocscsont
dzsogakuszeidzsogakuszei ◆ diáklánydiáklány ◆ tanulólánytanulólány
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dzsógamoroidzsógamoroi ◆ könnyen elérzékenyülkönnyen elérzékenyül
dzsógandzsógan ◆ Dzsógan-korDzsógan-kor
dzsóganaidzsóganai ◆ érzéketlenérzéketlen ◆ könyörtelenkönyörtelen
「Dzsóganai siucsi」 „könyörtelen bánásmód” ◆

szívtelenszívtelen
dzsógaszurudzsógaszuru ◆ hághág ◆ meghágmeghág
dzsógauszuidzsógauszui ◆ érzéketlenérzéketlen ◆ hideg szívűhideg szívű
dzsógedzsóge ◆ alacsonyalacsony ésés magasmagas 「Mibunno
dzsóge」 „alacsony és magas rang” ◆ alsóalsó ésés
felsőfelső 「Dzsógeno ha」 „alsó és felső fog” ◆ alsóalsó
ésés felsőfelső részrész 「Szebirono dzsóge」 „öltöny al-
só és felső része” ◆ lentlent ésés fentfent 「Dzsógeno
kai」 „lenti és fenti szint” ◆ rangrang 「Koini dzsóge-
no hedatenasi.」 „A szerelemben nincsenek rang-
beli különbségek.” ◇ dzsógekandzsógekan elsőelső ésés má-má-
sodiksodik kötetkötet ◇ dzsógeszakaszamadzsógeszakaszama fejjelfejjel
lefelélefelé 「Kono bóenkjóde tentaiga dzsógeszaka-
szamani mieru.」 „Ebben a távcsőben fejjel lefelé
látszanak az égitestek.” ◇ dzsógeszakaszamadzsógeszakaszama
fordítvafordítva 「Sinbun-va dzsógeszakaszamadajo!」
„Fordítva tartod az újságot!” ◇ dzsógeszuidódzsógeszuidó
ivóvízvezetékivóvízvezeték ésés szennyvízvezetékszennyvízvezeték ◇

dzsógeszurudzsógeszuru fel-lefel-le járjár 「Kava-o dzsógeszuru
fune」 „folyón fel-le járó hajó” ◇ dzsógeszurudzsógeszuru
ingadozikingadozik 「Kabusikiszóba-va dzsógesiteiru.」
„A részvényárak ingadoznak.” ◇ dzsógeszurudzsógeszuru
fel-lefel-le mozogmozog 「Szuii-va dzsógesiteita.」 „A víz-
szint fel-le mozgott.” ◇ dzsógeszettodzsógeszetto alsóalsó ésés
felsőfelső részbőlrészből állásállás 「Kono fuku-va dzsó-
geszettoda.」 „Ez a ruha alsó és felső részből áll.”
◇ dzsógeszendzsógeszen mindkétmindkét iránybanirányban 「Densa-va
dzsógeszende dzsokóunten-o siteiru.」 „Mindkét
irányban lassan közlekednek a vonatok.” ◇ dzsó-dzsó-
gedógedó vertikálisvertikális mozgásmozgás ◇ dzsógedódzsógedó függő-függő-
legesleges mozgásmozgás 「Namino dzsógedó」 „hullám
függőleges mozgása” ◇ dzsógenidzsógeni föl-leföl-le 「Me-va
dzsógeni ugoita.」 „Föl-le járt a szeme.” ◇ dzsó-dzsó-
genigeni fel-lefel-le 「Erebétá-va dzsógeni ugoku.」 „A
lift fel-le jár.” ◇ dzsógenidzsógeni alul-felülalul-felül 「Óbun-
no dzsógenipurétoga haitteita.」 „A sütőben alul-
felül tepsi volt.”

dzsógedódzsógedó ◆ függőlegesfüggőleges mozgásmozgás 「Namino
dzsógedó」 „hullám függőleges mozgása” ◆ ver-ver-
tikális mozgástikális mozgás
dzsógekandzsógekan ◆ első és második kötetelső és második kötet
dzsógekankeidzsógekankei ◆ hierarchiahierarchia ◆ rangsorrendrangsorrend
dzsógekankeinoarudzsógekankeinoaru ◆ hierarchikushierarchikus

dzsógekózódzsógekózó ◆ hierarchiahierarchia
dzsogendzsogen ◆ tanácstanács 「Dzsogen-o ataerunoga
szukideszu.」 „Szeret tanácsokat osztogatni.”

dzsogendzsogen ◆ bevezetésbevezetés ◆ előszóelőszó
dzsógendzsógen ◆ Dzsógen-korDzsógen-kor
dzsógendzsógen ◆ hold első negyedehold első negyede
dzsógendzsógen ◆ felsőfelső határhatár 「Dzsógennenrei」
„felső korhatár” ◆ felsőfelső korlátkorlát ◆ maximálismaximális
「Dzsógenkakaku」 „maximális ár” ◆ maximummaximum
dzsógenidzsógeni ◆ alul-felülalul-felül 「Óbun-no dzsógenipu-
rétoga haitteita.」 „A sütőben alul-felül tepsi
volt.” ◆ fel-lefel-le 「Erebétá-va dzsógeni ugoku.」
„A lift fel-le jár.” ◆ föl-leföl-le 「Me-va dzsógeni ugoi-
ta.」 „Föl-le járt a szeme.”

dzsógen-nocukidzsógen-nocuki ◆ növekvő holdnövekvő hold ◆ újholdújhold
dzsógenrimittoszuicscsidzsógenrimittoszuicscsi ◆ felsőfelső végállás-végállás-
kapcsolókapcsoló
dzsogensadzsogensa ◆ tanácsadótanácsadó
dzsogenszurudzsogenszuru ◆ tanácsoltanácsol 「Motteiru kabu-o
mada uranaijóni dzsogensita.」 „Azt tanácsoltam,
hogy még ne adja el a részvényeit.”

dzsógesasidzsógesasi ◆ fel-le kancsalításfel-le kancsalítás
dzsógeszajúdzsógeszajú ◆ alsó,alsó, felső,felső, balbal ésés jobbjobb
「Jósino dzsógeszajú-va kúhakuninatteiru.」 „A
papír alsó, felső, bal és jobb része üresen van
hagyva.”

dzsógeszakaszamadzsógeszakaszama ◆ fejjelfejjel lefelélefelé 「Kono
bóenkjóde tentaiga dzsógeszakaszamani mieru.」
„Ebben a távcsőben fejjel lefelé látszanak az égi-
testek.” ◆ fordítvafordítva 「Sinbun-va dzsógeszaka-
szamadajo!」 „Fordítva tartod az újságot!”

dzsógeszendzsógeszen ◆ mindkétmindkét iránybanirányban 「Densa-va
dzsógeszende dzsokóunten-o siteiru.」 „Mindkét
irányban lassan közlekednek a vonatok.”

dzsógeszettodzsógeszetto ◆ alsóalsó ésés felsőfelső részbőlrészből ál-ál-
láslás 「Kono fuku-va dzsógeszettoda.」 „Ez a ruha
alsó és felső részből áll.”

dzsógeszuidódzsógeszuidó ◆ ivóvízvezetékivóvízvezeték ésés szenny-szenny-
vízvezetékvízvezeték
dzsógeszuidórjókindzsógeszuidórjókin ◆ víz- és csatornadíjvíz- és csatornadíj
dzsógeszurudzsógeszuru ◆ fel-lefel-le járjár 「Kava-o dzsógeszu-
ru fune」 „folyón fel-le járó hajó” ◆ fel-lefel-le mo-mo-
zogzog 「Szuii-va dzsógesiteita.」 „A vízszint fel-
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le mozgott.” ◆ ingadozikingadozik 「Kabusikiszóba-va
dzsógesiteiru.」 „A részvényárak ingadoznak.”

dzsoggingudzsoggingu ◆ kocogáskocogás
dzsógidzsógi ◆ vonalzóvonalzó 「Dzsógide kireide maszszu-
guna szen-o hikemaszu.」 „Vonalzóval szép, egye-
nes vonalakat lehet húzni.” ◇ kumogatadzsógikumogatadzsógi
görbevonalzógörbevonalzó ◇ szankakudzsógiszankakudzsógi derékszö-derékszö-
gűgű vonalzóvonalzó ◇ sakusidzsógisakusidzsógi rugalmatlanságrugalmatlanság
◇ sakusidzsógisakusidzsógi szabályokhozszabályokhoz ragaszkodásragaszkodás
◇ sakusidzsóginasakusidzsógina rugalmatlanrugalmatlan 「Sakusidzsó-
gina hito」 „rugalmatlan ember” ◇ sakusidzsó-sakusidzsó-
ginagina szabályokhozszabályokhoz ragaszkodóragaszkodó 「Sakus-
idzsógina kaitó」 „szabályokhoz ragaszkodó vá-
lasz” ◇ csokkaudzsógicsokkaudzsógi vinklivinkli ◇ csokkau-csokkau-
dzsógidzsógi derékszögderékszög ◇ tídzsógitídzsógi fejesfejes vonalzóvonalzó

dzsogingudzsogingu ◆ kocogáskocogás
dzsogingu-odzsogingu-o szuruszuru ◆ kocogkocog 「Mainicsiszan-
dzsuppundzsogingusimaszu.」 „Minden nap fél
órát kocogok.”

dzsogingu-pancudzsogingu-pancu ◆ futónadrágfutónadrág
dzsogingu-súzudzsogingu-súzu ◆ futócipőfutócipő
dzsógizadzsógiza ◆ SzögmérőSzögmérő
dzsógodzsógo ◆ ikerszóikerszó ◆ szóismétlésesszóismétléses többestöbbes
számszám
dzsógodzsógo ◆ feleslegesfelesleges szavakszavak 「Dzsógo-o hab-
uku.」 „Elhagyja a felesleges szavakat.” ◆ szó-szó-
szaporításszaporítás
dzsógodzsógo ◆ tölcsértölcsér
dzsógodzsógo ◆ borisszaborissza ◆ iszákosiszákos ◆ részegesrészeges
◇ atohikidzsógoatohikidzsógo telhetetlenültelhetetlenül iszákosiszákos ◇

okoridzsógookoridzsógo kötekedőkötekedő részegrészeg ◇ nakidzsó-nakidzsó-
gogo könnyeskönnyes részegrészeg ◇ varaidzsógovaraidzsógo vidámvidám
részegrészeg ◇ varaidzsógovaraidzsógo mindenenmindenen nevetőnevető em-em-
berber
dzsógodzsóbudzsógodzsóbu ◆ megszelídítendőkmegszelídítendők vezető-vezető-
je buddhaje buddha ◆ purusa-damja-szárathipurusa-damja-szárathi
dzsógogatadzsógogata ◆ tölcsér alaktölcsér alak
dzsóhacudzsóhacu ◆ elpárolgáselpárolgás ◆ eltűnéseltűnés ◆ párol-párol-
gásgás ◆ párologtatáspárologtatás
dzsóhacugandzsóhacugan ◆ ásványkirakódásásványkirakódás
dzsóhacukeidzsóhacukei ◆ evaporiméterevaporiméter ◆ párolgás-párolgás-
mérőmérő
dzsóhacukidzsóhacuki ◆ párologtatópárologtató
dzsóhacunecudzsóhacunecu ◆ párolgáshőpárolgáshő

dzsóhacuszaszerudzsóhacuszaszeru ◆ felszárítfelszárít 「Taijóno hi-
de mizutamariga dzsóhacusita.」 „A nap felszárí-
totta a pocsolyát.”

dzsóhacuszeidzsóhacuszei ◆ párolgási képességpárolgási képesség
dzsóhacuszurudzsóhacuszuru ◆ elpárologelpárolog 「Mizu-va dzsó-
hacusita.」 „Elpárolgott a víz.” ◆ eltűnikeltűnik
「Sónin-va dzsóhacusita.」 „A tanú eltűnt.” ◆

felszáradfelszárad 「Jukanikoboreta mizu-va dzsóhacu-
sita.」 „A padlóra ömlött víz felszáradt.” ◆ fel-fel-
szívódikszívódik 「Han-nin-va dzsóhacusita.」 „A tettes
felszívódott.” ◆ párologpárolog 「Ekitai-va dzsóhacu-
szuru.」 „A folyadék párolog.” ◇ dzsóhacusz-dzsóhacusz-
aszeruaszeru felszárítfelszárít 「Taijóno hide mizutamariga
dzsóhacusita.」 „A nap felszárította a pocsolyát.”

dzsóhacuzaradzsóhacuzara ◆ párologtató edénypárologtató edény
dzsóhaidzsikudzsóhaidzsiku ◆ sziklevél feletti szársziklevél feletti szár
dzsohakjúdzsohakjú ◆ beszédtempóbeszédtempó gyorsulásagyorsulása ◆

lassúlassú bevezetés,bevezetés, közepesközepes sebességűsebességű ki-ki-
bontakozás és gyors tetőfokbontakozás és gyors tetőfok
dzsóhakudzsóhaku ◆ felkarfelkar
dzsóhansindzsóhansin ◆ felsőtestfelsőtest 「Kentauroszu-va
dzsóhansin-va ningende kahansin-va umade-
szu.」 „A kentaur felsőteste ember, alsóteste pe-
dig ló.” ◇ dzsóhansinhadakanodzsóhansinhadakano félmeztelenfélmeztelen
「Dzsóhansinhadakano otoko」 „félmeztelen em-
ber”

dzsóhansinfuzuidzsóhansinfuzui ◆ felsőtest bénulásafelsőtest bénulása
dzsóhansinhadakanodzsóhansinhadakano ◆ félmeztelenfélmeztelen 「Dzsó-
hansinhadakano otoko」 „félmeztelen ember”

dzsóhansin-nosasindzsóhansin-nosasin ◆ mellképmellkép
dzsóhansin-odzsóhansin-o nugunugu ◆ félmeztelenrefélmeztelenre vetkő-vetkő-
zikzik
dzsohaszuimindzsohaszuimin ◆ lassú hullámú alváslassú hullámú alvás
dzsóheidzsóhei ◆ Dzsóhei-korDzsóhei-kor
dzsóhekidzsóheki ◆ várfalvárfal
dzsóhidzsóhi ◆ epidermiszepidermisz ◆ felhámfelhám ◆ hámhám ◇ en-en-
csúdzsóhicsúdzsóhi hengerhámhengerhám ◇ szenmódzsóhiszenmódzsóhi csil-csil-
lós hámlós hám ◇ haidzsóhihaidzsóhi csírahámcsírahám
dzsohindzsohin ◆ felszentelésfelszentelés
dzsóhindzsóhin ◆ ízlésességízlésesség 「Dzsóhinto gehin」 „íz-
lésesség és ízléstelenség” ◆ jójó minőségűminőségű dologdolog
◆ kifinomultságkifinomultság 「Dzsóhinto gehin」 „kifino-
multság és kifinomulatlanság”
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dzsóhinburudzsóhinburu ◆ kényeskedikkényeskedik 「Furencsisika
ijadanante dzsóhinburanaide!」 „Ne kényeskedj,
nem ehetünk mindig francia étteremben!”

dzsóhinbuttadzsóhinbutta ◆ előkelősködőelőkelősködő 「Odzsóhin-
butta on-na」 „előkelősködő nő” ◆ prűdprűd
dzsóhin-nadzsóhin-na ◆ elegánselegáns 「Dzsóhinna fukuszó」
„elegáns öltözék” ◆ előkelőelőkelő 「Dzsóhinna fu-
dzsin」 „előkelő hölgy” ◆ ízlésesízléses 「Dzsóhinna
kotobazukai」 „ízléses nyelvhasználat” ◆ kifino-kifino-
multmult 「Dzsóhinna konomi」 „kifinomult ízlés”
◆ minőségiminőségi 「Dzsóhinna sokki」 „minőségi ét-
készlet” ◆ nemesnemes 「Dzsóhinna kaodacsi」 „ne-
mes arcvonások” ◆ választékosválasztékos 「Dzsóhinna
kotoba」 „választékos szavak”

dzsóhiszaibódzsóhiszaibó ◆ hámsejthámsejt
dzsóhiszeicsóinsidzsóhiszeicsóinsi ◆ epidermálisepidermális növekedé-növekedé-
si faktorsi faktor
dzsóhiszódzsóhiszó ◆ hámréteghámréteg
dzsóhiszosikidzsóhiszosiki ◆ hámszövethámszövet
dzsóhizósokuinsidzsóhizósokuinsi ◆ epidermálisepidermális növekedé-növekedé-
si faktorsi faktor
dzsohódzsohó ◆ osztásosztás
dzsóhodzsóho ◆ engedékenységengedékenység ◆ engedményengedmény
「Szaidaigenno dzsóho-o szemaru.」 „Maximális
engedményre törekszik.” ◆ kompromisszumkompromisszum
「Dzsóho-o motomeru.」 „Kompromisszumot
kér.” ◆ megalkuvásmegalkuvás
dzsóhódzsóhó ◆ értesülésértesülés 「Szaisinno dzsóhónijor-
uto han-nin-va taihoszareta.」 „Legfrissebb érte-
sülésünk szerint, a tettest letartóztatták.” ◆ fel-fel-
világosításvilágosítás 「Irjószeidonicuite dzsóhó-o moto-
meta.」 „Felvilágosítást kértem a egészségügyi
rendszerről.” ◆ hírhír 「Kanodzsoni dzsóhó-o cu-
taeta.」 „Átadtam neki a hírt.” ◆ információinformáció
「Dzsibunno siszeikacunicuiteno dzsóhó-o nani-
mo ataenakatta.」 „Semmilyen információt nem
adott a magánéletéről.” ◆ tájékoztatástájékoztatás
「Dzsókjónicuite dzsóhó-o eta.」 „Tájékoztatást
kaptunk a helyzetről.” ◇ kimicudzsóhókimicudzsóhó titkostitkos
információinformáció ◇ kjoginodzsóhókjoginodzsóhó hamishamis hírhír ◇

kócúdzsóhókócúdzsóhó közlekedésiközlekedési információinformáció ◇ ko-ko-
dzsindzsóhódzsindzsóhó személyesszemélyes adatadat 「Kaisakara
kokjakuno kodzsindzsóhóga moreta.」 „A cégből
kiszivárogtak az ügyfelek személyes adatai.” ◇

dzsútaidzsóhódzsútaidzsóhó úthelyzetúthelyzet ◇ szekiszecu-szekiszecu-
dzsóhódzsóhó hóhelyzethóhelyzet ◇ cuikadzsóhócuikadzsóhó továbbitovábbi

információinformáció ◇ mikakunindzsóhómikakunindzsóhó megerősí-megerősí-
tetlen információtetlen információ
dzsóhódzsóhó ◆ meghatározott módszermeghatározott módszer
dzsóhódzsóhó ◆ szorzásszorzás
dzsóhódzsóhó ◆ felfeléfelfelé ◆ fentfent 「Dzsóhóno tana」
„fenti polc”

dzsóhóbudzsóhóbu ◆ hírosztályhírosztály ◆ hírszerző irodahírszerző iroda
dzsóhóbuszokudzsóhóbuszoku ◆ információhiányinformációhiány
dzsóhócúdzsóhócú ◆ jól értesült személyjól értesült személy
dzsóhócúsindzsóhócúsin ◆ távközléstávközlés
dzsóhódentacudzsóhódentacu ◆ információátvitelinformációátvitel ◆ jel-jel-
átvitelátvitel ◆ kommunikációkommunikáció ◇ szaibókandzsó-szaibókandzsó-
hódentacuhódentacu sejtek közötti kommunikációsejtek közötti kommunikáció
dzsóhódentacukeidzsóhódentacukei ◆ jelzőrendszerjelzőrendszer
dzsóhógairimidarerudzsóhógairimidareru ◆ ellentmondásosellentmondásos hí-hí-
rekrek érkeznekérkeznek 「Genpacudzsikono dzsóhóga iri
midareteita.」 „Az atombalesetről ellentmondá-
sos hírek érkeztek.”

dzsóhógajoszerarerudzsóhógajoszerareru ◆ tudomásáratudomására hozhoz
「Keiszacuni mokugekidzsóhóga joszerareta.」
„A rendőrség tudomására jutott, hogy valaki látta
az esetet.”

dzsóhógakudzsóhógaku ◆ informatikainformatika ◇ szeibucudzsó-szeibucudzsó-
hógakuhógaku bioinformatikabioinformatika
dzsóhógendzsóhógen ◆ forrásforrás 「Sinraidekiru dzsóhó-
genkara teni ireta.」 „Megbízható forrásból tu-
dom.” ◆ hírforráshírforrás ◆ információforrásinformációforrás 「Ki-
dzsino nakade dzsóhógen-o tokumeinisita.」 „A
cikkben eltitkolták az információforrást.”

dzsóhóhjódzsóhóhjó ◆ szorzótáblaszorzótábla
dzsóhókadzsóhóka ◆ számítógépesítésszámítógépesítés
dzsóhókagakudzsóhókagaku ◆ informatikainformatika
dzsóhókagakubussicudzsóhókagakubussicu ◆ szemiokemikáliaszemiokemikália
dzsóhókakutokudzsóhókakutoku ◆ információszerzésinformációszerzés
dzsóhókanridzsóhókanri ◆ információkezelésinformációkezelés ◆ infor-infor-
mációszervezésmációszervezés
dzsóhókasakaidzsóhókasakai ◆ információs társadalominformációs társadalom
dzsóhókeirodzsóhókeiro ◆ információ útjainformáció útja
dzsóhókenszakudzsóhókenszaku ◆ adatkeresésadatkeresés ◆ informá-informá-
ció kikereséseció kikeresése
dzsóhókikandzsóhókikan ◆ hírügynökséghírügynökség
dzsóhókjokudzsóhókjoku ◆ hírszerzőhírszerző ügynökségügynökség ◆ tit-tit-
kosszolgálatkosszolgálat
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dzsóhókjuriti-porisídzsóhókjuriti-porisí ◆ adatvédelmiadatvédelmi politi-politi-
kaka ◆ adatvédelmi szabályzatadatvédelmi szabályzat
dzsóhókókandzsóhókókan ◆ információcsereinformációcsere
dzsóhómódzsóhómó ◆ hírhálózathírhálózat
dzsóhónodedokorodzsóhónodedokoro ◆ hírforráshírforrás 「Dzsóhóno
dedokoro-o kakuninsita.」 „Ellenőriztem a hír-
forrást.”

dzsóhónokasikadzsóhónokasika ◆ adatmegjelenítésadatmegjelenítés ◆

adatvizualizációadatvizualizáció
dzsóhó-odzsóhó-o acumeruacumeru ◆ informálódikinformálódik 「Dzsóhó-
o acumerutameni gencsi-e mukatta.」 „A hely-
színre mentem, hogy informálódjak.”

dzsóhó-odzsóhó-o ataeruataeru ◆ tájékoztattájékoztat 「Kózui-
dzsókjóno dzsóhóga ataerareta.」 „Tájékoztattak
az árvízhelyzetről.”

dzsóhó-odzsóhó-o cutaerucutaeru ◆ informálinformál 「Vatasini-va
varui dzsóhóga cutaeraretekita.」 „Engem rosszul
informáltak.”

dzsóhó-odzsóhó-o erueru ◆ tájékozódiktájékozódik
「Macsinoreszutoran-nicuiteintánettokara
dzsóhó-o eta.」 „Interneten tájékozódtam a város
éttermeiről.”

dzsóhó-o erukotodzsóhó-o erukoto ◆ tájékozódástájékozódás
dzsóhó-odzsóhó-o kikaszerukikaszeru ◆ hallathallat 「Szannenkana-
no kasunicuiteno dzsóhó-va nakatta.」 „Az éne-
kes három évig nem hallatott magáról.”

dzsóhó-odzsóhó-o teikjószuruteikjószuru ◆ közlékenyközlékeny 「Hicu-
jóidzsóni dzsóhó-o teikjósita.」 „Túlságosan köz-
lékeny volt.”

dzsóhórirondzsóhóriron ◆ információelméletinformációelmélet
dzsóhórjódzsóhórjó ◆ információmennyiséginformációmennyiség
dzsóhóróeidzsóhóróei ◆ információ kiszivárgásainformáció kiszivárgása
dzsóhórútodzsóhórúto ◆ információs csatornainformációs csatorna
dzsóhósidzsóhósi ◆ hírmagazinhírmagazin ◇ súsokudzsóhósisúsokudzsóhósi
álláskereső magazinálláskereső magazin
dzsóhósoridzsóhósori ◆ adatfeldolgozásadatfeldolgozás
dzsóhósúsúdzsóhósúsú ◆ hírszerzéshírszerzés
dzsóhósúszeiszurudzsóhósúszeiszuru ◆ felfeléfelfelé módosítmódosít
「Gjószekijoszó-o dzsóhósúszeisita.」 „Felfelé
módosították a vállalat várható eredményét.”

dzsóhoszecudzsóhoszecu ◆ megengedő mellékmondatmegengedő mellékmondat
dzsóhoszecuzokusidzsóhoszecuzokusi ◆ megengedő kötőszómegengedő kötőszó

dzsóhoszurudzsóhoszuru ◆ engedenged 「Docsiramo dzsóho-
sinai.」 „Egyikük sem enged.” ◆ engedménytengedményt
tesztesz 「Iszszaidzsóhosinai.」 „Semmilyen enged-
ményt sem tesz.” ◆ megalkuszikmegalkuszik
dzsóhótanmacudzsóhótanmacu ◆ digitálisdigitális asszisztensasszisztens ◆

információs terminálinformációs terminál
dzsóhóteikjódzsóhóteikjó ◆ adatszolgáltatásadatszolgáltatás
dzsóhóteikjósadzsóhóteikjósa ◆ adatszolgáltatóadatszolgáltató 「Ko-
dzsindzsóhóteikjósa」 „személyes információ
adatszolgáltatója” ◆ informátorinformátor 「Keiszacu-e
no dzsóhóteikjósa」 „rendőrségi informátor”

dzsóhotekinadzsóhotekina ◆ engedékenyengedékeny 「Dzsóhotekina
taido-o toru.」 „Engedékeny hangot üt meg.”

dzsoidzsoi ◆ rang adományozásarang adományozása
dzsoidzsoi ◆ doktornődoktornő ◆ orvosnőorvosnő
dzsóidzsói ◆ idegenekidegenek kiűzésekiűzése ◇ szonnódzsóiszonnódzsói
császár tisztelete és idegenek kiűzésecsászár tisztelete és idegenek kiűzése
dzsóidzsói ◆ lemondáslemondás aa trónróltrónról ◆ tróntrón átadásaátadása

dzsóidzsói ◆ elsőelső helyhely 「Siin-o miruto ganga dzsói-
o simeteiru.」 „A halálozási okok között első he-
lyen áll a rák.” ◆ magasabbmagasabb beosztásbeosztás 「Kare-
va dzsóini okareta.」 „Magasabb beosztásba ke-
rült.” ◆ magasmagas rangrang 「Dzsóino heisi」 „magas
rangú katona” ◆ magasmagas szintszint 「Karejori dzsói-
no szensu」 „nála magasabb szintű versenyző”

dzsoindzsoin ◆ vaginavagina
dzsóindzsóin ◆ felsőházfelsőház ◆ szenátusszenátus
dzsóindzsóin ◆ személyzetszemélyzet
dzsóingicsódzsóingicsó ◆ felsőházfelsőház elnökeelnöke ◆ szenátusszenátus
elnökeelnöke
dzsóingiindzsóingiin ◆ felsőházifelsőházi képviselőképviselő ◆ szená-szená-
tortor
dzsointodzsointo ◆ illesztésiillesztési pontpont ◆ közösközös
「Dzsointo-bencsá」 „közös vállalkozás”

dzsointo-konszátodzsointo-konszáto ◆ közös koncertközös koncert
dzsóirondzsóiron ◆ idegenekidegenek kiűzésétkiűzését hirdetőhirdető esz-esz-
meme
dzsóisibódzsóisibó ◆ felsőállású magházfelsőállású magház
dzsóiszeidzsóiszei ◆ episztázisepisztázis ◆ felsőbbrendűségfelsőbbrendűség
dzsóiszurudzsóiszuru ◆ átadjaátadja aa trónttrónt 「Tennó-va kó-
taisini dzsóisita.」 „A császár átadta a trónt az
hercegnek.”

dzsojadzsoja ◆ szilveszter éjszakájaszilveszter éjszakája
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dzsójadodzsójado ◆ megszokott szálláshelymegszokott szálláshely
dzsojakudzsojaku ◆ alpolgármesteralpolgármester 「Sino dzsoja-
ku」 „város alpolgármestere” ◆ főnökfőnök helyet-helyet-
tesetese ◇ ekinodzsojakuekinodzsojaku állomásfőnök-állomásfőnök-
helyetteshelyettes
dzsójakudzsójaku ◆ egyezményegyezmény 「Szono dzsójaku-va
hidzsunszarenakatta.」 „Nem ratifikálták az
egyezményt.” ◆ paktumpaktum ◆ szerződésszerződés
「Heivadzsójaku-o teikecusita.」 „Megkötötték a
békeszerződést.” ◇ anzenhosódzsójakuanzenhosódzsójaku biz-biz-
tonságitonsági szerződésszerződés ◇ anzenhosódzsójakuanzenhosódzsójaku
biztonságibiztonsági egyezményegyezmény 「Nicsibeianzenhosó-
dzsójaku」 „japán-amerikai biztonsági egyez-
mény” ◇ kjúszendzsójakukjúszendzsójaku fegyverszünetifegyverszüneti
egyezményegyezmény ◇ gjogjódzsójakugjogjódzsójaku halászatihalászati
egyezményegyezmény ◇ kinsidzsójakukinsidzsójaku tilalmitilalmi egyez-egyez-
ménymény 「Kakuheikikinsidzsójaku」 „atomfegyve-
rek tilalmáról szóló egyezmény” ◇ kokuszai-kokuszai-
dzsójakudzsójaku nemzetközinemzetközi szerződésszerződés ◇ gokei-gokei-
dzsójakudzsójaku kölcsönöskölcsönös egyezményegyezmény ◇ kokka-kokka-
kandzsójakukandzsójaku államköziállamközi egyezményegyezmény ◇ szan-szan-
kokudzsójakukokudzsójaku háromoldalúháromoldalú szerződésszerződés ◇

súkódzsójakusúkódzsójaku barátságibarátsági szerződésszerződés ◇ sin-sin-
zendzsójakuzendzsójaku barátibaráti szerződésszerződés ◇ cúkó-cúkó-
dzsójakudzsójaku barátibaráti megállapodásmegállapodás ◇ cúsódzsó-cúsódzsó-
jakujaku kereskedelmikereskedelmi egyezményegyezmény ◇ torianon-torianon-
dzsójakudzsójaku trianonitrianoni békediktátumbékediktátum ◇ himicu-himicu-
dzsójakudzsójaku titkostitkos szerződésszerződés ◇ himicudzsó-himicudzsó-
jakujaku titkostitkos paktumpaktum ◇ fubjódódzsójakufubjódódzsójaku
egyenlőtlenegyenlőtlen szerződésszerződés ◇ heivadzsójakuheivadzsójaku
békeszerződésbékeszerződés ◇ beruszaijudzsójakuberuszaijudzsójaku
versailles-iversailles-i békeszerződésbékeszerződés ◇ júkódzsója-júkódzsója-
kuku barátságibarátsági szerződésszerződés ◇ vasindzsójakuvasindzsójaku
barátságibarátsági szerződésszerződés ◇ varusavadzsójaku-varusavadzsójaku-
kikókikó Varsiói Szerződés SzervezeteVarsiói Szerződés Szervezete
dzsójakuandzsójakuan ◆ szerződéstervezetszerződéstervezet
dzsójakukaiszeidzsójakukaiszei ◆ szerződésmódosításszerződésmódosítás
dzsójakukameikokudzsójakukameikoku ◆ szerződőszerződő tagországtagország

dzsójakukiteidzsójakukitei ◆ szerződésiszerződési rendelkezésekrendelkezések

dzsójakukokudzsójakukoku ◆ szerződő országszerződő ország
dzsojanokanedzsojanokane ◆ óévetóévet búcsúztatóbúcsúztató harang-harang-
ütésekütések
dzsójatódzsójató ◆ utcalámpautcalámpa
dzsójodzsójo ◆ átengedésátengedés ◆ átruházásátruházás
dzsójodzsójo ◆ maradékmaradék ◆ többlettöbblet

dzsójódzsójó ◆ mindennaposmindennapos használathasználat ◆ rend-rend-
szeresszeres használathasználat ◇ ahen-nodzsójóahen-nodzsójó ópium-ópium-
használathasználat ◇ ahen-nodzsójóahen-nodzsójó ópiumfüggésópiumfüggés ◇

majakudzsójómajakudzsójó rendszeresrendszeres kábítószer-kábítószer-
fogyasztásfogyasztás
dzsójódzsidósadzsójódzsidósa ◆ személygépkocsiszemélygépkocsi ◇

ógatadzsójódzsidósaógatadzsójódzsidósa tömegszállítótömegszállító gép-gép-
járműjármű ◇ ógatadzsójódzsidósaógatadzsójódzsidósa utasszállí-utasszállí-
tó gépjárműtó gépjármű
dzsójógodzsójógo ◆ mindennapmindennap használthasznált szószó ◆ min-min-
dennapi nyelvdennapi nyelv
dzsójóhekidzsójóheki ◆ addikcióaddikció ◆ függésfüggés ◆ függő-függő-
ségség ◆ hozzászokáshozzászokás ◇ nikocsindzsójóhekinikocsindzsójóheki
nikotin-addikciónikotin-addikció ◇ majakudzsójóhekimajakudzsójóheki
kábítószer-addikciókábítószer-addikció
dzsójokacsidzsójokacsi ◆ értéktöbbletértéktöbblet
dzsójokacsiszecudzsójokacsiszecu ◆ értéktöbblet-elméletértéktöbblet-elmélet
dzsójókandzsidzsójókandzsi ◆ alapkandzsialapkandzsi ◆ dzsójódzsójó
kandzsikandzsi
dzsójokindzsójokin ◆ többlettöbblet
dzsójokudzsójoku ◆ neminemi vágyvágy 「Kanodzso-e no
dzsójoku-o mitaszótosita.」 „Próbálta kielégíteni
a nemi vágyát a nő iránt.”

dzsójórjódzsójórjó ◆ ajánlottajánlott adagadag 「Kono kuszurino
dzsójórjó-va icsinicsiszan dzsó.」 „Ennek a
gyógyszernek az ajánlott adagja napi három
szem.”

dzsójósadzsójósa ◆ rendszeresrendszeres használóhasználó 「Kare-va
majakudzsójósada.」 „Rendszeresen használ ká-
bítószert.” ◇ ahendzsójósaahendzsójósa ópiumfüggőópiumfüggő ◇ he-he-
roindzsójósaroindzsójósa heroinfüggőheroinfüggő ◇ majakudzsó-majakudzsó-
jósajósa rendszeres kábítószer-fogyasztórendszeres kábítószer-fogyasztó
dzsójósadzsójósa ◆ személyautószemélyautó ◆ személygépko-személygépko-
csicsi ◆ utasszállító gépjárműutasszállító gépjármű
dzsójósudandzsójósudan ◆ bevett módszerbevett módszer
dzsójoszurudzsójoszuru ◆ átengedátenged 「Csoszakuken-o
dzsójoszuru.」 „Átengedi a szerzői jogot.”

dzsójószurudzsójószuru ◆ állandóanállandóan használhasznál
「Kontakutorenzu-o dzsójósiteiru.」 „Állandóan
kontaktlencsét használok.” ◆ általábanáltalában hasz-hasz-
nálnál 「Densidzsiso-o dzsójósiteiru.」 „Általában
elektronikus szótárt használok.” ◆ rendszere-rendszere-
sensen szedszed 「Szuimin-jaku-o dzsójósiteiru.」
„Rendszeresen szedek altatót.”

dzsójótaiszúdzsójótaiszú ◆ tízes alapú logaritmustízes alapú logaritmus
dzsójozeidzsójozei ◆ átruházási illetékátruházási illeték
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dzsojúdzsojú ◆ színésznőszínésznő ◇ eigadzsojúeigadzsojú filmszí-filmszí-
nésznőnésznő ◇ suendzsojúsuendzsojú nőinői főszereplőfőszereplő ◇ ha-ha-
jakudzsojújakudzsojú apróapró szerepetszerepet játszójátszó színész-színész-
nőnő
dzsókadzsóka ◆ várvár környékekörnyéke ◆ várvár mellémellé épültépült ◆

vár mellettivár melletti
dzsókadzsóka ◆ lereagáláslereagálás ◆ megszűrésmegszűrés ◆ meg-meg-
tisztítástisztítás ◆ tisztítástisztítás ◆ tisztogatástisztogatás ◇ ge-ge-
szuinodzsókaszuinodzsóka szennyvíztisztításszennyvíztisztítás ◇ min-min-
zokudzsókazokudzsóka etnikai tisztogatásetnikai tisztogatás
dzsókádzsóká ◆ dzsókerdzsóker
dzsokaidzsokai ◆ egyháziegyházi rendrend ◆ felszentelésfelszentelés ◆

papi szentségpapi szentség
dzsokainohiszekidzsokainohiszeki ◆ papi rend szentségepapi rend szentsége
dzsókakudzsókaku ◆ sánccalsánccal körbevettkörbevett várvár ◆ várvár
「Kanodzso-va dzsókaku-o kamaete tate komo-
motta.」 „Várat épített maga köré, és elzárkózott
a többiek elől.” ◆ vársáncvársánc
dzsókamacsidzsókamacsi ◆ várvár mellémellé épültépült városváros ◆

várnegyedvárnegyed ◆ várvárosvárváros
dzsokandzsokan ◆ udvarhölgyudvarhölgy
dzsókandzsókan ◆ átélésátélés 「Dzsókan-o komete kjoku-
o enszósita.」 „Átéléssel játszotta a zenét.”

dzsókandzsókan ◆ első kötetelső kötet
dzsókandzsókan ◆ elöljáróelöljáró ◆ parancsnokparancsnok
dzsókanpandzsókanpan ◆ felső fedélzetfelső fedélzet
dzsokantokudzsokantoku ◆ rendezőasszisztensrendezőasszisztens ◆ se-se-
gédrendezőgédrendező
dzsókaszecubidzsókaszecubi ◆ tisztító berendezéstisztító berendezés
dzsókaszódzsókaszó ◆ víztisztító medencevíztisztító medence
dzsókaszurudzsókaszuru ◆ lereagállereagál 「Kimocsi-o dzsóka-
szuru.」 „Lereagálja az érzelmeit.” ◆ megszűrmegszűr
「Mizu-o dzsókasitekara nomu.」 „A vizet meg-
szűrve iszom.” ◆ megtisztítmegtisztít 「Kuszatta szeikai-
o dzsókaszuru.」 „Megtisztítja a romlott politikai
világot.” ◆ tisztíttisztít 「Kono sokubucu-va kúki-o
dzsókaszuru.」 „Ez a növény tisztítja a levegőt.”

dzsókaundódzsókaundó ◆ tisztogató akciótisztogató akció
dzsokecudzsokecu ◆ amazonamazon ◆ bátor nőbátor nő
dzsokeidzsokei ◆ tájleírástájleírás
dzsokeidzsokei ◆ női ágnői ág
dzsókeidzsókei ◆ érzelemérzelem ésés jelenségjelenség ◆ jelenetjelenet
「Kazokuno dzsókei-o egaita kaiga」 „családi je-
lenetet ábrázoló festmény” ◆ látványlátvány 「Oszoro-
sii dzsókei」 „félelmetes látvány”

dzsokeibundzsokeibun ◆ tájleírótájleíró mondatmondat ◆ tájleírótájleíró
prózapróza
dzsókeinodzsókeino ◆ fentifenti 「Dzsókeino zu」 „fenti áb-
ra”

dzsokeinosiszondzsokeinosiszon ◆ női leszármazottaknői leszármazottak
dzsokendzsoken ◆ női jogoknői jogok
dzsókendzsóken ◆ feltételfeltétel 「Kareno dzsóken-o mi-
tasita.」 „Megfelelt a feltételeknek.” ◆ kikötéskikötés
「Hitocuno dzsókengaarimaszu.」 „Van egy kikö-
tésem.” ◆ kondíciókondíció 「Ginkó-va joi dzsóken-o te-
idzsisita.」 „A bankom jó kondíciókat ajánlott.”
◆ kritériumkritérium 「Dzsókenni aujóna óbosa-va na-
katta.」 „Nem volt olyan jelentkező, aki megfelelt
a kritériumnak.” ◇ kibódzsókenkibódzsóken kívántkívánt fel-fel-
tételektételek ◇ kjókaidzsókenkjókaidzsóken peremfeltételperemfeltétel ◇

szaiteidzsókenszaiteidzsóken minimálisminimális feltételfeltétel ◇ szag-szag-
jódzsókenjódzsóken munkakörülménymunkakörülmény ◇ dzsú-dzsú-
bundzsókenbundzsóken elégségeselégséges feltételfeltétel ◇ dzsó-dzsó-
kencukinokencukino feltételhezfeltételhez kötöttkötött ◇ dzsó-dzsó-
kencukinokencukino feltételesfeltételes ◇ dzsóken-odzsóken-o cukerucukeru
kikötkiköt 「Amega furanakereba ikutoiu dzsóken-o
cuketa.」 „Kikötötte, hogy csak akkor jön, ha nem
esik.” ◇ szokubakudzsókenszokubakudzsóken kényszerfelté-kényszerfelté-
teltel ◇ csiritekidzsókencsiritekidzsóken földrajziföldrajzi adottságadottság
◇ hiszszudzsókenhiszszudzsóken elengedhetetlenelengedhetetlen felté-felté-
teltel ◇ hiszszudzsókenhiszszudzsóken nélkülözhetetlennélkülözhetetlen
feltételfeltétel ◇ fubjódódzsókenfubjódódzsóken egyenlőtlenegyenlőtlen
feltételekfeltételek ◇ horjúdzsókenhorjúdzsóken fenntartásfenntartás
「Kono keijakuni-va cugino horjúdzsókengaari-
maszu.」 „A következő fenntartásaim vannak a
szerződéssel kapcsolatban.” ◇ mudzsókenmudzsóken fel-fel-
tételtétel nélkülinélküli 「Mudzsókenkófuku」 „feltétel
nélküli kapituláció” ◇ ricscsidzsókenricscsidzsóken helyihelyi
adottságokadottságok ◇ rijódzsókenrijódzsóken felhasználóifelhasználói
feltételfeltétel 「Miszeinensa-va rijódzsóken-o mitasi-
teinai.」 „A fiatalkorúak nem felelnek meg a fel-
használói feltételeknek.” ◇ ródódzsókenródódzsóken mun-mun-
kafeltételkafeltétel
dzsókenbundzsókenbun ◆ feltételes mondatfeltételes mondat
dzsókenbunkidzsókenbunki ◆ feltételes elágazásfeltételes elágazás
dzsókencukikanószeidzsókencukikanószei ◆ feltételesfeltételes valószí-valószí-
nűségnűség
dzsókencukinodzsókencukino ◆ feltételesfeltételes ◆ feltételhezfeltételhez
kötöttkötött ◆ kötöttkötött 「Kono sigoto-va daigakuszo-
cugjó sikaku-o motteirukotoga dzsókendearu.」
„A munka egyetemi végzettséghez kötött.” ◇

dzsókencukikanószeidzsókencukikanószei feltételesfeltételes valószí-valószí-
nűségnűség
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dzsókencukisakuhódzsókencukisakuhó ◆ feltételesfeltételes szabad-szabad-
lábra helyezéslábra helyezés
dzsókendedzsókende ◆ feltévefeltéve 「Donicsi-va hataraka-
naitoiu dzsókendeszono sigotonicuita.」 „Elfo-
gadtam az állást, feltéve, ha nem kell szombaton
és vasárnap dolgozni.”

dzsókendearudzsókendearu ◆ kötköt 「Kono sigoto-va daiga-
kuszocugjóga dzsókendeszu.」 „Egyetemi vég-
zettséghez kötik az állást.”

dzsókenfutósikidzsókenfutósiki ◆ feltételesfeltételes egyenlőtlen-egyenlőtlen-
ségség
dzsókengacukudzsókengacuku ◆ feltételhezfeltételhez vanvan kötvekötve
「Kono keijakuni-va tokubecuna dzsókengacuite-
iru.」 „Ehhez a szerződéshez különleges feltételt
kötöttek.”

dzsókenhansadzsókenhansa ◆ feltételesfeltételes reflexreflex ◆ pavlo-pavlo-
vi reflexvi reflex
dzsókenhódzsókenhó ◆ feltételes módfeltételes mód
dzsokenkakucsóronsadzsokenkakucsóronsa ◆ feministafeminista
dzsokenkakucsóronsugidzsokenkakucsóronsugi ◆ feminizmusfeminizmus
dzsóken-odzsóken-o cukerucukeru ◆ kikötkiköt 「Amega furanake-
reba ikutoiu dzsóken-o cuketa.」 „Kikötötte, hogy
csak akkor jön, ha nem esik.”

dzsóken-odzsóken-o fuszurufuszuru ◆ feltételhezfeltételhez kötköt
「Menkjoni dzsóken-o fuszuru.」 „Feltételhez kö-
ti az engedélyt.”

dzsokenrondzsokenron ◆ feminizmusfeminizmus
dzsokenronsadzsokenronsa ◆ feministafeminista
dzsókensúszokudzsókensúszoku ◆ feltételesfeltételes konvergen-konvergen-
ciacia
dzsókentekiheterokuromacsindzsókentekiheterokuromacsin ◆ fakulta-fakulta-
tív heterokromatintív heterokromatin
dzsókenzukedzsókenzuke ◆ kondicionáláskondicionálás ◇ operanto-operanto-
dzsókenzukedzsókenzuke jutalmazásos kondicionálásjutalmazásos kondicionálás
dzsókidzsóki ◆ gőzgőz ◇ hóvadzsókihóvadzsóki telített gőztelített gőz
dzsókidzsóki ◆ elvörösödéselvörösödés ◆ kipiruláskipirulás
dzsókidzsóki ◆ járt útjárt út
dzsókiacudzsókiacu ◆ gőznyomásgőznyomás
dzsókiairondzsókiairon ◆ gőzvasalógőzvasaló
dzsókiakódzsókiakó ◆ sugarasúszójú halaksugarasúszójú halak
dzsókidanbódzsókidanbó ◆ gőzfűtésgőzfűtés
dzsókidódzsókidó ◆ felső légútfelső légút
dzsókigendzsókigen ◆ jókedvjókedv

dzsókigen-nadzsókigen-na ◆ jójó hangulatbanhangulatban vanvan ◆ jó-jó-
kedvébenkedvében vanvan ◆ jókedvűjókedvű 「Dzsókigenna
hito」 „jókedvű ember” ◆ vidámvidám 「Dzsókigenna
koe」 „vidám hang”

dzsókigen-nidzsókigen-ni ◆ jókedvűenjókedvűen 「Dzsókigenni ha-
taraku.」 „Jókedvűen dolgozik.” ◆ vidámanvidáman
「Dzsókigenni ikiru.」 „Vidáman él.”

dzsókihaszszeikidzsókihaszszeiki ◆ gőzfejlesztőgőzfejlesztő
dzsókiicudacudzsókiicudacu ◆ eltérés a szokványostóleltérés a szokványostól
dzsókikikandzsókikikan ◆ gőzgépgőzgép
dzsókikikansadzsókikikansa ◆ gőzmozdonygőzmozdony
dzsokindzsokin ◆ baktériummentesítésbaktériummentesítés
dzsókindzsókin ◆ állandóállandó munkakörűmunkakörű 「Dzsókinja-
kuin」 „állandó munkakörű vezető” ◆ főállásúfőállású
「Dzsókinkósi」 „főállású tanár”

dzsókinodzsókino ◆ fentfent említettemlített 「Keikaku-va dzsó-
kino rijúkara csúsitonarimasita.」 „A fent említett
okok miatt a tervet leállítottuk.”

dzsókinsadzsókinsa ◆ állandó alkalmazottállandó alkalmazott
dzsokinsítodzsokinsíto ◆ fertőtlenítő kendőfertőtlenítő kendő
dzsóki-odzsóki-o ateruateru ◆ gőzölgőzöl 「Kaoni dzsóki-o ate-
ta.」 „Az arcát gőzölte.”

dzsóki-odzsóki-o hakuhaku ◆ pöfögpöfög 「Dzsókikikansa-va
dzsóki-o haiteita.」 „A gőzmozdony pöfögött.”

dzsóki-odzsóki-o issitaissita ◆ aberránsaberráns 「Dzsóki-o ih-sita
kódó」 „aberráns viselkedés” ◆ abnormálisabnormális
「Dzsóki-o ih-sita hacugen」 „abnormális kije-
lentés” ◆ különckülönc 「Dzsóki-o ih-sita hito」 „kü-
lönc”

dzsóki-odzsóki-o iszszuruiszszuru ◆ abnormálisabnormális ◆ különckö-különckö-
dikdik 「Dzsóki-o ih-szuru hito」 „különcködő em-
ber”

dzsókirjokudzsókirjoku ◆ gőzerőgőzerő
dzsókiruidzsókirui ◆ sugarasúszójú halaksugarasúszójú halak
dzsókisirindádzsókisirindá ◆ gőzhengergőzhenger
dzsókisitakaodzsókisitakao ◆ elvörösödött arcelvörösödött arc
dzsókiszendzsókiszen ◆ gőzhajógőzhajó
dzsókiszurudzsókiszuru ◆ fejébefejébe szállszáll aa vérvér ◆ kipirulkipirul
「Dzsókisita hoo」 „kipirult arc”

dzsókitábindzsókitábin ◆ gőzturbinagőzturbina
dzsókjakudzsókjaku ◆ utasutas 「Dzsókjaku-va tabako-o
szuukoto-o kindzsirareteimaszu.」 „Az utasoknak
nem szabad dohányozniuk.” ◆ utazóközönségutazóközönség
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dzsókjakuan-naidzsókjakuan-nai ◆ utastájékoztatásutastájékoztatás
dzsókjakuhokendzsókjakuhoken ◆ utasbiztosításutasbiztosítás
dzsókjakumeibodzsókjakumeibo ◆ utaslistautaslista ◆ utasnévsorutasnévsor
dzsókjakunominaszamadzsókjakunominaszama ◆ utazóközönségutazóközönség
「Dzsókjakuno minaszamani goan-nai itasima-
szu.」 „Tájékoztatjuk az utazóközönséget.”

dzsókjakúnpandzsókjakúnpan ◆ utasszállításutasszállítás
dzsókjakúnpan-jónodzsókjakúnpan-jóno ◆ utasszállítóutasszállító
dzsókjakusicudzsókjakusicu ◆ utasfülkeutasfülke
dzsokjodzsokjo ◆ eltávolításeltávolítás ◇ dzsiraidzsokjodzsiraidzsokjo
aknaszedésaknaszedés
dzsókjódzsókjó ◆ Dzsókjó-korDzsókjó-kor
dzsókjódzsókjó ◆ helyzethelyzet 「Dzsókjó-o kansiszuru.」
„Figyeli a helyzetet.” ◆ körülménykörülmény 「Dzsókjóga
kavatta.」 „Megváltoztak a körülmények.” ◆ szi-szi-
tuációtuáció 「Dzsókjóni ódzsite taiószuru.」 „A szitu-
ációtól függően lép fel.” ◇ gendzsókjógendzsókjó jelenle-jelenle-
gigi helyzethelyzet 「Gendzsókjóde-va nantomo ienai.」
„A jelenlegi helyzetben semmit sem mondhatok.”
◇ súinodzsókjósúinodzsókjó körülménykörülmény 「Súino dzsókjó-o
haakuszuru.」 „Tisztában van a körülményeivel.”
◇ szeikacudzsókjószeikacudzsókjó életkörülményéletkörülmény 「Kono
kazoku-va szeikacudzsókjóga varui.」 „Ez a csa-
lád rossz életkörülmények között él.” ◇ fuante-fuante-
inadzsókjóinadzsókjó mizériamizéria 「Keijaku-o kósinszuruka-
sinaikano fuanteina dzsókjó」 „szerződés-
hosszabbítás körüli mizéria” ◇ megunaret-megunaret-
adzsókjóadzsókjó kiváltságoskiváltságos helyzethelyzet 「Kodomo-o
szazukarutoiuno-va megumareta dzsókjódeszu.」
„A várandósság kiváltságos helyzet.”

dzsókjódzsókjó ◆ fővárosba utazásfővárosba utazás
dzsókjóbunszekidzsókjóbunszeki ◆ helyzetelemzéshelyzetelemzés
dzsokjódzsudzsokjódzsu ◆ adjunktusadjunktus
dzsókjóhandandzsókjóhandan ◆ helyzet megítélésehelyzet megítélése
dzsókjóhókokudzsókjóhókoku ◆ helyzetjelentéshelyzetjelentés ◆ hely-hely-
zetképzetkép
dzsokjokudzsokjoku ◆ nyitánynyitány 「Operano dzsokjoku」
„opera nyitánya”

dzsókjósókodzsókjósóko ◆ közvetettközvetett bizonyítékbizonyíték 「Ka-
rega han-nindatoiu dzsókjósókosikanai.」 „Csak
közvetett bizonyíték van arra, hogy ő tette.”

dzsokjosúfukudzsokjosúfuku ◆ exciziósexciziós reparációreparáció ◆ ki-ki-
vágó javításvágó javítás
dzsokjoszurudzsokjoszuru ◆ eltávolíteltávolít 「Jószuikara doku-
o dzsokjosita.」 „Az oldatból eltávolította a mér-

get.” ◆ megszabadítmegszabadít 「Sicsó-va dzsúminno
kudzsó-o dzsokjosita.」 „A polgármester megsza-
badította a lakosokat a gondjaiktól.” ◆ megtisz-megtisz-
títtít 「Oszenszuikara hósaszeibussicu-o dzsokj-
oszuru.」 „Megtisztítja a szennyvizet a radioaktív
anyagoktól.” ◇ dzsirai-odzsirai-o dzsokjoszurudzsokjoszuru aknátaknát
szedszed
dzsókjószurudzsókjószuru ◆ felmegyfelmegy aa fővárosbafővárosba
「Dzsókjósitai.」 „Szeretnék felmenni a főváros-
ba.”

dzsókjúdzsókjú ◆ Dzsókjú-korDzsókjú-kor
dzsókjúdzsókjú ◆ felsőfokfelsőfok ◆ felsőfokúfelsőfokú ◆ haladóhaladó
dzsókjúgakkódzsókjúgakkó ◆ felsőfokú iskolafelsőfokú iskola
dzsókjúkanridzsókjúkanri ◆ magas rangú tisztviselőmagas rangú tisztviselő
dzsókjúkateidzsókjúkatei ◆ felsőfokú kurzusfelsőfokú kurzus
dzsókjúreberudzsókjúreberu ◆ felsőfokfelsőfok 「Boku-va dzsók-
júreberuno eigo-o hanaszemaszu.」 „Felsőfokon
beszélek angolul.” ◆ felsőfelső szintszint ◆ haladóhaladó
szintszint
dzsókjúsadzsókjúsa ◆ felsőfelső fokonfokon állóálló emberember ◆ ha-ha-
ladóladó 「Dzsókjúsamukenoszukí kjósicu」 „sítan-
folyam haladóknak” ◆ haladóhaladó szintenszinten állóálló em-em-
berber
dzsókjúszaibansodzsókjúszaibanso ◆ fellebbvitelifellebbviteli bíróságbíróság
◆ felsőfokú bíróságfelsőfokú bíróság
dzsókjúszeidzsókjúszei ◆ felsősfelsős 「Kakjúszeikara miruto
dzsókjúszei-va otonani mieru.」 „Az alsósoknak a
felsősök felnőtteknek tűnnek.”

dzsokkidzsokki ◆ korsókorsó 「Dzsokki-va bírude ippaidat-
ta.」 „A korsó tele volt sörrel.” ◇ csúdzsokkicsúdzsokki
közepes korsóközepes korsó ◇ bíru-dzsokkibíru-dzsokki söröskorsósöröskorsó
dzsokkídzsokkí ◆ zsokézsoké ◇ diszuku-dzsokkídiszuku-dzsokkí lemez-lemez-
lovaslovas
dzsokódzsokó ◆ munkásnőmunkásnő
dzsokódzsokó ◆ lassú menetlassú menet
dzsókodzsóko ◆ ókorókor
dzsókódzsókó ◆ cikkelycikkely 「Keijakuno dzsókó-o szada-
meru.」 „Lefekteti a szerződés cikkelyeit.” ◆ ki-ki-
kötéskötés 「Dzsókó-o kiteiszuru.」 „Kikötést tesz.”
◆ pontpont
dzsókódzsókó ◆ főosztályfőosztály
dzsókódzsókó ◆ fel- és leszállásfel- és leszállás
dzsókódzsókó ◆ intim kapcsolatintim kapcsolat ◆ közösülésközösülés
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dzsókódzsókó ◆ excsászárexcsászár ◆ visszavonultvisszavonult ural-ural-
kodókodó
dzsokóekidzsokóeki ◆ körömlakklemosókörömlakklemosó
dzsókókjakudzsókókjaku ◆ fel- és leszálló utasokfel- és leszálló utasok
dzsókokudzsókoku ◆ fellebbezésfellebbezés ◆ fellebbvitelifellebbviteli bí-bí-
róságra vitelróságra vitel
dzsókokudzsókoku ◆ kétórás idősáv első harmadakétórás idősáv első harmada
dzsókokuszurudzsókokuszuru ◆ fellebbezfellebbez 「Hikoku-va
dzsókokusita.」 „A vádlott fellebbezett.”

dzsókondzsókon ◆ gyökgyök
dzsókónocsokadzsókónocsoka ◆ túlnépesedéstúlnépesedés
dzsokószurudzsokószuru ◆ lassanlassan hajthajt 「Dzsokósite ku-
daszai!」 „Hajtson lassan!” ◆ lassanlassan megymegy
「Dzsútaide kuruma-va dzsokósite szuszunda.」
„A forgalmi dugóban a kocsik lassan mentek.”

dzsókószurudzsókószuru ◆ fel-fel- ésés leszállleszáll 「Ressani
dzsókószuru kjaku」 „vonatra fel- és leszálló uta-
sok”

dzsokóuntendzsokóunten ◆ lassú vezetéslassú vezetés
dzsokóunten-o szurudzsokóunten-o szuru ◆ lassan közlekediklassan közlekedik
dzsókudzsóku ◆ viccvicc 「Dzsóku-o tobaszu.」 „Viccet
mond.”

dzsókúdzsókú ◆ felettifeletti égég 「Hikóki-va tadaimaószu-
toriano dzsókú-o tondeimaszu.」 „Repülőgépünk
jelenleg Ausztria felett repül.” ◆ magasmagas 「Dzsó-
kúkara miruto hito-va arinojódatta.」 „A magas-
ból nézve az emberek hangyáknak tűntek.” ◆ ma-ma-
gassággasság 「Szukaidaibá-va szanzenmétoru dzsó-
kúkaradzsanpusita.」 „Az ejtőernyős 3000 méte-
res magasságból ugrott ki.”

dzsokundzsokun ◆ kitüntetés átadásakitüntetés átadása
dzsokunszurudzsokunszuru ◆ kitüntetkitüntet ◆ kitüntetéstkitüntetést
adományozadományoz 「Szaikókórókunsó-va dzsokunsza-
reta.」 „A munka érdemrend legmagasabb foko-
zatát adományozták nekem.”

dzsokuszódzsokuszó ◆ felfekvésfelfekvés
dzsokuszódzsokuszó ◆ alomalom
dzsómaedzsómae ◆ reteszretesz ◆ zárzár 「Dzsómaega rika-
nai.」 „Nem működik a zár.”

dzsómaejadzsómaeja ◆ lakatoslakatos
dzsómaejaburidzsómaejaburi ◆ zárfeltörészárfeltörés
dzsomakudzsomaku ◆ előjátékelőjáték ◆ elsőelső felvonásfelvonás ◆

kezdetkezdet 「Kore-va naiszenno dzsomakutona-

tta.」 „Ezzel kezdetét vette a polgárháború.” ◆

nyitánynyitány
dzsomakudzsomaku ◆ leleplezésleleplezés
dzsomakusikidzsomakusiki ◆ leleplezési ünnepségleleplezési ünnepség
dzsomakusiki-odzsomakusiki-o okonauokonau ◆ leleplezleleplez 「Dózóno
dzsomakusikiga okonavareta.」 „Lelepleztek egy
szobrot.”

dzsómandzsóman ◆ terjengősségterjengősség
dzsóman-nadzsóman-na ◆ terjengősterjengős 「Dzsómanna bun-
só」 „terjengős stílus”

dzsomeidzsomei ◆ kizáráskizárás ◆ név törlésenév törlése
dzsomeidzsomei ◆ életélet meghagyásameghagyása 「Dzsomei-o
kongansita.」 „Az életéért könyörgött.” ◆ megke-megke-
gyelmezésgyelmezés
dzsomeiszurudzsomeiszuru ◆ kizárkizár 「Kare-va tó-o dzsomei-
szareta.」 „Kizárták a pártból.”

dzsomeiszurudzsomeiszuru ◆ meghagyjameghagyja azaz életétéletét
「Heisi-va on-nato kodomo-o dzsomeisita.」 „A
katonák meghagyták a nők és a gyerekek életét.”

dzsómindzsómin ◆ tömegektömegek
dzsomjakudzsomjaku ◆ bradikardiabradikardia ◆ lassú pulzuslassú pulzus
dzsómjakudzsómjaku ◆ gyűjtőérgyűjtőér ◆ vénavéna
「Kangofuszan-va szaikecuno tokini dzsómjaku-o
micukerarenakatta.」 „Az nővérke a vérvételkor
nem találta a vénámat.” ◆ visszérvisszér ◆ vivőérvivőér ◇

keidzsómjakukeidzsómjaku nyaki vénanyaki véna
dzsómjakubenmakudzsómjakubenmaku ◆ vénabillentyűvénabillentyű
dzsómjakucsúsadzsómjakucsúsa ◆ intravénás injekcióintravénás injekció
dzsómjakuendzsómjakuen ◆ vénagyulladásvénagyulladás ◇ sójószei-sójószei-
dzsómjakuendzsómjakuen vándorló vénagyulladásvándorló vénagyulladás
dzsómjakukókasódzsómjakukókasó ◆ visszérszklerózisvisszérszklerózis
dzsómjakupótodzsómjakupóto ◆ branülbranül ◆ vénakanülvénakanül
dzsómjakurjúdzsómjakurjú ◆ ércsomóércsomó ◆ visszérvisszér ◆ vissz-vissz-
értágulásértágulás
dzsómjódzsómjó ◆ meghatározott élethosszmeghatározott élethossz
dzsómokudzsómoku ◆ főrendfőrend ◆ öregrendöregrend
dzsómondzsómon ◆ várkapuvárkapu ◆ várkastély kapujavárkastély kapuja
dzsómondzsómon ◆ JómonJómon ◆ zsinórmintazsinórminta
dzsómondokidzsómondoki ◆ zsinórmintás agyagedényzsinórmintás agyagedény
dzsómondzsidaidzsómondzsidai ◆ Dzsómon-korDzsómon-kor
dzsómongaodzsómongao ◆ dzsómon arctípusdzsómon arctípus
dzsómonsikidokidzsómonsikidoki ◆ zsinórmintászsinórmintás agyag-agyag-
edényedény
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dzsómudzsómu ◆ járműszemélyzetijárműszemélyzeti szolgálatszolgálat ◆

személyszállító munkaszemélyszállító munka ◆ vezetésvezetés
dzsómudzsómu ◆ ügyvezető igazgatóügyvezető igazgató
dzsómuindzsómuin ◆ legénységlegénység ◆ légikísérőlégikísérő ◆

légiutas-kísérőlégiutas-kísérő ◆ személyzetszemélyzet ◆ szolgálatiszolgálati
személyzetszemélyzet ◆ utaskísérőutaskísérő
dzsómuridzsidzsómuridzsi ◆ ügyvezető igazgatóügyvezető igazgató
dzsómuszurudzsómuszuru ◆ felveszifelveszi aa munkátmunkát 「Kicsó-
va bjókininari, dzsómudekinakatta.」 „A pilóta
megbetegedett, és nem tudta felvenni a munkát.”
◆ szolgálatotszolgálatot teljesítteljesít 「Funeni dzsómusitei-
ru.」 „Hajón teljesít szolgálatot.”

dzsómutorisimarijakudzsómutorisimarijaku ◆ ügyvezetőügyvezető igazga-igazga-
tótó
dzsónaidzsónai ◆ kastélykastély belsejebelseje ◆ várpalotavárpalota bel-bel-
sejeseje
dzsónaidzsónai ◆ pálya belsejepálya belseje ◆ terem belsejeterem belseje
dzsónaihószódzsónaihószó ◆ hangosbemondóhangosbemondó
dzsónaikin-endzsónaikin-en ◆ tilostilos aa terembenteremben dohá-dohá-
nyozninyozni
dzsónaiszeiridzsónaiszeiri ◆ rendfenntartásrendfenntartás
dzsónaiszeirigakaridzsónaiszeirigakari ◆ rendfenntartórendfenntartó
dzsónecudzsónecu ◆ forróvérűségforróvérűség ◆ hévhév ◆ lelkese-lelkese-
désdés ◆ szenvedélyszenvedély 「Kare-va kanodzsonicuite
dzsónecu-o motte hanasita.」 „Szenvedéllyel be-
szélt a nőről.”

dzsónecugavakudzsónecugavaku ◆ lázbalázba jönjön 「Sigotonina-
kanaka dzsónecugavakanai.」 „Nem hoz lázba a
munkám.”

dzsónecukadzsónecuka ◆ forróvérű emberforróvérű ember
dzsónecu-odzsónecu-o idakuidaku ◆ szenvedélyesenszenvedélyesen lelke-lelke-
sediksedik 「Gendaibidzsucuni dzsónecu-o idaitei-
ru.」 „Szenvedélyesen lelkesedik a kortárs művé-
szetek iránt.”

dzsónecu-odzsónecu-o katamukerukatamukeru ◆ lelkesenlelkesen csinálcsinál
「Mokeizukurini dzsónecu-o katamukeru.」 „Lel-
kes modellkészítő.”

dzsónecutekinadzsónecutekina ◆ forróvérűforróvérű 「Dzsónecutek-
ina hito」 „forróvérű ember” ◆ szenvedélyesszenvedélyes
「Dzsónecutekina ren-ai」 „szenvedélyes szere-
lem”

dzsónecutekinidzsónecutekini ◆ szenvedélyesenszenvedélyesen 「Kare-
va kanodzso-o dzsónecutekini aisiteiru.」 „Szen-
vedélyesen szereti a nőt.”

dzsónendzsónen ◆ érzelemérzelem 「Muneno okunidorodoro-
sita dzsónenga uzumaiteita.」 „Sötét érzelmek ka-
varogtak benne.” ◆ érzelmességérzelmesség
dzsónihodaszarerudzsónihodaszareru ◆ megsajnálmegsajnál 「Dzsóni
hodaszarete tomodacsini okane-o vatasita.」 „A
barátomat megsajnálva pénzt adtam neki.”

dzsónimoroidzsónimoroi ◆ könnyenkönnyen megsajnálmegsajnál másokatmásokat
◆ lágyszívűlágyszívű 「Dzsóni morokute okane-o kasite-
simau.」 „Lágyszívű, kölcsönad, ha kérnek tőle.”

dzsónindzsónin ◆ állandó megbízatásállandó megbízatás
dzsónindairinindzsónindairinin ◆ állandóállandó képviselőképviselő 「Hik-
jodzsúsano dzsónindairinin」 „lakcímmel nem
rendelkező állandó képviselője”

dzsónin-iinkaidzsónin-iinkai ◆ állandó bizottságállandó bizottság
dzsóninridzsikokudzsóninridzsikoku ◆ biztonságibiztonsági tanácstanács ál-ál-
landó tagállamalandó tagállama
dzsóninsikisadzsóninsikisa ◆ állandó karmesterállandó karmester
dzsóninsokidzsóninsoki ◆ állandó titkárállandó titkár
dzsóniuttaerudzsóniuttaeru ◆ felkavarjafelkavarja azaz érzelmeitérzelmeit
「Dzsóni uttaeru eiga」 „érzelmeket felkavaró
film”

dzsónodzsóno ◆ ii 「Eiszeidzsóno mondai」 „higiéniai
probléma” ◆ szerintiszerinti 「Koszekidzsóno namae」
„anyakönyv szerinti név” ◇ dzsidzsicudzsónodzsidzsicudzsóno
ténylegestényleges 「Dzsidzsicudzsóno torisimarijaku-
va karedeszu.」 „Ő a tényleges igazgató.” ◇ sin-sin-
vadzsónovadzsóno mitikusmitikus 「Junikón-va sinvadzsóno
dóbucuda.」 „Az unikornis mitikus állat.” ◇ den-den-
szecudzsónoszecudzsóno legendákbanlegendákban élőélő
「Kentauruszu-va denszecudzsóno dóbucude-
szu.」 „A kentaur legendákban élő állat.”

dzsónodzsóno ◆ szerűszerű 「Kore-va zerí dzsóno bussicu-
deszu.」 „Ez kocsonyaszerű anyag.”

dzsónogenodzsónogeno ◆ átlagnálátlagnál jobbjobb 「Kanodzsono
kao-va dzsóno gedane.」 „Annak a nőnek az át-
lagnál szebb arca van.”

dzsonokucsidzsonokucsi ◆ kezdetkezdet 「Kore-va mada dzsono
kucsida.」 „Ez még csak a kezdet.” ◆ legalsólegalsó
szumó kategóriaszumó kategória
dzsoódzsoó ◆ dámadáma ◆ királynőkirálynő ◇ butókainodzsoóbutókainodzsoó
bálkirálynőbálkirálynő
dzsóódzsóó ◆ Dzsó-ó-korDzsó-ó-kor
dzsóódzsóó ◆ Dzsó-ó-korDzsó-ó-kor
dzsoóaridzsoóari ◆ hangyakirálynőhangyakirálynő
dzsoóbacsidzsoóbacsi ◆ méhkirálynőméhkirálynő
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dzsoóbussicudzsoóbussicu ◆ királynő-anyagkirálynő-anyag
dzsó-odzsó-o cúdzsirucúdzsiru ◆ szerelmiszerelmi viszonybanviszonyban vanvan

dzsó-o harudzsó-o haru ◆ csökönyöscsökönyös
dzsoóheikadzsoóheika ◆ királynő őfelségekirálynő őfelsége
dzsó-odzsó-o kakerukakeru ◆ bezárbezár 「Doani dzsó-o kake-
ta.」 „Bezártam az ajtót.”

dzsoókokudzsoókoku ◆ királynőikirálynői uralomuralom ◆ királynőikirálynői
uralom alatti országuralom alatti ország
dzsóondzsóon ◆ állandóállandó hőmérséklethőmérséklet ◆ normálnormál hő-hő-
mérsékletmérséklet ◆ szobahőmérsékletszobahőmérséklet 「Konokéki-
va dzsóonde mocsimaszuka?」 „Ez a sütemény
szobahőmérsékleten eláll?”

dzsó-odzsó-o oroszuoroszu ◆ bezárbezár 「Doani dzsó-o orosi-
ta.」 „Bezártam az ajtót.”

dzsórakudzsóraku ◆ felmenni a fővárosbafelmenni a fővárosba
dzsórakuszurudzsórakuszuru ◆ felmegy a fővárosbafelmegy a fővárosba
dzsorecudzsorecu ◆ hierarchiahierarchia ◆ rangsorrangsor 「Gun-
tainai dzsorecu」 „hadseregen belüli rangsor” ◇

nenkódzsorecunenkódzsorecu ansziennitásansziennitás ◇ nenkódz-nenkódz-
sorecusorecu munkaévek szerinti előmenetelmunkaévek szerinti előmenetel
dzsoreidzsorei ◆ szelleműzésszelleműzés
dzsóreidzsórei ◆ rendeletrendelet 「Si-va dzsórei-o happusi-
ta.」 „A város rendeletet hirdetett.” ◆ rendelke-rendelke-
zészés ◇ sidzsóreisidzsórei városivárosi önkormányzatiönkormányzati ren-ren-
deletdelet ◇ csihódzsóreicsihódzsórei helyhatóságihelyhatósági rende-rende-
letlet ◇ hoandzsóreihoandzsórei biztonsági rendszabálybiztonsági rendszabály
dzsorendzsoren ◆ gereblyegereblye
dzsórendzsóren ◆ állandó társállandó társ ◆ törzsvendégtörzsvendég
dzsórenkjakudzsórenkjaku ◆ rendszeresrendszeres vásárlóvásárló ◆

rendszeresrendszeres vevővevő ◆ törzsvásárlótörzsvásárló ◆ törzs-törzs-
vendégvendég 「Icsigenkjakuka dzsórenkjaku」 „elő-
ször látott vendég vagy törzsvendég”

dzsóren-nodzsóren-no ◆ állandóállandó 「Dzsórenno kjaku」
„állandó vendég” ◆ gyakorigyakori 「Dzsórenno sip-
picusa.」 „Gyakori cikkíró.” ◆ rendszeresrendszeres
「Dzsórenno kangekisa.」 „Rendszeres színház-
látogató.”

dzsóridzsóri ◆ erkölcsierkölcsi normanorma 「Hitogorosi-va dzsó-
rini hanszuru.」 „Az emberölés nem felel meg az
erkölcsi normáknak.” ◆ értelemértelem 「Kareno
giron-va dzsórini tatanai.」 „Értelmetlen az érve-
lése.” ◆ észszerűségészszerűség 「Dzsórini kanau hanke-
cu.」 „Észszerű ítélet.” ◇ fudzsórinafudzsórina irracio-irracio-
nálisnális 「Dzsósi-va fudzsóride murina simekiri-o

daszu.」 „A főnököm irracionális, lehetetlen ha-
táridőt ad.” ◇ fudzsórinafudzsórina nonszensznonszensz 「Fu-
dzsórina rijúde kubininatta.」 „Nonszensz ok mi-
att rúgtak ki.”

dzsóridzsóri ◆ érzelemérzelem ésés értelemértelem 「Dzsóri-o cu-
kusite szettokusijótosita.」 „Érzelmi és észérvek-
kel próbáltam meggyőzni.”

dzsóridzsóri ◆ színtérszíntér ◇ kjószódzsórikjószódzsóri versenyverseny
színtereszíntere
dzsórikudzsóriku ◆ érkezésérkezés 「Gaikokudzsinno dzsó-
riku」 „külföldiek Japánba érkezése” ◆ partra-partra-
szállásszállás ◆ szárazföldreszárazföldre érkezésérkezés 「Taifúno
dzsóriku」 „tájfun szárazföldre érkezése”

dzsórikubutaidzsórikubutai ◆ partraszálló egységpartraszálló egység
dzsórikujósúteidzsórikujósútei ◆ deszanthajódeszanthajó ◆ partrapartra
szállító hajószállító hajó
dzsórikukjokadzsórikukjoka ◆ beutazásibeutazási engedélyengedély ◆

partraszállási engedélypartraszállási engedély
dzsórikukjúkadzsórikukjúka ◆ kikötői eltávozáskikötői eltávozás
dzsórikuszakuszendzsórikuszakuszen ◆ partraszálláspartraszállás ◆

partraszállási manőverpartraszállási manőver
dzsórikuszurudzsórikuszuru ◆ elérelér 「Atarasiifassonga ni-
honni dzsórikusita.」 „Az új divat elérte Japánt.”
◆ partrapartra szállszáll 「Guntai-va dzsórikusita.」 „A
hadsereg partra szállt.” ◆ szárazföldreszárazföldre érér
「Taifú-va dzsórikusita.」 „A tájfun szárazföldre
ért.”

dzsórjakudzsórjaku ◆ Dzsórjaku-korDzsórjaku-kor
dzsorjokudzsorjoku ◆ segítségsegítség 「Keizaitekidzsorjo-
ku」 „anyagi segítség” ◇ dzsorjokudedzsorjokude segítsé-segítsé-
gévelgével 「Hitono dzsorjokude dassucusita.」 „Má-
sok segítségével kiszabadult.” ◇ dzsorjoku-odzsorjoku-o
aoguaogu segítségétsegítségét kérikéri 「Konpjútáni kuvasii
hitoni dzsorjoku-o aoida.」 „Számítástechniká-
ban jártas személy segítségét kértem.”

dzsórjokudzsórjoku ◆ örökzöldörökzöld
dzsorjokudedzsorjokude ◆ segítségévelsegítségével 「Hitono dzsor-
jokude dassucusita.」 „Mások segítségével kisza-
badult.”

dzsórjokudzsudzsórjokudzsu ◆ örökzöldörökzöld ◆ örökzöld faörökzöld fa
dzsódzsó rjokukójódzsurjokukójódzsu ◆ széleslevelűszéleslevelű örök-örök-
zöldfazöldfa
dzsorjoku-odzsorjoku-o aoguaogu ◆ segítségétsegítségét kérikéri
「Konpjútáni kuvasii hitoni dzsorjoku-o aoida.」
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„Számítástechnikában jártas személy segítségét
kértem.”

dzsorjoku-odzsorjoku-o osimanaiosimanai ◆ szívesenszívesen segítsegít
「Dzsorjoku-o osimanai hito」 „szívesen segítő
ember”

dzsorjokusadzsorjokusa ◆ segítősegítő 「Júnóna dzsorjokusa-
o eta.」 „Jó segítőre találtam.”

dzsorjokuszurudzsorjokuszuru ◆ segítsegít 「Mondaino szóki-
kaikecuni dzsorjokuszuru.」 „Segítek, hogy miha-
marabb megoldódjon a probléma.”

dzsorjúdzsorjú ◆ nőinői
dzsórjúdzsórjú ◆ desztillációdesztilláció ◆ desztillálásdesztillálás ◆ le-le-
párláspárlás 「Párinka-va kudamono-o dzsórjúsite cu-
kuru.」 „A pálinka gyümölcs lepárlásával készül.”
◇ gen-acudzsórjúgen-acudzsórjú vákuumosvákuumos lepárláslepárlás ◇

bunbecudzsórjúbunbecudzsórjú szakaszos lepárlásszakaszos lepárlás
dzsórjúdzsórjú ◆ felsőfelső társadalmitársadalmi osztályosztály ◆ folyófolyó
felsőfelső szakaszaszakasza 「Kono macsi-va kavano dzsór-
júniaru.」 „Ez a község a folyó felső szakaszán
van.”

dzsórjúbucudzsórjúbucu ◆ párlatpárlat
dzsorjúbungakudzsorjúbungaku ◆ nők által írt irodalomnők által írt irodalom
dzsórjúdzsodzsórjúdzso ◆ desztillálóüzemdesztillálóüzem ◆ szesz-szesz-
főzdefőzde
dzsórjúekidzsórjúeki ◆ főzetfőzet 「Ikkaimeno dzsórjúeki-va
uszukatta.」 „Az első főzet gyenge volt.” ◆ párlatpárlat

dzsórjúikidzsórjúiki ◆ folyó felső szakaszafolyó felső szakasza
dzsórjúkaikjúdzsórjúkaikjú ◆ arisztokráciaarisztokrácia ◆ elitelit osz-osz-
tálytály
dzsórjúkaikjúnodzsórjúkaikjúno ◆ arisztokrataarisztokrata ◆ úriúri
dzsórjúkidzsórjúki ◆ lepárlólepárló készülékkészülék ◇ arukóru-arukóru-
dzsórjúkidzsórjúki szeszfőzőszeszfőző ◇ arukórudzsórjúkiarukórudzsórjúki
alkohol-desztillálóalkohol-desztilláló ◇ arukórudzsórjúkiarukórudzsórjúki al-al-
kohollepárlókohollepárló ◇ párinkadzsórjúkipárinkadzsórjúki pálinkafő-pálinkafő-
zőző
dzsorjúkisidzsorjúkisi ◆ gojátékosgojátékos nőnő ◆ nőinői sógijáté-sógijáté-
koskos ◆ sógijátékos nősógijátékos nő
dzsórjúkizokudzsórjúkizoku ◆ főnemesfőnemes
dzsórjúnidzsórjúni ◆ felfeléfelfelé 「Fune-va kavano dzsórjú-
ni szuszunda.」 „A hajó felfelé ment a folyón.”

dzsórjúniszakanoborudzsórjúniszakanoboru ◆ felhajózikfelhajózik 「Do-
nau gava-o dzsórjúni szakanobotta.」 „Felhajóz-
tam a Dunán.”

dzsórjúsakaidzsórjúsakai ◆ magasabb társadalmi körmagasabb társadalmi kör

dzsorjúsidzsindzsorjúsidzsin ◆ költőnőköltőnő
dzsórjúsitadzsórjúsita ◆ égetettégetett
dzsórjúsiurudzsórjúsiuru ◆ desztillálhatódesztillálható
dzsórjúsudzsórjúsu ◆ égetettégetett szeszszesz ◆ égetettégetett sze-sze-
szes italszes ital ◆ párolt szeszes italpárolt szeszes ital
dzsorjúszakkadzsorjúszakka ◆ írónőírónő
dzsórjúszócsidzsórjúszócsi ◆ desztilláló berendezésdesztilláló berendezés
dzsórjúszuidzsórjúszui ◆ desztillált vízdesztillált víz
dzsórjúszurudzsórjúszuru ◆ desztilláldesztillál 「Arukóru-o dzsór-
júsita.」 „Alkoholt desztillált.” ◆ főzfőz 「Párinka-
o dzsórjúsita.」 „Pálinkát főzött.” ◆ kifőzkifőz
「Parinka-o dzsórjúsita.」 „Kifőzte a pálinkát.” ◆

lepárollepárol 「Parinka-o dzsórjúsita.」 „Lepároltam
a pálinkát.” ◆ párolpárol 「Arukóru-o dzsórjúsita.」
„Alkoholt párolt.”

dzsórodzsóro ◆ locsolókannalocsolókanna ◆ öntözőkannaöntözőkanna
dzsóródzsóró ◆ nemesasszonynemesasszony ◆ udvarhölgyudvarhölgy
dzsorójadzsorója ◆ bordélyházbordélyház ◆ kuplerájkupleráj
dzsorondzsoron ◆ bevezetőbevezető 「Bucurigakudzsoronto-
siteno rikigaku」 „fizikába bevezető erőtan”

dzsóruridzsóruri ◆ dzsóruridzsóruri ◇ ningjódzsóruriningjódzsóruri sa-sa-
miszenes bábjátékmiszenes bábjáték
dzsósadzsósa ◆ beszállásbeszállás ◆ felszállásfelszállás ◇ kakeko-kakeko-
midzsósamidzsósa felugrálásfelugrálás aa vonatravonatra 「Kake komi
dzsósa-va goenrjo kudaszai!」 „Kérem ne ugrálja-
nak fel a vonatra!”

dzsósacsindzsósacsin ◆ menetdíjmenetdíj ◆ viteldíjviteldíj
dzsósagucsidzsósagucsi ◆ felszálló ajtófelszálló ajtó
dzsósahiszszuidzsósahiszszui ◆ gazdagokgazdagok isis meghalnakmeghalnak ◆

tündöklés után bukás jöntündöklés után bukás jön
dzsósahiszszuinokotovaridzsósahiszszuinokotovari ◆ gazdagokgazdagok isis
meghalnakmeghalnak törvényetörvénye ◆ tündöklésttündöklést bukástbukást
követi törvényeköveti törvénye
dzsósakendzsósaken ◆ menetjegymenetjegy ◆ vonaljegyvonaljegy ◇ ófu-ófu-
kudzsósakenkudzsósaken retúrjegyretúrjegy ◇ ófukudzsósakenófukudzsósaken
menettértimenettérti jegyjegy ◇ dantaidzsósakendantaidzsósaken cso-cso-
portosportos jegyjegy ◇ murjódzsósakenmurjódzsósaken szabad-szabad-
jegyjegy ◇ varibikidzsósakenvaribikidzsósaken kedvezményeskedvezményes
jegyjegy ◇ varibikidzsósakenvaribikidzsósaken kedvezményeskedvezményes
menetjegymenetjegy
dzsósaken-uribadzsósaken-uriba ◆ jegypénztárjegypénztár ◆ menet-menet-
jegypénztárjegypénztár
dzsósakjohidzsósakjohi ◆ utasfelvétel megtagadásautasfelvétel megtagadása
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dzsósaszurudzsósaszuru ◆ beszállbeszáll 「Takusíni dzsósasi-
ta.」 „Beszálltam a taxiba.” ◆ felszállfelszáll 「Baszuni
dzsósasita.」 „Felszállt a buszra.”

dzsosidzsosi ◆ úrhölgyúrhölgy
dzsosidzsosi ◆ partikulapartikula ◇ kakudzsosikakudzsosi esetpar-esetpar-
tikulatikula ◇ súdzsosisúdzsosi zárópartikulazárópartikula ◇ szecu-szecu-
zokudzsosizokudzsosi kötőpartikulakötőpartikula ◇ fukudzsosifukudzsosi ha-ha-
tározópartikulatározópartikula ◇ heiricudzsosiheiricudzsosi felsorolófelsoroló
partikulapartikula
dzsosidzsosi ◆ lánylány ◆ leányleány ◆ nőinői 「Dzsosibarébó-
runo kekka-va dódesitaka?」 „Hogy végződött a
női kézilabda-mérkőzés?”

dzsósidzsósi ◆ babák ünnepebabák ünnepe
dzsósidzsósi ◆ fadúcfaragásfadúcfaragás ◆ kiadáskiadás ◆ publiká-publiká-
láslás
dzsósidzsósi ◆ várromvárrom
dzsósidzsósi ◆ kettős szerelmi öngyilkosságkettős szerelmi öngyilkosság
dzsósidzsósi ◆ felső végtagfelső végtag ◆ mellső lábmellső láb
dzsósidzsósi ◆ felettesfelettes ◆ főnökfőnök 「Dzsósino meire-
ini sitagatta.」 „Követtem a főnököm utasítását.”
◇ csokuzokunodzsósicsokuzokunodzsósi közvetlen főnökközvetlen főnök
dzsosianadzsosiana ◆ bemondónőbemondónő
dzsosicudzsosicu ◆ légpárátlanításlégpárátlanítás ◆ párátlanításpárátlanítás

dzsósicudzsósicu ◆ kiváló minőségkiváló minőség
dzsósicunodzsósicuno ◆ elsőrangúelsőrangú
「Dzsósicunomotenasi-o uketa.」 „Elsőrangú fo-
gadtatásban volt részünk.” ◆ jójó minőségűminőségű
「Cuma-va dzsósicuno gjúnikusika kavanai.」 „A
feleségem csak jó minőségű marhahúst vesz.” ◆

minőségiminőségi 「Dzsósicunovain-o katta.」 „Minősé-
gi bort vettem.”

dzsosicuszurudzsosicuszuru ◆ párátlanítpárátlanít 「Heja-o dzsosi-
cusita.」 „Párátlanította a szoba levegőjét.”

dzsosidaburuszudzsosidaburuszu ◆ női párosnői páros
dzsosidaigakudzsosidaigaku ◆ leányegyetemleányegyetem
dzsosidaiszeidzsosidaiszei ◆ egyetemistaegyetemista
dzsosigakuszeidzsosigakuszei ◆ diáklánydiáklány
dzsosikaidzsosikai ◆ női összejövetelnői összejövetel
dzsósikaze-odzsósikaze-o fukaszerufukaszeru ◆ főnökösködikfőnökösködik
「Hitorino dórjó-va dzsósikaze-o fukaszeteiru.」
„Az egyik munkatársam főnökösködik felettem.”

dzsósikidzsósiki ◆ berögződésberögződés 「Dzsósikinitoravar-
enaide kangaetemitekudaszai!」 „Próbálj a berög-

ződésektől mentesen gondolkozni!” ◆ józanjózan észész
「Kore-va dzsósikini motozuita kódódeszu.」
„Ezt a viselkedést a józan ész diktálja.” ◆ józanjózan
gondolkodásgondolkodás 「Dzsósikinoaru hito」 „józan
gondolkodású ember” ◆ közismertségközismertség 「Csik-
júga maruino-va dzsósikida.」 „Közismert, hogy a
Föld gömbölyű.” ◆ normálisnormális dologdolog 「Aiszacu-va
dzsósikida.」 „Normális dolog köszönni egymás-
nak.”

dzsósikidzsindzsósikidzsin ◆ normálisnormális gondolkozásúgondolkozású em-em-
berber
dzsósikikarahazuretadzsósikikarahazureta ◆ értelmetlenértelmetlen
「Dzsósikikara hazureta kangae」 „értelmetlen
gondolat”

dzsósiki-odzsósiki-o hatarakaszeruhatarakaszeru ◆ józanjózan eszéteszét
használjahasználja 「Dzsósiki-o hatarakaszetekuda-
szai!」 „Használd a józan eszed!”

dzsósiki-odzsósiki-o kucugaeszukucugaeszu ◆ ellentmondellentmond aa jó-jó-
zanzan észnekésznek 「Szaibanso-va dzsósiki-o kucuga-
eszu hankecu-o sita.」 „A bíróság ítélete ellent-
mondott a józan észnek.”

dzsósikitekinadzsósikitekina ◆ észszerűészszerű 「Dzsósikitekina
handan」 „észszerű döntés” ◆ józanjózan 「Dzsósi-
kitekina kangae kata」 „józan gondolkodásmód”
◆ középszerűközépszerű 「Dzsósikitekina hito」 „közép-
szerű ember” ◆ nemnem érdemlegesérdemleges 「Kareno
hacugen-va dzsósikitekina naijódatta.」 „Nem
mondott semmi érdemlegeset.” ◆ normálisnormális
「Menszecuni-va dzsósikitekina fukuszóde ikó.」
„Az elbeszélgetésre normális ruházatban men-
jünk!” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Dzsósikitekina kaitó」
„nyilvánvaló válasz”

dzsosikjóikudzsosikjóiku ◆ leánynevelésleánynevelés
dzsosikódzsosikó ◆ lányiskolalányiskola ◆ leányiskolaleányiskola
dzsosikókódzsosikókó ◆ leánygimnáziumleánygimnázium
dzsosikókószeidzsosikókószei ◆ gimnazista lánygimnazista lány
dzsósindzsósin ◆ felső ajakfelső ajak
dzsósindzsósin ◆ jelentésjelentés
dzsósinsadzsósinsa ◆ bejelentőbejelentő
dzsósinsodzsósinso ◆ jelentésjelentés
dzsósinszurudzsósinszuru ◆ jelentjelent 「Szono dzsikennicuite
keiszacuni dzsósinsita.」 „Az esetet jelentettem a
rendőrségnek.”

dzsosirjódzsosirjó ◆ leánykollégiumleánykollégium
dzsosiszeitodzsosiszeito ◆ diáklánydiáklány
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dzsosiszen-jódzsosiszen-jó ◆ lányoknak fenntartottlányoknak fenntartott
dzsósiszurudzsósiszuru ◆ publikálpublikál
dzsositandaidzsositandai ◆ leánytechnikumleánytechnikum
dzsositoiredzsositoire ◆ női vécénői vécé ◆ női WCnői WC
dzsosódzsosó ◆ bevezető fejezetbevezető fejezet ◆ prológusprológus
dzsósodzsóso ◆ hangulathangulat
dzsósódzsósó ◆ emelkedésemelkedés 「Nedanno dzsósó-va
tomaranakatta.」 „Az árak emelkedése megállít-
hatatlan volt.” ◆ növekedésnövekedés 「Manzokudono
dzsósó」 „elégedettség fokának növekedése” ◇

kaimendzsósókaimendzsósó tengerszint-emelkedéstengerszint-emelkedés
dzsósódzsósó ◆ emelkedőemelkedő dallammenetdallammenet ◆ emelke-emelke-
dő tónusdő tónus
dzsósódzsósó ◆ állandó győzelemállandó győzelem
dzsósókeikódzsósókeikó ◆ emelkedőemelkedő trendtrend 「Kabuka-va
dzsósókeikóda.」 „A részvényárak emelkedő tren-
det mutatnak.”

dzsósókirjúdzsósókirjú ◆ felszálló légáramlatfelszálló légáramlat
dzsósokudzsósoku ◆ napinapi ételétel 「Pan-o dzsósokutosite-
iru.」 „Naponta eszek kenyeret.” ◆ rendszeresrendszeres
tápláléktáplálék
dzsósónodzsósóno ◆ legyőzhetetlenlegyőzhetetlen 「Dzsósóno hei-
dan」 „legyőzhetetlen hadtest”

dzsósósikónodzsósósikóno ◆ karrieristakarrierista 「Dzsósósikóno
otoko.」 „Karrierista ember.”

dzsósószurudzsósószuru ◆ emelkedikemelkedik 「Kabukaga dzsó-
sósita.」 „Emelkedtek a részvényárak.” ◆ fel-fel-
emelkedikemelkedik 「Acui kúkiga dzsósószuru.」 „A me-
leg levegő felemelkedik.” ◆ megemelkedikmegemelkedik
「Mancsóno tokini umino szuiiga dzsósószuru.」
„Dagálykor megemelkedik a tengerszint.” ◆ nö-nö-
vekedikvekedik 「Csocsikuricu-va dzsósósiteiru.」 „Nö-
vekedik a megtakarítási ráta.”

dzsosudzsosu ◆ asszisztensasszisztens 「Isano dzsosu」 „or-
vos asszisztense” ◆ segédsegéd 「Kókogakusa-va fu-
tarino dzsosuto hataraita.」 „A régész két segéd-
del dolgozott.” ◆ tanársegédtanársegéd ◇ dzsikken-dzsikken-
dzsosudzsosu laboránslaboráns
dzsosúdzsosú ◆ női fogolynői fogoly ◆ rabnőrabnő
dzsósudzsósu ◆ érzésérzés ◆ hangulathangulat 「Macsino
dzsósu-o adzsivatta.」 „Élveztem a város hangu-
latát.” ◆ művésziművészi kellemkellem ◇ dzsósunitomumudzsósunitomumu
megfogómegfogó 「Dzsósuni tomu kaiga」 „megfogó
kép”

dzsósudzsósu ◆ kastélytulajdonoskastélytulajdonos ◆ kastélykastély uraura

dzsósúdzsósú ◆ megrögzöttmegrögzött szokásszokás ◇ majaku-majaku-
dzsósúdzsósú kábítószerfüggéskábítószerfüggés
dzsósubidzsósubi ◆ sikeressikeres kimenetelkimenetel 「Enszó-va
dzsósubini ovatta.」 „A koncert sikerrel zárult.”

dzsósúhandzsósúhan ◆ megrögzöttmegrögzött bűnözőbűnöző 「Manbi-
kino dzsósúhan」 „megrögzött áruházi tolvaj”

dzsósunitomumudzsósunitomumu ◆ megfogómegfogó 「Dzsósuni tomu
kaiga」 „megfogó kép”

dzsosu-odzsosu-o cutomerucutomeru ◆ asszisztálasszisztál 「Haisano
dzsosu-o cutometa.」 „Asszisztált a fogorvosnak.”

dzsósúsadzsósúsa ◆ megrögzöttmegrögzött emberember 「Kicuen-
dzsósúsa」 „megrögzött dohányos”

dzsosuszekidzsosuszeki ◆ anyósülésanyósülés 「Dzsosuszekide
csizu-o miteageta.」 „Az anyósülésen ülve néztem
a vezetőnek a térképet.”

dzsósútekiinsukadzsósútekiinsuka ◆ iszákos emberiszákos ember
dzsósútekinadzsósútekina ◆ megrögzöttmegrögzött ◆ rendszeresrendszeres
「Dzsósútekina szettóde kurasiteiru.」 „Rendsze-
res lopásokból él.”

dzsósútekinidzsósútekini ◆ életvitelszerűenéletvitelszerűen 「Kare-va
dzsósútekini gótó-o kuri kaesiteiru.」 „Életvitel-
szerűen lop.”

dzsoszaidzsoszai ◆ diakónusdiakónus ◆ presbiterpresbiter ◆ szerpapszerpap
◇ súsindzsoszaisúsindzsoszai állandó diakónusállandó diakónus
dzsószaidzsószai ◆ citadellacitadella ◆ fellegvárfellegvár
dzsoszaibódzsoszaibó ◆ segítő sejtsegítő sejt ◆ szinergidaszinergida
dzsószaibódzsószaibó ◆ leánysejtleánysejt ◆ utódsejtutódsejt
dzsoszaicsódzsoszaicsó ◆ esperesesperes
dzsoszaidókidzsoszaidóki ◆ defibrillátordefibrillátor ◆ újraélesztőújraélesztő
készülékkészülék
dzsoszainaidzsoszainai ◆ agyafúrtagyafúrt 「Szeidzsika-va dzs-
oszainai uke kotae-o sita.」 „A politikus agyafúrt
választ adott.” ◆ figyelmesfigyelmes 「Kicsinto omijage-
o mottekiteanata-va no dzsoszainaine.」 „Milyen
figyelmes vagy, hogy nem felejtettél el szuvenírt
hozni nekem!” ◆ nyájasnyájas 「Dzsoszainai
hohoemi-o ukabeta.」 „Nyájasan mosolygott.”

dzsoszainakudzsoszainaku ◆ ügyesenügyesen 「Arajuru mondaini
dzsoszainaku taiósita.」 „Ügyesen megoldotta a
problémákat.”

dzsószandzsószan ◆ kigőzölgéskigőzölgés ◆ kipárolgáskipárolgás ◆ pá-pá-
rologtatásrologtatás ◆ transpirációtranspiráció
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dzsoszanpudzsoszanpu ◆ bábaasszonybábaasszony ◆ szülésznőszülésznő
dzsoszansidzsoszansi ◆ szülészszülész
dzsószanszurudzsószanszuru ◆ kipárologkipárolog 「Sokubucukara
dzsószansita szuibun」 „növényből kipárolgott
nedvesség”

dzsószasidzsószasi ◆ levéltartó polclevéltartó polc
dzsoszecudzsoszecu ◆ hóeltakarításhóeltakarítás ◆ hókotráshókotrás
dzsoszecudzsoszecu ◆ bevezetőbevezető
dzsószecudzsószecu ◆ állandó létesítésállandó létesítés
dzsószecuiinkaidzsószecuiinkai ◆ állandó bizottságállandó bizottság
dzsószecukandzsószecukan ◆ filmszínházfilmszínház
dzsoszecukidzsoszecuki ◆ hóeltakarító géphóeltakarító gép
dzsoszecuródósadzsoszecuródósa ◆ hómunkáshómunkás
dzsoszecusadzsoszecusa ◆ hókotróhókotró
dzsoszecuszurudzsoszecuszuru ◆ elkotorjaelkotorja aa havathavat
「Dóro-o dzsoszecusita.」 „Elkotorta a havat az
útról.” ◆ eltakaríteltakarít 「Kaidanni cumotta juki-o
dzsoszecusita.」 „Eltakarítottam a havat a lépcső-
ről.”

dzsószecuszurudzsószecuszuru ◆ állandóállandó jelleggeljelleggel létre-létre-
hozhoz 「Serutá-o dzsószecusita.」 „Állandó mene-
dékhelyet hozott létre.”

dzsószecutendzsidzsószecutendzsi ◆ állandó kiállításállandó kiállítás
dzsoszeidzsoszei ◆ segítéssegítés ◆ segítségnyújtássegítségnyújtás ◆

támogatástámogatás 「Dzsoszeikeikaku」 „támogatási
program”

dzsoszeidzsoszei ◆ női hangnői hang
dzsoszeidzsoszei ◆ vővő
dzsoszeidzsoszei ◆ asszonyasszony ◆ nőnő 「Miszeni ucukusii
dzsoszeiga haitta.」 „Bejött az üzletbe egy szép
nő.” ◆ nőnemnőnem 「Dzsoszeimeisi」 „nőnemű fő-
név” ◇ dzsoszeiszeidzsikadzsoszeiszeidzsika politikusnőpolitikusnő ◇

mibun-noarudzsoszeimibun-noarudzsoszei úrinőúrinő
dzsószeidzsószei ◆ kiválókiváló készítéskészítés ◆ kiválókiváló kivitelkivitel

dzsószeidzsószei ◆ helyzethelyzet 「Tóódzsószei-va fukuzac-
uda.」 „A kelet-európai helyzet bonyolult.” ◇ kin-kin-
júdzsószeijúdzsószei pénzügyipénzügyi helyzethelyzet ◇ keizaidzsó-keizaidzsó-
szeiszei gazdaságigazdasági helyzethelyzet 「Keizaidzsószeino
akka」 „gazdasági helyzet romlása” ◇ kojódzsó-kojódzsó-
szeiszei munkaerőpiacimunkaerőpiaci helyzethelyzet 「Kibisii kojód-
zsószeino nakade súsokudekirujóni ganbaru.」
„Igyekszek elhelyezkedni ebben a nehéz munka-
erőpiaci helyzetben..” ◇ siinodzsószeisiinodzsószei miliőmiliő ◇

siinodzsószeisiinodzsószei környezetkörnyezet 「Siino dzsószei-va
henkasiteiru.」 „Változik a környezetem.” ◇

szeidzsidzsószeiszeidzsidzsószei politikaipolitikai helyzethelyzet 「Szei-
dzsidzsószeino henkanicuiteikenai.」 „Nem tu-
dom követni a politikai helyzet változásait.”

dzsószeidzsószei ◆ erjesztéserjesztés ◆ szeszfőzésszeszfőzés
dzsoszeiátiszutodzsoszeiátiszuto ◆ művésznőművésznő
dzsoszeibessidzsoszeibessi ◆ nők diszkriminálásanők diszkriminálása
dzsoszeibidzsoszeibi ◆ női szépségnői szépség
dzsoszeibokusidzsoszeibokusi ◆ papnőpapnő
dzsószeibondzsószeibon ◆ díszkiadású könyvdíszkiadású könyv
dzsoszeidédzsoszeidé ◆ nőnapnőnap ◇ kokuszaidzsoszeidékokuszaidzsoszeidé
nemzetközi nőnapnemzetközi nőnap
dzsoszeidórjódzsoszeidórjó ◆ kolléganőkolléganő
dzsoszeigajúszeininarudzsoszeigajúszeininaru ◆ elnőiesedikelnőiesedik
「Kono szenmon-va dzsoszeiga júszeininatta.」
„Ez a szakma elnőiesedett.”

dzsoszeigakadzsoszeigaka ◆ festőnőfestőnő
dzsoszeigassódandzsoszeigassódan ◆ női énekkarnői énekkar
dzsoszeigodzsoszeigo ◆ női nyelvezetnői nyelvezet
dzsoszeigúdzsidzsoszeigúdzsi ◆ papnőpapnő
dzsoszeihenrekidzsoszeihenreki ◆ nőkkelnőkkel szerzettszerzett ta-ta-
pasztalatpasztalat
dzsoszeihenreki-odzsoszeihenreki-o mocumocu ◆ soksok nővelnővel voltvolt
dolgadolga 「Kare-va hagesii dzsoszeihenreki-o mot-
teiru.」 „Nagyon sok nővel volt már dolga.”

dzsoszeihorumondzsoszeihorumon ◆ nőinői hormonhormon ◆ ösztro-ösztro-
gén hormongén hormon
dzsoszeijónodzsoszeijóno ◆ nőinői 「Kore-va dzsoszeijónoto-
iredeszu.」 „Ez női vécé.”

dzsoszeijúironsadzsoszeijúironsa ◆ feministafeminista
dzsoszeikaihódzsoszeikaihó ◆ emancipációemancipáció
dzsoszeikaihórondzsoszeikaihóron ◆ emancipációemancipáció
dzsoszeikandzsoszeikan ◆ nőkrenőkre tekintéstekintés 「Kareno
dzsoszeikan-va furukuszai.」 „Régimódian tekint
a nőkre.”

dzsoszeikasudzsoszeikasu ◆ énekesnőénekesnő
dzsoszeikateikjósidzsoszeikateikjósi ◆ nevelőnőnevelőnő
dzsoszeikidzsoszeiki ◆ női nemi szervnői nemi szerv
dzsoszeikindzsoszeikin ◆ segélysegély
dzsoszeikin-odzsoszeikin-o ataeruataeru ◆ segélyezsegélyez 「Onga-
kukani dzsoszeikin-o ataeta.」 „Segélyezte a ze-
nészeket.” ◆ támogatásttámogatást adad 「Kenkjúdzsoni
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dzsoszeikin-o ataeta.」 „Támogatást adott a kuta-
tóintézetnek.”

dzsoszeikisadzsoszeikisa ◆ újságírónőújságírónő
dzsoszeikóhodzsoszeikóho ◆ női jelöltnői jelölt
dzsoszeimeisidzsoszeimeisi ◆ nőnemű főnévnőnemű főnév
dzsoszeinodzsoszeino ◆ nőneműnőnemű
dzsoszeinohidzsoszeinohi ◆ nők napjanők napja ◆ nőnapnőnap
dzsoszeinómindzsoszeinómin ◆ parasztlányparasztlány
dzsoszeinosisicudzsoszeinosisicu ◆ budoárbudoár
dzsoszeinoszakkadzsoszeinoszakka ◆ írónőírónő
dzsoszeinoszenszeidzsoszeinoszenszei ◆ tanárnőtanárnő ◆ tanítónőtanítónő
dzsoszeirasiidzsoszeirasii ◆ nőiesnőies 「Dzsoszeirasii sigu-
sza」 „nőies mozdulat”

dzsoszeisaindzsoszeisain ◆ dolgozó nődolgozó nő
dzsoszeiszakkadzsoszeiszakka ◆ írónőírónő
dzsoszeiszeidzsoszeiszei ◆ nőiességnőiesség
dzsoszeiszeidzsikadzsoszeiszeidzsika ◆ politikusnőpolitikusnő
dzsoszeiszeisokusadzsoszeiszeisokusa ◆ papnőpapnő
dzsoszeiszen-jódzsoszeiszen-jó ◆ nőkneknőknek fenntartottfenntartott
「Kono sarjó-va dzsoszeiszen-jódeszu.」 „Ez a
kocsi nőknek van fenntartva.”

dzsoszeiszen-jónodzsoszeiszen-jóno ◆ nőinői
dzsoszeiszurudzsoszeiszuru ◆ segítsegít 「Dzsinzaiikuszei-o
sienszuru.」 „Segíti az utánpótlás nevelését.” ◆

támogattámogat 「Dzsigjónusi-o dzsoszeiszuru.」 „Tá-
mogatja a vállalkozókat.”

dzsószeiszurudzsószeiszuru ◆ erjeszterjeszt 「Sóju-o dzsószeisi-
ta.」 „Szóját erjesztett.” ◆ keltkelt 「Kaisade tano-
sii fun-iki-o dzsószeiszuru.」 „Vidám hangulatot
kelt a vállalatnál.” ◆ kialakítkialakít 「Sinraikankei-o
dzsószeiszuru.」 „Bizalmi kapcsolatot alakítanak
ki.” ◆ kifőzkifőz 「Bíru-o dzsószeisita.」 „Kifőzte a
sört.” ◆ vezetvezet 「Sicugjó-va sakaifuan-o dzsósze-
iszuru.」 „A munkanélküliség társadalmi bizony-
talansághoz vezet.”

dzsoszeitekinadzsoszeitekina ◆ nőiesnőies 「Dzsoszeitekina
kao」 „nőies arc”

dzsoszeitoiredzsoszeitoire ◆ női vécénői vécé ◆ női WCnői WC
dzsoszeizassidzsoszeizassi ◆ női magazinnői magazin
dzsoszekidzsoszeki ◆ állománybólállományból törléstörlés ◆ kitaga-kitaga-
dásdás ◆ kizáráskizárás ◆ nyilvántartásból törlésnyilvántartásból törlés
dzsószekidzsószeki ◆ bevettbevett stratégiastratégia 「Sógi-o
dzsószekidórini utta.」 „Bevett stratégia szerint

játszotta a sógit.” ◆ előíráselőírás 「Dzsószekidórimo
taiszecudaga, dokuszószeimo tori iremasó.」
„Fontos az előírás, de vigyünk bele egy kis erede-
tiséget is!” ◆ legjobblegjobb stratégiastratégia 「Nebari zu-
joku ganbarunoga sóbaino dzsószekideszu.」 „Az
üzletben a legjobb stratégia a kitartó igyekezet.”

dzsószekidzsószeki ◆ asztalfőasztalfő 「Dzsószekini szuvat-
ta.」 „Asztalfőre ült.” ◆ főfő 「Dzsószekisikkó ja-
kuin」 „főigazgató” ◆ magas pozíciómagas pozíció
dzsószekidórinodzsószekidórino ◆ előírásoselőírásos
dzsószekihandzsidzsószekihandzsi ◆ főbírófőbíró
dzsószekinodzsószekino ◆ magas rangúmagas rangú
dzsószeki-odzsószeki-o fundefunde ◆ mintaminta szerintszerint
「Dzsószeki-o funde kakareta sószecudeszu.」
„Minta szerint írta a regényt.”

dzsószekisokidzsószekisoki ◆ főtitkárfőtitkár
dzsoszekiszurudzsoszekiszuru ◆ kitagadkitagad 「Koszekikara dzs-
oszekiszareta.」 „Kitagadták a családból.” ◆ ki-ki-
zárzár 「Gakuszei-o dzsoszekisita.」 „Kizárták a di-
ákot.” ◆ leszerelleszerel 「Gunkan-o dzsoszekisita.」
„Leszerelték a hadihajót.” ◆ megfosztmegfoszt
「Kokuszeki-o dzsoszekiszareta.」 „Megfosztot-
ták az állampolgárságától.”

dzsoszekkaidzsoszekkai ◆ kazánkő-mentesítéskazánkő-mentesítés ◆ víz-víz-
kőmentesítéskőmentesítés
dzsoszekkaizaidzsoszekkaizai ◆ vízkőmentesítővízkőmentesítő
dzsoszendzsoszen ◆ sugármentesítéssugármentesítés ◆ szennyező-szennyező-
anyag eltávolításaanyag eltávolítása
dzsószendzsószen ◆ hajóra szálláshajóra szállás
dzsószenkendzsószenken ◆ hajójegyhajójegy ◆ menetjegymenetjegy
dzsószensokutaidzsószensokutai ◆ autoszómaautoszóma
dzsószenszurudzsószenszuru ◆ felszállfelszáll 「Dzsószensita.」
„Felszálltam a hajóra.”

dzsoszódzsoszó ◆ nőneknőnek öltözésöltözés 「Dzsoszóno dan-
szei」 „nőnek öltözött férfi”

dzsoszódzsoszó ◆ kötelező szólamkötelező szólam ◆ obligátobligát
dzsoszódzsoszó ◆ előjátékelőjáték ◆ prelúdiumprelúdium
dzsoszódzsoszó ◆ fagykárfagykár ellenielleni védelemvédelem ◆ jégte-jégte-
lenítéslenítés 「Reizókono dzsoszó」 „hűtőgép jégtele-
nítése”

dzsoszódzsoszó ◆ gaztalanításgaztalanítás ◆ gyomlálásgyomlálás
dzsoszódzsoszó ◆ nekifutásnekifutás
dzsószodzsószo ◆ fellebbezésfellebbezés
dzsószódzsószó ◆ jelentés az uralkodónakjelentés az uralkodónak
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dzsószódzsószó ◆ lelkületlelkület 「Dzsószóno jutakana
hito」 „kifinomult lelkületű ember” ◇ kósó-kósó-
dzsószódzsószó nemes lelkületnemes lelkület
dzsószódzsószó ◆ felbocsátásfelbocsátás ◆ felküldésfelküldés
dzsószódzsószó ◆ felsőfelső rétegréteg 「Taikino dzsószó」
„légkör felső rétege”

dzsószóandzsószóan ◆ uralkodónakuralkodónak beadottbeadott javas-javas-
latlat
dzsószóbudzsószóbu ◆ magasmagas beosztásbeosztás 「Kaisade
dzsószóbuni zokusiteiru.」 „Magas beosztásban
dolgozom.” ◆ magasmagas szintszint 「Dzsószóbuni szun-
deiru.」 „Magas szinten lakom.”

dzsószódodzsószódo ◆ felső talajrétegfelső talajréteg
dzsószóikudzsószóiku ◆ lelkületneveléslelkületnevelés
dzsószókaikjúdzsószókaikjú ◆ felső társadalmi osztályfelső társadalmi osztály
dzsószókidandzsószókidan ◆ felsőbb légtömegfelsőbb légtömeg
dzsoszónasinidzsoszónasini ◆ nekifutásnekifutás nélkülnélkül 「Dzsos-
zónasini tonda.」 „Nekifutás nélkül ugrott.”

dzsoszondanpidzsoszondanpi ◆ nőuralomnőuralom
dzsoszó-odzsoszó-o cukerucukeru ◆ nekifutnekifut 「Dzsanpuni
dzsoszó-o cuketa.」 „Nekifutott az ugrásnak.”

dzsoszó-odzsoszó-o cuketecukete ◆ nekifutásbólnekifutásból
「Dzsoszó-o cuketemizo-o dzsanpusita.」 „Neki-
futásból átugrotta az árkot.”

dzsoszórodzsoszóro ◆ nekifutó útnekifutó út
dzsoszósumidzsoszósumi ◆ transzvesztizmustranszvesztizmus
dzsoszószócsidzsoszószócsi ◆ jégtelenítő berendezésjégtelenítő berendezés
dzsoszószurudzsoszószuru ◆ eltávolítjaeltávolítja aa gaztgazt 「Oha-
kamairino szaini teineini dzsoszósita.」 „A teme-
tőlátogatás során gondosan eltávolítottam a gazt.”
◆ gaztalanítgaztalanít 「Niva-o dzsoszósita.」 „Gaztala-
nítottam a kertet.” ◆ gyomlálgyomlál 「Icsinicsidzsú-
dzsoszósita.」 „Egész nap gyomláltam.” ◆ gyo-gyo-
motmot irtirt 「Jakuzaide dzsoszósita.」 „Vegyszerrel
irtottam gyomot.” ◆ kigazolkigazol 「Niva-o dzsoszósi-
ta.」 „Kigazoltam a kertet.” ◆ kigyomlálkigyomlál 「Dzs-
oszósita kusza-o hirjónisita.」 „A kigyomlált gazt
komposztáltam.”

dzsoszószurudzsoszószuru ◆ jégtelenítjégtelenít
dzsoszószurudzsoszószuru ◆ lánynaklánynak öltöziköltözik 「Dzsoszó-
site dzsosikóni szennjúsita.」 „Lánynak öltözve
beférkőzött a lányiskolába.” ◆ nőneknőnek öltöziköltözik
「Dzsoszósite engeki-o sita.」 „Nőnek öltözve ját-
szott a darabban.”

dzsoszószurudzsoszószuru ◆ nekifutnekifut
「Dzsoszósitekaradzsanpu-o sita.」 „Nekifutott,
és ugrott.”

dzsószoszurudzsószoszuru ◆ fellebbezfellebbez 「Hikoku-va dzsó-
szosita.」 „A vádlott fellebbezett.”

dzsószószurudzsószószuru ◆ jelentjelent azaz uralkodónakuralkodónak
「Tennóni dzsókjó-o dzsószósita.」 „Jelentette a
helyzetet a császárnak.”

dzsószószurudzsószószuru ◆ felbocsátfelbocsát ◆ felküldfelküld
dzsoszózaidzsoszózai ◆ gyomirtógyomirtó ◆ gyomirtógyomirtó szerszer ◆

herbicidherbicid ◇ bipiridzsiriumudzsoszózaibipiridzsiriumudzsoszózai bipi-bipi-
ridílium gyomirtóridílium gyomirtó
dzsoszózai-o makudzsoszózai-o maku ◆ gyomirtózikgyomirtózik
dzsoszudzsoszu ◆ osztoszt
dzsoszúdzsoszú ◆ osztóosztó ◇ hidzsoszúhidzsoszú osztandóosztandó
dzsószúdzsószú ◆ állandóállandó ◆ konstanskonstans
dzsószúdzsószú ◆ szorzószorzó ◇ hidzsószúhidzsószú szorzandószorzandó
dzsoszuidzsoszui ◆ víztelenítésvíztelenítés
dzsószuidzsószui ◆ csapvízcsapvíz 「Dzsószuito geszui」
„csapvíz és lefolyóvíz” ◆ ivóvízivóvíz 「Dzsószuito ge-
szui」 „ivóvíz és szennyvíz”

dzsószuidzsószui ◆ víztisztításvíztisztítás
dzsószuidódzsószuidó ◆ ivóvízvezetékivóvízvezeték
dzsószuidzsódzsószuidzsó ◆ víztisztító telepvíztisztító telep
dzsószuifirutádzsószuifirutá ◆ vízszűrővízszűrő
dzsószuikidzsószuiki ◆ víztisztítóvíztisztító
dzsószuisiszecudzsószuisiszecu ◆ víztisztító telepvíztisztító telep
dzsoszurudzsoszuru ◆ mentesítmentesít ◆ osztoszt
dzsoszurudzsoszuru ◆ címetcímet adományozadományoz 「Dansakuni
dzsoszerareta.」 „Bárói címet adományozott ne-
ki.” ◆ említemlít ◆ rangrarangra emelemel 「Dansakuni dzs-
oszerareta.」 „Bárói rangra emelte.” ◇ kjúkacu-kjúkacu-
oo dzsoszurudzsoszuru hosszúhosszú szünetszünet utánután előszörelőször
beszélbeszél ◇ kjúkacu-okjúkacu-o dzsoszurudzsoszuru szabadko-szabadko-
zik, hogy régóta nem jelentkezettzik, hogy régóta nem jelentkezett
dzsószurudzsószuru ◆ hatványrahatványra emelemel 「Ni-o szan-
dzsószuru.」 „Kettőt a harmadik hatványra emel.”

dzsoszúsidzsoszúsi ◆ sorszámnévsorszámnév
dzsoszúsidzsoszúsi ◆ számlálószószámlálószó
dzsoszutodzsoszuto ◆ lovagi tornalovagi torna
dzsótacudzsótacu ◆ fejlődésfejlődés 「Kare-va szupócuno
dzsótacuga hajai.」 „Gyorsan fejlődik sportban.”
◆ haladáshaladás 「Kono kamokude odorokubeki
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dzsótacuburi-o miszeta.」 „Meglepően jól haladt
ebben a tantárgyban.”

dzsótacuszurudzsótacuszuru ◆ fejlődikfejlődik 「Kare-va pianoga-
daibu dzsótacusita.」 „Sokat fejlődött a zongora-
tudása.” ◆ haladhalad 「Kotobano benkjó-va dzsóta-
cusiteinai.」 „Nem haladok a nyelvtanulással.”

dzsotaidzsotai ◆ elbocsátáselbocsátás ◆ leszerelésleszerelés
dzsótaidzsótai ◆ felsőtestfelsőtest ◇ dzsótai-odzsótai-o okoszuokoszu fe-fe-
lüllül 「Bjónin-va dzsótai-o okosita.」 „A beteg fel-
ült.” ◇ szeiszódzsótaiszeiszódzsótai mellékheremellékhere
dzsótaidzsótai ◆ rendesrendes állapotállapot 「Dzsótaiga fuku-
szurumade macu.」 „Megvárom, míg helyreáll a
rend.”

dzsótaidzsótai ◆ állagállag 「Kono csúkono ie-va dzsóta-
igaiideszu.」 „Ennek a használt lakásnak jó az ál-
laga.” ◆ állapotállapot 「Kono ie-va csikunihjaku nen-
nimo kakavarazu hidzsónijoi dzsótaideszu.」 „Ez
a ház annak ellenére, hogy 200 éves, nagyon jó
állapotban van.” ◆ halmazállapothalmazállapot 「Kono
bussicu-va don-na dzsótaideszuka?」 „Milyen
halmazállapotban van ez az anyag?” ◆ kondíciókondíció
「Kenkódzsótaigaii.」 „Jó egészségi kondícióban
vagyok.” ◇ oteagedzsótaioteagedzsótai reménytelenreménytelen ál-ál-
lapotlapot 「Keizai-va oteage dzsótaida.」 „A gazda-
ság reménytelen állapotban van.” ◇ kiteidzsó-kiteidzsó-
taitai alapállapotalapállapot 「Gensino kiteidzsótai」 „atom
alapállapota” ◇ kjúmindzsótainokjúmindzsótaino inaktívinaktív
「Ginkókóza-va dzsúnenkan kjúmindzsótaininat-
teita.」 „10 évig inaktív volt a bankszámlám.” ◇

kjúmindzsótainokjúmindzsótaino alvóalvó 「Kore-va kjúmindzsó-
taino kódzsódeszu.」 „Ez egy alvó vállalat.” ◇ ke-ke-
izaidzsótaiizaidzsótai gazdaságigazdasági helyzethelyzet 「Keizai-
dzsótaiganakanaka kódzsósinai.」 „A gazdasági
helyzet nem akar javulni.” ◇ keizaidzsótaikeizaidzsótai
anyagianyagi helyzethelyzet 「Kateino keizaidzsótai」 „csa-
lád anyagi helyzete” ◇ kenkódzsótaikenkódzsótai egész-egész-
ségiségi állapotállapot 「Sinszekino kenkódzsótai-o uka-
gatta.」 „A rokonom egészségi állapotáról érdek-
lődtem.” ◇ kószendzsótaikószendzsótai hadiállapothadiállapot ◇ kó-kó-
fundzsótaifundzsótai őrjöngésőrjöngés 「Szakkáno óendan-va
kófundzsótaini ocsiitta.」 „A futballszurkolók őr-
jöngtek.” ◇ kófundzsótainiocsiirukófundzsótainiocsiiru tomboltombol
「Konszátode hito-va kófundzsótaini ocsiitta.」
„A koncerten a közönség tombolt.” ◇ kon-kon-
randzsótairandzsótai kaotikuskaotikus állapotállapot 「Kokunai-va
konrandzsótaida.」 „Az országban kaotikus álla-
potok uralkodnak.” ◇ zaiszeidzsótaizaiszeidzsótai pénz-pénz-
ügyiügyi helyzethelyzet 「Kigjóno zaiszeidzsótai-o haaku-

siteiru.」 „Tisztában vagyok a vállalat pénzügyi
helyzetével.” ◇ sukkadzsinodzsótaisukkadzsinodzsótai gyárigyári ál-ál-
lapotlapot 「Szumaho-o sukkadzsino dzsótaini mo-
dosita.」 „Az okostelefont gyári állapotba állítot-
tam vissza.” ◇ sokubucudzsótaisokubucudzsótai vegetatívvegetatív
állapotállapot 「Kandzsa-va sokubucudzsótaininat-
ta.」 „A beteg vegetatív állapotba került.” ◇ sinri-sinri-
dzsótaidzsótai lelkiállapotlelkiállapot 「Han-ninnoszono tokino
sinridzsótai-o bunszekisita.」 „Elemezte a tettes
akkori lelkiállapotát.” ◇ szeikacudzsótaiszeikacudzsótai élet-élet-
körülménykörülmény 「Hinkonno szeikacudzsótaininatte-
iru.」 „Szegényes ételkörülmények között él.” ◇

szenszódzsótaiszenszódzsótai hadiállapothadiállapot 「Muszukono
heja-va szenszódzsótaida.」 „A fiam szobájában
hadiállapotok uralkodnak.” ◇ szentódzsótaiszentódzsótai
hadiállapothadiállapot 「Aszazen-in iszszeini okite ie-va
szentódzsótaida.」 „Reggel, amikor mindenki
egyszerre felkel, hadiállapotok uralkodnak a la-
kásban.” ◇ csódendódzsótaicsódendódzsótai szupravezetőszupravezető
állapotállapot ◇ heikódzsótaiheikódzsótai egyensúlyiegyensúlyi állapotállapot
◇ hozondzsótaihozondzsótai megőrzésimegőrzési állapotállapot 「Kono
kottóhin-va hozondzsótaigaii.」 „Ezt az antik da-
rabot jó állapotban őrizték meg.” ◇ mudzsúr-mudzsúr-
jokudzsótaijokudzsótai súlytalanságsúlytalanság állapotaállapota
「Ucsúhikósi-va mudzsúrjokudzsótaininatta.」
„Az űrhajós a súlytalanság állapotába került.” ◇

motonodzsótaimotonodzsótai eredetieredeti állapotállapot 「Kono hon-
o motono dzsótaide kaesite kudaszai!」 „Szeret-
ném, ha eredeti állapotban kapnám vissza ezt a
könyvet!” ◇ reikidzsótaireikidzsótai gerjesztettgerjesztett álla-álla-
potpot 「Densino reikidzsótai」 „atom gerjesztett
állapota”

dzsótaidzsótai ◆ közvetlen stílusközvetlen stílus
dzsótaigajoidzsótaigajoi ◆ hibátlanhibátlan 「Ha-va zenbudzsó-
taigaii.」 „Hibátlanok a fogai.”

dzsotaiheidzsotaihei ◆ leszerelt katonaleszerelt katona
dzsótaihenszúdzsótaihenszú ◆ állapotváltozóállapotváltozó
dzsótaihóteisikidzsótaihóteisiki ◆ állapotegyenletállapotegyenlet
dzsótaikadzsótaika ◆ normanizálásnormanizálás ◆ normanizáló-normanizáló-
dásdás
dzsótaikikaidzsótaikikai ◆ állapotautomataállapotautomata
dzsótaikúkandzsótaikúkan ◆ állapottérállapottér
dzsótainofukusidzsótainofukusi ◆ állapothatározó szóállapothatározó szó
dzsótai-odzsótai-o okoszuokoszu ◆ felülfelül 「Bjónin-va dzsótai-
o okosita.」 „A beteg felült.”

dzsótairjódzsótairjó ◆ állapotmennyiségállapotmennyiség
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dzsótaiszen-idzsótaiszen-i ◆ állapotváltozásállapotváltozás
dzsótaiszen-izudzsótaiszen-izu ◆ állapotátmenet-diagramállapotátmenet-diagram

dzsotaiszurudzsotaiszuru ◆ leszerelleszerel 「Heisi-va dzsotaisi-
ta.」 „A katona leszerelt.”

dzsótaivadzsótaiva ◆ állapotösszegállapotösszeg
dzsótaizudzsótaizu ◆ állapotábraállapotábra 「Tecutanszo kei-
dzsótaizu」 „vas-szén állapotábra”

dzsótandzsótan ◆ felsőfelső részrész 「Szakuno dzsótanni
kazari-o cuketa.」 „A kerítés felső részét kidíszí-
tettük.” ◆ tetőtető 「Hasirano dzsótanmade tega to-
dokimaszu.」 „Felér a kezem az oszlop tetejére.”

dzsoteidzsotei ◆ cárnőcárnő ◆ császárnőcsászárnő
dzsóteidzsótei ◆ előterjesztéselőterjesztés
dzsóteiszurudzsóteiszuru ◆ előterjesztelőterjeszt 「Joszan-an-o
dzsóteisita.」 „Előterjesztették a költségvetés-
tervezetet.” ◆ napirendrenapirendre tűztűz 「Gian-o dzsóte-
isita.」 „Napirendre tűzték a javaslatot.”

dzsótemonodzsótemono ◆ minőségiminőségi dologdolog 「Getemonoto
dzsótemono」 „középszerű és minőségi dolog”

dzsoten-indzsoten-in ◆ eladónőeladónő
dzsótenkidzsótenki ◆ szépszép időidő 「Dzsótenkicuzuki」
„tartósan szép idő”

dzsótodzsóto ◆ átengedésátengedés ◆ átruházásátruházás ◇ uraga-uraga-
kidzsótokidzsóto átruházásátruházás forgatmányozássalforgatmányozással ◇

tegatanodzsótotegatanodzsóto váltóforgatásváltóforgatás ◇ tegata-tegata-
nodzsótonodzsóto váltóátruházásváltóátruházás ◇ musódzsótomusódzsóto
ingyenes átruházásingyenes átruházás
dzsótódzsótó ◆ beidegződésbeidegződés ◆ szokványosságszokványosság
dzsótódzsótó ◆ tetőfedéstetőfedés ◆ tetőszerkezettetőszerkezet épí-épí-
tésetése
dzsótódzsótó ◆ elsőelső osztályosztály ◆ kiválóságkiválóság ◇ dzsó-dzsó-
tódzsanaikatódzsanaika mitmit képzelszképzelsz 「Hiteiszuru?
Dzsótódzsanaika!」 „Tagadsz? Mit képzelsz te?”

dzsótóbadzsótóba ◆ öreg házaspáröreg házaspár
dzsótódzsanaikadzsótódzsanaika ◆ mitmit képzelszképzelsz 「Hiteiszu-
ru? Dzsótódzsanaika!」 „Tagadsz? Mit képzelsz
te?”

dzsótógodzsótógo ◆ elcsépelt szóelcsépelt szó ◆ közhelyközhely
dzsótóheidzsótóhei ◆ tizedestizedes
dzsótóhjógendzsótóhjógen ◆ elcsépelt kifejezéselcsépelt kifejezés
dzsótokudzsótoku ◆ Dzsótoku-korDzsótoku-kor
dzsótókudzsótóku ◆ elcsépelt kifejezéselcsépelt kifejezés ◆ közhelyközhely

dzsótokuidzsótokui ◆ jójó kuncsaftkuncsaft ◆ soksok hasznothasznot ho-ho-
zó vevőzó vevő
dzsótokuidzsótokui ◆ állandó ügyfélállandó ügyfél
dzsótómjódzsótómjó ◆ oltári lámpaoltári lámpa ◆ örökmécsesörökmécses
dzsótónadzsótóna ◆ kifinomultkifinomult 「Dzsótóna sumi」 „ki-
finomult ízlés” ◆ kiválókiváló 「Dzsótóna sina」 „ki-
váló áru” ◆ minőségiminőségi 「Kono misze-va
dzsótónavain-o utteimaszu.」 „Ez az üzlet minő-
ségi borokat árul.” ◆ remekremek 「Dzsótóda!」 „Re-
mek!” ◇ korejoridzsótónakorejoridzsótóna különbkülönb 「Korejori
dzsótóna rjóri-o tabetakotogaaru.」 „Ettem már
különb ételt is.”

dzsótonindzsótonin ◆ átruházóátruházó ◆ engedményezőengedményező
dzsótó-odzsótó-o daszszurudaszszuru ◆ levetkőzilevetkőzi aa beideg-beideg-
ződéseitződéseit 「Bucurigakusa-va szono dzsidaino
dzsótó-o dah-sita.」 „A fizikus levetkőzte kora be-
idegződéseit.”

dzsótósikidzsótósiki ◆ bokrétaünnepbokrétaünnep ◆ házavatóházavató
dzsótosósodzsótosóso ◆ átruházási okiratátruházási okirat
dzsótósudandzsótósudan ◆ régirégi trükktrükk ◆ szokványosszokványos
eszközeszköz
dzsótoszurudzsótoszuru ◆ átengedátenged 「Kjódószózokunin-
no hitorini szózokubun-o dzsótosita.」 „A közös
örökséget egy örökösnek átengedték.” ◆ átruházátruház
「Kare-va honno csoszakuken-o muszumeni
dzsótosita.」 „Átruházta a könyvére vonatkozó
szerzői jogokat a lányára.” ◆ ráruházráruház 「Kare-
va sihaiken-o kókeisani dzsótosita.」 „Ráruházta
az államvezetési jogot az utódjára.” ◆ ruházruház
「Kabu-o cumani dzsótosita.」 „A feleségemre
ruháztam a részvényeket.”

dzsótotanpodzsótotanpo ◆ előreelőre átruházottátruházott fedezetfedezet
◆ ideiglenesen átruházott fedezetideiglenesen átruházott fedezet
dzsótótekinadzsótótekina ◆ megszokottmegszokott 「Dzsótótekina
ii kata」 „megszokott kifejezésmód” ◆ szokvá-szokvá-
nyosnyos 「Dzsótótekinajari kata」 „szokványos
módszer”

dzsóvadzsóva ◆ Dzsóva-korDzsóva-kor
dzsóvanbudehakarukecuacukeidzsóvanbudehakarukecuacukei ◆ karman-karman-
dzsettás vérnyomásmérődzsettás vérnyomásmérő
dzsóvankocudzsóvankocu ◆ felkarcsontfelkarcsont ◆ karcsontkarcsont
dzsózadzsóza ◆ díszhelydíszhely
dzsózabudzsózabu ◆ sthaviraváda irányzatsthaviraváda irányzat
dzsózabubukkjódzsózabubukkjó ◆ sthaviravádasthaviraváda buddhiz-buddhiz-
musmus ◆ théravádathéraváda
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dzsózaidzsózai ◆ adományadomány
dzsózaidzsózai ◆ bogyóbogyó ◆ pirulapirula ◆ tablettatabletta
「Dzsózai-o kamanaide nondekudaszai.」
„Egészben kell lenyelni a tablettát!” ◇ szan-szan-
jakudzsózaijakudzsózai portablettaportabletta ◇ siszszeidzsó-siszszeidzsó-
zaizai portablettaportabletta ◇ bunkacudzsózaibunkacudzsózai dara-dara-
bolható tablettabolható tabletta
dzsozandzsozan ◆ osztásosztás
dzsózandzsózan ◆ szorzásszorzás
dzsozankidzsozanki ◆ osztó egységosztó egység
dzsózankidzsózanki ◆ szorzó egységszorzó egység
dzsózecudzsózecu ◆ bőbeszédűségbőbeszédűség 「Kamerano mae-
de dzsózecu-o furuu.」 „Kamerák előtt bőbeszédű
lesz.”

dzsózecukadzsózecuka ◆ bőbeszédűbőbeszédű ◆ szószátyárszószátyár
dzsózecunadzsózecuna ◆ bőbeszédűbőbeszédű 「Hitori-va mu-
kucsidemó hitori-va dzsózecuna hitoda.」 „Az
egyik szófukar, a másik bőbeszédű.”

dzsózecuninarudzsózecuninaru ◆ megoldódikmegoldódik aa nyelvenyelve
「Nomuto dzsózecuninaru.」 „Ha iszik, megoldó-
dik a nyelve.”

dzsózettodzsózetto ◆ zsorzsettzsorzsett
dzsózódzsózó ◆ erjesztéserjesztés ◆ szeszfőzésszeszfőzés ◇ suru-suru-
idzsózógaisaidzsózógaisa szeszfőzőszeszfőző vállalatvállalat ◇ bíru-bíru-
dzsózódzsózó sörfőzéssörfőzés
dzsózóarukórudzsózóarukóru ◆ desztilláltszesz-adalékdesztilláltszesz-adalék
dzsózókadzsózóka ◆ szeszfőzőszeszfőző
dzsózósodzsózóso ◆ szeszfőzdeszeszfőzde
dzsózósudzsózósu ◆ erjesztett szeszes italerjesztett szeszes ital
dzsózószurudzsózószuru ◆ erjeszterjeszt 「Nihonsu-o dzsózó-
szuru.」 „Szakét erjeszt.” ◆ főzfőz 「Bíru-o dzsózó-
szuru.」 „Sört főz.”

dzsózudzsózu ◆ hízelgéshízelgés ◆ jártasjártas személyszemély ◆

ügyességügyesség ◆ ügyesügyes személyszemély 「Odzsózu!」
„Ügyes vagy!” ◇ odzsózuodzsózu hízelgéshízelgés ◇ odzsózuodzsózu
ügyességügyesség 「Odzsózudeszune.」 „Ügyes vagy!”
◇ odzsózu-oodzsózu-o iuiu hízeleghízeleg 「Cumani odzsózu-
o itte kigen-o totta.」 „Hízelgő szavakkal jártam
a feleségem kedvében.” ◇ dzsózunadzsózuna ügyesügyes
「Odzsózudeszune.」 „Ügyes vagy!” ◇ dzsózu-dzsózu-
nana jóljól tudtud 「Cuma-va hangarí goga dzsózu.」
„A feleségem jól tud magyarul.” ◇ dzsózunadzsózuna jóljól
csinálcsinál 「Cuma-va rjóriga dzsózu.」 „A feleségem
jól főz.” ◇ dzsózunadzsózuna élelmesélelmes 「Kai monodzsó-
zuna hito-va jaszuku kau.」 „Az élelmes ember ol-

csón vásárol.” ◇ dzsózunidzsózuni kiválóankiválóan 「Dzsózu-
ni dekimasita.」 „Kiválóan sikerült.” ◇ dzsózunidzsózuni
szépenszépen 「Dzsózuni utau.」 „Szépen énekel.” ◇

dzsózunidzsózuni jóljól 「Sasin-o dzsózuni toru.」 „Jól
fotózik.” ◇ dzsózunidzsózuni ügyesenügyesen 「Kotoba-o
dzsózuni cukau.」 „Ügyesen forgatja a nyelvét.” ◇

dzsózuninarudzsózuninaru megügyesedikmegügyesedik 「Rensúszureba
dzsózuninaru.」 „Ha gyakorolsz, megügyesedsz.”
◇ dzsózumonodzsózumono hízelgő emberhízelgő ember
dzsózumonodzsózumono ◆ hízelgő emberhízelgő ember
dzsózunadzsózuna ◆ élelmesélelmes 「Kai monodzsózuna hito-
va jaszuku kau.」 „Az élelmes ember olcsón vásá-
rol.” ◆ jóljól csinálcsinál 「Cuma-va rjóriga dzsózu.」
„A feleségem jól főz.” ◆ jóljól tudtud 「Cuma-va han-
garí goga dzsózu.」 „A feleségem jól tud magya-
rul.” ◆ ügyesügyes 「Odzsózudeszune.」 „Ügyes
vagy!” ◇ kikidzsózunakikidzsózuna segítsegít kitárulkoznikitárulkozni
「Sinrigakusa-va kiki dzsózuna hitodatta.」 „A
pszichológus segített a betegnek kitárulkozni.” ◇

kikidzsózunakikidzsózuna jójó kérdezőpartnerkérdezőpartner 「Suzaisa-
va kiki dzsózuna hitodatta.」 „A riporter jó kérde-
zőpartner volt.” ◇ hanasidzsózunahanasidzsózuna jójó beszé-beszé-
lőlő 「Hanasi dzsózuno kiki betada.」 „Jó beszélő,
de rossz hallgató.”

dzsózunidzsózuni ◆ jóljól 「Sasin-o dzsózuni toru.」 „Jól
fotózik.” ◆ kiválóankiválóan 「Dzsózuni dekimasita.」
„Kiválóan sikerült.” ◆ szépenszépen 「Dzsózuni
utau.」 „Szépen énekel.” ◆ ügyesenügyesen 「Kotoba-o
dzsózuni cukau.」 „Ügyesen forgatja a nyelvét.”

dzsózunicukaudzsózunicukau ◆ beosztbeoszt 「Okane-o dzsózuni
cukauto aszobinimo nokorimaszu.」 „Ha jól be-
osztod a pénzed, marad szórakozásra is.”

dzsózuninarudzsózuninaru ◆ megügyesedikmegügyesedik 「Rensúszu-
reba dzsózuninaru.」 „Ha gyakorolsz, megügye-
sedsz.”

dzsózunotekaramizugamorerudzsózunotekaramizugamoreru ◆ mindenkimindenki
hibázhathibázhat
dzsózurudzsózuru / dzsódzsirudzsódzsiru ◆ beszorozbeszoroz 「Ni-o
szanni dzsódzsita.」 „Kettőt beszoroztam három-
mal.” ◆ kihasználkihasznál 「Aiteno jovamini dzsódzsite
sóhin-o takaku uricuketa.」 „A gyengeségét ki-
használva drágán rátukmálta az árut.” ◆ meglo-meglo-
vagolvagol 「Umani dzsódzsita.」 „Meglovagolta a lo-
vat.” ◆ rájátszikrájátszik 「Kabusikisidzsóno konranni
dzsódzsite rieki-o totta.」 „A részvénypiaci pánik-
ra rájátszva nyereségre tett szert.” ◆ rászámítrászámít
「Joteikakakuni dzsuh-pászen-o dzsódzsita.」 „A
tervezett árra rászámított tíz százalékot.” ◆ szo-szo-
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rozroz 「Szokudo-o dzsikanni dzsódzsita.」 „A se-
bességet szoroztam az idővel.” ◇ kacsinidzsó-kacsinidzsó-
dzsirudzsiru győzelmengyőzelmen felbátorodvafelbátorodva 「Kacsini
dzsódzsite mókó-o kaisisita.」 „A győzelmen fel-
bátorodva, vad támadásba kezdett.”

dzsúdzsú ◆ lakhatáslakhatás ◇ isokudzsúisokudzsú ruha,ruha, ételétel ésés
lakhatáslakhatás ◇ isokudzsúisokudzsú legfontosabblegfontosabb szük-szük-
ségletekségletek
dzsúdzsú ◆ lágyságlágyság ◇ dzsújokugó-odzsújokugó-o szeiszuszeiszu
gyenge gyakran legyőzi az erősetgyenge gyakran legyőzi az erőset
dzsúdzsú ◆ tíztíz 「Icsikara dzsúmade kazoenaszai!」
„Számolj el egytől tízig!” ◇ dzsúdainodzsúdaino tiné-tiné-
dzserdzser korúkorú 「Dzsúdaino vakamono」 „tinédzser
korú fiatal” ◇ dzsúbainodzsúbaino tízszerestízszeres 「Katta
kabu-o dzsúbaino nedande utta.」 „A vett rész-
vényt tízszeres áron adtam el.”

dzsúdzsú ◆ állatállat ◇ szósokudzsúszósokudzsú növényevőnövényevő ál-ál-
latlat ◇ nikusokudzsúnikusokudzsú húsevő állathúsevő állat
dzsúdzsú ◆ egészegész 「Hejadzsú szagasitemo micukar-
anakatta.」 „Az egész szobában kerestem, de nem
találtam.” ◆ szerteszerte 「Szekainakani sirareta ka-
gakusa」 „világszerte ismert tudós” ◇ aidadzsúaidadzsú
közbenközben 「Kaigino aidadzsúszumaho-o miteita.」
„Értekezlet közben az okostelefonomat néztem.”
◇ iedzsúiedzsú egészegész lakásbanlakásban 「Iedzsúszagasita.」
„Az egész lakásban kerestem.” ◇ icsinicsidzsúicsinicsidzsú
egészegész napnap 「Icsinicsidzsúhejani todzsikomotte-
iru.」 „Egész nap a szobájában kuksol.” ◇ icsi-icsi-
nendzsúnendzsú egészegész évbenévben 「Icsinendzsúiszogasi-
katta.」 „Egész évben elfoglalt voltam.” ◇ icsi-icsi-
nendzsúnendzsú egészegész évenéven átát 「Kono hana-va icsi-
nendzsúszaku.」 „Ez a virág egész éven át nyílik.”
◇ kaodzsúkaodzsú egészegész arcarc 「Kaodzsúninikibiga de-
kiteiru.」 „Az egész arca pattanásos.” ◇ karada-karada-
dzsúdzsú mindenemindene 「Karadadzsúga itai.」 „Minde-
nem fáj.” ◇ kunidzsúkunidzsú országszerteországszerte 「Uvasza-
va kunidzsúni hiromattesimatta.」 „Országszerte
elterjedt a pletyka.” ◇ macsidzsúmacsidzsú városszertevárosszerte
「Macsidzsúszódóga okotta.」 „Városszerte za-
vargások voltak.”

dzsúdzsú ◆ fegyverfegyver 「Tekini dzsú-o muketa.」
„Fegyvert fogott az ellenfelére.” ◆ puskapuska ◆ stuk-stuk-
kerker 「Dzsú-o szutero!」 „Dobd el a stukkert!” ◇

szakigomedzsúszakigomedzsú elöltöltőselöltöltős puskapuska ◇ dzsú-odzsú-o
kamaerukamaeru tüzelőállásttüzelőállást veszvesz felfel 「Dzsú-o ka-
maeta heisi」 „tüzelőállást felvett katona” ◇ tan-tan-
pacudzsúpacudzsú egylövetűegylövetű fegyverfegyver ◇ hinavadzsúhinavadzsú

kanócoskanócos puskapuska ◇ renpacudzsúrenpacudzsú ismétlőpus-ismétlőpus-
kaka ◇ renpacudzsúrenpacudzsú ismétlőfegyverismétlőfegyver
dzsúacudzsúacu ◆ nagynagy nyomásnyomás 「Kodomoni muisiki-
ni szeisintekina dzsúacu-o kaketesimatta.」 „Aka-
ratunkon kívül nagy lelki nyomást helyeztünk a
gyerekre.”

dzsúacukandzsúacukan ◆ nyomasztó érzésnyomasztó érzés
dzsúbacudzsúbacu ◆ keménykemény büntetésbüntetés 「Szacudzsinni
taisite dzsúbacu-o szadameteiru.」 „Az emberölé-
sért kemény büntetés jár.” ◆ szigorúszigorú büntetésbüntetés

dzsúbainidzsúbaini ◆ tízszeresentízszeresen
dzsúbainodzsúbaino ◆ tízszerestízszeres 「Katta kabu-o dzsú-
baino nedande utta.」 „A vett részvényt tízszeres
áron adtam el.”

dzsúbakodzsúbako ◆ emeletesemeletes ételdobozételdoboz 「Dzsúba-
koni oszecsirjóriga haitteita.」 „Az emeletes étel-
dobozban újévi ételek voltak.”

dzsúbakojomidzsúbakojomi ◆ on-kunon-kun olvasatolvasat ◆ vegyesvegyes
olvasatolvasat
dzsúbako-odzsúbako-o cucukucucuku ◆ gáncsoskodikgáncsoskodik ◆ sző-sző-
rözröz
dzsúbako-odzsúbako-o cucukujónacucukujóna ◆ szőrszálhasoga-szőrszálhasoga-
tótó
dzsubakudzsubaku ◆ fogságfogság 「Naganenno dzsubaku-o
toita.」 „Kitörtem a hosszú évek fogságából.” ◆

megbabonázásmegbabonázás ◆ megbénításmegbénítás
dzsubakuszurudzsubakuszuru ◆ fogságbanfogságban tarttart
「Gjakutai-o uketa kakoni dzsubakuszareteiru.」
„A múlt szenvedéseinek fogságában él.” ◆ meg-meg-
hipnotizálhipnotizál 「Kjószo-va sindzsani dzsubaku-o
kaketa.」 „A vallásalapító meghipnotizálta a híve-
it.” ◆ sóbálvánnyá dermesztsóbálvánnyá dermeszt
dzsubandzsuban ◆ kimonóalsókimonóalsó ◇ nagadzsubannagadzsuban
hosszúhosszú komonóalsókomonóalsó ◇ hadadzsubanhadadzsuban kimonó-kimonó-
alsó alatti fehérneműalsó alatti fehérnemű
dzsúbanmenodzsúbanmeno ◆ tizediktizedik
dzsubenoidodzsubenoido ◆ juvenoidjuvenoid
dzsúbjódzsúbjó ◆ súlyossúlyos betegségbetegség 「Siri ai-va
dzsúbjóni ocsiitta.」 „Az ismerősöm súlyosan
megbetegedett.”

dzsúbjókandzsadzsúbjókandzsa ◆ súlyos betegsúlyos beteg
dzsúbjónindzsúbjónin ◆ súlyos betegsúlyos beteg
dzsúbokudzsúboku ◆ szolgaszolga
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dzsúbundzsúbun ◆ kulturáliskulturális emlékemlék ◆ összetettösszetett
mondatmondat
dzsúbundzsúbun ◆ elégelég 「Mó dzsúbundeszu.」 „Ele-
gem van.” ◆ elegendőenelegendően 「Kimi-va dzsúbun-
ganbatta.」 „Elegendően igyekeztél.” ◆ elégelég so-so-
katkat 「Szorenicuite dzsúbunkangaeta.」 „Elég so-
kat gondolkoztam rajta.” ◆ maximálisanmaximálisan
「Dzsúbuncsúiitasimaszu.」 „Maximálisan fi-
gyelni fogok.” ◆ tökéletesentökéletesen 「Dzsibunno
jakuvari-o dzsúbunrikaisiteiru.」 „Tökéletesen
tisztában vagyok a szerepemmel.” ◇ dzsú-dzsú-
bundzsókenbundzsóken elégségeselégséges feltételfeltétel ◇ mómó dzsú-dzsú-
bundabunda toto omouomou megelégelmegelégel 「Bakana hanasi-va
mó dzsúbundato omotta.」 „Megelégeltem a bo-
lond beszédet.”

dzsúbuncsódaiszurudzsúbuncsódaiszuru ◆ jóllakikjóllakik 「Dzsúbun-
csódaisimasita.」 „Köszönöm, jóllaktam!”

dzsúbundzsókendzsúbundzsóken ◆ elégséges feltételelégséges feltétel
dzsúbun-nadzsúbun-na ◆ elegendőelegendő 「Dzsúbunna
szuimin-o torinaszai.」 „Aludj elegendően sokat!”
◆ elégségeselégséges 「Dzsúbunna sóko」 „elégséges bi-
zonyíték” ◆ kellőkellő 「Koreni dzsúbuncsúisite ku-
daszai.」 „Fordítson kellő figyelmet erre!”

dzsúbun-nidzsúbun-ni ◆ elegendőenelegendően 「Kono zaszekidato
asi-o dzsúbunni nobaszenai.」 „Ezen az ülőhelyen
nem tudom elegendően kinyújtani a lábamat.” ◆

eléggéeléggé 「Kare-va dzsúbunni szonkeiszaretei-
nai.」 „Nem tisztelik eléggé.” ◆ kellőenkellően 「Dzsú-
bunni júkiganakatta.」 „Nem volt kellően bátor.”
◆ kellőképpenkellőképpen 「Dzsúbunni sikenni szonaeta.」
„Kellőképpen felkészültem a vizsgára.”

dzsúbun-noicsidzsúbun-noicsi ◆ tizedtized ◆ tizedrésztizedrész
dzsúbun-noicsiniszurudzsúbun-noicsiniszuru ◆ megtizedelmegtizedel 「Den-
szenbjóde dzsinkó-va dzsúbun-noicsininatta.」
„A járvány megtizedelte a lakosságot.”

dzsúbun-noicsizeidzsúbun-noicsizei ◆ dézsmadézsma 「Hjakusó-va
dzsúbunno icsizei-o oszameta.」 „A paraszt be-
szolgáltatta a dézsmát.” ◆ tizedtized
dzsúbun-oicsiniszurukotodzsúbun-oicsiniszurukoto ◆ megtizedelésmegtizedelés
dzsucudzsucu ◆ csapdacsapda 「Tekino dzsucuni ocsiitta.」
„Az ellenség csapdájába estem.” ◆ fondorlatfondorlat ◆

mágikusmágikus hatáshatás 「Dzsipusíno dzsucuni kakat-
ta.」 „A cigány asszony mágikus hatása alá kerül-
tem.” ◆ művészetművészet 「Jovatarino dzsucu」 „bol-
dogulás művészete” ◆ technikatechnika 「Nindzsano
dzsucu」 „nindzsa technika” ◆ trükktrükk
「Madzsisan-no dzsucunikakatta.」 „Bedőltem a

bűvésztrükknek.” ◇ szaimindzsucuszaimindzsucu hipnózishipnózis
「Szaimindzsucunikakatta.」 „Hipnózisba es-
tem.” ◇ motedzsucumotedzsucu ármányármány
dzsucubudzsucubu ◆ állítmányállítmány
dzsucubudzsucubu ◆ állítmányiállítmányi mellékmondatmellékmondat ◆ ál-ál-
lítmányi mondatrészlítmányi mondatrész
dzsucugodzsucugo ◆ állítmányállítmány
dzsucugodzsucugo ◆ szakszószakszó 「Igakuno dzsucugo」
„orvosi szakszó” ◆ technikaitechnikai kifejezéskifejezés ◆ ter-ter-
minológiaminológia
dzsúcukaidzsúcukai ◆ lövészlövész
dzsuccsúhakkudzsuccsúhakku ◆ nagy valószínűséggelnagy valószínűséggel
dzsúcsindzsúcsin ◆ kiemelkedőkiemelkedő személyiségszemélyiség 「Te-
rebi kaino dzsúcsin」 „televíziós élet kiemelkedő
személyisége” ◆ vezéralakvezéralak 「Ikagakuno dzsú-
csin」 „orvostudomány vezéralakja”

dzsucsúdzsucsú ◆ megrendelés fogadásamegrendelés fogadása
dzsucsúsadzsucsúsa ◆ megrendelést fogadómegrendelést fogadó
dzsucsúsodzsucsúso ◆ visszaigazolásvisszaigazolás
dzsucsúszurudzsucsúszuru ◆ megrendeléstmegrendelést kapkap 「Gému-
szofuto kaihacu-o dzsucsúsita.」 „Játékszoftver
fejlesztésére kapott megrendelést.”

dzsúdaidzsúdai ◆ fontosságfontosság 「Dzsúdaiszeimei」
„fontos nyilatkozat” ◆ súlyosságsúlyosság 「Dzsúdai-
dzsiko」 „súlyos baleset”

dzsúdaidesidzsúdaidesi ◆ Buddha tíz tanítványaBuddha tíz tanítványa
dzsúdaihanzaidzsúdaihanzai ◆ súlyos bűncselekménysúlyos bűncselekmény
dzsúdaikadzsúdaika ◆ súlyosbodássúlyosbodás
dzsúdaikaszurudzsúdaikaszuru ◆ súlyosbodiksúlyosbodik 「Mondai-va
dzsúdaikasita.」 „A probléma súlyosbodott.”

dzsúdainadzsúdaina ◆ fontosfontos 「Dzsúdainaibento-o
keszszekisita.」 „Lemaradtam egy fontos ese-
ményről.” ◆ jelentékenyjelentékeny 「Kono csiiszana
buhin-va anteiszeini dzsúdaina jakuvari-o motte-
iru.」 „Ennek kis alkatrésznek jelentékeny szere-
pe van a stabilitásban.” ◆ komolykomoly 「Dzsúdaina
dzsikoga okita.」 „Komoly baleset történt.” ◆

messzemenőmesszemenő 「Kono bjóki-va dzsúdaina eikjó-
o ojoboszu.」 „Ennek a betegségnek messzemenő
következményei vannak.” ◆ sarkalatossarkalatos 「Ka-
reni dzsúdaina kecudanga makaszerareteiru.」
„Sarkalatos kérdésekben dönt.” ◆ súlyossúlyos
「Dzsúdainaerá-o okasita」 „Súlyos hibát vétett.”
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dzsúdainodzsúdaino ◆ tinédzsertinédzser korúkorú 「Dzsúdaino va-
kamono」 „tinédzser korú fiatal” ◆ tinitini ◆ tizen-tizen-
éveséves
dzsúdainosódzsodzsúdainosódzso ◆ bakfisbakfis
dzsúdaisiszurudzsúdaisiszuru ◆ komolyankomolyan veszvesz 「Hókoku-
o dzsúdaisisiteiru.」 „Komolyan veszi a jelentést.”

dzsúdaiszadzsúdaisza ◆ súlysúly 「Kotono dzsúdaiszani ki-
zuita.」 „Érezte a dolog súlyát.”

dzsúdaiszeidzsúdaiszei ◆ jelentőségjelentőség 「Kekkano
dzsúdaiszei-o utagatta.」 „Az eredmény jelentő-
ségét firtatta.” ◆ súlyosságsúlyosság
dzsudakudzsudaku ◆ elfogadáselfogadás 「Súninno dzsudaku」
„kinevezés elfogadása”

dzsudakuenzecudzsudakuenzecu ◆ székfoglaló beszédszékfoglaló beszéd
dzsudakusodzsudakuso ◆ elfogadó nyilatkozatelfogadó nyilatkozat
dzsudakuszurudzsudakuszuru ◆ elfogadelfogad 「Jókjú-o dzsuda-
kusita.」 „Elfogadta a követelést.”

dzsúdandzsúdan ◆ hosszában átszeléshosszában átszelés
dzsúdandzsúdan ◆ lövedéklövedék 「Fukuszúkai dzsúdan-o
abiszeta.」 „Lövedékekkel sorozta meg.” ◆ pus-pus-
kagolyókagolyó 「Dzsúdan-o uketa.」 „Eltalálta egy
puskagolyó.”

dzsúdanmendzsúdanmen ◆ hosszmetszethosszmetszet
dzsúdanszurudzsúdanszuru ◆ végigsöpörvégigsöpör 「Mórecuna tai-
fúga nihonrettó-o dzsúdansita.」 „Egy erős tájfun
végigsöpört a japán szigetsoron.” ◆ végigszelvégigszel
「Densa-va macsi-o dzsúdansiteiru.」 „A vonat
végigszeli a várost.” ◆ végigvonulvégigvonul 「Taifúga
honsú-o dzsúdansita.」 „A tájfun végigvonult
Honsún.”

dzsúdendzsúden ◆ feltöltésfeltöltés ◆ töltéstöltés ◇ kjúszoku-kjúszoku-
dzsúdendzsúden gyorstöltésgyorstöltés
dzsúdencsidzsúdencsi ◆ akkuakku ◆ akkumulátorakkumulátor ◆ újra-újra-
tölthető elemtölthető elem
dzsúdendaidzsúdendai ◆ töltőállványtöltőállvány 「Keitaidenva-o
dzsúdendaini noszeta.」 „Feltettem a mobilomat
a töltőállványra.”

dzsúdenkidzsúdenki ◆ elektromoselektromos nagygépnagygép ◆ nagy-nagy-
gépgép
dzsúdenkidzsúdenki ◆ akkutöltőakkutöltő ◆ töltőtöltő ◇ kjúszoku-kjúszoku-
dzsúdenkidzsúdenki gyorstöltőgyorstöltő
dzsúdensikidencsidzsúdensikidencsi ◆ tölthető elemtölthető elem
dzsúdensikinodzsúdensikino ◆ tölthetőtölthető 「Dzsúdensikino
kaicsúdentó」 „tölthető zseblámpa” ◆ újratölt-újratölt-

hetőhető 「Dzsúdensikino dencsi」 „újratölthető
elem”

dzsudenszurudzsudenszuru ◆ elektromosságotelektromosságot kapkap ◆

táviratot kaptáviratot kap
dzsúdenszurudzsúdenszuru ◆ feltöltfeltölt 「Keitaidenva-o dzsú-
densita.」 „Feltöltöttem a mobilomat.” ◆ feltöl-feltöl-
tődiktődik 「Nisúkanno ojaszumideszukkari dzsú-
densimasita.」 „A két órás pihenő után teljesen
feltöltődtem.” ◆ tölttölt 「Batterí-o dzsúdensitei-
ru.」 „Akkumulátort töltök.”

dzsudódzsudó ◆ passzívpasszív ◆ passzivitáspasszivitás ◇ dzsudó-dzsudó-
kicuenkicuen passzív dohányzáspasszív dohányzás
dzsúdodzsúdo ◆ súlyosságsúlyosság
dzsúdodzsúdo ◆ tíz foktíz fok ◆ tízszertízszer
dzsúdódzsúdó ◆ cselgáncscselgáncs ◆ dzsúdódzsúdó
dzsúdódzsódzsúdódzsó ◆ cselgáncsozó teremcselgáncsozó terem
dzsudójuszódzsudójuszó ◆ passzívpasszív szállításszállítás ◆ passzívpasszív
transzporttranszport
dzsúdókadzsúdóka ◆ cselgáncsozócselgáncsozó
dzsudókicuendzsudókicuen ◆ passzív dohányzáspasszív dohányzás
dzsudómen-ekidzsudómen-eki ◆ passzív immunitáspasszív immunitás
dzsúdonodzsúdono ◆ nehéznehéz fokúfokú ◆ súlyossúlyos 「Dzsúdo-
no haiennikakatta.」 „Súlyos tüdőgyulladást ka-
pott.”

dzsúdó-odzsúdó-o jarujaru ◆ cselgáncsozikcselgáncsozik 「Vakai toki-
va dzsúdó-o jatteita.」 „Fiatal koromban cselgán-
csoztam.”

dzsúdósihandzsúdósihan ◆ cselgáncsoktatócselgáncsoktató
dzsúdosintaisógaidzsúdosintaisógai ◆ súlyossúlyos testitesti fogyaté-fogyaté-
kosságkosság
dzsúdosógaidzsúdosógai ◆ súlyos fogyatékosságsúlyos fogyatékosság
dzsudószosidzsudószosi ◆ passzívpasszív alkatrészalkatrész ◆

passzívpasszív elemelem 「Dzsudószosito nódószosi」
„passzív elem és aktív elem”

dzsudótaidzsudótai ◆ szenvedőszenvedő igealakigealak ◆ szenvedőszenvedő
igenemigenem
dzsudótekinadzsudótekina ◆ passzívpasszív 「Dzsudótekina tai-
do」 „passzív viselkedés”

dzsúdzsidzsúdzsi ◆ elfoglaltságelfoglaltság ◆ foglalatosságfoglalatosság
dzsúdzsidzsúdzsi ◆ tíz óratíz óra
dzsúdzsidzsúdzsi ◆ keresztkereszt ◇ kagidzsúdzsikagidzsúdzsi horog-horog-
keresztkereszt ◇ dzsúdzsi-odzsúdzsi-o kirukiru keresztetkeresztet vetvet
「Ohakano maede dzsúdzsi-o kitta.」 „A sír előtt
keresztet vetettem.” ◇ nidzsúdzsúdzsinidzsúdzsúdzsi kettős-kettős-
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keresztkereszt ◇ jadzsúdzsijadzsúdzsi nyilaskeresztnyilaskereszt ◇ ro-ro-
rénudzsúdzsirénudzsúdzsi kettős keresztkettős kereszt
dzsúdzsicudzsúdzsicu ◆ kifejlettségkifejlettség ◆ kiteljesedéskiteljesedés
◆ tartalmasságtartalmasság ◇ dzsúdzsicuszaszerudzsúdzsicuszaszeru ki-ki-
teljesítteljesít 「Kokuszaikórjúkacudó-o dzsúdzsicu-
szaszetai.」 „Szeretném kiteljesíteni a nemzetközi
kapcsolatokat ápoló mozgalmunkat.” ◇ dzsú-dzsú-
dzsicuszaszerudzsicuszaszeru kifejlettékifejletté tesztesz 「Kinó-o
dzsúdzsicuszaszetaterebi」 „kifejlett funkciókkal
rendelkező televízió” ◇ dzsúdzsicusitadzsúdzsicusita tar-tar-
talmastalmas 「Kjó-va dzsúdzsicusita hidatta.」 „A
mai nap tartalmas volt.” ◇ dzsúdzsicusiteirudzsúdzsicusiteiru
kifejlettkifejlett 「Cúsinmóga dzsúdzsicusiteiru.」 „A
kommunikációs hálózat kifejlett.”

dzsúdzsicukandzsúdzsicukan ◆ kiteljesedéskiteljesedés érzéseérzése ◆

tartalmasság érzésetartalmasság érzése
dzsúdzsicusitadzsúdzsicusita ◆ tartalmastartalmas 「Kjó-va dzsú-
dzsicusita hidatta.」 „A mai nap tartalmas volt.”
◆ teljesteljes 「Dzsúdzsicusita dzsinszei-o okuru.」
„Teljes életet él.”

dzsúdzsicusiteirudzsúdzsicusiteiru ◆ kifejlettkifejlett 「Cúsinmóga
dzsúdzsicusiteiru.」 „A kommunikációs hálózat
kifejlett.”

dzsúdzsicuszaszerudzsúdzsicuszaszeru ◆ kifejlettékifejletté tesztesz
「Kinó-o dzsúdzsicuszaszetaterebi」 „kifejlett
funkciókkal rendelkező televízió” ◆ kiteljesítkiteljesít
「Kokuszaikórjúkacudó-o dzsúdzsicuszaszetai.」
„Szeretném kiteljesíteni a nemzetközi kapcsolato-
kat ápoló mozgalmunkat.”

dzsúdzsidzsintaidzsúdzsidzsintai ◆ keresztszalagkeresztszalag ◆ térd-térd-
szalagszalag ◇ kódzsúdzsidzsintaikódzsúdzsidzsintai hátsóhátsó ke-ke-
resztszalagresztszalag ◇ zendzsúdzsidzsintaizendzsúdzsidzsintai elülsőelülső
keresztszalagkeresztszalag
dzsúdzsidzsintaidanrecudzsúdzsidzsintaidanrecu ◆ keresztszalag-keresztszalag-
szakadásszakadás ◆ térdszalag-szakadástérdszalag-szakadás
dzsúdzsigatanodzsúdzsigatano ◆ keresztkereszt alakúalakú 「Dzsú-
dzsigatanokukkí」 „kereszt alakú sütemény”

dzsúdzsigundzsúdzsigun ◆ keresztes hadseregkeresztes hadsereg
dzsúdzsigun-nodaienszeidzsúdzsigun-nodaienszei ◆ nagynagy keresz-keresz-
tes hadjárattes hadjárat
dzsúdzsigun-noenszeidzsúdzsigun-noenszei ◆ kereszteskeresztes hadjá-hadjá-
ratrat
dzsúdzsigunszensidzsúdzsigunszensi ◆ keresztes lovagkeresztes lovag
dzsúdzsihókadzsúdzsihóka ◆ kereszttűzkereszttűz
dzsúdzsikadzsúdzsika ◆ feszületfeszület ◆ keresztkereszt 「Ieszu-va
dzsúdzsikanikakerareta.」 „Jézust keresztre feszí-

tették.” ◇ szódaisikjódzsúdzsikaszódaisikjódzsúdzsika apostoliapostoli
keresztkereszt ◇ nidzsúdzsúdzsikanidzsúdzsúdzsika kettőske-kettőske-
resztreszt
dzsúdzsikakadzsúdzsikaka ◆ keresztesvirágúakkeresztesvirágúak
dzsúdzsikakasokubucudzsúdzsikakasokubucu ◆ keresztesvirágúkeresztesvirágú
növénynövény
dzsúdzsinuidzsúdzsinui ◆ keresztöltéskeresztöltés
dzsúdzsi-odzsúdzsi-o kirukiru ◆ keresztetkeresztet vetvet 「Ohakano
maede dzsúdzsi-o kitta.」 „A sír előtt keresztet ve-
tettem.”

dzsúdzsirodzsúdzsiro ◆ keresztútkeresztút 「Dzsinszeino dzsú-
dzsironi tatteiru.」 „Életem keresztútjához érkez-
tem.” ◆ útkereszteződésútkereszteződés 「Dzsúdzsirode hi-
darini magatta.」 „Az útkereszteződésben balra
fordultam.”

dzsúdzsisadzsúdzsisa ◆ mesterségetmesterséget űzőűző ◇ irjód-irjód-
zsúdzsisazsúdzsisa egészségügyi dolgozóegészségügyi dolgozó
dzsúdzsiszurudzsúdzsiszuru ◆ foglalatoskodikfoglalatoskodik 「Kabuto-
rikihini dzsúdzsisiteiru.」 „Részvénykereskedés-
sel foglalatoskodik.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Igakuno
kenkjúni dzsúdzsiszuru.」 „Orvosi kutatással fog-
lalkozik.” ◆ mesterségetmesterséget űzűz 「Kibisii sigotoni
dzsúdzsiszuru.」 „Embert próbáló mesterséget
űz.”

dzsudzsódzsudzsó ◆ fa tetejefa teteje
dzsudzsónodzsudzsóno ◆ fán lévőfán lévő
dzsudzsótokkidzsudzsótokki ◆ dendritdendrit ◆ faágszerűfaágszerű kinö-kinö-
vésvés
dzsudzsózudzsudzsózu ◆ dendrogramdendrogram
dzsudzsudzsudzsu ◆ átadásátadás ésés átvételátvétel ◆ cserecsere
「Kono torihikide kinszenno dzsudzsu-va nakat-
ta.」 „Nem volt pénzcsere az ügyletben.”

dzsúdzsúdzsúdzsú ◆ sercegvesercegve 「Békon-va dzsúdzsú
jaketeita.」 „A szalonna sercegve sült.”

dzsúdzsúdzsúdzsú ◆ ezerszerezerszer 「Dzsúdzsú ovabiitasi-
maszu.」 „Ezer bocsánat!” ◆ ismételtenismételten ◆ tö-tö-
kéletesenkéletesen 「Riszuku-va dzsúdzsúsócsisiteima-
szu.」 „Tökéletesen tisztában vagyok a kockáza-
tokkal.”

dzsudzsucudzsudzsucu ◆ kuruzsláskuruzslás ◆ mágiamágia
dzsúdzsucudzsúdzsucu ◆ cselgáncscselgáncs
dzsudzsucusidzsudzsucusi ◆ kuruzslókuruzsló ◆ sámánsámán
dzsudzsucutekinadzsudzsucutekina ◆ kuruzslásszerűkuruzslásszerű
dzsudzsudósidzsudzsudósi ◆ adástadást ésés kapástkapást kifejezőkifejező
igékigék
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dzsúdzsúiudzsúdzsúiu ◆ sisteregsistereg 「Szutékigadzsúdzsú
itteiru.」 „Sisteregve sül a marhaszelet.”

dzsúdzsundzsúdzsun ◆ engedelmességengedelmesség ◆ szófogadásszófogadás

dzsúdzsun-inarudzsúdzsun-inaru ◆ engedelmeskedikengedelmeskedik
「Otoko-va dzsúdzsunninatta.」 „A férfi engedel-
meskedett.”

dzsúdzsun-nadzsúdzsun-na ◆ engedelmesengedelmes 「Dzsúdzsunna
kodomodane.」 „Az a gyerek engedelmes.” ◆

szófogadószófogadó 「Dzsúdzsunna inu」 „szófogadó
kutya”

dzsúdzsun-nidzsúdzsun-ni ◆ engedelmesenengedelmesen 「Dzsósikara-
no sidzsi-o dzsúdzsunni dzsikkószuru.」 „Enge-
delmesen végrehajtja a főnöke utasításait.”

dzsudzsuszurudzsudzsuszuru ◆ cserélcserél 「Dzsóhó-o dzsu-
dzsuszuru.」 „Információt cserél.”

dzsueidzsuei ◆ Dzsuei-korDzsuei-kor
dzsúeikigódzsúeikigó ◆ duplakeresztduplakereszt ◆ kettőske-kettőske-
resztreszt
dzsuekidzsueki ◆ haszonélvezethaszonélvezet ◆ haszonrésze-haszonrésze-
sedéssedés ◆ részesedésrészesedés
dzsuekidzsueki ◆ fanedvfanedv
dzsuekikendzsuekiken ◆ haszonélvezetihaszonélvezeti jogjog ◆ java-java-
dalmidalmi jogosultságjogosultság ◆ kedvezményrekedvezményre jogo-jogo-
sultságsultság
dzsueki-odzsueki-o torutoru ◆ megcsapolmegcsapol 「Urusino
dzsueki-o totta.」 „Megcsapolta a lakkfát.”

dzsuekisadzsuekisa ◆ haszonélvezőhaszonélvező ◆ javadalma-javadalma-
zottzott ◆ kedvezményezettkedvezményezett
dzsúendamadzsúendama ◆ tízestízes ◆ tízjenestízjenes ◆ tízjenestízjenes
érmeérme
dzsuerídzsuerí ◆ ékszerékszer
dzsufforintodamadzsufforintodama ◆ tízestízes ◆ tízforintostízforintos ◆

tízforintos érmetízforintos érme
dzsúfukudzsúfuku ◆ átfedésátfedés 「Dzsúfukusiteiru tenmo-
arimaszu.」 „Van átfedés.”

dzsúfukuszurudzsúfukuszuru ◆ átfedátfed 「Détá-va dzsúfukusi-
teiru.」 „Az adatok átfedik egymást.”

dzsufundzsufun ◆ beporzódásbeporzódás ◆ porzásporzás ◆ porzó-porzó-
dásdás ◇ dzsikadzsufundzsikadzsufun önmegporzásönmegporzás ◇ dzsi-dzsi-
kadzsufunkadzsufun önbeporzásönbeporzás ◇ dzsinkódzsufundzsinkódzsufun
mesterségesmesterséges beporzásbeporzás ◇ takadzsufuntakadzsufun ke-ke-
resztmegporzásresztmegporzás ◇ takadzsufuntakadzsufun kereszt-kereszt-
beporzásbeporzás

dzsufundzsufun ◆ beporzásbeporzás ◆ megporzásmegporzás ◇ dzsika-dzsika-
dzsufundzsufun önmegporzásönmegporzás ◇ dzsikadzsufundzsikadzsufun ön-ön-
beporzásbeporzás ◇ dzsinkódzsufundzsinkódzsufun mesterségesmesterséges
beporzásbeporzás ◇ takadzsufuntakadzsufun keresztmegpor-keresztmegpor-
zászás ◇ takadzsufuntakadzsufun keresztbeporzáskeresztbeporzás
dzsufunszaszerudzsufunszaszeru ◆ beporozbeporoz 「Micubacsi-va
hana-o dzsufunszaszeru.」 „A méhecske beporoz-
za a virágokat.” ◆ porozporoz
dzsufunszurudzsufunszuru ◆ beporzódikbeporzódik
dzsúgacudzsúgacu ◆ októberoktóber
dzsúgacukakumeidzsúgacukakumei ◆ októberi forradalomoktóberi forradalom
dzsugakudzsugaku ◆ konfucianizmuskonfucianizmus
dzsugakusadzsugakusa ◆ konfuciánus tudóskonfuciánus tudós
dzsúgandzsúgan ◆ lőréslőrés
dzsúgatadzsúgata ◆ kereszt alakkereszt alak
dzsúgekidzsúgeki ◆ fegyveres támadásfegyveres támadás
dzsúgekiszendzsúgekiszen ◆ fegyveres harcfegyveres harc
dzsugijópurandzsugijópuran ◆ óratervóraterv
dzsugjódzsugjó ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Korenicuite-va szan-
kaimeno dzsugjóde naratta.」 „Erről a harmadik
foglalkozáson tanultam.” ◆ óraóra 「Dzsugjónoato
kjósicuni nokottekudaszai.」 „Az óra után marad-
jatok a teremben!” ◆ tanóratanóra 「Dzsugjóno ka-
isidzsikan」 „tanóra kezdete” ◇ szankandzsug-szankandzsug-
jójó bemutatóbemutató óraóra ◇ dzsugjódzsikandzsugjódzsikan óraadá-óraadá-
soksok idejeideje ◇ dzsugjószurudzsugjószuru oktatástoktatást végezvégez
「Onrainde dzsugjószuru.」 „Online oktatást vé-
gez.” ◇ dzsugjócsúdearudzsugjócsúdearu órájaórája vanvan 「Tanaka
szenszei-va dzsugjócsúdeszu.」 „Tanaka tanár úr-
nak órája van.” ◇ dzsugjó-odzsugjó-o ukeruukeru órátórát veszvesz
「Gaikokugono dzsugjó-o uketa.」 „Idegen nyelvi
órát vettem.”

dzsugjóandzsugjóan ◆ óratervóraterv
dzsugjócsúdzsugjócsú ◆ óraóra alattalatt 「Dzsugjócsúnemut-
tesimatta.」 „Az óra alatt elaludtam.”

dzsugjócsúdearudzsugjócsúdearu ◆ órájaórája vanvan 「Tanaka
szenszei-va dzsugjócsúdeszu.」 „Tanaka tanár úr-
nak órája van.”

dzsugjódzsikandzsugjódzsikan ◆ óraadások idejeóraadások ideje
dzsúgjóindzsúgjóin ◆ alkalmazottalkalmazott 「Szanzenninno
dzsúgjóinga kaikoszareta.」 „3000 alkalmazott-
nak mondtak fel.” ◆ dolgozódolgozó 「Dzsúgjóin-va
dzsósino dokuszaini gamansiteita.」 „A dolgozók
tűrték a főnökük zsarnokságát.” ◆ munkásmunkás
「Kaisa-va nihjakunin kaikosita.」 „A vállalat
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200 munkást bocsátott el.” ◆ munkavállalómunkavállaló ◆

tisztviselőtisztviselő ◇ szeikidzsúgjóinszeikidzsúgjóin állandóállandó dol-dol-
gozógozó
dzsúgjóin-jószen-jóerebétádzsúgjóin-jószen-jóerebétá ◆ szolgálatiszolgálati
felvonófelvonó
dzsúgjóin-jószen-jóirigucsidzsúgjóin-jószen-jóirigucsi ◆ szolgálatiszolgálati
bejáratbejárat
dzsúgjoinkumiaidzsúgjoinkumiai ◆ munkavállalókmunkavállalók szak-szak-
szervezeteszervezete
dzsúgjóinmeibodzsúgjóinmeibo ◆ alkalmazottak listájaalkalmazottak listája
dzsúgjóinszúdzsúgjóinszú ◆ dolgozói létszámdolgozói létszám
dzsugjóniderudzsugjónideru ◆ résztrészt veszvesz azaz óránórán 「Kare-
va kinódzsugjóni denakatta.」 „Tegnap nem vett
részt az órán.”

dzsugjó-odzsugjó-o ukeruukeru ◆ órátórát veszvesz 「Gaikokugono
dzsugjó-o uketa.」 „Idegen nyelvi órát vettem.”

dzsugjórjódzsugjórjó ◆ óradíjóradíj 「Szenszeino dzsugjór-
jó」 „tanár óradíja” ◆ tandíjtandíj 「Dzsugjórjó-o
mudanisinaijónisikkari benkjósitene.」 „Tanulj,
hogy ne menjen veszendőbe az tandíj!”

dzsugjószankandzsugjószankan ◆ óralátogatásóralátogatás ◆ szülőiszülői
óralátogatásóralátogatás
dzsugjószurudzsugjószuru ◆ oktatástoktatást végezvégez 「Onrainde
dzsugjószuru.」 „Online oktatást végez.” ◆ taníttanít
「Denkikógaku-o dzsugjószuru.」 „Elektrotech-
nikát tanít.”

dzsugjószurukotodzsugjószurukoto ◆ óraadásóraadás
dzsúgodzsúgo ◆ hátországhátország 「Dzsúgono mamori」
„hátországban védelme”

dzsúgodzsúgo ◆ tizenöttizenöt
dzsúgódzsúgó ◆ polimerizációpolimerizáció ◆ polimerizálódáspolimerizálódás
◇ kaidzsódzsúgókaidzsódzsúgó tömegestömeges polimerizációpolimerizáció ◇

kjódzsúgókjódzsúgó kopolimerizációkopolimerizáció ◇ njúkadzsúgónjúkadzsúgó
emulziós polimerizációemulziós polimerizáció
dzsúgódzsúgó ◆ buddhaságbuddhaság tíztíz jellemzőjejellemzője ◆ tíztíz
tudatfokozattudatfokozat ◇ óguógu arhatarhat ◇ dzsógodzsóbudzsógodzsóbu
megszelídítendőkmegszelídítendők vezetőjevezetője buddhabuddha ◇ só-só-
hencsihencsi önmagátólönmagától tökéletesentökéletesen megvilágo-megvilágo-
sodottsodott buddhabuddha ◇ szekengeszekenge világvilág ismerőjeismerője
buddhabuddha ◇ zenzeizenzei jóljól távozotttávozott buddhabuddha ◇

ten-ninsiten-ninsi istenekistenek ésés emberekemberek tanítójatanítója
buddhabuddha ◇ njorainjorai tathágatatathágata ◇ bucuszeszonbucuszeszon
áldottáldott vagyvagy szerencsésszerencsés buddhabuddha ◇ mjógjó-mjógjó-
szokuszoku buddha,buddha, akiaki tökéletesítettetökéletesítette tudá-tudá-
sátsát ésés magviseletétmagviseletét ◇ mudzsósimudzsósi felülmúl-felülmúl-
hatatlan buddhahatatlan buddha

dzsúgofundzsúgofun ◆ fertályórafertályóra ◆ negyedóranegyedóra ◆ ti-ti-
zenöt perczenöt perc
dzsúgofun-nodzsúgofun-no ◆ negyedórásnegyedórás 「Dzsúgofungo-
toni densaga kuru.」 „Negyedórás időközönként
járnak a vonatok.”

dzsúgóhannódzsúgóhannó ◆ polimerizációpolimerizáció
dzsúgojadzsúgoja ◆ teliholdtelihold éjszakájaéjszakája 「Dzsúgoj-
ano cuki」 „Hold a telihold éjszakáján”

dzsugondzsugon ◆ dugongdugong ◆ tengeri tehéntengeri tehén
dzsúgonicsidzsúgonicsi ◆ tizenötödiketizenötödike
dzsúgószurudzsúgószuru ◆ polimerizálódikpolimerizálódik 「Monomá
bunsi-va dzsúgósita.」 „A monomer polimerizáló-
dott.”

dzsúgótaidzsúgótai ◆ polimerpolimer ◇ kjódzsúgótaikjódzsúgótai kopo-kopo-
limerlimer ◇ kódzsúgótaikódzsúgótai nagypolimernagypolimer
dzsúgun-ianfudzsúgun-ianfu ◆ katonai prostituáltkatonai prostituált
dzsúgunkisadzsúgunkisa ◆ haditudósítóhaditudósító
dzsúgunkisódzsúgunkisó ◆ katonai jelvénykatonai jelvény
dzsúgunszurudzsúgunszuru ◆ katonaikatonai ◆ kimegykimegy aa front-front-
rara
dzsúhacsidzsúhacsi ◆ tizennyolctizennyolc ◇ onimodzsúhacsi-onimodzsúhacsi-
bancsamodebanabancsamodebana fiatalon minden nő szépfiatalon minden nő szép
dzsúhacsibandzsúhacsiban ◆ egyéni mutatványegyéni mutatvány
dzsúhacsikindzsúhacsikin ◆ tizennyolc karátos aranytizennyolc karátos arany
dzsúhacsinicsidzsúhacsinicsi ◆ tizennyolcadikatizennyolcadika
dzsúhakkaidzsúhakkai ◆ észlelésészlelés tizennyolctizennyolc összete-összete-
vőjevője
dzsúhandzsúhan ◆ főbenjárófőbenjáró bűnbűn ◆ ismételtismételt bűn-bűn-
cselekménycselekmény ◆ súlyossúlyos bűncselekménybűncselekmény ◆

visszaeső bűnözésvisszaeső bűnözés
dzsúhandzsúhan ◆ cinkoscinkos ◆ tettestárstettestárs
dzsúhandzsúhan ◆ utánnyomásutánnyomás
dzsúhansuttaidzsúhansuttai ◆ utánnyomás eldöntveutánnyomás eldöntve
dzsúhanzaidzsúhanzai ◆ súlyos bűncselekménysúlyos bűncselekmény
dzsúhenkigódzsúhenkigó ◆ bebébebé ◆ duplabéduplabé
dzsuhidzsuhi ◆ fakéregfakéreg ◆ kéregkéreg 「Kikara dzsuhi-o
hagasita.」 „Lehántoltam a fa kérgét.”

dzsúhidzsúhi ◆ állatbőrállatbőr
dzsuhjódzsuhjó ◆ zúzmarazúzmara
dzsúhódzsúhó ◆ nehéztüzérségi lövegnehéztüzérségi löveg
dzsúhódzsúhó ◆ ereklyeereklye
dzsúhódzsúhó ◆ nagy kincsnagy kincs
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dzsúhódzsúhó ◆ lőfegyverlőfegyver
dzsúhósindzsúhósin ◆ ágyúcsőágyúcső ◆ fegyvercsőfegyvercső ◆ pus-pus-
kacsőkacső
dzsúhótaidzsúhótai ◆ nehéztüzérségnehéztüzérség
dzsúhótendzsúhóten ◆ fegyverboltfegyverbolt
dzsuidzsui ◆ kuruzslókuruzsló
dzsúidzsúi ◆ állatorvosállatorvos
dzsúicsidzsúicsi ◆ Hodgson-karvalykakukkHodgson-karvalykakukk ◆ tizen-tizen-
egyegy ◇ daidzsúicsinodaidzsúicsino tizenegyediktizenegyedik
dzsúicsibun-noicsidzsúicsibun-noicsi ◆ tizenegyedtizenegyed
dzsúicsidzsidzsúicsidzsi ◆ tizenegy óratizenegy óra
dzsúicsigacudzsúicsigacu ◆ novembernovember
dzsúicsinicsidzsúicsinicsi ◆ tizenegyediketizenegyedike ◆ tizenegytizenegy
napnap
dzsúicsinicsidedzsúicsinicside ◆ tizenegy nap alatttizenegy nap alatt
dzsúicsinicsikandzsúicsinicsikan ◆ tizenegy napigtizenegy napig
dzsúicsinicsikandedzsúicsinicsikande ◆ tizenegy nap alatttizenegy nap alatt
dzsúigakkódzsúigakkó ◆ állatorvosi iskolaállatorvosi iskola
dzsúigakudzsúigaku ◆ állatorvostanállatorvostan
dzsuisadzsuisa ◆ kedvezményezettkedvezményezett ◆ örökösörökös
dzsújakkaidzsújakkai ◆ igazgatótanácsigazgatótanács
dzsújakudzsújaku ◆ felsőfelső vezetővezető 「Dzsújakuno icsi-
in」 „felső vezetők egyike” ◆ főbeosztásfőbeosztás ◆

igazgatóigazgató
dzsújakukaidzsújakukai ◆ igazgatótanácsigazgatótanács
dzsújakukaigidzsújakukaigi ◆ igazgatói értekezletigazgatói értekezlet
dzsújakukaigisicudzsújakukaigisicu ◆ igazgatóiigazgatói tárgyalóte-tárgyalóte-
remrem
dzsujodzsujo ◆ adományozásadományozás ◆ átadásátadás 「Sóno
dzsujo-va kugacudeszu.」 „A díj átadása szeptem-
berben lesz.”

dzsujódzsujó ◆ befogadásbefogadás ◆ elfogadáselfogadás 「Sino
dzsujó」 „halál elfogadása” ◆ érzékelésérzékelés ◇ hi-hi-
karidzsujókaridzsujó fényérzékelésfényérzékelés
dzsujódzsujó ◆ igényigény 「Heisano szeihinni dzsujóga-
nai.」 „Nincs igény a termékünk iránt.” ◆ keres-keres-
letlet 「Dzsujóto kjókjúnobaranszu」 „kereslet és
kínálat egyensúlya” ◇ kakekomidzsujókakekomidzsujó pánik-pánik-
szerűszerű keresletkereslet 「Zózeimaeno kake komi dzsu-
jó」 „adóemelés előtti pánikszerű kereslet” ◇

szenzaidzsujószenzaidzsujó potenciálispotenciális keresletkereslet ◇ jú-jú-
kódzsujókódzsujó effektíveffektív keresletkereslet ◇ ródórjoku-ródórjoku-
dzsujódzsujó munkaerő-keresletmunkaerő-kereslet

dzsújódzsújó ◆ fontosfontos dologradologra használáshasználás ◇ sza-sza-
idzsújóidzsújó legfontosabblegfontosabb 「Szaidzsújókadai」
„legfontosabb feladat”

dzsújódzsújó ◆ fontosságfontosság 「Jarubekikoto-o dzsújó-
na dzsunni szeirisita.」 „A tennivalóimat fontos-
sági sorrendbe rendeztem.”

dzsújóankendzsújóanken ◆ fontos ügyfontos ügy
dzsújóbidzsucuhindzsújóbidzsucuhin ◆ műkincsműkincs
dzsújóbunkazaidzsújóbunkazai ◆ kulturáliskulturális emlékemlék ◆ műem-műem-
léklék 「Kono ie-va dzsújóbunkazaini siteiszaretei-
ru.」 „Ezt a házat műemlékké nyilvánították.”

dzsújódearudzsújódearu ◆ számítszámít 「Szore-va vatasinitotte
dzsújódeszu.」 „Ez nekem számít.”

dzsújódehanaidzsújódehanai ◆ lényegtelenlényegtelen 「Kacukadóka
dzsújódehanai.」 „Lényegtelen, hogy nyerünk-e,
vagy sem.” ◆ mellékesmellékes 「Vatasino iken-va dzsú-
jódehanai.」 „Az én véleményem mellékes.”

dzsújódenaidzsújódenai ◆ lényegtelenlényegtelen 「Icsidzsikanmo
dzsújódenaikotonicuite hanasicuzuketa.」 „Lé-
nyegtelen dolgokról beszélt egy órán át.” ◆ mind-mind-
egyegy 「Anatano isaga dareka-va dzsújódeszu.」
„Nem mindegy, hogy ki az orvosod.”

dzsújódodzsújódo ◆ fontosságfontosság 「Dzsújódoni
ódzsiteriszuto-o narabi kaeta.」 „Fontossági sor-
rendbe rendeztem a listát.”

dzsújódzsinbucudzsújódzsinbucu ◆ fontosfontos személyszemély ◆

kulcsemberkulcsember
dzsujókidzsujóki ◆ receptorreceptor ◇ ondodzsujókiondodzsujóki hő-hő-
érzékelőérzékelő ◇ gaidzsujókigaidzsujóki exteroreceptorexteroreceptor ◇

kankakudzsujókikankakudzsujóki érzőreceptorérzőreceptor ◇ kikai-kikai-
dzsujókidzsujóki mechanoreceptormechanoreceptor ◇ kojúdzsujókikojúdzsujóki
proprioreceptorproprioreceptor ◇ dzsikodzsujókidzsikodzsujóki propri-propri-
oreceptororeceptor ◇ súkakudzsujókisúkakudzsujóki szaglórecep-szaglórecep-
tortor ◇ sincsódzsujókisincsódzsujóki feszítésifeszítési receptorreceptor
◇ denkidzsujókidenkidzsujóki elektromoselektromos érzékszervérzékszerv ◇

denkidzsujókidenkidzsujóki elektromoselektromos receptorreceptor ◇ nai-nai-
dzsujókidzsujóki interoreceptorinteroreceptor
dzsujókiden-idzsujókiden-i ◆ receptor-potenciálhullámreceptor-potenciálhullám
dzsújókikandzsújókikan ◆ létfontosságú szervlétfontosságú szerv
dzsujókiszaibódzsujókiszaibó ◆ érzéksejtérzéksejt ◆ receptor-receptor-
sejtsejt
dzsújokkadzsújokka ◆ tizennegyediketizennegyedike
dzsújokugó-odzsújokugó-o szeiszuszeiszu ◆ gyengegyenge gyakrangyakran le-le-
győzi az erősetgyőzi az erőset
dzsújómukeibunkazaidzsújómukeibunkazai ◆ fontosfontos eszmeieszmei kul-kul-
turálisturális értékérték 「Kare-va dzsújómukeibunkaza-
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ino hodzsisatosite ninteiszareteiru.」 „Ő fontos
eszmei kulturális érték elismert művésze.”

dzsújondzsújon ◆ tizennégytizennégy
dzsújónadzsújóna ◆ fontosfontos 「Maraszonde-va dzsikjúr-
jokuga dzsújódeszu.」 „A hosszútávfutásnál fon-
tos a jó állóképesség.” ◆ fontosságifontossági
「Jarubekikoto-o dzsújóna dzsunni szeirisita.」
„A tennivalóimat fontossági sorrendbe rendez-
tem.” ◆ lényegeslényeges 「Dzsújóna dzsóhó」 „lénye-
ges információ”

dzsújónajakuvaridzsújónajakuvari ◆ kulcsszerepkulcsszerep 「Kaisade
dzsújóna jakuvari-o hataszu.」 „Kulcsszerepet
játszik a vállalatnál.”

dzsújónatendzsújónaten ◆ lényeglényeg 「Dzsújóna ten-o osza-
eru.」 „Megragadja a lényeget.”

dzsujosikidzsujosiki ◆ díjátadásdíjátadás ◆ díjkiosztásdíjkiosztás ◇ só-só-
hindzsujosikihindzsujosiki díjkiosztó ünnepségdíjkiosztó ünnepség
dzsújósiszurudzsújósiszuru ◆ fontosnakfontosnak tekinttekint
「Taisinszei-o dzsújósisita dzsútaku-o tateta.」
„Az épület készítésénél fontosnak tekintették a
földrengésbiztosságot.”

dzsújószangjódzsújószangjó ◆ kulcsiparkulcsipar
dzsújószeidzsújószei ◆ fontosságfontosság 「Mondaino
dzsújószei-o kjócsósita.」 „Kiemelte az ügy fon-
tosságát.” ◆ jelentőségjelentőség 「Bitamin-no
dzsújószei-va takai.」 „A vitaminok jelentősége
nagy.”

dzsujoszurudzsujoszuru ◆ adad 「Kinmedaru-o dzsujosza-
reta.」 „Aranyérmet adtak neki.” ◆ adományozadományoz
「Kare-va hakusigóga dzsujoszareta.」 „Doktori
címet adományoztak neki.”

dzsujószurudzsujószuru ◆ befogadbefogad 「Gaikokuno bunka-
o dzsujósita.」 „Befogadta az idegen kultúrát.” ◆

elfogadelfogad 「Kakegaenonai hitono si-o dzsujószu-
runoga muzukasii.」 „Nehéz elfogadni a pótolha-
tatlan ember halálát.”

dzsújószurudzsújószuru ◆ fontosfontos szerepetszerepet adad
「Sinnjúsain-o dzsújószuru.」 „Fontos szerepet
ad az új dolgozónak.”

dzsujótaidzsujótai ◆ akceptorakceptor ◆ érzékelőérzékelő ◆ recep-recep-
tortor ◇ ioncsanerunaizógatadzsujótaiioncsanerunaizógatadzsujótai io-io-
notropnotrop receptorreceptor ◇ gurutaminszandzsujó-gurutaminszandzsujó-
taitai glutamátreceptorglutamátreceptor ◇ szuiszodzsujótaiszuiszodzsujótai
hidrogénakceptorhidrogénakceptor ◇ hikaridzsujótaihikaridzsujótai fo-fo-
toreceptortoreceptor ◇ hikaridzsujótaihikaridzsujótai fényérzéke-fényérzéke-
lőlő ◇ mikakudzsujótaimikakudzsujótai ízlelőszervízlelőszerv

dzsujótokjókjúdzsujótokjókjú ◆ kereslet-kínálatkereslet-kínálat
「Kakaku-va dzsujóto kjókjúno hószokude kima-
ru.」 „Az árat a kereslet-kínálat törvénye határoz-
za meg.”

dzsujózókadzsujózóka ◆ keresletnövekedéskeresletnövekedés
dzsújudzsúju ◆ nehézolajnehézolaj ◆ pakurapakura ◆ tüzelőolajtüzelőolaj
◇ dízerudzsújudízerudzsúju dízelolajdízelolaj
dzsújudacurjúdzsújudacurjú ◆ tüzelőolaj kéntelenítésetüzelőolaj kéntelenítése
dzsújunenrjódzsújunenrjó ◆ olaj tüzelőanyagolaj tüzelőanyag
dzsújunenrjószendzsújunenrjószen ◆ olajtüzelésű hajóolajtüzelésű hajó
dzsúkadzsúka ◆ puskatűzpuskatűz 「Butai-va dzsúka-o ab-
ita.」 „A csapat puskatűzbe került.”

dzsúkadzsúka ◆ lakhelylakhely
dzsúkagakukógjódzsúkagakukógjó ◆ nehéz- és vegyiparnehéz- és vegyipar
dzsukaidzsukai ◆ erdőtengererdőtenger ◆ sűrűsűrű erdőerdő 「Kare-
va dzsiszacusini dzsukaini itta.」 „A sűrű erdőbe
ment, hogy véget vessen az életének.”

dzsukaidzsukai ◆ egyházi fogadalomegyházi fogadalom
dzsukaiszurudzsukaiszuru ◆ egyházi fogadalmat teszegyházi fogadalmat tesz
dzsúkakidzsúkaki ◆ nehézfegyvernehézfegyver
dzsúkakudzsúkaku ◆ függőleges vonásfüggőleges vonás
dzsukandzsukan ◆ lombkoronalombkorona ◆ lombozatlombozat
dzsúkandzsúkan ◆ súlyossúlyos betegbeteg ◆ súlyossúlyos betegségbetegség

dzsúkandzsúkan ◆ hosszirányban átszeléshosszirányban átszelés
dzsúkanszurudzsúkanszuru ◆ hossziránybanhosszirányban átszelátszel
「Honsú-o dzsúkanszuru dóro」 „Honsút hossz-
irányban átszelő út”

dzsúkasicudzsúkasicu ◆ súlyossúlyos gondatlansággondatlanság ◆ sú-sú-
lyos mulasztáslyos mulasztás
dzsúkecudzsúkecu ◆ vértolulásvértolulás
dzsúkecukjúcsúdzsúkecukjúcsú ◆ vérmételyvérmétely
dzsúkecuszurudzsúkecuszuru ◆ feltolulfeltolul aa vérvér 「Kano-
dzsono te-o cujoku nigittara dzsúkecusitekita.」
„Úgy megszorítottam a kezét, hogy feltolult a vér
az ujjába.” ◆ vérbevérbe borulborul 「Ensóde mega dzsú-
kecusita.」 „Gyulladás miatt vérbe borult a sze-
me.”

dzsukeidzsukei ◆ büntetésben részülésbüntetésben részülés
dzsúkeidzsúkei ◆ szigorúszigorú büntetésbüntetés 「Han-ninni
dzsúkei-o kasita.」 „A tettesre szigorú büntetést
szabtak ki.”
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dzsukeisadzsukeisa ◆ elítéltelítélt 「Dzsukeisa-va dokubóni
haitta.」 „Az elítélt magánzárkába került.”

dzsúkeisidzsúkeisi ◆ CsungkingCsungking
dzsúkeisódzsúkeisó ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb sérüléssérülés
「Dzsikode gonin-va dzsúkeisó-o otta.」 „A bal-
esetben öten kisebb-nagyobb sérülést szenved-
tek.”

dzsúkeisósadzsúkeisósa ◆ kisebb-nagyobbkisebb-nagyobb sérüléstsérülést
szenvedőszenvedő
dzsukendzsuken ◆ felvételifelvételi ◆ felvételizésfelvételizés ◆ vizs-vizs-
gázásgázás ◇ kaedamadzsukenkaedamadzsuken másmás helyetthelyett
vizsgázásvizsgázás ◇ kaedamadzsukenkaedamadzsuken másmás helyetthelyett
felvételizésfelvételizés
dzsúkendzsúken ◆ bajonettbajonett ◆ puskapuska ésés kardkard ◆ szu-szu-
ronyrony
dzsuken-an-naidzsuken-an-nai ◆ felvételi tájékoztatófelvételi tájékoztató
dzsukenbangódzsukenbangó ◆ vizsgázóvizsgázó sorszámasorszáma ◆

vizsgázó számavizsgázó száma
dzsukenbenkjódzsukenbenkjó ◆ felvételirefelvételire készüléskészülés ◆

vizsgára készülésvizsgára készülés
dzsukendzsigokudzsukendzsigoku ◆ felvételi hajszafelvételi hajsza
dzsúkendzsucudzsúkendzsucu ◆ szuronyvívásszuronyvívás
dzsukenhjódzsukenhjó ◆ vizsgacédulavizsgacédula
dzsukenkamokudzsukenkamoku ◆ vizsgatárgyvizsgatárgy
dzsuken-noirózedzsuken-noiróze ◆ vizsgadrukkvizsgadrukk 「Dzsuken-
noirózenikakatta.」 „Vizsgadrukkom volt.” ◆

vizsga előtti pánikvizsga előtti pánik
dzsukenrjódzsukenrjó ◆ vizsgadíjvizsgadíj
dzsukensadzsukensa ◆ felvételizőfelvételiző ◆ vizsgázóvizsgázó
dzsukensikakudzsukensikaku ◆ vizsgázás előfeltételeivizsgázás előfeltételei
dzsukenszankósodzsukenszankóso ◆ vizsgáhozvizsgához használthasznált
segédanyagsegédanyag
dzsukenszeidzsukenszei ◆ felvételizőfelvételiző ◆ vizsgáravizsgára ta-ta-
nulónuló
dzsukenszurudzsukenszuru ◆ felvételizikfelvételizik 「Daigaku-o
dzsukensita.」 „Felvételiztem az egyetemre.” ◆

vizsgátvizsgát tesztesz 「Kangosikokkasiken-o dzsuken-
sita.」 „Ápolói államvizsgát tettem.”

dzsúkidzsúki ◆ munkagépmunkagép
dzsúkidzsúki ◆ kézifegyverkézifegyver ◆ kiskis fegyverfegyver ◆ lő-lő-
fegyverfegyver
dzsúkidzsúki ◆ bútorbútor ◆ eszközeszköz 「Dzsimujó dzsúki」
„irodai eszköz”

dzsúkiheidzsúkihei ◆ nehézlovasnehézlovas ◆ nehézlovasságnehézlovasság

dzsúkikádodzsúkikádo ◆ lakcímnyilvántartó kártyalakcímnyilvántartó kártya
dzsúkikandzsúdzsúkikandzsú ◆ gépágyúgépágyú ◆ nehéznehéz gép-gép-
fegyverfegyver
dzsúkikeitaisadzsúkikeitaisa ◆ fegyveresfegyveres
dzsúkikodzsúkiko ◆ fegyverraktárfegyverraktár
dzsúkinettodzsúkinetto ◆ lakcímnyilvántartólakcímnyilvántartó hálózathálózat

dzsúkinokeitaidzsúkinokeitai ◆ fegyverviselésfegyverviselés 「Dzsúki-
no keitaikinsi」 „fegyverviselés tiltása”

dzsúkinzokudzsúkinzoku ◆ nehézfémnehézfém
dzsúkinzokuoszendzsúkinzokuoszen ◆ nehézfém-szennyezésnehézfém-szennyezés

dzsúkiruidzsúkirui ◆ eszközökeszközök
dzsukisadzsukisa ◆ letéteményesletéteményes
dzsúkisicudzsúkisicu ◆ fegyverszobafegyverszoba
dzsúkiszeidzsúkiszei ◆ fegyverkorlátozásfegyverkorlátozás ◆ fegy-fegy-
verviselés szabályozásaverviselés szabályozása
dzsúkjakuruidzsúkjakurui ◆ theropodatheropoda
dzsukjódzsukjó ◆ konfucianizmuskonfucianizmus
dzsúkjodzsúkjo ◆ címcím 「Dzsúkjoga kavatta.」 „Meg-
változott a címem.” ◆ lakáslakás 「Furui dzsúkjoni
szundeiru.」 „Régi lakásban lakik.” ◆ lakhelylakhely ◆

tartózkodástartózkodás
dzsúkjohidzsúkjohi ◆ lakhatási költséglakhatási költség
dzsukjónodzsukjóno ◆ konfuciánuskonfuciánus 「Dzsukjóno kjó-
ten」 „konfuciánus szentírás”

dzsukjótodzsukjóto ◆ konfucianizmus követőjekonfucianizmus követője
dzsukjúdzsukjú ◆ javadalomban részesülésjavadalomban részesülés
dzsukjúdzsukjú ◆ keresletkereslet ésés kínálatkínálat 「Genzai-va
dzsukjú-va kinkódzsótaidearu.」 „Jelenleg a ke-
reslet és kínálat egyensúlyban van.” ◇ enerugíd-enerugíd-
zsukjúzsukjú energia kereslet és kínálatenergia kereslet és kínálat
dzsúkjúdzsúkjú ◆ tizenkilenctizenkilenc
dzsukjúsadzsukjúsa ◆ javadalomjavadalom élvezőjeélvezője ◆ kedvez-kedvez-
ményezettményezett ◆ nyugdíjasnyugdíjas ◇ kojóhokendzsuk-kojóhokendzsuk-
júsajúsa jövedelemkiesés-biztosításjövedelemkiesés-biztosítás kedvez-kedvez-
ményezettjeményezettje ◇ nenkindzsukjúsanenkindzsukjúsa nyugdíjasnyugdíjas

dzsukjusikakudzsukjusikaku ◆ javadalmazásrajavadalmazásra jogosult-jogosult-
ságság ◆ nyugdíjjogosultságnyugdíjjogosultság
dzsukjúszurudzsukjúszuru ◆ kapkap 「Nenkin-o dzsukjúszu-
ru.」 „Nyugdíjat kap.” ◇ nenkin-onenkin-o dzsukjúsi-dzsukjúsi-
hadzsimeruhadzsimeru nyugdíjbanyugdíjba megymegy 「Csicsi-va
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nenkin-o dzsukjúsi hadzsimeta.」 „Az apám
nyugdíjba ment.”

dzsukkaidzsukkai ◆ érzés elbeszéléseérzés elbeszélése ◆ felidézésfelidézés
dzsukkaidzsukkai ◆ tízszertízszer
dzsukkaidandzsukkaidan ◆ emlékek elbeszéléseemlékek elbeszélése
dzsukkaimenidzsukkaimeni ◆ tizedjéretizedjére ◆ tizedszertizedszer
dzsukkaimenodzsukkaimeno ◆ tizediktizedik
dzsukkaiszurudzsukkaiszuru ◆ felidézfelidéz 「Kako-o dzsukkais-
ita.」 „Felidéztem a múltat.”

dzsukkódzsukkó ◆ alaposalapos átgondolásátgondolás ◆ fontolga-fontolga-
tástás ◆ töprengéstöprengés
dzsukkócsúdearudzsukkócsúdearu ◆ mégmég gondolkozikgondolkozik rajtarajta
「Anatano teian-o dzsukkócsúdeszu.」 „Még
gondolkozunk a javaslatán.”

dzsukkósitadzsukkósita ◆ alaposanalaposan átgondoltátgondolt
「Dzsukkósita keikakudatta.」 „Alaposan átgon-
dolt terv volt.”

dzsukkószurudzsukkószuru ◆ alaposanalaposan átgondolátgondol
「Kecudan-o dzsukkósita.」 „Alaposan átgondol-
tam a döntést.”

dzsukkozucudzsukkozucu ◆ tízeséveltízesével ◆ tízet-tízettízet-tízet
dzsukódzsukó ◆ előadáselőadás látogatásalátogatása ◆ részvételrészvétel
a tanfolyamona tanfolyamon
dzsúkodzsúko ◆ lakáslakás
dzsúkódzsúkó ◆ fegyvertorkolatfegyvertorkolat ◆ puskatorko-puskatorko-
latlat ◆ torkolattorkolat
dzsúkógjódzsúkógjó ◆ nehéziparnehézipar
dzsúkondzsúkon ◆ bigámiabigámia
dzsúkónadzsúkóna ◆ komolykomoly 「Dzsúkóna sószecu」 „ko-
moly novella” ◆ méltóságteljesméltóságteljes 「Dzsúkóna
fun-ikino tatemono」 „méltóságteljes hangulatot
árasztó épület” ◆ szilárdszilárd 「Dzsúkóna hitogara」
„szilárd jellem”

dzsúkonsadzsúkonsa ◆ bigámistabigámista
dzsúkonszurudzsúkonszuru ◆ bigámiábanbigámiában élél 「Kare-va
dzsúkonsiteita.」 „Bigámiában élt.”

dzsúkonzaidzsúkonzai ◆ bigámiabigámia
dzsukórjódzsukórjó ◆ tandíjtandíj
dzsukósadzsukósa ◆ hallgatóhallgató 「Szemináno dzsukósa」
„szeminárium hallgatója” ◆ tanulótanuló 「Gaikok-
ugokózano dzsukósa」 „idegen nyelvi kurzus ta-
nulója”

dzsukószeidzsukószei ◆ hallgatóhallgató 「Daigakuno dzsukó-
szei」 „egyetemi hallgató”

dzsukószurudzsukószuru ◆ hallgathallgat 「Daigakude rekisi-o
dzsukósiteiru.」 „Az egyetemen történelmet hall-
gatok.” ◆ résztrészt veszvesz 「Manédzsimentono
kóza-o dzsukósita.」 „Részt vettem a vezetői tan-
folyamon.”

dzsukudzsuku ◆ előkészítőelőkészítő iskolaiskola 「Dzsukuni kajot-
teiru.」 „Előkészítő iskolába jár.” ◆ korrepetá-korrepetá-
ló iskolaló iskola ◆ különórakülönóra
dzsúkudzsúku ◆ tizenkilenctizenkilenc
dzsúkubokkuszudzsúkubokkuszu ◆ wurlitzerwurlitzer ◆ zenegépzenegép
dzsukucsidzsukucsi ◆ jójó ismeretismeret 「Kore-va minasza-
mamo dzsukucsinokototo omoimaszu.」 „Azt hi-
szem, ezt mindenki jól ismeri.”

dzsukucsiszurudzsukucsiszuru ◆ jóljól ismerismer 「Kare-va
okjakuszama-o darejorimo dzsukucsisiteiru.」
„Mindenkinél jobban ismeri az ügyfeleinket.”

dzsukucsódzsukucsó ◆ iskolaigazgatóiskolaigazgató
dzsukudokudzsukudoku ◆ figyelmes olvasásfigyelmes olvasás
dzsukudokuganmidzsukudokuganmi ◆ élvezettel olvasásélvezettel olvasás
dzsukudokuganmiszurudzsukudokuganmiszuru ◆ élvezettelélvezettel olvasolvas
「Szono sószecu-o dzsukudokuganmisita.」 „Él-
vezettel olvastam a regényt.”

dzsukudokuszurudzsukudokuszuru ◆ elolvaselolvas 「Kono hon-va
dzsukudokuszuru kacsigaaru.」 „Érdemes elol-
vasni ezt a könyvet.”

dzsukudzsidzsukudzsi ◆ kandzsi összetételkandzsi összetétel
dzsukudzsikundzsukudzsikun ◆ különleges olvasatkülönleges olvasat
dzsukudzsodzsukudzso ◆ érett nőérett nő
dzsukudzsókókadzsukudzsókóka ◆ érelmeszesedésérelmeszesedés
dzsukudzsónodzsukudzsóno ◆ kásáskásás
dzsukudzsukuszurudzsukudzsukuszuru ◆ levedziklevedzik 「Csúdzsien-
de mimigadzsukudzsukusita.」 „A középfülgyul-
ladás miatt levedzett a fülem.” ◆ löttyedtlöttyedt
「Momoga dzsukusiszugitedzsukudzsukusitei-
ru.」 „A túlérett barack löttyedt.” ◆ nedvesnedves ◆

váladékozikváladékozik 「Kizugucsigadzsukudzsukusita.」
„A seb váladékozott.” ◆ váladékozóváladékozó 「Dzsuku-
dzsukuszuru kizugucsi」 „váladékozó seb”

dzsukudzsukutoderudzsukudzsukutoderu ◆ váladékozikváladékozik 「Kizu-
gucsikara umigadzsukudzsukuto detekita.」 „A
sebből váladékozott a genny.”
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dzsukugodzsukugo ◆ állandóállandó szókapcsolatszókapcsolat ◆ össze-össze-
tetttett szószó ◆ szóösszetételszóösszetétel ◇ jodzsidzsuk-jodzsidzsuk-
ugougo négykandzsis szóösszetételnégykandzsis szóösszetétel
dzsukukódzsukukó ◆ alaposalapos átgondolásátgondolás ◆ fontolga-fontolga-
tástás ◆ töprengéstöprengés
dzsukundzsukun ◆ érdemrend kapásaérdemrend kapása
dzsukunendzsukunen ◆ érett korérett kor
dzsukunenrikondzsukunenrikon ◆ kései váláskései válás
dzsukunenródósadzsukunenródósa ◆ veterán dolgozóveterán dolgozó
dzsukunensadzsukunensa ◆ érett korú személyérett korú személy
dzsúkunicsidzsúkunicsi ◆ tizenkilencediketizenkilencedike
dzsúkunkangofudzsúkunkangofu ◆ hadiápolónőhadiápolónő
dzsukunsadzsukunsa ◆ érdemrenddelérdemrenddel kitüntetettkitüntetett
személyszemély
dzsukurendzsukuren ◆ szakképzettségszakképzettség ◆ szakmaiszakmai
jártasságjártasság
dzsukurenkódzsukurenkó ◆ szakmunkásszakmunkás
dzsukurenródódzsukurenródó ◆ szakmunkaszakmunka
dzsukurenródósadzsukurenródósa ◆ szakmunkásszakmunkás ◇ hidzsu-hidzsu-
kurenródósakurenródósa segédmunkássegédmunkás
dzsukurensadzsukurensa ◆ képzettképzett emberember ◆ szakem-szakem-
berber
dzsukurensitadzsukurensita ◆ gyakorlottgyakorlott 「Kare-va dzsu-
kurensita kagusokunindeszu.」 „Ő gyakorlott asz-
talos.” ◆ szakképzettszakképzett 「Dzsukurensita sokun-
in」 „szakképzett iparos”

dzsukurensiteinaidzsukurensiteinai ◆ járatlanjáratlan 「Jószecugi-
dzsucuni dzsukurensiteinai hito」 „hegesztésben
járatlan ember”

dzsukurenszurudzsukurenszuru ◆ szakmaiszakmai tapasztalatatapasztalata
vanvan 「Szono sigotoni dzsukurensiteiru.」 „Szak-
mai tapasztalata van abban a munkában.”

dzsukurjodzsukurjo ◆ alaposalapos átgondolásátgondolás 「Dzsukur-
jono szuehandansita.」 „Alapos átgondolás után
döntöttem.”

dzsukurjodankódzsukurjodankó ◆ alaposalapos átgondolásátgondolás utániutáni
határozott végrehajtáshatározott végrehajtás
dzsukurjoszurudzsukurjoszuru ◆ alaposan átgondolalaposan átgondol
dzsúkuromuszandzsúkuromuszan ◆ bikrómsavbikrómsav ◆ dikrómsavdikrómsav
dzsúkuromuszan-endzsúkuromuszan-en ◆ bikromátbikromát ◆ dikromátdikromát

dzsúkuromuszankariumudzsúkuromuszankariumu ◆ kálium-bikromátkálium-bikromát
◆ kálium-dikromátkálium-dikromát
dzsukusidzsukusi ◆ megbámulásmegbámulás

dzsukusiszurudzsukusiszuru ◆ megbámulmegbámul 「Gaikokudzsinno
kao-o dzsukusisita.」 „Megbámulta a külföldi ar-
cát.”

dzsukusitadzsukusita ◆ érettérett
dzsukusitavaindzsukusitavain ◆ óboróbor
dzsukuszaszerudzsukuszaszeru ◆ érlelérlel
dzsukuszaszerukotodzsukuszaszerukoto ◆ érlelésérlelés
dzsukuszeidzsukuszei ◆ érlelődésérlelődés ◆ megérésmegérés
dzsukuszeiszaszerudzsukuszeiszaszeru ◆ érlelérlel 「Viszukí-o ta-
rude dzsukuszeiszaszeta.」 „Hordóban érleltem a
whisky-t.”

dzsukuszeiszurudzsukuszeiszuru ◆ érlelődikérlelődik 「Csízu-o dzsu-
kuszeiszaszeta.」 „Hagyta érlelődni a sajtot.” ◇

dzsukuszeiszaszerudzsukuszeiszaszeru érlelérlel 「Viszukí-o tarude
dzsukuszeiszaszeta.」 „Hordóban érleltem a
whisky-t.”

dzsukuszudzsukuszu ◆ érikérik 「Szakuranbo-va icu dzsu-
kusimaszuka?」 „Mikor érik a cseresznye?” ◆

megérikmegérik 「Tokiga dzsukusita. Kakumeino toki-
da.」 „Megérett az idő, kezdjük el a forradalmat!”
◇ kiungadzsukuszukiungadzsukuszu megérikmegérik azaz időidő 「Kenpó-
kaiszeino kiun-va dzsukusita.」 „Megérett az idő
az alkotmányváltoztatásra.”

dzsukuszuidzsukuszui ◆ mély álommély álom ◆ mély alvásmély alvás
dzsukuszuiszurudzsukuszuiszuru ◆ jóljól alszikalszik 「Dzsukuszu-
idekinai.」 „Nem tudok jól aludni.” ◆ kialusszakialussza
magátmagát 「Dzsukuszuisita kigasinai.」 „Nem ér-
zem úgy, hogy kialudtam volna magam.” ◆ mé-mé-
lyenlyen alszikalszik 「Cukare kitta hito-va dzsukuszui-
szuru.」 „A fáradt ember mélyen alszik.”

dzsukuszuiszuruhitodzsukuszuiszuruhito ◆ jó alvójó alvó
dzsukuszurudzsukuszuru ◆ érikérik 「Dzsukusita momoga szu-
kida.」 „Az érett barackot szeretem.” ◆ megérikmegérik
「Kiga dzsukuszuruno-o matteita.」 „Vártam míg
megérik az alkalom.”

dzsukuszurukotodzsukuszurukoto ◆ érésérés
dzsukutacusadzsukutacusa ◆ gyakorlottgyakorlott emberember ◆ vete-vete-
ránrán
dzsukutacuszurudzsukutacuszuru ◆ belejönbelejön 「Sigotoni dzsu-
kutacusita.」 „Belejöttem a munkába.” ◆ töké-töké-
letesenletesen elsajátítelsajátít 「Gaikokugoni dzsukutacu-
sita.」 „Tökéletesen elsajátította az idegen nyel-
vet.”

dzsúmandzsúman ◆ teleségteleség
dzsúmandzsúman ◆ százezerszázezer
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dzsúman-okudodzsúman-okudo ◆ paradicsomparadicsom ◆ szentszent földföld
◆ túlvilágtúlvilág
dzsúmanszurudzsúmanszuru ◆ betöltibetölti aa levegőtlevegőt
「Kemuri-va dzsúmansiteita.」 „A füst betöltötte
a levegőt.”

dzsúmendzsúmen ◆ fintorfintor ◆ grimaszgrimasz 「Dzsúmen-o cu-
kuru.」 „Grimaszt vág.”

dzsúmen-o cukurudzsúmen-o cukuru ◆ fintorogfintorog
dzsúmindzsúmin ◆ lakólakó 「Kazanno funkano tameni ma-
csino dzsúmin-va hinanszaszerareta.」 „A város
lakóit kiköltöztették a vulkánkitörés miatt.” ◆ la-la-
koskos ◆ lakosságlakosság 「Dzsúminno rieki-o hairjosite
kecudansita.」 „A lakosság érdekeit figyelembe
véve döntöttünk.”

dzsúminhjódzsúminhjó ◆ lakcímigazoláslakcímigazolás ◆ lakcímkár-lakcímkár-
tyatya
dzsúminkihondaicsódzsúminkihondaicsó ◆ lakosságilakossági nyilván-nyilván-
tartástartás
dzsúmintóhjódzsúmintóhjó ◆ helyi népszavazáshelyi népszavazás
dzsúmintórokudzsúmintóroku ◆ lakcímnyilvántartáslakcímnyilvántartás ◆

népesség-nyilvántartásnépesség-nyilvántartás
dzsúminzeidzsúminzei ◆ önkormányzatiönkormányzati adóadó ◆ telepü-telepü-
lési adólési adó
dzsumjódzsumjó ◆ élethosszélethossz ◆ élettartamélettartam
「Dzsumjóni eikjó-o ataeru jóin」 „élettartamot
befolyásoló tényezők” ◇ dzsumjódearudzsumjódearu kivén-kivén-
hedhed 「Dzsumjóde, reizókoga kovareta.」 „A ki-
vénhedt hűtőszekrény elromlott.” ◇ heikin-heikin-
dzsumjódzsumjó várhatóvárható élettartamélettartam 「Denkjúno
heikindzsumjó」 „izzólámpa várható élettartama”
◇ heikindzsumjóheikindzsumjó átlagéletkorátlagéletkor 「Nihondzsin-
no heikindzsumjó-va nanszaideszuka?」 „Mekko-
ra a japánok átlagéletkora?” ◇ heikindzsumjóheikindzsumjó
születéskor várható élettartamszületéskor várható élettartam
dzsumjódearudzsumjódearu ◆ kivénhedkivénhed 「Dzsumjóde, rei-
zókoga kovareta.」 „A kivénhedt hűtőszekrény el-
romlott.”

dzsúmódzsúmó ◆ bélboholybélboholy ◆ boholyboholy ◆ puha szőrpuha szőr
dzsúmódzsúmó ◆ állatszőrállatszőr
dzsumokudzsumoku ◆ fafa 「Dzsumokuni kakomareta kjo-
dzsúcsi」 „fákkal körülvett lakóövezet”

dzsumokuendzsumokuen ◆ arborétumarborétum
dzsumokugakudzsumokugaku ◆ dendrológiadendrológia
dzsumokugakusadzsumokugakusa ◆ dendrológusdendrológus

dzsumokunonaidzsumokunonai ◆ fákfák nélkülinélküli 「Dzsumokuno-
nai sicscsitai」 „fák nélküli lápvidék” ◆ kopárkopár
dzsumokuszokuteikidzsumokuszokuteiki ◆ dendrométerdendrométer
dzsúmómakudzsúmómaku ◆ bárányhártyabárányhártya ◆ korionkorion
dzsumondzsumon ◆ varázsigevarázsige ◆ varázsszóvarázsszó
「Dzsumon-o tonaeru.」 „Varázsszavakat kán-
tál.”

dzsúmondzsidzsúmondzsi ◆ keresztkereszt
dzsúmondzsinisibarudzsúmondzsinisibaru ◆ keresztbekeresztbe kötköt
「Sinbunsi-o himode dzsúmondzsini sibatta.」
„Az újságokat spárgával keresztbe kötöttem.”

dzsumon-odzsumon-o kakerukakeru ◆ varázsigétvarázsigét olvasolvas
「Madzso-va ohime szamani dzsumon-o kake-
ta.」 „A boszorkány varázsigét olvasott a király-
lányra.”

dzsúmószeigonadotoropindzsúmószeigonadotoropin ◆ korion-korion-
gonadotropingonadotropin ◇ hitodzsúmószeigonado-hitodzsúmószeigonado-
toropintoropin humán korion-gonadotropinhumán korion-gonadotropin
dzsundzsun ◆ engedelmességengedelmesség ◆ rendrend ◆ sorrendsorrend
「Hindono takai dzsunde kandzsi-o oboeta.」
„Előfordulásuk sorrendjében tanultam meg a kan-
dzsikat, kezdve a gyakoriakkal.” ◇ arufabetto-arufabetto-
dzsundzsun betűrendbetűrend 「Tango-va arufabetto dzsunni
narandeimaszu.」 „A szavak betűrendben van-
nak.” ◇ kakidzsunkakidzsun vonássorrendvonássorrend 「Kandzsino
kaki dzsun」 „kandzsi vonássorrendje” ◇ go-go-
dzsúondzsundzsúondzsun szótagábécésszótagábécés sorrendsorrend 「Ni-
hongono tango-o godzsúondzsunni narabeta.」
„A japán szavakat szótagábécés sorrendbe rak-
tam.” ◇ dzsundedzsunde szerintszerint 「Szeitotacsi-va szeno
dzsunde naranda.」 „A tanulók magasság szerint
sorakoztak.” ◇ dzsun-odzsun-o otteotte tagoltantagoltan
「Dzsun-o otte kenkjúkekka-o szecumeisita.」
„Tagoltan elmagyarázta a kutatás eredményét.” ◇

dzsun-odzsun-o otteotte sorjábansorjában 「Korekarano sigoto-
o dzsun-o otte szecumeisita.」 „Sorjában elma-
gyaráztam, mit kell tennünk.” ◇ dzsun-odzsun-o otte-otte-
szecumeiszuruszecumeiszuru kifejtkifejt 「Dzsun-o otte iken-o
szecumeisita.」 „Kifejtette a véleményét.” ◇

szencsakudzsun-niszencsakudzsun-ni beérkezésibeérkezési sorrendbensorrendben
「Kono szeihin-va mókomi szencsakudzsunnijori
baikjakusimaszu.」 „A terméket az igénylések be-
érkezési sorrendjében árusítjuk.” ◇ szódzsunszódzsun
fázissorrendfázissorrend ◇ détadzsundétadzsun adatsorrendadatsorrend ◇

tócsakudzsuntócsakudzsun érkezésiérkezési sorrendsorrend 「Mósi
komi-va tócsakudzsunni uke cuketeorimaszu.」
„A kérelmeket érkezési sorrendben dolgozzuk fel.”
◇ mósikomidzsunmósikomidzsun jelentkezésijelentkezési sorrendsorrend
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「Jojaku-o mósi komi dzsunde uke cukemaszu.」
„A foglalásokat jelentkezési sorrendben dolgozzuk
fel.”

dzsundzsun ◆ tisztatiszta ◇ dzsunkindzsunkin színaranyszínarany
「Dzsunkinno okimono」 „színarany dísztárgy”
◇ dzsun-nadzsun-na ártatlanártatlan 「Dzsunna otome」 „ár-
tatlan lány” ◇ dzsun-nadzsun-na tisztatiszta szívűszívű 「Dzsun-
na ningen」 „tiszta szívű ember” ◇ dzsun-nadzsun-na
tisztatiszta 「Dzsunna kokoro」 „tiszta szív”

dzsundzsun ◆ tíztíz naposnapos időszakidőszak ◇ gedzsungedzsun hó-hó-
napnap végevége 「Kono eiga-va raigecugedzsunni kó-
kaijoteideszu.」 „Ezt a filmet a jövő hónap végén
akarják bemutatni.” ◇ dzsódzsundzsódzsun hóhó elejeeleje
「Szengecudzsódzsunni cujuiridesita.」 „Múlt
hónap elejétől kezdődött az esős évszak.” ◇ csú-csú-
dzsundzsun hóhó közepeközepe 「Kongecucsúdzsunni szan-
renkjúgaaru.」 „A hó közepén hármas ünnep
lesz.”

dzsundzsun ◆ alal ◆ előelő ◆ félfél ◆ kvázikvázi 「Dzsundo-
kuricukoku」 „kvázi szuverén állam” ◇ dzsun-dzsun-
anteiantei metastabilitásmetastabilitás ◇ dzsun-iszankjúdzsun-iszankjú al-al-
hadnagyhadnagy ◇ dzsunkaiindzsunkaiin külsőskülsős tagtag ◇ dzsun-dzsun-
kaiinkaiin kültagkültag ◇ dzsunkjúdzsunkjú sebesvonatsebesvonat ◇

dzsunkjódzsudzsunkjódzsu docensdocens ◇ dzsunkeijakudzsunkeijaku elő-elő-
szerződésszerződés ◇ dzsunkessódzsunkessó elődöntőelődöntő 「Csímu-
va dzsunkessóni szuszunda.」 „A csapat eljutott
az elődöntőig.” ◇ dzsungókandzsungókan védekezésrevédekezésre
képtelenképtelen nőnő megerőszakolásamegerőszakolása ◇ dzsunsaindzsunsain
korlátozottkorlátozott jogújogú állandóállandó alkalmazottalkalmazott ◇

dzsundzsunkessódzsundzsunkessó negyeddöntőnegyeddöntő ◇

dzsundzsunkessódzsundzsunkessó középdöntőközépdöntő
dzsúndzsún ◆ érzésérzés ◆ vedenávedená
dzsun-aidzsun-ai ◆ igazigaz szeretetszeretet ◆ tisztatiszta szere-szere-
lemlem
dzsunandzsunan ◆ kínszenvedéskínszenvedés ◆ szenvedésszenvedés ◇ ki-ki-
riszutonodzsunanriszutonodzsunan JézusJézus kínszenvedésekínszenvedése ◇

kiriszutonodzsunankiriszutonodzsunan passiópassió
dzsúnandzsúnan ◆ flexibilitásflexibilitás ◆ hajlékonysághajlékonyság
dzsúnanadzsúnana ◆ tizenhéttizenhét
dzsúnanatengoguramudzsúnanatengoguramu ◆ latlat
dzsunanbidzsunanbi ◆ nagypénteknagypéntek
dzsunangekidzsunangeki ◆ passziódarabpassziódarab ◆ passziójá-passziójá-
tékték
dzsunankjokudzsunankjoku ◆ passiópassió ◇ mataidzsunank-mataidzsunank-
jokujoku Máté-passióMáté-passió
dzsunanmacsidearudzsunanmacsidearu ◆ várvár aa sorárasorára 「Imaha
dzsunbanmacsideszu.」 „A soromra várok.”

dzsúnan-nadzsúnan-na ◆ flexibilisflexibilis 「Dzsúnanna taió」
„flexibilis hozzáállás” ◆ hajlékonyhajlékony 「Dzsúnan-
nakódo」 „hajlékony kábel” ◆ lágylágy 「Dzsúnan-
na szozai」 „lágy anyag” ◆ nincsnincs tartásatartása
「Gomu-va dzsúnandeszu.」 „A guminak nincs
tartása.” ◆ rugalmasrugalmas 「Dzsikanja basono dzsú-
nanna hataraki kata-o sitai.」 „Időben és helyileg
rugalmas munkát szeretnék!”

dzsúnan-nidzsúnan-ni ◆ flexibilisenflexibilisen 「Kono kenni dzsú-
nanni tori kunda.」 „Flexibilisen állt a témához.”

dzsunansadzsunansa ◆ mártírmártír ◆ szenvedő alanyszenvedő alany
dzsunansúdzsunansú ◆ nagyhétnagyhét
dzsunanszecudzsunanszecu ◆ nagyböjtnagyböjt
dzsúnanszeidzsúnanszei ◆ flexibilitásflexibilitás ◆ hajlékonysághajlékonyság
◆ lágyságlágyság
dzsúnantaiszódzsúnantaiszó ◆ hajlításihajlítási gyakorlatgyakorlat ◆

nyújtógyakorlatnyújtógyakorlat
dzsun-anteidzsun-antei ◆ metastabilitásmetastabilitás
dzsúnanzaidzsúnanzai ◆ kondicionálókondicionáló ◆ lágyítószerlágyítószer ◆

öblítőszeröblítőszer
dzsunbandzsunban ◆ sorsor 「Dzsunbanga kita.」 „Rám
került a sor.” ◆ sorrendsorrend 「Dzsucsúsorino
dzsunban-o macsigaeta.」 „Eltévesztette a meg-
rendelések feldolgozásának sorrendjét.”

dzsunban-nidzsunban-ni ◆ sorjábansorjában 「Dzsunbanni goan-
naisimaszunode omacsi kudaszai.」 „Mindenki-
vel sorjában foglalkozni fogunk, kérem várjanak!”

dzsunban-odzsunban-o torutoru ◆ sorszámotsorszámot húzhúz 「Gin-
kómadogucsino dzsunban-o totta.」 „Sorszámot
húztam a bank pénztárablakához.”

dzsunbidzsunbi ◆ elkészüléselkészülés 「Ohiruno dzsunbiga
dekimasita.」 „Elkészült az ebéd.” ◆ előkészü-előkészü-
letlet ◆ felkészítésfelkészítés ◆ készülődéskészülődés 「Rjokóno
dzsunbini szúdzsikankakatta.」 „Az utazás előtti
készülődés több órát vett igénybe.” ◇ kindzsunbikindzsunbi
aranytartalékaranytartalék ◇ kokoronodzsunbikokoronodzsunbi lelkilelki fel-fel-
készültségkészültség ◇ dzsunbigadzsunbiga totonoutotonou készenkészen
álláll 「Kógekino dzsunbiga totonotta.」 „Készen
álltak a támadásra.”

dzsunbibantandzsunbibantan ◆ tökéletesen felkészüléstökéletesen felkészülés
dzsunbibantan-nodzsunbibantan-no ◆ tökéletesentökéletesen felké-felké-
szültszült
dzsunbicúkadzsunbicúka ◆ valutatartalékvalutatartalék
dzsunbicsúdzsunbicsú ◆ nemsokára nyitunknemsokára nyitunk ◆ zárvazárva
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dzsunbidakadzsunbidaka ◆ tartaléktartalék nagyságanagysága 「Gaik-
adzsunbidaka」 „valutatartalék nagysága”

dzsunbigadekiteinaidzsunbigadekiteinai ◆ felkészületlenfelkészületlen
「Dzsisin-va dzsunbiga dekiteinai tokini okot-
ta.」 „Felkészületlenül ért a földrengés.”

dzsunbigadzsunbiga totonoutotonou ◆ felfel vanvan készülvekészülve
「Sudzsucuni mukete kokorono dzsunbiga toto-
notta.」 „Lelkileg felkészült a műtétre.” ◆ ké-ké-
szenszen álláll 「Kógekino dzsunbiga totonotta.」 „Ké-
szen álltak a támadásra.”

dzsunbiiinkaidzsunbiiinkai ◆ előkészítő bizottságelőkészítő bizottság
dzsunbikindzsunbikin ◆ tartalékalaptartalékalap ◇ hóteidzsunbi-hóteidzsunbi-
kinkin kötelező pénztartalékkötelező pénztartalék
dzsunbi-odzsunbi-o szuruszuru / dzsunbiszurudzsunbiszuru ◆ berendez-berendez-
kedikkedik 「Hitorigurasino dzsunbi-o sita.」 „Beren-
dezkedtem az egyedüllétre.” ◆ előkészítelőkészít 「Asi-
tano rjórini nikuno dzsunbi-o sita.」 „Előkészítet-
tem a húst a holnapi ételhez.” ◆ előkészülelőkészül 「To-
réninguno dzsunbi-o sita.」 „Előkészültem az
edzéshez.” ◆ felkészülfelkészül 「Kokorono dzsunbi-o
szuru.」 „Lelkileg felkészül.” ◆ kászálódikkászálódik
「Szugu suppacudakara dzsunbisite.」 „Kászá-
lódj, mert hamarosan indulunk!” ◆ készülkészül
「Nansúkanmo rjokóno dzsunbi-o sita.」 „Hete-
kig készült az útra.” ◆ készülődikkészülődik 「Hikóki-va
ririkuno dzsunbi-o siteiru.」 „A repülőgép felszál-
láshoz készülődik.” ◆ kidolgozkidolgoz 「Sikenno kada-
ino dzsunbi-o sita.」 „Kidolgoztam a vizsgatétele-
ket.” ◆ nekikészülnekikészül 「Harisigotono dzsunbi-o si-
ta.」 „Nekikészültem a varrásnak.”

dzsunbi-odzsunbi-o totonoerutotonoeru ◆ előkészítelőkészít 「Kekkon-
sikino dzsunbi-o totonoeta.」 „Előkészítette az
esküvőt.”

dzsunbiszaszerudzsunbiszaszeru ◆ felkészítfelkészít 「Toréna-va
csímuni szensukenno dzsunbi-o szaszeta.」 „Az
edző felkészítette a csapatot a versenyre.”

dzsunbiszurudzsunbiszuru / dzsunbi-odzsunbi-o szuruszuru ◆ berendez-berendez-
kedikkedik 「Hitorigurasino dzsunbi-o sita.」 „Beren-
dezkedtem az egyedüllétre.” ◆ előkészítelőkészít 「Asi-
tano rjórini nikuno dzsunbi-o sita.」 „Előkészítet-
tem a húst a holnapi ételhez.” ◆ előkészülelőkészül 「To-
réninguno dzsunbi-o sita.」 „Előkészültem az
edzéshez.” ◆ felkészülfelkészül 「Kokorono dzsunbi-o
szuru.」 „Lelkileg felkészül.” ◆ kászálódikkászálódik
「Szugu suppacudakara dzsunbisite.」 „Kászá-
lódj, mert hamarosan indulunk!” ◆ készülkészül
「Nansúkanmo rjokóno dzsunbi-o sita.」 „Hete-

kig készült az útra.” ◆ készülődikkészülődik 「Hikóki-va
ririkuno dzsunbi-o siteiru.」 „A repülőgép felszál-
láshoz készülődik.” ◆ kidolgozkidolgoz 「Sikenno kada-
ino dzsunbi-o sita.」 „Kidolgoztam a vizsgatétele-
ket.” ◆ nekikészülnekikészül 「Harisigotono dzsunbi-o si-
ta.」 „Nekikészültem a varrásnak.”

dzsunbitaiszódzsunbitaiszó ◆ bemelegítésbemelegítés
dzsunbitaiszószurudzsunbitaiszószuru ◆ bemelegítbemelegít 「Ojogu
maeni-va dzsunbitaiszósite kudaszai!」 „Az úszás
előtt melegítsünk be!”

dzsunbokunadzsunbokuna ◆ egyszerűegyszerű ◆ őszinteőszinte
dzsunbungakudzsunbungaku ◆ szépirodalomszépirodalom
dzsunbungakunodzsunbungakuno ◆ szépirodalmiszépirodalmi
dzsunbungakusadzsunbungakusa ◆ szépírószépíró ◆ szépirodalmiszépirodalmi
szerzőszerző
dzsuncsidzsuncsi ◆ hozzászoktatáshozzászoktatás
dzsuncsiszurudzsuncsiszuru ◆ hozzászoktathozzászoktat 「Atarasii
gjúsani usi-o dzsuncsiszuru.」 „Hozzászoktatja a
tehenet az új istállóhoz.”

dzsuncsódzsuncsó ◆ rendes kerékvágásrendes kerékvágás
dzsuncsónadzsuncsóna ◆ felhőtlenfelhőtlen 「Kekkonsitekaramo
dzsuncsóna kankeidesita.」 „A házasság után is
felhőtlen volt a kapcsolatuk.” ◆ jóljól megymegy
「Sigoto-va dzsuncsó?」 „Jól megy a munka?” ◆

problémamentesproblémamentes 「Dzsuncsóna ninsinkeika」
„terhesség problémamentes lefolyása” ◆ zavar-zavar-
talantalan 「Kócú-va dzsuncsódatta.」 „A forgalom
zavartalan volt.” ◆ zökkenőmenteszökkenőmentes 「Dzsun-
csóna sincsoku」 „zökkenőmentes haladás”

dzsuncsónidzsuncsóni ◆ zavartalanulzavartalanul ◆ zökkenőmen-zökkenőmen-
tesentesen
dzsundedzsunde ◆ szerintszerint 「Szeitotacsi-va szeno
dzsunde naranda.」 „A tanulók magasság szerint
sorakoztak.”

dzsundodzsundo ◆ tisztaságtisztaság 「Dzsundono takai ha-
csimicu」 „nagy tisztaságú méz” ◇ kindzsundokindzsundo
aranyarany tisztaságatisztasága ◇ gindzsundogindzsundo ezüstezüst tisz-tisz-
taságatasága
dzsundzsidzsundzsi ◆ egymásegymás utánután 「Macsiaisicukara
dzsundzsini bjóninga jobareta.」 „Egymás után
hívták a betegeket a váróteremből.” ◆ sorjábansorjában
「Otoi avaszeni-va dzsundzsikaitósimaszu.」
„Sorjában válaszolunk a kérdésekre.”

dzsundzsirudzsundzsiru / dzsunzurudzsunzuru ◆ kijárkijár 「Szeisainni
dzsundzsiru acukai-o jókjúsita.」 „Állandó dolgo-
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zóknak is kijáró bánásmódot követelt.” ◆ követkövet
「Zenreini dzsundzsita.」 „Követte a példát.” ◆

követkövet 「Kiszokuni dzsundzsite kicuendzso-o
szecscsisita.」 „A szabályokat követve dohányzó-
helyeket létesítettek.” ◆ megfelelmegfelel 「Szendzsó-
va szagjótedzsunni dzsundzsite dzsissiszuru.」 „A
tisztítást a műveleti előírásnak megfelelően hajt-
juk végre.”

dzsundzsirudzsundzsiru / dzsunzurudzsunzuru ◆ áldozzaáldozza életétéletét
「Kare-va súkjóni dzsundzsita.」 „A vallásnak ál-
dozta életét.” ◆ követiköveti aa halálbahalálba ◆ követiköveti
példájátpéldáját 「Sacsóni dzsundzsite fukusacsómo
dzsininsita.」 „Az igazgató példáját követve az
igazgatóhelyettes is lemondott.” ◇ sokun-sokun-
idzsundzsiruidzsundzsiru kötelességekötelessége teljesítéseteljesítése köz-köz-
benben halhal megmeg ◇ sinkónidzsundzsirusinkónidzsundzsiru meghalmeghal aa
hitéérthitéért
dzsundzsodzsundzso ◆ meghatározottmeghatározott rendrend ◆ pro-pro-
cedúracedúra ◆ sorrendsorrend 「Kono hon-va pédzsino
dzsundzsoga kurutteiru.」 „Ennek a könyvnek az
oldalai nincsenek sorrendben.” ◆ szekvenciaszekvencia ◇

sizendzsundzsosizendzsundzso természetes sorrendtermészetes sorrend
dzsundzsódzsundzsó ◆ tisztaszívűségtisztaszívűség
dzsundzsofudódzsundzsofudó ◆ rendezetlenségrendezetlenség ◆ vélet-vélet-
lenszerű sorrendlenszerű sorrend
dzsundzsofudódedzsundzsofudóde ◆ rendezetlenülrendezetlenül 「Sasin-o
dzsundzsofudódeappusita.」 „Rendezetlenül fel-
töltöttem a képeket.” ◆ véletlenszerűvéletlenszerű sor-sor-
rendbenrendben 「Kjoku-o dzsundzsofudóde szaiszeisi-
ta.」 „A zeneszámokat véletlenszerű sorrendben
játszottam le.”

dzsundzsokairodzsundzsokairo ◆ sorrendisorrendi áramköráramkör ◆

szekvenciálisszekvenciális áramköráramkör 「Kumi avasze kairoto
dzsundzsokairo」 „kombinatorikus áramkör és
szekvenciális áramkör”

dzsundzsókaren-nadzsundzsókaren-na ◆ tisztatiszta szívűszívű
「Dzsundzsókarenna sódzso」 „tiszta szívű kis-
lány”

dzsundzso-odzsundzso-o fumufumu ◆ követiköveti aa meghatáro-meghatáro-
zottzott rendetrendet 「Avatezuni dzsundzso-o funde
szuszumeikukoto-o oszuszumesimaszu.」 „Javas-
lom, hogy ne kapkodjanak, hanem kövessék a
meghatározott rendet.”

dzsundzsoszúdzsundzsoszú ◆ sorszámnévsorszámnév
dzsundzsotadasikudzsundzsotadasiku ◆ sorrendbensorrendben
「Konpjútá-va meirei-o dzsundzsotadasiku

dzsikkószuru.」 „A számítógép az utasításokat
sorrendben hajtja végre.”

dzsundzsotatetedzsundzsotatete ◆ módszeresenmódszeresen
「Tecuzuki-o dzsundzsotatete szecumeisita.」
„Módszeresen elmagyarázta az eljárást.” ◆ ren-ren-
desdes sorrendbensorrendben 「Kare-va dzsundzsotatete ha-
naszenai.」 „Nem tud rendes sorrendben beszél-
ni.”

dzsundzsundzsundzsun ◆ hosszasanhosszasan 「Kenkecuno
taiszecusza-o dzsundzsunto toita.」 „Hosszasan
elmagyarázta a véradás fontosságát.” ◆ türelme-türelme-
sensen
dzsundzsundzsundzsun ◆ sorrasorra
dzsundzsunkessódzsundzsunkessó ◆ középdöntőközépdöntő ◆ negyed-negyed-
döntődöntő
dzsundzsunkessósucudzsósadzsundzsunkessósucudzsósa ◆ középdön-középdön-
tőstős versenyzőversenyző ◆ negyeddöntősnegyeddöntős versenyzőversenyző

dzsundzsun-nidzsundzsun-ni ◆ sorrasorra 「Daszareta sicumon-o
dzsundzsunni kaitósiteitta.」 „Sorra megválaszol-
tam a feltett kérdéseket.”

dzsun-ekidzsun-eki ◆ nettónettó nyereségnyereség ◆ tisztatiszta nye-nye-
reségreség 「Kaisa-va dzsun-ekiicsioku en-o eta.」
„A vállalatnak százmillió jenes tiszta nyeresége
volt.”

dzsun-endzsun-en ◆ elhalasztáselhalasztás 「Utendzsun-en」
„eső esetén elhalasztva” ◆ elnapoláselnapolás
dzsúnendzsúnen ◆ évtizedévtized 「Kono macsi-va nidzsúnen
maekara zenzenkavatteinai.」 „Ez a város két év-
tizede nem változott.” ◆ tíztíz évév ◇ szúdzsúnenszúdzsúnen
néhány évtizednéhány évtized
dzsúnengotonidzsúnengotoni ◆ évtizedenkéntévtizedenként
dzsúnenhitomukasidzsúnenhitomukasi ◆ tíz év hosszú időtíz év hosszú idő
dzsúnen-icsidzsicunogotokudzsúnen-icsidzsicunogotoku ◆ elrepülőelrepülő tíztíz
évkéntévként 「Dzsúnenicsidzsicunogotoku sinpo-va
nakatta.」 „Úgy repült el tíz év, hogy semmi nem
fejlődött.” ◆ hosszúhosszú évekenéveken átát 「Dzsúnen-
icsidzsicuno gotoku szugositeiru.」 „Hosszú éve-
ken át ugyanúgy él.”

dzsun-enszurudzsun-enszuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Siai-va tenkóni-
jori dzsun-ensimaszu.」 „Rossz idő esetén elha-
lasztjuk a mérkőzést.” ◆ elnapolelnapol
dzsunfudódzsunfudó ◆ rendezetlenségrendezetlenség
「Namaeicsiran-va ikade, dzsunfudódeszu.」 „A
következő a névsor, rendezetlen sorrendben.” ◆

tetszőlegestetszőleges sorrendsorrend ◆ véletlenszerűvéletlenszerű sor-sor-
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rendrend 「Dóga-va dzsunfudóde sókaiszareta.」
„Véletlenszerű sorrendben bemutatták a videó-
kat.”

dzsungjódzsungjó ◆ turnéturné 「Gekidan-va kjúsúdzsungjó
csúdeszu.」 „A színtársulat Kjúsúban turnézik.” ◆

vendégszereplővendégszereplő körútkörút ◇ csihódzsungjócsihódzsungjó vi-vi-
déki turnédéki turné
dzsungjószurudzsungjószuru ◆ turnézikturnézik 「Gekidan-va
zenkoku-o dzsungjósite mavatta.」 „A színtársu-
lat az egész országban turnézott.”

dzsungókandzsungókan ◆ védekezésrevédekezésre képtelenképtelen nőnő
megerőszakolásamegerőszakolása
dzsungurinidzsungurini ◆ egymásegymás utánután 「Hon-o dzsun-
gurini mavasi jomisita.」 „Egymás után olvastuk
el a könyvet.” ◆ sorjábansorjában 「Dzsungurini szeki-o
cumeta.」 „Sorjában leültünk egymás mellé.”

dzsunhakaszedzsunhakasze ◆ kandidátuskandidátus
dzsunhószekidzsunhószeki ◆ féldrágakőféldrágakő
dzsun-idzsun-i ◆ zászlószászlós
dzsun-idzsun-i ◆ helyezéshelyezés 「Szeiszekino dzsun-
igaszon-nani taiszecudato-va omoimaszen.」 „Az
eredmény szerinti helyezés nem hiszem, hogy
annyira fontos.” ◆ rangsorrangsor ◇ júszendzsun-ijúszendzsun-i
fontosságifontossági sorrendsorrend 「Júszendzsun-ini szotte
sigoto-o katazuketa.」 „Fontossági sorrendben
végeztem a munkát.”

dzsúnidzsúni ◆ folyamánfolyamán
dzsúnidzsúni ◆ tizenkettőtizenkettő
dzsúnidzsúni ◆ széltében-hosszábanszéltében-hosszában 「Kunidzsú-o
aruki mavatta.」 „Széltében-hosszában bebaran-
golta az országot.” ◇ kjódzsúnikjódzsúni maimai napnap folya-folya-
mánmán 「Kjódzsúni renrakusimaszu.」 „A mai nap
folyamán jelentkezni fogok.”

dzsuniadzsunia ◆ ifjúifjú ◆ ifjúságiifjúsági ◆ juniorjunior ◆ tiné-tiné-
dzserdzser ◇ dzsunia-csímudzsunia-csímu ifiifi csapatcsapat 「Jakjúno-
dzsuniacsímuni haitta.」 „Beléptem a ifi baseball-
csapatba.”

dzsunia-csímudzsunia-csímu ◆ ifiifi csapatcsapat 「Jakjúnodzsunia-
csímuni haitta.」 „Beléptem a ifi baseball-
csapatba.”

dzsunia-karedzsdzsidzsunia-karedzsdzsi ◆ junior főiskolajunior főiskola
dzsunia-orinpikkudzsunia-orinpikku ◆ ifiifi olimpiaolimpia ◆ ifjúságiifjúsági
olimpiaolimpia
dzsuniaraitokjúdzsuniaraitokjú ◆ ifjúsági könnyűsúlyifjúsági könnyűsúly
dzsunia-sítodzsunia-síto ◆ gyerekülésgyerekülés

dzsunia-szakkádzsunia-szakká ◆ ifiifi futballfutball 「Dzsuniaszakká
dzsiai」 „ifi futballmérkőzés”

dzsunia-szutairudzsunia-szutairu ◆ tinédzserdivattinédzserdivat
dzsúnibukjódzsúnibukjó ◆ tizenkét szútratizenkét szútra
dzsúnibun-nidzsúnibun-ni ◆ bővenbőven 「Dzsikanga dzsúnibun-
niaru.」 „Bőven van idő.” ◆ felettébbfelettébb
「Konszáto-o dzsúnibunni tanosinda」 „Felet-
tébb élveztem a koncertet.” ◆ igazánigazán 「Szensu-
va dzsicurjoku-o dzsúnibunni hakkisita.」 „A ver-
senyző igazán megmutatta, mit tud.” ◆ nagyonnagyon
「Dzsúnibunni csúisitekudaszai.」 „Nagyon vi-
gyázzon!” ◆ teljesenteljesen 「Csiiszana siavaszedemo
dzsúnibunni manzokuszuru.」 „Kevés boldogság-
gal is teljesen meg vagyok elégedve.” ◆ több,több,
mintmint 「Szono kanószei-va dzsúnibunniaru.」 „Ez
több, mint valószínű.”

dzsúnibun-noicsidzsúnibun-noicsi ◆ tizenkettedtizenketted
dzsúnidzsidzsúnidzsi ◆ tizenkét óratizenkét óra
dzsúnidzsinsódzsúnidzsinsó ◆ tizenkét vezéristentizenkét vezéristen
dzsúnigacudzsúnigacu ◆ decemberdecember
dzsúnihitoedzsúnihitoe ◆ ínfűínfű ◆ tizenkéttizenkét rétegesréteges ki-ki-
monómonó
dzsúniin-nendzsúniin-nen ◆ tizenkéttizenkét nidánanidána ◆ tizenkéttizenkét
oksági láncszemoksági láncszem
dzsun-iketteiszendzsun-iketteiszen ◆ újrajátszottújrajátszott mérkő-mérkő-
zészés
dzsúnikudzsúniku ◆ vadhúsvadhús
dzsúnimentaidzsúnimentai ◆ dodekaéderdodekaéder
dzsúnindzsúnin ◆ lakólakó 「Kono ieno dzsúnin-va sinszec-
uda.」 „Ennek a háznak kedvesek a lakói.” ◆ la-la-
koskos 「Macsino dzsúnin-va fuman-o kandzsita.」
„A lakosok elégedetlenek voltak a városban.”

dzsúnindzsúnin ◆ tíz személytíz személy
dzsúnindzsúnin ◆ fontosfontos feladatfeladat ◆ fontosfontos megbí-megbí-
zászás ◆ meghosszabbításmeghosszabbítás 「Kare-va torisimari-
jakuno dzsúnintóki-o sita.」 „A igazgatói pozíció-
ja meghosszabbítását kérte.”

dzsúnindedzsúninde ◆ tízentízen
dzsúninicsidzsúninicsi ◆ tizenkettediketizenkettedike
dzsun-inikjúdzsun-inikjú ◆ törzszászlóstörzszászlós
dzsúnin-namiidzsónodzsúnin-namiidzsóno ◆ átlagonátlagon felülifelüli
「Dzsúnin-nami idzsóno csikara」 „átlagon felüli
erő”
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dzsúnin-namiikanodzsúnin-namiikano ◆ átlagonátlagon alulialuli
「Dzsúnin-nami ikano jóbó」 „átlagon aluli kiné-
zet”

dzsúnin-naminodzsúnin-namino ◆ átlagosátlagos 「Vatasi-va
dzsúnin-namino kaodeszu.」 „Átlagos arcom
van.” ◆ középszerűközépszerű
dzsuninszurudzsuninszuru ◆ elfogadja a kinevezéstelfogadja a kinevezést
dzsúninszurudzsúninszuru ◆ meghagymeghagy 「Kare-va torisima-
rijakuni dzsúninsita.」 „Meghagyták igazgató-
nak.”

dzsúnintoirodzsúnintoiro ◆ ahányahány ember,ember, annyiannyi fajtafajta ◆

ahány ház, annyi szokásahány ház, annyi szokás
dzsúninzucudzsúninzucu ◆ tízeséveltízesével
dzsun-i-odzsun-i-o cukerucukeru ◆ helyezésthelyezést megállapítmegállapít
「Dzsun-i-o cukenai undókai」 „helyezés nélküli
sportrendezvény”

dzsúniondzsúnion ◆ dodekafóniadodekafónia
dzsúnionkaidzsúnionkai ◆ dodekafon hangsordodekafon hangsor
dzsúnisidzsúnisi ◆ állatjegyekállatjegyek ◆ tizenkéttizenkét állat-állat-
jegyjegy
dzsúnisicsódzsúnisicsó ◆ nyombélnyombél ◆ patkóbélpatkóbél
dzsúnisicsócsúdzsúnisicsócsú ◆ bányaféregbányaféreg ◆ horogféreghorogféreg

dzsúnisicsókaijódzsúnisicsókaijó ◆ nyombélfekélynyombélfekély
dzsúnisicsószendzsúnisicsószen ◆ Brunner-féle mirigyBrunner-féle mirigy
dzsúnisinhódzsúnisinhó ◆ tizenkettes számrendszertizenkettes számrendszer
dzsúnisitodzsúnisito ◆ tizenkét apostoltizenkét apostol
dzsun-iszankjúdzsun-iszankjú ◆ alhadnagyalhadnagy ◆ főtörzs-főtörzs-
zászlószászlós
dzsun-izukerudzsun-izukeru ◆ rendezrendez 「Tósisintaku-o riszu-
kude dzsun-izukeketa.」 „A befektetési alapokat
kockázat szerint rendeztem.”

dzsun-jódzsun-jó ◆ alkalmazásalkalmazás
dzsun-jókandzsun-jókan ◆ cirkálócirkáló ◆ cirkálóhajócirkálóhajó
dzsun-jonezudzsun-jonezu ◆ tiszta rizsecettiszta rizsecet
dzsun-jószurudzsun-jószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Kono baaiha cu-
gino kiszoku-o dzsun-jószuru.」 „Ebben az eset-
ben a következő szabályt kell alkalmazni.”

dzsunjúdzsunjú ◆ szoptatásszoptatás
dzsunjúkidzsunjúki ◆ szoptatási időszakszoptatási időszak
dzsun-júsódzsun-júsó ◆ szorosan másodikszorosan második
dzsun-júsósadzsun-júsósa ◆ szorosanszorosan másodikmásodik helye-helye-
zettzett

dzsun-júsószurudzsun-júsószuru ◆ szorosan második leszszorosan második lesz
dzsun-júszurudzsun-júszuru ◆ bebarangolbebarangol 「Hangarí-o
dzsun-júsita.」 „Bebarangoltam Magyarorszá-
got.” ◆ portyázikportyázik 「Kankókjaku-va inakano
macsi-o dzsun-júsiteita.」 „A turisták vidéki váro-
sokban portyáztak.”

dzsunjúszurudzsunjúszuru ◆ szoptatszoptat 「Csódo akacsan-ni
dzsunjúsita.」 „Éppen a kisbabát szoptatta.”

dzsunkadzsunka ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ tisztulástisztulás
dzsunkacudzsunkacu ◆ kenéskenés ◆ olajozásolajozás 「Kikaino
dzsunkacu」 „gép olajozása”

dzsunkacujudzsunkacuju ◆ kenőolajkenőolaj ◆ olajozottáolajozottá tevőtevő
dologdolog 「Maná-va hitoto hitotono aidano dzsun-
kacujuno hataraki-o szuru.」 „Az etikett az embe-
ri kapcsolatokat olajozottá teszi.”

dzsunkacunidzsunkacuni ◆ gördülékenyengördülékenyen 「Dzsunkacu-
ni kaiva-o szuszumeta.」 „Gördülékenyen vitte
előre a beszélgetést.”

dzsunkacuzaidzsunkacuzai ◆ kenőanyagkenőanyag
dzsunkaidzsunkai ◆ járőrözésjárőrözés 「Keiszacu-va dzsunkai-
csúdeszu.」 „A rendőrség járőrözik.” ◆ körbejá-körbejá-
rásrás ◆ vizitelésvizitelés 「Isa-va dzsunkaicsúdeszu.」
„Az orvos vizitel.”

dzsunkaibaszudzsunkaibaszu ◆ körjáratú buszkörjáratú busz
dzsunkaiindzsunkaiin ◆ külsős tagkülsős tag ◆ kültagkültag
dzsunkaikóendzsunkaikóen ◆ turnéturné ◆ vándorelőadásvándorelőadás
dzsunkaikógidzsunkaikógi ◆ vándorelőadásvándorelőadás
dzsunkaikógjódzsunkaikógjó ◆ vándorelőadásvándorelőadás
dzsunkaisinrjódzsodzsunkaisinrjódzso ◆ mozgóklinikamozgóklinika ◆ moz-moz-
gó orvosi rendelőgó orvosi rendelő
dzsunkaiszurudzsunkaiszuru ◆ cirkálcirkál 「Patoká-va kono
súhen-o dzsunkaisiteita.」 „A rendőrkocsi a kör-
nyéken cirkált.” ◆ járőrözikjárőrözik 「Keibiin-va
tatemono-o dzsunkaisita.」 „A biztonsági őr jár-
őrözött az épületben.” ◆ körbejárkörbejár 「Tendzsikai-
va zenkokuno hakubucukan-o dzsunkaisiteiru.」
„A kiállítás az ország múzeumait körbejárja.” ◆

körözköröz 「Atari-o patokága dzsunkaisiteita.」 „A
környéken körözött egy rendőrautó.” ◆ őrjára-őrjára-
tottot tarttart 「Keikan-va dzsunkaisita.」 „A rendőr
őrjáratot tartott.” ◆ vizitelvizitel
dzsunkaitenrankaidzsunkaitenrankai ◆ vándorkiállításvándorkiállítás
dzsunkaitosokandzsunkaitosokan ◆ mozgókönyvtármozgókönyvtár
dzsunkameidzsójakudzsunkameidzsójaku ◆ társulásitársulási előszer-előszer-
ződésződés
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dzsunkameikokudzsunkameikoku ◆ korlátozottkorlátozott jogújogú tagor-tagor-
szágszág
dzsunkandzsunkan ◆ cirkulációcirkuláció 「Kúkino dzsunkan」
„levegő cirkulációja” ◆ keringéskeringés 「Kecuekino
dzsunkan」 „vér keringése” ◆ körforgáskörforgás 「Si-
zenkaino mizuno dzsunkan」 „víz körforgása a
természetben” ◆ vérkörvérkör ◇ keikidzsunkankeikidzsunkan gaz-gaz-
daságidasági ciklusciklus ◇ keirecudzsunkankeirecudzsunkan párhuza-párhuza-
mosmos keringéskeringés ◇ kecuekinodzsunkankecuekinodzsunkan vérke-vérke-
ringésringés ◇ szanszodzsunkanszanszodzsunkan oxigénciklusoxigénciklus ◇

dzsunkanponpudzsunkanponpu keringetőkeringető szivattyúszivattyú ◇ só-só-
dzsunkandzsunkan kisvérkörkisvérkör ◇ taikidzsunkantaikidzsunkan lég-lég-
köriköri keringéskeringés ◇ taidzsunkantaidzsunkan nagyvérkörnagyvérkör
◇ daidzsunkandaidzsunkan nagyvérkörnagyvérkör ◇ csinodzsun-csinodzsun-
kankan vérkeringésvérkeringés ◇ haidzsunkanhaidzsunkan kisvérkörkisvérkör
◇ bisódzsunkanbisódzsunkan mikrocirkulációmikrocirkuláció ◇ heisza-heisza-
dzsunkandzsunkan zártzárt keringéskeringés ◇ heirecudzsunkanheirecudzsunkan
kétkét vérkörösvérkörös keringéskeringés ◇ mizunodzsunkanmizunodzsunkan
vízciklusvízciklus ◇ monmjakudzsunkanmonmjakudzsunkan portálisportális ke-ke-
ringésringés ◇ rinpadzsunkanrinpadzsunkan nyirokkeringésnyirokkeringés
dzsunkandzsunkan ◆ tíznapostíznapos időtartamidőtartam 「Kócúan-
zendzsunkan」 „tíznapos közlekedésbiztonsági
akció”

dzsunkanbundzsunkanbun ◆ kínaikínai nyelvtannyelvtan szerintiszerinti kan-kan-
bunbun
dzsunkangatadzsunkangata ◆ körforgásoskörforgásos 「Dzsunkanga-
tanógjó」 „körforgásos mezőgazdaság”

dzsunkankeidzsunkankei ◆ keringési rendszerkeringési rendszer
dzsunkankidzsunkanki ◆ keringési szervkeringési szerv
dzsunkankidzsunkanki ◆ ciklusciklus
dzsunkankikadzsunkankika ◆ kardiológiakardiológia
dzsunkankikeidzsunkankikei ◆ keringési szervrendszerkeringési szervrendszer
dzsunkankisógaidzsunkankisógai ◆ keringési zavarkeringési zavar
dzsunkanponpudzsunkanponpu ◆ keringető szivattyúkeringető szivattyú
dzsunkansószúdzsunkansószú ◆ szakaszos tizedes törtszakaszos tizedes tört
dzsunkanszeidzsunkanszei ◆ ciklikusságciklikusság
dzsunkanszendzsunkanszen ◆ körjáratkörjárat 「Dzsunkanszen-
nobaszu」 „körjáratú busz”

dzsunkanszurudzsunkanszuru ◆ keringkering 「Szentoraruhítingu-
no mizu-va dzsunkanszuru.」 „A központi fűtés
vize kering.”

dzsunkantekikórinszankadzsunkantekikórinszanka ◆ ciklikusciklikus foto-foto-
foszforilációfoszforiláció ◇ hidzsunkantekikórinszan-hidzsunkantekikórinszan-
kaka nem-ciklikus fotofoszforilációnem-ciklikus fotofoszforiláció
dzsunkantekinadzsunkantekina ◆ ciklikusciklikus 「Dzsunkantekina
kaihacupuroszeszu」 „ciklikus fejlesztési folya-

mat” ◆ körforgásoskörforgásos 「Sigenno dzsunkantekina
rijó」 „erőforrások körforgásos felhasználása”

dzsunkaszurudzsunkaszuru ◆ megtisztítmegtisztít 「Kokoro-o
dzsunkaszuru.」 „Megtisztítja a lelkét.”

dzsunkecudzsunkecu ◆ szüzességszüzesség 「Kanodzso-va
dzsunkecu-o ubavareta.」 „Megfosztották a szü-
zességétől a nőt.” ◆ tisztaságtisztaság
dzsunkecudzsunkecu ◆ fajtisztaságfajtisztaság ◆ tisztavérű-tisztavérű-
ségség
dzsunkecunadzsunkecuna ◆ szeplőtlenszeplőtlen ◆ szűziszűzi ◆ szű-szű-
zieszies 「Dzsunszuina dzsoszei」 „szűzies nő” ◆

tisztatiszta 「Dzsunkecuna szeisin」 „tiszta lélek”

dzsunkecunidzsunkecuni ◆ szűziesenszűziesen
dzsunkecunodzsunkecuno ◆ fajtisztafajtiszta 「Dzsunkecuno
inu」 „fajtiszta kutya” ◆ telivértelivér 「Dzsunkecuno
uma」 „telivér ló”

dzsunkecusunodzsunkecusuno ◆ fajtisztafajtiszta
「Dzsunkecusunodoicu-sepádo ken-o katteiru.」
„Fajtiszta német juhászkutyám van.” ◆ telivértelivér
dzsunkecuszadzsunkecusza ◆ szűziességszűziesség
dzsunkeidzsunkei ◆ tiszta vonaltiszta vonal
dzsunkeijakudzsunkeijaku ◆ előszerződéselőszerződés
dzsunkessódzsunkessó ◆ elődöntőelődöntő 「Csímu-va dzsunkes-
sóni szuszunda.」 „A csapat eljutott az elődön-
tőig.” ◇ dzsundzsunkessódzsundzsunkessó negyeddöntőnegyeddöntő ◇

dzsundzsunkessódzsundzsunkessó középdöntőközépdöntő
dzsunkindzsunkin ◆ színaranyszínarany 「Dzsunkinno okimo-
no」 „színarany dísztárgy”

dzsunkjodzsunkjo ◆ alapulásalapulás ◆ igazodásigazodás ◆ megfele-megfele-
léslés
dzsunkjódzsunkjó ◆ rendezettrendezett körülménykörülmény 「Kazoku-
va dzsunkjóni kurasiteita.」 „A család rendezett
körülmények között élt.”

dzsunkjódzsunkjó ◆ mártíromságmártíromság ◆ mártírságmártírság ◆

vértanúságvértanúság
dzsunkjódzsudzsunkjódzsu ◆ docensdocens
dzsunkjósadzsunkjósa ◆ mártírmártír ◆ vértanúvértanú
dzsunkjoszurudzsunkjoszuru ◆ alapulalapul 「Sidzsicuni dzsunk-
josita sószecu」 „történelmen alapuló regény” ◆

igazodikigazodik 「Kaisano kiszokuni dzsunkjosite ku-
daszai.」 „Igazodj a vállalati szabályokhoz!” ◆

megfelelmegfelel 「Sóenerugí kidzsunni dzsunkjosita
szantei」 „energiatakarékossági követelmények-
nek megfelelő számítások”
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dzsunkjószurudzsunkjószuru ◆ mártírhaláltmártírhalált halhal 「Ró-
gokude dzsunkjósita eijú」 „börtönben mártírha-
lált halt hős”

dzsunkjúdzsunkjú ◆ sebesvonatsebesvonat
dzsunkódzsunkó ◆ körutazás hajóvalkörutazás hajóval
dzsunkódzsunkó ◆ körbejáráskörbejárás
dzsunkódzsunkó ◆ császáricsászári körutazáskörutazás ◆ császárcsászár
körlátogatásakörlátogatása
dzsunkókjakuszendzsunkókjakuszen ◆ sétahajósétahajó
dzsunkómiszairudzsunkómiszairu ◆ cirkálórakétacirkálórakéta ◆ robot-robot-
repülőgéprepülőgép
dzsunkószendzsunkószen ◆ cirkálócirkáló ◆ cirkálóhajócirkálóhajó
dzsunkószokudodzsunkószokudo ◆ cirkálósebességcirkálósebesség
dzsunkószurudzsunkószuru ◆ körbejárkörbejár
dzsunkószurudzsunkószuru ◆ cirkálcirkál 「Baruto kai-o dzsun-
kószurukurúzu szen」 „Balti-tengeren cirkáló sé-
tahajó”

dzsunmódzsunmó ◆ tiszta gyapjútiszta gyapjú
dzsunmókótodzsunmókóto ◆ tisztagyapjú kabáttisztagyapjú kabát
dzsunmónokucusitadzsunmónokucusita ◆ gyapjúzoknigyapjúzokni
dzsun-nadzsun-na ◆ ártatlanártatlan 「Dzsunna otome」 „ár-
tatlan lány” ◆ tisztatiszta 「Dzsunna kokoro」 „tisz-
ta szív” ◆ tisztatiszta szívűszívű 「Dzsunna ningen」
„tiszta szívű ember”

dzsunnódzsunnó ◆ adaptációadaptáció ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás
「Atarasii kankjó-e no dzsunnó」 „alkalmazko-
dás az új környezethez” ◆ beilleszkedésbeilleszkedés ◇ an-an-
dzsunnódzsunnó sötéthezsötéthez alkalmazkodásalkalmazkodás ◇ an-an-
dzsunnódzsunnó sötétadaptációsötétadaptáció ◇ meidzsunnómeidzsunnó
fényhez alkalmazkodásfényhez alkalmazkodás
dzsunnórjokudzsunnórjoku ◆ alkalmazkodó képességalkalmazkodó képesség
dzsunnószeidzsunnószei ◆ alkalmazkodóképességalkalmazkodóképesség
dzsunnószurudzsunnószuru ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Kono baso-
no kikóni dzsunnósitekimasita.」 „Alkalmazkod-
tam a helyi klímához.” ◆ beilleszkedikbeilleszkedik 「Kare-
va atarasiikuraszuni dzsunnósita.」 „Beilleszke-
dett az új osztályba.” ◆ illeszkedikilleszkedik 「Vatasiga
min-nani dzsunnósinakerebanaranakatta.」 „Ne-
kem kellett illeszkedni a többiekhez.”

dzsúnódzsúnó ◆ parázslapátparázslapát ◆ szeneslapátszeneslapát
dzsúnodzsúhacsidzsódzsúnodzsúhacsidzsó ◆ trilliótrillió
dzsúnohappóondzsúnohappóon ◆ fegyverropogásfegyverropogás 「Dzsúno
happóonga kikoeta.」 „Fegyverropogás hallat-
szott.”

dzsunokageicsiganonagaremotasónoendzsunokageicsiganonagaremotasónoen ◆

nincsenek véletleneknincsenek véletlenek
dzsun-okuridzsun-okuri ◆ egymásnakegymásnak továbbadástovábbadás
「Kono sorui-o dzsun-okurinisite kudaszai.」
„Adják egymásnak tovább ezt az iratot!” ◆ sor-sor-
rendbenrendben haladáshaladás 「Nenbucu-o tonaenagara
nagai dzsuzu-o dzsun-okurinisiteikimaszu.」 „A
hosszú rózsafüzért sorrendben morzsolva kántá-
lom az imákat.”

dzsúnonidzsúicsidzsódzsúnonidzsúicsidzsó ◆ trilliárdtrilliárd
dzsúnonidzsújondzsódzsúnonidzsújondzsó ◆ kvadrilliókvadrillió
dzsun-odzsun-o otteotte ◆ sorjábansorjában 「Korekarano
sigoto-o dzsun-o otte szecumeisita.」 „Sorjában
elmagyaráztam, mit kell tennünk.” ◆ tagoltantagoltan
「Dzsun-o otte kenkjúkekka-o szecumeisita.」
„Tagoltan elmagyarázta a kutatás eredményét.”

dzsun-odzsun-o otteszecumeiszuruotteszecumeiszuru ◆ kifejtkifejt
「Dzsun-o otte iken-o szecumeisita.」 „Kifejtette
a véleményét.”

dzsúnosijódzsúnosijó ◆ fegyverhasználatfegyverhasználat
dzsúnósugidzsúnósugi ◆ fiziokratizmusfiziokratizmus
dzsúnósugisadzsúnósugisa ◆ fiziokratafiziokrata
dzsunpakudzsunpaku ◆ színtiszta fehérszíntiszta fehér
dzsunpakunodzsunpakuno ◆ hófehérhófehér
dzsunpódzsunpó ◆ törvénytörvény betartásabetartása ◆ törvény-törvény-
tisztelettisztelet ◇ dzsunpótószódzsunpótószó előírásokatelőírásokat be-be-
tűtű szerintszerint vevővevő sztrájksztrájk ◇ dzsunpótószódzsunpótószó
munkalassító sztrájkmunkalassító sztrájk
dzsunpószeisingaarudzsunpószeisingaaru ◆ törvénytisztelőtörvénytisztelő
dzsunpószurudzsunpószuru ◆ betartbetart 「Dzsójaku-o dzsun-
pószuru.」 „Betartja az egyezményt.” ◆ tartjatartja
magátmagát 「Kenpó-o dzsunpószuru.」 „Tartja ma-
gát az alkotmányhoz.”

dzsunpótószódzsunpótószó ◆ előírásokatelőírásokat betűbetű szerintszerint
vevő sztrájkvevő sztrájk ◆ munkalassító sztrájkmunkalassító sztrájk
dzsunpúdzsunpú ◆ kedvezőkedvező szélszél 「Dzsunpúni ho-o
agete hasitta.」 „Kedvező széllel vitorlázott.”

dzsunpúbizokudzsunpúbizoku ◆ erkölcsös viselkedéserkölcsös viselkedés
dzsunpúmanpandzsunpúmanpan ◆ kedvezőkedvező szélbenszélben kelle-kelle-
mes vitorlázásmes vitorlázás
dzsunpúmanpandearudzsunpúmanpandearu ◆ legnagyobblegnagyobb rend-rend-
benben vanvan 「Jondzsuszszaimade dzsunpúmanpan-
datta.」 „Negyvenéves koráig minden a legna-
gyobb rendben volt.”

dzsunrecudzsunrecu ◆ permutációpermutáció ◆ sorba szedéssorba szedés
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dzsunreidzsunrei ◆ zarándoklatzarándoklat ◆ zarándokútzarándokút ◇

szeicsidzsunreiszeicsidzsunrei zarándoklatzarándoklat aa Szentföld-Szentföld-
rere
dzsunreicsidzsunreicsi ◆ zarándokhelyzarándokhely
dzsunreigjórecudzsunreigjórecu ◆ búcsújárásbúcsújárás ◆ zarándo-zarándo-
kok felvonulásakok felvonulása
dzsunreisadzsunreisa ◆ zarándokzarándok ◇ szeicsidzsunrei-szeicsidzsunrei-
sasa Szentföldre látogató zarándokSzentföldre látogató zarándok
dzsunreiszurudzsunreiszuru ◆ zarándokolzarándokol 「Mekka-o
dzsunreisita.」 „Mekkába zarándokolt.”

dzsunriekidzsunrieki ◆ tiszta nyereségtiszta nyereség
dzsunrjódzsunrjó ◆ minőségiminőségi 「Dzsunrjóhin」 „minő-
ségi áru” ◆ színtisztaságszíntisztaság 「Dzsunrjóbatá」
„színtiszta vaj”

dzsunrjónadzsunrjóna ◆ minőségiminőségi ◆ színtisztaszíntiszta
dzsunrodzsunro ◆ kijelöltkijelölt útvonalútvonal 「Hakubucukan-
va dzsunroni szotte oszuszumi kudaszai.」 „Kér-
jük, hogy a kijelölt útvonalon haladjanak a múze-
umban!”

dzsunsaindzsunsain ◆ korlátozottkorlátozott jogújogú állandóállandó al-al-
kalmazottkalmazott
dzsunsidzsunsi ◆ halálba követéshalálba követés
dzsunsidzsunsi ◆ ellenőrzőellenőrző szemleszemle ◆ körbevizsgá-körbevizsgá-
láslás
dzsunsikandzsunsikan ◆ zászlósokzászlósok
dzsunsindzsunsin ◆ ártatlanságártatlanság ◆ tisztaságtisztaság
dzsunsinindzsunsinin ◆ ellenőrellenőr
dzsunsin-nadzsunsin-na ◆ ártatlanártatlan 「Dzsunsinna kodo-
mo」 „ártatlan gyermek”

dzsunsi-odzsunsi-o okonauokonau ◆ ellenőrzőellenőrző szemlétszemlét tarttart
「Szangjói-va kódzsó-o hómonsi sokubano
dzsunsi-o okonau.」 „Az üzemi orvos meglátogat-
ja a gyárat, és ellenőrző szemlét tart a munkahe-
lyen.”

dzsunsiszendzsunsiszen ◆ járőrhajójárőrhajó
dzsunsiszurudzsunsiszuru ◆ halálbahalálba követkövet 「Rikugun-
taisó nogimareszuke-va meidzsitennóni dzsunsi-
sita.」 „Nogi Mareszuke, gyalogsági tábornok, a
halálba követte Meidzsi császárt.”

dzsunsiszurudzsunsiszuru ◆ körbevizsgálkörbevizsgál
「Kankjóhozencsiiki-o dzsunsisita.」 „Körbevizs-
gálta a természetvédelmi területet.”

dzsunsiteidzsunsitei ◆ őrnaszádőrnaszád

dzsunsódzsunsó ◆ dandártábornokdandártábornok ◇ kaigundzsun-kaigundzsun-
sósó sorhajókapitánysorhajókapitány
dzsunsokudzsunsoku ◆ kötelességkötelesség teljesítéseteljesítése köz-köz-
beni halálbeni halál
dzsunsokudzsunsoku ◆ kiszínezéskiszínezés 「Kono eiga-va si-
dzsicuni dzsunsoku-o kuvaeta.」 „Ez a film kiszí-
nezte a történelmi tényeket.”

dzsunsokukeikandzsunsokukeikan ◆ szolgálatszolgálat közbenközben el-el-
hunyt rendőrhunyt rendőr
dzsunsokusadzsunsokusa ◆ kötelességkötelesség teljesítéseteljesítése
közben elhunyt személyközben elhunyt személy
dzsunsokuszurudzsunsokuszuru ◆ kötelességekötelessége teljesíté-teljesíté-
se közben hal megse közben hal meg
dzsunsokuszurudzsunsokuszuru ◆ kiszínezkiszínez 「Hanasi-o
dzsunsokusita.」 „Kiszínezte a történetet.”

dzsunsotokudzsunsotoku ◆ nettónettó jövedelemjövedelem ◆ tisztatiszta
jövedelemjövedelem
dzsunsudzsunsu ◆ betartásbetartás 「Hóreino dzsunsu」
„törvény betartása”

dzsunsujakudzsunsujaku ◆ fontos mellékszereplőfontos mellékszereplő
dzsunsúnjúdzsunsúnjú ◆ nettónettó bevételbevétel ◆ nettónettó jöve-jöve-
delemdelem ◆ tiszta jövedelemtiszta jövedelem
dzsunsuszurudzsunsuszuru ◆ betartbetart 「Kócúhóki-o dzsun-
susite untensiteita.」 „A közlekedési szabályokat
betartva vezettem.”

dzsunszadzsunsza ◆ járőrjárőr ◆ őrmesterőrmester ◆ rendőrrendőr ◇ ki-ki-
badzsunszabadzsunsza lovas rendőrlovas rendőr
dzsunszabucsódzsunszabucsó ◆ főtörzsőrmesterfőtörzsőrmester
dzsunszacsódzsunszacsó ◆ törzsőrmestertörzsőrmester
dzsunszahasucudzsodzsunszahasucudzso ◆ rendőrállomásrendőrállomás
dzsunszaimudzsunszaimu ◆ nettó adósságnettó adósság
dzsunszecudzsunszecu ◆ következményeskövetkezményes mondat-mondat-
kapcsolatkapcsolat
dzsunszeidzsunszei ◆ eredetiségeredetiség ◆ igaziságigaziság ◆ tisz-tisz-
taságtaság ◇ dzsunszeieigodzsunszeieigo britbrit angolangol ◇ dzsun-dzsun-
szeisokuhinszeisokuhin természetestermészetes ételétel ◇ dzsunsze-dzsunsze-
isokuhinisokuhin adalékmentesadalékmentes ételétel ◇ dzsunszeibu-dzsunszeibu-
hinhin eredeti alkatrészeredeti alkatrész
dzsunszeibuhindzsunszeibuhin ◆ eredeti alkatrészeredeti alkatrész
dzsunszeicsódzsunszeicsó ◆ tiszta hangolástiszta hangolás
dzsunszeicsóorugandzsunszeicsóorugan ◆ enharmonikusenharmonikus orgo-orgo-
nana
dzsunszeieigodzsunszeieigo ◆ brit angolbrit angol
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dzsunszeigomaaburadzsunszeigomaabura ◆ adalékmentesadalékmentes sze-sze-
zámolajzámolaj ◆ természetes szezámolajtermészetes szezámolaj
dzsunszeihindzsunszeihin ◆ eredeti termékeredeti termék
dzsunszeikagakudzsunszeikagaku ◆ tiszta tudománytiszta tudomány
dzsunszeinadzsunszeina ◆ eredetieredeti 「Dzsunszeina szei-
hin」 „eredeti termék” ◆ igaziigazi ◆ tisztatiszta
「Dzsunszeinaszarada ju」 „tiszta salátaolaj”

dzsunszeioirudzsunszeioiru ◆ tiszta olajtiszta olaj
dzsunszeisokuhindzsunszeisokuhin ◆ adalékmentesadalékmentes ételétel ◆

természetes ételtermészetes étel
dzsunszeiszúgakudzsunszeiszúgaku ◆ tiszta matematikatiszta matematika
dzsunszuidzsunszui ◆ tisztaságtisztaság
dzsunszuibaijódzsunszuibaijó ◆ tiszta tenyészettiszta tenyészet
dzsunszuinadzsunszuina ◆ hamisítatlanhamisítatlan 「Dzsunszuina
kimocsi」 „hamisítatlan érzés” ◆ tisztatiszta 「Kore-
va dzsunszuinaarukórudeszu.」 „Ez tiszta alko-
hol.” ◆ tisztatiszta szívűszívű 「Kare-va dzsunszuina hit-
oda.」 „Tiszta szívű ember.”

dzsunszuinidzsunszuini ◆ tisztántisztán
dzsunszuiriszeidzsunszuiriszei ◆ tiszta észtiszta ész
dzsunszuiriszeihihandzsunszuiriszeihihan ◆ TisztaTiszta észész kritiká-kritiká-
jaja
dzsunszuisugidzsunszuisugi ◆ purizmuspurizmus
dzsunszuisugisadzsunszuisugisa ◆ puristapurista
dzsunszuiszogatanenrjódencsidzsunszuiszogatanenrjódencsi ◆ tiszta-tiszta-
hidrogén üzemanyagcellahidrogén üzemanyagcella
dzsuntaidzsosidzsuntaidzsosi ◆ főnév-helyettesítőfőnév-helyettesítő par-par-
tikulatikula
dzsuntakudzsuntaku ◆ bőségbőség ◆ jólétjólét
dzsuntakunadzsuntakuna ◆ bőségesbőséges 「Dzsuntakuna sik-
in」 „bőséges anyagi forrás” ◆ jólétijóléti 「Dzsunta-
kuna sakai」 „jóléti társadalom”

dzsuntedzsunte ◆ felsőfelső fogásfogás 「Tecubó-o dzsuntede
nigitta.」 „Felső fogást alkalmaztam a nyújtón.”

dzsuntónadzsuntóna ◆ várakozásnakvárakozásnak megfelelőmegfelelő
「Ózumóno siai-va dzsuntóna kekkani ovatta.」
„A szumóbajnokság a várakozásnak megfelelően
végződött.”

dzsuntónidzsuntóni ◆ rendbenrendben 「Dzsuntóni ikeba dzsú-
gacucsúni suszszanszuru.」 „Ha minden rendben
megy, októberben jön a baba.”

dzsuntonszúdzsuntonszú ◆ nettó regisztertonnanettó regisztertonna
dzsuntonszúdzsuntonszú ◆ nettó tonnatartalomnettó tonnatartalom

dzsunvakuszeidzsunvakuszei ◆ törpebolygótörpebolygó
dzsunzentarudzsunzentaru ◆ igaziigazi 「Dzsunzentaru kófu-
ku」 „igazi boldogság” ◆ kétségtelenkétségtelen 「Dzsun-
zentaru szagi」 „kétségtelen csalás” ◆ tisztatiszta
「Dzsunzentaru sidzsi」 „tisztán személyes ügy”

dzsunzurudzsunzuru / dzsundzsirudzsundzsiru ◆ kijárkijár 「Szeisainni
dzsundzsiru acukai-o jókjúsita.」 „Állandó dolgo-
zóknak is kijáró bánásmódot követelt.” ◆ követkövet
「Kiszokuni dzsundzsite kicuendzso-o szecscsisi-
ta.」 „A szabályokat követve dohányzóhelyeket lé-
tesítettek.” ◆ követkövet 「Zenreini dzsundzsita.」
„Követte a példát.” ◆ megfelelmegfelel 「Szendzsó-va
szagjótedzsunni dzsundzsite dzsissiszuru.」 „A
tisztítást a műveleti előírásnak megfelelően hajt-
juk végre.”

dzsunzurudzsunzuru / dzsundzsirudzsundzsiru ◆ áldozzaáldozza életétéletét
「Kare-va súkjóni dzsundzsita.」 „A vallásnak ál-
dozta életét.” ◆ követiköveti aa halálbahalálba ◆ követiköveti
példájátpéldáját 「Sacsóni dzsundzsite fukusacsómo
dzsininsita.」 „Az igazgató példáját követve az
igazgatóhelyettes is lemondott.” ◇ sokun-sokun-
idzsundzsiruidzsundzsiru kötelességekötelessége teljesítéseteljesítése köz-köz-
benben halhal megmeg ◇ sinkónidzsundzsirusinkónidzsundzsiru meghalmeghal aa
hitéérthitéért
dzsúódzsúó ◆ szélte-hosszaszélte-hossza ◇ szaikidzsúószaikidzsúó bur-bur-
jánzójánzó ötletességötletesség ◇ dzsúónodzsúóno burjánzóburjánzó
「Kare-va dzsúóno szaikigaaru.」 „Burjánzó te-
hetsége van.”

dzsú-odzsú-o kamaerukamaeru ◆ tüzelőállásttüzelőállást veszvesz felfel
「Dzsú-o kamaeta heisi」 „tüzelőállást felvett ka-
tona”

dzsúokudzsúoku ◆ milliárdmilliárd
dzsúómudzsin-nadzsúómudzsin-na ◆ szabadszabad 「Dzsúómudzs-
inna ugoki」 „szabad mozgás” ◆ szerteágazószerteágazó
「Dzsúómudzsinna kacujaku-o szuru.」 „Szerte-
ágazó tevékenységet folytat.”

dzsúómudzsin-nidzsúómudzsin-ni ◆ szabadonszabadon ◆ széltébenszéltében
hosszábanhosszában 「Szekai-o dzsúómudzsinni kake
mavatta.」 „Széltében hosszában bejárta a vilá-
got.”

dzsúónidzsúóni ◆ keresztül-kasulkeresztül-kasul 「Csikatecu-va
tókjó-o dzsúóni kake megutteiru.」 „A metróvo-
nalak keresztül-kasul behálózzák Tokiót.” ◆ sza-sza-
badonbadon 「Szono dzsidaino omoi de-o dzsúóni ka-
tatta.」 „Szabadon beszélt a korban átélt emlé-
keiről.” ◆ szélrózsaszélrózsa mindenminden irányábanirányában ◆

széltében-hosszábanszéltében-hosszában 「Unga-va
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amuszuterudamu-o dzsúóni hasitteiru.」 „A csa-
tornák széltében-hosszában behálózzák Amszter-
damot.”

dzsúónodzsúóno ◆ burjánzóburjánzó 「Kare-va dzsúóno sza-
ikigaaru.」 „Burjánzó tehetsége van.”

dzsú-o ucudzsú-o ucu ◆ puskával tüzelpuskával tüzel
dzsuppadzsuppa ◆ tíz csokortíz csokor
dzsuppahitokarageniszurudzsuppahitokarageniszuru ◆ egyegy kalapkalap aláalá
veszvesz
dzsuppundzsuppun ◆ tíz perctíz perc
dzsúraidzsúrai ◆ ezez idáigidáig 「Cukuri kata-va dzsúraito
kavaranai.」 „A készítés módja olyan, mint ez idá-
ig.” ◆ mindeddigmindeddig 「Dzsúraidórino hóhó」
„mindeddig használt módszer”

dzsúraigatanodzsúraigatano ◆ hagyományoshagyományos 「Dzsúraiga-
tano keitaidenva-o motteimaszu.」 „Hagyomá-
nyos mobilom van.”

dzsúrainodzsúraino ◆ eddigieddigi 「Íjúkara dzsúraino niba-
ino okane-o moraeru.」 „Az eddigiek kétszeresét
kaphatjuk meg az Uniótól.”

dzsurakidzsuraki ◆ jura időszakjura időszak
dzsúrandzsúran ◆ betekintésbetekintés ◆ megtekintésmegtekintés ◆

szabadon szemlélésszabadon szemlélés
dzsúran-nikjószurudzsúran-nikjószuru ◆ megtekinthetőmegtekinthető
「Dzsúranni kjószuru baso」 „megtekinthető
hely”

dzsúransazecudzsúransazecu ◆ nem megtekinthetőnem megtekinthető
dzsúranszurudzsúranszuru ◆ betekintbetekint 「Csóbo-o dzsúran-
szuru.」 „Betekint a könyvelésbe.” ◆ megtekintmegtekint
「Kódzsó-o dzsúranszuru.」 „Megtekinti a gyá-
rat.”

dzsúranzuiidzsúranzuii ◆ szabadon megtekinthetőszabadon megtekinthető
dzsurarumindzsurarumin ◆ dúralumíniumdúralumínium
dzsúrecudzsúrecu ◆ oszloposzlop
dzsúrecugatahanpukuhairecudzsúrecugatahanpukuhairecu ◆ rövidrövid tan-tan-
dem ismétlésekdem ismétlések ◆ tandem ismétlésektandem ismétlések
dzsúrecuhanpukuhairecutakeidzsúrecuhanpukuhairecutakei ◆ változóváltozó
számú tandem ismétlésekszámú tandem ismétlések
dzsúrecukósindzsúrecukósin ◆ oszlopban menetelésoszlopban menetelés
dzsureidzsurei ◆ fafa életkoraéletkora 「Dzsureihjaku nenno
kiga karetesimatta.」 „Egy százéves fa kiszáradt.”

dzsuridzsuri ◆ átvételátvétel ◆ iktatásiktatás
dzsuricudzsuricu ◆ felállításfelállítás ◆ létesítéslétesítés

dzsuricuszarerudzsuricuszareru ◆ megalakulmegalakul 「Atarasii szei-
kenga dzsuricuszareta.」 „Megalakult az új kor-
mány.”

dzsuricuszurudzsuricuszuru ◆ felállítfelállít 「Dzsúrjóagede
sinkiroku-o dzsuricusita.」 „Új csúcsot állított fel
súlyemelésben.” ◆ létesítlétesít 「Kokkó-o dzsuricu-
szuru.」 „Diplomáciai kapcsolatokat létesít.”

dzsurindzsurin ◆ erdőerdő ◇ kójódzsurinkójódzsurin szklerofilszklerofil er-er-
dődő
dzsúrindzsúrin ◆ eltipráseltiprás ◆ lábballábbal tiprástiprás ◆ lerom-lerom-
bolásbolás ◇ dzsinkendzsúrindzsinkendzsúrin emberiemberi jogokjogok láb-láb-
bal tiprásabal tiprása
dzsúrinszurudzsúrinszuru ◆ átgázolátgázol 「Guntai-va
mattatairiku-o dzsúrinsita.」 „A hadsereg az
egész kontinensen átgázolt.” ◆ láballábal tiportipor 「Ko-
no szenszó-va kokuszaihó-o dzsúrinsita.」 „A há-
borúzás lábbal tiporta a nemzetközi törvényeket.”
◆ semmibesemmibe veszvesz 「Kodzsinno dzsijú-o dzsúrin-
szuru.」 „Semmibe veszi a személyes szabadsá-
got.” ◇ dzsinken-odzsinken-o dzsúrinszurudzsúrinszuru lábballábbal ti-ti-
porja az emberi jogokatporja az emberi jogokat
dzsuriszurudzsuriszuru ◆ átveszátvesz 「Mósi komi-o dzsu-
risita.」 „Átvette a kérvényt.” ◆ elfogadelfogad
「Keiszacu-va szettóno higaitodoke-o dzsurisi-
ta.」 „A rendőrség elfogadta a lopás ügyében a
feljelentést.” ◆ iktatiktat 「Kujakuso-va
kekkontodoke-o dzsurisita.」 „A kerületi önkor-
mányzat iktatta a házassági bejelentést.”

dzsurjódzsurjó ◆ átvételátvétel 「Kansadzsóno dzsurjó」
„köszönetnyilvánító levél átvétele” ◆ kézhezvé-kézhezvé-
teltel 「Júbinbucuno dzsurjó」 „postai küldemény
kézhezvétele”

dzsúrjódzsúrjó ◆ nehéznehéz súlysúly ◆ súlysúly 「Tenimocuno
szaidaidzsúrjó-va dzsúkirodeszu.」 „A kézi-
poggyász súlyhatára 10 kilogramm.” ◇ szó-szó-
dzsúrjódzsúrjó összsúlyösszsúly
dzsúrjódzsúrjó ◆ szumó másodosztályszumó másodosztály
dzsúrjóagedzsúrjóage ◆ súlyemeléssúlyemelés
dzsúrjóagenoszensudzsúrjóagenoszensu ◆ súlyemelősúlyemelő
dzsúrjóbucudzsúrjóbucu ◆ tőkesúlytőkesúly
dzsúrjóbunszekidzsúrjóbunszeki ◆ gravimetriagravimetria
dzsúrjóbuszokudzsúrjóbuszoku ◆ súlyhiánysúlyhiány
dzsúrjócsókadzsúrjócsóka ◆ súlytöbbletsúlytöbblet 「Nimocuno
dzsúrjócsóka-o sinpaisita.」 „Féltem, hogy súly-
többletem lesz a csomagoknál.” ◆ túlsúlytúlsúly
dzsurjóindzsurjóin ◆ nyugtabélyegnyugtabélyeg
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dzsúrjókandzsúrjókan ◆ nehéznek látszásnehéznek látszás
dzsúrjókan-noarudzsúrjókan-noaru ◆ masszívmasszív 「Dzsúrjókan-
noaru kagu」 „masszív bútor” ◆ nehézneknehéznek lát-lát-
szószó 「Dzsúrjókannoaru kabin」 „nehéznek lát-
szó váza”

dzsúrjókeidzsúrjókei ◆ mázsamázsa
dzsúrjókjúdzsúrjókjú ◆ nehéz súlycsoportnehéz súlycsoport
dzsurjokudzsurjoku ◆ démoni erődémoni erő
dzsúrjokudzsúrjoku ◆ gravitációgravitáció 「Dzsúrjokukaszoku-
do」 „gravitációs gyorsulás” ◆ nehézkedésinehézkedési erőerő
◆ nehézséginehézségi erőerő ◆ tömegvonzástömegvonzás 「Dzsúrjo-
kuno hószoku」 „tömegvonzás törvénye” ◇ mu-mu-
dzsúrjokudzsúrjoku súlytalanságsúlytalanság
「Mudzsúrjokudzsótaide-va mizu-va marui kata-
csininaru.」 „A súlytalanság állapotában a víz
gömb alakot vesz fel.”

dzsúrjokubadzsúrjokuba ◆ gravitációsgravitációs erőtérerőtér ◆ gravi-gravi-
tációs mezőtációs mező ◆ gravitációs térgravitációs tér
dzsúrjokuhakensucukidzsúrjokuhakensucuki ◆

gravitációshullám-detektorgravitációshullám-detektor
dzsúrjokukaszokudodzsúrjokukaszokudo ◆ nehézséginehézségi gyorsu-gyorsu-
láslás
dzsúrjokukeidzsúrjokukei ◆ gravimétergraviméter
dzsúrjokukuszszeidzsúrjokukuszszei ◆ gravitropizmusgravitropizmus
dzsúrjokurenzudzsúrjokurenzu ◆ gravitációs lencsegravitációs lencse
dzsúrjónijorudzsúrjónijoru ◆ súlyarányossúlyarányos 「Szórjó-va
dzsúrjónijoru.」 „A szállítási költség súlyará-
nyos.”

dzsúrjónonaidzsúrjónonai ◆ súlytalansúlytalan
dzsurjósadzsurjósa ◆ átvevőátvevő 「Kifukinno dzsurjósa」
„adományösszeg átvevője”

dzsurjósodzsurjóso ◆ átvételiátvételi elismervényelismervény 「Hjaku-
manenno dzsurjóso-o kaita.」 „Egymillió jenről
írtam átvételi elismervényt.”

dzsurjósódzsurjósó ◆ átvételiátvételi elismervényelismervény ◆ nyug-nyug-
tata 「Okaneno dzsurjósó-o hakkósita.」 „Nyugtát
adott a pénzről.”

dzsúrjószeigendzsúrjószeigen ◆ súlykorlátozássúlykorlátozás
dzsúrjószensudzsúrjószensu ◆ nehézsúlyú játékosnehézsúlyú játékos
dzsurjószurudzsurjószuru ◆ átveszátvesz
「Hondzsicuhokenkin-o dzsurjósimasita.」 „Ma
átvettük a biztosítási díjat.” ◆ megkapmegkap
「Gocsúmon-o dzsurjósimasita.」 „Megkaptuk a
megrendelését.”

dzsúrjúsidzsúrjúsi ◆ nehéz részecskenehéz részecske
dzsúródódzsúródó ◆ embertembert igénylőigénylő munkamunka ◆ fizikaifizikai
munkamunka ◆ kényszermunkakényszermunka 「Dzsúródószan-
nenno kei」 „három év kényszermunka” ◆ nehéznehéz
munkamunka 「Jódzsino szeva-o szuruno-va dzsúródó-
deszu.」 „Nehéz munka a kisgyerek gondját visel-
ni.”

dzsuródzsindzsuródzsin ◆ DzsuródzsinDzsuródzsin
dzsúrokudzsúroku ◆ tizenhattizenhat
dzsúrokubuonpudzsúrokubuonpu ◆ tizenhatod hangjegytizenhatod hangjegy
dzsúrokunicsidzsúrokunicsi ◆ tizenhatodikatizenhatodika
dzsúrokusindzsúrokusin ◆ hexadecimálishexadecimális
dzsúrokusinhódzsúrokusinhó ◆ hexadecimálishexadecimális számrend-számrend-
szerszer ◆ tizenhatos számrendszertizenhatos számrendszer
dzsúrokusinszúdzsúrokusinszú ◆ heaxadecimális számheaxadecimális szám
dzsúrudzsúru ◆ joulejoule
dzsusadzsusa ◆ konfucianistakonfucianista
dzsúsadzsúsa ◆ fegyverhordozófegyverhordozó 「Kisino dzsúsa」
„lovag fegyverhordozója” ◆ követőkövető ◆ szolgaszolga
「Kamino dzsúsa」 „isten szolgája”

dzsusakudzsusaku ◆ bárói rang elnyerésebárói rang elnyerése
dzsusidzsusi ◆ gyantagyanta ◇ epokisidzsusiepokisidzsusi epoxi-epoxi-
gyantagyanta ◇ gószeidzsusigószeidzsusi műgyantaműgyanta ◇ gomu-gomu-
dzsusidzsusi mézgagyantamézgagyanta ◇ ten-nendzsusiten-nendzsusi ter-ter-
mészetesmészetes gyantagyanta ◇ fenórudzsusifenórudzsusi fenol-fenol-
gyantagyanta
dzsúsidzsúsi ◆ tizennégytizennégy
dzsúsidzsúsi ◆ muskétásmuskétás
dzsúsidzsúsi ◆ fontosnakfontosnak tekintéstekintés ◇ kekadzsúsikekadzsúsi
eredményorientáltságeredményorientáltság
dzsúsidzsúsi ◆ faggyúfaggyú
dzsúsicsidzsúsicsi ◆ tizenhéttizenhét
dzsúsicsinicsidzsúsicsinicsi ◆ tizenhetediketizenhetedike
dzsusidzsónodzsusidzsóno ◆ gyantaszerűgyantaszerű 「Dzsusidzsó-
no bussicu」 „gyantaszerű anyag”

dzsusikakódzsusikakó ◆ gyantázásgyantázás
dzsúsimacudzsúsimacu ◆ sirálykapintysirálykapinty
dzsusindzsusin ◆ üzeneteküzenetek fogadásafogadása ◆ vételvétel 「Ja-
manoszeide denpano dzsusinga varui.」 „A he-
gyek miatt itt nagyon rossz a vétel.”

dzsusindzsusin ◆ orvosiorvosi vizsgálatvizsgálat ◇ dzsusinszurudzsusinszuru
megvizsgáltatjamegvizsgáltatja magátmagát 「Dzsusinszuruka
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majotta.」 „Tétováztam, hogy megvizsgáltassam-
e magam.”

dzsúsindzsúsin ◆ rangosrangos kormánytagkormánytag ◆ rangosrangos va-va-
zalluszallus
dzsúsindzsúsin ◆ súlypontsúlypont 「Cuma szakini dzsúsin-o
oita.」 „A lábujjára helyezte a súlypontját.” ◆ tö-tö-
megközéppontmegközéppont 「Buttaino dzsúsin-o motome-
ta.」 „Megkereste a test tömegközéppontját.”

dzsúsindzsúsin ◆ puskacsőpuskacső
dzsúsínadzsúsína ◆ zaftoszaftos
dzsusinbakodzsusinbako ◆ bejövő mappabejövő mappa
dzsusinhjódzsusinhjó ◆ orvosi vizsgálati laporvosi vizsgálati lap
dzsusinkeijakudzsusinkeijaku ◆ televízió-előfizetéstelevízió-előfizetés
dzsusinkeijakusadzsusinkeijakusa ◆ televízió-előfizetőtelevízió-előfizető
dzsusinkengaidzsusinkengai ◆ vételkörzeten kívülvételkörzeten kívül
dzsusinken-naidzsusinken-nai ◆ vételkörzeten belülvételkörzeten belül
dzsusinkidzsusinki ◆ vevővevő ◆ vevőkészülékvevőkészülék ◇ sza-sza-
iszeisikidzsusinkiiszeisikidzsusinki visszacsatoltvisszacsatolt vevővevő ◇

szúpáheterodaindzsusinkiszúpáheterodaindzsusinki szupervevőszupervevő ◇

tanpadzsusinkitanpadzsusinki rövidhullámúrövidhullámú vevőkészülékvevőkészülék
◇ csótanpadzsusinkicsótanpadzsusinki URHURH vevővevő ◇ radzsi-radzsi-
odzsusinkiodzsusinki rádióvevőrádióvevő ◇ radzsiodzsusinkiradzsiodzsusinki
rádió-vevőkészülékrádió-vevőkészülék
dzsusin-nindzsusin-nin ◆ címzettcímzett ◆ fogadófogadó félfél
「Dzsusin-ninbarai denva」 „fogadó fél által fize-
tett hívás”

dzsusin-ondzsusin-on ◆ csengőhangcsengőhang
dzsúsin-odzsúsin-o torutoru ◆ egyensúlyozegyensúlyoz 「Bó-o tenohi-
rani noszete dzsúsin-o totta.」 „A tenyeremre té-
ve egyensúlyoztam a botot.”

dzsusinrekidzsusinreki ◆ vizsgálati naplóvizsgálati napló
dzsusinsadzsusinsa ◆ vizsgált személyvizsgált személy
dzsusinsadzsusinsa ◆ címzettcímzett ◆ üzenetfogadóüzenetfogadó
dzsusinszócsidzsusinszócsi ◆ vevőkészülékvevőkészülék
dzsusinszurudzsusinszuru ◆ megvizsgáltatjamegvizsgáltatja magátmagát
「Dzsusinszuruka majotta.」 „Tétováztam, hogy
megvizsgáltassam-e magam.”

dzsusinszurudzsusinszuru ◆ fogfog 「Gaikokuno hószó-o
dzsusinsita.」 „Külföldi adást fogtam.” ◆ kapkap
「Íméru-o dzsusinsita.」 „E-mailt kaptam.” ◆

veszvesz 「Meszszédzsi-o dzsusinsita.」 „Vettem az
üzenetet.”

dzsusintoreidzsusintorei ◆ bejövő mappabejövő mappa

dzsusi-odzsusi-o nurunuru ◆ begyantázbegyantáz 「Kinzokupuréto-
ni dzsusi-o nutta.」 „Begyantáztam a fémlapot.”

dzsúsiszurudzsúsiszuru ◆ elkötelezettelkötelezett 「Heisa-va
hinsicu-o dzsúsisiteiru.」 „A cégünk elkötelezett a
minőség iránt.” ◆ fontosnakfontosnak tekinttekint 「Szube-
teno hitoni sigotoga ataerarerukoto-o dzsúsisima-
szu.」 „Fontosnak tekintem, hogy mindenkinek
legyen munkája.” ◆ hangsúlythangsúlyt fektetfektet 「Kaisa-
jori katei-o dzsúsiszuru.」 „A munkával szemben
a családjára fekteti a hangsúlyt.” ◆ szemszem előttelőtt
tarttart 「Kankjóhogo-o dzsúsisiteiru.」 „Szem
előtt tartom a környezetvédelmet.”

dzsusódzsusó ◆ szalagszalag ◇ daidzsusódaidzsusó nagyszalagnagyszalag
dzsusódzsusó ◆ díj átvételedíj átvétele
dzsusódzsusó ◆ kitüntetés elnyerésekitüntetés elnyerése
dzsusódzsusó ◆ kitüntetés adásakitüntetés adása
dzsusódzsusó ◆ díjátadásdíjátadás ◆ díj átadásadíj átadása
dzsúsodzsúso ◆ címcím 「Kanodzsono dzsúso-o nakusi-
ta.」 „Elvesztettem a barátnőm címét.” ◆ lakás-lakás-
címcím 「Dzsúsoga kavatta.」 „Megváltozott a lakás-
címem.” ◆ lakcímlakcím 「Atarasii dzsúso-o siraszete
kudaszai.」 „Kérjük, tudassa velünk az új lakcí-
mét!” ◆ lakóhelylakóhely 「Tensokugo, genzaino dzsú-
soni szadameta.」 „Az állásváltoztatás után vá-
lasztottam meg jelenlegi lakóhelyemet.” ◆ pos-pos-
tacímtacím 「Tegamini dzsúso-o kakanaide dasitesi-
matta.」 „A levelet úgy adtam fel, hogy elfejeltet-
tem ráírni a postacímet.” ◆ postaipostai címcím 「Kareno
dzsúso-o siranai.」 „Nem tudom a postai címét.”
◇ gendzsúsogendzsúso jelenlegijelenlegi lakcímlakcím 「Gendzsúso-o
kakunindekiru sorui-va arimaszuka?」 „Van ön-
nél valami irat, amivel a jelenlegi lakcímét iga-
zolhatná?” ◇ dzsúsogaszadamarudzsúsogaszadamaru tudjatudja holhol
fogfog laknilakni 「Rikon-o sitainodeszuga, rikongono
dzsúsoga szadamaranai.」 „Szeretnék válni, de
nem tudom, hol fogok lakni.”

dzsúsódzsúsó ◆ többszólamútöbbszólamú énekének ◇ godzsúsógodzsúsó
kvintettkvintett ◇ szandzsúsószandzsúsó tercetttercett ◇ sidzsúsósidzsúsó
vokálkvartettvokálkvartett ◇ sidzsúsósidzsúsó kvartettkvartett ◇ ni-ni-
dzsúsódzsúsó duettduett ◇ rokudzsúsórokudzsúsó szextettszextett
dzsúsódzsúsó ◆ puskaagypuskaagy ◆ puskatuspuskatus
dzsúsódzsúsó ◆ súlyossúlyos 「Dzsúsóhaien」 „súlyos tü-
dőgyulladás” ◆ súlyos betegségsúlyos betegség
dzsúsódzsúsó ◆ súlyossúlyos sérüléssérülés 「Kócúdzsikode
dzsúsó-o otta.」 „A balesetben súlyos sérülést
szenvedett.” ◇ dzsusó-odzsusó-o ouou súlyosansúlyosan megsé-megsé-
rülrül 「Dzsikode dzsúsó-o otta.」 „Balesetben sú-
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lyosan megsérült.” ◇ dzsúsó-odzsúsó-o ottesinuottesinu bele-bele-
hal a sérüléseibehal a sérüléseibe
dzsúsofumeidzsúsofumei ◆ címzettcímzett ismeretlenismeretlen 「Teg-
amiga dzsúsofumeide modottekita.」 „A levél
visszajött, mert a címzett ismeretlen.” ◆ ismeret-ismeret-
len címlen cím
dzsúsofumeinodzsúsofumeino ◆ ismeretlenismeretlen címrecímre küldöttküldött
「Dzsúsofumeino nimocu」 „ismeretlen címre
küldött csomag”

dzsúsofuteidzsúsofutei ◆ nincs állandó lakcímenincs állandó lakcíme
dzsúsofuteinodzsúsofuteino ◆ állandóállandó lakcímmellakcímmel nemnem
rendelkezőrendelkező 「Dzsúsofuteino hito」 „állandó
lakcímmel nem rendelkező ember”

dzsúsogaszadamarudzsúsogaszadamaru ◆ megleszmeglesz azaz újúj címecíme
「Dzsúsoga szadamattara renrakusimaszu.」 „Ha
meglesz az új címem, jelentkezem.” ◆ tudjatudja holhol
fogfog laknilakni 「Rikon-o sitainodeszuga, rikongono
dzsúsoga szadamaranai.」 „Szeretnék válni, de
nem tudom, hol fogok lakni.”

dzsúsohenkódzsúsohenkó ◆ lakcímváltozáslakcímváltozás
dzsúsohenkószurudzsúsohenkószuru ◆ átjelentkezikátjelentkezik 「Csi-
gau kuni dzsúsohenkósita.」 „Átjelentkeztem egy
másik kerületbe.”

dzsúsókandzsadzsúsókandzsa ◆ súlyossúlyos betegségűbetegségű páci-páci-
ensens 「Keisókandzsato dzsúsókandzsa」 „könnyű
és súlyos betegségű páciens”

dzsúsokudzsúsoku ◆ fontosfontos állásállás ◆ komolykomoly beosz-beosz-
tástás 「Dzsúsokuni cuita.」 „Komoly beosztásba
helyeztek.”

dzsúsokudzsúsoku ◆ főpapfőpap ◆ rendfőnökrendfőnök
dzsúso-o kakudzsúso-o kaku ◆ megcímezmegcímez
dzsúsó-o ottesinudzsúsó-o ottesinu ◆ belehal a sérüléseibebelehal a sérüléseibe
dzsusó-odzsusó-o ouou ◆ súlyosansúlyosan megsérülmegsérül 「Dzsi-
kode dzsúsó-o otta.」 „Balesetben súlyosan meg-
sérült.”

dzsúsó-odzsúsó-o ovaszeruovaszeru ◆ súlyosansúlyosan sérüléstsérülést
okozokoz 「Naguri aide otokoni dzsúsó-o ovaszeta.」
„A verekedésben súlyos sérülést okozott a férfi-
nek.”

dzsúsorokudzsúsoroku ◆ címjegyzékcímjegyzék ◆ címlistacímlista
dzsusósadzsusósa ◆ díjazottdíjazott 「Dzsúninno dzsusósaga
happjószaremasita.」 „Tíz díjazottat hirdettek ki.”
◆ díjnyertesdíjnyertes 「Akademí sóno dzsusósaga happ-
jóninaru.」 „Kihirdetik a filmfesztivál díjnyerte-
seit.” ◇ kunsódzsusósakunsódzsusósa államiállami érdemrenddelérdemrenddel

kitüntetettkitüntetett személyszemély ◇ nóberusódzsusósanóberusódzsusósa
Nobel-díjasNobel-díjas
dzsusósadzsusósa ◆ kitüntetett személykitüntetett személy
dzsúsósadzsúsósa ◆ súlyossúlyos betegbeteg 「Dzsúsósaszúga
fueteiru.」 „A súlyos betegek száma növekszik.”

dzsúsósadzsúsósa ◆ súlyos sérültsúlyos sérült
dzsusósikidzsusósiki ◆ díjátadódíjátadó ünnepségünnepség ◆ díjki-díjki-
osztásosztás ◆ díjkiosztó ünnepségdíjkiosztó ünnepség
dzsusósitadzsusósita ◆ díjnyertesdíjnyertes 「Dzsusósita eiga-o
mita.」 „Megnéztem egy díjnyertes filmet.” ◆ ki-ki-
tüntetetttüntetett 「Dzsusósita hito-va okanemomorat-
ta.」 „A kitüntetett emberek pénzt is kaptak.”

dzsúsósugidzsúsósugi ◆ kalmárszellemkalmárszellem ◆ merkantiliz-merkantiliz-
musmus ◇ sindzsúsósugisindzsúsósugi neomerkantilizmusneomerkantilizmus
dzsúsósugisadzsúsósugisa ◆ merkantilistamerkantilista
dzsusószakudzsusószaku ◆ díjnyertes alkotásdíjnyertes alkotás
dzsusószakuhindzsusószakuhin ◆ díjnyertes alkotásdíjnyertes alkotás
dzsusószurudzsusószuru ◆ kitüntetkitüntet
dzsusószurudzsusószuru ◆ kitüntetéstkitüntetést kapkap 「Kunsó-o
dzsusószuru.」 „Állami kitüntetést kap.”

dzsusószurudzsusószuru ◆ átadja a díjatátadja a díjat
dzsusószurudzsusószuru ◆ díjatdíjat nyernyer 「Szakka-va
akutagavasó-o dzsusósita.」 „Az író Akutagava-
díjat nyert.” ◆ elnyerelnyer 「Nóberu só-o dzsusószu-
ru.」 „Elnyeri a Nobel-díjat.”

dzsusószurudzsusószuru ◆ megsérülmegsérül 「Kaidankara tenr-
akusite dzsusósita.」 „A lépcsőről legurulva meg-
sérült.”

dzsussindzsussin ◆ decimálisdecimális
dzsussinhódzsussinhó ◆ decimálisdecimális számrendszerszámrendszer ◆ tí-tí-
zes számrendszerzes számrendszer
dzsussinszúdzsussinszú ◆ decimálisdecimális számszám ◆ tízestízes
számrendszerbeli számszámrendszerbeli szám
dzsussuruinodzsussuruino ◆ tízféletízféle
dzsúszádzsúszá ◆ gyümölcscentrifugagyümölcscentrifuga ◆ gyü-gyü-
mölcsfacsarómölcsfacsaró
dzsúszacudzsúszacu ◆ agyonlövésagyonlövés ◆ lelövéslelövés
dzsúszacuszurudzsúszacuszuru ◆ agyonlőagyonlő 「Nakama-o ki-
kandzsúde dzsúszacusita.」 „Géppisztollyal
agyonlőtte a társát.” ◆ lelőlelő 「Sikeisú-va dzsúsza-
cuszareta.」 „A halálra ítélt rabot lelőtték.”

dzsuszandzsuszan ◆ munkaadásmunkaadás rászorultaknakrászorultaknak ◆

szükségmunkaszükségmunka
dzsúszandzsúszan ◆ tizenháromtizenhárom
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dzsúszan-jadzsúszan-ja ◆ holdnaptárholdnaptár tizenharmadiktizenharmadik
napjának éjszakájanapjának éjszakája
dzsúszan-nicsidzsúszan-nicsi ◆ tizenharmadikatizenharmadika
dzsúszecudzsúszecu ◆ alárendelt mellékmondatalárendelt mellékmondat
dzsuszeidzsuszei ◆ megtermékenyítésmegtermékenyítés ◇ dzsinkó-dzsinkó-
dzsuszeidzsuszei mesterségesmesterséges megtermékenyítésmegtermékenyítés
「Dzsinkódzsuszei-o sitemo kanarazu
kodomogadekiruvakede-va arimaszen.」 „Nem
feltétlenül fogan meg a gyerek, még ha mestersé-
ges megtermékenyítést alkalmaznak is.”

dzsuszeidzsuszei ◆ fogamzásfogamzás ◆ megtermékenyülésmegtermékenyülés
◇ kózacudzsuszeikózacudzsuszei kereszt-kereszt-
megtermékenyítésmegtermékenyítés 「Dzsikadzsuszeito kózac-
udzsuszei」 „önmegtermékenyítés és kereszt-
megtermékenyítés” ◇ dzsikadzsuszeidzsikadzsuszei önmeg-önmeg-
termékenyítéstermékenyítés 「Dzsikadzsuszeito kózacu-
dzsuszei」 „önmegtermékenyítés és kereszt-
megtermékenyítés” ◇ taigaidzsuszeitaigaidzsuszei testentesten
kívülikívüli megtermékenyítésmegtermékenyítés ◇ taigaidzsuszeitaigaidzsuszei
méhenméhen kívülikívüli megtermékenyítésmegtermékenyítés ◇ tainai-tainai-
dzsuszeidzsuszei testentesten belülibelüli megtermékenyítésmegtermékenyítés
◇ tainaidzsuszeitainaidzsuszei méhenméhen belülibelüli megtermé-megtermé-
kenyítéskenyítés ◇ takadzsuszeitakadzsuszei egymásegymás megter-megter-
mékenyítésemékenyítése ◇ taszeidzsuszeitaszeidzsuszei polispermiapolispermia
◇ csófukudzsuszeicsófukudzsuszei kettőskettős megtermékenyí-megtermékenyí-
téstés
dzsúszeidzsúszei ◆ állatiasságállatiasság ◆ állatiállati természettermészet
◆ brutalitásbrutalitás
dzsúszeidzsúszei ◆ fegyverropogásfegyverropogás ◆ pisztolylö-pisztolylö-
vésvés 「Dzsúszeiga kikoeta.」 „Pisztolylövés hal-
latszott.” ◆ puskalövéspuskalövés
dzsuszeimódzsuszeimó ◆ párzófonalpárzófonal ◆ trichogintrichogin
dzsuszeinókakutokudzsuszeinókakutoku ◆ kapacitációkapacitáció
dzsuszeinórjokudzsuszeinórjoku ◆ megtermékenyülőmegtermékenyülő ké-ké-
pességpesség
dzsuszeinórjokudzsuszeinórjoku ◆ megtermékenyítőmegtermékenyítő ké-ké-
pességpesség
dzsuszeirandzsuszeiran ◆ megtermékenyítettmegtermékenyített pete-pete-
sejtsejt ◆ megtermékenyítettmegtermékenyített tojástojás ◇ midzsu-midzsu-
szeiranszeiran megtermékenyítetlen tojásmegtermékenyítetlen tojás
dzsuszeiszaszerudzsuszeiszaszeru ◆ megtermékenyítmegtermékenyít
dzsuszeiszurudzsuszeiszuru ◆ megtermékenyítmegtermékenyít
dzsuszeiszurudzsuszeiszuru ◆ megtermékenyülmegtermékenyül 「Ningen-
ga dzsuszeiszuru kakuricu-va hokano dóbucujori-
va rukani hikui.」 „Az ember megtermékenyülé-
sének a valószínűsége az állatoknál sokkal ki-
sebb.”

dzsúszekidzsúszeki ◆ komolykomoly megbízatásmegbízatás
「Dzsúszeki-o hataszu.」 „Komoly megbízatást
teljesít.” ◆ súlyossúlyos felelősségfelelősség 「Dzsúszeki-o
ou.」 „Súlyos felelősség van a vállán.”

dzsúszekibundzsúszekibun ◆ többszörös integráltöbbszörös integrál
dzsúszendzsúszen ◆ függőleges vonalfüggőleges vonal ◆ ütemvonalütemvonal
dzsúszensadzsúszensa ◆ nehéznehéz harckocsiharckocsi ◆ nehéz-nehéz-
páncélospáncélos
dzsuszodzsuszo ◆ anatémaanatéma ◆ átokátok
dzsúszódzsúszó ◆ együttesegyüttes ◇ gengakusidzsúszógengakusidzsúszó
vonósnégyesvonósnégyes ◇ godzsúszógodzsúszó kvintettkvintett ◇

szandzsúszószandzsúszó triótrió ◇ sidzsúszósidzsúszó kvartettkvartett ◇

nidzsúszónidzsúszó duóduó 「Pianotobaiorin-no nidzsúszó-
o kiita.」 „Egy zongora-hegedű duót hallgattam.”
◇ hacsidzsúszóhacsidzsúszó oktettoktett ◇ rokudzsúszórokudzsúszó
szextettszextett
dzsúszódzsúszó ◆ csúcsokoncsúcsokon végighaladásvégighaladás ◆

hosszirányhosszirány ◆ végighaladásvégighaladás ◆ végigszelésvégigszelés
dzsúszódzsúszó ◆ szódabikarbónaszódabikarbóna
dzsúszódzsúszó ◆ lőttlőtt sebseb 「Dzsúszó-o ou.」 „Lőtt
sebet kap.”

dzsúszódzsúszó ◆ szuronyszurony ◆ szuronyos puskaszuronyos puska
dzsúszóbidzsúszóbi ◆ teljes menetfelszerelésteljes menetfelszerelés
dzsúszókaijódzsúszókaijó ◆ hosszanti fekélyhosszanti fekély
dzsúszokudzsúszoku ◆ betöltésbetöltés ◆ elegendőségelegendőség 「Iso-
kuno dzsúszoku」 „elegendő ruha és étel” ◆ ki-ki-
elégítéselégítés
dzsúszokuricudzsúszokuricu ◆ betöltöttségbetöltöttség 「Njúsateiin-
no dzsúszokuricu」 „felvételi létszám betöltöttsé-
ge”

dzsúszokuszurudzsúszokuszuru ◆ betöltbetölt 「Teiin-o dzsúszo-
kuszuru.」 „Betölti a meghatározott létszámot.” ◆

kielégítkielégít 「Jokubó-o dzsúszokusita.」 „Kielégí-
tette a vágyait.”

dzsuszoszurudzsuszoszuru ◆ megátkozmegátkoz
dzsúszószurudzsúszószuru ◆ végigfutvégigfut 「Mori-o dzsúszós-
zuru kava」 „erdőn végigfutó patak” ◆ végig-végig-
haladhalad 「Arupuszu-o dzsúszószuru.」 „Végigha-
lad az Alpok csúcsain.”

dzsuszszainodzsuszszaino ◆ tízévestízéves
dzsuszszakudzsuszszaku ◆ fondorlatosfondorlatos csapdacsapda 「Varui
hitotacsino dzsuszszakuni ocsiitta.」 „Rossz em-
berek fondorlatos csapdájába esett.” ◆ fortélyfortély ◆
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dzsuszszakunitomudzsuszszakunitomu ◆ fortélyosfortélyos 「Dzsusz-
szakuni tonda hito」 „fortélyos ember”

dzsuszszaku-odzsuszszaku-o rószururószuru ◆ trükköttrükköt alkalmazalkalmaz
「Han-nin-va karega gaisucuszurujóni
dzsuszszaku-o rósita.」 „A tettes trükköt alkal-
mazva elcsalta otthonról.”

dzsúszudzsúszu ◆ dzsúszdzsúsz ◆ gyümölcslégyümölcslé ◆ lélé
「Tomatodzsúszu-o nonde sitaga akakunatta.」
„A paradicsomlétől piros lett a nyelvem.” ◆ negy-negy-
venven mindmind ◆ turmixturmix ◆ üdítőüdítő 「Veitá-va koronde
vatasino kubinidzsúszu-o kobosita.」 „A pincér
felbotlott, és a nyakamba öntötte az üdítőt.” ◇

appuru-dzsúszuappuru-dzsúszu almaléalmalé ◇ orendzsi-dzsúszuorendzsi-dzsúszu
narancslénarancslé ◇ kandzsúszukandzsúszu dobozosdobozos gyü-gyü-
mölcslémölcslé ◇ kandzsúszukandzsúszu dobozosdobozos üdítőüdítő ◇

gurépu-dzsúszugurépu-dzsúszu szőlőlészőlőlé ◇ tomato-dzsúszutomato-dzsúszu
paradicsomléparadicsomlé ◇ painappuru-dzsúszupainappuru-dzsúszu ana-ana-
nászlénászlé ◇ pícsi-dzsúszupícsi-dzsúszu őszibarackléőszibaracklé ◇

furúcu-dzsúszufurúcu-dzsúszu gyümölcslégyümölcslé ◇ furessudzsú-furessudzsú-
szuszu frissfriss gyümölcslégyümölcslé ◇ momodzsúszumomodzsúszu őszi-őszi-
baracklébaracklé
dzsúszúdzsikandzsúszúdzsikan ◆ tíz-egynéhány óratíz-egynéhány óra
dzsuszuidzsuszui ◆ vízbe ugrásos öngyilkosságvízbe ugrásos öngyilkosság
dzsúszuidzsúszui ◆ nehézvíznehézvíz
dzsuszuiszódzsuszuiszó ◆ víztartályvíztartály
dzsúszuiszodzsúszuiszo ◆ deutériumdeutérium ◆ nehézhidrogénnehézhidrogén
dzsuszuiszurudzsuszuiszuru ◆ vízbe öli magátvízbe öli magát
dzsúszúnendzsúszúnen ◆ tíz-egynéhány évtíz-egynéhány év
dzsúszúnicsidzsúszúnicsi ◆ tíz-egynéhány naptíz-egynéhány nap
dzsúszúnindzsúszúnin ◆ tíz-egynéhánytíz-egynéhány emberember ◆ tizen-tizen-
egynéhány emberegynéhány ember
dzsúszunodzsidóhanbaikidzsúszunodzsidóhanbaiki ◆ üdítőautoma-üdítőautoma-
tata
dzsutaidzsutai ◆ fogamzásfogamzás ◆ fogantatásfogantatás ◇ sod-sod-
zsodzsutaizsodzsutai szeplőtelenszeplőtelen fogantatásfogantatás ◇ mu-mu-
kudzsutaikudzsutai szeplőtlen fogantatásszeplőtlen fogantatás
dzsútaidzsútai ◆ oszloposzlop 「Nirecu dzsútaininarina-
szai!」 „Kettős oszlopban sorakozó!”

dzsútaidzsútai ◆ dugódugó 「Kószokudóro-va dzsútaide-
szu.」 „Az autópályán dugó van.” ◆ forgalmiforgalmi du-du-
gógó ◆ torlódástorlódás ◇ kócúdzsútaikócúdzsútai forgalmiforgalmi du-du-
gógó 「Nidzsuh-kmno kócúdzsútai」 „20 kilométe-
res forgalmi dugó”

dzsútaidzsútai ◆ súlyossúlyos állapotállapot 「Bjónin-va dzsútai-
da.」 „A beteg súlyos állapotban van.”

dzsutaicsószecudzsutaicsószecu ◆ születésszabályozásszületésszabályozás

dzsútaidzsóhódzsútaidzsóhó ◆ úthelyzetúthelyzet
dzsutaikokucsidzsutaikokucsi ◆ angyali üdvözletangyali üdvözlet
dzsútainadzsikjokudzsútainadzsikjoku ◆ kritikus helyzetkritikus helyzet
dzsutaiszurudzsutaiszuru ◆ megfoganmegfogan
dzsútaiszurudzsútaiszuru ◆ lassankéntlassanként haladhalad
「Kuruma-va dzsútaisiteiru.」 „Az autók lassan-
ként haladnak.” ◆ torlódástorlódás vanvan
「Kószokudóro-va dzsútaisiteiru.」 „Az autópá-
lyán torlódás van.”

dzsutakudzsutaku ◆ bizománybizomány ◆ megőrzésremegőrzésre átvé-átvé-
teltel
dzsútakudzsútaku ◆ lakáslakás 「Sincsikudzsútaku-o kat-
ta.」 „Új lakást vettem.” ◆ lakóépületlakóépület ◆ la-la-
kóházkóház ◇ kjódódzsútakukjódódzsútaku társasháztársasház ◇ kóe-kóe-
idzsútakuidzsútaku önkormányzatiönkormányzati bérlakásbérlakás ◇ kós-kós-
adzsútakuadzsútaku önkormányzatiönkormányzati lakáslakás ◇ kódan-kódan-
dzsútakudzsútaku szövetkezetiszövetkezeti lakáslakás ◇ sieidzsú-sieidzsú-
takutaku önkormányzatiönkormányzati lakáslakás ◇ toeidzsútakutoeidzsútaku
fővárosifővárosi önkormányzatiönkormányzati bérlakásbérlakás ◇ doku-doku-
sinmukenodzsútakusinmukenodzsútaku garzonlakásgarzonlakás ◇ pureha-pureha-
budzsútakubudzsútaku panellakáspanellakás ◇ purehabudzsúta-purehabudzsúta-
kuku házgyáriházgyári lakáslakás ◇ bunkadzsútakubunkadzsútaku japánjapán
lakás nyugati elemekkellakás nyugati elemekkel
dzsutakubucudzsutakubucu ◆ bizománybizomány
dzsútakucsidzsútakucsi ◆ lakóövezetlakóövezet ◆ lakóparklakópark ◆ la-la-
kóterületkóterület ◇ sinkódzsútakucsisinkódzsútakucsi újúj lakóterü-lakóterü-
letlet
dzsútakucsiikidzsútakucsiiki ◆ lakóterületlakóterület
dzsútakucsikudzsútakucsiku ◆ lakóövezetlakóövezet
dzsútakudancsidzsútakudancsi ◆ lakóteleplakótelep
dzsútakugaidzsútakugai ◆ lakónegyedlakónegyed ◆ lakóövezetlakóövezet
dzsútakugamissúsitadzsútakugamissúsita ◆ sűrűnsűrűn lakottlakott
「Dzsútakuga missúsita csiikide-va kadzsino sza-
idonojóni hinanszurukaga kadaideszu.」 „Kérdé-
ses, hogy a sűrűn lakott területekről hogyan lehet
elmenekülni tűz esetén.”

dzsutakuhanbaidzsutakuhanbai ◆ bizományi árusításbizományi árusítás
dzsútakuhidzsútakuhi ◆ lakhatási költséglakhatási költség
dzsútakukaigodzsútakukaigo ◆ otthoni gondozásotthoni gondozás
dzsútakukakakudzsútakukakaku ◆ lakásárlakásár
dzsútakukenszecudzsútakukenszecu ◆ házépítésházépítés
dzsutakukindzsutakukin ◆ letétösszegletétösszeg
dzsútakumondaidzsútakumondai ◆ lakáskérdéslakáskérdés
dzsútakunandzsútakunan ◆ lakáshiánylakáshiány
dzsútakunofutteidzsútakunofuttei ◆ lakáshiánylakáshiány
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dzsútakuróndzsútakurón ◆ jelzáloghiteljelzáloghitel ◆ lakáshitellakáshitel ◆

lakáskölcsönlakáskölcsön
dzsútakuróntanposókendzsútakuróntanposóken ◆ jelzálogjelzálog fede-fede-
zetű értékpapírzetű értékpapír
dzsutakusadzsutakusa ◆ letéteményesletéteményes ◆ megbízottmegbízott
dzsútakusidzsódzsútakusidzsó ◆ lakáspiaclakáspiac
dzsútakuszeiszakudzsútakuszeiszaku ◆ lakáspolitikalakáspolitika
dzsútandzsútan ◆ szőnyegszőnyeg 「Jukani dzsútan-o siita.」
„Szőnyeget terítettem a padlóra.” ◇ dzsútanba-dzsútanba-
kugekikugeki szőnyegbombázásszőnyegbombázás ◇ perusadzsútanperusadzsútan
perzsa szőnyegperzsa szőnyeg
dzsútanbakugekidzsútanbakugeki ◆ szőnyegbombázásszőnyegbombázás
dzsútanszan-endzsútanszan-en ◆ bikarbonátbikarbonát
dzsútanszanszódadzsútanszanszóda ◆ szódabikarbónaszódabikarbóna
dzsútendzsúten ◆ betöltésbetöltés ◆ betömésbetömés ◇ heimen-heimen-
dzsútendzsúten síkkitöltéssíkkitöltés ◇ heimendzsútenheimendzsúten síksík
csempézésecsempézése
dzsútendzsúten ◆ hangsúlyhangsúly 「Keizaini dzsúten-o oi-
ta.」 „A hangsúlyt gazdaságra helyezte.” ◆ súly-súly-
pontpont
dzsúten-acurjokudzsúten-acurjoku ◆ töltőnyomástöltőnyomás
dzsútenkidzsútenki ◆ palackozógéppalackozógép
dzsúten-odzsúten-o okuoku ◆ előtérbeelőtérbe helyezhelyez 「Kono
misze-va kenkósokuhinni dzsúten-o oku.」 „Ez az
üzlet az egészséges ételeket helyezi előtérbe.”

dzsútensugidzsútensugi ◆ elsőbbségi rendszerelsőbbségi rendszer
dzsútenszurudzsútenszuru ◆ betöltbetölt 「Dzsúni dangan-o
dzsútensita.」 „Betöltötte a puskába a golyót.” ◆

betömbetöm 「Ana-o konkurítode dzsútensita.」 „Be-
tonnal betömtem lyukat.” ◆ teletöltteletölt
「Ananikonkuríto-o dzsútensita.」 „Teletöltötte a
gödröt betonnal.”

dzsútenzaidzsútenzai ◆ töltőanyagtöltőanyag
dzsútodzsúto ◆ jutajuta
dzsútódzsútó ◆ elkülönítéselkülönítés
dzsútóhódzsútóhó ◆ fegyverviselési törvényfegyverviselési törvény
dzsútokunadzsútokuna ◆ súlyossúlyos 「Dzsútokuna
dzsinfuzen-o vazuratteimaszu.」 „Súlyos vese-
elégtelenségben szenved.”

dzsutondzsuton ◆ zsetonzseton
dzsútószurudzsútószuru ◆ elkülönítelkülönít 「Bónaszu-o tocu-
zenno suppini dzsútósita.」 „A prémiumot elkü-
lönítettem a váratlan kiadásokra.” ◆ fordítfordít

「Okane-o kenszecuhini dzsútósita.」 „Építke-
zésre fordította a pénzt.”

dzsuvádzsuvá ◆ sistergéssistergés
dzsuvakidzsuvaki ◆ kagylókagyló 「Hahani denva-o kaketa-
ga, dzsuvakiga hazureteirujóda.」 „Telefonáltam
anyukámnak, de úgy tűnik félre van téve a kagy-
ló.” ◆ telefonkagylótelefonkagyló 「Dzsuvaki-o toru.」
„Felveszi a telefonkagylót.”

dzsúzaidzsúzai ◆ csercser ◆ cserlécserlé
dzsúzaidzsúzai ◆ főbenjárófőbenjáró bűnbűn ◆ súlyossúlyos bűncse-bűncse-
lekménylekmény
dzsúzaihandzsúzaihan ◆ gonosztevőgonosztevő
dzsúzeidzsúzei ◆ nagynagy adóterhekadóterhek 「Dzsúzeini ae-
gu.」 „Nagy adóterhek súlya alatt nyög.”

dzsúzendzsúzen ◆ eddigiekeddigiek 「Zeikinno keiszan-va
dzsúzenno tórideszu.」 „Az adó kiszámítása az
eddigiekhez hasonló.”

dzsúzen-nodzsúzen-no ◆ tökéletestökéletes 「Dzsúzenno dzsun-
bi」 „tökéletes felkészülés”

dzsúzen-odzsúzen-o kiszukiszu ◆ nagynagy figyelmetfigyelmet fordítfordít
「Anzentaiszakuni dzsúzen-o kisita.」 „Nagy fi-
gyelmet fordított a biztonsági intézkedésekre.”

dzsuzódzsuzó ◆ televíziós kép vételetelevíziós kép vétele
dzsuzókidzsuzóki ◆ televíziókészüléktelevíziókészülék ◇ tereb-tereb-
idzsuzókiidzsuzóki televíziós vevőkészüléktelevíziós vevőkészülék
dzsúzokudzsúzoku ◆ alárendeltségalárendeltség 「Rosia dzsúzoku-
o dah-sita.」 „Megszabadult az orosz alárendelt-
ségtől.”

dzsúzokueijódzsúzokueijó ◆ heterotrófiaheterotrófia ◆ heterotrófheterotróf
táplálkozástáplálkozás
dzsúzokueijószeidzsúzokueijószei ◆ heterotrófheterotróf ◆ hetero-hetero-
trófiatrófia
dzsúzokueijószeibucudzsúzokueijószeibucu ◆ heterotrófheterotróf élő-élő-
lénylény ◇ hikaridzsúzokueijószeiszeibucuhikaridzsúzokueijószeiszeibucu fo-fo-
toheterotróf élőlénytoheterotróf élőlény
dzsúzokuhenszúdzsúzokuhenszú ◆ függő változófüggő változó
dzsúzokukankeidzsúzokukankei ◆ alárendelt viszonyalárendelt viszony
dzsúzokukokudzsúzokukoku ◆ függő országfüggő ország
dzsúzokuszaszerudzsúzokuszaszeru ◆ engedelmességreengedelmességre kö-kö-
teleztelez 「Szeifu-va minzoku-o burjokude dzsúzo-
kuszaszeta.」 „Az állam erővel kötelezte engedel-
mességre a népet.”

dzsúzokuszecudzsúzokuszecu ◆ alárendeltalárendelt mellékmondatmellékmondat
◆ alárendelt tagmondatalárendelt tagmondat
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dzsuzósadzsuzósa ◆ ajándékozottajándékozott
dzsuzószurudzsuzószuru ◆ televíziós képet vesztelevíziós képet vesz
dzsuzudzsuzu ◆ imáhozimához használthasznált gyöngysorgyöngysor ◆ ró-ró-
zsafüzérzsafüzér 「Dzsuzu-o cumagutte inoru.」 „Ró-
zsafüzért morzsolgatva imádkozik.”

dzsuzucunagidzsuzucunagi ◆ összeláncolásösszeláncolás ◆ sorbakap-sorbakap-
csolódáscsolódás
dzsuzucunagininarudzsuzucunagininaru ◆ egymásegymás ériéri 「Dzsú-
taide kuruma-va dzsuzucunagininatteita.」 „A
torlódásban egymást érték az autók.”

dzsuzucunaginiszurudzsuzucunaginiszuru ◆ összeláncolösszeláncol
「Súdzsin-o dzsuzucunaginisita.」 „Összeláncol-
ták a rabokat.” ◆ sorbasorba kapcsolkapcsol 「Denkjú-o
dzsuzucunaginisita.」 „Sorba kapcsoltam az égő-
ket.”

dzsuzudamadzsuzudama ◆ JóbJób könnyekönnye ◆ rózsafüzérrózsafüzér
gyöngyegyöngye
dzsúzuhápudzsúzuhápu ◆ dorombdoromb
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E・ÉE・É

-e-e ◆ baba 「Tókjó-e ikimasita.」 „Tokióba men-
tem.” ◆ bebe 「Szaifu-o poketto-e ireta.」 „A pénz-
tárcámat a zsebembe tettem.” ◆ naknak 「Csicsi-
e tegami-o kaita.」 „Levelet írtam apámnak.” ◆

neknek 「Aneki-e purezento-o ageta.」 „Ajándékot
adtam a nővéremnek.” ◆ rara 「Hon-o hondana-
e ireta.」 „A könyvet a polcra tettem.” ◆ rere
「Sima-e cuita.」 „Megérkeztem a szigetre.” ◇

tóku-etóku-e messziremesszire 「Tóku-e hikkosita.」
„Messzire költöztem.” ◇ tokoro-etokoro-e közbenközben 「Ta-
beteiru tokoro-e dareka kita.」 „Evés közben jött
valaki.”

ee ◆ vadszezámvadszezám
ee ◆ csalicsali 「Szakana-va enikakatta.」 „A hal be-
kapta a csalit.” ◇ curiecurie horgászcsalihorgászcsali
ee ◆ rétűrétű ◇ hitoemabutahitoemabuta szimplaszimpla szemhéjszemhéj
◇ hitoemabutahitoemabuta redőzetlenredőzetlen szemhéjszemhéj ◇ fu-fu-
taemabutataemabuta kettőskettős szemhéjszemhéj ◇ futaemabutafutaemabuta
dupla szemhéjdupla szemhéj
ee ◆ festményfestmény ◆ képkép 「Tenrankaino e」 „kiál-
lítás képei” ◆ rajzrajz 「Enpicude cumano e-o ka-
ita.」 „Ceruzával készítettem egy rajzot a felesé-
gemről.” ◆ rajzolásrajzolás 「Kare-va ega dzsózu.」
„Jól rajzol.” ◇ enojóniucukusiienojóniucukusii festőifestői szép-szép-
ségűségű 「Enojóni ucukusii kesiki」 „festői szépsé-
gű táj” ◇ nigaoenigaoe fantomképfantomkép
ee ◆ nyélnyél 「Kaszano e-o nigitta.」 „Megragadtam
az esernyő nyelét.” ◆ tönktönk 「Takeno e」 „gomba
tönkje” ◇ kaszanoekaszanoe ernyőnyélernyőnyél ◇ kinokonoekinokonoe
gombatönkgombatönk ◇ hókinoehókinoe seprőnyélseprőnyél ◇ jarinoejarinoe
lándzsa nyelelándzsa nyele
ee ◆ micsodamicsoda 「E, vatasinijaraszetaino?」 „Mi-
csoda? Velem akarod csináltatni?”

eaea ◆ légilégi ◆ levegőlevegő ◇ eakurínáeakuríná légtisztítólégtisztító
◇ eakurínáeakuríná légszűrőlégszűrő ◇ eabaggueabaggu légzsáklégzsák
「Eabaggu-va gimuzukerareteiru.」 „Kötelező a
légzsák.” ◇ ea-hanmáea-hanmá légkalapácslégkalapács ◇ earaináearainá
légitársaságlégitársaság ◇ earokkuearokku légzsiliplégzsilip
eáeá ◆ levegőlevegő
eabaggueabaggu ◆ légzsáklégzsák 「Eabaggu-va gimuzuker-
areteiru.」 „Kötelező a légzsák.”

eabarikoneabarikon ◆ légszigetelésűlégszigetelésű forgókonden-forgókonden-
zátorzátor

ea-baszuea-baszu ◆ légibuszlégibusz
eabíeabí ◆ AirbnbAirbnb
eabíandobíeabíandobí ◆ AirbnbAirbnb
eaburasieaburasi ◆ festékszórófestékszóró
ea-burékiea-buréki ◆ légféklégfék
eacsekkueacsekku ◆ adást felvételeadást felvétele
eacsekkuszurueacsekkuszuru ◆ adástadást felveszfelvesz 「Radzsio
bangumi-o eacsekkusita.」 „Felvettem egy rádió-
műsort.”

ea-firutaea-firuta ◆ légszűrőlégszűrő
eafirutáeafirutá ◆ légszűrőlégszűrő
eafoirueafoiru ◆ buborékfóliabuborékfólia ◆ légpárnás fólialégpárnás fólia
eaganeagan ◆ légpuskalégpuska
ea-gitáea-gitá ◆ léggitárléggitár
ea-hanmáea-hanmá ◆ légkalapácslégkalapács
eáhószueáhószu ◆ levegőtömlőlevegőtömlő
eahoszuteszueahoszuteszu ◆ légiutas-kísérőlégiutas-kísérő
éaiéai ◆ mesterséges intelligenciamesterséges intelligencia
ea-kágoea-kágo ◆ légi árulégi áru
ea-kátenea-káten ◆ légfüggönylégfüggöny
eakjappueakjappu ◆ buborékfóliabuborékfólia
eakoneakon ◆ klímaberendezésklímaberendezés ◆ légkondilégkondi ◆ lég-lég-
kondicionálókondicionáló 「Eakon icsidaide iedzsúszuzusi-
kunatta.」 „Egyetlen légkondicionálóval hűvös
lett az egész lakás.”

eakoncukinoeakoncukino ◆ légkondicionáltlégkondicionált 「Eakon cu-
kino dzsimusode hataraiteiru.」 „Légkondicionált
irodában dolgozom.”

eakonpureszszáeakonpureszszá ◆ légkompresszorlégkompresszor
eakurínáeakuríná ◆ légszűrőlégszűrő ◆ légtisztítólégtisztító
eakussoneakusson ◆ légpárnalégpárna
eamattoeamatto ◆ gumimatracgumimatrac
eamérueaméru ◆ légipostalégiposta
eapokettoeapoketto ◆ légzsáklégzsák 「Hikóki-va eapokettoni
haitta.」 „A repülőgép légzsákba került.”

eapótoeapóto ◆ légikikötőlégikikötő
earaináearainá ◆ légitársaságlégitársaság
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earobikkuszuearobikkuszu ◆ aerobikaerobik
earobikuszuearobikuszu ◆ aerobikaerobik
earodainamikkuszuearodainamikkuszu ◆ aerodinamikaaerodinamika
earokkuearokku ◆ légzsiliplégzsilip ◆ zsilipzsilip
easzábiszueaszábiszu ◆ légi szolgáltatáslégi szolgáltatás
eatáminarueatáminaru ◆ terminálterminál
eátaorueátaoru ◆ kézszárítókézszárító
eazórueazóru ◆ aeroszolaeroszol
ebamirukuebamiruku ◆ kondenzáltkondenzált tejtej ◆ sűrítettsűrített tejtej

ebentoebento ◆ eseményesemény ◇ gidzsiebentogidzsiebento álese-álese-
ménymény
ebereszutoebereszuto ◆ CsomolungmaCsomolungma ◆ MountMount Eve-Eve-
restrest
ebiebi ◆ garnélagarnéla ◆ garnélarákgarnélarák 「Ebifuraino
dzsunbino tameni, szevata-o totta.」 „A garnéla-
rák előkészítéséhez, kivettem a belét.” ◇ iszee-iszee-
bibi langusztalanguszta 「Iszeebi-va takaidesó.」 „Bizto-
san drága a languszta.” ◇ otohimeebiotohimeebi koralgar-koralgar-
nélanéla ◇ kurumaebikurumaebi nagynagy garnélarákgarnélarák ◇ tep-tep-
póebipóebi pisztolyrákpisztolyrák
ebicsaebicsa ◆ vörösesbarnavörösesbarna
ebicsairoebicsairo ◆ vörösesbarnavörösesbarna
ebidetai-oebidetai-o curucuru ◆ kiskis erőfeszítésselerőfeszítéssel nagynagy
hasznot húzhasznot húz
ebidzsakoebidzsako ◆ japán langusztajapán languszta
ebidzsóebidzsó ◆ lakatlakat ◆ rugós zárrugós zár
ebifuraiebifurai ◆ sült garnélaráksült garnélarák
ebiguratanebiguratan ◆ garnélarák gratingarnélarák gratin
ebiiroebiiro ◆ bordóbordó ◆ burgundi vörösburgundi vörös
ebimanrikiebimanriki ◆ pillanatszorítópillanatszorító
ebipirafuebipirafu ◆ garnélás piláfgarnélás piláf
ebiraebira ◆ tegeztegez
ébísíébísí ◆ ABCABC ◆ ábécéábécé ◆ alapalap 「Engekino ébísí-
o oszovatta.」 „Megtanultam a színjátszás alapja-
it.”

ébísídzsunébísídzsun ◆ ábécérendábécérend 「Namae-o ébísíd-
zsunni narabeta.」 „Ábécérendbe raktam a neve-
ket.” ◆ betűrendbetűrend
ébísídzsunszakuinébísídzsunszakuin ◆ betűrendi mutatóbetűrendi mutató
ebiszuebiszu ◆ EbiszuEbiszu
ebiszuebiszu ◆ barbárbarbár ◆ brutálisbrutális harcosharcos ◆ EzoEzo ◆

vidékividéki

ebiszugaoebiszugao ◆ mosolygós arcmosolygós arc
ebiszuzameebiszuzame ◆ hétkopoltyús tehéncápahétkopoltyús tehéncápa
ebonaitoebonaito ◆ ebonitebonit ◆ keménygumikeménygumi
eborasukkecunecueborasukkecunecu ◆ ebola vérzéses lázebola vérzéses láz
ebosiebosi ◆ úri süvegúri süveg
ecuecu ◆ kéjkéj 「Min-na-o kanpekini damasiteni
ecuni itta.」 „Kéjesen átejtett mindenkit.” ◆ oda-oda-
lennilenni magáértmagáért 「Szaikóno e-o siagete ecuni it-
ta.」 „Odavoltam magamért, amikor elkészült ez a
remek kép.” ◆ önelégültségönelégültség ◇ ecuniiruecuniiru elége-elége-
dettdett magávalmagával 「Gókakusite ecuni itta.」 „Elé-
gedett voltam magammal, hogy sikerült átmen-
nem a vizsgán.”

ecudokuecudoku ◆ átolvasásátolvasás
ecudokuszuruecudokuszuru ◆ átolvasátolvas 「Sinbun-o ecudo-
kuszuru.」 „Átolvassa az újságot.”

ecunenecunen ◆ átlépés az új évbeátlépés az új évbe ◆ áttelelésáttelelés
ecunenszeisokubucuecunenszeisokubucu ◆ kétnyári növénykétnyári növény
ecunenszóecunenszó ◆ kétnyári növénykétnyári növény
ecunenszuruecunenszuru ◆ átteleláttelel ◆ búcsúztatjabúcsúztatja azaz
óévetóévet 「Kaigaide ecunensita.」 „Külföldön bú-
csúztattam az óévet.”

ecunenteateecunenteate ◆ év végi juttatásév végi juttatás
ecunihaitteiruecunihaitteiru ◆ odavan magáértodavan magáért
ecuniiruecuniiru ◆ elégedettelégedett magávalmagával 「Gókakusite
ecuni itta.」 „Elégedett voltam magammal, hogy
sikerült átmennem a vizsgán.”

ecurakuecuraku ◆ élvezetélvezet 「Ecurakuni hitaru.」 „Át-
adja magát az élvezeteknek.” ◆ gyönyörgyönyör 「Sza-
ikóno ecuraku」 „fenséges gyönyör”

ecuranecuran ◆ átolvasásátolvasás ◆ böngészésböngészés
ecuranhjóecuranhjó ◆ kikérőlapkikérőlap
ecurankaecuranka ◆ böngészhetőböngészhető
ecurankenecuranken ◆ olvasójegyolvasójegy
ecuranrirekiecuranrireki ◆ böngészésiböngészési előzményekelőzmények
「Ecuranrireki-o kesita.」 „Töröltem a böngészé-
si előzményeket.”

ecuransicuecuransicu ◆ olvasóteremolvasóterem 「Ecuransicude
hon-o jonda.」 „Könyvet olvastam az olvasóte-
remben.”

ecuranszofutoecuranszofuto ◆ böngészőszoftverböngészőszoftver 「A Sa-
va atarasii ecuranszofuto-o happjósita.」 „Az A
cég új böngészőszoftvert jelentett be.”
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ecuranszuruecuranszuru ◆ bogarászikbogarászik 「Icsinicsidzsú,
hjakkadzsiten-o ecuransiteita.」 „Egészt nap az
enciklopédiát bogarásztam.” ◆ böngészikböngészik 「To-
sokande hon-o ecuransita.」 „A könyvtárban bön-
gésztem a könyveket.” ◆ olvasgatolvasgat 「Tosokande
hon-o ecuransiteita.」 „A könyvtárban olvasgat-
tam a könyveket.” ◆ szemelgetszemelget
ecscsiecscsi ◆ HH
ecscsiecscsi ◆ kéjencségkéjencség
ecscsiaibuiecscsiaibui ◆ HIVHIV
ecscsinaecscsina ◆ dévajdévaj ◆ kéjenckéjenc 「Ecscsina hito」
„kéjenc ember” ◆ pajzánpajzán 「Csúgakuszei-va
ecscsina hanasini kjómigaarumonoda.」 „A kö-
zépiskolásokat érdeklik a pajzán történetek.” ◆

pikánspikáns 「Ecscsina hanasi」 „pikáns történet” ◆

piszkospiszkos 「Ecscsina szózó」 „piszkos fantázia” ◆

pornópornó 「Ecscsinabideo」 „pornóvideó” ◆ sze-sze-
xuálisxuális 「Ecscsina mószó」 „szexuális képzelgés”

ecscsinakotoecscsinakoto ◆ malacságmalacság 「Kare-va ecscsina-
kotosika kangaeteinai.」 „Mindig a malacságokon
jár az esze.”

ecscsinguecscsingu ◆ gravírozásgravírozás ◆ kémiaikémiai maratásmaratás
◆ litográfiai mintázatkészítéslitográfiai mintázatkészítés ◆ maratásmaratás
ecscsiraocscsiraecscsiraocscsira ◆ nehézkesennehézkesen
「Ecscsiraocscsirabaranszu-o torinagara szaka-o
nobotta.」 „Nehézkesen egyensúlyozva haladt fel-
felé az emelkedőn.”

ecscsiszuruecscsiszuru ◆ enyelegenyeleg 「Kare-va kanodzsoto-
ecscsisita.」 „A barátnőjével enyelgett.”

ecsikettoecsiketto ◆ etikettetikett 「Ecsiketto-o mamoru.」
„Betartja az etikettet.” ◆ illendőségillendőség 「Kusami-
o szuru toki-va tede kucsi-o óunogaecsikettodes-
zu.」 „Illendő a szánk elé tenni a kezünket, ha
tüsszentünk.” ◆ jójó modormodor 「Redifászutogaecsi-
kettoda.」 „Jó modorra utal, ha a férfiak a nőket
előre engedik.”

ecsiopiaecsiopia ◆ EtiópiaEtiópia
ecsiopiadzsinecsiopiadzsin ◆ etiópetióp
ecsiopianoecsiopiano ◆ etiópetióp
ecsirenecsiren ◆ etilénetilén
ecsiruarukóruecsiruarukóru ◆ borszeszborszesz ◆ etilalkoholetilalkohol
ecsizuecsizu ◆ képes térképképes térkép
ecsúdoecsúdo ◆ etűdetűd ◆ gyakorlógyakorló műmű ◆ próbaalko-próbaalko-
tástás

edaeda ◆ ágág 「Edaga orete ocsita.」 „Letört az ág.”
◆ faágfaág 「Eda-o kari konda.」 „Megmetszettem
a faágakat.” ◆ gallygally ◇ edaszukasiedaszukasi lombritkí-lombritkí-
tástás ◇ eda-oeda-o harauharau legallyazlegallyaz 「Baszszaiboku-
no eda-o haratta.」 „Legallyaztam a kivágott fát.”
◇ kareedakareeda elszáradtelszáradt faágfaág ◇ kareedakareeda szá-szá-
razraz gallygally 「Kare eda-o cukatte hi-o okosita.」
„Száraz gallyakkal gyújtottam tüzet.” ◇ kareedakareeda
szárazszáraz ágág 「Kare eda-o otta.」 „Letörtem egy
száraz ágat.” ◇ koedakoeda vékony ágvékony ág
edabókiedabóki ◆ gallyseprőgallyseprő ◆ gallyseprűgallyseprű
edaburiedaburi ◆ faágakfaágak alakjaalakja ◆ lombozatlombozat 「Eda-
burino joi kidatta.」 „Szép lombozatú fa volt.”

edageedage ◆ rojtos hajrojtos haj ◆ töredezett hajvégtöredezett hajvég
edahaedaha ◆ ágág ésés levéllevél ◆ jelentéktelenjelentéktelen rész-rész-
letekletek 「Edahani kodavatte honsicu-o miusinat-
teiru.」 „Elvész a jelentéktelen részletekben.” ◆

lomblomb
eda-ha-kuszanogomieda-ha-kuszanogomi ◆ zöldhulladékzöldhulladék
edamameedamame ◆ zöld szójababzöld szójabab
edamicsiedamicsi ◆ elkalandozáselkalandozás 「Hanasi-va edami-
csini szoreta.」 „Elkalandozott a történet.” ◆ ki-ki-
térőtérő ◆ mellékösvénymellékösvény ◆ mellékútmellékút ◆ útelága-útelága-
zászás
edamucsiedamucsi ◆ virgácsvirgács
eda-oeda-o harauharau ◆ legallyazlegallyaz 「Baszszaibokuno
eda-o haratta.」 „Legallyaztam a kivágott fát.”

eda-oeda-o oroszuoroszu ◆ legallyazlegallyaz 「Taosita kino eda-o
orosita.」 „Legallyaztam a kivágott fát.” ◆ levág-levág-
ja a vastag ágakatja a vastag ágakat
edaorosiedaorosi ◆ alsó ágakat lemetszésealsó ágakat lemetszése
edaszukasiedaszukasi ◆ lombritkításlombritkítás
edaucsiedaucsi ◆ alsó ágakat lemetszésealsó ágakat lemetszése
edavakareedavakare ◆ elágazáselágazás
edavakaresiteiruedavakaresiteiru ◆ ágas-bogaságas-bogas 「Sikano
cunoga edavakaresiteita.」 „A szarvasnak ágas-
bogas agancsa volt.”

edeneden ◆ édenéden
eden-noszonoeden-noszono ◆ édenkertédenkert
éderuvaiszuéderuvaiszu ◆ havasigyopárhavasigyopár
édíédí ◆ Kr.u.Kr.u.
ediakakiediakaki ◆ ediakaraediakara
ediakaranediakaran ◆ ediakaraediakara
édí-konbátáédí-konbátá ◆ analóg-digitális átalakítóanalóg-digitális átalakító
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edipuszu-konpurekkuszuedipuszu-konpurekkuszu ◆ Ödipusz-Ödipusz-
komplexuskomplexus
editáeditá ◆ szerkesztőszerkesztő ◇ rain-editárain-editá soronkén-soronkén-
ti szövegszerkesztőti szövegszerkesztő
editá-szofutoeditá-szofuto ◆ szerkesztőprogramszerkesztőprogram
edoedo ◆ EdoEdo
edobakufuedobakufu ◆ Edo-sógunátusEdo-sógunátus ◆ Tokugava-Tokugava-
sógunátussógunátus
edodzsidaiedodzsidai ◆ Edo-korEdo-kor ◆ Edo-korszakEdo-korszak
edodzsóedodzsó ◆ Edo-várkastélyEdo-várkastély
edogavakuedogavaku ◆ Edogava kerületEdogava kerület
edokkoedokko ◆ edóiedói 「Kiszszuino edokko」 „ízig-
vérig edói” ◆ tősgyökeres edóitősgyökeres edói
edomaeedomae ◆ edói stílusedói stílus ◆ Tokiói-öbölTokiói-öböl
edomuraszakiedomuraszaki ◆ püspöklilapüspöklila
edzsdzsiedzsdzsi ◆ széle valaminekszéle valaminek
édzsensíédzsensí ◆ ügynökségügynökség
édzsentoédzsento ◆ ügynökügynök
edzsikiedzsiki ◆ áldozatáldozat 「Dokuszaiszeikenno
edzsikininatta.」 „A diktatúra áldozatává vált.” ◆

martalékmartalék 「Kaibucuno edzsikitosite ippikino
jagiga nagerareta.」 „Egy kecskét vetettek a
szörny elé martalékul.” ◆ prédapréda 「Nezumi-va
nekono edzsikininatta.」 „Az egér a macska pré-
dája lett.” ◆ zsákmányzsákmány 「Csíta-va inpara-o
edzsikinisita.」 „A gepárd zsákmányul ejtett egy
impalát.”

edzsiputoedzsiputo ◆ EgyiptomEgyiptom
edzsiputodzsinedzsiputodzsin ◆ egyiptomiegyiptomi
edzsiputogakuedzsiputogaku ◆ egyiptológiaegyiptológia
edzsiputogakusaedzsiputogakusa ◆ egyiptológusegyiptológus
edzsiputomodzsiedzsiputomodzsi ◆ egyiptomi írásegyiptomi írás
edzsiputonoedzsiputono ◆ egyiptomiegyiptomi
eeee ◆ hmmhmm 「Eé, dósimasóka?」 „Hmm, most mit
tegyek?” ◆ igenigen 「Ee, daidzsóbudeszu.」 „Igen,
rendben.” ◆ jójó 「Eedzsanaika?」 „Jó ez!” ◆ mi-mi-
csodacsoda 「É, kaisa-o jametano?」 „Micsoda, fel-
mondtál?” ◆ öööööö 「Eé, onamae-va nandesitak-
ke?」 „Ööö, mi is az ön neve?”

éemuéemu ◆ AMAM 「Éemuradzsio」 „AM rádió” ◆ de.de.
「Éemukudzsi」 „de. 9 óra”

é-enu-éé-enu-é ◆ ANAANA

eetoeeto ◆ izéizé 「Eeto……. Vaszuremasita.」 „Izé...,
hát nem elfelejtettem!” ◆ lássuklássuk csakcsak 「Eeto,
ikuradesitakke?」 „Lássuk csak, mennyibe is jön
ez nekem?” ◆ nosnos 「Eeto, szónaruto……」 „Nos,
ha ez így van...”

efekutáefekutá ◆ effektoreffektor
efekutoefekuto ◆ effektuseffektus ◇ szaundo-efekutoszaundo-efekuto
hangeffektushangeffektus
efferutóefferutó ◆ Eiffel-toronyEiffel-torony
efudaefuda ◆ figurás kártyalapfigurás kártyalap ◆ figurás lapfigurás lap
efudeefude ◆ ecsetecset ◆ festőecsetfestőecset
efudenisitasimuefudenisitasimu ◆ szívesen festszívesen fest
efude-oefude-o oruoru ◆ felhagyfelhagy aa festésselfestéssel 「Kek-
konto dódzsini, efude-o otta.」 „Amikor meghá-
zasodott, felhagyott a festéssel.”

efuemuefuemu ◆ FMFM 「Efuemuradzsio」 „FM rádió”

efuemucsúnáefuemucsúná ◆ FM tunerFM tuner
efupíefupí ◆ pénzügyi tervkészítőpénzügyi tervkészítő
egakuegaku ◆ ábrázolábrázol 「Kono sószecu-va fúkei-o
kireini egaiteiru.」 „Ez a novella szépen ábrázolja
a tájat.” ◆ felrajzolfelrajzol 「Kokubanni szankaku-o
egaita.」 „Felrajzoltam egy háromszöget a táblá-
ra.” ◆ festfest 「Ondori-o egaita.」 „Festettem egy
kakast.” ◆ játszódikjátszódik 「Kono eiga-va
dzsúkjúszeiki-o egaiteimaszu.」 „Ez a film a XIX.
században játszódik.” ◆ lefestlefest 「Szuiszaigade
hana-o egaita.」 „Vízfestékkel lefestett egy virá-
got.” ◆ leírleír 「Rokettoga szorani ko-o egaita.」 „A
rakéta egy ívet írt le a levegőben.” ◆ rajzolrajzol 「En-
picude uma-o egaita.」 „Rajzoltam egy lovat.” ◆

szólszól 「Kono eiga-va ródósano szeikacu-o egaite-
iru.」 „Ez a film a munkások életéről szól.” ◇ ko-ko-
koroniegakukoroniegaku elképzelelképzel 「Sóraino dzsibun-o ko-
koroni egaita.」 „Elképzeltem a jövőmet.” ◇ ko-ko-
oo egakuegaku ívelível 「Kanatade nidzsiga ko-o egaite-
ita.」 „A távolban egy szivárvány ívelt.”

egaoegao ◆ mosolygómosolygó arcarc ◆ vidámvidám arcarc ◇ murina-murina-
egaoegao kényszeredettkényszeredett mosolymosoly ◇ muriniegao-muriniegao-
oo cukurucukuru kényszeredettenkényszeredetten mosolyogmosolyog 「Mu-
rini egao-o cukutta.」 „Kényszeredetten moso-
lyogtam.”

egaodeegaode ◆ mosolyogvamosolyogva 「Ten-in-va egaode
szekkjakusita.」 „Az eladó mosolyogva szolgálta
ki a vásárlót.”

egaodearuegaodearu ◆ mosolyogmosolyog 「Kjakusicudzsómuin-
va egaodatta.」 „A légiutas-kísérők mosolyogtak.”
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egaonomamakatamaruegaonomamakatamaru ◆ arcáraarcára fagyfagy aa mo-mo-
solysoly 「Takarakudzsiga atattano-va macsigaidat-
tato sitte, egaonomama katamatta.」 „Arcára fa-
gyott a mosoly, amikor megtudta, hogy mégsem
nyert a lottón.”

egao-oegao-o miszerumiszeru ◆ rámosolyográmosolyog 「Kanodzso-va
otokoni egao-o miszeta.」 „A nő rámosolygott a
férfire.”

egaraegara ◆ mintaminta 「Hanano egarano szara」 „vi-
rágmintás tányér”

egataiegatai ◆ értékesértékes 「Egatai keiken」 „értékes
tapasztalat” ◆ nemnem teremterem mindenminden bokorbanbokorban
「Karenojóna hito-va nakanaka egatatai.」 „Nem
terem az ilyen ember minden bokorban.” ◆ pó-pó-
tolhatatlantolhatatlan 「Egatai dzsinbucu」 „pótolhatat-
lan ember” ◆ ritkaritka 「Egatai kóki」 „ritka lehe-
tőség”

egecunaiegecunai ◆ ordenáréordenáré 「Egecunai hanasi」 „or-
denáré beszéd” ◆ undorítóundorító 「Egecunaijari kata-
de kjaku-o ubatta.」 „Undorító módszerekkel hó-
dította el az ügyfeleket.”

égekaiégekai ◆ Égei-tengerÉgei-tenger
egeruegeru ◆ EgerEger
eggueggu ◆ tojástojás ◇ szukuranburu-egguszukuranburu-eggu rántot-rántot-
tata ◇ szukuranburu-egguszukuranburu-eggu tojásrántottatojásrántotta ◇

hamuegguhamueggu sültsült sonkasonka tojássaltojással ◇ békon-békon-
eggueggu sonka tojássalsonka tojással
eggubótoeggubóto ◆ kaszinótojáskaszinótojás
egguszuraiszáegguszuraiszá ◆ tojásszeletelőtojásszeletelő
egguszutandoegguszutando ◆ tojástartótojástartó pohárpohár 「Jude
tamago-o egguszutandoni irete tabeta.」 „A főtt
tojást tojástartó pohárból ettem.”

egoego ◆ egoego 「Kare-va egoga cujoi.」 „Nagy az
egoja.”

égohanégohan ◆ A5-ös papírméretA5-ös papírméret
egoiszutoegoiszuto ◆ egoistaegoista
egoizumuegoizumu ◆ egoizmusegoizmus
egokoroegokoro ◆ kedvkedv aa festéshezfestéshez ◆ konyításkonyítás
aa festéshezfestéshez 「Dzsibunnimo egokorogaaru.」
„Konyítok a festéshez.”

egomaegoma ◆ olajperillaolajperilla ◆ vadszezámvadszezám
egumiegumi ◆ keserűségkeserűség
egurarerujónaegurarerujóna ◆ marcangolómarcangoló 「Egurarerujó-
na itami」 „marcangoló fájdalom”

eguridaszueguridaszu ◆ kivájkiváj
egurueguru ◆ fájdalmatfájdalmat okozokoz 「Mune-o egurar-
erujóni kanasikatta.」 „A szomorúság nagy szív-
fájdalmat okozott.” ◆ kíméletlenülkíméletlenül feltárfeltár
「Sinbun-va szeidzsikano fuhai-o egutta.」 „Az
újság kíméletlenül feltárta politikusok korrupció-
ját.” ◆ kivágkivág 「Sujóno súhen-o egutta.」 „Ki-
vágta a daganat környékét.” ◆ kivájkiváj 「Kabocsa-
no nakami-o egutta.」 „Kivájtam a tököt.” ◇ egu-egu-
rarerujónararerujóna marcangolómarcangoló 「Egurarerujóna ita-
mi」 „marcangoló fájdalom” ◇ haifu-ohaifu-o eguru-eguru-
jónajóna szívbemarkolószívbemarkoló 「Haifu-o egurujóna kot-
oba」 „szívbemarkoló szavak”

eh-eh- ◆ micsodamicsoda ◆ tyűtyű
ehacuehacu ◆ stóla és tálstóla és tál
ehagakiehagaki ◆ képeslapképeslap 「Rjokószakikara ehagaki-
o okutta.」 „A kirándulóhelyről képeslapot küld-
tem.”

eheheehehe ◆ hehehehehehe
ehenehen ◆ khmkhm
ehentoszekibaraiszuruehentoszekibaraiszuru ◆ krákogkrákog
ehimekenehimeken ◆ Ehime megyeEhime megye
ehóehó ◆ szerencsés irányszerencsés irány
ehobaehoba ◆ JehovaJehova
ehobanosóninehobanosónin ◆ Jehova TanúiJehova Tanúi
ehómairiehómairi ◆ újévi templomjárásújévi templomjárás
ehonehon ◆ gyermekkönyvgyermekkönyv ◆ képeskönyvképeskönyv ◆

rajzkönyvrajzkönyv
eiei ◆ félhang emelkedésfélhang emelkedés
eiei ◆ hopphopp 「Bóru nagerujo, ei!」 „Megy a labda,
hopp!”

eiei ◆ AngliaAnglia ◆ kiválókiváló emberember ◇ nicsieinicsiei japán-japán-
angolangol
eiei ◆ rájarája
eibecueibecu ◆ végsővégső búcsúbúcsú 「Kodzsintono eibecu-o
cugeta.」 „Végső búcsút vett a halottól.”

eibecuszurueibecuszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Kjonencsicsito ei-
becusita.」 „Múlt évben búcsúztunk el édes-
apánktól.”

eibeieibei ◆ Anglia és AmerikaAnglia és Amerika
eibin-naeibin-na ◆ éleséles 「Eibinna zunóno mocsi nus-
ida.」 „Éles elméje van.” ◆ érzékenyérzékeny 「Eibinna
sinkei」 „érzékeny idegzet”
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eibuneibun ◆ angolangol irodalomirodalom ◆ angolangol szövegszöveg
「Eibun-o vajakuszuru.」 „Angol szöveget fordít
japánra.”

eibungakueibungaku ◆ angolangol irodalomirodalom ◆ angolszászangolszász
irodalomirodalom
eibunkaeibunka ◆ angol irodalmi tanszékangol irodalmi tanszék
eibunsószecueibunsószecu ◆ angol nyelvű regényangol nyelvű regény
eibunvajakueibunvajaku ◆ angol-japán fordításangol-japán fordítás
eicsieicsi ◆ intelligenciaintelligencia
eicsipíeicsipí ◆ LELE ◆ lóerőlóerő
eicsitaieicsitai ◆ H-zónaH-zóna
eicsóeicsó ◆ Eicsó-korEicsó-kor
eidaneidan ◆ bölcsbölcs döntésdöntés 「Kareno eidanga kóun-
o jonda.」 „Bölcs döntése meghozta a szerencsé-
jét.”

eidzsieidzsi ◆ Eidzsi-korEidzsi-kor
eidzsieidzsi ◆ kisdedkisded
eidzsieidzsi ◆ angol ábécé betűjeangol ábécé betűje ◆ angol betűangol betű
eidzsihappóeidzsihappó ◆ nyolc alapvető ecsetvonásnyolc alapvető ecsetvonás
eidzsirueidzsiru / eizurueizuru ◆ látsziklátszik ◆ tükröződiktükröződik
eidzsirueidzsiru / eizurueizuru ◆ írír 「Issueidzsiru.」 „Ír egy
verset.” ◆ költkölt
eidzsisinbuneidzsisinbun ◆ angol nyelvű újságangol nyelvű újság
eidzsúeidzsú ◆ letelepedésletelepedés 「Koko-o eidzsúno csi-
nisita.」 „Itt telepedtem le.”

eidzsúkeneidzsúken ◆ letelepedési engedélyletelepedési engedély
eidzsúsaeidzsúsa ◆ állandóállandó lakoslakos ◆ letelepedettletelepedett
külföldikülföldi
eidzsúsabizaeidzsúsabiza ◆ állandóállandó tartózkodásitartózkodási enge-enge-
délydély
eidzsúszurueidzsúszuru ◆ letelepedikletelepedik 「Kare-va nihonni
eidzsúsiteiru.」 „Letelepedett Japánban.”

ei, ei, jáei, ei, já ◆ hajráhajrá 「Ei, ei, já!」 „Hajrá!”

eieitoeieito ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Eieito hataraku.」
„Lankadatlanul dolgozik.”

eieneien ◆ Eien-korEien-kor
eieneien ◆ örökkévalóságörökkévalóság 「Szono gofun-va eien-
nojóni kandzsirareta.」 „Az az öt perc egy örökké-
valóságnak tűnt.”

eien-nieien-ni ◆ időtlenidőtlen időkigidőkig 「Kono kessó-va de-
dzsitaru dzsóhó-o eienni hozonszuru.」 „Ez a
kristály időtlen időkig megőrzi a digitális informá-

ciót.” ◆ mindörökremindörökre 「Vatasino kokoro-va ana-
tani eienni ubavareta.」 „Mindörökre elraboltad
a szívem.” ◆ örökkéörökké 「Eienni kavaranai kimo-
csi.」 „Örökké változatlan érzés.” ◆ örökreörökre 「Ei-
ennianatanoszobaniimaszu.」 „Örökre melletted
leszek.”

eien-ninokorueien-ninokoru ◆ maradandómaradandó 「Eienni nokoru
mono-o cukuritai.」 „Maradandót szeretnék al-
kotni.”

eien-noeien-no ◆ örökörök 「Eienno ai-o csikau.」 „Örök
szerelmet fogad.” ◇ eien-ninokorueien-ninokoru maradandómaradandó
「Eienni nokoru mono-o cukuritai.」 „Maradan-
dót szeretnék alkotni.”

eigaeiga ◆ fényűzésfényűzés 「Kanodzso-va eigana kurasi-
o sita.」 „A nő fényűzésben élt.” ◆ pompapompa ◆ tün-tün-
döklésdöklés 「Kono kororóma teikoku-va eiga-o kiva-
meta.」 „Ekkor volt a Római Birodalom tündök-
lése csúcsán.”

eigaeiga ◆ filmfilm 「Omosiroi eiga-o mitai.」 „Sze-
retnék megnézni egy érdekes filmet!” ◆ játék-játék-
filmfilm ◇ akuson-eigaakuson-eiga akciófilmakciófilm ◇ atarieigaatarieiga
kasszasikerkasszasiker ◇ atarieigaatarieiga sikeressikeres filmfilm 「Ata-
ri eigatohazure eiga」 „sikeres és sikertelen film”
◇ eiganofúkirieiganofúkiri bemutatóbemutató vetítésvetítés 「Kono ei-
gano fúkiri-va raigecudeszu.」 „Jövő hónapban
lesz a film bemutató vetítése.” ◇ eszuefueigaeszuefueiga
tudományos-fantasztikustudományos-fantasztikus filmfilm ◇ eszuefu-eszuefu-
eigaeiga sci-fisci-fi filmfilm ◇ kjóikueigakjóikueiga oktatófilmoktatófilm ◇

kirokueigakirokueiga dokumentumfilmdokumentumfilm ◇ geidzsucue-geidzsucue-
igaiga művészfilmművészfilm ◇ gorakueigagorakueiga játékfilmjátékfilm ◇

szeidzsin-eigaszeidzsin-eiga korhatároskorhatáros filmfilm ◇ szenszó-szenszó-
eigaeiga háborúsháborús filmfilm ◇ tanpen-eigatanpen-eiga rövidfilmrövidfilm
◇ terebieigaterebieiga tévéfilmtévéfilm ◇ torikkueigatorikkueiga trükk-trükk-
filmfilm ◇ njúszueiganjúszueiga filmhíradófilmhíradó ◇ ninkjóeiganinkjóeiga
jakuzafilmjakuzafilm ◇ haszszeieigahaszszeieiga hangosfilmhangosfilm ◇

bunkaeigabunkaeiga kultuszfilmkultuszfilm ◇ hógahóga japánjapán filmfilm ◇

muszeieigamuszeieiga némafilmnémafilm ◇ jakuzaeigajakuzaeiga jakuza-jakuza-
filmfilm ◇ jógajóga nyugati filmnyugati film
eigadókókaieigadókókai ◆ filmklubfilmklub
eigadzsojúeigadzsojú ◆ filmszínésznőfilmszínésznő
eigafaneigafan ◆ filmrajongófilmrajongó
eigagakueigagaku ◆ filmtudományfilmtudomány
eigagekidzsóeigagekidzsó ◆ filmszínházfilmszínház
eigagjókaieigagjókai ◆ filmiparfilmipar ◆ filmvilágfilmvilág
eigahaijúeigahaijú ◆ filmszínészfilmszínész
eigahjóeigahjó ◆ filmkritikafilmkritika
eigahjóroneigahjóron ◆ filmkritikafilmkritika
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eigahjóronkaeigahjóronka ◆ filmkritikusfilmkritikus
eigajóeieigajóei ◆ filmvetítésfilmvetítés
eigakaeigaka ◆ megfilmesítésmegfilmesítés
eigakaneigakan ◆ filmszínházfilmszínház ◆ mozimozi
eigakan-nonjúdzsókeneigakan-nonjúdzsóken ◆ mozijegymozijegy
eigakantokueigakantoku ◆ filmrendezőfilmrendező
eigakaszurueigakaszuru ◆ megfilmesítmegfilmesít 「Kareno sószecu-
va eigakaszareta.」 „Megfilmesítették a regényét.”

eigakeidzsucueigakeidzsucu ◆ filmművészetfilmművészet
eigamavarueigamavaru ◆ be van rúgvabe van rúgva
eiganocsikettoeiganocsiketto ◆ mozijegymozijegy
eiganofúkirieiganofúkiri ◆ bemutatóbemutató vetítésvetítés 「Kono ei-
gano fúkiri-va raigecudeszu.」 „Jövő hónapban
lesz a film bemutató vetítése.”

eiganokippueiganokippu ◆ mozijegymozijegy
eiganosudzsinkóeiganosudzsinkó ◆ filmhősfilmhős
eiganoszacueieiganoszacuei ◆ filmforgatásfilmforgatás
eiganoszukuríneiganoszukurín ◆ mozivászonmozivászon
eiga-o szacueiszurukotoeiga-o szacueiszurukoto ◆ filmforgatásfilmforgatás
eiga-oeiga-o ucuszuucuszu ◆ levetítlevetít 「Kekkonsikino atode
eigaga ucuszareta.」 „Az esküvő után levetítették
a videót.”

eigapurodjúszáeigapurodjúszá ◆ filmproducerfilmproducer ◆ gyártás-gyártás-
vezetővezető ◆ producerproducer
eigaszaieigaszai ◆ filmfesztiválfilmfesztivál ◆ filmszemlefilmszemle
eigaszeiszakueigaszeiszaku ◆ filmgyártásfilmgyártás ◆ filmkészí-filmkészí-
téstés
eigaszutáeigaszutá ◆ filmsztárfilmsztár
eigaszutadzsioeigaszutadzsio ◆ filmstúdiófilmstúdió
eigazukieigazuki ◆ mozirajongómozirajongó
eigazukurieigazukuri ◆ filmgyártásfilmgyártás ◆ filmkészítésfilmkészítés
eigjóeigjó ◆ eladáseladás 「Kono kaisa-va eigjóni csikara-
o ireteiru.」 „Ez a vállalat az eladásokra helyezi a
hangsúlyt.” ◆ iparűzésiparűzés ◆ nyitvatartásnyitvatartás 「Ko-
no misze-va nidzsújodzsikaneigjósiteiru.」 „Ez az
üzlet éjjel-nappal nyitva tart.” ◆ tevékenységtevékenység
「Szono kaisa-va eigjó-o súrjósita.」 „Az a cég be-
szüntette a tevékenységét.” ◆ üzletvitelüzletvitel ◇ sú-sú-
jaeigjójaeigjó éjszakaiéjszakai nyitvatartásnyitvatartás ◇ nenkan-nenkan-
eigjóeigjó egészegész évenéven átát nyitvanyitva tartástartás ◇

hómon-eigjóhómon-eigjó háználháznál árusításárusítás ◇ mogurieigjómogurieigjó
engedélyengedély nélkülinélküli üzemeltetésüzemeltetés ◇ jakan-jakan-
eigjóeigjó éjszakai nyitvatartáséjszakai nyitvatartás

eigjóbieigjóbi ◆ munkanapmunkanap ◆ nyitvatartásinyitvatartási napnap
「Ginkóno eigjóbi-o siritai.」 „Szeretném meg-
tudni, melyik napokon van nyitva a bank.”

eigjóbueigjóbu ◆ értékesítésiértékesítési osztályosztály ◆ kereske-kereske-
delmi osztálydelmi osztály ◆ marketingosztálymarketingosztály
eigjócsúeigjócsú ◆ nyitvanyitva
eigjódzsikaneigjódzsikan ◆ nyitvatartási időnyitvatartási idő
eigjódzsónoeigjódzsóno ◆ üzletiüzleti
eigjógasúrjószurueigjógasúrjószuru ◆ bezárbezár 「Miszeno eigjó-
ga súrjósita.」 „Az üzlet bezárt.”

eigjóineigjóin ◆ eladási ügynökeladási ügynök ◆ kereskedőkereskedő
eigjókacudóeigjókacudó ◆ üzleti tevékenységüzleti tevékenység
eigjókjokaeigjókjoka ◆ működési engedélyműködési engedély
eigjómaneigjóman ◆ üzletkötőüzletkötő
eigjómenkjozeieigjómenkjozei ◆ iparűzési adóiparűzési adó
eigjónissieigjónissi ◆ üzleti naplóüzleti napló
eigjónodaiiszszeneigjónodaiiszszen ◆ aktív üzleti életaktív üzleti élet
eigjóriekieigjórieki ◆ adózatlanadózatlan nyereségnyereség ◆ üzemiüzemi
nyereségnyereség
eigjósoeigjóso ◆ irodairoda ◆ teleptelep ◆ telephelytelephely ◆ üzletüzlet

eigjósumokueigjósumoku ◆ tevékenységi körtevékenységi kör
eigjószurueigjószuru ◆ nyitvanyitva tarttart 「Kono misze-va
nidzsújodzsikaneigjósiteiru.」 „Ez az üzlet a nap
24 órájában nyitva tart.” ◆ üzemelüzemel 「Kono
kódzsó-va nagaku eigjósitekita.」 „Ez a gyár már
régóta üzemel.”

eigoeigo ◆ angolangol 「Eigo-va nigate.」 „Nem megy
az angol.” ◆ angolangol nyelvnyelv 「Kidzsi-o eigoni ja-
kusita.」 „Lefordítottam a cikket angol nyelvre.”
◇ amerikaeigoamerikaeigo amerikaiamerikai angolangol 「Amerika ei-
gode hanaszu.」 „Amerikai angolsággal beszél.” ◇

igiriszueigoigiriszueigo britbrit angolangol 「Igiriszu eigode hana-
szu.」 „Brit angolsággal beszél.” ◇ gendaieigogendaieigo
modernmodern angolangol ◇ dzsunszeieigodzsunszeieigo britbrit angolangol ◇

bidzsineszueigobidzsineszueigo üzleti angolüzleti angol
eigóeigó ◆ örökkévalóságörökkévalóság ◆ végtelenségvégtelenség ◇ mi-mi-
raieigóraieigó mindörökkön örökkémindörökkön örökké
eigobaneigoban ◆ angol nyelvű kiadásangol nyelvű kiadás
eigodeeigode ◆ angolulangolul 「Eigode hanaszeru hito-o
szagasita.」 „Kerestem egy angolul beszélő em-
bert.”

eigófuhen-noeigófuhen-no ◆ állandóállandó
eigojakueigojaku ◆ angol fordításangol fordítás
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eigókaikieigókaiki ◆ végtelen ismétlődésvégtelen ismétlődés
eigokeneigoken ◆ angol nyelvterületangol nyelvterület
eigomeieigomei ◆ angol elnevezésangol elnevezés
eigonoeigono ◆ angolszászangolszász
eihaeiha ◆ ciszcisz
eiheeihe ◆ fiszfisz
eiheieihei ◆ őrőr
eiheidzsoeiheidzso ◆ őrházőrház ◆ őrszobaőrszoba
eiheikinmueiheikinmu ◆ őrszolgálatőrszolgálat
eiheikinmunicukueiheikinmunicuku ◆ őrszolgálatot teljesítőrszolgálatot teljesít
eiheikinmu-o kótaiszurueiheikinmu-o kótaiszuru ◆ leváltja az őrtleváltja az őrt
eiheinitacueiheinitacu ◆ őrtőrt álláll 「Monno maede eiheini
tatta.」 „A kapu előtt állt őrt.”

eiheinokótaisikieiheinokótaisiki ◆ őrségváltásőrségváltás
「Kankókjaku-va eiheino kótaisiki-o kanszacusi-
ta.」 „A turisták megfigyelték az őrségváltást.”

eihei-oeihei-o okuoku ◆ őrtőrt állítállít 「Gundzsisiszecuni
eihei-o oita.」 „Őrt állított a katonai létesítmény-
hez.”

eihóeihó ◆ Eihó-korEihó-kor
eihóeihó ◆ lándzsahegylándzsahegy ◆ támadástámadás 「Hjóronka-
no eihónitadzsiroida.」 „A kritikusok támadásai
elbizonytalanítottak.”

eihóeihó ◆ úszásmódúszásmód ◇ dorufin-eihódorufin-eihó delfinúszásdelfinúszás

eiieii ◆ aiszaisz
eiieii ◆ igyekezetteligyekezettel ◆ odaadássalodaadással
eiiszensineiiszensin ◆ odaadássalodaadással ◆ telhes szívveltelhes szívvel
ei, jáei, já ◆ hajráhajrá 「Ei, já!」 „Hajrá!”

eijaeijaeijaeija ◆ erősenerősen
eijakueijaku ◆ angol fordításangol fordítás
eijakuszurueijakuszuru ◆ angolraangolra fordítfordít 「Sószecu-o ei-
jakusita.」 „Angolra fordítottam a regényt.”

eijoeijo ◆ dicsőségdicsőség 「Ikucumono dzsusóno eijoni
kagajaita.」 „Több díj elnyerésével szerzett dicső-
séget.” ◆ megtiszteltetésmegtiszteltetés 「Tosi-va taikai-
kaiszaino eijo-o ninatta.」 „A várost az a megtisz-
teltetés érte, hogy ott rendezték a mérkőzéseket.”

eijóeijó ◆ fényűzésfényűzés ◇ eijóeiga-oeijóeiga-o kivamerukivameru dő-dő-
zsölzsöl
eijóeijó ◆ táperőtáperő 「Kono rjóri-va eijóninaranai.」
„Ebben az ételben nincs táperő.” ◆ tápértéktápérték

「Eijótappurina rjóri」 „tápértékben gazdag étel”
◆ táplálótápláló ételétel 「Eijó-o toru.」 „Tápláló étele-
ket eszik.” ◇ kjúsúeijószeikjúsúeijószei ozmotrófiaozmotrófia ◇ dzs-dzs-
isueijóisueijó autotrófiaautotrófia ◇ dzsinkóeijódzsidzsinkóeijódzsi tápostápos
gyerekgyerek ◇ szeissokueijószeiszeissokueijószei fagotrófiafagotrófia ◇

dokuricueijódokuricueijó autotrófiaautotrófia
eijoarueijoaru ◆ dicsőségesdicsőséges
eijóbuneijóbun ◆ tápanyagtápanyag
eijóbuszokueijóbuszoku ◆ alultápláltságalultápláltság
eijódankaieijódankai ◆ trofikus szinttrofikus szint
eijóeigaeijóeiga ◆ dőzsölésdőzsölés ◆ fényűzésfényűzés 「Eijóeigani
kuraszu.」 „Fényűzően él.”

eijóeiga-o kivamerueijóeiga-o kivameru ◆ dőzsöldőzsöl
eijóenruieijóenrui ◆ tápsótápsó
eijófurjóeijófurjó ◆ alultápláltságalultápláltság ◆ gyengéntáp-gyengéntáp-
láltságláltság ◆ rosszultápláltságrosszultápláltság
eijógakueijógaku ◆ élelmezéstudományélelmezéstudomány ◆ táplálko-táplálko-
zástanzástan
eijógaszóeijógaszó ◆ trofoblaszttrofoblaszt
eijógatarinaieijógatarinai ◆ kiskis tápértékűtápértékű 「Eijóga tar-
inai rjóri」 „kis tápértékű étel”

eijógatariteinaieijógatariteinai ◆ alultápláltalultáplált 「Eijóga tari-
teinai hito」 „alultáplált ember”

eijógeneijógen ◆ tápanyagforrástápanyagforrás
eijóhansokueijóhansoku ◆ ivartalanivartalan szaporításszaporítás ◆ ve-ve-
getatív szaporításgetatív szaporítás
eijóhodzsosokuhineijóhodzsosokuhin ◆ étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő
eijókaeijóka ◆ tápértéktápérték 「Eijókano takai jaszai」
„magas tápértékű zöldség”

eijókakueijókaku ◆ vegetatív magvegetatív mag
eijókataeijókata ◆ túltápláltságtúltápláltság
eijókeieijókei ◆ vegetatív hajtásvegetatív hajtás
eijókikaneijókikan ◆ emésztőszervemésztőszerv ◆ vegetatívvegetatív
szervszerv
eijómakueijómaku ◆ trofoblaszttrofoblaszt
eijónoarueijónoaru ◆ táplálótápláló 「Eijónoaru tabe mono-o
taberu.」 „Tápláló ételeket eszik.”

eijónobaranszueijónobaranszu ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott ét-ét-
rendrend
eijó-oeijó-o ataeruataeru ◆ tápláltáplál 「Kandzsa-va tentekide
eijó-o ataerareteiru.」 „Infúzión át táplálják a be-
teget.”

eijoreieijorei ◆ díszőrség tisztelgésedíszőrség tisztelgése
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eijósieijósi ◆ diétásdiétás nővérnővér ◆ diétásdiétás orvosorvos ◆

diétaspecialistadiétaspecialista 「Kono sokudzsi-va
eijósigakarorí-o keiszansiteimaszu.」 „Ennek az
ételnek a kalóriáját diétaspecialista számolja ki.”
◆ élelmezési specialistaélelmezési specialista
eijósiccsóeijósiccsó ◆ alultápláltságalultápláltság
eijósiccsósógaieijósiccsósógai ◆ disztrófiadisztrófia ◆ táplálkozá-táplálkozá-
si rendellenességsi rendellenesség
eijosóeijosó ◆ érdemdíjérdemdíj ◆ érdemrendérdemrend
eijószaibóeijószaibó ◆ vegetatív sejtvegetatív sejt
eijószeibuneijószeibun ◆ tápanyag-összetevőtápanyag-összetevő
eijószeisokueijószeisoku ◆ vegetatív szaporodásvegetatív szaporodás
eijószoeijószo ◆ tápanyagtápanyag ◇ tarjóeijószotarjóeijószo mak-mak-
rotápanyagrotápanyag ◇ hiszszueijószohiszszueijószo esszenciálisesszenciális
tápanyagtápanyag ◇ hiszszueijószohiszszueijószo nélkülözhetet-nélkülözhetet-
lenlen tápanyagtápanyag ◇ birjóeijószobirjóeijószo mikrotáp-mikrotáp-
anyaganyag
eijózaieijózai ◆ erősítőkészítményerősítőkészítmény ◆ tápszertápszer
eijúeijú ◆ hőshős ◇ szenszónoeijúszenszónoeijú háborúsháborús hőshős
「Nicsiroszenszóno eijú」 „japán-orosz háború
hőse”

eijúdzsidaieijúdzsidai ◆ hőskorszakhőskorszak
eijúgókecueijúgókecu ◆ páratlan bátorságú hőspáratlan bátorságú hős
eijúhirobaeijúhiroba ◆ Hősök tereHősök tere
eijúiro-oeijúiro-o konomukonomu ◆ nagynagy emberekemberek szeretikszeretik
a nőketa nőket
eijúkidorieijúkidori ◆ hőshős megjátszásamegjátszása 「Kare-va ei-
júkidoridatta.」 „Megjátszotta a hőst.”

eijúkósokueijúkósoku ◆ nagynagy emberekemberek szeretikszeretik aa nő-nő-
ketket
eijúrasiieijúrasii ◆ hősieshősies
eijúrasikueijúrasiku ◆ hősiesenhősiesen
eijúsiszurueijúsiszuru ◆ hőskénthősként tekinttekint 「Eijúsisza-
reta.」 „Hősként tekintettek rám.”

eijúsugieijúsugi ◆ heroizmusheroizmus
eijútaneijútan ◆ hőstörténethőstörténet
eijútekinaeijútekina ◆ hősieshősies
eijútekinaokonaieijútekinaokonai ◆ hőstetthőstett 「Eijútekina
okonai-o sita.」 „Hőstettet hajtott végre.”

eijútekinasieijútekinasi ◆ hősihősi halálhalál 「Eijútekina si-o to-
geta.」 „Hősi halált halt.”

eikaeika ◆ szemtermésszemtermés
eikaivaeikaiva ◆ angol társalgásangol társalgás

eikakueikaku ◆ hegyesszöghegyesszög
eikakuszankakukeieikakuszankakukei ◆ hegyesszögűhegyesszögű három-három-
szögszög
eikaneikan ◆ Eikan-korEikan-kor
eikaneikan ◆ babérkoszorúbabérkoszorú ◆ dicskoszorúdicskoszorú ◆ di-di-
csőségcsőség 「Júsóno eikan-o kacsi totta.」 „Bajnoki
dicsőséget szereztek.”

eikecueikecu ◆ kiváló emberkiváló ember
eikeneiken ◆ angol nyelvvizsgaangol nyelvvizsga
eikieiki ◆ erőerő 「Jaszunde asitano eiki-o jasinattek-
udaszai.」 „Pihenj, és gyűjts erőt a holnapi nap-
hoz!”

eikieiki ◆ lelkesedéslelkesedés 「Eikini micsita vakamono」
„lelkesedéstől buzgó fiatal”

eikigóeikigó ◆ keresztkereszt ◇ dzsúeikigódzsúeikigó kettőske-kettőske-
resztreszt ◇ dzsúeikigódzsúeikigó duplakeresztduplakereszt
eikjóeikjó ◆ Eikjó-korEikjó-kor
eikjóeikjó ◆ befolyásbefolyás 「Hódóno eikjódekono hito-
va ninkininatta.」 „A média befolyására sokan
megszerették ezt az embert.” ◆ hatáshatás 「Kono
bussicu-va kankjó-e no eikjóga szukunai.」 „En-
nek az anyagnak kicsi a hatása a környezetre.” ◆

kihatáskihatás 「Dzsiko-va dzsúminno dzsinszeini ókii
eikjó-o ataeta.」 „A baleset nagy kihatással volt az
ottaniak életére.” ◆ vetületvetület 「Torihikiga szeiri-
cusinakattakotoga keizaitekina eikjó-o ojobo-
szu.」 „Az üzlet elmaradásának pénzügyi vetülete
van.” ◆ visszahatásvisszahatás ◆ vonzatvonzat 「Szocsino csó-
kitekina eikjó-va musidekinai.」 „Nem hanyagol-
hatjuk el az intézkedés hosszú távú vonzatát.” ◇

akueikjóakueikjó rosszrossz hatáshatás 「Undóbuszoku-va kar-
adani akueikjó-o motaraszu.」 „A mozgáshiány
rossz hatással van a testünkre.” ◇ eikjó-oeikjó-o ukeruukeru
érintérint 「Keizaikikino eikjó-o uketa.」 „Érintette
a gazdasági válság.” ◇ kóeikjókóeikjó jójó hatáshatás
「Teikinri-va keizaini kóeikjó-o ojoboszu.」 „Az
alacsony kamatok jó hatást gyakorolnak a gazda-
ságra.”

eikjó-oeikjó-o ataeruataeru ◆ befolyásolbefolyásol 「Kare-va vata-
sini eikjó-o ataeru.」 „Befolyásol engem.” ◆ hathat
「Ongaku-va hitoni eikjó-o ataeru.」 „A zene hat
az emberekre.” ◆ hatássalhatással vanvan 「Szenszeiga
kodomoni eikjó-o ataeta.」 „A gyerekre hatással
volt a tanára.” ◆ hatásthatást gyakorolgyakorol ◆ kihatkihat
「Vatasini eikjó-o ataeta.」 „Kihatott rám.”
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eikjó-oeikjó-o ojoboszuojoboszu ◆ hatásthatást gyakorolgyakorol
「Kare-va vatasini ókina eikjó-o ojobosita.」
„Nagy hatást gyakorolt rám.” ◆ visszahatvisszahat
「Sainno manzokukan-va sigotoni eikjó-o ojobo-
szu.」 „A dolgozók közérzete visszahat a munká-
jukra.”

eikjó-oeikjó-o ukenaiukenai ◆ hatásoktólhatásoktól mentesmentes 「Kono
kunino kotoba-va gaikokuno eikjó-o uketeima-
szen.」 „Az ország nyelve idegen hatásoktól men-
tes.”

eikjó-oeikjó-o ukeruukeru ◆ érintérint 「Keizaikikino eikjó-o
uketa.」 „Érintette a gazdasági válság.”

eikjórjokueikjórjoku ◆ befolyásbefolyás 「Eikjórjoku-o mocujó-
ninatta.」 „Befolyásra tettem szert.”

eikjórjokunoarueikjórjokunoaru ◆ befolyásosbefolyásos 「Eikjórjoku-
noaru hito」 „befolyásos ember”

eikjósiaukotoeikjósiaukoto ◆ összhatásösszhatás 「Kareno
geidzsucuni-va iron-na rjúhaga eikjósi atteita.」
„A művészete különböző irányzatok összhatására
fejlődött ki.”

eikjószurueikjószuru ◆ befolyásolbefolyásol 「Sikaku-va kjúrjóni
eikjószuru.」 „A végzettség befolyásolja a fize-
tést.” ◆ hathat 「Eigjórieki-va kabukani eikjószu-
ru.」 „A vállalat profitja hat a részvényárfolyam-
ra.” ◆ kihatkihat 「Szutoreszu-va szuiminni eikjószu-
ru.」 „A stressz kihat az alvásra.”

eikjúeikjú ◆ Ei-kjú-korEi-kjú-kor ◆ örökösségörökösség ◆ permanen-permanen-
ciacia
eikjúdacumóeikjúdacumó ◆ végleges szőrtelenítésvégleges szőrtelenítés
eikjúdzsisakueikjúdzsisaku ◆ állandóállandó mágnesmágnes ◆ perma-perma-
nens mágnesnens mágnes
eikjúkicsieikjúkicsi ◆ állandó bázisállandó bázis
eikjúkikaneikjúkikan ◆ örökmozgóörökmozgó
eikjúnieikjúni ◆ mindenkorramindenkorra 「Kono simi-o eikjúni
otositai.」 „Szeretném ezt a foltot egyszer s min-
denkorra eltüntetni!” ◆ mindörökremindörökre 「Futarino
tabi-va eikjúni kiokuni nokotteiru.」 „Mindörök-
re az emlékezetembe zártam az utunkat.” ◆ örök-örök-
kéké 「Vatasinitotte-va anata-va eikjúni ucuku-
sii.」 „Te örökké szép maradsz nekem.” ◆ örökreörökre
「Itamikara eikjúni kaihószareta.」 „Örökre meg-
szabadultam a fájdalomtól.” ◆ véglegvégleg 「Kódzsó-
va eikjúni heiszasita.」 „Végleg bezárt a gyár.” ◆

véglegesenvéglegesen

eikjúnoeikjúno ◆ életreéletre szólószóló 「Kono ai-va eikjúde-
szu.」 „Ez a szerelem életre szóló.” ◆ halhatat-halhatat-
lanlan ◆ örökörök ◆ örökké tartóörökké tartó ◆ permanenspermanens
eikjúsieikjúsi ◆ állandó fogállandó fog ◆ maradó fogmaradó fog
eikjúszaieikjúszai ◆ lejárat nélküli kötvénylejárat nélküli kötvény
eikjútekinaeikjútekina ◆ állandóállandó 「Eikjútekina sokumin-
csi」 „állandó gyarmat” ◆ maradandómaradandó 「Eik-
jútekina sógai」 „maradandó károsodás” ◆ per-per-
manensmanens 「Détano eikjútekina hogo」 „perma-
nens adatvédelem” ◇ han-eikjútekinahan-eikjútekina rész-rész-
benben tartóstartós ◇ han-eikjútekinahan-eikjútekina bizonytalanbizonytalan
ideigideig tartótartó 「Han-eikjútekina kóka」 „bizony-
talan ideig tartó hatás”

eikjútekinieikjútekini ◆ örökkéörökké 「Kono gisi-va eikjúteki-
ni mocu.」 „Ez a műfog örökké kitart.” ◆ örökreörökre
「Júzáakauntoga eikjútekini heiszasita.」 „Örök-
re megszüntettem a felhasználói fiókomat.” ◆

véglegesenvéglegesen 「Fairu-o eikjútekini szakudzsosi-
ta.」 „Véglegesen letöröltem a fájt.” ◇ han-han-
eikjútekinieikjútekini szinteszinte örökkéörökké 「Han-eikjútekini
cukaeru kigu」 „szinte örökké használható szer-
kezet”

eikjútódoeikjútódo ◆ permafrosztpermafroszt 「Csikjúondankade
eikjútódoga toke hadzsimeta.」 „A globális felme-
legedéstől elkezdett olvadni a permafroszt.”

eikóeikó ◆ hajóvontatáshajóvontatás ◆ vontatásvontatás
eikóeikó ◆ dicsőségdicsőség 「Eikó-o teni ireta.」 „Dicső-
séget szerzett.”

eikokueikoku ◆ AngliaAnglia
eikokufúeikokufú ◆ anglicizmusanglicizmus
eikokugiraieikokugirai ◆ anglofóbiaanglofóbia
eikokukabureeikokukabure ◆ anglomániaanglománia ◆ angolimádatangolimádat
eikokukokkjókaieikokukokkjókai ◆ anglikán egyházanglikán egyház
eikokukótaisieikokukótaisi ◆ walesi hercegwalesi herceg
eikokunamarieikokunamari ◆ angolszászangolszász akcentusakcentus 「Ei-
kokunamarino nihongo-o hanaszu.」 „Angolszász
akcentussal beszéli a japánt.”

eikónikagajakueikónikagajaku ◆ dicsértessékdicsértessék 「Eikóni ka-
gajaku suieszu-kiriszuto!」 „Dicsértessék a mi
urunk Jézus Krisztus!”

eikoszanoidoeikoszanoido ◆ eikozanoideikozanoid
eikoszeiszuieikoszeiszui ◆ felemelkedésfelemelkedés ésés bukásbukás
「Róma teikokuno eikoszeiszui.」 „A Római Biro-
dalom felemelkedése és bukása.”
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eikószurueikószuru ◆ elvontatelvontat 「Fune-va eikósza-
reta.」 „Elvontatták a hajót.” ◆ vontatvontat 「Fune-
o minatomadeei kósita.」 „A kikötőbe vontatta a
hajót.”

eimainaeimaina ◆ bölcsbölcs 「Eimaina kunsu」 „bölcs
uralkodó”

eimaneiman ◆ Eiman-korEiman-kor
eimeieimei ◆ angolangol elnevezéselnevezés 「Sokubucuno vame-
ito eimei」 „növény japán és angol elnevezése” ◆

hírnévhírnév
eimeinaeimeina ◆ bölcsbölcs 「Eimeina kokuó」 „bölcs ki-
rály” ◆ okosokos ◆ tisztán látótisztán látó
eimineimin ◆ örök álomörök álom
eimin-nocsieimin-nocsi ◆ végsővégső nyugalomnyugalom helyehelye 「Szei-
zencsúni eiminno csi-o kimeta.」 „Még életében
eldöntötte, hol akar végső nyugalomba kerülni.”

eiminszurueiminszuru ◆ örökörök álombaálomba szenderülszenderül
「Haijú-va nanadzsuszszaide eiminsita.」 „A szí-
nész hetven évesen szenderült örök álomba.” ◆

örökörök álomraálomra hajtjahajtja aa fejétfejét ◆ örökörök nyuga-nyuga-
lomralomra tértér 「Júmeina haijú-va eiminsita.」 „A
híres színész örök nyugalomra tért.”

eimodzsieimodzsi ◆ latin betűlatin betű
einein ◆ gátgát
eineneinen ◆ hosszúhosszú évekévek 「Kigjó-va einenni vatat-
te cucsikattekita gidzsucu-o ikasita.」 „A vállalat
felhasználta a hosszú évek során érlelt technológi-
ai tudást.”

einenkinzokubadzsdzsieinenkinzokubadzsdzsi ◆ törzsgárdatörzsgárda jel-jel-
vényvény
einenkinzokuhjósóeinenkinzokuhjósó ◆ törzsgárda oklevéltörzsgárda oklevél
einenkinzokusaeinenkinzokusa ◆ törzsgárdatagtörzsgárdatag
einieini ◆ diszdisz
einineinin ◆ Einin-korEinin-kor
einóeinó ◆ földművelésföldművelés ◆ gazdálkodásgazdálkodás
einressóeinressó ◆ gátrepedésgátrepedés
einressónojobóeinressónojobó ◆ gátvédelemgátvédelem
einszekkaieinszekkai ◆ gátmetszésgátmetszés
eipurirufúrueipurirufúru ◆ áprilisáprilis bolondjabolondja ◆ bolondokbolondok
napjanapja
eipurirufúrudéeipurirufúrudé ◆ bolondok napjabolondok napja
eireieirei ◆ háborúsháborús hőshős szellemeszelleme ◆ tehetségestehetséges
emberember

eirenpóeirenpó ◆ Brit NemzetközösségBrit Nemzetközösség
eirieiri ◆ dicsőség és haszondicsőség és haszon
eirieiri ◆ illusztrációillusztráció
eirieiri ◆ haszonszerzéshaszonszerzés 「Konoszaito-va eiri-o
mokutekitositeiru.」 „Haszonszerzés céljából jött
létre ez a szájt.” ◆ profitorientáltságprofitorientáltság 「Eiri-
dzsigjó」 „profitorientált vállalkozás” ◇ hieiri-hieiri-
szosikiszosiki nonprofitnonprofit szervezetszervezet ◇ hieiridantaihieiridantai
nonprofit szervezetnonprofit szervezet
eirianeirian ◆ földönkívüliföldönkívüli ◆ idegenidegen
eiridantaieiridantai ◆ profitorientált szervezetprofitorientált szervezet
eiridzsigjóeiridzsigjó ◆ profitorientáltprofitorientált vállalkozásvállalkozás ◆

üzleti vállalkozásüzleti vállalkozás
eirijúkaieirijúkai ◆ váltságdíjas emberrablásváltságdíjas emberrablás
eirineirin ◆ erdészeterdészet ◆ erdőgazdálkodáserdőgazdálkodás
eirinaeirina ◆ éleséles 「Eirinanaifude ki-o kezutta.」
„Éles késsel faragta a fát.”

eirinehoneirinehon ◆ illusztrált kabukikönyvillusztrált kabukikönyv
eirinkjokueirinkjoku ◆ erdészeti hivatalerdészeti hivatal
eirinsoeirinso ◆ erdészeti kirendeltségerdészeti kirendeltség
eirisugieirisugi ◆ üzleti beállítottságüzleti beállítottság
eirisugisaeirisugisa ◆ üzleti beállítottságúüzleti beállítottságú
eiritekinaeiritekina ◆ profitorientáltprofitorientált
eiritekinieiritekini ◆ profitorientáltanprofitorientáltan
eirjakueirjaku ◆ Eirjaku-korEirjaku-kor
eirokueiroku ◆ Eiroku-korEiroku-kor
eisaeisa ◆ kaszárnyakaszárnya
eisaeisa ◆ úszóversenyzőúszóversenyző ◇ dzsijúgataeisadzsijúgataeisa
gyorsúszógyorsúszó ◇ batafuraieisabatafuraieisa pillangóúszópillangóúszó
eisaeisa ◆ vetítésvetítés
eisagisieisagisi ◆ mozigépészmozigépész
eisakieisaki ◆ vetítőgépvetítőgép ◇ haszszeieisakihaszszeieisaki
hangosfilm-vetítőhangosfilm-vetítő
eisamakueisamaku ◆ filmvászonfilmvászon ◆ vetítővászonvetítővászon
eisasicueisasicu ◆ mozigépházmozigépház ◆ vetítőteremvetítőterem
eisaszurueisaszuru ◆ vetítvetít 「Eiga-o eisasita.」 „Filmet
vetített.”

eisieisi ◆ kormányőrkormányőr
eisoeiso ◆ kaszárnyakaszárnya ◆ tábortábor
eisóeisó ◆ Eisó-korEisó-kor
eisóeisó ◆ Eisó-korEisó-kor
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eisóeisó ◆ dalbetétdalbetét ◆ kántáláskántálás
eisószurueisószuru ◆ kántálkántál 「Dzsumon-o eisószuru.」
„Varázsigét kántál.”

eisungókecunoeisungókecuno ◆ kimagaslóan tehetségeskimagaslóan tehetséges
eiszaieiszai ◆ zsenizseni
eiszaikjóikueiszaikjóiku ◆ zseniképzészseniképzés
eiszeieiszei ◆ csatlóscsatlós ◆ holdhold 「Io-va mokuszeino
hitocuno eiszeida.」 „Az Io a Jupiter egyik hold-
ja.” ◆ mellékbolygómellékbolygó ◆ műholdműhold 「Kisóeiszeiga
ucsi agerareta.」 „Meteorológiai műholdat lőttek
fel.” ◇ kisóeiszeikisóeiszei meteorológiaimeteorológiai műholdműhold ◇

gundzsieiszeigundzsieiszei katonaikatonai műholdműhold ◇ kogatae-kogatae-
iszeiiszei miniatűrminiatűr műholdműhold ◇ kogataeiszeikogataeiszei kiskis
méretűméretű műholdműhold ◇ dzsinkóeiszeidzsinkóeiszei mestersé-mestersé-
gesges holdhold ◇ szeisieiszeiszeisieiszei geostacionáriusgeostacionárius
műholdműhold ◇ cúsin-eiszeicúsin-eiszei távközlésitávközlési műholdműhold
◇ teiszacueiszeiteiszacueiszei kémműholdkémműhold ◇ hószóeiszeihószóeiszei
műsorszóró műholdműsorszóró műhold
eiszeieiszei ◆ egészségügyegészségügy 「Kósúeiszeimondai」
„közegészségügyi probléma” ◆ egészségvéde-egészségvéde-
lemlem 「Eiszeiszocsi-o kódzsita.」 „Egészségvédel-
mi intézkedéseket hoztak.” ◆ higiéniahigiénia ◇ kókúe-kókúe-
iszeiiszei szájhigiéniaszájhigiénia ◇ szeisin-eiszeiszeisin-eiszei mentál-mentál-
higiéniahigiénia ◇ szeisin-eiszeiszeisin-eiszei lelki egészséglelki egészség
eiszeicúsineiszeicúsin ◆ műholdas távközlésműholdas távközlés
eiszeicsúricueiszeicsúricu ◆ örök semlegességörök semlegesség
eiszeicsúricukokueiszeicsúricukoku ◆ örökkéörökké semlegessemleges államállam

eiszeidzsónoeiszeidzsóno ◆ egészségügyiegészségügyi ◆ higiéniaihigiéniai
「Csóribade eiszeidzsóno mondaiga micukatta.」
„A konyhán higiéniai problémát találtak.” ◆ higi-higi-
éniáséniás
eiszeigakueiszeigaku ◆ higiéniahigiénia
eiszeiheieiszeihei ◆ szanitécszanitéc
eiszeihószóeiszeihószó ◆ műholdasműholdas közvetítésközvetítés ◆ mű-mű-
holdas műsorszórásholdas műsorszórás
eiszeikanrieiszeikanri ◆ egészségvédelemegészségvédelem
eiszeikanrikjokueiszeikanrikjoku ◆ ÁNTSZÁNTSZ
eiszeikjokueiszeikjoku ◆ közegészségügyi hivatalközegészségügyi hivatal
eiszeikokueiszeikoku ◆ csatlósállamcsatlósállam
eiszeisaeiszeisa ◆ szippantós kocsiszippantós kocsi
eiszeitekinaeiszeitekina ◆ higiéniaihigiéniai 「Kore-va eiszeitek-
ina mendedameda.」 „Ez higiéniai okokból nem
megfelelő.” ◆ higiéniáshigiéniás 「Eiszeitekinamaszu-
ku」 „higiéniás szájmaszk” ◆ higiénikushigiénikus 「Kono

otearai-va eiszeitekida.」 „Ez a mosdó higiéni-
kus.” ◇ hieiszeitekinahieiszeitekina higiéniátlanhigiéniátlan 「Kareno
hige-va hieiszeitekidatta.」 „Az arcszőrzete higié-
niátlan volt.”

eiszeitekinieiszeitekini ◆ higiéniailaghigiéniailag 「Kono kitanai
csóriba-va eiszeitekini jokunai.」 „Ez a koszos
konyha higiéniailag nem megfelelő.”

eiszeneiszen ◆ vontatóhajóvontatóhajó
eiszoeiszo ◆ Eiszo-korEiszo-kor
eiszóeiszó ◆ fogdafogda
eiszóeiszó ◆ fészekrakásfészekrakás
eiszócsieiszócsi ◆ fészekrakó helyfészekrakó hely
eiszókaszurueiszókaszuru ◆ megfilmesítmegfilmesít 「Sószecu-o ei-
szókaszuru.」 „Megfilmesíti a regényt.”

eiszószurueiszószuru ◆ fészket rakfészket rak
eiszúdzsieiszúdzsi ◆ alfanumerikus karakteralfanumerikus karakter
eitacueitacu ◆ előmenetelelőmenetel 「Eitacu-o motomeru.」
„Előmenetelre vágyik.”

eitaieitai ◆ örökösségörökösség
eitaikujóeitaikujó ◆ örökös sírba helyezésörökös sírba helyezés
eitaiszosakueitaiszosaku ◆ örökös bérlésörökös bérlés
eitaneitan ◆ ámulatámulat 「Eitanno koe」 „felkiáltás az
ámulattól” ◆ felkiáltásfelkiáltás
eitanszurueitanszuru ◆ ámulámul ◆ felkiáltfelkiált
eiteneiten ◆ kitüntetéskitüntetés
eiteneiten ◆ jobb munkakörbe jutásjobb munkakörbe jutás
eitenszurueitenszuru ◆ jobbjobb munkakörbemunkakörbe jutjut 「Kare-
va tókjóhonsani eitensita.」 „Jobb munkakörbe
jutott, a tokiói központba helyezték.”

eitoeito ◆ giszgisz
eitokueitoku ◆ Eitoku-korEitoku-kor
eivaeiva ◆ Eiva-korEiva-kor
eivaeiva ◆ angol-japánangol-japán
eivadzsiteneivadzsiten ◆ angol-japán szótárangol-japán szótár
eizeneizen ◆ építésépítés ésés karbantartáskarbantartás ◆ karban-karban-
tartástartás
eizóeizó ◆ felépítésfelépítés
eizóeizó ◆ filmképfilmkép ◆ gondolatképgondolatkép ◆ képkép 「Tere-
bino eizó」 „televíziós kép” ◆ vetített képvetített kép
eizóbucueizóbucu ◆ építményépítmény ◆ középületközépület
eizókiokueizókioku ◆ fotografikus memóriafotografikus memória
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eizokukakumeironeizokukakumeiron ◆ permanenspermanens forradalomforradalom
elméleteelmélete
eizokutekinaeizokutekina ◆ állandóállandó 「Szeihinno eizok-
utekina kaizenga hicujódeszu.」 „A termék állan-
dó fejlesztésére van szükség.” ◆ folyamatosfolyamatos
「Eizokutekina szeicsó-o mezaszu.」 „Folyama-
tos fejlődésre törekszünk.” ◆ örökkéörökké tartótartó
「Eizokutekina heiva-o negau.」 „Örökké tartó
békét kíván.” ◆ perzisztensperzisztens 「Détano eizok-
utekina hozon」 „perzisztens adattárolás”

eizokutekirinkueizokutekirinku ◆ permalinkpermalink
eizoneizon ◆ öröklétöröklét
eizueizu ◆ AIDSAIDS
eizurueizuru / eidzsirueidzsiru ◆ látsziklátszik ◆ tükröződiktükröződik
eizurueizuru / eidzsirueidzsiru ◆ írír 「Issueidzsiru.」 „Ír egy
verset.” ◆ költkölt
eizuviruszueizuviruszu ◆ AIDS-vírusAIDS-vírus
ejóeigaejóeiga ◆ fényűzésfényűzés
éjonbanéjonban ◆ A4-es papírméretA4-es papírméret
ékáéká ◆ angol holdangol hold
ekakiekaki ◆ festőfestő ◆ festőművészfestőművész
ekakiekaki ◆ rajzolásrajzolás ◆ rajzolórajzoló
ekakiszofutoekakiszofuto ◆ rajzolóprogramrajzolóprogram
ekieki ◆ jövendőmondásjövendőmondás ◇ ekikjóekikjó VáltozásokVáltozások
könyvekönyve ◇ eki-oeki-o taterutateru jósoljósol 「Hansinhang-
ide, eki-o tatetemoratta.」 „Hittem is, meg nem
is, amit jósoltak nekem.” ◇ eki-oeki-o mirumiru jósoljósol
「Eki-o mitemoratta.」 „Jósoltattam.”

ekieki ◆ folyadékfolyadék ◆ nedvnedv ◆ oldatoldat ◆ váladékváladék ◇

ekidzsónoekidzsóno folyékonyfolyékony 「Buhin-o ekidzsócsisz-
szode hijasita.」 „Folyékony nitrogénnel hűtötte
le az alkatrészt.” ◇ ekidareszuruekidareszuru szivárogszivárog
「Szakanaga ekidaresite kai monobukuroga ku-
szakunatta.」 „A hal szivárgó levétől büdös lett a
szatyrom.” ◇ ekimoreszuruekimoreszuru szivárogszivárog 「Den-
csiga ekimoresiteradzsioga kovareta.」 „A szivár-
gó elem tönkretette a rádiót.” ◇ kecuekikecueki vérvér
◇ súszeiekisúszeieki hibajavítóhibajavító festékfesték ◇ dzsuekidzsueki
fanedvfanedv ◇ sódokuekisódokueki fertőtlenítőfertőtlenítő oldatoldat ◇

dzsórjúekidzsórjúeki főzetfőzet 「Ikkaimeno dzsórjúeki-va
uszukatta.」 „Az első főzet gyenge volt.” ◇ dzsór-dzsór-
júekijúeki párlatpárlat ◇ taiekitaieki testnedvtestnedv ◇ daekidaeki
nyálnyál 「Oisiszóna nioide kucsino nakani daekiga
vaitekita.」 „Az ínycsiklandó illatra szájában
összefutott a nyál.” ◇ csóekicsóeki bélnedvbélnedv ◇ tei-tei-
csakuekicsakueki fixálóoldatfixálóoldat ◇ nósukuekinósukueki koncent-koncent-

rátumrátum ◇ futóekifutóeki fagyállófagyálló folyadékfolyadék ◇ manik-manik-
juaekijuaeki körömlakkkörömlakk
ekieki ◆ háborúháború ◇ jobiekijobieki tartalékostartalékos szolgá-szolgá-
latlat
ekieki ◆ állomásállomás 「Densa-va ekini tócsakusita.」
„A vonat megérkezett az állomásra.” ◆ vasút-vasút-
állomásállomás 「Ekino minamigucside macsi avaszes-
ita.」 „A vasútállomás déli kijáratánál beszéltük
meg a találkozót.” ◇ szaisúekiszaisúeki végállomásvégállomás ◇

taihiekitaihieki kitérőállomáskitérőállomás ◇ csikatecunoekicsikatecunoeki
metróállomásmetróállomás ◇ csúóekicsúóeki gyűjtőpályaudvargyűjtőpályaudvar
◇ densanoekidensanoeki vasútállomásvasútállomás ◇ renrakuekirenrakueki
csatlakozócsatlakozó állomásállomás 「Odakjúszento csijoda-
szenno renrakueki」 „Odakjú-vonal és Csijoda-
vonal csatlakozó állomása”

ekieki ◆ haszonhaszon 「Dzsibunno eki-o motometei-
ru.」 „A saját hasznát keresi.” ◇ ekininaruekininaru
hasznárahasznára válikválik 「Kono hacumei-va sakaino
ekininaru.」 „Ez a találmány a társadalom hasz-
nára válik.” ◇ nan-noekimonainan-noekimonai hiábavalóhiábavaló
「Ikarini nanno ekimonai.」 „Hiábavaló mérge-
lődni.”

ekiacupureszuekiacupureszu ◆ hidraulikus présgéphidraulikus présgép
ekibasaekibasa ◆ postakocsipostakocsi
ekibenekiben ◆ állomásonállomáson árultárult elemózsiaelemózsia ◆ állo-állo-
máson árult uzsonnamáson árult uzsonna
ekibjóekibjó ◆ dögvészdögvész ◆ fertőzőfertőző betegségbetegség ◆

járványjárvány 「Ekibjóga haszszeisita.」 „Járvány tört
ki.”

ekibjórjúkócsiekibjórjúkócsi ◆ járványjárvány sújtottasújtotta területterület

ekicsóekicsó ◆ állomásfőnökállomásfőnök 「Zen-inekicsóno
dzsimusoni acumarukotoninatta.」 „Mindannyi-
an az állomásfőnök irodájában kötöttek ki.”

ekicsóekicsó ◆ hasznos madárhasznos madár
ekicsúekicsú ◆ hasznos rovarhasznos rovar
ekidareszuruekidareszuru ◆ szivárogszivárog 「Szakanaga ekida-
resite kai monobukuroga kuszakunatta.」 „A hal
szivárgó levétől büdös lett a szatyrom.”

ekidenekiden ◆ stafétafutásstafétafutás ◆ váltófutásváltófutás
ekidenkjószóekidenkjószó ◆ stafétafutásstafétafutás ◆ váltófutásváltófutás

ekidzsókaekidzsóka ◆ talajfolyósodástalajfolyósodás
ekidzsónoekidzsóno ◆ cseppfolyóscseppfolyós ◆ folyékonyfolyékony
「Buhin-o ekidzsócsiszszode hijasita.」 „Folyé-
kony nitrogénnel hűtötte le az alkatrészt.”
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ekidzsónobenekidzsónoben ◆ fosfos
ekidzsúekidzsú ◆ lélé
ekigaekiga ◆ hónaljrügyhónaljrügy
ekigakuekigaku ◆ epidemiológiaepidemiológia ◆ járványtanjárványtan
「Dzsúmannin kibono ekigakucsószade vakat-
ta.」 „Százezer ember járványtani vizsgálata alap-
ján megtudták.”

ekigjúekigjú ◆ igásállatigásállat ◆ igavonó állatigavonó állat
ekihóekihó ◆ sejtnedvüregsejtnedvüreg ◆ vakuólavakuóla ◆ vakuó-vakuó-
lumlum ◆ valuólumvaluólum ◆ víztérvíztér
ekihómakuekihómaku ◆ tonoplaszttonoplaszt ◆ vakuólum-vakuólum-
membránmembrán
ekihószóekihószó ◆ hangosbemondóhangosbemondó
ekiinekiin ◆ állomásfelügyelőállomásfelügyelő 「Ekiin-va min-
naaoi szeifuku-o kiteiru.」 „Az állomásfelügyelők-
nek kék egyenruhájuk van.” ◆ állomásszemély-állomásszemély-
zetzet 「Inakade-va ekiinszangainai ekimo ói.」
„Vidéken van olyan állomás, ahol nincs állomás-
személyzet.” ◆ peronőrperonőr
ekikaekika ◆ cseppfolyósításcseppfolyósítás ◆ cseppfolyóso-cseppfolyóso-
dásdás
ekikaekika ◆ bogyóbogyó ◆ húsos gyümölcshúsos gyümölcs
ekikagaszuekikagaszu ◆ cseppfolyóscseppfolyós gázgáz ◆ cseppfo-cseppfo-
lyósított gázlyósított gáz
ekikakiekikaki ◆ cseppfolyósítócseppfolyósító
ekikaszanszoekikaszanszo ◆ cseppfolyós oxigéncseppfolyós oxigén
ekikaszekijugaszuekikaszekijugaszu ◆ cseppfolyóscseppfolyós autógázautógáz
◆ cseppfolyós PB-gázcseppfolyós PB-gáz
ekikaszuiszoekikaszuiszo ◆ cseppfolyóscseppfolyós hidrogénhidrogén ◆

cseppfolyósított hidrogéncseppfolyósított hidrogén
ekikaszuruekikaszuru ◆ cseppfolyósítcseppfolyósít 「Ten-nengaszu-
o ekikasita.」 „Cseppfolyósították a földgázt.” ◆

cseppfolyósodikcseppfolyósodik 「Ekikasijaszuigaszu」
„könnyen cseppfolyósítható gáz” ◆ cseppfo-cseppfo-
lyóssályóssá válikválik 「Gaszu-va ekikasita.」 „A gáz
cseppfolyóssá vált.” ◆ lecsapódiklecsapódik 「Dzsóki-va
ekikasita.」 „A gőz lecsapódott.”

ekikaten-nengaszuekikaten-nengaszu ◆ cseppfolyós földgázcseppfolyós földgáz
ekikjóekikjó ◆ Változások könyveVáltozások könyve
ekimaeekimae ◆ állomásállomás előttelőtt 「Ekimaenipan ja-
szangaaru.」 „Az állomás előtt van egy pékség.”

ekimenekimen ◆ folyadék felszínefolyadék felszíne

ekimoreszuruekimoreszuru ◆ szivárogszivárog 「Dencsiga ekimo-
resiteradzsioga kovareta.」 „A szivárgó elem
tönkretette a rádiót.”

ekimuekimu ◆ munkaszolgálatmunkaszolgálat ◆ szolgálatszolgálat
ekinihitaszuekinihitaszu ◆ pácolpácol
ekininaruekininaru ◆ hasznárahasznára válikválik 「Kono hacumei-
va sakaino ekininaru.」 „Ez a találmány a társa-
dalom hasznára válik.”

ekinodzsojakuekinodzsojaku ◆ állomásfőnök-helyettesállomásfőnök-helyettes
ekinokokkuszuekinokokkuszu ◆ echinococcusechinococcus
ekinokokkuszusóekinokokkuszusó ◆ echinococcosisechinococcosis
eki-oeki-o mirumiru ◆ jósoljósol 「Eki-o mitemoratta.」 „Jó-
soltattam.”

eki-oeki-o taterutateru ◆ jósoljósol 「Hansinhangide, eki-o
tatetemoratta.」 „Hittem is, meg nem is, amit jó-
soltak nekem.”

ekiriekiri ◆ dizentériadizentéria ◆ vérhasvérhas
ekisaekisa ◆ jósjós ◆ jövendőmondójövendőmondó
ekisaekisa ◆ állomásépületállomásépület
ekisinekisin ◆ exineexine
ekisintaibucurenzuekisintaibucurenzu ◆ immerziós objektívimmerziós objektív
ekisóekisó ◆ folyadékkristályfolyadékkristály
ekisódiszupuréekisódiszupuré ◆ folyadékkristályosfolyadékkristályos kijel-kijel-
zőző ◆ LCD kijelzőLCD kijelző
ekisógamenekisógamen ◆ folyadékkristályosfolyadékkristályos képer-képer-
nyőnyő ◆ LCD képernyőLCD képernyő
ekisóterebiekisóterebi ◆ LCD-tévéLCD-tévé
ekiszaitoekiszaito ◆ izgatottságizgatottság
ekiszaitoszuruekiszaitoszuru ◆ izgalombaizgalomba jönjön 「Kare-va
ekiszaitosijaszui szeikakuda.」 „Könnyen izga-
lomba jön .”

ekiszeiekiszei ◆ humorálishumorális
ekiszeimen-ekiekiszeimen-eki ◆ humorális immunitáshumorális immunitás
ekiszentorikkunaekiszentorikkuna ◆ különckülönc ◆ különcködőkülöncködő
ekiszonekiszon ◆ exonexon
ekiszon-nokakimazeekiszon-nokakimaze ◆ exon-keverésexon-keverés ◆

exon-összekeverésexon-összekeverés
ekiszonukureázeekiszonukureáze ◆ exonukleázexonukleáz
ekiszopepucsidázeekiszopepucsidáze ◆ exopeptidázexopeptidáz
ekiszoszaitósiszuekiszoszaitósiszu ◆ exocitózisexocitózis
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ekiszuekiszu ◆ eszenciaeszencia ◆ kivonatkivonat
「Kaiszónoekiszu-o totta.」 „Algából kivonatot
készítettem.”

ekiszupandáekiszupandá ◆ expanderexpander
ekiszupátoekiszupáto ◆ szakértőszakértő
ekiszupátosiszutemuekiszupátosiszutemu ◆ szakértőiszakértői rend-rend-
szerszer
ekiszuruekiszuru ◆ hasznoshasznos 「Dzsinruini ekiszuru
dzsinkócsinó-o mezaszu.」 „Az emberiség számá-
ra hasznos mesterséges intelligenciát szeretnénk.”

ekiszutoraekiszutora ◆ statisztastatiszta
ekiszutorabeddoekiszutorabeddo ◆ pótágypótágy
ekiszutoravákuekiszutoraváku ◆ különmunkakülönmunka
ekitaiekitai ◆ folyadékfolyadék 「Kinai-va ekitaimocsi komi
kinsideszu.」 „Nem szabad folyadékot felvinni a
fedélzetre.” ◆ folyékony halmazállapotfolyékony halmazállapot
ekitaidórikigakuekitaidórikigaku ◆ áramlástanáramlástan ◆ hidrodina-hidrodina-
mikamika ◆ hidrodinamikahidrodinamika
ekitaidzsótainoekitaidzsótaino ◆ cseppfolyóscseppfolyós
ekitaienoguekitaienogu ◆ folyékony festékfolyékony festék
ekitaigaszuekitaigaszu ◆ cseppfolyósított gázcseppfolyósított gáz
ekitaihidzsúkeiekitaihidzsúkei ◆ folyadék-fajsúlymérőfolyadék-fajsúlymérő
ekitaikuromatogurafíekitaikuromatogurafí ◆ folyadékkromato-folyadékkromato-
gráfiagráfia ◇ kószokuekitaikuromatogurafíkószokuekitaikuromatogurafí
nagynagy teljesítményűteljesítményű folyadékkromatográ-folyadékkromatográ-
fiafia
ekitainenrjóekitainenrjó ◆ folyékony üzemanyagfolyékony üzemanyag
ekitainoekitaino ◆ cseppfolyóscseppfolyós
ekitaiszanszoekitaiszanszo ◆ cseppfolyós oxigéncseppfolyós oxigén
ekitaiszeirikigakuekitaiszeirikigaku ◆ hidrosztatikahidrosztatika
ekitaiszekkenekitaiszekken ◆ folyékony szappanfolyékony szappan
ekitaiten-nengaszuekitaiten-nengaszu ◆ cseppfolyósítottcseppfolyósított
földgázföldgáz
ekitóekitó ◆ állomásállomás 「Gaitója ekitódecsirasi-o ku-
batta.」 „Az utcán és az állomásnál szórólapokat
osztogatott.”

ekizaiekizai ◆ kanalas orvosságkanalas orvosság
ekizocsikkubussicuekizocsikkubussicu ◆ egzotikus anyagegzotikus anyag
ekizocsikkunaekizocsikkuna ◆ egzotikusegzotikus 「Ekizocsikkuna
kao」 „egzotikus arc”

ekkenekken ◆ audienciaaudiencia 「Ekken-o tamavaru.」
„Audienciát ad.” ◆ meghallgatásmeghallgatás 「Tennótono

ekken-o motometa.」 „Meghallgatást kért a csá-
szártól.”

ekkenekken ◆ jogkör túllépésejogkör túllépése
ekkenkóiekkenkói ◆ jogkörjogkör túllépésetúllépése 「Ekkenkóiga
juruszareruto omotta.」 „Azt hitte megbocsátható
a jogköre túllépése.”

ekkenkóiniojobuekkenkóiniojobu ◆ túllépi a jogköréttúllépi a jogkörét
ekkenszuruekkenszuru ◆ audienciánaudiencián vanvan ◆ meghallga-meghallga-
tásontáson vanvan 「Meidzsitennóni ekkensita.」 „Meg-
hallgatáson volt Meidzsi császárnál.”

ekkjóekkjó ◆ határsértéshatársértés
ekkjónjúgakuekkjónjúgaku ◆ másmás körzetkörzet iskolájábaiskolájába
iratkozásiratkozás
ekkjószuruekkjószuru ◆ dobbantdobbant 「Kakumeidzsini ekk-
jósita.」 „A forradalom idején dobbantott.” ◆ ha-ha-
társértésttársértést követkövet elel 「Ekkjósite ringokuni ha-
itta.」 „Határsértést elkövetve lépett a szomszéd
országba.”

ekkuszuekkuszu ◆ iksziksz ◆ xx
ekkuszudzsikuekkuszudzsiku ◆ x-tengelyx-tengely
ekkuszukjakuekkuszukjaku ◆ x-lábx-láb
ekkuszunodzsiekkuszunodzsi ◆ iksziksz
ekkuszurenszaidenekkuszurenszaiden ◆ X-kromoszómáhozX-kromoszómához
kötött öröklődéskötött öröklődés
ekkuszuszenekkuszuszen ◆ röntgenröntgen ◆ röntgensugárröntgensugár ◆

röntgensugárzásröntgensugárzás
ekkuszuszengakuekkuszuszengaku ◆ radiológiaradiológia
ekkuszuszengakusaekkuszuszengakusa ◆ radiológusradiológus
ekkuszuszengisiekkuszuszengisi ◆ röntgentechnikusröntgentechnikus
ekkuszuszenhósaekkuszuszenhósa ◆ röntgensugárzásröntgensugárzás
ekkuszuszenkanekkuszuszenkan ◆ röntgencsőröntgencső
ekkuszuszenkenszaekkuszuszenkensza ◆ röntgenvizsgálatröntgenvizsgálat
ekkuszuszenkessókózókaiszekiekkuszuszenkessókózókaiszeki ◆ röntgen-röntgen-
krisztallográfiakrisztallográfia
ekkuszuszenrjóhóekkuszuszenrjóhó ◆ röntgenkezelésröntgenkezelés ◆ su-su-
gárkezelésgárkezelés
ekkuszuszensasinekkuszuszensasin ◆ röntgenfelvételröntgenfelvétel ◆

röntgenképröntgenkép
ekkuszuszensindanekkuszuszensindan ◆ röntgendiagnózisröntgendiagnózis
ekkuszuszensokutaiekkuszuszensokutai ◆ X-kromoszómaX-kromoszóma
ekkuszuszenszacueiekkuszuszenszacuei ◆ radiográfiaradiográfia
ekkuszuszenszacueiekkuszuszenszacuei ◆ röntgenfelvételröntgenfelvétel
ekkuszuszenszacueihóekkuszuszenszacueihó ◆ radiográfiaradiográfia
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ekkuszuszenszacueiszócsiekkuszuszenszacueiszócsi ◆ röntgengépröntgengép
ekoeko ◆ környezetbarátkörnyezetbarát ◆ környezetkímélőkörnyezetkímélő
◆ természetkímélőtermészetkímélő
ekóekó ◆ gyászmisegyászmise ◆ halotti imahalotti ima
ekóekó ◆ ultrahangultrahang ◆ visszhangvisszhang
ekobagguekobaggu ◆ bevásárlószatyorbevásárlószatyor ◆ bevásár-bevásár-
lótáskalótáska ◆ öko-bevásárlótáskaöko-bevásárlótáska
ekodzsinaekodzsina ◆ akaratosakaratos ◆ makacsmakacs
ekohiikiekohiiki ◆ kivételezéskivételezés
ekohiikiszuruekohiikiszuru ◆ kivételezikkivételezik 「Ano szenszei-
va szeito-o ekohiikisinai.」 „A tanár nem kivétele-
zik egyik tanulóval sem.”

ekokáekoká ◆ környezetbarát autókörnyezetbarát autó
ekókenszaekókensza ◆ ultrahangvizsgálatultrahangvizsgálat
ekonomíekonomí ◆ gazdaságossággazdaságosság 「Ekonomíszaizu-
no sóhin」 „gazdaságos kiszerelésű áru” ◆ köz-köz-
gazdasággazdaság ◇ szákjurá-ekonomíszákjurá-ekonomí körköröskörkörös
gazdasággazdaság
ekonomíkuraszuekonomíkuraszu ◆ turistaosztályturistaosztály 「Hikóki-
noekonomíkuraszude itta.」 „Repülőgép turista-
osztályán utaztam.”

ekonomíkuraszusókógunekonomíkuraszusókógun ◆ turistaosztály-turistaosztály-
szindrómaszindróma
ekonomikuszuekonomikuszu ◆ gazdasággazdaság
ekonomísókógunekonomísókógun ◆ turistaosztály-turistaosztály-
szindrómaszindróma
ekonomíszaizuekonomíszaizu ◆ gazdaságos kiszerelésgazdaságos kiszerelés
ekoraizáekoraizá ◆ ekvalizátorekvalizátor ◇ gurafikku-gurafikku-
ekoraizáekoraizá grafikus ekvalizátorgrafikus ekvalizátor
ekorodzsíekorodzsí ◆ környezettudatosságkörnyezettudatosság ◆ öko-öko-
lógialógia
ekórokésonekórokéson ◆ echolokációecholokáció
ekószuruekószuru ◆ imádkozikimádkozik aa halotthalott lelkilelki üdvé-üdvé-
értért
ekuadoruekuadoru ◆ EcuadorEcuador
ekuadorudzsinekuadorudzsin ◆ ecuadoriecuadori
ekuadorunoekuadoruno ◆ ecuadoriecuadori
ekuboekubo ◆ gödröcskegödröcske ◇ abatamoekubodearuabatamoekubodearu
elvakítelvakít 「Kare-va kanodzsoni mucsúdakara
abatamo ekubonandajone.」 „A szerelem elvakí-
totta.” ◇ kataekubokataekubo gödröcskegödröcske azaz egyikegyik ar-ar-
concon
ekudaiszonekudaiszon ◆ ekdizonekdizon

ekudzsiszonekudzsiszon ◆ ekdizonekdizon
ekurinbunpicuekurinbunpicu ◆ exokrinexokrin szekréciószekréció ◆ külsőkülső
elválasztáselválasztás
ekuszaekusza ◆ exaexa
ekuszonekuszon ◆ exonexon 「Ekuszontointoron」 „exon
és intron”

ekuszupódzsáekuszupódzsá ◆ kitettségkitettség
ekuszupuressonizumuekuszupuressonizumu ◆ expresszionizmusexpresszionizmus
ekuszutasíekuszutasí ◆ eksztáziseksztázis
ekuszuteekuszute ◆ hajkiegészítő parókahajkiegészítő paróka
ekuszutorímuszupócuekuszutorímuszupócu ◆ extrémextrém sportsport ◆ ve-ve-
szélyes sportszélyes sport
ekuszutorímuszupócuszensuekuszutorímuszupócuszensu ◆ extrémextrém
sportolósportoló
emaema ◆ imatáblaimatábla
emakiemaki ◆ képtekercsképtekercs
emakimonoemakimono ◆ tekercsképtekercskép
emerarudoemerarudo ◆ smaragdsmaragd
emerarudogurínemerarudogurín ◆ smaragdzöldsmaragdzöld
emiemi ◆ mosolymosoly ◇ emi-oemi-o moraszumoraszu elmosolyodikelmosolyodik
◇ manmen-noemimanmen-noemi fülig érő szájfülig érő száj
emikihannóemikihannó ◆ fényszakasz reakciójafényszakasz reakciója
eminócsinokatanaeminócsinokatana ◆ báránybőrbebáránybőrbe bújtbújt far-far-
kaskas
emi-o moraszuemi-o moraszu ◆ elmosolyodikelmosolyodik
emi-o tataeruemi-o tataeru ◆ mosolyogmosolyog
emi-o ukaberuemi-o ukaberu ◆ elmosolyodikelmosolyodik
emissonemisson ◆ kibocsátáskibocsátás
emittáemittá ◆ emitteremitter
emjúemjú ◆ emuemu
emjurésonemjuréson ◆ emulációemuláció
emjuréson-oemjuréson-o okonauokonau ◆ emulálemulál
「Furuikonpjútánoemjuréson-o okonatta.」 „Ré-
gi számítógépet emuláltam.”

emjurétaemjuréta ◆ emulátoremulátor ◇ tanmacuemjurétatanmacuemjuréta
terminálemulátorterminálemulátor
emjurétáemjurétá ◆ emulátoremulátor
emodzsiemodzsi ◆ emodzsiemodzsi ◆ emotikonemotikon ◆ hangulat-hangulat-
jeljel ◆ piktogrampiktogram
emoivarenuemoivarenu ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Emo ivarenu jo-
rokobi」 „leírhatatlan öröm”

emonkakeemonkake ◆ vállfavállfa
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emonoemono ◆ fegyverfegyver 「Emono-o motteiru.」
„Fegyver van nála.”

emonoemono ◆ áldozatáldozat ◆ terítékteríték ◆ zsákmányzsákmány ◇

karinoemonokarinoemono vadászzsákmányvadászzsákmány ◇ szenszó-szenszó-
noemononoemono hadizsákmányhadizsákmány
emono-oemono-o szagaszuszagaszu ◆ vadászikvadászik 「Kono
dóbucu-va jonakani emono-o szagasini iku.」 „Ez
az állat éjszaka vadászik.”

emuemu ◆ mosolyogmosolyog ◆ szétpattanszétpattan
emuáruaiemuáruai ◆ MRIMRI
emuáruenuéemuáruenué ◆ mRNSmRNS
emukeieszu tan-ikeiemukeieszu tan-ikei ◆ MKS-rendszerMKS-rendszer
emuszaizuemuszaizu ◆ M-es méretM-es méret
enen ◆ jenjen 「Icsimanen」 „tízezer jen”

enen ◆ bulibuli ◆ partiparti 「Ennakabani taisucusita.」
„A parti vége előtt elmentem.” ◆ vendégségvendégség ◇

kekkon-noenkekkon-noen lakodalomlakodalom
enen ◆ elbűvölőségelbűvölőség 「Kanodzsotacsi-va en-o ki-
szotteiru.」 „Egyik elbűvölőbb, mint a másik.”

enen ◆ körkör 「En-o egaita.」 „Rajzoltam egy kört.”
◇ kjokuricuenkjokuricuen simulókörsimulókör ◇ sin-ensin-en szabá-szabá-
lyos körlyos kör ◇ tan-ientan-ien egységnyi sugarú köregységnyi sugarú kör
enen ◆ gyulladásgyulladás ◇ mócsóenmócsóen vakbélgyulladásvakbélgyulladás

enen ◆ kapcsolatkapcsolat 「Csicsiojato en-o kitta.」
„Megszakítottam a kapcsolatomat az apámmal.”
◆ sorssors 「Karera-va fusigina ende szaikaisita.」
„Úgy hozta a sors, hogy újra találkoztak.” ◆ sze-sze-
rencserencse 「Okaneni enganai.」 „Nincs szerencséje
a pénzzel.” ◆ viszonyviszony 「Ojakono en」 „szülő-
gyermek viszony” ◇ endóiendói elérhetetlenelérhetetlen 「Ko-
no kókana sóhin-va sominni-va endói.」 „Ez a
drága áru a köznép számára elérhetetlen.” ◇ en-en-
dóidói kevéskevés reményereménye vanvan aa házasságraházasságra 「Ka-
reno sokuba-va otokobakarinanode endói.」 „Ke-
vés reménye van a nősülésre, mert férfiakkal van
körülvéve a munkahelyén.” ◇ en-nakien-naki shujo-vashujo-va
dosigatasidosigatasi akiaki nemnem hallgathallgat aa jójó tanácsra,tanácsra,
azonazon nemnem lehetlehet segítenisegíteni ◇ en-nositaen-nosita rej-rej-
tetttett 「Enno sitano csikaramocsigairu.」 „Van
egy rejtett segítőm.” ◇ en-notóien-notói távolitávoli 「Enno
tói sinszeki」 „távoli rokon” ◇ en-vaen-va inamonoinamono
ajinamonoajinamono házasságokházasságok azaz égbenégben köttet-köttet-
neknek ◇ en-oen-o kirukiru megszakítjamegszakítja aa viszonytviszonyt
「Kószaiaiteto en-o kitta.」 „Megszakította a vi-
szonyt a kedvesével.” ◇ en-oen-o kirukiru kitagadkitagad

「Kare-va muszukoto en-o kitta.」 „Kitagadta a
fiát.” ◇ en-oen-o kirukiru megszabadulmegszabadul 「Kono bjókito
en-o kiritai.」 „Szeretnék megszabadulni ettől a
betegségtől.” ◇ kanenokiremegaen-nokiremekanenokiremegaen-nokireme
pénzpénz megszűnésévelmegszűnésével aa kapcsolatkapcsolat isis meg-meg-
szűnikszűnik ◇ szodefuriaumotasónoenszodefuriaumotasónoen nincse-nincse-
neknek véletlenvéletlen találkozásoktalálkozások ◇ fúfunoenfúfunoen há-há-
zastársizastársi viszonyviszony 「Karera-va fúfuno en-o kit-
ta.」 „Megszüntették a házastársi viszonyukat.” ◇

fukuenfukuen házastársiházastársi viszonyviszony helyreállításahelyreállítása
◇ fukuenfukuen viszonyviszony helyreállításahelyreállítása 「Motonai-
ennopátonáni fukuen-o szematteita.」 „Volt élet-
társától viszonyuk helyreállítását kérte.” ◇ rienrien
házastársiházastársi viszonyviszony megszüntetésemegszüntetése ◇ rienrien
viszonyviszony megszüntetésemegszüntetése ◇ rienrien kitagadáskitagadás
「Jósiengumino rien-o motometa.」 „Kitagadási
kérelmet nyújtott be.” ◇ rienszururienszuru megszün-megszün-
tetiteti aa viszonytviszonyt 「Naiennopátonáto riensita.」
„Megszüntette a viszonyt élettársával.”

enaena ◆ méhlepényméhlepény
enagaenaga ◆ őszapóőszapó
enameruenameru ◆ lakklakk ◆ mázmáz ◆ zománczománc
enamerugaszaibóenamerugaszaibó ◆ zománcképző sejtzománcképző sejt
enamerugavaenamerugava ◆ lakkbőrlakkbőr
enamerugucuenamerugucu ◆ lakkcipőlakkcipő ◆ lakkcipőlakkcipő
enamerukienameruki ◆ zománcszervzománcszerv
enameru-peintoenameru-peinto ◆ zománcfestékzománcfesték
enamerusicuenamerusicu ◆ fogzománcfogzománc ◆ zománczománc
enameruszenenameruszen ◆ zománcozottzománcozott drótdrót ◆ zo-zo-
máncozott huzalmáncozott huzal
enancsiomáenancsiomá ◆ enantiomerenantiomer
enbakuenbaku ◆ abrakzababrakzab
enbanenban ◆ kliséklisé ◆ nyomólemeznyomólemez ◆ sztereotípiasztereotípia
◆ tömöntvénytömöntvény
enbanenban ◆ korongkorong 「Acugamikara enban-o kit-
ta.」 „Egy korongot vágtam ki keménypapírból.”
◆ tárcsatárcsa ◇ szoratobuenbanszoratobuenban repülőrepülő csésze-csésze-
aljalj
enbandzsóenbandzsó ◆ korongkorong alakalak 「Enbandzsóno bu-
hin」 „korong alakú alkatrész”

enban-inszacuenban-inszacu ◆ öntöttöntött lemezrőllemezről valóvaló nyo-nyo-
másmás ◆ tömöntéstömöntés
enbankóenbankó ◆ klisékészítőklisékészítő
enban-nageenban-nage ◆ diszkoszvetésdiszkoszvetés
enban-nageszensuenban-nageszensu ◆ diszkoszvetődiszkoszvető
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enbienbi ◆ fecskefarkfecskefark
enbienbi ◆ PVCPVC
enbifukuenbifuku ◆ frakkfrakk
enbóenbó ◆ előrelátáselőrelátás 「Enbóaru keikaku」 „elő-
relátó terv” ◇ sinrjoenbósinrjoenbó megfontoltságmegfontoltság ésés
előrelátáselőrelátás
enbóenbó ◆ távolról nézéstávolról nézés
enbósinrjoenbósinrjo ◆ előrelátóelőrelátó tervterv 「Enbósinrjo-o
meguraszu.」 „Előrelátó tervet készít.”

enbószuruenbószuru ◆ távolróltávolról néznéz 「Jama-o enbószu-
ru.」 „Távolról nézi a hegyet.”

enbuenbu ◆ keringőkeringő ◆ körtánckörtánc
enbuenbu ◆ táncelőadástáncelőadás
enbudzsóenbudzsó ◆ táncháztáncház
enbukjokuenbukjoku ◆ keringőkeringő
enbunenbun ◆ Enbun-korEnbun-kor
enbunenbun ◆ szerelmiszerelmi híreszteléshíresztelés 「Kanodzso-va
enbunga taenai.」 „Szűnni nem akaró híresztelé-
sek vannak a nő szerelmi ügyével kapcsolatban.”

enbunenbun ◆ szerelmeslevélszerelmeslevél
enbunenbun ◆ sósó 「Enbun-o hikaeteiru.」 „Kevesebb
sót eszem.” ◆ sótartalomsótartalom 「Tarjóno enbun-o
fukunda sokuhin」 „magas sótartalmú étel”

enbunkeienbunkei ◆ sóoldatfokolósóoldatfokoló ◆ sótartalommé-sótartalommé-
rőrő ◆ szalinométerszalinométer
enbunnódoenbunnódo ◆ sósságsósság
enbun-oenbun-o nozokunozoku ◆ sótalanítsótalanít 「Kaiszuino
enbun-o nozoita.」 „Sótalanította a tengervizet.”

encuzukiencuzuki ◆ rokonságrokonság 「Kare-va kósicuto encu-
zukidearu.」 „Rokonságban áll a császári család-
dal.”

encsakuencsaku ◆ késve érkezéskésve érkezés
encsakuszuruencsakuszuru ◆ késikkésik 「Baszu-va szandzsup-
punencsakusita.」 „A busz fél órát késett.” ◆ kés-kés-
veve érkezikérkezik 「Júbinbucu-va encsakusita.」 „A
postai küldemény késve érkezett.”

encsiencsi ◆ távoli helytávoli hely
encsitenencsiten ◆ földtávolföldtávol
encsóencsó ◆ elongációelongáció ◆ Encsó-korEncsó-kor ◆ hosszab-hosszab-
bításbítás 「Untenmenkjosóno júkókikanno encsó」
„jogosítvány érvényességének meghosszabbítása”
◆ meghosszabbításmeghosszabbítás 「Nomi kaitte sigotono
encsóda.」 „A munkatársakkal való italozás tulaj-

donképpen a munka meghosszabbítása.” ◆ tel-tel-
jesjes hosszhossz 「Tóroszen-va encsódzsúgokiromét-
orudeszu.」 „Ennek a vonalnak a teljes hossza 15
kilométer.” ◇ kigen-encsókigen-encsó határidőhatáridő meg-meg-
hosszabbításahosszabbítása ◇ kigen-encsókigen-encsó időtartamidőtartam
meghosszabbításameghosszabbítása ◇ szaencsószaencsó lánc-lánc-
hosszabbításhosszabbítás 「Poripepucsido szaencsó」
„polipeptidlánc-hosszabbítás”

encsókéburuencsókéburu ◆ hosszabbító kábelhosszabbító kábel
encsókódoencsókódo ◆ hosszabbító kábelhosszabbító kábel
encsokuencsoku ◆ függőlegesfüggőleges 「Encsokuundó」 „füg-
gőleges mozgás” ◆ függőlegességfüggőlegesség
encsokunaencsokuna ◆ függőlegesfüggőleges 「Encsokuna kabe」
„függőleges fal”

encsokuniencsokuni ◆ függőlegesenfüggőlegesen 「Encsokuni futte-
iru ame」 „függőlegesen hulló eső”

encsokuszenencsokuszen ◆ függőleges vonalfüggőleges vonal
encsóninaruencsóninaru ◆ elhúzódikelhúzódik 「Kaigi-va encsóni-
natta.」 „A tárgyalás elhúzódott.”

encsószenencsószen ◆ hosszabbításhosszabbítás 「Jakjú-va encsó-
szenni haittemo kecscsakugacukanakatta.」 „A
hosszabbítás után sem dőlt el, hogy ki lesz a mér-
kőzés győztese.”

encsószendzsóniaruencsószendzsóniaru ◆ egyenesenegyenesen követke-követke-
zikzik 「Mirai-va genzaino encsószendzsóniaru.」
„A jelenből egyenesen következik a jövő.” ◆ hoz-hoz-
zaza magávalmagával 「Kekkon-va ren-aino encsószen-
dzsóniaru.」 „A szerelem hozza magával a házas-
ságot.” ◆ meghosszabbítottmeghosszabbított egyenesenegyenesen vanvan
「Szenbunno encsószendzsóniaru ten」 „szakasz
meghosszabbított egyenesén lévő pont”

encsószuruencsószuru ◆ hosszabbíthosszabbít 「Sinpan-va siai-o
encsósita.」 „A bíró mérkőzést hosszabbított.” ◆

meghosszabbítmeghosszabbít 「Taizai-o encsósita.」 „Meg-
hosszabbítottam az ott-tartózkodásomat.”

encsúencsú ◆ hengerhenger ◆ hengereshengeres oszloposzlop ◇ io-io-
niasikinoencsúniasikinoencsú iónión oszloposzlop ◇ korintosikino-korintosikino-
encsúencsú korinthoszikorinthoszi oszloposzlop ◇ saencsúsaencsú ferdeferde
hengerhenger ◇ csokuencsúcsokuencsú egyenesegyenes hengerhenger ◇

doriszusikinoencsúdoriszusikinoencsú dór oszlopdór oszlop
encsúdokuencsúdoku ◆ ólommérgezésólommérgezés
encsúdzsóhiencsúdzsóhi ◆ hengerhámhengerhám
encsúzahjókeiencsúzahjókei ◆ hengereshengeres koordináta-koordináta-
rendszerrendszer
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endaiendai ◆ pulpituspulpitus 「Enzecusa-va endaini tat-
ta.」 „A szónok felállt a pulpitusra.” ◆ szónokiszónoki
emelvényemelvény
endaiendai ◆ beszéd címebeszéd címe ◆ előadás címeelőadás címe
endaiendai ◆ lócalóca
endainaendaina ◆ hosszúhosszú távútávú 「Endaina mokuteki」
„hosszú távú cél” ◆ magasröptűmagasröptű 「Endaina kok-
orozasi」 „magasröptű ambíció” ◆ nagynagy 「Enda-
ina hófu」 „nagy fogadalom” ◆ nagynagy hordere-hordere-
jűjű 「Endaina keikaku-o tateta.」 „Nagy hordere-
jű tervet készített.”

endakaendaka ◆ erőserős jenjen 「Endakadoru jaszu」 „erős
jen, gyenge dollár” ◆ jendrágulásjendrágulás
endanendan ◆ házasságiházassági ajánlatajánlat 「Endan-o koto-
vatta.」 „Visszautasította a házassági ajánlatot.”
◆ házasságiházassági beszélgetésbeszélgetés 「Endangaumaku-
itta.」 „A házassági beszélgetés jól sikerült.” ◆

házasságiházassági javaslatjavaslat 「Sinszekikara endan-o
moratta.」 „Az egyik rokonom javasolt valakit há-
zastársul.”

endanendan ◆ szónoki emelvényszónoki emelvény
endateendate ◆ jenjen alapúalapú 「Endate kokuszai」 „jen
alapú államkötvény”

endategaiszaiendategaiszai ◆ jenjen alapúalapú külföldikülföldi köt-köt-
vényvény ◆ szamurájkötvényszamurájkötvény
endenenden ◆ sóbepárló telepsóbepárló telep
endianendian ◆ endianendian ◇ bigguendianbigguendian nagyobbnagyobb aa
végénvégén ◇ bigguendianbigguendian felsővégfelsővég alapúalapú ◇ big-big-
guendianguendian big-endianbig-endian ◇ ritoruendianritoruendian kisebbkisebb
aa végénvégén ◇ ritoruendianritoruendian little-endianlittle-endian ◇ rito-rito-
ruendianruendian alsóvég alapúalsóvég alapú
endinguendingu ◆ végvég
endoendo ◆ végvég ◇ happíendohappíendo szerencsésszerencsés végvég
「Hanasi-va happíendoninatta.」 „A történet sze-
rencsés véget ért.”

endóendó ◆ zöldborsózöldborsó ◇ aoendóaoendó zöldborsózöldborsó ◇

szajaendószajaendó hüvelyes zöldborsóhüvelyes zöldborsó
endóendó ◆ füstcsőfüstcső ◆ kályhacsőkályhacső ◆ kürtőkürtő
endóiendói ◆ elérhetetlenelérhetetlen 「Kono kókana sóhin-
va sominni-va endói.」 „Ez a drága áru a köznép
számára elérhetetlen.” ◆ kevéskevés reményereménye vanvan
aa házasságraházasságra 「Kareno sokuba-va otokobaka-
rinanode endói.」 „Kevés reménye van a nősülés-
re, mert férfiakkal van körülvéve a munkahelyén.”
◆ távoltávol álláll 「Kono vadai-va dzsibunni-va endói
hanasida.」 „Ez a téma tőlem távol áll.”

endo-júzáendo-júzá ◆ végfelhasználóvégfelhasználó
endokuendoku ◆ ólommérgezésólommérgezés 「Endokuni kaka-
ru.」 „Ólommérgezést kap.”

endómameendómame ◆ zöldborsózöldborsó
endóniendóni ◆ útút menténmentén 「Részu-o mijóto endóni
kanszensaga acumatta.」 „Az út mentén össze-
gyűltek a versenyt látni kívánó nézők.” ◆ útút szé-szé-
lénlén 「Endóni kuruma-o tometa.」 „Megállított
egy kocsit az út szélén.”

endonippáendonippá ◆ homlokcsípőfogóhomlokcsípőfogó
endónoendóno ◆ útút mentimenti 「Endóno ki」 „út menti fa”

endonukureázeendonukureáze ◆ endonukleázendonukleáz ◇ szeigen-szeigen-
endonukureázeendonukureáze restrikciós endonukleázrestrikciós endonukleáz
endopepucsidázeendopepucsidáze ◆ endopeptidázendopeptidáz
endorufinendorufin ◆ endorfinendorfin
endoszaitósiszuendoszaitósiszu ◆ endocitózisendocitózis
endoszerinendoszerin ◆ endotelinendotelin
endoszómuendoszómu ◆ endoszómaendoszóma
endzsaendzsa ◆ hozzátartozóhozzátartozó ◆ rokonrokon ◇ sinruien-sinruien-
dzsadzsa rokon és hozzátartozórokon és hozzátartozó
endzsaendzsa ◆ előadóelőadó
endzsiendzsi ◆ kárminvöröskárminvörös ◆ kokcsinellakokcsinella
endzsiendzsi ◆ bölcsődésbölcsődés ◆ ovisovis ◆ óvodásóvodás
endzsiendzsi ◆ pulykavöröspulykavörös
endzsicutenendzsicuten ◆ aphéliumaphélium ◆ naptávolnaptávol
endzsiiroendzsiiro ◆ kárminvöröskárminvörös ◆ kosenilvöröskosenilvörös
endzsimusiendzsimusi ◆ bíbortetűbíbortetű
endzsinendzsin ◆ majomembermajomember
endzsinendzsin ◆ körkör formálásaformálása 「Endzsin-o kunde
szenrjaku-o kimeta.」 „Kört formálva megbeszél-
tük a stratégiát.”

endzsinendzsin ◆ hajtóműhajtómű 「Rokettonoendzsin」 „ra-
kéta hajtóműve” ◆ motormotor 「Endzsingakakatta-
mama csúsasiteita.」 „Járó motorral parkoltam.”
◇ gaszorin-endzsingaszorin-endzsin benzinmotorbenzinmotor ◇ kiha-kiha-
kunensóendzsinkunensóendzsin szegénykeverékesszegénykeverékes motormotor
◇ kúreiendzsinkúreiendzsin léghűtésesléghűtéses motormotor ◇ ken-ken-
szakuendzsinszakuendzsin keresőmotorkeresőmotor 「Konoszaito-va
gúguruno kenszakuendzsin-o cukau.」 „Ez a szájt
a Google keresőmotorját használja.” ◇ dzsetto-dzsetto-
endzsinendzsin sugárhajtóműsugárhajtómű ◇ szucsímu-endzsinszucsímu-endzsin
gőzgépgőzgép ◇ tábodzsetto-endzsintábodzsetto-endzsin gázturbi-gázturbi-
násnás sugárhajtóműsugárhajtómű ◇ csokurecugataen-csokurecugataen-
dzsindzsin sorossoros motormotor ◇ dízeru-endzsindízeru-endzsin dízel-dízel-
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motormotor ◇ nainen-endzsinnainen-endzsin belsőégésűbelsőégésű motormotor
◇ hikókiendzsinhikókiendzsin repülőgép-hajtóműrepülőgép-hajtómű ◇

furonto-endzsinfuronto-endzsin orrmotororrmotor ◇ ria-endzsinria-endzsin
farmotorfarmotor ◇ rokettoendzsinrokettoendzsin rakétahajtóműrakétahajtómű

endzsinbu-rékiendzsinbu-réki ◆ motorfékmotorfék
endzsiniaendzsinia ◆ mérnökmérnök 「Endzsiniano sigoto-va
szeikakusza-o jószuru.」 „A mérnök munkája
pontosságot követel.” ◇ széruszu-endzsiniaszéruszu-endzsinia
értékesítésiértékesítési szakemberszakember ◇ furaito-furaito-
endzsiniaendzsinia fedélzeti mérnökfedélzeti mérnök
endzsiniaringuendzsiniaringu ◆ mérnökségmérnökség ◆ tervezéstervezés ◇

szofutovea-endzsiniaringuszofutovea-endzsiniaringu szoftverterve-szoftverterve-
zészés ◇ tissu-endzsiniaringutissu-endzsiniaringu szövetiszöveti mérnök-mérnök-
ségség
endzsin-kíendzsin-kí ◆ indítókulcsindítókulcs ◆ slusszkulcsslusszkulcs
endzsin-oiruendzsin-oiru ◆ motorolajmotorolaj
endzsin-rúmuendzsin-rúmu ◆ gépházgépház ◆ motorházmotorház
endzsin-toraburuendzsin-toraburu ◆ hajtóműhibahajtóműhiba ◆ motor-motor-
hibahiba
endzsíóendzsíó ◆ közhasznú egyesületközhasznú egyesület
endzsiruendzsiru / enzuruenzuru ◆ előadelőad 「Min-naga sitteiru
geki-o endzsita.」 „Egy ismert darabot adtak elő.”
◆ játszikjátszik 「Eigade keidzsino jaku-o endzsita.」
„A rendőr szerepét játszotta a filmben.” ◆ meg-meg-
játszikjátszik 「Hitomaedeosidori fúfu-o endzsita.」
„Az emberek előtt megjátszották a szerető házas-
párt.” ◇ kigeki-okigeki-o endzsiruendzsiru komédiázikkomédiázik ◇

kidzsucu-okidzsucu-o endzsiruendzsiru bűvészkedikbűvészkedik ◇ kjótai-kjótai-
oo endzsiruendzsiru bolondbolond módjáramódjára viselkedikviselkedik
「Jopparatte kjótai-o endzsita.」 „Részeg voltam,
és bolond módjára viselkedtem.” ◇ sittai-osittai-o en-en-
dzsirudzsiru leszerepelleszerepel 「Otto-va cumano dzsikkade
jopparatte sittai-o endzsita.」 „A berúgott férj a
felesége szüleinél leszerepelt.” ◇ tedzsina-otedzsina-o en-en-
dzsirudzsiru zsonglőrködikzsonglőrködik ◇ tedzsina-otedzsina-o endzsi-endzsi-
ruru bűvészkedikbűvészkedik 「Kodomoni tedzsina-o endzsi-
ta.」 „A gyerekek előtt bűvészkedtem.”

endzsoendzso ◆ segítségsegítség 「Ojaga kodomo-o en-
dzsosiszugiruto, rokudemonai kodomoninaru.」
„Ha a szülő túl sok segítséget ad a gyereknek, ak-
kor az semmirekellő lesz.” ◇ gidzsucuendzsogidzsucuendzso
műszakiműszaki segítségsegítség ◇ keizaiendzsokeizaiendzso pénzügyipénzügyi
segítségsegítség ◇ keizaiendzsokeizaiendzso gazdaságigazdasági segít-segít-
ségség ◇ dzsindóendzsodzsindóendzso humanitáriushumanitárius segít-segít-
ségség ◇ dzsindóendzsodzsindóendzso emberbarátiemberbaráti segít-segít-
ségség ◇ musóendzsomusóendzso térítésmentestérítésmentes segítségsegítség

endzsoiendzsoi ◆ élvezésélvezés
endzsoiszuruendzsoiszuru ◆ élvezélvez 「Gakuszeiszeikacu-o
endzsoisitekudaszai!」 „Élvezd az iskolás évei-
det!”

endzsokószaiendzsokószai ◆ kurválkodáskurválkodás 「Csúkószeino
endzsokószaiga sakaimondaininatteiru.」 „A kö-
zépiskolások kurválkodása társadalmi problémá-
vá vált.”

endzsónoendzsóno ◆ kör alakúkör alakú
endzsoszuruendzsoszuru ◆ segélyezsegélyez 「Szeifu-va nanmin-
o endzsositeiru.」 „A kormány segélyezi a mene-
külteket.” ◆ segítsegít 「Ringoku-va szono kuni-o
endzsosita.」 „A szomszédos országok segítettek.”

endzsószuruendzsószuru ◆ kigyulladkigyullad 「Iega endzsósita.」
„Kigyulladt a ház.” ◆ lángokbanlángokban álláll
「Kagakukódzsó-va endzsósiteiru.」 „A vegyi
üzem lángokban áll.”

endzsuendzsu ◆ japánakácjapánakác ◆ közönségesközönséges pagoda-pagoda-
fafa
endzsukuendzsuku ◆ érettségérettség ◆ kiforrottságkiforrottság
endzsukusitaendzsukusita ◆ érettérett 「Endzsukusita engi-o
miszeta.」 „Érett előadást mutatott be.” ◆ kifor-kifor-
rottrott 「Endzsukusita buntai」 „kiforrott stílus”

en-eien-ei ◆ hosszútávúszáshosszútávúszás ◆ távúszástávúszás
en-ekien-eki ◆ dedukciódedukció
en-ekihóen-ekihó ◆ dedukciódedukció ◆ deduktív módszerdeduktív módszer
en-ekiszuruen-ekiszuru ◆ következtetkövetkeztet
en-ekitekinaen-ekitekina ◆ deduktívdeduktív
en-encsódanoen-encsódano ◆ kígyózókígyózó 「En-encsódano
reh-」 „kígyózó sor”

en-entaruen-entaru ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「En-entaru
micsi」 „végeláthatatlan út”

en-entoen-ento ◆ levegőértlevegőért kapkodvakapkodva ◇

kiszokuen-entositeirukiszokuen-entositeiru levegőért kapkodlevegőért kapkod
en-entoen-ento ◆ hosszasanhosszasan 「En-ento hanasi cuzu-
keta.」 „Hosszasan beszélt.”

en-entocuzukuen-entocuzuku ◆ elhúzódóelhúzódó 「En-ento cuzuku
kaigi」 „elhúzódó értekezlet”

en-entonakuen-entonaku ◆ sír-rísír-rí 「Kanodzso-va
kanasikuteen-ento naiteita.」 „Sírt-rítt bánatá-
ban.”

enerugíenerugí ◆ energiaenergia ◇ icsienerugíicsienerugí helyzetihelyzeti
energiaenergia ◇ undóenerugíundóenerugí mozgásimozgási energiaenergia ◇

undóenerugíundóenerugí kinetikuskinetikus energiaenergia ◇ kagakue-kagakue-
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nerugínerugí kémiaikémiai energiaenergia ◇ kakuenerugíkakuenerugí nukle-nukle-
árisáris energiaenergia ◇ kurín-enerugíkurín-enerugí tisztatiszta energiaenergia
◇ kódoenerugíkódoenerugí fénymennyiségfénymennyiség ◇ szaiszei-szaiszei-
kanóenerugíkanóenerugí megújulómegújuló energiaenergia ◇ szaiszei-szaiszei-
funóenerugífunóenerugí nem-megújulónem-megújuló energiaenergia ◇ dzsi-dzsi-
júenerugíjúenerugí szabadenergiaszabadenergia ◇ szuirjokuener-szuirjokuener-
ugíugí vízenergiavízenergia ◇ szeisienerugíszeisienerugí nyugalminyugalmi
energiaenergia ◇ szeibucuenerugíszeibucuenerugí bioenergiabioenergia ◇

szenzaitekienerugíszenzaitekienerugí rejtettrejtett energiaenergia ◇ szo-szo-
kubakuenerugíkubakuenerugí kötésikötési energiaenergia ◇ dáku-dáku-
enerugíenerugí sötétsötét energiaenergia ◇ csinecuenerugícsinecuenerugí
geotermikusgeotermikus energiaenergia ◇ denkienerugídenkienerugí villa-villa-
mosmos energiaenergia ◇ naibuenerugínaibuenerugí belsőbelső energiaenergia
◇ necuenerugínecuenerugí hőenergiahőenergia ◇ necuenerugínecuenerugí
termikustermikus energiaenergia ◇ fukusaenerugífukusaenerugí kisugár-kisugár-
zottzott energiaenergia ◇ hósaenerugíhósaenerugí kisugárzottkisugárzott
energiaenergia ◇ hósaenerugíhósaenerugí sugárenergiasugárenergia
enerugidoenerugido ◆ energidaenergida
enerugídzsukjúenerugídzsukjú ◆ energiaenergia keresletkereslet ésés kíná-kíná-
latlat
enerugígan-júrjóenerugígan-júrjó ◆ energiatartalomenergiatartalom
enerugígenenerugígen ◆ energiaforrásenergiaforrás ◇ szaiszeika-szaiszeika-
nóenerugígennóenerugígen megújuló energiaforrásmegújuló energiaforrás
enerugígjóenerugígjó ◆ energiaiparenergiaipar
enerugíhaszszanenerugíhaszszan ◆ energialevezetésenergialevezetés
enerugíhozon-nohószokuenerugíhozon-nohószoku ◆ energiamegma-energiamegma-
radás törvényeradás törvénye
enerugíhozonszokuenerugíhozonszoku ◆ energiamegmaradásenergiamegmaradás
törvényetörvénye
enerugíjórjóenerugíjórjó ◆ energiatartalomenergiatartalom
enerugíkakumeienerugíkakumei ◆ energiaforradalomenergiaforradalom
enerugíkikienerugíkiki ◆ energiaválságenergiaválság
enerugí-kjariaenerugí-kjaria ◆ energiahordozóenergiahordozó
enerugíkjókjúenerugíkjókjú ◆ energiaellátásenergiaellátás
enerugínonagareenerugínonagare ◆ energetikaenergetika
enerugí-oenerugí-o cukuridaszukotocukuridaszukoto ◆ energiater-energiater-
melésmelés
enerugí-piramiddoenerugí-piramiddo ◆ energiapiramisenergiapiramis
enerugírjóenerugírjó ◆ energiatartalomenergiatartalom 「Sokuhinno-
enerugí rjó」 „élelmiszer energiatartalma”

enerugírjúenerugírjú ◆ energiaáramlásenergiaáramlás
enerugírjúszokuenerugírjúszoku ◆ energiafluxusenergiafluxus
enerugíronenerugíron ◆ energetikaenergetika ◇ szeitaienerug-szeitaienerug-
íroníron bioenergetikabioenergetika
enerugísigenenerugísigen ◆ energiaforrásenergiaforrás ◆ energia-energia-
hordozóhordozó

enerugissunaenerugissuna ◆ energikusenergikus 「Enerugissuna-
danszu」 „energikus tánc”

enerugítaisaenerugítaisa ◆ energiaforgalomenergiaforgalom 「Bussicu-
taisatoenerugí taisa」 „anyagforgalom és energia-
forgalom”

engaiengai ◆ lövészárok-tetőlövészárok-tető ◆ tetőtető
engaiengai ◆ só okozta kársó okozta kár
engaiengai ◆ füst okozta kárfüst okozta kár
engakuengaku ◆ önállóanönállóan megvilágosodottmegvilágosodott sze-sze-
mélymély ◆ pratjékabuddhapratjékabuddha
engakudzsóengakudzsó ◆ pratjékajánapratjékajána
engakukaiengakukai ◆ megvalósítás birodalmamegvalósítás birodalma
enganengan ◆ partvidékpartvidék 「Engande-va cujoi namini
csúiga hicujódeszu.」 „A partvidéken vigyázni kell
az erős hullámzásra.”

enganengan ◆ távollátástávollátás
enganbóekienganbóeki ◆ part menti kereskedelempart menti kereskedelem
enganbuenganbu ◆ partszakaszpartszakasz ◆ partvidékpartvidék
engancsihóengancsihó ◆ partvidékpartvidék
engangjogjóengangjogjó ◆ part menti halászatpart menti halászat
engankeibitaiengankeibitai ◆ parti őrségparti őrség
engankjóengankjó ◆ távollátó szemüvegtávollátó szemüveg
engan-niszuruengan-niszuru ◆ litorálislitorális
enganszuiikienganszuiiki ◆ part menti vizekpart menti vizek
engantaiengantai ◆ parthozparthoz közeliközeli zónazóna ◇ aengan-aengan-
tainotaino szublitorálisszublitorális
engavaengava ◆ tornáctornác ◆ verandaveranda ◇ haridasieng-haridasieng-
avaava verandaveranda
engeenge ◆ nyelésnyelés
engecúengecú ◆ nyelési fájdalomnyelési fájdalom
engédzsi-burúengédzsi-burú ◆ eljegyzési kételyekeljegyzési kételyek
engédzsimentoengédzsimento ◆ elhatározáselhatározás ◆ eljegyzéseljegyzés

engédzsi-ringuengédzsi-ringu ◆ eljegyzési gyűrűeljegyzési gyűrű
engehansaengehansa ◆ nyelési reflexnyelési reflex
engeiengei ◆ előadó-művészetelőadó-művészet ◆ szórakoztatásszórakoztatás

engeiengei ◆ kertészetkertészet ◆ kertészkedéskertészkedés ◆ kert-kert-
művelésművelés
engeihinsuengeihinsu ◆ kultivarkultivar ◆ termesztetttermesztett fajtafajta

engeijóguengeijógu ◆ kertészszerszámkertészszerszám
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engeijókoteengeijókote ◆ kertészkanálkertészkanál ◆ kertészla-kertészla-
pátpát
engeikaengeika ◆ kertészkertész
engei-oengei-o szuruszuru ◆ kertészkedikkertészkedik 「Sumide
engei-o siteiru.」 „Hobbiból kertészkedek.”

engeisokubucuengeisokubucu ◆ kerti növénykerti növény
engeiszakumocuengeiszakumocu ◆ kertészeti termékkertészeti termék
engeitenengeiten ◆ kertészboltkertészbolt ◆ kertészeti boltkertészeti bolt
engekiengeki ◆ színdarabszíndarab ◆ színelőadásszínelőadás
「Suszaisa-va engeki-o mojoosita.」 „A rendezők
színelőadást rendeztek.” ◆ színjátszásszínjátszás 「Su-
mide engeki-o jatteiru.」 „Hobbiként színjátszás-
sal foglalkozom.” ◇ keiengekikeiengeki könnyűkönnyű színda-színda-
rabrab ◇ keiengekikeiengeki bohózatbohózat
engekibuengekibu ◆ színjátszó körszínjátszó kör
engekihjóronengekihjóron ◆ színikritikaszínikritika
engekihjóronkaengekihjóronka ◆ színikritikusszínikritikus
engekinokókokuengekinokókoku ◆ színlapszínlap 「Engekino kóko-
kuni sujakuno namaega notteiru.」 „A színlapon
szerepel a főszereplő neve.”

engekiszákuruengekiszákuru ◆ színjátszó körszínjátszó kör
engemahiengemahi ◆ nyelésbénulásnyelésbénulás
engenengen ◆ Engen-korEngen-kor
engenengen ◆ panaszpanasz
engenengen ◆ eredeteredet 「Sámanizumuno engen-o sza-
gutta.」 „A sámánizmus eredetét kereste.” ◆ gyö-gyö-
kérkér 「Vagakunino bunmeino engen」 „orszá-
gunk kultúrájának gyökerei”

engerjokunoteikaengerjokunoteika ◆ nyelésgyengülésnyelésgyengülés
engerukeiszúengerukeiszú ◆ Engel-együtthatóEngel-együttható
engeruszuengeruszu ◆ EngelsEngels
engesógaiengesógai ◆ diszfágiadiszfágia ◆ nyelésinyelési nehézségnehézség
◆ nyelési problémanyelési probléma ◆ nyelési zavarnyelési zavar
engeszuruengeszuru ◆ lenyellenyel
engiengi ◆ Engi-korEngi-kor
engiengi ◆ előjelelőjel 「Engiga varui.」 „Ez rossz előjel.”
◆ függőfüggő keletkezéskeletkezés tanatana ◆ keletkezésé-keletkezésé-
neknek történetetörténete 「Kono terano engi-o katatta.」
„Elmesélte a szentély keletkezésének történetét.”
◆ ómenómen 「Kare-va engi-o kacugu hitodane.」
„Hisz az ómenekben.” ◆ pratítja-szamutpádapratítja-szamutpáda
◆ szerencseszerencse 「Osógacuni engi-o kacuida tabe
mono-o tabeta.」 „Újévkor szerencsét hozó ételt
ettem.” ◇ engigavaruiengigavarui balszerencsétbalszerencsét hozhoz

「Kuroneko-o mite engiga varui.」 „Fekete macs-
kát látni balszerencsét hoz.” ◇ engi-oengi-o ivauivau sze-sze-
rencsétrencsét kívánkíván 「Rjórijade engi-o ivatte kadogu-
csini sio-o moru.」 „Szerencsét kívánva sót tesz
az étterem bejáratához.” ◇ engi-oengi-o kacuidekacuide ba-ba-
bonábólbonából 「Engi-o kacuide, icumo
gókakuszuruszétá-o kita.」 „Babonából azt a pu-
lóvert vettem fel, amiben át szoktam menni a vizs-
gán.”

engiengi ◆ színjátékszínjáték 「Engi-o mini itta.」 „Elmen-
tem megnézni a színjátékot.”

engiengi ◆ alakításalakítás 「Szubeteno jakusano engi-va
totemojokatta.」 „Nagyon tetszett minden szí-
nésznek az alakítása.” ◆ előadáselőadás 「Haijú-va
szubarasii engi-o miszeta.」 „A színész káprázatos
előadást mutatott be.” ◆ gyakorlatgyakorlat 「Kono
szensu-va szubarasii engi-o kuri hirogeta.」 „Cso-
dálatos gyakorlatot mutatott be ez a versenyző.”
◆ játékjáték 「Ano haijúno engiga kini itta.」 „Tet-
szett a színész játéka.” ◆ produkcióprodukció 「Szákaszu-
no engi-o mita.」 „Néztük a cirkuszi produkciót.”
◇ kiteiengikiteiengi kötelezőkötelező gyakorlatgyakorlat ◇ mohan-mohan-
engiengi bemutató előadásbemutató előadás
engidzsucuengidzsucu ◆ előadó-művészetelőadó-művészet ◆ színját-színját-
szásszás
engigajoiengigajoi ◆ szerencsétszerencsét hozhoz 「Maneki neko-
va engiga joi.」 „Az integető macska szerencsét
hoz.”

engigaumaiengigaumai ◆ jó színészjó színész
engigavaruiengigavarui ◆ balszerencsétbalszerencsét hozhoz
「Kuroneko-o mite engiga varui.」 „Fekete macs-
kát látni balszerencsét hoz.”

engimonoengimono ◆ kabalakabala ◆ szerencsetárgyszerencsetárgy
engi-oengi-o ivauivau ◆ szerencsétszerencsét kívánkíván 「Rjórijade
engi-o ivatte kadogucsini sio-o moru.」 „Szeren-
csét kívánva sót tesz az étterem bejáratához.”

engi-oengi-o kacuidekacuide ◆ babonábólbabonából 「Engi-o kacu-
ide, icumo gókakuszuruszétá-o kita.」 „Baboná-
ból azt a pulóvert vettem fel, amiben át szoktam
menni a vizsgán.”

engisaengisa ◆ előadóelőadó ◆ előadóművészelőadóművész
engiszuruengiszuru ◆ produkálprodukál 「Dzsibun-o engiszu-
ru.」 „Produkálja magát.” ◆ szerepetszerepet játszikjátszik
「Kare-va ródzsinno engi-o sita.」 „Öregember
szerepét játszotta.” ◆ színészkedikszínészkedik 「Kaisadei-

AdysAdys engeijókote engeijókote – engiszuru engiszuru 683683



cumo engiszuruno-va cukareta.」 „Belefáradtam
abba, hogy a cégnél mindig színészkednem kell.”

engivaruiengivarui ◆ balszerencsétbalszerencsét hozhoz 「Kuroneko-
ga dzsibunno meno mae-o jokogiruto engiga va-
rui.」 „Ha egy fekete macska balról jobbra elhalad
előttem, az balszerencsét hoz.” ◆ rossz előjelrossz előjel
engjóengjó ◆ Engjó-korEngjó-kor
engoengo ◆ asszociatív szóasszociatív szó ◆ utaló szóutaló szó
engoengo ◆ fedezésfedezés 「Engo-o tanomu!」 „Fedezze-
tek!” ◆ segítéssegítés
engosagekiengosageki ◆ fedezőtűzfedezőtűz
engoszuruengoszuru ◆ fedezfedez 「Butaino dzsóriku-o en-
gosita.」 „Fedezték a partraszálló csapatokat.” ◆

segítsegít 「Horjono dacugoku-o engosita.」 „Segí-
tette a hadifoglyok szökését.”

engumiengumi ◆ házasságházasság ◆ örökbefogadásörökbefogadás ◆

sorssors összekapcsolásaösszekapcsolása ◇ jósiengumijósiengumi örök-örök-
befogadásbefogadás 「Kodomoga umarenakattakara, jó-
sienguminicuite kangaeta.」 „Mivel nem született
gyerekük, örökbefogadásra gondoltak.” ◇ jósien-jósien-
gumiszurugumiszuru örökbeörökbe fogadfogad 「Kodomofutarito
jósiengumi-o sita.」 „Örökbe fogadott két gyere-
ket.”

engumiszuruengumiszuru ◆ örökbeörökbe fogadfogad 「Kareto en-
gumisite jósintonatta.」 „Örökbe fogadtam, és a
nevelőszülője lettem.”

engunengun ◆ erősítéserősítés 「Szenszenni engun-o okut-
ta.」 „Erősítést küldtek a frontra.” ◆ felmentőfelmentő
seregsereg ◇ engun-oengun-o koukou segítségetsegítséget kérkér 「To-
modacsini engun-o koita.」 „Segítséget kért a ba-
rátjától.”

engun-oengun-o koukou ◆ segítségetsegítséget kérkér 「Tomodacsini
engun-o koita.」 „Segítséget kért a barátjától.”

engurafuengurafu ◆ körcikkdiagramkörcikkdiagram ◆ kördiagramkördiagram ◆

tortadiagramtortadiagram
enhanszáenhanszá ◆ enhanszerenhanszer
enikkienikki ◆ képes naplóképes napló
en-inen-in ◆ közvetettközvetett okok 「Dzsikono en-in-o sza-
gutta.」 „A baleset közvetett okait kerestem.”

en-inen-in ◆ halasztáshalasztás ◆ késedelemkésedelem 「Ohendzsi
en-insitesimai mósi vakearimaszen.」 „Elnézést,
hogy késedelmesen válaszoltam.”

enisienisi ◆ kapcsolatkapcsolat 「Tóienisi」 „távoli kapcso-
lat”

en-jaszuen-jaszu ◆ gyengegyenge jenjen 「En-jaszudoru daka」
„gyenge jen, erős dollár” ◆ jengyengülésjengyengülés
en-jóen-jó ◆ hivatkozáshivatkozás ◆ segítségül hívássegítségül hívás
en-jóen-jó ◆ nyílt óceánnyílt óceán ◆ nyílt tengernyílt tenger
en-jógjogjóen-jógjogjó ◆ nyílt vízi halászatnyílt vízi halászat
en-jókókaien-jókókai ◆ óceánióceáni hajózáshajózás ◆ óceánióceáni navi-navi-
gációgáció
en-jókóroen-jókóro ◆ tengeri útvonaltengeri útvonal
en-jószuruen-jószuru ◆ hivatkozikhivatkozik 「Dzsikóen-jó-o si-
ta.」 „Elévülésre hivatkozott.” ◆ segítségülsegítségül hívhív
「Kizonnodéta-o en-jósita.」 „Segítségül hívtam
az eddigi adatokat.”

en-júkaien-júkai ◆ kerti mulatságkerti mulatság ◆ kerti partikerti parti
enkaenka ◆ nyelésnyelés
enkaenka ◆ kloridklorid
enkaenka ◆ ehetőehető fecskefészekfecskefészek ◆ fecskefé-fecskefé-
szekszek
enkaenka ◆ enkaenka
enkabiniruenkabiniru ◆ PVCPVC ◆ vinil-kloridvinil-klorid ◇ porienka-porienka-
binirubiniru polivinil-kloridpolivinil-klorid
enkabiníruenkabiníru ◆ vinil-kloridvinil-klorid
enkabucuenkabucu ◆ kloridklorid
enkacuenkacu ◆ gördülékenységgördülékenység
enkacunaenkacuna ◆ jóljól működőműködő 「Enkacuna
ningenkankei-o kizuita.」 „Jól működő emberi
kapcsolatokat épített.” ◆ zökkenőmenteszökkenőmentes
「Enkacunakomjunikéson-o totta.」 „Zökkenő-
mentes kommunikációt folytatott.”

enkacunienkacuni ◆ gördülékenyengördülékenyen 「Kaigi-o enkacuni
szuszumerutameni maemotte sirjó-o kubatta.」
„Hogy gördülékenyen tudjuk folytatni a tárgyalá-
sokat, előzetesen szétosztjuk az anyagot.” ◆ zök-zök-
kenőmentesenkenőmentesen 「Ibento-va enkacuni okonavar-
eta.」 „Az esemény zökkenőmentesen zajlott.”

enkacuninaruenkacuninaru ◆ olajozottáolajozottá válikválik
「Sokubade-va ningenkankeiga enkacuninatta.」
„A munkahelyen olajozottá váltak az emberi kap-
csolatok.”

enkaienkai ◆ gyűlés meghosszabbításagyűlés meghosszabbítása
enkaienkai ◆ parttólparttól távolitávoli tengertenger ◆ parttólparttól tá-tá-
voli vizekvoli vizek
enkaienkai ◆ part menti vizekpart menti vizek
enkaienkai ◆ bankettbankett ◆ bulibuli 「Tomodacsidósino
enkai-o mojoosita.」 „A barátok bulit rendeztek.”
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◆ vacsoravacsora 「Kaisano enkaini suszszekisita.」
„Céges vacsorára mentem.” ◇ sin-nen-enkaisin-nen-enkai új-új-
évi bankettévi bankett
enkaicsitaienkaicsitai ◆ part menti vidékpart menti vidék
enkaigjogjóenkaigjogjó ◆ part menti halászatpart menti halászat
enkainoenkaino ◆ partpart mentimenti ◆ tengerparttengerpart mellet-mellet-
titi
enkaisúenkaisú ◆ part menti tartománypart menti tartomány
enkaiszuruenkaiszuru ◆ gyűlésgyűlés meghosszabbodikmeghosszabbodik
「Kaigiga enkaisita.」 „A gyűlést meghosszabbí-
tották.”

enkaitosienkaitosi ◆ part menti várospart menti város
enkakariumuenkakariumu ◆ kálisókálisó ◆ kálium-kloridkálium-klorid
enkakuenkaku ◆ távolitávoli 「Konpjútáno enkakuakusz-
eszu」 „távoli hozzáférés a számítógéphez”

enkakuenkaku ◆ történettörténet 「Daigakuno enkaku」
„egyetem története”

enkakucsienkakucsi ◆ távoli helytávoli hely
enkakuirjóenkakuirjó ◆ távgyógyítástávgyógyítás
enkakukansienkakukansi ◆ távfelügyelettávfelügyelet
enkakukjóikuenkakukjóiku ◆ távoktatástávoktatás
enkakunoenkakuno ◆ távolitávoli 「Enkakuno csi」 „távoli
hely”

enkakuszajóenkakuszajó ◆ távolhatástávolhatás
enkakuszeigjoenkakuszeigjo ◆ távvezérléstávvezérlés
enkakuszeigjoszócsienkakuszeigjoszócsi ◆ távirányítótávirányító
enkakuszódzsúenkakuszódzsú ◆ távirányítástávirányítás
enkakuszokuteienkakuszokutei ◆ távméréstávmérés
enkakuszószaenkakuszósza ◆ távirányítástávirányítás ◆ távvezér-távvezér-
léslés
enkakuszószaszuruenkakuszószaszuru ◆ távirányíttávirányít 「Robotto-
o enkakuszószasita.」 „Távirányította a robotot.”
◆ távvezéreltávvezérel 「Hjódzsiban-o enkakuszószasi-
ta.」 „Távvezérelte a kijelzőt.”

enkanenkan ◆ ólomcsőólomcső
enkanatoriumuenkanatoriumu ◆ nátrium-kloridnátrium-klorid
enkankóenkankó ◆ vízvezeték-szerelővízvezeték-szerelő
enkaszuiszoenkaszuiszo ◆ hidrogén-kloridhidrogén-klorid
enkatecuenkatecu ◆ vas-kloridvas-klorid
enkefarinenkefarin ◆ enkefalinenkefalin

enkeienkei ◆ háttérháttér 「Kaigano enkei」 „festmény
háttere” ◆ távolitávoli látképlátkép 「Jamano enkei」
„hegy távoli képe”

enkeienkei ◆ kör alakkör alak
enkeigekidzsóenkeigekidzsó ◆ amfiteátrumamfiteátrum
enkeihirobaenkeihiroba ◆ köröndkörönd ◆ körtérkörtér
enkeikószatenenkeikószaten ◆ körforgalomkörforgalom
enkeinoenkeino ◆ körkör alakúalakú 「Enkeino heja」 „kör
alakú szoba”

enkeipanoramaenkeipanorama ◆ körképkörkép
enkeisóenkeisó ◆ kokárdakokárda
enkienki ◆ elhalasztáselhalasztás ◆ elnapoláselnapolás
enkienki ◆ bázisbázis ◇ kjóenkikjóenki erőserős bázisbázis ◇ kó-kó-
enkiszeienkiszei lúgkedvelőlúgkedvelő ◇ kóenkiszeikóenkiszei bazofilbazofil
◇ szan-enkiheikószan-enkiheikó sav-bázissav-bázis egyensúlyegyensúly ◇

dzsakuenkidzsakuenki gyengegyenge bázisbázis ◇ taszan-enkitaszan-enki
polisav-bázispolisav-bázis ◇ csiszszoenkicsiszszoenki nitrogéntar-nitrogéntar-
talmútalmú bázisbázis ◇ nienkinienki dinukleotiddinukleotid ◇ purin-purin-
enkienki purinbázispurinbázis ◇ júkienkijúkienki szerves bázisszerves bázis
enkicuienkicui ◆ bázispárbázispár
enkicuicsikanenkicuicsikan ◆ bázispárcserebázispárcsere
enkicuikeiszeienkicuikeiszei ◆ bázispárosodásbázispárosodás
enkicsikanenkicsikan ◆ báziscserebáziscsere
enkidoenkido ◆ bázicitásbázicitás
enkidóenkidó ◆ körpályakörpálya
enkihairecuenkihairecu ◆ bázisszekvenciabázisszekvencia
enkinenkin ◆ közel és távolközel és távol ◆ távolságtávolság
enkinhóenkinhó ◆ perspektívaperspektíva 「Enkinhó-o cukatta
kaiga.」 „Perspektivikus kép.” ◆ perspektivi-perspektivi-
kus ábrázoláskus ábrázolás ◆ távlati ábrázolástávlati ábrázolás
enkiniszuruenkiniszuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Amenotame
jagaikonszáto-va enkininatta.」 „Az eső miatt el-
halasztották a szabadtéri koncertet.” ◆ elnapolelnapol
「Szaibankidzsicu-va enkininatta.」 „Elnapolták
a tárgyalást.”

enkinrjójónoenkinrjójóno ◆ bifokálisbifokális 「Enkinrjójóno meg-
ane」 „bifokális szemüveg”

enkinzuenkinzu ◆ távlati rajztávlati rajz
enkirienkiri ◆ kapcsolat megszakításakapcsolat megszakítása ◆ válásválás
enkiriageenkiriage ◆ jen felértékelésejen felértékelése
enkirideraenkiridera ◆ válniválni kívánókívánó feleségekfeleségek temp-temp-
lomaloma
enkiszeienenkiszeien ◆ bázikus sóbázikus só
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enkiszeinoenkiszeino ◆ bázikusbázikus ◆ bázisosbázisos ◆ lúgoslúgos
「Enkiszeino szuijóeki」 „lúgos oldat”

enkiszeiszenrjóenkiszeiszenrjó ◆ bázikus festékbázikus festék
enkiszuruenkiszuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Tomodacsito auno-
o enkisita.」 „Elhalasztottam a találkozót a bará-
tommal.”

enkjóenkjó ◆ Enkjó-korEnkjó-kor
enkjokuenkjoku ◆ szépítésszépítés ◆ tapintattapintat
enkjokunaenkjokuna ◆ szépítettszépített 「Enkjokuna ii mava-
si」 „szépített kifejezés”

enkjokunahjógenenkjokunahjógen ◆ szépítésszépítés
enkjokunienkjokuni ◆ finomanfinoman 「Enkjokuni kotovatta.」
„Finoman visszautasította.” ◆ tapintatosantapintatosan
「Ijana kimocsi-o enkjokuni cutaeta.」 „Tapinta-
tosan közölte, hogy ellenszenvet érez.”

enkjokutekiniiuenkjokutekiniiu ◆ szépítszépít 「Enkjokutekini hi-
hansita.」 „Szépítve kritizálta.”

enkjorienkjori ◆ nagynagy távolságtávolság ◆ távolságitávolsági 「En-
kjoricúsin」 „távolsági hírközlés”

enkjoricúkinenkjoricúkin ◆ messziről ingázásmessziről ingázás
enkjoridenvaenkjoridenva ◆ távhívástávhívás 「Enkjoridenva-o
kaketa.」 „Távhívást bonyolított.”

enkjorikekkonenkjorikekkon ◆ távházasságtávházasság
enkjoriren-aienkjoriren-ai ◆ távkapcsolattávkapcsolat ◆ távszere-távszere-
lemlem 「Enkjoriren-ai-o nagacuzukiszaszetai.」
„Szeretné, hogy a távszerelem sokáig fennmarad-
jon.”

enkjúenkjú ◆ Enkjú-korEnkjú-kor
enkoenko ◆ sóstósóstó ◆ sós vizű tósós vizű tó
enkoenko ◆ lecsüccsenéslecsüccsenés ◆ lerobbanáslerobbanás ◇ en-en-
koszurukoszuru lerobbanlerobban 「Kószatenno man nakade
kurumagaenkositesimatta.」 „Az útkereszteződés
közepén robbant le a kocsim.” ◇ enkoszuruenkoszuru le-le-
csüccsencsüccsen 「Kono akacsan-va szugunienkositesi-
mau.」 „Ez a kisbaba rögtön lecsüccsen.”

enkoenko ◆ ismerősismerős 「Kare-va enkoszaijóda.」 „Is-
merősön keresztül került a vállalathoz.” ◆ kap-kap-
csolatcsolat 「Szekijuszangjóni-va enkogairoiroa-
ru.」 „Kiterjedt kapcsolatai vannak az olajipar-
ban.” ◆ összeköttetésösszeköttetés ◆ rokonrokon 「Szenszóno
toki-va enko-o tajotte szokaisita.」 „A háború ide-
jén a vidéki rokonaihoz költözött.”

enkoenko ◆ körívkörív
enkóenkó ◆ ólombányaólombánya

enkóenkó ◆ bábjátékosbábjátékos kezekeze ◆ gibbongibbon ◆ kappakappa
◆ majommajom ◆ mensesmenses
enkonenkon ◆ gyűlölködésgyűlölködés ◆ haragharag 「Enkonnijoru
szacudzsindzsikenni macsigainai.」 „Ez kétségte-
lenül haragból elkövetett emberölés volt.”

enkon-oenkon-o idakuidaku ◆ haraggalharaggal viseltetikviseltetik 「Rin-
kani taisite enkon-o idaiteiru.」 „Haraggal visel-
tetik a szomszédja iránt.”

enkóruienkórui ◆ körszájúakkörszájúak
enkosihonsugienkosihonsugi ◆ haveri kapitalizmushaveri kapitalizmus
enkoszeidzsienkoszeidzsi ◆ haveri politikahaveri politika
enkoszokaienkoszokai ◆ kitelepülés a rokonokhozkitelepülés a rokonokhoz
enkoszuruenkoszuru ◆ lecsüccsenlecsüccsen 「Kono akacsan-va
szugunienkositesimau.」 „Ez a kisbaba rögtön le-
csüccsen.” ◆ lerobbanlerobban 「Kószatenno man naka-
de kurumagaenkositesimatta.」 „Az útkeresztező-
dés közepén robbant le a kocsim.”

enmaenma ◆ alvilág királyaalvilág királya ◆ EnmaEnma
enmacsóenmacsó ◆ feketefekete könyvkönyv 「Kareno kódó-va
enmacsóni kakareta.」 „A viselkedését beírták a
fekete könyvbe.” ◆ osztálykönyvosztálykönyv ◆ osztály-osztály-
naplónapló ◆ osztályozófüzetosztályozófüzet
enmagaoenmagao ◆ sátáni arcsátáni arc
enmakuenmaku ◆ füstfüggyönyfüstfüggyöny
enmaku-oenmaku-o haruharu ◆ ködösítködösít 「Szeidzsika-va
enmaku-o hattenakanaka kotaetekurenakatta.」
„A politikus nem nagyon akart válaszolni, csak kö-
dösített.”

enmanenman ◆ békességbékesség ◆ harmóniaharmónia
enman-naenman-na ◆ barátságosbarátságos 「Enmanna dzsinbu-
cu」 „barátságos ember” ◆ békésbékés 「Enmanna
kaikecu」 „békés megoldás” ◆ harmonikusharmonikus
「Enmanna kateideszu.」 „Harmonikus házas-
életet él.” ◆ kielégítőkielégítő 「Enmanna dakecu」 „ki-
elégítő kompromisszum”

enman-nienman-ni ◆ békésenbékésen 「Dzsiken-o enmanni
oszameta.」 „Békésen elrendeztük az ügyet.” ◆

haragharag nélkülnélkül 「Kanodzsoto enmanni vakare-
ta.」 „Harag nélkül szakítottam a barátnőmmel.”
◆ harmonikusanharmonikusan 「Cumato enmanni kurasitei-
ru.」 „Harmonikusan élek a feleségemmel.”

enmantaisokuenmantaisoku ◆ önként kilépésönként kilépés
enmantaisokuszuruenmantaisokuszuru ◆ önkéntönként kilépkilép 「Kaisa-
o enmantaisokusimasita.」 „Önként kiléptem a
vállalattól.”
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enmeienmei ◆ életbenéletben tartástartás ◆ életélet meg-meg-
hosszabbításahosszabbítása 「Kono kuszuridato icsinenen-
meidekiru.」 „Ezzel a gyógyszerrel egy évvel meg
tudják hosszabbítani az életét.” ◆ létfenntar-létfenntar-
tástás ◆ túléléstúlélés
enmeicsirjóenmeicsirjó ◆ mesterségesmesterséges életbenéletben tartástartás
「Enmeicsirjó-o kjohisita.」 „Visszautasította a
mesterséges életben tartást.”

enmeikószakuenmeikószaku ◆ túlélési taktikatúlélési taktika
enmeiszakuenmeiszaku ◆ túlélésitúlélési stratégiastratégia 「Kaisa-
va rón-no henszai-o jújositemorau enmeiszaku-o
kódzsita.」 „A vállalat a kölcsöntörlesztés halasz-
tásával túlélési stratégiát alkalmazott.”

enmeiszocsienmeiszocsi ◆ létfenntartó intézkedéslétfenntartó intézkedés
enmeiszócsienmeiszócsi ◆ életfenntartó berendezéséletfenntartó berendezés
enmeiszuruenmeiszuru ◆ életbenéletben tarttart
「Isikifumeikandzsa-o enmeisita.」 „Életben tar-
tották a kómában lévő beteget.”

enmokuenmoku ◆ programprogram ◆ számszám
enmonenmon ◆ szemfoltszemfolt
enmuenmu ◆ füstködfüstköd ◆ szmogszmog
enmuszubienmuszubi ◆ házasságházasság ◆ házasságkötésházasságkötés ◆

társas kapcsolattársas kapcsolat
enmuszubinokamiszamaenmuszubinokamiszama ◆ társastársas kapcsola-kapcsola-
tok istenetok istene
en-naen-na ◆ elbűvölőelbűvölő
en-naihószóen-naihószó ◆ hangosbemondóhangosbemondó
en-nakien-naki shujo-vashujo-va dosigatasidosigatasi ◆ akiaki nemnem hall-hall-
gatgat aa jójó tanácsra,tanácsra, azonazon nemnem lehetlehet segítenisegíteni

en-necuen-necu ◆ perzselő hőségperzselő hőség
en-nicsien-nicsi ◆ vallásivallási ünnepünnep 「Odzsizószamano
en-nicsi」 „vallási ünnep Ksitigarbha tiszteletére”

en-nicsinorotenen-nicsinoroten ◆ elárusítóelárusító bódébódé vallásosvallásos
ünnepekenünnepeken
en-nicsisóninen-nicsisónin ◆ vallásivallási ünnepekenünnepeken árusítóárusító
kereskedőkereskedő
en-ninatteszuvaruen-ninatteszuvaru ◆ körbenkörben leülleül ◆ körbeülkörbeül
「Taki bino mavarini enninatte szuvatta.」 „Kör-
beülték a tábortüzet.”

ennjóennjó ◆ fekvő nyúlás-gyökfekvő nyúlás-gyök
ennóennó ◆ fizetésifizetési halasztáshalasztás 「Sotokuzeino
ennó-o kibósita.」 „Jövedelemadó-fizetési halasz-
tást kértem.” ◆ késedelmes fizetéskésedelmes fizetés

ennókjokaennókjoka ◆ fizetésifizetési haladékhaladék 「Szózokuzei-
no ennókjoka-o uketa.」 „Fizetési haladékot kap-
tam az örökösödési adóra.”

ennónenpuennónenpu ◆ fizetésifizetési haladékhaladék éveséves tör-tör-
lesztéssellesztéssel
en-nositaen-nosita ◆ padlópadló alattalatt ◆ rejtettrejtett 「Enno
sitano csikaramocsigairu.」 „Van egy rejtett segí-
tőm.”

ennószuruennószuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Gakuhi-o ennósitei-
ru.」 „Elhalasztottam a tandíj fizetését.” ◆ késvekésve
fizetfizet 「Koteisiszanzei-o ennósitesimatta.」 „Vé-
letlenül késve fizettem az ingatlanadót.”

en-notóien-notói ◆ távolitávoli 「Enno tói sinszeki」 „távoli
rokon”

enoeno ◆ képesképes
enóenó ◆ En-ó-korEn-ó-kor
en-oen-o egakuegaku ◆ kaszálkaszál 「Migiaside en-o egaite
aruita.」 „Kaszálva ment a jobb lábával.”

enoguenogu ◆ festékfesték ◇ ivaenoguivaenogu ásványiásványi festékfesték
◇ uvaenoguuvaenogu porcelánfestékporcelánfesték ◇ szuiszaieno-szuiszaieno-
gugu vízfestékvízfesték ◇ szuiszaienoguszuiszaienogu akvarellfes-akvarellfes-
tékték ◇ csúbuirinoenogucsúbuirinoenogu tubusfestéktubusfesték ◇ mizu-mizu-
enoguenogu vízfestékvízfesték
enogudekakuenogudekaku ◆ pingálpingál
enoguszettoenoguszetto ◆ festőkészletfestőkészlet
enoguzaraenoguzara ◆ palettapaletta
en-o haruen-o haru ◆ partit tartpartit tart
enojónaenojóna ◆ festőifestői
enojóniucukusiienojóniucukusii ◆ festőifestői szépségűszépségű 「Enojó-
ni ucukusii kesiki」 „festői szépségű táj”

enokienoki ◆ kínai ostorfakínai ostorfa ◆ ostorfaostorfa
en-oen-o kirukiru ◆ kitagadkitagad 「Kare-va muszukoto en-
o kitta.」 „Kitagadta a fiát.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Kono bjókito en-o kiritai.」 „Szeretnék megsza-
badulni ettől a betegségtől.” ◆ megszakítjamegszakítja aa
viszonytviszonyt 「Kószaiaiteto en-o kitta.」 „Megsza-
kította a viszonyt a kedvesével.” ◇ ojakonoen-oojakonoen-o
kirukiru megszakítjamegszakítja aa kapcsolatotkapcsolatot aa szülei-szülei-
velvel ◇ ojakonoen-oojakonoen-o kirukiru megszakítjamegszakítja aa kap-kap-
csolatot a gyerekévelcsolatot a gyerekével
enokitakeenokitake ◆ enoki gombaenoki gomba ◆ téli fülőketéli fülőke
enokoroguszaenokorogusza ◆ zöld muharzöld muhar
enpeienpei ◆ csillagfedéscsillagfedés ◆ elrejtéselrejtés ◆ eltaka-eltaka-
rásrás ◆ okkultációokkultáció
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enpeiszuruenpeiszuru ◆ elrejtelrejt ◆ eltakareltakar 「Cukiga
kinszei-o enpeisita.」 „A Hold eltakarta a Vé-
nuszt.”

enpentaizaenpentaiza ◆ marginális placentációmarginális placentáció
enpienpi ◆ hosszú kézhosszú kéz ◆ majomkézmajomkéz
enpienpi ◆ gyalogsági ásógyalogsági ásó ◆ kis ásókis ásó
enpicuenpicu ◆ ceruzaceruza 「Enpicude szen-o hiita.」
„Ceruzával húztam egy vonalat.” ◆ irónirón ◇ iroen-iroen-
picupicu színesszínes ceruzaceruza ◇ szeizujóenpicuszeizujóenpicu rajz-rajz-
ceruzaceruza ◇ csibitaenpicucsibitaenpicu ceruzacsonkceruzacsonk
enpicubakoenpicubako ◆ ceruzatartóceruzatartó
enpicugaenpicuga ◆ ceruzarajzceruzarajz
enpicuireenpicuire ◆ ceruzatartóceruzatartó
enpicukezurienpicukezuri ◆ ceruzahegyezőceruzahegyező ◆ hegyezőhegyező
enpicunodzsikuenpicunodzsiku ◆ ceruzaszárceruzaszár
enpicunojónaieenpicunojónaie ◆ kiskis alapterületenalapterületen magasmagas
házház
enpicunosinenpicunosin ◆ ceruzabélceruzabél
enpicunoszakienpicunoszaki ◆ ceruzahegyceruzahegy
enpóenpó ◆ Enpó-korEnpó-kor
enpóenpó ◆ messzeségmesszeség 「Mugenenpó」 „végtelen
messzeség” ◆ messzimesszi 「Enpókara kitekudaszatte
arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy olyan
messziről elfáradt hozzánk.” ◆ távolitávoli 「Enpó-
ginga」 „távoli galaxis”

enpó-eenpó-e ◆ messziremesszire 「Enpóhe rjokósita.」
„Messzire utaztam.”

enpókaraenpókara ◆ távolróltávolról 「Enpókara kita kjaku」
„távolról jött vendég”

enpónienpóni ◆ távoltávol 「Enpóni szumu sinszeki」 „tá-
vol élő rokon” ◆ távolbantávolban 「Enpóniiru oja」
„távolban lakó szülő”

enpónoenpóno ◆ távolitávoli 「Enpóno kekkonsikini mane-
kareta.」 „Távoli esküvőre hívtak.”

enpukuenpuku ◆ szerelmi sikerszerelmi siker
enpukukaenpukuka ◆ nők kedvencenők kedvence
enpukunoaruenpukunoaru ◆ sikere van a nőknélsikere van a nőknél
enraienrai ◆ távoli mennydörgéstávoli mennydörgés
enrainoenraino ◆ messzirőlmessziről jöttjött 「Enraino kjaku」
„messziről jött vendég”

enreinaenreina ◆ elbűvölőelbűvölő 「Enreina bidzso」 „elbű-
völő szépségű nő”

enrjakuenrjaku ◆ Enrjaku-korEnrjaku-kor
enrjoenrjo ◆ gátlásgátlás 「Kare-va enrjosinai.」 „Nin-
csenek gátlásai.” ◆ tartózkodástartózkodás ◆ visszafo-visszafo-
gottsággottság ◆ vonakodásvonakodás ◇ goenrjokudaszaigoenrjokudaszai
nene csináljacsinálja 「Tabako-va goenrjokudaszai!」
„Kérem, ne dohányozzon!” ◇ goenrjonakugoenrjonaku nene
kéressekéresse magátmagát 「Goenrjonaku tabete kuda-
szai!」 „Egyen, ne kéresse magát!” ◇ goenrjona-goenrjona-
kuku csakcsak bátranbátran 「Gosicumongagozaimasitara,
goenrjonaku ossattettekudaszai.」 „Ha van kér-
désük, csak bátran jelezzék!”

enrjobukaienrjobukai ◆ tartózkodótartózkodó 「Enrjobukai tai-
do」 „tartózkodó viselkedés”

enrjogacsinaenrjogacsina ◆ bátortalanbátortalan ◆ félénkfélénk 「Enr-
jogacsina kandzsa」 „félénk beteg” ◆ félszegfélszeg
◆ gátlásosgátlásos 「Enrjogacsina kodomo」 „gátlásos
gyerek” ◆ visszafogottvisszafogott 「Enrjogacsina szeika-
ku」 „visszafogott személyiség”

enrjogacsinienrjogacsini ◆ félénkenfélénken 「Enrjogacsini sicu-
monszuru.」 „Félénken kérdez.” ◆ félszegenfélszegen
◆ visszafogottanvisszafogottan 「Enrjogacsini kotaeru.」
„Visszafogottan válaszol.”

enrjonakuenrjonaku ◆ fesztelenülfesztelenül 「Tomodacsito enr-
jonaku hanaszeru.」 „A barátommal fesztelenül
tudok beszélgetni.” ◆ nemnem kéretikéreti magátmagát 「Enr-
jonaku gocsiszó-o itadaita.」 „Nem kérettem ma-
gam, ettem.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Vakaranakereba
enrjonaku kiitekudaszai!」 „Nyugodtan kérdezd
meg, ha nem tudod!”

enrjononaienrjononai ◆ fesztelenfesztelen 「Enrjononai hito」
„fesztelen ember” ◆ kíméletlenkíméletlen 「Hjóronkano
enrjononai kógeki-o abita.」 „Kritikusok kímélet-
len támadásának kereszttüzébe került.” ◆ őszin-őszin-
tete 「Enrjononai iken」 „őszinte vélemény”

enrjosinagaraenrjosinagara ◆ vonakodvavonakodva
「Enrjosinagarapurezento-o uke totta.」 „Vona-
kodva fogadta el az ajándékot.”

enrjosinaideenrjosinaide ◆ nyugodtannyugodtan 「Kare-va fuman-
nara enrjosinaide iu hitoda.」 „Nyugodtan meg-
mondja, ha valami nem tetszik neki.”

enrjoszuruenrjoszuru ◆ bátortalanbátortalan 「Szon-nani enrj-
oszuruna!」 „Ne légy ilyen bátortalan!” ◆ feszé-feszé-
lyezilyezi magátmagát 「Erai hitoto hanaszutoki-va enrjo-
sitesimau.」 „Feszélyezem magam, ha egy magas
rangú emberrel beszélgetek.” ◆ kéretikéreti magátmagát
「Enrjosinaide tabete!」 „Egyél, ne kéresd ma-
gad!” ◆ kihagykihagy 「Pátí-va konkaienrjosimaszu.」
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„Ez alkalommal kihagynám ezt a partit.” ◆ ma-ma-
gáragára hagyhagy 「Kareto futaride hanasitainodecsot-
to enrjositekuremaszuka?」 „Négyszemközt sze-
retnék beszélni vele, nem hagynál magunkra?” ◆

nemnem kérkér 「Vain-va enrjosimaszu.」 „Nem kérek
a borból.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Hósú-o uke toruno-
o enrjositeiru.」 „Tartózkodik a honorárium átvé-
telétől.” ◆ vonakodikvonakodik 「Só-o uke toruno-o enr-
jositeita.」 „Vonakodott átvenni a díjat.” ◇ enr-enr-
josinagarajosinagara vonakodvavonakodva
「Enrjosinagarapurezento-o uke totta.」 „Vona-
kodva fogadta el az ajándékot.”

enroenro ◆ messzirőlmessziről utazásutazás 「Enroharubaru
okosiitadaki, arigatógozaimaszu.」 „Köszönjük,
hogy ilyen messziről elfáradt hozzánk!” ◆ távolitávoli
útút
enruienrui ◆ sóksók ◇ eijóenruieijóenrui tápsótápsó ◇ mukienruimukienrui
szervetlen sókszervetlen sók ◇ júkienruijúkienrui szerves sókszerves sók
enruijóekienruijóeki ◆ sóoldatsóoldat
enruikaenruika ◆ szikesedésszikesedés
enruiszaibóenruiszaibó ◆ kloridsejtkloridsejt
enruiszenenruiszen ◆ sós termálforrássós termálforrás
ensiensi ◆ messzelátómesszelátó ◆ távollátástávollátás ◆ távol-távol-
látólátó 「Katamega ensideszu.」 „Az egyik szemem
távollátó.”

ensicuensicu ◆ füstkamrafüstkamra ◆ füsttérfüsttér
ensigaiensigai ◆ távoli ultraibolyatávoli ultraibolya
ensinensin ◆ kör középpontjakör középpontja
ensinensin ◆ centrifugáliscentrifugális 「Ensinassukuki」
„centrifugális kompresszor”

ensinboinensinboin ◆ ajakkerekítésesajakkerekítéses magánhangzómagánhangzó

ensinbunrikiensinbunriki ◆ centrifugacentrifuga 「Uran nósukuni
mocsiirareru ensinbunriki」 „urándúsításhoz
használt centrifuga” ◇ csóensinbunrikicsóensinbunriki ultra-ultra-
centrifugacentrifuga
ensincsinkóensincsinkó ◆ centrifugális ülepítéscentrifugális ülepítés
ensindaszszuikiensindaszszuiki ◆ centrifugacentrifuga
ensinkadzsoensinkadzso ◆ centrifugáliscentrifugális virágzatvirágzat ◆

központbeli virágzatközpontbeli virágzat
ensinkaszokudoensinkaszokudo ◆ centripetális gyorsuláscentripetális gyorsulás
ensinkiensinki ◆ centrifugacentrifuga ◇ csóensinkicsóensinki ultra-ultra-
centrifugacentrifuga
ensinponpuensinponpu ◆ centrifugál-szivattyúcentrifugál-szivattyú ◆ kör-kör-
hagyó szivattyúhagyó szivattyú

ensinrjokuensinrjoku ◆ centrifugális erőcentrifugális erő
ensinszeiensinszei ◆ efferensefferens 「Ensinszeisinkei」 „ef-
ferens ideg”

ensinszeisinkeiensinszeisinkei ◆ efferens idegefferens ideg
ensoenso ◆ forróságforróság 「Ensono szóró, taicsó-o ku-
zuszareteorimaszendesóka.」 „Remélem jól van
ebben a forróságban!”

ensoenso ◆ szerelmeslevélszerelmeslevél
ensóensó ◆ távolra mutató névmástávolra mutató névmás
ensóensó ◆ óvodai címeróvodai címer
ensóensó ◆ gyulladásgyulladás ◆ loblob
ensóensó ◆ tűztűz átterjedéseátterjedése 「Ensóbósi kencsiku-
bucu」 „tűz átterjedésével szemben ellenálló épít-
mény”

ensóensó ◆ erotikuserotikus humorhumor ◆ igézőigéző mosolymosoly ◆

pajzánságpajzánság
ensóensó ◆ kálium-nitrátkálium-nitrát ◆ lőporlőpor ◆ puskaporpuskapor
ensókobanasiensókobanasi ◆ pajzán történetpajzán történet
ensókobanasiensókobanasi ◆ erotikus anekdotaerotikus anekdota
ensokuensoku ◆ lángszínlángszín ◇ ensokuhannóensokuhannó lángfes-lángfes-
téstés
ensokuhannóensokuhannó ◆ lángfestéslángfestés
ensószuruensószuru ◆ átterjedátterjed 「Hi-va tonarino ucsini
ensósita.」 „A tűz átterjedt a szomszéd házra.” ◆

továbbterjedtovábbterjed 「Gen-jakaszaiga morini ensósi-
ta.」 „A mezőtűz továbbterjedt az erdőre.”

ensószuruensószuru ◆ begyulladbegyullad 「Haga ensósita.」
„Begyulladt a fogam.” ◆ gyulladgyullad 「Ensósita ki-
zuga itanda.」 „Fájt a gyulladt seb.”

ensúensú ◆ körkerületkörkerület 「Kono enno ensú-o moto-
metekudaszai.」 „Számítsátok ki ennek a körnek
a kerületét!” ◆ kör kerületekör kerülete
ensúensú ◆ gyakorlatgyakorlat 「Gundzsiensúni szankasi-
ta.」 „Részt vett a hadgyakorlaton.” ◆ szeminá-szeminá-
riumrium ◇ gundzsiensúgundzsiensú hadgyakorlathadgyakorlat 「Nikoku-
va kjódógundzsiensú-o okonatta.」 „A két ország
közös hadgyakorlatot tartott.” ◇ dzsicudan-dzsicudan-
ensúensú éleséles hadgyakorlathadgyakorlat ◇ sagekiensúsagekiensú lő-lő-
gyakorlatgyakorlat ◇ sóbóensúsóbóensú tűzoltógyakorlattűzoltógyakorlat
ensucuensucu ◆ rendezésrendezés 「Eigano ensucu-va jokat-
ta.」 „A film rendezése jó volt.”

ensucuhóensucuhó ◆ dramaturgiadramaturgia ◆ színrendezésszínrendezés
ensucukaensucuka ◆ rendezőrendező
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ensucukókaensucukóka ◆ effektusokeffektusok ◆ színpadiszínpadi hatáshatás

ensucusaensucusa ◆ rendezőrendező
ensucuszuruensucuszuru ◆ rendezrendez 「Vatasino ensucusita
geki」 „általam rendezett színelőadás” ◆ színreszínre
viszvisz 「Akagenoan-o ensucusita.」 „Az »Anne
otthonra talál« regényt vitte színre.”

ensúdzsóensúdzsó ◆ gyakorlótérgyakorlótér
ensúkakuensúkaku ◆ kerületi szögkerületi szög
ensúricuensúricu ◆ PíPí
enszaensza ◆ felháborodásfelháborodás ◆ haragharag ◆ méltat-méltat-
lankodáslankodás ◇ taisúnoenszataisúnoensza közfelháborodásközfelháborodás
「Keiszacukanno tacsiga varukute, taisúno ensz-
ano matotonatta.」 „A hitvány rendőr közfelhá-
borodást váltott ki.” ◇ minsúnoenszaminsúnoensza népha-népha-
ragrag 「Fuhaimondai-va minsúno enszano matoto-
natta.」 „A korrupció népharagot váltott ki.”

enszaikuropediaenszaikuropedia ◆ enciklopédiaenciklopédia
enszakienszaki ◆ veranda széleveranda széle
enszanenszan ◆ sósavsósav
enszan-enenszan-en ◆ hidrokloridhidroklorid
enszan-irinotekanenszan-irinotekan ◆ irinotekán-hidrokloridirinotekán-hidroklorid

enszankarienszankari ◆ kálium-klorátkálium-klorát
enszankiníneenszankiníne ◆ kinin-hidrokloridkinin-hidroklorid
enszanokoe-oenszanokoe-o ageruageru ◆ dúl-fúldúl-fúl haragjábanharagjában
「Kare-va csibasitta mede enszano koe-o ageta.」
„Vérbe borult szemmel dúlt-fúlt haragjában.”

enszeienszei ◆ alakíthatóságalakíthatóság 「Enszeini tomu kin-
zoku」 „alakítható fém” ◆ nyújthatóságnyújthatóság
enszeienszei ◆ életundoréletundor ◆ életuntságéletuntság
enszeienszei ◆ expedícióexpedíció ◆ hadjárathadjárat ◆ vendégjá-vendégjá-
tékték ◇ kaigaienszeikaigaienszei külföldikülföldi vendégjátékvendégjáték ◇

dzsúdzsigun-noenszeidzsúdzsigun-noenszei kereszteskeresztes hadjárathadjárat
◇ daienszeidaienszei nagy hadjáratnagy hadjárat
enszeidzsiszacuenszeidzsiszacu ◆ életundorbóléletundorból elköve-elköve-
tett öngyilkosságtett öngyilkosság
enszeigunenszeigun ◆ hadjáratot folytató sereghadjáratot folytató sereg
enszeisiaienszeisiai ◆ idegenbeli játékidegenbeli játék
enszeisokubucuenszeisokubucu ◆ halofitahalofita növénynövény ◆ sóssós
talajt kedvelő növénytalajt kedvelő növény ◆ sótűrő növénysótűrő növény
enszeisugienszeisugi ◆ pesszimizmuspesszimizmus
enszeisugisaenszeisugisa ◆ életuntéletunt ◆ pesszimistapesszimista

enszeiszuruenszeiszuru ◆ hadjáratothadjáratot folytatfolytat 「Gunga
kaigaini enszeisita.」 „A hadsereg külföldi hadjá-
ratot folytatott.” ◆ merészkedikmerészkedik 「Bóken-o mo-
tome nankjokuni enszeisita.」 „Kalandvágyból a
Déli-sarkra merészkedtem.” ◆ vendégszerepelvendégszerepel
「Kaigaini enszeiszurucsímu」 „külföldön ven-
dégszereplő csapat”

enszeitekinaenszeitekina ◆ életuntéletunt 「Enszeitekina ki-
bun」 „életunt érzés” ◆ pesszimistapesszimista 「Enszei-
tekina kúki」 „pesszimista hangulat”

enszekienszeki ◆ szegélykőszegélykő
enszekienszeki ◆ bankettbankett 「Matakokode enszeki-o
móketai.」 „Újra itt szeretnénk bankettet tarta-
ni!”

enszekienszeki ◆ hozzátartozóhozzátartozó ◆ rokonrokon
enszekienszeki ◆ távoli rokontávoli rokon
enszekigaienszekigai ◆ távoli infravöröstávoli infravörös
enszekigaiszenenszekigaiszen ◆ távolitávoli infravörösinfravörös sugársugár
◆ távoli ultraibolya sugártávoli ultraibolya sugár
enszekigaiszenhósaenszekigaiszenhósa ◆ távolitávoli infravörösinfravörös
sugárzássugárzás ◆ távoli ultraibolya sugárzástávoli ultraibolya sugárzás
enszenenszen ◆ vasútvonalvasútvonal menténmentén 「Jamateszen
enszenni szundeimaszu.」 „A Jamanote vasútvo-
nal mentén lakik.”

enszenenszen ◆ háborúellenességháborúellenesség ◆ háborúháború gyű-gyű-
löletelölete 「Kószento enszen」 „háború szeretete és
gyűlölete” ◆ leharcoltságleharcoltság
enszenkibunenszenkibun ◆ háborúellenes hangulatháborúellenes hangulat
enszenmúdoenszenmúdo ◆ háborúellenesháborúellenes hangulathangulat
「Enszenmúdoga takamatta.」 „A háborúellenes
hangulat fokozódott.”

enszensiszóenszensiszó ◆ pacifizmuspacifizmus
enszoenszo ◆ klórklór
enszóenszó ◆ fecskefészekfecskefészek
enszóenszó ◆ interpretálásinterpretálás ◆ játékjáték 「Vatasi-va
bairon-no enszóga szukidatta.」 „Nekem a hege-
dűs játéka tetszett.” ◆ koncertkoncert ◆ tolmácsolástolmácsolás
◇ gakkienszógakkienszó hangszerjátékhangszerjáték ◇ gozen-gozen-
enszóenszó koncertkoncert azaz uralkodóuralkodó jelenlétébenjelenlétében
◇ baiorin-enszóbaiorin-enszó hegedűjátékhegedűjáték 「Kanodzson-
obaiorin enszóga kikitai!」 „Hallani szeretném a
hegedűjátékát!” ◇ pianoenszópianoenszó zongorajátékzongorajáték
「Kanodzsonopiano enszó-va szubarasii.」 „Cso-
dálatos a zongorajátéka.” ◇ meienszómeienszó kitűnőkitűnő
koncertkoncert
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enszóbaenszóba ◆ jenárfolyamjenárfolyam
enszógikóenszógikó ◆ előadás-technikaelőadás-technika ◆ zeneizenei
technikatechnika 「Kanpekina enszógikónopianiszu-
to.」 „Tökéletes technikájú zongoraművész.”

enszoidóenszoidó ◆ klorideltolódásklorideltolódás
enszókaenszóka ◆ előadóelőadó 「Ano enszókanokonszáto-
va icumoszubarasii.」 „Annak az előadónak a
koncertje mindig csodálatos.” ◆ muzsikusmuzsikus
enszókaienszókai ◆ hangversenyhangverseny ◆ koncertkoncert ◇ pia-pia-
noenszókainoenszókai zongorakoncertzongorakoncert ◇ jagaienszó-jagaienszó-
kaikai szabadtériszabadtéri koncertkoncert 「Szuiszógakujagai-
enszókai」 „szabadtéri fúvóskoncert”

enszókai-oenszókai-o hirakuhiraku ◆ koncertetkoncertet adad ◆ kon-kon-
certezikcertezik 「Júmeinaókeszutoragakono macside
enszókai-o hiraku.」 „A városunkban koncertezik
egy híres zenekar.”

enszókjokumokuenszókjokumoku ◆ hangversenyhangverseny programjaprogramja
◆ koncert programjakoncert programja
enszokuenszoku ◆ iskolai kirándulásiskolai kirándulás
enszokubijorienszokubijori ◆ kirándulóidőkirándulóidő
enszórjokóenszórjokó ◆ hangversenykörúthangversenykörút ◆ turnéturné
「Bando-va szansúkanno enszórjokóni dekake-
ta.」 „Az együttes háromhetes turnéra indult.”

enszósaenszósa ◆ előadóelőadó
enszósidaszuenszósidaszu ◆ rázendítrázendít 「Bando-va enszósi
dasita.」 „Az együttes rázendített.”

enszoszan-enenszoszan-en ◆ klorátklorát
enszoszankariumuenszoszankariumu ◆ kálium-klorátkálium-klorát
enszószareruenszószareru ◆ elhangzikelhangzik 「Konoaria-va do-
nooperano nakade enszószareteimaszuka?」
„Melyik operában hangzik el ez az ária?”

enszószuruenszószuru ◆ eljátszikeljátszik 「Bando-va hitokjoku
enszósita.」 „Az együttes eljátszott egy számot.”
◆ interpretálinterpretál 「Júmeinapianiszutoga kjoku-o
enszósita.」 „Egy híres zongorista interpretálta a
művet.” ◆ játszikjátszik 「Mukasihajatta kjoku-o en-
szósita.」 „Régi slágereket játszottak.” ◆ koncer-koncer-
tettet adad ◆ tolmácsoltolmácsol 「Júmeina ongakukaga
kjoku-o enszósita.」 „Egy híres előadó tolmácsol-
ta a művet.” ◇ enszósidaszuenszósidaszu rázendítrázendít
「Bando-va enszósi dasita.」 „Az együttes rázen-
dített.”

enszuienszui ◆ kúpkúp ◇ saenszuisaenszui ferdeferde kúpkúp ◇ csoku-csoku-
enszuienszui egyenes kúpegyenes kúp
enszuienszui ◆ ólomnehezékólomnehezék

enszuienszui ◆ sós vízsós víz
enszuidaienszuidai ◆ csonka kúpcsonka kúp
enszuidzsónoenszuidzsóno ◆ kúpkúp alakúalakú 「Enszuidzsóno
kazan」 „kúp alakú vulkáni hegy” ◆ kúposkúpos 「En-
szuidzsóno ana」 „kúpos lyuk”

enszuikadzsoenszuikadzso ◆ bugavirágzatbugavirágzat
enszuikeienszuikei ◆ kúp alakúkúp alakú
enszuikjokuszenenszuikjokuszen ◆ kúpmetszetkúpmetszet ◆ kúpsze-kúpsze-
letlet
enszuikoenszuiko ◆ sóstósóstó ◆ sós vizű tósós vizű tó
enszuinjútóenszuinjútó ◆ kúpkúp alakúalakú nyúlványnyúlvány ◆ papillapapilla

enszuiszecudanmenenszuiszecudanmen ◆ kúpmetszetkúpmetszet
enszuitaienszuitai ◆ kónuszkónusz ◆ kúpkúp ◆ toboztoboz
enszuizuhóenszuizuhó ◆ kúpvetületkúpvetület
enszutoenszuto ◆ lefulladáslefulladás
enszutoszuruenszutoszuru ◆ lefulladlefullad 「Fumikirideenszu-
tositesimatta.」 „A sorompóban lefulladt a kocsi.”

entaientai ◆ késedelemkésedelem 「Tosokanno honno hen-
kjakuno entai」 „könyvtári könyv késedelmes
visszavitele”

entaijacsinentaijacsin ◆ lakbérhátraléklakbérhátralék
entaikinentaikin ◆ késedelmi díjkésedelmi díj
entairisientairisi ◆ késedelmi kamatkésedelmi kamat
entairjóentairjó ◆ késedelmi díjkésedelmi díj
entaiszuruentaiszuru ◆ késikkésik 「Dzsútakurón-no henszai-
o entaisiteiru.」 „Késik a lakáskölcsön törlesztő-
részletének fizetésével.”

entaizeientaizei ◆ késedelmikésedelmi adóadó 「Szózokuzeino en-
taizei」 „örökösödési adó késedelmi díja”

entakuentaku ◆ kerekasztalkerekasztal
entakukaigientakukaigi ◆ kerekasztalkerekasztal beszélgetésbeszélgetés ◆

kerekasztal tárgyaláskerekasztal tárgyalás
entameentame ◆ szórakozásszórakozás
entanentan ◆ míniumfestékmíniumfesték
entarupíentarupí ◆ entalpiaentalpia
entáteimentoentáteimento ◆ szórakoztatásszórakoztatás
entáteináentáteiná ◆ szórakoztató művészszórakoztató művész
entáteinmentoentáteinmento ◆ mulattatásmulattatás ◆ szórakozásszórakozás
◆ szórakoztatásszórakoztatás
enteientei ◆ kertészkertész
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enteientei ◆ duzzasztógátduzzasztógát 「Kava-o jokogitte
entei-o kizuita.」 „Duzzasztógátat épített a folyón
keresztbe.” ◆ folyásszabályozófolyásszabályozó gátgát ◆ töltéstöltés
◇ ukienteiukientei úszógátúszógát ◇ szabóenteiszabóentei hordalék-hordalék-
fogó gátfogó gát ◇ szabóenteiszabóentei vízmosáskötő gátvízmosáskötő gát
entenenten ◆ tűző melegtűző meleg
entenkaentenka ◆ tűzőtűző napnap 「Kono sokubucu-va en-
tenkani cujoi.」 „Ez a növény jól viseli a tűző na-
pot.”

entenkacudacunaentenkacudacuna ◆ simulékonysimulékony 「Entenkac-
udacuna vadzsucuno mocsi nusida.」 „Simulé-
kony beszédtechnikája van.”

entenkadeentenkade ◆ tűzőtűző naponnapon 「Entenkade
undószuruno-va hidzsóni kikendeszu.」 „Nagyon
veszélyes a tűző napon tornázni.”

enterokinázeenterokináze ◆ enterokinázenterokináz
enteropepucsidázeenteropepucsidáze ◆ enteropeptidázenteropeptidáz
entitientiti ◆ entitásentitás
entóentó ◆ távolitávoli szigetsziget ◆ távolitávoli szigetreszigetre
száműzésszáműzés 「Kare-va entó-o mósi cukerareta.」
„Távoli szigetre száműzték.”

entóentó ◆ hengerhenger
entóentó ◆ füstcsőfüstcső ◆ kályhacsőkályhacső ◆ kéménykémény
entocuentocu ◆ kéménykémény ◆ kürtőkürtő
entocukókaentocukóka ◆ kéményhatáskéményhatás
entocunokaszaentocunokasza ◆ kéménytetőkéménytető
entocuszódzsifuentocuszódzsifu ◆ kéményseprőkéményseprő
entókeinoentókeino ◆ hengerhenger alakúalakú 「Entókeino tó」
„henger alakú torony” ◆ hengereshengeres 「Entókeino
buttai」 „hengeres test”

entokuentoku ◆ Entoku-korEntoku-kor
entoranszuhóruentoranszuhóru ◆ előtérelőtér
entoríentorí ◆ bejegyzésbejegyzés ◆ benevezésbenevezés ◆ jelent-jelent-
kezéskezés ◆ kezdőknekkezdőknek valóvaló 「Entorímoderuno
kuruma」 „kezdőknek való autótípus” ◇ nikki-nikki-
noentorínoentorí naplóbejegyzésnaplóbejegyzés ◇ burogu-entoríburogu-entorí
blogbejegyzésblogbejegyzés
entorí-nanbáentorí-nanbá ◆ nevezési számnevezési szám
entorísítoentorísíto ◆ jelentkezési lapjelentkezési lap
entoríszuruentoríszuru ◆ benevezbenevez 「Siainientorísita.」
„Beneveztem a versenyre.”

entoropíentoropí ◆ entrópiaentrópia

en-toen-to tukihi-vatukihi-va szue-oszue-o matemate ◆ türelemtürelem ró-ró-
zsát teremzsát terem
entózahjókeientózahjókei ◆ hengereshengeres koordináta-koordináta-
rendszerrendszer
entózuhóentózuhó ◆ hengeres vetülethengeres vetület
en-uen-u ◆ szitáló esőszitáló eső
enuecscsikéenuecscsiké ◆ NHKNHK
enueicsikéenueicsiké ◆ NHKNHK
en-undóen-undó ◆ körmozgáskörmozgás ◇ tószokuen-undótószokuen-undó
egyenletes körmozgásegyenletes körmozgás
enuósíenuósí ◆ Nemzeti Olimpiai BizottságNemzeti Olimpiai Bizottság
enupíóhódzsinenupíóhódzsin ◆ nonprofit szervezetnonprofit szervezet
en-vaen-va inamonoinamono ajinamonoajinamono ◆ házasságokházasságok azaz
égben köttetnekégben köttetnek
enzaenza ◆ kör alakú ülőpárnakör alakú ülőpárna ◆ körben üléskörben ülés
enzaienzai ◆ árbócfaárbócfa
enzaienzai ◆ hamishamis vádvád 「Kare-va gótódzsikende
enzai-o kómutta.」 „Hamis váddal ítélték el rab-
lóként.” ◆ olyan bűn, amit nem követett elolyan bűn, amit nem követett el
enzai-oenzai-o haraszuharaszu ◆ tisztázzatisztázza magátmagát 「Ara-
tana sókode enzai-o harasita.」 „Új bizonyítékkal
tisztázta magát.”

enzai-oenzai-o kiszerukiszeru ◆ hamishamis vádatvádat bizonyítbizonyít rárá
「Enzai-o kiszerareta.」 „Hamis vádat bizonyí-
tottak rám.”

enzanenzan ◆ műveletművelet ◆ számításszámítás ◇ szandzsucu-szandzsucu-
enzanenzan számtaniszámtani műveletművelet ◇ súgóenzansúgóenzan hal-hal-
mazműveletmazművelet ◇ szenkeienzansiszenkeienzansi lineárislineáris ope-ope-
rátorrátor ◇ ronrienzanronrienzan logikai számításlogikai számítás
enzanbuenzanbu ◆ aritmetikaiaritmetikai egységegység 「Sípíjúno en-
zanbu」 „CPU aritmetikai egysége”

enzankigóenzankigó ◆ műveleti jelműveleti jel
enzansienzansi ◆ műveletiműveleti jeljel ◆ operátoroperátor ◇

szeiszeienzansiszeiszeienzansi alkotóalkotó ◇ szeiszeisómecu-szeiszeisómecu-
enzansienzansi kreációskreációs ésés annihilációsannihilációs operátoroperátor
◇ dainjúenzansidainjúenzansi hozzárendelőhozzárendelő operátoroperátor ◇

dainjúenzansidainjúenzansi értékadóértékadó műveletiműveleti jeljel ◇ be-be-
kidzsóenzansikidzsóenzansi hatványozás jelehatványozás jele
enzanszócsienzanszócsi ◆ aritmetikai egységaritmetikai egység
enzanszuruenzanszuru ◆ számolszámol 「Déta-o enzanszuru.」
„Adatokat számol.”

enzantedzsunenzantedzsun ◆ algoritmusalgoritmus
enzanzófukukienzanzófukuki ◆ műveleti erősítőműveleti erősítő
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enzaszuruenzaszuru ◆ körbenkörben ülül ◆ körbeülkörbeül
「Kodomotacsi-va hobo-o csúsinni enzasiteita.」
„A gyerekek körbeülték az óvó nénit.”

enzecuenzecu ◆ beszédbeszéd 「Szeidzsika-va enzecu-o si-
ta.」 „A politikus beszédet mondott.” ◆ szónok-szónok-
latlat ◆ szózatszózat ◇ adzsienzecuadzsienzecu propagandabe-propagandabe-
szédszéd ◇ adzsienzecuadzsienzecu felbujtófelbujtó beszédbeszéd ◇ ki-ki-
csóenzecucsóenzecu programbeszédprogrambeszéd ◇ súnin-enzecusúnin-enzecu
székfoglalószékfoglaló beszédbeszéd 「Szóridaidzsinno súnin-
enzecu-va csinpunamonodatta.」 „A miniszterel-
nök székfoglaló beszéde elcsépelt volt.” ◇ suku-suku-
gaenzecugaenzecu ünnepiünnepi beszédbeszéd ◇ szenkjoenzecuszenkjoenzecu
választásiválasztási beszédbeszéd ◇ szenkjoenzecuszenkjoenzecu kam-kam-
pánybeszédpánybeszéd ◇ daidóenzecudaidóenzecu utcaiutcai szónok-szónok-
latlat ◇ takudzsóenzecutakudzsóenzecu pohárköszöntőpohárköszöntő
enzecukaienzecukai ◆ gyűlésgyűlés beszédbeszéd meghallgatásá-meghallgatásá-
rara
enzecusaenzecusa ◆ szónokszónok
enzecuszuruenzecuszuru ◆ szónokolszónokol 「Szeidzsika-va mi-
cside enzecusita.」 „A politikus az utcán szóno-
kolt.”

enzenenzen ◆ csábos mosolycsábos mosoly
enzentohohoemuenzentohohoemu ◆ csábosan mosolyogcsábosan mosolyog
enzeruenzeru ◆ angyalangyal
enzeru-daszutoenzeru-daszuto ◆ fenilciklidinfenilciklidin ◆ PCPPCP
enzuienzui ◆ nyúltagynyúltagy ◆ nyúltvelőnyúltvelő
enzukeruenzukeru ◆ házasítházasít 「Hakusakukeni
muszuko-o enzuketa.」 „Grófi családba házasítot-
ta a fiát.”

enzukuenzuku ◆ beházasodikbeházasodik 「Muszume-va bukeni
enzuita.」 „A lánya beházasodott egy szamuráj
családba.”

enzuruenzuru / endzsiruendzsiru ◆ előadelőad 「Min-naga sitteiru
geki-o endzsita.」 „Egy ismert darabot adtak elő.”
◆ játszikjátszik 「Eigade keidzsino jaku-o endzsita.」
„A rendőr szerepét játszotta a filmben.” ◆ meg-meg-
játszikjátszik 「Hitomaedeosidori fúfu-o endzsita.」
„Az emberek előtt megjátszották a szerető házas-
párt.” ◇ kigeki-okigeki-o endzsiruendzsiru komédiázikkomédiázik ◇

kidzsucu-okidzsucu-o endzsiruendzsiru bűvészkedikbűvészkedik ◇ kjótai-kjótai-
oo endzsiruendzsiru bolondbolond módjáramódjára viselkedikviselkedik
「Jopparatte kjótai-o endzsita.」 „Részeg voltam,
és bolond módjára viselkedtem.” ◇ sittai-osittai-o en-en-
dzsirudzsiru leszerepelleszerepel 「Otto-va cumano dzsikkade
jopparatte sittai-o endzsita.」 „A berúgott férj a
felesége szüleinél leszerepelt.” ◇ tedzsina-otedzsina-o en-en-
dzsirudzsiru zsonglőrködikzsonglőrködik ◇ tedzsina-otedzsina-o endzsi-endzsi-

ruru bűvészkedikbűvészkedik 「Kodomoni tedzsina-o endzsi-
ta.」 „A gyerekek előtt bűvészkedtem.”

eosineosin ◆ eozineozin
epeepe ◆ párbajtőrpárbajtőr
epekjógiepekjógi ◆ párbajtőr víváspárbajtőr vívás
epekjógisaepekjógisa ◆ párbajtőr vívópárbajtőr vívó
epidemikkuepidemikku ◆ járványjárvány
epinefurinepinefurin ◆ epinefrinepinefrin
epiróguepirógu ◆ epilógusepilógus
episzódoepiszódo ◆ epizódepizód 「Sirízuno cuginoepiszó-
do」 „sorozat következő epizódja” ◆ eseteset
「Kareni-va odorokinoepiszódogaaru.」 „Megle-
pő eset történt vele.”

episzómuepiszómu ◆ episzómaepiszóma
episzukópuepiszukópu ◆ episzkópepiszkóp
episzutasiszuepiszutasiszu ◆ episztázisepisztázis
epokisidzsusiepokisidzsusi ◆ epoxigyantaepoxigyanta
epokkuepokku ◆ korszakkorszak 「Kareno hacumei-va
igakuniepokku-o kakusita.」 „Felfedezése új kor-
szakot nyitott az orvostudományban.”

epokkumékingunaepokkumékinguna ◆ korszakalkotókorszakalkotó 「Epok-
kumékinguna dekigoto」 „korszakalkotó ese-
mény”

eppeieppei ◆ díszszemledíszszemle ◆ seregszemleseregszemle
eppeidaieppeidai ◆ dísztribündísztribün
eppeisikieppeisiki ◆ díszszemledíszszemle 「Eppeisiki-o okon-
au.」 „Díszszemlét tartanak.” ◆ seregszemleseregszemle
eppeiszurueppeiszuru ◆ seregszemlétseregszemlét tarttart 「Sireikan-
ga eppeisita.」 „A főparancsnok seregszemlét tar-
tott.”

épuriru-fúruépuriru-fúru ◆ áprilisáprilis bolondjabolondja ◆ bolondokbolondok
napjanapja
epuronepuron ◆ beállóbeálló ◆ köténykötény 「Epuron-o cukete
rjórisita.」 „Kötényt kötve főzni kezdett.”

epuron-szutédzsiepuron-szutédzsi ◆ kiugró színpadkiugró színpad
epusironepusiron ◆ epszilonepszilon
epuszomaitoepuszomaito ◆ keserűsókeserűsó
epuszutain-báviruszuepuszutain-báviruszu ◆ Epstein-Barr-vírusEpstein-Barr-vírus

eraera ◆ állkapocscsontállkapocscsont 「Erano hatta kaoda-
csi」 „széles állkapocscsontú arc” ◆ kopoltyúkopoltyú
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eráerá ◆ hibahiba 「Déta sorinierága haszszeisita.」
„Az adatfeldolgozásban hiba keletkezett.” ◇

kuritikaru-erákuritikaru-erá kritikuskritikus hibahiba ◇ hjúman-eráhjúman-erá
emberi mulasztásemberi mulasztás ◇ rído-erárído-erá olvasási hibaolvasási hiba
erabidaszuerabidaszu ◆ kiválasztkiválaszt 「Icsibankireina
bara-o erabi dasita.」 „Kiválasztotta a legszebb
rózsát.”

erabinukuerabinuku ◆ kiválasztkiválaszt
eraboneerabone ◆ állkapocscsontállkapocscsont
erabuerabu ◆ kikötkiköt 「Kare-va najanda szuehaijúno
micsi-o eranda.」 „Színészi pályánál kötött ki.”
◆ kipécézkipécéz 「Kare-va idzsimeno taisóni eraba-
reta.」 „Kipécézték a szívatáshoz.” ◆ kiválasztkiválaszt
「Icsibanókii icsigo-o eranda.」 „Kiválasztottam
a legnagyobb földiepret.” ◆ megválasztmegválaszt 「To-
modacsitosite dare-o erabuka-va anata sidaide-
szu.」 „Mindenki maga választja meg a barátait.”
◆ választválaszt 「Kekkon-aite-o eranda.」 „Párt vá-
lasztott.” ◆ válogatválogat 「Depátode jófuku-o eran-
deita.」 „Az áruházban válogattam a ruhákat.” ◇

kotoba-okotoba-o erabuerabu fogalmazfogalmaz 「Sincsóni kotoba-
o eranda.」 „Óvatosan fogalmaztam.” ◇ kotoba-kotoba-
oo erabuerabu megválogatjamegválogatja aa szavaitszavait 「Kotoba-
o erabanai hitoda.」 „Nem válogatja meg a szava-
it.” ◇ micsi-omicsi-o erabuerabu utatutat választválaszt 「Szeifu-
va dacugenpacuno micsi-o eranda.」 „Az állam
az atomerőművek leépítésének útját választotta.”
◇ micsi-omicsi-o erabuerabu elkötelezielkötelezi magátmagát 「Kare-
va isatoiu micsi-o eranda.」 „Elkötelezte magát az
orvosi pálya mellett.”

erabudzsijúhanakuerabudzsijúhanaku ◆ kényszerhelyzetbenkényszerhelyzetben
「Erabu dzsijúhanaku furina dzsóken-o uke ire-
ta.」 „Kényszerhelyzetben fogadtam el a kedve-
zőtlen feltételeket.”

erabúmihebierabúmihebi ◆ kínai tengerikígyókínai tengerikígyó
eraburueraburu ◆ fontoskodikfontoskodik ◆ játsszajátssza azaz eszéteszét
「Eraburuna!」 „Ne játszd az eszed!”

erabutokoroganaierabutokoroganai ◆ nemnem sokbansokban különbö-különbö-
zikzik
eráhjódzsieráhjódzsi ◆ hibaüzenethibaüzenet 「Konpjútánierá
hjódzsiga deta.」 „A számítógép hibaüzenetet
küldött.”

eraierai ◆ derékderék 「Okaaszan-ni siokuri-o siteiruto-
va eraine!」 „Derék dolog, hogy pénzt küldesz az
anyukádnak!” ◆ dicséretredicséretre méltóméltó 「Dzsijú-
dzsikanni benkjószuruto-va eraine!」 „Dicséretre
méltó, hogy a szabadidődben tanulsz!” ◆ fontosfontos

「Kare-va erai hitodeszu.」 „Ő fontos ember.” ◆

magasmagas beosztásúbeosztású 「Njúsasitekaraszuguni
erakunaruno-va mezurasii.」 „Ritkán lesz rögtön
magas beosztású egy új alkalmazott.” ◆ magasmagas
rangúrangú 「Gaikokuno erai szeidzsikagakita.」 „Jött
egy magas rangú külföldi politikus.” ◆ rette-rette-
netesnetes 「Erai szavagi」 „rettenetes felfordulás”
◇ eraikotoeraikoto nagynagy galibagaliba 「Ippócúkóno dóroni
hattaigavakara haitte eraikotoninatta.」 „Nagy
galiba lett, amikor a forgalommal szemben behaj-
tottam az egyirányú utcába.” ◇ eraszónaeraszóna nagy-nagy-
képűképű 「Eraszóna hito」 „nagyképű ember” ◇

eraszónaeraszóna pökhendipökhendi 「Eraszóna kucsi」 „pök-
hendi beszéd” ◇ eraszónaeraszóna pöffeszkedőpöffeszkedő
「Eraszóna taido」 „pöffeszkedő magatartás” ◇

eraszónataido-oeraszónataido-o szuruszuru tesziteszi magátmagát 「Kare-
va icumo eraszóna taido-o szuru.」 „Mindig teszi
magát.” ◇ eraszónieraszóni pöffeszkedvepöffeszkedve ◇ eraszónieraszóni
nagyképűennagyképűen 「Kare-va ue-o muite eraszóni aru-
ki mavatteiru.」 „Felszegett állal nagyképűen jár-
kál.” ◇ doeraidoerai bazibazi nagynagy 「Do eraihema-o si-
ta.」 „Bazi nagy baklövést csináltam.” ◇ doeraidoerai
nagykutyanagykutya 「Ano hito-va do erai hitodane.」
„Az a pasi nagykutya.”

eraihitoeraihito ◆ górégóré
eraikotoeraikoto ◆ nagynagy galibagaliba 「Ippócúkóno dóroni
hattaigavakara haitte eraikotoninatta.」 „Nagy
galiba lett, amikor a forgalommal szemben behaj-
tottam az egyirányú utcába.”

eraioszómueraioszómu ◆ elaioszómaelaioszóma
erakokjúerakokjú ◆ kopoltyús légzéskopoltyús légzés
erámeszszédzsierámeszszédzsi ◆ hibaüzenethibaüzenet 「Konpjútani
vakenovakaranaierámeszszédzsigasoccsú deteku-
ru.」 „A számítógép gyakran küld zagyva hibaüze-
neteket.”

erandaeranda ◆ kijelöltkijelölt ◆ kiválasztottkiválasztott ◆ válasz-válasz-
totttott
erandahitoerandahito ◆ választottválasztott 「Kanodzso-va va-
tasiga eranda hitoda.」 „Ő a választottam.”

erárirekierárireki ◆ hibanaplóhibanapló
eraszónaeraszóna ◆ kevélykevély ◆ nagyképűnagyképű 「Eraszóna
hito」 „nagyképű ember” ◆ pöffeszkedőpöffeszkedő
「Eraszóna taido」 „pöffeszkedő magatartás” ◆

pökhendipökhendi 「Eraszóna kucsi」 „pökhendi beszéd”

eraszónafurumaieraszónafurumai ◆ nagyképűségnagyképűség

694694 erá erá – eraszónafurumai eraszónafurumai AdysAdys



eraszónataido-oeraszónataido-o szuruszuru ◆ tesziteszi magátmagát
「Kare-va icumo eraszóna taido-o szuru.」 „Min-
dig teszi magát.”

eraszónieraszóni ◆ nagyképűennagyképűen 「Kare-va ue-o muite
eraszóni aruki mavatteiru.」 „Felszegett állal
nagyképűen járkál.” ◆ pöffeszkedvepöffeszkedve
eraszóniharueraszóniharu ◆ odabiggyesztodabiggyeszt 「Eraszóni-
hattearuburando meijorimo hinsicuga taiszecude-
szu.」 „A rangot a minőség adja, nem az oda-
biggyesztett címke.”

eraszóniinszacusiteokueraszóniinszacusiteoku ◆ biggyesztbiggyeszt 「Ni-
szeszacuni eraszóni dzsibunno kao-o inszacusite-
oita.」 „A hamisító a bankjegyekre a saját képét
biggyesztette.”

eraszóniszurueraszóniszuru ◆ fontoskodikfontoskodik 「Dzsibun-o
szenmonkadato omotte, eraszónisiteiru.」 „Szak-
értőnek hiszi magát, és fontoskodik.”

eraszucsineraszucsin ◆ elasztinelasztin
erátaiszeierátaiszei ◆ hibatűréshibatűrés
erátaiszei-oerátaiszei-o mocumocu ◆ hibatűrőhibatűrő 「Kore-va erá
taiszei-o mocusiszutemudeszu.」 „Ez egy hibatű-
rő rendszer.”

eráteiszeieráteiszei ◆ hibajavításhibajavítás
erebétáerebétá ◆ felvonófelvonó ◆ liftlift 「Dzsisindeerebét-
ága tomatta.」 „A földrengés miatt leállt a lift.” ◆

magasságimagassági kormánykormány ◇ gjómujóerebétágjómujóerebétá te-te-
herliftherlift ◇ dzsúgjóin-jószen-jóerebétádzsúgjóin-jószen-jóerebétá szol-szol-
gálati felvonógálati felvonó
erebétá-bóierebétá-bói ◆ liftesfiúliftesfiú
erebétá-gáruerebétá-gáru ◆ lifteslánylifteslány
erebétá-hóruerebétá-hóru ◆ liftbejáratliftbejárat
erebétánohakoerebétánohako ◆ felvonófülkefelvonófülke ◆ járószékjárószék
erebétá-safutoerebétá-safuto ◆ liftaknaliftakna
eredzsíeredzsí ◆ elégiaelégia
ereganszuereganszu ◆ eleganciaelegancia
eregantonaeregantona ◆ elegánselegáns 「Eregantona jófuku-o
katta.」 „Elegáns ruhát vett.”

eregantonieregantoni ◆ elegánsanelegánsan
ereki-gitáereki-gitá ◆ elektromos gitárelektromos gitár
erekutónerekutón ◆ elektronikus orgonaelektronikus orgona
erekutorakonpurekkuszuerekutorakonpurekkuszu ◆ Elektra-Elektra-
komplexuskomplexus
erekutorikaruparédoerekutorikaruparédo ◆ fényfelvonulásfényfelvonulás

erekutorikku-bészuerekutorikku-bészu ◆ elektromoselektromos basszus-basszus-
gitárgitár
erekutoronerekutoron ◆ elektronelektron
erekutoronikuszuerekutoronikuszu ◆ elektronikaelektronika ◇ ká-ká-
erekutoronikuszuerekutoronikuszu autóelektronikaautóelektronika
erekutororumineszszenszuerekutororumineszszenszu ◆ elektrolumi-elektrolumi-
neszcencianeszcencia
erieri ◆ halcsapdahalcsapda
erieri ◆ gallérgallér 「Kótono eri-o tateta.」 „Felhajtot-
tam a kabátom gallérját.” ◆ hajtókahajtóka ◇ ericukiericuki
gallérosgalléros 「Ericukisacu」 „galléros ing” ◇ eri-oeri-o
tadaszutadaszu komolykomoly hozzáállásthozzáállást veszvesz felfel ◇ eri-eri-
oo tadaszutadaszu rendberendbe szediszedi magátmagát ◇ kaikinkaikin nyi-nyi-
totttott gallérgallér ◇ cumeericumeeri zártzárt gallérgallér ◇ cumeericumeeri
kemény gallérkemény gallér
eriaeria ◆ területterület ◇ siszutemu-eriasiszutemu-eria rendszer-rendszer-
területterület
eriasieriasi ◆ tarkótarkó
ericukiericuki ◆ gallérosgalléros 「Ericukisacu」 „galléros
ing”

ericukinoericukino ◆ gallérosgalléros 「Ericukinosacu」 „gallé-
ros ing”

eridanuszuzaeridanuszuza ◆ EridánuszEridánusz
eridomeeridome ◆ csatcsat ◆ kitűzőkitűző ◆ melltűmelltű
erigamierigami ◆ tarkótarkó ◆ tarkón lévő hajtarkón lévő haj
erigonomierigonomi ◆ finnyásságfinnyásság ◆ válogatósságválogatósság
erigonomiszuruerigonomiszuru ◆ finnyáskodikfinnyáskodik 「Eri gono-
misinaidekorede manzokusinaszai.」 „Ne
finnyáskodj, elégedj meg ezzel!” ◆ megválogatmegválogat
「Kanodzso-va otoko-o eri gonomisiteiru.」
„Megválogatja a férfiakat.” ◆ válogatósválogatós
「Sigoto-o eri gonomiszuru.」 „Válogatós a mun-
kában.”

eriguriszeneriguriszen ◆ dekoltázsdekoltázs ◆ nyakkivágásnyakkivágás ◆

nyakvonalnyakvonal
erijaerija ◆ negyednegyed ◆ területterület
erikazarierikazari ◆ kitűzőkitűző ◆ nyakéknyakék ◆ nyakkendőnyakkendő
erikubierikubi ◆ nyakszirtnyakszirt ◆ tarkótarkó
erimakierimaki ◆ sálsál
erimakisigierimakisigi ◆ pajzsos cankópajzsos cankó
erimakitokageerimakitokage ◆ galléros gyíkgalléros gyík
erimotoerimoto ◆ gallérgallér ◆ nyaknyak
eringieringi ◆ ördögszekér-laskagombaördögszekér-laskagomba
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erinobotanerinobotan ◆ gallérgombgallérgomb 「Erinobotan-o ha-
zusita.」 „Kigomboltam a galléromat.”

erinukierinuki ◆ kiemeléskiemelés ◆ kiválogatáskiválogatás
erinukinoerinukino ◆ legjobblegjobb 「Eri nukino sina」 „leg-
jobb áru”

erinukinoszensuerinukinoszensu ◆ legjobb játékoslegjobb játékos
erinukuerinuku ◆ kiválasztkiválaszt 「Icsibanii hito-o jori nui-
ta.」 „Kiválasztotta a legjobb embert.”

eri-oeri-o tadaszutadaszu ◆ komolykomoly hozzáállásthozzáállást veszvesz
felfel ◆ rendbe szedi magátrendbe szedi magát
erisitáerisitá ◆ kiváltókiváltó
erisiumuerisiumu ◆ ÉlüszionÉlüszion
erisóerisó ◆ kitűzőkitűző
eriszugurueriszuguru ◆ kiválogatkiválogat 「Dzsósicuna sóhin-o
eriszugutta.」 „Kiválogattam a minőségi árut.” ◆

válogatválogat 「Eriszugutta szensutacsi」 „válogatott
játékosok”

erítoeríto ◆ elitelit ◆ kiváltságoskiváltságos
erítoisikierítoisiki ◆ elitizmuselitizmus
eríto-kószueríto-kószu ◆ elitpályaelitpálya 「Eríto-kószuni not-
ta.」 „Elitpályára került.”

eritoriaeritoria ◆ EritreaEritrea
eritorianoeritoriano ◆ eritreaieritreai
eritoropoecsineritoropoecsin ◆ eritropoietineritropoietin
erítosainerítosain ◆ kiváltságos dolgozókiváltságos dolgozó
erítosikóerítosikó ◆ elithez tartozásra törekvéselithez tartozásra törekvés
erivakeruerivakeru ◆ kiválogatkiválogat 「Szensutacsi-o eri vak-
eta.」 „Kiválogatta a játékosokat.” ◆ szemelgetszemelget
「Renzu mame-o eri vaketa.」 „Szemelgettem a
lencsét.” ◆ szétválogatszétválogat 「Szeiszekidzsunni
szeitotacsi-o eri vaketa.」 „Szétválogatta a diáko-
kat tanulmányi eredmény alapján.” ◆ válogatválogat
「Ii mame-o eri vaketa.」 „Válogatta a babot.”

erízenotamenierízenotameni ◆ Für EliseFür Elise
erocsikkunaerocsikkuna ◆ erotikuserotikus 「Erocsikkuna somo-
cu」 „erotikus iromány” ◆ érzékiérzéki 「Erocsikk-
unapózu」 „érzéki póz”

erocsisizumuerocsisizumu ◆ erotikaerotika
erodógaerodóga ◆ pornográf videópornográf videó
erogémuerogému ◆ erotikus játékerotikus játék
erohonerohon ◆ erotikus könyverotikus könyv
eroieroi ◆ erotikuserotikus ◆ pikánspikáns ◆ pornográfpornográf

érokubanérokuban ◆ A6-os papírméretA6-os papírméret
erosasinerosasin ◆ pornográf fényképpornográf fénykép
erosószecuerosószecu ◆ erotikus regényerotikus regény
eroszueroszu ◆ ErószErósz ◆ szexuális vágyszexuális vágy
erueru ◆ kiválasztkiválaszt ◆ kiválogatkiválogat
erueru ◆ elnyerelnyer 「Kanodzsono ai-o eta.」 „Elnyer-
te a nő szerelmét.” ◆ kiérdemelkiérdemel 「Csímu-va ko-
no sóri-o eta.」 „A csapat kiérdemelte a győzel-
met.” ◆ lehetlehet 「Konopurodzsekuto-va hitoride-
nasi enai.」 „Ezt a projektet egyedül nem lehet el-
végezni.” ◆ levonlevon 「Kjókun-o eta.」 „Levonta a
tanulságot.” ◆ megnyermegnyer 「Okjakuszamano sin-
jó-o eta.」 „Megnyertük az ügyfelünk bizalmát.”
◆ megszerezmegszerez 「Kjoka-o eta.」 „Megszereztem
az engedélyt.” ◆ merítmerít 「Kareno kotobakara
csikara-o eta.」 „Erőt merítettem a szavaiból.” ◆

szerezszerez 「Csisiki-o eru.」 „Tudást szerez.” ◆

szertszert tesztesz 「Meiszei-o eta.」 „Hírnévre tett
szert” ◇ arienaiarienai lehetetlenlehetetlen 「Ano dzsoszeiga
jondzsúszugiteirunanteari enai.」 „Lehetetlen,
hogy az a nő már túl van a negyvenen.” ◇ arienaiarienai
kizártkizárt 「Kore-va ari enai.」 „Ez kizárt dolog!”
◇ ókinarieki-oókinarieki-o erueru nagyotnagyot szakítszakít
「Dzsieigjósa-va ókina rieki-o ejótosita.」 „A vál-
lalkozó nagyot akart szakítani.” ◇ kjókun-okjókun-o erueru
leszűrileszűri aa tanulságottanulságot 「Kono aidano keiken-
kara kjókun-o eta.」 „Leszűrtem a tanulságot a
múltkori esetből.” ◇ szatori-oszatori-o erueru megvilágo-megvilágo-
sodiksodik 「Sugjósite issuno szatori-o eta.」 „A val-
lásgyakorlat után valamelyest megvilágosodtam.”
◇ dzsóhó-odzsóhó-o erueru tájékozódiktájékozódik
「Macsinoreszutoran-nicuiteintánettokara
dzsóhó-o eta.」 „Interneten tájékozódtam a város
éttermeiről.” ◇ szeikoku-oszeikoku-o etaeta megfelelőmegfelelő
「Szeikoku-o eta socsi」 „megfelelő intézkedés”
◇ szezaru-oszezaru-o enaienai kellkell 「Tabezaru-o enai.」
„Enni kell.” ◇ szezaru-oszezaru-o enaienai kénytelenkénytelen 「Ta-
be mono-o kautameni kagu-o urazaru-o tokuna-
katta.」 „Kénytelen volt eladni a bútorait, hogy
ennivalót tudjon venni.” ◇ szezaru-oszezaru-o enaienai be-be-
lekényszerüllekényszerül 「Kigjó-va kakakukjószóni
szankaszezaru-o enakatta.」 „A vállalatok bele-
kényszerültek az árversenybe.” ◇ szózósiuruszózósiuru el-el-
képzelhetőképzelhető 「Ojoszo szózósiuru szubeteno jók-
júni taiódekiru.」 „Minden elképzelhető igényt ki
tudunk elégíteni.” ◇ toki-otoki-o etaeta jóljól időzítettidőzített
「Toki-o eta hacugen-o sita.」 „Jól időzített meg-
jegyzést tett.” ◇ rieki-orieki-o erueru hasznothasznot húzhúz ◇

rieki-o erurieki-o eru kamatoztatkamatoztat
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erueru ◆ fogfog
éruéru ◆ biztatásbiztatás 「Suszszekisa-va csímuniéru-o
okutta.」 „A résztvevők biztatták a csapatot.” ◆

sörszerű italsörszerű ital
erubiumuerubiumu ◆ erbiumerbium
erubóerubó ◆ könyökkönyök ◇ teniszu-erubóteniszu-erubó teniszkö-teniszkö-
nyöknyök
erubu-do-purobanszuerubu-do-purobanszu ◆ provence-iprovence-i fűszer-fűszer-
növényeknövények
erudopaerudopa ◆ L-dopaL-dopa
erudzsigataerudzsigata ◆ LL alakúalakú 「Erudzsigatakics-
csin」 „L alakú konyha”

erudzsigatanoerudzsigatano ◆ L-alakúL-alakú
eruendzsíeruendzsí ◆ cseppfolyósított földgázcseppfolyósított földgáz
eruerugjúnjúeruerugjúnjú ◆ tartós tejtartós tej
erueszuaierueszuai ◆ LSILSI
erueszudíerueszudí ◆ LSDLSD
erugokarusiferóruerugokarusiferóru ◆ ergokalciferolergokalciferol
erugonomikkuszuerugonomikkuszu ◆ ergonómiaergonómia
erugoszuteróruerugoszuteróru ◆ ergoszterinergoszterin
eruídíeruídí ◆ LEDLED
eruídídenkjúeruídídenkjú ◆ LED égőLED égő ◆ LED izzóLED izzó
erukueruku ◆ jávorszarvasjávorszarvas
erupíerupí ◆ hanglemezhanglemez ◆ mikrobarázdásmikrobarázdás hang-hang-
lemezlemez
erupíbanerupíban ◆ mikrobarázdásmikrobarázdás hanglemezhanglemez ◆

nagylemeznagylemez
eruroneruron ◆ csűrőcsűrő ◆ csűrőlapcsűrőlap
eruszaizueruszaizu ◆ L-es méretL-es méret
eruszaremueruszaremu ◆ JeruzsálemJeruzsálem
eruszarubadorueruszarubadoru ◆ SalvadorSalvador
esadzsóriesadzsóri ◆ akikakik találkoznak,találkoznak, elel isis válnakválnak
◆ semmi sem tart örökkésemmi sem tart örökké
esakuesaku ◆ biccentésbiccentés ◆ köszöntésköszöntés ◆ tiszte-tiszte-
letadásletadás
esakuszuruesakuszuru ◆ biccentbiccent 「Szure csigatta siri aini
teineini esakusita.」 „Udvariasan biccentett a
mellette elhaladó ismerősének.” ◆ köszönköszön
「Bósi-o agete esakusita.」 „Kalapot emelve kö-
szönt.”

esarottoesarotto ◆ mogyoróhagymamogyoróhagyma

esiesi ◆ nekrózisnekrózis ◆ szövetelhalásszövetelhalás ◆ üszkösö-üszkösö-
désdés ◇ sujóesiinsisujóesiinsi tumornekrózistumornekrózis faktorfaktor ◇

szuizóesiszuizóesi hasnyálmirigy-elhaláshasnyálmirigy-elhalás ◇ szuizóe-szuizóe-
sisi hasnyálmirigy-nekrózishasnyálmirigy-nekrózis
esiesi ◆ festőművészfestőművész
ésí-mótáésí-mótá ◆ váltóáramú motorváltóáramú motor
esiszuruesiszuru ◆ elüszkösödikelüszkösödik ◆ üszkösödiküszkösödik
eszaesza ◆ állateledelállateledel 「Nekoto inuno esza-o ka-
vanakjaikemaszen.」 „Állateledelt kell venni a
macskának és a kutyának.” ◆ csalétekcsalétek ◆ csalicsali
「Szakana-va eszani kuraicuita.」 „A hal bekapta
a csalit.” ◆ eledeleledel 「Inuni esza-o katta.」 „Ele-
delt vettem a kutyának.” ◆ ételétel 「Nekoni esza-o
agete kudaszai!」 „Adj ételt a macskának!” ◆ mé-mé-
zesmadzagzesmadzag 「Rieki-o eszanisite tósika-o acum-
eta.」 „A befektetők előtt elhúzták a nyereség mé-
zesmadzagját.” ◇ torinoeszatorinoesza madáreledelmadáreledel
eszabakoeszabako ◆ etetővályúetetővályú ◆ madáretetőmadáretető ◆

vályúvályú
eszaireeszaire ◆ etetőedényetetőedény ◆ etetőtáletetőtál
eszajarieszajari ◆ etetőetető
eszajarikieszajariki ◆ etetőetető
esza-oesza-o ataerukotoataerukoto ◆ etetésetetés 「Dóbucuni
esza-o ataeru dzsikandeszu.」 „Itt az állatok ete-
tési ideje.”

esza-oesza-o jarujaru ◆ etetetet 「Nivatorini esza-o jatte-
ita.」 „Tyúkokat etettem.” ◆ megetetmegetet 「Inuni
esza-o jatte!」 „Etesd meg a kutyát!”

eszeesze ◆ álál ◆ hamishamis
eszegakusaeszegakusa ◆ áltudósáltudós
eszeinterieszeinteri ◆ álintelligensálintelligens
eszejogensaeszejogensa ◆ álprófétaálpróféta ◆ hamis prófétahamis próféta
eszerikucueszerikucu ◆ álokoskodásálokoskodás
eszesidzsineszesidzsin ◆ fűzfapoétafűzfapoéta
eszesindzsaeszesindzsa ◆ álszentálszent
eszesinsieszesinsi ◆ látszatra úriemberlátszatra úriember
eszevaraieszevarai ◆ hamis mosolyhamis mosoly
eszoeszo ◆ gangrénagangréna ◆ szövetelhalásszövetelhalás ◆ üszkö-üszkö-
södéssödés ◇ sizuieszosizuieszo fogbélüszkösödésfogbélüszkösödés ◇ si-si-
zuieszozuieszo fogbélgangrénafogbélgangréna
eszoninarueszoninaru ◆ elüszkösödikelüszkösödik 「Tozansano tó-
sósita asi-va eszoninatta.」 „A hegymászó fagyott
lába elüszkösödött.” ◆ üszkösödiküszkösödik 「Kareno te-
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va tónjóbjószeino eszoninatta.」 „Cukorbetegség
miatt a keze üszkösödni kezdett.”

eszoragotoeszoragoto ◆ mesebeszédmesebeszéd 「Eszoragoto-o
iu.」 „Mesebeszédet mond.”

eszoragoto-oeszoragoto-o naraberunaraberu ◆ fantáziálfantáziál 「Kare-
va eszoragoto-o narabeteiru.」 „Csak fantáziál.”

eszszéeszszé ◆ esszéesszé
eszszeieszszei ◆ esszéesszé
eszszeiszutoeszszeiszuto ◆ esszéíróesszéíró ◆ esszéistaesszéista
eszszenszueszszenszu ◆ aromaaroma 「Kono rjórini
kakkokunooisiieszszenszu-o tori ireta.」 „Ebbe az
ételbe különböző országok aromáját tettem.” ◆

eszenciaeszencia 「Oszunoeszszenszu」 „ecet esszen-
cia” ◆ esszenciaesszencia ◆ kivonatkivonat ◆ lényeglényeg
「Naijónoeszszenszu-o szecumeiszuru.」 „Elma-
gyarázza a tartalom lényegét.” ◇ banira-banira-
eszszenszueszszenszu vaníliakivonatvaníliakivonat
észuészu ◆ ászász ◆ legjobblegjobb játékosjátékos 「Csímunoé-
szu」 „csapat legjobb játékosa”

eszuaitan-ieszuaitan-i ◆ SI-egységSI-egység
eszudaburjúárukeieszudaburjúárukei ◆ állóhullámarány-mérőállóhullámarány-mérő

eszudzsieszudzsi ◆ s-kanyars-kanyar
eszudzsigataszeicsókjokuszeneszudzsigataszeicsókjokuszen ◆ szigmoidszigmoid
növekedési görbenövekedési görbe
eszudzsókeccsóeszudzsókeccsó ◆ szigmabélszigmabél
eszuefueszuefu ◆ sci-fisci-fi ◆ tudományos-tudományos-
fantasztikusfantasztikus ◆ tudományos-fantasztikustudományos-fantasztikus
műmű 「Eszuefuga szuki.」 „Szeretem a
tudományos-fantasztikus műveket.”

eszuefueigaeszuefueiga ◆ sci-fisci-fi filmfilm ◆ tudományos-tudományos-
fantasztikus filmfantasztikus film
eszuefumangaeszuefumanga ◆ sci-fi képregénysci-fi képregény
eszuefusószecueszuefusószecu ◆ sci-fisci-fi novellanovella ◆ sci-fisci-fi re-re-
génygény ◆ tudományos-fantasztikustudományos-fantasztikus novellanovella
◆ tudományos-fantasztikus regénytudományos-fantasztikus regény
eszuenueszueszuenueszu ◆ közösségi hálózatközösségi hálózat
eszuerueszueru ◆ gőzmozdonygőzmozdony ◆ gőzösgőzös
eszukarésoneszukaréson ◆ elfajuláselfajulás 「Szentónoeszuka-
réson」 „harcok elfajulása” ◆ eszkalációeszkaláció ◆

terjedésterjedés 「Szenszónoeszukaréson」 „háború
terjedése” ◆ továbbviteltovábbvitel 「Mondaino jakuin-e
noeszukaréson」 „probléma továbbvitele a veze-
tőség felé”

eszukarésonszurueszukarésonszuru ◆ fajulfajul 「Araszoi-va dai-
kibona szenszónieszukarésonsita.」 „A harcok
nagy méretű háborúvá fajultak.” ◆ továbbvisztovábbvisz
「Anken-o eszukarésonszuru.」 „Továbbviszi a
javaslatot.”

eszukarétáeszukarétá ◆ mozgólépcsőmozgólépcső 「Eszukarétáde
nobotta.」 „Mozgólépcsőn ment fel.”

eszukarétoszurueszukarétoszuru ◆ fajulfajul 「Ii ai-va bórjoku-
e toeszukarétosita.」 „A szóváltás erőszakká fa-
jult.” ◆ feljutfeljut 「Mondaiga sacsómadeeszuka-
rétosita.」 „A probléma feljutott az igazgatóig.”
◆ fokozódikfokozódik 「Mondai-va eszukarétosita.」 „A
probléma fokozódott.” ◆ kiterjedkiterjed 「Bóekiszen-
szógaeszukarétosita.」 „A kereskedelmi háború
kiterjedt.”

eszukarugoeszukarugo ◆ éticsigaéticsiga
eszuképueszuképu ◆ ellógásellógás ◆ kihagyáskihagyás
eszuképumodzsieszuképumodzsi ◆ escape karakterescape karakter
eszuképuszurueszuképuszuru ◆ ellógellóg 「Dzsugjó-o eszu-
képusita.」 „Ellógott az óráról.”

eszukimóeszukimó ◆ eszkimóeszkimó
eszukótoeszukóto ◆ elkíséréselkísérés ◆ kíséréskísérés
eszukótoszurueszukótoszuru ◆ elkísérelkísér 「Dzsoszei-o butó-
kainieszukótosita.」 „Elkísérte a lányt a bálba.” ◆

kísérkísér 「Bodígádo-va daitórjó-o eszukótosita.」
„Az elnököt testőrök kísérték.”

eszunikku-gurúpueszunikku-gurúpu ◆ etnikaietnikai csoportcsoport ◆ etni-etni-
kumkum ◆ nemzetiségnemzetiség
eszunikkunoeszunikkuno ◆ etnikaietnikai
eszunogurafíeszunogurafí ◆ etnográfiaetnográfia
eszu-ó-eszueszu-ó-eszu ◆ segélykéréssegélykérés ◆ SOSSOS 「Eszu-ó-
eszu-o hassinszuru.」 „SOS jelet küld.”

eszuóeszuótóeszuóeszuótó ◆ SOS-válaszSOS-válasz
eszuperantoeszuperanto ◆ eszperantóeszperantó ◆ eszperantóeszperantó
nyelvnyelv
eszuperantogoeszuperantogo ◆ eszperantó nyelveszperantó nyelv
eszupureszszoeszupureszszo ◆ eszpresszóeszpresszó ◆ presszóká-presszóká-
vévé
eszupurieszupuri ◆ elmésségelmésség 「Eszupurini tonda kai-
va」 „elmés beszélgetés” ◆ léleklélek ◆ lelkületlelkület
eszuszaizueszuszaizu ◆ S-es méretS-es méret
eszuteeszute ◆ kozmetikuskozmetikus 「Eszutede kao-o pakku-
sitemoratta.」 „A kozmetikusnál pakolást kértem
az arcomra.”
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eszuterueszuteru ◆ észterészter ◇ dzsaszumonszan-dzsaszumonszan-
eszuterueszuteru jazmonátjazmonát
eszuterukaeszuteruka ◆ észteresítésészteresítés ◆ észterező-észterező-
désdés ◆ észterifikációészterifikáció
eszutesaneszutesan ◆ kozmetikuskozmetikus ◆ szépségápolószépségápoló
eszutetikkueszutetikku ◆ kozmetikakozmetika ◆ szépségápolásszépségápolás

eszutetikku-szaroneszutetikku-szaron ◆ kozmetikaikozmetikai szalonszalon ◆

kozmetikuskozmetikus 「Kanodzso-va
csikakunoeszutetikku-szaron ni itta.」 „Elment
egy közeli kozmetikushoz.” ◆ szépségszalonszépségszalon
eszutoniaeszutonia ◆ ÉsztországÉsztország
eszutoniadzsineszutoniadzsin ◆ észtészt
eszutonianoeszutoniano ◆ észtészt
eszutorogeneszutorogen ◆ ösztrogénösztrogén 「Andorogentoe-
szutorogen」 „androgén és ösztrogén” ◇ fitoe-fitoe-
szutorogenszutorogen fitoösztrogénfitoösztrogén
eszutorogenhorumoneszutorogenhorumon ◆ ösztrogén hormonösztrogén hormon
étaéta ◆ étaéta
etainosirenaietainosirenai ◆ gyanúsgyanús 「Kare-va etaino sire-
nai otokodeszu.」 „Az az ember gyanús.” ◆ isme-isme-
retlenretlen 「Etaino sirenai bjógenkinga hakkensza-
reta.」 „Ismeretlen kórokozót találtak.” ◆ rejté-rejté-
lyeslyes
etanetan ◆ etánetán
etan-niszanetan-niszan ◆ etán-dikarboxilsavetán-dikarboxilsav
etanóruetanóru ◆ etanoletanol
etanszanetanszan ◆ etánsavetánsav
eteete ◆ erősségerősség 「Haiku-o jomukoto-va vatasino
etede-va nai.」 „Nem erősségem a haiku költé-
szet.” ◇ eteniho-oeteniho-o ageruageru kihasználjakihasználja azaz
erősségéterősségét ◇ eteniho-oeteniho-o ageruageru elemébenelemében érziérzi
magátmagát ◇ fuetefuete gyengeséggyengeség
etekatteetekatte ◆ önzésönzés
etekattenaetekattena ◆ egoistaegoista 「Etekattena hito」
„egoista ember” ◆ önzőönző 「Etekattena furu mai」
„önző viselkedés”

eteneten ◆ eténetén
eteniho-oeteniho-o ageruageru ◆ elemébenelemében érziérzi magátmagát ◆

kihasználja az erősségétkihasználja az erősségét
éteruéteru ◆ éteréter 「Kandzsa-o éterude maszuisi-
ta.」 „Éterrel altatták a beteget.”

éterukecugóéterukecugó ◆ éterkötéséterkötés

éterumaszóhóéterumaszóhó ◆ étereséteres altatásaltatás ◆ éternar-éternar-
kóziskózis
éterunohadóéterunohadó ◆ éter hullámaiéter hullámai
etesiteetesite ◆ általábanáltalában 「Hito-va etesite henka-
o konomanai.」 „Az emberek általában nem sze-
retik a változásokat.” ◆ rendszerintrendszerint 「Etesite
ningen-va dzsibunno kói-o szeitókaszurumono-
da.」 „Az emberek rendszerint önigazolást keres-
nek a tetteikre.”

étíemuétíemu ◆ ATMATM ◆ bankautomatabankautomata ◆ pénzau-pénzau-
tomatatomata
étípígószeikószoétípígószeikószo ◆ ATP-szintetázATP-szintetáz
étípísintázeétípísintáze ◆ ATP-szintetázATP-szintetáz
etoeto ◆ kínaikínai horoszkóphoroszkóp ◆ tíztíz naptárinaptári jeljel ésés
tizenkét állatjegytizenkét állatjegy
etokietoki ◆ illusztrációillusztráció 「Etoki dzsiten」 „illuszt-
rált lexikon” ◆ képesképes magyarázatmagyarázat ◆ képfej-képfej-
téstés ◆ képmagyarázatképmagyarázat
etokuetoku ◆ elsajátításelsajátítás ◆ felfogásfelfogás
etokuszuruetokuszuru ◆ elsajátítelsajátít 「Kare-va gaikokugo-
o etokusita.」 „Elsajátított egy nyelvet.” ◆ rájönrájön
「Eigjónokocu-o etokusita.」 „Rájöttem az üzlet-
vezetés fortélyára.”

etopirikaetopirika ◆ kontyos lundakontyos lunda
etoszetoraetoszetora ◆ és a többiés a többi ◆ s.t.b.s.t.b.
ettóettó ◆ áttelelésáttelelés
ettómovaszeruettómovaszeru ◆ meghökkentmeghökkent 「Njúszuniet-
to omotta.」 „A hír meghökkentett.”

ettószuruettószuru ◆ átteleláttelel 「Sika-va moride ettósi-
ta.」 „Az őz áttelelt az erdőben.”

europaeuropa ◆ EurópéEurópé
euszutakiokaneuszutakiokan ◆ Eustach-kürtEustach-kürt
ezerinezerin ◆ ezerinezerin
ezoezo ◆ EzoEzo
ezobaikaezobaika ◆ kürticsigakürticsiga
ezobitakiezobitaki ◆ szürke pöttyös légykapószürke pöttyös légykapó
ezogikuezogiku ◆ kertikerti őszirózsaőszirózsa ◆ kínaikínai ősziró-ősziró-
zsazsa
ezomacuezomacu ◆ ajáni lucajáni luc
ezonegiezonegi ◆ metélőhagymametélőhagyma ◆ snidlingsnidling
ezósiezósi ◆ képeskönyvképeskönyv
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ezukeezuke ◆ étellelétellel magáhozmagához édesgetésédesgetés 「Ha-
kucsóno ezukeni szeikósita.」 „Sikerült étellel
magamhoz édesgetni a hattyút.”

ezukeszuruezukeszuru ◆ étellelétellel magáhozmagához édesgetédesget
「Neko-o ezuke-o siteita.」 „Étellel magamhoz
édesgettem a macskát.”
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FF

fafa ◆ fáfá
faburíbjófaburíbjó ◆ Fabry-kórFabry-kór
fádzsifádzsi ◆ fágfág ◇ makurofádzsimakurofádzsi makrofágmakrofág
fádzsimidofádzsimido ◆ fágmidfágmid
fagoszaitósiszufagoszaitósiszu ◆ fagocitózisfagocitózis
fagottofagotto ◆ fagottfagott
fagottoszósafagottoszósa ◆ fagottjátékosfagottjátékos
faifai ◆ fífí
faiavórufaiavóru ◆ tűzfaltűzfal 「Konpjútánofaiavóru-o
szetteisita.」 „Beállítottam a számítógépen a tűz-
falat.”

faibáfaibá ◆ rostrost ◆ szálszál ◇ barukan-faibábarukan-faibá vul-vul-
kanizáltkanizált rostrost ◇ hikarifaibáhikarifaibá optikaioptikai szálszál ◇

hikarifaibáhikarifaibá száloptikaszáloptika ◇ maikurofaibámaikurofaibá mik-mik-
roszálroszál
faibá-bandorufaibá-bandoru ◆ rostkötegrostköteg
faibá-garaszufaibá-garaszu ◆ üvegszálüvegszál
faibáinrjófaibáinrjó ◆ rostos italrostos ital
faibá-szukópufaibá-szukópu ◆ fiberoszkópfiberoszkóp ◆ száloptikásszáloptikás
készülékkészülék
faibufaibu ◆ ötöt
faidáfaidá ◆ keresőkereső
fainansaru-puran-náfainansaru-puran-ná ◆ pénzügyipénzügyi tervkészí-tervkészí-
tőtő
fainansaru-puran-ningufainansaru-puran-ningu ◆ pénzügyipénzügyi terve-terve-
zészés
faindáfaindá ◆ keresőkereső
fain-puréfain-puré ◆ szép játékszép játék
fairufairu ◆ állományállomány ◆ dossziédosszié ◆ fájlfájl ◆ irat-irat-
gyűjtőgyűjtő ◆ mappamappa 「Sorui-o fairuni ireta.」 „Az
iratot beletettem a mappába.” ◇ gazófairugazófairu kép-kép-
fájlfájl ◇ kuria-fairukuria-fairu átlátszóátlátszó mappamappa ◇

tekiszuto-fairutekiszuto-fairu szövegfájlszövegfájl ◇ bunsofairubunsofairu
dokumentumfájldokumentumfájl
fairukeisikifairukeisiki ◆ fájlformátumfájlformátum
fairukjójúszaitofairukjójúszaito ◆ fájlcserélőfájlcserélő ◆ fájlmeg-fájlmeg-
osztóosztó 「Fairu kjójúszaito-va csoszakukenmon-
daide heiszaszareta.」 „A fájmegosztót jogdíj-
problémák miatt lekapcsolták.”

fairusubecufairusubecu ◆ fájltípusfájltípus
faitingu-szupirittofaitingu-szupiritto ◆ harci szellemharci szellem
faitofaito ◆ bokszmérkőzésbokszmérkőzés ◆ fitofito ◆ harcharc ◆

küzdjküzdj 「Faito!」 „Küzdj!” ◆ küzdőszellemküzdőszellem
「Faito manmanno szensu」 „erős küzdőszelle-
mű versenyző” ◇ gan-faitogan-faito lövöldözéslövöldözés ◇ fai-fai-
toarekisintoarekisin fitoalexinfitoalexin
faitoarekisinfaitoarekisin ◆ fitoalexinfitoalexin
faitoeszutorogenfaitoeszutorogen ◆ fitoösztrogénfitoösztrogén
faitoterumátafaitoterumáta ◆ fitoelmafitoelma
fakarutifakaruti ◆ fakultációfakultáció
fakkingufakkingu ◆ baszásbaszás ◆ dugásdugás ◇ fingá-fingá-
fakkingufakkingu kézimunkakézimunka
fakkuszufakkuszu ◆ faxfax
fakkuszubangófakkuszubangó ◆ faxszámfaxszám
fakusimirifakusimiri ◆ faxfax ◆ másolatmásolat
fakuszufakuszu ◆ faxfax
fakutáfakutá ◆ tényezőtényező ◇ riszuku-fakutáriszuku-fakutá kocká-kocká-
zati tényezőzati tényező
fámáfámá ◆ farmerfarmer
famikonfamikon ◆ otthoni játékgépotthoni játékgép
famimafamima ◆ Family MartFamily Mart
famireszufamireszu ◆ családicsaládi étteremétterem ◆ étteremétterem
családosoknakcsaládosoknak
famirífamirí ◆ családcsalád ◇ idensifamiríidensifamirí géncsaládgéncsalád
famirímátofamirímáto ◆ Family MartFamily Mart
famirímukenofamirímukeno ◆ családbarátcsaládbarát
famirí-némufamirí-nému ◆ családi névcsaládi név ◆ családnévcsaládnév
famirínijaszasiifamirínijaszasii ◆ családbarátcsaládbarát
famirí-reszutoranfamirí-reszutoran ◆ családbarátcsaládbarát étteremétterem
◆ köznapi étteremköznapi étterem
fámufámu ◆ vállalatvállalat ◇ konszarutingu-fámukonszarutingu-fámu ta-ta-
nácsadó vállalatnácsadó vállalat
fámuveafámuvea ◆ firmwarefirmware
fanfan ◆ csodálócsodáló ◆ drukkerdrukker 「Donoszakkácsímu-
nofandeszuka?」 „Milyen focicsapatnak druk-
kolsz?” ◆ hódolóhódoló 「Anatanofanga kita.」 „Meg-
jött a hódolód!” ◆ rajongórajongó 「Fan tacsi-va hejani
szattósita.」 „A rajongók elözönlötték a termet.”
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◆ szurkolószurkoló 「Jakjúnofan」 „baseball-szurkoló”
◆ ventilátorventilátor ◇ eigafaneigafan filmrajongófilmrajongó ◇ ka-ka-
kurefankurefan titkostitkos hódolóhódoló ◇ kúringu-fankúringu-fan hűtő-hűtő-
ventilátorventilátor ◇ kúreifankúreifan hűtőventilátorhűtőventilátor ◇ sí-sí-
ringufanringufan mennyezetimennyezeti ventilátorventilátor ◇ szupócu-szupócu-
fanfan sportrajongósportrajongó ◇ haifai-fanhaifai-fan hifirajongóhifirajongó
◇ haifai-fanhaifai-fan audiofilaudiofil ◇ burédoreszu-fanburédoreszu-fan la-la-
pátpát nélkülinélküli ventilátorventilátor ◇ jakjúfanjakjúfan baseball-baseball-
rajongórajongó ◇ reikjakufanreikjakufan hűtőventilátorhűtőventilátor
fandearufandearu ◆ rajongrajong 「Kare-va szakkáfandea-
ru.」 „Rajong a futballért.”

fandésonfandéson ◆ alapozásalapozás ◆ alapozókrémalapozókrém
「Kaonifandéson-o nutta.」 „Bekentem az arco-
mat alapozókrémmel.”

fandéson-kurímufandéson-kurímu ◆ alapozókrémalapozókrém
fandingufandingu ◆ finanszírozásfinanszírozás ◇ kuraudofandin-kuraudofandin-
gugu közösségi finanszírozásközösségi finanszírozás
fandofando ◆ alapalap ◆ pénzalappénzalap ◇ kabusikifandokabusikifando
részvényalaprészvényalap ◇ hedzsdzsifandohedzsdzsifando fedezetifedezeti
alapalap
fanfárefanfáre ◆ fanfárfanfár ◆ harsonaszóharsonaszó
fanhítáfanhítá ◆ ventilátoros hősugárzóventilátoros hősugárzó
fánicsáfánicsá ◆ bútorbútor ◇ szutoríto-fánicsászutoríto-fánicsá közté-közté-
ri bútorri bútor
fan-kurabufan-kurabu ◆ rajongói klubrajongói klub
fankusonkífankusonkí ◆ funkcióbillentyűfunkcióbillentyű
fan-óbunfan-óbun ◆ légkeveréses sütőlégkeveréses sütő
fan-retáfan-retá ◆ rajongói levélrajongói levél
fantadzsífantadzsí ◆ fantáziafantázia
fantadzsikkunafantadzsikkuna ◆ fantasztikusfantasztikus
faradékappufaradékappu ◆ Faraday-csészeFaraday-csésze
faradé-kédzsifaradé-kédzsi ◆ Faraday-kalitkaFaraday-kalitka
farankuszufarankuszu ◆ falanxfalanx
faraofarao ◆ fáraófáraó
fárenhaitodofárenhaitodo ◆ Fahrenheit-fokFahrenheit-fok
faruszettofaruszetto ◆ falsettofalsetto ◆ fejhangfejhang
fasiritétáfasiritétá ◆ előmozdítóelőmozdító ◆ megkönnyítőmegkönnyítő
fasírutofasíruto ◆ fasírozottfasírozott ◆ fasírtfasírt
fasiszutofasiszuto ◆ fasisztafasiszta 「Fasiszuto tó」 „fasisz-
ta párt” ◇ neo-fasiszutoneo-fasiszuto neofasisztaneofasiszta
fasiszutotekinafasiszutotekina ◆ fasisztafasiszta
fasizumufasizumu ◆ fasizmusfasizmus ◇ neo-fasizumuneo-fasizumu neofa-neofa-
sizmussizmus

fasizumukafasizumuka ◆ fasizálódásfasizálódás
fasizumukaszurufasizumukaszuru ◆ fasizálódikfasizálódik
fason-korekusonfason-korekuson ◆ divatbemutatódivatbemutató
fassofasso ◆ fasiszta pártfasiszta párt ◆ fasizmusfasizmus
fassonfasson ◆ divatdivat ◇ díszu-fassondíszu-fasson nőinői divatárudivatáru
◇ menzu-fassonmenzu-fasson férfi divatáruférfi divatáru
fassonaburunafassonaburuna ◆ divatosdivatos
fasson-burandofasson-burando ◆ divatmárkadivatmárka
fasson-dezaináfasson-dezainá ◆ divatterveződivattervező
fasson-moderufasson-moderu ◆ divatmodelldivatmodell ◆ manökenmanöken
fasson-sófasson-só ◆ divatbemutatódivatbemutató
fassonszeihinfassonszeihin ◆ divattermékdivattermék
fasson-veafasson-vea ◆ divatárudivatáru
fassonzassifassonzassi ◆ divatlapdivatlap ◆ divatmagazindivatmagazin
faszádofaszádo ◆ homlokzathomlokzat
faszunáfaszuná ◆ cipzárcipzár ◆ sliccslicc 「Faszunága aitem-
aszujo.」 „Nyitva van a slicced!” ◇ menfaszunámenfaszuná
tépőzártépőzár
fászutofászuto ◆ egyesegyes védővédő ◆ elsőelső ◆ elsőelső bázisbázis
◇ redi-fászutoredi-fászuto hölgyeké az elsőbbséghölgyeké az elsőbbség
fászuto-eido-kittofászuto-eido-kitto ◆ elsősegélycsomagelsősegélycsomag ◆

elsősegélykészletelsősegélykészlet ◆ mentőládamentőláda
faszutofúdofaszutofúdo ◆ gyorsételgyorsétel
fászuto-fúdofászuto-fúdo ◆ gyorsételgyorsétel
faszutofúdotenfaszutofúdoten ◆ gyorsétteremgyorsétterem
fászuto-fúdotenfászuto-fúdoten ◆ gyorsétteremgyorsétterem 「Fászuto-
fúdo tendehanbágá-o tabeta.」 „A gyorsétterem-
ben ettem egy hamburgert.”

faszutogurínfaszutogurín ◆ fast greenfast green
fászuto-kontakutofászuto-kontakuto ◆ első érintkezéselső érintkezés
fászuto-kuraszufászuto-kuraszu ◆ elsőelső osztályosztály 「Fászutok-
uraszunocsiketto」 „első osztályra szóló jegy”

fászuto-némufászuto-nému ◆ keresztnévkeresztnév
fászuto-redífászuto-redí ◆ elnök feleségeelnök felesége
fattofatto ◆ zsírzsír ◇ ró-fattoró-fatto zsírszegényzsírszegény 「Ró-
fattodaietto」 „zsírszegény diéta”

faunafauna ◆ faunafauna
faurufauru ◆ hibahiba 「Fauru-o utta.」 „Hibás ütés
volt.” ◆ szabálytalanságszabálytalanság
fauru-bórufauru-bóru ◆ foul labdafoul labda
faururainfaururain ◆ partvonalpartvonal
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fazakonfazakon ◆ apakomplexusapakomplexus
fázá-konpurekkuszufázá-konpurekkuszu ◆ apakomplexusapakomplexus ◆

Elektra-komplexusElektra-komplexus
feafea ◆ érvényesérvényes ütésütés ◆ fairfair ◆ sportszerű-sportszerű-
ségség ◆ vásárvásár 「Fúdofea」 „élelmiszervásár” ◇

súsokufeasúsokufea állásbörzeállásbörze ◇ bukkufeabukkufea könyvvá-könyvvá-
sársár
feanafeana ◆ érvényesérvényes ◆ ferfer ◆ sportszerűsportszerű 「Fea-
na tatakai」 „sportszerű küzdelem” ◆ tisztes-tisztes-
ségességes 「Feana acukai-o uketa.」 „Tisztességes
bánásmódban részesültem.”

feapuréfeapuré ◆ korrektkorrekt eljáráseljárás ◆ sportszerűsportszerű já-já-
tékték ◆ tisztességes játéktisztességes játék
fearí-térufearí-téru ◆ tündérmesetündérmese
fecsifecsi ◆ fétisfétis ◆ imádóimádó ◇ kurumafecsikurumafecsi autó-autó-
imádóimádó
fecsisizumufecsisizumu ◆ fétisizmusfétisizmus
feikufeiku ◆ utánzatutánzat
feikufáfeikufá ◆ műszőrmeműszőrme
feikunjúszufeikunjúszu ◆ álhírálhír ◆ hamis hírhamis hír
feintofeinto ◆ cselezéscselezés
feinto-ofeinto-o kakerukakeru ◆ cselezcselez ◆ kicselezkicselez 「Szak-
ká szensu-va aitenifeinto-o kaketa.」 „A focista
kicselezte az ellenfelét.”

feiszumaszukufeiszumaszuku ◆ símaszksímaszk
fejérukenfejéruken ◆ Fejér megyeFejér megye
fékuféku ◆ utánzatutánzat
feminiszutofeminiszuto ◆ feministafeminista
feminizumufeminizumu ◆ feminizmusfeminizmus
femutofemuto ◆ femtofemto
femutobjófemutobjó ◆ femtoszekundumfemtoszekundum
fénfén ◆ főnfőn ◆ meleg bukószélmeleg bukószél
fendáfendá ◆ sárhányósárhányó ◆ sárvédősárvédő
fenekkugicunefenekkugicune ◆ sivatagi rókasivatagi róka
feneszutorésonfeneszutoréson ◆ fenesztrációfenesztráció
féngensóféngensó ◆ főn-jelenségfőn-jelenség ◆ meleg bukószélmeleg bukószél
fenikiafenikia ◆ FöníciaFönícia
fenikkuszufenikkuszu ◆ datolyapálmadatolyapálma ◆ főnixfőnix
feniruaraninfeniruaranin ◆ fenil-alaninfenil-alanin
feniruketonnjósófeniruketonnjósó ◆ fenilketonuriafenilketonuria
fen-nerufen-neru ◆ édesköményédeskömény
fenórufenóru ◆ fenolfenol ◆ karbolsavkarbolsav

fenórudzsusifenórudzsusi ◆ fenolgyantafenolgyanta
fenórufutareinfenórufutarein ◆ fenolftaleinfenolftalein
fensingufensingu ◆ kardvíváskardvívás ◆ vívásvívás
fensingu-o szurufensingu-o szuru ◆ vívvív
fenszufenszu ◆ kerítéskerítés ◇ óbáfenszuóbáfenszu kerítésenkerítésen kí-kí-
vüli ütésvüli ütés
fentanirufentaniru ◆ fentanilfentanil
feoficsinfeoficsin ◆ feofitinfeofitin
ferafera ◆ fellációfelláció ◆ szopásszopás
feracsioferacsio ◆ fellációfelláció ◆ szopásszopás
feracsioszuruferacsioszuru ◆ szopikszopik
feraitoferaito ◆ ferritferrit
feraito-antenaferaito-antena ◆ ferritantennaferritantenna
feraszuruferaszuru ◆ leszopleszop ◆ szopikszopik
feredokisinferedokisin ◆ ferredoxinferredoxin
ferettoferetto ◆ görénygörény ◆ vadászgörényvadászgörény
feríferí ◆ kompkomp ◆ komphajókomphajó ◆ révrév
fericsinfericsin ◆ ferritinferritin
feridzsiszeiferidzsiszei ◆ ferromágnesesferromágneses ◆ ferromág-ferromág-
nesességnesesség
feridzsiszeitaiferidzsiszeitai ◆ ferromágneses anyagferromágneses anyag
feríjuszóferíjuszó ◆ kompon szállításkompon szállítás
ferikuromu-tépuferikuromu-tépu ◆ ferrokróm kazettaferrokróm kazetta
féringusikenféringusiken ◆ Fehling-próbaFehling-próba
ferípótoferípóto ◆ kompállomáskompállomás
feromonferomon ◆ feromonferomon
ferósotóferósotó ◆ Feröer-szigetekFeröer-szigetek
ferumátaferumáta ◆ fermátafermáta ◆ koronakorona
ferumionferumion ◆ fermionfermion
ferumiumuferumiumu ◆ fermiumfermium
ferusúferusú ◆ felsőfelső 「Dongurinoferusúde kitta.」
„Makk felsővel ütöttem.”

ferutoferuto ◆ filcfilc 「Ferutono kire hasi-o téburuno
asinicuketa.」 „Egy filcdarabot ragasztott az asz-
tal lába alá.” ◆ nemeznemez
ferutohattoferutohatto ◆ kalapkalap
feruto-penferuto-pen ◆ filctollfilctoll ◆ rosttollrosttoll
fészufészu ◆ arcarc ◇ njú-fészunjú-fészu új arcúj arc
fészubukkufészubukku ◆ FacebookFacebook
fészu-taorufészu-taoru ◆ arctörlő kendőarctörlő kendő
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feszutibarufeszutibaru ◆ fesztiválfesztivál 「Dzsazu-
feszutibaru」 „dzsesszfesztivál” ◇ dzsazu-dzsazu-
feszutibarufeszutibaru dzsesszfesztiváldzsesszfesztivál ◇ rokku-rokku-
feszutibarufeszutibaru rockfesztiválrockfesztivál
fetisizumufetisizumu ◆ fetisizmusfetisizmus
fezáfezá ◆ tolltoll
fezákjúfezákjú ◆ pehelysúlypehelysúly
fezákjúnofezákjúno ◆ pehelysúlyúpehelysúlyú
fézufézu ◆ fázisfázis
fianszefiansze ◆ jegyesjegyes
fíbáfíbá ◆ lázláz ◆ őrületőrület
fíbászurufíbászuru ◆ lázbanlázban égég 「Kaidzsó-va daifíbási-
ta.」 „A közönség nagy lázban égett.”

fiburinfiburin ◆ fibrinfibrin
fiburin-jókaifiburin-jókai ◆ fibrolízisfibrolízis
fiburinogenfiburinogen ◆ fibrinogénfibrinogén
fiburinoridzsinfiburinoridzsin ◆ fibrinolizinfibrinolizin
fiburirufiburiru ◆ fibrillumfibrillum ◇ mikurofiburirumikurofiburiru mikro-mikro-
fibrillumfibrillum
fiburoinfiburoin ◆ fibroinfibroin
fícsáfícsá ◆ jellemzőjellemző
fídingufídingu ◆ adagolásadagolás
fídofído ◆ etetésetetés ◆ táplálástáplálás ◇ rain-fídorain-fído sor-sor-
emelésemelés
fídobakkufídobakku ◆ visszacsatolásvisszacsatolás ◆ visszajel-visszajel-
zészés 「Kokjakukaranofídobakku」 „visszajelzés
az ügyfelektől” ◇ negatibu-fídobakkunegatibu-fídobakku negatívnegatív
visszajelzésvisszajelzés ◇ negatibu-fídobakkunegatibu-fídobakku nega-nega-
tívtív visszacsatolásvisszacsatolás ◇ baiofídobakkubaiofídobakku bioló-bioló-
giaigiai visszacsatolásvisszacsatolás ◇ podzsitibu-podzsitibu-
fídobakkufídobakku pozitívpozitív visszajelzésvisszajelzés ◇

podzsitibu-fídobakkupodzsitibu-fídobakku pozitívpozitív visszacsato-visszacsato-
láslás
fidzsettoszupináfidzsettoszupiná ◆ pörgetős játékpörgetős játék
fidzsídzsinfidzsídzsin ◆ fidzsi-szigetekifidzsi-szigeteki
fidzsígofidzsígo ◆ fidzsi nyelvfidzsi nyelv
fidzsísotófidzsísotó ◆ Fidzsi-szigetekFidzsi-szigetek
figjuaszukétofigjuaszukéto ◆ műkorcsolyaműkorcsolya ◆ műkorcso-műkorcso-
lyázáslyázás ◇ figjuaszukéto-peafigjuaszukéto-pea párospáros műkor-műkor-
csolyacsolya
figjuaszukéto-peafigjuaszukéto-pea ◆ páros műkorcsolyapáros műkorcsolya
figjuaszukétoszensufigjuaszukétoszensu ◆ műkorcsolyázóműkorcsolyázó
fijorudofijorudo ◆ fjordfjord

fikobiontofikobionto ◆ fikobiontfikobiont
fikobirinfikobirin ◆ fikobilinfikobilin
fikobirintanpakusicufikobirintanpakusicu ◆ fikobiliproteinfikobiliprotein
fikoeritorinfikoeritorin ◆ fikoeritrinfikoeritrin
fikopuraszutofikopuraszuto ◆ fikoplasztfikoplaszt
fikosianinfikosianin ◆ fikocianinfikocianin
fikusonfikuson ◆ fikciófikció ◆ kitaláltkitalált történettörténet ◆ szép-szép-
prózapróza
finfin ◆ ventilátorszárnyventilátorszárny
finárefináre ◆ befejezésbefejezés 「Icsirenno gjódzsi-va
fináre-o mukaeta.」 „Az eseménysorozat a befe-
jezéséhez ért.” ◆ fináléfinálé ◆ zárószámzárószám
「Feszuteibarunofináre-o kazatta uta」 „fesztivál
zárószámaként énekelt dal”

fínefíne ◆ finefine
fingáfingá ◆ ujjujj
fingá-bódofingá-bódo ◆ fogólapfogólap
fingá-bórufingá-bóru ◆ kézöblítő edénykézöblítő edény
fingá-csokofingá-csoko ◆ macskanyelvmacskanyelv
fingádomeinfingádomein ◆ ujj-doménujj-domén
fingá-fakkingufingá-fakkingu ◆ kézimunkakézimunka
fingá-kukkífingá-kukkí ◆ babapiskótababapiskóta
fingá-poszutofingá-poszuto ◆ iránymutatóiránymutató táblatábla ◆ út-út-
irányjelző táblairányjelző tábla
fingápurintingufingápurintingu ◆ ujjlenyomat-készítésujjlenyomat-készítés ◆

ujjlenyomatvételujjlenyomatvétel ◇ pepucsidomaszufingá-pepucsidomaszufingá-
purintingupurintingu peptid-tömegujjlenyomatpeptid-tömegujjlenyomat készí-készí-
tésetése
fingápurintofingápurinto ◆ ujjlenyomatujjlenyomat ◇ díenuéfingá-díenuéfingá-
purintopurinto DNS-ujjlenyomatDNS-ujjlenyomat ◇ pepucsidofing-pepucsidofing-
ápurintoápurinto peptid-ujjlenyomatpeptid-ujjlenyomat
fingátippufingátippu ◆ ujjhegyujjhegy
finissufinissu ◆ befejezésbefejezés
finrandofinrando ◆ FinnországFinnország
finrandodzsinfinrandodzsin ◆ finnfinn
finrandogofinrandogo ◆ finn nyelvfinn nyelv
finrandonofinrandono ◆ finnfinn
fintekkufintekku ◆ digitálisdigitális pénzügyipénzügyi technológiatechnológia
◆ fintechfintech ◆ pénzügyi technológiapénzügyi technológia
fin-ugorufin-ugoru ◆ finnugorfinnugor
fin-ugorugohafin-ugorugoha ◆ finn-ugor nyelvcsaládfinn-ugor nyelvcsalád
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firamentofiramento ◆ filamentumfilamentum ◆ fűtőszálfűtőszál ◆ izzó-izzó-
szálszál ◇ tanguszuten-firamentotanguszuten-firamento volfrámszálvolfrámszál
◇ csúkankeifiramentocsúkankeifiramento köztesköztes filamentumfilamentum ◇

njúrofiramentonjúrofiramento neurofilamentumneurofilamentum
firefire ◆ filéfilé
fíringufíringu ◆ érzésérzés ◆ hangulathangulat 「Imanofíringuni
au kjoku」 „mostani hangulatomnak megfelelő
zene” ◆ ízlésízlés 「Dzsibunnofíringuni au e」 „ízlé-
semnek megfelelő kép” ◆ megértésmegértés 「Kareto-va
fíringuga avanai.」 „Nem értjük meg egymást.”

firipinfiripin ◆ Fülöp-szigetekFülöp-szigetek
firipindzsinfiripindzsin ◆ fülöp-szigetekifülöp-szigeteki
firipinkaipurétofiripinkaipuréto ◆ Fülöp-lemezFülöp-lemez
firipin-nofiripin-no ◆ fülöp-szigetekifülöp-szigeteki
firokinonfirokinon ◆ fillokinonfillokinon
firrérufirréru ◆ fillérfillér
fírudáfírudá ◆ védőjátékosvédőjátékos
fírudofírudo ◆ atlétikaiatlétikai számszám ◆ mezőmező ◆ pályapálya
◆ területterület 「Kagakutekinafírudo」 „tudományos
terület” ◇ aszurecsikku-fírudoaszurecsikku-fírudo atlétikaiatlétikai pá-pá-
lyalya ◇ déta-fírudodéta-fírudo adatmezőadatmező
fírudo-hokkéfírudo-hokké ◆ gyeplabdagyeplabda
fírudokjógifírudokjógi ◆ atlétikai számatlétikai szám
fírudo-puréjáfírudo-puréjá ◆ mezőjátékosmezőjátékos
fírudo-vákufírudo-váku ◆ terepmunkaterepmunka
firuhámonífiruhámoní ◆ filharmóniafilharmónia ◆ filharmonikusfilharmonikus
「Berurinfiruhámoní」 „Berlini Filharmoniku-
sok”

firuhámoníkókjógakudanfiruhámoníkókjógakudan ◆ filharmonikusfilharmonikus
zenekarzenekar
firukófirukó ◆ filkófilkó
firumufirumu ◆ filmfilm ◆ filmszalagfilmszalag 「Eisakinifirumu-o
ireta.」 „Befűzte a filmszalagot a vetítőbe.” ◆ fó-fó-
lialia ◇ kará-firumukará-firumu színesszínes filmfilm ◇ kecurobó-kecurobó-
sifirumusifirumu párátlanítópárátlanító fóliafólia ◇ kókandoforu-kókandoforu-
mumu nagynagy érzékenységűérzékenységű filmfilm ◇ sirokurofiru-sirokurofiru-
mumu fekete-fehérfekete-fehér filmfilm ◇ nega-firumunega-firumu nega-nega-
tívtív filmfilm ◇ hogofirumuhogofirumu védőfóliavédőfólia 「Keitaiden-
vano gamenni hogofirumu-o hatta.」 „Védőfóliát
ragasztottam a mobilom képernyőjére.” ◇ róru-róru-
firumufirumu filmtekercsfilmtekercs
firumu- kaszettofirumu- kaszetto ◆ filmkazettafilmkazetta
firumu-kátoridzsdzsifirumu-kátoridzsdzsi ◆ filmkazettafilmkazetta
firumu-komissonfirumu-komisson ◆ filmbizottságfilmbizottság

firumunokattingufirumunokattingu ◆ filmvágásfilmvágás
firumu-raiburarífirumu-raiburarí ◆ filmtárfilmtár
firumuraiburarífirumuraiburarí ◆ filmtárfilmtár
firutafiruta ◆ filterfilter ◆ szűrőszűrő ◇ ea-firutaea-firuta légszűrőlégszűrő
◇ noizunoizu firutafiruta zajszűrőzajszűrő ◇ haipaszu-firutahaipaszu-firuta
felüláteresztőfelüláteresztő szűrőszűrő ◇ bando-paszu-firutabando-paszu-firuta
sávszűrősávszűrő ◇ rópaszu-firutarópaszu-firuta aluláteresztőaluláteresztő
szűrőszűrő
firutáfirutá ◆ filterfilter ◆ szűrőszűrő ◇ daszuto-firutádaszuto-firutá
porszűrőporszűrő ◇ bódzsinfirutábódzsinfirutá porszűrőporszűrő
firutábufirutábu ◆ szűrőbetétszűrőbetét
firutácukinofirutácukino ◆ füstszűrősfüstszűrős 「Firutá cukinota-
bako」 „füstszűrős cigaretta”

firutánasinofirutánasino ◆ füstszűrőfüstszűrő nélkülinélküli 「Firutána-
sinotabako」 „füstszűrő nélküli cigaretta” ◆ szű-szű-
rő nélkülirő nélküli
firutánikakerufirutánikakeru ◆ kiszűrkiszűr 「Kenszakukekka-o
firutáni kaketa.」 „A keresési eredményből ki-
szűrtem az információt.” ◆ megszűrmegszűr 「Mizu-o
firutáni kaketa.」 „Megszűrtem a vizet.” ◆ szűrszűr
「Singó-o firutáni kakeru.」 „Szűri a jelet.”

fissingufissingu ◆ adathalászatadathalászat ◆ horgászáshorgászás
fissingumérufissinguméru ◆ adathalász e-mailadathalász e-mail
fissinguszaitofissinguszaito ◆ adathalász oldaladathalász oldal
fisson-torakkuhónendaiszokuteifisson-torakkuhónendaiszokutei ◆

hasadásnyom-kormeghatározáshasadásnyom-kormeghatározás
fitofito ◆ fitofito ◇ fitoeszutorogenfitoeszutorogen fitoösztro-fitoösztro-
géngén
fítofíto ◆ lábláb
fitoarekisinfitoarekisin ◆ fitoalexinfitoalexin
fitoeszutorogenfitoeszutorogen ◆ fitoösztrogénfitoösztrogén
fitohemagurucsininfitohemagurucsinin ◆ fitohemagglutininfitohemagglutinin
fitokuromufitokuromu ◆ fitokrómfitokróm
fitonfiton ◆ fitonfiton
fittoneszufittoneszu ◆ fitneszfitnesz
fittoneszu-baikufittoneszu-baiku ◆ szobabicikliszobabicikli ◆ szobake-szobake-
rékpárrékpár
fittoneszukurabufittoneszukurabu ◆ edzőkomplexumedzőkomplexum
fittoszurufittoszuru ◆ illesztilleszt ◆ jójó rárá 「Konozubon-
va vatasinifittositeiru.」 „Jó rám ez a nadrág.” ◇

karadanifittositakaradanifittosita testheztesthez simulósimuló
「Karadanifittositazubon-o haita.」 „Testhez si-
muló nadrágot vettem fel.”

fizoszucsiguminfizoszucsigumin ◆ fizosztigminfizosztigmin
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fjúdzsonfjúdzson ◆ fúziófúzió
fjúzufjúzu ◆ biztosítékbiztosíték 「Fjúzuga tonda.」 „Ki-
ment a biztosíték.”

fófó ◆ négynégy
foabórufoabóru ◆ sétaséta
foagurafoagura ◆ libamájlibamáj ◆ libamájpástétomlibamájpástétom
foaguraundo-puroszeszufoaguraundo-puroszeszu ◆ előtérfolyamatelőtérfolyamat

foahandofoahando ◆ tenyerestenyeres ◆ tenyerestenyeres ütésütés
「Foahandotobakkuhando」 „tenyeres ütés és fo-
nák ütés”

foahandoszutorókufoahandoszutoróku ◆ tenyeres ütéstenyeres ütés
fobiafobia ◆ fóbiafóbia
fóbizumufóbizumu ◆ fauvizmusfauvizmus
foguraitofoguraito ◆ ködlámpaködlámpa
foguranpufoguranpu ◆ ködlámpaködlámpa
foirufoiru ◆ fóliafólia ◆ karéjkaréj ◆ vívótőrvívótőr
foirugenhannófoirugenhannó ◆ Feulgen-reakcióFeulgen-reakció
fókádofókádo ◆ pókerpóker
fókaszufókaszu ◆ befutóbefutó ◆ fókuszfókusz ◇ óto-fókaszuóto-fókaszu
automata fókuszautomata fókusz
fókjaszutofókjaszuto ◆ prognózisprognózis
fokkuszufokkuszu ◆ rókaróka ◇ sirubá-fokkuszusirubá-fokkuszu ezüst-ezüst-
rókaróka
fokkuszuhaundofokkuszuhaundo ◆ rókakopórókakopó
fokkuszuteriafokkuszuteria ◆ foxifoxi ◆ foxterrierfoxterrier
fokkuszutorottofokkuszutorotto ◆ foxtrottfoxtrott
fokkuszutorotto-o odorufokkuszutorotto-o odoru ◆ foxtrottozikfoxtrottozik
fókufóku ◆ villavilla 「Fókude taberu.」 „Villával eszik.”
◇ dezáto-fókudezáto-fóku desszertvilladesszertvilla
fóku-átofóku-áto ◆ népművészetnépművészet
fóku-bórufóku-bóru ◆ kis pörgésű dobáskis pörgésű dobás
fóku-danszufóku-danszu ◆ könnyű tánckönnyű tánc ◆ néptáncnéptánc
fóku-gitáfóku-gitá ◆ folkgitárfolkgitár
fóku-mjúdzsikkufóku-mjúdzsikku ◆ folkzenefolkzene
fókurandosotófókurandosotó ◆ Falkland-szigetekFalkland-szigetek
fókurifutofókurifuto ◆ targoncatargonca
fókurifutoszagjóinfókurifutoszagjóin ◆ targoncástargoncás
fókurifutountensafókurifutountensa ◆ targoncavezetőtargoncavezető
fóku-singáfóku-singá ◆ folk-énekesfolk-énekes
fókuszongufókuszongu ◆ folkzenefolkzene ◆ népdalnépdal

fómarufómaru ◆ ünnepiünnepi
fómaru-doreszufómaru-doreszu ◆ estélyiestélyi ruharuha ◆ ünnepiünnepi ru-ru-
haha
fómarunafómaruna ◆ alkalmialkalmi 「Fómaruna fukuszó」
„alkalmi öltözék” ◆ formálisformális ◆ hivataloshivatalos 「Fó-
marunapátí」 „hivatalos parti”

fómaru-veafómaru-vea ◆ ünnepi viseletünnepi viselet
fómattofómatto ◆ formattálásformattálás ◆ formátumformátum ◇

gurafikkuszu-fómattogurafikkuszu-fómatto grafikus formátumgrafikus formátum
fómésonfóméson ◆ formációformáció
fómufómu ◆ habhab 「Sébingu-fómu」 „borotvahab” ◆

mozdulatsormozdulatsor 「Kireinafómude ojoideiru.」
„Szemet gyönyörködtető mozdulatsorral úszik.” ◆

testtartástesttartás 「Karenogorufunofómu-va szuba-
rasii.」 „Nagyszerű testtartással golfozik.” ◆ űr-űr-
laplap 「Intánettode sinkitórokufómu-o kinjúsita.」
„Kitöltöttem a regisztrációs űrlapot az interne-
ten.” ◇ dagekifómudagekifómu labdaütéslabdaütés mozdulatso-mozdulatso-
rara ◇ fómugakuzurerufómugakuzureru kezdkezd összevisszaösszevissza ka-ka-
limpálnilimpálni 「Hasitteirufómuga kuzureta.」 „Futás-
nál kezdtem összevissza kalimpálni.” ◇

poriuretan-fómuporiuretan-fómu purhabpurhab ◇ poriuretan-fómuporiuretan-fómu
poliuretán habpoliuretán hab
fómugakuzurerufómugakuzureru ◆ kezdkezd összevisszaösszevissza kalim-kalim-
pálnipálni 「Hasitteirufómuga kuzureta.」 „Futásnál
kezdtem összevissza kalimpálni.”

fómu-rabáfómu-rabá ◆ habgumihabgumi ◆ habszivacshabszivacs
fómurabáfómurabá ◆ habgumihabgumi
fonfon ◆ phonphon ◆ telefontelefon ◇ pussufonpussufon nyomó-nyomó-
gombos telefongombos telefon
fondjúfondjú ◆ fondüfondü
fononfonon ◆ fononfonon
fontofonto ◆ betűkészletbetűkészlet ◆ fontfont ◇ szanszeri-szanszeri-
fufontofufonto talpatlantalpatlan betűtípusbetűtípus ◇ dzsócsúfon-dzsócsúfon-
toto beépítettbeépített betűkészletbetűkészlet ◇ szerifu-fontoszerifu-fonto
talpastalpas betűtípusbetűtípus ◇ bittomappu-fontobittomappu-fonto rasz-rasz-
terfontterfont ◇ bekutoru-fontobekutoru-fonto vektorfontvektorfont
fóramufóramu ◆ fórumfórum
fóramu-diszukassonfóramu-diszukasson ◆ vitafórumvitafórum
forintoforinto ◆ forintforint ◆ FtFt
forintodakaforintodaka ◆ forintdrágulásforintdrágulás
forintojaszuforintojaszu ◆ forintgyengülésforintgyengülés
forintoszóbaforintoszóba ◆ forintárfolyamforintárfolyam
forioforio ◆ fóliófólió
foróforó ◆ követéskövetés
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fórufóru ◆ tustus 「Reszuringu szensu-va fórude kat-
ta.」 „A birkózó tussal győzött.”

forudáforudá ◆ dossziédosszié ◆ irattartóirattartó ◆ mappamappa
「Fairu-o forudáni ireta.」 „A fájlt beletettem a
mappába.” ◇ kuriaforudákuriaforudá nejlonnejlon irattartóirattartó
tasaktasak
fórudingu-medzsáfórudingu-medzsá ◆ colostokcolostok
forumarinforumarin ◆ formalinformalin
foruteforute ◆ erősenerősen ◆ forteforte
forutepedaruforutepedaru ◆ fortepedálfortepedál
forutisimoforutisimo ◆ fortissimofortissimo ◆ még erősebbenmég erősebben
fórutofóruto ◆ hibahiba ◇ daburu-fórutodaburu-fóruto dupla hibadupla hiba
forutúnaforutúna ◆ FortunaFortuna
foszszamagunafoszszamaguna ◆ Fossa MagnaFossa Magna
fószu-autofószu-auto ◆ kiszorításkiszorítás
fószuautofószuauto ◆ kiszorításkiszorítás
fószufírudofószufírudo ◆ erőtérerőtér
fószutofószuto ◆ négyütemű motornégyütemű motor
fószutorókukikanfószutorókukikan ◆ négyütemű motornégyütemű motor
fotofoto ◆ fényképfénykép ◆ fotófotó
foto-furémufoto-furému ◆ fényképkeretfényképkeret
fotogurafáfotogurafá ◆ fotográfusfotográfus ◆ fotóművészfotóművész
fotogurafífotogurafí ◆ fényképészetfényképészet ◆ fotográfiafotográfia ◇

áto-fotogurafíáto-fotogurafí művészi fotózásművészi fotózás
fotokonteszutofotokonteszuto ◆ fotópályázatfotópályázat
fotonfoton ◆ fotonfoton
fotopépáfotopépá ◆ fotópapírfotópapír
fótoranfótoran ◆ FortranFortran
fotoriázefotoriáze ◆ fotoliázfotoliáz
fotoszutadzsiofotoszutadzsio ◆ fotóstúdiófotóstúdió
fovádofovádo ◆ csatárcsatár ◇ szentát-fovádoszentát-fovádo közép-közép-
csatárcsatár
fovádo-dzsenetikuszufovádo-dzsenetikuszu ◆ forward genetikaforward genetika
fufu ◆ bélbél ◆ zsigerzsiger ◇ inofuinofu gyomorgyomor ◇ go-go-
zóroppuzóroppu mindenminden belsőbelső szervszerv ◇ funiocsinaifuniocsinai
érthetetlenérthetetlen 「Dósitebotanga usirogavaniaruka
funi ocsinai.」 „Érthetetlen, miért van belül a
gomb.” ◇ funiocsinaifuniocsinai nemnem férfér aa fejébefejébe 「Ka-
regadósite jametaka funi ocsinai.」 „Nem fér a
fejembe, miért mondott fel.” ◇ funukefunuke anyám-anyám-
asszonyasszony katonájakatonája ◇ funukenafunukena félénkfélénk ◇ fu-fu-
nukenanukena bátortalanbátortalan

fufu ◆ hangjegyhangjegy ◆ kottakotta 「Fu-o mizuni enszó-
szuru.」 „Kotta nélkül játszik.” ◇ keifukeifu szár-szár-
mazásmazás 「Szakkano keifu-o tadotta.」 „Végigkö-
vették az író származását.” ◇ keifukeifu családfacsaládfa ◇

goszenfugoszenfu ötvonalasötvonalas kottakotta ◇ fu-ofu-o cukerucukeru
megzenésítmegzenésít 「Kasini fu-o cuketa.」 „Megzené-
sítette a verset.”

fufu ◆ központközpont ◆ megyeimegyei jogújogú városváros ◇ ósza-ósza-
kafukafu OszakaOszaka ◇ kjótofukjótofu KiotóKiotó ◇ szórifuszórifu mi-mi-
niszterelnökiniszterelnöki hivatalhivatal ◇ naikakufunaikakufu kor-kor-
mányközpontmányközpont
fufu ◆ negatívnegatív 「Funo kazuto szeino kazu」 „ne-
gatív szám és pozitív szám” ◇ fuionfuion anionanion ◇ fui-fui-
onon negatív ionnegatív ion
fufu ◆ gyaloggyalog
fufu ◆ telentelen 「Fuunna hitodeszu.」 „Szerencsét-
len ember.”

fufu ◆ fufu
fúfú ◆ borítékzárborítékzár ◆ pecsétpecsét ◆ plombaplomba ◇ hira-hira-
kifúkifú nyitottnyitott borítékboríték 「Tegami-o hiraki fúni-
site dasita.」 „Nyitott borítékban küldtem a leve-
let.” ◇ fú-ofú-o kirukiru felbontfelbont 「Kamikiribaszamide
tegamino fú-o kitta.」 „A papírvágó késsel felbon-
totta a levelet.” ◇ fú-ofú-o kirukiru kinyitkinyit 「Fútóno fú-o
kitta.」 „Kinyitottam a borítékot.” ◇ fú-ofú-o szuruszuru
lezárlezár 「Tegamino fú-o sita.」 „Lezártam a borí-
tékot.” ◇ fú-ofú-o szuruszuru leplombálleplombál 「Gjósa-va den-
kimétáni fú-o sita.」 „A szerelő leplombálta a vil-
lanyórát.”

fúfú ◆ eses 「Kare-va kofúna kangae kata-o site-
iru.」 „Régies a gondolkodásmódja.” ◆ fajtafajta
「Don-na fúna fuku-o kaitai?」 „Milyen fajta ru-
hát akarsz venni?” ◆ hajlamhajlam 「Kare-va hito-o
bakaniszuru fúgaaru.」 „Hajlamos hülyének néz-
ni az embert.” ◆ kinézetkinézet 「Hómureszu fúna oto-
ko」 „hajléktalan kinézetű ember” ◆ látszatlátszat
「Kare-va genkina fúdatta.」 „Fittnek látszott.”
◆ módmód 「Kóiu fúni szeikósita.」 „Ily módon si-
keres lett.” ◆ osos 「Szaradani vafúnodoressingu-
o kaketa.」 „Japános öntetet tettem a salátára.”
◆ stílusstílus 「Szeijófúna tatemono」 „nyugati stí-
lusú ház” ◆ szokásszokás 「Nihonkoraino fú-o ma-
motta.」 „Megőriztük ezt a régi japán szokást.”
◆ tettetéstettetés 「Siranai fú-o joszótta.」 „Úgy tett,
mintha nem tudná.” ◇ kon-nafúnikon-nafúni ígyígy
「Konoomocsadekon-na fúni aszobemaszu.」
„Így lehet játszani ezzel a játékkal.” ◇ don-nafúdon-nafú
milyenmilyen 「Kare-va don-na fúna hitodeszuka?」
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„Milyen ember ő?” ◇ fúnifúni mintmint 「Opera kasufúni
utattemita.」 „Próbáltam úgy énekelni, mint egy
operaénekes.” ◇ fúnifúni stílusbanstílusban 「Rjóri-va han-
garí fúni adzsicuke-o sita.」 „Magyar stílusban fű-
szereztem az ételt.” ◇ mukasifúnomukasifúno ódivatúódivatú
「Mukasifúno fuku」 „ódivatú ruha” ◇ mukasi-mukasi-
fúnofúno régimódirégimódi 「Mukasifúno kangae kata」 „ré-
gimódi gondolkodásmód”

fúacufúacu ◆ szélnyomásszélnyomás
fúacukeifúacukei ◆ szélnyomásmérőszélnyomásmérő
fúaifúai ◆ tapintástapintás 「Javarakana fúaino orimo-
no」 „lágy tapintású szövet” ◆ textúratextúra 「Nacs-
uraruna fúaino orimono」 „természetes textúrájú
szövet”

fuanfuan ◆ aggodalomaggodalom 「Genpacunicuite fuanno
koega agatteiru.」 „Egyre többen gondolnak ag-
godalommal az atomerőművekre.” ◆ bizonyta-bizonyta-
lanságlanság 「Avatadasii szekaide ningen-va fuanni
oi komareru.」 „A rohanó világ bizonytalanságba
hajszolja az embert.” ◆ nyugtalanságnyugtalanság 「Fuanni
karareta.」 „Nyugtalanság fogott el.” ◆ szoron-szoron-
gásgás ◇ fuan-ofuan-o cunoraszerucunoraszeru aggódikaggódik 「Sain-va
kaikoszarerunode-va naikato fuan-o cunorasze-
ta.」 „A dolgozók aggódtak az állásuk esetleges el-
vesztése miatt.”

fuangenifuangeni ◆ aggódvaaggódva ◆ nyugtalanulnyugtalanul
fuankanfuankan ◆ bizonytalan érzésbizonytalan érzés
fuan-nafuan-na ◆ aggodalmasaggodalmas 「Fuanna kao」 „aggo-
dalmas tekintet” ◆ aggódóaggódó 「Fuanna me」 „ag-
gódó tekintet” ◆ bizonytalanbizonytalan 「Fuanna jokan」
„bizonytalan előérzet” ◆ nyugtalannyugtalan 「Fuanna
omoi」 „nyugtalan érzés”

fuan-naifuan-nai ◆ járatlanságjáratlanság
fuan-nainafuan-naina ◆ idegenidegen 「Kore-va vatasinitotte
fuan-naina macsideszu.」 „Számomra idegen ez
a város.” ◆ járatlanjáratlan 「Kono kenni fuan-naide,
mósi vakearimaszen.」 „Bocsánat, de járatlan va-
gyok ebben az ügyben.” ◆ nemnem értért hozzáhozzá
「Vatasi-va konpjútáni fuan-naideszu.」 „Nem
értek a számítógéphez.”

fuan-ninaruhodofuan-ninaruhodo ◆ riasztóanriasztóan 「Kotosino
kószuirjó-va fuanninaruhodo szukunai.」 „Riasz-
tóan kevés eső hullott az idén.”

fuan-niszaszerufuan-niszaszeru ◆ riasztóriasztó
fuan-ofuan-o cunoraszerucunoraszeru ◆ aggódikaggódik 「Sain-va
kaikoszarerunode-va naikato fuan-o cunorasze-

ta.」 „A dolgozók aggódtak az állásuk esetleges el-
vesztése miatt.”

fuan-ofuan-o kakitaterukakitateru ◆ felfokozzafelfokozza azaz aggo-aggo-
dalmatdalmat
fuan-ofuan-o kandzsirukandzsiru ◆ szorongszorong 「Mamonaku
umareru kodomoga bjóki-o idensiteinaika fuan-o
kandzsiteita.」 „Amiatt szorongott, hogy vajon a
születő gyerek örökölni fogja-e a betegséget.”

fuansiszurufuansiszuru ◆ aggódvaaggódva tekinttekint 「Intánettono
anzenszei-o fuansisita.」 „Aggódva tekintett az
internetes biztonságra.”

fuanszónafuanszóna ◆ aggódóaggódó 「Fuanszóna hjódzsó」
„aggódó arckifejezés” ◆ nyugtalannyugtalan 「Fuanszóna
jószu」 „nyugtalan viselkedés”

fuanszónifuanszóni ◆ nyugtalanulnyugtalanul 「Fuanszóni matte-
ita.」 „Nyugtalanul várakozott.”

fuanteifuantei ◆ bizonytalanságbizonytalanság ◆ labilitáslabilitás ◇

dzsócsofuanteidzsócsofuantei érzelmiérzelmi labilitáslabilitás ◇ szei-szei-
dzsitekifuanteidzsitekifuantei politikai bizonytalanságpolitikai bizonytalanság
fuanteinafuanteina ◆ billegbilleg 「Enno kavaszeréto-va
fuanteidatta.」 „A jen árfolyama billegett.” ◆ bi-bi-
zonytalanzonytalan 「Keizai-va fuanteina dzsókjónia-
ru.」 „A gazdaság bizonytalan helyzetben van.” ◆

ingatagingatag 「Fuanteina asiba」 „ingatag állvány-
zat” ◆ instabilinstabil 「Szeidzsitekini fuanteina dzsók-
jó」 „instabil politikai helyzet” ◆ labilislabilis 「To-
ranpude kumi tateta ie-va fuanteideszu.」 „A kár-
tyavár labilis.” ◆ változékonyváltozékony 「Fuanteina ten-
ki」 „változékony időjárás”

fuanteinadzsókjófuanteinadzsókjó ◆ mizériamizéria 「Keijaku-o
kósinszurukasinaikano fuanteina dzsókjó」 „szer-
ződéshosszabbítás körüli mizéria”

fuanteinifuanteini ◆ bizonytalanulbizonytalanul 「Herikoputá-va
fuanteinijurenagara kakósitekita.」 „A helikopter
bizonytalanul lebegve ereszkedett.” ◆ instabilaninstabilan

fúbagjúfúbagjú ◆ közömbösségközömbösség
fúbaifúbai ◆ anemofiliaanemofilia ◆ megporzásmegporzás szélszél útjánútján
◆ szélbeporzásszélbeporzás
fúbaikafúbaika ◆ anemofilanemofil virágvirág ◆ hidrofilhidrofil virágvirág ◆

szélporozta virágszélporozta virág
fubaiundófubaiundó ◆ bojkottbojkott
fubaiundó-ofubaiundó-o okoszuokoszu ◆ bojkottálbojkottál 「Csúgoku-
szeihinno fubaiundóga okotta.」 „Bojkottálták a
kínai termékeket.”
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fubaraifubarai ◆ fizetetlenségfizetetlenség
fubarainofubaraino ◆ fizetetlenfizetetlen 「Fubaraino
zangjódai-o kaisani szeikjúsita.」 „A cégemtől a
fizetetlen túlóra rendezését kértem.”

fubenfuben ◆ kényelmetlenségkényelmetlenség 「Kono ekini kjú-
kóga tomaranaino-va fubendeszu.」 „Micsoda ké-
nyelmetlenség, hogy nem áll meg a gyorsvonat
ezen az állomáson.”

fubenkjófubenkjó ◆ ismerethiányismerethiány 「Fubenkjóde mósi
vakearimaszen.」 „Bocsánat az ismerethiányo-
mért.” ◆ lustaságlustaság 「Fubenkjóga tatatte sikenni
ocsita.」 „Megbosszulta magát a lustasága: nem
ment át a vizsgán.”

fuben-nafuben-na ◆ kényelmetlenkényelmetlen 「Daidokoroga
szemakute fubenda.」 „A konyhám kényelmetle-
nül kicsi.” ◆ körülményeskörülményes aa használatahasználata
「Konokaban-va handoru-va nainode fuben.」
„Ennek a táskának körülményes a használata,
mert nincs füle.” ◆ nehezennehezen megközelíthetőmegközelíthető
「Kurumadesikadokonimo ikenai fubenna tok-
oroni szundeimaszu.」 „Nehezen megközelíthető
helyen lakom, csak autóval lehet hozzánk jönni.”

fuben-natenfuben-naten ◆ árnyoldalárnyoldal 「Kekkonszeikacuno
fubenna tennicuite hanasita.」 „A házasság árny-
oldalairól beszélt.”

fubifubi ◆ elégtelenségelégtelenség 「Tenkenfubi」 „ellenőr-
ző vizsgálat elégtelensége” ◆ hiányossághiányosság 「So-
ruifubinotame mósi komi-va kjakkaszareta.」
„Hiányosság miatt elutasították a kérelmet.”

fúbifúbi ◆ lenyűgözéslenyűgözés ◆ viharkéntviharként végigsöprésvégigsöprés

fubigaarufubigaaru ◆ hiányoshiányos 「Mósikomisoni fubiga-
attanode modottekita.」 „Hiányos volt a kérvény,
ezért visszaküldték.”

fubinfubin ◆ nyomorultságnyomorultság
fubinafubina ◆ hiányoshiányos 「Fubina tennadogozaima-
sitara renrakusitekudaszai.」 „Kérjük jelezzék, ha
valami hiányosságot találnak!”

fubinakufubinaku ◆ hiánytalanulhiánytalanul 「Jókjúszareta sorui-
o fubinaku teisucusita.」 „Hiánytalanul beadtam
a kért iratokat.”

fubin-nafubin-na ◆ nyomorultnyomorult 「Fubinna jacu」 „nyo-
morult fickó” ◆ sajnálatrasajnálatra méltóméltó 「Fubinna
kodomo」 „sajnálatra méltó gyerek”

fúbiszurufúbiszuru ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Szono kjoku-va
zenkoku-o fúbisita.」 „Az a dal lenyűgözte az

egész országot.” ◆ magávalmagával ragadragad 「Szono
siszó-va iszszei-o fúbisita.」 „Az az eszme magá-
val ragadta az egész korszakot.” ◆ viharkéntviharként vé-vé-
gigsöpörgigsöpör
fubjódódzsójakufubjódódzsójaku ◆ egyenlőtlenegyenlőtlen szerződésszerződés

fubjódódzsókenfubjódódzsóken ◆ egyenlőtlen feltételekegyenlőtlen feltételek
fubjódónafubjódóna ◆ egyenlőtlenegyenlőtlen 「Fubjódóna saka-
ide okanemocsito mazusii hitogairu.」 „Az egyen-
lőtlen társadalomban vannak gazdagok és szegé-
nyek.” ◆ igazságtalanigazságtalan ◆ részrehajlórészrehajló 「Szak-
káno sinpan-va fubjódóna handanbakari-o sita.」
„A futballbíró részrehajló ítéleteket hozott.”

fubofubo ◆ apaapa ésés anyaanya ◆ szülőkszülők 「Kare-va dzsi-
dósadzsikode fubo-o usinatta.」 „Autóbalesetben
elvesztette a szüleit.”

fúbófúbó ◆ kinézetkinézet 「Kare-va csinpirappoi fúbóni
niavazu jaszasi hitoda.」 „Bűnözőszerű kinézetét
meghazudtolóan kedves ember.”

fúbófúbó ◆ szélvédelemszélvédelem
fúbógaraszufúbógaraszu ◆ óraüvegóraüveg 「Udedokeino fúbó-
garaszuni kizugacuita.」 „Megkarcolódott a kar-
órám üvege.” ◆ szélvédő üvegszélvédő üveg
fubokaifubokai ◆ szülőiszülői értekezletértekezlet ◆ szülőiszülői mun-mun-
kaközösségkaközösség
fúbucufúbucu ◆ hangulathangulat 「Szakura-va haruno
fúbucu-o cugeru.」 „A cseresznyevirágzás a tavasz
hangulatát idézi.” ◆ jellegzetességjellegzetesség 「Sószecu-
va tókjóno fúbucu-o sókaisita.」 „A regény Tokió
jellegzetességeit mutatta be.” ◆ tájtáj 「Den-enno
fúbucu」 „vidéki táj”

fúbucusifúbucusi ◆ évszakévszak hangulatáthangulatát idézőidéző dologdolog
「Hotaru-va sokano fúbucusideszu.」 „A szentjá-
nosbogár nyáreleji hangulatot idéz.” ◆ évszakévszak
hangulatát idéző vershangulatát idéző vers ◆ tájleíró verstájleíró vers
fubukifubuki ◆ förgetegförgeteg ◆ hóförgeteghóförgeteg 「Fubukini
maki komareta.」 „Hóförgetegbe keveredtem.” ◆

hófúváshófúvás 「Heigenni fubukiga fuiteita.」 „A sík-
ságon hófúvások voltak.” ◆ hóviharhóvihar 「Tozansa-
va fubukide jukuefumeininatta.」 „A hegymászó
eltűnt a hóviharban.” ◇ szakurafubukiszakurafubuki
cseresznyeszirom-förgetegcseresznyeszirom-förgeteg 「Haruno kaz-
ega szakurafubuki-o cukutta.」 „A tavaszi szél fel-
kapott egy cseresznyeszirom-förgeteget.” ◇ mófu-mófu-
bukibuki hóviharhóvihar
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fubukufubuku ◆ hóviharhóvihar vanvan 「Szotoha fubuiteita.」
„Kint hóvihar volt.”

fúbunfúbun ◆ pletykapletyka ◆ szóbeszédszóbeszéd
fubunkenpófubunkenpó ◆ íratlan alkotmányíratlan alkotmány
fubunrifubunri ◆ nondiszjunkciónondiszjunkció
fubunricufubunricu ◆ íratlaníratlan szabályszabály ◆ íratlaníratlan tör-tör-
vényvény
fuccurifuccuri ◆ elpattanvaelpattanva ◆ hirtelenhirtelen
fucufucu ◆ franciafrancia ◇ nicsifucunicsifucu japán-franciajapán-francia
◇ fucugofucugo franciafrancia nyelvnyelv ◇ vafucuvafucu japán-japán-
franciafrancia
fucúfucú ◆ elnémuláselnémulás ◆ járhatatlannájárhatatlanná válásválás ◆

megszakadásmegszakadás ◇ onsinfucúonsinfucú nincsnincs hírhír felőlefelőle
「Dzsúnen onsinfucúdatta tomodacsikara renra-
kugaatta.」 „Megkeresett a barátom, aki felől tíz
évig nem volt hírem.”

fucúfucú ◆ általábanáltalában 「Fucú, hito-va atta tokini
aiszacusimaszu.」 „Általában az emberek találko-
záskor köszönni szoktak.” ◆ szokványosságszokványosság
fucubungakufucubungaku ◆ francia irodalomfrancia irodalom
fucucukamonofucucukamono ◆ tökéletlentökéletlen
fucucukanafucucukana ◆ alkalmatlanalkalmatlan ◆ tapasztalat-tapasztalat-
lanlan 「Fucucukana vatasini gorikai-o arigatógoza-
imasita.」 „Köszönöm, hogy megértőek a tapasz-
talatlanságommal szemben.”

fucúdensafucúdensa ◆ személyvonatszemélyvonat
fucufucuszurufucufucuszuru ◆ pöfögpöfög 「Futtósita okaju-va
fucufucusiteita.」 „A forró kása pöfögött.”

fucufucutofucufucuto ◆ forrvaforrva ◆ pezsegvepezsegve
fucufucutovakufucufucutovaku ◆ kiverkiver 「Aszegafucufucuto
vaitekita.」 „Kivert a veríték.”

fucufucutovakufucufucutovaku ◆ pezsegpezseg 「Júkiga fucufucu-
tovaitekita.」 „Pezsgett a bátorságtól.”

fucugjófucugjó ◆ pirkadatpirkadat
fucugofucugo ◆ francia nyelvfrancia nyelv
fucugónafucugóna ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen 「Fucugóna dekigo-
toga okita.」 „Kedvezőtlenül alakultak az esemé-
nyek.” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Terebi-va fucugóto
handansitanjúszu-o kakusita.」 „A tévé eltitkolta
a kellemetlennek ítélt híreket.” ◆ kényelmetlenkényelmetlen
「Kjaku-va fucugóna tokini kita.」 „Kényelmet-
len időpontban jött a vendég.” ◆ nemnem helyénva-helyénva-
lóló 「Fucugóna okonai」 „nem helyénvaló csele-
kedet”

fucugónifucugóni ◆ kedvezőtlenülkedvezőtlenül
fucúhadafucúhada ◆ normál bőrnormál bőr
fucújokinfucújokin ◆ lakosságilakossági megtakarításmegtakarítás ◆ la-la-
kosságikossági nemnem lekötöttlekötött megtakarításmegtakarítás ◆ le-le-
kötetlenkötetlen betétbetét ◆ nemnem lekötöttlekötött betétbetét ◆

nem lekötött megtakarításnem lekötött megtakarítás
fucújúbinfucújúbin ◆ közönséges küldeményközönséges küldemény
fucukafucuka ◆ kétkét napnap ◆ másodikamásodika 「Kugacufucu-
ka」 „szeptember másodika”

fucúkafucúka ◆ általános oktatásáltalános oktatás
fucúkabutaifucúkabutai ◆ gyalogsággyalogság
fucukajoifucukajoi ◆ macskajajmacskajaj ◆ másnaposságmásnaposság
「Fucukajoide atamagaganganto itainodeszu.」
„A másnaposságtól hasogat a fejem.”

fucukajoinofucukajoino ◆ másnaposmásnapos 「Fucukajoideszu.」
„Másnapos vagyok.”

fucukakanfucukakan ◆ kétkét napignapig 「Fucukakanbaszuga
unkjúsiteita.」 „Két napig nem járt a busz.”

fucukakandefucukakande ◆ kétkét napnap alattalatt 「Sigoto-va fu-
cukakande dekita.」 „Két nap alatt kész voltam a
munkával.”

fucukamefucukame ◆ másnapmásnap 「Fucukamenosicsú-o ta-
beta.」 „Másnapos pörköltet ettem.”

fucúkózafucúkóza ◆ lakossági folyószámlalakossági folyószámla
fucúkukanfucúkukan ◆ járhatatlan útszakaszjárhatatlan útszakasz
fucúmeisifucúmeisi ◆ köznévköznév
fucúmorifucúmori ◆ normál adagnormál adag ◆ rendes adagrendes adag
fucúninarufucúninaru ◆ járhatatlannájárhatatlanná válikválik 「Dzsisin-
noato micsi-va fucúninatta.」 „A földrengés után
az utak járhatatlanná váltak.”

fucúnofucúno ◆ közepesközepes 「Kava-va fucúno szuiidat-
ta.」 „Közepes volt a folyó vízmagassága.” ◆ kö-kö-
zépszerűzépszerű 「Kare-va fucúno hitoda.」 „Közép-
szerű ember.” ◆ közönségesközönséges 「Fucúno denvaga
hosii.」 „Egy közönséges telefont akarok.” ◆ min-min-
dennapidennapi 「Fucúno hitode-va nai.」 „Nem min-
dennapi ember.” ◆ normálnormál 「Fucúno szeikacu-
o okuru.」 „Normál életet él.” ◆ simasima 「Kore-
va fucúnokamerada.」 „Ez egy sima fényképező-
gép.” ◆ szimplaszimpla ◆ szokványosszokványos 「Kare-va mita
kandzsi-va fucúno hitodeszu.」 „Látszatra szok-
ványos embernek tűnik.” ◆ tűrhetőtűrhető 「Kareno
geki-va fucúdatta.」 „Tűrhető volt az előadása.” ◇

gokufucúnogokufucúno sablonossablonos 「Goku fucúno szeikacu-
o siteiru.」 „Sablonos életet él.”
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fucúnohitofucúnohito ◆ átlagemberátlagember 「Fucúno hito-va
kon-na kuruma-o kau jojúgaarimaszen.」 „Ezt a
kocsit az átlagember nem engedheti meg magá-
nak.” ◆ átlagosátlagos emberember ◆ kisemberkisember 「Kono
genzei-va fucúno hitomade todokanai.」 „Ebből
az adócsökkentésből a kisember semmit sem
érez.”

fucúressafucúressa ◆ személyvonatszemélyvonat
fucuriaifucuriai ◆ aránytalanságaránytalanság
fucuriainafucuriaina ◆ aránytalanaránytalan ◆ nemnem összeillőösszeillő
「Fucuri aina fúfu」 „nem összeillő házaspár” ◆

összemérhetetlenösszemérhetetlen 「Kjúrjóni fucuri aina
sigoto-o szuru.」 „Fizetésével összemérhetetlen
munkát végez.”

fucuriainifucuriaini ◆ aránytalanularánytalanul 「Karadani taisite
atamaga fucuri aini ókii.」 „A feje aránytalanul
nagy a testéhez képest.”

fucurjófucurjó ◆ franciafrancia felségterületfelségterület ◆ franciafrancia
tartománytartomány
fucúszaizunofucúszaizuno ◆ szimplaszimpla 「Fucúszaizunokóhí-
o kudaszai.」 „Szimpla kávét kérek!”

fucúszenkjofucúszenkjo ◆ általános választásáltalános választás
fucúszenkjokenfucúszenkjoken ◆ általános választójogáltalános választójog
fucúszobafucúszoba ◆ hajdinahajdina
fucútonarufucútonaru ◆ elnémulelnémul 「Koteidenva-va fu-
cútonatta.」 „A vezetékes telefonok elnémultak.”

fucuvafucuva ◆ francia-japánfrancia-japán
fucúvafucúva ◆ hivatalos kínai nyelvhivatalos kínai nyelv
fucsakufucsaku ◆ hozzátapadáshozzátapadás ◆ inszercióinszerció ◆

odatapadásodatapadás ◆ rátapadásrátapadás ◆ tapadástapadás ◇ bó-bó-
szuitaifucsakuszuitaifucsaku osztódási orsó tapadásaosztódási orsó tapadása
fucsakubucufucsakubucu ◆ megtapadt anyagmegtapadt anyag
fucsakumattanfucsakumattan ◆ kohezív végkohezív vég
fucsakurjokufucsakurjoku ◆ adhéziós erőadhéziós erő ◆ tapadóerőtapadóerő
fucsakuszeibucufucsakuszeibucu ◆ perifitonperifiton
fucsakuszurufucsakuszuru ◆ hozzáragadhozzáragad 「Sacuga kizu-
gucsini fucsakusita.」 „A ruha hozzáragadt a seb-
hez.” ◆ hozzátapadhozzátapad 「Kjókini han-
ninnoDnAga fucsakusiteita.」 „A gyilkos fegyver-
hez hozzátapadt a tettes DNA-e.” ◆ ráragadráragad
「Cucumi gamigakjandíni fucsakusiteita.」 „A
csomagolópapír ráragadt a cukorkára.” ◆ tapadtapad
「Penki-va kinzokuni fucsakusita.」 „A festék a
fémhez tapadt.”

fucsarjórifucsarjóri ◆ vegetáriánus menüszettvegetáriánus menüszett
fucsifucsi ◆ gyógyíthatatlansággyógyíthatatlanság
fucsifucsi ◆ mélyemélye 「Zecubóno fucsini cuki otosza-
reta.」 „A kétségbeesés mélyébe taszították.” ◆

vízvíz mélyemélye 「Ikeno fucsini sizunda.」 „A tó vizé-
nek a mélyére süllyedt.”

fucsifucsi ◆ elrendezéselrendezés
fucsifucsi ◆ nemnem ismerésismerés ◆ tudatlanságtudatlanság ◇ icsi-icsi-
monfucsimonfucsi analfabétizmusanalfabétizmus
fucsifucsi ◆ karimakarima 「Koppuno fucsiga kaketa.」
„Csorba lett a bögre karimája.” ◆ kávakáva 「Idono
fucsi」 „kút kávája” ◆ keretkeret 「Meganeno fucsi」
„szemüvegkeret” ◆ párkánypárkány ◆ peremperem 「Koppu-
no fucsini kucsibenigacuiteimasita.」 „A pohár
peremén rúzsnyom volt.” ◆ szegélyszegély 「Szuká-
tono fucsi-o misinde ori kaesita.」 „Varrógéppel
felhajtotta a szoknya szegélyét.” ◇ gakeppucsi-gakeppucsi-
nono szakadékszakadék szélénszélén állóálló 「Gakeppucsino ka-
isaga tate naotta.」 „A szakadék szélén álló válla-
lat rendbe jött.” ◇ boiusinofucsiboiusinofucsi kalapkarimakalapkarima
fucsifucsi ◆ javadalmazásjavadalmazás ◆ javadalomjavadalom
fúcsifúcsi ◆ eleganciaelegancia ◆ festőiségfestőiség 「Karekimo
jamano fúcsi-o szoeru.」 „Egy kiszáradt fa is tudja
fokozni a hegy festőiségét.” ◆ szépségszépség 「Kesiki-
no fúcsi-o gaiszuru.」 „Rontja a táj szépségét.”

fúcsicsikufúcsicsiku ◆ tájvédelmi körzettájvédelmi körzet
fucsidorifucsidori ◆ beszegésbeszegés ◆ szegélyezésszegélyezés ◆ sze-sze-
gésgés ◇ részufucsidorirészufucsidori csipkeszegélycsipkeszegély
fucsidori-ofucsidori-o szuruszuru / fucsidoriszurufucsidoriszuru ◆ beszegbeszeg
「Kabánirészuno fucsidori-o sita.」 „A huzatot
csipkével beszegtem.” ◆ szegszeg
fucsidoriszurufucsidoriszuru / fucsidori-ofucsidori-o szuruszuru ◆ beszegbeszeg
「Kabánirészuno fucsidori-o sita.」 „A huzatot
csipkével beszegtem.” ◆ szegszeg
fucsidorufucsidoru ◆ bekeretezbekeretez ◆ beszegbeszeg
「Hankacsi-o akaku fucsidotta.」 „Pirosan be-
szegtem a zsebkendőt.” ◆ szegélyezszegélyez 「Kurode
fucsidotta sasin」 „feketével szegélyezett fotó”

fucsidzsifucsidzsi ◆ főpolgármesterfőpolgármester
fucsikazarifucsikazari ◆ szegélydíszszegélydísz
fucsinfucsin ◆ fellendülésfellendülés vagyvagy hanyatláshanyatlás 「Ka-
rega kaisano fucsin-o kimeru.」 „Tőle függ, hogy
a vállalat fellendül-e vagy hanyatlik.” ◆ hányat-hányat-
tatástatás ◆ megmaradásmegmaradás vagyvagy bukásbukás 「Kono ka-
ikakuni sinszeikenno fucsingakakatteiru.」 „Ettől
a reformtól függ, hogy megmarad, vagy
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megbukik-e az új kormány.” ◆ úszásúszás vagyvagy
süllyedéssüllyedés
fucsinofucsino ◆ gyógyíthatatlangyógyíthatatlan
fúcsinoarufúcsinoaru ◆ festőifestői 「Fúcsinoaru kesiki」
„festői táj” ◆ ízlésesízléses 「Fúcsinoaru niva」 „ízlé-
ses kert”

fúcsinonaifúcsinonai ◆ szürkeszürke 「Fúcsinonai kesiki」
„szürke táj”

fucsinsifucsinsi ◆ Cartesius-búvárCartesius-búvár
fucsi-ofucsi-o kagarukagaru ◆ beszegbeszeg 「Káten-no fucsi-o
kagatta.」 „Beszegtem a függönyt.”

fúcsirinfúcsirin ◆ védett erdőségvédett erdőség
fucsófucsó ◆ eredménytelenségeredménytelenség 「Njúszacuga fu-
csóninatta.」 „A pályázat eredménytelen volt.” ◆

rosszrossz állapotállapot 「Karadano fucsó-o uttaeta.」
„Rossz egészségi állapotra panaszkodott.” ◇ fu-fu-
csódearucsódearu rosszrossz formábanformában vanvan 「Ano szensu-
va kjó-va fucsódeszu.」 „Az a versenyző ma rossz
formában van.”

fucsófucsó ◆ árjelzésárjelzés ◆ jeljel ◆ rejtjelrejtjel ◆ zsargonzsargon
「Kencsikugenbade-va min-na, fucsó-o tcukatte-
ita.」 „Az építkezésnél mindenki zsargont hasz-
nált.”

fucsófucsó ◆ főnővérfőnővér
fúcsófúcsó ◆ áramlatáramlat 「Dzsidaino fúcsóni nagaszar-
eru.」 „Kora áramlataiban sodródik.” ◆ irány-irány-
zatzat 「Tódzsinopopjurizumuno fúcsóni notta.」
„Meglovagolta a kor populista irányzatát.” ◆

szellemiségszellemiség 「Aete dzsidaino fúcsóni szakarat-
ta.」 „Bátran szembeszállt kora szellemével.” ◆

trendtrend
fúcsófúcsó ◆ paradicsommadárparadicsommadár
fucsódearufucsódearu ◆ rosszrossz formábanformában vanvan 「Ano
szensu-va kjó-va fucsódeszu.」 „Az a versenyző
ma rossz formában van.”

fucsóvafucsóva ◆ diszharmóniadiszharmónia
fúcsózafúcsóza ◆ ParadicsommadárParadicsommadár
fucsúfucsú ◆ tartományi központtartományi központ
fucsúifucsúi ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség ◆ gondatlansággondatlanság
fucsúinafucsúina ◆ elővigyázatlanelővigyázatlan 「Fucsúina dzsi-
koga ókatta.」 „Sok baleset származott elővigyá-
zatlanságból.” ◆ figyelmetlenfigyelmetlen 「Fucsúina
untensu-va dzsiko-o okosita.」 „A figyelmetlen
autós balesetet okozott.” ◆ gondatlangondatlan ◆ vigyá-vigyá-

zatlanzatlan 「Fucsúina hacugen-o sita.」 „Vigyázat-
lan kijelentést tett.”

fucsúinifucsúini ◆ figyelmetlenülfigyelmetlenül ◆ vigyázatlanulvigyázatlanul
fucsútókaifucsútókai ◆ ne lopjne lopj
fudafuda ◆ címkecímke ◆ kártyalapkártyalap ◆ lapkalapka ◆ szel-szel-
vényvény ◆ táblatábla 「Tacsiirikinsino fudaga dete-
ita.」 „Belépni tilos tábla volt kitéve.” ◇ efudaefuda fi-fi-
gurásgurás kártyalapkártyalap ◇ kidofudakidofuda bilétabiléta ◇ kiri-kiri-
fudafuda tromftromf 「Kiri fuda-va midorideszu.」 „Zöld
a tromf.” ◇ kirifudakirifuda aduadu 「Naniga kiri fuda-
nano?」 „Mi az adu?” ◇ kirifudakirifuda ütőkártyaütőkártya
「Kono kósóno kiri fuda-va mada icsimaiaru.」
„A tárgyaláson van még egy ütőkártyánk.” ◇ te-te-
fudafuda leosztásleosztás 「Tefudaga varukatta.」 „Rossz
leosztást kaptam.” ◇ nifudanifuda csomagcímkecsomagcímke ◇

nifudanifuda poggyászcímkepoggyászcímke 「Szúcukészuni
nifuda-o cuketa.」 „Poggyászcímkét tettem a bő-
röndömre.” ◇ nefudanefuda árcédulaárcédula 「Mada
nefuda-o hazusiteinakereba, jófuku-va kókandek-
imaszu.」 „Ha nem veszi le az árcédulát, vissza-
cserélheti a ruhát!” ◇ mocsifudamocsifuda kézbenkézben tar-tar-
tott laptott lap ◇ jomifudajomifuda verses kártyaverses kártya
fudacukinofudacukino ◆ címerescímeres 「Kare-va fudacukino
bakada.」 „Az a férfi címeres ökör.” ◆ címkéscímkés
「Varibikifudacukino sóhin」 „árengedmény-
címkés áru” ◆ hírhedthírhedt 「Fudacukino furjóda.」
„Hírhedt huligán.”

fudadomefudadome ◆ mindenminden jegyjegy elkeléseelkelése 「Gogon-
idzsini fudadomeninarimasita.」 „Délután két
órakor már minden jegy elkelt.” ◇ man-man-
infudadomeinfudadome telttelt házház 「Opera zade
rendzsicuman-infudadomedatta.」 „Az operában
folyamatosan telt ház volt.”

fudadomedearufudadomedearu ◆ nemnem árusítárusít jegyetjegyet 「Kjó-
ha ippanno hito-va fudadomedeszu.」 „Ma nem
árusítunk jegyet a nagyközönségnek.”

fudaifudai ◆ családcsalád nemzedékeineknemzedékeinek sorozatasorozata ◆

hűbéreshűbéres
fudanfudan ◆ döntésképtelenségdöntésképtelenség ◆ lankadatlan-lankadatlan-
ságság ◆ szakadatlanságszakadatlanság ◇ júdzsúfudanjúdzsúfudan té-té-
tovaságtovaság ◇ júdzsúfudan-najúdzsúfudan-na határozatlanhatározatlan
「Júdzsúfudanna szeikaku」 „határozatlan jel-
lem” ◇ júdzsúfudan-najúdzsúfudan-na tétovatétova 「Júdzsúfu-
danna taido」 „tétova hozzáállás” ◇

júdzsúfudan-najúdzsúfudan-na döntésképtelendöntésképtelen 「Júdzsú-
fudanna hito」 „döntésképtelen ember”
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fudanfudan ◆ általábanáltalában 「Fudanto kotonaru
sokudzsi-o totta.」 „Mást ettem, mint általában.”
◆ megszokottmegszokott 「Kareno kódó-va fudanto ka-
varanakatta.」 „A viselkedése nem tért el a meg-
szokottól.” ◆ rendszerintrendszerint 「Fudan,
keitaidenva-o vaszurerukotoganai.」 „Rendsze-
rint magammal viszem a mobilomat.”

fudandórifudandóri ◆ mintmint mindigmindig 「Kjómo fudandóri
szansoku-o totta.」 „Ma is, mint mindig, három-
szor étkeztem.”

fudandórinofudandórino ◆ normálisnormális 「Fudandórino kok-
jú」 „normális lélegzés” ◆ szokásosszokásos 「Fudan-
dórinojari kata」 „szokásos módszer”

fudangifudangi ◆ hétköznapihétköznapi ruharuha ◆ hétköznapihétköznapi
viseletviselet
fudankarafudankara ◆ mindigmindig 「Fudankarahankacsi-o
mocsi aruiteiru.」 „Mindig van nálam zsebken-
dő.”

fudan-nofudan-no ◆ lankadatlanlankadatlan 「Fudanno csúiha-
ratta.」 „Lankadatlanul figyelt.” ◆ szakadatlanszakadatlan
「Fudanno dorjoku-o cuzuketa.」 „Szakadatlan
erőfeszítéseket folytatott.”

fudan-nofudan-no ◆ általánosáltalános 「Szeitono fudanno oko-
nai」 „tanuló általános viselkedése” ◆ megszo-megszo-
kottkott 「Siken-va fudanno benkjóde dzsúbunde-
szu.」 „Elég, ha a megszokott módon készülnek a
vizsgára.” ◆ mindennapimindennapi 「Konoszupócu-va fu-
danno szeikacude-va cukavanai kin-niku-o cu-
kau.」 „Ez a sport azokat az izmokat dolgoztatja,
amiket a mindennapi életben nem használunk.”

fudan-nodzsótainimodorufudan-nodzsótainimodoru ◆ olyanolyan lesz,lesz,
mintmint régenrégen voltvolt 「Asino kizuga naotte fudanno
dzsótaini modotta.」 „A lábam meggyógyult, és
olyan lett, mint régen volt.”

fudanszófudanszó ◆ leveles répaleveles répa ◆ mángoldmángold
fudasofudaso ◆ amulettetamulettet osztóosztó templomtemplom ◆ amu-amu-
lettosztó szentélylettosztó szentély
fudefude ◆ ecsetecset 「Gaka-va fudede e-o kaita.」 „A
festő ecsettel festette a képet.” ◆ ecsetvonásecsetvonás
「Siageno fude-o kuvaeta.」 „Az utolsó ecsetvo-
násokat végezte.” ◆ írásírás 「Kare-va fudede szei-
kacusiteiru.」 „Írásból él.” ◆ írásstílusírásstílus 「Kare-
va fudeni kuszegaaru.」 „Jellegzetes stílussal ír.”
◆ íróecsetíróecset 「Nengadzsó-va fudede kaiteatta.」
„Az újévi lapot ecsettel írták.” ◆ tollforgatástollforgatás
「Kare-va fudega tacu.」 „Jól forgatja a tollát.” ◇

kóbónimofudenoajamarikóbónimofudenoajamari mindenkimindenki hibázhathibázhat

◇ kóbófude-okóbófude-o erabazuerabazu jójó mestermester bármilyenbármilyen
szerszámmalszerszámmal tudtud dolgoznidolgozni ◇ fudegaszaerufudegaszaeru
jóljól megymegy azaz írásírás 「Kjóha fudega szaeteiru.」
„Ma jól megy nekem az írás.” ◇ fudegaszuberufudegaszuberu
elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Fudega szubette kare-o
okoraszetesimatta.」 „Elragadtattam magam, így
felmérgesítettem.” ◇ fude-ofude-o tódzsirutódzsiru abba-abba-
hagyja az írásthagyja az írást
fudebakofudebako ◆ tolltartótolltartó
fudebusónafudebusóna ◆ rosszrossz levelezőlevelező 「Vatasi-va fu-
debusóda.」 „Rossz levelező vagyok.”

fudebutofudebuto ◆ vastagvastag ecsetvonásecsetvonás 「Namae-o
fudebutoni kaita.」 „Vastag ecsetvonásokkal írta
a nevét.”

fudegaszaerufudegaszaeru ◆ jóljól megymegy azaz írásírás 「Kjóha fu-
dega szaeteiru.」 „Ma jól megy nekem az írás.”

fudegaszuberufudegaszuberu ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Fudega szubette kare-o okoraszetesimatta.」
„Elragadtattam magam, így felmérgesítettem.”

fudegatacufudegatacu ◆ tehetségestehetséges íróíró 「Kono
szakka-va fudega tacu.」 „Tehetséges író.”

fudeguszefudegusze ◆ írásstílusírásstílus
fúdeifúdei ◆ pecsétagyagpecsétagyag ◆ pecsétgyurmapecsétgyurma
fudeirefudeire ◆ tolltartótolltartó
fudeisiruifudeisirui ◆ grapolitákgrapoliták
fudekifudeki ◆ elégtelenségelégtelenség ◆ képességképesség hiányahiánya
◆ rossz munkarossz munka
fudekinafudekina ◆ elégtelenelégtelen 「Kotosi-va okome-va
fudekida.」 „Idén elégtelen mennyiségű rizs ter-
mett.” ◆ kidolgozatlankidolgozatlan ◆ rosszulrosszul sikerültsikerült
「Fudekina szakuhin」 „rosszul sikerült alkotás”
◆ ügyetlenügyetlen 「Fudekina dzsúgjóin-o kaikosita.」
„Kirúgta az ügyetlen alkalmazottat.”

fudemamenafudemamena ◆ szorgalmasszorgalmas levélírólevélíró ◆ vála-vála-
szolgat a levelekreszolgat a levelekre
fudenoajamarifudenoajamari ◆ írásbeliírásbeli hibahiba ◇ kóbónimo-kóbónimo-
fudenoajamarifudenoajamari mindenki hibázhatmindenki hibázhat
fudenohakobifudenohakobi ◆ ecsetvonásecsetvonás 「Fudeno hako-
biga hajai.」 „Gyors ecsetvonásokkal dolgozik.” ◆

vonalvezetésvonalvezetés
fudenohofudenoho ◆ ecsetpamacsecsetpamacs
fude-ofude-o cucusimucucusimu ◆ ügyelügyel arra,arra, hogyhogy mitmit írír
lele
fude-ofude-o furuufuruu ◆ ecsetetecsetet kezelkezel ◆ tollattollat for-for-
gatgat
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fude-ofude-o ireruireru ◆ belejavítbelejavít 「Kareno kidzsini
fude-o ireta.」 „Belejavítottam a cikkébe.”

fude-o kuvaerufude-o kuvaeru ◆ belejavítbelejavít
fude-o nagerufude-o nageru ◆ felhagy az írássalfelhagy az írással
fude-ofude-o okuoku ◆ befejezibefejezi azaz írástírást 「Szakka-va
nidzsúnenmaeni fude-o oita.」 „A szerző 20 évvel
ezelőtt befejezte az írást.”

fude-o orufude-o oru ◆ felhagy az írássalfelhagy az írással
fude-o tódzsirufude-o tódzsiru ◆ abbahagyja az írástabbahagyja az írást
fude-o torufude-o toru ◆ tollat ragadtollat ragad
fudetatefudetate ◆ ecsettartóecsettartó
fudezukaifudezukai ◆ ecsetkezelésecsetkezelés
fudezukurifudezukuri ◆ jobb oldali ecset-gyökjobb oldali ecset-gyök
fudófudó ◆ különbözőségkülönbözőség ◇ dzsundzsofudódzsundzsofudó ren-ren-
dezetlenségdezetlenség ◇ dzsunfudódzsunfudó tetszőlegestetszőleges sor-sor-
rendrend
fudófudó ◆ megingathatatlanságmegingathatatlanság ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlenségtetlenség ◆ TűzistenTűzisten
fudófudó ◆ fluktuálásfluktuálás ◆ ingadozásingadozás 「Fudószó-
ba」 „ingadozó árfolyam” ◆ úszkálásúszkálás ◆ válto-válto-
zékonyságzékonyság 「Fudódzsinkó」 „változékony né-
pesség” ◇ identekifudóidentekifudó genetikai sodródásgenetikai sodródás
fúdofúdo ◆ csuklyacsuklya ◆ eledeleledel ◆ ételétel ◆ kabri-kabri-
oltetőoltető ◆ kapucnikapucni 「Vindoburékánofúdo-o ka-
butta.」 „Fejemre tettem a dzseki kapucniját.” ◇

kjattofúdokjattofúdo macskaeledelmacskaeledel ◇ doggufúdodoggufúdo ku-ku-
tyaeledeltyaeledel ◇ fászuto-fúdofászuto-fúdo gyorsételgyorsétel ◇

fászuto-fúdotenfászuto-fúdoten gyorsétteremgyorsétterem 「Fászutofú-
do tendehanbágá-o tabeta.」 „A gyorsétteremben
ettem egy hamburgert.” ◇ rendzsifúdorendzsifúdo elszí-elszí-
vóernyővóernyő ◇ renzufúdorenzufúdo lencseárnyékolólencseárnyékoló ◇

renzufúdorenzufúdo napellenzőnapellenző
fúdofúdo ◆ adottságadottság 「Kenno megumareta fúdo」
„megye kiváló adottságai” ◆ klímaklíma 「Budapeszu-
tono bunkatekina fúdo」 „Budapest kulturális klí-
mája” ◆ környezetkörnyezet 「Vaga kunino szeidzsitek-
ina fúdo」 „országunk politikai környezete”

fúdófúdó ◆ szélcsatornaszélcsatorna
fúdobjófúdobjó ◆ helyi jellegű betegséghelyi jellegű betegség
fúdódzsikkenfúdódzsikken ◆ szélcsatornás kísérletszélcsatornás kísérlet
fúdogakufúdogaku ◆ klimatológiaklimatológia
fudóhjófudóhjó ◆ bizonytalan szavazatbizonytalan szavazat
fudóhjószófudóhjószó ◆ bizonytalanbizonytalan szavazókszavazók ◆ in-in-
gadozó szavazókgadozó szavazók

fudóifudói ◆ ellenzésellenzés
fudóidearufudóidearu ◆ ellenezellenez 「Oja-va szono kekkonni
fudóidatta.」 „A szülei ellenezték ezt a házassá-
got.” ◆ nemnem értért egyetegyet 「Kimino ikenni fudó-
ideszu.」 „Nem értek egyet a véleményeddel.”

fudokifudoki ◆ helyihelyi feljegyzésfeljegyzés ◆ helyihelyi környe-környe-
zet leírásazet leírása ◆ helyrajzhelyrajz ◆ helytörténethelytörténet
fúdokótofúdokóto ◆ ételudvarételudvar ◆ éttermi területéttermi terület
fúdomikiszáfúdomikiszá ◆ robotgéprobotgép ◆ turmixgépturmixgép
fudómjóófudómjóó ◆ AcsalaAcsala ◆ AcsalanátaAcsalanáta ◆ Tűzis-Tűzis-
tenten
fudómófudómó ◆ merev csillómerev csilló
fúdoninaraszufúdoninaraszu ◆ honosíthonosít 「Kono sokubucu-
o hangaríno fúdoni narasita.」 „Magyarországon
honosította a növényt.”

fúdoninarerufúdoninareru ◆ akklimatizálódikakklimatizálódik 「Kare-va
nihonno fúdoni nareta.」 „Akklimatizálódott Ja-
pánhoz.”

fudónofudóno ◆ megingathatatlanmegingathatatlan 「Fudóno csii」
„megingathatatlan pozíció” ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen
「Kareno csii-va fudóda.」 „Rendíthetetlen a po-
zíciója.” ◆ szilárdszilárd 「Fudóno kecui」 „szilárd el-
határozás”

fudónofudóno ◆ nemnem egyezikegyezik ◇ bandzsinfudónobandzsinfudóno
milliómillió emberember közöttközött sincssincs egyegy megegyezőmegegyező
「Simon-va bandzsinfudódearu.」 „Egymillió
ember között sincs két egyforma ujjlenyomatú.”

fúdo-o kabuttafúdo-o kabutta ◆ csuklyáscsuklyás
fúdopuroszeszszáfúdopuroszeszszá ◆ konyhaikonyhai robotgéprobotgép ◆

robotgéprobotgép
fudórifudóri ◆ értelmetlenségértelmetlenség ◆ irracionalitásirracionalitás
fudósifudósi ◆ egyenlőtlen fókuszálásegyenlőtlen fókuszálás
fudósószútenfudósószúten ◆ lebegőpontlebegőpont
fudószanfudószan ◆ ingatlaningatlan 「Kare-va fudószan-o
motteinai.」 „Nincs ingatlana.”

fudószanbaikaifudószanbaikai ◆ ingatlanközvetítésingatlanközvetítés
fudószanbaikaigjósafudószanbaikaigjósa ◆ ingatlanközvetítőingatlanközvetítő
fudószanburókáfudószanburóká ◆ ingatlanügynökingatlanügynök ◆ ingat-ingat-
lanügynökséglanügynökség
fudószangaisafudószangaisa ◆ ingatlanközvetítőingatlanközvetítő ◆ in-in-
gatlanügynökséggatlanügynökség
fudószangjófudószangjó ◆ ingatlanüzletingatlanüzlet
fudószangjósafudószangjósa ◆ ingatlanügynökingatlanügynök
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fudószan-jafudószan-ja ◆ ingatlanirodaingatlaniroda ◆ ingatlanosingatlanos
◆ ingatlanügynökingatlanügynök ◆ ingatlanügynökségingatlanügynökség
fudószankacsifudószankacsi ◆ ingatlanértékingatlanérték
fudószankanrikjokufudószankanrikjoku ◆ földhivatalföldhivatal
fudószankanteifudószankantei ◆ értékbecslésértékbecslés
fudószankanteisifudószankanteisi ◆ ingatlanbecsüsingatlanbecsüs
fudószankenrisósofudószankenrisóso ◆ birtoklevélbirtoklevél ◆ tulaj-tulaj-
doni lapdoni lap
fudószan-nokenrisósofudószan-nokenrisóso ◆ tulajdoni laptulajdoni lap
fudószan-nonedanfudószan-nonedan ◆ ingatlanáringatlanár
fudószansidzsófudószansidzsó ◆ ingatlanpiacingatlanpiac
fudószansutokuzeifudószansutokuzei ◆ ingatlanszerzésiingatlanszerzési ille-ille-
tékték
fudószantanposókenfudószantanposóken ◆ ingatlanfedezetűingatlanfedezetű
értékpapírértékpapír ◆ jelzálogjelzálog fedezetűfedezetű értékpapírértékpapír

fudószantókifudószantóki ◆ ingatlan-nyilvántartásingatlan-nyilvántartás
fudószeisifudószeisi ◆ spermáciumspermácium
fudószóbafudószóba ◆ ingadozó árfolyamingadozó árfolyam
fudószurufudószuru ◆ fluktuálfluktuál 「Kakaku-va fudósite-
iru.」 „Az árfolyam fluktuál.” ◆ ingadozikingadozik ◆

úszkálúszkál
fudótaifudótai ◆ nem vezetőnem vezető
fudótokufudótoku ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség
fudótokunafudótokuna ◆ erkölcstelenerkölcstelen 「Fudótokuna
szeikacu」 „erkölcstelen élet”

fúdotorakkufúdotorakku ◆ ételosztó furgonételosztó furgon
fudózaikofudózaiko ◆ elfekvő készletelfekvő készlet
fudzsainkaifudzsainkai ◆ ne paráználkodjne paráználkodj
fudzsifudzsi ◆ gyógyíthatatlansággyógyíthatatlanság
fudzsifudzsi ◆ váratlanváratlan helyzethelyzet 「Fudzsini szona-
eta.」 „Felkészültem a váratlan helyzetekre.” ◆

vészhelyzetvészhelyzet
fudzsifudzsi ◆ FudzsiFudzsi ◇ fudzsiszanfudzsiszan FudzsiFudzsi
fudzsifudzsi ◆ japán lilaakácjapán lilaakác ◆ lilaakáclilaakác
fudzsibakamafudzsibakama ◆ sédkendersédkender
fudzsibitaifudzsibitai ◆ ívelt homlokívelt homlok
fudzsicufudzsicu ◆ hamissághamisság ◆ hűtlenséghűtlenség
fudzsicubofudzsicubo ◆ tengerimakktengerimakk
fudzsicunafudzsicuna ◆ hűtlenhűtlen 「Fudzsicuna cumato ri-
konsita.」 „Elvált hűtlen feleségétől.”

fudzsicunofudzsicuno ◆ hamishamis 「Fudzsicuno
zeumusinkoku-o sita.」 „Hamis adóbevallást
adott be.”

fudzsicsakufudzsicsaku ◆ kényszerleszálláskényszerleszállás
fudzsicsakurikufudzsicsakuriku ◆ kényszerleszálláskényszerleszállás
fudzsicsakuszurufudzsicsakuszuru ◆ kényszerleszállástkényszerleszállást
hajthajt végrevégre 「Hikóki-va kotóni fudzsicsakusi-
ta.」 „A repülőgép kényszerleszállást hajtott végre
egy magányos szigeten.”

fudzsidanafudzsidana ◆ lilaakáclugaslilaakáclugas
fudzsiirofudzsiiro ◆ halványlilahalványlila
fudzsijúfudzsijú ◆ fogyatékosságfogyatékosság 「Karadano fu-
dzsijú」 „testi fogyatékosság” ◆ gondgond 「Kinszen-
ni fudzsijú-va nai.」 „Nincsenek pénzügyi gondja-
im.” ◆ hátrányhátrány 「Kurumaganakutemo fudzsijú-
o kandzsinai.」 „Nem érzem hátrányát, ha nincs
is autóm.” ◆ kötöttségkötöttség 「Dóbucu-o katteiruto
fudzsijúninaru.」 „Az állattartás kötöttséggel jár.”
◆ nélkülözésnélkülözés 「Tabezuni fudzsijú-o sinonda.」
„Éhezve viselte a nélkülözést.” ◆ szükségszükség 「Fu-
dzsijúnaku kurasiteiru.」 „Nincs szüksége sem-
mire.” ◇ nanifudzsijúnakunanifudzsijúnaku gondtalanulgondtalanul
「Nanifudzsijúnaku szeikacusiteiru.」 „Gondta-
lanul él.”

fudzsijúnafudzsijúna ◆ fogyatékosfogyatékos 「Karadaga fudzsi-
júna hitoszen-jóno csúsadzsó-o jóisiteimaszu.」
„A testi fogyatékos embereknek külön parkolóhe-
lyet biztosítunk.” ◆ hátrányoshátrányos ◆ kötöttkötött ◆ kö-kö-
töttségekkeltöttségekkel járójáró ◇ karadanofudzsijúnakaradanofudzsijúna
rokkantrokkant ◇ karadanofudzsijúnakaradanofudzsijúna mozgáskor-mozgáskor-
látozottlátozott ◇ menofudzsijúnamenofudzsijúna látáskárosultlátáskárosult
fudzsijúninarufudzsijúninaru ◆ fogyatékosfogyatékos leszlesz 「Taiga
fudzsijúninatta.」 „Testi fogyatékos lett.” ◆ sé-sé-
rültrült leszlesz 「Mimiga fudzsijúninatta.」 „Hallás-
sérült lett.”

fudzsijúsafudzsijúsa ◆ korlátozottkorlátozott személyszemély ◇ sitai-sitai-
fudzsijúsafudzsijúsa mozgáskorlátozottmozgáskorlátozott
fudzsijúszurufudzsijúszuru ◆ hátrányhátrány ériéri 「Hadano irode
fudzsijúsitakoto-va nai.」 „Nem érte hátrány a
bőrszíne miatt.” ◆ kötköt 「Okaneni fudzsijúsitei-
maszen.」 „Engem nem köt a pénz.” ◆ nemnem ta-ta-
lállál 「Szono otoko-va on-nani fudzsijúsiteinai.」
„Az a férfi bőven talál magának nőt.” ◆ szűkébenszűkében
vanvan 「Kaisa-va hitodeni fudzsijúsiteiru.」 „A cég
szűkében van a munkaerőnek.”

fúdzsikomefúdzsikome ◆ elszigeteléselszigetelés
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fúdzsikomerufúdzsikomeru ◆ elszigetelelszigetel 「Viruszu-o fú-
dzsikomete hozonsita.」 „Elszigetelve tartotta a
vírust.” ◆ elzárelzár 「Doku-o binni fúdzsi kometa.」
„Üvegben elzárta a mérget.” ◆ megfékezmegfékez
「Denszen-o fúdzsi kometa.」 „Megfékezték a
járványt.”

fúdzsikomeszeiszakufúdzsikomeszeiszaku ◆ elszigetelésielszigetelési poli-poli-
tikatika
fúdzsikomeszenrjakufúdzsikomeszenrjaku ◆ elszigetelésielszigetelési stra-stra-
tégiatégia
fudzsimamefudzsimame ◆ jácintbabjácintbab ◆ siskababsiskabab
fudzsimifudzsimi ◆ halhatatlansághalhatatlanság
fudzsiminofudzsimino ◆ halhatatlanhalhatatlan ◆ sebezhetetlensebezhetetlen
「Fudzsimino heisi」 „sebezhetetlen harcos” ◆

szívósszívós 「Don-na kon-nannimo fudzsimino oto-
ko.」 „Szívósan viseli a megpróbáltatásokat.”

fudzsimuraszakifudzsimuraszaki ◆ lilalila
fudzsinfudzsin ◆ hölgyhölgy ◆ nőnő ◇ kikonfudzsinkikonfudzsin férjesférjes
asszonyasszony ◇ kizokunofudzsinkizokunofudzsin úrhölgyúrhölgy ◇ mi-mi-
konfudzsinkonfudzsin hajadonhajadon nőnő ◇ rófudzsinrófudzsin idősidős nőnő
◇ rófudzsinrófudzsin idős asszonyidős asszony
fudzsinfudzsin ◆ állásállás 「Csímu-va mamorino fudzsin-
o siita.」 „A csapat védekező állást vett fel.” ◆ fel-fel-
állásállás
fudzsinfudzsin ◆ asszonyasszony 「Tanaka fudzsin」 „Tana-
ka asszony” ◆ asszonyságasszonyság ◆ feleségfeleség 「Kare-
va fudzsin-o dóhansita.」 „Elhozta a feleségét.”
◆ néné 「Szabó-atira fudzsin.」 „Szabó Attiláné.”
◇ kizokunofudzsinkizokunofudzsin nemesasszonynemesasszony ◇ kósa-kósa-
kufudzsinkufudzsin hercegnéhercegné ◇ taisifudzsintaisifudzsin nagykö-nagykö-
vetnévetné ◇ hakusakufudzsinhakusakufudzsin grófnégrófné
fúdzsinfúdzsin ◆ szélistenszélisten
fudzsindantaifudzsindantai ◆ nőegyletnőegylet
fudzsinfukufudzsinfuku ◆ női ruhanői ruha
fudzsinkafudzsinka ◆ nőgyógyászatnőgyógyászat
fudzsinkaifudzsinkai ◆ nőgyógyásznőgyógyász
fudzsinkeikanfudzsinkeikan ◆ rendőrnőrendőrnő
fudzsinkisafudzsinkisa ◆ újságírónőújságírónő
fudzsinofudzsino ◆ váratlanváratlan 「Fudzsino kjakuga ki-
ta.」 „Váratlan vendégünk érkezett.”

fudzsinofudzsino ◆ gyógyíthatatlangyógyíthatatlan 「Itoko-va fu-
dzsino jamainikakattesimatta.」 „Az unokatest-
vérem gyógyíthatatlan betegséget kapott.”

fudzsinzassifudzsinzassi ◆ nőinői folyóiratfolyóirat ◆ nőinői magazinmagazin
◆ nők lapjanők lapja

fúdzsirufúdzsiru / fúzurufúzuru ◆ akadályozakadályoz 「Keikan-va
han-nin-o kaikjakuszaszete ugoki-o fúdzsita.」 „A
rendőr terpeszállásba állította a tettest, hogy aka-
dályozza a mozgását.” ◆ elfojtelfojt 「Minkandzsin-
no szeikenhihan-o fúdzsita.」 „Elfojtotta a nép
kormánnyal szembeni kritikáját.” ◆ elhárítelhárít
「Kógeki-o fúdzsita.」 „Elhárította a támadást.”
◆ eltemeteltemet 「Amarinimocurai kioku-o fúdzsi-
tai.」 „Szeretném eltemetni azt a fájdalmas em-
léket.” ◆ elzárelzár 「Juki-va dóro-o fúdzsita.」 „A
hó elzárta az utat.” ◆ lezárlezár 「Fútó-o fúdzsita.」
„Lezárta a borítékot.” ◇ ugoki-ougoki-o fúdzsirufúdzsiru aka-aka-
dályozzadályozza aa mozgásátmozgását ◇ kucsi-okucsi-o fúdzsirufúdzsiru el-el-
hallgattathallgattat 「Hitoni moraszunato aiteno kucsi-
o fúdzsita.」 „Elhallgattatta, nehogy kiszivárog-
tasson valamit.” ◇ kotoba-okotoba-o fúdzsirufúdzsiru elcsitítelcsitít
「Kanodzsono kucsibiruni jubi-o atete kodoba-o
fúdzsita.」 „A nő szájára tettem az ujjam, hogy
elcsitítsam.” ◇ bokefúdzsibokefúdzsi szenilitásszenilitás kordá-kordá-
banban tartásatartása 「Boke fúdzsino kuszuri」 „szeni-
litást kordában tartó gyógyszer”

fudzsiszanfudzsiszan ◆ FudzsiFudzsi
fúdzsitefúdzsite ◆ elnapoltelnapolt lépéslépés ◆ szabálytalanszabálytalan
fogásfogás
fudzsofudzso ◆ asszonyasszony ◆ nőnő
fudzsofudzso ◆ sámánnősámánnő
fudzsofudzso ◆ kisegítéskisegítés 「Kare-va ojano fudzso-o
uketeiru.」 „A szülei segítik ki.” ◆ támogatástámogatás
「Fúfu-va fudzsono gimugaaru.」 „A házastársak
kötelesek támogatni egymást.” ◇ szógofudzsoszógofudzso
kölcsönöskölcsönös segítségsegítség ◇ szógofudzsoszógofudzso egymásegymás
kisegítésekisegítése
fudzsófudzsó ◆ illemhelyillemhely ◆ mocskosságmocskosság ◆ tisz-tisz-
tátlanságtátlanság
fudzsófudzsó ◆ felemelkedésfelemelkedés ◆ felmerülésfelmerülés
fudzsóbafudzsóba ◆ tisztátlan helytisztátlan hely
fudzsóbaraifudzsóbarai ◆ megtisztulásmegtisztulás
fudzsobókófudzsobókó ◆ nemi erőszaknemi erőszak
fudzsóbucufudzsóbucu ◆ mocsokmocsok
fudzsómonfudzsómon ◆ hátsó kijárathátsó kijárat
fudzsónarufudzsónaru ◆ piszkospiszkos ◆ tisztátlantisztátlan 「Fu-
dzsónaru mono」 „tisztátlan ember”

fudzsónofudzsóno ◆ piszkospiszkos útonúton szerzettszerzett 「Fu-
dzsóno zai」 „piszkos úton szerzett vagyon” ◆

tisztátalantisztátalan
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fudzsórinafudzsórina ◆ abszurdabszurd 「Fudzsórina dekigo-
to.」 „Abszurd esemény.” ◆ értelmetlenértelmetlen 「Fu-
dzsórina jono naka.」 „Értelmetlen világ.” ◆ ir-ir-
racionálisracionális 「Dzsósi-va fudzsóride murina
simekiri-o daszu.」 „A főnököm irracionális, lehe-
tetlen határidőt ad.” ◆ nonszensznonszensz 「Fudzsórina
rijúde kubininatta.」 „Nonszensz ok miatt rúgtak
ki.”

fudzsorjófudzsorjó ◆ apanázsapanázs ◆ kisegítéskisegítés összegeösszege
◆ támogatás összegetámogatás összege
fudzsosifudzsosi ◆ asszonyasszony ◆ nőnő ◆ nő és gyereknő és gyerek
fudzsoszurufudzsoszuru ◆ kisegítkisegít 「Kadzsito szóginicuite
murabitotacsi-va tagaini fudzsosita.」 „A faluban
egymást kisegítve fizették a tűzkárokat és a teme-
téseket.”

fudzsószurufudzsószuru ◆ előkerülelőkerül 「Gótó-va oki zarini-
szareta meganekara fudzsósita.」 „A tolvaj a hát-
rahagyott szemüvege miatt előkerült.” ◆ felemel-felemel-
kedikkedik 「Szenszuikan-va fudzsósitekita.」 „A ten-
geralattjáró felemelkedett.” ◆ feljönfeljön 「Rensóde
suini fudzsósita.」 „Sorozatos győzelmekkel fel-
jött az élre.” ◆ felmerülfelmerül 「Aratana mondaiga fu-
dzsósitekita.」 „Újabb probléma merült fel.”

fudzsúbunfudzsúbun ◆ elégtelenségelégtelenség ◇ sókofudzsú-sókofudzsú-
bunbun nemnem elegendőelegendő bizonyítékbizonyíték 「Sókofudzsú-
bunno rijúde muzaitonatta.」 „Nem volt elegendő
bizonyíték, és felmentették.”

fudzsúbun-nafudzsúbun-na ◆ elégtelenelégtelen 「Kabunusini oko-
natta szecumei-va fudzsúbundatta.」 „A részvé-
nyeseknek adott magyarázat elégtelen volt.” ◆ hi-hi-
ányosányos 「Fudzsúbunna dzsóhó-o moratta.」 „Hi-
ányos tájékoztatást kaptam.” ◆ nemnem elegendőelegendő
「Kokodato hanani ataru nikkó-va fudzsúbun-
da.」 „A virág itt nem kap elegendő napfényt.”
◆ nemnem kielégítőkielégítő 「Fudzsúbunna bógjoszocsi」
„nem kielégítő védőintézkedés”

fudzsúbun-nifudzsúbun-ni ◆ hiányosanhiányosan
fudzsucufudzsucu ◆ sámánizmussámánizmus
fudzsunfudzsun ◆ engedetlenségengedetlenség ◆ rakoncátlan-rakoncátlan-
ságság ◆ rendszertelenségrendszertelenség ◆ változékonyságváltozékonyság
◇ tenkófudzsuntenkófudzsun kedvezőtlenkedvezőtlen időjárásidőjárás
「Tenkófudzsunno baaihahaikingu-o enkisima-
szu.」 „Kedvezőtlen idő esetén elnapoljuk a tú-
rát.”

fudzsunfudzsun ◆ tisztátlanságtisztátlanság
fudzsunbucufudzsunbucu ◆ ruskóruskó ◆ szennyezőanyagszennyezőanyag ◆

szennyeződésszennyeződés

fudzsun-nafudzsun-na ◆ kiszámíthatatlankiszámíthatatlan ◆ rend-rend-
szertelenszertelen 「Szeirisúki-va fudzsunninatta.」
„Rendszertelen lett a menstruációja.” ◆ válto-válto-
zékonyzékony 「Kono dzsikitenkó-va fudzsunninaru.」
„Ebben az időszakban változékonyra fordul az
időjárás.”

fudzsun-nafudzsun-na ◆ aljasaljas 「Fudzsunna dóki」 „aljas
indíték” ◆ mocskosmocskos 「Fudzsunna kokoro」
„mocskos szív” ◆ tisztátlantisztátlan 「Fudzsunna ito」
„tisztátlan szándék”

fuefue ◆ fuvolafuvola ◆ sípsíp ◇ asibueasibue nádsípnádsíp ◇ tat-tat-
ebueebue egyenesegyenes fuvolafuvola ◇ tatebuetatebue furulyafurulya ◇

jokobuejokobue harántfuvolaharántfuvola ◇ jobikobuejobikobue golyósgolyós
sípsíp
fuecufuecu ◆ baltabalta ◆ fejszefejsze ◆ javításjavítás ◆ komolykomoly
büntetésbüntetés
fuedaifuedai ◆ csattogóhalcsattogóhal
fuefukifuefuki ◆ furulyásfurulyás ◆ fuvolásfuvolás
fueijókafueijóka ◆ eutrofizálódáseutrofizálódás ◆ eutrófizáló-eutrófizáló-
dásdás ◆ tápanyagokban feldúsulástápanyagokban feldúsulás
fueijókofueijóko ◆ tápanyagokban gazdag tótápanyagokban gazdag tó
fueijónofueijóno ◆ eutrófeutróf ◆ eutrofikuseutrofikus ◆ tápanya-tápanya-
gokban gazdaggokban gazdag
fueiszeinafueiszeina ◆ egészségtelenegészségtelen ◆ nemnem higié-higié-
nikusnikus 「Kono daidokoro-va fueiszeida.」 „Ez a
konyha nem higiénikus.” ◆ szennyezettszennyezett 「Fu-
eiszeina kankjóde hataraiteiru.」 „Szennyezett
környezetben dolgozik.”

fuekifueki ◆ megváltoztathatatlanságmegváltoztathatatlanság ◆ válto-válto-
zatlanságzatlanság
fuekifueki ◆ ingyenmunkaingyenmunka 「Hjakusó-va mikkano
fueki-o kaszareta.」 „A parasztnak három nap in-
gyenmunkát kellett végeznie.” ◆ robotrobot ◆ úrdol-úrdol-
gaga 「Fuekide hatake-o tagajasita.」 „Úrdolgában
műveltük a földet.”

fuekinofuekino ◆ megváltoztathatatlanmegváltoztathatatlan ◆ válto-válto-
zatlanzatlan
fuekiszeifuekiszei ◆ megváltoztathatatlanságmegváltoztathatatlanság
fuenfuen ◆ kifejtéskifejtés ◇ fuenszurufuenszuru kifejtkifejt 「Fuen-
site ieba」 „részletesen kifejtve”

fuenfuen ◆ úszógátúszógát
fuenootofuenooto ◆ furulyaszófurulyaszó ◆ fuvolaszófuvolaszó ◆ síp-síp-
szószó
fuenszurufuenszuru ◆ kifejtkifejt 「Fuensite ieba」 „részle-
tesen kifejtve”
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fue-ofue-o fukufuku ◆ furulyázikfurulyázik ◆ fuvolázikfuvolázik ◆ meg-meg-
fújja a sípjátfújja a sípját
fue-o fukuhitofue-o fukuhito ◆ dudásdudás
fuerufueru ◆ bővülbővül 「Kodomoga umarete kazokuga
fueta.」 „A született gyerekkel bővült a család.”
◆ elszaporodikelszaporodik 「Osokudzsikenga fueteiru.」
„Elszaporodtak a vesztegetési ügyek.” ◆ gyara-gyara-
podikpodik 「Kunino menszekiga fueta.」 „Gyarapo-
dott az ország területe.” ◆ gyarapszikgyarapszik 「Ucsino
monoga fueru.」 „Nálunk gyarapszanak a tár-
gyak.” ◆ megnövekszikmegnövekszik 「Dzsitensano tónan-
dzsikenga fueta.」 „Megnövekedett a biciklilopá-
sok száma.” ◆ megszaporodikmegszaporodik 「Szaikinsigoto-
va fueta.」 „Mostanában megszaporodott a mun-
kám.” ◆ növeksziknövekszik 「Ninzúga fueta.」 „Növe-
kedett a létszám.” ◆ sokasodiksokasodik 「Najamiga fu-
eta.」 „Sokasodtak a gondok.” ◆ szaporodikszaporodik
「Mameha tanede fueru sokubucudeszu.」 „A
bab magról szaporodó növény.” ◇ zaiszanga-zaiszanga-
fuerufueru gyarapodikgyarapodik 「Anino zaiszanga fueta.」
„A bátyám gyarapodott.” ◇ nezumizansikinifu-nezumizansikinifu-
erueru hatványozottanhatványozottan növekediknövekedik 「Kareno
zaiszan-va nezumi zansikini fueteiru.」 „Hatvá-
nyozottan növekedett a vagyona.”

fuetefuete ◆ gyengeséggyengeség
fuetenafuetena ◆ nehéznehéz 「Fuetena kamoku」 „számá-
ra nehéz tantárgy” ◆ nehezennehezen bírbír 「Oszake-va
fuetedeszu.」 „Nehezen bírom az italt.” ◆ nemnem
megymegy nekineki 「Vatasi-va gaikokugo-va fueteda.」
„Nem megy nekem a nyelvtanulás.” ◆ nincsnincs odaoda
érteérte 「Kore-va fuetena tabe monoda.」 „Nem
vagyok oda ezért az ételért.”

fúfufúfu ◆ férjférj ésés feleségfeleség ◆ házaspárházaspár 「Fúfufu-
taride tanosiku kuraszu.」 „A házaspár kettesben,
vidáman él.” ◆ házastársházastárs 「Ano hitotacsi-va
fúfudeszu.」 „Ők házastársak.” ◆ hitveshitves 「Fúfu-
no csikai」 „hitvesi eskü” ◇ kekkonsitatenofú-kekkonsitatenofú-
fufu újdonsültújdonsült házaspárházaspár ◇ kekkonsitateno-kekkonsitateno-
fúfufúfu ifjúifjú párpár ◇ sinkonfúfusinkonfúfu újdonsültújdonsült házas-házas-
párpár ◇ naien-nofúfunaien-nofúfu élettársakélettársak ◇ nitamono-nitamono-
fúfufúfu összeillőösszeillő házaspárházaspár ◇ rófúfurófúfu idősidős há-há-
zaspárzaspár 「Ikkaini rófúfuga kurasiteiru.」 „A föld-
szinten egy idős házaspár lakik.” ◇ vakafúfuvakafúfu fi-fi-
atal házaspáratal házaspár
fúfúfúfú ◆ fújvafújva
fúfuaifúfuai ◆ hitvesi szeretethitvesi szeretet
fúfubeszszeifúfubeszszei ◆ házastársakházastársak megtartjákmegtartják
családi nevüketcsaládi nevüket

fúfugenkafúfugenka ◆ házastársiházastársi csetepatécsetepaté ◆ há-há-
zastársi pertatvarzastársi pertatvar ◆ szülők veszekedéseszülők veszekedése
fufugófufugó ◆ mínuszjelmínuszjel ◆ negatívnegatív előjelelőjel 「Ma-
inaszu csino maeni fufugó-o hjókiszuruno-o vas-
zuremasita.」 „A negatív szám elé elfelejtettem
kitenni a negatív előjelet.”

fúfúiufúfúiu ◆ aligalig jutjut levegőhözlevegőhöz 「Kadzsidefúfú
itteiru.」 „Alig jutok levegőhöz a sok házimunká-
tól.” ◆ fújfúj 「Fúfú iinagara acuiszúpu-o nonda.」
„Fújva ettem a forró levest.” ◆ fújtatfújtat 「Umaga-
fúfú itta.」 „A ló fújtatott.”

fufukufufuku ◆ elégedetlenségelégedetlenség ◆ kifogáskifogás 「Szor-
eni taisitenan-no fufukumoarimaszen.」 „Semmi
kifogásom sincs ellene.” ◆ tiltakozástiltakozás ◇

fufuku-ofufuku-o mósitaterumósitateru fellebbezfellebbez 「Hikoku-va
fufuku-o mósi tateta.」 „A vádlott fellebbezett.”

fufukunafufukuna ◆ elégedetlenelégedetlen 「Kono ketteini fufu-
kuna hito-va te-o agete kudaszai!」 „Emelje fel a
kezét az, aki elégedetlen a határozattal!”

fufukunomósitatefufukunomósitate ◆ fellebbezésfellebbezés
fufuku-ofufuku-o iuiu ◆ méltatlankodikméltatlankodik 「Ottoga tecu-
davanaito cumaga fufuku-o itta.」 „A feleség mél-
tatlankodott, hogy a férje nem segít.”

fufuku-ofufuku-o mósitaterumósitateru ◆ fellebbezfellebbez 「Hikoku-
va fufuku-o mósi tateta.」 „A vádlott fellebbe-
zett.”

fufuku-ofufuku-o tonaerutonaeru ◆ méltatlankodikméltatlankodik 「Kais-
ano taigúni fufuku-o tonaeta.」 „Méltatlankodott
a vállalat bánásmódja miatt.”

fufukusinpandzsofufukusinpandzso ◆ felülvizsgálatifelülvizsgálati bíró-bíró-
ságság ◇ kokuzeifufukusinpandzsokokuzeifufukusinpandzso adóügyiadóügyi
felülvizsgálati bíróságfelülvizsgálati bíróság
fúfumizuirazufúfumizuirazu ◆ házaspárházaspár kettesbenkettesben 「Fú-
fumizuirazu kekkonkinenbi-o ivatta.」 „Kettes-
ben ünnepeltük a feleségemmel a házassági évfor-
dulónkat.”

fufunfufun ◆ megvetőenmegvetően 「Bakanisitajónifufunto
varatta.」 „Bolondot csinált belőle, és megvetően
kinevette.” ◆ na perszena persze ◆ pfujpfuj ◆ ugyan márugyan már
fúfunakafúfunaka ◆ házastársiházastársi viszonyviszony 「Fúfunaka-
ga varui.」 „Rossz házastársi viszonyban vannak.”

fúfuninarufúfuninaru ◆ egybekelegybekel 「Karera-va fúfuninat-
ta.」 „Egybekeltek.”

fúfunofúfuno ◆ házastársiházastársi ◆ hitvesihitvesi
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fúfunoenfúfunoen ◆ házastársiházastársi viszonyviszony 「Karera-va
fúfuno en-o kitta.」 „Megszüntették a házastársi
viszonyukat.”

fúfunoitonamifúfunoitonami ◆ házastársiházastársi kötelességkötelesség
「Fúfuno itonami-o okotatta.」 „Nem teljesítette
házastársi kötelességét.”

fúfusindzsúfúfusindzsú ◆ házaspár öngyilkosságaházaspár öngyilkossága
fúfuszeikacufúfuszeikacu ◆ házaséletházasélet
fúfutositenofúfutositeno ◆ házastársiházastársi ◆ hitvesihitvesi
fúfutositenogimufúfutositenogimu ◆ házastársiházastársi kötelességkötelesség

fúgafúga ◆ eleganciaelegancia ◆ kifinomultságkifinomultság
fúgafúga ◆ fúgafúga
fugaifugai ◆ ahimszáahimszá ◆ nem-ártaninem-ártani
fúgaifúgai ◆ szélkárszélkár
fugainaifugainai ◆ bátortalanbátortalan 「Fugainai kói」 „bá-
tortalan tett” ◆ gyávagyáva 「Fugainai fukudzsú」
„gyáva meghunyászkodás” ◆ tehetetlentehetetlen 「Fu-
gainai kimocsi」 „tehetetlenség érzése”

fugakufugaku ◆ FudzsiFudzsi
fúganafúgana ◆ elegánselegáns 「Fúgana szeikacu」 „ele-
gáns ételmód” ◆ ízlésesízléses 「Fúgana ie」 „ízléses
ház” ◆ kifinomultkifinomult ízlésűízlésű 「Fúgana hito」 „kifi-
nomult ízlésű ember”

fúgavarinafúgavarina ◆ furcsafurcsa 「Fúgavarina tatemono」
„furcsa épület” ◆ különckülönc 「Fúgavarina dzsinbu-
cu」 „különc ember” ◆ különcködőkülöncködő
fúgavarinahitofúgavarinahito ◆ különckülönc
fúgecufúgecu ◆ szellőszellő ésés holdfényholdfény ◆ természettermészet
szépségeiszépségei 「Fúgecu-o mederu.」 „Rajong a ter-
mészet szépségeiért.” ◇ kacsófúgecukacsófúgecu termé-termé-
szetszet szépségeiszépségei 「Sini kacsófúgecu-o ori kon-
da.」 „A versébe foglalta a természet szépségeit.”

fúgecu-ofúgecu-o tomotositetomotosite ◆ természetteltermészettel
együttegyütt 「Fúgecu-o tomotosite ikita.」 „A termé-
szettel együtt élt.”

fugenfugen ◆ pótlólagos megjegyzéspótlólagos megjegyzés
fugenfugen ◆ anágámianágámi ◆ többé nem visszatérőtöbbé nem visszatérő
fugendzsikkófugendzsikkó ◆ nemnem beszélni,beszélni, hanemhanem csele-csele-
kednikedni
fugifugi ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség ◆ házasságtörésházasságtörés
「Fugi-o szuru.」 „Házasságtörést követ el.” ◆

tisztességtelenségtisztességtelenség 「Fugino tomi」 „tisztes-

ségtelen úton szerzett vagyon” ◆ törvénytelen-törvénytelen-
ségség 「Fugino ko」 „törvénytelen gyerek”

fugikaifugikai ◆ városgyűlésvárosgyűlés
fugirifugiri ◆ kötelességmulasztáskötelességmulasztás ◆ kötele-kötele-
zettségmulasztászettségmulasztás
fugiri-ofugiri-o szuruszuru ◆ mulasztástmulasztást követkövet elel 「Ha-
hano hi-o vaszurerutoiu fugiri-o sita.」 „Mulasz-
tást követtem el: elfelejtettem az anyák napját.”

fugi-vafugi-va oie-nooie-no gohattogohatto ◆ házasságtöréstházasságtörést
tiltják a szamuráj törvényektiltják a szamuráj törvények
fugjógifugjógi ◆ illetlenségilletlenség ◆ neveletlenségneveletlenség
fugjóginafugjógina ◆ neveletlenneveletlen 「Fugjógina kodo-
mo」 „neveletlen gyerek”

fugjószekifugjószeki ◆ erkölcstelenerkölcstelen viselkedésviselkedés
「Fugjószeki-o hataraku.」 „Erkölcstelenül visel-
kedik.”

fugjószekinafugjószekina ◆ erkölcstelenerkölcstelen
fugófugó ◆ mínuszjelmínuszjel
fugófugó ◆ egybevágásegybevágás ◆ egyezésegyezés ◇ fugószurufugószuru
egybevágegybevág 「Kareno hanasi-va dzsidzsicuto fu-
gósinai.」 „A beszéde nem vág egybe a valóság-
gal.” ◇ fugószurufugószuru egyezikegyezik
fugófugó ◆ gazdaggazdag ◆ milliomosmilliomos ◇ daifugódaifugó nagy-nagy-
gazdaggazdag ◇ daifugódaifugó multimilliomosmultimilliomos
fugófugó ◆ előjelelőjel 「Futacuno szúdzsino fugó-va ics-
csisimaszu.」 „A két szám előjele megegyezik.” ◆

jeljel ◇ szeifugószeifugó pozitívpozitív előjelelőjel 「Szeiszúno ma-
eni szeifugó-o cukerukoto-va taiszecudeszu.」 „A
pozitív számok elé fontos kitenni a pozitív elője-
let.” ◇ szeifugószeifugó pluszjelpluszjel ◇ csóonfugócsóonfugó éke-éke-
zetzet ◇ fufugófufugó negatívnegatív előjelelőjel 「Mainaszu csi-
no maeni fufugó-o hjókiszuruno-o vaszuremasi-
ta.」 „A negatív szám elé elfelejtettem kitenni a
negatív előjelet.” ◇ fufugófufugó mínuszjelmínuszjel ◇ pura-pura-
szufugószufugó pluszjelpluszjel ◇ mainaszufugómainaszufugó mínuszjelmínuszjel
◇ móruszufugómóruszufugó morzejelmorzejel
fugókakufugókaku ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Jósini fugókakuno
hankoga ositeatta.」 „A papírra »alkalmatlan«
volt pecsételve.” ◆ bukásbukás 「Sikenno kekka-va fu-
gókakudesita.」 „Buktam a vizsgán.”

fugókakudearufugókakudearu ◆ nemnem megymegy átát 「Kono
szeihin-va hinsicukenszade fugókakudatta.」 „Ez
a termék nem ment át a minőség-ellenőrzésen.”

fugókakuhinfugókakuhin ◆ selejtes áruselejtes áru
fugókakusafugókakusa ◆ bukott vizsgázóbukott vizsgázó
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fugórifugóri ◆ értelmetlenségértelmetlenség ◆ észszerűtlen-észszerűtlen-
ségség ◆ irracionalitásirracionalitás
fugórinafugórina ◆ értelmetlenértelmetlen 「Dzsitensade tozan-
szurunante fugórinakotoda.」 „Értelmetlen lenne
biciklivel hegyet mászni.” ◆ észszerűtlenészszerűtlen 「Fu-
górina jókjú-o uketa.」 „Észszerűtlen kérést kap-
tam.” ◆ irracionálisirracionális 「Fugórina dzsóken-o te-
idzsisita.」 „Irracionális feltételeket szabott.” ◆

visszásvisszás 「Kono hórei-va fugórida.」 „Ez a ren-
delet visszás.”

fugószurufugószuru ◆ egybevágegybevág 「Kareno hanasi-va
dzsidzsicuto fugósinai.」 „A beszéde nem vág egy-
be a valósággal.” ◆ egyezikegyezik
fugufugu ◆ gömbhalgömbhal
fugufugu ◆ befejezetlenülbefejezetlenül záromzárom soraimatsoraimat ◆

fogyatékosságfogyatékosság ◆ hiányossághiányosság ◇ fugusafugusa fo-fo-
gyatékosgyatékos ◇ fugusafugusa nyomoréknyomorék
fugufugu ◆ váratlan eseményváratlan esemény
fugúfugú ◆ balszerencsebalszerencse ◆ igazságtalanigazságtalan sorssors
「Ganbattemo fugúdatta.」 „Hiába igyekezett,
igazságtalan volt vele a sors.” ◆ kallódáskallódás 「Ten-
szaino fugú」 „tehetség kallódása”

fuguaifuguai ◆ hibahiba 「Terebino fuguaide eigaga mi-
renakatta.」 „A tévékészülék hibája miatt nem
láttam a filmet.” ◆ üzemzavarüzemzavar 「Konpjútasiszu-
temuni fuguaiga sódzsita.」 „Üzemzavar keletke-
zett a számítógépes rendszerben.”

fuguaigaarufuguaigaaru ◆ valamivalami bajabaja vanvan 「Kurumani
fuguaigaatta.」 „Valami baja volt a kocsimnak.”

fuguainafuguaina ◆ rosszrossz
fugucsúdokufugucsúdoku ◆ gömbhalmérgezésgömbhalmérgezés
fugú-ofugú-o kakocukakocu ◆ balszerencséjétbalszerencséjét hibáz-hibáz-
tatjatatja
fugusafugusa ◆ fogyatékosfogyatékos ◆ nyomoréknyomorék
fugutaitenfugutaiten ◆ halálossághalálosság 「Fugutaitenno te-
ki」 „halálos ellenség” ◆ összeférhetetlen-összeférhetetlen-
ségség
fúhafúha ◆ felkorbácsoltfelkorbácsolt hullámokhullámok 「Fúhano ta-
kai umi」 „tenger felkorbácsolt hullámokkal” ◆

szél és hullámokszél és hullámok
fuhacufuhacu ◆ elel nemnem sültsült lövéslövés ◆ felfel nemnem rob-rob-
bantságbantság 「Fuhacuno hanabi」 „fel nem robbant
tűzijáték” ◆ kudarckudarc 「Szakuszen-va fuhacuni
ovatta.」 „A stratégia kudarcot vallott.”

fúhacufúhacu ◆ feltámadófeltámadó szélszél ◇ danronfúhacudanronfúhacu
élénk vitaélénk vita
fuhacudanfuhacudan ◆ felfel nemnem robbantrobbant bombabomba ◆ felfel
nem robbant töltetnem robbant töltet
fúhacuriekifúhacurieki ◆ nem remélt haszonnem remélt haszon
fuhaifuhai ◆ veretlenségveretlenség 「Fuhai-o hokorucsímu」
„veretlen csapat”

fuhaifuhai ◆ bomlásbomlás 「Itai-va fuhaiga szuszunde-
iru.」 „A holttest bomlásnak indult.” ◆ enyé-enyé-
szetszet ◆ korhadáskorhadás 「Kino fuhai」 „fa korhadá-
sa” ◆ korrupciókorrupció ◆ mételymétely 「Sakaino fuhai」
„megmételyezett társadalom” ◆ oszlásoszlás ◆ put-put-
refakciórefakció ◆ romlásromlás 「Sokuhinno fuhai-o bósi-
szuru.」 „Meggátolja az étel romlását.” ◆ rom-rom-
lottságlottság 「Rinrino fuhai」 „erkölcsi romlottság”
◆ rothadásrothadás 「Fuhaino nioi」 „rothadó szag”

fuhaidarakufuhaidaraku ◆ degradációdegradáció
fuhaigaszuszumufuhaigaszuszumu ◆ bomlásnakbomlásnak indulindul
「Karaszuno igai-va szudeni fuhaiga szuszunde-
ita.」 „A döglött varjú teste már bomlásnak in-
dult.”

fuhaisitafuhaisita ◆ romlottromlott 「Fuhaisita szeidzsika」
„romlott politikus”

fuhaisitatamagofuhaisitatamago ◆ záptojászáptojás
fuhaiszaszerufuhaiszaszeru ◆ elrothasztelrothaszt 「Mizu-va
mokuzai-o fuhaiszaszeta.」 „A víz elrothasztotta
a faanyagot.” ◆ megmételyezmegmételyez 「Kono siszó-va
sakai-o fuhaiszaszeru.」 „Ez az eszme megméte-
lyezi a társadalmat.” ◆ romlásbaromlásba viszvisz 「Kono
sicsó-va macsi-o fuhaiszaszeta.」 „Ez a polgár-
mester romlásba vitte a várost.” ◆ züllesztzülleszt
「Osoku-va sakai-o fuhaiszaszeru.」 „A korrupció
zülleszti a társadalmat.”

fuhaiszurufuhaiszuru ◆ bomlikbomlik 「Kono sakai-va fuhaisi-
teiru.」 „Ez a társadalom bomlik.” ◆ elkorhadelkorhad
「Fuhaisita ki」 „elkorhadt fa” ◆ rothadrothad
「Karaszuno sigaiga fuhaisiteita.」 „A döglött
varjú teste rothadt.” ◇ fuhaiszaszerufuhaiszaszeru megmé-megmé-
telyeztelyez 「Kono siszó-va sakai-o fuhaiszaszeru.」
„Ez az eszme megmételyezi a társadalmat.” ◇ fu-fu-
haiszaszeruhaiszaszeru züllesztzülleszt 「Osoku-va sakai-o fu-
haiszaszeru.」 „A korrupció zülleszti a társadal-
mat.”

fúhaizufúhaizu ◆ szélrózsaszélrózsa
fuhakufuhaku ◆ komolytalanságkomolytalanság ◆ léhaságléhaság
fuhakufuhaku ◆ szövetszövet
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fuhakunafuhakuna ◆ komolytalankomolytalan 「Fuhakuna kucsó」
„komolytalan hangnem” ◆ könnyedkönnyed 「Fuhakuna
bungaku」 „könnyed irodalom” ◆ léhaléha 「Fuha-
kuna ningen」 „léha személy”

fúhanoaraifúhanoarai ◆ háborgóháborgó 「Fúhano arai umi」
„háborgó tenger”

fuheifuhei ◆ elégedetlenségelégedetlenség 「Ródódzsókenno
akka-va fuheino tanetonatta.」 „A munkakörül-
mények romlása volt az elégedetlenség oka.” ◆

panaszpanasz 「Kare-va fuheitarataradeatta.」 „Tele
volt panasszal.”

fuheibunsifuheibunsi ◆ elégedetlenelégedetlen egyénegyén ◆ elége-elége-
detlenek csoportjadetlenek csoportja ◆ szakadárszakadár
fuheifumanfuheifuman ◆ zúgolódászúgolódás
fuheikafuheika ◆ elégedetlenkedőelégedetlenkedő ◆ zúgolódózúgolódó
fuheinifuheini ◆ elégedetlenülelégedetlenül
fuhei-ofuhei-o iuiu ◆ elégedetlenkedikelégedetlenkedik 「Szeifuno
szeiszakuni fuhei-o itta.」 „Elégedetlenkedett a
kormány politikájával.” ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Kais-
ano fuhei-o itta.」 „Panaszkodott a munkahelyé-
re.”

fuhei-ofuhei-o mocumocu ◆ elégedetlenelégedetlen 「Kaisano taigúni
fuhei-o motteiru.」 „Elégedetlen volt a cég bánás-
módja miatt.”

fuhei-ofuhei-o moraszumoraszu ◆ méltatlankodikméltatlankodik 「Csing-
inga jaszuito fuhei-o morasita.」 „Méltatlanko-
dott az alacsony fizetése miatt.” ◆ nemtetszé-nemtetszé-
séneksének adad hangothangot 「Kokumin-va zózeini taisite
fuhei-o morasita.」 „Az emberek nemtetszésük-
nek adtak hangot az adóemelés miatt.” ◆ zúgoló-zúgoló-
dikdik 「Kodomoga heja-o csirakaszuto fuhei-o mo-
rasita.」 „Zúgolódott a gyerekszoba rendetlensége
miatt.”

fuhei-ofuhei-o naraszunaraszu ◆ elégedetlenkedikelégedetlenkedik 「Júk-
júkjúkaga szukunaito fuhei-o narasita.」 „Elége-
detlenkedett, hogy kevés a fizetett szabadság.” ◆

nehezményeznehezményez 「Kekkonsikini sótaiszarenakute
fuhei-o narasita.」 „Nehezményezte, hogy nem
hívták meg az esküvőre.”

fuhenfuhen ◆ állandóságállandóság ◆ változatlanságváltozatlanság
fuhenfuhen ◆ elfogulatlanságelfogulatlanság ◆ pártatlanságpártatlanság
fuhenfuhen ◆ általánosságáltalánosság ◆ egyetemességegyetemesség
fuhendaiszúgakufuhendaiszúgaku ◆ univerzális algebrauniverzális algebra
fuhenfutófuhenfutó ◆ pártállástól függetlenségpártállástól függetlenség

fuhenfutónofuhenfutóno ◆ pártállástólpártállástól függetlenfüggetlen
「Fuhenfutóno sinbun」 „pártállástól független
sajtó” ◆ pártatlanpártatlan
fuhenhijófuhenhijó ◆ állandó költségállandó költség
fuhenkafuhenka ◆ ragozatlanragozatlan 「Fuhenkafukuszú」
„ragozatlan többes szám”

fuhenkitaiteiszúfuhenkitaiteiszú ◆ univerzális gázállandóuniverzális gázállandó
fuhen-nafuhen-na ◆ elfogulatlanelfogulatlan 「Fuhenna hódó」
„elfogulatlan híradás” ◆ pártatlanpártatlan ◆ tárgyila-tárgyila-
gosgos 「Fuhenna szuitei」 „tárgyilagos becslés”

fuhen-nafuhen-na ◆ egyetemesegyetemes
fuhen-nofuhen-no ◆ állandóállandó 「Kószoku-va fuhendea-
ru.」 „A fénysebesség állandó.” ◆ megváltoz-megváltoz-
tathatatlantathatatlan 「Ucsúno hószoku-va fuhendea-
ru.」 „A világmindenség törvényei megváltoztat-
hatatlanok.” ◆ örökörök 「Fuhenno sinri」 „örök
igazság” ◆ változatlanváltozatlan ◇ súszeifuhen-nosúszeifuhen-no
életélet soránsorán változatlanváltozatlan 「Simon-va súszeifu-
hendearu.」 „Az ujjlenyomatunk az életünk során
változatlan marad.”

fuhenrjófuhenrjó ◆ invariáns mennyiséginvariáns mennyiség
fuhensihonfuhensihon ◆ állandó tőkeállandó tőke
fuhensikifuhensiki ◆ invariáns kifejezésinvariáns kifejezés
fuhensugifuhensugi ◆ univerzializmusuniverzializmus
fuhensugisafuhensugisa ◆ univerzialistauniverzialista
fuhenszeifuhenszei ◆ invarianciainvariancia
fuhenszeifuhenszei ◆ általánosságáltalánosság ◆ egyetemességegyetemesség

fuhentekinafuhentekina ◆ általánosáltalános 「Kore-va fuhentek-
ina hószokudeszu.」 „Ez általános törvény.” ◆

egyetemesegyetemes 「Kore-va fuhentekina dzsidzsicu-
deszu.」 „Ez egyetemes igazság.” ◆ univerzálisuniverzális
「Fuhentekina kacsini csúmokuszuru.」 „Univer-
zális értékekre koncentrál.”

fuhicujófuhicujó ◆ szükségtelenségszükségtelenség
fuhicujónafuhicujóna ◆ fölöslegesfölösleges 「Anatano hejani-
va fuhicujónamonogatakuszan-arimaszu.」 „Sok
a fölösleges holmi a szobádban.” ◆ szükségte-szükségte-
lenlen 「Fuhicujónafairu-o szakudzsosita.」 „Letö-
röltem a szükségtelen fájlokat.”

fuhinkófuhinkó ◆ erkölcstelenerkölcstelen viselkedésviselkedés ◆ neve-neve-
letlenségletlenség
fuhjófuhjó ◆ mellékelt táblázatmellékelt táblázat
fuhjófuhjó ◆ címkecímke ◆ mellékletmelléklet
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fuhjófuhjó ◆ jégtáblajégtábla ◆ úszó jégúszó jég
fuhjófuhjó ◆ hangjegyvonalakhangjegyvonalak ◆ kottakotta vonala-vonala-
zásazása
fuhjófuhjó ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen fogadtatásfogadtatás 「Viruszu
taiszaku-va fuhjódatta.」 „A vírus elleni intézke-
dést kedvezőtlenül fogadták.” ◆ nemtetszésnemtetszés
「Reibónonai csikatecu-va rijósano fuhjó-o kat-
ta.」 „A légkondicionálás nélküli metró az utasok
nemtetszését váltotta ki.” ◆ népszerűtlenségnépszerűtlenség ◆

rossz hírnévrossz hírnév
fuhjófuhjó ◆ bójabója
fuhjófuhjó ◆ gyaloggyalog
fúhjófúhjó ◆ híreszteléshíresztelés 「Ano macsi-va fúhjóga
varui.」 „Rossz dolgokat híresztelnek a városról.”
◆ kószakósza hírhír ◆ szóbeszédszóbeszéd 「Muradekoronano
kanszensagairuto fúhjóga nagareta.」 „Az a szó-
beszéd járta, hogy a faluban van covidos fertő-
zött.”

fúhjógatacufúhjógatacu ◆ hírébenhírében álláll 「Kavari monoto-
no fúhjóga tatta.」 „Különc hírében állt.”

fuhjógunfuhjógun ◆ jégtorlaszjégtorlasz
fúhjóhigaifúhjóhigai ◆ rosszrossz nyelveknyelvek általáltal okozottokozott
kárkár 「Intánettoni varugucsi-o kaki cuzukete, ta-
ninni fúhjóhigai-o motarasita.」 „Interneten
mocskolódva kárt okozott másoknak.” ◆ szóbe-szóbe-
szédszéd okoztaokozta kárkár 「Kenzentaiga genpacudzs-
ikono fúhjóhigai-o uketa.」 „Az emberek beszél-
nek ezt is, azt is, így az egész megyét kár érte az
atombaleset miatt.”

fuhjószeibucufuhjószeibucu ◆ neusztonneuszton
fuhófuhó ◆ illegalitásillegalitás 「Fuhókopí」 „illegális má-
solat” ◆ törvénytelenségtörvénytelenség
fuhófuhó ◆ gyászhírgyászhír ◆ halálhírhalálhír 「Kare-va szensze-
ino fuhó-o siraszeta.」 „A férfi a tanár halálhírét
közölte.”

fuhócsúsafuhócsúsa ◆ szabálytalan parkolásszabálytalan parkolás
fuhóikifuhóiki ◆ illegális otthagyásillegális otthagyás
fuhóiminfuhóimin ◆ illegális bevándorlóillegális bevándorló
fuhókankinfuhókankin ◆ illegális fogvatartásillegális fogvatartás
fuhókencsikufuhókencsiku ◆ illegális építkezésillegális építkezés
fuhókóifuhókói ◆ törvénysértéstörvénysértés
fuhókóisafuhókóisa ◆ törvénysértőtörvénysértő
fuhómuszenkjokufuhómuszenkjoku ◆ kalózadókalózadó
fuhonfuhon ◆ kottás könyvkottás könyv

fuhónafuhóna ◆ jogszerűtlenjogszerűtlen 「Fuhóna socsi」 „jog-
szerűtlen intézkedés” ◆ jogtalanjogtalan 「Fuhóna tai-
ho」 „jogtalan letartóztatás”

fuhónifuhóni ◆ illegálisanillegálisan 「Fuhóni ekkjósita.」 „Il-
legálisan lépte át a határt.”

fuhon-inafuhon-ina ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kono teian-
va fuhon-ida.」 „Ez a javaslat elfogadhatatlan.” ◆

nemnem kívántkívánt 「Kósó-va fuhon-ina kekkani ovat-
ta.」 „A tárgyalás nem kívánt eredményt hozott.”
◆ sajnálatossajnálatos 「Szenkjo-va fuhon-ina kekkani
ovatta.」 „A választások sajnálatos eredménnyel
zárultak.”

fuhon-inagarafuhon-inagara ◆ nincsnincs mitmit tennietennie 「Fuhon-
inagara dóisimaszu.」 „Nincs mit tennem, egyet
kell hogy értsek.”

fuhóniszeszszurufuhóniszeszszuru ◆ halálhírthalálhírt kapkap 「Fuhóni
szeh-site csói-o aravasita.」 „Halálhírt kapván
részvétemet fejeztem ki.”

fuhónjúkokufuhónjúkoku ◆ határsértéshatársértés ◆ illegálisillegális be-be-
utazásutazás
fuhónjúkokusafuhónjúkokusa ◆ határsértőhatársértő ◆ illegálisillegális be-be-
utazóutazó
fuhóródófuhóródó ◆ feketemunkafeketemunka
fuhósinnjúfuhósinnjú ◆ birtokháborításbirtokháborítás ◆ illegálisillegális
behatolásbehatolás
fuhósinnjúsafuhósinnjúsa ◆ illetéktelen behatolóilletéktelen behatoló
fuhósúkaifuhósúkai ◆ illegális összejövetelillegális összejövetel
fuhósukkokufuhósukkoku ◆ disszidálásdisszidálás ◆ illegálisillegális ki-ki-
utazásutazás
fuhósukkokuszurufuhósukkokuszuru ◆ disszidáldisszidál 「Sakaisugi-
kokkakara fuhósukkokusita.」 „Disszidált a szoci-
alista országból.”

fuhósuppanfuhósuppan ◆ kalózkiadáskalózkiadás
fuhószen-júfuhószen-jú ◆ illegális kisajátításillegális kisajátítás
fuhószenkjofuhószenkjo ◆ illegális elfoglalásillegális elfoglalás
fuhótókifuhótóki ◆ illegális szemétlerakásillegális szemétlerakás
fuhóvafuhóva ◆ telítetlenségtelítetlenség
fuhóvajóekifuhóvajóeki ◆ telítetlen oldattelítetlen oldat
fuhóvanofuhóvano ◆ telítetlentelítetlen
fuifui ◆ fuccsfuccs ◇ fuiniszurufuiniszuru elcseszelcsesz 「Csanszu-
o fuinisita.」 „Elcsesztem a lehetőséget.” ◇ fu-fu-
iniszuruiniszuru kihasználatlanulkihasználatlanul hagyhagy 「Csímu-va
rído-o fuinisita.」 „A csapat kihasználatlanul
hagyta az előnyét.” ◇ fuiniszurufuiniszuru elherdálelherdál
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「Taikin-o fuinisita.」 „Elherdálta a sok pénzt.”
◇ fuininarufuininaru fuccsbafuccsba megymegy 「Amede keikaku-
gafuininatta.」 „Az eső miatt fuccsba ment a ter-
vem.” ◇ fuininarufuininaru kárbakárba vészvész 「Dorjokugafu-
ininatta.」 „Kárba veszett az erőfeszítése.”

fuifui ◆ meglepetésszerűségmeglepetésszerűség ◆ váratlanságváratlanság
◇ fui-ofui-o kuraukurau váratlanváratlan dologdolog ériéri 「Fui-o
kurattajóna ójukidatta.」 „Váratlan mennyiségű
hó esett.” ◇ fui-ofui-o cukucuku meglepetéskéntmeglepetésként érér
「Keizaigakusa-va bukkano kjúgekina ugokini
fui-o cukareta.」 „A közgazdászokat a hirtelen ár-
mozgás meglepetésként érte.”

fúifúi ◆ szélirányszélirány
fuicscsifuicscsi ◆ ellentmondásellentmondás 「Sógenno fuicscside
torisirabega szuszumanakatta.」 „Az ellentmon-
dásos tanúvallomások miatt nem haladt az ügy.”
◆ eltéréseltérés 「Siriaru bangóga fuicscsidatta.」 „A
sorozatszám eltérő volt.” ◆ összhangösszhang hiányahiánya
「Kareno genkó-va fuicscsidearu.」 „Nincsenek
összhangban a szavai és a tettei.” ◆ rosszrossz egye-egye-
zészés 「Dzsiszeino fuicscsi」 „igeidők rossz egye-
zése” ◆ ütközésütközés 「Rigaino fuicscsiga sódzsita.」
„Ütköztek az érdekeink.”

fuicsófuicsó ◆ büszkélkedésbüszkélkedés ◆ híreszteléshíresztelés
fuicsószurufuicsószuru ◆ büszkélkedikbüszkélkedik 「Gótei-o kattato
fuicsósita.」 „Azzal büszkélkedett, hogy vett egy
luxuslakást.” ◆ híresztelhíresztel 「Dzsibun-va júsúna-
pairottodato fuicsósita.」 „Azt híresztelte magá-
ról, hogy elsőrangú pilóta.” ◆ mindenkinekmindenkinek el-el-
mondmond 「Muszuko-va icsirjúkigjóni haittato fui-
csósita.」 „Mindenkinek elmondta, hogy a fia el-
sőrangú vállalathoz került.” ◆ terjesztterjeszt
「Dema-o fuicsósita.」 „Álhírt terjesztett.”

fuigofuigo ◆ fújtatófújtató
fúinfúin ◆ adójegyadójegy 「Tabakono hakoni fúinga hari
cuketearu.」 „A cigarettadobozra adójegy van ra-
gasztva.” ◆ pecsétpecsét 「Soruino fúin-o jabutta.」
„Feltörtem az iraton a pecsétet.” ◆ zárjegyzárjegy
「Kono kunide-va arukóru ruini fúinno hari cuke-
ga gimuzukerareteiru.」 „Ebben az országban az
alkoholtermékekre kötelező zárjegyet tenni.”

fuinifuini ◆ hirtelenhirtelen 「Densade fuini varaiga oszot-
tekita.」 „A vonaton hirtelen elfogott a nevetés.”
◆ váratlanulváratlanul 「Fuini teidenninatta.」 „Váratla-
nul elment a villany.”

fuininarufuininaru ◆ fuccsbafuccsba megymegy 「Amede keikaku-
gafuininatta.」 „Az eső miatt fuccsba ment a ter-

vem.” ◆ kárbakárba vészvész 「Dorjokugafuininatta.」
„Kárba veszett az erőfeszítése.”

fuiniszurufuiniszuru ◆ elcseszelcsesz 「Csanszu-o fuinisita.」
„Elcsesztem a lehetőséget.” ◆ elherdálelherdál 「Taikin-
o fuinisita.」 „Elherdálta a sok pénzt.” ◆ kihasz-kihasz-
nálatlanulnálatlanul hagyhagy 「Csímu-va rído-o fuinisita.」
„A csapat kihasználatlanul hagyta az előnyét.”

fuinofuino ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű 「Fuino kógeki」
„meglepetésszerű támadás” ◆ váratlanváratlan 「Fuino
raikjakugaatta.」 „Váratlan vendégem jött.”

fuinosifuinosi ◆ váratlan halálváratlan halál
fúinszurufúinszuru ◆ leragasztleragaszt 「Tegami-o fúinsita.」
„Leragasztotta a levelet.” ◆ pecsétnyomóvalpecsétnyomóval
leragasztleragaszt 「Fútó-o fúinsita.」 „Pecsétnyomó-
val leragasztottam a borítékot.”

fui-ofui-o cukucuku ◆ meglepetéskéntmeglepetésként érér
「Keizaigakusa-va bukkano kjúgekina ugokini
fui-o cukareta.」 „A közgazdászokat a hirtelen ár-
mozgás meglepetésként érte.”

fui-ofui-o kuraukurau ◆ váratlanváratlan dologdolog ériéri 「Fui-o ku-
rattajóna ójukidatta.」 „Váratlan mennyiségű hó
esett.”

fuionfuion ◆ anionanion ◆ negatív ionnegatív ion
fuirifuiri ◆ kevés nézőszámkevés nézőszám
fuirifuiri ◆ tarkafoltosságtarkafoltosság ◆ variegációvariegáció
fuiribafuiriba ◆ tarkafoltos levéltarkafoltos levél
fuiridearufuiridearu ◆ kevesenkevesen kíváncsiakkíváncsiak 「Ródosó-
va fuiridatta.」 „A filmbemutatóra kevesen voltak
kíváncsiak.”

fuirumufuirumu ◆ filmfilm
fuiucsifuiucsi ◆ rajtaütésrajtaütés 「Tekidzsinni fuiucsi-o
kakeru.」 „Rajtaütést mért az ellenséges csapat-
ra.”

fuiucsi-ofuiucsi-o kakerukakeru ◆ rajtaütrajtaüt 「Tekini fuiucsi-o
kaketa.」 „Rajtaütött az ellenségen.”

fuiucsi-ofuiucsi-o kaketekakete ◆ rajtaütésszerűenrajtaütésszerűen
「Teki-o fuiucsi-o kakete oszotta.」 „Rajtaütés-
szerűen rátámadtak az ellenségre.”

fuiucsi-ofuiucsi-o kuraukurau ◆ rajtaütéstrajtaütést kapkap 「Fuiucsi-
o kuravaszeru.」 „Rajtunk ütöttek.”

fujadzsófujadzsó ◆ éjszakaiéjszakai negyednegyed ◇ fujadzsóto-fujadzsóto-
narunaru éjszakaéjszaka isis fényárbanfényárban úszikúszik 「Ginza-va
fujadzsótonatteiru」 „Ginza éjszaka is fényárban
úszik.”
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fujadzsótonarufujadzsótonaru ◆ éjszakaéjszaka isis fényárbanfényárban
úszikúszik 「Ginza-va fujadzsótonatteiru」 „Ginza éj-
szaka is fényárban úszik.”

fujakaszufujakaszu ◆ áztatáztat 「Mame-o mizudefujaka-
sita.」 „Babot áztattam.” ◆ beáztatbeáztat 「Fosiruto
jónipan-o mizudefujakasita.」 „Beáztattam a ke-
nyeret a fasírthoz.” ◆ felduzzasztfelduzzaszt
「Kónfuréku-o mirukudefujakasita.」 „A kukori-
capelyhet tejjel felduzzasztottam.” ◆ megduz-megduz-
zasztzaszt 「Zeracsin-o mizudefujakasita.」 „Vízben
megduzzasztottam a zselatint.”

fujakerufujakeru ◆ lankadtlankadt 「Kare-va fujaketa kon-
dzsóda.」 „Lankadt tettvágy.” ◆ megduzzadmegduzzad
「Mame-va mizuni cukattefujaketa.」 „A beázta-
tott bab megduzzadt.” ◆ megráncosodikmegráncosodik 「Na-
gaburode jubigafujaketa.」 „A hosszú fürdéstől
megráncosodtak az ujjaim.” ◇ fujaketanó-fujaketanó-
miszomiszo zsibbadtzsibbadt agyagy 「Fujaketa nómiszoni mu-
csiutte mainicsi-o szugoszu.」 „A zsibbadt agya-
mat korbácsolva töltöm napjaimat.”

fujaketanómiszofujaketanómiszo ◆ zsibbadtzsibbadt agyagy 「Fujaketa
nómiszoni mucsiutte mainicsi-o szugoszu.」 „A
zsibbadt agyamat korbácsolva töltöm napjaimat.”

fujasitafujasita ◆ bővítettbővített
fujaszufujaszu ◆ bővítbővít 「Kaisano ninzú-o fujasita.」
„Bővítette a cég létszámát.” ◆ gyarapítgyarapít 「Kare-
va zaiszan-o nibaini fujasita.」 „Kétszeresére gya-
rapította a vagyonát.” ◆ megnövelmegnövel 「Kaisa-va
haitókin-o fujasita.」 „A vállalat megnövelte az
osztalékát.” ◆ nagyobbítnagyobbít 「Zaszekino kazu-o fu-
jasita.」 „Nagyobbította a férőhelyek számát.” ◆

növelnövel 「Anoreszutoran-va rjó-o fujasita.」 „Az
étterem növelte az adagokat.” ◇ kazu-okazu-o fujaszufujaszu
megszaporodikmegszaporodik 「Kónotori-va dzsodzsoni
kazu-o fujasiteita.」 „A gólyák lassan megszapo-
rodtak.”

fujaszufujaszu ◆ sokszorozsokszoroz 「Szaikin-va dzsibun-o
fujaszukotoga dekiru.」 „A baktérium képes ön-
magát sokszorozni.” ◆ szaporítszaporít 「Okane-o fu-
jaszu.」 „Szaporítja a pénzét.” ◇ kazu-okazu-o fuja-fuja-
szuszu megszaporodikmegszaporodik 「Kónotori-va dzsodzsoni
kazu-o fujasiteita.」 „A gólyák lassan megszapo-
rodtak.”

fujaszukotofujaszukoto ◆ gyarapításgyarapítás 「Kare-va okane-
o fujaszukotosika kangaenai.」 „Csak a vagyona
gyarapításán jár az esze.” ◆ növelésnövelés

fujofujo ◆ adottságadottság ◆ áldásáldás ◆ javadalmazásjavadalmazás ◆

javadalomjavadalom
fujofujo ◆ adományozásadományozás ◆ felruházásfelruházás ◇ koku-koku-
szekifujoszekifujo állampolgárság adományozásaállampolgárság adományozása
fujófujó ◆ oldhatatlanságoldhatatlanság
fujófujó ◆ szükségtelenségszükségtelenség
fujófujó ◆ lebegéslebegés ◇ kúcsúfujókúcsúfujó levitációlevitáció
fujófujó ◆ eltartáseltartás
fujófujó ◆ férfiakférfiak szerelmeszerelme ◆ gyapotrózsagyapotrózsa ◆

hibiszkuszhibiszkusz ◆ tajvani hibiszkusztajvani hibiszkusz
fujóbucufujóbucu ◆ oldhatatlan anyagoldhatatlan anyag
fujódofujódo ◆ humuszhumusz ◆ komposztkomposzt ◆ televénytelevény
fujódzsófujódzsó ◆ egészségegészség elhanyagolásaelhanyagolása 「Is-
ano fujódzsó.」 „Az orvosok elhanyagolják a saját
egészségüket.” ◇ isanofujódzsóisanofujódzsó suszterneksuszternek
mindig lyukas a cipőjemindig lyukas a cipője
fujódzsószurufujódzsószuru ◆ nemnem törődiktörődik azaz egészsé-egészsé-
gévelgével
fujógimufujógimu ◆ eltartási kötelezettségeltartási kötelezettség
fujóhinfujóhin ◆ használaton kívüli cikkhasználaton kívüli cikk ◆ lomlom
fujóifujói ◆ meggondolatlanságmeggondolatlanság ◆ óvatlanságóvatlanság
fujóinafujóina ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Fujóina
hacugen-o sita.」 „Meggondolatlan kijelentést
tett.”

fujóinifujóini ◆ akarataakarata ellenéreellenére 「Fujóini
kanodzso-o kizucuketa.」 „Akaratom ellenére
megsértettem a nőt.” ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul ◆

óvatlanulóvatlanul 「Fujóini himicu-o morasita.」
„Óvatlanul kifecsegte a titkot.”

fujókazokufujókazoku ◆ eltartott családtagokeltartott családtagok
fujókeijakusofujókeijakuso ◆ eltartási szerződéseltartási szerződés
fujókifujóki ◆ kiemelő szerkezetkiemelő szerkezet
fujókódzsofujókódzso ◆ eltartottakeltartottak utánután járójáró adó-adó-
kedvezménykedvezmény
fujónafujóna ◆ használaton kívüliséghasználaton kívüliség
fujónafujóna ◆ feleslegesfelesleges 「Gosinpai fujó.」 „Feles-
leges aggódni!” ◆ nemnem szükségesszükséges 「Szecumei-
va fujóda.」 „Nem szükséges magyarázni.”

fujónafujóna ◆ feleslegesséfeleslegessé váltvált 「Fujóna jófuku-
o szuteta.」 „Kidobtam a feleslegessé vált ruhá-
kat.” ◆ nincsnincs rárá szükségszükség 「Fujóna hon-o szu-
teta.」 „Kidobtam a könyveket, amikre már nincs
szükségem.”
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fujóninarufujóninaru ◆ eltartottáeltartottá válikválik 「Nenkinga
szukunai haha-va vatasino fujóninatta.」 „A kis-
nyugdíjas anyukám az eltartottammá vált.” ◆ el-el-
tartotttartott leszlesz 「Cuma-va taisokusite fujóninat-
ta.」 „A feleségem kilépett a munkahelyéről, és el-
tartott lett.”

fujóninarufujóninaru ◆ feleslegességfeleslegesség válikválik
「Konokamera-va fujóninattanode szuteta.」 „Ez
a kamera feleslegessé vált, ezért kidobtam.”

fujónórjokufujónórjoku ◆ eltartóképességeltartóképesség
fujórjokufujórjoku ◆ felhajtóerőfelhajtóerő
fujósafujósa ◆ családfenntartócsaládfenntartó ◆ kenyérkeresőkenyérkereső
fujószaszerufujószaszeru ◆ felszínenfelszínen tarttart 「Teikinri-
va hinsino keizai-o fujószaszeta.」 „Az alacsony
kamat felszínen tartja a haldokló gazdaságot.” ◆

reptetreptet 「Fúszen-o fujószaszeta.」 „Léggömböt
reptettem.”

fujószeifujószei ◆ oldhatatlanságoldhatatlanság
fujószeifujószei ◆ úszóképességúszóképesség
fujószeinofujószeino ◆ oldhatatlanoldhatatlan
fujószócsifujószócsi ◆ úszószerkezetúszószerkezet
fujoszurufujoszuru ◆ megáldmegáld 「Tenkara szainó-o fuj-
oszareta.」 „Az isten tehetséggel áldotta meg.”

fujoszurufujoszuru ◆ adad 「Karenifairunoakuszeszu ken-
o fujosita.」 „Hozzáférési jogot adtam neki a fájl-
hoz.” ◆ adományozadományoz 「Kareni hakusigóga fuj-
oszareta.」 „Doktori címet adományoztak neki.”
◆ felruházfelruház 「Kareni kengen-o fujosita.」 „Hata-
lommal ruháztam fel.”

fujószurufujószuru ◆ eltarteltart 「Kare-va cuma-o fujósite-
iru.」 „Eltartja a feleségét.”

fujószurufujószuru ◆ lebeglebeg 「Csódendótai-va dzsisaku-
no ueni fujószuru.」 „A szupravezető lebeg a mág-
nes felett.” ◇ fujószaszerufujószaszeru felszínenfelszínen tarttart
「Teikinri-va hinsino keizai-o fujószaszeta.」 „Az
alacsony kamat felszínen tartja a haldokló gazda-
ságot.”

fujufuju ◆ téltél 「Kibisii fujuni szonaeta.」 „Felké-
szültem a hideg télre.” ◇ fujugifujugi télitéli ruharuha ◇

fujugesószurufujugesószuru hólepelbehólepelbe burkolózikburkolózik 「Fu-
jugesósita jama」 „hólepelbe burkolózott hegy” ◇

fujugosiszurufujugosiszuru teleltelel 「Iede fujugosisita
sokubucu-o szotoni dasita.」 „A lakásban telelt
növényeket kiültettem.” ◇ fujunifujuni télentélen ◇ fu-fu-
junokótojunokóto télikabáttélikabát 「Fujunokóto-o kuríning-

uni dasita.」 „Beadtam a télikabátomat a tisztító-
ba.” ◇ fujumekufujumeku téliesretéliesre fordulfordul 「Tenkiga fu-
jumeita.」 „Téliesre fordult az idő.” ◇ fujurasiifujurasii
télitéli 「Fujurasii tenkiga cuzuiteiru.」 „Folytató-
dik a téli időjárás.” ◇ mafujumafuju tél közepetél közepe
fujúfujú ◆ gazdagsággazdagság ◆ jómódjómód ◇ fujúnafujúna tehe-tehe-
tőstős ◇ fujúnafujúna jómódújómódú ◇ fujúnikuraszufujúnikuraszu gaz-gaz-
dagon éldagon él
fujúfujú ◆ lebegéslebegés ◆ úszkálásúszkálás ◇ kúcsúfujúkúcsúfujú le-le-
vitációvitáció
fújufúju ◆ allegóriaallegória ◆ burkolt célzásburkolt célzás
fujubafujuba ◆ télitéli időszakidőszak 「Onszuipúrude fujuba-
mo ojogeru.」 „A meleg vizű medencében a téli
időszakban is lehet úszni.”

fujúbaijófujúbaijó ◆ szuszpenziós tenyészetszuszpenziós tenyészet
fujubifujubi ◆ fagypontfagypont alattialatti napnap ◆ mínuszokmínuszok
「Asitakara fujubininaru.」 „Holnaptól jönnek a
mínuszok.”

fujúbucufujúbucu ◆ lebegő részecskéklebegő részecskék
fujúden-ifujúden-i ◆ lebegő potenciállebegő potenciál
fujudorifujudori ◆ télen ideköltöző madártélen ideköltöző madár
fujudzsikanfujudzsikan ◆ téli időtéli idő ◆ téli időszámítástéli időszámítás
fujufukufujufuku ◆ téli ruhatéli ruha
fujugarefujugare ◆ télitéli kopárságkopárság 「Fujugareno kesi-
ki」 „kopár, téli táj” ◆ téli üzleti pangástéli üzleti pangás
fujugasirafujugasira ◆ felső tél-gyökfelső tél-gyök
fujugefujuge ◆ télitéli bundabunda 「Inu-va fujugeninatta.」
„A kutya téli bundát növesztett.” ◆ télitéli szőrzetszőrzet
◆ téli tollazattéli tollazat
fujugesószurufujugesószuru ◆ hólepelbehólepelbe burkolózikburkolózik
「Fujugesósita jama」 „hólepelbe burkolózott
hegy”

fujugifujugi ◆ téli ruhatéli ruha
fujugomori-ofujugomori-o szuruszuru / fujugomoriszurufujugomoriszuru ◆ be-be-
húzódikhúzódik téliretélire 「Atatakai ucsini fujugomori-o
sita.」 „Behúzódtam télire a meleg lakásba.” ◆

télitéli álmotálmot alszikalszik 「Higuma-va fujugomori-o
szuru.」 „A medve téli álmot alszik.”

fujugomoriszurufujugomoriszuru / fujugomori-ofujugomori-o szuruszuru ◆ be-be-
húzódikhúzódik téliretélire 「Atatakai ucsini fujugomori-o
sita.」 „Behúzódtam télire a meleg lakásba.” ◆

télitéli álmotálmot alszikalszik 「Higuma-va fujugomori-o
szuru.」 „A medve téli álmot alszik.”

fujugosifujugosi ◆ teleléstelelés
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fujugosiszurufujugosiszuru ◆ teleltelel 「Iede fujugosisita
sokubucu-o szotoni dasita.」 „A lakásban telelt
növényeket kiültettem.”

fujujamafujujama ◆ télitéli hegyhegy 「Fujujamani nobotta.」
„Megmásztam a téli hegyet.”

fujujaszumifujujaszumi ◆ télitéli szünetszünet 「Kodomotacsino
gakkóga fujujaszumini hairimasita.」 „Elkezdő-
dött az iskolások téli szünete.”

fujukaifujukai ◆ kényelmetlenségkényelmetlenség
fujukainafujukaina ◆ kellemetlenkellemetlen 「Fujukaina omoi-o
sita.」 „Kellemetlen emlék volt.” ◆ kényelmet-kényelmet-
lenlen 「Szeiszeki-o kikarete fujukaina kimocside-
sita.」 „Kényelmetlenül éreztem magam, amikor
megkérdezték, hogy tanulok.”

fujúkiraifujúkirai ◆ lebegő aknalebegő akna
fujukitodokifujukitodoki ◆ gondatlansággondatlanság ◆ törődéstörődés hi-hi-
ányaánya 「Okjakuszamani fujuki todokiganaijóni ki-
o cukemasó.」 „Törődjünk a vendégekkel!” ◇

kantokufujukitodokikantokufujukitodoki nevelésnevelés hiányahiánya
「Kodomo-va manbikisitano-va ojano kantokufu-
juki todokideszu.」 „A szülői nevelés hiánya okoz-
ta, hogy a gyerek lopott.”

fujukodacsifujukodacsi ◆ téli berektéli berek ◆ téli kopár erdőtéli kopár erdő
fujumeitafujumeita ◆ téliestélies
fujumekufujumeku ◆ téliesretéliesre fordulfordul 「Tenkiga fuju-
meita.」 „Téliesre fordult az idő.”

fujumonofujumono ◆ télitéli holmiholmi ◆ télitéli ruharuha 「Haru-
ninatte fujumono-o simatta.」 „Kitavaszodott, el-
raktam a téli ruhákat.”

fujumonóridasifujumonóridasi ◆ téli kiárusítástéli kiárusítás
fujúnafujúna ◆ jómódújómódú ◆ tehetőstehetős
fujunifujuni ◆ télentélen
fujúnikuraszufujúnikuraszu ◆ gazdagon élgazdagon él
fujunofujuno ◆ télitéli
fujunodzsikinifujunodzsikini ◆ télvíztélvíz idejénidején 「Fujuno
dzsikini-va gaisucu-o hikaeteiru.」 „Télvíz idején
keveset mozdulok ki.”

fujunokótofujunokóto ◆ télikabáttélikabát 「Fujunokóto-o ku-
ríninguni dasita.」 „Beadtam a télikabátomat a
tisztítóba.”

fujúnomitorarufujúnomitoraru ◆ meggazdagodikmeggazdagodik
fujunoszankakufujunoszankaku ◆ Téli HáromszögTéli Háromszög
fuju-o koerufuju-o koeru ◆ teleltelel

fuju-ofuju-o koszukoszu ◆ kitelelkitelel 「Hana-va fuju-o kosi-
ta.」 „A virág kitelelt.” ◆ teleltelel 「Vatari dori-va
minamide fuju-o koszu.」 „A költözőmadarak dé-
len telelnek.”

fujurasiifujurasii ◆ télitéli 「Fujurasii tenkiga cuzuitei-
ru.」 „Folytatódik a téli időjárás.”

fujúreifujúrei ◆ vándorszellemvándorszellem
fujusógunfujusógun ◆ FagyFagy tábornoktábornok ◆ TélTél tábornoktábornok

fujúszeibucufujúszeibucu ◆ planktonplankton
fujúszófujúszó ◆ gazdaggazdag rétegréteg ◆ tehetősektehetősek 「Ko-
no sóhin-va fujúszó-o taisónisiteiru.」 „Ez a ter-
mék a tehetőseknek való.”

fujuszóbifujuszóbi ◆ téli rózsatéli rózsa
fujúszurufujúszuru ◆ lebeglebeg 「Mizuno nakani komakai
konaga fujúsiteita.」 „Apró szemcsék lebegtek a
vízben.” ◆ úszkálúszkál 「Mizuno naka-o csiiszana-
gomiga fujúsiteita.」 „A vízben apró szemcsék
úszkáltak.”

fujutorjufufujutorjufu ◆ franciafrancia szarvasgombaszarvasgomba ◆ télitéli
szarvasgombaszarvasgomba
fujúvakuszeifujúvakuszei ◆ kóbor bolygókóbor bolygó
fujuzorafujuzora ◆ téli égbolttéli égbolt
fujuzutafujuzuta ◆ japán borostyánjapán borostyán
fukafuka ◆ hozzáadáshozzáadás ◆ jövedékjövedék
fukafuka ◆ adókivetésadókivetés
fukafuka ◆ cápacápa
fukafuka ◆ egyesegyes 「Szúgakuno sikende fuka-o tot-
ta.」 „Matekból egyest kaptam a vizsgán.” ◆

elégtelenelégtelen 「Godzsúkjúten ika-va fuka.」 „59
pont alatt elégtelen.” ◆ nemnem jójó ◆ nemnem lehet-lehet-
ségességes ◇ kamonakufukamonaikamonakufukamonai sese nemnem jó,jó, sese
nem rossznem rossz
fukafuka ◆ fogyasztófogyasztó ◆ megterhelésmegterhelés 「Kare-
va fukani taerarenakatta.」 „Nem bírta a megter-
helést.” ◆ terhelésterhelés ◇ teikófukateikófuka ellenállásiellenállási
terhelésterhelés ◇ júdószeifukajúdószeifuka induktívinduktív terhelésterhelés
◇ jórjószeifukajórjószeifuka kapacitív terheléskapacitív terhelés
fukafuka ◆ keléskelés ◆ kikeléskikelés ◆ tojáskeléstojáskelés
fúkafúka ◆ erózióerózió ◆ feledésfeledés 「Dzsikenno fúka-
o fuszegitai.」 „Nem akarom, hogy feledésbe me-
rüljön az eset.” ◆ időjárás okozta kopásidőjárás okozta kopás
fúkabucufúkabucu ◆ rozsdarozsda
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fukabukatofukabukato ◆ mélyenmélyen 「Fukabukato atama-o
szageta.」 „Mélyen meghajoltam.”

fukabukatokosikakerufukabukatokosikakeru ◆ belesüppedbelesüpped
「Ámucseani fukabukato kosikaketa.」 „Belesüp-
pedtem a fotelbe.”

fukabunfukabun ◆ elválaszthatatlanságelválaszthatatlanság ◆ osztha-osztha-
tatlanságtatlanság ◆ szétválaszthatatlanságszétválaszthatatlanság
fukabun-nafukabun-na ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Rjósa-va
fukabunna kankeiniaru.」 „Elválaszthatatlan
kapcsolatban vannak egymással.” ◆ oszthatat-oszthatat-
lanlan
fukabun-nifukabun-ni ◆ elválaszthatatlanulelválaszthatatlanul 「Kaga-
kuto bucurigaku-va fukabunni muszubicukerare-
teiru.」 „A kémia és a fizika elválaszthatatlanul
összekapcsolódik.”

fukabun-nofukabun-no ◆ atomiatomi ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan
「Szono rjóiki-va vaga kunino fukabunno icsibu-
deszu.」 „Az a tartomány országunk elválasztha-
tatlan része.” ◆ oszthatatlanoszthatatlan 「Fukabunno-
szábiszu」 „oszthatatlan szolgáltatás” ◆ szétvá-szétvá-
laszthatatlanlaszthatatlan 「Fukabunno kankei」 „szétvá-
laszthatatlan kapcsolat”

fukabunszószafukabunszósza ◆ atomiatomi műveletművelet ◆ osztha-osztha-
tatlan művelettatlan művelet
fukacsifukacsi ◆ megismerhetetlenségmegismerhetetlenség
fukacsinarufukacsinaru ◆ megismerhetetlenmegismerhetetlen 「Fukacsi-
narumonotono tatakai」 „küzdelem a megismer-
hetetlen dolgokkal” ◆ rejtélyesrejtélyes
fukacsironfukacsiron ◆ agnoszticizmusagnoszticizmus
fukacsironsafukacsironsa ◆ agnoszticistaagnoszticista
fukadefukade ◆ mélymély sebseb 「Kare-va sicurende
fukade-o otta.」 „A szerelmi csalódás mély sebet
ejtett rajta.”

fúkadofúkado ◆ mállott földmállott föld
fukafukanofukafukano ◆ bolyhosbolyhos 「Fukafukano kegava-
nokóto」 „bolyhos bunda” ◆ puffadtpuffadt 「Fukafu-
kano te」 „puffadt kéz” ◆ puhapuha 「Fukafukano fu-
ton」 „puha paplan”

fukafukasitafukafukasita ◆ bolyhosbolyhos 「Fukafukasita vata-
ame」 „bolyhos vattacukor” ◆ lágylágy 「Fukafuka-
sitapan.」 „Lágy kenyér.” ◆ puhapuha 「Fukafukasita
futon」 „puha paplan” ◆ süppedőssüppedős 「Fukafuka-
sita dzsútan.」 „Süppedős szőnyeg.”

fukagimonfukagimon ◆ utókérdésutókérdés

fukagjakuassukufukagjakuassuku ◆ irreverzibilisirreverzibilis komp-komp-
resszióresszió
fukagjakuhenkafukagjakuhenka ◆ visszafordíthatatlanvisszafordíthatatlan
változásváltozás
fukagjakutekinafukagjakutekina ◆ visszafordíthatatlanvisszafordíthatatlan
fukahifukahi ◆ elkerülhetetlenségelkerülhetetlenség ◆ szükség-szükség-
szerűségszerűség
fukahinafukahina ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Szosó-va fuka-
hidatta.」 „Elkerülhetetlen volt a pereskedés.” ◆

szükségszerűszükségszerű 「Fukahina henka」 „szükség-
szerű változás”

fukahinifukahini ◆ elkerülhetetlenülelkerülhetetlenül 「Fukahini só-
dzsiru bjóki」 „elkerülhetetlenül jelentkező be-
tegség”

fukahirenoszúpufukahirenoszúpu ◆ cápauszony-levescápauszony-leves
fukaifukai ❶ mélymély 「Kono ike-va don-nani fukai-
no?」 „Milyen mély ez a tó?” ◆ behatóbeható 「Fukai
csisiki-o motteiru.」 „Beható ismeretekkel ren-
delkezik.” ◆ előrehaladtelőrehaladt 「Fukai aki」 „előre-
haladt ősz” ◆ közeliközeli 「Fukai kankei」 „közeli
kapcsolat” ◆ mélyenszántómélyenszántó 「Fukai kangae」
„mélyenszántó gondolat” ◆ sötétsötét 「Fukai mi-
dori」 „sötétzöld” ◆ sűrűsűrű 「Fukai mori」 „sűrű
erdő” ◇ okugafukaiokugafukai kiismerhetetlenkiismerhetetlen 「Dzs-
oszeino szeisin-va okuga fukai.」 „A női lélek kiis-
merhetetlen.” ◇ dzsógafukaidzsógafukai érzelmesérzelmes ◇ nen-nen-
ofukaiofukai mélyenmélyen gyökerezőgyökerező 「Neno fukai nikus-
imi」 „mélyen gyökerező ellenszenv”

fukaifukai ◆ kényelmetlenségkényelmetlenség ◆ rosszrossz közérzetközérzet

fukaikanfukaikan ◆ diszkomfortdiszkomfort ◆ kellemetlenkellemetlen ér-ér-
zészés
fukaikanasimifukaikanasimi ◆ búbánatbúbánat
fukainafukaina ◆ kellemetlenkellemetlen 「Fukaina omoi-o si-
ta.」 „Kellemetlen meglepetés ért.”

fukaininarufukaininaru ◆ rosszulrosszul leszlesz 「Gero-o miruto
fukaininaru.」 „Ha hányást látok, rosszul leszek.”

fukainjúfukainjú ◆ be nem avatkozásbe nem avatkozás
fukainjúszeiszakufukainjúszeiszaku ◆ benemavatkozásbenemavatkozás poli-poli-
tikájatikája
fukairifukairi ◆ belebonyolódásbelebonyolódás ◆ belekeveredésbelekeveredés
fukairiszurufukairiszuru ◆ belebonyolódikbelebonyolódik 「Kanodzso-
va hanasini fukairisita.」 „Belebonyolódott a tör-
ténetbe.” ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Dzsikenni fukairi-
sita.」 „Belekeveredett az esetbe.”
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fukaiszuisinfukaiszuisin ◆ mély vízmély víz
fukajokefukajoke ◆ cápariasztócápariasztó
fukajomisiszugirufukajomisiszugiru ◆ túlkombináltúlkombinál 「Aiteno
kimocsi-o fukajomisi szugirutokorogaaru.」
„Hajlamos túlkombinálni a másik fél érzelmeit.”

fukajomiszurufukajomiszuru ◆ mélyenmélyen értelmezértelmez 「Kareno
hacugen-o fukajomisinai hógaii.」 „Nem szabad
mélyen értelmezni, amit mond.” ◇ fukajomisi-fukajomisi-
szugiruszugiru túlkombináltúlkombinál 「Aiteno kimocsi-o fuka-
jomisi szugirutokorogaaru.」 „Hajlamos túlkom-
binálni a másik fél érzelmeit.”

fukakacsifukakacsi ◆ hozzáadott értékhozzáadott érték
fukakacsizeifukakacsizei ◆ értéktöbbletadóértéktöbbletadó
fukakainafukakaina ◆ érthetetlenérthetetlen 「Fukakaina kódó」
„érthetetlen viselkedés” ◆ megfejthetetlenmegfejthetetlen
「Fukakaina dzsiken」 „megfejthetetlen bűneset”
◆ megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan 「Fukakaina nazo」
„megmagyarázhatatlan rejtély” ◆ rejtélyesrejtélyes
「Fukakaina dzsinbucu」 „rejtélyes ember”

fukakansószeiszakufukakansószeiszaku ◆ benemavatkozásibenemavatkozási
politikapolitika
fukakecufukakecu ◆ nélkülözhetetlenségnélkülözhetetlenség
fukakecunafukakecuna ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen 「Fukakecu-
na jószo」 „elengedhetetlen tényező” ◆ létfon-létfon-
tosságútosságú 「Kono bussicu-va karadani fukakecu-
deszu.」 „A testünk számára ez az anyag létfon-
tosságú.” ◆ nélkülözhetetlennélkülözhetetlen
「Gendaisakaide-va denki-va fukakecudeszu.」
„A jelenkori társadalomban nélkülözhetetlen az
áram.” ◇ hicujófukakecunahicujófukakecuna elengedhetet-elengedhetet-
lenlen 「Kinben-va szeikóni fukakecuna dzsóken-
da.」 „A szorgalom a siker elengedhetetlen felté-
tele.”

fukakeiszeifukakeiszei ◆ epimorfózisepimorfózis ◆ kifejléskifejlés
fukakifukaki ◆ keltetőgépkeltetőgép
fukakórjokufukakórjoku ◆ elháríthatatlanelháríthatatlan eseményesemény
「Koide-va naku fukakórjokudatta.」 „Nem szán-
dékos, hanem elháríthatatlan esemény volt.” ◆ ki-ki-
szolgáltatottságszolgáltatottság ◆ vis majorvis major
fukakószofukakószo ◆ liázliáz ◇ karinszanbunkaikószokarinszanbunkaikószo
foszforilázfoszforiláz
fukakufukaku ◆ depressziódepresszió ◆ negatívnegatív szögtávol-szögtávol-
ságság ◇ szuiheifukakuszuiheifukaku látóhatárlátóhatár depresszió-depresszió-
jaja
fukakufukaku ◆ mélyenmélyen 「Szore-va fukaku kangaenai
hógaii.」 „Ebbe nem szabad mélyen belegondol-

ni.” ◆ őszinténőszintén 「Fukaku ovabi mósi agema-
szu.」 „Őszintén bocsánatot kérek!”

fukakufukaku ◆ aléltságaléltság ◆ elővigyázatlanságelővigyázatlanság ◆

melléfogásmelléfogás 「Issóno fukaku」 „legnagyobb
melléfogás az életben” ◆ önkéntelenségönkéntelenség 「Fu-
kakuno namida-o nagasita.」 „Önkéntelenül sír-
tam.” ◆ öntudatlanságöntudatlanság ◇ icsidainofukakuicsidainofukaku
legnagyobblegnagyobb hibahiba azaz életbenéletben ◇ zengofukakuzengofukaku
eszméletlenségeszméletlenség 「Zengofukakuninarumade
oszake-o nonda.」 „Eszméletlenre ittam magam.”
◇ fukaku-ofukaku-o torutoru pórulpórul járjár ◇ fukaku-ofukaku-o torutoru
elbízzaelbízza magátmagát 「Jovai aiteni fukaku-o toru-
na.」 „Ne bízd el magad a gyengékkel szemben!”

fúkakufúkaku ◆ eleganciaelegancia 「Siniszeno fúkaku-o ta-
dajovaszeta kiszszaten」 „patinás eleganciát su-
gárzó cukrászda” ◆ előkelőségelőkelőség
fukakudzsicunafukakudzsicuna ◆ bizonytalanbizonytalan
「Suppacudzsikoku-va fukakudzsicuda.」 „Az in-
dulás időpontja bizonytalan.”

fukakudzsicuszeifukakudzsicuszei ◆ határozatlansághatározatlanság
fukakunimofukakunimo ◆ önkéntelenülönkéntelenül 「Fukakunimo
nakiszóninatta.」 „Önkéntelenül elsírtam ma-
gam.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Untensu-va fukakunimo
inemurisitesimatta.」 „A vezető véletlenül el-
aludt.”

fúkakunoarufúkakunoaru ◆ disztingváltdisztingvált 「Fúkakunoaru
bunsó」 „disztingvált stílusban írt mondat” ◆

elegánselegáns 「Fúkakunoaru tatemono」 „elegáns
épület” ◆ előkelőelőkelő 「Fúkakunoaru hito」 „előke-
lő ember”

fukaku-ofukaku-o torutoru ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Jovai aiteni
fukaku-o toruna.」 „Ne bízd el magad a gyengék-
kel szemben!” ◆ pórul járpórul jár
fukakuteinafukakuteina ◆ bizonytalanbizonytalan 「Mirai-va fuka-
kuteida.」 „A jövő bizonytalan.” ◆ kéteskétes 「Fu-
kakuteina dzsóhó」 „kétes információ” ◆ meg-meg-
határozatlanhatározatlan 「Icu ketteiga kudaszareruka-va
mada fukakuteideszu.」 „Meghatározatlan, hogy
mikor döntenek.”

fukamafukama ◆ meghitt kapcsolatmeghitt kapcsolat ◆ mélységmélység
fukamarufukamaru ◆ elmélyülelmélyül 「Csisikiga fukamatta.」
„Elmélyült a tudása.” ◆ mélyülmélyül 「Ojakono kizu-
naga fukamatta.」 „Mélyült a szülő-gyerek kap-
csolat.” ◇ akigafukamaruakigafukamaru egyreegyre mélyebbenmélyebben
járunkjárunk azaz őszbenőszben ◇ akigafukamaruakigafukamaru egyreegyre
ősziesebbre fordul az időősziesebbre fordul az idő
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fukamerufukameru ◆ elmélyítelmélyít 「Eigono csisiki-o fuka-
meta.」 „Elmélyítette az angol nyelvtudását.” ◆

mélyítmélyít 「Karera-va júdzsó-o fukameta.」 „Mé-
lyítették a barátságukat.” ◆ szorosabbraszorosabbra fűzfűz
「Rjókoku-va kankei-o fukameta.」 „A két ország
szorosabbra fűzte a kapcsolatait.”

fukamidoriirofukamidoriiro ◆ sötétzöldsötétzöld
fukanfukan ◆ letekintésletekintés
fúkanfúkan ◆ lezáráslezárás
fukancúkafukancúka ◆ nem konvertibilis valutanem konvertibilis valuta
fukan-jófukan-jó ◆ intoleranciaintolerancia
fúkanmeireifúkanmeirei ◆ titkos parancstitkos parancs
fukanofukano ◆ elégtelenelégtelen
fukanófukanó ◆ lehetetlenlehetetlen 「Aino maeni-va ,
fukanó-va nai.」 „A szerelem nem ismer lehetet-
lent.” ◆ lehetetlenséglehetetlenség
fukanónafukanóna ◆ lehetetlenlehetetlen 「Eikjúkikan-o
cukuruno-va fukanóda.」 „Örökmozgót lehetet-
len csinálni.” ◇ dzsicugengafukanónadzsicugengafukanóna kivite-kivite-
lezhetetlenlezhetetlen 「Kono keikaku-va dzsicugenga fu-
kanóda.」 „Ez a terv kivitelezhetetlen.” ◇ súrifu-súrifu-
kanónakanóna javíthatatlanjavíthatatlan 「Konoterebi-va súrifu-
kanóda.」 „Ez a televízió javíthatatlan.”

fukanóniszurufukanóniszuru ◆ ellehetetlenítellehetetlenít 「Szeifu-va
hómureszuno szeikacu-o fukanónisita.」 „A kor-
mány ellehetetlenítette a hajléktalanok életét.”

fúkansifúkansi ◆ zárjegyzárjegy 「Hószósita sóhinni mi-
szeno fúkansi-o hatta.」 „A becsomagolt árura rá-
ragasztotta az üzlet zárjegyét.”

fukansiheifukansihei ◆ nem átváltható bankjegynem átváltható bankjegy
fukansófukansó ◆ be nem avatkozásbe nem avatkozás
fukansófukansó ◆ érzéketlenségérzéketlenség ◆ frigiditásfrigiditás
fukansósugifukansósugi ◆ benemavatkozási politikabenemavatkozási politika
fukanszurufukanszuru ◆ letekintletekint 「Okakara macsi-o fu-
kanszuru.」 „Letekint a dombról városra.” ◆ vé-vé-
gigtekintgigtekint 「Dzsibunno dzsinszei-o fukanszu-
ru.」 „Végigtekint a saját életén.”

fúkanszurufúkanszuru ◆ lezárlezár
fukanzenhentaifukanzenhentai ◆ hemimetabolizmushemimetabolizmus
fukanzenhentainofukanzenhentaino ◆ hemimetabolikushemimetabolikus
fukanzen-júszeifukanzen-júszei ◆ inkomplett dominanciainkomplett dominancia
fukanzenkinfukanzenkin ◆ tökéletlen gombatökéletlen gomba
fukanzenkinruifukanzenkinrui ◆ nem valódi gombáknem valódi gombák

fukanzenkógenfukanzenkógen ◆ hapténhaptén
fukanzen-nafukanzen-na ◆ nemnem tökéletestökéletes ◆ tökéletlentökéletlen
「Kanodzso-va fukanzenna danszeini kókan-o
mocu.」 „A tökéletlen férfiakat szereti.”

fukanzen-nensófukanzen-nensó ◆ tehetségéntehetségén alulialuli telje-telje-
sítéssítés 「Siai-va fukanzen-nensóni ovatta.」 „A
mérkőzésen tehetségén alul teljesített.” ◆ töké-töké-
letlenletlen égéségés 「Iszszankatanszo-va tanszo-o fu-
kumu moeru bussicuga nensószuru kateide
fukanzen-nensósita baaini haszszeisimaszu.」 „A
szén-monoxid gáz tökéletlen égés következtében
keletkezik, széntartalmú éghető anyag égése so-
rán.”

fukanzensúgjófukanzensúgjó ◆ alulfoglalkoztatottságalulfoglalkoztatottság
fukanzufukanzu ◆ madártávlatmadártávlat
fukaoifukaoi ◆ túlságosantúlságosan mélyremélyre hatoláshatolás ◆ túl-túl-
zott üldözészott üldözés
fukaoiszurufukaoiszuru ◆ túlságosantúlságosan mélyéremélyére hatolhatol
「Kono mondai-va fukaoisinai hógaii.」 „Nem
szabad túlságosan a mélyére hatolni ennek a
problémának.” ◆ túlüldöztúlüldöz
fukappacufukappacu ◆ inaktivitásinaktivitás
fukappacunafukappacuna ◆ inaktívinaktív 「Fukappacuna dóbu-
cu」 „inaktív állat” ◆ lanyhalanyha 「Fukappacuna
dzsiki」 „lanyha időszak” ◆ pangpang
「Kabusikisidzsó-va fukappacudatta.」 „A rész-
vénypiac pangott.”

fukaricufukaricu ◆ terhelési tényezőterhelési tényező
fukasifukasi ◆ láthatatlanláthatatlan 「Fukasiinku」 „látha-
tatlan tinta” ◆ szemmelszemmel nemnem láthatólátható 「Fuka-
sikószen」 „szemmel nem látható fénysugár”

fukasiborifukasibori ◆ mélyhúzásmélyhúzás
fukasiboriszeikeifukasiboriszeikei ◆ mélyhúzásmélyhúzás
fukasigifukasigi ◆ rejtélyrejtély ◆ tíztíz aa hatvannegyedi-hatvannegyedi-
kenken ◆ tíz a nyolcvanadikontíz a nyolcvanadikon
fukasiginafukasigina ◆ rejtélyesrejtélyes 「Fukasigina dzsi-
ken」 „rejtélyes ügy”

fukasimodzsifukasimodzsi ◆ láthatatlan karakterláthatatlan karakter
fukasinfukasin ◆ meg nem támadásmeg nem támadás
fukasindzsójakufukasindzsójaku ◆ megnemtámadásimegnemtámadási szer-szer-
ződésződés 「Ringokuto fukasindzsójaku-o muszun-
da.」 „A szomszédos országgal megnemtámadási
szerződést kötött.”
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fukasitemamonaihijokofukasitemamonaihijoko ◆ naposnapos csibecsibe
「Fukasite mamonaihijoko-o katta.」 „Napos csi-
béket vettem.”

fukaszafukasza ◆ mélységmélység 「Púru-va dono kuraino fu-
kaszadeszuka?」 „Milyen a mélysége a medencé-
nek?”

fúkaszajófúkaszajó ◆ erózióerózió
fukaszaszerufukaszaszeru ◆ keltkelt 「Szanran-o fukaszasze-
ta.」 „Selyemhernyót keltettem.” ◆ kikeltkikelt 「Fu-
rankide tamago-o fukaszaszeta.」 „Keltetőgéppel
kikeltettem a tojást.” ◆ kiköltkikölt
fukaszerufukaszeru ◆ fúvatfúvat ◇ otószankaze-ootószankaze-o fuka-fuka-
szeruszeru atyáskodikatyáskodik 「Otto-va otószan kaze-o fu-
kaszete vatasini meireibakarisiteiru.」 „A férjem
atyáskodni akar felettem, mindig parancsolgat.”
◇ kaze-okaze-o fukaszerufukaszeru úgyúgy viselkedikviselkedik 「One-
eszan kaze-o fukaszeru.」 „Úgy viselkedik, mint-
ha ő lenne a nővérem.”

fukaszszeigaszufukaszszeigaszu ◆ inertinert gázgáz ◆ közömbösközömbös
gázgáz
fukaszszeikafukaszszeika ◆ inaktiválásinaktiválás ◆ közömbös-közömbös-
ségség ◆ semlegességsemlegesség
fukaszszeikitaifukaszszeikitai ◆ közömbösközömbös gázgáz ◆ semle-semle-
ges gázges gáz
fukaszszeinofukaszszeino ◆ közömbösközömbös
fukaszufukaszu ◆ fentfent maradmarad 「Kinó jo-o fukasita.」
„Tegnap későig fent maradtam.” ◇ jo-ojo-o fukaszufukaszu
éjszakábaéjszakába megymegy 「Dansósinagara jo-o fukasi-
ta.」 „Éjszakába menően tereferéltünk.”

fukaszufukaszu ◆ párolpárol 「Jaszai-o fukasita.」 „Zöldsé-
get párolt.”

fukaszufukaszu ◆ felpörgetfelpörget 「Akuszeru-o funde fuka-
sita.」 „Ráléptem a gázra, és felpörgettem a mo-
tort.” ◆ pöfékelpöfékel 「Paipu-o fukasita.」 „Pöfékelt
a pipájával.” ◆ túráztattúráztat 「Endzsin-o fukasi-
ta.」 „Túráztatta a motort.” ◇ otószankaze-otószankaze-
oo fukaszerufukaszeru atyáskodikatyáskodik 「Otto-va otószan
kaze-o fukaszete vatasini meireibakarisiteiru.」
„A férjem atyáskodni akar felettem, mindig paran-
csolgat.” ◇ kaze-okaze-o fukaszufukaszu játszikjátszik 「Dzsósi-
kaze fukasiteiru.」 „Főnökösdit játszik.” ◇ kaze-kaze-
oo fukaszufukaszu megjátszikmegjátszik 「Eijúkaze-o fukaszu.」
„Megjátssza a hőst.” ◇ hamaki-ohamaki-o fukaszufukaszu szi-szi-
varozikvarozik

fukaszurufukaszuru ◆ kikelkikel 「Nivatorino tamago-va
nan-nicside fukaszurunodesóka.」 „Hány nap
alatt kel ki a csibe?”

fukaszurufukaszuru ◆ kivetkivet 「Szeifu-va kúkizei-o fukasi-
temookasikunai.」 „Az sem lenne meglepő, ha az
állam kivetné a levegőadót.”

fúkaszurufúkaszuru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Sinszaino ki-
okuga fúkasita.」 „A katasztrófa emléke feledésbe
merült.” ◆ mállikmállik 「Fúkasita iva」 „mállott szik-
la” ◆ szétmállikszétmállik 「Dzsikanno keikade jóganga
fúkasita.」 „Idővel szétmállott a bazaltkő.” ◇ ki-ki-
okugafúkaszuruokugafúkaszuru feledésbefeledésbe merülmerül 「Sinszai-
no kiokuga fúkasita.」 „A földrengés emléke fele-
désbe merült.”

fukatoszurufukatoszuru ◆ nemnem engedélyezengedélyez 「Siszecuno
rijó-o fukatosita.」 „Nem engedélyezték az intéz-
mény használatát.”

fukazakefukazake ◆ mértéktelenmértéktelen ivászativászat ◆ vedelésvedelés

fukazake-o szurufukazake-o szuru ◆ túl sokat isziktúl sokat iszik
fukazarafukazara ◆ mély tányérmély tányér
fukazeifukazei ◆ jövedéki adójövedéki adó
fukefuke ◆ korpakorpa
fukecufukecu ◆ ápolatlanságápolatlanság ◆ tisztátlanságtisztátlanság
fúkecufúkecu ◆ szélbarlangszélbarlang
fukecudanfukecudan ◆ döntésképtelenségdöntésképtelenség
fukecudan-nafukecudan-na ◆ bizonytalanbizonytalan 「Fukecudanna
kaitó-o sita.」 „Bizonytalan választ adott.” ◆ dön-dön-
tésképtelentésképtelen 「Fukecudanna hito」 „döntés-
képtelen ember” ◆ ingadozóingadozó 「Fukecudanna
taido」 „ingadozó magatartás”

fukecunafukecuna ◆ ápolatlanápolatlan 「Fukecuna agohige」
„ápolatlan szakáll” ◆ mosdatlanmosdatlan 「Kare-va fu-
kecude karadaga kuszakatta.」 „A férfi mosdatlan
és büdös volt.” ◆ piszkospiszkos 「Fukecuna tede tabe
mono-o szavarimakutteita.」 „Piszkos kézzel fog-
dosta az ételeket.” ◆ tisztátalantisztátalan 「Fukecuna
hóhóde móketa.」 „Tisztátalan módszerekkel gaz-
dagodott meg.”

fukedarakenofukedarakeno ◆ korpáskorpás 「Fukedarakeno ata-
ma」 „korpás haj”

fukegaderufukegaderu ◆ korpáskorpás 「Fukega deru.」 „Kor-
pás a hajam.”

fukeifukei ◆ rendőrnőrendőrnő
fukeifukei ◆ apai ágapai ág
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fukeifukei ◆ gondviselőkgondviselők 「Fukei-va dzsugjó-o ken-
gakusita.」 „A gondviselők bementek az órára.” ◆

szülők és testvérekszülők és testvérek
fukeifukei ◆ városivárosi rendőrségrendőrség ◇ ószakafukeiószakafukei
OszakaiOszakai RendőrségRendőrség ◇ kjótofukeikjótofukei KiotóiKiotói
RendőrségRendőrség
fukeifukei ◆ felségsértésfelségsértés ◆ tiszteletlenségtiszteletlenség
「Fukeino kói」 „tiszteletlen viselkedés”

fúkeifúkei ◆ látképlátkép 「Atarasii tatemonode macsino
fúkeiga kavatta.」 „Az új épülettel megváltozott a
város látképe.” ◆ látványlátvány 「Ucukusii fúkeiga hi-
rogatteita.」 „Szép látvány tárult elénk.” ◇ gai-gai-
tófúkeitófúkei városivárosi látképlátkép ◇ saszófúkeisaszófúkei elsu-elsu-
hanóhanó tájtáj ◇ sinsófúkeisinsófúkei látottlátott tájtáj 「Tókjóno
sinsófúkei.」 „Tokió, amilyennek én látom.” ◇

den-enfúkeiden-enfúkei vidékividéki tájtáj ◇ nószonfúkeinószonfúkei falu-falu-
képkép
fúkeigafúkeiga ◆ tájfestészettájfestészet ◆ tájképtájkép
fúkeigakafúkeigaka ◆ tájfestőtájfestő ◆ tájképfestőtájképfestő
fukeikaifukeikai ◆ szülői munkaközösségszülői munkaközösség
fukeikanfukeikan ◆ felségsértőfelségsértő
fukeikazokufukeikazoku ◆ apajogi családapajogi család
fukeikifukeiki ◆ gazdaságigazdasági pangáspangás ◆ gazdaságigazdasági
visszaesésvisszaesés ◆ komorságkomorság
fukeikidearufukeikidearu ◆ nehéznehéz időketidőket élél
「Kankógjókai-va imafukeikida.」 „A turizmus
nehéz időket él most.” ◆ rosszrossz megymegy azaz üzletüzlet
「Konoreszutoran-va fukeikida.」 „Ennek az ét-
teremnek rosszul megy az üzlet.”

fukeikinafukeikina ◆ mélabúsmélabús 「Fukeikina kao-o szuru-
na!」 „Ne légy ilyen mélabús!” ◆ pangópangó 「Fuke-
ikina sidzsó」 „pangó piac”

fukeikinofukeikino ◆ recesszióbanrecesszióban lévőlévő 「Fukeikino
kunito kókeikino kuni」 „recesszióban lévő or-
szág és konjunktúrában lévő ország”

fúkeisasinfúkeisasin ◆ természetfotótermészetfotó
fúkeisikiteienfúkeisikiteien ◆ tájkerttájkert ◇ furanszufúkeisi-furanszufúkeisi-
kiteienkiteien franciakertfranciakert
fukeisiszongunfukeisiszongun ◆ gensgens
fukeiszeifukeiszei ◆ apajogúságapajogúság ◆ patriarchhátuspatriarchhátus
「Bokeiszeito fukeiszei」 „matriarchátus és patri-
archátus”

fukeizaifukeizai ◆ felségsértésfelségsértés
fukeizaifukeizai ◆ gazdaságtalansággazdaságtalanság
fukeizaifukeizai ◆ kötőanyagkötőanyag

fukeizainafukeizaina ◆ gazdaságtalangazdaságtalan 「Kono kaisa-va
fukeizainajari katade szeiszansiteiru.」 „Ez a vál-
lalat gazdaságtalan módon termel.” ◆ pazarlópazarló
「Denkino fukeizaina sijóhó」 „villany pazarló
használata”

fukekomufukekomu ◆ megöregszikmegöregszik 「Otoko-va kjúni fu-
kekonda.」 „A férfi hirtelen megöregedett.”

fukenfuken ◆ apaiapai jogjog ◆ patriarkálispatriarkális 「Fukensa-
kai」 „patriarkális társadalom”

fukenkófukenkó ◆ betegességbetegesség ◆ egészségtelen-egészségtelen-
ségség
fukenkónafukenkóna ◆ betegesbeteges 「Fukenkóna kangae」
„beteges gondolkodás” ◆ egészségtelenegészségtelen 「Fu-
kenkóna jasze kata-o jamemasó.」 „Kerüljük az
egészségtelen fogyókúrát!”

fukensikifukensiki ◆ indiszkrécióindiszkréció ◆ tapintatlanságtapintatlanság
fukensikinafukensikina ◆ tapintatlantapintatlan 「Szeidzsika-va fu-
kensikina hacugen-o sita.」 „A politikus tapintat-
lan megjegyzést tett.”

fukenzenfukenzen ◆ betegességbetegesség ◆ egészségtelen-egészségtelen-
ségség ◆ labilitáslabilitás
fukenzen-nafukenzen-na ◆ betegesbeteges 「Fukenzenna kangae
kata」 „beteges gondolkodásmód” ◆ egészség-egészség-
telentelen 「Karadano fukenzenna dzsótai」 „test
egészségtelen állapota” ◆ labilislabilis 「Fukenzenna
zaiszei」 „labilis pénzügyi helyzet” ◆ morbidmorbid
「Fukenzenna siszó」 „morbid eszme”

fukerufukeru ◆ gőzbengőzben puhárapuhára főfő 「Dzsagaimoga
fuketa.」 „A krumpli a gőzben puhára főtt.”

fukerufukeru ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Sigotoni fukette
dzsikan-o vaszureta.」 „Megfeledkezve az időről
belefeledkeztem a munkába.” ◆ belemerülbelemerül
「Dokusoni fuketteita.」 „Belemerültem az olva-
sásba.” ◆ elmerülelmerül 「Omoi denifukettesimatta.」
„Elmerült az emlékeiben.” ◆ mélyedmélyed 「Kangaeni
fuketteita.」 „A gondolataimba mélyedtem.” ◇

an-icunifukeruan-icunifukeru él,él, mintmint MarciMarci HevesenHevesen
「Kare-va an-icuni fuketteiru.」 „Úgy él, mint
Marci Hevesen.” ◇ ogorinifukeruogorinifukeru fényűzőfényűző éle-éle-
tettet élél 「Kizokutosite ogorini fuketta.」 „Nemes-
ként fényűző életet élt.” ◇ omoinifukeruomoinifukeru gon-gon-
dolataibadolataiba merülmerül 「Ongaku-o kikinagara omoini
fuketta.」 „Zenehallgatás közben gondolataimba
merültem.” ◇ kúszónifukerukúszónifukeru ábrándozikábrándozik
「Aomukeninatte kúszóni fuketteita.」 „Hanyatt
fekve ábrándoztam.” ◇ sasinifukerusasinifukeru fényűző-fényűző-
enen élél 「Kare-va sasini fuketteiru.」 „Fényűzően
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él.” ◇ mokuszónifukerumokuszónifukeru meditálmeditál 「Zazensite
mokuszóni fuketta.」 „Törökülésben meditált.” ◇

júgeizanmainifukerujúgeizanmainifukeru hagyományoshagyományos japánjapán
művészeteketművészeteket gyakorolgyakorol ◇ jomifukerujomifukeru olva-olva-
sásbasásba merülmerül 「Omosiroi sószecuni jomi fukette-
ita.」 „Egy érdekes könyv olvasásába merültem.”

fukerufukeru ◆ öregsziköregszik 「Ano hito-va fukete mi-
eru.」 „Nagyon öregnek látszik.” ◇ tosinovari-tosinovari-
nifukerunifukeru koravénkoravén 「Aru csúde nenno varini-va
fukete mieru.」 „Az alkoholizmus miatt koravén.”

fukerufukeru ◆ későrekésőre járjár 「Jorumo fuketekitanode
nemaszu.」 „Későre jár, aludni megyek.” ◆ mé-mé-
lyenlyen bennebenne járjár 「Akiga sidaini fukeru.」 „Egyre
mélyebben járunk az őszben.” ◇ jogafukerujogafukeru ké-ké-
sőre jársőre jár 「Joga fuketeitta.」 „Későre járt.”

fukesófukesó ◆ korpásodáskorpásodás
fukesúfukesú ◆ fuke-buddhizmusfuke-buddhizmus
fuketorifuketori ◆ korpa megszüntetésekorpa megszüntetése
fukifuki ◆ örökreörökre eltávozáseltávozás 「Kare-va fukino kja-
kutonatta.」 „Örökre eltávozott közülünk.” ◆

vissza nem térésvissza nem térés
fukifuki ◆ acsalapuacsalapu ◆ japánjapán acsalapuacsalapu ◇ szeijó-szeijó-
fukifuki vörös acsalapuvörös acsalapu
fukifuki ◆ szabadságszabadság
fukifuki ◆ hozzáíráshozzáírás ◆ kiegészítéskiegészítés
fúkifúki ◆ gazdagság és előkelőséggazdagság és előkelőség
fúkifúki ◆ közerkölcsközerkölcs ◆ morálmorál 「Kono gakkó-va
szeitono fúkiga midareteimaszu.」 „Az iskolában
megromlott a diákok morálja.”

fukiagarufukiagaru ◆ magasbamagasba törtör 「Bon-nettokara
kemuriga fuki agatta.」 „A motorházból magasba
tört a füst.”

fukiagerufukiageru ◆ felkapfelkap 「Kjófúga jane-o fuki age-
ta.」 „Az erős szél felkapta a háztetőt.” ◆ fel-fel-
korbácsolkorbácsol 「Kazega nami-o fuki ageta.」 „A szél
felkorbácsolta a hullámokat.” ◆ magasbamagasba fújfúj
「Kudzsira-va sio-o fuki ageta.」 „A bálna a ma-
gasba fújta a vizet.”

fukiarerufukiareru ◆ tomboltombol 「Szotode arasiga fuki are-
teita.」 „Kint tombolt a vihar.”

fúkibinranfúkibinran ◆ közerkölcs-romlásközerkölcs-romlás
fukiburifukiburi ◆ viharvihar
fukicufukicu ◆ rosszrossz előjelelőjel 「Szono hosiga
aravaretano-o fukicuni omotta.」 „A csillag meg-
jelenését rossz előjelnek vettem.”

fukicukerufukicukeru ◆ befújbefúj 「Itanipenki-o fuki cuke-
ta.」 „A deszkát befújtam festékkel.” ◆ lefújlefúj
「Kininiszu-o fuki cuketa.」 „Lefújtam a fát lak-
kal.” ◆ nekifújnekifúj 「Kazehabiníru bukuro-o furon-
togaraszuni fuki cuketa.」 „A szél nekifújta a nej-
lonzacskót a szélvédőnek.” ◆ ráfújráfúj 「Tanpopono
tane-o Tsacuni fuki cuketa.」 „A pitypangmagot
ráfújta a pólójára.”

fukicuketoszófukicuketoszó ◆ festékszórásfestékszórás
fukicunafukicuna ◆ baljósbaljós 「Fukicuna jokan」 „baljós
előérzet” ◆ baljóslatúbaljóslatú 「Fukicuna jume」 „bal-
jóslatú álom” ◆ balszerencsésbalszerencsés 「Fukicuna ka-
zu」 „balszerencsés szám” ◆ rosszrossz előjelűelőjelű
「Fukicuna hi」 „rossz előjelű nap”

fukicunatorifukicunatori ◆ vészmadárvészmadár
fukicunauranaifukicunauranai ◆ baljóslatbaljóslat
fukicunojokanfukicunojokan ◆ baljóslatbaljóslat ◆ balsejtelembalsejtelem ◆

rossz előérzetrossz előérzet
fukicunorufukicunoru ◆ egyreegyre erősebbenerősebben fújfúj ◆ felerő-felerő-
södiksödik 「Jovai kazega fuki cunotte kita.」 „A kis
szellő felerősödött.”

fukicsiraszufukicsiraszu ◆ szanaszétszanaszét fújfúj 「Kazegagomi-
o fuki csirasita.」 „A szél szanaszét fújta a szeme-
tet.”

fukidamarifukidamari ◆ gyülekezőhelygyülekezőhely 「Hanzaisano
fuki damari」 „bűnözők gyülekezőhelye” ◆ tor-tor-
laszlasz 「Jukino fuki damari」 „hótorlasz”

fukidaszufukidaszu ◆ kiprüszkölkiprüszköl 「Varatte,
kucsikarakóhí-o fuki dasita.」 „A nevetés miatt
kiprüszköltem a kávét.” ◆ kitörkitör 「Dzsimenkara
ojuga fuki dasita.」 „A földből kitört a forró víz.”
◆ lövelllövell 「Kazan-va jógan-o fuki dasita.」 „A
vulkán lávát lövellt.” ◆ spriccelspriccel 「Kizugucsikara
csiga fuki dasita.」 „A sebből spriccelt a vér.”

fukidaszufukidaszu ◆ elnevetielneveti magátmagát 「Putto fuki da-
sita.」 „Elnevettem magam.” ◆ feltörfeltör 「Csika-
kara mizuga fuki dasitekita.」 „Feltört lentről a
víz.” ◆ fújnifújni kezdkezd 「Kazega fuki dasita.」 „Fújni
kezdett a szél.” ◆ kifújkifúj 「Iki-o fuki dasita.」 „Ki-
fújtam a levegőt.” ◆ kitörkitör belőlebelőle aa nevetésnevetés
「Ano gazó-o mite kanodzsoga fuki dasita.」
„Amikor meglátta a képet, kitört belőle a nevetés.”
◇ me-ome-o fukidaszufukidaszu kirügyezikkirügyezik 「Kigi-va me-o
fuki dasita.」 „Kirügyeztek a fák.”
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fukidemonofukidemono ◆ pattanáspattanás 「Hanani fuki demo-
noga dekita.」 „Pattanás nőtt az orromra.” ◆ pör-pör-
senéssenés
fukidokuricufukidokuricu ◆ szabadságszabadság ésés függetlenségfüggetlenség

fukigenfukigen ◆ mogorvaságmogorvaság ◆ morcosságmorcosság
fukigen-nafukigen-na ◆ kedvetlenkedvetlen 「Fukigenna taido」
„kedvetlen hozzáállás” ◆ kedvtelenkedvtelen ◆ mogorvamogorva
「Fukigenna hito」 „mogorva ember” ◆ morcosmorcos
「Fukigenna kao」 „morcos arc” ◆ nyűgösnyűgös
「Anata-va kjó-va csotto fukigendzsanai?」 „Ma
egy kicsit nyűgös vagy!”

fukigen-nifukigen-ni ◆ morcosanmorcosan 「Kanodzso-va fukig-
enni kotaeta.」 „Morcosan válaszolt.” ◆ nyűgö-nyűgö-
sensen 「Fukigenni szódzsi-o sita.」 „Nyűgösen ta-
karítottam.”

fukigucsifukigucsi ◆ fúvónyílásfúvónyílás
fukiharaufukiharau ◆ lefújlefúj 「Cukue-o hatteiru musi-o
fuki haratta.」 „Lefújtam a bogarat az asztalról.”

fukiharaufukiharau ◆ lesöpörlesöpör 「Téburuni cumottapan
kuzu-o fuki haratta.」 „Lesöpörtem a morzsát az
asztalról.”

fukihonpónofukihonpóno ◆ bohémbohém
fukiitafukiita ◆ zsindelyzsindely
fukijafukija ◆ fúvócsöves nyílfúvócsöves nyíl
fukijamufukijamu ◆ elálleláll 「Kazega fuki janda.」 „Elállt
a szél.”

fukijazucufukijazucu ◆ fúvócsőfúvócső
fukijoszefukijosze ◆ egyvelegegyveleg 「Radzsiode ongakuno
fuki josze-o kiita.」 „Egy zenei egyveleget hall-
gattam a rádióban.” ◆ összefújásösszefújás ◆ torlasztorlasz
「Jukino fuki josze」 „hótorlasz”

fukijoszerufukijoszeru ◆ összehordösszehord 「Kazeha kare ha-o
fuki joszeta.」 „A szél összehordta a száraz levele-
ket.”

fukikaefukikae ◆ dublőrdublőr ◆ szinkronszinkron ◆ szinkronizá-szinkronizá-
láslás ◆ újraverésújraverés
fukikaeban-nofukikaeban-no ◆ szinkronizáltszinkronizált 「Fuki kae
banno eiga-o mita.」 „szinkronizált filmet néz-
tem”

fukikae-ofukikae-o szuruszuru ◆ szinkronizálszinkronizál 「Eigano fuki
kae-o sita.」 „Szinkronizálta a filmet.”

fukikaerufukikaeru ◆ szinkronizálszinkronizál 「Eiga-o nihongoni
fuki kaeta.」 „Japánra szinkronizálta a filmet.”

fukikaeszufukikaeszu ◆ visszafújvisszafúj 「Madokara
szutetagomi-o kazega fuki kaesita.」 „A szél
visszafújta az ablakon kidobott szemetet.” ◇ iki-iki-
oo fukikaeszufukikaeszu feléledfeléled 「Sindato omovareta
kandzsa-va iki-o fuki kaesita.」 „A halottnak hitt
beteg feléledt.”

fukikakerufukikakeru ◆ befújbefúj 「Kószakubucunipenki-o
fukikaketa.」 „A munkadarabot befújtam festék-
kel.” ◆ belefújbelefúj 「Fuzakete mimini iki-o fukika-
keta.」 „Tréfából belefújtam a fülébe.” ◆ kezdkezd
「Giron-o fukikaketa.」 „Vitát kezdett.” ◆ locsollocsol
「Nójaku-o sokubucuni fukikaketa.」 „A növé-
nyekre locsoltam a permetet.” ◆ ráfújráfúj
「Kaminiheaszupuré-o fukikaketa.」 „Ráfújtam a
lakkot a hajamra.” ◆ sokatsokat kérkér 「Hógaina bai-
sókinfukikakerareta.」 „Sok kártérítést kértek tő-
lem.” ◇ iki-oiki-o fukikakerufukikakeru lehetlehet 「Teni iki-o fu-
kikakete atatameta.」 „A kezemet lehelgetve me-
lengettem.”

fukikanfukikan ◆ negatív visszacsatolásnegatív visszacsatolás
fukikeszufukikeszu ◆ elfújelfúj 「Rószoku-o fuki kesita.」
„Elfújtam a gyertyát.”

fukikoborerufukikoboreru ◆ kifutkifut 「Szúpuga fukikobore-
ta.」 „Kifutott a leves.”

fukikomufukikomu ◆ befújbefúj 「Kazeha madokara fuki kon-
da.」 „Befújt a szél az ablakon.” ◆ belenevelbelenevel
「Kareni szagino tegucsi-o fuki konda.」 „Belene-
velte, hogyan kell átejteni az embereket.” ◆ bele-bele-
tápláltáplál 「Kareni dzsónecu-o fuki konda.」 „He-
ves érzelmeket táplált bele.” ◆ elhitetelhitet 「Kano-
dzsoni varui uvasza-o fuki konda.」 „Elhitetett
egy rossz pletykát a nővel.” ◆ rámondrámond 「Ródoku-
o boiszurekódáni fuki konda.」 „Rámondtam a
diktafonra az olvasott könyvet.” ◆ szájábaszájába adad
「Kareni dzsibunno iken-o fuki konda.」 „A szá-
jába adta a saját véleményét.” ◆ tápláltáplál 「Kareni
kjószansugisiszó-o fuki konda.」 „Kommunista
eszméket táplált bele.” ◇ inocsi-oinocsi-o fukikomar-fukikomar-
erueru életreéletre kelkel 「Pinokkio-va inocsi-o fuki ko-
mareta.」 „Pinokkió életre kelt.” ◇ inocsi-oinocsi-o fu-fu-
kikomukikomu életetéletet lehellehel 「Kanodzsono ai-va ka-
reni inocsi-o fuki konda.」 „A nő szerelme életet
lehelt a férfibe.”

fukimakurufukimakuru ◆ dicsekszikdicsekszik 「Min-nanihora-o
fukimakutta.」 „Mindenkinek dicsekedett.” ◆ fo-fo-
lyamatosanlyamatosan fújfúj 「Kazeha icsinicsidzsúfukima-
kutta.」 „A szél egész nap folyamatosan fújt.”

AdysAdys fukidemono fukidemono – fukimakuru fukimakuru 733733



fukimavasifukimavasi ◆ körülményekkörülmények ◆ széljárásszéljárás ◇

kazenofukimavasikazenofukimavasi valahogyvalahogy 「Dóiu kazeno
fuki mavasika, kjóha dzsósino kigengaii.」 „Vala-
hogy ma jó kedve van a főnökömnek.” ◇ kazen-kazen-
ofukimavasiofukimavasi kiki tudja,tudja, miértmiért 「Dósita kazeno
fuki mavasika kabuni te-o dasita.」 „Ki tudja, mi-
ért, részvényekkel kezdett foglalkozni.” ◇ kazen-kazen-
ofukimavasidekuruofukimavasidekuru szélszél hozzahozza 「Dóiu ka-
zeno fuki mavasidekokoni kitano?」 „Mi szél ho-
zott?”

fukinfukin ◆ környékkörnyék 「Ekifukinnikonbinigaarima-
szu.」 „Az állomás környékén van egy éjjel-
nappali.”

fukinfukin ◆ konyharuhakonyharuha ◆ törlőruhatörlőruha
fúkinfúkin ◆ harmóniumharmónium ◆ orgonaorgona
fúkinafúkina ◆ gazdaggazdag ésés előkelőelőkelő 「Kihin-va fúkino
mibunkara umarerumonode-va nai.」 „Az ele-
gancia nem függ a gazdag és előkelő származás-
tól.” ◆ gazdag és nemesgazdag és nemes
fukinagasifukinagasi ◆ lobogólobogó ◆ szélirányjelzőszélirányjelző ◆

szélzsákszélzsák
fukinkófukinkó ◆ aránytalanságaránytalanság ◆ egyenlőtlenségegyenlőtlenség
「Tomino fukinkó」 „vagyoni egyenlőtlenség” ◆

egyensúlyhiányegyensúlyhiány 「Bóekino fukinkó」 „külke-
reskedelmi egyensúly hiánya”

fukinkónafukinkóna ◆ aránytalanaránytalan 「Tomino fukinkóna
haibun」 „javak aránytalan elosztása”

fúkinomidarefúkinomidare ◆ közerkölcs romlásaközerkölcs romlása
fukinotófukinotó ◆ acsalapu száraacsalapu szára
fukinsicunofukinsicuno ◆ heterogénheterogén ◆ inhomogéninhomogén
fukinsinfukinsin ◆ tapintatlanságtapintatlanság ◆ tolakodástolakodás
fukinsin-nafukinsin-na ◆ tapintatlantapintatlan 「Fukinsinna koto-
ba」 „tapintatlan szavak” ◆ tolakodiktolakodik ◆ tola-tola-
kodókodó 「Fukinsinna taido」 „tolakodó viselkedés”

fukinukefukinuke ◆ lichthoflichthof ◆ világítóudvarvilágítóudvar
fukinukerufukinukeru ◆ keresztülfújkeresztülfúj 「Kazeha kagiana-
o fuki nuketa.」 „A szél keresztülfújt a kulcslyu-
kon.”

fúki-ofúki-o mamorumamoru ◆ betartjabetartja azaz erkölcsierkölcsi nor-nor-
mákatmákat ◆ fegyelmezettfegyelmezett
fukioroszufukioroszu ◆ lefelélefelé fújfúj 「Jama-o koete kazega
fuki orosita.」 „A szél lefelé fújt a hegyről.” ◇

kazegafukioroszukazegafukioroszu bukószélbukószél fújfúj 「Jamakara
kazega fuki orosita.」 „Bukószél fújt a hegyről.”

fukiotoszufukiotoszu ◆ lefújlefúj 「Kazega fuite, edano juki-
o fuki otosita.」 „A szél lefújta a hót az ágról.”

fúkirifúkiri ◆ pecsétpecsét feltörésefeltörése ◇ eiganofúkirieiganofúkiri
bemutatóbemutató vetítésvetítés 「Kono eigano fúkiri-va rai-
gecudeszu.」 „Jövő hónapban lesz a film bemuta-
tó vetítése.”

fúkirifúkiri ◆ bemutatóbemutató ◆ elsőelső bemutatóbemutató ◆ film-film-
bemutatóbemutató ◇ eiganofúkirieiganofúkiri bemutatóbemutató vetítésvetítés
「Kono eigano fúkiri-va raigecudeszu.」 „Jövő
hónapban lesz a film bemutató vetítése.”

fukiricufukiricu ◆ fegyelmezetlenségfegyelmezetlenség
fukiricunafukiricuna ◆ fegyelmezetlenfegyelmezetlen 「Fukiricuna
heisi」 „fegyelmezetlen katona”

fúkirikanfúkirikan ◆ bemutató filmszínházbemutató filmszínház
fúkirikógjófúkirikógjó ◆ bemutató előadásbemutató előadás
fukiszakurasimedzsifukiszakurasimedzsi ◆ csigagombacsigagomba
fukiszarasinofukiszarasino ◆ szélfúttaszélfútta 「Fuki szarasino
heija」 „szélfútta puszta”

fukiszofukiszo ◆ vádejtésvádejtés 「Gótódzsiken-va fuki-
szoninatta.」 „Ejtették a vádat a rablási ügyben.”
◆ vádemelés elhagyásavádemelés elhagyása
fukiszódzsifukiszódzsi ◆ portörlésportörlés
fukiszódzsiszurufukiszódzsiszuru ◆ portport töröltöröl 「Maiaszafuki
szódzsiszuru.」 „Minden reggel port törlök.”

fukiszokufukiszoku ◆ rendszertelenségrendszertelenség ◆ szabály-szabály-
talanságtalanság
fukiszokudósifukiszokudósi ◆ rendhagyó igerendhagyó ige
fukiszokuhenkafukiszokuhenka ◆ rendhagyórendhagyó ragozásragozás
「Dósino fukiszokuhenka」 „rendhagyó igerago-
zás” ◆ rendszertelen változásrendszertelen változás
fukiszokunafukiszokuna ◆ kaotikuskaotikus 「Fukiszokuna ugo-
ki」 „kaotikus mozgás” ◆ rendszertelenrendszertelen 「Fu-
kiszokuna szeikacu」 „rendszertelen életmód” ◆

szabálytalanszabálytalan 「Fukiszokuna katacsi」 „sza-
bálytalan alak.”

fukiszokunifukiszokuni ◆ rendszertelenülrendszertelenül 「Kandzsa-va
fukiszokuni kokjúsita.」 „A beteg rendszertelenül
vette a levegőt.” ◆ szabálytalanulszabálytalanul 「Szeppen-
va fukiszokuni ugoiteita.」 „A hópehely szabályta-
lanul mozgott.”

fukiszokunofukiszokuno ◆ rendhagyórendhagyó 「Kore-va fuki-
szokudósideszu.」 „Ez rendhagyó ige.”
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fukiszurufukiszuru ◆ hozzáírhozzáír 「Sirjóno macubini
teiszei-o fukisita.」 „Az íráshoz hozzáírt egy vál-
toztatást.”

fukiszuszabufukiszuszabu ◆ tomboltombol 「Fukiszuszabu ka-
ze」 „tomboló szél”

fukiszuszamufukiszuszamu ◆ tomboltombol 「Fukiszuszamu ka-
ze」 „tomboló szél”

fúkitaihaifúkitaihai ◆ erkölcsi dekadenciaerkölcsi dekadencia
fukitanpopofukitanpopo ◆ martilapumartilapu
fukitanpopofukitanpopo ◆ martilapumartilapu
fukitaoszufukitaoszu ◆ eldönteldönt 「Kazega kabin-o fuki ta-
osita.」 „A szél eldöntötte a vázát.” ◆ kidöntkidönt
「Kazeha dzsumoku-o fuki taosita.」 „A szél ki-
döntötte a fát.”

fukitobaszufukitobaszu ◆ elfújelfúj 「Kazega kasza-o fuki to-
basita.」 „A szél elfújta az esernyőmet.” ◆ el-el-
oszlatoszlat 「Fuan-o fuki tobasita.」 „Eloszlattam az
aggodalmamat.” ◆ elreppentelreppent 「Kazeha kumo-o
fuki tobasita.」 „A szél elreppentette a felhőket.”
◆ elűzelűz 「Cukare-o fuki tobasita.」 „Elűztem a fá-
radtságomat.” ◆ kifújkifúj 「Vatabokori-o tekara fu-
ki tobasita.」 „Kifújtam a kezemből a pihét.” ◆

lefújlefúj 「Kazega bósi-o fuki tobasita.」 „A szél le-
fújta a sapkámat.” ◆ lerepítlerepít 「Kazeha bósi-o
fuki tobasita.」 „A szél lerepítette a sapkámat.”
◆ leröpítleröpít ◆ leviszlevisz 「Bakuhacu-va jane-o fuki
tobasita.」 „A robbanás levitte a ház tetejét.” ◆

összezavarösszezavar ◆ szétrepítszétrepít 「Kazehagomino
jama-o fuki tobasita.」 „A szél szétrepítette a sze-
meteskupacot.”

fukitobufukitobu ◆ elreppenelreppen 「Kanodzsono najami-va
fuki tonda.」 „Elreppent az aggodalma.” ◆ elre-elre-
pülpül 「Kazede bósiga fuki tonda.」 „A szélben el-
repült a sapkám.” ◆ elröpülelröpül 「Bakufúde kuru-
maga fuki tonda.」 „A robbanás szelétől elröpült a
kocsi.” ◆ lerepüllerepül ◆ leröpülleröpül ◆ levivődiklevivődik 「Ka-
zede janega fuki tonda.」 „Levitte a szél a tetőt.”

fukitorufukitoru ◆ feltörölfeltöröl 「Koboretakóhí-o fuki tot-
ta.」 „Feltöröltem a kiömlött kávét.” ◆ letörölletöröl
「Sacuno tabekobosi-o fuki totta.」 „Letöröltem
az ingemről a pecsétet.”

fukitószufukitószu ◆ átjárátjár 「Kazega sicunai-o fuki tó-
szu.」 „Átjárja a szél a szobát.” ◆ folyamatosanfolyamatosan
fújfúj 「Icsinicsidzsúkazega fuki tósita.」 „Egész
nap folyamatosan fújt a szél.” ◇ kaze-okaze-o fukitó-fukitó-
szuszu huzatothuzatot csinálcsinál 「Mado-o akete hejani fú-o

fuki tósita.」 „Kinyitottam az ablakokat, hogy hu-
zatot csináljak.”

fukizucufukizucu ◆ fúvócsőfúvócső
fukjófukjó ◆ gazdaságigazdasági hanyatláshanyatlás ◆ gazdaságigazdasági
visszaesésvisszaesés 「Keizai-va fukjóni ocsiitta.」 „A
gazdaság visszaesett.” ◆ recessziórecesszió 「Kókjóto
fukjóno kubecugacukenikui dzsikida.」 „A mosta-
ni időszakról nehéz megmondani, hogy recesszió
vagy konjunktúra.”

fukjófukjó ◆ érdeklődésérdeklődés elvesztéseelvesztése ◆ nemtet-nemtet-
szésszés ◆ rosszallásrosszallás 「Namake monono buka-
va dzsósino fukjó-o katta.」 „A lusta beosztott ki-
váltotta a főnöke rosszallását.” ◇ fukjógaofukjógao
rosszalló arcrosszalló arc
fukjófukjó ◆ gazdagsággazdagság ésés erőerő ◇ fukjónafukjóna gaz-gaz-
dagdag ésés erőserős 「Fukjóna kuni」 „gazdag és erős
ország”

fukjófukjó ◆ hittérítéshittérítés 「Kiriszuto kjóno fukjóni
dzsúdzsiszuru.」 „Keresztény hittérítést végez.”

fukjódanfukjódan ◆ missziómisszió
fukjógaofukjógao ◆ rosszalló arcrosszalló arc
fukjokufukjoku ◆ negatív pólusnegatív pólus
fukjónafukjóna ◆ gazdaggazdag ésés erőserős 「Fukjóna kuni」
„gazdag és erős ország”

fukjósafukjósa ◆ hittérítőhittérítő ◆ misszionáriusmisszionárius
fukjósifukjósi ◆ hittérítőhittérítő
fukjóvafukjóva ◆ diszharmóniadiszharmónia ◆ disszonanciadisszonancia ◆

rosszrossz hangzáshangzás ◇ nincsitekifukjóvanincsitekifukjóva kogni-kogni-
tív disszonanciatív disszonancia
fukjóvaonfukjóvaon ◆ diszharmóniadiszharmónia ◆ disszonanciadisszonancia
◆ disszonánsdisszonáns hangzathangzat ◆ nézeteltérésnézeteltérés
「Nicsibeikanno fukjóvaon」 „Japán és Amerika
közti nézeteltérés”

fukjúfukjú ◆ hallhatatlansághallhatatlanság ◆ múlhatatlanságmúlhatatlanság

fukjúfukjú ◆ korhadáskorhadás 「Mokuzaino fukjú」 „fa
korhadása”

fukjúfukjú ◆ elterjedéselterjedés 「Szumahono
fukjúnijotteintánetto-va dokodemo mireru.」 „Az
okostelefonok elterjedésével mindenhol interne-
tezhetünk.” ◆ térhódítástérhódítás ◆ térnyeréstérnyerés
fukjúbanfukjúban ◆ népszerű kiadásnépszerű kiadás
fukjúfumecufukjúfumecu ◆ örök életörök élet
fukjúfumecunofukjúfumecuno ◆ örök életűörök életű
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fukjúnofukjúno ◆ halhatatlanhalhatatlan 「Fukjúno meiszaku.」
„Hallhatatlan alkotás.”

fukjúricufukjúricu ◆ elterjedtségelterjedtség 「Szumahono fuk-
júricuga takai.」 „Az okostelefonok elterjedtsége
nagy.”

fukjúszaszerufukjúszaszeru ◆ elterjesztelterjeszt 「Kareno kaisa-
va kono szeihin-o fukjúszaszeta.」 „Az ő cége ter-
jesztette el ezt a terméket.”

fukjúszenfukjúszen ◆ korhadt hajókorhadt hajó
fukjúszurufukjúszuru ◆ elkorhadelkorhad 「Sinzai-va kanzenni
fukjúsita.」 „A fa belseje teljesen elkorhadt.”

fukjúszurufukjúszuru ◆ elterjedelterjed 「Kono kesóhin-va fuk-
júsiteiru.」 „Ez a kozmetikum elterjedt.” ◆ rá-rá-
kapnakkapnak azaz emberekemberek ◆ teretteret hódíthódít
「Densisoszeki-va fukjúsitekita.」 „Az elektroni-
kus könyvek teret hódítottak.” ◇ fukjúszaszerufukjúszaszeru
elterjesztelterjeszt 「Kareno kaisa-va kono szeihin-o
fukjúszaszeta.」 „Az ő cége terjesztette el ezt a ter-
méket.”

fukkafukka ◆ fluoridfluorid
fukkabucufukkabucu ◆ fluoridfluorid
fukkacufukkacu ◆ feltámadásfeltámadás 「Kiriszutono fukka-
cu」 „Krisztus feltámadása.” ◆ újraéledésújraéledés
fukkacuszaifukkacuszai ◆ feltámadásfeltámadás ünnepeünnepe ◆ hús-hús-
vétvét
fukkacuszainomaenodojóbifukkacuszainomaenodojóbi ◆ nagyszom-nagyszom-
batbat
fukkacuszainomaenokin-jóbifukkacuszainomaenokin-jóbi ◆ nagypénteknagypéntek

fukkacuszaszerufukkacuszaszeru ◆ feltámasztfeltámaszt ◆ újjá-újjá-
élesztéleszt 「Mukasino súkan-o fukkacuszaszeta.」
„Újjáélesztette a régi hagyományt.” ◆ újra-újra-
élesztéleszt 「Júdzsó-o fukkacuszaszeta.」 „Újra-
élesztettem egy barátságot.” ◆ újraindítújraindít
「Gassódan-o fukkacuszaszeta.」 „Újraindította
a kórust.” ◆ visszaállítvisszaállít 「Mukasino binga fuk-
kacusita.」 „Visszaállították a régi járatot.”

fukkacuszurufukkacuszuru ◆ feltámadfeltámad 「Kiriszuto-va fuk-
kacusita.」 „Jézus feltámadt.” ◆ újúj életreéletre kelkel
「Szecscsakuzaide kovaretakóhíkappu-va fukka-
cusita.」 „A ragasztás után új életre kelt a törött
csésze.” ◆ újraéledújraéled 「Szakana-o mizuni modo-
sitara fukkacusita.」 „A halat vízbe tettük, és új-
raéledt.” ◇ fukkacuszaszerufukkacuszaszeru feltámasztfeltámaszt ◇

fukkacuszaszerufukkacuszaszeru újraindítújraindít 「Gassódan-o
fukkacuszaszeta.」 „Újraindította a kórust.” ◇

fukkacuszaszerufukkacuszaszeru visszaállítvisszaállít 「Mukasino
binga fukkacusita.」 „Visszaállították a régi jára-
tot.”

fukkakerufukkakeru ◆ ráfújráfúj ◆ szítszít 「Kenka-o fukkake-
ta.」 „Vitát szított.” ◆ túltúl sokatsokat kérkér 「Takane-
o fukkaketa.」 „Túl sok pénzt kért.”

fukkakufukkaku ◆ lehajláslehajlás
fukkamagunesiumufukkamagunesiumu ◆ magnézium-fluoridmagnézium-fluorid
fukkanfukkan ◆ újra kiadásújra kiadás
fukkanatoriumufukkanatoriumu ◆ nátrium-fluoridnátrium-fluorid
fukkanszurufukkanszuru ◆ újra kiadújra kiad
fukkaszuiszofukkaszuiszo ◆ hidrogén-fluoridhidrogén-fluorid
fukkaszuiszoszanfukkaszuiszoszan ◆ folysavfolysav ◆ hidrogén-hidrogén-
fluoridfluorid
fukkenfukken ◆ jogokjogok visszaadásavisszaadása ◆ rehabilitá-rehabilitá-
láslás
fukkensófukkensó ◆ FucsienFucsien
fukkenszurufukkenszuru ◆ rehabilitálódikrehabilitálódik ◆ visszakap-visszakap-
ja a jogaitja a jogait
fukkifukki ◆ visszakerülésvisszakerülés ◆ visszatérésvisszatérés ◇ bu-bu-
taifukkitaifukki visszatérés a színészethezvisszatérés a színészethez
fukkinfukkin ◆ hasizomhasizom
fukkin-undófukkin-undó ◆ hasizomgyakorlathasizomgyakorlat
fukkirerufukkireru ◆ kifakadkifakad
fukkiszaszerufukkiszaszeru ◆ visszaküldvisszaküld 「Isa-va
kandzsa-o sakaini fukkiszaszeta.」 „Az orvos a be-
teget regenerálódva visszaküldte a társadalomba.”

fukkiszurufukkiszuru ◆ visszakerülvisszakerül 「Mukasino rjódoga
nihonni fukkisita.」 „A régi tartomány visszake-
rült Japánhoz.” ◆ visszatérvisszatér 「Ittanintaisita
haijú-va butaini fukkisita.」 „Az egyszer már
visszavonult színész visszatért a színpadra.”

fukkjúfukkjú ◆ helyreállításhelyreállítás 「Daszszensita dens-
ano fukkjúszagjó-va marumaru mikkakakatta.」
„A kisiklott vonat után a helyreállítás kerek 3 na-
pig tartott.”

fukkjúszagjófukkjúszagjó ◆ helyreállítási munkahelyreállítási munka
fukkjúszurufukkjúszuru ◆ helyreállhelyreáll 「Konpjúta keitó-va
fukkjúsita.」 „A számítógépes rendszer helyre-
állt.”

fukkofukko ◆ visszaállításvisszaállítás ◇ ószeifukkoószeifukko király-király-
ság visszaállításaság visszaállítása
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fukkófukkó ◆ helyreállításhelyreállítás ◆ újjáépítésújjáépítés ◇ kei-kei-
zaifukkózaifukkó gazdasággazdaság helyreállításahelyreállítása ◇ bunge-bunge-
ifukkóifukkó reneszánszreneszánsz
fukkófukkó ◆ haspáncélhaspáncél
fukkocsófukkocsó ◆ reakciós hangulatreakciós hangulat
fukkokufukkoku ◆ utánnyomásutánnyomás
fukkokubanfukkokuban ◆ utánnyomásutánnyomás
fukkokuszurufukkokuszuru ◆ újraújra kiadkiad 「Meiszaku-o fuk-
kokusita.」 „Újra kiadták a híres művet.”

fukkoronsafukkoronsa ◆ reakciósreakciós
fukkosintófukkosintó ◆ visszaállított sintóvisszaállított sintó
fukkosugifukkosugi ◆ reakcionizmusreakcionizmus
fukkószaszerufukkószaszeru ◆ helyreállíthelyreállít 「Szeifu-va
hiszaicsi-o fukkószaszeta.」 „Az állam helyreállí-
totta a katasztrófa sújtotta területet.”

fukkoszurufukkoszuru ◆ visszaállítvisszaállít 「Ószeini fukkosi-
ta.」 „Visszaállították a királyságot.”

fukkószurufukkószuru ◆ helyreállhelyreáll 「Macsi-va fukkósi-
ta.」 „Helyreállt a város.”

fukkufukku ◆ fogasfogas ◆ horoghorog ◆ kampókampó ◇ ken-ken-
infukkuinfukku vonóhorogvonóhorog
fukkuratositafukkuratosita ◆ gömbölydedgömbölyded 「Fukkuratosi-
ta karada」 „gömbölyded test” ◆ puffancsospuffancsos ◆

pufókpufók 「Fukkuratosita kao」 „pufók arc” ◆ telttelt
「Fukkuratosita mune」 „telt kebel”

fukkuratositeirufukkuratositeiru ◆ pufókpufók 「Hoogafukkurato-
siteiru.」 „Pufók arca van.”

fukófukó ◆ hálátlansághálátlanság
fukófukó ◆ bajbaj 「Fukó-va cuzukumono.」 „A baj
nem jár egyedül.” ◆ boldogtalanságboldogtalanság 「Kare-
va taninno fukó-o jorokobu.」 „Más boldogtalan-
ságának örül.” ◆ gyászesetgyászeset 「Miucsini fukóga
okimasita.」 „Gyászeset történt a családunkban.”
◆ szerencsétlenségszerencsétlenség 「Fukócsúno szaivai」
„szerencse a szerencsétlenségben” ◇ fukónafukóna bol-bol-
dogtalandogtalan 「Fukóna hitodeszu.」 „Boldogtalan
ember.” ◇ fukónafukóna szerencsétlenszerencsétlen 「Fukóna
dzsikenni maki komareta.」 „Egy szerencsétlen
ügybe keveredett.” ◇ fukónafukóna rosszrossz 「Fukóna
osiraszega kita.」 „Rossz hírt kaptam.”

fúkófúkó ◆ szélirányszélirány
fúkófúkó ◆ festői tájfestői táj

fukóheifukóhei ◆ elfogultságelfogultság ◆ igazságtalanságigazságtalanság
「Kore-o fukóheini omou.」 „Ezt igazságtalan-
ságnak tartom.”

fukóheinafukóheina ◆ elfogultelfogult 「Szakká sinpan-va fukó-
heidatta.」 „A futballbíró elfogult volt.” ◆ igaz-igaz-
ságtalanságtalan 「Fukóheina acukai-o uketa.」 „Igaz-
ságtalan bánásmódban volt részem.” ◆ részre-részre-
hajlóhajló 「Fukóheina torihikihóhó」 „részrehajló
üzletkötés”

fukóheinifukóheini ◆ elfogultanelfogultan ◆ igazságtalanuligazságtalanul
fúkókeifúkókei ◆ anemoszkópanemoszkóp ◆ szélirányjelzőszélirányjelző ◆

széliránymérőszéliránymérő
fukokiszancsinfukokiszancsin ◆ fukoxantinfukoxantin
fukokoroefukokoroe ◆ esztelenségesztelenség ◆ meggondolat-meggondolat-
lanságlanság ◆ tapintatlanságtapintatlanság
fukokoroemonofukokoroemono ◆ meggondolatlan embermeggondolatlan ember
fukokoroenafukokoroena ◆ átgondolatlanátgondolatlan 「Fukokoro-
ena okonai」 „átgondolatlan tett” ◆ esztelenesztelen
「Fukokoroena kangae」 „esztelen ötlet” ◆ ta-ta-
pintatlanpintatlan 「Fukokoroena furu mai」 „tapintat-
lan viselkedés”

fukokufukoku ◆ gazdag országgazdag ország
fukokufukoku ◆ kiáltványkiáltvány ◆ kihirdetéskihirdetés ◇ szen-szen-
szenfukokuszenfukoku hadüzenethadüzenet 「Taibei szenszenfu-
koku」 „hadüzenet Amerikának”

fukokukjóheifukokukjóhei ◆ gazdaggazdag országország ésés erőserős
hadsereghadsereg
fukokuszurufukokuszuru ◆ kihirdetkihirdet 「Szeifu-va
kinkjúdzsitai-o fukokusisita.」 „A kormány kihir-
dette a szükségállapotot.” ◆ kikiáltkikiált 「Dokuricu-
o fukokusita.」 „Kikiáltották a függetlenséget.” ◇

szenszenfukoku-oszenszenfukoku-o szuruszuru hadathadat üzenüzen 「Rin-
gokuni szenszenfukoku-o sita.」 „Hadat üzent a
szomszéd országnak.”

fúkómeibinafúkómeibina ◆ festőifestői ◆ festőifestői szépségűszépségű
「Szanrokuni-va fúkómeibina mizúmiga hirogat-
teita.」 „A hegy lábánál festői szépségű tó volt.”

fukónafukóna ◆ hálátlanhálátlan 「Ojafukóna kodomo」
„gyerek, aki hálátlan a szüleivel” ◆ nemnem törődiktörődik
a szüleivela szüleivel
fukónafukóna ◆ boldogtalanboldogtalan 「Fukóna hitodeszu.」
„Boldogtalan ember.” ◆ rosszrossz 「Fukóna osira-
szega kita.」 „Rossz hírt kaptam.” ◆ szeren-szeren-
csétlencsétlen 「Fukóna dzsikenni maki komareta.」
„Egy szerencsétlen ügybe keveredett.”
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fukónimofukónimo ◆ sajnálatossajnálatos módonmódon 「Fukónimo
asi-va mataoreta.」 „Sajnálatos módon, megint
eltört a lábam.”

fukufuku ◆ kifutkifut 「Nabekaramirukuga fuita.」 „Ki-
futott a tej.” ◆ kitörkitör 「Kazanga fuita.」 „Kitört
a vulkán.” ◇ fukiagarufukiagaru magasbamagasba törtör 「Bon-
nettokara kemuriga fuki agatta.」 „A motorházból
magasba tört a füst.”

fukufuku ◆ boldogságboldogság 「Varau kadoniha fukuki-
tari.」 „A vidám házhoz boldogság költözik.” ◆

gazdagsággazdagság 「Binbógamito fukuno kami」 „sze-
génység és gazdagság istene” ◆ jólétjólét ◆ jósze-jósze-
rencserencse 「Fukuno kami」 „jószerencse istene” ◇

oni-vaoni-va szotoszoto fuku-vafuku-va ucshiucshi kintkint azaz ördög,ördög,
bentbent aa szerencseszerencse ◇ nokorimononifukuarinokorimononifukuari aa
pénzpénz aa szemétbenszemétben vanvan ◇ fukuszódzsúsifukuszódzsúsi má-má-
sodpilótasodpilóta ◇ vazavai-ovazavai-o tendzsitefukutona-tendzsitefukutona-
szuszu hasznára fordítja a bajthasznára fordítja a bajt
fukufuku ◆ adagadag 「Nifukuno kuszuri」 „két adag
gyógyszer” ◆ göncgönc 「Kireru fuku-va nai.」
„Nincs egy göncöm, amit felvehetnék.” ◆ gúnyagúnya
「Kon-na fukude macsinidenaide!」 „Ne menj az
utcára ilyen gúnyában!” ◆ ruharuha 「Fuku-o nui-
da.」 „Levettem a ruhámat.” ◆ szerelésszerelés 「Szo-
no fuku-va kakkóii.」 „Jó a szerelésed!” ◆ szer-szer-
kókó ◇ ippukuippuku slukkslukk ◇ ippukuippuku egyegy csészecsésze
「Ocsa-o ippukunonda.」 „Megittam egy csésze
teát.” ◇ ippukuippuku adagadag 「Kuszuri-o ippukunon-
da.」 „Bevettem egy adag gyógyszert.” ◇ ippukuippuku
kávészünetkávészünet ◇ ippukuippuku cigiszünetcigiszünet ◇ ucsú-ucsú-
fukufuku űrruhaűrruha ◇ kiszeifukukiszeifuku konfekcióruhakonfekcióruha ◇

gunpukugunpuku katonaruhakatonaruha ◇ szagjófukuszagjófuku munka-munka-
ruharuha ◇ sinsifukusinsifuku férfiruhaférfiruha ◇ nacufukunacufuku nyárinyári
ruharuha ◇ fudzsinfukufudzsinfuku nőinői ruharuha ◇ fujufukufujufuku télitéli
ruharuha ◇ bebífukubebífuku kisbabaruhakisbabaruha ◇ bebífukubebífuku
csecsemőruhacsecsemőruha ◇ jakaifukujakaifuku estélyi ruhaestélyi ruha
fukufuku ◆ képtekercs számlálószavaképtekercs számlálószava
fukufuku ◆ belefújbelefúj 「Fue-o fuita.」 „Belefújtam a
sípba.” ◆ fújfúj 「Kazega fuku.」 „Fúj a szél.” ◆

megfújmegfúj 「Rikódá-o fuita.」 „Megfújtam a furu-
lyát.” ◇ ava-oava-o fukufuku habzikhabzik 「Kucsikara ava-
o fuku.」 „Habzik a szája.” ◇ kazegafukioro-kazegafukioro-
szuszu bukószélbukószél fújfúj 「Jamakara kazega fuki oro-
sita.」 „Bukószél fújt a hegyről.” ◇ kaze-okaze-o fuki-fuki-
tószutószu huzatothuzatot csinálcsinál 「Mado-o akete hejani
fú-o fuki tósita.」 „Kinyitottam az ablakokat, hogy
huzatot csináljak.” ◇ kucsibuedefukukucsibuedefuku elfütyülelfütyül
「Kono uta-o dzsózuni kucsibuede fukukotogade-
kita.」 „Szépen el tudta fütyülni a dalt.” ◇

kucsibue-okucsibue-o fukufuku fütyülfütyül 「Kucsibuega fuke-
ru?」 „Tudsz fütyülni?” ◇ kucsibue-okucsibue-o fukufuku fü-fü-
työrésziktyörészik 「Kare-va kucsibue-o fuiteita.」 „Fü-
työrészett.” ◇ konagafukukonagafuku szemcsésszemcsés 「Ko-
naga fuita hada」 „szemcsés bőr” ◇ dokofuku-dokofuku-
kazekaze egyáltalánegyáltalán nemnem érdekliérdekli 「Okorarete-
modoko fuku kazeda.」 „Egyáltalán nem érdekli,
ha mérgesek is lesznek rá.” ◇ hámonika-ohámonika-o fukufuku
szájharmonikázikszájharmonikázik ◇ hi-ohi-o fukufuku elfújelfúj 「Rószo-
kuno hi-o fuita.」 „Elfújtam a gyertyát.” ◇ hi-ohi-o
fukufuku tüzettüzet okádokád 「Rjúga hi-o fuita.」 „A sár-
kány tüzet okádott.” ◇ hi-ohi-o fukufuku elsülelsül 「Dzsú-
ga hi-o fuita.」 „A fegyver elsült.” ◇ fue-ofue-o fukufuku
megfújjamegfújja aa sípjátsípját ◇ fue-ofue-o fukufuku fuvolázikfuvolázik
◇ fue-ofue-o fukufuku furulyázikfurulyázik ◇ fukiagerufukiageru felkor-felkor-
bácsolbácsol 「Kazega nami-o fuki ageta.」 „A szél fel-
korbácsolta a hullámokat.” ◇ fukiagerufukiageru felkapfelkap
「Kjófúga jane-o fuki ageta.」 „Az erős szél fel-
kapta a háztetőt.” ◇ fukiagerufukiageru magasbamagasba fújfúj
「Kudzsira-va sio-o fuki ageta.」 „A bálna a ma-
gasba fújta a vizet.” ◇ fukikomufukikomu rámondrámond
「Ródoku-o boiszurekódáni fuki konda.」 „Rá-
mondtam a diktafonra az olvasott könyvet.” ◇ fu-fu-
kidaszukidaszu kitörkitör belőlebelőle aa nevetésnevetés 「Ano gazó-
o mite kanodzsoga fuki dasita.」 „Amikor meg-
látta a képet, kitört belőle a nevetés.” ◇ fuki-fuki-
csiraszucsiraszu szanaszétszanaszét fújfúj 「Kazegagomi-o fuki
csirasita.」 „A szél szanaszét fújta a szemetet.”
◇ fukicunorufukicunoru felerősödikfelerősödik 「Jovai kazega fuki
cunotte kita.」 „A kis szellő felerősödött.” ◇ fu-fu-
kitószukitószu folyamatosanfolyamatosan fújfúj 「Icsinicsidzsúkaz-
ega fuki tósita.」 „Egész nap folyamatosan fújt a
szél.” ◇ fukitószufukitószu átjárátjár 「Kazega sicunai-o fu-
ki tószu.」 „Átjárja a szél a szobát.” ◇ fukiha-fukiha-
raurau lefújlefúj 「Cukue-o hatteiru musi-o fuki harat-
ta.」 „Lefújtam a bogarat az asztalról.” ◇ fukija-fukija-
mumu elálleláll 「Kazega fuki janda.」 „Elállt a szél.”
◇ furúto-ofurúto-o fukufuku fuvolázikfuvolázik ◇ hora-ohora-o fukufuku
nagynagy aa szájaszája 「Tobi komenaideso?Hora-o fu-
iteirundeso.」 „Nem tudsz fejest ugrani, csak a
szád nagy!” ◇ me-ome-o fukufuku rügyezikrügyezik 「Szakuraga
me-o fuku kiszecudeszu.」 „Ebben az évszakban
rügyezik a cseresznyefa.” ◇ jubibue-ojubibue-o fukufuku uj-uj-
jal fütyüljal fütyül
fukufuku ◆ feltörölfeltöröl 「Jukanikobosita mizu-o fui-
ta.」 „Feltörölte a földre ömlött vizet.” ◆ kitörölkitöröl
「Toirede osiri-o fuita.」 „A vécén kitörölte a fe-
nekét.” ◆ letörölletöröl 「Téburu-o fuita.」 „Letöröl-
tem az asztalt.” ◆ megtörölmegtöröl 「Te-o fuite kuda-
szai.」 „Töröld meg a kezed!” ◆ töröltöröl 「Te-o fui-
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ta.」 „Kezet töröltem.” ◆ törölgettörölget 「Sokki-o fu-
ku.」 „Törölgeti az edényeket.” ◇ otefukiotefuki kéz-kéz-
törlőtörlő kendőkendő ◇ taorudekarada-otaorudekarada-o fukufuku töröl-töröl-
közikközik 「Sikega óinodetaorude karada-o fuiteba-
kariiru.」 „Olyan párás a levegő, hogy állandó-
an törölközöm.” ◇ nuretazókindefukunuretazókindefuku felmosfelmos
「Nureta zókinde rókano juka-o fuita.」 „Felmos-
tam a folyosót.”

fukufuku ◆ alal 「Kare-va fukudaitórjódeszu.」 „Ő az
alelnök.” ◆ helyetteshelyettes 「Fukusacsó」 „igazgató-
helyettes” ◆ másodmásod ◆ másodpéldánymásodpéldány ◆ máso-máso-
latlat ◆ mellékmellék ◇ szeifukuszeifuku eredetieredeti ésés máso-máso-
latlat 「Szeifukuni buno gidzsiroku-o szakuszeisi-
ta.」 „A jegyzőkönyvről egy eredetit és egy máso-
latot készítettem.” ◇ szeifukuszeifuku főfő ésés alal 「Szei-
fukudaitórjó」 „elnök és alelnök” ◇ fukugaku-fukugaku-
csócsó rektorhelyettesrektorhelyettes ◇ fukugjófukugjó másodállásmásodállás
「Fukugjóde ten-intosite hataraiteiru.」 „Másod-
állásban eladóként dolgozik.” ◇ fukugjófukugjó mellék-mellék-
foglalkozásfoglalkozás ◇ fukuszajófukuszajó mellékhatásmellékhatás 「Ko-
no kuszuri-va fukuszajóga ói.」 „Ennek a gyógy-
szernek sok mellékhatása van.” ◇ fukusúnjúfukusúnjú
mellékjövedelemmellékjövedelem ◇ fukudaitórjófukudaitórjó alelnökalelnök
fukufuku ◆ befedbefed 「Aside jane-o fuita.」 „Náddal
fedte be a tetőt.” ◇ kavara-okavara-o fukufuku becserepezbecserepez
「Janeni kavara-o fuita.」 „Becserepezte a tetőt.”
◇ janeitadefukujaneitadefuku zsindelyezzsindelyez ◇ jane-ojane-o fukufuku
tetőttetőt fedfed 「Kavarade jane-o fuita.」 „Cseréppel
fedték a tetőt.”

fukuanfukuan ◆ dédelgetettdédelgetett tervterv
「Teinengoreszutoran-o hiraku fukuan-o nette-
ita.」 „Dédelgetett egy tervet, miszerint nyugdíjas
korában éttermet fog nyitni.” ◆ titkostitkos tervterv
「Kare-o sacsóno zakara hiki otoszu fukuangaa-
ru.」 „Van egy titkos terve, hogy megfúrja a válla-
latigazgatót.”

fukubaisincsófukubaisincsó ◆ esküdtszék alelnökeesküdtszék alelnöke
fukubefukube ◆ ivótökivótök ◆ lopótöklopótök
fukubikifukubiki ◆ sorshúzássorshúzás ◆ sorsolássorsolás 「Fukubi-
kini atatta.」 „Nyertem a sorsoláson.”

fukubikikenfukubikiken ◆ sorsjegysorsjegy
fukubikófukubikó ◆ orrmelléküregorrmelléküreg ◆ orrüregorrüreg mellék-mellék-
üregeiüregei
fukubokufukuboku ◆ sínsín 「Koszszecusita udeni
fukuboku-o ateta.」 „Sínbe rakták a törött kart.”

fukubufukubu ◆ alvázalváz ◆ hashas ◆ hastájékhastájék ◆ potrohpotroh

fukubucsófukubucsó ◆ osztályvezető-helyettesosztályvezető-helyettes
fukubukurofukubukuro ◆ ajándékcsomagajándékcsomag ◆ újéviújévi aján-aján-
dékcsomagdékcsomag ◆ zsákbamacskazsákbamacska
fukubukusiifukubukusii ◆ boldogboldog 「Fukubukusii kao」
„boldog arc” ◆ kerekdedkerekded
fukubunfukubun ◆ összetett mondatösszetett mondat
fukubunfukubun ◆ alárendelő összetett mondatalárendelő összetett mondat
fukucufukucu ◆ állhatatosságállhatatosság ◆ hajthatatlan-hajthatatlan-
ságság ◆ rendíthetetlenségrendíthetetlenség
fukucúfukucú ◆ hascsikaráshascsikarás ◆ hasfájáshasfájás 「Fukucú-
gaszuru.」 „Hasfájásom van.”

fukucunofukucuno ◆ hajthatatlanhajthatatlan 「Fukucuno
szeisin」 „hajthatatlan szellemiség” ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlentetlen 「Fukucuno tósi」 „rendíthetetlen harci
kedv”

fukucunoisifukucunoisi ◆ hajthatatlanhajthatatlan akaratakarat ◆ vas-vas-
akaratakarat
fukucsidzsifukucsidzsi ◆ alispánalispán ◆ megyeimegyei alpolgár-alpolgár-
mestermester
fukucsófukucsó ◆ demodulációdemoduláció ◆ formábaformába rázódásrázódás
「Szensu-va fukucsóno kizasi-o miszeteiru.」 „A
versenyző szemmel láthatóan formába rázódott.”
◆ visszatérésvisszatérés aa rendesrendes kerékvágásbakerékvágásba
「Szeiszan-va jaja fukucsókeikóniaru.」 „A ter-
melés lassan visszatér a rendes kerékvágásba.”

fukucsókifukucsóki ◆ demodulátordemodulátor
fukucsószurufukucsószuru ◆ erőreerőre kapkap 「Tósi-va fukucsó-
sita.」 „A befektetések erőre kaptak.”

fukudaifukudai ◆ alcímalcím
fukudaitórjófukudaitórjó ◆ alelnökalelnök ◆ elnökhelyetteselnökhelyettes
fukudokufukudoku ◆ méreg bevételeméreg bevétele
fukudokudzsiszacufukudokudzsiszacu ◆ mérgezésesmérgezéses öngyil-öngyil-
kosságkosság
fukudokudzsiszacu-ofukudokudzsiszacu-o szuruszuru ◆ megmérgezimegmérgezi
magátmagát
fukudokuhonfukudokuhon ◆ segédkönyvsegédkönyv
fukudokusifukudokusi ◆ mérgezéses halálmérgezéses halál
fukudokuszurufukudokuszuru ◆ mérget vesz bemérget vesz be
fukudzsifukudzsi ◆ anyaganyag ◆ ruhaanyagruhaanyag ◆ szövetszövet
fukudzsijafukudzsija ◆ méteráru-kereskedésméteráru-kereskedés
fukudzsinfukudzsin ◆ mellékvesemellékvese
fukudzsinhisicufukudzsinhisicu ◆ mellékvesekéregmellékvesekéreg
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fukudzsinhisicuhorumonfukudzsinhisicuhorumon ◆ kortikoszteroidkortikoszteroid

fukudzsinhisicuszuteroidofukudzsinhisicuszuteroido ◆ kortikoszte-kortikoszte-
riodriod
fukudzsinzuisicufukudzsinzuisicu ◆ mellékvesevelőmellékvesevelő
fukudzsinzuisicuhorumonfukudzsinzuisicuhorumon ◆

mellékvesevelő-hormonmellékvesevelő-hormon
fukudzsitekinafukudzsitekina ◆ másodlagosmásodlagos 「Kjúrjó-va jo-
ikeredomo sigoto-va szukinanodeszore-va fuku-
dzsitekinamonodeszu.」 „A fizetésem jó, de ez
csak másodlagos dolog, mert szeretem is a mun-
kámat.”

fukúdzsódzsunjoraifukúdzsódzsunjorai ◆ AmóghasziddhiAmóghasziddhi
fukudzsosifukudzsosi ◆ határozópartikulahatározópartikula
fukudzsúfukudzsú ◆ alávetésalávetés ◆ engedelmességengedelmesség
fukudzsuszófukudzsuszó ◆ héricshérics ◇ jósufukudzsuszójósufukudzsuszó
tavaszi héricstavaszi hérics
fukudzsúszurufukudzsúszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Szubeteno
mono-va sizenno hószokuni fukudzsúsiteiru.」
„Minden tárgy aláveti magát a természet törvé-
nyeinek.” ◆ engedelmeskedikengedelmeskedik 「Omoni fuku-
dzsúsinaszai.」 „Engedelmeskedj uradnak!”

fukuekifukueki ◆ börtönszolgálatbörtönszolgálat ◆ katonaikatonai szol-szol-
gálatgálat ◆ kényszermunka-szolgálatkényszermunka-szolgálat ◆ rab-rab-
ságság 「Keimusoni ninenkan fukuekisita.」 „Két
évig volt rab.”

fukuekinengenfukuekinengen ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés időtarta-időtarta-
mama ◆ katonai szolgálat időtartamakatonai szolgálat időtartama
fukuekiszurufukuekiszuru ◆ katonáskodikkatonáskodik ◆ raboskodikraboskodik
「Kare-va kono keimusoni jonnenkan fukuekisi-
ta.」 „Négy évet raboskodott ebben a börtönben.”

fukuenfukuen ◆ házastársiházastársi viszonyviszony helyreállítá-helyreállítá-
sasa ◆ kitagadáskitagadás visszavonásavisszavonása ◆ viszonyviszony
helyreállításahelyreállítása 「Motonaiennopátonáni
fukuen-o szematteita.」 „Volt élettársától viszo-
nyuk helyreállítását kérte.”

fukugafukuga ◆ hason fekvéshason fekvés
fukugafukuga ◆ mellékrügymellékrügy
fukugakufukugaku ◆ visszatérés az iskolábavisszatérés az iskolába
fukugakucsófukugakucsó ◆ rektorhelyettesrektorhelyettes
fukugakuszurufukugakuszuru ◆ újraújra iskolapadbaiskolapadba ülül
「Tosi-o tottekara fukugakusita.」 „Idősen ült új-
ra iskolapadba.” ◆ visszatérvisszatér azaz iskolábaiskolába
「Bjókinotame kjúgakusiteitaga kjókara fukuga-

kusita.」 „Betegség miatt hosszasan hiányzott, de
ma visszatért az iskolába.”

fukuganfukugan ◆ összetettösszetett szemszem 「Haeno fuku-
gan」 „légy összetett szeme”

fukugenfukugen ◆ renaturációrenaturáció
fukugenfukugen ◆ helyreálláshelyreállás ◆ helyreállításhelyreállítás
「Operétingu-siszutemu no fukugen」 „operációs
rendszer helyreállítása” ◆ rekonstrukciórekonstrukció
「Terano fukugen」 „templom rekonstrukciója”
◆ restaurációrestauráció 「Kaigano fukugen」 „kép resta-
urációja” ◆ visszaállásvisszaállás ◆ visszaállításvisszaállítás
fukugenrjokufukugenrjoku ◆ regenerálódási képességregenerálódási képesség
fukugenszurufukugenszuru ◆ helyreállíthelyreállít 「Kjókaino
tatemono-o fukugensita.」 „Helyreállították a
templom épületét.” ◆ visszaállvisszaáll 「Kizonnodéta-
ga fukugensita.」 „Visszaálltak az eredeti adatok.”
◆ visszaállítvisszaállít 「Kesitesimattafairu-o fukugensi-
ta.」 „Visszaállítottam a véletlenül letörölt fájlt.”

fukugicsófukugicsó ◆ alelnökalelnök
fukugjófukugjó ◆ másodállásmásodállás 「Fukugjóde ten-
intosite hataraiteiru.」 „Másodállásban eladóként
dolgozik.” ◆ mellékfoglalkozásmellékfoglalkozás ◆ mellékmun-mellékmun-
kaka 「Fukugjó-o siteiru.」 „Mellékmunkát vállal.”

fukugófukugó ◆ dekódolásdekódolás
fukugófukugó ◆ összetett jelösszetett jel
fukugófukugó ◆ komplexuskomplexus ◆ összetettösszetett 「Fukugó-
tanpaku sicu」 „összetett fehérje” ◆ összetett-összetett-
ségség
fukugódósifukugódósi ◆ összetett igeösszetett ige
fukugódzsikofukugódzsiko ◆ tömegbalesettömegbaleset ◆ tömegsze-tömegsze-
rencsétlenségrencsétlenség
fukugódzsiszeifukugódzsiszei ◆ összetett időösszetett idő
fukugógofukugógo ◆ összetett szóösszetett szó
fukugókafukugóka ◆ csoportgyümölcscsoportgyümölcs ◆ összetettösszetett
terméstermés
fukugókifukugóki ◆ dekóderdekóder
fukugókigjófukugókigjó ◆ konglomerátumkonglomerátum
fukugókószokeifukugókószokei ◆ multienzim-komplexummultienzim-komplexum ◆

multienzim-rendszermultienzim-rendszer
fukugómeisifukugómeisi ◆ összetett főnévösszetett főnév
fukugórenzufukugórenzu ◆ összetett lencseösszetett lencse
fukugószurufukugószuru ◆ egyesülegyesül 「Kono siszecuni-va
tajóna kinóga fukugósiteiru.」 „Ebben a létesít-
ményben sok funkció egyesül.” ◆ összetettösszetett
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leszlesz ◆ összetevődikösszetevődik 「Kore-va nigo-o fukugó-
site cukutta kotobadeszu.」 „Ez a szó két másik-
ból tevődik össze.”

fukugószurufukugószuru ◆ dekódoldekódol
fukugótaifukugótai ◆ komplexumkomplexum ◇ kószokisicufuku-kószokisicufuku-
gótaigótai enzim-szubsztrátumenzim-szubsztrátum komplexumkomplexum ◇

szanszohaszszeifukugótaiszanszohaszszeifukugótai oxigénfejlesz-oxigénfejlesz-
tőtő komplexumkomplexum ◇ bitaminbífukugótaibitaminbífukugótai B-B-
vitamin komplexumvitamin komplexum
fukugótekinafukugótekina ◆ összetettösszetett 「Fukugótekina
kózó」 „összetett szerkezet”

fukuhaifukuhai ◆ előlelől ésés hátulhátul 「Fukuhaikara kógeki-
o uketa.」 „Elölről és hátulról támadtak.” ◇ men-men-
dzsúfukuhaidzsúfukuhai látszólagos engedelmességlátszólagos engedelmesség
fukuhaiszurufukuhaiszuru ◆ visszaállvisszaáll azaz osztalékfize-osztalékfize-
téstés
fukuheifukuhei ◆ akadályakadály 「Omovanu fukuheiga ara-
vareta.」 „Váratlan akadályba ütköztünk.” ◆ el-el-
lenálláslenállás 「Omovanu fukuheiga aravareta.」
„Váratlan ellenállásba ütköztünk.” ◆ lesbenlesben ál-ál-
láslás ◆ lesben álló csapatlesben álló csapat
fukuhekifukuheki ◆ hasfalhasfal
fukuhekihansafukuhekihansa ◆ hasfalreflexhasfalreflex
fukuhekinójófukuhekinójó ◆ hasfaltályoghasfaltályog
fukuhoankanfukuhoankan ◆ seriffhelyettesseriffhelyettes
fukuhonfukuhon ◆ másolatmásolat
fukuhon-iszeifukuhon-iszei ◆ bimetalizmusbimetalizmus
fukuifukui ◆ derékbőségderékbőség
fukuikenfukuiken ◆ Fukui megyeFukui megye
fukuikufukuiku ◆ illatozvaillatozva
fukuikutarufukuikutaru ◆ illatosillatos ◆ kellemeskellemes 「Fukuiku-
taru kaori」 „kellemes illat”

fukuikutoszurufukuikutoszuru ◆ illatozikillatozik 「Hana-va fukui-
kutosita kaori-o hanacu.」 „A virág illatozik.”

fukuinfukuin ◆ örömhírörömhír
fukuinfukuin ◆ demobilizációdemobilizáció ◆ leszerelésleszerelés
fukuinfukuin ◆ hajószélességhajószélesség ◆ hídszélességhídszélesség ◆

útszélességútszélesség 「Hodóno fukuin-o hirogeta.」
„Megnövelte a gyalogút szélességét.”

fukuinbuszokufukuinbuszoku ◆ kevés útszélességkevés útszélesség
fukuindendófukuindendó ◆ evangélium terjesztéseevangélium terjesztése
fukuindendósafukuindendósa ◆ evangélistaevangélista
fukuingensófukuingensó ◆ útszűkületútszűkület

fukuinheifukuinhei ◆ leszereltleszerelt katonakatona ◆ veteránveterán
「Szengono fukuinhei」 „háborús veterán”

fukuinkjókaifukuinkjókai ◆ evangélikus egyházevangélikus egyház
fukuinsofukuinso ◆ evangéliumevangélium 「Matainijoru fukuin-
so」 „Máté evangéliuma”

fukuinszurufukuinszuru ◆ demobilizáldemobilizál ◆ visszahívvisszahív
「Guntai-va szencsikara fukuinszareta.」
„Visszahívták a sereget a frontról.”

fukuisifukuisi ◆ FukuiFukui
fukujakufukujaku ◆ gyógyszer szedésegyógyszer szedése
fukujakucsúdanfukujakucsúdan ◆ gyógyszerezésgyógyszerezés abbaha-abbaha-
gyásagyása
fukujakufurikófukujakufurikó ◆ gyógyszerezésgyógyszerezés megtaga-megtaga-
dásadása
fukujakusidófukujakusidó ◆ gyógyszerezésigyógyszerezési tanács-tanács-
adásadás
fukujakuszurufukujakuszuru ◆ szedszed 「Fukuszúno suruino
kuszuri-o fukujakuszuru.」 „Sokfajta gyógyszert
szed.”

fukujófukujó ◆ összetett levélösszetett levél
fukujófukujó ◆ gyógyszerszedésgyógyszerszedés ◆ gyógyszergyógyszer
szedéseszedése ◆ szedésszedés 「Icukakanno kuszurino fu-
kujóga hicujó.」 „Ötnapos gyógyszerszedésre van
szükség.”

fukujóhikókifukujóhikóki ◆ kétfedelű repülőgépkétfedelű repülőgép
fukujokanafukujokana ◆ dúsdús 「Fukujokana kaori」 „dús
illat” ◆ pufókpufók 「Fukujokana kao」 „pufók arc” ◆

telttelt 「Fukujokana mune」 „telt keblek”

fukujókifukujóki ◆ kétfedelűkétfedelű gépgép ◆ kétfedelűkétfedelű repü-repü-
lőgéplőgép
fukujórjófukujórjó ◆ adagolásadagolás
fukujószaszerufukujószaszeru ◆ adad 「Kandzsani genecuzai-
o fukujószaszeta.」 „Lázcsillapítót adott a beteg-
nek.”

fukujószurufukujószuru ◆ beveszbevesz 「Genecuzai-o fukujó-
sita.」 „Bevettem a lázcsillapítót.” ◆ szedszed
「Kuszuri-o fukujószuru.」 „Gyógyszert szed.”

fukukafukuka ◆ összetett termésösszetett termés
fukukaicsófukukaicsó ◆ alelnökalelnök
fukukanfukukan ◆ adjutánsadjutáns
fukukicsófukukicsó ◆ másodkapitánymásodkapitány
fukukidzsunhjóhonfukukidzsunhjóhon ◆ izotípusizotípus
fukukófukukó ◆ hasüreghasüreg

AdysAdys fukugószuru fukugószuru – fukukó fukukó 741741



fukukócsófukukócsó ◆ iskolai igazgatóhelyettesiskolai igazgatóhelyettes
fukukódzsószenfukukódzsószen ◆ mellékpajzsmirigymellékpajzsmirigy
fukukódzsószenhorumonfukukódzsószenhorumon ◆

mellékpajzsmirigy-hormonmellékpajzsmirigy-hormon
fukukóganfukukógan ◆ mellékheremellékhere
fukukókansinkeifukukókansinkei ◆ paraszimpatikus idegparaszimpatikus ideg
fukukókansinkeikeifukukókansinkeikei ◆ paraszimpatikusparaszimpatikus
idegrendszeridegrendszer
fukukotofukukoto ◆ törléstörlés
fukukúfukukú ◆ hasüreghasüreg
fukukúkjófukukúkjó ◆ laparoszkópialaparoszkópia
fukukúkjónofukukúkjóno ◆ laparoszkóposlaparoszkópos 「Fukukúkjó-
no sudzsucu-va szeikósita.」 „A laparoszkópos
műtét sikeres volt.”

fukumadenfukumaden ◆ melegágymelegágy 「Szeikaino fukum-
aden」 „politikai korrupció melegágya” ◆ sátánsátán
palotájapalotája
fukumakufukumaku ◆ hashártyahashártya
fukumakuenfukumakuen ◆ hashártyagyulladáshashártyagyulladás
fukumarerufukumareru ◆ bennebenne vanvan 「Kono nedanni-va
sóhizeiga fukumareteiru.」 „Ebben az árban ben-
ne van az ÁFA.” ◆ rejlikrejlik 「Konpjútáni-va ókina
kanószeiga fukumareteiru.」 „A számítógépekben
nagy lehetőség rejlik.”

fukumaszerufukumaszeru ◆ átitatátitat 「Sódokujaku-o fuku-
maszeta nuno」 „fertőtlenítőszerrel átitatott
rongy” ◆ szájábaszájába adad 「Okaaszan-va akacsan-
ni csikubi-o fukumaszeta.」 „Az anyuka a kisbaba
szájába adta a cicijét.”

fukumeifukumei ◆ jelentésjelentés ◆ raportraport
fukumeihófukumeihó ◆ kettőskettős nevezéktannevezéktan ◆ kettőskettős
nomenklatúranomenklatúra
fukumeisofukumeiso ◆ jelentésjelentés
fukumeiszurufukumeiszuru ◆ jelentéstjelentést tesztesz 「Edo-e mo-
dori sógunni fukumeisita.」 „Visszatért Edoba és
jelentést tett a hadvezérnek.”

fukumenfukumen ◆ álarcálarc 「Dorobó-va fukumen-o tot-
ta.」 „A betörő levette az álarcát.” ◆ inkognitóinkognitó
「Fukumenszósza kan」 „inkognitóban dolgozó
rendőr”

fukumencsószafukumencsósza ◆ próbavásárlásipróbavásárlási tanul-tanul-
mánymány
fukumencsószainfukumencsószain ◆ próbavásárlópróbavásárló
fukumengótófukumengótó ◆ álarcos betörőálarcos betörő

fukumenkainjúfukumenkainjú ◆ rejtett beavatkozásrejtett beavatkozás
fukumenpatokáfukumenpatoká ◆ jelzésjelzés nélkülinélküli rendőrko-rendőrko-
csicsi
fukumenszakkafukumenszakka ◆ névtelen írónévtelen író
fukumerufukumeru ◆ beleértbeleért 「Vatasi-o fukumete gon-
indesita.」 „Öten voltunk, engem is beleértve.” ◆

belefoglalbelefoglal 「Nedanni sóhizei-o fukumeta.」
„Belefoglalta az árba a forgalmi adót.” ◆ bele-bele-
veszvesz 「Keijakunikono dzsókómo fukumeta.」
„Ezt a kitételt is belevették a szerződésbe.” ◆ meg-meg-
értetértet 「Kanodzsono oja-va , inga-o fukumete
karetono kekkon-o akirameszaszeta.」 „Megér-
tette a lányával, hogy nem veheti el azt a férfit.”
◇ adzsi-oadzsi-o fukumerufukumeru ízesítízesít 「Kiszecuno adzsi-
o fukumetakéki」 „évszakra jellemzően ízesített
sütemény” ◇ iifukumeruiifukumeru meggyőzmeggyőz 「Muszum-
eni karesi-va varumonodato ii fukumeta.」 „Meg-
győztem a lányomat, hogy a barátja rossz ember.”
◇ iifukumeruiifukumeru megértetmegértet 「Dzsidzsó-o kareni ii
fukumeta.」 „Megértettem vele a helyzetet.” ◇ ii-ii-
fukumerufukumeru lelkérelelkére kötköt 「Anzen-untende kuru-
jóni ii fukumeta.」 „Lelkére kötöttem, hogy biz-
tonságosan vezessen, ha jön.” ◇ kandefukumerukandefukumeru
szájábaszájába rágrág 「Hóricu-va mamorubekidato
kande fukumerujóni ii kikaszeta.」 „Szájába rág-
tam, hogy mindig tartsa be a törvényt.”

fukumifukumi ◆ burkoltburkolt tartalomtartalom 「Fukuminoaru
kotoba」 „burkolt tartalmú szavak” ◆ magábanmagában
foglalásfoglalás ◆ sejtetéssejtetés 「Fukumi-o motaszeta
hacugen」 „valamit sejtető kijelentés”

fukumigoefukumigoe ◆ fojtott hangfojtott hang
fukumimifukumimi ◆ nagy fülnagy fül
fukumisiszanfukumisiszan ◆ nem hangoztatott vagyonnem hangoztatott vagyon
fukumiszon-ekifukumiszon-eki ◆ realizálatlan profitrealizálatlan profit
fukumitaifukumitai ◆ öltöztetöltöztet 「Megane-va fukumita-
ina monodeszu.」 „A szemüveg öltöztet.”

fukumivaraifukumivarai ◆ kuncogáskuncogás
fukumivaraiszurufukumivaraiszuru ◆ kuncogkuncog 「Dzsósigacuma-
zuita toki, bukatacsi-va fukumi varaisita.」 „Ami-
kor a főnökük felbotlott, a beosztottak kuncog-
tak.”

fukumofukumo ◆ gyászolásgyászolás
fukumocsúdefukumocsúde ◆ gyászidőszakgyászidőszak alattalatt 「Fuku-
mocsúde nengadzsó-va okuremaszen.」 „Gyász-
időszak alatt nem küldhetünk újévi lapot.”

fukumocsúdearufukumocsúdearu ◆ gyászolgyászol
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fukumokikanfukumokikan ◆ gyászidőszakgyászidőszak
fukumoszurufukumoszuru ◆ gyászolgyászol
fukumufukumu ◆ bekapbekap 「Kara-o muitajude tamago-o
kucsini fukunda.」 „Bekapta a meghámozott, főtt
tojást.” ◆ beszámítbeszámít 「Ieno nedanni kagumo fu-
kumareteita.」 „A ház árába beszámították a bú-
torokat is.” ◆ eszébeeszébe vésvés 「Szore-o joku fu-
kunde kudaszai.」 „Ezt jól vésd az eszedbe!” ◆

magábanmagában foglalfoglal 「Siroi hikari-va szubeteno iro-
o fukumu.」 „A fehér fény magában foglalja az
összes színt.” ◆ magábanmagában tarttart 「Kurusii omoi-
o muneni fukunda.」 „Keserves érzéseket tartott
magában.” ◆ szájábanszájában tarttart 「Gjúnjú-o kucsini
fukunda dzsótaidekusami-o sita.」 „Tejjel a szá-
jában tüsszentett.” ◆ tápláltáplál 「Kareni isu-o fu-
kunda.」 „Haragot táplál iránta.” ◆ tartalmaztartalmaz
「Szuibun-o fukumu tabe mono」 „vizet tartal-
mazó étel” ◇ isu-oisu-o fukumufukumu neheztelneheztel 「Baku-
funi isu-o fukumu.」 „Neheztel a sógunátusra.”
◇ fukumarerufukumareru rejlikrejlik 「Konpjútáni-va ókina ka-
nószeiga fukumareteiru.」 „A számítógépekben
nagy lehetőség rejlik.” ◇ fukumarerufukumareru bennebenne
vanvan 「Kono nedanni-va sóhizeiga fukumaretei-
ru.」 „Ebben az árban benne van az ÁFA.”

fukumufukumu ◆ szolgálatszolgálat
fukumukiteifukumukitei ◆ szolgálati szabályzatszolgálati szabályzat
fukumuszurufukumuszuru ◆ szolgálszolgál 「Gunni fukumusitei-
ru.」 „A hadseregben szolgál.”

fukumutokorogaarufukumutokorogaaru ◆ haragszikharagszik
fukunószeikanszaibófukunószeikanszaibó ◆ multipotensmultipotens őssejtőssejt

fukunoszodefukunoszode ◆ ruhaujjruhaujj
fukuokakenfukuokaken ◆ Fukuoka megyeFukuoka megye
fukuokasifukuokasi ◆ FukuokaFukuoka
fuku-o kirukotofuku-o kirukoto ◆ öltözésöltözés ◆ öltözködésöltözködés
fuku-ofuku-o kiszerukiszeru ◆ öltöztetöltöztet 「Kodomoni fuku-
o kiszeru.」 „Öltözteti a gyereket.”

fuku-o kiszerukotofuku-o kiszerukoto ◆ öltöztetésöltöztetés
fukuonszeifukuonszei ◆ második hangcsatornamásodik hangcsatorna
fuku-ofuku-o nugaszerunugaszeru ◆ levetkőztetlevetkőztet 「Ningjóno
fuku-o nugaszeta.」 „Levetkőztette a babát.” ◆

vetkőztetvetkőztet 「Kangofu-va kandzsano fuku-o
nugaszeta.」 „A nővér vetkőztette a beteget.”

fuku-ofuku-o nugaszunugaszu ◆ levetkőztetlevetkőztet 「Kodomono
fuku-o nugaszeta.」 „Levetkőztette gyereket.”

fuku-ofuku-o nugunugu ◆ levedliklevedlik 「Amarino acuszade
fuku-o zenbunuida.」 „A nagy meleg miatt leved-
lettem.” ◆ levetkőziklevetkőzik 「Sinszacuno maeni
fuku-o nuida.」 „A vizsgálat előtt levetkőztem.”
◆ vetkőzikvetkőzik 「Ofurono maeni fuku-o nuida.」
„Fürdés előtt vetkőztem.” ◇ fuku-ofuku-o nugaszerunugaszeru
levetkőztetlevetkőztet 「Ningjóno fuku-o nugaszeta.」
„Levetkőztette a babát.” ◇ fuku-ofuku-o nugaszerunugaszeru
vetkőztetvetkőztet 「Kangofu-va kandzsano fuku-o
nugaszeta.」 „A nővér vetkőztette a beteget.”

fuku-o nugukotofuku-o nugukoto ◆ vetkőzésvetkőzés
fukurahagifukurahagi ◆ lábikralábikra 「Fukurahagiga
futoinodeszukáto-va hakitakuarimaszen.」 „Na-
gyon vastag a lábikrám, nem szeretek szoknyát
hordani.” ◆ vádlivádli
fukuramaszerufukuramaszeru ◆ felfújfelfúj 「Bícsimatto-o fu-
kuramaszeta.」 „Felfújtam a gumimatracot.” ◇

hoo-ohoo-o fukuramaszerufukuramaszeru felfújjafelfújja azaz arcátarcát ◇

hoo-ohoo-o fukuramaszerufukuramaszeru duzzogduzzog ◇ mune-omune-o fu-fu-
kuramaszerukuramaszeru repesverepesve várvár 「Atarasii gakkó-
szeikacuni mune-o fukuramaszeta.」 „Repesve
várta az iskolai életet.”

fukuramaszufukuramaszu ◆ eltölteltölt 「Kibóni mune-o fu-
kuramaszeta.」 „Reménység töltötte el a szívem.”
◆ felduzzasztfelduzzaszt 「Kaisano akadzsi-o fukurama-
szeta.」 „Felduzzasztotta a vállalati hiányt.” ◆

felfújfelfúj 「Fúszen-o fukuramasita.」 „Felfújtam a
léggömböt.” ◆ felpumpálfelpumpál 「Taija-o fukurama-
szeta.」 „Felpumpáltam a kereket.” ◆ kelesztkeleszt
「Pan-no kidzsi-o fukuramaszeta.」 „Kenyértész-
tát kelesztettem.”

fukuramifukurami ◆ dagadásdagadás 「Hono fukurami」 „vi-
torlák dagadása” ◆ dudordudor ◆ duzzanatduzzanat 「Da-
bokunijoru fukurami」 „ütéstől származó duzza-
nat” ◆ kidudorodáskidudorodás 「Dzsoszeino muneno fu-
kurami」 „női mell kidudorodása” ◆ puffadáspuffadás
「Hifuno fukurami」 „bőr puffadása”

fukuramufukuramu ◆ dagaddagad 「Asikubiga fukuranda.」
„Dagadt a bokám.” ◆ duzzadduzzad 「Sitaga fukuran-
da.」 „Duzzadt a nyelvem.” ◆ eltölteltölt 「Dzsúmin-
no kibóga fukuranda.」 „Remény töltötte el a la-
kosok szívét.” ◆ felfújódikfelfújódik 「Kare-va futotte ka-
oga fukuranda.」 „Meghízott, és felfújódott az ar-
ca.” ◆ felfúvódikfelfúvódik 「Fúszenga fukuranda.」 „A
léggömb felfúvódott.” ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Sakk-
inga fukuranda.」 „Az adósság felgyülemlett.” ◆

megdagadmegdagad 「Kiga mizuno nakade fukuranda.」
„A vízben megdagadt a fa.” ◆ megduzzadmegduzzad
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「Hijó-va fukuranda.」 „Megduzzadtak a költsé-
gek.” ◆ megkelmegkel 「Kidzsi-va fukuranda.」 „Meg-
kelt a tészta.” ◇ onakagafukuramuonakagafukuramu felfúvódikfelfúvódik
「Kingjono onakaga fukuranda.」 „Az aranyha-
lam felfúvódott.” ◇ fuvattofukuramufuvattofukuramu puhárapuhára
kelkel 「Fuvatto fukuranda kidzsi」 „puhára kelt
tészta”

fukurandafukuranda ◆ dagadtdagadt ◆ domborúdomború
fukurasikofukurasiko ◆ sütőporsütőpor 「Súkurímuni-va fuku-
rasi koga hicujódeszu.」 „A képviselőfánkba kell
sütőpor.”

fukuraszufukuraszu ◆ felfújfelfúj 「Hoo-o fukurasita.」 „Fel-
fújta az arcát.”

fukureagarufukureagaru ◆ dagadozikdagadozik 「Kin-niku-va fu-
kure agatteita.」 „Dagadoztak az izmai.” ◆ duz-duz-
zadzad 「Sakkin-va kjodaina gakuni fukure agat-
ta.」 „Az adóssághalmaz óriásira duzzadt.” ◆ fel-fel-
fúvódikfúvódik
fukureccurafukureccura ◆ duzzogó arcduzzogó arc ◆ felfújt arcfelfújt arc
fukureccura-o szurufukureccura-o szuru ◆ duzzogduzzog
fukurerufukureru ◆ duzzogduzzog 「Kodomo-va fukurete da-
matteiru.」 „A gyerek duzzogva hallgat.” ◆ fel-fel-
duzzadduzzad 「Tankikande ninzúga fukureta.」 „Rö-
vid idő alatt felduzzadt a létszám.” ◆ felfújódikfelfújódik
「Omocsiga fukureta.」 „A mocsi felfújódott.” ◆

kidudorodikkidudorodik 「Kizuatoga fukureta.」 „Kidudo-
rodott a heg.” ◆ megduzzadmegduzzad 「Hokuroga fuku-
reta.」 „Megduzzadt az anyajegyem.” ◆ megkelmegkel
「Panga fukureta.」 „A kenyér megkelt.”

fukuretabubunfukuretabubun ◆ bunkóbunkó
fukurezurafukurezura ◆ duzzogó arcduzzogó arc ◆ felfújt arcfelfújt arc
fukurifukuri ◆ jólétjólét ◆ közérdekközérdek
fukurifukuri ◆ kamatoskamatos kamatkamat 「Csókitóside fukuri-
o umu.」 „A hosszútávú befektetés kamatosan ka-
matozik.”

fukuridzsigjófukuridzsigjó ◆ közérdekű tevékenységközérdekű tevékenység
fukurikószeifukurikószei ◆ vállalativállalati jólétijóléti szolgálta-szolgálta-
tástás
fukurjódzsifukurjódzsi ◆ alkonzulalkonzul
fukurjúfukurjú ◆ kőzetrétegbenkőzetrétegben áramlóáramló vízfolyásvízfolyás

fukurjúenfukurjúen ◆ másodlagos dohányfüstmásodlagos dohányfüst
fukurjúszuifukurjúszui ◆ kőzetrétegben áramló vízkőzetrétegben áramló víz
fukurofukuro ◆ visszaútvisszaút

fukurofukuro ◆ burokburok ◆ erszényerszény 「Kangarúno fuku-
ro」 „kenguru erszénye” ◆ staniclistanicli 「Kitte-o fu-
kuroni ireta.」 „Beletettem a bélyegeket egy sta-
niclibe.” ◆ szatyorszatyor 「Kono fukuro-o kai mono-
ni cukau.」 „Ezt a szatyrot bevásárláshoz haszná-
lom.” ◆ tasaktasak 「Teikiken-o bószuino fukuroni
ireta.」 „Vízálló tasakba tettem a bérletemet.” ◆

zacskózacskó 「Fukurokara ame-o tori dasita.」 „Ki-
vettem egy cukrot a zacskóból.” ◆ zsákzsák 「Dzsaga
imohito fukuro」 „egy zsák krumpli” ◇ ibukuroibukuro
gyomorgyomor ◇ ibukuroibukuro bendőbendő ◇ kaimonobukurokaimonobukuro
bevásárlószatyorbevásárlószatyor ◇ kamibukurokamibukuro papírta-papírta-
saksak ◇ kamibukurokamibukuro papírzacskópapírzacskó ◇ szutóma-szutóma-
bukurobukuro sztómazsáksztómazsák ◇ teszagebukuroteszagebukuro sza-sza-
tyortyor ◇ binírubukurobinírubukuro műanyag szatyorműanyag szatyor
fukurófukuró ◆ bagolybagoly ◆ halálmadárhalálmadár ◆ uráliuráli ba-ba-
golygoly
fukurodatakifukurodataki ◆ csoportos ütlegeléscsoportos ütlegelés
fukurodatakiniaufukurodatakiniau ◆ össze lesz verveössze lesz verve
fukurodatakiniszurufukurodatakiniszuru ◆ agyba-főbeagyba-főbe verver
「Fukurodatakiniszareta.」 „Agyba-főbe vertek.”
◆ elagyabugyálelagyabugyál 「Csinpira-va cúkónin-o fuku-
rodatakinisita.」 „A huligánok elagyabugyálták az
arra járót.” ◆ elverelver 「Kaerini fukurodatakini-
atta.」 „Hazafelé menet elverték.” ◆ összeverösszever
「Vakamononogurúpuni fukurodatakinisza-
reta.」 „Egy fiatalokból álló csoport összeverte.”

fukuroirinofukuroirino ◆ zacskószacskós 「Fukuroirino miszo」
„zacskós miszo”

fukurokódzsifukurokódzsi ◆ zsákutcazsákutca 「Fukurokódzsini
hairi konda.」 „Zsákutcába kerültem.”

fukurokudzsufukurokudzsu ◆ FukurokudzsuFukurokudzsu
fukuronezumifukuronezumi ◆ opusszumopusszum
fukurononakanonezumifukurononakanonezumi ◆ nincsnincs kiútkiút ◆ sa-sa-
rokba van szorítvarokba van szorítva
fukurotakefukurotake ◆ csíkos bocskorosgombacsíkos bocskorosgomba
fukurotodanafukurotodana ◆ polcos szekrénypolcos szekrény
fukurotodzsifukurotodzsi ◆ könyvkötéskönyvkötés lapoklapok félbe-félbe-
hajtásávalhajtásával
fukusafukusa ◆ fénymásolásfénymásolás ◆ lemásoláslemásolás ◆ máso-máso-
láslás ◆ másolatmásolat 「Kore-va júmeina kaigano fu-
kusadeszu.」 „Ez egy híres festmény másolata.” ◆

sokszorosítássokszorosítás
fukusafukusa ◆ sugárzássugárzás ◇ szeidófukusaszeidófukusa fékezé-fékezé-
si sugárzássi sugárzás
fukusacsófukusacsó ◆ igazgatóhelyettesigazgatóhelyettes
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fukusadanbókifukusadanbóki ◆ hősugárzóhősugárzó
fukusaenerugífukusaenerugí ◆ kisugárzott energiakisugárzott energia
fukusakifukusaki ◆ fénymásológépfénymásológép ◆ másológépmásológép
fukusanecufukusanecu ◆ sugárzott hősugárzott hő
fukusa-ofukusa-o torutoru ◆ másolatotmásolatot készítkészít 「Kidzsi-
no fukusa-o totta.」 „Másolatot készítettem a
cikkről.”

fukusasifukusasi ◆ másolópapírmásolópapír
fukusaszenfukusaszen ◆ sugársugár
fukusaszokuteidzsucufukusaszokuteidzsucu ◆ radiometriaradiometria ◆ su-su-
gárzásmérésgárzásmérés
fukusaszurufukusaszuru ◆ másolatotmásolatot készítkészít 「Sasin-o
fukusasita.」 „Másolatot készítettem a fénykép-
ről.” ◆ sokszorosítsokszorosít 「Sorui-o fukusasita.」
„Sokszorosítottam az iratokat.”

fukusaszurufukusaszuru ◆ kisugározkisugároz 「Denpa-va kúkanni
fukusaszareta.」 „A rádióhullám kisugárzódott a
térbe.”

fukusifukusi ◆ jólétjólét ◆ közjólétközjólét ◆ népjólétnépjólét ◇ kók-kók-
jónofukusijónofukusi közjólétközjólét ◇ kóreisafukusikóreisafukusi idős-idős-
korikori ellátásellátás ◇ sakaifukusisakaifukusi szociálisszociális hálóháló
「Kono kuni-va sakaifukusiga hattacusiteiru.」
„Ez az ország jó szociális hálóval rendelkezik.”

fukusifukusi ◆ határozószóhatározószó
fukusifukusi ◆ kettős látáskettős látás
fukusicsófukusicsó ◆ alpolgármesteralpolgármester
fukusidzsigjófukusidzsigjó ◆ szociális tevékenységszociális tevékenység
fukusidzsimusofukusidzsimuso ◆ szociális hivatalszociális hivatal
fukusifuszeifukusifuszei ◆ társadalombiztosításitársadalombiztosítási sza-sza-
bálytalanságbálytalanság
fukusihaininfukusihainin ◆ igazgatóhelyettesigazgatóhelyettes
fukusikifukusiki ◆ helyhely 「Aru umani fukusikide
nimanen-o kaketa.」 „Megjátszottam helyre egy
lovat 20 ezer jenért.” ◆ kettőskettős könyveléskönyvelés ◆

többszörösségtöbbszörösség
fukusikifukusiki ◆ diploténdiplotén
fukusikibokifukusikiboki ◆ kettős könyveléskettős könyvelés
fukusikigakkjúfukusikigakkjú ◆ összevont osztályösszevont osztály
fukusikikazanfukusikikazan ◆ összetett vulkánösszetett vulkán
fukusikikenbikjófukusikikenbikjó ◆ összetett mikroszkópösszetett mikroszkóp
fukusikikokjúfukusikikokjú ◆ hasi légzéshasi légzés
fukusikiponpufukusikiponpu ◆ kettős szivattyúkettős szivattyú
fukusikokkafukusikokka ◆ jóléti államjóléti állam

fukusikufukusiku ◆ határozói kifejezéshatározói kifejezés
fukusimakenfukusimaken ◆ Fukusima megyeFukusima megye
fukusimasifukusimasi ◆ FukusimaFukusima
fukusinfukusin ◆ bensőségesbensőséges viszonyviszony ◇ fukusint-fukusint-
oszuruoszuru bizalmábabizalmába fogadfogad 「Kare-o bokuno fu-
kusintosita.」 „A bizalmamba fogadtam azt az
embert.” ◇ fukusin-notomofukusin-notomo kebelbarátkebelbarát
fukusinhósikifukusinhósiki ◆ duplexduplex átvitelátvitel ◆ duplexduplex
távközléstávközlés
fukusin-nofukusin-no ◆ közeliközeli 「Fukusinno buka」 „kö-
zeli beosztott”

fukusin-notomofukusin-notomo ◆ kebelbarátkebelbarát
fukusintoszurufukusintoszuru ◆ bizalmábabizalmába fogadfogad 「Kare-o
bokuno fukusintosita.」 „A bizalmamba fogadtam
azt az embert.”

fukusisarjófukusisarjó ◆ hikomathikomat ◆ rokkantkocsirokkantkocsi
fukusisiszecufukusisiszecu ◆ szociális létesítményszociális létesítmény
fukusiszecufukusiszecu ◆ határozói mellékmondathatározói mellékmondat
fukusiszeiszakufukusiszeiszaku ◆ szociális intézkedésszociális intézkedés
fukusitekinafukusitekina ◆ határozóihatározói 「Fukusitekina hjó-
gen」 „határozói kifejezés”

fukusofukuso ◆ ellenjegyzésellenjegyzés
fukusófukusó ◆ mellékdíjmellékdíj
fukusófukusó ◆ elismétléselismétlés
fukusocsófukusocsó ◆ intézetvezető-helyettesintézetvezető-helyettes
fukusókjúsifukusókjúsi ◆ szubtartományi városszubtartományi város
fukusokufukusoku ◆ visszahelyezésvisszahelyezés
fukusokufukusoku ◆ mellékállásmellékállás ◆ mellékfoglalko-mellékfoglalko-
zászás 「Kono kaisade-va fukusoku-va kinsiszarete-
iru.」 „Cégünkben tilos a mellékfoglalkozás!”

fukusokufukusoku ◆ mellékételmellékétel
fukusokufukusoku ◆ öltözéköltözék ◆ ruhadíszruhadísz ◆ ruharuha ésés
tartozékoktartozékok ◆ viseletviselet
fukusokubucufukusokubucu ◆ mellékételmellékétel
fukusokudezaináfukusokudezainá ◆ divatterveződivattervező ◆ ruha-ruha-
tervezőtervező
fukusokuhinfukusokuhin ◆ ruharuha ésés ékszerékszer ◆ ruharuha ésés
tartozékoktartozékok
fukusokumeireifukusokumeirei ◆ visszahelyezésivisszahelyezési parancsparancs

fukusokuszurufukusokuszuru ◆ visszakerülvisszakerül 「Kjúsokusite-
ita kaisani fukusokusita.」 „Visszakerültem a vál-
lalathoz, ahová egy darabig nem jártam be.”
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fukusósikifukusósiki ◆ helyhely 「Aru umani fukusósikide
icsimanen-o kaketa.」 „Helyre megjátszottam egy
lovat 10 ezer jenért.”

fukusoszurufukusoszuru ◆ ellenjegyezellenjegyez
fukusószurufukusószuru ◆ elismételelismétel 「Gocsúmon-o fu-
kusóitasimaszu.」 „Elismétlem a rendelést!”

fukusúfukusú ◆ ismétlésismétlés 「Benkjónioite fukusú-va
taihendzsújódeszu.」 „A tanulásnál az ismétlés
nagyon fontos.”

fukusúfukusú ◆ bosszúbosszú 「Csicsino sini fukusú-o csi-
katta.」 „Bosszút esküdtem apám haláláért.” ◆

vendettavendetta
fukusúgekifukusúgeki ◆ bosszútragédiabosszútragédia
fukusúnjúfukusúnjú ◆ mellékesmellékes 「Fukusúnjúnotameni
ongaku-o enszósita.」 „Elment zenélni, hogy ke-
ressen egy kis mellékeset.” ◆ mellékjövedelemmellékjövedelem
◆ mellékkeresetmellékkereset ◆ pluszjövedelempluszjövedelem
「Fukusúnjú-o eta.」 „Pluszjövedelemhez jutott.”

fukusúnofukusúno ◆ megtorlómegtorló 「Tekikokuni fukusúno
kógeki-o kuvaeta.」 „Megtorló támadást mért az
ellenséges országra.”

fukusúnomegamifukusúnomegami ◆ fúriafúria
fukusúnonenfukusúnonen ◆ bosszúvágybosszúvágy 「Fukusúno nen-
ni moeru.」 „Ég a bosszúvágytól.”

fukusúnoonitokaszufukusúnoonitokaszu ◆ megszálljamegszállja aa bosszúbosszú
ördögeördöge
fukusú-ofukusú-o hataszuhataszu ◆ bosszútbosszút álláll 「Fukusú-o
hatasita.」 „Bosszút állt.”

fukusúsafukusúsa ◆ bosszúállóbosszúálló ◆ megtorlómegtorló
fukusúsifukusúsi ◆ FucsouFucsou
fukusúsin-noarufukusúsin-noaru ◆ bosszúállóbosszúálló
fukusúsin-ofukusúsin-o idakuidaku ◆ bosszúállóbosszúálló ◆ bosszú-bosszú-
vágyóvágyó
fukusúszenfukusúszen ◆ megtorlómegtorló háborúháború ◆ revansrevans ◆

visszavágó mérkőzésvisszavágó mérkőzés
fukusúszurufukusúszuru ◆ átismételátismétel 「Szúgakuno
taiszúkanszú-o fukusúsita.」 „Átismételte a loga-
ritmust.” ◆ átismétliátismétli aa leckétleckét 「Maiaszafu-
kusúsiteimaszu.」 „Minden reggel átismétlem a
leckét.” ◆ átnézátnéz 「Szúgaku-o fukusúsita.」 „Át-
néztem a matekot.”

fukusúszurufukusúszuru ◆ leszámolleszámol 「Mukasikizucuker-
areta fukusúsita.」 „Leszámoltam a régi sérelme-
mért” ◆ megbosszulmegbosszul 「Kjódaino sino fukusú-

o sita.」 „Megbosszultam a testvérem halálát.” ◆

megtorolmegtorol 「Kare-va szacudzsinno fukusú-o si-
ta.」 „Megtorolta a gyilkosságot.”

fukuszafukusza ◆ csomagolókendőcsomagolókendő ◆ törlőkendőtörlőkendő
fukuszaifukuszai ◆ mellékételmellékétel
fukuszajófukuszajó ◆ mellékhatásmellékhatás 「Kono kuszuri-va
fukuszajóga ói.」 „Ennek a gyógyszernek sok mel-
lékhatása van.”

fukuszanbucufukuszanbucu ◆ melléktermékmelléktermék 「Szeiszan-
szuru kateide fukuszanbucuga haszeisimaszu.」
„A gyártás során melléktermékek keletkeznek.” ◇

taihafukuszanbucutaihafukuszanbucu anyagcsere-anyagcsere-
melléktermékmelléktermék
fukuszeifukuszei ◆ másolatmásolat 「Eno fukuszei」 „kép má-
solata” ◆ replikációreplikáció 「Díenuéno fukuszei」
„DNS replikációja” ◇ díenuéfukuszeidíenuéfukuszei DNS-DNS-
replikációreplikáció ◇ hanhozontekifukuszeihanhozontekifukuszei szemi-szemi-
konzervatívkonzervatív replikációreplikáció ◇ furenzokufuku-furenzokufuku-
szeiszei nem-folyamatosnem-folyamatos replikációreplikáció ◇ bunsz-bunsz-
antekifukuszeiantekifukuszei diszperzívdiszperzív replikációreplikáció ◇ ho-ho-
zontekifukuszeizontekifukuszei konzervatív replikációkonzervatív replikáció
fukuszeibunfukuszeibun ◆ másodlagos összetevőmásodlagos összetevő
fukuszeihinfukuszeihin ◆ másolatmásolat ◆ reprodukcióreprodukció
fukuszeikenfukuszeiken ◆ másolási jogmásolási jog
fukuszeikószofukuszeikószo ◆ polimerázpolimeráz ◇ díenuéfuku-díenuéfuku-
szeikószoszeikószo DNS-polimerázDNS-polimeráz
fukuszeiszuiszofukuszeiszuiszo ◆ hidrogén melléktermékhidrogén melléktermék
fukuszeiszurufukuszeiszuru ◆ lemásollemásol 「Dezain-o fukusze-
isita.」 „Lemásolta a formatervet.” ◆ másolmásol
「Csizu-o fukuszeisita.」 „Térképet másoltam.” ◆

reprodukálreprodukál ◆ sokszorosítsokszorosít 「Sasin-o fukusze-
isita.」 „Sokszorosította a fényképet.”

fukuszenfukuszen ◆ bebiztosításbebiztosítás 「Haiboku-o joszó-
site fukuszen-o siita.」 „Bebiztosítottam magam
a vereség ellen.” ◆ előreelőre sejtetéssejtetés 「Kunino
tairicu-va szenszóno fukuszenninatta.」 „Az or-
szágok közti ellentétből előre sejtetni lehetett a
háborút.”

fukuszenfukuszen ◆ kettős vágánykettős vágány
fukuszenkófukuszenkó ◆ mellékszakmellékszak
fukuszen-ofukuszen-o haruharu ◆ bebiztosítjabebiztosítja magátmagát
「Jatóno hantai-o joszósite fukuszen-o hatteoi-
ta.」 „Bebiztosította magát az ellenzéki párt el-
lenvéleménye ellen.” ◆ előreelőre sejtetsejtet 「Kono
sószecu-va kecumacuni mukatte iroirona
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fukuszen-o hatteita.」 „A regény többféle végki-
fejletet sejtetett előre.”

fukuszófukuszó ◆ öltözéköltözék 「Vafúno fukuszó」 „japá-
nos öltözék” ◆ öltözetöltözet ◆ ruházatruházat 「Njúszu-
va han-ninno hankódzsino fukuszó-o szecumeisi-
ta.」 „A hírekben bemutatták a tettes ruházatát.”
◆ viseletviselet 「Kodairómano fukuszó」 „ókori ró-
mai viselet”

fukuszófukuszó ◆ boldog arcboldog arc
fukuszófukuszó ◆ felgyülemlésfelgyülemlés ◆ konvergenciakonvergencia ◆

torlódástorlódás
fukuszócsófukuszócsó ◆ főigazgató-helyettesfőigazgató-helyettes ◇

daigakufukuszócsódaigakufukuszócsó rektorhelyettesrektorhelyettes
fukuszódzsúsifukuszódzsúsi ◆ elsőelső tiszttiszt ◆ másodkapi-másodkapi-
tánytány ◆ másodpilótamásodpilóta
fukuszógótekigengofukuszógótekigengo ◆ poliszintetituspoliszintetitus
nyelvnyelv
fukuszóhinfukuszóhin ◆ halottalhalottal együttegyütt eltemetetteltemetett
holmiholmi ◆ sírmellékletsírmelléklet
fukuszokaiszekifukuszokaiszeki ◆ komplex analíziskomplex analízis
fukuszokukanfukuszokukan ◆ komplex intervallumkomplex intervallum
fukuszokukófukuszokukó ◆ csigákcsigák
fukuszokunofukuszokuno ◆ hasihasi ◆ ventrálisventrális
fukuszokuruifukuszokurui ◆ csigákcsigák ◆ haslábúakhaslábúak
fukuszokusisófukuszokusisó ◆ szubtalamuszszubtalamusz
fukuszó-ofukuszó-o aratameruaratameru ◆ átkutatjaátkutatja aa ruhá-ruhá-
játját 「Keiszacuni jobi tomerarete fukuszó-o ara-
tamerareta.」 „Megállított a rendőr, és átkutatta
a ruhámat.” ◆ átöltözikátöltözik 「Szósikini fukuszó-o
aratameta.」 „Átöltöztem a temetéshez.”

fukuszó-ofukuszó-o szuruszuru ◆ öltözködiköltözködik 「Suminoii
fukuszó-o siteiru.」 „Ízlésesen öltözködik.”

fukuszó-ofukuszó-o totonoerutotonoeru ◆ rendberendbe szediszedi aa ru-ru-
házatátházatát
fukuszórifukuszóri ◆ miniszterelnök helyetteseminiszterelnök helyettese
fukuszószaifukuszószai ◆ alelnökalelnök
fukuszószeibucufukuszószeibucu ◆ diplontadiplonta
fukuszoszúfukuszoszú ◆ komplex számkomplex szám
fukuszószurufukuszószuru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Csúmonga fu-
kuszósita.」 „Felgyülemlettek a megrendelések.”
◆ torlódiktorlódik 「Dóroga fukuszósiteiru.」 „Torló-
dás van az utakon.” ◆ túlterhelttúlterhelt 「Konpjútá-
nettovákuga fukuszósiteiru.」 „Túlterhelt a szá-
mítógépes hálózat.”

fukuszótaifukuszótai ◆ diplontadiplonta
fukuszotajótaifukuszotajótai ◆ komplex sokaságkomplex sokaság
fukuszotódzsiricufukuszotódzsiricu ◆ komplexkomplex permeabili-permeabili-
tástás
fukuszúfukuszú ◆ többestöbbes ◆ többes számtöbbes szám
fukuszúhanfukuszúhan ◆ többtöbb elkövetőelkövető ◆ többszöröstöbbszörös
bűncselekménybűncselekmény
fukuszuifukuszui ◆ hasvízkórhasvízkór
fukuszuifukuszui ◆ kondenzációkondenzáció ◆ kondenzvízkondenzvíz
fukuszuibon-nikaerazufukuszuibon-nikaerazu ◆ esőeső utánután köpö-köpö-
nyegnyeg ◆ késő bánat ebgondolatkéső bánat ebgondolat
fukuszuibon-nikaerazufukuszuibon-nikaerazu ◆ amiami megtörtént,megtörtént,
megtörténtmegtörtént
fukuszuikifukuszuiki ◆ kondenzorkondenzor
fukuszúkeifukuszúkei ◆ többes számú alaktöbbes számú alak
fukuszúnofukuszúno ◆ számosszámos 「Fukuszúno mondaiga
haszszeisita.」 „Számos probléma adódott.” ◆

többtöbb 「Fukuszúno szentakusigaaru.」 „Több le-
hetőség van.”

fukuszurufukuszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Iinkaino kettei-
ni fukuszuru.」 „Aláveti magát a bizottság dönté-
sének.” ◆ beveszbevesz 「Kuszuri-o fukuszuru.」 „Be-
veszi a gyógyszert.” ◆ engedelmeskedikengedelmeskedik
「Meireini fukuszuru.」 „Engedelmeskedik a pa-
rancsnak.” ◆ szolgálszolgál 「Heiekini fukuszuru.」
„Katonaként szolgál.” ◆ tölttölt 「Keini fukuszu-
ru.」 „Börtönbüntetését tölti.” ◇ kjúnifukuszu-kjúnifukuszu-
ruru visszaállítvisszaállít 「Kjóikuszeido-o kjúni fukusi-
ta.」 „Visszaállította a régi oktatási rendszert.” ◇

cuminifukuszurucuminifukuszuru büntetésétbüntetését töltitölti 「Keimu-
sode cumini fukuszuru.」 „Börtönbüntetését töl-
ti.” ◇ cuminifukuszurucuminifukuszuru bűnhődikbűnhődik 「Cumini fu-
kuszuru kakugogadekiteiru.」 „Tisztában van ve-
le, hogy bűnhődni fog.” ◇ heiekinifukuszuruheiekinifukuszuru
szolgálszolgál aa hadseregbenhadseregben 「Ninenkan heiekini
fukusita.」 „Két évig szolgált a hadseregben.” ◇

heiekinifukuszuruheiekinifukuszuru katonaikatonai szolgálatraszolgálatra
megymegy 「Csóheiszeidode heiekini fukusita.」 „El-
ment kötelező katonai szolgálatra.” ◇ monifuku-monifuku-
szuruszuru gyászolgyászol 「Kanodzso-va ottonotameni
icsinenno moni fukusita.」 „Egy évig gyászolta a
férjét.”

fukuszurufukuszuru ◆ visszaállvisszaáll 「Taicsóga fukusita.」
„Visszaállt az egészségem.”

fukuszúszeitószeifukuszúszeitószei ◆ többpártrendszertöbbpártrendszer
fukuszúzeiricufukuszúzeiricu ◆ többkulcsos adótöbbkulcsos adó
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fukutaifukutai ◆ komplexuskomplexus ◇ tantaifukutaitantaifukutai
szimpliciális komplexusszimpliciális komplexus
fukutairicuidensifukutairicuidensi ◆ többszörös allélektöbbszörös allélek
fukutógótekigengofukutógótekigengo ◆ poliszintetituspoliszintetitus nyelvnyelv

fukutosinfukutosin ◆ alközpontalközpont ◆ másodlagosmásodlagos vá-vá-
rosközpontrosközpont
fukuvadzsucufukuvadzsucu ◆ hasbeszéléshasbeszélés
fukuvadzsucu-o szurufukuvadzsucu-o szuru ◆ hasbeszélhasbeszél
fukuvadzsucusifukuvadzsucusi ◆ hasbeszélőhasbeszélő
fukuzacufukuzacu ◆ bonyolultságbonyolultság ◆ komplikáltságkomplikáltság
fukuzacukaikinafukuzacukaikina ◆ bonyolult és rejtélyesbonyolult és rejtélyes
fukuzacunafukuzacuna ◆ bonyodalmasbonyodalmas 「Tecuzuki-va fu-
kuzacudatta.」 „Az ügyintézés bonyodalmas volt.”
◆ bonyolultbonyolult 「Kono mondai-va kanari fukuzac-
udeszu.」 „Ez a probléma meglehetősen bonyo-
lult.” ◆ kacifántoskacifántos 「Kare-va fukuzacuna hit-
odeszu.」 „Kacifántos ember.” ◆ komplexkomplex 「Fu-
kuzacuna kózó」 „komplex struktúra” ◆ komp-komp-
likáltlikált 「Fukuzacunasiszutemu」 „komplikált
rendszer” ◆ összetettösszetett 「Kore-va fukuzacuna
mondaideszu.」 „Ez összetett probléma.” ◆ ve-ve-
gyesgyes 「Fukuzacuna omoi」 „vegyes érzelmek”

fukuzacunadekigotofukuzacunadekigoto ◆ bonyodalombonyodalom
fukuzacunifukuzacuni ◆ komplikáltankomplikáltan
fukuzacuninarufukuzacuninaru ◆ belebonyolódikbelebonyolódik 「Fukuza-
cuninarukara nanimo iitakunaideszu.」 „Nem
akarok belebonyolódni, ezért nem is mondok
semmit.” ◆ bonyolódikbonyolódik 「Mondai-va fukuzacu-
ninatta.」 „A probléma bonyolódott.” ◆ bonyo-bonyo-
lultlult leszlesz 「Szekai-va fukuzacuninatta.」 „A vi-
lág bonyolult lett.”

fukuzacuniorikondeirufukuzacuniorikondeiru ◆ ágas-bogaságas-bogas 「Ko-
no jabuno eda-va fukuzacuni ori kondeiru.」 „En-
nek a bokornak ágas-bogas a lombja.”

fukuzacuniszurufukuzacuniszuru ◆ bonyolítbonyolít 「Mudzsunsitei-
ru jókjú-va sigoto-o fukuzacunisita.」 „Az ellent-
mondásos igények csak bonyolították a munkán-
kat.” ◆ megbonyolítmegbonyolít 「Szeifu-va nózei-o fuku-
zacunisita.」 „Az állam megbonyolította az adó-
zást.”

fukuzacuszafukuzacusza ◆ komplexitáskomplexitás
fukuzaifukuzai ◆ belenyugvás az ítéletbebelenyugvás az ítéletbe

fukuzaiszurufukuzaiszuru ◆ belenyugszikbelenyugszik azaz ítéletbeítéletbe
「Han-nin-va hankecu-o ii vataszare, fukuzaisi-
ta.」 „A tettes belenyugodott a kiszabott ítéletbe.”

fukuzónakufukuzónaku ◆ őszinténőszintén 「Ikengaareba fukuzó-
naku iebajoi.」 „Ha van valami véleménye, őszin-
tén mondja el!”

fukuzónonaifukuzónonai ◆ őszinteőszinte 「Fukuzónonai hanasi
ai」 „őszinte beszélgetés”

fumadzsimenafumadzsimena ◆ hanyaghanyag 「Fumadzsimena ga-
kuszei」 „hanyag diák” ◆ komolytalankomolytalan 「Fu-
madzsimena hito」 „komolytalan ember” ◆ linklink
「Fumadzsimena sain」 „link munkatárs”

fumadzsimenifumadzsimeni ◆ hanyagulhanyagul ◆ komolytalanulkomolytalanul
「Fumadzsimeni ikiteiru.」 „Komolytalanul él.”

fumaerufumaeru ◆ alapulalapul 「Dzsidzsicu-o fumaeta ha-
nasideszu.」 „Igaz történeten alapul.” ◆ megvetmegvet
「Futahonno asi-o fumaete tatteita.」 „Mindkét
lábát megvetette.”

fumanfuman ◆ elégedetlenségelégedetlenség 「Mainicsino fuman-
ga bakuhacusita.」 „A mindennapos elégedetlen-
ség kitört rajta.” ◆ frusztráltságfrusztráltság ◆ rosszal-rosszal-
láslás
fumangenafumangena ◆ elégedetlenelégedetlen 「Fumangena
hito」 „elégedetlen ember” ◆ fancsalifancsali 「Fu-
mangena kao-o sita.」 „Fancsali képet vágott.”

fumangenifumangeni ◆ elégedetlenülelégedetlenül ◆ fejcsóválvafejcsóválva
「Noszabatteiru vakamonotacsi-o fumangeni na-
gameta.」 „Fejcsóválva nézte a randalírozó fiata-
lokat.”

fumangenikucsi-ofumangenikucsi-o muszubumuszubu ◆ elhúzzaelhúzza aa
szájátszáját
fuman-nafuman-na ◆ elégedetlenelégedetlen 「Takakutemazuku-
te, mattaku rjórini-va fumandatta.」 „Drága is
volt, rosszízű is volt. Elégedetlen vagyok az étel-
lel.” ◆ frusztráltfrusztrált
fuman-nofuman-no ◆ kielégületlenkielégületlen
fuman-ofuman-o iuiu ◆ elégedetlenkedikelégedetlenkedik 「Kare-va
dzsósini taiszuru fuman-o itta.」 „Elégedetlenke-
dett a főnöke miatt.” ◆ sopánkodiksopánkodik 「Kare-va
zangjónokotode fuman-o itta.」 „Sopánkodott,
hogy túl sok a túlóra.”

fuman-ofuman-o kandzsirukandzsiru ◆ rosszallrosszall 「Bónaszu-o
moravanakute fuman-o kandzsita.」 „Rosszall-
tam, hogy nem kaptam prémiumot.”

fuman-ofuman-o moraszumoraszu ◆ elégedetlenségénekelégedetlenségének adad
hangothangot

748748 fukutai fukutai – fuman-o moraszu fuman-o moraszu AdysAdys



fumanszónakao-ofumanszónakao-o szuruszuru ◆ ajkátajkát biggyesztibiggyeszti
「Cumaniszubarasi tokei-o kattaga, kanodzso-va
tada fumanszóna kao-o sita.」 „Vettem a felesé-
gemnek egy gyönyörű órát, de ő csak az ajkát
biggyesztette.” ◆ csúnyáncsúnyán néznéz 「Kodomono
omocsa-o tori agetara fumanszóna kao-o sza-
reta.」 „A gyerek csúnyán nézett rám, amikor el-
vettem a játékát.”

fumanzokufumanzoku ◆ elégedetlenségelégedetlenség
fumanzokunafumanzokuna ◆ nemnem kielégítőkielégítő 「Fumanzoku-
na gakkóno szeiszeki」 „nem kielégítő tanulmá-
nyi eredmény”

fumanzokunifumanzokuni omouomou ◆ nemnem találtalál kielégítőnekkielégítőnek
「Kareno kaitó-o fumanzokuni omotta.」 „Nem
találtam kielégítőnek a válaszát.”

fumaruszanfumaruszan ◆ fumársavfumársav
fumaruszan-enfumaruszan-en ◆ fumarátfumarát
fumaruszan-eszuterufumaruszan-eszuteru ◆ fumarátfumarát
fumecufumecu ◆ elpusztíthatatlanságelpusztíthatatlanság ◆ halha-halha-
tatlanságtatlanság ◆ örökörök életűségéletűség ◇ fukjúfumecufukjúfumecu
örök életörök élet
fumecunofumecuno ◆ elpusztíthatatlanelpusztíthatatlan 「Fumecuno
teikoku」 „elpusztíthatatlan birodalom” ◆ hal-hal-
hatatlanhatatlan 「Fumecuno meikjoku」 „halhatatlan
zenemű” ◆ örökörök életűéletű 「Fumecuno meiszei」
„örök életű hírnév”

fumeifumei ◆ balgaságbalgaság 「Bokuno fumei-o ovabisi-
maszu.」 „Elnézést kérek a balgaságomért.” ◆

homályhomály 「Konoresipino jurai-va fumei.」 „En-
nek a receptnek az eredetét homály fedi.” ◆ tisz-tisz-
tázatlanságtázatlanság 「Dzsikono gen-in-va fumei.」 „A
baleset oka tisztázatlan.” ◇ atenafumeiatenafumei cím-cím-
zettzett ismeretlenismeretlen 「Tegami-va atenafumeide
modottekita.」 „A levél visszajött: címzett isme-
retlen.” ◇ gen-infumeinogen-infumeino tisztázatlantisztázatlan okúokú
「Geninfumeino zucúde najandeiru.」 „Tisztázat-
lan okú fejfájásban szenved.” ◇ kokuszekifu-kokuszekifu-
meinomeino ismeretlenismeretlen állampolgárságúállampolgárságú 「Koku-
szekifumeino hito」 „ismeretlen állampolgárságú
személy” ◇ dzsúsofumeidzsúsofumei címzettcímzett ismeretlenismeretlen
「Tegamiga dzsúsofumeide modottekita.」 „A le-
vél visszajött, mert a címzett ismeretlen.” ◇ dzsú-dzsú-
sofumeinosofumeino ismeretlenismeretlen címrecímre küldöttküldött
「Dzsúsofumeino nimocu」 „ismeretlen címre
küldött csomag” ◇ sószokufumeinosószokufumeino ismeret-ismeret-
lenlen hollétűhollétű 「Sószokufumeino dzsinbucu」 „is-
meretlen hollétű ember” ◇ sótaifumeinosótaifumeino isme-isme-

retlenretlen 「Kókogakusa-va sótaifumeino
sucudohin-o hori dasita.」 „A régészek ismeretlen
leletre bukkantak.” ◇ sótaifumeinosótaifumeino kísérteti-kísérteti-
eses 「Dókucukara sótaifumeino koega kikoeta.」
„A barlangból kísérteties hang hallatszott.” ◇ só-só-
taifumeinotaifumeino titokzatostitokzatos 「Macsino ue-o sóta-
ifumeino kikaiga tadajotteita.」 „Egy titokzatos
gép lebegett a város felett.” ◇ szenszekifumei-szenszekifumei-
nono ismeretlenismeretlen illetőségűilletőségű 「Szenszekifumeino
szenpaku」 „ismeretlen illetőségű hajó” ◇ mimo-mimo-
tofumeinotofumeino azonosítatlanazonosítatlan 「Mimotofumeino
itaiga hakkenszareta.」 „Azonosítatlan holttestet
találtak.” ◇ jukuefumeinojukuefumeino ismeretlenismeretlen hollétűhollétű
「Jukuefumeino hito」 „ismeretlen hollétű em-
ber” ◇ jukuefumeinojukuefumeino eltűnteltűnt 「Jukuefumeino
kucusita-o micuketa.」 „Megtaláltam az eltűnt
zoknimat.”

fumeijofumeijo ◆ becstelenségbecstelenség ◆ dicstelenségdicstelenség
fumeijonafumeijona ◆ dicstelendicstelen ◆ gyalázatosgyalázatos 「Szu-
pócu szensu-va fumeijona kiroku-o cukutta.」 „A
sportoló gyalázatos eredményt ért el.” ◇ fumeijo-fumeijo-
ninaruninaru megbecstelenítmegbecstelenít 「Szon-nakoto-o szu-
ruto kaisazentaino fumeijoninaru.」 „Ha ezt te-
szed, megbecsteleníted az egész vállalatot.”

fumeijoninarufumeijoninaru ◆ megbecstelenítmegbecstelenít 「Szon-
nakoto-o szuruto kaisazentaino fumeijoninaru.」
„Ha ezt teszed, megbecsteleníted az egész vállala-
tot.”

fumeikakunafumeikakuna ◆ nemnem egyértelműegyértelmű 「Fumeika-
kuna kaitó-o sita.」 „Válasza nem volt egyértel-
mű.” ◆ nemnem világosvilágos 「Sikenmondaini-va icsibu-
fumeikakuna tengaatta.」 „A vizsgafeladat egy ré-
sze nem volt teljesen világos.” ◆ pontatlanpontatlan
fumeinafumeina ◆ ismeretlenismeretlen 「Kono bussicuno
nakami-va fumeideszu.」 „Ennek az anyagnak az
összetétele ismeretlen.” ◆ kéteskétes 「Imifumeina
kaitó-o sita.」 „Kétes választ adott.” ◆ nemnem vilá-vilá-
gosgos 「Kono bunno imi-va fumeida.」 „Nem vi-
lágos ennek a mondatnak a jelentése.” ◆ tisz-tisz-
tázatlantázatlan 「Kareno si-o megutte fumeina tenga
ói.」 „Tisztázatlan körülmények között halt meg.”
◇ imifumeinaimifumeina zavaroszavaros 「Imifumeina jume-o
mita.」 „Zavaros álmom volt.” ◇ imifumeinaimifumeina
érthetetlenérthetetlen 「Imifumeina kódó-o sita.」 „Ért-
hetetlenül viselkedett.” ◇ bun-ifumeinabun-ifumeina kéteskétes
értelműértelmű 「Kareno juigonni-va bun-ifumeina ka-
sogaarimaszu.」 „Kétes értelmű rész van a vég-
rendeletében.”
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fumeinecufumeinecu ◆ tisztázatlan okú láztisztázatlan okú láz
fumeirjónafumeirjóna ◆ határozatlanhatározatlan 「Mondainicuite
fumeirjóna taido-o totta.」 „Határozatlanul állt
a problémához.” ◆ homályoshomályos ◆ nemnem tisztatiszta
「Dzsidóno hacuon-va fumeirjódatta.」 „A kis-
gyermek kiejtése nem volt tiszta.” ◆ nemnem világosvilágos
「Fumeirjóna tengaareba ittekudaszai.」 „Mond-
ja meg, ha valami nem világos!”

fumeirófumeiró ◆ átláthatlanságátláthatlanság ◆ komorságkomorság
fumeirónafumeiróna ◆ hamishamis 「Fumeiróna kaikei」 „ha-
mis könyvelés” ◆ kéteskétes 「Fumeiróna torihiki-o
sita.」 „Kétes ügyleteket csinált.”

fumenfumen ◆ kottakotta ◆ kottalapkottalap
fumenbokufumenboku ◆ gyalázatgyalázat ◆ szégyenszégyen
fumenbokunafumenbokuna ◆ gyalázatosgyalázatos 「Fumenbokuna
kói」 „gyalázatos viselkedés” ◆ szégyenletesszégyenletes
「Fumenbokuna kekka」 „szégyenletes ered-
mény”

fumendaifumendai ◆ kottaállványkottaállvány ◆ kottatartókottatartó
fumenmokufumenmoku ◆ gyalázatgyalázat ◆ szégyenszégyen
fumifumi ◆ írásírás ◆ levéllevél
fúmifúmi ◆ aromaaroma ◆ ízesítésízesítés 「Hangarí fúmino
mamenoszúpu」 „magyaros ízesítésű bableves” ◆

ízvilágízvilág 「Jutakana fúmi」 „gazdag ízvilág” ◆

zamatzamat 「Dokutokuno fúmi」 „különleges zamat”

fumiaraszufumiaraszu ◆ összetiporösszetipor 「Uma-va kadan-o
fumi arasita.」 „A ló összetiporta a virágágyást.”

fumibafumiba ◆ talpalatnyitalpalatnyi helyhely 「Csirakatteite asi-
no fumi bamonakatta.」 „A rendetlenségben nem
volt egy talpalatnyi hely sem.” ◇ asinofumibaasinofumiba
állóhelyállóhely 「Asino fumi ba-va aruga szuvaru baso-
va nai.」 „Állóhely van, de ülőhely nincs.”

fumibakofumibako ◆ levéltartó dobozlevéltartó doboz
fumicubuszufumicubuszu ◆ agyontaposagyontapos 「Zó-va nezumi-
o fumi cubusita.」 „Az elefánt agyontaposta az
egeret.” ◆ eltaposeltapos 「Musi-o fumi cubusita.」
„Eltaposott egy bogarat.” ◆ eltiporeltipor 「Szunano
siro-o kanzenni fumi cubusita.」 „Eltiporta a ho-
mokvárat.” ◆ kitaposkitapos 「Kucunokakato-o fumi-
cubusita.」 „Kitaposta a cipője sarkát.” ◆ legá-legá-
zolzol 「Uma-va hana-o fumi cubusita.」 „A lovak
legázolták a virágokat.” ◆ letaposletapos 「Dóbucu-va
kusza-o fumi cubusita.」 „Az állat letaposta a fü-
vet.” ◆ letiporletipor ◆ összetiporösszetipor 「Ocsita megane-
o fumi cubusitesimatta.」 „Véletlenül összetipor-

tam a földre hullott szemüvegemet.” ◆ szétta-szétta-
pospos 「Gaicsú-o fumi cubuszu.」 „Széttapossa a
kártékony rovart.”

fumicukefumicuke ◆ eltaposáseltaposás 「Kaisade fumicu-
keniszareta.」 „A vállalatnál eltapostak.”

fumicukerufumicukeru ◆ dobogdobog 「Umano murega micsi-
o fumicuketa.」 „Az úton lovak dobogtak.” ◆ el-el-
tapostapos 「Kare-va dzsamaszuru hito-o fumicuke-
ru.」 „Eltapossa, aki az útjába áll.” ◆ letaposletapos
「Kusza-o fumicuketa.」 „Letapostam a füvet.” ◆

rátaposrátapos 「Hana-o fumicuketa.」 „Rátapostam
egy virágra.” ◇ dontofumicukerudontofumicukeru dobbantdobbant
「Asi-o donto fumicuketara jukaga nuketa.」
„Amikor dobbantottam, beszakadt a padló.”

fumicsigaerufumicsigaeru ◆ elrontelront 「Dzsinszei-o fumi csi-
gaeta.」 „Elrontottam az életemet.” ◆ elvételvét
「Kaidan-o fumi csigaeta.」 „Elvétettem a lépcső-
fokot.” ◆ kificamítkificamít 「Asi-o fumi csigaeta.」 „Ki-
ficamítottam a bokámat.”

fumidaifumidai ◆ fellépőfellépő zsámolyzsámoly 「Fumi daini notte
tanakara hon-o totta.」 „A fellépő zsámolyra állva
levettem a könyvet a polcról.” ◆ ugródeszkaugródeszka
「Hito-o fumi dainisite suszszesijótoszuru.」
„Mást használva ugródeszkaként próbál érvénye-
sülni.” ◇ umanofumidaiumanofumidai felhágókőfelhágókő
fumidanfumidan ◆ lépcsőfoklépcsőfok
fumidanfumidan ◆ létrafoklétrafok
fumidaszufumidaszu ◆ előrelépelőrelép 「Ippo-o fumi dasita.」
„Előreléptem egy lépést.” ◆ kezdkezd 「Atarasii
dzsinszei-o fumi dasita.」 „Új életet kezdtem.” ◆

kilépkilép 「Dzsimenni egaita enkara fumi dasita.」
„Kiléptem a földre rajzolt körből.” ◆ megteszmegtesz
「Daiih-po-o fumidasita.」 „Megtettem az első lé-
pést.” ◆ nekivágnekivág 「Atarasii sigotoni fumi dasi-
ta.」 „Nekivágtam az új munkának.”

fumiefumie ◆ hűségpróbahűségpróba ◆ szentképtaposásszentképtaposás
「Kirisitandenai akasini fumi e-o fumaszareta.」
„Meg kellett taposnia a szentképet, hogy bizonyít-
sa, hogy nem keresztény.”

fumigurumafumiguruma ◆ taposómalomtaposómalom
fumiguvafumiguva ◆ ásóásó
fumihazuszufumihazuszu ◆ elvétielvéti aa lépéstlépést 「Fumi hazu-
site kaidankara ocsitesimatta.」 „Elvétettem a lé-
pést, és leestem a lépcsőről.” ◆ letérletér 「Tadasii
micsi-o fumi hazusitesimatta.」 „Letértem a he-
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lyes útról.” ◆ megbotlikmegbotlik 「Kaidan-o fumi hazus-
ita.」 „Megbotlottam a lépcsőn.”

fumiirerufumiireru ◆ belépbelép 「Dzsújonszaide geinókaini
asi-o fumi ireta.」 „Tizennégy évesen belépett a
művészek világába.” ◆ beteszibeteszi aa lábátlábát
「Kokoni-va daremo fumi iretakotoganai.」 „Ide
még senki sem tette be a lábát.” ◆ léplép 「Mikaino
tocsini asi-o fumi ireta.」 „Járatlan helyre lépett.”

fumiisifumiisi ◆ gázlókőgázlókő ◆ lépőkőlépőkő ◆ tipegőkőtipegőkő
fumiitafumiita ◆ lábtámaszlábtámasz ◆ lábtartólábtartó ◆ pedálpedál
fumikatamerufumikatameru ◆ keményrekeményre tapostapos 「Cucsi-o
fumi katameta.」 „Keményre tapostam a földet.”
◆ kitaposkitapos 「Fumi katamerareta micsi」 „kita-
posott út” ◆ letaposletapos 「Juki-o fumi katameta.」
„Letapostam a havat.”

fumikeszufumikeszu ◆ eltaposeltapos 「Kare-va tabako-o fumi
kesita.」 „Eltaposta a cigarettáját.”

fumikirifumikiri ◆ átjáróátjáró ◆ elhatározáselhatározás ◆ elru-elru-
gaszkodásgaszkodás ◆ kilépéskilépés ◆ sorompósorompó 「Fumi ki-
ride hikkakatta.」 „Sorompót kaptam.” ◆ start-start-
vonalvonal ◆ vasútivasúti átjáróátjáró 「Kuruma-va fumi kiri-
o vatatta.」 „A kocsi átment a vasúti átjárón.” ◇

mudzsinfumikirimudzsinfumikiri automata sorompóautomata sorompó
fumikiribanfumikiriban ◆ ugródeszkaugródeszka
fumikiribanfumikiriban ◆ bakterbakter ◆ sorompókezelősorompókezelő
fumikirikeisufumikirikeisu ◆ bakterbakter
fumikirinoban-ninfumikirinoban-nin ◆ bakterbakter
fumikiri-o akerufumikiri-o akeru ◆ felengedi a sorompótfelengedi a sorompót
fumikirufumikiru ◆ döntdönt 「Kaisa-va dzsin-inszakugenni
fumi kitta.」 „A vállalat leépítés mellett döntött.”
◆ elrugaszkodikelrugaszkodik 「Rjóaside csójakuban-o fumi
kitta.」 „Páros lábbal elrugaszkodott az ugródesz-
kától.” ◆ elszánelszán 「Kare-va nanikani fumi ki-
rumade szótóna dzsikangakakaru.」 „Sok időbe
telik, míg elszánja magát valamire.” ◆ kilépkilép
「Szumórikisi-va dohjó-o fumi kitta.」 „A szumó
birkózó kilépett a küzdőtérről.” ◆ rászánrászán 「Dai-
ettoni fumi kitta.」 „Rászántam magam a fogyó-
kúrára.”

fumikoerufumikoeru ◆ leküzdleküzd 「Meno maeno kon-nan-
o fumi koeta.」 „Leküzdötte az előtte álló nehéz-
ségeket.” ◆ túlléptúllép 「Kareno kódó-va
rinritekikjókaiszen-o fumi koeta.」 „A viselkedése
túllépett az erkölcsi határon.” ◆ túlmegytúlmegy 「Ka-
renojari kata-va hóricu-o fumi koeta.」 „A mód-
szere túlment a törvényességen.”

fumikomufumikomu ◆ behatolbehatol 「Han-ninno kakure ga-
va keikanni fumi komareta.」 „A rendőrök beha-
toltak a tettes rejtekhelyére.” ◆ belelépbelelép 「Ana-
ni fumi konda.」 „Beleléptem egy gödörbe.” ◆

beletaposbeletapos 「Akuszeru-o fumi konda.」 „Beleta-
postam a gázba.” ◆ betódulbetódul 「Keiszacu-va ucsi-
ni fumi konda.」 „A rendőrök betódultak a ház-
ba.” ◆ eljuteljut 「Szeifu-va gutaitekina szeiszakuni
fumi komanakatta.」 „A kormány kézzelfogható
intézkedés meghozataláig nem jutott el.” ◆ fe-fe-
szegetszeget 「Dzsikogen-inno kaimei-va kunino sze-
kininmade fumi konda.」 „A baleset felderítése
során az ország felelősségét is feszegették.” ◆ ki-ki-
terjedterjed 「Teian-va szosikino kaikakunimade fu-
mi konda.」 „A javaslat egészen a szervezet meg-
reformálásáig kiterjedt.” ◆ közelebbközelebb jutjut
「Mondaikaikecuni fumi konda.」 „Közelebb ju-
tott a probléma megoldásához.” ◆ ráléprálép
「Buréki-o fumi konda.」 „Ráléptem a fékre.”

fumikoroszufumikoroszu ◆ agyontaposagyontapos 「Musi-o fumi ko-
rosita.」 „Agyontaposta a bogarat.”

fumikotaerufumikotaeru ◆ kitartkitart 「Kaisa-va hitodebu-
szokudejoku fumikotaeta.」 „A vállalat jól kitar-
tott a munkaerőhiány ellenére.” ◆ megvetimegveti aa lá-lá-
bátbát 「Rikisi-va dohjóde fumikotaeta.」 „A szu-
mós megvetette a lábát a küzdőtérben.”

fumimacsigaerufumimacsigaeru ◆ összetévesztiösszetéveszti aa pedáltpedált
「Burékitoakuszeru-o fumi macsigaete dzsiko-o
okosita.」 „Összetévesztette a fék- és gázpedált, és
balesetet okozott.”

fumimajoufumimajou ◆ eltévedeltéved 「Jamade fumi majot-
ta.」 „Eltévedt a hegyekben.” ◆ tévedtéved 「Kokoro-
no meikjúni fumi majotta.」 „A lélek útvesztőjére
tévedt.”

fuminfumin ◆ álmatlanságálmatlanság 「Fuminno gen-
indokoniaru?」 „Mi lehet az álmatlanságom
oka?”

fuminaraszaretafuminaraszareta ◆ kitaposottkitaposott 「Fumi nara-
szareta micsi」 „kitaposott ösvény”

fuminaraszufuminaraszu ◆ dobbantdobbant 「Asi-o dontto fumi
narasita.」 „Dobbantottam a lábammal.”

fuminaraszufuminaraszu ◆ kitaposkitapos 「Cúkóninga dzsimen-
o fuminarasite komicsininatta.」 „Az arra járó
emberek kitaposták az ösvényt.”

fuminfukjúdefuminfukjúde ◆ alvásalvás ésés pihenéspihenés nélkülnélkül ◆

éjtéjt nappallánappallá tévetéve 「Fuminfukjúde hatara-
ita.」 „Éjt nappallá téve dolgozott.”
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fuminidzsirufuminidzsiru ◆ belegázolbelegázol 「Kanodzsono
kandzsó-o fuminidzsitta.」 „Belegázolt az érzel-
meibe.” ◆ lábballábbal tiportipor 「Mottomo taiszecuna
hó-o fuminidzsitta.」 „Lábbal tiporta a legbecse-
sebb törvényt.” ◆ összetiporösszetipor 「Kodomotacsi-
va kadanno hana-o fuminidzsitta.」 „A gyerekek
összetiporták a virágokat a kertben.”

fúminojoifúminojoi ◆ aromásaromás 「Fúminojoi kócsa」 „aro-
más tea” ◆ zamatoszamatos 「Fúmino joi oisisza」 „za-
matos íz”

fuminsófuminsó ◆ álmatlanságálmatlanság 「Fuminsóno csirjó-o
okonatta.」 „Kezeltettem az álmatlanságomat.”

fuminukufuminuku ◆ lábávallábával átszakítátszakít 「Juka-o fumi
nuitesimatta.」 „A lábammal átszakítottam a
padlót.”

fúmi-ofúmi-o cukerucukeru ◆ ízesítéstízesítést adad 「Rjórinipiri
karai fúmi-o cuketa.」 „Csípős ízesítést adtam az
ételnek.”

fumisidakufumisidaku ◆ összetiporösszetipor 「Zó-va kuruma-o
fumisidaita.」 „Az elefánt összetiporta a kocsit.”
◆ széttaposszéttapos 「Ocsiba-o fumisidaita.」 „Szétta-
postam a lehullott leveleket.”

fumisimerufumisimeru ◆ megvetimegveti aa lábátlábát 「Daicsi-o fu-
mi simete tatteita.」 „Megvetett lábbal álltam a
földön.” ◆ szilárdanszilárdan lépkedlépked 「Ippoippo-o fumi
simete aruita.」 „Szilárdan lépkedve haladt.”

fumitaoszufumitaoszu ◆ elbliccelelbliccel 「Kaisa-va baisókin-
o fumi taosita.」 „A cég elbliccelte a kártérítést.”
◆ letiporletipor 「Kodomotacsi-va hana-o fumi taosi-
ta.」 „A gyerekek letiporták a virágokat.” ◆ nemnem
fizetfizet kiki 「Takusíno uncsin-o fumi taosite nige-
ta.」 „Nem fizette ki a taxit, és ellógott.” ◆ nemnem
fizetfizet visszavissza 「Kare-va sakkin-o fumi taosita.」
„Nem fizette vissza a kölcsönét.” ◇ kandzsó-okandzsó-o
fumitaositefumitaosite fizetésfizetés nélkülnélkül 「Kandzsó-o fumi
taositereszutorankara nigeta.」 „Fizetés nélkül
távozott az étteremből.”

fumitomarufumitomaru ◆ felhagyfelhagy 「Kare-va dzsiszacu-o
fumi tomatta.」 „Felhagyott az öngyilkossági
szándékával.” ◆ maradmarad 「Szensu-va karódzsite
júsóken-naini fumi tomatta.」 „A versenyző ép-
pen, hogy az élmezőnyben maradt.”

fumivakerufumivakeru ◆ utatutat tiportipor 「Jabuno naka-o fu-
mi vakete szuszunda.」 „Utat tiportam a bozót-
ban.”

fumizukaifumizukai ◆ futárfutár

fumizukifumizuki ◆ júliusjúlius
fumófumó ◆ kopárságkopárság ◆ meddőségmeddőség ◆ terméket-terméket-
lenséglenség
fumócsitaifumócsitai ◆ halálzónahalálzóna ◆ terméketlenterméketlen te-te-
rületrület
fumógokaifumógokai ◆ ne hazudjne hazudj
fumonfumon ◆ eltekintéseltekintés ◆ nemnem feszegetésfeszegetés ◆

szószó nélkülnélkül hagyáshagyás ◇ keikenfumonkeikenfumon tapasz-tapasz-
talattalat nemnem szükségesszükséges ◇ nenreifumonnenreifumon élet-élet-
korkor nemnem számítszámít ◇ nenreifumonnenreifumon életkoréletkor nemnem
akadályakadály
fúmonfúmon ◆ homokfodorhomokfodor ◆ szélszél keltettekeltette ho-ho-
mokfodormokfodor
fumónafumóna ◆ kopárkopár ◆ meddőmeddő 「Fumóna giron」
„meddő vita” ◆ terméketlenterméketlen 「Szabakuno
cucsi-va fumódeszu.」 „A sivatag homokja termé-
ketlen.”

fumon-nifuszufumon-nifuszu ◆ annyibanannyiban hagyhagy
「Osokumondai-va fumonni fuszubekide-va
nai.」 „Nem hagyhatjuk annyiban a korrupciót.”
◆ elnézelnéz 「Kóbunsokaizan-va fumonni fu-
szareta.」 „Elnézték neki az közokirat-
hamisítást.” ◆ eltekinteltekint 「Kareno keihanzai-va
fumonni fuszareta.」 „Eltekintettek a vétsége
büntetésétől.” ◆ nemnem feszegetfeszeget 「Kareno
szekinin-o fumonni fusita.」 „Nem feszegették a
felelősségét.” ◆ szemetszemet hunyhuny 「Ihan-va fumon-
ni fuszareta.」 „Szemet hunytak a vétség felett.”
◆ szószó nélkülnélkül hagyhagy 「Tóhjóno fuszei-va fumon-
ni fuszareta.」 „Szó nélkül hagyták, hogy csaljon a
választásokon.”

fumónofumóno ◆ kopárkopár ◆ sterilsteril ◆ terméketlenterméketlen
「Fumóno csi」 „terméketlen föld”

fumotofumoto ◆ hegyhegy aljaalja ◆ lábláb 「Kono mizúmi-va
fudzsiszanno fumotoniaru.」 „Ez a tó a Fudzsi lá-
bánál van.” ◇ jamanofumotojamanofumoto hegylábhegyláb
fumufumu ◆ belelépbelelép 「Usinouncsi-o fundesimatta.」
„Beleléptem egy tehénlepénybe.” ◆ beletaposbeletapos
「Buréki-o funda.」 „Beletapostam a fékbe.” ◆

kitaposkitapos 「Juki-o funde tóri micsi-o cukutta.」
„Kitapostam a havat a gyalogútnak.” ◆ léplép 「Ga-
ikokuno csi-o fundakotoganai.」 „Sohasem lép-
tem még idegen földre.” ◆ ráállrááll 「Densade asi-o
fumareta.」 „A vonaton valaki ráállt a lábamra.”
◆ ráléprálép 「Densade tonarinitatteiru hitono asi-
o funda.」 „Ráléptem a vonaton a mellettem álló
ember lábára.” ◆ rátaposrátapos 「Kare-va akuszeru-
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o funda.」 „Rátaposott a gázra.” ◆ tapostapos 「Isi-
o funda.」 „A kőre tapostam.” ◆ tesztesz 「Kono
kabinno nedan-o dzsúmanento fumu.」 „100 ezer
jenre teszem ennek a vázának az értékét.” ◆ tiportipor
「Usi-va tógjúsi-o fumi korosita.」 „Halálra ti-
porta a matadort egy bika.” ◇ akuszeru-oakuszeru-o fumufumu
gáztgázt adad 「Akuszeru-o funde maeno kuruma-o oi
kosita.」 „Gázt adtam, és előztem.” ◇ in-oin-o fumufumu
rímelrímel 「Kono futacuno kotoba-va in-o fundeima-
szu.」 „Ez a két szó rímel.” ◇ onadzsitecu-oonadzsitecu-o fu-fu-
mumu ugyanabbaugyanabba aa hibábahibába esikesik ◇ ohjakudo-ohjakudo-
oo fumufumu nyakáranyakára járjár 「Ójani ohjakudo-o funde
hosóninnaside ie-o karirukotogadekita.」 „Addig
jártam a háztulajdonos nyakára, amíg kezes nél-
kül bérbe nem tudtam venni a lakást.” ◇

ohjakudo-oohjakudo-o fumufumu százszáz imátimát mondmond 「Koino
dzsódzsu-o negatte ohjakudo-o funda.」 „Száz
imát mondtam, hogy beteljesedjen a szerelmem.”
◇ dzsidanda-odzsidanda-o fumufumu toporzékoltoporzékol 「Kai
monokjaku-va damaszarete dzsidanda-o funda.」
„Az átvert vevő toporzékolt mérgében.” ◇

zentecu-ozentecu-o fumufumu elődeielődei hibájábahibájába esikesik
「Zentecu-o fundesimatta.」 „Elődeim hibájába
estem.” ◇ dankai-odankai-o fundafunda lépcsőzeteslépcsőzetes
「Dankai-o fundaapurócsi」 „lépcsőzetes megkö-
zelítés” ◇ dankai-odankai-o fundefunde lépcsőzetesenlépcsőzetesen
「Dankai-o funde szuszumu.」 „lépcsőzetesen
halad” ◇ cucsi-ocucsi-o fumufumu földreföldre léplép 「Ikokuno
cucsi-o funda.」 „Idegen ország földjére lépett.” ◇

tecuzukifumutecuzukifumu átesikátesik aa formaságokonformaságokon 「Kó-
tekina tecuzuki funde kjoka-o eta.」 „A hivatalos
formaságokon átesve megszereztem az enge-
délyt.” ◇ tecuzuki-otecuzuki-o fumazunifumazuni eljáráseljárás meg-meg-
kerülésévelkerülésével 「Tecuzuki-o fumazuni sukkoku-va
dekinai.」 „Az kiléptetési eljárást nem lehet meg-
kerülni.” ◇ tecu-otecu-o fumufumu elődjeelődje hibájábahibájába esikesik
「Zen-ninsano tecu-o fumanaijóni ki-o cukete!」
„Vigyázz, hogy ne ess elődöd hibájába!” ◇

toranoo-otoranoo-o fumufumu vakmerővakmerő ◇ nigeasi-onigeasi-o fumufumu
menekülmenekül ◇ ninoasi-oninoasi-o fumufumu visszahőkölvisszahőköl
「Dzsanpu daikara tobi komunoni nino asi-o fun-
desimatta.」 „Az ugródeszka előtt visszahőkölt.”
◇ ninoasi-oninoasi-o fumufumu ingadozikingadozik 「Kekkonsijóka-
dóka nino asi-o funda.」 „Ingadozott, hogy
megnősüljön-e.” ◇ bakazu-obakazu-o fumufumu tapaszta-tapaszta-
latotlatot szerezszerez 「Bakazu-o funda hito」 „tapasz-
talt ember” ◇ hakuhjó-ohakuhjó-o fumufumu ingoványosingoványos ta-ta-
lajralajra tévedtéved 「Szono kaisa-va hakuhjó-o fumu-
jóna keieidzsókjóda.」 „A vállalatvezetés ingová-
nyos talajra tévedt.” ◇ butainifumubutainifumu színreszínre léplép

◇ butai-obutai-o fumufumu színreszínre léplép ◇ fundarikettari-fundarikettari-
nono lélektiprólélektipró 「Fundari kettarino icsinicsidat-
ta.」 „Lélektipró napom volt.” ◇ jaszukufumujaszukufumu
nemnem isis mondmond sokatsokat 「Kono hószeki-va jaszuku
fundemo hjakumanenda.」 „Ez a drágakő van 1
millió jen, és akkor nem is mondtam sokat.” ◇ ja-ja-
szukufumuszukufumu kevésrekevésre becsülbecsül 「Bokuno sigoto-
va jaszuku fumareteiru.」 „Kevésre becsülik a
munkámat.”

fumukinafumukina ◆ nemnem valóvaló 「Dzsibunni fumukina
sigoto-o cuzuketeiru.」 „Nem való nekem ez a
munka, de csinálom.”

fumukotofumukoto ◆ tiprástiprás
funfun ◆ székletszéklet ◆ ürülékürülék ◇ kingjonofun-kingjonofun-
nojóninojóni árnyékkéntárnyékként 「Kingjono funnojónicuite
mavaru.」 „Árnyékként követi mindenfelé.” ◇

dzsinpundzsinpun emberiemberi ürülékürülék ◇ torinofuntorinofun madár-madár-
ürülékürülék ◇ fun-ofun-o szuruszuru tojiktojik 「Toriga vatasino
atamani fun-o sita.」 „Egy madár a fejemre tojt.”
◇ fun-ofun-o szuruszuru ürítürít 「Inu-va fun-o sita.」 „A ku-
tya ürített.”

funfun ◆ hmmhmm 「Fun, kimi-va szore-o sindzsitei-
ruka.」 „Hmm. Szóval te hiszel ebben.” ◆ pfujpfuj
「Fun, hebo sokuninme!」 „Pfuj, micsoda kon-
társág!” ◆ ugyanugyan mármár 「Fun, naniga geidzsucu-
da.」 „Ugyan már, mi ebben a művészet?” ◇ fun-fun-
toto lenézőenlenézően 「Funto hanadeasiratta.」 „Lené-
zően kezelte.”

funfun ◆ percperc 「Sicsidzsigofun」 „hét óra öt perc”
◇ ippunippun egyegy percperc ◇ kjúfunkjúfun kilenckilenc percperc ◇ go-go-
funfun ötöt percperc ◇ szandzsuppunszandzsuppun harmincharminc percperc
◇ szandzsuppun-noszandzsuppun-no félórásfélórás 「Szandzsuppun-
no kjúkei-o sita.」 „Félórás szünetet tartottam.” ◇

szanpunszanpun háromhárom percperc ◇ dzsúgofundzsúgofun tizenöttizenöt
percperc ◇ dzsúgofun-nodzsúgofun-no negyedórásnegyedórás 「Dzsú-
gofungotoni densaga kuru.」 „Negyedórás időkö-
zönként járnak a vonatok.” ◇ dzsuppundzsuppun tíztíz
percperc ◇ nanafunnanafun héthét percperc ◇ nifunnifun kétkét percperc ◇

happunhappun nyolcnyolc percperc ◇ hanpunhanpun félfél percperc ◇ jon-jon-
dzsúgofundzsúgofun negyvenötnegyvenöt percperc ◇ jonpunjonpun négynégy
percperc ◇ roppunroppun hat perchat perc
funfun ◆ kardkard ◆ ormányvégormányvég ◆ szívócsőszívócső ◆ szí-szí-
vószervvószerv
funafuna ◆ kárászkárász
funaasifunaasi ◆ hajóhajó sebességesebessége 「Funaasiga
omoi.」 „Ennek a hajónak lomha a sebessége.” ◆

hajóhajó stabilitásastabilitása 「Funaasiga jovai.」 „Rossz a
hajó stabilitása.” ◆ merülésimerülési magasságmagasság 「Ka-
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mocuga omokute funaasiga fukai.」 „A sok teher-
től mélyre merül a hajó.”

funaaszobifunaaszobi ◆ csónakázáscsónakázás ◆ hajókázáshajókázás
funaaszobi-ofunaaszobi-o szuruszuru ◆ csónakázikcsónakázik ◆ hajóká-hajóká-
zikzik
funabasifunabasi ◆ pontonhídpontonhíd
funabatafunabata ◆ hajókorláthajókorlát ◆ hajóperemhajóperem
funaberifunaberi ◆ hajókorláthajókorlát ◆ hajóperemhajóperem
funabinfunabin ◆ hajójárathajójárat 「Sima-e no funabinga-
nai.」 „Nincs hajójárat a szigetre.” ◆ hajópostahajóposta
「Inszacubucu-o funabinde okuru.」 „Hajópostá-
val küldi a nyomtatványokat.”

funabitofunabito ◆ hajóshajós
funacukibafunacukiba ◆ kikötőkikötő ◆ révrév
funacsinfunacsin ◆ hajófuvardíjhajófuvardíj
funadaikufunadaiku ◆ hajóácshajóács ◆ hajóépítőhajóépítő
funadefunade ◆ elhajózáselhajózás ◆ kihajózáskihajózás
funade-o szurufunade-o szuru ◆ hajóval elmegyhajóval elmegy
funadeszurufunadeszuru ◆ elhajózikelhajózik 「Simakara funade-
sita.」 „Elhajóztam a szigetről.” ◆ kihajózikkihajózik
「Umini funadesita.」 „Kihajóztam a tengerre.”
◆ kilépkilép 「Dzsinszeini funadeszuru.」 „Kilép az
életbe.”

funadomefunadome ◆ elhajózáselhajózás megtiltásamegtiltása ◆ hajó-hajó-
zárzár ◆ szállítási tilalomszállítási tilalom
funadomeszurufunadomeszuru ◆ hajózárhajózár aláalá veszvesz 「Fune-
va funadomeszareta.」 „Hajózár alá vették a ha-
jót.”

funagaisafunagaisa ◆ hajótársasághajótársaság ◆ hajózásihajózási tár-tár-
saságsaság
funagetafunageta ◆ hajógerendahajógerenda
funagojafunagoja ◆ csónakházcsónakház ◆ hajóházhajóház
funagufunagu ◆ hajófelszereléshajófelszerelés
funaguissikifunaguissiki ◆ hajófelszerelés-garnitúrahajófelszerelés-garnitúra
funagurafunagura ◆ csónakházcsónakház ◆ hajóházhajóház
funagusófunagusó ◆ hajófelszerelési bolthajófelszerelési bolt
funaifunai ◆ városonvároson belülbelül ◇ gofunaigofunai EdonEdon belülbelül

funaitafunaita ◆ hajódeszkahajódeszka ◆ hajópalánkhajópalánk
funajadofunajado ◆ hajókölcsönzőhajókölcsönző ◆ hajóügynökhajóügynök ◆

tengerészfogadótengerészfogadó
funajoifunajoi ◆ tengeribetegségtengeribetegség

funajoiszurufunajoiszuru ◆ tengeribetegtengeribeteg 「Funeni nor-
uto funajoiszuru.」 „Ha hajóra szállok, tengeribe-
teg leszek.”

funakafunaka ◆ rossz viszonyrossz viszony
funakadzsifunakadzsi ◆ hajótűzhajótűz 「Funakadzsiga hasz-
szeisita.」 „Hajótűz tört ki.”

funakaninarufunakaninaru ◆ összeveszikösszeveszik 「Tomodacsito
funakaninatta.」 „Összevesztem a barátommal.”

funamusifunamusi ◆ tengeri ászkatengeri ászka
funanifunani ◆ hajórakományhajórakomány 「Funekara funani-o
orosita.」 „Lerakták a hajó rakományát.” ◆ hajó-hajó-
teherteher ◇ micsakufunanimicsakufunani útonúton lévőlévő hajórako-hajórako-
mánymány
funanisókenfunanisóken ◆ hajóraklevélhajóraklevél
funanorifunanori ◆ hajórahajóra szállásszállás ◆ matrózmatróz ◆ ten-ten-
gerészgerész 「Rórenna funanori」 „tapasztalt tenge-
rész”

funanoribafunanoriba ◆ hajóállomáshajóállomás
funanusifunanusi ◆ hajótulajdonoshajótulajdonos
funarefunare ◆ idegenségidegenség ◆ járatlanságjáratlanság
funarenafunarena ◆ idegenidegen 「Funarena tocside-va ma-
joijaszui.」 „Idegen helyen könnyű eltévedni.” ◆

ismeretlenismeretlen 「Funarena bun-ja」 „ismeretlen
szakterület” ◆ tapasztalatlantapasztalatlan 「Vatasi-va ko-
no sigotoni funareda.」 „Én tapasztalatlan vagyok
ebben a munkában.”

funatabifunatabi ◆ hajóúthajóút ◇ szekaiissúnofunatabiszekaiissúnofunatabi
világ körüli hajóútvilág körüli hajóút
funatabi-ofunatabi-o szuruszuru ◆ hajózikhajózik 「Kavade
funatabi-o sita.」 „A folyón hajóztam.”

funautafunauta ◆ tengerészdaltengerészdal
funavatasifunavatasi ◆ átkelőhelyátkelőhely ◆ hajónhajón átvehetőátvehető
rakományrakomány ◆ kompállomáskompállomás ◆ komponkompon átszál-átszál-
lításlítás
funazokofunazoko ◆ hajófenékhajófenék
funazokotendzsófunazokotendzsó ◆ boltívboltív ◆ ívesíves mennye-mennye-
zetzet
funazumifunazumi ◆ berakodásberakodás ◆ hajóra rakáshajóra rakás
funazumicúcsifunazumicúcsi ◆ szállítási értesítésszállítási értesítés
funazumikófunazumikó ◆ rakodókikötőrakodókikötő
funazuminimocufunazuminimocu ◆ rakományrakomány
funazumiszurufunazumiszuru ◆ hajórahajóra rakrak 「Kontena-o fu-
nazumisita.」 „Hajóra rakták a konténereket.”
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funbarifunbari ◆ erőfeszítéserőfeszítés 「Móhito fun baride-
szu.」 „Már csak egy kis erőfeszítés kell.”

funbarigakikanaifunbarigakikanai ◆ labilislabilis 「Kimocsiga sza-
damaranai, fun bariga kikanai hitoda.」 „Határo-
zatlan, labilis ember.” ◆ nemnem tudjatudja megvetnimegvetni
aa lábátlábát 「Szunano uede fun bariga kikanai.」
„Nem tudom megvetni a lábam a homokban.”

funbarufunbaru ◆ erőfeszítésterőfeszítést tesztesz 「Mó hitoiki,
fun baró!」 „Tegyünk még egy erőfeszítést!” ◆

helytállhelytáll 「Ima-o fun baranakerebanaranai.」
„Most kell helyt állni!” ◆ kitartkitart 「Szaigomade
fun batta.」 „A végsőkig kitartott.” ◆ megvetmegvet
「Asi-o fun battebikutomosinakatta.」 „Megve-
tettem a lábam, és nem mozdultam.”

funbecufunbecu ◆ disztingváltságdisztingváltság ◆ értelemértelem ◆ íté-íté-
lőképességlőképesség ◆ józanjózan észész 「Kare-va funbecu-
o usinatte hadakade odoridasita.」 „Elment a jó-
zan esze, meztelenül kezdett táncolni.” ◇ funbe-funbe-
cugacukucugacuku benőbenő aa fejefeje lágyalágya 「Icuninattara
funbecuga cukudesó.」 „Igazán benőhetne már a
fejed lágya!” ◇ funbecunoarufunbecunoaru értelmesértelmes 「Fun-
becunoaru hitonaraszon-nakoto-va sinai.」 „Ér-
telmes ember ilyet nem csinál.” ◇ funbecunoarufunbecunoaru
ítélőképesítélőképes 「Funbecunoaru otonaninatta.」
„Ítélőképes felnőtté vált.” ◇ funbecunonaifunbecunonai disz-disz-
tingválatlantingválatlan 「Bjóindetabako-o szuunante fun-
becunonai.」 „Disztingválatlan dolog kórházban
dohányozni.”

funbecugacukufunbecugacuku ◆ benőbenő aa fejefeje lágyalágya 「Icuni-
nattara funbecuga cukudesó.」 „Igazán benőhet-
ne már a fejed lágya!” ◆ megkomolyodikmegkomolyodik 「Fun-
becuga cuku tosigoroninatta.」 „Felnőtt, és meg-
komolyodott.”

funbecugomifunbecugomi ◆ szelektív hulladékszelektív hulladék
funbecukuszaifunbecukuszai ◆ okosnak látszóokosnak látszó
funbecunoarufunbecunoaru ◆ disztingváltdisztingvált 「Funbecuno-
aru kódószuru.」 „Disztingváltan cselekszik.” ◆

értelmesértelmes 「Funbecunoaru hitonaraszon-
nakoto-va sinai.」 „Értelmes ember ilyet nem csi-
nál.” ◆ ítélőképesítélőképes 「Funbecunoaru otonaninat-
ta.」 „Ítélőképes felnőtté vált.” ◆ mérlegelőmérlegelő
funbecunonaifunbecunonai ◆ disztingválatlandisztingválatlan
「Bjóindetabako-o szuunante funbecunonai.」
„Disztingválatlan dolog kórházban dohányozni.”

funbecuszurufunbecuszuru ◆ disztingváldisztingvál
funbenfunben ◆ bélsárbélsár ◆ székletszéklet ◆ ürülékürülék

funbofunbo ◆ sírdombsírdomb ◆ sírhalomsírhalom
funbonocsifunbonocsi ◆ ősök sírjaősök sírja ◆ szülőföldszülőföld
funcsúfuncsú ◆ szartúró bogárszartúró bogár
fundakurufundakuru ◆ elragadelragad 「Dorobó-va kaban-o
fundakurótosita.」 „A rabló megpróbálta elragad-
ni a táskámat.” ◆ megvágmegvág 「Ipponnobíruni
dzsúmanen-o fundakurareta.」 „Egy üveg sörért
százezer jennel vágtak meg.”

fundanfundan ◆ bőségbőség
fundan-nafundan-na ◆ bőkezűbőkezű 「Okanenofundan-na cu-
kai kata」 „bőkezű bánásmód a pénzzel” ◆ bő-bő-
ségességes 「Fundan-na sigen」 „bőséges természeti
erőforrás” ◆ dúsdús 「Fundan-na szanszokjókjú」
„dús oxigénellátás”

fundan-nifundan-ni ◆ bőkezűenbőkezűen 「Kencsikuka-va
fundan-ni dairiszeki-o cukatta.」 „Az építészek
bőkezűen bántak a márvánnyal.” ◆ bőségesenbőségesen
「Nuno-o fundan-ni cukatta zeitakunakáten.」
„Olyan pazar függöny, aminél bőségesen bántak
az anyaggal.”

fundan-nicukaufundan-nicukau ◆ bővenbőven bánikbánik valamivelvalamivel
「Kjókaino szósokuni-va kingafundan-ni cuka-
vareteita.」 „A templom díszítésénél bőven bán-
tak az arannyal.”

fundarikettarinofundarikettarino ◆ lélektiprólélektipró 「Fundari ket-
tarino icsinicsidatta.」 „Lélektipró napom volt.”
◆ sorozatossorozatos 「Fundari kettarino meniatta.」
„Sorozatos balszerencse ért.”

fundofundo ◆ dühdüh ◆ felháborodásfelháborodás 「Misze-va szei-
funo taióni fundono koe-o ageta.」 „Az üzletek
felháborodtak a kormányintézkedés miatt.”

fundófundó ◆ ellensúlyellensúly ◆ mérlegsúlymérlegsúly 「Tenbinni
hitokirono fundó-o noszeta.」 „A mérlegre rátet-
tem az egykilós súlyt.”

fundosifundosi ◆ ágyékkötőágyékkötő 「Fundosi iccsóde tai-
szósita.」 „Ágyékkötőben tornászott.” ◇ tanin-tanin-
nofundosideszumó-onofundosideszumó-o torutoru másmás pénzévelpénzével
kockáztatkockáztat ◇ hitonofundosideszumó-ohitonofundosideszumó-o torutoru
másmás káránkárán nyerészkediknyerészkedik ◇ fundosi-ofundosi-o sime-sime-
tekakarutekakaru felkötifelköti aa gatyájátgatyáját 「Kacutameni-
va fundosi-o simetekakaranaito dameda.」 „Ala-
posan fel kell kötni a gatyánkat, ha nyerni aka-
runk.”

fundosikacugifundosikacugi ◆ legalacsonyabb ranglegalacsonyabb rang
fundosi-ofundosi-o simetekakarusimetekakaru ◆ felkötifelköti aa gatyá-gatyá-
játját 「Kacutameni-va fundosi-o simetekakarana-
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ito dameda.」 „Alaposan fel kell kötni a gatyán-
kat, ha nyerni akarunk.”

fundzsinfundzsin ◆ porpor ◆ törmelékportörmelékpor ◇ sirika-sirika-
fundzsinfundzsin szilikaporszilikapor
fundzsinfundzsin ◆ bőszületbőszület ◆ hévhév ◆ szilajságszilajság ◇

sisifundzsin-nosisifundzsin-no felbőszültfelbőszült ◇ sisifundzsin-sisifundzsin-
nono emberfelettiemberfeletti 「Sóbódan-va sisifundzsinno
kacujaku-o miszeta.」 „A tűzoltók emberfeletti
teljesítményt nyújtottak.” ◇ sisifundzsin-nosisifundzsin-no
szilajszilaj 「Kaimakutatakade sisifundzsinno
ugokiburi-o miszeta.」 „A nyitómérkőzésen szilaj
lendülettel játszottak.” ◇ sisifundzsin-nosisifundzsin-no bőszbősz
「Sisifundzsinno tatakaiburi」 „bősz harciasság”
◇ sisifundzsin-noikioisisifundzsin-noikioi szilaj lendületszilaj lendület
fundzsinbakuhacufundzsinbakuhacu ◆ porrobbanásporrobbanás
fundzsinkógaifundzsinkógai ◆ porszennyezésporszennyezés
fundzsónofundzsóno ◆ porpor alakúalakú 「Fundzsóno ganrjó」
„por alakú színezék” ◆ porráporrá törttört 「Fundzsóno
szumi」 „porrá tört faszén”

funefune ◆ csónakcsónak 「Joninnorino fune」 „négy fé-
rőhelyes csónak” ◆ hajóhajó 「Funeni notta.」 „Ha-
jóra szálltam.” ◇ curibunecuribune horgászcsónakhorgászcsónak ◇

curibunecuribune horgászhajóhorgászhajó ◇ norikakattafunenorikakattafune
megkezdettmegkezdett útút 「Norikakatta funedakara sza-
igomade ganbaró.」 „Folytatnunk kell a megkez-
dett utat.” ◇ norikakattafunenorikakattafune nincsnincs visszaútvisszaút
◇ funegafunega kajoukajou hajójárattalhajójárattal rendelkezőrendelkező
「Funega kajou sima」 „hajójárattal rendelkező
sziget” ◇ funenifuneni joujou tengeribetegtengeribeteg leszlesz 「Fu-
neni joukara noranai.」 „Nem ülök hajóra, mert
tengeribeteg leszek.” ◇ fune-ofune-o kogukogu csónakotcsónakot
evezevez ◇ fune-ofune-o kogukogu elszundikálelszundikál ◇ hokake-hokake-
bunebune vitorlásvitorlás hajóhajó ◇ jubunejubune fürdőkádfürdőkád 「Ju-
buneni oju-o hatta.」 „Megtöltöttem a fürdőkádat
vízzel.” ◇ jubunejubune medencemedence 「Onszenno jubu-
ne」 „termálvizes medence” ◇ jubunejubune kádkád 「Ju-
buneni cukaru.」 „Megfürdik a kádban.” ◇ vata-vata-
sibunesibune kompkomp
funefune ◆ tartálytartály ◆ vályúvályú ◇ jubunejubune fürdőkádfürdőkád
「Jubuneni oju-o hatta.」 „Megtöltöttem a fürdő-
kádat vízzel.” ◇ jubunejubune medencemedence 「Onszenno
jubune」 „termálvizes medence” ◇ jubunejubune kádkád
「Jubuneni cukaru.」 „Megfürdik a kádban.”

funedekudarufunedekudaru ◆ lehajóziklehajózik 「Funededonau
gava-o sitatta.」 „Lehajóztam a Dunán.”

funedenoborufunedenoboru ◆ felhajózikfelhajózik 「Donau gava-o
funede nobotta.」 „Felhajózott a Dunán.”

funegafunega kajoukajou ◆ hajójárattalhajójárattal rendelkezőrendelkező
「Funega kajou sima」 „hajójárattal rendelkező
sziget”

funehenfunehen ◆ bal oldali hajó-gyökbal oldali hajó-gyök
fun-enfun-en ◆ füstkilövellésfüstkilövellés ◆ füstkitörésfüstkitörés 「Ka-
zanno fun-en」 „vulkán füstkitörése”

funenfunen ◆ éghetetlenségéghetetlenség ◆ tűzbiztostűzbiztos 「Fu-
nenkenzai」 „tűzbiztos építőanyag”

funenbucufunenbucu ◆ éghetetlenéghetetlen anyaganyag ◆ nemnem éghe-éghe-
tő anyagtő anyag
funengomifunengomi ◆ nem éghető hulladéknem éghető hulladék
funenifuneni joujou ◆ tengeribetegtengeribeteg leszlesz 「Funeni
joukara noranai.」 „Nem ülök hajóra, mert tenge-
ribeteg leszek.”

funenkafunenka ◆ tűzbiztossátűzbiztossá tételtétel 「Sataino fu-
nenka」 „karosszéria tűzbiztossá tétele”

funenkakófunenkakó ◆ tűzbiztossá tevéstűzbiztossá tevés
funenobasifunenobasi ◆ pontonhídpontonhíd
funenobinfunenobin ◆ hajójárathajójárat
funenohacscsakudzsofunenohacscsakudzso ◆ hajókikötőhajókikötő
funenonorikumiinfunenonorikumiin ◆ matrózmatróz
funenotabifunenotabi ◆ hajóúthajóút
funenoteirjúdzsofunenoteirjúdzso ◆ hajóállomáshajóállomás
funenozangaifunenozangai ◆ hajóroncshajóroncs
funenpjófunenpjó ◆ függelék időrendi táblázattalfüggelék időrendi táblázattal
funenszeifunenszei ◆ ivartalanivartalan ◆ ivartalanságivartalanság ◇

dzsikafunenszeidzsikafunenszei önsterilitásönsterilitás
funenszeifunenszei ◆ éghetetlenéghetetlen 「Funenszeifirumu」
„éghetetlen film” ◆ éghetetlenségéghetetlenség ◆ nemnem ég-ég-
hetőhető 「Funenszeigaszu」 „nem éghető gáz”

fune-ofune-o kogukogu ◆ csónakotcsónakot evezevez ◆ elszundikálelszundikál

funessinfunessin ◆ lelkesedés hiányalelkesedés hiánya
funessin-nafunessin-na ◆ közömbösközömbös 「Ródódzsókenno
kaizenni funessinna ródókumiaisidósa」 „mun-
kakörülmények javítása iránt közömbös szakszer-
vezeti vezető” ◆ nemnem lelkesediklelkesedik 「Kono kjósi-
va dzsugjóni funessinda.」 „Ez a tanár nem lelke-
sedik a tanításért.” ◆ nemnem töritöri magátmagát 「Kono
szeito-va benkjóni funessinda.」 „Ez a diák nem
töri magát, hogy tanuljon.” ◆ nemnem törődiktörődik velevele
「Kono bucsó-va sinszeihinno kaihacuni fu-
nessinda.」 „Ez az osztályvezető nem törődik az új
termék fejlesztésével.”
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funfunfunfun ◆ hümmögéshümmögés 「Kareno hanasi-o fun-
funto kiita.」 „Hümmögve hallgattam, amit mon-
dott.”

fungafunga ◆ szorediumszoredium
fungaifungai ◆ dühöngésdühöngés ◆ felháborodásfelháborodás ◆ há-há-
borgásborgás ◆ mérgelődésmérgelődés
fungaiszaszerufungaiszaszeru ◆ felháborítfelháborít
「Osokudzsiken-va kokumin-o fungaiszaszeta.」
„A korrupciós ügy felháborította a polgárokat.” ◆

provokálprovokál 「Sinbunkisa-va suzaiaite-o fungaisza-
szeta.」 „A riporter provokálta a riportalanyt.” ◆

pukkasztpukkaszt 「Kareno fúsiga-va hito-o fungaisza-
szeru.」 „A karikatúrája pukkasztja az embere-
ket.”

fungaiszurufungaiszuru ◆ dühöngdühöng 「Kjaku-va fungaisite
kaetta.」 „Az ügyfél dühöngve elment.” ◆ fel-fel-
háborodikháborodik 「Szeidzsikano taidoni fungaisita.」
„Felháborodott a politikus viselkedésén.” ◆ há-há-
borgóborgó 「Szeidzsika-va fungaisiteiru kokumin-o
marudebakanisiteiru.」 „A politikusok teljesen
hülyének nézik a háborgó embereket.” ◆ hábo-hábo-
rogrog 「Dzsósinobakasza kagenni fungaisiteita.」
„A főnököm ostobaságán háborogtam.” ◆ mérge-mérge-
lődiklődik 「Zózeini fungaisiteita.」 „Az adóemelésen
mérgelődött.” ◆ pöfögpöfög 「Csicsi-va kaisani funga-
isiteita.」 „Az apám pöfögött a vállalatára.”

fungekifungeki ◆ dühdüh
fungekiszurufungekiszuru ◆ dühösdühös leszlesz
「Tensokuszurukoto-o kiita dzsósi-va fungekisi-
ta.」 „A főnököm dühös lett, amikor megtudta,
hogy állást változtatok.”

fungifungi ◆ nézetkülönbségnézetkülönbség
fungirifungiri ◆ elhatározáselhatározás 「Nakanaka fun giriga-
cukanai.」 „Nehezen tudom elhatározni magam.”
◆ végetvéget vetésvetés 「Kanavanu koini fun giri-o cu-
ketai.」 „Szeretnék véget vetni a beteljesületlen
szerelemnek.”

fungófungó ◆ összekapcsolásösszekapcsolás
fúnifúni ◆ mintmint 「Opera kasufúni utattemita.」
„Próbáltam úgy énekelni, mint egy operaénekes.”
◆ stílusbanstílusban 「Rjóri-va hangarí fúni adzsicuke-
o sita.」 „Magyar stílusban fűszereztem az ételt.”
◇ aaiufúniaaiufúni úgyúgy ◇ an-nafúnian-nafúni úgyúgy 「An-na fú-
nijatte goran!」 „Úgy csináld!” ◇ kon-nafúnikon-nafúni ígyígy
「Konoomocsadekon-na fúni aszobemaszu.」
„Így lehet játszani ezzel a játékkal.” ◇ szóiufúniszóiufúni
úgyúgy 「Szóiu fúni kangaeta dzsikigaatta.」 „Volt,

amikor én is úgy gondoltam.” ◇ szon-nafúniszon-nafúni ilyily
módonmódon 「Szono toki, szon-na fúni ikiteita.」 „Ily
módon éltem én akkor.” ◇ szon-nafúniszon-nafúni úgyúgy
「Bokuni-va szon-na fúni-va mienai.」 „Nekem
nem tűnik úgy.”

funiainafuniaina ◆ nemnem illikillik 「Kono ie-va macsinamini
funiaida.」 „Ez a ház nem illik a városképbe.” ◆

nemnem illőillő 「Kjóikusani funiaina kotoba」 „oktató-
hoz nem illő szavak” ◆ nemnem összeillőösszeillő 「Funia-
ina fúfu」 „nem összeillő házaspár”

fun-ikifun-iki ◆ atmoszféraatmoszféra ◆ hangulathangulat 「Fun-iki-
o mori agerutamenidzsóku-o itta.」 „Elmondott
néhány viccet, hogy feldobja a hangulatot.” ◆ lég-lég-
körkör 「Kaisano fun-iki-va ii.」 „A munkahelye-
men jó a légkör.”

fun-ikinojoifun-ikinojoi ◆ hangulatoshangulatos 「Fun-ikino joi iza-
kaja」 „hangulatos kocsma”

funikufuniku ◆ bomlásnakbomlásnak indultindult húshús ◆ dögdög ◆ dög-dög-
húshús ◆ romlott húsromlott hús
funikusokufunikusoku ◆ dögevődögevő
funikusokudóbucufunikusokudóbucu ◆ dögevő állatdögevő állat
funinfunin ◆ meddőségmeddőség
funinfunin ◆ kihelyezéskihelyezés ◆ megbízatásamegbízatása helyérehelyére
menésmenés ◇ tansinfunintansinfunin magányosmagányos kiküldetéskiküldetés
◇ tansinfunintansinfunin magányos kihelyezésmagányos kihelyezés
funincsifunincsi ◆ kijelölt munkahelykijelölt munkahely
funincsirjófunincsirjó ◆ meddőségmeddőség ellenielleni kezeléskezelés ◆

meddőségi kezelésmeddőségi kezelés
funindzsófunindzsó ◆ lelketlenséglelketlenség ◆ szívtelenségszívtelenség
funindzsónafunindzsóna ◆ lelketlenlelketlen 「Funindzsóna
hito」 „lelketlen ember” ◆ szívtelenszívtelen 「Inu-o
szuterunante hinindzsóda.」 „Szívtelen, aki elker-
geti a kutyáját.”

funinhófuninhó ◆ sterilizálássterilizálás
funinkifuninki ◆ népszerűtlenségnépszerűtlenség
funinkinafuninkina ◆ népszerűtlennépszerűtlen 「Szeifuno funink-
ina szeiszaku」 „kormány népszerűtlen intézke-
dése”

funinsófuninsó ◆ meddőségmeddőség
funinsudzsucufuninsudzsucu ◆ meddővémeddővé tevőtevő műtétműtét ◆

sterilizálássterilizálás
funinszakifuninszaki ◆ kijelölt munkahelykijelölt munkahely
funinszeifuninszei ◆ sterilitássterilitás ◇ dzsikafuninszeidzsikafuninszei
önsterilitásönsterilitás
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funinszurufuninszuru ◆ kiki leszlesz helyezvehelyezve 「Kazokuto
issoni hirosimani funinsita.」 „A családommal
együtt kihelyeztek Hirosimába.” ◆ megbízatásamegbízatása
helyérehelyére megymegy 「Gaikokuni funinsita dzsúgjó-
in」 „külföldi megbízatása helyére ment dolgozó”

funiocsinaifuniocsinai ◆ érthetetlenérthetetlen 「Dósitebotanga
usirogavaniaruka funi ocsinai.」 „Érthetetlen, mi-
ért van belül a gomb.” ◆ nemnem férfér aa fejébefejébe
「Karegadósite jametaka funi ocsinai.」 „Nem fér
a fejembe, miért mondott fel.”

funjafunjanofunjafunjano ◆ löttyedtlöttyedt 「Funjafunjanokjú-
ri」 „löttyedt uborka” ◆ nyámnyilanyámnyila 「Funjafunj-
ano hito」 „nyámnyila ember”

funjafunjaszurufunjafunjaszuru ◆ nincsnincs tartásatartása
「Akacsan-no karada-va funjafunjasiteiru.」 „A
kisbaba testének nincs tartása.” ◆ petyhüdtpetyhüdt
「Kareno kin-niku-va funjafunjasiteiru.」 „Pety-
hüdtek az izmai.”

funjaritofunjarito ◆ aléltanaléltan 「Karadagafunjarito kuzu-
reta.」 „Aléltan összeesett.” ◆ ernyedtenernyedten 「Ka-
ogafunjarito jurunda.」 „Az arca elernyedt.” ◆

erőtlenülerőtlenül 「Funjarito varatta.」 „Erőtlenül ne-
vetett.”

fúnjófúnjó ◆ fekvő szél-gyökfekvő szél-gyök
funjoinafunjoina ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen 「Funjoina kekka」
„kedvezőtlen eredmény” ◆ nemnem úgyúgy alakul,alakul,
ahogyahogy szeretnészeretné 「Dzsinszei-va funjoinakotoga
ói.」 „Az életben nem minden úgy alakul, ahogy
szeretnénk.” ◆ szűkölködikszűkölködik 「Kurasini-va fun-
joinakotoganakatta.」 „Nem kellett szűkölködve
élnie.” ◇ temotofunjoinatemotofunjoina szűkölködikszűkölködik 「Te-
motofunjoina szeikacu-o okutteiru.」 „Szűköl-
ködve él.”

fúnjúfúnjú ◆ borítékolásborítékolás
fúnjúszurufúnjúszuru ◆ borítékbaborítékba tesztesz 「Sóhinken-o
fúnjúsimasita.」 „Vásárlási utalványt tettem a bo-
rítékba.” ◆ borítékolborítékol
fúnjútaifúnjútai ◆ zárványzárvány
funkafunka ◆ erupcióerupció ◆ kitöréskitörés 「Kazanno funka-
madenimada szúdzsicuarimasita.」 „A vulkán ki-
töréséig még volt néhány nap.” ◇ szakemefun-szakemefun-
kaka hasadékkitöréshasadékkitörés
funkaifunkai ◆ bélsárkőbélsárkő
funkakófunkakó ◆ kráterkráter 「Kazanno funkakó」 „vul-
kán krátere” ◆ tűzhányó tölcséretűzhányó tölcsére

funkan-nofunkan-no ◆ percesperces 「Gofunkanno kjúkei」
„ötperces szünet” ◇ ippunkan-noippunkan-no egypercesegyperces
「Ippunkanno dzsikosókai」 „egyperces bemu-
tatkozás”

funkaszurufunkaszuru ◆ kitörkitör 「Kazanga funkasita.」
„Kitört a vulkán.”

funkazanfunkazan ◆ kitörőkitörő tűzhányótűzhányó ◆ működőműködő vul-vul-
kánkán
funkeifunkei ◆ lefejezéslefejezés
funkeinomadzsivarifunkeinomadzsivari ◆ örökörök barátságbarátság
「Funkeino madzsivari-o muszubu.」 „Örök ba-
rátságot köt.”

funkeinotomofunkeinotomo ◆ hű baráthű barát
funkifunki ◆ buzgalombuzgalom 「Sainno funki-o unagasi-
ta.」 „A dogozókat buzgalomra serkenti.” ◆ lel-lel-
kesedéskesedés 「Szensutacsino funki-o kitaisiteiru.」
„Lelkesedést várunk a versenyzőktől.”

funkifunki ◆ gőzsugárgőzsugár
funkikófunkikó ◆ fumarolafumarola ◆ gőznyílásgőznyílás ◆ gőzsze-gőzsze-
leplep
funkiszaszerufunkiszaszeru ◆ lelkesítlelkesít 「Funkiszaszeru
kotoba」 „lelkesítő szavak”

funkiszurufunkiszuru ◆ nekibuzdulnekibuzdul 「Funkisite benkjó-
szuru.」 „Nekibuzdulva tanul.”

funkjúfunkjú ◆ bonyodalombonyodalom ◆ komplikációkomplikáció
funkjúbofunkjúbo ◆ sírdombsírdomb
funkjúszurufunkjúszuru ◆ bonyolódikbonyolódik 「Mondaiga funk-
júsiteiru.」 „A probléma bonyolult.” ◆ kompli-kompli-
kálódikkálódik 「Ningenkankeiga funkjúsiteiru.」 „Az
emberi kapcsolatok komplikáltak.” ◆ zavaroszavaros
leszlesz 「Dzsókjó-va higotoni funkjúsita.」 „A hely-
zet napról napra zavarosabb lett.”

funmacufunmacu ◆ őrleményőrlemény 「Kenkónotameninin-
nikuno funmacu-o mainicsinomimaszu.」 „Az
egészségem érdekében, minden nap fokhagyma-
őrleményt eszem.” ◆ porpor 「Kanszósita csaba-o
kudaite funmacunisita.」 „A száraz tealeveleket
porrá törtem.” ◆ törötttörött 「Papurika-o kanszó-
szaszete konanisitamonogapapurika funmacude-
szu.」 „A száraz porrá tört paprikát törött pap-
rikának hívjuk.” ◇ kessószeifunmacukessószeifunmacu kristá-kristá-
lyos porlyos por
funmacudzsónofunmacudzsóno ◆ őröltőrölt ◆ por alakúpor alakú
funmacujakinfunmacujakin ◆ porkohászatporkohászat
funmacuszenzaifunmacuszenzai ◆ mosópormosópor
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funmacuzaifunmacuzai ◆ por alakú gyógyszerpor alakú gyógyszer
funmanfunman ◆ méregméreg 「Kaisano funmanga uszszeki-
sita.」 „Felgyülemlett bennem a munkahelyi mé-
reg.” ◇ funman-ofunman-o moraszumoraszu füstölögfüstölög 「Kateino
funman-o morasita.」 „A családi élete miatt füs-
tölgött.”

funman-ofunman-o moraszumoraszu ◆ füstölögfüstölög 「Kateino
funman-o morasita.」 „A családi élete miatt füs-
tölgött.”

funmonfunmon ◆ gyomorszájgyomorszáj ◆ kardiakardia
funmon-nofunmon-no ◆ kardiáliskardiális
funmufunmu ◆ permetezéspermetezés ◆ porlasztásporlasztás
funmukifunmuki ◆ folyadékporlasztófolyadékporlasztó készülékkészülék ◆

permetezőgéppermetezőgép ◆ sprayspray ◆ vízpermetezővízpermetező
funnjófunnjó ◆ kakikaki ésés pisipisi 「Inuno funnjó-va dzsú-
minno meivakuda.」 „A kutyakaki és kutyapisi
gondot okoz a lakóknak.” ◆ ürülékürülék 「Ijagarasze-
nidoano maeni hitono funnjógaatta.」 „Bosszan-
tásképp emberi ürüléket tettek az ajtaja elé.” ◇

hitonofunnjóhitonofunnjó emberi ürülékemberi ürülék
funnjúfunnjú ◆ tejportejpor ◇ zenfunnjúzenfunnjú zsíroszsíros tejportejpor
◇ dassifunnjúdassifunnjú zsírmenteszsírmentes tejportejpor ◇ dassi-dassi-
funnjúfunnjú sovány tejporsovány tejpor
fun-nufun-nu ◆ felpaprikásodásfelpaprikásodás 「Dzsósi-va fun-
nuno szó-o sita.」 „A főnököm felpaprikásodott.”

funófunó ◆ impotenciaimpotencia ◆ képtelenségképtelenség ◆ lehe-lehe-
tetlenségtetlenség ◇ szaikifunószaikifunó reménytelenreménytelen hely-hely-
rejövetelrejövetel 「Szupócu szensu-va szaikifunóto
szenkokuszareta.」 „A sportolóval közölték, hogy
a helyrejövetele reménytelen.” ◇ siharaifunósiharaifunó fi-fi-
zetésképtelenségzetésképtelenség ◇ siharaifunónosiharaifunóno fize-fize-
tésképtelentésképtelen 「Kaisa-va siharai funóno dzsóta-
idearu.」 „A vállalat fizetésképtelen.” ◇ funónafunóna
tatlantatlan 「Súfukufunóna kankei」 „helyrehozha-
tatlan kapcsolat” ◇ funónafunóna lehetetlenlehetetlen 「Kan-
szeifunóna sigoto」 „munka, amit lehetetlen befe-
jezni” ◇ funónafunóna tetlentetlen 「Kaidokufunónamesz-
szédzsi」 „megfejthetetlen üzenet”

funófunó ◆ fizetésfizetés elmulasztásaelmulasztása 「Zeikinno tai-
nó」 „adófizetés elmulasztása” ◆ nemfizetésnemfizetés
funófunó ◆ tehetőstehetős földművesföldműves ◆ tehetőstehetős pa-pa-
rasztraszt
fúnofúno ◆ jellegűjellegű 「Hangarí fúno rjóri-o cukut-
ta.」 „Magyaros jellegű ételt készített.” ◇ orien-orien-
tarutaru keletikeleti ◇ jófújófú nyugatinyugati stílusstílus 「Jófúno
niva」 „nyugati stílusú kert”

funodenkafunodenka ◆ negatív töltésnegatív töltés
fun-ofun-o kakerukakeru ◆ lecsinállecsinál 「Tori-va atamani
fun-o kaketa.」 „Egy madár lecsinálta a fejemet.”

funókeszszonfunókeszszon ◆ behajthatatlanbehajthatatlan kintlévő-kintlévő-
ség okozta veszteségség okozta veszteség
funokókuszszeifunokókuszszei ◆ negatív fototropizmusnegatív fototropizmus
funónafunóna ◆ impotensimpotens ◆ lehetetlenlehetetlen 「Kanszei-
funóna sigoto」 „munka, amit lehetetlen befejez-
ni” ◆ tatlantatlan 「Súfukufunóna kankei」 „helyre-
hozhatatlan kapcsolat” ◆ tetlentetlen 「Kaidokufunó-
nameszszédzsi」 „megfejthetetlen üzenet”

funorifunori ◆ gloiopeltisgloiopeltis ◆ vörösmoszatvörösmoszat
funósafunósa ◆ fizetésképtelenfizetésképtelen személyszemély ◆ nemnem fi-fi-
zető személyzető személy
funoszúfunoszú ◆ negatív számnegatív szám
fun-ofun-o szuruszuru ◆ tojiktojik 「Toriga vatasino atamani
fun-o sita.」 „Egy madár a fejemre tojt.” ◆ ürítürít
「Inu-va fun-o sita.」 „A kutya ürített.”

funótonarufunótonaru ◆ impotensimpotens leszlesz 「Hósanó-o ab-
ita otoko-va funótonatta.」 „A radioaktív sugár-
zástól a férfi impotens lett.” ◆ képtelenképtelen leszlesz
「Kari te-va henszaifunótonatta.」 „Az adós fi-
zetésképtelen lett.” ◆ nemnem leszlesz lehetségeslehetséges
「Hah-ken-va kikaino kosónotame funótona-
tta.」 „A jegykiadás a gép hibája miatt nem volt
lehetséges.”

funpacufunpacu ◆ megerőltetésmegerőltetés ◇ funpacuszurufunpacuszuru
megengedmegenged magánakmagának 「Funpacusite takaivain-
o katta.」 „Megengedtem magamnak egy drága
bort.” ◇ funpacuszurufunpacuszuru erőfeszítésterőfeszítést tesztesz
「Móhito funpacusite sigoto-o ovaraszemasó.」
„Még egy kis erőfeszítéssel fejezzük be a munkát!”

funpacusitefunpacusite ◆ bőkezűenbőkezűen 「Funpacusite
takaicsippu-o ageta.」 „Bőkezűen adtam borrava-
lót.”

funpacuszurufunpacuszuru ◆ erőfeszítésterőfeszítést tesztesz 「Móhito
funpacusite sigoto-o ovaraszemasó.」 „Még egy
kis erőfeszítéssel fejezzük be a munkát!” ◆ meg-meg-
engedenged magánakmagának 「Funpacusite takaivain-o kat-
ta.」 „Megengedtem magamnak egy drága bort.”

funpanfunpan ◆ kitörő nevetéskitörő nevetés
funpunfunpun ◆ kuszaságkuszaság ◆ összevisszaságösszevisszaság
「Funpuntaru iszecu」 „különböző magyarázatok
összevisszasága”

funreifunrei ◆ fáradhatatlan erőfeszítésfáradhatatlan erőfeszítés
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funreidorjokufunreidorjoku ◆ fáradhatatlanfáradhatatlan erőfeszí-erőfeszí-
téstés ◆ fáradozásfáradozás
funreiszurufunreiszuru ◆ igyekezikigyekezik 「Mokuhjó-o tasz-
szeiszurutameni funreisita.」 „Igyekezett elérni a
célját.”

funsafunsa ◆ kilövelléskilövellés 「Kóacuszuidzsókino fun-
sa」 „magas nyomású gőz kilövellése” ◇ nenrjó-nenrjó-
funsafunsa üzemanyag-befecskendezésüzemanyag-befecskendezés
funsakófunsakó ◆ fúvókafúvóka
funsanozurufunsanozuru ◆ fúvókafúvóka
funsaszuisinkifunsaszuisinki ◆ sugárhajtóműsugárhajtómű
funsaszurufunsaszuru ◆ kilövellkilövell 「Kankecuszen-va fun-
sasita.」 „A gejzír kilövellt.” ◆ lövelllövell
「Dzsókikikansa-va szuidzsóki-o funsasita.」 „A
gőzmozdony gőzt lövellt.” ◆ spriccelspriccel 「Gokibu-
rini szaccsúzai-o funsasita.」 „Rovarirtót spriccel-
tem a csótányra.” ◇ sókaki-osókaki-o funsaszurufunsaszuru tűz-tűz-
oltókészüléketoltókészüléket hozhoz működésbeműködésbe 「Ajamatte
sókaki-o funsasita.」 „Véletlenül működésbe hoz-
ta a tűzoltókészüléket.”

funsicufunsicu ◆ elvesztéselvesztés 「Teikino funsicu-o eki-
inni cugeta.」 „A bérletem elvesztéséről értesítet-
tem az állomás dolgozóját.”

funsicubucufunsicubucu ◆ elvesztett tárgyelvesztett tárgy
funsicuszurufunsicuszuru ◆ elveszítelveszít 「Tokei-o funsicusi-
ta.」 „Elveszítettem az órámat.”

funsicutodokefunsicutodoke ◆ elveszettelveszett tárgytárgy bejelen-bejelen-
tésetése
funsinfunsin ◆ nagymutatónagymutató ◆ percmutatópercmutató
funsiszurufunsiszuru ◆ kevesenkevesen múlik,múlik, dede kiesikkiesik ◆

mérgében megüti a gutamérgében megüti a guta
funsofunso ◆ könyvégetéskönyvégetés
funsokufunsoku ◆ kicicomázáskicicomázás ◆ kozmetikázáskozmetikázás
funsokukeszszanfunsokukeszszan ◆ kozmetikázott mérlegkozmetikázott mérleg
funsokuszurufunsokuszuru ◆ kiszínezkiszínez 「Funsokusita ha-
nasi」 „kiszínezett történet” ◆ kozmetikázkozmetikáz
「Détá-o funsokusita.」 „Kozmetikázták az ada-
tokat.”

funsokutókeifunsokutókei ◆ kozmetikázottkozmetikázott statisztikastatisztika

funsucufunsucu ◆ kilövelléskilövellés ◆ kitöréskitörés 「Ten-
nengaszuno funsucu」 „földgázkitörés”

funsucubucufunsucubucu ◆ kilövelltkilövellt anyaganyag 「Kazanfun-
sucubucu」 „kilövellt vulkanikus anyag”

funsucuszurufunsucuszuru ◆ kilövellkilövell 「Kankecuszenga
funsucusita.」 „A gejzír kilövellt.” ◆ kitörkitör
「Fuman-va ikkini funsucusita.」 „Egyszerre ki-
tört belőle az elégedetlenség.” ◆ lövelllövell 「Kazan-
va jógan-o funsucusita.」 „A tűzhányó lávát lö-
vellt.”

funszaifunszai ◆ megsemmisítésmegsemmisítés ◆ őrlésőrlés ◆ porráporrá
töréstörés
funszaikifunszaiki ◆ darálódaráló ◆ őrlőszerkezetőrlőszerkezet
funszaiszurufunszaiszuru ◆ döntődöntő csapástcsapást mérmér 「Teki-
o funszaiszuru.」 „Döntő csapást mér az ellenség-
re.” ◆ megőrölmegőröl 「Namagomi-o funszaiszuru.」
„Megőrli a konyhai hulladékot.” ◆ megsemmisítmegsemmisít
「Aiteno riron-o funszaisita.」 „Megsemmisítet-
tem az ellenfelem érveit.” ◆ porráporrá törtör 「Ikocu-
o funszaisita.」 „Porrá törték az elhunyt hamva-
it.” ◆ szétzúzszétzúz 「Iva-o funszaisita.」 „Szétzúzta
a sziklát.”

funszekifunszeki ◆ bélsárkőbélsárkő
funszekifunszeki ◆ kőzáporkőzápor 「Kazanno funszekiga furi
szoszoida.」 „Vulkáni kőzápor hullott.” ◆ vulká-vulká-
ni kőtörmelékni kőtörmelék
funszenfunszen ◆ feltörő forrásfeltörő forrás
funszenfunszen ◆ ádáz harcádáz harc ◆ ádáz küzdelemádáz küzdelem
funszófunszó ◆ beöltözésbeöltözés ◆ jelmezjelmez
funszófunszó ◆ konfliktuskonfliktus 「Koszobo funszó」 „ko-
szovói konfliktus” ◆ villongásvillongás ◆ viszályviszály
「Kokkakanno funszó-o hiki okosita.」 „Viszályt
keltett az országok között.” ◆ vitavita 「Rósikanno
funszó」 „munkások és munkaadók közti vita” ◆

zavargászavargás ◇ gakuenfunszógakuenfunszó diákzavargásdiákzavargás ◇

kjokucsifunszókjokucsifunszó helyihelyi viszályviszály ◇ kjokucsi-kjokucsi-
funszófunszó helyihelyi konfliktuskonfliktus ◇ kokuszaifunszókokuszaifunszó
nemzetközinemzetközi konfliktuskonfliktus ◇ kokkjófunszókokkjófunszó ha-ha-
tárvitatárvita ◇ daigakufunszódaigakufunszó diákzavargásdiákzavargás ◇

minzokufunszóminzokufunszó etnikaietnikai konfliktuskonfliktus ◇ rjódo-rjódo-
funszófunszó területi vitaterületi vita
funszónohidanefunszónohidane ◆ konfliktus kiváltó okakonfliktus kiváltó oka
funszószurufunszószuru ◆ beöltözikbeöltözik 「Kare-va dzsoszeini
funszósita.」 „Beöltözött nőnek.” ◆ öltöziköltözik
「Ószama-va kodzsikini funszósite macsi-o arui-
ta.」 „A király koldusnak öltözve járta a várost.”

funszuifunszui ◆ szökőkútszökőkút 「Funszuikara funsucu-
siteiru mizuno nakani nidzsigakirameiteita.」 „A
szökőkút felszökkenő vizében szivárvány tündök-
lött.”
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funszuiikefunszuiike ◆ szökőkutas tavacskaszökőkutas tavacska
funszurufunszuru ◆ alakítalakít 「Dzsojú-va gekide róbani
funsita.」 „A nő a darabban öregasszonyt alakí-
tott.” ◆ beöltözikbeöltözik 「Han-nin-va keikanni funsi-
ta.」 „A tettes beöltözött rendőrnek.”

funtaibakuhacufuntaibakuhacu ◆ porrobbanásporrobbanás
funtofunto ◆ lenézőenlenézően 「Funto hanadeasiratta.」
„Lenézően kezelte.”

funtófuntó ◆ erőfeszítéserőfeszítés 「Funtódorjokuno kai-
monaku kaisaga cubureta.」 „Minden erőfeszíté-
sünk ellenére tönkrement a vállalat.” ◆ küzde-küzde-
lemlem ◇ kogunfuntókogunfuntó magányos küzdelemmagányos küzdelem
funtófuntó ◆ porcukorporcukor
funtószurufuntószuru ◆ igyekszikigyekszik 「Jamahodono
sigoto-o kigenmadeni mani avaszujóni funtósite-
imaszu.」 „Igyekszem, hogy határidőre befejez-
zem azt a rengeteg munkát.” ◆ küzdküzd 「Kaisa-va
sin-jó-o tori modoszutameni funtósita.」 „A vál-
lalat küzdött, hogy visszanyerje az emberek bizal-
mát.”

funukefunuke ◆ anyámasszony katonájaanyámasszony katonája
funukenafunukena ◆ bátortalanbátortalan ◆ félénkfélénk
funvarifunvari ◆ lazánlazán 「Szukáfu-o funvari maita.」
„Lazán a nyakamra tekertem a sálat.” ◆ puhánpuhán
「Funvaritositamasumaro」 „puha pillecukor” ◆

vattaszerűenvattaszerűen 「Purin-ni namakurímu-o fun-
varinoszeta.」 „A vattaszerű tejszínhabot a pu-
dingra raktam.”

funvarisiteirufunvarisiteiru ◆ bolyhosbolyhos 「Funvarisiteiru ka-
mino ke」 „bolyhos haj” ◆ puhapuha 「Taorugafun-
varisiteiru.」 „Puha a törülköző.”

funzenfunzen ◆ dühöngésdühöngés ◆ felháborodásfelháborodás
funzenfunzen ◆ erőteljességerőteljesség
funzentarufunzentaru ◆ felháborodottfelháborodott 「Funzentaru
kucsó」 „felháborodott hang”

funzentofunzento ◆ bátranbátran 「Taifúni funzento tacsi
mukatta.」 „Bátran szembeszállt a tájfunnal.” ◆

erőteljesenerőteljesen 「Heisi-va funzento tossinsite-
ita.」 „A katona erőteljesen tört előre.”

funzentositefunzentosite ◆ dühöngvedühöngve 「Funzentosite
szeki-o tatta.」 „Dühöngve elhagyta a helyét.” ◆

mérgesenmérgesen 「Funzentosite kaigisicu-o szatta.」
„Mérgesen kiviharzott a tárgyalóteremből.”

funzokufunzoku ◆ hunokhunok

funzorikaerufunzorikaeru ◆ hátravetetthátravetett fejjelfejjel ülül ◆

pöffeszkedikpöffeszkedik 「Dzsósi-va iszuni fun zori kaet-
ta.」 „A főnököm pöffeszkedett a székén.”

funzukerufunzukeru ◆ megtaposmegtapos 「Kovaretaomocsa-o
funzuketejatta.」 „Megtapostam az elromlott já-
tékot.” ◆ rátaposrátapos 「Otositamegane-o funzuke-
tesimatta.」 „Véletlenül rátapostam a leesett
szemüvegre.”

funzumarifunzumari ◆ székrekedésszékrekedés
fu-ofu-o cukerucukeru ◆ megzenésítmegzenésít 「Kasini fu-o cuke-
ta.」 „Megzenésítette a verset.”

fuókifuóki ◆ ingerelhetetlenségingerelhetetlenség időtartamaidőtartama ◆

refrakterrefrakter periódusperiódus ◇ saszeigofuókisaszeigofuóki ejaku-ejaku-
lációláció utániutáni refrakterrefrakter periódusperiódus ◇ szótaifu-szótaifu-
ókióki relatív refrakter periódusrelatív refrakter periódus
fú-ofú-o kirukiru ◆ felbontfelbont 「Kamikiribaszamide teg-
amino fú-o kitta.」 „A papírvágó késsel felbontot-
ta a levelet.” ◆ kinyitkinyit 「Fútóno fú-o kitta.」 „Ki-
nyitottam a borítékot.”

fuondzsukaifuondzsukai ◆ ne igyál alkoholtne igyál alkoholt
fuon-nafuon-na ◆ békétlenbékétlen 「Fuonna dzsószei」 „bé-
kétlen helyzet” ◆ feszültfeszült 「Fuonna kúki」 „fe-
szült légkör” ◆ nyugtalanítónyugtalanító 「Fuonna uva-
sza」 „nyugtalanító pletyka”

fuontónafuontóna ◆ nemnem helyénvalóhelyénvaló ◆ nemnem odaillőodaillő
「Fuontóna hacugen-o sita.」 „Nem odaillő meg-
jegyzést tett.” ◆ nemnem túltúl kedveskedves 「Fuontóna
hjógen」 „nem túl kedves kifejezés”

fú-ofú-o szuruszuru ◆ leplombálleplombál 「Gjósa-va denkimé-
táni fú-o sita.」 „A szerelő leplombálta a villany-
órát.” ◆ lezárlezár 「Tegamino fú-o sita.」 „Lezár-
tam a borítékot.”

furabedofurabedo ◆ flavedóflavedó
furabin-adenin-dzsinukureocsidofurabin-adenin-dzsinukureocsido ◆ flavin-flavin-
adenin-dinukleotidadenin-dinukleotid
furabin-adenindzsinukureocsidofurabin-adenindzsinukureocsido ◆ flavin-flavin-
adenin-dinukleotidadenin-dinukleotid
furabonoidofurabonoido ◆ flavonoidflavonoid
furabopuroteinfurabopurotein ◆ flavoproteinflavoprotein
furabotanpakusicufurabotanpakusicu ◆ flavoproteinflavoprotein
furacukufuracuku ◆ bitangolbitangol 「Kon-na
dzsikanmadedoko-o furacuiteitano?」 „Hol bi-
tangoltál eddig?” ◆ bizonytalanbizonytalan 「Hara-o ki-
merarezu, furacuita taido-o miszeta.」 „Döntésre
képtelen, bizonytalan magatartást tanúsított.” ◆
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inoginog 「Hikókiga szajúnifuracuita.」 „A repülő
jobbra-balra ingott.” ◆ kódorogkódorog 「Doko-o fu-
racuiteitano?」 „Hol kódorogtál?” ◆ tántorogtántorog
「Jopparai-va furacuiteita.」 „A részeg tántor-
gott.” ◆ ténferegténfereg 「Doko-o furacuitetano?」
„Hol ténferegtél?”

furacsinafuracsina ◆ felháborítófelháborító 「Furacsina okonai」
„felháborító tett” ◆ gyalázatosgyalázatos 「Furacsina fu-
ru mai」 „Gyalázatos viselkedés.” ◆ pimaszpimasz ◆

semmirekellősemmirekellő 「Furacsina jacu」 „semmirekel-
lő ember”

furacsiszenbanfuracsiszenban ◆ arcátlanságarcátlanság netovábbjanetovábbja

furacsiszenban-nafuracsiszenban-na ◆ felettébb pimaszfelettébb pimasz
furadanszufuradanszu ◆ hulahula tánctánc 「Furadanszu-o odot-
ta.」 „Hula táncot lejtett.”

furadzsiorettofuradzsioretto ◆ flageoletflageolet
furadzsorettofuradzsoretto ◆ flageoletflageolet
furafúpufurafúpu ◆ hulahopphulahopp
furafurafurafura ◆ bizonytalanulbizonytalanul 「Teiszokude ha-
siruto dzsitensanohandoru-va furafuraszuru.」
„Ha kicsi a sebességünk a bicikli kormányzása bi-
zonytalan.” ◆ céltalanulcéltalanul 「Macsi-o furafurato
aruita.」 „Céltalanul bolyongtam a városban.” ◆

kóvályogvakóvályogva 「Júefuó-va furafurato szora-o ton-
deita.」 „Az UFO kóválygott a levegőben.” ◆ ön-ön-
tudatlanultudatlanul 「Jókjú-o furafurato sócsisitesimat-
ta.」 „Öntudatlanul elfogadta a kérést.” ◆ szé-szé-
delegvedelegve 「Bjónin-va furafurato tacsi agatta.」
„A beteg szédelegve felállt.” ◆ tántorogvatántorogva
「Jopparai-va furafurato misze-o deta.」 „A ré-
szeg tántorogva kiment az üzletből.”

furafuraarukufurafuraaruku ◆ bóklászikbóklászik 「Norainu-va
micsi-o furafura aruiteita.」 „Egy kóbor kutya
bóklászott az utcában.” ◆ tébláboltéblábol
furafurajattekurufurafurajattekuru ◆ bódorogbódorog 「Szoko-e ku-
maszangafurafurajatte kimasita.」 „Arra bódor-
gott egy medve.”

furafuraszurufurafuraszuru ◆ bizonytalanbizonytalan 「Asi-va fura-
furasiteita.」 „Bizonytalanul álltam a lábamon.”
◆ szédelegszédeleg 「Acuszadefurafurasiteita.」 „Szé-
delegtem a melegben.” ◆ tekeregtekereg 「Kon-na
oszokumadedoko-o furafurasitetano?」 „Hol te-
keregtél ilyen sokáig?” ◆ tinglitangliziktinglitanglizik
「Dzsitensa-va futacuno saszenno aida-o furafu-

rasiteita.」 „A biciklis a két sáv között tinglitang-
lizott.”

furafuratacsiagarufurafuratacsiagaru ◆ feltápászkodikfeltápászkodik
「Jopparai-va furafura tacsi agatta.」 „A részeg
ember feltápászkodott.”

furafuratofurafurato ◆ szédelegveszédelegve ◆ tántorogvatántorogva
furaggusippufuraggusippu ◆ zászlóshajózászlóshajó
furaggusippumoderufuraggusippumoderu ◆ topmodelltopmodell
furagumentofuragumento ◆ fragmensfragmens ◇ okazakifuragu-okazakifuragu-
mentomento Okazaki-fragmensOkazaki-fragmens
furagumopuraszutofuragumopuraszuto ◆ fragmoplasztfragmoplaszt
furaifurai ◆ magasmagas labdalabda ◆ magasütésmagasütés ◆ olaj-olaj-
banban sültsült ◆ rántottrántott ◇ adzsifuraiadzsifurai rántottrántott ló-ló-
makrélamakréla ◇ ebifuraiebifurai sültsült garnélarákgarnélarák ◇ kaki-kaki-
furaifurai rántottrántott osztrigaosztriga ◇ furainiszurufurainiszuru olaj-olaj-
banban sütsüt 「Tamanegi-o furainisita.」 „Olajban
sütöttem vöröshagymát.”

fúraibófúraibó ◆ csavargócsavargó ◆ kóbor emberkóbor ember
furaidéfuraidé ◆ péntekpéntek
furaido-csikinfuraido-csikin ◆ rántottrántott csirkecsirke ◆ sültsült csir-csir-
keke
furaido-potetofuraido-poteto ◆ hasábburgonyahasábburgonya ◆ rósejb-rósejb-
nini ◆ sült krumplisült krumpli
furaigaesifuraigaesi ◆ forgatókanálforgatókanál
furaihoírufuraihoíru ◆ lendkeréklendkerék
furaikjúfuraikjú ◆ légsúlycsoportlégsúlycsoport 「Furai kjúszen-
su」 „légsúlycsoportú versenyző”

furaingufuraingu ◆ hibás rajthibás rajt ◆ kiugráskiugrás ◆ repülésrepülés
furainguszurufurainguszuru ◆ hibásanhibásan rajtolrajtol ◆ kiugrikkiugrik
「Szósa-va furaingusita.」 „A futó a rajtnál kiug-
rott.”

furainiszurufurainiszuru ◆ olajbanolajban sütsüt 「Tamanegi-o fu-
rainisita.」 „Olajban sütöttem vöröshagymát.”

furaipanfuraipan ◆ serpenyőserpenyő 「Furaipande jaszai-o
itameta.」 „Zöldséget pirítottam a serpenyőben.”
◇ szeramikkufuraipanszeramikkufuraipan kerámiaserpenyőkerámiaserpenyő ◇

tefuronfuraipantefuronfuraipan teflonserpenyőteflonserpenyő
furaiszubanfuraiszuban ◆ marógépmarógép
furaiszubanszagjóinfuraiszubanszagjóin ◆ marósmarós
furaitofuraito ◆ repülésrepülés 「Atarasii hóhó-va
anzennafuraito-o dzsicugenszuru.」 „Az új mód-
szer biztonságos repülést biztosít.” ◆ repülőjá-repülőjá-
ratrat 「Furaito-va okureta.」 „Késett a repülőjá-
rat.”
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furaito-endzsiniafuraito-endzsinia ◆ fedélzeti mérnökfedélzeti mérnök
furaito-módofuraito-módo ◆ repülési üzemmódrepülési üzemmód
furaito-nanbáfuraito-nanbá ◆ járatszámjáratszám
furaito-rekódáfuraito-rekódá ◆ feketedobozfeketedoboz
furaito-simjurétáfuraito-simjurétá ◆ repülőszimulátorrepülőszimulátor
furaito-szukedzsúrufuraito-szukedzsúru ◆ járattervjáratterv ◆ repülé-repülé-
si járattervsi járatterv
furakkuszufurakkuszu ◆ fluxusfluxus
furamenkofuramenko ◆ flamencoflamenco
furamingofuramingo ◆ flamingóflamingó ◇ andeszu-furamingoandeszu-furamingo
andokiandoki flamingóflamingó ◇ csirí-furamingocsirí-furamingo chileichilei fla-fla-
mingómingó
furanfuran ◆ bomlásbomlás ◆ szétrothadásszétrothadás
furanfuran ◆ keltetéskeltetés ◆ kiköltéskiköltés
furanfuran ◆ záptojászáptojás
furanfuran ◆ frankfrank ◇ szuiszu-furanszuiszu-furan svájcisvájci frankfrank

furanbefuranbe ◆ flambéflambé ◆ flambírozásflambírozás
furanbeszurufuranbeszuru ◆ flambírozflambíroz 「Niku-o furanbesi-
ta.」 „Flambíroztam a húst.”

furanbovázufuranbovázu ◆ málnamálna
furancsaizáfurancsaizá ◆ jogbérletbe adójogbérletbe adó
furancsaizufurancsaizu ◆ engedményezésengedményezés ◆ franchisefranchise
◆ jogbérletjogbérlet
furancsaizu-csénfurancsaizu-csén ◆ franchise hálózatfranchise hálózat
furancsaizuhonbufurancsaizuhonbu ◆ jogbérletbe adójogbérletbe adó
furancsaizukameisafurancsaizukameisa ◆ franchise-átvevőfranchise-átvevő ◆

jogbérletbe vevőjogbérletbe vevő
furancsaizukeijakufurancsaizukeijaku ◆ jogbérletijogbérleti szerző-szerző-
désdés
furancsaizuszeifurancsaizuszei ◆ jogbérleti rendszerjogbérleti rendszer
furancsaizutenfurancsaizuten ◆ franchise üzletfranchise üzlet
furandászufurandászu ◆ FlandriaFlandria
furandorufurandoru ◆ FlandriaFlandria
furandorubidzsucufurandorubidzsucu ◆ flamand művészetflamand művészet
furandoruhafurandoruha ◆ flamand irányzatflamand irányzat
furankifuranki ◆ csirkekeltető gépcsirkekeltető gép ◆ keltetőgépkeltetőgép
furankikanfurankikan ◆ keltetési időkeltetési idő
furankudzsinfurankudzsin ◆ frankfrank
furankufurutofurankufuruto ◆ FrankfurtFrankfurt

furankufuruto-szószédzsifurankufuruto-szószédzsi ◆ debrecenidebreceni kol-kol-
bászbász
furankunafurankuna ◆ őszinteőszinte 「Furankuna hito」
„őszinte ember”

furankuteikokufurankuteikoku ◆ Frank BirodalomFrank Birodalom
furankuzokufurankuzoku ◆ frankokfrankok
furan-nerufuran-neru ◆ flanelflanel ◇ menfuran-nerumenfuran-neru pa-pa-
mutflanelmutflanel
furanofurano ◆ flanelflanel
furanószufuranószu ◆ furanózfuranóz
furansiszukokaifuransiszukokai ◆ ferences rendferences rend
furansiszukosúdókaifuransiszukosúdókai ◆ ferences rendferences rend
furansitaifuransitai ◆ oszladozó testoszladozó test
furansiumufuransiumu ◆ franciumfrancium
furansúfuransú ◆ záptojásszagzáptojásszag
furanszufuranszu ◆ FranciaországFranciaország
furanszudzsinfuranszudzsin ◆ franciafrancia
furanszufúkeisikiteienfuranszufúkeisikiteien ◆ franciakertfranciakert
furanszugenszan-noburandéfuranszugenszan-noburandé ◆ konyakkonyak
furanszugikufuranszugiku ◆ margarétamargaréta
furanszugofuranszugo ◆ francia nyelvfrancia nyelv
furanszugodefuranszugode ◆ franciáulfranciául
furanszukakumeifuranszukakumei ◆ francia forradalomfrancia forradalom
furanszunofuranszuno ◆ franciafrancia
furanszunokádofuranszunokádo ◆ francia kártyafrancia kártya
furanszupanfuranszupan ◆ franciafrancia kenyérkenyér ◆ zsúrke-zsúrke-
nyérnyér
furanszurjóantirufuranszurjóantiru ◆ Francia AntillákFrancia Antillák
furanszurjórifuranszurjóri ◆ franciafrancia ételétel ◆ franciafrancia
konyhakonyha
furanszurufuranszuru ◆ bomlikbomlik 「Sitai-va furansijaszui.」
„A halott test gyorsan bomlik.” ◆ oszlikoszlik 「Itaiga
furansikaketeita.」 „A holttest oszlásnak indult.”
◆ szétrohadszétrohad 「Karaszuno sigaiga furansita sú-
ki」 „szétrohadt varjútetem szaga” ◆ szétrot-szétrot-
hadhad
furappefurappe ◆ apróraapróra törttört jéggeljéggel készültkészült italital
◆ frappéfrappé
furapputorakkufearingufurapputorakkufearingu ◆ fékszárnyakfékszárnyak
mozgatómechanizmusamozgatómechanizmusa
furaritofurarito ◆ céltalanulcéltalanul 「Furarito aruiteita.」
„Céltalanul sétáltam.” ◆ egyszeregyszer csakcsak
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「Kanodzso-va furarito szugata-o miszeta.」
„Egyszer csak megjelent.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Fura-
rito dekaketa.」 „Hipp-hopp elindultam.” ◆ szé-szé-
delegvedelegve 「Furarito tacsi agatta.」 „Szédelegve
felálltam.”

furassáfurassá ◆ indexindex ◆ irányjelzőirányjelző lámpalámpa ◆ villo-villo-
gógó
furassufurassu ◆ bevillanásbevillanás ◆ flösflös ◆ gyorshírgyorshír ◆ ki-ki-
ragadottragadott részletrészlet 「Eiganofurassu」 „filmből
kiragadott részlet” ◆ színszín ◆ vakuvaku 「Furassuna-
side sasin-o totta.」 „Vaku nélkül fényképeztem.”
◆ villanófényvillanófény 「Júsósa-va furassu-o abita.」 „A
győztes villanófények áradatában fürdött.” ◆ vil-vil-
lanólámpalanólámpa ◇ rójaru-szutoréto-furassurójaru-szutoréto-furassu ro-ro-
yal flösyal flös
furassubakkufurassubakku ◆ visszapergetésvisszapergetés ◆ vissza-vissza-
pillantáspillantás ◆ visszaugrásvisszaugrás
furassubakkuszurufurassubakkuszuru ◆ beugrikbeugrik 「Ijana omoi
degafurassubakkusita.」 „Beugrott egy rossz em-
lékem.” ◆ visszaállítvisszaállít 「Maeno
dzsitennidétabészu-o furassubakkusita.」
„Visszaállítottam az adatbázist az előző állapotá-
ba.” ◆ visszapillantvisszapillant 「Kakono kioku-o furassu-
bakkusita.」 „Visszapillantottam a múltbeli emlé-
kemre.”

furassubarubufurassubarubu ◆ vakukörtevakukörte
furassucukinofurassucukino ◆ vakusvakus 「Furassu cukinoka-
mera」 „vakus fényképezőgép”

furassuganfurassugan ◆ örökvakuörökvaku
furassu-kádofurassu-kádo ◆ memorizálómemorizáló kártyakártya ◆ szó-szó-
kártyakártya
furassu-memorífurassu-memorí ◆ flash-memóriaflash-memória
furassumemorífurassumemorí ◆ flashflash memóriamemória ◆ pendrivependrive
◇ júeszubífurassumemoríjúeszubífurassumemorí pendrájvpendrájv
furassumobufurassumobu ◆ hirtelenhirtelen csődületcsődület ◆ villám-villám-
csődületcsődület
furassu-njúszufurassu-njúszu ◆ gyorshírgyorshír ◆ rövidhírrövidhír
furassuraitofurassuraito ◆ zseblámpazseblámpa
furassu-ranpufurassu-ranpu ◆ villanólámpavillanólámpa
furaszufuraszu ◆ elhalmozelhalmoz 「Kaodzsúnikiszuno ame-
o furasita.」 „Csókokkal halmoztam el az arcát.”
◆ hullathullat 「Namidano ame-o furasita.」 „Hul-
lottak a könnyeim.” ◆ ontont 「Csino ame-o fura-
szu.」 „Vért ont.” ◆ szórszór 「Uekara kamifubuki-o
furasita.」 „Felülről konfettit szórtam.” ◆ zúdítzúdít
「Aiteno karadanipancsino ame-o furasita.」

„Ütések sorozatát zúdítottam az ellenfelem testé-
re.”

furaszucsúrufuraszucsúru ◆ kovapáncélkovapáncél
furaszukofuraszuko ◆ lombiklombik 「Kagakudzsikken jónofu-
raszuko」 „lombik, kémiai kísérletekhez”

furaszutorésonfuraszutoréson ◆ frusztrációfrusztráció ◆ fruszt-fruszt-
ráltságráltság ◆ kielégítetlenségkielégítetlenség
furattofuratto ◆ bébé ◆ egyszintesegyszintes társasházitársasházi la-la-
káskás ◆ félhanggalfélhanggal leszállítottleszállított hanghang jelejele ◆

lakáslakás ◆ másodpercre pontos időmásodpercre pontos idő
furattofuratto ◆ aléltanaléltan 「Furatto taoreta.」 „Aléltan
összeestem.” ◆ céltalanulcéltalanul 「Omisze-o furatto
tazuneta.」 „Céltalanul beugrottam az üzletbe.”

furattobidzsonterebifurattobidzsonterebi ◆ síkképernyős tvsíkképernyős tv
furattonafurattona ◆ közömbösközömbös 「Furattona kimocsi」
„közömbös érzés” ◆ laposlapos 「Furattona szosiki」
„lapos szervezeti hierarchia” ◆ síksík 「Furattona
dóro」 „sík út”

furattonokigófurattonokigó ◆ leszállító jelleszállító jel
furattoterebifurattoterebi ◆ síkképernyős tvsíkképernyős tv
furaváfuravá ◆ virágvirág ◇ dorai-furavádorai-furavá szárazszáraz virágvirág
◇ dorai-furavádorai-furavá szárított virágszárított virág
furavá-dezainfuravá-dezain ◆ virágdíszítésvirágdíszítés
furavá-pottofuravá-potto ◆ virágcserépvirágcserép
furavá-saváfuravá-savá ◆ virágesővirágeső
furavá-soppufuravá-soppu ◆ virágüzletvirágüzlet
furavá-tífuravá-tí ◆ virágteavirágtea
furefure ◆ hirdetményhirdetmény ◆ hivatalos közleményhivatalos közlemény
furéfuré ◆ hajráhajrá
fureafurea ◆ flerfler
fureaifureai ◆ érintkezésérintkezés 「Hitotono fure ai」
„érintkezés emberekkel” ◆ kapcsolatkapcsolat 「Kok-
orono fure ai」 „érzelmi kapcsolat”

fureaidóbucuenfureaidóbucuen ◆ állatsimogatóállatsimogató ◆ simoga-simoga-
tós állatkerttós állatkert
furearukufurearuku ◆ szétkürtölszétkürtöl 「Szono hanasi-o zen-
kokuni fure aruita.」 „Az egész országban szét-
kürtölte a történetet.”

fureászukátofureászukáto ◆ trapéz alakú szoknyatrapéz alakú szoknya
fureaufureau ◆ érintkezikérintkezik 「Kareto kanodzsono ku-
csibiruga fure atta.」 „A férfi és a nő ajka érintke-
zett.” ◆ kapcsolatbakapcsolatba kerülkerül 「Karerano kokoro-
ga fure atteita.」 „Érzelmi kapcsolatba kerültek
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egymással.” ◆ összeérösszeér 「Dandzsono karadaga
fure atta.」 „Összeért a testük.”

furébáfurébá ◆ alaptípusalaptípus ◆ fajtafajta ◆ ízesítésízesítés ◆ íz-íz-
hatáshatás
furebadosaburifurebadosaburi ◆ baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
fureifurei ◆ bejelentésbejelentés ◆ hivataloshivatalos bejelentésbejelentés
◆ proklamációproklamáció
fureiszurufureiszuru ◆ bejelentbejelent ◆ megparancsolmegparancsol
「Dzsúminni bókano kokoroe-o fureisita.」
„Megparancsolták a lakosoknak, hogy vigyázza-
nak a tűzre.”

furekisiburu-ámufurekisiburu-ámu ◆ hajlékony tartókarhajlékony tartókar
furekisiburu-kódofurekisiburu-kódo ◆ flexibilisflexibilis kábelkábel ◆ haj-haj-
lékony vezetéklékony vezeték
furekisiburunafurekisiburuna ◆ flexibilisflexibilis
furekisiburu-paipufurekisiburu-paipu ◆ hajlékony csőhajlékony cső
furekkuszufurekkuszu ◆ flexibilitásflexibilitás ◆ rugalmasrugalmas
furekkuszutaimufurekkuszutaimu ◆ flexibilisflexibilis munkaidőmunkaidő ◆

kötetlenkötetlen munkaidőmunkaidő 「Furekkuszutaimude ha-
taraiteiru.」 „Kötetlen munkaidőben dolgozom.”
◆ kötetlenkötetlen munkarendmunkarend ◆ rugalmasrugalmas munka-munka-
időidő ◆ rugalmasrugalmas munkarendmunkarend 「Furekkuszutai-
mude hataraiteiru.」 „Rugalmas munkarendben
dolgozom.”

furekomifurekomi ◆ előzeteselőzetes híreszteléshíresztelés 「Itakunai
csúsabaritoiu fure komideszu.」 „Előzetes híresz-
telések szerint ez az injekciós tű nem okoz fájdal-
mat.” ◆ reklámozásreklámozás 「Sosinsademo dekirutoiu
fure komidattaga, damedatta.」 „Azzal reklámoz-
ták, hogy kezdőknek is jó, de nekem nem jött be.”

furekomufurekomu ◆ kiadjakiadja magátmagát 「Dzsibun-va kaga-
kusadato fure konda.」 „Tudósnak adtak ki ma-
gát.” ◆ reklámozreklámoz 「Kanszenbósini kókagaaruto
fure konda.」 „Azzal reklámozták, hogy megelőzi
a fertőződést.”

furékufuréku ◆ pehelypehely ◇ ótofurékuótofuréku zabpehelyzabpehely ◇

kónfurékukónfuréku kukoricapehelykukoricapehely
furemavarufuremavaru ◆ híresztelhíresztel 「Uvasza-o fure ma-
varu.」 „Pletykát híresztel.”

furémufurému ◆ alvázalváz ◆ keretkeret ◆ vázváz 「Dzsitensano-
furému」 „kerékpár váza” ◇ foto-furémufoto-furému fény-fény-
képkeretképkeret ◇ meganefurémumeganefurému szemüvegkeretszemüvegkeret
◇ metaru-furémumetaru-furému fémkeretfémkeret 「Metaru-
furémuno megane」 „fémkeretes szemüveg”

furémunanbáfurémunanbá ◆ alvázszámalvázszám

furémurétofurémuréto ◆ képváltási frekvenciaképváltási frekvencia
furémusifutofurémusifuto ◆ frameshiftframeshift ◆ kereteltoláskereteltolás
furémusúhaszúfurémusúhaszú ◆ képváltási frekvenciaképváltási frekvencia
furémuvákufurémuváku ◆ keretrendszerkeretrendszer
furenaifurenai ◆ érintetlenülérintetlenül hagyhagy 「Bjókino neko-
va eszani furenakatta.」 „A beteg macska az ételt
érintetlenül hagyta.”

furencsi-doressingufurencsi-doressingu ◆ francia öntetfrancia öntet
furencsi-horunfurencsi-horun ◆ vadászkürtvadászkürt
furencsi-szószufurencsi-szószu ◆ salátaöntetsalátaöntet
furencsi-tószutofurencsi-tószuto ◆ bundás kenyérbundás kenyér
furendofurendo ◆ barátbarát ◇ gárufurendogárufurendo barátnőbarátnő
「Gárufurendo-va iru?」 „Van barátnőd?” ◇

pen-furendopen-furendo levelezőbarátlevelezőbarát ◇ bóifurendobóifurendo
barátbarát 「Bóifurendo-va iru?」 „Van barátod?”

furendorínafurendorína ◆ barátságosbarátságos
furendorínifurendoríni ◆ barátságosanbarátságosan
furenzokufurenzoku ◆ diszkontinuitásdiszkontinuitás ◆ folytonos-folytonos-
sági hiánysági hiány ◆ megszakadásmegszakadás
furenzokufukuszeifurenzokufukuszei ◆ nem-folyamatosnem-folyamatos repli-repli-
kációkáció
furenzokuhen-ifurenzokuhen-i ◆ nem-folytonos variációnem-folytonos variáció
furenzokumenfurenzokumen ◆ határfelülethatárfelület
furenzokuszenfurenzokuszen ◆ határvonalhatárvonal
furerobiumufurerobiumu ◆ fleróviumfleróvium
furerufureru ◆ érér 「Kurumi-va narubeku kúkini fure-
naijóni hozonsite kudaszai.」 „Úgy tárolja a diót,
hogy lehetőleg ne érje levegő!” ◆ érintérint 「Kare-
va konotémani furenakatta.」 „Ezt a témát nem
érintette.” ◆ érintkezikérintkezik 「Tecu-va kúkini fu-
reruto szabiru.」 „Ha a vas levegővel érintkezik,
megrozsdásdik.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Kósita mon-
daini furenaikotonisita.」 „Úgy döntöttünk, nem
fogunk foglalkozni az ilyen kérdéssekkel.” ◆ hoz-hoz-
záérzáér 「Tede kaoni fureta.」 „Hozzáértem az ar-
cához.” ◆ hozzányúlhozzányúl 「Te-o fureruna!」 „Ne
nyúlj hozzá!” ◆ illetillet 「Dzsoszeino jófukuni te-o
fureta.」 „A kezével illette a nő ruháját.” ◆ kap-kap-
csolatbacsolatba kerülkerül 「Oszanai korokara ongakuni
fureta.」 „Gyermekkorától kezdve kapcsolatban
volt a zenével.” ◆ megérintmegérint 「Kono denszenni
fureruto kandenszuru.」 „Ha megérintjük ezt a
vezetéket, áramütést kapunk.” ◆ nyúlnyúl 「Kono-
szuicscsini fureruna!」 „Ne nyúlj ehhez a kapcso-
lóhoz!” ◆ odaérodaér 「Hana-va madogaraszuni fu-
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reta.」 „Az orra odaért az ablaküveghez.” ◆ rá-rá-
tapinttapint 「Hanasi-va kakusinni fureta.」 „Ráta-
pintott a lényegre.” ◆ tapinttapint 「Hanasi-va kaku-
sinni fureta.」 „A lényegre tapintott.” ◆ ütkö-ütkö-
zikzik 「Szono kói-va hóricuni fureru.」 „Ez a cse-
lekedet törvénybe ütköző.” ◇ ikarinifureruikarinifureru fel-fel-
bőszítbőszít 「Dzsósino ikarini furetajóda.」 „Úgy tű-
nik, sikerült felbőszítenem a főnökömet.” ◇ ori-ori-
nifurenifure alkalomadtánalkalomadtán 「Orini fure goongaesi-o
siteikitai.」 „Alkalomadtán szeretném meghálál-
ni.” ◇ orinifureorinifure alkalmankéntalkalmanként 「Szorenicuite
orini fure hanasimasita.」 „Alkalmanként beszél-
tem erről.” ◇ on-nanohadanifureruon-nanohadanifureru dolgadolga vanvan
nővelnővel 「Kare-va on-nano hadani furetakotoga-
nai.」 „Nem volt még dolga nővel” ◇ kinszen-kinszen-
nifurerunifureru megfogómegfogó 「Kokorono kinszenni fureru
uta」 „megfogó dal” ◇ gekirin-nifurerugekirin-nifureru felbő-felbő-
szítszít 「Csicsino gekirinni fureta.」 „Felbőszítet-
tem az apámat.” ◇ kokoronifurerukokoronifureru szívhezszívhez
szólszól 「Kono eiga-va kokoroni fureru.」 „Ez a
film szívhez szóló.” ◇ szeken-nomenifureruszeken-nomenifureru
emberekemberek szemeszeme eléelé tárultárul 「Bidzsucukande
kottóhin-va szekenno meni fureta.」 „A múzeum-
ban az antik tárgy az emberek szeme elé tárult.” ◇

te-ote-o furerufureru nyúlnyúl 「Szuicscsibotan-ni te-o fure-
ta.」 „A kapcsológombhoz nyúltam.” ◇ te-ote-o fu-fu-
rerureru hozzáérhozzáér 「Gamenni te-o fureta.」 „Hoz-
záértem a képernyőhöz.” ◇ fureaufureau összeérösszeér
「Dandzsono karadaga fure atta.」 „Összeért a
testük.” ◇ furetemavarufuretemavaru mindenkinekmindenkinek elmondelmond
「Kare-va tomodacsino himicu-o furete mavat-
ta.」 „Mindenkinek elmondta a barátja titkát.” ◇

furenaifurenai érintetlenülérintetlenül hagyhagy 「Bjókino neko-va
eszani furenakatta.」 „A beteg macska az ételt
érintetlenül hagyta.” ◇ miminifurerumiminifureru hallhall 「Ko-
no kjoku-va icsidomimini furetakotogaaru.」 „Ezt
a dalt egyszer már hallottam.” ◇ menifurerumenifureru szí-szí-
nene eléelé kerülkerül 「Kokjakuno meni fureru kikai-o
fujasita.」 „Egyre több alkalommal került a ven-
dégek színe elé.” ◇ menifurerumenifureru észreveszészrevesz
「Csúigaki-o minano meni furerutokoroni hat-
ta.」 „Olyan helyre tettem a figyelmeztetést, ahol
észreveszik.” ◇ menifurerumenifureru hozzáérhozzáér aa szemé-szemé-
hezhez 「Jogoreta tede meni furenaide kudaszai.」
„Ne érj a szemedhez piszkos kézzel!”

furerufureru ◆ meghibbanmeghibban ◇ kigafurerukigafureru meghib-meghib-
banban 「Kiga furetajóni tobi haneta.」 „Kissé meg-
hibbanva ugrándoztam.”

furerufureru ◆ hajlikhajlik 「Dóro-va szukosi hidarini fure-
ta.」 „Az út kissé balra hajlott.” ◆ kilengkileng 「Szok-
uteikino hariga ókiku fureta.」 „A műszer muta-
tója messze kilengett.” ◆ kitérkitér 「Szokuteikino
hari-va fureta.」 „A műszer mutatója kitért.” ◆

lengleng 「Furi ko-va szajúni fureteita.」 „Az inga
jobbra-balra lengett.” ◇ naiszodehafurenunaiszodehafurenu amiami
nincs, abból nem lehet adninincs, abból nem lehet adni
furessudzsúszufuressudzsúszu ◆ friss gyümölcsléfriss gyümölcslé
furessumanfuressuman ◆ gólyagólya ◆ kezdőkezdő dolgozódolgozó ◆ újúj
emberember ◆ új hallgatóúj hallgató
furessunafuressuna ◆ frissfriss 「Furessuna jaszai」 „friss
zöldség”

fureszukofureszuko ◆ falfestésfalfestés ◆ freskófreskó
fureszukogafureszukoga ◆ freskóképfreskókép
fureszukogakafureszukogaka ◆ freskófestőfreskófestő
furetemavarufuretemavaru ◆ mindenkinekmindenkinek elmondelmond
「Kare-va tomodacsino himicu-o furete mavat-
ta.」 „Mindenkinek elmondta a barátja titkát.”

furettofuretto ◆ érintőérintő
furettobódofurettobódo ◆ fogólapfogólap
furézufurézu ◆ frázisfrázis ◆ mondásmondás ◆ szólásszólás ◇ kjacs-kjacs-
csifurézucsifurézu szlogenszlogen 「Sóhinni
szendenjónokjacscsifurézu-o cuketa.」 „A ter-
mékhez reklámozó szlogent rakott.” ◇ parafuré-parafuré-
zuzu körülíráskörülírás
furifuri ◆ előnytelenségelőnytelenség ◆ hátrányhátrány ◆ kedve-kedve-
zőtlenségzőtlenség ◇ furinafurina előnytelenelőnytelen 「Korerano
furina dzsóken-o nomukoto-va dekimaszen.」
„Ezeket az előnytelen feltételeket nem tudom el-
fogadni.” ◇ furinafurina kedvezőtlenkedvezőtlen 「Furina ta-
csibani okareta.」 „Kedvezőtlen helyzetbe kerül-
tem.” ◇ furinafurina hátrányoshátrányos 「Vatasini furina
kecudandesita.」 „Számomra hátrányos döntés
volt.” ◇ furinafurina sújtsújt 「Kono zeihó-va kósotoku-
sani furidearu.」 „Ez az adótörvény a magas jöve-
delműeket sújtja.”

furifuri ◆ koreográfiakoreográfia 「Bujóno furi-o oboeta.」
„Megtanultam a tánc koreográfiáját.” ◆ lendítéslendítés
「Teno furi-o tometa.」 „Megállította meglendí-
tett karját.” ◆ libegőlibegő ujjujj 「Furi szodeno furi」
„kimonó libegő ujja” ◆ mozdulatsormozdulatsor 「Szuvat-
tedekiru taiszóno furi-o cuketa.」 „Megterveztem
az ülve végezhető gyakorlat mozdulatsorát.” ◆

tettetéstettetés 「Kikanakatta furi-o sita.」 „Úgy tet-
tem, mint aki nem hallotta.” ◆ viselkedésviselkedés ◇
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óburinoóburino nagynagy méretűméretű 「Óburino
szakazukinivain-o szasita.」 „Egy nagy méretű
serlegbe töltöttem a bort.” ◇ siranpurisiranpuri nemtu-nemtu-
dásdás színleléseszínlelése ◇ siranpurisiranpuri ártatlanártatlan ját-ját-
szásaszása ◇ ppurippuri módmód 「Dokutokuno arukippuri」
„egyéni járásmód” ◇ furinokjakufurinokjaku betévedtbetévedt
vendégvendég ◇ furi-ofuri-o szuruszuru színlelszínlel 「Bjókino furi-
o sita.」 „Betegséget színlelt.” ◇ furi-ofuri-o szuruszuru
tettettettet 「Sindafuri-o sita.」 „Halottnak tettette
magát.” ◇ furi-ofuri-o szuruszuru megjátsszamegjátssza magátmagát
「Naiteimaszen, tada furi-o siteitadakedeszu.」
„Nem sírt, csak megjátszotta magát.” ◇ furi-ofuri-o
szuruszuru megjátszikmegjátszik 「Kare-va gótóni attafuri-o
sita.」 „Megjátszotta, hogy kirabolták.” ◇ furi-ofuri-o
cukerucukeru koreografálkoreografál 「Kjokuni furi-o cuketa.」
„Koreografálta a zenét.” ◇ miteminufuri-omiteminufuri-o szu-szu-
ruru úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem látnálátná 「Manbiki-o
mite minu furi-o sita.」 „Úgy tettem, mintha nem
látnám, hogy lop.”

furifuri ◆ esésesés ◆ esőeső ◆ hóeséshóesés ◇ óburióburi fel-fel-
hőszakadáshőszakadás ◇ óburiszuruóburiszuru nagynagy lendületetlendületet
veszvesz 「Óburisitebóru-o nageta.」 „Nagy lendü-
letet vettem, és eldobtam a labdát.” ◇ dosaburidosaburi
felhőszakadásfelhőszakadás 「Szotoha dosaburidatta.」
„Kint felhőszakadás volt.” ◇ dosaburidosaburi szakadószakadó
esőeső 「Dosaburide jófuku-va bisobisoninatta.」
„A szakadó esőben bőrig áztam.” ◇ dosaburini-dosaburini-
furufuru zuhogzuhog 「Amega dosaburini futteimaszu.」
„Zuhog az eső.” ◇ fukiburifukiburi viharvihar
furífurí ◆ ingyenességingyenesség ◆ kötetlenségkötetlenség ◆ men-men-
tességtesség ◆ szabadságszabadság ◆ szabadúszószabadúszó 「Furí-
de hataraiteiru.」 „Szabadúszóként dolgozom.” ◇

njútófurínjútófurí laktózmenteslaktózmentes 「Njútófurímiruku」
„laktózmentes tej”

furiagerufuriageru ◆ felemelfelemel 「Genkocu-o furi ageta.」
„Felemelte az öklét.” ◆ fellendítfellendít 「Te-o furi age-
ta.」 „Fellendítette a kezét.”

furiaterufuriateru ◆ osztoszt 「Kono sigoto-va vatasini furi
aterareta.」 „Ezt a munkát rám osztották.” ◆ rá-rá-
osztoszt 「Sujaku-o furi aterareta.」 „Rám osztották
a főszerepet.”

furiaufuriau ◆ összeérösszeér 「Densano nakade tonarino
hitoto kataga fure atta.」 „A vonaton összeért a
vállam a mellettem állóéval.”

furicufuricu ◆ kiotóikiotói kézbenkézben lévőlévő ◆ oszakaioszakai kéz-kéz-
ben lévőben lévő
furicukefuricuke ◆ koreográfiakoreográfia

furicukerufuricukeru ◆ koreografálkoreografál 「Kjokunibaré-o fu-
ri cuketa.」 „Zenére balettet koreografált.”

furicukesifuricukesi ◆ koreográfuskoreográfus
furicukótógakkófuricukótógakkó ◆ kiotóikiotói középiskolaközépiskola ◆

oszakai középiskolaoszakai középiskola
furicumorufuricumoru ◆ beborítbeborít 「Janeni jukiga furi cu-
motta.」 „A lehullott hó beborította a háztetőket.”
◆ hullhull 「Icsimétoruno jukiga furi cumotta.」
„Egy méteres hó hullott.”

furicumorufuricumoru ◆ hólepelhólepel ereszkedikereszkedik 「Jamani
jukiga furi cumotta.」 „Hólepel ereszkedett a
hegyre.” ◆ lehulllehull ésés megmaradmegmarad 「Jukiga furi
cumotta.」 „Lehullt, és megmaradt a hó.”

furicutosokanfuricutosokan ◆ kiotóikiotói könyvtárkönyvtár ◆ oszakaioszakai
könyvtárkönyvtár
furicuzukufuricuzuku ◆ egyfolytábanegyfolytában esikesik 「Mó tókak-
anamega furi cuzuiteiru.」 „Már tíz napja egyfoly-
tában esik.”

furídaijarufurídaijaru ◆ ingyeneseningyenesen hívhatóhívható telefon-telefon-
számszám ◆ zöld számzöld szám
furidasifuridasi ◆ elejeeleje 「Ajamari-o micukete
dzsikken-o furi dasikarajari naosita.」 „Találtunk
egy hibát, így kezdhettük elölről a kísérleteket.” ◆

kezdéskezdés 「Tókjó-o furi dasini zenkokude misze-
o hiraita.」 „Tokiótól kezdve az egész országban
üzletet nyitott.” ◆ kezdőpontkezdőpont ◆ kibocsátáskibocsátás
「Tegatano furi dasi」 „váltó kibocsátása” ◆ ki-ki-
rázásrázás 「Omikudzsino furi dasi」 „pálcikás jóslat
kirázása” ◆ startmezőstartmező 「Szugorokude furi dasi-
ni modotta.」 „A lépegetős társasjátékban vissza
kellett térnem a startmezőre.”

furidasibifuridasibi ◆ kiállítás napjakiállítás napja
furidasicsifuridasicsi ◆ kibocsátás helyekibocsátás helye
furidasiguszurifuridasiguszuri ◆ gyógyfőzetgyógyfőzet
furidasikjokufuridasikjoku ◆ kibocsátókibocsátó
furidasinimodoszufuridasinimodoszu ◆ elölrőlelölről kezdkezd 「Kangae
kata-o furi dasini modosita.」 „Elölről kezdtem a
gondolatmenetemet.”

furidasininfuridasinin ◆ kiállítókiállító ◆ kibocsátókibocsátó ◇ tega-tega-
tafuridasinintafuridasinin váltóváltó kiállítójakiállítója ◇ tegatafu-tegatafu-
ridasininridasinin váltó kibocsátójaváltó kibocsátója
furidasininfuridasinin ◆ intézvényezőintézvényező ◇ tegatafuri-tegatafuri-
dasinindasinin váltóváltó kiállítójakiállítója ◇ tegatafuridasi-tegatafuridasi-
ninnin váltó kibocsátójaváltó kibocsátója
furidasitegatafuridasitegata ◆ intézvényezettintézvényezett
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furidasizaofuridasizao ◆ teleszkópos horgászbotteleszkópos horgászbot
furidaszufuridaszu ◆ kiállítkiállít 「Hjakumanenno kogitte-o
furi dasita.」 „Kiállított egy csekket egymillió jen-
ről.” ◆ kirázkiráz 「Tabako-o ipponhakokara furi da-
sita.」 „Kirázott a dobozból egy szál cigarettát.”

furidaszufuridaszu ◆ megeredmegered 「Amega furi dasita.」
„Megeredt az eső.”

furidaszufuridaszu ◆ eleredelered 「Amega furi dasita.」 „El-
eredt az eső.” ◆ elkezdelkezd esniesni 「Jukiga furi dasi-
ta.」 „Elkezdett esni a hó.”

furidósifuridósi ◆ szünetszünet nélkülnélkül esésesés 「Furi dósino
ame」 „szünet nélküli eső”

furídzsiafurídzsia ◆ csipkevirágcsipkevirág ◆ fokföldifokföldi gyönyvi-gyönyvi-
rágrág ◆ fréziafrézia
fúriehenkanfúriehenkan ◆ Fourier-transzformációFourier-transzformáció
furiekifurieki ◆ hátrányhátrány 「Furieki-o uketa.」 „Hát-
rányba kerültem.” ◆ kárkár 「Kimino
furiekininarujónakoto-o sitesimatta.」 „Véletle-
nül a károdra cselekedtem.”

furiekinafuriekina ◆ érdekeérdeke ellenielleni 「Furiekina kjód-
zsucu」 „saját érdeke elleni vallomás” ◆ hátrá-hátrá-
nyosnyos
furiekininarujónafuriekininarujóna ◆ érdekeérdeke ellenielleni
「Furiekininarujónakoto-o szuru.」 „Saját érdeke
ellen cselekszik.”

fúriekjúszúfúriekjúszú ◆ Fourier-sorFourier-sor
fúriganfúrigan ◆ huligánhuligán
furiganafurigana ◆ furiganafurigana 「Kandzsini furi gana-o
cuketa.」 „Furiganát raktam a kandzsikhoz.” ◆

olvasatjelölésolvasatjelölés
fúriganizumufúriganizumu ◆ huliganizmushuliganizmus
furígétofurígéto ◆ fregattfregatt
furihanaszufurihanaszu ◆ kitépkitép 「Kareno te-o furi hana-
sita.」 „Kitéptem a kezemet a szorításából.” ◆ le-le-
rázráz 「Ottekita kuma-o furi hanasita.」 „Leráz-
tam az üldöző medvét.”

furíhandofuríhando ◆ szabadszabad kézkéz ◆ szabadkéziszabadkézi raj-raj-
zolászolás
furiharaufuriharau ◆ eltaszíteltaszít magátólmagától 「Kareno te-o
furi haratta.」 „Eltaszítottam magamtól a kezét.”
◆ lesöpörlesöpör 「Bósikara juki-o furi haratta.」 „Le-
söpörtem a havat a sapkámról.”

furihodokufurihodoku ◆ kitépkitép 「Cunaida te-o furi hodo-
ita.」 „Kitéptem a kezemet a kezéből.” ◆ rázo-rázo-

gatvagatva kioldkiold 「Muszubi me-o furi hodoita.」
„Rázogatva kioldottam a csomót.”

furijamufurijamu ◆ elálleláll 「Amega furijanda.」 „Elállt az
eső.”

furikaburufurikaburu ◆ meglendítimeglendíti aa karjátkarját 「Ókiku
furikabuttebóru-o nageta.」 „Karomat nagy ívben
meglendítve eldobtam a labdát.”

furikaefurikae ◆ átutalásátutalás 「Ginkóno furikae」 „ban-
ki átutalás” ◆ átvitelátvitel ◆ helyettesítéshelyettesítés ◇ jú-jú-
binfurikaebinfurikae postai átutaláspostai átutalás
furikaebaszufurikaebaszu ◆ pótlóbuszpótlóbusz
furikaejuszófurikaejuszó ◆ mentesítő járatmentesítő járat
furikaekakakufurikaekakaku ◆ átruházási árátruházási ár
furikaekjúdzsicufurikaekjúdzsicu ◆ csúsztatottcsúsztatott szabad-szabad-
napnap ◆ csúsztatott ünnepcsúsztatott ünnep ◆ pótszabadnappótszabadnap
furikaekózafurikaekóza ◆ átutalásiátutalási betétszámlabetétszámla ◆ át-át-
utalási számlautalási számla
furikaerufurikaeru ◆ átrakátrak 「Rjórikjósicu-o dojóbikara
nicsijóbini furi kaeta.」 „A főzőtanfolyam óráit át-
raktuk szombatról vasárnapra.” ◆ átutalátutal
「Okane-o hokano kózani furi kaeta.」 „A pénzt
átutaltam egy másik számlára.” ◆ átváltátvált
「Fucújokin-o teikijokinni furikaeta.」 „Átváltot-
tam a pénzemet letétről lekötésre.” ◆ csúsztatcsúsztat
「Vatasino kaisade-va zangjódzsikan-o júkjúni
furikaedekimaszu.」 „A cégnél a túlórát lehet
csúsztatni.” ◆ helyettesíthelyettesít 「Kódzsinotame
siden-va baszuni furikaerareta.」 „A villamost
építési munkálatok miatt busz helyettesíti.”

furikaerufurikaeru ◆ felidézfelidéz 「Kinónokoto-o furikaet-
ta.」 „Felidéztem a tegnapi eseményeket.” ◆ hát-hát-
rafordulrafordul 「Umano hizumeno otoni furi kaetta.」
„A lódobogás hangjára hátrafordultam.” ◆

visszafordulvisszafordul 「Kare-va nandomo furi kaerina-
gara tózakatteita.」 „Többször visszafordulva tá-
volodott tőlem.” ◆ visszagondolvisszagondol
「Gakuszeidzsidai-o furi kaetta.」 „Visszagondol-
tam az iskolai éveimre.” ◆ visszatekintvisszatekint 「Furi
kaeruto dzsitensaga kieteita.」 „Amint visszate-
kintettem, eltűnt a bicikli.” ◇ furikaettemirufurikaettemiru
hátranézhátranéz 「Cumagacuite kiteirukadóka furi ka-
ette mita.」 „Hátranéztem, hogy nem maradt-e le
a feleségem.”

furikaettemirufurikaettemiru ◆ hátranézhátranéz 「Cumagacuite
kiteirukadóka furi kaette mita.」 „Hátranéztem,
hogy nem maradt-e le a feleségem.” ◆ hátra-hátra-
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tekinttekint 「Usiro-o aruiteiru hito-o furi kaette mi-
ta.」 „Hátratekintettem az utánam jövő emberre.”
◆ visszaemlékezikvisszaemlékezik 「Kakonidzsúgo nen-o furi
kaettemita.」 „Visszaemlékezett az elmúlt 25 év-
re.” ◆ visszatekintvisszatekint 「Kakonidzsúgo nen-o furi
kaettemita.」 „Visszatekintett az elmúlt 25 évre.”

furikakarufurikakaru ◆ ráhullráhull 「Janeni kazanbaiga furi-
kakatta.」 „A háztetőkre ráhullott a vulkáni ha-
mu.” ◆ sújtsújt 「Szainanga furikakatta.」 „Szeren-
csétlenség sújtotta.”

furikakefurikake ◆ furikakefurikake
furikakerufurikakeru ◆ rászórrászór 「Kékini konazató-o fu-
rikaketa.」 „Rászórta a porcukrot a süteményre.”
◆ szórszór 「Szúpuni kosó-o kaketa.」 „Borsot szór-
tam a levesre.” ◇ abiszekakeruabiszekakeru zúdítzúdít 「Ikidót-
ta gunsú-va kurumani koisi-o abiszekaketa.」 „A
felbőszült tömeg kőzáport zúdított a kocsira.”

furikandófurikandó ◆ frikandófrikandó
furikaszszefurikaszsze ◆ becsináltbecsinált ◆ frikasszéfrikasszé ◇ kou-kou-
sinofurikaszszesinofurikaszsze borjúbecsináltborjúbecsinált ◇ nivatori-nivatori-
nofurikaszszenofurikaszsze csirkebecsináltcsirkebecsinált
furikatafurikata ◆ lendítéslendítés módjamódja 「Rakettono furi
kata」 „ütő lendítésének módja” ◇ minofurika-minofurika-
tata karrierépítéskarrierépítés 「Sokubadeno mino furi ka-
tanicuite szódansita.」 „A munkahelyi karrierépí-
téshez kértem tanácsot.” ◇ minofurikataminofurikata jövő-jövő-
belibeli életélet 「Mino furi kata-o cuketa.」 „Eldön-
töttem, mihez kezdjek jövőbeli életemmel.”

furikazaszufurikazaszu ◆ fejefeje föléfölé lendítlendít 「Katana-o
furikazasite teki-o kitta.」 „Lesújtott a feje fölé
lendített karddal.” ◆ hivatkozikhivatkozik 「Szeigi-o fu-
rikazasite kógekisita.」 „Az igazságra hivatkozva
támadott.” ◆ kérkedikkérkedik 「Kenrjoku-o furikaza-
szu.」 „Hatalmával kérkedik.” ◆ lobogtatlobogtat
「Hóricu-o furikazasite kareno zaiszan-o bossúsi-
ta.」 „A törvényt lobogtatva, elvette a férfi vagyo-
nát.” ◆ lobogtatjalobogtatja zászlajátzászlaját 「Szeigi-o fu-
rikazasita.」 „Lobogtatja az igazság zászlaját.” ◆

magasbamagasba lendítlendít 「Jari-o motta ude-o furikaza-
sita.」 „Magasba lendítette a kezét, amivel a lán-
dzsát fogta.” ◆ suhogtatsuhogtat 「Oi hagi-va hócsó-
o furikazasita.」 „A rabló egy kést suhogtatott.”
◆ támadásratámadásra lendítlendít 「Katana-o furikazasita.」
„Támadásra lendítette a kardot.”

furíkikkufuríkikku ◆ szabadrúgásszabadrúgás
furíkippufuríkippu ◆ szabadjegyszabadjegy

furikirerufurikireru ◆ túllendültúllendül aa méréshatáronméréshatáron
「Métá-va furi kitta.」 „A műszer túllendült a mé-
réshatáron.” ◆ túllő a méréshatárontúllő a méréshatáron
furikirufurikiru ◆ elhessegetelhesseget 「Kudaranai kangae-o
furi kitta.」 „Elhessegettem a komolytalan gondo-
latomat.” ◆ hallanihallani semsem akarakar rólaróla 「Mósi de-o
furi kitta.」 „Hallani sem akart a kérésről.” ◆ jóljól
meglendítmeglendít 「Szensu-va raketto-o furi kitta.」 „A
versenyző jól meglendítette az ütőjét.” ◆ kicse-kicse-
lezlez 「Góruno maeniszubetenodifendá-o furi kit-
ta.」 „A gól előtt az összes védőt kicselezte.” ◆ ki-ki-
szabadulszabadul 「Keikan-o furi kitta.」 „Kiszabadult
a rendőr karmai közül.” ◆ kitépkitép 「Kodomo-va
ojano te-o furi kitta.」 „A gyerek kitépte a kezét
az anyja kezéből.” ◆ lerázleráz 「Dorobó-va ottekuru
mono-o furi kitta.」 „A tolvaj lerázta az üldözőit.”
◆ szakítszakít 「Kako-o furi kitta.」 „Szakítottam a
múltammal.” ◇ szeisi-oszeisi-o furikirufurikiru kitépikitépi magátmagát
aa kezébőlkezéből 「Keibiinno szeisi-o furi kitte tatemo-
noni sinnjúsita.」 „Kitépte magát a biztonsági őr
kezéből, és behatolt az épületbe.” ◇ szeisi-oszeisi-o fu-fu-
rikirurikiru lerázleráz 「Patokáno szeisi-o furi kitte tó-
szósita.」 „Lerázta a rendőrautót, és elmenekült.”
◇ szeisi-oszeisi-o furikirufurikiru nemnem hallgathallgat aa szaváraszavára
「Nakamano szeisi-o furi kitte kaisa-o jameta.」
„Nem hallgatott a társai szavára, és felmondott.”

furikofuriko ◆ ingainga ◇ nidzsúfurikonidzsúfuriko kettős ingakettős inga
furikófurikó ◆ felbontásfelbontás 「Kon-jakufurikó」 „el-
jegyzés felbontása” ◆ fizetésképtelenségfizetésképtelenség
「Kokuszai-va furikóninatta.」 „Az ország fizetés-
képtelen lett.” ◆ mulasztásmulasztás ◆ nemnem teljesítésteljesítés
◆ szegésszegés 「Keijakufurikó」 „szerződésszegés”
◇ gimunofurikógimunofurikó kötelességmulasztáskötelességmulasztás ◇ ke-ke-
ijakufurikóijakufurikó szerződésszegésszerződésszegés ◇ kon-kon-
jakufurikójakufurikó eljegyzésbontáseljegyzésbontás ◇ fukujakufu-fukujakufu-
rikórikó gyógyszerezésgyógyszerezés megtagadásamegtagadása ◇ jaku-jaku-
szokunofurikószokunofurikó ígéretszegésígéretszegés
furikodokeifurikodokei ◆ ingaóraingaóra
furikomerufurikomeru ◆ otthonotthon rekesztrekeszt 「Jukini furi
komerareta.」 „A hó miatt otthon rekedtem.”

furikomeszagifurikomeszagi ◆ átutaltatásiátutaltatási trükktrükk 「Koto-
simo furi kome szagidetakuszan-no giszeisaga de-
ta.」 „Idén is sok áldozatot szedett az átutaltatási
trükk.”

furikomifurikomi ◆ átutalásátutalás 「Furikomimi rjókin-va
furikomininga siharaimaszu.」 „Az átutalás költ-
séget az átutaló fizeti.” ◆ utalásutalás 「Madogucside

AdysAdys furikakaru furikakaru – furikomi furikomi 769769



furikomi-o sita.」 „A pénztárablakban végeztem
az utalást.” ◇ kózafurikomikózafurikomi banki átutalásbanki átutalás
furikomiszakifurikomiszaki ◆ kedvezményezett számlakedvezményezett számla
furikomiteszúrjófurikomiteszúrjó ◆ utalási költségutalási költség
furikomufurikomu ◆ beesikbeesik 「Amega furi
komanaijóniburaindo-o orosita.」 „Lehúztam az
redőnyt, hogy ne essen be az eső.” ◆ befújódikbefújódik
「Kazede amega furi konda.」 „A szél befújta az
esőt.”

furikomufurikomu ◆ átutalátutal 「Iraiszareta kingaku-va
szudeni kinófuri komimasita.」 „A kért összeget
már tegnap átutaltam.” ◆ jóváírjóváír 「Ginkó-va va-
tasino kózani dzsúmanen furi konda.」 „A bank
jóváírt a számlámra 100 ezer jent.” ◆ utalutal 「Va-
tasino kjúrjó-va ginkókózani furi komareteiru.」
„Nekem a bankszámlámra utalják a fizetést.”

furikóndófurikóndó ◆ ingamozgásingamozgás
furímákettofurímáketto ◆ bolhapiacbolhapiac ◆ szabad piacszabad piac
furimakufurimaku ◆ bőkezűenbőkezűen adad 「Okane-o furima-
iteiru.」 „Bőkezűen adja a pénzt.” ◆ eláraszteláraszt
「Mavarino hitoni ai-o furimaita.」 „A körülötte
lévőket szeretettel árasztotta el.” ◆ sugárziksugárzik
「Kanodzso-va egao-o furimaita.」 „Az arca su-
gárzott a vidámságtól.” ◆ szétlocsolszétlocsol 「Kavaita
hodóni mizu-o furimaita.」 „Szétlocsolta a vizet
a száraz járdán.” ◆ szétszórszétszór 「Hanabira-o fu-
rimaita.」 „Szétszórta a virágszirmokat.” ◆ ter-ter-
jesztjeszt 「Dema-o furimaita.」 „Rémhíreket ter-
jesztett.” ◇ aikjó-oaikjó-o furimakufurimaku mindentmindent meg-meg-
tesz,tesz, hogyhogy kedvesnekkedvesnek tűnjöntűnjön ◇ aiszo-oaiszo-o fu-fu-
rimakurimaku mindentmindent megtesz,megtesz, hogyhogy barátsá-barátsá-
gosnak tűnjöngosnak tűnjön
furimavaszarerufurimavaszareru ◆ kiszolgáltatottkiszolgáltatott 「Rón-
o kundeiru hito-va ginkóni furi mavaszareteiru.」
„A kölcsönt felvevő emberek kiszolgáltatottak a
bankjuknak.”

furimavaszaretafurimavaszareta ◆ megtréfálmegtréfál 「Sigacuno
tenkini furi mavaszareta.」 „Megtréfált az áprilisi
időjárás.”

furimavaszufurimavaszu ◆ fitogtatfitogtat 「Csisiki-o furi mava-
siteiru.」 „Fitogtatja a tudását.” ◆ forgatforgat 「Ka-
tanano furi mavasikata-o mini cuketa.」 „Meg-
tanult kardot forgatni.” ◆ hadonászikhadonászik 「Szono
bó-o furi mavaszanaide!」 „Ne hadonássz azzal a
bottal!” ◆ játszikjátszik velevele 「Tenkóni furi mava-
szareteiru.」 „Játszik velünk az időjárás.” ◆ lo-lo-
bogtatbogtat 「Atarikudzsi-o hokorasigeni furi mava-

sita.」 „Büszkén lobogtattam a nyertes lottószel-
vényt.” ◆ meglengetmeglenget 「Hata-o furi mavasita.」
„Meglengettem a zászlót.” ◆ megtáncoltatmegtáncoltat
「Sokubade dzsósini furi mavaszareteiru.」 „A
munkahelyemen a főnököm megtáncoltat.” ◆ or-or-
ránálránál fogvafogva vezetvezet 「Keiszacu-va han-ninni fu-
ri mavaszareta.」 „A tettes az orruknál fogva ve-
zette a rendőröket.” ◆ rázráz 「Genkocu-o furi ma-
vasita.」 „Az öklét rázta.” ◆ visszaélvisszaél
「Kenrjoku-o furi mavaszu.」 „Visszaél a hatal-
mával.” ◇ te-ote-o furimavaszufurimavaszu hadonászikhadonászik ◇

furimavaszarerufurimavaszareru kiszolgáltatottkiszolgáltatott 「Rón-o
kundeiru hito-va ginkóni furi mavaszareteiru.」
„A kölcsönt felvevő emberek kiszolgáltatottak a
bankjuknak.”

furímeiszonfurímeiszon ◆ szabadkőművesszabadkőműves
furímeiszon-norodzsdzsifurímeiszon-norodzsdzsi ◆ szabadkőművesszabadkőműves
páholypáholy
furímészonfurímészon ◆ szabadkőművesszabadkőműves
furímiamufurímiamu ◆ freemiumfreemium ◆ ingyenesingyenes alapszol-alapszol-
gáltatásúgáltatású ◆ ingyenes alaptermékingyenes alaptermék
furímiamu-moderufurímiamu-moderu ◆ ingyenes alapmodellingyenes alapmodell
furimidaszufurimidaszu ◆ összeborzolösszeborzol 「Kami-o furi mi-
dasita.」 „Összeborzolta a haját.” ◇ kami-okami-o furi-furi-
midasitemidasite mindenrőlmindenről megfeledkezvemegfeledkezve 「Kami-
o furi midasite benkjósiteita.」 „Mindenről meg-
feledkezve tanultam.”

furimuitefurimuite ◆ hátrafordulvahátrafordulva
furimukerufurimukeru ◆ fordítfordít 「Atama-o hidarini furi
muketa.」 „Balra fordítottam a fejem.” ◆ irányítirányít
「Gundzsihini furi muketa.」 „Az adót katonai
költségek felé irányította.”

furimukimosinaifurimukimosinai ◆ rárá sese hederíthederít
「Kareniszon-nakoto-o sinaideto itteirunoni furi
mukimosimaszendesita.」 „Mondtam neki, hogy
ne így csinálja, de rám sem hederített.”

furimukufurimuku ◆ hátrafordulhátrafordul 「Mae-o aruiteita
hito-va tocuzenfuri muita.」 „Az előttem menő
ember hirtelen hátrafordult.” ◆ visszafordulvisszafordul
「Dzsoszeiga furi muite csikanni hirateucsi-o si-
ta.」 „A nő visszafordult, és adott egy pofont a
molesztáló férfinek.” ◇ ato-oato-o furimukufurimuku hátra-hátra-
néznéz ◇ usiro-ousiro-o furimukufurimuku pesszimistapesszimista 「Usiro-
bakkari furi mukanaide maeni szuszunde!」 „Ne
légy ilyen pesszimista, nézz előre!” ◇ furimuki-furimuki-
mosinaimosinai rárá sese hederíthederít 「Kareniszon-nakoto-
o sinaideto itteirunoni furi mukimosimaszendesi-
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ta.」 „Mondtam neki, hogy ne így csinálja, de rám
sem hederített.”

furinfurin ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség ◆ házasságtörésházasságtörés
◇ furinszurufurinszuru megcsalmegcsal 「Kare-va furinsiteiru.」
„Megcsalja a feleségét.” ◇ furinszurufurinszuru paráznál-paráznál-
kodikkodik
fúrinfúrin ◆ szélcsengettyűszélcsengettyű ◆ szélcsengőszélcsengő
furinafurina ◆ előnytelenelőnytelen 「Korerano furina
dzsóken-o nomukoto-va dekimaszen.」 „Ezeket
az előnytelen feltételeket nem tudom elfogadni.”
◆ hátrányoshátrányos 「Vatasini furina kecudandesita.」
„Számomra hátrányos döntés volt.” ◆ kedvezőt-kedvezőt-
lenlen 「Furina tacsibani okareta.」 „Kedvezőtlen
helyzetbe kerültem.” ◆ sújtsújt 「Kono zeihó-va kó-
sotokusani furidearu.」 „Ez az adótörvény a ma-
gas jövedelműeket sújtja.” ◆ terhelőterhelő
「Karenitotte-va furina sókoga micukatta.」
„Terhelő bizonyítékot találtak ellene.”

furínafurína ◆ ingyenesingyenes ◆ szabadszabad
furinadzsókjófurinadzsókjó ◆ hátrányoshátrányos helyzethelyzet 「Furi-
na dzsókjóni ocsiitta.」 „Hátrányos helyzetbe ke-
rült.”

furinasógenszurufurinasógenszuru ◆ elleneellene tanúskodiktanúskodik
「Kare-va bokuni furina sógen-o sita.」 „Ellenem
tanúskodott.”

furinatenfurinaten ◆ árnyoldalárnyoldal 「Júmeidearukotoni-
moikucuka furina tengaarimaszu.」 „A hírnévnek
is sok árnyoldala van.”

furindzsifurindzsi ◆ bojtbojt ◆ környékkörnyék
furinifurini ◆ hátrányosanhátrányosan
fúrinkazanfúrinkazan ◆ gyors,gyors, csendes,csendes, bátorbátor ésés tán-tán-
toríthatatlantoríthatatlan
furin-nakankeifurin-nakankei ◆ tiltott kapcsolattiltott kapcsolat
furin-nokoifurin-nokoi ◆ tiltott szerelemtiltott szerelem
furínofuríno ◆ ingyenesingyenes ◆ szabadúszószabadúszó 「Furíno-
dzsánariszuto」 „szabadúszó újságíró”

furinokjakufurinokjaku ◆ betévedt vendégbetévedt vendég
fúrinszófúrinszó ◆ harangvirágharangvirág
furinszurufurinszuru ◆ megcsalmegcsal 「Kare-va furinsiteiru.」
„Megcsalja a feleségét.” ◆ paráználkodikparáználkodik
furi-ofuri-o cukerucukeru ◆ koreografálkoreografál 「Kjokuni furi-o
cuketa.」 „Koreografálta a zenét.”

furioroszufurioroszu ◆ lesújtlesújt

furi-ofuri-o sitesite ◆ mesterkéltenmesterkélten 「Jókina furi-o
sita.」 „Mesterkélten jókedvű volt.” ◆ színlegszínleg
「Teikószurufuri-o sita.」 „Színleg ellenállt.”

furi-ofuri-o szuruszuru / furiszurufuriszuru ◆ megjátszikmegjátszik
「Kare-va gótóni attafuri-o sita.」 „Megjátszotta,
hogy kirabolták.” ◆ megjátsszamegjátssza magátmagát 「Na-
iteimaszen, tada furi-o siteitadakedeszu.」 „Nem
sírt, csak megjátszotta magát.” ◆ színlelszínlel 「Bjó-
kino furi-o sita.」 „Betegséget színlelt.” ◆ tettettettet
「Sindafuri-o sita.」 „Halottnak tettette magát.”
◆ úgyúgy tesztesz 「Kikoenai furi-o sita.」 „Úgy tett,
mint aki nem hallja.” ◇ siranpuriszurusiranpuriszuru úgyúgy
tesz,tesz, minthamintha nemnem tudnátudná 「Otto-va kucsibeni-
no atoga cuitasacu-o siranpurisita.」 „A férj úgy
tett, mintha nem tudná, hogyan került a rúzsnyom
az ingére.”

furiotoszufuriotoszu ◆ kirúgkirúg 「Sikende furi otoszareta.」
„Kirúgtak a vizsgán.” ◆ lerázleráz 「Nasi-o kikara fu-
ri otosita.」 „Leráztam a körtét a fáról.” ◆ levetlevet
「Umakara furi otoszareta.」 „A ló levetett a há-
táról.”

furí-paszufurí-paszu ◆ bérletbérlet ◆ szabadjegyszabadjegy 「Icsini-
csifurípaszu」 „egynapos szabadjegy”

furippufurippu ◆ flipflip
furippu-furappufurippu-furappu ◆ flip-flopflip-flop
furíradzsikarufuríradzsikaru ◆ szabad gyökszabad gyök
furíraitáfuríraitá ◆ szabadúszó írószabadúszó író
furíranszáfuríranszá ◆ szabadúszószabadúszó
furíranszufuríranszu ◆ szabadúszószabadúszó 「Furíranszuno-
dzsánariszuto」 „szabadúszó újságíró”

furirufuriru ◆ fodorfodor 「Furirunoburauszu」 „fodros
blúz” ◇ munefurirumunefuriru mellfodormellfodor ◇ munefurirumunefuriru
zsabózsabó
furirubakkubatofurirubakkubato ◆ göndör galambgöndör galamb
furisiborufurisiboru ◆ összeszedösszeszed 「Szaigono csikara-o
furi sibotta.」 „Összeszedte utolsó erejét.” ◇ koe-koe-
oo furisibottefurisibotte ahogyahogy aa torkántorkán kiférkifér 「Koe-
o furi sibotte szakenda.」 „Ordított, ahogy a tor-
kán kifért.” ◇ csikara-ocsikara-o furisiborufurisiboru hajrázikhajrázik
「Szensu-va szaigoni csikara-o furi sibotta.」 „A
versenyző a végén hajrázott.”

furisikirufurisikiru ◆ szakadatlanszakadatlan 「Furisikiru juki」
„szakadatlan havazás” ◆ szakadatlanulszakadatlanul esikesik
「Amega furisikitteita.」 „Az eső szakadatlanul
esett.”
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furisitefurisite ◆ gyanántgyanánt 「Sigoto-o szuru furisite
nanisiteiruno?」 „Mi folyik itt munka gyanánt?”

furíszaizufuríszaizu ◆ szabadszabad méretméret 「Furíszaizu-
noszurippa」 „szabad méretű papucs”

furí-szekkuszufurí-szekkuszu ◆ nemiségtőlnemiségtől mentességmentesség ◆

szabad szexszabad szex
furiszódafuriszóda ◆ esőreesőre álláll 「Amega furiszóda.」
„Esőre áll az idő.”

furiszodefuriszode ◆ libegő ujjú kimonólibegő ujjú kimonó
furiszoszogufuriszoszogu ◆ esikesik 「Amega furi szoszoida.」
„Esik az eső.” ◆ verőfényesverőfényes 「Taijóno hikariga
furi szoszoideiru nacuno hidatta.」 „Verőfényes
nyári nap volt.”

furiszoszoideirufuriszoszoideiru ◆ elárasztóelárasztó 「Kanodzsoni
furi szoszoideiru aidzsó-va honmonoda.」 „Az őt
elárasztó szeretet igaz volt.”

furiszubífuriszubí ◆ frizbifrizbi
furíszurófuríszuró ◆ büntetődobásbüntetődobás ◆ szabaddobásszabaddobás
furiszurufuriszuru / furi-ofuri-o szuruszuru ◆ megjátszikmegjátszik
「Kare-va gótóni attafuri-o sita.」 „Megjátszotta,
hogy kirabolták.” ◆ megjátsszamegjátssza magátmagát 「Na-
iteimaszen, tada furi-o siteitadakedeszu.」 „Nem
sírt, csak megjátszotta magát.” ◆ színlelszínlel 「Bjó-
kino furi-o sita.」 „Betegséget színlelt.” ◆ tettettettet
「Sindafuri-o sita.」 „Halottnak tettette magát.”
◆ úgyúgy tesztesz 「Kikoenai furi-o sita.」 „Úgy tett,
mint aki nem hallja.” ◇ siranpuriszurusiranpuriszuru úgyúgy
tesz,tesz, minthamintha nemnem tudnátudná 「Otto-va kucsibeni-
no atoga cuitasacu-o siranpurisita.」 „A férj úgy
tett, mintha nem tudná, hogyan került a rúzsnyom
az ingére.”

furíszutairufuríszutairu ◆ gyorsúszásgyorsúszás ◆ szabadfogásúszabadfogású
birkózásbirkózás ◆ szabadszabad stílusstílus 「Furíszutairuno-
danszu」 „szabad stílusú tánc”

furí-szutairunoreszuringufurí-szutairunoreszuringu ◆ szabadfogásúszabadfogású
birkózásbirkózás
furiszuterufuriszuteru ◆ elhagyelhagy 「Kare-va katei-o furi
szutetejukizurino on-nato nigeta.」 „Elhagyta a
családját egy futó szerelem kedvéért.” ◆ felhagyfelhagy
「Kanodzso-e no omoi-o furi szuteta.」 „Felha-
gyott az érzéseivel a nő iránt.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Szennjúkan-o furi szuteta.」 „Megszabadultam
az előítéleteimtől.” ◆ otthagyotthagy 「Sigoto-o furi
szutete bókenni deta.」 „Otthagyta a munkáját,
hogy belevágjon egy kalandba.”

furítáfurítá ◆ alkalmi munkásalkalmi munkás

furitaterufuritateru ◆ csóválcsóvál 「Inu-va sippo-o furi tat-
eta.」 „A kutya a farkát csóválta.” ◆ felcsapfelcsap
「Umaga atama-o furi tateta.」 „A ló felcsapta a
fejét.” ◆ felemelfelemel 「Koe-o furi tateta.」 „Felemel-
tem a hangomat.” ◆ lengetlenget 「Hata-o furi tat-
eta.」 „Lengette a zászlót.” ◆ lobogtatlobogtat 「Kami-
o furi tatete odotta.」 „A haját lobogtatva táncolt.”

furí-tókingufurí-tókingu ◆ kötetlen beszélgetéskötetlen beszélgetés
furittáfurittá ◆ bundás apróételbundás apróétel
furiugokaszufuriugokaszu ◆ lengetlenget 「Ude-o furi ugokasite-
ita.」 „Lengettem a kezem.”

furivakefurivake ◆ kettéválasztáskettéválasztás ◆ kettéválasz-kettéválasz-
totttott hajhaj ◇ furivakeniszurufurivakeniszuru kettéválasztkettéválaszt
「Kami-o furi vakenisita.」 „Kettéválasztotta a
haját.”

furivakegamifurivakegami ◆ kettéválasztott hajkettéválasztott haj
furivakenimocufurivakenimocu ◆ vállonvállon átvetettátvetett csoma-csoma-
gokgok
furivakeniszurufurivakeniszuru ◆ kettéosztkettéoszt 「Nimocu-o fu-
ri vakenisite kacuida.」 „A terhet az egyik vállán
kettéosztva vitte.” ◆ kettéválasztkettéválaszt 「Kami-o
furi vakenisita.」 „Kettéválasztotta a haját.”

furivakerufurivakeru ◆ csoportokracsoportokra osztoszt 「Hito-o furi
vaketa.」 „Csoportokra osztotta az embereket.” ◆

eloszteloszt 「Sigoto-o furi vaketa.」 „Elosztottam a
munkát.” ◆ szétosztszétoszt 「Kakutósikani rieki-o fu-
ri vaketa.」 „Szétosztotta a profitot a befektetők
között.”

furízáfurízá ◆ mélyhűtőmélyhűtő
furízuszurufurízuszuru ◆ kővékővé meredmered 「Ottono
uvakigenba-o mitefurízusita.」 „Amikor meglát-
ta, hogy a férje megcsalja, kővé meredt.” ◆ le-le-
fagyfagy 「Matavindózugafurízusita.」 „Megint lefa-
gyott a Windows.”

furjofurjo ◆ váratlanságváratlanság
furjofurjo ◆ hadifogolyhadifogoly 「Furjo-o szókanszuru.」
„Hazaküldik a hadifoglyokat.” ◇ szenszeifurjoszenszeifurjo
feltételesenfeltételesen szabadlábraszabadlábra helyezetthelyezett hadi-hadi-
fogolyfogoly
furjófurjó ◆ kevés vadászzsákmánykevés vadászzsákmány
furjófurjó ◆ kevés fogáskevés fogás ◆ rossz halfogásrossz halfogás
furjófurjó ◆ hibahiba 「Handa zukeno furjóga kosóno
gen-indatta.」 „Forrasztási hiba okozta az üzem-
zavart.” ◆ hibáshibás 「Furjószeihin」 „hibás ter-
mék” ◆ huligánhuligán 「Kodomo-va furjóninatta.」
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„Huligán lett a gyerekből.” ◆ rosszrossz 「Furjósze-
ito」 „rossz diák” ◆ semmirekellősemmirekellő 「Furjómu-
szuko」 „semmirekellő fiúgyerek” ◇ eijófurjóeijófurjó
alultápláltságalultápláltság ◇ sikaifurjósikaifurjó rosszrossz látásilátási vi-vi-
szonyokszonyok ◇ sókafurjósókafurjó emésztésiemésztési zavarzavar ◇

szeiszekifurjószeiszekifurjó rosszrossz tanulmányitanulmányi eredményeredmény
◇ hacuikufurjónohacuikufurjóno kifejletlenkifejletlen 「Hacuikufur-
jóno taidzsi」 „kifejletlen embrió” ◇ hacuikufur-hacuikufur-
jónojóno alulfejlettalulfejlett 「Hacuikufurjóno kodomo」
„alulfejlett gyerek” ◇ handazukenofurjóhandazukenofurjó for-for-
rasztásirasztási hibahiba ◇ furjószaikenfurjószaiken nemnem teljesítőteljesítő
hitelhitel ◇ furjózaikofurjózaiko elfekvőelfekvő raktárkészletraktárkészlet ◇

furjósónenfurjósónen huligánhuligán ◇ furjósónenfurjósónen fiatalko-fiatalko-
rúrú bűnözőbűnöző ◇ furjónakamafurjónakama rosszrossz társaságtársaság ◇

furjóhinfurjóhin selejtesselejtes áruáru ◇ furjóhinfurjóhin selejtselejt ◇

macsinofurjómacsinofurjó utcagyerekutcagyerek
fúrjófúrjó ◆ szélerőszélerő ◆ szélerősségszélerősség
furjódótaifurjódótai ◆ rosszrossz vezetővezető 「Abura-va
denkini-va furjódótaideszu.」 „Az olaj rossz elekt-
romos vezető.”

furjógaikokudzsinfurjógaikokudzsin ◆ nemkívánatos idegennemkívánatos idegen
furjóhinfurjóhin ◆ gyárigyári hibáshibás terméktermék ◆ selejtselejt ◆

selejtes áruselejtes áru
furjókafurjóka ◆ huliganizálódáshuliganizálódás ◆ lezülléslezüllés 「Ga-
kuszeino furjóka-o fuszegu.」 „Megakadályozza a
diákok lezüllését.” ◆ züllészüllés
fúrjókeifúrjókei ◆ szélerősségmérőszélerősségmérő
furjókóifurjókói ◆ bűncselekménybűncselekmény
furjokufurjoku ◆ felhajtóerőfelhajtóerő 「Furjokukeiszan」
„felhajtóerő számítása” ◆ úszóképességúszóképesség
fúrjokufúrjoku ◆ szélenergiaszélenergia ◆ szélerősségszélerősség
fúrjokuenerugífúrjokuenerugí ◆ szélenergiaszélenergia
fúrjokuhacudenfúrjokuhacuden ◆ szélenergiásszélenergiás áramfej-áramfej-
lesztéslesztés
fúrjokuhacudensofúrjokuhacudenso ◆ szélerőműszélerőmű
fúrjokukeifúrjokukei ◆ szélerősségmérőszélerősségmérő
furjokunoarufurjokunoaru ◆ úszóképesúszóképes 「Furjokunoaru-
száfubódo」 „úszóképes szörfdeszka”

furjokusicufurjokusicu ◆ légkamralégkamra
furjónakamafurjónakama ◆ rossz társaságrossz társaság
furjonofurjono ◆ kiszámíthatatlankiszámíthatatlan 「Furjono sza-
igai」 „kiszámíthatatlan katasztrófa” ◆ tragikustragikus
「Furjono si-o togeta.」 „Tragikus hirtelenséggel
elhunyt.” ◆ váratlanváratlan 「Furjono dekigoto」 „vá-

ratlan esemény” ◆ véletlenvéletlen 「Furjono dzsiko-
datta.」 „Véletlen baleset volt.”

furjósónenfurjósónen ◆ fiatalkorú bűnözőfiatalkorú bűnöző ◆ huligánhuligán
furjosújódzsofurjosújódzso ◆ hadifogolytáborhadifogolytábor
furjószaikenfurjószaiken ◆ kéteskétes kintlévőségkintlévőség ◆ nemnem
teljesítő hitelteljesítő hitel ◆ rossz követelésrossz követelés
furjószaikensorifurjószaikensori ◆ adósságrendezésadósságrendezés
furjózaikofurjózaiko ◆ elfekvő raktárkészletelfekvő raktárkészlet
fúrjúfúrjú ◆ eleganciaelegancia ◆ kifinomultságkifinomultság ◆ költőiköltői
lelkületlelkület ◆ művészi lelkületművészi lelkület
fúrjúnafúrjúna ◆ eleganciávaleleganciával rendelkezőrendelkező ◆ kifi-kifi-
nomultnomult
fúrjúnikuraszufúrjúnikuraszu ◆ eleganciával éleleganciával él
fúrjú-ofúrjú-o kaiszurukaiszuru ◆ értiérti aa művészetetművészetet ◆ köl-köl-
tői lelkületűtői lelkületű
furofuro ◆ fürdőfürdő 「Acui furoga szukida.」 „A forró
fürdőt szeretem!” ◆ fürdővízfürdővíz 「Furoga vakima-
sita.」 „Elkészült a fürdővíz!” ◇ icsibanburoicsibanburo el-el-
sőkéntsőként fürdésfürdés 「Cuma-va icsibanburoni hai-
ru.」 „A feleségem elsőként fürdik.” ◇ ofuroofuro für-für-
dővízdővíz 「Ofuro-o vakaszóka?」 „Elkészítsem a
fürdővizet?” ◇ szaunaburoszaunaburo szaunaszauna ◇ simai-simai-
buroburo utolsókéntutolsóként fürdésfürdés 「Otto-va simai bu-
roni hairu.」 „A férj utolsóként fürdik.” ◇ toru-toru-
kosikifurokosikifuro törökfürdőtörökfürdő ◇ torukoburotorukoburo török-török-
fürdőfürdő ◇ nagaburonagaburo hosszúhosszú fürdőfürdő ◇ mizubu-mizubu-
roro hideghideg vizesvizes fürdőfürdő ◇ musiburomusiburo gőzfürdőgőzfürdő
「Hejano naka-va musi buronojódatta.」 „Olyan
párás volt a szoba, mint a gőzfürdő.” ◇ rotenbu-rotenbu-
roro szabadtériszabadtéri fürdőfürdő ◇ rotenburorotenburo nyitottnyitott
termálfürdőtermálfürdő
furófuró ◆ örökörök ifjúságifjúság 「Furóno hikecu-va nand-
eszuka?」 „Mi az örök ifjúság titka?”

furófuró ◆ csavargáscsavargás
furófuró ◆ áramlásáramlás ◇ maszufurómaszufuró tömegáramlástömegáramlás

fúrófúró ◆ felkorbácsolt hullámokfelkorbácsolt hullámok
fúrófúró ◆ pecsétviaszpecsétviasz ◆ spanyolviaszspanyolviasz
furoafuroa ◆ emeletemelet ◆ padlópadló ◆ parkettparkett ◇ dan-dan-
szufuroaszufuroa táncparketttáncparkett
furoáfuroá ◆ emeletemelet ◆ padlópadló ◆ parkettparkett ◆ par-par-
kettaketta
furoadirekutáfuroadirekutá ◆ rendezőasszisztensrendezőasszisztens
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furoagarinofuroagarino ◆ fürdőfürdő utániutáni 「Furoagarino
kecuacu-o hakatta.」 „Megmértem a fürdő utáni
vérnyomásomat.”

furoa-manédzsáfuroa-manédzsá ◆ eligazítóeligazító emberember ◆ fő-fő-
pincérpincér ◆ rendezőasszisztensrendezőasszisztens ◆ ügyfeleketügyfeleket
megszólító embermegszólító ember
furoamanédzsáfuroamanédzsá ◆ áruházi felügyelőáruházi felügyelő
furoamattofuroamatto ◆ autószőnyegautószőnyeg ◆ mozaiksző-mozaiksző-
nyegnyeg ◆ padlószőnyegpadlószőnyeg
furoa-puranfuroa-puran ◆ alaprajzalaprajz ◆ elrendezési rajzelrendezési rajz
furoa-sófuroa-só ◆ revürevü ◆ táncos műsortáncos műsor
furoaszutandofuroaszutando ◆ állólámpaállólámpa
furobafuroba ◆ fürdőhelyiségfürdőhelyiség 「Kono ieno furoba-
va szemai.」 „Ebben a lakásban kicsi a fürdőhe-
lyiség.” ◆ fürdőszobafürdőszoba 「Furoba-o szódzsisita.」
„A fürdőszobát tisztítottam.”

furócsátofurócsáto ◆ folyamatábrafolyamatábra
furócsódzsufurócsódzsu ◆ örökörök fiatalságfiatalság ésés hosszúhosszú
életélet ◆ örök fiatalság és örök életörök fiatalság és örök élet
furódzsifuródzsi ◆ utcagyerekutcagyerek
furófusifurófusi ◆ halhatatlansághalhatatlanság ◆ örökörök fiatal-fiatal-
ságság ◆ örök fiatalság és örök életörök fiatalság és örök élet
furófusinokunifurófusinokuni ◆ ÉlüszionÉlüszion ◆ halhatatlanokhalhatatlanok
országaországa
furófusinokuszurifurófusinokuszuri ◆ életvízéletvíz
furófusinoreiszenfurófusinoreiszen ◆ halhatatlansághalhatatlanság forrá-forrá-
sasa
furogamafurogama ◆ japán fürdőkádjapán fürdőkád
furoggumanfurogguman ◆ békaemberbékaember
fúróinfúróin ◆ viaszpecsétviaszpecsét
furojafuroja ◆ fürdőtulajdonosfürdőtulajdonos ◆ közfürdőközfürdő
furokkukótofurokkukóto ◆ császárkabátcsászárkabát ◆ szalonka-szalonka-
bátbát
furokufuroku ◆ függelékfüggelék ◆ mellékletmelléklet 「Zassini
furoku-o cuketa.」 „Mellékletet rakott a magazin-
hoz.” ◇ kanmacufurokukanmacufuroku kötetvégikötetvégi függelékfüggelék
◇ beszszacufurokubeszszacufuroku különállókülönálló mellékletmelléklet
「Zassino beszszacufuroku」 „magazin különálló
melléklete” ◇ becutodzsifurokubecutodzsifuroku különkötésűkülönkötésű
mellékletmelléklet
furómétáfurómétá ◆ áramlásmérőáramlásmérő ◆ átfolyásmérőátfolyásmérő
furongaszufurongaszu ◆ freongázfreongáz
furonihairufuronihairu ◆ fürdikfürdik ◆ fürödnifürödni megymegy 「Fu-
roni hairujo!」 „Megyek fürödni!” ◆ megfürdikmegfürdik

◇ ofuronihairuofuronihairu fürdikfürdik 「Joru ofuroni haitta.」
„Este fürödtem.” ◇ ofuronihairuofuronihairu megfürdikmegfürdik
「Ofuroni haittaato karada-o fuita.」 „Miután
megfürödtem, törülköztem.”

furoniirerufuroniireru ◆ megfürdetmegfürdet 「Kodomo-o furoni
ireta.」 „Megfürdettem a gyereket.” ◇ ofuroni-ofuroni-
ireruireru megfürdetmegfürdet 「Kodomo-o ofuroni ireta.」
„Megfürdettem a gyereket.”

furonrifuronri ◆ negatív logikanegatív logika
furonruifuronrui ◆ klór-fluor-karbonklór-fluor-karbon
furontiafurontia ◆ határvidékhatárvidék ◆ új területúj terület
furontiaszeisinfurontiaszeisin ◆ úttörő szellemúttörő szellem
furontia-szupirittofurontia-szupiritto ◆ úttörő szellemúttörő szellem
furontofuronto ◆ elülsőelülső ◆ frontfront ◆ portaporta ◆ recep-recep-
cióció 「Furontoni denvasitemóningukóru-o tanon-
da.」 „Telefonáltam a recepcióra, hogy reggeli éb-
resztőt kérjek.” ◇ furontogaraszufurontogaraszu szélvédőszélvédő
「Kurumanofurontogaraszu」 „autó szélvédője”
◇ furontopanerufurontopaneru előlapelőlap
furonto-endzsinfuronto-endzsin ◆ orrmotororrmotor
furontogakarifurontogakari ◆ portásportás ◆ recepciósrecepciós
furontogaraszufurontogaraszu ◆ szélvédőszélvédő 「Kurumanofu-
rontogaraszu」 „autó szélvédője”

furonto-kauntáfuronto-kauntá ◆ recepciós pultrecepciós pult
furontopanerufurontopaneru ◆ előlapelőlap
furontopédzsifurontopédzsi ◆ címlapcímlap ◆ címoldalcímoldal
furontoródosikiszentakukifurontoródosikiszentakuki ◆ elöltöltőselöltöltős
mosógépmosógép
furontotánsigunaruranpufurontotánsigunaruranpu ◆ elsőelső irányjelzőirányjelző
lámpalámpa
furontovinkáfurontovinká ◆ első indexelső index
furookefurooke ◆ fürdéshezfürdéshez használthasznált vödröcskevödröcske ◆

fürdődézsafürdődézsa
furo-ofuro-o takutaku ◆ fürdővizetfürdővizet készítkészít 「Furo-o
taita.」 „Fürdővizet készítettem.”

furo-o taterufuro-o tateru ◆ fürdővizet engedfürdővizet enged
furoppífuroppí ◆ floppyfloppy 「Furoppí-o jomi totta.」 „Be-
olvastam az adatokat a floppy-ról.”

furoppídiszukufuroppídiszuku ◆ floppyfloppy ◆ hajlékonylemezhajlékonylemez
furórafuróra ◆ flóraflóra ◇ csónairóracsónairóra bélflórabélflóra
furorinfurorin ◆ florinflorin
furórinfurórin ◆ florinflorin
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furóringufuróringu ◆ padlópadló ◆ padlóburkolatpadlóburkolat 「Káp-
ettokarafuróringuni hari kaeta.」 „A szőnyegről
padlóburkolatra váltottam.” ◇ joszegibarifuró-joszegibarifuró-
ringuringu parkettaparketta
furóringubarinofuróringubarino ◆ padlóburkolatúpadlóburkolatú 「Sinsicu-
va furóringu barideszu.」 „A hálószobánk padló-
burkolatú.”

furorogurusinórufurorogurusinóru ◆ floroglucinolfloroglucinol
furósafurósa ◆ csavargócsavargó 「Furósa-va rodzsóni kura-
siteita.」 „A csavargó az utcán élt.”

furosikifurosiki ◆ batyukendőbatyukendő 「Obentó-o furosikini
cucunda.」 „Batyukendőbe csomagoltam az ele-
mózsiámat.” ◆ csomagolókendőcsomagolókendő ◆ furosikifurosiki
furosikizucumifurosikizucumi ◆ kendőbe kötött csomagkendőbe kötött csomag
furósotokufurósotoku ◆ nemnem munkábólmunkából származószármazó jö-jö-
vedelemvedelem
furószenfurószen ◆ fiatalságfiatalság kútjakútja ◆ örökörök ifjúságifjúság
kútjakútja
fúroszófúroszó ◆ gólyaorrgólyaorr
fúroszókafúroszóka ◆ gólyaorrfélékgólyaorrfélék
furószurufurószuru ◆ csavarogcsavarog
furótosafurótosa ◆ feldíszített kocsifeldíszített kocsi
furózaifurózai ◆ minősített csavargásminősített csavargás
furufuru ◆ használthasznált ◆ öregöreg ◆ régirégi ◇ ofuruofuru hasz-hasz-
náltnált cikkcikk ◇ ofuruofuru használthasznált ruharuha ◇ ofurunoofuruno
használthasznált 「Ofurunorandoszeru」 „használt is-
kolatáska” ◇ furuzassifuruzassi régirégi magazinmagazin ◇ furu-furu-
dzsidósadzsidósa használthasznált kocsikocsi ◇ furusinbunfurusinbun ré-ré-
gigi újságújság ◇ furuhonfuruhon használthasznált könyvkönyv 「Kono
sószecu-va furuhondesika kaenai.」 „Ezt regényt
már csak használt könyvként lehet megszerezni.”
◇ furuhonfuruhon régirégi könyvkönyv 「Szono gjósa-va
furuhon-o kai toru.」 „Ez a vállalkozó átveszi a ré-
gi könyveket.”

furufuru ◆ teljesteljes ◇ furukadódefurukadóde teljesteljes kapaci-kapaci-
tássaltással 「Genpacu-va genzaifuru kadóde unten-
siteiru.」 „Az atomerőmű most teljes kapacitás-
sal üzemel.” ◇ furunifuruni maximálisanmaximálisan 「Dzsikan-o
furuni kacujószuru.」 „Maximálisan kihasználom
az időmet.” ◇ furunifuruni teljesteljes mértékbenmértékben 「Sigo-
tode nórjoku-o furuni hakkiszuru.」 „A munkám-
ban teljes mértékben kibontakoztatom a tehetsé-
gemet.”

furufuru ◆ esikesik 「Amega futteiru.」 „Esik az eső.”
◆ hullhull 「Jukiga futteimaszu.」 „Hull a hó.” ◆

lehulliklehullik 「Hacujukiga futta.」 „Lehullott az első

hó.” ◇ amegafurógajarigafurógaamegafurógajarigafuróga haha törik,törik,
haha szakadszakad 「Amega furóga jariga furóga ikima-
szu.」 „Ha törik, ha szakad ott leszek.” ◇ ame-ame-
nifurarerunifurareru elkapjaelkapja azaz esőeső 「Kaerini ameni
furareta.」 „Hazafelé menet elkapott az eső.” ◇

amenifurareruamenifurareru esőeső veriveri 「Ameni furareta
szentakumono」 „esőverte mosott ruha” ◇ ame-ame-
futtedzsikatamarufuttedzsikatamaru teherteher alattalatt nőnő aa pálmapálma
◇ szan-nangafuruszan-nangafuru nyakábanyakába szakadszakad aa sze-sze-
rencsétlenségrencsétlenség 「Tocuzenszan-nanga futteki-
ta.」 „Hirtelen a nyakamba szakadt a szerencsét-
lenség.” ◇ szobofuruszobofuru szemerkélszemerkél 「Szobo furu
ame」 „szemerkélő eső” ◇ csiracsirafurucsiracsirafuru szál-szál-
lingóziklingózik 「Jukigacsiracsira futteita.」 „Szállin-
gózott a hó.” ◇ paraparafuruparaparafuru cseperegcsepereg
「Amegaparapara furi hadzsimemasita.」 „Cse-
peregni kezdett az eső.” ◇ bisobisofurubisobisofuru szakadszakad
「Amegabisobiso futteiru.」 „Szakad az eső.” ◇

futtemotettemofuttemotettemo haha esik,esik, haha fújfúj 「Futtemo
tettemo ikucumorida.」 „Ha esik, ha fúj, megyek.”
◇ futtevakufuttevaku váratlanulváratlanul jönjön 「Futte vaitajóna
vazavai」 „váratlanul jött csapás” ◇ furiszódafuriszóda
esőreesőre álláll 「Amega furiszóda.」 „Esőre áll az
idő.” ◇ furuhodonofuruhodono soksok 「Furuhodono sia-
vasze」 „sok boldogság” ◇ furuhodonofuruhodono temér-temér-
dekdek 「Furuhodono endan」 „temérdek házassági
ajánlat” ◇ pocupocufurupocupocufuru cseperegcsepereg 「Ame-
gapocupocu furi hadzsimeta.」 „Az eső csepereg-
ni kezdett.” ◇ jukigafurujukigafuru havazikhavazik 「Hito-
bandzsújukiga futteita.」 „Egész éjjel havazott.”

furufuru ❶ rázráz 「Kare-va atama-o jokoni futteita.」
„Rázta a fejét.” ❷ lengetlenget 「Hata-o futta.」 „Len-
gettem a zászlót.” ❸ ingatingat 「Kare-va kubi-o fut-
ta.」 „Ingatta a fejét.” ❹ ellátellát 「Tegamini
júbinbangó-o futta.」 „A levelet irányítószámmal
láttam el.” ❺ ráosztráoszt 「Kantoku-va kareni mu-
zukasii jaku-o futta.」 „A rendező nehéz szerepet
osztott rá.” ❻ elhagyelhagy 「Kanodzsoni furareta.」
„A barátnőm elhagyott.” ❼ visszautasítvisszautasít
「Kjúaiaite-o futta.」 „Visszautasította az udvar-
lóját.” ❽ vezényelvezényel 「Sikisa-va ókeszutora-o fu-
ru.」 „A karmester zenekart vezényel.” ◆ csóválcsóvál
「Inu-va sippo-o futta.」 „A kutya csóválta a far-
kát.” ◆ elküldelküld 「Karega kanodzso-o futtanode-va
nakute, kanodzsoga kare-o futtanodeszu.」 „Nem
a férfi küldte el a nőt, a nő szakított.” ◆ felrázfelráz
「Futtekara sijósitekudaszai!」 „Használat előtt
felrázandó!” ◆ integetinteget 「Hankacsi-o futte aisza-
cusita.」 „Zsebkendővel integetve köszöntötte.” ◆

lendítlendít 「Te-o furi ageta.」 „A magasba lendítette
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a kezét.” ◆ lerázleráz 「Taionkei-o futta.」 „Leráz-
tam a lázmérőt.” ◆ lóbállóbál 「Ude-o futte aruku.」
„Kezét lóbálva sétál.” ◆ lobogtatlobogtat 「Hankacsi-o
futteszajónara-o sita.」 „A zsebkendőmet lobog-
tatva búcsúztam.” ◆ meghintmeghint 「Kékini konazató-
o futta.」 „Meghintettem a süteményt porcukor-
ral.” ◆ megrázmegráz 「Kare-va kubi-o futta.」 „Meg-
rázta a fejét.” ◆ riszálriszál 「Danszá-va osiri-o fut-
ta.」 „A táncosnő riszálta a fenekét.” ◆ suhintsuhint
「Bó-o ikkaifutta.」 „Suhintottam egyet a pálcá-
val.” ◇ óte-oóte-o futtefutte magabiztosanmagabiztosan ◇ óte-óte-
oo futtefutte karjaitkarjait lengetvelengetve 「Óte-o futte aru-
ita.」 „Karjait lengetve sétált.” ◇ óte-oóte-o futtefutte
büszkénbüszkén 「Hadzsirukotonaku, óte-o futte furu-
szatoni kaereru.」 „Bármikor büszkén hazatérhe-
tek a szülőfalumba, nem kell szégyenkeznem sen-
ki előtt.” ◇ kubi-okubi-o tatenifurutatenifuru bólintbólint 「Haito
kubi-o tateni futta.」 „Igenlően bólintott.” ◇

kubi-okubi-o jokonifurujokonifuru megrázzamegrázza aa fejétfejét ◇ kubi-kubi-
oo jokonifurujokonifuru rázzarázza aa fejétfejét 「Iieto kubi-o
jokoni futta.」 „Tagadóan rázta a fejét.” ◇

szaikoro-oszaikoro-o furufuru kockátkockát vetvet 「Szaikoro-o fut-
tara rokuga deta.」 „Kockát vetettem, és hatost
kaptam.” ◇ sio-osio-o furufuru megsózmegsóz 「Szakanani sio-
o futta.」 „Megsóztam a halat.” ◇ siki-osiki-o furufuru
vezényelvezényel ◇ sippo-osippo-o furufuru hízeleghízeleg 「Dzsósini
sippo-o futte kigen-o totteiru.」 „Hízelegve pró-
bál a főnöke kedvében járni.” ◇ sippo-osippo-o furufuru
csóváljacsóválja aa farkátfarkát 「Inu-va sippo-o futta.」 „A
kutya csóválta a farkát.” ◇ takuto-otakuto-o furufuru vezé-vezé-
nyelnyel ◇ te-ote-o furufuru integetinteget 「Te-o futte aisza-
cusita.」 „Integetve köszöntöttem.” ◇ te-ote-o furufuru
tiltakoziktiltakozik ◇ te-ote-o furufuru legyintlegyint 「Te-o futta.」
„Legyintettem.” ◇ futteaizuszurufutteaizuszuru intint 「Hata-
o futte aizusita.」 „Egy zászlóval intett.” ◇ furiki-furiki-
rerureru túllendültúllendül aa méréshatáronméréshatáron 「Métá-va fu-
ri kitta.」 „A műszer túllendült a méréshatáron.”
◇ furidaszufuridaszu kiállítkiállít 「Hjakumanenno kogitte-o
furi dasita.」 „Kiállított egy csekket egymillió jen-
ről.” ◇ bónifurubónifuru eltékozoleltékozol 「Kjóicsinicsi-o bó-
ni futta.」 „Eltékozoltam a mai napot.” ◇ jaku-ojaku-o
furufuru szerepetszerepet osztoszt 「Kono haijúni ródzsinno
jaku-o futta.」 „Az öregember szerepét osztotta a
színészre.”

fúrufúru ◆ bolondbolond ◇ épuriru-fúruépuriru-fúru bolondokbolondok nap-nap-
jaja ◇ épuriru-fúruépuriru-fúru április bolondjaáprilis bolondja
furubakkufurubakku ◆ hátvédhátvéd
furubészufurubészu ◆ összes bázis elfoglalvaösszes bázis elfoglalva
furubiádofurubiádo ◆ körszakállkörszakáll

furubirufurubiru ◆ elavulelavul 「Furubitapaszokon」 „el-
avult számítógép” ◆ elöregedikelöregedik 「Furubita ka-
gu」 „elöregedett bútor” ◇ furubitafurubita öregöreg 「Fu-
rubita kagu-o motteiru.」 „Öreg bútoraim van-
nak.” ◇ furubitafurubita régirégi 「Furubita csikuonki-o
motteiru.」 „Van egy régi gramofonom.” ◇ furu-furu-
bitabita régiesrégies 「Nanika furubita namaeda.」 „Ez
a név valahogy régiesnek tűnik.” ◇ furubitafurubita ódi-ódi-
vatúvatú 「Furubita bósi」 „ódivatú kalap” ◇ furu-furu-
bitabita ódonódon 「Furubita tatemono」 „ódon épület”
◇ furubitafurubita divatjamúltdivatjamúlt 「Furubita jófuku」
„divatjamúlt ruha”

furubitafurubita ◆ divatjamúltdivatjamúlt 「Furubita jófuku」
„divatjamúlt ruha” ◆ ódivatúódivatú 「Furubita bósi」
„ódivatú kalap” ◆ ódonódon 「Furubita tatemono」
„ódon épület” ◆ öregöreg 「Furubita kagu-o mottei-
ru.」 „Öreg bútoraim vannak.” ◆ régirégi 「Furubi-
ta csikuonki-o motteiru.」 „Van egy régi gramo-
fonom.” ◆ régiesrégies 「Nanika furubita namaeda.」
„Ez a név valahogy régiesnek tűnik.”

furubokerufurubokeru ◆ elnyűelnyű 「Furuboketamanto」 „el-
nyűtt köpeny” ◆ elöregedikelöregedik 「Furuboketa tat-
emono」 „elöregedett épület” ◆ elsárgulelsárgul 「Fu-
ruboketa kami」 „elsárgult papírlap” ◆ ütött-ütött-
kopottkopott 「Furuboketa cukue」 „ütött-kopott író-
asztal”

furúcufurúcu ◆ gyümölcsgyümölcs ◇ dorai-furúcudorai-furúcu aszaltaszalt
gyümölcsgyümölcs ◇ nangokufurúcunangokufurúcu déligyümölcsdéligyümölcs
「Abokado-va nangokufurúcudeszu.」 „Az avo-
kádó déligyümölcs.”

furúcu-dzsúszufurúcu-dzsúszu ◆ gyümölcslégyümölcslé
furúcu-jógurutofurúcu-jóguruto ◆ gyümölcsjoghurtgyümölcsjoghurt
furúcu-kakuterufurúcu-kakuteru ◆ gyümölcskoktélgyümölcskoktél ◆ gyü-gyü-
mölcssalátamölcssaláta
furúcu-kékifurúcu-kéki ◆ gyümölcstortagyümölcstorta
furúcu-pafefurúcu-pafe ◆ gyümölcsparfégyümölcsparfé
furúcu-páráfurúcu-párá ◆ gyümölcsösgyümölcsös cukrászkészít-cukrászkészít-
ményeket felszolgáló cukrászdaményeket felszolgáló cukrászda
furúcu-poncsifurúcu-poncsi ◆ gyümölcspuncsgyümölcspuncs
furúcu-szaradafurúcu-szarada ◆ gyümölcssalátagyümölcssaláta
furúcu-szúpufurúcu-szúpu ◆ gyümölcslevesgyümölcsleves
furucuvamonofurucuvamono ◆ öregöreg harcosharcos ◆ veteránveterán ◇

szengunbanbanofurucuvamonoszengunbanbanofurucuvamono harcedzettharcedzett
veteránveterán
furucsin-jarófurucsin-jaró ◆ mutogató embermutogató ember ◆ szatírszatír
furudanukifurudanuki ◆ öreg tanukiöreg tanuki ◆ vén rókavén róka
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furudencsáfurudencsá ◆ teljes műfogsorteljes műfogsor
furudógufurudógu ◆ használt cikkhasznált cikk ◆ régiségrégiség
furudógujafurudóguja ◆ ószeresószeres
furudógutenfurudóguten ◆ ószeresószeres
furudokeifurudokei ◆ antik óraantik óra
furudzsidósafurudzsidósa ◆ használt kocsihasznált kocsi
furuefurue ◆ remegésremegés 「Teno furue」 „kéz reme-
gése” ◆ reszketésreszketés 「Kjófunijoru furue」 „féle-
lemtől reszketés”

furueagarufurueagaru ◆ összerezzenösszerezzen 「Odoszarete fu-
rueagatta.」 „Összerezzentem, mert megijesztet-
tek.” ◆ rázzarázza aa testéttestét 「Szamukute furue
agatta.」 „Rázta a testemet a hideg.” ◆ reszketreszket
「Kovakute furue agatta.」 „A félelemtől reszket-
tem.”

furuegoefuruegoe ◆ remegőremegő hanghang 「Furue goede szak-
ebidasita.」 „Remegő hangon kiabálni kezdett.”

furuenszufuruenszu ◆ fluencefluence
furuerufurueru ◆ borzongborzong 「Kjófude karadaga furu-
eta.」 „Borzongtam a félelemtől.” ◆ dideregdidereg
「Amarino szamuszani furueta.」 „Olyan hideg
volt, hogy dideregtem.” ◆ remegremeg 「Ródzsinno te-
ga furueteita.」 „Az öregember keze remegett.” ◆

reszketreszket 「Szamuszade tega furueta.」 „A hideg-
től reszketett a keze.” ◇ issunfurueruissunfurueru megre-megre-
megmeg 「Funeno dótaiga issunfurueta.」 „A hajó-
test megremegett.” ◇ gatagatatofuruerugatagatatofurueru ráz-ráz-
kódikkódik 「Zensin-va gatagatato furueta.」 „Az
egész teste rázkódott.” ◇ kokizaminifuruerukokizaminifurueru re-re-
megmeg 「Kare-va irairasite kokizamini tega furuete-
ita.」 „Remegett a keze az idegességtől.” ◇ ko-ko-
kizaminifuruerukizaminifurueru rezegrezeg
「Dzsisindetéburunoguraszu-va kokizamini furu-
eteita.」 „A földrengés alatt az asztalon rezgett a
pohár.”

furuerukotofuruerukoto ◆ didergésdidergés
furugaofurugao ◆ régirégi tagtag ◆ veteránveterán 「Furugaono
sain」 „veterán alkalmazott”

furugifurugi ◆ használt ruhahasznált ruha
furugicunefurugicune ◆ öreg rókaöreg róka ◆ vén rókavén róka
furugijafurugija ◆ használtruha-bolthasználtruha-bolt
furu-hauszufuru-hauszu ◆ fullfull
furuhodonofuruhodono ◆ soksok 「Furuhodono siavasze」
„sok boldogság” ◆ temérdektemérdek 「Furuhodono en-
dan」 „temérdek házassági ajánlat”

furuhonfuruhon ◆ használthasznált könyvkönyv 「Kono sószecu-
va furuhondesika kaenai.」 „Ezt regényt már csak
használt könyvként lehet megszerezni.” ◆ régirégi
könyvkönyv 「Szono gjósa-va furuhon-o kai toru.」
„Ez a vállalkozó átveszi a régi könyveket.”

furuhon-icsifuruhon-icsi ◆ használt könyvek piacahasznált könyvek piaca
furuhon-jafuruhon-ja ◆ antikváriumantikvárium
furuifurui ◆ rostarosta ◆ szitaszita 「Komugiko-o furuini-
kakeru.」 „Szitával átszitálja a lisztet.” ◇ kinu-kinu-
buruiburui selyemszitaselyemszita ◇ furuinikakerufuruinikakeru rostálrostál
「Komugiko-o furuinikaketa.」 „Lisztet rostált.”
◇ furuinikakerufuruinikakeru átszűrátszűr
「Eszuenueszudzsóhó-o furuini kakete
dzsinbucuzó-o cukuri ageta.」 „A közösségi háló-
zatok információit átszűrve megtudtam, hogy mi-
lyen ember.”

furuifurui ◆ állottállott 「Szono mizu-va furuikara no-
manaide!」 „Az a víz állott, ne igyál belőle!” ◆

használthasznált 「Furui sídí-o katta.」 „Használt CD-
t vettem.” ◆ ócskaócska 「Furui kucu-o szuteta.」
„Kidobtam az ócska cipőket.” ◆ öregöreg 「Furui
ucsini szundeiru.」 „Egy öreg házban lakom.” ◆

ősrégiősrégi 「Szentendore-va totemo furui macside-
szu.」 „Szentendre ősrégi város.” ◆ régirégi 「Furui
meganede-va bon-jarisika mienai.」 „A régi
szemüvegemmel csak homályosan látok.” ◆ régi-régi-
módimódi 「Kono kangae kata-va furui.」 „Ez a gon-
dolkodásmód régimódi.” ◇ furukukarafurukukara régtőlrégtől
fogvafogva 「Kono csirjóhó-va furukukara siraretei-
ru.」 „Ezt a gyógymódot régtől fogva ismerik.” ◇

furukunarufurukunaru eljáreljár felettefelette azaz időidő 「Daijaru
sikino denva-va furukunatta.」 „Eljárt a tárcsás
telefonok felett az idő.” ◇ furukunarufurukunaru elavulelavul
「Konpjútá-va hajaku furukunaru.」 „A számító-
gépek hamar elavulnak.” ◇ furuku-vafuruku-va koráb-koráb-
banban 「Furukuha denvaki-va koiumonodatta.」
„Korábban ilyen telefonok voltak.” ◇ furuku-vafuruku-va
régenrégen 「Daizu-va furukuhaadzsiadakede szaiba-
iszareta.」 „A szójababot régen csak Ázsiában ter-
mesztették.”

furuicukufuruicuku ◆ átölelátölel 「Furuicukitaihodono
iroke-o kandzsita.」 „Nőiessége olyan vonzó volt,
hogy szerettem volna átölelni.”

furuiefuruie ◆ öreg házöreg ház
furuikefuruike ◆ öreg tóöreg tó
furuinikakerufuruinikakeru ◆ átszitálátszitál 「Komugiko-o fu-
ruinikaketa.」 „Átszitáltam a lisztet.” ◆ átszűrátszűr
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「Eszuenueszudzsóhó-o furuini kakete
dzsinbucuzó-o cukuri ageta.」 „A közösségi háló-
zatok információit átszűrve megtudtam, hogy mi-
lyen ember.” ◆ megrostálmegrostál 「Njúgakukibósa-o
furuini kaketa.」 „Megrostálta a felvételizőket.” ◆

rostálrostál 「Komugiko-o furuinikaketa.」 „Lisztet
rostált.” ◆ szitálszitál 「Konazató-o furuinikaketa.」
„Porcukrot szitáltam.”

furuinioinofuruinioino ◆ dohosdohos 「Kono jófuku-va furui ni-
oigaszuru.」 „Ez a ruha dohos.”

furuiokoszufuruiokoszu ◆ előszedelőszed 「Júki-o furui oko-
szu.」 „Előszedi a bátorságát.” ◆ összeszedösszeszed
「Csikara-o furui okoszu.」 „Összeszedi az ere-
jét.”

furuiotoszufuruiotoszu ◆ kirostálkirostál 「Sikende atamano va-
rui gakuszei-o furui otosita.」 „A vizsgán kirostál-
ták a rossz tanulókat.” ◆ kiszűrkiszűr 「Tekiszeinonai
kóhosa-o furui otosita.」 „Kiszűrték a nem meg-
felelő jelölteket.” ◆ rostálrostál
furuiotoszufuruiotoszu ◆ lerázleráz 「Kikararingo-o furui oto-
sita.」 „Leráztam a fáról az almát.”

furuitacufuruitacu ◆ felbátorodikfelbátorodik 「Szenszeino kot-
obani furui tatta.」 „A tanár szavain felbátorod-
tam.” ◆ felbuzdulfelbuzdul 「Szeikóde kimocsiga furui
tatta.」 „Felbuzdultam a sikeremen.” ◆ fellel-fellel-
kesedikkesedik 「Enzecusano kotobani guncudo-va fu-
rui tatta.」 „A szónok szavaira a tömeg fellelkese-
dett.”

furuitataszerufuruitataszeru ◆ felbátorítfelbátorít ◆ felbuzdítfelbuzdít
「Kantoku-va szensu-o furui tataszeta.」 „Az
edző felbuzdította a versenyzőt.” ◆ felhergelfelhergel
「Tógjúsi-va ousi-o furui tataszeta.」 „A torreá-
dor felhergelte a bikát.” ◆ fellelkesítfellelkesít 「Sóri-
va heisitacsi-o furui tataszeta.」 „A győzelem fel-
lelkesítette a katonákat.” ◆ motiválmotivál 「Dzsósi-va
buka-o furui tataszeta.」 „A főnök motiválta a be-
osztottját.”

furuitomodacsifuruitomodacsi ◆ régi barátrégi barát
furuivakerufuruivakeru ◆ kirostálkirostál 「Fukeiki-va kóricuno
hikui kaisa-o furui vaketa.」 „A válság kirostálta
a nem hatékony vállalatokat.” ◆ kiválogatkiválogat
「Kjószónijotte szensu-o furui vaketa.」 „Verse-
nyeztetve kiválogatták a versenyzőket.” ◆ rostálrostál

furujafuruja ◆ öreg házöreg ház

furukabufurukabu ◆ öregöreg tuskótuskó ◆ törzstagtörzstag 「Bando-
no furukabu」 „együttes törzstagja” ◆ veteránveterán
「Furukabuszensu」 „veterán sportoló”

furukadódefurukadóde ◆ teljesteljes kapacitássalkapacitással
「Genpacu-va genzaifuru kadóde untensiteiru.」
„Az atomerőmű most teljes kapacitással üzemel.”

furukaitendefurukaitende ◆ nonstopnonstop ◆ teljesteljes kapaci-kapaci-
tássaltással
furukijokidzsidaifurukijokidzsidai ◆ régi szép időkrégi szép idők
furukijokinicsinicsifurukijokinicsinicsi ◆ régirégi szépszép időkidők 「Fu-
ruki joki nicsinicsi-o koisigatteiru.」 „Epekedve
gondol a régi szép időkre.”

furukizufurukizu ◆ régirégi problémaprobléma 「Furukizu-o aba-
ku.」 „Régi problémát feszeget.” ◆ régirégi sebseb ◆

régirégi sérelemsérelem 「Furukizuni fureru.」 „Régi sé-
relmet piszkál.”

furukószufurukószu ◆ teljes ebédteljes ebéd ◆ teljes vacsorateljes vacsora
furukotofumifurukotofumi ◆ Régi dolgok könyveRégi dolgok könyve
furukukarafurukukara ◆ régtőlrégtől fogvafogva 「Kono csirjóhó-
va furukukara sirareteiru.」 „Ezt a gyógymódot
régtől fogva ismerik.”

furukunarufurukunaru ◆ elavulelavul 「Konpjútá-va hajaku fu-
rukunaru.」 „A számítógépek hamar elavulnak.”
◆ eljáreljár felettefelette azaz időidő 「Daijaru sikino denva-
va furukunatta.」 „Eljárt a tárcsás telefonok felett
az idő.”

furukuszaifurukuszai ◆ begyöpesedettbegyöpesedett 「Kareno kan-
gae kata-va furukuszai.」 „Begyöpesedett gondol-
kodása van.” ◆ idejétmúltidejétmúlt 「Kono hjógen-va fu-
rukuszai.」 „Ez a kifejezés idejétmúlt.” ◆ ósdiósdi
「Furukuszai egaradeszu.」 „Ez egy ósdi minta.”
◆ régimódirégimódi 「Kono jófuku-va furukuszaikara
kinaide.」 „Ez ruha régimódi, ne vedd fel!” ◆

szakállasszakállas 「Furukuszai dzsódan-o itta.」 „Sza-
kállas viccet mesélt.”

furuku-vafuruku-va ◆ korábbankorábban 「Furukuha denvaki-va
koiumonodatta.」 „Korábban ilyen telefonok vol-
tak.” ◆ régenrégen 「Daizu-va furukuhaadzsiadakede
szaibaiszareta.」 „A szójababot régen csak Ázsiá-
ban termesztették.”

furumaifurumai ◆ magaviseletmagaviselet 「Kanodzsono furu
mai-va minaraubekida.」 „Példás a magavisele-
te.” ◆ vendéglátásvendéglátás ◆ viselkedésviselkedés 「Dzsoszei-
rasii furu mai」 „nőies viselkedés” ◇ óbanburu-óbanburu-
maimai fejedelmifejedelmi vendéglátásvendéglátás ◇ óbanburumaióbanburumai
pazarpazar vendéglátásvendéglátás ◇ tacsiifurumaitacsiifurumai test-test-
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tartástartás 「Kimono-o kita tokino ucukusii tacsi
ifuru mai」 „kimonó viselése közbeni gyönyörű
testtartás” ◇ tacsiifurumaitacsiifurumai viselkedésviselkedés
「Dzsóhinna tacsi ifurumai」 „elegáns viselke-
dés” ◇ tacsifurumaitacsifurumai búcsúztatásbúcsúztatás
furumai-ofurumai-o szuruszuru ◆ viselkedikviselkedik 「Hazukasii
furumai-o sita.」 „Szégyenletes módon viselke-
dett.”

furumaraszonfurumaraszon ◆ teljes maratonteljes maraton
furumaufurumau ◆ megvendégelmegvendégel 「Kanodzso-va
terjóri-o furu mattekureta.」 „Házi étellel vendé-
gelt meg.” ◆ viselkedikviselkedik 「Sónen-va otonanojóni
furu matta.」 „A fiú úgy viselkedett, mint a felnőt-
tek.” ◇ szukihódainifurumauszukihódainifurumau szeszélyesszeszélyes
furumekasiifurumekasii ◆ elcsépeltelcsépelt 「Furumekasii hana-
si」 „elcsépelt történet” ◆ ódivatúódivatú 「Furumek-
asii fukuszó」 „ódivatú ruházat” ◆ ódonódon 「Fu-
rumekasii tatemono」 „ódon épület” ◆ régiesrégies
「Furumekasii namae」 „régies név”

furumonofurumono ◆ használt cikkhasznált cikk ◆ régi holmirégi holmi
furumonoicsifurumonoicsi ◆ használtcikk-vásárhasználtcikk-vásár
furunadzsimifurunadzsimi ◆ régirégi cimboracimbora 「Kareto-va fu-
runadzsimida.」 „Ő régi cimborám.” ◆ régirégi is-is-
merősmerős 「Furunadzsimino okjakuszama」 „régi
kuncsaft”

furu-némufuru-nému ◆ családicsaládi ésés utónévutónév ◆ teljesteljes névnév
「Namae-o furunémude kaite kudaszai.」 „Kér-
jük, a teljes nevét írja ide!”

furunifuruni ◆ maximálisanmaximálisan 「Dzsikan-o furuni kacu-
jószuru.」 „Maximálisan kihasználom az időmet.”
◆ teljesteljes mértékbenmértékben 「Sigotode nórjoku-o fu-
runi hakkiszuru.」 „A munkámban teljes mérték-
ben kibontakoztatom a tehetségemet.”

furúrefurúre ◆ tőrtőr ◆ tőrvívástőrvívás ◆ vívótőrvívótőr
furusinbunfurusinbun ◆ régi újságrégi újság
furuszafurusza ◆ régiességrégiesség
furuszábiszufuruszábiszu ◆ teljes kiszolgálásteljes kiszolgálás
furuszatofuruszato ◆ szülőfaluszülőfalu ◆ szülőföldszülőföld 「Furu-
szatoni kaeru.」 „Visszatér szülőföldjére.” ◆ szü-szü-
lővároslőváros
furuszatonózeifuruszatonózei ◆ szülővárost segítő adószülővárost segítő adó
furuszufuruszu ◆ elhasználelhasznál ◇ iifuruszuiifuruszu elcsépelelcsépel
「Kore-va ii furuszareta kotobadeszu.」 „Ez egy
elcsépelt kifejezés.” ◇ kifuruszukifuruszu elnyűelnyű 「Kare-
va sacu-o kifurusita.」 „Elnyűtte az ingét.” ◇ cu-cu-

kaifuruszukaifuruszu elkoptatelkoptat 「Kono jófuku-va cukai
furuszareta.」 „Ezt a ruhát elkoptattam.” ◇ cu-cu-
kaifuruszukaifuruszu agyonhasználagyonhasznál 「Cukai furusita su-
dan」 „agyonhasznált módszer” ◇ cukaifuruszucukaifuruszu
elcsépelelcsépel 「Cukai furusita kotoba」 „elcsépelt ki-
fejezés”

furuszufuruszu ◆ régirégi fészekfészek 「Furuszuno atatakami-
o kandzsita.」 „Éreztem a régi fészek melegét.” ◆

régirégi otthonotthon 「Furuszuni kaeru.」 „Visszatér ré-
gi otthonába.”

fúruszukjappufúruszukjappu ◆ csörgősipkacsörgősipka
furuszupekkufuruszupekku ◆ teljes leírásteljes leírás
furu-szupídofuru-szupído ◆ maximálismaximális gyorsasággyorsaság
「Keitaidenva-o furu-szupídode dzsúdensita.」
„Maximális gyorsasággal töltöttem a mobilt.” ◆

teljesteljes gázgáz 「Kószokudóro-o furu-szupídode
hasitteita.」 „Teljes gázzal mentem a sztrádán.”
◆ teljesteljes sebességsebesség 「Puroguramu-o furu-
szupídode dzsikkósita.」 „Teljes sebességgel fut-
tattam a programot.”

furu-szurottorufuru-szurottoru ◆ teljes gázteljes gáz
furutaimufurutaimu ◆ teljesteljes munkaidőmunkaidő 「Furutaimude
hataraku.」 „Teljes munkaidőben dolgozok.”

furutaimudzsúgjóinfurutaimudzsúgjóin ◆ teljesteljes munkaidősmunkaidős al-al-
kalmazottkalmazott
furutefurute ◆ használthasznált 「Furuteno jófuku」 „hasz-
nált ruha” ◆ régirégi 「Furuteno sain」 „régi dolgo-
zó” ◆ veteránveterán 「Gundzsinno furute」 „veterán
katona”

furútofurúto ◆ fuvolafuvola
furúto-o fukufurúto-o fuku ◆ fuvolázikfuvolázik
furutorifurutori ◆ jobb oldali ómadár-gyökjobb oldali ómadár-gyök
furútoszósafurútoszósa ◆ fuvolásfuvolás
furuttafurutta ◆ meglepőmeglepő 「Furuttakoto-o iu.」
„Meglepő dolgot mond.” ◆ ragyogóragyogó 「Furutta
kangae」 „ragyogó ötlet”

furuttefurutte ◆ szíveskedjenszíveskedjen 「Furutte goszank-
akudaszai.」 „Kérem, szíveskedjen eljönni!”

furuufuruu ◆ nekibátorodiknekibátorodik ◆ összeszedösszeszed 「Júki-
o furuttedétoni szaszotta.」 „Összeszedte a bátor-
ságát, és randevúra hívta.”

furuufuruu ◆ erőbenerőben vanvan 「Kaisano gjószekiga furu-
vanakunatta.」 „Ez a vállalat már nincs erőben.”
◆ gyakorolgyakorol 「Erai hitotacsiga kenrjoku-o furut-
teiru.」 „A magas pozícióban lévő emberek hatal-
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mat gyakorolnak.” ◆ használhasznál 「Bórjoku-o fu-
ruu.」 „Erőszakot használ.” ◆ jeleskedikjeleskedik 「Ko-
no gakuszei-va szeiszekiga furuvanakunatta.」 „A
diák a tanulmányaiban már nem jeleskedik.” ◆

megforgatmegforgat 「Katana-o furutta.」 „Megforgatta
a kardját.” ◆ meglengetmeglenget 「Katana-o furutta.」
„Meglengette a kardot.” ◆ megmutatmegmutat 「Rjóri-
ninga ude-o furutte oisii rjóri-o cukutta.」 „A sza-
kács ügyességét megmutatva finom ételt főzött.”
◆ ügyeskedikügyeskedik 「Konocsímu-va kotosi-va amari
furuvanakatta.」 „A csapat az idén nem nagyon
ügyeskedett.” ◆ virágzikvirágzik 「Imano keizai-va dó-
mo furutteinai.」 „A mostani gazdaság nem iga-
zán virágzik.” ◇ ude-oude-o furuufuruu jeleskedikjeleskedik 「Tó-
sikatosite ude-o furutta.」 „Dobójátékosként je-
leskedik.” ◇ szeirjoku-oszeirjoku-o furuufuruu fitogtatjafitogtatja azaz
erejéterejét ◇ fude-ofude-o furuufuruu tollattollat forgatforgat ◇ fude-fude-
oo furuufuruu ecsetetecsetet kezelkezel ◇ furuttafurutta meglepőmeglepő
「Furuttakoto-o iu.」 „Meglepő dolgot mond.” ◇

furuttafurutta ragyogóragyogó 「Furutta kangae」 „ragyogó
ötlet” ◇ bói-obói-o furuufuruu tomboltombol 「Arasi-va bói-o
furutta.」 „A vihar tombolt.” ◇ bói-obói-o furuufuruu dü-dü-
hönghöng 「Otoko-va bói-o furutta.」 „A férfi dühön-
gött.” ◇ mói-omói-o furuufuruu dúldúl 「Arasiga mói-o furut-
teimaszu.」 „Vihar dúl.” ◇ mói-omói-o furuufuruu tomboltombol
「Kanszensó-va mói-o furutta.」 „Tombolt a jár-
vány.”

furuufuruu ◆ kiszűrkiszűr 「Sikende njúgakusa-o furutte-
iru.」 „Vizsgával kiszűri a felvételizőket.” ◆ ros-ros-
táltál 「Dzsari-o furuu.」 „Sódert rostál.” ◆ szitálszitál
「Komugiko-o furuu.」 „Lisztet szitál.”

furuufuruu ◆ remegremeg ◇ odzsike-oodzsike-o furuufuruu beijedbeijed
「Karera-va odzsike-o furutte nige dasita.」 „Be-
ijedtek, és elmenekültek.”

furuvanaifuruvanai ◆ gyengegyenge 「Kono szensu-va furu-
vanai.」 „Ez a sportoló gyenge.” ◆ pangpang 「Fu-
ruvanai kabusikisidzsó」 „pangó részvénypiac” ◇

furuvanaifuruvanai pangpang 「Furuvanai kabusikisidzsó」
„pangó részvénypiac”

furuvaszerufuruvaszeru ◆ borzongatborzongat 「Szamuszade
karada-o furuvaszeta.」 „A hideg borzongatta.” ◆

megremegtetmegremegtet 「Hikókino todoroki-va kúki-o
furuvaszeta.」 „A repülőgép dübörgése megre-
megtette a levegőt.” ◆ remegtetremegtet 「Koe-o furu-
vaszeta.」 „Remegtette a hangját.” ◆ rengetrenget ◆

rettegésbenrettegésben tarttart 「Szacudzsin-va macsi-o fu-
ruvaszeta.」 „A gyilkos rettegésben tartotta a vá-
rost.” ◇ karada-okarada-o furuvaszerufuruvaszeru remegremeg 「Ikar-
ide karada-o furuvaszeta.」 „Remegett az ideges-

ségtől.” ◇ kokoro-okokoro-o furuvaszerufuruvaszeru megdobog-megdobog-
tatjatatja aa szívétszívét 「Kono kjoku-va hitono kokoro-
o furuvaszeru.」 „Ez a dal megdobogtatja az em-
berek szívét.” ◇ tencsi-otencsi-o furuvaszerufuruvaszeru eget-eget-
földetföldet megrengetmegrenget 「Raimeino todoroki-va
tencsi-o furuvaszeta.」 „A mennydörgés az eget-
földet megrengette.”

furuvaszufuruvaszu ◆ megrázmegráz ◇ kokizaminifuruvaszukokizaminifuruvaszu
megrázmegráz 「Atama-o kokizamini furuvasita.」
„Megráztam a fejem.”

furuzassifuruzassi ◆ régi magazinrégi magazin
fúsafúsa ◆ szélkerékszélkerék ◆ szélmalomszélmalom
fúsahacudenkifúsahacudenki ◆ szélgenerátorszélgenerátor
fusifusi ◆ apaapa ésés gyermekegyermeke ◇ fusiszódenfusiszóden csa-csa-
ládiládi örökségörökség 「Fusiszódennoresipi」 „családi
recept”

fusifusi ◆ halhatatlansághalhatatlanság ◇ furófusifurófusi örökörök fi-fi-
atalságatalság ésés örökörök életélet ◇ furófusinokuszurifurófusinokuszuri
életvízéletvíz ◇ furófusinokunifurófusinokuni ÉlüszionÉlüszion ◇ furófu-furófu-
sinokunisinokuni halhatatlanokhalhatatlanok országaországa ◇ furófu-furófu-
sinoreiszensinoreiszen halhatatlanság forrásahalhatatlanság forrása
fusifusi ◆ bütyökbütyök 「Kino fusi」 „fa bütyke” ◆ cso-cso-
mómó 「Fusinotokorode take-o kitta.」 „A bam-
buszt a csomónál vágta el.” ◆ dallamdallam 「Hito fu-
siutatta.」 „Elénekeltem egy dallamot.” ◆ fordu-fordu-
lópontlópont 「Dzsinszeino fusi」 „élet fordulópont-
ja” ◆ görcsgörcs 「Fusidarakeno ita」 „görcsös desz-
ka” ◆ ízületízület ◆ kérdéskérdés 「Hontóni dekirukadóka
utagavasii fusigaaru.」 „Jó kérdés, hogy tényleg
képes-e rá.” ◆ nódusznódusz ◇ kacuobusikacuobusi szárítottszárított
halreszelékhalreszelék ◇ kacuobusikacuobusi szárítottszárított bonitó-bonitó-
forgácsforgács ◇ kukinofusikukinofusi szárcsomószárcsomó ◇ sinibusisinibusi
péterszegpéterszeg ◇ takenofusitakenofusi bambuszszárbambuszszár cso-cso-
mójamója ◇ nukebusinukebusi görcslyukgörcslyuk ◇ nukebusinukebusi göb-göb-
lyuklyuk ◇ fusi-ofusi-o cukerucukeru dallamotdallamot fűzfűz hozzáhozzá
「Bunsóni fusi-o cukete ródokusita.」 „Dallamo-
san felolvasott egy szöveget.” ◇ fusi-ofusi-o cukerucukeru
megzenésítmegzenésít 「Kasini fusi-o cuketa.」 „Megze-
nésített egy verset.” ◇ jubinofusijubinofusi ujjízületujjízület
「Jubino fusi-o narasiteiru.」 „Az ujjízületeit ro-
pogtatja.”

fúsifúsi ◆ megjelenésmegjelenés
fúsifúsi ◆ gúnygúny ◆ kifigurázáskifigurázás ◆ szatíraszatíra
fusianafusiana ◆ göblyukgöblyuk ◆ görcslyukgörcslyuk ◇ fusiana-fusiana-
dearudearu nemnem látlát aa szemétőlszemétől 「Omaeno me-va
fusi anaka?」 „Nem látsz a szemedtől?”
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fusianadearufusianadearu ◆ nemnem látlát aa szemétőlszemétől 「Oma-
eno me-va fusi anaka?」 „Nem látsz a szemed-
től?”

fusiavaszefusiavasze ◆ bajbaj 「Fusiavaszega kaszanatta.」
„A baj nem járt egyedül.” ◆ boldogtalanságboldogtalanság
fusiavaszenafusiavaszena ◆ boldogtalanboldogtalan 「Kanodzso-va
fusiavaszena kekkonszeikacu-o sita.」 „Boldogta-
lan házasságban élt.” ◆ mostohamostoha 「Fusiavaszena
kjógú」 „mostoha körülmények” ◆ szerencsét-szerencsét-
lenlen
fusibonefusibone ◆ ízületcsontízületcsont
fusibusifusibusi ◆ ízületekízületek ◆ kérdéseskérdéses pontokpontok
「Ajasii fusibusiga kekkóaru.」 „Sok gyanús kér-
dés van.” ◆ mindenminden porcikaporcika 「Fusibusiga ita-
mu.」 „Minden porcikám fáj.”

fusicufusicu ◆ gluténglutén
fusicsófusicsó ◆ főnixfőnix
fúsigafúsiga ◆ gúnyrajzgúnyrajz ◆ karikatúrakarikatúra
「Zassiniainsutain-no fúsigaga notteita.」 „Az új-
ságban megjelent egy karikatúra Einsteinről.”

fusigifusigi ◆ rejtélyrejtély ◇ szekainonanafusigiszekainonanafusigi világvilág
héthét csodájacsodája 「Kono tatemono-va szekaino na-
nafusiginohitocudeszu.」 „Ez az épület a világ hét
csodájának egyike.”

fusigigarufusigigaru ◆ értetlenkedikértetlenkedik ◆ furcsállfurcsáll
fusiginafusigina ◆ furcsafurcsa 「Tabenainoni futoruno-va
fusigidana.」 „Furcsa, hogy nem eszel, mégis hí-
zol.” ◆ különöskülönös 「Fusiginakotoga okita.」 „Kü-
lönös dolog történt.” ◆ rejtélyesrejtélyes 「Hitonocu-
nagaritte fusigidana.」 „Rejtélyesek az emberi
kapcsolatok.”

fusiginakotonifusiginakotoni ◆ eléggéeléggé furcsa,furcsa, dede 「Fusigi-
nakotoni cugino hini-va szukkari kizuga naottei-
masita.」 „Eléggé furcsa, de másnapra begyógyult
a sebe.”

fusiginakotonifusiginakotoni ◆ furcsafurcsa módonmódon 「Fusigina-
kotonimada onakaga szuiteinai.」 „Furcsa módon
még mindig nem vagyok éhes.”

fusiginifusigini omouomou ◆ furcsállfurcsáll 「Ucsini
entocuganaino-o fusigini omotta.」 „Furcsállotta,
hogy nincsen kémény a házon.” ◆ szögetszöget ütüt
aa fejébefejébe 「Kareno hacugen-o fusigini omotta.」
„A megjegyzése szöget ütött a fejembe.”

fusijófusijó ◆ nem használásnem használás
fusikanteifusikantei ◆ apasági vizsgálatapasági vizsgálat

fusikateifusikatei ◆ anya nélküli családanya nélküli család
fusikuredacufusikuredacu ◆ bütykösbütykös 「Fusikure datta ju-
bi」 „bütykös ujjak”

fusimacufusimacu ◆ félrelépésfélrelépés 「Ottono fusimacu-o
juruszu.」 „Megbocsátja a férje félrelépését.” ◆

gondatlansággondatlanság 「Hino fusimacuga sinpaina-
node kodomoni rjóri-o szaszetakunai.」 „Nem
akarom a gyerekre bízni a főzést, mert gondat-
lanságból tüzet okozhat.” ◆ hanyagsághanyagság 「Bu-
kano fusimacu-o vabita.」 „Bocsánatot kért a be-
osztottja hanyagságáért.” ◆ hibahiba 「Sacsóno fus-
imacude kaisaga tószansita.」 „Az igazgató hibá-
jából ment tönkre a vállalat.”

fúsimangakafúsimangaka ◆ karikatúrakarikatúra ◆ karikaturistakarikaturista
fusimavasifusimavasi ◆ dallamvezetésdallamvezetés ◆ intonációintonáció ◆

melódiamelódia
fusimefusime ◆ csomócsomó ◆ fontosfontos állomásállomás
「Kinkonsiki-va fúfuno fusimetonaru.」 „Az
aranylakodalom fontos állomás a házaspár életé-
ben.” ◆ fordulópontfordulópont 「Dzsinszeino fusime.」
„Az élet fordulópontja.” ◆ görcsgörcs
fusimefusime ◆ lesütött szemlesütött szem
fusimegacsinifusimegacsini ◆ lesütöttlesütött szemmelszemmel 「Fusi
megacsini hanasita.」 „Lesütött szemmel be-
szélt.”

fusimeninarufusimeninaru ◆ lesüti a szemétlesüti a szemét
fusinfusin ◆ építésépítés 「Fusincsúno ie」 „építés alatt
álló ház” ◆ szerzetesekszerzetesek önkéntesönkéntes építőmun-építőmun-
kájakája ◇ jaszubusinjaszubusin olcsó építésolcsó építés
fusinfusin ◆ pangáspangás 「Sóbaino fusin」 „üzleti pan-
gás” ◆ stagnálásstagnálás ◇ gakugjófusingakugjófusin rosszulrosszul
tanulástanulás ◇ gjószekifusingjószekifusin rosszrossz vállalativállalati
teljesítményteljesítmény ◇ sidzsófusinsidzsófusin gyengegyenge piacpiac ◇

sokujokufusinsokujokufusin étvágytalanságétvágytalanság ◇ dagekifu-dagekifu-
sinsin rosszrossz ütésütés 「Kono szensu-va dagekifusinni
ocsiitteiru.」 „Ennek versenyzőnek most rosszul
mennek az ütések.” ◇ hanbaifusinhanbaifusin kereskedel-kereskedel-
mi pangásmi pangás
fusinfusin ◆ bizalmatlanságbizalmatlanság 「Isini taisite fusinno
nen-o idaku.」 „Bizalmatlan az orvosával szem-
ben.” ◆ hitetlenséghitetlenség ◆ hűtlenséghűtlenség ◇ szeidzsi-szeidzsi-
fusinfusin politikai bizalmatlanságpolitikai bizalmatlanság
fusinfusin ◆ gyanakvásgyanakvás ◆ gyanúgyanú ◇ kjodófusinkjodófusin
gyanúsgyanús viselkedésviselkedés ◇ fusingaofusingao furcsállófurcsálló te-te-
kintetkintet
fusinfusin ◆ fáradozásfáradozás ◆ igyekezetigyekezet
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fúsinfúsin ◆ rózsahimlőrózsahimlő 「Fúsinni kakaru.」 „Ró-
zsahimlős lesz.” ◆ rubeolarubeola
fusinbanfusinban ◆ éjjeliéjjeli őrségőrség 「Fusinbanni tacu.」
„Éjjeli őrségben van.”

fusinbanpeifusinbanpei ◆ katonai éjjeliőrkatonai éjjeliőr
fusinbifusinbi ◆ gyújtogatásgyújtogatás 「Keiszacuto sóbó-va
fusinbi-o sirabeta.」 „A rendőrség és a tűzoltóság
vizsgálta a gyújtogatást.” ◆ ismeretlenismeretlen eredetűeredetű
tűztűz
fusinbucufusinbucu ◆ gyanúsgyanús tárgytárgy 「Hómude fusin-
bucuga hakkenszareta.」 „A peronon találtak egy
gyanús tárgyat.”

fusindzsafusindzsa ◆ gyaurgyaur ◆ hitetlenhitetlen
fusindzsinfusindzsin ◆ hitetlenséghitetlenség ◆ istentelenségistentelenség
fusindzsinmonfusindzsinmon ◆ igazoltatásigazoltatás ◆ kikérdezéskikérdezés
fusindzsinsafusindzsinsa ◆ hitetlenhitetlen ◆ istentelenistentelen
fusingaofusingao ◆ furcsálló tekintetfurcsálló tekintet
fusinkanfusinkan ◆ bizalmatlanságbizalmatlanság ◆ gyanakvásgyanakvás
fusinkan-ofusinkan-o cunoraszerucunoraszeru ◆ gyanakvóangyanakvóan te-te-
kintkint 「Keijakuno henkóni rijósa-va fusinkan-o
cunoraszeteiru.」 „A felhasználók gyanakvóan te-
kintenek a szerződés módosítására.”

fusinkan-ofusinkan-o mocumocu ◆ bizalmatlanbizalmatlan 「Szeifuni
fusinkan-o mocu.」 „Bizalmatlan a kormánnyal
szemben.”

fusinkóifusinkói ◆ hitszegéshitszegés
fusin-nafusin-na ◆ gyanúsgyanús 「Mosi fusinnamono-o mi-
cuketara ekicsóni osirasze kudaszai.」 „Ha gya-
nús tárgyat találnak értesítsék az állomásfelügye-
lőt!”

fusin-nafusin-na ◆ pangpang 「Misze-va keieifusindeszu.」
„Pang az üzlet.” ◆ stagnálóstagnáló 「Fusinna eigjóo
kappacuniszuru.」 „Felélénkíti a stagnáló üzle-
tet.”

fusin-ninfusin-nin ◆ bizalmatlanságbizalmatlanság ◇ naikakufusin-naikakufusin-
ninnin kormánnyal szembeni bizalmatlanságkormánnyal szembeni bizalmatlanság
fusin-nin-anfusin-nin-an ◆ bizalmatlansági indítványbizalmatlansági indítvány
fusin-nifusin-ni omouomou ◆ gyanúsnakgyanúsnak találtalál 「Takusz-
anno szaifu-o motteitakoto-o fusinni omotta.」
„Gyanúsnak találta, hogy sok pénztárca volt nála.”

fusin-nomefusin-nome ◆ gyanakvó tekintetgyanakvó tekintet
fusinofusino ◆ halhatatlanhalhatatlan 「Fusino hito」 „halha-
tatlan ember”

fusinoarufusinoaru ◆ csomóscsomós ◆ görcsösgörcsös

fusinsafusinsa ◆ gyanús személygyanús személy
fusinszecufusinszecu ◆ barátságtalanságbarátságtalanság
fusinszecunafusinszecuna ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Fusinsze-
cuna taió」 „barátságtalan elbánás” ◆ nyersnyers
「Fusinszecuna kotoba」 „nyers szavak”

fusinszurufusinszuru ◆ fáradozikfáradozik 「Minsukokkazukuri-
ni fusinsita.」 „Demokratikus állam létrehozásán
fáradozott.” ◆ igyekezikigyekezik 「Kankeiakka-o szake-
jóto fusinsita.」 „Igyekezett, hogy ne mérgesedjen
el a viszonyuk.”

fusinszurufusinszuru ◆ építépít
fusi-ofusi-o cukerucukeru ◆ dallamotdallamot fűzfűz hozzáhozzá 「Bun-
sóni fusi-o cukete ródokusita.」 „Dallamosan fel-
olvasott egy szöveget.” ◆ megzenésítmegzenésít 「Kasini
fusi-o cuketa.」 „Megzenésített egy verset.”

fusiogamufusiogamu ◆ leborulva imádkozikleborulva imádkozik
fúsisifúsisi ◆ szatirikus versszatirikus vers
fúsisószecufúsisószecu ◆ szatirikusszatirikus novellanovella ◆ szatiri-szatiri-
kus regénykus regény
fúsiszakkafúsiszakka ◆ szatíraírószatíraíró
fusiszódenfusiszóden ◆ apárólapáról fiúrafiúra szállásszállás ◆ családicsaládi
örökségörökség 「Fusiszódennoresipi」 „családi re-
cept”

fusiszósófusiszósó ◆ apáról fiúra szállásapáról fiúra szállás
fúsiszurufúsiszuru ◆ kifigurázkifiguráz 「Kono hon-va súkjó-o
fúsisiteru.」 „Ez a könyv kifigurázza a vallást.” ◆

kipellengérezkipellengérez 「Mudzsunni micsita sakai-o fús-
isiteiru.」 „Kipellengérezi az ellentmondásos tár-
sadalmat.”

fusizenfusizen ◆ mesterkéltségmesterkéltség ◆ természetelle-természetelle-
nességnesség
fusizen-nafusizen-na ◆ erőltetetterőltetett 「Fusizenna varai」
„erőltetett nevetés” ◆ mesterkéltmesterkélt 「Fusizenna
teineisza」 „mesterkélt udvariasság” ◆ nemnem ter-ter-
mészetesmészetes 「Fusizenna sini kata-o sita.」 „Nem
természetes halállal halt meg.” ◆ természetel-természetel-
leneslenes 「Fusizenna siszei」 „természetellenes
testtartás”

fusizukurifusizukuri ◆ jobb oldali térdelő-gyökjobb oldali térdelő-gyök
fusófusó ◆ ismeretlenségismeretlenség ◆ tisztázatlanságtisztázatlanság
◇ nenreifusónenreifusó ismeretlenismeretlen korkor 「Nenreifusóno
otoko」 „ismeretlen korú férfi”

fusófusó ◆ sérüléssérülés
fusófusó ◆ balga személyembalga személyem ◆ hitványsághitványság
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fúsofúso ◆ lezárt levéllezárt levél ◆ zárt levélzárt levél
fusóbusófusóbusó ◆ kelletlenülkelletlenül 「Fusóbusó, sigoto-o
hiki uketa.」 „Kelletlenül elvállalta a munkát.” ◆

vonakodvavonakodva 「Fusóbusó, sódakusitekureta.」
„Vonakodva beleegyezett.”

fusócsifusócsi ◆ helytelenítéshelytelenítés ◆ nemtetszésnemtetszés ◆

visszautasításvisszautasítás
fusócsidearufusócsidearu ◆ elfogadhatatlannakelfogadhatatlannak tarttart
「Kare-va kono teianni-va fusócsideszu.」 „Elfo-
gadhatatlannak tartja a javaslatot.” ◆ helytele-helytele-
nítnít 「Giin-va guntaihakenni fusócsideatta.」 „A
képviselő helytelenítette a hadsereg kivezénylé-
sét.”

fusócsinofusócsino ◆ nemlegesnemleges 「Fusócsidearutono
hendzsi-o sita.」 „Nemleges választ adott.”

fusódzsifusódzsi ◆ botránybotrány 「Keiszacu-va fusódzsi-o
okosita.」 „A rendőrség botrányos dolgot csinált.”

fusódzsikimonofusódzsikimono ◆ tisztességtelentisztességtelen személyszemély

fusódzsikinafusódzsikina ◆ nemnem őszinteőszinte ◆ tisztesség-tisztesség-
telentelen 「Fusódzsikina hitodeszu.」 „Tisztességte-
len ember.”

fusóheifusóhei ◆ sérült katonasérült katona
fusókafusóka ◆ rosszrossz emésztésemésztés 「Kincsósiszugiru-
to fusóka-o okoszu.」 „Az izgalom rossz emésztés-
hez vezet.”

fusókanafusókana ◆ emésztetlenemésztetlen 「Fusókana ben-o
kuri kaesita.」 „Egyfolytában emésztetlen székle-
tem volt.” ◆ feldogozatlanfeldogozatlan 「Fusókana csisi-
ki」 „feldolgozatlan tudás”

fusokufusoku ◆ humuszhumusz ◆ televénytelevény
fusokufusoku ◆ kiterjesztéskiterjesztés ◆ ültetésültetés
fusokufusoku ◆ korróziókorrózió 「Szabidome torjó-va kin-
zokuno fusoku-o fuszegu.」 „A rozsdagátló szerek
megvédik a fémeket a korróziótól.” ◆ maratásmaratás ◆

rozsdásodásrozsdásodás
fúsokufúsoku ◆ széleróziószélerózió 「Kono csikei-va fúsoku-
nijotte keiszeiszareta.」 „Ezt a domborzatot szél-
erózió alakította ki.”

fusokubósizaifusokubósizai ◆ korróziógátlókorróziógátló
fusokudofusokudo ◆ humuszhumusz ◆ televényföldtelevényföld
fusokudóbanfusokudóban ◆ rézkarcrézkarc
fusokueijókofusokueijóko ◆ disztróf tódisztróf tó
fusokujakufusokujaku ◆ korrodálószerkorrodálószer ◆ marószermarószer

fusokuszaszerufusokuszaszeru ◆ maratmarat 「Szande kinzoku-o
fusokuszaszeta.」 „Savval maratta a fémet.”

fusokuszaszerukotofusokuszaszerukoto ◆ maratásmaratás
fusokuszeibucufusokuszeibucu ◆ törmelékevőtörmelékevő
fusokuszurufusokuszuru ◆ kiterjesztkiterjeszt 「Dzsibunno
szeirjoku-o fusokuszuru.」 „Kiterjeszti a hatal-
mát.” ◆ ültetültet 「Szajokusiszó-o fusokuszuru.」
„Baloldali eszméket ültet az emberek fejébe.”

fusokuszurufusokuszuru ◆ korrodálódikkorrodálódik 「Tecu-va fuso-
kusijaszui.」 „A vas korrodálódik.” ◆ marmar
「Szanga kinzoku-o fusokuszuru.」 „A sav marja
a fémet.”

fusokuvarefusokuvare ◆ korróziós repedéskorróziós repedés
fusóninfusónin ◆ elutasításelutasítás ◆ nemnem elismeréselismerés 「Sin-
szeikenno fusónin」 „új kormány nem elismeré-
se” ◆ nemnem engedélyezésengedélyezés 「Gokai-o maneku-
kontencuno kókokuno fusónin」 „félreérthető
tartalommal rendelkező hirdetések nem engedé-
lyezése”

fusónofusóno ◆ ismeretlenismeretlen 「Szakusafusóno honde-
sita.」 „A könyv szerzője ismeretlen volt.” ◆ tisz-tisz-
tázatlanságtázatlanság 「Kareno sibóno gen-in-va fusó-
deszu.」 „Tisztázatlan betegségben halt meg.”

fusónofusóno ◆ megmeg semsem közelítiközelíti 「Fusóno kodomo-
da.」 „A gyerek meg sem közelíti apját.” ◆ nyo-nyo-
mábanmában sincssincs 「Kare-va fusóno desida.」 „Nyo-
mában sincs mesterének.”

fusósafusósa ◆ sebesültsebesült 「Kódzsóga bakuhacusi, fu-
sósaga deta.」 „Az üzemi robbanásnak sebesültjei
voltak.” ◆ sérültsérült 「Dzsikode fusósa-va inakat-
ta.」 „A balesetnek nem volt sérültje.”

fusószurufusószuru ◆ megsebesülmegsebesül 「Surjó-o site fus-
ósita.」 „A vadászaton megsebesült.” ◆ megsé-megsé-
rülrül 「Szensu-va siaide fusósita.」 „A versenyző a
mérkőzésen megsérült.” ◆ sebesülsebesül 「Isa-va fus-
ósita hitono teate-o sita.」 „Az orvos a sebesülte-
ket kezelte.”

fussokufussoku ◆ elsöpréselsöprés ◆ elűzéselűzés
fussokuszurufussokuszuru ◆ eloszlateloszlat 「Kenen-o fussoku-
sita.」 „Eloszlatta az aggályait.” ◆ elűzelűz 「Fuan-o
fussokusita.」 „Elűzte az aggodalmát.”

fusufusu ◆ ödémaödéma ◆ vizenyővizenyő
fusúfusú ◆ rohadásszagrohadásszag ◆ romlottromlott szagszag ◆ rot-rot-
hadó szaghadó szag
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fúsúfúsú ◆ hagyományhagyomány 「Furui fúsú」 „régi ha-
gyomány” ◆ szokásszokás 「Mukasikarano fúsú-o ma-
motta.」 „Megőrizték a régi szokásokat.”

fusubifusubi ◆ sikertelenségsikertelenség 「Kószaku-va fusubini
ovatta.」 „Az akció sikertelenül zárult.”

fusúgakudzsidófusúgakudzsidó ◆ iskolázatlan gyermekiskolázatlan gyermek
fuszafusza ◆ bojtbojt ◆ fürtfürt 「Budó-o hitofuszata-
beta.」 „Megettem egy fürt szőlőt.” ◆ gerezdgerezd
「Hitofuszanoorendzsi-o tabeta.」 „Ettem egy ge-
rezd narancsot.” ◇ tóhacunofuszatóhacunofusza hajfürthajfürt ◇

hitofuszanokamihitofuszanokami hajfürthajfürt ◇ budónofuszabudónofusza
szőlőfürtszőlőfürt
fúszafúsza ◆ blokádblokád ◆ lezáráslezárás ◆ vesztegzárvesztegzár
◆ zárolászárolás ◇ kaidzsófúszakaidzsófúsza tengeritengeri blokádblokád
「Kaikjóno kaidzsófúsza-o sita.」 „Tengeri blo-
kád alá helyezték a szorost.” ◇ gundzsifúszagundzsifúsza
katonaikatonai blokádblokád 「Szóinno gundzsifúsza-o ka-
idzsosita.」 „Feloldotta a kolostor katonai blokád-
ját.” ◇ keizaifúszakeizaifúsza gazdaságigazdasági blokádblokád ◇ so-so-
kurjófúszakurjófúsza élelmiszerblokádélelmiszerblokád ◇ cúsófúszacúsófúsza
kereskedelmikereskedelmi blokádblokád ◇ dórofúszadórofúsza útlezá-útlezá-
rásrás 「Demo tai-va dórofúsza-o dzsissisita.」 „A
tüntetők útlezárásokat tartottak.”

fúszacufúszacu ◆ elfojtáselfojtás ◆ kiszorításkiszorítás ◆ lebéní-lebéní-
tástás
fúszacuszurufúszacuszuru ◆ elfojtelfojt 「Szecumei-o motome-
ru sicumon-o fúszacusita.」 „Elfojtotta a magya-
rázatot követelő kérdéseket.” ◆ kiszorítkiszorít 「Tobi
dasita niruiszósa-o fúszacusita.」 „Kiszorította az
előretörő második bázisos futójátékost.” ◆ lebé-lebé-
nítnít 「Teki-o fúszacusita.」 „Lebénította az ellen-
séget.”

fuszafuszanafuszafuszana ◆ bozontosbozontos 「Kono inuno ke-
va fuszafuszada.」 „Ennek a kutyának bozontos
szőre van.”

fuszafuszanofuszafuszano ◆ dúsdús 「Kare-va kamino kegafu-
szafuszadeszu.」 „Dús haja van.”

fuszafuszasitafuszafuszasita ◆ lomposlompos 「Inunofuszafusza-
sita sippo」 „kutya lompos farka”

fuszafuszasiteirufuszafuszasiteiru ◆ füvesfüves 「Niva-va sibafu-
gafuszafuszasiteita.」 „A kert füves volt.”

fuszagarufuszagaru ◆ benőbenő 「Kizugucsi-va fuszagatta.」
„Benőtt a seb.” ◆ elfoglaltelfoglalt 「Gecumacumade
fuszagatteiru.」 „Hó végéig elfoglalt vagyok.” ◆

elrekedelreked 「Geszuidóno mizuga fuszagatta.」 „A
csatornában elrekedt a víz.” ◆ elzáródikelzáródik
「Kekkanga fuszagatta.」 „Elzáródott az ér.” ◆

foglaltfoglalt 「Ten-nai-va téburuga fuszagatteita.」
„Az étteremben foglaltak voltak az asztalok.” ◆ le-le-
fedődikfedődik 「Otosi ana-va kino edade fuszagatta.」
„A vermet lefedték a gallyak.” ◆ megrekedmegreked 「Ja-
makara ivaga ocsite ogava-va fuszagatteiru.」 „A
hegyről legurult egy szikla, és a patak megrekedt.”
◆ összenőösszenő 「Mimitabuno anaga fuszagatta.」
„Összenőtt a fülcimpámon a luk.” ◇ aitakucsi-aitakucsi-
gafuszagaranaigafuszagaranai tátvatátva maradmarad aa szájaszája ◇ te-te-
gafuszagarugafuszagaru elfoglaltelfoglalt 「Kekkonsikino dzsun-
bide tega fuszagatteiru.」 „Elfoglalt vagyok az es-
küvői előkészületekkel.” ◇ munegafuszagarumunegafuszagaru
nehéznehéz aa szíveszíve ◇ munegafuszagarumunegafuszagaru szívszo-szívszo-
rítórító 「Munega fuszagaru omoi」 „szívszorító ér-
zés”

fuszagikomufuszagikomu ◆ bánatosanbánatosan visszahúzódikvisszahúzódik
「Icsinenkanzutto dzsitakude fuszagi kondeita.」
„Egész éven át bánatosan visszahúzódva élt ottho-
nában.” ◆ búslakodikbúslakodik 「Aikenga jukuefumeini-
nari fuszagi kondeita.」 „Búslakodott az elveszett
kutyája miatt.” ◆ elcsüggedelcsügged 「Tomodacsiga na-
kunattakotode fuszagi kondeita.」 „A barátja ha-
lála elcsüggesztette.”

fuszagufuszagu ❶ befedbefed 「Totan itade ana-o fuszai-
da.」 „Bádoglemezzel befedte a lukat.” ❷ elre-elre-
kesztkeszt 「Keszszen-va kekkan-o fuszaida.」 „A
vérrög elrekesztette az eret.” ❸ lehangolódiklehangolódik
「Fuszaida kao」 „lehangolt arc” ◆ becsinálbecsinál
「Szakuno ana-o fuszaida.」 „Becsináltam a lyu-
kat a kerítésen.” ◆ befogbefog 「Mimi-o fuszaida.」
„Befogtam a fülem.” ◆ beragasztberagaszt 「Ana-o fu-
szaida.」 „Beragasztottam a lyukat.” ◆ beta-beta-
pasztpaszt 「Doro-o nutte ana-o fuszaida.」 „Sárral
betapasztottam a lyukat.” ◆ betömbetöm 「Haisa-va
musibano ana-o fuszaida.」 „A fogorvos betömte
a lukas fogat.” ◆ elzárelzár 「Nanikagatoireno
haiszuikan-o fuszaida.」 „Valami elzárta a vécé-
lefolyót.” ◇ kigafuszagukigafuszagu búskomorbúskomor 「Roiroto
najamiga cuzuki kiga fuszaida.」 „A tornyosuló
gondok búskomorrá tettek.” ◇ nuttefuszagunuttefuszagu
bevarrbevarr 「Kizugucsi-o gohari nutte fuszaida.」
„Öt öltéssel bevarrta a sebet.” ◇ mimi-omimi-o fuszagufuszagu
befogja a fülétbefogja a fülét
fuszaifuszai ◆ adósságadósság 「Tagakuno fuszai-o kaka-
eteiru.」 „Nagy összegű adóssága van.” ◆ tarto-tarto-
zászás 「Gakuszeirón-no fuszai-o mendzsoszuru.」
„Elengedi a diákhitel-tartozását.” ◇ szanszofu-szanszofu-
szaiszai oxigénadósságoxigénadósság
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fuszaifuszai ◆ házaspárházaspár 「Varuga fuszai.」 „Varga
házaspár. (Vargáék.)”

fúszaifúszai ◆ küllemküllem 「Fúszaiga rippana hito」 „jó
küllemű ember” ◆ megjelenésmegjelenés 「Fúszaidódóta-
ru hakusaku」 „tiszteletet keltő megjelenésű her-
ceg”

fúszaigaagaranaifúszaigaagaranai ◆ igénytelenigénytelen külleműküllemű ◆

küllemekülleme kívánnivalótkívánnivalót hagyhagy magamaga utánután
「Kare-va kasikoiga, dómo fúszaiga agaranai.」
„Bár okos, a külleme némi kívánnivalót hagy maga
után.”

fuszaijófuszaijó ◆ jelöltjelölt visszautasításavisszautasítása ◆ nemnem
alkalmazzukalkalmazzuk
fuszaisafuszaisa ◆ adósadós
fuszaiszanfuszaiszan ◆ jövedelmezőtlenségjövedelmezőtlenség 「Fusza-
iszandzsigjó」 „jövedelmezőtlen vállalkozás”

fuszaiszan-nafuszaiszan-na ◆ jövedelmezőtlenjövedelmezőtlen 「Fusza-
iszanbumon」 „jövedelmezőtlen részleg”

fúszajaburifúszajaburi ◆ blokád áttöréseblokád áttörése
fúszajokinfúszajokin ◆ zárolt betétzárolt betét
fuszakazarifuszakazari ◆ bojtbojt
fuszakufuszaku ◆ gyenge termésgyenge termés
fuszakuifuszakui ◆ mulasztásmulasztás 「Fuszakuino szeki-
nin」 „mulasztással szembeni felelősség”

fuszakuihanfuszakuihan ◆ mulasztásbólmulasztásból elkövetettelkövetett
bűncselekménybűncselekmény ◆ vétkes mulasztásvétkes mulasztás
fuszankafuszanka ◆ távolmaradástávolmaradás
fuszanszeifuszanszei ◆ egyetértésegyetértés hiányahiánya 「Szono
teianni-va fuszanszeida.」 „Nem értek egyet azzal
a javaslattal.” ◆ helytelenítéshelytelenítés
fuszaszugurifuszaszuguri ◆ ribiszkeribiszke ◆ ribizliribizli
fúszaszurufúszaszuru ◆ blokádblokád aláalá helyezhelyez 「Demo tai-
va micsi-o fúszasita.」 „A tüntetők blokád alá he-
lyezték az utakat.” ◆ eltorlaszoleltorlaszol 「Jukiga
irigucsi-o fúszasita.」 „A hó eltorlaszolta a bejá-
ratot.” ◆ lezárlezár 「Keiszacu-va dóro-o fúszasita.」
„A rendőrség lezárta az utat.” ◆ vesztegzárvesztegzár aláalá
helyezhelyez 「Denszenbjónotame macsi-va fúszasza-
reta.」 „A fertőző betegség miatt vesztegzár alá
helyezték a várost.” ◆ zárolzárol 「Szeifu-va jamikin-
no kóza-o fúszasita.」 „Az állam zárolta az illegá-
lis bankszámlákat.”

fuszavasiifuszavasii ◆ adekvátadekvát 「Fuszavasii hjógen」
„adekvát kifejezés” ◆ alkalmasalkalmas 「Kono gakki-va
jagaikonszátonifuszavasikunai.」 „Ez a hangszer

nem alkalmas szabadtéri zenélésre.” ◆ illendőillendő
「Menszecuni-va szúcu-o kirunoga fuszavasii.」
„Az interjúra illendő öltönyben menni.” ◆ megfe-megfe-
lelőlelő 「Kono sigotonifuszavasii hito-va karenaku-
siteinai.」 „Nincs nála megfelelőbb ember erre a
munkára.” ◆ megilletmegillet 「Fuszavasii kjúrjóidzsó-
o motomenaidekudaszai.」 „Ne akarj több fize-
tést, mint amennyi megillet.” ◆ méltánméltán
「Budapeszuto-va donau gavano sindzsuto jobar-
erunifuszavasii.」 „Budapestet méltán nevezik a
Duna gyöngyének.” ◇ konobanifuszavasiikonobanifuszavasii ide-ide-
valóvaló 「Kono hanasi-va kono banifuszavasiku-
nai.」 „Ez a beszéd nem idevaló.” ◇ szonoba-szonoba-
nifuszavasiinifuszavasii odavalóodavaló 「Szono banifuszavasi-
kunai jófukude itta.」 „Olyan ruhában mentem,
ami nem volt odavaló.” ◇ fuszavasikunaifuszavasikunai mél-mél-
tatlantatlan 「Anatano sószanni boku-va fuszavasiku-
nai.」 „Méltatlan vagyok a dicséretére.”

fuszavasikunaifuszavasikunai ◆ méltatlanméltatlan 「Anatano só-
szanni boku-va fuszavasikunai.」 „Méltatlan va-
gyok a dicséretére.”

fuszefusze ◆ adásadás ◆ adományadomány 「Oharainotameni
icsiman enno ofusze-o haratta.」 „A szelleműzé-
sért 10 ezer jent adományoztam.” ◆ dánadána ◆

nagylelkűségnagylelkűség
fuszecufuszecu ◆ lefektetéslefektetés ◆ lerakáslerakás ◇ kirai-kirai-
fuszecukanfuszecukan aknarakó hajóaknarakó hajó
fuszecufuszecu ◆ hozzáépítéshozzáépítés 「Teniszukóto fuszec-
unotoire」 „teniszpályához épített vécé”

fúszecufúszecu ◆ pletykapletyka 「Ijana fúszecu-o taterare-
ta.」 „Kellemetlen pletykák terjengenek rólam.”
◆ szóbeszédszóbeszéd 「Fúszecunijoreba kare-va uvaki-
o siteiru.」 „Szóbeszéd szerint csalja a feleségét.”

fúszecufúszecu ◆ hóviharhóvihar 「Inakade-va fúszecuga fuki
areteita.」 „Vidéken heves hóvihar tombolt.” ◆

megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Dzsinszeino fúszecuni tae-
tekita.」 „Sok megpróbáltatáson ment keresztül.”
◆ szélszél ésés hóhó 「Szancsino fuju-va fúszecuga cu-
joi.」 „A hegyekben nagy a szél és a hó.”

fúszecunorufufúszecunorufu ◆ pletykaterjesztéspletykaterjesztés
fuszecuszenfuszecuszen ◆ kábelfektetőkábelfektető hajóhajó ◇ kai-kai-
teikéburufuszecuszenteikéburufuszecuszen mélytengerimélytengeri kábeltkábelt
fektető hajófektető hajó
fuszecuszurufuszecuszuru ◆ fektetfektet 「Kéburu-o fuszecu-
sita.」 „Kábelt fektettek.” ◆ lefektetlefektet 「Gaszu
kan-o fuszecusita.」 „Lefektették a gázvezetéket.”
◆ leraklerak 「Tecudó-o fuszecusita.」 „Lerakták a
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síneket.” ◆ rakrak 「Kirai-o fuszecusita.」 „Aknákat
raktak.”

fuszecuszurufuszecuszuru ◆ hozzáépíthozzáépít 「Rjokanni
rotenburo-o fuszecusita.」 „A szállodához hozzá-
építettek egy szabadtéri fürdőt.”

fuszedzsifuszedzsi ◆ kitakaráskitakarás ◆ kitakaró jelkitakaró jel
fuszegerufuszegeru ◆ elkerülhetőelkerülhető 「Csottosita kufúde-
kono mondai-va fuszegeru.」 „Egy kis trükkel el-
kerülhető a probléma.” ◆ megakadályozhatómegakadályozható
「Fuszegeru dzsiko」 „megakadályozható bal-
eset”

fuszegufuszegu ◆ elhárítelhárít 「Keri-o fuszeida.」 „Elhá-
rította a rúgást.” ◆ háríthárít 「Nagurareruno-o tede
fuszeida.」 „Kézzel hárította az ütést.” ◆ kikü-kikü-
szöbölszöböl 「Bakuhacuno kanószei-o fuszeida.」
„Kiküszöbölte a robbanás lehetőségét.” ◆ kivédkivéd
「Tekino kógeki-o fuszegu.」 „Kivédi az ellenség
támadását.” ◆ megakadályozmegakadályoz 「Kono szócsi-va
manbiki-o fuszegimaszu.」 „Ez az szerkezet meg-
akadályozza, hogy ellopják az árut.” ◆ megelőzmegelőz
「Kono anzenszócsi-va dzsiko-o fuszegu.」 „Ez a
biztonsági berendezés megelőzi a baleseteket.” ◆

meggátolmeggátol 「Kono jakuzai-va mizuaka-o fusze-
gu.」 „Ez a szer meggátolja a vízkőképződést.” ◆

védekezikvédekezik 「Genkandoakarano kanki-o fusze-
gu.」 „Védekezik a bejárati ajtónál bejövő hideg
levegő ellen.”

fuszegukotofuszegukoto ◆ elhárításelhárítás 「Dzsiko-o fuszegu-
koto」 „baleset elhárítása”

fuszegutamenifuszegutameni ◆ megelőzendőmegelőzendő 「Musiba-o
fuszegutameni sokugoni ha-o migakimaszu.」 „A
fogszuvasodást megelőzendő, evés után fogat mo-
sok.”

fuszeifuszei ◆ aszimmetriaaszimmetria 「Fuszeisokubai」
„aszimmetrikus katalizátor” ◆ egyenetlenségegyenetlenség
「Fuszeiszekiszecu」 „egyenetlen hótakaró” ◆

egységtelenségegységtelenség ◆ kiegyensúlyozatlanságkiegyensúlyozatlanság
◇ bunsifuszeibunsifuszei molekuláris aszimmetriamolekuláris aszimmetria
fuszeifuszei ◆ csaláscsalás ◆ helytelenséghelytelenség ◆ jogosu-jogosu-
latlanságlatlanság ◆ jogtalanságjogtalanság ◆ rosszaságrosszaság ◆

tisztességtelenségtisztességtelenség ◆ törvénytelenségtörvénytelenség ◇

fuszeiakuszeszufuszeiakuszeszu jogosulatlanjogosulatlan hozzáféréshozzáférés
◇ fuszeiriekifuszeirieki tisztességtelen haszontisztességtelen haszon
fuszeifuszei ◆ apaságapaság
fuszeiaifuszeiai ◆ apai szeretetapai szeretet
fuszeiakuszeszufuszeiakuszeszu ◆ jogosulatlanjogosulatlan hozzáfé-hozzáfé-
résrés

fuszeicsifuszeicsi ◆ egyenetlen terepegyenetlen terep
fuszeidzsicufuszeidzsicu ◆ őszintétlenségőszintétlenség ◆ tisztes-tisztes-
ségtelenségségtelenség 「Uvaki-va fuszeidzsicudeszu.」
„A házasságtörés tisztességtelenség.”

fuszeidzsicunafuszeidzsicuna ◆ őszintétlenőszintétlen 「Fuszeidzsi-
cuna ningen」 „őszintétlen ember” ◆ tisztes-tisztes-
ségtelenségtelen 「Fuszeidzsicuna kói-o sita.」 „Tisz-
tességtelen dolgot csinált.”

fuszeigófuszeigó ◆ egyenetlenségegyenetlenség ◆ ellentmondásellentmondás
◇ heikófuszeigóheikófuszeigó diszkordanciadiszkordancia
fuszeigószófuszeigószó ◆ egyenetlen rétegegyenetlen réteg
fuszeiidenfuszeiiden ◆ apai öröklődésapai öröklődés
fuszeikakufuszeikaku ◆ pontatlanságpontatlanság
fuszeikakunafuszeikakuna ◆ pontatlanpontatlan 「Fuszeikakuna
dzsóhó」 „pontatlan információ”

fuszeikófuszeikó ◆ balsikerbalsiker ◆ sikertelenségsikertelenség
fuszeikóifuszeikói ◆ csaláscsalás ◆ rosszrossz cselekedetcselekedet
「Fuszeikóinotameni dzsúgjóin-o kaikosita.」
„Rossz cselekedete miatt kirúgták a dolgozót.”

fuszeikónafuszeikóna ◆ sikertelensikertelen 「Fuszeikóna csir-
jó」 „sikertelen gyógykezelés”

fuszeikónifuszeikóni ◆ sikertelenülsikertelenül 「Dzsikken-va fu-
szeikóni ovatta.」 „Sikertelenül végződött a kísér-
let.”

fuszeikopífuszeikopí ◆ illegális másolatillegális másolat
fuszeimjakufuszeimjaku ◆ aritmiaaritmia ◆ ritmuszavarritmuszavar ◆

szívritmuszavarszívritmuszavar
fuszeinafuszeina ◆ csalócsaló 「Fuszeina gjósa」 „csaló vál-
lalkozó” ◆ hamishamis 「Fuszeinadéta」 „hamis adat”
◆ jogosulatlanjogosulatlan 「Fuszeina rieki-o eta.」 „Jogo-
sulatlan nyereségre tett szert.” ◆ jogtalanjogtalan 「Fu-
szeina rijó」 „jogtalan használat” ◆ tisztesség-tisztesség-
telentelen 「Fuszeina sudan-o totta.」 „Tisztességte-
len eszközökhöz nyúlt.” ◆ törvénytelentörvénytelen 「Fu-
szeina torihiki」 „törvénytelen ügylet”

fuszeinjúsifuszeinjúsi ◆ felvételi csalásfelvételi csalás
fuszeinofuszeino ◆ szaprotrófszaprotróf
fuszei-ofuszei-o hatarakuhataraku ◆ szabálytalanságotszabálytalanságot
követ elkövet el
fuszei-ofuszei-o szuruszuru ◆ csalcsal 「Taimukádono fuszei-o
sita.」 „Munkaidőt csalt.”

fuszeiriekifuszeirieki ◆ tisztességtelen haszontisztességtelen haszon
fuszeisinnjúfuszeisinnjú ◆ illegális behatolásillegális behatolás
fuszeisinnjúsafuszeisinnjúsa ◆ illegális behatolóillegális behatoló
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fuszeisucunofuszeisucuno ◆ kivételeskivételes 「Fuszeisucuno
tenszai」 „kivételes tehetség” ◆ páratlanpáratlan 「Fu-
szeisucuno eijú」 „páratlan hős”

fuszeisuppacufuszeisuppacu ◆ kiugráskiugrás
fúszeiszafúszeisza ◆ futóhomokfutóhomok
fuszeiszeibucufuszeiszeibucu ◆ szaprotróf élőlényszaprotróf élőlény
fuszeiszekifuszeiszeki ◆ rosszrossz eredményeredmény 「Fuszeisze-
kino szeito」 „rossz tanulmányi eredményű diák”
◆ rosszrossz teljesítményteljesítmény 「Fuszeiszekinocsímu」
„rossz teljesítményű csapat”

fuszekifuszeki ◆ gokövekgokövek stratégiaistratégiai pontokrapontokra he-he-
lyezéselyezése
fúszekidofúszekido ◆ eolikuseolikus talajtalaj ◆ szélhordtaszélhordta
földföld
fúszekidodzsófúszekidodzsó ◆ eolikuseolikus talajtalaj ◆ szélhord-szélhord-
ta talajta talaj
fuszeki-ofuszeki-o ucuucu ◆ stratégiátstratégiát kidolgozkidolgoz 「Szei-
csóni muketa fuszeki-o utta.」 „Fejlődést biztosí-
tó stratégiát dolgozott ki.”

fuszekiszurufuszekiszuru ◆ helyezhelyez 「Nakama-o jósoni fu-
szekisita.」 „A saját embereit fontos pozícióba he-
lyezte.”

fuszenfuszen ◆ cédulacédula 「Honnoarupédzsini fuszen-
o cuketa.」 „Cédulát ragasztottam a könyv egyik
lapjára.” ◆ címkecímke
fuszenfuszen ◆ törölt mérkőzéstörölt mérkőzés
fúszenfúszen ◆ léggömbléggömb 「Fúszen-o kucside fukura-
maszeta.」 „Szájjal felfújtam egy léggömböt.” ◆

lufilufi 「Pátíde tendzsóippaini fúszen-o ukaszeta.」
„A partin a teleeregettük a plafont lufikkal.” ◆

luftballonluftballon 「Siaino maeni fúszen-o tobasita.」
„A mérkőzés előtt luftballonokat eregettek.” ◇ ka-ka-
mifúszenmifúszen papírlufipapírlufi
fuszenmeinafuszenmeina ◆ elmosódottelmosódott 「Kopí-va fuszen-
meidatta.」 „A másolat elmosódott volt.” ◆ ho-ho-
mályosmályos 「Mukasino kioku-va fuszenmeida.」 „A
régi emlékek homályosak.”

fuszenpaifuszenpai ◆ kiálláskiállás nélkülinélküli vereségvereség ◆ küz-küz-
delem nélküli vereségdelem nélküli vereség
fuszensófuszensó ◆ mérkőzésmérkőzés nélkülinélküli győzelemgyőzelem
「Aitega sucudzsódzsitaisitatame fuszensóninat-
ta.」 „Mivel az ellenfél lemondta a mérkőzést,
győzelmet könyveltünk el.”

fúszentobasifúszentobasi ◆ léggömberegetésléggömberegetés

fuszerufuszeru ◆ hasrahasra fekszikfekszik 「Fusze!」 „Hasra!”
◆ leborítleborít 「Kaita monoga mirarenaijóni cukueni
tegami-o fuszeta.」 „A levelet leborította az asz-
talra, hogy senki se lássa az írást.” ◆ lefelélefelé for-for-
dítdít 「Toranpukádo-o fuszetamama kubatta.」
„Lefelé fordítva szétosztottam a kártyalapokat.” ◆

rejtrejt 「Fukuroni naniga haitteiruka fuszerarete-
iru.」 „A zacskó tartalma rejtett.” ◆ titokbantitokban
tarttart 「Kjórjokusano namae-o fuszetekuda-
szai.」 „Kérem, tartsa titokban a segítők nevét!” ◇

karada-okarada-o fuszerufuszeru földreföldre borulborul ◇ csinifusze-csinifusze-
ruru földreföldre borulborul 「Atama-o csini fuszete inot-
teita.」 „Arcával a földre borulva imádkozott.” ◇

macsibuszemacsibusze lesbenlesben állásállás ◇ mi-omi-o fuszerufuszeru le-le-
borulborul 「Dorei-va mi-o fuszeta.」 „A rabszolga le-
borult a földre.” ◇ mi-omi-o fuszerufuszeru bukikbukik 「Ósza-
mano maeni mi-o fuszeta.」 „A földre bukott az
uralkodó előtt.” ◇ mi-omi-o fuszerufuszeru hasrahasra vágjavágja
magátmagát 「Dzsúdanga ataranaijóni mizoni mi-o fu-
szeta.」 „Hasra vágta magát az árokban, nehogy
eltalálja egy golyó.” ◇ me-ome-o fuszerufuszeru lesütilesüti aa
szemétszemét 「Muszume-va me-o fuszete kotaeta.」
„A lányom lesütött szemmel válaszolt.” ◇ jukani-jukani-
fuszerufuszeru földre borulföldre borul
fuszerufuszeru ◆ fekszikfekszik 「Bjókide fuszetteiru.」
„Betegen fekszik.”

fuszessókaifuszessókai ◆ ne öljne ölj
fuszeszszeifuszeszszei ◆ egészségegészség hanyagolásahanyagolása 「Fu-
szeszszeiga tatatte kókecuacuninattesimatta.」
„Megbosszulta magát, hogy hanyagoltam az
egészségemet, mert magas lett a vérnyomásom.”
◆ mértéktelenségmértéktelenség
fuszeszszeiszurufuszeszszeiszuru ◆ nemnem törődiktörődik azaz egész-egész-
ségévelségével 「Fuszeszszeisite taoreta.」 „Nem tö-
rődtem az egészségemmel, és ágynak estem.”

fuszofuszo ◆ apa és nagyapaapa és nagyapa ◆ ősökősök
fúszófúszó ◆ természetbentermészetben sorsárasorsára hagyvahagyva te-te-
metésmetés
fúszófúszó ◆ nehézségeknehézségek ◆ szél és dérszél és dér
fuszokufuszoku ◆ váratlanságváratlanság
fuszokufuszoku ◆ elégedetlenkedéselégedetlenkedés
「Icsiicsibuszoku-o iuna.」 „Ne elégedetlenkedj
állandóan!” ◆ elégtelenségelégtelenség 「Szecumeibuszo-
ku」 „elégtelen magyarázat” ◆ hiányhiány 「Kecue-
kikenszade tecubuszokuga vakatta.」 „A vérvétel
vashiányt mutatott ki.” ◇ sikinbuszokusikinbuszoku tőke-tőke-
hiányhiány ◇ dzsóhóbuszokudzsóhóbuszoku információhiányinformációhiány ◇

szuiminbuszokuszuiminbuszoku alváshiányalváshiány ◇ szuiminbu-szuiminbu-
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szokuszoku kialvatlanságkialvatlanság 「Szuiminbuszoku-va
dzsikonicunagatta.」 „A kialvatlanság balesethez
vezetett.” ◇ csúibuszokucsúibuszoku figyelmetlenségfigyelmetlenség ◇

ninsikibuszokuninsikibuszoku tudatlanságtudatlanság 「Szubete-va bo-
kuno ninsikibuszokudeszu.」 „Az én tudatlansá-
gom az oka mindennek.” ◇ ninsikibuszokuninsikibuszoku is-is-
merethiánymerethiány 「Isano ninsikibuszokude kandzsa-
ni csigau kuszuri-o ataeta.」 „Az orvos ismeret-
hiánya miatt, más gyógyszert kapott a beteg.” ◇

bitaminbuszokubitaminbuszoku vitaminhiányvitaminhiány 「Bitamin bu-
szokudeszu.」 „Vitaminhiányom van.” ◇ mi-mi-
zubuszokuzubuszoku vízhiányvízhiány ◇ rokóbuszokurokóbuszoku alulex-alulex-
ponáltságponáltság
fuszokufuszoku ◆ kiegészítőkiegészítő rendelkezésrendelkezés ◆ kiegé-kiegé-
szítő szabályszítő szabály
fúszokufúszoku ◆ szélerősségszélerősség ◆ szélsebességszélsebesség
「Kaiganzoide-va fúszokuszandzsuh-
kmtonarudesó.」 „A tengerparton 30 km/órás
szélsebesség várható.” ◇ szaidaifúszokuszaidaifúszoku maxi-maxi-
mális szélsebességmális szélsebesség
fuszokufurinofuszokufurino ◆ középutasközéputas 「Fuszokufurino
tacsiba-o toru.」 „Középutas álláspontot képvi-
sel.” ◆ sese túltúl közeli,közeli, sese túltúl távolitávoli 「Fuszo-
kufurino kankei-o tamocu.」 „Se túl közeli, se túl
távoli a kapcsolatuk.”

fuszokugakufuszokugaku ◆ hátralékhátralék 「Kanrihino
fuszokugaku-o siharatte kudaszai.」 „Kérjük, fi-
zessék be a közös költség hátralékát!”

fuszokuhinfuszokuhin ◆ hiányzóhiányzó cikkcikk 「Fuszokuhin-o
szakkjúni haszszósimaszu.」 „A hiányzó cikkeket
hamarosan elküldjük.”

fúszokukeifúszokukei ◆ anemométeranemométer ◆ szélerősség-szélerősség-
mérőmérő ◆ szélsebességmérőszélsebességmérő
fuszokunofuszokuno ◆ előreelőre nemnem látottlátott 「Fuszokuno
dzsitaiga okotta.」 „Előre nem látott dolog tör-
tént.” ◆ megjósolhatatlanmegjósolhatatlan 「Fuszokuno sza-
igai」 „megjósolhatatlan katasztrófa” ◆ várat-várat-
lanlan 「Fuszokuno dzsitaini szonaeta.」 „Felké-
szültem a váratlan helyzetekre.”

fuszokuszurufuszokuszuru ◆ hiánycikkhiánycikk leszlesz 「Batága fu-
szokusiteiru.」 „hiánycikk lett a vaj.” ◆ hiányoshiányos
「Kare-va csisikiga buszokusiteiru.」 „Hiányos a
tudása.” ◆ nincsnincs elégelég belőlebelőle 「Isaga fuszokusi-
teiru.」 „Nincs elég orvos.” ◆ szűkenszűken vanvan 「Ie-
no szató-va fuszokusiteiru.」 „Szűken vagyunk
cukorból.”

fuszonfuszon ◆ gőggőg ◆ szerénytelenségszerénytelenség

fuszon-nafuszon-na ◆ gőgösgőgös 「Fuszonna taido-o sita.」
„Gőgösen viselkedett.” ◆ szerénytelenszerénytelen
fuszóófuszóó ◆ hozzá nem illéshozzá nem illés
fuszóónafuszóóna ◆ aránytalanaránytalan 「Fuszóóna nedanga-
cuiteiru.」 „Aránytalanul magas az ára.” ◆ hozzáhozzá
nemnem illőillő 「Fuszóóna hitoto kekkonsita.」 „Hozzá
nem illő személlyel házasodott.” ◆ meghaladómeghaladó
「Mibunfuszóóna ucsini szundeiru.」 „Társadal-
mi rangját meghaladó házban él.” ◆ nincsnincs
aránybanarányban 「Kjúrjóni fuszóóna, hadena szeikacu-
o siteiru.」 „Hivalkodó életstílusa nincs arányban
a fizetésével.”

fúszószurufúszószuru ◆ természetbentermészetben sorsárasorsára hagy-hagy-
va temetva temet
fuszszanfuszszan ◆ folysavfolysav ◆ hidrogén-fluoridhidrogén-fluorid
fuszszekifuszszeki ◆ zeolitzeolit
fuszszofuszszo ◆ fluorfluor
fuszszotenkafuszszotenka ◆ fluorozásfluorozás
fuszufuszu ◆ földreföldre borulborul 「Jukani fusita.」 „A pad-
lóra borult.” ◆ lebújiklebújik 「Kuszakageni fusita.」
„Lebújt a fű közé.” ◇ bjósónifuszubjósónifuszu ágynakágynak
esikesik 「Odzsi-va dzsúbjóde bjósóni fusita.」 „A
nagybácsikám súlyos betegséggel esett ágynak.”

fuszufuszu ◆ tesztesz ◇ issónifuszuruissónifuszuru kinevetkinevet 「Ka-
reno teian-va issóni fuszareta.」 „A javaslatát ki-
nevették.” ◇ issónifuszuruissónifuszuru elintézielintézi egyegy ne-ne-
vetésselvetéssel ◇ kjóran-nifuszukjóran-nifuszu közszemléreközszemlére
tesztesz 「Szakuhin-o kjóranni fusita.」 „Közszem-
lére tették az alkotást.” ◇ dzsóken-odzsóken-o fuszurufuszuru
feltételhezfeltételhez kötköt 「Menkjoni dzsóken-o fuszu-
ru.」 „Feltételhez köti az engedélyt.” ◇ dabini-dabini-
fuszufuszu elhamvasztelhamvaszt 「Nakigara-va dabini fu-
szareta.」 „A tetemet elhamvasztották.” ◇

fumon-nifuszufumon-nifuszu annyibanannyiban hagyhagy
「Osokumondai-va fumonni fuszubekide-va
nai.」 „Nem hagyhatjuk annyiban a korrupciót.”
◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu nemnem feszegetfeszeget 「Kareno
szekinin-o fumonni fusita.」 „Nem feszegették a
felelősségét.” ◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu szemetszemet hunyhuny
「Ihan-va fumonni fuszareta.」 „Szemet hunytak
a vétség felett.” ◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu szószó nélkülnélkül
hagyhagy 「Tóhjóno fuszei-va fumonni fuszareta.」
„Szó nélkül hagyták, hogy csaljon a választáso-
kon.”

fuszúfuszú ◆ negatív számnegatív szám
fuszuhaszenszófuszuhaszenszó ◆ huszita háborúkhuszita háborúk
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fúszuifúszui ◆ fekvés szerinti jóslásfekvés szerinti jóslás ◆ fengsujfengsuj
fúszuigaifúszuigai ◆ szél- és vízkárszél- és vízkár
fuszumafuszuma ◆ fuszumafuszuma ◆ tolóajtótolóajtó
fuszumafuszuma ◆ korpakorpa
fuszurufuszuru ◆ bocsátbocsát 「Kaiga-o keibaini fusita.」
„Árverésre bocsátottam a képet.” ◆ csatolcsatol
「Tegamini sasin-o fusita.」 „A levélhez fényké-
pet csatoltam.” ◆ fűzfűz 「Taiszakunicuite iken-o
fusita.」 „Véleményt fűztem az intézkedéshez.” ◆

követkövet ◆ terjesztterjeszt 「Csókaidzsian-o csókaisin-
szaiinkaini fuszuru.」 „A fegyelmi ügyet a fegyel-
mi bizottság elé terjeszti.” ◆ tesztesz 「Kingakuni
enno kigó-o fusita.」 „A jen jelét tette az összeg-
hez.” ◇ issónifuszuruissónifuszuru kinevetkinevet 「Kareno teian-
va issóni fuszareta.」 „A javaslatát kinevették.” ◇

issónifuszuruissónifuszuru elintézielintézi egyegy nevetésselnevetéssel ◇ ki-ki-
binifuszurubinifuszuru követiköveti aa vezértvezért ◇ dzsóken-odzsóken-o
fuszurufuszuru feltételhezfeltételhez kötköt 「Menkjoni dzsóken-
o fuszuru.」 „Feltételhez köti az engedélyt.” ◇

singinifuszurusinginifuszuru vitáravitára bocsátbocsát 「Hóan-o sin-
gini fusita.」 „Vitára bocsátották a törvényjavas-
latot.” ◇ dabinifuszudabinifuszu elhamvasztelhamvaszt 「Nakigara-
va dabini fuszareta.」 „A tetemet elhamvasztot-
ták.” ◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu nemnem feszegetfeszeget 「Ka-
reno szekinin-o fumonni fusita.」 „Nem feszeget-
ték a felelősségét.” ◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu szemetszemet
hunyhuny 「Ihan-va fumonni fuszareta.」 „Szemet
hunytak a vétség felett.” ◇ fumon-nifuszufumon-nifuszu szószó
nélkülnélkül hagyhagy 「Tóhjóno fuszei-va fumonni fu-
szareta.」 „Szó nélkül hagyták, hogy csaljon a vá-
lasztásokon.”

fuszuszenszófuszuszenszó ◆ huszita háborúkhuszita háborúk
futafuta ◆ fedélfedél 「Hakono futa-o aketa.」 „Kinyi-
tottam a láda fedelét.” ◆ födélfödél ◆ kupakkupak 「Bin-
bíruno futa-o totta.」 „Levettem a sörösüveg ku-
pakját.” ◇ kjújukónofutakjújukónofuta tanksapkatanksapka ◇

kuszaimononifuta-okuszaimononifuta-o szuruszuru elkendőzelkendőz
「Szeidzsika-va kuszaimononi futa-o sijótosita.」
„A politikus próbálta elkendőzni az ügyet.” ◇

kucsinifuta-okucsinifuta-o szuruszuru lakatotlakatot tesztesz aa szájá-szájá-
rara 「Kucsini futa-o siteoke!」 „Tegyél lakatot a
szádra!”

futabafutaba ◆ csíracsíra 「Kakumeitekina undó-va fu-
tabanócsini cumi torareta.」 „Csírájában fojtották
el a forradalmat.” ◆ csíralevélcsíralevél ◆ rügyrügy ◆ szik-szik-
levéllevél ◇ szendan-vaszendan-va futabajorifutabajori kanbasikanbasi te-te-
hetség korán megmutatkozikhetség korán megmutatkozik

futacufutacu ◆ kétéveskétéves 「Kono akacsan-va futacu-
deszu.」 „Ez a baba kétéves.” ◆ kettőkettő 「Ohito-
riszama futacumadeno sicumonni kotaemaszu.」
„Egy ember csak kettőt kérdezhet!” ◇ hitocuja-hitocuja-
futacunofutacuno egy-kétegy-két 「Konodétani-va hitocuja fu-
tacuno macsigaikuraiarudesó.」 „Ezekben az ada-
tokban előfordulhat egy-két hiba.” ◇ futacuo-futacuo-
kinikini mindenminden harmadikharmadik 「Futacuokini szeihin-
o sirabeta.」 „Minden harmadik terméket meg-
vizsgált.” ◇ futacuzucufutacuzucu kettesévelkettesével 「Koppu-
ga futacuzucu kubarareta.」 „Kettesével osztották
a poharakat.” ◇ futacuzucufutacuzucu kettőt-kettőtkettőt-kettőt
「Mattasuruinoringo-o futacuzucu katta.」 „Min-
den almából kettőt-kettőt vettem.” ◇ futacuzu-futacuzu-
cucu kettő-kettőkettő-kettő 「Kono okasi-va hitorifutacu-
zucudajo.」 „Kettő-kettő sütemény jár minden-
kinek.” ◇ futacuzucumatomerufutacuzucumatomeru összepáro-összepáro-
sítsít 「Kucusita-o futacuzucumatometa.」 „Össze-
párosítottam a zoknikat.” ◇ futacutonaifutacutonai pá-pá-
ratlanratlan 「Szekaini futacutonaidezainda.」 „Pá-
ratlan a formatervezése.” ◇ futacuniorufutacunioru kétrétkétrét
hajthajt 「Icsimaino kami-o futacuni otta.」 „Kétrét
hajtottam egy papírlapot.” ◇ futacuniorufutacunioru ket-ket-
tétörtétör 「Bó-o futacuni otta.」 „Kettétörtem a bo-
tot.” ◇ futacunikirufutacunikiru kettévágkettévág 「Kjabecu-o fu-
tacuni kitta.」 „Kettévágtam a káposztát.” ◇ fu-fu-
tacuniszakutacuniszaku kettészakítkettészakít 「Boronuno-o fu-
tacuni szaita.」 „Kettészakítottam a rongyot.” ◇

futacu-ni-vafutacu-ni-va másodsorbanmásodsorban 「Kono bukken-va
hitocuniha hirosza, futacuniha ricscsiga ritende-
szu.」 „Ennek a lakásnak elsősorban a nagysága,
másodsorban pedig az elhelyezkedése előnyös.” ◇

futacunimierufutacunimieru kettőtkettőt látlát 「Monoga futacuni
mieru.」 „Mindenből kettőt látok.” ◇ futacun-futacun-
ivaruivaru széthasítszéthasít 「Szokoniaru ki-o futacuni
vatte kudaszai!」 „Hasítsd szét ezt a fát!” ◇ fu-fu-
tacumenotacumeno másodikmásodik 「Futacu meno ekide ori-
ru.」 „A második állomáson leszállok.” ◇ futa-futa-
cuvariniszurucuvariniszuru kettéhasítkettéhasít 「Take-o futacu va-
rinisita.」 „Kettéhasítottam a bambuszt.”

futacubosinofutacubosino ◆ kétcsillagoskétcsillagos
futacudehitokumifutacudehitokumi ◆ kettőkettő egyegy párpár
「Konoguraszu-va futacude hitokumininattei-
ru.」 „Ebből a pohárból kettő képez egy párt.”

futacuhendzsifutacuhendzsi ◆ azonnaliazonnali válaszválasz 「Futacu
hendzside rjókaisita.」 „Azonnal belegyezett.”
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futacuhendzsidefutacuhendzside ◆ készségesenkészségesen 「Sigoto-o
futacu hendzside hiki uketa.」 „Készségesen el-
vállalta a munkát.”

futacuhendzsidefutacuhendzside ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül
「Icumo futacu hendzside nanimokamo sódaku-
sitekureru.」 „Mindig gondolkodás nélkül bele-
egyezik mindenbe.”

futacuhitokumifutacuhitokumi ◆ párosávalpárosával 「Szószédzsi-va
futacu hitokumide utteiru.」 „A kolbászt párosá-
val árulják.”

futacukinofutacukino ◆ fedelesfedeles 「Futacukinogomi ba-
ko」 „fedeles szemétkosár”

futacumenofutacumeno ◆ másodikmásodik 「Futacu meno ekide
oriru.」 „A második állomáson leszállok.”

futacunifutacuni ◆ kettéketté 「Ringo-o futacuni kitta.」
„Kettévágtam az almát.”

futacunihitocufutacunihitocu ◆ kettőkettő közülközül egyegy 「Kaisano
kódzsó-va futacuni hitocuga kadósiteinai.」 „Ket-
tő közül egy gyárunk nem üzemel.”

futacunikirufutacunikiru ◆ kettévágkettévág 「Kjabecu-o futacu-
ni kitta.」 „Kettévágtam a káposztát.”

futacunimierufutacunimieru ◆ kettőtkettőt látlát 「Monoga futacu-
ni mieru.」 „Mindenből kettőt látok.”

futacuniorufutacunioru ◆ kétrétkétrét hajthajt 「Icsimaino kami-
o futacuni otta.」 „Kétrét hajtottam egy papírla-
pot.” ◆ kettétörkettétör 「Bó-o futacuni otta.」 „Ketté-
törtem a botot.”

futacuniszakerufutacuniszakeru ◆ kettéhasadkettéhasad 「Ita-va futa-
cuni szaketa.」 „A deszka kettéhasadt.” ◆ ketté-ketté-
töriktörik 「Fune-va mapputacuni szaketa.」 „A hajó
kettétört.”

futacuniszakufutacuniszaku ◆ kettéhasítkettéhasít 「Szenszó-va
vaga kuni-o futacuni szaita.」 „A háború kettéha-
sította országunkat.”

futacuniszakufutacuniszaku ◆ kettészakítkettészakít 「Boronuno-o
futacuni szaita.」 „Kettészakítottam a rongyot.”

futacu-ni-vafutacu-ni-va ◆ másodsorbanmásodsorban 「Kono bukken-
va hitocuniha hirosza, futacuniha ricscsiga riten-
deszu.」 „Ennek a lakásnak elsősorban a nagy-
sága, másodsorban pedig az elhelyezkedése elő-
nyös.”

futacunivarerufutacunivareru ◆ kettészakadkettészakad 「Szeitó-va
futacuni vareta.」 „A párt kettészakadt.”

futacunivarufutacunivaru ◆ széthasítszéthasít 「Szokoniaru ki-o
futacuni vatte kudaszai!」 „Hasítsd szét ezt a fát!”

futacunofutacuno ◆ kétkét ◆ kétéveskétéves 「Kono ko-va ma-
da futacu.」 „Ez a gyerek még csak kétéves.”

futacunoimigaarufutacunoimigaaru ◆ kétértelműkétértelmű 「Kono
kotoba-va futacuno imigaaru.」 „Ez a szó kétér-
telmű.”

futacunoreberunofutacunoreberuno ◆ kétszinteskétszintes 「Kono
kentei-va futacunoreberugaaru.」 „Ez a vizsga
kétszintes.”

futacuokinifutacuokini ◆ mindenminden harmadikharmadik 「Futacuoki-
ni szeihin-o sirabeta.」 „Minden harmadik termé-
ket megvizsgált.”

futacuorifutacuori ◆ kétrét hajtáskétrét hajtás
futacutonaifutacutonai ◆ páratlanpáratlan 「Szekaini futacuto-
naidezainda.」 „Páratlan a formatervezése.”

futacuvariniszurufutacuvariniszuru ◆ kettéhasítkettéhasít 「Take-o
futacu varinisita.」 „Kettéhasítottam a bam-
buszt.”

futacuzucufutacuzucu ◆ kettesévelkettesével 「Koppuga futacu-
zucu kubarareta.」 „Kettesével osztották a poha-
rakat.” ◆ kettő-kettőkettő-kettő 「Kono okasi-va hitori-
futacuzucudajo.」 „Kettő-kettő sütemény jár min-
denkinek.” ◆ kettőt-kettőtkettőt-kettőt
「Mattasuruinoringo-o futacuzucu katta.」 „Min-
den almából kettőt-kettőt vettem.”

futacuzucufutacuzucu ◆ kettesévelkettesével ◆ kettőt-kettőtkettőt-kettőt
◆ párosávalpárosával
futacuzucumatomerufutacuzucumatomeru ◆ összepárosítösszepárosít
「Kucusita-o futacuzucumatometa.」 „Összepá-
rosítottam a zoknikat.”

futaefutae ◆ dupladupla ◆ két rétegűkét rétegű
futaegosifutaegosi ◆ hajlott derékhajlott derék
futaegosinofutaegosino ◆ hajlotthajlott derekúderekú
「Futaegosinoobaaszan-va cue-o cuite aruita.」
„A hajlott derekú öregasszony bottal ment.”

futaemabutafutaemabuta ◆ dupladupla szemhéjszemhéj ◆ kettőskettős
szemhéjszemhéj
futaenifutaeni ◆ kétrétkétrét 「Itamide kosi-va futaeni ma-
gatta.」 „A fájdalomtól kétrét görnyedtem.” ◆

kétszerkétszer 「Hakoni himo-o futaeni kaketa.」
„Kétszer körbekötöttem a dobozt a zsinórral.” ◆

kettőbekettőbe 「Jósi-o futaeni otta.」 „Kettőbe haj-
tottam a papírt.”

futagofutago ◆ ikeriker 「Futagono kjódaimo onadzsi
gakkóni kajotteiru.」 „Az ikertestvére is ugyanab-
ba az iskolába jár.” ◆ ikerpárikerpár ◆ ikrekikrek

790790 futacuhendzside futacuhendzside – futago futago AdysAdys



futagodósifutagodósi ◆ ikerpárikerpár
futagokorofutagokoro ◆ árulásárulás ◆ hűtlenséghűtlenség ◆ kétszí-kétszí-
nűségnűség
futagokoro-ofutagokoro-o idakuidaku ◆ elárulelárul 「Kunsuni
futagokoro-o idaita.」 „Elárulta az uralkodót.” ◆

hűtlenhűtlen 「Ottoni futagokoro-o idaita.」 „Hűtlen
volt a férjével szemben.”

futagonokjódaifutagonokjódai ◆ ikertestvérikertestvér 「Karera-va
futagono kjódaideszu.」 „Ők ikertestvérek.”

futagoszoszúfutagoszoszú ◆ ikerprímikerprím
futagozafutagoza ◆ GeminiGemini ◆ IkrekIkrek
futaifutai ◆ járulékosságjárulékosság ◆ mellékmellék
fútaifútai ◆ csomagoláscsomagolás ◆ csomagoláscsomagolás súlyasúlya ◆

göngyöleggöngyöleg ◆ göngyölegsúlygöngyölegsúly ◇ szanteifútaiszanteifútai
becsültbecsült göngyölegsúlygöngyölegsúly ◇ fútaikomidefútaikomide brut-brut-
tótó 「Konocsokoréto-va fútaikomide nanadzsúgo-
guramuda.」 „Ez a csoki bruttó 75 gramm.” ◇ fú-fú-
tainukidetainukide nettónettó 「Vin-ná szanbon-va fútainu-
kide jakugodzsúguramudeszu.」 „A három virsli
nettó súlya 50 gramm.”

futaidzsigjófutaidzsigjó ◆ mellékvállalkozásmellékvállalkozás
futaidzsókjófutaidzsókjó ◆ mellékkörülménymellékkörülmény
futaigensófutaigensó ◆ kísérőjelenségkísérőjelenség
futaihijófutaihijó ◆ járulékos költségjárulékos költség
futaikecugifutaikecugi ◆ kiegészítő határozatkiegészítő határozat
fútaikomidefútaikomide ◆ bruttóbruttó 「Konocsokoréto-va fú-
taikomide nanadzsúgoguramuda.」 „Ez a csoki
bruttó 75 gramm.”

futaikórjokufutaikórjoku ◆ kísérőhatáskísérőhatás ◆ mellékhatásmellékhatás

futainofutaino ◆ járulékosjárulékos ◆ vele járóvele járó
fútainukidefútainukide ◆ nettónettó 「Vin-ná szanbon-va fú-
tainukide jakugodzsúguramudeszu.」 „A három
virsli nettó súlya 50 gramm.”

futaisófutaisó ◆ intolarenciaintolarencia ◇ njútófutaisónjútófutaisó lak-lak-
tózérzékenységtózérzékenység ◇ njútófutaisónjútófutaisó laktózin-laktózin-
toleranciatolerancia
futaiszurufutaiszuru ◆ együttegyütt járjár 「Kenrini-va gimuga
futaiszuru.」 „A joggal együtt jár a kötelesség.” ◆

vele járvele jár
futaitekinafutaitekina ◆ járulékosjárulékos 「Futaitekina szon-
gai」 „járulékos veszteség”

futaitenfutaiten ◆ rendíthetetlenségrendíthetetlenség 「Futaitenno
dorjoku-o cuzuketa.」 „Rendíthetetlen erőfeszíté-

seket tett.” ◆ szilárdságszilárdság 「Futaitenno kecui-o
sita.」 „Szilárd elhatározásra jutott.”

futaitokofutaitoko ◆ másod-unokatestvérmásod-unokatestvér
futaizeifutaizei ◆ járulékos adójárulékos adó
futaketafutaketa ◆ kétkét számjegyszámjegy 「Keizai-va futa
ketaszeicsó-o nasi togeta.」 „A gazdaság két
számjegyű növekedést ért el.”

futakoburakudafutakoburakuda ◆ kétpúpú tevekétpúpú teve
futakotomefutakotome ◆ minden második szóminden második szó
futakotomenifutakotomeni ◆ mindigmindig azzalazzal jönjön 「Kare-va
futakotomeni-va okaneganaitoiu.」 „Mindig azzal
jön, hogy nincs pénze.”

futakotomikotofutakotomikoto ◆ egy-kétegy-két szószó 「Futakoto-
mikotosika kotoba-o kavasitakotoganainode
karenokoto-va joku siranai.」 „Nem nagyon isme-
rem, csak egy-két szót váltottam vele.”

futakufutaku ◆ megbízásmegbízás
futakufutaku ◆ felhatalmazásfelhatalmazás 「Szeifu-va koku-
minno futaku-o eta.」 „A kormány felhatalmazást
kapott a néptől.”

futakuszurufutakuszuru ◆ bízbíz 「Singikaini ankenno sori-
o futakusita.」 „A tanácsadó testületre bízta az
ügy rendezését.” ◆ eléelé viszvisz 「Gian-o iinkaini fu-
takusita.」 „A bizottság elé vitte a javaslatot.” ◆

megbízmegbíz 「Iinkaini sinsza-o futakusita.」 „A bi-
zottságot megbízta a vizsgálattal.”

futamafutama ◆ két szobakét szoba
futamatafutamata ◆ kétfelékétfelé ágazódáságazódás 「Micsi-va fu-
tamatani vakareta.」 „Kétfelé ágazódott az út.” ◆

kétkét helyenhelyen egyszerreegyszerre 「Futamata-o kakete
dzsukensita.」 „Két helyre felvételizett egyszerre.”
◆ kétkét kapcsolatkapcsolat 「Kanodzsono futamata-o mi-
nuita.」 „Rájöttem, hogy a barátnőmnek van még
egy kapcsolata.” ◆ kétkulacsosságkétkulacsosság
futamatagójakufutamatagójaku ◆ hintapolitikahintapolitika ◆ köpö-köpö-
nyegforgatásnyegforgatás
futamata-ofutamata-o kakerukakeru ◆ egyegy fenékkelfenékkel ülül kétkét
lovatlovat
futamenimirarenaifutamenimirarenai ◆ visszataszítóvisszataszító 「Futa-
meni mirarenai kaodatta.」 „Visszataszító arca
volt.”

futamonofutamono ◆ fedelesfedeles edényedény ◆ fedelesfedeles té-té-
gelygely
futanfutan ◆ elkötelezettségelkötelezettség 「Dzsútakurón-va
issóno futandearu.」 „A lakáskölcsön egy életre
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szóló elkötelezettség.” ◆ megterhelésmegterhelés
「Himan-va karadani ókina futan-o kakeru.」
„Az elhízottság a szervezetnek nagy megterhelés.”
◆ teherteher 「Kono sigoto-va vatasinitotte futan-
datta.」 „Nagy teher volt számára a munka.” ◆

vállalásvállalás 「Hijóno futan」 „költségek vállalása”
◇ szaimufutanszaimufutan adósságteheradósságteher ◇ szekinin-szekinin-
nofutannofutan felelősségvállalásfelelősségvállalás ◇ tóhófutantóhófutan mimi
terhünkterhünk ◇ tóhófutandearutóhófutandearu minketminket terhelterhel
「Szórjó-va tóhófutandeszu.」 „A szállítási díj
minket terhel.” ◇ futanszurufutanszuru fedezfedez 「Misze-va
szórjó-o futanszuru.」 „Az üzlet fedezi a szállítá-
si költséget.” ◇ futanszurufutanszuru vállalvállal 「Szekinin-
noaru sigoto-o futansita.」 „Felelősségteljes mun-
kát vállaltam.” ◇ futanszurufutanszuru álláll 「Idzsihi-va
siminga futanszuru.」 „A fenntartási költséget a
város polgárai állják.” ◇ futan-ninarufutan-ninaru terhéreterhére
vanvan 「Kodomono futanninaritakunai.」 „Nem
akarok a gyerekem terhére lenni.” ◇ futan-futan-
ninaruninaru terhelterhel 「Kokuszai-va kokuminno futan-
ninaru.」 „Az államadósság a polgárokat terheli.”
◇ futan-ofutan-o kakaerukakaeru vállaljavállalja aa terhetterhet 「Hit-
oride kaigono futan-o kakaeta.」 „Ő vállalta a
gondozás terheit.” ◇ futan-ofutan-o kakeszugirukakeszugiru túl-túl-
terhelterhel 「Sacsó-va sainni futan-o kakeszugita.」
„Az igazgató túlterhelte a dolgozókat.” ◇ futan-ofutan-o
kakerukakeru terhelterhel 「Anatani futan-o kaketakunaik-
ara, vatasigajarimaszu.」 „Nem akarlak ezzel ter-
helni, majd én megcsinálom.” ◇ futan-ofutan-o kake-kake-
ruru megterhelmegterhel 「Kaiva-va bjóninni futan-o kake-
ta.」 „A beteget megterhelte a beszéd.” ◇ futan-futan-
oo heraszuheraszu tehermentesíttehermentesít 「Atarasii
csikatecu-va baszu binno futan-o herasita.」 „Az
új metró tehermentesítette a buszjáratot.”

futangakakarufutangakakaru ◆ terhelőterhelő 「Kosini futangaka-
karu siszei」 „derekat terhelő testtartás”

futankinfutankin ◆ pénzteherpénzteher ◆ teherteher
futan-ninarufutan-ninaru ◆ terhelterhel 「Kokuszai-va koku-
minno futanninaru.」 „Az államadósság a polgá-
rokat terheli.” ◆ terhéreterhére vanvan 「Kodomono fu-
tanninaritakunai.」 „Nem akarok a gyerekem ter-
hére lenni.”

futan-ofutan-o heraszuheraszu ◆ tehermentesíttehermentesít 「Atarasii
csikatecu-va baszu binno futan-o herasita.」 „Az
új metró tehermentesítette a buszjáratot.”

futan-ofutan-o kakaerukakaeru ◆ vállaljavállalja aa terhetterhet 「Hit-
oride kaigono futan-o kakaeta.」 „Ő vállalta a
gondozás terheit.”

futan-ofutan-o kakerukakeru ◆ megterhelmegterhel 「Kaiva-va bjó-
ninni futan-o kaketa.」 „A beteget megterhelte a
beszéd.” ◆ terhelterhel 「Anatani futan-o kaketaku-
naikara, vatasigajarimaszu.」 „Nem akarlak ezzel
terhelni, majd én megcsinálom.”

futan-ofutan-o kakeszugirukakeszugiru ◆ túlterheltúlterhel 「Sacsó-va
sainni futan-o kakeszugita.」 „Az igazgató túlter-
helte a dolgozókat.”

futanszaszerufutanszaszeru ◆ terhelterhel 「Kono hijó-o darega
futansimaszuka?」 „Kit terhel ez a költség?”

futanszurufutanszuru ◆ álláll 「Idzsihi-va siminga futan-
szuru.」 „A fenntartási költséget a város polgárai
állják.” ◆ fedezfedez 「Misze-va szórjó-o futanszu-
ru.」 „Az üzlet fedezi a szállítási költséget.” ◆ vál-vál-
lallal 「Szekininnoaru sigoto-o futansita.」 „Fele-
lősségteljes munkát vállaltam.” ◇ futanszasze-futanszasze-
ruru terhelterhel 「Kono hijó-o darega futansimaszu-
ka?」 „Kit terhel ez a költség?”

futa-ofuta-o akeruakeru ◆ bizonyosságotbizonyosságot szerezszerez
「Eiga-va futa-o akemitara, mattaku damedat-
ta.」 „Amikor bizonyosságot szereztem, kiderült,
hogy csapnivaló a film.” ◆ kinyitkinyit ◆ megkezdmegkezd ◆

próbálpróbál 「Futa-o aketeminaito nantomo vakara-
nai.」 „A puding próbája az evés.”

futaojafutaoja ◆ mindkétmindkét szülőszülő 「Futa ojano kjokaga
hicujó.」 „Mindkét szülő beleegyezése szükséges”
◆ szülőkszülők
futa-ofuta-o szuruszuru ◆ fedőtfedőt tesztesz 「Nabeni futa-o
sitene!」 „Tegyél fedőt a lábasra!” ◆ kupakotkupakot
tesztesz 「Binni futa-o sita.」 „Rátettem a kupakot
a palackra.”

futarifutari ◆ kétkét személyszemély 「Futaride hitokumi-
da.」 „Két személy alkot egy párt.”

futaridakefutaridake ◆ kettőnkkettőnk közöttközött 「Kore-va fu-
taridakeno hanasida.」 „Ez maradjon kettőnk kö-
zött!”

futaridefutaride ◆ kettenketten ◆ kettesbenkettesben ◆ párosanpárosan
「Futaride tanosii.」 „Párosan szép az élet.”

futarigumifutarigumi ◆ emberpáremberpár ◆ párpár
futarigurasifutarigurasi ◆ kettesben éléskettesben élés
futarigurasidearufutarigurasidearu ◆ kettesbenkettesben élél 「Boku-
va cumato futarigurasida.」 „Kettesben élünk a
feleségemmel.”

futarijónofutarijóno ◆ kétszemélyeskétszemélyes
「Futarijónokóhíméká-o cukatteiru.」 „Kétsze-
mélyes kávéfőzőt használok.”
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futarikiridefutarikiride ◆ kettesbenkettesben 「Futarikiride
rjokó-o sita.」 „Kettesben elutaztunk.” ◆ négy-négy-
szemköztszemközt 「Anatato futarikiride hanasitai.」
„Szeretnék négyszemközt beszélni veled!”

futarinorinofutarinorino ◆ kétüléseskétüléses 「Futarinorino ku-
ruma」 „A kétüléses autó.”

futaritomofutaritomo ◆ mindkettenmindketten 「Futaritomoona-
dzsi hini umareta.」 „Mindketten ugyanazon a
napon születtek.” ◆ mindkettőmindkettő 「Kodomoga fu-
tariite, futaritomoon-nada.」 „Két gyereke van,
mindkettő lány.”

futarizucufutarizucu ◆ két-kétkét-két 「Nikaino kekkonde
kodomo-va futarizucu umareta.」 „Az előző há-
zasságaiban két-két gyereke született.” ◆ kette-kette-
sévelsével 「Densade dzsókjaku-va futarizucu szu-
vatteita.」 „A vonaton ketteséven ültek az embe-
rek.” ◆ párosávalpárosával 「Futarizucu mukai atte tat-
teita.」 „Párosával álltunk egymással szemben.”

futarizucufutarizucu ◆ kettesévelkettesével ◆ párosávalpárosával 「Fu-
tarizucu njúdzsósita.」 „Párosával engedték be az
embereket.”

futaruszanfutaruszan ◆ ftálsavftálsav
futasikanafutasikana ◆ bizonytalanbizonytalan 「Futasikana
hendzsi-o sita.」 „Bizonytalan választ adott.” ◆

kéteskétes 「Futasikana dzsóhó-o nagasita.」 „Kétes
információt terjesztett.” ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan
「Futasikana kiokunanode macsigatteirukamosi-
renai.」 „Megbízhatatlan a memóriám, lehet,
hogy tévedek.”

futatabifutatabi ◆ ismétismét 「Dzsikkenni futatabi szeikó-
sita.」 „Ismét sikerült a kísérlet.” ◆ mégmég egy-egy-
szerszer 「Tozanni futatabi csószensita.」 „Még egy-
szer nekivágtam a hegyi útnak.” ◆ újbólújból 「Ton-
neru-va futatabi kaicúsita.」 „Újból megnyitották
az alagutat.” ◆ újraújra 「Futatabi rainicsisita.」
„Újra Japánba látogatott.”

futatabihadzsimarufutatabihadzsimaru ◆ újrakezdődikújrakezdődik
「Kenkjú-va futatabi hadzsimatta.」 „Újrakezdő-
dött a kutatás.”

futatabihadzsimerufutatabihadzsimeru ◆ újrakezdújrakezd 「Szupócu-
o futatabi hadzsimeta.」 „Újrakezdte a sporto-
lást.”

futatabimoeagarufutatabimoeagaru ◆ újraéledújraéled 「Kareno
nakadejaru kiga futatabi moe agatta.」 „Újraéledt
bennem a tettvágy.”

futatabinarerufutatabinareru ◆ visszaszokikvisszaszokik 「Boku-va
futatabi taikucuna nicsidzsóni nareta.」 „Vissza-
szokott az unalmas hétköznapokba.”

futatabisimerufutatabisimeru ◆ visszazárvisszazár 「Futatabi binno
futa-o simeta.」 „Visszazártam az üveg fedelét.”

futatefutate ◆ kétkét csoportcsoport 「Futateni vakarete ni-
dzsikaino baso-e mukatta.」 „Két csoportra sza-
kadva mentünk a buli folytatásának következő
helyszínére.”

futatórinifutatórini ◆ kétféleképpenkétféleképpen 「Kore-va futató-
rini kaisakudekiru.」 „Ezt kétféleképpen lehet ér-
telmezni.”

futatórinofutatórino ◆ kétfélekétféle 「Aszokoni-va futatórino
iki katagaaru.」 „Kétféle módon juthatunk el
oda.”

futatórinoimigaarufutatórinoimigaaru ◆ kétértelműkétértelmű 「Futató-
rino imigaaru kotoba」 „kétértelmű szó”

futatórinokaisaku-ofutatórinokaisaku-o juruszujuruszu ◆ kétértelműkétértelmű
「Futatórino kaisaku-o juruszu hóricu」 „kétér-
telmű törvény”

futebutesiifutebutesii ◆ pimaszpimasz 「Futebutesii taido」
„pimasz modor”

futegivafutegiva ◆ elrontáselrontás 「Sigotoni futegivagaat-
ta.」 „Elrontottam a munkámat.” ◆ melléfogásmelléfogás
futegivanafutegivana ◆ ügyetlenügyetlen 「Keiszacuno futegiva-
na taió」 „rendőrség ügyetlen intézkedése”

futegivanicukuttamonofutegivanicukuttamono ◆ tákolmánytákolmány
futeifutei ◆ hűtlenséghűtlenség
futeifutei ◆ lázongáslázongás ◆ rakoncátlanságrakoncátlanság
futeifutei ◆ határozatlansághatározatlanság ◆ járulékosjárulékos ◇ fu-fu-
teikonteikon járulékos gyökérjárulékos gyökér
fúteifútei ◆ előadásmódelőadásmód ◆ kinézetkinézet 「Uszankuszai
fúteino otoko」 „gyanús kinézetű ember” ◆ meg-meg-
jelenésjelenés 「Mattaku ijóna fúteino hitodatta.」
„Nagyon különös megjelenésű ember volt.”

futeidaimeisifuteidaimeisi ◆ határozatlan névmáshatározatlan névmás
futeidzsihófuteidzsihó ◆ változóváltozó órahosszosórahosszos időmé-időmé-
résrés
futeikacujófuteikacujó ◆ alanyi ragozásalanyi ragozás
futeikansifuteikansi ◆ határozatlan névelőhatározatlan névelő
futeikeifuteikei ◆ főnévi igenévi alakfőnévi igenévi alak
futeikeisifuteikeisi ◆ szabadversszabadvers
futeikifuteiki ◆ határozatlanhatározatlan időtartamidőtartam ◆ rend-rend-
szertelenségszertelenség
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futeikibinfuteikibin ◆ időszakos járatidőszakos járat
futeikikeifuteikikei ◆ határozatlanhatározatlan időtartamúidőtartamú bün-bün-
tetéstetés
futeikinifuteikini ◆ rendszertelenülrendszertelenül 「Nikki-o futeiki-
ni kaiteiru.」 „Rendszertelenül írom a naplómat.”

futeikiszenfuteikiszen ◆ időszakos hajójáratidőszakos hajójárat
futeikonfuteikon ◆ járulékos gyökérjárulékos gyökér
futeinafuteina ◆ hűtlenhűtlen
futeinofuteino ◆ rakoncátlanrakoncátlan
futeinofuteino ◆ határozatlanhatározatlan 「Pátíno ninzú-va fu-
teideszu.」 „A parti létszáma határozatlan.” ◆

meghatározatlanmeghatározatlan 「Miszeno jaszumino hi-va
futeideszu.」 „Az üzlet meghatározatlan napokon
tart zárva.” ◇ dzsúsofuteinodzsúsofuteino állandóállandó lakcím-lakcím-
melmel nemnem rendelkezőrendelkező 「Dzsúsofuteino hito」
„állandó lakcímmel nem rendelkező ember”

futeinojakarafuteinojakara ◆ lázongólázongó emberember ◆ rakon-rakon-
cátlan embercátlan ember
futeinotofuteinoto ◆ lázongólázongó emberember ◆ rakoncátlanrakoncátlan
emberember
futei-ofutei-o hatarakuhataraku ◆ megcsalmegcsal 「Fudzsin-va
futei-o hataraita.」 „Megcsalta a férjét.”

futeisifuteisi ◆ főnévi igenévfőnévi igenév
futeisófuteisó ◆ határozatlan utaláshatározatlan utalás
futeiszaifuteiszai ◆ illetlenségilletlenség ◆ ízléstelenségízléstelenség
futeiszainafuteiszaina ◆ illetlenilletlen 「Futeiszaina kói」 „il-
letlen viselkedés” ◆ ízléstelenízléstelen 「Futeiszaina fu-
kuszó」 „ízléstelen ruházat”

futeiszekibunfuteiszekibun ◆ határozatlan integrálhatározatlan integrál
futekifuteki ◆ bátorságbátorság ◆ rettenthetetlenségrettenthetetlenség
futekifuteki ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság
futekigófutekigó ◆ inkompatibilitásinkompatibilitás 「Kecuekigatano
futekigó」 „vércsoport-inkompatibilitás” ◆

összeférhetetlenségösszeférhetetlenség
futekihófutekihó ◆ törvénytelenségtörvénytelenség
futekikakufutekikaku ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság
futekikakunafutekikakuna ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Szóridaidzsin-
ni futekikakuna hito」 „miniszterelnöknek alkal-
matlan ember”

futekinafutekina ◆ elszántelszánt 「Futekina curagamae」
„elszánt tekintet” ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen ◆ vak-vak-
merőmerő 「Futekina furu mai」 „vakmerő viselke-
dés” ◇ daitanfutekinadaitanfutekina rettenthetetlenrettenthetetlen
「Daitanfutekina jacu」 „rettenthetetlen fickó” ◇

daitanfutekinadaitanfutekina merészmerész 「Daitanfutekina furu
mai」 „merész viselkedés”

futekinafutekina ◆ alkalmatlanalkalmatlan ◆ nemnem megfelelőmegfelelő
「Futekina kankjó」 „nem megfelelő környezet”

futekininfutekinin ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság
futekininsafutekininsa ◆ nem megfelelő embernem megfelelő ember
futekiszecunafutekiszecuna ◆ helytelenhelytelen 「Futekiszecuna
sijó」 „helytelen használat” ◆ nemnem helyénvalóhelyénvaló
「Futekiszecuna hacugen」 „nem helyénvaló ki-
jelentés” ◆ nemnem megfelelőmegfelelő 「Futekiszecuna
kói」 „nem megfelelő viselkedés” ◆ szabályta-szabályta-
lanlan 「Kikaino futekiszecuna szósza」 „gép sza-
bálytalan működtetése”

futekiszecunakóifutekiszecunakói ◆ szabálytalanságszabálytalanság
「Kaisa-va futekiszecuna kói-o sita.」 „A vállalat
szabálytalanságot követett el.”

futekiszeinafutekiszeina ◆ tisztességtelentisztességtelen
futekitónafutekitóna ◆ nemnem megfelelőmegfelelő 「Futekitóna ba-
soni genpacu-o tateta.」 „Nem megfelelő helyre
építették az atomerőművet.” ◆ nemnem odaillőodaillő
「Futekitóna hjógen」 „nem odaillő kifejezés”

futekuszarerufutekuszareru ◆ neheztelneheztel 「Futekuszarete
tomodacsini ih-ka gecumo denvasinakatta.」
„Nehezteltem a barátomra, ezért egy hónapig nem
telefonáltam neki.”

futene-ofutene-o szuruszuru ◆ dacbóldacból ágybanágyban maradmarad
「Okotta kodomo-va fute ne-o sita.」 „A mérges
gyerek dacból ágyban maradt.”

fúten-nofúten-no ◆ labilislabilis
futetteinafutetteina ◆ nemnem alaposalapos 「Csekkuga futette-
idatta.」 „Az ellenőrzés nem volt alapos.” ◆ nemnem
kielégítőkielégítő 「Kareno szecumei-va futetteidatta.」
„Nem volt kielégítő a magyarázata.”

futofuto ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Densadefuto koe-o ka-
kerareta.」 „Egyszer csak valaki megszólított a
vonaton.” ◆ hirtelenhirtelen 「Futo omoi dasita.」
„Hirtelen eszembe jutott.” ◇ futositakotodefutositakotode
véletlenülvéletlenül 「Futositakotode kanodzsoto siriat-
ta.」 „Véletlenül ismerkedtem meg vele.” ◇ fu-fu-
tositahjósinitositahjósini hirtelenhirtelen 「Futosita hjósini kare-
o omoi dasita.」 „Hirtelen eszembe jutott a fiú.”
◇ futositahjósinifutositahjósini egyszeregyszer csakcsak 「Futosita
hjósini mukasinokoto-o omoi dasita.」 „Egyszer
csak eszembe jutott egy régi emlék.” ◇ futosi-futosi-
tahjósinitahjósini szórakozottanszórakozottan 「Kaisanokonpjútá-
defutosita hjósinidokoka-o kurikkusitesimai zen-

794794 futeikibin futeikibin – futo futo AdysAdys



rano gazóga aravareta.」 „A munkahelyi számító-
gépemen szórakozottan rákattintottam valamire,
és feljött egy meztelen kép.”

futófutó ◆ helytelenséghelytelenség ◆ indokolatlanságindokolatlanság
futófutó ◆ fagyás nélkülifagyás nélküli
futófutó ◆ egyenlőtlenségegyenlőtlenség
futófutó ◆ dokkdokk ◆ mólómóló 「Fune-o futóni tometa.」
„A hajó kikötött a mólóhoz.”

fútófútó ◆ borítékboríték 「Fútóni fú-o sita.」 „Lezártam
a borítékot.” ◇ kussonfútókussonfútó párnázottpárnázott borí-borí-
tékték ◇ kussonfútókussonfútó légpárnáslégpárnás borítékboríték ◇

hensin-jófútóhensin-jófútó válaszborítékválaszboríték
futóbussicufutóbussicu ◆ fagyálló anyagfagyálló anyag
futobutositafutobutosita ◆ vastagvastag 「Tendzsó-o futobuto-
sita hasiraga szaszaeta.」 „A mennyezetet vastag
oszlop tartotta.”

futocscsofutocscso ◆ dagidagi ◆ duciduci 「Futocscsono on-
na」 „duci nő”

futodokifutodoki ◆ bunkóságbunkóság ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség
「Kaisano futodokide kodzsindzsóhóga moreta.」
„A vállalat figyelmetlensége okozta a személyes in-
formáció kiszivárgását.” ◆ tapintatlanságtapintatlanság
futodokimonofutodokimono ◆ bunkóbunkó
futodokinafutodokina ◆ bunkóbunkó 「Futodokina jacume!」
„Bunkó fráter!” ◆ udvariatlanudvariatlan 「Pátíde nomi-
szugite futodokina furu mai-o sita.」 „A partin
udvariatlanul sokat ivott.”

futodokisigokufutodokisigoku ◆ bunkóság netovábbjabunkóság netovábbja
futodokiszenbanfutodokiszenban ◆ felháborítófelháborító tapintat-tapintat-
lanságlanság
futodzsifutodzsi ◆ kövér betűkövér betű ◆ vastag betűvastag betű
futodzsikuenpicufutodzsikuenpicu ◆ postairónpostairón ◇ akaaofu-akaaofu-
todzsikuenpicutodzsikuenpicu piros-kék postairónpiros-kék postairón
futóekifutóeki ◆ fagyállófagyálló ◆ fagyálló folyadékfagyálló folyadék
futófukucunofutófukucuno ◆ hajthatatlanhajthatatlan 「Futófukuc-
uno isi」 „hajthatatlan akarat” ◆ lankadatlanlankadatlan
「Futófukucuno kenkjú」 „lankadatlan kutatás”

futogakifutogaki ◆ vastagvastag betűkkelbetűkkel írásírás ◆ vas-vas-
tagontagon fogásfogás 「Futogakinobórupen」 „vastagon
fogó golyóstoll”

futógófutógó ◆ egyenlőtlenségiegyenlőtlenségi jeljel ◆ egyenlőt-egyenlőt-
lenség jelelenség jele
futóhenfutóhen ◆ egyenlőtlen oldalegyenlőtlen oldal
futóhensikakukeifutóhensikakukei ◆ trapezoidtrapezoid

futóhenszankakukeifutóhenszankakukei ◆ egyenlőtlenegyenlőtlen oldalúoldalú
háromszögháromszög
futoifutoi ◆ kövérkövér 「Futoi modzsi-o cukatta.」 „Kö-
vér betűket használtam.” ◆ mélymély 「Futoi koe」
„mély hang” ◆ pimaszpimasz 「Futoi jaró」 „pimasz
fráter” ◆ vastagvastag 「Futoi szen-o hiita.」 „Húz-
tam egy vastag vonalat.” ◇ kimottamagafutoikimottamagafutoi
merészmerész ◇ sinkeigafutoisinkeigafutoi kötélbőlkötélből vannakvannak azaz
idegeiidegei ◇ sinkeigafutoisinkeigafutoi pimaszpimasz 「Sinkeiga fu-
toi hito」 „pimasz ember” ◇ szengafutoiszengafutoi mar-mar-
kánskáns 「Szenga futoi otoko」 „markáns férfi” ◇

nobutoinobutoi öblösöblös 「Nobutoi koe」 „öblös hang” ◇

haragafutoiharagafutoi nagylelkűnagylelkű ◇ haragafutoiharagafutoi me-me-
részrész
futóicudearufutóicudearu ◆ megoszlikmegoszlik 「Karerano iken-va
futóicudatta.」 „A véleményük megoszlott.”

futóicunafutóicuna ◆ egységtelenegységtelen ◆ megoszlómegoszló 「Fu-
tóicuna iken-o matometa.」 „Egységesítette a
megoszló véleményeket.”

futoitokifutoitoki ◆ pachiténpachitén
futoitokorofutoitokoro ◆ bunkóbunkó 「Kino bóno szaki-va fu-
tokunatteiru.」 „Van egy bunkó a bot végén.”

futókaifutókai ◆ befagyatlan tengerbefagyatlan tenger
futókaikofutókaiko ◆ jogtalan elbocsátásjogtalan elbocsátás
futókaszeifutókaszei ◆ áteresztőképességáteresztőképesség hiányahiánya ◇

hósaszenfutókaszeihósaszenfutókaszei radiológiailagradiológiailag átlát-átlát-
szatlanszatlan
futokeifutokei ◆ széles közű vonalazásszéles közű vonalazás
futókofutóko ◆ befagyatlan tóbefagyatlan tó
futókófutókó ◆ befagyatlan kikötőbefagyatlan kikötő
futókófutókó ◆ iskolakerülésiskolakerülés
futokorofutokoro ❶ kebelkebel 「Hahaoja-va akacsan-o fu-
tokoroni daita.」 „Az anya a keblére ölelte a kis-
babáját.” ◆ belsejebelseje 「Tekino futokoroni moguri
konda.」 „Belopózott az ellenség táborának belse-
jébe.” ◆ belsőbelső szándékszándék 「Aiteno futokoro-o mi-
szukasita.」 „Kifürkészte a másik fél belső szán-
dékát.” ◆ mélyemélye 「Jamano futokoro」 „hegy mé-
lye” ◆ ölöl 「Sizenno futokoro」 „természet öle”
◆ pénzpénz 「Futokoroga szamui.」 „Kevés pénze
van.” ◆ ruharuha belsejebelseje 「Kimonono futokoroni
te-o ireta.」 „A kimonóm belsejébe dugtam a ke-
zem.” ◆ ruharuha mellbugyramellbugyra 「Futokorokara fútó-
o tori dasita.」 „A ruha mellbugyrából elővettem
egy borítékot.” ◇ futokorogaatatakaifutokorogaatatakai pénzespénzes
◇ futokorogaatatakaifutokorogaatatakai vastagvastag 「Futokoroga
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atatakaikara nandemo katteageru!」 „Vastag va-
gyok, kérhetsz bármit ajándékba!” ◇ futokoro-futokoro-
gauruógauruó vastagvastag 「Bónaszude futokoroga uruot-
teiru.」 „A prémiumtól most vastag vagyok.” ◇

futokorogaszamuifutokorogaszamui csórócsóró 「Futokoroga sza-
mui jacude, boroi fuku-o kiteiru.」 „Olyan csóró,
hogy rongyokban jár.” ◇ futokoroguaifutokoroguai anyagianyagi
helyzethelyzet 「Kare-va futokoroguaiga joi.」 „Jó
anyagi helyzetben van.” ◇ futokoroniszurufutokoroniszuru
zsebrezsebre rakrak 「Kjogakuno taisokukin-o futokoro-
nisita.」 „Nagy végkielégítést rakott zsebre.” ◇

futokoro-ofutokoro-o itamenaiitamenai nemnem viseliviseli megmeg anya-anya-
gilaggilag 「Dzsibunno futokoro-o itamenai rjokó」
„olyan utazás, ami nem visel meg anyagilag” ◇

futokoro-ofutokoro-o kojaszukojaszu megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsika-va vairode futokoro-o kojasita.」 „A
politikus sikkasztással megszedte magát.”

futokorodefutokorode ◆ semmittevéssemmittevés ◆ zsebrezsebre tetttett
kézkéz
futokorogaatatakaifutokorogaatatakai ◆ pénzespénzes ◆ vastagvastag
「Futokoroga atatakaikara nandemo katteage-
ru!」 „Vastag vagyok, kérhetsz bármit ajándék-
ba!”

futokorogaatatamarufutokorogaatatamaru ◆ vastagvastag 「Bónaszu-
o moratte futokoroga atatamatteiru.」 „Vastag
vagyok, mert prémiumot kaptam.”

futokorogaszabisiifutokorogaszabisii ◆ kevéskevés aa pénzepénze 「Ima-
futokoroga szabisikutereszutoran-ni ikenai.」
„Most kevés a pénzem, nem tudok étterembe
menni!”

futokorogaszamuifutokorogaszamui ◆ csórócsóró 「Futokoroga sza-
mui jacude, boroi fuku-o kiteiru.」 „Olyan csóró,
hogy rongyokban jár.” ◆ kevéskevés pénzepénze vanvan
「Futokoroga szamuikara kjóha nomini ikanai.」
„Kevés pénzem van, nem megyek ma kocsmázni.”

futokorogatanafutokorogatana ◆ bizalmasbizalmas 「Kare-va sacsó-
no futokorogatanadeszu.」 „Ő az igazgató bizal-
masa.” ◆ önvédelmi kiskardönvédelmi kiskard
futokorogauruófutokorogauruó ◆ vastagvastag 「Bónaszude futo-
koroga uruotteiru.」 „A prémiumtól most vastag
vagyok.”

futokorogjokufutokorogjoku ◆ birtokoltbirtokolt drágakődrágakő ◆ bir-bir-
tokolt részvénytokolt részvény
futokoroguaifutokoroguai ◆ anyagianyagi helyzethelyzet 「Kare-va fu-
tokoroguaiga joi.」 „Jó anyagi helyzetben van.”

futokorokandzsófutokorokandzsó ◆ nálanála lévőlévő pénzpénz megszá-megszá-
molásamolása

futokoroniszurufutokoroniszuru ◆ zsebrezsebre rakrak 「Kjogakuno
taisokukin-o futokoronisita.」 „Nagy végkielégí-
tést rakott zsebre.”

futokoro-ofutokoro-o atatameruatatameru ◆ pénztpénzt hozhoz 「Kabu-
kano dzsósóde futokoro-o atatameta.」 „A rész-
vényár emelkedése pénzt hozott.”

futokoro-ofutokoro-o itamenaiitamenai ◆ nemnem viseliviseli megmeg anya-anya-
gilaggilag 「Dzsibunno futokoro-o itamenai rjokó」
„olyan utazás, ami nem visel meg anyagilag”

futokoro-ofutokoro-o itameruitameru ◆ fájfáj 「Dzsúmanforinto-
no kurumasúri-va futokoro-o itameta.」 „A ko-
csijavítás 100 ezer forintomba fájt.” ◆ megérzimegérzi
aa pénztárcájapénztárcája 「Zózei-va sóhisano futokoro-o
itameru.」 „Az adóemelést megérzi a fogyasztók
pénztárcája.”

futokoro-ofutokoro-o kojaszukojaszu ◆ megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsika-va vairode futokoro-o kojasita.」 „A
politikus sikkasztással megszedte magát.” ◆ meg-meg-
tollasodiktollasodik 「Szeidzsika-va futokoro-o kojasi-
ta.」 „A politikus megtollasodott.”

futokufutoku ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség 「Tokuto futoku」
„erkölcsösség és erkölcstelenség” ◆ romlottságromlottság
◇ futokunoitaszutokorofutokunoitaszutokoro sajátsaját hibájahibája 「Hi-
ki tomerarenakattano-va vatasino futokuno ita-
szutokorodeszu.」 „Az én hibám, hogy nem fog-
tam őt vissza.”

futokuinafutokuina ◆ nemnem erősségeerőssége 「Szúgaku-va fu-
tokuida.」 „Nem erősségem a matek.” ◆ rosszulrosszul
megymegy 「Eigo-va futokuida.」 „Rosszul megy az
angol.”

futokujórjónofutokujórjóno ◆ semmitmondósemmitmondó 「Futokujór-
jóno hanasidatta.」 „Semmitmondó történet
volt.”

futokunoitaszutokorofutokunoitaszutokoro ◆ sajátsaját hibájahibája 「Hi-
ki tomerarenakattano-va vatasino futokuno ita-
szutokorodeszu.」 „Az én hibám, hogy nem fog-
tam őt vissza.”

futokuszakufutokuszaku ◆ rossz módszerrossz módszer
futokuszakunafutokuszakuna ◆ nemnem bölcsbölcs 「Csikara-o szo-
toni aravaszuno-va futokuszakuda.」 „Nem bölcs
dolog megmutatni az erőnket.” ◆ nemnem vezetvezet jó-jó-
rara 「Kono sobacu-va futokuszakuda.」 „Nem ve-
zet jóra ez a büntetés.”

futokuteifutokutei ◆ határozatlanhatározatlan 「Futokuteiki-
kan」 „határozatlan időtartam”
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futokuteinofutokuteino ◆ meghatározatlanmeghatározatlan 「Singenfu-
tokuteino dzsisin」 „meghatározatlan epicentru-
mú földrengés”

futómeifutómei ◆ átlátszatlanságátlátszatlanság
futómeinafutómeina ◆ átlátszatlanátlátszatlan 「Konobin-va futó-
meideszu.」 „Ez az üveg átlátszatlan (nem átlát-
szó).” ◆ homályoshomályos 「Futómeinagaraszu」 „ho-
mályos üveg” ◆ nemnem világosvilágos 「Donokuraino
szonsicu-o dasitaka-va futómeideszu.」 „Nem vi-
lágos, hogy mekkora összeget vesztett.”

futome-ofutome-o tomerutomeru ◆ rátévedrátéved aa pillantásapillantása
「Kanodzsononekkureszuni mega tomatta.」
„Rátévedt a pillantásom a nyakláncára.”

futomodzsifutomodzsi ◆ vastag betűvastag betű
futómoidaszufutómoidaszu ◆ bevillanbevillan 「Kanodzsono
tandzsóbi-o futo omoi dasite avatetepurezento-o
katta.」 „Bevillant a születésnapja, és gyorsan vet-
tem neki ajándékot.”

futomomofutomomo ◆ combcomb
futonfuton ◆ futonfuton ◆ matracmatrac ◆ paplanpaplan 「Futon-
o kaketa.」 „Betakaróztam a paplannal.” ◇

isinifuton-oisinifuton-o kiszerarezukiszerarezu későkéső halotthalott szüle-szüle-
inkink kedvébenkedvében járnijárni ◇ umóbutonumóbuton pehelypap-pehelypap-
lanlan 「Umóbuton-va karukute atatakai.」 „A pe-
helypaplan könnyű és meleg.” ◇ umóbutonumóbuton toll-toll-
paplanpaplan 「Katakunatta umóbutonno ucsi naosi」
„keménnyé vállt tollpaplan felbolyhosítása” ◇ ka-ka-
kebutonkebuton paplanpaplan ◇ zabutonzabuton ülőpárnaülőpárna ◇ siki-siki-
butonbuton matracmatrac ◇ szenbeibutonszenbeibuton vastagvastag pap-pap-
lanlan ◇ hakanihakani futon-vafuton-va kiszerarezukiszerarezu halotthalott
szülőszülő nemnem segítsegít ◇ vatabutonvatabuton dunyhadunyha ◇ var-var-
abutonabuton szalmazsákszalmazsák
futónafutóna ◆ igazságtalanigazságtalan 「Futóna togame-o
uketa.」 „Igazságtalanul hibáztatták.” ◆ indoko-indoko-
latlanlatlan 「Futóna baisókin-o jókjúsita.」 „Indoko-
latlanul magas kártérítést követelt.” ◆ jogtalanjogtalan
「Futóna taiho」 „jogtalan letartóztatás” ◆ nemnem
őtőt illetőillető 「Kare-va futóna okane-o uke totta.」
„Méltánytalanul olyan pénzt kapott, ami nem őt
illette.” ◆ tisztességtelentisztességtelen 「Futóna rieki」
„tisztességtelen haszon”

futónicukufutónicuku ◆ kikötkiköt
fútóniirerufútóniireru ◆ borítékbaborítékba tesztesz 「Tegami-o fú-
tóni ireta.」 „Borítékba tettem a levelet.”

futon-nihairufuton-nihairu ◆ lefeksziklefekszik 「Szoroszoro futon-
ni hairune.」 „Én lassan lefekszem.”

futon-ofuton-o dokaszudokaszu ◆ kitakarkitakar 「Asino futon-o
dokasita.」 „Kitakartam a lábam.”

futon-ofuton-o hikuhiku ◆ megágyazmegágyaz 「Futon-o hiiteku-
daszai.」 „Ágyazz meg!”

futon-ofuton-o kakerukakeru ◆ betakarbetakar 「Kodomoni futon-
o kaketeageta.」 „Betakartam a gyereket.” ◆ be-be-
takaróziktakarózik 「Kaze-o hikukara futon-o kakena-
szai!」 „Takarózz be, mert megfázol!” ◆ takaró-takaró-
zikzik
futon-ofuton-o katazukerukatazukeru ◆ beágyazbeágyaz 「Futon-o
katazuketekudaszai.」 „Ágyazz be!”

futon-ofuton-o sikusiku ◆ megágyazmegágyaz 「Tatamini futon-
o siita.」 „Megágyaztam a tatamira.” ◆ megvetimegveti
azaz ágyatágyat 「Joruninaruto futon-o siku.」 „Esté-
re kelvén megvetem az ágyat.”

futopparanafutopparana ◆ bőkezűbőkezű 「Futopparana oto-
ko」 „bőkezű ember” ◆ nagylelkűnagylelkű 「Futoppara-
na szeikaku」 „nagylelkű természet”

futoraszerufutoraszeru ◆ felhizlalfelhizlal 「Jaszeteiru otto-o fu-
toraszeta.」 „Felhizlalta a sovány férjét.” ◆ gya-gya-
rapítrapít 「Zaiszan-o futoraszeru.」 „Gyarapítja a
vagyonát.” ◆ hizlalhizlal 「Buta-o futoraszeteima-
szu.」 „Disznókat hizlal.”

futórenbaifutórenbai ◆ illegális dömpingillegális dömping
futorijaszuifutorijaszui ◆ hízásrahízásra hajlamoshajlamos 「Futori-
jaszui taisicuda.」 „Hízásra hajlamos testalkata
van.” ◆ hízékonyhízékony
futorinikuifutorinikui ◆ nehezennehezen hízóhízó 「Futorinikui
taisicuda.」 „Nehezen hízó testalkata van.”

futoriszuginofutoriszugino ◆ túlsúlyostúlsúlyos
futóritokufutóritoku ◆ üzérkedésüzérkedés
futorufutoru ◆ magáramagára szedszed 「Gokiro futotta.」 „Öt
kilót magamra szedtem.” ◇ deppurifutorudeppurifutoru elhí-elhí-
zikzik 「Deppuri futotta hito」 „elhízott ember” ◇

futorijaszuifutorijaszui hízásrahízásra hajlamoshajlamos 「Futorijaszui
taisicuda.」 „Hízásra hajlamos testalkata van.”

futorufutoru ◆ elhízikelhízik 「Kono szúka gecude futot-
tekita.」 „Az elmúlt pár hónapban elhíztam.” ◆

felszedfelszed 「Szúkiro futottesimatta.」 „Felszedtem
néhány kilót.” ◆ gyarapodikgyarapodik 「Zaiszanga futot-
ta.」 „Gyarapodott a vagyona.” ◆ hízikhízik 「Mizusi-
ka nondenainoni futorimaszu.」 „Csak vizet iszik,
mégis hízik.” ◆ hizlalóhizlaló 「Icsibanfutoru rjóri-va
nandesó?」 „Melyik a leghizlalóbb étel?” ◆ kö-kö-
vérvér 「Mite!Szugoku futottajo!」 „Nézd, milyen
kövér lettem!” ◆ meghízikmeghízik 「Futotte, doa-o tó-
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renakunatta.」 „Meghíztam, és nem férek be az
ajtón.” ◇ deppurifutorudeppurifutoru elhízikelhízik 「Deppuri fu-
totta hito」 „elhízott ember” ◇ futorijaszuifutorijaszui hí-hí-
zásrazásra hajlamoshajlamos 「Futorijaszui taisicuda.」
„Hízásra hajlamos testalkata van.”

futósikifutósiki ◆ egyenlőtlenségegyenlőtlenség ◇ dzsókenfutó-dzsókenfutó-
sikisiki feltételes egyenlőtlenségfeltételes egyenlőtlenség
futositahjósinifutositahjósini ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Futosita
hjósini mukasinokoto-o omoi dasita.」 „Egyszer
csak eszembe jutott egy régi emlék.” ◆ hirtelenhirtelen
「Futosita hjósini kare-o omoi dasita.」 „Hirtelen
eszembe jutott a fiú.” ◆ szórakozottanszórakozottan 「Ka-
isanokonpjútádefutosita hjósinidokoka-o kurikk-
usitesimai zenrano gazóga aravareta.」 „A mun-
kahelyi számítógépemen szórakozottan rákattin-
tottam valamire, és feljött egy meztelen kép.”

futositakotodefutositakotode ◆ véletlenülvéletlenül 「Futositako-
tode kanodzsoto siriatta.」 „Véletlenül ismerked-
tem meg vele.”

futoszafutosza ◆ kövérségkövérség 「Karadano futosza」
„test kövérsége” ◆ öblösségöblösség 「Koeno futosza」
„hang öblössége” ◆ terjedelemterjedelem ◆ vastagságvastagság
「Szenno futosza」 „vonal vastagsága” ◇ kimo-kimo-
nofutoszanofutosza bátorságbátorság ◇ kubinofutoszakubinofutosza
nyakbőségnyakbőség
futótanpakusicufutótanpakusicu ◆ fagyállófagyálló proteinprotein ◆ ter-ter-
mális hiszterézisfehérjemális hiszterézisfehérje
futottafutotta ◆ elhízottelhízott
futotteirufutotteiru ◆ kövérkövér 「Vatasino meno maeni fu-
totteiru otokoga szuvatta.」 „Egy kövér ember ült
velem szemben.”

futottekirenakunarufutottekirenakunaru ◆ kihízikkihízik 「Futottezu-
bonga kirenakunatta.」 „Kihíztam a nadrágo-
mat.”

futóvatasifutóvatasi ◆ rakparton átadvarakparton átadva
futózaifutózai ◆ fagyállófagyálló
futteaizuszurufutteaizuszuru ◆ intint 「Hata-o futte aizusi-
ta.」 „Egy zászlóval intett.”

futteifuttei ◆ hiányhiány ◇ zaikofutteizaikofuttei raktárkészletraktárkészlet
elfogyásaelfogyása ◇ zaikofutteihinzaikofutteihin hiánycikkhiánycikk ◇

dzsútakunofutteidzsútakunofuttei lakáshiánylakáshiány
futteiszurufutteiszuru ◆ fogytánfogytán vanvan 「Szekijuga fut-
teisitekita.」 „Fogytán a kőolaj.” ◆ hiányhiány vanvan
「Dzsinzaiga futteisitekita.」 „Munkaerőhiány
van.”

futtemotettemofuttemotettemo ◆ haha esik,esik, haha fújfúj 「Futte-
mo tettemo ikucumorida.」 „Ha esik, ha fúj, me-
gyek.”

futtenfutten ◆ forráspontforráspont
futtevakufuttevaku ◆ váratlanulváratlanul jönjön 「Futte vaitajóna
vazavai」 „váratlanul jött csapás”

futtofutto ◆ egyszeregyszer csakcsak 「On-nano szugata-va
futto kieta.」 „A nő egyszer csak eltűnt.” ◆ egy-egy-
szerreszerre 「Futto kieta.」 „Egyszerre csak eltűnt.”
◆ hirtelenhirtelen 「Jonakanifutto mega szameta.」
„Éjszaka hirtelen felébredtem.” ◆ váratlanulváratlanul
「Danszei-va futto aravareta.」 „A férfi váratlanul
megjelent.” ◇ futtofukikeszufuttofukikeszu elfújelfúj
「Rószoku-o futto fuki kesita.」 „Elfújtam a gyer-
tyát.”

futtófuttó ◆ forrásforrás 「Mizu-o futtószaszeta.」 „For-
rásba hozta a vizet.”

futtobórufuttobóru ◆ futballfutball ◇ amerikan-futtobóruamerikan-futtobóru
amerikai futballamerikai futball
futtobórukjógidzsófuttobórukjógidzsó ◆ futballstadionfutballstadion
futtobórunocsímufuttobórunocsímu ◆ futballcsapatfutballcsapat
futtobóruteniszufuttobóruteniszu ◆ lábtengólábtengó ◆ lábteniszlábtenisz ◆

tengótengó
futtobufuttobu ◆ elröppenelröppen 「Cukarega futtonda.」
„Elröppent a fáradtságom.” ◆ lerepüllerepül 「Taifúde
janega futtonda.」 „Lerepült a ház teteje a táj-
funban.” ◇ kubigafuttobukubigafuttobu repülrepül 「Kaisade
daisippai-o site kubiga futtonda.」 „Repült a cég-
től, mert nagy hibát követett el.”

futtofukikeszufuttofukikeszu ◆ elfújelfúj 「Rószoku-o futto fuki
kesita.」 „Elfújtam a gyertyát.”

futtopurintingufuttopurintingu ◆ footprintingfootprinting ◆ lábnyom-lábnyom-
elemzéselemzés
futtoraitofuttoraito ◆ alsó világításalsó világítás
futtoraito-o abirufuttoraito-o abiru ◆ rivaldafénybe kerülrivaldafénybe kerül
futtószaszerufuttószaszeru ◆ felforralfelforral 「Furaszukode
mizu-o futtószaszeta.」 „Felforralta a lombikban
a vizet.”

futtószuigatagensirofuttószuigatagensiro ◆ forralóvizesforralóvizes reak-reak-
tortor
futtószurufuttószuru ◆ felforrfelforr 「Szúfunde mizu-va fut-
tósita.」 „Néhány perc alatt felforrt a víz.” ◆ for-for-
rongrong 「Kenpókaiszeino ikaride kunidzsúga futtó-
siteiru.」 „Az ország forrong az alkotmánymódo-
sítás miatt.” ◆ lázbanlázban égég 「Várudokappunobe-
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szutoeito sinsucuga kimattefan-va futtósiteiru.」
„A szurkolók lázban égtek, amikor bekerültünk a
világkupán az első nyolc közé.” ◇ futtószasze-futtószasze-
ruru felforralfelforral 「Furaszukode mizu-o futtószasze-
ta.」 „Felforralta a lombikban a vizet.”

futtótenfuttóten ◆ forráspontforráspont 「Jamano ue-va kiacu-
ga hikuinode mizuno futtóten-va hikukunaru.」
„A hegyen a légnyomás kisebb, ezért a víz forrás-
pontja csökken.”

futtovákufuttováku ◆ lábmunkalábmunka
fúufúu ◆ szél és esőszél és eső ◆ viharvihar
fúucsúihófúucsúihó ◆ viharjelzésviharjelzés
fuunfuun ◆ balsorsbalsors 「Fuun-o nageita.」 „A bal-
sorsomon keseregtem.” ◆ balszerencsebalszerencse 「Mó
nansúkanmo fuunga cuzuiteiru.」 „Már hetek óta
a üldöz a balszerencse.” ◆ pechpech 「Sógai-o cú-
dzsite fuundesita.」 „Egész életében peche volt.”

fuunfuun ◆ hmmhmm 「Fuun, varukunai.」 „Hmm. Nem
is olyan rossz.” ◆ igazánigazán 「Fuun.」 „Igazán?”
◆ nahátnahát 「Fuun, szódattanoka?」 „Nahát! Tény-
leg?”

fúunfúun ◆ bizonytalanbizonytalan helyzethelyzet 「Szengono fú-
unni dzsódzsite zai-o nasita.」 „A háború utáni
bizonytalan helyzetet kihasználva vagyont halmo-
zott fel.” ◆ szélszél ésés felhőfelhő ◆ változékonyváltozékony hely-hely-
zetzet
fúundzsifúundzsi ◆ bajban nyerészkedő emberbajban nyerészkedő ember
fúunitaerufúunitaeru ◆ időállóidőálló ◆ viharállóviharálló 「Fúuni ta-
eru jane」 „viharálló tető”

fúunkjúfúunkjú ◆ feszült helyzetfeszült helyzet
fúunkjúnadzsidaifúunkjúnadzsidai ◆ háborgó időszakháborgó időszak
fuunnafuunna ◆ balszerencsésbalszerencsés 「Nanto fuunna hi-
da!」 „Jaj de balszerencsés napom van!” ◆ sze-sze-
rencsétlenrencsétlen 「Fuunna hito」 „szerencsétlen em-
ber”

fúunokafúunoka ◆ szél- és esőkárszél- és esőkár
fuun-ofuun-o motaraszumotaraszu ◆ balszerencsétbalszerencsét hozhoz
「Kumo-o koroszuto fuun-o motaraszu.」 „Pókot
megölni balszerencsét hoz.”

fuuntoakiramerufuuntoakirameru ◆ beletörődik a sorsábabeletörődik a sorsába
fuvafuva ◆ békétlenségbékétlenség 「Kjódaidósino fuva」
„testvérek közti békétlenség” ◆ összezördülésösszezördülés
「Fúfukanno fuva」 „házastársak közti összezör-
dülés” ◆ viszályviszály 「Minzokukanno fuva」 „nem-
zetek közti viszály”

fuvafuva ◆ szalontüdőszalontüdő
fuvafuvafuvafuva ◆ bolyhosanbolyhosan 「Fuvafuvasiteirutao-
ru」 „bolyhos törülköző” ◆ izgatottanizgatottan 「Kek-
konsita koronofuvafuvasita kimocsi」 „házasság-
kötéskor tapasztalt izgatott érzés” ◆ lebegvelebegve
「Fuvafuva tadajoukurage」 „vízben lebegő me-
dúza” ◆ puhánpuhán 「Kono futon-va fuvafuvasitei-
ru.」 „Ez a paplan puha.” ◆ szállongvaszállongva 「Fuva-
fuva ukandeiru kumo」 „szállongó felhő”

fuvafuvakuzurerufuvafuvakuzureru ◆ omlósomlós 「Kono okasi-va
fuvafuva kuzureru.」 „Ez a sütemény omlós.”

fuvagószeifuvagószei ◆ összeférhetetlenségösszeférhetetlenség
fuvakefuvake ◆ boncolásboncolás
fuvakufuvaku ◆ negyvenévesnegyvenéves korkor 「Tosi-va fuvaku-
o szugita.」 „Elmúltan negyven éves.”

fuvanikomifuvanikomi ◆ szalontüdőszalontüdő
fuvaraidófuvaraidó ◆ vakon követésvakon követés
fuvaraidószurufuvaraidószuru ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül elfo-elfo-
gadgad 「Taninno ikenni fuvaraidószuru.」 „Gon-
dolkodás nélkül elfogadja más véleményét.” ◆ va-va-
konkon követkövet 「Gurúpuni fuvaraidószuru.」 „Va-
kon követi a csoportot.”

fuvaritofuvarito ◆ bolyhosanbolyhosan 「Fuvaritosita kumo」
„bolyhos felhő” ◆ könnyedénkönnyedén 「Csó-va hanaka-
rafuvarito tobi agatta.」 „A pillangó könnyedén
felszállt a virágról.” ◆ libbenvelibbenve 「Kono haga ka-
zenifuvarito jureta.」 „A szél meglibbentette a fa-
leveleket.” ◆ puhánpuhán 「Fuvaritositataoru」 „pu-
ha törülköző” ◆ szállingózvaszállingózva 「Jukigafuvarito
matteiru.」 „Szállingózik a hó.”

fuvatarifuvatari ◆ elel nemnem fogadásfogadás ◇ tegatanofu-tegatanofu-
vatarivatari fedezetlen váltófedezetlen váltó
fuvatarikogittefuvatarikogitte ◆ fedezetlen csekkfedezetlen csekk
fuváttofuvátto ◆ könnyedénkönnyedén ◆ puhánpuhán ◆ súlytala-súlytala-
nulnul ◆ szállongvaszállongva ◇ fuvattositafuvattosita pihéspihés 「Fu-
vattosita hane」 „pihés toll” ◇ fuvattositafuvattosita
pelyhespelyhes 「Nekonofuvattosita ke」 „macska
pelyhes szőre” ◇ fuvattositafuvattosita sodródósodródó 「Fu-
vattosita hito」 „sodródó ember” ◇ fuvattositafuvattosita
szállongószállongó 「Fuvattosita ugoki」 „szállongó
mozgás” ◇ fuvattositafuvattosita könnyűkönnyű 「Fuvattosita
fuku」 „könnyű ruha” ◇ fuvattositafuvattosita puhapuha
「Fuvattosita kamigata」 „puha frizura”

fuvattofukuramufuvattofukuramu ◆ puhárapuhára kelkel 「Fuvatto fu-
kuranda kidzsi」 „puhára kelt tészta”
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fuvattositafuvattosita ◆ könnyűkönnyű 「Fuvattosita fuku」
„könnyű ruha” ◆ pelyhespelyhes 「Nekonofuvattosita
ke」 „macska pelyhes szőre” ◆ pihéspihés 「Fuvat-
tosita hane」 „pihés toll” ◆ puhapuha 「Fuvattosita
kamigata」 „puha frizura” ◆ sodródósodródó 「Fuvat-
tosita hito」 „sodródó ember” ◆ szállongószállongó
「Fuvattosita ugoki」 „szállongó mozgás”

fuzaifuzai ◆ hiányzáshiányzás 「Szenszeino fuzaide dzsug-
jóga kjúkóninatta.」 „A tanár hiányzása miatt el-
maradt az óra.” ◆ távolléttávollét 「Ottoga fuzainakani
bjóinni hakobareta.」 „A férje távollétében kór-
házba vitték.” ◇ fuzaicúcsifuzaicúcsi értesítésértesítés siker-siker-
telentelen kiszállításrólkiszállításról 「Haitacudzsini ruszuni-
siteitanode fuzaicúcsiga haitteita.」 „Mivel nem
voltam otthon, amikor a csomagom jött, kaptam
egy értesítést a sikertelen kiszállításról.” ◇ fuza-fuza-
inoino semmibesemmibe vevővevő 「Kono szeifu-va kokumin-
fuzaino szeidzsi-o okonatteiru.」 „Ez a kormány a
népet semmibe vevő politikát folytat.”

fuzaicúcsifuzaicúcsi ◆ értesítésértesítés sikertelensikertelen kiszállí-kiszállí-
tásróltásról 「Haitacudzsini ruszunisiteitanode fuza-
icúcsiga haitteita.」 „Mivel nem voltam otthon,
amikor a csomagom jött, kaptam egy értesítést a
sikertelen kiszállításról.”

fuzaicsakusinfuzaicsakusin ◆ nem fogadott hívásnem fogadott hívás
fuzainofuzaino ◆ semmibesemmibe vevővevő 「Kono szeifu-va ko-
kuminfuzaino szeidzsi-o okonatteiru.」 „Ez a kor-
mány a népet semmibe vevő politikát folytat.”

fuzakefuzake ◆ hecchecc ◆ tréfatréfa
fuzakenagarafuzakenagara ◆ hülyeségbőlhülyeségből 「Fuzakenaga-
ra ottono atamaniszuikano kava-o kaburaszeta.」
„Hülyeségből feltette a férje fejére a dinnyehéjat.”

fuzakerufuzakeru ◆ bolondozikbolondozik 「Fuzakeruna!」 „Ne
bolondozz velem!” ◆ hülyéskedikhülyéskedik 「Kare-va
icumofuzaketeiru.」 „Mindig hülyéskedik.” ◆ in-in-
cselegcseleg 「Tomodacsino cumatofuzakeatta.」 „A
barátja feleségével incselgett.” ◆ szórakozikszórakozik
「Fuzakeruna.」 „Ne szórakozz velem!” ◆ töké-töké-
letlenkedikletlenkedik 「Fuzakenaide!」 „Ne tökéletlen-
kedj!” ◆ tréfáltréfál 「Jopparatte nemutteiru tomo-
dacsino kaonifuzaketeszainpende rakugakisita.」
„Tréfából filctollal telefirkáltak a részegen alvó ba-
rátjuk arcát.” ◆ tréfálkoziktréfálkozik 「Terebi
bangumide-va kunino nagekavasii dzsótainicuite-
fuzakenagara hanasiteita.」 „Az ország siralmas
helyzetén tréfálkoztak a tévében.” ◆ viccelviccel 「Ka-
regafuzaketeiruto omotta.」 „Azt hittem, viccel.”
◇ fuzaketefuzakete tréfábóltréfából 「Sasin-o torareta toki-

fuzakete kareno usironi jubide mimi-o cukutta.」
„Amikor fényképeztek, tréfából szamárfület mu-
tattam mögötte.”

fuzaketefuzakete ◆ heccbőlheccből 「Fuzaketeszuika ikkoma-
rugoto tabeta.」 „Heccből megettem egy egész
dinnyét.” ◆ játékosanjátékosan ◆ mókásanmókásan ◆ tréfábóltréfából
「Sasin-o torareta tokifuzakete kareno usironi ju-
bide mimi-o cukutta.」 „Amikor fényképeztek,
tréfából szamárfület mutattam mögötte.”

fuzeifuzei ◆ eleganciaelegancia 「Fuzeimonaikonkurítono
hasi」 „semmilyen eleganciával nem rendelkező
betonhíd” ◆ hangulathangulat 「Retorona fuzeino mi-
sze」 „retro hangulatú üzlet” ◆ kinézetkinézet 「Ni-
hontekina fuzeino tatemono」 „japános kinézetű
ház” ◆ varázsvarázs 「Kójóno dokutokuno fuzei」
„vörösen pompázó őszi falevelek különleges vará-
zsa” ◇ fuzeinofuzeino hasonlóhasonló 「Vatasifuzeinomonon-
iszonojóni kókanamono-o ataenaidekudaszai.」
„Nem illik ilyen drága dolog egy hozzám hasonló-
hoz.” ◇ fuzeinoarufuzeinoaru varázslatosvarázslatos 「Fuzeinoa-
ru niva」 „varázslatos kert” ◇ fuzeinoarufuzeinoaru han-han-
gulatosgulatos 「Fuzeinoaru macsinami」 „hangulatos
városrész” ◇ fuzeinoarufuzeinoaru elegánselegáns 「Fuzeinoaru
kotoba」 „elegáns kifejezés”

fuzeinofuzeino ◆ hasonlóhasonló 「Vatasifuzeinomononiszo-
nojóni kókanamono-o ataenaidekudaszai.」
„Nem illik ilyen drága dolog egy hozzám hasonló-
hoz.”

fuzeinoarufuzeinoaru ◆ elegánselegáns 「Fuzeinoaru kotoba」
„elegáns kifejezés” ◆ hangulatoshangulatos 「Fuzeinoaru
macsinami」 „hangulatos városrész” ◆ varázs-varázs-
latoslatos 「Fuzeinoaru niva」 „varázslatos kert”

fuzenfuzen ◆ gonoszsággonoszság ◇

sódzsinkankjositefuzen-osódzsinkankjositefuzen-o naszunaszu lustaságlustaság
az ördög párnájaaz ördög párnája
fuzenfuzen ◆ elégtelenségelégtelenség ◇ kanfuzenkanfuzen májelég-májelég-
telenségtelenség ◇ kinófuzenkinófuzen működésiműködési elégtelen-elégtelen-
ségség ◇ sinfuzensinfuzen szívelégtelenségszívelégtelenség 「Sinfu-
zende nakunarimasita.」 „Szívelégtelenségben
meghalt.” ◇ dzsinfuzendzsinfuzen veseelégtelenségveseelégtelenség ◇

hacuikufuzenhacuikufuzen fejlődésifejlődési rendellenességrendellenesség ◇

bokkifuzenbokkifuzen erekcióserekciós problémaprobléma ◇ men-men-
ekifuzenekifuzen immunhiányimmunhiány ◇ men-ekifuzenmen-ekifuzen
immun-elégtelenségimmun-elégtelenség
fúzenfúzen ◆ szeles helyszeles hely
fúzen-notomosibidearufúzen-notomosibidearu ◆ bármelyikbármelyik pilla-pilla-
natbannatban kioltódhatkioltódhat 「Kanodzsono inocsi-va fú-
zenno tomosibida.」 „Az élete bármelyik pillanat-
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ban kioltódhat.” ◆ ingatagingatag 「Kaisano unmei-va
fúzenno tomosibida.」 „A cég ingatag.”

fuzokufuzoku ◆ odatartozásodatartozás ◇ daigakufuzokub-daigakufuzokub-
jóinjóin egyetemi klinikaegyetemi klinika
fúzokufúzoku ◆ közerkölcsközerkölcs 「Fúzokuga midaretei-
ru.」 „A közerkölcsök romlottak.” ◆ közízlésközízlés
「Gakano raga-va zenrjóna fúzoku-o midasita.」
„A festő aktképei megzavarták a jó közízlést.” ◆

szexiparszexipar 「Fúzokude hataraiteiru.」 „Szexipar-
ban dolgozik.” ◆ szokásszokás 「Kono sószecu-va tó-
szeino sominfúzoku-o egaita.」 „Ez a novella a
korabeli köznép szokásait írja le.”

fúzokudzsófúzokudzsó ◆ szexiparban dolgozó nőszexiparban dolgozó nő
fúzokueigjófúzokueigjó ◆ szexiparszexipar
fúzokugafúzokuga ◆ életképéletkép ◆ zsánerfestményzsánerfestmény
fuzokugofuzokugo ◆ kapcsolatos szókapcsolatos szó
fúzokuhanzaifúzokuhanzai ◆ közerkölcsközerkölcs ellenielleni bűncse-bűncse-
lekménylekmény
fuzokuhinfuzokuhin ◆ kellékkellék 「Kono szokuteikini-va fu-
zokuhingaarimaszu.」 „Ehhez a mérőműszerhez
vannak kellékek.” ◆ tartozéktartozék
fúzokukairanfúzokukairan ◆ erkölcsi romláserkölcsi romlás
fuzokusifuzokusi ◆ nyúlványnyúlvány ◇ nisigatafuzokusinisigatafuzokusi ha-ha-
sadt lábsadt láb
fuzokusofuzokuso ◆ függelékfüggelék
fúzokusószecufúzokusószecu ◆ életképregényéletképregény ◆ zsáner-zsáner-
regényregény
fúzokusúkanfúzokusúkan ◆ szokásokszokások
fuzokuszecubifuzokuszecubi ◆ épületgépészetépületgépészet
fuzokuszurufuzokuszuru ◆ hozzátartozikhozzátartozik 「Kono buhin-
va szeihinni fuzokusiteimaszu.」 „Ez az alkatrész
hozzátartozik a termékhez.”

fuzokutatemonofuzokutatemono ◆ melléképületmelléképület
fúzokutenfúzokuten ◆ bordélyházbordélyház
fuzoroinofuzoroino ◆ hiányoshiányos 「Kono oszaraszetto-va
fuzoroida.」 „Az étkészlet hiányos.” ◆ ilyen-ilyen-
olyanolyan 「Macsinokono atari-va daisófuzoroino ie-
ga tacsi narandeita.」 „A város ezen a területén
ilyen-olyan méretű házak álltak.” ◆ rosszulrosszul
összeválogatottösszeválogatott 「Fuzoroino jófuku-o kite-
ita.」 „Rosszul összeválogatott ruhában volt.” ◆

szabálytalanszabálytalan 「Fuzoroino ha」 „szabálytalan
fogak”

fuzufuzu ◆ mellékelt ábramellékelt ábra ◆ mellékelt térképmellékelt térkép
fuzuifuzui ◆ bénulásbénulás ◆ paralízisparalízis ◇ kahansinfuzuikahansinfuzui
alsótestalsótest bénulásabénulása ◇ dzsóhansinfuzuidzsóhansinfuzui fel-fel-
sőtestsőtest bénulásabénulása ◇ zensinfuzuizensinfuzui teljesteljes bé-bé-
nulásnulás ◇ hansinfuzuihansinfuzui féloldaliféloldali bénulásbénulás ◇ hi-hi-
darihansinfuzuidarihansinfuzui balbal oldaloldal bénulásabénulása ◇ mig-mig-
ihansinfuzuiihansinfuzui jobb oldal bénulásajobb oldal bénulása
fuzuifuzui ◆ kísérőkísérő ◆ velejáróvelejáró
fuzuigensófuzuigensó ◆ kísérőjelenségkísérőjelenség
fuzuiifuzuii ◆ akaratlanságakaratlanság ◆ önkéntelenségönkéntelenség
fuzuiikenfuzuiiken ◆ bírói megjegyzésbírói megjegyzés
fuzuiikinfuzuiikin ◆ simaizomsimaizom
fuzuiisinkeikeifuzuiisinkeikei ◆ nemnem akaratlagosakaratlagos ideg-ideg-
rendszerrendszer ◆ vegetatív idegrendszervegetatív idegrendszer
fuzuiiundófuzuiiundó ◆ akaratlan mozgásakaratlan mozgás
fuzuiongakufuzuiongaku ◆ kísérőzenekísérőzene
fuzuiszurufuzuiszuru ◆ együttegyütt járjár 「Pandemikkuni fu-
zuiszuru dzsókjó」 „világjárvánnyal együtt járó
helyzet”

fuzuitaifuzuitai ◆ apródapród 「Szensokutaino fuzuitai」
„kromoszóma apródja” ◆ trabanttrabant
fuzukifuzuki ◆ júliusjúlius
fúzurufúzuru / fúdzsirufúdzsiru ◆ akadályozakadályoz 「Keikan-va
han-nin-o kaikjakuszaszete ugoki-o fúdzsita.」 „A
rendőr terpeszállásba állította a tettest, hogy aka-
dályozza a mozgását.” ◆ elfojtelfojt 「Minkandzsin-
no szeikenhihan-o fúdzsita.」 „Elfojtotta a nép
kormánnyal szembeni kritikáját.” ◆ elhárítelhárít
「Kógeki-o fúdzsita.」 „Elhárította a támadást.”
◆ eltemeteltemet 「Amarinimocurai kioku-o fúdzsi-
tai.」 „Szeretném eltemetni azt a fájdalmas em-
léket.” ◆ elzárelzár 「Juki-va dóro-o fúdzsita.」 „A
hó elzárta az utat.” ◆ lezárlezár 「Fútó-o fúdzsita.」
„Lezárta a borítékot.” ◇ ugoki-ougoki-o fúdzsirufúdzsiru aka-aka-
dályozzadályozza aa mozgásátmozgását ◇ kucsi-okucsi-o fúdzsirufúdzsiru el-el-
hallgattathallgattat 「Hitoni moraszunato aiteno kucsi-
o fúdzsita.」 „Elhallgattatta, nehogy kiszivárog-
tasson valamit.” ◇ kotoba-okotoba-o fúdzsirufúdzsiru elcsitítelcsitít
「Kanodzsono kucsibiruni jubi-o atete kodoba-o
fúdzsita.」 „A nő szájára tettem az ujjam, hogy
elcsitítsam.” ◇ bokefúdzsibokefúdzsi szenilitásszenilitás kordá-kordá-
banban tartásatartása 「Boke fúdzsino kuszuri」 „szeni-
litást kordában tartó gyógyszer”
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gaga ❶ alanyjelölőalanyjelölő partikulapartikula ❷ őő azaz 「Bokude-
va naku, anataga uszocukida!」 „Nem én, hanem
te vagy a hazug!” ❸ azonbanazonban 「Szamukunarima-
sitaga, juki-va nakanaka orimaszen.」 „Már hi-
deg van, a hó azonban várat magára.” ❹ nene ha-ha-
ragudjonragudjon 「Konoreszutoran-va jojakuszeideszu-
ga.」 „Ne haragudjon, de az éttermünkbe helyet
kell foglalni.” ❺ hiszenhiszen 「Kinómo osietandeszu-
ga.」 „Hiszen már tegnap is megmondtam!” ◆

akkorakkor isis 「Amega furóga ikimaszu.」 „Akkor is
megyek, ha esik.” ◆ akkorakkor semsem 「Sippaisijó-
gakudzsikenai.」 „Akkor sem vesztem el a ked-
vem, ha hibázok.” ◆ ámám 「Bannójakutosite kó-
kokuszareteimaszuga, ki-o cuketa hógaii.」 „Cso-
daszerként hirdetik, ám nem árt az óvatosság.” ◆

bármennyirebármennyire 「Ojaniikura hantaiszarejóga ka-
reto kekkonszuru.」 „Bármennyire is ellenzik a
szüleim, akkor is hozzámegyek.” ◆ ellenbenellenben
「Bukka-va agattaga, csingin-va szóde-va nakat-
ta.」 „Az árak emelkedtek, a fizetések ellenben
nem.” ◆ ésés 「Nihonrjóri-o tabemasitagaoisikat-
ta.」 „Ettem japán ételt, és finom volt.” ◆ haha nemnem
tudnátudná 「Mó kekkonsiteirunodeszuga.」 „Ha
nem tudná, én már házas vagyok.” ◆ jóllehetjóllehet
「Kore-va gakkóde-va manabemaszenga, taisze-
cunakotodeszu.」 „Ezt az iskolában nem tanítják,
jóllehet szükségünk lenne rá.” ◆ majdmajd 「Jamete,
vatasigajarimaszu.」 „Hagy abba, majd én meg-
csinálom!” ◆ remélemremélem 「Umaku ikutoiiga.」
„Remélem sikerülni fog.” ◆ szeretnékszeretnék 「Dare-
kato hanasitainodeszuga.」 „Szeretnék valakivel
beszélni!” ◆ tete 「Kono onsirazuga!」 „Te hálát-
lan!” ◇ darógadaróga bármennyirebármennyire 「Don-nani kon-
nandearóga, ganbaru.」 „Bármennyire is nehéz,
igyekezni fogok!” ◇ darógadaróga akárakár 「Szukidaró-
ga, kiraidaróga tabenaszai!」 „Akár szereted, akár
nem, meg kell enned!”

gaga ◆ molymoly ◆ molylepkemolylepke ◇ dokugadokuga mérgesmérges
molylepkemolylepke
gaga ◆ átmanátman ◆ egoego ◆ önmagaönmaga ◆ önvalóönvaló ◇

gagacujoigagacujoi akaratosakaratos 「Kare-va gaga cujokute
dzsibunno iken-o magenai.」 „Akaratos és maka-
csul kitart a véleménye mellett.” ◇ ga-oga-o oszaeruoszaeru
visszafogjavisszafogja magátmagát ◇ ga-oga-o oruoru beadjabeadja aa de-de-

rekátrekát ◇ ga-oga-o tószutószu akaratosakaratos ◇ ga-oga-o haruharu
önfejűönfejű ◇ ga-o haruga-o haru akaratosakaratos
gaagaagaagaa ◆ gágogásgágogás ◆ hápogáshápogás ◆ káráláskárálás ◆

zúgászúgás
gaagaaiugaagaaiu ◆ rágjarágja aa fülétfülét 「Dzsósigagaagaa
monku-o itteiru.」 „A főnököm állandóan a füle-
met rágja.” ◆ zúgzúg 「Szupíkágagágáitte enzecusa-
no kotoba-va kikoenakatta.」 „A hangszóró zúgá-
sától semmit sem lehetett érteni a szónok szavai-
ból.”

gaagaanakugaagaanaku ◆ gágoggágog 「Gacsó-va gaagaa na-
ku.」 „A liba gágog.” ◆ hápoghápog 「Ahiru-va gaagaa
naku.」 „A kacsa hápog.” ◆ kárálkárál 「Nivatoriga,
gaagaa naiteiru.」 „A tyúk kárál.”

gabagabagabagaba ◆ bugyogvabugyogva 「Kiteiru mizugi-va nu-
retegabagabasiteita.」 „A vizes fürdőruha, ami
rajtam volt, bugyogott.” ◇ gabagabadearugabagabadearu lö-lö-
työgtyög 「Konozubon-va gabagabada.」 „Ez a nad-
rág lötyög rajtam.” ◇ gabagabahairugabagabahairu dőldől
「Okanegagabagaba haitta.」 „Dőlt a pénz.”

gabagabadearugabagabadearu ◆ lötyöglötyög 「Konozubon-va
gabagabada.」 „Ez a nadrág lötyög rajtam.”

gabagabahairugabagabahairu ◆ dőldől 「Okanegagabagaba ha-
itta.」 „Dőlt a pénz.”

gabangaban ◆ rajztáblarajztábla 「Gabanni gajósi-o haszan-
da.」 „A rajztáblához kapcsoltam a rajzlapot.”

gabananszugabananszu ◆ kormányzáskormányzás ◇ kóporétoga-kóporétoga-
bananszubananszu vállalati kormányzásvállalati kormányzás
gabattogabatto ◆ fürgénfürgén 「Beddokaragabatto oki
agatta.」 „Fürgén felugrottam az ágyról.” ◆ hir-hir-
telentelen 「Habe-va tocuzengabatto taoreta.」 „A
szamuráj hirtelen a földre rogyott.”

gabattókirugabattókiru ◆ kipattankipattan 「Beddokaragabatto
okita.」 „Kipattantam az ágyból.”

gabeigabei ◆ hasznavehetetlen dologhasznavehetetlen dolog ◆ kudarckudarc
gabeinikiszugabeinikiszu ◆ füstbefüstbe megymegy 「Keikaku-va ga-
beini kisita.」 „A terv füstbe ment.” ◆ kudarcbakudarcba
fulladfullad 「Keikaku-va gabeini kisita.」 „A terv ku-
darcba fulladt.”

gáberagábera ◆ gerberagerbera
gabjógabjó ◆ rajzszegrajzszeg
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gabjódetomerugabjódetomeru ◆ kirajzszögezkirajzszögez
「Keidzsibannimeszszédzsi-o gabjóde tometa.」
„Kirajzszögeztem az üzenetet a faliújságra.” ◆

rajzszögezrajzszögez 「Korukubódoni gabjóde irogami-o
tometa.」 „Színes papírokat rajzszögeztem a pa-
rafatáblára.”

gabongabon ◆ GabonGabon
gabondzsingabondzsin ◆ gabonigaboni
gabon-nogabon-no ◆ gabonigaboni
gabottogabotto ◆ gavottegavotte
gabugabugabugabu ◆ nagyokatnagyokat kortyolvakortyolva 「Mizu-o
gabugabu nonda.」 „Nagyokat kortyolva itta a vi-
zet.” ◆ vedelvevedelve
gabugabunomugabugabunomu ◆ vedelvedel 「Nodoga kavaiteita
hito-va mizu-o gabugabu nonda.」 „A szomjas
ember vedelte a vizet.”

gabunomigabunomi ◆ vedelésvedelés
gabunomiszurugabunomiszuru ◆ vedelvedel 「Mizu-o gabu nomis-
ita.」 „Vedelte a vizet.”

gaburitogaburito ◆ egyegy hajtásrahajtásra 「Bíru-o gaburito
nomi hosita.」 „Egy hajtásra megittam a sört.” ◆

mélymély harapássalharapással 「Inu-va asinigaburito kami
cuita.」 „A kutya mélyen beleharapott a lábam-
ba.” ◆ nagynagy harapássalharapással 「Szandoicscsiniga-
burito kui cuita.」 „Beleharaptam egy nagyot a
szendvicsbe.”

gaccugaccu ◆ szívósságszívósság ◆ törekvéstörekvés
gaccuarugaccuaru ◆ törekvőtörekvő 「Gaccuaru hito」 „törek-
vő ember”

gaccudasitegaccudasite ◆ mindentmindent belebele 「Gaccuda-
site!」 „Mindent bele!”

gaccupózugaccupózu ◆ diadalmasdiadalmas testtartástesttartás
「Hacujúsó-o kimetegaccupózu-o cukutta.」 „Az
első győzelme után diadalmas testtartást vett fel.”

gaccuribenkjószurugaccuribenkjószuru ◆ keményen tanulkeményen tanul
gaccuritaberugaccuritaberu ◆ belakikbelakik 「Aszagohan-o gac-
curitabetanode icsinicsidzsútabezuniszunda.」
„Reggel jól belaktam, és egész nap nem kellett en-
nem.”

gacugacu ◆ hónaphónap 「Szangacuni jamemaszu.」
„Márciusban felmondok.”

gacugacugacugacu ◆ mohónmohón 「Nan-nicsimo onaka-o
szukaszeteitanodegacugacuto sokudzsi-o sita.」
„A soknapos éhezés után mohón ette az ételt.” ◆

telhetetlenültelhetetlenül 「Kare-va okane-o gacugacu
acumeteiru.」 „Telhetetlenül gyűjti a pénzt.”

gacugacutaberugacugacutaberu ◆ habzsolhabzsol 「Mikkakanmo
tabeteinakattanodegacugacu tabeteita.」 „Már
három napa nem evett, ezért habzsolt.”

gacugacutaberukotogacugacutaberukoto ◆ habzsoláshabzsolás
gacuhengacuhen ◆ bal oldali hulla-gyökbal oldali hulla-gyök
gacuntobucukerugacuntobucukeru ◆ beütbeüt 「Atama-o gacunto-
bucuketa.」 „Beütöttem a fejem.”

gacuntoiuotogacuntoiuoto ◆ bummbumm
gacsagacsagacsagacsa ◆ zörgészörgés
gacsagacsaiugacsagacsaiu ◆ zörögzörög 「Sokkigagacsagacsait-
ta.」 „Az evőeszközök zörögtek.”

gacsakkugacsakku ◆ iratcsiptetőiratcsiptető ◆ iratkapocsiratkapocs ◆

iratösszefogó csipesziratösszefogó csipesz
gacsangacsan ◆ csörömpölés hangjacsörömpölés hangja
gacsantoiugacsantoiu ◆ csörömpölcsörömpöl
gacsantókugacsantóku ◆ lecsaplecsap 「Okotte dzsuvaki-o
gacsanto oita.」 „Mérgesen lecsapta a kagylót.”

gacscsigacscsi ◆ egyezésegyezés ◆ megegyezésmegegyezés
gacscsirigacscsiri ◆ erősenerősen 「Gacscsirito te-o nigitta.」
„Erősen megmarkolta a kezemet.” ◆ keményenkeményen
「Gacscsiri okane-o tame konda.」 „Keményen
spórolt.” ◆ szorosanszorosan 「Futaga hirakanaijó-
nigacscsiri simeta.」 „Szorosan lezártam, hogy ne
jöjjön le a fedele.”

gacscsirisitagacscsirisita ◆ keménykötésűkeménykötésű 「Gacscsiri-
sita otoko」 „keménykötésű ember” ◆ szilárdszilárd
「Gacscsirisita tatemono」 „szilárd épület” ◆

zsugorizsugori
gacscsiriszurugacscsiriszuru ◆ megfogmegfog 「Kare-va okanen-
igacscsirisiteiru.」 „Megfogja a pénzt.”

gacscsiritokane-ogacscsiritokane-o tamerutameru ◆ kuporgatkuporgat
「Gacscsirito tameteita okanega nuszumareta.」
„Ellopták a pénzét, amit egész életen át kuporga-
tott.”

gacscsiszurugacscsiszuru ◆ megegyezikmegegyezik 「Futacunosza-
inga gacscsisita.」 „A két aláírás megegyezett.” ◆

megfelelmegfelel 「Dzsókenni gacscsisitafairu-o szaku-
dzsosita.」 „Letöröltem a fájlokat, amik megfelel-
tek a kritériumnak.”

gacsigacsi ◆ eleganciaelegancia ◆ ízlésességízlésesség
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gacsidearugacsidearu ◆ hajlamoshajlamos 「Hito-va don-nani
kóunka vaszuregacsidearu.」 „Az ember hajlamos
elfeledni, mennyire szerencsés.”

gacsigacsigacsigacsi ◆ görcsösengörcsösen ◆ keményenkeményen ◆ ko-ko-
cogtatvacogtatva ◆ vacogvavacogva ◇ gacsigacsinaraszugacsigacsinaraszu
csattogtatcsattogtat 「Módzsú-va ha-o gacsigacsinara-
sita.」 „A vadállat csattogtatta a fogát.” ◇ ga-ga-
csigacsinarucsigacsinaru vacogvacog 「Hagagacsigacsi natta.」
„Vacogott a fogam.” ◇ koottegacsigacsinina-koottegacsigacsinina-
ruru keményrekeményre fagyfagy 「Mizuga kóttegacsigacsini-
natta.」 „Keményre fagyott a víz.” ◇ hagagacsi-hagagacsi-
gacsiiugacsiiu vacogvacog 「Szamuszade hagagacsigacsiit-
ta.」 „Vacogtam a hidegtől.”

gacsigacsinaraszugacsigacsinaraszu ◆ csattogtatcsattogtat
「Módzsú-va ha-o gacsigacsinarasita.」 „A vadál-
lat csattogtatta a fogát.”

gacsigacsinarugacsigacsinaru ◆ vacogvacog 「Hagagacsigacsi
natta.」 „Vacogott a fogam.”

gacsigacsininarugacsigacsininaru ◆ begörcsölbegörcsöl 「Kincsósite-
gacsigacsininatta.」 „Az izgalomtól begörcsöl-
tem.” ◆ megkötmegköt 「Konkuríto-va gacsigacsininat-
ta.」 „Megkötött a beton.”

gacsigacsinoatamagacsigacsinoatama ◆ csökönyöscsökönyös fejfej
「Kare-va gacsigacsino atamada.」 „Csökönyös
feje van.”

gacsigacsitogacsigacsito ◆ vacogvavacogva ◇ hagagacsiga-hagagacsiga-
csiiucsiiu vacogvacog 「Szamuszade hagagacsigacsiitta.」
„Vacogtam a hidegtől.”

gacsinagacsina ◆ eléggéeléggé 「Enrjogacsina hitodeszu.」
„Eléggé visszafogott.” ◆ gyakrangyakran előfordulelőfordul
「Kore-va macsigaegacsina tangodeszu.」 „Ezt a
szót gyakran eltévesztik.” ◆ hajlamoshajlamos 「Kare-
va okuregacsida.」 „Hajlamos a késésre.” ◇ enr-enr-
jogacsinajogacsina félszegfélszeg ◇ bjókigacsinobjókigacsino betegesbeteges
「Bjókigacsino hitoda.」 „Beteges ember.”

gacsinogacsino ◆ hajlóhajló ◇ amegacsinoamegacsino esőreesőre hajlóhajló
「Amegacsino tenkidatta.」 „Esőre hajló idő
volt.”

gacsiringacsirin ◆ holdkorongholdkorong
gacsógacsó ◆ rajzfüzetrajzfüzet
gacsógacsó ◆ libaliba ◆ lúdlúd
gacsógojagacsógoja ◆ libaóllibaól
gadaigadai ◆ festményfestmény címecíme ◆ festményfestmény témájatémája

gadangadan ◆ festőművészeti beszélgetésfestőművészeti beszélgetés
gadan-nokjoszeigadan-nokjoszei ◆ nagy festőnagy festő

gádengáden ◆ kertkert ◆ kertészetkertészet ◇ bija-gádenbija-gáden
sörkertsörkert ◇ rúfu-gádenrúfu-gáden tetőkerttetőkert
gádencseagádencsea ◆ kerti székkerti szék
gádeningugádeningu ◆ kertészkedéskertészkedés
gaden-inszuigaden-inszui ◆ sajátsaját malmáramalmára hajtjahajtja aa vi-vi-
zetzet
gaden-inszuitekinagaden-inszuitekina ◆ sajátsaját javátjavát szolgálószolgáló
「Gaden-inszuitekina hanasi」 „saját javát szol-
gáló beszéd”

gáden-pátígáden-pátí ◆ kerti partikerti parti
gádenpátígádenpátí ◆ kerti partikerti parti
gádogádo ◆ felvigyázásfelvigyázás ◆ megemeltmegemelt pályapálya
「Kurumadegádo-o kugutta.」 „Kocsival átmen-
tem a megemelt vasúti pálya alatt.” ◆ őrőr ◆ véde-véde-
kezéskezés ◆ védelemvédelem 「Kopígádo」 „másolásvéde-
lem” ◆ védővédő
gádobutaigádobutai ◆ díszőrségdíszőrség
gádogaamaigádogaamai ◆ laza védelemlaza védelem
gádomangádoman ◆ őrőr ◆ védőembervédőember
gádorérugádoréru ◆ korlátkorlát ◆ védőkorlátvédőkorlát
gádórérugádóréru ◆ szalagkorlátszalagkorlát
gadoriniumugadoriniumu ◆ gadolíniumgadolínium
gádositagádosita ◆ hídhíd alattalatt 「Hómureszu-va gádo si-
tani szundeita.」 „A hajléktalan a híd alatt élt.” ◆

pálya alattpálya alatt
gadzsógadzsó ◆ fellegvárfellegvár 「Amerika-va sihonsugino
gadzsódeszu.」 „Amerika a kapitalizmus fellegvá-
ra.” ◆ várvár 「Gun-va gadzsóni szematta.」 „A
sereg megközelítette a várat.” ◆ védőbástyavédőbástya
「Szeifu-va minsusugino gadzsó-o jurasita.」 „A
kormány megrengette a demokrácia védőbástyá-
it.”

gadzsógadzsó ◆ üdvözlőlapüdvözlőlap ◇ nengadzsónengadzsó újéviújévi
üdvözlőlapüdvözlőlap 「Ojoszo godzsúmaino nengadzsó-o
dasita.」 „Körülbelül 50 újévi üdvözlőlapot küld-
tem szét.”

gafugafu ◆ festővászonfestővászon
gafúgafú ◆ festmény stílusafestmény stílusa
gafuvakugafuvaku ◆ vakkeretvakkeret ◆ vakrámavakráma
gagacujoigagacujoi ◆ akaratosakaratos 「Kare-va gaga cujok-
ute dzsibunno iken-o magenai.」 „Akaratos és
makacsul kitart a véleménye mellett.” ◆ erősza-erősza-
koskos
gagakugagaku ◆ udvari zeneudvari zene
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gagengagen ◆ elegáns kifejezéselegáns kifejezés
gagogago ◆ elegáns kifejezéselegáns kifejezés
gagógagó ◆ álnéválnév 「Szakuratoiu gagóde sószecu-
o kaiteiru.」 „Szakura álnéven ír regényeket.” ◆

művésznévművésznév
gágoirugágoiru ◆ vízköpővízköpő
gaguszonaecukenogaguszonaecukeno ◆ bebútorozottbebútorozott 「Gagu-
szonae cukeno ie」 „bebútorozott lakás”

gahakugahaku ◆ festőművészfestőművész
gahicugahicu ◆ festőecsetfestőecset ◆ művészecsetművészecset
gahógahó ◆ illusztráltillusztrált jelentésjelentés ◆ képesképes maga-maga-
zinzin
gahógahó ◆ ábrázolásábrázolás ◇ kikagahókikagahó geometriaigeometriai
ábrázolásábrázolás
gaigai ◆ ártalomártalom 「Gainimonaranaiga jakunimo
tatanai.」 „Se nem árt, se nem használ.” ◆ ká-ká-
rosításrosítás 「Sakaino gaininaru kacudó-o szuru.」
„Társadalomra káros dolgot csinál.” ◆ károso-károso-
dásdás ◇ icsiriicsigaiicsiriicsigai előnyelőny ésés hátrányhátrány 「To-
modacsiga óinomo icsiriicsigaigaaru.」 „A sok ba-
rátnak van előnye és hátránya is.” ◇ gai-ogai-o ata-ata-
enaienai ártalmatlanártalmatlan 「Kono kagakubussicu-va si-
zenni gai-o ataenai.」 „Ez a kémiai anyag ártal-
matlan a környezetre.” ◇ gai-ogai-o ataeruataeru károskáros
「Kono bussicu-va karadani gai-o ataeru.」 „Ez
az anyag káros a szervezetre.” ◇ gai-ogai-o ataeruataeru
rongálrongál 「Mizumore-va hekigani gai-o ataeru.」
„A vízszivárgás rongálja a freskókat.” ◇ gai-ogai-o
ojoboszuojoboszu károskáros 「Tabako-va kenkóni gai-o
ojoboszu.」 „A dohányzás káros az egészségre.”
◇ szógaiszógai fagykárfagykár 「Kudamono-va szógai-o kó-
mutta.」 „Fagykár érte a gyümölcsöt.” ◇ hja-hja-
kugaiatteicsirinasikugaiatteicsirinasi károskáros hatásáthatását semmisemmi
semsem ellensúlyozzaellensúlyozza 「Tabako-va hjakugaiatte
icsirinasi.」 „A dohányzás káros hatását semmi
sem ellensúlyozza.”

gaigai ◆ kívülkívül ◇ vakugaivakugai keretenkereten kívülkívül 「Jo-
szanno vakugai」 „költségkereten kívül” ◇ vaku-vaku-
gaigai határonhatáron kívülkívül 「Nenreino vakugai」 „élet-
kori határon kívül”

gaigai ◆ száztrilliószáztrillió
gaigai ◆ negyednegyed ◆ utcautca ◆ városnegyedvárosnegyed ◇ kan-kan-
rakugairakugai szórakozónegyedszórakozónegyed ◇ sótengaisótengai üz-üz-
letsorletsor 「Vatasino ekini-va nagai sótengaigaari-
maszu.」 „Az állomásnál hosszú üzletsor van.” ◇

sótengaisótengai bevásárlóutcabevásárlóutca ◇ sótengaisótengai bevá-bevá-
sárlónegyedsárlónegyed ◇ csúkagaicsúkagai kínaikínai negyednegyed

「Csúkagaini-va takuszan-no omiszegahisimeki-
atteiru.」 „A kínai negyedben egymást érik az üz-
letek.” ◇ hankagaihankagai üzletnegyedüzletnegyed
「Kodomogakon-na jonakani hankagaide aszon-
deirunante sindzsirarenai.」 „Nem tudom elhin-
ni, hogy a gyerekek későn este az üzletnegyedben
játszanak.” ◇ bidzsineszugaibidzsineszugai üzleti negyedüzleti negyed
gaiagaia ◆ GaiaGaia
gaiacugaiacu ◆ külsőkülső nyomásnyomás 「Kokka-va sihonsugi-
no gaiacuni kuh-site sidzsó-o dzsijúkasita.」 „Az
állam engedve a kapitalisták külső nyomásának,
szabaddá tette a piacait.”

gaiakaszecugaiakaszecu ◆ Gaia-hipotézisGaia-hipotézis
gaiakugaiaku ◆ mételymétely 「Majaku-va sakaini gaiaku-
o nagaszu.」 „A kábítószer megmételyezi a társa-
dalmat.” ◆ rosszrossz hatáshatás 「Konojóna eiga-va ko-
domono kokoroni gaiaku-o ojoboszu.」 „Az ilyen
filmek rossz hatással vannak a gyerekekre.”

gaianagaiana ◆ GuyanaGuyana
gaianadzsingaianadzsin ◆ guyanaiguyanai
gaiananogaianano ◆ guyanaiguyanai
gaibógaibó ◆ kinézetkinézet 「Kanodzso-va kanpekina
gaibó-o szonaeteita.」 „A nőnek tökéletes volt a
kinézete.” ◆ külsőkülső megjelenésmegjelenés 「Szono kjódai-
va gaibómo szeikakumo csigatteita.」 „A két test-
vérnek a külső megjelenése és a természete is kü-
lönbözött.”

gaibugaibu ◆ kívülkívül 「Bjónin-va gaibukarano sigekini
hannósita.」 „A beteg reagált kívülről jövő inge-
rekre.” ◆ külsejekülseje 「Kucuno gaibu」 „cipő kül-
seje” ◆ külsőkülső részrész 「Naibuto gaibu」 „belső és
külső rész” ◇ gaibunogaibuno külsőkülső 「Kaisani gaibuno
csószaga haitta.」 „Külső vizsgálat indult a válla-
lattal szemben.” ◇ gaibunogaibuno kívülállókívülálló 「Gaibu-
no iken」 „kívülálló vélemény”

gaibugenkeisicugaibugenkeisicu ◆ ektoplazmaektoplazma
gaibuitakugaibuitaku ◆ kiszervezéskiszervezés
gaibukeizaigaibukeizai ◆ külgazdaságkülgazdaság
gaibukiokuszócsigaibukiokuszócsi ◆ külsőkülső tárolóegységtárolóegység ◆

külső tárolóeszközkülső tárolóeszköz
gaibukiszeiszeibucugaibukiszeiszeibucu ◆ ektoparazitaektoparazita ◆ kül-kül-
ső élősködőső élősködő
gaibungaibun ◆ hírnévhírnév 「Gaibun-o omondzsiru.」
„Fontosnak tartja a hírnevét.” ◆ kitudódáskitudódás ◆

tekintélytekintély ◇ gaibun-ogaibun-o kiniszurukiniszuru izgatja,izgatja,
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hogyhogy mitmit gondolnakgondolnak rólaróla 「Kare-va gaibun-o
kinisinai .」 „Nem izgatja, mit gondolnak róla az
emberek.” ◇ hadzsimogaibunmonaihadzsimogaibunmonai nemnem törő-törő-
dikdik aa szégyennelszégyennel 「Mó hadzsimo gaibunmona-
ku karada-o utta.」 „A szégyennel már nem is tö-
rődve, a testemet árultam.”

gaibungavaruigaibungavarui ◆ botrányosbotrányos 「Gaibunga varui
hanasi」 „botrányos történet”

gaibuniitakuszurugaibuniitakuszuru ◆ kiszervezkiszervez
「Keirigjómu-o gaibuni itakusita.」 „A könyvelést
kiszerveztük.”

gaibunimoraszugaibunimoraszu ◆ kiszivárogtatkiszivárogtat 「Gjómu-
dzsóno dzsóhó-o gaibuni moraszanaijóniszuru.」
„Nem engedi kiszivárogtatni az üzleti információ-
kat.”

gaibunisirarerugaibunisirareru ◆ kitudódikkitudódik 「Himicuno den-
vabangóga gaibuni sirareta.」 „Kitudódott a tit-
kos telefonszám.”

gaibunogaibuno ◆ kívülállókívülálló 「Gaibuno iken」 „kívül-
álló vélemény” ◆ külsőkülső 「Kaisani gaibuno csó-
szaga haitta.」 „Külső vizsgálat indult a vállalattal
szemben.”

gaibun-ogaibun-o habakaruhabakaru ◆ szégyenletesszégyenletes
「Gaibun-o habakaru himicugabareta.」 „Kide-
rült egy szégyenletes titok.”

gaibun-ogaibun-o kiniszurukiniszuru ◆ izgatja,izgatja, hogyhogy mitmit gon-gon-
dolnakdolnak rólaróla 「Kare-va gaibun-o kinisinai .」
„Nem izgatja, mit gondolnak róla az emberek.”

gaibunpicugaibunpicu ◆ külsőkülső elválasztáselválasztás ◆ külsőkülső ki-ki-
választásválasztás
gaibunpicuszengaibunpicuszen ◆ külsőkülső elválasztásúelválasztású mi-mi-
rigyrigy
gaibuszeisokukigaibuszeisokuki ◆ genitáliagenitália ◆ külsőkülső ivar-ivar-
szervszerv
gaicsigaicsi ◆ külföldkülföld ◆ külföldi tartománykülföldi tartomány
gaicsikinmugaicsikinmu ◆ külszolgálatkülszolgálat
gaicsiumarenogaicsiumareno ◆ külföldikülföldi tartománybantartományban
születettszületett 「Gaicsiumareno hito」 „külföldi tar-
tományban született ember”

gaicsógaicsó ◆ kártékony madárkártékony madár
gaicsúgaicsú ◆ féregféreg ◆ kártékonykártékony rovarrovar 「Gaicsú-
no jócsú」 „kártékony rovar lárvája” ◆ kártevőkártevő
「Hatakede gaicsúga haszszeisita.」 „A szántóföl-
dön kártevők jelentek meg.” ◆ kártevő rovarkártevő rovar
gaicsúgaicsú ◆ külső megrendeléskülső megrendelés

gaicsúhigaigaicsúhigai ◆ kártevőkártevő rovarokrovarok általáltal oko-oko-
zottzott kárkár 「Gaicsúhigai-o fuszegu.」 „Elkerüli a
kártevő rovarok által okozott kárt.”

gaicsúkanrigaicsúkanri ◆ kártevő-kezeléskártevő-kezelés ◇ szógó-szógó-
tekigaicsúkanritekigaicsúkanri integráltintegrált kártevő-kezeléskártevő-kezelés

gaicsúkudzsogaicsúkudzso ◆ féregirtásféregirtás ◆ rovarirtásrovarirtás
gaicsúricugaicsúricu ◆ külső megrendelések arányakülső megrendelések aránya
gaicsúszeihingaicsúszeihin ◆ külsőkülső gyártótólgyártótól rendeltrendelt
terméktermék
gaicsúszurugaicsúszuru ◆ alvállalkozóraalvállalkozóra bízbíz 「Kataro-
guno szakuszei-o gaicsúsita.」 „A katalóguskészí-
tést alvállalkozóra bízta.” ◆ külsőkülső cégrecégre bízbíz
「Siszutemu kaihacu-o gaicsúsita.」 „A rendszer-
fejlesztést külső cégre bízta.”

gaidanszugaidanszu ◆ eligazításeligazítás 「Sinnjúszeinogai-
danszu」 „új diákok eligazítása” ◆ útmutatásútmutatás
「Hinsicuhjókanotamenogaidanszu」 „minőség-
ellenőrzési útmutatás” ◇ onszeigaidanszuonszeigaidanszu
hangos útmutatáshangos útmutatás
gaidengaiden ◆ külföldikülföldi hírdadáshírdadás ◆ külföldikülföldi táv-táv-
iratirat
gaidogaido ◆ idegenvezetőidegenvezető 「Gaido cukino kankó-
baszu」 „idegenvezetős turistabusz” ◆ kalauzkalauz ◆

túravezetőtúravezető ◆ turistavezetőturistavezető ◆ útikalauzútikalauz ◇

onszeigaidoonszeigaido beszédhangosbeszédhangos útbaútba igazításigazítás
「Kánabino onszeigaido」 „autónavigáció be-
szédhangos útba igazítása” ◇ tendzsigaidotendzsigaido tár-tár-
latvezetéslatvezetés 「Kare-va tendzsigaido-o jatteiru.」
„Tárlatvezetéssel foglalkozik.” ◇ baszu-gaidobaszu-gaido
buszos idegenvezetőbuszos idegenvezető
gaidobukkugaidobukku ◆ útikalauzútikalauz 「Kaigairjokónooszu-
szumegaidobukku」 „javasolt útikalauz külföldre
utazóknak” ◆ útikönyvútikönyv
gaidocuágaidocuá ◆ csoportoscsoportos utazásutazás ◆ társasuta-társasuta-
zászás
gaidokugaidoku ◆ ártalomártalom ◆ mételymétely 「Sakaino gaido-
ku」 „társadalom mételye”

gaidoku-ogaidoku-o ojoboszuojoboszu ◆ megmételyezmegmételyez
「Majaku-va sakaini gaidoku-o ojoboszu.」 „A
kábítószer megmételyezi a társadalmat.”

gaidokuszogaidokuszo ◆ exotoxinexotoxin
gaidonosigotogaidonosigoto ◆ idegenvezetésidegenvezetés 「Gaidono
sigoto-o siteiru.」 „Idegenvezetéssel foglalko-
zom.”

gaidoraingaidorain ◆ irányelvirányelv
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gaidoszurugaidoszuru ◆ kalauzolkalauzol 「Kankókjaku-o gaido-
sita.」 „Turistákat kalauzolt.”

gaidzsigaidzsi ◆ felhasználófelhasználó általáltal definiáltdefiniált ka-ka-
rakterrakter ◆ karakterkészletenkarakterkészleten kívülikívüli betűbetű ◆

külföldi írásjelkülföldi írásjel
gaidzsigaidzsi ◆ hallójárathallójárat ◆ külső fülkülső fül
gaidzsicurizumugaidzsicurizumu ◆ cirkadiáliscirkadiális ritmusritmus ◆ di-di-
urnális ritmusurnális ritmus ◆ napritmusnapritmus
gaidzsidógaidzsidó ◆ hallójárathallójárat
gaidzsiengaidzsien ◆ hallójárat-gyulladáshallójárat-gyulladás
gaidzsingaidzsin ◆ idegenidegen ◆ külföldikülföldi
gaidzsinbocsigaidzsinbocsi ◆ külföldiek temetőjekülföldiek temetője
gaidzsinbutaigaidzsinbutai ◆ idegenlégióidegenlégió ◆ légiólégió
gaidzsinkjorjúcsigaidzsinkjorjúcsi ◆ külföldiekkülföldiek számáraszámára lé-lé-
tesített teleptesített telep
gaidzsisigaidzsisi ◆ idegen nyelvű újságidegen nyelvű újság
gaidzsitokkigaidzsitokki ◆ antitragusantitragus ◆ ellencápellencáp
gaidzsúgaidzsú ◆ kárevő állatkárevő állat ◆ kártevőkártevő
gaidzsujókigaidzsujóki ◆ exteroceptorexteroceptor ◆ extero-extero-
receptorreceptor
gaidzsúnaigónogaidzsúnaigóno ◆ külsőrekülsőre szelíd,szelíd, dede va-va-
lójábanlójában határozotthatározott 「Gaidzsúnaigóno hito」
„külsőre szelíd, de valójában határozott ember”

gaiekigaieki ◆ külföldikülföldi szolgálatszolgálat ◆ külsőkülső rabmun-rabmun-
kaka
gaiekiszurugaiekiszuru ◆ külföldikülföldi szolgálatraszolgálatra megymegy ◆

külföldre vezényelkülföldre vezényel
gaiengaien ◆ külső szélekülső széle
gaiengaien ◆ kiterjesztéskiterjesztés
gaientekinagaientekina ◆ kifelékifelé 「Tosino gaientekina ka-
kudai」 „város kifelé terjeszkedése” ◆ kiter-kiter-
jesztettjesztett 「Tangono gaientekina imi」 „szó ki-
terjesztett jelentése”

gaigá=mjurákeiszúkangaigá=mjurákeiszúkan ◆ GeigerGeiger–Müller-csőMüller-cső

gaigá-kauntágaigá-kauntá ◆ GeigerGeiger–Müller-számlálóMüller-számláló
gaigecurizumugaigecurizumu ◆ holdritmusholdritmus
gaihaijógaihaijó ◆ ektodermaektoderma ◆ külső csíralemezkülső csíralemez
gaihakugaihaku ◆ kimaradáskimaradás 「Heisi-va
gaihakukjoka-o moratta.」 „A katona kimaradást
kapott.” ◇ mudangaihakumudangaihaku engedélyengedély nélkülinélküli
kimaradáskimaradás 「Kodomo-va mudangaihakusita.」
„A gyerek engedély nélkül kimaradt éjszakára.”

gaihakunagaihakuna ◆ átfogóátfogó 「Gaihakuna csisiki-o
motteiru.」 „Átfogó tudással rendelkezik.”

gaihakuszurugaihakuszuru ◆ kimaradkimarad éjszakáraéjszakára
「Muszume-va mudande gaihakusita.」 „A lá-
nyunk engedélyünk nélkül kimaradt éjszakára.” ◆

kint száll megkint száll meg ◆ nem alszik otthonnem alszik otthon
gaihekigaiheki ◆ külső falkülső fal
gaihigaihi ◆ bőrbőr ◆ burokburok ◆ exodermiszexodermisz ◆ hártyahártya
◆ héjhéj ◇ haisunogaihihaisunogaihi magkezdeménymagkezdemény burkaburka

gaihijójakugaihijójaku ◆ bőrkenőcsbőrkenőcs
gaihógaihó ◆ külföldi hírkülföldi hír
gaihóbugaihóbu ◆ külföldi hírek osztályakülföldi hírek osztálya
gaiigaii ◆ rosszindulatrosszindulat
gaiingaiin ◆ külső okkülső ok
gaiinbugaiinbu ◆ külsőkülső neminemi szervszerv ◆ szemérem-szemérem-
testtest ◆ vulvavulva
gaiincsicukandzsidasógaiincsicukandzsidasó ◆ hüvelygombahüvelygomba
gaiinkandzsidasógaiinkandzsidasó ◆ hüvelygombahüvelygomba
gaiinszeigaiinszei ◆ exogénexogén ◆ külső eredetűkülső eredetű
gaijagaija ◆ kibickibic 「Gaija-va damattoke!」 „Kibic,
kuss!” ◆ kívülállókívülálló 「Gaija-va uruszai.」 „A kí-
vülállók nagyon zavaróak.” ◆ külsőkülső mezőmező
「Gaija-o mamoru.」 „Védi a külső mezőt.”

gaijasugaijasu ◆ külső védőjátékoskülső védőjátékos ◆ outfielderoutfielder
gaijaszekigaijaszeki ◆ nyílt lelátónyílt lelátó
gaijógaijó ◆ nyílt óceánnyílt óceán ◆ nyílt tengernyílt tenger
gaijógaijó ◆ külsőlegeskülsőleges használathasználat 「Honzai-va
gaijónomini sijósite kudaszai!」 „Ezt a gyógyszer
csak külsőleg szabad használni!”

gaijógaijó ◆ áttekintésáttekintés
gaijójakugaijójaku ◆ külsőlegkülsőleg használatoshasználatos gyógy-gyógy-
szerszer
gaijónogaijóno ◆ sematikussematikus
gaijónogaijóno ◆ külsőlegkülsőleg használatoshasználatos 「Gaijóno
nankózai」 „külsőleg használatos kenőcs”

gaijó-ogaijó-o hanaszuhanaszu ◆ felvázolfelvázol 「Kaisaszenrja-
kuno gaijó-o hanasita.」 „Felvázolta a cég straté-
giáját.” ◆ vázolvázol 「Sacsó-va rainenno keikakuno
gaijó-o hanasita.」 „Az igazgató vázolta a jövő évi
terveket.”

gaijó-ogaijó-o noberunoberu ◆ áttekintéstáttekintést adad 「Dzsóhó-
kagakuno gaijó-o nobeta.」 „Áttekintést adott az
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informatikáról.” ◆ nagyjábólnagyjából ismertetismertet 「At-
arasii kinóno gaijó-o nobeta.」 „Nagyjából ismer-
tettem az új funkciókat.”

gaijószeigaijószei ◆ nyíltnyílt tengeritengeri 「Gaijószeiszame」
„nyílt tengeri cápa” ◆ nyílt vízinyílt vízi ◆ pelágikuspelágikus
gaijószengaijószen ◆ óceánjáróóceánjáró
gaijózaigaijózai ◆ külsőleg használatos szerkülsőleg használatos szer
gaijózugaijózu ◆ vázlatvázlat
gaijúgaijú ◆ külföldikülföldi útút 「Gaijúno toni cuita.」
„Külföldi útra indult.”

gaijúszurugaijúszuru ◆ külföldikülföldi útonúton vanvan 「Itaria-o ga-
ijúsiteiru.」 „Külföldi úton van Olaszországban.”

gaikagaika ◆ szakadékbanszakadékban
gaikagaika ◆ devizadeviza ◆ valutavaluta
gaikagaika ◆ diadalénekdiadalének ◆ győzelmi dalgyőzelmi dal
gaikacugaikacu ◆ általánosításáltalánosítás ◆ felmérésfelmérés ◆

összefoglalásösszefoglalás
gaikacúkagaikacúka ◆ külföldi valutakülföldi valuta
gaikacuszurugaikacuszuru ◆ felmérfelmér 「Mondai-o meguru
dzsókjó-o gaikacuszuru.」 „Felméri a problémá-
val kapcsolatos helyzetet.” ◆ összefoglalösszefoglal
「Iken-o gaikacuszuru.」 „Összefoglalja a véle-
ményeket.” ◆ összegezösszegez 「Iken-o gaikacuszu-
ru.」 „Összegzi a véleményeket.”

gaikacutekinagaikacutekina ◆ általánosítottáltalánosított 「Gaikacu-
tekina hacugen」 „általánosított kijelentés”

gaikadzsunbidakagaikadzsunbidaka ◆ devizatartalékdevizatartalék ◆ va-va-
lutatartaléklutatartalék
gaikaeigaikaei ◆ külső toklászkülső toklász
gaikahigaikahi ◆ exokarpiumexokarpium ◆ külső termésfalkülső termésfal
gaikaigaikai ◆ külső világkülső világ ◆ külvilágkülvilág
gaikaikarasadanszaretagaikaikarasadanszareta ◆ külvilágtólkülvilágtól el-el-
zártzárt
gaikairongaikairon ◆ jelenségtanjelenségtan
gaikajokingaikajokin ◆ devizamegtakarításdevizamegtakarítás
gaikakakutokugaikakakutoku ◆ devizavásárlásdevizavásárlás
gaikakankavaszetorihikigaikakankavaszetorihiki ◆ keresztügyletkeresztügylet
gaikakikigaikakiki ◆ valutaválságvalutaválság
gaikakugaikaku ◆ külső szögkülső szög
gaikakugaikaku ◆ körvonalkörvonal ◆ külső falkülső fal
gaikakudantaigaikakudantai ◆ külső szervezetkülső szervezet
gaikakukandzsódórogaikakukandzsódóro ◆ külső körgyűrűkülső körgyűrű

gaikangaikan ◆ külsőkülső fenyegetésfenyegetés ◆ külsőkülső nyomásnyomás
◇ naijúgaikannaijúgaikan belsőbelső ésés külsőkülső gondgond
「Naijúgaikan-o kakaeta kuni」 „belső és külső
gondokkal küzdő ország”

gaikangaikan ◆ áttekintésáttekintés 「Szekaikeizaino gai-
kan」 „világgazdasági áttekintés” ◆ körképkörkép
gaikangaikan ◆ külsőkülső megjelenésmegjelenés 「Tatemonono
gaikan-o szokonau sicugaiki」 „épület külső meg-
jelenését rontó kültéri egység” ◆ látszatlátszat
gaikankenszagaikankensza ◆ szemrevételezésesszemrevételezéses vizs-vizs-
gálatgálat
gaikan-ogaikan-o kenszaszurukenszaszuru ◆ szemrevételezés-szemrevételezés-
selsel megvizsgálmegvizsgál 「Buhinno gaikan-o kenszasi-
ta.」 „Szemrevételezéssel megvizsgáltam az alkat-
részt.”

gaikanpurangaikanpuran ◆ látványtervlátványterv
gaikanszurugaikanszuru ◆ áttekintáttekint 「Zenszeikino rekisi-
o gaikanszuru.」 „Áttekinti a múlt évszázad törté-
nelmét.”

gaikarjógaeszenmontengaikarjógaeszenmonten ◆ valutaváltóvalutaváltó üz-üz-
letlet
gaikaróngaikarón ◆ devizahiteldevizahitel
gaikeigaikei ◆ formaforma ◆ külalakkülalak ◆ külsőkülső megjele-megjele-
nésnés
gaikeigaikei ◆ külsőkülső átmérőátmérő 「Kudano gaikeito na-
ikei」 „cső külső és belső átmérője”

gaikeidómjakugaikeidómjaku ◆ külső fejverőérkülső fejverőér
gaikengaiken ◆ kinézetkinézet ◆ küllemküllem 「Gaikenkara-va
hakaszeto-va omovanakatta.」 „A külleméből
nem mondtam volna meg, hogy professzor.” ◆

külsőkülső 「Gaikenni madovaszarenaide.」 „Ne té-
vesszen meg a külseje!” ◆ külsőségkülsőség 「Gaiken-
o omondzsiru.」 „A külsőségekre helyezi a hang-
súlyt.”

gaikigaiki ◆ kintikinti levegőlevegő ◆ külsőkülső levegőlevegő
「Jobibuhin-o hakoni irete gaikikara sadansita.」
„A pótalkatrészt dobozba tettem és elzártam a kül-
ső levegőtől.” ◆ szabadszabad levegőlevegő 「Gaikinifure-
ta.」 „Kimentem a szabad levegőre.”

gaikikengaikiken ◆ exoszféraexoszféra
gaikingaikin ◆ külsőkülső munkamunka 「Gaikinde hataraku.」
„Külső munkát végez.”

gaikinsagaikinsa ◆ külső munkát végzőkülső munkát végző
gaiki-ogaiki-o toriirerutoriireru ◆ kiszellőztetkiszellőztet 「Hejani
gaiki-o tori ireta.」 „Kiszellőztettem a szobát.”
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gaikjógaikjó ◆ általánosáltalános helyzethelyzet ◇ tenkigaikjótenkigaikjó
időjárásiidőjárási helyzethelyzet ◇ tenkigaikjótenkigaikjó általánosáltalános
időjárási helyzetidőjárási helyzet
gaikógaikó ◆ diplomáciadiplomácia ◆ házalásházalás ◇ szetogiva-szetogiva-
gaikógaikó katasztrófadiplomáciakatasztrófadiplomácia ◇ dókacuga-dókacuga-
ikóikó megfélemlítőmegfélemlítő diplomáciadiplomácia ◇ tókjorigai-tókjorigai-
kókó pártatlanpártatlan diplomáciadiplomácia ◇ nandzsakugaikónandzsakugaikó
engedékenyengedékeny diplomáciadiplomácia ◇ himicugaikóhimicugaikó tit-tit-
koskos diplomáciadiplomácia ◇ hókangaikóhókangaikó katonaikatonai erő-erő-
vel fenyegető diplomáciavel fenyegető diplomácia
gaikógaikó ◆ külső fénykülső fény ◆ természetes fénytermészetes fény
gaikóbatakegaikóbatake ◆ diplomatadiplomata háttérháttér ◆ diplo-diplo-
matapályamatapálya
gaikóbunsogaikóbunso ◆ diplomáciai iratdiplomáciai irat
gaikocugaikocu ◆ csontvázcsontváz
gaikódangaikódan ◆ diplomáciaidiplomáciai testülettestület ◆ diploma-diploma-
tacsoporttacsoport
gaikódanzecugaikódanzecu ◆ diplomáciaidiplomáciai kapcsolatokkapcsolatok
megszakadásamegszakadása
gaikódzsireigaikódzsirei ◆ diplomatikusdiplomatikus nyelvezetnyelvezet ◆

udvariasudvarias kifejezéskifejezés 「Gaikódzsirei-o tori kava-
siteita.」 „Udvarias kifejezéseket használtak egy-
mással szemben.”

gaikógatagaikógata ◆ extrovertált típusextrovertált típus
gaikógireigaikógirei ◆ diplomáciaidiplomáciai etikettetikett
「Gaikógirei-o mamoru.」 „Betartja a diplomáci-
ai etikettet.”

gaikóhaigaikóhai ◆ kültenyésztéskültenyésztés ◆ nemnem rokonrokon ke-ke-
resztezésresztezés
gaikóhanbaigaikóhanbai ◆ házalásházalás
gaikóhanbaiingaikóhanbaiin ◆ házalóügynökházalóügynök
gaikóhósingaikóhósin ◆ diplomáciai irányelvdiplomáciai irányelv
gaikóingaikóin ◆ házalóügynökházalóügynök ◇ hokengaikóinhokengaikóin
biztosítási ügynökbiztosítási ügynök
gaikókangaikókan ◆ diplomatadiplomata ◇ sokugjógaikókansokugjógaikókan
hivatásos diplomatahivatásos diplomata
gaikókanhogaikókanho ◆ diplomata-gyakornokdiplomata-gyakornok
gaikókankeigaikókankei ◆ diplomáciaidiplomáciai kapcsolatkapcsolat 「Szo-
no kunito gaikókankei-o tatta.」 „Megszakította a
diplomáciai kapcsolatokat azzal az országgal.” ◆

külkapcsolatkülkapcsolat
gaikókikangaikókikan ◆ diplomáciai szervdiplomáciai szerv
gaikokkakugaikokkaku ◆ külső vázkülső váz

gaikoko-egaikoko-e hikisakaretahikisakareta ◆ külföldrekülföldre sza-sza-
kadtkadt 「Gaikokuhe hiki szakareta vaga kunino
hito」 „külföldre szakadt hazánkfia”

gaikokugaikoku ◆ külföldkülföld 「Gaikokuni idzsúsita.」
„Külföldre költözött.”

gaikokubóekigaikokubóeki ◆ külkereskedelemkülkereskedelem
gaikokudzsingaikokudzsin ◆ idegenidegen állampolgárállampolgár ◆ kül-kül-
földiföldi ◇ gaikokudzsinken-ogaikokudzsinken-o idegengyűlöletidegengyűlölet
◇ tainicsigaikokudzsintainicsigaikokudzsin JapánbanJapánban tartóz-tartóz-
kodókodó külföldikülföldi ◇ furjógaikokudzsinfurjógaikokudzsin nemkívá-nemkívá-
natos idegennatos idegen
gaikokudzsinhaiszekigaikokudzsinhaiszeki ◆ idegengyűlöletidegengyűlölet ◆

xenofóbiaxenofóbia
gaikokudzsinken-ogaikokudzsinken-o ◆ idegengyűlöletidegengyűlölet
gaikokudzsinkjófusógaikokudzsinkjófusó ◆ xenofóbiaxenofóbia
gaikokudzsinródósagaikokudzsinródósa ◆ vendégmunkásvendégmunkás
「Gaikokudzsinródósa-va fueteiru.」 „Megnöve-
kedett a vendégmunkások száma.”

gaikokudzsintórokugaikokudzsintóroku ◆ külföldiekkülföldiek nyilván-nyilván-
tartásatartása
gaikokudzsintórokusómeisogaikokudzsintórokusómeiso ◆ lakhatásilakhatási
engedélyengedély
gaikokugogaikokugo ◆ idegen nyelvidegen nyelv
gaikokugonoszenszeigaikokugonoszenszei ◆ nyelvtanárnyelvtanár
gaikokujúbingaikokujúbin ◆ külföldi küldeménykülföldi küldemény
gaikokukavaszegaikokukavasze ◆ valutaváltásvalutaváltás
gaikokukavaszekanrigaikokukavaszekanri ◆ devizagazdálko-devizagazdálko-
dásdás
gaikokukavaszekanrihógaikokukavaszekanrihó ◆ devizatörvénydevizatörvény
gaikokukavaszesidzsógaikokukavaszesidzsó ◆ devizapiacdevizapiac ◆ va-va-
lutapiaclutapiac
gaikokukavaszeszóbagaikokukavaszeszóba ◆ devizaárfolyamdevizaárfolyam ◆

valutaárfolyamvalutaárfolyam
gaikokukórogaikokukóro ◆ idegen vizekidegen vizek
gaikokúmarenogaikokúmareno ◆ külföldikülföldi születésűszületésű 「Ga-
ikokúmareno kagakusa」 „külföldi születésű tu-
dós”

gaikokunogaikokuno ◆ idegenidegen 「Kon-na csiiszai murade
gaikokuno kotoba-o kiite odoroita.」 „Meglepőd-
tem az idegen szavak hallatán ebben a kis falu-
ban.” ◆ külföldikülföldi 「Gaikokuno hószó」 „külföldi
adás”

gaikokurjokógaikokurjokó ◆ külföldi utazáskülföldi utazás
gaikokusidzsógaikokusidzsó ◆ külpiackülpiac
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gaikokuszaigaikokuszai ◆ külföldi kötvénykülföldi kötvény
gaikokuszan-nogaikokuszan-no ◆ külföldikülföldi 「Gaikokuszanno
niku」 „külföldi hús”

gaikokuszeihingaikokuszeihin ◆ külföldi termékkülföldi termék
gaikokuszókingaikokuszókin ◆ átutalás külföldreátutalás külföldre
gaikómondaigaikómondai ◆ diplomáciai bonyodalomdiplomáciai bonyodalom
gaikósiszecudangaikósiszecudan ◆ diplomáciaidiplomáciai küldöttségküldöttség
「Szeifusozaicsini gaikósiszecudan-o hakensi-
ta.」 „A kormány székhelyére diplomáciai kül-
döttséget menesztettek.”

gaikószeigaikószei ◆ extrovertáltságextrovertáltság
gaikószeisogaikószeiso ◆ diplomáciai jelentésdiplomáciai jelentés
gaikószeiszakugaikószeiszaku ◆ külpolitikakülpolitika
gaikószengaikószen ◆ óceánjáróóceánjáró ◆ tengerjárótengerjáró
gaikószessógaikószessó ◆ diplomáciai tárgyalásdiplomáciai tárgyalás
gaikótekinagaikótekina ◆ diplomáciaidiplomáciai 「Kuni-va gaikó-
tekina sudan-o toru.」 „Az ország diplomáciai lé-
péseket tesz.” ◆ diplomatikusdiplomatikus 「Gaikótekina
hairjo」 „diplomatikus megfontolás”

gaikótekinagaikótekina ◆ aktívaktív ◆ extrovertáltextrovertált 「Ga-
ikótekina szeikaku」 „extrovertált természet” ◆

kifelékifelé fordulóforduló 「Gaikótekina hito」 „kifelé for-
duló ember”

gaikótokkengaikótokken ◆ diplomáciaidiplomáciai mentességmentesség
「Gaikótokken-o kjójúszuru.」 „Diplomáciai
mentességet élvez.” ◆ diplomáciai védettségdiplomáciai védettség
gaimaigaimai ◆ import rizsimport rizs ◆ külföldi rizskülföldi rizs
gaimakugaimaku ◆ külső burokkülső burok
gaimengaimen ◆ külsejekülseje 「Gaimen-va tairude óvarete-
ita.」 „A külseje csempézve volt.” ◆ külsőkülső meg-meg-
jelenésjelenés ◆ látszatlátszat 「Gaimen-va ocsi cuiteita.」
„Látszatra nyugodt volt.”

gaimentekinagaimentekina ◆ felületesfelületes 「Szore-va gaimen-
tekina mikatani szugimaszen.」 „Ez csupán felü-
letes megítélés.” ◆ külsőkülső 「Gaimentekina toku-
csóde handansita.」 „Külső jegyek alapján dön-
töttem.”

gaimentekinigaimentekini ◆ külsőlegkülsőleg 「Gaimentekini-va
cujoku mieru.」 „Külsőleg erősnek látszik.” ◆

látszólaglátszólag 「Karera-va gaimentekini-va nakajo-
sini mieru.」 „Látszólag jóban vannak.”

gaimugaimu ◆ külügykülügy 「Niccsúkankeino súfukunota-
meni gaimuni hagemu.」 „A japán-kínai kapcso-
latok javításához külügyi lépéseket tettek.”

gaimudaidzsingaimudaidzsin ◆ külügyminiszterkülügyminiszter
gaimuiinkaigaimuiinkai ◆ külügyi bizottságkülügyi bizottság
gaimukómuingaimukómuin ◆ diplomatadiplomata
gaimusógaimusó ◆ külügyminisztériumkülügyminisztérium
gaimuszeimudzsikangaimuszeimudzsikan ◆ külügyikülügyi politikaipolitikai ál-ál-
lamtitkárlamtitkár
gainengainen ◆ elképzeléselképzelés 「Bucurigakuno sinpon-
ijotte dzsikanno gainen-va kavattekita.」 „A fizika
fejlődése megváltoztatta az időről alkotott elkép-
zelésünket.” ◆ fogalomfogalom 「Csúsótekina gainen」
„elvont fogalom” ◆ koncepciókoncepció ◇ kiszeigainenkiszeigainen
sztereotípiasztereotípia ◇ kihongainenkihongainen alapkoncepcióalapkoncepció
◇ sugainensugainen fajfogalomfajfogalom ◇ csúsógainencsúsógainen el-el-
vont fogalomvont fogalom
gainenrizumugainenrizumu ◆ cirkuannuális ritmuscirkuannuális ritmus
gainenrongainenron ◆ konceptualizmuskonceptualizmus
gainenronsagainenronsa ◆ konceptualistakonceptualista
gainentekinagainentekina ◆ elképzeltelképzelt 「Tamasii-va gai-
nentekina szonzaideszu.」 „A lélek elképzelt do-
log.” ◆ elvielvi 「Gainentekina mondai」 „elvi prob-
léma” ◆ jelképesjelképes ◆ koncepcionáliskoncepcionális
gainentekinigainentekini ◆ jelképesenjelképesen
gainesúkigainesúki ◆ cirkuannuáliscirkuannuális ritmusritmus ◆ éveséves
ritmusritmus
gai-ogai-o ataenaiataenai ◆ ártalmatlanártalmatlan 「Kono
kagakubussicu-va sizenni gai-o ataenai.」 „Ez a
kémiai anyag ártalmatlan a környezetre.”

gai-ogai-o ataeruataeru ◆ ártalmasártalmas 「Kicuen-va karada-
ni gai-o ataeru.」 „A dohányzás ártalmas az egész-
ségre.” ◆ károskáros 「Kono bussicu-va karadani gai-
o ataeru.」 „Ez az anyag káros a szervezetre.” ◆

rongálrongál 「Mizumore-va hekigani gai-o ataeru.」
„A vízszivárgás rongálja a freskókat.”

gaiongaion ◆ ektotermektoterm
gaiondóbucugaiondóbucu ◆ ektoterm állatektoterm állat
gaionszeigaionszei ◆ ektotermiaektotermia 「Naionszeito gaion-
szei」 „endotermia és ektotermia”

gai-o ojobaszanaigai-o ojobaszanai ◆ ártalmatlanártalmatlan
gai-ogai-o ojoboszuojoboszu ◆ károskáros 「Tabako-va kenkóni
gai-o ojoboszu.」 „A dohányzás káros az egészség-
re.”

gairaigairai ◆ idegenidegen 「Gairaibunka」 „idegen kultú-
ra” ◆ kívülrőlkívülről jövőjövő ◆ külföldikülföldi eredeteredet ◇ gai-gai-
raibunkaraibunka külföldről hozott kultúrakülföldről hozott kultúra

810810 gaikokuszai gaikokuszai – gairai gairai AdysAdys



gairaibunkagairaibunka ◆ külföldről hozott kultúrakülföldről hozott kultúra
gairaigjogairaigjo ◆ behozott halbehozott hal
gairaigogairaigo ◆ idegen szóidegen szó ◆ jövevényszójövevényszó
gairaikagairaika ◆ járóbeteg osztályjáróbeteg osztály
gairaikandzsagairaikandzsa ◆ ambulánsambuláns betegbeteg ◆ járóbe-járóbe-
tegteg
gairaikandzsasinszacusogairaikandzsasinszacuso ◆ ambulanciaambulancia
gairainogairaino ◆ egzotikusegzotikus ◆ idegenidegen 「Kore-va ga-
iraino súkandeszu.」 „Ez idegen szokás.” ◆ kül-kül-
földi eredetűföldi eredetű
gairaisagairaisa ◆ idegenidegen 「Gairaisano tacsi iri kinsi」
„Idegeneknek belépni tilos!” ◆ látogatólátogató 「Gai-
raisano njúkanszeigen」 „múzeumlátogatók kor-
látozása”

gairaisiszógairaisiszó ◆ idegen eszmeidegen eszme
gairaisugairaisu ◆ behozott fajbehozott faj ◆ idegen fajidegen faj
gairingairin ◆ hajókerékhajókerék ◆ külsőkülső gyűrűgyűrű ◆ lapát-lapát-
kerékkerék
gairinpagairinpa ◆ perilimfaperilimfa
gairinszengairinszen ◆ kerekes gőzhajókerekes gőzhajó
gairinzangairinzan ◆ külső krátergyűrűkülső krátergyűrű
gairjakugairjaku ◆ áttekintésáttekintés 「Zeihóno gairjaku-o
szecumeisita.」 „Áttekintést adott az adótörvény-
ről.” ◆ körvonalazáskörvonalazás 「Kecuronno gairjaku-va
cugino tórideszu.」 „Körvonalazva a következő
következtetésre jutottunk.” ◆ nagyjábólnagyjából
「Kódzsi-va gairjakudekiagatta.」 „A munka
nagyjából elkészült.” ◆ összefoglalásösszefoglalás
「Gairjaku-o hókokusita.」 „Összefoglaló beszá-
molót adott.”

gairjaku-ogairjaku-o noberunoberu ◆ körvonalazkörvonalaz 「Keikaku-
no gairjaku-o nobeta.」 „Körvonalazta a tervet.”

gairjakuszurugairjakuszuru ◆ körvonalazkörvonalaz 「Konszeputoni-
cuite gairjakusita.」 „Körvonalazta a koncepciót.”

gairjokugairjoku ◆ külsőkülső erőerő ◇ sizen-nogairjokusizen-nogairjoku
természet erejetermészet ereje
gairogairo ◆ útút ◆ utcautca
gairodzsugairodzsu ◆ út menti faút menti fa
gairongairon ◆ áttekintésáttekintés 「Gaironkara kakuronni
haitta.」 „Áttekintés után taglalta a részleteket.”
◆ betekintésbetekintés 「Hangarí bungakugairon」 „be-
tekintés a magyar irodalomba” ◇ bungakugai-bungakugai-
ronron bevezetés az irodalombabevezetés az irodalomba

gaironszurugaironszuru ◆ áttekintáttekint 「Korekara kenkjúni-
cuite gaironsimaszu.」 „Most pedig tekintsük át a
kutatásokat!”

gaisagaisa ◆ áldozatáldozat 「Gaisa-va nagurarete sin-
da.」 „Az áldozatot agyonütötték.”

gaisagaisa ◆ import kocsiimport kocsi
gaisasigaisasi ◆ kifelé kancsalításkifelé kancsalítás
gaisigaisi ◆ nemhivatalosnemhivatalos történelemtörténelem ◆ nemhi-nemhi-
vatalosvatalos történelemkönyvtörténelemkönyv ◆ népnép általáltal jegy-jegy-
zett történelemzett történelem
gaisigaisi ◆ idegen nyelvű újságidegen nyelvű újság
gaisigaisi ◆ külföldikülföldi tőketőke 「Kikakuni gaisi-o dón-
júsita.」 „Külföldi tőkét vont be a projektbe.”

gaisigaisi ◆ porcelánszigetelésporcelánszigetelés ◆ szigetelésszigetelés ◆

szigetelőszigetelő porcelánporcelán ◇ kenszuigaisikenszuigaisi függőfüggő
szigetelőszigetelő
gaisidónjúgaisidónjú ◆ tőkeimporttőkeimport
gaisikeikigjógaisikeikigjó ◆ külföldikülföldi érdekeltségűérdekeltségű vál-vál-
lalatlalat
gaisikeikin-júkikangaisikeikin-júkikan ◆ külföldikülföldi érdekeltségűérdekeltségű
pénzintézetpénzintézet
gaisikeinogaisikeino ◆ külföldikülföldi érdekeltségűérdekeltségű 「Gaisi-
keino kaisade hataraiteimaszu.」 „Külföldi érde-
keltségű vállalatnál dolgozom.”

gaisingaisin ◆ külföldi hírekkülföldi hírek
gaisingaisin ◆ háromszögháromszög köréköré írtírt körkör közép-közép-
pontjapontja
gaisinbugaisinbu ◆ külföldi hírosztálykülföldi hírosztály
gaisirjúnjúgaisirjúnjú ◆ külföldi tőke beáramlásakülföldi tőke beáramlása
gaisiruigaisirui ◆ exopterygotaexopterygota
gaisitegaisite ◆ általábanáltalában 「Tori acukai szecumeiso-
va gaisite vakarijaszuku cukurareteiru.」 „A hasz-
nálati utasítást általában könnyen érthetően ír-
ják.” ◆ többnyiretöbbnyire 「Ningentoiumono-va gaisite
jokubarida.」 „Az emberek többnyire kapzsiak.”

gaisógaisó ◆ külügyminiszterkülügyminiszter
gaisógaisó ◆ házalásosházalásos kereskedéskereskedés 「Hanbaiin-
va okjakuszamano tokoroni gaisóni mavatta.」 „A
kereskedő házalni ment az ügyfélhez.” ◆ külke-külke-
reskedőreskedő
gaisógaisó ◆ utcalányutcalány
gaisógaisó ◆ külsérelmikülsérelmi nyomoknyomok 「Karadani gaisó-
o mitomenakatta.」 „Nem találtak külsérelmi
nyomokat a testén.” ◆ külsőkülső sérüléssérülés 「Atamani
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gaisó-o otta.」 „Külső sérülést szenvedett a fején.”
◇ szóongaisószóongaisó zajártalomzajártalom ◇ tóbugaisótóbugaisó fej-fej-
sérüléssérülés
gaisóbugaisóbu ◆ közvetlenül kereskedő részlegközvetlenül kereskedő részleg
gaisódzsingaisódzsin ◆ tartományon kívüli embertartományon kívüli ember
gaisógekagaisógeka ◆ balesetibaleseti sebészetsebészet ◆ trauma-trauma-
tológiatológia
gaisógekaigaisógekai ◆ balesetibaleseti sebészsebész ◆ traumato-traumato-
lóguslógus
gaisokugaisoku ◆ étterembenétteremben étkezésétkezés 「Szaikingai-
sokuga ói.」 „Mostanában sokszor eszek étterem-
ben.”

gaisokuszangjógaisokuszangjó ◆ vendéglátóiparvendéglátóipar
gaisokuszurugaisokuszuru ◆ étterembenétteremben étkezikétkezik 「Súik-
kaikurai gaisokusimaszu.」 „Heti egy alkalommal
étteremben eszek.” ◆ kintkint eszikeszik 「Amari gaiso-
kusinai.」 „Ritkán szoktam kint enni.”

gaisúgaisú ◆ kerületkerület 「Tabaneta haikanno gaisú-va
dzsúgoszencsidatta.」 „Az összefogott csövek ke-
rülete 15 cm volt.” ◆ külsőkülső körkör 「Rekódo bari-va
gaisúkara naisú-e to szuszumu.」 „A hanglemez-
tű a külső körtől halad a belső kör felé.” ◆ külsőkülső
peremperem 「Gakkóno gaisú-o hasitteita.」 „Az isko-
la külső peremén futottam.”

gaisucugaisucu ◆ elmennielmenni hazulrólhazulról 「Gaisucuno szai-
va eakon-o keszu.」 „Amikor elmegyek hazulról,
kikapcsolom a légkondit.” ◆ eltávozáseltávozás ◆ há-há-
zonzon kívülkívül levéslevés 「Bucsó-va tadaima gaisucusi-
teimaszu.」 „Az osztályvezető jelenleg házon kívül
van.”

gaisucugigaisucugi ◆ utcai ruhautcai ruha
gaisucukinsigaisucukinsi ◆ kijárási tilalomkijárási tilalom
gaisucukinsireigaisucukinsirei ◆ kijárásikijárási tilalomtilalom ◇ jakan-jakan-
gaisucukinsireigaisucukinsirei éjszakai kijárási tilaloméjszakai kijárási tilalom
gaisucukjokagaisucukjoka ◆ kimenőkimenő 「Heisi-va
gaisucukjoka-o moratta.」 „Kimenőt kapott a ka-
tona.”

gaisucusiteirugaisucusiteiru ◆ házonházon kívülkívül vanvan 「Szumi-
maszenga ocunagidekimaszen. Gaisucusiteima-
szu.」 „Sajnos, őt nem tudom kapcsolni, házon kí-
vül van.”

gaisucuszurugaisucuszuru ◆ elmegyelmegy aa hivatalbólhivatalból ◆ el-el-
megymegy otthonrólotthonról 「Vatasitacsi-va amari gaisu-
cusinai.」 „Mi ritkán megyünk el otthonról.” ◇

gaisucusiteirugaisucusiteiru házonházon kívülkívül vanvan 「Szumi-
maszenga ocunagidekimaszen. Gaisucusiteima-

szu.」 „Sajnos, őt nem tudom kapcsolni, házon kí-
vül van.”

gaiszaigaiszai ◆ külföldikülföldi hitelhitel ◆ külföldikülföldi kötvénykötvény
「Doru dateno gaiszai」 „dollár alapú külföldi
kötvény” ◇ endategaiszaiendategaiszai szamurájkötvényszamurájkötvény
◇ endategaiszaiendategaiszai jenjen alapúalapú külföldikülföldi köt-köt-
vényvény
gaiszangaiszan ◆ becslésbecslés 「Bokuno gaiszande-va ko-
no dzsisoni dzsúmangoga haitteirudesó.」 „Becs-
lésem szerint 100 ezer szó lehet ebben a szótár-
ban.” ◆ megközelítésmegközelítés 「Gaiszande micumori-
o dasita.」 „Megközelítő árajánlatot adtam.” ◆

nagyjából számításnagyjából számítás
gaiszandegaiszande ◆ hozzávetőlegesenhozzávetőlegesen 「Rieki-va
gaiszande hjakuman enninarimaszu.」 „A haszon
hozzávetőlegesen 1 millió jen.” ◆ megközelítő-megközelítő-
legleg 「Higaigaku-va gaiszande icsiokuenninaru-
desó.」 „A kár megközelítőleg 100 millió jen.”

gaiszandzsinkógaiszandzsinkó ◆ hozzávetőlegeshozzávetőleges népes-népes-
ségség
gaiszanhijógaiszanhijó ◆ becsült költségbecsült költség
gaiszan-jókjúgaiszan-jókjú ◆ költségvetésiköltségvetési számokszámok
igényléseigénylése
gaiszankakakugaiszankakaku ◆ hozzávetőleges árhozzávetőleges ár
gaiszankingakugaiszankingaku ◆ megközelítő értékmegközelítő érték
gaiszanszúrjógaiszanszúrjó ◆ megközelítő mennyiségmegközelítő mennyiség
gaiszanszurugaiszanszuru ◆ becsülbecsül 「Szankasano ninzú-
o hjakuninto gaiszansita.」 „100 emberre becsül-
tem a résztvevők számát.” ◆ közelítközelít 「Szeika-
kuna szúdzsiga vakaranakattanode gaiszansita.」
„Nem tudtam a pontos értéket, ezért közelítet-
tem.”

gaiszecugaiszecu ◆ kívülről érintéskívülről érintés ◆ köré írásköré írás
gaiszecugaiszecu ◆ áttekintésáttekintés
gaiszecuengaiszecuen ◆ köré írt körköré írt kör
gaiszecuszurugaiszecuszuru ◆ kívülrőlkívülről érintérint ◆ köréköré író-író-
dikdik 「Szankakuni gaiszecuszuru en-o egaita.」
„Megszerkesztettem a háromszög köré írt kört.”

gaiszecuszurugaiszecuszuru ◆ áttekintáttekint 「Szenszei-va ka-
koszúnenkanno dekigoto-o gaiszecusita.」 „A ta-
nár áttekintette az elmúlt néhány év történetét.”

gaiszecutakakkeigaiszecutakakkei ◆ köréköré írtírt sokszögsokszög 「En-
no gaiszecutakakkei」 „kör köré írt sokszög”

gaiszeigaiszei ◆ külföldikülföldi szolgálatszolgálat ◆ külföldönkülföldön
harcolásharcolás
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gaiszeigaiszei ◆ külpolitikakülpolitika
gaiszeigaiszei ◆ exogénexogén ◆ külső eredetűkülső eredetű
gaiszeikigaiszeiki ◆ külső nemi szervkülső nemi szerv
gaiszeiszurugaiszeiszuru ◆ vezényelvevezényelve leszlesz 「Siranai
tocsini gaiszeisita.」 „Ismeretlen földre vezényel-
ték.”

gaiszekigaiszeki ◆ keresztszorzatkeresztszorzat ◆ külsőkülső szor-szor-
zatzat ◆ vektoriális szorzatvektoriális szorzat
gaiszekigaiszeki ◆ anyai rokonanyai rokon
gaiszengaiszen ◆ diadalmasdiadalmas hazatéréshazatérés 「Júsino ga-
iszen」 „hős diadalmas hazatérése” ◆ győzedel-győzedel-
mesmes hazatéréshazatérés ◆ visszatérésvisszatérés 「Szensisai-
kocuno gaiszen」 „háborús halottak hamvainak
visszatérése”

gaiszengaiszen ◆ kimenőkimenő 「Gaiszenno denva-va tócsó-
szareteimaszu.」 „A kimenő hívásokat lehallgat-
ják.” ◆ külsőkülső vezetékvezeték ◆ külsőkülső vonalvonal 「Gai-
szento naiszen」 „külső és belső vonal”

gaiszengjórecugaiszengjórecu ◆ győzelmi felvonulásgyőzelmi felvonulás
gaiszengungaiszengun ◆ győztesen hazatérő sereggyőztesen hazatérő sereg
gaiszenmongaiszenmon ◆ diadalívdiadalív
gaiszenparédogaiszenparédo ◆ győzelmi parádégyőzelmi parádé
gaiszensagaiszensa ◆ propagandátpropagandát hirdetőhirdető kocsikocsi ◆

szélsőjobboldali eszméket hirdető autószélsőjobboldali eszméket hirdető autó
gaiszensógungaiszensógun ◆ győztesengyőztesen hazatérőhazatérő had-had-
vezérvezér
gaiszenszurugaiszenszuru ◆ diadalmasandiadalmasan hazatérhazatér 「Ga-
iszensita júsi」 „diadalmasan hazatérő hős”

gaiszeszszengaiszeszszen ◆ külsőkülső érintőérintő ◇ kjócúgai-kjócúgai-
szeszszenszeszszen közös külső érintőközös külső érintő
gaiszógaiszó ◆ burkolatburkolat ◆ karosszériakarosszéria ◆ külsőkülső
építészetépítészet ◆ páncélpáncél
gaiszógaiszó ◆ köhögésköhögés
gaiszóhógaiszóhó ◆ extrapolációextrapoláció
gaiszókéburugaiszókéburu ◆ páncélkábelpáncélkábel
gaiszókódzsigaiszókódzsi ◆ tatarozástatarozás 「Tonarino ie-va
imagaiszókódzsi csúdeszu.」 „A szomszéd házban
most tatarozás van.”

gaiszókódzsi-ogaiszókódzsi-o okonauokonau ◆ tataroztataroz 「Tatemo-
nono gaiszókódzsi-o okonatta.」 „Tatarozták a
házat.”

gaiszokusinkeiszokugaiszokusinkeiszoku ◆ külső idegkötegkülső idegköteg
gaiszongaiszon ◆ utcafaluutcafalu

gaiszongaiszon ◆ családotcsaládot nemnem továbbvivőtovábbvivő gye-gye-
rektől származó unokarektől származó unoka
gaiszószurugaiszószuru ◆ extrapolálextrapolál
gaiszurugaiszuru ◆ károsítkárosít 「Tabako-va kenkó-o ga-
isimaszu.」 „A cigaretta károsítja az egészséget.”
◆ sértsért 「Bangumi-va sószúminzokuno kandzsó-
o gaisita.」 „A műsor sértette a nemzeti kisebbség
érzelmeit.” ◇ kandzsó-okandzsó-o gaiszurugaiszuru megbántmegbánt
「Hitono kandzsó-o gaiszuru.」 „Megbánt máso-
kat.” ◇ kibun-okibun-o gaiszurugaiszuru megbántmegbánt 「Futotte-
iruto itteno kanodzsono kibun-o gaisita.」 „Meg-
bántottam azzal, hogy kövérnek neveztem.”

gaitamegaitame ◆ valutaváltásvalutaváltás
gaitangaitan ◆ keseregéskeseregés ◆ panaszkodáspanaszkodás
gaitanszubekigaitanszubeki ◆ aggasztóaggasztó 「Gaitanszubeki
kói.」 „Aggasztó viselkedés.”

gaitanszurugaitanszuru ◆ keseregkesereg 「Jono naka-o gaitan-
siteita.」 „A világon keseregtem.” ◆ panaszko-panaszko-
dikdik 「Szaikinno vakamono-o gaitansiteiru.」 „A
mai fiatalokra panaszkodik.”

gaitekigaiteki ◆ külsőkülső ellenségellenség 「Gaitekikara kuni-
o mamoru.」 „Megvédi az országot a külső ellen-
séggel szemben.”

gaitekinagaitekina ◆ külsőkülső 「Gaitekina jóin」 „külső té-
nyező” ◆ testitesti 「Gaitekina sikkan」 „testi be-
tegség”

gaitekinosinnjúgaitekinosinnjú ◆ idegen invázióidegen invázió
gaitekiógaitekió ◆ exaptációexaptáció
gaitekitokucsógaitekitokucsó ◆ fiziognómiafiziognómia
gaitenkingaitenkin ◆ távolító izomtávolító izom
gaitógaitó ◆ utcautca 「Gaitóde utteiru keisoku」 „ut-
cán árusított könnyűétel”

gaitógaitó ◆ idevágóságidevágóság ◆ megfelelésmegfelelés
gaitógaitó ◆ dolmánydolmány ◆ kabátkabát ◆ köpönyegköpönyeg
gaitógaitó ◆ közvilágításközvilágítás ◆ utcaiutcai lámpalámpa ◆ utca-utca-
lámpalámpa
gaitógaitó ◆ kinti lámpakinti lámpa
gaitóbokingaitóbokin ◆ utcai pénzgyűjtésutcai pénzgyűjtés
gaitócsószagaitócsósza ◆ utcai felmérésutcai felmérés
gaitócsúgaitócsú ◆ kandeláberkandeláber ◆ lámpaoszloplámpaoszlop
gaitódemogaitódemo ◆ utcai tüntetésutcai tüntetés
gaitódzsikógaitódzsikó ◆ vonatkozó tudnivalókvonatkozó tudnivalók
gaitóenzecugaitóenzecu ◆ utcai beszédutcai beszéd
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gaitófúkeigaitófúkei ◆ városi látképvárosi látkép
gaitóhanbaigaitóhanbai ◆ utcai árusításutcai árusítás
gaitónogaitóno ◆ utcaiutcai
gaitósagaitósa ◆ megfelelőmegfelelő személyszemély 「Kibisii dzsó-
kenno gaitósa」 „szigorú feltételnek megfelelő
személy” ◆ méltóméltó személyszemély 「Szavamura sóno
gaitósanasi.」 „Nem találtak Savamura-díjra mél-
tó személyt.”

gaitószurugaitószuru ◆ idevágóidevágó ◆ megfelelmegfelel 「Détá-
bészude gaitószuru kirokugaarimaszendesita.」
„Az adatbázisban nincs megfelelő bejegyzés.” ◆

odavágóodavágó 「Szoreni gaitószuru hóricu-o szagasi-
ta.」 „Kerestem az odavágó törvényt.”

gaivakuszeigaivakuszei ◆ külső bolygókülső bolygó
gaizaigaizai ◆ külsőkülső
gaizaigaizai ◆ import faanyagimport faanyag
gaizaiszurugaizaiszuru ◆ kívülkívül álláll 「Gaizaiszuru jóin」
„kívül álló ok”

gaizenszeigaizenszei ◆ valószínűségvalószínűség
gajagajagajagaja ◆ hangzavarhangzavar 「Gajagajasiteite nani-
mo kikoenakatta.」 „A hangzavarban nem értet-
tem egy szót sem.” ◆ ricsajricsaj ◆ zsibongászsibongás ◆ zsi-zsi-
vajvaj
gajagajaiukoegajagajaiukoe ◆ hangzavarhangzavar
gajagajasiteirugajagajasiteiru ◆ zsivajogzsivajog 「Izakaja-va gaj-
agajasiteita.」 „Kocsmában zsivajogtak.”

gajagajatogajagajato ◆ hangzavarthangzavart keltvekeltve ◆ zsi-zsi-
bongvabongva ◆ zsivajogvazsivajogva
gajagajatoszavagugajagajatoszavagu ◆ zsibongzsibong 「Demo tai-
va gajagajato szavaideita.」 „A tüntetők zsibong-
tak.”

gajósigajósi ◆ rajzlaprajzlap ◆ rajzpapírrajzpapír
gakagaka ◆ festőállványfestőállvány
gakagaka ◆ festőfestő 「Insóhano gaka」 „impresszi-
onista festő” ◆ festőművészfestőművész ◇ kjúteigakakjúteigaka
udvariudvari festőfestő ◇ keisúgakakeisúgaka kiemelkedőkiemelkedő te-te-
hetségűhetségű festőnőfestőnő ◇ szasiegakaszasiegaka illusztrá-illusztrá-
tortor ◇ szanszuigakaszanszuigaka tájképfestőtájképfestő ◇ sózó-sózó-
gakagaka portréfestőportréfestő ◇ sózógakasózógaka arcképfestőarcképfestő
◇ dzsoszeigakadzsoszeigaka festőnőfestőnő ◇ dzsinbucugakadzsinbucugaka
portréfestőportréfestő ◇ szobokuhanogakaszobokuhanogaka naivnaiv fes-fes-
tőtő ◇ daidógakadaidógaka utcaiutcai festőfestő ◇ jógakajógaka nyu-nyu-
gati stílusú festőgati stílusú festő
gakaigakai ◆ összeomlásösszeomlás

gakaiszurugakaiszuru ◆ összeomlikösszeomlik 「Sihaikenrjokuga
gakaisita.」 „Összeomlott a uralkodó hatalom.”

gakarigakari ◆ asas 「Sibaigakarino kucsó」 „színpadi-
as hangvétel” ◆ bevonásbevonás 「Goningakaride kagu-
o ugokasita.」 „Öt ember bevonásával mozgattuk
a bútort.” ◆ függésfüggés 「Ojagakarino mi」 „szü-
lőktől függés” ◆ időfelhasználásidőfelhasználás 「Issúkanga-
karide sigoto-o katazuketa.」 „Egy hétnyi idő fel-
használásával elvégeztem a munkát.” ◇ ikigaka-ikigaka-
riri eseményekesemények sodródásasodródása 「Mjóna ikigakari-
ninattesimatta.」 „Furcsa irányba sodródtak az
események.” ◇ szógakarideszógakaride együttesegyüttes erővelerővel
「Kaisaszógakaride mondaini taiósita.」 „A válla-
lat együttes erejével megbirkóztunk a problémá-
val.” ◇ tórigakarinitórigakarini útközbenútközben 「Tórigakarini
hon-jaszan-ni tacsi jotta.」 „Útközben betértem
a könyvesboltba.” ◇ tórigakarinotórigakarino arraarra járójáró
「Tórigakarino hitoni micsi-o kiita.」 „Megkér-
deztem az utat egy arra járó embertől.”

gakarugakaru ◆ hajlikhajlik 「Midorigakatta koszui.」 „A
tó zöldbe hajló vize.” ◇ gakattagakatta ásás 「Mura-
szakigakatta iro.」 „Lilás szín.” ◇ gakattagakatta eses
「Aogakatta iro.」 „Kékes szín.”

gakattagakatta ◆ ásás 「Muraszakigakatta iro.」 „Lilás
szín.” ◆ eses 「Aogakatta iro.」 „Kékes szín.”

gakazagakaza ◆ FestőFestő
gakegake ◆ meredélymeredély 「Kaba-va kavakara agaró-
tositaga, gakede szuberi ocsita.」 „A folyóból ki
akart jönni a víziló, de visszacsúszott a meredé-
lyen.” ◆ szirtszirt 「Gakeni nobotta.」 „Felmászott
a szirtre.”

gakegake ◆ banban 「Jukatagakede hanabi-o mini it-
ta.」 „Jukatában ment tűzijátékot nézni.” ◆

előttelőtt 「Negakeni hon-o jonda.」 „Lefekvés előtt
olvastam.” ◆ közbenközben 「Kaerigakeniaiszu-o tabe-
ta.」 „Miközben hazafelé mentem, ettem egy fa-
gyit.” ◆ százalékszázalék 「Sóhin-o teikano hacsigake-
de utta.」 „80 százalékos áron adtam el az árut.”
◆ ülőhelyekülőhelyek számaszáma 「Joningakenobencsi」
„négyszemélyes pad”

gakekuzuregakekuzure ◆ hegyomláshegyomlás
gakeppucsinogakeppucsino ◆ szakadékszakadék szélénszélén állóálló 「Ga-
keppucsino kaisaga tate naotta.」 „A szakadék
szélén álló vállalat rendbe jött.”

gakigaki ◆ éheséhes léleklélek ◆ gézengúzgézengúz 「Ano varu-
gakimataitazurasiterujo.」 „Az a gézengúz megint
valami rosszat tett.” ◆ kölökkölök ◆ porontyporonty ◆ pré-pré-
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tata ◆ rosszcsontrosszcsont 「Varugaki nakamato edani
hi-o cuketa.」 „A rosszcsont barátaival meggyúj-
totta az ágat.” ◆ tacskótacskó 「Otóto-va midzsukuna
gakida.」 „Az öcsém éretlen tacskó.” ◇ gakinoa-gakinoa-
szobiszobi gyerekjátékgyerekjáték 「Kono sigoto-va gakino
aszobida.」 „Ez a munka gyerekjáték.”

gakidaisógakidaisó ◆ gyerekbanda-vezérgyerekbanda-vezér
gakidógakidó ◆ éhségéhség birodalmabirodalma ◆ prétapréta biroda-biroda-
lomlom
gakikaigakikai ◆ éhség birodalmaéhség birodalma
gakinoaszobigakinoaszobi ◆ gyerekjátékgyerekjáték 「Kono sigoto-
va gakino aszobida.」 „Ez a munka gyerekjáték.”

gakkagakka ◆ kurzuskurzus ◆ leckelecke ◆ óraóra
gakkagakka ◆ tanszéktanszék ◆ tantárgytantárgy
gakkaigakkai ◆ tudományostudományos életélet ◆ tudományostudományos
világvilág 「Nihonszaikingaku kaino csicsi」 „japán
baktériumtudomány atyja”

gakkaigakkai ◆ konferenciakonferencia ◆ kongresszuskongresszus ◆ tu-tu-
dományosdományos konferenciakonferencia 「Gakkaini suszszeki-
szuru.」 „Részt vesz a tudományos konferencián.”
◆ tudományos társaságtudományos társaság
gakkangakkan ◆ rektorrektor
gakkarigakkari ◆ csalódáscsalódás 「Uszo-o cukarete kareni-
va gakkarisita.」 „Csalódást okozott nekem a ha-
zugságával.”

gakkarisitegakkarisite ◆ csalódottancsalódottan ◆ letörtenletörten
gakkarisiteirugakkarisiteiru ◆ csalódottcsalódott ◆ csüggedtcsüggedt ◆

letörtletört
gakkariszaszerugakkariszaszeru ◆ elkedvetlenítelkedvetlenít 「Sippa-
idegakkarisita.」 „A kudarc elkedvetlenítette.” ◆

elveszielveszi aa kedvétkedvét 「Kimi-o gakkariszaszetaku-
naiga, kono gengo-o kantanni mini cukerukoto-va
dekinai.」 „Nem akarom elvenni a kedvedet, de
ezt a nyelvet nem lehet könnyedén megtanulni.”
◆ kiábrándítkiábrándít 「Geinódzsin-va dzsibunnofan-o
gakkariszaszeta.」 „A celeb kiábrándította a ra-
jongóit.”

gakkariszurugakkariszuru ◆ csalatkozikcsalatkozik 「Kare-va taszu-
keruto omotteitanoni, gakkarisita.」 „Azt hittem
segíteni fog, de csalatkoznom kellett.” ◆ csaló-csaló-
dikdik 「Ano hitoni-va gakkarisita.」 „Csalódtam
benne.” ◆ csüggedcsügged 「Gakkariszuruna.」 „Ne
csüggedj!” ◆ elcsüggedelcsügged 「Bónaszuga denaito
kiitegakkarisita.」 „Amikor meghallottam, hogy
nem lesz prémium, elcsüggedtem.” ◆ kiábrán-kiábrán-
dítódító 「Júmeina haijúto hanasitemitaragakkarisi-

ta.」 „Egy híres színésszel beszéltem, és kiábrán-
dító volt.”

gakkasuningakkasunin ◆ tanszékvezetőtanszékvezető
gakkengakken ◆ tanulás és kutatástanulás és kutatás
gakkigakki ◆ félévfélév ◆ harmadévharmadév ◆ iskolaéviskolaév ◆ sze-sze-
mesztermeszter ◆ szorgalmiszorgalmi időszakidőszak ◆ trimesztertrimeszter
◇ kongakkikongakki ebbenebben aa szemeszterbenszemeszterben ◇ sin-sin-
gakkigakki újúj szemeszterszemeszter ◇ singakkisingakki újúj félévfélév
◇ singakkisingakki újúj harmadévharmadév ◇ singakkisingakki újúj tan-tan-
évév 「Nihonno kótógakkóde-va sigacuni singakk-
iga hadzsimaru.」 „A japán középiskolákban ápri-
lisban kezdődik az új tanév.” ◇ raigakkiraigakki követ-követ-
kező szemeszterbenkező szemeszterben
gakkigakki ◆ hangszerhangszer 「Ano hito-va nanno gakki-o
enszósiteiruno?」 „Az az ember ott milyen hang-
szeren játszik?” ◇ szuiszógakkiszuiszógakki fúvósfúvós hang-hang-
szerszer ◇ minzokugakkiminzokugakki népinépi hangszerhangszer ◇ vag-vag-
akkiakki japán hangszerjapán hangszer
gakkienszógakkienszó ◆ hangszerjátékhangszerjáték
gakkikjokugakkikjoku ◆ hangszeres műhangszeres mű
gakkimacugakkimacu ◆ tanév végetanév vége
gakkimacusikengakkimacusiken ◆ félévifélévi vizsgavizsga ◆ harmad-harmad-
évi vizsgaévi vizsga
gakkitengakkiten ◆ hangszerbolthangszerbolt
gakkjokugakkjoku ◆ kompozíciókompozíció ◆ zeneműzenemű 「Vaiorin-
notameno gakkjoku」 „hegedűre írt zenemű”

gakkjúgakkjú ◆ kutatókutató ◆ tudománynak éléstudománynak élés
gakkjúgakkjú ◆ osztályosztály
gakkjúbunkogakkjúbunko ◆ osztálykönyvtárosztálykönyvtár
gakkjúhadagakkjúhada ◆ kutatószellemkutatószellem ◆ tudomá-tudomá-
nyos beállítottságnyos beállítottság
gakkjúhadanogakkjúhadano ◆ kutatószelleműkutatószellemű 「Gakkjú-
hadano hito」 „kutatószellemű ember” ◆ tudo-tudo-
mányos beállítottságúmányos beállítottságú
gakkjúhókaigakkjúhókai ◆ káosz az osztálybankáosz az osztályban
gakkjúiingakkjúiin ◆ osztályt képviselő diákosztályt képviselő diák
gakkjúnissigakkjúnissi ◆ osztálynaplóosztálynapló
gakkjúnotogakkjúnoto ◆ tudóspalántatudóspalánta
gakkjútan-ningakkjútan-nin ◆ osztályfőnökosztályfőnök
gakkjútekinagakkjútekina ◆ kutatóikutatói 「Gakkjútekina ken-
csikaranoapurócsi」 „kutatói szemszögből meg-
közelítés”

gakkógakkó ◆ iskolaiskola 「Muszuko-o gakkómade okut-
ta.」 „Elvittem a fiamat az iskolába.” ◆ sulisuli 「Ge-
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cujókaramata gakkóga hadzsimarimaszu.」 „Hét-
főtől kezdődik a suli.” ◆ tanintézettanintézet 「Meguro-
kuno gakkó」 „meguro kerületi tanintézet” ◆ ta-ta-
nításnítás 「Donicsi-va gakkóganai.」 „Szombaton
és vasárnap nincs tanítás.” ◇ kokuricugakkókokuricugakkó ál-ál-
lamilami iskolaiskola ◇ sógakkósógakkó általánosáltalános iskolaiskola
「Kono csikakuno sógakkóni kajoimasita.」 „A
közelünkben lévő általános iskolába jártam.” ◇

dzsókjúgakkódzsókjúgakkó felsőfokúfelsőfokú iskolaiskola ◇ sokugjó-sokugjó-
gakkógakkó szakmunkásképzőszakmunkásképző ◇ sokugjógakkósokugjógakkó
szakiskolaszakiskola ◇ siricugakkósiricugakkó magániskolamagániskola
「Kóricugakkóto siricugakkó」 „állami iskola és
magániskola” ◇ csúgakkócsúgakkó alsóalsó tagozatútagozatú kö-kö-
zépiskolazépiskola 「Csúgakkóni kajotteiru.」 „Alsó ta-
gozatú középiskolába jár.” ◇ csúkangakkócsúkangakkó nap-nap-
palipali tagozattagozat ◇ tokusugakkótokusugakkó kisegítőkisegítő is-is-
kolakola ◇ tokusugakkótokusugakkó gyógypedagógiaigyógypedagógiai isko-isko-
lala ◇ tokubecusiengakkótokubecusiengakkó kisegítőkisegítő iskolaiskola ◇

jakangakkójakangakkó estiesti iskolaiskola ◇ jógogakkójógogakkó kise-kise-
gítő iskolagítő iskola
gakkóheiszagakkóheisza ◆ tanítási szünettanítási szünet
gakkókjóikugakkókjóiku ◆ iskolai oktatásiskolai oktatás
gakkókjúsokugakkókjúsoku ◆ iskolai étkeztetésiskolai étkeztetés
gakkókókaigakkókókai ◆ nyíltnyílt napnap 「Gakkókókaiga oko-
navareta.」 „Nyílt napot tartottak az iskolában.”

gakkónigakkóni kajoukajou ◆ iskolábaiskolába járjár 「Kimi-va dono
gakkóni kajotteiru?」 „Te melyik iskolába jársz?”

gakkónocsúkanbugakkónocsúkanbu ◆ nappalinappali tagozattagozat
「Gakkóno csúkanbuni tótteiru.」 „Nappali tago-
zatra jár.”

gakkónoszeifukugakkónoszeifuku ◆ iskolai egyenruhaiskolai egyenruha
gakkónotomodacsigakkónotomodacsi ◆ iskolatársiskolatárs
gakkó-o jaszumugakkó-o jaszumu ◆ hiányzik az iskolábólhiányzik az iskolából
gakkóruigakkórui ◆ állkapcsosokállkapcsosok
gakkószeikacugakkószeikacu ◆ iskolai életiskolai élet
gakkószódógakkószódó ◆ diáklázadásdiáklázadás
gakkótosokangakkótosokan ◆ iskolakönyvtáriskolakönyvtár
gakkugakku ◆ iskolai körzetiskolai körzet ◆ iskolakörzetiskolakörzet
gakkuritogakkurito ◆ erőtlenülerőtlenül 「Gakkuritónadareta.」
„Erőtlenül lecsuklott a fejem.” ◆ megroggyanvamegroggyanva
◆ összeroskadvaösszeroskadva 「Kata-o gakkurito otosita.」
„Összeroskadtam.”

gakkuritócsirugakkuritócsiru ◆ megcsappanmegcsappan 「Hanbaigag-
akkurito ocsita.」 „Megcsappantak az eladások.”

gakkuritohiza-ogakkuritohiza-o cukucuku ◆ térdretérdre rogyrogy 「Gak-
kurito hiza-o cuita.」 „Térdre rogyott”

gakkuritoszurugakkuritoszuru ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik 「Mak-
etegakkuritosita.」 „Elkedvetlenedtem a vereség
miatt.” ◆ lele leszlesz taglózvataglózva 「Hahaga sindeg-
akkuritosita.」 „Letaglózott anyám halálhíre.” ◆

lesújtlesújt 「Njúszu-o kiitegakkuritosita.」 „Lesújt-
va fogadtam a hírt.”

gakugaku ◆ tanulástanulás ◆ tudástudás ◇ gakunoarugakunoaru ta-ta-
nultnult 「Gakunoaru hito」 „tanult ember” ◇ ga-ga-
kunonaikunonai tanulatlantanulatlan 「Gakunonai hito」 „tanu-
latlan ember” ◇ gaku-ogaku-o hikerakaszuhikerakaszu villogvillog aa
tudásávaltudásával 「Kare-va gaku-o hikerakasiteiru.」
„Villog a tudásával.”

gakugaku ◆ zenezene ◇ gakunonegakunone zeneszózeneszó 「Hejaka-
rakaszukana gakuno nega kikoeta.」 „A szobából
halk zeneszó hallatszott.”

gakugaku ◆ csészecsésze ◆ kehelykehely ◇ góhengakugóhengaku forrtforrt
csészecsésze
gakugaku ◆ képkeretképkeret ◆ keretkeret 「Ejori gakuno hóga
rippada.」 „A képnél értékesebb a keret.” ◆

pénzösszegpénzösszeg ◇ gengakugengaku összegösszeg csökkenté-csökkenté-
sese 「Zógakuto gengaku」 „összeg növelése és
csökkentése” ◇ zógakuzógaku összegösszeg növelésenövelése
「Zógakuto gengaku」 „összeg növelése és csök-
kentése”

gakubacugakubacu ◆ akadémiaiakadémiai klikkklikk ◆ iskolaiiskolai klikkklikk
◆ régirégi iskolatársakiskolatársak csoportosulásacsoportosulása 「Kono
kaisa-va gakubacugaaru.」 „Ebben a vállalatban
régi iskolatársak csoportosulnak.”

gakubacunoheigaigakubacunoheigai ◆ iskolaiiskolai érdekközösségérdekközösség
okoztaokozta kárkár ◆ régirégi iskolatársakiskolatársak károskáros cso-cso-
portosulásaportosulása
gakubógakubó ◆ egyensapkaegyensapka
gakubugakubu ◆ karkar 「Tókjódaigakuno igakubuni ka-
jotteimaszu.」 „A Tokió Egyetem Orvosi Karán
tanulok.” ◇ dzsinbungakubudzsinbungakubu bölcsészkarbölcsészkar
gakubucsigakubucsi ◆ ablakkeretablakkeret ◆ ajtókeretajtókeret ◆ kép-kép-
keretkeret ◆ keretkeret ◆ rámaráma
gakubucsógakubucsó ◆ dékándékán
gakubudzsicsógakubudzsicsó ◆ aldékánaldékán ◆ dékánhelyet-dékánhelyet-
testes
gakubuszocugjógonogakubuszocugjógono ◆ posztgraduálisposztgraduális
gakucsógakucsó ◆ karmesterkarmester ◆ karnagykarnagy
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gakucsógakucsó ◆ rektorrektor 「Gakucsóni súninsita.」
„Kinevezték rektornak.” ◇ fukugakucsófukugakucsó rek-rek-
torhelyettestorhelyettes
gakucsódaikógakucsódaikó ◆ lektorhelyetteslektorhelyettes
gakucsókokudzsigakucsókokudzsi ◆ rektorirektori diákköszöntődiákköszöntő
beszédebeszéde
gakucsósicugakucsósicu ◆ rektori hivatalrektori hivatal
gakudangakudan ◆ zenezene életélet 「Nihonno gakudanni tó-
dzsósita.」 „Megjelent a japán zenei életben.”

gakudangakudan ◆ zenekarzenekar ◆ zenészekzenészek ◇ kangen-kangen-
gakudangakudan fúvósfúvós ésés vonósvonós zenekarzenekar ◇ kókjó-kókjó-
gakudangakudan szimfonikusszimfonikus zenekarzenekar ◇ szuiszóga-szuiszóga-
kudankudan rézfúvós zenekarrézfúvós zenekar
gakudan-ingakudan-in ◆ zenekari tagzenekari tag
gakudógakudó ◆ kisiskoláskisiskolás
gakudóhoikugakudóhoiku ◆ napközinapközi
gakudószokaigakudószokai ◆ iskolások kitelepítéseiskolások kitelepítése
gakudzsigakudzsi ◆ iskolai ügyiskolai ügy ◆ tanulmányi ügytanulmányi ügy
gakudzsikagakudzsika ◆ tanulmányi osztálytanulmányi osztály
gakudzsucugakudzsucu ◆ szakmaiságszakmaiság ◆ tanulmánytanulmány ◆

tudománytudomány
gakudzsucucsószagakudzsucucsósza ◆ tudományostudományos felmérésfelmérés

gakudzsucudzsónogakudzsucudzsóno ◆ szakmaiszakmai ◆ tudomá-tudomá-
nyosnyos
gakudzsucujógogakudzsucujógo ◆ szakkifejezésszakkifejezés ◆ tudo-tudo-
mányos kifejezésmányos kifejezés
gakudzsucukaigigakudzsucukaigi ◆ tudományos tanácstudományos tanács
gakudzsucukóengakudzsucukóen ◆ tudományos előadástudományos előadás
gakudzsucuronbungakudzsucuronbun ◆ szakmaiszakmai értekezésértekezés ◆

tudományos értekezéstudományos értekezés
gakudzsucusinkógakudzsucusinkó ◆ szakmaiságszakmaiság előmozdí-előmozdí-
tásatása ◆ tudománytudomány előmozdításaelőmozdítása ◆ tudo-tudo-
mánypártolásmánypártolás
gakudzsucusinkószakugakudzsucusinkószaku ◆ tudománypártolótudománypártoló
politikapolitika
gakudzsucusogakudzsucuso ◆ szakkönyvszakkönyv
gakudzsucutekinagakudzsucutekina ◆ szakmaiszakmai ◆ tudomá-tudomá-
nyosnyos
gakudzsucuzassigakudzsucuzassi ◆ szakmaiszakmai folyóiratfolyóirat ◆ tu-tu-
dományos folyóiratdományos folyóirat
gakuengakuen ◆ iskolaiskola 「Tamakava gakuen」 „Ta-
magava iskola” ◆ kampuszkampusz ◆ oktatásioktatási intéz-intéz-
ménymény

gakuenfunszógakuenfunszó ◆ diáklázadásdiáklázadás ◆ diákzavar-diákzavar-
gásgás
gakuenszaigakuenszai ◆ egyetemiegyetemi fesztiválfesztivál ◆ egye-egye-
temitemi napoknapok ◆ iskolaiiskolai fesztiválfesztivál ◆ iskolaiiskolai na-na-
pokpok
gakuenszeikacugakuenszeikacu ◆ iskolai életiskolai élet
gakuentosigakuentosi ◆ egyetemiegyetemi városváros ◆ egyetem-egyetem-
városváros
gakufugakufu ◆ oktatásioktatási központközpont ◆ tanintéz-tanintéz-
ménymény
gakufugakufu ◆ apósapós
gakufugakufu ◆ kottakotta 「Gakufunasidemokono kjoku-
ga hikemaszuka?」 „Kotta nélkül is el tudod ját-
szani ezt a dalt?” ◆ partitúrapartitúra
gakufúgakufú ◆ iskolaiiskolai szellemiségszellemiség 「Dzsijúna ga-
kufú」 „szabad iskolai szellemiség” ◆ iskolaiskola
tradíciójatradíciója 「Gakufú-o mamoru.」 „Követi az is-
kola tradícióit.” ◆ tudományostudományos gondolkodás-gondolkodás-
módmód ◆ tudományostudományos módszermódszer 「Szono kenkjú-
satacsino gakufú-va csigau.」 „Azoknak a kuta-
tóknak különbözik a tudományos módszerük.”

gakufudaigakufudai ◆ kottatartókottatartó ◆ kottatartókottatartó áll-áll-
ványvány ◆ pulpituspulpitus
gakufuhorudágakufuhorudá ◆ kottaállványkottaállvány ◆ kottatar-kottatar-
tótó
gakufuiregakufuire ◆ kottatartó mappakottatartó mappa
gakufujósigakufujósi ◆ kottapapírkottapapír
gakufu-ogakufu-o kakukaku ◆ lekottázlekottáz 「Kono oto-o kiki
totte gakufu-o kaiteminaszai!」 „Hallás után kot-
tázzátok le ezt a zenét!”

gakufu-ogakufu-o mitemite ◆ kottábólkottából 「Gakufu-o mite
enszószuru.」 „Kottából játszik.”

gakugaariszugirugakugaariszugiru ◆ túlképzetttúlképzett 「Kono
sigoto-o szuruni-va gakugaariszugiru.」 „Túlkép-
zett vagyok ehhez a munkához.”

gakugaigakugai ◆ egyetemenegyetemen kívülkívül 「Gakugaikacu-
dó」 „egyetemen kívüli tevékenység” ◆ iskolániskolán
kívülkívül
gakugakuszurugakugakuszuru ◆ citerázikciterázik 「Omotai
nimocu-o hakondaato udegagakugakusiteita.」
„A nehéz súly cipelése után citerázott a kezem.”
◆ inoginog 「Iszuno asigagakugakusiteiru.」 „Inog
a szék lába.” ◆ lötyöglötyög 「Nedzsigagakugakusi-
teiru.」 „Lötyög a csavar.” ◆ megmozgósodikmegmozgósodik
「Hagagakugakusiteiru.」 „Megmozgósodott a
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fogam.” ◆ remegremeg 「Umaretabakarino kouma-va
asigagakugakusiteita.」 „A most született csikó-
nak remegtek a lábai.”

gakugeigakugei ◆ tudomány és művészettudomány és művészet
gakugeibugakugeibu ◆ művészeti osztályművészeti osztály
gakugeiingakugeiin ◆ muzeológusmuzeológus ◆ múzeumimúzeumi alkal-alkal-
mazottmazott
gakugeikaigakugeikai ◆ művészeti napokművészeti napok
gakugeirangakugeiran ◆ művészeti rovatművészeti rovat
gakugekigakugeki ◆ zenedrámazenedráma
gakugjógakugjó ◆ iskolaiiskolai tanulástanulás ◆ tanulmányoktanulmányok
「Gakugjó-o oeru.」 „Befejezi a tanulmányait.”

gakugjófusingakugjófusin ◆ rosszul tanulásrosszul tanulás
gakugjófusindzsigakugjófusindzsi ◆ rossz tanulórossz tanuló
gakugjójúsúgakugjójúsú ◆ jól tanulásjól tanulás
gakugjószeiszekigakugjószeiszeki ◆ jegyjegy 「Gakugjószeiszek-
igajoi.」 „Jó jegyei vannak.” ◆ tanulmányitanulmányi
eredményeredmény
gakuhagakuha ◆ filozófiaifilozófiai iskolaiskola 「Hipokurateszu
gakuha」 „hippokratészi iskola” ◆ irányzatirányzat ◇

pitagoraszugakuhapitagoraszugakuha püthagoraszi iskolapüthagoraszi iskola
gakuhengakuhen ◆ csészelevélcsészelevél ◇ tagakuhen-notagakuhen-no
többcsészelevelűtöbbcsészelevelű ◇ tagakuhen-notagakuhen-no szabadszabad
csészelevelűcsészelevelű
gakuhigakuhi ◆ iskolázásiiskolázási költségköltség ◆ tandíjtandíj 「Aru-
baitosite gakuhi-o kaszeida.」 „Kisebb munkák-
kal kerestem meg a tandíjra valót.”

gakuhógakuhó ◆ egyetemiegyetemi laplap ◆ tudományostudományos je-je-
lentéslentés
gakuigakui ◆ diplomadiploma 「Gakui-o totta.」 „Diplomát
szerzett.” ◆ fokozatfokozat 「Hakaszeno gakui-o jú-
szuru.」 „Doktori fokozattal rendelkezik.” ◇ sús-sús-
igakuiigakui mesteri fokozatmesteri fokozat
gakuingakuin ◆ együttes tagjaegyüttes tagja ◆ zenekar tagjazenekar tagja
gakuingakuin ◆ akadémiaakadémia ◆ intézetintézet ◆ tanintézettanintézet
◆ tanintézménytanintézmény
gakuironbungakuironbun ◆ disszertációdisszertáció
gakujagakuja ◆ öltözőöltöző 「Konszátono atohana-o to-
dokeni gakujani itta.」 „A koncert után az öltöző-
be vittem a virágot.” ◇ gakujaocsigakujaocsi vicc,vicc, amitamit
csakcsak aa beavatottakbeavatottak értenekértenek ◇ gakujaba-gakujaba-
nasinasi belső történetbelső történet
gakujabanasigakujabanasi ◆ belső történetbelső történet
gakujagucsigakujagucsi ◆ színészbejárószínészbejáró

gakujaocsigakujaocsi ◆ vicc,vicc, amitamit csakcsak aa beavatot-beavatot-
tak értenektak értenek
gakujauragakujaura ◆ kulisszákkulisszák mögöttmögött ◆ színfalakszínfalak
mögöttmögött 「Gakujaura-o nozoku.」 „Bepillant a
színfalak mögé.”

gakujóhingakujóhin ◆ taneszköztaneszköz ◆ tanfelszereléstanfelszerelés
gakujúgakujú ◆ iskolaiiskolai barátbarát ◆ iskolatársiskolatárs ◆ kol-kol-
légaléga
gakujúkaigakujúkai ◆ végzett diákok társaságavégzett diákok társasága
gakukanszecugakukanszecu ◆ állkapocsállkapocs 「Gakukanszecu-
ga hazureta.」 „Kiakadt az állkapcsom.”

gakukocugakukocu ◆ állcsontállcsont
gakumeigakumei ◆ tudományostudományos elnevezéselnevezés ◆ tudo-tudo-
mányos hírnévmányos hírnév
gakumengakumen ◆ bruttóbruttó 「Gakumenno kjúrjóto te-
dori kjúrjó」 „bruttó és nettó fizetés” ◆ címletcímlet
「Aratana gakumenno siheiga hakkószareta.」
„Új címletű bankjegyet bocsátottak ki.” ◆ kész-kész-
pénzpénz 「Kare-va hanasi-o gakumendóorini uke to-
ru.」 „Készpénznek veszi, amit mondok.” ◆ név-név-
értékérték 「Gakumenhjaku enno kokuszai」 „100
jenes névértékű kincstárjegy”

gakumenhakkógakumenhakkó ◆ névértéken kibocsátásnévértéken kibocsátás
gakumenkabugakumenkabu ◆ névértékű részvénynévértékű részvény
gakumenkakakugakumenkakaku ◆ névértéknévérték
gakumen-nukigakumen-nuki ◆ névérték fölé emelkedésnévérték fölé emelkedés
gakumenvaregakumenvare ◆ névérték alá esésnévérték alá esés
gakumiiinkaigakumiiinkai ◆ tanulmányi bizottságtanulmányi bizottság
gakumongakumon ◆ iskolázottságiskolázottság 「Gakumon-o ha-
nanikakeru.」 „Iskolázottságával henceg.” ◆ ta-ta-
nulásnulás 「Kare-va gakumonzukida.」 „Szeret ta-
nulni.” ◆ tudástudás 「Gakumon-o oszameru.」 „Tu-
dást szerez.” ◆ tudománytudomány 「Szore-va gakumon-
dzsóno konkjoganai.」 „Ennek nincs tudományos
alapja.” ◇ gakumon-niódónasigakumon-niódónasi tudásérttudásért megmeg
kellkell küzdeniküzdeni ◇ gakumon-niódónasigakumon-niódónasi tudás-tudás-
hozhoz rögösrögös útút vezetvezet ◇ kidzsónogakumonkidzsónogakumon
könyvekbőlkönyvekből merítettmerített tudástudás ◇ kidzsónoga-kidzsónoga-
kumonkumon elméletielméleti tudástudás ◇ mimigakumondeo-mimigakumondeo-
boeruboeru ráragadráragad 「Kono gengo-o mimigaku-
monde oboeta.」 „Ez a nyelv rám ragadt.”

gakumon-niódónasigakumon-niódónasi ◆ tudásérttudásért megmeg kellkell
küzdeniküzdeni ◆ tudáshoz rögös út vezettudáshoz rögös út vezet
gakumon-noariszugigakumon-noariszugi ◆ túlképzettségtúlképzettség
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gakumon-noarugakumon-noaru ◆ iskolázottiskolázott 「Gakumonno-
aru hito」 „iskolázott ember” ◆ tanulttanult
gakumon-nodzsijúgakumon-nodzsijú ◆ akadémiai szabadságakadémiai szabadság
gakumon-nokeitógakumon-nokeitó ◆ tudományágtudományág
gakumon-nomicsigakumon-nomicsi ◆ akadémiai karrierakadémiai karrier
gakumon-nonaigakumon-nonai ◆ tanulatlantanulatlan 「Gakumonno-
nai hito」 „tanulatlan ember”

gakumontekinagakumontekina ◆ tudományostudományos 「Gakumon-
tekina gjószeki」 „tudományos eredmény”

gakumugakumu ◆ tanulmányi ügyektanulmányi ügyek
gakumukagakumuka ◆ tanulmányi osztálytanulmányi osztály
gakunaigakunai ◆ egyetemenegyetemen belülbelül 「Gakunaiszemi-
ná」 „egyetemen belüli szeminárium” ◆ iskolaiskola
「Hómonsani gakunai-o an-naisita.」 „A látoga-
tót körbevezettük az iskolában.”

gakunengakunen ◆ évfolyamévfolyam 「Hitogakunenni nihja-
kuninno szeitogaimaszu.」 „Az évfolyamon 200
diák van.” ◆ tanévtanév 「Gakunenno tocsúde tenkó-
sita.」 „A tanév közepén átiratkoztam egy másik
iskolába.” ◇ kógakunenkógakunen felsőfelső tagozattagozat ◇ te-te-
igakunenigakunen alsóalsó tagozattagozat 「Sógakkóteigakunen-
no szeito」 „általános iskolai alsó tagozatú diák”
◇ dógakunendógakunen azonosazonos évfolyamévfolyam 「Dógakun-
enno gakuszei」 „azonos évfolyamú diák”

gakunendogakunendo ◆ tanévtanév
gakunenmacugakunenmacu ◆ tanév végetanév vége
gakunensuningakunensunin ◆ évfolyamfelelősévfolyamfelelős
gakuniirerugakuniireru ◆ bekeretezbekeretez 「Sasin-o gakuni ire-
ta.」 „Bekereteztem a fényképet.” ◆ keretezkeretez
「E-o gakuni ireteita.」 „Képet keretezett.”

gakunoarugakunoaru ◆ tanulttanult 「Gakunoaru hito」 „ta-
nult ember”

gakunonaigakunonai ◆ tanulatlantanulatlan 「Gakunonai hito」
„tanulatlan ember”

gakunonegakunone ◆ zeneszózeneszó 「Hejakarakaszukana ga-
kuno nega kikoeta.」 „A szobából halk zeneszó
hallatszott.”

gakuntogakunto ◆ egyegy rántássalrántással 「Densa-va gakunto
tomatta.」 „A vonat egy rántással megállt.” ◆ hir-hir-
telentelen 「Uriagedakagagakunto ocsita.」 „Hirte-
len lecsökkent az árbevétel.” ◇ gakuntonarugakuntonaru
megbicsaklikmegbicsaklik 「Asi-va gakuntonatta.」 „Megbi-
csaklott a lábam.”

gakuntonarugakuntonaru ◆ megbicsaklikmegbicsaklik 「Asi-va gakun-
tonatta.」 „Megbicsaklott a lábam.”

gaku-ogaku-o hikerakaszuhikerakaszu ◆ villogvillog aa tudásávaltudásával
「Kare-va gaku-o hikerakasiteiru.」 „Villog a tu-
dásával.”

gakuongakuon ◆ zenei hangzenei hang
gakureigakurei ◆ tankötelestanköteles korkor 「Kono ko-va gaku-
reini tah-sita.」 „Ez a gyerek tanköteles korú lett.”

gakureidzsidógakureidzsidó ◆ tanköteles korú gyermektanköteles korú gyermek
gakurekigakureki ◆ iskolaiiskolai tanulmányoktanulmányok ◆ iskolá-iskolá-
zottságzottság
gakurekiganaikotogakurekiganaikoto ◆ iskolázatlanságiskolázatlanság
gakurekihencsógakurekihencsó ◆ iskolázottságiskolázottság túlhang-túlhang-
súlyozásasúlyozása ◆ végzettség túlértékelésevégzettség túlértékelése
gakurekirondaringugakurekirondaringu ◆ végzettséghajhá-végzettséghajhá-
szásszás
gakurekisakaigakurekisakai ◆ végzettség-orientáltvégzettség-orientált tár-tár-
sadalomsadalom
gakurigakuri ◆ tudományostudományos elméletelmélet 「Gakurino
ójó」 „tudományos elmélet alkalmazása”

gakuridzsónogakuridzsóno ◆ elméletielméleti 「Gakuridzsóno sze-
cumei」 „elméleti magyarázat”

gakuritekinagakuritekina ◆ elméletielméleti
gakurjógakurjó ◆ diákszállásdiákszállás ◆ kollégiumkollégium ◆ papne-papne-
veldevelde ◆ szerzetesi szemináriumszerzetesi szeminárium
gakurjokugakurjoku ◆ iskolaiiskolai tudástudás 「Kodomono
gakurjoku-va teikasiteimaszu.」 „A gyerekek is-
kolai tudása csökken.” ◆ tanképességtanképesség
「Bideogému-va gakurjokunidon-na eikjó-o ata-
erunoka?」 „A videojátékoknak vajon milyen ha-
tása van a tanképességre?” ◇ kiszogakurjokukiszogakurjoku
alapismeretalapismeret 「Kare-va kiszogakurjokuganai.」
„Nincsenek meg az alapismeretei.”

gakurjokugaarugakurjokugaaru ◆ jóljól tanulótanuló 「Gakurjokuga-
aru szeito」 „jól tanuló diák”

gakurjokujútógakurjokujútó ◆ kiváló iskolai tudáskiváló iskolai tudás
gakurjokuteszutogakurjokuteszuto ◆ felmérőfelmérő dolgozatdolgozat ◆

felmérő tesztfelmérő teszt
gakusagakusa ◆ iskolaépületiskolaépület
gakusagakusa ◆ tudóstudós ◇ eszegakusaeszegakusa áltudósáltudós ◇

kagakusakagakusa vegyészvegyész ◇ keizaigakusakeizaigakusa közgaz-közgaz-
dászdász ◇ gengogakusagengogakusa nyelvésznyelvész ◇ gojógaku-gojógaku-
sasa talpnyalótalpnyaló tudóstudós ◇ gojógakusagojógakusa kormány-kormány-
zatotzatot kiszolgálókiszolgáló tudóstudós ◇ daigakusadaigakusa nagynagy
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tudóstudós ◇ tenmongakusatenmongakusa csillagászcsillagász ◇ bucu-bucu-
rigakusarigakusa fizikusfizikus
gakusaburugakusaburu ◆ tudálékostudálékos 「Gakusabutta
hito」 „tudálékos ember”

gakusahadanogakusahadano ◆ tudóstudós hajlamúhajlamú 「Kare-va
gakusahadanotokorogaaru.」 „Tudós hajlama
van.”

gakusigakusi ◆ alapfokozatonalapfokozaton végzettvégzett diákdiák ◆

baccalaureusbaccalaureus ◆ diplomásdiplomás ◆ felsőfokúfelsőfokú vég-vég-
zettségűzettségű
gakusigakusi ◆ oktatásioktatási alapalap ◆ tandíjtandíj 「Darekaga
gakusi-o endzsoszuru.」 „Valaki segít fizetni a
tandíjat.”

gakusigakusi ◆ zenészzenész
gakusigakuigakusigakui ◆ alapfokozatalapfokozat
gakusigógakusigó ◆ baccalaureusi címbaccalaureusi cím
gakusiingakusiin ◆ JapánJapán AkadémiaAkadémia ◇ nihongakusi-nihongakusi-
inin Japán AkadémiaJapán Akadémia
gakusiinkaiingakusiinkaiin ◆ akadémikusakadémikus
gakusiinsógakusiinsó ◆ akadémiai díjakadémiai díj
gakusikateigakusikatei ◆ alapképzésalapképzés ◆ alapkurzusalapkurzus
gakusikigakusiki ◆ iskolázottságiskolázottság ◆ műveltségműveltség
「Sin-enna gakusiki」 „mély műveltség”

gakusikikeikensagakusikikeikensa ◆ szaktekintélyszaktekintély 「Gaku-
sikikeikensanijoru hjókaiinkai」 „szaktekinté-
lyekből álló értékelő bizottság” ◆ tapasztalttapasztalt
embere a tudománynakembere a tudománynak
gakusikinoarugakusikinoaru ◆ műveltművelt ◆ tanulttanult 「Gakusik-
inoaru hito」 „tanult ember”

gakusikinonaigakusikinonai ◆ műveletlenműveletlen ◆ tanulatlantanulatlan
「Gakusikinonai hito」 „tanulatlan ember”

gaku sogaku so ◆ zeneteremzeneterem
gakusógakusó ◆ tételtétel 「Kjokuno szaisúgakusó」 „ze-
ne utolsó tétele”

gakusúgakusú ◆ tanulástanulás 「Sokubucuno szodate kata-
no gakusú」 „növénytermesztés tanulása” ◇ ki-ki-
kaigakusúkaigakusú gépigépi tanulástanulás ◇ gogakugakusúgogakugakusú
nyelvtanulásnyelvtanulás ◇ sikószakugogakusúsikószakugogakusú próba-próba-
szerencseszerencse tanulástanulás ◇ sógaigakusúsógaigakusú étel-étel-
hosszighosszig tartótartó tanulástanulás ◇ szenzaigakusúszenzaigakusú lá-lá-
tenstens tanulástanulás ◇ dószacugakusúdószacugakusú belátásosbelátásos
tanulástanulás ◇ hakken-nijorugakusúhakken-nijorugakusú megfigye-megfigye-
lésesléses tanulástanulás ◇ puroguramugakusúpuroguramugakusú progra-progra-
mozott tanulásmozott tanulás
gakusúdzsukugakusúdzsuku ◆ előkészítő iskolaelőkészítő iskola

gakusúkeikakugakusúkeikaku ◆ tanulási tervtanulási terv
gakusúmangagakusúmanga ◆ oktató képregényoktató képregény
gakusúsagakusúsa ◆ tanulótanuló
gakusúsidójórjógakusúsidójórjó ◆ központi tantervközponti tanterv
gakusúsógaigakusúsógai ◆ tanulási fogyatékosságtanulási fogyatékosság
gakusúsógaidzsigakusúsógaidzsi ◆ tanulásbantanulásban fogyatékosfogyatékos
gyerekgyerek
gakusúszaszerugakusúszaszeru ◆ megtanítmegtanít 「Atarasii
szagjó-o robottoni gakusúszaszeta.」 „Megtaní-
tottam a robotnak egy új munkafolyamatot.”

gakusúszurugakusúszuru ◆ tanultanul 「Gaikokugo-o gakusú-
szuru.」 „Idegen nyelvet tanul.”

gakuszaigakuszai ◆ tanulási képességtanulási képesség
gakuszaitekinagakuszaitekina ◆ interdiszciplinárisinterdiszciplináris 「Ga-
kuszaitekina kenkjú」 „interdiszciplináris kuta-
tás” ◆ tudományközitudományközi 「Gakuszaitekina kórjú」
„tudományközi eszmecsere”

gakuszecugakuszecu ◆ passzuspasszus ◆ szakaszszakasz
gakuszecugakuszecu ◆ elméletelmélet 「Kare-va gakuszecu-o
tateta.」 „Elméletet készített.” ◆ tantételtantétel ◆ te-te-
óriaória ◇ noirongakuszecunoirongakuszecu neurontanneurontan
gakuszeigakuszei ◆ iskolarendszeriskolarendszer 「Gakuszei-o ara-
tameta.」 „Megreformálták az iskolarendszert.”

gakuszeigakuszei ◆ zene fejedelmezene fejedelme ◆ zeneóriászeneóriás
gakuszeigakuszei ◆ diákdiák ◆ iskolásiskolás 「Gakuszeino ga-
kurjokuga szagatteimaszu.」 „Az iskolások tanu-
lási képessége csökken.” ◇ dzsosigakuszeidzsosigakuszei di-di-
áklányáklány
gakuszeidaihjógakuszeidaihjó ◆ diákképviselődiákképviselő
gakuszeidzsicsikaigakuszeidzsicsikai ◆ diáktanácsdiáktanács
gakuszeidzsidaigakuszeidzsidai ◆ diákévekdiákévek
gakuszeifukugakuszeifuku ◆ diákegyenruhadiákegyenruha
gakuszeijógogakuszeijógo ◆ diáknyelvdiáknyelv
gakuszeikaikakugakuszeikaikaku ◆ iskolareformiskolareform
gakuszeirjógakuszeirjó ◆ diákotthondiákotthon ◆ kollégiumkollégium
gakuszeiróngakuszeirón ◆ diákkölcsöndiákkölcsön
gakuszeisógakuszeisó ◆ diákigazolványdiákigazolvány
gakuszeisokudógakuszeisokudó ◆ diákétkezdediákétkezde ◆ iskolaiiskolai
menzamenza
gakuszeiszeikacugakuszeiszeikacu ◆ diákéletdiákélet
gakuszeitaikaigakuszeitaikai ◆ diáktalálkozódiáktalálkozó
gakuszeiundógakuszeiundó ◆ diákmozgalomdiákmozgalom
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gakuszeivaribikigakuszeivaribiki ◆ diákkedvezménydiákkedvezmény
gakuszekigakuszeki ◆ diáknyilvántartásdiáknyilvántartás ◆ iskolaiiskolai
nyilvántartásnyilvántartás ◇ nidzsúgakuszekinidzsúgakuszeki kétkét isko-isko-
lába járáslába járás
gakuszekibogakuszekibo ◆ diáknyilvántartásdiáknyilvántartás ◆ iskolaiiskolai
nyilvántartásnyilvántartás
gakuszekiniirerugakuszekiniireru ◆ beírat az iskolábabeírat az iskolába
gakuszógakuszó ◆ almaalma matermater ◆ iskolaiskola 「Karetokac-
ute gakuszó-o tomonisita.」 „Régen egy iskolába
jártunk.”

gakuszógakuszó ◆ tanulótanuló szerzetesszerzetes ◆ tanulttanult szer-szer-
zeteszetes
gakuszógakuszó ◆ zeneizenei motívummotívum 「Taninno sza-
kuhinkara gakuszó-o karita.」 „Más művéből köl-
csönözte a zenei motívumot.”

gakuszocugakuszocu ◆ végzős hallgatóvégzős hallgató
gakuszocusagakuszocusa ◆ diplomásdiplomás ◆ végzősvégzős hallga-hallga-
tótó ◇ sinkigakuszocusasinkigakuszocusa frissenfrissen végzettvégzett
hallgatóhallgató ◇ sinkigakuszocusasinkigakuszocusa frissfriss diplo-diplo-
másmás
gakuszokugakuszoku ◆ iskolaiiskolai házirendházirend ◆ iskolaiiskolai sza-sza-
bályzatbályzat 「Daigaku-va gakuszoku-o kósinsita.」
„Az egyetem megváltoztatta a szabályzatát.”

gakuszó-ogakuszó-o szudacuszudacu ◆ kikerülkikerül azaz iskolapad-iskolapad-
bólból
gakutaigakutai ◆ zenekarzenekar ◇ gungakutaigungakutai katonaikatonai
zenekarzenekar 「Kare-va gungakutaini haitteiru.」
„Katonai zenekarban játszik.”

gakutaicsógakutaicsó ◆ zenekar vezetőjezenekar vezetője
gakutengakuten ◆ zeneelméletzeneelmélet ◆ zene szabályaizene szabályai
gakutogakuto ◆ diákdiák ◆ hallgatóhallgató 「Igakuto」 „orvos-
tanhallgató” ◆ kutatókutató ◆ tudomány művelőjetudomány művelője
gakutodóingakutodóin ◆ diákok katonai mozgósításadiákok katonai mozgósítása
gakutokugakutoku ◆ tanulástanulás ésés erkölcserkölcs ◆ tanulástanulás
és jótétés jótét
gakutosucudzsingakutosucudzsin ◆ diákokdiákok frontrafrontra indulá-indulá-
sasa
gakuttogakutto ◆ hirtelenhirtelen 「Kubigagakutto tareta.」
„Hirtelen lekonyult a feje.” ◇ gakuttóreszóni-gakuttóreszóni-
narunaru megbicsaklikmegbicsaklik 「Asigagakutto oreszóninat-
ta.」 „Megbicsaklott a lábam.”

gakuttonemukunarugakuttonemukunaru ◆ rátörrátör azaz álmosságálmosság
「Gakutto nemukunatta.」 „Rám tört az álmos-
ság.”

gakuttóreszóninarugakuttóreszóninaru ◆ megbicsaklikmegbicsaklik 「As-
igagakutto oreszóninatta.」 „Megbicsaklott a lá-
bam.”

gakuttoszurugakuttoszuru ◆ megroggyanmegroggyan 「Hizagagakut-
tosita.」 „Megroggyant a térdem.”

gakuvarigakuvari ◆ diákkedvezménydiákkedvezmény 「Konoapuri-va
gakuvariga kiku.」 „Ezt az applikációt diákoknak
kedvezménnyel adják.”

gakuvarirjókingakuvarirjókin ◆ diáktarifadiáktarifa
gakuvariteikikengakuvariteikiken ◆ diákbérletdiákbérlet
gakuzengakuzen ◆ döbbenetdöbbenet ◆ megrökönyödésmegrökönyödés
gakuzentoszurugakuzentoszuru ◆ megdöbbenmegdöbben 「Gakuzento-
sita hjódzsó」 „megdöbbent arckifejezés” ◆ meg-meg-
rökönyödikrökönyödik 「Szenszóga hadzsimattato kiite ga-
kuzentosita.」 „Megrökönyödve hallottam, hogy
kitört a háború.”

gamagama ◆ varangyos békavarangyos béka
gamagama ◆ gyékénygyékény ◆ széleslevelű gyékényszéleslevelű gyékény
gamagucsigamagucsi ◆ erszényerszény 「Gama gucsi-va koze-
nide ippaideszu.」 „Az erszény tele van apróval.”

gamangaman ◆ tűréstűrés ◆ tűrőképességtűrőképesség 「Imaha ga-
manga taiszecuna tokideszu.」 „Most nagyon fon-
tos a tűrőképesség.” ◆ türtőztetéstürtőztetés ◇ gamank-gamank-
urabeszuruurabeszuru versenyeznek,versenyeznek, melyikmelyik adjaadja felfel
előbbelőbb 「Docsiraga varavanaideirareruka,
gamankurabe-o sita.」 „Versenyeztünk, melyi-
künk neveti el előbb magát.” ◇ gamandekirugamandekiru el-el-
tűrhetőtűrhető 「Bukkano dzsósóhakono teidodato ga-
mandekiru.」 „Ekkora áremelkedés még eltűrhe-
tő.”

gamandekinaigamandekinai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen 「Kono
acusza-va gamandekinai.」 „Elviselhetetlen ez a
hőség!” ◆ kiki nemnem állhatállhat 「Ano otokoni-va mó
gamandekinai!」 „Ki nem állhatom azt az em-
bert!” ◆ tűrhetetlentűrhetetlen 「Nanminkjanpu-va ga-
mandekinai dzsókjódeszu.」 „A menekülttábor-
ban a helyzet tűrhetetlen.”

gamandekinaihodogamandekinaihodo ◆ tűrhetetlenültűrhetetlenül
gamandekirugamandekiru ◆ eltűrhetőeltűrhető 「Bukkano dzsósó-
hakono teidodato gamandekiru.」 „Ekkora ár-
emelkedés még eltűrhető.”

gamankurabegamankurabe ◆ türelmi versenytürelmi verseny
gamankurabeszurugamankurabeszuru ◆ versenyeznek,versenyeznek, melyikmelyik
adjaadja felfel előbbelőbb 「Docsiraga varavanaideirareru-

AdysAdys gakuszeivaribiki gakuszeivaribiki – gamankurabeszuru gamankurabeszuru 821821



ka, gamankurabe-o sita.」 „Versenyeztünk, me-
lyikünk neveti el előbb magát.”

gamanohogamanoho ◆ gyékény buzogányagyékény buzogánya
gamansinaigamansinai ◆ türelmetlenkediktürelmetlenkedik 「Szugu jú
gohanga dekirukara, gamansite.」 „Ne türelmet-
lenkedj, mindjárt kész a vacsora!”

gamanszurugamanszuru ◆ bírbír 「Icumade iki-o tomete ga-
mandekiru?」 „Meddig bírod levegő nélkül?” ◆

eltűreltűr 「Ada na-o cukerare, gamansiteita.」 „El-
tűrte, hogy csúfolják.” ◆ lenyellenyel 「Kare-va
gjakutai-o gamansiteita.」 „Lenyelte, hogy bán-
talmazzák.” ◆ megelégszikmegelégszik 「Kono jófukude
gamansite kudaszai.」 „Elégedj meg ezzel a ruhá-
val!” ◆ tűrtűr 「Ottonovagamamani gamansita.」
„Tűrtem a férjem önfejűségét.” ◆ türtőztettürtőztet
「Gamandekizu szeki-o sita.」 „Nem tudtam tür-
tőztetni magamat, tüsszentettem.” ◆ visszatartvisszatart
「Mókore idzsótoire-o gamandekimaszen!」
„Nem tudom már visszatartani a székletet!”

gamanszurusikanaimonogamanszurusikanaimono ◆ szükségmegol-szükségmegol-
dásdás 「Konotacscsikíbódode gamanszuru-
sikanai.」 „Ez az érintőbillentyűzet csak szükség-
megoldás.”

gamanzujoigamanzujoi ◆ béketűrőbéketűrő ◆ kitartókitartó ◆ rendü-rendü-
letlenletlen ◆ türelmestürelmes ◆ tűrőképestűrőképes
gamanzujokugamanzujoku ◆ kitartóankitartóan ◆ rendületlenülrendületlenül
gamasiigamasii ◆ tűnőtűnő 「Uramigamasii mede mite-
ita.」 „Haragosnak tűnt a tekintete.” ◇ acuka-acuka-
masiimasii arcátlanarcátlan 「Acukamasii jókjú」 „arcátlan
kérés” ◇ osicukegamasiiosicukegamasii tolakodótolakodó 「Osicu-
kegamasiijóde kjósukudeszuga.」 „Tolakodóan
hangzik, de...” ◇ onkiszegamasiionkiszegamasii elvárja,elvárja,
hogyhogy háláshálás legyenlegyen 「Onkiszegamasii!」 „Ne
várd el, hogy hálás legyek!” ◇ szasidegamasiiszasidegamasii
tolakodótolakodó 「Szasi degamasiikamosiremaszenga,
bokumo siritaideszu.」 „Nem akarok tolakodó
lenni, de én is tudni szeretném.” ◇ mirengamasiimirengamasii
nemnem tudtud veszíteniveszíteni 「Motokano-va mirengama-
sikute, icumo denva-o kaketekuru.」 „Az előző
barátnőm nem tud veszíteni, állandóan rám tele-
fonál.”

gamazumigamazumi ◆ bangitabangita
gamecuigamecui ◆ kapzsikapzsi 「Kare-va micside hirotta
okanemo zenbudzsibunnomononiszuruhodoga-
mecui otokoda.」 „Ő annyira kapzsi, hogy ha talál
egy pénztárcát akkor azt rögtön elteszi.” ◆ pénz-pénz-
éheséhes

gamengamen ◆ képernyőképernyő 「Konpjútáno gamenni hjó-
ga ucutteita.」 „A számítógép képernyőjén táblá-
zat látszott.” ◆ megjelenítőmegjelenítő
gamengakatamarugamengakatamaru ◆ lefagylefagy 「Paszokon-no
gamenga katamatta.」 „Lefagyott a számítógé-
pem.”

gamigamigamigami ◆ zsémbelődvezsémbelődve ◆ zsörtölődvezsörtölődve
gamigamiiugamigamiiu ◆ hőböröghőbörög 「Gamigami ivanaku-
temo vakatteiru.」 „Ne hőbörögj, tudom én is!”
◆ szekálszekál 「Cuma-va oszake-o jamerujógamiga-
mi iu.」 „A feleségem azzal szekál, hogy ne igyak.”
◆ zsémbelődikzsémbelődik 「Gamigami ivanaide!」 „Ne
zsémbelődj!” ◆ zsörtölődikzsörtölődik 「Cuma-va icumo-
gamigami iu.」 „A feleségem állandóan zsörtölő-
dik.”

gamigamisikarugamigamisikaru ◆ pörölpöröl 「Cuma-va otton-
igamigami sikattebakariiru.」 „A feleség állandó-
an pöröli a férjét.”

gamigamiuruszakuiugamigamiuruszakuiu ◆ rikácsolrikácsol 「Gamiga-
miuruszaku ivanaide!」 „Ne rikácsolj!”

gamugamu ◆ rágórágó ◆ rágógumirágógumi ◇ gamu-ogamu-o kamukamu
rágózikrágózik 「Gamu-o kaminagara hanaszu.」 „Rá-
gózva beszél.” ◇ gamu-ogamu-o kamukamu rágógumizikrágógumizik
「Gamu-o kamuto cumemonoga toreru.」 „Ha
rágógumizok, kijön a tömésem.”

gamu-ogamu-o kamukamu ◆ rágógumizikrágógumizik 「Gamu-o kamu-
to cumemonoga toreru.」 „Ha rágógumizok, kijön
a tömésem.” ◆ rágózikrágózik 「Gamu-o kaminagara
hanaszu.」 „Rágózva beszél.”

gamusaranigamusarani ◆ elszántanelszántan 「Zettaini makema-
ito gamusarani kógeki-o cuzuketa.」 „A vereség
elképzelhetetlen volt számára, ezért elszántan tá-
madott.” ◆ eszeveszetteneszeveszetten 「Gamusarani ha-
sitteiru.」 „Eszeveszetten rohan.” ◆ keményenkeményen
「Mokuhjóni mukatte gamusarani ganbatteiru.」
„A cél érdekében keményen igyekszik.”

gamusaranihatarakugamusaranihataraku ◆ dolgozik,dolgozik, mintmint aa gü-gü-
züzü ◆ gürcölgürcöl 「Kazokunotamenigamusarani ha-
taraiteiru.」 „A családjáért gürcöl.”

gamu-tépugamu-tépu ◆ csomagolószalagcsomagolószalag 「Danbóru
bako-o gamutépude tometa.」 „Leragasztottam a
kartondobozt csomagolószalaggal.” ◆ ragasztó-ragasztó-
szalagszalag
gangan ◆ fohászfohász 「Gan-o tateta.」 „Fohászt mon-
dott.” ◆ könyörgéskönyörgés ◇ ganhodokiganhodoki köszönet-köszönet-
nyilvánítás a fohász meghallgatásáértnyilvánítás a fohász meghallgatásáért
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gangan ◆ fegyverfegyver ◇ gan-soppugan-soppu fegyverboltfegyverbolt
◇ gan-faitogan-faito lövöldözéslövöldözés ◇ szupuré-ganszupuré-gan fes-fes-
tékszóró pisztolytékszóró pisztoly
gangan ◆ rákrák 「Gan-va sokino dankaide micukaru-
to naoru kanószeiga takakunaru.」 „Ha korán fe-
dezik fel a rákot, nagyobb valószínűséggel gyógyít-
ható.” ◆ rákbetegségrákbetegség ◆ rákfenerákfene 「Szaimu-
va kono kunino gandeszu.」 „Az ország rákfenéje
az eladósodás.” ◇ zenricuszenganzenricuszengan prosztata-prosztata-
rákrák ◇ ten-iszeiganten-iszeigan áttételesáttételes rákrák ◇ njúgannjúgan
emlőrákemlőrák ◇ njúgannjúgan mellrákmellrák ◇ haiganhaigan tüdőráktüdőrák
◇ makkiganmakkigan végső stádiumú rákvégső stádiumú rák
gangan ◆ ereklyetartóereklyetartó ◆ falmélyedésfalmélyedés
gangan ◆ kőzetkőzet ◇ kaszeigankaszeigan vulkanikusvulkanikus kőzetkőzet

gangan ◆ vadlibavadliba ◆ vadlúdvadlúd ◇ kaodzsirogankaodzsirogan
apácalúdapácalúd ◇ kokugankokugan feketefekete lúdlúd ◇ haiiroganhaiirogan
nyári lúdnyári lúd
gánagána ◆ GhánaGhána
gánadzsingánadzsin ◆ ghánaighánai
gánanogánano ◆ ghánaighánai
ganaruganaru ◆ harsogharsog 「Kakuszeiki-o motte ganat-
teita.」 „Megafonnal harsogtam.” ◆ üvöltöziküvöltözik
「Ganatte kodomoni sicuke-o osiejótosita.」
„Üvöltözve próbálta nevelni a gyerekét.”

ganbanganban ◆ sziklaalapzatsziklaalapzat
ganbanganban ◆ kőzetlemezkőzetlemez
ganbareganbare ◆ hajráhajrá 「Ganbare, ganbare, hanga-
rí!」 „Hajrá, magyarok!” ◆ mindent belemindent bele
ganbariganbari ◆ igyekezetigyekezet 「Kare-va ganbariga tar-
inai.」 „Nem elég benne az igyekezet.” ◆ ipar-ipar-
kodáskodás ◇ ganbarigakikanaiganbarigakikanai hamarhamar feladjafeladja
「Kare-va szaigono ganbariga kikanai.」 „A végén
mindig feladja.”

ganbarigakikanaiganbarigakikanai ◆ hamarhamar feladjafeladja 「Kare-
va szaigono ganbariga kikanai.」 „A végén mindig
feladja.”

ganbarijaganbarija ◆ buzgóbuzgó 「Kare-va ganbari jada.」
„Ő egy buzgó ember.” ◆ igyekvőigyekvő 「Kono szensu-
va ganbari jada.」 „Ez a sportoló igyekvő.”

ganbarinukuganbarinuku ◆ végigvégig kitartkitart 「Csicsi-va kazo-
kunotameni ganbari nuita.」 „Az apa végig kitar-
tóan dolgozott a családjáért.”

ganbaruganbaru ◆ belehúzbelehúz 「Atoszúmétoruda, ganba-
re!」 „Már csak néhány méter van hátra, húzz be-

le!” ◆ buzgólkodikbuzgólkodik 「Nan-nenkanmo ganbatte-
kita.」 „Évekig buzgólkodott az ügyön.” ◆ eről-eről-
ködikködik 「Ikura ganbattemo akanai.」 „Akárhogy
erőlködök, nem tudom kinyitni.” ◆ hajthajt 「Ki-
gennoaru sigotodzsanaikara, szon-nani ganbara-
nakutemoiijo.」 „Nem kell annyira hajtani, ez
nem határidős munka!” ◆ húzzahúzza azaz ipartipart ◆

igyekezikigyekezik 「Kinmedaru-o mezasite ganbarima-
szu!」 „Igyekezni fogok, hogy megszerezzem az
aranyérmet!” ◆ igyekszikigyekszik 「Szupócude ganbat-
teiru.」 „Igyekszik a sportban.” ◆ iparkodikiparkodik
「Ganbaranakattanode szeikósinakatta.」 „Azért
nem sikerült, mert nem iparkodtam eléggé.” ◆

kitartkitart 「Szaigomade ganbaritaito omoimaszu.」
„Végig ki akarok tartani.” ◆ pedálozikpedálozik 「Ikura
ganbattemo szeiszeki-va agaranakatta.」 „Hiába
pedáloztam, nem javult a tanulmányi eredmé-
nyem.” ◆ törekediktörekedik 「Mondai-o okoszanaijóni
ganbatta.」 „Arra törekedtem, hogy ne okozzak
problémát.” ◆ töreksziktörekszik 「Jomerujóni ganbat-
ta.」 „Törekedtem rá, hogy olvashatóan írjak.” ◆

töritöri magátmagát 「Anmari ganbatte hataraiteima-
szen.」 „Nem töri magát a munkában.” ◇ gan-gan-
battebatte soksok sikertsikert 「Sikenganbattene.」 „Sok
sikert a vizsgához!” ◇ ganbareganbare hajráhajrá 「Gan-
bare, ganbare, hangarí!」 „Hajrá, magyarok!” ◇

benkjó-obenkjó-o ganbaruganbaru tanulástanulás 「Benkjó-o gan-
batteiru.」 „Szorgalmasan tanul.”

ganbarukotoganbarukoto ◆ erőbedobáserőbedobás ◆ erőkifejtéserőkifejtés
◆ igyekezetigyekezet
ganbatteganbatte ◆ soksok sikertsikert 「Sikenganbattene.」
„Sok sikert a vizsgához!”

ganbatteagaruganbatteagaru ◆ feltornázfeltornáz 「Szensu-va gan-
batte niimade agatta.」 „A versenyző feltornázta
magát a második helyre.”

ganbattekudaszaiganbattekudaszai ◆ hajráhajrá ◆ jó munkátjó munkát
ganbatteneganbattene ◆ hajráhajrá
ganbiaganbia ◆ GambiaGambia
ganbiadzsinganbiadzsin ◆ gambiaigambiai
ganbianoganbiano ◆ gambiaigambiai
ganbiatoripanoszómasóganbiatoripanoszómasó ◆ afrikai álomkórafrikai álomkór
ganbjóganbjó ◆ szembetegségszembetegség
ganbóganbó ◆ óhajóhaj ◆ vágyvágy 「Szeikósitaitoiu ganbó-
o kanaeta.」 „Teljesült a vágya, hogy sikeres le-
gyen.” ◆ vágyakozásvágyakozás 「Szekai-o kaetaitoiu cu-
joi ganbó-o idaita.」 „Erősen vágyakozott, hogy
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megváltoztassa a világot.” ◇ kekkonganbókekkonganbó há-há-
zasodási szándékzasodási szándék
ganbógaaruganbógaaru ◆ sóvárogsóvárog 「Okanemocsininari-
taiiu ganbógaaru.」 „Gazdagság után sóvárog.”

ganbószuruganbószuru ◆ szeretneszeretne 「Csókisúró-o ganbó-
siteiru.」 „Hosszútávú munkaviszonyt szeretnék.”
◆ vágyikvágyik 「Kókjúheiva-o ganbószuru.」 „Tartós
békére vágyik.”

ganbótekikanszokuganbótekikanszoku ◆ vágyálomvágyálom
ganbótekisikóganbótekisikó ◆ vágyálomvágyálom
gancsikugancsiku ◆ burkoltburkolt jelentésjelentés ◆ mélymély érte-érte-
lemlem 「Gancsikunoaru kotoba」 „mély értelmű
szavak”

gancsikunoarugancsikunoaru ◆ jelentőségteljesjelentőségteljes 「Gan-
csikunoaru kotobadatta.」 „Jelentőségteljes sza-
vak voltak.” ◆ mélymély értelműértelmű ◆ velősvelős 「Dzsicu-
ni gancsikunoaru kotobada.」 „Ez velős mondás.”

gancsikuszurugancsikuszuru ◆ tartalmaztartalmaz
gancsúgancsú ◆ szemgolyóbanszemgolyóban ◆ törődéstörődés 「Gan-
csúhitonakiga gotosi.」 „Csak magával törődik.”
◇ gancsúninaigancsúninai nemnem törődiktörődik velevele 「Hokano
hitoga nani-o ióto gancsúninai.」 „Nem törődik
vele, hogy mit mondanak az emberek.”

gancsúninaigancsúninai ◆ nemnem törődiktörődik velevele 「Hokano
hitoga nani-o ióto gancsúninai.」 „Nem törődik
vele, hogy mit mondanak az emberek.”

gandárabidzsucugandárabidzsucu ◆ gandhárai művészetgandhárai művészet
gandaregandare ◆ lelógó szikla-gyöklelógó szikla-gyök
gandenzugandenzu ◆ elektro-okulogramelektro-okulogram ◆ EOGEOG
gandzsicugandzsicu ◆ újév napjaújév napja
gandzsigaramegandzsigarame ◆ gúzsbagúzsba kötéskötés ◆ korláto-korláto-
zászás ◆ megkötésmegkötés
gandzsigarameninarugandzsigarameninaru ◆ lefoglallefoglal 「Kare-va
ojano kaigode gandzsigarameninatteiru.」 „A
szülei ápolása lefoglalja.”

gandzsigarameniszurugandzsigarameniszuru ◆ gúzsbagúzsba kötköt
「Sakkinde gandzsigarameninatta.」 „Gúzsba
kötnek az adósságaim.”

gandzsiszugavagandzsiszugava ◆ GangeszGangesz
gandzsógandzsó ◆ masszívságmasszívság
gandzsónagandzsóna ◆ erőserős 「Gandzsóna hasi」 „erős
híd” ◆ masszívmasszív 「Kono cukue-va gandzsóde-
szu.」 „Ez az asztal masszív.” ◆ strapabíróstrapabíró
「Gandzsóna kasza」 „strapabíró esernyő” ◆ szi-szi-

lárdlárd 「Kono tatemono-va gandzsóda.」 „Ez az
épület szilárd.”

gandzsónadoagandzsónadoa ◆ erős ajtóerős ajtó ◆ páncélajtópáncélajtó
gandzsónigandzsóni ◆ masszívanmasszívan ◆ szilárdanszilárdan 「Kiszo-
va gandzsóni dekiteiru.」 „Az alap szilárdan áll.”

gan-engan-en ◆ kősókősó
gan-en-nodókucugan-en-nodókucu ◆ sóbarlangsóbarlang
gánettogánetto ◆ gránátgránát
gan-faitogan-faito ◆ lövöldözéslövöldözés
gangaetemirutogangaetemiruto ◆ jobban meggondolvajobban meggondolva
gangangangan ◆ bömbölvebömbölve 「Ongaku-o gangankake-
ta.」 „Bömböltettem a zenét.” ◆ döngetvedöngetve
「Téburu-o gangan tataita.」 „Döngettem az asz-
talt.” ◆ egyre-másraegyre-másra 「Atarasii szeihin-va
gangan detekuru.」 „Egyre-másra jelennek meg
az új termékek.” ◆ nyaklónyakló nélkülnélkül 「Bíru-o
gangan nonda.」 „Nyakló nélkül ittuk a sört.” ◆

szorgosanszorgosan 「Ari-va gangan hataraiteiru.」 „A
hangyák szorgosan dolgoznak.” ◆ zengvezengve
「Ongakudó-va gangan hibiita.」 „A zeneterem
zengett.” ◇ gangan-itaigangan-itai hasogathasogat 「Atamagag-
angan itai.」 „Hasogat a fejem.” ◇ gangancukaugangancukau
strapálstrapál 「Kono kucu-va gangan cukatte, hoka-
no kucu-va taiszecuniszuru.」 „Ezt a cipőt stra-
pálom, a másikat pedig kímélem.” ◇ gangan-gangan-
cukaucukau nyüstölnyüstöl 「Kono fuku-o gangan cukattei-
ru.」 „Mindig ezt a ruhát nyüstölöm.” ◇ gangan-gangan-
cukerucukeru bedurrantbedurrant 「Danbó-o gangan cuketa.」
„Bedurrantottam kályhába.” ◇ gangantoganganto zúgvazúgva
「Atamagakanganto itai.」 „Zúg a fejem.”

gangancukaugangancukau ◆ nyüstölnyüstöl 「Kono fuku-o
gangan cukatteiru.」 „Mindig ezt a ruhát nyüstö-
löm.” ◆ strapálstrapál 「Kono kucu-va gangan cukat-
te, hokano kucu-va taiszecuniszuru.」 „Ezt a cipőt
strapálom, a másikat pedig kímélem.”

gangancukerugangancukeru ◆ bedurrantbedurrant 「Danbó-o
gangan cuketa.」 „Bedurrantottam kályhába.”

gangan-itaigangan-itai ◆ hasogathasogat 「Atamagagangan
itai.」 „Hasogat a fejem.”

gangan-narugangan-naru ◆ kongkong 「Kane-va gangan nat-
ta.」 „Kongott a harang.”

gangantoganganto ◆ zúgvazúgva 「Atamagakanganto itai.」
„Zúg a fejem.”

gangieikagangieika ◆ valódi rájafélékvalódi rájafélék
gangjógangjó ◆ Kangjó-korKangjó-kor
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gangugangu ◆ játékjáték 「Kóenno gangude szuberi daiga
icsibanszukideszu.」 „A játszótéri játékok közül a
csúszdát szereti a legjobban.” ◇ csiikugangucsiikugangu in-in-
telligenciafejlesztőtelligenciafejlesztő játékjáték ◇ csiikugangucsiikugangu
értelemfejlesztő játékértelemfejlesztő játék
ganguriongangurion ◆ bütyökbütyök
gangurionnóhógangurionnóhó ◆ bütyökbütyök
ganguroganguro ◆ sötétre barnult bőrűsötétre barnult bőrű
ganguszeizógjóganguszeizógjó ◆ játékkészítésjátékkészítés
ganguszeizógjósaganguszeizógjósa ◆ játékkészítőjátékkészítő
gangutenganguten ◆ játékboltjátékbolt
ganhodokiganhodoki ◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás aa fohászfohász
meghallgatásáértmeghallgatásáért
gan-idensigan-idensi ◆ onkogénonkogén ◇ gan-jokuszeiidensigan-jokuszeiidensi
antianti onkogénonkogén ◇ gengan-idensigengan-idensi proto-proto-
onkogénonkogén
ganikikuszaccsúzaiganikikuszaccsúzai ◆ molyirtószermolyirtószer
ganimataganimata ◆ csámpás lábcsámpás láb
ganimatadearukuganimatadearuku ◆ csámpásancsámpásan megymegy ◆

csámpázikcsámpázik ◆ kacsázikkacsázik
ganimedeganimede ◆ GanümédészGanümédész
gan-jakugan-jaku ◆ bogyóbogyó ◆ labdacslabdacs ◆ pirulapirula
gan-jokuszeiidensigan-jokuszeiidensi ◆ anti-onkogénanti-onkogén
gan-jokuszeiidensigan-jokuszeiidensi ◆ antianti onkogénonkogén ◆ tumortumor
szupresszor génszupresszor gén
gan-júgan-jú ◆ tartalmazástartalmazás
gan-júricugan-júricu ◆ százalékosszázalékos tartalomtartalom 「Arukó-
ru gan-júricu」 „százalékos alkoholtartalom”

gan-júrjógan-júrjó ◆ tartalomtartalom 「Tanpaku sicugan-
júrjó」 „fehérjetartalom” ◇ enerugígan-júrjóenerugígan-júrjó
energiatartalomenergiatartalom ◇ bitamingan-júrjóbitamingan-júrjó vita-vita-
mintartalommintartalom
gan-júszeibungan-júszeibun ◆ alkotóelemalkotóelem ◆ összetevőösszetevő
gan-júszurugan-júszuru ◆ tartalmaztartalmaz 「Kono ganszeki-va
tecu-o gan-júsiteimaszu.」 „Ez a kőzet vasat tar-
talmaz.”

gankaganka ◆ szemészetszemészet
gankaganka ◆ elrákosodáselrákosodás
gankaganka ◆ lefelélefelé 「Tenbódaikara ganka-o mioro-
sita.」 „Lefelé néztem a kilátóból.”

gankaganka ◆ szemgödörszemgödör ◆ szemüregszemüreg
gankabjóingankabjóin ◆ szemklinikaszemklinika ◆ szemkórházszemkórház
gankagakugankagaku ◆ szemészetszemészet

gankaigankai ◆ szemészszemész
gankaigankai ◆ láthatóságláthatóság ◆ látómezőlátómező ◆ látótá-látótá-
volságvolság 「Sima-va gankaikara kieta.」 „A sziget
látótávolságon kívülre került.” ◆ látótérlátótér
gankandzsagankandzsa ◆ rákbetegrákbeteg
gankanigankani ◆ szemeszeme előttelőtt lentlent 「Hikókikara
gankani hirogaru fúkei」 „repülőgépből szemünk
előtt elterülő lenti látvány”

gankanimirugankanimiru ◆ lefelélefelé néznéz 「Kesiki-o gankani
mite kandósita.」 „A lenti tájat nézve meghatód-
tam.”

gankaszenmon-igankaszenmon-i ◆ szemorvosszemorvos
gankaszurugankaszuru ◆ elrákosodikelrákosodik 「Szaibó-va ganka-
sita.」 „A sejtek elrákosodtak.”

gankenhógódzsucugankenhógódzsucu ◆ blefaroplasztikablefaroplasztika ◆

szemhéjplasztikaszemhéjplasztika
gankenkaszuigankenkaszui ◆ lógólógó szemhéjszemhéj ◆ ptózisptózis ◆

szemhélycsüngésszemhélycsüngés
gankenkeirengankenkeiren ◆ szemhéjrángásszemhéjrángás ◆ szemrán-szemrán-
gásgás
gankenkjúgankenkjú ◆ rákkutatásrákkutatás
ganken-naganken-na ◆ erőserős fájúfájú 「Ani-va gankende bjó-
kisitakotoganai.」 „A bátyám erős fájú, még soha-
sem volt beteg.” ◆ makkegészségesmakkegészséges
gankenszagankensza ◆ rákszűrésrákszűrés
gankingankin ◆ szemizomszemizom ◆ szemmozgató izomszemmozgató izom
gankingankin ◆ alapösszegalapösszeg 「Riszoku-va gankins-
idaideszu.」 „A kamat az alapösszegtől függ.”

gankjógankjó ◆ makacsságmakacsság ◆ szívósságszívósság
gankjónagankjóna ◆ makacsmakacs 「Gankjóna teikó」 „ma-
kacs ellenállás” ◆ szívósszívós 「Gankjóna karadano
mocsi nusida.」 „Szívós teste van.”

gankjúgankjú ◆ szemgolyószemgolyó ◆ szemtekeszemteke
gankjúkanszósógankjúkanszósó ◆ szemszárazságszemszárazság ◆ xerof-xerof-
talmiatalmia
gankjúsintógankjúsintó ◆ szemrezgésszemrezgés ◆ szemtekerez-szemtekerez-
gésgés
gankjúundógankjúundó ◆ szemmozgásszemmozgás ◇ kjúszoku-kjúszoku-
gankjúundógankjúundó gyors szemmozgásgyors szemmozgás
gankoganko ◆ csökönyösségcsökönyösség ◆ makacsságmakacsság ◆ ön-ön-
fejűségfejűség
gankógankó ◆ szemgödörszemgödör
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gankógankó ◆ áthatóátható szemszem 「Szenmontekigankóde
kanszacusitemo ganga miotoszaretesimau.」
„Még szakember átható szemével vizsgálva is el-
siklunk a rákos daganat felett.” ◆ szemszem csillo-csillo-
gásagása ◆ szemfényszemfény ◇ gankónoszurudoigankónoszurudoi szú-szú-
rósrós szeműszemű 「Gankóno szurudoi hito」 „szúrós
szemű ember”

gankoittecunagankoittecuna ◆ csökönyöscsökönyös ◆ makacsmakacs
gankoittenbarinogankoittenbarino ◆ rendíthetetlenülrendíthetetlenül csö-csö-
könyöskönyös
gankomonogankomono ◆ csökönyöscsökönyös emberember ◆ makacsmakacs
emberember
gankonagankona ◆ csökönyöscsökönyös 「Kare-va rabanojóni
gankona hitoda.」 „Csökönyös, mint az öszvér.”
◆ hajthatatlanhajthatatlan 「Kare-va gankode zettaini ta-
ninno iken-o kikimaszen.」 „Ő hajthatatlan, sem-
miképpen sem hallgat másra.” ◆ makacsmakacs 「Gan-
kona jogore」 „makacs szennyeződés” ◆ nehe-nehe-
zenzen múlómúló 「Gankona benpi」 „nehezen múló
szorulás” ◆ nyakasnyakas
gankonigankoni ◆ önfejűenönfejűen 「Fujunanoni gankoni
nacufuku-o kiteite kaze-o hiita.」 „A tél ellenére
önfejűen nyári ruhát viselt, és megfázott.”

gankónoszurudoigankónoszurudoi ◆ szúrósszúrós szeműszemű 「Gank-
óno szurudoi hito」 „szúrós szemű ember”

gankósihainiteszszurugankósihainiteszszuru ◆ roppantroppant figyel-figyel-
mesmes 「Gankósihaini teh-szuru jomi kata」 „rop-
pant figyelmes olvasás”

gankubigankubi ◆ kobakkobak ◆ pipafejpipafej
gankubi-ogankubi-o szoroeteszoroete ◆ együttesenegyüttesen
「Omaetacsi-va gankubi-o szoroetemo bokuni ka-
tenai.」 „Együttesen sem fogtok engem legyőzni!”

gankucugankucu ◆ sziklabarlangsziklabarlang
ganmaganma ◆ gammagamma
ganmaaminorakuszanganmaaminorakuszan ◆ gamma-amino-gamma-amino-
vajsavvajsav
ganmaguroburinganmaguroburin ◆ gamma-globulingamma-globulin
ganmanganman ◆ banditabandita ◆ fegyveres emberfegyveres ember
ganmaszenganmaszen ◆ gamma-sugárgamma-sugár ◆ gamma-gamma-
sugárzássugárzás
ganmaszenhósaganmaszenhósa ◆ gamma-sugárzásgamma-sugárzás
ganmeikorónoganmeikoróno ◆ konokkonok 「Ganmeikoróno szei-
dzsika」 „konok politikus”

ganmeinaganmeina ◆ konokkonok 「Ganmeina ródzsin」 „ko-
nok öregember” ◆ szűkszűk látókörűlátókörű 「Ganmeina
szeidzsika」 „szűk látókörű politikus”

ganmeinaganmeina ◆ csökönyöscsökönyös
ganmenganmen ◆ szálas azbesztszálas azbeszt
ganmenganmen ◆ arcarc 「Otoko-va higaisano ganmen-o
nagutta.」 „A férfi megütötte az áldozata arcát.”

ganmenkeirenganmenkeiren ◆ arcizomrángásarcizomrángás
ganmen-nokin-nikuganmen-nokin-niku ◆ arcizomarcizom
ganmensinkeiganmensinkei ◆ arcidegarcideg
ganmensinkeicúganmensinkeicú ◆ arcidegzsábaarcidegzsába
ganmenszóhakuninaruganmenszóhakuninaru ◆ holtsápadtholtsápadt leszlesz
azaz arcaarca 「Kanodzso-va kjófude kanmenszóha-
kuninatta.」 „A nő arca holtsápadt lett a félelem-
től.”

ganmiganmi ◆ élvezésélvezés ◆ ízíz élvezéseélvezése ◆ ízlelgetésízlelgetés
◇ dzsukudokuganmidzsukudokuganmi élvezettel olvasásélvezettel olvasás
ganmiszuruganmiszuru ◆ ízlelgetízlelget 「Rjóri-o joku ganmi-
site tabeta.」 „Ízlelgetve ettem az ételt.” ◆ meg-meg-
rágrág 「Kareno kotoba-o ganmisitahógaii.」 „Jól
meg kell rágni a szavait.” ◇ dzsukudokugan-dzsukudokugan-
miszurumiszuru élvezettelélvezettel olvasolvas 「Szono sószecu-
o dzsukudokuganmisita.」 „Élvezettel olvastam a
regényt.”

ganmjakuganmjaku ◆ kőneműkőnemű anyagéranyagér ◆ kőzettelérkőzettelér
◆ telérkőzettelérkőzet
ganmodokiganmodoki ◆ sült tofusült tofu
ganmokuganmoku ◆ célcél 「Purodzsekutono ganmoku」
„projekt célja” ◆ lényeglényeg 「Hanasino ganmoku」
„beszéd lényege”

gan-nankógan-nankó ◆ szemkenőcsszemkenőcs
gan-nengan-nen ◆ elsőelső évév 「Icu heiszeigan-
nendesitaka?」 „Mikor volt Heiszei első éve?”

gan-nogan-no ◆ rákosrákos 「Kóganzaicsirjóde ganszaibó-
ga csiiszakunatteimaszu.」 „A rákgyógyszeres ke-
zelés hatására a rákos szövet kisebb lett.”

ganpekiganpeki ◆ kikötőgátkikötőgát ◆ mólómóló 「Fune-o gan-
pekini tometa.」 „A mólónál kikötött a hajó.” ◆

rakpartrakpart 「Ganpekikara umi-e mi-o nageta.」 „A
rakpartról a tengerbe vetette magát.”

ganpekiganpeki ◆ kőfalkőfal ◆ sziklafalsziklafal ◆ sziklaszirtsziklaszirt
ganpekikurénganpekikurén ◆ kikötődarukikötődaru
ganpekisijórjóganpekisijórjó ◆ kikötőilletékkikötőilleték
ganpekivatasiganpekivatasi ◆ rakparton átadvarakparton átadva
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ganponganpon ◆ alaptőkealaptőke ◆ befektetett összegbefektetett összeg
ganponhosóganponhosó ◆ tőkegaranciatőkegarancia
ganponhosónoganponhosóno ◆ tőkegarantálttőkegarantált
ganponkaisúkikanganponkaisúkikan ◆ tőkemegtérülési időtőkemegtérülési idő
ganpon-nohosóganpon-nohosó ◆ tőkegaranciatőkegarancia
ganpon-oganpon-o varuvaru ◆ veszteségesveszteséges leszlesz 「Tósi-
va ganpon-o vatta.」 „A befektetésem veszteséges
lett.”

ganponvareganponvare ◆ befektetettbefektetett értékérték aláalá esésesés
◆ tőkeveszteségtőkeveszteség
ganponvaresinaiganponvaresinai ◆ tőkegarantálttőkegarantált 「Gan-
ponvaresinai tósi-o szagasiteiru.」 „Tőkegaran-
tált befektetést keres.”

ganponvareszuruganponvareszuru ◆ tőkeveszteségestőkeveszteséges
「Ganponvaresita kabu-o uritakunai.」 „Nem
akarom eladni a tőkeveszteséges részvényemet.”

ganraiganrai ◆ eredendőeneredendően 「Ningen-va ganraizen-
deszu.」 „Az ember eredendően jó.” ◆ eredeti-eredeti-
legleg 「Haihíru-va ganraidanszei jóno hacumeide-
sita.」 „A magas sarkú cipőt eredetileg férfiaknak
találták ki.” ◆ valójábanvalójában 「Kare-va ganraijasza-
sii hitoda.」 „Ő valójában kedves ember.”

ganriganri ◆ befektetett összeg és kamatbefektetett összeg és kamat
ganrigókeiganrigókei ◆ kamattal megnövelt összegkamattal megnövelt összeg
ganrikiganriki ◆ AmitábhaAmitábha óhajánakóhajának erejeereje ◆ imád-imád-
ság erejeság ereje
ganrikiganriki ◆ éleslátáséleslátás ◆ látásélességlátásélesség
ganrjóganrjó ◆ hegygerinchegygerinc
ganrjóganrjó ◆ festőanyagfestőanyag ◆ színezékszínezék ◆ színező-színező-
anyaganyag ◇ keikóganrjókeikóganrjó fluoreszkálófluoreszkáló színezékszínezék
◇ mukiganrjómukiganrjó szervetlenszervetlen színezékszínezék ◇ júki-júki-
ganrjóganrjó szerves színezékszerves színezék
ganrjóganrjó ◆ tartalmazotttartalmazott mennyiségmennyiség ◆ tarta-tarta-
lomlom
ganrjokuganrjoku ◆ éleslátáséleslátás ◆ látásélességlátásélesség
ganróbucuganróbucu ◆ játékszerjátékszer
ganrószuruganrószuru ◆ játszadozikjátszadozik
gansikanszokugansikanszoku ◆ szabadszabad szeműszemű megfigye-megfigye-
léslés
gansikigansiki ◆ csaksur-vizdsnyánacsaksur-vizdsnyána ◆ ítélőké-ítélőké-
pességpesség 「Kareno gansiki-va kuruvanai.」 „Té-
vedhetetlen az ítélőképessége.” ◆ szemszem 「Bitek-
ina kacsini szurudoi gansikigaaru.」 „Éles szeme
van az esztétikai értékekhez.” ◆ szem-szem-

tudatosságtudatosság ◇ szenmonkanogansikiszenmonkanogansiki szakér-szakér-
tői szemtői szem
gansingansin ◆ impregnálásimpregnálás
gansoganso ◆ jelentkezésjelentkezés 「Daigakuno ganso-o da-
sita.」 „Beadtam a jelentkezésemet az egyetem-
re.” ◆ kérelemkérelem ◇ njúgakugansonjúgakuganso jelentkezé-jelentkezé-
si lapsi lap
gansógansó ◆ magmamagma
gansógansó ◆ fekükőzetfekükőzet ◆ felszínifelszíni rétegréteg alattialatti
kőzetkőzet
gansógansó ◆ sziklazátonysziklazátony ◆ zátonyzátony
gansokugansoku ◆ arckifejezésarckifejezés 「Aiteno gansoku-o
ukagatte hanasita.」 „A beszélgetőpartnere arcki-
fejezését fürkészve beszélt.” ◆ arcszínarcszín ◇ gan-gan-
sokunasinosokunasino leesikleesik azaz állaálla 「Nivasimo ganso-
kunasino szubarasii niva」 „gyönyörű kert, amitől
még a kertészeknek is leesik az álla.” ◇ gansoku-gansoku-
oo kaerukaeru elsápadelsápad 「Varui siraszede gansoku-o
kaeta.」 „A rossz hír hallatán elsápadt.”

gansokunasinogansokunasino ◆ leesikleesik azaz állaálla 「Nivasimo
gansokunasino szubarasii niva」 „gyönyörű kert,
amitől még a kertészeknek is leesik az álla.”

gansoku-ogansoku-o kaerukaeru ◆ elsápadelsápad 「Varui siraszede
gansoku-o kaeta.」 „A rossz hír hallatán elsá-
padt.”

gan-soppugan-soppu ◆ fegyverboltfegyverbolt
gansugansu ◆ karcinómakarcinóma ◆ rákdaganatrákdaganat ◆ rákosrákos
daganatdaganat
gansusógansusó ◆ elrákosodáselrákosodás
ganszakuganszaku ◆ hamisítványhamisítvány 「Kono e-va gansza-
kuda.」 „Ez a kép hamisítvány.” ◆ utánzatutánzat
ganszakuszuruganszakuszuru ◆ utánzatotutánzatot készítkészít
「Kottóhin-o taszúganszakusita.」 „Sok utánza-
tot készített antik dolgokról.”

ganszeihiróganszeihiró ◆ asthenopiaasthenopia ◆ szemmegeről-szemmegeről-
tetéstetés
ganszeisokubucuganszeisokubucu ◆ sziklagyepsziklagyep
ganszeisujóganszeisujó ◆ rákos daganatrákos daganat
ganszekiganszeki ◆ kőzetkőzet ◆ sziklakősziklakő
ganszekigakuganszekigaku ◆ kőzettankőzettan ◆ petrológiapetrológia ◇

kiszaiganszekigakukiszaiganszekigaku petrográfiapetrográfia ◇ kisza-kisza-
iganszekigakuiganszekigaku leíróleíró kőzettankőzettan ◇ dzsik-dzsik-
kenganszekigakukenganszekigaku kísérleti petrológiakísérleti petrológia
ganszekihenganszekihen ◆ zárványzárvány
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ganszekihjóhonganszekihjóhon ◆ kőzetmintakőzetminta
ganszekikenganszekiken ◆ litoszféralitoszféra
ganszekiteienganszekiteien ◆ sziklakertsziklakert
ganszekivakuszeiganszekivakuszei ◆ kőzetbolygókőzetbolygó
ganszekizóganszekizó ◆ kőzetrétegkőzetréteg
ganszenganszen ◆ ótvarótvar
ganszenmon-iganszenmon-i ◆ onkológusonkológus ◆ rákgyógyászrákgyógyász
ganszoganszo ◆ alapítóalapító 「Súkjóno ganszo」 „vallás
alapítója” ◆ elődelőd 「Kono kuruma-va denkidzsi-
dósano ganszodearu.」 „Ez a kocsi az elektromos
autók elődje.” ◆ eredeteredet 「Kono misze-va
karépan-no ganszodearu.」 „Ebből az üzletből
ered a köris kenyér.” ◆ megalkotómegalkotó
「Szokurateszu-va kodaigirisa tecugakuno gan-
szodearu.」 „Szókratész az ókori görög filozófia
megalkotója.” ◆ ősatyaősatya 「Dávin-va sinkaronno
ganszodeszu.」 „Darvin az evolúcióelmélet ősaty-
ja.”

ganszóganszó ◆ képződményképződmény ◆ kőképződménykőképződmény
ganszuiganszui ◆ vizet tartalmazóvizet tartalmazó ◆ víztartalmúvíztartalmú
ganszuikagóbucuganszuikagóbucu ◆ hidráthidrát
ganszuiricuganszuiricu ◆ víztartalomvíztartalom
ganszuirjóganszuirjó ◆ nedvességtartalomnedvességtartalom
ganszuitanszoganszuitanszo ◆ szénhidrátszénhidrát
ganszumiszuganszumiszu ◆ fegyverkovácsfegyverkovács
gantaigantai ◆ szemkendőszemkendő ◆ szemkötésszemkötés ◇ ganta-ganta-
iszuruiszuru kötéskötés vanvan aa szeménszemén 「Meno sudzsuc-
uno atogantai-o siteita.」 „A szemműtétje után
kötés volt a szemén.”

gantaiszurugantaiszuru ◆ kötéskötés vanvan aa szeménszemén 「Meno
sudzsucuno atogantai-o siteita.」 „A szemműtétje
után kötés volt a szemén.”

gantangantan ◆ újév napjaújév napja
ganteigantei ◆ szemfenékszemfenék
ganteikenszaganteikensza ◆ szemfenékvizsgálatszemfenékvizsgálat
ganteisasinganteisasin ◆ fundusképfunduskép ◆ szemfenékképszemfenékkép
ganteisukkecuganteisukkecu ◆ szemfenékvérzésszemfenékvérzés
gantenganten ◆ egyszerű szemegyszerű szem ◆ szemfoltszemfolt
gantorí-kuréngantorí-kurén ◆ portáldaruportáldaru
gantositegantosite ◆ csökönyösencsökönyösen 「Kare-va ganto-
site ugokanakatta.」 „Csökönyösen állt a helyén.”

ganzenganzen ◆ szeme előttszeme előtt

ganzenaiganzenai ◆ ártatlanártatlan 「Ganzenai egao」 „ár-
tatlan mosoly” ◆ gyámoltalangyámoltalan 「Ganzenai ko-
domo」 „gyámoltalan gyermek” ◆ tapaszta-tapaszta-
latlanlatlan
ganzendeganzende ◆ szemeszeme előttelőtt 「Okjakuszamano
ganzende rjóri-o cukutta.」 „A vendégek szeme
előtt főzték az ételt.”

ganzen-niganzen-ni ◆ szemeszeme eléelé 「Macsino kókeiga gan-
zenni hirogatteita.」 „Szemem elé tárult a város
látványa.”

ganzen-noganzen-no ◆ azonnaliazonnali 「Ganzenno riekini ma-
jou.」 „Az azonnali profit csábítja.” ◆ láthatólátható
「Ganzenno teki」 „látható ellenség”

ganzóganzó ◆ hamisításhamisítás
ganzóhinganzóhin ◆ hamisítványhamisítvány
ganzósiheiganzósihei ◆ hamis bankjegyhamis bankjegy
ga-o haruga-o haru ◆ akaratosakaratos ◆ önfejűönfejű
ga-o oruga-o oru ◆ beadja a derekátbeadja a derekát
ga-o oszaeruga-o oszaeru ◆ visszafogja magátvisszafogja magát
ga-oga-o tószutószu ◆ akaratosakaratos ◆ megmakacsoljamegmakacsolja
magátmagát 「Zettainikono kuszuri-o nomanaito ga-o
tósita.」 „Megmakacsoltam, magam, és nem vet-
tem be a gyógyszert.”

gappeigappei ◆ egybeolvadásegybeolvadás ◆ egyesülésegyesülés ◆ fú-fú-
ziózió ◆ összeolvadásösszeolvadás ◇ kigjógappeikigjógappei vállala-vállala-
toktok fúziójafúziója ◇ kjúsúgappeiszaszerukjúsúgappeiszaszeru beol-beol-
vasztvaszt 「Kaisa-o kjúsúgappeiszaszeta.」 „Beol-
vasztotta a vállalatot.” ◇ csószongappeicsószongappei váro-váro-
sok és falvak egybeolvadásasok és falvak egybeolvadása
gappeigaisagappeigaisa ◆ vegyesvállalatvegyesvállalat
gappeisógappeisó ◆ komplikációkomplikáció 「Jucsakutaiban-va
bunbenno gappeisóno hitocudeszu.」 „A
méhlepény-ránövődés a szülés egyik komplikáci-
ója lehet.” ◆ szövődményszövődmény 「Infuruenzakara
gappeisó-o okosita.」 „Szövődménnyel járt az inf-
luenza.”

gappeiszurugappeiszuru ◆ egyesülegyesül 「Futacuno kaisa-va
gappeisita.」 „A két vállalat egyesült.” ◆ össze-össze-
olvadolvad 「Futacuno kigjóga gappeisita.」 „Két vál-
lalat összeolvadt.”

gappigappi ◆ dátumdátum ◇ szeinengappiszeinengappi születésiszületési
időidő 「Ankétoni szeinengappi-o kakanakereba-
naranakatta.」 „A kérdőívre rá kellett írnia a szü-
letési idejét.”

gappicugappicu ◆ egybeíratásegybeíratás
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gappicuszurugappicuszuru ◆ egybeírategybeírat 「Tocsi-o gappicu-
sita.」 „Egybeírattuk a földet.”

gappjógappjó ◆ közös értékelésközös értékelés ◆ közös kritikaközös kritika
gappjókaigappjókai ◆ kritikustalálkozókritikustalálkozó ◆ művészetiművészeti
összejövetelösszejövetel
gappongappon ◆ egy kötetbe fűzött gyűjteményegy kötetbe fűzött gyűjtemény
gappon-niszurugappon-niszuru ◆ egyegy kötetbekötetbe gyűjtgyűjt
「Dzsuh-szacuno tanpensószecu-o gapponnisi-
ta.」 „Egy kötetbe gyűjtött tíz novellát.”

gapporitogapporito ◆ bődületesenbődületesen 「Gapporito zeikin-
o torareta.」 „Bődületesen sok adót kellett fizet-
nem.”

garagara ◆ jellegjelleg 「Basogara」 „hely jellege” ◆

mintaminta 「Hanagara」 „virágminta” ◆ mintázatmintázat
「Kono dzsútanno gara-va jokunai.」 „Ennek a
szőnyegnek nem jó a mintázata.” ◆ személyiségszemélyiség
「Kono furu mai-va anatano garadzsanai.」 „Ez a
viselkedés nem illik a személyiségedhez.” ◆ ter-ter-
mészetmészet ◆ termettermet 「Kare-va ógarada.」 „Nagy
termetű ember.” ◇ sigotogarasigotogara munkájábólmunkájából ki-ki-
folyólagfolyólag 「Sigotogara otosijorito hanaszu kika-
iga ói.」 „A munkámból kifolyólag, sokszor be-
szélgetek idősekkel.” ◇ dzsiszecugaradzsiszecugara ezek-ezek-
benben aa napokbannapokban 「Dzsiszecugara otaini oki-o
cuke kudaszai.」 „Vigyázzon, magára ezekben a
napokban!” ◇ sóbaigarasóbaigara foglalkozásfoglalkozás termé-termé-
szeteszete 「Sóbaigara, iroirona hitoto au.」 „A fog-
lalkozásom természetéből adódóan sokféle em-
berrel találkozom.” ◇ sokugjógarasokugjógara foglalko-foglalko-
zásábólzásából adódóanadódóan 「Sokugjógarazaitakukinmu-
va dekinai.」 „A foglalkozásomból adódóan nem
tudok otthonról dolgozni.” ◇ tocsigaratocsigara helyihelyi
jellegzetességjellegzetesség ◇ basogarabasogara olyanolyan helyhely
「Roppongitoiu basogaraka, gaikokudzsinga ói.」
„Roppongi olyan hely, ahol sok a külföldi.” ◇ ba-ba-
sogarasogara helyhezhelyhez illésillés 「Basogara-o vakimaezu-
ni ógoede sabetta.」 „A helyhez illetlen módon
hangoskodott.” ◇ basogarabasogara helyhezhelyhez társulástársulás
「Kono atari-va csianno varui basogarada.」 „Eh-
hez a helyhez rossz közbiztonság társul.” ◇ ja-ja-
kugarakugara beosztásbeosztás jellegejellege
「Jakugaradzsójokupurezen-o szuru.」 „A beosz-
tásom jellegéből fakadóan sok prezentációt csiná-
lok.” ◇ jakumegarajakumegara feladatkörfeladatkör jellegejellege
「Boku-va jakumegarakaigiga ói.」 „A feladatkö-
röm jellegéből fakadóan sok értekezleten veszek
részt.”

garaakinogaraakino ◆ ürességtőlürességtől kongókongó 「Gara akino
kaidzsó」 „ürességtől kongó terem”

gara-dinágara-diná ◆ díszvacsoradíszvacsora ◆ gálavacsoragálavacsora
garagaragaragara ◆ csörgőcsörgő 「Kodomojónogaragara-
omocsa」 „csörgős játék gyerekeknek”

garagaragoegaragaragoe ◆ rekedtrekedt hanghang 「Kazedegaraga-
ra goeninatta.」 „A megfázástól rekedt lett a han-
gom.”

garagarahebigaragarahebi ◆ csörgőkígyócsörgőkígyó
garagaraiugaragaraiu ◆ zörögzörög 「Hakono nakano buhin-
va garagaraitta.」 „Az alkatrészek zörögtek a do-
boztam.”

garagaranagaragarana ◆ rekedtrekedt 「Utaiszugitegaragarana
koeninattesimaimasita.」 „Sokat énekelt, rekedt
lett a hangja.”

garagaranogaragarano ◆ csörgőcsörgő ◆ üresüres
garagarasitagaragarasita ◆ szabadszabad szájúszájú 「Garagarasita
hito」 „szabad szájú ember”

garagaratogaragarato ◆ csörögvecsörögve 「Csokinbako-va fu-
rutogaragarato natta.」 „A megrázott persely
csörgött.” ◆ zörögvezörögve 「Hiki do-o garagarato hi-
raketa.」 „Zörögve elhúztam a tolóajtót.”

garagaratócsirugaragaratócsiru ◆ megrendülmegrendül 「Kareno sin-
raigagaragarato ocsita.」 „Megrendült benne a bi-
zalmunk.”

garagaraugaigaragaraugai ◆ gargalizálásgargalizálás
garakeigarakei ◆ butatelefonbutatelefon ◆ hagyományoshagyományos mo-mo-
bilbil
garakutagarakuta ◆ giccsgiccs 「Darekarakonogarakuta
morattano?」 „Kitől kaptad ezt a giccset?” ◆ ka-ka-
catcat 「Konogarakuta-va nanno kacsimonai.」
„Ennek a kacatnak semmi értéke.” ◆ limlomlimlom ◆

lomlom ◆ vacakvacak 「Konogarakuta szutemasó!」
„Dobjuk ki ezt a vacakot!”

garakutaicsigarakutaicsi ◆ bolhapiacbolhapiac
garakutairegarakutaire ◆ lomtárlomtár
garakutaninarugarakutaninaru ◆ totálkárostotálkáros leszlesz 「Dzsi-
kode kuruma-va garakutaninatta.」 „A baleset-
ben a kocsi totálkáros lett.”

garakutanogarakutano ◆ ócskaócska
garakutosidázegarakutosidáze ◆ galaktozidázgalaktozidáz
garakutószugarakutószu ◆ galaktózgalaktóz
garakutószukessógarakutószukessó ◆ galaktozémiagalaktozémia
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garaminogaramino ◆ kapcsolatoskapcsolatos 「Jakubucugarami-
no dzsiken」 „drogokkal kapcsolatos bűnesetek”
◆ körülikörüli 「Godzsúgaramino otoko」 „Ötven év
körüli férfi.” ◆ összefüggőösszefüggő 「Insugaramino bó-
kó」 „italozással összefüggő randalírozás”

garamonogaramono ◆ mintásmintás anyaganyag 「Garamonono fu-
ku」 „mintás anyagból készült ruha”

garangaran ◆ templomépülettemplomépület ◇ sicsidógaransicsidógaran
buddhista templomegyüttesbuddhista templomegyüttes
garancsógarancsó ◆ pelikánpelikán
garandógarandó ◆ ürességüresség 「Garandóno heja」 „üres
szoba”

garanovaruigaranovarui ◆ hitványhitvány 「Garano varui jacu」
„hitvány fickó”

garantogaranto ◆ kongvakongva 「Kanegagaranto naru.」 „A
harang kong.”

garantositagarantosita ◆ kongkong azaz ürességtőlürességtől 「Garan-
tosita hejani an-naiszareta.」 „Egy szobába vezet-
tek, ami kongott az ürességtől.”

garantositeirugarantositeiru ◆ kongkong azaz ürességtőlürességtől
「Hóru-va garantositeita.」 „A terem kongott az
ürességtől.”

garaongaraon ◆ zörgészörgés
garapagoszu-fincsiruigarapagoszu-fincsirui ◆ galapágoszigalapágoszi pin-pin-
tyektyek
gararitogararito ◆ hirtelenhirtelen 「Kare-va gararito kavat-
ta.」 „Hirtelen megváltozott.” ◆ zörögvezörögve 「Hiki
do-o gararito aketa.」 „Zörögve elhúzta a tolóaj-
tót.”

garasugarasu ◆ garasgaras
garaszugaraszu ◆ üvegüveg 「Garaszuni hibiga haitta.」
„Az üveg megrepedt.” ◇ amiirigaraszuamiirigaraszu drót-drót-
üvegüveg ◇ anzengaraszuanzengaraszu biztonságibiztonsági üvegüveg ◇

anzengaraszuanzengaraszu törhetetlentörhetetlen üvegüveg ◇ itagara-itagara-
szuszu üvegtáblaüvegtábla ◇ irogaraszuirogaraszu színesszínes üvegüveg
◇ garaszuszeinogaraszuszeino üvegbőlüvegből készültkészült 「Garaszu
szeino jóki」 „üvegből készült edény” ◇

karaszu-okaraszu-o hamekomuhamekomu beüvegezbeüvegez 「Madoni
karaszu-o hame konda.」 „Beüvegeztem az abla-
kot.” ◇ kjókagaraszukjókagaraszu temperálttemperált üvegüveg ◇ ku-ku-
morigaraszumorigaraszu homályosítotthomályosított üvegüveg ◇ kumor-kumor-
igaraszuigaraszu mattüvegmattüveg ◇ kumorigaraszukumorigaraszu tej-tej-
üvegüveg 「Kumorigaraszukara kanodzsono szugata-
ga szukete mieta.」 „A tejüvegen át homályosan
látszott a nő alakja.” ◇ kósicugaraszukósicugaraszu kemény-kemény-
üvegüveg ◇ kótókagaraszukótókagaraszu szuperátlátszószuperátlátszó

üvegüveg ◇ szekieigaraszuszekieigaraszu kvarcüvegkvarcüveg ◇ tai-tai-
necugaraszunecugaraszu hőállóhőálló üvegüveg ◇ tokeinogara-tokeinogara-
szuszu óraüvegóraüveg ◇ fúbógaraszufúbógaraszu óraüvegóraüveg 「Ude-
dokeino fúbógaraszuni kizugacuita.」 „Megkarco-
lódott a karórám üvege.” ◇ furontogaraszufurontogaraszu
szélvédőszélvédő 「Kurumanofurontogaraszu」 „autó
szélvédője” ◇ madogaraszumadogaraszu ablaküvegablaküveg 「Ma-
dogaraszuga vareta.」 „Az ablaküveg betört.”

garaszubarigaraszubari ◆ üvegezésüvegezés
garaszubarinogaraszubarino ◆ átláthatóátlátható 「Garaszu barino
szeidzsi-o mezaszu.」 „Átlátható politikára törek-
szünk.” ◆ csupacsupa üvegüveg 「Garaszu barinobiru」
„csupa üveg épület” ◆ üvegborításúüvegborítású 「Garaszu
barino onsicu」 „üvegborítású melegház” ◆ üve-üve-
gezettgezett 「Garaszu barino to」 „üvegezett ajtó”

garaszubarinobirugaraszubarinobiru ◆ üvegpalotaüvegpalota
garaszubingaraszubin ◆ befőttesüvegbefőttesüveg ◆ üvegpalacküvegpalack
garaszu-burokkugaraszu-burokku ◆ üvegblokküvegblokk
garaszucsakusokugaraszucsakusoku ◆ üvegfestésüvegfestés
garaszudamagaraszudama ◆ üveggolyóüveggolyó
garaszudogaraszudo ◆ üvegajtóüvegajtó
garaszufirutágaraszufirutá ◆ üvegszálas szűrőüvegszálas szűrő
garaszuhahengaraszuhahen ◆ üvegszilánküvegszilánk
garaszuhengaraszuhen ◆ üvegszilánküvegszilánk
garaszuitagaraszuita ◆ üveglapüveglap ◆ üvegtáblaüvegtábla
garaszuitagaraszuita ◆ üveglapüveglap
garaszujagaraszuja ◆ üvegesüveges
garaszu-készugaraszu-készu ◆ üvegvitrinüvegvitrin
garaszukigaraszuki ◆ üvegedényüvegedény 「Tamago-o garaszu
kini vatta.」 „Egy üvegedénybe törtem a tojáso-
kat.”

garaszukirigaraszukiri ◆ üvegvágóüvegvágó
garaszumadogaraszumado ◆ üvegablaküvegablak
garaszunohahengaraszunohahen ◆ üvegcserépüvegcserép ◆ üvegda-üvegda-
rabrab
garaszunokészugaraszunokészu ◆ üvegvitrinüvegvitrin
garaszunokoppugaraszunokoppu ◆ üvegpohárüvegpohár
garaszunosóhengaraszunosóhen ◆ üvegszilánküvegszilánk
garaszunoszaisikigaraszunoszaisiki ◆ üvegfestésüvegfestés ◆ üveg-üveg-
festészetfestészet
garaszu-ogaraszu-o hameruhameru ◆ beüvegezbeüvegez
「Madovakunigaraszu-o hameta.」 „Beüvegez-
tem az ablakot.”
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garaszu-pategaraszu-pate ◆ üvegező gittüvegező gitt
garaszusódzsigaraszusódzsi ◆ kazettás üvegajtókazettás üvegajtó
garaszuszeihingaraszuszeihin ◆ üvegterméküvegtermék
garaszuszeinogaraszuszeino ◆ üvegüveg ◆ üvegbőlüvegből készültkészült
「Garaszu szeino jóki」 „üvegből készült edény”

garaszuszen-igaraszuszen-i ◆ üvegszálüvegszál
garaszuúrugaraszuúru ◆ üveggyapotüveggyapot
garaszuzaikugaraszuzaiku ◆ díszüvegdíszüveg ◆ üvegdíszítésüvegdíszítés ◆

üvegmunkaüvegmunka
garattogaratto ◆ hirtelenhirtelen 「Tenki-va garatto kavat-
ta.」 „Hirtelen megváltozott az idő.”

garédzsigarédzsi ◆ garázsgarázs 「Garédzsini kurumaga ni-
dai hairimaszu.」 „A garázsba két autó fér.”

garédzsiszérugarédzsiszéru ◆ lomkiárusításlomkiárusítás
garekigareki ◆ sittsitt ◆ törmeléktörmelék
garekinojamagarekinojama ◆ romhalmazromhalmaz 「Kúsúnijotte
macsi-va garekino jamato kasita.」 „A bombázá-
soktól a város romhalmazzá vált.”

gareriabajasigareriabajasi ◆ galériaerdőgalériaerdő
garészengarészen ◆ gályagálya
garészen-o kogudoreigarészen-o kogudorei ◆ gályarabgályarab
garigari ◆ garigari ◆ gyömbérsavanyúsággyömbérsavanyúság
garigari ◆ önérdekönérdek
garígarí ◆ vízmosásvízmosás
garibágaribá ◆ GulliverGulliver
garibangariban ◆ stencilgépstencilgép
garibanzurigaribanzuri ◆ stencilmásolatstencilmásolat
garibengariben ◆ buzgó tanulásbuzgó tanulás
garibengariben ◆ stréberstréber
garigarigarigari ◆ csonttá-bőrrécsonttá-bőrré 「Kanodzso-va gar-
igarini jaszeta.」 „Csonttá-bőrré fogyott.” ◆ ka-ka-
parvaparva 「Benkinikobiricuita jogore-o garigari
otosita.」 „Lekapartam a vécékagylóra ragadt
piszkot.” ◆ keményenkeményen 「Nama judede, gariga-
riszurudzsagaimo.」 „még kemény főtt krumpli”
◆ nekifeszülvenekifeszülve 「Garigari benkjószuru.」 „Ne-
kifeszül a tanulásnak.” ◆ ropogtatvaropogtatva 「Inu-va
hone-o garigari tabeta.」 „A kutya a csontot ro-
pogtatta.”

garigaribenkjószurugarigaribenkjószuru ◆ magolmagol
garigarikadzsirugarigarikadzsiru ◆ megcsócsálmegcsócsál 「Rimokon-
nobotan-va nezuminigarigarikadzsirareta.」 „Az
egér megcsócsálta a távszabályozó gombjait.”

garigarikeinogarigarikeino ◆ szikárszikár
「Kanodzsonobóifurendo-va garigari keidatta.」
„A lány barátja szikár volt.”

garigarimódzsagarigarimódzsa ◆ csakcsak aa sajátsaját érdekévelérdekével
törődőtörődő emberember ◆ haszonlesőhaszonleső emberember ◆ kapzsikapzsi
emberember
garigarinijaszerugarigarinijaszeru ◆ zörögnekzörögnek aa csontjaicsontjai
「Kanodzso-va garigarini jaszeteiru.」 „Annak a
nőnek zörögnek a csontjai.”

garigarinogarigarino ◆ szikárszikár 「Garigarino gjódzsa-va
harinobeddoni szuvatteita.」 „Egy szikár fakír ült
a szöges ágyon.”

garigaritogarigarito ◆ csikorgatvacsikorgatva 「Nekogagarigarito
cume-o toida.」 „A macska csikorgatva fente a
körmét.”

gárikkugárikku ◆ fokhagymafokhagyma
gariumugariumu ◆ galliumgallium
garjógarjó ◆ nagylelkűségnagylelkűség 「Jókjú-o uke ireru
garjó-o miszeta.」 „Nagylelkűen teljesítette a ké-
résünket.” ◆ nemesszívűségnemesszívűség 「Kjojószuru
garjó-o simesita.」 „Nemes szívűen megengedte.”

garjótenszeigarjótenszei ◆ befejezőbefejező ecsetvonásokecsetvonások ◆

befejezőbefejező finomításokfinomítások 「Kono sószecu-va
garjótenszei-o kaiteiru.」 „A regényből hiányoz-
nak a befejező finomítások.” ◆ utolsóutolsó simítá-simítá-
soksok 「Szakuhinni garjótenszei-o hodokosita.」
„Elvégezte az utolsó simításokat az alkotáson.”

garjúgarjú ◆ egyedi módszeregyedi módszer ◆ egyéni stílusegyéni stílus
garógaró ◆ éhes farkaséhes farkas
garógaró ◆ galériagaléria ◆ képcsarnokképcsarnok ◆ képtárképtár
garongaron ◆ gallongallon
garugaru ◆ kedikkedik 「Tokuigaru.」 „Büszkélkedik.”
◆ kodikkodik 「Kanasigaru.」 „Szomorkodik.” ◆ kö-kö-
dikdik 「Hadzsizugasigaru.」 „Szégyenlősködik.” ◇

ajasigaruajasigaru gyanakszikgyanakszik 「Han-ninno fusinna
ugoki-o ajasigatteita.」 „Gyanakodtam a tettesre
a furcsa mozgása miatt.” ◇ ijagaruijagaru undorodikundorodik
「Kanodzso-va toire szódzsi-o icumo ijagarima-
szu.」 „Mindig undorodik a vécé tisztításától.” ◇

ijagaruijagaru iszonyodikiszonyodik 「Kadzsi-o ijagaru.」
„Iszonyodik a házimunkától.” ◇ omosirogaruomosirogaru
szórakozikszórakozik 「Konekoga aszobuno-o omosiro-
gatteita.」 „Szórakoztak a játszadozó kiscicán.” ◇

szamugaruszamugaru fagyoskodikfagyoskodik 「Szamugatteinaide
danbó-o cukenaszai!」 „Ne fagyoskodj, fűts be!”
◇ sitagarusitagaru kívánkozikkívánkozik 「Kodomo-va szotode
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aszobitagaru.」 „A gyerek a szabadba kívánko-
zik.” ◇ sitagarusitagaru akarakar 「Kodomoga tabetaga-
ru.」 „A gyerek enni akar.” ◇ hosigaruhosigaru szüksé-szüksé-
gege vanvan 「Inega mizu-o hosigatteiru.」 „A rizs-
palántának vízre van szüksége.” ◇ hosigaruhosigaru vá-vá-
gyikgyik 「Cuma-va kon-napurezento-o hosigattei-
ru.」 „A feleségem ilyen ajándékra vágyik.” ◇

hosigaruhosigaru szeretneszeretne 「Kodomo-va csoko-o hos-
igatteiru.」 „A gyerek csokit szeretne.”

gárugáru ◆ görlgörl ◆ lánylány ◇ só-gárusó-gáru revügörlrevügörl ◇

szutoríto-gáruszutoríto-gáru utcalányutcalány ◇ modan-gárumodan-gáru mo-mo-
dern lánydern lány
garudagaruda ◆ GarudaGaruda
garúdagarúda ◆ GarudaGaruda
gárufurendogárufurendo ◆ barátnőbarátnő 「Gárufurendo-va
iru?」 „Van barátnőd?” ◇ maenogárufurendomaenogárufurendo
exbarátnőexbarátnő 「Micside maenogárufurendoto
gúzen-atta.」 „Véletlenül összefutott az exbarát-
nőjével.”

garufuszutorímugarufuszutorímu ◆ Golf-áramlatGolf-áramlat
garujokugarujoku ◆ sirályszárnysirályszárny 「Garu jokuno hikó-
ki」 „sirályszárnyú repülőgép” ◇ gjakugarujo-gjakugarujo-
kuku fordítottfordított sirályszárnysirályszárny 「Gjakugaru joku-
no hikóki」 „fordított sirályszárnyú repülőgép”

gáru-szukautogáru-szukauto ◆ cserkészlánycserkészlány
garu-vingu-doagaru-vingu-doa ◆ sirályszárny-ajtósirályszárny-ajtó ◆ si-si-
rályszárnyas ajtórályszárnyas ajtó
gasantokirugasantokiru ◆ lecsaplecsap 「Gasanto denva-o kit-
ta.」 „Lecsaptam a kagylót.”

gasantóto-ogasantóto-o taterutateru ◆ csörömpölcsörömpöl 「Gasanto
oto-o tatete madogaraszu-va vareta.」 „Csöröm-
pölve tört be az ablak.”

gasigasi ◆ éhen haláséhen halás ◆ éhhaláléhhalál
gasicugasicu ◆ festőteremfestőterem ◆ műteremműterem
gasicugasicu ◆ képminőségképminőség ◇ kógasicukógasicu jójó képmi-képmi-
nőségnőség
gasinsótangasinsótan ◆ kitartó erőfeszítéskitartó erőfeszítés
gasinsótanszurugasinsótanszuru ◆ kitartókitartó erőfeszítésterőfeszítést
tesztesz
gasiszurugasiszuru ◆ éhenéhen halhal 「Tabe mono-o kau
okaneganakute gasisita.」 „Nem volt pénze ételre,
ezért éhen halt.” ◆ éhhaláltéhhalált halhal 「Szenszóde
fúszaszareta macside ózeino hitoga gasisita.」 „A
háborús blokád alatt sokan éhhalált haltak a vá-
rosban.”

gasógasó ◆ BÚÉKBÚÉK
gasógasó ◆ képkereskedőképkereskedő
gassirisitagassirisita ◆ masszívmasszív 「Gassirisita tatemo-
no」 „masszív épület” ◆ strammstramm 「Gassirisita
otokodeszu.」 „Stramm ember.” ◆ tagbasza-tagbasza-
kadtkadt 「Gassirisita otoko-va dzsimude omorino
age orosi-o siteita.」 „Egy tagbaszakadt ember sú-
lyokat emelgetett az edzőteremben.” ◆ vaskosvaskos
「Kabenoszobanigassirisita cukuega tatteita.」
„A fal mellett egy vaskos asztal állt.”

gassirisitekurugassirisitekuru ◆ megemberesedikmegemberesedik
gassiritogassirito ◆ keményenkeményen 「Gassirito te-o nigit-
ta.」 „Keményen megragadtam a kezét.”

gassiritositeirugassiritositeiru ◆ robusztusrobusztus 「Kono
tatemono-va gassirisiteirunode zettaini tao-
renai.」 „Ez az épület biztosan nem dől össze,
mert nagyon robusztus.”

gassógassó ◆ besorolás hossziránybabesorolás hosszirányba
gassógassó ◆ kórusbankórusban énekléséneklés ◇ konszeigassókonszeigassó
vegyeskarosvegyeskaros énekléséneklés ◇ szanbugassószanbugassó há-há-
romszólamú kórusromszólamú kórus
gassógassó ◆ összetett kézösszetett kéz
gassódangassódan ◆ énekkarénekkar ◆ kóruskórus ◇ dzsosze-dzsosze-
igassódanigassódan nőinői énekkarénekkar ◇ danszeigassódandanszeigassódan
férfikórusférfikórus
gassódan-ingassódan-in ◆ kórustagkórustag
gassókjokugassókjoku ◆ karénekkarének ◆ kórusműkórusmű
gassórenkógassórenkó ◆ hintapolitikahintapolitika ◇ renkórenkó beso-beso-
rolás oldalrarolás oldalra
gassószurugassószuru ◆ együttegyütt énekelénekel 「Kokka-o gas-
sósita.」 „Együtt énekeltük a himnuszt.”

gassószurugassószuru ◆ összetesziösszeteszi aa kezétkezét 「Gassó-
site oinori-o sita.」 „Összetett kézzel imádkozott.”

gassótaigassótai ◆ kóruskórus
gassótaiingassótaiin ◆ kórustagkórustag
gassózukurigassózukuri ◆ alpesi tetőalpesi tető
gassúkokugassúkoku ◆ államokállamok szövetségeszövetsége ◆ állam-állam-
szövetségszövetség ◆ egyesültegyesült államokállamok ◆ föderációföderáció

gassukugassuku ◆ edzőtáboredzőtábor 「Barébóruno gassuku-
ni itta.」 „Röplabdás edzőtáborba mentem.” ◆

képzőtáborképzőtábor ◆ szállásszállás ◆ tábortábor 「Nihongo-
gassuku」 „japán nyelvi tábor” ◇ kjókagassukukjókagassuku
edzőtáboredzőtábor
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gassukuszurugassukuszuru ◆ táboroziktáborozik 「Mikkakante-
niszuno gassuku-o sita.」 „Három napig edzőtá-
borban teniszeztem.”

gasugasu ◆ eleganciaelegancia 「Ocsa-va hitono szeikacuni
gasu-o szoeteita.」 „A tea az emberek életébe ele-
ganciát hozott.” ◆ kifinomultkifinomult ízlésízlés 「Gasuni to-
mu szakuhin」 „kifinomult ízlésű alkotás”

gasúgasú ◆ festményalbumfestményalbum
gasúgasú ◆ átma-gráhaátma-gráha ◆ egoizmusegoizmus 「Kare-va
gasú-o szuteta.」 „Levetkőzte az egoizmusát.” ◇

gasúnocujoigasúnocujoi egoistaegoista 「Gasúno cujoi hito」
„egoista ember”

gasujutakanagasujutakana ◆ elegánselegáns hangulatúhangulatú 「Gasu-
jutakana teien」 „elegáns hangulatú kert”

gasungasun ◆ BÚÉKBÚÉK
gasúnocujoigasúnocujoi ◆ egoistaegoista 「Gasúno cujoi hito」
„egoista ember”

gaszacukugaszacuku ◆ zizegzizeg
gaszacumonogaszacumono ◆ tuskótuskó
gaszacunagaszacuna ◆ bunkóbunkó 「Gaszacuna otoko」
„bunkó ember” ◆ durvadurva 「Gaszacuna taido-o to-
ru.」 „Durván viselkedik.” ◆ faragatlanfaragatlan 「Ga-
szacunajacuda.」 „Faragatlan fickó.” ◆ nyersnyers
「Gaszacuna koe」 „nyers hang”

gaszacunigaszacuni ◆ durvándurván
gaszagaszagaszagasza ◆ durvaságdurvaság ◆ kicserepesedéskicserepesedés
◆ repedezésrepedezés 「Gaszagaszasita te」 „repedezett
kéz” ◆ zörögvezörögve 「Jabukaragaszagaszatoiu otoga
kikoeta.」 „Valami zörgött a bokorban.”

gaszagaszaninarugaszagaszaninaru ◆ kicserepesedikkicserepesedik 「Ku-
csibirugagaszagaszaninatta.」 „Kicserepesedett a
szám.”

gaszagaszasitagaszagaszasita ◆ durvadurva 「Gaszagaszasita ka-
mi」 „durva papír”

gaszagaszaszurugaszagaszaszuru ◆ kicserepesedikkicserepesedik 「Ga-
szagaszasita kucsibiru」 „kicserepesedett száj”

gaszaigaszai ◆ festőtehetségfestőtehetség
gaszaibógaszaibó ◆ képzősejtképzősejt ◇ enamerugaszaibóenamerugaszaibó
zománcképzőzománcképző sejtsejt ◇ kocugaszaibókocugaszaibó csont-csont-
képzőképző sejtsejt ◇ sinkeigaszaibósinkeigaszaibó neuroblastneuroblast ◇

zógesicugaszaibózógesicugaszaibó dentin-képző sejtdentin-képző sejt
gaszanenogaszaneno ◆ rétegűrétegű 「Nimai gaszanenotoiret-
topépá.」 „Kétrétegű vécépapír.”

gaszeigaszei ◆ festőművészfestőművész

gaszeigaszei ◆ BÚÉKBÚÉK
gaszenetagaszeneta ◆ álhírálhír 「Kare-va gaszeneta-o cuka-
maszareta.」 „Rábukott az álhírre.” ◆ dezinfor-dezinfor-
mációmáció
gaszogaszo ◆ képpontképpont ◆ pixelpixel ◇ hjakumangaszohjakumangaszo
megapixelmegapixel 「Kore-va hah-
pjakumangaszonokameradeszu.」 „Ez 8 megapi-
xeles fényképezőgép.”

gaszohórugaszohóru ◆ gazoholgazohol
gaszoringaszorin ◆ benzinbenzin 「Kurumanigaszorin-o ire-
ta.」 „Benzint tankolt a kocsiba.” ◇ haiokuga-haiokuga-
szorinszorin nagynagy oktánszámúoktánszámú benzinbenzin ◇ muen-muen-
gaszoringaszorin ólommentesólommentes benzinbenzin ◇ regjurá-regjurá-
gaszoringaszorin normál benzinnormál benzin
gaszorindaigaszorindai ◆ benzinárbenzinár
gaszorin-endzsingaszorin-endzsin ◆ benzinmotorbenzinmotor
gaszorinkakakugaszorinkakaku ◆ benzinárbenzinár
gaszorinkangaszorinkan ◆ benzines kannabenzines kanna
gaszorinkikangaszorinkikan ◆ benzinmotorbenzinmotor
gaszorin-ogaszorin-o ireruireru ◆ tankoltankol 「Nihjah-
kirogotoni kurumanigaszorin-o ireta.」 „200 ki-
lométerenként tankoltam.”

gaszorinszutandogaszorinszutando ◆ benzinkútbenzinkút ◆ töltőállo-töltőállo-
másmás
gaszorintankugaszorintanku ◆ benzinesbenzines kannakanna ◆ benzin-benzin-
tanktank
gaszoszúgaszoszú ◆ pixelszámpixelszám 「Kamerano gaszo-
szú」 „kamera pixelszáma”

gaszszacugaszszacu ◆ egyegy kötetbekötetbe fűzöttfűzött gyűjte-gyűjte-
ménymény ◆ egy kötetbe gyűjtésegy kötetbe gyűjtés
gaszszacuszurugaszszacuszuru ◆ egyegy kötetbekötetbe gyűjtgyűjt
「Szankan-o gaszszacusita densisoszeki」 „há-
rom kötetet egybegyűjtve készült elektronikus
könyv”

gaszszaibukurogaszszaibukuro ◆ batyubatyu
gaszszakugaszszaku ◆ koprodukciókoprodukció 「Nicsibeigaszsza-
kuno eiga」 „amerikai-japán koprodukcióban ké-
szült film” ◆ közös alkotásközös alkotás
gaszszakusagaszszakusa ◆ szövetkezetszövetkezet
gaszszakusagaszszakusa ◆ partnerpartner
gaszszakuszurugaszszakuszuru ◆ közösenközösen készítkészít 「Eiga-o
gaszszakusita.」 „Közösen készítettek filmet.”

gaszszangaszszan ◆ összegzésösszegzés
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gaszszanszurugaszszanszuru ◆ összegezösszegez 「Vatasitacsino
gekkjú-o gaszszanszuruto godzsúman ennina-
ru.」 „A kettőnk havi fizetését összegezve 500
ezer jent tesz ki.”

gaszszógaszszó ◆ együttes temetkezésegyüttes temetkezés
gaszszógaszszó ◆ együttesegyüttes előadáselőadás ◆ grossogrosso ◆

zenekarizenekari játékjáték ◇ gengakugaszszógengakugaszszó húroshúros
együttesegyüttes ◇ szanbugaszszószanbugaszszó triótrió ◇ szan-szan-
bugaszszóbugaszszó hangszereshangszeres triótrió ◇ nibugaszszónibugaszszó
duóduó
gaszszóbogaszszóbo ◆ családi sírcsaládi sír ◆ közös sírközös sír
gaszszódangaszszódan ◆ zenekarzenekar
gaszszókjokugaszszókjoku ◆ zenekari műzenekari mű
gaszszókjószókjokugaszszókjószókjoku ◆ concerto grossoconcerto grosso
gaszszószurugaszszószuru ◆ együtt játszikegyütt játszik
gaszszurugaszszuru ◆ egyesülegyesül ◆ találkoziktalálkozik 「Kono
micsi-va atoszankirode kokudóto gah-szuru.」
„Ez az út 3 kilométer után találkozik a főúttal.”

gaszugaszu ◆ benzinbenzin ◆ gázgáz 「Gaszu-o tomeru.」
„Elzárja a gázt.” ◇ gaszugatamarugaszugatamaru felfúvódikfelfúvódik
「Uszagino onakanigaszuga tamatteiru.」 „A
nyúl felfúvódott.” ◇ gaszudaigaszudai gázszámlagázszámla ◇

szairuigaszuszairuigaszu könnygázkönnygáz 「Demo taini
szairuigaszu-o sijósita.」 „A tüntetők ellen könny-
gázt vetettek be.” ◇ fukaszszeigaszufukaszszeigaszu inertinert
gázgáz
gaszugaszu ◆ ködköd ◇ gószeigaszugószeigaszu szintetikusszintetikus
földgázföldgáz ◇ szanszuiszogaszuszanszuiszogaszu durranógázdurranógáz ◇

sinkeigaszusinkeigaszu ideggázideggáz ◇ szuiszogaszuszuiszogaszu hid-hid-
rogéngázrogéngáz ◇ szekitangaszuszekitangaszu széngázszéngáz ◇ ten-ten-
nengaszunengaszu földgázföldgáz ◇ tosigaszutosigaszu vezetékesvezetékes
gázgáz ◇ tosigaszutosigaszu városigázvárosigáz ◇ baiogaszubaiogaszu
biogázbiogáz ◇ maszuigaszumaszuigaszu altatógázaltatógáz ◇ mo-mo-
kuzaigaszukuzaigaszu generátorgázgenerátorgáz
gaszubakuhacugaszubakuhacu ◆ gázrobbanásgázrobbanás 「Gaszu ba-
kuhacude futariga dzsúsóninatta.」 „A gázrobba-
násban ketten súlyosan megsérültek.”

gaszu-bánágaszu-báná ◆ gázégőgázégő
gaszubánágaszubáná ◆ gázégőgázégő
gaszu-boirágaszu-boirá ◆ cirkócirkó ◆ cirko-gejzírcirko-gejzír ◆ gázka-gázka-
zánzán ◇ kondensingu-gaszu-boirákondensingu-gaszu-boirá kondenzá-kondenzá-
ciós gázkazánciós gázkazán
gaszubonbegaszubonbe ◆ gázpalackgázpalack
gaszubukurogaszubukuro ◆ ballonballon
gaszucsúdokugaszucsúdoku ◆ gázmérgezésgázmérgezés
gaszudaigaszudai ◆ gázdíjgázdíj ◆ gázszámlagázszámla

gaszudanbógaszudanbó ◆ gázfűtésgázfűtés 「Ucsi-va gaszu dan-
bóde ie-o atatameru.」 „Nálunk gázfűtés van.”

gaszudengaszuden ◆ gázlelőhelygázlelőhely ◆ gázmezőgázmező
gaszudókangaszudókan ◆ gázvezetékgázvezeték
gaszudzsónogaszudzsóno ◆ gázneműgáznemű 「Gaszu dzsóno bus-
sicu」 „gáznemű anyag”

gaszuekitaikuromatogurafígaszuekitaikuromatogurafí ◆ gáz-gáz-
folyadék kromatográfiafolyadék kromatográfia
gaszueszogaszueszo ◆ gázgangrénagázgangréna
gaszugaisagaszugaisa ◆ gázművekgázművek ◆ gázszolgáltatógázszolgáltató
gaszugatamarugaszugatamaru ◆ felfúvódikfelfúvódik 「Uszagino
onakanigaszuga tamatteiru.」 „A nyúl felfúvó-
dott.”

gaszuirinogaszuirino ◆ buborékosbuborékos 「Gaszu irino mizu」
„buborékos víz” ◆ szénsavasszénsavas
gaszujódangaszujódan ◆ lángvágáslángvágás
gaszujószecugaszujószecu ◆ lánghegesztéslánghegesztés
gaszujuvakasikigaszujuvakasiki ◆ gázbojlergázbojler
gaszukangaszukan ◆ gázcsőgázcső ◆ gázvezetékgázvezeték
gaszukecudearugaszukecudearu ◆ üres a tanküres a tank
gaszukecuninarugaszukecuninaru ◆ kifogykifogy aa benzinbenzin
「Kuruma-va gaszu kecuninatta.」 „Kifogyott a
kocsiból a benzin.”

gaszukettogaszuketto ◆ bevontbevont vitorlavitorla rögzítőköte-rögzítőköte-
lele ◆ tömítéstömítés ◆ tömítőalátéttömítőalátét
gaszukókangaszukókan ◆ gázcseregázcsere ◆ gázkicserélődésgázkicserélődés

gaszukonrogaszukonro ◆ gázfőzőgázfőző ◆ gázrezsógázrezsó ◆ gáz-gáz-
tűzhelytűzhely
gaszu-mantorugaszu-mantoru ◆ izzóhálóizzóháló
gaszumaszukugaszumaszuku ◆ gázálarcgázálarc ◆ gázmaszkgázmaszk
gaszumétágaszumétá ◆ gázóragázóra
gaszumétákensin-ingaszumétákensin-in ◆ gázóra-leolvasógázóra-leolvasó
「Gaszumétá kensin-inga kurunodedokonimo
ikenai.」 „Otthon kell lennem, mert jön a gázóra-
leolvasó.”

gaszumoregaszumore ◆ gázömlésgázömlés ◆ gázszivárgásgázszivárgás
「Gaszu more-o tometa.」 „Elhárította a gázszi-
várgást.”

gaszunasinogaszunasino ◆ buborékmentesbuborékmentes 「Gaszu na-
sino mizu」 „buborékmentes víz” ◆ szénsav-szénsav-
mentesmentes 「Gaszu nasinodzsúszu」 „szénsavmen-
tes üdítő”
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gaszunokokkugaszunokokku ◆ gázcsapgázcsap 「Gaszunokokku-o
hiraketa.」 „Kinyitottam a gázcsapot.”

gaszunukigaszunuki ◆ gázelvezetőgázelvezető aknaakna ◆ ideges-ideges-
ség levezetéseség levezetése
gaszu-paipuraingaszu-paipurain ◆ gázvezetékgázvezeték
gaszu-raitágaszu-raitá ◆ gázöngyújtógázöngyújtó
gaszurendzsigaszurendzsi ◆ gáztűzhelygáztűzhely
gaszurjókingaszurjókin ◆ gázárgázár ◆ gázdíjgázdíj ◆ gázszámlagázszámla

gaszurjókin-noneagegaszurjókin-noneage ◆ gázáremelésgázáremelés
gaszurugaszuru ◆ ünnepelünnepel 「Sin-nen-o gasita.」 „Új-
évet ünnepelt.”

gaszurugaszuru ◆ fekszikfekszik
gaszusírudoákujószecugaszusírudoákujószecu ◆ védőgázasvédőgázas ívhe-ívhe-
gesztésgesztés
gaszusúrikógaszusúrikó ◆ gázszerelőgázszerelő
gaszuszengaszuszen ◆ gázcsapgázcsap 「Gaszu szen-o sime-
ta.」 „Elzártam a gázcsapot.”

gaszu-szutóbugaszu-szutóbu ◆ gázkályhagázkályha ◆ gáztűzhelygáztűzhely
gaszutábingaszutábin ◆ gázturbinagázturbina
gaszu-tankugaszu-tanku ◆ gáztartálygáztartály
gaszutoringaszutorin ◆ gasztringasztrin
gaszutoronomígaszutoronomí ◆ gasztronómiagasztronómia
gaszuvakuszeigaszuvakuszei ◆ gázbolygógázbolygó
gatagata ◆ feléfelé 「Kure gata」 „estefelé” ◆ kk 「Ana-
ta gatani kansasimaszu.」 „Hálás vagyok önök-
nek.” ◆ nyinyi 「Kono sóhin-va nivarigata jaszui.」
„Ez a termék 20 százaléknyival olcsóbb.” ◆ oldaloldal
「Kare-va tekigatanicuita.」 „Az ellenség oldalára
állt.” ◆ tájántáján 「Aszagata」 „reggel táján”

gátágátá ◆ harisnyatartóharisnyatartó
gatáberutogatáberuto ◆ harisnyakötőharisnyakötő 「Gátáberutono
on-nano hito-va szekusída.」 „Szexisek a haris-
nyakötős nők.”

gatacukugatacuku ◆ reszketreszket 「Szamuszade asigaga-
tacuiteita.」 „A hidegben reszketett a lábam.” ◆

roskadozikroskadozik 「Kaisa-va sakkinno jamadegatacu-
iteiru.」 „A vállalat roskadozik a kölcsön alatt.” ◆

rozzantrozzant 「Kurumano haizaragagatacuiteiru.」
„A kocsi hamutartója rozzant.” ◆ zörögzörög 「Ka-
zede madogagatacuiteita.」 „A szélben zörgött az
ablak.”

gatagatagatagata ◆ döcögésdöcögés ◆ rázkódásrázkódás ◆ zaka-zaka-
tolástolás ◆ zsörtölődészsörtölődés ◇ gatagataninarugatagataninaru lö-lö-

työgtyög 「Ire bagagatagataninatta.」 „Lötyög a mű-
fogam.”

gatagatahasirugatagatahasiru ◆ döcögdöcög 「Basa-va gatagata
hasitteita.」 „A szekér döcögött.”

gatagataiugatagataiu ◆ károgkárog 「Komakai kotodegataga-
ta iuna!」 „Ne károgj minden apróság miatt!”

gatagatakigatagataki ◆ kereplőkereplő
gatagataninarugatagataninaru ◆ lötyöglötyög 「Ire bagagataga-
taninatta.」 „Lötyög a műfogam.” ◆ meglazulmeglazul
「Nedzsi-va gatagataninatta.」 „A csavar megla-
zult.” ◆ megmozgósodikmegmozgósodik 「Sisúbjóde hagaga-
tagataninatta.」 „Az ínysorvadástól megmozgóso-
dott a fogam.” ◆ roskatagroskatag 「Gatagataninatta
cukue」 „roskatag asztal” ◆ szétesikszétesik 「Gataga-
taninatta szeitó」 „széteső politikai párt”

gatagatanogatagatano ◆ döcögősdöcögős 「Kikaku-va gatagata-
ni szuszunda.」 „Döcögős volt a projekt.” ◆ meg-meg-
lazultlazult 「Gatagatano ha」 „meglazult fog” ◆ ne-ne-
hézkeshézkes 「Kaigino hadzsime-va gatagatadatta.」
„Nehézkes volt az értekezlet kezdete.” ◆ rázósrázós
「Gatagata micsidebaszu-va barabaraninari-
szó.」 „A rázós úton majd szétesik a busz.” ◆ ro-ro-
zogazoga 「Gatagatano iszuni szuvatteita.」 „Egy ro-
zoga széken ültem.” ◆ szétesőbenszétesőben vanvan 「Kono
kaisa-va gatagatada.」 „Ez vállalat szétesőben
van.” ◇ gatagataninarugatagataninaru megmozgósodikmegmozgósodik
「Sisúbjóde hagagatagataninatta.」 „Az ínysorva-
dástól megmozgósodott a fogam.” ◇ gatagata-gatagata-
ninaruninaru szétesikszétesik 「Gatagataninatta szeitó」
„széteső politikai párt” ◇ gatagataninarugatagataninaru ros-ros-
katagkatag 「Gatagataninatta cukue」 „roskatag asz-
tal” ◇ gatagataninarugatagataninaru meglazulmeglazul 「Nedzsi-va
gatagataninatta.」 „A csavar meglazult.”

gatagataszaszerugatagataszaszeru ◆ megzörgetmegzörget
「Madogaraszu-o gatagataszaszeta.」 „Megzör-
gettem az ablaküveget.” ◆ zörgetzörget 「Hikókino
todoroki-va mado-o gatagataszaszeta.」 „A repü-
lő hangja zörgette az ablakot.”

gatagataszurugatagataszuru ◆ rázráz 「Kono kuruma-va gata-
gataszuru.」 „Ez a kocsi ráz.” ◆ rozogarozoga 「Gata-
gataszuru iszu」 „rozoga szék” ◆ zörögzörög 「Kaze-
de togagatagatasita.」 „A szélben zörgött az ajtó.”

gatagatatogatagatato ◆ rázkódvarázkódva 「Densaga szenro-o
gatagatato hasitteita.」 „A vonat rázkódva ment
a sínen.” ◇ gatagataiugatagataiu károgkárog 「Komakai ko-
todegatagata iuna!」 „Ne károgj minden apróság
miatt!” ◇ gatagataszaszerugatagataszaszeru megzörgetmegzörget
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「Madogaraszu-o gatagataszaszeta.」 „Megzör-
gettem az ablaküveget.” ◇ gatagataszaszerugatagataszaszeru
zörgetzörget 「Hikókino todoroki-va mado-o gataga-
taszaszeta.」 „A repülő hangja zörgette az abla-
kot.” ◇ gatagataszurugatagataszuru rázráz 「Kono kuruma-
va gatagataszuru.」 „Ez a kocsi ráz.” ◇ gata-gata-
gataszurugataszuru zörögzörög 「Kazede togagatagatasita.」
„A szélben zörgött az ajtó.” ◇ gatagataszurugatagataszuru
rozogarozoga 「Gatagataszuru iszu」 „rozoga szék” ◇

gatagatatócsirugatagatatócsiru nagyotnagyot romlikromlik 「Szeiszeki-
va gatagatato ocsita.」 „A jegyeim nagyot romlot-
tak.” ◇ gatagatatócsirugatagatatócsiru legurullegurul 「Kaidan-o
fumi hazusitegatagatato ocsita.」 „Megbotlottam
a lépcsőn, és legurultam.” ◇ gatagatatóto-ogatagatatóto-o
taterutateru zakatolzakatol 「Densagagatagataiinagarajat-
te kita.」 „A vonat zakatolva jött.” ◇

gatagatatóto-ogatagatatóto-o taterutateru zörögzörög 「Dzsisinde
madogagatagatato oto-o tateta.」 „A földrengés-
kor az ablak zörgött.” ◇ gatagatatofuruerugatagatatofurueru
rázkódikrázkódik 「Zensin-va gatagatato furueta.」 „Az
egész teste rázkódott.” ◇ gatagatatofururerugatagatatofurureru
reszketreszket 「Kjófudegatagata furureta.」 „Resz-
kettem a félelemtől.” ◇ gatagatahasirugatagatahasiru döcögdöcög
「Basa-va gatagata hasitteita.」 „A szekér döcö-
gött.”

gatagatatócsirugatagatatócsiru ◆ legurullegurul 「Kaidan-o fumi
hazusitegatagatato ocsita.」 „Megbotlottam a lép-
csőn, és legurultam.” ◆ nagyotnagyot romlikromlik
「Szeiszeki-va gatagatato ocsita.」 „A jegyeim na-
gyot romlottak.”

gatagatatofuruerugatagatatofurueru ◆ rázkódikrázkódik 「Zensin-va
gatagatato furueta.」 „Az egész teste rázkódott.”

gatagatatofururerugatagatatofurureru ◆ reszketreszket 「Kjófudega-
tagata furureta.」 „Reszkettem a félelemtől.”

gatagatatóto-ogatagatatóto-o taterutateru ◆ zakatolzakatol 「Densa-
gagatagataiinagarajatte kita.」 „A vonat zakatolva
jött.” ◆ zörögzörög 「Dzsisinde madogagatagatato
oto-o tateta.」 „A földrengéskor az ablak zörgött.”

gatah-gatah- ◆ csapódvacsapódva ◇ gatattogatatto hirtelenhirtelen
「Tairjoku-va gatatto ocsita.」 „Hirtelen legyen-
gült.”

gataigatai ◆ hatatlanhatatlan 「Kore-va jurusi gatai cu-
mideszu.」 „Ez megbocsáthatatlan bűn.” ◆ he-he-
tetlentetlen 「Rikaisi gatai kódó」 „érthetetlen csele-
kedet” ◇ iigataiiigatai nemnem igazánigazán lehetlehet mondanimondani
「Kare-va kasikoito-va ii gatai.」 „Nem igazán le-
het rá mondani, hogy okos.” ◇ keijósigataikeijósigatai le-le-
írhatatlanírhatatlan 「Keijósigatai kjófu-o kandzsita.」

„Leírhatatlan félelmet éreztem.” ◇ sinraisigataisinraisigatai
megbízhatatlanmegbízhatatlan 「Sinraisi gatai dzsinbucu」
„megbízhatatlan ember” ◇ teikósigataiteikósigatai ellen-ellen-
állhatatlanállhatatlan 「Teikósi gatai mirjoku」 „ellenáll-
hatatlan vonzerő”

gataigatai ◆ blasztémablasztéma ◆ csíranyagcsíranyag
gatakongatakon ◆ zakatolászakatolás
gatangatan ◆ dörrenésdörrenés 「Gatanto ókina otoga hi-
biita.」 „Dörrenés hallatszott.” ◆ zökkenészökkenés ◇

gatantogatanto zökkenvezökkenve 「Densa-va gatanto tomat-
ta.」 „Zökkenve megállt a vonat.” ◇ gatantó-gatantó-
csirucsiru drasztikusandrasztikusan csökkencsökken 「Reszutoran-no
kjakuasigagatanto ocsita.」 „Drasztikusan csök-
kent az éttermi vendégek száma.” ◇ gatanto-gatanto-
simerusimeru becsapbecsap 「Doa-o gatanto simeta.」 „Be-
csaptam az ajtót.”

gatantogatanto ◆ zökkenvezökkenve 「Densa-va gatanto to-
matta.」 „Zökkenve megállt a vonat.”

gatantócsirugatantócsiru ◆ drasztikusandrasztikusan csökkencsökken
「Reszutoran-no kjakuasigagatanto ocsita.」
„Drasztikusan csökkent az éttermi vendégek szá-
ma.”

gatantosimerugatantosimeru ◆ becsapbecsap 「Doa-o gatanto si-
meta.」 „Becsaptam az ajtót.”

gataocsigataocsi ◆ meredek zuhanásmeredek zuhanás
gataocsiszurugataocsiszuru ◆ meredekenmeredeken zuhanzuhan 「Kais-
ano sin-jógagata ocsisita.」 „Meredeken zuhant a
vállalat hírneve.”

gatapisigatapisi ◆ tolóajtó hangjatolóajtó hangja
gatattogatatto ◆ hirtelenhirtelen 「Tairjoku-va gatatto ocsi-
ta.」 „Hirtelen legyengült.” ◆ lökődvelökődve 「Dzsis-
inde tatemono-va gatatto jureta.」 „A földrengés
meglökte az épületet.”

gatattoiuotogatattoiuoto ◆ csapódáscsapódás 「Doanogatattoiu
otogasita.」 „Ajtócsapódás hangja hallatszott.”

gatemaragatemara ◆ GuatemalaGuatemala
gatemaradzsingatemaradzsin ◆ guatemalaiguatemalai
gatemaranogatemarano ◆ guatemalaiguatemalai
gatengaten ◆ egyetértésegyetértés ◆ elfogadáselfogadás ◆ rábólin-rábólin-
tástás ◇ hitorigatenhitorigaten egyoldalú értelmezésegyoldalú értelmezés
gatengaikugatengaiku ◆ érthetőérthető 「Szorede gatenga
iku.」 „Így már érthető.” ◆ meggyőzimeggyőzi magátmagát
「Mada gatenga ikumadeni itatteinai.」 „Még
mindig nem sikerült meggyőzni magam.” ◆ meg-meg-
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győzőgyőző 「Gatenga iku szecumeida.」 „Meggyőző
magyarázat.”

gaten-noikanaigaten-noikanai ◆ kétkedőkétkedő 「Kanodzso-va ga-
tennoikanai kao-o siteita.」 „Kétkedő tekintete
volt.”

gatenszurugatenszuru ◆ elfogadelfogad 「Kono szecumeide ga-
tendekitadesóka?」 „Elfogadja ezt a magyaráza-
tot?” ◆ értért 「Szódattandato gatensita.」 „Így
most már értem!” ◆ leesikleesik aa tantusztantusz
「Ronbun-o jondarakoredato gatensita.」 „Az ér-
tekezést olvasva leesett a tantusz.” ◇ hitoriga-hitoriga-
tenszurutenszuru egyoldalúanegyoldalúan gondolgondol 「Kanodzso-va
bokunokotoga szukidato hitori gatensita.」 „Egy-
oldalúan úgy gondoltam, hogy szeret az a nő.”

gateragatera ◆ egyúttalegyúttal 「Kodomoto aszobigaterani
kurumade kaimononi itta.」 „A gyerekkel autó-
káztam, és egyúttal bevásároltam.” ◆ közbenközben
「Szanpogatera tosokanni jotta.」 „Séta közben
benéztem a könyvtárba is.”

gattaigattai ◆ egyesülésegyesülés ◆ összeolvadásösszeolvadás ◇ ka-ka-
kugattaikugattai sejtmagok összeolvadásasejtmagok összeolvadása
gattaiszaszerugattaiszaszeru ◆ egyesítegyesít 「Futacuno macsi-
o gattaiszaszeta.」 „Egyesítette a két várost.”

gattaiszurugattaiszuru ◆ egyesülegyesül 「Gurúpu-va gattaisi-
ta.」 „Egyesült a két csoport.” ◆ fuzionálfuzionál 「Sza-
ibóga gattaisita.」 „A sejtek fuzionáltak.” ◆

összeolvadösszeolvad 「Szaibóga gattaisita.」 „A sejtek
összeolvadtak.”

gattangattangattangattan ◆ zakatolvazakatolva 「Densagagattan-
gattan hasitteita.」 „A vonat zakatolva ment.”

gattengatten ◆ egyetértésegyetértés ◆ pontozáspontozás
gatten-ogatten-o cukerucukeru ◆ kipipálkipipál 「Kakunindekita-
mononi gatten-o cuketa.」 „Amit leellenőriztem,
kipipáltam.”

gattensócsinoszukegattensócsinoszuke ◆ értettemértettem ◆ rendbenrendben
vanvan
gattenszurugattenszuru ◆ elfogadelfogad 「Kare-va kanodzsono
kaitóde gattensita.」 „Elfogadta a nő válaszát.” ◆

megértmegért 「Gattensitadesóka?」 „Megértették?”

gattogatto ◆ húrhúr 「Teniszurakettonogattoga
jurunda.」 „Meglazult a húr a teniszütőn.”

gatto-ogatto-o haruharu ◆ felhúrozfelhúroz
「Teniszunorakettonigatto-o hatta.」 „Felhúroz-
tam a teniszütőt.”

gaungaun ◆ köntösköntös ◆ talártalár

gavagava ◆ oldaloldal 「Kareno migigavaniarimaszu.」
„A jobb oldalán van.” ◆ toktok 「Kingavano tokei」
„arany tokos óra” ◇ kitagavakitagava északiészaki oldaloldal
◇ kenszacugavakenszacugava vádvád 「Kenszacugavato
bengogava-va bótócsindzsucusita.」 „A vád és vé-
delem nyitóbeszédet mondott.” ◇ bengogavabengogava
védelemvédelem 「Bengogava-va bótócsindzsucu-o si-
ta.」 „A védelem nyitóbeszédet mondott.” ◇

minamigavaminamigava délidéli oldaloldal 「Hoteruno minam-
igavano heja」 „hotel déli oldalára néző szoba” ◇

mukógavanimukógavani túloldalántúloldalán 「Dórono mukó gava-
ni kóengaarimaszu.」 „Az út túloldalán egy park
van.” ◇ jatoigavajatoigava munkáltatómunkáltató ◇ jatoigavajatoigava
alkalmazóalkalmazó ◇ jatovarerugavajatovarerugava munkavállalómunkavállaló
◇ rjógavarjógava mindkétmindkét oldaloldal 「Dórono rjógava-va
cúkódomeninatteiru.」 „Az út mindkét oldala le
van zárva.”

gavanogavano ◆ nézőnéző 「Kore-va umigavano hejade-
szu.」 „Ez egy tengerre néző szoba.”

gazacsikugazacsiku ◆ Gázai övezetGázai övezet
gazaigazai ◆ festészeti eszközfestészeti eszköz ◆ festőtémafestőtéma
gázegáze ◆ gézgéz ◇ mekkingázemekkingáze steril gézsteril géz
gazengazen ◆ hirtelenhirtelen 「Gazenjarukiga detekita.」
„Hirtelen megjött a munkakedvem.”

gazerugazeru ◆ gazellagazella
gázesítogázesíto ◆ gézlapgézlap 「Kizugucsini
icsimainogázesíto-o hatta.」 „Egy gézlapot rak-
tam a sebre.”

gazógazó ◆ képkép 「Terebino gazó-va bon-
jarisiteita.」 „A televízió képe homályos volt.” ◆

képernyőképképernyőkép ◇ imédzsigazóimédzsigazó fantáziaképfantáziakép
「Atarasiku hakkensita vakuszeinoimédzsi gazó-
deszu.」 „Fantáziakép az újonnan felfedezett
bolygóról.” ◇ terebigazóterebigazó tévéképtévékép 「Terebi
gazóga midareteita.」 „A tévékép töredezett volt.”

gazóassukugazóassuku ◆ képtömörítésképtömörítés
gazóbunszekigazóbunszeki ◆ képelemzésképelemzés
gazófairugazófairu ◆ képfájlképfájl
gazóhensúszofutogazóhensúszofuto ◆ képszerkesztőképszerkesztő prog-prog-
ramram
gazókirokugazókiroku ◆ képfelvételképfelvétel ◆ képrögzítésképrögzítés
gazokukonkógazokukonkó ◆ irodalmi-irodalmi- ésés köznyelvköznyelv keve-keve-
redéseredése
gazokukonkónobuntaigazokukonkónobuntai ◆ kevertkevert irodalmiirodalmi ésés
köznapi stílusköznapi stílus
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gazóninsikigazóninsiki ◆ képfelismerésképfelismerés
gazónohensúgazónohensú ◆ képszerkesztésképszerkesztés
gazósindangazósindan ◆ képdiagnosztikaképdiagnosztika
gazósorigazósori ◆ képfeldolgozásképfeldolgozás
gazósoriszócsigazósoriszócsi ◆ képfeldolgozóképfeldolgozó
gege ◆ alacsonyabbalacsonyabb minőségminőség ◆ utolsóutolsó kötetkötet
◇ gekangekan utolsóutolsó kötetkötet ◇ genogenogenogeno hitványhitvány
「Kareno sigotoburi-va geno gedeszu.」 „Hitvány
munkát végez.” ◇ genogenogenogeno legrosszabblegrosszabb
「Kareno szeiszeki-va geno geda.」 „A tanulmá-
nyi eredménye a legrosszabb.” ◇ dzsónogenodzsónogeno
átlagnálátlagnál jobbjobb 「Kanodzsono kao-va dzsóno ge-
dane.」 „Annak a nőnek az átlagnál szebb arca
van.”

gege ◆ húhú 「Ge, gaszoringa kireta.」 „Hú, kifogyott
a benzinünk!” ◆ pfujpfuj
gege ◆ buddhista versbuddhista vers ◆ gáthágáthá
gebahjógebahjó ◆ pletykapletyka ◆ szóbeszédszóbeszéd
「Gebahjóde-va szeszszenga joszószareta.」 „A
szóbeszéd szerint szoros verseny várható.”

gebahjóninoborugebahjóninoboru ◆ beszélikbeszélik 「Kare-va dai-
tórjókóhono gebahjóni nobotta.」 „Azt beszélik,
hogy ő lesz az elnökjelölt.”

gebarutogebaruto ◆ erőszakerőszak
gebirugebiru ◆ ízléstelenízléstelen
gebokugeboku ◆ szolgaszolga
gecugecu ◆ hétfőhétfő ◆ hónaphónap ◇ ikkagecubun-noikkagecubun-no ha-ha-
vivi 「Kore-va ikkagecubunno kjúrjódeszu.」 „Ez
egyhavi fizetés.” ◇ gecukagecuka hétfőhétfő ésés keddkedd
「Raisú, gecukakekkinsimaszu.」 „Jövő héten
hétfőn és kedden nem jövök dolgozni.” ◇ kósze-kósze-
igecuigecu csillagászaticsillagászati hónaphónap ◇ kongecukongecu ezez
aa hónaphónap 「Kongecu-va acukunariszóda.」 „Ez a
hónap melegnek ígérkezik.” ◇ kongecukongecu ebbenebben aa
hónapbanhónapban 「Kongecu-va bokuno tandzsóbida.」
„Ebben a hónapban van a születésnapom.” ◇ sza-sza-
raigecuraigecu kétkét hónaphónap múlvamúlva 「Szaraigecumata
aimasó!」 „Két hónap múlva találkozzunk újra!”
◇ szengecuszengecu múltmúlt hónaphónap 「Kono bangumi-va
szengecutókani hószószareta.」 „Ezt a műsort
múlt hónap tizedikén sugároztuk.” ◇ szengecuszengecu
múltmúlt hónapbanhónapban 「Szengecuokonavaretaiben-
to」 „múlt hónapban lezajlott esemény” ◇ szen-szen-
szengecuszengecu kétkét hónappalhónappal ezelőttezelőtt
「Szenszengecupurezento-o itadaita.」 „Két hó-
nappal ezelőtt kaptam egy ajándékot.” ◇ raigecuraigecu

jövőjövő hónaphónap 「Raigecuno kjóha tandzsóbida.」
„Jövő hónap mai napján van a születésnapom.”
◇ raigecuraigecu jövőjövő hónapbanhónapban 「Raigecuhangarí-o
hómonszuru joteideszu.」 „Jövő hónapban a ter-
vek szerint Magyarországra látogat.”

gecudzsigecudzsi ◆ havihavi
gecudzsókocugecudzsókocu ◆ holdascsontholdascsont
gecugakugecugaku ◆ havihavi összegösszeg 「Intánettoni gecu-
gakugo szenen-o harau.」 „Internetre havi ötezer
jenes összeget fizetek.”

gecujógecujó ◆ hétfőihétfői 「Gecujósukudzsicu」 „hétfői
ünnep”

gecujóbigecujóbi ◆ hétfőhétfő 「Konoreszutoran-va gecujó-
bini jaszumimaszu.」 „Ez az étterem hétfőn zárva
van.”

gecukagecuka ◆ hétfőhétfő ésés keddkedd 「Raisú, gecuka-
kekkinsimaszu.」 „Jövő héten hétfőn és kedden
nem jövök dolgozni.”

gecukangecukan ◆ hónapighónapig 「Icsika gecukan gakkó-o
jaszunda.」 „1 hónapig nem mentem iskolába.”

gecukan-nogecukan-no ◆ hónaposhónapos 「Szanka gecukanno
sigotodatta.」 „Három hónapos munka volt.”

gecumacugecumacu ◆ hónaphónap végevége ◆ hóhó végevége 「Gecu-
macumade okane-o karita.」 „Hó végéig kértem
kölcsön.”

gecumacunogecumacuno ◆ hó végihó végi
gecumengecumen ◆ holdfelszínholdfelszín ◆ holdhold felszínefelszíne ◆

holdkorongholdkorong
gecumencsakurikugecumencsakuriku ◆ holdra szállásholdra szállás
gecumenhokógecumenhokó ◆ holdsétaholdséta
gecumenkicsigecumenkicsi ◆ holdbázisholdbázis
gecumen-nokurétágecumen-nokurétá ◆ holdkráterholdkráter
gecumensagecumensa ◆ holdjáróholdjáró
gecumenzógecumenzó ◆ holdfényképholdfénykép
gecumenzugecumenzu ◆ holdter'rképholdter'rkép
gecureigecurei ◆ havihavi 「Gecureikeizai hókoku」 „havi
gazdasági jelentés”

gecureigecurei ◆ életkoréletkor hónapokbanhónapokban ◆ holdfázisholdfázis
◆ újhold óta eltelt napok számaújhold óta eltelt napok száma
gecureikaigecureikai ◆ havi találkozóhavi találkozó
gecuringecurin ◆ holdkorongholdkorong
geccsószekigeccsószeki ◆ holdkőholdkő
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gedacugedacu ◆ móksamóksa ◆ teljesteljes megszabadulásmegszabadulás ◆

vimuktivimukti
gedacukengogedacukengo ◆ megvilágosodás koramegvilágosodás kora
gedacuszurugedacuszuru ◆ nirvánába érnirvánába ér
gedaigedai ◆ címcím 「Kabukino gedai」 „kabukidarab
címe”

gedangedan ◆ alsóalsó fokfok 「Hasigono gedanni nobot-
ta.」 „Felléptem a létra alsó fokára.” ◆ alsóalsó lép-lép-
csőfokcsőfok 「Kaidanno gedanni szuvatteita.」 „A
lépcső alsó fokán ültem.” ◆ alsóalsó polcpolc 「Osi ire-
no gedankara futon-o tori dasita.」 „Elővettem a
szekrény alsó polcáról a matracot.” ◆ lefelélefelé irá-irá-
nyuló kardtartásnyuló kardtartás
gedógedó ◆ eretnek valláseretnek vallás
gedokugedoku ◆ detoxifikációdetoxifikáció ◆ detoxikációdetoxikáció ◆

méregtelenítésméregtelenítés
gedokuszurugedokuszuru ◆ méregtelenítméregtelenít 「Kanzó-va kar-
adano nakani tamatta dokuszo-o gedokusitekure-
ru.」 „A máj méregteleníti a testben felgyülemlett
toxinokat.”

gedokuzaigedokuzai ◆ ellenméregellenméreg
gedzsigedzsi ◆ pókszázlábúpókszázlábú
gédzsigédzsi ◆ fonalsűrűségfonalsűrűség ◆ mérőeszközmérőeszköz ◆

nyomtávolságnyomtávolság ◇ szukimagédzsiszukimagédzsi hézagmérőhézagmérő
◇ reberugédzsireberugédzsi szintmérőszintmérő
gédzsi-burokkugédzsi-burokku ◆ mérőhasábmérőhasáb
gedzsigedzsigedzsigedzsi ◆ pókszázlábúpókszázlábú ◆ rohadékrohadék ◆

undokundok 「Gedzsigedzsi jaró」 „undok fráter”

gedzsigedzsimajugedzsigedzsimaju ◆ bozontos szemöldökbozontos szemöldök
gedzsingedzsin ◆ külső szentélykülső szentély
gedzsogedzso ◆ cselédcseléd 「Tonoszamano iede gedzso-
o siteiru.」 „Cselédként dolgozik az uraságnál.” ◆

szolgálólányszolgálólány
gedzsobejagedzsobeja ◆ cselédszobacselédszoba
gedzsungedzsun ◆ hónaphónap utolsóutolsó harmadaharmada ◆ hónaphónap
végevége 「Kono eiga-va raigecugedzsunni kókaijo-
teideszu.」 „Ezt a filmet a jövő hónap végén akar-
ják bemutatni.” ◆ hó végehó vége
geh-geh- ◆ fenébefenébe 「Geh-, ucsini szaifu-o vaszu-
reta!」 „A fenébe, otthon felejtettem a pénztár-
cámat!” ◆ jajjaj 「Geh-, erebétága kovareteiru.」
„Jaj, rossz a lift!”

gehingehin ◆ ízléstelenségízléstelenség 「Dzsóhinto gehin」
„ízlésesség és ízléstelenség” ◆ kifinomulatlan-kifinomulatlan-

ságság 「Dzsóhinto gehin」 „kifinomultság és kifi-
nomulatlanság” ◆ trágárságtrágárság
gehin-nagehin-na ◆ ízléstelenízléstelen 「Gehinna dzsódan」
„ízléstelen vicc” ◆ ocsmányocsmány 「Gehinna hanasi
kata-o szuru.」 „ocsmány a modora.” ◆ trágártrágár
「Szon-na gehinna hjógen-o cukavanaide!」 „Ne
használj ilyen trágár kifejezéseket!”

gehin-navaraikatagehin-navaraikata ◆ rötyögésrötyögés
geigei ◆ fantáziafantázia 「Karenopurezento-va geiga-
nai.」 „Nincs fantázia az ajándékaiban.” ◆ ké-ké-
pességpesség 「Dokodemo nemureru gei-o minicuke-
ta.」 „Olyan képességet fejlesztettem ki, amivel
bárhol el tudok aludni.” ◆ mutatványmutatvány 「Aku-
robattono gei-o miszeta.」 „Akrobatamutatványt
adott elő.” ◆ művészetművészet 「Ovaraino gei-o miga-
ita.」 „Csiszolta nevettető művészetét.” ◆ trükktrükk
「Kono inu-va dóiu geiga dekiru?」 „Ez a kutya
milyen trükköket tud?” ◆ tudástudás 「Geino micsi-
va nagai.」 „A tudás megszerzéséhez hosszú út ve-
zet.” ◇ icsigeiicsigei egyegy művészetművészet 「Kare-va icsi-
geini hiideru.」 „Egy művészet mestere.” ◇ icsi-icsi-
geinjúsigeinjúsi képességetképességet pontozópontozó felvételifelvételi ◇

geigakomakaigeigakomakai ügyelügyel aa részletekrerészletekre 「Otto-
va nanikajaruto geiga komakai.」 „A férjem, ha
csinál valamit, ügyel a részletekre.” ◇ geinomusigeinomusi
művészetétművészetét állandóanállandóan csiszolócsiszoló emberember ◇

geihami-ogeihami-o taszukutaszuku szerzettszerzett tudástudás haszná-haszná-
rara vanvan azaz embernekembernek ◇ daidógeidaidógei utcaiutcai mu-mu-
tatványtatvány ◇ tage-vatage-va mugeimugei akiaki mindenhezmindenhez
ért, semmihez sem értért, semmihez sem ért
geigei ◆ buzibuzi 「Karegageidearutoiu uvaszagaaru.」
„Az a hír járja róla, hogy buzi.” ◆ homokoshomokos ◆ me-me-
legleg
gei-bágei-bá ◆ melegbármelegbár
geidaigeidai ◆ művészeti egyetemművészeti egyetem
geidógeidó ◆ hagyományoshagyományos művészetművészet 「Geidóni
iszosimu.」 „Hagyományos művészettel foglalko-
zik.”

geidzsucugeidzsucu ◆ művészetművészet 「Geidzsucu-va sakai-
no kagamidearu.」 „A művészet az élet tükre.” ◇

kjódogeidzsucukjódogeidzsucu helyihelyi népművészetnépművészet ◇ gus-gus-
ógeidzsucuógeidzsucu képzőművészetképzőművészet ◇ gusógeidzsu-gusógeidzsu-
cucu ábrázolóábrázoló művészetművészet ◇ geidzsucuaikókageidzsucuaikóka
műkedvelőműkedvelő ◇ sikakugeidzsucusikakugeidzsucu képzőművé-képzőművé-
szetszet ◇ szeikimacugeidzsucuszeikimacugeidzsucu dekadensdekadens mű-mű-
vészetvészet ◇ szozógeidzsucuszozógeidzsucu plasztikusplasztikus mű-mű-
vészetvészet ◇ csúsógeidzsucucsúsógeidzsucu absztraktabsztrakt művé-művé-
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szetszet ◇ puroretariageidzsucupuroretariageidzsucu proletármű-proletármű-
vészetvészet
geidzsucuaikókageidzsucuaikóka ◆ műkedvelőműkedvelő
geidzsucucúnogeidzsucucúno ◆ műértőműértő
geidzsucudaigakugeidzsucudaigaku ◆ művészeti egyetemművészeti egyetem
geidzsucueigageidzsucueiga ◆ művészfilmművészfilm
geidzsucugakkógeidzsucugakkó ◆ konzervatóriumkonzervatórium
geidzsucuhihjógeidzsucuhihjó ◆ művészetkritikaművészetkritika
geidzsucuhingeidzsucuhin ◆ műmű ◆ műremekműremek ◆ műtárgyműtárgy
geidzsucuingeidzsucuin ◆ művészetiművészeti akadémiaakadémia ◇ nihon-nihon-
geidzsucuingeidzsucuin Japán Művészeti AkadémiaJapán Művészeti Akadémia
geidzsucukageidzsucuka ◆ művészművész
geidzsucukahadageidzsucukahada ◆ művészegyéniségművészegyéniség
geidzsucukaigeidzsucukai ◆ művészvilágművészvilág
geidzsucukakjokugeidzsucukakjoku ◆ műdalműdal
geidzsucukamurageidzsucukamura ◆ művésztelepművésztelep
geidzsucukanteikageidzsucukanteika ◆ műértőműértő
geidzsucusasingeidzsucusasin ◆ művészfotóművészfotó
geidzsucusidzsósugigeidzsucusidzsósugi ◆ öncélú művészetöncélú művészet
geidzsucuszaigeidzsucuszai ◆ művészeti fesztiválművészeti fesztivál
geidzsucuszakuhingeidzsucuszakuhin ◆ műalkotásműalkotás ◆ műtárgyműtárgy
「Bidzsucukansojúno geidzsucuszakuhin」 „a
múzeum saját műtárgyai”

geidzsucuszeigeidzsucuszei ◆ művészetiművészeti tartalomtartalom 「Ko-
no eiga-va geidzsucuszeiganai.」 „Ennek a film-
nek nincs művészeti tartalma.”

geidzsucutecugakugeidzsucutecugaku ◆ művészetfilozófiaművészetfilozófia
geidzsucutekikicsóhingeidzsucutekikicsóhin ◆ műkincsműkincs
geidzsucutekikisicugeidzsucutekikisicu ◆ művésziművészi beállított-beállított-
ságság
geidzsucutekinageidzsucutekina ◆ művészetiművészeti 「Kore-va gei-
dzsucutekina szakuhinda.」 „Ez egy művészeti al-
kotás.” ◆ művésziművészi 「Szon-na rakugakide-va na-
ku geidzsucutekina e-o kaitekudaszai.」 „Ne ilyen
firkálást csinálj, hanem inkább művészi képet
fess!” ◇ higeidzsucutekinahigeidzsucutekina művészietlenművészietlen ◇

higeidzsucutekinahigeidzsucutekina művésziművészi érzékkelérzékkel nemnem
rendelkezőrendelkező 「Higeidzsucutekina hito」 „művé-
szi érzékkel nem rendelkező ember”

geifúgeifú ◆ előadásmódelőadásmód ◆ stílusjegystílusjegy
geigakomakaigeigakomakai ◆ ügyelügyel aa részletekrerészletekre 「Otto-
va nanikajaruto geiga komakai.」 „A férjem, ha
csinál valamit, ügyel a részletekre.”

geigekigeigeki ◆ elfogáselfogás ◆ lelövéslelövés
geigekimiszairugeigekimiszairu ◆ elfogórakétaelfogórakéta
geigekiszentókigeigekiszentóki ◆ vadászrepülőgépvadászrepülőgép
geigekiszurugeigekiszuru ◆ elfogelfog 「Tekigunmiszairu-va
geigekiszareta.」 „Elfogtuk az ellenség rakétáját.”
◆ lelőlelő 「Tekigun hikóki-va geigekiszareta.」
„Lelőtték az ellenség repülőgépét.”

geigigeigi ◆ gésagésa
geigogeigo ◆ badarságbadarság ◆ félrebeszélésfélrebeszélés
geigógeigó ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás ◆ megalkuvásmegalkuvás ◇

ajugeigóajugeigó talpnyalástalpnyalás
geigósijaszuigeigósijaszui ◆ befolyásolhatóbefolyásolható 「Geigósija-
szui hito」 „befolyásolható ember”

geigósugigeigósugi ◆ megalkuvásmegalkuvás
geigósugisageigósugisa ◆ megalkuvómegalkuvó ◆ opportunistaopportunista
geigószurugeigószuru ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Hitono ikenni
geigószuru.」 „Alkalmazkodik a mások vélemé-
nyéhez.” ◆ igazodikigazodik 「Dzsidaino nagareni gei-
gószuru.」 „Igazodik a kor folyamához.” ◆ meg-meg-
alkuszikalkuszik 「Hitoni geigósinai.」 „Nem alkuszok
meg senkivel.”

geigotogeigoto ◆ művészetművészet ◆ tradicionálistradicionális művé-művé-
szetekszetek
geigúteimokugeigúteimoku ◆ cetekcetek ésés párosujjúpárosujjú patá-patá-
soksok
geihageiha ◆ csatakiáltáscsatakiáltás ◆ nagy hullámnagy hullám
geihami-ogeihami-o taszukutaszuku ◆ szerzettszerzett tudástudás hasz-hasz-
nára van az emberneknára van az embernek
geihinkangeihinkan ◆ vendégházvendégház
geihinkan-akaszakarikjúgeihinkan-akaszakarikjú ◆ Akaszaka-Akaszaka-
palotapalota
geiikigeiiki ◆ képességképesség tartományatartománya ◆ sokoldalú-sokoldalú-
ságság 「Szono haijú-va geiikiga hiroi.」 „Az a szí-
nész sokoldalú.”

geiinbasokugeiinbasoku ◆ iszikiszik mintmint aa bálna,bálna, eszikeszik
mint a lómint a ló
geiinszurugeiinszuru ◆ iszik,iszik, mintmint aa gödénygödény ◆ nagyivónagyivó
「Geiinszuru hito」 „nagyivó ember”

geijugeiju ◆ bálnaolajbálnaolaj
geikogeiko ◆ gésagésa
geikocugeikocu ◆ bálnacsontbálnacsont
geikósugigeikósugi ◆ opportunizmusopportunizmus
geimeigeimei ◆ művésznévművésznév
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geingein ◆ erősítéserősítés 「Nidzsúdesiberugein」 „20
decibeles erősítés” ◆ nyereségnyereség
geinikugeiniku ◆ bálnahúsbálnahús
geiningeinin ◆ előadóművészelőadóművész ◆ művészművész ◇ ovarai-ovarai-
geiningeinin mulattatómulattató ◇ ovaraigeininovaraigeinin nevettetőnevettető
◇ szeitaimosanogeininszeitaimosanogeinin hangutánzóhangutánzó művészművész
◇ daidógeinindaidógeinin utcaiutcai mutatványosmutatványos ◇ tabi-tabi-
geiningeinin vándorművészvándorművész ◇ cunavatarinogeinincunavatarinogeinin
kötéltáncoskötéltáncos
geinógeinó ◆ előadó-művészetelőadó-művészet ◆ művészetiművészeti tu-tu-
dásdás ◆ szórakoztatásszórakoztatás ◆ szórakoztatószórakoztató mű-mű-
vészetvészet ◇ kjódogeinókjódogeinó helyihelyi előadó-előadó-
művészetművészet ◇ dentógeinódentógeinó hagyományoshagyományos mű-mű-
vészetvészet ◇ dentógeinódentógeinó tradicionálistradicionális művé-művé-
szetszet ◇ minzokugeinóminzokugeinó népmulatságnépmulatság
geinódzsingeinódzsin ◆ celebceleb 「Szeihinnokomásaruni
geinódzsin-o cukatta.」 „Celebekkel reklámozta a
terméket.” ◆ előadóművészelőadóművész ◆ szórakoztatószórakoztató
művészművész
geinókaigeinókai ◆ hírességek világahírességek világa
geinomusigeinomusi ◆ művészetétművészetét állandóanállandóan csiszo-csiszo-
ló emberló ember
geirógeiró ◆ cetvelőcetvelő ◆ spermacetolajspermacetolaj
geiruigeirui ◆ bálnafélebálnaféle ◆ cetfélecetféle
geisageisa ◆ gésagésa 「Geisa-o ageru.」 „Gésát hív.”

geisajageisaja ◆ gésaházgésaház
geisaminaraigeisaminarai ◆ gésanövendékgésanövendék 「Geisamin-
araini deru.」 „Gésanövendék lesz.”

geisigeisi ◆ bálnazsírbálnazsír
geisógigeisógi ◆ gésák és prostituáltakgésák és prostituáltak
geisungeisun ◆ boldogboldog újúj évetévet ◆ újévújév eljöveteleeljövetele
◆ újév köszöntéseújév köszöntése
geitassanageitassana ◆ sokfélesokféle művészetbenművészetben jártasjártas

geitógeitó ◆ mutatványmutatvány 「Szakadacsisinagara kata-
tede tacunanteszugoi geitóda.」 „Bámulatos mu-
tatvány az, amikor egy kézen áll.” ◆ produkcióprodukció
◇ abunaigeitóabunaigeitó veszélyesveszélyes játékjáték 「Abunai
geitó-o szuru.」 „Veszélyes játékot játszik.” ◇

tedzsinanogeitótedzsinanogeitó bűvészmutatványbűvészmutatvány
gejageja ◆ ellenzékbeellenzékbe vonulásvonulás ◆ visszavonu-visszavonu-
láslás
gejaszurugejaszuru ◆ ellenzékbeellenzékbe vonulvonul 「Jotó-va
szenkjoni makete gejasita.」 „A kormánypárt el-
vesztette a választást, és ellenzékbe vonult.” ◆

visszavonulvisszavonul

gekageka ◆ sebészetsebészet ◇ sinkeigekasinkeigeka idegsebé-idegsebé-
szetszet
gekacsirjógekacsirjó ◆ sebészeti kezeléssebészeti kezelés
gekadzsosugekadzsosu ◆ műtősműtős
gekagakugekagaku ◆ sebészetsebészet
gekaigekai ◆ sebészsebész
gekaigekai ◆ ee világvilág 「Gekaino dekigoto」 „e világi
dolgok” ◆ földföld ◆ lenti világlenti világ
gekajómaszukugekajómaszuku ◆ sebészmaszksebészmaszk
gekajótépugekajótépu ◆ ragtapaszragtapasz
gekangekan ◆ utolsó kötetutolsó kötet
gekangekan ◆ fekélyfekély ◇ kószeigekankószeigekan keményfe-keményfe-
kélykély ◇ nanszeigekannanszeigekan lágyfekélylágyfekély
gekanpangekanpan ◆ alsó fedélzetalsó fedélzet
gekasudzsucugekasudzsucu ◆ sebészeti műtétsebészeti műtét
gekatekinagekatekina ◆ sebészetisebészeti 「Gekatekina su-
dzsucuga hicujódeszu.」 „Sebészeti beavatkozás-
ra van szükség.” ◆ sebészisebészi
gekavanokótogekavanokóto ◆ ködmönködmön
gekecugekecu ◆ véres székletvéres széklet
gekecuszurugekecuszuru ◆ véreset székelvéreset székel
gekigeki ◆ buzdítóbuzdító beszédbeszéd ◆ kiáltványkiáltvány ◆ lel-lel-
kesítőkesítő beszédbeszéd ◇ geki-ogeki-o tobaszutobaszu lelkesítlelkesít
「Kimitacsi-va kaisani hicujóna ningendato buka-
ni geki-o tobasita.」 „Azzal lelkesítettem a beosz-
tottakat, hogy szükség van rájuk a vállalatnál.” ◇

geki-ogeki-o tobaszutobaszu buzdítbuzdít 「Kantokuga szensuni
geki-o tobasita.」 „Az edző buzdította a játékoso-
kat.”

gekigeki ◆ darabdarab 「Gekide sujaku-o endzsita.」 „A
darabban főszerepet játszott.” ◆ drámadráma ◆ szín-szín-
darabdarab 「Geki-o dzsóenszuru.」 „Színdarabot
előad.” ◆ színjátékszínjáték 「Geki-o mini iku.」 „El-
megy megnézni egy színjátékot.” ◇ gekiniszurugekiniszuru
színreszínre viszvisz 「Sószecu-o gekiniszuru.」 „Színre
viszi a regényt.” ◇ dzsidaigekidzsidaigeki történelmitörténelmi
drámadráma ◇ sakaigekisakaigeki társadalmitársadalmi drámadráma ◇ tai-tai-
dzsingekidzsingeki drámaidrámai lemondáslemondás 「Susóno tai-
dzsingeki」 „miniszterelnök drámai lemondása”
◇ jagaigekijagaigeki szabadtéri színelőadásszabadtéri színelőadás
gekibucugekibucu ◆ károskáros anyaganyag ◆ veszélyesveszélyes anyaganyag
◇ kanenszeigekibucukanenszeigekibucu éghető károsanyagéghető károsanyag
gekibungekibun ◆ kiáltványkiáltvány
gekibungakugekibungaku ◆ drámairodalomdrámairodalom
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gekicúgekicú ◆ erős fájdalomerős fájdalom
gekicúgahasirugekicúgahasiru ◆ belenyilallbelenyilall aa fájdalomfájdalom
「Tacsi agatta hjósini kosini gekicúga hasitta.」
„Ahogy felálltam, belenyilallt a fájdalom a dere-
kamba.”

gekicuigekicui ◆ lelövéslelövés
gekicuiszurugekicuiszuru ◆ lelőlelő 「Tekino szentóki-o geki-
cuisita.」 „Lelőtték az ellenséges vadászrepülőt.”
◆ leszedleszed 「Dandómiszairu-o gekicuidekita.」
„Le tudták szedni a ballisztikus rakétát.”

gekicsingekicsin ◆ elsüllyesztéselsüllyesztés
gekicsinszurugekicsinszuru ◆ elsüllyesztelsüllyeszt 「Gjorai-va
gunkan-o gekicsinsita.」 „A torpedó elsüllyesztet-
te a hadihajót.”

gekicsócsúkeigekicsócsúkei ◆ színházi közvetítésszínházi közvetítés
gekidangekidan ◆ színjátszószínjátszó csoportcsoport ◆ színtár-színtár-
sulatsulat 「Gekidanno sigotode szeikacu-va kurusii-
kedo mainicsitanosii.」 „A színtársulatban az élet
nehéz, de vidám.” ◇ iudógekidaniudógekidan vándorszín-vándorszín-
házház ◇ sirótogekidansirótogekidan amatőr színtársulatamatőr színtársulat
gekidan-ingekidan-in ◆ színtársulat tagjaszíntársulat tagja
gekidan-noikkógekidan-noikkó ◆ színtársulatszíntársulat
gekidogekido ◆ dühdüh ◆ éktelen haragéktelen harag
gekidógekidó ◆ heves mozgásheves mozgás
gekidókigekidóki ◆ rohamos változások időszakarohamos változások időszaka
gekidokugekidoku ◆ halálos méreghalálos méreg
gekidónogekidóno ◆ viharosviharos 「Gekidóno szengokudzsi-
dai.」 „A belháborúk viharos korszaka.”

gekidositagekidosita ◆ felbőszültfelbőszült 「Gekidosita hito」
„felbőszült ember”

gekidoszurugekidoszuru ◆ éktelenéktelen haragraharagra gerjedgerjed
「Damaszareta kjakuga gekidosita.」 „A becsa-
pott ügyfél éktelen haragra gerjedt.” ◆ felbőszülfelbőszül
「Gekidosita hito」 „felbőszült ember” ◆ felpap-felpap-
rikásodikrikásodik 「Na-o kiitadakede gekidosita.」 „A
puszta neve hallatára is felpaprikásodott.” ◆ puk-puk-
kadozikkadozik 「Cuba-o tobasite gekidosita.」 „Köp-
ködve pukkadozott.” ◆ tajtékziktajtékzik 「Dzsósi-va
gekidosita.」 „A főnököm tajtékzott.”

gekidószurugekidószuru ◆ hevesenhevesen mozgómozgó ◆ rohamo-rohamo-
sansan változóváltozó 「Gekidószuru dzsókjóni avasze-
ta.」 „Alkalmazkodtam a rohamosan változó hely-
zethez.” ◆ viharosviharos 「Gekidószuru szekaidzsó-
szei.」 „Viharos nemzetközi helyzet.”

gekidzsin-nagekidzsin-na ◆ súlyossúlyos

gekidzsinszaigaigekidzsinszaigai ◆ súlyos katasztrófasúlyos katasztrófa
gekidzsógekidzsó ◆ színházszínház ◇ eigagekidzsóeigagekidzsó film-film-
színházszínház ◇ enkeigekidzsóenkeigekidzsó amfiteátrumamfiteátrum ◇ ok-ok-
ugaigekidzsoóugaigekidzsoó szabadtériszabadtéri színházszínház ◇ koku-koku-
ricugekidzsóricugekidzsó népszínháznépszínház ◇ kokuricugeki-kokuricugeki-
dzsódzsó NemzetiNemzeti SzínházSzínház ◇ sógekidzsósógekidzsó ka-ka-
maraszínházmaraszínház ◇ jagaigekidzsójagaigekidzsó szabadtériszabadtéri
színházszínház ◇ ródo-sógekidzsóródo-sógekidzsó bemutatóbemutató film-film-
színházszínház
gekidzsógekidzsó ◆ felindulásfelindulás 「Gekidzsóni kararete
hanzai-o okasita.」 „Hirtelen felindulásból követ-
te el a bűncselekményt.” ◆ hévhév ◆ indulatindulat
「Kare-va gekidzsóni nagaszareteiru.」 „Az indu-
latai irányítják.”

gekidzsógekidzsó ◆ énekléséneklés közbenközben lábballábbal verniverni aa
ritmustritmust ◇ kofukugekidzsókofukugekidzsó béke élvezésebéke élvezése
gekidzsógatakan-júgekidzsógatakan-jú ◆ álvásárlósálvásárlós árusítá-árusítá-
si csalássi csalás
gekiecunagekiecuna ◆ magávalmagával ragadóragadó 「Gekiecuna si-
szó.」 „Magával ragadó gondolat.” ◆ vérpezsdí-vérpezsdí-
tőtő 「Gekiecuna kucsóde enzecusita.」 „Vérpezs-
dítő szónoklatot mondott.”

gekigagekiga ◆ komoly képregénykomoly képregény
gekigengekigen ◆ drasztikusdrasztikus csökkenéscsökkenés 「Sussóric-
uno gekigen」 „születésszám drasztikus csökke-
nése” ◆ nagynagy mértékűmértékű csökkenéscsökkenés 「Gekigen-
to gekizó」 „nagy mértékű csökkenés és rohamos
növekedés”

gekigenszurugekigenszuru ◆ drasztikusandrasztikusan csökkencsökken
「Tomodacsino súnjúga gekigensita.」 „Draszti-
kusan csökkent a barátom jövedelme.” ◆ nagy-nagy-
mértékbenmértékben csökkencsökken 「Kanszensa szú-va gek-
igensita.」 „Nagymértékben csökkent a fertőzöt-
tek száma.”

gekihagekiha ◆ megsemmisítőmegsemmisítő győzelemgyőzelem 「Aitecsí-
muno gekiha-o mezaszu.」 „Az ellenfél feletti
megsemmisítő győzelemre törekszik.”

gekihacugekihacu ◆ kirobbanáskirobbanás ◆ kitöréskitörés
gekihacuszurugekihacuszuru ◆ kirobbankirobban 「Bódóga gekiha-
cusita.」 „Lázongás robbant ki.” ◆ kitörkitör 「Szu-
toraikiga gekihacusita.」 „Kitört a sztrájk.”

gekihaszurugekihaszuru ◆ megsemmisítőmegsemmisítő győzelmetgyőzelmet
aratarat 「Taiszen-aite-o gekihasita.」 „Megsemmi-
sítő győzelmet aratott az ellenséges csapat felett.”

gekihengekihen ◆ drámaidrámai változásváltozás ◆ hirtelenhirtelen vál-vál-
tozástozás
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gekihenszurugekihenszuru ◆ drámaidrámai módonmódon megváltozikmegváltozik
「Kikó-va gekihensita.」 „Drámai módok meg-
változott a klíma.” ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik
「Dzsószeiga gekihensita.」 „Hirtelen megválto-
zott a helyzet.”

gekihjógekihjó ◆ színházkritikaszínházkritika ◆ színikritikaszínikritika
gekihjókagekihjóka ◆ színikritikusszínikritikus
gekijakugekijaku ◆ erőserős gyógyszergyógyszer ◆ erőserős orvos-orvos-
ságság ◆ erős szererős szer
gekijaszunogekijaszuno ◆ potompotom 「Gekijaszuno nedande
teni ireta.」 „Potom áron vettem.”

gekikagekika ◆ elmérgesedéselmérgesedés 「Tairicuno gekika」
„konfliktus elmérgesedése” ◆ fokozódásfokozódás 「Kjó-
szóno gekika」 „verseny fokozódása” ◆ kiélező-kiélező-
désdés 「Kokuszaidzsószeino gekika」 „nemzetközi
helyzet kiéleződése”

gekikagekika ◆ dramatizációdramatizáció ◆ színpadraszínpadra alkal-alkal-
mazásmazás ◇ gekikaszurugekikaszuru színpadraszínpadra alkalmazalkalmaz
「Sószecu-o gekikasita.」 „Színpadra alkalmazta
a regényt.”

gekikaragekikara ◆ méregerősméregerős
gekikaszurugekikaszuru ◆ elmérgesedikelmérgesedik 「Tóron-va ge-
kikasite, naguri aininatta.」 „Az elmérgesedett a
vita verekedésbe torkollott.” ◆ fokozódikfokozódik 「Bó-
ekimaszacuga icsidanto gekkasita.」 „A kereske-
delmi súrlódás egyre fokozódott.” ◆ kiéleződikkiéleződik
「Ringokutono tairicu-va gekikasita.」 „Kiélező-
dött az ellentét a szomszédos országgal.”

gekikaszurugekikaszuru ◆ színpadraszínpadra alkalmazalkalmaz
「Sószecu-o gekikasita.」 „Színpadra alkalmazta
a regényt.”

gekikószurugekikószuru ◆ kikel magábólkikel magából
gekimecugekimecu ◆ megsemmisítésmegsemmisítés ◆ pusztításpusztítás
gekimecuszurugekimecuszuru ◆ megsemmisítmegsemmisít 「Teki-o geki-
mecuszuru.」 „Megsemmisíti az ellenséget.”

gekimugekimu ◆ hajtáshajtás ◆ megfeszítettmegfeszített munkamunka ◆

strapastrapa 「Kaisa-va gekimuda.」 „A vállalatom-
nál nagy a strapa.” ◇ kókjúgekimukókjúgekimu jóljól fizetőfizető
robotmunkarobotmunka
gekiniszurugekiniszuru ◆ színreszínre viszvisz 「Sószecu-o geki-
niszuru.」 „Színre viszi a regényt.”

geki-ogeki-o tobaszutobaszu ◆ buzdítbuzdít 「Kantokuga szens-
uni geki-o tobasita.」 „Az edző buzdította a játé-
kosokat.” ◆ lelkesítlelkesít 「Kimitacsi-va kaisani hi-
cujóna ningendato bukani geki-o tobasita.」 „Az-

zal lelkesítettem a beosztottakat, hogy szükség van
rájuk a vállalatnál.”

gekirecunagekirecuna ◆ éleséles 「Gekirecuna hihan」 „éles
bírálat” ◆ erőserős 「Gekirecuna itami」 „erős fáj-
dalom” ◆ hevesheves 「Gekirecuna szentó」 „heves
küzdelem” ◆ keménykemény 「Gekirecuna kotoba」
„kemény szavak” ◆ súlyossúlyos 「Gekirecuna só-
dzsó」 „súlyos tünetek”

gekirecunigekirecuni ◆ hevesenhevesen
gekireigekirei ◆ bátorításbátorítás ◆ biztatásbiztatás ◆ lelkesí-lelkesí-
téstés
gekireienzecugekireienzecu ◆ lelkesítő beszédlelkesítő beszéd
gekireikaigekireikai ◆ lelkesítő összejövetellelkesítő összejövetel
gekireinogekireino ◆ bátorítóbátorító 「Gekireino kotoba」
„bátorító szavak”

gekireiszurugekireiszuru ◆ bátorítbátorít 「Heisira-o gekireiszu-
ru.」 „Bátorítja a katonákat.” ◆ biztatbiztat
「Kantoku-va szensu-o gekireisita.」 „Az edző
biztatta a játékosokat.” ◆ lelkesítlelkesít
「Zaitakukinmu-o cuzuketeiru sain-o gekireisi-
ta.」 „Lelkesítettem a távmunkát végző dolgozó-
kat.”

gekiringekirin ◆ felbőszülésfelbőszülés ◆ uralkodóuralkodó haragjaharagja ◆

uralkodói haraguralkodói harag
gekirin-nifurerugekirin-nifureru ◆ felbőszítfelbőszít 「Csicsino geki-
rinni fureta.」 „Felbőszítettem az apámat.”

gekirjokugekirjoku ◆ erőlökéserőlökés ◆ lökőerőlökőerő
gekirjúgekirjú ◆ erőserős sodrássodrás 「Bóto-va kavano ge-
kirjúnimomareteita.」 „A csónakot dobálta a fo-
lyó erős sodrása.”

gekirongekiron ◆ heves vitaheves vita
gekironszurugekironszuru ◆ hevesenhevesen vitatkozikvitatkozik 「Szei-
dzsinicuite gekironsiteita.」 „Hevesen vitatkoztak
a politikáról.”

gekisagekisa ◆ jól elcsípett fotójól elcsípett fotó
gekisaszurugekisaszuru ◆ elcsípelcsíp 「Sasinka-va dzsikono
sunkan-o gekisasita.」 „A fényképész elcsípte a
baleset pillanatát.” ◆ jól elcsípjól elcsíp
gekisingekisin ◆ heves földrengésheves földrengés
gekisingekisin ◆ ütőszegütőszeg
gekisógekisó ◆ akutakut 「Gekisókjozecu」 „akut kilökő-
dés” ◆ hevenyheveny 「Gekisóensó hannó」 „heveny
gyulladásos reakció” ◇ gekisókan-engekisókan-en hevenyheveny
májgyulladásmájgyulladás
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gekisógekisó ◆ áradozásáradozás
gekisókan-engekisókan-en ◆ heveny májgyulladásheveny májgyulladás
gekisokugekisoku ◆ fárasztófárasztó elfoglaltságelfoglaltság ◆ sza-sza-
bad perc nélküli elfoglaltságbad perc nélküli elfoglaltság
gekisószuiengekisószuien ◆ hevenyheveny hasnyálmirigy-hasnyálmirigy-
gyulladásgyulladás
gekisószurugekisószuru ◆ agyonagyon dicsérdicsér 「Hjóronka-va
kareno szakuhin-o gekisósita.」 „A kritikusok
agyon dicsérték a művét.” ◆ áradozikáradozik
「Sószecu-o gekisószuru.」 „Áradozik a regény-
ről.”

gekiszakkagekiszakka ◆ drámaíródrámaíró ◆ színműírószínműíró
gekiszakugekiszaku ◆ dámaírásdámaírás
gekiszengekiszen ◆ ádáz küzdelemádáz küzdelem ◆ heves harcheves harc
gekiszurugekiszuru ◆ felerősödikfelerősödik 「Kandzsóga gekisite
namida-o nagasita.」 „Felerősödtek az érzelmei,
és sírt.” ◆ hevesséhevessé válikválik 「Araszoi-va gekisi-
ta.」 „A harc hevessé vált.” ◆ hozzácsapódikhozzácsapódik
「Nami-va ivani gekisita.」 „A hullám hozzácsa-
pódott a sziklához.” ◆ indulatbaindulatba jönjön 「Aiteno
kotobani gekisite nagutta.」 „A társa szavaitól in-
dulatba jött, és megütötte.”

gekitaiszurugekitaiszuru ◆ elhajtelhajt ◆ elzavarelzavar ◆ meghát-meghát-
rálásrarálásra késztetkésztet 「Gótó-o gekitaisita.」 „Meg-
hátrálásra késztette a rablót.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Meivakuméru-o gekitaisita.」 „Megszabadult a
spam-től.” ◆ visszavervisszaver 「Teki-o gekitaisita.」
„Visszavertük az ellenséget.”

gekitecugekitecu ◆ kakaskakas
gekitekinagekitekina ◆ drámaidrámai ◆ drasztikusdrasztikus 「Denki-
no hacumei-va gekitekina henka-o motarasita.」
„Az elektromosság feltalálása drasztikus változást
hozott.” ◆ mozgalmasmozgalmas 「Gekitekina sógai-o ok-
utteiru.」 „Mozgalmas élete van.”

gekitekinigekitekini ◆ drámaidrámai módonmódon 「Szeikacu-o ge-
kitekini kaeta.」 „Drámai módon változtattam az
életemen.” ◆ drasztikusandrasztikusan 「Cubameno
kotaiszú-va gekitekini gensósita.」 „Drasztikusan
csökkent a fecskeállomány.”

gekitógekitó ◆ ádáz csataádáz csata ◆ heves küzdelemheves küzdelem
gekitocuszurugekitocuszuru ◆ beleütközikbeleütközik 「Kuruma-va
gádoréruni gekitocusita.」 „Az autó beleütközött
a védőkorlátba.” ◆ csapódikcsapódik 「Kurumanihaner-
are dzsimenni gekitocusita.」 „Elkaszálta egy au-
tó, és a földnek csapódott.” ◆ nekicsapódiknekicsapódik
「Kuruma-va konkurítono kabeni gekitocusita.」

„Az autó nekicsapódott a befon falnak.” ◆ össze-össze-
csapcsap 「Rjógun-va gekitocusita.」 „Összecsapott
a két sereg.”

gekizógekizó ◆ drasztikusdrasztikus növekedésnövekedés 「Kócúdzs-
ikono gekizó」 „közúti balesetek drasztikus nö-
vekedése” ◆ rohamosrohamos növekedésnövekedés 「Gekigento
gekizó」 „nagy mértékű csökkenés és rohamos
növekedés”

gekizószurugekizószuru ◆ rohamosanrohamosan megnövekszikmegnövekszik
「Júzá szúga gekizósimasita.」 „Rohamosan
megnövekedett a felhasználók száma.” ◆ roha-roha-
mosanmosan növeksziknövekszik 「Rógohaszan-va gekizósitei-
ru.」 „Rohamosan növekszik az öregkori magán-
csőd.”

gekkabidzsingekkabidzsin ◆ epifita levélkaktuszepifita levélkaktusz
gekkahjódzsingekkahjódzsin ◆ házasságközvetítőházasságközvetítő
gekkakógekkakó ◆ tubarózsatubarózsa
gekkangekkan ◆ havihavi 「Dzsósini kekkanhókoku-o da-
sita.」 „Leadtam a havi jelentést a főnökömnek.”
◆ napoknapok 「Konoreszutoran-va kongecu-va vain
gekkandeszu.」 „Az étteremben ebben a hónap-
ban bornapok vannak.”

gekkangekkan ◆ havi kiadáshavi kiadás
gekkanhikakugekkanhikaku ◆ havi összehasonlításhavi összehasonlítás
gekkanigekkani ◆ holdfénybenholdfényben
gekkankószuirjógekkankószuirjó ◆ havihavi csapadékmennyi-csapadékmennyi-
ségség
gekkanmokuhjógekkanmokuhjó ◆ havihavi célcél
「Gekkanmokuhjó-o tateta.」 „Havi célt tűztem
ki magam elé.”

gekkan-nogekkan-no ◆ havihavi 「Gekkanno uriage-va icsi-
oku endeszu.」 „A havi forgalom 100 millió jen.”

gekkanogekkano ◆ holdvilágbanholdvilágban látszólátszó 「Gekkano
szakura」 „holdvilágban látszó cseresznyevirág”

gekkansigekkansi ◆ folyóiratfolyóirat
gekkanszeiszanrjógekkanszeiszanrjó ◆ havi termeléshavi termelés
gekkantenkijohógekkantenkijohó ◆ havihavi időjárás-időjárás-
előrejelzéselőrejelzés
gekkanzassigekkanzassi ◆ havi folyóirathavi folyóirat
gekkaródzsingekkaródzsin ◆ házasságközvetítőházasságközvetítő
gekkaszurugekkaszuru ◆ fokozódikfokozódik
gekkeigekkei ◆ havihavi ciklusciklus ◆ havivérzéshavivérzés ◆ men-men-
sesses ◆ menstruációmenstruáció ◇ katagekkeikatagekkei erőserős
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menstruációmenstruáció ◇ hinpacugekkeihinpacugekkei gyakorigyakori
menstruációmenstruáció
gekkeigekkei ◆ babérbabér
gekkeidzsugekkeidzsu ◆ babérbabér ◆ nemes babérnemes babér
gekkeidzsunohagekkeidzsunoha ◆ babérlevélbabérlevél
gekkeigaagarugekkeigaagaru ◆ elmaradelmarad aa havivérzéshavivérzés
「Kanodzso-va tosi-o totte, gekkeiga agatta.」
„Megöregedett, és elmaradt a havivérzése.”

gekkeiheisikigekkeiheisiki ◆ havivérzéshavivérzés elmaradásaelmaradása ◆

menopauzamenopauza
gekkeikangekkeikan ◆ babérkoszorúbabérkoszorú
gekkeikappugekkeikappu ◆ intimkehelyintimkehely ◆ intimtölcsérintimtölcsér
gekkjúgekkjú ◆ havibérhavibér 「Gekkjúkara jacsin-o szasi
hikuto ikuramo nokorimaszen.」 „Ha a havibér-
ből levesszük a lakbért, alig marad valami.” ◆ ha-ha-
vivi fizetésfizetés 「Gekkjúkara zeikin-o tenbikiszu-
ru.」 „Levonják az adót a havi fizetéséből.”

gekkjúgekkjú ◆ Hold-dombHold-domb
gekkjúbigekkjúbi ◆ fizetésnapfizetésnap
gekkjúbukurogekkjúbukuro ◆ fizetési borítékfizetési boríték
gekkjúszeigekkjúszei ◆ havihavi fizetésfizetés rendszererendszere 「Ko-
no kaisa-va gekkjúszeideszu.」 „Ez a vállalat ha-
vonta fizeti az alkalmazottakat.”

gekkjútorigekkjútori ◆ havi fizetésből élőhavi fizetésből élő
gekkógekkó ◆ felhergelődésfelhergelődés
gekkógekkó ◆ holdszivárványholdszivárvány
gekkógekkó ◆ holdfényholdfény 「Gekkó-o abita komugiba-
take」 „holdfényben fürdő búzamező” ◆ holdvi-holdvi-
láglág
gekkószurugekkószuru ◆ feldühödikfeldühödik 「Gekkósita gun-
sú」 „feldühödött tömeg” ◆ felhergelődikfelhergelődik
「Kare-va gekkósijaszui.」 „Könnyen felhergelő-
dik.” ◆ kikelkikel magábólmagából 「Kare-va gekkósita.」
„Kikelt magából.”

gekogeko ◆ absztinensabsztinens ◆ nemnem iszikiszik 「Kare-va ge-
konojódeszu.」 „Ő nem iszik.” ◆ vízivóvízivó
gekógekó ◆ hazamenetel az iskolábólhazamenetel az iskolából
gekódzsikangekódzsikan ◆ tanítás végetanítás vége
gekokugekoku ◆ kétórás idősáv utolsó harmadakétórás idősáv utolsó harmada
gekokudzsógekokudzsó ◆ szolgákszolgák uralmauralma aa mestereikmestereik
felettfelett
gekokudzsógekokudzsó ◆ alsóalsó pozícióbanpozícióban lévőklévők domi-domi-
nanciájananciája ◆ nyúl viszi a puskátnyúl viszi a puskát

gekonotatetarukuramonasigekonotatetarukuramonasi ◆ vízivókvízivók semsem
takarítanak meg pénzttakarítanak meg pénzt
gekószurugekószuru ◆ hazamegyhazamegy azaz iskolábóliskolából 「Isso-
ni gekósitekudaszai.」 „Menjetek együtt haza az
iskolából!”

gémugému ◆ játékjáték 「Irairasinaide!Kore-va tadano-
gémudajo.」 „Ne idegeskedj, ez csak egy játék!” ◆

játszmajátszma 「Gémuga ovatta.」 „Véget ért a játsz-
ma.” ◆ társasjátéktársasjáték ◇ indoa-gémuindoa-gému fedettfedett
pályáspályás játékjáték ◇ kádogémukádogému kártyajátékkártyajáték ◇

gému-ogému-o jarujaru játszikjátszik 「Boku-va gému-o jara-
nai.」 „Én nem játszok.” ◇ konpjútá-gémukonpjútá-gému szá-szá-
mítógépesmítógépes játékjáték ◇ szabaibaru-gémuszabaibaru-gému túl-túl-
élőjátékélőjáték ◇ szajónaragémuszajónaragému búcsúmérkőzésbúcsúmérkőzés
◇ síszó-gémusíszó-gému billegőbillegő állásúállású mérkőzésmérkőzés ◇

dzsibun-nogémudzsibun-nogému sajátsaját formaforma 「Szumórikisi-
va dzsibunnogémuga dekita.」 „A szumó birkózó
a saját formáját hozta.” ◇ simjuréson-gémusimjuréson-gému szi-szi-
mulációsmulációs játékjáték ◇ zeroszamu-gémuzeroszamu-gému nullanulla
összegűösszegű játékjáték ◇ daru-gémudaru-gému unalmasunalmas játékjáték
◇ csímu-gémucsímu-gému csapatjátékcsapatjáték ◇ dégémudégému nap-nap-
palipali mérkőzésmérkőzés ◇ naitogémunaitogému estiesti mérkőzésmérkőzés
◇ nó-gémunó-gému mérkőzésmérkőzés elmaradásaelmaradása ◇ pavá-pavá-
gémugému hatalomjátékhatalomjáték ◇ beszutogémubeszutogému leg-leg-
jobbjobb mérkőzésmérkőzés ◇ hómu-gémuhómu-gému hazaihazai pályánpályán
játszottjátszott mérkőzésmérkőzés ◇ minigémuminigému kispályáskispályás
mérkőzésmérkőzés ◇ rabu-gémurabu-gému simasima játékjáték ◇

retoro-gémuretoro-gému régirégi videójátékvideójáték ◇ renszógémurenszógému
asszociációsasszociációs játékjáték ◇ vanszaido-gémuvanszaido-gému
egyenlőtlen mérkőzésegyenlőtlen mérkőzés
gémudecukaugémudecukau ◆ megjátszikmegjátszik 「Rotodeicumo
onadzsi bangó-o cukatteiru.」 „A lottón mindig
ugyanazokat a számokat játszom meg.”

gémukigémuki ◆ játékautomatajátékautomata ◆ játékgépjátékgép ◆ já-já-
tékkonzoltékkonzol
gémunorúrugémunorúru ◆ játékszabályjátékszabály 「Kúbaku-va
gémunorúru-o kaeta.」 „A légicsapás megváltoz-
tatta a játékszabályokat.”

gému-ogému-o jarujaru ◆ játszikjátszik 「Boku-va gému-o jara-
nai.」 „Én nem játszok.”

gému-puréjágému-puréjá ◆ játékosjátékos
gémurirongémuriron ◆ játékelméletjátékelmélet
gémuszentágémuszentá ◆ játékteremjátékterem
gému-szettogému-szetto ◆ játék végejáték vége
gémuszettogémuszetto ◆ mérkőzés végemérkőzés vége
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gému-szofutogému-szofuto ◆ játékszoftverjátékszoftver 「Gému-
szofuto-o kaihacuszuru.」 „Játékszoftvert fej-
leszt.”

gengen ◆ csökkenéscsökkenés 「Zengecuhi gopászento gen-
no uriage」 „múlt hónapihoz képest 5 százalékos
forgalomcsökkenés” ◇ zeisúgenzeisúgen adóbevétel-adóbevétel-
csökkenéscsökkenés
gengen ◆ beszédbeszéd 「Szono gen-va imamo tadasii.」
„Ez a beszéd most is megállja a helyét.” ◆ szószó
「Gen-o mamoru.」 „Tartja a szavát.” ◇ gen-gen-
oo szajúniszuruszajúniszuru köntörfalazköntörfalaz ◇ gen-ogen-o hamuhamu
megszegimegszegi aa szavátszavát ◇ gen-ogen-o matanaimatanai monda-monda-
nini semsem kellkell 「Korega dzsújódearukoto-va gen-
o matanai.」 „Mondani sem kell, hogy ez nagyon
fontos.” ◇ tagentagen bőbeszédűségbőbeszédűség
gengen ◆ hajókorláthajókorlát ◆ hajóhajó oldalaoldala ◆ hajó-hajó-
peremperem ◇ ugenugen hajóhajó jobbjobb oldalaoldala ◇ gengen-gengen-
aimaszuaimaszu szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett úszikúszik ◇

gengen-aimaszugengen-aimaszu közelharcotközelharcot vívvív ◇ genszógenszó
hajóablakhajóablak ◇ szagenszagen hajó bal oldalahajó bal oldala
gengen ◆ jelenlegijelenlegi 「Gensusóto motosusó」 „je-
lenlegi- és volt miniszterelnök” ◇ gendzsitendegendzsitende
jelenjelen pillanatbanpillanatban 「Dzsikono gen-in-va
gendzsitende-va vakatteinai.」 „A baleset okát je-
len pillanatban nem ismerjük.”

gengen ◆ géngén
gengen ◆ eredeteredet ◆ forrásforrás ◇ kanszengenkanszengen fer-fer-
tőzéstőzés eredeteeredete ◇ súnjúgensúnjúgen jövedelemfor-jövedelemfor-
rásrás 「Hon-jakuno sigoto-o súnjúgentositeiru.」
„A fordítói munka a jövedelemforrásom.”

gengen ◆ húrhúr 「Baiorin-no gen.」 „A hegedű húrja.”

gengen ◆ előjelelőjel 「Genga varui.」 „Ez rossz előjel.”
◆ ómenómen ◇ gen-ogen-o kacuidekacuide babonábólbabonából 「Gen-
o kacuide akacsanga budzsiumarerumadebebí
fuku-o kavanai.」 „Babonából nem vásárol baba-
ruhát előre.”

genagena ◆ tűnőtűnő 「Kanasigena hjódzsó」 „szomorú-
nak tűnő arckifejezés” ◇ imiarigenaimiarigena sokatmon-sokatmon-
dódó 「Imiarigena manazasi」 „sokatmondó pil-
lantás” ◇ imiarigenaimiarigena titokzatostitokzatos 「Imiarigena
hohoemi」 „titokzatos mosoly” ◇ sitasigenasitasigena
barátságosbarátságos 「Sitasigena taido」 „barátságos
viselkedés” ◇ sitasigenasitasigena közvetlenközvetlen 「Sitasi-
gena kucsó」 „közvetlen hangvétel” ◇ sitasige-sitasige-
nini barátságosanbarátságosan 「Ottono dórjóni sitasigeni
hanasikaketa.」 „Barátságosan megszólította a
férje munkatársát.”

gen-acugen-acu ◆ dekompressziódekompresszió ◆ nyomáscsök-nyomáscsök-
kentéskentés
gen-acubengen-acuben ◆ nyomáscsökkentő szelepnyomáscsökkentő szelep
gen-acudzsórjúgen-acudzsórjú ◆ vákuumos lepárlásvákuumos lepárlás
gen-acukanszógen-acukanszó ◆ vákuumos szárításvákuumos szárítás
genacusicugenacusicu ◆ nyomáscsökkentő kamranyomáscsökkentő kamra
gen-acusinkeigen-acusinkei ◆ depresszóidegdepresszóideg
gen-acusógen-acusó ◆ keszonbetegségkeszonbetegség
gen-acuszurugen-acuszuru ◆ nyomástnyomást csökkentcsökkent
「Acurjokujóki-o gen-acusita.」 „Csökkentettem
a nyomást a túlnyomásos kamrában.”

gen-angen-an ◆ alapjavaslatalapjavaslat 「Gen-an-o szakusze-
iszuru.」 „Megírja az alapjavaslatot.” ◆ eredetieredeti
javaslatjavaslat 「Gen-an-o súszeiszuru.」 „Módosítja
az eredeti javaslatot.”

genangenan ◆ szolgaszolga
genbagenba ◆ helyszínhelyszín 「Kenszecugenbani-va
dzsúkiga narandeita.」 „Az építkezés helyszínén
munkagépek sorakoztak.” ◆ helyszínihelyszíni 「Gen-
bakensó」 „helyszíni szemle” ◆ színhelyszínhely
「Keiszacukan-va dzsikogenbani kakecuketa.」
„A rendőr kiszállt a tett színhelyére.” ◇

uvakigenba-ouvakigenba-o mirumiru tettentetten érér 「Cumano
uvakigenba-o mita.」 „Tetten érte a feleségét.” ◇

kenszecugenbakenszecugenba építésiépítési területterület 「Kenszecu-
genbanikurénga taterareta.」 „Az építési területre
darut állítottak.” ◇ genbakaranocsúkeigenbakaranocsúkei hely-hely-
színiszíni közvetítésközvetítés ◇ genba-ogenba-o oszaeruoszaeru tettentetten
érér 「Gótógenba-o oszaeta.」 „Tetten értem a tol-
vajt.” ◇ kódzsigenbakódzsigenba munkaterületmunkaterület ◇

kódzsigenbakódzsigenba építésiépítési területterület 「Szeidzsika-va
csikatecuno kódzsigenba-o otozureta.」 „A politi-
kus megnézte a metró építési területét.” ◇ szag-szag-
jógenbajógenba munkavégzésmunkavégzés helyehelye ◇ hankógenbahankógenba
tett színhelyetett színhelye
genbacugenbacu ◆ szigorúszigorú büntetésbüntetés 「Subósa-va
genbacuni soszareta.」 „A főkolompos szigorú
büntetést kapott.”

genbakantokugenbakantoku ◆ munkafelügyelőmunkafelügyelő
genbakaranocsúkeigenbakaranocsúkei ◆ helyszínihelyszíni közvetítésközvetítés

genbakensógenbakensó ◆ helyszíneléshelyszínelés ◆ helyszínihelyszíni
szemleszemle
genbakensó-ogenbakensó-o okonauokonau ◆ helyszínelhelyszínel
「Keiszacu-va kócúdzsikono genbakensó-o oko-
natta.」 „A rendőrök a balesetnél helyszíneltek.”
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genbakensúgenbakensú ◆ helyszíni továbbképzéshelyszíni továbbképzés
genbakugenbaku ◆ atombombaatombomba ◇ nagaszakigata-nagaszakigata-
genbakugenbaku nagaszaki-inagaszaki-i atombombatípusatombombatípus ◇ hi-hi-
rosimagatagenbakurosimagatagenbaku hirosimaihirosimai atombomba-atombomba-
típustípus
genbakudómugenbakudómu ◆ AtomkupolaAtomkupola
genbakudzsikkengenbakudzsikken ◆ atombomba-kísérletatombomba-kísérlet
genbakugiszeisagenbakugiszeisa ◆ atomtámadásatomtámadás áldozataáldozata

genbakusógenbakusó ◆ atombomba-betegségatombomba-betegség ◆ su-su-
gárbetegséggárbetegség
genbangenban ◆ eredetieredeti felvételfelvétel ◆ mesterlemezmesterlemez
◆ mesterszalagmesterszalag
genbangenban ◆ negatívnegatív
genba-ogenba-o kenbunszurukenbunszuru ◆ helyszínelhelyszínel
「Keiszacu-va dzsikogenba-o kenbunsita.」 „A
rendőrök egy balesetnél helyszíneltek.”

genba-ogenba-o oszaeruoszaeru ◆ tettentetten érér 「Gótógenba-o
oszaeta.」 „Tetten értem a tolvajt.”

genbingenbin ◆ járatcsökkentésjáratcsökkentés
genbinszurugenbinszuru ◆ járatszámotjáratszámot csökkentcsökkent 「Na-
rita kúkóno kokuszaiszen-o genbinsita.」 „A Na-
rita repülőtér csökkentette a nemzetközi járatok
számát.”

genbiruigenbirui ◆ előrovarokelőrovarok
genbogenbo ◆ főkönyvfőkönyv
genbokugenboku ◆ faalapanyagfaalapanyag ◆ faanyagfaanyag
genbugenbu ◆ Fekete TeknősFekete Teknős
genbucugenbucu ◆ azonnaliazonnali értékpapírértékpapír ◆ azonnaliazonnali
terméktermék 「Sóhintorihikidzsode daizuno genbucu-
o katta.」 „Szójabab azonnali terméket vásárol-
tam az árutőzsdén.” ◆ fizikaifizikai tárgytárgy ◆ kézzel-kézzel-
foghatófogható javakjavak ◆ természetbenitermészetbeni tárgytárgy ◇

genbucu-ogenbucu-o mizunimizuni látatlanbanlátatlanban 「Genbucu-o
mizuni fudószan-o katta.」 „Látatlanban vettem
ingatlant.”

genbucugenbucu ◆ konkrét árukonkrét áru
genbucugenbucu ◆ eredetieredeti
genbucukakakugenbucukakaku ◆ azonnali árazonnali ár ◆ spot árspot ár
genbucukjújogenbucukjújo ◆ természetbeli juttatástermészetbeli juttatás
genbucu-ogenbucu-o mizunimizuni ◆ látatlanbanlátatlanban 「Genbucu-
o mizuni fudószan-o katta.」 „Látatlanban vettem
ingatlant.”

genbucusidzsógenbucusidzsó ◆ spot tőzsdespot tőzsde

genbucusikjúgenbucusikjú ◆ természetbeni fizetségtermészetbeni fizetség
genbucusúnjúgenbucusúnjú ◆ természetbeli jövedelemtermészetbeli jövedelem
genbucusussigenbucusussi ◆ apportapport ◆ tárgyitárgyi hozzájá-hozzájá-
rulásrulás
genbucuszóbagenbucuszóba ◆ promptárfolyampromptárfolyam ◆ spotspot
kurzuskurzus
genbucutorihikigenbucutorihiki ◆ azonnaliazonnali ügyletügylet ◆ promp-promp-
tügylettügylet ◆ spotügyletspotügylet
genbugangenbugan ◆ bazaltbazalt
genbungenbun ◆ Genbun-korGenbun-kor
genbungenbun ◆ eredetieredeti szövegszöveg 「Gaikokugono
hon-o genbunde jomu.」 „Eredetiben olvassa az
idegen nyelvű könyvet.” ◇ genbun-genbun-
nicsúdzsicunanicsúdzsicuna szöveghűszöveghű 「Genbunni csúdzsi-
cuna hon-jaku」 „szöveghű fordítás”

genbun-icscsigenbun-icscsi ◆ beszélt és írott nyelvbeszélt és írott nyelv
genbun-icscsigenbun-icscsi ◆ beszéltbeszélt ésés írottírott nyelvnyelv
egységesítéseegységesítése
genbun-nicsúdzsicunagenbun-nicsúdzsicuna ◆ szöveghűszöveghű 「Gen-
bunni csúdzsicuna hon-jaku」 „szöveghű fordí-
tás”

gencukibaikugencukibaiku ◆ kismotorkismotor ◆ mopedmoped ◆ robogórobogó

gencsigencsi ◆ helyszínhelyszín 「Szuguni gencsini mukat-
ta.」 „Azonnal a helyszínre siettek.” ◆ jelenlegijelenlegi
helyhely
gencsigencsi ◆ adott szóadott szó
gencsicúkagencsicúka ◆ helyi valutahelyi valuta
gencsicsószagencsicsósza ◆ állapotvizsgálatállapotvizsgálat ◆ hely-hely-
színi vizsgálatszíni vizsgálat
gencsicsótacugencsicsótacu ◆ helyi beszerzéshelyi beszerzés
gencsicsúzaiingencsicsúzaiin ◆ helyszínenhelyszínen tartózkodótartózkodó
munkatársmunkatárs
gencsidzsikangencsidzsikan ◆ helyi időhelyi idő
gencsihódzsingencsihódzsin ◆ helyi szervezethelyi szervezet
gencsihókokugencsihókoku ◆ helyszíni tudósításhelyszíni tudósítás
gencsiiriszurugencsiiriszuru ◆ helyszínrehelyszínre érkezikérkezik
「Kjúentai-va gencsiirisita.」 „A mentőalakulat a
helyszínre érkezett.”

gencsikagencsika ◆ lokalizáláslokalizálás
gencsikaszurugencsikaszuru ◆ lokalizállokalizál 「Szeiszan-o gen-
csikasita.」 „Lokalizálták a termelést.”

gencsinogencsino ◆ helyihelyi
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gencsinohitogencsinohito ◆ ottaniottani 「Gencsino hito-va ku-
rósiteiru.」 „Az ottaniaknak nehéz a élete.”

gencsi-ogencsi-o ataeruataeru ◆ ígéretetígéretet tesztesz ◆ szavátszavát
adjaadja
gencsi-ogencsi-o torutoru ◆ ígéretetígéretet kapkap ◆ szavánszaván fog-fog-
jaja
gencsisiszacugencsisiszacu ◆ terepszemleterepszemle
gencsiszaijósagencsiszaijósa ◆ helyi alkalmazotthelyi alkalmazott
gencsiszaszacugencsiszaszacu ◆ terepszemleterepszemle
gencsiszeiszangencsiszeiszan ◆ helyi termeléshelyi termelés
gencsiszeiszanszurugencsiszeiszanszuru ◆ helyben előállíthelyben előállít
gencsogencso ◆ eredetieredeti írásírás ◆ fordításfordítás eredetijeeredetije

gencsógencsó ◆ archenteronarchenteron ◆ gastrocoelgastrocoel ◆ ős-ős-
bélüregbélüreg
gencsógencsó ◆ hallucinációhallucináció
gencsógencsó ◆ helyi beszerzéshelyi beszerzés
gencsógakikoerugencsógakikoeru ◆ hallucinálhallucinál 「Gencsóga ki-
koetara, szuguni csirjó-o ukerukotoga nozom-
asii.」 „Ha hallucinálunk, ajánlatos sürgősen or-
voshoz fordulnunk.”

gencsóhaigencsóhai ◆ bélcsírabélcsíra ◆ gasztrulagasztrula
gencsókannjúgencsókannjú ◆ gasztrulációgasztruláció
gencsónioszovarerugencsónioszovareru ◆ hallucinálhallucinál 「Gen-
csóni oszovarete sinda hitono koega kikoeta.」
„Azt hallucináltam, hogy egy halott beszél hoz-
zám.”

gencsóruigencsórui ◆ ősmadárősmadár
gencsúgencsú ◆ Gencsú-korGencsú-kor
gencsúgencsú ◆ protozoaprotozoa ◇ marariagencsúmarariagencsú malá-malá-
ria plazmódiumria plazmódium
gendaigendai ◆ eredetieredeti címcím 「Eigano gendai」 „film
eredeti címe”

gendaigendai ◆ jelenkorjelenkor ◆ újkorújkor
gendaibangendaiban ◆ jelenkorijelenkori változatváltozat 「Íméru-va
terekkuszuno gendaibandeszu.」 „Az e-mail a te-
lex jelenkori változata.”

gendaibucurigakugendaibucurigaku ◆ modern fizikamodern fizika
gendaibungendaibun ◆ modern írásmodern írás
gendaibungakugendaibungaku ◆ kortárs irodalomkortárs irodalom
gendaidzsingendaidzsin ◆ jelenkorijelenkori emberember ◆ modernmodern
emberember
gendaieigogendaieigo ◆ modern angolmodern angol

gendaifúniszurugendaifúniszuru ◆ modernizálmodernizál
gendaigogendaigo ◆ mostani nyelvmostani nyelv
gendaikanazukaigendaikanazukai ◆ jelenkorijelenkori kanahaszná-kanahaszná-
latlat
gendaikaszurugendaikaszuru ◆ korszerűsítkorszerűsít
「Dzsóhógidzsucu-o gendaikasita.」 „Korszerűsí-
tette az információs technológiát.”

gendainogendaino ◆ jelenkorijelenkori 「Gendaino nihon」 „je-
lenkori Japán”

gendaisigendaisi ◆ jelenkori történelemjelenkori történelem
gendaisicsógendaisicsó ◆ jelenlegi gondolkodásmódjelenlegi gondolkodásmód
gendaisószecugendaisószecu ◆ modern regénymodern regény
gendaitekinagendaitekina ◆ jelenkorijelenkori 「Kore-va gendai-
tekina kangaedeszu.」 „Ez jelenkori elgondolás.”
◆ korszerűkorszerű 「Kore-va gendaitekinadezainde-
szu.」 „Ez korszerű formatervezésű.” ◆ modernmodern
「Kore-va gendaitekinadanszudeszu.」 „Ez mo-
dern tánc.”

gendankaigendankai ◆ jelenlegi stádiumjelenlegi stádium
gendogendo ◆ határhatár 「Tatemonono takaszano
gendo-o szadameta.」 „Határt szabtak az épüle-
tek magasságának.” ◇ kjojógendokjojógendo megenge-megenge-
dettdett határhatár 「Szóonno kjojógendo」 „környeze-
ti zaj megengedett határa” ◇ szaisógendoszaisógendo mini-mini-
mummum ◇ szaisógendonoszaisógendono minimálisminimális 「Vaga kuni-
va dzsieinotame hicujószaisógendono
dzsicurjoku-o hodzsiszuru.」 „Országunk a véde-
lemhez szükséges minimális erővel rendelkezik.”
◇ szaidaigendoszaidaigendo maximummaximum ◇ szaidaigendonoszaidaigendono
maximálismaximális 「Hinsicuni szaidaigendono csúiha-
rau.」 „Maximális figyelmet fordít a minőségre.”
◇ szaiteigendoszaiteigendo minimumminimum ◇ szaiteigendono-szaiteigendono-
szeikacuszeikacu minimálisminimális létfenntartáslétfenntartás 「Szaite-
igendono szeikacu-o itonamu kenri」 „minimális
létfenntartáshoz való jog”

gendógendó ◆ modormodor 「Gendóni csúiszuru.」 „Vigyáz
a modorára.” ◆ szavakszavak ésés tettektettek ◆ viselke-viselke-
désdés 「Szojana gendó.」 „Faragatlan viselkedés.”

gendogakugendogaku ◆ limitösszeglimitösszeg 「Kai mono-va ku-
redzsittokádono rijógendogaku-o koeta.」 „A vá-
sárlás túllépte a hitelkártya limitösszegét.” ◆

összeghatárösszeghatár 「Siharai gendogaku」 „fizetési
összeg határa”

gendókigendóki ◆ motormotor
gendókicukidzsitensagendókicukidzsitensa ◆ motorosmotoros kerékpárkerékpár
◆ robogórobogó

848848 gencsinohito gencsinohito – gendókicukidzsitensa gendókicukidzsitensa AdysAdys



gendórjokugendórjoku ◆ hajtóerőhajtóerő 「Júnóna dzsinzai-va
kigjóno gendórjokutonaru.」 „A vállalatok hajtó-
ereje a tehetséges munkaerő.” ◆ mozgatóerőmozgatóerő
「Sihon-va keizaino gendórjokuninatteiru.」 „A
tőke a gazdaság mozgatóereje.”

gendovakugendovaku ◆ kontingenskontingens 「Junjúgendovaku-
o fujasita.」 „Megemelték az importkontingenst.”

gendzsigendzsi ◆ Gendzsi-korGendzsi-kor
gendzsigendzsi ◆ lemágneseződéslemágneseződés
gendzsigendzsi ◆ szóhasználatszóhasználat 「Csóhacutekina
gendzsi-o rószuru.」 „Provokatív szavakat hasz-
nál.”

gendzsicugendzsicu ◆ realitásrealitás 「Rodzsószeikacuno
gendzsicuto mukai atta.」 „Szembesült az utcai
élet realitásával.” ◆ valóságvalóság 「Gendzsicu-va
icumo kibisii.」 „A valóság mindig rideg.”

gendzsicukagendzsicuka ◆ megvalósulásmegvalósulás 「Sikóno gen-
dzsicuka」 „ötlet megvalósulása”

gendzsicukangendzsicukan ◆ realitásérzetrealitásérzet
gendzsicukankakugendzsicukankaku ◆ valóságérzetvalóságérzet
gendzsicukaszurugendzsicukaszuru ◆ megvalósulmegvalósul 「Jumega
gendzsicukasita.」 „Megvalósult az álmom.”

gendzsicumigendzsicumi ◆ realitásrealitás
gendzsicunogendzsicuno ◆ kézzelfoghatókézzelfogható
gendzsicunojónagendzsicunojóna ◆ valóságosnakvalóságosnak tetszőtetsző
「Gendzsicunojóna jume」 „valóságosnak tetsző
álom”

gendzsicunokotoninarugendzsicunokotoninaru ◆ bekövetkezikbekövetkezik
「Oszoreteitakotoga gendzsicunokotoninatta.」
„Bekövetkezett, amitől tartani lehetett.”

gendzsicunomononiszurugendzsicunomononiszuru ◆ realizálrealizál
「Kangae-o gendzsicunomononisita.」 „Realizál-
ta az elképzelését.”

gendzsicunomonotonarugendzsicunomonotonaru ◆ beigazolódikbeigazolódik
「Kareno jokan-va gendzsicunomonotonatta.」
„Beigazolódott a sejtése.”

gendzsicusugigendzsicusugi ◆ realizmusrealizmus
gendzsicusugisagendzsicusugisa ◆ realistarealista
gendzsicuszeigendzsicuszei ◆ megvalósíthatóságmegvalósíthatóság ◆ re-re-
alitásalitás 「Kono keikaku-va gendzsicuszeiganai.」
„Ennek a tervnek nincs realitása.”

gendzsicutekidenaigendzsicutekidenai ◆ valóságtólvalóságtól elrugasz-elrugasz-
kodottkodott 「Karegajaritaikoto-va gendzsicutekide-
va nai.」 „Valóságtól elrugaszkodott dolgot akar.”

gendzsicutekinagendzsicutekina ◆ életszerűéletszerű 「Gendzsicu-
tekina kangae kata」 „életszerű gondolkodás-
mód” ◆ földhözragadtföldhözragadt 「Kare-va gendzsicute-
kide jumeganai.」 „Földhözragadt ember, nincse-
nek álmai.” ◆ reálisreális 「Kono keikaku-va gendzsi-
cutekidenai.」 „Ez a terv nem reális.” ◆ realisz-realisz-
tikustikus 「Gendzsicutekina mokuhjó」 „realiszti-
kus célkitűzés” ◆ valóságszerűvalóságszerű 「Gendzsicu-
tekina jume」 „valóságszerű álom” ◆ valószerűvalószerű
「Gendzsicutekina bjósa」 „valószerű ábrázolás”
◇ higendzsicutekinahigendzsicutekina valószerűtlenvalószerűtlen 「Hi-
gendzsicutekina jókjú」 „valószerűtlen elvárás”

gendzsicutekinigendzsicutekini ◆ reálisanreálisan 「Gendzsicuteki-
ni kangaeru.」 „Reálisan gondolkozik.” ◆ tény-tény-
legesenlegesen 「Gendzsicutekini okotta dekigoto」
„ténylegesen megtörtént eset”

gendzsicutóhiszurugendzsicutóhiszuru ◆ fellegekbenfellegekben járjár
「Sacsó-va gendzsicutóhisiteiru.」 „Az igazgató a
fellegekben jár.”

gendzsimonogatarigendzsimonogatari ◆ Gendzsi monogatariGendzsi monogatari
gendzsingendzsin ◆ előemberelőember ◆ ősemberősember ◇ csoku-csoku-
ricugendzsinricugendzsin felegyenesedettfelegyenesedett emberember ◇

csokuricugendzsincsokuricugendzsin HomoHomo erectuserectus ◇ pekin-pekin-
gendzsingendzsin kínai előemberkínai előember
gendzsinagendzsina ◆ hosztesznévhosztesznév
gendzsirugendzsiru / genzurugenzuru ◆ csökkencsökken 「Jaszeidó-
bucuno kotaiszúga gendzsita.」 „Csökkent a vad-
állomány.” ◆ csökkentcsökkent 「Kaisa-va kjúrjó-o
nivarigendzsita.」 „A cég 20 százalékkal csökken-
tette a fizetésem.” ◆ kivonkivon 「Kjúkara szan-o gen-
dzsita.」 „Kilencből kivontam hármat.” ◆ mérsé-mérsé-
kelkel 「Sokuhinno sóhizeiricu-o gopászentoni gen-
dzsita.」 „Öt százalékra mérsékelték az élelmisze-
rek forgalmi adóját.”

gendzsitengendzsiten ◆ jelen pillanatjelen pillanat
gendzsitendegendzsitende ◆ jelenjelen pillanatbanpillanatban 「Dzsiko-
no gen-in-va gendzsitende-va vakatteinai.」 „A
baleset okát jelen pillanatban nem ismerjük.” ◆

perper pillanatpillanat 「Gendzsitende-va nantomo ie-
nai.」 „Per pillanat semmit sem mondhatok.”

gendzsógendzsó ◆ ezez aa helyzethelyzet 「Gendzsóga cuzu-
kuto daimondaininaru.」 „Ha ez a helyzet foly-
tatódik, akkor itt nagy bajok lesznek.” ◆ jelen-jelen-
legilegi állapotállapot ◇ gendzsódearugendzsódearu jelenlegjelenleg ottott
tarttart 「Keizaiakkano eikjóde tószansiteiru kais-
aga zokusucusiteirunoga gendzsódeszu.」 „Jelen-
leg ott tartunk, hogy a romló gazdaság miatt, sorra
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mennek csődbe a vállalatok.” ◇ gendzsódearugendzsódearu
aa helyzethelyzet azaz 「Hjókano handankidzsungana-
inoga gendzsódeszu.」 „A helyzet az, hogy nincs
megfelelő mérce az értékeléshez.”

gendzsógendzsó ◆ őscsíkőscsík
gendzsódearugendzsódearu ◆ aa helyzethelyzet azaz 「Hjókano
handankidzsunganainoga gendzsódeszu.」 „A
helyzet az, hogy nincs megfelelő mérce az értéke-
léshez.” ◆ jelenlegjelenleg ottott tarttart 「Keizaiakkano
eikjóde tószansiteiru kaisaga zokusucusiteirunoga
gendzsódeszu.」 „Jelenleg ott tartunk, hogy a
romló gazdaság miatt, sorra mennek csődbe a vál-
lalatok.”

gendzsóidzsigendzsóidzsi ◆ jelenlegijelenlegi állapotállapot fenntar-fenntar-
tásatása 「Kore idzsójokunaranainode
gendzsóidzsi-o mezaszó.」 „Ennél jobb nem lesz,
próbáljuk fenntartani a jelenlegi állapotot!”

gendzsókjógendzsókjó ◆ jelenlegijelenlegi helyzethelyzet
「Gendzsókjóde-va nantomo ienai.」 „A jelenlegi
helyzetben semmit sem mondhatok.”

gendzsúgendzsú ◆ szigorszigor
gendzsucugendzsucu ◆ szemfényvesztésszemfényvesztés
gendzsúmingendzsúmin ◆ őslakosőslakos
gendzsúnagendzsúna ◆ fokozottfokozott 「Gendzsúna keikai-o
jobikaketeiru.」 „Fokozott óvatosságra intenek.”
◆ koncentráltkoncentrált 「Gendzsúna csúiharatteima-
szu.」 „Koncentrált figyelemmel járunk el.” ◆

szigorúszigorú 「Hósaszeibussicu-va gendzsúna kanri-
ga hicujódeszu.」 „A radioaktív anyagokat szigo-
rúan kell kezelni.”

gendzsúnacsúigendzsúnacsúi ◆ fokozottfokozott figyelemfigyelem 「Ko-
dzsindzsóhóno hokanni gendzsúna csúi-o ha-
rau.」 „Fokozott figyelmet fordítunk a személyes
adatok őrzésére.”

gendzsúnigendzsúni ◆ fokozottanfokozottan 「Gendzsúni csúi-
szuru.」 „Fokozottan figyel.” ◆ jóljól 「Fútóni gen-
dzsúni fú-o szuru.」 „Jól lezárja a borítékot.” ◆

szigorúanszigorúan 「Sukiobi unten-o gendzsúni tori si-
maru.」 „Szigorúan fellépnek az ittas vezetés el-
len.”

gendzsúruigendzsúrui ◆ tojásrakó emlősöktojásrakó emlősök
gendzsúsogendzsúso ◆ jelenlegijelenlegi címcím 「Kareno
gendzsúso-o siranai.」 „Nem ismerem a jelenlegi
címét.” ◆ jelenlegijelenlegi lakcímlakcím 「Gendzsúso-o ka-
kunindekiru sorui-va arimaszuka?」 „Van önnél

valami irat, amivel a jelenlegi lakcímét igazolhat-
ná?”

genecugenecu ◆ lázcsillapításlázcsillapítás
genecukigenecuki ◆ lázcsökkenés időszakalázcsökkenés időszaka
genecusocsigenecusocsi ◆ lázcsillapításlázcsillapítás
genecuszurugenecuszuru ◆ lemegylemegy aa lázláz 「Genecusitara
hataraitemoiito ivareta.」 „Azt mondták, mehetek
dolgozni, ha lemegy a lázam.”

genecuzaigenecuzai ◆ antipiretikumantipiretikum ◆ lázcsillapítólázcsillapító
「Kónecunotame genecuzai-o sohószaremasita.」
„A magas láz miatt lázcsillapítót írtak fel neki.”

gen-eigen-ei ◆ Gen-ei-korGen-ei-kor
gen-eigen-ei ◆ látomáslátomás ◆ vízióvízió ◇ kakonogen-eikakonogen-ei
múltmúlt kísértetekísértete 「Szutetahazuno kakono gen-
eigajomigaeta.」 „Kísért a múlt, amitől már azt
hittem, megszabadultam.”

gen-eisigen-eisi ◆ fantomvégtagfantomvégtag
gen-eitekinagen-eitekina ◆ látomásszerűlátomásszerű 「Osirono gen-
eitekina szugata」 „kastély látomásszerű alakja”

gen-ekigen-eki ◆ aktívaktív ◆ aktív szolgálataktív szolgálat
gen-ekigen-eki ◆ nyereségcsökkenésnyereségcsökkenés ◆ profit-profit-
csökkenéscsökkenés
gen-ekigen-eki ◆ koncentrátumkoncentrátum 「Kórano gen-eki」
„kóla-koncentrátum” ◆ tömény oldattömény oldat
gen-ekidedaigakunihairugen-ekidedaigakunihairu ◆ évkihagyásévkihagyás nél-nél-
külkül továbbtanultovábbtanul 「Gen-ekide tódaini haitta.」
„Évkihagyás nélkül jutott be a Tokió Egyetemre.”

gen-ekinogen-ekino ◆ aktívaktív 「Kanodzso-va gen-ekino
szenszeideszu.」 „Ő még aktív tanár.” ◆ állo-állo-
mánybanmányban lévőlévő 「Kare-va gen-ekino heitaide-
szu.」 „Ő egy állományban lévő katonatiszt.”

gen-eki-ogen-eki-o sirizokusirizoku ◆ visszavonulvisszavonul 「Szensu-
va gen-eki-o sirizoita.」 „A sportoló visszavonult.”

gen-ekiszedaigen-ekiszedai ◆ aktívanaktívan dolgozódolgozó generációgeneráció

gen-ekiszeigen-ekiszei ◆ évkihagyásévkihagyás nélkülnélkül bejutottbejutott
diákdiák
gen-ekiszensugen-ekiszensu ◆ aktív játékosaktív játékos
gengagenga ◆ eredetieredeti képkép ◆ eredetieredeti rajzrajz 「Júme-
ina mangakano gengaga tendzsiszareteimaszu.」
„Egy híres képregényíró eredeti rajzait állították
ki.”

gengaigengai ◆ kimondatlan szókimondatlan szó
gengaikenbikjógengaikenbikjó ◆ ultramikroszkópultramikroszkóp
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gengainogengaino ◆ adódóadódó ◆ burkoltburkolt 「Gengaino-
meszszédzsi」 „burkolt üzenet” ◆ kimondatlankimondatlan
「Gengaino ito」 „kimondatlan szándék”

gengainoimigengainoimi ◆ burkolt jelentésburkolt jelentés
gengainoimi-ogengainoimi-o jomitorujomitoru ◆ soroksorok közöttközött ol-ol-
vasvas
gengairokagengairoka ◆ ultrafiltrációultrafiltráció ◆ ultraszűrésultraszűrés
gengakkigengakki ◆ húroshúros hangszerhangszer ◆ pengetőspengetős
hangszerhangszer ◆ vonós hangszervonós hangszer
gengakkienszósagengakkienszósa ◆ vonósvonós
gengakugengaku ◆ összegösszeg csökkentésecsökkentése 「Zógakuto
gengaku」 „összeg növelése és csökkentése”

gengakugengaku ◆ húros zenehúros zene
gengakugengaku ◆ pedantériapedantéria ◆ tudálékosságtudálékosság
gengakugaszszógengakugaszszó ◆ húros együtteshúros együttes
gengakuhacsidzsúszógengakuhacsidzsúszó ◆ húros oktetthúros oktett
gengakusidzsúdangengakusidzsúdan ◆ vonósnégyesvonósnégyes
gengakusidzsúszógengakusidzsúszó ◆ vonósnégyesvonósnégyes
gengakuszurugengakuszuru ◆ összegetösszeget csökkentcsökkent
「Jakuinkjújo-o gengakusita.」 „Csökkentették a
vezetők fizetését.”

gengakutekinagengakutekina ◆ tudálékostudálékos
gengan-idensigengan-idensi ◆ proto-onkogénproto-onkogén
gengegenge ◆ kínai csüdfűkínai csüdfű
gengen-aimaszugengen-aimaszu ◆ közelharcotközelharcot vívvív ◆ szoro-szoro-
san egymás mellett úsziksan egymás mellett úszik
gengigengi ◆ alapjelentésalapjelentés ◆ eredetieredeti jelentésjelentés
「Kono kotobano gengi-va nokotteinai.」 „Ennek
a szónak nem maradt meg az eredeti jelentése.”

gengjógengjó ◆ gyári munkagyári munka
gengjósokugengjósoku ◆ gyári munkagyári munka
gengogengo ◆ beszédbeszéd ◆ nyelvnyelv 「Gengono kabe」
„nyelvi akadály” ◇ gengonizeszszurugengonizeszszuru leírha-leírha-
tatlantatlan 「Gengoni zeh-szuru daikonranga ok-
ita.」 „Leírhatatlan zűrzavar keletkezett.” ◇ ním-ním-
onikkugengoonikkugengo mnemonikusmnemonikus nyelvnyelv ◇ njúrjok-njúrjok-
ugengougengo bevitelibeviteli nyelvnyelv 「Konpjútáno
njúrjokugengo-o kiri kaeta.」 „Megváltoztattam
a számítógép beviteli nyelvét.” ◇ hádoveaki-hádoveaki-
dzsucugengodzsucugengo hardverleíróhardverleíró nyelvnyelv ◇ purog-purog-
uramingugengouramingugengo programnyelvprogramnyelv ◇ metagengometagengo
metanyelvmetanyelv
gengogengo ◆ eredetieredeti nyelvnyelv 「Gengode szeiso-o jo-
mu.」 „Eredeti nyelven olvassa a szentírást.” ◆

forrásnyelvforrásnyelv 「Hon-jakuno gengo」 „fordítás
forrásnyelve”

gengógengó ◆ korszaknévkorszaknév ◆ korszak nevekorszak neve
gengocsisikigengocsisiki ◆ nyelvtudásnyelvtudás
gengocsókakusigengocsókakusi ◆ logopéduslogopédus
gengocsúszúgengocsúszú ◆ beszédközpontbeszédközpont 「Nóno gen-
gocsúszú」 „agy beszédközpontja”

gengogakugengogaku ◆ lingvisztikalingvisztika ◆ nyelvészetnyelvészet ◆

nyelvtudománynyelvtudomány ◇ kidzsucugengogakukidzsucugengogaku leíróleíró
nyelvészetnyelvészet ◇ kihangengogakukihangengogaku előíróelőíró nyel-nyel-
vészetvészet ◇ taisógengogakutaisógengogaku kontrasztívkontrasztív
nyelvészetnyelvészet ◇ csiikigengogakucsiikigengogaku térségitérségi
nyelvészetnyelvészet ◇ csiikigengogakucsiikigengogaku areálisareális nyel-nyel-
vészetvészet ◇ hikakugengogakuhikakugengogaku összehasonlítóösszehasonlító
nyelvészetnyelvészet
gengogakusagengogakusa ◆ nyelvésznyelvész
gengogakutekinagengogakutekina ◆ nyelvészetinyelvészeti
gengogakutekinigengogakutekini ◆ nyelvészetilegnyelvészetileg
gengokecugógengokecugó ◆ nyelvkapcsolásnyelvkapcsolás
gengokeitaigakugengokeitaigaku ◆ morfológiamorfológia
gengokenkjúgengokenkjú ◆ nyelvkutatásnyelvkutatás
gengokirokugengokiroku ◆ nyelvemléknyelvemlék
gengokjóikugengokjóiku ◆ nyelvoktatásnyelvoktatás ◆ nyelvtaní-nyelvtaní-
tástás
gengokjósicugengokjósicu ◆ nyelviskolanyelviskola ◆ nyelvóranyelvóra
「Gengokjósicuni kajotteiru.」 „Nyelvórára já-
rok.” ◆ nyelvtanfolyamnyelvtanfolyam
gengokódógengokódó ◆ szóbeli viselkedésszóbeli viselkedés
gengonizeszszurugengonizeszszuru ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Gengoni
zeh-szuru daikonranga okita.」 „Leírhatatlan zűr-
zavar keletkezett.”

gengonórjokugengonórjoku ◆ nyelvi képességnyelvi képesség
gengoongengoon ◆ beszédhangbeszédhang
gengorjóhógengorjóhó ◆ logopédialogopédia
gengorjokugengorjoku ◆ nyelvismeretnyelvismeret ◆ nyelvtudásnyelvtudás
gengorógengoró ◆ búvárbogárbúvárbogár ◆ japánjapán búvárbogárbúvárbogár
◆ kínai búvárbogárkínai búvárbogár
gengoróbunagengoróbuna ◆ japán kárászjapán kárász
gengorókagengoróka ◆ csíkbogárfélékcsíkbogárfélék
gengosirjógengosirjó ◆ korpuszkorpusz ◆ nyelvi adatnyelvi adat
gengosiszutemugengosiszutemu ◆ nyelvrendszernyelvrendszer
gengosógaigengosógai ◆ beszédhibabeszédhiba ◆ beszédproblé-beszédproblé-
mama
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gengosógaikjószeigakugengosógaikjószeigaku ◆ logopédialogopédia
gengosóhekigengosóheki ◆ nyelvi akadálynyelvi akadály
gengoszeikacugengoszeikacu ◆ mindennapimindennapi nyelvhaszná-nyelvhaszná-
latlat
gengoszeiszakugengoszeiszaku ◆ nyelvpolitikanyelvpolitika
gengoteategengoteate ◆ nyelvpótléknyelvpótlék
genhankecugenhankecu ◆ eredetieredeti ítéletítélet 「Szaisinde-va
genhankecuga torikesiszareta.」 „Az újratárgyalá-
son elvetették az eredeti ítéletet.”

genhjóhigenhjóhi ◆ protodermaprotoderma
genhonjúakógenhonjúakó ◆ tojásrakó emlősöktojásrakó emlősök
gen-ingen-in ◆ létszámcsökkentéslétszámcsökkentés
gen-ingen-in ◆ ágenságens ◆ okok 「Undóbuszoku-va hi-
manno gen-inno hitocudeszu.」 „Az elhízásnak ez
egyik oka a mozgásszegény életmód.” ◇

kjúkjokugen-inkjúkjokugen-in végsővégső okok 「Gensóno
kjúkjokugen-in」 „jelenség végső oka” ◇ gen-gen-
infumeinoinfumeino tisztázatlantisztázatlan okúokú 「Geninfumeino
zucúde najandeiru.」 „Tisztázatlan okú fejfájás-
ban szenved.”

gen-ingen-in ◆ jelenlegi tagjelenlegi tag
geningenin ◆ alacsony rangú emberalacsony rangú ember ◆ szolgaszolga
gen-incuikjúgen-incuikjú ◆ oknyomozásoknyomozás
gen-incuikjúrepótogen-incuikjúrepóto ◆ oknyomozó riportoknyomozó riport
gen-indearugen-indearu ◆ fakadfakad 「Defure-va fukeikiga
gen-indeszu.」 „Az defláció a recesszióból fakad.”

gen-infumeinogen-infumeino ◆ tisztázatlantisztázatlan okúokú 「Genin-
fumeino zucúde najandeiru.」 „Tisztázatlan okú
fejfájásban szenved.”

gen-in-ogen-in-o nozokunozoku ◆ elhárítelhárít 「Amamorino gen-
in-o nozoita.」 „Elhárítottam a beázást.”

gen-inszurugen-inszuru ◆ létszámotlétszámot csökkentcsökkent
「Kenkjúin-o óhabani gen-insita.」 „Drasztiku-
san csökkentették a kutatók létszámát.”

gen-intositekangaerarerugen-intositekangaerareru ◆ betudhatóbetudható
「Doru jaszu-va júro takano hitocuno gen-intosite
kangaerareru.」 „Az euró erőssége a dollár gyen-
geségének is betudható.”

gen-jagen-ja ◆ mezőmező ◆ pusztapuszta ◆ pusztaságpusztaság ◆ sík-sík-
ságság
gen-jakugen-jaku ◆ gyógyszeralapanyaggyógyszeralapanyag
gen-jugen-ju ◆ nyersolajnyersolaj
gen-júgen-jú ◆ jelenlegi birtoklásjelenlegi birtoklás ◆ ténylegestényleges

gen-júgiszekigen-júgiszeki ◆ jelenlegi képviselői helyjelenlegi képviselői hely
gen-júszeigen-júszei ◆ holandrikusholandrikus
gen-júszeirjokugen-júszeirjoku ◆ jelenlegijelenlegi erőerő 「Szeitóno
gen-júszeirjoku」 „párt jelenlegi ereje”

gen-juzuihangazugen-juzuihangazu ◆ nyersolajkísérő gáznyersolajkísérő gáz
genkagenka ◆ önköltségönköltség ◆ önköltségiönköltségi árár ◇ su-su-
tokugenkatokugenka beszerzési árbeszerzési ár
genkagenka ◆ értékcsökkenésértékcsökkenés ◆ leértékelődésleértékelődés
genkaigenkai ◆ nagy vigyázatnagy vigyázat
genkaigenkai ◆ határhatár 「Vatasiha dzsibunno nórjoku-
no genkai-o sitteimaszu.」 „Ismerem a képessé-
gem határát.” ◆ kritikuskritikus 「Genkaiondo」 „kri-
tikus hőmérséklet” ◇ nórjokunogenkainórjokunogenkai képes-képes-
ségség határahatára 「Nórjokuno genkai-o koeta sigo-
to」 „képesség határát túllépő munka”

genkaidearugenkaidearu ◆ kikészülkikészül 「Mó genkaida.」
„Kikészültem.”

genkaidzsókjógenkaidzsókjó ◆ kritikus helyzetkritikus helyzet
genkaikakudogenkaikakudo ◆ kritikus szögkritikus szög
genkaikójógenkaikójó ◆ határhaszonhatárhaszon
genkainagenkaina ◆ rejtélyesrejtélyes
genkaiszurugenkaiszuru ◆ elővigyázattalelővigyázattal figyelfigyel 「Gan-
no szaihacu-o genkaiszuru.」 „Elővigyázattal fi-
gyeli, hogy kiújul-e a rák.”

genkaitaiszeigenkaitaiszei ◆ fokozottfokozott készültségkészültség
「Keiszacu-va genkaitaiszei-o totta.」 „Fokozott
készültségbe helyezték a rendőröket.” ◆ foko-foko-
zottzott vigyázatvigyázat 「Maszuku csakujó-o tetteiszuru
genkaitaiszeiga sikareta.」 „Fokozottan vigyáz-
tak, hogy mindenki felvegye a szájmaszkot.”

genkaitengenkaiten ◆ kritikus pontkritikus pont
genkakugenkaku ◆ szigorszigor
genkakugenkaku ◆ hallucinációhallucináció ◆ lázálomlázálom ◆ vízióvízió
◇ genkaku-ogenkaku-o mirumiru hallucinálhallucinál 「Kandzsa-va kó-
necude genkaku-o mita.」 „A beteg a magas láztól
hallucinált.”

genkakukaszurugenkakukaszuru ◆ szigorítszigorít 「Jusucukanri-o
genkakukasita.」 „Szigorították az exportot.”

genkakunagenkakuna ◆ alaposalapos 「Genkakuna kensza-o
okonatta.」 „Alapos vizsgálatot végeztek.” ◆ drá-drá-
kóikói 「Genkakuna kiricu.」 „Drákói fegyelem.” ◆

szigorralszigorral nevelőnevelő 「Genkakuna kateide szo-
datta.」 „Szigorral nevelő családban nőtt fel.” ◆

szigorúszigorú 「Genkakuna csicsi」 „szigorú apa”
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genkakunigenkakuni ◆ fegyelmezettenfegyelmezetten 「Okaneno
kanri-o genkakuniszuru.」 „Fegyelmezetten gaz-
dálkodik a pénzzel.” ◆ szigorúanszigorúan 「Rúru-o gen-
kakuni mamoru.」 „Szigorúan betartja a szabá-
lyokat.”

genkakunisicukerugenkakunisicukeru ◆ szigorúanszigorúan fogfog
「Kodomotacsi-o genkakunisicuketa.」 „Szigorú-
an fogta a gyerekeit.”

genkaku-ogenkaku-o mirumiru ◆ hallucinálhallucinál 「Kandzsa-va kó-
necude genkaku-o mita.」 „A beteg a magas láztól
hallucinált.”

genkakusógenkakusó ◆ hallucinációshallucinációs pszichózispszichózis ◆

hallucinózishallucinózis
genkakuszeibucugenkakuszeibucu ◆ elősejtmagosokelősejtmagosok ◆ pro-pro-
kariótakarióta ◆ prokariótákprokarióták
genkakuzaigenkakuzai ◆ érzékcsalódástérzékcsalódást előidézőelőidéző
anyaganyag ◆ hallucinogénhallucinogén
genkangenkan ◆ dermesztődermesztő hideghideg ◆ farkasordítófarkasordító
hideghideg
genkangenkan ◆ előszobaelőszoba ◆ előtérelőtér
genkanbangenkanban ◆ ajtónállóajtónálló
genkanbarai-ogenkanbarai-o kuvaszukuvaszu ◆ bebe semsem engedenged
「Kare-o hómonsitaga, genkanbarai-o kuvasza-
reta.」 „Be sem engedett, amikor látogatóba men-
tem hozzá.”

genkanhórugenkanhóru ◆ előtérelőtér
genkanigenkani ◆ azonazon nyombannyomban 「Genkani kotae-
ta.」 „Azon nyomban válaszolt.” ◆ rögtönrögtön 「Ka-
reno teian-o genkani tatta.」 „A javaslatot az el-
hangzása után rögtön visszautasítottam.”

genkanmattogenkanmatto ◆ bejáratibejárati szőnyegszőnyeg ◆ belépőbelépő
szőnyegszőnyeg ◆ lábtörlőlábtörlő
genkanogenkano ◆ aktuálisaktuális 「Genkano mondai」 „ak-
tuális probléma” ◆ jelenlegijelenlegi 「Genkano dzsi-
dzsó」 „jelenlegi helyzet”

genkasókjakugenkasókjaku ◆ amortizációamortizáció 「Genkasókja-
kuno ovatta siszannanodehotondo kacsi-va ari-
maszen.」 „Az amortizáció miatt ennek a vagyon-
tárgynak szinte semmi értéke sincsen.”

genkasókjakuszarerugenkasókjakuszareru ◆ amortizálódikamortizálódik
「Kikai-va genkasókjakuszareta.」 „A gép amor-
tizálódott.”

genkasókjakuszurugenkasókjakuszuru ◆ amortizálamortizál
「Kenszecuhi-o genkasókjakusita.」 „Az építési
költséget amortizálta.”

genkaszurugenkaszuru ◆ leértékelődikleértékelődik
genkeigenkei ◆ mintaminta ◆ modellmodell ◆ őstípusőstípus ◆ proto-proto-
típustípus
genkeigenkei ◆ enyhítésenyhítés 「Hikoku-va genkei-o mo-
tometa.」 „A vádlott enyhítésért folyamodott.”

genkeigenkei ◆ eredetieredeti alakalak 「Sótocusita
kurumanoendzsin-va hobo genkei-o todometa.」
„Az ütközött autó motorja szinte megőrizte eredeti
alakját.” ◆ eredetieredeti formaforma 「Kuruma-o súrini
dasitara genkei-o tori modosita.」 „Az autó a javí-
tás után visszanyerte az eredeti formáját.” ◆ szó-szó-
tári alaktári alak 「Dósino genkei」 „ige szótári alakja”

genkeisicugenkeisicu ◆ plazmaplazma ◆ protoplazmaprotoplazma ◇ ga-ga-
ibugenkeisicuibugenkeisicu ektoplazmaektoplazma ◇ kakugenkeisi-kakugenkeisi-
cucu karioplazmakarioplazma
genkeisicubunrigenkeisicubunri ◆ plazmolízisplazmolízis ◆ sejtoldó-sejtoldó-
dásdás
genkeisicugerugenkeisicugeru ◆ plazmagélplazmagél
genkeisicumakugenkeisicumaku ◆ plazmalemmaplazmalemma ◆ plazma-plazma-
membránmembrán ◆ sejthártyasejthártya ◆ sejtmembránsejtmembrán
genkeisicurenrakugenkeisicurenraku ◆ plazmahídplazmahíd ◆ plazmo-plazmo-
dezmadezma ◆ protoplazmahídprotoplazmahíd
genkeisicurjúdógenkeisicurjúdó ◆ citoplazmatikuscitoplazmatikus áram-áram-
láslás
genkeisicutaigenkeisicutai ◆ protoplasztprotoplaszt ◇ kjógenkei-kjógenkei-
sicutaisicutai szimplasztszimplaszt
genkeisicuzorugenkeisicuzoru ◆ plazmaszolplazmaszol
genkeiszurugenkeiszuru ◆ enyhíti a büntetéstenyhíti a büntetést
genkigenki ◆ Genki-korGenki-kor
genkigenki ◆ etalonetalon 「Kokuszaikiroguramu genki.」
„Nemzetközi kilogramm etalon.” ◇ dorjókógen-dorjókógen-
kiki mérőetalonmérőetalon
genkigenki ◆ egészségegészség 「Ogenkideszuka?」 „Hogy
vagy?” ◆ életerőéleterő 「Genkiafureru koe」 „élet-
erővel telt hang” ◆ elevenségelevenség 「Genkini aszon-
deiru kodomo」 „elevenen játszadozó gyerek” ◆

energikusságenergikusság 「Genkiippai hataraku.」 „Ener-
gikusan dolgozik.” ◆ erőnléterőnlét ◆ jókedvűségjókedvűség ◇

karagenkikaragenki színleltszínlelt elevenségelevenség ◇ genkinina-genkinina-
ruru felélénkülfelélénkül 「Kóhí-o nondara genkininatta.」
„A kávétól felélénkültem.” ◇ genkijokugenkijoku vidá-vidá-
manman 「Genkijoku aiszacusitekureta.」 „Vidáman
köszönt nekem.” ◇ dzsaagenkidenedzsaagenkidene viszlátviszlát ◇

dzsaagenkidenedzsaagenkidene sziaszia
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genkigenki ◆ kezdeménykezdemény ◆ primordiumprimordium ◆ szerv-szerv-
kezdeménykezdemény ◇ kagenkikagenki virágkezdeményvirágkezdemény ◇

jógenkijógenki levélkezdeménylevélkezdemény
genkidan-ingenkidan-in ◆ színtársulat tagjaszíntársulat tagja
genkidearugenkidearu ◆ jóljól szolgálszolgál azaz egészségeegészsége
「Ogenkideszuka?」 „Hogy szolgál az egészsége?”
◆ jóljól vanvan 「Okaaszanga genkidejokatta.」 „Örü-
lök, hogy jól van az anyukám.”

genkigaderugenkigaderu ◆ erőreerőre kapkap 「Párinka-o nomuto
genkiga deru.」 „A pálinkától erőre kapok.” ◆

feltöltődikfeltöltődik 「Ano hitoni auto genkiga deru.」
„Ha vele találkozok, feltöltődök.”

genkiganaigenkiganai / genkinonaigenkinonai ◆ lehangoltlehangolt
「Tomodacsi-va genkinonai koede kotaeta.」 „A
barátom lehangoltan válaszolt.” ◆ letörtletört
「Genkiganai koe」 „letört hang”

genkiganakunarugenkiganakunaru ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik 「Kare-
va kucsikazuga hette genkiganakunatta.」 „Szót-
lan lett, és elkedvetlenedett.”

genkiippaigenkiippai ◆ kicsattankicsattan azaz egészségtőlegészségtől
「Mago-va genkiippaideszu.」 „Az unokám majd
kicsattan az egészségtől.”

genkijokugenkijoku ◆ vidámanvidáman 「Genkijoku aiszacusite-
kureta.」 „Vidáman köszönt nekem.”

genkikaifukugenkikaifuku ◆ erőnlét visszanyeréseerőnlét visszanyerése
genkingenkin ◆ készpénzkészpénz 「Genkin-o motteima-
szen.」 „Nincs nálam készpénz.” ◆ pénzpénz 「Kó-
zakara genkin-o furi konda.」 „Átutaltam a pénzt
a számlámról.”

genkingenkin ◆ szigorú tilalomszigorú tilalom
genkinagenkina ◆ egészségesegészséges 「Okaaszanga genkide-
jokatta.」 „Örülök, hogy egészséges az anyukám.”
◆ élettelélettel teliteli 「Genkina koe」 „élettel teli
hang” ◆ életvidáméletvidám 「Genkinaobaszan」 „élet-
vidám néni” ◆ eleveneleven 「Kono koinu-va hidzsóni
genkida.」 „Ez a kiskutya nagyon eleven.” ◆ fittfitt
「Genkina ródzsin」 „fitt öregember” ◆ frissfriss
「Asza-va mada genkideszu.」 „Reggel még friss
vagyok.” ◆ fürgefürge 「Gogoni icsibangenkinina-
ru.」 „Délután vagyok a legfürgébb.”

genkinaojomeszangenkinaojomeszan ◆ tűzrőlpattanttűzrőlpattant me-me-
nyecskenyecske
genkinaszaszónagenkinaszaszóna ◆ lankadtlankadt 「Genkinasza-
szóna hito」 „lankadt ember”

genkinaszaszónigenkinaszaszóni ◆ lankadtanlankadtan

genkinbaraigenkinbarai ◆ készpénzfizetéskészpénzfizetés
genkincsúnjúgenkincsúnjú ◆ pénzinjekciópénzinjekció
genkindegenkinde ◆ készpénzzelkészpénzzel 「Genkinde hara-
itai.」 „Készpénzzel fizetnék!”

genkindearugenkindearu ◆ szigorúanszigorúan tilostilos 「Kicuen-o
fukume kakigenkindearu.」 „Dohányzás és nyílt
láng használata szigorúan tilos!”

genkindzsidóazukebaraikigenkindzsidóazukebaraiki ◆ bankautoma-bankautoma-
tata ◆ pénzautomatapénzautomata
genkindzsidósiharaikigenkindzsidósiharaiki ◆ pénzautomatapénzautomata
genkindzsidósucunjúkigenkindzsidósucunjúki ◆ pénzautomatapénzautomata
genkininarugenkininaru ◆ feléledfeléled 「Cukareta karada-o ja-
szumaszetara genkininatta.」 „Pihentettem a
megfáradt testemet, és feléledtem.” ◆ felélénkülfelélénkül
「Kóhí-o nondara genkininatta.」 „A kávétól fel-
élénkültem.” ◆ felvidulfelvidul 「Ongaku-o kikuto gen-
kininaru.」 „A zenére felvidulok.” ◆ frissülfrissül ◇

genkiniszurugenkiniszuru felerősítfelerősít 「Kuszuride genkini-
natta.」 „A gyógyszerek felerősítettek.”

genkiniszurugenkiniszuru ◆ felerősítfelerősít 「Kuszuride genki-
ninatta.」 „A gyógyszerek felerősítettek.”

genkin-juszósagenkin-juszósa ◆ pénzszállító autópénzszállító autó
genkinkakitomegenkinkakitome ◆ pénzküldeménypénzküldemény 「Júbin-
jaszan-va genkinkakitome-o todokeru.」 „A pos-
tás a pénzküldeményeket is kihozza.”

genkinkaszurugenkinkaszuru ◆ készpénzzé teszkészpénzzé tesz
genkinonaigenkinonai / genkiganaigenkiganai ◆ lehangoltlehangolt
「Tomodacsi-va genkinonai koede kotaeta.」 „A
barátom lehangoltan válaszolt.” ◆ letörtletört
「Genkiganai koe」 „letört hang”

genkinszeikagenkinszeika ◆ készpénzárkészpénzár
genkinszurugenkinszuru ◆ szigorúanszigorúan tilttilt 「Gaisucu-o
genkinszuru.」 „Szigorúan tiltják a kijárást.”

genkintorihikigenkintorihiki ◆ spotspot tranzakciótranzakció ◆ tőkeát-tőkeát-
tét nélküli ügylettét nélküli ügylet
genkinzandakagenkinzandaka ◆ készpénzegyenlegkészpénzegyenleg
genki-ogenki-o cukerucukeru ◆ erőreerőre kapkap 「Ojacude genki-
o cuketa.」 „Az uzsonnától erőre kaptam.”

genki-ogenki-o daszudaszu ◆ erőreerőre kapkap 「Niku-o tabete
genki-o dasita.」 „A hústól erőre kaptam.” ◆ vi-vi-
dámdám 「Genki-o dasite!」 „Ne búsulj!”

genki-ogenki-o torimodoszutorimodoszu ◆ feltöltődikfeltöltődik 「Sizen-
no naka-o szanposzuruto, enerugí-o tori modo-
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szu.」 „Egy séta után a természetben, mindig fel-
töltődöm.”

genkizukerugenkizukeru ◆ biztatbiztat 「Sicugjósita tomodacsi-
o genkizuketa.」 „Biztattam a munkanélküli bará-
tomat.” ◆ felvidítfelvidít 「Nakiszóna kodomo-o gen-
kizuketa.」 „Felvidítottam az elkámpicsorodott
gyereket.”

genkizukerujónagenkizukerujóna ◆ biztatóbiztató 「Genkizukerujó-
na kotoba」 „biztató szavak” ◆ felvidítófelvidító 「Gen-
kizukerujóna uta」 „felvidító dal”

genkjógenkjó ◆ jelenlegijelenlegi állapotállapot 「Genkjócsósza」
„jelenlegi állapot felmérése” ◆ jelenlegijelenlegi hely-hely-
zetzet 「Genkjóhókoku」 „jelentés a jelenlegi hely-
zetről”

genkjógenkjó ◆ bajforrásbajforrás 「Kore-va szubeteno gen-
kjó.」 „Ez minden baj forrása.” ◆ főkolomposfőkolompos
genkjúgenkjú ◆ Genkjú-korGenkjú-kor
genkjúgenkjú ◆ kitéréskitérés ◆ tématerelődéstématerelődés ◆ uta-uta-
láslás
genkjúgenkjú ◆ alapfokalapfok
genkjúgenkjú ◆ fizetéscsökkentésfizetéscsökkentés 「Genkjúso-
bun」 „fizetéscsökkentéssel járó fegyelmi bünte-
tés”

genkjú-ogenkjú-o szakeruszakeru ◆ kerülikerüli aa témáttémát
「Szeidzsika-va szono kenni aete genkjú-o szake-
ta.」 „A politikus készakarva kerülte a témát.”

genkjúszurugenkjúszuru ◆ csökkenticsökkenti aa fizetéstfizetést 「Gen-
kjúszareta.」 „Csökkentették a fizetésemet.”

genkjúszurugenkjúszuru ◆ hivatkozikhivatkozik 「Icsinenmaeno
kaivani genkjúsita.」 „Az előző évi beszélgetésre
hivatkozott.” ◆ kitérkitér 「Szeidzsika-va sószúmin-
zokumondaini genkjúsita.」 „A politikus kitért a
kisebbségi kérdésre.” ◆ megemlítmegemlít 「Enzecude-
va genpacunimo genkjúsita.」 „A beszédében az
atomerőművet is megemlítette.” ◆ utalutal 「Kare-
va hinkonmondaini genkjúsita.」 „Utalt a sze-
génység problémájára.”

genkogenko ◆ ökölököl
genkógenkó ◆ Genkó-korGenkó-kor
genkógenkó ◆ Genkó-korGenkó-kor
genkógenkó ◆ szavak és tettekszavak és tettek
genkógenkó ◆ jelenleg hatályosságjelenleg hatályosság
genkógenkó ◆ eredetieredeti iratirat ◆ kéziratkézirat 「Suppansani
genkó-o okutta.」 „Elküldtem a kéziratot a kiadó-
nak.” ◆ másolandómásolandó iratirat 「Genkó-o kopí kini oi-

ta.」 „A másolandó iratot a fénymásológépbe he-
lyezte.”

genkógenkó ◆ ősszájősszáj
genkógenkó ◆ mongol inváziómongol invázió ◆ tatárjárástatárjárás
genkocugenkocu ◆ ökölököl 「Aite-o genkocude nagutta.」
„Ököllel megütötte a másik embert.”

genkocunoamegenkocunoame ◆ ökölcsapásokökölcsapások sorozatasorozata
「Aiteni genkocuno ame-o furasita.」 „Ökölcsa-
pások sorozatát zúdította az ellenfelére.”

genkocu-ogenkocu-o katamerukatameru ◆ ökölbeökölbe szorítjaszorítja aa
kezétkezét 「Genkocu-o katameta.」 „Ökölbe szorí-
tottam a kezem.”

genkóhangenkóhan ◆ rajtakapásrajtakapás ◆ tettentetten érésérés ◆

tetten ért embertetten ért ember
genkóhandemicukerugenkóhandemicukeru ◆ rajtakaprajtakap
「Manbikihan-o genkóhande micuketa.」 „Rajta-
kapták az áruházi tolvajt.” ◆ tettentetten érér 「Uvaki-
no genba-o genkóhande micukerareta.」 „Tetten
érték a házasságtörőt.”

genkóhantaihoszurugenkóhantaihoszuru ◆ helyszínenhelyszínen letar-letar-
tóztattóztat 「Kagaisa-va genkóhantaihoszareta.」
„A tettest a helyszínen letartóztatták.”

genkóhógenkóhó ◆ hatályos törvényhatályos törvény
genkóicscsigenkóicscsi ◆ szavak és tettek egyezéseszavak és tettek egyezése
genkóicscsinogenkóicscsino ◆ aztazt tesz,tesz, amitamit mondmond
「Genkóicscsino hito」 „olyan ember, aki azt tesz,
amit mond”

genkóicscsisinaigenkóicscsisinai ◆ bortbort iszikiszik ésés vizetvizet pré-pré-
dikáldikál 「Genkóicscsisinai hito」 „olyan ember,
aki bort iszik és vizet prédikál”

genkójósigenkójósi ◆ formanyomtatványformanyomtatvány kézirat-kézirat-
hozhoz ◆ kéziratlapkéziratlap ◆ kéziratpapírkéziratpapír
genkókakakugenkókakaku ◆ folyó árfolyó ár
genkókiteigenkókitei ◆ hatályos előíráshatályos előírás
genkokugenkoku ◆ modern japán nyelvmodern japán nyelv
genkokugenkoku ◆ felperesfelperes 「Genkoku-va óheina hit-
odesita.」 „A felperes egy arrogáns ember volt.” ◆

panaszospanaszos ◆ vádlóvádló
genkokugavanosóningenkokugavanosónin ◆ vád tanújavád tanúja
genkokunotóbengenkokunotóben ◆ vádbeszédvádbeszéd
genkongenkon ◆ jelenlegjelenleg 「Genkon-va ikizurai jono
nakada.」 „Jelenleg nehéz az élet a világban.”

genkonkangenkonkan ◆ gyökérsüvegképzőgyökérsüvegképző meriszté-meriszté-
mama
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genkon-nogenkon-no ◆ jelenlegijelenlegi 「Genkonno dzsószei」
„jelenlegi helyzet”

genkónogenkóno ◆ érvénybenérvényben lévőlévő 「Genkóno kei-
jaku」 „érvényben lévő szerződés” ◆ fennállófennálló
「Genkóno hóricunijorutokore-va ihódeszu.」 „A
fennálló törvények szerint ez illegális.” ◆ hatá-hatá-
lyoslyos 「Genkóno hóricu」 „hatályos törvény” ◆

jelenlegijelenlegi 「Genkóno taisinkidzsun」 „jelenlegi
földrengés-biztonsági előírás”

genkungenkun ◆ hazafiashazafias hőstetthőstett ◆ hazahaza hősehőse
◆ kiemelkedőkiemelkedő államférfiállamférfi 「Meidzsiisinno gen-
kun」 „Meidzsi-restauráció kiemelkedő államfér-
fijei”

genmagenma ◆ súrlódáscsökkentéssúrlódáscsökkentés
genmaigenmai ◆ barnabarna rizsrizs 「Hakumaika genmai」
„fehér vagy barna rizs” ◆ fényezetlenfényezetlen rizsrizs ◇

hacugagenmaihacugagenmai csíráztatott barna rizscsíráztatott barna rizs
genmecugenmecu ◆ csalódáscsalódás ◆ kiábrándultságkiábrándultság
genmecuszurugenmecuszuru ◆ csalódikcsalódik 「Szono szeidzsik-
ani genmecusita.」 „Csalódtam a politikusban.”
◆ kiábrándulkiábrándul 「Szekaikeizaikikininatte, sihon-
sugini genmecusita.」 „A világválság idején kiáb-
rándultam a kapitalizmusból.”

genmeigenmei ◆ eredeti néveredeti név
genmeigenmei ◆ ellentmondástellentmondást nemnem tűrőtűrő parancsparancs
◆ szigorú parancsszigorú parancs
genmeigenmei ◆ határozotthatározott kijelentéskijelentés 「Genmei-o
szaketa.」 „Óvakodott a határozott kijelentéstől.”

genmeiszurugenmeiszuru ◆ bejelentbejelent 「Kaisa-va haszan-
sitato genmeisita.」 „Bejelentette, hogy csődbe
ment a vállalat.” ◆ világosanvilágosan megmondmegmond
「Rijómokuteki-o genmeisita.」 „Világosan meg-
mondta, mire akarja használni.”

genmeiszurugenmeiszuru ◆ szigorúanszigorúan megparancsolmegparancsol
「Joruno gaisucukinsi-o genmeisita.」 „Szigorú-
an megparancsolta, hogy ne menjenek ki éjszaka
az utcára.”

genmengenmen ◆ csökkentéscsökkentés vagyvagy elengedéselengedés ◆

enyhítésenyhítés 「Dzsisusite keibacuno genmen-o no-
zonda.」 „A büntetés enyhítését remélte, ha ön-
ként jelentkezik.” ◆ könnyítéskönnyítés 「Szozeino
genmenszocsi-o tekijósita.」 „Adókönnyítő intéz-
kedést alkalmaztak.”

genmicugenmicu ◆ alaposságalaposság ◆ szigorszigor
genmicunagenmicuna ◆ alaposalapos 「Genmicuna csósza-o
okonatta.」 „Alapos vizsgálatot végzett.” ◆ szi-szi-

gorúgorú 「Kore-va genmicuna imideno tecugakuto
kotonaru.」 „Ez a szigorú értelemben vett filozófi-
ától különbözik.”

genmicunigenmicuni ◆ alaposanalaposan ◆ szigorúanszigorúan 「Genmi-
cuni iuto kaki dzsunga csigau.」 „Szigorúan véve,
a vonássorrend más.”

genmongenmon ◆ hajónyíláshajónyílás
gen-nagen-na ◆ Genna-korGenna-kor
gen-namagen-nama ◆ lóvélóvé
gen-narigen-nari ◆ csömörcsömör
gen-nariszurugen-nariszuru ◆ elegeelege vanvan 「Cumanigamiga-
mi ivaretegen-narisiteiru.」 „Elegem van az
asszony örökös zsörtölődéséből!” ◆ megcsömör-megcsömör-
liklik 「Sigotogaariszugitegen-narisiteiru.」 „Meg-
csömörlöttem a sok munkától.” ◇ gen-gen-
nariszuruhodonariszuruhodo förtelmesenförtelmesen 「Kono eiga-va
gen-nariszuruhodo nagai!」 „Ez a film förtelme-
sen hosszú!”

gen-nariszuruhodogen-nariszuruhodo ◆ förtelmesenförtelmesen 「Kono
eiga-va gen-nariszuruhodo nagai!」 „Ez a film
förtelmesen hosszú!”

gen-nenrjógen-nenrjó ◆ nyers tüzelőanyagnyers tüzelőanyag
gen-nigen-ni ◆ mindenképpenmindenképpen 「Ringokukógekiszuru
kói-va genni cucusimubekida.」 „Mindenképpen
tartózkodni kellene a szomszédos ország megtá-
madásától.” ◆ szigorúanszigorúan ◇ gen-niszurugen-niszuru meg-meg-
szigorítszigorít 「Taifúno keikai-o gennisita.」 „Meg-
szigorította a tájfun elleni készültséget.”

gen-nigen-ni ◆ példáulpéldául 「Genni imamo, kaban-o ucsi-
ni vaszuretajone.」 „Például most is otthon hagy-
tad a táskádat.” ◆ ténylegtényleg 「Kare-va genni kei-
musoni haitteita.」 „Ő tényleg volt börtönben.” ◆

valóbanvalóban 「Szorega genni meno maede okotteiru-
noni odoroita.」 „Meglepődtem, hogy ez a szemen
előtt valóban megtörténik.”

gen-ningen-nin ◆ Gen-nin-korGen-nin-kor
gen-niszurugen-niszuru ◆ megszigorítmegszigorít 「Taifúno keikai-
o gennisita.」 „Megszigorította a tájfun elleni ké-
szültséget.”

gennjógennjó ◆ elsődlegeselsődleges vizeletvizelet ◆ glomerulárisglomeruláris
szűrletszűrlet ◆ primer vizeletprimer vizelet
gennógennó ◆ kőtörő kalapácskőtörő kalapács
gen-nosókogen-nosóko ◆ gólyaorrgólyaorr
genógenó ◆ Gen-ó-korGen-ó-kor
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genogenogenogeno ◆ hitványhitvány 「Kareno sigotoburi-va
geno gedeszu.」 „Hitvány munkát végez.” ◆ leg-leg-
rosszabbrosszabb 「Kareno szeiszeki-va geno geda.」 „A
tanulmányi eredménye a legrosszabb.”

gen-o hamugen-o hamu ◆ megszegi a szavátmegszegi a szavát
gen-ogen-o haruharu ◆ felhúrozfelhúroz 「Gitáni gen-o hatta.」
„Felhúrozta a gitárt.” ◆ húrozhúroz 「Baiorin-ni gen-o
hatteita.」 „Húrozta a hegedűt.”

gen-o kacugugen-o kacugu ◆ babonásbabonás
gen-ogen-o kacuidekacuide ◆ babonábólbabonából 「Gen-o kacuide
akacsanga budzsiumarerumadebebí fuku-o kava-
nai.」 „Babonából nem vásárol babaruhát előre.”

gen-ogen-o matanaimatanai ◆ mondanimondani semsem kellkell 「Korega
dzsújódearukoto-va gen-o matanai.」 „Mondani
sem kell, hogy ez nagyon fontos.”

genomikuszugenomikuszu ◆ genomikagenomika
genomugenomu ◆ genomgenom ◆ örökítőanyagörökítőanyag
genomu-inpurintingugenomu-inpurintingu ◆ genetikaigenetikai bevéső-bevéső-
désdés
genomujakurigakugenomujakurigaku ◆ farmakogenomikafarmakogenomika
genomukagakugenomukagaku ◆ genomikagenomika
genomuszurikomigenomuszurikomi ◆ genetikai bevésődésgenetikai bevésődés
gen-onkigen-onki ◆ feszülésfeszülés ésés rezgésérzékelőrezgésérzékelő
szervszerv
gen-onkikangen-onkikan ◆ feszülésfeszülés ésés rezgésérzékelőrezgésérzékelő
szervszerv
genosuruigenosurui ◆ repertoárrepertoár
gen-o szajúniszurugen-o szajúniszuru ◆ köntörfalazköntörfalaz
genpacugenpacu ◆ atomerőműatomerőmű
genpacudzsikogenpacudzsiko ◆ atombalesetatombaleset ◆

atomerőmű-balesetatomerőmű-baleset ◆ atomkatasztrófaatomkatasztrófa
genpaigenpai ◆ fejadagcsökkentésfejadagcsökkentés ◆ osztalék-osztalék-
csökkentéscsökkentés 「Zóhaito genpai」 „osztaléknöve-
lés és osztalékcsökkentés”

genpaiszurugenpaiszuru ◆ fejadagotfejadagot csökkentcsökkent ◆ osz-osz-
talékottalékot csökkentcsökkent 「Kono kaisa-va icsidomo
genpaisitakotoganai.」 „Ez a vállalat még soha-
sem csökkentett osztalékot.”

genpangenpan ◆ eredetieredeti kiadáskiadás ◆ kliséklisé ◆ nyomó-nyomó-
formaforma
genpingenpin ◆ jelenjelen cikkcikk ◆ kiállítottkiállított darabdarab
「Genpinkagiri hangakuninarimaszu.」 „A kiállí-
tott darabot féláron adjuk!” ◆ konkrétkonkrét cikkcikk ◆

magamaga azaz áruáru 「Genpin-va becubinde okurima-

szu.」 „Magát az árut külön csomagban küldjük.”
◆ ténylegestényleges áruáru 「Gazójori genpinno kataga-
va rukani ucukusikatta.」 „A tényleges áru sokkal
szebb volt, mint a képe.” ◇ genpinkjújogenpinkjújo termé-termé-
szetbeni juttatásszetbeni juttatás
genpinhikaecsógenpinhikaecsó ◆ készletkönyvkészletkönyv
genpinkjújogenpinkjújo ◆ természetbeni juttatástermészetbeni juttatás
genpógenpó ◆ fizetéscsökkentésfizetéscsökkentés
genpógenpó ◆ kivonáskivonás
genpongenpon ◆ eredetieredeti írásműírásmű ◆ eredetieredeti könyvkönyv ◆

eredeti műeredeti mű
genpongenpon ◆ befektetett összegbefektetett összeg
genpugenpu ◆ őő édesapjaédesapja ◆ önön édesapjaédesapja ◆ szigo-szigo-
rú aparú apa
genpukugenpuku ◆ felnőttéfelnőtté válásválás ünnepeünnepe ◆ férfivéférfivé
avatás ünnepeavatás ünnepe
genpukugenpuku ◆ csillapításcsillapítás 「Zófukuto genpuku」
„erősítés és csillapítás” ◇ antenagenpukuantenagenpuku an-an-
tennacsillapítástennacsillapítás
genpukuhagenpukuha ◆ csillapított hullámcsillapított hullám
genpukuricugenpukuricu ◆ csillapítási tényezőcsillapítási tényező
genpukusindógenpukusindó ◆ csillapított rezgéscsillapított rezgés
genpukuszurugenpukuszuru ◆ férfivé lesz avatvaférfivé lesz avatva
genrigenri ◆ elvelv 「Don-na genridekono kikai-va ugo-
iteiruno?」 „Milyen elven működik ez a gép?” ◆

törvénytörvény ◇ arukimedeszunogenriarukimedeszunogenri Arkhimé-Arkhimé-
dészdész törvényetörvénye ◇ kihontekigenrikihontekigenri alaptételalaptétel
「Kore-va kono súkjóno kihontekigenrininaru.」
„Ez ennek a vallásnak az alaptétele.” ◇ sidzsó-sidzsó-
genrigenri piacipiaci mechanizmusmechanizmus 「Sidzsógenrino
dónjú」 „piaci mechanizmus bevezetése” ◇ si-si-
dzsógenrisugidzsógenrisugi piacelvűségpiacelvűség ◇ tekonogenritekonogenri
emelőelvemelőelv 「Omotai mono-o tekono genride ugo-
kasita.」 „A nehéz tárgyat emelőelv alapján moz-
gattam.”

genrirongenriron ◆ húrelmélethúrelmélet
genrisugigenrisugi ◆ fundamentalizmusfundamentalizmus ◇ iszuramu-iszuramu-
genrisugigenrisugi iszlám fundamentalizmusiszlám fundamentalizmus
genrisugisagenrisugisa ◆ fundamentalistafundamentalista
genrjakugenrjaku ◆ Genrjaku-korGenrjaku-kor
genrjogenrjo ◆ pratjaksapratjaksa
genrjógenrjó ◆ alapanyagalapanyag 「Komugiko-va pan-no
genrjótonaru.」 „A liszt a kenyér alapanyagául
szolgál.” ◆ nyersanyagnyersanyag 「Kono kuni-va genr-
jóga buszokusiteimaszu.」 „Ennek az országnak
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nincs elegendő nyersanyaga.” ◇ kógjógenrjókógjógenrjó
ipariipari nyersanyagnyersanyag ◇ szeisigenrjószeisigenrjó papíralap-papíralap-
anyaganyag
genrjógenrjó ◆ fogyásfogyás 「Bokusinguno szensu-va
genrjóni sippaisita.」 „A bokszolónak nem sike-
rült fogynia.” ◆ mennyiségmennyiség csökkentésecsökkentése
「Gomino genrjó-o mezaszu.」 „Csökkenteni kí-
vánjuk a szemét mennyiségét.” ◆ súlycsökke-súlycsökke-
nésnés
genrjókeieigenrjókeiei ◆ megszorításmegszorítás
genrjúgenrjú ◆ eredeteredet 「Hangarí minzokuno genrjú-
o tadoru.」 „A magyarok eredetét kutatja.” ◆ for-for-
rásrás 「Kono ogava-va donau gavano genrjúde-
szu.」 „Ez a patak a Duna forrása.”

genrógenró ◆ öregöreg ◆ tapasztalttapasztalt politikuspolitikus ◆ ve-ve-
teránterán
genróingenróin ◆ öregeköregek tanácsatanácsa ◆ rómairómai szená-szená-
tustus ◆ szenátusszenátus
genrokugenroku ◆ Genroku-korGenroku-kor
genrongenron ◆ véleménynyilvánításvéleménynyilvánítás
genronkaigenronkai ◆ sajtó világasajtó világa ◆ újságírásújságírás
genron-nodzsijúgenron-nodzsijú ◆ szólásszabadságszólásszabadság
「Boku-va genronno dzsijú-o sidzsisiteimaszu.」
„Én a szólásszabadság mellett vagyok.”

genrontószeigenrontószei ◆ szólásszabadságszólásszabadság korláto-korláto-
zásazása
gensakugensaku ◆ életnagyságéletnagyság ◆ valódi méretvalódi méret
gensigensi ◆ pénzforráspénzforrás
gensigensi ◆ atomatom
gensigensi ◆ feldolgozatlanfeldolgozatlan papírpapír ◆ stencilmin-stencilmin-
tata ◆ vágatlan papírvágatlan papír
gensigensi ◆ hallucinációhallucináció ◆ látomáslátomás
gensigensi ◆ genezisgenezis ◆ kezdetkezdet ◆ kezdetleges-kezdetleges-
ségség ◆ ősős ◇ gensidzsingensidzsin ősemberősember
gensigensi ◆ tőkecsökkentéstőkecsökkentés
gensibakudangensibakudan ◆ atombombaatombomba
gensibakuhacugensibakuhacu ◆ atomrobbanásatomrobbanás
gensibangógensibangó ◆ atomszámatomszám ◆ protonszámprotonszám
gensibjógensibjó ◆ sugárbetegségsugárbetegség
gensibucurigakugensibucurigaku ◆ atomfizikaatomfizika
gensibucurigakusagensibucurigakusa ◆ atomfizikusatomfizikus
gensidokeigensidokei ◆ atomóraatomóra
gensidzsidaigensidzsidai ◆ őskorőskor ◆ őskorszakőskorszak

gensidzsingensidzsin ◆ ősemberősember
gensigengogensigengo ◆ forrásnyelvforrásnyelv ◆ ősnyelvősnyelv
gensigumogensigumo ◆ atomfelhőatomfelhő
gensikagensika ◆ vegyértékvegyérték
gensikakecugógensikakecugó ◆ vegyértékkötésvegyértékkötés
gensikakugensikaku ◆ atommagatommag
gensikakubucurigakugensikakubucurigaku ◆ magfizikamagfizika
gensikakubunrecugensikakubunrecu ◆ maghasadásmaghasadás
gensikakuhókaigensikakuhókai ◆ atombomlásatombomlás ◆ atommagatommag
bomlásabomlása
gensikigógensikigó ◆ vegyjelvegyjel
gensikiriszutokjógensikiriszutokjó ◆ őskereszténységőskereszténység
gensikiszotaigensikiszotai ◆ proplasztiszproplasztisz
gensikjódótaigensikjódótai ◆ ősközösségősközösség
gensinogensino ◆ kezdetikezdeti ◆ ősiősi
gensinómigensinómi ◆ őstengerőstenger
gensiringensirin ◆ érintetlen erdőérintetlen erdő ◆ őserdőőserdő
gensirjógensirjó ◆ atomsúlyatomsúly
gensirjokugensirjoku ◆ atomenergiaatomenergia
gensirjokuanzen-iinkaigensirjokuanzen-iinkai ◆ AtombiztonságiAtombiztonsági
BizottságBizottság
gensirjokuhacudensogensirjokuhacudenso ◆ atomerőműatomerőmű
gensirjokuheikigensirjokuheiki ◆ atomfegyveratomfegyver
gensirjokuiinkaigensirjokuiinkai ◆ AtomenergiaAtomenergia BizottságBizottság

gensirjokukjóteigensirjokukjótei ◆ atomenergia-atomenergia-
egyezményegyezmény
gensirjokuszengensirjokuszen ◆ atomhajtású hajóatomhajtású hajó
gensirjokuszenszuikangensirjokuszenszuikan ◆ atomhajtásúatomhajtású
tengeralattjárótengeralattjáró ◆ atommeghajtásúatommeghajtású ten-ten-
geralattjárógeralattjáró ◆ atomtengeralattjáróatomtengeralattjáró
gensirogensiro ◆ atommáglyaatommáglya ◆ atomreaktoratomreaktor ◆ re-re-
aktoraktor
gensirotatejagensirotateja ◆ reaktor épületereaktor épülete
gensisakaigensisakai ◆ ősiősi társadalomtársadalom ◆ ősközösségősközösség

gensisicurjógensisicurjó ◆ atomtömegatomtömeg ◇ szótaigensisi-szótaigensisi-
curjócurjó relatív atomtömegrelatív atomtömeg
gensisúkjógensisúkjó ◆ ősvallásősvallás
gensiszaibógensiszaibó ◆ archeocitaarcheocita
gensiszeimeitaigensiszeimeitai ◆ protobiontaprotobionta
gensiszendzsógensiszendzsó ◆ őscsíkőscsík
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gensiszenszógensiszenszó ◆ atomháborúatomháború
gensiszurugensiszuru ◆ tőkét csökkenttőkét csökkent
gensiszurugensiszuru ◆ látomása vanlátomása van
gensitekinagensitekina ◆ kezdetlegeskezdetleges 「Kore-va gensi-
tekina dóguda.」 „Ez egy kezdetleges szerszám.”
◆ primitívprimitív 「Kono dógu-va gensitekideszu.」
„Ez a szerszám primitív.”

gensivakuszeigensivakuszei ◆ ősbolygóősbolygó
gensogenso ◆ kezdetkezdet
gensogenso ◆ eredetieredeti könyvkönyv 「Hon-jaku-va sin-
jódekinakattanode gensoni atatta.」 „Mivel nem
bíztam a fordításban, megnéztem az eredeti köny-
vet.”

gensógensó ◆ csökkenéscsökkenés 「Zókato gensó」 „növe-
kedés és csökkenés” ◆ fogyatkozásfogyatkozás ◆ meg-meg-
fogyatkozásfogyatkozás ◇ kotaiszúgensókotaiszúgensó populáció-populáció-
csökkenéscsökkenés ◇ dzsinkógensódzsinkógensó népességcsök-népességcsök-
kenéskenés ◇ dzsinkónogensódzsinkónogensó népességcsökke-népességcsökke-
nésnés 「Dzsinkóno gensóni hadome-o kakeru.」
„Megállítja a népességcsökkenést.”

gensógensó ◆ jelenségjelenség 「Ame-va sizengensóde-
szu.」 „Az eső természeti jelenség.” ◆ tüneménytünemény
◇ kaikigensókaikigensó rejtélyesrejtélyes jelenségjelenség ◇ sizen-sizen-
gensógensó természetitermészeti jelenségjelenség ◇ sakaigensósakaigensó
társadalmitársadalmi jelenségjelenség ◇ dónacukagensódónacukagensó vá-vá-
rosközpontrosközpont elnéptelenedéseelnéptelenedése ◇ fuzuigensófuzuigensó
kísérőjelenségkísérőjelenség ◇ futaigensófutaigensó kísérőjelen-kísérőjelen-
ségség ◇ bucurigensóbucurigensó fizikai jelenségfizikai jelenség
gensodegensode ◆ eredetibeneredetiben 「Eigono gensodekono
sószecu-o jomimasita.」 „Angol eredetiben olvas-
tam ezt a regényt.”

gensógakugensógaku ◆ fenomenológiafenomenológia ◇ csikakuno-csikakuno-
gensógakugensógaku észlelés fenomenológiájaészlelés fenomenológiája
gensókaigensókai ◆ érzéki világérzéki világ
gensókeikógensókeikó ◆ csökkenőcsökkenő tendenciatendencia 「Han-
zaino kenszú-va gensókeikóniaru.」 „A bűnesetek
száma csökkenő tendenciát mutat.”

gensokugensoku ◆ állománybanállományban lévőlévő 「Gensokukei-
szacukan」 „állományban lévő rendőr” ◆ hiva-hiva-
talbantalban lévőlévő 「Gensokudaitórjó」 „hivatalban
lévő elnök”

gensokugensoku ◆ alapszínalapszín ◆ eredetieredeti színszín ◆ rikítórikító
színszín ◇ szangensokuszangensoku háromhárom alapszínalapszín
「Terebi-va szangensoku-o mazete cukutta iro-o
cukatteiru.」 „A televízió három alapszínből kike-

vert színt használ.” ◇ szangensokuszecuszangensokuszecu trik-trik-
romatikus elméletromatikus elmélet
gensokugensoku ◆ fogyókúrafogyókúra
gensokubangensokuban ◆ színesszínes kiadáskiadás ◆ színesszínes pub-pub-
likációlikáció
gensokuszurugensokuszuru ◆ fogyókúrázikfogyókúrázik 「Imagenso-
kusiteiru.」 „Most fogyókúrázom.”

gensónoitto-ogensónoitto-o tadorutadoru ◆ egyreegyre csökkencsökken
「Nógjódzsúdzsisa szú-va gensóno itto-o tadotte-
iru.」 „Egyre csökken a földműveléssel foglalko-
zók száma.”

gensórongensóron ◆ fenomenalizmusfenomenalizmus
gensószurugensószuru ◆ csökkencsökken 「Súekiga gensósita.」
„A haszon csökkent.” ◆ megfogyatkozikmegfogyatkozik
「Dzsinkó-va gensósita.」 „Megfogyatkozott a
népesség.”

gensotekinagensotekina ◆ kezdetlegeskezdetleges 「Gensotekina
honnó」 „kezdetleges ösztönök” ◆ primitívprimitív
「Gensotekina kandzsó」 „primitív érzelmek”

gensugensu ◆ államfőállamfő ◆ kormányfőkormányfő ◇ kokkagen-kokkagen-
susu államfőállamfő
gensugensu ◆ érleletlenérleletlen whiskywhisky ◆ hígítatlanhígítatlan
szakészaké
gensugensu ◆ szigorúszigorú betartásbetartás ◇ himicunogensuhimicunogensu
szigorú titoktartásszigorú titoktartás
gensúgensú ◆ bevételcsökkenésbevételcsökkenés ◆ hozamcsök-hozamcsök-
kenéskenés ◆ jövedelemcsökkenésjövedelemcsökkenés
gensukugensuku ◆ szigorszigor ◆ ünnepélyességünnepélyesség
gensukunagensukuna ◆ megilletődöttmegilletődött 「Gensukuna ki-
bun」 „megilletődöttség” ◆ ridegrideg 「Gensukuna
dzsidzsicu」 „rideg valóság” ◆ ünnepélyesünnepélyes
「Gensukuna gisiki」 „ünnepélyes ceremónia”

gensukuniuketomerugensukuniuketomeru ◆ elfogadelfogad 「Rekisitek-
ina dzsidzsicu-o gensukuni uke tometa.」 „Elfo-
gadtam a történelmi tényeket.” ◆ komolyankomolyan
veszvesz 「Hókokunaijó-o gensukuni uke tometa.」
„Komolyan vette a jelentés tartalmát.”

gensukusugigensukusugi ◆ rigorizmusrigorizmus
gensuszurugensuszuru ◆ szigorúanszigorúan betartbetart 「Kiszoku-
o gensuszuru.」 „Szigorúan betartja a szabályo-
kat.” ◆ szigorúanszigorúan őrizőriz 「Himicu-o gensuszu-
ru.」 „Szigorúan őrzi a titkot.”

genszaigenszai ◆ csökkentéscsökkentés ◆ gyengítésgyengítés ◆ mér-mér-
séklésséklés
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genszaigenszai ◆ adósságcsökkentésadósságcsökkentés ◆ törlesz-törlesz-
téstés
genszaikikingenszaikikin ◆ törlesztési alaptörlesztési alap
genszaiszurugenszaiszuru ◆ gyengítgyengít 「Endaka-va kokuna-
iszeihinno mirjoku-o genszaisita.」 „Az erős jen
gyengítette a belföldi termékek vonzerejét.” ◆

mérsékelmérsékel 「Bóhateini jotte higai-o genszaisi-
ta.」 „A hullámtörő gáttal mérsékeltük a kárt.”

genszakugenszaku ◆ csökkentettcsökkentett termeléstermelés ◆ le-le-
csökkent terméshozamcsökkent terméshozam
genszakugenszaku ◆ eredetieredeti műmű 「Akutavavagenszaku-
no butai」 „Akutagava műve alapján készült szín-
darab”

genszakusagenszakusa ◆ eredetieredeti alkotóalkotó ◆ eredetieredeti műmű
szerzőjeszerzője
genszangenszan ◆ őshonosságőshonosság ◆ származásszármazás
genszangenszan ◆ termeléscsökkenéstermeléscsökkenés 「Keikakuhi
icsivarino genszanga joszószareru.」 „A tervezett-
hez képest 10 százalékos termeléscsökkenés vár-
ható.” ◆ termeléscsökkentéstermeléscsökkentés 「Szekijuno
genszan-o dzsissisita.」 „A kőolajtermelés csök-
kentését hajtották végre.”

genszancsigenszancsi ◆ eredeteredet ◆ származási helyszármazási hely
genszancsisómeisogenszancsisómeiso ◆ származásiszármazási bizonyít-bizonyít-
ványvány
genszankjóteigenszankjótei ◆ termeléscsökkentésitermeléscsökkentési
megállapodásmegállapodás
genszan-nogenszan-no ◆ őshonosőshonos 「Kono morini-va han-
garí genszanno torigatakuszan-imaszu.」 „Ebben
az erdőben sok a Magyarországon őshonos ma-
dár.” ◆ termelttermelt 「Hangarí genszannovain」
„Magyarországon termelt bor.”

genszantaiszeigenszantaiszei ◆ termeléscsökkentésitermeléscsökkentési po-po-
litikalitika
genszegensze ◆ ee világvilág 「Genszeto raisze」 „e világ
és túlvilág”

genszecugenszecu ◆ értekezésértekezés ◆ kijelentéskijelentés
genszeigenszei ◆ igazságos szigorigazságos szigor
genszeigenszei ◆ e világe világ ◆ jelenkorjelenkor
genszeigenszei ◆ ősiősi
genszeicsigenszeicsi ◆ érintetlen természetérintetlen természet
genszeicsúricugenszeicsúricu ◆ szigorú semlegességszigorú semlegesség
genszeidaigenszeidai ◆ proterozoikumproterozoikum
genszeidóbucugenszeidóbucu ◆ ősállatősállat

genszeidóbucumongenszeidóbucumon ◆ protozoaprotozoa
genszeiganszekigenszeiganszeki ◆ protogén kőzetprotogén kőzet
genszeimokubugenszeimokubu ◆ protoxilémprotoxilém
genszeinagenszeina ◆ igazságosigazságos 「Genszeina szaiban-
o jókjúsita.」 „Igazságos tárgyalást követelt.” ◆

pártatlanpártatlan 「Genszeina hihan」 „pártatlan kri-
tika” ◆ szigorúszigorú 「Genszeina hóricu」 „szigorú
törvény”

genszeinarugenszeinaru ◆ igazságosigazságos 「Genszeinaru
sinszano kekka」 „igazságos elbírálás eredménye”
◆ szigorúszigorú
genszeinigenszeini ◆ igazságos szigorraligazságos szigorral
genszeiringenszeirin ◆ őserdőőserdő ◆ ősrengetegősrengeteg ◆ ősva-ősva-
dondon
genszeisibugenszeisibu ◆ protofloémprotofloém
genszeisokubucugenszeisokubucu ◆ ősnövényősnövény
genszeiszeibucukaigenszeiszeibucukai ◆ protisztákprotiszták ◆ prot-prot-
iszták országaiszták országa
genszekigenszeki ◆ csiszolatlancsiszolatlan drágakődrágakő 「Daija-
mondono genszeki」 „csiszolatlan gyémánt” ◆

nyers ércnyers érc
genszekigenszeki ◆ bejelentettbejelentett lakcímlakcím ◆ eredetieredeti
lakcímlakcím
genszekkigenszekki ◆ ősszerszámősszerszám
genszengenszen ◆ atom-tengeralattjáróatom-tengeralattjáró ◆ atom-atom-
tengeralattjárótengeralattjáró
genszengenszen ◆ forrásforrás 「Kavano genszen」 „folyó
forrása” ◆ kútfőkútfő
genszengenszen ◆ szigorú válogatásszigorú válogatás
genszencsósúgenszencsósú ◆ forrásadó-befizetésforrásadó-befizetés ◆

forrásadó-beszedésforrásadó-beszedés
genszencsósúhjógenszencsósúhjó ◆ igazolásigazolás forrásadó-forrásadó-
befizetésrőlbefizetésről
genszendearugenszendearu ◆ eredered 「Donau gavano
genszen-va dokodeszuka?」 „Hol ered a Duna?”

genszen-igenszen-i ◆ fibrillumfibrillum
genszenkazeigenszenkazei ◆ forrásadóforrásadó
genszenogenszeno ◆ jelenlegijelenlegi ◆ világivilági
genszenokairakugenszenokairaku ◆ földiföldi örömökörömök ◆ világivilági
örömökörömök
genszetekinagenszetekina ◆ földiföldi 「Genszetekina kófu-
ku」 „földi boldogság” ◆ világivilági
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genszogenszo ◆ elemelem ◇ kagakugenszokagakugenszo kémiaikémiai elemelem
◇ szanszozokugenszoszanszozokugenszo oxigéncsoportoxigéncsoport ele-ele-
meme ◇ szeigenszoszeigenszo biológiaibiológiai elemelem ◇ szeitai-szeitai-
genszogenszo biológiaibiológiai elemelem ◇ tarjógenszotarjógenszo mak-mak-
roelemroelem 「Dzsintai-o kószeiszuru birjógenszoto
tarjógenszo」 „testünk mikroelemei és makroele-
mei” ◇ csóurangenszocsóurangenszo transzurántranszurán elemelem ◇

hiszszugenszohiszszugenszo esszenciálisesszenciális elemelem ◇ hisz-hisz-
szugenszoszugenszo nélkülözhetetlennélkülözhetetlen elemelem ◇ birjó-birjó-
genszogenszo mikroelemmikroelem 「Dzsintai-o kószeiszuru
birjógenszoto tarjógenszo」 „testünk mikroele-
mei és makroelemei” ◇ ruiengenszoruiengenszo hasonlóhasonló
kémiai tulajdonságú elemkémiai tulajdonságú elem
genszógenszó ◆ hajóablakhajóablak
genszógenszó ◆ ábrándábránd 「Genszóni fuketteiru.」 „Áb-
rándokat kerget.” ◆ ábrándképábrándkép ◆ fantazma-fantazma-
góriagória ◆ fantazmagórikusságfantazmagórikusság ◆ illúzióillúzió
「Genszóga kudaketa.」 „Összetört az illúziója.”
◆ képzelgésképzelgés 「Genszókara mezameta.」 „Fel-
ébredt a képzelgéséből.”

genszobunszekigenszobunszeki ◆ elemi analíziselemi analízis
genszokigógenszokigó ◆ vegyjelvegyjel
genszókjokugenszókjoku ◆ fantáziafantázia
genszokugenszoku ◆ hajóoldalhajóoldal ◆ hajó oldalahajó oldala
genszokugenszoku ◆ alapelvalapelv 「Kenkószeikacuno
genszoku-va nandeszuka?」 „Mik az egészséges
életmód alapelvei?” ◆ alapszabályalapszabály ◆ közösközös
szabályszabály 「Kareno kódó-va sakaino genszokuni
hanszuru.」 „A viselkedése a társadalom közös
szabályába ütközik.” ◆ szabályszabály 「Genszokuni-
va reigaigaaru.」 „A kivétel erősíti a szabályt.” ◇

szangenszokuszangenszoku háromhárom alapszabályalapszabály ◇ robot-robot-
tokógakuszangenszokutokógakuszangenszoku robotikarobotika háromhárom
törvényetörvénye
genszokugenszoku ◆ lassításlassítás ◆ lassuláslassulás
genszokuszaszerugenszokuszaszeru ◆ lassítlassít 「Parasúto-va
kóka-o genszokuszaszeteiru.」 „Az ejtőernyő las-
sítja az esést.” ◆ lefékezlefékez 「Riage-va keizai-o
genszokuszaszeta.」 „A kamatemelés lefékezte a
gazdaságot.” ◆ lelassítlelassít 「Kózui-va keizai-o gen-
szokuszaszeta.」 „Az árvíz lelassította a gazdasá-
got.”

genszokuszócsigenszokuszócsi ◆ lassító szerkezetlassító szerkezet
genszokuszurugenszokuszuru ◆ lassullassul 「Kodzsinsóhino
nobi-va genszokusita.」 „A fogyasztás növekedése
lassult.” ◆ lelassítlelassít 「Kuruma-va genszokusi-

ta.」 „Az autó lelassított.” ◆ lelassullelassul 「Keizai-va
genszokusita.」 „A gazdaság lelassult.”

genszokutaigenszokutai ◆ fekvőrendőrfekvőrendőr
genszokutekinigenszokutekini ◆ alapvetőenalapvetően 「Kono kai-
sadeno nomi mono-va genszokutekini murjó-
deszu.」 „A cégnél az italok alapvetően ingyene-
sek.” ◆ szabályszabály szerintszerint 「Tenbai-va genszok-
utekini kinsiszareteiru.」 „A viszonteladás sza-
bály szerint nem lehetséges.”

genszokutositegenszokutosite ◆ alapvetőenalapvetően 「Gen-
szokutosite szócsókinmu-va zangjóto mitomera-
remaszen.」 „Alapvetően nem ismerik el túlóra-
ként, ha valaki korábban kezd dolgozni.” ◆ sza-sza-
bálybály szerintszerint 「Genszokutosite insokukinside-
szu.」 „Szabály szerint itt nem szabad ételt és italt
fogyasztani.”

genszon-nogenszon-no ◆ mama élőélő 「Genszonno dzsinbu-
cu」 „ma élő ember”

genszon-nogenszon-no ◆ hatályoshatályos 「Genszonno hóricu」
„hatályos törvény”

genszonszakkagenszonszakka ◆ mai is elő írómai is elő író
genszonszurugenszonszuru ◆ élél 「Szono okite-va genszonsi-
teiru.」 „Ez a szabály még ma is él.”

genszonszurugenszonszuru ◆ fennmaradfennmarad 「Kono osiro-va
genszonsiteiru.」 „Ez a kastély fennmaradt.” ◆

jelenlegjelenleg isis léteziklétezik 「Genszonszuru mottomo
furui tatemono」 „jelenleg is létező legrégebbi
épület” ◆ jelenlegjelenleg isis meglévőmeglévő 「Nihonde gens-
zonszuru kazuszukunai hasi」 „Japánban jelenleg
is meglévő, ritkaságszámba menő híd”

genszó-ogenszó-o idakuidaku ◆ ábrándábránd 「Haijúninarutoiu
genszó-o idaiteiru.」 „Arról ábrándozik, hogy szí-
nész lesz.” ◆ illúziójába ringatja magátillúziójába ringatja magát
genszosúkihjógenszosúkihjó ◆ elemekelemek periódusosperiódusos rend-rend-
szereszere ◆ elemek periódusos táblázataelemek periódusos táblázata
genszosúkiricugenszosúkiricu ◆ periódusos törvényperiódusos törvény
genszótekinagenszótekina ◆ álomszerűálomszerű 「Dóva-va genszó-
tekidatta.」 „A mese álomszerű volt.” ◆ fan-fan-
tasztikustasztikus ◆ fantáziadúsfantáziadús 「Genszótekina ei-
gadatta.」 „Fantáziadús film volt.” ◆ fantazma-fantazma-
górikusgórikus 「Genszótekina ongaku-o kiiterirak-
kuszusita.」 „Fantazmagórikus zenét hallgatva la-
zítottam.”

genszótekinaegenszótekinae ◆ fantáziaképfantáziakép
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genszótekinigenszótekini ◆ álomszerűenálomszerűen ◆ fantáziadú-fantáziadú-
sansan ◆ fantazmagórikusanfantazmagórikusan
genszúbunrecugenszúbunrecu ◆ kromoszómaszám-kromoszómaszám-
csökkentőcsökkentő osztódásosztódás ◆ meiózismeiózis 「Júsibun-
recuto genszúbunrecu」 „mitózis és meiózis” ◆

számfelező osztódásszámfelező osztódás
genszuigenszui ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ marsallmarsall
genszuigenszui ◆ apadásapadás 「Zószuito genszui」 „ára-
dás és apadás”

genszuigenszui ◆ attenuácóattenuácó
genszuibakugenszuibaku ◆ atom- és hidrogénbombaatom- és hidrogénbomba
genszuikigenszuiki ◆ attenuátorattenuátor ◆ leosztóleosztó
genszuiszurugenszuiszuru ◆ apadapad 「Kavaga genszuisita.」
„A folyó apadt.”

genszuiszurugenszuiszuru ◆ lecsökkenlecsökken
genszungenszun ◆ életnagyságéletnagyság
genszundainogenszundaino ◆ életnagyságúéletnagyságú 「Genszunda-
ino sasin」 „életnagyságú fotó”

genszunzugenszunzu ◆ egyegy azaz egyhezegyhez méretarányúméretarányú
rajzrajz
gentaigentai ◆ sajátsaját egységeegysége 「Heisi-va gentaini
fukkisita.」 „A katona visszatért a saját egységé-
hez.”

gentaigentai ◆ csökkenéscsökkenés 「Szeitekikinóno gentai」
„szexuális funkciók csökkenése” ◆ gyengülésgyengülés
「Kiokurjokuno gentai」 „emlékezőképesség
gyengülése” ◆ romlásromlás 「Csórjokuno gentai」
„hallás romlása” ◆ sorvadássorvadás 「Kin-nikuno gen-
tai」 „izmok sorvadása”

gentaiszecugentaiszecu ◆ ősszelvényősszelvény ◆ szomitaszomita
gentaiszurugentaiszuru ◆ elsorvadelsorvad 「Kin-nikuga genta-
isita.」 „Elsorvadtak az izmaim.” ◆ lecsökkenlecsökken
「Sokujokuga gentaisita.」 „Lecsökkent az étvá-
gyam.” ◆ sorvadsorvad
gentangentan ◆ vetésterület csökkentésevetésterület csökkentése
gentanszurugentanszuru ◆ csökkentett területen vetcsökkentett területen vet
gentarugentaru ◆ szigorúszigorú 「Szenszeino gentaru tai-
do」 „tanár szigorú hozzáállása” ◆ tagadhatat-tagadhatat-
lanlan 「Gentaru dzsidzsicu」 „tagadhatatlan tény”

genteigentei ◆ hajólétrahajólétra
genteigentei ◆ kizárólagkizárólag 「Kaiingentei sóhin」 „ki-
zárólag tagok számára elérhető termék” ◆ kizá-kizá-
rólagosságrólagosság 「Kiszecugentei」 „szezonhoz kö-
tött kizárólagosság” ◆ korlátozáskorlátozás 「Hosóno

gentei-o szadameru.」 „Garanciális korlátozást
szab meg.” ◆ korlátozottkorlátozott 「Szúrjógentei
szeiszan」 „korlátozott darabszámú termelés” ◇

kiszecugenteinokiszecugenteino szezonálisszezonális 「Kiszecugentei-
no jaszai-o katta.」 „Szezonális zöldséget vettem.”
◇ csiikigenteinocsiikigenteino helyihelyi 「Csiikigenteinomi
mono-o tamesita.」 „Megkóstoltam a helyi italt.”

genteibangenteiban ◆ korlátozott kiadáskorlátozott kiadás
genteidegenteide ◆ kizárólagkizárólag 「Kono szeihin-va kjó-
genteide jaszuku hanbaiszareteimaszu.」 „Kizá-
rólag ma árusítják olcsón ezt a terméket.”

genteikaidzsogenteikaidzso ◆ korlátozás feloldásakorlátozás feloldása
genteikakakugenteikakaku ◆ előnyökelőnyök általáltal megnöveltmegnövelt
árár 「Rinszecusitakono tocsi-va tonarino hitoni
genteika kakude ureru.」 „A szomszédnak meg-
növelt áron tudjuk adni a telket, mert egybefüggő
lesz.” ◆ kizárólagos árkizárólagos ár
genteikeijósigenteikeijósi ◆ melléknévi jelzőmelléknévi jelző
genteisigenteisi ◆ determinánsdetermináns
genteisuppangenteisuppan ◆ korlátozott kiadáskorlátozott kiadás
genteiszenszógenteiszenszó ◆ korlátozott háborúkorlátozott háború
genteiszurugenteiszuru ◆ korlátozkorlátoz 「Gjakuszasinede
szonsicu-o genteisita.」 „Stop megbízással korlá-
tozta a veszteséget.”

genteitekinagenteitekina ◆ korlátozottkorlátozott 「Púruno kaki-
kikandakeno genteitekina rijó」 „medence nyári
időszakra korlátozott használata”

gentengenten ◆ eredetieredeti szövegszöveg 「Okjó-o szanszu-
kuritto gentenkara jakusita.」 „Eredeti szanszkrit
szövegből fordítottam a szútrát.” ◆ forrásműforrásmű
gentengenten ◆ kezdőpontkezdőpont ◆ kiindulópontkiindulópont 「Kono
hon-va kenkjúno gententonatta.」 „Ez a könyv ki-
indulópontul szolgált a kutatáshoz.” ◆ origóorigó
「Zahjókeino genten.」 „A koordináta-rendszer
origója.” ◆ régirégi gyökerekgyökerek 「Szószédzsi cuku-
rino gentenni tacsi kaette, ansinanzenna mono-o
cukuru.」 „Visszatérve a régi gyökerekhez, bevált
kolbászt készítünk.”

gentengenten ◆ lepontozáslepontozás ◆ pontlevonáspontlevonás
gentenszurugentenszuru ◆ lepontozlepontoz 「Sinszain-va
toripuruakuszeru-o gentensita.」 „A zsűritag le-
pontozta a tripla axelt.” ◆ pontotpontot vonvon lele
「Kjósi-va szeikainimokakavarazu gentensita.」
„A tanár a helyes válasz ellenére pontot vont le.”

gentógentó ◆ bűvös lámpabűvös lámpa ◆ diavetítődiavetítő
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gentógentó ◆ helyzetjelzőhelyzetjelző
gentógentó ◆ kemény télkemény tél ◆ zord télzord tél
gentóeigagentóeiga ◆ diafilmdiafilm
gentófirumugentófirumu ◆ diafilmdiafilm
gentógagentóga ◆ diadia
gentókigentóki ◆ diavetítődiavetítő ◆ vetítőgépvetítőgép ◇ dzsicu-dzsicu-
bucugentókibucugentóki episzkópepiszkóp
gentokugentoku ◆ Gentoku-korGentoku-kor
gentositegentosite ◆ mindenképpenmindenképpen 「Konojóna
macsigai-o gentosite szakenakerebanaranai.」
„Az ilyen hibákat mindenképpen el kell kerülni.”
◆ semmiképpensemmiképpen 「Okane-o gentosite uke
toranai.」 „Semmiképpen sem fogad el pénzt.” ◆

szigorúanszigorúan 「Gendó-o gentosite cucusimu.」
„Szigorúan visszafogja a viselkedését.” ◆ tagad-tagad-
hatatlanulhatatlanul 「Tosito csihóno kakusza-va , gento-
site szonzaiszuru.」 „A vidék és a város közti kü-
lönbségek tagadhatatlanul léteznek.”

gentószuraidogentószuraido ◆ diafilmdiafilm ◆ diaképdiakép
genvakugenvaku ◆ elkápráztatáselkápráztatás ◆ káprázáskáprázás ◆

kápráztatáskápráztatás ◆ vakításvakítás
genvakugenvaku ◆ megbabonázásmegbabonázás
genvakuszurugenvakuszuru ◆ elkápráztatelkápráztat 「Hószekino
kagajakini genvakuszareta.」 „Elkápráztatott a
drágakő csillogása.” ◆ elvakítelvakít 「Mikakeni gen-
vakuszareta.」 „Elvakítottak a külsőségek.” ◆

megbabonázmegbabonáz 「Kanodzsono hohoemini genva-
kuszareta.」 „Megbabonázott a mosolya.”

genvakutekinagenvakutekina ◆ megbabonázómegbabonázó
genzaigenzai ◆ eredendőeredendő bűnbűn ◇ mugenzainoon-mugenzainoon-
jadorijadori szeplőtelen fogantatásszeplőtelen fogantatás
genzaigenzai ◆ jelenjelen 「Nihonno genzaino dzsinkó」
„Japán jelen népessége” ◆ jelenjelen időidő 「Genza-
ikanrjókei」 „jelen idejű befejezett alak” ◆ je-je-
lenleglenleg 「Kare-va genzaisicugjósiteiru.」 „Jelen-
leg munka nélkül van.” ◆ mostmost 「Gogorokudzsi
genzaimada teidenga cuzuiteiru.」 „Most este 6
óra van, de még mindig tart az áramszünet.”

genzaibunsigenzaibunsi ◆ egyidejűegyidejű melléknévimelléknévi igenévigenév
◆ folyamatos melléknévi igenévfolyamatos melléknévi igenév
genzaicsigenzaicsi ◆ jelenlegi értékjelenlegi érték
genzaicsigenzaicsi ◆ jelenlegijelenlegi helyhely ◆ tartózkodásitartózkodási
helyhely
genzaidzsikokugenzaidzsikoku ◆ pontos időpontos idő
genzaidzsiszeigenzaidzsiszei ◆ jelen időjelen idő

genzaikanrjógenzaikanrjó ◆ befejezett jelenbefejezett jelen
genzaikeigenzaikei ◆ jelen idejű alakjelen idejű alak ◆ jelen időjelen idő
genzaimadegenzaimade ◆ mostanáigmostanáig 「Kaisa-va szógjó-
kara genzaimade rieki-o dasiteiru.」 „A megalapí-
tástól mostanáig hasznot hozott a vállalat.”

genzaimadenogenzaimadeno ◆ eddigieddigi 「Genzaimadeno
csokin-va hjakumanendeszu.」 „Eddigi megtaka-
rításom 1 millió jen.”

genzainiitarumadegenzainiitarumade ◆ napjainkignapjainkig 「Csúszei-
kara genzaini itarumadeno rekisi-o mananda.」
„Történelmet tanultam a középkortól napjainkig.”

genzainogenzaino ◆ aktuálisaktuális 「Genzaino kavaszeréto」
„aktuális devizaárfolyam” ◆ jelenjelen 「Genzaino
dzsókjó-o idzsisitai.」 „A jelen állapotot akarom
fenntartani.” ◆ jelenlegijelenlegi 「Genzaino kagakude-
va mada sómeidekiteimaszen.」 „A tudomány je-
lenlegi állása szerint nem lehet bizonyítani.” ◆

mostanimostani 「Genzainoróma hóó」 „mostani pápa”
◆ pillanatnyipillanatnyi 「Genzaino dzsókjó」 „pillanat-
nyi helyzet”

genzainoszuidzsun-ogenzainoszuidzsun-o idzsiszuruidzsiszuru ◆ szintenszinten
tarttart 「Gengonórjoku-o idzsiszurutameni hon-o
jondeiru.」 „Könyvet olvasok, hogy szinten tart-
sam a nyelvtudásomat.”

genzainoszuidzsun-ogenzainoszuidzsun-o idzsiszurukotoidzsiszurukoto ◆

szinten tartásszinten tartás
genzairjógenzairjó ◆ alapanyagalapanyag
genzangenzan ◆ kivonáskivonás
genzankigenzanki ◆ kivonó egységkivonó egység
genzeigenzei ◆ adócsökkentésadócsökkentés 「Hódzsinzei-va
tokureinijori genzeiszareteiru.」 „Az társasági
adó különintézkedés miatt adócsökkenés alá
esik.” ◇ tokubecugenzeitokubecugenzei rendkívülirendkívüli adó-adó-
csökkentéscsökkentés
genzeiszurugenzeiszuru ◆ adótadót csökkentcsökkent 「Sóhizei-o
genzeisita.」 „Csökkentették a forgalmi adót.”

genzentarugenzentaru ◆ ellentmondástellentmondást nemnem tűrőtűrő
「Genzentaru kucsóde meidzsita.」 „Ellentmon-
dást nem tűrő hangon parancsolt.” ◆ kimértkimért
「Genzentaru taido-o simesita.」 „Kimérten vi-
selkedett.” ◆ kőkeménykőkemény 「Kore-va genzentaru
dzsidzsicudeszu.」 „Ez kőkemény tény.” ◆ pa-pa-
rancsolórancsoló 「Genzentaru kucsóde hanasita.」
„Parancsoló hangvétellel beszélt.” ◆ tagadha-tagadha-
tatlantatlan 「Csikjúondanka-va genzentaru dzsidzsi-

AdysAdys gentó gentó – genzentaru genzentaru 863863



cudeszu.」 „A globális felmelegedés tagadhatat-
lan tény.”

genzógenzó ◆ előhíváselőhívás
genzógenzó ◆ látomáslátomás ◆ vízióvízió
genzóbuszokugenzóbuszoku ◆ alulhívásalulhívás
genzóekigenzóeki ◆ előhívóelőhívó ◆ előhívószerelőhívószer ◆ hívóhívó
genzókadogenzókado ◆ túlhívástúlhívás
genzokugenzoku ◆ visszatérés a világi életbevisszatérés a világi életbe
genzokuszurugenzokuszuru ◆ visszatér a világi életbevisszatér a világi életbe
genzonszurugenzonszuru ◆ fennmaradfennmarad 「Kono kjókai-va
genzonsiteiru.」 „Ez a templom fennmaradt.” ◆

jelenleg is létezikjelenleg is létezik ◆ jelenleg is meglévőjelenleg is meglévő
genzósogenzóso ◆ előhívóhelyelőhívóhely
genzószurugenzószuru ◆ előhívelőhív 「Konofirumu-o genzó-
site kudaszai!」 „Kérem, hívja elő ezt a filmet!”

genzózaragenzózara ◆ előhívótálelőhívótál
genzurugenzuru / gendzsirugendzsiru ◆ csökkencsökken 「Jaszeidó-
bucuno kotaiszúga gendzsita.」 „Csökkent a vad-
állomány.” ◆ csökkentcsökkent 「Kaisa-va kjúrjó-o
nivarigendzsita.」 „A cég 20 százalékkal csökken-
tette a fizetésem.” ◆ kivonkivon 「Kjúkara szan-o gen-
dzsita.」 „Kilencből kivontam hármat.” ◆ mérsé-mérsé-
kelkel 「Sokuhinno sóhizeiricu-o gopászentoni gen-
dzsita.」 „Öt százalékra mérsékelték az élelmisze-
rek forgalmi adóját.”

geppjógeppjó ◆ havi műkritikahavi műkritika
geppógeppó ◆ havi fizetéshavi fizetés
geppógeppó ◆ havi beszámolóhavi beszámoló ◆ havi jelentéshavi jelentés
geppugeppu ◆ havihavi részletrészlet 「Kuruma-o geppude
katta.」 „Havi részletre vettem kocsit.” ◆ havihavi
törlesztéstörlesztés
geppugeppu ◆ böfögésböfögés 「Tanszanszui-va geppuga
derukara nomanai.」 „A szódától böfögök, ezért
nem szoktam inni.” ◆ büfögésbüfögés 「Geppu-o osza-
eta.」 „Visszafojtottam a büfögést.”

geppuszaszerugeppuszaszeru ◆ büfiztetbüfiztet 「Akacsan-o gep-
puszaszeta.」 „Büfiztettem a kisbabát.”

geppuszurugeppuszuru ◆ böfögböfög ◆ büfögbüfög 「Geppu-o sita-
ra iekiga kucsimadekita.」 „Amikor büfögtem fel-
jött a gyomorsavam.”

geragera ◆ hasáblevonathasáblevonat ◆ kefelevonatkefelevonat 「Ger-
ani aka-o ireru.」 „Kefelevonatot korrektúrázik.”
◆ szedőhajószedőhajó
gerageravaraigerageravarai ◆ röhögésröhögés

gerageravaraugerageravarau ◆ röhögröhög 「Kono hon-va ger-
ageravaraeru.」 „Ezen a könyvön jókat lehet rö-
högni.” ◆ vihogvihog 「Sisunkino sónen-va geragera
varatta.」 „A kamasz vihogott.”

gerakugeraku ◆ csökkenéscsökkenés ◆ esésesés 「Kabukano
geraku-va cuzuiteiru.」 „Folytatódik a részvény-
árak esése.” ◇ kabukagerakukabukageraku árfolyamesésárfolyamesés
gerakuhabagerakuhaba ◆ esés mértékeesés mértéke
gerakukeikógerakukeikó ◆ eső trendeső trend
gerakuszurugerakuszuru ◆ csökkencsökken 「Csikaga gerakusini-
kui.」 „A telekárak nemigen csökkennek.” ◆ esikesik
「Kabukaga gerakusita.」 „Esett a részvény árfo-
lyama.”

gerazurigerazuri ◆ hasáblevonathasáblevonat ◆ kefelevonatkefelevonat
gerecunagerecuna ◆ aljasaljas 「Gerecuna sudande hito-o
damasita.」 „Aljas módon csapta be az embere-
ket.” ◆ alpárialpári 「Gerecuna hjógen」 „alpári ki-
fejezés” ◆ undokundok 「Gerecuna szeikaku.」 „Un-
dok természet.” ◇ hinszeigerecunahinszeigerecuna hitványhitvány
「Hinszeigerecuna otoko」 „hitvány ember”

gerecunaningengerecunaningen ◆ bugrisbugris
gerendegerende ◆ lesiklópályalesiklópálya ◆ sípályasípálya ◆ síterepsíterep

gerérutojamagerérutojama ◆ Gellért-hegyGellért-hegy
gerigeri ◆ fosfos ◆ fosásfosás ◆ hasmenéshasmenés ◇ szui-szui-
jószeigerijószeigeri vizesvizes hasmenéshasmenés 「Sokucsúdokude
szuijószeigerininatta.」 „Az ételmérgezéstől vizes
hasmenésem volt.”

geridomegeridome ◆ hasfogóhasfogó szerszer ◆ hasmenéshasmenés elle-elle-
ni gyógyszerni gyógyszer
geriragerira ◆ gerillagerilla ◆ partizánpartizán
gerirabutaigerirabutai ◆ partizáncsoportpartizáncsoport
geriragóugeriragóu ◆ özönvízszerű felhőszakadásözönvízszerű felhőszakadás
geriraheigerirahei ◆ gerillagerilla
gerirajukigerirajuki ◆ hirtelen támadt hóviharhirtelen támadt hóvihar
gerira-raibugerira-raibu ◆ meglepetéskoncertmeglepetéskoncert
geriraszengeriraszen ◆ gerillaháborúgerillaháború ◆ gerillaharcgerillaharc ◆

partizánharcpartizánharc
gerirataiingerirataiin ◆ bozótharcosbozótharcos ◆ partizánpartizán
geriszurugeriszuru ◆ fosikfosik ◆ hasmenésehasmenése vanvan
「Aszakara gerisiteiru.」 „Reggel óta hasmené-
sem van.”

gerogero ◆ hányadékhányadék ◆ hányáshányás ◇ gero-ogero-o hakuhaku
rókázikrókázik 「Gero-o haitaraszukkirisita.」 „Miután

864864 genzó genzó – gero gero AdysAdys



rókáztam, felüdültem.” ◇ gero-ogero-o hakuhaku lehánylehány
「Jopparai-va téburunigero-o haita.」 „A részeg
lehányta az asztalt.”

gerógeró ◆ kis senkikis senki ◆ szolgaszolga
gerobukurogerobukuro ◆ hányós zacskóhányós zacskó
gerogeronakugerogeronaku ◆ brekegbrekeg ◆ kuruttyolkuruttyol
「Kaeru-va gerogero naiteiru.」 „A békák ku-
ruttyolnak.”

gero-ogero-o hakuhaku ◆ lehánylehány 「Jopparai-va
téburunigero-o haita.」 „A részeg lehányta az asz-
talt.” ◆ ráhányráhány 「Jopparai-va téburunigero-o
haita.」 „A részeg ráhányt az asztalra.” ◆ róká-róká-
zikzik 「Gero-o haitaraszukkirisita.」 „Miután ró-
káztam, felüdültem.”

gerugeru ◆ gélgél ◆ jurtajurta ◆ zselézselé ◇ gerurokageruroka gél-gél-
szűrésszűrés ◇ gerurokageruroka gélfiltrációgélfiltráció ◇ genkeisi-genkeisi-
cugerucugeru plazmagélplazmagél
gerudzsónogerudzsóno ◆ zselészselés
gerukazaigerukazai ◆ gélesítőgélesítő szerszer ◆ kocsonyásítókocsonyásító
szerszer ◆ zselésítő szerzselésítő szer
gerumangeruman ◆ germángermán
gerumangogerumango ◆ germán nyelvekgermán nyelvek
gerumaniumugerumaniumu ◆ germániumgermánium
gerumanminzokugerumanminzoku ◆ germánokgermánok
gerumanszogogerumanszogo ◆ ősgermán nyelvősgermán nyelv
gerurokageruroka ◆ gélfiltrációgélfiltráció ◆ gélszűrésgélszűrés
gesagesa ◆ leszállásleszállás ◇ tocsúgesatocsúgesa útmegszakí-útmegszakí-
tástás
gesaszurugesaszuru ◆ leszállleszáll aa buszrólbuszról 「Gakkóma-
enobaszu teide gesasita.」 „Az iskola előtti megál-
lóban leszálltam a buszról.” ◆ leszállleszáll aa vonat-vonat-
rólról 「Cugino ekide gesaszuru.」 „A következő ál-
lomáson leszállok a vonatról.”

gesigesi ◆ nyári napfordulónyári napforduló
gesiszengesiszen ◆ RáktérítőRáktérítő
gessagessa ◆ tandíjtandíj 「Gessa-o harau.」 „Tandíjat fi-
zet.”

gessiruigessirui ◆ rágcsálórágcsáló 「Gessiruino nakama-o
sókaisimaszu.」 „Bemutatom a rágcsálókat.” ◆

rágcsálókrágcsálók
gessiruinogessiruino ◆ rágcsálórágcsáló 「Gessiruino dóbucu」
„rágcsáló állat”

gessokugessoku ◆ holdfogyatkozásholdfogyatkozás 「Tenmondaino
bóenkjóde gessoku-o kanszokusita.」 „A csillag-

vizsgáló teleszkópjával figyelte meg a holdfogyat-
kozást.” ◇ kaikigessokukaikigessoku teljesteljes holdfogyat-holdfogyat-
kozáskozás ◇ bubungessokububungessoku részlegesrészleges holdfo-holdfo-
gyatkozásgyatkozás
gessúgessú ◆ havihavi jövedelemjövedelem ◆ havihavi keresetkereset
「Gessúszandzsú manen」 „300 ezer jenes havi
kereset” ◇ heikingessúheikingessú havi átlagkeresethavi átlagkereset
gesukugesuku ◆ fizetettfizetett szállásszállás ◆ olcsóolcsó szállás-szállás-
helyhely ◆ penziópenzió ◆ szállásszállás 「Makanainonai ge-
suku」 „étkezés nélküli szállás”

gesukudaigesukudai ◆ szállásdíjszállásdíj
gesukuszurugesukuszuru ◆ szobátszobát kiveszkivesz 「Gakkókara
gofunno tokoroni gesukusiteiru.」 „Az iskolától 5
percre vettem ki szobát.”

gesuningesunin ◆ gyilkosgyilkos ◆ lefejezéslefejezés ◆ tettestettes
「Korosino gesunin」 „gyilkosság tettese”

gesutapogesutapo ◆ GestapoGestapo
geszakugeszaku ◆ geszakugeszaku
geszakusageszakusa ◆ geszaku-írógeszaku-író
geszengeszen ◆ leszállás a hajórólleszállás a hajóról
geszengeszen ◆ alacsonyalacsony származásszármazás 「Kare-va ge-
szenno umaredearu.」 „Alacsony származású.”

geszenaigeszenai ◆ értetlenértetlen 「Geszenai kao-o sita.」
„Értetlen arcot vágott.” ◆ érthetetlenérthetetlen
「Bokuni-va kare-va geszenai hitoda.」 „Szá-
momra érthetetlen az az ember.”

geszenszurugeszenszuru ◆ leszállleszáll 「Geszensita.」 „Le-
szálltam a hajóról.”

geszevageszeva ◆ szólásszólás
geszevaniiutokoronogeszevaniiutokorono ◆ egészenegészen egyszerű-egyszerű-
enen 「Kanodzso-va geszevaniiutokorono aidzsin-
da.」 „Ő egészen egyszerűen egy szerető.”

geszokugeszoku ◆ utcaiutcai cipőcipő 「Kjakuno geszoku-o
azukeru.」 „Leveteti a vendég utcai cipőjét.”

geszokubangeszokuban ◆ cipőtároscipőtáros
geszokufudageszokufuda ◆ cipőtárjegycipőtárjegy
geszokuiregeszokuire ◆ cipőtartócipőtartó
geszszangeszszan ◆ havi termeléshavi termelés
geszszógeszszó ◆ holdfázisholdfázis
geszszónosúkigeszszónosúki ◆ holdfázisokholdfázisok ciklusaciklusa
「Geszszóno súki-va hobo szandzsúnicsideszu.」
„A holdfázisok ciklusa körülbelül 30 nap.”
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geszszorigeszszori ◆ mintmint aa gebegebe 「Abara bonemo mi-
eruhodogeszszorito jaszeta.」 „Lefogyott mint a
gebe - még a bordái is kilátszanak.”

geszszoriszurugeszszoriszuru ◆ belefáradbelefárad 「Mainicsikibisii
rensúdegeszszorisita.」 „Belefáradtam a minden-
napos edzésekbe.” ◆ lesoványodiklesoványodik 「Geszszor-
isita kao」 „lesoványodott arc”

geszugeszu ◆ bugrisbugris ◇ geszunoatodzsiegeszunoatodzsie későkéső
bánatbánat ebgondolatebgondolat ◇ geszunokangurigeszunokanguri aljasaljas
gyanúsítgatásgyanúsítgatás 「Kore-va geszuno kanguri-
da.」 „Ez aljas gyanúsítgatás.”

geszuigeszui ◆ lefolyóvízlefolyóvíz 「Dzsószuito geszui」
„csapvíz és lefolyóvíz” ◆ szennyvízszennyvíz 「Dzsószuito
geszui」 „ivóvíz és szennyvíz”

geszuidógeszuidó ◆ csatornacsatorna ◆ lefolyócsatornalefolyócsatorna ◆

szennyvízcsatornaszennyvízcsatorna ◇ bunrjúsikigeszuidóbunrjúsikigeszuidó
különválasztottkülönválasztott esővízesővíz ésés szennyvízcsa-szennyvízcsa-
tornatorna
geszuikangeszuikan ◆ szennyvízcsőszennyvízcső
geszuikógeszuikó ◆ csatornacsatorna ◆ szennyvízcsatornaszennyvízcsatorna

geszuikódzsigeszuikódzsi ◆ szennyvízcsatorna-építésszennyvízcsatorna-építés
geszuinodzsókageszuinodzsóka ◆ szennyvíztisztításszennyvíztisztítás
geszuisorigeszuisori ◆ szennyvízkezelésszennyvízkezelés ◆ szenny-szenny-
víztisztításvíztisztítás
geszuisoridzsógeszuisoridzsó ◆ szennyvíztisztító telepszennyvíztisztító telep
geszunageszuna ◆ alávalóalávaló ◆ bunkóbunkó
geszunoatodzsiegeszunoatodzsie ◆ későkéső bánatbánat ebgondolatebgondolat

geszunokangurigeszunokanguri ◆ aljasaljas gyanúsítgatásgyanúsítgatás
「Kore-va geszuno kangurida.」 „Ez aljas gyanú-
sítgatás.”

geszunoszakauramigeszunoszakaurami ◆ jótevő iránti haragjótevő iránti harag
geszutágengeszutágen ◆ gesztagéngesztagén
geszutogeszuto ◆ vendégvendég
geszuto-hauszugeszuto-hauszu ◆ vendégházvendégház
geszuto-rúmugeszuto-rúmu ◆ vendégszobavendégszoba
geszutosucuengeszutosucuen ◆ vendégjátékvendégjáték ◆ vendég-vendég-
szereplésszereplés
geszutosucuensageszutosucuensa ◆ vendégszereplővendégszereplő
getageta ◆ fapapucsfapapucs ◆ getageta ◇ geta-ogeta-o hakasze-hakasze-
ruru feltupírozfeltupíroz 「Tókeidétani geta-o hakaszeta.」
„Feltupírozták a statisztikai adatokat.” ◇ sóbu-sóbu-

vava geta-ogeta-o hakumadehakumade ovaranaiovaranai várjukvárjuk kiki aa
végétvégét
getabakogetabako ◆ cipőtartócipőtartó
geta-ogeta-o azukeruazukeru ◆ ráhagyráhagy 「Szukinisiroto bu-
kani geta-o azuketa.」 „Ráhagytam a beosztot-
tamra, hogy csináljon, amit akar.”

geta-ogeta-o hakaszeruhakaszeru ◆ feltupírozfeltupíroz 「Tókeidéta-
ni geta-o hakaszeta.」 „Feltupírozták a statisztikai
adatokat.”

getauranaigetauranai ◆ fapapucsfeldobós időjóslásfapapucsfeldobós időjóslás
getemonogetemono ◆ bizarrbizarr dologdolog ◆ középszerűközépszerű do-do-
loglog 「Getemonoto dzsótemono」 „középszerű és
minőségi dolog”

getemonoguigetemonogui ◆ bizarrbizarr ételeketételeket kedvelőkedvelő
「Koncsúsoku-o tanosindekita getemonogui」
„bogarat is megpróbáló, bizarr ételeket kedvelő
ember” ◆ kígyót-békátkígyót-békát evőevő 「Getemonogui-
noszupesariszuto」 „kígyót-békát evő specialista”

getemonosumigetemonosumi ◆ bizarr ízlésbizarr ízlés
gétogéto ◆ kapukapu 「Kúkóno tódzsógéto」 „repülőtér
beszállókapuja” ◇ tódzsókétotódzsókéto beszállókapubeszállókapu
「Nidzsúicsiban tódzsókétojori tódzsó-o okonai-
maszu.」 „A 21-es beszállókapunál történik a be-
szállás.” ◇ petto-gétopetto-géto biztonságibiztonsági kapukapu ◇

bebí-gétobebí-géto biztonságibiztonsági kapukapu ◇ mén-gétomén-géto fő-fő-
kapukapu
gétobórugétobóru ◆ gateballgateball
gétoinszurugétoinszuru ◆ elfoglaljaelfoglalja aa starthelyétstarthelyét
「Szubeteno umagagétoinsita.」 „Az összes ló el-
foglalta starthelyét.”

gétorugétoru ◆ lábszártekercslábszártekercs ◆ lábszárvédőlábszárvédő
gettágettá ◆ szerzőszerző ◇ pointo-gettápointo-gettá pontszerzőpontszerző
◇ pointo-gettápointo-gettá gólszerzőgólszerző
gettogetto ◆ megszerzésmegszerzés
gettógettó ◆ gettógettó
gettoszurugettoszuru ◆ szerezszerez 「Kinenkóka-o gettosi-
ta.」 „Szereztem egy emlékérmet.”

gezageza ◆ alsó helyalsó hely ◆ földre borulásföldre borulás
gezaigezai ◆ hashajtóhashajtó 「Kodomoni gezai-o noma-
szeta.」 „Hashajtót adtam a gyereknek.” ◆ rici-rici-
nusnus
gezangezan ◆ leereszkedésleereszkedés aa hegyrőlhegyről ◆ vissza-vissza-
térés a köznépi társadalombatérés a köznépi társadalomba
gezanszurugezanszuru ◆ leereszkedikleereszkedik aa hegyrőlhegyről ◆ le-le-
mászik a hegyrőlmászik a hegyről
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gigi ◆ dologdolog 「Kono ginicuite kangaetemimasó.」
„Fontolóra vesszük a dolgot.” ◆ szertartásszertartás
「Kekkonno gi-o okonau.」 „Esküvői szertartást
tart.” ◆ ügyügy ◇ vatakusigivatakusigi amiami engemengem illetillet
「Vatakusigi, kono tabi, issindzsóno cugónijori
taisokuitasimaszu.」 „Ami engem illet, személyes
okokból felmondok.”

gigi ◆ technikatechnika 「Szensu-va dzsanpuno gi-o mi-
gaita.」 „A versenyző csiszolt az ugrástechniká-
ján.” ◇ njúsin-noginjúsin-nogi isteniisteni tökélyretökélyre fejlesz-fejlesz-
tett technikatett technika
gigi ◆ becsületbecsület 「Gi-o omondzsiru.」 „Nagyra
értékeli a becsületet.” ◆ erkölcserkölcs ◆ hithit ◆ hűséghűség
◆ igazigaz ügyügy 「Ginotameni sinu.」 „Igaz ügyért
hal meg.” ◆ igazságigazság ◆ jelentőségjelentőség ◆ műmű
「Gisi」 „műfog” ◆ nemnem vérvér szerintiszerinti rokonrokon
「Gibo」 „mostohaanya vagy anyós” ◇ gikjódaigikjódai
féltestvérféltestvér ◇ gikjódaigikjódai fogadottfogadott testvértestvér ◇

gikjódaigikjódai sógorsógor ◇ gi-wogi-wo mitemite szezaru-vaszezaru-va yu-yu-
unakinariunakinari gyávagyáva az,az, akiaki nemnem tesziteszi azt,azt, amitamit
tennie kelltennie kell
gigi ◆ megbeszélésmegbeszélés 「Singikaino gi-o hete kette-
iszuru.」 „A tanácsadó testülettel folytatott meg-
beszélés után döntünk.”

gigi ◆ Vej KirályságVej Királyság ◆ WeiWei
gigi ◆ falsfals 「Kanszensóno kenszade gijószeidat-
ta.」 „A fertőzési teszt fals pozitívat mutatott.” ◆

hamishamis
gigi ◆ ruharuha ◆ viseletviselet ◇ nacuginacugi nyárinyári ruharuha ◇

fudangifudangi hétköznapihétköznapi ruharuha ◇ fudangifudangi hétköz-hétköz-
napinapi viseletviselet ◇ fujugifujugi télitéli ruharuha ◇ macsigimacsigi
utcai viseletutcai viselet
giagia ◆ fogaskerékfogaskerék ◆ fogaskerék-áttételfogaskerék-áttétel ◆

sebességfokozatsebességfokozat ◆ sebességváltósebességváltó 「Giaga
hairanai.」 „Nem veszi be a sebességet a kocsi.”
◆ sebváltósebváltó ◆ váltóváltó ◇ gijagakakatteirugijagakakatteiru se-se-
bességbenbességben vanvan 「Kuruma-va gijaga kakattei-
ru.」 „A kocsi sebességben van.” ◇ heddogiaheddogia
fejvédőfejvédő ◇ ró-giaró-gia alacsonyalacsony sebességfoko-sebességfoko-
zatzat 「Kuruma-o rógiade hasiraszeta.」 „Ala-
csony sebességfokozatban mentem a kocsival.”

giabokkuszugiabokkuszu ◆ sebességváltósebességváltó
giacsendzsigiacsendzsi ◆ sebességváltássebességváltás
giangian ◆ indítványindítvány 「Gian-o kokkaini teisucusi-
ta.」 „Indítványt nyújtott be az országgyűlésnek.”
◆ javaslatjavaslat 「Kokkai-va gian-o szaitakusita.」
„Az országgyűlés ezt a javaslatot fogadta el.”

giasifutogiasifuto ◆ sebességváltássebességváltás
gibogibo ◆ anyósanyós ◆ mostohaanyamostohaanya
gibósigibósi ◆ hagymahagyma alakúalakú oszlopdíszoszlopdísz ◆ hagy-hagy-
mafejmafej ◆ salotta hagymasalotta hagyma
gibu-ando-teikugibu-ando-teiku ◆ adás-kapásadás-kapás ◆ kölcsönös-kölcsönös-
ségség 「Gaikó-va gibu-ando-teikudesó.」 „A diplo-
mácia a kölcsönösség elvén kell, hogy alapuljon.”

gibuappugibuappu ◆ feladásfeladás
gibuappuszurugibuappuszuru ◆ feladfelad 「Mókore idzsódekina-
inode, gibuappuszuru.」 „Ennél többet nem tu-
dok tenni, feladom.”

gicscsirigicscsiri ◆ szorosanszorosan 「Dzsigagicscsiri kaite-
atta.」 „Szorosan egymás mellé írták a betűket.”
◆ tömvetömve 「Hondanani hon-va gicscsiri narande-
ita.」 „A polc tömve volt könyvekkel.”

gicscsogicscso ◆ balkezesbalkezes ◆ balkezességbalkezesség
gicscsonogicscsono ◆ balkezesbalkezes
gicsógicsó ◆ elnökelnök ◆ ülésvezetőülésvezető ◇ szangiingi-szangiingi-
csócsó felsőházfelsőház elnökeelnöke ◇ súgiingicsósúgiingicsó alsóházalsóház
elnökeelnöke ◇ szeifukugicsószeifukugicsó elnökelnök ésés alelnökalelnök ◇

fukugicsófukugicsó alelnökalelnök
gicsódairigicsódairi ◆ ideiglenes elnökideiglenes elnök
gicsódangicsódan ◆ elnökségelnökség ◆ prezídiumprezídium
gicsókeszszaigicsókeszszai ◆ elnöki döntéselnöki döntés
gicsókokugicsókoku ◆ fogadóországfogadóország
gicsósokkengicsósokken ◆ elnök jogköreelnök jogköre
gidagida ◆ feláldozott ütésfeláldozott ütés
gidaigidai ◆ napirendinapirendi pontpont 「Kokkai-va gidai-o
singisita.」 „Az országgyűlés megvitatta a napi-
rendi pontokat.” ◆ vitatémavitatéma ◇ gidaitoszurugidaitoszuru
napirendrenapirendre tűztűz 「Kokkai-va keizaitaiszaku-o
gidaitosita.」 „Az országgyűlés napirendre tűzte a
gazdasági intézkedéseket.”

gidaitoszurugidaitoszuru ◆ napirendrenapirendre tűztűz 「Kokkai-va
keizaitaiszaku-o gidaitosita.」 „Az országgyűlés
napirendre tűzte a gazdasági intézkedéseket.”

gidajúgidajú ◆ gidajúgidajú
gidajúbusigidajúbusi ◆ gidajú balladagidajú ballada
gidajúkatarigidajúkatari ◆ gidajú előadógidajú előadó
gidzsigidzsi ◆ álál 「Gidzsikagaku」 „áltudomány” ◆

pszeudopszeudo 「Gidzsikaiten」 „pszeudorotáció” ◇

gidzsisókandzsagidzsisókandzsa gyanúsgyanús tünetekettüneteket muta-muta-
tó betegtó beteg
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gidzsigidzsi ◆ tárgytárgy 「Korekara gidzsini hairima-
szu.」 „Most pedig térjünk a tárgyra.” ◆ ülésülés
「Hókokudzsikó-va tokuni naku gidzsi-o todzsi-
ta.」 „Jelentenivaló esemény nélkül berekesztet-
tük az ülést.” ◆ vitaülésvitaülés 「Gidzsino sinkó-o ha-
katta.」 „Lefolytatta a vitaülést.”

gidzsigidzsi ◆ műcsaliműcsali
gidzsibarigidzsibari ◆ műcsaliműcsali
gidzsibarigidzsibari ◆ műhalműhal ◆ műlégyműlégy
gidzsibógaigidzsibógai ◆ obstrukcióobstrukció ◆ ülésülés megzava-megzava-
rásarása
gidzsicúkagidzsicúka ◆ hamis pénzhamis pénz ◆ műpénzműpénz
gidzsidógidzsidó ◆ országgyűlésiországgyűlési épületépület ◇ kokkai-kokkai-
gidzsidógidzsidó OrszágházOrszágház
gidzsiegidzsie ◆ műcsaliműcsali
gidzsiebentogidzsiebento ◆ áleseményálesemény
gidzsijúszeiszeisokugidzsijúszeiszeisoku ◆ paraszexuálisparaszexuális sza-sza-
porodásporodás
gidzsijúszeitekiszeikacukangidzsijúszeitekiszeikacukan ◆ paraszexu-paraszexu-
ális ciklusális ciklus
gidzsikagakugidzsikagaku ◆ áltudományáltudomány
gidzsikiszokugidzsikiszoku ◆ házszabályházszabály
gidzsingidzsin ◆ megszemélyesítésmegszemélyesítés
gidzsinhógidzsinhó ◆ megszemélyesítésmegszemélyesítés
gidzsinitteigidzsinittei ◆ napirendnapirend ◆ napirendi tervnapirendi terv
gidzsinkagidzsinka ◆ megszemélyesítésmegszemélyesítés
gidzsinkaszurugidzsinkaszuru ◆ emberbőrbeemberbőrbe bújtatbújtat
「Dóvaszakka-va dóbucu-o gidzsinkasita.」 „A
meseíró emberbőrbe bújtatta az állatokat.” ◆

megszemélyesítmegszemélyesít 「Szakka-va haru-o jószeito-
site gidzsinkasita.」 „Az író tündérként megsze-
mélyesítette a tavaszt.”

gidzsinogidzsino ◆ álál ◇ gidzsitaikengidzsitaiken érzetérzet 「Dzsi-
sinno gidzsitaiken-o sita.」 „Földrengést éreztet-
tek velem.”

gidzsinosinkógidzsinosinkó ◆ ülés lefolyásaülés lefolyása
gidzsirokugidzsiroku ◆ jegyzőkönyvjegyzőkönyv 「Kaigino
gidzsiroku-o matometa.」 „Jegyzőkönyvben
összefoglaltam az értekezleten elhangzottakat.”

gidzsirokunikiszaiszurugidzsirokunikiszaiszuru ◆ jegyzőkönyvbejegyzőkönyvbe
veszvesz 「Kaigino naijó-o gidzsirokuni kiszaisita.」
„Az értekezleten elhangzottakat jegyzőkönyvbe
vettem.”

gidzsisinkógakarigidzsisinkógakari ◆ házelnökházelnök

gidzsisókandzsagidzsisókandzsa ◆ gyanúsgyanús tünetekettüneteket mu-mu-
tató betegtató beteg
gidzsitaikengidzsitaiken ◆ szimulációszimuláció
gidzsitaikengidzsitaiken ◆ érzetérzet 「Dzsisinno
gidzsitaiken-o sita.」 „Földrengést éreztettek ve-
lem.” ◆ szimuláltszimulált körülményekkörülmények közöttiközötti ta-ta-
pasztalatpasztalat 「Kare-va sógaisano gidzsitaiken-o
sita.」 „Szimulált körülmények között megtapasz-
talta, milyen fogyatékosnak lenni.”

gidzsiteiszokuszúgidzsiteiszokuszú ◆ ülésülés határozatképeshatározatképes
létszámalétszáma
gidzsógidzsó ◆ tanácsteremtanácsterem ◆ ülésteremülésterem
gidzsóheigidzsóhei ◆ díszőrdíszőr ◆ díszőrségendíszőrségen állóálló ka-ka-
tonatona
gidzsucugidzsucu ◆ mesterségmesterség 「Gidzsucu-o motteiru
hito-va sigoto-o micukejaszui.」 „Könnyebb állást
találni annak, akinek van egy mestersége.” ◆ mű-mű-
szakiszaki megoldásmegoldás 「Kono gidzsucu-va sirima-
szen.」 „Nem ismerem ezt a műszaki megoldást.”
◆ szakértelemszakértelem 「Gidzsucunoaru hito-va kan-
tanni súsokudekiru.」 „Azok az emberek, akiknek
van szakértelme, könnyen elhelyezkednek.” ◆

technikatechnika 「Gidzsucuno sinpo-va kaszokusitei-
ru.」 „A technika fejlődése felgyorsult.” ◆ tech-tech-
nológianológia 「Kono gidzsucu-o mumeino kaisaga ka-
ihacusita.」 „Ezt a technológiát egy névtelen cég
fejlesztette ki.” ◇ kagakugidzsucukagakugidzsucu tudomá-tudomá-
nyosnyos technológiatechnológia ◇ kagakugidzsucukagakugidzsucu tudo-tudo-
mánymány ésés technikatechnika ◇ kakusingidzsucukakusingidzsucu alap-alap-
technológiatechnológia ◇ gidzsucubatakegidzsucubatake műszakiműszaki
szakterületszakterület 「Gidzsucubatakesussinno hito」
„műszaki szakterületről jött ember” ◇ kódog-kódog-
idzsucuidzsucu csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇ kódogidzsucukódogidzsucu
fejlettfejlett technológiatechnológia ◇ szaiszentangidzsu-szaiszentangidzsu-
cucu csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇ szeiszangidzsucuszeiszangidzsucu
gyártástechnológiagyártástechnológia ◇ szensingidzsucuszensingidzsucu
fejlettfejlett technológiatechnológia ◇ szentangidzsucuszentangidzsucu
csúcstechnológiacsúcstechnológia
gidzsucubatakegidzsucubatake ◆ műszakiműszaki szakterületszakterület
「Gidzsucubatakesussinno hito」 „műszaki szak-
területről jött ember”

gidzsucubugidzsucubu ◆ műszaki osztályműszaki osztály
gidzsucudónjúgidzsucudónjú ◆ technológia bevezetésetechnológia bevezetése
gidzsucudzsónogidzsucudzsóno ◆ műszakiműszaki 「Gidzsucudzsóno
kikaku」 „műszaki szabvány” ◆ technológiaitechnológiai
「Gidzsucudzsóno kidzsun」 „technológiai elő-
írás”
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gidzsucuendzsogidzsucuendzso ◆ műszaki segítségműszaki segítség
gidzsucuhenkagidzsucuhenka ◆ technológiai váltástechnológiai váltás
gidzsucuitengidzsucuiten ◆ technológiaátadástechnológiaátadás
gidzsucukaihacugidzsucukaihacu ◆ műszaki fejlesztésműszaki fejlesztés
gidzsucukakumeigidzsucukakumei ◆ technológiaitechnológiai forrada-forrada-
lomlom
gidzsucukakusingidzsucukakusin ◆ technikaitechnikai újításújítás ◆ tech-tech-
nológiainológiai újításújítás 「Aru gidzsucukakusin-o rijó-
site szeiszankoszutoga hangensita.」 „Egy tech-
nológiai újítással felére csökkent a termelési költ-
ség.”

gidzsucukjórjokugidzsucukjórjoku ◆ műszakiműszaki együttműkö-együttműkö-
désdés
gidzsucunogidzsucuno ◆ műszakiműszaki 「Gidzsucuno hatten」
„műszaki fejlődés”

gidzsucusagidzsucusa ◆ mérnökmérnök ◆ szakemberszakember 「Kono
gakkó-va joi gidzsucusa-o szodateru.」 „Ez az is-
kola jó szakembereket képez.” ◆ technikustechnikus ◆

technológustechnológus ◇ aitígidzsucusaaitígidzsucusa informati-informati-
kuskus ◇ kagakugidzsucusakagakugidzsucusa vegyésztechni-vegyésztechni-
kuskus ◇ kagakukógakugidzsucusakagakukógakugidzsucusa vegyész-vegyész-
mérnökmérnök
gidzsucusigidzsucusi ◆ technikustechnikus
gidzsucusidósagidzsucusidósa ◆ művezetőművezető
gidzsucuszuidzsungidzsucuszuidzsun ◆ műszakiműszaki színvonalszínvonal ◆

technológia szinttechnológia szint
gidzsucuteikeigidzsucuteikei ◆ műszaki együttműködésműszaki együttműködés
gidzsucutekinagidzsucutekina ◆ műszakiműszaki 「Gidzsucutekina
mondai」 „műszaki probléma” ◆ technikaitechnikai
「Gidzsucutekina sinpo」 „technikai haladás” ◆

technológiaitechnológiai 「Gidzsucutekinahádoru」 „tech-
nológiai akadály”

gidzsucutekinigidzsucutekini ◆ műszakilagműszakilag 「Kore-va
gidzsucutekini-va fukanódeszu.」 „Ez műszakilag
nem megoldható.” ◆ technikailagtechnikailag
「Hanoinpuranto-va gidzsucutekini kanóda.」 „A
fogbeültetés technikailag lehetséges.”

gidzsukugidzsuku ◆ magániskolamagániskola
gidzsuszeiszeisokugidzsuszeiszeisoku ◆ pszeudogámiapszeudogámia
gienkingienkin ◆ pénzadománypénzadomány 「Kózuihiszaisa-e no
gienkin-o cunoru.」 „Pénzadományt gyűjt az ár-
vízkárosultaknak.” ◇ kjúszaigienkinkjúszaigienkin pénzse-pénzse-
gélygély
gifugifu ◆ apósapós ◆ mostohaapamostohaapa
gifugifu ◆ stricistrici

gifukengifuken ◆ Gifu megyeGifu megye
gifungifun ◆ jogosjogos felháborodásfelháborodás 「Gifun-o kan-
dzsinagara nanimo dekinakatta.」 „Hiába érez-
tem jogos felháborodást, semmit sem tudtam ten-
ni.” ◆ méltatlankodásméltatlankodás
gifun-ogifun-o oboeruoboeru ◆ felháborodikfelháborodik 「Szeidzsik-
ano osokuni gifun-o oboeteiru.」 „Jogosan felhá-
borodott a korrupt politikusok miatt.”

gifusigifusi ◆ GifuGifu
gifutogifuto ◆ ajándékajándék
gifutobukurogifutobukuro ◆ ajándékcsomagajándékcsomag ◇ kuri-kuri-
szumaszugifutobukuroszumaszugifutobukuro mikuláscsomagmikuláscsomag
gifuto-csekkugifuto-csekku ◆ ajándékutalványajándékutalvány
gifuto-kádogifuto-kádo ◆ ajándékkártyaajándékkártya
gifutokengifutoken ◆ ajándékutalványajándékutalvány
gifuto-kúpongifuto-kúpon ◆ ajándékkuponajándékkupon
gifuto-pakkédzsigifuto-pakkédzsi ◆ ajándékcsomagajándékcsomag
gifuto-soppugifuto-soppu ◆ ajándékboltajándékbolt
gifuto-szettogifuto-szetto ◆ ajándékcsomagajándékcsomag
gigagiga ◆ gigagiga
gigagiga ◆ karikatúrakarikatúra
gigabaitogigabaito ◆ gigabytegigabyte
gigaherucugigaherucu ◆ gigahertzgigahertz
gigakaszurugigakaszuru ◆ kifigurázkifiguráz 「Kono hon-va szei-
dzsino szekai-o gigakasita.」 „A könyv kifigurázta
a politikusok életét.”

gigangigan ◆ műszemműszem
gigeigigei ◆ művészetiművészeti technikatechnika ◆ művészetiművészeti
tudástudás
gigigigi ◆ kérdéseskérdéses pontpont 「Gigi-o tadaszu.」 „Rá-
kérdez a kérdéses pontokra.” ◆ kételykétely 「Nen-
kinno dzsizokukanószeini taisite gigi-o ida.」
„Kételyei vannak a nyugdíjrendszer fenntartható-
ságával szemben.”

gígígígí ◆ csikorgáscsikorgás ◆ csikorogvacsikorogva 「Mon-va gí-
gíto aita.」 „A kapu csikorogva kinyílt.”

gigokudzsikengigokudzsiken ◆ korrupcióskorrupciós ügyügy 「Kisa-va
gigokudzsiken-o otteita.」 „Az újságíró nyomozta
a korrupciós ügyet.” ◆ vesztegetési botrányvesztegetési botrány
gihógihó ◆ téves tájékoztatástéves tájékoztatás
gihógihó ◆ módszermódszer ◆ technikatechnika ◇ súdzsigihósúdzsigihó
beszédtechnikabeszédtechnika ◇ súdzsigihósúdzsigihó retorikairetorikai
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technikatechnika ◇ szószakugihószószakugihó alkotóialkotói technikatechnika
◇ hjógengihóhjógengihó kifejezéstechnikakifejezéstechnika
giidensigiidensi ◆ pszeudogénpszeudogén
giiin-naikakuszeigiiin-naikakuszei ◆ parlamentárisparlamentáris kormány-kormány-
zászás
giingiin ◆ kamarakamara ◆ kongresszuskongresszus ◆ parlamentparlament
◇ szangiinszangiin felsőházfelsőház ◇ súgiinsúgiin alsóházalsóház
giingiin ◆ képviselőképviselő ◇ kenkaigiinkenkaigiin megyegyűlésimegyegyűlési
képviselőképviselő ◇ kokkaigiinkokkaigiin országgyűlésiországgyűlési kép-kép-
viselőviselő ◇ szangiingiinszangiingiin felsőházifelsőházi képviselőképviselő ◇

sikaigiinsikaigiin városivárosi képviselőképviselő ◇ súgiingiinsúgiingiin al-al-
sóházisóházi képviselőképviselő ◇ szesúgiinszesúgiin politikuspolitikus csa-csa-
ládbólládból származószármazó képviselőképviselő ◇ zokugiinzokugiin ma-ma-
gáncégekgáncégek érdekeitérdekeit érvényesítőérvényesítő politikuspolitikus ◇

szonkaigiinszonkaigiin falusifalusi képviselőképviselő ◇ csihógikai-csihógikai-
giingiin helyihelyi önkormányzatiönkormányzati képviselőképviselő ◇ to-to-
gikaigiingikaigiin fővárosifővárosi képviselőképviselő ◇ minszengiinminszengiin
népnép általáltal választottválasztott képviselőképviselő ◇ jatógiinjatógiin
ellenzékiellenzéki képviselőképviselő ◇ jotógiinjotógiin kormánypár-kormánypár-
ti képviselőti képviselő
giinkaikangiinkaikan ◆ képviselők házaképviselők háza
giinrippógiinrippó ◆ képviselőképviselő általáltal javasoltjavasolt tör-tör-
vényvény
giinszeidogiinszeido ◆ parlamenti rendszerparlamenti rendszer
giinszekigiinszeki ◆ mandátummandátum
giinszenkjogiinszenkjo ◆ képviselőválasztásképviselőválasztás
gijagija ◆ fogaskerék-áttételfogaskerék-áttétel ◆ sebességvál-sebességvál-
tótó 「Gia-o róni otosita.」 „Alacsonyabb sebes-
ségbe váltottam.” ◆ váltóműváltómű ◇ gijagakakat-gijagakakat-
teiruteiru sebességbensebességben vanvan 「Kuruma-va gijaga
kakatteiru.」 „A kocsi sebességben van.” ◇ gija-gija-
oo ireruireru sebességbesebességbe kapcsolkapcsol
「Kurumanogija-o ireta.」 „Sebességbe kapcsol-
tam a kocsit.”

gijádomótagijádomóta ◆ fogaskerékmotorfogaskerékmotor ◆ sebes-sebes-
ségváltós motorségváltós motor
gijagakakatteirugijagakakatteiru ◆ sebességbensebességben vanvan
「Kuruma-va gijaga kakatteiru.」 „A kocsi sebes-
ségben van.”

gijakugijaku ◆ látszatgyógyszerlátszatgyógyszer
gijamangijaman ◆ gyémántgyémánt ◆ üvegáruüvegáru
gija-ogija-o ireruireru ◆ sebességbesebességbe kapcsolkapcsol
「Kurumanogija-o ireta.」 „Sebességbe kapcsol-
tam a kocsit.”

gijószeihannógijószeihannó ◆ pszeudopozitív reakciópszeudopozitív reakció

gijúgijú ◆ hősiességhősiesség ◆ igazságigazság ésés bátorságbátorság ◆

kiálláskiállás azaz igazigaz ügyértügyért ◇ gijúgungijúgun önkéntesönkéntes
hadsereghadsereg ◇ gijútaigijútai önkéntesönkéntes csapatcsapat ◇ gi-gi-
júheijúhei önkéntes katonaönkéntes katona
gijúgungijúgun ◆ önkéntes hadseregönkéntes hadsereg
gijúheigijúhei ◆ önkéntes katonaönkéntes katona
gijútaigijútai ◆ önkéntes csapatönkéntes csapat
gikagika ◆ áltermésáltermés
gikaigikai ◆ kamarakamara ◆ képviselőtestületképviselőtestület ◆ köz-köz-
gyűlésgyűlés ◆ parlamentparlament ◆ ülésülés ◇ ósúgikaiósúgikai Eu-Eu-
rópairópai ParlamentParlament ◇ kinkjúgikaikinkjúgikai rendkívülirendkívüli
ülésülés ◇ kengikaikengikai megyegyűlésmegyegyűlés ◇ kokumin-kokumin-
gikaigikai nemzetgyűlésnemzetgyűlés 「Furanszuno kokumingi-
kai」 „francia nemzetgyűlés” ◇ sigikaisigikai városivárosi
közgyűlésközgyűlés ◇ csihógikaicsihógikai helyihelyi önkormányza-önkormányza-
ti közgyűlésti közgyűlés ◇ togikaitogikai fővárosi közgyűlésfővárosi közgyűlés
gikaidzsóingikaidzsóin ◆ szenátusszenátus
gikainogikaino ◆ parlamentárisparlamentáris
gikaisugigikaisugi ◆ parlamentarizmusparlamentarizmus
gikaiszeigikaiszei ◆ parlamentárisparlamentáris ◆ parlamentárisparlamentáris
rendszerrendszer ◆ parlamentarizmusparlamentarizmus
gikaiszeidogikaiszeido ◆ parlamentáris rendszerparlamentáris rendszer
gikaiszeidzsigikaiszeidzsi ◆ parlamentáris kormányparlamentáris kormány
gikaiszeiminsusugigikaiszeiminsusugi ◆ parlamentárisparlamentáris demok-demok-
ráciarácia ◆ parlamenti demokráciaparlamenti demokrácia
gikaitosokangikaitosokan ◆ kongresszusi könyvtárkongresszusi könyvtár
gikangikan ◆ műszaki tisztviselőműszaki tisztviselő
gikangikan ◆ főmérnökfőmérnök
gikecugikecu ◆ döntésdöntés ◆ határozathatározat 「Korenicuite
kokurenno gikecugaarimaszu.」 „Erről van egy
ENSZ határozat.”

gikecukengikecuken ◆ szavazatiszavazati jogjog 「Gikecukennoa-
ru kabusiki」 „szavazati jogot adó részvény”

gikecukikangikecukikan ◆ határozathozó szervhatározathozó szerv
gikecuszurugikecuszuru ◆ megszavazmegszavaz 「Szóridaidzsinno
simei-o gikecusita.」 „Megszavazták, hogy ki le-
gyen a miniszterelnök.”

gikeigikei ◆ sógorsógor
gikeigikei ◆ megtévesztésmegtévesztés ◆ megtévesztőmegtévesztő tervterv

gikeiteisimaigikeiteisimai ◆ féltestvérféltestvér ◆ mostohatest-mostohatest-
vérvér
gikjógikjó ◆ lovagiasságlovagiasság
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gikjódaigikjódai ◆ féltestvérféltestvér ◆ fogadottfogadott testvértestvér
◆ sógorsógor
gikjokugikjoku ◆ színdarabszíndarab ◆ színműszínmű
gikjokukaszurugikjokukaszuru ◆ színpadraszínpadra átdolgozátdolgoz
「Tanteisószecu-o gikjokukasita.」 „Színpadra
átdolgozta a detektívregényt.”

gikjokuszakkagikjokuszakka ◆ drámaíródrámaíró ◆ színműírószínműíró
gikjónohitogikjónohito ◆ lovagiaslovagias emberember ◆ önzetlenönzetlen
emberember
gikjótekinagikjótekina ◆ lovagiaslovagias
gikkurigosigikkurigosi ◆ derékrándulásderékrándulás ◆ derékzsábaderékzsába
◆ lumbágólumbágó
gikogiko ◆ archaizálásarchaizálás ◆ klasszikusokklasszikusok utánzá-utánzá-
sasa
gikógikó ◆ mesterségbelimesterségbeli tudástudás ◆ művésziművészi
technikatechnika 「Kono gaka-va ban-nengikóga otoro-
eta.」 „Ennek a festőnek öreg korára romlott a
művészi technikája.” ◆ technikatechnika 「Gikó-o kora-
sita szakuhin.」 „Kifinomult technikájú alkotás.”
◇ enszógikóenszógikó zeneizenei technikatechnika 「Kanpekina en-
szógikónopianiszuto.」 „Tökéletes technikájú
zongoraművész.” ◇ enszógikóenszógikó előadás-előadás-
technikatechnika
gikobungikobun ◆ archaizálóarchaizáló írásírás ◆ archaizálóarchaizáló iro-iro-
mánymány ◆ klasszicizáló irományklasszicizáló iromány
gikocsinaigikocsinai ◆ akadozóakadozó 「Gikocsinai gaikokugo-
no hanasi kata」 „akadozó idegen nyelvű beszéd”
◆ botladozóbotladozó 「Bjóninnogikocsinai asidori」
„beteg botladozó járása” ◆ esetlenesetlen 「Gikocsinai
dósza」 „esetlen mozdulat” ◆ ügyetlenügyetlen
「Akacsan-nogikocsinai aruki kata」 „kisbaba
ügyetlen járása”

gikocsinakugikocsinaku ◆ esetlenülesetlenül ◆ ügyetlenülügyetlenül
gikókagikóka ◆ stílusművészstílusművész
gikónihasirugikónihasiru ◆ technikailagtechnikailag komplikáltkomplikált
「Kono szakuhin-va gikóni hasiriszugiteiru.」
„Ez a mű technikailag túl komplikált.” ◆ túl-túl-
hangsúlyozotthangsúlyozott technikájútechnikájú 「Kono sószecu-
va csotto gikóni hasiriszugita kangaaru.」 „Ez a
regény kissé túlhangsúlyozott technikájú.”

gikósigikósi ◆ technikustechnikus ◇ sikagikósisikagikósi fogtechni-fogtechni-
kuskus
gikosugigikosugi ◆ álklasszicizmusálklasszicizmus ◆ archaizmusarchaizmus
gikósugigikósugi ◆ mesterkéltségmesterkéltség
gikotekinagikotekina ◆ archaizálóarchaizáló ◆ klasszicizálóklasszicizáló

gikótekinagikótekina ◆ jóljól megszerkesztettmegszerkesztett 「Gikó-
tekina bunsó」 „jól megszerkesztett mondat”

gikugikuszurugikugikuszuru ◆ megrándulmegrándul 「Kosigagikugi-
kuszuru.」 „Megrándult a derekam.”

gikuritoszurugikuritoszuru ◆ megijedmegijed 「Kagami-o nozoi-
tegikuritosita.」 „Megijedtem, amikor a tükörbe
néztem.” ◆ összerezzenösszerezzen 「Usirokara koegasi-
tanodegikuritosita.」 „Összerezzentem a hátulról
jövő hangtól.”

gikusakuszurugikusakuszuru ◆ akadályoktólakadályoktól terhesterhes 「Gi-
kusakusita kankei」 „akadályoktól terhes kapcso-
lat” ◆ akadozikakadozik 「Robottonogikusakusita ugo-
ki」 „robot akadozó mozgása” ◆ botladozikbotladozik
「Gikusakusita asidoriri」 „botladozó léptek” ◆

keresztbenkeresztben vanvan 「Kareto sútomeno kankei-va
gikusakusiteiru.」 „Keresztben van az anyósával.”

gikuttoszurugikuttoszuru ◆ megijedmegijed 「Uszogabaretegikut-
tosita.」 „Megijedtem, amikor kiderült az igaz-
ság.” ◆ megroppanmegroppan 「Kosigagikuttosita.」
„Megroppant a derekam.”

gimaigimai ◆ fogadott húgfogadott húg ◆ sógornősógornő
gimangiman ◆ ámításámítás ◆ becsapásbecsapás ◇ dzsikogimandzsikogiman
önámításönámítás 「Kono siavaszena kekkonszeikacu-va
dzsikogimanda.」 „Ez a boldog házasság csak ön-
ámítás.”

giman-nimicsitagiman-nimicsita ◆ álnokálnok ◆ félrevezetőfélrevezető ◆

megtévesztőmegtévesztő
gimanszurugimanszuru ◆ ámítámít ◆ becsapbecsap
gimegime ◆ időtartamidőtartam 「Csúsadzsó-o cukigimede
kariru.」 „Havidíjjal bérlem a parkolót.” ◆ ígé-ígé-
retret
gimeigimei ◆ álnéválnév 「Szupai-va gimei-o cukatteita.」
„A kém álnevet használt.”

gimigimi ◆ enyheenyhe 「Kazegimideszu.」 „Ez enyhe
nátha.” ◆ kissékissé 「Cukare gimideszu.」 „Kissé
fáradt vagyok.” ◆ nézünknézünk elébeelébe 「Tenki-va gu-
zucuki gimideszu.」 „Rossz időnek nézünk elébe.”
◇ oszaregimioszaregimi enyheenyhe hátrányhátrány 「Oszare gimini
siai-o szuszumerareta.」 „Enyhe hátránnyal folyt
a mérkőzés.” ◇ osigimiosigimi enyheenyhe fölényfölény 「Osi gi-
mini siai-o szuszumeta.」 „Enyhe fölénnyel vezet-
te a mérkőzést.”

gimikkugimikku ◆ effektuseffektus ◆ trükktrükk
gimongimon ◆ kérdéskérdés 「Joikotokadókatoiu gimonga
ukabi agatta.」 „Felmerült a kérdés, hogy jó-e ez.”
◆ kételkedéskételkedés 「Kagakusakara gimonno koega
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agatteita.」 „A tudósok kétkedésüknek adtak han-
got.” ◆ kételykétely 「Eiszeidzsótaini gimonga noko-
ru.」 „A higiéniával szemben kételyeket hagytak.”
◆ kétségkétség 「Kono szocsini-va gimonga ói.」 „Túl
sok a kétség az intézkedések körül.” ◇ gimon-gimon-
oo nagekakerunagekakeru megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Genpacuno
hicujószeini gimon-o nagekaketa.」 „Megkérdő-
jelezte az atomerőművek szükségességét.” ◇

gimon-ogimon-o nagerunageru megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Szekininsa-
no handanni gimon-o nageta.」 „Megkérdőjelezte
a felelősök döntését.” ◇ súdzsitekigimonsúdzsitekigimon szó-szó-
noki kérdésnoki kérdés
gimonbungimonbun ◆ kérdőkérdő mondatmondat ◇ hangotekinagi-hangotekinagi-
monbunmonbun költőiköltői kérdéskérdés 「Hangotekina gimon-
bundattanode kotaeru hicujó-va nai.」 „Költői
kérdés volt, nem kell rá válaszolnod.”

gimondaimeisigimondaimeisi ◆ kérdő névmáskérdő névmás
gimonfugimonfu ◆ kérdőjelkérdőjel 「Bunmacuni gimonfu-o
cuketa.」 „Kérdőjelet raktam a mondat végére.”

gimonganokorugimonganokoru ◆ kérdéseskérdéses 「Szenkjono kó-
heiszeini gimonga nokotta.」 „A választások tisz-
tasága kérdéses maradt.”

gimon-ogimon-o idakuidaku ◆ kételyeikételyei vannakvannak 「Sin-
jakuni taisite gimon-o idaita.」 „Kételyeim voltak
az új gyógyszerrel szemben.”

gimon-ogimon-o nagekakerunagekakeru ◆ megkérdőjelezmegkérdőjelez
「Genpacuno hicujószeini gimon-o nagekaketa.」
„Megkérdőjelezte az atomerőművek szükségessé-
gét.”

gimon-ogimon-o nagerunageru ◆ megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Szekinin-
sano handanni gimon-o nageta.」 „Megkérdője-
lezte a felelősök döntését.”

gimonsigimonsi ◆ kérdőszókérdőszó
gimonsiszurugimonsiszuru ◆ gyanakodvagyanakodva tekinttekint 「Ka-
reno kenkjúkekka-o gimonsisita.」 „Gyanakodva
tekintettem a kutatási eredményére.”

gimontengimonten ◆ kételykétely
gimugimu ◆ kötelességkötelesség 「Zeikin-o harau gimu-o
okotatta.」 „Elmulasztotta az adófizetési köteles-
ségét.” ◆ kötelezettségkötelezettség 「Nózeigimu-o hata-
sita.」 „Eleget tett adófizetési kötelezettségének.”
◆ kötelezőségkötelezőség ◇ ojatositenogimuojatositenogimu szülőiszülői
kötelességkötelesség ◇ gimugaarugimugaaru kötelesköteles 「Oja-va
kodomo-o jasinau gimugaaru.」 „A szülők köte-
lesek eltartani a gyerekeiket.” ◇ gimukjóikugimukjóiku kö-kö-
telezőtelező oktatásoktatás ◇ gimuzukerugimuzukeru kötelezővékötelezővé

tesztesz 「Kaisadeszúcu-va gimuzukerareteiru.」
„A vállalatnál kötelezővé tették az öltönyt.” ◇

gimu-ogimu-o ouou kötelezettségkötelezettség terheliterheli 「Szongai-
baisóno gimu-o ovanai.」 „Nem terheli kártérítési
kötelezettség.” ◇ súgakugimusúgakugimu tankötelezett-tankötelezett-
ségség
gimugaarugimugaaru ◆ kötelesköteles 「Oja-va kodomo-o jasi-
nau gimugaaru.」 „A szülők kötelesek eltartani a
gyerekeiket.”

gimukangimukan ◆ kötelességérzetkötelességérzet 「Gimukan-o
oboeta.」 „Kötelességérzete van.” ◆ köteles-köteles-
ségtudatségtudat 「Gimukanni karareteiru.」 „Hajtja a
kötelességtudat.”

gimukaszurugimukaszuru ◆ kötelezővékötelezővé tesztesz 「Hoken-e
no kanjúga gimukaszareta.」 „Kötelezővé tették a
biztosítást.”

gimukjóikugimukjóiku ◆ iskolakötelezettségiskolakötelezettség ◆ köte-köte-
lező oktatáslező oktatás ◆ tankötelezettségtankötelezettség
gimukjóikunengengimukjóikunengen ◆ kötelezőkötelező oktatásoktatás idő-idő-
tartamatartama
gimukjóikunotaisósagimukjóikunotaisósa ◆ tankötelestanköteles
gimukjóikuszeidogimukjóikuszeido ◆ kötelezőkötelező oktatásioktatási
rendszerrendszer
gimunofurikógimunofurikó ◆ kötelességmulasztáskötelességmulasztás
gimu-ogimu-o kaszukaszu ◆ kötelezettségetkötelezettséget róró 「Gjó-
muitakuszakini suhigimu-o kasita.」 „Titoktartá-
si kötelezettséget rótt a kiszervezési megbízást ka-
pott vállalatra.”

gimu-ogimu-o ouou ◆ kötelezettségkötelezettség terheliterheli 「Szon-
gaibaisóno gimu-o ovanai.」 „Nem terheli kárté-
rítési kötelezettség.”

gimutekinagimutekina ◆ kötelezőkötelező
gimutekinigimutekini ◆ kötelezőenkötelezően
gimuzukerugimuzukeru ◆ előírelőír 「Isa-va icsinicsiicsidzsik-
anno szanpo-o gimuzuketa.」 „Az orvos előírta,
hogy naponta egy órát sétáljak.” ◆ kötelezővékötelezővé
tesztesz 「Kaisadeszúcu-va gimuzukerareteiru.」
„A vállalatnál kötelezővé tették az öltönyt.”

gingin ◆ ezüstezüst ◆ ezüsttábornokezüsttábornok ◇ ginszeiginszei
ezüstbőlezüstből készültkészült 「Ginszeisokki」 „ezüstből
készült evőeszköz”

ginbaeginbae ◆ bögölybögöly ◆ ezüstszínű döglégyezüstszínű döglégy
ginbanginban ◆ ezüsttálezüsttál ◆ korcsolyapályakorcsolyapálya
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ginbucsiginbucsi ◆ ezüstkeretezüstkeret 「Ginbucsimegane」
„ezüstkeretes szemüveg” ◆ ezüstözöttezüstözött szélszél
「Ginbucsino gaku」 „ezüstözött szélű képkeret”

ginbunaginbuna ◆ ezüstkárászezüstkárász
gindzsirugindzsiru / ginzuruginzuru ◆ haikuthaikut írír ◆ szavalszaval
「Si-o gindzsita.」 „Szavalt egy verset.”

gindzsógindzsó ◆ minőségi erjesztésminőségi erjesztés
gindzsósugindzsósu ◆ minőségi szakéminőségi szaké
gindzsundogindzsundo ◆ ezüst tisztaságaezüst tisztasága
gin-eigin-ei ◆ recitálásrecitálás ◆ szavalásszavalás ◆ versfara-versfara-
gásgás ◆ versköltésversköltés
gin-eiszurugin-eiszuru ◆ szavalszaval 「Si-o gin-eisita.」 „Ver-
set szavalt.”

ginenginen ◆ gyanúgyanú 「Ginen-o haraszu.」 „Eloszlatja
a gyanút.” ◆ kételykétely 「Szenkjono kószeiszani cu-
joi ginen-o idaita.」 „Erős kételyeim voltak a vá-
lasztás tisztaságával szemben.”

ginen-oginen-o mocumocu ◆ kételkedikkételkedik 「Kenkósindanno
kekkani ginen-o motta.」 „Kételkedtem a szűrő-
vizsgálat eredményében.”

ginen-oginen-o motaszerumotaszeru ◆ kételyeketkételyeket támaszttámaszt
「Dzsikkendéta-va vakucsin-nono kókani ginen-
o motaszeta.」 „A teszteredmények kételyeket tá-
masztanak a vakcina hatékonyságával szemben.”

gineszu-bukkugineszu-bukku ◆ Guinness-könyvGuinness-könyv
gineszuszekaikirokugineszuszekaikiroku ◆ Guinness-rekordGuinness-rekord
「Gineszu szekaikirokuni csószensita.」 „Meg-
próbálkoztam egy Guinness-rekorddal.”

gingaginga ◆ galaxisgalaxis ◇ uzudzsógingauzudzsóginga spirálgala-spirálgala-
xisxis ◇ uzumakigingauzumakiginga spirálgalaxisspirálgalaxis ◇ renzu-renzu-
dzsógingadzsóginga lencsegalaxislencsegalaxis
gingakeigingakei ◆ TejútrendszerTejútrendszer
gingamigingami ◆ alufóliaalufólia ◆ ezüstpapírezüstpapír ◆ sztaniol-sztaniol-
papírpapír
gingicunegingicune ◆ ezüstrókaezüstróka
ginhakusokuginhakusoku ◆ ezüstfehérezüstfehér
ginhon-iginhon-i ◆ ezüststandardezüststandard
ginhon-iszeiginhon-iszei ◆ ezüstfedezetűezüstfedezetű pénzrend-pénzrend-
szerszer
giniaginia ◆ GuineaGuinea
giniabiszauginiabiszau ◆ Bissau-GuineaBissau-Guinea
giniadzsinginiadzsin ◆ guineaiguineai
ginianoginiano ◆ guineaiguineai

gin-irogin-iro ◆ ezüstszínezüstszín
gin-ironogin-irono ◆ ezüstszínűezüstszínű
gin-júsidzsingin-júsidzsin ◆ trubadúrtrubadúr ◆ vándorénekesvándorénekes
ginkaginka ◆ ezüstérmeezüstérme ◆ ezüstpénzezüstpénz ◆ ezüst-ezüst-
tallértallér ◆ tallértallér
ginkiginki ◆ ezüstneműezüstnemű
ginkóginkó ◆ bankbank 「Ginkóni okane-o azuketa.」
„Bankba raktam a pénzt.” ◇ kaihacuginkókaihacuginkó fej-fej-
lesztésilesztési bankbank ◇ kecuekiginkókecuekiginkó vérellátóvérellátó
szolgálatszolgálat ◇ kokuricuginkókokuricuginkó államiállami bankbank ◇ si-si-
csúginkócsúginkó kereskedelmikereskedelmi bankbank ◇ sicsúginkósicsúginkó
városivárosi bankbank ◇ sógjóginkósógjóginkó kereskedelmikereskedelmi
bankbank ◇ sintakuginkósintakuginkó vagyonkezelővagyonkezelő bankbank ◇

sintakuginkósintakuginkó alapkezelőalapkezelő bankbank ◇ szeisigin-szeisigin-
kókó spermabankspermabank ◇ takokuszekiginkótakokuszekiginkó multi-multi-
nacionálisnacionális bankbank ◇ csihóginkócsihóginkó regionálisregionális
bankbank ◇ csúóginkócsúóginkó központiközponti bankbank ◇ csúó-csúó-
ginkóginkó jegybankjegybank ◇ csúóginkócsúóginkó nemzetinemzeti bankbank
「Hangarí csúóginkó」 „Magyar Nemzeti Bank”
◇ csocsikuginkócsocsikuginkó takarékpénztártakarékpénztár
ginkóginkó ◆ ezüstbányaezüstbánya
ginkódorobóginkódorobó ◆ bankrablóbankrabló
ginkófurikomiginkófurikomi ◆ bankátutalásbankátutalás ◆ bankibanki át-át-
utalásutalás
ginkógjóginkógjó ◆ bankszakmabankszakma
ginkógótóginkógótó ◆ bankrablásbankrablás ◆ bankrablóbankrabló
ginkógótódzsikenginkógótódzsiken ◆ bankrablásbankrablás
ginkóinginkóin ◆ bankárbankár ◆ bankibanki alkalmazottalkalmazott ◆

banktisztviselőbanktisztviselő
ginkóinginkóin ◆ bankibanki ügyletekhezügyletekhez használthasznált pe-pe-
csétnyomócsétnyomó
ginkójokinginkójokin ◆ bankbetétbankbetét
ginkókaginkóka ◆ bankárbankár
ginkókabuginkókabu ◆ banki részvénybanki részvény
ginkókasicukeginkókasicuke ◆ banki kölcsönbanki kölcsön
ginkókenginkóken ◆ bankjegybankjegy
ginkókózaginkókóza ◆ bankszámlabankszámla 「Ginkókóza-o hira-
ita.」 „Bankszámlát nyitottam.” ◆ betétszámlabetétszámla
◆ folyószámlafolyószámla
ginkókózabangóginkókózabangó ◆ bankszámlaszámbankszámlaszám
ginkónositenginkónositen ◆ bankfiókbankfiók
ginkonsikiginkonsiki ◆ ezüstlakodalomezüstlakodalom 「Ginkonsikino
oivai」 „ezüstlakodalom megünneplése”

ginkórónginkórón ◆ bankkölcsönbankkölcsön
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ginkósitenginkósiten ◆ bankfiókbankfiók
ginmakuginmaku ◆ filmvászonfilmvászon ◆ filmvilágfilmvilág
ginmakunoszutáginmakunoszutá ◆ filmsztárfilmsztár
ginmedariszutoginmedariszuto ◆ ezüstérmesezüstérmes
ginmedaruginmedaru ◆ ezüstéremezüstérem
ginmekkiginmekki ◆ ezüstözésezüstözés
ginmiginmi ◆ alaposalapos vizsgálatvizsgálat ◆ körültekintőkörültekintő
választásválasztás ◆ latolgatáslatolgatás ◆ megfontolásmegfontolás
「Ginmini ginmi-o kaszanete kecuron-o dasita.」
„Hosszas megfontolás után döntöttem.”

ginmijakuginmijaku ◆ vizsgálóbiztosvizsgálóbiztos
ginmiszuruginmiszuru ◆ alaposanalaposan megvizsgálmegvizsgál 「Fu-
kuszúsano teian-o ginmisita kekka, icsibaniino-o
eranda.」 „Alaposan megvizsgálva sok vállalat ja-
vaslatát, kiválasztottuk a legjobbat.” ◆ körülte-körülte-
kintőenkintően kiválasztkiválaszt 「Ginmisita sokuzaide csór-
isimaszu.」 „Körültekintően kiválasztott alap-
anyagokból készítjük ételeinket.” ◆ latolgatlatolgat
「Szentakusi-o ginmisita kekkakore-o eranda.」
„A lehetőségeket latolgatva, ezt választottam.” ◆

megfontolmegfontol 「Joku ginmisitauede singakuszaki-o
eranda.」 „Alaposan megfontoltam, hol szeretnék
továbbtanulni.” ◆ megválogatmegválogat 「Kotoba-o gin-
miszuru.」 „Megválogatja a szavait.”

gin-nangin-nan ◆ páfrányfenyőmagpáfrányfenyőmag
gin-nezugin-nezu ◆ ezüstszürkeezüstszürke
gin-nezumigin-nezumi ◆ ezüstszürkeezüstszürke
ginóginó ◆ jártasságjártasság 「Puroguraminguno ginó-o
sútokusita.」 „Jártasságot szereztem programo-
zásban.” ◆ képességképesség 「Isikisite sakaitekina
ginó-o sútokusita.」 „Tudatosan szerezte szociali-
zálódó képességét.” ◆ készségkészség 「Csisikito dzs-
iszszenno ginógaaru.」 „Tudással és gyakorlati
készséggel rendelkezik.” ◆ szaktudásszaktudás 「Súrikó-
va ginó-o migaita.」 „A szerelő fejlesztette szaktu-
dását.” ◆ technikaitechnikai tudástudás 「Szupócu szensu-va
ginóno kódzsó-o mezasita.」 „A sportoló növelni
próbálta technikai tudását.” ◇ tokusuginótokusuginó kü-kü-
lönleges szaktudáslönleges szaktudás
ginókenteiginókentei ◆ szakvizsgaszakvizsga
ginókenteiszeidoginókenteiszeido ◆ szakvizsgarendszerszakvizsgarendszer
ginókonteszutoginókonteszuto ◆ szakmaiszakmai versenyverseny ◆ szak-szak-
versenyverseny
ginósiginósi ◆ szaktechnikusszaktechnikus ◆ technikustechnikus
ginpacuginpacu ◆ deres hajderes haj ◆ ősz hajősz haj

ginpacunoginpacuno ◆ deresderes hajúhajú 「Ginpacuno otoko」
„deres hajú ember”

ginpaiginpai ◆ ezüstkupaezüstkupa ◆ ezüstserlegezüstserleg
ginpakuginpaku ◆ ezüstfóliaezüstfólia ◆ füstfóliafüstfólia
ginpunginpun ◆ ezüstporezüstpor
ginringinrin ◆ biciklibicikli ◆ biciklikerékbiciklikerék ◆ ezüstkari-ezüstkari-
kaka ◆ ezüst színű kerékezüst színű kerék
ginringinrin ◆ ezüstpikkelyezüstpikkely ◆ ezüstszínű halezüstszínű hal
ginsiginsi ◆ ezüstfonálezüstfonál ◆ ezüstszálezüstszál
ginsóginsó ◆ szavalásszavalás
ginsóginsó ◆ ezüstdíjezüstdíj ◆ második díjmásodik díj
ginsóginsó ◆ énekmondásénekmondás
ginsóginsó ◆ ezüsttábornokezüsttábornok
ginsószuruginsószuru ◆ szavalszaval 「Si-o ginsószuru.」
„Verset szaval.”

ginsuginsu ◆ cinóbervöröscinóbervörös
ginszeiginszei ◆ ezüstbőlezüstből készültkészült 「Ginszeisokki」
„ezüstből készült evőeszköz”

ginszeihinginszeihin ◆ ezüstáruezüstáru
ginszekaiginszekai ◆ hóborította tájhóborította táj
ginszensiginszensi ◆ JincsuanJincsuan
gintakamakiegintakamakie ◆ ezüstlakk-reliefezüstlakk-relief
gintekiginteki ◆ csőrfuvolacsőrfuvola ◆ flazsoletflazsolet
ginzaginza ◆ GinzaGinza ◆ pénzverdepénzverde
ginzaikuginzaiku ◆ ezüstmunkaezüstmunka ◆ ötvösmunkaötvösmunka
ginzaikusokuninginzaikusokunin ◆ ezüstművesezüstműves ◆ ötvösötvös
ginzanginzan ◆ ezüstbányaezüstbánya
ginzuruginzuru / gindzsirugindzsiru ◆ haikuthaikut írír ◆ szavalszaval
「Si-o gindzsita.」 „Szavalt egy verset.”

giongion ◆ hangeffektushangeffektus 「Radzsiodoramano gi-
on」 „rádiójáték hangeffektusa” ◆ utánzottutánzott
hanghang
giongakarigiongakari ◆ hangtechnikushangtechnikus
giongogiongo ◆ hangutánzó szóhangutánzó szó
gionkókagionkóka ◆ hangeffektushangeffektus
gionmacurigionmacuri ◆ Gion fesztiválGion fesztivál
gionsódzsagionsódzsa ◆ Dzsetavana-viháraDzsetavana-vihára
gipuszugipuszu ◆ gipszgipsz 「Udenigipuszu-o hametei-
ru.」 „Be van gipszelve a kezem.”

giracukugiracuku ◆ felcsillanfelcsillan 「Taikin-o mite me-o gi-
racukaszeta.」 „A sok pénz láttán felcsillant a sze-
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me.” ◆ ragyogragyog 「Giracuita taijóga dzsarimicsini
teri cuketa.」 „A ragyogó nap rávilágított a kavi-
csos útra.” ◆ villogvillog 「Giracuita don-jokuna ka-
odatta.」 „Mohón villogó tekintete volt.”

giragiraszurugiragiraszuru ◆ mohónmohón felcsillanfelcsillan 「Kake go-
toninaruto, megagiragirasiteiru.」 „Mohón fel-
csillan a szeme, amikor fogadásról van szó.” ◆

zsírosanzsírosan fénylikfénylik 「Giragirasita hada.」 „Zsíro-
san fénylő bőr.”

giragiratogiragirato ◆ fényesenfényesen 「Taijó-va giragirato
kagajaiteita.」 „A nap fényesen ragyogott.” ◆ ra-ra-
gyogvagyogva
giragiratositagiragiratosita ◆ csillogócsillogó
「Giragiratositanekkureszu-o cuketeita.」 „Csil-
logó nyakéket vettem fel.”

giraritogirarito ◆ megvillanvamegvillanva 「Katanagagirarito hi-
katta.」 „A kard megvillant.”

giraritohikarugiraritohikaru ◆ felvillanfelvillan 「Toranojóna meg-
agirarito hikaritta.」 „Felvillant a szeme, mint a
tigrisé.”

gireigirei ◆ etikettetikett ◆ protokollprotokoll
gireitekinagireitekina ◆ formálisformális 「Gireitekina jakuva-
ri」 „formális szerep” ◆ protokollprotokoll jellegűjellegű
「Gireitekina aiszacu」 „protokoll jellegű köszön-
tés” ◆ udvariasságiudvariassági 「Gireitekina hómon」
„udvariassági látogatás”

girigiri ◆ elváráselvárás 「Otokono giri-o tószu.」 „Tel-
jesíti a férfiakkal szembeni elvárásokat.” ◆ há-há-
zasságbólzasságból hozotthozott rokonrokon ◆ jogjog 「Anatani ieta
giride-va nai.」 „Tudom, nincs jogom ezt monda-
ni neked.” ◆ kötelességkötelesség 「Kare-va giri-o ka-
ita.」 „Elmulasztotta a kötelességét.” ◇ girigata-girigata-
tanaitanai hálátlanhálátlan 「Szózokusita ie-o uttesimatte-
va ojani giriga tatanai.」 „Úgy érzem hálátlan do-
log a szülőkkel szemben, ha eladom az örökölt la-
kást.” ◇ girigavaruigirigavarui nemnem tehettehet 「Szorede-va
tomodacsini giriga varui.」 „Nem tehetek ilyet a
barátommal.” ◇ girinimogirinimo mindenképpenmindenképpen ◇ gi-gi-
rinimorinimo semmiképpensemmiképpen ◇ girinimogirinimo jóindulattaljóindulattal
「Kono rjóri-va girinimo oisiitoha ienai.」 „Ez az
étel a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető fi-
nomnak.” ◇ girinoanigirinoani sógorsógor ◇ girinoanegirinoane só-só-
gornőgornő ◇ girinokjódaigirinokjódai mostohatestvérmostohatestvér ◇ gi-gi-
rinokjódairinokjódai sógorsógor ◇ girinocsicsigirinocsicsi apósapós ◇ gi-gi-
rinohaharinohaha anyósanyós ◇ giri-ogiri-o taterutateru elkötelezelkötelez
「Oszevaninatta tomodacsini giri-o tateta.」 „El-
köteleztem maga a barátom iránt, aki segített.”

giricsokogiricsoko ◆ csoki, ami járcsoki, ami jár ◆ muszáj-csokimuszáj-csoki
giridategiridate ◆ kötelességérzetkötelességérzet
giridateszurugiridateszuru ◆ kötelességérzetbőlkötelességérzetből csinálcsinál
「Ojani giridatesite benkjószuru.」 „Szülei iránti
kötelességérzetből tanul.”

giridegiride ◆ muszájbólmuszájból 「Giride dzsósino tenran-
kaini itta.」 „Muszájból mentem el a főnököm
képkiállítására.”

girigataigirigatai ◆ kötelességtudókötelességtudó 「Girigatai
hito」 „kötelességtudó ember”

girigataszagirigatasza ◆ kötelességtudatkötelességtudat
girigatatanaigirigatatanai ◆ hálátlanhálátlan 「Szózokusita ie-o
uttesimatte-va ojani giriga tatanai.」 „Úgy érzem
hálátlan dolog a szülőkkel szemben, ha eladom az
örökölt lakást.”

girigavaruigirigavarui ◆ nemnem tehettehet 「Szorede-va tomo-
dacsini giriga varui.」 „Nem tehetek ilyet a bará-
tommal.”

girigirigirigiri ◆ épphogyépphogy csakcsak 「Girigiri mani atta.」
„Épphogy csak odaértem.” ◇ girigiritogirigirito csiko-csiko-
rogvarogva 「Girigirito ha-o kui sibatta.」 „Csikorog-
va összeszorítottam a fogam.” ◇ girigiritogirigirito szo-szo-
rosanrosan 「Hótai-o girigiri makinisita.」 „Szorosan
bekötöztem a sebet.” ◇ girigiritórugirigiritóru átcsúszikátcsúszik
「Siken-o girigiri tótta.」 „Átcsúszott a vizsgán.”
◇ girigirininarugirigirininaru nyakánnyakán vanvan 「Simekirigagiri-
girininaruto avate hadzsimeru.」 „Ha a nyaka-
mon a határidő, kapkodni kezdek.” ◇ girigirinogirigirino
elégségeselégséges 「Gókakugirigirino tenszú-o totta.」
„A sikeres vizsgához éppen elégséges pontszámot
kaptam.” ◇ girigirinogirigirino legvégsőlegvégső 「Kinkjúdzsi-
taiszengengirigirino dankai」 „legvégső stádium
a vészhelyzet kihirdetése előtt” ◇ girigirinotok-girigirinotok-
orooro legvégsőlegvégső határhatár 「Kava-va girigirino tok-
oromade zószuisita.」 „A folyó vize a legvégső ha-
tárig megáradt.” ◇ girigirimadegirigirimade utolsóutolsó pilla-pilla-
natbannatban 「Kare-va girigirimade okirenai.」 „Csak
az utolsó pillanatban kel fel.” ◇ girigirimadegirigirimade
szorosanszorosan 「Girigirimade maeno kurumani csi-
kazuita.」 „Szorosan az előző autó mögé álltam.”
◇ girigirimadegirigirimade utolsóutolsó pillanatigpillanatig 「Girigiri-
made matteita.」 „Az utolsó pillanatig vártam.”
◇ girigirimadegirigirimade közeléigközeléig 「Tóbósa-va kokkjó-
girigirimadetadori cuita.」 „A szökevény a határ
közeléig jutott.” ◇ girigirimadegirigirimade küszöbéigküszöbéig
「Nerugirigirimadebideogému-o jatteita.」 „Az
elalvás küszöbéig videójátékoztam.”
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girigirimadegirigirimade ◆ közeléigközeléig 「Tóbósa-va kokkjó-
girigirimadetadori cuita.」 „A szökevény a határ
közeléig jutott.” ◆ küszöbéigküszöbéig
「Nerugirigirimadebideogému-o jatteita.」 „Az
elalvás küszöbéig videójátékoztam.” ◆ szorosanszorosan
「Girigirimade maeno kurumani csikazuita.」
„Szorosan az előző autó mögé álltam.” ◆ utolsóutolsó
pillanatbanpillanatban 「Kare-va girigirimade okirenai.」
„Csak az utolsó pillanatban kel fel.” ◆ utolsóutolsó
pillanatigpillanatig 「Girigirimade matteita.」 „Az utolsó
pillanatig vártam.”

girigirininarugirigirininaru ◆ nyakánnyakán vanvan 「Simekirigagiri-
girininaruto avate hadzsimeru.」 „Ha a nyaka-
mon a határidő, kapkodni kezdek.”

girigirinogirigirino ◆ elégségeselégséges 「Gókakugirigirino
tenszú-o totta.」 „A sikeres vizsgához éppen elég-
séges pontszámot kaptam.” ◆ legvégsőlegvégső 「Kink-
júdzsitaiszengengirigirino dankai」 „legvégső stá-
dium a vészhelyzet kihirdetése előtt”

girigirinotokorogirigirinotokoro ◆ legvégsőlegvégső határhatár 「Kava-
va girigirino tokoromade zószuisita.」 „A folyó vi-
ze a legvégső határig megáradt.”

girigiritogirigirito ◆ csikorogvacsikorogva 「Girigirito ha-o kui
sibatta.」 „Csikorogva összeszorítottam a fogam.”
◆ szorosanszorosan 「Hótai-o girigiri makinisita.」
„Szorosan bekötöztem a sebet.”

girigiritórugirigiritóru ◆ átcsúszikátcsúszik 「Siken-o girigiri tót-
ta.」 „Átcsúszott a vizsgán.”

girinimogirinimo ◆ jóindulattaljóindulattal 「Kono rjóri-va girini-
mo oisiitoha ienai.」 „Ez az étel a legnagyobb jó-
indulattal sem nevezhető finomnak.” ◆ minden-minden-
képpenképpen ◆ semmiképpensemmiképpen
girinoanegirinoane ◆ sógornősógornő
girinoanigirinoani ◆ sógorsógor
girinocsicsigirinocsicsi ◆ apósapós
girinohahagirinohaha ◆ anyósanyós
girinokjódaigirinokjódai ◆ féltestvérféltestvér ◆ mostohatest-mostohatest-
vérvér ◆ sógorsógor
girinosimaigirinosimai ◆ mostohanővérmostohanővér
giri-ogiri-o taterutateru ◆ elkötelezelkötelez 「Oszevaninatta to-
modacsini giri-o tateta.」 „Elköteleztem maga a
barátom iránt, aki segített.”

girisagirisa ◆ GörögországGörögország 「Vatasitacsino bunka-
no óku-va girisakara kitamonodeszu.」 „Kultú-
ránk nagy része Görögországból származik.” ◇

kodaigirisakodaigirisa ókori Görögországókori Görögország

girisadzsingirisadzsin ◆ göröggörög
girisafúgirisafú ◆ göröggörög
girisafúszaradagirisafúszarada ◆ görög salátagörög saláta
girisagogirisago ◆ göröggörög nyelvnyelv ◇ kotengirisagokotengirisago
ógörög nyelvógörög nyelv
girisagodegirisagode ◆ görögülgörögül
girisa-katorikkukjókaigirisa-katorikkukjókai ◆ görögkatolikusgörögkatolikus
egyházegyház
girisamodzsigirisamodzsi ◆ görög betűgörög betű
girisanogirisano ◆ göröggörög
girisasinvagirisasinva ◆ görög mitológiagörög mitológia
girisaszeikjógirisaszeikjó ◆ görögkeleti vallásgörögkeleti vallás
girisaszeikjókaigirisaszeikjókai ◆ görögkeleti egyházgörögkeleti egyház
girisatekinagirisatekina ◆ göröggörög
girisiamodzsigirisiamodzsi ◆ görög betűgörög betű
girisiaraimongirisiaraimon ◆ görög meandergörög meander
girisiasinvagirisiasinva ◆ görög mitológiagörög mitológia
girisiaszeikjógirisiaszeikjó ◆ görögkeleti vallásgörögkeleti vallás
girjógirjó ◆ megvitatás befejezésemegvitatás befejezése
girjógirjó ◆ jártasságjártasság 「Gekaitosite hitotórino
girjó-o minicuketa.」 „Valamennyi sebészi jártas-
ságot szerzett.” ◆ képességképesség ◆ ügyességügyesség
「Girjó-o migaku.」 „Fejleszti az ügyességét.”

girjónoarugirjónoaru ◆ hozzáértőhozzáértő 「Girjónoaru sokun-
in」 „hozzáértő iparos”

girjószurugirjószuru ◆ befejezibefejezi aa megvitatástmegvitatást
「Gian-o girjósita.」 „Befejezték az indítvány
megvitatását.”

girógiró ◆ bordélyházbordélyház
girocsingirocsin ◆ guillotineguillotine ◆ nyaktilónyaktiló 「Girocsin-
nikakerareta.」 „Nyaktilóval végezték ki.”

girongiron ◆ érvelésérvelés 「Kareno giron-va fukuzacu-
da.」 „Bonyolult az érvelése.” ◆ vitavita 「Szono
gidainicuite kappacuna gironga cuzuita.」 „Élénk
vita folyt a témáról.” ◇ giron-ogiron-o kaszanerukaszaneru
hosszasanhosszasan megvitatmegvitat 「Teiannicuite giron-o
kaszaneta.」 „Hosszasan megvitatták a javasla-
tot.” ◇ hakunecusitagironhakunecusitagiron parázsparázs vitavita 「Ha-
kunecusita gironga tenkaisita.」 „Parázs vita ala-
kult ki.”

giron-nojocsigaarugiron-nojocsigaaru ◆ vitatottvitatott 「Kono tósi-
no kaisú-va gironno jocsigaaru.」 „A beruházás
megtérülése vitatott.”
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giron-nojocsiganaigiron-nojocsiganai ◆ vitathatatlanvitathatatlan 「Ka-
reni icsiiga ataeraretano-va gironno jocsiganai.」
„Az első hely vitathatatlanul őt illeti.”

giron-nojocsiganakugiron-nojocsiganaku ◆ vitathatatlanulvitathatatlanul ◇

giron-nojocsiganaigiron-nojocsiganai vitathatatlanvitathatatlan 「Kareni
icsiiga ataeraretano-va gironno jocsiganai.」 „Az
első hely vitathatatlanul őt illeti.”

giron-ogiron-o cukuszucukuszu ◆ alaposanalaposan megvitatmegvitat
「Hacudensono tori acukainicuite giron-o cukus-
ita.」 „Alaposan megvitatták, hogy mit kezdjenek
az erőművel.”

giron-ogiron-o jobujobu ◆ vitátvitát váltvált kiki 「Susóno
hacugen-va giron-o jonda.」 „A miniszterelnök
kijelentése vitát váltott ki.”

giron-ogiron-o kaszanerukaszaneru ◆ hosszasanhosszasan megvitatmegvitat
「Teiannicuite giron-o kaszaneta.」 „Hosszasan
megvitatták a javaslatot.”

gironszurugironszuru ◆ megvitatmegvitat 「Futari-va mondai-o
gironsita.」 „Ketten megvitatták a problémát.” ◆

vitázikvitázik 「Futarino gakusa-va nannenkanmoko-
notémanicuite gironsiteita.」 „A két tudós évekig
vitázott a témáról.”

gironzukinagironzukina ◆ kötekedőkötekedő ◆ veszekedősveszekedős
giroszugiroszu ◆ gyrosgyros
girubátosotógirubátosotó ◆ Kiribati-szigetekKiribati-szigetek
girudogirudo ◆ céhcéh
gi sigi si ◆ fogadott nénefogadott néne ◆ sógornősógornő
gisigisi ◆ Vej-krónikaVej-krónika
gisigisi ◆ hűségeshűséges csatlóscsatlós ◆ hűségeshűséges szamu-szamu-
rájráj ◆ igazságosigazságos emberember ◇ akógisiakógisi Akó-klánAkó-klán
47 szamurája47 szamurája
gisigisi ◆ művégtagművégtag
gisigisi ◆ műfogműfog
gisigisi ◆ mérnökmérnök ◆ technikustechnikus ◇ eisagisieisagisi mo-mo-
zigépészzigépész ◇ kózangisikózangisi bányamérnökbányamérnök ◇ sza-sza-
cueigisicueigisi operatőroperatőr ◇ szacueigisiszacueigisi filmopera-filmopera-
tőrtőr ◇ denkigisidenkigisi elektromérnökelektromérnök ◇ dobokug-dobokug-
isiisi közműépítészközműépítész ◇ hensúgisihensúgisi vágóvágó ◇ jak-jak-
ingisiingisi kohómérnökkohómérnök ◇ rentogengisirentogengisi radioló-radioló-
gusgus ◇ rokuongisirokuongisi hangmérnökhangmérnök
gisicsógisicsó ◆ főmérnökfőmérnök
gisigisiiugisigisiiu ◆ nyikorognyikorog 「Beddo-va gisigisiitta.」
„Az ágy nyikorgott.” ◆ recsegrecseg 「Omotaszugite
iszugagisigisiiu.」 „Olyan nehéz vagyok, hogy re-
cseg alattam a szék.”

gisigisitoiuotogisigisitoiuoto ◆ csikorgáscsikorgás 「Jukanogisig-
isitoiu oto」 „padló csikorgása” ◆ nyikorgásnyikorgás
「Tecuno monnogisigisitoiu oto」 „vaskapu nyi-
korgása”

gisikigisiki ◆ ceremóniaceremónia 「Kekkonno gisiki」 „há-
zassági ceremónia” ◆ rituálérituálé ◆ rítusrítus 「Mukasi-
karano gisiki」 „ősi rítus” ◆ szertartásszertartás 「Súk-
jótekina gisiki-o okonatta.」 „Vallási szertartást
tartottak.”

gisikibarugisikibaru ◆ akkurátusakkurátus ◆ ragaszkodikragaszkodik aa
formaságokhozformaságokhoz 「Gisikibaru hito」 „formasá-
gokhoz ragaszkodó ember”

gisikikagisikika ◆ ritualizációritualizáció
gisikirjórigisikirjóri ◆ ünnepi ételünnepi étel
gisingisin ◆ gyanakvásgyanakvás
gisingisin ◆ hűségeshűséges csatlóscsatlós ◆ hűségeshűséges vazal-vazal-
luslus
gisin-ankigisin-anki ◆ gyanakvásgyanakvás félelmetfélelmet szülszül ◆

gyanakvásgyanakvás ördögeördöge 「Pátonága
uvakisiteirunode-va naikato gisin-ankini karare-
ta.」 „Nem hagyta nyugodni a gyanakvás ördöge,
hogy a párja megcsalja.” ◆ gyanú gyanút szülgyanú gyanút szül
gisin-anki-ogisin-anki-o sózusózu ◆ előhozzaelőhozza aa gyanakvásgyanakvás
ördögétördögét 「Kanodzsono hitokotoga gen-inde
gisin-anki-o sódzsita.」 „Egyetlen megjegyzésével
előhozta a gyanakvás ördögét.”

gisiszógusigisiszógusi ◆ művégtagkészítőművégtagkészítő ◆ ortopédortopéd
technikustechnikus
gisivadzsindengisivadzsinden ◆ GisivadzsindenGisivadzsinden
gisogiso ◆ kétes hitelességű íráskétes hitelességű írás
gisógisó ◆ hamis tanúzáshamis tanúzás
gisónokengigisónokengi ◆ hamis tanúzás gyanújahamis tanúzás gyanúja
gisósagisósa ◆ hamis tanúhamis tanú
gisószurugisószuru ◆ hamishamis tanúvallomásttanúvallomást tesztesz
「Kare-va hóteide gisósita.」 „A bíróságon hamis
tanúvallomást tett.”

gisózaigisózai ◆ hamis tanúzáshamis tanúzás
gissagissa ◆ ökrös szekérökrös szekér
gissirigissiri ◆ szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett 「Hon-
danani hon-va gissiri narandeiru.」 „A polcon
szorosan egymás mellett sorakoznak a könyvek.”
◆ zsúfoltanzsúfoltan 「Ten-nai-va hitodegissiridatta.」
„Az üzlet zsúfolásig megtelt emberekkel.”
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gissiricumarugissiricumaru ◆ szorongszorong 「Kurumani nana-
ningagissiri cumatteita.」 „Heten szorongtak a
kocsiban.”

gissiritogissirito ◆ szorosanszorosan egymásegymás mellettmellett 「Ha-
kono nakani okasi-va gissirito narandeita.」 „A
dobozban a sütemények szorosan egymás mellett
álltak.”

gisugisu ◆ kezelőkezelő ◇ densingisudensingisu távírásztávírász
gisugisu ◆ műkézműkéz
giszakugiszaku ◆ hamisításhamisítás ◆ hamisítványhamisítvány
giszakugiszaku ◆ szórakoztató irodalomszórakoztató irodalom
giszakubangiszakuban ◆ hamisítotthamisított kiadáskiadás ◆ hamisí-hamisí-
tott verziótott verzió
giszakunogiszakuno ◆ hamisítotthamisított
giszangiszan ◆ hangyasavhangyasav
giszan-engiszan-en ◆ formiátformiát ◆ hangyasav sójahangyasav sója
giszeigiszei ◆ kekeckedéskekeckedés ◆ megfélemlítésmegfélemlítés
giszeigiszei ◆ áldozatáldozat 「Giszeininaru.」 „Áldozatul
esik.” ◇ kókanagiszei-okókanagiszei-o harauharau magasmagas áratárat
fizetfizet 「Mokuteki-o erutameni kókana giszei-o
haratta.」 „Magas árat fizettem a célom érdeké-
ben.” ◇ dzsikogiszeidzsikogiszei önfeláldozásönfeláldozás
giszeidagiszeida ◆ feláldozott ütésfeláldozott ütés
giszeigogiszeigo ◆ hangutánzó szóhangutánzó szó
giszeinisitemogiszeinisitemo ◆ áránárán 「Dzsibunno inocsi-o
giszeinisitemo kimi-o taszuketai.」 „Akár az éle-
tem árán is megvédelek.”

giszeiniszurugiszeiniszuru ◆ feláldozfeláldoz 「Dzsijúdzsikan-o
giszeinisite kotobano benkjó-o sita.」 „A szabad-
időmet feláldozva tanultam nyelveket.” ◆ veszé-veszé-
lyeztetlyeztet 「Anzenszei-o giszeinisitakunai.」
„Nem akarom veszélyeztetni a biztonságot.”

giszei-ogiszei-o harauharau ◆ áldozatotáldozatot fizetfizet 「Fucsúini-
jotte ókina giszei-o haratta.」 „Nagy áldozatot fi-
zetett a figyelmetlenségéért.”

giszeisagiszeisa ◆ áldozatáldozat 「Terode giszeisa-va
takuszan deteimaszu.」 „Sok áldozata van a ter-
rortámadásnak.” ◆ vértanúvértanú 「Kakumeino gisze-
isa」 „forradalom vértanúi”

giszeitekinagiszeitekina ◆ önfeláldozóönfeláldozó 「Giszeitekina
hahaoja」 „önfeláldozó anya”

giszekigiszeki ◆ képviselőiképviselői helyhely 「Kono szeitó-va
nanadzsúgiszeki-o simeteiru.」 „Ennek a pártnak
70 képviselői helye van.” ◆ mandátummandátum 「Szeitó-

va godzsúgiszeki-o kakutokusita.」 „A párt 50
mandátumot szerzett.” ◆ parlamentiparlamenti helyhely ◇

gen-júgiszekigen-júgiszeki jelenlegi képviselői helyjelenlegi képviselői hely
giszógiszó ◆ álcázásálcázás 「Mibunno giszó」 „kilét ál-
cázása” ◆ hamisításhamisítás 「Sómikigenno giszóhjód-
zsi」 „hamisított szavatossági időt jelző címke”
◆ meghamisításmeghamisítás 「Hizukeno giszó」 „dátum
meghamisítása” ◆ megjátszásmegjátszás 「Giszótószan」
„megjátszott csőd” ◆ megtévesztésmegtévesztés 「Giszókó-
szaku」 „megtévesztő taktika” ◇ giszókekkongiszókekkon
látszatházasságlátszatházasság ◇ giszósicugjógiszósicugjó képzett-képzett-
ségenségen alulialuli foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ giszószurugiszószuru
beállítbeállít 「Han-nin-va taszacu-o dzsiszacuni gi-
szósita.」 „A tettes a gyilkosságot öngyilkosság-
nak állította be.”

giszógiszó ◆ hajófelszereléshajófelszerelés ◆ hajóhajó felszerelé-felszerelé-
sese
giszóbakudangiszóbakudan ◆ álcázott bombaálcázott bomba
giszókekkongiszókekkon ◆ látszatházasságlátszatházasság
giszokugiszoku ◆ állábálláb ◆ lábszerű nyúlványlábszerű nyúlvány
giszokugiszoku ◆ műlábműláb
giszómógiszómó ◆ álcahálóálcaháló
giszósicugjógiszósicugjó ◆ képzettségenképzettségen alulialuli foglal-foglal-
koztatáskoztatás
giszószurugiszószuru / giszószurugiszószuru ◆ álcázálcáz 「Kin-
júkikanni giszósitafissinguszaito」 „pénzintéz-
ménynek álcázott adathalász oldal” ◆ beállítbeállít
「Han-nin-va taszacu-o dzsiszacuni giszósita.」
„A tettes a gyilkosságot öngyilkosságnak állította
be.” ◆ meghamisítmeghamisít 「Dzsóhó-o giszósita.」
„Meghamisította az adatokat.” ◆ megrendezmegrendez
「Dzsibunno si-o giszósite sakkinkara nogare-
ta.」 „A saját halálát megrendezve menekült el az
adóssága elől.”

giszószurugiszószuru / giszószurugiszószuru ◆ álcázálcáz 「Kin-
júkikanni giszósitafissinguszaito」 „pénzintéz-
ménynek álcázott adathalász oldal” ◆ beállítbeállít
「Han-nin-va taszacu-o dzsiszacuni giszósita.」
„A tettes a gyilkosságot öngyilkosságnak állította
be.” ◆ meghamisítmeghamisít 「Dzsóhó-o giszósita.」
„Meghamisította az adatokat.” ◆ megrendezmegrendez
「Dzsibunno si-o giszósite sakkinkara nogare-
ta.」 „A saját halálát megrendezve menekült el az
adóssága elől.”

giszugiszusitagiszugiszusita ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Giszu-
giszusita sokubade hataraiteiru.」 „Barátságtalan
munkakörnyezetben dolgozom.” ◆ feszélye-feszélye-
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zettzett 「Giszugiszusita fun-ikidatta.」 „Feszélye-
zett volt a légkör.” ◆ véznavézna 「Giszugiszusita
hito」 „vézna ember” ◆ zörgő csontúzörgő csontú
giszugiszusiteirugiszugiszusiteiru ◆ véznavézna 「Kimocsi varuik-
uraigiszugiszusiteiru.」 „Annyira vézna, hogy
rossz nézni.”

giszugiszusiteiruhitogiszugiszusiteiruhito ◆ gebegebe
giszugiszutositagiszugiszutosita ◆ barátságtalanbarátságtalan ◆ fe-fe-
szélyezettszélyezett ◆ feszültfeszült 「Kiszoku-va giszu-
giszutosita ningenkankei-o cukuri dasita.」 „A
szabályok feszült kapcsolatokhoz vezettek.” ◆

véznavézna ◆ zörgőzörgő csontúcsontú 「Giszugiszutosita tai-
kakuno hitodatta.」 „Zörgő csontú ember volt.”

giszurugiszuru ◆ nekiszegeznekiszegez
gitágitá ◆ gitárgitár 「Gitá-o kaki narasita.」 „Megpen-
gettem a gitárt.” ◇ akószutikku-gitáakószutikku-gitá akuszti-akuszti-
kuskus gitárgitár ◇ ea-gitáea-gitá léggitárléggitár ◇ ereki-gitáereki-gitá
elektromoselektromos gitárgitár ◇ gitá-ogitá-o hikuhiku gitározikgitározik
「Súmacu-va gitá-o hiite aszondeiru.」 „Hétvé-
gén szórakozásból gitározni szoktam.” ◇

kurasikku-gitákurasikku-gitá klasszikusklasszikus gitárgitár ◇

szucsíru-gitászucsíru-gitá fémgitárfémgitár ◇ denkigitádenkigitá elekt-elekt-
romosromos gitárgitár ◇ bészu-gitábészu-gitá basszusgitárbasszusgitár ◇

rizumu-gitárizumu-gitá ritmusgitárritmusgitár
gitaigitai ◆ álcázásálcázás ◆ mimikrimimikri ◇ mjurágitaimjurágitai
Müller-féle mimikriMüller-féle mimikri
gitaigogitaigo ◆ hangulatfestő szóhangulatfestő szó
gitánogengitánogen ◆ gitárhúrgitárhúr
gitá-ogitá-o hikuhiku ◆ gitározikgitározik 「Súmacu-va gitá-o
hiite aszondeiru.」 „Hétvégén szórakozásból gitá-
rozni szoktam.”

gitászósagitászósa ◆ gitárosgitáros
giteigitei ◆ fogadott öcsfogadott öcs ◆ sógorsógor
giteisogiteiso ◆ protokollprotokoll ◆ tárgyalástárgyalás jegyző-jegyző-
könyvekönyve
gitengiten ◆ protokollprotokoll
gitencsógitencsó ◆ protokollfőnökprotokollfőnök
gittanbakkongittanbakkon ◆ hinta-palintahinta-palinta
gittanbakkonszurugittanbakkonszuru ◆ hintázikhintázik 「Anetogit-
tanbakkonsita.」 „A nővéremmel hintáztam.”

givagiva ◆ idejénidején ◆ mellettmellett 「Madogivani szuvat-
teita.」 „Az ablak mellett ült.” ◇ sinigivasinigiva halálhalál
küszöbeküszöbe 「Sini givani dzsinszei-o kókaisinakat-
ta.」 „Tiszta szívvel gondolt az életére a halál kü-
szöbén.” ◇ sinigivaniarusinigivaniaru haldoklikhaldoklik 「Sini gi-

vaniatta tomodacsi-o taszukejótosita.」 „Próbál-
tam megmenteni a haldokló barátomat.” ◇ vaka-vaka-
regivaniregivani búcsúzáskorbúcsúzáskor 「Vakare givanikiszu-o
sita.」 „Búcsúzáskor megcsókolták egymást.”

givakugivaku ◆ gyanakvásgyanakvás 「Kareno kói-va givaku-o
maneku.」 „A cselekedete gyanakvásra ad okot.”
◆ gyanúgyanú 「Szupai givakugavaitekita.」 „Felme-
rült a gyanú, hogy kém.” ◆ kételykétely 「Atarasii
sóko-va givaku-o harasita.」 „Az új bizonyíték el-
oszlatta a kételyt.”

givakunokumogivakunokumo ◆ sandasanda gyanúgyanú 「Muneni giva-
kuno kumoga hirogatteita.」 „Sanda gyanúm tá-
madt.”

gi-wogi-wo mitemite szezaru-vaszezaru-va yuunakinariyuunakinari ◆ gyávagyáva
az, aki nem teszi azt, amit tennie kellaz, aki nem teszi azt, amit tennie kell
gizagizaninarugizagizaninaru ◆ rovátkoltrovátkolt
「Radzsionodaijaru-va gizagizaninatteita.」 „A
rádió hangológombja rovátkolt volt.”

gizagizanogizagizano ◆ cakkoscakkos 「Fucsigagizagizanohan-
kacsi」 „cakkos szegélyű zsebkendő” ◆ csipkéscsipkés
「Kaiganszen-va gizagizadatta.」 „A part csipkés
volt.” ◆ fogazottfogazott 「Gizagizanonaifu」 „fogazott
kés” ◆ fűrészesfűrészes 「Dóbucunogizagizano ha」
„állat fűrészes foga”

gizagizaszurugizagizaszuru ◆ cakkoscakkos 「Paszokon-no mo-
dzsino rinkaku-va gizagizasiteita.」 „A számítógé-
pen a betű körvonala cakkos volt.” ◆ fűrészesfűrészes
「Fucsigagizagizasita happa」 „fűrészes szélű le-
vél”

gizairinogizairino ◆ rovátkoltrovátkolt 「Gizairino kóka」 „ro-
vátkolt szélű érme”

gizengizen ◆ álszenteskedésálszenteskedés ◆ képmutatásképmutatás
「Gizenni micsita hacugen」 „képmutató kijelen-
tés” ◇ gizensagizensa képmutatóképmutató ◇ gizen-ogizen-o okonauokonau
játssza a szentetjátssza a szentet
gizen-o okonaugizen-o okonau ◆ játssza a szentetjátssza a szentet
gizensagizensa ◆ álszentálszent 「Kare-va gizensada. Dare-
mo miteinaitokorode-va , anatano neko-o kettei-
ru.」 „Ő egy álszent. Ha nem látja senki, belerúg a
macskádba.” ◆ hipokritahipokrita ◆ képmutatóképmutató
gizentekinagizentekina ◆ álszentálszent 「Gizentekina súkjó」
„álszent vallás” ◆ képmutatóképmutató 「Gizentekina tai-
do」 „képmutató magatartás”

gizógizó ◆ hamishamis 「Gizósihei」 „hamis bankjegy” ◆

hamisításhamisítás ◇ kaheigizókaheigizó pénzhamisításpénzhamisítás ◇ kó-kó-
bunsogizóbunsogizó közokirat-hamisításközokirat-hamisítás ◇ cúkagizócúkagizó

AdysAdys giszugiszusiteiru giszugiszusiteiru – gizó gizó 879879



pénzhamisításpénzhamisítás ◇ bunsogizóbunsogizó okirat-okirat-
hamisításhamisítás
gizóbosijónogizóbosijóno ◆ biztonságibiztonsági 「Siheini-va gizó-
bosijóno szukasiga iretearu.」 „A bankjegyeken
biztonsági vízjel van.” ◆ hamisítás ellenihamisítás elleni
gizóhingizóhin ◆ hamisítványhamisítvány
gizókóbunsokósigizókóbunsokósi ◆ hamishamis közokiratközokirat hasz-hasz-
nálatnálat
gizókokuszogizókokuszo ◆ koholt vádkoholt vád
gizokugizoku ◆ betyárbetyár ◆ zsiványzsivány
gizokudangizokudan ◆ betyárcsapatbetyárcsapat 「Gizokudan-va
ubatta mono-o mazusii hitoni ataeta.」 „A betyá-
rok az elrabolt holmikat a szegényeknek adták.”

gizónogizóno ◆ hamishamis 「Gizópaszupótode kokkjó-o
koejótositeita.」 „Hamis útlevéllel próbált átmen-
ni a határon.”

gizósagizósa ◆ hamisítóhamisító ◇ kaheigizósakaheigizósa pénzhami-pénzhami-
sítósító
gizószurugizószuru ◆ hamisíthamisít 「Paszupóto-o gizósita.」
„Útlevelet hamisított.” ◆ odahamisítodahamisít 「Keijaku-
ni csicsino somei-o gizósita.」 „Odahamisította az
apja nevét a szerződésre.”

gjaagjaagjaagjaa ◆ rikácsolvarikácsolva 「Ómu-va gjaagjaa na-
iteita.」 „A papagáj rikácsolt.”

gjaagjaanakugjaagjaanaku ◆ bőgbőg 「Akacsan-va gjaagjaa
naiteita.」 „A kisbaba bőgött.” ◆ csérogcsérog
「Kodomo-va gjaagjaa naiteta.」 „A gyerek cséro-
gott.”

gjagugjagu ◆ geggeg ◆ tréfástréfás jelenetjelenet ◆ viccvicc
「Gjagu-o tobaszu.」 „Elereszt egy viccet.”

gjakkjógjakkjó ◆ mostohamostoha körülménykörülmény 「Gjakkjóni-
iru.」 „Mostoha körülmények között él.” ◆ ne-ne-
hézséghézség 「Gjakkjóni tacsi mukatta.」 „Szembe-
szálltam a nehézségekkel.” ◆ viszontagságviszontagság
「Kare-va kazuókuno gjakkjó-o nori koeta.」
„Sok viszontagságon ment keresztül.”

gjakkógjakkó ◆ ellentétesellentétes iránybanirányban haladáshaladás ◆

szemben haladásszemben haladás ◆ visszafelé haladásvisszafelé haladás
gjakkógjakkó ◆ ellenfényellenfény 「Hisatai-va gjakkó-o abi-
teita.」 „A fotóalany ellenfényben volt.”

gjakkószurugjakkószuru ◆ ellentétesellentétes iránybanirányban hala-hala-
dásdás 「Ippócúkó-o gjakkószuru.」 „Az egyirányú
forgalommal ellentétes irányban halad.” ◆ szem-szem-
benben haladhalad 「Kono kaisa-va dzsidaito gjakkósite-

iru.」 „Ez a vállalat szemben halad a korral.” ◆

visszafelé haladvisszafelé halad
gjakkótekinagjakkótekina ◆ visszafejlődővisszafejlődő
gjakkóundógjakkóundó ◆ retrográdretrográd mozgásmozgás 「Vakusze-
ino gjakkóundó」 „bolygók retrográd mozgása”

gjakugjaku ◆ ellenkezőellenkező 「Gjakuhókó」 „ellenkező
irány” ◆ ellentétellentét 「Gjaku-va tagai-o hiki au.」
„Az ellentétek vonzzák egymást.” ◆ fordított-fordított-
ságság 「Szono hanasi-va gjakuda.」 „Pont fordítva
van.” ◇ gjakunigjakuni fordítvafordítva 「Radzsioni dencsi-
o gjakuni ireta.」 „Fordítva tettem bele az elemet
a rádióba.” ◇ gjakunigjakuni várakozásunkvárakozásunk ellenéreellenére
「Csikazukejótosita neko-va gjakuni tózakatte-
ita.」 „A csalogatott macska várakozásom ellené-
re még távolabb ment.” ◇ gjakunigjakuni szándékaszándéka el-el-
lenérelenére 「Kadonadaietto-va gjakuni futorijaszui
karada-o cukuttesimaurasii.」 „Az agresszív fo-
gyókúra szándékunk ellenére hízásra hajlamossá
teszi a testünket.” ◇ gjakuniszurugjakuniszuru megfordítmegfordít
「Kaitenno muki-o gjakusita.」 „Megfordítottam
a forgás irányát.” ◇ gjakuninarugjakuninaru felcserélődikfelcserélődik
「Kagamide szajúga gjakuninatta.」 „A tükörben
a bal és a jobb felcserélődött.” ◇ gjakuninarugjakuninaru
megfordulmegfordul 「Dzsunban-va gjakuninatta.」
„Megfordult a sorrend.” ◇ gjakunogjakuno ellenkezőellenkező
「Kare-va gjakuno ikendatta.」 „Ő ellenkező véle-
ményen volt.” ◇ gjakunogjakuno ellentétesellentétes 「Gjaku-
no imi」 „ellentétes jelentés” ◇ gjakunogjakuno fordí-fordí-
totttott 「Gjakuno dzsunban」 „fordított sorrend”
◇ gjaku-ogjaku-o cukucuku meglepmeglep 「Teniszude aite-o sza-
júni hasiraszete, szaigo-va gjaku-o cuita.」 „Te-
niszben jobbra-balra futtattam az ellenfelemet, és
a végén megleptem.” ◇ gjaku-ogjaku-o torutoru kicselezkicselez
「Szakká szensu-va aiteno gjaku-o totte nuketa.」
„A futbalista kicselezte az ellenfelét.” ◇ gjaku-gjaku-
oo torutoru ellenkezőellenkező dolgotdolgot csinálcsinál 「Dzsósikino
gjaku-o totta szenrjaku」 „közfelfogásnak ellent-
mondó stratégia” ◇ gjaku-ogjaku-o torutoru kicsavarjakicsavarja
aa kezétkezét 「Aiteno gjaku-o totte szenakani mava-
sita.」 „A háta mögé csavarta az ellenfele kezét.”

gjakucsokogjakucsoko ◆ fordított csokifordított csoki
gjakudanszógjakudanszó ◆ feltolódásfeltolódás
gjakudzsógjakudzsó ◆ felindulásfelindulás ◆ őrjöngésőrjöngés
gjakudzsószurugjakudzsószuru ◆ beborulbeborul azaz agyaagya 「Cum-
ano uvakigenba-o mite gjakudzsósita.」 „Amikor
tetten érte a feleségét, beborult az agya.” ◆ őr-őr-
jöngjöng 「Kare-va gjakudzsósite furinsita cuma-o
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oikaketa.」 „Őrjöngve kergette a hűtlen felesé-
gét.”

gjakufúgjakufú ◆ ellenszélellenszél 「Gjakufúni mukatte szu-
szunda.」 „Ellenszélben haladtam.”

gjakugarujokugjakugarujoku ◆ fordítottfordított sirályszárnysirályszárny
「Gjakugaru jokuno hikóki」 „fordított sirály-
szárnyú repülőgép”

gjakugiregjakugire ◆ nekineki álláll feljebbfeljebb 「Karenigomi-
nopoi szute-o csúisitara gjakugiresita.」 „Mond-
tam neki, hogy ne szemeteljen, és még neki állt
feljebb.”

gjakuhikigjakuhiki ◆ fordított keresésfordított keresés
gjakuhireigjakuhirei ◆ fordított arányfordított arány
gjakuhireiszurugjakuhireiszuru ◆ fordítottfordított aránybanarányban álláll
「Inrjoku-va kjorino nidzsóni gjakuhireiszuru.」
„A vonzóerő fordított arányban áll a távolság
négyzetével.”

gjakuigjakui ◆ inverzióinverzió
gjakuidengakugjakuidengaku ◆ reverz genetikareverz genetika
gjakujógjakujó ◆ kihasználáskihasználás ◆ sajátsaját hasznárahasznára
fordításfordítás
gjakujószurugjakujószuru ◆ kihasználkihasznál 「Aiteno
dzsakuten-o gjakujósita.」 „Kihasználta az ellen-
fele gyenge pontját.” ◆ sajátsaját hasznárahasznára fordítfordít
「Fukeiki-o gjakujósita.」 „Saját hasznára fordí-
totta a gazdasági visszaesést.”

gjakujunjúgjakujunjú ◆ visszaimportálásvisszaimportálás
gjakujunjúszurugjakujunjúszuru ◆ visszaimportálvisszaimportál
gjakujusucugjakujusucu ◆ újraexportálásújraexportálás
gjakujusucuszurugjakujusucuszuru ◆ újraexportálújraexportál 「Szeihin-
o gjakujusucusita.」 „Újraexportálták a termé-
ket.” ◆ visszaviszvisszavisz 「Beikokuni gidzsucu-o gja-
kujusucusita.」 „Visszavitték a technológiát Ame-
rikába.”

gjakukanszúgjakukanszú ◆ inverz függvényinverz függvény
gjakukókagjakukóka ◆ ellenkező hatásellenkező hatás
gjakukókadearugjakukókadearu ◆ ellenkezőellenkező hatásthatást váltvált
kiki 「Kare-o sikaruto gjakukókadearu」 „Ha le-
szidják, az ellenkező hatást vált ki.”

gjakukókagaarugjakukókagaaru ◆ ellenkezőellenkező hatásahatása vanvan
「Konojónadaietto-va gjakukókagaaru.」 „Az
ilyen diétának ellenkező hatása van.”

gjakukókaninarugjakukókaninaru ◆ visszafelévisszafelé sülsül elel
「Síemu-va gjakukókaninatta.」 „A reklám
visszafelé sült el.”

gjakukószugjakukószu ◆ ellenirányellenirány 「Genzaino rekisi-va
gjakukószu-o tadotteiru.」 „Jelenleg a történelem
ellenirányban halad.”

gjakukózacugjakukózacu ◆ reciprok keresztezésreciprok keresztezés
gjakumavarinigjakumavarini ◆ visszafelévisszafelé
gjakumodorigjakumodori ◆ visszaesésvisszaesés ◆ visszafejlő-visszafejlő-
désdés ◆ visszatérésvisszatérés
gjakumodoriszurugjakumodoriszuru ◆ visszaesikvisszaesik 「Bjódzsó-
va gjakumodorisita.」 „A beteg visszaesett.” ◆

visszatérvisszatér 「Furi dasini gjakumodorisita.」
„Visszatértünk oda, ahonnan elindultunk.”

gjakunigjakuni ◆ ellenkezőlegellenkezőleg 「Gjakuni joruhatara-
itahógaii.」 „Pont ellenkezőleg, jobb éjszaka dol-
gozni.” ◆ fordítvafordítva 「Radzsioni dencsi-o gjakuni
ireta.」 „Fordítva tettem bele az elemet a rádi-
óba.” ◆ megfordítvamegfordítva ◆ szándékaszándéka ellenéreellenére
「Kadonadaietto-va gjakuni futorijaszui karada-
o cukuttesimaurasii.」 „Az agresszív fogyókúra
szándékunk ellenére hízásra hajlamossá teszi a
testünket.” ◆ várakozásunkvárakozásunk ellenéreellenére 「Csi-
kazukejótosita neko-va gjakuni tózakatteita.」 „A
csalogatott macska várakozásom ellenére még tá-
volabb ment.”

gjakuninarugjakuninaru ◆ felcserélődikfelcserélődik 「Kagamide sza-
júga gjakuninatta.」 „A tükörben a bal és a jobb
felcserélődött.” ◆ megfordulmegfordul 「Dzsunban-va
gjakuninatta.」 „Megfordult a sorrend.”

gjakuniszurugjakuniszuru ◆ felcserélfelcserél 「Szofátoterebino
icsi-o gjakusitai.」 „Fel akarom cserélni a kanapé
és a tévé helyét.” ◆ megfordítmegfordít 「Kaitenno muki-
o gjakusita.」 „Megfordítottam a forgás irányát.”

gjakunogjakuno ◆ ellenkezőellenkező 「Kare-va gjakuno iken-
datta.」 „Ő ellenkező véleményen volt.” ◆ ellen-ellen-
tétestétes 「Gjakuno imi」 „ellentétes jelentés” ◆

fordítottfordított 「Gjakuno dzsunban」 „fordított sor-
rend”

gjaku-ogjaku-o cukucuku ◆ meglepmeglep 「Teniszude aite-o sza-
júni hasiraszete, szaigo-va gjaku-o cuita.」 „Te-
niszben jobbra-balra futtattam az ellenfelemet, és
a végén megleptem.”

gjaku-ogjaku-o torutoru ◆ ellenkezőellenkező dolgotdolgot csinálcsinál
「Dzsósikino gjaku-o totta szenrjaku」 „közfelfo-
gásnak ellentmondó stratégia” ◆ kicsavarjakicsavarja aa
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kezétkezét 「Aiteno gjaku-o totte szenakani mavasi-
ta.」 „A háta mögé csavarta az ellenfele kezét.” ◆

kicselezkicselez 「Szakká szensu-va aiteno gjaku-o totte
nuketa.」 „A futbalista kicselezte az ellenfelét.”

gjakurjúgjakurjú ◆ refluxreflux ◆ visszaáramlásvisszaáramlás ◆

visszafelévisszafelé folyásfolyás ◆ visszafolyásvisszafolyás ◆ vissz-vissz-
áramáram
gjakurjúszurugjakurjúszuru ◆ visszafelévisszafelé folyikfolyik 「Kono
kava-va mancsóninaruto kakóno tokorode gjakur-
júszuru.」 „Ez a folyó a torkolatnál dagálykor
visszafelé folyik.” ◇ csigagjakurjúszurujónacsigagjakurjúszurujóna
iszonyatosiszonyatos 「Csiga gjakurjúszurujóna sógeki」
„iszonyatos megrázkódtatás”

gjakusibengjakusiben ◆ visszacsapószelepvisszacsapószelep
gjakusingjakusin ◆ degressziódegresszió
gjakusinkazeigjakusinkazei ◆ degresszív adózásdegresszív adózás
gjakusintekinagjakusintekina ◆ csökkenőcsökkenő mértékűmértékű ◆ deg-deg-
resszívresszív
gjakusintógjakusintó ◆ fordított ozmózisfordított ozmózis
gjakusinzeigjakusinzei ◆ degresszív adódegresszív adó
gjakusúgjakusú ◆ ellentámadásellentámadás
gjakusúszurugjakusúszuru ◆ ellentámadástellentámadást hajthajt végrevégre
「Guntai-va gjakusúsita.」 „A hadsereg ellentá-
madást hajtott végre.”

gjakuszabecugjakuszabecu ◆ visszájáravisszájára fordítottfordított meg-meg-
különböztetéskülönböztetés
gjakuszacugjakuszacu ◆ mészárlásmészárlás ◆ öldöklésöldöklés ◇ súd-súd-
angjakuszacuangjakuszacu tömegmészárlástömegmészárlás ◇ tairjóg-tairjóg-
jakuszacujakuszacu tömegmészárlástömegmészárlás
gjakuszacusagjakuszacusa ◆ mészárosmészáros
gjakuszacuszurugjakuszacuszuru ◆ lemészárollemészárol
「Dokuszaiszeifu-va minkandzsin-o gjakuszacus-
ita.」 „A diktatúra lemészárolta a polgárokat.” ◆

öldökölöldököl 「Guntai-va minkandzsin-o gjakuszacu-
sita.」 „A katonák öldökölték a polgárokat.”

gjakuszajógjakuszajó ◆ ellenhatásellenhatás ◆ ellentétesellentétes ha-ha-
tástás 「Kuszuri-va gjakuszajó-o okosita.」 „A
gyógyszer ellentétesen hatott.”

gjakuszangjakuszan ◆ ellenkezőellenkező számolásszámolás 「Tasi zan-
no gjakuszan-va , hiki zanninarimaszu.」 „Az
összeadás ellenkezője a kivonás.” ◆ visszaszá-visszaszá-
molásmolás
gjakuszankakkeigjakuszankakkei ◆ fordított háromszögfordított háromszög
gjakuszankakukeigjakuszankakukei ◆ fordított háromszögfordított háromszög

gjakuszanszurugjakuszanszuru ◆ visszaszámolvisszaszámol 「Jaku-
szokudzsikankara gjakuszansite icsidzsikanmaeni
ie-o deta.」 „A megbeszélt időpontból egy órát
visszaszámolva indultam el otthonról.”

gjakuszasinecsúmongjakuszasinecsúmon ◆ stop megbízásstop megbízás
gjakuszecugjakuszecu ◆ ellentmondásellentmondás ◆ paradoxonparadoxon
gjakuszecugjakuszecu ◆ ellentétesellentétes mondatkapcsolatmondatkapcsolat

gjakuszecunoóigjakuszecunoói ◆ ellentmondásosellentmondásos 「Kore-
va gjakuszecuno ói ronbundeszu.」 „Ez egy ellent-
mondásos értekezés.”

gjakuszecutekinigjakuszecutekini ◆ paradox módonparadox módon
gjakuszekuharagjakuszekuhara ◆ fordítottfordított szexuálisszexuális zak-zak-
latáslatás
gjakuszógjakuszó ◆ ellenfázisellenfázis ◆ rosszrossz fázissor-fázissor-
rendrend
gjakuszóigjakuszói ◆ ellenfázisellenfázis
gjakuszókeszszórirégjakuszókeszszóriré ◆ fázissorrendetfázissorrendet ésés
fáziskiesést figyelő reléfáziskiesést figyelő relé
gjakuszósagjakuszósa ◆ forgalommalforgalommal szembemenőszembemenő ko-ko-
csicsi
gjakuszószurugjakuszószuru ◆ szembeszembe megymegy aa forgalom-forgalom-
malmal 「Kószokudórode icsidaino kuruma-va gja-
kuszósita.」 „Egy kocsi szembe ment a forgalom-
mal az autópályán.”

gjakuszúgjakuszú ◆ reciprokreciprok ◆ reciprok számreciprok szám
gjakutaigjakutai ◆ bántalmazásbántalmazás ◆ erőszakerőszak ◆ kín-kín-
zászás ◆ legorombításlegorombítás ◆ mostohamostoha bánásmódbánásmód
◆ visszaélésvisszaélés ◇ sinritekigjakutaisinritekigjakutai lelkilelki erő-erő-
szakszak ◇ sinritekigjakutaisinritekigjakutai szóbeliszóbeli bántal-bántal-
mazásmazás ◇ szeitekigjakutaiszeitekigjakutai neminemi erőszakerőszak ◇

szeitekigjakutaiszeitekigjakutai szexuálisszexuális visszaélésvisszaélés ◇

dóbucugjakutaidóbucugjakutai állatkínzásállatkínzás ◇ jódzsigjaku-jódzsigjaku-
taitai gyermekkínzásgyermekkínzás
gjakutaiszurugjakutaiszuru ◆ hergelhergel 「Bóde dóbucu-o gja-
kutaisita.」 „Bottal hergelte az állatot.” ◆ ke-ke-
gyetlenkedikgyetlenkedik 「Sinpei-o gjakutaisita.」 „Ke-
gyetlenkedett az újonccal.” ◆ kínozkínoz 「Dóbucu-o
gjakutaisita.」 „Kínozta az állatot.” ◆ legorom-legorom-
bítbít 「Kangosi-va bjónin-o gjakutaisita.」 „Az
ápoló legorombította a beteget.” ◆ mostohánmostohán
bánikbánik 「Dzsibunno kodomo-o gjakutaisita.」
„Mostohán bánt a gyerekével.”

gjakutamagjakutama ◆ hozományvadászhozományvadász
gjakutegjakute ◆ alsóalsó fogásfogás ◆ kézkéz hátracsavará-hátracsavará-
sasa
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gjakutengjakuten ◆ inverzióinverzió ◆ visszafelévisszafelé forgásforgás ◇

ondogjakutenondogjakuten hőmérsékletihőmérsékleti inverzióinverzió ◇ ki-ki-
ongjakutenongjakuten hőmérsékleti inverzióhőmérsékleti inverzió
gjakutengacsigjakutengacsi ◆ eredményeredmény megfordításá-megfordításá-
val nyernival nyerni
gjakutengacsiszurugjakutengacsiszuru ◆ átvesziátveszi aa vezetéstvezetést
ésés nyernyer ◆ megfordítjamegfordítja azaz eredményteredményt ésés
nyernyer
gjakutenitorugjakutenitoru ◆ jóljól jönjön kiki 「Keizaikiki-o gja-
kuteni totta.」 „Jól jöttem ki a gazdasági válság-
ból.” ◆ sajátsaját javárajavára fordítfordít 「Korona kiki-
o gjakuteni totte kaisa-o tacsi ageta.」 „Saját ja-
vamra fordítva a covid járványt, céget alapítot-
tam.”

gjakuten-júsószurugjakuten-júsószuru ◆ elveszettnekelveszettnek hitthitt
játszmátjátszmát megnyermegnyer ◆ eredményeredmény megfordítá-megfordítá-
sával nyersával nyer
gjakutensagjakutensa ◆ átírás visszafordításaátírás visszafordítása
gjakutensakószogjakutensakószo ◆ reverz transzkriptázreverz transzkriptáz
gjakutenszaszerugjakutenszaszeru ◆ visszaforgatvisszaforgat 「Tokino
nagare-o gjakutenszaszerukoto-va dekimaszen.」
„Nem lehet visszafogatni az idő kerekét.”

gjakutenszurugjakutenszuru ◆ átvesziátveszi aa vezetéstvezetést
「Csímu-va gjakutensita.」 „A csapat átvette a ve-
zetést.” ◆ ellenkezőjéreellenkezőjére fordulfordul 「Dzsókjó-va
gjakutensita.」 „A helyzet az ellenkezőjére for-
dult.” ◆ fordítfordít 「Csímu-va kóhande gjakuten-
sita.」 „A csapat a második félidőben fordított.”
◆ megcserélődikmegcserélődik 「Dzsikino nanbokuga gjaku-
tensita.」 „Az északi és a déli mágneses pólus
megcserélődött.” ◆ megfordulmegfordul 「Jojatóno szeir-
jokuga gjakutensita.」 „Az ellenzéki- és kormány-
párt közti erőviszonyok megfordultak.” ◆

visszafelévisszafelé forogforog 「Haguruma-va gjakutensi-
ta.」 „A fogaskerék visszafelé forgott.”

gjakute-ogjakute-o torutoru ◆ hátracsavarjahátracsavarja aa kezétkezét
「Aiteno gjakute-o totta.」 „Hátracsavarta az el-
lenfele kezét.”

gjakuteucsigjakuteucsi ◆ fonákfonák ütésütés ◆ visszakezesvisszakezes
ütésütés
gjakutomebengjakutomeben ◆ visszacsapószelepvisszacsapószelep
gjakuzokugjakuzoku ◆ lázadólázadó ◆ zendülőzendülő
gjamon-szutékigjamon-szutéki ◆ felsál bifsztekfelsál bifsztek
gjanburágjanburá ◆ hazárdjátékoshazárdjátékos
gjanburugjanburu ◆ hazárdjátékhazárdjáték 「Gjanburu-o szu-
ru.」 „Hazárdjátékot űz.” ◆ szerencsejátékszerencsejáték

「Gjanburuni te-o daszu.」 „Szerencsét próbál.”
◇ kóeigjanburukóeigjanburu állami szerencsejátékállami szerencsejáték
gjanburudzsógjanburudzsó ◆ játékbarlangjátékbarlang
gjangugjangu ◆ bandabanda 「Goninguminogjanguni oszo-
vareta.」 „Megtámadott egy ötfős banda.” ◆ ban-ban-
datagdatag ◆ galerigaleri
gjangueigagjangueiga ◆ gengszterfilmgengszterfilm
gjappugjappu ◆ közköz ◆ résrés 「Riszóto
gendzsicunogjappu-o umeru.」 „Áthidalja az ide-
ális eset és a valóság közti rést.” ◆ szakadékszakadék
「Szedaikannogjappu」 „generációs szakadék” ◇

szupáku-gjappuszupáku-gjappu szikraközszikraköz
gjappu-dzsankusongjappu-dzsankuson ◆ réskapcsolatréskapcsolat
gjappukecugógjappukecugó ◆ kommunikációskommunikációs kapcsolatkapcsolat
◆ nexusnexus ◆ réskapcsolatréskapcsolat
gjaragjara ◆ fellépésifellépési díjdíj ◆ gázsigázsi ◇ nó-gjaradenó-gjarade
gázsigázsi nélkülnélkül 「Nó-gjarade enszószuru.」 „Gázsi
nélkül zenél.”

gjarantígjarantí ◆ fellépési díjfellépési díj
gjararígjararí ◆ galériagaléria ◆ nézőnéző ◇ áto-gjararíáto-gjararí mű-mű-
vészeti galériavészeti galéria
gjarariszutogjarariszuto ◆ képkereskedőképkereskedő
gjaroppingu-infuregjaroppingu-infure ◆ vágtató inflációvágtató infláció
gjaroppugjaroppu ◆ galoppgalopp ◆ vágtavágta ◆ vágtázásvágtázás
「Uma-va gjaroppude hasitta.」 „A ló vágtázott.”

gjaroppuszurugjaroppuszuru ◆ galoppozikgaloppozik ◆ vágtázikvágtázik
「Zenrjokudegjaroppusita.」 „Teljes erőmből
vágtáztam.”

gjarugjaru ◆ lánylány ◆ plázacicaplázacica 「Gjaruno gensód-
edepátono uriage-va hetta.」 „A plázacicák meg-
fogyatkozásával csökkent az áruház bevétele.”

gjazágjazá ◆ beráncolásberáncolás
gjazá-szukátogjazá-szukáto ◆ húzott szoknyahúzott szoknya
gjógjó ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Csicsino gjó-o uke cui-
da.」 „Örököltem apám foglalkozását.” ◆ iparipar
◆ tanulmánytanulmány 「Gjó-o oeta.」 „Elvégezte a ta-
nulmányait.” ◆ üzletágüzletág ◇ kakógjókakógjó feldolgo-feldolgo-
zóiparzóipar ◇ gjótoszurugjótoszuru foglalkozikfoglalkozik 「Kikinzo-
kuno hanbai-o gjótoszuru.」 „Nemesfémek eladá-
sával foglalkozik.” ◇ kencsikugjókencsikugjó építőiparépítőipar
「Kencsikugjóno sigoto-o siteiru.」 „Az építő-
iparban dolgozom.” ◇ szeisigjószeisigjó papíriparpapíripar ◇

szeizógjószeizógjó gyáripargyáripar ◇ szeinikugjószeinikugjó húsiparhúsipar
◇ zószengjózószengjó hajóiparhajóipar ◇ tekkógjótekkógjó acéliparacélipar
◇ hokengjóhokengjó biztosítási szakmabiztosítási szakma
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gjógjó ◆ átváltozásátváltozás ◆ cselekvéscselekvés ◆ csináláscsinálás
◆ gamanagamana ◆ menésmenés ◆ sorsor 「Szakubunkara
icsigjó-o kesita.」 „Kitöröltem egy sort a fogal-
mazásomból.” ◆ vallásgyakorlatvallásgyakorlat 「Gjóni hag-
emu.」 „Vallásgyakorlatot folytat.” ◇ icsigjóicsigjó
egyegy sorsor 「Tekiszutokara icsigjó-o kesita.」 „Ki-
töröltem egy sort a szövegből.” ◇ gjósotaigjósotai fo-fo-
lyóírásos betűtípuslyóírásos betűtípus ◇ szúgjószúgjó néhány sornéhány sor
gjobucugjobucu ◆ császáricsászári kincskincs ◆ császáricsászári tulaj-tulaj-
dondon
gjóbusógjóbusó ◆ Igazságügyi MinisztériumIgazságügyi Minisztérium
gjócsakugjócsaku ◆ összeragadásösszeragadás
gjócsúgjócsú ◆ bélféregbélféreg
gjódzsagjódzsa ◆ aszkétaaszkéta ◆ buddhizmustbuddhizmust gyakor-gyakor-
lóló hívőhívő ◆ fakírfakír ◇ jóganogjódzsajóganogjódzsa fakírfakír ◇

jogagjódzsajogagjódzsa jógijógi
gjodzsigjodzsi ◆ császári pecsétcsászári pecsét
gjódzsigjódzsi ◆ szumóbírószumóbíró
gjódzsigjódzsi ◆ ceremóniaceremónia ◆ eseményesemény 「Dentó-
tekina gjódzsi」 „hagyományos esemény” ◆ for-for-
malitásmalitás ◆ rendezvényrendezvény 「Gakkóno gjódzsi」
„iskolai rendezvény” ◆ szertatásszertatás ◇ kin-kin-
engjódzsiengjódzsi emlékrendezvényemlékrendezvény ◇ gúcsúgjód-gúcsúgjód-
zsizsi udvariudvari ceremóniaceremónia ◇ keisukugjódzsikeisukugjódzsi ün-ün-
nepinepi ceremóniaceremónia ◇ sanaigjódzsisanaigjódzsi vállalativállalati
rendezvényrendezvény ◇ súkjógjódzsisúkjógjódzsi vallásivallási szer-szer-
tartástartás ◇ nendzsúgjódzsinendzsúgjódzsi éveséves rendezvényrendezvény
◇ nencsúgjódzsinencsúgjódzsi évenkéntévenként ismétlődőismétlődő ese-ese-
ménymény 「Tanabata-va nencsúgjódzsida.」 „A ta-
nabata évente ismétlődő esemény.”

gjodzsógjodzsó ◆ halászterülethalászterület ◇ kógjodzsókógjodzsó gaz-gaz-
dagdag halászterülethalászterület 「Kono hen-va maguroga
acumaru kógjodzsóninatteiru.」 „Ez tonhalakban
gazdag halászterület.”

gjódzsógjódzsó ◆ magatartásmagatartás 「Gjódzsó-o aratame-
ta.」 „Javítottam a magatartásomon.” ◆ viselke-viselke-
désdés 「Gjódzsóga varui.」 „Rosszul viselkedik.”

gjódzsúzagagjódzsúzaga ◆ menés,menés, állás,állás, ülésülés ésés fek-fek-
vésvés ◆ mindennapi rutinmindennapi rutin
gjoengjoen ◆ császáricsászári kertkert ◇ sindzsukugjoensindzsukugjoen
Sindzsuku császári kertSindzsuku császári kert
gjofugjofu ◆ halászhalász
gjofungjofun ◆ halliszthalliszt
gjofunorigjofunori ◆ kívülállókívülálló profitálásaprofitálása 「Minsutó-
ga bunrecusite kjóvatóga gjofuno ri-o eta.」 „A

demokrata párt szétszakadásából a kommunista
párt profitált.”

gjofunori-ogjofunori-o simerusimeru ◆ bajbólbajból hasznothasznot húzhúz
「Szenszóde gjofuno ri-o simetano-va kono kun-
ida.」 „A háborúból ez az ország húzott hasznot.”

gjofunotoridegjofunotoride ◆ HalászbástyaHalászbástya
gjógagjóga ◆ háton fekvésháton fekvés
gjógamaegjógamae ◆ körbezáró menni-gyökkörbezáró menni-gyök
gjoganrenzugjoganrenzu ◆ halszemoptikahalszemoptika
gjógigjógi ◆ illendőillendő viselkedésviselkedés ◇ taningjógitaningjógi ide-ide-
genkéntgenként viselkedésviselkedés 「Nandeszon-na taningjó-
gino hanasi kata-o szuruno?」 „Miért viselkedsz
idegenként?” ◇ fugjógifugjógi illetlenségilletlenség ◇ fugjógifugjógi
neveletlenségneveletlenség
gjógigajoigjógigajoi ◆ jóljól viselkedikviselkedik ◆ tudtud viselked-viselked-
nini
gjógigavaruigjógigavarui ◆ fegyelmezetlenfegyelmezetlen ◆ nemnem illikillik
「Onaraszuruno-va gjógiga varui.」 „Nem illik
fingani.” ◆ nemnem tudtud viselkedniviselkedni 「Kare-va gjó-
giga varui.」 „Az az ember nem tud viselkedni.” ◆

rosszul viselkedikrosszul viselkedik
gjóginiki-ogjóginiki-o cukerucukeru ◆ viselkedikviselkedik 「Gjógini ki-
o cukenaszai.」 „Próbálj meg viselkedni!”

gjógiszahógjógiszahó ◆ etikettetikett ◆ illemszabályillemszabály ◆ vi-vi-
selkedésiselkedési normanorma 「Asi-o téburuni noszerunan-
te, gjógiszahó-o siranai.」 „Az asztalra teszi a lá-
bát, nem tud viselkedni.”

gjógivaruigjógivarui ◆ neveletlenneveletlen 「Nante gjógino va-
rui jacuda!Doamo simerarenai.」 „Micsoda neve-
letlen fickó! Még az ajtót sem tudja becsukni.”

gjogjógjogjó ◆ halászathalászat ◇ engangjogjóengangjogjó partpart
mentimenti halászathalászat ◇ en-jógjogjóen-jógjogjó nyíltnyílt vízivízi ha-ha-
lászatlászat ◇ okiaigjogjóokiaigjogjó nyíltnyílt tengeritengeri halá-halá-
szatszat ◇ kinkaigjogjókinkaigjogjó partközelipartközeli halászathalászat ◇

sinkaigjogjósinkaigjogjó mélytengerimélytengeri halászathalászat ◇ nan-nan-
jógjogjójógjogjó déltengeri halászatdéltengeri halászat
gjogjódzsójakugjogjódzsójaku ◆ halászati egyezményhalászati egyezmény
gjogjóhógjogjóhó ◆ halászati törvényhalászati törvény
gjogjókengjogjóken ◆ halászati joghalászati jog
gjogjókjódókumiaigjogjókjódókumiai ◆ halászszövetkezethalászszövetkezet
gjogjókjóteigjogjókjótei ◆ halászati egyezményhalászati egyezmény
gjogjósagjogjósa ◆ halászhalász ◇ torórugjogjósatorórugjogjósa vonó-vonó-
hálós halászhálós halász
gjógjósiigjógjósii ◆ dagályosdagályos 「Gjógjósii hanasi ka-
ta」 „dagályos beszéd” ◆ felhajtástfelhajtást csinálcsinál

884884 gjó gjó – gjógjósii gjógjósii AdysAdys



「Gjógjósii kekkonsikidattane.」 „Nagy felhajtás
volt ez az esküvő.” ◆ hangzatoshangzatos 「Gjógjósii ka-
taka」 „hangzatos titulus” ◆ túlzásbatúlzásba viszvisz
「Icsibaniszúcude ikunante gjógjósiine.」 „Nem
kell túlöltözve, öltönyben menni a piacra.”

gjógjósiifukuszógjógjósiifukuszó ◆ túlöltözéstúlöltözés
gjogjószenkanszuiikigjogjószenkanszuiiki ◆ kizárólagoskizárólagos ha-ha-
lászterületlászterület
gjogjószuiikigjogjószuiiki ◆ halászterülethalászterület
gjogugjogu ◆ halászatihalászati eszközeszköz ◆ horgászfel-horgászfel-
szerelésszerelés
gjogungjogun ◆ halrajhalraj
gjoguntancsikigjoguntancsiki ◆ halkereső radarhalkereső radar
gjohógjohó ◆ halászatihalászati módszermódszer ◇ dzsibikiamig-dzsibikiamig-
johójohó húzóhálós halászathúzóhálós halászat
gjoigjoi ◆ önön óhajaóhaja 「Gjoinotóri」 „ön óhajának
megfelelően” ◆ önön parancsaparancsa 「Gjoini sitagau.」
„Az ön parancsának engedelmeskedek.”

gjóindzsiszócsigjóindzsiszócsi ◆ sornyomtatósornyomtató
gjojugjoju ◆ halolajhalolaj ◆ halzsírhalzsír
gjokaigjokai ◆ halakhalak ésés kagylókkagylók ◆ halászatihalászati ter-ter-
mékekmékek
gjókaigjókai ◆ iparipar 「Dzsidósagjókaino gjószeki-va
ocsita.」 „Az autóipar teljesítménye csökkent.” ◆

iparágiparág 「Kono gjókai-va kjószóga kibisii.」 „Eb-
ben az iparágban heves verseny van.” ◆ üzletiüzleti
világvilág 「Kare-va gjókaide júmeida.」 „Híres az
üzleti világban.” ◇ eigagjókaieigagjókai filmvilágfilmvilág ◇ gjó-gjó-
kaisikaisi szaklapszaklap ◇ gjókaiszudzsigjókaiszudzsi szakmaiszakmai for-for-
rásrás 「Fudószangjókaiszudzsinijoruto csikaga
agariszódeszu.」 „Ingatlanügyi források szerint a
telekárak emelkedése várható.”

gjókaidantaigjókaidantai ◆ ipartestületipartestület
gjókaigangjókaigan ◆ darázskődarázskő ◆ lávakőlávakő ◆ tufatufa
gjókaijógogjókaijógo ◆ szakzsargonszakzsargon
gjokairuigjokairui ◆ halászatihalászati termékektermékek ◆ tengeritengeri
halak és kagylókhalak és kagylók ◆ tengeri herkentyűtengeri herkentyű
gjókaisigjókaisi ◆ szakközlönyszakközlöny ◆ szaklapszaklap
gjókaiszudzsigjókaiszudzsi ◆ szakmaiszakmai forrásforrás 「Fudó-
szangjókaiszudzsinijoruto csikaga agariszóde-
szu.」 „Ingatlanügyi források szerint a telekárak
emelkedése várható.”

gjokakugjokaku ◆ fogásfogás ◆ halfogáshalfogás ◆ halzsák-halzsák-
mánymány

gjókakugjókaku ◆ emelkedési szögemelkedési szög
gjokakubucugjokakubucu ◆ kifogott halakkifogott halak
gjokakucsigjokakucsi ◆ halászati helyhalászati hely
gjokakudakagjokakudaka ◆ halzsákmányhalzsákmány ◆ kifogottkifogott
halmennyiséghalmennyiség
gjokakurjógjokakurjó ◆ kifogott halmennyiségkifogott halmennyiség
gjokakuszeigengjokakuszeigen ◆ halászati korlátozáshalászati korlátozás
gjokakuvariategjokakuvariate ◆ halászati kvótahalászati kvóta
gjókangjókan ◆ sorközsorköz 「Tegami-o gjókan-o akete
kaita.」 „Széles sorközzel írtam a levelet.”

gjókankakugjókankaku ◆ sorközsorköz
gjókan-ogjókan-o jomujomu ◆ soroksorok közöttközött olvasolvas
「Gjókan-o jomu nórjoku-o mini cuketa.」 „Meg-
tanultam a sorok között olvasni.”

gjókecugjókecu ◆ alvadásalvadás ◆ kicsapódáskicsapódás ◆ lecsa-lecsa-
pódáspódás ◆ megalvadásmegalvadás ◆ megkötésmegkötés 「Szemen-
tono gjókecudzsikan」 „cement kötési ideje” ◇

gjókecuszaszerugjókecuszaszeru megalvasztmegalvaszt 「Gjúnjú-o
gjókecuszaszeta.」 „Megalvasztottam a tejet.”

gjókecugjókecu ◆ alvadt véralvadt vér ◆ véralvadásvéralvadás
gjókecucsienzaigjókecucsienzai ◆ kötéskésleltetőkötéskésleltető
gjókecuszaszerugjókecuszaszeru ◆ megalvasztmegalvaszt 「Gjúnjú-o
gjókecuszaszeta.」 „Megalvasztottam a tejet.”

gjókecuszurugjókecuszuru ◆ vér megalvadvér megalvad
gjókecuszurugjókecuszuru ◆ kicsapódikkicsapódik ◆ lecsapódiklecsapódik ◆

megalvadmegalvad 「Gjúnjúga gjókecusita.」 „A tej meg-
alvadt.” ◆ megkötmegköt 「Konkurítoga gjókecusita.」
„Megkötött a beton.”

gjókecuzaigjókecuzai ◆ koaguláló szerkoaguláló szer
gjokógjokó ◆ halászkikötőhalászkikötő ◆ halászöbölhalászöböl
gjókogjóko ◆ dermedésdermedés ◆ koagulációkoaguláció ◆ lecsa-lecsa-
pódáspódás ◆ megalvadásmegalvadás ◆ megkötésmegkötés ◆ meg-meg-
szilárdulásszilárdulás ◇ kecuekigjókokecuekigjóko vér-koagulációvér-koaguláció
◇ kógjókozaikógjókozai alvadásgátlóalvadásgátló ◇ kógjókojakukógjókojaku
alvadásgátlóalvadásgátló
gjókógjókó ◆ hajnalpírhajnalpír
gjókógjókó ◆ nagynagy szerencseszerencse 「Gjókónimo iki no-
koreta.」 „Nagy szerencsémre megmenekültem.”
◆ véletlenvéletlen szerencseszerencse 「Kore-va gjókóniszugi-
nai.」 „Ez pusztán véletlen szerencse.”

gjókógjókó ◆ császárcsászár látogatásalátogatása 「Tennóheika-
no gjókó-o aoida.」 „A császár látogatását élvez-
tük.”

gjókobucugjókobucu ◆ megdermedt anyagmegdermedt anyag
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gjókoinsigjókoinsi ◆ alvadásialvadási faktorfaktor ◆ koagulációskoagulációs
faktorfaktor ◇ kecuekigjókoinsikecuekigjókoinsi véralvadásivéralvadási
faktorfaktor
gjókoszurugjókoszuru ◆ alvadalvad 「Csi-va hajaku gjókoszu-
ru.」 „A vér hamar alvad.” ◆ megalszikmegalszik 「Gjún-
júga gjókosita.」 „Megaludt a tej.” ◆ megalvadmegalvad
「Kecuekiga gjókosita.」 „A vér megalvadt.” ◆

megkötmegköt 「Sikkui-va gjókosita.」 „A habarcs
megkötött.” ◆ összemegyösszemegy 「Mirukuga gjókosi-
ta.」 „Összement a tej.”

gjókotengjókoten ◆ dermedési pontdermedési pont ◆ fagyáspontfagyáspont
gjókozaigjókozai ◆ alvasztószeralvasztószer ◆ koaguláló szerkoaguláló szer
gjokugjoku ◆ áruáru ◆ drágakődrágakő ◆ elszámolatlanelszámolatlan kö-kö-
téstés ◆ gésagésa ◆ királykirály ◆ részvényrészvény ◆ zsádzsád
◇ urigjokuurigjoku shortshort pozíciópozíció ◇ urigjokuurigjoku rövidrövid
részvénypozíciórészvénypozíció ◇ kaigjokukaigjoku longlong pozíciópozíció
◇ kaigjokukaigjoku hosszúhosszú részvénypozíciórészvénypozíció ◇ gjo-gjo-
kuszeirikuszeiri spekulatívspekulatív pozíciókpozíciók rendezéserendezése ◇

tategjokutategjoku pozíciópozíció ◇ tategjokutategjoku felhalmo-felhalmo-
zottzott részvényrészvény ◇ tategjokutategjoku részvénypozí-részvénypozí-
cióció ◇ futokorogjokufutokorogjoku birtokoltbirtokolt drágakődrágakő ◇

futokorogjokufutokorogjoku birtokolt részvénybirtokolt részvény
gjokugjoku ◆ halászterülethalászterület
gjokudaigjokudai ◆ gésa honoráriumagésa honoráriuma
gjokuhaigjokuhai ◆ jáde csészejáde csésze
gjokuhengjokuhen ◆ YupianYupian
gjokuongjokuon ◆ császár hangjacsászár hangja
gjokuonhószógjokuonhószó ◆ császárcsászár kapitulációskapitulációs be-be-
szédeszéde
gjokurogjokuro ◆ gjokurogjokuro ◆ harmatcseppharmatcsepp ◆ minő-minő-
ségi zöldteaségi zöldtea
gjokusógjokusó ◆ alacsonyabb rangú királyalacsonyabb rangú király
gjokuszaigjokuszai ◆ önfeláldozó halálönfeláldozó halál
gjokuszaisugigjokuszaisugi ◆ inkábbinkább meghalni,meghalni, semmintsemmint
meghátrálnimeghátrálni
gjokuszaiszurugjokuszaiszuru ◆ megadásmegadás helyetthelyett aa ha-ha-
láltlált választjaválasztja 「Heisitacsi-va zen-
ingjokuszaisita.」 „Az összes katona megadás he-
lyett inkább a halált választotta.”

gjokuszeirigjokuszeiri ◆ spekulatívspekulatív pozíciókpozíciók rendezé-rendezé-
sese
gjokuszekigjokuszeki ◆ búzabúza ésés pelyvapelyva 「Keikende
gjokuszeki-o vakeru.」 „Tapasztalattal elválasztja
a búzát a pelyvától.” ◆ drágakő és kavicsdrágakő és kavics
gjokuszekikonkógjokuszekikonkó ◆ jójó ésés rosszrossz keverékekeveréke
◆ jójó is,is, rosszrossz isis 「Kareno szakuhin-va gjo-

kuszekikonkóda.」 „A művei között van jó is, és
rossz is.”

gjokuzagjokuza ◆ tróntrón ◆ trónszéktrónszék
gjokuzuigjokuzui ◆ kalcedonkalcedon
gjómacugjómacu ◆ sorvégsorvég
gjómacukinszokugjómacukinszoku ◆ sor végén tiltássor végén tiltás
gjomeigjomei ◆ uralkodó neveuralkodó neve
gjomeigjodzsigjomeigjodzsi ◆ uralkodói pecséturalkodói pecsét
gjomingjomin ◆ halászhalász
gjomógjomó ◆ halászhálóhalászháló
gjómugjómu ◆ feladatkörfeladatkör ◆ munkamunka 「Kaisa-va
kaizenkacudó-o gjómutosite mitomenakatta.」
„A vállalat nem ismerte el munkaként az újító te-
vékenységet.” ◆ ügyvitelügyvitel 「Gjómuka」 „ügyvi-
teli osztály” ◆ üzletiüzleti tevékenységtevékenység 「Kaisa-
va gjómu-o kakudaisita.」 „A vállalat kiterjesztet-
te üzleti tevékenységét.” ◇ kihongjómukihongjómu alap-alap-
tevékenységtevékenység ◇ gjómudzsikangjómudzsikan munkaidőmunkaidő
「Gjómudzsikannai-va aszobanaide!」 „Ne szó-
rakozz munkaidőben!” ◇ gjómudzsónogjómudzsóno üzletiüzleti
「Konoresipi-va gjómudzsóno himicudeszu.」
„Ez a recept üzleti titok.” ◇ gjómunaijógjómunaijó üzletiüzleti
profilprofil ◇ gjómunaijógjómunaijó munkakörimunkaköri leírásleírás ◇ gjó-gjó-
mubógaimubógai üzletvitelüzletvitel akadályozásaakadályozása
「Itazuradenva-o sita otoko-va gjómubógaide ki-
szoszareta.」 „A telefonbetyár férfit üzletvitel aka-
dályozása miatt feljelentették.” ◇ gjómumeireigjómumeirei
főnökifőnöki utasításutasítás 「Szorega gjómumeireinara-
jarimaszu.」 „Ha ez főnöki utasítás, akkor vég-
rehajtom.” ◇ gjómujógjómujó ipariipari 「Gjómujóreizó-
ko.」 „Ipari hűtőszekrény.” ◇ gjómujónodzsi-gjómujónodzsi-
dósadósa vállalkozáshozvállalkozáshoz használthasznált autóautó ◇ gjó-gjó-
murenrakumurenraku szolgálatiszolgálati közleményközlemény 「Ekide-
szupíkákara gjómurenrakuga kikoetekita.」 „Az
állomáson a hangosbemondóból szolgálati közle-
mény hallatszott.”

gjómubógaigjómubógai ◆ üzletvitelüzletvitel akadályozásaakadályozása
「Itazuradenva-o sita otoko-va gjómubógaide ki-
szoszareta.」 „A telefonbetyár férfit üzletvitel aka-
dályozása miatt feljelentették.”

gjómubugjómubu ◆ üzemeltetési osztályüzemeltetési osztály
gjómudzsikangjómudzsikan ◆ munkaidőmunkaidő
「Gjómudzsikannai-va aszobanaide!」 „Ne szóra-
kozz munkaidőben!”

gjómudzsókasicugjómudzsókasicu ◆ foglalkozáskörébenfoglalkozáskörében el-el-
követett mulasztáskövetett mulasztás
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gjómudzsókasicucsisisógjómudzsókasicucsisisó ◆ gondatlanság-gondatlanság-
ból okozott sérülés vagy halálból okozott sérülés vagy halál
gjómudzsónogjómudzsóno ◆ üzletiüzleti 「Konoresipi-va gjómu-
dzsóno himicudeszu.」 „Ez a recept üzleti titok.”

gjómudzsónokengengjómudzsónokengen ◆ hivatali hatalomhivatali hatalom
gjómudzsóórjógjómudzsóórjó ◆ hűtlenhűtlen kezeléskezelés ◆ sik-sik-
kasztáskasztás
gjómuitakugjómuitaku ◆ kiszervezéskiszervezés
gjómuitakuszurugjómuitakuszuru ◆ kiszervezkiszervez 「Heisa-va in-
doni gjómu-o itakusita.」 „A cégünk kiszervezte a
munkát Indiába.”

gjómujógjómujó ◆ ipariipari 「Gjómujóreizóko.」 „Ipari
hűtőszekrény.”

gjómujóerebétágjómujóerebétá ◆ teherliftteherlift
gjómujónodzsidósagjómujónodzsidósa ◆ vállalkozáshozvállalkozáshoz
használt autóhasznált autó
gjómujónodzsikogjómujónodzsiko ◆ munkahelyimunkahelyi balesetbaleset ◆

üzemi balesetüzemi baleset
gjómukeitaigjómukeitai ◆ üzletformaüzletforma
gjómumeireigjómumeirei ◆ főnökifőnöki utasításutasítás 「Szorega
gjómumeireinarajarimaszu.」 „Ha ez főnöki uta-
sítás, akkor végrehajtom.”

gjómunaijógjómunaijó ◆ munkakörimunkaköri leírásleírás ◆ üzletiüzleti pro-pro-
filfil
gjómunissigjómunissi ◆ munkanaplómunkanapló
gjómurenrakugjómurenraku ◆ szolgálatiszolgálati közleményközlemény
「Ekideszupíkákara gjómurenrakuga kikoeteki-
ta.」 „Az állomáson a hangosbemondóból szolgá-
lati közlemény hallatszott.”

gjómusikkógjómusikkó ◆ üzletvitelüzletvitel
gjómuteisimeireigjómuteisimeirei ◆ bezáratásbezáratás
gjonikugjoniku ◆ halhúshalhús
gjonikuszószédzsigjonikuszószédzsi ◆ halkolbászhalkolbász
gjóninbengjóninben ◆ bal oldali haladó ember-gyökbal oldali haladó ember-gyök
gjónjúgjónjú ◆ aludttejaludttej ◆ túrótúró
gjoraigjorai ◆ torpedótorpedó 「Fune-va gjorai-o kuratta.」
„Torpedót kapott a hajó.” ◇ kannógjoraikannógjorai önve-önve-
zérlő torpedózérlő torpedó
gjoraibógjomógjoraibógjomó ◆ torpedófogótorpedófogó hálóháló ◆

torpedó-védőhálótorpedó-védőháló
gjoraihassakangjoraihassakan ◆ torpedóindítótorpedóindító csőcső ◆ tor-tor-
pedókilövő csőpedókilövő cső
gjoraiteigjoraitei ◆ torpedónaszádtorpedónaszád

gjoraitoriiregucsigjoraitoriiregucsi ◆ torpedózsiliptorpedózsilip
gjorangjoran ◆ halikrahalikra ◆ ikraikra
gjoranszekigjoranszeki ◆ ikrakőikrakő ◆ oolitoolit
gjórecugjórecu ◆ felvonulásfelvonulás ◆ körmenetkörmenet 「Kjókai-
no gjórecuni szankasita.」 „Részt vettem az egy-
házi körmenetben.” ◆ mátrixmátrix ◆ sorsor 「Miszeno
maeni nagai gjórecuga dekita.」 „Az üzlet előtt
hosszú sor állt.” ◆ sorakozássorakozás ◇ ahirunogjó-ahirunogjó-
recurecu libasorlibasor ◇ arinogjórecuarinogjórecu hangyasorhangyasor ◇

kaszógjórecukaszógjórecu jelmezesjelmezes felvonulásfelvonulás ◇ kibag-kibag-
jórecujórecu lovaslovas felvonulásfelvonulás ◇ szeiszokugjóre-szeiszokugjóre-
cucu regulárisreguláris mátrixmátrix 「Szeiszokugjórecuto to-
kuigjórecu」 „reguláris és szinguláris mátrix” ◇

taimacugjórecutaimacugjórecu fáklyásfáklyás felvonulásfelvonulás ◇ tai-tai-
macugjórecumacugjórecu fáklyásmenetfáklyásmenet ◇ daimjógjóre-daimjógjóre-
cucu földesurakföldesurak menetemenete ◇ daimjógjórecudaimjógjórecu
hosszúhosszú menetmenet ◇ tokuigjórecutokuigjórecu szingulárisszinguláris
mátrixmátrix 「Szeiszokugjórecuto tokuigjórecu」 „re-
guláris és szinguláris mátrix” ◇ tomurainogjó-tomurainogjó-
recurecu gyászmenetgyászmenet
gjórecudaiszúgjórecudaiszú ◆ mátrixalgebramátrixalgebra
gjórecusikigjórecusiki ◆ determinánsdetermináns
gjórecuszurugjórecuszuru ◆ sorakoziksorakozik 「Miszeno maeni
godzsúhitoga gjórecusita.」 „Ötven ember sora-
kozott az üzlet előtt.” ◆ sorbansorban álláll 「Hito-va
gjórecusitebaszu-o matteita.」 „Az emberek sor-
ban állva vártak a buszra.”

gjoringjorin ◆ halpikkelyhalpikkely
gjorinszengjorinszen ◆ bőrpikkelyesedésbőrpikkelyesedés ◆ halbőrű-halbőrű-
ségség ◆ halpénzbetegséghalpénzbetegség
gjorjúgjorjú ◆ halgyíkhalgyík ◆ ichthyoszauruszichthyoszaurusz
gjorjúgjorjú ◆ tamariskatamariska ◆ tamariszkusztamariszkusz
gjorógjoró ◆ halászáshalászás ◆ halászathalászat
gjoróbunkagjoróbunka ◆ halászati kultúrahalászati kultúra
gjorogjorogjorogjoro ◆ forgatvaforgatva ◆ kidülledvekidülledve ◇ gjo-gjo-
rogjorositarogjorosita kidülledtkidülledt 「Gjorogjorosita me」
„kidülledt szem”

gjorogjorositagjorogjorosita ◆ kidülledtkidülledt 「Gjorogjorosita
me」 „kidülledt szem”

gjorogjoroszaszerugjorogjoroszaszeru ◆ forgatforgat 「Me-o gjorog-
joroszaszeta.」 „Forgatta a szemét.”

gjorókagjoróka ◆ halászati kurzushalászati kurzus
gjoróminzokugjoróminzoku ◆ halásznéphalásznép
gjororitogjororito ◆ szúrósanszúrósan 「Gjororito me-o mui-
ta.」 „Szúrósan nézett.”
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gjoruigjorui ◆ halfélehalféle ◆ halfélékhalfélék
gjoruigakugjoruigaku ◆ halismerethalismeret ◆ ichthiológiaichthiológia
gjoruigakusagjoruigakusa ◆ halismerettelhalismerettel foglalkozófoglalkozó
tudóstudós ◆ ichthiológusichthiológus
gjosagjosa ◆ fogathajtófogathajtó ◆ kocsiskocsis
gjósagjósa ◆ iparosiparos ◆ kereskedőkereskedő 「Csúkodzsidó
monogjósa-va bokuni furjóhin-o kavaszejótosi-
ta.」 „A használtautó kereskedő rám akart sózni
egy rossz autót.” ◆ vállalkozóvállalkozó 「Szódzsi-o gjó-
sani tanonda.」 „Vállalkozót fogadtam a takarí-
táshoz.” ◇ sitaukegjósasitaukegjósa alvállalkozóalvállalkozó ◇ szei-szei-
zógjósazógjósa gyártógyártó ◇ jusucugjósajusucugjósa exportőrexportőr ◇

junjúgjósajunjúgjósa importőrimportőr
gjosadaigjosadai ◆ bakbak 「Gjosa-va gjosadaini szuvat-
ta.」 „A kocsis felült a bakra.”

gjósadantaigjósadantai ◆ ipartestületipartestület
gjosazagjosaza ◆ SzekeresSzekeres
gjósigjósi ◆ bámulásbámulás
gjósinszeigjósinszei ◆ paleocénpaleocén
gjósiszurugjósiszuru ◆ meredmered 「Okasina kakkóno otoko-
o gjósisiteita.」 „Egy furcsa ruházatú emberre
meredt.” ◆ meresztimereszti aa szemétszemét 「Arino
gjórecu-o gjósisita.」 „A hangyák vonulására me-
resztettem a szemem.” ◆ rámeredrámered 「Niszeszacu-
o gjósisita.」 „Rámeredtem a hamis bankjegyre.”

gjosógjosó ◆ halszószhalszósz
gjosógjosó ◆ halak lakta zátonyhalak lakta zátony
gjósogjóso ◆ enyhén folyó írásenyhén folyó írás ◆ félkurzív írásfélkurzív írás
gjósógjósó ◆ házalásházalás ◆ házalóházaló ◆ házalóházaló árusí-árusí-
tástás
gjósókagjógjósókagjó ◆ házalásházalás
gjósóningjósónin ◆ házalóházaló
gjósószurugjósószuru ◆ házalházal 「Dzsimoto-o gjósósite
szódzsiki-o utta.」 „A környéken házalva árulta a
porszívót.”

gjósotaigjósotai ◆ folyóírásos betűtípusfolyóírásos betűtípus
gjósugjósu ◆ iparágiparág 「Gjósubecu kabukasiszú」
„iparágak szerinti részvényindex” ◆ szakmatí-szakmatí-
puspus 「Dzsibunni tekisita gjósu」 „magához illő
szakma” ◆ üzletágüzletág
gjósúgjósú ◆ agglutinációagglutináció ◆ kohéziókohézió ◆ megalva-megalva-
dásdás ◆ összeállásösszeállás ◇ akakekkjúgjósúakakekkjúgjósú hem-hem-
agglutinációagglutináció

gjósubecudenvacsógjósubecudenvacsó ◆ szakmaiszakmai telefon-telefon-
könyvkönyv
gjósukugjósuku ◆ kondenzációkondenzáció ◆ lecsapódáslecsapódás
gjósukubucugjósukubucu ◆ kondenzátumkondenzátum
gjósukuszaszerugjósukuszaszeru ◆ kondenzálkondenzál
gjósukuszuigjósukuszui ◆ kondenzvízkondenzvíz
gjósukuszurugjósukuszuru ◆ kondenzálódikkondenzálódik ◆ lecsapó-lecsapó-
dikdik 「Dzsókiga gjósukusita.」 „A gőz lecsapó-
dott.” ◆ összesűrítösszesűrít 「Aru sószecuni kareno
siszó-o gjósukusita.」 „Összesűrítette a gondola-
tait egy regényben.”

gjósukutengjósukuten ◆ kondenzációs hőmérsékletkondenzációs hőmérséklet
gjósúrjokugjósúrjoku ◆ kohéziós erőkohéziós erő
gjósúszogjósúszo ◆ agglutininagglutinin ◇ akakekkjúgjósú-akakekkjúgjósú-
szoszo hemagglutininhemagglutinin
gjósúszurugjósúszuru ◆ megalvadmegalvad ◆ összeállösszeáll
gjoszeigjoszei ◆ halspermahalsperma ◆ haltejhaltej
gjószeigjószei ◆ államigazgatásállamigazgatás ◆ kormányzatkormányzat ◆

közigazgatásközigazgatás ◇ csihógjószeicsihógjószei helyihelyi köz-köz-
igazgatásigazgatás ◇ tosigjószeitosigjószei városivárosi közigazga-közigazga-
tástás
gjószeicsógjószeicsó ◆ kormányhivatalkormányhivatal ◇ sokangjó-sokangjó-
szeicsószeicsó illetékes kormányhivatalilletékes kormányhivatal
gjószeicsókangjószeicsókan ◆ elöljáróelöljáró
gjószeidzsónogjószeidzsóno ◆ adminisztratívadminisztratív ◆ kor-kor-
mányzatimányzati
gjószeigakugjószeigaku ◆ igazgatástanigazgatástan
gjószeikaikakugjószeikaikaku ◆ államigazgatásiállamigazgatási reformreform
◆ közigazgatási reformközigazgatási reform
gjószeikangjószeikan ◆ közigazgatási tisztviselőközigazgatási tisztviselő
gjószeikancsógjószeikancsó ◆ közigazgatási hivatalközigazgatási hivatal
gjószeikanszagjószeikansza ◆ közigazgatásiközigazgatási ellenőrzésellenőrzés

gjószeikanszacugjószeikanszacu ◆ közigazgatásiközigazgatási ellenőr-ellenőr-
zészés
gjószeikengjószeiken ◆ végrehajtó hatalomvégrehajtó hatalom
gjószeikikangjószeikikan ◆ államigazgatásállamigazgatás 「Gjószeiki-
kande hataraku.」 „Az államigazgatásnál dolgo-
zik.” ◆ kormányzatikormányzati szervszerv ◆ közigazgatásiközigazgatási
szervszerv
gjószeikikógjószeikikó ◆ államigazgatási szervezetállamigazgatási szervezet
gjószeikukakugjószeikukaku ◆ közigazgatási körzetközigazgatási körzet
gjószeimeireigjószeimeirei ◆ közigazgatásiközigazgatási rendelke-rendelke-
zészés
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gjószeisobungjószeisobun ◆ adminisztratívadminisztratív intézkedésintézkedés
◆ közigazgatási eljárásközigazgatási eljárás
gjószeisosigjószeisosi ◆ jegyzőjegyző ◆ közjegyzőközjegyző
gjószeiszábiszumadogucsigjószeiszábiszumadogucsi ◆ kormányab-kormányab-
laklak
gjószeiszaibansogjószeiszaibanso ◆ közigazgatásiközigazgatási bíróságbíróság

gjószeiszosikigjószeiszosiki ◆ államszervezetállamszervezet
gjószeiszosógjószeiszosó ◆ államigazgatási perállamigazgatási per
gjószekigjószeki ◆ flokkulációflokkuláció ◆ kicsapódáskicsapódás ◆ ko-ko-
agulálásagulálás
gjószekigjószeki ◆ eredményeredmény 「Kagakudzsóno
gjószeki-o dasita.」 „Tudományos eredményt ért
el.” ◆ teljesítményteljesítmény 「Kaisa-va szugureta
gjószeki-o ageta.」 „A vállalat kiváló teljesítményt
nyújtott.”

gjószekiakkagjószekiakka ◆ romló teljesítményromló teljesítmény
gjószekifusingjószekifusin ◆ rosszrossz vállalativállalati teljesít-teljesít-
ménymény
gjószeki-ogjószeki-o ageruageru ◆ fellendítfellendít 「Hacumei-va
kaisano gjószeki-o ageta.」 „A találmány fellendí-
tette a vállalatot.”

gjószekisójogjószekisójo ◆ teljesítményprémiumteljesítményprémium
gjószekiszurugjószekiszuru ◆ kicsapódikkicsapódik 「Koroidoga gjó-
szekisita.」 „A kolloid kicsapódott.”

gjoszengjoszen ◆ halászhajóhalászhajó
gjoszen-ingjoszen-in ◆ halászhalász
gjószógjószó ◆ arcarc 「Monoszugoi gjószó」 „eltorzult
arc” ◆ arckifejezésarckifejezés ◇ oninogjószóoninogjószó dühösdühös
arcarc 「Aszagaerisita muszume-o csicsioja-va oni-
no gjószó de matteita.」 „A reggel hazatérő lányt
az apa dühös arccal fogta.”

gjoszongjoszon ◆ halászfaluhalászfalu
gjoszurugjoszuru ◆ irányítirányít 「Hito-o inomamani gj-
oszuru.」 „Kénye-kedve szerint irányítja az embe-
reket.” ◆ megfékezmegfékez 「Abare uma-o gjoszuru.」
„Megfékezi a megvadult lovat.” ◆ terelterel 「Tazu-
nade uma-o gjoszuru.」 „Gyeplővel tereli a lovat.”

gjotakugjotaku ◆ halhal lenyomatalenyomata 「Cutta szakanano
gjotaku-o totta.」 „Lenyomatot készítettem a ki-
fogott halról.”

gjótengjóten ◆ döbbenetdöbbenet ◆ megdöbbenésmegdöbbenés ◇ bikk-bikk-
urigjótenurigjóten meghökkenésmeghökkenés 「Bikkuri gjótennon-
júszu」 „meghökkentő hír” ◇ bikkurigjóten-bikkurigjóten-

szuruszuru meghökkenmeghökken 「Karenojari katanibikkuri
gjótensitesimatta.」 „Meghökkentem a módsze-
rén.”

gjótenszurugjótenszuru ◆ elképedelképed 「Amarinimo takakute
gjótensita.」 „Elképedtem a magas áron.” ◆ meg-meg-
döbbendöbben 「Kuszurino fukuszajóga sidato vakatte,
gjótensita.」 „Megdöbbentem, amikor megtud-
tam, hogy az orvosság mellékhatásként halált
okozhat.”

gjótenszurujónagjótenszurujóna ◆ brutálisbrutális 「Gjótenszuru-
jóna kingaku」 „brutális összeg” ◆ elképesztőelképesztő
「Gjótenszurujóna kotae」 „elképesztő válasz”

gjótógjótó ◆ sor elejesor eleje
gjótókinszokugjótókinszoku ◆ sor elején tiltássor elején tiltás
gjótoszurugjótoszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Kikinzokuno
hanbai-o gjótoszuru.」 „Nemesfémek eladásával
foglalkozik.”

gjottogjotto ◆ megriadvamegriadva
gjottositagjottosita ◆ ijedtijedt 「Gjottosita kao」 „ijedt
arc” ◆ rémültrémült 「Gjottosita kao-o sita.」 „Rémült
tekintete volt.” ◆ riadtriadt
gjottositegjottosite ◆ ijedtenijedten 「Gjottosite tacsi domat-
ta.」 „Ijedten megálltam.” ◆ rémültenrémülten 「Szaifu-
o nakusitato omottegjottosite kaban-o aszatta.」
„Rémülten turkáltam a táskámban, mert azt hit-
tem, elvesztettem a pénztárcámat.”

gjottoszaszerugjottoszaszeru ◆ megrémítmegrémít 「Kono kókei-
o mitegjottosita.」 „Megrémített a látvány.” ◆

megzavarmegzavar 「Dzsúnin-va dorobó-o gjottoszasze-
ta.」 „A háziak megzavarták a betörőt.”

gjottoszurugjottoszuru ◆ meghűlmeghűl bennebenne aa vérvér 「Fumi-
kiride tórenakunatta kuruma-o mitegjottosita.」
„Meghűlt benne a vér, amikor meglátta a sorom-
póba ragadt autót.” ◆ megrémülmegrémül 「Kurai hejano
nakani dorobó-o micuketegjottosita.」 „Megré-
mült, amikor meglátta a sötét szobában a betö-
rőt.” ◆ megrettenmegretten 「Tocuzen-aravaretaraion-
o mitegjottosita.」 „Megrettentem a hirtelen fel-
bukkanó oroszlántól.” ◆ megriadmegriad 「Hitogomi-o
mitegjottosita.」 „Megriadtam a sok embertől.” ◆

megütközikmegütközik 「Nante zankokuna kotoga dekiru-
nodarótogjottosita.」 „Megütköztem azon, hogy
milyen kegyetlen dologra képes.” ◆ rémülrémül 「Gjot-
tosita kao」 „rémült arc” ◆ riadriad 「Tekigun-va
gjottosite nige dasita.」 „Az ellenség riadtan me-
nekülni kezdett.”
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gjottoszurujónagjottoszurujóna ◆ rémisztőrémisztő 「Gjottoszuru-
jóna hanasi-o kiita.」 „Rémisztő történetet hallot-
tam.”

gjóungjóun ◆ késztetéskésztetés ◆ szamszkáraszamszkára
gjózagjóza ◆ gjózagjóza
gjózagjóza ◆ gjózagjóza 「Reszutorande gjóza-o tanon-
da.」 „Gjózát rendeltünk az étteremben.”

gjózuigjózui ◆ dézsábandézsában fürdésfürdés ◆ szertartásosszertartásos
mosakodásmosakodás ◇ karaszunogjózuikaraszunogjózui gyorsgyors mosa-mosa-
kodáskodás
gjózuiszurugjózuiszuru ◆ dézsábandézsában fürdikfürdik ◆ megtisz-megtisz-
tultul
gjúgjú ◆ marhamarha 「Usika butakadocscsiniszuru?」
„Marhát vagy disznót eszel?” ◆ marhahúsmarhahús ◇ ni-ni-
kugjúkugjú húsmarhahúsmarha ◇ rakugjúrakugjú tejmarhatejmarha
gjúbagjúba ◆ ökör és lóökör és ló
gjúbanojónigjúbanojóni ◆ igáslókéntigáslóként 「Ródósa-o gjú-
banojóni cukau.」 „Igáslóként dolgoztatja a mun-
kásokat.”

gjúdongjúdon ◆ gjúdongjúdon ◆ marhahúsos rizstálmarhahúsos rizstál
gjúdzsirugjúdzsiru ◆ irányítirányít 「Vaga kuni-va akutoku-
szeidzsikani gjúdzsirareteiru.」 „Tisztességtelen
politikusok irányítják országunkat.” ◆ vezetvezet
「Kono kaisa-va gjókai-o gjúdzsitteiru.」 „Ez a
cég vezeti az iparágat.”

gjúfuntaihigjúfuntaihi ◆ tehéntrágyatehéntrágya
gjúgjúgjúgjú ◆ csikorogvacsikorogva ◆ keserűenkeserűen 「Gjúgjú
ivaszeruzo!」 „Ezt még megkeserülöd!” ◆ meg-meg-
pakolvapakolva 「Gjúgjú zumenotorakku」 „megpakolt
teherautó” ◆ meggyötörvemeggyötörve 「Ottono uvakini-
cuitegjúgjú toi cumeta.」 „Meggyötörve vallatta a
férjét a kalandjáról.” ◆ passzírozvapasszírozva 「Szúcu-
készuni jófuku-o gjúgjú cume konda.」 „Bőrönd-
be passzíroztam a ruhákat.” ◆ préselvepréselve 「Gjúg-
jú hito-o osi konde densani notta.」 „A vonatba
préselve az embereket felszálltam.” ◇ gjúgjúitaigjúgjúitai
csikarcsikar 「Onakaga gjúgjúitai.」 „Csikar a ha-
sam.” ◇ gjúgjúcumekomugjúgjúcumekomu belepasszírozbelepasszíroz
「Szúcukészuni jófuku-o gjúgjú cume konda.」
„Belepasszíroztam a ruhákat a bőröndbe.” ◇

gjúgjúzumedearugjúgjúzumedearu zsúfolásigzsúfolásig megteltmegtelt 「Ko-
no densa-va gjúgjú zumeda.」 „Ez a vonat zsú-
folásig megtelt.” ◇ gjúgjútoicumerugjúgjútoicumeru megszo-megszo-
rongatrongat 「Szeidzsika-va kisadannigjúgjú toi cu-
merareta.」 „Az újságírók megszorongatták a po-
litikust a kérdéseikkel.” ◇ gjúgjúnigjúgjúni szorosanszorosan

「Dorobó-va higaisano teasi-o gjúgjúni sibatta.」
„A rabló szorosan megkötözte az áldozatát.”

gjúgjúcumekomugjúgjúcumekomu ◆ belepasszírozbelepasszíroz 「Szúcu-
készuni jófuku-o gjúgjú cume konda.」 „Bele-
passzíroztam a ruhákat a bőröndbe.”

gjúgjúitaigjúgjúitai ◆ csikarcsikar 「Onakaga gjúgjúitai.」
„Csikar a hasam.”

gjúgjúnigjúgjúni ◆ szorosanszorosan 「Dorobó-va higaisano
teasi-o gjúgjúni sibatta.」 „A rabló szorosan meg-
kötözte az áldozatát.”

gjúgjútoicumerugjúgjútoicumeru ◆ megszorongatmegszorongat
「Szeidzsika-va kisadannigjúgjú toi cumerare-
ta.」 „Az újságírók megszorongatták a politikust a
kérdéseikkel.”

gjúgjúzumegjúgjúzume ◆ zsúfoltságzsúfoltság
gjúgjúzumedearugjúgjúzumedearu ◆ zsúfolásigzsúfolásig megteltmegtelt
「Kono densa-va gjúgjú zumeda.」 „Ez a vonat
zsúfolásig megtelt.”

gjúhigjúhi ◆ marhabőrmarhabőr ◆ tehénbőrtehénbőr
gjúhigjúhi ◆ japán törökmézjapán törökméz
gjúhogjúho ◆ csigatempócsigatempó 「Kurumano recu-va gjú-
hode szuszunda.」 „A kocsisor csigatempóban ha-
ladt.”

gjúhoszendzsucugjúhoszendzsucu ◆ halogató taktikahalogató taktika
gjúigjúi ◆ pacalpacal
gjúinbasokugjúinbasoku ◆ iszikiszik mintmint aa tehén,tehén, eszikeszik
mint a lómint a ló
gjúinbasokuszurugjúinbasokuszuru ◆ úgyúgy eszik,eszik, mintmint egyegy
disznódisznó ◆ vedel, mint a lóvedel, mint a ló
gjúinonikomigjúinonikomi ◆ pacalpörköltpacalpörkölt
gjúkavagjúkava ◆ marhabőrmarhabőr 「Gjúkavano kaban」
„marhabőr táska”

gjúkavaszeigjúkavaszei ◆ marhabőrből készültmarhabőrből készült
gjúnikugjúniku ◆ marhahúsmarhahús 「Nikirono gjúniku-o oni-
kujaszande katta.」 „Vettem két kiló marhahúst a
hentestől.” ◇ simofurigjúnikusimofurigjúniku zsírereszsíreres mar-mar-
hahúshahús
gjúnikujagjúnikuja ◆ marhahúsboltmarhahúsbolt
gjúnjúgjúnjú ◆ tehéntejtehéntej 「Siboritateno gjúnjú」
„frissen fejt tehéntej” ◆ tejtej 「Gjúnjú-o vaka-
szu.」 „Tejet forral.” ◇ kangengjúnjúkangengjúnjú tejpor-tejpor-
bólból készültkészült tejtej ◇ kangengjúnjúkangengjúnjú rekombi-rekombi-
náltnált tejtej ◇ kangengjúnjúkangengjúnjú feloldottfeloldott tejtej ◇

kinsicugjúnjúkinsicugjúnjú homogenizálthomogenizált tejtej ◇
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szakkingjúnjúszakkingjúnjú pasztőrözöttpasztőrözött tejtej ◇ teisi-teisi-
bógjúnjúbógjúnjú zsírszegényzsírszegény tejtej ◇ mukingjúnjúmukingjúnjú
pasztőrözöttpasztőrözött tejtej ◇ mekkingjúnjúmekkingjúnjú pasztő-pasztő-
rözött tejrözött tej
gjúnjúbingjúnjúbin ◆ tejesüvegtejesüveg
gjúnjúhaitacuningjúnjúhaitacunin ◆ tejesembertejesember ◆ tejkihor-tejkihor-
dódó
gjúnjújagjúnjúja ◆ tejbolttejbolt ◆ tejesembertejesember
gjúnjúkakódzsogjúnjúkakódzso ◆ tejfeldolgozótejfeldolgozó üzemüzem ◆

tejüzemtejüzem
gjúnjúpakkugjúnjúpakku ◆ tejes doboztejes doboz
gjúsagjúsa ◆ marhaistállómarhaistálló ◆ tehénistállótehénistálló
gjúsigjúsi ◆ marhafaggyúmarhafaggyú
gjútangjútan ◆ marhanyelvmarhanyelv
gjútógjútó ◆ böllérkésböllérkés ◆ húsvágó bárdhúsvágó bárd
gjútóhócsógjútóhócsó ◆ séfkésséfkés ◆ szakácskésszakácskés
gjútó-ogjútó-o mottenivatori-omottenivatori-o szakuszaku ◆ ágyúvalágyúval
lő verébrelő verébre
gjuttogjutto ◆ erősenerősen 「Hamigakinocsúbu-o gjutto
osita.」 „Erősen megnyomtam a fogkrémes tu-
bust.” ◆ szorosanszorosan 「Kanodzso-o gjutto dakisi-
meta.」 „Szorosan magamhoz öleltem a nőt.”

gjúzumegjúzume ◆ tömöttségtömöttség 「Kaidzsó-va gjú zum-
edatta.」 „A terem tömött volt.” ◆ zsúfoltságzsúfoltság
「Densa-va gjú zumedatta.」 „A vonat zsúfolt
volt.”

gjúzumeniszurugjúzumeniszuru ◆ megtömmegtöm 「Reizóko-o gjú
zumenisita.」 „A hűtőgépet megtömtem.”

gogo ◆ gogo
gogo ◆ hibáshibás 「Gosijó」 „hibás használat” ◇

gokaigokai félreértésfélreértés 「Kono bunsó-va gokai-o ma-
neku.」 „Ez a mondat félreérthető.” ◇ goszógoszó
rosszrossz helyrehelyre küldésküldés ◇ gohógohó tévestéves értesü-értesü-
léslés ◇ gojakugojaku félrefordításfélrefordítás
gogo ◆ ötöt
gogo ◆ szívesszíves 「Goraihóarigatógozaimaszu.」
„Köszönjük szíves látogatását!” ◆ udvariasudvarias ki-ki-
fejezésfejezés előtagjaelőtagja ◇ gosudzsingosudzsin férjférj
「Gosudzsin-va ogenkideszuka?」 „Hogy van a
kedves férje?” ◇ gozondzsideszukagozondzsideszuka ismeriismeri önön
「Ano hito-o gozondzsideszuka?」 „Ismeri ön azt
az embert?” ◇ gozondzsideszukagozondzsideszuka tudjatudja önön
「Kono kunigadokoniarunoka gozondzsideszu-
ka?」 „Tudja ön, hogy hol van ez az ország?”

gogo ◆ nyelvnyelv 「Kare-va gaikokugoga hanasz-
enai.」 „Nem beszél idegen nyelvet.” ◆ szószó ◇

icsigoicsigo egyetlenegyetlen szószó 「Bokuno kimocsi-o icsi-
goni kometa.」 „Egyetlen szóba sűrítettem az ér-
zelmeimet.” ◇ gaikokugogaikokugo idegenidegen nyelvnyelv ◇ gi-gi-
ongoongo hangutánzóhangutánzó szószó ◇ giszeigogiszeigo hangután-hangután-
zózó szószó ◇ gitaigogitaigo hangulatfestőhangulatfestő szószó ◇ kógokógo
beszéltbeszélt nyelvnyelv ◇ gószeigogószeigo összetettösszetett szószó
◇ kójógokójógo hivataloshivatalos nyelvnyelv 「Ószutoriano
kójógo-va doicu godeszu.」 „Ausztria hivatalos
nyelve a német.” ◇ kokugokokugo hivataloshivatalos nyelvnyelv
「Hangaríno kokugo-va hangarí godeszu.」 „Ma-
gyarország hivatalos nyelve a magyar.” ◇ dzsin-dzsin-
kógokógo mesterségesmesterséges nyelvnyelv ◇ szenmongoszenmongo
szakkifejezésszakkifejezés 「Szenmongo-o cukau.」 „Szak-
kifejezést használ.” ◇ tenkagotenkago elkorcsultelkorcsult szószó
◇ nanigonanigo milyenmilyen nyelvnyelv 「Imano-va nanigo?」
„Ez most milyen nyelven volt?” ◇ nihongonihongo japánjapán
nyelvnyelv ◇ nihongonórjokunihongonórjoku japánjapán nyelvtudásnyelvtudás
◇ hangarígohangarígo magyarmagyar nyelvnyelv ◇ hantaigohantaigo el-el-
lenkezőlenkező értelműértelmű szószó ◇ fukugógofukugógo összetettösszetett
szószó ◇ bungobungo irodalmiirodalmi nyelvnyelv ◇ bungobungo írottírott
nyelvnyelv ◇ ruigigoruigigo rokonértelmű szórokonértelmű szó
gogo ◆ követőenkövetően 「Sudzsucugo guaigadondon jo-
kunatta.」 „A műtétet követően egyre javult az
állapota.” ◆ múlvamúlva 「Icsidzsikangoni kaeru.」
„Egy óra múlva hazamegyek.” ◇ icsinengoicsinengo egyegy
évév múlvamúlva 「Karera-va icsinengoni-va rikonszu-
rudesó.」 „Egy év múlva úgyis elválnak.” ◇ ikka-ikka-
gecugogecugo egyegy hónaphónap múlvamúlva 「Kariteiru okane-
o ikkagecugoni kaesimaszu.」 „Egy hónap múlva
megadom, amivel tartozom.” ◇ issúkangoissúkango egyegy
héthét múlvamúlva 「Naratta kotoba-o issúkango, vaszu-
retesimatta.」 „A megtanult szavakat egy hét múl-
va elfelejtettem.” ◇ kekkongokekkongo házasságházasság utánután
「Kekkongomadzsimeninatta.」 „A házasság
után megkomolyodott.”

gógó ◆ keménységkeménység ◇ gónomonogónomono bátorbátor emberember ◇

gónomonogónomono veteránveterán ◇ dzsújokugó-odzsújokugó-o szeiszuszeiszu
gyenge gyakran legyőzi az erősetgyenge gyakran legyőzi az erőset
gógó ◆ álnéválnév ◆ címcím 「Hakusigó-o kakutokusita.」
„Doktori címet kapott.” ◆ járatjárat 「Hikari
hacsigó-va tócsakusimasita.」 „A Hikari expressz
nyolcas járata megérkezett.” ◆ másikmásik névnév
「Kare-va kaigaide-va nakajamano góde siraretei-
ru.」 „Külföldön Nakajama név alatt fut.” ◆ pontpont
「Rjokenhó dairokudzsó daiicsikó daiicsigó」
„útlevélről szóló törvény 6. § (1) bekezdés 1. pont-
ja” ◆ számszám 「Taifúdzsú gó-va dzsórikusita.」 „A
tízes számú tájfun szárazföldre ért.” ◇ dzsigódzsigó
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következőkövetkező számszám 「Sószai-va dzsigóni keiszaisi-
maszu.」 „A következő számunkban erről bőveb-
ben fogunk írni.” ◇ dzsigókankecudzsigókankecu végevége kö-kö-
vetkezikvetkezik
gógó ◆ árokárok ◆ bunkerbunker ◆ gödörgödör
gógó ◆ falufalu ◆ vidékvidék ◇ góniittehagónisitagaegóniittehagónisitagae
RómábanRómában tégytégy úgy,úgy, mintmint aa rómaiakrómaiak ◇ gó-gó-
niittehagónisitagaeniittehagónisitagae alkalmazkodnialkalmazkodni kellkell aa
helyi szokásokhozhelyi szokásokhoz
gógó ◆ állomásállomás 「Fudzsiszango góme」 „Fudzsi
tetejére vezető út ötödik állomása” ◆ decisódecisó ◆

gógó ◆ tizedtized cubocubo ◆ tizenöttizenöt dekadeka 「Icsigóno
gohan-o taita.」 „15 deka rizst főztem meg.”

gógó ◆ AusztráliaAusztrália ◇ nicsigónicsigó japán-ausztráljapán-ausztrál
gógó ◆ csöppnyi mennyiségcsöppnyi mennyiség ◆ finom szőrfinom szőr
gógó ◆ cselekedetcselekedet 「Kare-va góno fukai hito-
da.」 „Jókat cselekedett előző életében.” ◆ kar-kar-
mama ◆ sorssors ◆ tetttett 「Gó-o szaraszu.」 „Előző
életének tettei miatt szégyenkezik.” ◇ gó-ogó-o nija-nija-
szuszu forrong benne a méregforrong benne a méreg
goan-naimósiagemaszugoan-naimósiagemaszu ◆ figyelemfigyelem 「Mina-
szamani goan-naimósi agemaszu.」 „Figyelem, fi-
gyelem!”

gobagoba ◆ délutáni kereskedésdélutáni kereskedés
gobainigobaini ◆ ötszörösenötszörösen
gobainogobaino ◆ ötszörösötszörös
gobakugobaku ◆ téves bombázástéves bombázás
gobakuszurugobakuszuru ◆ tévedésbőltévedésből lebombázlebombáz
「Guntai-va gakkó-o gobakusita.」 „A hadsereg
tévedésből lebombázott egy iskolát.”

gobangoban ◆ gotáblagotábla
góbangóban ◆ rétegelt lemezrétegelt lemez
gobanmenogobanmeno ◆ ötödikötödik
góbengóben ◆ közösközös vezetésvezetés ◆ összeforrtösszeforrt szi-szi-
romrom
góbengóben ◆ forrt szirmúforrt szirmú ◆ forrt sziromforrt szirom
góbendzsigjógóbendzsigjó ◆ közös vállalkozásközös vállalkozás
góbengaisagóbengaisa ◆ vegyesvállalatvegyesvállalat
góbenkakangóbenkakan ◆ forrt szirmú pártaforrt szirmú párta
góben-nogóben-no ◆ közösközös
gobigobi ◆ ragrag ◆ szóvégszóvég 「Gobi-o nigosite hana-
szu.」 „A szó végét lenyelve beszél.” ◆ végződésvégződés

gobihenkagobihenka ◆ ragozásragozás

gobiszabakugobiszabaku ◆ Góbi-sivatagGóbi-sivatag
gobjúgobjú ◆ hibahiba 「Ókina gobjú」 „nagy hiba” ◆ hi-hi-
bázásbázás
gobógobó ◆ bojtorjánbojtorján ◇ kinpiragobókinpiragobó sültsült boj-boj-
torjántorján
gobogobotogobogoboto ◆ bugyogvabugyogva
gobókongobókon ◆ bojtorjángyökérbojtorjángyökér
gobónukigobónuki ◆ kiráncigáláskiráncigálás 「Keiszacu-va
szendósa-o hitogomikaragobó nukinisita.」 „A
rendőrök kiráncigálták a tömegből a hangadót.” ◆

sorrasorra megelőzésmegelőzés 「Szentóno szósatacsi-o go-
bó nukinisite katta.」 „Az előtte futó versenyzőket
sorra megelőzve nyert.”

gobószeigobószei ◆ ötágú csillagötágú csillag
gobugobu ◆ egyenlőegyenlő arányarány ◆ félfél ◆ ötöt százalékszázalék
◇ iszszun-nomusinimogobunotamasiiiszszun-nomusinimogobunotamasii bogár-bogár-
naknak isis vanvan akarataakarata ◇ gobugarigobugari tüskehajtüskehaj
「Gobugarino atama」 „tüskehajú fej” ◇ gobu-gobu-
garigari rövidrövid frizurafrizura ◇ gobugobugobugobu egyenlőegyenlő
「Gobugobuno sóbu」 „egyenlő küzdelem” ◇ go-go-
buszodebuszode rövid ujjrövid ujj
gobucuzengobucuzen ◆ buddhista áldozati ajándékbuddhista áldozati ajándék
gobudzsidegobudzside ◆ szerencsés utatszerencsés utat
gobugarigobugari ◆ rövidrövid frizurafrizura ◆ tüskehajtüskehaj 「Go-
bugarino atama」 „tüskehajú fej”

gobugobugobugobu ◆ egyenlőegyenlő 「Gobugobuno sóbu」
„egyenlő küzdelem” ◆ fele-felefele-fele ◆ ötvenötven szá-szá-
zalékzalék 「Gobugobuno kakuricu」 „ötven százalé-
kos esély”

gobunkeigobunkei ◆ ötfajta mondatszerkezetötfajta mondatszerkezet
gobun-noicsigobun-noicsi ◆ ötödötöd
gobun-nojongobun-nojon ◆ négyötödnégyötöd
gobun-nonigobun-noni ◆ kétödödkétödöd
gobun-noszangobun-noszan ◆ háromötödháromötöd
gobuszatagobuszata ◆ elhanyagoláselhanyagolás 「Imamade kaku
dzsikanganakute gobuszatasimasita.」 „Bocsá-
nat, hogy elhanyagoltam a választ, de csak most
volt időm írni.” ◆ későikésői jelentkezésjelentkezés 「Gobu-
szatasimasita.」 „Elnézést, hogy ilyen későn je-
lentkezem.”

gobuszodegobuszode ◆ rövid ujjrövid ujj
gocugocusitagocugocusita ◆ bütykösbütykös 「Gocugocusita ju-
bi」 „bütykös ujjak” ◆ durvadurva 「Gocugocusita
otoko」 „durva férfi” ◆ egyenetlenegyenetlen 「Gocugo-
cusita iva」 „egyenetlen szikla” ◆ göcsörtösgöcsörtös
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「Gocugocusita ki-o nobotta.」 „Felmászott a gö-
csörtös fa törzsére.” ◆ görcsösgörcsös
gocugósugigocugósugi ◆ opportunizmusopportunizmus
gocugósugisagocugósugisa ◆ opportunistaopportunista
gocuigocui ◆ markánsmarkáns 「Kare-va gocui kaositeiru.」
„Markáns arca van.” ◆ ormótlanormótlan 「Gocui kucu」
„ormótlan cipő” ◆ otrombaotromba ◆ szögletesszögletes ◆

tagbaszakadttagbaszakadt 「Gocui karada」 „tagbaszakadt
test” ◆ vastagvastag 「Gocuibureszuretto」 „vastag
karkötő”

gocuitegocuite ◆ bütykös ujjú kézbütykös ujjú kéz ◆ markos kézmarkos kéz
gocsagocsagocsagocsa ◆ dzsumbujdzsumbuj 「Sónen-va gocsago-
csasitaszuramu gaini kieta.」 „A fiúcska eltűnt a
putrik dzsumbujában.”

gocsagocsaiugocsagocsaiu ◆ nyavalyognyavalyog 「Gocsagocsa
ivazuni hataraite!」 „Ne nyavalyogj, dolgozzál!”

gocsagocsaszurugocsagocsaszuru ◆ csúnyacsúnya 「Kono soruino
dzsi-va gocsagocsasiteiru.」 „Ezt az iratot csú-
nyán írták.” ◆ dzsumbujosdzsumbujos 「Kono sótengai-va
gocsagocsasiteiru.」 „Ez az üzletsor egy dzsum-
buj.” ◆ rumlisrumlis 「Kono heja-va gocsagocsasite-
iru.」 „Ez a szoba rumlis.” ◆ zagyvazagyva 「Kono
hanasi-va gocsagocsasiteiru.」 „Ez a történet
zagyva.”

gocsagocsatogocsagocsato ◆ összevisszaösszevissza
gócsigócsi ◆ gojátékosgojátékos
gocsikkugocsikku ◆ gótikusgótikus
gocsinjoraigocsinjorai ◆ ötöt bölcsességbuddhabölcsességbuddha ◇ asu-asu-
kunjoraikunjorai AksobhjaAksobhja ◇ amidanjoraiamidanjorai Amitáb-Amitáb-
haha ◇ dainicsinjoraidainicsinjorai MahávairócsanaMahávairócsana ◇ fu-fu-
kúdzsódzsunjoraikúdzsódzsunjorai AmóghasziddhiAmóghasziddhi ◇ hósón-hósón-
joraijorai RatnaszambhavaRatnaszambhava
gocsiszógocsiszó ◆ jójó ételétel 「Kjóno gocsiszó-va nand-
esitaka?」 „Mi jót ettél ma?” ◆ lakomalakoma
gocsiszóninarugocsiszóninaru ◆ megmeg leszlesz vendégelvevendégelve
「Reszutorande dzsósini gocsiszóninatta.」 „A
főnököm megvendégelt egy étteremben.”

gocsiszószamagocsiszószama ◆ köszönöm az ebédetköszönöm az ebédet
gocsiszószamadesitagocsiszószamadesita ◆ köszönömköszönöm szépenszépen
aa vacsorátvacsorát ◆ köszönömköszönöm szépenszépen azaz ebédetebédet
「Gocsiszószamadesita!」 „Köszönöm szépen az
ebédet!”

gocsiszószurugocsiszószuru ◆ megvendégelmegvendégel 「Tomodacsi-
va gocsiszósitekureta.」 „A barátom megvendé-
gelt.”

gocsógocsó ◆ őrmesterőrmester
gocsógocsó ◆ akcentusakcentus ◆ hangszínhangszín ◆ hangvételhangvétel
「Gocsó-o totonoeta.」 „Igazított a hangvételén.”

gócsokkunosigócsokkunosi ◆ feddhetetlen jellemfeddhetetlen jellem
gócsokunagócsokuna ◆ egyenesegyenes ◆ feddhetetlenfeddhetetlen ◆

szilárdszilárd
gocsúmongocsúmon ◆ rendelésrendelés 「Gocsúmon-va kimari-
masitaka?」 „Eldöntötték már, hogy mit rendel-
nek?”

gocsúsigocsúsi ◆ VucsungVucsung
godagoda ◆ félreütésfélreütés
gódacugódacu ◆ kifosztáskifosztás
gódacubucugódacubucu ◆ zsákmányzsákmány
gódacusagódacusa ◆ fosztogatófosztogató ◆ rablórabló
gódacuszurugódacuszuru ◆ erőszakkalerőszakkal elveszelvesz 「Han-
nin-va okane-o gódacusita.」 „A tettes erőszakkal
elvette a pénzt.” ◆ kifosztkifoszt 「Okanemocsino ie-
va gódacuszareta.」 „Kifosztották a gazdag ember
házát.”

godaigodai ◆ öt elemöt elem
godaimjóógodaimjóó ◆ öt bölcsességkirályöt bölcsességkirály
godainjoraigodainjorai ◆ öt bölcsességbuddhaöt bölcsességbuddha
godaisúgodaisú ◆ öt földrészöt földrész ◆ öt kontinensöt kontinens
godandósigodandósi ◆ godan-igegodan-ige
goddofázágoddofázá ◆ keresztapakeresztapa
godogodo ◆ öt foköt fok ◆ ötszörötször
godógodó ◆ megvilágosodás útjamegvilágosodás útja
gódógódó ◆ egybevágásegybevágás ◆ együttességegyüttesség ◆ kong-kong-
ruenciarelációruenciareláció ◇ kigjógódókigjógódó tröszttröszt ◇ gó-gó-
dógundógun egyesültegyesült haderőhaderő ◇ gódószankakukeigódószankakukei
egybevágó háromszögekegybevágó háromszögek
gódódegódóde ◆ együttegyütt 「Dandzsogódóde utaima-
szu.」 „Együtt énekelnek a fiúk és a lányok.” ◆

közösenközösen 「Nihontohangarí-va gódóde eiga-o cu-
kutta.」 „Közösen csinált filmet Japán és Magyar-
ország.”

gódódzsigjógódódzsigjó ◆ közös vállalkozásközös vállalkozás
gódógungódógun ◆ egyesült haderőegyesült haderő
gódórensúgódórensú ◆ közös gyakorlatközös gyakorlat
godószagodósza ◆ hibás működéshibás működés
gódószankakukeigódószankakukei ◆ egybevágóegybevágó háromszö-háromszö-
gekgek
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godószaszurugodószaszuru ◆ hibásanhibásan működikműködik
「Konpjútá-va godószasita.」 „A számítógép hi-
básan működött.”

gódószógódószó ◆ állami temetésállami temetés
godzsigodzsi ◆ betűtévesztésbetűtévesztés ◆ elíráselírás ◆ hibáshibás
betűbetű
godzsigodzsi ◆ öt óraöt óra
gódzsigódzsi ◆ ligatúraligatúra ◆ összevont írásjelösszevont írásjel
godzsicugodzsicu ◆ jövőbenjövőben 「Godzsicuno akasitosite,
keijakuso-o cukurimasó.」 „Csináljunk egy szer-
ződést, hogy elkerüljük a jövőbeli problémákat!”
◆ későbbkésőbb 「Godzsicunotameni kirokusiteok-
itai.」 „Jegyezzük fel, hogy később meglegyen!”
◆ későbbikésőbbi napnap 「Godzsicurenrakusimaszu!」
„Majd egy későbbi napon jelentkezek!”

godzsicudangodzsicudan ◆ fejleményfejlemény 「Dzsikenno go-
dzsicudan」 „eset fejleménye” ◆ folytatásfolytatás
godzsidacudzsigodzsidacudzsi ◆ elíráselírás
godzsijúnigodzsijúni ◆ tesséktessék csakcsak 「Godzsijúni otori-
kudaszai!」 „Tessék csak venni belőle!”

godzsinoocsagodzsinoocsa ◆ ötórai teaötórai tea
gódzsiogódzsio ◆ sóval borítássóval borítás
gódzsionogódzsiono ◆ sóval borítottsóval borított
godzsippohjappogodzsippohjappo ◆ egyikegyik tizenkilenc,tizenkilenc, má-má-
sik egy híján húszsik egy híján húsz
godzsiragodzsira ◆ GodzillaGodzilla
godzsogodzso ◆ kölcsönös segítségkölcsönös segítség
godzsógodzsó ◆ kölcsönöskölcsönös engedményengedmény 「Godzsóno
szeisinde hanasi atteita.」 „Kölcsönös engedmé-
nyek szellemében tárgyaltunk.”

gódzsógódzsó ◆ csökönyösségcsökönyösség ◆ hajthatatlan-hajthatatlan-
ságság 「Kareno gódzsó-va teni oenai.」 „A hajtha-
tatlanságával nem tudok mit kezdeni.”

godzsokaigodzsokai ◆ kölcsönösenkölcsönösen segítősegítő egyesületegyesület

gódzsónagódzsóna ◆ csökönyöscsökönyös 「Gódzsónaraba.」
„Csökönyös öszvér.” ◆ hajthatatlanhajthatatlan ◆ konokkonok
「Gódzsóna odzsiiszan」 „Konok öregember”

gódzsónigódzsóni ◆ csökönyösencsökönyösen ◆ hajthatatlanulhajthatatlanul
「Jaritakunaito gódzsóni ii hatta.」 „Hajthatat-
lanul mondogatta, hogy nem akarja csinálni.” ◆

makacsulmakacsul 「Gódzsóni kucsi-o tozasitamamadat-
ta.」 „Makacsul hallgatott.”

gódzsó-ogódzsó-o haruharu ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Kare-va
akumademo gódzsó-o hacuta.」 „Végsőkig ra-
gaszkodott a dologhoz.”

gódzsópparigódzsóppari ◆ csökönyöscsökönyös emberember ◆ hajtha-hajtha-
tatlan embertatlan ember
godzsúgodzsú ◆ ötvenötven
godzsúbun-noicsigodzsúbun-noicsi ◆ ötvenedötvened
godzsúdainogodzsúdaino ◆ ötvenes éveiben járóötvenes éveiben járó
godzsúendamagodzsúendama ◆ ötvenesötvenes ◆ ötvenjenesötvenjenes ◆

ötvenjenes érmeötvenjenes érme
godzsúforintodamagodzsúforintodama ◆ ötvenesötvenes ◆ ötvenfo-ötvenfo-
rintosrintos ◆ ötvenforintos érmeötvenforintos érme
godzsúkaragodzsúkara ◆ csuszkacsuszka
godzsúkatagodzsúkata ◆ befagyottbefagyott vállváll ◆ időskoriidőskori
vállmerevedésvállmerevedés
godzsungodzsun ◆ szórendszórend 「Godzsun-o ire kaeta.」
„Felcserélte a szórendet.”

godzsúnendaigodzsúnendai ◆ ötvenes évekötvenes évek
godzsúnotógodzsúnotó ◆ ötszintes pagodaötszintes pagoda
godzsúnotómositakarakumugodzsúnotómositakarakumu ◆ mindentmindent azaz
alapoktól kell kezdenialapoktól kell kezdeni
godzsúongodzsúon ◆ ötvenötven szótagszótag ◆ szótagábécészótagábécé
◆ szótagírás ötven betűjeszótagírás ötven betűje
godzsúondzsungodzsúondzsun ◆ betűrendbetűrend ◆ szótagábé-szótagábé-
céscés sorrendsorrend 「Nihongono tango-o godzsúon-
dzsunni narabeta.」 „A japán szavakat szótagábé-
cés sorrendbe raktam.”

godzsúondzsun-ninaraberugodzsúondzsun-ninaraberu ◆ betűrendbebetűrendbe
rendezrendez 「Tango-o godzsúondzsunni narabeta.」
„Betűrendbe rendeztem a szavakat.” ◆ betű-betű-
rendberendbe sorolsorol ◆ betűrendbebetűrendbe szedszed 「Nihon-
gono tango-o godzsúondzsunni narabeta.」 „Be-
tűrendbe szedtem a japán szavakat.”

godzsúondzsun-ninaraberukotogodzsúondzsun-ninaraberukoto ◆ betű-betű-
rendbe sorolásrendbe sorolás ◆ betűrendbe szedésbetűrendbe szedés
godzsúonzugodzsúonzu ◆ kana táblázatkana táblázat
godzsuppohjappogodzsuppohjappo ◆ egyikegyik tizenkilenc,tizenkilenc, má-má-
sik egy híján húszsik egy híján húsz
godzsúsógodzsúsó ◆ kvintettkvintett
godzsúszógodzsúszó ◆ kvintettkvintett
godzsuszszainogodzsuszszaino ◆ ötvenévesötvenéves
goecudósúgoecudósú ◆ egy csónakban evezésegy csónakban evezés
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goeigoei ◆ kíséretkíséret ◆ kísérőkísérő ◆ őrzésőrzés ◆ testőrtestőr
「Dzsújósóninni goeigacuiteiru.」 „A fontos tanú
mellé testőröket állítottak.”

goeiheitaigoeiheitai ◆ gárdagárda
goeikangoeikan ◆ kiskis repülőgép-anyahajórepülőgép-anyahajó ◆ őrhajóőrhajó

goeisagoeisa ◆ oltalmazóoltalmazó ◆ testőrtestőr ◆ védelmezővédelmező
goeiszurugoeiszuru ◆ kísérkísér 「Daitórjó-va keiszacuni go-
eiszareta.」 „Rendőrök kísérték az elnököt.” ◆

őrizőriz 「Bodígádoga daitórjó-o goeisiteita.」 „A
testőrök őrizték az elnököt.”

goeitaigoeitai ◆ testőrségtestőrség
goengoen ◆ félrenyelésfélrenyelés 「Siin-va goennijoru csisz-
szokudatta.」 „A halál oka félrenyelés okozta ful-
ladás volt.” ◆ idegen test lenyeléseidegen test lenyelése
goendamagoendama ◆ ötjenesötjenes ◆ ötjenesötjenes érmeérme ◆

ötösötös
goenrjokudaszaigoenrjokudaszai ◆ nene csináljacsinálja 「Tabako-va
goenrjokudaszai!」 „Kérem, ne dohányozzon!”

goenrjonakugoenrjonaku ◆ csakcsak bátranbátran 「Gosicumonga-
gozaimasitara, goenrjonaku ossattettekudaszai.」
„Ha van kérdésük, csak bátran jelezzék!” ◆ nene ké-ké-
resseresse magátmagát 「Goenrjonaku tabete kudaszai!」
„Egyen, ne kéresse magát!”

goenszeihaiengoenszeihaien ◆ félrenyelésfélrenyelés okoztaokozta tüdő-tüdő-
gyulladásgyulladás
goforintodamagoforintodama ◆ ötösötös
gofugofu ◆ amulettamulett ◆ talizmántalizmán 「Majokeno go-
fu」 „ördögűző talizmán”

gofudzsingofudzsin ◆ hölgyhölgy 「Okanemocsino gofu-
dzsin.」 „Gazdag hölgy.”

gofukugofuku ◆ kimonószövetkimonószövet
gofukujagofukuja ◆ szövetboltszövetbolt
gofukusógofukusó ◆ ruhakereskedőruhakereskedő
gofukutengofukuten ◆ szövetboltszövetbolt
gofungofun ◆ öt percöt perc
gofunaigofunai ◆ Edon belülEdon belül
gogacugogacu ◆ májusmájus
gogacucsúgogacucsú ◆ májusfamájusfa
gogacuningjógogacuningjó ◆ szamurájbabaszamurájbaba
gogacuszaigogacuszai ◆ majálismajális
gógaigógai ◆ különkiadáskülönkiadás 「Sinbunno gógai」 „új-
ság különkiadása” ◆ különszámkülönszám

gogakugogaku ◆ nyelvészetnyelvészet ◆ nyelvtanulásnyelvtanulás
gogakubugogakubu ◆ lektorátuslektorátus
gogakugakkógogakugakkó ◆ nyelviskolanyelviskola
gogakugakusúgogakugakusú ◆ nyelvtanulásnyelvtanulás
gogakukjóikugogakukjóiku ◆ nyelvoktatásnyelvoktatás
gogakukjósigogakukjósi ◆ nyelvtanárnyelvtanár
gogakukjósicugogakukjósicu ◆ nyelviskolanyelviskola ◆ nyelvkur-nyelvkur-
zuszus ◆ nyelvtanfolyamnyelvtanfolyam
gogakukózagogakukóza ◆ nyelvtanfolyamnyelvtanfolyam
gogakunogakuszeigogakunogakuszei ◆ nyelvtanulónyelvtanuló
gogakunórjokusikengogakunórjokusiken ◆ nyelvvizsganyelvvizsga 「Ni-
hongonórjokusikenni gókakusita.」 „Átmentem a
japán nyelvvizsgán.”

gogakunoszaigogakunoszai ◆ nyelvérzéknyelvérzék 「Kanodzso-va
gogakuno szaigaaru.」 „Van nyelvérzéke.”

gogakunoszainógogakunoszainó ◆ nyelvérzéknyelvérzék 「Vatasi-va
gogakuno szainóganai.」 „Nincs nyelvérzékem.”
◆ nyelvtehetségnyelvtehetség
gogakunoszenszeigogakunoszenszei ◆ nyelvtanárnyelvtanár
gogakunoszenszugogakunoszenszu ◆ nyelvérzéknyelvérzék
gogakurjokugogakurjoku ◆ nyelvismeretnyelvismeret ◆ nyelvkész-nyelvkész-
ségség
gogakutekinagogakutekina ◆ nyelvinyelvi
gogakutekinigogakutekini ◆ nyelvilegnyelvileg
gogangogan ◆ partvédelempartvédelem ◆ védművédmű ◆ védőgátvédőgát ◇

szuteisigoganszuteisigogan kőhányásos partvédelemkőhányásos partvédelem
gógangógan ◆ fellengzősségfellengzősség
gogengogen ◆ szóeredetszóeredet ◆ szószó eredeteeredete 「Kono
kotobano gogen-o siritai!」 „Szeretném tudni en-
nek a szónak az eredetét!”

gogendearugogendearu ◆ eredered 「Kono kotobano gogen-va
dokodeszuka?」 „Ez a szó honnan ered?”

gogendzsitengogendzsiten ◆ etimológiai szótáretimológiai szótár
gogengakugogengaku ◆ etimológiaetimológia
gogengakunogogengakuno ◆ etimológiaietimológiai
gogengakusagogengakusa ◆ etimológusetimológus
gogigogi ◆ szó jelentéseszó jelentése
gógigógi ◆ konzultációkonzultáció ◆ tanácskozástanácskozás
gógiszeidogógiszeido ◆ kollektív döntési rendszerkollektív döntési rendszer
gogjógogjó ◆ gyopárgyopár
gogjógogjó ◆ öt alapelemöt alapelem
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gogogogo ◆ délutándélután 「Gogogodzsideszu.」 „Dél-
után öt óra van.” ◆ esteeste 「Gogodzsúdzsi」 „este
tíz óra”

gógogógo ◆ hencegéshencegés ◆ hősködéshősködés ◆ hőzöngéshőzöngés
gogonoocsagogonoocsa ◆ délutáni teadélutáni tea
gógoszurugógoszuru ◆ henceghenceg 「Nihon-icsito gógoszu-
rudakeatte, kono miszeno adzsi-va hontóni oi-
sii.」 „Nem hiába henceg az étterem azzal, hogy
Japánban ők a legjobbak, mert tényleg ízletesek az
ételei.” ◆ hősködikhősködik 「Dzsikainoteszutode icsi-
banninaruto gógosita.」 „Hősködött, hogy a kö-
vetkező teszten első lesz.”

gógótarugógótaru ◆ éleséles 「Gógótaru hinan」 „éles kri-
tika” ◆ hangoshangos 「Gógótaru szavagi」 „hangos
zavargás”

gógótarugógótaru ◆ fülsiketítőfülsiketítő 「Gógótaru bakuon」
„fülsiketítő robbanás”

gógurugóguru ◆ védőszemüvegvédőszemüveg ◇ szukí-góguruszukí-góguru sí-sí-
szemüvegszemüveg ◇ bódzsingógurubódzsingóguru porszemüvegporszemüveg
gohagoha ◆ nyelvcsaládnyelvcsalád ◆ nyelvjárásnyelvjárás ◇ szura-szura-
bugohabugoha szlávszláv nyelvcsaládnyelvcsalád ◇ mongorugohamongorugoha
mongol nyelvcsaládmongol nyelvcsalád
gohaccsúgohaccsú ◆ téves megrendeléstéves megrendelés
gohakumuikagohakumuika ◆ hat nap öt éjszakahat nap öt éjszaka
gohangohan ◆ rossz döntésrossz döntés ◆ rossz elbírálásrossz elbírálás
gohangohan ◆ ebédebéd 「Gohandeszujo!」 „Kész az
ebéd!” ◆ ételétel 「Kantanna gohan-o cukutta.」
„Egyszerű ételt főztem.” ◆ étkezésétkezés 「Gohanno
dzsikandeszu!」 „Itt az étkezés ideje!” ◆ főttfőtt
rizsrizs 「Gohan-o taita.」 „Rizst főztem.” ◆ reg-reg-
geligeli 「Gohandeszujo!」 „Kész a reggeli!” ◆ va-va-
csoracsora 「Gohandeszujo!」 „Kész a vacsora!” ◇

aszagohanaszagohan reggelireggeli 「Asza gohanni nani-o ta-
beta?」 „Mit ettél reggelire?” ◇ aszagohan-oaszagohan-o
taberutaberu reggelizikreggelizik 「Kjó-va asza gohan-o ta-
benakatta.」 „Ma nem reggeliztem.” ◇ gohan-gohan-
oo taberutaberu eszikeszik 「Mó gohan-o tabemasitaka?」
„Ettél már?” ◇ bangohanbangohan vacsoravacsora ◇

bangohan-obangohan-o taberutaberu vacsorázikvacsorázik 「Ucsi-va ka-
zokuszorotte ban gohan-o taberu.」 „Nálunk a
család együtt vacsorázik.” ◇ hirugohanhirugohan ebédebéd
「Hiru gohanni nani-o tabeta?」 „Mit ettél ebéd-
re?” ◇ hirugohan-ohirugohan-o taberutaberu megebédelmegebédel
「Dzsúnidzsini hirugohan-o tabeta.」 „Délben
megebédeltem.” ◇ júgohanjúgohan vacsoravacsora
「Júgohan-o naninisimaszuka?」 „Mit együnk
vacsorára?”

gohancubugohancubu ◆ főtt rizsszemfőtt rizsszem
gohandokigohandoki ◆ étkezés idejeétkezés ideje
gohan-ogohan-o taberutaberu ◆ eszikeszik 「Mó gohan-o tabe-
masitaka?」 „Ettél már?”

góharagóhara ◆ bosszankodásbosszankodás ◆ dühdüh 「Mediani az-
amukarete góharaninatta.」 „Dühös voltam, mert
a média átvert.” ◆ felháborodásfelháborodás
gohaszangohaszan ◆ meghiúsulásmeghiúsulás 「Sódan-va goha-
szanninatta.」 „Meghiúsultak a tárgyalások.” ◆

törléstörlés 「Kekkon-va gohaszanninatta.」 „Töröl-
ték az esküvőt.”

gohattogohatto ◆ tiltotttiltott ◇ fugi-vafugi-va oie-nooie-no gohattogohatto
házasságtöréstházasságtörést tiltjáktiltják aa szamurájszamuráj törvé-törvé-
nyeknyek
gohattonogohattono ◆ tiltotttiltott 「Gohattono eiga」 „til-
tott film”

goheigohei ◆ papírszalagospapírszalagos sámánbotsámánbot ◇ gohei-ogohei-o
kacugukacugu babonásbabonás
goheigohei ◆ félreértésfélreértés 「Kó iuto gohei-o umuka-
mo sirenai.」 „Ha ezt mondjuk, akkor az félreér-
tésre ad okot.” ◆ félreértés okozta kárfélreértés okozta kár
gohei-o kacugugohei-o kacugu ◆ babonásbabonás
góhengakugóhengaku ◆ forrtforrt csészecsésze ◆ forrtforrt csészé-csészé-
jűjű
gohenkangohenkan ◆ konverziós hibakonverziós hiba
góhigóhi ◆ átmentátment vagyvagy nemnem 「Raisúnjúsino gó-
higa vakaru.」 „Jövő héten megtudom, hogy
átmentem-e a vizsgán vagy sem.” ◆ vizsgaered-vizsgaered-
ménymény 「Júbinde sikenno góhi-o siraszeru.」
„Postai úton közöljük a vizsga eredményét.”

góhigóhi ◆ műbőrműbőr 「Konoszofá-va zenmen-va
hongavadeszuga rimen-va góhideszu.」 „Ennek a
kanapénak az eleje valódi bőrből, a hátulja pedig
műbőrből készült.”

góhinokucugóhinokucu ◆ műbőr cipőműbőr cipő
góhisigóhisi ◆ HofejHofej
gohjakugohjaku ◆ ötszázötszáz
gohjakuendamagohjakuendama ◆ ötszázasötszázas ◆ ötszázjenesötszázjenes
◆ ötszázjenes érmeötszázjenes érme
gohjakuforintoszacugohjakuforintoszacu ◆ ötszázasötszázas ◆ öt-öt-
százforintosszázforintos ◆ ötszázforintos bankjegyötszázforintos bankjegy
gohjódzsigohjódzsi ◆ téves feliratozástéves feliratozás
gohógohó ◆ déli ágyúszódéli ágyúszó
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gohógohó ◆ tévestéves értesülésértesülés ◆ vaklármavaklárma
「Bakudankeihó-va gohódatta.」 „Vaklárma volt
a bombariadó.”

gohógohó ◆ nyelvezetnyelvezet ◆ nyelvhasználatnyelvhasználat ◆

nyelvtannyelvtan
góhógóhó ◆ jogszerűségjogszerűség ◆ törvényességtörvényesség ◇ hi-hi-
góhógóhó törvénytelenségtörvénytelenség
góhógóhó ◆ jelzőlövésjelzőlövés 「Góhóih- pah-」 „egy jel-
zőlövés” ◆ jelzőpisztolyjelzőpisztoly ◆ startpisztolystartpisztoly
「Góhó-o utterészuga hadzsimatta.」 „Elsütötte a
startpisztolyt, amivel kezdetét vette a verseny.”

gohóbigohóbi ◆ díjdíj ◆ jutalomjutalom
gohóbinoojacugohóbinoojacu ◆ jutalomfalatjutalomfalat 「Inuni
gohóbinoojacu-o ageta.」 „Jutalomfalatot adtam
a kutyámnak.”

gohóbitositegohóbitosite ◆ jutalombóljutalomból 「Gohóbitosite in-
uni hone-o jatta.」 „Jutalomból adtam a kutyám-
nak egy csontot.”

gohogohoszeki-ogohogohoszeki-o szuruszuru ◆ folyamatosanfolyamatosan kö-kö-
höghög 「Gohogoho szeki-o siteita.」 „Folyamato-
san köhögtem.”

góhókagóhóka ◆ legalizáláslegalizálás 「Taimano góhóka」
„marihuána legalizálása”

góhókaszurugóhókaszuru ◆ legalizállegalizál 「Kono tobaku-va
góhókaszareteiru.」 „Ez a szerencsejáték legali-
zálva van.”

gohongohon ◆ köhögés hangjaköhögés hangja
góhónagóhóna ◆ merész és nagyvonalúmerész és nagyvonalú
góhónagóhóna ◆ legálislegális 「Góhóna kacudó」 „legális
tevékenység” ◆ törvényestörvényes 「Góhóna buki」
„törvényes fegyver” ◇ higóhónahigóhóna törvénytelentörvénytelen
「Higóhóna sudan-o toru.」 „Törvénytelen esz-
közökhöz nyúl.” ◇ higóhónahigóhóna jogszerűtlenjogszerűtlen
「Higóhóna kói」 „jogszerűtlen cselekedet” ◇ hi-hi-
góhónagóhóna jogtalanjogtalan 「Higóhóna kanemóke」
„jogtalan gazdagodás”

gohon-jubinogohon-jubino ◆ ötujjasötujjas 「Gohon-jubino ku-
cusita」 „ötujjas zokni”

gohonzongohonzon ◆ bálványbálvány 「Terano gohonzonni
inotta.」 „Imádkoztam a templom bálványához.”

góhórairakunagóhórairakuna ◆ merész és nagyvonalúmerész és nagyvonalú
góhószeigóhószei ◆ legitimitáslegitimitás 「Szeikenno góhószei-
o utagatteita.」 „Megkérdőjelezte a kormány legi-
timitását.” ◆ törvényességtörvényesség

góhótekinagóhótekina ◆ jogszerűjogszerű 「Góhótekina tecuzu-
ki」 „jogszerű eljárás” ◆ legálislegális 「Góhótekina
undó」 „legális mozgalom” ◆ legitimlegitim 「Góhó-
tekina szeiken」 „legitim kormány” ◆ törvé-törvé-
nyesnyes 「Góhótekina sudan-o totta.」 „Törvényes
eszközökhöz nyúlt.”

góhótekinigóhótekini ◆ jogszerűenjogszerűen 「Góhótekini njúko-
kusita gaikokudzsin」 „jogszerűen beutazott kül-
földi” ◆ legálisanlegálisan 「Góhótekini sojúdekiru bu-
ki」 „legálisan birtokolható fegyver” ◆ törvé-törvé-
nyesennyesen 「Góhótekini erabareta szeifu」 „törvé-
nyesen megválasztott kormány”

gohózendzsingohózendzsin ◆ buddhistabuddhista védőistenvédőisten ◆

dharmapáladharmapála
goigoi ◆ szó jelentéseszó jelentése
goigoi ◆ szókészletszókészlet 「Ano hito-va goiga ói.」
„Nagy szókészletet használ.” ◆ szókincsszókincs 「Gai-
kokugono hószó-o kiite goi-o fujasita.」 „Az ide-
gen nyelvű adásokból növelte a szókincsét.” ◇ ki-ki-
szogoiszogoi alapszókincsalapszókincs ◇ goigajutakanagoigajutakana nagynagy
szókincsűszókincsű 「Kono szakka-va goiga jutakade-
szu.」 „Ennek az írónak nagy a szókincse.” ◇ si-si-
jógoijógoi aktívaktív szókincsszókincs ◇ hitogacukaerugoihitogacukaerugoi
aktívaktív szókincsszókincs ◇ rikaigoirikaigoi passzívpasszív szókincsszókincs

góigói ◆ egyetértésegyetértés ◆ konszenzuskonszenzus ◆ megálla-megálla-
podáspodás ◆ megegyezésmegegyezés
góicugóicu ◆ eggyéeggyé válásválás 「Sinsinno góicu」 „test
és lélek eggyé válása”

góicuszurugóicuszuru ◆ eggyé válikeggyé válik
goigajutakanagoigajutakana ◆ nagynagy szókincsűszókincsű 「Kono
szakka-va goiga jutakadeszu.」 „Ennek az írónak
nagy a szókincse.”

goihjógoihjó ◆ szójegyzékszójegyzék ◆ szólistaszólista
goikómokugoikómoku ◆ lexémalexéma
goingoin ◆ véletlenül lenyelésvéletlenül lenyelés
góingóin ◆ erőltetettségerőltetettség ◆ erőszakosságerőszakosság ◆

kényszerkényszer
góinenreigóinenrei ◆ beleegyezési korhatárbeleegyezési korhatár
góin-nagóin-na ◆ agresszívagresszív 「Góinna kaijósinsucu」
„agresszív területi terjeszkedés a tengeren” ◆

erőltetetterőltetett 「Góinna szaszoi」 „erőltetett meg-
hívás” ◆ erőszakoserőszakos 「Góinna kan-jú」 „erősza-
kos rábeszélés”

góin-nigóin-ni ◆ erőltetveerőltetve 「Muszume-o góinni kek-
konszaszeta.」 „Ráerőltette a házasságot a lányá-
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ra.” ◆ erőszakkalerőszakkal 「Góinni curete ikareta.」
„Erőszakkal magával vitt.”

goinogoino ◆ lexikálislexikális
goinszurugoinszuru ◆ véletlenülvéletlenül lenyellenyel 「Kodomo-va
botan-o goinsita.」 „A gyerek véletlenül lenyelte a
gombot.”

goirjokugoirjoku ◆ szókincsszókincs 「Kare-va goirjokuga ta-
kai.」 „Nagy a szókincse.”

goirongoiron ◆ lexikológialexikológia ◆ szókészlettanszókészlettan ◆

szókincstanszókincstan
goisigoisi ◆ gojáték kövegojáték köve ◆ gokőgokő
goissogoisso ◆ együttegyütt 「Goissodeszuka?」 „Együtt
vannak?”

goissoszurugoissoszuru ◆ elkísérelkísér 「Ekimade goissosima-
sóka?」 „Elkísérhetem az állomásra?”

goisúgoisú ◆ szójegyzékszójegyzék ◆ szólistaszólista ◆ szósze-szósze-
detdet
goiszagigoiszagi ◆ bakcsóbakcsó ◆ vakvarjúvakvarjú
goiszúgoiszú ◆ szókincsszókincs
góiszurugóiszuru ◆ közösközös nevezőrenevezőre jutjut 「Rjókoku-va
szamazamano mondaide góisita.」 „A két ország
sok kérdésben közös nevezőre jutott.” ◆ megálla-megálla-
podikpodik 「Keijakusode góisita tórini szagjó-o okon-
au.」 „Ahogy a szerződésben megállapodtunk, el-
végezzük a munkát.” ◆ megegyezikmegegyezik 「Nedanni
góisita.」 „Megegyeztek az árban.”

goitókeigakugoitókeigaku ◆ szóstatisztikaszóstatisztika
gójagója ◆ balzsamkörtebalzsamkörte ◆ keserűtökkeserűtök ◆ kese-kese-
rűuborkarűuborka
gojakugojaku ◆ félrefordításfélrefordítás ◆ fordítási hibafordítási hiba
gojakuszurugojakuszuru ◆ félrefordítfélrefordít 「Bunsó-o gojaku-
sita.」 „Félrefordítottam a mondatot.”

gojógojó ◆ hibáshibás használathasználat ◆ tévestéves használathasználat

gojógojó ◆ akaratakarat 「Otószanga anatani gojógaari-
maszu.」 „Édesapád akar tőled valamit.” ◆ kí-kí-
vánságvánság 「Okjakuszamano gojó-o kiku.」 „Meg-
hallgatja a vendég kívánságát.” ◆ kormányza-kormányza-
tottot kiszolgálókiszolgáló ◆ letartóztatásletartóztatás 「Gojóda!」
„Le van tartóztatva!” ◆ mondanivalómondanivaló 「Gojóno
kata-va meszszédzsi-o oitekudaszai.」 „Ha van
valami mondanivalójuk, hagyjanak üzenetet!” ◆

óhajóhaj 「Nanika gojó-va arimaszenka?」 „Mit
óhajt?” ◆ ügyügy 「Dóiu gojódeszuka?」 „Milyen
ügyben jött?” ◇ ojaszuigojóojaszuigojó semmiségsemmiség 「Oja-

szui gojó.」 „Ez nekem semmiség!” ◇ gojóo-gojóo-
szameszame évév végivégi hivatalzáráshivatalzárás ◇ gojóhadzsi-gojóhadzsi-
meme évév elejieleji hivatalkezdéshivatalkezdés ◇ gojómediagojómedia la-la-
kájmédiakájmédia 「Gojómedia-va demonicuite iszszai-
hódósinakatta.」 „A lakájmédia egyáltalán nem
tájékoztatott a tüntetésről.” ◇ gojómediagojómedia kirá-kirá-
lyi médialyi média
gojógakusagojógakusa ◆ kormányzatotkormányzatot kiszolgálókiszolgáló tu-tu-
dósdós ◆ talpnyaló tudóstalpnyaló tudós
gojóhadzsimegojóhadzsime ◆ év eleji hivatalkezdésév eleji hivatalkezdés
gojóhantanogojóhantano ◆ rendkívül elfoglaltrendkívül elfoglalt
gojókikigojókiki ◆ megrendelésmegrendelés felvételefelvétele ◆ meg-meg-
rendelést felvevőrendelést felvevő
gójokugójoku ◆ kapzsiságkapzsiság
gójokuhidónagójokuhidóna ◆ embertelenül kapzsiembertelenül kapzsi
gojókumiaigojókumiai ◆ munkáltatói szakszervezetmunkáltatói szakszervezet
gójokunagójokuna ◆ pénzéhespénzéhes 「Kare-va gójokuna hit-
ode, okanenokotosika kangaeteinai.」 „Pénzéhes
ember, másra sem gondol csak a pénzre.”

gojómaszukomigojómaszukomi ◆ kormánypártikormánypárti tömegtá-tömegtá-
jékoztatásjékoztatás
gojómediagojómedia ◆ királyikirályi médiamédia ◆ lakájmédialakájmédia
「Gojómedia-va demonicuite iszszaihódósinakat-
ta.」 „A lakájmédia egyáltalán nem tájékoztatott a
tüntetésről.”

gojóninarugojóninaru ◆ le lesz tartóztatvale lesz tartóztatva
gojóoszamegojóoszame ◆ év végi hivatalzárásév végi hivatalzárás
gojó-ogojó-o ukagauukagau ◆ kiszolgálkiszolgál 「Kjakuno gojó-
o ukagau ten-in-va miatarimaszendesita.」 „Nem
volt, aki kiszolgálja a vendéget.” ◆ megkérdezi,megkérdezi,
mit akarmit akar
gojó-ogojó-o uketamavaruuketamavaru ◆ rendelkezésérerendelkezésére álláll
「Okjakuszamano gojó-o uketamavatteorima-
szu.」 „A vendégeink rendelkezésére állunk.”

gojósinbungojósinbun ◆ kormánypárti újságkormánypárti újság
gojósinbungojósinbun ◆ sajtóorgánumsajtóorgánum
gojósóningojósónin ◆ kormányzati beszállítókormányzati beszállító
gojószurugojószuru ◆ hibásanhibásan használhasznál 「Kotoba-o go-
jósiteiru.」 „Hibásan használja a szót.”

gojótacugojótacu ◆ beszállításbeszállítás ◇ kunaicsógojóta-kunaicsógojóta-
cucu udvari szállítóudvari szállító
gojótasigojótasi ◆ beszállításbeszállítás
gojóteigojótei ◆ császári nyaralócsászári nyaraló
gójúgójú ◆ bátorságbátorság ◆ hősiességhősiesség ◆ vitézségvitézség
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gójúgójú ◆ dőzsölésdőzsölés
gojukkurigojukkuri ◆ érezzeérezze jóljól magátmagát 「Gojukkuri
oszugosikudaszai!」 „Érezze jól magát nálunk!”
◆ érezzeérezze otthonotthon magátmagát 「Dózogojukkuri!」
„Érezd magad otthon nálunk!”

gojukkuridózogojukkuridózo ◆ jó pihenéstjó pihenést
gójúmuhigójúmuhi ◆ páratlan bátorságpáratlan bátorság
gójúszurugójúszuru ◆ dorbézoldorbézol ◆ dőzsöldőzsöl ◆ kirúgkirúg aa
hámbólhámból
gókagóka ◆ cicomacicoma ◆ pompapompa
gókagóka ◆ pokol tüzepokol tüze
gokaigokai ◆ soksertéjűsoksertéjű ◆ százlábúféregszázlábúféreg
gokaigokai ◆ félreértelmezésfélreértelmezés ◆ félreértésfélreértés 「Ko-
no bunsó-va gokai-o maneku.」 „Ez a mondat fél-
reérthető.”

gokaigokai ◆ ötszörötször
gokaigokai ◆ ötöt parancsolatparancsolat ◇ fuondzsukaifuondzsukai nene
igyáligyál alkoholtalkoholt ◇ fudzsainkaifudzsainkai nene paráznál-paráznál-
kodjkodj ◇ fuszessókaifuszessókai nene öljölj ◇ fucsútókaifucsútókai nene
lopjlopj ◇ fumógokaifumógokai ne hazudjne hazudj
gokaidógokaidó ◆ Edóból induló öt főútvonalEdóból induló öt főútvonal
gokaimenigokaimeni ◆ ötödjéreötödjére ◆ ötödszörötödször
gokaimenogokaimeno ◆ ötödikötödik
gókainagókaina ◆ grandiózusgrandiózus 「Ucsúerebéta-va góka-
ina kikakudeszu.」 „Az űrlift grandiózus projekt.”
◆ kiadóskiadós 「Gókaina rjórini odoroita.」 „Meg-
lepődtem a kiadós ételen.” ◆ lenyűgözőlenyűgöző
「Kudzsira-va gókainadzsanpu-o miszeta.」 „A
bálna ugrása lenyűgöző volt.” ◆ nagyvonalúnagyvonalú
「Gókaina hitodane.」 „Nagyvonalú ember.”

gókainigókaini ◆ jóízűenjóízűen 「Gókaini varatta.」 „Jóízű-
en nevetett.”

gókainivaraugókainivarau ◆ hahotázikhahotázik 「Gókaini varat-
ta.」 „Hahotáztam.”

gokai-ogokai-o manekumaneku ◆ félreértésrefélreértésre adad alkalmatalkalmat
「Meszszédzsiga midzsikaszugite gokai-o mane-
ku.」 „Az üzenet rövidsége félreértésre ad alkal-
mat.” ◆ félreérthetőfélreérthető 「Kareno kódó-va gokai-
o maneita.」 „Félreérthető volt a viselkedése.”

gokai-ogokai-o ukeruukeru ◆ félrefélre leszlesz értveértve 「Kare-va
gokai-o ukejaszui.」 „Könnyen félreértik őt.”

gokaiszarejaszuigokaiszarejaszui ◆ félreérthetőfélreérthető 「Kareno
hacugen-va gokaiszarejaszui.」 „Félreérthető ki-
jelentést tesz.”

gokaiszurugokaiszuru ◆ félreértfélreért 「Gokaisinaide.」 „Ne
értsd félre!” ◆ félreértelmezfélreértelmez 「Sacsóno iken-
o gokaisita.」 „Félreértelmeztem az igazgató vé-
leményét.” ◇ gokaiszarejaszuigokaiszarejaszui félreérthetőfélreérthető
「Kareno hacugen-va gokaiszarejaszui.」 „Félre-
érthető kijelentést tesz.”

gókakenran-nagókakenran-na ◆ pazarpazar
gókakjakuszengókakjakuszen ◆ luxushajóluxushajó
gokakkeigokakkei ◆ ötszögötszög ◇ hosigatagokakkeihosigatagokakkei öt-öt-
ágú csillagágú csillag
gokakugokaku ◆ erőegyensúlyerőegyensúly 「Karerano csikara-
va gokakuda.」 „Egyensúlyban van az erejük.” ◆

szoros küzdelemszoros küzdelem
gókakugókaku ◆ átmentátment 「Kamini-va 『 gókaku』to ka-
itearimasita.」 „A papírra az volt írva, hogy „át-
ment”.” ◆ megfelelésmegfelelés ◆ próbapróba kiállásakiállása
「Kibisii hinsicukanrini gókakusita.」 „Kiállta a
szigorú minőség-ellenőrzési próbát.”

gokakucsúgokakucsú ◆ ötszög alapú hasábötszög alapú hasáb
gókakudearugókakudearu ◆ kiálljakiállja aa próbátpróbát 「Atarasii-
szofutoha gókakudatta.」 „Az új szoftver kiállta a
próbát.”

gokakukeigokakukei ◆ ötszögötszög
gokakunogokakuno ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott 「Gokakuno
siaidatta.」 „Kiegyensúlyozott küzdelem volt.” ◇

gokakunotatakaigokakunotatakai szoros küzdelemszoros küzdelem
gokakunogokakuno ◆ ötszögletűötszögletű
gokakunogokakuno ◆ egyenlőegyenlő 「Karerano csikara-va go-
kakuda.」 „Egyenlő erejük van.” ◇ gokakunota-gokakunota-
takaitakai szoros küzdelemszoros küzdelem
gokakunosóbugokakunosóbu ◆ egyenlőegyenlő felekfelek köztiközti küz-küz-
delemdelem
gokakunogokakuno sóbude-vasóbude-va nainai ◆ egyenlőtlenegyenlőtlen küz-küz-
delemdelem
gokakunogokakuno sóbu-vasóbu-va dekinaidekinai ◆ nincsnincs egyegy súly-súly-
csoportbancsoportban 「Cseszuni kansiteha, kareto-va to-
temo gokakuno sóbu-va dekinai.」 „Ami a sakkot
illeti, nem vagyunk egy súlycsoportban.”

gokakunotatakaigokakunotatakai ◆ szoros küzdelemszoros küzdelem
gókakuraingókakurain ◆ ponthatárponthatár
gókakuricugókakuricu ◆ felvételifelvételi arányarány ◆ sikeressikeres
vizsgázók arányavizsgázók aránya
gókakusagókakusa ◆ sikeres vizsgázósikeres vizsgázó
gokakuszuigokakuszui ◆ ötszög alapú gúlaötszög alapú gúla
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gókakuszurugókakuszuru ◆ átmegyátmegy 「Sikenni gókakusi-
ta.」 „Átment a vizsgán.” ◆ megfelelmegfelel 「Szeihin-
va anzenkidzsunni gókakusita.」 „A termék meg-
felelt a biztonsági követelményeknek.”

gókakutengókakuten ◆ ponthatárponthatár
gokangokan ◆ szótőszótő 「Dósino gokan-o motomeru.」
„Keresi a tövét az igének.”

gokangokan ◆ ötöt érzékszervérzékszerv 「Dzsóhó-o gokan-o
tósite tori komu.」 „Öt érzékszervvel fogadja be az
információt.”

gokangokan ◆ jelentésérzetjelentésérzet ◆ nyelvérzéknyelvérzék
「Gokan-o migaku.」 „Fejleszti a nyelvérzékét.”
◆ szószó általáltal keltettkeltett benyomásbenyomás 「Gokangaii
kotoba」 „jó benyomást keltő szó” ◆ szóérzékszóérzék
「Gokanga szurudoi.」 „Jól ráérez a szavakra.”

gokangokan ◆ ötöt érzékérzék 「Gokan-o togi szumaszu.」
„Kifinomítja az öt érzékét.”

gokangokan ◆ Hou HanHou Han ◆ Kései Han-korKései Han-kor
gókangókan ◆ erőszakerőszak ◆ megerőszakolásmegerőszakolás ◆ neminemi
erőszakerőszak ◇ dzsungókandzsungókan védekezésrevédekezésre képte-képte-
len nő megerőszakolásalen nő megerőszakolása
gókanagókana ◆ cicomáscicomás 「Gókana szósoku」 „cico-
más díszítés” ◆ fényűzőfényűző 「Gókana sokudzsi」
„fényűző étel” ◆ flancosflancos 「Kore-va gókanareszu-
toranda.」 „Ez egy flancos étterem.” ◆ impozánsimpozáns
「Gókana tatemono」 „impozáns épület” ◆ lu-lu-
xusxus 「Gókana ieni szundeiru.」 „Luxuslakásban
lakik.” ◆ mutatósmutatós 「Gókana isó」 „mutatós ru-
ha” ◆ pazarpazar 「Gókanamotenasideszune.」 „Ez
aztán a pazar fogadtatás!” ◆ pompázatospompázatos 「Gó-
kana dzsútan」 „pompázatos szőnyeg” ◆ puccospuccos
「Gókanareszutoran」 „puccos étterem” ◇ gó-gó-
kanahoterukanahoteru luxushotelluxushotel ◇ gókanahoterugókanahoteru lu-lu-
xusszállodaxusszálloda
gókanabanszangókanabanszan ◆ luxusvacsoraluxusvacsora
gókanahakogókanahako ◆ díszdobozdíszdoboz
gókanahoterugókanahoteru ◆ luxushotelluxushotel ◆ luxusszállo-luxusszállo-
dada
gókanaiegókanaie ◆ luxusházluxusház ◆ luxuslakásluxuslakás
gókanaszeikacugókanaszeikacu ◆ luxuséletluxusélet
gokanenkeikakugokanenkeikaku ◆ ötéves tervötéves terv
gókanigókani ◆ pazarulpazarul
gokanszeigokanszei ◆ csereszabatosságcsereszabatosság ◆ kompati-kompati-
bilitásbilitás

gokanszeigaarugokanszeigaaru ◆ csereszabatoscsereszabatos 「Gokan-
szeigaaruinkukátoridzsdzsi」 „csereszabatos fes-
tékpatron” ◆ kompatibiliskompatibilis 「Kono buhintoano
buhin-va kanzenni gokanszeigaarimaszu.」 „Ez
az alkatrész a másikkal teljesen kompatibilis.”

gókanszurugókanszuru ◆ megbecstelenítmegbecstelenít 「Kare-va rin-
dzsinno muszume-o gókansita.」 „Megbecstele-
nítette a szomszédja lányát.” ◆ megerőszakolmegerőszakol
gokasikingokasikin ◆ császári pénzadománycsászári pénzadomány
gókasugigókasugi ◆ dőzsölésdőzsölés ◇ ittengókasugiittengókasugi egyegy
luxuscikk erejéig dőzsölésluxuscikk erejéig dőzsölés
gokaszurugokaszuru ◆ honosíthonosít 「Puroguramu-o nihon-
gokasita.」 „Japánra honosítottam a programot.”

gókátogókáto ◆ gokartgokart
gokegoke ◆ özvegyözvegy 「Ottoga sinde, goke-o tateta.」
„Miután a férje meghalt, özvegyen élt élete végé-
ig.”

gókecugókecu ◆ hőshős ◆ tökösségtökösség 「Ano sacsóni iken-
szurunante gókecudane.」 „Milyen tökösen meg-
mondta a véleményét annak az igazgatónak!” ◇

eijúgókecueijúgókecu páratlan bátorságú hőspáratlan bátorságú hős
gókecuhadanogókecuhadano ◆ hősieshősies 「Gókecuhadano csi-
csi」 „hősies apa” ◆ tököstökös 「Gókecuhadano oto-
ko」 „tökös csávó”

gókecunagókecuna ◆ hősieshősies
gókecu-o kidorugókecu-o kidoru ◆ hősködikhősködik
gókecuvaraigókecuvarai ◆ fölényesfölényes nevetésnevetés ◆ harsányharsány
nevetésnevetés
gokeigokei ◆ szóalakszóalak
gokeigokei ◆ kölcsönöskölcsönös előnyökelőnyök 「Gokeikankei」
„kölcsönös előnyökkel járó kapcsolat” ◆ kölcsö-kölcsö-
nös haszonnös haszon ◆ kölcsönösségkölcsönösség
gókeigókei ◆ összesenösszesen 「Gókeidzsúni dainotorak-
kuga hicujódeszu.」 „Összesen 12 teherautóra van
szükségünk.” ◆ végösszegvégösszeg
gokeidzsójakugokeidzsójaku ◆ kölcsönös egyezménykölcsönös egyezmény
gokeihenkagokeihenka ◆ szó alakváltozásaszó alakváltozása
gokeikanzeigokeikanzei ◆ kölcsönös vámtarifakölcsönös vámtarifa
gokeirongokeiron ◆ alaktanalaktan
gókeisitegókeisite ◆ együttvéveegyüttvéve 「Kare-va
murabitozen-inno gókeijori ókuno okane-o mot-
teiru.」 „Több pénze van, mint az egész falunak
együttvéve.”
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gókeiszurugókeiszuru ◆ összegezösszegez 「Hijó-o gókeiszuruto
bódaina kingakuninatta.」 „A kiadásokat össze-
gezve, óriási összeget kaptunk.”

gokengoken ◆ alkotmányvédelemalkotmányvédelem
gókengóken ◆ erősségerősség ◆ szilárdságszilárdság
gókengóken ◆ alkotmányosalkotmányos ◆ alkotmányosságalkotmányosság
gokeningokenin ◆ hűbéreshűbéres
góken-nagóken-na ◆ erőserős 「Gókenna kokoro」 „erős lé-
lek” ◆ férfiasférfias 「Gókenna nikutai」 „férfias test”
◆ szilárdszilárd 「Gókenna szeisin」 „szilárd lelkület”
◇ sicudzsicugóken-nasicudzsicugóken-na egyszerűegyszerű ésés strapa-strapa-
bíróbíró 「Sicudzsicugókenna cukurino udedokei」
„egyszerű és strapabíró karóra”

gókenszeigókenszei ◆ alkotmányosságalkotmányosság
gókentekinagókentekina ◆ alkotmányosalkotmányos 「Hóricuno gó-
kentekina kaisaku」 „törvény alkotmányos értel-
mezése”

gokigoki ◆ beszédbeszéd 「Kare-va goki-o cujometa.」
„Erősebben beszélt.” ◆ hanghordozáshanghordozás
gokigoki ◆ csótánycsótány
gokigoki ◆ íráshibaíráshiba
gókigóki ◆ blokkblokk 「Genpacuno nigókiga tomatta.」
„Az atomerőmű kettes blokkja leállt.” ◆ számúszámú
「Genpacuno szangóki-va teisisita.」 „A hármas
számú reaktor leállt.”

gókibokutocugókibokutocu ◆ szilárdszilárd mesterkéletlenségmesterkéletlenség

gokiburigokiburi ◆ csótánycsótány ◇ csabanegokiburicsabanegokiburi
svábbogársvábbogár ◇ csabanegokiburicsabanegokiburi németnémet csó-csó-
tánytány
gokigengokigen ◆ kedélyállapotkedélyállapot ◆ kedvkedv 「Dzsósino
gokigen-o toru.」 „A főnöke kedvében jár.” ◆

közérzetközérzet 「Gokigen-va ikagadeszuka?」 „Hogy
van?”

gokigen-jógokigen-jó ◆ aláalá szolgájaszolgája ◆ vigyázzvigyázz ma-ma-
gadragadra
gokigen-nagokigen-na ◆ jókedvűjókedvű 「Gokigenna cuma」
„jókedvű feleség”

gokigen-nanamenogokigen-nanameno ◆ rosszkedvűrosszkedvű 「Gokigen-
nanameno dzsósi」 „rosszkedvű főnök”

gokigen-ukagaigokigen-ukagai ◆ udvariassági látogatásudvariassági látogatás
gokigen-uruvasikugokigen-uruvasiku ◆ jójó egészségnekegészségnek ör-ör-
vendvend 「Gokigen-uruvasiku zondzsimaszu.」
„Remélem jó egészségnek örvend.”

gókingókin ◆ fémötvözetfémötvözet ◆ ötvözetötvözet ◇ keigókinkeigókin
könnyűfémkönnyűfém ötvözetötvözet ◇ gókinszurugókinszuru ötvözötvöz
「Dóto aen-o gókinszuru.」 „A rezet cinkkel ötvö-
zi.” ◇ nigengókinnigengókin bináris fémötvözetbináris fémötvözet
gókinagókina ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
gókinagókina ◆ karakánkarakán
gókinszurugókinszuru ◆ ötvözötvöz 「Dóto aen-o gókinszu-
ru.」 „A rezet cinkkel ötvözi.”

gókintecugókintecu ◆ vasötvözetvasötvözet
gokisicsidógokisicsidó ◆ tizenkét tartománytizenkét tartomány
gokjógokjó ◆ ÖtÖt klasszikusklasszikus ◇ sikjósikjó DalokDalok köny-köny-
veve ◇ sundzsúsundzsú TavaszTavasz ésés őszősz krónikájakrónikája ◇

sokjósokjó ÍrásokÍrások könyvekönyve ◇ raikiraiki SzertartásokSzertartások
feljegyzéseifeljegyzései
gókjúgókjú ◆ nagy erővel ütött labdanagy erővel ütött labda
gókjúgókjú ◆ bőgésbőgés ◆ zokogászokogás
gókjúszurugókjúszuru ◆ bőgbőg 「Szaikaiga uresikute gókjú-
sita.」 „Örömében bőgött, hogy újra találkoztak.”
◆ zokogzokog 「Kanodzso-va gókjúsita.」 „A nő zoko-
gott.”

gokkangokkan ◆ dermesztő hidegdermesztő hideg
gokkan-nogokkan-no ◆ dermesztően hidegdermesztően hideg
gokkogokko ◆ játékjáték ◇ indiangokko-oindiangokko-o szuruszuru in-in-
diánosditdiánosdit játszikjátszik ◇ onigokkoonigokko fogócskafogócska ◇

onigokkoonigokko fogójátékfogójáték ◇ onigokko-oonigokko-o szuruszuru fo-fo-
gócskázikgócskázik 「Kodomotacsi-va onigokko-o site-
ita.」 „A gyerekek fogócskáztak.”

gokógokó ◆ fénykoszorúfénykoszorú ◆ nimbusznimbusz
gokógokó ◆ éjéj ötödikötödik szakaszaszakasza ◆ éjéj ötöt szaka-szaka-
szasza ◇ ikkóikkó éjéj elsőelső szakaszaszakasza ◇ gokógokó éjéj ötö-ötö-
dikdik szakaszaszakasza ◇ szankószankó éjéj harmadikharmadik szaka-szaka-
szasza ◇ sikósikó éjéj negyediknegyedik szakaszaszakasza ◇ nikónikó éjéj
második szakaszamásodik szakasza
gókógókó ◆ Buddha homlokából kisugárzó fényBuddha homlokából kisugárzó fény
gokocsigokocsi ◆ ásás 「Kono kucunohaki gokocsi-va
ikaga?」 „Milyen a járás ebben a cipőben?” ◆ ésés
「Kono hidzsicuki iszunoszuvari gokocsi-va dó?」
„Milyen az ülés ebben a fotelben?”

gokokugokoku ◆ honvédelemhonvédelem
gokokugokoku ◆ öt legfontosabb gabonaöt legfontosabb gabona
gókokugókoku ◆ bőgésbőgés ◆ zokogászokogás
gokokuhódzsógokokuhódzsó ◆ bőbő terméstermés 「Gokokuhódzsó-
o inoru.」 „Bő termésért imádkozik.” ◆ bőbő ter-ter-
més a kalászosokbólmés a kalászosokból
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gokongokon ◆ gyökgyök ◆ szógyökszógyök
gokonogohjakuszaigokonogohjakuszai ◆ ötszázötszáz éveséves időszakidőszak
◇ gedacukengogedacukengo megvilágosodásmegvilágosodás korakora ◇

zendzsókengozendzsókengo meditációmeditáció korakora ◇ tazótó-tazótó-
dzsikengodzsikengo templomtemplom ésés sztúpasztúpa építésépítés korakora
◇ tódzsókengotódzsókengo konfliktuskonfliktus korakora ◇ dokudzs-dokudzs-
utamonkengoutamonkengo olvasás,olvasás, recitálásrecitálás ésés hallga-hallga-
tás koratás kora
gokugoku ◆ szókapcsolatszókapcsolat ◆ szövegezésszövegezés 「Kono
tegamino goku-va jokunai.」 „Ennek a levélnek
rossz a szövegezése.” ◇ kenszakugokukenszakugoku kere-kere-
settsett kifejezéskifejezés 「Kenszakugoku-va micukari-
maszendesita.」 „A keresett kifejezést nem talál-
tam.”

gokugoku ◆ egészenegészen 「Goku oszanaikorokara
szainó-o hakkisita.」 „Egészen kicsi korától meg-
mutatkozott a tehetsége.” ◆ mindenminden tekintet-tekintet-
benben 「Karera-va goku fucúno fúfudeszu.」 „Ez a
házaspár minden tekintetben közönséges.” ◆ na-na-
gyongyon 「Kono gensó-va goku mareni okiru.」 „Ez
a jelenség nagyon ritkán fordul elő.” ◆ rendkívülrendkívül
「Goku sitasii tomodacsi」 „rendkívül közeli ba-
rát”

gokugoku ◆ tömlöctömlöc
gokuakugokuaku ◆ kegyetlen gonoszságkegyetlen gonoszság
gokuakuhidónogokuakuhidóno ◆ brutálisbrutális 「Gokuakuhidóna
szacudzsinki」 „brutális gyilkos” ◆ embertelenembertelen
「Gokuakuhidóno kói」 „embertelen tett”

gokuakunagokuakuna ◆ kegyetlenülkegyetlenül gonoszgonosz 「Gokua-
kuna hanzai」 „kegyetlenül gonosz bűntett”

gokuakuningokuakunin ◆ szörnyetegszörnyeteg
gokucubusigokucubusi ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító ◆ naplopónaplopó ◆

semmirekellősemmirekellő 「Gokucubusime!」 „Te semmi-
rekellő!”

gokucsúgokucsú ◆ fogvatartás alattfogvatartás alatt
gokucsúkekkongokucsúkekkon ◆ fogvatartottfogvatartott házasság-házasság-
kötésekötése
gokudzsógokudzsó ◆ kiválókiváló minőségminőség 「Gokudzsóno ni-
ku」 „kiváló minőségű hús”

gokudzsóhingokudzsóhin ◆ kiváló termékkiváló termék
gokufucúnogokufucúno ◆ középszerűközépszerű ◆ sablonossablonos 「Go-
ku fucúno szeikacu-o siteiru.」 „Sablonos életet
él.”

gokugokugokugoku ◆ kortyolvakortyolva 「Nodo-o gokugoku
narasinagara mizu-o nondeita.」 „Nagyokat kor-
tyolva itta a vizet.”

gokugokugokugoku ◆ teljesenteljesen 「Gokugokufucúno ka-
tei」 „teljesen közönséges család”

gokugokunomugokugokunomu ◆ kortyolkortyol 「Cumetaibíru-o
gokugoku nonda.」 „A hideg sört kortyolta.”

gokuhigokuhi ◆ szigorú titokszigorú titok
gokuhibunsogokuhibunso ◆ bizalmas iratbizalmas irat
gokuhingokuhin ◆ mélyszegénységmélyszegénység ◆ nyomornyomor
gokuhiniszurugokuhiniszuru ◆ titkosantitkosan kezelkezel
「Kodzsindzsóhó-o gokuhinisita.」 „Titkosan ke-
zelték a személyes információkat.”

gokuhinogokuhino ◆ szigorúanszigorúan titkostitkos 「Gokuhino
szeizóhó」 „szigorúan titkos gyártási módszer”

gokuhirinigokuhirini ◆ titokbantitokban 「Keikaku-va gokuhirini
neri agerareta.」 „A tervet titokban készítették.”

gokuigokui ◆ fortélyfortély 「Rjórino gokui-o kivameta.」
„Megtanultam a főzés fortélyait.” ◆ rejtelemrejtelem
「Szamurai-va budzsucuno gokui-o dendzsusi-
ta.」 „A szamuráj beavatta a harcművészet rejtel-
meibe.”

gokuingokuin ◆ fémjelzésfémjelzés ◆ megbélyegzésmegbélyegzés
gokuincukinogokuincukino ◆ fémjelzésselfémjelzéssel ellátottellátott 「Go-
kuincukino koban」 „fémjelzéssel ellátott arany-
pénz”

gokuin-ogokuin-o oszuoszu ◆ megbélyegezmegbélyegez 「Akumano
gokuinga oszareta.」 „Ördögnek bélyegezték.”

gokuin-ogokuin-o ucuucu ◆ fémjelzésselfémjelzéssel ellátellát 「Kinkani
gokuin-o utta.」 „Fémjelzéssel látta el az arany-
pénzt.”

gokumongokumon ◆ börtönkapubörtönkapu 「Teisu-o korosite
ucsikubigokumonninatta.」 „Megölte a férjét,
ezért lefejezték és kitűzték a fejét a börtönkapura.”

gokungokuntonomugokungokuntonomu ◆ kortyolkortyol
gokunicunagugokunicunagu ◆ börtönbebörtönbe zárzár 「Han-nin-o
gokuni cunaita.」 „Börtönbe zárta a rabot.”

gokurakugokuraku ◆ mennyekmennyek 「Gokurakuódzsó-o to-
geta.」 „A mennyekbe került.” ◆ paradicsomparadicsom
◆ szukhávatíszukhávatí ◇ kiitegokurakumitedzsigokukiitegokurakumitedzsigoku
csalódáscsalódás találkoznitalálkozni velevele ◇ kiitegokuraku-kiitegokuraku-
mitedzsigokumitedzsigoku másmás dologdolog látni,látni, megmeg hallanihallani
rólaróla ◇ gokurakuódzsógokurakuódzsó könnyűkönnyű halálhalál ◇ gok-gok-
urakuódzsóurakuódzsó mennyekbe kerülésmennyekbe kerülés
gokurakucsógokurakucsó ◆ paradicsommadárparadicsommadár
gokurakudzsódogokurakudzsódo ◆ AmitábhaAmitábha ParadicsomaParadicsoma
◆ szukhávatíszukhávatí
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gokurakuódzsógokurakuódzsó ◆ könnyűkönnyű halálhalál ◆ mennyek-mennyek-
be kerülésbe kerülés
gokuritogokurito ◆ egyegy kortyintásrakortyintásra 「Oszake-o go-
kurito nonda.」 „Egy kortyintásra megitta a sza-
két.” ◇ gokuritocuba-ogokuritocuba-o nomunomu nyelnyel egyetegyet
「Gokurito cuba-o nonda.」 „Nyelt egyet.”

gokuritocuba-ogokuritocuba-o nomunomu ◆ nyelnyel egyetegyet 「Goku-
rito cuba-o nonda.」 „Nyelt egyet.”

gokurószamagokurószama ◆ köszönömköszönöm aa fáradozásátfáradozását
「Ameno nakatodoketekurete, gokurószama.」
„Köszönöm a fáradozását, hogy esőben is elhozta
nekem a csomagot!”

gokurószamadesitagokurószamadesita ◆ köszönömköszönöm aa munká-munká-
játját 「Nagai aida gokurószamadesita.」 „Köszön-
jük az eddigi munkáját!”

gokurószangokurószan ◆ köszönöm a fáradozásátköszönöm a fáradozását
gokusagokusa ◆ börtönbörtön
gokusigokusi ◆ börtönhalálbörtönhalál
gokusiszurugokusiszuru ◆ börtönbenbörtönben meghalmeghal 「Súdzsin-
va gokusisita.」 „A rab a börtönben meghalt.”

gokuszaisikinigokuszaisikini ◆ színpompásanszínpompásan 「Gokusza-
isikini kazararetadanszuhóru」 „színpompásan
feldíszített táncterem”

gokuszaisikinogokuszaisikino ◆ színesszínes ◆ színpompásszínpompás
「Gokuszaisikino hana」 „színpompás virág”

gokuszógokuszó ◆ börtönbörtön 「Gokuszóni singinszuru.」
„Börtönben sínylődik.” ◆ börtönablakbörtönablak
gomagoma ◆ gomagoma
gomagoma ◆ szezámszezám ◆ szezámfűszezámfű ◆ szezámmagszezámmag ◇

kurogomakurogoma fekete szezámmagfekete szezámmag
gómagóma ◆ gonoszgonosz legyőzéselegyőzése ◆ ördögördög legyőzé-legyőzé-
sese
gomaaburagomaabura ◆ szezámmagolajszezámmagolaj ◆ szezámolajszezámolaj
◇ dzsunszeigomaaburadzsunszeigomaabura adalékmentesadalékmentes sze-sze-
zámolajzámolaj ◇ dzsunszeigomaaburadzsunszeigomaabura természe-természe-
tes szezámolajtes szezámolaj
gomacugomacu ◆ szó végeszó vége ◆ szó végződéseszó végződése
gomadaregomadare ◆ szezámszószszezámszósz
gomagigomagi ◆ gomakigomaki ◆ gomapálcikagomapálcika
gomakasigomakasi ◆ átverésátverés 「Bokuni-va gomakasiga
rikanai.」 „Engem nem lehet átverni.” ◆ csúsz-csúsz-
tatástatás 「Uszoja gomakasi-o iu kimonai.」 „Nincs
kedvem hazudni, vagy csúsztatni.” ◆ mismáso-mismáso-
láslás 「Sicumonni taisite gomakasigaarujóni kan-
dzsita.」 „Úgy éreztem, a kérdésemre csak mis-

másolni tudtak.” ◆ sumákolássumákolás 「Zeikinno go-
makasi」 „adó elsumákolása” ◆ trükktrükk 「Kote-
szakino gomakasi」 „olcsó trükk”

gomakasijagomakasija ◆ alamuszialamuszi ◆ sumáksumák
gomakaszugomakaszu ◆ becsapbecsap 「Csiiszaicsoko-o ókii
hakoni iretegomakaszu.」 „A kis csokit nagy do-
bozba téve csapják be az embereket.” ◆ csalcsal
「Zeikin-o gomakaszu.」 „Adót csal.” ◆ csúsz-csúsz-
tattat 「Gomakaszuna!」 „Ne csúsztass!” ◆ elfedelfed
「Aszeno nioi-o deodorantodegomakasita.」 „De-
zodorral elfedtem az izzadságszagomat.” ◆ elfer-elfer-
dítdít 「Dzsidzsicu-o gomakasita.」 „Elferdítette a
tényeket.” ◆ elintézelintéz 「Kare-va varattegomaka-
sita.」 „Egy nevetéssel elintézte.” ◆ füllentfüllent
「Kanodzso-va nidzsúgoszaito nenrei-o gomaka-
sita.」 „Azt füllentette, hogy 25 éves.” ◆ ködösítködösít
「Kotae-o gomakasita.」 „Amikor válaszolt, kö-
dösített.” ◆ meghamisítmeghamisít 「Kenkjúsa-va dzsik-
kenno kekka-o gomakasita.」 „A kutató megha-
misította a kísérlet eredményeit.” ◆ mismásolmismásol
「Kare-va nantoka uszogabarenaijóni gomakasi-
ta.」 „Csak mismásolt, hogy leplezze a hazugsá-
gát.” ◆ sikkasztsikkaszt 「Kaisano okane-o gomaka-
sita.」 „Sikkasztott a cégtől.” ◆ sumákolsumákol
「Szeidzsika-va zaiszanhókokuso-o gomakaszóto-
siteita.」 „A politikus sumákolt a vagyonnyilat-
kozatában.” ◆ trükköziktrükközik 「Kaikei-o gomakasi-
ta.」 „Trükközött a számlákkal.” ◇ dzsódande-dzsódande-
gomakaszugomakaszu elviccelelviccel 「Szore-o dzsódandego-
makaszanaide!」 „Ezt nem fogod elviccelni!”

gomamegomame ◆ szójás-cukros szardellaszójás-cukros szardella
gomangoman ◆ ötvenezerötvenezer
gómangóman ◆ arroganciaarrogancia ◆ gőggőg
góman-nagóman-na ◆ arrogánsarrogáns 「Gómanna taido」 „ar-
rogáns viselkedés” ◆ fellengzősfellengzős 「Gómanna fu-
ru mai」 „fellengzős viselkedés” ◆ fennhéjázófennhéjázó
「Gómanna kucsó」 „fennhéjázó beszédmodor”
◆ fölényesfölényes 「Gómanna hjódzsó」 „fölényes arc-
kifejezés” ◆ gőgösgőgös 「Gómanna kao」 „gőgös
arc” ◆ magátmagát nagyranagyra tartótartó 「Gómanna kjú-
konsa」 „magát nagyra tartó kérő” ◆ rátartirátarti
「Gómanna otoko」 „rátarti ember”

gomantogomanto ◆ rengetegrengeteg 「Dzsibunto onadzsijóna
ningen-va jono nakanigomantoiru.」 „Rengeteg
hozzám hasonló ember van a világon.”
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goma-ogoma-o szuruszuru ◆ hízeleghízeleg 「Dzsósinigoma-o
szutteiru.」 „Hízeleg a főnökének.” ◆ nyalnyal ◆

nyaliziknyalizik
gomasiogomasio ◆ őszülőőszülő 「Gomasi oatama」 „őszülő
haj”

gomasiogomasio ◆ szezámmagos sószezámmagos só
gomaszurigomaszuri ◆ behízelgőbehízelgő ◆ szervilizmusszervilizmus ◆

talpnyalástalpnyalás ◆ talpnyalótalpnyaló
gómeigaisagómeigaisa ◆ korlátlankorlátlan felelősségűfelelősségű társa-társa-
ságság
gomeivakugomeivaku ◆ háborgatásháborgatás 「Gomeivaku-o
okakesite mósi vakearimaszen.」 „Elnézést, hogy
háborgatom!”

gomengomen ◆ bocsbocs 「Odzsamasite gomenne!」
„Bocs, zavarhatlak?” ◆ bocsánatbocsánat 「Csotto,
gomen!Szoko-o doite!」 „Bocsánat, nem mennél
arrébb?” ◆ engedélyengedély 「Taitógomenno sónin」
„kardviselési engedéllyel rendelkező kereskedő” ◆

felmentésfelmentés 「Ojaku gomenninatta.」 „Felmen-
tették állásából.” ◆ nemnem akarakar 「Keimusoni
hairuno-va gomenda.」 „Nem akarok börtönbe
kerülni!” ◆ nemnem kérkér 「Nenpiga varui kuruma-va
gomenda.」 „Nem kérek a benzinfaló kocsikból!”
◇ gomenkudaszaigomenkudaszai vanvan ittitt valakivalaki 「Gomenk-
udaszai!」 „Bocsánat, van itt valaki?” ◇ gomen-gomen-
kómurukómuru őtőt ugyanugyan nemnem érdekliérdekli 「Min-namada
zangjósiteitaga boku-va gomenkómutte kaettesi-
matta.」 „Mindenki még túlórázott, de engem
ugyan nem érdekel, inkább eljöttem.” ◇ gomen-gomen-
naszainaszai bocsánatbocsánat 「Okuretegomen-naszai.」
„Bocsánat a késésért!” ◇ tenkagomentenkagomen legitimlegitim
「Szeidzsikaga nani-o sijóto tenkagomenda.」 „A
politikus bármi, amit csinál, legitim.” ◇

tenkagomen-notenkagomen-no elismertelismert ◇ tenkagomen-notenkagomen-no
hírhedthírhedt 「Tenkagomenno dorobó」 „hírhedt be-
tyár”

gomen-aszobaszegomen-aszobasze ◆ bocsánatbocsánat
gomenkómurugomenkómuru ◆ őtőt ugyanugyan nemnem érdekliérdekli
「Min-namada zangjósiteitaga boku-va gomen-
kómutte kaettesimatta.」 „Mindenki még túlórá-
zott, de engem ugyan nem érdekel, inkább eljöt-
tem.”

gomenkudaszaigomenkudaszai ◆ vanvan ittitt valakivalaki 「Gomenk-
udaszai!」 „Bocsánat, van itt valaki?”

gomen-naszaigomen-naszai ◆ bocsánatbocsánat 「Okuretegomen-
naszai.」 „Bocsánat a késésért!” ◆ pardonpardon
gomenszógomenszó ◆ arckifejezésarckifejezés

gomentaigomentai ◆ pentaéderpentaéder
gomigomi ◆ hulladékhulladék 「Daidokoronogomi」 „kony-
hai hulladék” ◆ mocsokmocsok ◆ piszokpiszok 「Menigom-
iga haitta.」 „Piszok ment a szemembe.” ◆ sze-sze-
métmét 「Gomi-o szuteta.」 „Kidobtam a szemetet.”
◇ ippangomiippangomi háztartásiháztartási hulladékhulladék ◇ eda-eda-
ha-kuszanogomiha-kuszanogomi zöldhulladékzöldhulladék ◇ kateigomikateigomi
háztartásiháztartási hulladékhulladék ◇ gominobunbecusúsúgominobunbecusúsú
szelektívszelektív hulladékgyűjtéshulladékgyűjtés ◇ kongógomikongógomi
vegyesvegyes hulladékhulladék ◇ sigengomisigengomi újrahaszno-újrahaszno-
síthatósítható hulladékhulladék ◇ funbecugomifunbecugomi szelektívszelektív
hulladékhulladék ◇ moenaigomimoenaigomi nemnem éghetőéghető hulla-hulla-
dékdék ◇ moerugomimoerugomi éghető hulladékéghető hulladék
gomigomi ◆ alapízalapíz ◆ öt alapízöt alapíz
gomibakogomibako ◆ hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő ◆ kukakuka
「Kamikuzu-o marumete gomibakoni nageta.」
„A papírfecniket összegyűrtem, és bedobtam a ku-
kába.” ◆ szemetesszemetes kukakuka ◆ szemétkosárszemétkosár ◆

szemétládaszemétláda ◇ okugaigomibakookugaigomibako utcaiutcai kukakuka
◇ szotojógomibakoszotojógomibako utcaiutcai kukakuka 「Szotojógo-
mi bako-o monno maeni dasita.」 „Kitettem a ka-
pu elé az utcai kukát.”

gomibukurogomibukuro ◆ hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő zsákzsák ◆ sze-sze-
meteszsákmeteszsák
gomidarakegomidarake ◆ csupa szemétcsupa szemét
gomigomisitabasogomigomisitabaso ◆ porfészekporfészek
gomigomiszurugomigomiszuru ◆ dzsumbujosdzsumbujos 「Gomigomisi-
ta macsi」 „dzsumbujos város” ◆ szurtosszurtos 「Go-
migomisita ie」 „szurtos ház” ◇ gomigomisita-gomigomisita-
basobaso porfészekporfészek
gomihiroigomihiroi ◆ szemétszedésszemétszedés
gomimusidamasigomimusidamasi ◆ gyászbogárgyászbogár
gomimusidamasikagomimusidamasika ◆ gyászbogárfélékgyászbogárfélék
gominobunbecusúsúgominobunbecusúsú ◆ szelektívszelektív hulladék-hulladék-
gyűjtésgyűjtés
gominojamagominojama ◆ szemétrakásszemétrakás
gominojamagominojama ◆ szeméthegyszeméthegy
gominopoiszutegominopoiszute ◆ szemetelésszemetelés
gominosúsúgominosúsú ◆ hulladékgyűjtéshulladékgyűjtés
gominosúsúgominosúsú ◆ szemétgyűjtésszemétgyűjtés ◆ szemét-szemét-
szállításszállítás
gominosúsúbigominosúsúbi ◆ hulladékgyűjtési naphulladékgyűjtési nap
gomi-ogomi-o csirakaszucsirakaszu ◆ szemetelszemetel 「Gomi-o csi-
rakaszanaide!」 „Ne szemetelj!”
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gomiokibagomiokiba ◆ szemétlerakószemétlerakó ◆ szeméttárolószeméttároló

gomi-o szuterukotogomi-o szuterukoto ◆ szemétlerakásszemétlerakás
gomisobundzsógomisobundzsó ◆ szemétlerakó telepszemétlerakó telep
gomisorigomisori ◆ szemétfeldolgozásszemétfeldolgozás
gomisoridzsógomisoridzsó ◆ hulladéktelephulladéktelep ◆ szemétte-szemétte-
leplep
gomisúsúgomisúsú ◆ hulladékgyűjtéshulladékgyűjtés ◆ hulladék-hulladék-
szállításszállítás ◆ szemétgyűjtésszemétgyűjtés ◇ bunbecugomi-bunbecugomi-
súsúsúsú szelektív hulladékgyűjtésszelektív hulladékgyűjtés
gomisúsúsagomisúsúsa ◆ kukásautókukásautó ◆ szemetesszemetes autóautó
◆ szemetes kocsiszemetes kocsi
gomisúsúszagjoingomisúsúszagjoin ◆ szemétszállítószemétszállító mun-mun-
káskás
gomisúszekisogomisúszekiso ◆ szemétgyűjtő helyszemétgyűjtő hely
gomiszutebagomiszuteba ◆ szemétlerakó helyszemétlerakó hely
gomitamegomitame ◆ szemétdombszemétdomb
gomitamegomitame ◆ szemétdombszemétdomb
gomitorifirutágomitorifirutá ◆ idegentest-csapdaidegentest-csapda
gomjakugomjaku ◆ szavak kapcsolódásaszavak kapcsolódása
gómógómó ◆ serteserte ◆ sörtesörte
gomokugomoku ◆ ötöt összetevőösszetevő keverékekeveréke ◇ go-go-
mokunarabemokunarabe amőbajátékamőbajáték ◇ gomokunarabe-gomokunarabe-
o szuruo szuru amőbázikamőbázik
gomokumesigomokumesi ◆ japán piláfjapán piláf
gomokunarabegomokunarabe ◆ amőbajátékamőbajáték
gomokunarabe-o szurugomokunarabe-o szuru ◆ amőbázikamőbázik
gomokuszobagomokuszoba ◆ többtöbb összetevősösszetevős hajdina-hajdina-
ételétel
gomokuzusigomokuzusi ◆ több összetevős szusitöbb összetevős szusi
gómongómon ◆ kínzáskínzás 「Csúszeini-va gómon-va mez-
urasikunakatta.」 „A középkorban nem volt ritka
a kínzás.” ◆ tortúratortúra 「Kono gómon-o nidoto
uketakunai.」 „Nem akarom még egyszer végig-
szenvedni ezt a tortúrát.”

gómondaigómondai ◆ kínpadkínpad
gómongugómongu ◆ kínzóeszközkínzóeszköz
gómon-nikakerugómon-nikakeru ◆ kínozkínoz 「Horjo-o gómonni-
kaketa.」 „Kínozták a foglyokat.” ◆ megkínozmegkínoz
「Hitodzsicsi-o gómonnikaketa.」 „Megkínozták
a túszokat.”

gómónogómóno ◆ sörtéssörtés

gomottomonagomottomona ◆ érthetőérthető 「Gomottomodes-
zu.」 „Érthető.” ◆ helyeshelyes 「Gomottomona site-
ki」 „helyes észrevétel” ◆ jogosjogos 「Gomottomo-
na sicumon」 „jogos kérdés”

gomugomu ◆ gumigumi ◇ arabia-gomuarabia-gomu gumiarábikumgumiarábikum ◇

kaminokenogomukaminokenogomu hajgumihajgumi ◇ kósicugomukósicugomu ke-ke-
ménygumiménygumi ◇ gószeigomugószeigomu szintetikusszintetikus gumigumi ◇

gomudzsónogomudzsóno gumiszerűgumiszerű 「Gomu dzsónopura-
szucsikku」 „gumiszerű műanyag” ◇ gomuzo-gomuzo-
konokono gumitalpúgumitalpú 「Gomu zokono kucu」 „gu-
mitalpú cipő” ◇ gomudetomerugomudetomeru összegumizösszegumiz
「Kamino ke-o gomude tometa.」 „Összegumiz-
tam a hajamat.” ◇ gomutebukurogomutebukuro gumikesz-gumikesz-
tyűtyű ◇ gomunagagomunaga gumicsizmagumicsizma ◇ dzsinzógomudzsinzógomu
mesterségesmesterséges gumigumi ◇ dzsinzógomudzsinzógomu műgumiműgumi
◇ ten-nengomuten-nengomu természetestermészetes gumigumi ◇

poriuretan-gomuporiuretan-gomu poliuretánpoliuretán gumigumi ◇ vagomuvagomu
befőttes gumibefőttes gumi
gomubandogomubando ◆ gumiszalaggumiszalag
gomubikigomubiki ◆ gumibevonatgumibevonat ◆ gumírozásgumírozás
gomubikitebukurogomubikitebukuro ◆ gumírozott kesztyűgumírozott kesztyű
gomu-bótogomu-bóto ◆ gumicsónakgumicsónak
gomudangomudan ◆ gumilövedékgumilövedék
gomudetomerugomudetomeru ◆ összegumizösszegumiz 「Kamino ke-o
gomude tometa.」 „Összegumiztam a hajamat.”

gomudzsónogomudzsóno ◆ gumiszerűgumiszerű 「Gomu dzsónop-
uraszucsikku」 „gumiszerű műanyag”

gomudzsusigomudzsusi ◆ mézgagyantamézgagyanta
gomufúszengomufúszen ◆ lufilufi
gomugucugomugucu ◆ gumicipőgumicipő ◆ gumicsizmagumicsizma
gomuhangomuhan ◆ gumibélyegzőgumibélyegző
gomuhimogomuhimo ◆ gumikötélgumikötél ◆ gumizsinórgumizsinór ◆ nad-nad-
rággumirággumi 「Zubon-nigomu himo-o tósita.」 „Be-
fűztem a nadrágba a gumit.” ◇ pancunogomuhi-pancunogomuhi-
momo gatyagumigatyagumi
gomuhószugomuhószu ◆ gumislaggumislag
gomuingomuin ◆ gumibélyegzőgumibélyegző
gomukangomukan ◆ gumicsőgumicső
gomumarigomumari ◆ gumilabdagumilabda
gomu-mattogomu-matto ◆ gumiszőnyeggumiszőnyeg
gomunagagomunaga ◆ gumicsizmagumicsizma
gomunokigomunoki ◆ gumifagumifa ◇ indogomunokiindogomunoki fikuszfikusz
◇ indogomunokiindogomunoki szobafikuszszobafikusz ◇ bendzsamin-bendzsamin-
gomunokigomunoki kislevelű fikuszkislevelű fikusz
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gomunokinonjúekigomunokinonjúeki ◆ kaucsuktejkaucsuktej
gomunorigomunori ◆ gumiarábikumgumiarábikum ◆ mézgamézga
gomupakkingomupakkin ◆ gumitömítésgumitömítés
gomurigomottomogomurigomottomo ◆ mindigmindig igazaigaza vanvan 「Ok-
jakuszamano iu koto-o gomuri gomottomoto kiki
ireru.」 „Hallgat rá, mert a vevőnek mindig igaza
van.”

gomuszeiahirugomuszeiahiru ◆ gumikacsagumikacsa
gomuszeihingomuszeihin ◆ gumitermékgumitermék
gomuszengomuszen ◆ gumidugógumidugó
gomuszutorippugomuszutorippu ◆ gumicsíkgumicsík
gomutegomute ◆ gumikesztyűgumikesztyű
gomutebukurogomutebukuro ◆ gumikesztyűgumikesztyű
gomu-tépugomu-tépu ◆ gumiszalaggumiszalag
gomuzokogomuzoko ◆ gumitalpgumitalp
gomuzokonogomuzokono ◆ gumitalpúgumitalpú 「Gomu zokono ku-
cu」 „gumitalpú cipő”

gongon ◆ bummbumm
góngón ◆ ötöt szkandhaszkandha ◆ panycsapanycsa szkandhaszkandha ◇

gjóungjóun késztetéskésztetés ◇ sikiunsikiun formaforma ◇ sikiunsikiun
magamaga aa tudattudat ◇ dzsúndzsún érzésérzés ◇ szóunszóun ész-ész-
leléslelés
gonadotoropingonadotoropin ◆ gonadotropingonadotropin ◇ dzsúmó-dzsúmó-
szeigonadotoropinszeigonadotoropin korion-gonadotropinkorion-gonadotropin
gonbengonben ◆ bal oldali szó-gyökbal oldali szó-gyök
gondolkodásgondolkodás ◆ rugalmas gondolkodásúrugalmas gondolkodású
gondoragondora ◆ gondolagondola 「Venecianogondora」
„velencei gondola” ◆ kabinkabin 「Kanransanogond-
ora」 „óriáskerék kabinja” ◆ kosárkosár 「Kikjúno-
gondora」 „léghajó kosara”

gondoranoszendógondoranoszendó ◆ gondolásgondolás
gondovanatairikugondovanatairiku ◆ GondowanaGondowana
gonenszeinogonenszeino ◆ ötödévesötödéves ◆ ötödikesötödikes
gonerugoneru ◆ hőböröghőbörög 「Kokumin-va zózeinigon-
eteiru.」 „A nép hőbörög az adóemelés miatt.”

gongegonge ◆ magamaga aa 「Kanodzso-va jaszasiszano
gongedearu.」 „Az a nő maga a jóság.” ◆ meg-meg-
nyilvánulásnyilvánulás 「Busidóno gonge」 „szamurájszel-
lem megnyilvánulása” ◆ megtestesülésmegtestesülés
「Kare-va akuno gongedeszu.」 „Ő a megtestesült
gonosz.” ◆ reinkarnációreinkarnáció 「Kare-va amidanjora-
ino gongetoszareru.」 „Amitábha reinkarnációjá-
nak tartják.”

gongengongen ◆ sintósintó istenkéntistenként megjelenőmegjelenő Budd-Budd-
haha
gongjógongjó ◆ buddhistabuddhista szertartásszertartás ◆ vallás-vallás-
gyakorlatgyakorlat ◆ vallási ceremóniavallási ceremónia
gongodódangongodódan ◆ botrányosbotrányos 「Kareno taido-va
gongodódanda.」 „Botrányos a viselkedése.” ◆

felháborítófelháborító 「Otosijori-o damaszunante gongo-
dódanda.」 „Felháborító dolog becsapni az időse-
ket!”

gongodódan-nagongodódan-na ◆ abszurdabszurd 「Gongodódanna
jókjú.」 „Abszurd követelés.” ◆ felháborítófelháborító
「Gongodódanna hacugen-o sita.」 „Felháborító
kijelentést tett.” ◆ pofátlanpofátlan 「Gongodódanna
bóri-o oszameta.」 „Pofátlanul magas hasznot
zsebelt be.” ◆ vérlázítóvérlázító 「Gongodódanna furu
mai.」 „Vérlázító viselkedés.”

gongongongon ◆ bim-bambim-bam ◆ kongatás hangjakongatás hangja
gongontotatakugongontotataku ◆ csapkodcsapkod 「Cukue-o gon-
gon tataita.」 „Az asztalt csapkodtam.” ◆ kongatkongat
「Taru-o gongonto tataita.」 „Kongattam a hor-
dót.” ◆ megütögetmegütöget 「Untenszekino mado-o
gongon tataita.」 „Megütögettem a vezető mellet-
ti ablakot.” ◆ ütögetütöget 「Kobuside aiteno atama-o
gongonto tataita.」 „Az öklömmel a fejét ütöget-
tem.”

góniittehagónisitagaegóniittehagónisitagae ◆ alkalmazkodnialkalmazkodni
kellkell aa helyihelyi szokásokhozszokásokhoz ◆ RómábanRómában tégytégy
úgy, mint a rómaiakúgy, mint a rómaiak
goningonin ◆ félreértésfélreértés 「Dzsidzsicuno gonin」
„tények félreértése” ◆ tévedéstévedés 「Gonintaiho」
„tévedésből letartóztatás”

goningonin ◆ öt személyöt személy
gonindegoninde ◆ ötenöten
goninszurugoninszuru ◆ hiszhisz 「Kare-va manbikihanto
goninszareta.」 „Azt hitték róla, hogy áruházi tol-
vaj.”

gonintaihoszurugonintaihoszuru ◆ tévedésbőltévedésből letartóztatletartóztat
「Han-nindato omovarete gonintaihoszareta.」
„Azt hitték ő a tettes, ezért tévedésből letartóztat-
ták.”

goninzucugoninzucu ◆ ötösévelötösével
goniométágoniométá ◆ goniométergoniométer
gonjúrjokugonjúrjoku ◆ elgépeléselgépelés
gonjúrjokuszurugonjúrjokuszuru ◆ elgépelelgépel 「Hjókeiszanszo-
futode szúdzsino gonjúrjoku-o sita.」 „Elgépel-
tem egy számot a táblázatkezelőben.”
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gonkanigonkani ◆ azon nyombanazon nyomban
gonogono ◆ nyelvűnyelvű 「Hangarí gononjúszu-o kiita.」
„A magyar nyelvű híreket hallgattam.”

gónógónó ◆ gazdag parasztgazdag paraszt ◆ kulákkulák
gonodzsugjógonodzsugjó ◆ nyelvóranyelvóra 「Kjó-va hangarí go-
no dzsugjógaarimaszu.」 „Ma magyar nyelvórám
lesz.”

gonogojógonogojó ◆ képzavarképzavar
gónomonogónomono ◆ bátor emberbátor ember ◆ veteránveterán
gonoszeiszekigonoszeiszeki ◆ ötösötös
gonszaigonszai ◆ ágyaságyas
gonzógonzó ◆ buddhista szerzetesbuddhista szerzetes
goongoon ◆ Vu-olvasatVu-olvasat
góongóon ◆ dübörgésdübörgés 「Kódzsóde-va kikaino góon-
dakega kikoeta.」 „Az üzemben csak a gépek dü-
börgése hallatszott.”

gó-ogó-o nijaszunijaszu ◆ forrongforrong bennebenne aa méregméreg ◆

mérges leszmérges lesz
goon-onkaigoon-onkai ◆ ötfokú hangsorötfokú hangsor
go-o ucugo-o ucu ◆ gojátékot játszikgojátékot játszik
goraikógoraikó ◆ napfelkeltenapfelkelte 「Fudzsiszanitadade
goraikó-o mita.」 „A Fudzsi tetejéről néztem a
napfelkeltét.” ◆ napfelkeltenapfelkelte látványalátványa aa
hegycsúcsrólhegycsúcsról
goraiten-arigatógozaimasitagoraiten-arigatógozaimasita ◆ köszönjük,köszönjük,
hogy ide fáradthogy ide fáradt
gorakugoraku ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás 「Kenzenna gora-
ku」 „egészséges kikapcsolódás” ◆ szórakozásszórakozás
「Kono macsino goraku-va eigakanni ikukuraide-
szu.」 „Ebben a városban csak a mozi a szórako-
zás.” ◇ sicunaigorakusicunaigoraku beltéribeltéri kikapcsolódáskikapcsolódás

gorakubangumigorakubangumi ◆ szórakoztató műsorszórakoztató műsor
gorakudzsógorakudzsó ◆ játékparkjátékpark
gorakueigagorakueiga ◆ játékfilmjátékfilm
gorakugaigorakugai ◆ szórakozónegyedszórakozónegyed
gorakunotamenobungakugorakunotamenobungaku ◆ szórakoztatószórakoztató
irodalomirodalom
gorakusicugorakusicu ◆ játszószobajátszószoba ◆ pihenőszobapihenőszoba
gorakusiszecugorakusiszecu ◆ szórakozóhelyszórakozóhely ◆ szóra-szóra-
koztató létesítménykoztató létesítmény
gorakusószecugorakusószecu ◆ ponyvaregényponyvaregény
gorakuszentágorakuszentá ◆ szórakoztató központszórakoztató központ

gorakuzassigorakuzassi ◆ szórakoztatószórakoztató folyóiratfolyóirat ◆

szórakoztató magazinszórakoztató magazin
gorangoran ◆ csakcsak 「Szono hito-o joku mite goranjo!
Cumani jaszasiideso?」 „Nézd csak meg jól azt
az embert! Ugye, milyen kedves a feleségéhez?”
◆ nézésnézés 「Madono szoto-o goran kudaszai!」
„Nézzen ki az ablakon!” ◆ nézzenézze megmeg 「Kono
kuruma-o gorannaszai. Kireide-va arimaszen-
ka?」 „Nézze meg ezt az autót! Hát nem gyönyö-
rű?” ◆ próbáldpróbáld megmeg 「Hantaihókóni mavasite
goran!」 „Próbáld meg a másik irányba csavarni!”

goran-naszaigoran-naszai ◆ nézzenézze kéremkérem 「Gorannaszai,
vatasitacsi-va hitorino kjúrjóde szeikacusiteima-
szu!」 „Nézze kérem, mi egy fizetésből élünk!”
◆ nézzenézze megmeg 「Kono jubiva-o gorannaszai!」
„Nézze meg ezt a gyűrűt!”

goran-niirerugoran-niireru ◆ megmutatmegmutat 「Kono kenkjú-o
icsinenkande kanszeiszaszete goranni irema-
szu.」 „Majd megmutatom, hogy sikerül egy év
alatt befejeznem a kutatást!”

goran-ninarugoran-ninaru ◆ megtekintmegtekint 「Singatamoderu-o
goranninattekudaszai.」 „Kérem, tekintse meg a
legújabb modellünket!”

goran-notórigoran-notóri ◆ következőkövetkező 「Kjúgjóbi-va go-
ranno tórideszu.」 „A szabadnapok a követke-
zők.” ◆ mintmint láthatjaláthatja 「Goranno tóri szuba-
rasii kesikideszu.」 „Mint láthatják, a kilátás ki-
tűnő.” ◆ tesséktessék 「Daiettoga cuzukanakatta
kekka-va goranno tóri.」 „Nem tartottad be a dié-
tát, és tessék, itt a végeredmény!”

góreigórei ◆ parancsparancs 「Kiricuno górei-o kakeru.」
„Parancsot ad, hogy álljanak fel.” ◆ vezényszóvezényszó
góreiszurugóreiszuru ◆ parancsolparancsol ◆ uralkodikuralkodik 「Ten-
kani góreiszuru.」 „Az egész ország felett uralko-
dik.”

goreizengoreizen ◆ halotthalott emlékéreemlékére ◇ reizenreizen ha-ha-
lottlott oltáraoltára előttelőtt 「Reizenni hana-o szona-
eta.」 „A halott oltárán virágot ajánlott fel.”

gorenkjúgorenkjú ◆ ötös ünnepötös ünnep
górigóri ◆ észszerűségészszerűség ◆ racionalitásracionalitás
górigóri ◆ csöppnyi mennyiségcsöppnyi mennyiség 「Góri, górin」

gorigorigorigori ◆ erőszakosanerőszakosan 「Cseszupuréjá-va
gorigori osimakutta.」 „A sakkozó erőszakosan
játszott.” ◆ karistolvakaristolva 「Nokogiride ki-o gori-
gorito hiita.」 „Karistolva vágtam a fát a fűrés-
szel.” ◆ makacsulmakacsul ◆ ropogvaropogva 「Kóhí-o gorigori
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tede hiita.」 „A kézi darálóval ropogva daráltam
a kávét.” ◇ gorigoriszurugorigoriszuru törtör 「Iszuniosirino
honegaatattegorigorisita.」 „Törte a fenekemet a
kiálló csont, ami a székhez ért.” ◇ gorigoriszurugorigoriszuru
kidudorodókidudorodó csomócsomó 「Szebone-va gorigorisite-
ita.」 „Csigolyái kidudorodtak.”

gorigorinogorigorino ◆ keménykemény
gorigoriszurugorigoriszuru ◆ kidudorodókidudorodó csomócsomó
「Szebone-va gorigorisiteita.」 „Csigolyái kidu-
dorodtak.” ◆ törtör 「Iszuniosirino honegaatatt-
egorigorisita.」 „Törte a fenekemet a kiálló csont,
ami a székhez ért.”

gorijakugorijaku ◆ áldásáldás 「Kamino gorijaku-o uke-
ru.」 „Isten áldásában részesül.” ◆ kegykegy
「Dzsindzsade kamino gorijaku-o motomeru.」
„A szentélyben isten kegyeiért fohászkodik.” ◆

segítségsegítség 「Kamiszamano gorijakude naotta.」
„Isten segítségével meggyógyultam.”

górikagórika ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés ◆ észszerűsítésészszerűsítés ◆

önigazolásönigazolás ◆ racionalizálásracionalizálás
górikaszurugórikaszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Kaisano keiei-
va górikaszareta.」 „Egyszerűsítették a vállalat-
vezetést.” ◆ észszerűsítészszerűsít 「Szeiszan-o górika-
sita.」 „Észszerűsítették a termelést.” ◆ indokolindokol
「Dzsibunno kói-o górikasijótosita.」 „Indokolni
próbálta tettét.” ◆ racionalizálracionalizál 「Kogaisa-o gó-
rikasita.」 „Racionalizálta a leányvállalatokat.”

górikigóriki ◆ hegyihegyi vezetővezető ésés hordárhordár ◆ roppantroppant
erőerő ◆ serpaserpa
górikimuszónogórikimuszóno ◆ páratlanpáratlan erejűerejű 「Teikoku-o
taosita górikimuszóno eijú.」 „A birodalmat térd-
re kényszerítő, páratlan erejű hős.”

gorimucsúgorimucsú ◆ sűrű ködsűrű köd ◆ teljes ködben vanteljes ködben van
gorimucsúdearugorimucsúdearu ◆ bizonytalanbizonytalan 「Hontónide-
kiruka, mattaku gorimucsúdatta.」 „Teljesen bi-
zonytalan voltam, hogy tényleg meg tudom-e csi-
nálni.” ◆ homályhomály fedifedi 「Sinhan-ninno sótai-va
gorimucsúdatta.」 „Az igazi tettes kilétét homály
fedte.” ◆ sötétbensötétben tapogatóziktapogatózik 「Szaisono
koro-va gorimucsúdatta.」 „Eleinte a sötétben ta-
pogatóztam.”

goringorin ◆ ötöt alapelemalapelem aranygyűrűjearanygyűrűje ◇ kaki-kaki-
goringorin nyári olimpianyári olimpia ◇ tókigorintókigorin téli olimpiatéli olimpia
gorindzsúgorindzsú ◆ meghalásmeghalás 「Isa-va gorindzsúde-
szuto cugeta.」 „Az orvos azt mondta, meghalt.”

gorinkigorinki ◆ olimpiai zászlóolimpiai zászló

gorinmedariszutogorinmedariszuto ◆ olimpiai érmesolimpiai érmes
gorin-noszeikagorin-noszeika ◆ olimpiai lángolimpiai láng
gorintaikaigorintaikai ◆ olimpiaolimpia ◆ ötkarikás játékokötkarikás játékok
gorintógorintó ◆ öt részből álló toronyöt részből álló torony
goriosigoriosi ◆ rákényszerítésrákényszerítés 「Ren-aide kimo-
csinogori osi-va genkin.」 „A szerelemben nem
szabad rákényszeríteni az érzéseinket a partne-
rünkre.”

goriosiszurugoriosiszuru ◆ tűzzel-vassaltűzzel-vassal keresztül-keresztül-
viszvisz 「Isi-o gori osiszuru.」 „Tűzzel-vassal ke-
resztülviszi az akaratát.”

goriositegoriosite ◆ tűzzel-vassaltűzzel-vassal 「Gori osite hóan-o
tószaszeta.」 „Tűzzel-vassal átnyomta a törvény-
javaslatot.”

goriragorira ◆ gorillagorilla
górisugigórisugi ◆ racionalizmusracionalizmus
górisugisagórisugisa ◆ racionalistaracionalista
góritekidehanaigóritekidehanai ◆ észszerűtlenészszerűtlen 「Ókiimo-
node okane-o nakusite csiiszaimonode
szecujakuszuruno-va góritekidehanai.」 „Észsze-
rűtlen a kis dolgokon spórolni, amikor a nagyokon
elúszik a pénz.”

góritekinagóritekina ◆ észszerűészszerű 「Góritekina rijú-o
ageta.」 „Észszerű magyarázatot adott.” ◆ józanjózan
「Góritekikitai」 „józan elvárás” ◆ praktikuspraktikus
「Góritekina madori-o mezasita.」 „A szobák
praktikus elrendezésére törekedtem.” ◆ racio-racio-
nálisnális 「Góritekina handan-o sita.」 „Racionális
döntést hozott.”

gorjógorjó ◆ császáricsászári kriptakripta ◆ császáricsászári mauzó-mauzó-
leumleum
gorjógorjó ◆ császári tulajdoncsászári tulajdon
gorjócsigorjócsi ◆ császáricsászári birtokbirtok ◆ királyikirályi birtokbirtok
◆ koronabirtokkoronabirtok
górjokugórjoku ◆ eredő erőeredő erő ◆ segítségsegítség
gorjósagorjósa ◆ császári autócsászári autó ◆ császári hintócsászári hintó
gorjósogorjóso ◆ császári birtokcsászári birtok
górjúgórjú ◆ beletorkollásbeletorkollás ◆ egyesülésegyesülés ◆ egy-egy-
másba ömlésmásba ömlés
górjúszurugórjúszuru ◆ beleömlikbeleömlik 「Tisza gava-va donau
gavani górjúszuru.」 „A Tisza beleömlik a Duná-
ba.” ◆ beletorkollikbeletorkollik 「Tisza gava-va dunato-
dokode górjúszuruno?」 „Hol torkollik bele a Ti-
sza folyó a Dunába?” ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Szenpac-
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unogurúputo atode górjúsita.」 „Később csatla-
koztunk az előbb induló csoporthoz.”

gorogoro ◆ laposlapos labdalabda 「Goro-o ton-nerusita.」
„Elengedte a lába között a lapos labdát.”

gorogoro ◆ időidő 「Kjonenno imagoroni modoritai.」
„Vissza akarok menni a múlt év mostani idejébe.”
◆ körülkörül 「Szandzsigoro kimaszu.」 „Három óra
körül jövök.” ◇ dzsigorodzsigoro óraóra tájttájt 「Godzsigo-
ro tomodacsino ucsini aszobini itta.」 „Öt óra tájt
átmentem a barátomhoz.”

gorogoro ◆ hangzáshangzás 「Gorogaii namae」 „jó hang-
zású név” ◇ goroavaszegoroavasze szójátékszójáték
goroavaszegoroavasze ◆ szójátékszójáték
gorocukigorocuki ◆ csavargócsavargó ◆ huligánhuligán ◆ kapcabe-kapcabe-
tyártyár
gorocukugorocuku ◆ henyélhenyél 「Musokuno muszuko-va
iedegorocuiteiru.」 „A munkanélküli fiam otthon
henyél.”

gorogorogorogoro ◆ dorombolvadorombolva 「Nekogagorogoroto
nodo-o narasita.」 „A macska dorombolt.” ◆ dör-dör-
gésgés ◆ dörögvedörögve 「Kaminari-va gorogoroto nat-
ta.」 „Az ég dörgött.” ◆ görögvegörögve 「Basagago-
rogoro tótta.」 „A lovaskocsi végiggördült az
úton.” ◆ heverveheverve 「Hon-va jukanigorogoroto
csirabatteita.」 „A könyvek szanaszét hevertek a
padlón.” ◆ korogkorog 「Onaka-va gorogoroto nat-
ta.」 „Korgott a hasam.” ◇ gorogoroszurugorogoroszuru Du-Du-
nátnát lehetlehet velevele rekesztenirekeszteni 「Varui szeidzsika-
va gorogorokorositeiru.」 „A rossz politikusokkal
Dunát lehet rekeszteni.” ◇ gorogoroszurugorogoroszuru lus-lus-
tálkodiktálkodik 「Kare-va iedegorogorositeiru.」 „Ott-
hon lustálkodik.” ◇ gorogoroszurugorogoroszuru fetrengfetreng
「Sibafudegorogorositeita.」 „A fűben fetreng-
tem.”

gorogoroarugorogoroaru ◆ ittitt is,is, ottott isis belebotlikbelebotlik azaz
emberember 「Sincsikumanson-va gorogoroaru.」 „Itt
is, ott is új építésű lakásokba boltik az ember.”

gorogoroiugorogoroiu ◆ dörögdörög 「Szoragagorogoro ittei-
ru.」 „Dörög az ég.”

gorogorokorogarugorogorokorogaru ◆ gurulgurul 「Ivagagorogoro
korogatteita.」 „A szikla gurult.”

gorogorooitearugorogorooitearu ◆ szanaszétszanaszét heverhever
「Kódzsigenbani maruta-va gorogoro oiteatta.」
„Az építkezésen szanaszét hevertek a farönkök.”

gorogoroszurugorogoroszuru ◆ dörögdörög ◆ DunátDunát lehetlehet velevele
rekesztenirekeszteni 「Varui szeidzsika-va gorogorokoro-

siteiru.」 „A rossz politikusokkal Dunát lehet re-
keszteni.” ◆ fetrengfetreng 「Sibafudegorogorosite-
ita.」 „A fűben fetrengtem.” ◆ kavarogkavarog 「Onak-
agagorogorositeiru.」 „Kavarog a gyomrom.” ◆

lustálkodiklustálkodik 「Kare-va iedegorogorositeiru.」
„Otthon lustálkodik.” ◆ vértyogvértyog 「Onakaga ko-
varetegorogoroszuru.」 „Elrontottam a gyom-
rom, és vértyog.”

gorogorotokorogarugorogorotokorogaru ◆ gurulgurul 「Tarugago-
rogoroto korogatteita.」 „A hordó gurult.”

gorokugoroku ◆ analektaanalekta ◆ ideológiaiideológiai szemelvé-szemelvé-
nyeknyek ◆ szemelvényekszemelvények ◇ mótakutógorokumótakutógoroku
Mao Ce-tung Vörös könyvecskéjeMao Ce-tung Vörös könyvecskéje
goronegorone ◆ fekvésfekvés ◆ semmittevéssemmittevés
goroneszurugoroneszuru ◆ elnyúlikelnyúlik 「Súmacu-va szofád-
egoro nesita.」 „A hétvégén elnyúltam a dívá-
nyon.”

gororitogororito ◆ gurulvagurulva 「Ókina ivagagororito ugo-
ita.」 „Egy nagy szikla gurult.”

górugóru ◆ célcél 「Szósa-va góruni cuita.」 „A futó
célba ért.” ◆ célvonalcélvonal ◆ gólgól 「Góru-o kimeta.」
„Gólt lőtt.” ◆ kapukapu 「Górukípá-va góru maeni ta-
cu.」 „A kapus a kapu előtt áll.” ◇ ón-góruón-góru öngólöngól
◇ nó-górunó-góru nincs gólnincs gól
góruden-avágóruden-avá ◆ főműsoridőfőműsoridő
górudenhamuszutágórudenhamuszutá ◆ aranyhörcsögaranyhörcsög
góruden-taimugóruden-taimu ◆ főműsoridőfőműsoridő
góruden-víkugóruden-víku ◆ aranyhétaranyhét
górudo-diszukugórudo-diszuku ◆ aranylemezaranylemez
górudokádogórudokádo ◆ aranykártyaaranykártya
górudo-medariszutogórudo-medariszuto ◆ aranyérmesaranyérmes
gorudzsiszócsigorudzsiszócsi ◆ Golgi-készülékGolgi-készülék
gorudzsitaigorudzsitai ◆ Golgi-testGolgi-test
gorufágorufá ◆ golfjátékosgolfjátékos ◆ golfozógolfozó
gorufugorufu ◆ golfgolf ◇ mini-gorufumini-gorufu minigolfminigolf
gorufu-baggugorufu-baggu ◆ golftáskagolftáska
gorufu-bórugorufu-bóru ◆ golflabdagolflabda
gorufudzsógorufudzsó ◆ golfpályagolfpálya
gorufujógugorufujógu ◆ golffelszerelésgolffelszerelés
gorufu-kószugorufu-kószu ◆ golfpályagolfpálya
gorufu-kurabugorufu-kurabu ◆ golfklubgolfklub ◆ golfütőgolfütő
gorugonzóragorugonzóra ◆ gorgonzolagorgonzola
gorugonzóra-csízugorugonzóra-csízu ◆ gorgonzola sajtgorgonzola sajt
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góruingóruin ◆ célba éréscélba érés
góruinszurugóruinszuru ◆ átszakítjaátszakítja aa célszalagotcélszalagot ◆

célba ércélba ér ◆ révbe jutrévbe jut
górukikkugórukikku ◆ kirúgáskirúgás
górukikkuszurugórukikkuszuru ◆ kirúgkirúg 「Górukípá-va góru-
kikkusita.」 „A kapus kirúgta a labdát.”

górukípágórukípá ◆ kapuskapus
góru-ogóru-o varuvaru ◆ góltgólt lóló 「Szensu-va góru-o vat-
ta.」 „A játékos gólt lőtt.”

góruposzutogóruposzuto ◆ kapufakapufa ◆ oldalsó kapufaoldalsó kapufa
góruraingórurain ◆ célvonalcélvonal ◆ gólvonalgólvonal
górutépugórutépu ◆ célszalagcélszalag 「Maraszon szensu-va
górutépu-o kitta.」 „A maratonfutó átszakította a
célszalagot.”

gosagosa ◆ véletlen lövésvéletlen lövés
gósagósa ◆ fényűzésfényűzés 「Gósa-o kivameru.」 „Fény-
űző életet él.”

gosakugosaku ◆ ötöt nemesinemesi címcím ◆ ötöt nemesinemesi rangrang
◇ kósakukósaku márkimárki ◇ kósakukósaku hercegherceg ◇ sisakusisaku
várgrófvárgróf ◇ dansakudansaku báróbáró 「Dansaku-va
sicudzsinikóto-o ucsini iretemoratta.」 „A báró
bevitette a komornyikkal a kabátját.” ◇ hakusa-hakusa-
kuku grófgróf
gosakugosaku ◆ szóértelmezésszóértelmezés ◆ szómagyarázatszómagyarázat

gósanagósana ◆ fényűzőfényűző 「Gósana szeikacu」 „fény-
űző élet” ◆ pompáspompás 「Gósanadoreszu」 „pom-
pás ruha”

gosigosi ◆ elsőelső ötöt 「Kono rjóri-va vatasino gosini
hairu kóbucuda.」 „Ez az étel benne van az első
ötbe a kedvenceim közül.” ◆ öt ujjöt ujj
gósigósi ◆ közös tőkeközös tőke
gósigósi ◆ földművelő szamurájföldművelő szamuráj
gósicugósicu ◆ számúszámú lakáslakás ◆ számúszámú szobaszoba 「Ho-
terude jondzsúni gósicuni tomatta.」 „A szállodá-
ban a 412-es számú szobában laktam.”

gósigaisagósigaisa ◆ betéti társaságbetéti társaság ◆ Bt.Bt.
gosigosigosigosi ◆ sikálvasikálva 「Hizano jogore-o gosigosi
aratta.」 „A térdemről sikáltam a koszt.” ◆ sú-sú-
rolvarolva 「Nabeno koge-o gosigosi aratta.」 „Az
edényre kozmált ételt súroltam.”

gosigosijarugosigosijaru ◆ sikálsikál ◆ súrolsúrol 「Kono jogore-
va gosigosijaranaito torenai.」 „Ez a kosz csak sú-
rolva jön le.”

gósikigósiki ◆ zigoténzigotén
gosikihivagosikihiva ◆ tengelictengelic
gosikkugosikku ◆ gótgót ◆ gótikusgótikus ◇ neogosikkuneogosikku neo-neo-
gótikusgótikus
gosikku-ácsigosikku-ácsi ◆ csúcsívcsúcsív
gosikkubidzsucugosikkubidzsucu ◆ gótikus művészetgótikus művészet
gosikkujósikigosikkujósiki ◆ gótikus stílusgótikus stílus
gosikkujósikinogosikkujósikino ◆ csúcsívescsúcsíves ◆ gótikusgótikus
gosikkukencsikugosikkukencsiku ◆ gótikus építészetgótikus építészet
gosikkusikigosikkusiki ◆ gótikusgótikus
gosikkusikikencsikugosikkusikikencsiku ◆ gótikus építészetgótikus építészet
gosikkusikimadogosikkusikimado ◆ csúcsívescsúcsíves ablakablak ◆ góti-góti-
kus ablakkus ablak
gosikkusószecugosikkusószecu ◆ rémregényrémregény
gosikkutaigosikkutai ◆ gót betűtípusgót betűtípus
gosingosin ◆ téves diagnózistéves diagnózis
gosingosin ◆ bíróibírói hibahiba 「Csímu-va gosinde jabure-
ta.」 „A csapat bírói hiba miatt kapott ki.” ◆ té-té-
vesves ítéletítélet 「Hóteide szaibankanga gosinsita.」
„A perben a bíró téves ítéletet hozott.”

gosingosin ◆ hiedelemhiedelem ◆ tévhittévhit
gosingosin ◆ önvédelemönvédelem
gosinbógosinbó ◆ türelemtürelem 「Gosinbó negaimaszu.」
„Türelmét kérem!”

gosindzsucugosindzsucu ◆ önvédelmi technikaönvédelmi technika
gosin-eigosin-ei ◆ császári portrécsászári portré
gosinigosini ◆ átát 「Madogosini karega micsi-o aru-
iteirunoga mita.」 „Láttam az ablakon át, hogy
az úton megy.” ◆ felettfelett 「Szakugosini te-o no-
basite tonarino nivanoringo-o cunda.」 „Átnyúl-
tam a kerítés felett, és leszakítottam egy almát a
szomszéd kertjéből.” ◇ katagosinikatagosini vállaválla fe-fe-
lettlett 「Katagosini furi kaetta.」 „Hátranéztem a
vállam felett.”

gosin-jónogosin-jóno ◆ önvédelmiönvédelmi 「Gosin-jóno ken-
dzsú」 „önvédelmi pisztoly”

gosinnjúszurugosinnjúszuru ◆ tévedésbőltévedésből behajtbehajt ◆ té-té-
vedésbőlvedésből ráhajtráhajt 「Kószokudóroni gosinnjúsi-
ta.」 „Tévedésből ráhajtottam az autópályára.”

gosinpainakugosinpainaku ◆ sebajsebaj 「Denva-va kovarema-
sitaga gosinpainaku. Hosókikancsúdeszu.」 „El-
romlott a telefonom, de sebaj, van még rá garan-
cia.”
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gosinszurugosinszuru ◆ tévedésből hisztévedésből hisz
gosinszurugosinszuru ◆ tévesentévesen diagnosztizáldiagnosztizál 「Isa-
va dzsintaidanrecu-o dabokuto gosinsita.」 „Az
orvos az ínszalagszakadást tévesen zúzódásként
diagnosztizálta.”

gosintaigosintai ◆ bálványbálvány ◆ bálványozottbálványozott tárgytárgy
◆ szentélybálványszentélybálvány ◆ szentélyistenszentélyisten
gosippugosippu ◆ pletykapletyka 「Kareno nazomeita
szeikacu-va gosippuno taneninatta.」 „Titokzatos
élete pletykákra adott okot.”

gosippukidzsigosippukidzsi ◆ pletykán alapuló cikkpletykán alapuló cikk
gosippurangosippuran ◆ pletykarovatpletykarovat
gosippuzukinagosippuzukina ◆ pletykáspletykás 「Gosippu zukina
on-na」 „pletykás nő”

gosiszokugosiszoku ◆ az ön fiaaz ön fia
gosogoso ◆ régirégi császáricsászári palotapalota 「Kjótogoso」
„Kiotói Császári Palota” ◇ tógúgosotógúgoso trónörö-trónörö-
kös palotájakös palotája
gosogoso ◆ Mózes öt könyveMózes öt könyve
gosógosó ◆ következőkövetkező életélet ◆ túlvilágitúlvilági boldog-boldog-
ságság 「Gosó-o negau.」 „Túlvilági boldogságot kí-
ván.” ◆ utóéletutóélet ◇ gosógavaruigosógavarui pokolrapokolra jutjut
◇ gosódakaragosódakara istenisten szerelméreszerelmére 「Gosódaka-
rajamete!」 „Ne csináld, az isten szerelmére!”

gósógósó ◆ gazdag kereskedőgazdag kereskedő
gosódaidzsinigosódaidzsini ◆ féltveféltve 「Okaaszan-no
katami-o gosódaidzsini motteiru.」 „Féltve őrzöm
az anyukámtól örökölt emléket.” ◆ ragaszkod-ragaszkod-
vava 「Kare-va garakuta-o gosódaidzsini mottei-
ru.」 „Ragaszkodik ahhoz a kacathoz.”

gosódakaragosódakara ◆ istenisten szerelméreszerelmére 「Gosódaka-
rajamete!」 „Ne csináld, az isten szerelmére!”

gosógavaruigosógavarui ◆ pokolra jutpokolra jut
gosokugosoku ◆ nyomdahibanyomdahiba 「Kono hon-va gosoku-
ga ói.」 „Ebben a könyvben sok nyomdahiba van.”
◆ sajtóhibasajtóhiba
gosokuszurugosokuszuru ◆ véletlenülvéletlenül megeszikmegeszik 「Inu-
va szenzai-o gosokusita.」 „A kutya véletlenül
megette a mosóport.”

gosónókudaszaigosónókudaszai ◆ fogadjafogadja elel eztezt aa cse-cse-
kélységetkélységet 「Dózo gosónókudaszai.」 „Kérem,
fogadja el ezt a csekélységet!”

gosugosu ◆ szóeredetszóeredet
gósúgósú ◆ AusztráliaAusztrália

gosudzsingosudzsin ◆ férjférj 「Gosudzsin-va ogenkideszu-
ka?」 „Hogy van a kedves férje?”

gosúgigosúgi ◆ ajándékajándék ◇ kekkon-nogosúgikekkon-nogosúgi nász-nász-
ajándékajándék 「Tomodacsini kekkonno gosúgitosite
szanman en-o vatasita.」 „A barátomnak 30 ezer
jent adtam nászajándékba.”

gosukjógigosukjógi ◆ öttusaöttusa ◆ pentatlonpentatlon ◇ kindaig-kindaig-
osukjógiosukjógi modern pentatlonmodern pentatlon
gosukjóginoszensugosukjóginoszensu ◆ öttusázóöttusázó
gósúmadaigósúmadai ◆ aranydurbincsaranydurbincs
gósúnogósúno ◆ ausztrálausztrál ◆ ausztráliaiausztráliai
gosúsószamadegozaimaszugosúsószamadegozaimaszu ◆ fogadjafogadja
őszinte részvétemetőszinte részvétemet
gosúszeigosúszei ◆ kölcsönösségkölcsönösség elveelve ◆ reciproci-reciproci-
tástás
goszagosza ◆ hibahiba 「Szokuteino gosza-o kórjosita.」
„Figyelembe vettem a mérési hibát.” ◆ hibaelté-hibaelté-
résrés 「Keiszankekkani vazukana goszaga sódzsi-
ta.」 „Minimális hibaeltérés mutatkozott a számí-
tott adatokban.” ◇ kakuricugoszakakuricugosza statiszti-statiszti-
kaikai hibahiba ◇ kakuricugoszakakuricugosza valószínűvalószínű hibahiba ◇

tókeigoszatókeigosza statisztikaistatisztikai hibahiba ◇ hjódzsun-hjódzsun-
goszagosza standardstandard hibahiba ◇ heikingoszaheikingosza köze-köze-
pespes eltéréseltérés ◇ randamugoszarandamugosza véletlenvéletlen hibahiba
「Randamu goszato keitótekina gosza」 „véletlen
hiba és rendszeres hiba”

goszadógoszadó ◆ működési hibaműködési hiba
goszahan-igoszahan-i ◆ hibahatárhibahatár ◆ hibatartományhibatartomány
goszaigoszai ◆ következő feleségkövetkező feleség ◆ új feleségúj feleség
gószaingószain ◆ mehetmehet ◆ zöldzöld útút 「Tósi-o
szuszumerujógószain-o dasita.」 „Zöld utat adott
a beruházásnak.”

goszainogoszaino ◆ ötévesötéves
goszaisingoszaisin ◆ szentély isteneszentély istene
goszangoszan ◆ elszámoláselszámolás ◆ félreszámolásfélreszámolás ◇

goszandearugoszandearu elszámítjaelszámítja magátmagát 「Szatóno
rjó-va goszandatta.」 „Elszámítottam magam, ke-
vés lett a cukor.”

goszandearugoszandearu ◆ elszámítjaelszámítja magátmagát 「Szatóno
rjó-va goszandatta.」 „Elszámítottam magam, ke-
vés lett a cukor.” ◆ félreszámolfélreszámol 「Kono kangae-
va goszandearu.」 „Félreszámoltam magam.”

goszankegoszanke ◆ háromhárom nagynagy családcsalád ◆ triumvi-triumvi-
rátusrátus
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goszan-ogoszan-o szuruszuru / goszanszurugoszanszuru ◆ elszámoljaelszámolja
magátmagát 「Kjori-o goszan-o site kabenibucukat-
ta.」 „Elszámolta magát, és a falnak ütközött.”
◆ rosszulrosszul számolszámol 「Kjori-o goszansita.」
„Rosszul számolta a távolságot.”

goszanszurugoszanszuru / goszan-ogoszan-o szuruszuru ◆ elszámoljaelszámolja
magátmagát 「Kjori-o goszan-o site kabenibucukat-
ta.」 „Elszámolta magát, és a falnak ütközött.”
◆ rosszulrosszul számolszámol 「Kjori-o goszansita.」
„Rosszul számolta a távolságot.”

goszarogoszaro ◆ ötágú útkereszteződésötágú útkereszteződés
goszegosze ◆ túlvilágtúlvilág
gószecugószecu ◆ erőserős havazáshavazás ◆ nagynagy hóhó
「Niigata-va gószecuni mimavareta.」 „Nagy hó
esett Nígatában.”

gószecucsitaigószecucsitai ◆ hóövezethóövezet
goszecuzokugoszecuzoku ◆ elkötéselkötés
goszeigoszei ◆ hangsúlyozáshangsúlyozás 「Goszei-o cujom-
eta.」 „Erősen hangsúlyoztam.”

goszeigoszei ◆ felfogásfelfogás 「Goszeini mondaigaaru.」
„Baj van a felfogásával.”

gószeigószei ◆ keménységkeménység
gószeigószei ◆ luxusluxus ◆ pompapompa
gószeigószei ◆ eredőeredő 「Futacunobekutoruno gószei-
o keiszansita.」 „Kiszámította a két vektor eredő-
jét.” ◆ összetételösszetétel ◆ szintézisszintézis ◇ onszeigó-onszeigó-
szeiszei hangszintetizáláshangszintetizálás ◇ onszeigószeiszó-onszeigószeiszó-
csicsi hangszintetizátorhangszintetizátor ◇ kagakugószeikagakugószei ke-ke-
moszintézismoszintézis ◇ gurikógengószeigurikógengószei glikogene-glikogene-
ziszis ◇ gurikógengószeigurikógengószei glikogénglikogén szintézisszintézis ◇

kógószeikógószei fotoszintézisfotoszintézis ◇ szeigószeiszeigószei bio-bio-
szintézisszintézis ◇ zengószeizengószei teljesteljes szintézisszintézis ◇

tanpakusicugószeitanpakusicugószei fehérjeszintézisfehérjeszintézis
gószeibungószeibun ◆ összetételösszetétel
gószeicsakusokurjógószeicsakusokurjó ◆ mesterségesmesterséges színe-színe-
zékzék 「Kono szeizai-va gószeicsakusokurjó-o sijó-
siteimaszen.」 „Ez a készítmény nem tartalmaz
mesterséges színezéket.”

goszeicsógoszeicsó ◆ szívesszíves figyelemfigyelem 「Goszeicsó
onegaisimaszu.」 „Kérem szíves figyelmüket!”

gószeidzsusigószeidzsusi ◆ műgyantaműgyanta
gószeigaszugószeigaszu ◆ szintetikus földgázszintetikus földgáz
gószeigogószeigo ◆ összetett szóösszetett szó
gószeigomugószeigomu ◆ szintetikus gumiszintetikus gumi
gószeihikakugószeihikaku ◆ műbőrműbőr

gószeihozonrjógószeihozonrjó ◆ mesterségesmesterséges tartósító-tartósító-
szerszer
gószeikeitaikeiszeigószeikeitaikeiszei ◆ szünmorfózisszünmorfózis
goszeikjúszurugoszeikjúszuru ◆ rosszul számlázrosszul számláz
gószeikószogószeikószo ◆ szintetázszintetáz ◇ étípígószeikó-étípígószeikó-
szoszo ATP-szintetázATP-szintetáz
gószeinagószeina ◆ luxusosluxusos 「Gószeina kurasi-o sitei-
ru.」 „Luxusban él.” ◆ pazarpazar 「Gószeina soku-
dzsi」 „pazar lakoma”

gószeinaszanzaigószeinaszanzai ◆ dőzsölésdőzsölés
gószeinogószeino ◆ szintetikusszintetikus
gószeirjokugószeirjoku ◆ eredő erőeredő erő
gószeisasingószeisasin ◆ montázsmontázs
gószeisinpigószeisinpi ◆ szünkarpiaszünkarpia
gószeiszen-igószeiszen-i ◆ műszálműszál
gószeiszen-inogószeiszen-ino ◆ műszálasműszálas
gószeiszenrjógószeiszenrjó ◆ szintetikusszintetikus színezőanyagszínezőanyag

gószeiszenzaigószeiszenzai ◆ szintetikus mosószerszintetikus mosószer
gószeiszurugószeiszuru ◆ összeszerkesztösszeszerkeszt 「Eiga-o gó-
szeisita.」 „Összeszerkesztettem a filmet.” ◆

összevágösszevág 「Sasin-o gószeisita.」 „Úgy vágta
össze a képet.” ◆ szintetizálszintetizál 「Júkibucu-o gó-
szeisita.」 „Szerves anyagot szintetizált.”

goszekkugoszekku ◆ ötöt ünnepünnep ◇ kikunoszekkukikunoszekku kri-kri-
zantémzantém ünnepeünnepe ◇ tanabatatanabata tanabatatanabata ◇

tangonoszekkutangonoszekku kisfiúkkisfiúk napjanapja ◇ nan-nan-
akuszanoszekkuakuszanoszekku héthét gyógynövénygyógynövény ünnepeünnepe
◇ momonoszekkumomonoszekku barackvirágzás ünnepebarackvirágzás ünnepe
goszengoszen ◆ egymásegymás műveiművei közülközül választásválasztás ◆

önmaguk közül választásönmaguk közül választás
goszengoszen ◆ ötezerötezer
gószengószen ◆ műszálműszál
goszen-enszacugoszen-enszacu ◆ ötezresötezres
goszenforintoszacugoszenforintoszacu ◆ ötezresötezres
goszenfugoszenfu ◆ ötvonalas kottaötvonalas kotta
goszensigoszensi ◆ kottapapírkottapapír
goszenszurugoszenszuru ◆ egymásegymás műveiművei közülközül vá-vá-
lasztlaszt ◆ önmagukönmaguk közülközül választválaszt 「Iinkaikara
kaicsó-o goszensita.」 „Az elnököt a bizottság tag-
jai önmaguk közül választották.”

goszógoszó ◆ védőkíséretesvédőkíséretes szállításszállítás ◇ goszó-goszó-
sasa rabszállító autórabszállító autó ◇ goszósagoszósa rabomobilrabomobil
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goszógoszó ◆ rossz helyre küldésrossz helyre küldés
goszogoszogoszogoszo ◆ kotorászvakotorászva 「Kurajamideg-
oszogoszoto akarinoszuicscsi-o szagasita.」 „Ko-
torászva kerestem a sötétben a villanykapcsolót.”
◆ surrogvasurrogva ◆ zizegvezizegve 「Kuszamurakara
uszagigagoszogoszoto detekita.」 „A fű közül zi-
zegve előbújt egy nyúl.”

goszogoszoszurugoszogoszoszuru ◆ zizegzizeg 「Mimini nanikaga
haittegoszogoszoszuru.」 „Valami belement a fü-
lembe, és zizeg.”

goszogoszoszuruotogoszogoszoszuruoto ◆ kotorászáskotorászás 「Kics-
csinkaragoszogoszoszuru otoga kikoeta.」 „A
konyhából kotorászás hallatszott.” ◆ surrogássurrogás ◆

zizegészizegés
goszokurógoszokuró ◆ idefáradásidefáradás 「Goszokuró itada-
kiarigatógozaimasita.」 „Köszönjük, hogy idefá-
radt!” ◇ szokurószokuró idefáradásidefáradás 「Goszokuróoka-
kesimaszuga, jorosiku onegaisimaszu.」 „Elné-
zést kérek, hogy ide kell fáradnia.”

gószónagószóna ◆ díszpompásdíszpompás
goszósagoszósa ◆ rabomobilrabomobil ◆ rabszállító autórabszállító autó
goszószurugoszószuru ◆ foglyotfoglyot szállítszállít 「Szaibansoni
hirjúcsisa-o goszósita.」 „A foglyot a bíróságra
szállították.” ◆ védőkíséretetvédőkíséretet biztosítbiztosít
「Kamocuszen-o goszósita.」 „Védőkíséretet biz-
tosított a teherhajóhoz.”

goszottogoszotto ◆ csomókbancsomókban 「Kamino kegagoszot-
to nuketa.」 „Csomókban hullott a hajam.” ◆

egyszerreegyszerre soksok 「Mimiakagagoszotto toreta.」
„Egyszerre sok piszok jött ki a fülemből.”

goszszoritogoszszorito ◆ csomókbancsomókban 「Goszszorito ka-
mino kega nuketa.」 „Csomókban hullott a ha-
jam.” ◆ teljesenteljesen 「Zenzaiszan-o goszszorito
ubavareta.」 „Teljesen kifosztottak.” ◆ tömér-tömér-
dekdek 「Pókádegoszszorito okane-o szutta.」 „Tö-
mérdek pénzt vesztettem pókeren.”

goszuigoszui ◆ déli alvásdéli alvás ◆ sziesztaszieszta
goszuiszurugoszuiszuru ◆ sziesztáziksziesztázik
goszunkugigoszunkugi ◆ százas szögszázas szög
goszuperugoszuperu ◆ egyháziegyházi énekének ◆ evangéliumevangélium ◇

poppu-goszuperupoppu-goszuperu ritmusos egyházi énekritmusos egyházi ének
goszuperu-szongugoszuperu-szongu ◆ egyháziegyházi énekének ◆ evan-evan-
géliumi énekgéliumi ének

goszurugoszuru ◆ megálljamegállja aa helyéthelyét 「Kanodzsono
kasórjoku-va szekaidemo dzsúbungositeikeru.」
„Énektudása a világon is megállja a helyét.”

gószurugószuru ◆ híresztelhíresztel ◆ neveznevez 「Otera-o dai-
andzsito gósita.」 „A templomot Daiandzsi-nek
nevezték.”

gószutoraitágószutoraitá ◆ háttérszerzőháttérszerző ◆ négernéger ◆

valódi szerzővalódi szerző
gószuto-taungószuto-taun ◆ szellemvárosszellemváros
gotabócsúgotabócsú ◆ elfoglaltságelfoglaltság közbenközben 「Gotabó-
csú oszore irimaszu.」 „Bocsánat, hogy elfoglalt-
sága közben zavarom!”

gotabun-nimomorezugotabun-nimomorezu ◆ mintmint mindenminden másmás
「Gotabunnimo morezu vagasamo keikiga va-
rui.」 „Mint minden más vállalatnak, nekünk sem
megy most az üzlet.”

gotagotagotagota ◆ bajbaj 「Kore-va gotagotaninarude-
só.」 „Ebből csak baj lesz.” ◆ civódáscivódás ◆ felfor-felfor-
dulásdulás 「Gotagotade kippu-o nakusita.」 „A fel-
fordulásban elvesztettem a jegyeket.” ◆ morgoló-morgoló-
dásdás ◆ pertatvarpertatvar ◆ viszályviszály
gotagotasitagotagotasita ◆ rendetlenrendetlen
gotagotaszurugotagotaszuru ◆ álláll aa bálbál 「Tonarino
kazoku-va matagotagotasiteiru.」 „A szomszé-
dunknál megint áll a bál.” ◆ civódikcivódik
「Kjódaifutari-va icumogotagotasiteiru.」 „A két
testvér állandóan civódik.” ◆ rendetlenrendetlen
「Daidokoro-va gotagotasiteiru.」 „A konyha
rendetlen.”

gotagotatogotagotato ◆ morgolódvamorgolódva 「Tomodacsi-va
dzsósinicuitegotagotato fuhei-o itta.」 „A bará-
tom morgolódva panaszkodott a főnökére.” ◆

rendetlenülrendetlenül
gotaigotai ◆ egész testegész test
gótaigótai ◆ merev testmerev test
gótaikjúgótaikjú ◆ merev gömbmerev gömb
gotaimanzokunagotaimanzokuna ◆ épép ésés egészségesegészséges 「Go-
taimanzokuna akacsanga umarete hosii.」 „Sze-
retném, hogy a baba épen és egészségesen szüles-
sen.” ◆ makkegészségesmakkegészséges
gótairikigakugótairikigaku ◆ merev test statikájamerev test statikája
gotairikugotairiku ◆ öt földrészöt földrész ◆ öt kontinensöt kontinens
gotairógotairó ◆ ötfős öregek tanácsaötfős öregek tanácsa
gotaitócsigotaitócsi ◆ földre borulva imádkozásföldre borulva imádkozás
gotakógotakó ◆ sok boldogságsok boldogság
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gotakugotaku ◆ okoskodásokoskodás 「Gotaku-o naraberu.」
„Okoskodva beszél.”

gotamazegotamaze ◆ kotyvalékkotyvalék
gótangótan ◆ merészségmerészség
gótan-nagótan-na ◆ merészmerész ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
gotantógotantó ◆ pentózpentóz
gotantórinszankeirogotantórinszankeiro ◆ pentóz-foszfátpentóz-foszfát pá-pá-
lyalya
gotegote ◆ hátulrólhátulról támadótámadó seregsereg ◆ lemaradáslemaradás
◆ lépéshátránylépéshátrány 「Szeifunoviruszu taiszaku-va
goteni mavatta.」 „A kormány a járványvédelem-
ben lépéshátrányba került.” ◆ másodikkéntmásodikként lé-lé-
péspés 「Szenteto gote」 „elsőként és másodikként
lépés” ◇ gotegotenimavarugotegotenimavaru minduntalanminduntalan lé-lé-
péshátránybapéshátrányba kerülkerül 「Kaisano
sinszeihinkaihacu-va gotegoteni mavatteiru.」 „A
vállalat az új termék fejlesztésével minduntalan
lépéshátrányba kerül.”

gotegotegotegote ◆ túlzottantúlzottan 「Hószekigagotegoteto
kazarareta jubiva」 „drágakövekkel túlzottak kici-
comázott gyűrű”

gotegotenimavarugotegotenimavaru ◆ minduntalanminduntalan lépés-lépés-
hátránybahátrányba kerülkerül 「Kaisano sinszeihinkaihacu-
va gotegoteni mavatteiru.」 „A vállalat az új ter-
mék fejlesztésével minduntalan lépéshátrányba
kerül.”

góteigótei ◆ kastélykastély ◆ kúriakúria ◆ luxuslakásluxuslakás ◆ re-re-
zidenciazidencia ◆ udvarházudvarház
goteineinigoteineini ◆ kedveskedves öntőlöntől 「Goteineini oden-
vaitadaki, arigatógozaimaszu!」 „Nagyon kedves
öntől, hogy felhívott.”

gotengoten ◆ palotapalota
gótendzsógótendzsó ◆ kazettás mennyezetkazettás mennyezet
gotogoto ◆ együttegyütt 「Zó-va banana-o kavagoto ta-
beta.」 „Az elefánt héjával együtt ette a banánt.”
◆ stulstul 「Budó-o tanegoto tabeta.」 „Magostul
ettem a szőlőt.” ◆ stülstül 「Sacugoto mizuni tobi
konda.」 „Ingestül ugrott a vízbe.” ◆ tultul
「Kavagotoringo-o taberuno?」 „Te héjastul
eszed az almát?”

gotogoto ◆ kéntként 「Kion-va kiszecugotonikavaru.」
„A hőmérséklet évszakonként más és más.” ◇ go-go-
tonitoni mindenminden 「Fucukagotonimaraszonsima-
szu.」 „Minden második nap kocogok.” ◇ goto-goto-
nono kéntikénti 「Kunigotono dzsinkó」 „országonkén-
ti népesség”

gotógotó ◆ szó elejeszó eleje
gótogóto ◆ gótgót
gótógótó ◆ elrabláselrablás 「Eiga-va daijano gótókara
hadzsimatta.」 „A film a gyémántrablással kezdő-
dött.” ◆ rablásrablás 「Kare-va gótónotame simeite-
haiszareteiru.」 „Rablás miatt körözik.” ◆ rab-rab-
lóló 「Beszszóni gótóga haitta.」 „Egy rabló beha-
tolt a nyaralómba.” ◇ kjógengótókjógengótó rablásrablás meg-meg-
játszójajátszója ◇ kjógengótókjógengótó megjátszottmegjátszott rab-rab-
láslás ◇ kjógen-júkaikjógen-júkai megjátszottmegjátszott emberrab-emberrab-
láslás ◇ ginkógótóginkógótó bankrablásbankrablás ◇ ginkógótóginkógótó
bankrablóbankrabló ◇ fukumengótófukumengótó álarcos betörőálarcos betörő
gótódzsikengótódzsiken ◆ betöréses esetbetöréses eset ◆ rablásrablás
gótóhangótóhan ◆ betörőbetörő ◆ rablórabló
gótóhódzsogótóhódzso ◆ rablásban segédkezésrablásban segédkezés
gotókegotóke ◆ ön házaön háza
gotokigotoki ◆ hasonlóhasonló 「Szeidzsinno gotoki dzsin-
bucu」 „szenthez hasonló ember” ◆ olyanolyan 「Ke-
monoga unaru gotoki koe」 „olyan hang, mint egy
vadállat üvöltése” ◇ omaegotokiomaegotoki magadfajtamagadfajta
「Omaegotokini maketakunai.」 „Nem fogok ve-
reséget szenvedni egy magadfajtától!” ◇ gotok-gotok-
imonoimono magafajtamagafajta 「Kiszamagotoki mononi
ikenszaretakunai.」 „Engem csak ne kritizáljon
egy magadfajta!”

gotokimonogotokimono ◆ magafajtamagafajta 「Kiszamagotoki
mononi ikenszaretakunai.」 „Engem csak ne kri-
tizáljon egy magadfajta!”

gotokugotoku ◆ háromhárom erényerény ◆ háromlábúháromlábú állványállvány

gotokugotoku ◆ mintmint 「Kazenogotoku szatta.」 „Úgy
elsuhant, mint a szél.” ◇ dattonogotokudattonogotoku akárakár
a nyúla nyúl
gotonigotoni ◆ mindenminden 「Fucukagotonimaraszonsi-
maszu.」 „Minden második nap kocogok.” ◇ ip-ip-
pungotonipungotoni percrőlpercről percrepercre 「Ippungotoni szu-
iiga agatta.」 „Percről percre emelkedett a víz-
szint.” ◇ kotoarugotonikotoarugotoni alkalmankéntalkalmanként 「Ko-
toaru gotonikono kotoba-o miminisiteimaszu.」
„Alkalmanként hallom ezt a szót.” ◇ dzsikango-dzsikango-
tonitoni órárólóráról óráraórára 「Dzsikangotoni dzsószeiga
kavatta.」 „Óráról órára változott a helyzet.” ◇

súgotonisúgotoni hétrőlhétről hétrehétre 「Súgotoni atatakaku-
natta.」 „Hétről hétre melegebb lett.” ◇ tosigo-tosigo-
tonitoni éventeévente 「Szaibaiszuru jaszai-o tosigotoni
kaeru.」 „Évente más zöldséget termesztek.” ◇
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higotonihigotoni naprólnapról napranapra 「Higotoni bjódzsó-va
kaifukusita.」 „Napról napra javult az állapota.”

gótónihairugótónihairu ◆ betörbetör 「Beszszó-va gótóni hai-
rareta.」 „Betörtek a nyaralómba.”

gotonogotono ◆ kéntikénti 「Kunigotono dzsinkó」 „or-
szágonkénti népesség”

gótó-ogótó-o hatarakuhataraku ◆ rablástrablást követkövet elel
「Ginkógótó-o hataraita.」 „Bankrablást követett
el.”

gótó-ogótó-o szuruszuru / gótószurugótószuru ◆ kirabolkirabol 「Ginkó-
o gótósita.」 „Kirabolta a bankot.” ◆ rabolrabol
「Dorobó-va gótó-o sini dekaketa.」 „A betörő el-
ment rabolni.”

gotósakugotósaku ◆ ötöt nemesinemesi rangrang ◇ kósakukósaku márkimárki
◇ kósakukósaku hercegherceg ◇ sisakusisaku várgrófvárgróf ◇ dan-dan-
sakusaku báróbáró 「Dansaku-va sicudzsinikóto-o ucsini
iretemoratta.」 „A báró bevitette a komornyikkal
a kabátját.” ◇ hakusakuhakusaku grófgróf
gotosigotosi ◆ olyanolyan 「Dzsinszei-va kavano gotosi.」
„Az élet olyan, mint a folyó.” ◇ kakunogotosikakunogotosi
ehhezehhez hasonlóhasonló ◇ kakunogotosikakunogotosi ilyenilyen 「Ka-
reno szeikaku-va kakuno gotosidearu.」 „Ilyen a
természete.”

gótószacudzsingótószacudzsin ◆ rablógyilkosrablógyilkos
gótószacudzsindzsikengótószacudzsindzsiken ◆ rablógyilkosságrablógyilkosság
gótószacudzsinhangótószacudzsinhan ◆ rablógyilkosságrablógyilkosság
gótószurugótószuru / gótó-ogótó-o szuruszuru ◆ kirabolkirabol 「Ginkó-
o gótósita.」 „Kirabolta a bankot.” ◆ rabolrabol
「Dorobó-va gótó-o sini dekaketa.」 „A betörő el-
ment rabolni.”

gótótaiszakugótótaiszaku ◆ betörésvédelembetörésvédelem
gótózaigótózai ◆ betörésbetörés ◆ rablásrablás
gottagaeszugottagaeszu ◆ túlzsúfolttúlzsúfolt ◆ zsúfoltzsúfolt
gottamazegottamaze ◆ kotyvalékkotyvalék
góugóu ◆ felhőszakadásfelhőszakadás ◆ szakadószakadó esőeső ◇ ger-ger-
iragóuiragóu özönvízszerű felhőszakadásözönvízszerű felhőszakadás
govagovasiteirugovagovasiteiru ◆ erőserős 「Kamino ke-va go-
vagovasiteiru.」 „Erős hajszálai vannak.” ◆ ke-ke-
ménymény 「Konosícu-va govagovasiteiru.」 „Ez a le-
pedő kemény.” ◆ merevmerev ◆ törtör 「Konosacu-va
govagovasiteiru.」 „Ez az ing tör.”

govarigovari ◆ ötven százalékötven százalék
gozagoza ◆ gyékényszőnyeggyékényszőnyeg 「Goza-o maita.」
„Feltekertem a gyékényszőnyeget.”

gozaimaszugozaimaszu ◆ vanvan 「Akaisacu-va arimaszu-
ka.Hai, gozaimaszu.」 „Van piros ing? Igen van.”

gózanzemjóógózanzemjóó ◆ TrilokavidzsajaTrilokavidzsaja
gozarugozaru ◆ vanvan
gozegoze ◆ vak samiszenes koldusnővak samiszenes koldusnő
gozengozen ◆ délelőttdélelőtt 「Gozenkudzsi」 „délelőtt ki-
lenc óra” ◆ éjféléjfél utánután 「Gozennidzsi」 „éjfél
után 2 óra” ◆ reggelireggeli órákbanórákban 「Gozenno
haitacu-o kibósita.」 „Reggeli órákban kértem a
szállítást.”

gozengozen ◆ excellenciájaexcellenciája ◆ uraságuraság színeszíne
előttelőtt ◇ gozen-enszógozen-enszó koncertkoncert azaz uralkodóuralkodó
jelenlétébenjelenlétében ◇ gozendzsiaigozendzsiai mérkőzésmérkőzés azaz
uralkodóuralkodó jelenlétébenjelenlétében ◇ gozenhikógozenhikó versol-versol-
vasás az uralkodó jelenlétébenvasás az uralkodó jelenlétében
gózengózen ◆ dölyfösségdölyfösség
gozencsúgozencsú ◆ délelőttdélelőtt 「Gozencsúdakeno
sigoto-o szagasiteiru.」 „Délelőtti munkát kere-
sek.”

gozencsúmadenigozencsúmadeni ◆ déldél előttigelőttig 「Asitagozen-
csúmadeni otodokesimaszu.」 „Holnap dél előttig
kiszállítjuk az árut.”

gozendzsiaigozendzsiai ◆ mérkőzésmérkőzés azaz uralkodóuralkodó jelen-jelen-
létébenlétében
gozen-enszógozen-enszó ◆ koncertkoncert azaz uralkodóuralkodó jelen-jelen-
létébenlétében
gozenhikógozenhikó ◆ versolvasásversolvasás azaz uralkodóuralkodó je-je-
lenlétébenlenlétében
gozen-nodzsóeigozen-nodzsóei ◆ matinématiné
gozen-nogekigozen-nogeki ◆ matinématiné
gózentogózento ◆ arrogánsanarrogánsan ◆ dölyfösendölyfösen
「Tonoszama-va gózentosita kucsóde kotaeta.」
„Az uraság dölyfösen válaszolt.” ◆ kevélyenkevélyen
gozógozó ◆ öt belső szervöt belső szerv
gozokugozoku ◆ nyelvcsaládnyelvcsalád ◇ afuroadzsiagozo-afuroadzsiagozo-
kuku afroázsiaiafroázsiai nyelvcsaládnyelvcsalád ◇ inógozokuinógozoku in-in-
doeurópaidoeurópai nyelvcsaládnyelvcsalád ◇ minamiadzsiago-minamiadzsiago-
zokuzoku ausztro-ázsiai nyelvcsaládausztro-ázsiai nyelvcsalád
gózokugózoku ◆ arisztokrataarisztokrata családcsalád ◆ befolyá-befolyá-
sos klánsos klán ◆ uradalmi családuradalmi család
gozondzsideszukagozondzsideszuka ◆ ismeriismeri önön 「Ano hito-o
gozondzsideszuka?」 „Ismeri ön azt az embert?”
◆ tudjatudja önön 「Kono kunigadokoniarunoka go-
zondzsideszuka?」 „Tudja ön, hogy hol van ez az
ország?”
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gozondzsinogozondzsino ◆ ismerősismerős 「Minaszan gozon-
dzsino macsinamideszu.」 „Ez a városkép min-
denkinek ismerős.” ◆ ismertismert 「Honnokabánijo-
ku gozondzsino manganokjarakutágaarimaszu.」
„A jól ismert rajzfilmfigura van a könyv borítóján.”
◆ önön általáltal isis ismertismert 「Kono tenrankaini-va
gozondzsino szakuhinmoarukamo siremaszen.」
„Bizonyára vannak ön által is ismert alkotások
ezen a kiállításon.”

gozóroppugozóroppu ◆ minden belső szervminden belső szerv
gozumegozume ◆ hátulról támadó sereghátulról támadó sereg
gugu ◆ belevalóbelevaló 「Szarami-o szandono gunisi-
ta.」 „Szalámit raktam a szendvicsbe.” ◆ eszközeszköz
◆ sűrűjesűrűje 「Konoszúpuni-va mattaku guga hait-
teinai.」 „Ennek a levesnek nincs sűrűje.” ◇ gjo-gjo-
gugu halászatihalászati eszközeszköz ◇ szeiszónoguszeiszónogu politi-politi-
kaikai fegyverfegyver 「Enerugí mondai-o szeiszóno gu-
tositeiru.」 „Politikai fegyvert kovácsolt az ener-
giaproblémából.” ◇ curigucurigu horgászfelszere-horgászfelszere-
léslés
gugu ◆ bolondságbolondság 「Kakakukjószó-o umu gu-o
szakeru.」 „Nem követi el azt a bolondságot, hogy
árháborúba keveredjen.” ◆ butaságbutaság 「Gu-o en-
dzsiru」 „butaságot csinál” ◆ ostobaságostobaság ◇

gunimocukanaigunimocukanai ostobaostoba 「Gunimocukanai ha-
nasi」 „ostoba történet”

gúgú ◆ kőkő 「Dzsankendegú-o dasita.」 „A kő-
papír-olló játékban követ mutattam.”

guadorúpuguadorúpu ◆ GuadeloupeGuadeloupe
guaiguai ◆ alkalmasságalkalmasság 「Asita-va guaiga varui-
node, aszattedemoiideszuka.」 „Holnap nem al-
kalmas, nem lehetne holnapután?” ◆ állapotállapot
「Bjóninno guai-va dó?」 „Milyen a beteg állapo-
ta?” ◆ elfogadhatóságelfogadhatóság 「Icumo okureruno-va
csotto guaiga varui.」 „Nem igazán elfogadható
mindig késni.” ◆ mennyiremennyire 「Kócúdzsikan-va
dórono komi guainijoru.」 „Az utazási idő attól
függ, hogy mennyire zsúfoltak az utak.” ◆ módmód
「Mukasino hito-va don-na guaini kurasiteitano-
desóka?」 „Hogyan éltek régen az emberek?” ◆

működésműködés 「Kono kikai-va szaikinguaiga varui.」
„Ez a gép mostanában nem jól működik.” ◇ umai-umai-
guainiguaini jóljól 「Kono sasin-va umai guaini toreta.」
„Ez kép jól sikerült.” ◇ guaigajoiguaigajoi jóljól vanvan 「Mó
guaiga jokunarimasita.」 „Most már jobban va-
gyok.” ◇ guaigavaruiguaigavarui rosszulrosszul vesziveszi kiki magátmagát
「Szenszeiga kitanai kotoba-o cukaunante guaiga
varui.」 „Rosszul veszi ki magát, ha egy tanár csú-

nyán beszél.” ◇ guaigavaruiguaigavarui nincsnincs jóljól
「Kanodzso-va kodomono guaiga varukattanode
hajaku kaetta.」 „Nem jól volt a gyereke, ezért
hamar hazament.” ◇ guainovaruikotoniguainovaruikotoni saj-saj-
nosnos 「Guaino varuikotoni tega szubette curitta
szakanaga nigetesimatta.」 „Sajnos a kifogott hal
kicsúszott a kezemből, és elúszott.” ◇ kóiuguainikóiuguaini
valahogyvalahogy ígyígy 「Kóiu guainijarebaiinodeszu.」
„Valahogy így kell ezt csinálni.” ◇ csódoiiguainicsódoiiguaini
kellőképpenkellőképpen 「Kono niku-va csódoii guaini jak-
eteiru.」 „Ez a hús kellőképpen átsült.” ◇ csódo-csódo-
iiguainiiiguaini lehetőlehető aa legjobbkorlegjobbkor 「Csódoii guai-
ni hitogajattekita.」 „A lehető a legjobbkor jött ar-
ra valaki.” ◇ csódoiiguainicsódoiiguaini lehetőlehető legjobbanlegjobban
「Csódoii guainikékiga dekita.」 „A lehető legjob-
ban sikerült a sütemény.” ◇ haraguaiharaguai gyomorgyomor
állapotaállapota 「Haraguaiga jokunai.」 „Valami van a
gyomrommal.”

guaigajoiguaigajoi ◆ jóljól vanvan 「Mó guaiga jokunarima-
sita.」 „Most már jobban vagyok.”

guaigavaruiguaigavarui ◆ bajabaja vanvan 「Kuruma-va dómo
guaiga varui.」 „Valami baja van a kocsinak.” ◆

nincsnincs jóljól 「Kanodzso-va kodomono guaiga va-
rukattanode hajaku kaetta.」 „Nem jól volt a gye-
reke, ezért hamar hazament.” ◆ rosszulrosszul vesziveszi
kiki magátmagát 「Szenszeiga kitanai kotoba-o cuka-
unante guaiga varui.」 „Rosszul veszi ki magát, ha
egy tanár csúnyán beszél.”

guainovaruikotoniguainovaruikotoni ◆ sajnossajnos 「Guaino varu-
ikotoni tega szubette curitta szakanaga nigetesi-
matta.」 „Sajnos a kifogott hal kicsúszott a ke-
zemből, és elúszott.”

guamuguamu ◆ GuamGuam
guamudzsinguamudzsin ◆ guamiguami
guamunoguamuno ◆ guamiguami
guanguan ◆ bolondbolond ötletötlet ◆ javaslatjavaslat készítésekészítése
◆ konkrét javaslatkonkrét javaslat ◆ szerény javaslatomszerény javaslatom
guaninguanin ◆ guaninguanin
guaniruszansikurázeguaniruszansikuráze ◆ guanilátciklázguanilátcikláz
guanoguano ◆ guanóguanó
guanosinguanosin ◆ guanozinguanozin
gubidzsinszógubidzsinszó ◆ pipacspipacs ◆ vadmákvadmák
gubucugubucu ◆ bolondbolond
gucugucutogucugucuto ◆ fröcsögvefröcsögve ◆ hörögvehörögve ◆ ro-ro-
tyogvatyogva 「Sicsú-va gucugucuto nieteita.」 „Ro-
tyogva főtt a pörkölt.”
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gucugucutonikomugucugucutonikomu ◆ rotyogtatrotyogtat 「Szúpu-o
gucugucuto nikonda.」 „Rotyogtattam a levest.”

gucsagucsaiugucsagucsaiu ◆ zsörtölődikzsörtölődik 「Gucsagucsa
ivanaino!」 „Ne zsörtölődj!”

gucsagucsanagucsagucsana ◆ rendetlenrendetlen 「Gucsagucsana
heja」 „rendetlen szoba”

gucsagucsanigucsagucsani ◆ felismerhetetlenségigfelismerhetetlenségig
「Dzsikode kuruma-va gucsagucsani cubureta.」
„A balesetben a kocsi a felismerhetetlenségig
összeroncsolódott.”

gucsagucsanirugucsagucsaniru ◆ összekuszálódikösszekuszálódik 「Hi-
mogagucsagucsaninatta.」 „A madzag összeku-
szálódott.”

gucsagucsaniszurugucsagucsaniszuru ◆ gyűrgyűr
「Kincsósitehankacsi-o gucsagucsanisiteita.」
„Idegességében a zsebkendőjét gyűrte.” ◆ össze-össze-
gyűrgyűr 「Kami-o gucsagucsanisita.」 „Összegyűrte
a papírt.” ◆ összekuszálösszekuszál 「Himo-o gucsagu-
csanisita.」 „Összekuszáltam a madzagot.” ◆

rendetlenségetrendetlenséget csinálcsinál 「Rjóriszuruto
daidokoro-va gucsagucsaninaru.」 „Amikor fő-
zök, nagy rendetlenség marad utánam a konyhá-
ban.”

gucsagucsanogucsagucsano ◆ latyakoslatyakos 「Toketa jukidegu-
csagucsano micsi-o kuruma-va jukkuri hasitta.」
„Az olvadt hótól latyakos úton lassan mentek az
autók.” ◆ lottyadtlottyadt 「Gucsagucsano kaki」
„lottyadt datolyaszilva”

gucsigucsi ◆ dőreségdőreség ◆ panaszkodáspanaszkodás ◆ piszká-piszká-
lódáslódás
gucsikoboszazugucsikoboszazu ◆ zokszózokszó nélkülnélkül 「Gucsiko-
boszazu sigotoni hagenda.」 „Zokszó nélkül dol-
gozott.”

gucsi-ogucsi-o iuiu ◆ piszkálódikpiszkálódik 「Dzsósiniicumo dór-
jóno gucsi-o iu.」 „A főnöke előtt állandóan pisz-
kálódik a munkatársai ellen.”

gucsi-ogucsi-o koboszukoboszu ◆ kifakadkifakad 「Nagaku gaman-
sitaga, kekkjokugucsi-o kobosita.」 „Sokáig tűrt,
de aztán kifakadt.” ◆ kipanaszkodikkipanaszkodik 「Kjóha-
takuszan gucsi-o kobositeszukkirisita.」 „Ma jól
kipanaszkodtam magam.” ◆ panaszkodikpanaszkodik
「Rindzsinnicuite gucsi-o kobosita.」 „Panaszko-
dott a szomszédjára.”

gucsippoigucsippoi ◆ örökösen panaszkodikörökösen panaszkodik

gucsirugucsiru ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Tomodacsini
ottonokoto-o gucsitta.」 „Panaszkodtam a barát-
nőmnek a férjemre.”

gucsokunagucsokuna ◆ túl becsületestúl becsületes
gucsokunigucsokuni ◆ birkabirka módonmódon 「Gucsokuni
kiszoku-o mamotteiru.」 „Birka módon betartja a
szabályokat.”

gúcsúgjódzsigúcsúgjódzsi ◆ udvari ceremóniaudvari ceremónia
gudagudasiigudagudasii ◆ fárasztófárasztó
guddotaiminguguddotaimingu ◆ jó időzítésjó időzítés
guddotaimingudeguddotaimingude ◆ jókorjókor 「Guddotaimingu-
de kita!」 „Jókor jöttél!”

gudongudon ◆ bárgyúságbárgyúság ◆ együgyűségegyügyűség
gudon-nagudon-na ◆ bárgyúbárgyú 「Gudonna kao」 „bárgyú
arc” ◆ együgyűegyügyű 「Gudonna ningen」 „együgyű
ember” ◆ nehéznehéz felfogásúfelfogású 「Gudonna otoko」
„nehéz felfogású ember”

gudzzugudzzu ◆ áruáru
gudzsagudzsaiugudzsagudzsaiu ◆ pofázikpofázik 「Gudzsagudzsa
ivanaide hatarake!」 „Ne pofázz, dolgozz!”

gudzsagudzsanihikiszakugudzsagudzsanihikiszaku ◆ marcangolmarcangol ◆

szétmarcangolszétmarcangol 「Raion-va emono-o gudzsagu-
csani hiki szaita.」 „Az oroszlánok szétmarcangol-
ták a zsákmányukat.”

gudzsagudzsanogudzsagudzsano ◆ kásáskásás 「Jukiga toke
hadzsimetegudzsagudzsaninatta.」 „A hó olva-
dozni kezdett, és kásás lett.”

gúdzsigúdzsi ◆ főpapfőpap ◆ pappap
gúdzsingúdzsin ◆ ostobaostoba
gugenkagugenka ◆ megtestesítésmegtestesítés ◆ valósvalós formátformát
öltésöltés
gugenkaszurugugenkaszuru ◆ megtestesítmegtestesít 「Naganenno
omoi-o gugenkasita.」 „Megtestesítette dédelge-
tett álmát.” ◆ valósvalós formábaformába öntönt 「Aidia-o gu-
genkasita.」 „Valós formába öntötte az ötletet.”

gúgúgúgú ◆ jóízűenjóízűen 「Gúgúibiki-o kaku.」 „Jóízűen
horkolva alszik.” ◆ korogvakorogva 「Onakagagúgú
natteiru.」 „Korog a gyomrom.” ◇ gúgúnerugúgúneru
húzzahúzza aa lóbőrtlóbőrt 「Tonarino hejade ottogagúgú
neteirunoga kikoeta.」 „Hallatszott, hogy a férjem
a szomszéd szobában húzza a lóbőrt.”

gúgúnerugúgúneru ◆ húzzahúzza aa lóbőrtlóbőrt 「Tonarino hejade
ottogagúgú neteirunoga kikoeta.」 „Hallatszott,
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hogy a férjem a szomszéd szobában húzza a ló-
bőrt.”

guguruguguru ◆ kiguglizikkiguglizik 「Oisiireszutoran-o gugut-
ta.」 „Kigugliztam egy jó éttermet.”

gúgurugúguru ◆ GoogleGoogle
gúhacugúhacu ◆ véletlen előfordulásvéletlen előfordulás
gúhacukosógúhacukosó ◆ véletlenszerű hibavéletlenszerű hiba
gúhacúndógúhacúndó ◆ önkéntelen mozgásönkéntelen mozgás
gúhacusókógúhacusókó ◆ váratlan komplikációváratlan komplikáció
gúhacuszaimugúhacuszaimu ◆ előreelőre nemnem kalkuláltkalkulált adós-adós-
ságság
gúhacuszeirjúzangúhacuszeirjúzan ◆ váratlan vetélésváratlan vetélés
gúhacuszurugúhacuszuru ◆ véletlenülvéletlenül kialakulkialakul 「Csirjó-
nakani gúhacusita becuno bjóki」 „gyógyítás köz-
ben véletlenül kialakult másik betegség”

gúhacutekinagúhacutekina ◆ váratlanváratlan 「Gúhacutekina
dzsiko」 „váratlan baleset” ◆ véletlenszerűvéletlenszerű
「Gúhacutekina dekigoto」 „véletlenszerű ese-
mény”

guhóguhó ◆ buddhizmus elterjesztésebuddhizmus elterjesztése
guhóguhó ◆ buddhizmus kutatásabuddhizmus kutatása
guhósaguhósa ◆ buddhizmuskutatóbuddhizmuskutató
gúigúi ◆ allegóriaallegória ◆ képletesképletes beszédbeszéd ◆ példá-példá-
zatzat ◆ rejtett jelentésrejtett jelentés
guiguiguigui ◆ erőteljesenerőteljesen ◆ ráncigálvaráncigálva ◆ vedel-vedel-
veve
guiguihipparuguiguihipparu ◆ cibálcibál 「Nekono sippo-o guigui
hippacscsa dame!」 „Ne cibáld a macska farkát!”
◆ erősenerősen húzhúz 「Nava-o guigui hippatta.」 „Erő-
sen húzta a kötelet.” ◆ rángatrángat 「Kopí kino cu-
matta kami-o guigui hippatta.」 „A fénymásolóba
ragadt papírt rángatta.”

guiguioszuguiguioszu ◆ lökdöslökdös 「Man-indensade hito-o
guigui osita.」 „A teli vonaton lökdöste az embe-
reket.”

guiguitoaoruguiguitoaoru ◆ döntidönti magábamagába 「Bíru-o guigu-
ito aotta.」 „Döntötte magába a sört.” ◆ öntiönti ma-ma-
gábagába 「Vain-o guiguito aotta.」 „Öntötte magá-
ba a bort.”

gúimonogatarigúimonogatari ◆ példabeszédpéldabeszéd
gúingúin ◆ véletlen okvéletlen ok
guinomiguinomi ◆ nagynagy szakésszakés pohárpohár ◆ szakésszakés po-po-
hárhár ◆ vedelésvedelés

guinomiszuruguinomiszuru ◆ vedelvedel 「Vain-o gui nomisita.」
„Vedelte a bort.”

gúinrongúinron ◆ okkazionalizmusokkazionalizmus
gúisószecugúisószecu ◆ allegorikus regényallegorikus regény
gúitekinagúitekina ◆ allegorikusallegorikus ◆ képletesképletes 「Gúi-
tekina imi」 „képletes jelentés” ◆ rejtettrejtett 「Gú-
itekina naijó」 „rejtett tartalom”

guitoguito ◆ egyegy hajtásrahajtásra 「Bíru-o guito nonda.」
„Egy hajtásra megittam a sört.” ◆ erőteljesenerőteljesen
「Cumano ude-o guito hiita.」 „Erőteljesen meg-
rántottam a feleségem karját.” ◆ hirtelenhirtelen 「Gui-
to atama-o ageta.」 „Hirtelen felcsapta a fejét.” ◇

guittoguitto hirtelenhirtelen 「Guitto ago-o mocsi ageta.」
„Hirtelen felcsapta az állát.” ◇ guittoguitto egyegy haj-haj-
tásratásra 「Oszake-o guitto nomihosita.」 „Egy haj-
tásra felhörpintettem az italt.” ◇ guittoguitto erőtel-erőtel-
jesenjesen 「Kareno te-o guito hiki joszeta.」 „Erő-
teljesen magamhoz rántottam a kezét.”

guitohikuguitohiku ◆ megrántmegránt 「Kareno te-o guito hi-
ita.」 „Megrántottam a kezét.”

guitonomuguitonomu ◆ felhajtfelhajt 「Nihonsu-o guito non-
da.」 „Felhajtottam a szakét.”

guittoguitto ◆ egyegy hajtásrahajtásra 「Oszake-o guitto no-
mihosita.」 „Egy hajtásra felhörpintettem az
italt.” ◆ erőteljesenerőteljesen 「Kareno te-o guito hiki
joszeta.」 „Erőteljesen magamhoz rántottam a
kezét.” ◆ hirtelenhirtelen 「Guitto ago-o mocsi ageta.」
„Hirtelen felcsapta az állát.” ◇ guitoguito hirtelenhirtelen
「Guito atama-o ageta.」 „Hirtelen felcsapta a fe-
jét.” ◇ guitoguito egyegy hajtásrahajtásra 「Bíru-o guito non-
da.」 „Egy hajtásra megittam a sört.” ◇ guitoguito
erőteljesenerőteljesen 「Cumano ude-o guito hiita.」
„Erőteljesen megrántottam a feleségem karját.”

guittohipparuguittohipparu ◆ megrántmegránt 「Kanodzsono
szode-o guitto hippatta.」 „Megrántottam az inge
ujját.”

guittomagaruguittomagaru ◆ éleséles kanyartkanyart veszvesz
「Kuruma-va guitto hidarini magatta.」 „A kocsi
éles kanyart vett balra.”

guittonomuguittonomu ◆ felhörpintfelhörpint 「Párinka-o guitto
nonda.」 „Felhörpintettem a pálinkát.”

gujásugujásu ◆ gulyásgulyás ◆ gulyáslevesgulyásleves
gúkanszúgúkanszú ◆ páros függvénypáros függvény
gukeigukei ◆ bátyámbátyám
gukenguken ◆ szerény véleményszerény vélemény
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gukjogukjo ◆ ostobaostoba kísérletkísérlet ◆ ostobaostoba tetttett
「Rjókokuno kankei-o akkaszaszeru gukjoni de-
ta.」 „Ostoba tettével tovább rontotta a két ország
közötti kapcsolatokat.”

gúkjogúkjo ◆ átmenetiátmeneti szállásszállás ◆ meghúzódásmeghúzódás ◆

szerény otthonszerény otthon
gukógukó ◆ buta tettbuta tett ◆ ostoba tettostoba tett
gumaigumai ◆ húgomhúgom
gumainagumaina ◆ bolondbolond
gumigumi ◆ esüstfaesüstfa ◆ olajfűzolajfűz
gumigumi ◆ gumicukorgumicukor
gumikjandígumikjandí ◆ gumicukorgumicukor ◆ gumicukorkagumicukorka
gumingumin ◆ birkabirka 「Vatasitacsi-va gumindearu.」
„Birkák vagyunk.” ◆ ostoba tömegostoba tömeg
guminszeidzsiguminszeidzsi ◆ birkauralombirkauralom ◆ csőcselék-csőcselék-
uralomuralom ◆ ochlokráciaochlokrácia
guminszeiszakuguminszeiszaku ◆ birkapolitikabirkapolitika 「Szeifuno
guminszeiszaku」 „kormány birkapolitikája”

gumongumon ◆ butabuta kérdéskérdés ◆ csacsicsacsi kérdéskérdés
「Gumon-o hah-szuru.」 „Csacsi kérdést tesz fel.”

gumongutógumongutó ◆ butabuta kérdés,kérdés, butabuta válaszválasz ◆

buta párbeszédbuta párbeszéd
gungun ◆ illetékességilletékesség ◆ járásjárás 「Kono macsi-va
dono gunni zokusiteirunodeszuka?」 „Ez a város
melyik járáshoz tartozik?”

gungun ◆ csapatcsapat 「Amerika gun-va kunini sinn-
júsita.」 „Az amerikai csapatok behatoltak az or-
szágba.” ◆ hadsereghadsereg ◇ gijúgungijúgun önkéntesönkéntes
hadsereghadsereg ◇ gijútaigijútai önkéntesönkéntes csapatcsapat ◇

szeikigunszeikigun állandóállandó hadsereghadsereg ◇ szenrjógunszenrjógun
megszállómegszálló hadsereghadsereg ◇ dómeigundómeigun szövetsé-szövetsé-
gesges hadsereghadsereg ◇ haigunhaigun vesztesvesztes hadsereghadsereg
「Haigunno só-va hei-o katarazu.」 „A vesztes
hadvezér ne keressen kifogásokat.”

gungun ◆ csoportcsoport ◆ rajraj ◇ icsigunicsigun egyegy csoportcsoport
「Sógakuszeino icsigun」 „egy csoport kisiskolás”
◇ icsigunicsigun egyegy rajraj 「Karaszuno icsigun」 „egy
raj varjú” ◇ icsigunicsigun egyegy csordacsorda 「Usino icsi-
gun」 „egy csorda tehén” ◇ sizengunsizengun termé-termé-
szetesszetes csoportcsoport ◇ taisóguntaisógun kontrollcso-kontrollcso-
portport ◇ tószeiguntószeigun kontrollcsoportkontrollcsoport ◇ biru-biru-
gungun épületegyüttesépületegyüttes
gunbacugunbacu ◆ katonaikatonai érdekcsoportérdekcsoport ◆ katonaikatonai
klikkklikk
gunbaigunbai ◆ szumószumó bíróbíró legyezőjelegyezője ◆ vezérvezér le-le-
gyezőjegyezője ◇ gunbaigaagarugunbaigaagaru övéövé aa leszlesz győ-győ-

zelemzelem 「Akagumini gunbaiga agatta.」 „A vörö-
seké lett a győzelem.”

gunbaigaagarugunbaigaagaru ◆ övéövé aa leszlesz győzelemgyőzelem
「Akagumini gunbaiga agatta.」 „A vöröseké lett
a győzelem.”

gunbaimusigunbaimusi ◆ csipkéspoloskacsipkéspoloska
gunbainazunagunbainazuna ◆ mezeimezei tarsókatarsóka ◆ poloskafűpoloskafű

gunbaiucsivagunbaiucsiva ◆ bíróibírói legyezőlegyező ◆ harciharci legye-legye-
zőző
gunbigunbi ◆ fegyverkezésfegyverkezés ◆ fegyverzetfegyverzet ◆ hadi-hadi-
felszerelésfelszerelés ◇ szaigunbiszaigunbi újrafegyverkezésújrafegyverkezés
gunbikakucsógunbikakucsó ◆ fegyverzetbővítésfegyverzetbővítés ◆ had-had-
erőnöveléserőnövelés
gunbikanrigunbikanri ◆ fegyverfelügyeletfegyverfelügyelet
gunbikjószógunbikjószó ◆ fegyverkezési versenyfegyverkezési verseny
gunbisukusógunbisukusó ◆ fegyverzetcsökkentésfegyverzetcsökkentés
gunbiszakugengunbiszakugen ◆ fegyverzetcsökkentésfegyverzetcsökkentés
gunbiszeigengunbiszeigen ◆ fegyverzetkorlátozásfegyverzetkorlátozás
gunbiteppaigunbiteppai ◆ leszerelésleszerelés ◆ teljesteljes leszere-leszere-
léslés
gunbizókjógunbizókjó ◆ fegyverzetnövelésfegyverzetnövelés
gunbugunbu ◆ járásijárási területterület ◆ vidékvidék ◆ vidékividéki te-te-
rületrület
gunbugunbu ◆ katonai hatóságkatonai hatóság ◆ katonai körökkatonai körök
gunbugunbu ◆ csoporttánccsoporttánc
gundangundan ◆ alakulatalakulat ◆ hadtesthadtest
gundarimjóógundarimjóó ◆ KundaliKundali
gundzsigundzsi ◆ hadászathadászat ◆ hadügyhadügy ◆ katonaikatonai
gundzsibaranszugundzsibaranszu ◆ katonai egyensúlykatonai egyensúly
gundzsidómeigundzsidómei ◆ katonai szövetségkatonai szövetség
gundzsidzsónogundzsidzsóno ◆ hadászatihadászati 「Gundzsidzsó-
no dzsogen」 „hadászati tanács” ◆ katonaikatonai
「Gundzsidzsóno himicu」 „katonai titok”

gundzsieiszeigundzsieiszei ◆ katonai műholdkatonai műhold
gundzsiendzsogundzsiendzso ◆ katonai támogatáskatonai támogatás
gundzsiensúgundzsiensú ◆ hadgyakorlathadgyakorlat 「Nikoku-va
kjódógundzsiensú-o okonatta.」 „A két ország kö-
zös hadgyakorlatot tartott.”

gundzsiensú-ogundzsiensú-o szuruszuru ◆ gyakorlatozikgyakorlatozik
「Heisitacsi-va gundzsiensú-o sita.」 „A katonák
gyakorlatoztak.”

gundzsienszeigundzsienszei ◆ hadjárathadjárat
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gundzsifúszagundzsifúsza ◆ katonaikatonai blokádblokád 「Szóinno
gundzsifúsza-o kaidzsosita.」 „Feloldotta a kolos-
tor katonai blokádját.”

gundzsihigundzsihi ◆ hadászatihadászati költségköltség ◆ katonaikatonai
kiadásokkiadások
gundzsihjóronkagundzsihjóronka ◆ katonai kommentátorkatonai kommentátor
gundzsijógogundzsijógo ◆ katonai szakkifejezéskatonai szakkifejezés
gundzsikagundzsika ◆ militarizálásmilitarizálás
gundzsikainjúgundzsikainjú ◆ katonai beavatkozáskatonai beavatkozás
gundzsikaszurugundzsikaszuru ◆ militarizálmilitarizál
gundzsikicsigundzsikicsi ◆ katonai báziskatonai bázis
gundzsikimicugundzsikimicu ◆ katonaikatonai titoktitok
「Gundzsikimicu-o bakurosita.」 „Katonai titkot
árult el.”

gundzsikjókokugundzsikjókoku ◆ katonai nagyhatalomkatonai nagyhatalom
gundzsikjóteigundzsikjótei ◆ katonai egyezménykatonai egyezmény
gundzsikódógundzsikódó ◆ hadviseléshadviselés ◆ katonaikatonai műve-műve-
letlet
gundzsikógekigundzsikógeki ◆ katonaikatonai agresszióagresszió ◆ kato-kato-
nai támadásnai támadás
gundzsikókúkigundzsikókúki ◆ katonai repülőgépkatonai repülőgép
gundzsikúdetágundzsikúdetá ◆ katonai puccskatonai puccs
gundzsimokutekigundzsimokuteki ◆ hadihadi célcél 「Kareno
hacumei-va gundzsimokutekini cukavareteita.」
„A találmányát hadi célokra használták.” ◆ kato-kato-
nai célnai cél
gundzsingundzsin ◆ katonai álláskatonai állás
gundzsingundzsin ◆ katonakatona ◇ atarasiigundzsinatarasiigundzsin
újoncújonc 「Atarasii gundzsin-va kibisii kunren-o
uketa.」 „Az újoncok kemény kiképzést kaptak.”
◇ zaigógundzsinzaigógundzsin tartalékostartalékos katonakatona ◇

suszszeigundzsinsuszszeigundzsin frontkatonafrontkatona ◇ só-só-
igundzsinigundzsin hadirokkanthadirokkant ◇ sóigundzsinsóigundzsin sebe-sebe-
sültsült katonakatona ◇ sokugjógundzsinsokugjógundzsin hivatásoshivatásos
katonakatona ◇ taiekigundzsintaiekigundzsin leszerelt katonaleszerelt katona
gundzsin-agarigundzsin-agari ◆ leszerelt katonaleszerelt katona
gundzsinbocsigundzsinbocsi ◆ katonai temetőkatonai temető
gundzsinrasiigundzsinrasii ◆ katonáskatonás
gundzsinszeikacugundzsinszeikacu ◆ katonaéletkatonaélet
gundzsirjokugundzsirjoku ◆ haderőhaderő 「Kono kunino
gundzsirjoku-va jovai.」 „Kicsi a hadereje ennek
az országnak.”

gundzsirjokukósigundzsirjokukósi ◆ katonaság bevetésekatonaság bevetése
gundzsisigundzsisi ◆ hadtörténethadtörténet

gundzsisidókangundzsisidókan ◆ hadvezérhadvezér
gundzsisidósagundzsisidósa ◆ hadvezérhadvezér
gundzsisiszecugundzsisiszecu ◆ katonaikatonai létesítménylétesítmény ◆

katonai objektumkatonai objektum
gundzsisukusógundzsisukusó ◆ fegyverzetcsökkentésfegyverzetcsökkentés
gundzsiszaibangundzsiszaiban ◆ hadbírósági perhadbírósági per
gundzsiszaibansogundzsiszaibanso ◆ hadbírósághadbíróság ◆ katonaikatonai
bíróságbíróság
gundzsiszakuszengundzsiszakuszen ◆ katonai műveletkatonai művelet
gundzsiszeifugundzsiszeifu ◆ juntajunta ◆ katonai kormánykatonai kormány
gundzsiszeikengundzsiszeiken ◆ katonaállamkatonaállam ◆ katonaikatonai
kormányzatkormányzat ◆ katonai rezsimkatonai rezsim
gundzsiszeiszaigundzsiszeiszai ◆ katonai megtorláskatonai megtorlás
gundzsiszenrjakugundzsiszenrjaku ◆ katonai stratégiakatonai stratégia
gundzsitaikokugundzsitaikoku ◆ katonai nagyhatalomkatonai nagyhatalom
gundzsitekiikakugundzsitekiikaku ◆ fegyveres fenyegetésfegyveres fenyegetés
gundzsitekijúigundzsitekijúi ◆ katonai fölénykatonai fölény
gundzsitekikjóigundzsitekikjói ◆ katonai fenyegetéskatonai fenyegetés
gundzsitekinagundzsitekina ◆ hadihadi ◆ katonaikatonai
gundzsóirogundzsóiro ◆ ultramarinkékultramarinkék
gundzsugundzsu ◆ hadihadi szükségletszükséglet ◆ katonaikatonai igényigény

gundzsubussigundzsubussi ◆ hadianyaghadianyag
gundzsuhingundzsuhin ◆ hadianyaghadianyag
gundzsukeikigundzsukeiki ◆ katonaikatonai igényigény okoztaokozta kon-kon-
junktúrajunktúra
gundzsukódzsógundzsukódzsó ◆ hadiüzemhadiüzem
gundzsuszangjógundzsuszangjó ◆ hadiiparhadiipar
gunecumusokubucumongunecumusokubucumon ◆ leplesmagvúakleplesmagvúak
gun-eigun-ei ◆ katonai táborkatonai tábor
gun-ekigun-eki ◆ katonai szolgálatkatonai szolgálat
gungakutaigungakutai ◆ katonaikatonai zenekarzenekar 「Kare-va
gungakutaini haitteiru.」 „Katonai zenekarban
játszik.” ◆ katonazenekarkatonazenekar
gungungungun ◆ gyorsgyors tempóbantempóban 「Szeito-va gungun
dzsótacusita.」 „A diák gyors tempóban fejlő-
dött.”

gungun-nobirugungun-nobiru ◆ gyorsangyorsan nőnő 「Kodomono
szegagungun nobita.」 „Gyorsan nőtt a gyerek.”

gun-igun-i ◆ katonaorvoskatonaorvos
gunimocukanaigunimocukanai ◆ ostobaostoba 「Gunimocukanai
hanasi」 „ostoba történet”
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gunjagunjaninarugunjagunjaninaru ◆ meggörbülmeggörbül 「Kugi-va cu-
joku utaretegunjagunjaninatta.」 „A szög meg-
görbült az erős ütéstől.” ◆ meglágyulmeglágyul 「Acu-
szadecsokogagunjagunjaninatta.」 „A melegben a
csoki meglágyult.”

gunjagunjasitagunjagunjasita ◆ gerinctelengerinctelen 「Gunjagunja-
sita szeikaku」 „gerinctelen jellem” ◆ girbegur-girbegur-
baba 「Tegami-va gunjagunjasita modzside kakare-
teita.」 „A levél girbegurba betűkkel volt írva.” ◆

gumiszerűgumiszerű 「Gunjagunjasita sokkanno tabe mo-
no」 „gumiszerű állagú étel” ◆ petyhüdtpetyhüdt ◆ pu-pu-
haha 「Gunjagunjasitagomu」 „puha gumi”

gunjagunjaszurugunjagunjaszuru ◆ elhagyjaelhagyja magátmagát 「Gun-
jagunjaszuruna.」 „Ne hagyd el magad!”

gunjagunjatotaorerugunjagunjatotaoreru ◆ összecsuklikösszecsuklik
「Jopparattegunjagunjato taoreta.」 „Részegen
összecsuklott.”

gunjaritositagunjaritosita ◆ löttyedtlöttyedt
gun-jógun-jó ◆ katonaikatonai
gun-jócsizugun-jócsizu ◆ katonai térképkatonai térkép
gun-jóhikókigun-jóhikóki ◆ katonai repülőgépkatonai repülőgép
gun-jókanteigun-jókantei ◆ hadihajóhadihajó
gun-jókigun-jóki ◆ katonai repülőgépkatonai repülőgép
gun-jónogun-jóno ◆ katonaikatonai
gun-jóressagun-jóressa ◆ katonai szerelvénykatonai szerelvény
gun-jósarjógun-jósarjó ◆ katonai járműkatonai jármű
gun-jósuhjógun-jósuhjó ◆ hadseregben használt pénzhadseregben használt pénz
gun-jótorakkugun-jótorakku ◆ katonai teherautókatonai teherautó
gun-júgun-jú ◆ rivális vezérekrivális vezérek
gun-júkakkjogun-júkakkjo ◆ nagynagy emberekemberek csatározásacsatározása

gunkagunka ◆ katonabakancskatonabakancs
gunkagunka ◆ katonadalkatonadal
gunkakugunkaku ◆ fegyveres terjeszkedésfegyveres terjeszkedés
gunkakukjószógunkakukjószó ◆ fegyverkezési versenyfegyverkezési verseny
gunkangunkan ◆ hadihajóhadihajó
gunkankigunkanki ◆ felségjelfelségjel ◆ hajózászlóhajózászló
gunkankósinkjokugunkankósinkjoku ◆ Hadihajók indulójaHadihajók indulója
gunkanmácsigunkanmácsi ◆ Hadihajók indulójaHadihajók indulója
gunkanmakigunkanmaki ◆ gunkan szusigunkan szusi
gunkigunki ◆ hadititokhadititok ◆ katonaikatonai titoktitok 「Gunki-
o morasita.」 „Katonai titkokat szivárogtatott ki.”

gunkigunki ◆ katonai feljegyzéskatonai feljegyzés
gunkigunki ◆ katonai szabályzatkatonai szabályzat
gunkigunki ◆ harci zászlóharci zászló
gunkigoeiheigunkigoeihei ◆ zászlóőrzászlóőr
gunkimonogatarigunkimonogatari ◆ háborúsháborús krónikakrónika ◆ há-há-
borús történetborús történet
gunkjogunkjo ◆ csoportosságcsoportosság
gunkjodóbucugunkjodóbucu ◆ társas állattársas állat
gunkjohonnógunkjohonnó ◆ nyájszellemnyájszellem
gunkógunkó ◆ harci érdemharci érdem
gunkógunkó ◆ hadikikötőhadikikötő ◆ katonai kikötőkatonai kikötő
gunkokusugigunkokusugi ◆ militarizmusmilitarizmus
gunkokusugisagunkokusugisa ◆ militaristamilitarista
gunkokusugitenikagunkokusugitenika ◆ militarisztikusmilitarisztikus
gunmakengunmaken ◆ Gunma megyeGunma megye
gunmógunmó ◆ vakok sokaságavakok sokasága
gunmongunmon ◆ katonaikatonai tábortábor kapujakapuja 「Gunmon-
ni kudatta.」 „Az ellenség kapujánál megadta ma-
gát.”

gunmugunmu ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat 「Gunmuni fu-
kuszuru.」 „Katonai szolgálatba lép.” ◆ katonaikatonai
ügyügy
gunmukjohigunmukjohi ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat megtaga-megtaga-
dásadása
gunmukjokugunmukjoku ◆ katonai hivatalkatonai hivatal
gun-o naszugun-o naszu ◆ csoportba verődnekcsoportba verődnek
gúnonemodenaigúnonemodenai ◆ egyegy szótszót semsem tudtud szólniszólni
「Szono szeironnigúno nemo denakatta.」 „A hi-
bátlan okfejtésre egy szót sem tudott szólni.”

gunpacugunpacu ◆ sorozatos előfordulássorozatos előfordulás
gunpacudzsisingunpacudzsisin ◆ földrengéssorozatföldrengéssorozat
gunpacuszurugunpacuszuru ◆ sorozatossorozatos 「Gunpacuszuru
zucú」 „sorozatos fejfájások”

gunpigunpi ◆ háborús kiadásháborús kiadás ◆ hadiköltséghadiköltség
gunpjógunpjó ◆ hadseregben használt pénzhadseregben használt pénz
gunpókaigigunpókaigi ◆ hadbírósághadbíróság 「Daszszóhei-va
gunpókaiginikakerareta.」 „A dezertőrt hadbíró-
ság elé állították.”

gunpukugunpuku ◆ katonaikatonai egyenruhaegyenruha ◆ katonaru-katonaru-
haha
gunrakugunraku ◆ kolóniakolónia ◆ növénycsoportnövénycsoport ◆ tele-tele-
pülésekpülések
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gunreigunrei ◆ katonai parancskatonai parancs
gunricugunricu ◆ katonaikatonai fegyelemfegyelem ◆ katonaikatonai sza-sza-
bályzatbályzat ◆ katonai törvénykatonai törvény
gunrjakugunrjaku ◆ hadicselhadicsel 「Tekino gunrjakunika-
katta.」 „Az ellenség hadicselének áldozata lett.”
◆ taktikataktika 「Szugureta gunrjaku-o mocsiita.」
„Kiváló taktikát használt.”

gunrjakukagunrjakuka ◆ stratégastratéga
gunrongunron ◆ csoportelméletcsoportelmélet
gunsigunsi ◆ békekövetbékekövet ◆ katonaikatonai követkövet ◆ kö-kö-
vetvet
gunsigunsi ◆ katonai tőkealapkatonai tőkealap
gunsikingunsikin ◆ akcióalapakcióalap ◆ háborúsháborús forrásforrás ◆

kampányforráskampányforrás ◆ katonai tőkealapkatonai tőkealap
gunsingunsin ◆ háborúsháborús hőshős ◆ katonákkatonák védőiste-védőiste-
nene
gunsireibugunsireibu ◆ katonai főparancsnokságkatonai főparancsnokság
gunsireikangunsireikan ◆ hadvezérhadvezér
gunsokugunsoku ◆ katonai pályakatonai pálya
gunsúgunsú ◆ tömegtömeg 「Gunsú-va szurógan-o szaken-
da.」 „A tömeg jelszavakat kiabált.”

gunsúgunsú ◆ cönóziscönózis ◆ gyülekezetgyülekezet ◆ közösségközösség
◆ társulástársulás ◇ szeibucugunsúszeibucugunsú életközösségéletközösség
◇ szeibucugunsúszeibucugunsú biocönózisbiocönózis ◇ nógjószei-nógjószei-
bucugunsúbucugunsú agrocönózisagrocönózis
gunsúkódógunsúkódó ◆ tömegviselkedéstömegviselkedés
gunsukugunsuku ◆ demilitarizálásdemilitarizálás ◆ fegyverzet-fegyverzet-
csökkentéscsökkentés
gunsúnadaregunsúnadare ◆ emberlavinaemberlavina
gunsúsíngunsúsín ◆ tömegjelenettömegjelenet
gunsúsinrigunsúsinri ◆ tömeglélektantömeglélektan
gunsúszeitaigakugunsúszeitaigaku ◆ biocönológiabiocönológia ◆ cönoló-cönoló-
giagia ◆ társulástantársulástan
gunsúszeitaigakugunsúszeitaigaku ◆ közösségiközösségi környezet-környezet-
tantan ◆ szünökológiaszünökológia
gunszaibansogunszaibanso ◆ járásbíróságjárásbíróság
gunszeigunszei ◆ katonai rendszerkatonai rendszer
gunszeigunszei ◆ katonaikatonai kormánykormány 「Gunszei-o si-
ku.」 „Katonai kormányt alakít.” ◆ katonaikatonai kor-kor-
mányzásmányzás 「Gunszeito minszei」 „katonai és pol-
gári kormányzás”

gunszeigunszei ◆ csillagcsoportcsillagcsoport
gunszeigunszei ◆ csoportos terméscsoportos termés

gunszeigunszei ◆ kolóniában éléskolóniában élés
gunszeicsigunszeicsi ◆ gazdag termőhelygazdag termőhely
gunszeiszurugunszeiszuru ◆ kolóniábankolóniában élél 「Gunszeiszu-
ru dóbucu」 „kolóniában élő állatok”

gunszeiszurugunszeiszuru ◆ csoportosancsoportosan teremterem 「Gun-
szeiszuru hana」 „csoportosan termő virág” ◆ tö-tö-
megesenmegesen teremterem 「Kinokoga gunszeiszuru mori-
da.」 „Ebben az erdőben tömegesen teremnek a
gombák.”

gunszekigunszeki ◆ hadsereghadsereg állományaállománya 「Gunszeki-
ni haitta.」 „Belépett a hadsereg állományába.”

gunszentakugunszentaku ◆ csoportoscsoportos kiválasztáskiválasztás ◆

csoportszelekciócsoportszelekció ◆ többszintűtöbbszintű kiválasz-kiválasz-
tástás
gunszógunszó ◆ törzsőrmestertörzsőrmester
gunszógunszó ◆ katonaikatonai felszerelésfelszerelés ◆ katonaikatonai ru-ru-
házatházat
gunszógunszó ◆ katonai temetéskatonai temetés
guntaiguntai ◆ armádiaarmádia ◆ csapatcsapat 「Gaikokuni
guntai-o hakensita.」 „Csapatokat küldött kül-
földre.” ◆ hadsereghadsereg 「Guntaini haitta.」 „Belé-
pett a hadseregbe.” ◆ katonaságkatonaság 「Guntainonai
kuni」 „katonaság nélküli ország” ◆ seregsereg 「Ni-
nenkan guntainiita.」 „Két évet szolgált a sereg-
ben.”

guntaiguntai ◆ kolóniakolónia ◆ teleptelep
guntaidóubucunoicsiiinguntaidóubucunoicsiiin ◆ zooidzooid
guntaikjóikuguntaikjóiku ◆ katonai oktatáskatonai oktatás
guntaikósinkjokuguntaikósinkjoku ◆ indulóinduló ◆ katonaindulókatonainduló
guntainoszeifukuguntainoszeifuku ◆ katonaikatonai egyenruhaegyenruha ◆

katonai uniformiskatonai uniformis
guntaiszeikacuguntaiszeikacu ◆ katonaéletkatonaélet
guntegunte ◆ munkáskesztyűmunkáskesztyű
guntogunto ◆ erősenerősen 「Aszoberu dzsikan-va gunto
hetta.」 „Erősen lecsökkent a szórakozásra for-
dítható időm.” ◆ igencsakigencsak 「Szono kodomo-va
kjonenni kurabetegunto ókikunatta.」 „Az a gye-
rek igencsak megnőtt múlt év óta.” ◆ lényege-lényege-
sensen 「Súnjú-va gunto fueta.」 „Lényegesen meg-
nőtt a bevételem.” ◆ ugrásszerűenugrásszerűen 「Niccsú-
va kiongagunto agaru.」 „Napközben ugrásszerű-
en megemelkedik a hőmérséklet.”

guntóguntó ◆ szigetcsoportszigetcsoport ◆ szigetvilágszigetvilág 「In-
donesia guntó」 „indonéz szigetvilág”
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guntókjokuguntókjoku ◆ katonai hatóságkatonai hatóság
gunzeigunzei ◆ haderőhaderő ◆ honvédségihonvédségi erőkerők ◆ kato-kato-
nai csapatoknai csapatok ◆ seregsereg
gunzógunzó ◆ csoportcsoport ◆ csoportképcsoportkép ◆ szobor-szobor-
csoportcsoport ◆ szoboregyüttesszoboregyüttes
gunzokugunzoku ◆ civilcivil alkalmazottalkalmazott ◆ polgáripolgári al-al-
kalmazottkalmazott
gurabiagurabia ◆ fénynyomásfénynyomás ◆ fotogravűrfotogravűr
gurabiainszacugurabiainszacu ◆ fénynyomásfénynyomás
gurabiasasingurabiasasin ◆ fénynyomatfénynyomat
gurabugurabu ◆ bokszkesztyűbokszkesztyű ◆ kesztyűkesztyű
guracukuguracuku ◆ inoginog 「Jukataiszóno szensu-va gu-
racuita.」 „A talajtornász inogott.” ◆ meginogmeginog
「Kareno mósi deni kokorogaguracuita.」 „A ja-
vaslatára meginogtam.”

guradésonguradéson ◆ árnyalatárnyalat ◇ ironoguradésonironoguradéson
színárnyalatszínárnyalat
guradiétáguradiétá ◆ gladiátorgladiátor
guradzsioraszuguradzsioraszu ◆ dákoskadákoska ◆ gladióluszgladiólusz ◆

kardvirágkardvirág
gurafaitogurafaito ◆ grafitgrafit
gurafikkugurafikku ◆ grafikagrafika ◆ képes magazinképes magazin
gurafikku-átogurafikku-áto ◆ grafikagrafika
gurafikku-dezaingurafikku-dezain ◆ grafikus tervezésgrafikus tervezés
gurafikku-dezainágurafikku-dezainá ◆ grafikusgrafikus ◆ grafikusgrafikus
tervezőtervező
gurafikku-diszupurégurafikku-diszupuré ◆ grafikusgrafikus kijelzőkijelző ◆

grafikus megjelenítőgrafikus megjelenítő
gurafikku-ekoraizágurafikku-ekoraizá ◆ grafikus ekvalizátorgrafikus ekvalizátor
gurafikku-kádogurafikku-kádo ◆ grafikus kártyagrafikus kártya
gurafikkuszugurafikkuszu ◆ grafikagrafika
gurafikkuszu-akuszerarétágurafikkuszu-akuszerarétá ◆ grafikusgrafikus
gyorsítógyorsító
gurafikkuszu-dezaingurafikkuszu-dezain ◆ grafikus tervezésgrafikus tervezés
gurafikkuszu-dezainágurafikkuszu-dezainá ◆ grafikus tervezőgrafikus tervező
gurafikkuszu-fómattogurafikkuszu-fómatto ◆ grafikusgrafikus formátumformátum

gurafikkuszu-szofutogurafikkuszu-szofuto ◆ grafikus szoftvergrafikus szoftver
gurafikkuszu-taburettogurafikkuszu-taburetto ◆ grafikus tabletgrafikus tablet
gurafikuszugurafikuszu ◆ grafikagrafika ◇ konpjútá-konpjútá-
gurafikuszugurafikuszu számítógépes grafikaszámítógépes grafika
gurafitígurafití ◆ graffitigraffiti

gurafugurafu ◆ grafikongrafikon 「Kore-va szain kanszúnog-
urafudeszu.」 „Ez a szinuszfüggvény grafikonja.”
◆ képes magazinképes magazin ◇ obigurafuobigurafu sávdiagramsávdiagram
gurafujósigurafujósi ◆ milliméterpapírmilliméterpapír
guráfuranpóguráfuranpó ◆ Graaf-tüszőGraaf-tüsző
gurafurirongurafuriron ◆ gráfelméletgráfelmélet
guragurajureruguragurajureru ◆ himbálózikhimbálózik 「Sanderiaga-
guragura jureta.」 „Az csillár himbálózott.”

guraguraszuruguraguraszuru ◆ billegbilleg 「Cukue-va guragura-
siteiru.」 „Az asztal billeg.” ◆ inoginog 「Iszuno as-
igaguragurasiteirunode szuvaranaide kudaszai!」
„A széknek inog a lába, ne ülj rá!” ◆ lötyöglötyög
「Borutogaguraguraszuru.」 „Lötyög a csavar.” ◆

mozogmozog 「Hagaguragurasiteiru.」 „Mozog a fo-
gam.” ◆ tétováziktétovázik 「Handangaguraguraszu-
ru.」 „Tétovázva dönt.”

guraguratoguragurato ◆ fortyogvafortyogva 「Jugaguragurato
nie tatteiru.」 „A forró víz fortyog.” ◆ imbolyog-imbolyog-
vava 「Karadagaguragurato jureteita.」 „Imboly-
gott a testem.”

guraigurai ◆ körülbelülkörülbelül 「Atarasiizubon-no take-o
dzsuh-szencsi guraiageta.」 „Körülbelül 10 centi-
vel rövidebbre vetettem az új nadrágomat.”

guraidáguraidá ◆ vitorlázóvitorlázó ◆ vitorlázóvitorlázó repülőrepülő ◇

mótá-guraidámótá-guraidá motoros sárkányrepülőmotoros sárkányrepülő
guraidáhikóguraidáhikó ◆ vitorlázórepülésvitorlázórepülés
guraidákjógiguraidákjógi ◆ vitorlázórepülésvitorlázórepülés
guraidinguguraidingu ◆ siklórepüléssiklórepülés
guramáguramá ◆ nyelvtannyelvtan
guramánaguramána ◆ jójó alakúalakú 「Guramána dzsoszei」
„jó alakú nő” ◆ teltkarcsúteltkarcsú
guramászukúruguramászukúru ◆ gimnáziumgimnázium
guramuguramu ◆ grammgramm 「Icsien dama-va csódoicsigu-
ramudeszu.」 „Az egyjenes érme pont 1 gramm.”

guramubunsiguramubunsi ◆ gramm-molekulagramm-molekula
guramuszensokuguramuszensoku ◆ Gram-festésGram-festés
guranagurana ◆ gránumgránum
gurandogurando ◆ földelésföldelés ◆ nagynagy 「Gurandoibento-
o kaiszaisita.」 „Nagy eseményt rendeztem.” ◆

pályapálya
gurandodezaingurandodezain ◆ impozánsimpozáns tervterv ◆ nagysza-nagysza-
bású tervbású terv
gurandopianogurandopiano ◆ hangversenyzongorahangversenyzongora
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gurando-rodzsdzsigurando-rodzsdzsi ◆ főpáholyfőpáholy
gurandoszérugurandoszéru ◆ nagy kiárusításnagy kiárusítás
gurando-zerogurando-zero ◆ robbanás epicentrumarobbanás epicentruma
guraniagurania ◆ GraniaGrania
guranittoguranitto ◆ gránitgránit
guranjútóguranjútó ◆ kristálycukorkristálycukor
guranóraguranóra ◆ granolagranola
guranpuriguranpuri ◆ nagydíjnagydíj 「Részá-va
hangaríguranpuri-o kakutokusita.」 „Az autóver-
senyző elnyerte a magyar nagydíjat.”

gurappagurappa ◆ grappagrappa ◆ törkölypálinkatörkölypálinka
guraszuguraszu ◆ fűfű ◆ gyepgyep ◆ pohárpohár
「Guraszunivain-o ireta.」 „Bort töltöttem a po-
hárba.” ◆ szemüvegszemüveg ◆ üvegüveg ◆ vizespohárvizespohár
「Guraszukara mizu-o nonda.」 „Vizespohárból
ittam a vizet.” ◇ operaguraszuoperaguraszu látcsőlátcső
「Operaguraszu-o csokocsoko nozokinagara geki-
o miteita.」 „Időnként a látcsőbe pillantva nézte
az előadást.” ◇ kattoguraszukattoguraszu metszettmetszett üvegüveg
◇ guraszu-oguraszu-o avaszeruavaszeru koccintkoccint 「Min-
nadeguraszu-o avaszeta.」 „Koccintottunk.” ◇

szanguraszuszanguraszu napszemüvegnapszemüveg 「Taijóno
hikarigamabusiinodeszanguraszu-o kaketa.」 „A
nap fénye vakító volt, ezért napszemüveget vettem
fel.” ◇ sanpanguraszusanpanguraszu pezsgőspohárpezsgőspohár ◇

szutendo-guraszuszutendo-guraszu színesszínes üvegüveg ◇ szutendo-szutendo-
guraszuguraszu festettfestett üvegüveg ◇ pafe-guraszupafe-guraszu par-par-
fés kehelyfés kehely ◇ vainguraszuvainguraszu borospohárborospohár
guraszufaibáguraszufaibá ◆ üvegszálüvegszál
guraszugókonszuisakudoguraszugókonszuisakudo ◆ Glasgow-skálaGlasgow-skála
guraszuhofuszúguraszuhofuszú ◆ Grashof-számGrashof-szám
guraszukótoguraszukóto ◆ füves teniszpályafüves teniszpálya
guraszumanszúguraszumanszú ◆ Grassmann-számGrassmann-szám
guraszunoasiguraszunoasi ◆ pohárpohár száraszára ◆ pohárpohár talpatalpa

guraszu-oguraszu-o avaszeruavaszeru ◆ koccintkoccint 「Min-
nadeguraszu-o avaszeta.」 „Koccintottunk.”

guraszuszukíguraszuszukí ◆ gyepsígyepsí
guraszuúruguraszuúru ◆ üveggyapotüveggyapot
guratanguratan ◆ gratingratin ◇ ebiguratanebiguratan garnélarákgarnélarák
gratingratin
guratanzaraguratanzara ◆ gratintálgratintál
gurattokatamukugurattokatamuku ◆ oldalra dőloldalra dől

gurattoszurugurattoszuru ◆ meginogmeginog 「Dzsitensadegurat-
tosita.」 „A biciklivel meginogtam.”

guraundoguraundo ◆ földföld ◆ grundgrund ◆ pályapálya 「Jakjúno-
guraundo」 „baseballpálya”

guraundo-szutaffuguraundo-szutaffu ◆ földiföldi kiszolgálókiszolgáló sze-sze-
mélyzetmélyzet
guréguré ◆ szürkeszürke ◇ páru-gurépáru-guré gyöngyszürkegyöngyszürke
guréautoguréauto ◆ szürkítésszürkítés
gurébígurébí ◆ szaftszaft
gurecugurecu ◆ dőreségdőreség
gurecunagurecuna ◆ ostobaostoba 「Gurecuna hanasi」 „os-
toba beszéd”

gurédágurédá ◆ földgyaluföldgyalu ◆ talajgyalutalajgyalu ◇ mótá-mótá-
gurédágurédá motorosmotoros földgyaluföldgyalu ◇ mótá-gurédámótá-gurédá
motoros talajgyalumotoros talajgyalu
gurédogurédo ◆ grádgrád ◆ minőségminőség 「Kono kidzsi-va
gurédoga takai.」 „Ennek a szövetnek jó a mi-
nősége.” ◆ minőségiminőségi mutatómutató ◇ daun-gurédodaun-gurédo
régebbirégebbi verzióraverzióra cseréléscserélés 「Szofutonodaun-
gurédo」 „szoftver régebbi verzióra cserélése”

gurédo-appugurédo-appu ◆ feljavításfeljavítás
「Szofutonogurédo-appu」 „szoftver feljavítása”
◆ minőségiminőségi javulásjavulás 「Szeikacunogurédo-
appu」 „életminőség javulása”

gurédo-appuszurugurédo-appuszuru ◆ feljavítfeljavít 「Cúdzsónokó-
szu rjóri-o gurédoappusita.」 „Az eredeti menüt
feljavítottuk.”

guregoriorekiguregorioreki ◆ Gergely-naptárGergely-naptár
gureigurei ◆ greygrey
gureibígureibí ◆ szaftszaft
gureihaundogureihaundo ◆ agáragár ◇ itarian-gureihaundoitarian-gureihaundo
kis olasz agárkis olasz agár
gureikódogureikódo ◆ Gray-kódGray-kód
gurékarágurékará ◆ szerelőmunkásszerelőmunkás ◆ szürkeszürke gallérgallér

gureko-rómangureko-róman ◆ görög-rómaigörög-római
gureko-róman-szutairunoreszuringugureko-róman-szutairunoreszuringu ◆ kö-kö-
töttfogású birkózástöttfogású birkózás
gurenguren ◆ vörös lótuszvörös lótusz
guréngurén ◆ graingrain
gurenadagurenada ◆ GrenadaGrenada
gurenadadzsingurenadadzsin ◆ grenadaigrenadai
gurenadanogurenadano ◆ grenadaigrenadai
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gurénoguréno ◆ szürkeszürke
gurentaigurentai ◆ huligánokhuligánok ◆ nehézfiúknehézfiúk ◆ vagá-vagá-
nyoknyok
gurépugurépu ◆ szőlőszőlő
gurépu-dzsúszugurépu-dzsúszu ◆ szőlőlészőlőlé
gurépufurúcugurépufurúcu ◆ citrancscitrancs ◆ grépfrútgrépfrút
gurépufurúcu-dzsúszugurépufurúcu-dzsúszu ◆ grépfrútlégrépfrútlé
gurerugureru ◆ letérletér aa jójó útrólútról 「Muszuko-va gure-
tesimatta.」 „A fiam letért a jó útról.”

gurészukérugurészukéru ◆ szürkeárnyalatosszürkeárnyalatos
gurészukérugazógurészukérugazó ◆ szürkeárnyalatos képszürkeárnyalatos kép
gurétoburitengurétoburiten ◆ Nagy-BritanniaNagy-Britannia
guréto-dénguréto-dén ◆ német dognémet dog
gurézóngurézón ◆ szürke zónaszürke zóna
guriaguria ◆ gliaglia
guriadzsinguriadzsin ◆ gliadingliadin
guriddodippumétaguriddodippuméta ◆ grid-dip mérőgrid-dip mérő
guriddoparitiguriddopariti ◆ versenyképes árszintversenyképes árszint
guriffinguriffin ◆ griffmadárgriffmadár
gurifongurifon ◆ griffongriffon
gurihoszátogurihoszáto ◆ glifozátglifozát
gurikangurikan ◆ glikánglikán
gurikógengurikógen ◆ állati keményítőállati keményítő ◆ glikogénglikogén
gurikógenbunkaigurikógenbunkai ◆ glikogenolízisglikogenolízis
gurikógengószeigurikógengószei ◆ glikogenezisglikogenezis ◆ glikogénglikogén
szintézisszintézis
gurikokarikkuszugurikokarikkuszu ◆ glikokalixglikokalix
gurikórugurikóru ◆ glikolglikol
gurikóruszangurikóruszan ◆ glikolsavglikolsav
gurikosidogurikosido ◆ glikozidglikozid
gurikosidokecugógurikosidokecugó ◆ glikozidos kötésglikozidos kötés
gurikosirukagurikosiruka ◆ glikozilációglikoziláció
gurikosirutoranszuferázegurikosirutoranszuferáze ◆ glikozilt-glikozilt-
ranszferázranszferáz
gurikoszaminogurikangurikoszaminogurikan ◆ glükózaminoglikánglükózaminoglikán

guríngurín ◆ zöldzöld ◇ gurín-nogurín-no zöldzöld 「Sacunigurín-
nobotan-o cuketa.」 „Zöld gombokat varrtam az
ingre.”

gurín-anórugurín-anóru ◆ zöld anoliszzöld anolisz
gurín-aszuparagaszugurín-aszuparagaszu ◆ zöld spárgazöld spárga

gurín-berutogurín-beruto ◆ zöldövezetzöldövezet
gurín-édzsigurín-édzsi ◆ fiatal korfiatal kor
gurín-fírudotósigurín-fírudotósi ◆ zöldmezős beruházászöldmezős beruházás
guríngédzsiguríngédzsi ◆ ringlóringló
gurín-iguanagurín-iguana ◆ zöld leguánzöld leguán
gurín-interiagurín-interia ◆ szobanövényszobanövény
gurín-kádogurín-kádo ◆ zöldkártyazöldkártya
gurín-nogurín-no ◆ zöldzöld 「Sacunigurín-nobotan-o cuke-
ta.」 „Zöld gombokat varrtam az ingre.”

gurínpeppágurínpeppá ◆ borsbors ◆ zöldpaprikazöldpaprika
gurinpíszugurinpíszu ◆ borsóborsó 「Gurinpíszu-o batáde ita-
meta.」 „Vajon megdinszteltem a borsót.” ◆ cu-cu-
korborsókorborsó ◆ zöldborsózöldborsó
gurínpíszugurínpíszu ◆ GreenpeaceGreenpeace ◆ zöldborsózöldborsó
gurinpíszugohangurinpíszugohan ◆ rizibizirizibizi
gurinpíszunotakikomigohangurinpíszunotakikomigohan ◆ rizibizirizibizi
gurínrandogurínrando ◆ GrönlandGrönland
gurínrandodzsingurínrandodzsin ◆ grönlandigrönlandi
gurínrandonogurínrandono ◆ grönlandigrönlandi
gurínsagurínsa ◆ első osztályú vagonelső osztályú vagon
gurín-szaradagurín-szarada ◆ zöld salátazöld saláta
gurín-tekunorodzsígurín-tekunorodzsí ◆ zöld technológiazöld technológia
gurín-tígurín-tí ◆ zöld teazöld tea
guriokisiruszanguriokisiruszan ◆ glioxálsavglioxálsav
guriokisiruszankairoguriokisiruszankairo ◆ glioxalát-ciklusglioxalát-ciklus ◆

glioxálsav-ciklusglioxálsav-ciklus
guriokisiszómuguriokisiszómu ◆ glioxiszómaglioxiszóma
gurippugurippu ◆ fogásfogás ◆ markolásmarkolás ◆ markolatmarkolat ◆

nyélnyél
guriruguriru ◆ grillgrill ◆ grillbárgrillbár ◆ grillétteremgrillétterem ◆ hű-hű-
tőrácstőrács ◆ rostrost ◆ rostélyrostély
gurirurjórigurirurjóri ◆ grillételgrillétel
gurisingurisin ◆ glicinglicin
guriszeridoguriszerido ◆ gliceridglicerid
guriszeringuriszerin ◆ gliceringlicerin
guriszerorinsisicuguriszerorinsisicu ◆ glicerofoszfolipidglicerofoszfolipid
guriszuguriszu ◆ gépzsírgépzsír
guríszuguríszu ◆ gépzsírgépzsír ◆ kenőzsírkenőzsír ◆ kulimászkulimász ◆

pomádépomádé
guríszu-oguríszu-o tofuszurutofuszuru ◆ lezsírozlezsíroz 「Jobino
buhinniguríszu-o tofusitekarasimatta.」 „Lezsí-
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rozva eltettem a pótalkatrészeket.” ◆ megzsírozmegzsíroz
「Kikainiguríszu-o tofusita.」 „Megzsíroztam a
gépet.” ◆ zsírozzsíroz 「Kikainiguríszu-o tofusita.」
„Gépet zsíroztam.”

gurittoburaszucsingugurittoburaszucsingu ◆ homokfúváshomokfúvás
gurjúvaingurjúvain ◆ forralt borforralt bor
gurjúvaingurjúvain ◆ forralt borforralt bor
guróguró ◆ gúnyolódásgúnyolódás ◆ hülyének nézéshülyének nézés
guróbaraizeisonguróbaraizeison ◆ globalizációglobalizáció
guróbarizésonguróbarizéson ◆ globalizációglobalizáció
guróbarizumuguróbarizumu ◆ globalizmusglobalizmus
guróbaruguróbaru ◆ globálisglobális 「Guróbaru sihonsugi」
„globális kapitalizmus” ◆ világméretűvilágméretű ◇ guró-guró-
barukeizaibarukeizai világgazdaságvilággazdaság
guróbaru-bondoguróbaru-bondo ◆ világkötvényvilágkötvény
guróbaruhenszúguróbaruhenszú ◆ globális változóglobális változó
guróbarukaguróbaruka ◆ globalizációglobalizáció
guróbarukasitaguróbarukasita ◆ globalizáltglobalizált
guróbarukaszuruguróbarukaszuru ◆ globalizálódikglobalizálódik
「Szekaikeizai-va guróbaru kasiteiru.」 „A világ-
gazdaság globalizálódott.”

guróbarukeizaiguróbarukeizai ◆ világgazdaságvilággazdaság
guróbarukigjóguróbarukigjó ◆ multinacionális vállalatmultinacionális vállalat
guróbarukonbeáberutoguróbarukonbeáberuto ◆ globálisglobális szállító-szállító-
szalagszalag
guróbarunaguróbaruna ◆ globálisglobális ◆ világméretűvilágméretű 「Gu-
róbaruna kanszensó」 „világméretű járvány”

guróbarupaváguróbarupavá ◆ világhatalomvilághatalom
guróbarusidzsóguróbarusidzsó ◆ világpiacvilágpiac
guróbaruvóguróbaruvó ◆ globális háborúglobális háború
gurobingurobin ◆ globinglobin
guróbuguróbu ◆ búrabúra ◆ kesztyűkesztyű ◆ lámpabúralámpabúra ◇

bokusingu-guróbubokusingu-guróbu bokszkesztyűbokszkesztyű ◇ jakjú-jakjú-
guróbuguróbu baseballkesztyűbaseballkesztyű
guroburinguroburin ◆ globulinglobulin ◇ imunoguroburinimunoguroburin im-im-
munglobulinmunglobulin ◇ men-ekiguroburinmen-ekiguroburin immunglo-immunglo-
bulinbulin
guróhódenguróhóden ◆ parázsfénykisülésparázsfénykisülés
gurokisiniagurokisinia ◆ csuporkacsuporka ◆ gloxíniagloxínia
gurokkínagurokkína ◆ kimerültkimerült 「Zangjócuzukidegurok-
kída.」 „A sok túlórától kimerült vagyok.” ◆ tán-tán-
torogtorog 「Aitenopancsidegurokkíninatta.」 „Tán-
torogtam az ellenfél ütésétől.”

guronguron ◆ ostobaostoba érvérv ◆ ostobaostoba véleményvélemény
「Guron-o haku.」 „Ostoba véleményét hangoz-
tatja.” ◆ szerényszerény véleményvélemény 「Guronde mósi
vakearimaszenga.」 „Szeretném elmondani sze-
rény véleményemet.”

gurópuragugurópuragu ◆ izzítógyertyaizzítógyertya
guróranpuguróranpu ◆ fénycsőgyújtófénycsőgyújtó ◆ glimmlámpaglimmlámpa
guroszszaríguroszszarí ◆ szójegyzékszójegyzék
guroszuguroszu ◆ bruttóbruttó 「Guroszutonetto」 „bruttó
és nettó” ◆ nagytucatnagytucat
gurószurugurószuru ◆ gúnyolódikgúnyolódik 「Hómureszu-o gu-
rósita.」 „A hajléktalanokon gúnyolódott.” ◆ hü-hü-
lyéneklyének néznéz 「Kono szeidzsika-va kokumin-o gu-
rósiteiru.」 „Ez a politikus hülyének nézi a népet.”

guroteszukujósikiguroteszukujósiki ◆ groteszk stílusgroteszk stílus
guroteszukunaguroteszukuna ◆ groteszkgroteszk 「Guroteszukuna
szugata」 „groteszk alak”

guruguru ◆ guruguru
guruguru ◆ cinkoscinkos ◇ guruninaruguruninaru összejátszikösszejátszik
「Han-nin-va keibiintoguruninatta.」 „A tettes
összejátszott a biztonsági őrrel.”

gurudzsiagurudzsia ◆ GrúziaGrúzia
gurudzsiadzsingurudzsiadzsin ◆ grúzgrúz
gurudzsianogurudzsiano ◆ grúzgrúz
guruguruguruguru ◆ körbekörbe 「Iron-na kuni-o guruguru
mavatta.」 „Körbejártam sok országot.” ◆

körbe-körbekörbe-körbe 「Kaitenmokuba-va guruguru ma-
varu.」 „A ringlispíl körbe-körbe forog.” ◆ kö-kö-
rözverözve 「Csakurikukjokaga orirumade hikóki-va
guruguru mavatteita.」 „A leszállási engedélyre
várva a repülőgép körözött.” ◆ tekervetekerve 「Guru-
guru makiszószédzsi」 „kolbásztekercs”

gurukagongurukagon ◆ glukagonglukagon
gurukangurukan ◆ glukánglukán
gurukokorucsikoidogurukokorucsikoido ◆ glükokortikoidglükokortikoid
gurukonszangurukonszan ◆ glükonsavglükonsav
gurukoszamingurukoszamin ◆ glükózaminglükózamin
gurukoszangurukoszan ◆ glukozánglukozán
gurukuronidogurukuronido ◆ glükuronidglükuronid
gurukuronszangurukuronszan ◆ glükuronsavglükuronsav
gurumegurume ◆ gurmangurman ◆ ínyencínyenc
gurumedzsóhógurumedzsóhó ◆ információ ínyenceknekinformáció ínyenceknek
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gurumerjórigurumerjóri ◆ ínyencfalatínyencfalat 「Gurume rjóri-o
tabeta.」 „Ínyencfalatokat ettem.”

gurumesikógurumesikó ◆ ínyencségek kedveléseínyencségek kedvelése
gurumesokuhingurumesokuhin ◆ ínyenc ételínyenc étel
gurume-soppugurume-soppu ◆ ínyenc boltínyenc bolt
gurume-szaitogurume-szaito ◆ ételkalauz szájtételkalauz szájt
guruminogurumino ◆ behálózóbehálózó 「Kokuszaigurumino
hanzaiszosiki」 „világot behálózó bűnszervezet”
◆ egészegész 「Kaisagurumino ijagarasze-o uketa.」
„Az egész cég molesztált.”

guruninaruguruninaru ◆ összejátszikösszejátszik 「Han-nin-va kei-
biintoguruninatta.」 „A tettes összejátszott a biz-
tonsági őrrel.”

gurúpugurúpu ◆ brigádbrigád ◆ csoportcsoport 「Mih-
cunogurúpuni vakareta.」 „Három csoportba osz-
lottunk.” ◆ együttesegyüttes 「Júmeinagurúpu.」 „A
híres együttes.” ◆ mezőnymezőny 「Szentógurúpu」
„élmezőny” ◆ társaságtársaság 「Gurúpu-va kaetta.」
„A társaság hazament.” ◆ turnusturnus 「Vatasi-va cu-
ginogurúpude jama-o noboru.」 „Én a következő
turnussal megyek a hegyre.” ◇ kigjógurúpukigjógurúpu vál-vál-
lalatcsoportlalatcsoport ◇ kenkjúgurúpukenkjúgurúpu kutatócso-kutatócso-
portport ◇ kontoróru-gurúpukontoróru-gurúpu kontrollcsoportkontrollcsoport
「Taisódzsikkennokontoróru-gurúpu」 „kísérlet
kontrollcsoportja” ◇ szettógurúpuszettógurúpu tolvaj-tolvaj-
bandabanda ◇ hanzaigurúpuhanzaigurúpu bűnbandabűnbanda ◇ hiko-hiko-
ógurúpuógurúpu bűnbandabűnbanda ◇ bókaru-gurúpubókaru-gurúpu ének-ének-
együttesegyüttes
gurúpu-diszukassongurúpu-diszukasson ◆ vitafórumvitafórum
gurúpugaisagurúpugaisa ◆ cégcsoportcégcsoport
gurúpukacudógurúpukacudó ◆ csoporttevékenységcsoporttevékenység
gurúpukaszurugurúpukaszuru ◆ csoportosítcsoportosít 「Korerano
kotoba-o nanrakano kiszokudegurúpu kasitemite
kudaszai.」 „Ezeket a szavakat csoportosítsátok
valamilyen szabály szerint!”

gurúpukigjógurúpukigjó ◆ vállalatcsoportvállalatcsoport
gurúpurígugurúpurígu ◆ ligacsoportligacsoport
gurúpuvakegurúpuvake ◆ csoportosításcsoportosítás
gurupuvákugurupuváku ◆ csoportmunkacsoportmunka
gurúpuveagurúpuvea ◆ csoportmunkátcsoportmunkát támogatótámogató al-al-
kalmazáskalmazás
gururitogururito ◆ körbekörbe 「Gururitoatari-o mimavasi-
ta.」 „Körbenéztem.”

gurusinszangurusinszan ◆ glicidsavglicidsav
gurutacsiongurutacsion ◆ glutationglutation

gurutamingurutamin ◆ glutaminglutamin
gurutaminszangurutaminszan ◆ glutaminsavglutaminsav
gurutaminszandzsujótaigurutaminszandzsujótai ◆ glutamátrecep-glutamátrecep-
tortor
gurutaminszan-engurutaminszan-en ◆ glutamátglutamát
gurutaminszan-natoriumugurutaminszan-natoriumu ◆ nátrium-nátrium-
glutamátglutamát
gurutenguruten ◆ gluténglutén ◆ sikérsikér
gurutenfurígurutenfurí ◆ gluténmentesgluténmentes
guruteningurutenin ◆ gluteninglutenin
gusagusa ◆ bolondbolond
gusagusanicuburerugusagusanicubureru ◆ felismerhetetlensé-felismerhetetlensé-
giggig összeroncsolódikösszeroncsolódik 「Dzsikode kuruma-va
gusagusani cubureta.」 „A balesetben a kocsi a
felismerhetetlenségig összeroncsolódott.”

gusagusaninarugusagusaninaru ◆ összegyűrődikösszegyűrődik 「Kami-va
gusagusaninatta.」 „A papírlap összegyűrődött.”
◆ összeroncsolódikösszeroncsolódik 「Sótocusita kuruma-va
gusagusaninatta.」 „Az ütközött kocsi összeron-
csolódott.”

gusagusaniszurugusagusaniszuru ◆ összekócolösszekócol 「Kodomono
kamino ke-o gusagusanisita.」 „Összekócoltam a
gyerek haját.”

gusagusanogusagusano ◆ lucskoslucskos 「Amedesacu-va gus-
agusaninatta.」 „Az esőtől lucskos lett az ingem.”

gusaittokugusaittoku ◆ vak tyúk is talál szemetvak tyúk is talál szemet
gusamoszenrjoniittokugusamoszenrjoniittoku ◆ vakvak tyúktyúk isis találtalál
szemetszemet
gusaritogusarito ◆ loccsloccs ◆ placcsplaccs
gusaritocuburerugusaritocubureru ◆ szétloccsanszétloccsan 「Jukani
ocsita tófu-va gusarito cubureta.」 „A földre esett
tofu szétloccsant.”

gusattogusatto ◆ loccsloccs ◆ placcsplaccs
gusattocuburerugusattocubureru ◆ szétloccsanszétloccsan 「Jukani
ocsita tamago-va gusatto cubureta.」 „A földre
esett tojás szétloccsant.”

gusigusi ◆ nővéremnővérem
gusingusin ◆ részletes elmondásrészletes elmondás
gusinsogusinso ◆ írott jelentésírott jelentés
gusinszurugusinszuru ◆ részletesenrészletesen elmondelmond 「Dzsósini
iken-o gusinszuru.」 „Részletesen elmondja a vé-
leményét a főnökének.”
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gusógusó ◆ konkretizáláskonkretizálás 「Gusóto csúsó」
„konkretizálás és elvontság” ◆ megtestesülésmegtestesülés
gusógagusóga ◆ realisztikusrealisztikus festményfestmény 「Gusógato
csúsóga」 „realisztikus és absztrakt festmény”

gusógainengusógainen ◆ konkrét fogalomkonkrét fogalom
gusógeidzsucugusógeidzsucu ◆ ábrázolóábrázoló művészetművészet ◆ kép-kép-
zőművészetzőművészet
gusogusogusoguso ◆ csuromvizescsuromvizes 「Amedekóto-va gu-
sogusoninatta.」 „Az esőtől csuromvizes lett a ka-
bátom.”

gusókagusóka ◆ tárgyiasítástárgyiasítás
gusókaigagusókaiga ◆ ábrázolóábrázoló festészetfestészet ◆ realisz-realisz-
tikus festészettikus festészet
gusómeisigusómeisi ◆ konkrét főnévkonkrét főnév
gusonuregusonure ◆ átnevesedésátnevesedés ◆ elázáselázás
gusonureninarugusonureninaru ◆ teljesenteljesen átnedvesedikátnedvesedik
「Amedesacu-va guso nureninatta.」 „Az esőben
teljesen átnevesedett az ingem.”

gusótekinagusótekina ◆ érzékelhetőérzékelhető 「Gusótekina hen-
ka」 „érzékelhető változás” ◆ valósághűvalósághű 「Gus-
ótekina kaiga」 „valósághű festmény”

gussorigussori ◆ ázottanázottan ◆ csuromvizesencsuromvizesen ◇ gus-gus-
sorinurerusorinureru bőrigbőrig ázikázik 「Gussori nureta.」
„Bőrig áztam.”

gussoriasze-ogussoriasze-o kakukaku ◆ csuromvizescsuromvizes leszlesz azaz
izzadságtólizzadságtól
gussorininarugussorininaru ◆ csuromvizescsuromvizes leszlesz 「Sacuga
aszedegussorininatta.」 „Csuromvizes lett az in-
gem az izzadságtól.”

gussorinurerugussorinureru ◆ bőrigbőrig ázikázik 「Gussori nure-
ta.」 „Bőrig áztam.”

guszagusza ◆ tárgytárgy ◇ katariguszakatarigusza beszédtémabeszédtéma
◇ varaiguszavaraigusza nevetségnevetség tárgyatárgya 「Kareno
bukijósza-o varaiguszanisita.」 „Nevetség tárgyá-
vá tették az ügyetlenségét.”

guszaiguszai ◆ feleségemfeleségem
guszakuguszaku ◆ ostoba tervostoba terv
guszaritoguszarito ◆ beledöfvebeledöfve
guszaritoszaszuguszaritoszaszu ◆ beledöfbeledöf ◆ döfdöf
「Szacudzsinhan-va higaisano fukubu-o naifu-
deguszarito szasita.」 „A gyilkos az áldozata hasá-
ba döfte a kést.”

guszokuguszoku ◆ fiamfiam
guszszariguszszari ◆ belefúródvabelefúródva

guszszuriguszszuri ◆ mélyenmélyen
guszszurinekomuguszszurinekomu ◆ mélyenmélyen alszikalszik 「Aszam-
adeguszszuri nekondeita.」 „Reggelig mélyen
aludtam.”

guszszurineruguszszurineru ◆ alszik,alszik, mintmint aa bundabunda 「Hit-
obandzsúguszszuri nemutta.」 „Egész éjjel aludt,
mint a bunda.”

gúszúgúszú ◆ párospáros számszám 「Gúszúto kiszú」 „páros
és páratlan szám”

gúszukatonerugúszukatoneru ◆ hortyoghortyog 「Densade tonari-
no otokogagúszukato neteite meivakudatta.」 „A
vonaton mellettem hortyogott egy ember, nagyon
zavaró volt.”

gúszúnogúszúno ◆ párospáros 「Gúszúno bancsini szundei-
ru.」 „A páros oldalon lakunk.”

gúszurugúszuru ◆ bánikbánik 「Hito-o sinszecuni gúszu-
ru.」 „Kedvesen bánik az emberekkel.” ◆ kezelkezel
「Aitekuni-o tekitosite gúszuru.」 „Ellenségként
kezeli a másik országot.”

gutaigutai ◆ konkrétumkonkrétum
gutaiangutaian ◆ konkrét tervkonkrét terv
gutaikagutaika ◆ konkretizáláskonkretizálás ◆ megvalósításmegvalósítás
gutaikaszurugutaikaszuru ◆ konkretizálkonkretizál 「Keikaku-o gu-
taikasita.」 „Konkretizálta a tervet.” ◆ megvaló-megvaló-
sítsít 「Naganenno jume-o gutaikasita.」 „Megva-
lósította a régi álmát.”

gutaiszakugutaiszaku ◆ konkrét tervkonkrét terv
gutaiszeigutaiszei ◆ kézzelfoghatóságkézzelfoghatóság ◆ konkrét-konkrét-
ségség
gutaitekinagutaitekina ◆ kézzelfoghatókézzelfogható 「Gutaitekina
sóko」 „kézzelfogható bizonyíték” ◆ konkrétkonkrét
「Gutaitekina rei-o nobeta.」 „Egy konkrét példát
említett.”

gutaitekinakotogutaitekinakoto ◆ konkrétumkonkrétum 「Kare-va
gutaitekinakoto-o ivanakatta.」 „Nem mondott
konkrétumot.”

gutaitekinigutaitekini ◆ kézzelfoghatóankézzelfoghatóan 「Szábiszuno
naijó-o gutaitekini szecumeisita.」 „Kézzelfogha-
tóan elmagyarázta a szolgáltatás lényegét.” ◆

konkrétankonkrétan 「Keizaidzsókjó-o gutaitekini sime-
szugurafu」 „gazdaság állapotát konkrétan muta-
tó grafikon”

gútaragútara ◆ naplopásnaplopás ◆ semmittevéssemmittevés
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gútaranagútarana ◆ semmittevősemmittevő 「Gútarana szeika-
cu」 „semmittevő életmód”

gútaraszurugútaraszuru ◆ lopja a napotlopja a napot
guteigutei ◆ öcsémöcsém
gúteigútei ◆ párosujjú patapárosujjú pata
gúteimokugúteimoku ◆ párosujjú patásokpárosujjú patások
gúteiruigúteirui ◆ párosujjú patásokpárosujjú patások
gutenguten-nijotteirugutenguten-nijotteiru ◆ holtrészegholtrészeg
gutógutó ◆ butabuta válaszválasz ◇ gumongutógumongutó butabuta kér-kér-
dés,dés, butabuta válaszválasz ◇ gumongutógumongutó butabuta párbe-párbe-
szédszéd
gútonarugútonaru ◆ korogkorog 「Onakaga szuitegúto nat-
ta.」 „Éhes voltam, korgott a gyomrom.”

guttariguttari ◆ erőtlenülerőtlenül 「Beddodeguttari nete-
ita.」 „Erőtlenül feküdtem az ágyban.” ◆ kime-kime-
rültenrülten 「Guttari neteiru」 „Alszik, mint egy
zsák.”

guttaricukareruguttaricukareru ◆ holtfáradtholtfáradt 「Nagaaruk-
ideguttari cukareteiru.」 „Holtfáradt lettem a
hosszú sétától.”

guttariszaszeruguttariszaszeru ◆ tikkasztótikkasztó 「Guttarisza-
szeru nacudatta.」 „A nyár tikkasztó volt.”

guttogutto ◆ erőfeszítésselerőfeszítéssel 「Rjórino karasza-o
guttokoraerukotoga dekiru.」 „Némi erőfeszítés-
sel, bírom az erős ételt.” ◆ erősenerősen 「Gutto nigit-
te kudaszai.」 „Jó erősen markold meg!” ◆ foj-foj-
togatvatogatva 「Kotobanigutto cumatta.」 „Fojtogat-
tak a szavak.” ◆ határozottanhatározottan 「Kaisano
gjószeki-va gutto agatta.」 „Határozottan meg-
nőtt a vállalat teljesítménye.” ◆ határozotthatározott
mozdulattalmozdulattal 「Rópu-o gutto hiita.」 „Határo-
zott mozdulattal megrántottam a kötelet.” ◆ je-je-
lentősenlentősen 「Kósósitaragutto jaszukunarujo.」
„Ha alkuszunk jelentősen olcsóbb lesz.” ◆ kimon-kimon-
dottandottan 「Gasicu-va guttojokunatta.」 „Kimon-
dottan jobb lett a kép minősége.” ◆ mélyenmélyen
「Szono hanasi-va munenigutto kita.」 „Mélyen
megindított az a történet.” ◆ számottevőenszámottevően
「Niccsú-va kion-va gutto agariszódeszu.」 „Nap-
közben számottevően megnő a hőmérséklet.” ◇

guttószaeruguttószaeru visszafojtvisszafojt 「Ikari-o gutto osza-
eta.」 „Visszafojtottam a dühömet.” ◇ guttószuguttószu
összeszorítösszeszorít 「Bíruno aki kan-o gutto osita.」
„Összeszorítottam az üres sörösdobozt.” ◇ gut-gut-
tokurutokuru célbacélba találtalál 「Kareno hinanniguttok-
ita.」 „Célba talált a kritikája.” ◇ guttokuruguttokuru

megfogmegfog 「Kono eiga-va guttokita.」 „Megfogott
a film.” ◇ guttonomuguttonomu bedobbedob 「Párinka-o gutto
nonda.」 „Bedobtam a pálinkát.” ◇ kotoba-kotoba-
niguttokuruniguttokuru ülnekülnek aa szavaiszavai 「Júdzsinno kot-
obaniguttokita.」 „Nagyon ültek a barátom sza-
vai.” ◇ kotobaniguttocumarukotobaniguttocumaru fojtogatjákfojtogatják aa
szavakszavak 「Oszósikini itte kotobanigutto cumat-
ta.」 „A temetésen fojtogattak a szavaim.” ◇

muneniguttokurumuneniguttokuru megfogómegfogó 「Muneniguttoku-
ru hage-o mita.」 „Megfogó színdarabot láttam.”

guttohikuguttohiku ◆ megrántmegránt 「Cuna-o gutto hiita.」
„Megrántottam a kötelet.”

guttokuruguttokuru ◆ célbacélba találtalál 「Kareno hinanni-
guttokita.」 „Célba talált a kritikája.” ◆ megfogmegfog
「Kono eiga-va guttokita.」 „Megfogott a film.”

guttonomuguttonomu ◆ bedobbedob 「Párinka-o gutto non-
da.」 „Bedobtam a pálinkát.” ◆ lehajtlehajt
「Párinka-o gutto nonda.」 „Lehajtotta a pálin-
kát.”

guttószaeruguttószaeru ◆ visszafojtvisszafojt 「Ikari-o gutto
oszaeta.」 „Visszafojtottam a dühömet.”

guttószuguttószu ◆ összeszorítösszeszorít 「Bíruno aki kan-o
gutto osita.」 „Összeszorítottam az üres sörösdo-
bozt.”

gúvagúva ◆ fabulafabula ◆ példabeszédpéldabeszéd ◆ példázatpéldázat ◆

tanmesetanmese ◇ iszoppugúvaiszoppugúva ezópusi mesékezópusi mesék
guzaiguzai ◆ hozzávalóhozzávaló
gúzengúzen ◆ akaratlanulakaratlanul 「Gúzen, dorobó-o hak-
kensita.」 „Akaratlanul észrevettem a tolvajt.” ◆

véletlenülvéletlenül 「Gúzenmicside kareto atta.」 „Vé-
letlenül találkoztam vele az utcán.” ◇ gúzen-nogúzen-no
véletlenvéletlen 「Gúzenno icscsi」 „véletlen egybe-
esés”

gúzen-augúzen-au ◆ összeakadösszeakad 「Mukasino tomoda-
csito gúzen-atta.」 „Összeakadtam egy régen lá-
tott barátommal.”

gúzendekuvaszugúzendekuvaszu ◆ botlikbotlik 「Micside furui
dókjúszeito gúzendekuvasita.」 „Az utcán egy régi
osztálytársamba botlottam.”

gúzen-nigúzen-ni ◆ véletlenülvéletlenül 「Karera-va gúzenni
deatta.」 „Véletlenül találkoztak.”

gúzen-nimogúzen-nimo ◆ véletlenülvéletlenül 「Tomodacsito gú-
zennimo onadzsi kaisani haitta.」 „Véletlenül
ugyanoda mentünk dolgozni a barátommal.”
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gúzen-nogúzen-no ◆ véletlenvéletlen 「Gúzenno icscsi」 „vé-
letlen egybeesés”

gúzógúzó ◆ bálványbálvány 「Taisúno gúzó」 „emberek
bálványa”

gúzóhakaigúzóhakai ◆ képrombolásképrombolás ◆ tekintélyrom-tekintélyrom-
bolásbolás
gúzóhakaisagúzóhakaisa ◆ képrombolóképromboló ◆ tekintélyrom-tekintélyrom-
bolóboló
gúzókagúzóka ◆ bálványozásbálványozás
gúzókaszurugúzókaszuru ◆ bálványozbálványoz 「Kami-o gúzóka-
szuru.」 „Bálványozza istent.”

gúzósigúzósi ◆ bálványozásbálványozás
gúzósiszurugúzósiszuru ◆ bálványkéntbálványként tekinttekint 「Eijú-o
gúzósiszuru.」 „Bálványként tekint a hősre.”

gúzószúhaigúzószúhai ◆ bálványimádatbálványimádat
guzuguzu ◆ lomhaságlomhaság ◆ tétovatétova emberember ◆ tétová-tétová-
zászás ◆ totojázó embertotojázó ember ◆ tutyimutyi embertutyimutyi ember
gúzuberígúzuberí ◆ egresegres
guzucukuguzucuku ◆ bizonytalanbizonytalan 「Guzucuita tenkiga
cuzukudesó.」 „Folytatódik a bizonytalan időjá-
rás.” ◆ elhúzódikelhúzódik 「Kaigi-va guzucuiteiru.」 „Az
értekezlet elhúzódott.” ◆ holhol esikesik holhol fújfúj 「Gu-
zucuita tenkidesita.」 „Hol esett, hol fújt.” ◆ nya-nya-
valyogvalyog 「Konosacudeiideso! Guzucuiteinaide!」
„Ne nyavalyogj, jó lesz ez az ing!” ◆ nyűglődiknyűglődik
「Kikaku-va guzucuiteiru.」 „A projektünk nyűg-
lődik.” ◆ nyűgösnyűgös 「Kodomo-va guzucuiteita.」
„A gyerek nyűgös volt.” ◆ tétováziktétovázik 「Guzucui-
tenakana kessinsinai.」 „Tétovázik, nem tudja el-
szánni magát.”

guzuguzuszuruguzuguzuszuru ◆ alaktalanalaktalan leszlesz 「Tófu-va
guzuguzusita.」 „A tofu alaktalan lett.” ◆ boron-boron-
gósgós 「Guzuguzusita tenki.」 „Borongós idő.” ◆

szipogszipog 「Kazede hanagaguzuguzusita.」 „Meg
volt fázva, ezért szipogott.” ◆ szörcsögszörcsög 「Ka-
zede hanagaguzuguzuszuru.」 „A náthától ször-
csög az orrom.” ◆ teszetoszateszetosza 「Guzuguzusita
hito」 „teszetosza ember” ◆ tétlenkediktétlenkedik 「Gu-
zuguzusiteirarenai.」 „Nem tudok tétlenül ma-
radni.” ◆ totojáziktotojázik 「Guzuguzusinaide sigoto-o
hajaku hadzsimetejo!」 „Ne totojázz, láss neki ha-
mar a munkának!” ◆ vacakolvacakol 「Guzuguzusina-
ide, hanmá-o mottekitejo!」 „Ne vacakolj annyit,
hozd már ide a kalapácsot!”

guzuguzutoguzuguzuto ◆ borongósanborongósan 「Guzuguzuto
amega furijaszui tenki」 „borongós, esőre hajló
idő” ◆ pepecselvepepecselve 「Hajaku suppacusitainoni
cumagaguzuguzuto dzsunbiga oszoi.」 „Gyorsan
indulni kellene, de a feleségem csak pepecsel.” ◆

piszmogvapiszmogva 「Guzuguzuto sigoto-o szuru .」
„Piszmogva dolgozik.” ◆ szipogvaszipogva 「Guzuguzu-
to hana-o szuszutta.」 „Szipogtam.” ◆ tétlenültétlenül
「Guzuguzuto szugosita hi」 „tétlenül töltött na-
pok” ◆ totojázvatotojázva 「Guzuguzusite kecudanga
nibui.」 „Totojázva dönt.” ◆ zsörtölődvezsörtölődve 「Gu-
zuguzu ivanaide!」 „Ne zsörtölődj!”

guzuguzutoszugoszuguzuguzutoszugoszu ◆ henyélhenyél 「Icsinicsi-
dzsúguzuguzuto szugositeiru.」 „Egész nap he-
nyél.”

guzunaguzuna ◆ pepecselőpepecselő ◆ tétovatétova ◆ totojázótotojázó ◆

tutyimutyitutyimutyi
guzuruguzuru ◆ nyafognyafog 「Kodomogaguzuru.」 „A
gyerek nyafog.” ◆ nyűgösködiknyűgösködik
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haha ◆ C-hangC-hang ◇ eihaeiha ciszcisz ◇ haonkigóhaonkigó C-kulcsC-kulcs
◇ hatancsóhatancsó c-mollc-moll ◇ hacsócsóhacsócsó C-dúrC-dúr
haha ◆ szélszél ◇ jamanohajamanoha hegygerinchegygerinc
haha ◆ abszolútabszolút fölényfölény 「Hidejosito iejaszuga
ha-o araszotta.」 „Hidejosi és Iejaszu az abszolút
fölényért harcolt.” ◆ elsőbbségelsőbbség 「Szono kigjó-
va szekaisidzsódeamerikato ha-o araszotteiru.」
„A vállalat Amerika ellen küzd az elsőbbségért a
világpiacon.” ◆ uralomuralom 「Kare-va tenkani ha-o
tonaeta.」 „Az egész országot az uralma alá von-
ta.”

haha ◆ hullámhullám 「Infuruenza rjúkóno dainihaga ki-
ta.」 „Megérkezett az influenzajárvány második
hulláma.”

haha ◆ fogfog 「Ha-o migaita.」 „Fogat mostam.” ◆

perisztómaperisztóma ◇ itokiribaitokiriba szemfogszemfog ◇ irebaireba ki-ki-
vehetővehető fogsorfogsor ◇ irebaireba protézisprotézis 「Neru ma-
eni ire ba-o hazuszu.」 „Alvás előtt kiveszi a pro-
tézisét.” ◇ uvabauvaba felsőfelső fogfog ◇ okubaokuba zápfogzápfog ◇

okubaokuba őrlőfogőrlőfog 「Icumo migino okubade kande-
imaszu.」 „Mindig a jobb oldali őrlőfogammal rá-
gok.” ◇ kinbakinba aranyfogaranyfog ◇ kusinohakusinoha fésűfogfésűfog
◇ szasibaszasiba pótláspótlás ◇ sitabasitaba alsóalsó fogfog ◇ szop-szop-
papa kiállókiálló fogfog ◇ deppadeppa előreállóelőreálló fogfog ◇ deppadeppa
kiállókiálló fogfog ◇ hagaukuhagauku hízelgőhízelgő 「Haga ukujóna
oszedzsi-o itte, kanodzso-o jorokobaszeta.」 „Hí-
zelgő dicséretekkel örvendeztettem meg.” ◇ hag-hag-
aukuauku lazalaza aa fogafoga 「Haga uiteirujóni kandzsi-
ru.」 „Úgy érzem, laza a fogam.” ◇ hagatatanaihagatatanai
esélyeesélye sincssincs 「Karenocsímu-va cujoszugite ha-
ga tatanai.」 „A csapatuk túl erős, így esélyünk
sincs.” ◇ haganaihaganai fogatlanfogatlan 「Ródzsin-va haga-
nakatta.」 „Az öregember fogatlan volt.” ◇ han-han-
arabiarabi fogakfogak állásaállása 「Vatasi-va hanarabiga va-
rui.」 „A fogaim állása rossz.” ◇ hanikinu-ohanikinu-o ki-ki-
szenaiszenai nemnem válogatjaválogatja megmeg aa szavaitszavait 「Ha-
ni kinu-o kiszenai iken-o itta.」 „Nem válogatta
meg a szavait, amikor a véleményét mondta.” ◇

hanikinu-ohanikinu-o kiszenukiszenu irgalmatlanirgalmatlan 「Hani kinu-
o kiszenu hihjó」 „irgalmatlan kritika” ◇ hano-hano-
atoato harapásnyomharapásnyom 「Ringoni hano atogacuitei-
ru.」 „Harapásnyom van az almán.” ◇ hanocsir-hanocsir-
jójó fogászatifogászati kezeléskezelés 「Hano csirjó-o uketei-
ru.」 „Fogászati kezelésre járok.” ◇ ha-oha-o taterutateru

belemélyesztibelemélyeszti aa fogátfogát 「Kjúkecuki-va kano-
dzsono kubimotoni ha-o tateta.」 „A vámpír a nő
nyakába mélyesztette a fogát.” ◇ ha-oha-o migakumigaku
fogatfogat mosmos 「Ha-o migaita.」 „Fogat mostam.”
◇ ha-oha-o mukidaszumukidaszu vicsorítvicsorít 「Inu-va vatasini
mukatte ha-o muki dasita.」 „A kutya rám vicso-
rított.” ◇ bubun-irebabubun-ireba részlegesrészleges műfogsorműfogsor
「Medatanai bubun-ire ba-o cuketeiru.」 „Nem
feltűnő a részleges műfogsora.” ◇ maebamaeba met-met-
szőfogszőfog ◇ maebamaeba elülsőelülső fogfog ◇ miszoppamiszoppa szu-szu-
vasvas tejfogtejfog ◇ musibamusiba lukaslukas fogfog 「Musibaga
itakute nemurenai.」 „Nem tudok aludni, mert fáj
a lukas fogam.” ◇ jaebajaeba farkasfogfarkasfog
haha ◆ csoportosuláscsoportosulás ◆ felekezetfelekezet ◆ irányzatirányzat
「Kono e-va insóhadeszu.」 „Ez a kép impresszi-
onista irányzatú.” ◆ pártipárti ◆ tábortábor 「Kare-va
hantaihaninatta.」 „Az ellenzők táborába került.”
◆ vágásvágás 「Kare-va hosuhadeszu.」 „Régi vágá-
sú.” ◇ ippaippa egyegy iskolaiskola 「Tecugakuno ippa-o hi-
raku.」 „Egy filozófiai iskolát alapít.” ◇ ippaippa egyegy
szektaszekta 「Súkjóno ippani zokuszuru.」 „Egy val-
lási szektához tartozik.” ◇ ippaippa egyegy frakciófrakció
「Szeitóno ippa」 „politikai párt frakciója” ◇ ip-ip-
papa egyegy irányzatirányzat 「Geidzsucuno ippa」 „egy
művészeti irányzat” ◇ inuhainuha kutyapártikutyapárti ◇ uhauha
jobboldaljobboldal 「Uhaszeitó」 „jobboldali párt” ◇

kjúsinhakjúsinha radikálisradikális frakciófrakció ◇ szahaszaha balol-balol-
daldal 「Szahaszeitó」 „baloldali párt” ◇ nekohanekoha
macskapártimacskapárti ◇ bíruhabíruha sörpártisörpárti ◇ vainhavainha
borpártiborpárti
haha ◆ élél 「Naifuno haga kareno jubini szaszaszat-
ta.」 „A kés éle az ujjába vágott.” ◆ pengepenge 「Nai-
funo ha-o nuguita.」 „Letöröltem a kés pengéjét.”

haha ◆ falevélfalevél ◆ fillumfillum ◆ levéllevél 「Kukikara az-
ajakana irono haga deteita .」 „A szárról élénk szí-
nű levelek hajtottak ki.” ◇ kjabecunohappakjabecunohappa ká-ká-
posztalevélposztalevél ◇ kuszanohakuszanoha fűszálfűszál ◇ konohakonoha
falevélfalevél ◇ nemohamonainemohamonai alaptalanalaptalan ◇ nemo-nemo-
hamonaihamonai légbőllégből kapottkapott 「Nemo hamonai uva-
sza」 „légből kapott pletyka” ◇ hibahiba szárazszáraz le-le-
vélvél ◇ vakabavakaba frissfriss levéllevél ◇ vakabagamoete-vakabagamoete-
kurukuru kizöldülkizöldül 「Kóenno kini vakabaga moeteki-
ta.」 „A parkban kizöldültek a fák.”
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haahaa ◆ jajjaj 「Haa, mósivakearimaszen.」 „Jaj,
ne haragudjon!” ◆ legyenlegyen 「Haa, ossaru dórid-
eszu.」 „Legyen úgy, ahogy mondja!” ◆ nahátnahát
「Haa, szódeszuka?」 „Nahát! Tényleg?” ◆ nana jójó
「Haa, kangaetemimaszu.」 „Na jó, meggondo-
lom.”

haahaahaahaa ◆ lihegvelihegve
haahaaiuhaahaaiu ◆ lihegliheg 「Hasitte kaettekitanode, ma-
da ikigahaahaa itteimaszu.」 „Futottam, ezért
még mindig nagyon lihegek.”

haakuhaaku ◆ felfogásfelfogás 「Dzsikenno zentaizóno
haaku-va mada kon-nandeszu.」 „Még most is
nehéz felfogni az eset egészét.” ◆ megértésmegértés ◆

megragadásmegragadás
haakudekinaihaakudekinai ◆ érthetetlenérthetetlen ◆ felfoghatat-felfoghatat-
lanlan
haakurjokuhaakurjoku ◆ felfogóképességfelfogóképesség
haakuszuruhaakuszuru ◆ beleérzibeleérzi magátmagát 「Kare-va
dzsidzsó-o haakusita.」 „Beleérezte magát a hely-
zetbe.” ◆ értért 「Hitono hanasi-o tekikakuni ha-
akudekinai.」 „Nem érti, amit mondanak neki.” ◆

felfogfelfog 「Kodomo-va rjósinga nakunatteiru koto-
va mada haakusiteinakatta.」 „A gyermek még
nem fogta fel, hogy elvesztette a szüleit.” ◆ kezé-kezé-
benben tarttart 「Kare-va dzsikken-o haakusiteiru.」
„Kezében tartja a hatalmat.” ◆ megragadmegragad
「Szeiken-o haakuszuru.」 „Megragadja a hatal-
mat.”

haarihaari ◆ szárnyas hangyaszárnyas hangya
habahaba ❶ szélességszélesség 「Dórono haba-o hi-
rogeru.」 „Megnöveli az út szélességét.” ◆ be-be-
folyásfolyás 「Konojakuza-va kabukicsóde haba-o ki-
kaszeteiru.」 „Ennek a jakuzának Kabukicsóban
nagy a befolyása.” ◆ mértékmérték 「Kotosino csin-
age haba」 „idei béremelés mértéke” ◆ mozgás-mozgás-
tértér 「Szentakuno haba-o ataeru.」 „Mozgásteret
biztosít a választáshoz.” ◆ résrés 「Riekino haba」
„profitrés” ◆ rugalmasságrugalmasság 「Kono kiszoku-va
kaisakuni habagaaru.」 „Ez a szabály rugalmasan
értelmezhető.” ◆ szélesszéles tapasztalattapasztalat 「Kono
hito-va tosi-o totte habaga detekita.」 „Ahogy
idősödött úgy szélesedett a tapasztalata.” ◇ ka-ka-
tahabatahaba vállszélességvállszélesség ◇ singuruhabasinguruhaba nor-nor-
málmál szélességszélesség ◇ szenronohabaszenronohaba nyomtávnyomtáv ◇

szenronohabaszenronohaba nyomtávolságnyomtávolság ◇ taiikihabataiikihaba
sávszélességsávszélesség ◇ daburuhabadaburuhaba dupladupla széles-széles-
ségség ◇ habagakikuhabagakiku befolyásosbefolyásos 「Kare-va ko-
no macside habaga kiku.」 „Befolyásos ember a

városban.” ◇ micsihabamicsihaba útszélességútszélesség 「Koko-
va kurumaga tórenaihodo micsihabaga szemai.」
„Olyan kicsi az út szélessége, hogy nem tud el-
menni az autó.” ◇ jokohabajokohaba szélességszélesség
「Jokohabaszandzsuh-szencsino ita-o kitta.」
„30 centi szélességű deszkát vágtam.” ◇ rihabarihaba
profitrésprofitrés
hábáhábá ◆ kikötőkikötő ◇ jotto-hábájotto-hábá jahtkikötőjahtkikötő ◇

jotto-hábájotto-hábá vitorláskikötővitorláskikötő
habacuhabacu ◆ érdekszövetkezetérdekszövetkezet ◆ frakciófrakció ◆

klikkklikk ◇ tónaihabacutónaihabacu párton belüli frakciópárton belüli frakció
habacuaraszoihabacuaraszoi ◆ frakcióharcfrakcióharc
habacucsóhabacucsó ◆ frakcióvezetőfrakcióvezető
habacusugihabacusugi ◆ frakciózásfrakciózás ◆ szektarianiz-szektarianiz-
musmus
habacsihabacsi ◆ levéldarázslevéldarázs
habagakikuhabagakiku ◆ befolyásosbefolyásos 「Kare-va kono ma-
cside habaga kiku.」 „Befolyásos ember a város-
ban.”

habahenhabahen ◆ bal oldali szövet-gyökbal oldali szövet-gyök
habahiroihabahiroi ◆ kiterjedtkiterjedt 「Habahiroi meigarani
kai csúmonga deta.」 „A részvénypaletta kiterjedt
részére vételi ajánlatok érkeztek.” ◆ szélesszéles körűkörű
「Habahiroi kacujaku-o siteiru.」 „Széles körű te-
vékenységet folytat.”

habahiroicsisikigaaruhabahiroicsisikigaaru ◆ sokoldalúsokoldalú 「Otto-
va habahiroi csisikigaaru.」 „A férjem sokoldalú.”

habahirokuhabahiroku ◆ széles körűenszéles körűen
habakarihabakari ◆ feszélyezettségfeszélyezettség ◆ tartózko-tartózko-
dásdás
habakarinagarahabakarinagara ◆ engedjeengedje megmeg 「Habaka-
rinagara mósi agemaszu.」 „Engedje meg, hogy
elmondjam!” ◆ szerényenszerényen megjegyzemmegjegyzem
「Habakarinagarakoredemo vatasi-va isade-
szu.」 „Szerényen megjegyzem, hogy én orvos va-
gyok.”

habakaruhabakaru ◆ átallátall 「Szeidzsika-va dódóto uszo-
o itte habakaranai.」 „A politikus nem átall ha-
zudni.” ◆ félfél 「Hitome-o habakatteiru.」 „Fél az
emberek pillantásától.” ◆ féltfélt 「Gaibun-o haba-
karu.」 „Félti a hírnevét.” ◆ tarttart 「Jo-o haba-
katteiru.」 „Tart attól, hogy mit gondolnak az em-
berek.” ◇ gaibun-ogaibun-o habakaruhabakaru szégyenletesszégyenletes
「Gaibun-o habakaru himicugabareta.」 „Kide-
rült egy szégyenletes titok.” ◇ kógensitehaba-kógensitehaba-
karanaikaranai nagynagy arccalarccal kijelentkijelent 「Katte atari
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maeto kógensite habakaranakatta.」 „Nagy arccal
kijelentette, hogy természetes, hogy nyert.” ◇ kó-kó-
gensitehabakaranaigensitehabakaranai nemnem átalljaátallja állítaniállítani
「Vairo-o uke totteinaito kógensite habakarana-
katta.」 „Nem átallotta azt állítani, hogy nem fo-
gadott el kenőpénzt.” ◇ nikumarekkojonihaba-nikumarekkojonihaba-
karukaru dudvadudva gyorsangyorsan nőnő ◇ nikumarekkojoni-nikumarekkojoni-
habakaruhabakaru rosszrossz pénzpénz nemnem vészvész elel ◇ hitome-hitome-
oo kabakarazukabakarazu szemérmetlenülszemérmetlenül 「Hitome-o
kabakarazukiszu-o sita.」 „Szemérmetlenül meg-
csókolták egymást.” ◇ jonihabakarujonihabakaru megsza-megsza-
porodikporodik ◇ jonihabakarujonihabakaru teretteret hódíthódít 「Kono
iken-va joni habakatteiru.」 „Ez a vélemény teret
hódított.” ◇ jo-ojo-o habakaruhabakaru tarttart aa közvéle-közvéle-
ménytőlménytől
habakarukotonakuhabakarukotonaku ◆ nyíltannyíltan 「Habakaruko-
tonaku iken-o iu.」 „Nyíltan megmondja a véle-
ményét.” ◆ szemérmetlenülszemérmetlenül 「Habakarukoton-
akuszekkuszunicuite hanaszu.」 „Szemérmetle-
nül beszél a szexről.”

habakarutokoronakuhabakarutokoronaku ◆ gátlástalanulgátlástalanul ◆

mindenkimindenki szemeszeme láttáraláttára 「Enzecusa-va haba-
karutokoronaku naki dasita.」 „A szónok min-
denki szeme láttára sírni kezdett.”

habakihabaki ◆ szegélylécszegélyléc
habamuhabamu ◆ akadályozakadályoz 「Takai kinri-va keizaino
szeicsó-o habanda.」 „A magas kamatok akadá-
lyozták a gazdaság fejlődését.” ◆ elálleláll 「Micsi-
o habamu.」 „Elállja az utat.” ◆ eltorlaszoleltorlaszol
「Dóro-o habamu.」 „Eltorlaszolja az utat.” ◆ el-el-
zárzár 「Ókina isiga dóro-o habanda.」 „Egy nagy
kő elzárta az utat.” ◆ gátolgátol 「Furjóhinmondaiga
uriageno nobi-o habanda.」 „A selejtek problé-
mája gátolta az eladásokat.” ◆ torlaszoltorlaszol
「Micsi-o habamu sógaibucu」 „utat torlaszoló
akadály”

habanaosihabanaosi ◆ betoldásbetoldás 「Zubon-no habanaosi-
o sita.」 „Betoldást helyezett el a nadrágon.”

habanehabane ◆ öröklött titulusöröklött titulus
haba-o kikaszeruhaba-o kikaszeru ◆ fölényeskedikfölényeskedik
haba-ohaba-o torutoru ◆ helyethelyet hagyhagy 「Jósino rjógavani
hiromeno haba-o totta.」 „A lap mindkét szélén
széles helyet hagytam.”

habászukanhabászukan ◆ Havers-féle csatornaHavers-féle csatorna
habatakihabataki ◆ szárnycsapásszárnycsapás

habatakiszuruhabatakiszuru ◆ szárnyávalszárnyával csapkodcsapkod
「Tori-va habatakisite tobi tatta.」 „A madár
szárnyával csapkodva elrepült.”

habatakuhabataku ◆ csapkodcsapkod ◆ csapkodcsapkod aa szárnya-szárnya-
ivalival 「Tori-va habataita.」 „A madár csapkodott
a szárnyaival.”

habatobihabatobi ◆ távolugrástávolugrás ◇ hasirihabatobihasirihabatobi
távolugrás nekifutásbóltávolugrás nekifutásból
habatobinoszensuhabatobinoszensu ◆ távolugrótávolugró
habattaihabattai ◆ szélesszéles
habburubóenkjóhabburubóenkjó ◆ Hubble ŰrtávcsőHubble Űrtávcső
haberaszeruhaberaszeru ◆ szolgájávászolgájává tesztesz
「Kanodzso-va otoko-o haberaszeteiru.」 „Szol-
gájává teszi a férfiakat.” ◆ tarttart magamaga körülkörül
「Kare-va bidzsin-o haberaszeteiru.」 „Szép nő-
ket tart maga körül.”

haberuhaberu ◆ lesilesi azaz óhajaitóhajait
「Kanodzsonomavarini-va iroirona otokogaha-
betteita.」 „Ilyen-olyan férfiak lesték a nő óhaja-
it.” ◇ haberaszeruhaberaszeru tarttart magamaga körülkörül 「Kare-
va bidzsin-o haberaszeteiru.」 „Szép nőket tart
maga körül.”

habikoruhabikoru ◆ eluralkodikeluralkodik 「Akugahabikottei-
ru.」 „A gonoszság eluralkodott.” ◆ szétterjedszétterjed
「Denszenbjógahabikotteita.」 „A járvány szét-
terjedt.” ◆ túlburjánziktúlburjánzik 「Zaszszógahabikotta
niva-o katazuketa.」 „Rendbe raktam a kertet,
amiben túlburjánzott a gaz.”

habomaiguntóhabomaiguntó ◆ Habomai-szigetekHabomai-szigetek
habomaisotóhabomaisotó ◆ Habomai-szigetekHabomai-szigetek
habotanhabotan ◆ díszkáposztadíszkáposzta ◆ díszkeldíszkel
habuhabu ◆ okinavai bambuszviperaokinavai bambuszvipera
hábuhábu ◆ fűszernövényfűszernövény ◆ gyógyfűgyógyfű ◆ gyógy-gyógy-
növénynövény
hábuekiszuhábuekiszu ◆ gyógynövénykivonatgyógynövénykivonat
habukjappuhabukjappu ◆ dísztárcsadísztárcsa
habukuhabuku ◆ csökkentcsökkent 「Tokkjúdensani notte
dzsikan-o habuita.」 „Expresszvonatra szállva
csökkentettem az utazási időt.” ◆ elhagyelhagy 「Teg-
amide aiszacu-o habuita.」 „Elhagyta a köszön-
tést a levelében.” ◆ lefaraglefarag 「Muda-o habui-
ta.」 „Lefaragtam a felesleget.” ◆ megnyirbálmegnyirbál
「Suppi-o habuita.」 „Megnyirbálta a kiadáso-
kat.” ◆ megtakarítmegtakarít 「Kikaikade dzsikan-o hab-
uku.」 „Gépesítéssel időt takarít meg.” ◆ mellőzmellőz
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「Kare-va aiszacu-o habuita.」 „Mellőzte a köszö-
nést.” ◆ nemnem bocsátkozikbocsátkozik 「Sószai-o habui-
ta.」 „Nem bocsátkozott részletekbe.” ◇ kuvasi-kuvasi-
kuhanaszukuhanaszu belemélyedbelemélyed 「Nande okane-o cu-
kattesimattaka kuvasiku hanasitakunai.」 „Nem
akarok belemélyedni, hogy miért fogyott el a most
a pénzem.” ◇ tegahabukerutegahabukeru fáradságotfáradságot ta-ta-
karítkarít megmeg 「Ottoga kadzsi-o tecudattekurete te-
ga habuketa.」 „A férjem segített a házimunká-
ban, fáradságot takarítva meg nekem.” ◇

rórjoku-orórjoku-o habukuhabuku munkátmunkát takaríttakarít megmeg
「Robotto-va rórjoku-o habuku.」 „A robotok
munkát takarítanak meg.”

habukukotohabukukoto ◆ lefaragáslefaragás ◆ mellőzésmellőzés
haburasihaburasi ◆ fogkefefogkefe ◇ dendódendó elektromoselektromos
「Dendóhaburasi」 „elektromos fogkefe”

haburihaburi ◆ befolyásbefolyás 「Haburi-o kikaszu.」 „Be-
folyást gyakorol.” ◆ rangrang ◆ tekintélytekintély 「Hab-
urigaii hito」 „tekintélyes ember” ◆ tollrázástollrázás
habutaehabutae ◆ habutaehabutae ◆ japánjapán selyemselyem ◇ kuro-kuro-
habutaehabutae fekete habutaefekete habutae
habutaemocsihabutaemocsi ◆ puha mocsipuha mocsi
hábu-tíhábu-tí ◆ gyógyteagyógytea ◆ herbateaherbatea
habuzurahabuzura ◆ futókafutóka
habuzurazokuhabuzurazoku ◆ futókafutóka
hacuhacu ◆ indulóinduló 「Tókjóhacuno densano kippu-o
katta.」 „Tokió állomásról induló vonatra vettem
jegyet.”

hacuhacu ◆ elsőelső 「Kore-va hacutaikendeszu.」 „Ez
az első ilyen tapasztalatom.” ◇ hacukoihacukoi elsőelső
szerelemszerelem 「Kanodzso-va hacukoino aitede-
szu.」 „Ő volt az első szerelmem.” ◇ hacuhikóhacuhikó
elsőelső útút 「Kore-va kono hikókino hacuhikóde-
szu.」 „Ez ennek a repülőnek az első útja.” ◇ ha-ha-
cumimidearucumimidearu előszörelőször hallhall 「Kore-va hacumi-
mideszu.」 „Ezt most hallom először!” ◇ hacuju-hacuju-
kiki elsőelső hóhó 「Hacujukiga futta.」 „Leesett az első
hó.” ◇ hacujumehacujume újévi álomújévi álom
hacuanhacuan ◆ javaslatjavaslat 「Kareno hacuande bjó-
ninnotameni bokinsihadzsimeta.」 „Javaslatára
pénzt kezdtünk gyűjteni a betegeknek.” ◆ ötletötlet
「Kono keikaku-va kareno hacuandatta.」 „Ez a
terv az ő ötlete volt.”

hacuankenhacuanken ◆ javaslattételi jogjavaslattételi jog
hacuansahacuansa ◆ előterjesztőelőterjesztő ◆ kezdeményezőkezdeményező
◆ kitalálókitaláló

hacuanszuruhacuanszuru ◆ javasoljavasol 「Atarasii csirjóhó-o
hacuansita.」 „Új gyógymódot javasolt.” ◆ ki-ki-
gondolgondol 「Resipi-o hacuansita.」 „Kigondolt egy
receptet.” ◆ ötletetötletet adad 「Atarasii csórihó-o ha-
cuansita.」 „Új főzési ötleteket adott.”

hacubaihacubai ◆ árusításárusítás 「Singatasano hacubai-o
kaisisita.」 „Megkezdték az új típusú autó áru-
sítását.” ◆ forgalombaforgalomba hozatalhozatal 「Gému kino
hacubai-o enkisita.」 „Elhalasztották a játékgép
forgalomba hozatalát.” ◆ megjelentetésmegjelentetés
「Honno hacubai」 „könyv megjelentetése” ◆ pi-pi-
acraacra hozáshozás ◆ piacrapiacra kerüléskerülés ◇ sinhacubaisinhacubai
új termékúj termék
hacubaibihacubaibi ◆ árusítás kezdőnapjaárusítás kezdőnapja
hacubaibuszúhacubaibuszú ◆ megjelentmegjelent példányszámpéldányszám
「Suppanbucuno hacubaibuszú」 „nyomdater-
mék megjelent példányszáma”

hacubaiszuruhacubaiszuru ◆ megjelentetmegjelentet 「Bando-va at-
arasii sídí-o hacubaisita.」 „Az együttes egy új
CD-t jelentetett meg.” ◆ piacrapiacra dobdob 「Szono
kaisa-va sinsa-o hacubaisita.」 „Az a vállalat piac-
ra dobott egy új autót.”

hacubjóhacubjó ◆ betegségbetegség létrejöttelétrejötte ◆ kórkép-kórkép-
ződésződés ◆ patogenezispatogenezis
hacubjószuruhacubjószuru ◆ kitörkitör 「Kekkakuga hacubjó-
sita.」 „Kitört a tuberkulózis.” ◆ lebetegsziklebetegszik
「Kekkonsikimaeni sinró-va hacubjósita.」 „Az
esküvő előtt a vőlegény lebetegedett.” ◆ megbe-megbe-
tegediktegedik 「Futari-va dódzsini hacubjósita.」
„Mindketten egyszerre betegedtek meg.”

hacubonhacubon ◆ első bonelső bon ◆ első bon gyásznapelső bon gyásznap
hacubutaihacubutai ◆ bemutatóbemutató 「Asita-va gekino ha-
cubutaigaarimaszu.」 „Holnap lesz a bemutatója
egy új színdarabnak.” ◆ debütálásdebütálás
hacubutai-ohacubutai-o fumufumu ◆ előszörelőször léplép színreszínre
「Haijú-va hacubutai-o funda.」 „Ez a színész
most lépett először színre.”

hacudenhacuden ◆ áramfejlesztésáramfejlesztés ◆ áramtermelésáramtermelés
◆ villamosenergia-termelésvillamosenergia-termelés ◇ dzsikahacu-dzsikahacu-
denden sajátsaját áramfejlesztésáramfejlesztés ◇ taijókóhacu-taijókóhacu-
denden napenergiásnapenergiás áramfejlesztésáramfejlesztés ◇ hacu-hacu-
denszurudenszuru áramotáramot fejlesztfejleszt 「Damuno mizude
hacudenszuru.」 „A duzzasztógát vizéből áramot
fejleszt.” ◇ harjokuhacudenharjokuhacuden hullámenergiáshullámenergiás
áramfejlesztésáramfejlesztés
hacuden-jórjóhacuden-jórjó ◆ áramtermelési kapacitásáramtermelési kapacitás
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hacudenkihacudenki ◆ áramfejlesztőáramfejlesztő 「Keitaihacuden-
ki」 „hordozható áramfejlesztő” ◆ dinamódinamó
「Dzsitensano hacudenki」 „bicikli dinamója” ◆

generátorgenerátor 「Hacudensono hacudenki」 „erőmű
generátora” ◇ fúsahacudenkifúsahacudenki szélgenerátorszélgenerátor
hacudenkikanhacudenkikan ◆ áramfejlesztőáramfejlesztő szervszerv ◆

elektromos szervelektromos szerv
hacudenrjóhacudenrjó ◆ megtermelt árammennyiségmegtermelt árammennyiség
hacudensohacudenso ◆ erőműerőmű ◇ karjokuhacudensokarjokuhacudenso
hőerőműhőerőmű ◇ gensirjokuhacudensogensirjokuhacudenso atomerő-atomerő-
műmű ◇ szuirjokuhacudensoszuirjokuhacudenso vízerőművízerőmű ◇ taijó-taijó-
kóhacudensokóhacudenso naperőműnaperőmű ◇ csinecuhacuden-csinecuhacuden-
soso geotermikusgeotermikus erőműerőmű ◇ csórjokuhacuden-csórjokuhacuden-
soso árapályerőműárapályerőmű ◇ fúrjokuhacudensofúrjokuhacudenso szél-szél-
erőműerőmű ◇ jószuisikihacudensojószuisikihacudenso szivattyús-szivattyús-
tároló erőműtároló erőmű
hacudenszaibóhacudenszaibó ◆ áramfejlesztőáramfejlesztő sejtsejt ◆

elektroplaxelektroplax
hacudenszuruhacudenszuru ◆ áramotáramot fejlesztfejleszt 「Damuno
mizude hacudenszuru.」 „A duzzasztógát vizéből
áramot fejleszt.”

hacudóhacudó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ beindításbeindítás
hacudohjóhacudohjó ◆ szumószumó birkózóbirkózó elsőelső verseny-verseny-
mérkőzésemérkőzése
hacudókihacudóki ◆ motormotor
hacudószaszeruhacudószaszeru ◆ beindítbeindít 「Endzsin-o hacu-
dószaszeta.」 „Beindítottam a motort.”

hacudószuruhacudószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Tokubecudzsóre-
iga hacudószareta.」 „Különrendeletet alkalmaz-
tak.” ◆ beindulbeindul 「Kurumanoendzsinga hacudó-
sita.」 „Beindult az autó motorja.” ◆ élél
「Kjohiken-o hacudósita.」 „Élt a vétójogával.”
◇ kjóken-okjóken-o hacudószuruhacudószuru államhatalmiállamhatalmi esz-esz-
közökhözközökhöz nyúlnyúl ◇ kjohiken-okjohiken-o hacudószuruhacudószuru
megvétózmegvétóz 「Teianni taisite kjohiken-o hacudó-
sita.」 „Megvétózta a javaslatot.” ◇ hacudósza-hacudósza-
szeruszeru beindítbeindít 「Endzsin-o hacudószaszeta.」
„Beindítottam a motort.”

hacudzsóhacudzsó ◆ ösztruszösztrusz ◆ párzásipárzási vágyvágy ◆ tü-tü-
zelészelés
hacudzsóeihacudzsóei ◆ bemutatóbemutató ◆ filmbemutatófilmbemutató
hacudzsóhorumonhacudzsóhorumon ◆ ösztrogén hormonösztrogén hormon
hacudzsókihacudzsóki ◆ ösztruszösztrusz ◆ párzásipárzási időszakidőszak
◆ sárlássárlás ◆ üzekedésüzekedés idejeideje 「Odzsikaga hac-
udzsókide tatakatteiru.」 „A szarvasbikák üzeke-
dés idején harcolnak.”

hacudzsósúkihacudzsósúki ◆ ösztruszciklusösztruszciklus
hacudzsószuruhacudzsószuru ◆ rigyetrigyet ◆ tüzeltüzel 「Nekoga
hacudzsósiteiru.」 „Tüzel a macskánk.” ◆ üzeke-üzeke-
dikdik
hacuekihacueki ◆ indulásiindulási állomásállomás ◆ indulóinduló állomásállomás

hacuendanhacuendan ◆ füstbombafüstbomba
hacuenszuruhacuenszuru ◆ füstölfüstöl 「Densibuhinga hacu-
ensita.」 „Az elektronikus alkatrész füstölt.”

hacuentóhacuentó ◆ jelzőfáklyajelzőfáklya
hacuentóhacuentó ◆ füstbombafüstbomba ◆ füstfáklyafüstfáklya
hacuerugonhannóhacuerugonhannó ◆ exergonikus reakcióexergonikus reakció
hacugahacuga ◆ csírázáscsírázás ◆ kicsírázáskicsírázás
hacugagenmaihacugagenmai ◆ csíráztatott barna rizscsíráztatott barna rizs
hacugakomugihacugakomugi ◆ búzacsírabúzacsíra
hacuganhacugan ◆ rák kialakulásarák kialakulása
hacuganbussicuhacuganbussicu ◆ rákkeltőrákkeltő anyaganyag ◇ zenha-zenha-
cuganbussicucuganbussicu prokarcinogénprokarcinogén
hacuganszeihacuganszei ◆ karciogénkarciogén ◆ onkogénonkogén ◆ rák-rák-
keltőkeltő
hacuganszeibussicuhacuganszeibussicu ◆ karcinogénkarcinogén ◆ rák-rák-
keltő anyagkeltő anyag
hacugasirahacugasira ◆ felső hacu-gyökfelső hacu-gyök
hacugaszuruhacugaszuru ◆ kicsírázikkicsírázik 「Mame-va hacu-
gasita.」 „A bab kicsírázott.” ◆ kihajtkihajt 「Tane-va
hacugasita.」 „A mag kihajtott.”

hacugenhacugen ◆ kifejeződéskifejeződés ◆ megjelenésmegjelenés 「At-
arasiiviruszuno hacugen」 „új vírus megjelenése”
◆ megmutatkozásmegmutatkozás ◇ idensihacugenidensihacugen génki-génki-
fejeződésfejeződés
hacugenhacugen ◆ beszólásbeszólás 「Ano hitono hacugenni-
mina óvaraiisita.」 „A beszólására mindenki dőlt
a röhögéstől.” ◆ felszólalásfelszólalás ◆ kijelentéskijelentés
「Szeidzsika-va henna hacugen-o sita.」 „A po-
litikus furcsa kijelentést tett.” ◆ kinyilatkozáskinyilatkozás
◆ megállapításmegállapítás ◆ megjegyzésmegjegyzés 「Budzsoku-
szurujóna hacugen-o sita.」 „Sértő megjegyzést
tett.” ◆ megnyilatkozásmegnyilatkozás ◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás
◇ hacugenrjokunoaruhacugenrjokunoaru adnakadnak aa szaváraszavára
「Kaisade-va hacugenrjokunoaru hitodeszu.」 „A
cégnél adnak a szavára.” ◇ hacugen-ohacugen-o juruszujuruszu
szót adszót ad
hacugenbekutáhacugenbekutá ◆ expressziós vektorexpressziós vektor
hacugengakkihacugengakki ◆ pengetőhangszerpengetőhangszer ◆ penge-penge-
tős hangszertős hangszer
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hacugenhairecutaguhacugenhairecutagu ◆ kifejeződöttkifejeződött szek-szek-
vecia címkéjevecia címkéje
hacugenkenhacugenken ◆ beleszólásbeleszólás 「Vakainode hacu-
genkenganai.」 „Még fiatal, ezért nincs beleszólá-
sa az ügyekbe.”

hacugen-o juruszuhacugen-o juruszu ◆ szót adszót ad
hacugenrjokunoaruhacugenrjokunoaru ◆ adnakadnak aa szaváraszavára
「Kaisade-va hacugenrjokunoaru hitodeszu.」 „A
cégnél adnak a szavára.”

hacugensahacugensa ◆ felszólalófelszólaló ◆ megszólalómegszólaló
hacugenszuruhacugenszuru ◆ felszólalfelszólal 「Kokkaide giin-va
hacugensita.」 „A parlamentben a képviselő fel-
szólalt.” ◆ kijelentkijelent 「Kangaetekara hacugensi-
ta hógaii.」 „Gondolkozz, mielőtt kijelentesz va-
lamit.” ◆ mondmond 「Ijana hacugen-o sita.」 „Sértő
dolgot mondott.” ◆ nyilatkoziknyilatkozik 「Szeidzsika-
va hóannicuite hacugensita.」 „A politikus a tör-
vénytervezetről nyilatkozott.”

hacugenszuruhacugenszuru ◆ jelentkezikjelentkezik 「Kaifukugo at-
arasii sódzsóga sucugensita.」 „A rehabilitáció
után új tünetek jelentkeztek.” ◆ megjelenikmegjelenik
「Szuimenni kihóga sucugensita.」 „A folyadék
tetején buborékok jelentek meg.” ◆ megmutat-megmutat-
kozikkozik ◆ mutatkozikmutatkozik 「Sokujokufusinga hacu-
gensita.」 „Étvágytalanság mutatkozott.” ◆ nap-nap-
világravilágra kerülkerül 「Atarasii sirjóga hacugensita.」
„Új adat került napvilágra.”

hacugihacugi ◆ indítványozásindítványozás
hacugiszuruhacugiszuru ◆ indítványozindítványoz 「Kenpókaiszei-o
hacugisita.」 „Alkotmánymódosítást indítványo-
zott.”

hacugohacugo ◆ beszédkezdésbeszédkezdés ◆ beszélésbeszélés 「Ha-
cugoga oszoi kodomo」 „későn beszélő gyerek” ◆

mondatkezdő szómondatkezdő szó
hacuharuhacuharu ◆ tavasz kezdetetavasz kezdete ◆ újévújév
hacuhihacuhi ◆ újévújév felkelőfelkelő napjanapja ◇ hacuhinodehacuhinode
újév első napfelkeltéjeújév első napfelkeltéje
hacuhikóhacuhikó ◆ elsőelső útút 「Kore-va kono hikókino
hacuhikódeszu.」 „Ez ennek a repülőnek az első
útja.”

hacuhinodehacuhinode ◆ újév első napfelkeltéjeújév első napfelkeltéje
hacuhohacuho ◆ adományadomány azaz elsőelső aratásbólaratásból ◆ el-el-
ső betakarításső betakarítás ◆ első rizsbetakarításelső rizsbetakarítás
hacuhorjóhacuhorjó ◆ pénzadománypénzadomány

hacuihacui ◆ elhatározáselhatározás 「Mizukarano hacuide
hiszaicsini omomuita.」 „Saját elhatározásomból
mentem a katasztrófa színhelyére.” ◆ ötletötlet
hacuikuhacuiku ◆ fejlődésfejlődés 「Kono kodomo-va hacu-
ikuga hajai.」 „Ez a gyerek gyorsan fejlődik.” ◆

növekedésnövekedés
hacuikucsienhacuikucsien ◆ visszamaradt fejlődésvisszamaradt fejlődés
hacuikufudzsúbun-nohacuikufudzsúbun-no ◆ csenevészcsenevész ◆ elma-elma-
radottradott
hacuikufurjónohacuikufurjóno ◆ alulfejlettalulfejlett 「Hacuikufur-
jóno kodomo」 „alulfejlett gyerek” ◆ kifejlet-kifejlet-
lenlen 「Hacuikufurjóno taidzsi」 „kifejletlen emb-
rió”

hacuikufuzenhacuikufuzen ◆ fejlődésifejlődési rendellenességrendellenesség ◆

hipotrófiahipotrófia
hacuikugakuhacuikugaku ◆ auxológiaauxológia
hacuikukihacuikuki ◆ fejlődési időszakfejlődési időszak
hacuikunovaruihacuikunovarui ◆ csenevészcsenevész ◆ satnyasatnya
hacuikuszuruhacuikuszuru ◆ fejlődikfejlődik 「Akacsanga dzsun-
csóni hacuikusiteiru.」 „Szépen fejlődik a kisba-
ba.” ◆ növekediknövekedik 「Mimizu-va godzsúmirimade
hacuikusita.」 „A giliszta 5 centisre növekedett.”

hacuikuzakarinohacuikuzakarino ◆ fejlődésbenfejlődésben lévőlévő 「Ha-
cuikuzakarino kodomo」 „fejlődésben lévő gye-
rek”

hacujóhacujó ◆ elősegítéselősegítés ◆ exaltációexaltáció ◆ feldo-feldo-
bottságbottság ◆ növelésnövelés
hacujódzsótaihacujódzsótai ◆ exaltáltexaltált állapotállapot ◆ feldo-feldo-
bott állapotbott állapot
hacujószaszeruhacujószaszeru ◆ feldobfeldob 「Arukóru-va
kibun-o hacujószaszeru.」 „Az alkohol feldobja a
hangulatunkat.”

hacujószuruhacujószuru ◆ növelnövel 「Kokui-o hacujószu-
ru.」 „Növeli az ország tekintélyét.”

hacujukihacujuki ◆ elsőelső hóhó 「Hacujukiga futta.」 „Le-
esett az első hó.”

hacujumehacujume ◆ újévi álomújévi álom
hacujúsóhacujúsó ◆ elsőelső győzelemgyőzelem 「Konocsímu-va
hacujúsó-o kakutokusita.」 „A csapat megszerez-
te első győzelmét.”

hacukahacuka ◆ huszadikahuszadika 「Hacsigacuhacuka」
„augusztus huszadika” ◆ húsz naphúsz nap
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hacukadaikonhacukadaikon ◆ hónaposhónapos retekretek ◆ retekretek
「Hamuto issoni hacukadaikon-o tabeta.」 „A
sonkához retket ettem.”

hacukakanhacukakan ◆ húsz napighúsz napig
hacukakandehacukakande ◆ húsz nap alatthúsz nap alatt
hacukanezumihacukanezumi ◆ háziházi egéregér ◇ szuteppuhacu-szuteppuhacu-
kanezumikanezumi güzüegérgüzüegér
hacukanszecuhacukanszecu ◆ első hósapkaelső hósapka
hacukoihacukoi ◆ elsőelső szerelemszerelem 「Kanodzso-va hacu-
koino aitedeszu.」 „Ő volt az első szerelmem.”

hacukókaiszuruhacukókaiszuru ◆ előszörelőször hozhoz nyilvános-nyilvános-
ságraságra
hacúmahacúma ◆ Ló első napjaLó első napja
hacumagohacumago ◆ elsőelső unokaunoka 「Hacumagoga uma-
remasita.」 „Megszületett az első unokám.”

hacumeihacumei ◆ feltalálásfeltalálás 「Dzsókikikanno hacu-
mei」 „gőzgép feltalálása” ◆ találmánytalálmány 「Kore-
va kareno hacumeida.」 „Ez az ő találmánya.” ◇

sokumuhacumeisokumuhacumei munkahelyimunkahelyi találmánytalálmány ◇

sinhacumeisinhacumei újúj találmánytalálmány ◇ hitujó-vahitujó-va hacu-hacu-
meinomeino hahahaha szükségszükség szüliszüli aa találmányokattalálmányokat
◇ honhacumeihonhacumei ez a találmányez a találmány
hacumeihinhacumeihin ◆ találmánytalálmány 「Furui hacumeihin-
ga tendzsiszareta.」 „Kiállították a régi találmá-
nyokat.”

hacumeikahacumeika ◆ feltalálófeltaláló
hacumeinoszaihacumeinoszai ◆ leleményességleleményesség 「Hacume-
ino szaigaaru hito」 „leleményes ember”

hacumeisahacumeisa ◆ feltalálófeltaláló
hacumeiszuruhacumeiszuru ◆ feltalálfeltalál 「Csikuonki-o hacu-
meisita.」 „Feltalálta a gramofont.”

hacumimihacumimi ◆ előszörelőször hallotthallott dologdolog ◇ hacumi-hacumi-
midearumidearu előszörelőször hallhall 「Kore-va hacumimide-
szu.」 „Ezt most hallom először!”

hacumimidearuhacumimidearu ◆ előszörelőször hallhall 「Kore-va ha-
cumimideszu.」 „Ezt most hallom először!”

hacumódehacumóde ◆ évév elsőelső szentélylátogatásaszentélylátogatása ◆

újéviújévi elsőelső szentélylátogatásszentélylátogatás ◆ újéviújévi elsőelső
templomlátogatástemplomlátogatás
hacumonohacumono ◆ konyhaikonyhai újdonságújdonság ◆ primőrprimőr áruáru
◇ hacumono-ohacumono-o taberutaberu újságújság aa hasábanhasában
「Szuikano hacumono-o tabeta.」 „Ez a dinnye
újság a hasamban.”

hacumononohacumonono ◆ koraikorai ◆ primőrprimőr 「Hacumonono
jaszai-o katta.」 „Primőr zöldséget vettem.”

hacumono-ohacumono-o taberutaberu ◆ újságújság aa hasábanhasában
「Szuikano hacumono-o tabeta.」 „Ez a dinnye
újság a hasamban.”

hacumózaihacumózai ◆ hajnövesztőhajnövesztő
hacunehacune ◆ újév első madárdalaújév első madárdala
hacunehacune ◆ kezdőárkezdőár ◆ nyitóárnyitóár
hacunecuhacunecu ◆ belázasodásbelázasodás 「Hacunecu-o to-
monau geri」 „belázasodással járó hasmenés” ◆

exotermexoterm ◆ felmelegedésfelmelegedés ◆ hőfejlesztéshőfejlesztés ◆

hőtermeléshőtermelés 「Hacunecu-o tomonau kagaku-
hannó」 „hőtermeléssel járó kémiai reakció”

hacunecuhannóhacunecuhannó ◆ exotermexoterm reakcióreakció 「Kjúne-
cuhannóto hacunecuhannó」 „endoterm reakció
és exoterm reakció”

hacunecurjóhacunecurjó ◆ égéshőégéshő ◆ fűtőértékfűtőérték ◆ hőér-hőér-
tékték ◆ kalóriaértékkalóriaérték
hacunecuszuruhacunecuszuru ◆ belázasodikbelázasodik 「Kodomo-va
hacunecusitanode gakkóni ikanakatta.」 „A gye-
rek nem ment iskolába, mert belázasodott.” ◆

felmelegedikfelmelegedik 「Endzsinga hacunecusiteiru.」
„A motor felmelegedett.” ◆ melegszikmelegszik
「Hósaszeibussicu-va hacunecuszuru.」 „A ra-
dioaktív anyag melegszik.”

hacunecutaihacunecutai ◆ fűtőelemfűtőelem ◇ szendzsóhacu-szendzsóhacu-
necutainecutai fűtőszálfűtőszál ◇ mendzsóhacunecutaimendzsóhacunecutai
fűtőlapfűtőlap
hacunehanhacunehan ◆ legvégsőlegvégső nirvánanirvána ◆ parinirvá-parinirvá-
nana
hacunihacuni ◆ újév első szállítmányaújév első szállítmánya
hacunohacuno ◆ elsőelső 「Kore-va szekaihacuno hikóki-
deszu.」 „Ez volt az első repülőgép a világon.” ◇

sidzsóhacunosidzsóhacuno történelemtörténelem soránsorán elsőelső 「Si-
dzsóhacuno szekaiissú-o hatasita.」 „A történe-
lem során először kerülte meg a Földet.”

hacunorihacunori ◆ alapdíjasalapdíjas utazásutazás ◆ elsőelső naponnapon
utazásutazás
hacunoriszuruhacunoriszuru ◆ első napon utazikelső napon utazik
hacunoriuncsinhacunoriuncsin ◆ alaptarifaalaptarifa
hacuohacuo ◆ első betakarításelső betakarítás
hacuonhacuon ◆ kiejtéskiejtés 「Kareno hacuonga varui.」
„Rossz a kiejtése.”

hacuonhacuon ◆ nazális n hangnazális n hang
hacuonbinhacuonbin ◆ nazális n hanggá változásnazális n hanggá változás
hacuondórihacuondóri ◆ fonetikusanfonetikusan
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hacuondórinohacuondórino ◆ fonetikusfonetikus 「Hangarí gode-va
hacuondórino dzsiga cukavareteiru.」 „A magyar-
ban fonetikus írást használunk.”

hacuongakuhacuongaku ◆ fonetikafonetika ◆ fonológiafonológia
hacuonkihacuonki ◆ hanggenerátorhanggenerátor ◆ hangképzőhangképző
szervszerv
hacuonkigóhacuonkigó ◆ fonetikai jelfonetikai jel
hacuonkikanhacuonkikan ◆ hangképző szervhangképző szerv
hacuon-nohacuon-no ◆ fonetikaifonetikai
hacuonszuruhacuonszuru ◆ artikulálartikulál 「Szonoanaunszá-va
kireini hacuonszuru.」 „Az a bemondó szépen ar-
tikulál.” ◆ ejtejt 「Anatano namae-va dó hacu-
onszuruno?」 „Hogyan ejtik a neved?” ◆ kiejtkiejt
「Kareno na-va hacuonsinikui.」 „Nehéz kiejteni
a nevét.”

hacuontaikeihacuontaikei ◆ fonetikai rendszerfonetikai rendszer
hacuontensahacuontensa ◆ fonetikus átírásfonetikus átírás
hacuracutaruhacuracutaru ◆ eleveneleven 「Hacuracutaru só-
dzso」 „eleven kislány” ◆ energikusenergikus 「Hacu-
racutaru szeinen」 „energikus fiatalember” ◆ fi-fi-
cánkolócánkoló ◆ kicsattanókicsattanó 「Hacuracutaru szei-
ki」 „kicsattanó életerő” ◆ sziporkázósziporkázó
hacuraihacurai ◆ jelentkezésjelentkezés ◆ megjelenésmegjelenés
「Dzsincúno hacurai」 „szülési fájdalmak megje-
lenése”

hacurainicsihacurainicsi ◆ első japán látogatáselső japán látogatás
hacureihacurei ◆ elrendeléselrendelés ◆ kihirdetéskihirdetés
hacureicsúdearuhacureicsúdearu ◆ érvénybenérvényben vanvan 「Kami-
naricsúihóhacureicsú.」 „Viharjelzés van érvény-
ben.”

hacureiszuruhacureiszuru ◆ elrendelelrendel 「Kaszaikeihó-o ha-
cureisita.」 „Tűzriadót rendeltek el.” ◆ kiadkiad
「Cunamicsúihó-o hacureisita.」 „A szökőárra fi-
gyelmeztető jelzést adtak ki.” ◆ kihirdetkihirdet
「Kinkjúdzsitaiszengen-o hacureisita.」 „Kihir-
dették a szükségállapotot.”

hacurohacuro ◆ kinyilvánításkinyilvánítás ◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás
「Aidzsóno hacuro」 „szeretet megnyilvánulása”

hacuroszuruhacuroszuru ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Aikokusin-o ha-
curoszuru.」 „Kinyilvánítja hazafias érzelmeit.”

hacuruhacuru ◆ lefaraglefarag
hacusimohacusimo ◆ első fagyelső fagy

hacusucuenhacusucuen ◆ elsőelső fellépésfellépés 「Kore-va kano-
dzsono hacusucuendesita.」 „Ez volt az első fellé-
pése.”

hacutaikenhacutaiken ◆ első élményelső élmény
hacutakehacutake ◆ hacutakehacutake rizikegombarizikegomba ◆ hacu-hacu-
take tejelőgombatake tejelőgomba
hacutócsóhacutócsó ◆ elsőelső napnap aa hivatalbanhivatalban 「Sicsó-
va hacutócsósita.」 „A polgármesternek ez volt az
első napja a hivatalban.”

hacutócsóhacutócsó ◆ csúcscsúcs előelő megmászásamegmászása 「Ebe-
reszutono hacutócsó」 „Csomolungma első meg-
mászása”

hacutóinhacutóin ◆ első parlamenti megjelenéselső parlamenti megjelenés
hacuvahacuva ◆ beszédbeszéd ◆ hangképzéshangképzés
hacuvajókjóhacuvajókjó ◆ beszédhelyzetbeszédhelyzet
hacuvasógaihacuvasógai ◆ beszédhibabeszédhiba
hacuvasógaisahacuvasógaisa ◆ beszédhibásbeszédhibás
hacuzanhacuzan ◆ első szüléselső szülés
hacsamecsahacsamecsa ◆ értelmetlenségértelmetlenség
hacscsakuhacscsaku ◆ indulás és érkezésindulás és érkezés
hacscsakubinhacscsakubin ◆ induló és érkező járatokinduló és érkező járatok
hacscsakudzsikokuhjóhacscsakudzsikokuhjó ◆ menetrendmenetrend
hacscsakudzsohacscsakudzso ◆ kikötőkikötő
hacscsakukaiszúhacscsakukaiszú ◆ forgalomforgalom 「Kúkóno ko-
kuszaiszenno hacscsakukaiszúga fueta.」 „Nőtt a
repülőtér külföldi járatainak forgalma.”

hacscsakusinrirekihacscsakusinrireki ◆ hívásnaplóhívásnapló 「Keita-
idenvano hacscsakusinrireki-o sirabeta.」 „Meg-
néztem a mobilom hívásnaplóját.”

hacscsakuszuruhacscsakuszuru ◆ indulindul ésés érkezikérkezik
「Tókjóeki-o hacscsakuszuru densa」 „Tokió ál-
lomásról induló és oda érkező vonatok”

hacscsihacscsi ◆ fedélzeti nyílásfedélzeti nyílás ◆ kiadóablakkiadóablak
hacscsinguhacscsingu ◆ sraffírozássraffírozás ◆ sraffozássraffozás ◆ vo-vo-
nalkázásnalkázás
hacscsi-szurakkukairohacscsi-szurakkukairo ◆ Hatch-Slack-Hatch-Slack-
útvonalútvonal
haccsúhaccsú ◆ megrendelésmegrendelés
haccsúmotohaccsúmoto ◆ megrendelőmegrendelő
haccsúsahaccsúsa ◆ megrendelőmegrendelő
haccsúszuruhaccsúszuru ◆ leadjaleadja aa megrendeléstmegrendelést
「Borutono haccsú-o sita.」 „Leadtam a megren-
delést a csavarokra.”
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hacsihacsi ◆ cserépcserép 「Hana-o hacsini ueta.」 „Cse-
répbe ültettem a virágot.” ◆ cserépedénycserépedény ◆ táltál
「Szarada-o hacsikara kozarani tori vaketa.」
„Kisebb tányérokba szedtük a tálból a salátát.” ◆

virágcserépvirágcserép ◇ atamanohacsiatamanohacsi koponyakoponya
「Atamano hacsiga csiiszai.」 „Kis koponyája
van.” ◇ ohacsiohacsi rizstálalórizstálaló táltál ◇ ohacsiohacsi krá-krá-
terter 「Ohacsi meguri-o sita.」 „Körüljártuk a krá-
tert.” ◇ ohacsiohacsi sorsor 「Dzsósino usza barasino
ohacsiga mavattekita.」 „Most rajtam a sor, hogy
meghallgassam a főnököm sirámait.” ◇ kasiba-kasiba-
csicsi süteményessüteményes táltál ◇ hibacsihibacsi parázstartóparázstartó
cserépedénycserépedény ◇ hibacsihibacsi parázskályhaparázskályha 「Hi-
bacsiniatatta.」 „A parázskályha felett melenget-
tem a kezem.”

hacsihacsi ◆ nyolcnyolc ◇ icsikabacsikaicsikabacsika lesz,lesz, amiami
leszlesz 「Icsika bacsikajattemiru.」 „Lesz, ami lesz,
megpróbálom.” ◇ hacsinodzsi-ohacsinodzsi-o joszerujoszeru fel-fel-
húzhúz 「Hitaini hacsino dzsi-o joszeta.」 „Felhúzta
a szemöldökét.”

hacsihacsi ◆ darázsdarázs ◆ méhméh ◇ abuhacsitorazuabuhacsitorazu
egyegy fenékkelfenékkel nemnem lehetlehet kétkét lovatlovat megülnimegülni
◇ obacsiobacsi herehere ◇ dzsoóbacsidzsoóbacsi méhkirálynőméhkirálynő ◇

nakicuranihacsinakicuranihacsi bajbaj nemnem járjár egyedülegyedül ◇ ha-ha-
tarakibacsitarakibacsi hangyaszorgalmúhangyaszorgalmú emberember ◇ ha-ha-
tarakibacsitarakibacsi dolgozódolgozó méhméh ◇ mebacsimebacsi méhki-méhki-
rálynőrálynő
hacsihacsi ◆ alsóalsó nyolc-gyöknyolc-gyök ◇ icsikabacsikaicsikabacsika
lesz,lesz, amiami leszlesz 「Icsika bacsikajattemiru.」
„Lesz, ami lesz, megpróbálom.” ◇ hacsinodzsi-ohacsinodzsi-o
joszerujoszeru felhúzfelhúz 「Hitaini hacsino dzsi-o josze-
ta.」 „Felhúzta a szemöldökét.”

hacsiavaszehacsiavasze ◆ összekoccanóösszekoccanó fejekfejek ◆ vé-vé-
letlen összetalálkozásletlen összetalálkozás
hacsiavaszeruhacsiavaszeru ◆ összefutösszefut 「Motokanoto ha-
csiavaszeta.」 „Összefutottam a régi barátnőm-
mel.”

hacsiavaszeszuruhacsiavaszeszuru ◆ rajtakaprajtakap 「Otto-va
cumano aidzsinto sinsicude hacsiavaszesita.」 „A
férj rajtakapta a feleségét a hálószobában.”

hacsibainihacsibaini ◆ nyolcszorosannyolcszorosan
hacsibainohacsibaino ◆ nyolcszorosnyolcszoros
hacsibanmenohacsibanmeno ◆ nyolcadiknyolcadik
hacsibuhacsibu ◆ nyolcnyolc tizedtized 「Szandzsúnanado ha-
csibu」 „harminchét egész nyolc tized fok” ◆

nyolctizednyolctized részrész 「Niku-va hacsibutóri higa tót-
ta.」 „Nyolctized részig átsült a hús.”

hacsibukjúfuhacsibukjúfu ◆ nyolcad szünetjelnyolcad szünetjel
hacsibungizahacsibungiza ◆ OktánsOktáns
hacsibunmehacsibunme ◆ mértékletességmértékletesség 「Harahacsi-
bunmeni isairazu.」 „Ha mértékletesen eszünk,
nem kell orvoshoz mennünk.” ◆ nyolc tizednyolc tized
hacsibun-noicsihacsibun-noicsi ◆ nyolcadnyolcad
hacsibuonpuhacsibuonpu ◆ nyolcad hangjegynyolcad hangjegy
hacsibusúhacsibusú ◆ nyolcnyolc védőistenvédőisten ◇ asuraasura aszú-aszú-
rara ◇ karurakarura GarudaGaruda ◇ kin-narakin-nara KinnaraKinnara ◇

kendacubakendacuba gandharvagandharva ◇ tenten DevaDeva ◇ tenrjú-tenrjú-
hacsibusúhacsibusú nyolcnyolc védőistenvédőisten ◇ makoragamakoraga Ma-Ma-
horagahoraga ◇ jasajasa JaksaJaksa ◇ rjúrjú NágaNága
hacsidaidzsigokuhacsidaidzsigoku ◆ nyolc pokolnyolc pokol
hacsidairjúóhacsidairjúó ◆ nyolc sárkánykirálynyolc sárkánykirály
hacsidohacsido ◆ nyolc foknyolc fok ◆ nyolcszornyolcszor
hacsidorihacsidori ◆ kolibrikolibri
hacsidzsihacsidzsi ◆ nyolc óranyolc óra
hacsidzsúhacsidzsú ◆ nyolcvannyolcvan
hacsidzsúbun-noicsihacsidzsúbun-noicsi ◆ nyolcvanadnyolcvanad
hacsidzsúdainohacsidzsúdaino ◆ nyolcvanasnyolcvanas éveibenéveiben járójáró

hacsidzsúhacsijahacsidzsúhacsija ◆ tavasztavasz nyolcvannyol-nyolcvannyol-
cadik napjacadik napja
hacsidzsúnendaihacsidzsúnendai ◆ nyolcvanas éveknyolcvanas évek
hacsidzsúszóhacsidzsúszó ◆ oktettoktett ◇ gengakuhacsi-gengakuhacsi-
dzsúszódzsúszó húros oktetthúros oktett
hacsidzsuszszainohacsidzsuszszaino ◆ nyolcvanévesnyolcvanéves
hacsigacuhacsigacu ◆ augusztusaugusztus
hacsigasirahacsigasira ◆ felső nyolc-gyökfelső nyolc-gyök
hacsikireruhacsikireru ◆ életerőséleterős 「Hacsi kirerujóna va-
kasza」 „életerős fiatalság” ◆ szétpukkanszétpukkan
「Onakagapanpandehacsi kireszóda.」 „Tele van
a hasam, majd szétpukkan.” ◆ szétrepedszétreped 「Sa-
cuga onakadehacsi kireta.」 „Szétrepedt az ing a
hasamon.”

hacsikuihacsikui ◆ gyurgyalaggyurgyalag ◆ méhészmadárméhészmadár
hacsikumahacsikuma ◆ darázsölyvdarázsölyv
hacsikunoikioihacsikunoikioi ◆ feltartóztathatatlanfeltartóztathatatlan erőerő
「Guntai-va hacsikuno ikioide szuszunda.」 „Fel-
tartóztathatatlan erővel tört előre a hadsereg.”

hacsimakihacsimaki ◆ fejpántfejpánt 「Hacsimaki-o site ha-
taraita.」 „Fejpánttal a fején dolgozott.” ◆ hom-hom-
lokpántlokpánt ◆ homlokszalaghomlokszalag ◆ kalapszalagkalapszalag ◇

nedzsirihacsimakinedzsirihacsimaki törülközőbőltörülközőből sodortsodort
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homlokpánthomlokpánt ◇ mukóhacsimakimukóhacsimaki homlokpánthomlokpánt
◇ mukóhacsimakidemukóhacsimakide nekigyürkőzvenekigyürkőzve 「Mukó
hacsimakide sigotoni tori kakatta.」 „Nekigyür-
kőzött a munkának.”

hacsimanhacsiman ◆ nyolcvanezernyolcvanezer
hacsimanhacsiman ◆ HacsimanHacsiman
hacsimangúhacsimangú ◆ Hacsiman-szentélyHacsiman-szentély
hacsimenreirónohacsimenreiróno ◆ mindenminden szempontbólszempontból
gyönyörűgyönyörű ◆ tökéletesen tisztatökéletesen tiszta
hacsimenroppihacsimenroppi ◆ nyolcnyolc arcarc ésés hathat karkar 「Ha-
csimenroppino bucuzó」 „nyolc arcú és hat karú
buddha-szobor” ◆ sokoldalúságsokoldalúság 「Hacsimen-
roppino hito」 „sokoldalú ember”

hacsimentaihacsimentai ◆ oktaéderoktaéder
hacsimicuhacsimicu ◆ mézméz ◆ nektárnektár ◇ akasiahacsimi-akasiahacsimi-
cucu akácmézakácméz ◇ tasuhacsimicutasuhacsimicu virágmézvirágméz
hacsimicubunrikihacsimicubunriki ◆ mézpergetőmézpergető
hacsimicuensinbunrikihacsimicuensinbunriki ◆ mézpergetőmézpergető
hacsimicu-ohacsimicu-o kakerukakeru ◆ megmézezmegmézez 「Pan-ni
hacsimicu-o kaketa.」 „Megmézeztem a kenye-
ret.”

hacsimicusuhacsimicusu ◆ mézbormézbor ◆ mézsörmézsör
hacsimirihacsimiri ◆ nyolcnyolc millimétermilliméter 「Hacsimirifiru-
mu」 „nyolcmilliméteres film”

hacsinenszeinohacsinenszeino ◆ nyolcadikosnyolcadikos
hacsininhacsinin ◆ nyolc személynyolc személy
hacsinindehacsininde ◆ nyolcannyolcan
hacsininzucuhacsininzucu ◆ nyolcasávalnyolcasával
hacsinodzsihacsinodzsi ◆ nyolcas számnyolcas szám
hacsinodzsi-ohacsinodzsi-o joszerujoszeru ◆ felhúzfelhúz 「Hitaini ha-
csino dzsi-o joszeta.」 „Felhúzta a szemöldökét.”

hacsinoszuhacsinoszu ◆ darázsfészekdarázsfészek ◆ léplép ◆ méhkasméhkas

hacsinoszuhacsinoszu ◆ pacalpacal
hacsinoszubakohacsinoszubako ◆ méhkaptárméhkaptár
hacsinoszuihacsinoszui ◆ lépesgyomorlépesgyomor ◆ pacalpacal
hacsinoszunonikomihacsinoszunonikomi ◆ pacalpörköltpacalpörkölt
hacsinoszú-ohacsinoszú-o cucuitajónacucuitajóna ◆ felbolydultfelbolydult
「Hacsino szu-o cucuitajóna szavagi」 „nagy fel-
bolydulás”

hacsiszaszarehacsiszaszare ◆ darázscsípésdarázscsípés
hacsiszuhacsiszu ◆ lótuszlótusz ◆ törökrózsatörökrózsa

hacsiuehacsiue ◆ cserepes növénycserepes növény
hacsivarihacsivari ◆ nyolcvan százaléknyolcvan százalék
hacsóhacsó ◆ hullámhosszhullámhossz 「Kareto-va hacsóga
avanai.」 „Nem vagyok egy hullámhosszon vele.”

hacsócsóhacsócsó ◆ C-dúrC-dúr
hacsúhacsú ◆ csúszómászócsúszómászó
hacsúkóhacsúkó ◆ hüllőkhüllők
hacsúrjószeiruigakuhacsúrjószeiruigaku ◆ herpetológiaherpetológia
hacsúruihacsúrui ◆ csúszómászócsúszómászó ◆ hüllőhüllő ◆ hüllőkhüllők
hacsúruidzsidaihacsúruidzsidai ◆ mezozoikummezozoikum
hacsúruigakuhacsúruigaku ◆ herpetológiaherpetológia
hacsúruigakusahacsúruigakusa ◆ herpetológusherpetológus
hadahada ◆ bőrbőr 「Konokurímu-va kanszósita hada-
nijoi.」 „Ez a krém jó a száraz bőrre.” ◆ egyé-egyé-
niségniség 「Gakusahada」 „tudósegyéniség” ◆ fel-fel-
színszín 「Jamano hada」 „hegy felszíne” ◆ termé-termé-
szetszet 「Karera-va hadaga au.」 „Összeillik a ter-
mészetük.” ◇ aburahadaaburahada zsíroszsíros bőrbőr 「Abura-
hadananodeszuguninikibigadekitesimaimaszu.」
„Zsíros a bőre ezért rögtön pattanásos lesz.” ◇ on-on-
nanohadanifurerunanohadanifureru dolgadolga vanvan nővelnővel 「Kare-
va on-nano hadani furetakotoganai.」 „Nem volt
még dolga nővel” ◇ kanszóhadakanszóhada szárazszáraz bőrbőr
「Motomoto kanszóhadananode fuju-va hadaga-
gaszagaszadeszu.」 „Amúgy is száraz a bőre, ezért
télen rücskös lesz.” ◇ geidzsucukahadageidzsucukahada mű-mű-
vészegyéniségvészegyéniség ◇ tenszaihadanotenszaihadano zseninekzseninek
tűnőtűnő 「Tenszaihadano szakka」 „zseninek tűnő
író” ◇ hada-ohada-o kaszanerukaszaneru lefeksziklefekszik 「Daiszu-
kidakara hada-o kaszanetaito omotta.」 „Nagyon
szeretem, ezért szerettem volna lefeküdni vele.”
◇ hada-ohada-o nugunugu segítsegít ◇ hada-ohada-o nugunugu fél-fél-
meztelenremeztelenre vetkőzikvetkőzik ◇ hitohadanuguhitohadanugu segítsegít
「Kodomotacsinotameni hitohadanuida.」 „Segí-
tettem a gyerekeknek.” ◇ binkanhadabinkanhada érzé-érzé-
kenykeny bőrbőr 「Binkanhadananode nurukurímu-va
sigekino szukunai mono-o cukatteimaszu.」 „Ér-
zékeny bőröm van, ezért passzív krémeket hasz-
nálok.” ◇ fucúhadafucúhada normálnormál bőrbőr ◇ jukinohadajukinohada
hófehérhófehér bőrbőr 「Jukino hadano on-na」 „hófehér
bőrű nő”

hadaaihadaai ◆ hangulathangulat 「Kore-va kanodzsonoicu-
mono szakuhinto hadaaiga csigau.」 „Ennek a
műnek a megszokottól eltérő hangulata van.” ◆

tapintástapintás 「Honmonono kavano hadaaida.」
„Olyan a tapintása, mint az igazi bőrnek.” ◆ ter-ter-
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mészetmészet 「Kareno hadaaiga kirai.」 „Nem szere-
tem a természetét.”

hadaarehadaare ◆ bőrirritációbőrirritáció ◆ durva bőrdurva bőr
hadadekandzsiruhadadekandzsiru ◆ sajátsaját bőrénbőrén érezérez
「Hinkonno curasza-o hadade kandzsita.」 „Saját
bőrén érezte a szegénység gyötrelmeit.”

hadadzsubanhadadzsuban ◆ kimonóalsókimonóalsó alattialatti fehérne-fehérne-
műmű
hadagihadagi ◆ alsóneműalsónemű ◆ fehérneműfehérnemű
hadakahadaka ◆ csupaszságcsupaszság ◆ meztelenségmeztelenség
「Szaikinno eiga-va hadakaga ói.」 „A mostani
filmekben sok a meztelenség.” ◆ őszinteségőszinteség
「Kareto boku-va hadakano cuki aida.」 „Őszinte
kapcsolatban vagyunk.” ◆ pénztelenségpénztelenség ◆ pu-pu-
cérságcérság ◇ dzsóhansinhadakanodzsóhansinhadakano félmeztelenfélmeztelen
「Dzsóhansinhadakano otoko」 „félmeztelen em-
ber” ◇ hadakaikkanhadakaikkan nullanulla 「Hadakaikkankara
okumancsódzsaninatta.」 „Nulláról indulva lett
milliárdos.” ◇ hadakaikkanhadakaikkan nincstelenségnincstelenség
「Hadakaikkanno hito」 „nincstelen ember” ◇

hadakaumaninoruhadakaumaninoru szőrénszőrén üliüli megmeg aa lovatlovat
「Jabandzsin-va hadakaumani notta.」 „A bar-
bárok szőrén ülték meg a lovat.” ◇ hadakadehadakade
borítékboríték nélkülnélkül 「Hadakade okane-o vatasita.」
„Boríték nélkül adtam át a pénzt.” ◇ hadaka-hadaka-
oo miszerumiszeru megmutatjamegmutatja magátmagát meztelenülmeztelenül
「Kanodzso-va dzsibunno hadaka-o miszeta.」
„A nő megmutatta magát meztelenül.”

hadakabihadakabi ◆ nyílt lángnyílt láng
hadakadehadakade ◆ borítékboríték nélkülnélkül 「Hadakade
okane-o vatasita.」 „Boríték nélkül adtam át a
pénzt.” ◆ csupaszoncsupaszon ◆ meztelenülmeztelenül 「Hadaka-
de hinatabokkoszuru.」 „Meztelenül napozik.” ◆

nincstelenülnincstelenül 「Hadakade tobeisite szeikósita.」
„Nincstelenül kivándorolt Amerikába, és sikeres
lett.” ◆ ruhátlanulruhátlanul 「Hadakade iekara tobi dasi-
ta.」 „Ruhátlanul kirohant az utcára.”

hadakadenkjúhadakadenkjú ◆ csupaszcsupasz villanykörtevillanykörte ◆

egy szál égőegy szál égő
hadakadenszenhadakadenszen ◆ csupasz villanyvezetékcsupasz villanyvezeték
hadakaikkanhadakaikkan ◆ nincstelenségnincstelenség 「Hadakaik-
kanno hito」 „nincstelen ember” ◆ nullanulla 「Ha-
dakaikkankara okumancsódzsaninatta.」 „Nullá-
ról indulva lett milliárdos.”

hadakamugihadakamugi ◆ csupasz árpacsupasz árpa

hadakandózendehadakandózende ◆ szinteszinte teljesenteljesen mezte-mezte-
lenüllenül 「Kanodzso-va hadakandózende micsi-o
aruiteita.」 „Szinte teljesen meztelenül sétált.”

hadakaninaruhadakaninaru ◆ leégleég 「Bidzsineszude sippa-
isite hadakaninatta.」 „A megbukott vállalkozása
miatt teljesen leégett.” ◆ meztelenremeztelenre vetkőzikvetkőzik
「Hadakaninatte ofuroni haitta.」 „Meztelenre
vetkőzve mentem fürödni.”

hadakaniszuruhadakaniszuru ◆ meztelenremeztelenre vetkőztetvetkőztet
「Akacsan-o hadakanisite ofuroni ireta.」 „Mez-
telenre vetkőztettem a babát, és megfürösztöt-
tem.”

hadakanohadakano ◆ borítékboríték nélkülinélküli 「Hadakanoma-
made okane-o vatasita.」 „Boríték nélkül adtam
át a pénzt.” ◆ csupaszcsupasz 「Hadakano iva」 „csu-
pasz szikla” ◆ meztelenmeztelen 「Hadakano on-na」
„meztelen nő” ◆ pucérpucér 「Hadakano siri」 „pucér
popsi” ◆ ruhátlanruhátlan 「Hadakano on-na」 „ruhát-
lan nő”

hadaka-ohadaka-o miszerumiszeru ◆ megmutatjamegmutatja magátmagát
meztelenülmeztelenül 「Kanodzso-va dzsibunno hadaka-o
miszeta.」 „A nő megmutatta magát meztelenül.”

hadakaumahadakauma ◆ nyergeletlen lónyergeletlen ló
hadakaumaninoruhadakaumaninoru ◆ szőrénszőrén üliüli megmeg aa lovatlovat
「Jabandzsin-va hadakaumani notta.」 „A barbá-
rok szőrén ülték meg a lovat.”

hadakeruhadakeru ◆ kitakarkitakar 「Mune-o hadaketa.」
„Kitakarta a mellét.” ◆ szétnyitszétnyit 「Erimoto-o
hadaketa.」 „Szétnyitotta a gallérját.”

hadamihadami ◆ bőrbőr ◆ testtest
hadamihanaszazumocuhadamihanaszazumocu ◆ hozzáhozzá vanvan nővenőve
「Keitaidenva-o hadamihanaszazu motteiru.」
„Hozzá van nőve a mobiltelefonjához.”

hadamihanaszazumocsiarukuhadamihanaszazumocsiaruku ◆ mindigmindig ma-ma-
gánálgánál hordhord 「Koibitono sasin-o hadamihanasza-
zu mocsi aruiteiru.」 „Mindig magánál hordja a
kedvese fényképét.”

hadanhadan ◆ szétszakadásszétszakadás
hadanhadan ◆ felbomlásfelbomlás 「Kon-jakuno hadan」 „el-
jegyzés felbomlása” ◆ megszakadásmegszakadás 「Endan-
no hadan」 „házassági beszélgetések megszaka-
dása”

hadanihadani ◆ takácsatkatakácsatka
hadan-ninaruhadan-ninaru ◆ felbomlikfelbomlik 「Kon-jaku-va had-
anninatta.」 „Az eljegyzés felbomlott.”
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hadanoirohadanoiro ◆ bőrszínbőrszín 「Kare-va hadano iroga
csigau.」 „Más a bőrszíne.”

hadansikenhadansiken ◆ szakítópróbaszakítópróba ◆ szakítóvizs-szakítóvizs-
gálatgálat
hadanszuruhadanszuru ◆ szétszakadszétszakad
hadanuguhadanugu ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik ◇ katahadanugukatahadanugu
segítsegít 「Tomodacsinotameni katahadanugu.」
„Segít a barátjának.”

hada-ohada-o kaszanerukaszaneru ◆ lefeksziklefekszik 「Daiszukida-
kara hada-o kaszanetaito omotta.」 „Nagyon sze-
retem, ezért szerettem volna lefeküdni vele.”

hada-ohada-o nugunugu ◆ félmeztelenrefélmeztelenre vetkőzikvetkőzik ◆

segítsegít ◇ morohada-omorohada-o nugunugu félmeztelenrefélmeztelenre
vetkőzikvetkőzik 「Morohada-o nuide dzsóhansinhada-
kaninatta.」 „Félmeztelenre vetkőzött.” ◇

morohada-omorohada-o nugunugu mindentmindent beleadbelead
「Morohada-o nuide ganbatta.」 „Minden erő-
met beleadva igyekeztem.”

hada-ohada-o szaszuszaszu ◆ csípőscsípős 「Hada-o szaszu
cumetai fú」 „csípős szél”

hadasihadasi ◆ mezítlábasságmezítlábasság 「Kucuto kucusita-
o nuide hadasininatta.」 „Levettem a cipőmet és
a zoknimat, hogy mezítláb legyek.” ◇ kurótoha-kurótoha-
dasinodasino profikatprofikat isis megszégyenítőmegszégyenítő 「Kuró-
tohadasino tenpura」 „profikat is megszégyenítő
tempura” ◇ hadasidehadaside mezítlábmezítláb 「Hadaside ha-
sitteita.」 „Mezítláb futott.”

hadasidehadaside ◆ mezítlábmezítláb 「Hadaside hasitteita.」
„Mezítláb futott.”

hadasinohadasino ◆ mezítlábasmezítlábas 「Hadasino hito」
„mezítlábas ember” ◇ kurótohadasinokurótohadasino profi-profi-
katkat isis megszégyenítőmegszégyenítő 「Kurótohadasino ten-
pura」 „profikat is megszégyenítő tempura”

hadaszamuihadaszamui ◆ csípőscsípős 「Hadaszamui kaze」
„csípős szél” ◆ csípősencsípősen hideghideg 「Hadaszamui
hi」 „csípősen hideg nap”

hadazavarihadazavari ◆ tapintástapintás 「Kono nunodzsi-va
hadazavarigaii.」 „Ennek az szövetnek jó a tapin-
tása.” ◆ textúratextúra 「Kono kidzsi-va hadazavariga-
ii.」 „Ennek a szövetnek finom textúrája van.”

hadehade ◆ hivalkodáshivalkodás
hadearuhadearu ◆ tartoziktartozik 「Vatasi-va csintaihadea-
ru.」 „Én a bérelt lakásokat kedvelőkhöz tarto-
zom.”

hadekonhadekon ◆ fényűző esküvőfényűző esküvő

hadenahadena ◆ cicomáscicomás 「Hadena jófuku」 „cico-
más ruha” ◆ cifracifra 「Hadena mojó」 „cifra min-
ta” ◆ harsányharsány 「Kono hadenasacu-o kiteiru.」
„Harsány színű ing van rajta.” ◆ hivalkodóhivalkodó
「Hadena iro-va szukide-va arimaszen.」 „Nem
szeretem a hivalkodó színeket.” ◆ kirívókirívó
「Kanodzso-va hadena fukude mavarikara uite-
ita.」 „Elütött a többiektől a kirívó ruhája.” ◆ ri-ri-
kítókító 「Hadena iro」 „rikító szín”

hadenajófuku-ohadenajófuku-o kirukiru ◆ cifrálkodikcifrálkodik ◆ feltű-feltű-
nősködiknősködik
hádi-gádihádi-gádi ◆ tekerőlanttekerőlant
hádí-gádíhádí-gádí ◆ tekerőlanttekerőlant
hadóhadó ◆ erő politikájaerő politikája ◆ katonai uralomkatonai uralom
hadóhadó ◆ hullámmozgáshullámmozgás ◇ éterunohadóéterunohadó éteréter
hullámaihullámai
hádohádo ◆ hardverhardver 「Hádotoszofuto」 „hardver és
szoftver” ◇ hádonahádona nehéznehéz 「Hádona sigoto」
„nehéz munka” ◇ hádonahádona keménykemény 「Hádona
szozai」 „kemény anyag”

hádodiszukuhádodiszuku ◆ merevlemezmerevlemez ◆ winchester-winchester-
lemezlemez
hádodiszuku-doraibuhádodiszuku-doraibu ◆ merevlemezezmerevlemezez meg-meg-
hajtóhajtó
hadóhóteisikihadóhóteisiki ◆ hullámegyenlethullámegyenlet
hadóinpídanszuhadóinpídanszu ◆ hullámimpedanciahullámimpedancia
hádo-kabáhádo-kabá ◆ kemény fedeles könyvkemény fedeles könyv
hadókanszúhadókanszú ◆ hullámfüggvényhullámfüggvény
hádo-kapuszeruhádo-kapuszeru ◆ kemény kapszulakemény kapszula
hádo-karensíhádo-karensí ◆ kemény valutakemény valuta
hádo-kontakuto-renzuhádo-kontakuto-renzu ◆ keménykemény kontakt-kontakt-
lencselencse
hadomehadome ◆ fékfék
hadome-ohadome-o kakerukakeru ◆ gátatgátat vetvet 「Dzsinkógen-
sóni hadome-o kaketa.」 „Gátat vetett a népes-
ségcsökkenésnek.” ◆ megfékezmegfékez 「Csúóginkó-va
infureno kótóni hadome-o kaketa.」 „A jegybank
megfékezte az inflációt.”

hadome-ohadome-o kakerukotokakerukoto ◆ megfékezésmegfékezés 「In-
furuenzano rjúkóni hadome-o kakerukoto-va tai-
szecudeszu.」 „Fontos az influenza megfékezése.”

hadómóhadómó ◆ undulipódiumundulipódium
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hádonahádona ◆ keménykemény 「Hádona szozai」 „kemény
anyag” ◆ nehéznehéz 「Hádona sigoto」 „nehéz mun-
ka”

hadórikigakuhadórikigaku ◆ hullámmechanikahullámmechanika
hádorokkuhádorokku ◆ kemény rockkemény rock
hadoronhadoron ◆ hadronhadron
hádoruhádoru ◆ akadályakadály 「Koenakerebanaranaihá-
dorugaatta.」 „Volt egy legyőzendő akadály.” ◆

gátfutásgátfutás 「Hjakumétoruhádoru」 „százméte-
res gátfutás” ◇ hai-hádoruhai-hádoru magasmagas akadályakadály ◇

ró-hádoruró-hádoru alacsony akadályalacsony akadály
hádorugatakaihádorugatakai ◆ nehezennehezen elsajátíthatóelsajátítható
「Kono gengo-va hádoruga takai.」 „Ez a nyelv
nehezen sajátítható el.” ◆ nehezennehezen leküzdhetőleküzdhető

hádorukjógihádorukjógi ◆ akadályversenyakadályverseny ◆ gátfutásgátfutás

hádorukjószóhádorukjószó ◆ akadályfutásakadályfutás ◆ gátfutásgátfutás
hádoru-részuhádoru-részu ◆ akadályversenyakadályverseny
hadószecuhadószecu ◆ hullámelmélethullámelmélet
hádo-toppuhádo-toppu ◆ kemény tetőkemény tető
hádo-toréninguhádo-toréningu ◆ kemény edzéskemény edzés
hádoveahádovea ◆ hardverhardver
hádoveakidzsucugengohádoveakidzsucugengo ◆ hardverleíróhardverleíró
nyelvnyelv
hádoveakosóhádoveakosó ◆ hardverhibahardverhiba
hadzsajahadzsaja ◆ teásboltteásbolt
hadzsakensóhadzsakensó ◆ ige hirdetéseige hirdetése
hadzsihadzsi ◆ szégyenszégyen 「Kiku-va ittokino hadzsi,
kikanu-va issóno hadzsi.」 „Kérdezni nem szé-
gyen.” ◆ szégyenkezésszégyenkezés ◇ akahadzsiakahadzsi bor-bor-
zasztózasztó szégyenszégyen ◇ hadzsinóvanuri-ohadzsinóvanuri-o szuruszuru
szégyentszégyent szégyenreszégyenre halmozhalmoz ◇ hadzsi-ohadzsi-o ka-ka-
kaszerukaszeru meghurcolmeghurcol 「Media-va szeidzsikani
hadzsi-o kakaszeta.」 „A médiában meghurcolták
a politikust.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakaszerukakaszeru szégyentszégyent
hozhoz rárá 「Kimini hadzsi-o kakaszeta.」 „Szégyent
hoztam rád.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakaszerukakaszeru megszé-megszé-
gyenítgyenít 「Csicsini hadzsi-o kakaszeta.」 „Meg-
szégyenítettem apámat.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakukaku el-el-
ássaássa magátmagát 「Tomodacsino maede hadzsi-o ka-
ita.」 „Elástam magam a barátaim előtt.” ◇

hadzsi-ohadzsi-o kakukaku szégyenbeszégyenbe kerülkerül ◇ hadzsi-hadzsi-
oo szaraszuszaraszu kiteregetikiteregeti aa szennyestszennyest 「Kazo-
kuno hadzsi-o szarasita.」 „Kiteregette a családi

szennyest.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o sinobusinobu lenyelilenyeli büsz-büsz-
keségétkeségét 「Hadzsi-o sinonde sakkin-o mósi kon-
da.」 „Lenyelve büszkeségemet, kölcsönt igényel-
tem.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o sirusiru vanvan szégyenérzeteszégyenérzete
「Szeidzsika-va hadzsi-o siranai.」 „A politiku-
soknak nincs szégyenérzete.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o sirusiru
szégyenkezikszégyenkezik 「Mucsidearukotono hadzsi-o
sitta.」 „Szégyenkeztem a tudatlanságom miatt.”
◇ hadzsi-ohadzsi-o siresire szégyelldszégyelld magadmagad 「Hadzsi-o
sire!」 „Szégyelld magad!” ◇ hadzsi-ohadzsi-o mószebamószeba
szégyellem,szégyellem, dede 「Hadzsi-o mószeba ikkairaku-
daisitakotogaaru.」 „Szégyellem, de egyszer meg-
buktam.”

hadzsihadzsi ◆ szélszél 「Hadzsini szuvatta.」 „A szélére
ültem.”

hadzsiiruhadzsiiru ◆ szégyenkezikszégyenkezik 「Okane-o nuszun-
dakotogabarete hadzsi itta.」 „Szégyenkezett a
pénzlopási ügye miatt.”

hadzsikeruhadzsikeru ◆ kipattankipattan 「Cubomi-va hadzsi-
keta.」 „Kipattant a bimbó.” ◆ szétpattanszétpattan
「Sabon damaga hadzsiketa.」 „A szappanbubo-
rék szétpattant.” ◇ pucsittohadzsikerupucsittohadzsikeru szét-szét-
durrandurran ◇ pucsittohadzsikerupucsittohadzsikeru eldurraneldurran
「Fúszen-va pucsitto hadzsiketa.」 „A léggömb
eldurrant.” ◇ pucsittohadzsikerupucsittohadzsikeru szétpat-szétpat-
tantan 「Sabon dama-va pucsitto hadzsiketa.」 „A
szappanbuborék szétpattant.”

hadzsikerujónahadzsikerujóna ◆ kicsattanókicsattanó 「Hadzsikeru-
jóna vakasza」 „kicsattanó fiatalság” ◆ kirobba-kirobba-
nónó 「Hadzsikerujóna varai goe」 „kirobbanó ne-
vetés” ◆ tűzrőlpattanttűzrőlpattant 「Hadzsikerujóna va-
kaszano ojomeszan」 „tűzrőlpattant menyecske”

hadzsikihadzsiki ◆ pisztolypisztoly ◆ rugórugó ◇ ohadzsikiohadzsiki go-go-
lyózáslyózás ◇ ohadzsikiohadzsiki lapos üveggolyólapos üveggolyó
hadzsikidaszuhadzsikidaszu ◆ eredményezeredményez 「Kono
dzsigjó-va kaisúricunihjaku pászento-o hadzsiki
dasita.」 „Ez az üzletág 200 százalékos megté-
rülést eredményezett.” ◆ kilökkilök 「Gurúpukara
hadzsiki daszareta.」 „Kilöktek a csoportból.” ◆

kipötyögtetkipötyögtet 「Dentakude hijó-o hadzsiki da-
sita.」 „Számológépen kipötyögtette a költséget.”
◆ kiszámítkiszámít ◆ kitaszítkitaszít 「Sakai-va hanzaisa-o
hadzsiki dasita.」 „A társadalom kitaszította ma-
gából a bűnözőt.”

hadzsikiganehadzsikigane ◆ kakaskakas ◆ rugórugó
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hadzsikitobaszuhadzsikitobaszu ◆ ellökellök ◆ elpöccintelpöccint ◆ kiütkiüt
「Dzsúdan-va kan-o hadzsiki tobasita.」 „A pus-
kagolyó kiütötte a helyéről a konzervdobozt.”

hadzsikkohadzsikko ◆ csücsökcsücsök 「Pan-no hadzsikkoga
szuki.」 „A kenyér csücskét szeretem.” ◆ szélsőszélső
「Macsino hadzsikkoni szundeiru.」 „A város
szélső részén lakom.”

hadzsikuhadzsiku ◆ elpöccintelpöccint 「Su-o hadzsiita.」 „El-
pöccintettem a magot.” ◆ lepöccintlepöccint 「Téburu-
karabíruno futa-o hadzsiita.」 „Lepöccintette az
asztalról a söröskupakot.” ◆ megpöckölmegpöcköl ◆ pec-pec-
kelkel 「Acscsi szobanio-va dzsiki-o hadzsiita.」
„Arrébb peckeltem a golyót.” ◆ pöccintpöccint 「Té-
buruniarubíruno futa-o hadzsiita.」 „Odébb pöc-
cintettem az asztalon a söröskupakot.” ◆ pöcög-pöcög-
tettet 「Szoroban-o hadzsiiteiru.」 „Pöcögteti a go-
lyós számológépet.” ◆ taszíttaszít 「Aburaga cuita
hjómen-va mizu-o hadzsiku.」 „A zsíros felület
taszítja a vizet.” ◇ mizu-omizu-o hadzsikuhadzsiku víztaszítóvíztaszító
「Konotéburukuroszu-va mizu-o hadzsiku.」 „Ez
az abrosz víztaszító.” ◇ jubidehadzsikujubidehadzsiku meg-meg-
pöccintpöccint 「Koppu-o jubide hadzsiita.」 „Meg-
pöccintette a poharat.”

hadzsimaranaihadzsimaranai ◆ nemnem vezetvezet sehovásehová 「Na-
itatte hadzsimaranai.」 „A sírás nem vezet seho-
vá.” ◆ nincsnincs értelmeértelme 「Imatonatte kókaisitemo
hadzsimaranai.」 „Most már nincs értelme bán-
kódni!”

hadzsimarihadzsimari ◆ eredeteredet 「Uvaszano hadzsima-
ri」 „pletyka eredete” ◆ kezdetkezdet 「Umeno hana-
va haruno hadzsimari-o cugeta.」 „A szilvafavi-
rágzással kezdetét vette a tavasz.”

hadzsimaruhadzsimaru ◆ beindulbeindul 「Atarasii kódzsóde
szeiszanga hadzsimatta.」 „Az új üzemben bein-
dult a termelés.” ◆ elkezdődikelkezdődik 「Eiga-va ku-
dzsikara hadzsimaru.」 „Kilenc órakor kezdődik
a film.” ◆ eredered 「Fúfuno kenka-va gokaikara
hadzsimatta.」 „A családi veszekedés félreértés-
ből eredt.” ◆ indulindul 「Nihongokjósicuga hadzsi-
maru.」 „Japán nyelvtanfolyam indul.” ◆ indulóinduló
「Raisúkara hadzsimaru rjórikjósicuni mósi kon-
da.」 „Jelentkeztem a jövő héten induló főzőtan-
folyamra.” ◆ kezdetétkezdetét vesziveszi 「Szekaiszen-
sukenga hadzsimatta.」 „Kezdetét vette a világ-
bajnokság.” ◆ kezdődikkezdődik 「Icuano bangumi-va
hadzsimaruno?」 „Mikor kezdődik az a műsor?”
◆ megkezdődikmegkezdődik 「Singakkiga hadzsimatta.」
„Megkezdődött az új tanév.” ◇ hadzsimaranaihadzsimaranai

nincsnincs értelmeértelme 「Imatonatte kókaisitemo
hadzsimaranai.」 „Most már nincs értelme bán-
kódni!” ◇ hadzsimaranaihadzsimaranai nemnem vezetvezet sehovásehová
「Naitatte hadzsimaranai.」 „A sírás nem vezet
sehová.”

hadzsimehadzsime ◆ elejeeleje 「Nigacuno hadzsimeni jú-
kono tandzsóbigaaru.」 „Február elején van Júko
szülinapja.” ◆ kezdetkezdet 「Hadzsime-va szuma-
hono cukai kataga vakaranakatta.」 „Kezdetben
nem tudtam, hogyan kell használni az okostele-
font.” ◇ hadzsimekarahadzsimekara eleveeleve 「Kono keikaku-
va hadzsimekara sippaito kimatteita.」 „Ez a terv
eleve kudarcra volt ítélve.” ◇ hadzsimekarahadzsimekara
elejétőlelejétől 「Hadzsimekara szecumeisite kuda-
szai.」 „Kérem, magyarázza el az elejétől!” ◇

hadzsimekaraovarimadehadzsimekaraovarimade elejétőlelejétől végigvégig
「Kono hon-va hadzsimekara ovarimade omosi-
rokatta.」 „Ez a könyv elejétől végig érdekes volt.”
◇ hadzsimenohadzsimeno elsőelső 「Kino hadzsimeno mi」
„fa első termése” ◇ hadzsimenohadzsimeno kezdőkezdő
「Hadzsimeno ippo」 „kezdőlépés” ◇

hadzsime-vahadzsime-va előszörelőször 「Hadzsime-va sigoto-o
hiki uketakunakattaga kangae naosita.」 „Először
nem akartam elvállalni a munkát, de meggondol-
tam magam.” ◇ -o-o hadzsimehadzsime kezdvekezdve
「Szenendebíru-o hadzsime zenpinnomi hódai.」
„Ezer jenért a sörtől kezdve minden ital korlátla-
nul fogyasztható.” ◇ -o-o hadzsimehadzsime élénélén 「Vaga
kuni-o hadzsimetoszuru szamazamana kuniga
sin-jakuno kenkjúni tazuszavatta.」 „Országunk-
kal az élén, minden ország az új gyógyszer kifej-
lesztésén fáradozott.”

hadzsimekarahadzsimekara ◆ elejétőlelejétől 「Hadzsimekara
szecumeisite kudaszai.」 „Kérem, magyarázza el
az elejétől!” ◆ eleveeleve 「Kono keikaku-va hadzsi-
mekara sippaito kimatteita.」 „Ez a terv eleve ku-
darcra volt ítélve.”

hadzsimekaraovarimadehadzsimekaraovarimade ◆ elejétőlelejétől végigvégig
「Kono hon-va hadzsimekara ovarimade omosi-
rokatta.」 „Ez a könyv elejétől végig érdekes volt.”

hadzsimemasitehadzsimemasite ◆ örülök,örülök, hogyhogy megismer-megismer-
hetemhetem 「Hadzsimemasite.Dózo jorosiku one-
gaisimaszu.」 „Örülök, hogy megismerhettem!” ◆

örvendekörvendek 「Hadzsimemasite. Tanakato mósi-
maszu.」 „Örvendek, Tanakának hívnak.”

hadzsimenehadzsimene ◆ nyitóárnyitóár
hadzsimenihadzsimeni ◆ elöljáróbanelöljáróban 「Hadzsimeni orei-
o mósi agemaszu.」 „Elöljáróban mindenkinek
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köszönetet szeretnék mondani.” ◆ előszörelőször isis
「Hadzsimeni dzsikosókaisitaito omoimaszu.」
„Először is bemutatkoznék.”

hadzsimenohadzsimeno ◆ elsőelső 「Kino hadzsimeno mi」
„fa első termése” ◆ kezdőkezdő 「Hadzsimeno ippo」
„kezdőlépés”

hadzsimeruhadzsimeru ◆ beindítbeindít 「Bando-o hadzsime-
ta.」 „Beindítottam egy együttest.” ◆ belekezdbelekezd
「Tegami-o kaki hadzsimeta.」 „Belekezdtem a
levélírásba.” ◆ elkezdelkezd 「Teniszu-o si hadzsime-
ta.」 „Elkezdtem teniszezni.” ◆ hozzáfoghozzáfog
「Sigoto-o si hadzsimeta.」 „Hozzáfogtam a
munkához.” ◆ hozzákezdhozzákezd 「Eigo-o benkjósi
hadzsimeta.」 „Hozzákezdtem az angol nyelvta-
nulásnak.” ◆ hozzáláthozzálát 「Szódzsiki-o kake
hadzsimeta.」 „Hozzáláttam a porszívózásnak.” ◆

indítindít 「Dzsigjó-o hadzsimeta.」 „Vállalkozást in-
dított.” ◆ kezdkezd 「Jomi hadzsimeru.」 „Olvasni
kezd.” ◆ megindítmegindít 「Gun-va kógeki-o hadzsi-
meta.」 „A hadsereg megindította a támadást.”
◆ nekilátnekilát 「Kodomotacsi-va jatto júsoku-o tabe
hadzsimemasita.」 „A gyerekek nekiláttak az
evésnek.” ◆ útnakútnak indítindít 「Dzsigjó-o hadzsime-
ta.」 „Útnak indította a vállalkozását.” ◇ oika-oika-
kehadzsimerukehadzsimeru nyomábanyomába eredered 「Nihikino inu-
va tóbósa-o oikake hadzsimeta.」 „A két kutya
a szökött rab nyomába eredt.” ◇ sihadzsimerusihadzsimeru
megkezdmegkezd 「Atarasiinóto-o cukai hadzsimeta.」
„Megkezdtem egy új füzetet.” ◇ dehadzsimerudehadzsimeru
kezdkezd megjelennimegjelenni 「Teniarerugíno sódzsóga de-
hadzsimeta.」 „Allergiás tünetek kezdtek megje-
lenni a kezemen.”

hadzsimetehadzsimete ◆ csakcsak miutánmiután 「Jondzsuszsza-
iszugitekara hadzsimetekontakutorenzu-o cukat-
ta.」 „Csak miután negyven éves múltam, hasz-
náltam először kontaktlencsét.” ◆ előszörelőször
「Kore-o hadzsimete sitta.」 „Ezt először hallot-
tam.” ◆ elsőelső alkalommalalkalommal 「Hadzsimeteno kata-
va kono jósini kinjúsite kudaszai.」 „Aki első al-
kalommal van itt, töltse ki ezt az űrlapot!” ◇ uma-uma-
retekarahadzsimeteretekarahadzsimete életembenéletemben előszörelőször
「Szore-o umaretekara hadzsimete mita.」 „Ilyet
életemben először láttam.” ◇ umaretehadzsi-umaretehadzsi-
metemete életembenéletemben 「Umarete hadzsimete kiita.」
„Erről még életemben nem hallottam.” ◇ umare-umare-
tehadzsimetetehadzsimete életébenéletében előszörelőször 「Umarete
hadzsimetekaraokeni itta.」 „Életemben először
mentem karaokézni.”

hadzsimetenohadzsimeteno ◆ elsőelső 「Hadzsimeteno hitori-
gurasi」 „első önálló élet”

hadzsimetoszuruhadzsimetoszuru ◆ kezdődőkezdődő
「Dzsisintaiszaku-o hadzsimetoszuru kikikanri-o
okonau.」 „Földrengés elleni intézkedéssel kez-
dődő veszélykezelést hajt végre.”

hadzsime-vahadzsime-va ◆ előszörelőször 「Hadzsime-va sigoto-
o hiki uketakunakattaga kangae naosita.」 „Elő-
ször nem akartam elvállalni a munkát, de meg-
gondoltam magam.”

hadzsimogaibunmonaihadzsimogaibunmonai ◆ nemnem törődiktörődik aa szé-szé-
gyennelgyennel 「Mó hadzsimo gaibunmonaku karada-
o utta.」 „A szégyennel már nem is törődve, a tes-
temet árultam.”

hadzsinaihadzsinai ◆ méltóméltó 「Dzsibunno nani hadzsinai
kói」 „nevéhez méltó viselkedés”

hadzsinóvanuri-ohadzsinóvanuri-o szuruszuru ◆ szégyentszégyent szé-szé-
gyenre halmozgyenre halmoz
hadzsi-ohadzsi-o kakaszerukakaszeru ◆ meghurcolmeghurcol 「Media-
va szeidzsikani hadzsi-o kakaszeta.」 „A médiá-
ban meghurcolták a politikust.” ◆ megszégye-megszégye-
nítnít 「Csicsini hadzsi-o kakaszeta.」 „Megszégye-
nítettem apámat.” ◆ szégyentszégyent hozhoz rárá 「Kimini
hadzsi-o kakaszeta.」 „Szégyent hoztam rád.”

hadzsi-ohadzsi-o kakukaku ◆ elássaelássa magátmagát 「Tomoda-
csino maede hadzsi-o kaita.」 „Elástam magam a
barátaim előtt.” ◆ szégyenbe kerülszégyenbe kerül
hadzsi-ohadzsi-o mószebamószeba ◆ szégyellem,szégyellem, dede
「Hadzsi-o mószeba ikkairakudaisitakotogaa-
ru.」 „Szégyellem, de egyszer megbuktam.”

hadzsi-ohadzsi-o sinobusinobu ◆ lenyelilenyeli büszkeségétbüszkeségét
「Hadzsi-o sinonde sakkin-o mósi konda.」 „Le-
nyelve büszkeségemet, kölcsönt igényeltem.”

hadzsi-ohadzsi-o siresire ◆ szégyelldszégyelld magadmagad 「Hadzsi-o
sire!」 „Szégyelld magad!”

hadzsi-ohadzsi-o sirusiru ◆ szégyenkezikszégyenkezik 「Mucsidea-
rukotono hadzsi-o sitta.」 „Szégyenkeztem a tu-
datlanságom miatt.” ◆ vanvan szégyenérzeteszégyenérzete
「Szeidzsika-va hadzsi-o siranai.」 „A politiku-
soknak nincs szégyenérzete.”

hadzsi-ohadzsi-o szaraszuszaraszu ◆ felfedifelfedi aa szégyenfol-szégyenfol-
tottot 「Bokokuno hadzsi-o szarasita.」 „Felfedte
hazája szégyenfoltját.” ◆ kiteregetikiteregeti aa
szennyestszennyest 「Kazokuno hadzsi-o szarasita.」
„Kiteregette a családi szennyest.”
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hadzsiraihadzsirai ◆ szégyenérzetszégyenérzet 「Hadzsiraino iro-
mo miszenai.」 „Szégyenérzetének jelét sem mu-
tatja.”

hadzsiramihadzsirami ◆ madártetűmadártetű ◆ rágótetűrágótetű ◆

tyúkatkatyúkatka
hadzsiramimokuhadzsiramimoku ◆ rágótetvekrágótetvek
hadzsirauhadzsirau ◆ szégyenlősködikszégyenlősködik ◆ szemér-szemér-
meskedikmeskedik ◇ hanamohadzsirautosigorohanamohadzsirautosigoro pu-pu-
bertásbertás korkor 「Hanamo hadzsirau tosigoroninat-
ta.」 „Pubertás korú lett.” ◇ hoo-ohoo-o szometeha-szometeha-
dzsiraudzsirau irul-pirulirul-pirul 「Oszedzsini hoo-o szomete
hadzsiratta.」 „Irult-pirult a bók hallatán.”

hadzsirokaicuburihadzsirokaicuburi ◆ feketenyakú vöcsökfeketenyakú vöcsök
hadzsirokocsidorihadzsirokocsidori ◆ parti lileparti lile
hadzsiruhadzsiru ◆ röstellröstell 「Inemurisitesimattakoto-o
hadzsiteimaszu.」 „Röstellem, hogy elszundítot-
tam.” ◆ szégyellszégyell 「Dzsibunno okonai-o hadzsi-
ta.」 „Szégyellte, amit tett.” ◆ szégyenkezikszégyenkezik
「Hadzsitekóbe-o tareta.」 „Szégyenkezve lehaj-
tottam a fejemet.” ◇ hadzsinaihadzsinai méltóméltó 「Dzsi-
bunno nani hadzsinai kói」 „nevéhez méltó visel-
kedés” ◇ rjósin-nihadzsirukotonairjósin-nihadzsirukotonai tisztatiszta aa
lelkiismeretelelkiismerete ◇ rjósin-nihadzsirukotonakurjósin-nihadzsirukotonaku
tisztatiszta lelkiismerettellelkiismerettel 「Dzsibunno rjósinni
hadzsirukotonaku kuraszanakerebanaranai.」
„Tiszta lelkiismerettel kell élni.”

hadzsisiranuhadzsisiranu ◆ szégyentelenszégyentelen
hadzsisirazunahadzsisirazuna ◆ botrányosbotrányos 「Hadzsisirazu-
na kódó」 „botrányos viselkedés” ◆ gyalázatosgyalázatos
「Hadzsisirazuna kói」 „gyalázatos tett” ◆ szé-szé-
gyentelengyentelen 「Hadzsisirazuna on-na」 „szégyen-
telen nő”

hadzsisirazunohadzsisirazuno ◆ botrányosbotrányos
hadzsiszarasihadzsiszarasi ◆ gyalázatgyalázat 「Ii hadzsiszarasi-
da!」 „Micsoda gyalázat!” ◆ szégyenszégyen 「Hadzsi-
szarasime!」 „Szégyelld magad!”

hadzsiszarasinahadzsiszarasina ◆ gyalázatosgyalázatos ◆ szégyen-szégyen-
letesletes 「Hadzsiszarasinakoto-o szuru.」 „Szé-
gyenletes dolgot művel.”

hadzsóhadzsó ◆ hullámszerűséghullámszerűség
hadzsókógekihadzsókógeki ◆ hullámszerűhullámszerű támadástámadás ◆ tá-tá-
madás hullámokbanmadás hullámokban
hadzsómjakuhadzsómjaku ◆ hullámzóhullámzó pulzuspulzus ◆ váltako-váltako-
zó pulzuszó pulzus
hadzsónecuhadzsónecu ◆ brucellózisbrucellózis

hadzsónohadzsóno ◆ hullámszerűhullámszerű 「Hadzsóno kjúrjó」
„hullámszerű dombok”

hadzsószutohadzsószuto ◆ sztrájkhullámsztrájkhullám
hadzsószutoraikihadzsószutoraiki ◆ sztrájkhullámsztrájkhullám
hadzsóundóhadzsóundó ◆ hullámmozgáshullámmozgás
haehae ◆ domolykódomolykó
haehae ◆ dicsőségdicsőség 「Haearu sóri」 „dicsőséges
győzelem” ◆ tündökléstündöklés ◇ inszutabaeinszutabae instag-instag-
ramos népszerűségramos népszerűség
haehae ◆ légylégy 「Uncsini haegatakatteiru.」
„Összegyűltek a legyek a szaron.” ◇ ago-deago-de hae-hae-
o ouo ou hullafáradthullafáradt ◇ kuszobaekuszobae trágyalégytrágyalégy
haearuhaearu ◆ dicsőségesdicsőséges 「Haearu júsódatta.」
„Dicsőséges győzelem volt.”

háefuháefu ◆ HFHF
haegivahaegiva ◆ haj határvonalahaj határvonala
haekavarihaekavari ◆ vedlésvedlés 「Inuno keno hae kavari-
no dzsikiga kita.」 „Eljött a kutya vedlési ideje.”

haekavariszuruhaekavariszuru ◆ vedlikvedlik 「Inu-va hae kavari-
o siteiru.」 „A kutyám vedlik.”

haekavaruhaekavaru ◆ cserélődikcserélődik 「Haruto akini-va in-
uno kega hae kavaru.」 „Tavasszal és ősszel cseré-
lődik a kutya bundája.” ◆ váltódikváltódik 「Kodomo-
va imahaga hae kavaru dzsikida.」 „Most vált fo-
gat a gyerek.”

haenavahaenava ◆ horogsorhorogsor
haenavagjogjóhaenavagjogjó ◆ horogsoros horgászathorogsoros horgászat
haenavagjohóhaenavagjohó ◆ horogsoros horgászathorogsoros horgászat
haenavagjoszenhaenavagjoszen ◆ horogsoroshorogsoros horgászha-horgászha-
jójó
haenukinohaenukino ◆ karrierépítőkarrierépítő 「Hae nukino
gundzsin」 „katonai karriert építő ember” ◆

mindvégigmindvégig ottott tevékenykedőtevékenykedő 「Hae nukino
sain」 „mindvégig ott dolgozó alkalmazott” ◆

tősgyökerestősgyökeres 「Hae nukino edokko」 „tősgyö-
keres edoi” ◆ világéletébenvilágéletében foglalkozástfoglalkozást
űzőűző 「Hae nukino eigjóman」 „világéletében ke-
reskedői foglalkozást űző ember”

haeruhaeru ◆ kelkel 「Kuszaga haeteiru.」 „Kel a fű.” ◆

kihajtkihajt 「Tomatoga haeta.」 „Kihajtott a paradi-
csom.” ◆ kikelkikel 「Gurínpíszuga haeta.」 „Kikelt
a borsó.” ◆ kinőkinő 「Akan bó-va kazuhonno haga
haeta.」 „A kisbabának már néhány foga kinőtt.”
◆ nőnő 「Nivanikinokoga haeteiru.」 „Gomba nőtt
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a kertben.” ◆ zsendülzsendül 「Kuszaga haetekita.」
„Zsendül a fű.” ◇ kabigahaerukabigahaeru megpenésze-megpenésze-
dikdik 「Csízuni kabiga haeta.」 „Megpenészedett
a sajt.” ◇ kenohaetajónakenohaetajóna kicsitkicsit jobbjobb 「Si-
rótoni keno haetajóna sigoto」 „kicsit jobb mun-
ka, mint egy amatőré” ◇ penpenguszagahaerupenpenguszagahaeru
benövi a gazbenövi a gaz
haeruhaeru ◆ jóljól mutatmutat 「Kono iro-va anatani ha-
eru.」 „Jól mutat rajtad ez a szín.” ◆ megnyerőmegnyerő
「Kurému sori-va amari haenai sigotoda.」 „A
reklamációk feldolgozása nem túl megnyerő mun-
ka.” ◆ mutatmutat 「Kono kabin-va genkande ha-
eru.」 „Ez a váza jól mutat az előszobában.” ◆

pompázópompázó 「Joruni haeru szakura」 „éjszaka
pompázó cseresznyefa” ◆ ragyogragyog 「Noboru
aszahini haeru fune」 „felkelő nap fényében ra-
gyogó hajó” ◆ tündököltündököl 「Júhini haeru szora」
„lemenő nap fényeben tündöklő égbolt”

haetatakihaetataki ◆ légycsapólégycsapó
haetorihaetori ◆ légypapírlégypapír
haetorigamihaetorigami ◆ légypapírlégypapír
haetoritakehaetoritake ◆ légyölő galócalégyölő galóca
haezahaeza ◆ LégyLégy
hafuhafu ◆ oromfaloromfal ◆ tűzfaltűzfal
háfuháfu ◆ félfél ◆ félidőfélidő 「Szakkáno siai-va futac-
unoháfukaranaru.」 „A focimeccs két félidőből
áll.” ◆ félfél mennyiségmennyiség ◆ félvérfélvér 「Kanodzso-va
háfuda.」 „Félvér nő.”

háfuandoháfu-pizaháfuandoháfu-piza ◆ fele-fele pizzafele-fele pizza
háfubakkuháfubakku ◆ fedezetfedezet
háfukótoháfukóto ◆ félkabátfélkabát
hafuniumuhafuniumu ◆ hafniumhafnium
háfu-szaizuháfu-szaizu ◆ félméretfélméret
háfutaimuháfutaimu ◆ félidőfélidő
hagagacsigacsiiuhagagacsigacsiiu ◆ vacogvacog 「Szamuszade ha-
gagacsigacsiitta.」 „Vacogtam a hidegtől.”

hagaidzsimehagaidzsime ◆ dupladupla nelzonnelzon ◆ hátulrólhátulról
harcképtelenné tevő tarkófogásharcképtelenné tevő tarkófogás
hagajuihagajui ◆ bosszantóbosszantó 「Kareno namae-o omoi
daszenakute hagajui.」 „Bosszantó, hogy seho-
gyan sem jut eszembe a neve.”

hagakaketahagakaketa ◆ foghíjasfoghíjas 「Haga kaketa kusi」
„foghíjas fésű”

hagakihagaki ◆ laplap 「Aneni hagaki-o kaita.」 „Írtam
egy lapot a nővéremnek.” ◆ levelezőlaplevelezőlap ◇ eha-eha-
gakigaki képeslapképeslap 「Rjokószakikara ehagaki-o ok-
utta.」 „A kirándulóhelyről képeslapot küldtem.”
◇ júbinhagakijúbinhagaki postai levelezőlappostai levelezőlap
hagakisimuotohagakisimuoto ◆ fogcsikorgásfogcsikorgás
hagamahagama ◆ rizsfőző üstrizsfőző üst
hagamihagami ◆ fogcsikorgatásfogcsikorgatás
hagami-o szuruhagami-o szuru ◆ csikorgatja a fogaitcsikorgatja a fogait
haganaihaganai ◆ fogatlanfogatlan 「Ródzsin-va haganakat-
ta.」 „Az öregember fogatlan volt.”

haganehagane ◆ acélacél 「Haganenojóna nikutaidatta.」
„Acélerős teste volt.”

haganeirohaganeiro ◆ acélkékacélkék
hagan-issószuruhagan-issószuru ◆ füligfülig érér aa szájaszája
「Gókakusitano-o kiite hagan-issósita.」 „Ami-
kor megtudta, hogy átment a vizsgán, fülig ért a
szája.”

hagareruhagareru ◆ elválikelválik 「Tamagono karaga haga-
renai.」 „A tojás héja nem válik el a tojástól.” ◆

lepattanlepattan 「Tairu-va hagareta.」 „Lepattant a
csempe.” ◆ lepereglepereg 「Penki-va hagareta.」 „A
festék lepergett.” ◆ leválikleválik 「Kabegamiga haga-
reta.」 „Levált a tapéta.” ◆ omlikomlik 「Kabega haga-
retekurukara ki-o cukete.」 „Vigyázz, omlik a va-
kolat!” ◇ hagaszuhagaszu ledobledob 「Puraszucsikkukara-
va penkiga hagareru.」 „A műanyag ledobja a fes-
téket.” ◇ paraparahagareruparaparahagareru peregpereg 「Szaku-
karapenkigaparapara hagareteiru.」 „A kerítésről
pereg a festék.”

hagasigeruhagasigeru ◆ lomboslombos 「Szono ki-va haga siget-
teita.」 „Az a fa lombos volt.”

hagaszuhagaszu ◆ feltörfeltör 「Fúróin-o hagasita.」 „Fel-
törte a viaszpecsétet.” ◆ ledobledob
「Puraszucsikkukara-va penkiga hagareru.」 „A
műanyag ledobja a festéket.” ◆ lefejtlefejt 「Kareno
jubi-o vatasino udekara ipponzucu hagasita.」
„Egyenként lefejtettem az ujjait a karomról.” ◆ le-le-
feszítfeszít 「Nankindzsó-o doakara hagasita.」 „Le-
feszítettem a lakatot az ajtóról.” ◆ lehámozlehámoz
「Szerotépu-o hagasita.」 „Lehámoztam a cellu-
xot.” ◆ lekaparlekapar 「Sóhinkara nefuda-o hagasi-
ta.」 „Lekapartam az árcédulát az áruról.” ◆ le-le-
szedszed 「Síru-o hagasita.」 „Leszedte a matricát.”
◆ leválasztleválaszt 「Dzsókide kitte-o hagasita.」
„Gőzzel leválasztotta a bélyeget.” ◇ uszonokava-uszonokava-
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oo hagaszuhagaszu hazugságonhazugságon fogfog 「Ottono uszono
kava-o hagasita.」 „Hazugságon fogtam a férje-
met.” ◇ baribaritohagaszubaribaritohagaszu letépletép 「Ita-o ba-
ribarito hagasita.」 „Letéptem a deszkát.”

hagatahagata ◆ foglenyomatfoglenyomat 「Haisa-va kandzsano
hagata-o totta.」 „A fogász foglenyomatot vett a
beteg fogáról.”

hagatatanaihagatatanai ◆ beletörikbeletörik aa fogafoga 「Kono
mondai-va haga tatanai.」 „Beletört a fogunk eb-
be a problémába.” ◆ esélyeesélye sincssincs
「Karenocsímu-va cujoszugite haga tatanai.」 „A
csapatuk túl erős, így esélyünk sincs.” ◆ esélyte-esélyte-
lenlen 「Kareno csisikini-va haga tatanai.」 „Esély-
telen vagyok az ő tudásával szemben.”

hagaukuhagauku ◆ hízelgőhízelgő 「Haga ukujóna oszedzsi-o
itte, kanodzso-o jorokobaszeta.」 „Hízelgő dicsé-
retekkel örvendeztettem meg.” ◆ lazalaza aa fogafoga
「Haga uiteirujóni kandzsiru.」 „Úgy érzem, laza
a fogam.”

hagazuhagazu ◆ felszedfelszed 「Juka-o hagasita.」 „Fel-
szedtük a padlót.”

hagehage ◆ kopaszságkopaszság ◇ vakahagevakahage koraikorai ko-ko-
paszságpaszság 「Vakahageno hito」 „korán kopaszo-
dott ember”

hageagaruhageagaru ◆ felcsúszikfelcsúszik aa homlokahomloka 「Kare-
va tatta szandzsúgoszaide hage agatta.」 „Már 35
évesen felcsúszott a homloka.”

hageatamahageatama ◆ kopaszkopasz fejfej 「Hage atama-va
iroironakacuraga tameszete tanosiikotomoaru.」
„Ha valakinek kopasz a feje, a parókák próbálga-
tásában lelheti örömét.”

hageitóhageitó ◆ tarka amaránttarka amaránt
hagejamahagejama ◆ kopár hegykopár hegy
hagekakatteiruhagekakatteiru ◆ kopaszodókopaszodó
hagemasihagemasi ◆ bátorításbátorítás ◆ biztatásbiztatás ◆ buzdí-buzdí-
tástás
hagemasinohagemasino ◆ lelkesítőlelkesítő 「Hagemasino
kotoba-o arigatógozaimasita.」 „Köszönöm a lel-
kesítő szavakat!”

hagemasinokotobahagemasinokotoba ◆ biztatóbiztató szószó 「Kodo-
moga dzsúbjóno dórjóninanto hagemasino
kotoba-o okurubekikavakaranai.」 „Nem tudja,
hogy mivel biztassa a kollégáját, akinek súlyos be-
teg a gyereke.”

hagemaszuhagemaszu ◆ bátorítbátorít 「Bjókino tomodacsi-o
hagemasita.」 „Bátorítottam a beteg barátomat.”
◆ biztatbiztat 「Szenszei-va kotoba-o benkjószurujó-
ni hagemasita.」 „A tanárom biztatott, hogy ta-
nuljak nyelveket.” ◆ erőterőt öntönt belebele 「Gakka-
risiteita tomodacsi-o hagemasita.」 „Erőt öntöt-
tem a csüggedt barátomba.” ◆ felerősítfelerősít 「Koe-
o hagemasite itta.」 „Felerősített hangon mond-
ta.” ◆ gyámolítgyámolít 「Kodzsi-o hagemasita.」 „Gyá-
molította az árvákat.” ◆ lelkesítlelkesít 「Szeidzsika-va
enzecude minsú-o hagemasita.」 „A politikus be-
széddel lelkesítette a népet.”

hagemihagemi ◆ bátorításbátorítás 「Taihenhagemininarima-
szu.」 „Ez nagy bátorítást ad.” ◆ buzdításbuzdítás 「To-
modacsino kotoba-o hagemini ganbatta.」 „A ba-
rátja buzdítására igyekezett.” ◆ ösztönzésösztönzés
hagemuhagemu ◆ belevetibeleveti magátmagát 「Gogakuni hagen-
da.」 „Belevetettem magam a nyelvtanulásba.” ◆

fogfog 「Kenkjúhan-va kaihacuni hagenda.」 „A
kutatócsoport fejlesztésbe fogott.” ◆ megfeszí-megfeszí-
tettentetten csinálcsinál 「Sigotoni hagendeiru.」 „Meg-
feszítetten dolgozik.” ◆ nekiveselkediknekiveselkedik 「Sigo-
toni hagemu.」 „Nekiveselkedik a munkának.” ◇

sigotonihagemusigotonihagemu belevetibeleveti magátmagát aa munkábamunkába

hagenaihagenai ◆ tartóstartós 「Kono iro-va hagenai.」 „Ez
tartós szín.”

hageruhageru ◆ kopaszodikkopaszodik 「Szandzsúgoszaidehage
hadzsimeta.」 „35 évesen kopaszodni kezdett.” ◆

megkopaszodikmegkopaszodik 「Kare-va kanzennihageta.」
„Teljesen megkopaszodott.”

hageruhageru ◆ kijönkijön 「Kabanno iroga hageta.」 „Ki-
jött a színe a táskának.” ◆ lejönlejön 「Fútókara kitt-
ega hageta.」 „A borítékról lejött a bélyeg.” ◆ le-le-
válikválik 「Penkiga hageta.」 „Levált a festék.” ◇

hagenaihagenai tartóstartós 「Kono iro-va hagenai.」 „Ez
tartós szín.” ◇ mekkigahagerumekkigahageru lehulllehull azaz álarcálarc
「Dzsicurjoku-o tamesitara karenomekkiga hage-
ta.」 „Mikor kipróbáltunk, mit tud valójában, le-
hullott az álarca.” ◇ mekkigahagerumekkigahageru lejönlejön aa
fémbevonatfémbevonat 「Tokeino kinmekkiga hageta.」
„Lejött az aranybevonat az órámról.”

hagesiihagesii ◆ hevesheves 「Kare-va kandzsóno kifukuga
hagesii.」 „Hevesek az indulatai.” ◆ keménykemény
「Kotosi-va szamuszaga hagesikatta.」 „Az idén
kemény volt a hideg.” ◆ rettentőrettentő nagynagy 「Ha-
gesii itami-o kandzsita.」 „Rettentő nagy fájdal-
mat érzett.” ◆ viharosviharos 「Hagesii kazega fuite-
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iru.」 „Viharos szél fúj.” ◇ kansonoszagaha-kansonoszagaha-
gesiigesii szélsőségesszélsőséges éghajlatúéghajlatú 「Kansono sza-
ga hagesii kuni」 „szélsőséges éghajlatú ország” ◇

kidoairakugahagesiikidoairakugahagesii szélsőségesenszélsőségesen érzel-érzel-
mesmes 「Kidoairakuga hagesii hito」 „szélsősége-
sen érzelmes ember” ◇ kócúnohagesiikócúnohagesii forgal-forgal-
masmas 「Kore-va kócúno hagesii dóroda.」 „Ez egy
forgalmas út.” ◇ szukikiraigahagesiiszukikiraigahagesii váloga-váloga-
tóstós 「Tabe monono szuki kiraiga hagesii.」 „Na-
gyon válogatós az ételekben.”

hagesiiamehagesiiame ◆ felhőszakadásfelhőszakadás
hagesikuhagesiku ◆ vadulvadul ◆ viharosanviharosan
hagesikunagarekomuhagesikunagarekomu ◆ bezúdulbezúdul 「Mizu-va
csikasicuni hagesiku nagare konda.」 „A víz bezú-
dult a pincébe.”

hagesikunaruhagesikunaru ◆ eldurvuleldurvul 「Naguri ai-va hag-
esikunatta.」 „A verekedés eldurvult.” ◆ elmér-elmér-
gesedikgesedik 「Tatakai-va hagesikunatta.」 „Elmér-
gesedtek a harcok.” ◆ fokozódikfokozódik 「Hie komiga
hagesikunatta.」 „Fokozódott a lehűlés.” ◆ kiéle-kiéle-
ződikződik 「Tatakai-va hagesikunatta.」 „A harc ki-
éleződött.”

hagesikunarukotohagesikunarukoto ◆ eldurvuláseldurvulás
hagesikunegaeri-ohagesikunegaeri-o ucuucu ◆ dobáljadobálja magátmagát
「Szakujaotto-va hagesiku negaeri-o utta.」
„Tegnap a férjem dobálta magát az ágyban.”

hagesisza-ohagesisza-o maszumaszu ◆ eldurvuleldurvul 「Szenszó-va
hagesisza-o masita.」 „A háború eldurvult.”

hagetakahagetaka ◆ keselyűkeselyű
hageteiruhageteiru ◆ kopaszkopasz
hagevasihagevasi ◆ újvilágiújvilági keselyűkeselyű ◇ kurohageva-kurohageva-
sisi barátkeselyűbarátkeselyű
hagihagi ◆ foltfolt ◆ foltozásfoltozás ◇ cugihaginocugihagino
toldott-foldotttoldott-foldott 「Cugi haginozubon」
„toldott-foldott nadrág” ◇ cugihaginocugihagino szedett-szedett-
vedettvedett 「Cugi hagino ronbun」 „szedett-vedett
értekezés”

hagihagi ◆ bokorherebokorhere ◆ LespedezaLespedeza
hagiatehagiate ◆ foltozásfoltozás
hagimehagime ◆ illesztési pontillesztési pont
hagirehagire ◆ hulladék szövethulladék szövet ◆ maradékanyagmaradékanyag
hagirehagire ◆ harapásérzetharapásérzet ◇ hagirenoiihagirenoii ropo-ropo-
gósgós 「Hagirenoiiringo」 „ropogós alma”

hagiregavaruihagiregavarui / hagirenovaruihagirenovarui ◆ aligalig érthe-érthe-
tőtő 「Hagireno varui koe」 „alig érthető hang” ◆

köntörfalazóköntörfalazó
hagirenoiihagirenoii / hagirenojoihagirenojoi ◆ ropogósropogós 「Hagi-
renoiiringo」 „ropogós alma” ◆ tisztántisztán érhe-érhe-
tőtő 「Hagireno joi kucsó」 „tisztán érthető hang-
vétel”

hagirenojoihagirenojoi / hagirenoiihagirenoii ◆ ropogósropogós 「Hagi-
renoiiringo」 „ropogós alma” ◆ tisztántisztán érhe-érhe-
tőtő 「Hagireno joi kucsó」 „tisztán érthető hang-
vétel”

hagirenovaruihagirenovarui / hagiregavaruihagiregavarui ◆ aligalig érthe-érthe-
tőtő 「Hagireno varui koe」 „alig érthető hang” ◆

köntörfalazóköntörfalazó
hagisirihagisiri ◆ fogcsikorgatásfogcsikorgatás
hagisiri-ohagisiri-o szuruszuru ◆ csikorgatjacsikorgatja aa fogaitfogait
「Okotte hagisiri-o sita.」 „Dühösen csikorgat-
tam a fogaimat.”

hagitoruhagitoru ◆ lefejtlefejt 「Síru-o hagi totta.」 „Lefej-
tettem a matricát.” ◆ lenyúzlenyúz 「Dóbucuno kava-
o hagi totta.」 „Lenyúztam az állat bőrét.” ◆ le-le-
téptép 「Jófuku-o hagi torareta.」 „Letépték a ru-
háját.” ◆ megfosztmegfoszt 「Kenri-o hagi torareta.」
„Megfosztották a jogától.” ◇ kamen-okamen-o hagitoruhagitoru
lerántjalerántja aa lepletleplet 「Miszuteríno kamen-o hagi
totta.」 „Lerántja a leplet a rejtélyről.”

hagohago ◆ tollaslabdatollaslabda
hagoitahagoita ◆ tollaslabdaütőtollaslabdaütő
hagoromohagoromo ◆ pehelyruhapehelyruha ◆ tollazattollazat ◆ toll-toll-
ruharuha
hagotaehagotae ◆ ételkeménységételkeménység ◆ rághatóságrághatóság ◆

textúratextúra
hagotaenoaruhagotaenoaru ◆ keménykötésűkeménykötésű 「Hagotae-
noaru aitedatta.」 „Keménykötésű ellenfél volt.”
◆ kihívástkihívást jelentőjelentő 「Hagotaenoaru sigoto」
„kihívást jelentő munka”

haguhagu ◆ összeillesztösszeilleszt 「Szamazamana suruino
mokuzai-o hagi avaszeta.」 „Összeillesztem több-
fajta faanyagot.”

haguhagu ◆ ölelésölelés
haguhagu ◆ lehúzlehúz 「Asza, karekara kake buton-o
mugonde haida.」 „Reggel egyszerűen lehúzta ró-
la a paplant.” ◆ lenyúzlenyúz 「Szakanano kava-o mu-
ide, szasiminisita.」 „A hal bőrét lenyúztam, és
szasimit csináltam.” ◆ megfosztmegfoszt ◆ nyúznyúz
「Rjósi-va uszagino kava-o haida.」 „A vadász a
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nyulat nyúzta.” ◇ kava-okava-o haguhagu megnyúzmegnyúz
「Uszagino kava-o muida.」 „Megnyúzta a nyu-
lat.” ◇ curanokava-ocuranokava-o haguhagu leleplezleleplez 「Kareno
curano kava-o haidejaru!」 „Majd én le fogom
leplezni!”

hagukihaguki ◆ ínyíny 「Hagukikara csiga deteimaszu.」
„Vérzik az ínyem.”

hagukiisukuhagukiisuku ◆ ínysorvadásínysorvadás
hagukionhagukion ◆ alveolárisalveoláris hanghang ◆ fogmeder-fogmeder-
hanghang
hagukumareruhagukumareru ◆ felnőfelnő 「Ongakuni hagukuma-
reta.」 „Zenén nőtt fel.”

hagukumuhagukumu ◆ ápolápol 「Dentó-o hagukundeiru.」
„Ápolja a hagyományokat.” ◆ dédelgetdédelget 「Sóra-
ino jume-o hagukundeiru.」 „Jövőbeli álmokat
dédelget.” ◆ nevelnevel 「Hahaoja-va kodomo-o ha-
gukundeiru.」 „Az anya neveli a gyerekét.” ◆

tápláltáplál 「Szono futari-va ai-o hagukundeiru.」
„Szerelmet táplálnak egymás iránt.”

hagurakaszuhagurakaszu ◆ elkerülelkerül 「Sicumonno kotae-
o hagurakaszareta.」 „Elkerülte a választ a kér-
désre.” ◆ elszökikelszökik ◆ kitérkitér 「Sicumon-o ha-
gurakasita.」 „Kitért a kérdés elől.” ◇ hanasi-ohanasi-o
hagurakaszuhagurakaszu terelterel 「Szeidzsika-va cugóno va-
rui hanasi-o -va gurakasita.」 „A politikus terelt,
amikor a kényes témához értek.”

hagureruhagureru ◆ elmulasztelmulaszt 「Hon-o kaihagurete,
uri kireninatta.」 „Elmulasztottam megvenni a
könyvet, és már nem árulják.” ◆ elszakadelszakad
「Hitogomide tomodacsinihagureta.」 „Elsza-
kadtam a barátomtól a tömegben.” ◆ lemaradlemarad
「Densani norihagureta.」 „Lemaradtam a vo-
natról.” ◆ szemszem előlelől téveszttéveszt 「Konzacude cu-
matohagureta.」 „A tömegben a szem elől tévesz-
tettem a feleségemet.” ◇ kuihagurerukuihagureru felkopikfelkopik
azaz állaálla 「Kono sikakuszaeareba
kuihagurerukoto-va nai.」 „Ha ilyen végzettséged
van, nem kell félned, hogy felkopik az állad.”

hagurumahaguruma ◆ fogaskerékfogaskerék ◇ óhagurumaóhaguruma nagynagy
fogaskerékfogaskerék ◇ kanmurihagurumakanmurihaguruma koronake-koronake-
rékrék ◇ kohagurumakohaguruma kiskis fogaskerékfogaskerék ◇ júsze-júsze-
ihagurumaihaguruma bolygókerékbolygókerék ◇ rakkuhagurumarakkuhaguruma
fogaslécfogasléc
hagurumakikóhagurumakikó ◆ fogaskerék-áttételfogaskerék-áttétel
hagurumanokumiavaszehagurumanokumiavasze ◆ áttételáttétel ◆

fogaskerék-áttételfogaskerék-áttétel

hahahaha ◆ anyaanya 「Haha-va tatta hitorideszu.」
„Anya csak egy van.” ◆ szülőanyaszülőanya ◇ girino-girino-
hahahaha anyósanyós ◇ dzsicubodzsicubo vérvér szerintiszerinti anyaanya
◇ sinrósinpunohahasinrósinpunohaha örömanyaörömanya ◇ dairihahadairihaha
béranyabéranya
hahaahahaa ◆ értemértem mármár 「Hahaa, korega gen-
innanodana.」 „Értem már! Szóval ez az oka.” ◆

igenisigenis 「Hahaa, kasikomarimasita.」 „Igenis,
értettem.” ◆ nocsaknocsak 「Hahaa, kimiga han-
nindattanoka.」 „Nocsak, tehát te voltál a tettes.”

hahagimihahagimi ◆ anyukádanyukád
hahagorosihahagorosi ◆ anyagyilkosanyagyilkos ◆ anyagyilkos-anyagyilkos-
ságság
hahahatovarauhahahatovarau ◆ kacarászikkacarászik
hahakatahahakata ◆ anyai áganyai ág
hahakatanohahakatano ◆ anyaianyai 「Hahakatano odzsi」
„anyai nagybácsi” ◆ anyai ágúanyai ágú
hahakatanosinszekihahakatanosinszeki ◆ anyai ágú rokonanyai ágú rokon
hahakatanoszoszenhahakatanoszoszen ◆ ősanyaősanya
hahakohahako ◆ anya és gyermekeanya és gyermeke ◆ gyopárgyopár
hahakoguszahahakogusza ◆ gyopárgyopár
hahanarudaicsihahanarudaicsi ◆ anyaföldanyaföld
hahanohihahanohi ◆ anyákanyák napjanapja 「Hahano
hinikánéson-o katta.」 „Szegfűt vettem anyák
napjára.”

hahaojahahaoja ◆ anyaanya ◆ családanyacsaládanya 「Kanodzso-
va szan-ninno kodomo-o mocu hahaojadeszu.」
„Háromgyerekes családanya.”

hahaojagorosihahaojagorosi ◆ anyagyilkosanyagyilkos
hahaszohahaszo ◆ konara tölgykonara tölgy
hahauehahaue ◆ anyaanya ◆ édesanyaédesanya ◆ ídesanyaídesanya
haheihahei ◆ csapatok kivezénylésecsapatok kivezénylése
haheiszuruhaheiszuru ◆ küldküld 「Tekikokuni dzsieitai-o ha-
heiszuru.」 „Katonákat küld az ellenséges ország-
ba.” ◆ vezényelvezényel 「Irakuni heiga haheiszareta.」
„Irakba vezényelték a katonákat.”

hahenhahen ◆ forgácsforgács ◆ repeszrepesz ◆ szilánkszilánk 「Ga-
raszuno hahenni ki-o cukete!」 „Vigyázz az üveg-
szilánkokra!” ◆ törmeléktörmelék ◇ garaszuhahengaraszuhahen
üvegszilánküvegszilánk
hahenhahen ◆ bal oldali fog-gyökbal oldali fog-gyök
hahensurjúdanhahensurjúdan ◆ repeszgránátrepeszgránát
hahonhahon ◆ hiányoshiányos könyvsorozatkönyvsorozat ◆ hiányzóhiányzó
kötetkötet

950950 haguki haguki – hahon hahon AdysAdys



haihai ◆ magasmagas 「Rótohai」 „alacsony és magas” ◆

mámormámor ◇ haiokugaszorinhaiokugaszorin nagynagy oktánszámúoktánszámú
benzinbenzin ◇ haikuraszuhaikuraszu előkelőelőkelő 「Haikuraszuno
okjakuszama」 „előkelő vendég” ◇ haiszupídohaiszupído
nagynagy sebességűsebességű ◇ haiszokkuszuhaiszokkuszu térdzoknitérdzokni
「Miniszukátonihaiszokkuszu-o avaszemasita.」
„A miniszoknyához térdzoknit párosítottam.” ◇

haitekuhaiteku csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇ hai-tekuhai-teku
csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇ hai-tekunorodzsíhai-tekunorodzsí
csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇ haitenpohaitenpo gyorsgyors tempótempó
◇ hainahaina mámorosmámoros 「Haina kibun」 „mámoros
érzés” ◇ hai-híruhai-híru magasmagas sarkúsarkú cipőcipő
「Haihíru-o haku.」 „Magas sarkú cipőt vesz fel.”
◇ haipicscsihaipicscsi gyorsgyors ütemütem 「Kódzsi-va haipics-
cside szuszunda.」 „A munkálatok gyors ütemben
haladtak.”

haihai ◆ hoppáhoppá 「Hai, dzsanpu!」 „Hoppá, ugorj!”
◆ igenigen 「Kanodzso-va haito kotaeta.」 „Igennel
válaszolt.” ◆ igenisigenis 「『 Szagatteii』『hai』」 „– Le-
léphet! – Igenis!” ◆ jelenjelen 「『 Naohitokun!』『-Va
i!』」 „- Naohito! - Jelen!” ◆ nemnem háthát 「『Ringo-
va kavanakattano?』『Hai』」 „–Nem vettél almát?
–Nem hát!” ◇ haidózohaidózo csakcsak tesséktessék 「Haidó-
zo, kite kudaszai!」 „Csak tessék jönni!”

haihai ◆ ébrényébrény ◆ embrióembrió 「Isa-va hai-o sikjúu-
csini isokusita.」 „Az orvos beültette az embriót a
méhbe.” ◆ magzatmagzat ◇ hitohaihitohai emberi embrióemberi embrió
haihai ◆ vereségvereség 「Csímuno szeiszeki-va nisó ni-
haidesita.」 „A csapat eredménye: 2 győzelem, 2
vereség.” ◇ renpairenpai sorozatos vereségsorozatos vereség
haihai ◆ hamuhamu ◆ salaksalak ◇ kazanbaikazanbai vulkánivulkáni ha-ha-
mumu ◇ kamadonositanohaimadekamadonositanohaimade utolsóutolsó szö-szö-
giggig 「Kono ie-va kamadono sitano haimade
orenomonoda.」 „Ebben az házban az utolsó szö-
gig minden az enyém.” ◇ sinohaisinohai radioaktívradioaktív
hamuhamu
haihai ◆ tüdőtüdő 「Haiga jovai hito」 „gyenge tüdejű
ember”

haihai ◆ edénybe,edénybe, pohárbapohárba töltötttöltött enni-enni-
innivalókinnivalók számlálószavaszámlálószava ◆ pohárpohár 「Nihai
kudaszai.」 „Két pohárral kérek!” ◇ ippaiippai egyegy
pohárpohár 「Ippaino mizu-o nonda.」 „Egy pohár vi-
zet ittam.” ◇ kakecukeszanbaikakecukeszanbai háromhárom pohárpohár
szakészaké aa későnkésőn érkezőnekérkezőnek ◇ gjokuhaigjokuhai jádejáde
csészecsésze ◇ kinpaikinpai aranykupaaranykupa ◇ kinpaikinpai arany-arany-
serlegserleg ◇ ginpaiginpai ezüstkupaezüstkupa ◇ ginpaiginpai ezüst-ezüst-
serlegserleg ◇ sukuhaisukuhai pohárköszöntőpohárköszöntő 「Sukuhai-
o ageru.」 „Pohárköszöntőt mond.” ◇ suhaisuhai bo-bo-
rospohárrospohár ◇ suhaisuhai szakéspohárszakéspohár ◇ dokurohaidokurohai

koponyábólkoponyából készültkészült pohárpohár ◇ júsóhaijúsóhai bajno-bajno-
ki kupaki kupa
haiagaruhaiagaru ◆ felkapaszkodikfelkapaszkodik 「Hinkonkara hai
agatta.」 „Felkapaszkodott a szegénységből.” ◆

felkaptatfelkaptat 「Kuruma-va samen-o hai agatta.」
„A kocsi felkaptatott az emelkedőn.”

haianhaian ◆ elutasítottelutasított javaslatjavaslat 「Hóan-va ha-
iantonatta.」 „A törvényjavaslatot elutasították.”
◆ visszautasított javaslatvisszautasított javaslat
haian-ninaruhaian-ninaru ◆ elvetikelvetik aa javaslatotjavaslatot
「Kaiszeian-va haianninatta.」 „A módosító ja-
vaslatot elvetették.”

haiantoszuruhaiantoszuru ◆ elvetielveti aa javaslatotjavaslatot 「Gen-
zaino an-o haiantosita.」 „Elvetettem a jelenlegi
javaslatot.”

haibanhaiban ◆ már nem gyártott hanglemezmár nem gyártott hanglemez
haibanhaiban ◆ blastodiscblastodisc ◆ csírakorongcsírakorong ◆ paj-paj-
zsocskazsocska
haibanhóhaibanhó ◆ csírakorong-cisztacsírakorong-ciszta
haiban-jóhaiban-jó ◆ blasztodermablasztoderma
haiban-ninaruhaiban-ninaru ◆ nemnem nyomtatnaknyomtatnak mármár belő-belő-
lele 「Kono hon-va haibanninatta.」 „Nem nyom-
tatnak már ebből a könyvből.”

haibenhaiben ◆ székelésszékelés ◆ székletszéklet ◆ székletürí-székletürí-
téstés
haibenszuruhaibenszuru ◆ székleteszéklete vanvan 「Fucukagotoni
haibenszuru.」 „Kétnaponta van székletem.”

haibihaibi ◆ hadrendbe állításhadrendbe állítás ◆ telepítéstelepítés
haibidzsonhószóhaibidzsonhószó ◆ nagynagy felbontásúfelbontású tévé-tévé-
adásadás
haibidzson-terebihaibidzson-terebi ◆ nagynagy felbontásúfelbontású tele-tele-
vízióvízió
haibímuhaibímu ◆ reflektorreflektor ◆ távolsági fényszórótávolsági fényszóró
haibiruhaibiru ◆ lebontásra váró épületlebontásra váró épület
haibiszukaszuhaibiszukaszu ◆ hibiszkuszhibiszkusz
haibiszuruhaibiszuru ◆ hadrendbehadrendbe állítállít 「Szarani ni-
szekino funega haibiszareta.」 „További két hajót
állítanak hadrendbe.” ◆ telepíttelepít 「Guntai-va
kokkjócsikakunirédá-o haibisita.」 „A katonaság
egy radarállomást telepített a határ közelébe.”

haibjóhaibjó ◆ tüdőbajtüdőbaj
haibjókandzsahaibjókandzsa ◆ tüdőbajostüdőbajos
haibokuhaiboku ◆ vereségvereség ◇ haiboku-ohaiboku-o kiszszukiszszu ve-ve-
reségetreséget szenvedszenved 「Óensiteitacsímu-va
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haiboku-o kih-sita.」 „A csapat, aminek drukkol-
tam, vereséget szenvedett.”

haiboku-ohaiboku-o kiszszukiszszu ◆ vereségetvereséget szenvedszenved
「Óensiteitacsímu-va haiboku-o kih-sita.」 „A
csapat, aminek drukkoltam, vereséget szenve-
dett.”

haibokusahaibokusa ◆ vesztesvesztes
haibokusugihaibokusugi ◆ defetizmusdefetizmus ◆ kishitűségkishitűség
haibokusugisahaibokusugisa ◆ kishitűkishitű
haibokuszuruhaibokuszuru ◆ vereségetvereséget szenvedszenved 「Tata-
kaide haibokusita.」 „A harcban vereséget szen-
vedett.”

haibóruhaibóru ◆ whisky szódávalwhisky szódával
haibuhaibu ◆ háthát 「Haibumade itamiga hirogatta.」
„A fájdalom egészen a hátamig érződött.”

haibuhaibu ◆ megszűnt klubmegszűnt klub
haibucuhaibucu ◆ feleslegesfelesleges holmiholmi ◆ kidobottkidobott hol-hol-
mimi 「Haibucuninatta dzsidósa」 „kidobásra ke-
rült kocsi”

haibucukjóhaibucukjó ◆ fetisizmusfetisizmus
haibucurijóhaibucurijó ◆ feleslegesfelesleges holmiholmi felhaszná-felhaszná-
lásalása
haibunhaibun ◆ beosztásbeosztás ◆ elosztáselosztás ◇ dzsikan-dzsikan-
nohaibunnohaibun időbeosztásidőbeosztás 「Kjó-va
jarukotogatakuszan-arukara szaisoni dzsikanno
haibun-o sikkari kangaejó.」 „Ma sok a dolgunk,
ezért először gondolkozzunk az időbeosztáson!” ◇

hireihaibunhireihaibun arányosarányos eloszláseloszlás ◇ hireihaibunhireihaibun
arányos elosztásarányos elosztás
haibunoitamihaibunoitami ◆ hátfájáshátfájás
haibunszuruhaibunszuru ◆ beosztbeoszt 「Szubeteno mondaini
kotaerarerujóni dzsikan-o haibunszuru.」 „Be-
osztja az idejét, hogy minden kérdésre maradjon
idő.” ◆ eloszteloszt 「Rieki-va haibunszareta.」 „El-
osztották a profitot.” ◇ hireihaibunszuruhireihaibunszuru ará-ará-
nyosannyosan eloszteloszt 「Vakucsin-o dzsinkóde hireiha-
ibunsita.」 „A népesség arányában osztották el a
vakcinákat.”

haiburidaizésonhaiburidaizéson ◆ hibridizációhibridizáció ◇ kakuszan-kakuszan-
haiburidaizésonhaiburidaizéson nukleinsav-hibridizációnukleinsav-hibridizáció ◇

díenuéhaiburidaizésondíenuéhaiburidaizéson DNS-hibridizációDNS-hibridizáció
haiburiddohaiburiddo ◆ hibridhibrid
haiburiddo-diszudzsenesiszuhaiburiddo-diszudzsenesiszu ◆ hibridhibrid disz-disz-
genezisgenezis
haiburiddosahaiburiddosa ◆ hibridautóhibridautó ◆ hibridkocsihibridkocsi

haiburidómahaiburidóma ◆ hibridómahibridóma
haibuszunzen-nohaibuszunzen-no ◆ szétesés szélén lévőszétesés szélén lévő
haicukubauhaicukubau ◆ földreföldre rogyrogy 「Dzsimenni hai
cukubatta.」 „Földre rogyott.” ◆ térdre borultérdre borul
haicsihaicsi ◆ elrendezéselrendezés 「Hejano haicsiga
szukide-va nai.」 „Nem szeretem a szobák elren-
dezését.” ◆ felállításfelállítás 「Miszairuno haicsi」
„rakéták felállítása” ◇ kiacuhaicsikiacuhaicsi légnyomás-légnyomás-
eloszláseloszlás
haicsihaicsi ◆ HaitiHaiti
haicsidzsinhaicsidzsin ◆ haitihaiti
haicsinohaicsino ◆ haitihaiti
haicsiszuruhaicsiszuru ◆ állítállít 「Sujósiszecuno maeni ke-
ikanga haicsiszareta.」 „A fontos intézmények elé
rendőröket állítottak.” ◆ elrendezelrendez 「Hejano
kagu-o haicsisita.」 „Elrendeztem a bútorokat a
szobában.” ◆ rakrak 「Hasira-o icscsokuszenni hai-
csisita.」 „Egy vonalba rakták az oszlopokat.”

haicsitenkanhaicsitenkan ◆ átszervezésátszervezés
haicsóhaicsó ◆ meghallgatásmeghallgatás
haicsószuruhaicsószuru ◆ hallhall 「Kono hanasi-va mó hai-
csósimasita.」 „Ezt a történetet már hallottam.” ◆

hallgathallgat 「Szendzsicuszenszeino kógi-o haicsósi-
masita.」 „Hallgattam a tanár úr múltkori előadá-
sát.”

haicsúhaicsú ◆ tüdőféregtüdőféreg ◇ usihaicsúusihaicsú
szarvasmarha-tüdőféregszarvasmarha-tüdőféreg ◇ butahaicsúbutahaicsú
sertés-tüdőféregsertés-tüdőféreg
haidaszuhaidaszu ◆ kimászikkimászik 「Kuma-va dókucukara
hai dasita.」 „A medve kimászott a barlangból.”

haidenhaiden ◆ imateremimaterem
haidenhaiden ◆ áramszolgáltatásáramszolgáltatás ◆

villamosenergia-elosztásvillamosenergia-elosztás ◇ kórjúhaidenkórjúhaiden
váltóáramú villamosenergia-elosztásváltóáramú villamosenergia-elosztás
haidenbakohaidenbako ◆ kapcsolószekrénykapcsolószekrény
haidenbanhaidenban ◆ elosztószekrényelosztószekrény
haidengaisahaidengaisa ◆ áramszolgáltatóáramszolgáltató
haidenkihaidenki ◆ áramelosztóáramelosztó
haidenmósiszutemuhaidenmósiszutemu ◆ villamos hálózatvillamos hálózat
haidensohaidenso ◆ elektromos központelektromos központ
haidenszenhaidenszen ◆ villanyvezetékvillanyvezeték
haideruhaideru ◆ előmászikelőmászik 「Neko-va iszuno sitaka-
ra hai data.」 „A macska előmászott a szék alól.”
◆ kievickélkievickél 「Inu-va ikekara hai deta.」 „A ku-
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tya kievickélt a tóból.” ◆ kijutkijut 「Ariga hai deru
szukikimonakatta.」 „Egy hangya sem tudott vol-
na kijutni.” ◆ kimászikkimászik 「Mogura-va anakara
hai deta.」 „A vakond kimászott a lyukból.”

haidokuhaidoku ◆ elolvasáselolvasás
haidokuhaidoku ◆ méregtelenítésméregtelenítés
haidokuszuruhaidokuszuru ◆ elolvaselolvas 「Szono tegami-o ha-
idokusite jorosiideszuka?」 „Elolvashatom azt a
levelet?”

haidómjakuhaidómjaku ◆ tüdőverőértüdőverőér
haidómjakubenkjószakusóhaidómjakubenkjószakusó ◆

tüdőverőérbillentyű-szűkülettüdőverőérbillentyű-szűkület
haidoraidohaidoraido ◆ hidridhidrid ◇ júkihaidoraidojúkihaidoraido orga-orga-
nikus hidridnikus hidrid
haidorofoiruhaidorofoiru ◆ szárnyashajószárnyashajó
haidózohaidózo ◆ csakcsak tesséktessék 「Haidózo, kite kuda-
szai!」 „Csak tessék jönni!”

haidúhaidú ◆ hajdúhajdú
haidú-biharu-kenhaidú-biharu-ken ◆ Hajdú-Bihar megyeHajdú-Bihar megye
haidúszoboszuróhaidúszoboszuró ◆ HajdúszoboszlóHajdúszoboszló
haidzsakkuhaidzsakku ◆ eltérítéseltérítés ◆ géprablásgéprablás ◆

repülőgép-eltérítésrepülőgép-eltérítés
haidzsakkuhan-ninhaidzsakkuhan-nin ◆ géprablógéprabló 「Haidzsakku
han-ninnorídá」 „géprablók főnöke”

haidzsakkuszuruhaidzsakkuszuru ◆ eltéríteltérít 「Hikóki-o ha-
idzsakkusita hito-va taihoszareta.」 „Letartóztat-
ták azt az embert, aki eltérítette a repülőgépet.”

haidzsanpuhaidzsanpu ◆ magasugrásmagasugrás
haidzsihaidzsi ◆ romosromos templomtemplom ◆ templomtemplom bezá-bezá-
rásarása
haidzsicuszeihaidzsicuszei ◆ negatív heliotropizmusnegatív heliotropizmus
haidzsikuhaidzsiku ◆ sziklevélsziklevél alattialatti szárszár ◇ dzsó-dzsó-
haidzsikuhaidzsiku sziklevél feletti szársziklevél feletti szár
haidzsinhaidzsin ◆ nyomoréknyomorék ◆ rokkantrokkant
haidzsinhaidzsin ◆ haiku költőhaiku költő
haidzsohaidzso ◆ örökségből kizárásörökségből kizárás
haidzsohaidzso ◆ eltávolításeltávolítás ◆ kizáráskizárás ◇ kjószó-kjószó-
tekihaidzsoszokutekihaidzsoszoku kompetitív kizárás elvekompetitív kizárás elve
haidzsóhaidzsó ◆ elhagyatott kastélyelhagyatott kastély
haidzsóhihaidzsóhi ◆ csírahámcsírahám
haidzsókihaidzsóki ◆ fáradt gőzfáradt gőz
haidzsómjakuhaidzsómjaku ◆ tüdővénatüdővéna

haidzsoszuruhaidzsoszuru ◆ kizárja az örökségbőlkizárja az örökségből
haidzsoszuruhaidzsoszuru ◆ elhárítelhárít 「Arajuru sógai-o ha-
idzsosita.」 „Mindenféle akadályt elhárított.” ◆

eltávolíteltávolít 「Sógaibucu-o haidzsosita.」 „Eltávo-
lította az akadályt.” ◆ elvetelvet 「Keiszacuha karega
szacudzsin-o okasita kanószei-o haidzsosita.」 „A
rendőrség elvetette, hogy ő követte volna el a gyil-
kosságot.” ◆ kizárkizár 「Csúóginkó-va riageno
kanószei-o haidzsosita.」 „A jegybank kizárta a
kamatemelés valószínűségét.” ◆ leszerelleszerel
「Barikédo-va haidzsoszareta.」 „Leszerelték a
barikádokat.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Szeifu-va
kikenbunsi-o haidzsosita.」 „A kormány megsza-
badult a veszélyes elemektől.” ◆ megszüntetmegszüntet
「Dzsinsuszabecu-o haidzsoszuru.」 „Megszün-
teti a faji megkülönböztetést.”

haidzsuhaidzsu ◆ megkapásmegkapás
haidzsunkanhaidzsunkan ◆ kisvérkörkisvérkör ◆ tüdőkeringéstüdőkeringés
haidzsuszuruhaidzsuszuru ◆ fogadfogad 「Gocsúmon-o hai-
dzsusimasita.」 „Sikeresen fogadtuk a megrende-
lését.” ◆ megkapmegkap 「Méru-o haidzsusimasita.」
„Megkaptam a levelét.” ◆ tiszteletteltisztelettel átveszátvesz

haiecuhaiecu ◆ audienciaaudiencia ◆ fogadásfogadás
haiecuszuruhaiecuszuru ◆ színeszíne eléelé kerülkerül 「Kokuóni ha-
iecusita.」 „A király színe elé került.”

haieihaiei ◆ hátúszáshátúszás
haieiszensuhaieiszensu ◆ hátúszóhátúszó
haiekihaieki ◆ drénezésdrénezés ◆ lecsapoláslecsapolás
haiekihaieki ◆ szennyezettszennyezett folyadékfolyadék ◆ szenny-szenny-
vízvíz ◇ kódzsóhaiekikódzsóhaieki gyárigyári szennyvízszennyvíz ◇ sa-sa-
sinhaiekisinhaieki használt előhívó folyadékhasznált előhívó folyadék
haiekikanhaiekikan ◆ dréncsődréncső
haienhaien ◆ égéstermékégéstermék ◆ füstelvezetésfüstelvezetés ◆

füstkibocsátásfüstkibocsátás
haienhaien ◆ pneumonitispneumonitis ◆ tüdőgyulladástüdőgyulladás
「Kazega akkasite haienninatta.」 „A megfázás
rosszabbodott, tüdőgyulladás lett belőle.” ◇ ka-ka-
taruszeihaientaruszeihaien hurutoshurutos tüdőgyulladástüdőgyulladás ◇

kjúszeihaienkjúszeihaien hevenyheveny tüdőgyulladástüdőgyulladás ◇ go-go-
enszeihaienenszeihaien félrenyelésfélrenyelés okoztaokozta tüdőgyul-tüdőgyul-
ladásladás ◇ singatahaiensingatahaien SARSSARS ◇ singatahai-singatahai-
enen atípusosatípusos tüdőgyulladástüdőgyulladás ◇ taijószeihai-taijószeihai-
enen lebenyeslebenyes tüdőgyulladástüdőgyulladás ◇ rjógavahaienrjógavahaien
kétoldali tüdőgyulladáskétoldali tüdőgyulladás
haienahaiena ◆ hiénahiéna
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haiendacurjúhaiendacurjú ◆ égéstermék kéntelenítéseégéstermék kéntelenítése
haiendomoderuhaiendomoderu ◆ minőségi modellminőségi modell
haieszohaieszo ◆ tüdőangrénatüdőangréna ◆ tüdőüszögtüdőüszög
haifaihaifai ◆ hifihifi 「Haifai szócsi-o katta.」 „Vettem
egy hifi berendezést.”

haifai-fanhaifai-fan ◆ audiofilaudiofil ◆ hifirajongóhifirajongó
haifairadzsiohaifairadzsio ◆ hifi rádióhifi rádió
haifairokuonhaifairokuon ◆ hifi hangfelvételhifi hangfelvétel
haifuhaifu ◆ szívszív mélyemélye ◆ tüdőtüdő ◇ haifu-ohaifu-o eguru-eguru-
jónajóna szívbemarkolószívbemarkoló 「Haifu-o egurujóna kot-
oba」 „szívbemarkoló szavak” ◇ haifu-ohaifu-o cukucuku
szívhezszívhez szólószóló 「Haifu-o cuku enzecu」 „szív-
hez szóló beszéd”

haifuhaifu ◆ kiosztáskiosztás ◆ mindenkihezmindenkihez eljuttatáseljuttatás

haifuhaifu ◆ eloszláseloszlás ◆ osztogatásosztogatás 「Csirasi hai-
fu」 „szórólap-osztogatás” ◆ szétosztásszétosztás ◆

terjesztésterjesztés 「Dzsóhóhaifu」 „információter-
jesztés” ◇ murjóhaifumurjóhaifu ingyenes osztogatásingyenes osztogatás
haifúhaifú ◆ haiku stílusahaiku stílusa
haifukihaifuki ◆ bambusz hamutartóbambusz hamutartó
haifúkihaifúki ◆ elszívóelszívó
haifukuhaifuku ◆ tisztelttisztelt hölgyemhölgyem ◆ tisztelttisztelt uramuram

haifumóhaifumó ◆ elosztóhálózatelosztóhálózat ◆ terjesztőhá-terjesztőhá-
lózatlózat
haifunhaifun ◆ kötőjelkötőjel ◆ választójelválasztójel
haifu-ohaifu-o cukucuku ◆ szívhezszívhez szólószóló 「Haifu-o cuku
enzecu」 „szívhez szóló beszéd”

haifu-ohaifu-o egurujónaegurujóna ◆ szívbemarkolószívbemarkoló 「Haifu-
o egurujóna kotoba」 „szívbemarkoló szavak”

haifuszuruhaifuszuru ◆ osztogatosztogat 「Micside
kókokuirinotessu-o haifusiteita.」 „Az utcán rek-
lámból papír zsebkendőt osztogattak.” ◆ szét-szét-
osztoszt 「Csirasi-o haifusita.」 „Szétosztotta a szó-
rólapokat.”

haifuszuruhaifuszuru ◆ kiosztkioszt 「Kaitójósi-o haifusita.」
„Kiosztottam a megoldólapokat.” ◆ mindenkihezmindenkihez
eljuttateljuttat 「Sirjó-o haifusita.」 „Mindenkihez el-
juttattam az anyagot.”

haigahaiga ◆ csíracsíra ◇ haigamaihaigamai kicsírázott rizskicsírázott rizs
haigaihaigai ◆ idegenellenességidegenellenesség
haigaikandzsóhaigaikandzsó ◆ idegenellenes érzületidegenellenes érzület

haigaisiszóhaigaisiszó ◆ kirekesztő eszmekirekesztő eszme
haigaisugihaigaisugi ◆ idegengyűlöletidegengyűlölet ◆ ultranacio-ultranacio-
nalizmusnalizmus
haigaisugisahaigaisugisa ◆ ultranacionalistaultranacionalista
haigaitekinahaigaitekina ◆ idegenellenesidegenellenes 「Haigaitekina
siszó」 „idegenellenes eszme” ◆ idegengyűlölőidegengyűlölő
「Haigaitekina kuni」 „idegengyűlölő ország” ◆

xenofóbxenofób
haigaiundóhaigaiundó ◆ idegenellenes mozgalomidegenellenes mozgalom
haigamaihaigamai ◆ kicsírázott rizskicsírázott rizs
haiganhaigan ◆ tüdőráktüdőrák
haigaszuhaigaszu ◆ kipufogógázkipufogógáz
haigaszukidzsunhaigaszukidzsun ◆ emissziószabványemissziószabvány
「Haigaszu kidzsun-o mitaszanaitorakku」
„emissziószabványt nem teljesítő teherautó”

haigekihaigeki ◆ elutasításelutasítás 「Bórjokuno haigeki」
„erőszak elutasítása” ◆ üldözésüldözés 「Dzsasinhaige-
ki」 „hamis istenek üldözése”

haigekiszuruhaigekiszuru ◆ bélyegezbélyegez 「Kúronto haigekis-
ita.」 „Üres elméletnek bélyegezték.” ◆ elutasítelutasít
「Dentótekina gakkókjóiku-o haigekisita.」 „El-
utasították a hagyományos oktatást.” ◆ üldözüldöz
「Kiriszuto kjó-o haigekisita.」 „Üldözték a ke-
reszténységet.”

haigekiundóhaigekiundó ◆ elutasítóelutasító mozgalommozgalom 「Ten-
nokikanszecuhaigekiundó」 „császári uralmat el-
utasító mozgalom”

haigjohaigjo ◆ barramundabarramunda ◆ tüdőshaltüdőshal
haigjóhaigjó ◆ felszámolásfelszámolás ◇ dzsisuhaigjódzsisuhaigjó ön-ön-
kéntes felszámoláskéntes felszámolás
haigjoruihaigjorui ◆ tüdőshalaktüdőshalak
haigjószuruhaigjószuru ◆ felszámolfelszámol 「Kodzsindzsigjó-o
haigjósita.」 „Felszámoltam az magánvállalkozá-
somat.”

haigohaigo ◆ elavult szóelavult szó
haigohaigo ◆ háttérháttér 「Ginkógótódzsikende haigok-
ara ito-o hiita.」 „A bankrablás során háttérből
irányította az eseményeket.” ◆ hátulhátul 「Haigok-
ara aneno koega kikoeta.」 „Hátulról a nővérem
hangja hallatszott.” ◆ mögöttemögötte 「Haigoni da-
rekagairu!」 „Valaki van mögötted!” ◇ haigo-ohaigo-o
cukucuku hátbahátba támadtámad 「Tekini haigo-o cukare-
ta.」 „Az ellenség hátba támadott minket.”

haigóhaigó ◆ elegyítéselegyítés ◆ kombinációkombináció 「Irono ha-
igóga varui.」 „Rossz a színkombináció.” ◆
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összetételösszetétel 「Zairjóno haigóhiricu」 „hozzáva-
lók összetételi aránya” ◇ haigószeibunhaigószeibun össze-össze-
tevőtevő 「Kesóhinno haigószeibun」 „kozmetikai
szer összetevői”

haigóhaigó ◆ haiku költő álnevehaiku költő álneve
haigóhaigó ◆ átszervezésátszervezés 「Sitenno haigó」 „fi-
ókvállalatok átszervezése” ◆ megszüntetésmegszüntetés ésés
egyesítésegyesítés 「Kenno haigó」 „megyék megszün-
tetése és egyesítése”

haigóhiricuhaigóhiricu ◆ elegyítési arányelegyítési arány
haigokankeihaigokankei ◆ rejtettrejtett körülménykörülmény
「Keiszacu-va dzsikenno haigokankei-o szagut-
ta.」 „A rendőrség az ügy rejtett körülményeit
vizsgálta.” ◆ titkos kapcsolattitkos kapcsolat
haigokarahaigokara oszouoszou ◆ hátbahátba támadtámad 「Teki-o
haigokara oszotta.」 „Hátba támadta az ellensé-
get.”

haigókinkihaigókinki ◆ gyógyszer-inkompatibilitásgyógyszer-inkompatibilitás ◆

gyógyszer-összeférhetetlenséggyógyszer-összeférhetetlenség ◆ össze-össze-
férhetetlenségférhetetlenség
haigonimavaruhaigonimavaru ◆ mögémögé kerülkerül 「Tekino haigo-
ni mavatta.」 „Az ellenség mögé került.”

haigo-ohaigo-o cukucuku ◆ hátbahátba támadtámad 「Tekini haigo-o
cukareta.」 „Az ellenség hátba támadott minket.”

haigóricuhaigóricu ◆ elegyítési arányelegyítési arány
haigósirjóhaigósirjó ◆ vegyes takarmányvegyes takarmány
haigószeibunhaigószeibun ◆ összetevőösszetevő 「Kesóhinno hai-
gószeibun」 „kozmetikai szer összetevői”

haigószuruhaigószuru ◆ elegyítelegyít 「Kósinrjó-o haigószu-
ru.」 „Fűszereket elegyít.” ◆ keverkever
「Kuszurinibitamin-o haigószuru.」 „Vitamint
kever a gyógyszerbe.”

haigúhaigú ◆ hitveshitves ◆ társítástársítás ◇ ikeihaigúikeihaigú he-he-
terogámiaterogámia ◇ ikeihaigúikeihaigú anizogámiaanizogámia ◇ dóke-dóke-
ihaigúihaigú izogámiaizogámia ◇ dókeihaigúdókeihaigú homogámiahomogámia
haigunhaigun ◆ vesztesvesztes hadsereghadsereg 「Haigunno só-
va hei-o katarazu.」 „A vesztes hadvezér ne keres-
sen kifogásokat.”

haigun-nohaigun-no só-vasó-va hei-ohei-o katarazukatarazu ◆ vesztesvesztes
hadvezér ne beszéljen a csatárólhadvezér ne beszéljen a csatáról
haigúsahaigúsa ◆ házastársházastárs ◆ hitveshitves
haigúsabizahaigúsabiza ◆ családegyesítésicsaládegyesítési vízumvízum
「Haigúsabiza-o erutameni-va don-na soruiga hi-
cujódeszuka?」 „Milyen papírok kellenek a csa-
ládegyesítési vízumhoz?”

haigúsihaigúsi ◆ gamétagaméta ◆ ivarsejtivarsejt ◇ ikeihaigúsiikeihaigúsi
heterogamétaheterogaméta ◇ undószeihaigúsiundószeihaigúsi sperma-sperma-
tozoidtozoid ◇ undószeihaigúsiundószeihaigúsi antherozoidantherozoid ◇

dókeihaigúsidókeihaigúsi izogamétaizogaméta
haigúsijúgóhaigúsijúgó ◆ ivarsejtekivarsejtek összeolvadásaösszeolvadása ◆

szüngámiaszüngámia
haigúsikeiszeihaigúsikeiszei ◆ gametogenezisgametogenezis ◆ ivar-ivar-
sejtképzéssejtképzés
haigúsinóhaigúsinó ◆ gametangiumgametangium
haigútaihaigútai ◆ gametofitongametofiton
hai-hádoruhai-hádoru ◆ magas akadálymagas akadály
haihaihaihai ◆ mászásmászás ◆ négykézláb mászásnégykézláb mászás
haihaiszuruhaihaiszuru ◆ négykézlábnégykézláb mászikmászik
「Akacsan-va haihaisita.」 „A baba négykézláb
mászott.”

haihanhaihan ◆ ellenkezésellenkezés ◆ ellentmondásellentmondás ◆

szembefordulásszembefordulás ◇ niricuhaihanniricuhaihan antinómiaantinómia ◇

niricuhaihanniricuhaihan ellentmondásellentmondás
haihancsikenhaihancsiken ◆ tartományoktartományok felváltásafelváltása
megyékkelmegyékkel
haihanszuruhaihanszuru ◆ ellenkezikellenkezik 「Kono keikaku-va
kaisano hósinni haihanszuru.」 „Ez a terv ellen-
kezik a vállalatunk irányvonalával.” ◆ ellent-ellent-
mondmond 「Kore-va bokuno sugini haihanszuru.」
„Ez ellentmond az elveimmel.” ◆ szembefordulszembefordul
「Kono kói-va rijókijakuni haihanszuru.」 „Ez a
magatartás szembefordul a felhasználói szerző-
déssel.”

haihaszszeihaihaszszei ◆ embriogenezisembriogenezis
haiheihaihei ◆ hadirokkanthadirokkant
haiheihaihei ◆ csírafüggesztőcsírafüggesztő
haihinhaihin ◆ kidobott holmikidobott holmi ◆ lomlom ◆ ócskaságócskaság
haihinkaisúhaihinkaisú ◆ kidobottkidobott holmikholmik gyűjtésegyűjtése ◆

lom gyűjtéselom gyűjtése
haihinkaisúsahaihinkaisúsa ◆ ócskásócskás
haihinkaisúsahaihinkaisúsa ◆ ócskáskocsiócskáskocsi
haihinszaiszeihaihinszaiszei ◆ használthasznált holmikholmik újrahasz-újrahasz-
nosításanosítása
hai-híruhai-híru ◆ körömcipőkörömcipő ◆ magasmagas sarkúsarkú cipőcipő
「Haihíru-o haku.」 „Magas sarkú cipőt vesz fel.”

haihóhaihó ◆ csírahólyagcsírahólyag
haihóhaihó ◆ léghólyagléghólyag
haihonhaihon ◆ könyvterjesztéskönyvterjesztés 「Haihonszábi-
szu」 „könyvterjesztő szolgáltatás”
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haihonszuruhaihonszuru ◆ könyvetkönyvet eljuttateljuttat 「Zenkoku-
no sotenni haihonsita.」 „Eljuttatták a könyveket
az ország könyvesboltjaiba.”

haiihaii ◆ trónfosztástrónfosztás ◇ haiiszuruhaiiszuru trónjátóltrónjától
megfosztmegfoszt 「Haiiszareta kunsu」 „trónjától
megfosztott uralkodó”

haiihaii ◆ figyelmességfigyelmesség
haiikecugóhaiikecugó ◆ koordinatív kötéskoordinatív kötés
haiinhaiin ◆ vereségvereség okaoka 「Haiin-o kangaeteita.」
„A vereség okán gondolkoztam.”

haiirohaiiro ◆ szürkeszürke
haiiroganhaiirogan ◆ nyári lúdnyári lúd
haiironekojanagihaiironekojanagi ◆ hamvashamvas fűzfűz ◆ re-re-
kettyefűzkettyefűz
haiironinaruhaiironinaru ◆ kilátástalankilátástalan leszlesz 「Kareno
dzsinszeihaiironinatta.」 „Kilátástalan lett az éle-
te.” ◆ megszürkülmegszürkül 「Nicsidzsóga haiironinattei-
ku.」 „Megszürkülnek a mindennapjaim.”

haiironohaiirono ◆ hamuszínűhamuszínű ◆ sivársivár 「Haiirono
dzsinszei」 „sivár élet” ◆ szürkeszürke
「Haiironoszúcu-o katta.」 „Szürke öltönyt vet-
tem.”

haiironósihaiironósi ◆ szürkemarhaszürkemarha
haiirosimedzsihaiirosimedzsi ◆ szürke tölcsérgombaszürke tölcsérgomba
haiisihaiisi ◆ kötött atomcsoportkötött atomcsoport ◆ ligandumligandum
haiisokuhaiisoku ◆ embrióátültetésembrióátültetés
haiiszuruhaiiszuru ◆ trónjátóltrónjától megfosztmegfoszt 「Haiisza-
reta kunsu」 „trónjától megfosztott uralkodó”

haijáhaijá ◆ sofőrös bérelt kocsisofőrös bérelt kocsi
haijakuhaijaku ◆ szerepetszerepet osztoszt 「Kantoku-va szono
haijúni kodzsiki-o haijakusita.」 „A rendező a kol-
dus szerepét osztotta a színészre.” ◆ szereposz-szereposz-
tástás 「Kono geki-va haijakugajoi.」 „Jó a szerep-
osztása ennek a darabnak.”

haijaku-ohaijaku-o kimerukimeru ◆ kiosztjakiosztja aa szerepeketszerepeket
「Haijaku-o kimeta.」 „Kiosztotta a szerepeket.”

haijóhaijó ◆ tüdőlebenytüdőlebeny
haijóhaijó ◆ csíralemezcsíralemez ◇ gaihaijógaihaijó külsőkülső csíra-csíra-
lemezlemez ◇ szanhaijószeiszanhaijószei háromhárom csíralemezescsíralemezes
◇ naihaijónaihaijó belső csíralemezbelső csíralemez
haijuhaiju ◆ fáradt olajfáradt olaj
haijúhaijú ◆ szereplőszereplő ◆ színészszínész 「Kare-va haijúto-
site kacujakusiteiru.」 „Színészként dolgozik.” ◆

színjátszószínjátszó ◆ színművészszínművész ◇ eigahaijúeigahaijú film-film-

színészszínész ◇ kigekihaijúkigekihaijú komikuskomikus ◇ suenhaijúsuenhaijú
főszerepetfőszerepet alakítóalakító színészszínész ◇ pantomaimu-pantomaimu-
haijúhaijú némajátékosnémajátékos ◇ pantomaimuhaijúpantomaimuhaijú
pantomimművészpantomimművész
haijúgakkóhaijúgakkó ◆ színiiskolaszíniiskola
haikahaika ◆ alárendeltalárendelt 「Nobunagano haikatona-
tta.」 „Nobunaga alárendeltje lett.”

haikahaika ◆ romos házromos ház
haikáhaiká ◆ kirándulókiránduló ◆ túrázótúrázó
haikacurjóhaikacurjó ◆ tüdőkapacitástüdőkapacitás ◆ vitálkapaci-vitálkapaci-
tástás
haikacurjókeihaikacurjókei ◆ légzésmérőlégzésmérő ◆ respiromé-respiromé-
terter ◆ spirométerspirométer
haikagurahaikagura ◆ hamufelhőhamufelhő 「Haikaguraga tacu.」
„Hamufelhő száll fel.”

haikaihaikai ◆ haikaihaikai ◆ haikuhaiku ◆ játékos versjátékos vers
haikaihaikai ◆ kószáláskószálás ◆ ólálkodásólálkodás ◆ poriomá-poriomá-
niania ◆ settengéssettengés ◆ vándorhajlamvándorhajlam
haikaisihaikaisi ◆ haikai költőhaikai költő
haikaiszaidzsikihaikaiszaidzsiki ◆ haiku kalendáriumhaiku kalendárium
haikaiszuruhaikaiszuru ◆ kószálkószál 「Macsi-o haikaisite-
ita.」 „A városban kószáltam.” ◆ ólálkodikólálkodik 「Ja-
buno nakade inosisiga haikaisiteiru.」 „A sűrűben
vaddisznók ólálkodnak.” ◆ settengsetteng 「Micsini
tózokuga haikaisiteiru.」 „Az úton rablók setten-
genek.”

haikakihaikaki ◆ piszkavaspiszkavas
haikakjóhaikakjó ◆ tűzimádástűzimádás ◆ zoroasztrizmuszoroasztrizmus
haikakjótohaikakjóto ◆ tűzimádótűzimádó ◆ zoroasztriánuszoroasztriánus
haikanhaikan ◆ megtekintésmegtekintés
haikanhaikan ◆ csőcső 「Haiszuihaikanno cumari」 „le-
folyócső dugulása” ◆ csőfektetéscsőfektetés ◆ csőhá-csőhá-
lózatlózat 「Furui haikan-va csúkomanson-
notoraburuno hitocudeszu.」 „Az öreg társashá-
zak problémáinak egyike a régi csőhálózat.” ◆

csővezetéscsővezetés ◇ rosucuhaikanrosucuhaikan külsőkülső csőveze-csőveze-
téstés
haikanhaikan ◆ megszűnésmegszűnés
haikancugitehaikancugite ◆ csőidomcsőidom
haikankóhaikankó ◆ gázvezeték-szerelőgázvezeték-szerelő ◆ vezeték-vezeték-
szerelőszerelő ◆ vízvezeték-szerelővízvezeték-szerelő
haikankódzsihaikankódzsi ◆ csőszereléscsőszerelés ◆ vízszerelésvízszerelés
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haikan-ninaruhaikan-ninaru ◆ megszűnikmegszűnik 「Szukina zassi-
va haikanninatta.」 „Megszűnt a kedvenc magazi-
nom.”

haikanrjóhaikanrjó ◆ belépődíjbelépődíj
haikanszuruhaikanszuru ◆ megtekintmegtekint 「Kamakurano
daibucu-o haikansita.」 „Megtekintettem a ka-
makurai Nagy Buddhát.”

haikanszuruhaikanszuru ◆ megszüntetmegszüntet 「Zassi-o haikan-
sita.」 „Megszüntették a magazint.”

haikaranahaikarana ◆ divatosdivatos 「Haikarana namae」
„divatos név” ◆ modernmodern 「Haikarana kotoba」
„modern beszéd” ◆ sikkessikkes 「Haikarana fuku」
„sikkes ruha”

haikecusóhaikecusó ◆ szepszisszepszis ◆ vérmérgezésvérmérgezés
haikeihaikei ◆ tisztelt címzetttisztelt címzett
haikeihaikei ◆ háttérháttér 「Dzsikenno haikeini-va ka-
regaita.」 „Ő állt az ügy hátterében.” ◆ színfalszínfal
「Butaino genszótekina haikei-o egaku.」 „Álom-
szerű színfalat fest.” ◇ keizaitekinahaikeikeizaitekinahaikei gaz-gaz-
daságidasági háttérháttér ◇ keizaitekinahaikeikeizaitekinahaikei anyagianyagi
háttérháttér 「Kazokuno keizaitekina haikei」 „csa-
lád anyagi háttere” ◇ dzsiken-nohaikeidzsiken-nohaikei eseteset
háttereháttere 「Dzsikenno haikeini kinszentekina
mondaigaatta.」 „Az eset hátterében anyagi prob-
lémák álltak.” ◇ dzsidaihaikeidzsidaihaikei történelmitörténelmi
háttérháttér ◇ rekisitekinahaikeirekisitekinahaikei történelmitörténelmi
háttérháttér
haikeigamenhaikeigamen ◆ háttérképháttérkép
haikeihósahaikeihósa ◆ háttérsugárzásháttérsugárzás
haikeiirohaikeiiro ◆ háttérszínháttérszín
haikeimakuhaikeimaku ◆ háttérfüggönyháttérfüggöny
haikeiongakuhaikeiongaku ◆ aláfestésaláfestés ◆ háttérzeneháttérzene
「Robíde sizukana haikeiongakuga nagareteita.」
„A társalgóban halk háttérzene szólt.” ◆ zeneizenei
aláfestésaláfestés
haikekkakuhaikekkaku ◆ tuberkulózistuberkulózis ◆ tüdőbajtüdőbaj ◆ tü-tü-
dőtuberkulózisdőtuberkulózis
haikenhaiken ◆ megnézésmegnézés ◆ megtekintésmegtekintés
haikensahaikensa ◆ látogatólátogató
haikenszahaikensza ◆ tüdőszűréstüdőszűrés ◆ tüdőszűrőtüdőszűrő vizs-vizs-
gálatgálat
haikenszuruhaikenszuru ◆ megnézmegnéz 「Anatano jubiva-o
haikensitemojorosiideszuka?」 „Megnézhetem a
gyűrűjét?” ◆ megtekintmegtekint 「Haikenszaszete itada-
kimaszu.」 „Meg fogom tekinteni.” ◆ megvizs-megvizs-

gálgál 「Ookuriitadaita sirjó-o haikensita.」 „Meg-
vizsgáltam a küldött dokumentumokat.” ◆ szem-szem-
ügyreügyre veszvesz 「Kókanadaijamondo-o haikensi-
ta.」 „Szemügyre vette az értékes gyémántot.”

haikihaiki ◆ kifújáskifújás ◆ kipufogáskipufogás 「Kjúkito haiki」
„szívás és kipufogás” ◆ légkibocsátáslégkibocsátás
haikihaiki ◆ hulladékhulladék ◆ kidobáskidobás ◆ kiszuperáláskiszuperálás
◆ megsemmisítésmegsemmisítés ◆ megszabadulásmegszabadulás
haikibenhaikiben ◆ kipufogószelepkipufogószelep
haikibucuhaikibucu ◆ hulladékhulladék ◆ hulladékanyaghulladékanyag ◇

kitaihaikibucukitaihaikibucu gázneműgáznemű égéstermékégéstermék ◇

kódzsóhaikibucukódzsóhaikibucu ipariipari hulladékhulladék ◇ szangjó-szangjó-
haikibucuhaikibucu ipariipari hulladékhulladék ◇ taisahaikibucutaisahaikibucu
metabolikusmetabolikus hulladékanyaghulladékanyag ◇ hósaszeihai-hósaszeihai-
kibucukibucu radioaktívradioaktív hulladékhulladék ◇ júgaihaikibu-júgaihaikibu-
cucu káros szennyezőanyagkáros szennyezőanyag
haikibucucsozósiszecuhaikibucucsozósiszecu ◆ hulladéktemetőhulladéktemető
haikibucusorihaikibucusori ◆ hulladékfeldolgozáshulladékfeldolgozás
haikicsiszszohaikicsiszszo ◆ nitrogéntartalmúnitrogéntartalmú hulla-hulla-
dékanyagdékanyag
haikigaszuhaikigaszu ◆ kipufogógázkipufogógáz
haikikanhaikikan ◆ kipufogócsőkipufogócső
haikikóhaikikó ◆ kipufogónyíláskipufogónyílás
haikinhaikin ◆ pénzimádatpénzimádat
haikinhaikin ◆ hátizomhátizom
haikinguhaikingu ◆ gyalogtúragyalogtúra ◆ kiránduláskirándulás ◆ ter-ter-
mészetjárásmészetjárás ◆ túratúra 「Haikinguno jojakusi-
ta.」 „Előjegyeztem magam egy túrára.” ◆ túrá-túrá-
zászás
haikingugucuhaikingugucu ◆ túracipőtúracipő
haikinguhjósikihaikinguhjósiki ◆ turistajelzésturistajelzés
haikingu-kószuhaikingu-kószu ◆ turistaútturistaút ◆ turistaútvo-turistaútvo-
nalnal
haikingunoszóbihaikingunoszóbi ◆ túrafelszereléstúrafelszerelés
haikingu-o szuruhaikingu-o szuru ◆ túráziktúrázik
haikingu-rodzsdzsihaikingu-rodzsdzsi ◆ menedékházmenedékház ◆ mene-mene-
dékszállásdékszállás ◆ turistaházturistaház ◆ turistaszállásturistaszállás
haikinguszainhaikinguszain ◆ turistajelzésturistajelzés
haikingu-szupottohaikingu-szupotto ◆ túralehetőségtúralehetőség 「Kono
jamanohaikinguszupottonohitocu-va dókucude-
szu.」 „A hegy egyik túralehetősége a barlang.”

haikinguszuruhaikinguszuru ◆ kirándulkirándul 「Súmacu-va jama-
dehaikingusita.」 „A hétvégén kirándultunk a he-
gyekben.”
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haikinohaikino ◆ embrionálisembrionális ◇ kóhaikinokóhaikino poszt-poszt-
embrionálisembrionális ◇ kóhaikihaszszeikóhaikihaszszei posztembri-posztembri-
onális fejlődésonális fejlődés
haikinsugihaikinsugi ◆ pénzimádatpénzimádat
haikinsuginokatamarihaikinsuginokatamari ◆ pénzimádópénzimádó
haikinsugisahaikinsugisa ◆ pénzimádópénzimádó
haikirjóhaikirjó ◆ lökettérfogatlökettérfogat
haikisobunhaikisobun ◆ kidobáskidobás
haikisobunszuruhaikisobunszuru ◆ kidobkidob 「Kaisa-va
furuimonitá-o haikisobunsita.」 „A vállalat ki-
dobta a régi monitorokat.”

haikisuhaikisu ◆ tüdőemfizématüdőemfizéma ◆ tüdőtágulástüdőtágulás
haikiszenhaikiszen ◆ elszívó ventilátorelszívó ventilátor
haikiszuruhaikiszuru ◆ térdepelvetérdepelve imádkozikimádkozik 「Kami-
ni haikisita.」 „Térdepelve imádkozott istenhez.”

haikiszuruhaikiszuru ◆ kibocsátkibocsát 「Konoendzsin-va
júgaibussicu-o haikiszuru.」 „Ez a motor káros
anyagokat bocsát ki.”

haikiszuruhaikiszuru ◆ kidobkidob 「Furukunattakonpjútá-o
haikiszuru.」 „Kidobja a használt számítógépet.”
◆ kimustrálkimustrál 「Haikiszaretatorakku」 „kimust-
rált teherautó” ◆ kiszuperálkiszuperál 「Dzsidósa-o
haikisita.」 „Kiszuperáltam a kocsimat.” ◆ meg-meg-
semmisítsemmisít 「Sorui-o haikisita.」 „Megsemmisí-
tettem az iratokat.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Kagakuheiki-o haikiszuru.」 „Megszabadul a
vegyi fegyverektől.” ◆ semmisneksemmisnek nyilvánítnyilvánít
「Dzsójaku-o haikiszuru.」 „Semmisnek nyilvá-
nítja a szerződést.”

haikjakuhaikjaku ◆ eltörléseltörlés ◆ kidobáskidobás ◆ megszaba-megszaba-
dulásdulás ◆ megszüntetésmegszüntetés
haikjohaikjo ◆ romrom 「Jószaino haikjo」 „vár romjai”

haikjóhaikjó ◆ aposztáziaaposztázia ◆ hitelhagyáshitelhagyás
haikjoháhaikjohá ◆ romkocsmaromkocsma
haikjokahaikjoka ◆ romossá válásromossá válás
haikjokaszuruhaikjokaszuru ◆ romossáromossá válikválik 「Haikjoka-
sita kjógidzsó」 „romossá vált stadion”

haikjósahaikjósa ◆ aposztataaposztata ◆ hitehagyotthitehagyott
haikjotonattahaikjotonatta ◆ romosromos 「Haikjotonatta tat-
emono」 „romos épület”

haikjúhaikjú ◆ fejadagfejadag 「Haikjúde kuraszu.」 „Fej-
adagon él.” ◆ forgalmazásforgalmazás ◆ kiosztáskiosztás ◆ osz-osz-
togatástogatás ◆ szétosztásszétosztás ◇ sokurjóhaikjúsokurjóhaikjú

élelemosztásélelemosztás ◇ sokurjóhaikjúsokurjóhaikjú élelmiszer-élelmiszer-
osztásosztás
haikjúcúcsóhaikjúcúcsó ◆ élelmiszerjegy-könyvecskeélelmiszerjegy-könyvecske
◆ vásárlási könyvvásárlási könyv
haikjúdzsohaikjúdzso ◆ elosztóhelyelosztóhely
haikjúgakarihaikjúgakari ◆ elosztóelosztó
haikjúgjósahaikjúgjósa ◆ disztribútordisztribútor ◆ filmterjesz-filmterjesz-
tőtő ◆ forgalmazóforgalmazó
haikjúhinhaikjúhin ◆ jegyre kapható cikkjegyre kapható cikk
haikjúkippuhaikjúkippu ◆ élelmiszerjegyélelmiszerjegy
haikjúmaihaikjúmai ◆ rizsadagrizsadag
haikjúszeidohaikjúszeido ◆ jegyrendszerjegyrendszer
haikjúszuruhaikjúszuru ◆ forgalmazforgalmaz 「Eiga-o haikjúszu-
ru.」 „Filmet forgalmaz.” ◆ kiosztkioszt 「Rjósoku-va
haikjúszareta.」 „Kiosztották a fejadagot.” ◆ osz-osz-
togattogat 「Szuramuno dzsúninni irjóhin-o haikjú-
sita.」 „A nyomornegyedben élőknek ruhanemű-
ket osztogattak.” ◆ szétosztszétoszt 「Sokurjóga haik-
júszareta.」 „Szétosztották köztük az élelmet.”

haikóhaikó ◆ bezártbezárt iskolaiskola ◆ iskolaiskola bezárásabezárása
「Gakkó-va haikóninatta.」 „Az iskolát bezárták.”

haikóhaikó ◆ bányabánya bezárásabezárása 「Kózan-va haikóni-
natta.」 „A bányát bezárták.” ◆ bezártbezárt bányabánya ◆

öreg bányaöreg bánya
haikóhaikó ◆ hátpáncélhátpáncél
haikóhaikó ◆ orientációorientáció
haikokjúhaikokjú ◆ tüdőlégzéstüdőlégzés
haikonhaikon ◆ hátsó gyökérhátsó gyökér
haikóniszuruhaikóniszuru ◆ bezárbezár 「Kózan-o haikónisi-
ta.」 „Bezárta a bányát.”

haikóniszuruhaikóniszuru ◆ bezárbezár 「Gakkó-o haikónisi-
ta.」 „Bezárta az iskolát.”

haikuhaiku ◆ kiránduláskirándulás ◆ túratúra ◇ baszu-haikubaszu-haiku
buszkirándulásbuszkirándulás
haikuhaiku ◆ haikuhaiku 「Haiku-o jomu.」 „Haikut ír.”

haikuraszuhaikuraszu ◆ előkelőelőkelő 「Haikuraszuno okjaku-
szama」 „előkelő vendég” ◆ első osztályúelső osztályú
haimacuhaimacu ◆ törpe cirbolyafenyőtörpe cirbolyafenyő
haimakuhaimaku ◆ embrióhártyaembrióhártya ◆ magzatburokmagzatburok ◆

magzati hártyamagzati hártya
haimavaruhaimavaru ◆ mászkálmászkál 「Akacsan-va bebíbetto-
no nakade hai mavatteita.」 „A kisbaba mászkált
a járókában.”
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haimeihaimei ◆ kinevezéskinevezés
haimeiszuruhaimeiszuru ◆ kinevezéstkinevezést kapkap 「Iincsó-o ha-
imeiitasimasita.」 „Kineveztek a bizottság elnöké-
nek.”

haimenhaimen ◆ háthát 「Haimen-o kógekiszareta.」
„Hátba támadtak.” ◆ hátsó oldalhátsó oldal
haimenhikóhaimenhikó ◆ háton repülésháton repülés
haimenkógekihaimenkógeki ◆ hátbatámadáshátbatámadás
haimentobihaimentobi ◆ Fosbury-flopFosbury-flop
haimenzuhaimenzu ◆ hátulnézethátulnézet ◆ hátulnézeti rajzhátulnézeti rajz
haimiszuhaimiszu ◆ vénkisasszonyvénkisasszony ◆ vénlányvénlány
hainahaina ◆ mámorosmámoros 「Haina kibun」 „mámoros
érzés”

hainecuhainecu ◆ hulladékhőhulladékhő
hainekkunohainekkuno ◆ magas nyakúmagas nyakú
hainekkunoszétáhainekkunoszétá ◆ garbógarbó
hainicsihainicsi ◆ japánellenességjapánellenesség
hainicsihóhainicsihó ◆ japánellenes törvényjapánellenes törvény
hainicsikandzsóhainicsikandzsó ◆ japánellenes érzületjapánellenes érzület
hainicsironsahainicsironsa ◆ japánellenes emberjapánellenes ember
hainicsiundóhainicsiundó ◆ japánellenes mozgalomjapánellenes mozgalom
haininhainin ◆ visszaélésvisszaélés
haininaruhaininaru ◆ betépbetép
haininzaihaininzai ◆ hivatalihivatali visszaélésvisszaélés 「Szeidzsika-
va haininzaini tovareteita.」 „A politikust hivatali
visszaéléssel vádolták.”

hainjóhainjó ◆ vizelésvizelés ◆ vizeletürítésvizeletürítés
hainjókanmanhainjókanman ◆ kórosan lassú vizeléskórosan lassú vizelés
hainjókatasóhainjókatasó ◆ túlzott vizeletbőségtúlzott vizeletbőség
hainjókinhainjókin ◆ húgyhólyagürítő izomhúgyhólyagürítő izom
hainjókon-nanhainjókon-nan ◆ vizelési nehézségvizelési nehézség
hainjósógaihainjósógai ◆ vizelési problémavizelési probléma
hainjószuruhainjószuru ◆ vizelvizel 「Kandzsa-va hainjószuru
tokini itami-o kandzsita.」 „A beteg vizelés köz-
ben fájdalmat érzett.”

hainjúhainjú ◆ magfehérjemagfehérje ◇ naihainjúnaihainjú endosper-endosper-
miummium
hainóhainó ◆ embriózsákembriózsák
hainóhainó ◆ málhazsákmálhazsák 「Heisi-va hainó-o cum-
eta.」 „A katona bepakolt a málhazsákjába.”

hainorjórihainorjóri ◆ szalontüdőszalontüdő

hainoszuijóbihainoszuijóbi ◆ hamvazószerdahamvazószerda
hai-o kandzsiruhai-o kandzsiru ◆ betépbetép
haiokuhaioku ◆ nagy oktánszámúnagy oktánszámú
haiokuhaioku ◆ elhagyatott házelhagyatott ház ◆ romos házromos ház
haiokugaszorinhaiokugaszorin ◆ nagynagy oktánszámúoktánszámú benzinbenzin

haiokutanhaiokutan ◆ nagy oktánszámnagy oktánszám
haioriruhaioriru ◆ leereszkedikleereszkedik 「Kuruma-va samen-
o hai orita.」 „Az autó leereszkedett a lejtőn.”

haiotosihaiotosi ◆ hamutálhamutál ◆ hamutálcahamutálca
haipáhaipá ◆ hiperhiper
haipáinfurehaipáinfure ◆ hiperinflációhiperinfláció
haipáinfurésonhaipáinfuréson ◆ hiperinflációhiperinfláció
haipámákettohaipámáketto ◆ hipermarkethipermarket
haipá-mediahaipá-media ◆ hipermédiahipermédia
haipárinkuhaipárinku ◆ hipercsatoláshipercsatolás ◆ hiperhivat-hiperhivat-
kozáskozás
haipaszu-firutahaipaszu-firuta ◆ felüláteresztő szűrőfelüláteresztő szűrő
haipátekiszutohaipátekiszuto ◆ hiperszöveghiperszöveg ◆ hipertexthipertext

hai-pészuhai-pészu ◆ nagynagy iramiram 「Részu-va haipészude
szuszunda.」 „Nagy iramban folyt a verseny.”

haipicscsihaipicscsi ◆ gyorsgyors ütemütem 「Kódzsi-va haipics-
cside szuszunda.」 „A munkálatok gyors ütemben
haladtak.”

haiporimáhaiporimá ◆ nagypolimernagypolimer
haipurahaipura ◆ műanyaghulladékműanyaghulladék
haipuraszucsikkuhaipuraszucsikku ◆ műanyaghulladékműanyaghulladék
hairaitohairaito ◆ érdekesérdekes részrész 「Siainohairaitodake
mita.」 „Csak a meccs érdekesebb részeit néz-
tem.” ◆ főbbfőbb mozzanatokmozzanatok 「Terebi-va
siainohairaito-o hódzsita.」 „A mérkőzés főbb
mozzanatait mutatta a tévé.” ◆ kiemeltkiemelt részrész
「Njúszunohairaito-o mita.」 „A kiemelt híreket
néztem.” ◆ világosabbvilágosabb árnyalatárnyalat
「Kaminihairaito-o ireta.」 „A hajamba világo-
sabb árnyalatot rakattam.”

hairanhairan ◆ ovulációovuláció ◆ peteéréspeteérés
hairanbihairanbi ◆ peteleválás napjapeteleválás napja
hairancúhairancú ◆ ovulálciósovulálciós fájdalomfájdalom ◆ peteéré-peteéré-
si fájdalomsi fájdalom
hairankihairanki ◆ ovulációs időszakovulációs időszak
haireberuhaireberu ◆ magas szintmagas szint
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haireberunahaireberuna ◆ magasmagas szintűszintű 「Haireberuna-
kószu」 „magas szintű tanfolyam”

hairecuhairecu ◆ elrendezéselrendezés ◆ sorbasorba rendezésrendezés ◆

szekvenciaszekvencia ◆ tömbtömb ◇ enkihairecuenkihairecu bázis-bázis-
szekvenciaszekvencia ◇ kaizaihairecukaizaihairecu közbensőközbenső
szekvenciaszekvencia ◇ kjócúhairecukjócúhairecu konszenzuskonszenzus
szekvenciaszekvencia ◇ sain-darugánohairecusain-darugánohairecu Shine-Shine-
DalgarnoDalgarno szekvenciaszekvencia ◇ szónjúhairecuszónjúhairecu in-in-
szerciósszerciós szekvenciaszekvencia ◇ hanpukuhairecuhanpukuhairecu is-is-
métlődőmétlődő szekvenciaszekvencia ◇ hozonhairecuhozonhairecu kon-kon-
zerválódottzerválódott szekvenciaszekvencia ◇ hozonhairecuhozonhairecu
megőrzött szekvenciamegőrzött szekvencia
hairecuhjósikibuihairecuhjósikibui ◆ szekvenciaszekvencia általáltal jelöltjelölt
helyhely
hairecuszuruhairecuszuru ◆ elrendezelrendez 「Botan-o hairecus-
itarimokon」 „távszabályzó elrendezett gombok-
kal” ◆ elrendeződikelrendeződik 「Gensiga kiszokutekini
hairecusita kessó」 „kristály szabályosan elrende-
ződött atomokkal” ◆ sorbasorba rendezrendez 「Goi-o go-
dzsúondzsunni hairecusita.」 „A szavakat szótag-
ábécés sorba rendeztem.”

hairecutagubuihairecutagubui ◆ szekvenciaszekvencia általáltal jelöltjelölt
helyhely
haireihairei ◆ imádkozásimádkozás
haireruhaireru ◆ bejutbejut 「Tatemononi hairenakatta.」
„Nem sikerült bejutnom az épületbe.”

hairihairi ◆ bejáratbejárat
hairihairi ◆ abszurditásabszurditás ◆ irracionalitásirracionalitás
hairikomuhairikomu ◆ áttéráttér 「Kuruma-va hantaisaszen-
ni hairi konda.」 „Az autó áttért az ellenkező sáv-
ba.” ◆ bebújikbebújik 「Inu-va inugojani hairi konda.」
„Bebújt a kutya a házába.” ◆ befurakodikbefurakodik
「Atokara kita kodomoga góinni recuni hairi kon-
dekita.」 „A később jött gyerek befurakodott a
sorba.” ◆ behallatszikbehallatszik 「Denvade haikeiniiru
otokono koega hairi konda.」 „A telefonba behal-
latszott egy férfi hangja a háttérből.” ◆ belebú-belebú-
jikjik 「Hakoni hairikonda.」 „Belebújt a ládába.”
◆ bemászikbemászik 「Dorobó-va madogaraszu-o vatte-
szokokara hairi konda.」 „A betörő betörte az ab-
lakot, és bemászott rajta.” ◆ benyomulbenyomul 「Doaka-
ra hairi konda.」 „Benyomult az ajtón.” ◆ beso-beso-
rolrol 「Kószokudórono oikosisaszenni hairi kon-
da.」 „Az autópályán besoroltam a belső sávba.”
◆ betódulbetódul 「Hitoga hejani hairi konda.」 „Az
emberek betódultak a szobába.” ◇ kazegaha-kazegaha-
irikondeiruirikondeiru huzatoshuzatos 「Kono macsiaisicuni-va

kazega hairi kondeiru.」 „Ez a váróterem huza-
tos.”

hairjohairjo ◆ figyelmességfigyelmesség ◆ megfontolásmegfontolás
「Rinritekina hairjokara cuma-o uragiranakat-
ta.」 „Erkölcsi megfontolásból nem csalta meg a
feleségét.” ◆ tekintettekintet 「Sónenno nenrei-e no
hairjo」 „fiatal korára való tekintet”

hairjoszuruhairjoszuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Hankecuga
kudaszareru toki-va nenreiga hairjoszareta.」 „Az
ítélethozatalnál figyelembe vették a korát.” ◆

gondolgondol rárá 「Karadano fudzsijúna hitoni hairjo-
site eki-o bariafurínisita.」 „Gondoltak a mozgás-
sérültekre, és akadálymentesítették az állomást.”
◆ tekintetteltekintettel vanvan 「Kare-va hokano hitono
kimocsi-o mattaku hairjosinai.」 „Egyáltalán
nincs tekintettel mások érzelmeire.” ◆ törődiktörődik
「Kare-va tanin-o hairjosinai.」 „Nem törődik
másokkal.”

hairjószuruhairjószuru ◆ kapkap 「Sinpukara szeitai-o ha-
irjósita.」 „Szentelt ostyát kapott a paptól.” ◇

szeitai-o hairjószuruszeitai-o hairjószuru áldozikáldozik
hairohairo ◆ reaktorreaktor felszámolásafelszámolása ◆ reaktorreaktor le-le-
bontásabontása ◆ reaktor leszerelésereaktor leszerelése
haironhairon ◆ haikuelmélethaikuelmélet ◆ haikukritikahaikukritika
haironinaruhaironinaru ◆ felszámolásra kerülfelszámolásra kerül
haironiszuruhaironiszuru ◆ felszámolfelszámol ◆ lebontlebont
hairuhairu ◆ száműzetésszáműzetés
hairuhairu ❶ bemegybemegy 「Hejani haitta.」 „Bementem
a szobába.” ❷ belemegybelemegy 「Kucuni koisiga hait-
ta.」 „Belement egy kő a cipőmbe.” ❸ bekerülbekerül
「Beszutofóni haitta.」 „Bekerültem a legjobb
négy közé.” ❹ férfér 「Kono kurumani-va nan-
ninno hitoga hairimaszuka?」 „Hány ember fér
ebbe az autóba?” ❺ bebe vanvan kapcsolvakapcsolva
「Paszokon-va szuicscsiga haitteinai.」 „A számí-
tógép nincs bekapcsolva.” ❻ bebe vanvan vezetvevezetve
「Kono ie-va kéburuterebiga haitteinai.」 „Ebbe
a házba nincs bevezetve a kábeltévé.” ❼ tartal-tartal-
mazmaz 「Kono nedanni-va sóhizeiga haitteinai.」
„Az ár nem tartalmazza az áfát.” ❽ belépbelép 「Han-
garí gokjósicuni atarasiku futarino hitoga hait-
ta.」 „Két új diák lépett be a magyarórás csoport-
ba.” ◆ beállbeáll 「Guntaini haitta.」 „Beállt kato-
nának.” ◆ beállítbeállít 「Jokiszenu okjakuga haitte-
kita.」 „Beállított hozzánk egy váratlan vendég.”
◆ bebújikbebújik 「Haitteiijo!」 „Bújj be!” ◆ beférbefér
「Kószokudórode kuruma-va nidainotorakkuno
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aidani hairukotoni szeikósita.」 „Az autópályán
a kocsi befért a két kamion közé.” ◆ befolyikbefolyik
「Csoszakukende maitosiszukosi súnjúga hai-
ru.」 „A jogdíjakból minden évben befolyik egy
kis pénz.” ◆ behúzódikbehúzódik 「Kino kageni haitta.」
„Behúzódtam a fa árnyékába.” ◆ beiratkozikbeiratkozik
「Rjórikjósicuni haitta.」 „Beiratkoztam egy fő-
zőtanfolyamra.” ◆ bejönbejön 「Dózo ohari kuda-
szai!」 „Kérem, jöjjön be!” ◆ beleférbelefér 「Kaban-
nimadakono hon-va hairimaszuka?」 „Belefér
még a táskádba ez a könyv?” ◆ belefolyikbelefolyik
「Amamizuga kucuni hairu.」 „Az esővíz belefo-
lyik a cipőmbe.” ◆ belegázolbelegázol 「Kavani haitta.」
„Belegázolt a folyóba.” ◆ belelógbelelóg 「Jubiga sasin-
ni haittesimatta.」 „Az ujjam belelógott a képbe.”
◆ beleömlikbeleömlik 「Mezamasi dokeinibíruga haittesi-
matta.」 „A sör beleömlött az ébresztőórába.” ◆

besétálbesétál 「Gótó-va kendzsú-o motteszari genaku
ginkóni haitta.」 „Egy rabló fegyverrel a kezében
besétált a bankba.” ◆ betörbetör 「Tomodacsi-va do-
robóni hairareta.」 „Betörtek a barátomhoz.” ◆

beülbeül 「Jubuneni haitta.」 „Beültem a kádba.” ◆

érér 「Sószecu-va kakjóni haitta.」 „A regény cse-
lekménye a tetőfokára ért.” ◆ érkezikérkezik 「Atara-
sii csúmonga haitta.」 „Új megrendelés érkezett.”
◆ írír 「Hacsigacuni haittara renrakusimaszu.」
„Majd, ha augusztust írunk jelentkezem!” ◆ kapkap
「Kono tocsi-o uruto okanega hairu.」 „Ha el-
adjuk ezt a telket, pénzt kapunk érte.” ◆ kerülkerül
「Mezurasii honga teni haitta.」 „Kezembe került
egy könyvritkaság.” ◆ közbejönközbejön 「Iszogino si-
gotoga haitta.」 „Közbejött egy sürgős munka.” ◆

lefőlefő 「Kóhíga haittajo.」 „Lefőtt a kávé!” ◆ léplép
「Nihon-va dzsisinno kacudókini haitta.」 „Ja-
pán a szeizmikus aktivitás időszakába lépett.” ◆

megymegy 「Kucuni mizuga haitta.」 „Víz ment a ci-
pőmbe.” ◆ szerepelszerepel 「Kono kómoku-va
riszutoni-va haitteinai.」 „Ez a tétel nem szerepel
a listán.” ◆ vanvan bennebenne 「Konocsoko-va arukó-
ruga haiteiru.」 „Ebben a csokiban alkohol van.”
◇ atamanihairuatamanihairu megjegyezmegjegyez 「Kono ken-va
csanto atamani haitteiru.」 „Ezt a dolgot jól meg-
jegyeztem.” ◇ atamanihairuatamanihairu fejébefejébe férfér 「Ko-
domono bjókiga kininatte hoka-va nanimo atama-
ni hairanai.」 „Aggódok a beteg fiam miatt, más
nem is fér a fejembe.” ◇ ucsinihairuucsinihairu számítszámít
「Kono kotoba-va szekuharano ucsini hairanai.」
„Ezek a szavak nem számítanak szexuális zakla-
tásnak.” ◇ ofuronihairuofuronihairu megfürdikmegfürdik 「Ofuro-
ni haittaato karada-o fuita.」 „Miután megfüröd-

tem, törülköztem.” ◇ kaivanihairukaivanihairu szóhozszóhoz jutjut
「Bokumo hanasitaikotogaattaga, kaivani hairen-
akatta.」 „Akartam én is mondani valamit, de
nem jutottam szóhoz.” ◇ kattenihairukattenihairu fogjafogja
magátmagát ésés bemegybemegy 「Neko-va hejani katteni ha-
itta.」 „A macska fogta magát, és bement a szo-
bába.” ◇ kanegahairukanegahairu pénzhezpénzhez jutjut 「Tocsi-
o ureba kanega hairu.」 „Ha eladom a földemet,
pénzhez jutok.” ◇ gabagabahairugabagabahairu dőldől 「Okan-
egagabagaba haitta.」 „Dőlt a pénz.” ◇ kigaha-kigaha-
iruiru koncentrálkoncentrál 「Benkjóni kiga hairanai.」
„Nem tudok koncentrálni a tanulásra.” ◇ gótó-gótó-
nihairunihairu betörbetör 「Beszszó-va gótóni hairareta.」
„Betörtek a nyaralómba.” ◇ sigotogahairusigotogahairu
munkájamunkája akadakad 「Atarasii sigotoga haitta.」 „Új
munkám akadt.” ◇ sisunkinihairusisunkinihairu kamaszodikkamaszodik
「Muszuko-va sisunkini haitta.」 „A fiam már ka-
maszodik.” ◇ dzsamagahairudzsamagahairu megmeg leszlesz za-za-
varvavarva 「Kanodzsotonodétoni dzsamaga hait-
ta.」 „Valaki megzavarta a randevúnkat.” ◇ sink-sink-
ónihairuónihairu megtérmegtér ◇ szutonihairuszutonihairu sztrájkolnisztrájkolni
kezdkezd ◇ zuburitohairuzuburitohairu belesüppedbelesüpped 「Asino-
hizamade jukinizuburito haitta.」 „A lában térdig
belesüppedt a hóba.” ◇ csakurikutaiszeinihai-csakurikutaiszeinihai-
ruru leszálláshozleszálláshoz készülődikkészülődik 「Hikóki-va csak-
urikutaiszeini hairimasita.」 „A repülőgép leszál-
láshoz készülődik.” ◇ cubonihairucubonihairu belopózikbelopózik
aa szívébeszívébe 「Kono eiga-va vatasino cuboni hait-
ta.」 „Az a film belopózott a szívembe.” ◇ tega-tega-
hairuhairu vizsgálódnivizsgálódni kezdkezd 「Ano kaisani zeimu-
sono tega haittaszóda.」 „Azt mondják, hogy az
adóhivatal vizsgálódni kezdett a cégnél.” ◇ tega-tega-
hairuhairu belejavítbelejavít 「Bokuno rjórini cumano tega
haitta.」 „A feleségem belejavított a főztömbe.” ◇

tegahairutegahairu belenyúlbelenyúl 「Hókokusoni dzsósino te-
ga haitta.」 „A főnököm belenyúlt a jelentésbe.”
◇ tenihairutenihairu kaphatókapható 「Kono kósinrjó-va
nihonde-va teni hairanai.」 „Ez a fűszer Japán-
ban nem kapható.” ◇ dengengahaitteirudengengahaitteiru áramáram
alattalatt vanvan 「Kono szócsi-va dengenga haittei-
ru.」 „Ez a készülék áram alatt van.” ◇ dónihairudónihairu
mesterimesteri 「Dóni haitta enszódesita.」 „Mesteri
zeneelőadás volt.” ◇ dojadojatohairudojadojatohairu betódulbetódul
「Hódódzsin-va hejanidojadojato haitta.」 „Az
újságírók betódultak a terembe.” ◇ nedokoniha-nedokoniha-
iruiru ágybaágyba bújikbújik 「Nedokoni haitta.」 „Ágyba
bújtam.” ◇ baikingahairubaikingahairu elfertőződikelfertőződik 「Ki-
zugucsinibai kinga haitta.」 „A seb elfertőződött.”
◇ baikingahairubaikingahairu baktériumbaktérium kerülkerül 「Karada-
nibai kinga haitta.」 „Baktérium került a szerve-
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zetébe.” ◇ haitteimaszuhaitteimaszu foglaltfoglalt ◇ haitte-haitte-
iruiru tartalmaztartalmaz 「Kono sokuhinni-va hozonza-
iga haitteimaszen.」 „Ez az élelmiszer nem tartal-
maz tartósítószert.” ◇ hikagenihairuhikagenihairu árnyékbaárnyékba
húzódikhúzódik ◇ hibigahairuhibigahairu megrepedmegreped 「Dzsisin-
de kabeni hibiga haitta.」 „A földrengéstől megre-
pedt a fal.” ◇ hibigahairuhibigahairu repedezikrepedezik 「Góonde
kabenihibiga hairihadzsimeta.」 „Az erős hangtól
repedezni kezdett a fal.” ◇ futon-nihairufuton-nihairu lefek-lefek-
szikszik 「Szoroszoro futonni hairune.」 „Én lassan
lefekszem.” ◇ hoken-nihairuhoken-nihairu biztosítástbiztosítást kötköt
「Kjonenszeimeihokenni haitta.」 „Múlt évben
életbiztosítást kötöttem.” ◇ migairumigairu érikérik ◇ mi-mi-
minihairuminihairu fülébefülébe jutjut 「Uvasza-va mimini ha-
itta.」 „Fülébe jutott a pletyka.” ◇ miminihairumiminihairu
meghallmeghall 「Densadearu kaivaga mimini haitta.」
„A vonaton meghallottam egy beszélgetést.” ◇

meszugahairumeszugahairu aláalá leszlesz vetvevetve 「Kaisani
kanszanomeszuga haitta.」 „A vállalatot auditnak
vetették alá.” ◇ menihairumenihairu belemegybelemegy aa szemé-szemé-
bebe 「Hokoriga meni haitta.」 „Belement a sze-
membe egy porszem.” ◇ menihairumenihairu meglátmeglát
「Kaomisirino otokoga meni haitta.」 „Meglát-
tam egy ismerős férfit.” ◇ jóken-nihairujóken-nihairu rátérrátér
aa tárgyratárgyra 「Szaszszokujókenni haitta.」 „Azon-
nal rátértem a tárgyra.” ◇ joniirerarenaijoniirerarenai szám-szám-
kivetettkivetett 「Joni irerarenai hito」 „számkivetett
ember” ◇ vattehairuvattehairu beleszólbeleszól 「Hanasini vat-
te haitta.」 „Beleszólt a beszélgetésbe.” ◇ vat-vat-
tehairutehairu befurakodikbefurakodik 「Recuni vatte haitta.」
„Befurakodott a sorba.”

hairunomihairunomi ◆ száműzöttszáműzött 「Hairuno mininat-
ta.」 „Száműzött lettem.”

haisahaisa ◆ legyőzöttlegyőzött ◆ vesztesvesztes 「Haisaninat-
tatte cugini ganbarebaiijo.」 „Ugyan most vesztes
lettél, de majd legközelebb iparkodni fogsz.”

haisahaisa ◆ kocsikkocsik elosztásaelosztása ◆ kocsikocsi kiküldésekiküldése

haisahaisa ◆ kimustráltkimustrált járműjármű ◆ leselejtezettleselejtezett
kocsikocsi 「Kuruma-o haisanisita.」 „Leselejteztem
a kocsimat.”

haisahaisa ◆ fogászfogász ◆ fogorvosfogorvos 「Musibade ha-
isanikakatteiru.」 „A lyukas fogammal fogorvos-
hoz járok.”

haisadzsóhaisadzsó ◆ autótemetőautótemető
haisafukkacuszenhaisafukkacuszen ◆ pótselejtezőpótselejtező ◆ re-re-
ményfutamményfutam

haisagakarihaisagakari ◆ diszpécserdiszpécser ◆ menetirányítómenetirányító
haisakuhaisaku ◆ kölcsönkéréskölcsönkérés ◆ kölcsönvételkölcsönvétel
haisakuszuruhaisakuszuru ◆ elkérelkér 「Pen-o haisakusitemo-
iideszuka?」 „Elkérhetem ezt a tollat?” ◆ kérkér
「Tomodacsino csie-o haisakusita.」 „Tanácsot
kértem a barátomtól.” ◆ kölcsönkérkölcsönkér 「Tomoda-
csikara hon-o haisakusita.」 „Kölcsönkértem egy
könyvet a barátomtól.” ◇ omimi-oomimi-o haisakuszu-haisakuszu-
ruru figyelmetfigyelmet kérkér ◇ omimi-oomimi-o haisakuszuruhaisakuszuru
meghallgatástmeghallgatást kérkér 「Csotto omimi-o haisaku-
site jorosiideszuka?」 „Meghallgatna, kérem?”

haisaszentáhaisaszentá ◆ diszpécserközpontdiszpécserközpont
haisaszuruhaisaszuru ◆ kiküldkiküld 「Takusí gaisa-va
kuruma-o haisasita.」 „A taxivállalat kiküldött
egy kocsit.”

haisihaisi ◆ eltörléseltörlés 「Hóricuno haisi-o szeidzsik-
ani hatarakikaketa.」 „A törvény eltörléséért lob-
bizott.” ◆ kivezetéskivezetés 「Gensirjokuhacudenno
dankaitekina haisi」 „atomenergia fokozatos ki-
vezetése” ◆ megszüntetésmegszüntetés 「Baszu roszenno
haisi」 „buszjárat megszüntetése” ◇ ken-ken-
ecunohaisiecunohaisi cenzúracenzúra eltörléseeltörlése 「Kokumin-va
ken-ecuno haisi-o motometa.」 „A nép a cenzúra
eltörlését követelte.” ◇ sikeihaisisikeihaisi halálbünte-halálbünte-
téstés eltörléseeltörlése ◇ szokudzsihaisiszokudzsihaisi azonnaliazonnali
megszüntetésmegszüntetés 「Genpacuno szokudzsihaisi」
„atomerőművek azonnali megszüntetése” ◇

doreiszeidohaisidoreiszeidohaisi rabszolgaságrabszolgaság eltörléseeltörlése ◇

doreihaisidoreihaisi rabszolgaság eltörléserabszolgaság eltörlése
haisihaisi ◆ embrióembrió
haisiihaisii ◆ gyígyí
haisinhaisin ◆ disztribúciódisztribúció ◆ terjesztésterjesztés ◆ üze-üze-
netközvetítésnetközvetítés ◇ dógahaisinszábiszudógahaisinszábiszu vi-vi-
deószolgáltatódeószolgáltató
haisinhaisin ◆ árulásárulás ◆ hitszegéshitszegés ◆ hűtlenséghűtlenség
haisindzsunhaisindzsun ◆ tüdőbeszűrődéstüdőbeszűrődés
haisininaruhaisininaru ◆ megszűnikmegszűnik 「Macside
romendensa-va haisininatta.」 „Megszűnt a villa-
mosközlekedés a városban.” ◆ megymegy aa levesbelevesbe
「Apurinomó hitocuno kinó-va haisininatta.」
„Az applikáció újabb funkciója ment a levesbe.”

haisinkóihaisinkói ◆ árulásárulás
haisinkói-ohaisinkói-o szuruszuru ◆ elárulelárul 「Dzsikokuni
taisite haisinkói-o sita.」 „Elárulta a hazáját.” ◆

hűtlenhűtlen leszlesz 「Szeifu-va kokuminni taisite
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haisinkói-o sita.」 „A kormány hűtlen volt a nép-
hez.”

haisinsahaisinsa ◆ árulóáruló ◆ hitszegőhitszegő
haisinszuruhaisinszuru ◆ terjesztterjeszt 「Szono dzsóhó-va in-
tánettode haisinszareta.」 „Interneten terjesztet-
ték a hírt.”

haisinzumihaisinzumi ◆ elküldveelküldve
haisí-ohaisí-o daszudaszu ◆ kivágjakivágja aa magasmagas cétcét
「Kasu-va hai sí-o dasita.」 „Az énekes kivágta a
magas cét.”

haisiszareruhaisiszareru ◆ megszűnikmegszűnik 「Kúkó-va haisi-
szareta.」 „Megszűnt a repülőtér.”

haisiszuruhaisiszuru ◆ eltöröleltöröl 「Ipputaszaiszei-o haisi-
sita.」 „Eltörölte a többnejűséget.” ◆ megszün-megszün-
tettet 「Kaisa-va keitaidenvano szeiszan-o haisis-
ita.」 „A vállalat megszüntette a mobiltelefon
gyártását.” ◇ haisiszareruhaisiszareru megszűnikmegszűnik 「Kúkó-
va haisiszareta.」 „Megszűnt a repülőtér.”

haisokuhaisoku ◆ vesztésrevesztésre állásállás 「Daitórjószen-
kjode kareno haisokuga koi.」 „Igencsak vesztés-
re áll az elnökválasztásban.” ◆ vesztésrevesztésre utalóutaló
jeljel
haisokuhaisoku ◆ színkombinációszínkombináció 「Kono haisoku-
gaiine!」 „Ez a színkombináció tetszik!” ◆ szín-szín-
összetételösszetétel
haisuhaisu ◆ magkezdeménymagkezdemény ◆ magrügymagrügy
haisucuhaisucu ◆ egymásegymás utánután kikerüléskikerülés ◆ nagynagy
számban kikerülésszámban kikerülés
haisucuhaisucu ◆ egeszcióegeszció ◆ kibocsátáskibocsátás 「Júgai-
bussicuno haisucu-o szakugenszuru.」 „Csökken-
ti a károsanyag-kibocsátást.” ◆ kiengedéskiengedés
「Hósaszeibussicuno haisucu」 „radioaktív
anyag kiengedése” ◆ kiürítéskiürítés 「Umino haisu-
cu」 „genny kiürítése” ◆ ürítésürítés
haisucubucuhaisucubucu ◆ salakanyagsalakanyag ◆ váladékváladék
haisucugucsihaisucugucsi ◆ kiömlőnyíláskiömlőnyílás
haisucujokuszeihaisucujokuszei ◆ kibocsátáskibocsátás korlátozásakorlátozása

haisucukanhaisucukan ◆ kiömlőcsőkiömlőcső
haisucukidzsunhaisucukidzsun ◆ kibocsátási előíráskibocsátási előírás
haisucukóhaisucukó ◆ kloákakloáka
haisucurjóhaisucurjó ◆ kibocsátottkibocsátott mennyiségmennyiség 「Ni-
szankatanszono haisucurjó」 „kibocsátott szén-
dioxid mennyisége”

haisucuszuruhaisucuszuru ◆ képezképez 「Kono daigaku-va isa-
o haisucusiteimaszu.」 „Ez az egyetem orvosokat
képez.” ◆ kikerülkikerül 「Kono daigaku-va júmeina
kagakusa-o taszúhaisucusita.」 „Ebből az egye-
temből sok híres tudós került ki.” ◆ kikerülkikerül aa
kezekeze alólalól 「Kono szenszei-va takuszan-no júsú-
na szeito-o haisucusita.」 „Sok jeles diák került
ki a tanár keze alól.” ◆ nevelnevel 「Kono gakkó-va
takuszan-no júmeina szensu-o haisucusita.」 „Ez
az iskola sok híres sportolót nevelt.”

haisucuszuruhaisucuszuru ◆ kibocsátkibocsát 「Kono kódzsó-va
takuszanno niszankatanszo-o haisucusiteima-
szu.」 „Ez a gyár sok széndioxidot bocsát ki.” ◆

kiengedkienged 「Kódzsó-va kagakubussicu-o kankjóni
haisucusita.」 „A gyár kiengedte a vegyi anyagot a
környezetbe.” ◆ kiürítkiürít 「Doku-o karadakara ha-
isucusita.」 „Kiürítette a szervezetből a mérget.”

haisukkecuhaisukkecu ◆ tüdővérzéstüdővérzés
haisukófuszecuhaisukófuszecu ◆ pánspermiapánspermia elméleteelmélete ◆

pánspermia hipotézisepánspermia hipotézise
haisunogaihihaisunogaihi ◆ magkezdemény burkamagkezdemény burka
haiszacuhaiszacu ◆ együttérzésegyüttérzés ◆ remélésremélés ◆ sej-sej-
téstés
haiszacuszuruhaiszacuszuru ◆ együttérezegyüttérez 「Gosindzsú
haiszacuitasimaszu.」 „Mélyen együttérzek ön-
nel!” ◆ remélremél 「Gokenkónokototo haiszacuitasi-
maszu.」 „Remélem üzenetem egészségben talál-
ja.” ◆ sejtsejt 「Okimocsi, ikabakarikato haiszacu-
itasimaszu.」 „Jól sejtem, hogy mit érez.” ◆ tudtud
「Gotabónokototo haiszacumósi agemaszu.」
„Jól tudom, hogy ön most elfoglalt.”

haiszecuhaiszecu ◆ exkrécióexkréció ◆ kiválasztáskiválasztás ◆

salakanyag-termeléssalakanyag-termelés
haiszecubucuhaiszecubucu ◆ salakanyagsalakanyag ◆ ürülékürülék
haiszecukikanhaiszecukikan ◆ kiválasztó szervkiválasztó szerv
haiszecuszajóhaiszecuszajó ◆ kiválasztó folyamatkiválasztó folyamat
haiszecuszuruhaiszecuszuru ◆ kitaszítkitaszít ◆ kiválasztkiválaszt
「Dzsinzó-va njó-o haiszecuszuru.」 „A vese kivá-
lasztja a vizeletet.”

haiszeihaiszei ◆ embrionálisembrionális
haiszeikanszaibóhaiszeikanszaibó ◆ embrionális őssejtembrionális őssejt
haiszekihaiszeki ◆ elutasításelutasítás ◆ kitaszítkitaszít 「Csiikisa-
kaikara haiszekiszareta.」 „A helyi közösség kita-
szította magából.” ◆ kitúráskitúrás ◇ gaikokudzsin-gaikokudzsin-
haiszekihaiszeki xenofóbiaxenofóbia ◇ nikkahaiszekinikkahaiszeki japánjapán
áruk bojkottjaáruk bojkottja
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haiszekihaiszeki ◆ kőtörmelékkőtörmelék
haiszekiszuruhaiszekiszuru ◆ elutasítelutasít 「Szono kuni-va
gaikokudzsinródósa-o haiszekisita.」 „Az az or-
szág elutasította a külföldi munkaerőt.” ◆ kitúrkitúr
「Szono kunino szeihin-va haiszekiszareta.」 „Ki-
túrták annak az országnak az áruit.” ◆ kivonkivon
「Oszuikara júgaibucu-o haiszekiszuru.」 „A
szennyvízből kivonja a káros anyagokat.”

haiszekiundóhaiszekiundó ◆ elutasítási mozgalomelutasítási mozgalom
haiszenhaiszen ◆ tüdőcsúcstüdőcsúcs
haiszenhaiszen ◆ háború elvesztéseháború elvesztése ◆ vereségvereség
haiszenhaiszen ◆ huzalozáshuzalozás ◆ kábelezéskábelezés ◆ veze-veze-
tékezéstékezés ◇ rosucuhaiszenrosucuhaiszen falonfalon futófutó kábe-kábe-
lezéslezés
haiszenhaiszen ◆ kimustrált hajókimustrált hajó
haiszenhaiszen ◆ lezártlezárt vasútvonalvasútvonal ◆ vasútvonalvasútvonal
megszűnésemegszűnése
haiszenhaiszen ◆ italospohár-öblítő edényitalospohár-öblítő edény
haiszenbakohaiszenbako ◆ elosztószekrényelosztószekrény
haiszenbanhaiszenban ◆ kapcsolótáblakapcsolótábla
haiszendakutohaiszendakuto ◆ kábelcsatornakábelcsatorna
haiszenkibanhaiszenkiban ◆ áramköri lapáramköri lap
haiszenkóhaiszenkó ◆ kábelezőkábelező munkásmunkás ◆ villanysze-villanysze-
relőrelő
haiszenkódzsihaiszenkódzsi ◆ kábelezéskábelezés ◆ villanyszere-villanyszere-
léslés
haiszenkokuhaiszenkoku ◆ vesztes országvesztes ország
haiszenszuhaiszenszu ◆ kifinomult ízléskifinomult ízlés
haiszenszuruhaiszenszuru ◆ elveszítielveszíti aa háborútháborút 「Vaga
kuni-va haiszensita.」 „Országunk elveszítette a
háborút.” ◆ elveszítielveszíti aa mérkőzéstmérkőzést 「Csímu-
va haiszensita.」 „A csapat elveszítette a mérkő-
zést.”

haiszentósuhaiszentósu ◆ vesztes dobójátékosvesztes dobójátékos
haiszenzuhaiszenzu ◆ huzalozási rajzhuzalozási rajz
haiszohaiszo ◆ per elvesztéseper elvesztése
haiszóhaiszó ◆ megfutamodásmegfutamodás
haiszóhaiszó ◆ kiszállításkiszállítás
haiszokkuszuhaiszokkuszu ◆ térdzoknitérdzokni
「Miniszukátonihaiszokkuszu-o avaszemasita.」
„A miniszoknyához térdzoknit párosítottam.”

haiszokudaidómjakuhaiszokudaidómjaku ◆ háti főverőérháti főverőér
haiszokuszensóhaiszokuszensó ◆ tüdőembóliatüdőembólia

haiszonhaiszon ◆ kihalt falukihalt falu ◆ szellemfaluszellemfalu
haiszonotódzsisahaiszonotódzsisa ◆ pervesztes félpervesztes fél
haiszórjóhaiszórjó ◆ szállítási díjszállítási díj
haiszósahaiszósa ◆ árukihordóárukihordó kocsikocsi ◆ kézbesítő-kézbesítő-
kocsikocsi
haiszosikihaiszosiki ◆ tüdőszövettüdőszövet
haiszoszaetíhaiszoszaetí ◆ előkelő társaságelőkelő társaság
haiszószakihaiszószaki ◆ címzettcímzett ◆ kiszállítási címkiszállítási cím
haiszoszuruhaiszoszuru ◆ elveszítielveszíti aa pertpert 「Genkoku-
va haiszosita.」 „A felperes elveszítette a pert.”

haiszószuruhaiszószuru ◆ megfutamodikmegfutamodik 「Teki-va hai-
szósita.」 „Az ellenség megfutamodott.”

haiszószuruhaiszószuru ◆ kiszállítkiszállít 「Netto hanbaide kat-
ta sóhin-va haiszószareta.」 „Kiszállították az in-
terneten rendelt árut.”

haiszuhaiszu ◆ gyorsacélgyorsacél
haiszuihaiszui ◆ ellátellát 「Mizu-o haiszuiszurusiszut-
emu」 „vízellátó rendszer” ◆ vízellátásvízellátás ◆ víz-víz-
szolgáltatásszolgáltatás
haiszuihaiszui ◆ gutációgutáció ◆ lefolyóvízlefolyóvíz 「Szentaku-
kino haiszui-o jokuszóni nagasita.」 „A kádba fo-
lyattam a lefolyóvizet a mosógépből.” ◆ szenny-szenny-
vízelvezetésvízelvezetés 「Ofurono haiszui」 „szennyvíz-
elvezetés a fürdőszobából” ◆ vízelvezetésvízelvezetés
「Nivano haiszuiga varukute amamizuga tamat-
teiru.」 „Az udvaron rossz a vízelvezetés, ezért
pocsolyákba gyűlik az esővíz.” ◆ vízkiszorításvízkiszorítás
「Funeno haiszuiton szú」 „hajó vízkiszorítása
tonnákban” ◇ kógjóhaiszuikógjóhaiszui ipariipari szennyvízszennyvíz
◇ kódzsóhaiszuikódzsóhaiszui ipari szennyvízipari szennyvíz
haiszuihaiszui ◆ ipariipari szennyvízszennyvíz ◆ szennyvízszennyvíz
「Kódzsóhaiszui」 „gyári szennyvíz”

haiszuihószuhaiszuihószu ◆ lefolyótömlőlefolyótömlő 「Szentakukino
haiszuihószu」 „mosógép lefolyótömlője”

haiszuiikehaiszuiike ◆ szennyvíztárolószennyvíztároló
haiszuikanhaiszuikan ◆ lefolyócsőlefolyócső ◆ lefolyóvezetéklefolyóvezeték
◆ vízelvezető csővízelvezető cső
haiszuikanhaiszuikan ◆ vízvezetékvízvezeték ◆ vízvezetékcsővízvezetékcső
haiszuikóhaiszuikó ◆ lefolyólefolyó 「Haiszuikó-va tokidoki
szódzsisinakerebanarimaszen.」 „A lefolyót néha
ki kell tisztítani.” ◆ lefolyónyíláslefolyónyílás
haiszuikóhaiszuikó ◆ vízelvezetővízelvezető árokárok ◆ vízelveze-vízelveze-
tő csatornatő csatorna
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haiszuikódzsihaiszuikódzsi ◆ vízelvezetővízelvezető rendszerrendszer ki-ki-
építéseépítése
haiszuikódzsihaiszuikódzsi ◆ vízvezeték kiépítésevízvezeték kiépítése
haiszuikószendzsózaihaiszuikószendzsózai ◆ lefolyótisztítólefolyótisztító
haiszuinodzsindehaiszuinodzsinde ◆ elkeseredettenelkeseredetten 「Hit-
ocunomiszumo juruszenai haiszuino dzsinde no-
zonda.」 „Elkeseredetten nézett a mérkőzés elé,
ahol egyetlen hiba is végzetes lehet.”

haiszuinodzsin-ohaiszuinodzsin-o sikusiku ◆ végsővégső próbálko-próbálko-
zástzást tesztesz 「Haiszuino dzsin-o siite tegovai ai-
teto taiszensita.」 „Végső próbálkozást tett, hogy
legyőzze erős ellenfelét.”

haiszuirjóhaiszuirjó ◆ szennyvízmennyiségszennyvízmennyiség ◆ vízki-vízki-
szorításszorítás ◇ szekiszaihaiszuirjószekiszaihaiszuirjó rakományrakomány
vízkiszorításavízkiszorítása
haiszuirohaiszuiro ◆ levezetőlevezető csatornacsatorna ◆ szenny-szenny-
vízcsatornavízcsatorna
haiszuisiszutemuhaiszuisiszutemu ◆ csatornahálózatcsatornahálózat ◆

szennyvízhálózatszennyvízhálózat
haiszuiszosikihaiszuiszosiki ◆ hilatódahilatóda
haiszuiszuruhaiszuiszuru ◆ elvezetelvezet 「Amadoikarano
amamizu-o haiszuisita.」 „Elvezettem az esőcsa-
tornából a vizet.” ◆ kiszorítkiszorít 「Funega haiszui-
szuru mizu」 „hajó által kiszorított víz” ◆ leen-leen-
gedged 「Szuiszóno mizu-o haiszuisita.」 „Leenged-
tem a vizet a tartályból.”

haiszuitorappuhaiszuitorappu ◆ bűzelzáróbűzelzáró ◆ lefolyószi-lefolyószi-
fonfon ◆ szifonszifon
haiszupídohaiszupído ◆ nagy sebességűnagy sebességű
haiszuruhaiszuru ◆ eltöröleltöröl 「Doreiszeido-o haisita.」
„Eltörölték a rabszolgaságot.” ◆ elűzelűz 「Sukun-o
haisita.」 „Elűzték az egyeduralkodót.” ◆ elvetelvet
「Kankoku-va kandzsi-o haisita.」 „Korea elve-
tette a kínai írásjeleket.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Va-
rui súkan-o haisita.」 „Megszabadult a rossz szo-
kástól.”

haiszuruhaiszuru ◆ kapkap 「Taimei-o haiszuru.」 „Csá-
szári parancsot kap.” ◆ megnézmegnéz ◆ tiszteletéttiszteletét
adjaadja 「Bucuzó-o haiszuru.」 „Tiszteletét adja a
Buddha-szobor előtt.” ◇ kódzsin-okódzsin-o haiszuruhaiszuru
utánautána kullogkullog 「Szono kuni-va szensinkokuno
kódzsin-o haisiteiru.」 „Az az ország a fejlett or-
szágok után kullog.”

haiszuruhaiszuru ◆ elhárítelhárít 「Kon-nan-o haisita.」 „El-
hárította a nehézségeket.” ◆ kizárkizár
「Njúszukaradema-o haisita.」 „Kizártam a hí-

rekből az álhíreket.” ◆ megtisztítmegtisztít 「Détakara
kodzsindzsóhó-o haisita.」 „Megtisztítottam az
adatokat a személyes információktól.”

haiszuruhaiszuru ◆ állítállít 「Csúsadzsóni keibiin-o haisi-
ta.」 „Őröket állított a parkolóhoz.” ◆ elrendezelrendez
「Hejani kagu-o kireini haisita.」 „Szépen elren-
deztem a bútorokat a szobában.” ◆ rakrak 「Mi-
szeno irigucsini midori-o haisita.」 „Az üzlet be-
járatához zöld növényeket rakott.” ◆ száműzszáműz
haitahaita ◆ kirekesztéskirekesztés
haitahaita ◆ fogfájásfogfájás
haitacuhaitacu ◆ házhozházhoz szállításszállítás 「Pizano haita-
cu」 „pizza házhoz szállítása” ◆ kézbesítéskézbesítés
「Soruino haitacu」 „okmányok kézbesítése” ◆

kihordáskihordás 「Sinbunhaitacu」 „újságkihordás” ◆

kiszállításkiszállítás 「Kaguno haitacu」 „bútorok kiszál-
lítása” ◇ sinaihaitacusinaihaitacu helyihelyi kiszállításkiszállítás ◇

murjóhaitacumurjóhaitacu ingyenes kiszállításingyenes kiszállítás
haitacubahanomenuhaitacubahanomenu ◆ amitamit kimondtunk,kimondtunk,
nem lehet visszacsinálninem lehet visszacsinálni
haitacubihaitacubi ◆ kiszállítás napjakiszállítás napja
haitacukuikihaitacukuiki ◆ kézbesítési körzetkézbesítési körzet
haitacuninhaitacunin ◆ futárfutár ◆ kézbesítőkézbesítő ◆ kiszállí-kiszállí-
tótó ◇ gjúnjúhaitacuningjúnjúhaitacunin tejkihordótejkihordó ◇ gjúnjú-gjúnjú-
haitacuninhaitacunin tejesembertejesember ◇ sinbunhaitacuninsinbunhaitacunin
újságkihordóújságkihordó ◇ pizahaitacuninpizahaitacunin pizzafutárpizzafutár
haitacurjóhaitacurjó ◆ kézbesítési díjkézbesítési díj
haitacusahaitacusa ◆ kézbesítőkocsikézbesítőkocsi
haitacusómeisohaitacusómeiso ◆ átvételi elismervényátvételi elismervény
haitacuszakihaitacuszaki ◆ címzettcímzett ◆ rendeltetésirendeltetési
helyhely
haitacuszuruhaitacuszuru ◆ házhozházhoz szállítszállít 「Piza-va ha-
itacuszareta.」 „Házhoz szállították a pizzát.” ◆

kézbesítkézbesít 「Kozucumi-va haitacuszareta.」
„Kézbesítették a csomagot.” ◆ kihordkihord 「Júbinga
haitacuszareta.」 „Kihordták a postát.” ◆ kiszál-kiszál-
lítlít 「Csúmonsita sóhin-va haitacuszareta.」 „Ki-
szállították a megrendelt árut.”

haitacutorakkuhaitacutorakku ◆ árukihordó teherautóárukihordó teherautó
haitacscsiszuruhaitacscsiszuru ◆ belecsap a tenyerébebelecsap a tenyerébe
haitaihaitai ◆ kieséskiesés ◆ vereségvereség ◆ visszavonulásvisszavonulás

haitaigaimakuhaitaigaimaku ◆ extraembrionális hártyaextraembrionális hártya
haitaijahaitaija ◆ használt gumihasznált gumi
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haitaiszuruhaitaiszuru ◆ kiesikkiesik 「Csímu-va joszende ha-
itaisita.」 „A csapat a selejtezőben kiesett.” ◆ ve-ve-
reséget szenvedreséget szenved ◆ visszavonulvisszavonul
haitakahaitaka ◆ karvalykarvaly
haitatekikeizaiszuiikihaitatekikeizaiszuiiki ◆ kizárólagoskizárólagos gaz-gaz-
dasági övezetdasági övezet
haitatekinahaitatekina ◆ exkluzívexkluzív 「Haitatekinakura-
bu」 „exkluzív klub” ◆ kirekesztőkirekesztő ◆ zártkörűzártkörű

hai-tekuhai-teku ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia
haitekuhaiteku ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia
haitekukigjóhaitekukigjó ◆ csúcstechnológiaicsúcstechnológiai vállalatvállalat
◆ csúcstechnológiás vállalatcsúcstechnológiás vállalat
hai-tekunorodzsíhai-tekunorodzsí ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia
haitekunorodzsíhaitekunorodzsí ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia
haitenhaiten ◆ pontosztáspontosztás ◆ pontozáspontozás
haitenhaiten ◆ átszervezésátszervezés
haitenpohaitenpo ◆ gyors tempógyors tempó
haitenszuruhaitenszuru ◆ pontotpontot adad 「Szenszei-va
dzsuh-ten hikuku haitensita.」 „A tanár 10 pont-
tal kevesebbet adott.”

haiteszuteruhodohaiteszuteruhodo ◆ DunátDunát lehetlehet rekeszte-rekeszte-
nini 「Kimimitaina szensu-va haite szuteruhodoi-
ru.」 „A hozzád hasonló versenyzőkkel Dunát le-
het rekeszteni.” ◆ mintmint aa pelyvapelyva 「Kare-va ha-
ite szuteruhodo okanegaaru.」 „Annyi pénze van,
mint a pelyva.”

haitínhaitín ◆ késői kamaszkorkésői kamaszkor
haitóhaitó ◆ osztalékosztalék ◆ osztásosztás ◆ részesedésrészesedés
「Riekino haitóni azukatta.」 „Részesedett a ha-
szonból.” ◇ kóhaitókabukóhaitókabu magasmagas osztalékúosztalékú
részvényrészvény ◇ kóricuhaitókóricuhaitó magasmagas osztalékosztalék
「Tósika-va kóricuhaitó-o nozomu.」 „A befekte-
tők magas osztalékot szeretnének.” ◇ teihaitó-teihaitó-
kabukabu alacsony osztalékú részvényalacsony osztalékú részvény
haitócukihaitócuki ◆ osztalékosztalék előttelőtt ◆ osztalékotosztalékot
adóadó 「Haitócuki tósisintaku」 „osztalékot adó
befektetési alap”

haitogédzsihaitogédzsi ◆ magasságmérőmagasságmérő
haitoiuhaitoiu ◆ igenlőigenlő 「Haitoiu kotae-o sita.」
„Igenlő választ adtam.”

haitókinhaitókin ◆ osztalékosztalék ◇ kabusikihaitókinkabusikihaitókin
részvényosztalékrészvényosztalék
haitokuhaitoku ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség

haitokukóihaitokukói ◆ erkölcstelen tetterkölcstelen tett
haitokusahaitokusa ◆ erkölcstelen embererkölcstelen ember
haitómicuhaitómicu ◆ melaszmelasz
haitóocsihaitóocsi ◆ osztalékosztalék nélkülnélkül ◆ osztalékosztalék
utánután
haitóreihaitórei ◆ kardtilalomkardtilalom
haitószuruhaitószuru ◆ biztosítbiztosít 「Kono gakkó-va taii-
kuno dzsugjóni súni nidzsikan haitószuru.」 „Ez
az iskola napi két órát biztosít testnevelésre.” ◆

osztalékotosztalékot fizetfizet 「Kono kaisa-va haitósitei-
ru.」 „Ez a cég osztalékot fizet.”

haitótaihaitótai ◆ glikozidglikozid
haitteimaszuhaitteimaszu ◆ foglaltfoglalt
haitteiruhaitteiru ◆ bennebenne vanvan ◆ tartalmaztartalmaz 「Kono
sokuhinni-va hozonzaiga haitteimaszen.」 „Ez az
élelmiszer nem tartalmaz tartósítószert.”

haittekuruhaittekuru ◆ bejönbejön 「Szenszei-va kjósicuni
haittekita.」 „A tanár bejött a terembe.”

haittesimauhaittesimau ◆ belekerülbelekerül 「Menihokoriga
haittesimatta.」 „Belekerült a szemembe egy por-
szem.”

haivéhaivé ◆ autópályaautópálya ◆ sztrádasztráda
haizaihaizai ◆ fahulladékfahulladék ◆ hulladékfahulladékfa
haizanhaizan ◆ bányabánya bezárásabezárása 「Dózan-va haizan-
ninatta.」 „A rézbányát bezárták.” ◆ bezártbezárt bá-bá-
nyanya ◆ öreg bányaöreg bánya
haizanhaizan ◆ vesztesvesztes csatacsata utánután életbenéletben ma-ma-
radásradás
haizanheihaizanhei ◆ vereségvereség utánután hátramaradthátramaradt ka-ka-
tonatona
haizansahaizansa ◆ vesztesvesztes 「Kare-va dzsinszeino ha-
izansada.」 „Örök vesztes.”

haizarahaizara ◆ csikktartócsikktartó ◆ hamutálcahamutálca ◆ hamu-hamu-
tartótartó
haizecuhaizecu ◆ kihaláskihalás
haizecuszuruhaizecuszuru ◆ elpusztulelpusztul 「Kadzside teraga
haizecusita.」 „A tűz elpusztította a templomot.”
◆ kihalkihal 「Tanaka ke-va haizecusita.」 „A Tanaka
család kihalt.” ◆ megsemmisítmegsemmisít 「Kakuheiki-o
haizecuszuru isiganai.」 „Nincs szándékában
megsemmisíteni az atomfegyvereket.”

haizenhaizen ◆ felszolgálásfelszolgálás ◆ szervírozásszervírozás ◆ tá-tá-
laláslalás 「Haizenno jóiga totonoimasita.」 „Az
ebéd tálalva van!”
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haizendaihaizendai ◆ tálalóasztaltálalóasztal ◆ zsúrkocsizsúrkocsi
haizengakarihaizengakari ◆ felszolgálófelszolgáló
haizen-ninhaizen-nin ◆ felszolgálófelszolgáló
haizensicuhaizensicu ◆ tálalóhelyiségtálalóhelyiség
haizenszuruhaizenszuru ◆ felszolgálfelszolgál 「Kaiszekirjóri-va
dzsunbanni haizenszareta.」 „Sorban szolgálták
fel a többfogásos ételt.” ◆ szervírozszervíroz
haizentaruhaizentaru ◆ zuhogózuhogó
haizóhaizó ◆ tüdőtüdő
haizokuhaizoku ◆ beosztásbeosztás
haizokuszuruhaizokuszuru ◆ beosztbeoszt 「Dzsindzsibucsó-va
vatasi-o keiribuni haizokusita.」 „A személyzeti
osztály vezetője beosztott a számviteli osztályra.”

haizurimavaruhaizurimavaru ◆ mindenminden követkövet megforgatmegforgat
「Kinszakuni haizuri mavatta.」 „A pénzgyűjtés-
hez minden követ megforgattam.”

haizuruhaizuru ◆ kúszikkúszik 「Onakaga itakute haizurujó-
ni aruita.」 „A fájó hasammal szinte kúszva men-
tem.”

hajahaja ◆ mármár 「Meikko-va kodomogahaja joni-
niru.」 „Az unokahúgomnak már négy gyereke
van.”

hajahaja ◆ domolykódomolykó
hajaasihajaasi ◆ gyorsgyors léptekléptek ◇ hajaasidearukuhajaasidearuku
gyorsgyors léptekkelléptekkel sétálsétál 「Maiaszaszandzsup-
pun hajaaside aruku.」 „Minden reggel 30 percet
sétálok gyors léptekkel.”

hajaasidearukuhajaasidearuku ◆ gyorsgyors léptekkelléptekkel sétálsétál
「Maiaszaszandzsuppun hajaaside aruku.」
„Minden reggel 30 percet sétálok gyors léptekkel.”

hajaasideszuszumuhajaasideszuszumu ◆ ügetüget 「Hajaaside eki-
made itta.」 „Az állomásra ügettem.”

hajabajatohajabajato ◆ gyorsangyorsan 「Hajabajato gotaió
onegaisimaszu.」 „Kérem, gyorsan intézkedje-
nek!” ◆ koránkorán 「Hajabajatobaszu teini cuita.」
„Korán kimentem a buszhoz.”

hajabamaihajabamai ◆ korai rizskorai rizs
hajabanhajaban ◆ koraikorai műszakműszak 「Konsú-va haja-
bandeszu.」 „A héten a korai műszakban dolgo-
zom.”

hajabikehajabike ◆ korai távozáskorai távozás
hajabikeszuruhajabikeszuru ◆ koránkorán elmegyelmegy 「Kaisa-o ha-
jabikesita.」 „Korán elmentem a munkahelyem-
ről.”

hajabikiszuruhajabikiszuru ◆ koránkorán elmegyelmegy 「Gakkó-o ha-
jabikisita.」 „Korán elmentem az iskolából.”

hajabuszahajabusza ◆ vándorsólyomvándorsólyom
hajabuszakahajabuszaka ◆ sólyomféléksólyomfélék
hajabuszazokuhajabuszazoku ◆ vércsevércse
hajadacsihajadacsi ◆ kora reggeli induláskora reggeli indulás
hajadacsiszuruhajadacsiszuru ◆ korán reggeli indulkorán reggeli indul
hajadehajade ◆ koraikorai munkakezdésmunkakezdés ◆ koránkorán indu-indu-
láslás
hajadeszuruhajadeszuru ◆ koránkorán indulindul ◆ koránkorán kezdkezd
「Kjóha hajadeszuru hida.」 „Ma korán kezdek.”

hajadzsimaihajadzsimai ◆ korábbankorábban zárászárás 「Hondzsicu-
va , hajadzsimaino hideszu.」 „Ma korábban zá-
runk.”

hajadzsimaiszuruhajadzsimaiszuru ◆ korábbankorábban befejezbefejez
「Kjóha sigoto-o hajadzsimaisita.」 „Ma koráb-
ban befejeztem a munkámat.” ◆ korábbankorábban zárzár
「Misze-o hajadzsimaisita.」 „Korábban zárta a
boltot.”

hajadzsimohajadzsimo ◆ korai fagykorai fagy
hajadzsinihajadzsini ◆ korai halálkorai halál
hajadzsiniszuruhajadzsiniszuru ◆ koránkorán halhal megmeg 「Bjóki-
notame hajadzsinisita.」 „Betegsége miatt korán
halt meg.”

hajaganehajagane ◆ vészharangvészharang 「Hajagane-o cu-
ku.」 „Megkongatja a vészharangot.” ◇

munegahajagane-omunegahajagane-o ucuucu kalimpálkalimpál aa szíveszíve
「Monooto-o kiite munega hajagane-o utta.」 „A
neszre kalimpálni kezdett a szívem.”

hajagatenhajagaten ◆ elhamarkodottelhamarkodott következte-következte-
téstés 「Dójara hajagatendattajóda.」 „Úgy tűnik
elhamarkodottan következtettem.”

hajagatenszuruhajagatenszuru ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Hajaga-
tensite macsigattesimatta.」 „Elhamarkodott vol-
tam, és hibáztam.” ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan követ-követ-
keztetkeztet
hajagavarihajagavari ◆ gyors átváltozásgyors átváltozás
hajagavari-ohajagavari-o szuruszuru ◆ gyorsangyorsan átváltozikátváltozik
「Pátí-va otandzsóbikaini hajagavari-o sita.」 „A
parti gyorsan születésnapi bulivá változott.”

hajaguihajagui ◆ gyorsan evésgyorsan evés
hajaihajai ◆ fürgefürge 「Uszagi-va asiga hajakatta.」
„A nyúl fürge volt.” ◆ gyorsgyors 「Sinkanszen-va
hajai.」 „A Sinkanszen gyors.” ◆ korakora 「Joru-
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hajaku neta.」 „Kora este lefeküdtem.” ◆ koraikorai
「Szeifu-va hajai dankaide kanszenno man-en-o
kui tometa.」 „A kormány korai stádiumban meg-
fékezte a járványt.” ◆ sebessebes 「Nagareno hajai
kava」 „sebes sodrású folyó” ◆ szaporaszapora 「Kore-
va hajai odorideszu.」 „Ez szapora tánc.” ◇ asza-asza-
gahajaigahajai koránkorán kelőkelő 「Cuma-va aszaga hajai.」
„A feleségem korán kelő.” ◇ arukigahajaiarukigahajai
gyorsgyors léptűléptű 「Vatasi-va arukiga hajai.」 „Gyors
léptű vagyok.” ◇ ureasigahajaiureasigahajai kelendőkelendő 「Ko-
no sóhin-va ure asiga hajai.」 „Ez az áru kelendő.”
◇ tegahajaitegahajai gyorsangyorsan eljáreljár aa kezekeze ◇ tega-tega-
hajaihajai gyorsgyors kezűkezű 「Tega hajai ródósa」 „gyors
kezű munkás” ◇ tegahajaitegahajai gyorsangyorsan létesítlétesít
kapcsolatotkapcsolatot 「Tega hajai otoko」 „gyorsan
kapcsolatot létesítő férfi” ◇ hajaikahajaika amintamint
「Kouma-va umareruga hajaika tattari aruitari-
szuru.」 „A kiscsikó amint megszületik, már áll
és jár.” ◇ hajakerebahajakereba előbbelőbb 「Hajakereba ha-
jaihodoii.」 „Minél előbb, annál jobb.” ◇ hino-hino-
mavarigahajaimavarigahajai gyorsangyorsan átmelegszikátmelegszik
「Konofuraipan-va hino mavariga hajai.」 „Ez a
serpenyő gyorsan átmelegszik.” ◇ hinomavar-hinomavar-
igahajaiigahajai gyorsangyorsan terjedterjed aa tűztűz 「Kono
kanszósita kúkide hino mavariga hajai.」 „Ebben
a száraz időben gyorsan terjed a tűz.” ◇ mavar-mavar-
igahajaidokuigahajaidoku gyorsangyorsan ölőölő méregméreg 「Mavariga
hajai doku-o motta.」 „Gyorsan ölő mérget adott
neki.” ◇ mimigahajaimimigahajai gyorsangyorsan értesülértesül
「Kare-va mimiga hajai.」 „Mindenről gyorsan
értesül.”

hajaihanasigahajaihanasiga ◆ rövidenröviden szólvaszólva 「Kore-va
hajai hanasiga muridesó.」 „Ez röviden szólva le-
hetetlen.”

hajaikahajaika ◆ amintamint 「Kouma-va umareruga hajai-
ka tattari aruitariszuru.」 „A kiscsikó amint meg-
születik, már áll és jár.”

hajaimonokacsihajaimonokacsi ◆ szemesnek áll a világszemesnek áll a világ
hajaiucsinimicukeruhajaiucsinimicukeru ◆ koránkorán felismerfelismer 「Ka-
reno szainó-va hajaiucsini micukerareta.」 „Ko-
rán felismerték a tehetségét.”

hajakerebahajakereba ◆ előbbelőbb 「Hajakereba hajaihodo-
ii.」 „Minél előbb, annál jobb.”

hajakuhajaku ◆ ígéretszegésígéretszegés ◆ szerződésbontásszerződésbontás

hajakuhajaku ◆ apróapró szerepszerep 「Gekidande hajaku-o
jatta.」 „Apró szerepet játszott a színtársulatban.”

hajakuhajaku ◆ gyorsabbangyorsabban 「Szandzsuppunhajaku
cuita.」 „Fél órával gyorsabban érkeztem.” ◆

gyorsangyorsan 「Hajaku hasitta.」 „Gyorsan futott.”
◆ hamarhamar 「Kotoba-o hajaku oboeta.」 „Hamar
megtanulta a nyelvet.” ◆ idejébenidejében 「Untensu-
va dóroni tobi dasita hokósani hajaku kizuita.」
„Az autós idejében észrevette az úttestre lépő gya-
logost.” ◆ koránkorán 「Asitano asza-va icumojori ha-
jaku okositekudaszai.」 „Holnap reggel a szoká-
sosnál korábban ébresszen fel!” ◇ aszahajakuaszahajaku
koránkorán reggelreggel 「Mainicsiaszahajaku mega sza-
meru.」 „Minden nap korán reggel felébredek.”
◇ icsinicsimohajakuicsinicsimohajaku minélminél előbbelőbb 「Szenszóga
icsinicsimo hajaku ovatte hosii.」 „Szeretném, ha
minél előbb véget érne a háború.” ◇ dekiruda-dekiruda-
kehajakukehajaku mihamarabbmihamarabb 「Kono bjóki-va deki-
rudake hajaku csirjósita hógaii.」 „Ezt betegséget
mihamarabb kezeltetni kell!”

hajakucsihajakucsi ◆ gyorsgyors beszédbeszéd ◆ gyorsbeszédűgyorsbeszédű
「Kare-va hajakucsideszu.」 „Az a férfi gyorsbe-
szédű.” ◆ hadaráshadarás
hajakucsideiuhajakucsideiu ◆ elhadarelhadar 「Namae-o kiki
torenaihodo hajakucside itta.」 „Elhadarta a ne-
vét.”

hajakucsidevakenovakaranaikoto-ohajakucsidevakenovakaranaikoto-o hana-hana-
szuszu ◆ hadarhadar
hajakucsikotobahajakucsikotoba ◆ nyelvtörőnyelvtörő 「Hajakucsi-
kotobaga tokuideszu.」 „A nyelvtörő az erőssége.”

hajakucsinisaberuhajakucsinisaberu ◆ hadarhadar 「Kare-va kincsó-
szuruto hajakucsinisaberu.」 „Ha ideges, hadar.”

hajakudzsojúhajakudzsojú ◆ apróapró szerepetszerepet játszójátszó szí-szí-
nésznőnésznő
hajakuhasiruhajakuhasiru ◆ robogrobog 「Densa-va hajaku ha-
sitteita.」 „A vonat robogott.”

hajakuiebahajakuieba ◆ egyszóvalegyszóval ◆ rövidenröviden ◆ rövi-rövi-
denden szólvaszólva 「Perie-va hajaku ieba tanszanszu-
ideszu.」 „A Perrier röviden szólva szódavíz.”

hajakumohajakumo ◆ leghamarabbleghamarabb 「Kono sigoto-va
hajakumo issúkankakaru.」 „Ez a munka legha-
marabb egy hét múlva lesz kész.” ◆ mármár 「Haja-
kumo szan-nenga tatta.」 „Már három év telt el.”

hajakuszuruhajakuszuru ◆ felbontfelbont 「Keijaku-o
hajakuszezaru-o enakatta.」 „Fel kellett bonta-
nunk a szerződést.”

hajakutemohajakutemo ◆ leghamarabbleghamarabb 「Hajakutemo
issúkankakarimaszu.」 „Leghamarabb egy hét
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múlva lesz kész.” ◆ leggyorsabbleggyorsabb esetbenesetben
「Kore-va hajakutemo nisúkankakarimaszu.」
„Ez a leggyorsabb esetben is két hét.”

hajamaruhajamaru ◆ előrébbelőrébb jönjön 「Joteiga hajamat-
ta.」 „Előrébb hozták a programot.” ◆ elsietelsiet
「Hendzsi-o hajamatta.」 „Elsiette a választ.” ◆

felgyorsulfelgyorsul 「Ugokiga hajamatta.」 „Felgyorsult
a mozgása.”

hajameguszurihajameguszuri ◆ szüléstszülést serkentőserkentő gyógy-gyógy-
szerszer ◇ umaretaatonohajameguszuriumaretaatonohajameguszuri esőeső
után köpönyegután köpönyeg
hajamenihajameni ◆ előbbelőbb 「Kjóhajameni kitakusita.」
„Ma előbb mentem haza.” ◆ időbenidőben 「Gokibó-o
hajameni osietekudaszai.」 „Időben mondja meg
az óhaját.” ◆ korábbankorábban 「Kjó-va hajameni ok-
ita.」 „Ma korábban keltem.” ◆ minélminél hamarabbhamarabb
「Ohajameni mósi kondekudaszai.」 „Minél ha-
marabb jelentkezzenek!”

hajameruhajameru ◆ előrébbelőrébb hozhoz 「Zózeide
dzsútakukónjú-o hajameta.」 „Az adóemelés mi-
att előrébb hoztam a lakásvásárlást.” ◆ siettetsiettet
「Kaitó-o hajametemo imiarimaszen.」 „Nincs
értelme siettetni a választ.”

hajameruhajameru ◆ felgyorsítfelgyorsít 「Ajumi-o hajameta.」
„Felgyorsította a lépteit.” ◆ gyorsítgyorsít 「Konpjútá-
va tecuzuki-o hajameta.」 „A számítógép gyorsí-
totta az ügyintézést.” ◆ meggyorsítmeggyorsít 「Sigotono
kótei-o hajameta.」 „Meggyorsítottam a munka-
folyamatot.”

hajamicsihajamicsi ◆ gyorsabbgyorsabb 「Darekani kiitahóga
hajamicsideszu.」 „Gyorsabb lesz megkérdezni
valakitől.” ◆ gyorsabb útgyorsabb út
hajamihjóhajamihjó ◆ egyszerűegyszerű táblázattáblázat ◆ kereső-kereső-
táblázattáblázat ◆ táblázattáblázat 「Nengóhajamihjó」
„évjeltáblázat”

hajamimihajamimi ◆ jól informáltságjól informáltság
hajamimidearuhajamimidearu ◆ mindenrőlmindenről azonnalazonnal értesülértesül
「Anatatte hajamimidane!」 „Te mindenről
azonnal értesülsz!”

hajamiminohajamimino ◆ jóljól informáltinformált 「Hajamimino tó-
sikada.」 „Jól informált befektető.”

hajamimiszudzsihajamimiszudzsi ◆ bennfentesbennfentes
hajamodosihajamodosi ◆ visszacsévélésvisszacsévélés ◆ visszate-visszate-
keréskerés

hajamodosiszuruhajamodosiszuru ◆ visszatekervisszateker 「Dzsibun-
no kioku-o hajamodosisita.」 „Visszatekertem az
emlékeim filmjét.”

hajanehajane ◆ koránkorán fekvésfekvés 「Hajane-o sinaito ha-
jaoki dekinai.」 „Ha nem fekszünk le korán akkor
nyilván nem is tudunk korán felkelni.”

hajanehajaokihajanehajaoki ◆ koránkorán alvásalvás ésés koránkorán éb-éb-
redésredés
hajanehajaokidearuhajanehajaokidearu ◆ tyúkokkaltyúkokkal fekszik,fekszik,
tyúkokkaltyúkokkal kelkel 「Cuma-va hajanehajaokide-
szu.」 „A feleségem a tyúkokkal fekszik, és a tyú-
kokkal kel.”

hajaneszuruhajaneszuru ◆ koránkorán alszikalszik ◆ koránkorán fek-fek-
szikszik 「Kjóha hajanesijó!」 „Ma korán feküdjünk
le!”

hajanomikomihajanomikomi ◆ elhamarkodottelhamarkodott következ-következ-
tetéstetés
hajanomikomiszuruhajanomikomiszuru ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan kö-kö-
vetkeztetvetkeztet
hajaokihajaoki ◆ koránkorán keléskelés 「Hajaokiszuruto
icsinicsino dzsikanga júkóni cukaeru.」 „Ha ko-
rán kelünk, akkor az egész napot hatékonyan ki
tudjuk használni.” ◆ koránkorán kelőkelő 「Vatasi-va ha-
jaokideszu.」 „Korán kelő vagyok.”

hajaokiszuruhajaokiszuru ◆ koránkorán kelkel 「Kesza-va hajaoki-
sita.」 „Ma korán keltem.”

hajaoki-vahajaoki-va szanmon-noszanmon-no tokutoku ◆ kiki koránkorán kel,kel,
aranyat lelaranyat lel
hajaokurihajaokuri ◆ előrecsévéléselőrecsévélés ◆ előretekeréselőretekerés
hajaokuridehajaokuride ◆ gyorsítvagyorsítva 「Szaigomade haja-
okuride rokuga-o mita.」 „Gyorsítva nézte végig a
felvételt.”

hajaokuriszuruhajaokuriszuru ◆ előretekerelőreteker
「Kaszettotépu-o hajaokurisita.」 „Előreteker-
tem a kazettát.”

hajarihajari ◆ divatdivat 「Hajarino jófuku」 „divatos ru-
ha” ◆ felkapottságfelkapottság ◆ járványjárvány 「Infuruenza-
no rjúkó」 „influenzajárvány”

hajarikotobahajarikotoba ◆ divatszódivatszó
hajarimehajarime ◆ kötőhártya-gyulladáskötőhártya-gyulladás
hajarinohajarino ◆ felkapottfelkapott 「Hajarino kjoku」 „fel-
kapott dal” ◆ menőmenő 「Rjúkóno sokugjó-o sitei-
maszu.」 „Menő állása van.”

hajarinoongakuhajarinoongaku ◆ slágersláger
hajariszonguhajariszongu ◆ slágersláger
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hajaritacuhajaritacu ◆ féktelenféktelen ◆ felbátorodikfelbátorodik
hajariutahajariuta ◆ slágersláger
hajaruhajaru ◆ hajszolhajszol 「Kómjó-o hajaru.」 „A hír-
nevet hajszolja.” ◆ türelmetlentürelmetlen 「Hajaku aitai-
to kokoroga hajatta.」 „Türelmetlenül várta, hogy
mihamarabb láthassa.” ◆ zabolátlanzabolátlan 「Hajaru
uma」 „zabolátlan ló” ◇ kekkinihajarukekkinihajaru indula-indula-
tostos 「Kekkini hajatte nagurikakatta.」 „Indula-
tosan megütötte.”

hajaruhajaru ◆ divatbadivatba jönjön 「Miniszukátogahajat-
teiru.」 „Divatba jött a miniszoknya.” ◆ dívikdívik
「Konozubon-va móhajatteinai.」 „Ez a nadrág
már nem dívik.” ◆ elterjedelterjed 「Bjókiga hajatta.」
„A betegség elterjedt.” ◆ felkapfelkap 「Vakamonono
aidani-va konogému-va hajatteiru.」 „Ezt a játé-
kot a fiatalok felkapták.” ◆ felkapottfelkapott 「Kono
kjoku-va szaikinhajatteiru.」 „Ez a szám mosta-
nában nagyon felkapott.”

hajasihajasi ◆ aláfestő zenealáfestő zene ◆ kísérő zenekísérő zene
hajasihajasi ◆ erdőerdő 「Kasivano hajasi」 „tölgyfa er-
dő” ◆ ligetliget
hajasikatahajasikata ◆ kísérő zenészkísérő zenész
hajasikotobahajasikotoba ◆ hozzáfűzött énekhozzáfűzött ének
hajasiraiszuhajasiraiszu ◆ rizses marhapörköltrizses marhapörkölt
hajasitateruhajasitateru ◆ biztatbiztat
hajasitateruhajasitateru ◆ csúfolcsúfol 「Dókjúszei-va kare-o
hajasi tateta.」 „Az osztálytársa csúfolta.”

hajaszahajasza ◆ gyorsasággyorsaság 「Atamano kaitenno ha-
jasza」 „észjárás gyorsasága” ◆ koraiságkoraiság 「Bjó-
kino hakkenno hajasza」 „betegség felismerésé-
nek koraisága” ◆ sebességsebesség 「Kuruma-va dzsi-
szokuhjakkirono hajaszade hasitteita.」 „Az autó
óránként száz kilométeres sebességgel haladt.” ◇

menimotomaranuhajaszademenimotomaranuhajaszade villámgyorsanvillámgyorsan
hajaszehajasze ◆ sebessebes folyású,folyású, sekélysekély szakaszszakasz
◆ sellősellő
hajaszuhajaszu ◆ növesztnöveszt 「Hige-o hajaszu.」 „Ba-
juszt növeszt.” ◇ cuno-ocuno-o hajaszuhajaszu mérgesmérges ◇

cuno-o hajaszucuno-o hajaszu féltékenyféltékeny
hajaszuhajaszu ◆ csúfolcsúfol 「Ikudzsinasitohajasza-
reta.」 „Gyávának csúfolták.” ◆ kísérkísér 「Engisa-o
taikode hajasita.」 „Az előadót dobbal kísérte.” ◆

lelkesítlelkesít 「Kasu-o tebjósi-o utte hajasita.」 „Üte-
mes tapssal lelkesítették az énekest.”

hajaszugiruhajaszugiru ◆ elhamarkodikelhamarkodik 「Ie-o kauno-va
hajaszugita.」 „Elhamarkodtam a lakásvásárlást.”

hajatehajate ◆ hirtelenhirtelen feltámadtfeltámadt szélszél ◆ szélvi-szélvi-
harhar
hajatemavasihajatemavasi ◆ idejében gondoskodásidejében gondoskodás
hajatemavasinihajatemavasini ◆ idejébenidejében
hajatemavasi-ohajatemavasi-o szuruszuru ◆ idejébenidejében előké-előké-
szülszül
hajatenojóniszaruhajatenojóniszaru ◆ amilyenamilyen gyorsangyorsan
jött, olyan gyorsan megyjött, olyan gyorsan megy ◆ elviharzikelviharzik
hajatocsirihajatocsiri ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság okoztaokozta
hibahiba 「Bokuno hajatocsiridatta.」 „Elhamarko-
dott voltam.”

hajatocsirinohajatocsirino ◆ elhamarkodottelhamarkodott
hajatocsiriszuruhajatocsiriszuru ◆ forrófejűforrófejű 「Hajatocsiri-
szuru hito」 „forrófejű ember” ◆ gyorsangyorsan döntdönt
és hibázikés hibázik
hajatteiruhajatteiru ◆ járványjárvány vanvan 「Ima, kazega ha-
jatteimaszu.」 „Most influenzajárvány van.”

hajaumahajauma ◆ gyors lógyors ló
hajaumarehajaumare ◆ nem évvesztesnem évvesztes
hajavakarihajavakari ◆ gyors felfogásgyors felfogás
hajavazahajavaza ◆ bűvésztrükkbűvésztrükk ◆ gyorsgyors trükktrükk
「Denkószekkano hajavaza」 „villámgyors trükk”
◆ szemfényvesztésszemfényvesztés
hajazakihajazaki ◆ koraikorai virágzásvirágzás 「Hajazaki suno
szakura」 „korán virágzó cseresznyefajta”

hakahaka ◆ haladáshaladás 「Dokusoga hakadoranai.」
„Nem haladok az olvasással.”

hakahaka ◆ sírsír 「Nakunatta hitono ohaka-o tateta.」
„Sírt állítottam a halottnak.” ◇ ohakaohaka sírsír 「Oha-
kani ohana-o szonaeta.」 „Virágot tettem a sírra.”
◇ daidainohakadaidainohaka családicsaládi sírsír ◇ muenbakamuenbaka el-el-
hagyatotthagyatott sírsír ◇ mumeiszensinohakamumeiszensinohaka isme-isme-
retlenretlen katonakatona sírjasírja ◇ mumeiheisinohakamumeiheisinohaka is-is-
meretlen katona sírjameretlen katona sírja
hakaanahakaana ◆ sírgödörsírgödör
hakabahakaba ◆ sírsír 「Jurikagokara hakabamade」
„bölcsőtől a sírig” ◆ temetőtemető
hakabakasiihakabakasii ◆ gyorsgyors 「Sigoto-va hakabakasi-
ku szuszumanai.」 „Nem halad gyorsan a mun-
ka.” ◆ kielégítőkielégítő 「Keizaino kaifukuga hakaba-
kasikunai dzsókjódeszu.」 „A gazdaság javulása
nem kielégítő.”
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hakabuhakabu ◆ töredékrészvénytöredékrészvény
hakadoruhakadoru ❶ haladhalad 「Kjósigoto-va hakadorima-
sitaka?」 „Jól haladtál ma a munkával?” ◆ álláll
「Purodzsekuto-va hakadotteiru?」 „Hogy áll a
projekt?”

hakadzsimaihakadzsimai ◆ sír megszüntetésesír megszüntetése
hakahorihakahori ◆ sírásósírásó
hakaihakai ◆ parancsolat megszegéseparancsolat megszegése
hakaihakai ◆ destrukciódestrukció 「Tanpaku sicuno hakai」
„fehérje destrukciója” ◆ elpusztításelpusztítás ◆ pusztí-pusztí-
tástás ◆ rombolásrombolás ◇ kakakuhakaikakakuhakai árzuhanásárzuhanás
◇ kankjóhakaikankjóhakai környezetpusztításkörnyezetpusztítás ◇ kank-kank-
jóhakaijóhakai környezetromboláskörnyezetrombolás ◇ sizenhakaisizenhakai
természetrombolástermészetrombolás ◇ sizenhakaisizenhakai termé-termé-
szetpusztításszetpusztítás ◇ szeizóhakaiszeizóhakai képrombolásképrombolás
hakaibunsihakaibunsi ◆ felforgató elemfelforgató elem
hakaikenszahakaikensza ◆ roncsolásos vizsgálatroncsolásos vizsgálat
hakaikóihakaikói ◆ vandalizmusvandalizmus
hakaikószakuhakaikószaku ◆ felforgató tevékenységfelforgató tevékenység
hakairjokuhakairjoku ◆ pusztítóerőpusztítóerő ◆ rombolóerőrombolóerő
「Kono bakudanno hakairjoku-va hakari sirema-
szen.」 „Mérhetetlen ennek a bombának a rom-
bolóereje.”

hakaisihakaisi ◆ sírkősírkő
hakaisikenhakaisiken ◆ roncsolásos vizsgálatroncsolásos vizsgálat
hakaiszaretahakaiszareta ◆ romba döntöttromba döntött ◆ romosromos
hakaiszuruhakaiszuru ◆ elpusztítelpusztít 「Hide mori-va haka-
iszareta.」 „A tűz elpusztította az erdőt.” ◆ ki-ki-
készítkészít 「Cumaga vatasino szeisin-o hakaisita.」
„A feleségem kikészítette az idegeimet.” ◆ lerom-lerom-
bolbol 「Róma gun-va macsi-o hakaisita.」 „A ró-
maiak lerombolták a várost.” ◆ pusztítpusztít 「Taifú-
va tatemono-o hakaisita.」 „A szél házakat pusz-
tított.” ◆ rombolrombol 「Bakudan-va takuszan-no
tatemono-o hakaisita.」 „A bomba épületeket
rombolt.” ◆ szétrombolszétrombol 「Ottono furin-va
kazoku-o hakaisita.」 „A férj házasságtörése szét-
rombolta a családot.” ◇ hakaiszaretahakaiszareta romosromos
hakaitekinahakaitekina ◆ pusztítópusztító 「Kore-va hakaiteki-
gidzsucudeszu.」 „Ez pusztító technológia.” ◆

rombolóromboló 「Kare-va hakaitekina kisicu-o mottei-
ru.」 „Romboló természete van.”

hakakukóbunhakakukóbun ◆ mondatszerkezetmondatszerkezet szakadá-szakadá-
sasa ◆ szerkezetszakadásszerkezetszakadás

hakakunohakakuno ◆ kivételeskivételes 「Hakakuno jaszusza」
„kivételesen alacsony ár” ◆ különlegeskülönleges 「Haka-
kuno taigú」 „különleges bánásmód” ◆ nyelvta-nyelvta-
nilagnilag hibáshibás 「Hakakuno bunsó」 „nyelvtanilag
hibás mondat” ◆ soronsoron kívülikívüli 「Hakakuno só-
sin」 „soron kívüli előléptetés”

hakamahakama ◆ hakamahakama ◆ hüvelyhüvely ◆ szakéspalackszakéspalack
tartójatartója ◇ kójanosirobakamakójanosirobakama susztersuszter lyu-lyu-
kas cipőjekas cipője
hakamairihakamairi ◆ sírlátogatássírlátogatás ◆ temetőlátoga-temetőlátoga-
tástás 「Ohiganni maitosi ohakamairini iku.」 „A
tavaszi mindenszentekkor a temetőbe megyek.”

hakamairiszuruhakamairiszuru ◆ sírtsírt látogatlátogat 「Maicukiha-
kamairiszuru.」 „Minden hónapban látogatja a sí-
rokat.”

hakamorihakamori ◆ temetőőrtemetőőr
hakanaihakanai ◆ gyászosgyászos 「Hakanai szaigo-o toge-
ta.」 „Gyászos halált halt.” ◆ hiábavalóhiábavaló 「Ha-
kanai kibódatta.」 „Hiábavaló ábránd volt.” ◆ hiúhiú
「Hakanai nozomi-o idaita.」 „Hiú reményt táp-
lált.” ◆ mulandómulandó 「Dzsinszei-va hakanai.」 „Az
élet mulandó.” ◆ múlékonymúlékony ◆ múlómúló 「Hakanai
koidatta.」 „Múló szerelem volt.” ◆ reményte-reményte-
lenlen 「Hakanai jume」 „reménytelen álom”

hakanamuhakanamu ◆ hiábavalónakhiábavalónak érziérzi ◆ megcsö-megcsö-
mörlikmörlik 「Jo-o hakanamu.」 „Megcsömörlik az
élettől.”

hakanihakani futon-vafuton-va kiszerarezukiszerarezu ◆ halotthalott szü-szü-
lő nem segítlő nem segít
hakaraihakarai ◆ bánásmódbánásmód 「Kaisa-va tokubecuna
hakarai-o sita.」 „Az cég különleges bánásmód-
ban részesítette.” ◆ belátásbelátás 「Ohakaraini oma-
kaszesimaszu.」 „Az ön belátására bízom.” ◆

közbenjárásközbenjárás 「Odzsino hakaraideii sigoto-o
micuketa.」 „A nagybácsikám közbenjárásával jó
munkához jutottam.” ◆ segítségsegítség 「Muszukono
hakaraide hadzsimete kaigairjokó-o simasita.」
„A fiam segítségével, most először utaztam kül-
földre.”

hakarauhakarau ◆ elintézelintéz 「Nokori-va tekitóni haka-
rattekure!」 „A többit intézd el a belátásod sze-
rint!” ◆ közbenjárközbenjár 「Kanodzsotonodéto-o ha-
karattekurenai?」 „Szeretnék randevúzni azzal a
nővel, nem tudnál közbenjárni?”

hakarazumohakarazumo ◆ akaratlanulakaratlanul 「Bokuno
hacugen-va hakarazumo atatta.」 „Akaratlanul is
célba talált a megjegyzésem.” ◆ meglepőenmeglepően
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「Hakarazumoii szakuhinga dekita.」 „Meglepő-
en jó mű született.” ◆ váratlanulváratlanul 「Hakara-
zumo kinmedaru-o kakutokusita.」 „Váratlanul
aranyérmet nyert.”

hakarihakari ◆ mérlegmérleg 「Szató-o hakarini noszeta.」
„Feltettem a mérlegre a cukrot.” ◇ szaobakariszaobakari
karoskaros mérlegmérleg ◇ zenmaibakarizenmaibakari rugósrugós mérlegmérleg
◇ zenmaibakarizenmaibakari óramérlegóramérleg
hakarigataihakarigatai ◆ kifürkészhetetlenkifürkészhetetlen 「Kano-
dzsono kokoro-va hakari gatai.」 „A lelke kifür-
készhetetlen.” ◆ kiszámíthatatlankiszámíthatatlan 「Korekar-
adónaruka hakari gatai.」 „Kiszámíthatatlan,
hogy mi fog ezek után történni.”

hakarigotohakarigoto ◆ cselfogáscselfogás ◆ fondorlatosfondorlatos
tervterv
hakarigoto-ohakarigoto-o meguraszumeguraszu ◆ csapdátcsapdát állítállít ◆

tervet szőtervet sző
hakarimacsigaeruhakarimacsigaeru ◆ elmérelmér
hakarinoszaohakarinoszao ◆ mérlegkarmérlegkar
hakarinoszarahakarinoszara ◆ mérlegtányérmérlegtányér
hakarisirenaihakarisirenai ◆ felbecsülhetetlenfelbecsülhetetlen 「Kareno
si-va szekainitotte-va hakari sirenai szonsicudat-
ta.」 „Halálával felbecsülhetetlen veszteség érte
a világot.” ◆ felmérhetetlenfelmérhetetlen 「Szono sinrin-o
baszszaiszurukotono kankjó-e no eikjó-va hakari
sirenai.」 „Felmérhetetlen hatása lesz, ha kivág-
ják az erdőt.” ◆ kifürkészhetetlenkifürkészhetetlen 「Miraini
naniga okoruka-va hakari sirenai.」 „A jövő kifür-
készhetetlen.” ◆ kiismerhetetlenkiismerhetetlen ◆ mélysé-mélysé-
gesges 「Kareni taisite hakarisirenai szonkei-o obo-
eta.」 „Mélységes tiszteletet éreztem iránta.” ◆

mérhetetlenmérhetetlen
hakarisirenaihodohakarisirenaihodo ◆ mérhetetlenülmérhetetlenül 「Ha-
kari sirenaihodo kanasiideszu.」 „Mérhetetlenül
szomorú vagyok.”

hakariurihakariuri ◆ kimérve árusításkimérve árusítás
hakariuriszuruhakariuriszuru ◆ kimérkimér 「Niku-o hakari uris-
ita.」 „Kimérte a húst.” ◆ súlyrasúlyra adad 「Ringo-o
hakari urisita.」 „Súlyra adta az almát.”

hakarizarahakarizara ◆ mérlegtányérmérlegtányér
hakaruhakaru ◆ véleményeztetvéleményeztet 「Kono ken-o singi-
kaini hakarimasó.」 „Véleményeztessük az ügyet
a tanácsadó testülettel.”

hakaruhakaru ◆ csapdábacsapdába ejtejt 「Hakakarareta!」
„Csapdába ejtettek!” ◆ elkövetelkövet 「Idzsimerare-
teita sónen-va dzsiszacu-o hakatta.」 „A vegzált

fiú öngyilkosságot követett el.” ◆ szemszem előttelőtt
tarttart 「Dzsibunno rieki-o hakaru.」 „A saját ér-
deket tartja szem előtt.” ◆ terveltervel 「Daitórjóno
anszacu-o hakatta.」 „Merényletet tervelt az el-
nök ellen.” ◆ töreksziktörekszik 「Szekaiheiva-o haka-
ru.」 „Világbékére törekszik.” ◇ aruitehakaruaruitehakaru
leléplelép 「Górumadeno kjori-o aruite hakatta.」 „A
kapuig leléptem a távolságot.” ◇ sinkó-osinkó-o hakaruhakaru
elősegítelősegít 「Kono taiszaku-va bóekino sinkó-o
hakatta.」 „Az intézkedés elősegítette a külkeres-
kedelmet.” ◇ szógorikai-oszógorikai-o hakaruhakaru kölcsönöskölcsönös
megértésremegértésre töreksziktörekszik ◇ bengi-obengi-o hakaruhakaru
kedvezkedvez 「Fuszei-o sitemade kjakuno bengi-o ha-
katta.」 „Akár szabálytalanság árán is az ügyfél-
nek kedvezett.” ◇ bengi-obengi-o hakaruhakaru segítsegít 「Su-
sótositeno tacsiba-o rijósite júdzsinno dzsigjóni
bengi-o hakatta.」 „Kihasználva miniszterelnöki
pozícióját, a barátja vállalkozását segítette.” ◇

ben-oben-o hakaruhakaru kényelmessékényelmessé tesztesz 「Hasi-o
kakete kócúno ben-o hakatta.」 „Hidat építve ké-
nyelmessé tette a közlekedést.”

hakaruhakaru ◆ bemérbemér 「Rédáde szokudo-o hakat-
ta.」 „Bemérte radarral a sebességét.” ◆ felbe-felbe-
csülcsül 「Szeitono nórjoku-o hakatta.」 „Felbecsül-
te a diák tudását.” ◆ kifürkészkifürkész 「Kanodzsono
kimocsi-o hakarótosita.」 „Próbáltam kifürkészni
a nő érzéseit.” ◆ kimérkimér 「Bunrjó-o hakatta.」
„Kimérte az adagokat.” ◆ latolgatlatolgat 「Csanszu-
o hakatteita.」 „Az esélyeimet latolgattam.” ◆ le-le-
mérmér 「Nikujaszan-va momo niku-o hakatta.」 „A
hentes lemérte a combot.” ◆ megmérmegmér 「Taidzsú-
o hakatta.」 „Megmérte a testsúlyát.” ◆ mérmér
「Taidzsú-o hakaru.」 „Testsúlyt mér.” ◇ aru-aru-
itehakaruitehakaru leléplelép 「Górumadeno kjori-o aruite
hakatta.」 „A kapuig leléptem a távolságot.” ◇

szaizu-oszaizu-o hakaruhakaru megmérmegmér 「Veszutonoszaizu-
o hakatta.」 „Megmérte a derékbőségét.” ◇ me-me-
dehakarudehakaru szemreszemre megsaccolmegsaccol 「Szatóno rjó-o
mede hakatta.」 „Szemre megsaccoltam a cukor
mennyiségét.”

hakaszehakasze ◆ doktordoktor ◆ professzorprofesszor ◆ tudóstudós
「Kono ko-va konpjútá hakaszeda.」 „Ez a gyerek
egy számítógéptudós.”

hakaszegóhakaszegó ◆ doktorátusdoktorátus ◆ doktori címdoktori cím
hakaszeruhakaszeru ◆ kiköpetkiköpet 「Doku-o hakaszeta.」
„Kiköpettem vele a mérget.” ◆ vallomásravallomásra
kényszerítkényszerít 「Jógisa-o hakaszeta.」 „Vallomás-
ra kényszerítettem a vádlottat.”
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hakaszeruhakaszeru ◆ ráadráad 「Kodomoni kucu-o haka-
szeta.」 „Ráadtam a cipőt a gyerekre.”

hakaszuhakaszu ◆ elfolyatelfolyat 「Mizu-o hakaszu.」 „El-
folyatja a vizet.” ◆ túladtúlad 「Sóhin-o hakaszu.」
„Túlad az árun.”

hakazuhihakazuhi ◆ áttételáttétel ◆ áttételiáttételi arányarány ◆

fogaskerék-áttételi arányfogaskerék-áttételi arány
hakehake ◆ kelendőségkelendőség ◆ vízelvezetésvízelvezetés ◇ ha-ha-
kegajoikegajoi kelendőkelendő 「Kono sóhin-va hakegajoi.」
„Ez az áru kelendő.”

hakehake ◆ ecsetecset 「Hakede ekara hokori-o harat-
ta.」 „Ecsettel letöröltem a port a képről.” ◆ kefekefe
◆ mázolóecsetmázolóecset ◆ penzlipenzli 「Hakede
szakunipenki-o nutta.」 „Penzlivel festettem a ke-
rítést.”

hakebókihakebóki ◆ partfispartfis
hakegajoihakegajoi ◆ kelendőkelendő 「Kono sóhin-va hakeg-
ajoi.」 „Ez az áru kelendő.”

hakegucsihakegucsi ◆ kifolyónyíláskifolyónyílás ◆ levezetéslevezetés
「Szupócu-va szutoreszunohake gucsininattei-
ru.」 „Sporttal vezetem le a feszültségemet.” ◆ pi-pi-
acac 「Sóhinno hake gucsi-o szagasita.」 „Piacot
keresett az árunak.” ◆ szabadszabad folyásfolyás 「Ikarino
hake gucsi-o micuketa.」 „Szabad folyást enge-
dett a mérgének.” ◆ vízköpővízköpő ◇ ikarinohakegu-ikarinohakegu-
csicsi valaki,valaki, akinakin kitölthetikitöltheti aa mérgétmérgét ◇ ha-ha-
kegucsitositejarukegucsitositejaru kiadkiad 「Szutoreszuno hake
gucsitosite oszara-o kovasita.」 „Összetörte a tá-
nyért, hogy kiadja magából a stresszt.” ◇ mizuha-mizuha-
kegucsikegucsi vízvetővízvető ◇ mizuhakegucsimizuhakegucsi vízelve-vízelve-
zető nyílászető nyílás
hakegucsitositejaruhakegucsitositejaru ◆ kiadkiad 「Szutoreszuno
hake gucsitosite oszara-o kovasita.」 „Összetörte
a tányért, hogy kiadja magából a stresszt.”

hakeihakei ◆ hullámformahullámforma
hakenhaken ◆ fölényfölény 「Szekaikeizaino haken-o nigit-
teiru.」 „Fölénnyel rendelkezik a világgazdaság-
ban.” ◆ hegemóniahegemónia ◆ uralomuralom
hakenhaken ◆ küldetésküldetés ◆ munkaerő-kihelyezésmunkaerő-kihelyezés ◆

munkaerő-kölcsönzésmunkaerő-kölcsönzés
hákenháken ◆ falkapocsfalkapocs ◆ jégszegjégszeg ◆ sziklaszögsziklaszög

haken-araszoihaken-araszoi ◆ hatalmi harchatalmi harc
hakendanhakendan ◆ delegációdelegáció ◆ küldöttségküldöttség
hakengaisahakengaisa ◆ munkaerő-kölcsönzőmunkaerő-kölcsönző

hakengirihakengiri ◆ kihelyezéseskihelyezéses munkaviszonymunkaviszony
megszűnésemegszűnése
hakenkisahakenkisa ◆ kiküldött tudósítókiküldött tudósító
hákenkuroicuhákenkuroicu ◆ horogkereszthorogkereszt
hakenoketabahakenoketaba ◆ ecsetpamacsecsetpamacs
hakenródósahakenródósa ◆ kölcsönmunkáskölcsönmunkás
hakensainhakensain ◆ ideiglenesideiglenes dolgozódolgozó ◆ kölcsön-kölcsön-
zött munkaerőzött munkaerő
hakensugihakensugi ◆ hegemonizmushegemonizmus
hakenszuruhakenszuru ◆ akkreditálakkreditál 「Gaikokuni taisi-
o hakensita.」 „Külföldön nagykövetet akkreditál-
tak.” ◆ delegáldelegál 「Szenkjoni tacsiainin-o haken-
sita.」 „A választásokra megfigyelőket delegál-
tak.” ◆ elindítelindít 「Tankentaiga hakenszareta.」
„Elindították az expedíciót.” ◆ indítindít 「Sisa-o ha-
kensita.」 „Követet indítottak.” ◆ irányítirányít
「Guntai-va szendzsóni hakenszareta.」 „A kato-
nákat a frontra irányították.” ◆ kiküldkiküld 「Genbani
csószacsímu-va hakenszareta.」 „Vizsgálócsopor-
tot küldtek ki a helyszínre.” ◆ kivezényelkivezényel
「Guntai-va kokkjócsitaini hakenszareta.」 „Ki-
vezényelték a katonákat a határra.” ◆ küldküld
「Kameikoku-va tekikokuni guntai-o hakensi-
ta.」 „A tagországok csapatokat küldtek az ellen-
séges országba.” ◆ vezényelvezényel 「Szaigaigenbani
guntai-o hakensita.」 „Katonákat vezényeltek a
katasztrófa helyszínére.”

hakentaihakentai ◆ különítménykülönítmény
hakeruhakeru ◆ elfolyikelfolyik 「Nivade mizugajokuhake-
ru.」 „Az udvaron jól elfolyik a víz.” ◆ kelendőkelendő
「Kono sóhin-va jokuhakeru.」 „Ez az áru kelen-
dő.”

hakeruhakeru ◆ felmegyfelmegy 「Kono kucu-va hakenai.」
„Ez a cipő nem megy fel a lábamra.”

hakihaki ◆ megsemmisítésmegsemmisítés 「Soruino haki」 „irat-
megsemmisítés” ◆ visszavonásvisszavonás 「Jakuszoku-
no haki」 „ígéret visszavonása” ◇ kon-jakuhakikon-jakuhaki
eljegyzéseljegyzés felbontásafelbontása ◇ kon-jakuhakikon-jakuhaki el-el-
jegyzésbontásjegyzésbontás
hakihaki ◆ ambícióambíció ◆ dinamizmusdinamizmus ◆ energiaenergia ◇

hakinonaihakinonai unottunott ◇ hakinonaihakinonai enerváltenervált
hakicubuszuhakicubuszu ◆ elnyűelnyű 「Icsinenni niszokuno
kucu-o haki cubuszu.」 „Két cipőt nyüvök el egy
évben.”

hakicubuszuhakicubuszu ◆ elhordelhord
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hakicsigaeruhakicsigaeru ◆ összetévesztösszetéveszt 「Ren-aito
júdzsó-o haki csigaeru.」 „Összetéveszti a szerel-
met a barátkozással.” ◆ véletlenülvéletlenül felveszfelvesz
「Hokano kjakuno kucuto haki csigaeta.」 „Vé-
letlenül egy másik vendég cipőjét vettem fel.” ◇

imi-oimi-o hakicsigaeruhakicsigaeru félreértfélreért 「Siavaszeno imi-
o haki csigaeru.」 „Félreérti, hogy mi a boldog-
ság.”

hakidamehakidame ◆ szemétdombszemétdomb
hakidamebakohakidamebako ◆ komposztládakomposztláda ◆ konyhaikonyhai
hulladéktartóhulladéktartó
hakidamenicuruhakidamenicuru ◆ a pénz a szemétben vana pénz a szemétben van
hakidame-ohakidame-o aszaruaszaru ◆ guberálguberál 「Hómureszu-
va haki dame-o aszatteita.」 „A hajléktalan gube-
rált.”

hakidaszuhakidaszu ◆ kibuggyankibuggyan 「Kare-va kokorono
ucsi-o haki dasita.」 „Kibuggyant belőle, hogy mit
érez.” ◆ kifújkifúj 「Iki-o haki dasita.」 „Kifújtam a
levegőt.” ◆ kiköpkiköp 「Tane-o haki dasita.」 „Ki-
köptem a magot.” ◆ kiokádkiokád 「Tabe mono-o haki
dasita.」 „Kiokádtam az ételt.” ◆ okádokád
「Entocu-va kemuri-o haki dasita.」 „A kémény
füstöt okádott.” ◇ ikari-oikari-o hakidaszuhakidaszu mérgelő-mérgelő-
dikdik 「Ógoede ikari-o haki dasita.」 „Hangosan
mérgelődtem.” ◇ iki-oiki-o hakidaszukotohakidaszukoto kilég-kilég-
zészés
hakidaszuhakidaszu ◆ kiseperkiseper 「Szukimakara hokori-
o haki dasita」 „Kisepertem a port a résből.” ◆

kisöpörkisöpör 「Rókakaracsiri-o haki dasita.」 „Kisö-
pörtem a szemetet a folyosóról.”

hakidaszukotohakidaszukoto ◆ kilégzéskilégzés 「Iki-o szui komu
kototo haki daszu koto」 „belégzés és kilégzés”

hakifurusihakifurusi ◆ elnyűttelnyűtt lábbelilábbeli ◆ elnyűttelnyűtt zok-zok-
nini
hakigokocsihakigokocsi ◆ járásjárás 「Kono kucuno haki
gokocsi-va dó?」 „Milyen a járás ebben a cipő-
ben?” ◆ kényelmeskényelmes 「Kono kucu-va haki goko-
csiga varui.」 „Ez a cipő kényelmetlen.”

hakihakihakihaki ◆ kerteléskertelés nélkülnélkül 「Hakihakito
iken-o itta.」 „Kertelés nélkül megmondta a véle-
ményét.” ◆ készségesenkészségesen 「Sicumonnihakiha-
kito kotaeru.」 „Készségesen válaszol a kérdések-
re.” ◆ magabiztosmagabiztos 「Hakihakisita furu mai」
„magabiztos viselkedés”

hakijoszeruhakijoszeru ◆ összesöpörösszesöpör 「Garaszuno
hahen-o haki joszeta.」 „Összesöpörte az üveg-
cserepeket.”

hakikaejónokucuhakikaejónokucu ◆ váltócipőváltócipő 「Sokubade
haki kae jóno kucu-o cukau.」 „A munkahelye-
men váltócipőt használok.”

hakikaeruhakikaeru ◆ másikatmásikat veszvesz felfel 「Kucu-o haki
kaeta.」 „Másik cipőt vettem fel.”

hakikehakike ◆ hányingerhányinger 「Kanodzso-va haki ke-o
mojósita.」 „Hányingere volt.”

hakikedomehakikedome ◆ hányinger-csillapítóhányinger-csillapító
hakikegakomiageruhakikegakomiageru ◆ hányingerhányinger kerülgetikerülgeti
「Haki kega komi ageta.」 „Hányinger kerülget.”

hakikegaszuruhakikegaszuru ◆ hányingerehányingere vanvan 「Funa-
joide haki kegaszuru.」 „A tengeribetegség miatt
hányingerem van.”

hakike-ohakike-o mojooszumojooszu ◆ hányingerehányingere vanvan
「Kandzsa-va haki ke-o mojoosita.」 „A betegnek
hányingere volt.”

hakimonohakimono ◆ lábbelilábbeli 「Kucu-va hakimonodes-
zu.」 „A cipő lábbeli.”

hakinaretahakinareta ◆ megszokottmegszokott 「Haki
naretazubon-o haita.」 „A megszokott nadrágo-
mat vettem fel.”

hakinoaruhakinoaru ◆ energikusenergikus 「Hakinoaru hitodes-
zu.」 „Energikus ember.”

hakinonaihakinonai ◆ enerváltenervált ◆ unottunott
hakiszódzsihakiszódzsi ◆ söprögetéssöprögetés
hakiszódzsiszuruhakiszódzsiszuru ◆ söprögetsöpröget 「Beranda-o
haki szódzsisita.」 „A verandát söprögettem.”

hakiszóninaruhakiszóninaru ◆ hányingerhányinger kerülgetikerülgeti 「To-
ireno dzsótai-o mite hakiszóninatta.」 „Hányin-
ger kerülgetett a vécé látványától.”

hakiszuruhakiszuru ◆ eltöröleltöröl 「Szaiban-va issin-o hak-
isita.」 „A bíróság eltörölte az elsőfokú ítéletet.”
◆ lemondlemond 「Kenri-o hakiszuru.」 „Lemond a jo-
gáról.” ◆ megsemmisítmegsemmisít 「Iranai sorui-o hakisi-
ta.」 „Megsemmisítették a szükségtelen iratokat.”
◆ visszavonvisszavon 「Szaiban-va issin-o hakisita.」 „A
bíróság visszavonta az elsőfokú ítéletet.”

hakiszuteruhakiszuteru ◆ kiköpkiköp 「Szakuran bóno tane-o
haki szuteta.」 „Kiköptem a cseresznyemagot.”

hakiszuteruhakiszuteru ◆ kisöpörkisöpör 「Gomi-o haki szute-
ta.」 „Kisöpörtem a szemetet.”
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hakiszuterujóniiuhakiszuterujóniiu ◆ fröcsögfröcsög 「Haki szuteru-
jóni akutai-o cuita.」 „Fröcsögve szitkozódott.” ◆

pocskondiázpocskondiáz 「Szaiteina hitodato haki szuteru-
jóni itta.」 „Pocskondiázta a semmirekellőt.”

hakjokuhakjoku ◆ drámaidrámai végkifejletvégkifejlet ◆ kataklizmakataklizma
◆ szakításszakítás 「Kanodzsotono hakjoku-o szake-
rutameni nandemojaru.」 „Mindent megtennék,
hogy ne kelljen szakítanom vele.” ◇ hakjoku-hakjoku-
oo manekumaneku nemnem vezetvezet jórajóra 「Amae szugi-va
hakjoku-o maneku.」 „Az elkényeztetés nem ve-
zet jóra.”

hakjoku-ohakjoku-o manekumaneku ◆ nemnem vezetvezet jórajóra 「Amae
szugi-va hakjoku-o maneku.」 „Az elkényeztetés
nem vezet jóra.”

hakjoku-ohakjoku-o mukaerumukaeru ◆ tönkremegytönkremegy 「Karera-
no kankei-va hakjoku-o mukaeta.」 „A kapcsola-
tuk tönkrement.”

hakjokutekinahakjokutekina ◆ katasztrofáliskatasztrofális 「Kazanno
hakjokutekina funkaga okotta.」 „Katasztrofális
vulkánkitörés történt.”

hakjúhakjú ◆ átgyűrűzésátgyűrűzés ◆ átterjedésátterjedés 「Szaiga-
ino eikjóno hakjú」 „katasztrófa hatásának átter-
jedése” ◆ begyűrűzésbegyűrűzés
hakjúkókahakjúkóka ◆ begyűrűzésbegyűrűzés
hakjúszuruhakjúszuru ◆ átgyűrűzikátgyűrűzik 「Orosiurikakaku-
va sóhisani hakjúsita.」 „A nagykereskedelmi
árak átgyűrűztek a fogyasztókhoz.” ◆ átterjedátterjed
「Panikku-va kin-júsidzsóni hakjúsita.」 „A pá-
nik átterjedt a részvénypiacra.” ◆ begyűrűzikbegyűrűzik
「Gen-jukakakuno eikjó-va vaga kuninimo hak-
júsita.」 „Az olajárak hatása hozzánk is begyűrű-
zött.”

hakkahakka ◆ fehéredésfehéredés
hakkahakka ◆ borsmentaborsmenta ◆ mentamenta ◆ mentolmentol
「Hakkairinogamu」 „mentolos rágógumi”

hakkahakka ◆ gyulladásgyulladás ◇ sizenhakkasizenhakka öngyulla-öngyulla-
dásdás
hakkáhakká ◆ hekkerhekker
hakkacsóhakkacsó ◆ bivalymajnabivalymajna
hakkadzsóhakkadzsó ◆ mentatablettamentatabletta
hakkagensóhakkagensó ◆ albinizmusalbinizmus
hakkaihakkai ◆ megalakulásmegalakulás ◆ nyitókereskedésnyitókereskedés ◆

nyitótalálkozónyitótalálkozó
hakkaihakkai ◆ nyolcszornyolcszor
hakkaimenihakkaimeni ◆ nyolcadjáranyolcadjára ◆ nyolcadszornyolcadszor

hakkaimenohakkaimeno ◆ nyolcadiknyolcadik
hakkaiszuruhakkaiszuru ◆ megalakulmegalakul ◆ megnyitmegnyit
hakkajakuhakkajaku ◆ gyutacsgyutacs
hakkajuhakkaju ◆ mentaolajmentaolaj
hakkajuhakkaju ◆ borsmentaolajborsmentaolaj
hakkakkeihakkakkei ◆ nyolcszögnyolcszög
hakkakkeinohakkakkeino ◆ nyolcszögletűnyolcszögletű
hakkákógekihakkákógeki ◆ hekkertámadáshekkertámadás 「Szábá-va
hakká kógeki-o uketa.」 „Hekkertámadás érte a
szerverünket.”

hakkákóihakkákói ◆ hekkeléshekkelés
hakkakuhakkaku ◆ kiderüléskiderülés ◆ lelepleződéslelepleződés
hakkakucsúhakkakucsú ◆ nyolcszög alapú hasábnyolcszög alapú hasáb
hakkakukeihakkakukei ◆ nyolcszögnyolcszög ◆ oktogonoktogon
hakkakuszuruhakkakuszuru ◆ kiderülkiderül 「Cumano furinga
hakkakusita.」 „Kiderült, hogy megcsalta a fele-
sége.” ◆ lelepleződiklelepleződik 「Uszoga hakkakusita.」
„Lelepleződött a hazugság.”

hakkanhakkan ◆ újság indításaújság indítása
hakkanhakkan ◆ izzadásizzadás ◆ verejtékezésverejtékezés
hakkanbósizaihakkanbósizai ◆ izzadásgátlóizzadásgátló
hakkan-jakuhakkan-jaku ◆ izzasztószerizzasztószer
hakkan-jokuhakkan-joku ◆ izzasztófürdőizzasztófürdő
hakkankatasóhakkankatasó ◆ hiperhidrózishiperhidrózis
hakkanóhakkanó ◆ mentolmentol
hakkanszuruhakkanszuru ◆ izzadizzad
hakkanszuruhakkanszuru ◆ indítindít 「Zassi-o hakkansita.」
„Magazint indított.” ◆ kiadkiad
hakkaondohakkaondo ◆ gyulladási hőmérsékletgyulladási hőmérséklet
hakkasijaszuihakkasijaszui ◆ gyúlékonygyúlékony
hakkásúdanhakkásúdan ◆ hekkercsoporthekkercsoport 「Hakká
súdan-va daitórjószenkjomo neratteiru.」 „A hek-
kercsoport az elnökválasztást vette célba.”

hakkaszaszeruhakkaszaszeru ◆ meggyújtmeggyújt
「Hibanadegaszu-o hakkaszaszeta.」 „Szikrával
meggyújtottam a gázt.”

hakkaszekihakkaszeki ◆ tűzkőtűzkő 「Raitáno hakkaszeki-o
tori kaeraremaszuka?」 „Ki lehet cserélni a tűzkö-
vet az öngyújtóban?”

hakkaszócsihakkaszócsi ◆ gyújtószerkezetgyújtószerkezet
hakkaszuihakkaszui ◆ mentavízmentavíz
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hakkaszuruhakkaszuru ◆ lángralángra lobbanlobban 「Furaipan-no
aburaga hakkasita.」 „Az olaj a serpenyőben láng-
ra lobbant.” ◆ meggyulladmeggyullad 「Aburaga hakkasi-
ta.」 „Az olaj meggyulladt.” ◆ tüzettüzet fogfog 「Jó-
szecuno hibanade mokuzaiga hakkasita.」 „A he-
gesztés szikrájától tüzet fogott a faanyag.” ◇ hak-hak-
kaszaszerukaszaszeru meggyújtmeggyújt 「Hibanadegaszu-o
hakkaszaszeta.」 „Szikrával meggyújtottam a
gázt.”

hakkatenhakkaten ◆ gyulladáspontgyulladáspont 「Ondo-va kiken-
nimo hakkatenni csikazuiteitta.」 „A hőmérséklet
veszélyesen közeledett a gyulladásponthoz.”

hakkatóhakkató ◆ mentacukormentacukor
hakkehakke ◆ jóslásjóslás ◆ jóslatjóslat 「Atarumo hakkea-
taranumo hakke.」 „A jóslat vagy bejön, vagy
nem.”

hakkecubjóhakkecubjó ◆ fehérvérűségfehérvérűség 「Hakkecubjó-
o kokufukusita.」 „Legyőzte a fehérvérűséget.” ◆

leukémialeukémia ◆ vérrákvérrák
hakkeidzsimahakkeidzsima ◆ Hakkei-szigetHakkei-sziget
hakkejoihakkejoi ◆ gyerünkgyerünk
hakkekkjúhakkekkjú ◆ fehérvérsejtfehérvérsejt ◆ leukocitaleukocita ◇

karjúhakkekkjúkarjúhakkekkjú granulocitagranulocita ◇ kószansze-kószansze-
ihakkekkjúihakkekkjú eozinofil granulocitaeozinofil granulocita
hakkekkjúbunkakuhakkekkjúbunkaku ◆ vérképvizsgálatvérképvizsgálat
hakkekkjúszúhakkekkjúszú ◆ fehérvérsejtszámfehérvérsejtszám
hakkemihakkemi ◆ jövendőmondójövendőmondó
hakkenhakken ◆ fehér billentyűfehér billentyű
hakkenhakken ◆ bankjegykibocsátásbankjegykibocsátás ◆ jegyki-jegyki-
adásadás ◆ kuponosztáskuponosztás
hakkenhakken ◆ észlelésészlelés 「Gaszu moreno hakken」
„gázszivárgás észlelése” ◆ észrevételészrevétel 「Szupe-
rumiszuno hakken」 „helyesírási hiba észrevéte-
le” ◆ felfedezésfelfedezés 「Amerika tairikuno hakken」
„Amerika felfedezése” ◆ megtalálásmegtalálás 「Hak-
ken!」 „Nézd, mit találtam!” ◆ rábukkanásrábukkanás
「Nakusitato omotta kucusitano hakken」 „rá-
bukkanás az elveszettnek hitt zoknira” ◇ daihak-daihak-
kenken nagy felfedezésnagy felfedezés
hakkendekiruhakkendekiru ◆ felismerhetőfelismerhető 「Kono bjóki-
va hajaku hakkendekiru.」 „Ez a betegség korán
felismerhető.”

hakkenginkóhakkenginkó ◆ jegybankjegybank
hakkenkihakkenki ◆ jegyosztójegyosztó automataautomata 「Hakken-
kikara sokken-o katta.」 „Az automatából ebédje-

gyet vettem.” ◆ kuponosztókuponosztó automataautomata ◆ sor-sor-
számosztószámosztó automataautomata 「Hakkenkikara
szeiribangó-o totta.」 „Sorszámot húztam az au-
tomatából.”

hakken-nijorugakusúhakken-nijorugakusú ◆ megfigyelésesmegfigyeléses ta-ta-
nulásnulás
hakkensahakkensa ◆ felfedezőfelfedező 「Penisirin-no hakken-
sa」 „penicillin felfedezője” ◆ megtalálómegtaláló 「Oto-
si monono szaifuno hakkensa」 „elveszett pénz-
tárca megtalálója”

hakkenszuruhakkenszuru ◆ bukkanbukkan 「Nagasino
sitanipancu-o hakkensita.」 „A mosogató alatt
egy alsónadrágra bukkantam.” ◆ észlelészlel 「Ucsú-
kara singó-o hakkensita.」 „Jeleket észleltek az
űrből.” ◆ felfedezfelfedez 「Atarasii hosi-o hakkensi-
ta.」 „Egy új csillagot fedeztek fel.” ◆ rábukkanrábukkan
「Tosokande omosiroi hon-o hakkensita.」 „A
könyvtárban rábukkantam egy érdekes könyvre.”
◆ ráismerráismer 「Sasinde otószan-o hakkensita.」 „A
képen ráismertem az apámra.” ◆ rájönrájön 「Atara-
sii hóhó-o hakkensita.」 „Rájött egy új módszer-
re.” ◆ rátalálrátalál 「Kjórjúno kaszekiga hakkensza-
reta.」 „Rátaláltak egy dinoszaurusz kövületére.”

hakkenszuruhakkenszuru ◆ kiadkiad 「Hakkensitacsiketto-o
funsicusita.」 „A kiadott jegyet elvesztettem.”

hakke-o miruhakke-o miru ◆ jövendőt mondjövendőt mond
hakkihakki ◆ megmutatásmegmutatás
hakkinhakkin ◆ platinaplatina
hakkinhakkin ◆ betiltásbetiltás 「Szono eiga-va hakkinni-
natta.」 „Azt a filmet betiltották.”

hakkinhakkin ◆ fehér izomfehér izom
hakkinbonhakkinbon ◆ betiltott könyvbetiltott könyv
hakkinguhakkingu ◆ meghekkelésmeghekkelés
hakkinguszuruhakkinguszuru ◆ meghekkelmeghekkel 「Szumahoga-
hakkinguszareta.」 „Meghekkelték a telefono-
mat.”

hakkin-iridzsiumugókinhakkin-iridzsiumugókin ◆ platina-iridiumplatina-iridium
ötvözetötvözet
hakkirihakkiri ◆ érezhetőenérezhetően 「Szeikacuszuidzsun-va
hakkijokunatta.」 „Érezhetően nőtt az életszín-
vonal.” ◆ határozottanhatározottan 「Kareno szakuhin-va
hakkiri kubecudekiru.」 „Az ő műveit határozot-
tan meg lehet különböztetni.” ◆ pontosanpontosan
「Hakkiri oboeteinai.」 „Nem emlékszem ponto-
san.” ◆ tagoltantagoltan 「Joku kiki torerujónihakkiri-
to hanasita.」 „Tagoltan beszéltem, hogy jól ért-
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sék.” ◆ tisztántisztán 「Obaaszan-no kao-va hakkiri
oboeteiru.」 „Tisztán emlékszem a nagymamám
arcára.” ◆ világosanvilágosan 「Dósitehakkiri ivanai-
no?」 „Miért nem mondod meg világosan?”

hakkiriittehakkiriitte ◆ nyersennyersen megmondvamegmondva 「Hakkiri
itte varuikedo, anata-va mirjokuganai.」 „Nyers
leszek: nem vagy vonzó.” ◆ nyíltannyíltan megmondvamegmondva
◆ őszinténőszintén szólvaszólva 「Kore-va hakkiri itte doro-
bódajo.」 „Ez őszintén szólva lopás.”

hakkirisinaihakkirisinai ◆ határozatlanhatározatlan 「Hakkirisinai
taido」 „határozatlan hozzáállás” ◆ kiki tudja,tudja,
milyenmilyen 「Karetonohakkirisinai kankeini cukare-
ta.」 „Belefáradtam, hogy nem tudom, milyen
kapcsolatban is vagyunk.” ◆ kivehetetlenkivehetetlen
「Hakkirisinai hacuon」 „kivehetetlen kiejtés” ◆

változékonyváltozékony 「Hakkirisinai tenki」 „változé-
kony időjárás”

hakkirisitahakkirisita ◆ egyenesegyenes 「Hakkirisita otoko」
„egyenes ember” ◆ észrevehetőészrevehető 「Hakkirisita
henkagaatta.」 „Észrevehető változás volt.” ◆ ha-ha-
tározotttározott 「Hakkirisita kotae-o matteimaszu.」
„Határozott választ várok.” ◆ tisztatiszta 「Hakkiris-
ita hacuon」 „tiszta kiejtés”

hakkiriszaszeruhakkiriszaszeru ◆ felfrissítfelfrissít 「Kioku-o hak-
kiriszaszeta.」 „Felfrissítettem az emlékezete-
met.”

hakkiriszuruhakkiriszuru ◆ határozotthatározott 「Teszógahakkiri-
siteiru.」 „Határozottak a tenyérvonalai.”

hakkiritohakkirito ◆ tisztántisztán 「Vatasi-va szainóganaito-
hakkirito vakatta.」 „Tisztán éreztem, hogy nincs
tehetségem.”

hakkiritomierujóninaruhakkiritomierujóninaru ◆ kiviláglikkiviláglik 「Mu-
dzsungahakkirito mierujóninatta.」 „Kiviláglott
az ellentmondás.”

hakkiszuruhakkiszuru ◆ kibontakoztatkibontakoztat 「Kaisade
nórjoku-o furuni hakkiszuru.」 „A vállalatnál tel-
jes mértékben kibontakoztatom a tehetségemet.”
◆ megmutatmegmutat 「Csikara-o hakkisita.」 „Megmu-
tatta az erejét.” ◆ tanúbizonyságottanúbizonyságot tesztesz
「Nórjoku-o hakkiszuru.」 „Tanúbizonyságot tett
a képességeiről.”

hakkjóhakkjó ◆ megőrülésmegőrülés ◆ megtébolyodásmegtébolyodás ◆

őrületőrület
hakkjószaszeruhakkjószaszeru ◆ megőrjítmegőrjít 「Szóonga kare-
o hakkjószaszeta.」 „A zaj megőrjítette.”

hakkjószuruhakkjószuru ◆ megőrülmegőrül 「Mudzsintóno dzsú-
nenkanno szeikacude hakkjósita.」 „A lakatlan
szigeten töltött tíz év alatt megőrült.” ◆ megté-megté-
bolyodikbolyodik 「Mudzsintódeno dzsúnenkanno szei-
kacude hakkjósita.」 „Megtébolyodott a lakatlan
szigeten töltött tíz év alatt.”

hakkjúhakkjú ◆ kevéskevés fizetésfizetés 「Hakkjúgekimude
hataraku.」 „Kevés fizetésért sokat dolgozik.”

hakkjúhakkjú ◆ kiadáskiadás ◆ kiállításkiállítás
hakkjúnohakkjúno ◆ rosszulrosszul fizetettfizetett 「Hakkjúno
sain」 „rosszul fizetett alkalmazott”

hakkjúszuruhakkjúszuru ◆ kiadkiad 「Biza-o hakkjúsita.」 „Ki-
adták a vízumot.” ◆ kiállítkiállít 「Paszupóto-o hakk-
júsita.」 „Kiállították az útlevelet.”

hakkóhakkó ◆ kiadáskiadás 「Sinbunno hakkó」 „újság ki-
adása” ◆ kiállításkiállítás 「Sómeisono hakkó-va issú-
kankakatta.」 „Egy hétbe telt az igazolás kiállítá-
sa.” ◆ kibocsátáskibocsátás ◆ megjelentetésmegjelentetés 「Hak-
kóbuszú」 „megjelentetett példányszám” ◇ ka-ka-
busikinohakkóbusikinohakkó részvénykibocsátásrészvénykibocsátás ◇ ka-ka-
heinohakkóheinohakkó pénzkibocsátáspénzkibocsátás ◇ hon-nohakkóhon-nohakkó
könyvkiadáskönyvkiadás
hakkóhakkó ◆ boldogtalanságboldogtalanság 「Hakkóno hito」
„boldogtalan ember”

hakkóhakkó ◆ erjedéserjedés 「Arukóru hakkó」 „alkoho-
los erjedés” ◆ erjesztéserjesztés ◆ fermentációfermentáció ◆

fermentálásfermentálás 「Daizuno hakkó」 „szójabab fer-
mentálása” ◆ kelesztéskelesztés 「Kidzsino hakkó」
„tészta kelesztése”

hakkóhakkó ◆ fénykibocsátásfénykibocsátás ◆ fénykisugárzásfénykisugárzás
◆ lumineszcencialumineszcencia ◇ szeibucuhakkószeibucuhakkó biolu-biolu-
mineszcenciamineszcencia ◇ necuhakkónecuhakkó termoluminesz-termoluminesz-
cenciacencia
hakkóhakkó ◆ életbe lépéséletbe lépés ◆ hatályba lépéshatályba lépés
hakkóbihakkóbi ◆ kibocsátás napjakibocsátás napja
hakkóbuszúhakkóbuszú ◆ kiadott példányszámkiadott példányszám
hakkocuhakkocu ◆ csontvázcsontváz
hakkocukaszuruhakkocukaszuru ◆ csontvázzá válikcsontvázzá válik
hakkocusitaihakkocusitai ◆ csontvázzácsontvázzá száradtszáradt holt-holt-
testtest
hakkódaiódohakkódaiódo ◆ fényemittálófényemittáló diódadióda ◆ LEDLED ◇

aoirohakkódaiódoaoirohakkódaiódo kék LEDkék LED
hakkóginkóhakkóginkó ◆ kibocsátó bankkibocsátó bank
hakkókikanhakkókikan ◆ kiállítókiállító intézményintézmény 「Sómeiso-
no hakkókikan」 „igazolást kiállító intézmény”
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hakkókinsihakkókinsi ◆ betiltásbetiltás 「Dedzsitaru cúkano
hakkókinsi」 „elektronikus valuta betiltása”

hakkókóricuhakkókóricu ◆ fényhasznosításfényhasznosítás
hakkóninhakkónin ◆ kibocsátókibocsátó
hakkósahakkósa ◆ kibocsátókibocsátó
hakkósitemorauhakkósitemorau ◆ kiváltkivált 「Paszupóto-o hak-
kósitemoratta.」 „Kiváltottam az útlevelemet.”

hakkószaszeruhakkószaszeru ◆ erjeszterjeszt 「Íszutode hakkó-
szaszeru.」 „Élesztővel erjesztik.” ◆ fermentálfermentál
「Jaszai-o hakkószaszeru.」 „Zöldséget fermen-
tál.” ◆ kelesztkeleszt 「Kidzsi-o hakkószaszeru.」
„Tésztát keleszt.”

hakkószohakkószo ◆ erjesztőszererjesztőszer
hakkószóhakkószó ◆ diszfotikusdiszfotikus övezetövezet ◆ diszfoti-diszfoti-
kus zónakus zóna
hakkószuruhakkószuru ◆ életbeéletbe léptetléptet
「Heivadzsójaku-o hakkósita hi」 „békeszerződés
életbe lépésének napja”

hakkószuruhakkószuru ◆ fénytfényt bocsátbocsát kiki 「Hotaruga
hakkósiteiru.」 „A szentjánosbogár fényt bocsát
ki.”

hakkószuruhakkószuru ◆ kiadkiad 「Okane-va csúóginkóga
hakkószuru.」 „A jegybank adja ki a pénzt.” ◆ ki-ki-
állítállít 「Paszupóto-va hakkószareta.」 „Kiállítot-
ták az útlevelemet.” ◆ kibocsátkibocsát 「Konokádo-va
dono ginkóga hakkósitano?」 „Melyik bank bo-
csátotta ki ezt a kártyát?” ◆ megjelentetmegjelentet
「Zassi-o hakkószuru.」 „Magazint megjelentet.”

hakkószuruhakkószuru ◆ erjederjed 「Nomi mono-o hakkó-
szaszeteita.」 „Erjedni hagyta az italt.” ◆ fer-fer-
mentálódikmentálódik ◆ forrforr 「Vainga hakkósiteima-
szu.」 „Forr a bor.” ◆ kelkel 「Okasino kidzsi-o
hakkószaszerutameni nekaszeteita.」 „Kelni
hagyta a sütemény tésztáját.” ◆ megerjedmegerjed
「Budó-va hakkósita.」 „A szőlő megerjedt.” ◆

megkelmegkel 「Kidzsi-va dzsúbunni hakkósiteima-
szu.」 „Eléggé megkelt már a tészta.”

hakkótaihakkótai ◆ világítótestvilágítótest
hakkótorjóhakkótorjó ◆ világító festékvilágító festék
hakkózumihakkózumi ◆ kintkint lévőlévő 「Hakkózumi kabusi-
ki」 „kint lévő részvénymennyiség”

hakkuhakku ◆ szenvedés nyolc formájaszenvedés nyolc formája
hakkucuhakkucu ◆ ásatásásatás ◆ kihantoláskihantolás ◇ kókoga-kókoga-
kutekihakkucukutekihakkucu régészeti ásatásrégészeti ásatás

hakkucuszuruhakkucuszuru ◆ ásatássalásatással feltárfeltár 「Szekk-
iga hakkucuszareta.」 „Ásatással kőszerszámokat
tártak fel.” ◆ exhumálexhumál 「Sitai-va hakkucu-
szareta.」 „Exhumálták a holttestet.” ◆ felfedezfelfedez
「Kakuszareta szainó-o hakkucusita.」 „Felfedez-
te a rejtett tehetséget.” ◆ feltárfeltár 「Iszeki-o hak-
kucusita.」 „Feltárták a romokat.” ◆ kihantolkihantol
「Bocsikara sitaiga hakkucuszareta.」 „Kihantol-
ták a sírhelyéről a holttestet.”

hakohako ◆ csomagokcsomagok számlálószavaszámlálószava ◆ dobozdoboz
「Jubiva-o hakokara tori dasita.」 „Kivettem a
gyűrűt a dobozból.” ◆ kasztnikasztni 「Anpuno hako」
„erősítő kasztnija” ◆ ládaláda 「Furuhon-o hakoni
ireta.」 „Ládába tettem a régi könyveket.” ◆ ládi-ládi-
kókó ◇ erebétánohakoerebétánohako felvonófülkefelvonófülke ◇ erebé-erebé-
tánohakotánohako járószékjárószék ◇ enpicubakoenpicubako ceruza-ceruza-
tartótartó ◇ oribakooribako hajtogatotthajtogatott dobozdoboz ◇ ka-ka-
isúbakoisúbako gyűjtődobozgyűjtődoboz ◇ karabakokarabako üresüres do-do-
bozboz ◇ kobakokobako ládikaládika ◇ gomibakogomibako szemét-szemét-
kosárkosár ◇ gomibakogomibako szemétládaszemétláda ◇ dzsizen-dzsizen-
bakobako adományperselyadománypersely ◇ tebakotebako szelenceszelence
◇ dógubakodógubako szerszámosszerszámos ládaláda ◇ pandorano-pandorano-
hakohako PandoraPandora szelencéjeszelencéje 「Pandorano hako-
o aketesimatta.」 „Kinyitottam Pandora szelencé-
jét.” ◇ bikkuribakobikkuribako kiugróskiugrós játékjáték dobozbandobozban
◇ macscsibakomacscsibako gyufásgyufás skatulyaskatulya ◇ macscsi-macscsi-
bakobako gyufásdobozgyufásdoboz
hakobehakobe ◆ tyúkhúrtyúkhúr
hakoberahakobera ◆ tyúkhúrtyúkhúr
hakobihakobi ◆ eljöveteleljövetel 「Ohakobiitadaitearigató-
gozaimaszu!」 „Köszönöm, hogy eljött!” ◆ ha-ha-
ladásladás ◆ kibontakozáskibontakozás 「Hanasino szudzsino
hakobi」 „cselekmény kibontakozása” ◆ mozga-mozga-
tástás 「Teno hakobi」 „kéz mozgatása” ◆ sza-sza-
kaszkasz 「Keikaku-va dzsicugenno hakobini itattei-
nai.」 „A terv még nem ért a megvalósulás szaka-
szába.” ◆ szállításszállítás 「Nimocuno hakobi」 „cso-
mag szállítása” ◆ tálalástálalás 「Kareno hanasino
hakobi-va oszokatta.」 „Lassan tálalta a történe-
tet.” ◇ asinohakobiasinohakobi járásjárás 「Asino hakobiga va-
rui.」 „Rossz a járása.” ◇ szutórihakobiszutórihakobi tör-tör-
ténetténet adagolásaadagolása ◇ szutórihakobiszutórihakobi cselek-cselek-
ménymény görgetésegörgetése 「Kono eiganoszutóri hakobi-
va umai.」 „Ügyesen görgették a film cselekmé-
nyét.” ◇ hakobitonaruhakobitonaru sorsor kerülkerül valamirevalamire
「Jójaku csúmontoiu hakobitonaru.」 „Végre sor
került a rendelésre.” ◇ fudenohakobifudenohakobi ecsetvo-ecsetvo-
násnás 「Fudeno hakobiga hajai.」 „Gyors ecsetvo-
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násokkal dolgozik.” ◇ fudenohakobifudenohakobi vonalve-vonalve-
zetészetés
hakobidaszuhakobidaszu ◆ kicipelkicipel ◆ kihordkihord 「Hejakara
iszu-o hakobi dasita.」 „Kihordtam a székeket a
szobából.” ◆ kipakolkipakol 「Penki-o nuru maeni heja-
kara kagu-o hakobi dasita.」 „A festés előtt kipa-
koltuk a bútorokat a szobából.” ◆ kiviszkivisz 「Heja-
kara kagu-o hakobi dasita.」 „Kivittük a bútoro-
kat a szobából.”

hakobiireruhakobiireru ◆ becipelbecipel 「Beddo-o hejani hako-
bi ireta.」 „Becipeltük az ágyat a szobába.”

hakobijahakobija ◆ futárfutár 「Majakuno hakobi jaga cu-
kamatta.」 „Elkapták a drogfutárt.” ◆ küldöncküldönc
hakobikomuhakobikomu ◆ beviszbevisz 「Kagu-o hejani hakobi
konda.」 „Bevittük a bútorokat a szobába.”

hakobitonaruhakobitonaru ◆ eljuteljut 「Jójaku kekkonszuru
hakobitonatta.」 „Végre eljutottunk a házassá-
gig.” ◆ sorsor kerülkerül valamirevalamire 「Jójaku csúmonto-
iu hakobitonaru.」 „Végre sor került a rendelés-
re.”

hakoborehakobore ◆ csorbacsorba
hakoboresitahakoboresita ◆ csorbacsorba 「Hakoboresitanai-
fu」 „csorba kés”

hakoboreszuruhakoboreszuru ◆ kicsorbulkicsorbul 「Hakoboresita
hócsó」 „kicsorbult konyhakés”

hakobuhakobu ◆ cipelcipel 「Nimocu-va vatasiga hakon-
da.」 „Én cipeltem poggyászt.” ◆ elcipelelcipel
「Szúcukészu-o hakonda.」 „Elcipeltem a bőrön-
döket.” ◆ elszállítelszállít 「Kandzsa-va kjúkjúsade ha-
kobareta.」 „Mentőautóval elszállították a bete-
get.” ◆ haladhalad 「Kósó-o umaku hakonda.」 „Jól
haladtunk a tárgyalással.” ◆ hordhord 「Dzsagaimo-
o anagurani hakonda.」 „A pincébe hordtuk a
krumplit.” ◆ hozhoz 「Iinjúszu-o hakondekita.」
„Jó hírt hoztam!” ◆ hurcolhurcol 「Kare-va taszúno
omotai isi-o hakondeita.」 „Nehéz köveket hur-
colt.” ◆ jóljól megymegy 「Bandzsiumaku hakonda.」
„Minden jól ment.” ◆ mozgatmozgat 「Te-o hakobu.」
„Mozgatja a kezét.” ◆ szállítszállít 「Konorórí-va ki-
kenna bussicu-o hakondeiru.」 „Ez a kamion ve-
szélyes anyagokat szállít.” ◆ tálaltálal 「Kare-va sza-
kubunno szudzsi-o omosiroku hakonda.」 „Érde-
kesen tálalta a történetet az írásában.” ◆ vezetvezet
「Jújúto fude-o hakonda.」 „Könnyeden vezette
ecsetét.” ◆ viszvisz 「Kono cukue-va soszaini ha-
kondekudaszai.」 „Ezt az asztalt vigye kérem a
dolgozószobába!” ◇ asi-oasi-o hakobuhakobu elfáradelfárad

「Tennóheika-va arureszutoran-ni asi-o hakon-
da.」 „A császár őfelsége elfáradt egy étterembe.”
◇ asi-oasi-o hakobuhakobu megymegy 「Kankókjaku-va onszen-
nimo asi-o hakonda.」 „A turisták termálfürdőbe
is mentek.” ◇ uenihakobuuenihakobu felcipelfelcipel
「Szúcukészu-o kaidande szankaimade hakon-
da.」 „Felcipeltem a bőröndöt a lépcsőn a harma-
dikra.” ◇ uenihakobuuenihakobu felhordfelhord 「Janeurabejani
furui hon-o hakonda.」 „Felhordtam a régi köny-
veket a padlásra.” ◇ osigurumadeszotoniha-osigurumadeszotoniha-
kobukobu kitalicskázkitalicskáz 「Gareki-o osi gurumade ni-
vakara szotoni hakonda.」 „Kitalicskáztam a sit-
tet az udvarból.” ◇ hakondekuruhakondekuru felszolgálfelszolgál
「Vétá-va rjóri-o hakondekita.」 „A pincér fel-
szolgálta az ételeket.” ◇ mudaasi-omudaasi-o hakobuhakobu po-po-
tyáratyára megymegy 「Mudaasi-o
hakobanaijónireszutoran-no dzsizenjojakusita.」
„Előre lefoglaltam a helyet az étteremben, hogy ne
menjek potyára.” ◇ mocsihakobumocsihakobu elhordelhord 「Da-
rekaga ieno maekararenga-o mocsi hakonda.」
„Valaki elhordta a téglákat a ház elől.” ◇ mocsi-mocsi-
hakobuhakobu elviszelvisz 「Omotaiszúcukészu-o mocsi ha-
konda.」 „Elvitte a nehéz bőröndöt.”

hakobunehakobune ◆ bárkabárka ◇ noanohakobunenoanohakobune NoéNoé
bárkájabárkája
hakódanhakódan ◆ páncéltörő lövedékpáncéltörő lövedék
hakogamaehakogamae ◆ körbezáró doboz-gyökkörbezáró doboz-gyök
hakogatanodencsihakogatanodencsi ◆ tégla alakú elemtégla alakú elem
hakoirimuszumehakoirimuszume ◆ kalitkábankalitkában neveltnevelt lánylány ◆

széltől is óvott lányszéltől is óvott lány
hakoirinohakoirino ◆ dobozoltdobozolt ◆ dobozosdobozos
hakojanagihakojanagi ◆ nyárfanyárfa ◆ rezgő nyárfarezgő nyárfa
hakomakurahakomakura ◆ fadúcos pelyvapárnafadúcos pelyvapárna
hakonarihakonari ◆ torzítástorzítás
hakondekuruhakondekuru ◆ felszolgálfelszolgál 「Vétá-va rjóri-o
hakondekita.」 „A pincér felszolgálta az ételeket.”
◆ kihozkihoz 「Hejakara iszu-o hakondekita.」 „Ki-
hozta a széket a szobából.”

hakonehakone ◆ HakoneHakone
hakoniireruhakoniireru ◆ dobozoldobozol
hakonivahakoniva ◆ kiskertkiskert
hakonorihakonori ◆ felsőtestfelsőtest kidugásakidugása azaz autóautó ab-ab-
lakánlakán
hakótoszuruhakótoszuru ◆ öklendeziköklendezik 「Hakitakute ha-
kótositakedo hakenakatta.」 „Próbáltam hányni,
de csak öklendeztem.”
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hakozumeniszuruhakozumeniszuru ◆ dobozbadobozba csomagolcsomagol
「Icsigo-o hakozumenisita.」 „Dobozba csoma-
goltam az epret.” ◆ dobozoldobozol
hakozumenohakozumeno ◆ dobozbadobozba csomagoltcsomagolt
「Hakozumenobonbon-o katta.」 „Dobozba cso-
magolt bonbont vettem.” ◆ dobozosdobozos
「Hakozumenocsoko-o katta.」 „Dobozos csokit
vettem.”

hakuhaku ◆ grófgróf ◇ monte-kuriszutohakumonte-kuriszutohaku MonteMonte
Cristo grófjaCristo grófja
hakuhaku ◆ hányhány 「Csi-o mitaraszugu haku.」 „Ha
vért látok, rögtön hányok.” ◆ kifújkifúj 「Iki-o ha-
itekudaszai.」 „Fújja ki a levegőt!” ◆ kiköpkiköp
「Gamu-o haita.」 „Kiköptem a rágót.” ◆ kiokádkiokád
「Tabe mono-o haita.」 „Kiokádta az ételt.” ◆

okádokád 「Dzsókikikansa-va kemuri-o haku.」 „A
gőzmozdony füstöt okád.” ◆ okádikokádik 「Bjókina
kodomo-va haita.」 „A beteg gyerek okádott.” ◇

iki-oiki-o hakuhaku rálehelrálehel 「Cumetai madogaraszuni
iki-o haita.」 „Ráleheltem a hideg ablaküvegre.”
◇ iki-oiki-o hakuhaku kilélegezkilélegez 「Iki-o szuttekara nib-
jóde iki-o haita.」 „Belélegeztem, és két másod-
percre rá kilélegeztem.” ◇ kjogen-okjogen-o hakuhaku fül-fül-
lentlent 「Kinódenvaga kita toki-va ruszudatta, to
kjogen-o haita.」 „Azt füllentettem neki, hogy teg-
nap nem voltam otthon, amikor hívott.” ◇ ki-ki-
oo hakuhaku kiteszkitesz magáértmagáért 「Kin-júkikino naka,
kono kaisa-va juiicuki-o haiteiru.」 „A gazdasági
válságban ez a vállalat az egyedüli, amely kitesz
magáért.” ◇ kemuri-okemuri-o hakuhaku füstötfüstöt okádikokádik
「Dzsókikikansa-va kemuri-o haita.」 „A gőzös
füstöt okádott” ◇ kemuri-okemuri-o hakuhaku füstölfüstöl 「En-
tocuga kemuri-o haiteiru.」 „Füstöl a kémény.”
◇ gero-ogero-o hakuhaku ráhányráhány 「Jopparai-va
téburunigero-o haita.」 „A részeg ráhányt az asz-
talra.” ◇ gero-ogero-o hakuhaku rókázikrókázik 「Gero-o ha-
itaraszukkirisita.」 „Miután rókáztam, felüdül-
tem.” ◇ gero-ogero-o hakuhaku lehánylehány 「Jopparai-va
téburunigero-o haita.」 „A részeg lehányta az asz-
talt.” ◇ szeiron-oszeiron-o hakuhaku helyeshelyes érvvelérvvel jönjön előelő
◇ zógen-ozógen-o hakuhaku káromkodikkáromkodik ◇ taigen-otaigen-o ha-ha-
kuku nagyzolnagyzol ◇ tan-otan-o hakuhaku felköhögifelköhögi aa slej-slej-
metmet ◇ tan-otan-o hakuhaku kiköpikiköpi aa slejmetslejmet ◇ csi-csi-
oo hakuhaku vértvért köpköp ◇ csi-ocsi-o hakuhaku vértvért hányhány
◇ csi-ocsi-o hakuhaku gyötrődikgyötrődik 「Csi-o haku omoide
ganbatteimaszu.」 „Gyötrelmes erőfeszítést vég-
zek.” ◇ dokuzecu-odokuzecu-o hakuhaku szúrószúró megjegyzéstmegjegyzést
tesztesz ◇ doro-odoro-o hakuhaku vallvall 「Jógisa-va doro-o
haita.」 „A vádlott vallott.” ◇ noroinokotoba-onoroinokotoba-o

hakuhaku átkozódikátkozódik 「Noroino kotoba-o haku hito-
va dzsibunmo norovareru.」 „Aki átkozódik, ma-
ga is átkozott lesz.” ◇ hakaszeruhakaszeru vallomásravallomásra
kényszerítkényszerít 「Jógisa-o hakaszeta.」 „Vallomás-
ra kényszerítettem a vádlottat.” ◇ hakaszeruhakaszeru ki-ki-
köpetköpet 「Doku-o hakaszeta.」 „Kiköpettem ve-
le a mérget.” ◇ hakiszóninaruhakiszóninaru hányingerhányinger ke-ke-
rülgetirülgeti 「Toireno dzsótai-o mite hakiszóninat-
ta.」 „Hányinger kerülgetett a vécé látványától.”
◇ hakótoszuruhakótoszuru öklendeziköklendezik 「Hakitakute ha-
kótositakedo hakenakatta.」 „Próbáltam hányni,
de csak öklendeztem.” ◇ hon-ne-ohon-ne-o hakuhaku kibökkibök
「Vakaretaito hon-ne-o haita.」 „Kiböktem, hogy
szakítani akarok.” ◇ jovane-ojovane-o hakuhaku nyafognyafog
「Kon-na jama-o noboruno-va muridato jovane-o
haita.」 „Nyafogott, hogy úgysem tudja megmász-
ni a hegyet.” ◇ jovane-ojovane-o hakuhaku panaszkodikpanaszkodik
「Kanodzso-va kon-nakoto-va dekinaito jovane-o
haita.」 „Panaszkodott, hogy képtelenség megcsi-
nálni.”

hakuhaku ◆ belebújikbelebújik 「Zubon-o haita.」 „Belebúj-
tam a nadrágomba.” ◆ felhúzfelhúz 「Kucusita-o ha-
ita.」 „Felhúztam a zoknit.” ◆ felveszfelvesz 「Zubon-
o haite!」 „Vedd fel a nadrágodat!” ◆ hordhord
「Kanodzso-va icumohaihíru-o haku.」 „Magas
sarkú cipőt hord.” ◆ húzhúz 「Kucu-o haita.」 „Ci-
pőt húztam.” ◆ viselvisel 「Szukáto-o haiteiru.」
„Szoknyát visel.” ◇ kucu-okucu-o hakuhaku cipőtcipőt húzhúz
「Kucu-o haite szotoni data.」 „Cipőt húztam, és
kimentem.” ◇ geta-ogeta-o hakaszeruhakaszeru feltupírozfeltupíroz
「Tókeidétani geta-o hakaszeta.」 „Feltupírozták
a statisztikai adatokat.” ◇ hakaszeruhakaszeru ráadráad
「Kodomoni kucu-o hakaszeta.」 „Ráadtam a ci-
pőt a gyerekre.” ◇ hakinaretahakinareta megszokottmegszokott
「Haki naretazubon-o haita.」 „A megszokott
nadrágomat vettem fel.” ◇ hakifurusihakifurusi elnyűttelnyűtt
lábbelilábbeli ◇ hakifurusihakifurusi elnyűttelnyűtt zoknizokni ◇ hakeruhakeru
felmegyfelmegy 「Kono kucu-va hakenai.」 „Ez a cipő
nem megy fel a lábamra.” ◇ varadzsi-ovaradzsi-o hakuhaku
útnak indulútnak indul
hakuhaku ◆ fóliafólia 「Arumi-o hakunisita.」 „Alumí-
niumfóliát csinált.” ◆ külsőségkülsőség ◆ presztízspresztízs ◆

tekintélytekintély 「Kjósitosite hakuga cuita.」 „Taná-
ri tekintélyt szerzett.” ◇ arumihakuarumihaku alumíniumalumínium
fóliafólia ◇ kinpakukinpaku füstfóliafüstfólia ◇ kinpakukinpaku arany-arany-
fóliafólia 「Bucuzóni kinpaku-o hatta.」 „Aranyfóliát
ragasztott a Buddha-szoborra.” ◇ ginpakuginpaku
ezüstfóliaezüstfólia
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hakuhaku ◆ éjszakákéjszakák számaszáma 「Nihaku mikkano
rjokó-o sita.」 „Elutaztam három napra, két éj-
szakára.” ◆ éjszakázáséjszakázás ◇ ippakuszuruippakuszuru éj-éj-
szakázikszakázik 「Hoterude ippakusita.」 „Hotelben
éjszakáztam.” ◇ ippakuszuruippakuszuru egyegy éjszakáraéjszakára
megszállmegszáll 「Sinszekino tokorode ippakusita.」
„Egy éjszakára a rokonomnál szálltam meg.”

hakuhaku ◆ moramora ◆ taktustaktus ◆ verstani egységverstani egység
hakuhaku ◆ elsöpörelsöpör 「Genkanni szemiga sinderu!!
Haite!」 „A bejáratnál van egy döglött kabóca. Sö-
pörd el!” ◆ felseperfelseper 「Hokori-o haita.」 „Fel-
sepertem a port.” ◆ felsöpörfelsöpör 「Gomi-o haita.」
„Felsöpörtem a szemetet.” ◆ lesöpörlesöpör 「Hodó-o
haita.」 „Lesöpörtem a járdát.” ◆ pamacsolpamacsol ◆

sepregetsepreget 「Micsi-o haita.」 „Az utcán sepreget-
tem.” ◆ söpörsöpör 「Otto-va csódoszono tokihodó-
o haiteita.」 „A férjem akkor éppen a járdát sö-
pörte.” ◆ söprögetsöpröget 「Heja-o haita.」 „A szobá-
ban söprögettem.” ◇ haiteszuteruhodohaiteszuteruhodo mintmint
aa pelyvapelyva 「Kare-va haite szuteruhodo okanegaa-
ru.」 „Annyi pénze van, mint a pelyva.” ◇ haite-haite-
szuteruhodoszuteruhodo DunátDunát lehetlehet rekesztenirekeszteni 「Ki-
mimitaina szensu-va haite szuteruhodoiru.」 „A
hozzád hasonló versenyzőkkel Dunát lehet rekesz-
teni.”

hakúhakú ◆ záporzápor
hakuahakua ◆ fehérfehér falfal 「Hakuano toride」 „fehér
falú bástya” ◆ krétakréta
hakuaihakuai ◆ emberszeretetemberszeretet ◆ felebarátifelebaráti sze-sze-
retetretet ◆ filantrópiafilantrópia ◆ jótékonykodásjótékonykodás
hakuaisugihakuaisugi ◆ filantropizmusfilantropizmus
hakuaisuginohakuaisugino ◆ emberszeretőemberszerető
hakuaisugisahakuaisugisa ◆ emberbarátemberbarát
hakuaiszeisinhakuaiszeisin ◆ emberbaráti érzületemberbaráti érzület
hakuakahakuaka ◆ meszesedésmeszesedés
hakuakihakuaki ◆ kréta időszakkréta időszak ◆ krétakorkrétakor
hakuanohakuano ◆ fehérfehér
hakuatoppanhakuatoppan ◆ grafotípiagrafotípia
hakubahakuba ◆ fehérfehér lóló 「Kanodzso-va hakubano
ódzsi-o matteiru.」 „Várja a herceget fehér lo-
von.”

hakubihakubi ◆ csúcscsúcs 「Nihonkencsikuno hakubi」
„japán építészet csúcsa” ◆ legjobblegjobb alkotásalkotás
「Nihonbungakuno hakubi」 „a japán irodalom
legjobb alkotása”

hakubisinhakubisin ◆ álcásálcás pálmasodrópálmasodró ◆ cibet-cibet-
macskamacska
hakubohakubo ◆ szürkületszürkület
hakubokuhakuboku ◆ krétakréta ◇ irocukinohakubokuirocukinohakuboku szí-szí-
nes krétanes kréta
hakubucugakuhakubucugaku ◆ természetrajztermészetrajz ◆ termé-termé-
szettörténetszettörténet
hakubucugakusahakubucugakusa ◆ természetrajztudóstermészetrajztudós
hakubucukanhakubucukan ◆ múzeummúzeum ◇ kagakuhakubu-kagakuhakubu-
cukancukan természettudományitermészettudományi múzeummúzeum ◇ ki-ki-
nenhakubucukannenhakubucukan emlékmúzeumemlékmúzeum 「Horokószu-
to kinenhakubucukan」 „holokauszt emlékmúze-
uma” ◇ kjófuszeidzsihakubucukankjófuszeidzsihakubucukan TerrorTerror
HázaHáza ◇ kokuricuhakubucukankokuricuhakubucukan nemzetinemzeti mú-mú-
zeumzeum
hakubucukangakuhakubucukangaku ◆ muzeológiamuzeológia
hakubucukangakusahakubucukangakusa ◆ muzeológusmuzeológus
hakubunhakubun ◆ központozásközpontozás nélkülinélküli kanbunkanbun ◆

nyers kanbunnyers kanbun
hakubunhakubun ◆ tájékozottságtájékozottság
hakubunkjókihakubunkjóki ◆ tájékozottságtájékozottság ésés jójó me-me-
móriamória
hakubun-nahakubun-na ◆ tájékozotttájékozott
hakucsihakucsi ◆ Hakucsi-korHakucsi-kor
hakucsihakucsi ◆ gyengeelméjűgyengeelméjű ◆ üresfejűüresfejű ◆ üres-üres-
fejűségfejűség
hakucsibihakucsibi ◆ üres fejű szépségüres fejű szépség
hakucsizuhakucsizu ◆ vaktérképvaktérkép
hakucsóhakucsó ◆ hattyúhattyú
hakucsónomizúmihakucsónomizúmi ◆ Hattyúk tavaHattyúk tava
hakucsónótahakucsónóta ◆ hattyúdalhattyúdal
hakucsózahakucsóza ◆ HattyúHattyú
hakucsúhakucsú ◆ fényes nappalfényes nappal
hakucsúhakucsú ◆ egyenlőegyenlő ellenfelekellenfelek ◆ erőegyen-erőegyen-
súlysúly
hakucsúdótótohakucsúdótóto ◆ fényesfényes nappalnappal 「Hakucsú-
dótóto szacudzsin-o sita.」 „Fényes nappal követ-
te el a gyilkosságot.”

hakucsúmuhakucsúmu ◆ ábrándozásábrándozás
hakucsúszuruhakucsúszuru ◆ egyenlőegyenlő 「Rjósano girjó-va
hakucsúsiteiru.」 „Egyenlő a képességük.” ◆ ki-ki-
egyensúlyozottegyensúlyozott 「Karerano dzsicurjoku-va ha-
kucsúsiteiru.」 „Kiegyensúlyozott az erejük.”
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hakudacuhakudacu ◆ megfosztásmegfosztás ◇ kansokuhakuda-kansokuhakuda-
cucu hivatali tisztségtől megfosztáshivatali tisztségtől megfosztás
hakudacuszuruhakudacuszuru ◆ eltávolíteltávolít 「Ói-o hakudacu-
szareta.」 „Eltávolították a királyt.” ◆ megfosztmegfoszt
「Bengosino sikaku-o hakudacuszareta.」 „Meg-
fosztották az ügyvédi engedélyétől.”

hakudakuhakudaku ◆ fehérfehér foltfolt 「Hano hakudaku」
„fehér foltok a fogakon” ◆ fehérfehér zavarosságzavarosság
「Szuidószuino hakudaku」 „fehéren zavaros
csapvíz” ◆ felhősödésfelhősödés 「Umiga madzsiruko-
tonijoru njóno hakudakuga okotta.」 „A genny
belekeveredése felhős vizeletet okozott.” ◆ ho-ho-
málymály 「Kakumakuno hakudaku」 „homályos
szaruhártya”

hakudakusitahakudakusita ◆ zavaroszavaros
hakudohakudo ◆ kaolinkaolin ◆ porcelánföldporcelánföld
hakudóhakudó ◆ réznikkelréznikkel ◆ réz-nikkel ötvözetréz-nikkel ötvözet
hakudóhakudó ◆ pulzuspulzus
hakudókahakudóka ◆ nikkelérmenikkelérme
hakudzsakuhakudzsaku ◆ gyengeséggyengeség
hakudzsakunahakudzsakuna ◆ erőtlenerőtlen ◆ gyengegyenge 「Kare-
va isiga hakudzsakuda.」 „Gyenge akaratú em-
ber.” ◆ gyengegyenge lábakonlábakon állóálló 「Hakudzsakuna
sóko」 „gyenge lábakon álló bizonyíték”

hakudzsihakudzsi ◆ fehér porcelánfehér porcelán
hakudzsicuhakudzsicu ◆ fényesfényes nappalnappal ◆ napvilágnapvilág
「Hókoku-va hakudzsicuni szaraszareta.」 „Nap-
világra került a jelentés.” ◇ szeitenhakudzsicuszeitenhakudzsicu
kékkék égboltonégbolton NapNap ◇ szeitenhakudzsicuszeitenhakudzsicu ár-ár-
tatlannaktatlannak bizonyulásbizonyulás 「Szeitenhakudzsicuno
mitonatta.」 „Ártatlannak bizonyult.”

hakudzsicumuhakudzsicumu ◆ ábrándábránd ◆ ábrándozásábrándozás
hakudzsinhakudzsin ◆ europideuropid ◆ fehér emberfehér ember
hakudzsinhakudzsin ◆ kihúzott kardkihúzott kard
hakudzsirahakudzsira ◆ fogas cetfogas cet
hakudzsóhakudzsó ◆ szívtelenségszívtelenség
hakudzsóhakudzsó ◆ vallomásvallomás
hakudzsóhakudzsó ◆ fehér botfehér bot
hakudzsónahakudzsóna ◆ kőszívűkőszívű ◆ szívtelenszívtelen
hakudzsószuruhakudzsószuru ◆ bevallbevall 「Han-nin-va cumi-o
hakudzsósita.」 „Az elkövető bevallotta a bűnét.”

hakudzsuhakudzsu ◆ kilencvenkilencedikkilencvenkilencedik évébenévében
vanvan
hakuenhakuen ◆ fehér füstfehér füst

hakugaihakugai ◆ emberüldözésemberüldözés ◆ üldözésüldözés 「Kono
minzoku-va hakugai-o kómutteiru.」 „Ezt a nép-
csoportot üldözik.” ◇ kiriszutokjóhakugaikiriszutokjóhakugai ke-ke-
resztényüldözésresztényüldözés ◇ hakugai-ohakugai-o kuvaerukuvaeru ül-ül-
dözdöz 「Ikjóno sindzsani hakugai-o kuvaeru.」
„Üldözik a más vallású híveket.” ◇ judajadzsin-judajadzsin-
hakugaihakugai zsidóüldözészsidóüldözés
hakugai-ohakugai-o kuvaerukuvaeru ◆ üldözüldöz 「Ikjóno sindzsani
hakugai-o kuvaeru.」 „Üldözik a más vallású hí-
veket.”

hakugaisahakugaisa ◆ üldözőüldöző
hakugaiszuruhakugaiszuru ◆ üldözüldöz 「Mukasihakono súkjó-
va hakugaiszareteita.」 „Régen üldözték ezt a val-
lást.”

hakugakuhakugaku ◆ sokoldalú műveltségsokoldalú műveltség
hakugakusahakugakusa ◆ polihisztorpolihisztor
hakugakutasikihakugakutasiki ◆ nagynagy műveltségműveltség ésés tudástudás

hakugakutaszaihakugakutaszai ◆ nagynagy műveltségműveltség ésés te-te-
hetséghetség
hakugakutaszainahakugakutaszaina ◆ soksok ismerettelismerettel ésés te-te-
hetséggel rendelkezikhetséggel rendelkezik
hakugansihakugansi ◆ görbe szemgörbe szem ◆ hűvös pillantáshűvös pillantás
hakugansiszuruhakugansiszuru ◆ görbegörbe szemmelszemmel néznéz 「De-
kaszegi ródósa-va hakugansiszareta.」 „Görbe
szemmel nézték a vendégmunkásokat.” ◆ nemnem
tetsziktetszik 「Mikkokusatosite hakugansiszareta.」
„Nem tetszett az embereknek, hogy besúgó volt.”
◆ rosszallóanrosszallóan néznéz 「Gaikokudzsin-va haku-
gansiszareta.」 „Rosszallóan néztek a külföldiek-
re.”

hakugekihóhakugekihó ◆ aknavetőaknavető 「Hakugekihóde
tekidzsin-o oszotta.」 „Aknavetővel támadtak az
ellenséges csapatokra.”

hakuginhakugin ◆ ezüstezüst ◆ ezüstösezüstös hóhó 「Hakuginno
szekai」 „ezüstös hó borította táj”

hakugúhakugú ◆ hűvöshűvös fogadtatásfogadtatás ◆ rosszrossz bá-bá-
násmódnásmód
hakugúszuruhakugúszuru ◆ hűvösenhűvösen fogadfogad 「Susó-va ha-
kugúszareta.」 „A miniszterelnököt hűvösen fo-
gadták.” ◆ rosszulrosszul bánikbánik 「Kono bjóinde-va
kandzsaga hakugúszareru.」 „Ebben a kórházban
rosszul bánnak a betegekkel.”

hakuhacuhakuhacu ◆ ősz hajősz haj
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hakuhacuninaruhakuhacuninaru ◆ megőszülmegőszül 「Tosi-o totte
hakuhacuninatta.」 „Megöregedett, és meg-
őszült.”

hakuhanhakuhan ◆ fehér főtt rizsfehér főtt rizs
hakuhanhakuhan ◆ csattogtatócsattogtató
hakuhanhakuhan ◆ bőrpigmenthiánybőrpigmenthiány ◆ fehér foltfehér folt
hakuheiszenhakuheiszen ◆ közelharcközelharc
hakuhenhakuhen ◆ pehelypehely
hakuhjóhakuhjó ◆ vékony jégvékony jég
hakuhjóhakuhjó ◆ üres szavazatüres szavazat
hakuhjó-ohakuhjó-o fumufumu ◆ idegölőidegölő 「Riszukuga taka-
ku, hakuhjó-o fumu kikakudatta.」 „Nagy kocká-
zatú, idegölő projekt volt.” ◆ ingoványosingoványos ta-ta-
lajralajra tévedtéved 「Szono kaisa-va hakuhjó-o fumu-
jóna keieidzsókjóda.」 „A vállalatvezetés ingová-
nyos talajra tévedt.” ◆ veszélyesveszélyes 「Jakuzano
bengo-o hiki ukeruno-va hakuhjó-o fumu omoi-
da.」 „Veszélyes a jakuza ügyvédjének lenni.”

hakuhóhakuhó ◆ fehér főnixfehér főnix
hakuhódzsidaihakuhódzsidai ◆ Hakuhó-korHakuhó-kor
hakuihakui ◆ fehérfehér köntösköntös 「Hakuino júsi」 „hős
fehér köntösben” ◆ fehérfehér köpenyköpeny 「Isa-va ha-
kuino csakujóga gimuzukerareteiru.」 „Az orvo-
soknak a fehér köpeny viselése kötelező.”

hakuinbósóhakuinbósó ◆ rengetegrengeteg hivatkozáshivatkozás 「Ron-
bunni bunken-o hakuinbósósita.」 „Rengeteg hi-
vatkozással látta el az értekezését.”

hakuinotensihakuinotensi ◆ ápolónőápolónő
hakujahakuja ◆ fehér éjszakafehér éjszaka
hakujóhakujó ◆ nyárfanyárfa
hakumaihakumai ◆ fehérfehér rizsrizs 「Hakumaika genmai」
„fehér vagy barna rizs” ◆ fényezettfényezett rizsrizs ◆

hántolt rizshántolt rizs
hakumaibjóhakumaibjó ◆ beriberiberiberi
hakumakuhakumaku ◆ pellikulapellikula
hakumeihakumei ◆ balsorsbalsors ◆ boldogtalanságboldogtalanság ◆ rö-rö-
vidvid életélet ◇ kadzsinhakumeikadzsinhakumei szépszép nőknők rövidrövid
életűekéletűek ◇ kadzsinhakumeikadzsinhakumei szépszép nőknők bol-bol-
dogtalanokdogtalanok
hakumeihakumei ◆ derengésderengés ◆ félhomályfélhomály ◆ szürkü-szürkü-
letlet
hakumeinahakumeina ◆ boldogtalanboldogtalan 「Hakumeina
hito」 „boldogtalan ember” ◆ rövid életűrövid életű
hakúnhakún ◆ fehér felhőfehér felhő

hakunaisóhakunaisó ◆ szürke hályogszürke hályog
hakunecuhakunecu ◆ fehérizzásfehérizzás ◆ izzásizzás
hakunecudenkjúhakunecudenkjú ◆ izzólámpaizzólámpa
hakunecusitagironhakunecusitagiron ◆ parázsparázs vitavita 「Hakune-
cusita gironga tenkaisita.」 „Parázs vita alakult
ki.”

hakunecuszuruhakunecuszuru ◆ fehérenfehéren izzikizzik ◆ hevesheves
「Hakunecuszuru tatakai」 „heves harc” ◆ iz-iz-
galmasgalmas 「Hakunecusita sóbu」 „izgalmas mér-
kőzés” ◆ izzikizzik 「Firamento-va hakunecuszu-
ru.」 „Az izzószál izzik.” ◆ parázsparázs 「Hakunecu-
szuru giron」 „parázs vita”

hakúnmohakúnmo ◆ csillámkőcsillámkő ◆ muszkovitmuszkovit
hakúnszekihakúnszeki ◆ dolomitdolomit
hakuraihinhakuraihin ◆ importáruimportáru
hakurakuszuruhakurakuszuru ◆ lemálliklemállik ◆ mállikmállik
「Konomorutaru-va hakurakuszuru.」 „Ez a va-
kolat mállik.”

hakuranhakuran ◆ közszemleközszemle ◆ műveltségműveltség ◆ olva-olva-
sottságsottság
hakurankaihakurankai ◆ bemutatóbemutató ◆ kiállításkiállítás ◇ ban-ban-
kokuhakurankaikokuhakurankai világkiállításvilágkiállítás
hakurankjókihakurankjóki ◆ lexikálislexikális tudástudás 「Hakurank-
jókino hito」 „nagy lexikális tudású ember”

hakuran-nikjószuruhakuran-nikjószuru ◆ közszemlére bocsátközszemlére bocsát
hakurenhakuren ◆ busabusa ◆ fehér busafehér busa
hakurenzokuhakurenzoku ◆ busabusa
hakurihakuri ◆ kis haszonkis haszon
hakurihakuri ◆ leválásleválás ◇ mómakuhakurimómakuhakuri retinale-retinale-
válásválás
hakurikikohakurikiko ◆ finomlisztfinomliszt
hakuriszuruhakuriszuru ◆ leválikleválik 「Penkiga hakurisitei-
ru.」 „Levált a festék.”

hakuritabaihakuritabai ◆ gyorsangyorsan realizáltrealizált kiskis pro-pro-
fitokfitok ◆ kiskis hasznokbólhasznokból összeadódóösszeadódó nagynagy
forgalomforgalom
hakurjokunoaruhakurjokunoaru ◆ lebilincselőlebilincselő 「Hakurjoku-
noaru hanasidatta.」 „Lebilincselő történet volt.”
◆ lehengerlőlehengerlő 「Hakurjokunoaru engi」 „lehen-
gerlő alakítás” ◆ magávalmagával ragadóragadó 「Hakurjo-
kunoaru eiga」 „magával ragadó film” ◆ meg-meg-
szólalszólal 「Kono e-va totemo ucukusikute hakur-
jokugaarimaszu.」 „Ez a festmény olyan szép,
hogy szinte megszólal.”
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hakusahakusa ◆ szerényszerény jutalomjutalom 「Honsiszaijó
bunni hakusa-o sinteisimaszu.」 „Az újságunk-
ban felhasznált anyagokért szerény jutalmat
adunk.”

hakusahakusa ◆ sarkantyúsarkantyú ◇ hakusagakakaruhakusagakakaru fel-fel-
gyorsulgyorsul 「Enga jovakunaru ugokini hakusagaka-
katta.」 „Felgyorsult a jen gyengülése.” ◇

hakusa-ohakusa-o kakerukakeru ösztökélösztökél ◇ hakusa-ohakusa-o ka-ka-
kerukeru sarkallsarkall ◇ hakusa-ohakusa-o kakerukakeru felgyorsítfelgyorsít
「Kin-júkanvaga en-jaszuni hakusa-o kaketa.」
„A monetáris lazítás felgyorsította a jen gyengü-
lését.” ◇ hakusa-ohakusa-o kakerukakeru megsarkantyúzmegsarkantyúz
「Umani hakusa-o kaketa.」 „Megsarkantyúzta a
lovat.”

hakusagakakaruhakusagakakaru ◆ felgyorsulfelgyorsul 「Enga jova-
kunaru ugokini hakusagakakatta.」 „Felgyorsult
a jen gyengülése.”

hakusakuhakusaku ◆ grófgróf
hakusakufudzsinhakusakufudzsin ◆ grófnégrófné
hakusakureidzsóhakusakureidzsó ◆ grófnőgrófnő
hakusakureidzsómaricahakusakureidzsómarica ◆ Marcia grófnőMarcia grófnő
hakusa-ohakusa-o kakerukakeru ◆ felgyorsítfelgyorsít 「Kin-
júkanvaga en-jaszuni hakusa-o kaketa.」 „A mo-
netáris lazítás felgyorsította a jen gyengülését.” ◆

megsarkantyúzmegsarkantyúz 「Umani hakusa-o kaketa.」
„Megsarkantyúzta a lovat.” ◆ ösztökélösztökél ◆ sar-sar-
kallkall
hakusasinteihakusasintei ◆ kilátásbakilátásba helyezetthelyezett juta-juta-
lomlom
hakusihakusi ◆ elfogulatlanságelfogulatlanság 「Kósóni hakuside
nozonda.」 „Elfogulatlanul néztem a tárgyalások
elé.” ◆ tisztatiszta laplap 「Hakusini modosimasó.」
„Kezdjük tiszta lappal!” ◆ üresüres laplap 「Teszuto-
o hakusinomamade teisucusita.」 „Üresen adtam
be a vizsgalapot.” ◆ üresüres papírpapír ◇ kokoro-okokoro-o ha-ha-
kusinisitekusinisite frissfriss ambíciókkalambíciókkal 「Kokoro-o ha-
kusinisite atarasii dzsigjó-o hadzsimeta.」 „Friss
ambíciókkal új vállalkozásba kezdtem.”

hakusihakusi ◆ doktordoktor ◇ igakuhakusiigakuhakusi orvostudo-orvostudo-
mányokmányok doktoradoktora ◇ kógakuhakusikógakuhakusi műszakiműszaki
tudományoktudományok doktoradoktora ◇ sógakuhakusisógakuhakusi ke-ke-
reskedelemtudományokreskedelemtudományok doktoradoktora ◇ tecuga-tecuga-
kuhakusikuhakusi filozófiadoktorfilozófiadoktor ◇ bungakuhakusibungakuhakusi
bölcsészdoktorbölcsészdoktor ◇ hógakuhakusihógakuhakusi jogijogi dok-dok-
tortor ◇ meijohakusimeijohakusi díszdoktordíszdoktor
hakusihakusi ◆ csekélységcsekélység
hakusicuhakusicu ◆ fehérállományfehérállomány

hakusidzsótaihakusidzsótai ◆ alaphelyzetalaphelyzet ◆ semmilyensemmilyen
elmozduláselmozdulás 「Jotei-va mada hakusidzsótaide-
szu.」 „Nincs még semmilyen tervünk.” ◆ üresüres
állapotállapot
hakusigakuihakusigakui ◆ doktori fokozatdoktori fokozat
hakusigóhakusigó ◆ doktorátusdoktorátus ◆ doktoridoktori címcím
「Hakusigó-o totta.」 „Doktori címet szereztem.”
◆ doktori titulusdoktori titulus
hakusigó-o toruhakusigó-o toru ◆ doktoráldoktorál ◆ ledoktorálledoktorál
hakusiininhakusiinin ◆ korlátozáskorlátozás nélkülinélküli felhatalma-felhatalma-
zászás
hakusikateihakusikatei ◆ doktoridoktori kurzuskurzus ◆ doktorkép-doktorkép-
zészés
hakusikihakusiki ◆ átfogóátfogó tudástudás ◆ lexikálislexikális isme-isme-
retret
hakusikikahakusikika ◆ polihisztorpolihisztor
hakusikinahakusikina ◆ jóljól informáltinformált ◆ olvasottolvasott
「Tomodacsi-va hakusikina hitodeszu.」 „A bará-
tom olvasott ember.”

hakusikitaszainahakusikitaszaina ◆ soksok ismerettelismerettel ésés te-te-
hetséggel rendelkezikhetséggel rendelkezik
hakusikóhoszeihakusikóhoszei ◆ doktoranduszdoktorandusz ◆ PhDPhD
hallgatóhallgató
hakusinhakusin ◆ élethűségélethűség
hakusinimodoszuhakusinimodoszu ◆ nullárólnulláról újrakezdújrakezd
「Keikaku-o hakusini modosita.」 „Nulláról újra-
kezdték a tervet.”

hakusin-nohakusin-no ◆ élethűélethű ◆ realisztikusrealisztikus ◆ való-való-
sághűsághű
hakusironbunhakusironbun ◆ doktori disszertációdoktori disszertáció
hakusohakuso ◆ beszámolóbeszámoló ◇ keizaihakusokeizaihakuso gaz-gaz-
daságidasági közleményközlemény ◇ keizaihakusokeizaihakuso gazdasá-gazdasá-
gi beszámológi beszámoló
hakusokuhakusoku ◆ fehér színfehér szín
hakusokudzsinsuhakusokudzsinsu ◆ fehér bőrű emberfajtafehér bőrű emberfajta
hakusokuhifubjókisóhakusokuhifubjókisó ◆ fehérfehér dermografiz-dermografiz-
musmus
hakusokukinhakusokukin ◆ fehér izomfehér izom
hakusokunohakusokuno ◆ fehérfehér színűszínű 「Hakusokuno ha-
na」 „fehér színű virág”

hakusokutaihakusokutai ◆ leukoplasztiszleukoplasztisz
hakusokuvaiszeihakusokuvaiszei ◆ fehér törpefehér törpe
hakusokuzacuonhakusokuzacuon ◆ fehérzajfehérzaj
hakusonhakuson ◆ hapcihapci
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hakusuhakusu ◆ tapstaps 「Kodomotacsino engini szei-
daina hakusu-o onegaisimaszu.」 „Kérem, fogad-
ják nagy tapssal a gyerekek előadását!” ◇ itte-itte-
inorizumunohakusuinorizumunohakusu ütemesütemes tapstaps ◇ narija-narija-
manaihakusumanaihakusu vastapsvastaps ◇ narijamanaihaku-narijamanaihaku-
susu szűnniszűnni nemnem akaróakaró tapstaps ◇ hakusunoarasihakusunoarasi
tapsvihartapsvihar 「Haijúni-va hakusuno arasiga ok-
urareta.」 „A színészt tapsvihar fogadta.” ◇ ban-ban-
rainohakusurainohakusu tapsvihartapsvihar
hakusukaszszaihakusukaszszai ◆ nyíltszíninyíltszíni tapstaps ◆ tapstaps
ésés ujjongásujjongás 「Kaidzsókara hakusukaszszaiga
okotta.」 „A nézőtérről taps és ujjongás hallat-
szott.”

hakusukuhakusuku ◆ fiútestvérekfiútestvérek ◆ nagybácsiknagybácsik
hakusunoarasihakusunoarasi ◆ tapsvihartapsvihar 「Haijúni-va ha-
kusuno arasiga okurareta.」 „A színészt tapsvihar
fogadta.”

hakusu-ohakusu-o okuruokuru ◆ megtapsolmegtapsol 「Kankjakuga
haijúni hakusu-o okutta.」 „A nézők megtapsol-
ták a színészt.”

hakususzuruhakususzuru ◆ tapsoltapsol 「Kankjaku-va haku-
susita.」 „A nézők tapsoltak.”

hakuszaihakuszai ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
hakuszaihakuszai ◆ kínaikínai káposztakáposzta ◆ kínaikínai kelkel ◆ pe-pe-
kingi hosszúkelkingi hosszúkel
hakuszaihinhakuszaihin ◆ importáruimportáru
hakuszancsidorihakuszancsidori ◆ ujjaskosborujjaskosbor
hakuszecukihakuszecuki ◆ ütemjelzőütemjelző ◆ ütemmérőütemmérő
hakuszeihakuszei ◆ állatkitömésállatkitömés ◆ kitömöttkitömött állatállat
◆ preparáláspreparálás
hakuszeidzsucuhakuszeidzsucu ◆ állatkitömésállatkitömés ◆ prepará-prepará-
láslás
hakuszeihjóhonhakuszeihjóhon ◆ kitömött példánykitömött példány
hakuszeiniszuruhakuszeiniszuru ◆ kitömkitöm 「Tori-o hakuszeini-
site genkande kazatta.」 „A madarat kitömette és
az előszobába tette.”

hakuszeisihakuszeisi ◆ állatkitömőállatkitömő ◆ preparátorpreparátor
hakuszekireihakuszekirei ◆ fehérhátú billegetőfehérhátú billegető
hakuszenhakuszen ◆ biztonságibiztonsági sávsáv 「Hakuszenno
ucsigavade omacsi kudaszai!」 „Kérem, hagyják
szabadon a biztonsági sávot!” ◆ fehér vonalfehér vonal
hakuszenhakuszen ◆ ótvarótvar
hakuszókuromatogurafíhakuszókuromatogurafí ◆ vékonyréteg-vékonyréteg-
kromatográfikromatográfi

hakuszuruhakuszuru ◆ aratarat 「Kareno sószecu-va
daikóhjó-o hakusita.」 „A regénye nagy tetszést
aratott.” ◆ szertszert tesztesz 「Szekaitekiszeimei-o
hakusita.」 „Világhírre tett szert.” ◇ ninki-oninki-o ha-ha-
kuszurukuszuru sikertsikert aratarat 「Mjúdzsikaru-va zecuda-
ina ninki-o hakusita.」 „A musical kirobbanó si-
kert aratott.” ◇ meiszei-omeiszei-o hakuszuruhakuszuru hírnevethírnevet
szerezszerez 「Kencsikuka-va zenkokuni meiszei-o
hakusita.」 „Az építész országos hírnevet szer-
zett.”

hakutaigehakutaige ◆ fehérfolyásfehérfolyás
hakutóhakutó ◆ fehér őszibarackfehér őszibarack ◆ őszibarackőszibarack
hakutójuhakutóju ◆ kerozinkerozin
hamahama ◆ partpart ◆ tengerparttengerpart ◆ tóparttópart ◇ szu-szu-
nahamanahama homokoshomokos tóparttópart ◇ szunahamaszunahama ho-ho-
mokos tengerpartmokos tengerpart
hamabehamabe ◆ fövenyföveny 「Hamabede hinatabokko-
site umi-o miteita.」 „A fövenyen napoztam és
néztem a tengert.” ◆ tengerparttengerpart
hamabisihamabisi ◆ királydinnyekirálydinnye
hamacsihamacsi ◆ sárgafarkú halsárgafarkú hal
hamacsidorihamacsidori ◆ parti lileparti lile
hamadarakahamadaraka ◆ maláriaszúnyogmaláriaszúnyog
hamagurihamaguri ◆ hamagurihamaguri
hamajahamaja ◆ ördögűző nyílvesszőördögűző nyílvessző
hamajúhamajú ◆ ernyősliliomernyősliliom
hamakihamaki ◆ szivarszivar ◇ hamaki-ohamaki-o szuuszuu szivaro-szivaro-
zikzik ◇ hamaki-o fukaszuhamaki-o fukaszu szivarozikszivarozik
hamakibakohamakibako ◆ szivardobozszivardoboz ◆ szivarosszivaros do-do-
bozboz
hamakigatanohamakigatano ◆ szivarszivar alakúalakú 「Hamakigata-
no hikószen」 „szivar alakú léghajó”

hamakiirehamakiire ◆ szivardobozszivardoboz ◆ szivartárcaszivartárca
hamakinoszuigarahamakinoszuigara ◆ szivarcsutkaszivarcsutka
hamakinoszuinokosihamakinoszuinokosi ◆ szivarcsutkaszivarcsutka
hamaki-o fukaszuhamaki-o fukaszu ◆ szivarozikszivarozik
hamaki-o szuuhamaki-o szuu ◆ szivarozikszivarozik
hamakitabakohamakitabako ◆ szivarszivar
hamanaszuhamanaszu ◆ csipkebokorcsipkebokor ◆ japánjapán rózsarózsa ◆

ráncoslevelű rózsaráncoslevelű rózsa
hamaomotohamaomoto ◆ ernyősliliomernyősliliom
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hamarijakuhamarijaku ◆ testretestre szabottszabott szerepszerep
「Ószama-va kiminohamari jakudatta.」 „A ki-
rály szerepét mintha rád szabták volna!”

hamarikomuhamarikomu ◆ belehabarodikbelehabarodik 「Kanodzsoni-
hamari konda.」 „Belehabarodott a nőbe.” ◆ be-be-
leragadleragad 「Kuruma-va doroni hamari konda.」
„A kocsi beleragadt a sárba.” ◆ merülmerül 「Osoku-
dzsikenni fukakuhamari konda.」 „Nyakig merült
a korrupcióba.” ◇ doronumanihamarikomudoronumanihamarikomu ká-ká-
tyúbatyúba jutjut 「NATO-va szenszóno doronumani-
hamari konda.」 „A NATO kátyúba jutott a hábo-
rúban.”

hamaruhamaru ◆ bedőlbedől 「Szaginihamatta.」 „Bedőlt
egy csalásnak.” ◆ begombolódikbegombolódik 「Konobotan-
va hamaranai.」 „Ezt a gombot nem lehet begom-
bolni.” ◆ beleássabeleássa magátmagát 「Ani-va nihonno re-
kisinihamatteiru.」 „A bátyám beleásta magát a
japán történelembe.” ◆ beleesikbeleesik 「Vanani ha-
matta.」 „Beleestem a csapdába.” ◆ belemegybelemegy
「Kagiga kagianani hamaru.」 „Belemegy a kulcs
a kulcslyukba.” ◆ beleragadbeleragad 「Nukarumini ha-
maru.」 „Beleragad a sárba.” ◆ beragadberagad
「Dzsútainihamatta.」 „Beragadtam a dugóba.”
◆ elakadelakad 「Dzsitensa-va doronihamatta.」 „A
bicikli elakadt a sárban.” ◆ illikillik rárá 「Kanodzso-
va okaaszan jakuni-va matteiru.」 „Illik rá az
anya szerepe.” ◆ rabjarabja valaminekvalaminek 「Szakkáni
hamatteiru.」 „Rabja a focinak.” ◆ rácuppanrácuppan
「Szaikinmetaru ongakuni hamattekita.」 „Mos-
tanában rácuppantam a metálzenére.” ◆ ragadragad
「Dzsútainihamatta.」 „Forgalmi dugóba ragad-
tam.” ◆ rákaprákap 「Szaikincuma-va vain-
nihamatta.」 „Mostanában a feleségem rákapott
a borra.” ◆ rámegyrámegy 「Kono tebukuro-va teniha-
maranai.」 „Ez a kesztyű nem megy a kezemre.”
◇ cubonihamarucubonihamaru jóljól sikerülsikerül 「Keikaku-va cu-
boni hamatta.」 „A terv jól sikerült.” ◇ vanani-vanani-
hamaruhamaru csapdábacsapdába esikesik 「Kanodzsono vanani-
hamatta.」 „A nő csapdájába estem.”

hamasigihamasigi ◆ havasi partfutóhavasi partfutó
hamehame ◆ falborításfalborítás ◆ kellemetlenkellemetlen helyzethelyzet
「Szekinin-o toru hameninatta.」 „Felelősségvál-
lalás kellemetlen helyzetébe kerültem.” ◆ lambé-lambé-
riaria ◇ tatebametatebame függőlegesfüggőleges falborításfalborítás ◇

hame-ohame-o hazuszuhazuszu kirúgkirúg aa hámbólhámból 「Benkjó-
o jamete hame-o hazusite aszobi mavatta.」 „Ki-
rúgtam a hámból, és tanulás helyett szórakoz-
tam.” ◇ jokobamejokobame vízszintes falborításvízszintes falborítás

hamehame ◆ baszásbaszás ◆ dugásdugás
hamecuhamecu ◆ kárhozatkárhozat ◆ pusztuláspusztulás 「Kuni-va
hamecu-e to mukatteiru.」 „Az ország a pusztulás
felé halad.” ◆ romlásromlás 「Aru csú-va mino
hamecu-o maneita.」 „Az alkoholizmusa a rom-
lásba taszította.”

hamecugatanohamecugatano ◆ önpusztítóönpusztító 「Hamecugata-
no szeikaku」 „önpusztító természet”

hamecuszuruhamecuszuru ◆ elpusztulelpusztul 「Bakudanga
otoszarete macsi-va hamecusita.」 „A lebombá-
zott város elpusztult.” ◆ elsüllyedelsüllyed 「Kokkaga
hamecusita.」 „Az állam elsüllyedt.” ◆ romlásbaromlásba
kerülkerül 「Kare-va szakede hamecusita.」 „Az al-
kohol romlásba vitte.” ◆ tönkremegytönkremegy 「Kareno
dzsinszei-va hamecusita.」 „Tönkrement az éle-
te.”

hamecutekinahamecutekina ◆ bomlasztóbomlasztó ◆ destruktívdestruktív
「Hamecutekina siszó」 „destruktív eszme” ◆

önpusztítóönpusztító 「Hamecutekina iki kata」 „ön-
pusztító életmód” ◆ pusztulásbapusztulásba taszítótaszító
「Hamecutekina dzsókjó」 „pusztulásba taszító
helyzet” ◆ rombolóromboló
hameitahameita ◆ faburkolatfaburkolat ◆ lambérialambéria
hamekizaikuhamekizaiku ◆ faberakásfaberakás ◆ intarziaintarzia
hamekomareruhamekomareru ◆ belepasszolbelepasszol
hamekomisikiantenahamekomisikiantena ◆ teleszkópantennateleszkópantenna
hamekomuhamekomu ◆ beleillesztbeleilleszt 「Sasin-o sasintate-
nihame konda.」 „Beleillesztettem a képet a fény-
képtartóba.” ◆ belepasszítbelepasszít ◆ beleteszbeletesz 「Ju-
bivani isi-o hame konda.」 „Beletette a követ a
gyűrűbe.” ◆ ejtejt 「Aite-o vananihame konda.」
„Csapdába ejtette a másik embert.” ◆ felhúzfelhúz
「Tebukuro-o hame koda.」 „Felhúztam a kesz-
tyűt.” ◆ felrakfelrak 「Ofurobanitairu-o hame kon-
da.」 „Felraktam a fürdőszobában a csempét.” ◇

karaszu-okaraszu-o hamekomuhamekomu beüvegezbeüvegez 「Madoni
karaszu-o hame konda.」 „Beüvegeztem az ab-
lakot.” ◇ vakunihamekomuvakunihamekomu keretbekeretbe illesztilleszt
「Atarasiidoa-o kizonno vakunihame komu.」
„Az új ajtót a régi keretbe illesztettem.”

hamenhamen ◆ hullámfronthullámfront 「Koisi-o nageruto ham-
enga hirogatta.」 „A kavicsot beledobva a hullám-
front szétterjedt.”

hame-ohame-o hazuszuhazuszu ◆ kirúgkirúg aa hámbólhámból 「Benkjó-
o jamete hame-o hazusite aszobi mavatta.」 „Ki-

986986 hamarijaku hamarijaku – hame-o hazuszu hame-o hazuszu AdysAdys



rúgtam a hámból, és tanulás helyett szórakoz-
tam.”

hamerareruhamerareru ◆ felmegyfelmegy 「Kono tebukuro-va
hamerarenai.」 „Ez a kesztyű nem megy fel.”

hameruhameru ◆ becsavarbecsavar 「Denkjú-o hameta.」
„Becsavartam a villanykörtét.” ◆ bedugbedug 「Szen-
o -va meta.」 „Bedugtam a dugót.” ◆ begombolbegombol
「Hitocunobotan-o hame vaszuretadesó!」 „Elfe-
lejtetted begombolni az egyik gombot!” ◆ bekap-bekap-
csolcsol 「Sítoberuto-o hametekudaszai!」 „Kap-
csolja be a biztonsági övet!” ◆ belecsalbelecsal
「Szagisi-va nidzsúnin-o vanani-va meta.」 „A
csaló húsz embert belecsalt a csapdájába.” ◆ be-be-
leillesztleilleszt 「Pazuruni szaigonopíszu-o hameta.」
„Beleillesztettem az utolsó darabot a kirakós já-
tékba.” ◆ ejtejt 「Aite-o vanani hameta.」 „Csap-
dába ejtette a másik embert.” ◆ felhúzfelhúz
「Tebukuro-o hameta.」 „Felhúzta a kesztyűt.” ◆

ráhúzráhúz 「Jubiva-o jubinihameta.」 „Ráhúzta a
gyűrűt az ujjára.” ◆ rakrak 「Asinigipuszu-o hame-
ta.」 „Gipszbe rakták a lábamat.” ◇ garaszu-ogaraszu-o
hameruhameru beüvegezbeüvegez 「Madovakunigaraszu-o ha-
meta.」 „Beüvegeztem az ablakot.” ◇ szagini-szagini-
hameruhameru rászedrászed 「Aite-o szaginihameta.」 „Rá-
szedte a másik embert.” ◇ hameteageruhameteageru ráadráad
「Kodomoni tebukuro-o hameteageta.」 „Ráad-
tam a kesztyűt a gyerekre.” ◇ hamerareruhamerareru fel-fel-
megymegy 「Kono tebukuro-va hamerarenai.」 „Ez a
kesztyű nem megy fel.”

hameteageruhameteageru ◆ ráadráad 「Kodomoni tebukuro-o
hameteageta.」 „Ráadtam a kesztyűt a gyerekre.”

hamihami ◆ zablazabla
hamidasihamidasi ◆ kilógáskilógás ◆ kitüremkedéskitüremkedés
hamidaszuhamidaszu ◆ kikandikálkikandikál 「Anaga aita kucuka-
ra asino jubigahami dasiteiru.」 „A lyukas cipő-
ből kikandikál a lába ujja.” ◆ kilógkilóg 「Pokettok-
arahankacsigahami dasiteiru.」 „Kilóg a zsebem-
ből a zsebkendő.” ◆ kivankivan 「Sacugahami dasite-
irujo.」 „Kivan az inged!”

hamideruhamideru ◆ kilógkilóg 「Szandoicscsikaraszaram-
igahami deteiru.」 „A szendvicsből kilóg a szalá-
mi.”

hamigakihamigaki ◆ fogkrémfogkrém ◆ fogmosásfogmosás 「Kare-va
hamigakino súkan-o minicuketeinai.」 „Nem szo-
kása a fogmosás.”

hamigakikohamigakiko ◆ fogkrémfogkrém
hamigakikoppuhamigakikoppu ◆ fogmosó pohárfogmosó pohár

hamigakuhamigaku ◆ fogatfogat mosmos 「Hamigaita?」 „Mos-
tál fogat?”

haminguhamingu ◆ dúdolásdúdolás ◆ dudorászásdudorászás
hamingudeutauhamingudeutau ◆ dúdoldúdol 「Uta-o hamingude
utatta.」 „Éneket dúdolt.”

haminguszuruhaminguszuru ◆ dúdoldúdol ◆ dudorászikdudorászik
hamohamo ◆ tengeri angolnatengeri angolna
hamonhamon ◆ fodorfodor ◆ kavarodáskavarodás ◆ vízfodorvízfodor ◆

vízgyűrűvízgyűrű 「Isiga ocsita tokorokara hamonga hi-
rogatta.」 „Vízgyűrűk keletkeztek onnan, ahová
beesett a kő.” ◇ hamon-ohamon-o okoszuokoszu portport verver felfel
「Daitórjóno hacugen-va szekaini ókina hamon-o
okosita.」 „Az elnök kijelentése nagy port vert fel
a világon.”

hamonhamon ◆ kiátkozáskiátkozás ◆ kizáráskizárás
hámoníhámoní ◆ harmóniaharmónia ◆ összhangösszhang
hamonikahamonika ◆ harmonikaharmonika ◆ szájharmonikaszájharmonika
hámonikahámonika ◆ harmonikaharmonika ◆ szájharmonikaszájharmonika
「Hámonikade tanosii kjoku-o fuitemita.」 „Ját-
szottam egy vidám zenét a szájharmonikán.”

hámonika-o fukuhámonika-o fuku ◆ szájharmonikázikszájharmonikázik
hámoniumuhámoniumu ◆ harmóniumharmónium
hamonohamono ◆ késkés 「Szacudzsinhan-va hamonode
higaisa-o korosita.」 „A gyilkos késsel ölte meg az
áldozatát.” ◆ vágószerszámvágószerszám
hamonodeszaszuhamonodeszaszu ◆ megkéselmegkésel 「Higaisa-va
hamonode szaszareta.」 „A sértettet megkésel-
ték.”

hamon-ohamon-o okoszuokoszu ◆ portport verver felfel 「Daitórjóno
hacugen-va szekaini ókina hamon-o okosita.」
„Az elnök kijelentése nagy port vert fel a világon.”

hamonozanmaihamonozanmai ◆ késeléskéselés
hamonszuruhamonszuru ◆ kiátkozkiátkoz 「Kjókaikara hamon-
szareta.」 „Kiátkozták az egyházból.” ◆ kizárkizár
「Desi-va hamonszareta.」 „A tanoncot kizárták.”

hamotohamoto ◆ penge aljapenge alja ◆ penge végepenge vége
hamuhamu ◆ búgásbúgás 「Sinkúkananpunohamu」 „csö-
ves erősítő búgása” ◆ rádióamatőrrádióamatőr ◆ sonkasonka
◇ kunszeihamukunszeihamu füstöltfüstölt sonkasonka ◇ szumóku-szumóku-
hamuhamu füstöltfüstölt sonkasonka ◇ szuraiszuhamuszuraiszuhamu sze-sze-
leteltletelt sonkasonka ◇ namahamunamahamu nyersnyers sonkasonka ◇

hamuegguhamueggu sültsült sonkasonka tojássaltojással ◇ hamu-hamu-
szandoszando sonkássonkás szendvicsszendvics ◇ hamuradzsiohamuradzsio
amatőr rádióamatőr rádió ◇ pureszu-hamupureszu-hamu gépsonkagépsonka
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hamuhamu ◆ eszikeszik 「Usi-va kusza-o hamu.」 „A te-
hén füvet eszik.” ◆ iszikiszik ◆ kapkap 「Kókjú-o ha-
mu.」 „Magas fizetést kap.” ◆ legellegel 「Hicudzsi-
va kusza-o hamu.」 „A birka füvet legel.” ◇ gen-ogen-o
hamuhamu megszegi a szavátmegszegi a szavát
hamuegguhamueggu ◆ sült sonka tojássalsült sonka tojással
hamukauhamukau ◆ ellenszegülellenszegül 「Dzsósini hamukat-
ta.」 „Ellenszegült a főnökének.” ◆ visszapo-visszapo-
fázikfázik 「Dzsósi-va hamukau bukaga kiraideszu.」
„A főnökök nem szeretik azokat, akik visszapofáz-
nak.”

hamukonocukiszoininhamukonocukiszoinin ◆ násznagynásznagy
hamunoizuhamunoizu ◆ hálózati búgáshálózati búgás
hamuonhamuon ◆ brummbrumm ◆ hálózati búgáshálózati búgás
hamurahamura ◆ levélzetlevélzet
hamuradzsiohamuradzsio ◆ amatőr rádióamatőr rádió
hamurettohamuretto ◆ HamletHamlet
hamusihamusi ◆ madártetűmadártetű ◆ rágótetűrágótetű ◆ szár-szár-
nyas bogárnyas bogár ◆ szárnyas hangyaszárnyas hangya
hamusihamusi ◆ levélbogárlevélbogár
hamu-szandohamu-szando ◆ sonkás szendvicssonkás szendvics
hamuszutáhamuszutá ◆ hörcsöghörcsög
hanhan ◆ ítéletítélet ◆ papírméretpapírméret ◆ pecsétpecsét 「Ke-
ijakusoni han-o osita.」 „Rányomtam a pecsétet
a szerződésre.” ◇ égohanégohan A5-ösA5-ös papírméretpapírméret
◇ éjonbanéjonban A4-esA4-es papírméretpapírméret ◇ érokubanérokuban
A6-osA6-os papírméretpapírméret ◇ han-ohan-o kudaszukudaszu ítélke-ítélke-
zikzik 「Ószama-va csokuszecuhan-o kudasita.」
„A király egymaga ítélkezett.” ◇ han-ohan-o kudaszukudaszu
ítélítél 「Szaibankan-va szacudzsinhanni júzaihan-
o kudasita.」 „A bíró bűnösnek ítélte a gyilkost.”
◇ bígohanbígohan B5-ös papírméretB5-ös papírméret
hanhan ◆ bonyodalombonyodalom ◆ fáradságfáradság 「Han-o itova-
zu zenbun-o kaki ucusita.」 „Fáradságot nem kí-
mélve lemásoltam az egész szöveget.”

hanhan ◆ csapatcsapat ◆ csoportcsoport 「Hanni vakarete!」
„Alkossatok csoportokat!” ◇ kenkjúhankenkjúhan kuta-kuta-
tócsoporttócsoport ◇ szagjóhanszagjóhan munkabrigádmunkabrigád ◇

szeiszakuhanszeiszakuhan alkotógárdaalkotógárda
hanhan ◆ példapélda 「Otona-va kodomoni han-o sime-
sita.」 „A felnőtt példát mutatott a gyereknek.” ◆

példaképpéldakép
hanhan ◆ anti-anti- ◆ ellenesellenes 「Hanszeifudemoni it-
ta.」 „Kormányellenes tüntetésre mentem.” ◇

han-nicsiundóhan-nicsiundó japánellenes mozgalomjapánellenes mozgalom

hanhan ◆ mindenremindenre kiterjedőkiterjedő ◆ össz-össz- ◆ univer-univer-
záliszális ◇ han-aihan-ai mindenremindenre kiterjedőkiterjedő szeretetszeretet
◇ han-amerikasugihan-amerikasugi pánamerikanizmuspánamerikanizmus
hanhan ◆ hanhan ◇ hanóhanó maharadzsamaharadzsa ◇ hanszacuhanszacu
han által kibocsátott pénzhan által kibocsátott pénz
hanhan ◆ makulamakula ◇ missúhanmissúhan tömötttömött foltfolt ◇ mó-mó-
kohankohan mongolfoltmongolfolt
hanhan ◆ félfél 「Jodzsihandeszu.」 „Fél öt van.” ◆

páratlanpáratlan ◇ icsinenhanicsinenhan másfélmásfél évév 「Njúsasi-
tekara icsinenhantatta.」 „Másfél év telt el, mió-
ta beléptem a céghez.” ◇ hansakaitekinahansakaitekina anti-anti-
szociálisszociális ◇ mikudarihanmikudarihan válásiválási kérvénykérvény ◇

mikudarihanmikudarihan válásválás
hanhan ◆ kiadáskiadás ◆ kliséklisé ◆ nyomólemeznyomólemez ◆ ver-ver-
ziózió ◇ eigobaneigoban angolangol nyelvűnyelvű kiadáskiadás ◇ genda-genda-
ibaniban jelenkorijelenkori változatváltozat 「Íméru-va terekku-
szuno gendaibandeszu.」 „Az e-mail a telex jelen-
kori változata.” ◇ genteibangenteiban korlátozottkorlátozott ki-ki-
adásadás ◇ zóhobanzóhoban bővítettbővített kiadáskiadás ◇ daidzs-daidzs-
eszutobaneszutoban kivonatkivonat 「Hókokusonodaidzseszu-
to ban-o jonda.」 „A jelentést kivonatát olvastam
el.” ◇ tamesibantamesiban tesztteszt verzióverzió ◇ teiszeibanteiszeiban
javítottjavított kiadáskiadás ◇ teszutobanteszutoban tesztteszt ver-ver-
ziózió ◇ demobandemoban demódemó verzióverzió ◇ nicsijóbannicsijóban
vasárnapivasárnapi kiadáskiadás 「Sinbunno nicsijóban」
„újság vasárnapi kiadása” ◇ fukikaeban-nofukikaeban-no
szinkronizáltszinkronizált 「Fuki kae banno eiga-o mita.」
„szinkronizált filmet néztem”

hanahana ◆ takonytakony 「Kodomo-va hanaga taretei-
ru.」 „Csöpög a gyerek taknya.” ◇ hanamohik-hanamohik-
kakenaikakenai lele semsem szarszar 「Szono rencsú-va vatasi-
nankani hanamo hikkakenai.」 „Azok az emberek
engem le sem szarnak.”

hanahana ◆ csúcscsúcs 「Miszakinohana」 „földnyelv
csúcsa” ◆ kezdetkezdet 「Hitoga acumaruto kanszen-
ga hirogaru koto-va , hanakara vakatteita.」 „Kez-
dettől fogva tudtuk, hogy terjedni fog a fertőzés,
ha sokan vannak egy helyen.” ◇ soppanasoppana leg-leg-
elejeeleje 「Súno soppanakara iszogasikatta.」 „A
hét legelejétől kezdve elfoglalt voltam.”

hanahana ◆ nózinózi ◆ ormányormány 「Zóno hana」 „elefánt
ormánya” ◆ orrorr 「Hanakara iki-o szuru.」 „Or-
ron át lélegzik.” ◇ uvamukinohanauvamukinohana piszepisze orrorr ◇

kidehana-okidehana-o kukuttajónakukuttajóna kurtakurta 「Kide hana-
o kukuttajóna hendzsi-o sita.」 „Kurtán vála-
szolt.” ◇ kobanakobana orrcimpaorrcimpa ◇ sisibanasisibana piszepisze
orrorr ◇ szukosiuvamukikagen-nohanaszukosiuvamukikagen-nohana fitosfitos
orrorr ◇ tendzsó-otendzsó-o muitahanamuitahana fitosfitos orrorr ◇ han-han-
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agasiraagasira orrhegyorrhegy 「Jubi-o dzsibunno hanagasi-
rani ateta.」 „Az ujjammal megérintettem az or-
rom hegyét.” ◇ hanagatakaihanagatakai büszkebüszke 「Ana-
taga muszukode hanaga takai.」 „Büszke vagyok,
hogy te vagy a fiam!” ◇ hanaszakihanaszaki orrhegyorrhegy
◇ hanaszakihanaszaki orraorra előttelőtt 「Bokuno
hanaszakidedoa-o batanto simeta.」 „Bevágta az
ajtót az orrom előtt.” ◇ hananikakattakoehananikakattakoe hí-hí-
zelgőzelgő hanghang 「Erebétágáruno hanagoe」 „liftes-
lány hízelgő hangja” ◇ hananikakeruhananikakeru fennfenn
hordjahordja azaz orrátorrát 「Kare-va ojaga
okanemocsidearukoto-o hananikaketeiru.」 „A
szülei gazdagok, ezért fenn hordja az orrát.” ◇

hananikakeruhananikakeru büszkélkedikbüszkélkedik 「Gakureki-o ha-
nanikaketeiru.」 „Az iskolázottságával büszkélke-
dik.” ◇ hananicukuhananicuku facsarjafacsarja azaz orrátorrát
「Akusúga hananicuita.」 „Facsarta az orromat a
bűz.” ◇ hananicukuhananicuku kiki nemnem állhatjaállhatja 「Kano-
dzsono hanasi kata-va hananicuku.」 „Ki nem áll-
hatom a beszédét.” ◇ hananicukuhananicuku kellemetlenkellemetlen
「Szeidzsikano hacugenga hananicuita.」 „Kelle-
metlen volt a politikus kijelentése.” ◇ hanano-hanano-
sitaganagaisitaganagai gyengéigyengéi aa nőknők 「Hananositaga
nagai otoko」 „férfi, akinek gyengéi a nők” ◇

hananosita-ohananosita-o nagakuszurunagakuszuru legyengítiklegyengítik aa
nőknők 「Hanano sita-o nagakusite-va dame!」 „Ne
hagyd, hogy legyengítsenek a nők!” ◇

hananosita-ohananosita-o nagakuszurunagakuszuru zavarbazavarba hozzákhozzák
aa nőknők 「Dzsoszeidzsinnikakomarete hanano sita-
o nagakusita.」 „Zavarban voltam, amikor körül-
vettek a nők.” ◇ hananosita-ohananosita-o nobaszunobaszu za-za-
varbavarba hozzákhozzák aa nőknők 「Dzsoszeini hanano sita-
o nobasita.」 „Zavarba hozott a nő.” ◇

hananosita-ohananosita-o nobaszunobaszu legyengítiklegyengítik aa nőknők
「Bidzsin-o meno maeni hanano sita-o nobasi-
ta.」 „A szép nő legyengítette.” ◇ hana-ohana-o aka-aka-
szuszu meglepmeglep 「Tekino hana-o akasita.」 „Meg-
lepte az ellenséget.” ◇ hana-ohana-o ugomekaszuugomekaszu
megmámorosodikmegmámorosodik aa sikertőlsikertől ◇ hana-ohana-o oruoru
eltörieltöri azaz orrátorrát ◇ hana-ohana-o oruoru letöriletöri aa gőg-gőg-
jétjét ◇ hana-ohana-o oruoru szégyenbeszégyenbe hozhoz 「Dzsi-
sinmanmanno jacuno hana-o otta.」 „Szégyenbe
hoztam a nagy önbizalmú embert.” ◇ hana-ohana-o cu-cu-
kiavaszerukiavaszeru összedugjákösszedugják aa fejüketfejüket 「Hana-
o cuki avaszete hanasi atteita.」 „Fejüket össze-
dugva beszélgettek.” ◇ hana-ohana-o cukiavaszeru-cukiavaszeru-
jónijóni egymásegymás hegyén-hátánhegyén-hátán 「Szemai tok-
orode hana-o cuki avaszerujóni kurasiteiru.」
„Egymás hegyén-hátán élünk a kis helyen.” ◇

hana-ohana-o cukucuku orrfacsaróorrfacsaró 「Hana-o cuku nioi」

„orrfacsaró szag” ◇ hana-ohana-o cukucuku megcsapjamegcsapja
azaz orrátorrát 「Ijana nioiga hana-o cuita.」 „Meg-
csapta az orromat egy kellemetlen szag.” ◇ hana-hana-
oo naraszunaraszu hangosanhangosan szuszogszuszog 「Otto-va
hana-o narasite neteiru.」 „A férjem hangosan
szuszogva alszik.” ◇ hana-ohana-o naraszunaraszu hango-hango-
sansan szimatolszimatol 「Inu-va kunkun hana-o narasi-
ta.」 „A kutya gangosan szimatolt az orrával.” ◇

hikuihanahikuihana laposlapos orrorr ◇ mekaramekara hana-ehana-e nu-nu-
kerukeru gyorsgyors felfogásúfelfogású ◇ metohananoszaki-metohananoszaki-
niaruniaru orraorra előttelőtt heverhever 「Szagasiteita sorui-
va meto hanano szakiniatta.」 „A keresett irat az
orrom előtt hevert.” ◇ metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru
kőhajításnyirakőhajításnyira vanvan 「Misze-va meto hanano
szakiniaru.」 „A bolt egy kőhajításnyira van.” ◇

metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru lábalába előttelőtt heverhever
「Júsó-va meto hanano szakiniaru.」 „A győze-
lem a lába előtt hever.” ◇ vasibanavasibana sasorrsasorr
hanahana ❶ virágvirág 「Nivade hana-o cunda.」 „Virá-
got szedtem a kertben.” ◆ cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás
「Hanano utage」 „cseresznyevirágzási összejö-
vetel” ◆ ékeskedésékeskedés 「Hanajori dango」 „ékes-
kedésnél fontosabb a has” ◆ ékesékes példapélda 「Bus-
idóno hana」 „lovagiasság ékes példája” ◆ ékes-ékes-
ségség ◆ élénkségélénkség 「Omoi debanasini hanaga sza-
ita .」 „Élénk beszélgetést folytattunk az emléke-
imről.” ◆ fényfény 「Hanano mijakopari」 „Párizs,
a fény városa” ◆ fénykorfénykor 「Imaga hanano ha-
ijú」 „fénykorában lévő színész” ◆ japánjapán kár-kár-
tyatya 「Hana-o hiku.」 „Japán kártyával játszik.”
◆ jobbjobb napoknapok 「Kanarazu hanaga szaku higa
kurujo.」 „Biztosan lesznek még jobb napjaid!” ◆

nőnő 「Sokubano hana」 „Női munkatárs” ◆ vi-vi-
rágkötészetrágkötészet 「Ohanano szenszei」 „virágkö-
tészet tanára” ◇ icsirin-nohanaicsirin-nohana virágszálvirágszál
「Kanodzso-va icsirinno hananojóni ucukusii.」
„Az a nő szép, mint a virágszál.” ◇ ivanugahanaivanugahana
nene szóljszólj szám,szám, nemnem fájfáj fejemfejem ◇ ohanaohana vi-vi-
rágkötészetrágkötészet 「Ohana-o narau.」 „Virágköté-
szetet tanul.” ◇ obanaobana hímivarúhímivarú virágvirág ◇ ka-ka-
benohanabenohana bálbanbálban petrezselymetpetrezselymet árulóáruló nőnő
◇ kindzsónihana-okindzsónihana-o szoeruszoeru fokozzafokozza szépsé-szépsé-
gétgét ◇ simonohanasimonohana jégvirágjégvirág 「Madoni simo-
no hanaga szaita.」 „Jégvirágos lett az ablak.” ◇

sakókainohanasakókainohana társaságtársaság kedvencekedvence ◇ taka-taka-
nenohanadearunenohanadearu elérhetetlenelérhetetlen 「Kanodzso-va
bokuni-va takaneno hanada.」 „Az a nő számom-
ra elérhetetlen.” ◇ tonarinohanahaakaitonarinohanahaakai szom-szom-
szédszéd kertjekertje mindigmindig zöldebbzöldebb ◇ namanohananamanohana
előelő virágvirág ◇ naminohananaminohana hullámtarajhullámtaraj ◇ no-no-
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nohananohana vadvirágvadvirág ◇ nonohananonohana mezeimezei virágvirág
◇ hanagaszakuhanagaszaku felélénkülfelélénkül 「Hanasini han-
aga szaita.」 „A beszélgetés felélénkült.” ◇ ha-ha-
natocsirunatocsiru szertefoszlikszertefoszlik 「Kuni-o mamoruta-
meni vakaki inocsi-o hanato csirasita.」 „A hazá-
jáért szertefoszlott fiatal élete.” ◇ hananiarasihananiarasi
jönjön mégmég kutyárakutyára dérdér ◇ hananikazehananikaze jönjön mégmég
kutyárakutyára dérdér ◇ hananoaruhananoaru sziporkázósziporkázó 「Ha-
nanoaru hito」 „sziporkázó ember” ◇ hanano-hanano-
aruaru tüneményestüneményes 「Hananoaru szeikacu」 „tü-
neményes élet” ◇ hanabanahanabana virágokvirágok ◇ hana-hana-
hirakuhiraku virágzikvirágzik 「Bunkaga hanahiraita.」 „Vi-
rágzott a kultúra.” ◇ hanamomimoaruhanamomimoaru tartal-tartal-
masmas 「Hanamo mimoaru monogatari」 „tartal-
mas történet” ◇ hitohanahitohana sikersiker 「Kodzsinkig-
jódemó hitohanaszakaszetai.」 „Szeretnék még
sikert hozni a magánvállalkozásomnak.” ◇ meba-meba-
nana nőivarúnőivarú virágvirág ◇ jukinohanajukinohana hókristályhókristály ◇

rjótenihanarjótenihana mindkét oldalán szép nő vanmindkét oldalán szép nő van
hanaavaszehanaavasze ◆ kártyajátékkártyajáték
hanaavasze-o szuruhanaavasze-o szuru ◆ kártyázikkártyázik
hanabacsihanabacsi ◆ dongódongó
hanabakohanabako ◆ virágládavirágláda
hanabanahanabana ◆ virágokvirágok
hanabanasiihanabanasii ◆ bámulatosbámulatos 「Szono dzsojú-va
hanabanasii keireki-o motteita.」 „Annak a szí-
nésznőnek bámulatos pályafutása volt.” ◆ káp-káp-
rázatosrázatos 「Atarasii szensu-va hanabanasiidebjú-
o sita.」 „Az új játékos bemutatkozása káprázatos
volt.” ◆ pompázatospompázatos ◆ vitézivitézi
hanabanasikuhanabanasiku ◆ bámulatosanbámulatosan ◆ vitézienvitézien
「Heisi-va hanabanasiku tatakatta.」 „A katona
vitézien harcolt.”

hanabasirahanabasira ◆ orrnyeregorrnyereg
hanabaszamihanabaszami ◆ kertésztollókertésztolló ◆ virágvágóvirágvágó
ollóolló
hanabatakehanabatake ◆ virágágyásvirágágyás ◆ virágültet-virágültet-
vényvény
hanabihanabi ◆ petárdapetárda ◆ pirotechnikaipirotechnikai eszközeszköz
◆ tűzijátéktűzijáték 「Hanabi-o ageta.」 „Tűzijátékot
lőtt fel.” ◇ ucsiagehanabiucsiagehanabi fellőhetőfellőhető tűzijá-tűzijá-
tékték ◇ sikakehanabisikakehanabi görögtűzgörögtűz ◇ szenkóha-szenkóha-
nabinabi csillagszórócsillagszóró 「Kodomotacsi-va szenkóha-
nabide aszonda.」 „A gyerekek csillagszóróval ját-
szottak.” ◇ rjúszeihanabirjúszeihanabi világítórakétavilágítórakéta
hanabidzsucuhanabidzsucu ◆ pirotechnikapirotechnika
hanabiehanabie ◆ hűvös tavaszi időhűvös tavaszi idő

hanabirahanabira ◆ sziromszirom 「Szaki ovatta hanabira-va
ocsita.」 „Az elnyílt virágnak leesett a szirma.”
◆ sziromlevélsziromlevél ◆ virágsziromvirágszirom ◇ ippen-ippen-
nohanabiranohanabira egy virágsziromegy virágszirom
hanabiranikavatakehanabiranikavatake ◆ fodros rezgőgombafodros rezgőgomba
hanabiratakehanabiratake ◆ fodros káposztagombafodros káposztagomba
hanabisihanabisi ◆ pirotechnikuspirotechnikus
hanabitaikaihanabitaikai ◆ tűzijátéktűzijáték ◆ tűzijáték-tűzijáték-
parádéparádé ◇ nórjóhanabitaikainórjóhanabitaikai nyárestinyáresti tűzi-tűzi-
játékjáték
hanabuszahanabusza ◆ fürtös virágfürtös virág
hanacuhanacu ◆ árasztáraszt 「Hana-va joi kaori-o hanat-
teita.」 „A virágok jó illatot árasztottak.” ◆ el-el-
küldküld ◆ elsütelsüt 「Bakageta kotoba-o hanatta.」
„Elsütött egy hülye megjegyzést.” ◆ kibocsátkibocsát
「Eruídí-va hikari-o hanacu.」 „A LED fényt bo-
csát ki.” ◆ kilőkilő 「Ja-o hanatta.」 „Kilőttem egy
nyilat.” ◆ küldküld 「Sóbaigatakini szangjószupai-
o hanatta.」 „Kémeket küldött a rivális céghez.”
◆ ráeresztráereszt 「Sinnjúsani inu-o hanatta.」 „Rá-
eresztettem a kutyát a behatolóra.” ◆ sugározsugároz
「Denkjú-va hikari-o hanacu.」 „A villanykörte
fényt sugároz.” ◇ iszai-oiszai-o hanacuhanacu kiemelkedikkiemelkedik
「Kareno e-va iszai-o hanatteiru.」 „A képe ki-
emelkedik a többi művész munkája közül.” ◇

issun-nokirameki-oissun-nokirameki-o hanacuhanacu felvillanfelvillan 「Hos-
iga issunno kirameki-o hanatta.」 „A csillag felvil-
lant.” ◇ ippacuhanacuippacuhanacu fingikfingik egyetegyet 「Ippacu-
hanatta.」 „Fingottam egyet.” ◇ koe-okoe-o hanattehanatte
fennhangonfennhangon 「Kanodzso-va koe-o hanatte naite-
ita.」 „Fennhangon sírt.” ◇ súki-osúki-o hanacuhanacu bűz-bűz-
liklik 「Kuszatta niku-va súki-o hanatta.」 „A rom-
lott hús bűzlött.” ◇ sukuhó-osukuhó-o hanacuhanacu díszlö-díszlö-
véstvést adad ◇ sukuhó-osukuhó-o hanacuhanacu díszsortüzetdíszsortüzet
adad 「Teppótai-va sukuhó-o hanatta.」 „A lövé-
szek díszsortüzet adtak.” ◇ tora-otora-o nonihanacunonihanacu
kiengedikiengedi aa szellemetszellemet aa palackbólpalackból ◇ hi-ohi-o ha-ha-
nacunacu felgyújtfelgyújt 「Jabanna heisira-va murani hi-
o hanatta.」 „A barbár katonák felgyújtották a fa-
lut.” ◇ jahahanataretajahahanatareta aa kockakocka elel vanvan vet-vet-
veve
hanacumamimonohanacumamimono ◆ ganéjganéj emberember ◆ népsze-népsze-
rűtlen emberrűtlen ember
hanadairohanadairo ◆ világoskékvilágoskék
hanadajorihanadajori ◆ virágzás hírevirágzás híre
hanadeasirauhanadeasirau ◆ lekezellekezel 「Dzsósi-va buka-o
hanadeasiratta.」 „A főnök lekezelte a beosztot-
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tait.” ◆ ráhagyráhagy 「Macsigatteiruno-va dzsósidato
sitteitanode hanadeasiratta.」 „Tudta, hogy nincs
igaza a főnökének, de ráhagyta.”

hanadevarauhanadevarau ◆ gúnyosan nevetgúnyosan nevet ◆ kinevetkinevet
hanadzsihanadzsi ◆ orrvérzésorrvérzés 「Hanadzsiga detaga
tomatta.」 „Orrvérzésem volt, de elállt.”

hanadzsigaderuhanadzsigaderu ◆ vérzikvérzik azaz orraorra 「Hana-
dzsiga deteiru.」 „Vérzik az orrom.”

hanadzsiromuhanadzsiromu ◆ fintorogfintorog 「Kareno dzsiman-
banaside hanadzsironda.」 „Fintorogtam a száj-
hős történetein.”

hanafubukihanafubuki ◆ virágszirom-förgetegvirágszirom-förgeteg
hanafudahanafuda ◆ hanafudahanafuda ◆ japán kártyajapán kártya
hanagacuohanagacuo ◆ szárított bonitóforgácsszárított bonitóforgács
hanagacsiruhanagacsiru ◆ lehulllehull aa virágvirág 「Szakurano
hanaga csitteiru」 „Lehullottak a cseresznyefa vi-
rágai.”

hanagakikuhanagakiku ◆ jójó aa szaglásaszaglása ◆ jójó aa szimataszimata
「Inu-va hanaga kiku.」 „A kutyának jó a szima-
ta.”

hanagamihanagami ◆ papírzsebkendőpapírzsebkendő
hanagarahanagara ◆ virágmintavirágminta
hanagaranohanagarano ◆ virágmintásvirágmintás 「Hanagarano-
szukáto」 „virágmintás szoknya” ◆ virágosvirágos
hanagarutahanagaruta ◆ japán kártyajapán kártya
hanagasirahanagasira ◆ orrhegyorrhegy 「Jubi-o dzsibunno
hanagasirani ateta.」 „Az ujjammal megérintet-
tem az orrom hegyét.”

hanagaszakuhanagaszaku ◆ felélénkülfelélénkül 「Hanasini hanaga
szaita.」 „A beszélgetés felélénkült.” ◆ kinyílikkinyílik aa
virágvirág 「Nivani hanaga szaiteiru.」 „Kinyíltak a
virágok a kertben.” ◆ virágzikvirágzik 「Barano hanaga
szaiteiru.」 „Virágoznak a rózsák.” ◇ hanasini-hanasini-
hanagaszakuhanagaszaku beindulbeindul aa társalgástársalgás 「Nidzsú-
nen burini kaitta dókjúszeito hanasini hanaga sza-
ita.」 „A 20 éve nem látott iskolatársammal bein-
dult a társalgás.”

hanagatahanagata ◆ felkapottfelkapott 「Hanagataszangjó」
„felkapott iparág” ◆ sztársztár 「Hanagataszensu」
„sztárversenyző” ◆ virág alakvirág alak
hanagatabósóhanagatabósó ◆ kokárdakokárda
hanagatajakusahanagatajakusa ◆ színészcsillagszínészcsillag ◆ sztársztár

hanagatakaihanagatakai ◆ büszkebüszke 「Anataga muszukode
hanaga takai.」 „Büszke vagyok, hogy te vagy a fi-
am!”

hanagatamihanagatami ◆ virágkosárvirágkosár
hanagatanohanagatano ◆ virágvirág alakúalakú 「Hanagatano
okasi」 „virág alakú sütemény” ◆ virágmintásvirágmintás
hanagataszensuhanagataszensu ◆ sztársportolósztársportoló
hanagehanage ◆ orrszőrorrszőr
hanage-o nobaszuhanage-o nobaszu ◆ szerelemre gerjedszerelemre gerjed
hanage-ohanage-o nukunuku ◆ átejtátejt 「On-nani hanage-o
nukareta.」 „Átejtett egy nő.” ◆ kihúzzakihúzza azaz orr-orr-
szőrétszőrét
hanagoehanagoe ◆ orrhangorrhang 「Hanagoede hanaszu.」
„Orrhangon beszél.”

hanagojomihanagojomi ◆ virágnaptárvirágnaptár
hanagumorihanagumori ◆ felhősfelhős időidő cseresznyevirág-cseresznyevirág-
zás idejénzás idején ◆ felhős idő tavasszalfelhős idő tavasszal
hanaguszurihanaguszuri ◆ kenőpénzkenőpénz 「Sicsóni
hanaguszuri-o kagaszeta.」 „Kenőpénzt adott a
polgármesternek.” ◆ orrcsepporrcsepp
hanaguszurigakikanaihanaguszurigakikanai ◆ megvesztegethe-megvesztegethe-
tetlentetlen 「Hanaguszuriga kikanai szeidzsika」
„megvesztegethetetlen politikus”

hanahadahanahada ◆ borzasztóanborzasztóan 「Hanahada kjó-
sukudeszu.」 „Borzasztóan sajnálom!” ◆ egyál-egyál-
talántalán 「Hanahada tajorinaito-va omoimaszuga
ganbarimaszu.」 „Egyáltalán nem nagy segítség
vagyok, de igyekezni fogok.”

hanahadamottehanahadamotte ◆ igazánigazán 「Hanahada moh-
te zan-nendeszuga kjóhakokomadedeszu.」 „Iga-
zán sajnálom, de mára ennyi volt.”

hanahadasiihanahadasii ◆ borzasztóborzasztó 「Hanahadasii
gokai-o sita.」 „Borzasztó félreértés volt.” ◆ ég-ég-
bekiáltóbekiáltó 「Hanahadasii uszoda!」 „Ez égbeki-
áltó hazugság!” ◆ extrémextrém mértékűmértékű 「Hanaha-
dasii higai」 „extrém mértékű kár” ◆ irtózatosirtózatos
「Kabude hanahadasii szonsicu-o dasita.」 „Irtó-
zatos veszteségem volt a részvényeken.” ◆ óriásióriási
「Hanahadasii jorokobi-o kandzsiteorimaszu.」
„Óriási örömet érzek.” ◆ végtelenvégtelen 「Hanaha-
dasii kucú」 „végtelen szenvedés”

hanahadasikunaruhanahadasikunaru ◆ extrémextrém méreteketméreteket öltölt
「Sinszaino higai-va hanahadasikunatta.」 „A
földrengés okozta kár extrém méreteket öltött.” ◆

extrémextrém mértéketmértéket öltölt 「Manson-no rókjúka-
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va hanahadasikunatta.」 „A társasház elöregedé-
se extrém mértéket öltött.”

hanahirakuhanahiraku ◆ virágzikvirágzik 「Bunkaga hanahira-
ita.」 „Virágzott a kultúra.”

hanahókitakehanahókitake ◆ cifra korallgombacifra korallgomba
han-aihan-ai ◆ mindenremindenre kiterjedőkiterjedő szeretetszeretet ◆

univerzális szeretetuniverzális szeretet
hanaikehanaike ◆ virágvázavirágváza
hanaikihanaiki ◆ fújtatásfújtatás 「Umano hanaiki」 „ló fúj-
tatása” ◆ kedvkedv 「Hitono hanaiki-o ukagau.」
„Az emberek kedvében akar járni.” ◆ lelkesedéslelkesedés
◆ orrlégzésorrlégzés 「Neteiru tokihanaikiga arai.」
„Alváskor hangos orrlégzése van.”

hanaikigaaraihanaikigaarai ◆ lelkeslelkes ◆ magabiztosmagabiztos 「Ha-
naikiga arai hito」 „magabiztos ember”

hanairehanaire ◆ vázaváza ◆ virágtartóvirágtartó
hanajahanaja ◆ virágárusvirágárus ◆ virágboltvirágbolt ◆ virágosvirágos
◆ virágüzletvirágüzlet
hanajagihanajagi ◆ HanajanagiHanajanagi
hanajaguhanajagu ◆ pezsegpezseg 「Robí-va icumo hitode
hanajaideiru.」 „A társalgó állandóan pezseg az
emberektől.” ◆ pompázikpompázik 「Hanaga szaite sizen-
va hanajaideita.」 „Virágok nyíltak, pompázott a
természet.” ◆ sziporkáziksziporkázik 「Hanajaida fun-
iki」 „sziporkázó hangulat” ◆ tündököltündököl 「Toka-
ino csúsinbu-va hanajaideita.」 „A városközpont
tündöklött.” ◆ vidámvidám 「Hanajaida kibun」 „vi-
dám hangulat”

hanajakanahanajakana ◆ cikornyáscikornyás 「Hanajakana bun-
tai」 „cikornyás stílus” ◆ káprázatoskáprázatos 「Ha-
najakanadebjú」 „káprázatos bemutatkozás” ◆

pompázatospompázatos 「Hanajakana hana」 „pompáza-
tos virágok” ◆ színpompásszínpompás 「Hanajakana jo-
szói」 „színpompás öltözék” ◆ szóvirágosszóvirágos
「Hanajakana buntai」 „szóvirágos stílus” ◆ vi-vi-
dámdám 「Hanajakana szeikacu」 „vidám élet”

hanajaszaihanajaszai ◆ karfiolkarfiol
hanajomehanajome ◆ menyasszonymenyasszony 「Hanajometo ha-
namuko」 „menyasszony és vőlegény”

hanajomegakkóhanajomegakkó ◆ házaséletreházaséletre nevelőnevelő isko-isko-
lala
hanajomeisóhanajomeisó ◆ menyasszonyi ruhamenyasszonyi ruha
hanajomenicukiszódzsoszeihanajomenicukiszódzsoszei ◆ koszorús-koszorús-
lánylány ◆ nyoszolyólánynyoszolyólány
hanajomenocukiszoininhanajomenocukiszoinin ◆ násznagynásznagy

hanajoridangohanajoridango ◆ külalaknálkülalaknál fontosabbfontosabb aa
tartalomtartalom
hanakagohanakago ◆ virágkosárvirágkosár
hanakamemusihanakamemusi ◆ virágpoloskavirágpoloska
hanakanmurihanakanmuri ◆ virágkoszorúvirágkoszorú
hanakazarihanakazari ◆ virágdíszvirágdísz 「Atamani
hanakazari-o cuketa on-nano ko」 „hajába virág-
díszt tett lány”

hanakazehanakaze ◆ megfázásmegfázás ◆ náthanátha 「Hanakaze-
o hiiteiru.」 „Náthás vagyok.”

hanakjabecuhanakjabecu ◆ díszkáposztadíszkáposzta ◆ kelvirágkelvirág
hanakotobahanakotoba ◆ virágnyelvvirágnyelv
hanakuszohanakuszo ◆ fikafika
hanamacurihanamacuri ◆ BuddhaBuddha születésnapjánakszületésnapjának
ünnepeünnepe ◆ virágkarneválvirágkarnevál
hanamacsihanamacsi ◆ gésanegyedgésanegyed
han-amakucsinohan-amakucsino ◆ félédesfélédes
hanamaruhanamaru ◆ csillagoscsillagos ötösötös ◆ nagyonnagyon jójó
pontpont ◆ virágszirmos körvirágszirmos kör
hanameganehanamegane ◆ csiptetős szemüvegcsiptetős szemüveg
hanameganehanamegane ◆ cvikkercvikker ◆ lorgnonlorgnon
han-amerikasugihan-amerikasugi ◆ pánamerikanizmuspánamerikanizmus
hanamihanami ◆ cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás nézésenézése ◆ fa-fa-
virágzásvirágzás nézésenézése 「Umeno hanamini ikima-
szenka?」 „Megnézzük szilvafa-virágzást?”

hanamihanami ◆ fogsorfogsor
hanamicsihanamicsi ◆ feljárófeljáró
hanami-o szuruhanami-o szuru ◆ virágokat nézvirágokat néz
hanamizuhanamizu ◆ orrfolyásorrfolyás ◆ orrváladékorrváladék ◆ ta-ta-
konykony
hanamizugacuiiteiruhanamizugacuiiteiru ◆ taknyostaknyos
「Konohankacsi-va hanamizuga cuiteiru.」 „Ez a
zsebkendő taknyos.”

hanamizugaderuhanamizugaderu ◆ folyikfolyik azaz orraorra ◆ taknyostaknyos
「Kaze-o hiitatoki-va hanamizuga deta.」 „Ami-
kor megfáztam, taknyos voltam.”

hanamizukihanamizuki ◆ pompásvirágú sompompásvirágú som
hanamizu-ohanamizu-o taraszutaraszu ◆ folyikfolyik aa takonytakony
「Kodomo-va hanamizu-o tarasiteiru.」 „A gye-
reknek folyik a takony az orrából.”

hanamocsinaranaihanamocsinaranai ◆ kiállhatatlankiállhatatlan 「Ano
hito-va hanamocsinaranai.」 „Az az ember kiáll-
hatatlan.” ◆ undorítóundorító
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hanamodzsihanamodzsi ◆ díszesdíszes betűbetű ◆ iniciáléiniciálé ◆ virá-virá-
gokból formált betűgokból formált betű
hanamohadzsiraubidzsinhanamohadzsiraubidzsin ◆ NapraNapra lehetlehet
nézni,nézni, dede rárá nemnem 「Kanodzso-va hanamo
hadzsirau bidzsinda.」 „A Napra lehet nézni, de
rá nem.”

hanamohadzsirautosigorohanamohadzsirautosigoro ◆ hamvashamvas korkor ◆

pubertáspubertás korkor 「Hanamo hadzsirau tosigoroni-
natta.」 „Pubertás korú lett.”

hanamohikkakenaihanamohikkakenai ◆ rárá semsem hederíthederít
「Kokuszaisakai-va vaga kunino susóni hanamo
hikkakenai.」 „A nemzetközi világ rá sem hederít
a miniszterelnökünkre.”

hanamohikkakenaihanamohikkakenai ◆ lele semsem szarszar 「Szono
rencsú-va vatasinankani hanamo hikkakenai.」
„Azok az emberek engem le sem szarnak.”

hanamojónohanamojóno ◆ virágmintásvirágmintás 「Hanamojóno-
beddokabá」 „virágmintás ágytakaró”

hanamomimoaruhanamomimoaru ◆ tartalmastartalmas 「Hanamo mi-
moaru monogatari」 „tartalmas történet”

hanamukehanamuke ◆ búcsúajándékbúcsúajándék ◆ útravalóútravaló
「Hanamukeni okasi-o ageta.」 „Süteményt ad-
tam útravalóra.”

hanamukenokotobahanamukenokotoba ◆ búcsúszavakbúcsúszavak
hanamukohanamuko ◆ vőlegényvőlegény 「Hanajometo hanamu-
ko」 „menyasszony és vőlegény”

hananiarasihananiarasi ◆ jön még kutyára dérjön még kutyára dér
hananicukuhananicuku ◆ facsarjafacsarja azaz orrátorrát 「Akusúga
hananicuita.」 „Facsarta az orromat a bűz.” ◆

kellemetlenkellemetlen 「Szeidzsikano hacugenga hanani-
cuita.」 „Kellemetlen volt a politikus kijelentése.”
◆ kiki nemnem állhatjaállhatja 「Kanodzsono hanasi kata-
va hananicuku.」 „Ki nem állhatom a beszédét.”

hananikakattakoehananikakattakoe ◆ hízelgőhízelgő hanghang 「Erebét-
ágáruno hanagoe」 „lifteslány hízelgő hangja” ◆

orrhangorrhang
hananikakeruhananikakeru ◆ büszkélkedikbüszkélkedik 「Gakureki-o
hananikaketeiru.」 „Az iskolázottságával büszkél-
kedik.” ◆ fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát 「Kare-va
ojaga okanemocsidearukoto-o hananikaketeiru.」
„A szülei gazdagok, ezért fenn hordja az orrát.”

hananikaketeiruhananikaketeiru ◆ fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát
「Kare-va csicsiojaga júmeina
szeidzsikadearukoto-o hananikaketeiru.」 „Az
apja híres politikus, ezért fenn hordja az orrát.”

hananikazehananikaze ◆ jön még kutyára dérjön még kutyára dér
hananoanahananoana ◆ orrlyukorrlyuk
hananoaruhananoaru ◆ sziporkázósziporkázó 「Hananoaru hito」
„sziporkázó ember” ◆ tüneményestüneményes 「Hananoa-
ru szeikacu」 „tüneményes élet”

hananocubomihananocubomi ◆ virágbimbóvirágbimbó
hananogakuhananogaku ◆ kehelykehely
hananokaorihananokaori ◆ virágillatvirágillat
hananonaehananonae ◆ virágpalántavirágpalánta
hananonioihananonioi ◆ virágillatvirágillat
hananookurimonohananookurimono ◆ ajándékvirágajándékvirág
hananositahananosita ◆ orr alatti részorr alatti rész ◆ szájszáj
hananositaganagaihananositaganagai ◆ gyengéigyengéi aa nőknők 「Ha-
nanositaga nagai otoko」 „férfi, akinek gyengéi a
nők”

hananosita-ohananosita-o nagakuszurunagakuszuru ◆ legyengítiklegyengítik aa
nőknők 「Hanano sita-o nagakusite-va dame!」 „Ne
hagyd, hogy legyengítsenek a nők!” ◆ zavarbazavarba
hozzákhozzák aa nőknők 「Dzsoszeidzsinnikakomarete ha-
nano sita-o nagakusita.」 „Zavarban voltam, ami-
kor körülvettek a nők.”

hananosita-ohananosita-o nobaszunobaszu ◆ legyengítiklegyengítik aa nőknők
「Bidzsin-o meno maeni hanano sita-o nobasi-
ta.」 „A szép nő legyengítette.” ◆ zavarbazavarba hoz-hoz-
zákzák aa nőknők 「Dzsoszeini hanano sita-o nobasi-
ta.」 „Zavarba hozott a nő.”

hananotanehananotane ◆ virágmagvirágmag
hanaohanao ◆ geta pántjageta pántja ◆ papucspántpapucspánt
hana-ohana-o akaszuakaszu ◆ meglepmeglep 「Tekino hana-o aka-
sita.」 „Meglepte az ellenséget.”

hana-ohana-o cukiavaszerucukiavaszeru ◆ összedugjákösszedugják aa fe-fe-
jüketjüket 「Hana-o cuki avaszete hanasi atteita.」
„Fejüket összedugva beszélgettek.”

hana-ohana-o cukiavaszerujónicukiavaszerujóni ◆ egymásegymás hegyén-hegyén-
hátánhátán 「Szemai tokorode hana-o cuki avaszeru-
jóni kurasiteiru.」 „Egymás hegyén-hátán élünk a
kis helyen.”

hana-ohana-o cukucuku ◆ megcsapjamegcsapja azaz orrátorrát 「Ijana
nioiga hana-o cuita.」 „Megcsapta az orromat egy
kellemetlen szag.” ◆ orrfacsaróorrfacsaró 「Hana-o cuku
nioi」 „orrfacsaró szag”

hana-ohana-o hesioruhesioru ◆ letöriletöri aa szarvátszarvát 「Dzs-
isinmanmannojacuno hana-o hesi ottejaritai.」
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„Majd én letöröm a szarvát ennek a magabiztos
embernek.”

hana-o kamukotohana-o kamukoto ◆ orrfújásorrfújás ◆ orrfúvásorrfúvás
hana-ohana-o motaszerumotaszeru ◆ átadjaátadja aa babérokatbabérokat
「Oszevaninatta daiszenpaini hana-o motasze-
tai.」 „Szeretném az öreg dolgozónak átadni a ba-
bérokat, mert sokat segített nekem.” ◆ hagyjahagyja
tündökölnitündökölni 「Ganbatta okatani, hana-o mota-
szemasó.」 „Hagyjuk tündökölni azokat, akik
annyira igyekeztek.”

hana-ohana-o naraszunaraszu ◆ hangosanhangosan szimatolszimatol 「Inu-
va kunkun hana-o narasita.」 „A kutya gangosan
szimatolt az orrával.” ◆ hangosanhangosan szuszogszuszog
「Otto-va hana-o narasite neteiru.」 „A férjem
hangosan szuszogva alszik.”

hana-ohana-o oruoru ◆ eltörieltöri azaz orrátorrát ◆ letöriletöri aa gőg-gőg-
jétjét ◆ szégyenbeszégyenbe hozhoz 「Dzsisinmanmanno jac-
uno hana-o otta.」 „Szégyenbe hoztam a nagy ön-
bizalmú embert.”

hana-ohana-o szaszujónaszaszujóna ◆ szúrósszúrós 「Hana-o szasz-
ujóna nioi」 „szúrós szag”

hana-ohana-o szuszuruszuszuru ◆ szívjaszívja azaz orrátorrát 「Hana-
o szuszuru hito-va takuszan-iruga, kore-va gjógiga
varui.」 „Sokan szívják az orrukat, pedig ez illet-
len.”

hana-ohana-o szuuszuu ◆ szipogszipog 「Szúkaihana-o szut-
ta.」 „Szipogott néhányat.”

hana-ohana-o ugomekaszuugomekaszu ◆ megmámorosodikmegmámorosodik aa
sikertőlsikertől
hanaporípuhanaporípu ◆ orrpoliporrpolip
hanappasirahanappasira ◆ nagymellényűségnagymellényűség 「Teniszu-
de kareno hanappasira-o hesi otta.」 „Teniszben
legyőztem a nagymellényű ellenfelemet.”

hanappasiragacujoihanappasiragacujoi ◆ nagynagy mellényemellénye vanvan ◆

túlzottantúlzottan magabiztosmagabiztos 「Hanappasiraga cujoi
on-nada.」 „Túlzottan magabiztos nő.”

hanarabihanarabi ◆ fogakfogak állásaállása 「Vatasi-va hanarab-
iga varui.」 „A fogaim állása rossz.”

hanarehanare ◆ különállókülönálló épületépület ◆ különállókülönálló szo-szo-
baba
hanarebanarehanarebanare ◆ szétválásszétválás
hanarebanareninaruhanarebanareninaru ◆ elszakadelszakad egymástólegymástól
「Ojako-va hanare banareninatta.」 „A szülő és
gyermeke elszakadt egymástól.” ◆ szétválikszétválik

「Kazoku-va hanare banareninatta.」 „A család
szétvált.”

hanarebanareniszuruhanarebanareniszuru ◆ elszakítelszakít 「Kjódai-va
hanarebanareninatta.」 „Elszakították a testvére-
ket egymástól.” ◆ eltávolíteltávolít 「Tecunokáten-va
nisito higasi-o hanarebanarenisita.」 „A vasfüg-
göny eltávolította egymástól a keletet és a nyuga-
tot.”

hanaredzsimahanaredzsima ◆ távoli szigettávoli sziget
hanarejahanareja ◆ különálló épületkülönálló épület
hanarekodzsimahanarekodzsima ◆ kis elhagyatott szigetkis elhagyatott sziget
hanarenaihanarenai ◆ megragadmegragad 「Aruaidiaga atamaka-
ra hanarenai.」 „Egy gondolat megragadt a fejem-
ben.”

hanarenakunaruhanarenakunaru ◆ befészkelibefészkeli magátmagát 「Aru
kangae-va atamakara hanarenai.」 „Egy gondolat
befészkelte magát a fejembe.” ◆ rátelepszikrátelepszik
hanarerarenaihanarerarenai ◆ kötköt 「Kazokugairukarako-
kokara hanarerarenai.」 „A családom ide köt.”

hanareruhanareru ◆ elsurranelsurran 「Curu-o hanareta ja」
„húrról elsurrant nyílvessző” ◆ elszabadulelszabadul
「Kuszari-o hanareta inu」 „elszabadult kutya”

hanareruhanareru ◆ elálleláll 「Kurumade iri gucsikara ba-
nareta.」 „Elálltam az autóval a bejárattól.” ◆ el-el-
engedenged 「Dzsisaku-va tecukara hanarenikui.」 „A
mágnes nem engedi el könnyen a vasat.” ◆ el-el-
fordulfordul 「Teikinride kokumin-va jokinkara bana-
reta.」 „Az alacsony kamatok miatt a lakosság el-
fordult a betétektől.” ◆ elhagyelhagy 「Szeki-o hana-
reta.」 „Elhagyta a helyét.” ◆ elpártolelpártol 「Misze-
kara kjakuga banareta.」 „Elpártoltak a bolttól a
vevők.” ◆ elszakadelszakad 「Gurúpukara banareta.」
„Elszakadtam a csoporttól.” ◆ eltávolodikeltávolodik
「Fune-va minatokara hanareta.」 „A hajó eltá-
volodott a kikötőből.” ◆ félrevonulfélrevonul 「Inu-va ha-
narete hone-o tabeta.」 „A kutya félrevonulva ette
a csontot.” ◆ kiállkiáll 「Recukara banareta.」 „Ki-
állt a sorból.” ◆ kikerülkikerül 「Szakkano te-o hana-
reta szakuhin」 „író keze alól kikerült alkotás” ◆

különkülön vanvan 「Ojato hanarete kurasiteiru.」 „Kü-
lön élek a szüleimtől.” ◆ megválikmegválik 「Kai nek-
okara hanaretakunai.」 „Nem akarok megválni a
macskámtól.” ◆ messzemessze vanvan 「Nihontohangarí-
va hanareteiru.」 „Japán és Magyarország messze
van egymástól.” ◆ távoltávol vanvan 「Nenno hanareta
kjódai」 „korban távol álló testvérek” ◆ távoziktávozik
「Fuanna omoiga atamakara hanarenakatta.」
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„Nem távoztak a fejéből a nyugtalanító gondola-
tok.” ◇ atamakarahanarenaiatamakarahanarenai nemnem tudtud sza-sza-
badulnibadulni 「Ijana omoi dega atamakara hanare-
nai.」 „Nem tudok szabadulni a rossz emlékeim-
től.” ◇ ojamoto-oojamoto-o hanareruhanareru elhagyjaelhagyja aa csa-csa-
ládiládi fészketfészket 「Hatacside ojamoto-o hanare-
ta.」 „Húszéves koromban elhagytam a családi
fészket.” ◇ szeki-oszeki-o hanareruhanareru elmozdulelmozdul aa he-he-
lyérőllyéről 「Nagaku szeki-o hanarezuniita.」 „So-
káig nem mozdultam a helyemről” ◇ szoba-oszoba-o
hanareruhanareru otthagyotthagy 「Gaszukonronoszoba-o ha-
nareru toki-va , kanarazu hi-o keszu.」 „Amikor
otthagyom a tűzhelyet, feltétlenül eloltom a gázt.”
◇ szoba-oszoba-o hanareruhanareru magáramagára hagyhagy 「Bjókino
kodomono szoba-o issuntaritomo hanarenakat-
ta.」 „Egy pillanatra sem hagytam magára a beteg
gyereket.” ◇ tegahanarerutegahanareru lemegylemegy rólaróla aa
gondgond 「Sigotokara tega hanarete kimoga kaihó-
szareta.」 „Lement a munkámról a gond, így fellé-
legezhettem.” ◇ toko-otoko-o hanareruhanareru elhagyjaelhagyja azaz
ágyatágyat 「Bjónin-va toko-o hanareta.」 „A beteg
elhagyta az ágyat.” ◇ hitozatohanaretahitozatohanareta em-em-
berlaktaberlakta vidéktőlvidéktől távolitávoli 「Inszeki-va hitoza-
tohanareta basoni rakkasita.」 „A meteor ember-
lakta vidéktől távoli helyre esett.” ◇ jokutoku-jokutoku-
oo hanareruhanareru önzetlenülönzetlenül 「Szeidzsika-va
jokutoku-o hanarete kunino sórainotameni hósis-
ita.」 „A politikus önzetlenül cselekedett az ország
jövője érdekében.”

hanarerujóniszuruhanarerujóniszuru ◆ elüldözelüldöz 「Kandzsi va-
rukusite hitoga hanarerujóniszuru.」 „A goromba
természetével elüldözi az embereket.”

hanarerukotohanarerukoto ◆ eltávolodáseltávolodás 「Riku-o hanar-
erukoto」 „eltávolodás a parttól”

hanareteiruhanareteiru ◆ távol vantávol van
hanarevazahanarevaza ◆ mutatványmutatvány
hanarevaza-ohanarevaza-o endzsiruendzsiru ◆ mutatványtmutatványt hajthajt
végrevégre 「Renzokuhómuran-no hanare vaza-o en-
dzsita.」 „Sorozatos hazafutások mutatványát
hajtotta végre.”

hanarezasikihanarezasiki ◆ különálló szobakülönálló szoba
hanasihanasi ◆ beszédbeszéd 「Kareno hanasi-va jukkuri-
datta.」 „Lassú volt a beszédje.” ◆ beszélnivalóbeszélnivaló
◆ elbeszéléselbeszélés 「Kareno hanasi-va uszoppokat-
ta.」 „Az elbeszélésében hazugság lappangott.” ◆

hírhír 「Miszega itenszuru hanasi-o kiita toki, szab-
isikunatta.」 „Az üzlet költözésének hírére szo-
morú lettem.” ◆ históriahistória ◆ kérdéskérdés 「Szore-

va becuno hanasida.」 „Ez más kérdés.” ◆ mesemese
「Aritokirigiriszuno hanasi.」 „Mese a tücsökről
és a hangyáról.” ◆ mondandómondandó 「Kareno hanasi-
o kiiteageta.」 „Meghallgattam a mondandóját.”
◆ mondókamondóka 「Kareno hanasiga ovaruno-o mat-
teita.」 „Vártam, míg befejezi a mondókáját.” ◆

szószó 「Szore-va nanno hanasi?」 „Miről van szó?”
◆ tématéma 「Csigau hanasinicuite katari hadzsime-
ta.」 „Egy másik témáról kezdett el beszélni.” ◆

történettörténet 「Cugino hanasi-va nidzsúnenmaeni
kakaremasita.」 „A következő történetet 20 évvel
ezelőtt írták.” ◇ iihanasiiihanasi jójó hírhír 「Ii hanasiga-
aru.」 „Jó hírem van!” ◇ umaihanasiumaihanasi túltúl csá-csá-
bítóbító ajánlatajánlat 「Szon-naumai hanasi-va naikara
noranai hógaii.」 „Ez az ajánlat túl csábító, jobb
ha nem fogadod el!” ◇ keikinoiihanasikeikinoiihanasi siker-siker-
történettörténet ◇ kekkonbanasikekkonbanasi házasságházasság megbe-megbe-
széléseszélése 「Kekkonbanasiganakanaka szuszuma-
nai.」 „Nehezen jutunk el a házasságig.” ◇ ko-ko-
kodakenohanasikodakenohanasi köztünkköztünk maradjonmaradjon aa szószó
「Kokodakeno hanasidakedo, karegajatteirukoto-
va macsigatteiruto omou.」 „Köztünk maradjon a
szó, szerintem nem helyes, amit csinál.” ◇ koko-koko-
dakenohanasidakenohanasi elel nene monddmondd másnakmásnak ◇ sza-sza-
kinohanasikinohanasi jövőjövő zenéjezenéje 「Súkjúmikkaszei-va
mada szakino hanasideszu.」 „A négynapos mun-
kahét még a jövő zenéje.” ◇ dzsidzsicumukon-dzsidzsicumukon-
nohanasinohanasi kitalációkitaláció ◇ cukuribanasicukuribanasi kitalá-kitalá-
cióció ◇ cukuribanasicukuribanasi mesemese 「Cukuri
banasidattakoto-va szugunibareta.」 „Rögtön ki-
derült, hogy mese az egész.” ◇ hanasigaaruhanasigaaru be-be-
szédeszéde vanvan velevele 「Pissuti kimi, kite! Hanasiga-
aruno.」 „Gyere ide Pisti, beszédem van veled!”
◇ hanasigaumaihanasigaumai ügyesenügyesen forgatjaforgatja aa szótszót
「Hanasiga umainodeszukkari damaszareta.」
„Ügyesen forgatta a szót, és átvert.” ◇ hanasi-hanasi-
kotobakotoba beszéltbeszélt nyelvnyelv 「Hanasikotobato kaki
kotoba-va csigau.」 „A beszélt és írott nyelv kü-
lönbözik.” ◇ hanasininaranaihanasininaranai szóbaszóba semsem jö-jö-
hethet 「Kono gidzsucudato szeiszankoszutoga ta-
kaszugite hanasininaranai.」 „Ez az eljárás szóba
sem jöhet, mert túl magas a gyártási költsége.” ◇

hajaihanasigahajaihanasiga rövidenröviden szólvaszólva 「Kore-va ha-
jai hanasiga muridesó.」 „Ez röviden szólva lehe-
tetlen.” ◇ minóebanasiminóebanasi élettörténetélettörténet 「Kano-
dzsono mino uebanasi-o kiite, namida-o kindzsi
enakatta.」 „Nem tudtam könnyek nélkül megáll-
ni, amikor végighallgattam az élettörténetét.” ◇

jokuaruhanasijokuaruhanasi gyakrangyakran előfordulelőfordul
「Szagaszuno-o jameta tokimicukarukoto-va jo-

AdysAdys hanarerujóniszuru hanarerujóniszuru – hanasi hanasi 995995



kuaru hanasi.」 „Gyakran előfordul, hogy akkor
találunk meg valamit, ha már nem keressük.” ◇

jomojamabanasijomojamabanasi beszélgetésbeszélgetés erről-arrólerről-arról ◇

varaibanasivaraibanasi mulatságosmulatságos történettörténet ◇ varai-varai-
banasibanasi utólagutólag mulatságosmulatságos dologdolog 「Varai ba-
naside szundejokatta.」 „Jó, hogy utólag csak
mulatságos dolog lett belőle.” ◇ varuihanasivaruihanasi
rosszrossz hírhír 「Varui hanasigaaru.」 „Rossz hírem
van!”

hanasiaihanasiai ◆ megállapodásmegállapodás 「Nedanno hanasi
aigacuita.」 „Megállapodtunk az árban.” ◆ meg-meg-
beszélésbeszélés 「Szenszeito singakuszuru gakkóno
hanasi ai-o sita.」 „Megbeszéltem a tanárral az
iskolát, ahol továbbtanulok.” ◆ megegyezésmegegyezés
「Dzsókenno hanasi aigacuita.」 „Megegyeztünk
a feltételekben.”

hanasiai-ohanasiai-o szuruszuru ◆ megbeszélmegbeszél 「Najaminicu-
ite hanasi ai-o simasita.」 „Megbeszélte velem a
problémáját.”

hanasiaitehanasiaite ◆ beszélgetőtársbeszélgetőtárs
hanasiaitehanasiaite ◆ beszédpartnerbeszédpartner ◆ beszélgető-beszélgető-
partnerpartner
hanasiaiteninaruhanasiaiteninaru ◆ szóvalszóval tarttart 「Tencsóga
szókoni itteiru aidani ten-in-va kjakuno hanasi ai-
teninatta.」 „Amíg a boltvezető elment a raktárba,
az eladó szóval tartotta a kuncsaftot.”

hanasiauhanasiau ◆ egyeztetegyeztet 「Kaisa-va kumiaigavato
hanasi atta.」 „A vállalat egyeztetett a szakszerve-
zettel.” ◆ megbeszélmegbeszél 「Dószurebaiika hanasi at-
ta.」 „Megbeszéltük, hogy mit tegyünk.” ◆ meg-meg-
tárgyaltárgyal 「Szentakusinicuite hanasi atta.」
„Megtárgyaltuk a lehetőségeket.” ◆ tárgyaltárgyal
「Kongonicuite fúfu-va hanasi atta.」 „A házas-
pár a jövőről tárgyalt.” ◇ tetteitekinihanasiautetteitekinihanasiau
kitárgyalkitárgyal 「Mondai-o rikaisi aumade tetteiteki-
ni hanasi atta.」 „Kitárgyaltuk a problémát, amíg
mindketten meg nem értettük.”

hanasibetanahanasibetana ◆ rossz beszélőrossz beszélő
hanasiburihanasiburi ◆ beszédmódbeszédmód 「Kareno hanasibu-
ride han-nindato vakatta.」 „A beszédmódjából
arra következtettem, hogy ő a tettes.” ◆ beszéd-beszéd-
stílusstílus 「Kakkocuketa hanasiburi」 „affektált be-
szédstílus”

hanasicukinaihanasicukinai ◆ sorolhatnámsorolhatnám napestignapestig
「Kareno cuminicuite-va hanasi cukinai.」 „So-
rolhatnám napestig a bűneit.”

hanasicsúhanasicsú ◆ beszélgetésbeszélgetés közbenközben ◆ foglaltfoglalt
「Denva-va hanasi csúdatta.」 „A telefon foglal-
tat jelzett.”

hanaside-vahanaside-va ◆ szerintszerint 「Fudószangaisano ha-
nasideha csikaga agaruszóda.」 „Az ingatlanügy-
nökség szerint emelkedni fognak a telekárak.”

hanasidzsózunahanasidzsózuna ◆ jójó beszélőbeszélő 「Hanasi dzsó-
zuno kiki betada.」 „Jó beszélő, de rossz hallga-
tó.” ◆ jóljól forogforog aa nyelvenyelve 「Hanasidzsózuna
geinódzsindane.」 „Annak a celebnek jól forog a
nyelve.”

hanasigaaruhanasigaaru ◆ beszédebeszéde vanvan velevele 「Pissuti
kimi, kite! Hanasigaaruno.」 „Gyere ide Pisti, be-
szédem van veled!” ◆ beszélnibeszélni akarakar 「Csotto
hanasigaaru.」 „Beszélni akarok egy kicsit veled!”

hanasigaauhanasigaau ◆ egyegy srófrasrófra járjár azaz agyukagyuk
「Akunindósi-va hanasiga au.」 „A gazemberek-
nek egy srófra jár az agyuk.” ◆ megértimegérti egy-egy-
mástmást 「Tomodacsito hanasiga au.」 „Megértjük
egymást a barátommal.” ◆ vanvan közösközös témájuktémájuk
「Kareto hanasiga avanai.」 „Nincs vele közös té-
mánk.”

hanasigacúdzsiruhanasigacúdzsiru ◆ megértikmegértik egymástegymást
「Tomodacsito hanasiga cúdzsiru.」 „A barátom-
mal jól megértjük egymást.”

hanasigacukuhanasigacuku ◆ megoldódikmegoldódik aa kérdéskérdés 「Mó
hanasiga cuita.」 „Már megoldódott a kérdés.”

hanasigacsigauhanasigacsigau ◆ másrólmásról vanvan szószó 「Hanas-
iga csigau. Kjójúencsini ikuto jakuszokusitade-
só.」 „De hiszen arról volt szó, hogy ma vidám-
parkba megyünk!” ◆ nemnem errőlerről vanvan szószó 「Ha-
nasiga csigaundzsanaika!」 „Nem erről volt szó!”

hanasigaihanasigai ◆ szabad állattartásszabad állattartás
hanasigainiszuruhanasigainiszuru ◆ szabadonszabadon tarttart
「Nivatori-o hanasi gainisiteiru.」 „Szabadon
tartja a tyúkokat.”

hanasigatobuhanasigatobu ◆ hirtelen témát válthirtelen témát vált
hanasigaumaihanasigaumai ◆ ügyesenügyesen forgatjaforgatja aa szótszót
「Hanasiga umainodeszukkari damaszareta.」
„Ügyesen forgatta a szót, és átvert.”

hanasigavakaruhanasigavakaru ◆ érti,érti, amitamit mondmond 「Ko-
csirano hanasigavakaruka.」 „Érted, amit mon-
dok?” ◆ tudtud következtetnikövetkeztetni 「Hanasiga vakaru
hitonarakore idzsónanimo ivanakutemoii.」 „Ha
tudsz következtetni, ennél többet nem kell mon-
danom.” ◆ vesziveszi aa lapotlapot 「Ikura szecumeisite-
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mo, aicu-va hanasigavakaranai.」 „Hiába magya-
ráztam, nem vette a lapot.”

hanasigoehanasigoe ◆ beszédhangbeszédhang 「Tonarino hejaka-
ra hanasi goega kikoeta.」 „A szomszéd szobából
beszédhang hallatszott.” ◆ beszélgetésbeszélgetés 「Dór-
jóno hanasi goede sigotoni súcsúdekinakatta.」
„A kollégáim beszélgetése miatt nem tudtam fi-
gyelni a munkámra.”

hanasihadzsimeruhanasihadzsimeru ◆ megszólalmegszólal 「Otoko-va
hanasi hadzsimeta.」 „A férfi megszólalt.”

hanasihanbun-nihanasihanbun-ni ◆ kétkedvekétkedve 「Szeidzsikano
enzecu-o hanasihanbunni kiita.」 „Kétkedve hall-
gattam a politikus beszédét.”

hanasihanbun-nikikuhanasihanbun-nikiku ◆ hiszihiszi is,is, megmeg nemnem isis
「Karega iukoto-o hanasihanbunni kiita.」 „Hit-
tem is, meg nem is, amit mondott.”

hanasihanbun-nisitemohanasihanbun-nisitemo ◆ haha csakcsak féligfélig
igazigaz 「Hanasihanbunnisitemo oszorosii.」 „Ha
csak félig igaz, akkor is rémisztő.”

hanasikahanasika ◆ rakugo humoristarakugo humorista
hanasikahanasika ◆ komikuskomikus ◆ rakugo mesélőrakugo mesélő
hanasikakeruhanasikakeru ◆ belekezdbelekezd aa beszédbebeszédbe 「Ha-
nasikaketaga, tocsúde jameta.」 „Belekezdett a
beszédbe, de abbahagyta.” ◆ hozzászólhozzászól 「Ima-
csórini súcsúsiteirukara hanasikakenaide!」
„Most a főzésre koncentrálok, ne szólj hozzám!” ◆

megszólítmegszólít 「Micside siranai hitoni hanasikaker-
areta.」 „Az utcán egy ismeretlen ember megszó-
lított.”

hanasikatahanasikata ◆ beszédmódbeszédmód 「Kanodzsono ha-
nasi kata-va jaszasii.」 „Kedves beszédmódja
van.” ◆ fogalmazásfogalmazás 「Kareno hanasi katani-va
hiniku-o kandzsita.」 „A fogalmazásában gúny ér-
ződött.” ◆ modormodor 「Hanasi kataga varui.」 „Mo-
dortalanul beszél.”

hanasikomuhanasikomu ◆ belemerülbelemerül aa beszélgetésbebeszélgetésbe
「Ukkari hanasi kondesimatta.」 „Jól belemerül-
tünk a beszélgetésbe.” ◆ beszélgetésbebeszélgetésbe merülmerül
「Nagaku atteinakatta tomodacsito hanasi kon-
da.」 „Beszélgetésbe merültem a rég nem látott
barátommal.”

hanasikotobahanasikotoba ◆ beszéltbeszélt nyelvnyelv 「Hanasikot-
obato kaki kotoba-va csigau.」 „A beszélt és írott
nyelv különbözik.”

hanasinideruhanasinideru ◆ szóbaszóba kerülkerül 「Kareno namae-
ga hanasini deta.」 „Szóba került a neve.”

hanasinihanagaszakuhanasinihanagaszaku ◆ beindulbeindul aa társal-társal-
gásgás 「Nidzsúnen burini kaitta dókjúszeito hana-
sini hanaga szaita.」 „A 20 éve nem látott iskola-
társammal beindult a társalgás.”

hanasininaranaihanasininaranai ◆ szóbaszóba semsem jöhetjöhet 「Kono
gidzsucudato szeiszankoszutoga takaszugite ha-
nasininaranai.」 „Ez az eljárás szóba sem jöhet,
mert túl magas a gyártási költsége.”

hanasinoho-ohanasinoho-o cugucugu ◆ folytatjafolytatja történetettörténetet

hanasinoszudzsimicsihanasinoszudzsimicsi ◆ történettörténet fonalafonala
「Hanasino szudzsimicsi-o tateta.」 „Fonta a tör-
ténet fonalát.” ◆ történetszáltörténetszál
hanasinotanehanasinotane ◆ beszédtémabeszédtéma 「Indo rjokó-va
ii hanasino taneninatta.」 „Érdekes beszédtéma
lett az indiai utam.”

hanasi-o avaszeruhanasi-o avaszeru ◆ összebeszélösszebeszél
hanasi-ohanasi-o cukerucukeru ◆ elrendezelrendez 「Jakuzani
hanasi-o cuketa.」 „Elrendeztem a jakuzával a vi-
tát.”

hanasi-ohanasi-o gomakaszugomakaszu ◆ rejtvényekbenrejtvényekben be-be-
szélszél 「Kare-va hanasi-o gomakasiteite nani-o it-
teirunoka vakaranai.」 „Nem tudom, mit mon-
dott, mert rejtvényekben beszélt.”

hanasi-ohanasi-o hagurakaszuhagurakaszu ◆ terelterel 「Szeidzsika-
va cugóno varui hanasi-o -va gurakasita.」 „A po-
litikus terelt, amikor a kényes témához értek.”

hanasi-ohanasi-o kimerukimeru ◆ megegyezikmegegyezik 「Sóbaino
hanasi-o kimeta.」 „Megegyeztek az üzletről.”

hanasi-ohanasi-o magiraszumagiraszu ◆ terelterel 「Szeidzsika-va
hanasi-o magirasita.」 „A politikus terelt.”

hanasi-ohanasi-o mocsidaszumocsidaszu ◆ szóbaszóba hozhoz 「Csin-
ageno hanasi-o mocsi dasitara, jameszaszerare-
ta.」 „Amikor szóba hoztam a fizetésemelést, ki-
rúgtak.”

hanasi-ohanasi-o szuruszuru ◆ elbeszélgetelbeszélget 「Csicsioja-va
kodomoto sinkenna hanasi-o sita.」 „Az apa ko-
molyan elbeszélgetett a gyerekével.” ◆ elmondelmond
「Nagai hanasi-o sita.」 „Elmondott egy hosszú
történetet.”

hanasi-ohanasi-o ukeuriszuruukeuriszuru ◆ idegenidegen tollakkaltollakkal
ékeskedikékeskedik 「Kare-va zan-nennakotoni hanasi-o
uke uriszuru kuszegaaru.」 „Sajnos, szokása ide-
gen tollakkal ékeskedni.” ◆ másmás tollávaltollával ékes-ékes-
kedikkedik
hanasiruhanasiru ◆ orrváladékorrváladék ◆ takonytakony
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hanasitehanasite ◆ beszélőbeszélő 「Kiki te-va hanasi te-o tó-
tonda.」 „A hallgató tisztelte a beszélőt.”

hanasitekureruhanasitekureru ◆ szóbaszóba álláll 「Cuma-va bok-
utomó mikkakanhanasitekurenai.」 „A feleségem
már három napja nem áll szóba velem.”

hanasiteszuvaraszeruhanasiteszuvaraszeru ◆ szétültetszétültet
「Szenszei-va itazurakkono szeitotacsi-o hanasite
szuvaraszeta.」 „A tanár szétültette a csintalan di-
ákokat.”

hanasizukinahanasizukina ◆ szeretszeret beszélnibeszélni 「Haha-va
hanasi zukina hitoda.」 „Az anyukám szeret be-
szélni.”

hanasóbuhanasóbu ◆ japán nősziromjapán nőszirom
hanaszakihanaszaki ◆ orraorra előttelőtt 「Bokuno
hanaszakidedoa-o batanto simeta.」 „Bevágta az
ajtót az orrom előtt.” ◆ orrhegyorrhegy
hanaszakideasirauhanaszakideasirau ◆ lekezelőenlekezelően bánikbánik va-va-
lakivellakivel 「Hanaszakideasiravareta.」 „Lekezelő-
en bántak velem.”

hanaszakidevarauhanaszakidevarau ◆ gúnyosangúnyosan nevetnevet ◆ ki-ki-
nevetnevet
hanaszakisianhanaszakisian ◆ átgondolatlanátgondolatlan ötletötlet ◆

odavetett ötletodavetett ötlet
hanaszebanagakunaruhanaszebanagakunaru ◆ hosszúhosszú történetetörténete
vanvan 「Hanaszeba nagakunarukeredomo, tomok-
aku kare-va vatasino inocsino ondzsinda.」
„Hosszú története van, de elég az hozzá, hogy az
életemet köszönhetem annak az embernek.”

hanaszenakunaruhanaszenakunaru ◆ megkukulmegkukul 「Dositano?
Hanaszenakunattano?」 „Mi az, megkukultál?”

hanaszeruhanaszeru ◆ lehetlehet velevele beszélnibeszélni 「Ano hit-
onara hanaszeru.」 „Vele lehet beszélni.” ◆ tudtud
beszélnibeszélni 「Kare-va nanka kokugomo hanasz-
eru.」 „Több nyelven is tud beszélni.”

hanaszuhanaszu ◆ szabadonszabadon engedenged 「Tori-o hanasi-
ta.」 „Szabadon engedtem a madarat.” ◇ szora-szora-
nihanaszunihanaszu felengedfelenged 「Fúszen-o szorani hana-
sita.」 „Felengedtem a léggömböt.” ◇ te-ote-o ha-ha-
naszunaszu elengedelenged 「Handorukara te-o hanasita.」
„Elengedtem a kormányt.” ◇ mizunihanaszumizunihanaszu
vízbevízbe engedenged 「Kingjo-o mizuni hanasita.」
„Vízbe engedtem az aranyhalat.” ◇ mizunihana-mizunihana-
szuszu elengedelenged 「Szakana-o mizuni hanasita.」
„Elengedtem a halat.” ◇ jaszeinihanaszujaszeinihanaszu sza-sza-
badonbadon engedenged 「Dóbucu-o jaszeini hanasita.」
„Szabadon engedte az állatot.”

hanaszuhanaszu ◆ elengedelenged 「Vatasino te-o hanasza-
naide!」 „Ne engedd el a kezemet!” ◆ eleresztelereszt
「Dzsitensanohandorukara te-o hanasita.」 „El-
eresztette a bicikli kormányát.” ◆ eltarteltart
「Sinbun-o hanasinagara jonda.」 „Eltartotta
magától az újságot, és olvasta.” ◆ eltávolíteltávolít
「Kuccuiteita dzsisaku-o hanasita.」 „Az összera-
gadt mágneseket eltávolította egymástól.” ◆ el-el-
választválaszt 「Nae-o hanasite ueta.」 „A palántákat
egymástól elválasztva ültette el.” ◆ elveszelvesz
「Kare-va te-o hanasita.」 „Elvette a kezét.” ◆ le-le-
szedszed 「Niku-o honekara hanasita.」 „Leszedte
a húst a csontról.” ◇ tegahanaszenaitegahanaszenai elel vanvan
foglalvafoglalva 「Imatega hanaszenaikara atode den-
vasite!」 „Most el vagyok foglalva, hívj vissza ké-
sőbb!” ◇ hanasiteszuvaraszeruhanasiteszuvaraszeru szétültetszétültet
「Szenszei-va itazurakkono szeitotacsi-o hanasite
szuvaraszeta.」 „A tanár szétültette a csintalan di-
ákokat.” ◇ hikihanaszuhikihanaszu szétválasztszétválaszt 「Naguri
atteita futari-o hiki hanasita.」 „Szétválasztottam
a verekedőket.” ◇ me-ome-o hanaszuhanaszu leveszileveszi aa
szemétszemét 「Kodomo-va me-o hanasitaszukini
kakuzató-o tabeta.」 „Amikor levettem a gyerek-
ről a szemem, megevett egy kockacukrot.”

hanaszuhanaszu ◆ beszámolbeszámol 「Vatasino keikennicuite
hanasita.」 „Beszámoltam az élményeimről.” ◆

beszélbeszél 「Kono akacsan-va mó hanaszemaszu.」
„Ez a kisbaba már tud beszélni.” ◆ elmesélelmesél
「Szensúno súmacunicuite hanasita.」 „Elmesél-
tem, milyen volt a hétvégém.” ◆ elmondelmond 「Sippa-
isitemo, kare-va hanaszeba vakattekureru.」 „Ha
elmondod neki, hogy hibáztál, meg fogja érteni.”
◆ szóbaszóba álláll 「Siranai hitoto hanasicsa dame-
jo!」 „Ne állj szóba idegenekkel!” ◆ szólszól
「Szeidzsika-va terebide kokuminni hanasita.」
„A politikus a tévében a néphez szólt.” ◆ társa-társa-
loglog 「Kare-va daretomo hanaszanai.」 „Nem tár-
salog senkivel.” ◇ cukaecukaehanaszucukaecukaehanaszu aka-aka-
dozvadozva beszélbeszél 「Kaigide kincsósitecukaecukae
hanasita.」 „Az értekezleten izgultam, és akadoz-
va beszéltem.” ◇ denvadehanaszudenvadehanaszu telefonontelefonon
beszélbeszél 「Tomodacsito denvade hanasita.」 „Te-
lefonon beszéltem a barátommal.” ◇ denvade-denvade-
hanaszuhanaszu telefonáltelefonál 「Denvade hanaszunoga ni-
gate.」 „Nem szeretek telefonálni.” ◇ hanasi-hanasi-
kotobakotoba beszéltbeszélt nyelvnyelv 「Hanasikotobato kaki
kotoba-va csigau.」 „A beszélt és írott nyelv kü-
lönbözik.” ◇ hanasitekureruhanasitekureru szóbaszóba álláll
「Cuma-va bokutomó mikkakanhanasitekure-
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nai.」 „A feleségem már három napja nem áll szó-
ba velem.” ◇ hanaszebanagakunaruhanaszebanagakunaru hosszúhosszú
történetetörténete vanvan 「Hanaszeba nagakunarukere-
domo, tomokaku kare-va vatasino inocsino on-
dzsinda.」 „Hosszú története van, de elég az hoz-
zá, hogy az életemet köszönhetem annak az em-
bernek.” ◇ hanaszeruhanaszeru lehetlehet velevele beszélnibeszélni
「Ano hitonara hanaszeru.」 „Vele lehet beszél-
ni.” ◇ hanaszeruhanaszeru tudtud beszélnibeszélni 「Kare-va nan-
ka kokugomo hanaszeru.」 „Több nyelven is tud
beszélni.” ◇ hiszohiszohanaszuhiszohiszohanaszu sustorogsustorog ◇

hiszohiszohanaszuhiszohiszohanaszu sugdolóziksugdolózik 「Szeitotacsi-
va hiszohiszo hanasiteita.」 „A diákok sugdolóz-
tak.”

hanaszudzsihanaszudzsi ◆ orrorr 「Hanaszudzsino szeikei-o
sita.」 „Plasztikáztatta az orrát.” ◆ orrnyeregorrnyereg
hanaszudzsigatótahanaszudzsigatóta ◆ egyenesegyenes orrúorrú ◆ for-for-
másmás orrúorrú 「Hanaszudzsiga tóta bidzsin」 „for-
más orrú, szép nő”

hanaszunórjokuhanaszunórjoku ◆ beszédképességbeszédképesség ◆ be-be-
szédkészségszédkészség
hanatabahanataba ◆ csokorcsokor ◆ virágcsokorvirágcsokor ◇ bara-bara-
nohanatabanohanataba rózsacsokorrózsacsokor
hanatakehanatake ◆ orrpoliporrpolip
hanatarekozóhanatarekozó ◆ taknyostaknyos ◆ takonypolctakonypolc
hanatatehanatate ◆ virágvázavirágváza
hanatocsiruhanatocsiru ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Kuni-o ma-
morutameni vakaki inocsi-o hanato csirasita.」
„A hazájáért szertefoszlott fiatal élete.”

hanaurihanauri ◆ virágárusvirágárus
hanaurimuszumehanaurimuszume ◆ virágárus lányvirágárus lány
hanautahanauta ◆ dúdolásdúdolás ◆ dudorászásdudorászás
hanautadeutauhanautadeutau ◆ eldúdoleldúdol 「Aru kjoku-o ha-
nautade utatta.」 „Eldúdoltam egy dalt.”

hanautamadzsirinihanautamadzsirini ◆ dúdolvadúdolva 「Hanautama-
dzsirini nivasigoto-o sita.」 „Dúdolva kertészked-
tem.”

hanauta-ohanauta-o utauutau ◆ dúdoldúdol 「Hanauta-o utat-
ta.」 „Dúdoltam.” ◆ dudorászikdudorászik 「Nivasi-va
hanauta-o utatta.」 „A kertész dudorászott.”

hanavahanava ◆ koszorúkoszorú ◆ virágfüzérvirágfüzér
hanava-ohanava-o szonaeruszonaeru ◆ megkoszorúzmegkoszorúz 「Haka-
ni hanava-o szonaeta.」 „Megkoszorúzta a sírt.”

hana-vahana-va szakuragiszakuragi hito-vahito-va busibusi ◆ virágokvirágok
köztközt cseresznye,cseresznye, emberekemberek köztközt szamurájszamuráj
az elsőaz első
hanazakarihanazakari ◆ szépségeszépsége teljetelje 「Hanazakari-
no dzsoszei」 „szépsége teljében lévő nő” ◆ tel-tel-
jesjes virágzásvirágzás ◆ virágbanvirágban pompázáspompázás 「Han-
azakarino teien」 „virágban pompázó kert” ◆ vi-vi-
rágkorrágkor
hanazonohanazono ◆ virágoskertvirágoskert 「Himicuno hanazo-
noni anata-o an-naisimasó.」 „Megmutatom ne-
ked a titkos virágoskertet.”

hanazumarihanazumari ◆ orrdugulásorrdugulás
hanazunahanazuna ◆ virágfüzérvirágfüzér
hanazuóhanazuó ◆ júdásfajúdásfa ◆ kínai júdásfakínai júdásfa
hanazurahanazura ◆ orrorr 「Hanazura-o totte hiki ma-
vaszu.」 „Az orránál fogva vezeti.” ◆ pofapofa ◇

hanazura-ohanazura-o tottehikimavaszutottehikimavaszu ujjaiujjai közéközé
tekerteker 「Otoko-va vakai on-nani hanazura-o totte
hiki mavaszareteita.」 „A fiatal nő az ujjai közé te-
kerte a férfit.”

hanazura-ohanazura-o tottehikimavaszutottehikimavaszu ◆ ujjaiujjai közéközé
tekerteker 「Otoko-va vakai on-nani hanazura-o totte
hiki mavaszareteita.」 „A fiatal nő az ujjai közé te-
kerte a férfit.”

hanbahanba ◆ munkásbarakkmunkásbarakk
hanbacuhanbacu ◆ klánklán
hanbágáhanbágá ◆ hamburgerhamburger
hanbáguhanbágu ◆ hamburger szelethamburger szelet
hanbáguszutékihanbáguszutéki ◆ hamburger szelethamburger szelet
hanbaihanbai ◆ árusításárusítás 「Dokuszenhanbai」 „ki-
zárólagos árusítás” ◆ eladáseladás 「Sokuhinno han-
bai」 „élelmiszer eladása” ◆ értékesítésértékesítés 「Só-
hinno hanbai」 „áru értékesítése” ◆ forgalma-forgalma-
zászás 「Csokuszecuhanbai」 „közvetlen forgalma-
zás” ◇ itakuhanbaiitakuhanbai bizományibizományi értékesítésértékesítés
◇ ittehanbaiittehanbai kizárólagoskizárólagos árusításárusítás ◇ gai-gai-
tóhanbaitóhanbai utcaiutcai árusításárusítás ◇ dzsicuenhanbaidzsicuenhanbai
bemutatóvalbemutatóval egybekötöttegybekötött árusításárusítás 「Hó-
csóno dzsicuenhanbai」 „kések bemutatóval egy-
bekötött árusítása” ◇ sukkecuhanbaisukkecuhanbai áronáron alu-alu-
lili értékesítésértékesítés ◇ cúsinhanbaicúsinhanbai postaipostai meg-meg-
rendelésrendelés ◇ hanbaigahadzsimaruhanbaigahadzsimaru forgalom-forgalom-
baba kerülkerül 「Kinenkitteno hanbaiga hadzsimat-
ta.」 „Forgalomba kerültek az emlékbélyegek.” ◇

hanbai-ohanbai-o kaisiszurukaisiszuru forgalombaforgalomba hozhoz 「Meno
fudzsijúna hitonotameno keitaidenvano hanbai-o
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kaisisita.」 „Forgalomba hozták a csökkentlátók
számára készített mobiltelefont.”

hanbaibuhanbaibu ◆ értékesítési osztályértékesítési osztály
hanbaibumonhanbaibumon ◆ értékesítési osztályértékesítési osztály
hanbaicsúhanbaicsú ◆ elárusításelárusítás folyikfolyik ◆ elárusító-elárusító-
gépgép üzemelüzemel ◆ kaphatókapható 「Kono szeihin-va han-
baicsúdeszu.」 „Ez a termék kapható.”

hanbaidairitenhanbaidairiten ◆ értékesítési ügynökségértékesítési ügynökség
hanbaifusinhanbaifusin ◆ kereskedelmi pangáskereskedelmi pangás
hanbaigahadzsimaruhanbaigahadzsimaru ◆ forgalombaforgalomba kerülkerül
「Kinenkitteno hanbaiga hadzsimatta.」 „Forga-
lomba kerültek az emlékbélyegek.”

hanbaigakarihanbaigakari ◆ elárusítóelárusító
hanbaigjósahanbaigjósa ◆ forgalmazóforgalmazó
hanbaiinhanbaiin ◆ árusítóárusító 「Depátono hanbaiin-va
dzsúródódeszu.」 „Az áruházi árusítók nehéz fi-
zikai munkát végeznek.” ◆ eladóeladó ◇ gaikóhan-gaikóhan-
baiinbaiin házalóügynökházalóügynök
hanbaikaisihanbaikaisi ◆ árusítás megkezdéseárusítás megkezdése
hanbaikakakuhanbaikakaku ◆ eladásieladási árár 「Kónjúkakakuto
hanbaikakaku」 „vételár és eladási ár”

hanbaikeirohanbaikeiro ◆ értékesítési útvonalértékesítési útvonal
hanbaikenhanbaiken ◆ értékesítési jogértékesítési jog
hanbaikihanbaiki ◆ árusító gépárusító gép
hanbaimóhanbaimó ◆ értékesítési hálózatértékesítési hálózat
hanbaimotohanbaimoto ◆ értékesítőértékesítő
hanbai-ohanbai-o kaisiszurukaisiszuru ◆ forgalombaforgalomba hozhoz
「Meno fudzsijúna hitonotameno keitaidenvano
hanbai-o kaisisita.」 „Forgalomba hozták a csök-
kentlátók számára készített mobiltelefont.”

hanbairjóhanbairjó ◆ értékesített mennyiségértékesített mennyiség
hanbaisúrjószuruhanbaisúrjószuru ◆ lekerüllekerül aa polcokrólpolcokról
「Konomoderu-va hanbaisúrjósimasita.」 „Ez a
modell már lekerült a polcokról.”

hanbaiszakihanbaiszaki ◆ vásárlóvásárló
hanbaiszokusinhanbaiszokusin ◆ értékesítés ösztönzéseértékesítés ösztönzése
hanbaiszuruhanbaiszuru ◆ árulárul 「Kono misze-va oszake-
o hanbaisiteinai.」 „Ez az üzlet nem árul szeszes
italokat.” ◆ árusítárusít 「Misze-va aru sóhinno
ihóhanbai-o sita.」 „Az üzlet illegálisan árusított
egy terméket.” ◆ elárusítelárusít 「Tamago-o hanbais-
ita.」 „A tojásokat elárusította.” ◆ értékesítértékesít
「Dzsikaszeijaszai-o hanbaisite szeikacusiteiru.」
„Házilag termesztett zöldség értékesítéséből él.” ◆

forgalmazforgalmaz 「Kotosihanbaisita szeihinno naka-
de furjóhinga micukatta.」 „Az idén forgalmazott
termékek között selejteseket találtak.” ◇ szeizó-szeizó-
hanbaiszuruhanbaiszuru gyártgyárt ésés értékesítértékesít 「Kono
kaisa-va kagu-o szeizóhanbaisiteiru.」 „Ez a vál-
lalat bútorokat gyárt és értékesít.”

hanbaitenhanbaiten ◆ árusítóhelyárusítóhely ◆ elárusítóhelyelárusítóhely ◆

üzletüzlet
hanbaiteszúrjóhanbaiteszúrjó ◆ értékesítési jutalékértékesítési jutalék
hanbakuhanbaku ◆ cáfolatcáfolat
hanbakuszuruhanbakuszuru ◆ cáfolcáfol 「Hihantekihjókani
taisite hanbakusita.」 „Cáfolta a rossz értékelést.”
◆ megcáfolmegcáfol 「Aiteno sucsó-o hanbakusita.」
„Megcáfolta a másik fél állítását.” ◆ visszavágvisszavág
「Kjódzsucuni kagakutekina konkjoganaito han-
bakusita.」 „Azzal vágott vissza, hogy nincs tudo-
mányos alapja az állításának.”

hanbecuhanbecu ◆ megkülönböztetésmegkülönböztetés
hanbecuhanbecu ◆ csoportoscsoportos
hanbecuszuruhanbecuszuru ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Sitaika
sindafurika-va , vakibara-o kette hanbecusita.」
„A lágyékukba rúgva különböztette meg a tetszha-
lottakat.” ◆ rájönrájön 「Kono futari-va dóicudzsin-
bucudearuto hanbecusita.」 „Rájöttem, hogy ez a
két személy azonos.”

hanbeihanbei ◆ Amarika-ellenesAmarika-ellenes 「Hanbeidemo」
„Amerika-ellenes tüntetés”

hanbeikandzsóhanbeikandzsó ◆ Amerika-ellenességAmerika-ellenesség
「Hanbeikandzsóga szekaini hiromatta.」 „Az
egész világra kiterjedt az Amerika-ellenesség.”

hanbirakiniszuruhanbirakiniszuru ◆ féligfélig nyitvanyitva hagyhagy
「Doa-o hanbirakinisita.」 „Félig nyitva hagytam
az ajtót.”

hanbirakinohanbirakino ◆ féligfélig nyitottnyitott 「Hanbirakino-
doa」 „félig nyitott ajtó”

hanbóhanbó ◆ elfoglaltságelfoglaltság ◆ foglalatosságfoglalatosság ◆

tevékenységtevékenység
hanboinhanboin ◆ félhangzófélhangzó ◆ félmagánhangzófélmagánhangzó
hanbónahanbóna ◆ elfoglaltelfoglalt ◆ tevékenytevékeny
hanbunhanbun ◆ félfél 「Hanbunkudaszai.」 „Egy felet
kérek!” ◆ feleannyifeleannyi 「Vatasino kjúrjó-va tomo-
dacsino hanbundeszu.」 „Feleannyit keresek,
mint a barátom.” ◆ felefele részrész 「Iszanno
hanbun-va bokunomonoda.」 „Az örökség fele-
részben az enyém.” ◆ féligfélig 「Kono binnibíru-
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va hanbunsika haitteinai.」 „Ez az üveg csak félig
van sörrel.” ◇ aszobihanbunaszobihanbun komolytalanulkomolytalanul
「Aszobi hanbundekono sigoto-va dekimaszen.」
„Ezt a munkát nem lehet komolytalanul csinálni.”
◇ omosirohanbundeomosirohanbunde viccbőlviccből 「Omosirohan-
bunde kare-o dansakuszamato jonda.」 „Viccből
gróf úrnak szólítottam.” ◇ hanbundehanbunde féligfélig
「Kare-va dzsódanhanbunde vakaretaito itta.」
„Félig tréfából azt mondta, hogy szakítani akar.”

hanbundehanbunde ◆ féligfélig 「Kare-va dzsódanhanbunde
vakaretaito itta.」 „Félig tréfából azt mondta,
hogy szakítani akar.”

hanbunhanbun-niszuruhanbunhanbun-niszuru ◆ felezfelez 「Rikonsita
cumato zaiszan-o hanbunhanbunnisita.」 „Felez-
te a vagyont az elvált feleségével.” ◆ megfelezmegfelez
「Anetokéki-o hanbunhanbunnisita.」 „Megfe-
leztem a süteményt a nővéremmel.”

hanbun-niszuruhanbun-niszuru ◆ félbefélbe vágvág 「Ringo-o han-
bunnisita.」 „Félbe vágtam az almát.” ◆ felezfelez
「Szató-o hanbunsitemo okasiha amaszugita.」
„Feleztem a cukrot, de még így is túl édes maradt
a sütemény.” ◆ megfelezmegfelez 「Bacutosite gekkjú-o
hantosikan hanbunnisita.」 „Büntetésből fél évig
megfelezték a havi fizetését.”

hanbunszúhanbunszú ◆ emeletes törtemeletes tört
hanbussicuhanbussicu ◆ antianyagantianyag
hancukihancuki ◆ félfél hónaphónap 「Hancukino sigoto」 „fél
hónapos munka” ◇ cumenohancukicumenohancuki holdacskaholdacska

hancsicsúsokubucuhancsicsúsokubucu ◆ hemikriptofitonhemikriptofiton
hancsinguhancsingu ◆ vadászsapkavadászsapka
hancsisirjóhancsisirjó ◆ medián halálos adagmedián halálos adag
hancsóhancsó ◆ csoportvezetőcsoportvezető
hancsúhancsú ◆ kategóriakategória 「Rjóhótomo onadzsi
hancsúni zokusimaszu.」 „Mindkettő ugyanabba
a kategóriába tartozik.”

handahanda ◆ forrasztófémforrasztófém ◆ forrasztóónforrasztóón
handagotehandagote ◆ forrasztópákaforrasztópáka ◆ pákapáka
handakuonhandakuon ◆ p-hangp-hang ◆ zöngétlenzöngétlen ajak-ajakajak-ajak
zárhangzárhang ◆ zöngétlen bilabiális zárhangzöngétlen bilabiális zárhang
handakutenhandakuten ◆ p-fonéma jelp-fonéma jel
handanhandan ❶ döntésdöntés 「Ikucukano handan-o aja-
matta.」 „Több kérdésben rosszul döntöttünk.” ❷

megítélésmegítélés 「Dzsikono handande kimemasita.」
„Saját megítélése szerint döntött.” ◆ elbíráláselbírálás

「Dzsókjónijori kokono handanga hicujódeszu.」
„Körülményektől függő, egyedi elbírálás szüksé-
ges.” ◆ ítélkezésítélkezés ◆ kijelentéskijelentés ◆ megállapí-megállapí-
tástás 「Siinno handan-o okonau.」 „Megállapítja
a halál okát.” ◆ megjósolásmegjósolás 「Tenkóno hand-
angacukanai.」 „Nehéz megjósolni, milyen lesz az
idő.” ◇ kóteihandankóteihandan állításállítás ◇ dzsikohandandzsikohandan
sajátsaját belátásbelátás 「Tósi-va dzsikohandande oko-
natte kudaszai.」 „Saját belátásod szerint fektess
be!” ◇ dzsikohandandzsikohandan sajátsaját döntésdöntés 「Dzsi-
kohandangadekinai.」 „Nem tudok saját magam
dönteni.” ◇ dzsókjóhandandzsókjóhandan helyzethelyzet megíté-megíté-
léselése ◇ szeikakuhandanszeikakuhandan emberember természeté-természeté-
neknek megjóslásamegjóslása 「Kecuekigatanijoru szeikaku-
handan」 „ember természetének vércsoportból
való megjóslása” ◇ szeimeihandanszeimeihandan névnév alap-alap-
jánján jóslásjóslás ◇ handan-ohandan-o niburaszeruniburaszeru elbi-elbi-
zonytalanítzonytalanít 「Intánetto-va zen-akuno handan-
o niburaszeta.」 „Az internet elbizonytalanított,
hogy mi a jó és mi a rossz.” ◇ hiteihandanhiteihandan ta-ta-
gadásgadás ◇ jumehandanjumehandan álomfejtésálomfejtés
handanganiburuhandanganiburu ◆ elbizonytalanodikelbizonytalanodik 「Are-
kore ivarete handanga nibutta.」 „Hallottam ezt
is, azt is, amitől elbizonytalanodtam.”

handankidzsunhandankidzsun ◆ döntésidöntési szempontszempont ◆ elbí-elbí-
rálási kritériumrálási kritérium
handanmiszuhandanmiszu ◆ döntési hibadöntési hiba
handannórjokuhandannórjoku ◆ ítélőképesség.ítélőképesség.
「Handannórjoku-o usinatta.」 „Elvesztette az
ítélőképességét.”

handannórjokunoaruhandannórjokunoaru ◆ döntésképesdöntésképes 「Han-
dannórjokunoaru szeidzsin」 „döntésképes fel-
nőtt” ◆ döntőképesdöntőképes ◆ ítélőképesítélőképes
handannórjokunonaihandannórjokunonai ◆ döntésképtelendöntésképtelen
「Handannórjokunonai kóreisa」 „döntésképte-
len idős ember”

handan-ohandan-o niburaszeruniburaszeru ◆ elbizonytalanítelbizonytalanít
「Intánetto-va zen-akuno handan-o niburasze-
ta.」 „Az internet elbizonytalanított, hogy mi a jó
és mi a rossz.”

handan-ohandan-o súszeiszurusúszeiszuru ◆ felülbírálfelülbírál
「Dzsidóburéki-va untensuno handan-o súszeisi-
ta.」 „Az automata fék felülbírálta a gépkocsiveze-
tőt.”

handanrjokuhandanrjoku ◆ döntőképességdöntőképesség 「Kurumano
untenni-va issunno handanrjokuga hicujó-

AdysAdys hanbunde hanbunde – handanrjoku handanrjoku 10011001



deszu.」 „Az autóvezetéshez gyors döntőképesség
kell.”

handanszuruhandanszuru ◆ döntdönt 「Kono sindzsu-va hon-
monokadóka handansikaneru.」 „Nehéz eldönte-
ni, hogy ez az igazgyöngy valódi-e.” ◆ elbírálelbírál
「Csakurikuga anzenkadóka handansita.」 „Elbí-
rálta, hogy biztonságos-e a leszállás.” ◆ fejtfejt
「Jume-o handanszuru.」 „Álmot fejt.” ◆ fel-fel-
becsülbecsül 「Aiteno csikara-o handansita.」 „Felbe-
csülte az ellenfele erejét.” ◆ határozhatároz 「Handan-
dekinai.」 „Nem tudok határozni.” ◆ ítélítél 「Kar-
adani eikjósinaito handansita.」 „Úgy ítélte, nincs
hatással a szervezetére.” ◆ megállapítmegállapít 「Sinde-
iruto handansita.」 „Megállapította, hogy halott.”
◆ megítélmegítél 「Kikenganaito handansita.」 „Úgy
ítélte meg, hogy nincs veszély.”

handanszurucsikaraganaihandanszurucsikaraganai ◆ döntésképte-döntésképte-
lenlen 「Panikku dzsótaide handanszuru csikaraga-
nakatta.」 „A pánikhelyzetben döntésképtelen
volt.”

handazukehandazuke ◆ forrasztásforrasztás
handazukenofurjóhandazukenofurjó ◆ forrasztási hibaforrasztási hiba
handazuke-ohandazuke-o szuruszuru / handazukeszuruhandazukeszuru ◆ for-for-
rasztraszt 「Tansi-o handazuke-o szuru.」 „Csatla-
kozót forraszt.” ◆ összeforrasztösszeforraszt 「Densibuhin
dósi-o handa zukesita.」 „Összeforrasztottam az
elektronikus alkatrészeket.”

handazukeszuruhandazukeszuru / handazuke-ohandazuke-o szuruszuru ◆ for-for-
rasztraszt 「Tansi-o handazuke-o szuru.」 „Csatla-
kozót forraszt.” ◆ összeforrasztösszeforraszt 「Densibuhin
dósi-o handa zukesita.」 „Összeforrasztottam az
elektronikus alkatrészeket.”

handeszenhandeszen ◆ fórralfórral indítottindított versenyverseny ◆

handikephandikep ◆ hátránnyal indított versenyhátránnyal indított verseny
handihandi ◆ fogyatékosságfogyatékosság ◆ hátrányhátrány ◆ hendi-hendi-
kepkep
handíhandí ◆ kézikézi 「Handíkamera」 „kézi kamera”
◆ könnyűkönnyű 「Handí szódzsiki」 „könnyű porszí-
vó” ◆ praktikuspraktikus 「Handícúru」 „praktikus szer-
szám”

handikjappuhandikjappu ◆ fogyatékosságfogyatékosság
「Nikutaitekinahandikjappu-o szeou.」 „Testi fo-
gyatékossággal küzd.” ◆ hátrányhátrány 「Handikjapp-
uni ucsi kacu.」 „Leküzdi a hátrányát.” ◆ hendi-hendi-
kepkep 「Handikjappu cuki keiba」 „hendikepes ló-
verseny”

handi-ohandi-o cukerucukeru ◆ fórtfórt adad 「Cseszude
kodomonihandi-o cuketa.」 „Fórt adtam a gye-
reknek sakkban.”

handí-tókíhandí-tókí ◆ kézi adóvevőkézi adóvevő
handohando ◆ kézkéz ◆ kezezéskezezés ◇ bakkuhandobakkuhando fo-fo-
náknák ütésütés 「Foahandotobakkuhando」 „tenyeres
ütés és fonák ütés” ◇ foahandofoahando tenyerestenyeres ütésütés
「Foahandotobakkuhando」 „tenyeres ütés és fo-
nák ütés”

handóhandó ◆ ellenszegülésellenszegülés ◆ ellentétesellentétes moz-moz-
gásgás ◆ haladásellenességhaladásellenesség ◆ reakcióreakció ◆

visszarúgásvisszarúgás 「Dzsúno handó」 „fegyver vissza-
rúgása” ◇ muhandódzsúmuhandódzsú visszarúgásvisszarúgás nélkülinélküli
fegyverfegyver ◇ muhandóhómuhandóhó visszarúgásvisszarúgás nélkülinélküli
löveglöveg
handoahandoa ◆ nemnem rendesenrendesen becsukottbecsukott ajtóajtó
「Usiro-va handoadajo!」 „Hátul nincs rendesen
becsukva a kocsiajtó!”

handobagguhandobaggu ◆ kézitáskakézitáska ◆ retikülretikül 「Han-
dobaggukara kucsibeni-o tori dasita.」 „Elővet-
tem a rúzst a retikülömből.”

handobóruhandobóru ◆ kézilabdakézilabda
handobórukantokuhandobórukantoku ◆ kézilabdaedzőkézilabdaedző
handobórukótohandobórukóto ◆ kézilabdapályakézilabdapálya
handobukkuhandobukku ◆ kézikönyvkézikönyv
handóbunsihandóbunsi ◆ reakciósreakciós elemelem 「Sakaino han-
dóbunsi」 „társadalom reakciós elemei”

hando-burékihando-buréki ◆ kézifékkézifék
handoburendáhandoburendá ◆ botmixerbotmixer
hando-doriruhando-doriru ◆ amerikáneramerikáner ◆ furdancsfurdancs ◆

kézi fúrógépkézi fúrógép
handóirukahandóiruka ◆ palackorrú delfinpalackorrú delfin
handókakumeihandókakumei ◆ ellenforradalomellenforradalom
handokjaríhandokjarí ◆ kézikocsikézikocsi ◆ könnyűkönnyű kézikocsikézikocsi

handokuhandoku ◆ olvashatóságolvashatóság
handokufukanónahandokufukanóna ◆ olvashatatlanolvashatatlan 「Han-
dokufukanóna tegaki」 „olvashatatlan kézírás”

handokurímuhandokurímu ◆ kézápoló krémkézápoló krém ◆ kézkrémkézkrém
handokuszuruhandokuszuru ◆ kibetűzkibetűz 「Csókokuni kakare-
teiru modzsi-o handokusijótosita.」 „Megpróbál-
tam kibetűzni, mi van a szoborra írva.” ◆ kisila-kisila-
bizálbizál 「Kareno somei-va handokudekinakatta.」
„Nem tudtam kisilabizálni a nevét.”
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hando-maikuhando-maiku ◆ kézi mikrofonkézi mikrofon
handomeidobúmuhandomeidobúmu ◆ házi készítésű játékházi készítésű játék
handonhandon ◆ szabadszabad délutándélután 「Gakkó-va dojó-
bihandondatta.」 „Az iskolákban szombaton sza-
bad volt a délután.”

handoráhandorá ◆ kezelőkezelő ◇ kontento-handorákontento-handorá tar-tar-
talomkezelőtalomkezelő
handoréruhandoréru ◆ korlátkorlát
handorifutohandorifuto ◆ békabéka ◆ kéziemelőkéziemelő ◆ kézikézi tar-tar-
goncagonca
handoringuhandoringu ◆ kezeléskezelés ◆ kezezéskezezés ◆ kormá-kormá-
nyozásnyozás ◆ labdakezeléslabdakezelés
hando-rósonhando-róson ◆ kézápolószerkézápolószer
handoruhandoru ◆ kezelőkarkezelőkar ◆ kilincskilincs
「Doanohandoru-o nigitta.」 „Megfogta az ajtó-
kilincset.” ◆ kormánykormány 「Kurumanohandoru-o
migini mavasita.」 „Jobbra fordítottam a kor-
mányt.” ◆ volánvolán 「Szuimin-o tottekarahandoru-
o nigitta.」 „Kipihenten ült a volánhoz.” ◇ hida-hida-
rihandorunokurumarihandorunokuruma balkormányosbalkormányos autóautó ◇

migihandorunokurumamigihandorunokuruma jobbkormányosjobbkormányos autóautó
◇ rebá-handorurebá-handoru kilincskilincs
handorukípáhandorukípá ◆ kijelölt kocsivezetőkijelölt kocsivezető
handorunoszószahandorunoszósza ◆ kormányzáskormányzás 「Magari
kadoga ókutehandoruno szószaga muzukasii.」
„Sok a kanyar, ezért nehéz a kormányzás.”

handoru-ohandoru-o kirukiru ◆ félrerántjafélrerántja aa kormánytkormányt
「Dzsiko-o szakerutamenihandoru-o kitta.」
„Félrerántotta a kormányt, hogy elkerülje a bal-
esetet.” ◆ kormányozkormányoz 「Kurumanohandoru-o
migini kitta.」 „Jobbra kormányozta az autót.”

handósugisahandósugisa ◆ reakciós emberreakciós ember
hando-szanitaizáhando-szanitaizá ◆ kézfertőtlenítőkézfertőtlenítő
handószeidzsihandószeidzsi ◆ haladásellenes politikahaladásellenes politika
handószeirjokuhandószeirjoku ◆ reakciós erőkreakciós erők
hando-szópuhando-szópu ◆ kézmosó szappankézmosó szappan
handoszupináhandoszupiná ◆ pörgetős játékpörgetős játék
handótaihandótai ◆ félvezetőfélvezető ◇ konsóhandótaikonsóhandótai ve-ve-
gyeskristályos félvezetőgyeskristályos félvezető
handótaibucurigakuhandótaibucurigaku ◆ félvezető-fizikafélvezető-fizika
handótaikensucukihandótaikensucuki ◆ félvezető detektorfélvezető detektor
handótairiréhandótairiré ◆ szilárdtestrelészilárdtestrelé
handótaiveháhandótaivehá ◆ félvezető lapkafélvezető lapka
hando-taoruhando-taoru ◆ kéztörlő kendőkéztörlő kendő

handótekinahandótekina ◆ haladáselleneshaladásellenes 「Handótek-
ina szeiszaku」 „haladásellenes politika” ◆ reak-reak-
ciósciós
handotorítomentohandotorítomento ◆ kézápoláskézápolás ◆ kézápolókézápoló

handzsihandzsi ◆ bíróbíró ◇ dzsiszekihandzsidzsiszekihandzsi albíróalbíró
◇ suszekihandzsisuszekihandzsi főbírófőbíró ◇ dzsószekihan-dzsószekihan-
dzsidzsi főbírófőbíró ◇ baiszekihandzsibaiszekihandzsi szavazóbírószavazóbíró
◇ baiszekihandzsibaiszekihandzsi albíróalbíró
handzsicukaszóhandzsicukaszó ◆ tényeknektényeknek ellentmondóellentmondó
feltételezésfeltételezés
handzsidóhandzsidó ◆ félautomatafélautomata
handzsidósódzsúhandzsidósódzsú ◆ félautomata fegyverfélautomata fegyver
handzsikanhandzsikan ◆ fél órafél óra
handzsimonohandzsimono ◆ betűrejtvénybetűrejtvény ◆ képrejt-képrejt-
vényvény ◆ rébuszrébusz ◆ rejtvényrejtvény 「Sóhinni handzsi
mononojóna namae-o cuketa.」 „Rejtvényhez ha-
sonló nevet adott a terméknek.”

handzsiszeihandzsiszei ◆ diamágnesesdiamágneses ◆ diamágne-diamágne-
sességsesség
handzsiszeitaihandzsiszeitai ◆ diamágneses anyagdiamágneses anyag
handzsóhandzsó ◆ fél tatamifél tatami
handzsóhandzsó ◆ üzletiüzleti sikersiker 「Oszuna oszunano
handzsó」 „fergeteges üzleti siker” ◆ virágzásvirágzás
「Misze-va daihandzsóda.」 „Szépen virágzik az
üzlet.” ◇ sóbaihandzsósóbaihandzsó prosperálásprosperálás ◇ sóbai-sóbai-
handzsóhandzsó jóljól menőmenő üzletüzlet ◇ sóbaihandzsósóbaihandzsó si-si-
keres üzletvitelkeres üzletvitel
handzsó-o ireruhandzsó-o ireru ◆ kifütyülkifütyül ◆ lehurroglehurrog
handzsószuruhandzsószuru ◆ megymegy 「Ricscsiga varuito
misze-va handzsósinai.」 „Ha rossz helyen van a
bolt, nem megy az üzlet.” ◆ prosperálprosperál 「Sóba-
iga handzsósita.」 „Az üzlet prosperált.” ◆ virág-virág-
zikzik 「Naze, kono misze-va handzsószurunoka?」
„Miért virágzik ez az üzlet?”

handzsukuhandzsuku ◆ félig érettfélig érett ◆ félig főttfélig főtt
handzsukuniszuruhandzsukuniszuru ◆ lágyanlágyan hagyvahagyva megfőzmegfőz
「Tamago-o handzsukunisita.」 „Lágyra főztem a
tojást.”

handzsukurenkóhandzsukurenkó ◆ betanított munkásbetanított munkás
handzsukutamagohandzsukutamago ◆ lágy tojáslágy tojás
handzsundzsosúgóhandzsundzsosúgó ◆ részbenrendezettrészbenrendezett
halmazhalmaz
hanehane ◆ lapátlapát 「Szenpúkino hane」 „ventilátor
lapátja” ◆ szárnyszárny 「Csó-va hane-o ugokasita.」
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„A lepke mozgatta a szárnyait.” ◆ tolltoll 「Nivani
torino kireina hanega ocsiteita.」 „A kertben egy
gyönyörű tollat hullatott el egy madár.” ◆ tollas-tollas-
labdalabda 「Hane-o ucu.」 „Elüti a tollaslabdát.” ◇

obaneobane faroktollfaroktoll ◇ csónohanecsónohane lepkeszárnylepkeszárny
◇ hanenojónikaruihanenojónikarui pihekönnyűpihekönnyű 「Hanenojóni
karuikóto」 „pihekönnyű kabát” ◇ hane-ohane-o no-no-
baszubaszu lazítlazít 「Szukosidake hane-o nobasitemi-
ta.」 „Megpróbáltam kicsit lazítani.”

hanehane ◆ fröccsenésfröccsenés 「Toireno benzani njóno-
hanega agatta.」 „A vécé ülőkéjére pisi volt
fröccsenve.” ◆ ugrásugrás 「Uszagigahito hanesita.」
„A nyúl ugrott egyet.”

hanehane ◆ aznapiaznapi előadáselőadás végevége ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő
ecsetvonásecsetvonás 「Kandzsinohane」 „kandzsi felfe-
lé ívelő része”

hanehane ◆ felkunkorodásfelkunkorodás 「Kamino kenohane」
„haj felkunkorodása”

hanehane ◆ ventilátorlapátventilátorlapát
haneagarihaneagari ◆ felfröccsenésfelfröccsenés 「Dorono hane
agari」 „sár felfröccsenése” ◆ felszökésfelszökés 「Ga-
szorin kakakuno hane agari」 „benzinárak felszö-
kése” ◆ önfejűségönfejűség
haneagaruhaneagaru ◆ felfröccsenfelfröccsen 「Doroga hane
agatta.」 „Felfröccsent a sár.” ◆ felszökikfelszökik
「Kettócsiga haneagatta.」 „Felszökött a vércuk-
ra.” ◆ felugrikfelugrik 「Njúszu-o kiitara kecuacu-va
hane agatta.」 „A hírre felugrott a vérnyomásom.”
◆ önfejűönfejű 「Hane agatta kói」 „önfejű tett” ◆

szökikszökik 「Funszuino mizu-va hane agatta.」 „A
szökőkút vize a magasba szökött.”

haneagedohaneagedo ◆ csapóajtócsapóajtó
hanebasihanebasi ◆ csapóhídcsapóhíd ◆ felvonóhídfelvonóhíd
hanecukeruhanecukeru ◆ elutasítelutasít ◆ visszadobvisszadob
「Sacsó-va teian-o hanecuketa.」 „Az igazgató
visszadobta a javaslatot.”

hanecukihanecuki ◆ japán tollaslabdajapán tollaslabda
hanecukinapukinhanecukinapukin ◆ szárnyas betétszárnyas betét
hanecukiszaidanhanecukiszaidan ◆ szárnyas oltárszárnyas oltár
hanecurubehanecurube ◆ gémeskútgémeskút 「Hanecurubede
mizu-o kunda.」 „Vizet mertem a gémeskútból.”

hanecsiraszuhanecsiraszu ◆ szétfröcskölszétfröcsköl 「Kanbaszuni
enogu-o hane csirasita.」 „Szétfröcskölte a festő-
vászonra a festéket.”

hanedahaneda ◆ HanedaHaneda

hanedakúkóhanedakúkó ◆ Haneda repülőtérHaneda repülőtér
hanedaszuhanedaszu ◆ elszabadulelszabadul 「Kikaikara buhinga
hane dasita.」 „A gépből elszabadult az egyik al-
katrész.”

hanedzsinezumihanedzsinezumi ◆ elefántcickányelefántcickány
hanegahaetajóniureruhanegahaetajóniureru ◆ pillanatokpillanatok alattalatt
elkelelkel 「Sóhin-va hanega haetajóni ureta.」 „Az
áru pillanatok alatt elkelt.”

hanegajahanegaja ◆ tollas hidroidtollas hidroid
hanegajakahanegajaka ◆ tollhidroid családtollhidroid család
han-eihan-ei ◆ tükröződéstükröződés ◆ visszatükröződésvisszatükröződés
han-eihan-ei ◆ boldogulásboldogulás 「Kore-va siszonno han-
ei-o inoru omacurideszu.」 „Ezen a fesztiválon az
utódok boldogulásáért imádkozunk.” ◆ felvirág-felvirág-
zászás ◆ prosperálásprosperálás
han-eikjútekinahan-eikjútekina ◆ bizonytalanbizonytalan ideigideig tartótartó
「Han-eikjútekina kóka」 „bizonytalan ideig tar-
tó hatás” ◆ részbenrészben tartóstartós ◆ szinteszinte örökkéörökké
tartótartó 「Han-eikjútekinaenerugí」 „szinte örök-
ké tartó energia”

han-eikjútekinihan-eikjútekini ◆ szinteszinte örökkéörökké 「Han-
eikjútekini cukaeru kigu」 „szinte örökké hasz-
nálható szerkezet”

han-eiszareruhan-eiszareru ◆ tükröződiktükröződik 「Kjúrjóni-va
dzsiszszaino dorjoku-va han-eiszareteinai.」 „A
fizetésekben nem tükröződik a tényleges munka.”
◆ visszatükröződikvisszatükröződik 「Cukiga mizúmino szui-
menni han-eiszareteiru.」 „A Hold visszatükröző-
dik a tó vizén.”

han-eiszaszeruhan-eiszaszeru ◆ felvirágoztatfelvirágoztat 「Sicsó-va
macsi-o han-eiszaszeta.」 „A polgármester felvi-
rágoztatta a várost.”

han-eiszuruhan-eiszuru ◆ tükröztükröz 「Kono eiga-va hansze-
ifuno siszó-o han-eisiteiru.」 „Ez a film a kor-
mányellenesek gondolatait tükrözi.” ◆ vissza-vissza-
tükröztükröz 「Kono kaiszeian-va kokuminno iken-o
han-eiszuru.」 „Ez a módosító javaslat visszatük-
rözi a nép véleményét.” ◇ han-eiszareruhan-eiszareru tük-tük-
röződikröződik 「Kjúrjóni-va dzsiszszaino dorjoku-va
han-eiszareteinai.」 „A fizetésekben nem tükrö-
ződik a tényleges munka.”

han-eiszuruhan-eiszuru ◆ boldogulboldogul 「Szubeteno hitoga
han-eidekiru kuni-o cukuritai.」 „Olyan országot
akarunk építeni, ahol mindenki boldogulni tud.”
◆ prosperálprosperál 「Misze-va han-eisiteita.」 „Az üz-
let prosperált.” ◆ virágzikvirágzik 「Misze-va han-
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eisita.」 „Az üzlet virágzott.” ◇ han-eiszaszeruhan-eiszaszeru
felvirágoztatfelvirágoztat 「Sicsó-va macsi-o han-
eiszaszeta.」 „A polgármester felvirágoztatta a vá-
rost.”

hanejokehanejoke ◆ falvédőfalvédő
hanekaerihanekaeri ◆ rakoncátlanrakoncátlan lánylány ◆ visszaha-visszaha-
tástás 「Gen-jukakakuno sóhisabukka-e no hane
kaeri」 „kőolajárak visszahatása a fogyasztói
árakra.” ◆ visszapattanásvisszapattanás 「Bóruno hane ka-
eri」 „labda visszapattanása” ◆ visszaugrásvisszaugrás
「Gerakusita szóbano hane kaeri」 „lezuhant ár-
folyam visszaugrása”

hanekaeruhanekaeru ◆ visszapattanvisszapattan 「Bóru-va kabe-
kara hane kaetta.」 „A labda visszapattant a fal-
ról.” ◆ visszarúgvisszarúg 「Dzsú-va handódehane kaet-
ta.」 „A puska a visszarúgott.”

hanekaeszuhanekaeszu ◆ elutasítelutasít 「Sazai-o hane kaesi-
ta.」 „Elutasította a bocsánatkérést.” ◆ félredobfélredob
「Sógaibucu-o hane kaesita.」 „Félredobta az
akadályt.” ◆ visszalökvisszalök 「Teian-o hane kaesi-
ta.」 „Visszalökte a javaslatot.”

hanekaeszuhanekaeszu ◆ visszadobvisszadob 「Bóru-o hane ka-
esita.」 „Visszadobta a labdát.” ◆ visszapat-visszapat-
tinttint 「Kabe-va bóru-o hane kaesita.」 „A fal
visszapattintotta a labdát.”

hanekakaruhanekakaru ◆ ráfröccsenráfröccsen 「Zubon-ni doroga
hanekakatta.」 „A nadrágomra ráfröccsent a sár.”

hanekakeruhanekakeru ◆ ráfröcskölráfröcsköl 「Kareno kaoni
mizu-o hanekaketa.」 „Ráfröcsköltem a vizet az
arcára.”

hanekazarihanekazari ◆ tolldísztolldísz
hanemavaruhanemavaru ◆ ficánkolficánkol 「Amino nakade
szakana-va hane mavatta.」 „A halak ficánkoltak
a hálóban.” ◆ hancúrozikhancúrozik 「Kodomotacsi-va si-
bafude hane mavatteita.」 „A gyerekek hancúroz-
tak a gyepen.” ◆ ugrabugrálugrabugrál 「Uszagitacsi-va
nohara-o hane mavatteita.」 „A nyulak ugrabug-
ráltak a mezőn.”

hanemavarukotohanemavarukoto ◆ ficánkolásficánkolás ◆ hancúro-hancúro-
zászás ◆ ugrabugrálásugrabugrálás
hanemomokuhanemomoku ◆ tömlős zöldalgáktömlős zöldalgák
hanemúnhanemún ◆ mézeshetekmézeshetek
han-enhan-en ◆ félkörfélkör
han-en-ácsihan-en-ácsi ◆ félkörívfélkörív

han-enkeinohan-enkeino ◆ félkörfélkör alakúalakú 「Han-enkeino
mado」 „félkör alakú ablak”

hanenodacurakuhanenodacuraku ◆ tollhullástollhullás
hanenojónikaruihanenojónikarui ◆ pehelykönnyűpehelykönnyű
hanenojónikaruihanenojónikarui ◆ pihekönnyűpihekönnyű 「Hanenojóni
karuikóto」 „pihekönnyű kabát”

hanenokeruhanenokeru ◆ félrelökfélrelök 「Sógaibucu-o hane-
noketa.」 „Félrelökte az akadályt.” ◆ megsza-megsza-
badulbadul 「Sakkin-o hanenoketa.」 „Megszabadult
a kölcsöntől.” ◆ visszalökvisszalök 「Furjóhin-o hane-
noketa.」 „Visszalökte a selejtet.”

hanenootohanenooto ◆ szárnysuhogásszárnysuhogás 「Kino uekara
haneno otogasita.」 „A fa tetejéről szárnysuhogás
hallatszott.”

haneokiruhaneokiru ◆ kiugrikkiugrik 「Beddokara hane okita.」
„Kiugrottam az ágyból.”

hane-ohane-o musirumusiru ◆ megkopasztmegkopaszt 「Simetanivato-
rino hane-o musitta.」 „Megkopasztottam a levá-
gott csirkét.”

hane-ohane-o nobaszunobaszu ◆ lazítlazít 「Szukosidake hane-o
nobasitemita.」 „Megpróbáltam kicsit lazítani.”

haneruhaneru ◆ elütelüt 「Kurumani hanerareta.」 „El-
ütötte az autó.” ◆ felperdítfelperdít 「Kono kandzsi-
va koko-o hanete kaku.」 „Ezt a kandzsit itt fel-
perdítve kell írni!” ◆ fröcskölfröcsköl 「Kurumaga
mizutamari-o haneta.」 „Az autó rám fröcskölte
a vizet a pocsolyából.” ◆ lefölözlefölöz 「Uvamae-o
haneru.」 „Lefölözi a hasznot.” ◆ lefröcsköllefröcsköl
「Kurumani mizu-o hanerareta.」 „Egy mellet-
tem haladó autó lefröcskölt.” ◆ megbuktatmegbuktat 「Si-
kende hanerareta.」 „Megbuktattak a vizsgán.” ◆

megpendítmegpendít 「Gitáno gen-o haneta.」 „Megpen-
dítettem a gitár húrját.” ◆ visszafogvisszafog 「Riekino
icsibu-o hanerareta.」 „Visszafogták a haszon egy
részét.” ◆ visszalökvisszalök 「Furjóhin-o haneta.」
„Visszalökte a selejtet.” ◆ visszautasítvisszautasít
「Jókjú-o haneta.」 „Visszautasították a követe-
lést.”

haneruhaneru ◆ felkunkorodikfelkunkorodik 「Jokogamigahanete-
iru.」 „Felkunkorodik oldalt a haja.” ◆ felpat-felpat-
tantan 「Dórokara isiga haneta.」 „Az útról felpat-
tant egy kő.” ◆ felperdülfelperdül 「Kamigahaneteiru-
jo!」 „Felperdült a hajad!” ◆ kifröccsenkifröccsen 「Acui
aburaga haneta.」 „Kifröccsent a forró zsír.” ◆ ki-ki-
löttyenlöttyen 「Kóhígatéburukuroszuni haneta.」 „A
kávé kilöttyent az abroszra.” ◆ kipattankipattan 「Bóru-
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va micsi-e haneta.」 „A labda kipattant az utcára.”
◆ lepattanlepattan 「Asini atattebóruga haneta.」 „Le-
pattant a labda a lábamról.” ◆ szétpattanszétpattan
「Poppukónga haneta.」 „A pattogatott kukorica
szétpattant.” ◆ ugrálugrál 「Kodomo-va toranporin-
no uede haneteita.」 „A gyerek a gumiasztalon
ugrált.” ◆ ugrikugrik 「Inago-va haneta.」 „A szöcske
ugrott.” ◆ végetvéget érér 「Sibaiga haneta.」 „A szín-
darab véget ért.” ◇ picsipicsihanerupicsipicsihaneru csapkodcsapkod
「Mizuageszareta szakana-va picsipicsi haneta.」
„A partra emelt halak csapkodtak.” ◇ hjoihjoi-hjoihjoi-
tohanerutohaneru fürgénfürgén ugrándozikugrándozik 「Hjoihjoito to-
bi isini hanete kava-o vatatta.」 „A tipegőköveken
fürgén ugrándozva mentem át a patakon.”

haneruhaneru ◆ leváglevág 「Sikeisikkónin-va sikeisúno
kubi-o haneta.」 „Hóhér levágta a halálraítélt fe-
jét.”

háneszuháneszu ◆ hevederheveder
hanetobaszuhanetobaszu ◆ eltoleltol 「Dzsoszecusa-va juki-o
hane tobasita.」 „A hóeke eltolta a havat.” ◆ el-el-
ütüt 「Dzsitensa-va kurumanihane tobaszareta.」
„A kocsi elütötte a biciklist.”

haneumahaneuma ◆ lóló
hanfukusinhósikihanfukusinhósiki ◆ félduplexfélduplex átvitelátvitel ◆ fél-fél-
duplex távközlésduplex távközlés
hangahanga ◆ képnyomtatásképnyomtatás ◆ metszetmetszet ◇ szeki-szeki-
bangabanga kőnyomatkőnyomat ◇ szekibangaszekibanga litográfialitográfia ◇

dóhangadóhanga rézmetszetrézmetszet ◇ dóhangadóhanga rézkarcrézkarc ◇

mokuhangamokuhanga fametszetfametszet
hangáhangá ◆ akasztóakasztó ◆ ruhaakasztóruhaakasztó ◆ vállfavállfa
「Dzsaketto-o hangáni kaketa.」 „Felakasztottam
a kabátot a vállfára.”

hangakahangaka ◆ fadúcfestőfadúcfestő ◆ fametszetfametszet készí-készí-
tőtő
hangakuhangaku ◆ szamurájiskolaszamurájiskola
hangakuhangaku ◆ félárfélár 「Kjóha zenpinhangakude-
szu.」 „Ma mindent féláron adunk!”

hangakudehangakude ◆ féláronféláron 「Konosacu-o hangaku-
de katta.」 „Ezt az inget féláron vettem.”

hangakuniszuruhangakuniszuru ◆ felérefelére leárazleáraz 「Urenai
sóhin-o hangakunisita.」 „A kevésbé kelendő árut
felére leárazta.”

hangakuszéruhangakuszéru ◆ kiárusítás féláronkiárusítás féláron
hanganhangan ◆ féligfélig nyitottnyitott szemszem 「Me-o hangan-
nisita.」 „Félig nyitottam a szemem.” ◆ hunyo-hunyo-

rításrítás 「Kare-o hangande miteita.」 „Hunyorítva
néztem rá.”

hangaríhangarí ◆ MagyarországMagyarország ◇ zaihangarízaihangarí Ma-Ma-
gyarországongyarországon akkreditáltakkreditált 「Zaihangarí ni-
hontaisi」 „Magyarországon akkreditált japán
nagykövet” ◇ zaihangarízaihangarí magyarországimagyarországi
「Zaihangarí nihonkokutaisikan」 „Magyaror-
szági japán nagykövetség”

hangarian-haundohangarian-haundo ◆ magyar agármagyar agár
hangarianvisurahangarianvisura ◆ magyar vizslamagyar vizsla
hangaríbunhangaríbun ◆ magyarmagyar szövegszöveg 「Hangarí bun-
o vajakusita.」 „Magyar szöveget fordítottam ja-
pánra.”

hangarídaihjócsímuhangarídaihjócsímu ◆ magyar válogatottmagyar válogatott
hangarídentecuhangarídentecu ◆ MÁVMÁV
hangarídóranhangarídóran ◆ ötvenhatos forradalomötvenhatos forradalom
hangarídzsinhangarídzsin ◆ magyarmagyar ◆ magyar embermagyar ember
hangarídzsinminkjóvakokuhangarídzsinminkjóvakoku ◆ MagyarMagyar Nép-Nép-
köztársaságköztársaság
hangarígakuhangarígaku ◆ hungarológiahungarológia
hangarígohangarígo ◆ magyar nyelvmagyar nyelv
hangarígodehangarígode ◆ magyarulmagyarul
hangarígojakuhangarígojaku ◆ magyarmagyar fordításfordítás 「Hangarí
gojakude nihongonotaitoruga kavatta.」 „Magyar
fordításban más címet kapott.”

hangarígonoszenszeihangarígonoszenszei ◆ magyartanármagyartanár
hangaríheigenhangaríheigen ◆ pusztapuszta
hangaríkagakuakademíhangaríkagakuakademí ◆ MagyarMagyar Tudomá-Tudomá-
nyos Akadémianyos Akadémia
hangaríkagakubidzsucukanhangaríkagakubidzsucukan ◆ MTAMTA
hangarí kjósikjokuhangarí kjósikjoku ◆ Magyar rapszódiaMagyar rapszódia
hangaríkjóvakokuhangaríkjóvakoku ◆ Magyar KöztársaságMagyar Köztársaság
hangaríminzokuhangaríminzoku ◆ magyarságmagyarság
hangaríminzokuisikihangaríminzokuisiki ◆ magyarságmagyarság
hangarínohangaríno ◆ magyarmagyar ◆ magyarországimagyarországi
hangarínotokuszanhinhangarínotokuszanhin ◆ hungarikumhungarikum
「Tokai-aszú-va hangaríno tokuszanhindeszu.」
„A tokaji aszú hungarikum.”

hangarínotoranpuhangarínotoranpu ◆ magyarmagyar kártyakártya
「Hangarínotoranpu-va hitokumiszandzsúni ma-
ideszu.」 „Egy pakli magyar kártya 32 lapból áll.”

hangarí-rittoruhangarí-rittoru ◆ icceicce
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hangarírjórihangarírjóri ◆ magyarmagyar ételétel ◆ magyarmagyar kony-kony-
haha
hangaríszanhangaríszan ◆ magyar termékmagyar termék
hangaríszeihangaríszei ◆ magyar gyártmánymagyar gyártmány
hangaríszeihinhangaríszeihin ◆ magyar termékmagyar termék
hangaríszógenhangaríszógen ◆ pusztapuszta
hangarítokujúnamonohangarítokujúnamono ◆ hungarikumhungarikum 「Han-
garí min-jó-va hangarí tokujúnamonodeszu.」 „A
magyar nóta hungarikum.”

hangasóhangasó ◆ képkereskedőképkereskedő
hangá-szutoraikihangá-szutoraiki ◆ éhségsztrájkéhségsztrájk
hangecuhangecu ◆ félholdfélhold ◆ félkörfélkör
hangecubanhangecuban ◆ meniszkuszmeniszkusz ◆ térdízületitérdízületi
porcporc
hangecukeinohangecukeino ◆ félholdfélhold alakúalakú 「Hangecuke-
ino okasi」 „félhold alakú sütemény”

hangekihangeki ◆ ellentámadásellentámadás 「Gun-va hangeki-o
kaketa.」 „A hadsereg ellentámadást indított.”

hangekinideruhangekinideru ◆ ellentámadásba lendülellentámadásba lendül
hangekiszuruhangekiszuru ◆ ellentámadástellentámadást kezdkezd 「Kó-
gekiszareta dóbucu-va hangekisita.」 „A megtá-
madt állat ellentámadást kezdett.”

hangenhangen ◆ felére csökkenésfelére csökkenés ◆ feleződésfeleződés
hangenkihangenki ◆ felezésifelezési időidő ◇ sósicuhangenkisósicuhangenki
kiürüléskiürülés felezésifelezési idejeideje ◇ jakubucuno-jakubucuno-
hangenkihangenki terápiás felezési időterápiás felezési idő
hangenszuruhangenszuru ◆ felérefelére csökkencsökken 「Dzsunrieki-
va hangensita.」 „A tiszta nyereség felére csök-
kent.” ◆ feleződikfeleződik 「Sicugjóricu-va hangensi-
ta.」 „Feleződött a munkanélküliek száma.” ◆

megfeleződikmegfeleződik 「Jaszeidóbucuno kazu-va kakoj-
ondzsú nende hangensita.」 „A vadállomány az
elmúlt 40 évben megfeleződött.”

hangihangi ◆ fadúcfadúc ◆ nyomódúcnyomódúc
hangigohangigo ◆ antonimaantonima ◆ ellenkezőellenkező értelműértelmű
szószó ◆ ellentétes jelentésű szóellentétes jelentésű szó
hangjakuhangjaku ◆ lázadáslázadás ◆ összeesküvésösszeesküvés 「Kok-
kano hangjaku-o kuvadateta.」 „Összeesküvést
szőtt az állam ellen.”

hangjakudzsihangjakudzsi ◆ lázadólázadó
hangjakusahangjakusa ◆ lázadólázadó
hangjakuszuruhangjakuszuru ◆ fellázadfellázad 「Dorei-va hangja-
kusita.」 „A rabszolgák fellázadtak.” ◆ zendülzendül

hangjakuzaihangjakuzai ◆ hazaáruláshazaárulás ◆ lázadáslázadás bűn-bűn-
tettetette
hangjodzsinhangjodzsin ◆ férfisellőférfisellő
hangohango ◆ iróniairónia ◇ hangotekinahangotekina ironikusironikus
「Hangotekina ii kata」 „ironikus beszédmód” ◇

hangotekinagimonbunhangotekinagimonbun költőiköltői kérdéskérdés 「Han-
gotekina gimonbundattanode kotaeru hicujó-va
nai.」 „Költői kérdés volt, nem kell rá válaszol-
nod.”

hangóhangó ◆ csajkacsajka ◆ katonaikatonai csajkacsajka ◆ rizsfő-rizsfő-
ző csajkaző csajka
hangorosihangorosi ◆ életveszélyes bántalmazáséletveszélyes bántalmazás
hangorosiniszuruhangorosiniszuru ◆ félholtrafélholtra verver 「Nagura-
re, hangorosiniszarekaketa.」 „Félholtra vertek.”

hangószuiszanhangószuiszan ◆ főzés csajkábanfőzés csajkában
hangotekinahangotekina ◆ ironikusironikus 「Hangotekina ii ka-
ta」 „ironikus beszédmód”

hangotekinagimonbunhangotekinagimonbun ◆ költőiköltői kérdéskérdés
「Hangotekina gimonbundattanode kotaeru
hicujó-va nai.」 „Költői kérdés volt, nem kell rá
válaszolnod.”

hanguguraidáhanguguraidá ◆ sárkánysárkány ◆ sárkányrepülősárkányrepülő
「Hanguguraidáde tonda.」 „Sárkányrepülővel
repültem.”

hanguguraidáhikóhanguguraidáhikó ◆ sárkányrepüléssárkányrepülés
hanguguraidinguhanguguraidingu ◆ sárkányrepüléssárkányrepülés
hanguruhanguru ◆ hangulhangul
hanhanhanhan ◆ egyenlőegyenlő 「Hanhanno kanószei」
„egyenlő valószínűség” ◆ fele-felefele-fele 「Papurika
funmacuto komugiko-o hanhanno variaide maze-
ta.」 „Fele-fele arányban összekevertem a papri-
kát a liszttel.” ◆ felemásfelemás 「Anomjúdzsikaruno
kanszó-va hanhande, ongaku-va szukidattaga,
szutóríri-va kiniiranakatta.」 „Felemás érzésem
volt. A musical zenéje tetszett, de a mondanivalója
nem.”

hanhiroboinhanhiroboin ◆ félig nyílt magánhangzófélig nyílt magánhangzó
hanhozontekifukuszeihanhozontekifukuszei ◆ szemikonzervatívszemikonzervatív
replikációreplikáció
han-ihan-i ◆ bűnösbűnös szándékszándék 「Han-i-o hininsita.」
„Tagadta, hogy bűnös szándéka lett volna.”

han-ihan-i ◆ átfogásátfogás ◆ határhatár 「Rikaino han-i-o
koeta kódó」 „értelem határát meghaladó visel-
kedés” ◆ intervallumintervallum 「Kikanno han-i-o site-
isita.」 „Megadtam az időintervallumot.” ◆ ke-ke-
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retret 「Joszanno han-i」 „költségvetés kerete” ◆

kiterjedéskiterjedés 「Hiroi han-ino szuri kizu」 „nagy
kiterjedésű horzsolás” ◆ körzetkörzet 「Bakuhacuon-
va dzsuh-kirono han-ide kikoeta.」 „A robbanás
hangja 10 kilométeres körzetben hallatszott.” ◆

szféraszféra ◆ tartománytartomány 「Han-i-o sibotte kensza-
kusitemita.」 „Szűkített tartományban próbáltam
keresni.” ◇ kacudóhan-ikacudóhan-i tevékenységitevékenységi körkör
「Szosikino kacudóhan-i」 „szervezet tevékeny-
ségi köre” ◇ kikoeruhan-ikikoeruhan-i hallótávolsághallótávolság 「Ki-
koeru han-inaini idósita.」 „Hallótávolságon be-
lülre mentem.” ◇ kjojóhan-ikjojóhan-i tűrésmezőtűrésmező ◇

kengen-nohan-ikengen-nohan-i hatáskörhatáskör ◇ kengen-nohan-kengen-nohan-
ii jogkörjogkör 「Dairikengenno han-i」 „képviseleti
jogkör” ◇ kódóhan-ikódóhan-i mozgáskörzetmozgáskörzet 「Inosisi-
no kódóhan-i-va muramade hirogatta.」 „A vad-
disznó mozgáskörzete kiterjedt a falura.” ◇

kódóhan-ikódóhan-i élettérélettér 「Dóbucuno kódóhan-i」
„állat élettere” ◇ kódóhan-ikódóhan-i mozgástérmozgástér
「Minkandzsinno kódóhan-i-o szeigenszuru.」
„Szűkíti a polgárok mozgásterét.” ◇ kóhan-ikóhan-i
nagynagy területterület 「Dzsisinno higai-va kóhan-ini hi-
rogatteita.」 „A földrengés okozta károk nagy te-
rületre terjedtek ki.” ◇ kóhan-idekóhan-ide szélesszéles kör-kör-
zetbenzetben 「Kono hószókjoku-va kóhan-ide dzsus-
indekiru.」 „Az adó jele széles körzetben fogható.”
◇ goszahan-igoszahan-i hibatartományhibatartomány ◇

szeirjokuhan-iszeirjokuhan-i befolyásibefolyási területterület ◇

szeirjokuhan-iszeirjokuhan-i hatalmihatalmi szféraszféra ◇ taisóhan-itaisóhan-i
kiterjedéskiterjedés 「Szocsino taisóhan-i」 „intézkedés
kiterjedése” ◇ menzeihan-imenzeihan-i vámmentesvámmentes keretkeret
「Szakeruino menzeihan-i」 „alkohol vámmentes
kerete”

han-igaihan-igai ◆ határonhatáron kívülkívül 「Han-igaino atai」
„határon kívüli érték”

han-igohan-igo ◆ antonimaantonima ◆ ellentétesellentétes értelműértelmű
szószó
hanikamijahanikamija ◆ szégyenlősszégyenlős
hanikamuhanikamu ◆ szégyenlősködikszégyenlősködik 「Hanikandajó-
na hjódzsó」 „szégyenlős arckifejezés”

hanikinu-ohanikinu-o kiszenaikiszenai ◆ nemnem válogatjaválogatja megmeg
aa szavaitszavait 「Hani kinu-o kiszenai iken-o itta.」
„Nem válogatta meg a szavait, amikor a vélemé-
nyét mondta.”

hanikinu-ohanikinu-o kiszenukiszenu ◆ irgalmatlanirgalmatlan 「Hani
kinu-o kiszenu hihjó」 „irgalmatlan kritika”

han-inaihan-inai ◆ határonhatáron belülbelül 「Akadzsi-va joszo-
kuno han-inaini oszamatta.」 „A hiány a várt ha-
táron belül maradt.”

hanivahaniva ◆ hanivahaniva ◆ üreges bábuüreges bábu
han-jakehan-jake ◆ féligfélig leégésleégés 「Kadzside tatemono-
va han-jakeninatta.」 „A tűzvészben az épület fé-
lig leégett.” ◆ féligfélig süléssülés 「Han-jakeno niku」
„félig sült hús”

han-jóhan-jó ◆ általánosáltalános felhasználásfelhasználás ◆ sokrétűsokrétű
felhasználásfelhasználás
han-jóhinhan-jóhin ◆ sokrétű felhasználású eszközsokrétű felhasználású eszköz
han-jókihan-jóki ◆ univerzális gépuniverzális gép
han-jónohan-jóno ◆ univerzálisuniverzális 「Kore-va han-jóno
funszaikideszu.」 „Ez egy univerzális daráló.”

han-judajanohan-judajano ◆ antiszemitaantiszemita
han-judajasugihan-judajasugi ◆ antiszemitizmusantiszemitizmus
han-judajasugisahan-judajasugisa ◆ antiszemitaantiszemita
han-judebékonhan-judebékon ◆ abált szalonnaabált szalonna
han-judeniszuruhan-judeniszuru ◆ abálabál ◆ megabálmegabál 「Békon-
o han-judenisita.」 „Megabáltam a szalonnát.”

han-júiszahan-júisza ◆ értelmetlenértelmetlen szálszál 「Júiszato
han-júisza」 „értelmes szál és értelmetlen szál”

hankahanka ◆ hankahanka
hankahanka ◆ nyüzsgésnyüzsgés ◆ pezsgéspezsgés
hankacsihankacsi ◆ zsebkendőzsebkendő 「Hankacside hana-o
kanda.」 „Kifújtam az orrom a zsebkendőbe.”

hankagaihankagai ◆ üzletnegyedüzletnegyed 「Kodomogakon-na
jonakani hankagaide aszondeirunante sindzsira-
renai.」 „Nem tudom elhinni, hogy a gyerekek ké-
sőn este az üzletnegyedben játszanak.”

hankaikaokuhankaikaoku ◆ omladozó házomladozó ház
hankaikjútekinahankaikjútekina ◆ osztályidegenosztályidegen 「Hanka-
ikjútekina kói」 „osztályidegen cselekedet”

hankainohankaino ◆ féligfélig nyíltnyílt 「Hankaino hana」 „fé-
lig nyílt virág” ◆ féligfélig nyitottnyitott 「Hankaino-
doa」 „félig nyitott ajtó”

hankaiszuruhankaiszuru ◆ féligfélig rombaromba dőldől 「Osiroga
hankaisita.」 „A palota félig romba dőlt.”

hankaitenszuruhankaitenszuru ◆ elfordulelfordul 「Sarin-va hankai-
tensite tomattesimatta.」 „A kerék elfordult, majd
megállt.”

hankakóhinhankakóhin ◆ félkész termékfélkész termék
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hankakuhankaku ◆ félszélességűfélszélességű 「Zenkakumodzsito
hankakumodzsi」 „teljes szélességű és félszéles-
ségű betű”

hankakumeihankakumei ◆ ellenforradalomellenforradalom
hankakumeitekinahankakumeitekina ◆ ellenforradalmiellenforradalmi
hankanhankan ◆ antipátiaantipátia ◆ ellenérzésellenérzés ◆ ellen-ellen-
szenvszenv 「Hankan-o idakinagara teian-o uketa.」
„Ellenszenvvel fogadták a javaslatot.”

hankanhankan ◆ foglalatosság és lazításfoglalatosság és lazítás
hankanhankan ◆ bonyolultság és egyszerűségbonyolultság és egyszerűség
hankanahankana ◆ élettelélettel teliteli 「Hankana sótengai」
„élettel teli bevásárlóutca” ◆ nyüzsgőnyüzsgő 「Macsino
csúsinni-va hankana tórigaaru.」 „A városcent-
rumban van egy nyüzsgő utca.” ◆ pezsgőpezsgő
「Hankana macsideszu.」 „Pezsgő város.”

hankanhanmin-nohankanhanmin-no ◆ féligfélig államiállami 「Hankan-
hanminno kaisa」 „félig állami vállalat”

hankan-ohankan-o idakuidaku ◆ ellenérzéstellenérzést érezérez 「Aiteno
sucsóni hankan-o idaita.」 „Ellenérzést éreztem
az állításával szemben.”

hankan-ohankan-o kaukau ◆ ellenérzéstellenérzést váltvált kiki 「Ka-
reno hacugen-va dzsoszeino hankan-o katta.」 „A
kijelentése a nőkben ellenérzést váltott ki.”

hankan-ohankan-o manekumaneku ◆ taszíttaszít 「Óheisza-va
hankan-o maneku.」 „Az arrogancia taszítja az
embereket.”

hankanszónohankanszóno ◆ félszárazfélszáraz
hankarakucsinohankarakucsino ◆ félszárazfélszáraz
hankecuhankecu ◆ határozathatározat 「Júzaihankecuga kaku-
teisita.」 „A határozat szerint bűnös.” ◆ ítéletítélet
「Szaibanso-va hankecu-o kudasita.」 „A bíróság
ítéletet hozott.” ◆ ítélkezésítélkezés ◆ végzésvégzés ◇ on-on-
dzsóhankecudzsóhankecu enyheenyhe ítéletítélet ◇ kakuteihan-kakuteihan-
kecukecu jogerősjogerős ítéletítélet ◇ csúkanhankecucsúkanhankecu köz-köz-
bensőbenső ítéletítélet ◇ nisinhankecunisinhankecu másodfokúmásodfokú
ítéletítélet ◇ muzaihankecu-omuzaihankecu-o kudaszukudaszu felmentfelment
「Szaibanso-va jógisani muzaihankecu-o kudasi-
ta.」 „A bíróság felmentette a vádlottat.” ◇

júzaihankecu-ojúzaihankecu-o kudaszukudaszu elítélelítél 「Szaibanso-
va jógisani taisite júzaihankecu-o kudasita.」 „A
bíróság elítélte a vádlottat.”

hankecubunhankecubun ◆ végzésvégzés
hankecu-ohankecu-o iivataszuiivataszu ◆ ítéletetítéletet hozhoz
「Júzaihankecu-o ii vataszareta.」 „Bűnösséget
kimondó ítéletet hoztak.” ◆ kötelezkötelez 「Kaisani

szongaibaisó-o meidzsiru hankecu-o ii vatasita.」
„A céget kártérítésre kötelezték.”

hankecu-ohankecu-o kudaszukudaszu ◆ eldönteldönt 「Szaibanso-va
kareno dzsikende hankecu-o kudasita.」 „A bí-
róság eldöntötte az ügyét.” ◆ ítéletetítéletet hirdethirdet
◆ ítéletetítéletet mondmond ◆ ítélkezikítélkezik 「Szaibanso-va
hankecu-o kudasita.」 „A bíróság ítélkezett.” ◆

nyilvánítnyilvánít 「Szaibanso-va júzaino hankecu-o ku-
dasita.」 „A bíróság bűnösnek nyilvánította.”

hankecureihankecurei ◆ irányadó esetirányadó eset
hankecusubunhankecusubun ◆ jogi ítéletjogi ítélet ◆ végzésvégzés
hankecsihankecsi ◆ zsebkendőzsebkendő 「Hankecside hana-o
kanda.」 „Kifújtam az orrom a zsebkendőbe.”

hankeihankei ◆ rádiuszrádiusz ◆ sugársugár 「Hankeidzsúszen-
csino en」 „10cm-es sugarú kör” ◇ kjokuricu-kjokuricu-
hankeihankei görbületi sugárgörbületi sugár
hankenhanken ◆ ellenőrző szelvényellenőrző szelvény
hankenhanken ◆ kiadásikiadási jogjog 「Honno hanken-o
eru.」 „Megszerzi a könyv kiadási jogát.”

hanken-jókinhanken-jókin ◆ félinas izomfélinas izom
hankensojúhankensojú ◆ kiadói jog fenntartvakiadói jog fenntartva
hankihanki ◆ félárbócra eresztett zászlófélárbócra eresztett zászló
hankihanki ◆ félfél évév 「Hankigotoni hókoku-o da-
szu.」 „Félévente készítünk jelentést.” ◆ félidőfélidő
◇ kamihankikamihanki elsőelső félévfélév ◇ sihankisihanki negyedévnegyedév
◇ sihankisihanki negyednegyed terminusterminus ◇ sihankinosihankino ne-ne-
gyedévesgyedéves 「Sihankino keszszanga happjósza-
reta.」 „Kiadták a negyedéves mérleget.” ◇ simo-simo-
hankihanki másodikmásodik félévfélév 「Simohankini-va uriage-
va kócsódatta.」 „A második félévben kedvezően
alakult a forgalom.”

hankihanki ◆ felkelésfelkelés zászlajazászlaja ◆ lázadáslázadás zász-zász-
lajalaja ◇ hanki-ohanki-o hirugaeszuhirugaeszu fellázadfellázad
「Kokumin-va szeifuni hanki-o hirugaesita.」 „A
nép fellázadt a kormány ellen.”

hankikanhankikan ◆ félkörösfélkörös ívjáratívjárat ◆ ívjáratívjárat ◇

szanhankikanszanhankikan három félkörös ívjárathárom félkörös ívjárat
hankinohankino ◆ félévesféléves
hankinzokugenszohankinzokugenszo ◆ félfémekfélfémek
hanki-ohanki-o hirugaeszuhirugaeszu ◆ fellázadfellázad 「Kokumin-va
szeifuni hanki-o hirugaesita.」 „A nép fellázadt a
kormány ellen.”

hanki-ohanki-o kakagerukakageru ◆ félárbócrafélárbócra eresztiereszti aa
zászlótzászlót 「Hanki-o kakageta.」 „Félárbócra
eresztették a zászlót.”
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hanki-ohanki-o kakagerukakageru ◆ fellázadfellázad 「Hangjakusa-
va hanki-o kakageta.」 „A lázadók fellázadtak.”

hankiriszutohankiriszuto ◆ AntikrisztusAntikrisztus
hankiszeiszeibucuhankiszeiszeibucu ◆ félélősködőfélélősködő ◆ hemipa-hemipa-
razitarazita ◆ szemiparazitaszemiparazita
hankiszekihankiszeki ◆ féldrágakőféldrágakő
hankjóhankjó ◆ antikommunizmusantikommunizmus
hankjóhankjó ◆ reakcióreakció 「Kókokuno hankjó-o fuja-
sitai.」 „Nagyobb reakciót szeretnénk a hirdeté-
sünkre.” ◆ visszajelzésvisszajelzés 「Kidzsi-va nanno
hankjómonakatta.」 „Semmiféle visszajelzést
nem kaptunk a cikkel kapcsolatban.” ◆ vissz-vissz-
hanghang 「Bangumi-va ii hankjógaatta.」 „A műsor-
nak jó visszhangja volt.”

hankjó-ohankjó-o jobujobu ◆ visszhangotvisszhangot keltkelt 「Kareno
ronbun-va szekaidzsúni hankjó-o jondeita.」 „Az
értekezése visszhangot keltett a világon.”

hankjóranhankjóran ◆ félőrültségfélőrültség 「Muszukono sini
hankjórantonatta.」 „Félőrültté vált a fia halála
miatt.”

hankjósugihankjósugi ◆ antikommunizmusantikommunizmus
hankjószansuginohankjószansugino ◆ antikommunistaantikommunista
hankjószuruhankjószuru ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Kjókaino
nakade koega hankjószuru.」 „A templom vissz-
hangzik.” ◇ koegahankjószurukoegahankjószuru visszhangzikvisszhangzik
「Kono kjókai-va koega hankjószuru」 „Ez a
templom visszhangzik.”

hankjóteiihankjóteii ◆ echolokációecholokáció
hankjóundóhankjóundó ◆ antikommunista mozgalomantikommunista mozgalom
hankjúhankjú ◆ félgömbfélgömb ◆ féltekefélteke ◇ kitahankjúkitahankjú
északiészaki féltekefélteke 「Nihon-va kitahankjúniaru.」
„Japán az északi féltekén fekszik.” ◇ nisihankjúnisihankjú
nyugatinyugati féltekefélteke ◇ higasihankjúhigasihankjú keletikeleti fél-fél-
teketeke ◇ minamihankjúminamihankjú délidéli féltekefélteke
「Minamihankjúde-va imaha nacudeszu.」 „A
déli féltekén most nyár van.”

hankjúsifuhankjúsifu ◆ fél szünetjelfél szünetjel
hankohanko ◆ kézinyomdakézinyomda ◆ pecsétnyomópecsétnyomó
「Hanko-o cukutta.」 „Csináltattam egy pecsét-
nyomót.” ◇ hanko-ohanko-o oszuoszu lepecsétellepecsétel 「Keija-
kusoni hanko-o osita.」 „Lepecsételtem a szerző-
dést.”

hankóhankó ◆ han-iskolahan-iskola

hankóhankó ◆ ellenoffenzívaellenoffenzíva ◆ ellentámadásellentámadás
「Guntai-va hankóni tendzsita.」 „A hadsereg el-
lentámadásba lendült.”

hankóhankó ◆ bűncselekménybűncselekmény 「Hirecuna hankó-
o okonau.」 „Aljas bűncselekményt követ el.” ◆

bűntettbűntett ◇ aszosikitekinahankóaszosikitekinahankó bűnszerve-bűnszerve-
zetbenzetben elkövetettelkövetett bűncselekménybűncselekmény ◇

hankó-ohankó-o hininszuruhininszuru tagadjatagadja tettéttettét ◇

hankó-ohankó-o mitomerumitomeru beismeribeismeri tettéttettét 「Jógisa-
va hankó-o mitometa.」 „A gyanúsított beismerte
tettét.”

hankóhankó ◆ dacdac ◆ ellenkezésellenkezés ◆ ellenszegülésellenszegülés
◆ engedetlenségengedetlenség ◇ mugon-nohankómugon-nohankó némanéma
ellenállásellenállás
hankóhankó ◆ pecsétnyomópecsétnyomó
hankocuhankocu ◆ lázadáslázadás
hankocunohankocuno ◆ lázadólázadó
hankocuszeisinhankocuszeisin ◆ lázadólázadó szellemszellem 「Hanko-
cuszeisinnoaru vakamono」 „lázadó szellemű fia-
tal”

hankógenbahankógenba ◆ tett színhelyetett színhelye
hankókihankóki ◆ dackorszakdackorszak
hankonhankon ◆ hegheg ◆ sebhelysebhely
hankongadekiruhankongadekiru ◆ hegesedikhegesedik
hankó-o hininszuruhankó-o hininszuru ◆ tagadja tettéttagadja tettét
hankó-ohankó-o mitomerumitomeru ◆ beismeribeismeri tettéttettét
「Jógisa-va hankó-o mitometa.」 „A gyanúsított
beismerte tettét.”

hanko-ohanko-o oszuoszu ◆ lepecsétellepecsétel 「Keijakusoni
hanko-o osita.」 „Lepecsételtem a szerződést.”

hankósinhankósin ◆ dacdac
hankószeimei-ohankószeimei-o daszudaszu ◆ magáramagára vállaljavállalja
aa bűncselekménytbűncselekményt 「Tero szosiki-va
hankószeimei-o dasita.」 „A terrorszervezet ma-
gára vállalta a bűncselekményt.”

hankószuruhankószuru ◆ dacoldacol 「Taiszeini hankósita.」
„Dacolt a rendszerrel.” ◆ ellenkezikellenkezik 「Kodomo-
va hankószezuni iukoto-o kiita.」 „A gyerek ellen-
kezés nélkül szót fogadott.” ◆ engedetlenkedikengedetlenkedik
「Hankószurundzsanai!」 „Ne engedetlenkedj!”
◆ fellázadfellázad 「Sisunkino kodomo-va ojani hankó-
sita.」 „A kamasz fellázadt a szülei ellen.” ◆ lá-lá-
zadzad 「Kodomo-va ojani hankósiteita.」 „A gye-
rek lázadt a szüleivel szemben.” ◆ lázadoziklázadozik
「Sihaisani hankósita.」 „Lázadozott az uralko-
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dóval.” ◆ makacskodikmakacskodik 「Kodomo-va hankó-
siteita.」 „A gyerek makacskodott.” ◆ szembe-szembe-
szállszáll 「Ojani hankósite szukinakoto-o jatta.」
„A szüleivel szembeszállva azt tette, amit akart.”

hankotaihankotai ◆ masszamassza
hankótekinahankótekina ◆ dacosdacos 「Csiiszai kodomo-va
hankótekidatta.」 „A kisgyerek dacos volt.” ◆ en-en-
gedetlengedetlen 「Szeitotacsi-va hankótekidatta.」 „A
diákok engedetlenek voltak.”

hankótekinataido-ohankótekinataido-o torutoru ◆ ellenkezikellenkezik
「Kodomo-va ojani hankótekina taido-o totta.」
„A gyerek ellenkezett az anyjával.”

hankótohankóto ◆ félkabátfélkabát
hanmáhanmá ◆ kalapácskalapács ◇ ea-hanmáea-hanmá légkalapácslégkalapács
◇ kúkihanmákúkihanmá légkalapácslégkalapács ◇ szucsímu-szucsímu-
hanmáhanmá gőzkalapácsgőzkalapács ◇ ribetto-hanmáribetto-hanmá sze-sze-
gecselőkalapácsgecselőkalapács
hanmádenaoszuhanmádenaoszu ◆ kikalapálkikalapál 「Kurumano
satainohekomi-o hanmáde naosita.」 „Kikalapál-
tam a horpadást a kocsi karosszériáján.”

hanmádeucsikomuhanmádeucsikomu ◆ bekalapálbekalapál 「Hanmáde
kugi-o ucsi konda.」 „Bekalapáltam a szöget.”

hanmadoriruhanmadoriru ◆ ütvefúróütvefúró
hanmakujókinhanmakujókin ◆ félhártyás izomfélhártyás izom
hanmánagehanmánage ◆ kalapácsvetéskalapácsvetés 「Hanmá nag-
ede júsósita szensu-va icsijakujúmeidzsinninat-
ta.」 „A kalapácsvetés győztese egyből híres lett.”

hanmá-ohanmá-o cukaucukau ◆ kalapálkalapál 「Hanmá-va dare-
demo cukaeru.」 „Kalapálni mindenki tud.”

hanmeihanmei ◆ kiderüléskiderülés
hanmeiszuruhanmeiszuru ◆ bizonyulbizonyul 「Szeidzsikano
hanasi-va detaramedato hanmeisita.」 „A politi-
kus állítása valótlannak bizonyult.” ◆ ismertismert
「Kenszano kekka-va mada hanmeisiteinai.」 „A
vizsgálat eredménye még nem ismert.” ◆ kiderülkiderül
「Mattaku zeikin-o haratteinai kotoga hanmeis-
ita.」 „Kiderült, hogy egyáltalán nem fizetett
adót.”

hanmenhanmen ◆ hátoldalhátoldal ◆ másfelőlmásfelől 「Kare-va kib-
isii hanmen, jaszasiitokoromoaru.」 „Szigorú, de
másfelől kedves is.” ◆ viszontviszont 「Arumi-va karui
hanmen, kjódoga hikui.」 „Az alumínium
könnyű, viszont gyenge.” ◇ becunohanmendebecunohanmende
másikmásik oldalróloldalról 「Kono mondai-o becuno szoku-
mende mimasó.」 „Nézzük meg másik oldalról a
kérdést!”

hanmenhanmen ◆ egyikegyik félfél 「Kaigisicuno hanmen-o
rijósita.」 „A tárgyalóhelyiség egyik felét használ-
tuk.” ◆ félfél arcarc ◆ oldaloldal egyikegyik felefele 「Sinbunno
hanmenkókoku」 „féloldalas újsághirdetés”

hanmenkjósihanmenkjósi ◆ ellenpéldaellenpélda
hanmenkjósihanmenkjósi ◆ elrettentőelrettentő példapélda 「Micsi-o
hazureta hito-o hanmenkjósinisita.」 „Egy kisik-
lott életű embert hozott fel elrettentő példaként.”

hanmen-nosinrihanmen-nosinri ◆ féligazságféligazság
hanmenzóhanmenzó ◆ profilprofil ◆ profilképprofilkép
hanmihanmi ◆ fél halfél hal ◆ rézsútos testhelyzetrézsútos testhelyzet
hanminsusuginohanminsusugino ◆ antidemokratikusantidemokratikus
hanminsutekinahanminsutekina ◆ antidemokratikusantidemokratikus 「Han-
minsutekina kódó」 „antidemokratikus tevékeny-
ség”

hanmjóhanmjó ◆ homokfutrinkahomokfutrinka
hanmohanmo ◆ burjánzásburjánzás
hanmokkuhanmokku ◆ függőágyfüggőágy 「Hanmokkugacura-
szagatteiru.」 „A függőágy lóg.”

hanmokuhanmoku ◆ ellenségeskedésellenségeskedés
hanmokuszuruhanmokuszuru ◆ ellenségeskedikellenségeskedik 「Karera-
no kazoku-va hanmokusiteiru.」 „A családjuk el-
lenségeskedett egymással.” ◆ nemnem bírjabírja egy-egy-
mástmást 「Kaisade dzsósito hanmokusiteiru.」
„Nem bírjuk egymást a főnökömmel.”

hanmomohikihanmomohiki ◆ meleg alsónadrágmeleg alsónadrág
hanmonhanmon ◆ visszakérdezésvisszakérdezés
hanmonhanmon ◆ aggályaggály ◆ gyötrelemgyötrelem 「Ren-aini tai-
szuru hanmon」 „szerelemmel kapcsolatos gyöt-
relmek”

hanmonszuruhanmonszuru ◆ visszakérdezvisszakérdez 「『 Kimi-va dó
omou』to hanmonsita.」 „Visszakérdeztem, hogy
ő, hogy gondolja.”

hanmonszuruhanmonszuru ◆ gyötrődikgyötrődik 「Nani-o sitekita-
nokato hanmonszurubakarideszu.」 „A tettem
miatt gyötrődtem.”

hanmoszuruhanmoszuru ◆ burjánzikburjánzik 「Zaszszóga hanmo-
siteita.」 „A gaz burjánzott.”

hanmotohanmoto ◆ kiadókiadó
han-nagagucuhan-nagagucu ◆ bakancsbakancs
han-nehan-ne ◆ félárfélár 「Sóhin-o han-nede uru.」 „Fél-
áron adja az árut.”

AdysAdys hankotai hankotai – han-ne han-ne 10111011



han-nicsihan-nicsi ◆ félfél napnap 「Kono sigoto-va han-
nicsikakatta.」 „Fél napig tartott a munka.”

han-nicsihan-nicsi ◆ Japán-ellenesJapán-ellenes 「Csúgokude-va
han-nicsidemogaatta.」 „Kínában Japán-ellenes
tüntetés volt.”

han-nicsikandzsóhan-nicsikandzsó ◆ japánellenes érzületjapánellenes érzület
han-nicsiundóhan-nicsiundó ◆ japánellenes mozgalomjapánellenes mozgalom
han-nidzsúcúsinhan-nidzsúcúsin ◆ félduplexfélduplex átvitelátvitel ◆ fél-fél-
duplex távközlésduplex távközlés
han-nienohan-nieno ◆ féligfélig főttfőtt 「Han-nieno rjóri」
„félig főtt étel”

han-ninhan-nin ◆ delikvensdelikvens 「Han-nin-va genbani
simon-o nokosita.」 „A delikvens ujjlenyomatot
hagyott maga után.” ◆ elkövetőelkövető 「Han-nin-va
mada cukamatteinai.」 „Az elkövetőt még nem
fogták el.” ◆ gonosztevőgonosztevő ◆ tettestettes 「Han-nin-
va mada cukamatteinai.」 „A tettest még nem fog-
ták el.” ◇ haidzsakkuhan-ninhaidzsakkuhan-nin géprablógéprabló 「Ha-
idzsakku han-ninnorídá」 „géprablók főnöke”

han-nin-ohan-nin-o ageruageru ◆ elfogjaelfogja aa tettesttettest 「Han-
nin-va mada agerareteinai.」 „A tettest még nem
fogták el.”

han-ninzóhan-ninzó ◆ elkövető képeelkövető képe
hannjahannja ◆ belátásbelátás ◆ ördögnőördögnő 「Hannjano
men」 „ördögnő maszkja” ◆ pradzsnyápradzsnyá ◆ sza-sza-
tori bölcsességetori bölcsessége
hannjaharamicuhannjaharamicu ◆ bölcsességbölcsesség tökéletes-tökéletes-
ségesége ◆ pradzsnyá páramitápradzsnyá páramitá
hannjaharamittahannjaharamitta ◆ bölcsességbölcsesség tökéletes-tökéletes-
ségesége ◆ pradzsnyá páramitápradzsnyá páramitá
hannjaharamittasingjóhannjaharamittasingjó ◆ szív szútraszív szútra
hannjakjóhannjakjó ◆ bölcsesség-szútrákbölcsesség-szútrák
hannjasingjóhannjasingjó ◆ szív szútraszív szútra
hannjúhannjú ◆ behordásbehordás ◆ berakodásberakodás ◆ bevitelbevitel
hannjúszuruhannjúszuru ◆ behordbehord 「Tenponi sóhin-o
hannjúsita.」 „Az üzletbe behordták az árut.” ◆

bepakolbepakol 「Hikkosi ja-va kagu-o hejani hannjúsi-
ta.」 „A költöztető cég bepakolta a szobába a bú-
torokat.” ◆ beviszbevisz 「Gomi-o sókjakuroni hann-
júsita.」 „Bevitték a szemetet az égetőkemencé-
be.”

hannóhannó ◆ reagálásreagálás 「Sigekini taiszuru hannó」
„reagálás az ingerekre” ◆ reakcióreakció 「Aiteno
hannó-o mita.」 „Figyelte a másik fél reakcióját.”
◆ reflexreflex 「Oszake-o nomuto hannóga oszokuna-

ru.」 „Ha iszunk, lassúak lesznek a reflexeink.” ◆

reflexióreflexió ◆ válaszválasz 「Sigeki-e no hannó」 „vá-
lasz az ingerekre” ◇ arerugíhannóarerugíhannó allergiásallergiás
reakcióreakció ◇ idzsóhannóidzsóhannó abnormálisabnormális reakcióreakció ◇

kakuhannókakuhannó magreakciómagreakció ◇ kakuhannókakuhannó nukle-nukle-
árisáris reakcióreakció ◇ kanbin-nahannókanbin-nahannó túlreagálástúlreagálás
◇ kjúerugonhannókjúerugonhannó endergonikusendergonikus reakcióreakció ◇

kjúnecuhannókjúnecuhannó endotermendoterm reakcióreakció 「Kjúnecu-
hannóto hacunecuhannó」 „endoterm reakció és
exoterm reakció” ◇ kjohihannókjohihannó kilökődésikilökődési re-re-
akcióakció 「Isokugono kjozecuhannó」 „szervátül-
tetés utáni kilökődési reakció” ◇ kinkjúhannókinkjúhannó
vészreakcióvészreakció 「Nigeruka tatakaukano kinkjú-
hannó」 „menekülés vagy harc vészreakciója” ◇

keihóhannókeihóhannó vészreakcióvészreakció ◇ szeitaihannószeitaihannó
életjeléletjel ◇ zenkamukanohannózenkamukanohannó minden-vagy-minden-vagy-
semmisemmi válaszválasz ◇ szohannószohannó elemielemi reakcióreakció ◇

denkikagakuhannódenkikagakuhannó elektrokémiaielektrokémiai reakcióreakció ◇

necukakuhannónecukakuhannó termonukleáristermonukleáris reakcióreakció ◇

hacuerugonhannóhacuerugonhannó exergonikusexergonikus reakcióreakció ◇

hacunecuhannóhacunecuhannó exotermexoterm reakcióreakció 「Kjúnecu-
hannóto hacunecuhannó」 „endoterm reakció és
exoterm reakció” ◇ hannógaaruhannógaaru reagálreagál
「Kandzsa-va jobikakeni hannóganakatta.」 „A
beteg nem reagált a beszédre.” ◇ men-ekihannómen-ekihannó
immunreakcióimmunreakció ◇ men-ekihannómen-ekihannó immunválaszimmunválasz
◇ renszahannórenszahannó láncreakcióláncreakció 「Renszahannó-o
okosita.」 „Láncreakciót váltott ki.” ◇ vaszsze-vaszsze-
rumanhannórumanhannó Wassermann-reakcióWassermann-reakció
hannóbussicuhannóbussicu ◆ reaktánsreaktáns
hannócsúkantaihannócsúkantai ◆ reakcióközvetítőreakcióközvetítő anyaganyag

hannódanmenszekihannódanmenszeki ◆ hatáskeresztmet-hatáskeresztmet-
szetszet
hannódzsikanhannódzsikan ◆ reakcióidőreakcióidő
hannógaaruhannógaaru ◆ reagálreagál 「Kandzsa-va jobikakeni
hannóganakatta.」 „A beteg nem reagált a be-
szédre.”

hannóhangjohannóhangjo ◆ földművelésföldművelés ésés halászathalászat
「Hannóhangjono mura」 „földműveléssel és ha-
lászattal foglalkozó falu”

han-nokihan-noki ◆ égeréger ◆ japán égerjapán éger
hannókihannóki ◆ reaktorreaktor ◇ szeibucuhannókiszeibucuhannóki bio-bio-
reaktorreaktor
hannónecuhannónecu ◆ reakcióhőreakcióhő
hannórohannóro ◆ reaktorreaktor
hannósikihannósiki ◆ reakcióegyenletreakcióegyenlet ◇ kagakuhan-kagakuhan-
nósikinósiki reakcióegyenletreakcióegyenlet
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hannószeihannószei ◆ ingerlékenységingerlékenység
hannószokudohannószokudo ◆ reakciósebességreakciósebesség
hannószokudoronhannószokudoron ◆ kinetikakinetika ◇ kószohan-kószohan-
nószokudoronnószokudoron enzimkinetikaenzimkinetika
hannószuruhannószuru ◆ reagálreagál 「Me-va hikarini han-
nószuru.」 „A szeme reagál a fényre.” ◆ reflek-reflek-
táltál 「Szeidzsika-va kisano sicumonni hannósi-
ta.」 „A politikus reflektált az újságíró kérdésére.”
◇ kanbin-nahannószurukanbin-nahannószuru túlreagáltúlreagál 「Kareno
kotobani kanbinna hannó-o sita.」 „Túlreagáltam
a kijelentését.”

hanóhanó ◆ maharadzsamaharadzsa
hanoatohanoato ◆ harapásnyomharapásnyom 「Ringoni hano ato-
gacuiteiru.」 „Harapásnyom van az almán.”

hanocsirjóhanocsirjó ◆ fogászatifogászati kezeléskezelés 「Hano
csirjó-o uketeiru.」 „Fogászati kezelésre járok.”

hanoenamerusicuhanoenamerusicu ◆ fogzománcfogzománc
han-o itovazuhan-o itovazu ◆ fáradságot nem kímélvefáradságot nem kímélve
hanokeszszonhanokeszszon ◆ foghíjfoghíj
hanokeszszongaaruhanokeszszongaaru ◆ foghíjasfoghíjas
hanókokuhanókoku ◆ maharadzsamaharadzsa általáltal uralturalt terü-terü-
letlet
han-ohan-o kudaszukudaszu ◆ ítélítél 「Szaibankan-va szacu-
dzsinhanni júzaihan-o kudasita.」 „A bíró bűnös-
nek ítélte a gyilkost.” ◆ ítélkezikítélkezik 「Ószama-va
csokuszecuhan-o kudasita.」 „A király egymaga
ítélkezett.”

hanomigakihanomigaki ◆ fogmosásfogmosás 「Hano migaki-va tai-
szecudeszu.」 „A fogmosás fontos.”

han-onhan-on ◆ félhangfélhang ◆ kismásodkismásod ◆ kisszekundkisszekund

hanonehanone ◆ foggyökérfoggyökér
han-onkaihan-onkai ◆ kromatikuskromatikus hangsorhangsor ◆ kromati-kromati-
kus skálakus skála
han-onpuhan-onpu ◆ fél hangjegyfél hangjegy
hanoóihanoói ◆ lomboslombos 「Hano ói kino kage-o aruite-
ita.」 „Lombos fák árnyékában sétáltam.”

hanósúnohanósúno ◆ paneurópaipaneurópai
hanoteirehanoteire ◆ fogápolásfogápolás
hanpahanpa ◆ foszlányfoszlány 「Kidzsino hanpa-o nui
avaszeta.」 „Összeillesztettem a ruhafoszlányo-
kat.” ◆ maradékmaradék 「Dzsú-o szande vattara han-
paga deru.」 „Ha tízet osztunk hárommal mara-
dék keletkezik.” ◆ töredéktöredék

hanpacuhanpacu ◆ ellenállásellenállás 「Teian-va hanpacu-o
katta.」 „A javaslata ellenállásba ütközött.” ◆ el-el-
lenérzéslenérzés 「Zózei-va kokuminno hanpacu-o ma-
neku.」 „Az adóemelés ellenérzést vált ki az em-
berekből.” ◆ ellenszegülésellenszegülés 「Kói-va hanpacu-o
hiki okosita.」 „A cselekedete ellenszegülést vál-
tott ki.” ◆ taszítástaszítás 「Dzsisakuno hanpacu」
„mágnesek taszítása” ◆ tiltakozástiltakozás 「Keikakuni
taisite dzsúminkara-va hanpacuno koega agatte-
ita.」 „A terv tiltakozást váltott ki a lakosok köré-
ben.” ◆ visszapattanásvisszapattanás 「Bóruno hanpacu」
„labda visszapattanása”

hanpacunokoehanpacunokoe ◆ felhördülésfelhördülés 「Fuszeino
szenkjokekkani taisite hanpacuno koega agattei-
ru.」 „Az elcsalt választások eredményét felhör-
düléssel fogadták.”

hanpacunokoe-ohanpacunokoe-o ageruageru ◆ felhördülfelhördül 「Zózei-
de ózeiga hanpacuno koe-o ageta.」 „Az adóeme-
lés miatt sokan felhördültek.”

hanpacurjokuhanpacurjoku ◆ ruganyosságruganyosság ◆ taszítóerőtaszítóerő

hanpacusiauhanpacusiau ◆ taszíttaszít 「Dzsisakuno onadzsi
kjoku-va hanpacusiau.」 „Az azonos pólusok ta-
szítják egymást.”

hanpacuszuruhanpacuszuru ◆ fellázadfellázad 「Buka-va kibisiszu-
giru dzsósini hanpacusita.」 „A beosztottak fel-
lázadtak a túl szigorú főnökük ellen.” ◆ tilta-tilta-
kozikkozik 「Kokumin-va zózeini hanpacusita.」 „A
nép tiltakozott az adóemelés ellen.” ◆ vissza-vissza-
pattanpattan 「Kabuka-va hanpacusita.」 „A részvény
ára visszapattant.”

hanpamonohanpamono ◆ apró-cseprőapró-cseprő dolgokdolgok ◆ dirib-dirib-
darabokdarabok ◆ maradékmaradék
hanpanahanpana ◆ felületesfelületes 「Hanpana sigoto」 „fe-
lületes munka” ◆ hiányoshiányos 「Hanpana kingaku」
„hiányos összeg” ◆ maradékmaradék 「Hanpana
nunodematto-o nutta.」 „A maradék anyagokból
lábtörlőt varrtam.” ◆ töredékestöredékes 「Hanpana csi-
siki」 „töredékes tudás” ◇ csútohanpanacsútohanpana fél-fél-
munkátmunkát végzővégző 「Csútohanpana hito」 „félmun-
kát végző ember” ◇ csútohanpanacsútohanpana lagymataglagymatag
「Csútohanpana taido-o totta.」 „Lagymatag
hozzáállása volt.” ◇ csútohanpanacsútohanpana felemásfelemás
「Csútohanpana kotae-o sita.」 „Felemás választ
adott.” ◇ csútohanpanacsútohanpana sese füle,füle, sese farkafarka
「Csútohanpana hanasida.」 „Ennek a történet-
nek se füle, se farka.” ◇ csútohanpanacsútohanpana meg-meg-
bízhatatlanbízhatatlan 「Csútohanpana hito」 „megbíz-
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hatatlan ember” ◇ hanpanadzsikanhanpanadzsikan üresüres óraóra
「Hanpana dzsikanni hon-o jomu.」 „Üres órá-
imban könyvet olvasok.”

hanpanadzsikanhanpanadzsikan ◆ üresüres óraóra 「Hanpana
dzsikanni hon-o jomu.」 „Üres óráimban könyvet
olvasok.”

hanpenhanpen ◆ hanpenhanpen
hanpireihanpirei ◆ fordítottfordított arányarány ◆ fordítottfordított ará-ará-
nyosságnyosság
hanpireiszuruhanpireiszuru ◆ fordítottanfordítottan arányosarányos 「Hi-
karino akarusza-va kjorino nidzsóni hanpireiszu-
ru.」 „A fény erőssége fordítottan arányos a tá-
volság négyzetével.” ◆ fordítottfordított aránybanarányban álláll
「Kion-va kódoto hanpireiszuru.」 „A léghőmér-
séklet fordított arányban áll a magassággal.”

hanponhanpon ◆ fadúcnyomtatássalfadúcnyomtatással készültkészült
könyvkönyv
hanpuhanpu ◆ forgalmazásforgalmazás ◆ terjesztésterjesztés
hanpuhanpu ◆ sátorlapsátorlap ◆ vitorlavászonvitorlavászon
hanpukenhanpuken ◆ forgalmazásiforgalmazási jogjog 「Sídíno han-
puken」 „CD forgalmazási joga” ◆ terjesztésiterjesztési
jogjog 「Csoszakubucuno hanpuken」 „jogdíjas al-
kotás terjesztési joga”

hanpukuhanpuku ◆ ismétlésismétlés ◆ ismétlődésismétlődés ◆ iterá-iterá-
cióció ◇ ruigohanpukuruigohanpuku tautológiatautológia
hanpukudíenuéhanpukudíenué ◆ ismétlődő DNSismétlődő DNS
hanpukuhairecuhanpukuhairecu ◆ ismétlődőismétlődő szekvenciaszekvencia ◇

dzsúrecugatahanpukuhairecudzsúrecugatahanpukuhairecu rövidrövid tan-tan-
demdem ismétlésekismétlések ◇ dzsúrecugatahanpuku-dzsúrecugatahanpuku-
hairecuhairecu tandemtandem ismétlésekismétlések ◇ tanszaszan-tanszaszan-
zaihanpukuhairecuzaihanpukuhairecu rövidrövid beékeltbeékelt szekven-szekven-
ciacia ◇ csószaszanzaihanpukuhairecucsószaszanzaihanpukuhairecu
hosszúhosszú beékeltbeékelt szekvenciaszekvencia ◇ nagaimat-nagaimat-
tanhanpukuhairecutanhanpukuhairecu hosszúhosszú terminálisterminális is-is-
métlésekmétlések
hanpukukigóhanpukukigó ◆ ismétlőjelismétlőjel
hanpukurensúhanpukurensú ◆ ismétlőgyakorlatismétlőgyakorlat
hanpukusihanpukusi ◆ iterátoriterátor
hanpukusigekikózókjóhanpukusigekikózókjó ◆ poszttetániásposzttetániás po-po-
tenciációtenciáció
hanpukuszareruhanpukuszareru ◆ ismétlődikismétlődik 「Mojóga han-
pukuszareteiru.」 „A minta ismétlődik.”

hanpukuszecuhanpukuszecu ◆ rekapitulációs elméletrekapitulációs elmélet

hanpukuszuruhanpukuszuru ◆ ismételismétel 「Si-o nandomo han-
pukusite oboeta.」 „Többször ismételve jegyez-
tem meg a verset.”

hanpunhanpun ◆ fél percfél perc
hanpuszuruhanpuszuru ◆ forgalmazforgalmaz 「Szeihin-o júrjóde
hanpuszuru.」 „Pénzért forgalmaz terméket.” ◆

osztogatosztogat 「Poszutá-o hanpuitasimaszu.」
„Posztereket osztogatunk.” ◆ terjesztterjeszt
「Szofuto-o murjóde hanpuszuru.」 „Ingyenesen
terjeszti a szoftvert.”

hanrahanra ◆ félmeztelenségfélmeztelenség ◆ hiányoshiányos öltözéköltözék

hanradehanrade ◆ hiányoshiányos öltözékbenöltözékben 「Sitai-va
hanrade micukatta.」 „A holttestet hiányos öltö-
zékben találták meg.”

hanrakuhanraku ◆ visszaesésvisszaesés ◇ kjúhanrakukjúhanraku hirte-hirte-
len visszaeséslen visszaesés
hanrakuszuruhanrakuszuru ◆ visszaesikvisszaesik 「Kabukaga
hanrakusita.」 „A részvényárak visszaestek.”

hanranhanran ◆ felkelésfelkelés 「Szensa-va siminno
hanran-o csin-acusita.」 „Harckocsival verték le a
polgári felkelést.” ◆ lázadáslázadás 「Hanran-o sizum-
eta.」 „Elnyomták a lázadást.” ◇ hanran-ohanran-o ok-ok-
oszuoszu felkelfelkel 「Kokumin-va hanran-o okosita.」
„Felkelt a nép.” ◇ hanran-ohanran-o okoszuokoszu fellázadfellázad
「Bukatacsi-va hanran-o okosita.」 „A beosztot-
tak fellázadtak.”

hanranhanran ◆ áradásáradás 「Kavano hanran」 „folyó
áradása” ◆ áradatáradat 「Gairaigono hanran」 „ide-
gen szavak áradata” ◇ kavanohanrankavanohanran folyó-folyó-
áradásáradás
hanrangunhanrangun ◆ lázadó sereglázadó sereg
hanranohanrano ◆ félmeztelenfélmeztelen 「Hanrano dzsoszei」
„félmeztelen nő”

hanran-ohanran-o okoszaszeruokoszaszeru ◆ lázadástlázadást szítszít
「Szendósa-va kokuminni hanran-o okoszasze-
ta.」 „A főkolompos lázadást szított a nép között.”

hanran-ohanran-o okoszuokoszu ◆ felkelfelkel 「Kokumin-va
hanran-o okosita.」 „Felkelt a nép.” ◆ fellázadfellázad
「Bukatacsi-va hanran-o okosita.」 „A beosztot-
tak fellázadtak.” ◆ lázadlázad 「Súkjótekihanran-o
okosita.」 „Vallási okokból lázadt.”

hanransahanransa ◆ lázadólázadó
hanranszaszeruhanranszaszeru ◆ árasztáraszt 「Kovareta teibó-
gaszono csiikini mizu-o hanranszaszeta.」 „Az át-
szakadt gát vizet árasztott a területre.”
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hanranszuruhanranszuru ◆ fellázadfellázad 「Dorei-va hanransi-
ta.」 „A rabszolgák fellázadtak.”

hanranszuruhanranszuru ◆ eláraszteláraszt 「Jono naka-va iron-
na dzsóhóga hanransiteiru.」 „Különféle hírek
árasztják el a világunkat.” ◆ kiáradkiárad 「Kavaga
hanransita.」 „Kiáradt a folyó.” ◆ kilépkilép aa med-med-
rébőlréből 「Kava-va hanransita.」 „A folyó kilépett a
medréből.” ◆ kiöntkiönt 「Kavaga hanransita.」 „Ki-
öntött a folyó.”

hanrataihanratai ◆ félmeztelen testfélmeztelen test
hanreihanrei ◆ mintaminta ◆ példapélda
hanreihanrei ◆ precedensprecedens
hanreihanrei ◆ bevezetőbevezető magyarázatmagyarázat ◆ jelma-jelma-
gyarázatgyarázat
hanreiganhanreigan ◆ gabbrógabbró
hanrekihanreki ◆ bűnügyi előéletbűnügyi előélet ◆ priuszpriusz
hanrjohanrjo ◆ társtárs 「Dzsinszeino hanrjo」 „élete
társa” ◇ tabinohanrjotabinohanrjo útitársútitárs
hanrohanro ◆ értékesítésiértékesítési útvonalútvonal 「Dzsúraito-va
kotonaru hanro-o kaitakusita.」 „Eddigiektől kü-
lönböző, értékesítési útvonalakat tárt fel.” ◆ piacpiac
「Densisoszeki-va hanroga hiroi.」 „Az elektroni-
kus könyveknek nagy a piaca.”

hanronhanron ◆ ellenérvellenérv 「Hanronga denakunatta.」
„Kifogytam az ellenérvekből.” ◆ ellenvetésellenvetés ◆

visszavágásvisszavágás ◆ vitatkozásvitatkozás 「Hanronga ni-
gate.」 „Nem az erősségem a vitatkozás.”

hanronrisugihanronrisugi ◆ panlogizmuspanlogizmus
hanronszuruhanronszuru ◆ ellenérvekkelellenérvekkel válaszolválaszol 「Dó
hanronsitamonoka vakaranakatta.」 „Nem tud-
tam, milyen ellenérvekkel válaszolhatnék.” ◆ el-el-
lenkeziklenkezik 「『Szore-va csotto』to hanronsita」
„–Nem túlzás ez? –ellenkeztem.” ◆ nemnem értért
egyetegyet 「Kareno katajotta ikenni hanronsita.」
„Nem értettem egyet szemellenzős véleményével.”
◆ visszavágvisszavág 「Ronszóaite-va hanronsita.」 „A
vitapartnere visszavágott.” ◆ vitavita 「Hanronno
jocsiganai.」 „Vitának helye nincs.” ◆ vitábavitába
szállszáll 「Szore-o kikuto hanronsitakunaru.」 „Ha
ezt hallom, vitába szeretnék szállni vele.”

hanronzukinahanronzukina ◆ kötözködőkötözködő
hansahansa ◆ reflexreflex ◆ reflexióreflexió ◆ tükrözéstükrözés ◆ tük-tük-
röződésröződés 「Hikarino hansa」 „fény tükröződé-
se” ◆ visszaverődésvisszaverődés 「Otono hansa」 „hang
visszaverődése” ◇ engehansaengehansa nyelésinyelési reflexreflex
◇ kin-nikuhansateszutokin-nikuhansateszuto reflexvizsgálatreflexvizsgálat ◇

kójakuhansakójakuhansa nyelésinyelési reflexreflex ◇ dzsókenhan-dzsókenhan-
sasa feltételesfeltételes reflexreflex ◇ singaihansasingaihansa fájda-fájda-
lomérzőlomérző reflexreflex ◇ tasinapuszuhansatasinapuszuhansa poliszi-poliszi-
naptikusnaptikus reflexreflex ◇ tansinapuszuhansatansinapuszuhansa mo-mo-
noszinaptikusnoszinaptikus reflexreflex ◇ dókóhansadókóhansa pupilla-pupilla-
reflexreflex ◇ mudzsókenhansamudzsókenhansa feltétlen reflexfeltétlen reflex
hansabanhansaban ◆ fényvisszaverő lapfényvisszaverő lap ◆ prizmaprizma
hansabóenkjóhansabóenkjó ◆ tükrös távcsőtükrös távcső
hansahahansaha ◆ visszavertvisszavert hullámhullám 「Njúsahato
hansaha」 „beeső hullám és visszavert hullám”

hansakaiszeipászonaritisógaihansakaiszeipászonaritisógai ◆ antiszoci-antiszoci-
ális személyiségzavarális személyiségzavar ◆ szociopátiaszociopátia
hansakaitekinahansakaitekina ◆ antiszociálisantiszociális
hansakaitekinahansakaitekina ◆ társadalomellenestársadalomellenes
「Hansakaitekina kódó」 „társadalomellenes te-
vékenység”

hansakakuhansakaku ◆ visszaverődési szögvisszaverődési szög
hansakihansaki ◆ prizmaprizma
hansakjóhansakjó ◆ tükörreflektortükörreflektor
hansakjúhansakjú ◆ reflexívreflexív
hansakóhansakó ◆ visszfényvisszfény
hansakószenhansakószen ◆ visszavert fénysugárvisszavert fénysugár
hansaricuhansaricu ◆ albedóalbedó ◆ visszaverődésivisszaverődési ké-ké-
pességpesség
hansarohansaro ◆ lángkemencelángkemence
hansasinkeihansasinkei ◆ reflexreflex 「Kare-va hansasinkeiga-
ii.」 „Jók a reflexei.”

hansaszajóhansaszajó ◆ reflexhatásreflexhatás
hansaszuruhansaszuru ◆ gellertgellert kapkap 「Dzsúdanga te-
cubóni hansasita.」 „A puskagolyó gellert kapott
a vasrúdon.” ◆ reflektálreflektál 「Kagami-va hikari-
o hansaszuru.」 „A tükör reflektálja a fényt.” ◆

visszaverődikvisszaverődik 「Kinkókani hikariga hansasi-
ta.」 „Az aranypénzen visszaverődött a fény.”

hansatekinahansatekina ◆ reflexszerűreflexszerű
hansatekinihansatekini ◆ reflexszerűenreflexszerűen 「Hansatekini
otonoszuruhóni furi muita.」 „Reflexszerűen a
hang irányába fordultam.”

hansaundóhansaundó ◆ reflexmozgásreflexmozgás ◆ reflextevé-reflextevé-
kenységkenység
hansihansi ◆ írólapírólap ◆ rizspapírrizspapír ◇ varabansivarabansi
szalmából készült papírszalmából készült papír
hansihansi ◆ feudálisfeudális csatlóscsatlós ◆ feudálisfeudális harcosharcos
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hansihansóhansihansó ◆ félholtfélholt 「Hansihansóni nagura-
reta.」 „Félholtra verték.”

hansimokuhansimoku ◆ félfedelesszárnyúakfélfedelesszárnyúak
hansinhansin ◆ HansinHansin ◆ Oszaka-KóbeOszaka-Kóbe
hansinhansin ◆ féloldaltféloldalt 「Kare-va hansinfuzuini-
natta.」 „Féloldalt lebénult.” ◇ kahansinkahansin alsó-alsó-
testtest 「Dzsóhansin-va jaszetanoni kahansin-va
jaszenakatta.」 „A felsőtestem lefogyott, de az al-
sótestem nem.” ◇ simohansinsimohansin alsótestalsótest ◇

dzsóhansindzsóhansin felsőtestfelsőtest 「Kentauroszu-va
dzsóhansin-va ningende kahansin-va umade-
szu.」 „A kentaur felsőteste ember, alsóteste pe-
dig ló.” ◇ dzsóhansinhadakanodzsóhansinhadakano félmeztelenfélmeztelen
「Dzsóhansinhadakano otoko」 „félmeztelen em-
ber” ◇ hidarihansinhidarihansin testtest balbal oldalaoldala ◇ mig-mig-
ihansinihansin test jobb oldalatest jobb oldala
hansincsihóhansincsihó ◆ Oszaka-Kóbe régióOszaka-Kóbe régió
hansindaisinszaihansindaisinszai ◆ nagy kóbei földrengésnagy kóbei földrengés
hansinfuzuihansinfuzui ◆ féloldaliféloldali bénulásbénulás ◆ féloldaliféloldali
bénultságbénultság ◇ kahansinfuzuikahansinfuzui alsótestalsótest bénu-bénu-
lásalása ◇ dzsóhansinfuzuidzsóhansinfuzui felsőtestfelsőtest bénulásabénulása
◇ hidarihansinfuzuihidarihansinfuzui balbal oldaloldal bénulásabénulása ◇

migihansinfuzuimigihansinfuzui jobb oldal bénulásajobb oldal bénulása
hansinhangihansinhangi ◆ hiszihiszi is,is, megmeg nemnem isis 「Kareno
itteiru kotoga hontóka hansinhangidatta.」 „Hitte
is, meg nem is, amit mondott.” ◆ hitetlenkedéshitetlenkedés
「Kareno hanasi-o hansinhangide kiita.」 „Hitet-
lenkedve hallgattam, amit mondott.”

hansin-jokuhansin-joku ◆ ülőfürdőülőfürdő
hansin-joku-o szuruhansin-joku-o szuru ◆ ülőfürdőt veszülőfürdőt vesz
hansinronhansinron ◆ univerzális tudatosságuniverzális tudatosság
hansinronhansinron ◆ panteizmuspanteizmus
hansinronsahansinronsa ◆ panteistapanteista
hansinrontekinahansinrontekina ◆ panteisztikuspanteisztikus
hansinzóhansinzó ◆ mellszobormellszobor
hansóhansó ◆ félrevert harangfélrevert harang ◆ vészharangvészharang
hansóhansó ◆ megégésmegégés
hansóhansó ◆ ellenbizonyítékellenbizonyíték 「Hansó-o agete
cumi-o hiteisita.」 „Ellenbizonyítékkal cáfolta a
bűnét.” ◆ rácáfolásrácáfolás
hansóhansó ◆ féligfélig élésélés ◇ hansihansóhansihansó félholtfélholt
「Hansihansóni nagurareta.」 „Félholtra verték.”

hansódorobóhansódorobó ◆ hórihorgashórihorgas ◆ nyakiglábnyakigláb

hansokuhansoku ◆ reprodukcióreprodukció ◆ szaporításszaporítás ◆ sza-sza-
porodásporodás ◆ terjedésterjedés ◇ eijóhansokueijóhansoku ivar-ivar-
talantalan szaporításszaporítás ◇ eijóhansokueijóhansoku vegetatívvegetatív
szaporításszaporítás ◇ kadzsóhansokukadzsóhansoku túlszaporo-túlszaporo-
dásdás 「Noranekono kadzsóhansoku」 „kóbor
macskák túlszaporodása” ◇ dzsinkóhansokudzsinkóhansoku
mesterségesmesterséges szaporításszaporítás ◇ taszúkaihanso-taszúkaihanso-
kuku iteroparitásiteroparitás
hansokukihansokuki ◆ tenyészidőszaktenyészidőszak
hansokumincsihansokumincsi ◆ félgyarmatfélgyarmat
hansokunotamenihanaszuhansokunotamenihanaszu ◆ telepíttelepít 「Han-
sokunotameni morini dóbucu-o hanasita.」 „Álla-
tokat telepítettek az erdőbe.”

hansokurjokuhansokurjoku ◆ fertilitásfertilitás ◆ termékenységtermékenység

hansokurjokugaiihansokurjokugaii ◆ szaporaszapora 「Kono dóbucu-
va hansokurjokugaii.」 „Ez szapora állatfaj.”

hansokurjokunoaruhansokurjokunoaru ◆ termékenytermékeny 「Uszagi-
va hansokurjokunoaru dóbucudeszu.」 „A nyúl
termékeny állat.”

hansokuszaszeruhansokuszaszeru ◆ szaporítszaporít 「Uszagi-o han-
sokuszaszeta.」 „Nyulakat szaporított.”

hansokuszaszeruhitohansokuszaszeruhito ◆ tenyésztőtenyésztő
hansokuszuruhansokuszuru ◆ elszaporodikelszaporodik 「Simade sza-
ruga hansokusita.」 „A szigeten elszaporodtak a
majmok.” ◆ szaporodikszaporodik 「Kono dóbucu-va
dóbucuennadode-va hansokusinai.」 „Ez az állat
fogságban nem szaporodik.” ◇ hansokuszasze-hansokuszasze-
ruru szaporítszaporít 「Uszagi-o hansokuszaszeta.」
„Nyulakat szaporított.” ◇ hansokuszaszeru-hansokuszaszeru-
hitohito tenyésztőtenyésztő
hansó-ohansó-o naraszunaraszu ◆ félreverifélreveri harangotharangot
「Kadzsi-o siraszejóto hansó-o narasita.」 „Félre-
verte a harangot, hogy jelezze a tüzet.”

hansószuruhansószuru ◆ megégmegég 「Iega kadzside hansósi-
ta.」 „A ház a tűzben megégett.”

hansószuruhansószuru ◆ vitorlázikvitorlázik aa levegőbenlevegőben
「Tori-va szorade hansósita.」 „Egy madár vitor-
lázott a levegőben.”

hansószuruhansószuru ◆ rácáfolrácáfol 「Kareno riron-o han-
sósita.」 „Rácáfolt az elméletére.”

hansuhansu ◆ tartomány uratartomány ura
hansúhansú ◆ félig megkerülésfélig megkerülés
hansucuhansucu ◆ elszállításelszállítás ◆ kihordáskihordás
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hansucuszuruhansucuszuru ◆ elszállítelszállít 「Hikkosino
tamenipiano-o hansucusita.」 „Költözködés mi-
att, elszállítottuk a zongorát.” ◆ kihordkihord
「Kamocu-o funekara hansucusita.」 „A hajóból
kihordtuk a rakományt.”

hansúkjókaikakuhansúkjókaikaku ◆ ellenreformációellenreformáció
hansúszuruhansúszuru ◆ féligfélig megkerülmegkerül 「Csikjú-o han-
súsita.」 „Félig megkerültem a földet.”

hanszahansza ◆ bonyodalombonyodalom ◆ körülményességkörülményesség
hanszabakuhanszabaku ◆ félsivatagfélsivatag
hanszacuhanszacu ◆ han által kibocsátott pénzhan által kibocsátott pénz
hanszaibóhanszaibó ◆ kísérősejtkísérősejt
hanszajóhanszajó ◆ ellenhatásellenhatás 「Kore-va szajó- han-
szajóno hószoku.」 „Ez a hatás-ellenhatás törvé-
nye.” ◆ visszahatásvisszahatás
hanszakudóbucumonhanszakudóbucumon ◆ fél-gerinchúrosokfél-gerinchúrosok
hanszamunahanszamuna ◆ helyeshelyes 「Ano szeinen-va han-
szamuda.」 „Az a fiú helyes.” ◆ jóképűjóképű
hanszanahanszana ◆ bonyodalmasbonyodalmas 「Hanszana mon-
daiga sódzsita.」 „Bonyodalmas probléma kelet-
kezett.” ◆ körülményeskörülményes 「Hanszana tecuzukiga
cuzuita.」 „Körülményes eljárás folyt.”

hanszeihanszei ◆ félfél életélet 「Kare-va hanszei-o keimu-
sode szugosita.」 „Fél életét börtönben töltötte.”
◇ kóhanszeikóhanszei életeélete másodikmásodik felefele ◇ zenhan-zenhan-
szeiszei élete első feleélete első fele
hanszeihanszei ◆ bűnbánatbűnbánat ◆ megbánásmegbánás 「Hanszei-
no iroga mirarenai.」 „Nem mutat megbánást.” ◆

önvizsgálatönvizsgálat 「Icumo varuikoto-o szurunodes-
zune, hanszeisitekurerebaiinodeszukedo.」 „Min-
dig rossz dolgokat művelsz, jó lenne, ha önvizs-
gálatot tartanál.” ◇ hanszeinoiro-ohanszeinoiro-o miszerumiszeru
megbánástmegbánást tanúsíttanúsít 「Han-nin-va hanszeino
iro-o miszenakatta.」 „A tettes nem tanúsított
megbánást.”

hanszeidzsohanszeidzso ◆ fogdafogda
hanszeifuhanszeifu ◆ kormányelleneskormányellenes 「Hanszeifude-
moni szankasita.」 „Kormányellenes tüntetésen
vettem részt.”

hanszeihinhanszeihin ◆ félkészárufélkészáru ◆ félkész termékfélkész termék
hanszeikihanszeiki ◆ félfél évszázadévszázad ◇ sihanszeikisihanszeiki ne-ne-
gyed évszázadgyed évszázad
hanszeinoiro-ohanszeinoiro-o miszerumiszeru ◆ megbánástmegbánást ta-ta-
núsítnúsít 「Han-nin-va hanszeino iro-o miszenakat-
ta.」 „A tettes nem tanúsított megbánást.”

hanszeiszuruhanszeiszuru ◆ bánbán 「Fukaku hanszeisiteima-
szu.」 „Nagyon bánom.” ◆ elgondolkodikelgondolkodik
「Jattesimattakoto-o hanszeisita hógaiijo.」 „Jó
lenne, ha elgondolkodnál azon, amit tettél!” ◆ el-el-
gondolkozikgondolkozik 「Jattakoto-o hanszeisita.」 „El-
gondolkozott azon, amit tett.” ◆ elismerielismeri ,, hogyhogy
rosszulrosszul cselekedettcselekedett 「Hanszeisiteiru?」 „El-
ismered, hogy rosszul cselekedtél?” ◆ megbá-megbá-
nástnást tanúsíttanúsít 「Han-nin-va hanszei-o miszen-
akatta.」 „A tettes nem tanúsított megbánást.”

hanszemaboinhanszemaboin ◆ félig zárt magánhangzófélig zárt magánhangzó
hanszenhanszen ◆ háborúellenesháborúellenes 「Hanszenundó」
„háborúellenes mozgalom”

hanszenhanszen ◆ vitorlásvitorlás ◆ vitorláscsónakvitorláscsónak ◆ vi-vi-
torláshajótorláshajó
hanszenbjóhanszenbjó ◆ bélpoklosságbélpoklosság ◆ lepralepra
hanszendemohanszendemo ◆ háborúellenes tüntetésháborúellenes tüntetés
hanszensugihanszensugi ◆ pacifizmuspacifizmus
hanszensugisahanszensugisa ◆ pacifistapacifista
hanszóhanszó ◆ vitorlázásvitorlázás
hanszóhanszó ◆ szállításszállítás
hanszodehanszode ◆ rövidrövid ingujjingujj 「Hanszodeto naga-
szode」 „rövid és hosszú ingujj”

hanszodenosacuhanszodenosacu ◆ rövidrövid ujjúujjú inging
「Hanszodenosacude-va mada szukosi hadasza-
mui.」 „Még hideg a rövid ujjú ing.”

hanszóhahanszóha ◆ vivővivő
hanszókonbeahanszókonbea ◆ szállítószalagszállítószalag
hanszokuhanszoku ◆ szabálysértésszabálysértés ◆ szabálytalan-szabálytalan-
ságság 「Szensu-va hanszoku-o okasita.」 „A játé-
kos szabálytalanságot követett el.”

hanszokuhanszoku ◆ félhálófélháló
hanszokuhanszoku ◆ reklámhadjáratreklámhadjárat ◆ vásárlás-vásárlás-
ösztönzésösztönzés
hanszokuhinhanszokuhin ◆ reklámcikkreklámcikk ◆ szóróanyagszóróanyag
hanszokukinhanszokukin ◆ bírságbírság 「Szupído ihande
kócúhanszokukin-o harau.」 „Gyorshajtásért
közlekedési bírságot fizet.”

hanszokukin-ohanszokukin-o haravaszeruharavaszeru ◆ bírságolbírságol ◆

megbírságolmegbírságol 「Csúsaihande hanszokukin-o ha-
ravaszeta.」 „Megbírságoltak tilosban parkolá-
sért.”

hanszokukippuhanszokukippu ◆ betétlapbetétlap
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hanszokumakeszuruhanszokumakeszuru ◆ szabálytalanságszabálytalanság mi-mi-
attatt veszítveszít 「Hanszokumakesitesimatta.」
„Szabálytalanság miatt veszítettünk.”

hanszokuszaibóhanszokuszaibó ◆ antipodálisantipodális sejtsejt ◆ ellen-ellen-
lábas sejtlábas sejt
hanszósúhaszúhanszósúhaszú ◆ vivőfrekvenciavivőfrekvencia
hanszószuruhanszószuru ◆ szállítszállít 「Fusósa-va bjóinni
hanszószareta.」 „A sérülteket kórházba szállítot-
ták.”

hanszószuruhanszószuru ◆ vitorlázikvitorlázik 「Mizúmi-o
hanszósita.」 „Vitorlázott a tavon.” ◆ vitorlázóvitorlázó
hanszúhanszú ◆ kérődzéskérődzés
hanszúhanszú ◆ felefele 「Szankasano hanszúidzsó-va
kodomodatta.」 „A résztvevők több mint fele gye-
rek volt.”

hanszúhanszú ◆ reciprok értékreciprok érték
hanszúdóbucuhanszúdóbucu ◆ kérődző állatkérődző állat
hanszúihanszúi ◆ bendőbendő
hanszuiszeihanszuiszei ◆ féligfélig vízben,vízben, féligfélig szárazföl-szárazföl-
dön élésdön élés
hanszuruhanszuru ◆ ellenkezikellenkezik 「Kore-va vatasino sin-
nenni hansimaszu.」 „Ez ellenkezik az elveim-
mel.” ◆ ellenkezőellenkező 「Dzsidzsicuni
hanszurukoto-o sucsósita.」 „Valósággal ellenke-
ző dolgot hangoztatott.” ◆ meghazudtolmeghazudtol 「Kono
bussicu-va bucurigakuno hószokuni hansiteiru.」
„Ez az anyag meghazudtolja a fizikát.” ◆ sértsért
「Szore-va bokuno riekini hanszuru.」 „Ez az ér-
dekeimet sérti.” ◆ ütközikütközik 「Kareno kói-va ki-
szokuni hanszuru.」 „A tette szabályokba ütkö-
zik.” ◇ inihanszuruinihanszuru akaratávalakaratával ellentétesellentétes
「Bokuno ini hanszuru kekkaninattesimatta.」
„Akaratommal ellentétes eredmény lett.” ◇ ni-ni-
hansitehansite ellenéreellenére 「Isini hansite keijakusoni
someisita.」 „Akarata ellenére aláírta a szerző-
dést.” ◇ nihansitenihansite sértvesértve 「Kiszokuni hansite
insúnten-o sita.」 „A szabályokat sértve ittasan
vezetett.” ◇ nozominihansitenozominihansite akaratávalakaratával el-el-
lentétbenlentétben 「Rjósinno nozomini hansite
ongaku-o benkjósimasita.」 „Szüleim akaratával
ellentétben zenét tanultam.” ◇ rinihanszururinihanszuru
észszerűtlenészszerűtlen 「Rini hanszuru kói」 „észszerűt-
len cselekedet”

hanszúruihanszúrui ◆ kérődzőkkérődzők
hanszúszuruhanszúszuru ◆ felidézfelidéz 「Kakodzsúnenno
omoi de-o hanszúsita.」 „Felidéztem az elmúlt tíz

év emlékeit.” ◆ kérődzikkérődzik 「Usi-va hanszúszu-
ru.」 „A tehén kérődzik.”

hanszútaihanszútai ◆ haploidhaploid
hanszutohanszuto ◆ éhségsztrájkéhségsztrájk
hanszuto-ohanszuto-o jarujaru ◆ éhségsztrájkoléhségsztrájkol
「Kakumeikatacsigahanszuto-o jatta.」 „A forra-
dalmárok éhségsztrájkoltak.”

hantáhantá ◆ vadászvadász
hantaihantai ◆ abcúgabcúg ◆ elleneellene 「Szanszeironto
hantairon-o nobetekudaszai.」 „Mi szól mellette
és ellene?” ◆ ellenkezésellenkezés 「Kazokuno hantaini
atta.」 „A családom ellenkezésével szembesül-
tem.” ◆ ellenkezőellenkező 「Hantaihókó」 „ellenkező
irány” ◆ ellentétellentét 「Hantaino tacsibani tacu.」
„Ellentétes álláspontot képvisel.” ◆ ellenzésellenzés
「Ojano hantai-o osi kitte kekkonsita.」 „A szüle-
im ellenzésével nem törődve házasodtam.” ◆ for-for-
dítottdított 「Hantaikaisaku」 „fordított értelmezés”
◇ szeihantainaszeihantaina homlokegyenesthomlokegyenest különbözőkülönböző
「Szeihantaina kangae kata」 „homlokegyenest
különböző gondolkodásmód” ◇ hantaiikenhantaiiken el-el-
lenvéleménylenvélemény 「Vatasi-va hantaiikendeszu.」
„Ellenvéleményem van.” ◇ hantaigavanihantaigavani át-át-
ellenesellenes pontjánpontján 「Macsino hantaigavani szun-
deimaszu.」 „A város átellenes pontján lakom.”
◇ hantaisaszenhantaisaszen szembejövőszembejövő sávsáv 「Dzsiko-
o okosita kuruma-va hantaisaszen-o gjakuszósi-
ta.」 „A balesetet okozó kocsi a szembejövő sáv-
ban, a forgalommal szemben ment.” ◇ hanta-hanta-
idearuidearu ellenezellenez 「Vatasi-va kono keikakuni han-
taideszu.」 „Én ellenzem ezt a tervet.” ◇ han-han-
tainitaini ellenéreellenére 「Isito-va hantainibotan-o osi-
tesimatta.」 „Akaratom ellenére megnyomtam a
gombot.” ◇ hantainihantaini ellenkezőlegellenkezőleg 「Szóba-va
joszóto-va hantaini ugoita.」 „Az árfolyam a vára-
kozásommal ellenkezőleg mozgott.” ◇ hantaino-hantaino-
koegaagarukoegaagaru ellenzőkreellenzőkre találtalál 「Teianni han-
taino koega agatta.」 „A javaslat ellenzőkre ta-
lált.” ◇ móhantaimóhantai heves ellenzésheves ellenzés
hantaidearuhantaidearu ◆ ellenezellenez 「Vatasi-va kono kei-
kakuni hantaideszu.」 „Én ellenzem ezt a tervet.”

hantaidzsihantaidzsi ◆ régi kínai írásjelrégi kínai írásjel
hantaidzsin-eihantaidzsin-ei ◆ ellentáborellentábor 「Jotóno
hantaidzsin-eini zokusiteiru.」 „A kormánypárt
ellentáborába tartozom.”

hantaidzsinmonhantaidzsinmon ◆ ellenérdekűellenérdekű félfél kérdésekérdése
◆ keresztkérdéskeresztkérdés
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hantaigavanihantaigavani ◆ átellenesátellenes pontjánpontján 「Macsi-
no hantaigavani szundeimaszu.」 „A város átelle-
nes pontján lakom.”

hantaigavanohantaigavano ◆ átellenesátellenes 「Kare-va csikjúno
hantaigavano csiiszana simani szundeiru.」 „A
Föld átellenes pontján lévő, apró szigeten lakik.”
◆ túloldaltúloldal 「Micsino hantaigava-o aruiteita.」
„Az út túloldalán ment.”

hantaigohantaigo ◆ antonimaantonima ◆ ellenkezőellenkező értelműértelmű
szószó
hantaigodzsitenhantaigodzsiten ◆ antonimaszótárantonimaszótár
hantaihahantaiha ◆ ellenzőellenző 「Vatasi-va kono szocsino
hantaihadeszu.」 „Én ennek az intézkedésnek az
ellenzője vagyok.”

hantaihadearuhantaihadearu ◆ elleneellene vanvan 「Vatasi-va nin-
sincsúzecuhantaihadearu.」 „Én az abortusz ellen
vagyok.”

hantaihjóhantaihjó ◆ ellenszavazatellenszavazat 「Hantaihjó-va
nakatta.」 „Nem kapott ellenszavazatot.”

hantaihjó-ohantaihjó-o tódzsirutódzsiru ◆ elleneellene szavazszavaz 「Só-
hizeizózei hóanni hantaihjó-o tódzsita.」 „Az áfa-
kulcs emelése ellen szavazott.”

hantaihókónihantaihókóni ◆ visszafelévisszafelé 「Kono tokei-va
hantaihókóni mavatteiru.」 „Ez az óra visszafelé
jár.”

hantaiikenhantaiiken ◆ ellenvéleményellenvélemény 「Vatasi-va han-
taiikendeszu.」 „Ellenvéleményem van.”

hantaikiszecukazehantaikiszecukaze ◆ antimonszunantimonszun
hantainihantaini ◆ amúgyamúgy 「Hantaini mavasite!」
„Amúgy forgasd!” ◆ ellenéreellenére 「Isito-va
hantainibotan-o ositesimatta.」 „Akaratom elle-
nére megnyomtam a gombot.” ◆ ellenkezőlegellenkezőleg
「Szóba-va joszóto-va hantaini ugoita.」 „Az ár-
folyam a várakozásommal ellenkezőleg mozgott.”

hantainohantaino ◆ ellenkezőellenkező 「Hantaihókóni szu-
szundekudaszai.」 „Az ellenkező irányban halad-
jon!” ◆ ellentétesellentétes
hantainokjokuhantainokjoku ◆ ellenpólusellenpólus 「Dzsisakuno
hantaino kjoku」 „mágnes ellenpólusa”

hantainokoegaagaruhantainokoegaagaru ◆ ellenzőkreellenzőkre találtalál
「Teianni hantaino koega agatta.」 „A javaslat el-
lenzőkre talált.”

hantai-ohantai-o tonaerutonaeru ◆ ellenezellenez 「Dzsúmin-va te-
ibóno tekkjoni hantai-o tonaeta.」 „A lakosok el-
lenezték a gát lebontását.”

hantai-ohantai-o ukeruukeru ◆ ellenkezésbeellenkezésbe ütközikütközik
「Ojano hantai-o uketa.」 „A szülei ellenkezésébe
ütközött.”

hantaironhantairon ◆ ellenérvellenérv 「Hantairon-o dasita.」
„Ellenérveket hozott fel.”

hantaisahantaisa ◆ ellenzőellenző 「Hantaisa-o szettokusi-
ta.」 „Meggyőzte az ellenzőket.”

hantaisaszenhantaisaszen ◆ szembejövőszembejövő sávsáv 「Dzsiko-o
okosita kuruma-va hantaisaszen-o gjakuszósita.」
„A balesetet okozó kocsi a szembejövő sávban, a
forgalommal szemben ment.”

hantaisigekihantaisigeki ◆ ellenizgatásellenizgatás
hantaisokuhantaisoku ◆ ellenszínellenszín ◆ kiegészítő színkiegészítő szín
hantaiszeihantaiszei ◆ rendszerellenesrendszerellenes ◆ rendszer-rendszer-
ellenességellenesség
hantaiszeidemohantaiszeidemo ◆ rendszerellenesrendszerellenes tünte-tünte-
téstés
hantaiszeihahantaiszeiha ◆ rendszerellenes csoportrendszerellenes csoport
hantaiszeikahantaiszeika ◆ rendszerellenesrendszerellenes
hantaiszuruhantaiszuru ◆ abcúgolabcúgol ◆ ellenezellenez
「Doreiszeido-va hantai.」 „Ellenzem a rabszol-
gatartást.” ◆ helyteleníthelytelenít 「Imano szeifuno szei-
dzsini hantaisimaszu.」 „Helytelenítem a kor-
mány politikáját.” ◆ nemnem engedenged 「Rjósin-va ka-
reto cuki auno-o hantaisiteiru.」 „A szülei nem
engedik, hogy vele járjon.” ◆ nemnem helyeselhelyesel
「Szenszóni hantaideszu.」 „Nem helyeslem a
háborút.”

hantaiteianhantaiteian ◆ ellenjavaslatellenjavaslat
hantaiundóhantaiundó ◆ tiltakozó mozgalomtiltakozó mozgalom
hantanahantana ◆ nehézkesnehézkes 「Hantana dzsimutecu-
zukidatta.」 „Nehézkes volt az ügyintézés.”

hantanohantano ◆ rendkívül elfoglaltrendkívül elfoglalt
hanteihantei ◆ döntésdöntés 「Sinpanno hantei」 „játék-
vezető döntése” ◆ elbíráláselbírálás ◆ ítéletítélet 「Sinpan-
no hanteini kógisita.」 „Tiltakozik a játékvezető
ítélete ellen.” ◆ megítélésmegítélés ◆ pontozáspontozás 「Bo-
kusingu szensu-va hanteide katta.」 „A bokszoló
pontozással győzött.” ◇ sihanteisihantei halotthalott beáll-beáll-
tának megállapításatának megállapítása
hanteigacsihanteigacsi ◆ pontozásos győzelempontozásos győzelem
hanteikidzsunhanteikidzsun ◆ elbírálási szempontelbírálási szempont
hanteikokusugihanteikokusugi ◆ antiimperializmusantiimperializmus
hanteisasinhanteisasin ◆ célfotócélfotó
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hanteiszuruhanteiszuru ◆ eldönteldönt 「Kono kenszade kan-
szensiteirukadóka hanteidekiru.」 „Ezzel a vizs-
gálattal eldönthető, hogy fertőzött-e.” ◆ megítélmegítél
「Sinpan-va penarutíkikku-o hanteisita.」 „A bí-
ró megítélte a tizenegyest.” ◇ szaihanteiszuruszaihanteiszuru
újraújra felmérfelmér 「Dzsókjó-o szaihanteisita.」 „Újra
felmérte a helyzetet.” ◇ szeiszeki-oszeiszeki-o hantei-hantei-
szuruszuru osztályozosztályoz 「Szenszei-va szeiszeki-o han-
teiszuru.」 „A tanár osztályoz.”

hantenhanten ◆ felborulásfelborulás ◆ invertálásinvertálás 「Gjórec-
uno hanten」 „mátrix invertálása” ◆ megfordí-megfordí-
tástás 「Dzsunbanno hanten」 „sorrend megfordí-
tása” ◆ megfordulásmegfordulás
hantenhanten ◆ foltfolt 「Teni hantenga dekiteiru.」
„Egy folt keletkezett a kezemen.” ◆ pettypetty ◆

pöttypötty
hantenhanten ◆ munkaruhamunkaruha ◆ rövidrövid kabátkabát ◇ si-si-
rusibantenrusibanten címerescímeres munkaruhamunkaruha ◇ nen-nen-
nekobantennekobanten gyerekhordozó kabátgyerekhordozó kabát
hantenkószeihantenkószei ◆ ellentámadásellentámadás 「Gun-va han-
tenkószeini tendzsita.」 „A hadsereg ellentáma-
dásba lendült.”

hantenkószeinideruhantenkószeinideru ◆ ellentámadásbaellentámadásba len-len-
düldül 「Gun-va daikibona hantenkószeini deta.」
„A hadsereg nagy ellentámadásba lendült.”

hantenmojóhantenmojó ◆ foltosfoltos mintaminta ◆ pettyespettyes min-min-
tata ◆ pöttyös mintapöttyös minta
hanten-onhanten-on ◆ kakumináliskakuminális hanghang ◆ nyelvhegynyelvhegy
visszafordításával ejtett hangvisszafordításával ejtett hang
hantenszaszeruhantenszaszeru ◆ invertálinvertál 「Nega gazó-o
hantenszaszeru.」 „Invertálja a negatív képet.” ◆

megfordítmegfordít 「Kaitenhókó-o hantenszaszeta.」
„Megfordítottam a forgás irányát.”

hantenszupekutoruhantenszupekutoru ◆ inverzinverz
hantenszuruhantenszuru ◆ felborulfelborul 「Dzsikode kurumaga
hantensita.」 „A balesetben a kocsi felborult.” ◆

invertálódikinvertálódik 「Icsibandzsóinobittoga hantensi-
ta.」 „A legfelső bit invertálódott.” ◆ megfordulmegfordul
「Kagami-va szajúga hantenszuru.」 „A tükörben
a jobb és a bal oldal megfordul.”

hantigohantigo ◆ hanti nyelvhanti nyelv
hantohanto ◆ felségterületfelségterület
hantohanto ◆ lázadólázadó ◆ zendülőzendülő
hantóhantó ◆ visszapattanásvisszapattanás 「Kabukano
hantó」 „részvények visszapattanása”

hantóhantó ◆ félszigetfélsziget ◇ barukanhantóbarukanhantó Balkán-Balkán-
félszigetfélsziget ◇ miurahantómiurahantó Miura-félszigetMiura-félsziget
hantokeimavarihantokeimavari ◆ óramutatóóramutató járásávaljárásával el-el-
lentétes iránylentétes irány
hantokeimavarinihantokeimavarini ◆ óramutatóóramutató járásávaljárásával
ellentétesenellentétesen
hantokeimavarinohantokeimavarino ◆ óramutatóóramutató járásávaljárásával
ellentétesellentétes 「Hantokeimavarino kaiten」 „óra-
mutató járásával ellentétes forgás”

hantómakuhantómaku ◆ féligáteresztőféligáteresztő hártyahártya ◆

szemipermeábilis hártyaszemipermeábilis hártya
hantómeihantómei ◆ áttetszőségáttetszőség ◆ féligfélig átlátszó-átlátszó-
ságság
hantómeinohantómeino ◆ áttetszikáttetszik 「Konogaraszu-va
hantómeida.」 „Ez az üveg áttetszik.” ◆ áttet-áttet-
szősző 「Hantómeinopuraszucsikku」 „áttetsző
műanyag”

hantosihantosi ◆ félfél évév 「Gaikokude szeikacusi
hadzsimete hantosiga tatta.」 „Fél év telt el, mióta
külföldön élek.”

hantosinohantosino ◆ félévesféléves 「Hantosino akacsan」
„féléves gyerek”

hanzacuhanzacu ◆ bonyodalmasságbonyodalmasság ◆ bonyolult-bonyolult-
ságság
hanzacunahanzacuna ◆ bonyodalmasbonyodalmas 「Hanzacuna te-
cuzukininattesimatta.」 „Bonyodalmas eljárás
lett belőle.” ◆ bonyolultbonyolult 「Rikaiga muzukasii
hanzacuna bunsóda.」 „Érthetetlen, bonyolult
mondat.”

hanzaihanzai ◆ balhébalhé ◆ bűncselekménybűncselekmény 「Dzsiko-
va hanzaini ataranai.」 „A baleset nem minősül
bűncselekménynek.” ◆ bűnelkövetésbűnelkövetés 「Intán-
ettonijoru hanzai」 „internetes bűnelkövetés” ◆

bűnözésbűnözés 「Szaikinvakamonono hanzaiga fuetei-
maszu.」 „Az utóbbi időben megnövekedett a fia-
talkori bűnözés.” ◆ bűnténybűntény 「Ókina macsini-va
jori ókuno hanzaigaaru.」 „Nagyvárosokban van
a legtöbb bűntény.” ◇ kanzenhanzaikanzenhanzai tökéle-tökéle-
testes bűnténybűntény ◇ keihanzaikeihanzai kiskis bűncselek-bűncselek-
ménymény ◇ szaibáhanzaiszaibáhanzai digitálisdigitális bűnözésbűnözés ◇

szaibáhanzaiszaibáhanzai kiberbűnözéskiberbűnözés ◇ dzsúdaihan-dzsúdaihan-
zaizai súlyossúlyos bűncselekménybűncselekmény ◇ súdanhanzaisúdanhanzai
csoportoscsoportos bűncselekménybűncselekmény ◇ dzsúhanzaidzsúhanzai
súlyossúlyos bűncselekménybűncselekmény ◇ sónenhanzaisónenhanzai fia-fia-
talkorútalkorú bűnözésbűnözés ◇ szeidzsikanohanzaiszeidzsikanohanzai po-po-
litikusbűnözéslitikusbűnözés ◇ szeihanzaiszeihanzai szexuálisszexuális bűn-bűn-
cselekménycselekmény ◇ szenszóhanzaiszenszóhanzai háborúsháborús bűnbűn
◇ szosikitekinahanzaiszosikitekinahanzai szervezettszervezett bűnözésbűnözés
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◇ szosikihanzaiszosikihanzai szervezettszervezett bűnözésbűnözés ◇ mi-mi-
szeinenhanzaiszeinenhanzai fiatalkori bűnözésfiatalkori bűnözés
hanzaigakuhanzaigaku ◆ kriminológiakriminológia
hanzaigakusahanzaigakusa ◆ kriminológuskriminológus
hanzaigurúpuhanzaigurúpu ◆ bűnbandabűnbanda
hanzaihaszszeiricuhanzaihaszszeiricu ◆ bűnözési rátabűnözési ráta
hanzaijógisahanzaijógisa ◆ gyanúsítottgyanúsított
hanzaikansikihanzaikansiki ◆ nyomelemzésnyomelemzés ◆ nyomvizs-nyomvizs-
gálatgálat
hanzaikeirekisómeisohanzaikeirekisómeiso ◆ erkölcsierkölcsi bizonyít-bizonyít-
ványvány
hanzaikóihanzaikói ◆ bűntettbűntett
hanzaininhanzainin ◆ bűnösbűnös ◇ szenszóhanzaininszenszóhanzainin há-há-
borús bűnösborús bűnös
hanzainórjokuhanzainórjoku ◆ beszámíthatóságbeszámíthatóság
hanzai-ohanzai-o kurikaeszukurikaeszu ◆ visszaesikvisszaesik 「Sussosi-
ta han-nin-va hanzai-o kuri kaesita.」 „A kiszaba-
dult bűnöző visszaesett.”

hanzairekihanzaireki ◆ büntetettbüntetett előéletelőélet ◆ múltmúlt
「Szettóno hanzairekigaaru.」 „Tolvaj múltja
van.”

hanzairicuhanzairicu ◆ bűnesetekbűnesetek számaszáma 「Kojó-va
hanzairicu-o oszaeru.」 „A foglalkoztatás csök-
kenti a bűnesetek számát.” ◆ bűnözési rátabűnözési ráta
hanzaisahanzaisa ◆ bűnelkövetőbűnelkövető ◆ bűnözőbűnöző 「Koko
szúnenhanzaisaga fue cuzuketeimaszu.」 „Az el-
múlt néhány évben az bűnözők száma megnöve-
kedett.” ◇ sónenhanzaisasónenhanzaisa fiatalkorúfiatalkorú bűnözőbűnöző

hanzaisihanzaisi ◆ szándékosszándékos vagyvagy gondatlangondatlan em-em-
berölés miatti halálberölés miatti halál
hanzaisihanzaisi ◆ bűntörténetbűntörténet 「Kono ginkógótó-va
hanzaisini nokoru.」 „Ez a bankrablás fennmarad
a bűntörténetben.”

hanzaisinrigakuhanzaisinrigaku ◆ bűnügyibűnügyi lélektanlélektan ◆ bűn-bűn-
ügyi pszichológiaügyi pszichológia ◆ kriminálpszichológiakriminálpszichológia
hanzaiszosikihanzaiszosiki ◆ bűnszervezetbűnszervezet
hanzaiszószahanzaiszósza ◆ bűnügyibűnügyi nyomozásnyomozás ◆ bűnül-bűnül-
dözésdözés
hanzaiszószakikanhanzaiszószakikan ◆ bűnüldöző szervbűnüldöző szerv
hanzentaruhanzentaru ◆ egyértelműegyértelmű 「Hanzentaru só-
ko」 „egyértelmű bizonyíték” ◆ határozotthatározott
「Rjósani hanzentaru szaganai.」 „A kettő között
nincs határozott különbség.”

hanzentoszuruhanzentoszuru ◆ tisztáztisztáz 「Gen-in-va han-
zentositeinai.」 „Az okok nem tisztázottak.”

hanzubonhanzubon ◆ rövidnadrágrövidnadrág
ha-oha-o migakumigaku ◆ fogatfogat megmosmegmos 「Ha-o miga-
kinaszai.」 „Mosd meg a fogad!” ◆ fogatfogat mosmos
「Ha-o migaita.」 „Fogat mostam.”

ha-o migakukotoha-o migakukoto ◆ fogmosásfogmosás
ha-oha-o mukidasiniszurumukidasiniszuru ◆ acsarkodikacsarkodik 「Inu-va
szakuno usirokara vatasini ha-o muki dasiteita.」
„Egy kutya acsarkodott rám a kerítés mögül.”

ha-oha-o mukidaszumukidaszu ◆ vicsorítvicsorít 「Inu-va vatasini
mukatte ha-o muki dasita.」 „A kutya rám vicso-
rított.”

haonkigóhaonkigó ◆ C-kulcsC-kulcs
haorihaori ◆ haorihaori ◇ dzsinbaoridzsinbaori harci köpenyharci köpeny
haoruhaoru ◆ magáramagára öltölt 「Gaun-o haotta.」 „Ma-
gára öltötte a köntöst.”

ha-oha-o sigeraszerusigeraszeru ◆ lomboslombos 「Ki-va ha-o siger-
aszeteita.」 „A fa lombos volt.”

ha-oha-o taterutateru ◆ belemélyesztibelemélyeszti aa fogátfogát
「Kjúkecuki-va kanodzsono kubimotoni ha-o tat-
eta.」 „A vámpír a nő nyakába mélyesztette a fo-
gát.”

haotohaoto ◆ nyílvesszősurrogásnyílvesszősurrogás ◆ szárnysuho-szárnysuho-
gásgás 「Torino haoto」 „madár szárnysuhogása”
◆ szárnyzúgásszárnyzúgás 「Aobaeno haoto」 „dongólégy
szárnyzúgása”

happahappa ◆ levéllevél 「Kikara happaga icsimaiocsi-
ta.」 „Lehullott egy levél a fáról.”

happahappa ◆ robbantásrobbantás ◇ happa-ohappa-o kakerukakeru ösz-ösz-
tökéltökél 「Csantojatterukatohappa-o kaketa.」
„Ösztökéltem, hogy mi lesz már.” ◇ happa-ohappa-o ka-ka-
kerukeru robbantrobbant 「Ivani happa-o kaketa.」 „Szik-
lát robbantottam.”

happakukokonokahappakukokonoka ◆ kilenckilenc napnap nyolcnyolc éj-éj-
szakaszaka
happa-ohappa-o kakerukakeru ◆ ösztökélösztökél
「Csantojatterukatohappa-o kaketa.」 „Ösztökél-
tem, hogy mi lesz már.” ◆ robbantrobbant 「Ivani
happa-o kaketa.」 „Sziklát robbantottam.”

happihappi ◆ happiköpenyhappiköpeny ◆ köpenyköpeny
happí-aváhappí-avá ◆ engedményesengedményes italozásiitalozási idő-idő-
szakszak
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happíendohappíendo ◆ hepiendhepiend ◆ szerencsésszerencsés végvég
「Hanasi-va happíendoninatta.」 „A történet sze-
rencsés véget ért.”

happíendoninaruhappíendoninaru ◆ szerencsésenszerencsésen végződikvégződik
「Eiga-va happíendoninatta.」 „A film szerencsé-
sen végződött.”

happjakuhappjaku ◆ nyolcszáznyolcszáz
happjóhappjó ◆ bejelentésbejelentés 「Singatasano happjóga
okureta.」 „Az új autómodell bejelentése késett.”
◆ kihirdetéskihirdetés 「Szenkjokekkano happjó」 „vá-
lasztási eredmények kihirdetése” ◆ publikációpublikáció
「Kenkjúronbunno happjó」 „kutatási eredmény
publikációja” ◇ kekkahappjókekkahappjó eredményhirde-eredményhirde-
téstés ◇ szeisikihappjószeisikihappjó hivataloshivatalos bejelentésbejelentés
◇ csúkanhappjócsúkanhappjó időköziidőközi beszámolóbeszámoló ◇ baku-baku-
danhappjódanhappjó bombaként ható bejelentésbombaként ható bejelentés
happjókaihappjókai ◆ bemutatóbemutató 「Sinsóhinno happjó-
kaiga hirakareta.」 „Bemutatót rendeztek az új
termékekkel.” ◆ előadáselőadás 「Karenopianono
happjókaigaatta.」 „Zongora-előadása volt.” ◆

kihirdetőkihirdető összejövetelösszejövetel 「Kenkjúszeikano
happjókaigaatta.」 „Kihirdették a kutatási ered-
ményeket.” ◇ kenkjúhappjókaikenkjúhappjókai tudományostudományos
konferenciakonferencia
happjósahappjósa ◆ bejelentőbejelentő ◆ előadóelőadó
happjószuruhappjószuru ◆ beharangozbeharangoz 「Kaisa-va
sinszeihin-o happjósita.」 „A vállalat beharangoz-
ta az új terméket.” ◆ bejelentbejelent 「Gogacuhacuka-
kara hacubaiszuruto happjósita.」 „Bejelentették,
hogy május 20-tól fogják piacra dobni.” ◆ kihir-kihir-
detdet 「Sikenno kekkaga happjószareta.」 „Kihir-
dették a vizsgaeredményeket.” ◆ közhírréközhírré tesztesz
「Szenkjokekka-va happjószareta.」 „Közhírré
tették a választási eredményeket.” ◆ közzéteszközzétesz
「Njúszude aratana kógaiga happjószareta.」 „Új
információt tettek közzé a hírekben a környezet-
szennyezésről.” ◆ nyilvánítnyilvánít 「Gironga ovattato
happjósita.」 „Befejezettnek nyilvánította a vitát.”
◆ publikálpublikál 「Kagakuzasside ronbun-o happjósi-
ta.」 „Új értekezést publikált a tudományos folyó-
iratban.”

happóhappó ◆ elsütéselsütés 「Dzsúno happó」 „fegyver
elsütése” ◆ lövéslövés 「Taihóno happó」 „ágyúlö-
vés” ◆ pufogtatáspufogtatás 「Dzsúno happó」 „fegyver
pufogtatása” ◆ tüzeléstüzelés 「Happó-o meidzsita.」
„Tűzparancsot adott.”

happóhappó ◆ mindenminden irányirány 「Happóni me-o kuba-
ru.」 „Minden irányban figyel.” ◆ nyolcnyolc égtájégtáj ◇

sihóhappókarasihóhappókara mindenfelőlmindenfelől 「Ucsúszen-va si-
hóhappókarajatte kuru.」 „Mindenfelől jönnek a
kozmikus sugarak.” ◇ sihóhappónisihóhappóni mindenfelémindenfelé
「Garaszuno hahenga sihóhappóni tobi csitta.」
„Az üvegszilánkok mindenfelé szétszóródtak.”

happóbidzsinhappóbidzsin ◆ mindenkivelmindenkivel barátságosbarátságos ◆

minden oldalról szépminden oldalról szép
happóbidzsintekinahappóbidzsintekina ◆ mindenkimindenki kedvébenkedvében
járjár ◆ mindenkinekmindenkinek aa barátságosbarátságos arcátarcát mu-mu-
tatjatatja ◆ mindenkivel barátságosmindenkivel barátságos
happódzsikenhappódzsiken ◆ lövöldözéslövöldözés 「Happódzsiken-
ga okotta.」 „Lövöldözés volt.”

happódzsóhappódzsó ◆ pezsgőtablettapezsgőtabletta
happóenhappóen ◆ torkolattűztorkolattűz
happójaburenohappójabureno ◆ ezerezer sebbőlsebből vérzővérző 「Hap-
pójabureno ron」 „ezer sebből vérző érvelés” ◆

vakmerővakmerő 「Happójabureno keizaiszenrjaku」
„vakmerő gazdasági terv”

happómeireihappómeirei ◆ tűzparancstűzparancs
happóonhappóon ◆ lövéslövés hangjahangja ◇ dzsúnohappóondzsúnohappóon
fegyverropogásfegyverropogás 「Dzsúno happóonga kikoe-
ta.」 „Fegyverropogás hallatszott.”

happóporiuretanhappóporiuretan ◆ poliuretán habpoliuretán hab
happóreihappórei ◆ tűzparancstűzparancs
happósítohappósíto ◆ buborékfóliabuborékfólia ◆ légpárnáslégpárnás fó-fó-
lialia
happósuhappósu ◆ szénsavas alkoholszénsavas alkohol
happószaihappószai ◆ pirított zöldségételpirított zöldségétel
happószeinohappószeino ◆ habosodóhabosodó 「Mizuni happósze-
ino njújokuzai-o ireta.」 „Habosodó fürdőszert
öntöttem a vízbe.”

happószucsiróruhappószucsiróru ◆ hungarocellhungarocell ◆ poliszti-poliszti-
rolrol ◆ polisztirolhabpolisztirolhab
happószuruhappószuru ◆ eldördüleldördül 「Dzsúga happósita.」
„Eldördült egy fegyver.” ◆ elsütelsüt 「Dzsú-o hap-
pósita.」 „Elsütötte a puskáját.” ◆ tüzeltüzel
「Tekigun-va dzsú-o happósita.」 „Az ellenség
tüzelt.”

happóte-ohappóte-o cukuszucukuszu ◆ mindenminden módonmódon csinálcsinál
「Happóte-o cukusite kanószei-o szagutta.」
„Minden módon kerestem a lehetőségeket.”

happózaihappózai ◆ habosítószerhabosítószer
happuhappu ◆ kihirdetéskihirdetés ◇ kenpóhappukenpóhappu alkot-alkot-
mány kihirdetésmány kihirdetés
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happunhappun ◆ hullámos deákíráshullámos deákírás
happunhappun ◆ nyolc percnyolc perc
happunhappun ◆ felbuzdulásfelbuzdulás ◆ fellelkesedésfellelkesedés
happunbósokuhappunbósoku ◆ ételrőlételről isis elfeledkezveelfeledkezve
belemerül valamibebelemerül valamibe
happunszuruhappunszuru ◆ felbuzdulfelbuzdul 「Tomodacsino
szeikó-o mite happunsita.」 „A barátaim sikerén
én is felbuzdultam.” ◆ fellelkesedikfellelkesedik 「Vatasi-
mo dekiruto happunsita.」 „Fellelkesedtem, hogy
én is meg tudom csinálni.”

happuszuruhappuszuru ◆ hirdethirdet 「Gaisucukinsirei-o hap-
pusita.」 „Kijárási tilalmat hirdettek.” ◆ kihir-kihir-
detdet 「Súszeibanno szenkjohó-o happusita.」
„Javított választási törvényt hirdettek ki.”

hápuhápu ◆ hárfahárfa ◇ burúszu-hápuburúszu-hápu bluesblues harmo-harmo-
nikanika
hapuninguhapuningu ◆ eseményesemény ◆ váratlanváratlan eseményesemény
「Hapuninguga sódzsita.」 „Váratlan esemény
történt.”

hapuningu-báhapuningu-bá ◆ partnercserés szexbárpartnercserés szexbár
hápu-o hikuhápu-o hiku ◆ hárfázikhárfázik
hápusikódohápusikódo ◆ csembalócsembaló
hápusikódo-o hikuhápusikódo-o hiku ◆ csembalózikcsembalózik
hápusikódoszósahápusikódoszósa ◆ csembalóscsembalós
hápuszósahápuszósa ◆ hárfajátékoshárfajátékos
hapuszuburukukehapuszuburukuke ◆ Habsburg-családHabsburg-család
haputenhaputen ◆ hapténhaptén
harahara ◆ belsőbelső érzésérzés 「Kare-va hitono hara-o jo-
mu.」 „Kitalálja az emberek belső érzéseit.” ◆ bu-bu-
rokrok számlálószavaszámlálószava 「Tarakohitohara」 „egy
buroknyi tőkehal ikra” ◆ gyomorgyomor 「Aburakkoi
rjóri-va haranimotareta.」 „A zsíros étel megfe-
küdte a gyomromat.” ◆ léleklélek 「Kare-va haraga
kuroi.」 „Sötét lelke van.” ◆ méhméh 「Harano koga
abareteiru.」 „Rugdalózik a kicsi a méhemben.”
◆ szándékszándék 「Hara-o katameta.」 „Kikristályo-
sodott bennem a szándék.” ◇ itakumonaihara-oitakumonaihara-o
szagurareruszagurareru alaptalanulalaptalanul gyanúsítgyanúsít 「Vairo-o
uke tottanode-va naikato itakumonai hara-o sza-
gurareta.」 „Alaptalanul gyanúsítottak, hogy ke-
nőpénzt fogadtam el.” ◇ kucsitoharagacsigaukucsitoharagacsigau
mástmást mondmond ésés mástmást gondolgondol ◇ szandanbaraszandanbara
úszógumisúszógumis hashas ◇ sitabarasitabara alhasalhas ◇ dzsi-dzsi-
baradebarade sajátsaját zsebbőlzsebből 「Dzsibarade
kaisajónokíbódo-o katta.」 „Saját zsebből vettem

a munkahelyemre billentyűzetet.” ◇ szukibaraszukibara
éheséhes hashas 「Szuki baranimazui mononasi.」 „Az
éhes has a legjobb szakács.” ◇ szeniharahaka-szeniharahaka-
erarenaierarenai muszájbólmuszájból tesztesz ◇ szeniharahaka-szeniharahaka-
erarenaierarenai szükségszükség törvényttörvényt bontbont ◇ taiko-taiko-
barabara hordóhashordóhas ◇ naifunoharanaifunohara késkés lapjalapja ◇

haraippaiharaippai jóllakásigjóllakásig 「Oszusi-o haraippaita-
beta.」 „Jóllakásig ettem szusit.” ◇ haragaderuharagaderu
nagynagy hasúhasú 「Szono haraga deteiru jacugaboszu-
da.」 „Az a nagy hasú a góré.” ◇ haragaheruharagaheru
megéhezikmegéhezik 「Haraga hetta!」 „Megéheztem!” ◇

haraguroiharaguroi sötétsötét lelkűlelkű 「Haraguroi jacu」 „sö-
tét lelkű pasas” ◇ haracsigainoharacsigaino másmás anyátólanyától
származószármazó 「Haracsigaino imóto」 „más anyától
származó húg” ◇ harazumoriszuruharazumoriszuru számítszámít
「Kanodzsoto kekkonszuru harazumoridatta.」
„Arra számítottam, hogy hozzám jön feleségül.”
◇ haraniicsimocugaaruharaniicsimocugaaru valamitvalamit rejtegetrejteget ◇

haranotasinimonaranaiharanotasinimonaranai megmeg semsem kottyankottyan
「Kono csúsoku-va harano tasinimonaranai.」
„Ez az ebéd nekem meg sem kottyan.” ◇ harano-harano-
nakanaka belsőbelső szándékszándék 「Harano naka-o miszen-
akatta.」 „Nem árulta el a belső szándékát.” ◇

haranonakadeharanonakade titkontitkon 「Harano nakade varat-
ta.」 „Titkon nevettem.” ◇ haranomusiharanomusi méregméreg
「Harano musi-o oszaeru.」 „Csillapítja a mér-
gét.” ◇ haranomusigaoszamaranaiharanomusigaoszamaranai csillapít-csillapít-
hatatlanhatatlan aa mérgemérge 「Ten-inno taidono varusz-
ani harano musigaoszamaranakatta.」 „Az eladó
flegmaságától csillapíthatatlan volt a mérgem.” ◇

haranomusigaoszamaranaiharanomusigaoszamaranai nagyonnagyon dühösdühös
「Gomento ivaretemo harano musigaoszamara-
nakatta.」 „Hiába kértek bocsánatot, nagyon dü-
hös maradtam.” ◇ harahacsibuharahacsibu mértékletesmértékletes
azaz evésbenevésben 「Icumo harahacsibutabeteiru.」
„Mértékletesen eszem.” ◇ haraheruharaheru éheséhes 「Ha-
rahetta.」 „Éhes vagyok!” ◇ hara-ohara-o kirukiru fel-fel-
vágjavágja aa hasáthasát ◇ hara-ohara-o kirukiru nyakátnyakát tesziteszi
rárá 「Mosi csigattara hara-o kiru.」 „A nyakamat
teszem rá, hogy úgy van.” ◇ hara-ohara-o kukurukukuru rá-rá-
szánjaszánja magátmagát 「Hara-o kukutte kekkonsita.」
„Rászántam magam, hogy megnősüljek.” ◇ hara-hara-
oo szueruszueru belenyugszikbelenyugszik ◇ hara-ohara-o szueruszueru el-el-
tökéltökél 「Hara-o szuete tatakaini idonda.」 „El-
tökéli, hogy harcolni fog.” ◇ hara-ohara-o jodzsirujodzsiru
hasáthasát fogjafogja 「Hara-o jodzsitte varatta.」 „Ha-
sát fogta a nevetéstől.” ◇ hara-ohara-o vattevatte őszin-őszin-
téntén 「Hara-o vatte hanaszu.」 „Őszintén beszél.”
◇ hara-ohara-o varuvaru őszinteőszinte 「Hara-o vatte hana-

AdysAdys happun happun – hara hara 10231023



szu.」 „Őszintén beszél.” ◇ bírubarabírubara sörhassörhas ◇

jubinoharajubinohara ujjbegyujjbegy
harahara ◆ mezőmező ◆ pusztaságpusztaság ◇ kuszaharakuszahara fü-fü-
ves mezőves mező
harahara ◆ hashas 「Haraga deteiru.」 „Nagy a ha-
sam.” ◇ itakumonaihara-oitakumonaihara-o szagurareruszagurareru
alaptalanulalaptalanul gyanúsítgyanúsít 「Vairo-o uke tottanode-
va naikato itakumonai hara-o szagurareta.」
„Alaptalanul gyanúsítottak, hogy kenőpénzt fo-
gadtam el.” ◇ kucsitoharagacsigaukucsitoharagacsigau mástmást
mondmond ésés mástmást gondolgondol ◇ szandanbaraszandanbara úszó-úszó-
gumisgumis hashas ◇ sitabarasitabara alhasalhas ◇ dzsibaradedzsibarade
sajátsaját zsebbőlzsebből 「Dzsibarade kaisajónokíbódo-o
katta.」 „Saját zsebből vettem a munkahelyemre
billentyűzetet.” ◇ szukibaraszukibara éheséhes hashas 「Szuki
baranimazui mononasi.」 „Az éhes has a legjobb
szakács.” ◇ szeniharahakaerarenaiszeniharahakaerarenai muszáj-muszáj-
bólból tesztesz ◇ szeniharahakaerarenaiszeniharahakaerarenai szükségszükség
törvényttörvényt bontbont ◇ taikobarataikobara hordóhashordóhas ◇ na-na-
ifunoharaifunohara késkés lapjalapja ◇ haraippaiharaippai jóllakásigjóllakásig
「Oszusi-o haraippaitabeta.」 „Jóllakásig ettem
szusit.” ◇ haragaderuharagaderu nagynagy hasúhasú 「Szono har-
aga deteiru jacugaboszuda.」 „Az a nagy hasú a
góré.” ◇ haragaheruharagaheru megéhezikmegéhezik 「Haraga het-
ta!」 „Megéheztem!” ◇ haraguroiharaguroi sötétsötét lelkűlelkű
「Haraguroi jacu」 „sötét lelkű pasas” ◇ hara-hara-
csigainocsigaino másmás anyátólanyától származószármazó 「Haracsi-
gaino imóto」 „más anyától származó húg” ◇ ha-ha-
razumoriszururazumoriszuru számítszámít 「Kanodzsoto kekkon-
szuru harazumoridatta.」 „Arra számítottam,
hogy hozzám jön feleségül.” ◇ haraniicsimocu-haraniicsimocu-
gaarugaaru valamitvalamit rejtegetrejteget ◇ haranotasinimo-haranotasinimo-
naranainaranai megmeg semsem kottyankottyan 「Kono csúsoku-
va harano tasinimonaranai.」 „Ez az ebéd nekem
meg sem kottyan.” ◇ haranonakaharanonaka belsőbelső szán-szán-
dékdék 「Harano naka-o miszenakatta.」 „Nem
árulta el a belső szándékát.” ◇ haranonakadeharanonakade
titkontitkon 「Harano nakade varatta.」 „Titkon ne-
vettem.” ◇ haranomusiharanomusi méregméreg 「Harano musi-
o oszaeru.」 „Csillapítja a mérgét.” ◇ harano-harano-
musigaoszamaranaimusigaoszamaranai csillapíthatatlancsillapíthatatlan aa
mérgemérge 「Ten-inno taidono varuszani harano
musigaoszamaranakatta.」 „Az eladó flegmaságá-
tól csillapíthatatlan volt a mérgem.” ◇ harano-harano-
musigaoszamaranaimusigaoszamaranai nagyonnagyon dühösdühös 「Go-
mento ivaretemo harano musigaoszamaranakat-
ta.」 „Hiába kértek bocsánatot, nagyon dühös
maradtam.” ◇ harahacsibuharahacsibu mértékletesmértékletes azaz
evésbenevésben 「Icumo harahacsibutabeteiru.」
„Mértékletesen eszem.” ◇ haraheruharaheru éheséhes 「Ha-

rahetta.」 „Éhes vagyok!” ◇ hara-ohara-o kirukiru fel-fel-
vágjavágja aa hasáthasát ◇ hara-ohara-o kirukiru nyakátnyakát tesziteszi
rárá 「Mosi csigattara hara-o kiru.」 „A nyakamat
teszem rá, hogy úgy van.” ◇ hara-ohara-o kukurukukuru rá-rá-
szánjaszánja magátmagát 「Hara-o kukutte kekkonsita.」
„Rászántam magam, hogy megnősüljek.” ◇ hara-hara-
oo szueruszueru belenyugszikbelenyugszik ◇ hara-ohara-o szueruszueru el-el-
tökéltökél 「Hara-o szuete tatakaini idonda.」 „El-
tökéli, hogy harcolni fog.” ◇ hara-ohara-o jodzsirujodzsiru
hasáthasát fogjafogja 「Hara-o jodzsitte varatta.」 „Ha-
sát fogta a nevetéstől.” ◇ hara-ohara-o vattevatte őszin-őszin-
téntén 「Hara-o vatte hanaszu.」 „Őszintén beszél.”
◇ hara-ohara-o varuvaru őszinteőszinte 「Hara-o vatte hana-
szu.」 „Őszintén beszél.” ◇ bírubarabírubara sörhassörhas ◇

jubinoharajubinohara ujjbegyujjbegy
harabaiharabai ◆ hasonhason csúszáscsúszás 「Harabaide szu-
szunda.」 „Hason csúszva haladt.” ◆ hasonhason fek-fek-
vésvés 「Kaerumitaini harabaininatteita.」 „Hason
feküdtem, mint a béka.”

harabainiharabaini ◆ hasrahasra 「Púruszaidode harabaini
jokoninatta.」 „Hasra feküdtem a medence mel-
lett.”

harabauharabau ◆ hasonhason csúszikcsúszik 「Akacsan-va ha-
rabatte szuszunda.」 „A baba hason csúszva ha-
ladt.” ◆ hasonhason fekszikfekszik 「Harabatteszumaho-o
idzsitteita.」 „Hason fekve babrálta az okostele-
fonját.”

harabireharabire ◆ hasúszóhasúszó ◆ hasuszonyhasuszony
haracuzumiharacuzumi ◆ hason doboláshason dobolás
haracuzumi-oharacuzumi-o ucuucu ◆ doboldobol aa hasánhasán ◆ hasárahasára
ütüt 「Onakaippaide haracuzumi-o utta.」 „Jólla-
kottan a hasamra ütöttem.”

haracsigaiharacsigai ◆ más anyától származásmás anyától származás
haracsigainoharacsigaino ◆ másmás anyátólanyától származószármazó
「Haracsigaino imóto」 „más anyától származó
húg”

haradacuharadacu ◆ bosszankodikbosszankodik 「Sicureina taidoni
haradatta.」 „Bosszankodtam az illetlen viselke-
dése miatt.” ◆ dühösdühös leszlesz 「Dzsósini haradat-
ta.」 „Dühös lettem a főnökömre.”

haradacsiharadacsi ◆ bosszúságbosszúság 「Haradacsi-o oszae-
kirenakatta.」 „Nem tudtam elfojtani a bosszúsá-
gomat.”

haradacsimagireniharadacsimagireni ◆ felindulásbólfelindulásból 「Hara-
dacsi magireni bógen-o haita.」 „Felindulásból
csúnya szavakat vágtam a fejéhez.”
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haradatasiiharadatasii ◆ bosszantóbosszantó 「Dzsósino taido-
va haradatasii.」 „Bosszantó a főnököm viselke-
dése.” ◆ idegesítőidegesítő 「Kon-na haradatasii kjaku-
va inai.」 „Nincs még egy ilyen idegesítő ügyfél.”

haradataszeruharadataszeru ◆ felbőszítfelbőszít 「Kareno
sicumon-va vatasi-o haradataszeta.」 „A kérdése
felbőszített.” ◆ megharagítmegharagít 「Dzsósi-o harada-
taszeta.」 „Megharagítottam a főnökömet.”

haradokeiharadokei ◆ időmérőidőmérő hashas 「Haradokeide
dzsikangavakatta.」 „A hasammal mértem az
időt.”

haradzsukuharadzsuku ◆ HaradzsukuHaradzsuku
haragaderuharagaderu ◆ nagynagy hasúhasú 「Szono haraga de-
teiru jacugaboszuda.」 „Az a nagy hasú a góré.”

haragadeteiruharagadeteiru ◆ nagy a hasanagy a hasa
haragafutoiharagafutoi ◆ merészmerész ◆ nagylelkűnagylelkű
haragaheruharagaheru ◆ megéhezikmegéhezik 「Haraga hetta!」
„Megéheztem!”

hara-gahara-ga hette-vahette-va ikusa-gaikusa-ga dekinudekinu ◆ üresüres
gyomorral nem lehet harcolnigyomorral nem lehet harcolni
haragaszuvattaharagaszuvatta ◆ határozotthatározott ◆ merészmerész
haragatacuharagatacu ◆ felháborodikfelháborodik 「Kareno taidoni
haragatatta.」 „Felháborodtam a viselkedésén.” ◆

felmegyfelmegy bennebenne aa pumpapumpa 「Kareno hacugen-
o omoi daszuto haraga tacu.」 „Ha eszembe jut,
hogy mit mondott, felmegy bennem a pumpa.” ◆

megharagszikmegharagszik 「Bureina otokoni haraga tat-
ta.」 „Megharagudtam az illetlen férfire.” ◆ mér-mér-
gesges 「Haraga tatta.」 „Mérges lettem.”

haragatacujónaharagatacujóna ◆ felháborítófelháborító 「Haraga ta-
cujóna taido」 „felháborító hozzáállás” ◆ idege-idege-
sítősítő 「Haraga tacujóna hito」 „idegesítő ember”

harageiharagei ◆ hasjátékhasjáték ◆ hasrajzhasrajz animációjaanimációja
◆ szavakszavak ésés mozdulatokmozdulatok nélkülinélküli kifejezés-kifejezés-
módmód ◆ személyiség erejeszemélyiség ereje
haragonasiharagonasi ◆ emésztésjavítóemésztésjavító mozgásmozgás ◆ le-le-
dolgozásdolgozás 「Sokugono haragonasini szanposi-
jó!」 „Sétáljunk egyet, hogy ledolgozzuk az ebé-
det!”

haragosiraeharagosirae ◆ bekajálásbekajálás
haragosirae-oharagosirae-o szuruszuru / haragosiraeszuruharagosiraeszuru ◆

bekajálbekajál 「Haragosirae-o sitekara dekakejó!」
„Bekajálva induljunk el!” ◆ előreelőre eszikeszik 「Ha-
ragosiraesite kitanode, sokudzsi-va iranai.」 „Én
már előre ettem, nem kérek!”

haragosiraeszuruharagosiraeszuru / haragosirae-oharagosirae-o szuruszuru ◆

bekajálbekajál 「Haragosirae-o sitekara dekakejó!」
„Bekajálva induljunk el!” ◆ előreelőre eszikeszik 「Ha-
ragosiraesite kitanode, sokudzsi-va iranai.」 „Én
már előre ettem, nem kérek!”

haraguaiharaguai ◆ gyomorgyomor állapotaállapota 「Haraguaiga jo-
kunai.」 „Valami van a gyomrommal.”

haraguroiharaguroi ◆ fondorlatosfondorlatos 「Haraguroi inbó」
„fondorlatos összeesküvés” ◆ gonoszgonosz 「Haragu-
roi szeikaku」 „gonosz természet” ◆ rosszindu-rosszindu-
latúlatú 「Haraguroi hito」 „rosszindulatú ember”
◆ sötétsötét lelkűlelkű 「Haraguroi jacu」 „sötét lelkű
pasas”

harahacsibuharahacsibu ◆ mértékletesmértékletes azaz evésbenevésben
「Icumo harahacsibutabeteiru.」 „Mértékletesen
eszem.”

harahacsibu-vaharahacsibu-va isaisa irazuirazu ◆ egészsége-egészsége-
sebb, ha nem esszük degeszre magunkatsebb, ha nem esszük degeszre magunkat
haraharaharahara ◆ izgalmasizgalmas 「Konoakuson eiga-va
haraharaszuru.」 „Ez az akciófilm izgalmas.” ◆

izgulvaizgulva 「Cunavatariszuru hito-o haraharasina-
gara mimamotteita.」 „Izgulva néztem a kötéltán-
cost.” ◆ peregveperegve 「Namidagaharaharato ocsi-
teita.」 „Peregtek a könnyei.” ◆ szállingózvaszállingózva
「Jukigaharahara futteita.」 „Szállingóztak a hó-
pelyhek.” ◇ haraharaszaszeruharaharaszaszeru idegölőidegölő
「Bódaringu-va , haraharaszuruszupócuda.」 „A
falmászás idegölő sport.” ◇ haraharaszuruharaharaszuru iz-iz-
gulgul 「Dónarunokatoharaharasita.」 „Izgult, hogy
mi lesz.” ◇ haraharaszuruharaharaszuru meghűlmeghűl aa vérvér azaz
ereibenereiben 「Hikui dzsucu-o mirudakedeharahara-
siteita.」 „A tűznyelés puszta látványától is meg-
hűlt a vér az ereiben.”

haraharasinagaraharaharasinagara ◆ feszültenfeszülten
haraharaszaszeruharaharaszaszeru ◆ idegölőidegölő 「Bódaringu-va
, haraharaszuruszupócuda.」 „A falmászás ideg-
ölő sport.”

haraharaszuruharaharaszuru ◆ izgulizgul 「Dónarunokatohara-
harasita.」 „Izgult, hogy mi lesz.” ◆ meghűlmeghűl aa
vérvér azaz ereibenereiben 「Hikui dzsucu-o mirudakede-
haraharasiteita.」 „A tűznyelés puszta látványától
is meghűlt a vér az ereiben.”

haraheruharaheru ◆ éheséhes 「Harahetta.」 „Éhes va-
gyok!”

haraiharai ◆ fizetésfizetés 「Njúkjosa-va jacsinno hara-
igaii.」 „A bérlőm pontosan fizet.” ◆ lesöpréslesöprés
◆ számlaszámla 「Cuke haraiga tamatteiru.」 „Felgyü-
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lemlettek a hitelszámláim.” ◇ atobaraiatobarai utóla-utóla-
gosgos fizetésfizetés 「Takusí rjókin-va atobaraideszu.」
„A taxit utólag kell fizetni.” ◇ genkinbaraigenkinbarai kész-kész-
pénzfizetéspénzfizetés ◇ szekibaraiszekibarai torokköszörüléstorokköszörülés
◇ szekibaraiszekibarai krákogáskrákogás ◇ szekibaraiszekibarai köhé-köhé-
cseléscselés ◇ cukibaraicukibarai havihavi fizetésfizetés 「Jacsin-va
cukibaraideszu.」 „A lakás bérleti díját havonta
kell fizetni.” ◇ fubarainofubaraino fizetetlenfizetetlen 「Fubara-
ino zangjódai-o kaisani szeikjúsita.」 „A cégemtől
a fizetetlen túlóra rendezését kértem.” ◇ bunka-bunka-
cubaraicubarai részletfizetésrészletfizetés ◇ bunkacubaraidebunkacubaraide
részletrerészletre 「Bunkacubaraide kuruma-o katta.」
„Részletre vettem kocsit.” ◇ maebaraimaebarai előre-előre-
fizetésfizetés 「Densano uncsin-va maebaraideszu.」
„A vonat viteldíjáért előre kell fizetni.” ◇ maeba-maeba-
raisitemorauraisitemorau előreelőre megkapmegkap 「Kjúrjó-o mae-
baraisitemoratta.」 „Előre megkaptam a fizetést.”
◇ jakubaraijakubarai bajbaj elűzéseelűzése ◇ jakubaraijakubarai ör-ör-
dögűzésdögűzés ◇ jakubaraijakubarai rosszrossz szellemekszellemek el-el-
űzéseűzése ◇ jakubarai-ojakubarai-o szuruszuru elűzielűzi aa bajtbajt
「Dzsindzsade jakubarai-o sitemoratta.」 „A
szentélyben elűzettem a bajt.”

haraiharai ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ szelleműzésszelleműzés ◇ fu-fu-
dzsóbaraidzsóbarai megtisztulásmegtisztulás
haraikijomeruharaikijomeru ◆ megtisztítmegtisztít 「Cumi-o harai
kijometa.」 „Megtisztult a bűneitől.”

haraikomiharaikomi ◆ befizetésbefizetés 「Intánetto sijórjóno
harai komi」 „internethasználati díj befizetése” ◆

fizetésfizetés 「Hokenrjóno harai komiga kon-
nanninatta.」 „Nehezemre esik a biztosítási díj fi-
zetése.”

haraikomikinharaikomikin ◆ befizetett összegbefizetett összeg
haraikomininharaikominin ◆ befizetőbefizető
haraikomiszaikokuharaikomiszaikoku ◆ fizetési felszólításfizetési felszólítás
haraikomuharaikomu ◆ befizetbefizet 「Kogitte-o harai kon-
da.」 „Befizettem a csekket.”

haraimodosiharaimodosi ◆ kivétkivét 「Ginkó-va jokinno harai
modosi-o teisisita.」 „A bank befagyasztotta a ki-
véteket a bankszámlákról.” ◆ költségtérítésköltségtérítés ◆

visszafizetésvisszafizetés 「Csúsininattakonszátono njú-
dzsókenno harai modosiga okonavareta.」
„Visszafizették az elmaradt koncert jegyeinek
árát.” ◆ visszatérítésvisszatérítés ◇ kanzainoharaimo-kanzainoharaimo-
dosidosi vámvisszatérítésvámvisszatérítés
haraimodosikinharaimodosikin ◆ visszatérítettvisszatérített összegösszeg ◇

kaijakuharaimodosikinkaijakuharaimodosikin visszavásárlásivisszavásárlási ér-ér-
tékték

haraimodosi-oharaimodosi-o jókjúszurujókjúszuru ◆ visszakövetelvisszakövetel
「Tecukekinno harai modosi-o jókjúsita.」
„Visszakövetelte a foglalót.”

haraimodoszuharaimodoszu ◆ visszafizetvisszafizet 「Zeikin-o harai
modosita.」 „Visszafizették az adómat.” ◆

visszatérítvisszatérít 「Kócúhi-va harai modoszareta.」
„Az utazási költséget visszatérítették.” ◆ vissza-vissza-
váltvált 「Kókúken-o harai modosita.」 „Visszavál-
tottam a repülőjegyet.”

harainokeruharainokeru ◆ elhessegetelhesseget 「Hae-o haraino-
keta.」 „Elhessegette a legyet.” ◆ félrelökfélrelök 「Ka-
reno te-o harai noketa.」 „Félrelöktem a kezét.” ◆

félresöpörfélresöpör 「Cukueno ueno mono-o harai noke-
ta.」 „Félresöpörtem a cuccot az asztalon.”

harainokosiharainokosi ◆ elmaradáselmaradás 「Kongecu-va ja-
csinno harai nokosiga nimanenaru.」 „Ebben a
hónapban 20 ezer jenes lakbérelmaradásom van.”

haraiotoszuharaiotoszu ◆ lesöpörlesöpör 「Téburukara sorui-o
harai otosita.」 „Lesöpörtem az iratokat az asztal-
ról.”

haraippaiharaippai ◆ jóllakásigjóllakásig 「Oszusi-o haraippa-
itabeta.」 „Jóllakásig ettem szusit.”

haraiszageharaiszage ◆ átpasszolásátpasszolás ◆ magánkézbemagánkézbe
adásadás 「Harai szageno tocsi」 „magánkézbe adott
föld”

haraiszagehinharaiszagehin ◆ magánkézbe adott cikkmagánkézbe adott cikk
haraiszageruharaiszageru ◆ magánkézbemagánkézbe adad 「Szeifu-va
kokujúcsi-o harai szageta.」 „A kormány magán-
kézbe adta az állami földeket.”

haraiszeharaisze ◆ harag kitöltéseharag kitöltése
haraiszeharaisze ◆ bosszúbosszú ◆ megtorlásmegtorlás
haraisze-oharaisze-o szuruszuru ◆ kitöltikitölti aa haragjátharagját 「Ka-
reni haraisze-o sita.」 „Kitöltöttem rajta a harago-
mat.”

haraiszugiharaiszugi ◆ túlfizetéstúlfizetés
haraiszugiruharaiszugiru ◆ túlfizettúlfizet 「Zeikin-o harai szug-
ita.」 „Túlfizettem az adómat.”

harakaraharakara ◆ honfitárshonfitárs ◆ testvértestvér
harakaravarauharakaravarau ◆ jóízűen nevetjóízűen nevet
harakiriharakiri ◆ harakiriharakiri
harakudasiharakudasi ◆ hashajtóhashajtó ◆ hasmenéshasmenés
haramakiharamaki ◆ haskötőhaskötő
haramaszeruharamaszeru ◆ felcsinálfelcsinál 「Kare-va kanodzso-
o haramaszeta.」 „Felcsinálta a barátnőjét.”
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haramiharami ◆ vemhességvemhesség
haramicuharamicu ◆ elérnielérni aa másikmásik partotpartot ◆ párami-párami-
tátá ◆ tökéletességtökéletesség
haramocsiharamocsi ◆ has állapotahas állapota ◆ laktatóságlaktatóság
haramocsigaiiharamocsigaii ◆ laktatólaktató 「Kono rjóri-va ha-
ramocsigaii.」 „Ez az étel laktató.”

haramominócsiharamominócsi ◆ vigyázzunk a hasunkravigyázzunk a hasunkra
haramuharamu ◆ dagadozikdagadozik 「Ho-va kaze-o haran-
deita.」 „A vitorlák a széltől dagadoztak.” ◆ ha-ha-
sassas leszlesz 「Uszagi-va kodomo-o harandeita.」
„A nyúl hasas volt.” ◆ hordozhordoz 「Kazeha ame-
o harandeita.」 „A szél esőcseppeket hordozott.”
◆ magábanmagában hordhord 「Dzsikken-va inocsi-o ubau
kiken-o harandeita.」 „A kísérlet magában hor-
dotta az életveszélyt.” ◆ terhesterhes 「Sakai-va
mudzsun-o harandeiru.」 „A társadalom ellent-
mondásoktól terhes.” ◆ vemhesvemhes leszlesz 「Usi-va
kousi-o harandeita.」 „A tehén vemhes volt.” ◇

haramaszeruharamaszeru felcsinálfelcsinál 「Kare-va kanodzso-o
haramaszeta.」 „Felcsinálta a barátnőjét.”

haranharan ◆ aszpidisztraaszpidisztra ◆ kukoricalevélkukoricalevél
haranharan ◆ bonyodalombonyodalom 「Szenkjo-va ókina ha-
ranmonaku súrjósita.」 „A választások nagyobb
bonyodalmak nélkül lezárultak.” ◆ felfordulásfelfordulás
「Kokkaide haranga okita.」 „Az országgyűlésen
felfordulás volt.” ◆ felháborodásfelháborodás
「Osokudzsiken-va haran-o hiki okosita.」 „A
korrupciós ügy felháborodást váltott ki.” ◆ viharvihar
「Kateinaino haran-va budzsini oszamatta.」 „A
családi vihar elült.” ◇ haran-nitondaharan-nitonda viharosviharos
「Haranni tonda issódatta.」 „Viharos élete volt.”
◇ haranbandzsónoharanbandzsóno akciódúsakciódús 「Haranban-
dzsóno eigadatta.」 „Akciódús film volt.” ◇ ha-ha-
ranbandzsónoranbandzsóno viharosviharos 「Haranbandzsóno
dzsinszeidatta.」 „Viharos élete volt.” ◇ haran-haran-
bukuminobukumino akciódúsakciódús 「Kjóno siai-va haranbuku-
midatta.」 „A mai meccs akciódús volt.” ◇ ha-ha-
ranbukuminoranbukumino izgalmasizgalmas 「Kjóha haranbukumi-
no szóbadatta.」 „A mai börze izgalmas volt.” ◇

heicsiniharan-oheicsiniharan-o okoszuokoszu felkavarjafelkavarja azaz álló-álló-
vizetvizet
haranbainiharanbaini ◆ hasrahasra
haranbandzsónoharanbandzsóno ◆ akciódúsakciódús 「Haranban-
dzsóno eigadatta.」 „Akciódús film volt.” ◆ viha-viha-
rosros 「Haranbandzsóno dzsinszeidatta.」 „Viha-
ros élete volt.”

haranbukuminoharanbukumino ◆ akciódúsakciódús 「Kjóno siai-va
haranbukumidatta.」 „A mai meccs akciódús
volt.” ◆ izgalmasizgalmas 「Kjóha haranbukumino szó-
badatta.」 „A mai börze izgalmas volt.”

haraniicsimocugaaruharaniicsimocugaaru ◆ valamit rejtegetvalamit rejteget
haran-nitondaharan-nitonda ◆ viharosviharos 「Haranni tonda is-
sódatta.」 „Viharos élete volt.”

haranócsiharanócsi ◆ léleklélek 「Harano ucsi-o akaszu.」
„Elmondja, mi nyomja a lelkét.”

haranokin-nikuharanokin-niku ◆ hasizomhasizom
haranomusiharanomusi ◆ bélféregbélféreg ◆ méregméreg 「Harano
musi-o oszaeru.」 „Csillapítja a mérgét.”

haranomusiganakuharanomusiganaku ◆ korogkorog aa gyomragyomra 「Ha-
rano musiga naiteirukaramó tabejójo!」 „Korog a
gyomrom, együnk már!”

haranomusigaoszamaranaiharanomusigaoszamaranai ◆ csillapítha-csillapítha-
tatlantatlan aa mérgemérge 「Ten-inno taidono varuszani
harano musigaoszamaranakatta.」 „Az eladó fleg-
maságától csillapíthatatlan volt a mérgem.” ◆ na-na-
gyongyon dühösdühös 「Gomento ivaretemo harano mus-
igaoszamaranakatta.」 „Hiába kértek bocsánatot,
nagyon dühös maradtam.”

haranonakaharanonaka ◆ belsőbelső szándékszándék 「Harano naka-
o miszenakatta.」 „Nem árulta el a belső szándé-
kát.”

haranonakadeharanonakade ◆ titkontitkon 「Harano nakade var-
atta.」 „Titkon nevettem.”

haranoszokokaraharanoszokokara ◆ jóízűenjóízűen 「Harano szo-
kokara varatta.」 „Jóízűen nevettem.”

haranotasiharanotasi ◆ éhség csillapításaéhség csillapítása
haranotasinimonaranaiharanotasinimonaranai ◆ félfél fogárafogára semsem
elégelég 「Kono sokudzsi-va harano tasinimonara-
nai.」 „Ez az étel a fél fogamra sem elég.” ◆ megmeg
semsem kottyankottyan 「Kono csúsoku-va harano tasi-
nimonaranai.」 „Ez az ebéd nekem meg sem
kottyan.”

haraobiharaobi ◆ haskötőhaskötő ◆ haslóhasló
hara-ohara-o heraszuheraszu ◆ éheztetéheztet 「Sokudzsi-o ata-
ezu, kodomono hara-o herasita.」 „Éheztette a
gyereket.” ◆ kiéhezikkiéhezik 「Icsinicsidzsúnanimo ta-
beteorazu, hara-o herasita.」 „Kiéheztem, mert
egész nap nem ettem.”

hara-ohara-o ijaszuijaszu ◆ kitöltikitölti aa haragjátharagját 「No-
nosirino kotoba-o renpacusite hara-o ijasita.」
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„Hosszas káromkodással kitöltöttem a harago-
mat.”

hara-ohara-o jodzsirujodzsiru ◆ hasáthasát fogjafogja 「Hara-o jo-
dzsitte varatta.」 „Hasát fogta a nevetéstől.”

hara-ohara-o jomujomu ◆ belelátbelelát aa szándékábaszándékába 「Aite-
no hara-o jonda.」 „Belelátott a másik szándéká-
ba.”

hara-ohara-o kimerukimeru ◆ beadjabeadja aa derekátderekát 「Hara-o
kimeteano on-nato kekkonsita.」 „Beadtam a de-
rekam, és elvettem a nőt.”

hara-ohara-o kirukiru ◆ felvágjafelvágja aa hasáthasát ◆ nyakátnyakát
tesziteszi rárá 「Mosi csigattara hara-o kiru.」 „A nya-
kamat teszem rá, hogy úgy van.”

hara-ohara-o kukurukukuru ◆ rászánjarászánja magátmagát 「Hara-o
kukutte kekkonsita.」 „Rászántam magam, hogy
megnősüljek.”

hara-o kukuttehara-o kukutte ◆ határozottanhatározottan
hara-o meszuhara-o meszu ◆ harakirit követ elharakirit követ el
hara-ohara-o szueruszueru ◆ belenyugszikbelenyugszik ◆ eltökéleltökél
「Hara-o szuete tatakaini idonda.」 „Eltökéli,
hogy harcolni fog.”

hara-ohara-o szukaszuszukaszu ◆ megéhezikmegéhezik 「Icsinicsi-
dzsútabezuniitanode hara-o szukasita.」 „Meg-
éheztem, mert egész nap nem ettem.”

hara-ohara-o tataszerutataszeru ◆ felmérgesítfelmérgesít
「Szeidzsika-va kokuminno hara-o tataszeta.」
„A politikus felmérgesítette a népet.”

hara-ohara-o taterutateru ◆ kiki vanvan bukvabukva ◆ mérgesmérges
「Sigotoga oszoikara dzsósiga hara-o tateta.」
„Mérges rám a főnököm, mert lassan dolgozom.”

hara-ohara-o varuvaru ◆ őszinteőszinte 「Hara-o vatte hana-
szu.」 „Őszintén beszél.”

hara-ohara-o vattevatte ◆ őszinténőszintén 「Hara-o vatte hana-
szu.」 „Őszintén beszél.”

harapekonaharapekona ◆ éheséhes ◆ kopogkopog aa szemeszeme azaz éh-éh-
ségtőlségtől 「Mikkakantabeteinakute harapekoda.」
„Három napja nem ettem, kopog a szemem az éh-
ségtől.”

harappaharappa ◆ grundgrund 「Harappadeszakká-o sita.」
„A grundon fociztunk.” ◆ tisztástisztás
haraszuharaszu ◆ megduzzasztmegduzzaszt 「Hentószen-o ha-
rasita.」 „Megduzzadt a mandulám.” ◇ nakiha-nakiha-
raszuraszu sírássalsírással megduzzasztmegduzzaszt 「Naki harasite
mega hareta.」 „A sírástól megduzzadt a sze-
mem.”

haraszuharaszu ◆ derítderít 「Tomodacsino júucu-o ha-
rasita.」 „Jó kedvre derítettem a barátomat.” ◆

eloszlateloszlat 「Atarasii sóko-va utagai-o harasita.」
„Az új bizonyíték eloszlatta a gyanút.” ◆ tisztáztisztáz
「Utagai-o harasita.」 „Tisztázták a vád alól.” ◇

ikon-oikon-o haraszuharaszu elégtételtelégtételt veszvesz aa sérelmé-sérelmé-
értért 「Kakono ikon-o harasita.」 „Régi sérelmé-
ért vett elégtételt.” ◇ uppun-ouppun-o haraszuharaszu leve-leve-
zetizeti azaz idegességétidegességét 「Szupócu-o siteuppun-
o harasita.」 „Sportolással vezette le az ideges-
ségét.” ◇ uppun-ouppun-o haraszuharaszu kiadjakiadja aa mérgétmérgét
「Dencsú-o ketteuppun-o harasita.」 „Belerúgott
a villanyoszlopba, hogy kiadja a mérgét.” ◇

urami-ourami-o haraszuharaszu kiengesztelődikkiengesztelődik
「Tomodacsi-va urami-o harasitekureta.」 „A ba-
rátom kiengesztelődött.” ◇ omoi-oomoi-o haraszuharaszu
megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Csicsinokataki-o utte omoi-
o harasita.」 „Megbosszulva apám halálát, meg-
könnyebbültem.” ◇ kengi-okengi-o haraszuharaszu tisztáz-tisztáz-
zaza magátmagát 「Szacudzsinno kengi-o harasita.」
„Tisztázta magát az emberölés alól.” ◇

szecudzsoku-oszecudzsoku-o haraszuharaszu lemossalemossa aa szé-szé-
gyentgyent 「Kono eigade maeno daisippaino
szecudzsoku-o harasita.」 „Ezzel a filmmel szépen
lemosta a szégyent az előző sikertelenségéről.” ◇

szecudzsoku-oszecudzsoku-o haraszuharaszu visszavágvisszavág 「Kessó-
de jabureta aiteni szecudzsoku-o harasita.」 „A
döntőben visszavágott az ellenfelének.” ◇

nureginu-o haraszunureginu-o haraszu tisztázza a rágalmattisztázza a rágalmat
haraszumentoharaszumento ◆ zaklatászaklatás ◇ akademikk-akademikk-
uharaszumentouharaszumento tanáritanári hatalommalhatalommal valóvaló
visszaélésvisszaélés ◇ szekusaruharaszumentoszekusaruharaszumento sze-sze-
xuálisxuális zaklatászaklatás ◇ paváharaszumentopaváharaszumento ha-ha-
talommal történő visszaéléstalommal történő visszaélés
haratacuharatacu ◆ felháborítófelháborító 「Haratacu!」 „Fel-
háborító!”

haratakeharatake ◆ csiperkecsiperke ◆ csiperkegombacsiperkegomba ◆

kalaposgombakalaposgomba ◆ kertikerti csiperkecsiperke ◆ rétiréti csi-csi-
perkeperke ◇ siroóharatakesiroóharatake erdőszélierdőszéli csiperkecsiperke
◇ haratakeharatake rétiréti csiperkecsiperke ◇ moriharatakemoriharatake
erdei csiperkeerdei csiperke
harauharau ◆ elűzelűz 「Jaku-o harau.」 „Elűzi a bajt.” ◆

kiűzkiűz 「Dzsibunno nakano aku-o haratta.」 „Ki-
űzte magából a gonoszt.” ◆ megtisztítmegtisztít 「Jogo-
reta kokoro-o haratta.」 „Megtisztította mocskos
lelkét.”

harauharau ◆ áldozáldoz 「Szorekuraino okanenara jo-
rokonde haraimaszu.」 „Ennyi pénzt szívesen ál-
dozunk!” ◆ elhessegetelhesseget 「Zacunen-o haratta.」
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„Elhessegette a zavaró gondolatot.” ◆ fizetfizet 「Re-
dzside haratte kudaszai!」 „A pénztárnál kell fi-
zetni!” ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Rjókin-o haratta.」 „Ki-
egyenlítettem a számlát.” ◆ lefizetlefizet 「Jókjúsza-
reta okane-o zengakuharatta.」 „Lefizette a kért
összeget.” ◆ lesöpörlesöpör 「Katakara musi-o harat-
ta.」 „Lesöpörtem egy bogarat a vállamról.” ◆

megtörölmegtöröl 「Kucu-o mattode haratta.」 „Megtö-
röltem a lábam a lábtörlőben.” ◆ mutatmutat 「Ka-
igani kansin-o haratta.」 „Érdeklődést mutatott
a festészet iránt.” ◆ rendezrendez 「Kandzsó-o harat-
ta.」 „Rendeztem a számlát.” ◆ söprősöprő mozdu-mozdu-
latotlatot végezvégez 「Kono kandzsi-va tadasiku-va ko-
kode haraimaszu.」 „Helyesen írva ezt a kandzsit,
itt söprő mozdulatot kell végezni.” ◆ szentelszentel
「Szaibuni csúiharatta.」 „Figyelmet szenteltem
a részletekre.” ◇ asi-oasi-o harauharau elgáncsolelgáncsol 「Ai-
teno asi-o haratta.」 „Elgáncsoltam az ellenfele-
met.” ◇ ucsiharauucsiharau visszavervisszaver 「Tekigun-o ucsi
haratta.」 „Visszaverte az ellenséget.” ◇ ucsiha-ucsiha-
raurau elűzelűz 「Kjófu-o ucsi haratta.」 „Elűzte a félel-
mét.” ◇ eda-oeda-o harauharau legallyazlegallyaz 「Baszszaibo-
kuno eda-o haratta.」 „Legallyaztam a kivágott
fát.” ◇ giszei-ogiszei-o harauharau áldozatotáldozatot fizetfizet 「Fu-
csúinijotte ókina giszei-o haratta.」 „Nagy áldoza-
tot fizetett a figyelmetlenségéért.” ◇ keii-okeii-o harauharau
tiszteletettiszteletet adad 「Otosijorini keii-o harau.」
„Tiszteletet ad az öregeknek.” ◇ szuszu-oszuszu-o harauharau
kikormolkikormol 「Entocuno szuszu-o harattemorat-
ta.」 „Kikormoltattam a kéményt.” ◇ csúi-ocsúi-o ha-ha-
raurau odafigyelodafigyel 「Ii sigoto-o szurujóni csúi-o ha-
ratta.」 „Odafigyeltem a munkámra.” ◇ csúi-ocsúi-o
harauharau figyelmetfigyelmet szentelszentel 「Kenkóni tokube-
cuna csúi-o haratteimaszu.」 „Különös figyelmet
szentelek az egészségemre.” ◇ csiri-ocsiri-o harauharau le-le-
porolporol 「Furui honkara csiri-o haratta.」 „Lepo-
roltam a régi könyvet.” ◇ haraiotoszuharaiotoszu lesöpörlesöpör
「Téburukara sorui-o harai otosita.」 „Lesöpör-
tem az iratokat az asztalról.” ◇ fukiharaufukiharau lefújlefúj
「Cukue-o hatteiru musi-o fuki haratta.」 „Lefúj-
tam a bogarat az asztalról.” ◇ bunbo-obunbo-o harauharau el-el-
tüntetitünteti aa törtettörtet 「Hóteisikino bunbo-o harat-
ta.」 „Eltüntettem a törteket az egyenletből.” ◇

hokori-ohokori-o harauharau leporolleporol 「Honno hokori-o ha-
ratta.」 „Leporoltam a könyveket.” ◇ hokori-ohokori-o
harauharau kirázkiráz 「Kápettono hokori-o patapatasite
harau.」 „Kirázza a szőnyeget.” ◇ varikandeha-varikandeha-
raurau közösenközösen fizetfizet 「Sokudzsi-o vari kande ha-
ratta.」 „Közösen fizettük az ételt.”

haravataharavata ◆ bélbél ◆ léleklélek 「Kareno haravata-
va kuszatteiru.」 „Romlott lelke van.” ◆ szívszív
「Haravata-o tacu omoide koibitoto vakareta.」
„Meghasadt a szívvel váltam szét a kedvesemtől.”
◆ zsigerzsiger ◇ haravata-oharavata-o torutoru kibelezkibelez 「Szaka-
nano haravata-o totta.」 „Kibeleztem a halat.”

haravatagacsigireruharavatagacsigireru ◆ megszakadmegszakad aa szíveszíve
「Kanasikute haravataga csigireta.」 „Megsza-
kadt a szívem a bánattól.”

haravataganiekurikaeruharavataganiekurikaeru ◆ felforrfelforr azaz agy-agy-
vizevize 「Ikaride haravataga niekuri kaetta.」 „Fel-
forrt a méregtől az agyvizem.”

haravata-oharavata-o torutoru ◆ kibelezkibelez 「Szakanano
haravata-o totta.」 „Kibeleztem a halat.”

harazumoriharazumori ◆ eltervezéseltervezés ◆ szándékszándék
「Sakkin-o kaeszu harazumori-va aru.」 „Szán-
dékomban áll visszafizetni a kölcsönt.”

harazumoriszuruharazumoriszuru ◆ számítszámít 「Kanodzsoto kek-
konszuru harazumoridatta.」 „Arra számítottam,
hogy hozzám jön feleségül.”

harehare ◆ daganatdaganat 「Harega hiita.」 „A daganat
lelappadt.” ◆ duzzanatduzzanat
harehare ◆ derültderült égboltégbolt ◆ kiöltözöttségkiöltözöttség
「Kekkonszuru muszumeno hare szugata-o mi-
tai.」 „Szeretném látni az esküvői ruhába öltözött
lányomat.” ◆ naposnapos időidő 「Hare, tokidokiame」
„napos idő szórványos záporokkal” ◆ nyilvános-nyilvános-
ságság 「Hareno butaini tacu.」 „Nyilvánosság elé
áll.” ◆ örömteliségörömteliség 「Hareno hi」 „örömteli
nap” ◆ ünnepélyességünnepélyesség 「Hareno njúgakusiki」
„ünnepélyes évnyitó” ◇ szacukibareszacukibare nyárnyár elejieleji
derült időderült idő ◇ júbarejúbare esti derült égboltesti derült égbolt
hareagaruhareagaru ◆ kitisztulkitisztul 「Szora-va hare agat-
ta.」 „Kitisztult az ég.”

hareagaruhareagaru ◆ felduzzadfelduzzad 「Kega-va hareagat-
ta.」 „A sérülés felduzzadt.”

harebaresiiharebaresii ◆ derűsderűs 「Mainicsiharebaresii ka-
ocukide okiru.」 „Minden nap derűsen ébredek.”
◆ örülörül 「Ankóruszarete hare baresii kimocsito-
natta.」 „Örömmel fogadtam, hogy visszatapsol-
tak.” ◆ pompáspompás ◆ vidámvidám
harebaretoharebareto ◆ derűsenderűsen 「Hare baretosita egao-
o miszeta.」 „Derűsen mosolygott.” ◇ kokoroga-kokoroga-
harebaretoszuruharebaretoszuru derűsderűs
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harebaretositaharebaretosita ◆ derűsderűs 「Hare baretosita ki-
bunda.」 „Derűs a hangulatom.” ◆ vidámvidám 「Ha-
re baretosita hjódzsó」 „vidám arckifejezés”

harebottaiharebottai ◆ duzzadtduzzadt 「Harebottaimabutano
kaisóhó-o osietemoratta.」 „Megtudtam, hogyan
lehet megszüntetni a duzzadt szemhéjat.” ◆ püf-püf-
fedtfedt 「Ensó-va harebottai kaono gen-
innimonaru.」 „A gyulladás püffedt arcot is okoz-
hat.”

harecuharecu ◆ durranásdurranás ◆ szétrepedésszétrepedés ◇

szuidókan-noharecuszuidókan-noharecu csőtöréscsőtörés ◇ szuidókan-szuidókan-
harecuharecu csőtöréscsőtörés
harecuonharecuon ◆ durranásdurranás ◆ explozívaexplozíva ◆ felpat-felpat-
tanó zárhangtanó zárhang ◆ zárhangzárhang
harecuszaszeruharecuszaszeru ◆ kipukkasztkipukkaszt
「Kamibukuro-o fukuramaszete, harecuszasze-
ta.」 „Felfújtam a papírzacskót, és kipukkasztot-
tam.” ◆ megrepesztmegrepeszt 「Kóri-va szuidókan-o ha-
recuszaszeta.」 „A jég megrepesztette a vízveze-
tékcsövet.”

harecuszuruharecuszuru ◆ kidurrankidurran 「Dzsitensanotaijaga
harecusita.」 „Kidurrant a bicikli kereke.” ◆ ki-ki-
pukkadpukkad 「Fúszen-va harecusita.」 „A léggömb
kipukkadt.” ◆ kiszakadkiszakad 「Eamatto-va harecusi-
ta.」 „Kiszakadt a gumimatrac.” ◆ megpattantmegpattant
「Kekkanga harecusita.」 „Megpattant egy ér.” ◆

szétdurranszétdurran 「Fukuroga harecusita.」 „Szétdur-
rant a zacskó.” ◆ szétmegyszétmegy 「Atamaga harecu-
siszó!」 „Szétmegy a fejem!” ◆ szétrepedszétreped 「Ta-
beszugite onakaga harecusiszó.」 „Úgy jóllaktam,
hogy szétreped a hasam.” ◆ szétrobbanszétrobban 「Ba-
kudanga harecusita.」 „A bomba szétrobbant.” ◇

onakagaharecuszuruhodoonakagaharecuszuruhodo degeszredegeszre
「Tonkacu-o onakaga harecuszuruhodo tabeta.」
„Degeszre ettem magam rántott hússal.”

haregamasiiharegamasii ◆ boldogságotboldogságot sugárzósugárzó 「Ha-
regamasii hjódzsó」 „boldogságot sugárzó arc” ◆

büszkeséggelbüszkeséggel eltöltőeltöltő 「Dzsinszeino ha-
regamasii sunkan」 „büszkeséggel eltöltő pillanat
az életben” ◆ ünnepélyesünnepélyes 「Haregamasii sze-
ki」 „ünnepélyes alkalom” ◆ ünnepiünnepi 「Ha-
regamasii kibun」 „ünnepi hangulat”

haregiharegi ◆ ünneplő ruhaünneplő ruha
haregiszugataharegiszugata ◆ kimonóskimonós alakalak 「Kanodzso-
va hare giszugata-o hirósita.」 „Megmutatta ki-
monós alakját.”

harejakanaharejakana ◆ kirobbanókirobbanó 「Siaiga ovatte ha-
rejakana kibunda.」 „A mérkőzés végén kirobba-
nó hangulatban voltam.” ◆ pompáspompás 「Harejaka-
na kimocsi」 „pompás érzés” ◆ vidámvidám 「Hareja-
kana hjódzsótonatta.」 „Vidám tekintete lett.”

harejakanaegaoharejakanaegao ◆ vidámvidám mosolymosoly 「Daigaku-
o szocugjósite harejakana egao-o miszeta.」 „El-
végezte az egyetemet, vidáman mosolygott.”

harejakaniharejakani ◆ derűsenderűsen 「Harejakani varatta.」
„Derűsen nevetett.”

harejakaniszuruharejakaniszuru ◆ derítderít
haremaharema ◆ derültderült időszakidőszak 「Sidaini hare maga
hirogarudesó.」 „Lassanként növekedni fognak a
derült időszakok.” ◆ felhők közötti résfelhők közötti rés
haremonoharemono ◆ daganatdaganat 「Hare monoga hiita.」
„A daganat lelohadt.” ◆ duzzanatduzzanat 「Asini hare
monoga dekita.」 „A lábamon duzzanat keletke-
zett.” ◇ haremononiszavarujóniharemononiszavarujóni roppantroppant
óvatosanóvatosan 「Aitekuni-o sigekisinaijó hare mono-
ni szavarujóni acukatta.」 „Roppant óvatosan
bánt a másik országgal, nehogy felingerelje.” ◇

haremononiszavarujóniharemononiszavarujóni félvefélve ◇ haremono-haremono-
niszavarujóniacukauniszavarujóniacukau nemnem merimeri piszkálnipiszkálni
「Okorippoi muszuko-o hare mononi szavarujóni
acukatteiru.」 „Nem merem piszkálni az ingerlé-
keny fiát.”

haremononiszavarujóniharemononiszavarujóni ◆ félvefélve ◆ roppantroppant
óvatosanóvatosan 「Aitekuni-o sigekisinaijó hare mono-
ni szavarujóni acukatta.」 „Roppant óvatosan
bánt a másik országgal, nehogy felingerelje.”

haremononiszavarujóniacukauharemononiszavarujóniacukau ◆ nemnem merimeri
piszkálnipiszkálni 「Okorippoi muszuko-o hare mononi
szavarujóni acukatteiru.」 „Nem merem piszkálni
az ingerlékeny fiát.”

háremuháremu ◆ háremhárem
haremunokanganharemunokangan ◆ háremőrháremőr
harencsikanharencsikan ◆ szégyentelen emberszégyentelen ember
harencsinaharencsina ◆ gyalázatosgyalázatos 「Harencsina kói」
„gyalázatos cselekedet” ◆ szégyentelenszégyentelen 「Hit-
omaede fuku-o nugunante, nante harencsina oto-
kodesó.」 „Micsoda szégyentelen dolog, ha egy
férfi mindenki előtt leveszi a ruháit.”

harencsizaiharencsizai ◆ megszégyenítőmegszégyenítő bűncselek-bűncselek-
ménymény
harenobutaiharenobutai ◆ nagynagy pillanatpillanat ◆ ünnepiünnepi ese-ese-
ménymény
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hareon-nahareon-na ◆ derült időt hozó nőderült időt hozó nő
hareruhareru ◆ bedagadbedagad 「Haga itakute kaoga hare-
ta.」 „A fogam fájt, és bedagadt tőle az arcom.” ◆

dagaddagad ◆ feldagadfeldagad 「Kaoga hareteiru.」 „Fel-
dagadt az arcom.” ◆ felduzzadfelduzzad 「Mabutaga
hareteiru.」 „A szemhéjam felduzzadt.” ◆ fel-fel-
puffadpuffad ◆ felpüffedfelpüffed 「Megahareteiru.」 „Felpüf-
fedt a szemem.” ◆ megdagadmegdagad 「Haga itakute-
hoppetaga haretesimatta.」 „A fogfájástól megda-
gadt az arcom.”

hareruhareru ◆ derülderül 「Hareruka kumoru」 „derül
vagy borul” ◆ eloszlikeloszlik 「Utagaiga hareta.」 „El-
oszlott a gyanú.” ◆ kiderülkiderül 「Ameno ato, szora-
va haremasita.」 „Az eső után kiderült.” ◇ kiga-kiga-
hareruhareru felvidulfelvidul ◇ kokorogaharenaikokorogaharenai borúsborús
「Kokoroga harenai tokimoaru.」 „Van úgy, hogy
borús a hangulatom.” ◇ tenkaharetetenkaharete ország-ország-
világvilág előttelőtt 「Tenkaharete kekkonsita.」
„Ország-világ előtt összeházasodtak.”

harerujahareruja ◆ hálaadó imádsághálaadó imádság ◆ hallelujahalleluja
hareszugatahareszugata ◆ díszesdíszes megjelenésmegjelenés ◆ ünnep-ünnep-
lőlő ruhábaruhába öltözöttöltözött alakalak 「Furiszodeno hare
szugata」 „libegő ujjú kimonóba öltözött alak”

harészuiszeiharészuiszei ◆ Halley-üstökösHalley-üstökös
haretahareta ◆ derültderült 「Hareta tenkida.」 „Derült
idő van.” ◆ naposnapos 「Kjó-va hareta tenkidesita.」
„Ma napos idő volt.”

hareteharete ◆ hivatalosanhivatalosan 「Harete fúfuninatta.」
„Hivatalosan összeházasodtak.” ◆ nyilvánosannyilvánosan
harevataruharevataru ◆ teljesenteljesen kitisztulkitisztul 「Szoraga
hare vatatteiru.」 „Teljesen kitisztult az ég.”

harevatattaharevatatta ◆ felhőtlenfelhőtlen
harihari ◆ kvarckvarc
harihari ◆ erőerő 「Barinonai koe」 „erőtlen hang” ◆

értelemértelem 「Akacsan-va szeikacuni hari-o mota-
szeta.」 „A megszületett gyereke értelmet adott az
életének.” ◆ feszességfeszesség 「Barinoaru hada」 „fe-
szes bőr” ◆ feszítettfeszített dolgokdolgok számlálósza-számlálósza-
vava 「Tento icsibari」 „egy sátor” ◆ feszítőerőfeszítőerő
「Jumino curuno hari-o cujokusita.」 „Megnö-
veltem az íj idegének feszítőerejét.” ◆ húroshúros dol-dol-
gokgok számlálószavaszámlálószava 「Okoto hitohari」 „egy
koto” ◆ kedvkedv 「Ikiru hariga deta.」 „Megjött az
életkedvem.” ◆ merszmersz ◇ kavabarikavabari bőrkötésbőrkötés
「Kavabarino hon」 „bőrkötésű könyv” ◇ sira-sira-
harihari fehérfehér papírpapír ráragasztásaráragasztása ◇ siraha-siraha-
ridzsócsinridzsócsin fehérfehér lampionlampion ◇ barinobarino stílusústílusú

「Akutagavabarino sószecu」 „Akutagava stílusá-
ban írt novella” ◇ barinobarino burkolatúburkolatú 「Tairu
barino furoba」 „csempeburkolatú fürdőszoba” ◇

barinobarino kárpitozásúkárpitozású 「Biródo barino iszu」
„bársonykárpitozású szék” ◇ barinobarino borításúborítású
「Kavabarino iszu」 „bőrborítású szék” ◇ barinobarino
húrozóthúrozót igénylóigényló 「Szan-ninbarino jumi」 „há-
rom húrozót igénylő nyíl” ◇ biródobarinobiródobarino bár-bár-
sonnyalsonnyal kárpitozottkárpitozott 「Biródo barino iszu」
„bársonnyal kárpitozott szék”

harihari ◆ csípősségcsípősség 「Kotobani hari-o mottei-
ru.」 „Csípős szavakat használ.” ◆ fullánkfullánk
「Hacsi-va icsidoszaszuto hariga oreru.」 „Ha
megcsíp a méhecske, kitörik a fullánkja.” ◆ ho-ho-
rogrog 「Hariniesza-o szasita.」 „Csalit tűztem a
horogra.” ◆ mutatómutató 「Tokeino hariga godzsi-o
szasiteita.」 „Az óra mutatója az ötösön állt.” ◆

öltésöltés 「Kizu-o jonhari nutta.」 „4 öltéssel varr-
ták össze a sebet.” ◆ tűtű 「Harini ito-o tósita.」
„Befűztem a tűbe a cérnát.” ◆ tüsketüske 「Harine-
zumino hari」 „sündisznó tüskéje” ◆ tűzőka-tűzőka-
pocspocs ◇ isinihariisinihari hiábavalóhiábavaló erőfeszítéserőfeszítés ◇

csúsabaricsúsabari injekciósinjekciós tűtű ◇ tokeinoharitokeinohari óra-óra-
mutatómutató ◇ harinomusiroharinomusiro szögesszöges ágyágy ◇ hari-hari-
nomusironiszuvarunomusironiszuvaru kényelmetlenkényelmetlen helyzet-helyzet-
benben vanvan 「Ókina szonsicu-o dasite harino mus-
ironi szuvatteirujóda.」 „Nagy hiányt csináltam,
kényelmetlen helyzetbe kerültem.” ◇ harinojó-harinojó-
nana szálkásszálkás 「Kono inu-va harinojóna kegaa-
ru.」 „Ennek a kutyának szálkás a szőre.” ◇ ho-ho-
csikiszunoharicsikiszunohari tűzőgépkapocstűzőgépkapocs ◇

mavatanihari-omavatanihari-o cucumucucumu gonoszgonosz szándékátszándékát
leplezileplezi ◇ rekódobarirekódobari lemezjátszótűlemezjátszótű ◇ re-re-
kódobarikódobari hanglemeztűhanglemeztű
harihari ◆ akupunktúraakupunktúra ◇ harinocuboharinocubo akupunk-akupunk-
túrástúrás pontpont ◇ hari-ohari-o szuruszuru akupunktúrátakupunktúrát al-al-
kalmazkalmaz ◇ hibarihibari forró tűs akupunktúraforró tűs akupunktúra
harihari ◆ gerendagerenda 「Hasirato hasirano aidani
hari-o vataszu.」 „Gerendát rak az oszlopokra.”

hariageruhariageru ◆ eleresztelereszt 「Koe-o hari ageta.」
„Eleresztette a hangját.” ◆ kieresztkiereszt 「Koe-o ha-
ri ageta.」 „Kieresztette a hangját.”

hariaihariai ◆ kedvkedv 「Szeikacuni hari aiga deta.」
„Megjött az életkedvem.” ◆ lelkesedéslelkesedés 「Sigo-
toni hari aiganai.」 „Nem lelkesedek a munká-
mért.” ◆ versengésversengés 「Futarino hari aiga hadzsi-
matta.」 „Elkezdődött kettejük versengése.” ◆

vetekedésvetekedés 「Karerano idzsino hari aiga cuzui-
ta.」 „Folytatódott dacos vetekedésük.” ◇ idzsi-idzsi-
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nohariainohariai kakaskodáskakaskodás ◇ hariainoaruhariainoaru megérimegéri
aa fáradságotfáradságot 「Kore-va hari ainoaru sigotodes-
zu.」 „Ez a munka megéri a fáradtságot.”

hariainoaruhariainoaru ◆ megérimegéri aa fáradságotfáradságot 「Kore-
va hari ainoaru sigotodeszu.」 „Ez a munka meg-
éri a fáradtságot.”

hariauhariau ◆ versengverseng 「Gakuszei-va szeiszeki-o ha-
ri atteita.」 „A tanulásban versengtek.” ◆ vetek-vetek-
szikszik 「Kokunaiszeihin-va kaigaiszeihinto hari at-
teiru.」 „A hazai termék vetekszik a külföldivel.”

hariauaitehariauaite ◆ vetélytársvetélytárs 「Kare-va vatasini-
totte hari au aitede-va arimaszen.」 „Ő számomra
nem vetélytárs.”

hariavaszeruhariavaszeru ◆ összeragasztösszeragaszt 「Poszutá-o
hari avaszeta.」 „Összeragasztottam a posztert.”

haribakoharibako ◆ varródobozvarródoboz
haribanhariban ◆ őrőr 「Hari ban-o oku.」 „Őrt állít.” ◆

őrködésőrködés ◆ őrszolgálatőrszolgálat 「Hari banni tacu.」
„Őrszolgálatot teljesít.”

haribanszuruharibanszuru ◆ őrködikőrködik
haricukeharicuke ◆ keresztre feszítéskeresztre feszítés
haricukeharicuke ◆ beillesztésbeillesztés 「Kiri nukito hari cu-
ke」 „kivágás és beillesztés” ◆ ráragasztásráragasztás
haricukeruharicukeru ◆ feszítfeszít 「Kiriszuto-va dzsúdzsik-
ani hari cukerareta.」 „Jézust keresztre feszítet-
ték.”

haricukeruharicukeru ◆ átmásolátmásol 「Vádoniekuszerukara
hjó-o kiri totte hari cuketa.」 „Az Excelből kivág-
tam egy táblázatot, és átmásoltam a Wordbe.” ◆

beillesztbeilleszt 「Tekiszutoni gazó-o hari cuketa.」
„Beillesztettem egy képet a szövegbe.” ◆ odara-odara-
gasztgaszt 「Szuicscsinisíru-o hari cuketa.」 „Oda-
ragasztottam egy matricát a kapcsolóra.” ◆ rá-rá-
ragasztragaszt 「Koppunisíru-o hari cuketa.」 „Rára-
gasztottam egy matricát a pohárra.” ◆ ráta-ráta-
pasztpaszt 「Kizugucsinibandoeido-o hari cuketa.」
„Rátapasztottam a sebtapaszt a sebre.” ◇ petat-petat-
toharicukerutoharicukeru ráragasztráragaszt 「Monitánimemo-o
petatto hari cuketa.」 „A monitora ráragasztot-
tam egy emlékeztető cetlit.”

haricukuharicuku ◆ hozzátapadhozzátapad 「Hane-va szétáni ha-
ri cuita.」 „Egy szál toll hozzátapadt a pulóve-
remhez.” ◆ öntapadósöntapadós 「Haricukutaipunovap-
pen」 „öntapadós ruhafolt” ◆ simulsimul 「Kabeni
hari cuita.」 „A falhoz simultam.” ◆ tapadtapad
「Haega tendzsóni hari cuiteita.」 „A légy a

mennyezethez tapadt.” ◇ betattoharicukubetattoharicuku
erősenerősen odaragadodaragad 「Nefuda-va sóhinnibetatto
hari cuiteta.」 „Az árcédula erősen odaragadt az
árura.”

haricumeruharicumeru ◆ beültetbeültet 「Nivani sibafu-o hari
cumeta.」 „A kertet beültettem fűvel.” ◆ feszültfeszült
「Hari cumeta fun-iki-va javaraida.」 „A feszült
hangulat feloldódott.” ◆ teljesenteljesen befagybefagy ◇ ki-ki-
oo haricumeteharicumete feszültenfeszülten 「Ki-o hari cumete
dzsikennonjúszu-o kiita.」 „Feszülten hallgatta a
hírt a bűnesetről.” ◇ kórideharicumerarerukórideharicumerareru
befagybefagy 「Mizúmi-va kóride hari cumeraretei-
ru.」 „Befagyott a tó.”

haridacumóharidacumó ◆ tűstűs epilációepiláció ◆ tűstűs epilálásepilálás ◆

tűs szőrtelenítéstűs szőrtelenítés
haridasiharidasi ◆ falragaszfalragasz ◆ falragasztfalragaszt ◆ kira-kira-
gasztásgasztás ◆ kiugrókiugró 「Hari dasi mado」 „kiugró
ablak” ◆ plakátplakát 「Kabeni hari dasigatakuszan-
atta.」 „Sok plakát volt a falon.” ◆ tiszteletbelitiszteletbeli
「Hari dasi ózeki」 „tiszteletbeli ózeki”

haridasibutaiharidasibutai ◆ kifutókifutó
haridasiengavaharidasiengava ◆ verandaveranda
haridasijaguraharidasijagura ◆ kiugró őrtoronykiugró őrtorony
haridaszuharidaszu ◆ kiragasztkiragaszt 「Keidzsibanni kidzsi-
o haridasita.」 „Kiragasztottam egy cikket a fali-
újságra.”

haridaszuharidaszu ◆ kilógkilóg 「Eda-va micsini haridasite-
iru.」 „A faág kilóg az útra.” ◆ kiugrikkiugrik 「Kono
mado-va haridasiteiru.」 „Ez az ablak kiugrik a fal
felületéből.”

harideszaszarerukotoharideszaszarerukoto ◆ tűszúrástűszúrás 「Haride
szaszaretakotodake-o kandzsita.」 „Csak egy tű-
szúrást éreztem.”

hariendzsuhariendzsu ◆ fehér akácfehér akác
harifudaharifuda ◆ címkecímke ◆ falragaszfalragasz ◆ plakátplakát
harigamiharigami ◆ cédulacédula 「Sóhinni vari bikino hari
gami-o hatta.」 „Árengedményes cédulát ragasz-
tott az árura.” ◆ címkecímke ◆ falragaszfalragasz 「Kabeni
kin-enno hari gamiga hattearu.」 „Egy falragasz
szerint, itt tilos a dohányzás.” ◆ plakátplakát 「Kabeni
kókokuno hari gami-o hatta.」 „Hirdetőplakátot
ragasztottak a falra.”

hariganeharigane ◆ drótdrót 「Harigane-o maszszugunisi-
ta.」 „Drótot egyengettem.” ◆ fémhuzalfémhuzal 「Ita-o
hariganede tometa.」 „Fémhuzallal rögzítettem a

10321032 hariainoaru hariainoaru – harigane harigane AdysAdys



deszkát.” ◆ huzalhuzal 「Hariganenohanda zuke-o si-
ta.」 „Huzalokat forrasztottam össze.”

hariganeburasihariganeburasi ◆ drótkefedrótkefe
hariganekirihariganekiri ◆ drótvágódrótvágó
hariganemusihariganemusi ◆ drótkukacdrótkukac
hariganezaikuhariganezaiku ◆ drótbóldrótból készültkészült műtárgyműtárgy
◆ drótmunkadrótmunka
harihodonokoto-oharihodonokoto-o bóhodoniiubóhodoniiu ◆ bolhábólbolhából
elefántot csinálelefántot csinál
hariiharii ◆ akupunktúrás gyógyászakupunktúrás gyógyász
hariitotósihariitotósi ◆ tűbefűzőtűbefűző
harijamaharijama ◆ tűpárnatűpárna
harikaeruharikaeru ◆ kicserélkicserél 「Kabegami-o hari ka-
eta.」 „Kicseréltem a tapétát.” ◆ másikatmásikat ra-ra-
gasztgaszt 「Kizuni banszókó-o hari kaeta.」 „Másik
sebtapaszt ragasztottam a sebre.” ◆ újrahúrozújrahúroz
「Badomintonrakettonogatto-o hari kaeta.」 „Új-
rahúroztattam a tollasütőt.” ◆ újrakárpitozikújrakárpitozik
「Szofá-o hari kaeta.」 „Újrakárpitoztattam a dí-
ványt.” ◆ újraragasztújraragaszt 「Sódzsi-o hari kaeta.」
„Újraragasztottam a papírablakos ajtót.” ◆ újra-újra-
tapétáztapétáz 「Hejano kabegami-o hari kaeta.」
„Újratapétáztattam a szobát.” ◇ juka-ojuka-o harika-harika-
erueru újraparkettázújraparkettáz 「Hejano juka-o hari ka-
eta.」 „újraparkettáztuk a szobát.”

harikénharikén ◆ hurrikánhurrikán 「Taiszeijóde-va harikénga
haszszeisita.」 „Az Atlanti-óceánon hurrikán ke-
letkezett.”

harikiruharikiru ◆ lelkeslelkes 「Nicsijóbinopátinotameni
hari kitte rjóri-o cukutta.」 „Lelkesen készítettem
a partira az ételeket.” ◆ nekifeszülnekifeszül 「Sigotoni
hari kitta.」 „Nekifeszült a munkának.” ◆ pat-pat-
tanásigtanásig feszülfeszül 「Curi ito-va hari kitteita.」 „A
horgászzsinór pattanásig feszült.”

harikitteharikitte ◆ lelkesenlelkesen
harikohariko ◆ papírmasépapírmasé
harikohariko ◆ varrónővarrónő
harikomiharikomi ◆ kollázskollázs
harikomiharikomi ◆ lesbenlesben állásállás 「Genkanno deiri-
o szacueiszurutameni szúdzsikanhari komi-o si-
ta.」 „Órákon keresztül lesben állt, hogy le tudja
fényképezni a bejárat forgalmát.” ◆ megfigyelésmegfigyelés
「Keiszacu-va jógisano hari komija bikó-o sita.」
„A rendőrök megfigyelték és követték a gyanúsí-
tottat.” ◆ őrködésőrködés

harikomuharikomu ◆ beragasztberagaszt 「Arubamuni sasin-o
hari konda.」 „Beragasztottam az albumba egy
képet.” ◆ bőkezűenbőkezűen fizetfizet 「Veitánicsippu-o ha-
ri konda.」 „Bőkezűen fizette a borravalót a pin-
cérnek.” ◆ kileskiles 「Siricutantei-va furinotoko-o
hari konda.」 „A magándetektív kileste a házas-
ságtörő férfit.” ◆ lesles 「Keiszacu-va han-nin-o
hari kondeita.」 „A rendőrök lesték a bűnözőt.”
◆ lesbenlesben álláll 「Keiszacu-va ieno mavari-o hari
konda.」 „A rendőrök lesben álltak a ház körül.”

harikonotoraharikonotora ◆ papírtigrispapírtigris
harikujóharikujó ◆ elhasználtelhasznált tűktűk gyászszertatá-gyászszertatá-
sasa
harimaszuiharimaszui ◆ akupunktúrásakupunktúrás érzéstelenítésérzéstelenítés

harimavaszuharimavaszu ◆ borítborít ◆ körbekerítkörbekerít 「Baru-
koníni bócsónetto-o hari mavasita.」 „A teraszt
körbekerítettem hálóval a madarak ellen.”

harimeharime ◆ öltésöltés
harimeguraszuharimeguraszu ◆ borítborít 「Jukani ita-o hari
megurasita.」 „A földet padlóval borítottam.” ◆

kiterjesztkiterjeszt 「Keiszacu-va szószamó-o hari meg-
urasita.」 „A rendőrség kiterjesztette a vizsgála-
tot.” ◆ körbezárkörbezár 「Keiszacu-va tépude genba-o
hari megurasita.」 „A rendőrség szalaggal körbe-
zárta a területet.” ◆ körülkerítkörülkerít 「Bokuszócsini
denkiszaku-o hari megurasita.」 „A legelőt körül-
kerítettem villanypásztorral.”

harimoguraharimogura ◆ hangyászsünhangyászsün
harinezumiharinezumi ◆ sünsün ◆ sündisznósündisznó ◇ ómimihari-ómimihari-
nezuminezumi füles sünfüles sün
harinoanaharinoana ◆ tűlyuktűlyuk
harinobeddoharinobeddo ◆ szöges ágyszöges ágy
harinocuboharinocubo ◆ akupunktúrás pontakupunktúrás pont
harinojónaharinojóna ◆ szálkásszálkás 「Kono inu-va harinojó-
na kegaaru.」 „Ennek a kutyának szálkás a szőre.”

harinomeharinome ◆ öltésöltés ◆ tűlyuktűlyuk
harinomimiharinomimi ◆ tűlyuktűlyuk
harinomusiroharinomusiro ◆ szöges ágyszöges ágy
harinomusironiszuvaruharinomusironiszuvaru ◆ kényelmetlenkényelmetlen
helyzetbenhelyzetben vanvan 「Ókina szonsicu-o dasite hari-
no musironi szuvatteirujóda.」 „Nagy hiányt csi-
náltam, kényelmetlen helyzetbe kerültem.”

harinoszakiharinoszaki ◆ tűhegytűhegy
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harioamacubameharioamacubame ◆ sertefarkúsertefarkú sarlósfecs-sarlósfecs-
keke
hari-o szuruhari-o szuru ◆ akupunktúrát alkalmazakupunktúrát alkalmaz
harisigotoharisigoto ◆ hímzéshímzés ◆ varrásvarrás 「Harisigotoga
dzsózuninatta.」 „Jól megy már a varrás.”

harisigotoszuruharisigotoszuru ◆ hímezhímez ◆ varrvarr 「Súmacuni-
va harisigotosita.」 „Hétvégén varrtam.”

hariszakeruhariszakeru ◆ szétszakadszétszakad ◇ nodogahari-nodogahari-
szakenbakariniszakenbakarini torkaszakadtábóltorkaszakadtából 「Nodo-
ga hari szakenbakarini szakenda.」 „Torkom sza-
kadtából ordítottam.” ◇ munegahariszakerumunegahariszakeru
megszakadmegszakad aa szíveszíve 「Cunamino eizó-o mite
munega hari szakeszóninatta.」 „A szökőárt néz-
ve megszakadt a szívem.” ◇ munegahariszake-munegahariszake-
ruru szétvetszétvet 「Ikaride munega hari szakenba-
karidatta.」 „Majd szétvetett a düh.” ◇ mune-mune-
gahariszakerujónagahariszakerujóna szívszaggatószívszaggató 「Munega
hari szakerujóna hanasidatta.」 „Szívszaggató
történet volt.”

hariszasihariszasi ◆ tűpárnatűpárna 「Kanarazu hari-o hari-
szasini modosite!」 „Feltétlenül tedd vissza a tűt
a tűpárnába!”

hariszenbonhariszenbon ◆ kis sünhalkis sünhal ◆ sünhalsünhal
hariszugiruhariszugiru ◆ túlfeszíttúlfeszít 「Bíberuto-o hari-
szugita.」 „Túlfeszítette az ékszíjat.”

hariszugiteiruhariszugiteiru ◆ túlfeszítetttúlfeszített
haritaoszuharitaoszu ◆ leütleüt 「Handobakkude hittakuri-
o hari taosita.」 „A táskájával leütötte a tolvajt.” ◆

pofonnalpofonnal leterítleterít 「Aiteno jokoccura-o hari tao-
sita.」 „Egy arcára mért pofonnal leterítettem.”

hariteharite ◆ tenyeres ütéstenyeres ütés
harite-oharite-o kamaszukamaszu ◆ tenyerestenyeres ütéstütést mérmér
「Rikisi-va aiteni hari te-o kamasita.」 „A szumós
tenyeres ütést mért az ellenfelére.”

hariuddohariuddo ◆ HollywoodHollywood
harjokuharjoku ◆ hullámenergiahullámenergia
harjokuhacudenharjokuhacuden ◆ hullámenergiáshullámenergiás áramfej-áramfej-
lesztéslesztés
haróharó ◆ hullámveréshullámverés
harócsúihóharócsúihó ◆ hullámverés-figyelmeztetéshullámverés-figyelmeztetés
harogenharogen ◆ halogénekhalogének
harogendenkjúharogendenkjú ◆ halogén körtehalogén körte
harogenkaharogenka ◆ halogénezéshalogénezés
harogenranpuharogenranpu ◆ halogénlámpahalogénlámpa

harogenzokugenszoharogenzokugenszo ◆ halogénelemekhalogénelemek
haróvákuharóváku ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő 「Haróvákude
sigoto-o sókaisitemoratta.」 „Munkaközvetítő út-
ján helyezkedtem el.”

harovínharovín ◆ halloweenhalloween
haruharu ◆ fénykorfénykor 「Vaga jono haru」 „fénykora
csúcsa” ◆ szexualitásszexualitás 「Haruno mezame」
„szexualitás ébredezése” ◆ tavasztavasz 「Haruga
otozureta.」 „Beköszöntött a tavasz.” ◆ teljetelje
「Dzsinszeino haru」 „élete telje” ◆ újúj évév 「At-
arasii haru-o mukaeta.」 „Új évbe lépett.” ◇

haruniharuni tavasszaltavasszal ◇ haru-oharu-o uruuru eladjaeladja aa
testéttestét ◇ haru-oharu-o hiszaguhiszagu eladjaeladja aa testéttestét ◇

vagajonoharuvagajonoharu életeélete teljetelje 「Kare-va vaga jo-
no haru-o ókasiteita.」 „Élete teljében volt.”

haruharu ◆ beragasztberagaszt 「Sasin-o arubamuni hat-
ta.」 „Beragasztottam a képet az albumba.” ◆ ki-ki-
ragasztragaszt 「Dencsúniposzutá hatta.」 „Kiragasz-
tottam egy plakátot a villanyoszlopra.” ◆ kiteszkitesz
「Kabeni nedanhjóga hattearimaszu.」 „A falra ki
van téve az árlap.” ◆ odaragasztodaragaszt 「Kókoku-o
keidzsibanni hatta.」 „Odaragasztottam a hirde-
tést a hirdetőtáblára.” ◆ ragasztragaszt 「Fútóni kitte-
o hatta.」 „Bélyeget ragasztottam a borítékra.” ◆

rakrak 「Muneni sippu-o hatta.」 „Borogatást rak-
tam a mellemre.” ◆ ráragasztráragaszt 「Kaban-nisíru-
o hatta.」 „Ráragasztottam a matricát a táskám-
ra.” ◇ antena-oantena-o haruharu kifeszítikifeszíti azaz antennátantennát
◇ antena-oantena-o haruharu figyelfigyel 「Dzsibunno szenmon-
no dzsóhóni cuneniantena-o hatteiru.」 „Mindig
figyelek a szakmámat érintő információkra.” ◇

idzsi-oidzsi-o haruharu dacosdacos 「Idzsi-o hatte teikósita.」
„Dacosan ellenálltam.” ◇ enmaku-oenmaku-o haruharu kö-kö-
dösítdösít 「Szeidzsika-va enmaku-o hattenakanaka
kotaetekurenakatta.」 „A politikus nem nagyon
akart válaszolni, csak ködösített.” ◇ en-oen-o haruharu
partitpartit tarttart ◇ katahidzsiharukatahidzsiharu vasakarattalvasakarattal
küzdküzd 「Ottoto rikonsite hitoride katahidzsihatte
ikitekita.」 „Miután elvált a férjétől, vasakarattal
küzdött egyedül.” ◇ gatto-ogatto-o haruharu felhúrozfelhúroz
「Teniszunorakettonigatto-o hatta.」 „Felhúroz-
tam a teniszütőt.” ◇ kabegami-okabegami-o haruharu kitapé-kitapé-
táztáz 「Kinó kabegami-o hattemoratta.」 „Tegnap
kitapétáztattam a lakást.” ◇ karada-okarada-o haruharu éle-éle-
tete áránárán isis csinálcsinál 「Karada-o hatte kimi-o ma-
moru.」 „Akár az életem árán is megvédelek.” ◇

ga-oga-o haruharu önfejűönfejű ◇ ga-oga-o haruharu akaratosakaratos ◇

kigaharukigaharu figyelmetfigyelmet igénylőigénylő 「Kiga haru si-
gotodeszu.」 „Figyelmet igénylő munka.” ◇ ki-ki-
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gaharugaharu feszültfeszült 「Kiga hatteiru.」 „Feszült va-
gyok.” ◇ kjanpu-okjanpu-o haruharu sátratsátrat verver 「Morino
szobanikjanpu-o hatta.」 „Sátrat vertünk az erdő
mellett.” ◇ kjoei-okjoei-o haruharu beképzeltbeképzelt 「Kjoei-o
hatta.」 „Beképzelt volt.” ◇ kjoszei-okjoszei-o haruharu ke-ke-
keckedikkeckedik 「Icumo szenpaini kjoszei-o haru.」
„Mindig a nála idősebbekkel kekeckedik.” ◇ ki-oki-o
haruharu megfeszítimegfeszíti azaz idegeitidegeit ◇ gódzsó-ogódzsó-o ha-ha-
ruru ragaszkodikragaszkodik 「Kare-va akumademo gódzsó-
o hacuta.」 „Végsőkig ragaszkodott a dologhoz.”
◇ kórigaharukórigaharu befagybefagy 「Bakecuni kóriga hatte-
iru.」 „Befagyott a vödör.” ◇ suen-osuen-o haruharu ivá-ivá-
szatotszatot rendezrendez 「Szóbecuno suen-o hatta.」
„Búcsúivászatot rendeztünk.” ◇ dzsó-odzsó-o haruharu
csökönyöscsökönyös ◇ dzsin-odzsin-o haruharu letáborozikletáborozik
「Guntai-va morino nakade dzsin-o hatta.」 „A
katonák az erdőben táboroztak le.” ◇ szu-oszu-o haruharu
hálóthálót szősző 「Kumo-va szu-o hatta.」 „A pók há-
lót szőtt.” ◇ tairu-otairu-o haruharu kicsempézkicsempéz
「Jokusicunitairu-o hattemoratta.」 „Kicsempéz-
tettem a fürdőszobát.” ◇ tairu-otairu-o haruharu burkolburkol
「Tairu-o haru sigoto-o siteiru.」 „Burkolást vé-
gez.” ◇ csóhan-ocsóhan-o haruharu kockánkockán fogadfogad ◇ csó-ocsó-o
haruharu kockánkockán fogadfogad ◇ cuna-ocuna-o haruharu köteletkötelet
húzhúz 「Kito kino aidani cuna-o hatta.」 „Kötelet
húztam a két fa közé.” ◇ tendzsó-otendzsó-o haruharu befedbefed
「Bekkan-e no cúroni tendzsó-o hatta.」 „Befed-
tem a melléképületbe vezető utat.” ◇ tento-otento-o
haruharu felverifelveri aa sátratsátrat 「Tento-o hatta.」 „Fel-
vertem a sátrat.” ◇ tento-otento-o haruharu sátratsátrat ütüt
「Morinoszobanitento-o hatta.」 „Az erdő mellett
ütöttünk sátrat.” ◇ nameteharunameteharu rányalrányal 「Teg-
amini kitte-o namete hatta.」 „Rányaltam egy bé-
lyeget a borítékra.” ◇ negaharunegaharu drágadrága 「Nega
haru sina」 „drága áru” ◇ necuben-onecuben-o haruharu ti-ti-
rádátrádát zengzeng 「Sacsóno kószekinicuite necuben-
o hatta.」 „Tirádát zengett az igazgató tetteiről.”
◇ ne-one-o haruharu gyökeretgyökeret eresztereszt 「Dzsumoku-
va ne-o hatta.」 „A fa gyökeret eresztett.” ◇ ho-oho-o
haruharu kibontjakibontja aa vitorlátvitorlát ◇ ho-oho-o haruharu vitor-vitor-
látlát bontbont 「Fune-va ho-o hatte hasitteita.」 „Vi-
torlát bontva ment a hajó.” ◇ mie-omie-o haruharu meg-meg-
játsszajátssza magátmagát 「Menszecude mie-o hatta.」
„Az interjún megjátszotta magát.” ◇ mie-omie-o haruharu
tesziteszi aa nagyotnagyot 「Dzsoszeino maede mie-o ha-
ru.」 „A nők előtt teszi a nagyot.” ◇ mie-omie-o haruharu
nagyzolnagyzol 「Binbónanoni mie-o haru.」 „Szegény,
de nagyzol.” ◇ misze-omisze-o haruharu üzletetüzletet vezetvezet ◇

mukó-omukó-o haruharu versenyreversenyre kelkel 「Kindzsono to-
narino jaojano mukó-o hatte, dekirudake jaszuku-

sita.」 „A szomszédos zöldségessel versenyre kel-
ve, a lehető legolcsóbban adta az árut.” ◇ mukó-mukó-
oo haruharu rivalizálrivalizál 「Ótekigjóno mukó-o haróto-
sita.」 „Rivalizálni próbált a nagyvállalattal.” ◇

mune-omune-o haruharu büszkebüszke 「Zenrjokude tatakatta-
kotoni mune-o hatta.」 „Büszke vagyok, hogy tel-
jes erőmmel harcoltam.” ◇ mune-omune-o haruharu kidül-kidül-
lesztileszti aa mellétmellét 「Mune-o hatte aruita.」 „Ki-
düllesztett mellel sétált.” ◇ jama-ojama-o haruharu fogadfogad
「Jama-o hattaga ataranakatta.」 „Fogadtam, de
nem jött be.” ◇ ju-oju-o haruharu fürdővizetfürdővizet eresztereszt
「Jubuneni ju-o hatta.」 „Fürdővizet eresztettem
a kádba.” ◇ jokunokavagaharujokunokavagaharu nagyonnagyon kap-kap-
zsizsi ◇ jokocura-ojokocura-o haruharu pofánpofán vágvág
「Kanodzso-va zúzúsii otokono jokocura-o hat-
ta.」 „A nő pofán vágta a szemtelen férfit.” ◇

jobószen-ojobószen-o haruharu védőbástyátvédőbástyát állítállít 「Hi-
hanni jobószen-o hatta.」 „Védőbástyát állított a
kritikák ellen.”

haruharu ❶ feszítfeszít 「Vakuni kami-o hatta.」 „A ke-
retre papírt feszített.” ❷ feszülfeszül 「Csicsiga ha-
ru.」 „Feszül a cicije.” ❸ felfúvódikfelfúvódik 「Gaszude
haraga hatta.」 „A gáztól felfúvódott a hasam.”
❹ befedbefed 「Ikeno hjómenni-va kóriga hatteita.」
„A tavat befedte a jég.” ❺ húrozhúroz
「Teniszurakettonogatto-o hatta.」 „Teniszütőt
húroztam.” ❻ figyelfigyel 「Keiszacu-va jógisa-o ha-
ru.」 „A rendőr figyeli a gyanúsítottat.” ❼ tölttölt
「Jokuszóni oju-o hatta.」 „Meleg vizet töltöttem
a kádba.” ❽ fogadfogad 「Ikura harimaszuka?」
„Mennyibe akarsz fogadni?” ❾ megmerevedikmegmerevedik
「Kataga hatteiru.」 „Megmerevedett a vállam.”
❿ megduzzadmegduzzad 「Keihiga hatta.」 „Megduzzad-
tak a költségek.” ◆ bezárbezár 「Ensúde
godzsúnanado-o haru kjori」 „kör kerületén 57
fokos szöget bezáró távolság” ◆ borítborít
「Kabenitairu-o hatta.」 „Csempével borítottam
a falat.” ◆ felajzfelajz 「Jumino curu-o hatta.」 „Fel-
ajzotta a nyilat.” ◆ kárpitozikkárpitozik 「Iszuno zamen-o
hatta.」 „Kárpitoztattam a szék ülőkéjét.” ◆ kép-kép-
ződikződik 「Ekitaitorjóno hjómenni makuga hatta.」
„Filmréteg képződött a folyékony festéken.” ◆ ki-ki-
düllesztdülleszt 「Mune-o haru.」 „Kidülleszti a mel-
lét.” ◆ kifeszítkifeszít 「Takoni kami-o hatta.」 „Ki-
feszítette a sárkányra a papírt.” ◆ kiterjesztkiterjeszt
「Zenkokuni szeirjoku-o hatta.」 „Kiterjesztette
a hatalmát az egész országra.” ◆ megfeszítmegfeszít
「Nava-o hatta.」 „Megfeszítette a kötelet.” ◆ ol-ol-
dalradalra húzhúz 「Hidzsi-o haru.」 „Oldalra húzza a
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könyökét.” ◆ őrködikőrködik 「Iri gucsi-o hatta.」 „A
bejáratnál őrködött.” ◆ pozícióbanpozícióban vanvan
「Jokozuna-o haru.」 „Jokodzuna pozícióban
van.” ◆ sógisógi bábutbábut játékbajátékba hozhoz ◆ spekulálspekulál
「Szóba-o hatta.」 „Spekulált a tőzsdén.” ◆ vágvág
「Otokono jokocura-o haru.」 „Pofán vágja a fér-
fit.” ◇ antena-oantena-o haruharu kifeszítikifeszíti azaz antennátantennát
◇ antena-oantena-o haruharu figyelfigyel 「Dzsibunno szenmon-
no dzsóhóni cuneniantena-o hatteiru.」 „Mindig
figyelek a szakmámat érintő információkra.” ◇

idzsi-oidzsi-o haruharu dacosdacos 「Idzsi-o hatte teikósita.」
„Dacosan ellenálltam.” ◇ enmaku-oenmaku-o haruharu kö-kö-
dösítdösít 「Szeidzsika-va enmaku-o hattenakanaka
kotaetekurenakatta.」 „A politikus nem nagyon
akart válaszolni, csak ködösített.” ◇ en-oen-o haruharu
partitpartit tarttart ◇ katahidzsiharukatahidzsiharu vasakarattalvasakarattal
küzdküzd 「Ottoto rikonsite hitoride katahidzsihatte
ikitekita.」 „Miután elvált a férjétől, vasakarattal
küzdött egyedül.” ◇ gatto-ogatto-o haruharu felhúrozfelhúroz
「Teniszunorakettonigatto-o hatta.」 „Felhúroz-
tam a teniszütőt.” ◇ kabegami-okabegami-o haruharu kitapé-kitapé-
táztáz 「Kinó kabegami-o hattemoratta.」 „Tegnap
kitapétáztattam a lakást.” ◇ karada-okarada-o haruharu éle-éle-
tete áránárán isis csinálcsinál 「Karada-o hatte kimi-o ma-
moru.」 „Akár az életem árán is megvédelek.” ◇

ga-oga-o haruharu önfejűönfejű ◇ ga-oga-o haruharu akaratosakaratos ◇

kigaharukigaharu figyelmetfigyelmet igénylőigénylő 「Kiga haru si-
gotodeszu.」 „Figyelmet igénylő munka.” ◇ ki-ki-
gaharugaharu feszültfeszült 「Kiga hatteiru.」 „Feszült va-
gyok.” ◇ kjanpu-okjanpu-o haruharu sátratsátrat verver 「Morino
szobanikjanpu-o hatta.」 „Sátrat vertünk az erdő
mellett.” ◇ kjoei-okjoei-o haruharu beképzeltbeképzelt 「Kjoei-o
hatta.」 „Beképzelt volt.” ◇ kjoszei-okjoszei-o haruharu ke-ke-
keckedikkeckedik 「Icumo szenpaini kjoszei-o haru.」
„Mindig a nála idősebbekkel kekeckedik.” ◇ ki-oki-o
haruharu megfeszítimegfeszíti azaz idegeitidegeit ◇ gódzsó-ogódzsó-o ha-ha-
ruru ragaszkodikragaszkodik 「Kare-va akumademo gódzsó-
o hacuta.」 „Végsőkig ragaszkodott a dologhoz.”
◇ kórigaharukórigaharu befagybefagy 「Bakecuni kóriga hatte-
iru.」 „Befagyott a vödör.” ◇ suen-osuen-o haruharu ivá-ivá-
szatotszatot rendezrendez 「Szóbecuno suen-o hatta.」
„Búcsúivászatot rendeztünk.” ◇ dzsó-odzsó-o haruharu
csökönyöscsökönyös ◇ dzsin-odzsin-o haruharu letáborozikletáborozik
「Guntai-va morino nakade dzsin-o hatta.」 „A
katonák az erdőben táboroztak le.” ◇ szu-oszu-o haruharu
hálóthálót szősző 「Kumo-va szu-o hatta.」 „A pók há-
lót szőtt.” ◇ tairu-otairu-o haruharu kicsempézkicsempéz
「Jokusicunitairu-o hattemoratta.」 „Kicsempéz-
tettem a fürdőszobát.” ◇ tairu-otairu-o haruharu burkolburkol
「Tairu-o haru sigoto-o siteiru.」 „Burkolást vé-

gez.” ◇ csóhan-ocsóhan-o haruharu kockánkockán fogadfogad ◇ csó-ocsó-o
haruharu kockánkockán fogadfogad ◇ cuna-ocuna-o haruharu köteletkötelet
húzhúz 「Kito kino aidani cuna-o hatta.」 „Kötelet
húztam a két fa közé.” ◇ tendzsó-otendzsó-o haruharu befedbefed
「Bekkan-e no cúroni tendzsó-o hatta.」 „Befed-
tem a melléképületbe vezető utat.” ◇ tento-otento-o
haruharu felverifelveri aa sátratsátrat 「Tento-o hatta.」 „Fel-
vertem a sátrat.” ◇ tento-otento-o haruharu sátratsátrat ütüt
「Morinoszobanitento-o hatta.」 „Az erdő mellett
ütöttünk sátrat.” ◇ negaharunegaharu drágadrága 「Nega ha-
ru sina」 „drága áru” ◇ necuben-onecuben-o haruharu ti-ti-
rádátrádát zengzeng 「Sacsóno kószekinicuite necuben-
o hatta.」 „Tirádát zengett az igazgató tetteiről.”
◇ ne-one-o haruharu gyökeretgyökeret eresztereszt 「Dzsumoku-
va ne-o hatta.」 „A fa gyökeret eresztett.” ◇ ho-oho-o
haruharu kibontjakibontja aa vitorlátvitorlát ◇ ho-oho-o haruharu vitor-vitor-
látlát bontbont 「Fune-va ho-o hatte hasitteita.」 „Vi-
torlát bontva ment a hajó.” ◇ mie-omie-o haruharu meg-meg-
játsszajátssza magátmagát 「Menszecude mie-o hatta.」
„Az interjún megjátszotta magát.” ◇ mie-omie-o haruharu
tesziteszi aa nagyotnagyot 「Dzsoszeino maede mie-o ha-
ru.」 „A nők előtt teszi a nagyot.” ◇ mie-omie-o haruharu
nagyzolnagyzol 「Binbónanoni mie-o haru.」 „Szegény,
de nagyzol.” ◇ misze-omisze-o haruharu üzletetüzletet vezetvezet ◇

mukó-omukó-o haruharu versenyreversenyre kelkel 「Kindzsono to-
narino jaojano mukó-o hatte, dekirudake jaszuku-
sita.」 „A szomszédos zöldségessel versenyre kel-
ve, a lehető legolcsóbban adta az árut.” ◇ mukó-mukó-
oo haruharu rivalizálrivalizál 「Ótekigjóno mukó-o haróto-
sita.」 „Rivalizálni próbált a nagyvállalattal.” ◇

mune-omune-o haruharu büszkebüszke 「Zenrjokude tatakatta-
kotoni mune-o hatta.」 „Büszke vagyok, hogy tel-
jes erőmmel harcoltam.” ◇ mune-omune-o haruharu kidül-kidül-
lesztileszti aa mellétmellét 「Mune-o hatte aruita.」 „Ki-
düllesztett mellel sétált.” ◇ jama-ojama-o haruharu fogadfogad
「Jama-o hattaga ataranakatta.」 „Fogadtam, de
nem jött be.” ◇ ju-oju-o haruharu fürdővizetfürdővizet eresztereszt
「Jubuneni ju-o hatta.」 „Fürdővizet eresztettem
a kádba.” ◇ jokunokavagaharujokunokavagaharu nagyonnagyon kap-kap-
zsizsi ◇ jokocura-ojokocura-o haruharu pofánpofán vágvág
「Kanodzso-va zúzúsii otokono jokocura-o hat-
ta.」 „A nő pofán vágta a szemtelen férfit.” ◇

jobószen-ojobószen-o haruharu védőbástyátvédőbástyát állítállít 「Hi-
hanni jobószen-o hatta.」 „Védőbástyát állított a
kritikák ellen.”

harubádoharubádo ◆ alabárdalabárd
harubarutókukaraharubarutókukara ◆ messzirőlmessziről 「Sinszekiga-
harubaru tókukarajattekita.」 „Messziről jött egy
rokonom.”
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harubasoharubaso ◆ tavaszi bajnokságtavaszi bajnokság
harubinsiharubinsi ◆ HarbinHarbin
harucugedoriharucugedori ◆ berki poszátaberki poszáta
harugakuruharugakuru ◆ kitavaszodikkitavaszodik 「Fujuga sima-
szugite haruga kuru.」 „Elmúlt a tél, és kitavaszo-
dott.”

harugakuruharugakuru ◆ tavaszodiktavaszodik
harugaszumiharugaszumi ◆ tavaszitavaszi ködfátyolködfátyol ◆ tava-tava-
szi páraszi pára
harugesikiharugesiki ◆ tavaszi tájtavaszi táj
harugiharugi ◆ tavaszi viselettavaszi viselet ◆ újévi öltözékújévi öltözék
haruicsibanharuicsiban ◆ tavaszi széltavaszi szél
harujaszumiharujaszumi ◆ tavaszi szünettavaszi szünet
harukaharuka ◆ messzeségmesszeség
harukakanataniharukakanatani ◆ messzimesszi távolbantávolban 「Haru-
ka kanatani jamaga mieru.」 „A messzi távolban
egy hegy látszik.”

harukanaharukana ◆ hosszúhosszú 「Harukana kjori」
„hosszú távolság” ◆ távolitávoli 「Harukana muka-
si」 „távoli múlt”

harukanaruharukanaru ◆ távolitávoli 「Harukanaru mirai」
„távoli jövő”

harukaniharukani ◆ jóvaljóval 「Kare-va vatasijoriharukani
kasikoi.」 „Jóval okosabb nálam.” ◆ lényege-lényege-
sensen 「Kotosino uriage-va kjonenjoriharukani
ói.」 „Az idei forgalom lényegesen nagyobb a múlt
évinél.” ◆ messzemessze 「Kareno hacugen-va haruka-
ni dzsósiki-o koeteita.」 „A megjegyzése messze
túlment mindenen.” ◆ sokkalsokkal 「Muszuko-va
muszumejori harukani tókuni szundeiru.」 „A fi-
am sokkal messzebb lakik, mint a lányom.”

harukazeharukaze ◆ tavaszi szellőtavaszi szellő
harumacuriharumacuri ◆ tavaszi fesztiváltavaszi fesztivál
harumakiharumaki ◆ tavaszi vetéstavaszi vetés
harumakiharumaki ◆ harumakiharumaki ◆ tavaszi tekercstavaszi tekercs
harumeitaharumeita ◆ tavasziastavaszias 「Harumeita hizasi」
„tavaszias napsütés”

harumekuharumeku ◆ tavasziasratavasziasra fordulfordul azaz időidő
「Harumeitekita.」 „Tavasziasra fordult az idő.”

harumoniumuharumoniumu ◆ harmóniumharmónium
haruniharuni ◆ tavasszaltavasszal
harunoharuno ◆ tavaszitavaszi

harunonanakuszaharunonanakusza ◆ tavasztavasz héthét növényenövénye ◇

szuzusiroszuzusiro jégcsapretekjégcsapretek ◇ szuzunaszuzuna tarló-tarló-
réparépa ◇ szeriszeri mételykórómételykóró ◇ nazunanazuna pásztor-pásztor-
táskatáska ◇ hakobehakobe tyúkhúrtyúkhúr ◇ hahakoguszahahakogusza
gyopárgyopár ◇ hotokenozahotokenoza bársonyosbársonyos árvacsa-árvacsa-
lánlán
harunopikunikkuharunopikunikku ◆ majálismajális
haru-oharu-o cugerucugeru ◆ tavasztavasz beköszöntétbeköszöntét jelzijelzi
「Kono hanaga haru-o cugeru.」 „Ez a virág a ta-
vasz beköszöntét jelzi.”

haru-o hiszaguharu-o hiszagu ◆ eladja a testételadja a testét
haru-o uruharu-o uru ◆ eladja a testételadja a testét
haruranmanharuranman ◆ tavasz teljes pompájábantavasz teljes pompájában
harurasiiharurasii ◆ tavasziastavaszias
haruszakiharuszaki ◆ tavasz elejetavasz eleje ◆ tavaszelőtavaszelő
haruszameharuszame ◆ haruszameharuszame tésztatészta ◆ tavaszitavaszi
esőeső
harutamanegiharutamanegi ◆ újhagymaújhagyma
hasahasa ◆ bajnokbajnok ◆ győztesgyőztes 「Taikaino hasa」
„verseny győztese” ◆ uralkodóuralkodó
hasaguhasagu ◆ bolondozikbolondozik 「Kaeri micside-va
saideita.」 „Hazafelé bolondoztunk az úton.” ◆

rajcsúrozrajcsúroz ◆ virgonckodikvirgonckodik 「Sika-va nohara-
dehasaideita.」 „Egy őzike virgonckodott a me-
zőn.”

hasihasi ◆ apróapró részletrészlet 「Kotobano hasi-o tori
agete hinansita.」 „A szöveg minden apró részle-
tét kiemelve kritizált.” ◆ forgácsforgács ◆ szélszél 「Jomi
oetapédzsino hasi-o oru.」 „Szamárfület hajt az
elolvasott oldal szélére.” ◆ szerényszerény helyhely 「Ko-
no nakamano hasini hairete kóeideszu.」 „Nagy
megtiszteltetés, hogy befogadják maguk közé sze-
rény személyemet.” ◆ végvég 「Rópuno hasini va-
o cukutta.」 „Hurkot csináltam a kötél végén.” ◇

kinohasikinohasi faforgácsfaforgács ◇ kinohasikinohasi apróságapróság ◇

hasikarahasikara amintamint 「Namae-o kiita hasikara vas-
zuretesimatta.」 „Amint meghallottam a nevét,
már el is felejtettem.” ◇ hasikarahasikara sorjábansorjában
「Mondai-o hasikara szukosizucu toiteitta.」
„Szépen sorjában megoldottam a problémákat.” ◇

hasikarahasimadehasikarahasimade szegrőlszegről szegreszegre 「Hasi-
kara hasimade kakuninsite kudaszai!」 „Szegről
szegre vizsgálja meg!” ◇ hasikarahasimadehasikarahasimade
elejétőlelejétől végéigvégéig 「Hon-o hasikara hasimade
jonda.」 „Elejétől végéig elolvastam a könyvet.”
◇ hidarihasihidarihasi balbal szélszél 「Szofáno hidarihasi」
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„kanapé bal széle” ◇ migihasimigihasi jobbjobb szélszél 「Dó-
rono migihasi」 „út jobb széle”

hasihasi ◆ evőpálcaevőpálca ◆ evőpálcikaevőpálcika 「Hasino mo-
csi kata-o osiete kudaszai!」 „Mutassa meg, ho-
gyan kell fogni az evőpálcikákat!” ◆ pálcikapálcika
「Gohan-o haside taberu.」 „Pálcikával eszi a
rizst.” ◇ ohasiohasi evőpálcikaevőpálcika 「Ohasi-o kuda-
szai!」 „Evőpálcikát kérek!” ◇ nuribasinuribasi lakko-lakko-
zottzott evőpálcikaevőpálcika ◇ hasigaszuszumuhasigaszuszumu finomfinom
「Hasiga szuszumu rjóri」 „finom étel” ◇ hasi-hasi-
nimobónimokakaranainimobónimokakaranai semmirekellősemmirekellő 「Hasi-
nimo bónimo kakaranai jacu」 „semmirekellő fic-
kó” ◇ hasinimobónimokakaranaihasinimobónimokakaranai alkalmat-alkalmat-
lanlan 「Hasinimo bónimokakaranai kóhosa」 „al-
kalmatlan jelölt” ◇ hasi-ohasi-o cukerucukeru hozzáfoghozzáfog azaz
evéshezevéshez 「Torinikuni hasi-o cuketa.」 „Hozzá-
fogtam a csirkeevéshez.” ◇ varibasivaribasi eldobhatóeldobható
evőpálcikaevőpálcika
hasihasi ◆ hídhíd 「Kavani hasi-o kaketa.」 „Hidat
emelt a folyó fölé.” ◆ közvetítőközvetítő ◇ ipponbasiipponbasi
rönkhídrönkhíd ◇ ukihasiukihasi pontonhídpontonhíd ◇ kuszaribasikuszaribasi
LánchídLánchíd ◇ taikobasitaikobasi íveltívelt hídhíd ◇ nidzsinoha-nidzsinoha-
sisi szivárványszivárvány íveíve ◇ hasi-ohasi-o vataszuvataszu hidathidat
emelemel 「Kavani hasi-o vatasita.」 „Hidal emel-
tünk a folyó fölé.” ◇ marukibasimarukibasi doronghíddoronghíd
hasibamihasibami ◆ mogyoróbokormogyoróbokor ◆ mogyorófamogyorófa ◇

torukohasibamitorukohasibami törökmogyorótörökmogyoró
hasibirogamohasibirogamo ◆ kanalas récekanalas réce
hasiboszogaraszuhasiboszogaraszu ◆ kormos varjúkormos varjú
hasiboszojosikirihasiboszojosikiri ◆ foltos nádiposzátafoltos nádiposzáta
hasibutogaraszuhasibutogaraszu ◆ dzsungelvarjúdzsungelvarjú
hasigakihasigaki ◆ előszóelőszó
hasigaszuszumuhasigaszuszumu ◆ finomfinom 「Hasiga szuszumu
rjóri」 „finom étel”

hasigatakurénhasigatakurén ◆ híddaruhíddaru
hasigetahasigeta ◆ hídgerendahídgerenda
hasigohasigo ◆ hágcsóhágcsó ◆ lépcsőlépcső ◆ létralétra 「Hasigo-
ni noru.」 „Feláll a létrára.” ◇ kjúdzsobasigokjúdzsobasigo
tűzoltólétratűzoltólétra ◇ dzsizaihasigodzsizaihasigo tolólétratolólétra ◇

navabasigonavabasigo kötélhágcsókötélhágcsó ◇ hasigo-ohasigo-o szuruszuru
sorrasorra járjár 「Nomi janohasigo-o szuru.」 „Sorra
járja a kocsmákat.” ◇ hinanbasigohinanbasigo tűzoltólét-tűzoltólét-
rara ◇ hinanbasigohinanbasigo tűzlétratűzlétra
hasigodakahasigodaka ◆ taka létrás változatataka létrás változata
hasigodanhasigodan ◆ lépcsőlépcső
hasigonodanhasigonodan ◆ létrafoklétrafok

hasigonojokogihasigonojokogi ◆ létrafoklétrafok
hasigo-ohasigo-o szuruszuru ◆ sorrasorra járjár 「Nomi
janohasigo-o szuru.」 „Sorra járja a kocsmákat.”

hasigosahasigosa ◆ létráskocsilétráskocsi
hasigozakehasigozake ◆ kocsmajáráskocsmajárás ◆ kocsmázáskocsmázás
hasigozakeszuruhasigozakeszuru ◆ kocsmárólkocsmáról kocsmárakocsmára
járjár ◆ kocsmázikkocsmázik
hasiguihasigui ◆ hídcölöphídcölöp ◆ hídlábhídláb ◆ hídpillérhídpillér
hasigurohitakihasigurohitaki ◆ hantmadárhantmadár
hasikahasika ◆ kanyarókanyaró
hasikarahasikara ◆ amintamint 「Namae-o kiita hasikara
vaszuretesimatta.」 „Amint meghallottam a ne-
vét, már el is felejtettem.” ◆ sorjábansorjában
「Mondai-o hasikara szukosizucu toiteitta.」
„Szépen sorjában megoldottam a problémákat.”

hasikarahasimadehasikarahasimade ◆ elejétőlelejétől végéigvégéig
「Hon-o hasikara hasimade jonda.」 „Elejétől vé-
géig elolvastam a könyvet.” ◆ szegrőlszegről szegreszegre
「Hasikara hasimade kakuninsite kudaszai!」
„Szegről szegre vizsgálja meg!”

hasikehasike ◆ dereglyedereglye ◆ uszályuszály 「Hikibune-va
kavadehasike-o ken-insiteita.」 „A vontatóhajó
uszályt húzott a folyón.”

hasikebunehasikebune ◆ csónakcsónak ◆ dereglyedereglye
hasikkoihasikkoi ◆ fürgefürge 「Hasikkoi asi」 „fürge lábak”

hasikoihasikoi ◆ fürgefürge 「Hasikoi ugoki」 „fürge moz-
dulat”

hasikurehasikure ◆ aprócskaaprócska emberember 「Vatasi-va szak-
kano hasikuredeszu.」 „Én csak egy aprócska író
vagyok.” ◆ forgácsforgács ◆ nemnem aa legjobblegjobb 「Vatasi-
va puroguramánohasikure.」 „Nem vagyok a leg-
jobb programozó.”

hasinakumohasinakumo ◆ akaratlanulakaratlanul 「Siszutemu
zeidzsakuszei-o hasinakumo roteisita.」 „Akarat-
lanul is felfedte a rendszer sebezhetőségét.”

hasinimobónimokakaranaihasinimobónimokakaranai ◆ alkalmatlanalkalmatlan
「Hasinimo bónimokakaranai kóhosa」 „alkal-
matlan jelölt” ◆ semmirekellősemmirekellő 「Hasinimo bó-
nimo kakaranai jacu」 „semmirekellő fickó”

hasinokaicúsikihasinokaicúsiki ◆ hídavatáshídavatás
hasinotamotohasinotamoto ◆ híd felhajtó szakaszahíd felhajtó szakasza
hasi-ohasi-o cukerucukeru ◆ hozzáfoghozzáfog azaz evéshezevéshez 「To-
rinikuni hasi-o cuketa.」 „Hozzáfogtam a csirke-
evéshez.”
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hasi-ohasi-o kakerukakeru ◆ hidathidat építépít 「Kavani hasi-o
kaketa.」 „Hidat épített a folyó fölé.”

hasi-ohasi-o vataszuvataszu ◆ hidathidat emelemel 「Kavani hasi-o
vatasita.」 „Hidal emeltünk a folyó fölé.”

hasirahasira ◆ oszloposzlop 「Nikai bubun-va hasirani sza-
szaerareteita.」 „Az emeletet oszlopok tartották.”
◆ pillérpillér ◆ póznapózna ◇ ikkanohasiraikkanohasira családcsalád tá-tá-
maszamasza ◇ kucsiki-vakucsiki-va hasira-nihasira-ni naranunaranu kutyá-kutyá-
bólból nemnem leszlesz szalonnaszalonna ◇ csabasiracsabasira függő-függő-
legesenlegesen lebegőlebegő teafűteafű ◇ densinbasiradensinbasira vil-vil-
lanyoszloplanyoszlop 「Kjófúno hidensinbasiranisigami-
cuiteiru otoko-o mita.」 „Láttam egy embert, aki
az erős szélben a villanyoszlopba kapaszkodott.”
◇ dóriasikinohasiradóriasikinohasira dórdór oszloposzlop ◇ hasira-hasira-
dokeidokei faliórafalióra ◇ hasiraninaruhasiraninaru alapjátalapját képe-képe-
zizi ◇ hasiraninaruhasiraninaru alapulalapul 「Enerugí gjóga kei-
zaiszeicsóno hasiraninatteita.」 „A gazdasági fej-
lődés az energiaiparon alapult.” ◇ mihasiratoriimihasiratorii
hárompilléreshárompilléres szentélykapuszentélykapu ◇ mihasirano-mihasirano-
kamikami három sintó főistenhárom sintó főisten
hasiradokeihasiradokei ◆ faliórafalióra
hasiraninaruhasiraninaru ◆ alapjátalapját képeziképezi ◆ alapulalapul
「Enerugí gjóga keizaiszeicsóno hasiraninatte-
ita.」 „A gazdasági fejlődés az energiaiparon ala-
pult.”

hasiraszeruhasiraszeru ◆ futtatfuttat 「Binszennipen-o hasi-
raszeta.」 „A levélpapíron futtattam a tollamat.”
◆ hajthajt 「Kuruma-o rokatani hasiraszeta.」 „Az
útpadkára hajtottam a kocsit.” ◆ megfutamítmegfutamít
「Teki-o hasiraszeta.」 „Megfutamítottam az el-
lenséget.” ◆ megfuttatmegfuttat 「Uma-o hasiraszeta.」
„Megfuttattam a lovat.” ◆ végigfuttatvégigfuttat 「Riszu-
toni me-o hasiraszeta.」 „Végigfuttattam a sze-
mem a listán.”

hasirihasiri ◆ előfutárelőfutár 「Kono jófuku-va rjúkóno-
hasirida.」 „Ez a ruha a közelgő divat előfutára.”
◆ futásfutás 「Szensu-va asiga itakute hidoi hasiri-
datta.」 „A versenyzőnek fájt a lába, borzasztó fu-
tása volt.” ◆ siklássiklás 「Kono hiki do-va hasiriga
varui.」 „Ez a tolóajtó nem jól siklik.” ◆ útfek-útfek-
vésvés 「Kono kurumano hasiri-va anteisiteiru.」
„Ennek a kocsinak jó az útfekvése.” ◇ idaten-idaten-
basiribasiri gyorsgyors futásfutás ◇ idatenbasiriidatenbasiri vágtavágta ◇

szakibasiriszakibasiri előreugráselőreugrás ◇ szakibasiriszakibasiri elő-elő-
szélszél 「Cujuno szakibasiri」 „esős évszak elősze-
le” ◇ szakibasiriszakibasiri megelőzőmegelőző 「Kitaino szakiba-
siri」 „megelőző várakozás” ◇ szakibasiriszakibasiri ko-ko-
rairai 「Momono szakibasiri」 „korai őszibarack”

hasiridaszuhasiridaszu ◆ lódullódul 「Bóru-o kette, hasiri da-
sita.」 „Elrúgtam a labdát, és utána lódultam.”

hasirideruhasirideru ◆ kifutkifut 「Hejakara hasiri deta.」
„Kifutott a szobából.”

hasirigakihasirigaki ◆ firkantásfirkantás ◆ papírra vetéspapírra vetés
hasirigakinohasirigakino ◆ firkantottfirkantott 「Isano hasiri ga-
kino sohószen-va jomenakatta.」 „Nem tudtam
elolvasni az orvos firkantott receptjét.” ◆ heve-heve-
nyészettnyészett 「Hasiri gakino csizu-va amari tajori-
ninaranakatta.」 „A hevenyészett térkép nem sok
hasznomra volt.”

hasirigakiszuruhasirigakiszuru ◆ lefirkantlefirkant 「Pen-o szatto to-
ri dasiteresipi-o hasiri gakisita.」 „Előkaptam a
tollam, és lefirkantottam a receptet.” ◆ odafir-odafir-
kantkant 「Pédzsino hadzsikkoni nanika hasiri gak-
isita.」 „Odafirkantottam valamit a lap szélére.”
◆ papírrapapírra vetvet 「Sóhinno nedan-o hasiri gakisi-
ta.」 „Papírra vetettem a termékek árát.”

hasirihabatobihasirihabatobi ◆ távolugrás nekifutásbóltávolugrás nekifutásból
hasirijomihasirijomi ◆ gyors átolvasásgyors átolvasás
hasirijomiszuruhasirijomiszuru ◆ átfutátfut 「Sinbunno kidzsi-
o hasiri jomisita.」 „Átfutottam az újságcikken.”
◆ átlapozátlapoz 「Sinbun-o hasiri jomisita.」 „Átla-
poztam az újságot.” ◆ gyorsangyorsan átolvasátolvas
「Hókokuso-o hasiri jomisita.」 „Gyorsan átol-
vastam a jelentést.”

hasirikiruhasirikiru ◆ lefutlefut 「Nikiromo hasiri kirenai.」
„Két kilométert sem tudok lefutni.”

hasirimakuruhasirimakuru ◆ rohangászikrohangászik 「Kjóha tabóde
hasirimakutteita.」 „Ma sok munkám volt, min-
denfelé rohangásztam.”

hasirimavaruhasirimavaru ◆ futkározikfutkározik 「Kodomotacsi-va
kóen-o hasiri mavatteita.」 „A gyerekek futkároz-
tak a parkban.” ◆ futkosfutkos 「Miszekara misze-
e to hasiri mavatteita.」 „Üzletről üzletre futkos-
tam.” ◆ összefutösszefut 「Macsidzsúhasiri mavatta.」
„Az egész várost összefutottam.” ◆ rohangászikrohangászik
「Korobukara hasiri mavaranaide!」 „Ne rohan-
gássz, mert elesel!”

hasirinohasirino ◆ primőrprimőr 「Hasirino momo-o katta.」
„Primőr őszibarackot vettem.” ◆ szezonelejiszezoneleji
「Hasirinoszanma-o jaita.」 „Szezoneleji makra-
csukát sütöttem.”

hasiriszaruhasiriszaru ◆ elhajtelhajt 「Dzsitensadedokoka-e
hasiri szatta.」 „Valahová elhajtott a kerékpárjá-
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val.” ◆ elrobogelrobog 「Baiku-va búnto hasiri szatta.」
„A motor elrobogott.”

hasiritakatobihasiritakatobi ◆ magasugrásmagasugrás nekifutásbólnekifutásból

hasirizukaihasirizukai ◆ futárfutár ◆ futárkodásfutárkodás ◆ kifutó-kifutó-
fiúfiú ◆ küldöncküldönc
hasirizukaiszuruhasirizukaiszuru ◆ futárkodikfutárkodik 「Kodomoga
hasiri zukaisitekureru.」 „A gyerek futárkodik ne-
kem.”

hasiruhasiru ❶ futfut 「Maiaszagokiro hasitteiru.」
„Reggelente 5 kilométert futok.” ◆ áthúzáthúz 「Den-
kjokuno aidani szenkóga hasitta.」 „Az elektró-
dák között áthúzott az áram.” ◆ belenyilallbelenyilall
「Kanszecuni itamiga hasitta.」 „Az ízületembe
belenyilallt a fájdalom.” ◆ haladhalad 「Dzsitensa-va
kurumajori oszoku hasitteiru.」 „A bicikli lassab-
ban halad, mint a kocsi.” ◆ húzódikhúzódik 「Dzsókú-
o kóacudenszenga hasitteiru.」 „A levegőben ma-
gasfeszültségű vezeték húzódik.” ◆ járjár 「Kono
dzsikantai-va densa-va hasitteinai.」 „Ilyenkor
nem járnak a vonatok.” ◆ megymegy 「Funega umi-
o jukkurito hasitteita.」 „A hajó lassan ment a
tengeren.” ◆ menedéketmenedéket kereskeres 「Mazusiszani
makete hanzaini hasitta.」 „A bűn útjára lépve ke-
resett menedéket a szegénység elől.” ◆ mozgómozgó
「Hasitteiru densakara tobi orita.」 „Kiugrott a
mozgó vonatból.” ◆ nyúlnyúl 「Kanasimidearukóru-
ni hasitta.」 „Bánatában az alkoholhoz nyúlt.” ◆

robogrobog 「Kuruma-va zenszokude hasitteita.」 „A
kocsi teljes sebességgel robogott.” ◆ rohanrohan
「Zenrjokude hasitta.」 „Teljes erőmből rohan-
tam.” ◆ rohangászikrohangászik 「Kjósicu-o hasiruna!」
„Ne rohangásszatok az osztályteremben!” ◆ sietsiet
「Kuszurijani hasitta.」 „A gyógyszertárba siet-
tem.” ◆ sodródiksodródik 「Akudzsini hasiru.」 „Bűnbe
sodródik.” ◆ szaladszalad 「Hasiri dasita.」 „Szaladni
kezdett.” ◆ végigfutvégigfut 「Szenakani itamiga ha-
sitta.」 „A hátamon végigfutott a fájdalom.” ◇

kandzsónihasirukandzsónihasiru elragadjákelragadják azaz érzelmeiérzelmei
「Kandzsóni hasitte-va ikenai.」 „Nem szabad,
hogy az embert elragadják az érzelmei.” ◇ gikó-gikó-
nihasirunihasiru technikailagtechnikailag komplikáltkomplikált 「Kono
szakuhin-va gikóni hasiriszugiteiru.」 „Ez a mű
technikailag túl komplikált.” ◇ kjokutan-kjokutan-
nihasirunihasiru túlzásokbatúlzásokba esikesik 「Kjokutanni hasi-
ranai teidonodaietto」 „diéta anélkül, hogy túl-
zásokba esnénk” ◇ kirecugahasirukirecugahasiru repedésrepedés
futfut végigvégig 「Kabeni kirecuga hasitteita.」 „A fa-
lon egy repedés futott végig.” ◇ kirecugahasirukirecugahasiru

megrepedmegreped 「Ganpekini kirecuga hasitteita.」 „A
sziklafal megrepedt.” ◇ kinszakunihasirukinszakunihasiru köl-köl-
csönbecsönbe veriveri magátmagát 「Keiei-o tate naoszutame,
kinszakuni hasitta.」 „Kölcsönbe verte a vállala-
tot, hogy megmentse.” ◇ gekicúgahasirugekicúgahasiru bele-bele-
nyilallnyilall aa fájdalomfájdalom 「Tacsi agatta hjósini kosini
gekicúga hasitta.」 „Ahogy felálltam, belenyilallt
a fájdalom a derekamba.” ◇ hasiraszeruhasiraszeru hajthajt
「Kuruma-o rokatani hasiraszeta.」 „Az útpadká-
ra hajtottam a kocsit.” ◇ hasiraszeruhasiraszeru megfut-megfut-
tattat 「Uma-o hasiraszeta.」 „Megfuttattam a lo-
vat.” ◇ hasiraszeruhasiraszeru futtatfuttat 「Binszennipen-
o hasiraszeta.」 „A levélpapíron futtattam a tol-
lamat.” ◇ hasiraszeruhasiraszeru megfutamítmegfutamít 「Teki-o
hasiraszeta.」 „Megfutamítottam az ellenséget.”
◇ hasiraszeruhasiraszeru végigfuttatvégigfuttat 「Riszutoni me-
o hasiraszeta.」 „Végigfuttattam a szemem a lis-
tán.” ◇ hasirimavaruhasirimavaru futkározikfutkározik
「Kodomotacsi-va kóen-o hasiri mavatteita.」 „A
gyerekek futkároztak a parkban.” ◇ hasirimava-hasirimava-
ruru futkosfutkos 「Miszekara misze-e to hasiri mavat-
teita.」 „Üzletről üzletre futkostam.” ◇ hajaku-hajaku-
hasiruhasiru robogrobog 「Densa-va hajaku hasitteita.」
„A vonat robogott.” ◇ hosin-nihasiruhosin-nihasiru minden-minden-
képpenképpen megmeg akarjaakarja védenivédeni magátmagát
「Raibaru-va kjófusin-o itaite, hosinni hasittei-
ru.」 „A riválisom félelmében mindenképpen meg
akarja védeni magát.” ◇ majakunihasirumajakunihasiru kábí-kábí-
tószerheztószerhez nyúlnyúl ◇ majakunihasirumajakunihasiru kábító-kábító-
szerben keres menedéketszerben keres menedéket
hasisihasisi ◆ hasishasis
hasissuhasissu ◆ hasishasis
hasisuhasisu ◆ hasishasis
hasitahasita ◆ apró részapró rész ◆ maradékmaradék
hasitaganehasitagane ◆ aprópénzaprópénz ◆ jelentéktelenjelentéktelen
összegösszeg
hasitamehasitame ◆ szolgálólányszolgálólány ◆ szolgálónőszolgálónő
hasitanaihasitanai ◆ durvadurva 「Hasitanai kotoba」 „dur-
va szavak” ◆ illetlenilletlen 「Hasitanai kucsi-o kiku.」
„Illetlenül beszél.” ◆ közönségesközönséges 「Hasitanai
furu mai-o szuru.」 „Közönséges módon viselke-
dik.” ◆ nemnem helyénvalóhelyénvaló 「Hasitanai mane-o
szuru.」 „Nem helyénvalóan viselkedik.” ◆ nemnem
illikillik 「Hasitanai jófukude dekakeruna.」 „Nem
illik ilyen ruhában az utcára menni!”

hasivatasihasivatasi ◆ közvetítésközvetítés ◆ közvetítőközvetítő
「Hasivatasi-o mósi deru.」 „Közvetítő szerepére
vállalkozik.”
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hasivatasinojakuhasivatasinojaku ◆ közvetítő szerepeközvetítő szerepe
hasivatasi-ohasivatasi-o szuruszuru ◆ közvetítőközvetítő szerepetszerepet
töltitölti bebe 「Daigakuto kigjóno hasivatasi-o szu-
ru.」 „Közvetítő szerepet tölt be az egyetemek és a
vállalatok között.”

hasizomehasizome ◆ első pálcikával evéselső pálcikával evés
hasófúhasófú ◆ merevgörcsmerevgörcs ◆ tetanusztetanusz
hasófúkinhasófúkin ◆ tetanuszbaktériumtetanuszbaktérium
hasokuzaihasokuzai ◆ színezékszínezék ◆ színezőanyagszínezőanyag
hasoruhasoru ◆ felhajtfelhajt 「Kimonono szuszo-o hasotte
ogava-o vatatta.」 „Felhajtotta a kimonója alját,
és átgázolt a patakon.” ◆ fontosfontos részeketrészeket ki-ki-
ragadragad 「Hókokuso-o hasotte jonda.」 „A fontos
részeket kiragadva olvastam a jelentést.” ◆ rövid-rövid-
rere fogfog 「Hanasi-o hasotta.」 „Rövidre fogtam a
mondanivalómat.” ◇ siri-osiri-o hasoruhasoru övbeövbe gyűrigyűri
aa kimonótkimonót ◇ siri-osiri-o hasoruhasoru rövidrerövidre fogfog 「Ha-
nasino siri-o hasotta.」 „Rövidre fogtam a törté-
netet.”

hassahassa ◆ elsütéselsütés 「Dzsúno hassa」 „fegyver el-
sütése” ◆ kilövéskilövés 「Miszairuno hassa」 „rakéta
kilövése” ◇ rokettonohassarokettonohassa rakétakilövésrakétakilövés
hassahassa ◆ elinduláselindulás 「Baszuno hassa」 „busz el-
indulása” ◆ indulásindulás 「Densano hassamade ato-
gofundeszu.」 „Öt perc van a vonat indulásáig.”

hassadaihassadai ◆ kilövőállomáskilövőállomás ◆ rakétakilövőrakétakilövő
hassadzsóhassadzsó ◆ indítóállásindítóállás ◆ indítóállomásindítóállomás
「Miszairu hassadzsó」 „rakétaindító állomás” ◆

kilövőállomáskilövőállomás 「Roketto hassadzsó」
„rakétakilövő-állomás”

hassaenhassaen ◆ torkolattűztorkolattűz
hassahómuhassahómu ◆ indulási peronindulási peron
hassaicsihassaicsi ◆ indítóállásindítóállás ◆ tüzelőállástüzelőállás
hassaóraihassaórai ◆ indulhatunkindulhatunk
hassaszareruhassaszareru ◆ elsülelsül 「Dzsúga hassasza-
reta.」 „Elsült a fegyver.”

hassaszaszeruhassaszaszeru ◆ elindítelindít 「Ekiin-va densa-o
hassaszaszeta.」 „A peronőr elindította a vona-
tot.”

hassaszuruhassaszuru ◆ elindulelindul 「Kurumaga hassasi-
ta.」 „Elindult a kocsi.”

hassaszuruhassaszuru ◆ elsütelsüt 「Kendzsú-o hassasita.」
„Elsütöttem a pisztolyt.” ◆ indítindít 「Miszairu-o

hassaszuru.」 „Rakétát indít.” ◆ kilőkilő 「Roketto-
va hassaszareta.」 „Kilőtték a rakétát.”

hassikihassiki ◆ nyolc tudatosságnyolc tudatosság
hassinhassin ◆ adásadás 「Denpano hassinto dzsusin」
„rádióhullám adása és vétele” ◆ elküldéselküldés 「Teg-
amino hassin」 „levél elküldése” ◆ híváshívás
「Cúvaszaki-e no hassin」 „telefonhívás a másik
fél irányába” ◆ kimenőkimenő híváshívás ◆ küldésküldés 「Dzsó-
hóno hassin」 „információ küldése” ◆ telefon-telefon-
híváshívás 「Kono denva-va hassindekinai.」 „Ezen
a telefonom nem lehet hívást kezdeményezni.” ◇

hassinrirekihassinrireki hívásnapló kimenő hívásokrólhívásnapló kimenő hívásokról
hassinhassin ◆ elinduláselindulás 「Dzsidósano hassin」 „au-
tó elindulása” ◆ indulásindulás 「Kanzenteisikarano
hassin」 „tökéletesen nyugalmi állapotból indu-
lás” ◇ kinkjúhassinkinkjúhassin bevetésbevetés 「Kókúdzsieitai-
kino kinkjúhassin」 „légierő repülőgépének beve-
tése” ◇ kinkjúhassinkinkjúhassin sürgős bevetéssürgős bevetés
hassinhassin ◆ oktálisoktális
hassinhassin ◆ kiütéskiütés 「Hassinga deta.」 „Kiütéses
lett.”

hassinhassin ◆ berezgésberezgés ◆ oszcillációoszcilláció ◆ rezgésrezgés
hassincsifuszuhassincsifuszu ◆ kiütéses tífuszkiütéses tífusz
hassingenhassingen ◆ forrásforrás ◇ denpanohassingendenpanohassingen
rádióforrásrádióforrás
hassinhóhassinhó ◆ nyolcasnyolcas számrendszerszámrendszer ◆ oktá-oktá-
lis számrendszerlis számrendszer
hassinkairohassinkairo ◆ rezgőkörrezgőkör ◇ kikangatahas-kikangatahas-
sinkairosinkairo szinuszosszinuszos oszcillátoroszcillátor ◇ kikanga-kikanga-
tahassinkairotahassinkairo harmonikusharmonikus oszcillátoroszcillátor ◇ si-si-
csógatahassinkairocsógatahassinkairo relaxációsrelaxációs oszcillátoroszcillátor

hassinkihassinki ◆ jeladójeladó 「Téburuno jokoniaru has-
sinkide ten-in-o jonda.」 „Az asztal szélén lévő
jeladóval hívtam a pincért.”

hassinkihassinki ◆ oszcillátoroszcillátor ◇ szuisóhassinkiszuisóhassinki
kvarcoszcillátorkvarcoszcillátor
hassin-ninhassin-nin ◆ feladófeladó ◆ küldőküldő
hassin-onhassin-on ◆ tárcsahangtárcsahang 「Dzsuvaki-o ageta-
keredomo, hassin-ongasinakatta.」 „Felemeltem
a kagylót, de nem volt tárcsahang.” ◆ vonalvonal
「Denva-va hassin-onga denakatta.」 „A telefon
nem adott vonalat.”

hassinrirekihassinrireki ◆ hívásnaplóhívásnapló ◆ hívásnaplóhívásnapló ki-ki-
menő hívásokrólmenő hívásokról
hassinsahassinsa ◆ üzenetküldőüzenetküldő
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hassinsihassinsi ◆ rezonátorrezonátor ◇ szeramikkuhassin-szeramikkuhassin-
sisi kerámia rezonátorkerámia rezonátor
hassinszócsihassinszócsi ◆ adóadó ◆ jeladójeladó
hassinszúhassinszú ◆ oktális számoktális szám
hassinszuruhassinszuru ◆ begerjedbegerjed 「Radzsio-va hassin-
sitesimatta.」 „A rádió begerjedt.” ◆ berezegberezeg ◆

oszcilláloszcillál
hassinszuruhassinszuru ◆ küldküld 「Ajamatta dzsóhó-o
hassinszuru.」 „Téves információt küld.” ◆ leadlead
「Szónansingó-o hassinsita.」 „Leadtam az SOS-
jelzést.”

hassinszuruhassinszuru ◆ elindulelindul 「Singóga aoninatte ku-
rumaga hassinsita.」 „Az autó elindult, miután a
lámpa zöldre váltott.” ◆ indulindul 「Hassinszuru ku-
ruma」 „induló autó”

hassitohassito ◆ csattanvacsattanva 「Cuede kareno kata-o
hassito utta.」 „Csattanva ráütöttem egy sétapál-
cával a vállára.”

hassiumuhassiumu ◆ hassziumhasszium
hassóhassó ◆ eredeteredet ◆ kialakuláskialakulás 「Kiriszuto kjó-
no hassócsi」 „kereszténység kialakulásának he-
lye” ◆ kifejlődéskifejlődés 「Vain hassóno csi」 „borké-
szítés kifejlődésének helye” ◆ származásszármazás 「Po-
teto hassóno csi」 „burgonya származási helye”

hassóhassó ◆ tünetek jelentkezésetünetek jelentkezése
hassócsihassócsi ◆ bölcsőbölcső 「Bunkano hassócsi」 „kul-
túra bölcsője”

hassódóhassódó ◆ nemesnemes nyolcrétűnyolcrétű ösvényösvény ◇ só-só-
kenken helyeshelyes szemléletszemlélet ◇ sógosógo helyeshelyes be-be-
szédszéd ◇ sógósógó helyeshelyes cselekedetcselekedet ◇ sósijuisósijui
helyeshelyes szándékszándék ◇ sódzsósódzsó helyeshelyes elmélye-elmélye-
désdés ◇ sósódzsinsósódzsin helyeshelyes erőfeszítéserőfeszítés ◇ só-só-
nennen helyeshelyes éberségéberség ◇ sómjósómjó helyeshelyes élet-élet-
módmód
hassokuhassoku ◆ színezésszínezés ◆ színtszínt adásadás 「Hasso-
kunoii eno gu」 „szép színt adó festék”

hassokudanhassokudan ◆ kromofór csoportkromofór csoport
hassokuszuruhassokuszuru ◆ elszíneződikelszíneződik 「Sigaiszende
hassokuszurubízu」 „ultraibolya fényben elszíne-
ződő üveggolyó”

hassószuruhassószuru ◆ jelentkeznekjelentkeznek aa tünetektünetek ◆

kapkap 「Danszei-va hidarimeni mómakuhakuri-o
hassósita.」 „A férfi retinaleválást kapott.”

hassutéburuhassutéburu ◆ hasítótáblahasítótábla ◆ tördelőtáb-tördelőtáb-
lázatlázat

hasuhasu ◆ vetésvetés
hasucuhasucu ◆ kihelyezéskihelyezés ◆ kirendeléskirendelés ◆ kive-kive-
zénylészénylés
hasucudzsohasucudzso ◆ rendőrőrsrendőrőrs
hasucufuhasucufu ◆ bejárónőbejárónő
hasucukangosihasucukangosi ◆ külsős ápolókülsős ápoló
hasucuszuruhasucuszuru ◆ kirendelkirendel 「Keibiin-o hasucusi-
ta.」 „Biztonsági őröket rendeltek ki.” ◆ kivezé-kivezé-
nyelnyel 「Gunkan-o hasucusita.」 „Hadihajókat ve-
zényeltek ki.”

hasujónotanehasujónotane ◆ vetőmagvetőmag
haszacuonhaszacuon ◆ affrikátaaffrikáta ◆ zárréshangzárréshang
haszaihenhaszaihen ◆ repeszrepesz ◆ zúzalékzúzalék
haszaikihaszaiki ◆ őrlőgépőrlőgép ◆ zúzógépzúzógép
haszaiszeibakudanhaszaiszeibakudan ◆ repeszbombarepeszbomba
haszaiszeisurjúdanhaszaiszeisurjúdan ◆ repeszgránátrepeszgránát
haszaiszuruhaszaiszuru ◆ összetörösszetör 「Janegavara-o ha-
szaisita.」 „Összetörtem a cserepet.” ◆ össze-össze-
zúzzúz 「Dzsúki-va isi-o haszaisita.」 „A munkagép
összezúzta a követ.” ◆ ripityáraripityára törtör 「Iva-o ha-
szaisita.」 „Ripityára törte a sziklát.” ◆ szétha-szétha-
sítsít 「Kóenerugí hósaszenga gensikaku-o haszais-
ita.」 „A nagy energiájú radioaktív sugár széthasí-
totta az atommagot.”

haszakihaszaki ◆ penge hegyepenge hegye
haszamaruhaszamaru ◆ becsípődikbecsípődik 「Kamino kega dens-
anodoani haszamatta.」 „A hajam becsípődött a
vonatajtó szárnyai közé.” ◆ beékelődikbeékelődik 「Asiga
futacuno ivano aidani haszamatta.」 „A lábam be-
ékelődött két szikla közé.” ◆ beszorulbeszorul 「Atama-
ga kino szakuno aidani haszamatta.」 „Beszorult
a feje a kerítés lécei közé.” ◆ közbeesikközbeesik 「Va-
tasino kjúkano aidani fucukano sukudzsicuga ha-
szamatteiru.」 „A szabadságomba közbeesik két
ünnep.” ◆ közbejönközbejön 「Eiganocsódo omosiroi
bamennikomásaruga haszamatta.」 „Éppen egy
izgalmas filmrész előtt jött közbe egy reklám.” ◆

közéközé szorulszorul 「Tega csikatecuno tobirani hasza-
matta.」 „A metróajtó közé szorult a kezem.” ◇

okubanimonogahaszamattajónaokubanimonogahaszamattajóna köntörfa-köntörfa-
lazólazó 「Okubani monoga haszamattajóna ii ka-
ta」 „köntörfalazó beszéd”

haszamihaszami ◆ csipeszcsipesz ◆ csíptetőcsíptető ◆ jegylyu-jegylyu-
kasztókasztó 「Ekiinga kippunihaszami-o ireta.」 „Az
állomáson kilyukasztották a jegyemet.” ◆ ollóolló
「Magono kamino kenihaszami-o ireta.」 „Olló-
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val vágtam az unokám haját.” ◆ rögzítőrögzítő ◇ ka-ka-
kuszatóbaszamikuszatóbaszami cukorcsipeszcukorcsipesz ◇ kaninoha-kaninoha-
szamiszami rákollórákolló ◇ kamibaszamikamibaszami iratrögzítőiratrögzítő ◇

karikomibaszamikarikomibaszami sövényvágósövényvágó ollóolló 「Kari ko-
mi baszamidecucudzsi-o maruku katta.」 „A sö-
vényvágó ollóval kör alakúra vágtam az azáleát.”
◇ szaihóbaszamiszaihóbaszami szabóollószabóolló ◇ szatóbasza-szatóbasza-
mimi cukorcsipeszcukorcsipesz ◇ szukibaszamiszukibaszami ritkítóritkító ol-ol-
lóló ◇ szentakubaszamiszentakubaszami ruhacsipeszruhacsipesz ◇ szen-szen-
takubaszamitakubaszami ruhaszárítóruhaszárító csipeszcsipesz ◇ tacsi-tacsi-
baszamibaszami szabóollószabóolló ◇ tacsibaszamitacsibaszami sza-sza-
bászollóbászolló ◇ cumekiribaszamicumekiribaszami körömollókörömolló ◇

baka-tobaka-to haszami-vahaszami-va cukaijócukaijó bolondnakbolondnak isis
hasznáthasznát lehetlehet vennivenni ◇ hanabaszamihanabaszami virág-virág-
vágóvágó ollóolló ◇ hanabaszamihanabaszami kertésztollókertésztolló ◇ rj-rj-
óribaszamióribaszami konyhai ollókonyhai olló
haszamidekiruhaszamidekiru ◆ ollózollóz
haszamimusihaszamimusi ◆ fülbemászófülbemászó
haszamimusimokuhaszamimusimoku ◆ fülbemászókfülbemászók
haszamisógihaszamisógi ◆ bekerítős játékbekerítős játék
haszamiucsihaszamiucsi ◆ átkarolóátkaroló támadástámadás ◆ bekerí-bekerí-
tő támadástő támadás
haszamiucsiniszuruhaszamiucsiniszuru ◆ bekerítvebekerítve támadtámad
「Haszami ucsiniszareta.」 „Bekerítve ránk tá-
madtak.” ◆ mindkétmindkét oldalróloldalról támadtámad 「Teki-
o haszami ucsinisita.」 „Mindkét oldalról támad-
tunk az ellenségre.”

haszamiucsiszakuszenhaszamiucsiszakuszen ◆ bekerítőbekerítő hadmű-hadmű-
veletvelet
haszamuhaszamu ◆ becsípbecsíp 「Jubi-o doani haszamare-
ta.」 „Becsípte az ajtó az ujjam.” ◆ beiktatbeiktat 「Ki-
nóno nitteini tomodacsino hómon-o haszanda.」
„Tegnap beiktattam egy látogatást a barátomhoz.”
◆ beleteszbeletesz 「Honnisiori-o haszanda.」 „A
könyvbe beletettem a könyvjelzőt.” ◆ bezárbezár
「Kono nihonno szen-va csokkaku-o haszamu.」
„Ez a két egyenes derékszöget zár be.” ◆ csukcsuk
「Nekono sippo-o doani haszandesimatta.」 „Az
ajtóhoz csuktam a macskám farkát.” ◆ iktatiktat
「Dzsugjóno aidani dzsúgofunno kjúkei-o ha-
szanda.」 „Az órák közé tizenöt perces szünetet
iktattam.” ◆ közéközé szorítszorít 「Bóru-o hizano ai-
dani haszanda.」 „A térdem közé szorítottam a
labdát.” ◆ közrefogközrefog 「Futarino cujoszóna hito-
va vatasi-o haszanda.」 „Két erős ember közrefo-
gott.” ◆ megcsípmegcsíp 「Kanini jubi-o haszamareta.」
„Megcsípett a rák az ollójával.” ◆ rácsukrácsuk 「Do-
ade jubi-o haszandesimatta.」 „Rácsuktam az aj-

tót az ujjamra.” ◆ szemköztszemközt vanvan 「Micsi-o ha-
szande mukai gavano tatemono」 „út túloldalán
lévő szemközti épület” ◇ igi-oigi-o haszamuhaszamu bele-bele-
szólszól 「Íjú-va nicsibeikanno gironni igi-o haszan-
da.」 „Európa beleszólt a japán-amerikai vitába.”
◇ utagai-outagai-o haszamuhaszamu kételkedikkételkedik 「Hóigakui-
va siinni utagai-o haszanda.」 „A törvényszéki or-
vos kételkedett a halál okában.” ◇ kucsibasi-kucsibasi-
oo haszamuhaszamu beleszólbeleszól 「Kucsibasi-o haszama-
szete kudaszai.」 „Hadd szóljak én is bele!” ◇

kucsibasi-okucsibasi-o haszamuhaszamu beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Bo-
kuno sóbainikucsibasi-o haszamanaide kuda-
szai.」 „Ne üsd bele az orrodat az én dolgomba!”
◇ kucsi-okucsi-o haszamuhaszamu közbevágközbevág
「Tocuzenkucsi-o haszanda.」 „Hirtelen közbe-
vágott.” ◇ kucsi-okucsi-o haszamuhaszamu beleszólbeleszól 「Hito-
rino bugaisaga kaivani kucsi-o haszanda.」 „Egy
kívülálló is beleszólt a beszélgetésbe.” ◇ kucsi-kucsi-
oo haszamuhaszamu közbeszólközbeszól 「Kucsi-o haszamana-
ide!」 „Ne szólj közbe!” ◇ komiminihaszamukomiminihaszamu fü-fü-
lébelébe jutjut 「Henna uvasza-o komimini haszan-
da.」 „Fülembe jutott egy furcsa pletyka.” ◇ ha-ha-
szamaruszamaru becsípődikbecsípődik 「Kamino kega densano-
doani haszamatta.」 „A hajam becsípődött a vo-
natajtó szárnyai közé.” ◇ miminihaszamumiminihaszamu fülé-fülé-
bebe jutjut 「Aru uvasza-o mimini haszanda.」 „Fü-
lembe jutott egy pletyka.”

haszanhaszan ◆ meghiúsulásmeghiúsulás ◇ gohaszangohaszan meghi-meghi-
úsulásúsulás 「Sódan-va gohaszanninatta.」 „Meghi-
úsultak a tárgyalások.” ◇ gohaszangohaszan törléstörlés
「Kekkon-va gohaszanninatta.」 „Törölték az es-
küvőt.”

haszanhaszan ◆ csődcsőd 「Ano misze-va haszanno kiki-
niaru.」 „Azt az üzletet a csőd fenyegeti.” ◆ fize-fize-
tésképtelenségtésképtelenség ◆ tönktönk 「Kono kaisa-va ha-
szanszuru szunzenda.」 „Ez a vállalat a tönk szé-
lén áll.” ◇ dzsikohaszandzsikohaszan magáncsődmagáncsőd
「Dzsikohaszan-o sita.」 „Magáncsődöt jelen-
tett.” ◇ rógohaszanrógohaszan öregkori magáncsődöregkori magáncsőd
haszanhóhaszanhó ◆ csődtörvénycsődtörvény
haszankanrininhaszankanrinin ◆ csődgondnokcsődgondnok 「Szaibanso-
va haszankanrinin-o simeisita.」 „A bíróság csőd-
gondnokot rendelt ki.”

haszansahaszansa ◆ csődbe jutott személycsődbe jutott személy
haszanszuruhaszanszuru ◆ csődbecsődbe megymegy 「Kaisa-va ha-
szansita.」 „A vállalat csődbe ment.” ◆ tönkre-tönkre-
megymegy 「Kádode kai monosiszugitecuini-va ha-
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szansita.」 „Tönkrement, mert túlvásárolt a kár-
tyájával.”

haszantecuzukihaszantecuzuki ◆ csődeljáráscsődeljárás
haszantecuzukikaisihaszantecuzukikaisi ◆ csődeljáráscsődeljárás kezde-kezde-
tete
haszantecuzukikaisiszuruhaszantecuzukikaisiszuru ◆ csődötcsődöt jelentjelent

haszeihaszei ◆ keletkezéskeletkezés ◆ képződésképződés ◆ szárma-szárma-
zászás
haszeidzsihaszeidzsi ◆ képzőképző
haszeigohaszeigo ◆ képzett szóképzett szó
haszeigobihaszeigobi ◆ képzőképző
haszeikeihaszeikei ◆ képzett alakképzett alak
haszeikeisicuhaszeikeisicu ◆ apomorfapomorf jellegjelleg ◆ leszárma-leszárma-
zottzott jellegjelleg ◇ kjójúhaszeikeisicukjójúhaszeikeisicu szünapo-szünapo-
morfiamorfia ◇ kojúhaszeikeisicukojúhaszeikeisicu autapomorfiaautapomorfia
haszeisókenhaszeisóken ◆ derivátumderivátum
haszeiszuruhaszeiszuru ◆ képződikképződik 「Meisikara keijósiga
haszeisita.」 „A főnévből melléknév képződött.”
◆ származikszármazik 「Kono taiszakukara aratana mon-
daiga haszeisita.」 „Ebből az intézkedésből újabb
problémák származtak.”

haszeitekinahaszeitekina ◆ származékosszármazékos 「Haszeitekina
rieki」 „származékos haszon”

haszenhaszen ◆ hullámos vonalhullámos vonal ◆ hullámvonalhullámvonal
haszenhaszen ◆ szaggatott vonalszaggatott vonal
haszeruhaszeru ◆ hajthajt ◆ messziremesszire viszvisz ◆ űzűz ◇

omoi-oomoi-o haszeruhaszeru gondolatbangondolatban ottott járjár 「Ba-
nareta kokjóni omoi-o haszeta.」 „Gondolatban
a szülőföldemen jártam, ahonnan eljöttem.” ◇

omoi-oomoi-o haszeruhaszeru rágondolrágondol 「Kore-o cukutta
ninno kuróni omoi-o haszete hosii.」 „Szeretném,
ha gondolnának arra az erőfeszítésre, ami ennek
az elkészítéséhez kellett.” ◇ na-ona-o haszeruhaszeru híreshíres
「Na-o haszeta busó」 „híres hadvezér” ◇

meiszei-omeiszei-o haszeruhaszeru hírnevethírnevet szerezszerez 「Kaga-
kusatosite szekaitekini meiszei-o haszeta.」 „Tu-
dósként szerzett hírnevet a világon.” ◇ júmei-ojúmei-o
haszeruhaszeru bátorságárólbátorságáról híreshíres ◇ jume-ojume-o ha-ha-
szeruszeru álmodozikálmodozik 「Dzsibundzsisinno sóraini
jume-o haszeta.」 „A jövőmről álmodoztam.”

haszeszandzsiruhaszeszandzsiru / haszeszanzuruhaszeszanzuru ◆ odasi-odasi-
etet ◆ sietvesietve megymegy 「Tatakaini hasze szandzsi-
ta.」 „Sietve ment a csatába.”

haszeszanzuruhaszeszanzuru / haszeszandzsiruhaszeszandzsiru ◆ odasi-odasi-
etet ◆ sietvesietve megymegy 「Tatakaini hasze szandzsi-
ta.」 „Sietve ment a csatába.”

haszokuhaszoku ◆ megértésmegértés ◆ megragadásmegragadás
haszonhaszon ◆ megrongálódásmegrongálódás 「Dzsútaku-va sza-
ivainimo sinszaino haszon-o manugareta.」 „Az
épület szerencsére nem rongálódott meg a föld-
rengésben.” ◆ rongálódásrongálódás 「Kabeni szankasono
haszon-o kakuninsita.」 „Három helyen fedez-
tünk fel rongálódást a falon.”

haszonszaszeruhaszonszaszeru ◆ megrongálmegrongál 「Sainga
sajósa-o haszonszaszeta.」 „A dolgozó megron-
gálta a munkahelyi kocsiját.” ◆ rongálrongál
「Vakamonotacsi-va tatemono-o haszonszasze-
ta.」 „A fiatalok épületeket rongáltak.”

haszonszuruhaszonszuru ◆ megrongálódikmegrongálódik 「Dzsisinde
haszonsita tatemono-o naosita.」 „Megjavította a
földrengésben megrongálódott épületeteket.” ◆

megszakadmegszakad 「Boruto-o simeszugirutoszureddo-
ga haszonszuru oszoregaaru.」 „Ha túlságosan
meghúzzuk a csavart, megszakadhat a menet.”

haszszainohaszszaino ◆ nyolcévesnyolcéves
haszszanhaszszan ◆ árasztásárasztás 「Kaorino haszszan」
„illat árasztása” ◆ divergenciadivergencia 「Szúrecuno
haszszan」 „sorozat divergenciája” ◆ levezetéslevezetés
「Ariamaruenerugíno haszszan」 „felesleges
energia levezetése” ◆ szóródásszóródás 「Heikókóno
haszszan」 „párhuzamos fénynyaláb szóródása”
◇ enerugíhaszszanenerugíhaszszan energialevezetésenergialevezetés
haszszankószokuhaszszankószoku ◆ divergens fénynyalábdivergens fénynyaláb
haszszanrenzuhaszszanrenzu ◆ szórólencseszórólencse
haszszanszaszeruhaszszanszaszeru ◆ kiélkiél 「Fuman-o hasz-
szanszaszeta.」 „Kiéltem az elégedetlenségemet.”

haszszanszuruhaszszanszuru ◆ árasztáraszt 「Tabe mono-va ii
nioi-o haszszansiteita.」 „Az étel jó illatot árasz-
tott.” ◆ divergáldivergál 「Kono kanszú-va haszszan-
szuru.」 „Ez a függvény divergál.” ◆ divergensdivergens
「Kono szúrecu-va haszszanszuru.」 „Ez a soro-
zat divergens.” ◆ levezetlevezet 「Szupócudeenerugí-
o haszszansita.」 „Sporttal vezette le az energiá-
ját.” ◆ sugározsugároz 「Kanodzso-va mirjoku-o hasz-
szansiteita.」 „A nő csáberőt sugárzott.” ◆ szó-szó-
ródikródik 「Kószoku-va haszszansita.」 „A fénynya-
láb szóródott.”

haszszeihaszszei ◆ artikulációartikuláció 「Hakkirisita hasz-
szei」 „tiszta artikuláció” ◆ hangformáláshangformálás ◆
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hangkeltéshangkeltés ◆ hangképzéshangképzés 「Tadasii hasz-
szei」 „helyes hangképzés” ◆ megszólalásmegszólalás ◆

vezényletvezénylet 「Susóno haszszeide banzaiszansóga
okonavareta.」 „A miniszterelnök vezényletével
háromszoros hurrát kiáltottak.” ◇ haszszeiszu-haszszeiszu-
ruru kiejtkiejt 「Karega haszszeisita boin」 „általa ki-
ejtett magánhangzó”

haszszeihaszszei ◆ bekövetkezésbekövetkezés 「Dzsikono
haszszeikakuricu-va hikuideszu.」 „Kicsi a bal-
eset bekövetkezésének valószínűsége.” ◆ fejlő-fejlő-
désdés 「Taidzsino haszszeikatei」 „embrió fejlő-
désének folyamata” ◆ genezisgenezis ◆ keletkezéskeletkezés
「Kagakusa-va ucsúno haszszeinicuite kangae cu-
zuketeiru.」 „A tudósokat sokat foglalkoztatja a
világegyetem keletkezése.” ◆ megtörténtemegtörténte va-va-
lamineklaminek 「Dzsikono haszszeikara gonen tatta.」
„Öt év telt el a baleset megtörténte után.” ◆ ter-ter-
melődésmelődés 「Szuiszogaszuno haszszei」 „hidro-
géngáz termelődése” ◇ kanszecuhaszszeikanszecuhaszszei
közvetettközvetett fejlődésfejlődés ◇ kóhaikihaszszeikóhaikihaszszei
posztembrionálisposztembrionális fejlődésfejlődés ◇ kotaihasz-kotaihasz-
szeiszei egyedfejlődésegyedfejlődés ◇ sizenhaszszeisizenhaszszei spon-spon-
tántán keletkezéskeletkezés ◇ csokuhacuhaszszeicsokuhacuhaszszei köz-köz-
vetlen fejlődésvetlen fejlődés
haszszeieigahaszszeieiga ◆ hangosfilmhangosfilm
haszszeieisakihaszszeieisaki ◆ hangosfilm-vetítőhangosfilm-vetítő
haszszeigakuhaszszeigaku ◆ hangképzéstanhangképzéstan
haszszeigakuhaszszeigaku ◆ embriológiaembriológia ◆ magzattanmagzattan
haszszeigenhaszszeigen ◆ forrásforrás ◆ keletkezési helykeletkezési hely
haszszeihanpukuszecuhaszszeihanpukuszecu ◆ rekapitulációsrekapitulációs
elméletelmélet
haszszeihóhaszszeihó ◆ hangképzési módhangképzési mód
haszszeikihaszszeiki ◆ generátorgenerátor ◇ kanszúhaszsze-kanszúhaszsze-
ikiiki függvénygenerátorfüggvénygenerátor ◇ dzsókihaszszeikidzsókihaszszeiki
gőzfejlesztőgőzfejlesztő ◇ singóhaszszeikisingóhaszszeiki jelgenerá-jelgenerá-
tortor
haszszeikikanhaszszeikikan ◆ hangképző szervhangképző szerv
haszszeirensúhaszszeirensú ◆ artikulációsartikulációs gyakorlatgyakorlat ◆

hangképző gyakorlathangképző gyakorlat
haszszeiricuhaszszeiricu ◆ előfordulási rátaelőfordulási ráta
haszszeiszaszeruhaszszeiszaszeru ◆ elindítelindít 「Ókina otoga
nadare-o haszszeiszaszeta.」 „Egy erős hang el-
indította a lavinát.” ◆ fejlesztfejleszt 「Mizukara
szuiszo-o haszszeiszaszeta.」 „Vízből hidrogént
fejlesztett.” ◆ kifejtkifejt 「Tekode ókina csikara-o
haszszeiszaszerukotogadekiru.」 „Az emelővel
nagy erőt lehet kifejteni.”

haszszeiszuruhaszszeiszuru ◆ kiejtkiejt 「Karega haszszeisita
boin」 „általa kiejtett magánhangzó”

haszszeiszuruhaszszeiszuru ◆ adódikadódik 「Mondaiga haszsze-
isita.」 „Probléma adódott.” ◆ bekövetkezikbekövetkezik
「Dzsikoga haszszeisita.」 „Bekövetkezett a bal-
eset.” ◆ keletkezikkeletkezik 「Taifúga haszszeisita.」
„Tájfun keletkezett.” ◆ kiütkiüt 「Kadzsiga haszsze-
isita.」 „Tűz ütött ki.” ◆ termelődiktermelődik 「Maszac-
ude denkiga haszszeiszuru.」 „A súrlódástól áram
termelődik.” ◆ vonzatavonzata vanvan 「Sotokugaaruto
zeikinga haszszeiszuru.」 „A jövedelemnek adó-
vonzata van.” ◇ kadzsigahaszszeiszurukadzsigahaszszeiszuru kiütkiüt
aa tűztűz ◇ haszszeiszaszeruhaszszeiszaszeru kifejtkifejt 「Tekode
ókina csikara-o haszszeiszaszerukotogadekiru.」
„Az emelővel nagy erőt lehet kifejteni.” ◇ hasz-hasz-
szeiszaszeruszeiszaszeru fejlesztfejleszt 「Mizukara szuiszo-o
haszszeiszaszeta.」 „Vízből hidrogént fejlesztett.”

haszszenhaszszen ◆ nyolcezernyolcezer
haszszezuhaszszezu ◆ Hasse-diagramHasse-diagram
haszszóhaszszó ◆ elgondoláselgondolás 「Atarasii haszszó」 „új
elgondolás” ◆ ötletötlet 「Daitanna haszszó」 „me-
rész ötlet” ◆ szemléletszemlélet 「Haszszóno tenkan」
„szemléletváltás” ◇ haszszószuruhaszszószuru ötletetötletet me-me-
rítrít 「Ori gamikara haszszósita meisiire」 „origa-
miból merített ötlet alapján készült névjegytartó”

haszszóhaszszó ◆ elküldéselküldés 「Sóhinno haszszó」 „áru
elküldése” ◆ postázáspostázás 「Nimocuno haszszó」
„csomag postázása”

haszszóbihaszszóbi ◆ szállítás napjaszállítás napja
haszszódenbunrihaszszódenbunri ◆ áramfejlesztésáramfejlesztés ésés
szállításának elválasztásaszállításának elválasztása
haszszógakarihaszszógakari ◆ speditőrspeditőr ◆ szállítmányo-szállítmányo-
zózó
haszszóhóhaszszóhó ◆ gondolkodásmódgondolkodásmód
haszszókigóhaszszókigó ◆ előadási jelelőadási jel
haszszokuhaszszoku ◆ beindulásbeindulás ◆ létrejövetellétrejövetel
haszszómotohaszszómoto ◆ feladófeladó
haszszórjóhaszszórjó ◆ szállítási költségszállítási költség
haszszószakihaszszószaki ◆ címzettcímzett
haszszószuruhaszszószuru ◆ ötletetötletet merítmerít 「Ori gamika-
ra haszszósita meisiire」 „origamiból merített öt-
let alapján készült névjegytartó”

haszszószuruhaszszószuru ◆ elküldelküld 「Kozucumi-o hasz-
szósita.」 „Elküldte a csomagot.” ◆ kiküldkiküld
「Ginkó-va kózameiszai-o haszszósita.」 „A bank
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kiküldte a bankszámla-kimutatást.” ◆ postázpostáz
「Nettode csúmonsita sóhin-va haszszószareta.」
„Postázták az árut, amit megrendeltem.” ◆ szét-szét-
küldküld 「Sótaidzsó-o haszszósita.」 „Szétküldtem a
meghívókat.”

haszszuihaszszui ◆ víztaszítóvíztaszító
haszszuikótinguhaszszuikótingu ◆ víztaszító bevonatvíztaszító bevonat
haszszuruhaszszuru ◆ áradárad 「Teraga hah-szuru sinpi-
tekina fun-iki」 „Templomból áradó misztikus
hangulat.” ◆ eredered 「Donau gava-va suvarucu-
varutoni hah-szuru.」 „A Duna a Fekete-erdőből
ered.” ◆ indulindul 「Densa-va eki-o hah-site icsi-
dzsikanhasitta.」 „A vonat az állomásról indulva
egy óráig ment.” ◆ jelentkezikjelentkezik 「Joiga hah-
szurumade dzsikangakakatta.」 „Időbe telt, míg
jelentkezett a részegsége.” ◆ jönjön 「Szotokara
haszszerareru sigeki」 „kívülről jövő inger” ◆

keltkelt 「Kodomoga hah-szuru koe.」 „Gyerek által
keltett hang.” ◆ kiadkiad 「Kisócsó-va keikoku-o
hah-sita.」 „A meteorológiai intézet figyelmezte-
tést adott ki.” ◆ kibocsátkibocsát 「Szono buttai-va bu-
kimina hikari-o hah-siteita.」 „A tárgy kísérteties
fényt bocsátott ki.” ◆ szólszól 「Hitokotomo hah-
sinakatta.」 „Egy szót sem szólt.” ◇

kantantokoe-okantantokoe-o haszszuruhaszszuru álmélkodvaálmélkodva fel-fel-
kiáltkiált ◇ tan-otan-o haszszuruhaszszuru kiváltkivált 「Amerikani
tan-o hah-sita keizaikiki-va ovatta.」 „Véget ért az
Amerika által kiváltott pénzügyi válság.”

haszszuruhaszszuru ◆ igyekezetigyekezet ◆ küzdelemküzdelem ◆ tör-tör-
tetéstetés ◇ haszszuruszuruhaszszuruszuru igyekszikigyekszik
「Eigjószeiszeki-o agerutamenihaszszuruszuru.」
„Igyekszik, hogy növelje a teljesítményét.” ◇

haszszuruszuruhaszszuruszuru küzdküzd 「Szeikószurutameni-
haszszuruszuru.」 „Küzd, hogy sikeres legyen.”

haszszuruszuruhaszszuruszuru ◆ igyekszikigyekszik
「Eigjószeiszeki-o agerutamenihaszszuruszuru.」
„Igyekszik, hogy növelje a teljesítményét.” ◆ küzdküzd
「Szeikószurutamenihaszszuruszuru.」 „Küzd,
hogy sikeres legyen.”

haszuhaszu ◆ lótuszlótusz 「Ikeni-va haszuno hanagaip-
paini szaiteimaszu.」 „A tavon sok lótusz virág-
zik.” ◆ vízililiomvízililiom
haszuhaszu ◆ átlósságátlósság ◆ ferdeségferdeség ◇ haszunihaszuni
ferdénferdén ◇ haszunihaszuni átlósanátlósan 「Dzsitensa-va
dóro-o haszuni ódansita.」 „A biciklis átlósan
ment át az úton.”

haszúhaszú ◆ maradékmaradék ◆ töredéktöredék számszám ◆ törttört
részrész 「Haszú-o kiri ageru.」 „Felfelé kerekíti a
tört részt.”

haszúhaszú ◆ hullámszámhullámszám
haszuigakakaruhaszuigakakaru ◆ elel vanvan kábítvakábítva 「Tora-
va haszuigakakatte nemutteiru.」 „A tigris elká-
bítva alszik.” ◆ érzéstelenítveérzéstelenítve vanvan 「Haguki-
ni haszuigakakatteiru.」 „Az ínyem érzéstelenítve
van.”

haszuikehaszuike ◆ lótusztólótusztó
haszuimohaszuimo ◆ elefántfülelefántfül ◆ óriás elefántfülóriás elefántfül
haszuiszuruhaszuiszuru ◆ elfolyikelfolyik aa magzatvízmagzatvíz
「Kanodzso-va haszuisita.」 „Elfolyt a magzatvi-
ze.”

haszukaihaszukai ◆ átlósságátlósság ◆ rézsútosságrézsútosság
「Dóro-o haszukaini jokogitta.」 „Rézsútosan
mentem át az úton.”

haszukíhaszukí ◆ eszkimókutyaeszkimókutya ◆ huskyhusky ◆ sarkisarki
kutyakutya ◇ siberian-haszukísiberian-haszukí szibériai huskyszibériai husky
haszukí-boiszuhaszukí-boiszu ◆ fátyolos hangfátyolos hang
haszukínahaszukína ◆ fátyolosfátyolos 「Haszukíde szutekina
koenodzsazusingá」 „elragadóan fátyolos hangú
dzsesszénekes”

haszumukainohaszumukaino ◆ rézsútosanrézsútosan átellenesátellenes
「Haszumukaino ie」 „rézsútosan átellenes ház”

haszunihaszuni ◆ átlósanátlósan 「Dzsitensa-va dóro-o ha-
szuni ódansita.」 „A biciklis átlósan ment át az
úton.” ◆ ferdénferdén
haszunohanahaszunohana ◆ lótuszviráglótuszvirág
haszuppahaszuppa ◆ ribancribanc ◆ szajhaszajha
haszuppanahaszuppana ◆ feslettfeslett 「Haszuppana on-na」
„feslett nő”

hatahata ◆ szántóföldszántóföld
hatahata ◆ kívülálláskívülállás 「Hatano hito」 „kívülálló
ember” ◆ partpart 「Ikenohata」 „tó partja” ◆ szélszél
「Micsinohata」 „út széle” ◇ hatamenihatameni másokmások
szemébenszemében 「Hata meni-va júfukuna kazokuda-
ga, okaneganai.」 „Mások szemében gazdagnak
tűnik, de szegény.” ◇ hatamenihatameni külsőkülső ránézés-ránézés-
rere 「Hatameni-va kantanni mieru.」 „Külső rá-
nézésre egyszerűnek tűnik.”

hatahata ◆ kelmekelme 「Hata-o otta.」 „Kelmét szőtt.”
◆ szövetszövet ◆ szövőszékszövőszék ◇ teoribatateoribata kézikézi
szövőszékszövőszék
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hatahata ◆ lobogólobogó 「Tatemononi íjúno hata-o ka-
kageta.」 „Az épületre kitűzték az EU lobogóját.”
◆ zászlózászló 「Hata-o ageta.」 „Felhúzták a zász-
lót.” ◇ sirahatasirahata fehérfehér zászlózászló 「Sirahata-o
kakagete aruita.」 „Fehér zászlóval a kezében
ment.” ◇ niszehataszakuszenniszehataszakuszen hamishamis zász-zász-
lóslós műveletművelet ◇ hatanositanihatanositani zászlajazászlaja alattalatt
「Kokumin-va aikokuno hatano sitani dankecusi-
ta.」 „A nép a hazaszeret zászlaja alatt egyesült.”
◇ hata-ohata-o taterutateru zászlótzászlót kitűzkitűz 「Szancsóni
hata-o tateta.」 „A csúcsra kitűzött egy zászlót.” ◇

hitohataageruhitohataageru szerencsétszerencsét próbálpróbál 「Hitoha-
taagetemitaito omotte gaikokuni idzsúsita.」 „El-
mentem külföldre szerencsét próbálni.” ◇ hito-hito-
hataageruhataageru szerencsévelszerencsével járjár 「Dzsicugjóka-
va hitohataageta.」 „A vállalkozó szerencsével
járt.”

hataagehataage ◆ hadsereghadsereg felállításafelállítása ◆ indításindítás
「Atarasii szeitóno hataage-o sita.」 „Új pártot
indított.” ◆ lázadáslázadás
hatabakohatabako ◆ dohánylevéldohánylevél
hatacsihatacsi ◆ szántóföldszántóföld
hatacsinohatacsino ◆ húszéveshúszéves 「Muszume-va ima ha-
tacsininarimasita.」 „A lánya most lett húsz éves.”

hatadzsirusihatadzsirusi ◆ jelszójelszó 「Minsusugi-o hata-
dzsirusinisita.」 „A demokrácia volt a jelszavuk.”
◆ zászló emblémájazászló emblémája
hatafurihatafuri ◆ zászlójelzészászlójelzés ◆ zászlólengetészászlólengetés
hatafurijakuhatafurijaku ◆ indítóindító ◆ kezdeményezőkezdeményező
hatafurijakutonaruhatafurijakutonaru ◆ kezdeményezkezdeményez 「Kare-
va sinszeitóno hatafuri jakutonatta.」 „Ő kezde-
ményezte az új párt megalakulását.”

hatagasirahatagasira ◆ vezéralakvezéralak
hatagojahatagoja ◆ fogadófogadó
hatahatahatahata ◆ csapkodáscsapkodás
hatahatahatahata ◆ hatahatahatahata
hatahatatohatahatato ◆ csapkodvacsapkodva 「Szentakumono-
va kazedehatahatatohatameita.」 „A mosott ru-
hák csapkodtak a szélben.”

hatahoodzsirohatahoodzsiro ◆ kukoricakukorica sármánysármány ◆ sor-sor-
délydély
hatairohatairo ◆ esélyesély 「Csímu-va hatairuga joi.」 „A
csapatnak jók az esélyei.” ◆ hadihadi helyzethelyzet ◆ ho-ho-
vatartozásvatartozás 「Szeidzsitekina hatairo-o szenme-
inisita.」 „Felfedte a politikai hovatartozását.” ◆

kilátáskilátás 「Minsutóno hatairuga joi.」 „A Demok-
rata Pártnak jók a kilátásai.”

hatairogajoihatairogajoi ◆ jóljól álláll szénájaszénája 「Kótósiken-
de hatairo-va jokunakatta.」 „Nem jól állt a szé-
nám a szóbeli vizsgán.”

hatairogavaruihatairogavarui ◆ rosszulrosszul álláll aa szénájaszénája
「Vaga kunino daihjócsímu-va hatairoga varui.」
„Rosszul áll a válogatottunk szénája.”

hatajahataja ◆ takácstakács
hatakehatake ◆ anyaméhanyaméh ◆ földföld 「Hatake-o ucu.」
„Földet szánt.” ◆ szakterületszakterület 「Rjóri-va bo-
kuno hatakedzsanai.」 „A főzés nem az én szak-
területem.” ◆ szántóföldszántóföld 「Hatakenitómoro-
kosino su-o maita.」 „Bevetettem a szántóföldet
kukoricával.” ◆ szülőföldszülőföld ◆ táblatábla 「Tómoro-
kosi batake」 „kukoricatábla” ◆ területterület ◆ ül-ül-
tetvénytetvény ◆ veteményesveteményes földföld ◇ ongakuba-ongakuba-
taketake zeneizenei szakterületszakterület ◇ gaikóbatakegaikóbatake dip-dip-
lomatalomata háttérháttér ◇ gaikóbatakegaikóbatake diplomata-diplomata-
pályapálya ◇ gidzsucubatakegidzsucubatake műszakiműszaki szakterü-szakterü-
letlet 「Gidzsucubatakesussinno hito」 „műszaki
szakterületről jött ember” ◇ komugibatakekomugibatake bú-bú-
zamezőzamező ◇ komugibatakekomugibatake búzatáblabúzatábla ◇ dan-dan-
danbatakedanbatake teraszosteraszos művelésűművelésű földföld ◇ budó-budó-
batakebatake szőlőültetvényszőlőültetvény ◇ budóbatakebudóbatake sző-sző-
lőskertlőskert ◇ mikanbatakemikanbatake mandarinültetvénymandarinültetvény
◇ mugibatakemugibatake búzatáblabúzatábla ◇ jaszaibatakejaszaibatake
konyhakertkonyhakert ◇ jaszaibatakejaszaibatake veteményes-veteményes-
kertkert
hatakehatake ◆ korpázókorpázó hámláshámlás ◆ pikkelysömörpikkelysömör ◆

rührüh
hatakecukinoinakanoiehatakecukinoinakanoie ◆ tanyatanya 「Hatake-
cukino inakano ie-o katte hjakusó-o siteiru.」
„Vettem egy tanyát, és gazdálkodok.”

hatakenomiharibanhatakenomihariban ◆ csőszcsősz
hatakesigotohatakesigoto ◆ földművelésföldművelés 「Kare-va
hatakesigoto-o siteiru.」 „Földműveléssel foglal-
kozik.”

hatakesimedzsihatakesimedzsi ◆ csoportos álpereszkecsoportos álpereszke
hatakihataki ◆ porolásporolás ◆ porolóporoló ◇ hataki-ohataki-o ka-ka-
kerukeru leporolleporol 「Tanani hataki-o kaketa.」 „Le-
poroltam polcot.”

hataki-ohataki-o kakerukakeru ◆ leporolleporol 「Tanani hataki-o
kaketa.」 „Leporoltam polcot.”

hatakuhataku ◆ agyonütagyonüt 「Hae-o hataita.」 „Agyon-
ütötte a legyet.” ◆ elverelver 「Zenzaiszan-o hata-
ita.」 „Elverte az összes vagyonát.” ◆ kiporolkiporol
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「Dzsútan-o hataita.」 „Kiporolta a szőnyeget.” ◆

leporolleporol 「Iszu-o hataita.」 „Leporolta a széket.”
◆ rácsaprácsap 「Szurino te-o tataita.」 „Rácsaptam a
zsebtolvaj kezére.”

hatamekuhatameku ◆ csapkodcsapkod 「Hata-va kazedehata-
meita.」 „A zászló csapkodott a szélben.”

hatamenihatameni ◆ külsőkülső ránézésreránézésre 「Hatameni-va
kantanni mieru.」 „Külső ránézésre egyszerűnek
tűnik.” ◆ másokmások szemébenszemében 「Hata meni-va jú-
fukuna kazokudaga, okaneganai.」 „Mások sze-
mében gazdagnak tűnik, de szegény.”

hatamotohatamoto ◆ sógun hűbéresesógun hűbérese ◆ zászlószászlós
hatanhatan ◆ csődcsőd 「Kekkonno hatan」 „csődbe ju-
tott házasság” ◆ összeomlásösszeomlás 「Mohaja kjúsúg-
appeiigaini hatan-o manugareru hóhó-va nai.」
„Már nincs más megoldás az összeomlás elkerülé-
sére, mint a cég beolvasztása.” ◇ zaiszeihatanzaiszeihatan
pénzügyi összeomláspénzügyi összeomlás
hatancsóhatancsó ◆ c-mollc-moll
hatanezumihatanezumi ◆ pocokpocok
hatankjóhatankjó ◆ mandulamandula
hatanopóruhatanopóru ◆ zászlórúdzászlórúd
hatanositanihatanositani ◆ zászlajazászlaja alattalatt 「Kokumin-
va aikokuno hatano sitani dankecusita.」 „A nép
a hazaszeret zászlaja alatt egyesült.”

hatanszuruhatanszuru ◆ becsődölbecsődöl 「Ginkóga hatansi-
ta.」 „A bank becsődölt.” ◆ csődbecsődbe kerülkerül
「Kuni-va keizaitekini hatansita.」 „Az ország
pénzügyi csődbe került.” ◆ összeomlikösszeomlik 「Sa-
kaisugiga hatansita.」 „A szocializmus összeom-
lott.” ◆ összeroskadösszeroskad 「Keizai-va hatansita.」
„Összeroskadt a gazdaság.” ◇ keieigahatanszu-keieigahatanszu-
ruru becsődölbecsődöl 「Kaisano keieiga hatansita.」 „A
vállalat becsődölt.”

hataorihataori ◆ szövésszövés ◆ szövőmunkásszövőmunkás ◆ takácstakács

hata-ohata-o taterutateru ◆ zászlótzászlót kitűzkitűz 「Szancsóni
hata-o tateta.」 „A csúcsra kitűzött egy zászlót.”

hatarakaszeruhatarakaszeru ◆ dolgoztatdolgoztat 「Kodomo-o ha-
tarakaszeru.」 „Gyerekeket dolgoztat.” ◆ meg-meg-
dolgoztatdolgoztat 「Szózórjoku-o hatarakaszeta.」
„Megdolgoztattam a képzelőerőmet.” ◇

dzsósiki-odzsósiki-o hatarakaszeruhatarakaszeru józanjózan eszéteszét
használjahasználja 「Dzsósiki-o hatarakaszetekuda-
szai!」 „Használd a józan eszed!”

hatarakaszuhatarakaszu ◆ dolgoztatdolgoztat 「Hito-o hataraka-
szu.」 „Embereket dolgoztat.” ◆ megdolgoztatmegdolgoztat
「Kin-niku-o hatarakaszu.」 „Megdolgoztatja az
izmait.”

hatarakazaruhatarakazaru mono-vamono-va kuubekarazukuubekarazu ◆ akiaki
nem dolgozik, ne is egyéknem dolgozik, ne is egyék
hatarakihataraki ◆ dolgozásdolgozás 「Hatarakini iku.」 „Dol-
gozni megy.” ◆ funkciófunkció 「Kanzó-va gedokuno
hataraki-o siteiru.」 „A májnak méregtelenítő
funkciója van.” ◆ hatáshatás 「Iva-va mizuno hata-
rakinijotte kezurareta.」 „A szikla a víz hatására
erodálódott.” ◆ hatásmódhatásmód 「Kono kuszurino
hataraki-va varui szaibó-o korosite bjóki-o naosi-
maszu.」 „Ennek a gyógyszernek az a hatásmódja,
hogy a rossz sejteket megölve gyógyít.” ◆ jöve-jöve-
delmezésdelmezés 「Hatarakinoii sigoto」 „jövedelme-
ző munka” ◆ munkamunka 「Kare-va hatarakiga mi-
tomerare, sósinsita.」 „Munkája elismeréseként
előléptették.” ◆ működésműködés 「Mimino hataraki-o
szecumeisimasita.」 „Elmagyarázta a fül műkö-
dését.” ◇ atamanohatarakiatamanohataraki agyműködésagyműködés ◇

kuszurinohatarakikuszurinohataraki gyógyszergyógyszer hatásahatása ◇

sinzónohatarakisinzónohataraki szívműködésszívműködés ◇ tadabata-tadabata-
rakiraki ingyenmunkaingyenmunka ◇ csónohatarakicsónohataraki bélmű-bélmű-
ködésködés 「Csóno hataraki-o jokuszuru kuszuri-o
nonda.」 „Bevettem egy gyógyszert, ami javítja a
bélműködést.” ◇ nónohatarakinónohataraki agyműködésagyműködés
hatarakiarihatarakiari ◆ dolgozó hangyadolgozó hangya
hatarakibacsihatarakibacsi ◆ dolgozódolgozó méhméh ◆ hangya-hangya-
szorgalmú emberszorgalmú ember
hatarakiburihatarakiburi ◆ ahogyahogy dolgozikdolgozik 「Kareno ha-
taraki burini manzokusiteinai.」 „Nem vagyok
megelégedve azzal, ahogy dolgozik.” ◆ munka-munka-
stílusstílus 「Nessinna hataraki buri」 „lelkes mun-
kastílus”

hatarakigucsihatarakigucsi ◆ álláslehetőségálláslehetőség 「Sinaini
ókuno hataraki gucsigaatta.」 „Sok álláslehetőség
volt a városban.” ◆ munkalehetőségmunkalehetőség 「Hatara-
ki gucsi-o szagasiteiru.」 „Munkalehetőséget ke-
resek.”

hatarakikakehatarakikake ◆ ráhatásráhatás 「Gaibukarano hata-
rakikakenijori, jaru ki-o hiki dasita.」 „Külső rá-
hatással sikerült motiválni.”

hatarakikakeruhatarakikakeru ◆ befolyásolbefolyásol 「Gaibukara
hatarakikaketemo kareno kódó-va kavaranai.」
„Hiába próbálják kívülről befolyásolni, nem válto-
zik a viselkedése.” ◆ közbenjárközbenjár 「Hitodzsicsi-
no kaihó-o hatarakikaketa.」 „Közbenjárt, hogy
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eresszék el a túszokat.” ◆ lobbiziklobbizik 「Szeidzsika-
va hatarakikakeno denva-o uketa.」 „A politikus
kapott egy lobbizó hívást.” ◆ rábírrábír 「Oszake-o
jamerujó kareni hatarakikaketa.」 „Próbáltam rá-
bírni, hogy ne igyon.” ◆ ráhatráhat 「Kareni hataraki
kaketaga mudadatta.」 „Próbált hatni rá, de nem
sikerült.”

hatarakimonohatarakimono ◆ dolgosdolgos 「Ani-va bokuto csi-
gatte hataraki monoda.」 „A bátyám dolgos, nem
úgy, mint én.” ◆ dolgosdolgos emberember 「Kimi-va hata-
raki monoda!」 „Dolgos ember vagy!”

hatarakinideruhatarakinideru ◆ munkát vállalmunkát vállal
hatarakiszugiruhatarakiszugiru ◆ túlhajszoljatúlhajszolja magátmagát
「Hatarakiszuginaijónine!」 „Aztán nehogy túl-
hajszold magad!”

hatarakitehatarakite ◆ dolgosdolgos emberember 「Kare-va naka-
nakano hataraki teda.」 „Igazán dolgos ember.”
◆ dolgozódolgozó 「Kaisa-va hataraki te-o fujasita.」
„A cég növelte a dolgozói létszámot.” ◆ kenyér-kenyér-
keresőkereső 「Kazoku-va hataraki te-o usinatta.」 „A
család elvesztette a kenyérkeresőjét.”

hatarakizakarinohatarakizakarino ◆ életeélete teljébenteljében lévőlévő ◆

munkaerejemunkaereje teljébenteljében levőlevő 「Szandzsúdaino
hataraki zakarino sain.」 „30-as éveiben járó,
munkaereje teljében levő alkalmazott.”

hatarakuhataraku ◆ dolgozikdolgozik 「Aszakara banmade ha-
taraiteiru.」 „Reggeltől estig dolgozom.” ◆ el-el-
követkövet 「Gótó-o hataraku.」 „Betörést követ el.”
◆ hajthajt 「Kaisade min-nagamusarani hataraite-
iru.」 „Bent a cégnél mindenki hajt.” ◆ hathat
「Buttaini csikjúno inrjokuga hataraku.」 „A tár-
gyakra a Föld vonzóereje hat.” ◆ ledolgozledolgoz
「Kekkinsita bun-o hataraita.」 „Ledolgoztam a
kiesett munkaidőt.” ◆ lehúzlehúz 「Kjóha kódzsóde
dzsúnidzsikan hataraita.」 „Ma 12 órát lehúztam
a gyárban.” ◆ működikműködik 「Nemutakute atamaga
hatarakanai.」 „Álmos vagyok, nem működik az
agyam.” ◇ akudzsi-oakudzsi-o hatarakuhataraku gaztettetgaztettet
követkövet elel ◇ gamusaranihatarakugamusaranihataraku dolgozik,dolgozik,
mintmint aa güzügüzü ◇ gótó-ogótó-o hatarakuhataraku rablástrablást kö-kö-
vetvet elel 「Ginkógótó-o hataraita.」 „Bankrablást
követett el.” ◇ dorobó-odorobó-o hatarakuhataraku loplop
「Kurumadorobó-o hataraita.」 „Kocsit lopott.”
◇ hatarakazaruhatarakazaru mono-vamono-va kuubekarazukuubekarazu akiaki
nemnem dolgozik,dolgozik, nene isis egyékegyék ◇ hatarakaszeruhatarakaszeru
megdolgoztatmegdolgoztat 「Szózórjoku-o hatarakaszeta.」
„Megdolgoztattam a képzelőerőmet.” ◇ hatara-hatara-
kaszerukaszeru dolgoztatdolgoztat 「Kodomo-o hatarakasze-

ru.」 „Gyerekeket dolgoztat.” ◇ hatarakiszugi-hatarakiszugi-
ruru túlhajszoljatúlhajszolja magátmagát 「Hatarakiszuginaijó-
nine!」 „Aztán nehogy túlhajszold magad!” ◇ ha-ha-
tarakukininaranaitarakukininaranai nemnem fűlikfűlik aa fogafoga aa mun-mun-
káhozkához ◇ fuszei-ofuszei-o hatarakuhataraku szabálytalan-szabálytalan-
ságotságot követkövet elel ◇ mi-omi-o konisitehatarakukonisitehataraku
agyondolgozzaagyondolgozza magátmagát ◇ varudzsiegahata-varudzsiegahata-
rakuraku furfangosfurfangos 「Szono ko-va varudzsiega ha-
taraku.」 „Az a gyerek furfangos.”

hatarakukininaranaihatarakukininaranai ◆ nemnem fűlikfűlik aa fogafoga aa
munkáhozmunkához
hatasiaihatasiai ◆ párbajpárbaj
hatasiai-o szuruhatasiai-o szuru ◆ párbajozikpárbajozik
hatasidzsóhatasidzsó ◆ kihíváskihívás ◆ párbajkihíváspárbajkihívás
hatasitehatasite ◆ perszepersze 「Kaisa-va cuburerunode-
va naikato omotteitara, hatasiteszono tórininat-
ta.」 „Gondoltam, hogy tönkre megy a vállalat,
és persze úgy is lett.” ◆ vajonvajon 「Hatasitemata
teburade ucsini aszobini kurunokanaa?」 „Vajon
megint üres kézzel jön-e vendégségbe?” ◆ vajonvajon
ténylegtényleg 「Kono keikaku-va hatasite dzsicugen-
szurunodaróka.」 „Vajon tényleg megvalósul ez a
terv?” ◆ vártak szerintvártak szerint
hataszakuhataszaku ◆ földművelésföldművelés ◆ terménytermény
hataszerukanahataszerukana ◆ valóbanvalóban
hataszuhataszu ◆ beteljesítbeteljesít 「Jume-o hataszu.」
„Beteljesíti az álmát.” ◆ elegeteleget tesztesz 「Kare-va
gimu-o hatasita.」 „Eleget tett a kötelességének.”
◆ ellátellát 「Ninmu-o hataszu.」 „Ellátja a felada-
tát.” ◆ szolgálszolgál 「Rippana mokuteki-o hatasitei-
ru.」 „Nemes célt szolgál.” ◆ teljesítteljesít 「Gimu-o
hatasita.」 „Teljesítette a kötelességét.” ◆ való-való-
rara váltvált 「Naganenno jume-o hatasita.」 „Való-
ra váltotta dédelgetett álmát.” ◇ szaiszen-oszaiszen-o ha-ha-
taszutaszu sikeresensikeresen újraválasztjákújraválasztják 「Daitórjó-
va szaiszen-o hatasita.」 „Az elnököt sikeresen új-
raválasztották.” ◇ szecudzsoku-oszecudzsoku-o hataszuhataszu
visszavágvisszavág 「Jaburetacsímu-va szecudzsoku-o
hatasita.」 „A vesztes csapat visszavágott.” ◇ cu-cu-
kaihataszukaihataszu felélfelél 「Tószenkinicsi okuen-o icsi-
nende cukai hatasita.」 „A százmilliós nyere-
ményt egy év alatt felélte.” ◇ ninmu-oninmu-o hataszuhataszu
ellátjaellátja feladatátfeladatát 「Kare-va susótositeno
ninmu-o hataszu.」 „Ellátja miniszterelnöki fel-
adatát.” ◇ fukusú-ofukusú-o hataszuhataszu bosszútbosszút álláll
「Fukusú-o hatasita.」 „Bosszút állt.”
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hatatohatato ◆ csapvacsapva 「Hatato hiza-o utta.」 „A
térdemre csaptam.” ◆ hirtelenhirtelen 「Asitano jódzsi-
o hatato omoi dasita.」 „Hirtelen eszembe jutott,
mit akartam holnap csinálni.” ◆ szúrósanszúrósan 「Ai-
teno kao-o hatato niranda.」 „Szúrósan néztem az
arcát.”

hataucsihataucsi ◆ kapáláskapálás
hatazaohatazao ◆ zászlórúdzászlórúd
hatazaocsihatazaocsi ◆ nyeles teleknyeles telek
hatehate ◆ akkorakkor mostmost 「Hate, dósimasó?」 „Ak-
kor most mit csináljunk?” ◆ ejej 「Hate, okasii-
na.」 „Ej, de furcsa.” ◆ lássuklássuk csakcsak 「Hate,
nanfunjudetaraiidaró.」 „Lássuk csak, hány per-
cig is kell főzni.”

hatehate ◆ végvég 「Szekaino hatemademocuite iku.」
„Követlek akár a világ végére is.” ◇ hatemonakuhatemonaku
végeláthatatlanulvégeláthatatlanul 「Hatemonaku cuzuku mi-
csi」 „végeláthatatlanul folytatódó út”

hatemonakuhatemonaku ◆ végeláthatatlanulvégeláthatatlanul 「Hat-
emonaku cuzuku micsi」 „végeláthatatlanul foly-
tatódó út”

hatenahatena ◆ nahátnahát 「Hatena, dósitekokoniaruno-
kana?」 „Nahát, hogyan került ez ide?” ◆ vajonvajon
「Hatena, kagi-o dokoni oitakke?」 „Vajon hová
a csudába tettem a kulcsot?” ◇ hatenamákuhatenamáku
kérdőjelkérdőjel 「Gimonbunni-va
kanarazuhatenamáku-o cukemasó.」 „A kérdő
mondat végére feltétlenül tegyünk kérdőjelet!”

hatenamákuhatenamáku ◆ kérdőjelkérdőjel 「Gimonbunni-va
kanarazuhatenamáku-o cukemasó.」 „A kérdő
mondat végére feltétlenül tegyünk kérdőjelet!”

hatenkónahatenkóna ◆ hallatlanhallatlan 「Hatenkóna dekigo-
to」 „hallatlan esemény” ◆ példátlanpéldátlan 「Haten-
kóna kokoromi」 „példátlan próbálkozás” ◆ vá-vá-
ratlanratlan 「Hatenkóna tenkai」 „váratlan fordulat”

hatenonaihatenonai ◆ végetvéget nemnem érőérő 「Hatenonai ha-
nasi」 „véget nem érő történet” ◆ végtelenvégtelen
「Hatenonai ikari」 „végtelen düh”

hateruhateru ◆ elfogyelfogy 「Kirjokuga hateta.」 „Elfo-
gyott az energiám.” ◆ meghalmeghal 「Dzsigaisite hat-
eta.」 „Öngyilkos lett és meghalt.” ◆ megszűnikmegszűnik
「Dzsóhóno nagarega hateta.」 „Megszűnt az in-
formáció áramlása.” ◆ végetvéget érér 「Haterukoto-
nonai dzsónecu」 „véget nem érő szenvedély” ◆

végtelenülvégtelenül csinálcsinál 「Cukare hateta.」 „Végtele-
nül elfáradtam.” ◇ akirehateruakirehateru elképedelképed 「Ka-

reno acukamasiszani akire hateta.」 „Elképedtem
az arcátlanságán.” ◇ komarihaterukomarihateru nagynagy baj-baj-
banban vanvan 「Sakkinga kaeszezu komari hateta.」
„Nagy bajban voltan, mert nem tudtam visszafi-
zetni az adósságomat.” ◇ taehaterutaehateru végképpvégképp
elfogyelfogy 「Tairjokuga tae hateta.」 „Végképp elfo-
gyott az erőm.” ◇ cukarehaterucukarehateru kimerülkimerül 「Si-
gotode cukare hateta.」 „Kimerültem a munká-
ban.” ◇ cukihaterucukihateru teljesenteljesen kifogykifogy 「Ban-
szakucuki hateta.」 „Kifogytak az összes lehető-
ségből.”

hatesinaihatesinai ◆ határtalanhatártalan 「Szeiszakuno hates-
inai orokaszani odoroita.」 „Meglepődtem az in-
tézkedés határtalan ostobaságán.” ◆ sziszifuszisziszifuszi
「Dzsisocukuri-va hatesinai sigotoda.」 „A szó-
tárkészítés sziszifuszi munka.” ◆ végeláthatat-végeláthatat-
lanlan 「Hatesinai umi」 „végeláthatatlan tenger”
◆ végtelenvégtelen 「Szorani hatenai ucsúga hirogatte-
ita.」 „Az égen kitárult a végtelen világűr.”

hatohato ◆ galambgalamb ◆ gerlegerle ◇ iccuinohatoiccuinohato ger-ger-
lepárlepár ◇ densobatodensobato postagalambpostagalamb ◇ nobatonobato
vadgalambvadgalamb ◇ heivanohatoheivanohato békegalambbékegalamb
hatóható ◆ nagynagy hullámokhullámok 「Fune-va ható-o kette
szuszunda.」 „A hajó nagy hullámokat keltve ha-
ladt.” ◆ viharosviharos óceánóceán 「Banrino ható-o koe-
ta.」 „Átkelt a végtelen viharos óceánon.”

hátoháto ◆ kőrkőr 「Hátonokuín」 „kőr dáma” ◆ szívszív
「Háto gatanokukkí」 „szív alakú sütemény” ◇

burókunhátoburókunháto széttört szívszéttört szív
hatobahatoba ◆ hullámtörőhullámtörő gátgát ◆ kikötőgátkikötőgát ◆

rakpartrakpart
hatodokeihatodokei ◆ kakukkos órakakukkos óra
hatogakúkúnakuhatogakúkúnaku ◆ turbékolturbékol
hatogamamedeppó-ohatogamamedeppó-o kuttajónakuttajóna ◆ megrökö-megrökö-
nyödöttnyödött 「Hatoga mamedeppó-o kuttajóna
kao」 „megrökönyödött arc”

hatogojahatogoja ◆ galambdúcgalambdúc
hatohahatoha ◆ lágyszívűlágyszívű
hatohanohatohano ◆ lazalaza 「Csúóginkó-va hatohano
keizaiszeiszaku-o totta.」 „A jegybank laza mone-
táris politikát folytatott.”

hatokohatoko ◆ másodunokatestvérmásodunokatestvér ◆ ükunoka-ükunoka-
testvértestvér
hatomugihatomugi ◆ Jób könnyeJób könnye ◆ könnyfűkönnyfű
hatononakigoehatononakigoe ◆ turbékolásturbékolás
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háto-oháto-o ucsinukuucsinuku ◆ elraboljaelrabolja aa szívétszívét
「Kanodzsonoháto-o ucsi nuita.」 „Elraboltam a
nő szívét.”

hatoronsihatoronsi ◆ barna csomagolópapírbarna csomagolópapír
hatozahatoza ◆ GalambGalamb
hattacuhattacu ◆ fejlődésfejlődés 「Kono macsi-va hattacu-
ga okureteiru.」 „Ennek a városnak a fejlődése
hátramaradott.” ◆ kifejlődéskifejlődés
hattacudankaihattacudankai ◆ fejlettségifejlettségi szakaszszakasz
「Kodomono hattacudankai」 „gyermek fejlettsé-
gi szakasza” ◆ fejlődésifejlődési szakaszszakasz 「Sakaino
hattacudankai」 „társadalom fejlődési szakasza”

hattacusitahattacusita ◆ fejlettfejlett 「Hattacusita kócú-
mó」 „fejlett közlekedési hálózat” ◆ kifejlettkifejlett
「Hattacusita teikiacu」 „kifejlett ciklon”

hattacusógaihattacusógai ◆ fejlődési rendellenességfejlődési rendellenesség
hattacuszuruhattacuszuru ◆ fejlődikfejlődik 「Macsi-va dzsun-
csóni hattacusita.」 „A város szépen fejlődött.” ◆

kialakulkialakul 「Amagumoga hattacusita.」 „Esőfelhő
alakult ki.” ◆ kifejlődikkifejlődik 「Mórecuni hattacusita
taifú」 „pusztító erejűvé kifejlődött tájfun” ◆ ki-ki-
forrforr 「Kono gidzsucu-va mada hattacusiteinai.」
„Ez a technológia még nem kiforrott.”

hattarihattari ◆ blöffblöff 「Tadanohattarida.」 „Csak
blöffölsz!” ◇ hattari-ohattari-o kakerukakeru blöffölblöfföl
「Pókádehattari-o kaketa.」 „Blöfföltem a póker-
ben.” ◇ hattari-ohattari-o kamaszukamaszu félrevezetfélrevezet
「Hattari-o kamasite okane-o maki agejótosita.」
„Félrevezetően próbált pénz kicsalni.” ◇ hattari-hattari-
oo kamaszukamaszu blöffölblöfföl 「Kimi-va hattari-o kamasi-
teirunoka!」 „Te csak blöffölsz!”

hattari-ohattari-o kakerukakeru ◆ blöffölblöfföl 「Pókádehattari-o
kaketa.」 „Blöfföltem a pókerben.”

hattari-ohattari-o kamaszukamaszu ◆ blöffölblöfföl 「Kimi-va
hattari-o kamasiteirunoka!」 „Te csak blöffölsz!”
◆ félrevezetfélrevezet 「Hattari-o kamasite okane-o ma-
ki agejótosita.」 „Félrevezetően próbált pénz ki-
csalni.”

hattatohattato ◆ szúrósanszúrósan 「Hattato micumeru」
„szúrósan néz”

hatteikuhatteiku ◆ elmászikelmászik 「Mimizu-va nivatoriga
kizukanai ucsini hatte itta.」 „A giliszta elmászott
mielőtt a tyúk észrevette volna.”

hattenhatten ❶ fejlődésfejlődés 「Kuni-va szaranaru
hatten-o togeta.」 „Az ország további fejlődést
mutatott.” ◆ buzikbuzik közösüléseközösülése ◆ felvirágzásfelvirágzás

「Macsino hatten」 „város felvirágzása” ◆ kiala-kiala-
kuláskulás 「Orinpikkuno hatten」 „az olimpia kiala-
kulása” ◇ icsijakuhattenicsijakuhatten ugrásszerűugrásszerű fejlő-fejlő-
désdés ◇ keizaihattenkeizaihatten gazdasági fejlődésgazdasági fejlődés
hattenbahattenba ◆ buzikbuzik gyülekezőhelyegyülekezőhelye ◆ buzikbuzik
vadászterületevadászterülete
hattenszeihattenszei ◆ fejlődőképességfejlődőképesség
hattenszuruhattenszuru ◆ alakulalakul 「Dzsitaiga júrini hat-
tensita.」 „A helyzet kedvezően alakult.” ◆ fej-fej-
lődiklődik 「Szono macsi-va nanbuno hóga hattensi-
teiru.」 „Az város déli része fejlődik a legjobban.”
◆ felvirágzikfelvirágzik 「Keizaiga hattensita.」 „A gaz-
daság felvirágzott.” ◆ kibontakozikkibontakozik 「Hanas-
iga hattensita.」 „A történet kibontakozott.” ◆ ki-ki-
fejlődikfejlődik 「Intánetto-va atarasii bunkani hatten-
sita.」 „Az internetből kifejlődött egy új kultúra.”
◆ terjeszkedikterjeszkedik 「Macsi-va jamano hókóni hat-
tensita.」 „A város a hegyek felé terjeszkedett.”

hattentekikaisóhattentekikaisó ◆ beolvadásbeolvadás
hattentodzsókokuhattentodzsókoku ◆ fejlődő országfejlődő ország
hattohatto ◆ rendszabályrendszabály ◆ tilalomtilalom 「Baszszaiga
zenmenhattotonatta.」 „Teljes tilalom alá vették
az erdőirtást.” ◇ gohattonogohattono tiltotttiltott 「Gohatto-
no eiga」 „tiltott film” ◇ fugi-vafugi-va oie-nooie-no gohat-gohat-
toto házasságtöréstházasságtörést tiltjáktiltják aa szamurájszamuráj tör-tör-
vényekvények
hattohatto ◆ kalapkalap ◇ kaubói-hattokaubói-hatto cowboykalapcowboykalap
◇ szutoró-hattoszutoró-hatto szalmakalapszalmakalap
hattohatto ◆ hirtelenhirtelen 「Hantaihókóni iku densani
nottakotonihatto kizuita.」 „Hirtelen rájöttem,
hogy az ellenkező irányba menő vonatra száll-
tam.” ◇ hattoszuruhattoszuru rádöbbenrádöbben 「Oszaifu-o
vaszuretakotoni kizuitehattosita.」 „Rádöbben-
tem, hogy otthon felejtettem a pénztárcámat.” ◇

hattoszuruhattoszuru megijedmegijed 「Burékino otogasitehat-
tosita.」 „Megijedtem a fékcsikorgástól.”

hattóhattó ◆ buddhista előadóterembuddhista előadóterem
hattoiki-o nomuhattoiki-o nomu ◆ eláll a lélegzeteeláll a lélegzete
hattomegaszameruhattomegaszameru ◆ felriadfelriad 「Hatto mega
szameta.」 „Felriadtam álmomból.”

hattómoidaszuhattómoidaszu ◆ eszébeeszébe villanvillan 「Kareno
namae-o hatto omoi dasita.」 „Eszembe villant a
neve.”

hattómottatotanhattómottatotan ◆ abbanabban aa szentszent pilla-pilla-
natbannatban 「Hatto omotta totansanderiaga ocsi-
ta.」 „Abban a szent pillanatban leesett a csillár.”
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hattószaeruhattószaeru ◆ kapkap 「Szurino kehai-o
kandzsitehattopoketto-o oszaeta.」 „A zsebemhez
kaptam, mert úgy éreztem kirabolnak.”

hattoszuruhattoszuru ◆ megijedmegijed 「Burékino otogasite-
hattosita.」 „Megijedtem a fékcsikorgástól.” ◆

rádöbbenrádöbben 「Oszaifu-o vaszuretakotoni kizuite-
hattosita.」 „Rádöbbentem, hogy otthon felejtet-
tem a pénztárcámat.”

hauhau ◆ csúszikcsúszik 「Katacumuriga hatta ato-o
tadotta.」 „Követtem nyomot, ahol a csiga csú-
szott.” ◆ felfutfelfut 「Cutaga kabeni hatteita.」 „A
repkényszőlő felfutott a falra.” ◆ kúszikkúszik 「Hatte
szuszunda.」 „Kúszva haladtam előre.” ◆ mászikmászik
「Kabeni musiga hatteiru.」 „Egy bogár mászik a
falon.” ◇ haiagaruhaiagaru felkapaszkodikfelkapaszkodik 「Hinkon-
kara hai agatta.」 „Felkapaszkodott a szegénység-
ből.” ◇ haiagaruhaiagaru felkaptatfelkaptat 「Kuruma-va
samen-o hai agatta.」 „A kocsi felkaptatott az
emelkedőn.” ◇ haioriruhaioriru leereszkedikleereszkedik
「Kuruma-va samen-o hai orita.」 „Az autó le-
ereszkedett a lejtőn.” ◇ havaszeruhavaszeru futtatfuttat
「Kabeniaibí -o havaszeta.」 „Repkényt futtattam
a falra.” ◇ havaszeruhavaszeru engedenged 「Jukani havasze-
taantena szen」 „padlóra engedett antennazsi-
nór” ◇ havaszeruhavaszeru négykézlábranégykézlábra küldküld 「Aite-
o dohjóni havaszeta.」 „Négykézlábra küldte a
szumó küzdőtéren az ellenfelét.”

haucúhaucú ◆ módszermódszer
haucúmonohaucúmono ◆ kézikönyvkézikönyv
haucsivakaedehaucsivakaede ◆ vörösvirágú juharvörösvirágú juhar
haundohaundo ◆ agáragár ◆ kopókopó ◇ sikakuhaundosikakuhaundo jójó
látásúlátású agáragár ◇ súkakuhaundosúkakuhaundo jójó szimatúszimatú
agáragár ◇ hangarian-haundohangarian-haundo magyar agármagyar agár
hauringuhauringu ◆ gerjedésgerjedés
hauringuszuruhauringuszuru ◆ gerjedgerjed 「Szupíká-va haurin-
gusiteiru.」 „Gerjed az erősítő.”

hauszuhauszu ◆ házház ◇ sea-hauszusea-hauszu megosztottmegosztott
helyiségekkelhelyiségekkel rendelkezőrendelkező házház ◇ szekando-szekando-
hauszuhauszu nyaralónyaraló ◇ taun-hauszutaun-hauszu városivárosi házház
◇ bícsi-hauszubícsi-hauszu vízpartivízparti házház ◇ biníru-biníru-
hauszuhauszu fóliafólia 「Biníruhauszude icsigogamó mi-
notteiru.」 „A fólia alatt már érik az eper.” ◇

biníru-hauszubiníru-hauszu fóliasátorfóliasátor ◇ furu-hauszufuru-hauszu fullfull
◇ moderu-hauszumoderu-hauszu mintaházmintaház ◇ moderu-moderu-
hauszuhauszu mintalakásmintalakás ◇ raibu-hauszuraibu-hauszu élőze-élőze-
nésnés szórakozóhelyszórakozóhely ◇ raibu-hauszuraibu-hauszu zene-zene-
klubklub ◇ reszutoran-hauszureszutoran-hauszu étteremépületétteremépület

hauszu-daszutohauszu-daszuto ◆ lakásporlakáspor
hauszu-kípáhauszu-kípá ◆ házvezetőházvezető
hauszu-kuríninguhauszu-kuríningu ◆ nagytakarításnagytakarítás
hauszu-médohauszu-médo ◆ szobalányszobalány
hauszuszaibaihauszuszaibai ◆ melegágyasmelegágyas termesztéstermesztés
◆ üvegházasüvegházas termesztéstermesztés ◇ biníru-biníru-
hauszudeszaibaiszuruhauszudeszaibaiszuru fóliázikfóliázik 「Nóka-va
biníruhauszude szaibaisiteiru.」 „A földműves fó-
liázik.”

hauszu-ten-boszuhauszu-ten-boszu ◆ Huis Ten BoschHuis Ten Bosch
hautahauta ◆ szerelmes dalszerelmes dal
havaihavai ◆ HawaiiHawaii
havaian-gitáhavaian-gitá ◆ hawaii gitárhawaii gitár ◆ ukuleleukulele
havainohavaino ◆ hawaiihawaii
havaisotóhavaisotó ◆ Hawaii-szigetekHawaii-szigetek
havaisúhavaisú ◆ Hawaii államHawaii állam
havaitóhavaitó ◆ Hawaii-szigetHawaii-sziget
havaszeruhavaszeru ◆ engedenged 「Jukani havaszetaantena
szen」 „padlóra engedett antennazsinór” ◆ fut-fut-
tattat 「Kabeniaibí -o havaszeta.」 „Repkényt fut-
tattam a falra.” ◆ négykézlábranégykézlábra küldküld 「Aite-o
dohjóni havaszeta.」 „Négykézlábra küldte a szu-
mó küzdőtéren az ellenfelét.”

havatarihavatari ◆ penge hosszapenge hossza
hazádohazádo ◆ veszélyforrásveszélyforrás
hazádo-mappuhazádo-mappu ◆ veszélyeztetettségiveszélyeztetettségi tér-tér-
képkép ◆ veszélytérképveszélytérkép
hazádo-ranpuhazádo-ranpu ◆ vészjelzővészjelző lámpalámpa ◆ vészvil-vészvil-
logólogó
hazakaikihazakaiki ◆ átmenetiátmeneti idényidény ◆ szezonváltószezonváltó
időszakidőszak
hazakurahazakura ◆ lombosodó cseresznyefalombosodó cseresznyefa
hazamahazama ◆ hasadékhasadék ◆ köztesköztes állapotállapot
「Szenszóto heivano hazamaniaru csiiki」 „hábo-
rú és béke között vergődő terület” ◆ köztesköztes
részrész 「Szakka-va gendzsicuto jumeno hazama-
niaru szekai-o egaita.」 „Az író az álom és a va-
lóság között lebegő világot tárt elénk.” ◆ küszöbküszöb
「Szeito sino hazama」 „halál küszöbe” ◆ lőréslőrés
◆ résrés 「Kumoto kumono hazamakara cukiga
kao-o nozokaszeteita.」 „A felhők közti résen ki-
bújt a Hold.”

hazehaze ◆ gébgéb
hazehaze ◆ japán lakkfajapán lakkfa ◆ viaszszömörceviaszszömörce
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hazenokihazenoki ◆ japán lakkfajapán lakkfa ◆ viaszszömörceviaszszömörce
hazenokihazenoki ◆ mirigyes bálványfamirigyes bálványfa
hazeruhazeru ◆ pattogpattog 「Jaketeita makiga hazeta.」
„A tűzifa pattogott a tűzben.” ◆ szétpattanszétpattan
「Popukón-no mamega hazeta.」 „A pattogatott
kukorica magja szétpattant.”

hazuhazu ◆ bizonyárabizonyára 「Asita-va karemo kuruha-
zu.」 „Holnap bizonyára ő is eljön majd.” ◆ biz-biz-
tosantosan 「Kare-o anatamo sitteiruhazu.」 „Bizto-
san te is ismered azt az embert.” ◆ hiszhisz rólaróla
「Karetahazuno sokubucu-va jomigaetta.」 „A
növény, amiről azt hittem elhervadt, feléledt.” ◆

kellkell 「Kagi-va dokokakokorahen-niaruhazuda.」
„A kulcsnak itt kell lennie valahol” ◆ lehetlehet
「Kare-va okane-o nuszumuhazuganai.」 „Az
nem lehet, hogy ő pénzt lopjon.” ◇ szuruhazu-szuruhazu-
ganaiganai bajosanbajosan 「Kono szócsi-va mó naoszeru-
hazuganai.」 „Ezt a készüléket már bajosan lehet
megjavítani.” ◇ hazuganaihazuganai nemnem hinnémhinném
「Kagi-o ucsini oki vaszureta hazuganai.」 „Nem
hinném, hogy otthon felejtettem volna a kulcsot.”
◇ hazudearuhazudearu kellkell lennielennie 「Nanrakano hóhó-
va aru-va zudeszu.」 „Kell lennie valami megol-
dásnak!” ◇ hazudearuhazudearu következikkövetkezik 「Ondo-va
hjótenkaninattanode mizu-va kóttahazuda.」 „A
hőmérséklet fagypont alatt volt, ebből az követke-
zik, hogy a víz megfagyott.” ◇ jahazujahazu nyílnyíl aj-aj-
kaka ◇ jahazujahazu nyílvesszőnyílvessző végevége ◇ jumihazujumihazu íjíj
szarvaszarva
hazubekihazubeki ◆ gyalázatosgyalázatos 「Hazubeki kói」
„gyalázatos tett” ◆ szégyellnivalószégyellnivaló 「Hazubeki
himicu」 „szégyellnivaló titok”

hazudearuhazudearu ◆ kellkell lennielennie 「Nanrakano hóhó-
va aru-va zudeszu.」 „Kell lennie valami megol-
dásnak!” ◆ következikkövetkezik 「Ondo-va hjótenkani-
nattanode mizu-va kóttahazuda.」 „A hőmérsék-
let fagypont alatt volt, ebből az következik, hogy a
víz megfagyott.”

hazuganaihazuganai ◆ nemnem hinnémhinném 「Kagi-o ucsini oki
vaszureta hazuganai.」 „Nem hinném, hogy ott-
hon felejtettem volna a kulcsot.” ◇ szuruhazu-szuruhazu-
ganaiganai bajosanbajosan 「Kono szócsi-va mó naoszeru-
hazuganai.」 „Ezt a készüléket már bajosan lehet
megjavítani.”

hazukasigarijahazukasigarija ◆ félénkfélénk ◆ szégyenlősszégyenlős
「Kono ko-va hazukasigari jadeszu.」 „Ez a gye-
rek szégyenlős.”

hazukasigaruhazukasigaru ◆ szégyenlősködikszégyenlősködik 「Hazu-
kasigaranaide iitaikoto-o itte!」 „Ne szégyenlős-
ködj, mondd ki, amit akarsz!”

hazukasigenahazukasigena ◆ szemérmesszemérmes 「Hazukasigena
sodzso」 „szemérmes szűzlány”

hazukasiihazukasii ◆ cikiciki 「Anano aita kucusita-va ha-
zukasii.」 „Ciki a lyukas zokni.” ◆ derogálderogál
「Otószanto issoni arukuno-va hazukasii.」 „De-
rogál neki az apjával sétálni.” ◆ égőégő 「Muszu-
koga dzsúnenszundeiru kunino kotoba-o
hanaszenaino-va hazukasii.」 „Tiszta égő, hogy a
fiam már tíz éve él külföldön, de nem beszéli a
nyelvet.” ◆ jóljól nézünknézünk kiki 「Dzsibunno nama-
emo kakenainante hazukasikunainoka.」 „Jól né-
zünk ki, ha még a saját nevedet sem tudod leírni.”
◆ restellrestell 「Onara-o sita dzsoszei-va hazukas-
igatta.」 „A szellentő lány restellte magát.” ◆ rös-rös-
telltell 「Kono júmeina szakuhin-o siranakute hazu-
kasii.」 „Röstellem, hogy nem ismerem ezt a híres
alkotást.” ◆ szégyellszégyell 「Ai-o kokuhakuszuruno-
va hazukasikatta.」 „Szégyellte bevallani, hogy
szereti.” ◆ vállalhatatlanvállalhatatlan 「Kono szeidzsikano
kódó-va hazukasii.」 „Ennek a politikusnak a te-
vékenysége vállalhatatlan.” ◇ hazukasigarijahazukasigarija
szégyenlősszégyenlős 「Kono ko-va hazukasigari jade-
szu.」 „Ez a gyerek szégyenlős.” ◇ hazukasige-hazukasige-
nana szemérmesszemérmes 「Hazukasigena sodzso」 „sze-
mérmes szűzlány” ◇ hazukasiszónahazukasiszóna félénkfélénk
「Hazukasiszóna kao」 „félénk tekintet”

hazukasiikotohazukasiikoto ◆ égéségés ◆ szégyenszégyen
hazukasiikotonihazukasiikotoni ◆ szégyenszemreszégyenszemre 「Csímu-
va hazukasiikotoni ikkaitatakade maketesimat-
ta.」 „A csapat szégyenszemre az első fordulóban
kiesett.”

hazukasiikoto-ohazukasiikoto-o szuruszuru ◆ elássaelássa magátmagát
「Kon-nani csikakukaramo tokutenga torenai-
nante hazukasii.」 „Aki innen sem talál bele a ka-
puba, az eláshatja magát.”

hazukasikuhazukasiku ◆ szégyenlősenszégyenlősen
hazukasikunaruhazukasikunaru ◆ elrestellielrestelli magátmagát 「Ku-
daranai dzsódan-o itte hazukasikunatta.」 „Elres-
telltem magam a faragatlan vicc miatt.” ◆ elszé-elszé-
gyelligyelli magátmagát 「Ranbóna kódó-o site hazukasi-
kunatta.」 „A durva viselkedése miatt elszégyellte
magát.”

hazukasimehazukasime ◆ megalázásmegalázás ◆ megszégyení-megszégyení-
téstés
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hazukasimeruhazukasimeru ◆ megalázmegaláz 「Kare-va kotobade
kanodzso-o hazukasimeta.」 „Szavakkal megaláz-
ta a nőt.” ◆ megbecstelenítmegbecstelenít 「Kanodzso-va
otokoni hazukasimerareta.」 „A férfi megbecste-
lenítette a nőt.” ◆ megszégyenítmegszégyenít 「Hitomaede
hazukasimerareta.」 „Megszégyenítettek az em-
berek előtt.” ◆ szégyentszégyent hozhoz 「Csicsiojano na-
o hazukasimeta.」 „Szégyent hoztam apám nevé-
re.”

hazukasiszónahazukasiszóna ◆ félénkfélénk 「Hazukasiszóna
kao」 „félénk tekintet”

hazukihazuki ◆ augusztusaugusztus
hazukuroihazukuroi ◆ tollászkodástollászkodás
hazukuroi-ohazukuroi-o szuruszuru ◆ tollászkodiktollászkodik 「Tori-va
hazukuroi-o sita.」 „A madár tollászkodott.”

hazumihazumi ◆ élénkségélénkség ◆ hirtelenhirtelen elhatározáselhatározás
「Kare-va hazumide kekkonsita.」 „Hirtelen el-
határozásból megnősült.” ◆ lendületlendület 「Szaifu-o
tori daszótosita hazumide kozeni-o baramaita.」
„Ugyanazzal a lendülettel, amivel elővettem a
pénztárcámat, szanaszét szórtam az aprómat.” ◆

megfontolásmegfontolás nélkülinélküli cselekedetcselekedet ◆ patto-patto-
gásgás 「Teniszubóru-va dzsikanga tacuhodo hazu-
miga varukunaru.」 „A teniszlabda idővel egyre
rosszabbul pattog.” ◆ véletlenvéletlen 「Mjóna
hazumidekurabu-o cukurukotoninatta.」 „Egy
különös véletlen folytán klubot alapítottam.” ◆

visszapattanásvisszapattanás ◇ dósitahazumikadósitahazumika egyszeregyszer
csakcsak 「Dósita hazumikamauszuga kikanakunat-
ta.」 „Egyszer csak nem működött az egér.” ◇ ha-ha-
zumigacukuzumigacuku lendületbelendületbe jönjön 「Dedzsitaru kani
hazumigacuita.」 „A digitalizáció lendületbe jött.”
◇ hazumigacukuhazumigacuku lendületetlendületet veszvesz 「Kabuka-
no dzsósóni hazumigacuiteiru.」 „A részvényárak
lendületet vettek.” ◇ hazumigaderuhazumigaderu megélén-megélén-
külkül 「Kógekini hazumiga deta.」 „Megélénkült a
támadás.” ◇ hazumi-ohazumi-o cukerucukeru lendületetlendületet adad
「Szaisono tokutengacsímuni hazumi-o cuketa.」
„Az első gól lendületet adott a csapatnak.” ◇ mo-mo-
nonohazumidenonohazumide véletlenülvéletlenül 「Monono hazum-
ide kucsigaszubettesimatta.」 „Véletlenül elszól-
tam magam.” ◇ mononohazumidemononohazumide megfonto-megfonto-
láslás nélkülnélkül 「Monono hazumide henna e-o katte-
simatta.」 „Megfontolás nélkül vettem egy furcsa
festményt.” ◇ mononohazumidemononohazumide úgyúgy alakultalakult
「Monono hazumide kaigaini hikkoszukotoninat-
ta.」 „Úgy alakult, hogy külföldre költöztem.”

hazumigacukuhazumigacuku ◆ lendületbelendületbe jönjön 「Dedzsitaru
kani hazumigacuita.」 „A digitalizáció lendületbe
jött.” ◆ lendületetlendületet veszvesz 「Kabukano dzsósóni
hazumigacuiteiru.」 „A részvényárak lendületet
vettek.”

hazumigaderuhazumigaderu ◆ megélénkülmegélénkül 「Kógekini hazu-
miga deta.」 „Megélénkült a támadás.”

hazumigurumahazumiguruma ◆ lendkeréklendkerék
hazumi-ohazumi-o cukerucukeru ◆ lendületetlendületet adad 「Szaisono
tokutengacsímuni hazumi-o cuketa.」 „Az első
gól lendületet adott a csapatnak.”

hazumuhazumu ◆ belelendülbelelendül 「Kaivagahazunda.」
„Belelendültek a beszélgetésbe.” ◆ bőkezűenbőkezűen adad
「Veitánicsippu-o hazunda.」 „Bőkezűen adtam
borravalót a pincérnek.” ◆ kapkodkapkod 「Iki-o ha-
zumaszeta.」 „Levegő után kapkodtam.” ◆ meg-meg-
élénkülélénkül 「Kaiva-va hazunda.」 „A beszélgetés
megélénkült.” ◆ pattanpattan 「Bóru-va takaku
hazunda.」 „A labda a magasba pattant.” ◆ pat-pat-
togtog 「Bóru-va dzsimende hazundeita.」 „A labda
a földön pattogott.” ◇ iki-oiki-o hazumaszeruhazumaszeru kap-kap-
kodjakodja aa levegőtlevegőt 「Iki-o hazumaszete hasitta.」
„A levegőt kapkodva szaladt.” ◇ iki-oiki-o hazuma-hazuma-
szeruszeru lihegliheg 「Iki-o hazumaszete hasitta.」 „Li-
hegve futottam.” ◇ kibungahazumukibungahazumu jójó kedvrekedvre
derülderül ◇ koegahazumukoegahazumu izgatottizgatott aa hangjahangja
「Sikengókaku-o hazunda koede siraszeta.」 „Iz-
gatott hangon mondta, hogy sikerült a vizsga.” ◇

koe-okoe-o hazumaszetehazumaszete lelkendezvelelkendezve
「Tomodacsi-va njúgakudekitato koe-o hazuma-
szete siraszeta.」 „A barátom lelkendezve mesél-
te, hogy felvették az egyetemre.” ◇ kokorogaha-kokorogaha-
zumuzumu lelkendeziklelkendezik 「Joi sirasze-o kiite kokoro-
ga hazunda.」 „A jó hír hallatán lelkendeztem.” ◇

munegahazumumunegahazumu izgatottizgatott 「Kitaikanni mune-
ga hazunda.」 „Izgatottan reménykedett.”

hazunahazuna ◆ hámhám ◆ kötőfékkötőfék
hazurehazure ◆ fűszálakfűszálak zizegésezizegése ◆ levélzizegéslevélzizegés

hazurehazure ◆ nemnem nyertnyert 「Kudzsi-va hazuredat-
ta.」 „Nem nyertem a sorsjegyen.” ◆ sikertelensikertelen
「Atari eigatohazure eiga」 „sikeres és sikertelen
film” ◆ szélszél 「Macsihazureno bjóin」 „kórház a
város szélén” ◇ kitaihazurenokitaihazureno nemnem válikválik bebe
「Siszakuhin-va kitaihazuredatta.」 „A prototí-
pus nem vált be.” ◇ kitaihazurenokitaihazureno alulmúljaalulmúlja
aa várakozástvárakozást 「Kitaihazurenoszakká szensu」
„focista, aki alulmúlta a várakozásokat” ◇ kitai-kitai-
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hazurenohazureno csalódástcsalódást okozokoz 「Kono eiga-va ki-
taihazuredatta.」 „A film csalódást okozott.” ◇

ketahazurenoketahazureno elképesztőelképesztő 「Ketahazureno
óganemocsideszu.」 „Elképesztően gazdag.” ◇

namihazurenonamihazureno kivételeskivételes 「Namihazureno sú-
csúrjokugaaru.」 „Kivételes a koncentrálóképes-
sége.” ◇ namihazurenonamihazureno rendkívülirendkívüli
「Kanodzso-va namihazureno bibó-o motteiru.」
„Rendkívüli a szépsége annak a nőnek.” ◇ ha-ha-
zurecsizurecsi kiugróankiugróan eltérőeltérő értékérték ◇ macsiha-macsiha-
zurezure városváros széleszéle 「Macsihazureni haiokugaa-
ru.」 „A város szélén van egy elhagyatott ház.”

hazurecsihazurecsi ◆ kiugróan eltérő értékkiugróan eltérő érték
hazuredearuhazuredearu ◆ nemnem jönjön bebe 「Tenkijohó-va ha-
zurede, óamega futta.」 „Az előrejelzés nem jött
be, nagy eső lett.” ◇ kiszecuhazurenokiszecuhazureno évszak-évszak-
tóltól eltérőeltérő 「Kiszecuhazureno acusza」 „évszak-
tól eltérő meleg” ◇ kiszecuhazurenokiszecuhazureno késeikései
「Kiszecuhazureno budó」 „kései szőlő” ◇ kita-kita-
ihazurenoihazureno nemnem válikválik bebe 「Siszakuhin-va kita-
ihazuredatta.」 „A prototípus nem vált be.” ◇ ki-ki-
taihazurenotaihazureno alulmúljaalulmúlja aa várakozástvárakozást 「Ki-
taihazurenoszakká szensu」 „focista, aki alulmúl-
ta a várakozásokat” ◇ kitaihazurenokitaihazureno csaló-csaló-
dástdást okozokoz 「Kono eiga-va kitaihazuredatta.」
„A film csalódást okozott.” ◇ ketahazurenoketahazureno el-el-
képesztőképesztő 「Ketahazureno óganemocsideszu.」
„Elképesztően gazdag.” ◇ namihazurenonamihazureno kivé-kivé-
telesteles 「Namihazureno súcsúrjokugaaru.」 „Ki-
vételes a koncentrálóképessége.” ◇ namihazure-namihazure-
nono rendkívülirendkívüli 「Kanodzso-va namihazureno
bibó-o motteiru.」 „Rendkívüli a szépsége annak
a nőnek.”

hazurehinhazurehin ◆ hibás áruhibás áru
hazureruhazureru ❶ nemnem találtalál 「Ja-va teki-o hazure-
ta.」 „A nyílvessző nem talált célba.” ❷ letérletér
「Tadasii micsi-o hazureta.」 „Letért a jó útról.”
❸ leszakadleszakad 「Gurúpukara hazuretesimatta.」
„Leszakadtam a csoporttól.” ❹ szétkapcsoló-szétkapcsoló-
dikdik 「Csénga hazureta.」 „Szétkapcsolódott a
lánc.” ❺ eltávolodikeltávolodik 「Macsi-o csotto hazure-
ruto kúkigakireininaru.」 „Ha egy kicsit eltávolo-
dunk a várostól tiszta lesz a levegő.” ❻ nemnem nyernyer
「Kudzsiga hazureta.」 „A sorsjegy nem nyert.” ❼

nemnem felelfelel megmeg 「Kono fukuszó-va gakkóno ki-
szokukara hazureru.」 „Ez a ruha nem felel meg
az iskolai szabályoknak.” ◆ elmaradelmarad 「Regjurá-
kara hazureta.」 „Elmaradtam a minden heti ivá-
szatokról.” ◆ eltéreltér 「Hikóki-va kórokara hazu-

reta.」 „A repülőgép eltért az eredeti útvonalától.”
◆ kiakadkiakad 「Agoga hazureta.」 „Kiakadt az áll-
kapcsom.” ◆ kiesikkiesik 「Kurumanotaijaga hazure-
ta.」 „Kiesett a kocsi kereke.” ◆ kimaradkimarad 「Kare-
va meibokara hazureta.」 „Kimaradt a névsor-
ból.” ◆ lejönlejön 「Kucuno szokoga hazureta.」 „Le-
jött a cipőm talpa.” ◆ letörikletörik 「Doano tottega
hazuretesimatta.」 „Letört a fogantyú az ajtóról.”
◆ mellémellé leszlesz fogvafogva 「Kareno kangae-o atejóto-
sitaga hazureta.」 „Megpróbáltam kitalálni, amit
gondolt, de melléfogtam.” ◆ nemnem jönjön bebe 「Ura-
naiga hazureta.」 „Nem jött be a jóslat.” ◆ nincsnincs
aa helyénhelyén 「Dzsuvakiga hazurete denvaga cúdzsi-
nai.」 „Nem lehet hívni, mert nincs a helyén a
telefonkagyló.” ◆ összeegyeztethetetlenösszeegyeztethetetlen
「Kono kói-va bokuno sin-nenkara hazureteiru.」
„Ez a tett összeegyeztethetetlen az elveimmel.” ◇

kidó-okidó-o hazureruhazureru letérletér aa pályájárólpályájáról 「Eiszei-
va kidó-o hazureta.」 „A műhold letért a pályá-
járól.” ◇ kentógahazurerukentógahazureru csalódikcsalódik
「Szonoreszutoran-va oisiszódato omottaga ken-
tóga hazureta.」 „Azt hittem abban az étteremben
jól főznek, de csalódtam.” ◇ dzsósikikarahazu-dzsósikikarahazu-
retareta értelmetlenértelmetlen 「Dzsósikikara hazureta kan-
gae」 „értelmetlen gondolat” ◇ dzsindó-odzsindó-o hazu-hazu-
retareta embertelenembertelen 「Dzsindó-o hazureta kói」
„embertelen cselekedet” ◇ csúsin-ocsúsin-o hazureruhazureru
nemnem találtalál aa közepébeközepébe 「Jaga matono csúsin-o
hazureta.」 „A nyílvessző nem talált céltábla kö-
zepébe.” ◇ csúszen-nihazurerucsúszen-nihazureru nemnem nyernyer aa
sorsolásonsorsoláson 「Jócsienno csúszenni hazureta.」
„Nem nyertem óvodai helyet a sorsoláson.” ◇

csósigahazurerucsósigahazureru kiesikkiesik aa ritmusbólritmusból
「Dzsagurá-va csósiga hazureta.」 „A zsonglőr ki-
esett a ritmusból.” ◇ csósigahazurerucsósigahazureru hamishamis
「Baiorin-no csósiga hazureteiru.」 „A hegedű
hamis.” ◇ namihazurerunamihazureru rendkívülirendkívüli ◇ nera-nera-
igahazureruigahazureru melléfogmelléfog 「Kabude neraiga hazu-
reta.」 „Melléfogtam a részvénnyel.” ◇ mato-omato-o
hazureruhazureru céltcélt téveszttéveszt 「Mato-o hazureta hi-
nan」 „célt tévesztett kritika”

hazuszeruhazuszeru ◆ kivehetőkivehető 「Kono buhin-va hazu-
szeru.」 „Ez az alkatrész kivehető.”

hazuszuhazuszu ❶ eltávolíteltávolít 「Radzsiokara dencsi-o
hazusita.」 „Eltávolítottam az elemeket a rádió-
ból.” ❷ leveszlevesz 「Megane-o hazusita.」 „Levet-
tem a szemüvegemet.” ❸ kikapcsolkikapcsol
「Anzenberuto-o hazusitemo kekkódeszu.」 „Ki-
kapcsolhatják a biztonsági övet!” ❹ kiveszkivesz
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「Zan-nennakotonicsímukara hazuszareta.」
„Engem sajnos kivettek a csapatból.” ❺ elsza-elsza-
lasztlaszt 「Kikai-o hazuszu.」 „Elszalasztja az al-
kalmat.” ❻ kitérkitér 「Sicumon-o umaku hazusi-
ta.」 „Ügyesen kitértem a kérdés elől.” ❼ magáramagára
hagyhagy 「Csotto hazusitekurenai?」 „Magunkra
hagynál egy kicsit?” ◆ felmentfelment 「Isa-o tantókara
hazusita.」 „Az orvost felmentették a munkája
alól.” ◆ felszedfelszed 「Furóringu-o hazusita.」 „Fel-
szedte a parkettát.” ◆ kiállítkiállít 「Recukara hazu-
szareta.」 „Kiállították a sorból.” ◆ kicsavarkicsavar
「Denkjú-o hazusita.」 „Kicsavartam az égőt.” ◆

kiiktatkiiktat 「Buzá-o kairokara hazusita.」 „Kiiktat-
tam a berregőt az áramkörből.” ◆ leakasztleakaszt
「Kóto-o hangákara hazusita.」 „Leakasztottam
a kabátomat a fogasról.” ◆ lecsatollecsatol 「Tokei-
o hazusita.」 „Lecsatolta az óráját.” ◆ lehúzlehúz
「Jubiva-o hazusita.」 „Lehúzta a gyűrűjét.” ◆

leoldleold 「Beruto-o hazusita.」 „Leoldotta az övét.”
◆ leszakítleszakít 「Dzsippáno icsibuga hazureta.」
„Véletlenül leszakítottam a cipzárat.” ◆ szétkap-szétkap-
csolcsol 「Nekkureszu-o hazusita.」 „Szétkapcsolta
a nyakláncot.” ◇ szeki-oszeki-o hazuszuhazuszu elhagyjaelhagyja
aa helyéthelyét 「Icsidzsikanszeki-o hazusita.」 „Egy
órára elhagytam a helyemet.” ◇ szeki-oszeki-o hazu-hazu-
szuszu nincsnincs aa helyénhelyén 「Bucsó-va tadaimaszeki-o
hazusiteorimaszu.」 „Az osztályvezető most nincs
a helyén.” ◇ nerai-onerai-o hazuszuhazuszu mellélőmellélő 「Nan-
kaiuttemo nerai-o hazusita.」 „Mindig mellélőt-
tem, akárhányszor próbáltam.” ◇ hame-ohame-o hazu-hazu-
szuszu kirúgkirúg aa hámbólhámból 「Benkjó-o jamete hame-
o hazusite aszobi mavatta.」 „Kirúgtam a hámból,
és tanulás helyett szórakoztam.” ◇ me-ome-o hazu-hazu-
szuszu leveszileveszi aa szemétszemét 「Csotto me-o hazusit-
ara nikuga kogetesimatta.」 „Csak egy kicsit vet-
tem le róla a szemem, és máris odaégett a hús.”

hehe ◆ F-hangF-hang ◇ eiheeihe fiszfisz ◇ heonkigóheonkigó F-kulcsF-kulcs
◇ hetancsóhetancsó f-mollf-moll ◇ hecsócsóhecsócsó F-dúrF-dúr
hehe ◆ igenisigenis 「He, kasikomarimasita.」 „Igenis,
értettem!”

hehe ◆ fingfing ◆ pukipuki ◆ szellentésszellentés ◇ hjakunicsi-hjakunicsi-
noszeppóhehitocunoszeppóhehitocu ezerévesezeréves munkátmunkát egyegy
pillanatpillanat alattalatt tönkretönkre lehetlehet tennitenni ◇ hekokihekoki
szellentésszellentés ◇ hekokihekoki fingásfingás ◇ hetomoomo-hetomoomo-
vanaivanai tojiktojik rárá 「Szeidzsika-va kokuminno
iken-o hetomo omotteinai.」 „A politikus tojik a
nép véleményére.” ◇ henoheno kappakappa gyerekjátékgyerekjáték
「Kono sigoto-va heno kappada.」 „Ez a munka
gyerekjáték.”

heahea ◆ hajhaj ◆ szőrszőr ◇ andáheaandáhea intimintim szőrzetszőrzet
◇ hea-núdohea-núdo fanszőrzetesfanszőrzetes meztelenmeztelen ◇ hea-hea-
núdonúdo anyaszültanyaszült meztelenmeztelen ◇ ronguhearonguhea
hosszúhosszú hajhaj 「Vakai koro-va ronguheadatta.」
„Fiatalkoromban hosszú hajam volt.”

heáaironheáairon ◆ sütővassütővas
hea-bandohea-bando ◆ hajpánthajpánt
heaburasiheaburasi ◆ hajkefehajkefe
heaburasi-oheaburasi-o kakerukakeru ◆ kefélikeféli aa hajáthaját
「Heaburasi-o kaketa.」 „Kefélte a haját.”

headaiheadai ◆ hajfestékhajfesték
headaiszuruheadaiszuru ◆ befestibefesti aa hajáthaját 「Headaisite-
moratta.」 „Befestettem a hajam.”

headoraijáheadoraijá ◆ hajszárítóhajszárító 「Headoraijáde
kami-o kavakasita.」 „Megszárítottam a hajam a
hajszárítóval.”

heáekuszutensonheáekuszutenson ◆ hajkiegészítő parókahajkiegészítő paróka
heagomuheagomu ◆ hajgumihajgumi
heakaráringuzaiheakaráringuzai ◆ hajfestékhajfesték
hea-keahea-kea ◆ hajápoláshajápolás
heakurímuheakurímu ◆ hajkrémhajkrém
heanettoheanetto ◆ hajhálóhajháló
hea-núdohea-núdo ◆ anyaszültanyaszült meztelenmeztelen ◆ fanszőr-fanszőr-
zetes meztelenzetes meztelen
heaoiruheaoiru ◆ hajolajhajolaj
heapinheapin ◆ dísztűdísztű 「Kaminiheapin-o szasita.」
„Dísztűt szúrtam a hajamba.” ◆ hajtűhajtű
heapinkábuheapinkábu ◆ hajtűkanyarhajtűkanyar
heapíszuheapíszu ◆ álhajálhaj ◆ vendéghajvendéghaj
heareszuheareszu ◆ kopaszkutyakopaszkutya ◆ kopaszmacskakopaszmacska
hearibonhearibon ◆ hajszalaghajszalag
hea-rikiddohea-rikiddo ◆ hajfixálóhajfixáló ◆ hajvízhajvíz
hea-rósonhea-róson ◆ hajfixálóhajfixáló ◆ hajszeszhajszesz
hea-szupuréhea-szupuré ◆ hajlakkhajlakk 「Kaminiheaszupuré-o
kaketa.」 „Hajlakkot fújt a hajára.”

hea-szupuré-ohea-szupuré-o kakerukakeru ◆ belakkozbelakkoz 「Kamini-
heaszupuré okaketa.」 „Belakkozta a haját.”

heaszutairuheaszutairu ◆ hajviselethajviselet 「Anatanikonohe-
aszutairuga niatteiru.」 „Illik hozzád ez a hajvise-
let.”

hea-tonikkuhea-tonikku ◆ hajtonikhajtonik
heátorítomentoheátorítomento ◆ hajápoláshajápolás ◆ hajápolóhajápoló
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hebaricukuhebaricuku ◆ hozzátapadhozzátapad 「Kankiszenni jog-
oregahebaricuita.」 „A szellőztető ventilátorhoz
hozzátapadt a kosz.” ◆ ráragadráragad 「Cukueniga-
mugahebaricuiteita.」 „Ráragadt egy rágó az asz-
talra.” ◆ rátapadrátapad 「Jamori-va kabenihebaricui-
ta.」 „A gyík rátapadt a falra.”

hebaruhebaru ◆ kifáradkifárad 「Sigotogaariszugitehebat-
ta.」 „A sok munkától kifáradtam.”

heberekeninaruheberekeninaru ◆ bebaszikbebaszik 「Anoaru csúoto-
ko, maibanheberekeninarijagatte.」 „Az alkoho-
lista minden este bebaszik.” ◆ tökrészegtökrészeg
「Kare-va -e berekeninatte densanikaban-o vas-
zuretesimatta.」 „Tökrészegre itta magát, és a vo-
naton hagyta a táskáját.”

hebihebi ◆ kígyókígyó ◆ siklósikló ◇ dokuhebidokuhebi mérgesmérges
kígyókígyó ◇ hebininiramaretakaeruhebininiramaretakaeru kígyókígyó általáltal
megbűvöltmegbűvölt békabéka ◇ jabuhebininarujabuhebininaru darázs-darázs-
fészekbefészekbe nyúlnyúl 「Susóno hacugen-va jabu he-
bininatta.」 „A miniszterelnök kijelentésével da-
rázsfészekbe nyúlt.” ◇ jabu-ojabu-o cucuitehebi-ocucuitehebi-o
daszudaszu felébreszti az alvó oroszlántfelébreszti az alvó oroszlánt
hebicukaihebicukai ◆ kígyóbűvölőkígyóbűvölő
hebicukaizahebicukaiza ◆ KígyótartóKígyótartó
hebidokuhebidoku ◆ kígyóméregkígyóméreg
hebidosihebidosi ◆ Kígyó éveKígyó éve
hebíkjúhebíkjú ◆ nehézsúlynehézsúly
hebíkjúnohebíkjúno ◆ nehézsúlyúnehézsúlyú
hebikósóhebikósó ◆ kígyómaráskígyómarás
hebímetaruhebímetaru ◆ heavyheavy metalmetal ◆ keménykemény fém-fém-
zenezene
hebínahebína ◆ nehéznehéz
hebinikamarerukotohebinikamarerukoto ◆ kígyómaráskígyómarás
hebinikamaretakizuhebinikamaretakizu ◆ kígyómaráskígyómarás
hebininiramaretakaeruhebininiramaretakaeru ◆ kígyókígyó általáltal meg-meg-
bűvölt békabűvölt béka
hebinokamikizuhebinokamikizu ◆ kígyómaráskígyómarás
hebinokavahebinokava ◆ kígyóbőrkígyóbőr
hebinonamagorosihebinonamagorosi ◆ bizonytalanságbizonytalanság ◆ kín-kín-
zászás
hebí-szumókáhebí-szumóká ◆ erős dohányoserős dohányos
hebitonbomokuhebitonbomoku ◆ nagyszárnyú fátyolkáknagyszárnyú fátyolkák
hebizahebiza ◆ KígyóKígyó
hebohebo ◆ pancserpancser

heboiheboi ◆ bénabéna ◆ kétbalkezeskétbalkezes ◆ kétballábaskétballábas

heboisaheboisa ◆ kuruzslókuruzsló ◆ sarlatánsarlatán
hebokjúrihebokjúri ◆ satnya uborkasatnya uborka
hebonahebona ◆ botcsináltabotcsinálta ◆ pancserpancser
hebonasigotohebonasigoto ◆ buherabuhera ◆ kontármunkakontármunka
hebonasigoto-ohebonasigoto-o szuruszuru ◆ kontárkodikkontárkodik
「Csantosita sigoto-o szezu, hebona sigoto-o site-
iru.」 „Nem végez rendes munkát, csak kontárko-
dik.”

hebonasúri-ohebonasúri-o szuruszuru ◆ megbuherálmegbuherál
「Radzsio-o hebona súri-o sita.」 „Megbuherál-
tam a rádiót.”

hebonsikihebonsiki ◆ Hepburn-féleHepburn-féle 「Hebon sikiróma
dzsi」 „Hepburn-féle latin betűs átírás”

hebosokuninhebosokunin ◆ kontárkontár
heburaidzsinheburaidzsin ◆ héberhéber
heburaigoheburaigo ◆ héberhéber ◆ héber nyelvhéber nyelv
heccuiheccui ◆ tűzhelytűzhely
hecuraihecurai ◆ behízelgésbehízelgés ◆ hajbókoláshajbókolás ◆ hízel-hízel-
gésgés
hecurauhecurau ◆ hajbókolhajbókol 「Dzsósini hecuratteiru.」
„Hajbókol a főnökének.” ◆ hízeleghízeleg 「Terebi-va
kenrjokunihecurau bangumibakarida.」 „A tele-
vízió tele van a hatalomnak hízelgő műsorral.”

hecscsaranahecscsarana ◆ mimi azaz nekineki 「Nidzsúkiro ha-
sirukurai, hecscsarasza!」 „20 km-es futás? Mi
az nekem!” ◆ nemnem izgatjaizgatja 「Kanodzsonantei-
nakutemohecscsarasza!」 „Nem izgat, hogy nincs
barátnőm!” ◆ nemnem zavarjazavarja 「Arasidattehecs-
csarasza!」 „Nem zavar a vihar!”

hecsimahecsima ◆ szivacstökszivacstök
hecsócsóhecsócsó ◆ F-dúrF-dúr
hedaihedai ◆ aranydurbincsaranydurbincs
hedatarihedatari ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ eltávolodáseltávolodás
「Gendzsicutono hedatari」 „eltávolodás a való-
ságtól” ◆ eltéréseltérés ◆ kirekesztettségkirekesztettség 「Sakai-
tono hedatari」 „kirekesztettség a társadalomból”
◆ különbségkülönbség 「Ikenno hedatari」 „véleménykü-
lönbség” ◆ távolságtávolság 「Szedaino hedatari」 „ge-
nerációs távolság” ◇ iken-nohedatariiken-nohedatari nézet-nézet-
különbségkülönbség 「Karerano ikenno hedatari-va óki-
katta.」 „Túl nagy volt a nézetkülönbség kettejük
között.”
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hedataruhedataru ◆ elkülönülelkülönül 「Karerano kimocsiga
hedatatta.」 „Érzelmileg elkülönültek.” ◆ eltéreltér
「Fúfuno nenrei-va hedatatteita.」 „A férj és a fe-
leség életkora eltért.” ◆ távolitávoli 「Tóku hedatat-
ta kako」 „igen távoli múlt” ◇ tókuhedatarutókuhedataru
messzemessze járjár 「Sószecuno naijó-va taitorukara-va
tóku hedatatteiru.」 „A könyv tartalma messze jár
a könyv címétől.”

hedatehedate ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ elválasztáselválasztás ◆ ki-ki-
rekesztésrekesztés ◆ különbségkülönbség 「Kodomono aidani
hedate-o cukeru.」 „Különbséget tesz a gyerekei
között.” ◆ távolságtartástávolságtartás 「Szeitotono aidani
hedate-o okanai.」 „Nem tart távolságot a diákjai
között.” ◆ térelválasztótérelválasztó ◇ hedatenakuhedatenaku kor-kor-
látoklátok nélkülnélkül 「Kunino hedatenaku szamazama-
na rjóri-o tanosinda.」 „Országhatárok korlátai
nélkül élveztük a különböző ételeket.” ◇ heda-heda-
tenakutenaku egyformánegyformán 「Kodomotacsi-o hedaten-
aku szodateta.」 „Egyformán nevelte a két gyer-
mekét.” ◇ hedatenakuhedatenaku közvetlenülközvetlenül 「Kare-
va szono erai hitoto hedatenaku hanaszeru.」 „Ő
közvetlenebbül tud azzal a nagy emberrel beszél-
ni.”

hedatenakuhedatenaku ◆ egyformánegyformán 「Kodomotacsi-o
hedatenaku szodateta.」 „Egyformán nevelte a
két gyermekét.” ◆ korlátokkorlátok nélkülnélkül 「Kunino
hedatenaku szamazamana rjóri-o tanosinda.」
„Országhatárok korlátai nélkül élveztük a külön-
böző ételeket.” ◆ közvetlenülközvetlenül 「Kare-va szono
erai hitoto hedatenaku hanaszeru.」 „Ő közvetle-
nebbül tud azzal a nagy emberrel beszélni.”

hedateruhedateru ◆ elidegenítelidegenít 「Szózokuaraszoi-va
kjódai-o hedateta.」 „Az örökségi vita elidegení-
tette a testvéreket egymástól.” ◆ elválasztelválaszt
「Kanodzsoto uszui kabeni hedaterarete kurasite-
ita.」 „Egy vékony fal választotta el a nőtől.” ◆

köztközt hagyhagy 「Itteino dzsikan-o hedatete singó-va
kavaru.」 „A közlekedési lámpa szabályos időkö-
zöket hagyva vált.”

heddáheddá ◆ fejlécfejléc ◇ daburuheddádaburuheddá kétkét egymásegymás
utáni meccsutáni meccs
heddinguheddingu ◆ fejelésfejelés
heddinguszuruheddinguszuru ◆ fejelfejel 「Bóru-o górunihed-
dingusita.」 „A kapuba fejelte a labdát.” ◆ stuk-stuk-
kolkol 「Bóru-o góruniheddingusita.」 „A labdát a
kapura stukkolta.”

heddoheddo ◆ fejfej ◇ indzsiheddoindzsiheddo nyomtatófejnyomtatófej
◇ kirokuheddokirokuheddo felvevőfejfelvevőfej ◇ szaiszeiheddoszaiszeiheddo

lejátszófejlejátszófej ◇ dzsikiheddodzsikiheddo mágnesfejmágnesfej ◇

tépurakódánoheddotépurakódánoheddo magnófejmagnófej ◇ heddogiaheddogia
fejvédőfejvédő ◇ heddohónheddohón fejhallgatófejhallgató
「Konoheddohón-va teiongatotemo kireini kike-
maszu.」 „Ezzel a fejhallgatóval szépen hallatszik
a kis hangerejű hang.”

heddogiaheddogia ◆ fejfedőfejfedő ◆ fejvédőfejvédő
heddohantáheddohantá ◆ fejvadászfejvadász
heddohonheddohon ◆ fejhallgatófejhallgató ◇ sóonheddohonsóonheddohon
zajkioltózajkioltó fejhallgatófejhallgató ◇ noizukjanszeringu-noizukjanszeringu-
heddohonheddohon zajkioltózajkioltó fejhallgatófejhallgató ◇

vaijareszu-heddohonvaijareszu-heddohon vezetékvezeték nélkülinélküli fej-fej-
hallgatóhallgató
heddohónheddohón ◆ fejhallgatófejhallgató 「Konoheddohón-va
teiongatotemo kireini kikemaszu.」 „Ezzel a fej-
hallgatóval szépen hallatszik a kis hangerejű
hang.”

heddokuríningutépuheddokuríningutépu ◆ fejtisztítófejtisztító kazettakazetta

heddorainheddorain ◆ címfejcímfej ◆ főcímfőcím
heddoraitoheddoraito ◆ fényszórófényszóró ◆ reflektorreflektor
heddoranpuheddoranpu ◆ első lámpaelső lámpa ◆ fényszórófényszóró
heddorokkuheddorokku ◆ fejfogásfejfogás
heddoszettoheddoszetto ◆ mikrofonos fejhallgatómikrofonos fejhallgató
hedinguhedingu ◆ fejelésfejelés ◆ főcímfőcím
hedingunotenszaihedingunotenszai ◆ fejelőcsodafejelőcsoda 「Kono
szensu-va hedinguno tenszaida.」 „Ez a játékos
fejelőcsoda.”

hedinguszuruhedinguszuru ◆ fejelfejel
hedohedo ◆ hányadékhányadék ◆ hányáshányás ◆ okádásokádás ◆

okádékokádék ◇ hedo-ohedo-o hakuhaku okádikokádik 「Kiirono
hedo-o haita.」 „Sárgát okádtam.”

hedogaderuhedogaderu ◆ hányhány 「Uszocuki szeidzsika-o
miruto hedoga deru.」 „Hánynom kell, amikor lá-
tom, hogy egy politikus hazudik.”

hedo-ohedo-o hakuhaku ◆ okádikokádik 「Kiirono hedo-o ha-
ita.」 „Sárgát okádtam.”

hedorohedoro ◆ csatornaiszapcsatornaiszap ◆ iszapiszap
hedoruhedoru ◆ nyüstnyüst
hedzsabuhedzsabu ◆ hidzsábhidzsáb ◆ kámzsakámzsa ◆ muszlimmuszlim
kámzsakámzsa
hedzsdzsifandohedzsdzsifando ◆ fedezeti alapfedezeti alap
hedzsdzsitorihikihedzsdzsitorihiki ◆ fedezeti ügyletfedezeti ügylet
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heehee ◆ micsodamicsoda 「Hee, mada ovatteinaino?」
„Micsoda? Még nincs kész?” ◆ nahátnahát 「Hee,
odoroita.」 „Nahát! Ez meglepő.”

hefaiszutoszuhefaiszutoszu ◆ HéphaisztoszHéphaisztosz
hefunásokuhefunásoku ◆ Hefner-gyertyaHefner-gyertya
hegemoníhegemoní ◆ hegemóniahegemónia
hehirihehiri ◆ fingásfingás
heihei ◆ harmadikharmadik ◆ közepesközepes ◇ kóocuheikóocuhei első,első,
második, harmadikmásodik, harmadik ◇ heisuheisu harmadosztályharmadosztály
heihei ◆ csapatcsapat 「Zenszenni hei-o okutta.」 „Csa-
patokat küldött a frontra.” ◆ katonakatona 「Hei-o
cunoru.」 „Katonákat verbuvál.” ◆ seregsereg
「Kokuó-va hei-o toita.」 „A király feloszlatta a
sereget.” ◆ tisztesektisztesek ◇ ittóheiittóhei őrvezetőőrvezető ◇

gijúheigijúhei önkéntesönkéntes katonakatona ◇ beiheibeihei amerikaiamerikai
katonakatona ◇ hei-ohei-o ageruageru seregetsereget állítállít 「Gohja-
kuninno hei-o ageta.」 „500 fős sereget állított.”

heihei ◆ gonoszgonosz 「Hei-o nozoku.」 „Megszabadul
a gonosztól.” ◆ kárkár ◆ rosszrossz szokásszokás 「Insuno
hei」 „ivás rossz szokása” ◇ cúheicúhei jellemzőjellemző
rosszrossz szokásszokás 「Hangarí dzsinno cúhei」 „ma-
gyarokra jellemző rossz szokás” ◇ cúheicúhei közösközös
gyengeséggyengeség 「Sakaino cúhei」 „társadalom kö-
zös gyengesége” ◇ heisaheisa vállalatunkvállalatunk 「Onsato
heisa」 „önök vállalata és a mi vállalatunk”

heihei ◆ igenisigenis 「Hei, kasikomarimasita.」 „Igen-
is, értettem!”

heihei ◆ kerítéskerítés 「Ieno mavarini hei-o megurasi-
ta.」 „Kerítéssel vette körbe a házat.” ◆ sáncsánc ◆

védőfalvédőfal 「Rengade hei-o tateta.」 „Téglából vé-
dőfalat állított.” ◇ isibeiisibei kőfalkőfal ◇ itabeiitabei lécke-lécke-
rítésrítés ◇ konkurítonobeikonkurítonobei betonfalbetonfal ◇ takabeitakabei
magasmagas kerítéskerítés ◇ dobeidobei blokkfalblokkfal ◇ dobeidobei vá-vá-
lyogkerítéslyogkerítés ◇ neribeineribei vályogfalvályogfal ◇ burokku-burokku-
beibei betonfalbetonfal ◇ rengabeirengabei téglakerítéstéglakerítés
heianheian ◆ békességbékesség
heiancsóheiancsó ◆ Heian-kori császári udvarHeian-kori császári udvar
heiandzsidaiheiandzsidai ◆ Heian-korszakHeian-korszak
heian-naheian-na ◆ békésbékés 「Heianna hibi-o okuttei-
ru.」 „Békésen telnek a napjai.”

heibanheiban ◆ lapos deszkalapos deszka ◆ sík deszkasík deszka
heibandóbucumonheibandóbucumon ◆ korongállatkákkorongállatkák
heiban-naheiban-na ◆ egyhangúegyhangú 「Heibanna kucsó」
„egyhangú beszéd” ◆ monotonmonoton 「Heibanna mo-
jó」 „monoton mintázat” ◆ simasima 「Heibanna

ita」 „sima deszka” ◆ unalmasunalmas 「Heibanna ha-
nasi」 „unalmas történet”

heibeiheibei ◆ négyzetméternégyzetméter 「Jondzsúheibeino
ucsini szundeimaszu.」 „40 négyzetméteres la-
kásban lakik.”

heibonheibon ◆ egyszerűségegyszerűség 「Heibonga szukide-
szu.」 „Szeretem az egyszerűséget.”

heibon-naheibon-na ◆ átlagosátlagos 「Heibonna katei」 „át-
lagos család” ◆ egysíkúegysíkú 「Heibonna mainicsi」
„egysíkú napok” ◆ egyszerűegyszerű 「Heibonna nin-
gen」 „egyszerű ember” ◆ jellegtelenjellegtelen 「Hei-
bonna kao」 „jellegtelen arc” ◆ középszerűközépszerű
「Heibonnaszararíman」 „középszerű alkalma-
zott” ◆ közönségesközönséges 「Heibonna dzsinszei」
„közönséges élet”

heicsaraheicsara ◆ mitmit számítszámít 「Szorekuraino ame-va
heicsarada!」 „Mit számít nekem ilyen kicsi eső!”

heicsiheicsi ◆ síksík vidékvidék 「Heicsini nagareru kava」
„sík vidéken kanyargó folyó”

heicsikjószóheicsikjószó ◆ síkversenysíkverseny
heicsiniharan-oheicsiniharan-o okoszuokoszu ◆ felkavarjafelkavarja azaz ál-ál-
lóvizetlóvizet
heicsirinheicsirin ◆ síkságon álló erdősíkságon álló erdő
heicsóheicsó ◆ szakaszvezetőszakaszvezető
heidanheidan ◆ hadtesthadtest
heidokuheidoku ◆ egyidejűegyidejű előfizetéselőfizetés ◆ egyidejűegyidejű
olvasásolvasás ◆ párhuzamos olvasáspárhuzamos olvasás
heidokuszuruheidokuszuru ◆ egyidejűlegegyidejűleg előfizetelőfizet
「Sinbun-o nisi heidokusiteiru.」 „Két újságra fi-
zetek elő egyidejűleg.” ◆ egyszerreegyszerre olvasolvas 「Ni-
szacuno hon-o heidokusiteiru.」 „Egyszerre olva-
sok két könyvet.”

heidzsiheidzsi ◆ Heidzsi-korHeidzsi-kor
heidzsiheidzsi ◆ általábanáltalában 「Heidzsi-va okottarisi-
nai.」 „Általában nem szoktam mérges lenni.” ◆

békeidőbenbékeidőben
heidzsicuheidzsicu ◆ általánosáltalános napnap ◆ hétköznaphétköznap
「Kono misze-va heidzsicusika aiteinai.」 „Ez az
üzlet csak hétköznap van nyitva.”

heidzsicudaijaheidzsicudaija ◆ hétköznapihétköznapi menetrendmenetrend ◆

munkanapi menetrendmunkanapi menetrend
heidzsicudóriheidzsicudóri ◆ mint minden napmint minden nap
heidzsicukaiinheidzsicukaiin ◆ hétköznap használó taghétköznap használó tag
heidzsikeizaiheidzsikeizai ◆ gazdaság békeidőbengazdaság békeidőben
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heidzsóheidzsó ◆ zárászárás 「Csúsadzsóno heidzsódzsik-
an」 „parkoló zárásideje”

heidzsóheidzsó ◆ megszokottmegszokott 「Dóro-va heidzsójori
konzacusiteiru.」 „Az utak zsúfoltabbak a meg-
szokottnál.” ◆ normálisnormális 「Kecuacu-va heidzsóni
kurabete takai.」 „A vérnyomásom magasabb a
normálisnál.”

heidzsobunheidzsobun ◆ kijelentő mondatkijelentő mondat
heidzsódóriheidzsódóri ◆ fennakadásfennakadás nélkülnélkül 「Densa-
va heidzsódóri untenszareteimaszu.」 „A vonatok
fennakadás nélkül közlekednek.” ◆ megszokottmegszokott
「Densa-va heidzsódóri untensiteiru.」 „A vona-
tok a megszokott rendben járnak.” ◆ megszo-megszo-
kottkott rendbenrendben 「Heidzsódóri eigjóitasimaszu.」
„A megszokott rendben tartunk nyitva.” ◆ mintmint
mindigmindig 「Kjómo heidzsódóri sukkinsita.」 „Ma is
úgy érkeztem be, mint mindig.” ◆ üzemszerűenüzemszerűen
「Genpacu-va heidzsódórini untensiteiru.」 „Az
atomerőmű üzemszerűen működik.”

heidzsókjóheidzsókjó ◆ HeidzsókjóHeidzsókjó
heidzsónoheidzsóno ◆ megszokottmegszokott 「Heidzsóno szeika-
cu」 „megszokott életmód” ◆ normálisnormális 「Nin-
genno heidzsóno taion」 „ember normális testhő-
mérséklete”

heidzsunheidzsun ◆ átlagszintátlagszint ◆ szintszint
heidzsunkaheidzsunka ◆ egyegy szintreszintre hozáshozás 「Súnjúno
heidzsunka」 „bevétel egy szintre hozása” ◆ ki-ki-
egyenlítésegyenlítés 「Fukano heidzsunka」 „terhelés ki-
egyenlítése”

heieiheiei ◆ laktanyalaktanya
heieiheiei ◆ együtt vetítésegyütt vetítés
heieiszuruheieiszuru ◆ együttegyütt vetítvetít 「Dokjumentarí ei-
gaga csóhen-eigatotomoni heieiszareta.」 „A do-
kumentumfilmet a nagyfilmmel együtt vetítették.”

heiekiheieki ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat 「Ninenkan hei-
ekinicuku.」 „Két évig szolgál a katonaságnál.” ◇

heiekinitorareruheiekinitorareru katonának viszikkatonának viszik
heiekigimuheiekigimu ◆ kötelező katonai szolgálatkötelező katonai szolgálat
heiekigimusaheiekigimusa ◆ sorkötelezettsorkötelezett
heiekimendzsoheiekimendzso ◆ felmentésfelmentés katonaikatonai szol-szol-
gálat alólgálat alól
heiekinengenheiekinengen ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat időtar-időtar-
tamatama
heiekinifukuszuruheiekinifukuszuru ◆ katonaikatonai szolgálatraszolgálatra
megymegy 「Csóheiszeidode heiekini fukusita.」 „El-

ment kötelező katonai szolgálatra.” ◆ szolgálszolgál aa
hadseregbenhadseregben 「Ninenkan heiekini fukusita.」
„Két évig szolgált a hadseregben.”

heiekinitorareruheiekinitorareru ◆ katonának viszikkatonának viszik
heienheien ◆ bezárásbezárás
heienszuruheienszuru ◆ bezárbezár 「Hondzsicu-va heiensi-
masita.」 „Mára már bezártunk.” ◆ bezárjabezárja ka-ka-
puitpuit 「Tódóbucuen-va szangacuszandzsúicsini-
csini heiensimasita.」 „Az állatkert március har-
mincegyedikével bezárta kapuit.” ◆ zárzár
「Honkóen-va gogorokudzsini heiensimaszu.」
„Parkunk délután 6 órakor zár.”

heifukuheifuku ◆ földre borulásföldre borulás
heifukuheifuku ◆ civilcivil ruharuha 「Heifukuno keikan」 „ci-
vil ruhás rendőr” ◆ hétköznapihétköznapi ruharuha 「Pátíni
heifukude okosikudaszai.」 „Kérem, jöjjön hét-
köznapi ruhában a partira!”

heifukuszuruheifukuszuru ◆ földreföldre borulborul 「Heifukusze-
jo!」 „Borulj földre előttem!”

heigaiheigai ◆ károkozáskárokozás 「Kin-júszeiszakunijotte
keizaitekina heigaiga deta.」 „A fiskális politika
gazdasági kárt okozott.” ◆ károskáros hatáshatás 「Szui-
minbuszokude sigotoni heigaiga sódzsita.」 „A ki-
alvatlanság káros hatással volt a munkájára.” ◆

sérelemsérelem 「Taibacu-va szeisintekina heigai-o
motaraszu.」 „A testi fenyítés lelki sérelemhez ve-
zet.”

heigai-oheigai-o ojoboszuojoboszu ◆ kártkárt okozokoz 「Szeiszanno
gensó-va sóhisani heigai-o ojobosita.」 „A terme-
léscsökkentés kárt okozott a fogyasztóknak.”

heiganheigan ◆ többtöbb helyrehelyre jelentkezésjelentkezés 「Njúga-
kusikenno heigan」 „több helyre jelentkezés fel-
vételire”

heigankibósaheigankibósa ◆ többtöbb intézménybeintézménybe jelent-jelent-
kezőkező
heiganszuruheiganszuru ◆ egyidejűlegegyidejűleg bejelölbejelöl 「Kóri-
cuto siricuno gakkó-o heigansita.」 „Egyidejűleg
bejelölte továbbtanulásra a magán és állami isko-
lát.”

heigenheigen ◆ alföldalföld ◆ síkságsíkság ◇ sóheigensóheigen Kis-Kis-
alföldalföld ◇ sinkaiheigensinkaiheigen mélytengerimélytengeri síkságsíkság ◇

daiheigendaiheigen Nagy-AlföldNagy-Alföld
heigóheigó ◆ bekebelezésbekebelezés ◆ hozzácsatoláshozzácsatolás
heigószuruheigószuru ◆ bekebelezbekebelez 「Csiiszai kaisa-o
heigósita.」 „Bekebelezte az apró vállalatot.” ◆
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hozzácsatolhozzácsatol 「Rjódo-o heigósita.」 „Hozzácsa-
tolta a tartományt az országhoz.”

heihacusóheihacusó ◆ komplikációkomplikáció
heihacuszuruheihacuszuru ◆ együttegyütt járjár ◆ komplikációkomplikáció
alakulalakul kiki ◆ komplikációtkomplikációt okozokoz 「Kono
kuszuri-va jobjó-o heihacusita.」 „Ez a gyógyszer
komplikációt okozott.”

heihanheihan ◆ síknyomtatássíknyomtatás
heihangaheihanga ◆ síknyomtatássíknyomtatás
heihan-inszacuheihan-inszacu ◆ síknyomtatássíknyomtatás
heiheiheihei ◆ alázatosanalázatosan 「Heihei, kasikomarima-
sita.」 „Alázatosan értettem!” ◆ hajbókolvahajbókolva ◇

heiheiszuruheiheiszuru hajbókolhajbókol 「Uvajakuniheiheiszu-
ru.」 „Hajbókol a felettese előtt.”

heiheibonbon-naheiheibonbon-na ◆ közönségesközönséges 「Heiheibon-
bonna szeikacu」 „közönséges életmód” ◆ szok-szok-
ványosványos 「Heiheibonbonna jóbó」 „szokványos
kinézet”

heiheibonbontaruheiheibonbontaru ◆ átlagosátlagos 「Heiheibon-
bontaru ningen」 „átlagos ember”

heiheiszuruheiheiszuru ◆ hajbókolhajbókol 「Uvajakuniheihei-
szuru.」 „Hajbókol a felettese előtt.”

heihóheihó ◆ hadászathadászat ◆ harcászatharcászat ◆ harcmű-harcmű-
vészetvészet ◆ harctechnikaharctechnika
heihóheihó ◆ négyzetnégyzet 「Szanno heihó-va kjúde-
szu.」 „3 négyzete 9.”

heihókaheihóka ◆ harcászharcász ◆ stratégastratéga
heihókirométoruheihókirométoru ◆ négyzetkilométernégyzetkilométer
heihókonheihókon ◆ gyökgyök ◆ négyzetgyöknégyzetgyök
heihókon-oheihókon-o torutoru ◆ eltüntetieltünteti aa gyökjeletgyökjelet
「Hóteisikino heihókon-o totta.」 „Eltüntettem a
gyökjelet az egyenletből.”

heihómétoruheihómétoru ◆ négyzetméternégyzetméter
heihómirimétoruheihómirimétoru ◆ négyzetmilliméternégyzetmilliméter
heihószencsimétoruheihószencsimétoru ◆ négyzetcentiméternégyzetcentiméter
heihószúheihószú ◆ négyzetszámnégyzetszám
heiiheii ◆ egyszerűségegyszerűség 「Tekiszu to-o heiini ii ka-
eta.」 „Egyszerűsítettem a szöveget.” ◆ közért-közért-
hetőséghetőség
heiikaheiika ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés
heiinheiin ◆ katonaikatonai állományállomány 「Heiinszakugen」
„katonai állomány csökkentése” ◆ katonaikatonai sze-sze-
mélyzetmélyzet

heiinheiin ◆ intézetünkintézetünk
heiinaheiina ◆ egyszerűegyszerű 「Heiina hjógen」 „egysze-
rű kifejezés” ◆ közérthetőközérthető 「Heiina kaiszecu」
„közérthető magyarázat”

heiiniheiini ◆ egyszerűenegyszerűen 「Denrjú-va heiini ieba
denkino nagareto uke toreru.」 „Az áramot egy-
szerűen a villany áramlásaként is felfoghatjuk.”
◆ közérthetőenközérthetően 「Kikaino cukai kata-o heiini
szecumeisita.」 „Közérthetően elmagyarázta a
gép használatát.”

heiin-juszóheiin-juszó ◆ csapatszállításcsapatszállítás
heiin-juszószenheiin-juszószen ◆ csapatszállító hajócsapatszállító hajó
heiinmeiboheiinmeibo ◆ létszámjegyzéklétszámjegyzék
heijaheija ◆ síkságsíkság 「Kono kunini-va heijaga ói.」
„Sok az országban a síkság.” ◇ kaiganheijakaiganheija par-par-
titi síkságsíkság ◇ kantóheijakantóheija Kantó-síkságKantó-síkság ◇ csú-csú-
szekiheijaszekiheija alluviális síkságalluviális síkság
heijóheijó ◆ párhuzamos használatpárhuzamos használat
heijószuruheijószuru ◆ együttegyütt használhasznál 「Nisuruino
kuszuri-o szaijósiteiru.」 „A két gyógyszert együtt
használja.” ◆ párhuzamosanpárhuzamosan használhasznál 「Den-
simanéto genkin-o heijószuru.」 „Párhuzamosan
használok elektronikus pénzt és készpénzt.”

heijuheiju ◆ gyógyulásgyógyulás ◇ bjókiheijubjókiheiju gyógyulásgyógyulás
heijuszuruheijuszuru ◆ meggyógyulmeggyógyul
heikaheika ◆ egyenértékegyenérték ◆ névértéknévérték ◆ paritásparitás
◇ kavaszeheikakavaszeheika valutaárfolyam-paritásvalutaárfolyam-paritás ◇

kinheikakinheika aranyparitásaranyparitás ◇ kóbairjokuheikakóbairjokuheika
vásárlóerő-paritásvásárlóerő-paritás ◇ hóteiheikahóteiheika törvé-törvé-
nyes nemesfémparitásnyes nemesfémparitás
heikaheika ◆ háborúháború tüzetüze 「Mura-va heikanikakat-
ta.」 „A falut érte a háború tüze.”

heikaheika ◆ fegyvernemfegyvernem
heikaheika ◆ zárt polcrendszerzárt polcrendszer
heikaheika ◆ felségfelség ◆ fenségfenség ◆ őfelségeőfelsége ◇ kó-kó-
góheikagóheika császárnécsászárné őfelségeőfelsége ◇ kokuóheikakokuóheika
királykirály őfelségeőfelsége ◇ dzsoóheikadzsoóheika királynőkirálynő őfel-őfel-
ségesége ◇ tennóheikatennóheika császárcsászár őfelségeőfelsége ◇ rjó-rjó-
heikaheika kétkét felségfelség ◇ rjóheikarjóheika császárcsászár ésés
császárné őfelségecsászárné őfelsége
heikacukinheikacukin ◆ akaratlanakaratlan izomizom ◆ automati-automati-
kus működésű izomkus működésű izom ◆ simaizomsimaizom
heikaiheikai ◆ gyűlésgyűlés bezárásabezárása ◆ zárászárás 「Sin-
podzsiumude heikaino dzsi-o nobeta.」 „Zárókö-
szöntőt mondott a szimpóziumon.” ◇ heikain-heikain-
inaruinaru üléstülést zárzár 「Kokkai-va asitaheikainina-
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ru.」 „Holnap zárja az ülésszakát az országgyű-
lés.”

heikaicsúdearuheikaicsúdearu ◆ nemnem ülésezikülésezik 「Kokkai-va
genzaiheikaicsúdearu.」 „Az országgyűlés jelen-
leg nem ülésezik.”

heikaininaruheikaininaru ◆ üléstülést zárzár 「Kokkai-va asitahe-
ikaininaru.」 „Holnap zárja az ülésszakát az or-
szággyűlés.”

heikai-oheikai-o szenszuruszenszuru ◆ berekesztiberekeszti azaz üléstülést
「Gicsó-va heikai-o szensita.」 „Az elnök bere-
kesztette az ülést.”

heikaisikiheikaisiki ◆ záróünnepségzáróünnepség
heikakiriageheikakiriage ◆ felértékelésfelértékelés
heikakiriszageheikakiriszage ◆ leértékelésleértékelés 「Doruno hei-
kakiri szage」 „dollár leértékelése”

heikakuheikaku ◆ egyenesszögegyenesszög
heikanheikan ◆ bezárásbezárás 「Honhakubucukan-va rai-
nenheikansimaszu.」 „Ez a múzeum jövőre be-
zár.” ◆ épületépület bezárásabezárása ◆ zárászárás 「Tosokan-
no heikandzsikan-va nandzsideszuka?」 „Hány
órakor zár a könyvtár?”

heikandzsikanheikandzsikan ◆ zárásidőzárásidő ◆ zárórazáróra
heikanszuruheikanszuru ◆ bezárbezár 「Naganenaiszareta to-
sokanga heikansita.」 „Hosszú idő után bezárt a
közkedvelt könyvtár.”

heikasókóheikasókó ◆ harcparancsnokharcparancsnok
heikeheike ◆ Heike családHeike család
heikebivaheikebiva ◆ HeikeHeike bivabiva ◆ HeikékHeikék történetetörténete
bivás kísérettelbivás kísérettel
heikeganiheikegani ◆ heikerákheikerák
heikeiheikei ◆ havivérzéshavivérzés elmaradásaelmaradása ◆ klimaxklimax
「Heikeisitanoka ninsinsitanoka najandema-
szu.」 „Nem tudom, hogy terhes vagyok-e, vagy ez
csak a klimax.” ◆ menopauzamenopauza
heikeikiheikeiki ◆ klimaxklimax ◆ menopauza időszakamenopauza időszaka
heikemonogatariheikemonogatari ◆ Heikék történeteHeikék története
heikiheiki ◆ közömbösségközömbösség 「Csicsiga dzsútaina-
nonijoku heikideirarerune!」 „Hogy lehetsz ilyen
közömbös, amikor apánk súlyos beteg?” ◆ nyu-nyu-
godtgodt léleklélek ◆ nyugodtságnyugodtság 「Issókenmeiheiki-
o joszótta.」 „Minden erőmmel nyugodtságot
színleltem.” ◆ sima ügysima ügy
heikiheiki ◆ együtt leírásegyütt leírás

heikiheiki ◆ fegyverfegyver 「Heikino micujunjúde cuka-
matta.」 „Fegyvercsempészet miatt fogták el.” ◇

ucsúheikiucsúheiki űrfegyverűrfegyver ◇ kagakuheikikagakuheiki vegyivegyi
fegyverfegyver ◇ kakuheikikakuheiki atomfegyveratomfegyver ◇ kaku-kaku-
heikiheiki nukleárisnukleáris fegyverfegyver ◇ gensirjokuheikigensirjokuheiki
atomfegyveratomfegyver ◇ szaikinheikiszaikinheiki bakteriológiaibakteriológiai
fegyverfegyver ◇ szeibucuheikiszeibucuheiki biológiaibiológiai fegyverfegyver
◇ szendzsucuheikiszendzsucuheiki taktikaitaktikai fegyverfegyver ◇

szendzsucuheikiszendzsucuheiki harcászatiharcászati fegyverfegyver ◇

szenrjakuheikiszenrjakuheiki stratégiaistratégiai fegyverfegyver ◇

szenrjakuheikiszenrjakuheiki hadászatihadászati fegyverfegyver ◇ taikú-taikú-
heikiheiki légvédelmilégvédelmi fegyverfegyver ◇ tairjóhakaihe-tairjóhakaihe-
ikiiki tömegpusztítótömegpusztító fegyverfegyver ◇ csóheikicsóheiki szu-szu-
perfegyverperfegyver ◇ cúdzsóheikicúdzsóheiki hagyományoshagyományos
fegyverfegyver ◇ hidzsindótekiheikihidzsindótekiheiki embertelenembertelen
fegyverfegyver ◇ hidzsindóheikihidzsindóheiki embertelenembertelen fegy-fegy-
verver ◇ himicuheikihimicuheiki titkostitkos fegyverfegyver ◇ rézáhe-rézáhe-
ikiiki lézerfegyverlézerfegyver
heikideheikide ◆ lazánlazán 「Kanodzsono maede
heikideonara-o szuru.」 „Lazán fingik a nő előtt.”
◆ lelkiismeret-furdaláslelkiismeret-furdalás nélkülnélkül 「Kare-va
heikide uvaki-o szuru.」 „Lelkiismeret-furdalás
nélkül megcsalja a feleségét.” ◆ simánsimán 「Boku-va
kóhi-o nihainondemo heikide nemureru.」 „Én
két kávé után is simán elalszom.” ◆ szemreb-szemreb-
benésbenés nélkülnélkül 「Szeidzsika-va heikide uszo-o cu-
ku.」 „A politikusok szemrebbenés nélkül hazud-
nak.”

heikikoheikiko ◆ fegyverraktárfegyverraktár
heikikódzsóheikikódzsó ◆ fegyvergyárfegyvergyár
heikikógjóheikikógjó ◆ fegyveriparfegyveripar
heikinheikin ◆ átlagátlag 「Kare-va heikinjori óku kasze-
gimaszu.」 „Ő az átlagnál jobban keres.” ◆

egyenletességegyenletesség ◆ egyensúlyegyensúly 「Karadano
heikin-o usinatta.」 „Elvesztettem az egyensúlyo-
mat.” ◆ középértékközépérték ◇ kadzsúheikinkadzsúheikin súlyo-súlyo-
zottzott átlagátlag ◇ kikaheikinkikaheikin mértanimértani átlagátlag ◇

szandzsucuheikinszandzsucuheikin számtaniszámtani átlagátlag ◇ szó-szó-
kaheikinkaheikin számtaniszámtani átlagátlag ◇ szódzsóheikinszódzsóheikin
mértanimértani átlagátlag ◇ tandzsunheikintandzsunheikin egyszerűegyszerű
átlagátlag ◇ csóvaheikincsóvaheikin harmonikus átlagharmonikus átlag
heikinaheikina ◆ megvanmegvan 「Vatasi-va kurumanaside-
mo heiki.」 „Jól megvagyok autó nélkül.” ◆ nemnem
izgatjaizgatja magátmagát 「Heikinafuri-o sita.」 „Úgy tet-
tem, mint aki nem izgatja magát.” ◆ semmisemmi bajbaj
「Mainicsidzsagaimo rjóridemo heiki.」 „Ha
minden nap krumplit eszek, sincs semmi baj.” ◇

heikinakaodeheikinakaode szemrebbenésszemrebbenés nélkülnélkül 「Heik-
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ina kaode uszo-o cuku.」 „Szemrebbenés nélkül
hazudik.”

heikinakaodeheikinakaode ◆ szemrebbenésszemrebbenés nélkülnélkül
「Heikina kaode uszo-o cuku.」 „Szemrebbenés
nélkül hazudik.”

heikinbóheikinbó ◆ zárt szomszédságzárt szomszédság
heikincsiheikincsi ◆ átlagértékátlagérték 「Heikincsi-o keiszan-
szuru.」 „Átlagértéket számol.” ◆ középértékközépérték
heikincsinginheikincsingin ◆ átlagbérátlagbér
heikindaiheikindai ◆ gerendagerenda 「Szensu-va
heikindaidebaranszu-o kuzusita.」 „A versenyző
elveszítette az egyensúlyát a gerendán.”

heikindzsumjóheikindzsumjó ◆ átlagéletkorátlagéletkor 「Nihondzsin-
no heikindzsumjó-va nanszaideszuka?」 „Mekko-
ra a japánok átlagéletkora?” ◆ születéskorszületéskor vár-vár-
hatóható élettartamélettartam ◆ várhatóvárható élettartamélettartam
「Denkjúno heikindzsumjó」 „izzólámpa várható
élettartama”

heikingessúheikingessú ◆ havi átlagkeresethavi átlagkereset
heikingoszaheikingosza ◆ közepes eltérésközepes eltérés
heikin-idzsónoheikin-idzsóno ◆ átlagonátlagon felülifelüli 「Heikin-
idzsóno szainó」 „átlagon felüli tehetség”

heikin-ikanoheikin-ikano ◆ átlagonátlagon alulialuli 「Heikin-ikano
sincsó」 „átlagon aluli testmagasság”

heikin-jomeiheikin-jomei ◆ várható élettartamvárható élettartam
heikinkabukaheikinkabuka ◆ részvényindexrészvényindex ◇ dausikihe-dausikihe-
ikinkabukaikinkabuka Dow-Jones indexDow-Jones index
heikinkaszuruheikinkaszuru ◆ átlagolátlagol 「Denkisingó-o hei-
kinkaszuru.」 „Átlagolja az elektronikus jelet.” ◆

kiegyenlítkiegyenlít 「Kjújoszuidzsun-o heikinkaszuru.」
„Kiegyenlíti az emberek keresetét.”

heikinkinetikkuondoheikinkinetikkuondo ◆ átlagosátlagos kinetikuskinetikus
hőmérséklethőmérséklet
heikinkionheikinkion ◆ átlaghőmérsékletátlaghőmérséklet
heikinkjúrjóheikinkjúrjó ◆ átlagfizetésátlagfizetés ◆ átlagkere-átlagkere-
setset 「Heikinkjúrjóno szuii」 „átlagkeresetek
alakulása”

heikinkonheikinkon ◆ billérbillér
heikin-nenreiheikin-nenrei ◆ átlagéletkorátlagéletkor 「Kono kaisa-
va sainno heikin-nenreiga szandzsuszszaideszu.」
„A cég dolgozóinak átlagéletkora 30 év.” ◆ korát-korát-
laglag
heikin-nensúheikin-nensú ◆ átlagjövedelemátlagjövedelem

heikin-noheikin-no ◆ átlagosátlagos 「Heikinten-va
rokudzsuh-tendesita.」 „Az átlagos pontszám 60
pont volt.”

heikin-oheikin-o daszudaszu ◆ kiszámítjakiszámítja azaz átlagotátlagot
「Konpjútáde heikin-o dasita.」 „Számítógéppel
kiszámítottam az átlagot.”

heikin-oheikin-o torutoru ◆ átlagolátlagol 「Szokuteicsino
heikin-o totta.」 „Átlagoltam a mért értékeket.” ◆

átlagotátlagot veszvesz 「Nensúno heikin-o totta.」 „A
jövedelmek átlagát vettem.” ◆ egyensúlyozegyensúlyoz
heikinricuheikinricu ◆ átlagrátaátlagráta 「Taidzsúzókano hei-
kinricu」 „testsúlynövekedés átlagrátája”

heikinsincsóheikinsincsó ◆ átlagos testmagasságátlagos testmagasság
heikinsiteheikinsite ◆ átlagosanátlagosan 「Heikinsite maini-
csihacsidzsi kanneteiru.」 „Átlagosan napi nyolc
órát alszom.”

heikinsotokuheikinsotoku ◆ átlagjövedelemátlagjövedelem
heikinszokudoheikinszokudo ◆ átlagsebességátlagsebesség
heikinszuidzsunheikinszuidzsun ◆ átlagszintátlagszint
heikinszuruheikinszuru ◆ átlagolátlagol 「Icsinicsini heikinszu-
ruto dzsuh-kenno toi avaszegakuru.」 „Napi átla-
golásban 10 megkeresés érkezik.” ◆ egyenletesegyenletes
「Kono itano acusza-va heikinsiteiru.」 „Ennek a
deszkának egyenletes a vastagsága.”

heikinszurutoheikinszuruto ◆ átlagosanátlagosan 「Szore-o
heikinszurutoszon-nani ókunai.」 „Ez átlagosan
nem is olyan sok.”

heikintekinaheikintekina ◆ átlagosátlagos 「Heikintekina szui-
mindzsikan」 „átlagos alvásidő”

heikintekiniheikintekini ◆ átlagban véveátlagban véve ◆ átlagosanátlagosan
heikintenheikinten ◆ átlagpontszámátlagpontszám
heikisóheikisó ◆ arzenálarzenál ◆ fegyverzetfegyverzet
heikiszuruheikiszuru ◆ együttegyütt leírleír 「Ronbunni rjóhóno
kaszecu-o heikisita.」 „Az értekezésben mindkét
hipotézist leírtam.” ◆ együttegyütt ráírráír 「Dzsúminh-
jóni genzaino szeito kjúszei-o heikisita.」 „A lak-
címkártyára a családi nevével együtt a leánykori
nevét is ráírták.”

heikjokuheikjoku ◆ HeikékHeikék történetetörténete bivásbivás kísé-kísé-
rettelrettel
heikjokuszenheikjokuszen ◆ zárt görbezárt görbe
heikóheikó ◆ iskola bezárásaiskola bezárása
heikóheikó ◆ egyensúlyegyensúly 「Kokorono heikó-o tamo-
cu.」 „Megőrzi lelki egyensúlyát.” ◇ kagakuhei-kagakuhei-
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kókó kémiaikémiai egyensúlyegyensúly ◇ szan-enkiheikószan-enkiheikó sav-sav-
bázisbázis egyensúlyegyensúly ◇ dótekiheikódótekiheikó dinamikusdinamikus
egyensúlyegyensúly 「Kagakuteki hannóno dótekihei-
kó」 „kémiai reakció dinamikus egyensúlya”

heikóheikó ◆ elviselhetetlenségelviselhetetlenség ◆ tehetetlen-tehetetlen-
ségség
heikóheikó ◆ párhuzamospárhuzamos
heikóheikó ◆ egyidejűegyidejű végrehajtásvégrehajtás ◆ együttegyütt ha-ha-
ladásladás ◆ fejfej fejfej mellettmellett haladáshaladás ◇ heikósoriheikósori
párhuzamospárhuzamos feldolgozásfeldolgozás 「Szúpákonpjútá-va
détano heikósori-o okonatta.」 „A szuperszámító-
gép párhuzamosan dolgozta fel az adatokat.”

heikóbóheikóbó ◆ korlátkorlát ◇ dancsigaiheikóbódancsigaiheikóbó fele-fele-
más korlátmás korlát
heikócsóheikócsó ◆ párhuzamos hangnempárhuzamos hangnem
heikócsócsóheikócsócsó ◆ párhuzamos dúrpárhuzamos dúr
heikódzsótaiheikódzsótai ◆ egyensúlyi állapotegyensúlyi állapot
heikófuszeigóheikófuszeigó ◆ diszkordanciadiszkordancia
heikóidóheikóidó ◆ párhuzamospárhuzamos eltoláseltolás 「Bekutoru-
no heikóidó」 „vektor párhuzamos eltolása”

heikókankakuheikókankaku ◆ egyensúlyérzékegyensúlyérzék
heikókaszszóroheikókaszszóro ◆ párhuzamospárhuzamos kifutópályakifutópálya

heikókenheikóken ◆ szélességi körszélességi kör
heikókikanheikókikan ◆ egyensúlyszervegyensúlyszerv
heikóniheikóni ◆ párhuzamosanpárhuzamosan 「Szono szento heik-
óni szen-o hiita.」 „Azzal a vonallal párhuzamo-
san húztam egy egyenest.”

heikónoheikóno ◆ párhuzamospárhuzamos
heikoraheikora ◆ hajbókoláshajbókolás ◆ hízelgéshízelgés
heikoraszuruheikoraszuru ◆ hízeleghízeleg 「Kare-va icumo sa-
csóniheikorasiteiru.」 „Az az ember mindig híze-
leg a főnökének.”

heikósihenkeiheikósihenkei ◆ paralelogrammaparalelogramma
heikósinkaheikósinka ◆ párhuzamos evolúciópárhuzamos evolúció
heikósiteheikósite ◆ párhuzamosanpárhuzamosan
heikósiteheikósite ◆ egyidejűlegegyidejűleg ◆ egyegy időbenidőben
「Mih-cuno mojoosi-va heikósite okonavareta.」
„Egy időben tartottak három rendezvényt.” ◆

egymásegymás mellettmellett 「Dzsitensa-va kurumato hei-
kósite hasitteita.」 „A biciklis és a kocsi egymás
mellett haladt.” ◆ együttegyütt 「Kono kuszuri-va kó-
kato heikósite, fukuszajóga cujoitoiu kangaemo
ói.」 „Sokak szerint ennek a gyógyszernek a

gyógyhatásával együtt mellékhatásai vannak.” ◆

fejfej fejfej mellettmellett 「Szósa-va heikósite hasitte-
ita.」 „A futók fej fej mellett futottak.”

heikósógaiheikósógai ◆ egyensúlyzavaregyensúlyzavar
heikósoriheikósori ◆ egyidejűegyidejű feldolgozásfeldolgozás ◆ párhu-párhu-
zamoszamos feldolgozásfeldolgozás 「Szúpákonpjútá-va déta-
no heikósori-o okonatta.」 „A szuperszámítógép
párhuzamosan dolgozta fel az adatokat.”

heikószekaiheikószekai ◆ párhuzamos világpárhuzamos világ
heikószekiheikószeki ◆ sztatolitsztatolit
heikószenheikószen ◆ párhuzamos vonalpárhuzamos vonal
heikószen-oheikószen-o tadorutadoru ◆ nemnem vezetvezet sehovásehová
「Kósó-va heikószen-o tadotteita.」 „A tárgyalá-
sok nem vezettek sehová.”

heikószuiheikószui ◆ ellensúlyellensúly
heikószuruheikószuru ◆ bezárbezár 「Gakkó-va heikósita.」
„Az iskola bezárt.”

heikószuruheikószuru ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen 「Kuszai nioini
heikósimasita.」 „Elviselhetetlen volt számomra
a bűz.” ◆ tehetetlentehetetlen 「Kiszeino kibisiszani hei-
kósiteiru.」 „Tehetetlen a szigorú szabályokkal
szemben.”

heikótakeiheikótakei ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott polimorfiz-polimorfiz-
musmus
heikótancsóheikótancsó ◆ párhuzamos mollpárhuzamos moll
heikóucsúheikóucsú ◆ párhuzamos univerzumpárhuzamos univerzum
heikukanheikukan ◆ zárt intervallumzárt intervallum
heimakuheimaku ◆ befejeződésbefejeződés ◆ előadáselőadás végevége ◆

esemény végeesemény vége ◆ függöny legördülésefüggöny legördülése
heimakuszuruheimakuszuru ◆ befejeződikbefejeződik 「Tókjógorin-va
heimakusita.」 „A tokiói olimpia befejeződött.”

heimakutonaruheimakutonaru ◆ végetvéget érér 「Banpaku-va hei-
makutonatta.」 „A világkiállítás véget ért.”

heimeinaheimeina ◆ egyszerűegyszerű 「Heimeina hjógen」
„egyszerű kifejezés” ◆ világosvilágos 「Heimeina bun-
só」 „világos fogalmazás”

heimenheimen ◆ síksík ◆ sík felületsík felület
heimendzsútenheimendzsúten ◆ síksík csempézésecsempézése ◆ síkki-síkki-
töltéstöltés
heimenkakuheimenkaku ◆ síkszögsíkszög
heimenkikagakuheimenkikagaku ◆ síkgeometriasíkgeometria ◆ síkmér-síkmér-
tantan
heimenkjóheimenkjó ◆ síktükörsíktükör
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heimenkószaheimenkósza ◆ szintbeli kereszteződésszintbeli kereszteződés
heimenkószatenheimenkószaten ◆ szintbeliszintbeli keresztező-keresztező-
désdés
heimensikizumeheimensikizume ◆ síksík csempézésecsempézése ◆ síkki-síkki-
töltéstöltés
heimentekinaheimentekina ◆ egysíkúegysíkú 「Heimentekina kan-
gae kata」 „egysíkú gondolkozás” ◆ laposlapos
「Heimentekina kao」 „lapos arc” ◆ síksík
heimenzuheimenzu ◆ alaprajzalaprajz ◆ elrendezésielrendezési rajzrajz ◆

felülnézetfelülnézet ◆ felülnézeti rajzfelülnézeti rajz
heimenzukeiheimenzukei ◆ síkidomsíkidom
heiminheimin ◆ átlagpolgárátlagpolgár ◆ köznépköznép ◆ közrendűközrendű
emberember ◆ plebejusplebejus 「Kizokuto heimin」 „arisz-
tokraták és plebejusok”

heimjakuheimjaku ◆ normál pulzusnormál pulzus
heimonheimon ◆ háziházi őrizetőrizet ◆ kapuzáráskapuzárás 「Hei-
mondzsikan」 „kapuzárás ideje”

heinecuheinecu ◆ normálnormál testhőmérséklettesthőmérséklet 「Neko-
no heinecu-va ningenjori takai.」 „A macska nor-
mál testhőmérséklete az emberénél magasabb.”

heinenheinen ◆ átlagosátlagos évév 「Kjóno kion-va heinen-
jori takai.」 „A mai hőmérséklet magasabb, mint
egy átlagos évben ilyenkor.” ◆ közönségesközönséges évév
「Heinento uruudosi」 „közönséges év és szökő-
év”

heinen-naminoheinen-namino ◆ átlagosátlagos 「Fujuno szamusza-
va heinen-namideszu.」 „A tél olyan hideg, mint
általában.”

hei-ohei-o ageruageru ◆ seregetsereget állítállít 「Gohjakuninno
hei-o ageta.」 „500 fős sereget állított.”

heionheion ◆ békebéke 「Macsi-va heion-o tori modosi-
ta.」 „A város visszanyerte békéjét.” ◆ nyugalomnyugalom
「Heionga midaszareta.」 „Háborgatták a nyu-
galmamat.” ◇ kókjónoheionkókjónoheion köznyugalomköznyugalom
heionheion ◆ normál hőmérsékletnormál hőmérséklet
heionbudzsiheionbudzsi ◆ békebéke ◆ eseménytelenségeseménytelenség
heionbudzsiniheionbudzsini ◆ békebéke 「Heionbudzsini kura-
szu.」 „Békében él.”

heion-naheion-na ◆ békésbékés 「Heionna mainicsi」 „békés
napok” ◆ nyugodtnyugodt 「Heionna szeikacu」 „nyu-
godt élet”

heion-niheion-ni ◆ nyugalombannyugalomban 「Heionni kuraszu.」
„Nyugalomban él.”

heionszecuheionszecu ◆ zárt szótagzárt szótag

heiórenzuheiórenzu ◆ sík-homorú lencsesík-homorú lencse
heirecuheirecu ◆ párhuzampárhuzam ◆ párhuzamospárhuzamos 「Csoku-
recuka heirecu」 „soros vagy párhuzamos” ◇ hei-hei-
recuderecude párhuzamosanpárhuzamosan 「Kono eigade-va ka-
koto genzaiga heirecude sinkósiteiru.」 „Ebben a
filmben a múlt és jelen párhuzamosan fut.”

heirecudeheirecude ◆ párhuzamosanpárhuzamosan 「Kono eigade-va
kakoto genzaiga heirecude sinkósiteiru.」 „Ebben
a filmben a múlt és jelen párhuzamosan fut.”

heirecudzsosiheirecudzsosi ◆ párhuzampartikulapárhuzampartikula
heirecudzsunkanheirecudzsunkan ◆ két vérkörös keringéskét vérkörös keringés
heirecukaheirecuka ◆ párhuzamosításpárhuzamosítás 「Déta sorino
heirecuka」 „adatfeldolgozás párhuzamosítása”

heirecukóteiheirecukótei ◆ párhuzamospárhuzamos munkafolya-munkafolya-
matmat 「Szagjóga fukuszúkono heirecukóteini bun-
kaiszareteiru.」 „A munkát sok párhuzamos mun-
kafolyamatra bontják.”

heirecunicunaguheirecunicunagu ◆ párhuzamosanpárhuzamosan kapcsolkapcsol
「Denkjú-o heirecuni cunaida.」 „Párhuzamosan
kapcsoltam az égőket.”

heirecúntenheirecúnten ◆ párhuzamospárhuzamos táplálástáplálás ◆ pár-pár-
huzamos üzemhuzamos üzem
heirecuszecuheirecuszecu ◆ mellérendelőmellérendelő mellékmondatmellékmondat

heirecuszecuzokuheirecuszecuzoku ◆ párhuzamospárhuzamos kapcso-kapcso-
láslás
heiricuheiricu ◆ együttegyütt létezéslétezés ◆ párhuzambanpárhuzamban
állásállás
heiricudzsosiheiricudzsosi ◆ felsoroló partikulafelsoroló partikula
heiricuszuruheiricuszuru ◆ egyidejűegyidejű 「Kenkjúbuto heiri-
cusite kaihacubu-o szecscsisita.」 „A kutatási osz-
tállyal egyidejűleg létrehoztunk egy fejlesztési osz-
tályt.” ◆ együttegyütt léteziklétezik 「Fukuszúno kotonaru
kokkaga heiricusiteiru.」 „Sok különböző ország
létezik.” ◆ párhuzamosanpárhuzamosan léteziklétezik 「Szansze-
idoga heiricusiteiru.」 „Három rendszer létezik
párhuzamosan.”

heirjokuheirjoku ◆ haderőhaderő 「Kono guntai-va dzsúman-
ninno heirjoku-o motteiru.」 „Ennek a hadsereg-
nek a hadereje 100 ezer fő.” ◆ katonaikatonai erőerő
「Heirjokuni uttaeru.」 „Katonai erőhöz folya-
modik.”

heiroheiro ◆ martinkemencemartinkemence
heirohóheirohó ◆ martineljárásmartineljárás
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heisaheisa ◆ cégünkcégünk ◆ vállalatunkvállalatunk 「Onsato hei-
sa」 „önök vállalata és a mi vállalatunk”

heisaheisa ◆ kaszárnyakaszárnya ◇ kamabokogataheisakamabokogataheisa
alagút alakú fémbarakkalagút alakú fémbarakk
heisiheisi ◆ HeikeHeike
heisiheisi ◆ bakabaka ◆ honvédhonvéd ◆ katonakatona ◇ suszsze-suszsze-
iheisiiheisi frontkatonafrontkatona ◇ suszszeiheisisuszszeiheisi front-front-
harcosharcos
heisiheisi ◆ elzáródáselzáródás ◇ bencúheisibencúheisi bélelzáro-bélelzáro-
dásdás
heisibosúheisibosú ◆ katonatoborzáskatonatoborzás ◆ verbunkverbunk
heisibosúnoodoriheisibosúnoodori ◆ verbunkosverbunkos
heisinómakuheisinómaku ◆ kleisztotéciumkleisztotécium
heisinteitóheisinteitó ◆ alázatoskodásalázatoskodás ◆ mélymély haj-haj-
longáslongás
heisinteitósiteheisinteitósite ◆ alázatosanalázatosan ◆ megaláz-megaláz-
kodvakodva
heisinteitószuruheisinteitószuru ◆ megalázkodikmegalázkodik 「Heisin-
teitósite ajamatta.」 „Megalázkodva kért bocsá-
natot.” ◆ mélyremélyre hajolhajol ◇ heisinteitósiteheisinteitósite alá-alá-
zatosanzatosan ◇ heisinteitósiteheisinteitósite megalázkodvamegalázkodva
heisiszuruheisiszuru ◆ elzárelzár 「Gaszu szen-o heisisita.」
„Elzártam a gázcsapot.” ◆ megszűnikmegszűnik 「Kano-
dzsono gekkei-va heisisita.」 „Megszűnt a menst-
ruációja.”

heisoheiso ◆ zárt helyzárt hely
heisokjófusóheisokjófusó ◆ klausztrofóbiaklausztrofóbia 「Heisokjó-
fusónanodeerebétani norenai.」 „Klausztrofóbiás
vagyok, nem merek liftbe szállni.”

heisuheisu ◆ harmadosztályharmadosztály
heisúgóheisúgó ◆ zárt halmazzárt halmaz
heiszaheisza ◆ bezárásbezárás ◆ lezáráslezárás ◇ kódzsóhei-kódzsóhei-
szasza üzembezárásüzembezárás ◇ szenroheiszaszenroheisza vágány-vágány-
zárzár
heiszabjótóheiszabjótó ◆ zárt osztályzárt osztály
heiszacuheiszacu ◆ két egymás utáni outkét egymás utáni out
heiszadzsunkanheiszadzsunkan ◆ zárt keringészárt keringés
heiszakeiheiszakei ◆ zárt rendszerzárt rendszer
heiszakekkankeiheiszakekkankei ◆ zártzárt keringésikeringési rendszerrendszer

heiszakoszszecuheiszakoszszecu ◆ zárt törészárt törés
heiszasóheiszasó ◆ elzáródáselzáródás ◇ tandóheiszasótandóheiszasó
epeútelzáródásepeútelzáródás

heiszaszuruheiszaszuru ◆ bezárbezár 「Kaisa-va kaigaisiten-o
heiszasita.」 „A vállalat bezárta külföldi részlege-
it.” ◆ lehúzzalehúzza aa rolótrolót 「Kódzsóga heiszasita.」
„A gyár lehúzta a rolót.” ◆ lezárlezár 「Gaszu kódzsi-
notame dóro-va heiszaszareta.」 „Gázszerelés mi-
att lezárták az utat.”

heiszatekinaheiszatekina ◆ zárkózottzárkózott 「Heiszatekina
hito」 „zárkózott ember” ◆ zártzárt 「Heiszatekina
sakai」 „zárt társadalom”

heiszecuheiszecu ◆ mellékintézmény létrehozásamellékintézmény létrehozása
heiszecuszuruheiszecuszuru ◆ mellémellé építépít 「Sógakkóni
jócsien-o heiszecusita.」 „Az általános iskola mel-
lé óvodát is építettek.”

heiszeiheiszei ◆ higgadtsághiggadtság 「Sinpaide heiszei-o ta-
motenakatta.」 „Az aggodalomban nem tudta
megőrizni a higgadtságát.” ◆ lélekjelenlétlélekjelenlét
「Heiszei-o usinau.」 „Elveszti a lélekjelenlétét.”
◆ nyugalomnyugalom 「Heiszei-o tori modosita.」
„Visszanyerte a nyugalmát.”

heiszeiheiszei ◆ HeiszeiHeiszei 「Heiszeidzsú nen-va szeire-
kiszenkjúhjakukjúdzsúhacsi nendeszu.」 „Heiszei
10. éve a nyugati naptár szerint 1998.”

heiszeidzsidaiheiszeidzsidai ◆ Heiszei-korHeiszei-kor
heiszeinaheiszeina ◆ higgadthiggadt 「Heiszeina taido」 „hig-
gadt magatartás” ◆ nyugodtnyugodt 「Heiszeina koe」
„nyugodt hang”

heiszekiheiszeki ◆ katonaság állományakatonaság állománya
heiszoheiszo ◆ mindigmindig 「Heiszoszecujaku-o kokorog-
aketeimaszu.」 „Igyekszem mindig takarékoskod-
ni.”

heiszóheiszó ◆ altisztaltiszt ◆ tiszthelyettestiszthelyettes
heiszocuheiszocu ◆ katonakatona ◆ közlegényközlegény
heiszojoriheiszojori ◆ mindigmindig 「Heiszojori taihen osze-
vaninatteorimaszu.」 „Köszönöm, hogy mindig a
segítségemre van.”

heiszokaraheiszokara ◆ mindigmindig 「Kare-va heiszokara kin-
bendeszu.」 „Ő mindig szorgalmas.”

heiszokuheiszoku ◆ eltorlaszoláseltorlaszolás ◆ elzáródáselzáródás ◇

kandzsódómjakuheiszokukandzsódómjakuheiszoku koszorúér-koszorúér-
elzáródáselzáródás ◇ csóheiszokucsóheiszoku bélelzáródásbélelzáródás
heiszokukanheiszokukan ◆ fojtogatófojtogató érzésérzés 「Nodoni
heiszokukangaaru.」 „Fojtogató érzésem van.” ◆

kilátástalanságkilátástalanság 「Heiszokukan-o dakaisita.」
„Kitörtem a kilátástalan helyzetből.”
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heiszokuszuruheiszokuszuru ◆ eltorlaszoleltorlaszol 「Nadarega
szenro-o heiszokusiteiru.」 „A lavina eltorlaszolja
a vasútvonalat.” ◆ elzárelzár 「Keszszenga kekkan-o
heiszokuszuru.」 „A vérrög elzárja az eret.”

heiszokuzenszenheiszokuzenszen ◆ okklúziós frontokklúziós front
heiszószuruheiszószuru ◆ párhuzamosanpárhuzamosan futfut 「Kó-
szokudóroto tecudóga heiszósiteiru.」 „A vasút
párhuzamosan fut az autópályával.”

heitaiheitai ◆ katonakatona 「Heitaini deru.」 „Katonának
megy.” ◆ katonaságkatonaság
heitaiagariheitaiagari ◆ leszerelt katonaleszerelt katona
heitaiariheitaiari ◆ harcosharcos hangyahangya ◆ katonahangyakatonahangya

heitaigokkoheitaigokko ◆ katonásdikatonásdi 「Kodomotacsi-va
heitaigokkositeiru.」 „A gyerekek katonásdit ját-
szanak.”

heitaigucuheitaigucu ◆ katonabakancskatonabakancs
heitaijugóheitaijugó ◆ parabiózisparabiózis
heitaikecugóheitaikecugó ◆ parabiózisparabiózis
heitanheitan ◆ hadtáphadtáp
heitanbuheitanbu ◆ hadbiztossághadbiztosság
heitankicsiheitankicsi ◆ hadtápállomáshadtápállomás
heitan-naheitan-na ◆ egyenletesegyenletes 「Koremadeno
micsinori-va heitande-va nakatta.」 „Az idáig ve-
zető út nem volt egyenletes.” ◆ síksík 「Heitanna
csikei」 „sík terep” ◆ simasima 「Heitanna dóro」
„sima út”

heitan-naheitan-na ◆ egyszerűegyszerű 「Heitanna adzsi」
„egyszerű íz” ◆ természetestermészetes 「Heitanna koede
hanaszu.」 „Természetes hangon beszél.”

heitansienheitansien ◆ logisztikai támogatáslogisztikai támogatás
heitanszenheitanszen ◆ hadtápvonalhadtápvonal
heiteiheitei ◆ tárgyalástárgyalás berekesztéseberekesztése 「Kaiteito
heitei」 „tárgyalás megkezdése és tárgyalás bere-
kesztése” ◆ tárgyalástárgyalás felfüggesztésefelfüggesztése 「Ka-
iteito heitei」 „tárgyalás tartása és tárgyalás fel-
függesztése”

heiteiheitei ◆ elfojtáselfojtás ◆ megfékezésmegfékezés ◆ rendrend
helyreállításahelyreállítása
heiteiszuruheiteiszuru ◆ berekesztiberekeszti aa tárgyalásttárgyalást
「Szaibancsó-va heiteisita.」 „A bíró berekesztet-
te a tárgyalást.”

heiteiszuruheiteiszuru ◆ elfojtelfojt 「Guntai-va dóran-o hei-
teisita.」 „A katonaság elfojtotta a lázadást.” ◆

helyreállítjahelyreállítja aa rendetrendet 「Ó-va tenka-o heiteis-
ita.」 „A király helyreállította a rendet az ország-
ban.” ◆ megfékezmegfékez 「Naiszen-o heiteiszuru.」
„Megfékezi a polgárháborút.”

heitenheiten ◆ üzletünküzletünk 「Heiten-va zenkankin-
entonatteorimaszu.」 „Üzletünk egész területén
tilos a dohányzás.”

heitenheiten ◆ üzletzárásüzletzárás 「Kaitento heiten」 „üz-
letnyitás és üzletzárás” ◆ zárászárás 「Heitenmagiva-
ni kake komu kai monokjaku」 „közvetlenül zárás
előtt bevágódó vásárló”

heitenbiheitenbi ◆ szünnapszünnap ◆ zárva tartási napzárva tartási nap
heitendzsikanheitendzsikan ◆ zárórazáróra
heitendzsikokuheitendzsikoku ◆ zárórazáróra
heitenmagivaheitenmagiva ◆ pillanatokkalpillanatokkal zárászárás előttelőtt
「Heitenmagivaninatte kjakuga kita.」 „Pillana-
tokkal zárás előtt érkezett egy vendég.”

heitenszéruheitenszéru ◆ végkiárusításvégkiárusítás
heitenszuruheitenszuru ◆ bezárbezár 「Kindzsoniatta misze-
va ninende heitensita.」 „A közelünkben lévő bolt
két éves működés után bezárt.” ◆ zárzár 「Kono
misze-va jorukudzsini heitenszuru.」 „Ez a bolt
este kilenckor zár.”

heitoheito ◆ gyűlöletgyűlölet
heitocurenzuheitocurenzu ◆ sík-domború lencsesík-domború lencse
heito-kuraimuheito-kuraimu ◆ gyűlölet-bűncselekménygyűlölet-bűncselekmény
heito-szupícsiheito-szupícsi ◆ gyűlöletbeszédgyűlöletbeszéd
heivaheiva ◆ békebéke 「Heiva-o motometeiru.」 „Bé-
kére törekszik.” ◇ kókjúheivakókjúheiva tartóstartós békebéke
◇ szekainoheivaszekainoheiva világbékevilágbéke ◇ nóberuheiva-nóberuheiva-
sósó Nobel-békedíjNobel-békedíj 「Nóberu heivasóno dzsus-
ósikiga okonavareta.」 „Kiosztották a Nobel-
békedíjat.”

heivabokeszuruheivabokeszuru ◆ hozzászokikhozzászokik aa békéhezbékéhez
「Vaga kunino kokumin-va heivabokesiteiru.」
„Országunk polgárai a hozzászoktak a békéhez.”

heivabutaiheivabutai ◆ békefenntartóbékefenntartó erőkerők ◆ béke-béke-
hadtesthadtest
heivadzsójakuheivadzsójaku ◆ békeszerződésbékeszerződés
heivadzsójakunoteikecuheivadzsójakunoteikecu ◆ békekötésbékekötés
heivadzsójaku-o muszubuheivadzsójaku-o muszubu ◆ békét kötbékét köt
heivaidzsiheivaidzsi ◆ békefenntartásbékefenntartás
heivaidzsigunheivaidzsigun ◆ békefenntartó erőkbékefenntartó erők
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heivakaigiheivakaigi ◆ békeértekezletbékeértekezlet ◆ békekonfe-békekonfe-
renciarencia
heivakinenkonszátoheivakinenkonszáto ◆ békekoncertbékekoncert
heivakinenkósinheivakinenkósin ◆ békemenetbékemenet
heivakinensikitenheivakinensikiten ◆ békeünnepélybékeünnepély
heivakjógiheivakjógi ◆ békekonferenciabékekonferencia
heivakjóteiheivakjótei ◆ békemegállapodásbékemegállapodás
heivakjózonheivakjózon ◆ békés egymás mellett élésbékés egymás mellett élés
heivakokkaheivakokka ◆ békés állambékés állam
heivakósinheivakósin ◆ békemenetbékemenet
heivakósóheivakósó ◆ békealkubékealku ◆ béketárgyalásbéketárgyalás
heivakószeiheivakószei ◆ békeoffenzívabékeoffenzíva
heivanaheivana ◆ békésbékés 「Heivana katei-o kizuita.」
„Békés családi otthont teremtett.”

heivanohatoheivanohato ◆ békegalambbékegalamb
heivanonegaiheivanonegai ◆ békevágybékevágy
heiva-oheiva-o aiszuruaiszuru ◆ békeszeretőbékeszerető 「Kare-va
heiva-o aiszuru hitoda.」 „Békeszerető ember.”

heivarijóheivarijó ◆ békésbékés felhasználásfelhasználás 「Gensir-
jokuno heivarijó-o motometa.」 „Az atomenergia
békés felhasználását kéri.”

heivariniheivarini ◆ békésenbékésen 「Taiszeitenkan-va
heivarini dzsicugensita.」 „A rendszerváltás béké-
sen zajlott le.”

heivaroszenheivaroszen ◆ békésbékés útút ◆ pacifistapacifista irány-irány-
vonalvonal
heivasugiheivasugi ◆ békevágybékevágy ◆ pacifizmuspacifizmus
heivasugisaheivasugisa ◆ békepártibékepárti ◆ békeszeretőbékeszerető ◆

békevágyóbékevágyó ◆ pacifistapacifista
heivaszengenheivaszengen ◆ békenyilatkozatbékenyilatkozat
heivaszózóheivaszózó ◆ békekötésbékekötés ◆ békebéke megterem-megterem-
tésetése
heivatekinaheivatekina ◆ békésbékés 「Heivatekina kaikecu-o
szagasiteiru.」 „Békés megoldást keres.”

heivatekiniheivatekini ◆ békésenbékésen 「Rjódomondai-o
heivatekini kaikecusita.」 „Békésen oldották meg
a területi vitát.”

heivaundóheivaundó ◆ békemozgalombékemozgalom
heivazukinaheivazukina ◆ békeszeretőbékeszerető
heizanheizan ◆ bányabánya bezárásabezárása 「Kózan-va heizan-
ninatta.」 „A bányát bezárták.” ◆ hegyhegy lezárá-lezárá-
sasa ◆ hegymászóidény végehegymászóidény vége

heizeiheizei ◆ általábanáltalában 「Heizei-va sudzsinkó-va
sószecuno tocsúde sinanai.」 „A főhős általában
nem hal meg a regény közepén.” ◆ megszokottmegszokott
「Heizeijori szukosi hajameni sukkinsita.」 „A
megszokottnál korábban mentem dolgozni.” ◆

szokásosszokásos 「Heizeito kotonaru jume-o mita.」
„A szokásostól eltérő álmot láttam.”

heizentaruheizentaru ◆ flegmaflegma 「Heizentaru taido」
„flegma viselkedés” ◆ közömbösközömbös 「Heizentaru
hjódzsó」 „közömbös arckifejezés” ◆ nyugodtnyugodt
「Heizentaru kao」 „nyugodt arc”

heizentoheizento ◆ flegmánflegmán 「Jógisa-va heizento kota-
eta.」 „A vádlott flegmán válaszolt.” ◆ közömbö-közömbö-
sensen 「Tószansikaketeiru kaisade heizento sigoto-
o cuzuketeiru.」 „A csőd szélén álló vállalatnál
közömbösen dolgozik tovább.” ◆ nyugodtannyugodtan
「Unmei-o heizento uke tomeru.」 „Nyugodtan
beletörődik a sorsába.” ◆ nyugodtnyugodt lélekkellélekkel
「Kare-va heizento hito-o koroszu.」 „Nyugodt
lélekkel megöl bárkit.” ◆ szemrebbenésszemrebbenés nélkülnélkül
「Heizento uszo-o cuku.」 „Szemrebbenés nélkül
hazudik.”

heizonheizon ◆ együtt létezésegyütt létezés
heizonszuruheizonszuru ◆ egymásegymás mellettmellett léteziklétezik
「Kono kunide-va dokuszaiszeikento dzsijúsi-
dzsóga heizonsiteiru.」 „Ebben az országban egy-
más mellett létezik a diktatúra és a szabad piac.” ◆

együttegyütt léteziklétezik 「Macsini sinkjúno tatemonoga
heizonsiteiru.」 „A városban együtt léteznek a ré-
gi és új épületek.”

hejaheja ❶ szobaszoba 「Hejani haitta.」 „Beléptem a
szobába.” ◆ helyiséghelyiség 「Jokusicutotoire-va bec-
uno hejaniaru.」 „A fürdőszoba és a vécé más-
más helyiségben van.” ◆ iskolaiskola 「Szumóbeja-o
hiraku.」 „Szumóiskolát nyit.” ◆ teremterem ◇ aki-aki-
bejabeja üresüres lakáslakás ◇ akibejaakibeja üresüres szobaszoba
「Hoterude aki beja-va nakatta.」 „A hotelben
nem volt üres szoba.” ◇ kakusibejakakusibeja titkostitkos
szobaszoba ◇ kakurebejakakurebeja titkostitkos szobaszoba ◇ ka-ka-
dobejadobeja saroklakássaroklakás ◇ tonaribejatonaribeja szomszédszomszéd
szobaszoba ◇ benkjóbejabenkjóbeja tanulószobatanulószoba
hejabangóhejabangó ◆ ajtószámajtószám ◆ szobaszámszobaszám
hejadaihejadai ◆ lakbérlakbér
hejanojojakuhejanojojaku ◆ szobafoglalásszobafoglalás
hejanoreiautohejanoreiauto ◆ szobaszoba berendezéseberendezése ◆ szo-szo-
bák elrendezésebák elrendezése
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heja-oheja-o atatameruatatameru ◆ fűtfűt 「Anata-va nande
heja-o atatameru?」 „Te mivel fűtesz?”

hejavarihejavari ◆ szobakiosztásszobakiosztás ◆ szobákszobák kijelö-kijelö-
léselése
hekicsihekicsi ◆ eldugotteldugott helyhely ◆ istenisten hátaháta mö-mö-
göttigötti helyhely 「Hekicsini tobaszareta.」 „A cégem
egy isten háta mögötti helyre űzött.”

hekicsinohekicsino ◆ kieskies
hekiekiszuruhekiekiszuru ◆ elegeelege vanvan 「Kareno dzsiman-
banasini hekiekisita.」 „Elegem van a dicsekvé-
séből.” ◆ torkigtorkig vanvan valamivelvalamivel
「Anogamigamiuruszaibabaani-va hekiekisitei-
ru.」 „Torkig vagyok a vénasszony örökös riká-
csolásával.” ◆ visszarettenvisszaretten 「Ovarinonai sigo-
toni hekiekisita.」 „Visszarettentem a véget nem
érő munkától.”

hekigahekiga ◆ falfestésfalfestés ◆ falfestményfalfestmény ◆ faliképfalikép
◆ freskófreskó ◇ dókucuhekigadókucuhekiga barlangrajzbarlangrajz ◇ dó-dó-
kucuhekigakucuhekiga barlangfestménybarlangfestmény
hekigakahekigaka ◆ freskófestőfreskófestő ◆ freskókészítőfreskókészítő
hekiganhekigan ◆ kékkék szemszem ◇ kómóhekigankómóhekigan vörösvörös
hajú kék szemű külföldihajú kék szemű külföldi
hekiganhekigan ◆ falfülkefalfülke ◆ falmélyedésfalmélyedés
hekigjokuhekigjoku ◆ jáspisjáspis
hekikóhekikó ◆ gödörkegödörke
hekimenhekimen ◆ falfelületfalfelület
hekinaihekinai ◆ falon belülfalon belül
hekirekihekireki ◆ égzengéségzengés ◆ mennydörgésmennydörgés ◇

szeiten-nohekirekiszeiten-nohekireki derültderült égbőlégből villámcsa-villámcsa-
páspás
hekiszadekanszanhekiszadekanszan ◆ hexadekánsavhexadekánsav
hekiszaibóhekiszaibó ◆ gyomor-fedősejtgyomor-fedősejt
hekiszonhekiszon ◆ eldugotteldugott falufalu ◆ istenisten hátaháta mö-mö-
götti falugötti falu
hekiszószuhekiszószu ◆ hexózhexóz ◇ ketohekiszószuketohekiszószu ke-ke-
tohexóztohexóz
hekitóhekitó ◆ kezdetkezdet
hekitódaiicsinihekitódaiicsini ◆ legelsőkéntlegelsőként
hekitókarahekitókara ◆ kezdettől fogvakezdettől fogva
hekitónihekitóni ◆ elsőkéntelsőként
hekokihekoki ◆ fingásfingás ◆ fingófingó ◆ szellentésszellentés ◆

szellentőszellentő
hekomaszeruhekomaszeru ◆ behorpasztbehorpaszt 「Aki kan-o he-
komaszeta.」 „Behorpasztottam az üres sörös do-

bozt.” ◆ behúzbehúz 「Onaka-o hekomaszeta.」 „Be-
húztam a hasam.” ◆ belapítbelapít 「Sótocude satai-o
hekomaszeta.」 „A ütközés belapította a kocsi ka-
rosszériáját.” ◆ lenyomlenyom 「Kóronde aite-o heko-
maszeta.」 „A vitában lenyomta az ellenfelét.”

hekomaszuhekomaszu ◆ behorpasztbehorpaszt 「Ajamatte csúsa-
csúno kuruma-o hekomasita.」 „Véletlenül be-
horpasztottam egy parkoló autót.” ◆ behúzbehúz
「Onaka-o hekomasita.」 „Behúztam a hasam.”
◆ lenyomlenyom 「Szensu-va aite-o hekomasita.」 „A
versenyző lenyomta az ellenfelét.”

hekomihekomi ◆ horpadáshorpadás 「Bon-nettoni hekomiga-
atta.」 „A motorháztetőn horpadás volt.”

hekomuhekomu ◆ behorpadbehorpad 「Reizókonodoani nabe-
o bucuketesimattara, hekondesimatta.」 „Neki-
ütöttem a lábast a hűtőajtónak, és behorpadt.” ◆

elcsüggedelcsügged 「Varugucsi-o ivarete hekonda.」
„Rosszakat mondtak rólam, és elcsüggedtem.” ◆

horpadhorpad 「Kono futa-va hekomijaszui.」 „Ez a fe-
dél könnyen horpad.”

hekoobihekoobi ◆ övszalagövszalag
hekotareruhekotareru ◆ elcsüggedelcsügged 「Boku-va sippaini-
hekotareru hitode-va nai.」 „Nem csüggedek el
a kudarctól.” ◆ ellankadellankad 「Nacuno acuszani-
hekotareta.」 „Ellankadtam a nyári melegtől.” ◆

feladfelad 「Hekotareruna!」 „Ne add fel!” ◆ kifá-kifá-
radrad 「Szakamicsino tocsúdehekotareta.」 „Kifá-
radtam a meredek emelkedőn.”

hekutáruhekutáru ◆ haha ◆ hektárhektár
hekutohekuto ◆ hektohekto
hekutoguramuhekutoguramu ◆ hektogrammhektogramm
hekutométoruhekutométoru ◆ hektométerhektométer
hekutopaszukaruhekutopaszukaru ◆ hektopascalhektopascal
hekutorittoruhekutorittoru ◆ hektoliterhektoliter ◆ hlhl
hemahema ◆ bakibaki ◆ baklövésbaklövés 「Hema-o kasza-
neru.」 „Baklövést baklövésre halmoz.” ◆ ballé-ballé-
péspés ◆ melléfogásmelléfogás ◆ ügyetlenségügyetlenség
hemagurucsininhemagurucsinin ◆ hemagglutininhemagglutinin
hemanahemana ◆ butabuta 「Hemana hacugen-o sita.」
„Bután elszólta magát.” ◆ kétbalkezeskétbalkezes 「Hem-
ana jacu」 „kétbalkezes ember” ◆ ügyetlenügyetlen
「Hemanajari kata」 „ügyetlen módszer”

hema-ohema-o szuruszuru ◆ elpuskázelpuskáz 「Sigotodehema-o
sitesimatta.」 „Elpuskáztam valamit a munkám-
ban.” ◆ megcsináljamegcsinálja aa bajtbajt ◆ melléfogmelléfog
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「Kabudehema-o site szonsita.」 „Melléfogtam a
részvényeknél, és vesztettem.”

hematohemato ◆ hematohemato
hematokisirinhematokisirin ◆ hematoxilinhematoxilin
hematokurittohematokuritto ◆ hematokrithematokrit
hemiszerurószuhemiszerurószu ◆ hemicellulózhemicellulóz
hemogurobinhemogurobin ◆ hemoglobinhemoglobin ◇ iszszankatan-iszszankatan-
szohemogurobinszohemogurobin karboxi-hemoglobinkarboxi-hemoglobin ◇ oki-oki-
sihemogurobinsihemogurobin oxihemoglobinoxihemoglobin ◇ karubami-karubami-
nohemogurobinnohemogurobin karbamino-hemoglobinkarbamino-hemoglobin ◇

szanszokahemogurobinszanszokahemogurobin oxihemoglobinoxihemoglobin
hemogurobinszanhemogurobinszan ◆ hemoglobinsavhemoglobinsav
hemosianinhemosianin ◆ hemocianinhemocianin
hemotokisinhemotokisin ◆ vérméregvérméreg
hemuhemu ◆ hemhem
hemueritorinhemueritorin ◆ hemeritrinhemeritrin
henhen ◆ bb 「Henro csócsó」 „b-dúr” ◆ furcsaságfurcsaság
「Henna hito」 „furcsa ember” ◆ váratlanságváratlanság
「Man-icsino henni szonaeta.」 „Felkészültem a
váratlan helyzetekre.” ◆ zavargászavargás ◇ henkigóhenkigó
bébé
henhen ◆ énekének 「Daiippen」 „első ének” ◆ feje-feje-
zetzet 「Daiippen」 „első fejezet” ◆ kötetkötet 「Ge-
hen」 „utolsó kötet” ◆ összeállításösszeállítás ◆ szer-szer-
kesztéskesztés 「Tanakahenno sószecu」 „novellák
Tanaka szerkesztésében” ◇ tanpen-eigatanpen-eiga rövid-rövid-
filmfilm ◇ tanpensószecutanpensószecu novellanovella ◇ tanpensó-tanpensó-
szecuszecu elbeszéléselbeszélés
henhen ◆ balbal oldalioldali gyökgyök ◇ kanehenkanehen balbal oldalioldali
fém-gyökfém-gyök ◇ kihenkihen balbal oldalioldali fa-gyökfa-gyök ◇ gon-gon-
benben balbal oldalioldali szó-gyökszó-gyök ◇ cucsihencucsihen balbal ol-ol-
dalidali föld-gyökföld-gyök ◇ tehentehen balbal oldalioldali kéz-gyökkéz-gyök
◇ ninbenninben balbal oldalioldali ember-gyökember-gyök ◇ nogihennogihen
bal oldali toklász-gyökbal oldali toklász-gyök
henhen ◆ alkalmakalkalmak számaszáma 「Gohen」 „öt alka-
lommal” ◇ nanbennanben hányszorhányszor 「Kono eiga-o
nanbenmitakamo oboeteinai.」 „Nem is emlék-
szem, hányszor láttam már ezt a filmet.” ◇ nan-nan-
benmobenmo sokszorsokszor 「Nanbenmo kuri kaesimasi-
ta.」 „Sokszor elismételtem.”

henhen ◆ környékkörnyék 「Kono hen-va sizukadeszune.」
„Ez a környék csendes.” ◆ oldaloldal 「Szankakuke-
ino szanpen」 „háromszög három oldala” ◆ ol-ol-
dalvonaldalvonal ◇ konohendekonohende ittitt 「Kjó-va kono hen-
de.」 „Mára itt befejezzük.” ◇ konohen-nikonohen-ni ezenezen
aa környékenkörnyéken 「Kono henni kuszurija-va nai.」

„Ezen a környéken nincs patika.” ◇ konohen-konohen-
nini errefeléerrefelé 「Kono henni kóengaarimaszuka?」
„Van errefelé park?” ◇ szokorahenszokorahen arrafeléarrafelé
「Rimokon-va szokora henniaru.」 „Valahol ar-
rafelé van a távszabályozó.” ◇ szonohenszonohen akörülakörül
「Kanodzso-va hatacsiszono henda.」 „Húsz
éves, vagy akörül van.” ◇ szonohenszonohen ilyesmiilyesmi
「Boku-va szono hen-va nigateda.」 „Nem erős-
ségem az ilyesmi.” ◇ szonohen-niszonohen-ni azonazon aa kör-kör-
nyékennyéken 「Tomodacsimoszono henni szundei-
ru.」 „A barátom is azon a környéken lakik.” ◇

szonohen-niszonohen-ni arrafeléarrafelé 「Szono hennikonbini-
va nakatta.」 „Nem volt arrafelé éjjel-nappali üz-
let.” ◇ donohendonohen merrefelémerrefelé 「Kono kuni-va do-
no henniarimaszuka?」 „Ez az ország merrefelé
van?” ◇ donohendonohen melyikmelyik részrész 「Dono henga
vakaranaino?」 „Melyik részét nem érted?” ◇

man-nakahen-niman-nakahen-ni középtájtközéptájt 「Man nakahenni
szen-o hiite kudaszai.」 „Húzz egy vonalat közép-
tájt!”

hen-acuhen-acu ◆ áramátalakításáramátalakítás ◆ feszültségát-feszültségát-
alakításalakítás ◆ transzformálástranszformálás
hen-acudzsohen-acudzso ◆ trafóállomástrafóállomás
hen-acukihen-acuki ◆ transzformátortranszformátor
henahenaninaruhenahenaninaru ◆ elvesztielveszti rugalmasságátrugalmasságát
◆ megroggyanmegroggyan 「Asigahenahenaninatta.」
„Megroggyant a lábam.”

henahenaszuruhenahenaszuru ◆ erőtlenerőtlen 「Henahenasita
ugoki」 „erőtlen mozgás” ◆ hajlékonyhajlékony 「Hena-
henasita ita」 „hajlékony deszka” ◆ nyámnyilanyámnyila
「Henahenasita otoko」 „nyámnyila ember”

henahenatonaruhenahenatonaru ◆ összeroskadösszeroskad 「Sirasze-o
kiite, henahenatonatta.」 „A hír hallatára össze-
roskadtam.”

henahenatoszuvarikomuhenahenatoszuvarikomu ◆ lerogylerogy 「Dzsi-
mennihenahenato szuvari konda.」 „Lerogytam a
földre.” ◆ leroskadleroskad 「Cukarete jukanihenahe-
nato szuvari konda.」 „A fáradságtól leroskadt a
földre.”

hen-aihen-ai ◆ kivételezett szeretetkivételezett szeretet
hen-aiszuruhen-aiszuru ◆ kivételezvekivételezve szeretszeret 「Haha-
va imóto-o hen-aisiteiru.」 „Az anyám kivételezve
szereti a húgomat.”

henbibunhenbibun ◆ parciális deriváltparciális derivált
henbóhenbó ◆ átváltozásátváltozás 「Henbó-o togeta.」 „Át-
változáson esett át.”
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henbóhenbó ◆ bal- és jobboldali gyökbal- és jobboldali gyök
henbókankjakuhenbókankjaku ◆ gyökökgyökök ◆ kandzsikandzsi gyökökgyökök

henbószuruhenbószuru ◆ átváltozikátváltozik 「Minato-va hen-
bósita.」 „A kikötő átváltozott.” ◆ megváltozikmegváltozik
「Tomodacsino szeikakuga henbósita.」 „A bará-
tom személyisége megváltozott.” ◆ válikválik 「Kono
macsi-va kokuszaitosi-e henbósita.」 „Ez a város
nemzetközivé vált.” ◆ változikváltozik 「Szekai-va óki-
ku henbósita.」 „Nagyot változott a világ.”

henbunhenbun ◆ változásváltozás ◆ változatosságváltozatosság ◆ va-va-
riációriáció
hencsihencsi ◆ távolitávoli helyhely 「Hencsini szumu.」 „Tá-
voli helyen lakik.”

hencsikurin-nahencsikurin-na ◆ furcsafurcsa 「Hencsikurin-na fu-
kuszó」 „furcsa öltözék”

hencsohencso ◆ írás és szerkesztésírás és szerkesztés
hencsóhencsó ◆ abnormalitásabnormalitás ◆ anomáliaanomália 「Keiza-
ino hencsó」 „gazdasági anomália” ◆ hangnem-hangnem-
változásváltozás ◆ modulációmoduláció 「Singóno hencsó」 „jel
modulációja” ◆ rendellenességrendellenesség 「Kenkóno
hencsó」 „egészségi rendellenesség” ◇ iszóhen-iszóhen-
csócsó fázismodulációfázismoduláció ◇ kjódohencsókjódohencsó
intenzitás-modulációintenzitás-moduláció 「Rézáno kjódohen-
csó」 „lézer intenzitás-modulációja” ◇ súhaszú-súhaszú-
hencsóhencsó frekvenciamodulációfrekvenciamoduláció ◇ sinpukuhen-sinpukuhen-
csócsó amplitúdómodulációamplitúdómoduláció
hencsóhencsó ◆ túlértékeléstúlértékelés ◆ túlhangsúlyozástúlhangsúlyozás
◇ gakurekihencsógakurekihencsó iskolázottságiskolázottság túlhang-túlhang-
súlyozásasúlyozása ◇ gakurekihencsógakurekihencsó végzettségvégzettség
túlértékelésetúlértékelése ◇ csiikuhencsócsiikuhencsó intelligen-intelligen-
ciafejlesztés túlhangsúlyozásaciafejlesztés túlhangsúlyozása
hencsosahencsosa ◆ író és szerkesztőíró és szerkesztő
hencsosohencsoso ◆ írt és szerkesztett könyvírt és szerkesztett könyv
hencsószuruhencsószuru ◆ hangnemethangnemet váltvált 「Tancsóni
hencsószuru.」 „Mollba váltja a hangnemet.” ◆

modulálmodulál 「Anarogu singóde hanszóha-o hencsó-
szuru.」 „Analóg jellel modulálja a vivőt.”

hencsószuruhencsószuru ◆ túlhangsúlyoztúlhangsúlyoz 「Gakurjoku-
o hencsószuru.」 „Túlhangsúlyozzák az iskolai tu-
dást.” ◆ túlzotttúlzott hangsúlythangsúlyt fektetfektet 「Tanki-
tekina szeika-o hencsószuru.」 „Túlzott hangsúlyt
fektetnek a rövidtávú eredményekre.”

hendenkihendenki ◆ transzformátortranszformátor
hendensohendenso ◆ transzformátor-állomástranszformátor-állomás

hendóhendó ◆ fluktuációfluktuáció ◆ hullámzáshullámzás 「Keikino
hendó」 „gazdasági hullámzás” ◆ ingadozásingadozás
「Kionno hendóga hagesii.」 „Nagy a
hőmérséklet-ingadozás.” ◆ változásváltozás 「Sakai-
hendó」 „társadalmi változás” ◆ változóváltozó
「Hendóriricunorón-o kunda.」 „Változó kamat-
tal vettem fel kölcsönt.” ◇ kakakuhendókakakuhendó ármoz-ármoz-
gásgás ◇ kakakuhendókakakuhendó áringadozásáringadozás ◇ keizai-keizai-
hendóhendó gazdaságigazdasági fluktuációfluktuáció ◇ csikakuhen-csikakuhen-
dódó földkéregföldkéreg változásaváltozása ◇ csikakuhendócsikakuhendó
kéregmozgáskéregmozgás
hendókavaszeszóbahendókavaszeszóba ◆ lebegő árfolyamlebegő árfolyam
hendóricuhendóricu ◆ volatilitásvolatilitás
hendószuruhendószuru ◆ fluktuálfluktuál 「Kavaszeréto-va hen-
dósiteiru.」 „A valutaárfolyamok fluktuálnak.” ◆

ingadozikingadozik 「Szaikinniccsúno kion-va ókiku hen-
dósiteiru.」 „Mostanában sokat ingadozik a nap-
pali hőmérséklet.” ◆ váltakozikváltakozik 「Kion-va hen-
dósiteita.」 „Váltakozott a hőmérséklet.” ◆ vál-vál-
toziktozik 「Szóba-va hendósiteiru.」 „Az árfolyam
változik.”

hendzsihendzsi ◆ bajbaj 「Tomodacsino mino ueni hen-
dzsiga okotta.」 „Valami baj történt a barátom-
mal.” ◆ váratlan eseményváratlan esemény
hendzsihendzsi ◆ egy pillanategy pillanat
hendzsihendzsi ◆ válaszválasz 「Zan-nennagaramada
hendzsi-va kiteimaszen.」 „Sajnos még nem érke-
zett válasz.” ◆ visszajelzésvisszajelzés 「Méruno ohendzsi
arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm a visszajelzést!”
◇ namahendzsinamahendzsi felemásfelemás válaszválasz ◇ namahen-namahen-
dzsidzsi hümmögőhümmögő válaszválasz 「Sokki-o aratte!To ta-
nondedara namahendzsiga kaetta.」 „Amikor
kértem, hogy mossa el az edényeket, hümmögő
választ adott.” ◇ futacuhendzsidefutacuhendzside gondolko-gondolko-
dásdás nélkülnélkül 「Icumo futacu hendzside nanimo-
kamo sódakusitekureru.」 „Mindig gondolkodás
nélkül beleegyezik mindenbe.”

hendzsinhendzsin ◆ furcsa emberfurcsa ember
hendzsinicukaeruhendzsinicukaeru ◆ keresikeresi aa választválaszt 「Ka-
reno sicumonno hendzsinicukaeta.」 „Kerestem a
választ a kérdésére.”

hendzsinicumaruhendzsinicumaru ◆ nemnem tudja,tudja, mitmit vála-vála-
szoljonszoljon
hendzsi-ohendzsi-o kakukaku ◆ válaszolválaszol 「Tomodacsino
tegamini hendzsi-o kaita.」 „Válaszoltam a bará-
tom levelére.” ◆ visszaírvisszaír 「Hendzsi-o kakana-
katta.」 „Nem írtam vissza.”

AdysAdys henbó henbó – hendzsi-o kaku hendzsi-o kaku 10711071



hendzsi-o nigoszuhendzsi-o nigoszu ◆ kertelkertel
hendzsiruhendzsiru / henzuruhenzuru ◆ átváltozikátváltozik 「Ie-va
obake jasikini hendzsita.」 „A ház kísértetkas-
téllyá változott.” ◆ megváltoztatmegváltoztat 「Hi-va iro-
o hendzsita.」 „A tűz megváltoztatta a színét.” ◆

változtatváltoztat 「Namari-o kaneni hendzsita.」 „Az
ólmot arannyá változtatta.”

hendzsiszuruhendzsiszuru ◆ válaszolválaszol 「Kaitóga vakarana-
kutemo hendzsisite kudaszai!」 „Ha nem is tudod
a megoldást, legalább válaszolj!”

hendzsóhendzsó ◆ lemondáslemondás 「Júkjúkjúkano hen-
dzsó」 „lemondás a fizetett szabadságról” ◆

visszaadásvisszaadás 「Sóno hendzsó」 „díj visszaadása”
◇ omeihendzsóomeihendzsó hírnév visszaszerzésehírnév visszaszerzése
hendzsókahendzsóka ◆ bakancsbakancs
hendzsónansihendzsónansi ◆ nirvánábanirvánába jutásjutás miattmiatt fér-fér-
fivé vált nőfivé vált nő
hendzsószuruhendzsószuru ◆ föláldozföláldoz 「Ódzsono mibun-
o hendzsósita.」 „Feláldozta királylányi mivoltát.”
◆ lemondlemond 「Sacsó-va hósúno dzsuh-pászento-o
hendzsósita.」 „Az igazgató lemondott a fizetése
10 százalékáról.” ◆ visszaadvisszaad 「Kare-va
hakaszegó-o hendzsósita.」 „Visszaadta doktori
címét.” ◆ visszamondvisszamond 「Orinpikku kaiszaiga
hendzsószareta.」 „Visszamondták az olimpiát.”

hengakuhengaku ◆ keretbekeretbe foglaltfoglalt feliratfelirat ◆ keret-keret-
be foglalt képbe foglalt kép ◆ széles táblakeretszéles táblakeret
henganhengan ◆ palapala ◇ unmohenganunmohengan csillámpalacsillámpala ◇

kessóhengankessóhengan kristályoskristályos palapala ◇ szekiboku-szekiboku-
henganhengan grafitpalagrafitpala
hengehenge ◆ fantomfantom ◆ testet öltéstestet öltés
hengenhengen ◆ gyorsgyors változásváltozás ◆ hirtelenhirtelen felbuk-felbuk-
kanás és eltűnéskanás és eltűnés
hengenhengen ◆ néhány szónéhány szó
hengendzsizainihengendzsizaini ◆ tetszőlegesentetszőlegesen
「Konorobotto-va hengendzsizaini katacsi-o ka-
eru.」 „Ez a robot tetszőlegesen tudja változtatni
az alakját.”

hengendzsizainohengendzsizaino ◆ káprázatoskáprázatos 「Hengen-
dzsizaino ugokideszubetenopancsi-o kavasita.」
„Káprázatos mozdulatokkal elhárította az összes
ütést.” ◆ örökösenörökösen változóváltozó 「Hengendzsizaino
butai」 „örökösen változó színpad”

hengenszekikuhengenszekiku ◆ néhány szónéhány szó
hengenszekkuhengenszekku ◆ egyikegyik félfél szavaiszavai ◆ néhánynéhány
szószó

henhohenho ◆ eszesz
hen-ihen-i ◆ aszasz
hen-ihen-i ◆ elváltozáselváltozás ◇ sicutekihen-isicutekihen-i kvali-kvali-
tatívtatív variációvariáció ◇ zenhen-izenhen-i premutációpremutáció ◇

tocuzenhen-itocuzenhen-i mutációmutáció 「Tocuzenhen-ide ho-
kano sugadekita.」 „A mutációval egy másik faj
jött létre.” ◇ nanszenszuhen-inanszenszuhen-i nonszensznonszensz mu-mu-
tációtáció ◇ furenzokuhen-ifurenzokuhen-i nem-folytonosnem-folytonos vari-vari-
ációáció ◇ rjótekihen-irjótekihen-i kvantitatívkvantitatív variációvariáció ◇

renzokuhen-irenzokuhen-i folytonos variációfolytonos variáció
hen-ihen-i ◆ eltoláseltolás ◆ helyváltoztatáshelyváltoztatás ◆ rosszrossz
fekvésfekvés 「Taidzsino hen-i」 „magzat rossz fekvé-
se” ◇ denkihen-idenkihen-i villamos eltolásvillamos eltolás
hen-ihen-i ◆ változásváltozás 「Hen-ino hagesii dzsidai」
„drasztikus változásokban bővelkedő kor”

hen-idenrjúhen-idenrjú ◆ eltolási árameltolási áram
hen-igenszeihen-igenszei ◆ mutagénmutagén
hen-ikihen-iki ◆ változó tartományváltozó tartomány
hen-jóhen-jó ◆ átváltozásátváltozás ◆ megváltozásmegváltozás
hen-jószuruhen-jószuru ◆ átváltozikátváltozik ◆ megváltozikmegváltozik
「Macsinamiga hen-jósita.」 „Megváltozott a vá-
roskép.”

henkahenka ◆ válaszversválaszvers
henkahenka ◆ módosulásmódosulás 「Henszúno henka」 „vál-
tozó módosulása” ◆ ragozásragozás 「Meisino henka」
„főnév ragozása” ◆ változásváltozás 「Hino hakken-
va dzsinruini ókina henka-o motarasita.」 „A tűz
felfedezése nagy változást hozott az ember életé-
ben.” ◆ változatosságváltozatosság 「Henkanoaru maini-
csi」 „változatos mindennapok” ◇ kagakuhen-kagakuhen-
kaka kémiaikémiai változásváltozás ◇ kion-nohenkakion-nohenka
hőmérséklet-változáshőmérséklet-változás ◇ gidzsucuhenkagidzsucuhenka
technológiaitechnológiai váltásváltás ◇ kjóhenkakjóhenka erőserős rago-rago-
zászás ◇ gobihenkagobihenka ragozásragozás ◇ dzsakuhenkadzsakuhenka
gyengegyenge ragozásragozás ◇ fukiszokuhenkafukiszokuhenka rendha-rendha-
gyógyó ragozásragozás 「Dósino fukiszokuhenka」
„rendhagyó igeragozás” ◇ bucurihenkabucurihenka fizikaifizikai
változásváltozás ◇ fuhenkafuhenka ragozatlanragozatlan 「Fuhenka-
fukuszú」 „ragozatlan többes szám” ◇ henkani-henkani-
tobosiitobosii egyhangúegyhangú 「Atarasii kaisade henkani
tobosii kankjóni okareta.」 „Az új cégnél egyhan-
gú környezetbe kerültem.” ◇ henkanitondahenkanitonda
változatosváltozatos 「Henkani tonda dzsinszeidatta.」
„Változatos élete volt.” ◇ henkanonaihenkanonai válto-válto-
zatlanzatlan 「Henkanonai mainicsi」 „változatlan
mindennapok”
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henkadzsúhenkadzsú ◆ kiegyensúlyozatlankiegyensúlyozatlan rakományrakomány
◆ kiegyensúlyozatlan terheléskiegyensúlyozatlan terhelés
henkakigóhenkakigó ◆ módosító jelmódosító jel
henkakjúhenkakjú ◆ csavartcsavart dobásdobás ◆ csavartcsavart labdalabda
◆ csavart rúgáscsavart rúgás
henkakuhenkaku ◆ rendhagyásrendhagyás ◆ transzlatívusztranszlatívusz
henkakuhenkaku ◆ megreformálásmegreformálás 「Szeidono henka-
ku」 „rendszer megreformálása” ◆ megújulásmegújulás
「Kigjóno henkaku」 „vállalat megújulása” ◆ re-re-
formform 「Nógjógidzsucuno henkaku」 „mezőgaz-
dasági technológia reformja” ◆ változtatásváltoztatás
henkakukacujóhenkakukacujó ◆ rendhagyó ragozásrendhagyó ragozás
henkakukihenkakuki ◆ megújulásmegújulás idejeideje ◆ reformokreformok
időszakaidőszaka
henkakuszuruhenkakuszuru ◆ megreformálmegreformál 「Gakkószeido-
o henkakusita.」 „Megreformálta az iskolarend-
szert.” ◆ reformálreformál
henkanhenkan ◆ átalakításátalakítás 「Den-acuno henkan」
„feszültségátalakítás” ◆ konvertáláskonvertálás 「Tan-ino
henkan」 „mértékegység konvertálása” ◆ kon-kon-
verzióverzió 「Modzsino henkan-o okonatta.」 „Ka-
rakterkonverziót végeztem.” ◆ transzdukciótranszdukció ◆

transzformációtranszformáció 「Zahjóno henkan-o okonat-
ta.」 „Koordináta-transzformációt végeztem.” ◆

váltásváltás 「Súhaszúno henkan」 „frekvenciavál-
tás” ◇ kikagakutekihenkankikagakutekihenkan geometriaigeometriai
transzformációtranszformáció ◇ gohenkangohenkan konverzióskonverziós hi-hi-
baba ◇ détahenkandétahenkan adatkonverzióadatkonverzió ◇ fúri-fúri-
ehenkanehenkan Fourier-transzformációFourier-transzformáció
henkanhenkan ◆ visszaadásvisszaadás ◆ visszacsatolásvisszacsatolás ◆

visszaszolgáltatásvisszaszolgáltatás
henkanitobosiihenkanitobosii ◆ egyhangúegyhangú 「Atarasii kai-
sade henkani tobosii kankjóni okareta.」 „Az új
cégnél egyhangú környezetbe kerültem.”

henkanitondahenkanitonda ◆ változatosváltozatos 「Henkani tonda
dzsinszeidatta.」 „Változatos élete volt.”

henkankihenkanki ◆ átalakítóátalakító ◆ konverterkonverter ◇ súha-súha-
szúhenkankiszúhenkanki frekvenciaváltófrekvenciaváltó
henkankikagakuhenkankikagaku ◆ transzformációstranszformációs geo-geo-
metriametria
henkanmiszuhenkanmiszu ◆ konverziós hibakonverziós hiba
henkanonaihenkanonai ◆ változatlanváltozatlan 「Henkanonai ma-
inicsi」 „változatlan mindennapok”

henkanszuruhenkanszuru ◆ alakítalakít 「Sigaiszen-o kasikóni
henkanszuru.」 „Az ultraibolya fényt láthatóvá
alakítja.” ◆ átalakítátalakít 「Fairuno keisiki-o hen-

kansita.」 „Átalakítottam a fájl formátumát.” ◆

átváltátvált 「Szúdzsi-o nisinszúni henkansita.」
„Átváltottam a számot kettes számrendszerbe.” ◆

konvertálkonvertál 「Dójattefutto-o métoruni henkande-
kiruno?」 „Hogyan lehet a lábat méterre konver-
tálni?” ◆ transzformáltranszformál 「Kanszú-o henkansi-
ta.」 „Transzformáltam a függvényt.”

henkanszuruhenkanszuru ◆ visszaadvisszaad 「Dzsusósaga zoku-
zokuto só-o henkansita.」 „A díjazottak sorozat-
ban adták vissza a díjukat.” ◆ visszacsatolvisszacsatol
「Honkon-va csúgokuni henkanszareta.」
„Hongkongot visszacsatolták Kínához.” ◆

visszaszolgáltatvisszaszolgáltat 「Rjakudacuhin-o motono
sojúsani henkansita.」 „A zsákmányt visszaszol-
gáltatták eredeti tulajdonosának.”

henka-ohenka-o motaraszumotaraszu ◆ változástváltozást hozhoz 「Kono
hon-va vatasino dzsinszeini ókina henka-o mot-
arasita.」 „Ez a könyv nagy változást hozott az
életemben.”

henka-ohenka-o togerutogeru ◆ megváltozikmegváltozik 「Szekai-va
henka-o togeta.」 „A világ megváltozott.”

henkaszaszeruhenkaszaszeru ◆ átalakítátalakít 「Szono kikai-va
kecueki-o szanszeikaraarukari szei-e henkasza-
szeru.」 „A gép átalakítja vért savasról lúgosra.”
◆ megváltoztatmegváltoztat 「Dzsinruino kacudó-va
sizenkankjó-o henkaszaszeta.」 „Az emberi tevé-
kenység megváltoztatta a környezetünket.” ◆ ra-ra-
gozgoz 「Meisi-o henkaszaszeru.」 „Főnevet ragoz.”

henkaszuruhenkaszuru ◆ átalakulátalakul 「Ekitaiga kitaini hen-
kasita.」 „A folyadék átalakult gázzá.” ◆ módosulmódosul
「Godzsunga kavarutokono bunsóno imi-va hen-
kaszuru.」 „Ha megváltoztatjuk ennek a mondat-
nak a szórendjét, módosul a jelentése.” ◆ válta-válta-
kozókozó 「Otono cujosza-va henkasiteita.」 „A hang
erőssége váltakozó volt.” ◆ változikváltozik 「Kiszecu-
nijotte kionga henkaszuru.」 „Az évszaktól füg-
gően változik a hőmérséklet.” ◇ henkaszasze-henkaszasze-
ruru átalakítátalakít 「Szono kikai-va kecueki-o szansze-
ikaraarukari szei-e henkaszaszeru.」 „A gép át-
alakítja vért savasról lúgosra.” ◇ henkaszasze-henkaszasze-
ruru megváltoztatmegváltoztat 「Dzsinruino kacudó-va
sizenkankjó-o henkaszaszeta.」 „Az emberi tevé-
kenység megváltoztatta a környezetünket.” ◇

henkaszaszeruhenkaszaszeru ragozragoz 「Meisi-o henkaszasze-
ru.」 „Főnevet ragoz.”

henkeihenkei ◆ alakváltozásalakváltozás ◆ deformációdeformáció ◆ de-de-
formálódásformálódás
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henkeibunpóhenkeibunpó ◆ transzformációstranszformációs grammati-grammati-
kaka
henkeidóbucuhenkeidóbucu ◆ laposféreglaposféreg
henkeidóbucumonhenkeidóbucumon ◆ laposférgeklaposférgek
henkeikinmonhenkeikinmon ◆ valódi nyálkagombákvalódi nyálkagombák
henkeiszuruhenkeiszuru ◆ deformálódikdeformálódik
「Puraszucsikku-va necude henkeisiteita.」 „A
hőtől deformálódott a műanyag.” ◆ eldeformá-eldeformá-
lódiklódik 「Teppan-va henkeisita.」 „A vaslemez el-
deformálódott.” ◆ megváltozikmegváltozik azaz alakjaalakja
「Dzsikode sarin-va henkeisita.」 „A balesetben a
kerék alakja megváltozott.”

henkenhenken ◆ elfogultságelfogultság ◆ előítéletelőítélet 「Kareni
taisite henken-va nai.」 „Nincsenek előítéletei ve-
le szemben.” ◇ dzsinsutekinahenkendzsinsutekinahenken fajifaji elő-elő-
ítéletítélet
henken-ohenken-o mocumocu ◆ elfogódottelfogódott ◆ elfogultelfogult
「Kare-va kicuensani henken-o motteiru.」 „El-
fogult a dohányosokkal szemben.” ◆ előítéleteelőítélete
vanvan 「Kareno honnijokaranu henken-o motte-
ita.」 „Rossz előítéletem volt a könyvével szem-
ben.”

henkigóhenkigó ◆ bébé ◇ dzsúhenkigódzsúhenkigó duplabéduplabé ◇

dzsúhenkigódzsúhenkigó bebébebé
henkinhenkin ◆ betétdíjbetétdíj 「Puraszucsikkubotoruno
henkinsiszutemumo dónjúszareru.」 „Betétdíj
lesz a műanyag palackokon.” ◆ visszafizetésvisszafizetés
henkingucsihenkingucsi ◆ érmekiadó nyílásérmekiadó nyílás
henkinszuruhenkinszuru ◆ visszafizetvisszafizet 「Misze-va furjó-
hinno siharai-o henkinsita.」 „A bolt visszafizette
a selejtes cikk vételárát.” ◆ visszaváltvisszavált 「Aki
binde henkinsitemoratta.」 „Visszaváltottam az
üres üvegeket.”

henkjakuhenkjaku ◆ visszaadásvisszaadás
henkjakuhinhenkjakuhin ◆ visszáruvisszáru
henkjakujókjúszuruhenkjakujókjúszuru ◆ visszakövetelvisszakövetel 「Pu-
rezentono henkjakujókjúsita.」 „Visszakövetelte
az ajándékot.”

henkjakukigenhenkjakukigen ◆ kölcsönzésikölcsönzési határidőhatáridő
「Kasidasitosono henkjakukigen」 „könyvtári
könyv kölcsönzési határideje”

henkjakuszuruhenkjakuszuru ◆ beváltbevált 「Aki bin-o henkja-
kusita.」 „Beváltottam az üres üvegeket.” ◆

visszaadvisszaad 「Kariteta hon-o henkjakusita.」
„Visszaadta a kölcsönzött könyvet.” ◆ vissza-vissza-

váltvált 「Karanobin-o henkjakusita.」 „Visszavál-
tottam az üres üvegeket.”

henkjóhenkjó ◆ beszűkültségbeszűkültség ◆ provincializmusprovincializmus ◆

szűklátókörűségszűklátókörűség ◆ szűkösségszűkösség
henkjóhenkjó ◆ monomániamonománia ◆ rögeszmerögeszme
henkjóhenkjó ◆ határvidékhatárvidék ◆ távoli vidéktávoli vidék
henkjokuhenkjoku ◆ átírásátírás ◆ zenei átdolgozászenei átdolgozás
henkjokusahenkjokusa ◆ zenei szerkesztőzenei szerkesztő
henkjokuszuruhenkjokuszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Gakkijóni hen-
kjokusita uta」 „hangszerre átdolgozott dal” ◆

átírátír 「Pianoni henkjokusita szakuhin」 „zongo-
rára átírt mű”

henkjokutenhenkjokuten ◆ inflexiós pontinflexiós pont
henkjónahenkjóna ◆ intoleránsintoleráns 「Henkjóna hito」 „in-
toleráns ember” ◆ szűkszűk határokhatárok közéközé szorí-szorí-
totttott ◆ szűkszűk látókörűlátókörű 「Szore-va henkjóna mi-
katadeszune.」 „Ez szűk látókörű nézet.” ◆ szű-szű-
köskös 「Henkjóna rjódo.」 „Szűkös tartomány.”

henkjótekinahenkjótekina ◆ rögeszmésrögeszmés 「Hen-jótekina
ai」 „rögeszmés szeretet”

henkóhenkó ◆ beállítottságbeállítottság 「Hosutekina henkó」
„konzervatív beállítottság” ◆ elfogultságelfogultság
「Szeidzsitekina henkó」 „politikai elfogultság” ◆

eltérítéseltérítés ◆ részrehajlásrészrehajlás
henkóhenkó ◆ fénysarkításfénysarkítás ◆ polarizációpolarizáció ◆ pola-pola-
rizált fényrizált fény ◆ sarkított fénysarkított fény
henkóhenkó ◆ modifikációmodifikáció ◆ módosításmódosítás 「Haisano
jojakuno henkó-o onegaisita.」 „Időpont-
módosítást kértem a fogorvosomtól.” ◆ változ-változ-
tatástatás 「Kujakusode dzsúsono henkó-o iraisi-
ta.」 „Az önkormányzatnál lakcímváltoztatást
kértem.” ◇ saszenhenkósaszenhenkó sávváltássávváltás 「Kare-
va saszenhenkó-o kuri kaesiteita.」 „Folyamato-
san sávot váltott.” ◇ szetteihenkószetteihenkó beállítá-beállítá-
sok módosításasok módosítása
henkóhódóhenkóhódó ◆ elfogultelfogult tájékoztatástájékoztatás ◆

részrehajló tájékoztatásrészrehajló tájékoztatás
henkóidensihenkóidensi ◆ módosító génmódosító gén
henkókairohenkókairo ◆ eltérítő áramköreltérítő áramkör
henkókjóikuhenkókjóiku ◆ ideológiai oktatásideológiai oktatás
henkókoiruhenkókoiru ◆ eltérítőtekercseltérítőtekercs
henkósitahenkósita ◆ polarizáltpolarizált 「Henkósita hikari」
„polarizált fény” ◆ sarkítottsarkított 「Henkósita hika-
ri」 „sarkított fény”
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henkószeihenkószei ◆ változócsillagváltozócsillag ◇ mjakudóhen-mjakudóhen-
kószeikószei pulzáló változócsillagpulzáló változócsillag
henkószuruhenkószuru ◆ elfogultelfogult 「Henkósita kangae
kata」 „elfogult gondolkodásmód” ◆ részrehaj-részrehaj-
lóló 「Henkósita hódó」 „részrehajló tájékoztatás”

henkószuruhenkószuru ◆ átteszáttesz 「Tandzsópátíno
hizuke-o dojóbikara nicsijóbini henkósita.」 „A
születésnapi bulit áttettük szombatról vasárnap-
ra.” ◆ módosítmódosít 「Fairu-o henkósita.」 „Módo-
sította a fájlt.” ◆ változtatváltoztat 「Hikókino bin-
o henkósinakute-va naranai.」 „A repülőjáraton
változtatni kell.” ◇ szettei-oszettei-o henkószuruhenkószuru mó-mó-
dosítjadosítja aa beállításokatbeállításokat 「Keitaino szettei-o
henkósita.」 „Módosítottam a telefonom beállítá-
sait.”

henkótenhenkóten ◆ változtatásváltoztatás 「Keijakuno
henkóten-o kakuninsita.」 „Ellenőriztem a szer-
ződés változtatásait.”

henkucumonohenkucumono ◆ csökönyöscsökönyös ◆ különckülönc
henkucunahenkucuna ◆ csökönyöscsökönyös 「Henkucuna ró-
dzsin」 „csökönyös vénember” ◆ különckülönc 「Kare-
va henkucunatokorogaaru.」 „Kissé különc.”

henmaganhenmagan ◆ gneiszgneisz
henmukeijakuhenmukeijaku ◆ egyoldalú szerződésegyoldalú szerződés
hen-nahen-na ◆ furafura 「Kare-va henna hitoda.」 „Fura
ember.” ◆ furcsafurcsa 「Icumo henna fuku-o kitei-
ru.」 „Mindig nagyon furcsa ruhában jár.” ◆ furifuri
◆ különöskülönös 「Henna kusze」 „különös szokás” ◆

röhejesröhejes ◆ valamivalami vanvan velevele 「Kosiga hen.」
„Valami van a csípőmmel.” ◇ atamagahen-naatamagahen-na
elmegyelmegy azaz eszeesze 「An-nakoto-o iunante atama-
ga hen.」 „Elment az eszed? Hogy lehet ilyet mon-
dani!” ◇ atamagahen-ninaruatamagahen-ninaru megbolondulmegbolondul
「Iszogasikute atamaga henninariszóda.」 „Úgy
érzem, megbolondulok a sok munkától.”

hen-nafukuszóhen-nafukuszó ◆ maskaramaskara
hen-nafúnihen-nafúni ◆ furcsafurcsa módonmódon 「Kare-va henna
fúni aidzsó-o aravaszu.」 „Furcsa módon fejezi ki
szeretetét.”

hen-nakao-ohen-nakao-o szuruszuru ◆ furcsafurcsa arcotarcot vágvág ◆

nemtetszését fejezi kinemtetszését fejezi ki
hen-namono-o uricukeruhen-namono-o uricukeru ◆ rásózrásóz
hen-naotohen-naoto ◆ zörejzörej 「Endzsinkara henna otoga
kikieta.」 „Zörej hallatszott a motorból.”

hen-nensihen-nensi ◆ krónikakrónika

hen-nihen-ni ◆ deszdesz
hen-nihen-ni ◆ furcsánfurcsán
hen-nihen-ni omouomou ◆ furcsánakfurcsának találtalál 「Hitokara
henni omovaretakunai.」 „Nem akarom, hogy
mások furcsának találjanak.”

hennjúhennjú ◆ átigazolásátigazolás ◆ bekebelezésbekebelezés
hennjúsikenhennjúsiken ◆ különbözeti vizsgakülönbözeti vizsga
hennjúszeihennjúszei ◆ átigazolt diákátigazolt diák
hennjúszuruhennjúszuru ◆ átigazolátigazol 「Hokano gakkóni
hennjúsita.」 „Egy másik iskolába igazolt át.” ◆

bekebelezbekebelez 「Szono macsi-va sutoni hennjúsza-
reta.」 „A községet bekebelezte a főváros.”

hennóhennó ◆ visszaadásvisszaadás ◆ visszafizetésvisszafizetés
hennókinhennókin ◆ visszafizetett összegvisszafizetett összeg
hennószaszeruhennószaszeru ◆ bevonbevon 「Kare-va paszupóto-
o hennószaszerareta.」 „Bevonták az útlevelét.”

hennószuruhennószuru ◆ visszaadvisszaad 「Untenmenkjo-o
hennósita.」 „Visszaadta a jogosítványát.” ◆

visszafizetvisszafizet 「Fuszeini uke totta taisokukin-o
hennósita.」 „Visszafizette a jogtalanul kapott
végkielégítést.” ◇ hennószaszeruhennószaszeru bevonbevon
「Kare-va paszupóto-o hennószaszerareta.」 „Be-
vonták az útlevelét.”

henocupparinimonaranaihenocupparinimonaranai ◆ fingotfingot semsem érér
「Ninenkanno gogakukószu-va henocupparini-
monaranakattajo, imamo zenzenhanaszenaisi.」
„A kétéves nyelvtanfolyam fingot sem ért, mert
még most sem tudok beszélni.”

henodzsihenodzsi ◆ görbületgörbület
henodzsinimageruhenodzsinimageru ◆ félrehúzfélrehúz 「Fumangeni
kucsi-o heno dzsini mageta.」 „Elégedetlenül fél-
rehúzta a száját.” ◆ meggörbítmeggörbít ◇ kucsi-okucsi-o heno-heno-
dzsinimagerudzsinimageru elkámpicsorodikelkámpicsorodik 「Kucsi-o he-
no dzsini magete naki dasita.」 „Elkámpicsorod-
va sírni kezdett.”

henoheno kappakappa ◆ gyerekjátékgyerekjáték 「Kono sigoto-va
heno kappada.」 „Ez a munka gyerekjáték.”

henokohenoko ◆ heregolyóheregolyó ◆ péniszpénisz
hen-ondóbucuhen-ondóbucu ◆ poikilotermpoikiloterm állatállat ◆ válto-válto-
zó testhőmérsékletű állatzó testhőmérsékletű állat
hen-on-nohen-on-no ◆ poikilotermpoikiloterm
hen-onszeihen-onszei ◆ poikilotermiapoikilotermia ◆ termokonfor-termokonfor-
mitásmitás
hen-onszóhen-onszó ◆ termoklintermoklin
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henpahenpa ◆ polarizált hullámpolarizált hullám
henpahenpa ◆ kivételezéskivételezés
henpeihenpei ◆ laposságlaposság
henpeinahenpeina ◆ laposlapos 「Henpeina kao」 „lapos
arc”

henpeiszokuhenpeiszoku ◆ lúdtalplúdtalp
henpeitaiszenhenpeitaiszen ◆ pikkelysömörpikkelysömör
henpeiunhenpeiun ◆ lapos gomolyfelhőlapos gomolyfelhő
henpentaruhenpentaru ◆ foszlányosfoszlányos 「Henpentaru ku-
mo」 „felhőfoszlányok” ◆ jelentéktelenjelentéktelen
「Henpentaru szakuhin」 „jelentéktelen alkotás”
◆ töredezetttöredezett 「Henpentaru csisiki」 „törede-
zett tudás”

henpentohenpento ◆ foszladozvafoszladozva ◆ libegvelibegve ◆ pely-pely-
hekbenhekben 「Juki-va henpento dzsini ocsita.」
„Pelyhekben hullt a hó a földre.”

henpinhenpin ◆ visszáruvisszáru
henpinahenpina ◆ félreesőfélreeső 「Henpina tokoroni szun-
deimaszu.」 „Félreeső helyen lakik.” ◆ távoltávol
esőeső 「Szobo-va henpina inakani szundeima-
szu.」 „A nagymamám egy távol eső helyen él.”

henpinszuruhenpinszuru ◆ visszaváltvisszavált ◆ visszaviszvisszavisz
「Furjóhinnosacu-o henpinsita.」 „Visszavittem
a selejtes inget.”

henpóhenpó ◆ megtorlásmegtorlás ◆ retorzióretorzió ◆ viszonzásviszonzás

henponhenpon ◆ eladatlaneladatlan példánypéldány ◆ visszakül-visszakül-
dött könyvdött könyv
henpontohenponto ◆ lobogvalobogva 「Hata-va henponto hiru-
gaetteita.」 „A zászló lobogott.”

henpószuruhenpószuru ◆ viszonozviszonoz 「Karekarano kóini
henpó-o sita.」 „Viszonoztam a szívességét.” ◆

visszaadvisszaad 「Aitekara uketa kurusimino henpó-o
sita.」 „Visszaadtam a gyötrelmet, amit tőle kap-
tam.”

henpuhenpu ◆ kenderkender
henreihenrei ◆ viszonzásviszonzás 「Henreitosite okasi-o age-
ta.」 „Süteményt adta viszonzásul.”

henreiszuruhenreiszuru ◆ visszaadvisszaad
henreiszuruhenreiszuru ◆ fogadfogad 「Aiszacusitaga kare-va
henreisinakatta.」 „Nem fogadta a köszönése-
met.” ◆ viszonozviszonoz 「Purezentoni taisite henrei-o
sita.」 „Viszonozta az ajándékot.”

henrekihenreki ◆ tapasztalatgyűjtéstapasztalatgyűjtés ◆ váltoga-váltoga-
tástás ◆ végigjárásvégigjárás ◇ sokubahenrekisokubahenreki munka-munka-
helyekhelyek váltogatásaváltogatása ◇ dzsoszeihenrekidzsoszeihenreki
nőkkelnőkkel szerzettszerzett tapasztalattapasztalat ◇

dzsoszeihenreki-odzsoszeihenreki-o mocumocu soksok nővelnővel voltvolt dol-dol-
gaga 「Kare-va hagesii dzsoszeihenreki-o mottei-
ru.」 „Nagyon sok nővel volt már dolga.” ◇ doku-doku-
sohenrekisohenreki könyvekenkönyveken átát szerzettszerzett tapasz-tapasz-
talattalat
henrekisahenrekisa ◆ vándorvándor
henrekiszuruhenrekiszuru ◆ bejárbejár 「Sokoku-o henrekisi-
ta.」 „Sok országot bejártam.” ◆ megtapasztalmegtapasztal
「Iroirona soku-o henrekisita.」 „Sok foglalko-
zást megtapasztalt.” ◆ végigjárvégigjár 「Szekai-o hen-
rekisita.」 „Végigjárta a világot.”

henrikjószeihenrikjószei ◆ egyoldalúegyoldalú előnyönelőnyön alapulóalapuló
együttélésegyüttélés ◆ kommenzalizmuskommenzalizmus
henrinhenrin ◆ jeljel 「Kareno szainóno henrin-o ukaga-
vaszeru szakuhin」 „tehetségének jelét mutató al-
kotás” ◆ részrész
henrjókeihenrjókei ◆ rombuszrombusz
henrjúkihenrjúki ◆ áramváltóáramváltó
henrohenro ◆ zarándokzarándok ◆ zarándokútzarándokút
henronotabihenronotabi ◆ zarándokútzarándokút 「Ohenrono tabi-
ni deta.」 „Zarándokútra indult.”

hensahensa ◆ szerkesztőszerkesztő
hensihensi ◆ erőszakoserőszakos halálhalál ◆ nemnem természe-természe-
testes halálhalál 「Hensi-o togeru.」 „Nem természe-
tes módon hal meg.” ◆ tragikustragikus halálhalál ◇ nazo-nazo-
nohensinohensi rejtélyes halálrejtélyes halál
hensicuhensicu ◆ átváltozásátváltozás ◆ degradálódásdegradálódás ◆ el-el-
fajulásfajulás ◆ elfajzáselfajzás ◆ minőségváltozásminőségváltozás ◇ si-si-
bóhensicubóhensicu zsíros elfajulászsíros elfajulás
hensicuhensicu ◆ rögeszmerögeszme
hensicukeiszeihensicukeiszei ◆ metapláziametaplázia
hensicusahensicusa ◆ deviánsdeviáns ◆ ferdeferde hajlamúhajlamú em-em-
berber 「Hensicusagaurocuiteirunode kodomotacsi-
va csúiszuru hicujógaarimaszu.」 „Egy ferde haj-
lamú ember ólálkodik a környéken, ezért a gyere-
keknek vigyázniuk kell.” ◆ perverzperverz
hensicusókandzsahensicusókandzsa ◆ paranoiás betegparanoiás beteg
hensicuszuruhensicuszuru ◆ degradálódikdegradálódik 「Hensicusita
tóju」 „degradálódott fűtőolaj”
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hensinhensin ◆ érzelmekérzelmek megváltozásamegváltozása 「Koibit-
ono hensinni kizuita.」 „Észrevettem, hogy meg-
változtak a kedvesem érzelmei.”

hensinhensin ◆ válaszüzenetválaszüzenet
hensinhensin ◆ átváltozásátváltozás 「Migotona hensin-o to-
geta.」 „Bámulatos átváltozáson esett át.” ◆ me-me-
tamorfózistamorfózis 「Koncsúno hensin」 „rovarok me-
tamorfózisa”

hensinhensin ◆ excenterexcenter ◆ excentrikusságexcentrikusság
hensinhensin ◆ kitéréskitérés
hensin-jófútóhensin-jófútó ◆ válaszborítékválaszboríték
hensin-jóhagakihensin-jóhagaki ◆ válasz-levelezőlapválasz-levelezőlap
hensin-nohensin-no ◆ excentrikusexcentrikus ◆ külpontoskülpontos ◆ nemnem
központosközpontos
hensinrjóhensinrjó ◆ válaszlevél postaköltségeválaszlevél postaköltsége
hensinszuruhensinszuru ◆ átváltozikátváltozik 「Szanagi-va
hensinsita.」 „A báb átváltozott.” ◆ átvedlikátvedlik
「Gidzsucusakara keizaigakusani hensinsita.」
„Átvedlett mérnökből közgazdásszá.” ◆ változikváltozik
「Szanagi-va csóni hensinsita.」 „A báb lepkévé
változott.”

hensinszuruhensinszuru ◆ megváltoznak az érzelmeimegváltoznak az érzelmei
hensinszuruhensinszuru ◆ válaszolválaszol 「Íméruni hensinsi-
ta.」 „Válaszoltam az e-mailre.”

hensiszuruhensiszuru ◆ nemnem természetestermészetes módonmódon halhal
megmeg
hensitaihensitai ◆ különöskülönös halálthalált halthalt emberember tete-tete-
meme
hensohenso ◆ válaszlevélválaszlevél
hensokuhensoku ◆ egyoldalúegyoldalú táplálkozástáplálkozás ◆ hiá-hiá-
nyos táplálkozásnyos táplálkozás
hensokuhensoku ◆ elszíneződéselszíneződés ◆ színváltásszínváltás
hensokuszuruhensokuszuru ◆ elszíneződikelszíneződik 「Haga hen-
sokusiteimaszu.」 „Elszíneződtek a fogaim.” ◆

színtszínt váltvált 「Szora-va hensokusita.」 „Az égbolt
színt váltott.” ◆ színváltósszínváltós 「Ondode henso-
kuszurumagukappu」 „hőmérséklettel színváltós
bögre”

hensuhensu ◆ módosulatmódosulat ◆ válfajválfaj ◆ változatváltozat ◆

variánsvariáns ◇ ahensuahensu alváltozatalváltozat ◇ ahensuahensu al-al-
fajfaj
hensúhensú ◆ mániamánia ◆ rögeszmerögeszme
hensúhensú ◆ összeállításösszeállítás ◆ szerkesztésszerkesztés ◇ ga-ga-
zónohensúzónohensú képszerkesztésképszerkesztés ◇ tekiszutono-tekiszutono-

hensúhensú szövegszerkesztésszövegszerkesztés ◇ dóganohensúdóganohensú
filmszerkesztésfilmszerkesztés ◇ joszeacumehensújoszeacumehensú férc-férc-
munkamunka
hensúbjóhensúbjó ◆ paranoiaparanoia
hensúbuhensúbu ◆ szerkesztőségszerkesztőség
hensúcsóhensúcsó ◆ főszerkesztőfőszerkesztő
hensúdzsicsóhensúdzsicsó ◆ alszerkesztőalszerkesztő ◆

főszerkesztő-helyettesfőszerkesztő-helyettes
hensúdzsinhensúdzsin ◆ szerkesztőségszerkesztőség
hensúgisihensúgisi ◆ vágóvágó
hensúkjóhensúkjó ◆ monomániamonománia ◆ rögeszmerögeszme
hensúkjokuhensúkjoku ◆ szerkesztőségszerkesztőség 「Hensúkjoku-
ni genkó-o okutta.」 „Elküldtem a szerkesztőség-
be a kéziratot.”

hensúkjokuinhensúkjokuin ◆ szerkesztőségiszerkesztőségi alkalma-alkalma-
zottzott 「Sinbunno hensúkjokuin」 „újság szer-
kesztőségének alkalmazottja”

hensúkókihensúkóki ◆ szerkesztő utószavaszerkesztő utószava
hensúmódohensúmódo ◆ szerkesztő üzemmódszerkesztő üzemmód
hensúsahensúsa ◆ szerkesztőszerkesztő ◆ vágóvágó ◇ dzsiten-dzsiten-
hensúsahensúsa szótárírószótáríró ◇ dzsitenhensúsadzsitenhensúsa szó-szó-
társzerkesztőtárszerkesztő
hensúsukanhensúsukan ◆ főszerkesztőfőszerkesztő
hensúsuninhensúsunin ◆ főszerkesztőfőszerkesztő
hensúszuruhensúszuru ◆ összeállítösszeállít 「Dzsiso-o hensú-
szuru.」 „Összeállít egy szótárt.” ◆ szerkesztszerkeszt
「Zassi-o hensúszuru.」 „Magazint szerkeszt.”

hensúszuruhensúszuru ◆ történelmi feljegyzést írtörténelmi feljegyzést ír
henszahensza ◆ eltéréseltérés ◆ szórásszórás ◇ hjódzsunhen-hjódzsunhen-
szasza tapasztalatitapasztalati szórásszórás ◇ hjódzsunhen-hjódzsunhen-
szasza standard eltérésstandard eltérés
henszacsihenszacsi ◆ szórásszórás ◆ szórásértékszórásérték
henszaihenszai ◆ költségtérítésköltségtérítés ◆ részlettör-részlettör-
lesztéslesztés ◆ törlesztéstörlesztés ◆ visszafizetésvisszafizetés ◇

sakkinhenszaisakkinhenszai adósságrendezésadósságrendezés
henszaicsienhenszaicsien ◆ késedelmeskésedelmes törlesztéstörlesztés ◆

késedelmes visszafizetéskésedelmes visszafizetés
henszaifunóninaruhenszaifunóninaru ◆ bedőlbedől 「Rón-va hensza-
ifunóninatta.」 „Bedőlt a hitele.”

henszaigakuhenszaigaku ◆ visszafizetendővisszafizetendő összegösszeg ◇

ikkainohenszaigakuikkainohenszaigaku részletrészlet 「Anatano mai-
cukino henszaigaku-va ikuradeszuka.」 „Mekko-
ra a havi részleted?” ◇ ikkainohenszaigakuikkainohenszaigaku
törlesztőrészlettörlesztőrészlet 「Anatano maicukino
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henszaigaku-va ikuradeszuka.」 „Mekkora a havi
törlesztőrészleted?”

henszaikigenhenszaikigen ◆ futamidőfutamidő végevége ◆ visszafi-visszafi-
zetési határidőzetési határidő
henszaikikanhenszaikikan ◆ futamidőfutamidő 「Rón-no
henszaikikan-o tansukusita.」 „Csökkentettem a
kölcsön futamidejét.”

henszaikinhenszaikin ◆ részletrészlet 「Rón-no henszaikin-va
atodonogurai nokotteimaszuka.」 „Hány részlet
van még hátra a kölcsönödből?” ◆ törlesztő-törlesztő-
részletrészlet
henszainoicsidzsijújohenszainoicsidzsijújo ◆ törlesztésitörlesztési mora-mora-
tóriumtórium 「Dzsútakurón-no henszaino icsidzsijújo-
o sinszeisita.」 „Törlesztési moratóriumot kértem
a lakáskölcsönömre.”

henszainórjokuhenszainórjoku ◆ fizetőképességfizetőképesség ◆ hitel-hitel-
képességképesség
henszainórjokunoaruhenszainórjokunoaru ◆ fizetőképesfizetőképes
henszainórjokunonaihenszainórjokunonai ◆ fizetésképtelenfizetésképtelen ◆

fizetőképtelenfizetőképtelen
henszaiszuruhenszaiszuru ◆ leróleró 「Sakkin-o henszaisita.」
„Leróttam a tartozásomat.” ◆ törleszttörleszt 「Ma-
icukiicsiman en-o henszaiszuru.」 „Minden hó-
napban tízezer jent törlesztek.” ◆ visszafizetvisszafizet
「Rón-o zengakuhenszaisita.」 „Az egész köl-
csönt visszafizettem.”

henszaizuminiszuruhenszaizuminiszuru ◆ jóváírjóváír 「Ginkó-va
vatasinorón-o henszaizuminisita.」 „A bank jóvá-
írta a tartozásomat.”

henszaizuminohenszaizumino ◆ rendezettrendezett
henszanhenszan ◆ összeállításösszeállítás ◆ szerkesztésszerkesztés
henszanonidzsóhenszanonidzsó ◆ szórásnégyzetszórásnégyzet
henszansahenszansa ◆ összeállítóösszeállító ◆ szerkesztőszerkesztő
henszanszuruhenszanszuru ◆ kompilálkompilál 「Hangarino rekisi-
o henszansita.」 „Kompiláltam Magyarország tör-
ténelmét.” ◆ összeállítösszeállít 「Rekisiso-o henszan-
sita.」 „Összeállított egy történelemkönyvet.” ◆

összeollózösszeollóz 「Furui kidzsi-o henszansita.」
„Összeollóztam a régi cikkeket.” ◆ szerkesztszerkeszt
「Dzsiso-o henszanszuru.」 „Szótárt szerkeszt.”

henszecuhenszecu ◆ pálforduláspálfordulás
henszecukanhenszecukan ◆ köpönyegforgatóköpönyegforgató ◆ párt-párt-
ütőütő
henszecuszuruhenszecuszuru ◆ átpártolátpártol 「Genpacuzeroni
henszecusita.」 „Átpártoltam azokhoz, akik nem

akarnak atomerőműveket.” ◆ áttéráttér 「Sizene-
nerugí hani henszecusita.」 „Áttértem a termé-
szetes energiát kedvelők táborába.” ◆ hűtlenhűtlen
lesz elveihezlesz elveihez
henszeihenszei ◆ összeállításösszeállítás 「Bangumino hen-
szei」 „műsor összeállítása” ◆ szerelvényszerelvény
「Kono densa-va rokurjó henszeideszu.」 „Ez a
szerelvény 6 kocsiból áll.” ◆ szervezetiszervezeti fel-fel-
építésépítés 「Guntaino henszei」 „hadsereg szerve-
zeti felépítése” ◇ bangumihenszeibangumihenszei műsorszer-műsorszer-
kesztéskesztés
henszeihenszei ◆ hangváltozáshangváltozás ◆ mutálásmutálás
henszeihenszei ◆ denaturációdenaturáció ◆ denaturálásdenaturálás ◆ el-el-
fajzásfajzás ◇ necuhenszeinecuhenszei hődenaturációhődenaturáció
henszeiarukóruhenszeiarukóru ◆ denaturált szeszdenaturált szesz
henszeifúhenszeifú ◆ nyugati szélnyugati szél
henszeiganhenszeigan ◆ átalakult kőzetátalakult kőzet
henszeikenkiszeihenszeikenkiszei ◆ obligát anaerobobligát anaerob
henszeikenkiszeikinhenszeikenkiszeikin ◆ obligátobligát anaerobanaerob ◆

obligát anaerobbaktériumobligát anaerobbaktérium
henszeikihenszeiki ◆ mutálás koramutálás kora ◆ pubertáspubertás
henszeiszuruhenszeiszuru ◆ alakítalakít 「Butaiga henszeisza-
reta.」 „Katonai egységet alakítottak.” ◆ megala-megala-
kítkít 「Tankentaiga henszeiszareta.」 „Megalakí-
tották az expedíciót.” ◆ összeállítösszeállít 「Joszan-
o henszeisita.」 „Összeállította a költségvetést.”
◇ szaihenszeiszuruszaihenszeiszuru újjászervezújjászervez 「Kaisa-o
szaihenszeisita.」 „Újjászervezte a vállalatot.”

henszenhenszen ◆ átalakulásátalakulás 「Sakaino henszen」
„társadalom átalakulása” ◆ átmenetátmenet 「Nacuka-
ra aki-e no henszen」 „átmenet a nyárból az ősz-
be” ◆ változásváltozás 「Rjúkóno henszen」 „divat vál-
tozása”

henszenszuruhenszenszuru ◆ átalakulátalakul 「Siszó-va henszen-
szuru.」 „Az eszme átalakul.” ◆ változikváltozik
「Kotoba-va dzsidaito tomoni henszenszuru.」
„A nyelv a korral változik.”

henszóhenszó ◆ álöltözetálöltözet ◆ álruhaálruha
henszóhenszó ◆ visszaküldésvisszaküldés
henszókjokuhenszókjoku ◆ variációvariáció 「Sudainijoru hen-
szókjoku」 „variációk egy témára”

henszokuhenszoku ◆ sebességváltássebességváltás 「Godan hen-
szokuno kuruma」 „ötfokozatú sebességváltós
kocsi”
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henszokuhenszoku ◆ anomáliaanomália ◆ rendhagyórendhagyó 「Hen-
szokurúru」 „rendhagyó szabály” ◆ szabályta-szabályta-
lanságlanság 「Henszokuródódzsikan szei」 „szabály-
talan munkaidős rendszer”

henszokugiahenszokugia ◆ sebességváltósebességváltó
henszokukacujóhenszokukacujó ◆ rendhagyó ragozásrendhagyó ragozás
henszokukihenszokuki ◆ sebességváltósebességváltó ◆ sebváltósebváltó ◇

dzsidóhenszokukidzsidóhenszokuki automataautomata sebességvál-sebességvál-
tótó ◇ rjútaihenszokukirjútaihenszokuki hidraulikushidraulikus váltóműváltómű

henszokukokkaihenszokukokkai ◆ rendhagyórendhagyó országgyű-országgyű-
léslés
henszokurebáhenszokurebá ◆ sebességváltó karsebességváltó kar
henszokuszócsihenszokuszócsi ◆ sebességváltósebességváltó
henszokuszuruhenszokuszuru ◆ sebességetsebességet váltvált
「Untensu-va henszokusita.」 „A vezető sebessé-
get váltott.”

henszokutekinahenszokutekina ◆ rendhagyórendhagyó 「Kandzsino
henszokutekina jomi kata」 „kandzsi rendhagyó
olvasata” ◆ szabálytalanszabálytalan 「Henszokutekinari-
zumu」 „szabálytalan ritmus”

henszószuruhenszószuru ◆ álruhábaálruhába öltöziköltözik 「Ószama-
va henszósita.」 „A király álruhába öltözött.” ◆

beöltözikbeöltözik valakinekvalakinek 「Haikankóni henszósite
ucsini sinobi konda.」 „Beöltözött vízvezeték-
szerelőnek, és beférkőzött a lakásba.”

henszószuruhenszószuru ◆ visszaküldvisszaküld 「Szain-o sita
keijakusorui-o henszósita.」 „Visszaküldtem az
aláírt szerződést.”

henszúhenszú ◆ paraméterparaméter ◆ változóváltozó ◇ guróbaru-guróbaru-
henszúhenszú globálisglobális változóváltozó ◇ dzsúzokuhenszúdzsúzokuhenszú
függőfüggő változóváltozó ◇ szeitekihenszúszeitekihenszú statikusstatikus
változóváltozó ◇ dótekihenszúdótekihenszú dinamikusdinamikus változóváltozó
◇ dokuricuhenszúdokuricuhenszú függetlenfüggetlen változóváltozó ◇ rú-rú-
puhenszúpuhenszú ciklusváltozóciklusváltozó
henszuruhenszuru ◆ elfogultelfogult 「Baisin-in-va ippóni
hensiteita.」 „Az esküdtek elfogultak voltak.” ◆

hajlikhajlik 「Hókó-va kitani hensiteiru.」 „Az irány
észak felé hajlik.” ◆ húzhúz 「Szeiszaku-va hosusu-
gini hensiteiru.」 „Az intézkedések a konzervatiz-
mus felé húznak.”

hentaihentai ◆ alakzatalakzat 「Szentóki-va hentai-o kunde
hikósiteita.」 „A vadászgépek alakzatban repül-
tek.” ◆ formációformáció ◆ kötelékkötelék 「Hikóki-va
hentai-o kunde tondeita.」 „A repülők kötelékben
repültek.”

hentaihentai ◆ abnormalitásabnormalitás ◆ átváltozásátváltozás ◆ me-me-
tamorfózistamorfózis 「Musino hentai」 „rovar metamor-
fózisa” ◆ perverzperverz 「Szono otoko-va hentaida.」
„Az a férfi perverz.” ◆ perverzióperverzió ◇ kahentaikahentai
hipermetamorfózishipermetamorfózis ◇ fukanzenhentaifukanzenhentai he-he-
mimetabolizmusmimetabolizmus
hentaihentai ◆ abnormalitásabnormalitás ◆ devianciadeviancia
hentaiganahentaigana ◆ rendellenes kanarendellenes kana
hentaihikóhentaihikó ◆ kötelékrepüléskötelékrepülés
hentaisinrihentaisinri ◆ abnormális mentalitásabnormális mentalitás
hentaiszeijokuhentaiszeijoku ◆ nemi perverziónemi perverzió
hentaiszeijokusahentaiszeijokusa ◆ perverzperverz
hentaiszuruhentaiszuru ◆ átváltozikátváltozik 「Musi-va hentais-
ita.」 „A rovar átváltozott.”

hentecuhentecu ◆ változatosságváltozatosság 「Nanno hentecu-
monai mainicsi」 „változatosság nélküli napok”

hentekonahentekona ◆ furcsafurcsa 「Hentekona okuri mo-
no」 „furcsa ajándék”

hentekorin-nahentekorin-na ◆ furcsafurcsa 「Hentekorin-na bó-
si」 „furcsa sapka”

hentenhenten ◆ változásváltozás 「Dzsidaino henten」
„idők változása”

hentenkivamarinaihentenkivamarinai ◆ változatosváltozatos 「Henten-
kivamarinai dzsinszei」 „változatos élet”

hentenszuruhentenszuru ◆ váltakozikváltakozik 「Kófukuto fukó-
va hentenszuru.」 „A szerencse és balszerencse
váltakozik.” ◆ változikváltozik 「Szekai-va hentenszu-
ru.」 „A világ változik.”

hentohento ◆ geszgesz
hentóhentó ◆ válaszválasz 「Hentóni majou.」 „Nem tud-
ja, mit válaszoljon.”

hentóenhentóen ◆ mandulagyulladásmandulagyulladás
hentójuhentóju ◆ mandulaolajmandulaolaj
hentószenhentószen ◆ mandulamandula 「Hentószen-va tekisu-
cuszareta.」 „Kivették a manduláját.”

hentószen-enhentószen-en ◆ mandulagyulladásmandulagyulladás
hentószensudzsucuhentószensudzsucu ◆ mandulaműtétmandulaműtét
hentószenszecudzsohentószenszecudzso ◆ mandulaeltávolí-mandulaeltávolí-
tástás
hentószuruhentószuru ◆ válaszolválaszol 「Hentósitekuda-
szai.」 „Kérem, válaszoljon!”

hen-unhen-un ◆ felhőfoszlányfelhőfoszlány
henzaihenzai ◆ egyenlőtlen eloszlásegyenlőtlen eloszlás
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henzaihenzai ◆ szijácsszijács
henzaiszuruhenzaiszuru ◆ egyenlőtlenülegyenlőtlenül oszlikoszlik elel
「Ten-nensigen-va henzaisiteiru.」 „A természeti
kincsek egyenlőtlenül oszlanak el.”

henzerutoguréteruhenzerutoguréteru ◆ Jancsika és JuliskaJancsika és Juliska
henzóhenzó ◆ hamisításhamisítás ◇ détanohenzódétanohenzó adat-adat-
hamisításhamisítás 「Kirokuszaretadétano henzó」 „fel-
jegyzett adatok hamisítása”

henzókókahenzókóka ◆ hamis pénzérmehamis pénzérme
henzósahenzósa ◆ hamisítóhamisító
henzószuruhenzószuru ◆ hamisíthamisít 「Sorui-o henzószu-
ru.」 „Iratot hamisít.”

henzucúhenzucú ◆ fejgörcsfejgörcs ◆ migrénmigrén
henzuruhenzuru / hendzsiruhendzsiru ◆ átváltozikátváltozik 「Ie-va
obake jasikini hendzsita.」 „A ház kísértetkas-
téllyá változott.” ◆ megváltoztatmegváltoztat 「Hi-va iro-
o hendzsita.」 „A tűz megváltoztatta a színét.” ◆

változtatváltoztat 「Namari-o kaneni hendzsita.」 „Az
ólmot arannyá változtatta.”

heonkigóheonkigó ◆ F-kulcsF-kulcs
heonkigóheonkigó ◆ basszuskulcsbasszuskulcs
heparinheparin ◆ heparinheparin
heppirigosiheppirigosi ◆ bátortalanbátortalan 「Kare-va obake ja-
sikinimo hairenai hodoheppiri gosida.」 „Olyan
bátortalan, hogy a kísértetkastélyba sem mer be-
lépni.” ◆ előrehajlóelőrehajló testhelyzettesthelyzet 「Nekoze-
deheppiri gosida.」 „Görbült a hátam és előrehaj-
lik a testem.”

heppirimusiheppirimusi ◆ pöfögő futrinkapöfögő futrinka
heppokonaheppokona ◆ hitványhitvány 「Heppokona szeidzsi-
ka」 „hitvány politikus”

heppokonabunsiheppokonabunsi ◆ firkászfirkász
heppokonakisaheppokonakisa ◆ firkászfirkász 「Heppokona kisaga
kaita kidzsi-o kiniszuruna.」 „Ne törődj vele, mit
írnak a firkászok!”

herahera ◆ kenőkanálkenőkanál ◆ spachtlispachtli ◆ spaklispakli ◆

spatulaspatula
heradzsikaheradzsika ◆ jávorszarvasjávorszarvas
heraheratoheraherato ◆ heherészveheherészve ◆ locsogvalocsogva ◆ za-za-
vartanvartan 「Idzsimeraretemoheraherato varattei-
ru.」 „Amikor csúfolják, csak zavartan nevet.” ◇

heraheratosaberuheraheratosaberu süketelsüketel 「Sicureinakoto-
o heraherato sabetta.」 „Illetlenségeket süketelt.”
◇ heraheratovarauheraheratovarau vihogvihog 「Dórjóno sippai-

o heraherato varatta.」 „Vihogott a munkatársa
hibáján.” ◇ heraheratovarauheraheratovarau heherészikheherészik
「Nanimo kotaezuheraherato varatteita.」 „Nem
tudta, mit válaszoljon ezért csak heherészett.”

heraheratosaberuheraheratosaberu ◆ süketelsüketel
「Sicureinakoto-o heraherato sabetta.」 „Illetlen-
ségeket süketelt.”

heraheratovarauheraheratovarau ◆ heherészikheherészik 「Nanimo
kotaezuheraherato varatteita.」 „Nem tudta, mit
válaszoljon ezért csak heherészett.” ◆ vihogvihog
「Dórjóno sippai-o heraherato varatta.」 „Viho-
gott a munkatársa hibáján.”

heraheravarauheraheravarau ◆ kuncogkuncog 「Okotteirutoki-va
herahera varavanaide!」 „Ne kuncogj, amikor
szidnak!”

heraszuheraszu ◆ csökkentcsökkent 「Daiettode taidzsú-o he-
rasita.」 „Diétával csökkentette a testsúlyát.” ◆

elkoptatelkoptat 「Takuszan aruite kucu-o herasita.」
„A sok gyaloglással elkoptattam a cipőmet.” ◆ ki-ki-
sebbítsebbít 「Gamenno kaizódo-o herasita.」 „Ki-
sebbítette a képernyő felbontását.” ◆ ledolgozledolgoz
「Szósa-va okure-o herasita.」 „A futó ledolgozta
a hátrányát.” ◆ megkurtítmegkurtít 「Hósú-o herasita.」
„Megkurtította a tiszteletdíjat.” ◆ redukálredukál 「Ku-
szurino rjó-o dzsodzsoni herasiteitta.」 „Fokoza-
tosan redukáltam a gyógyszermennyiséget.” ◇

hara-ohara-o heraszuheraszu kiéhezikkiéhezik 「Icsinicsidzsúnani-
mo tabeteorazu, hara-o herasita.」 „Kiéheztem,
mert egész nap nem ettem.” ◇ hara-ohara-o heraszuheraszu
éheztetéheztet 「Sokudzsi-o ataezu, kodomono hara-o
herasita.」 „Éheztette a gyereket.”

herazugucsiherazugucsi ◆ kifogások felhozásakifogások felhozása
herazugucsi-oherazugucsi-o kikukiku ◆ övéövé azaz utolsóutolsó szószó
「Kenkano ovarini cuma-va kanarazu herazu
gucsi-o kiku.」 „Ha veszekszünk, mindig a felesé-
gemé az utolsó szó.”

herazugucsi-oherazugucsi-o tatakutataku ◆ kifogásokatkifogásokat hozhoz
felfel 「Teniszuno siaini makerutoicumo herazu
gucsi-o tataku.」 „Ha veszít a teniszben, mindig
kifogásokat hoz fel.”

herenizumuherenizumu ◆ hellenizmushellenizmus
herenizumubunkaherenizumubunka ◆ göröggörög kultúrakultúra ◆ helle-helle-
nizmusnizmus
heriheri ◆ csökkenéscsökkenés ◆ fogyásfogyás 「Okaneno heriga
hajai.」 „Gyorsan fogy a pénzem.” ◆ kopáskopás
「Kucuno herikata-va szajúcsigau.」 „Másként
kopik a bal és a jobb cipőm.” ◇ kataberikataberi aszim-aszim-
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metrikusmetrikus kopáskopás 「Kataberinotaija」 „aszim-
metrikusan kopott kerék”

heriheri ◆ karimakarima 「Boiusino fucsi」 „kalap kari-
mája” ◆ kávakáva 「Idono fucsi」 „kút kávája” ◆

peremperem ◆ szegélyszegély 「Tatamino fucsi」 „tatami
szegélye” ◆ szélszél 「Anano herini tatta.」 „A gö-
dör szélén álltam.” ◇ fucsi-ofucsi-o kagarukagaru beszegbeszeg
「Káten-no fucsi-o kagatta.」 „Beszegtem a füg-
gönyt.”

heriheri ◆ helikopterhelikopter ◇ kjúnanherikjúnanheri mentőhe-mentőhe-
likopterlikopter ◇ sókaherisókaheri tűzoltó-helikoptertűzoltó-helikopter ◇

sóbóherisóbóheri tűzoltó-helikoptertűzoltó-helikopter ◇ dokutá-heridokutá-heri
mentőhelikoptermentőhelikopter 「Dzsikono higaisa-va dok-
utáheride bjóin-e hanszószareta.」 „A baleset sé-
rültjét mentőhelikopterrel szállították kórházba.”

herikamemusiherikamemusi ◆ karimáspoloskakarimáspoloska
herikaruantenaherikaruantena ◆ helix-antennahelix-antenna
herikázeherikáze ◆ helikázhelikáz
herikkuszu-rúpu-herikkuszuherikkuszu-rúpu-herikkuszu ◆ hélix-hurok-hélix-hurok-
hélixhélix
herikobakutá-piroriherikobakutá-pirori ◆ helicobaktériumhelicobaktérium
herikobakutá-pirorikinherikobakutá-pirorikin ◆ helicobacterhelicobacter py-py-
lorilori ◆ helikobaktériumhelikobaktérium
herikoputáherikoputá ◆ helikopterhelikopter ◇ kjúnanherikop-kjúnanherikop-
utáutá mentőhelikoptermentőhelikopter
herikoputá-manéherikoputá-mané ◆ helikopterrőlhelikopterről szórtszórt
pénzpénz
herikucuherikucu ◆ álokoskodásálokoskodás ◆ okoskodásokoskodás ◆

szócséplésszócséplés 「Szorjatadano herikucudajo.」 „Ez
csak szócséplés!”

herikucujaherikucuja ◆ álokoskodóálokoskodó ◆ okoskodóokoskodó ◆

szócséplőszócséplő
herikucu-oherikucu-o konerukoneru ◆ okoskodikokoskodik 「Herikucu-o
koneruna!」 „Ne okoskodj!”

herikucu-o naraberuherikucu-o naraberu ◆ okoskodikokoskodik
herikudaruherikudaru ◆ alázatosanalázatosan viselkedikviselkedik 「Heri-
kudatta hjógen-o cukau」 „Alázatos beszédalakot
használ.” ◆ megalázkodikmegalázkodik 「Herikudatta tai-
do」 „megalázkodva viselkedés”

herikudattaherikudatta ◆ alázatosalázatos 「Herikudatta ii ka-
ta」 „alázatos kifejezésmód”

herikudatteherikudatte ◆ alázatosanalázatosan 「Herikudatte aja-
matta.」 „Alázatosan bocsánatot kért.”

herinuiherinui ◆ szegélyvarrásszegélyvarrás

herioszukópuherioszukópu ◆ helioszkóphelioszkóp ◆ naptávcsőnaptávcső ◇

szupekutoroherioszukópuszupekutoroherioszukópu spektrohelio-spektrohelio-
szkópszkóp
heripótoheripóto ◆ helikopter-leszállóhelyhelikopter-leszállóhely
heritoriheritori ◆ szegésszegés
heriumuheriumu ◆ héliumhélium
heriumugaszuheriumugaszu ◆ héliumgázhéliumgáz
heroinheroin ◆ heroinheroin
heroincsúdokuheroincsúdoku ◆ heroinfüggőségheroinfüggőség
heroincsúdokusaheroincsúdokusa ◆ heroinfüggőheroinfüggő
heroindzsójósaheroindzsójósa ◆ heroinfüggőheroinfüggő
heruheru ◆ átesikátesik 「Sojóno tecuzuki-o hete sónin-o
uketa.」 „A szükséges formaságokon átesve meg-
kaptam az engedélyt.” ◆ elmúlikelmúlik 「Dzsúnenno
szaigecu-o hete keimusokara sakuhószareta.」
„10 év elmúltával engedték ki a börtönből.” ◆ el-el-
teliktelik 「Ikunen-o hete tomodacsito szaikaisita.」
„Néhány év elteltével újra találkoztam a barátom-
mal.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy 「Vín-o hetebuda-
peszutoni itta.」 „Bécsen keresztül mentem Buda-
pestre.” ◆ teliktelik 「Nengecu-o hete tosi-o totteit-
ta.」 „Az idő teltével megöregedett.” ◇ hetehete ke-ke-
resztülresztül 「Hon-o -e te gaikoku-o sitta.」 „Köny-
veken keresztül ismertem meg más országokat.” ◇

jo-o herujo-o heru éli életétéli életét
heruheru ◆ csökkencsökken 「Ninzúga hetta.」 „Csökkent a
létszám.” ◆ elkopikelkopik 「Kucuno kakatoga hettesi-
matta.」 „Elkopott a cipőm sarka.” ◆ fogyfogy 「Ma-
csigaiga hetteiru.」 „Fogynak a hibák.” ◆ meg-meg-
csappancsappan 「Okumancsódzsano zaiszanga hetteki-
ta.」 „Megcsappant a milliárdos vagyona.” ◇ kja-kja-
kuasigaherukuasigaheru kevesebbkevesebb vendégvendég jönjön 「Fuju-
ninaruto kjakuasiga heru.」 „Télen kevesebb ven-
dég jön ide.” ◇ kucsigaheranaikucsigaheranai övéövé azaz utolsóutolsó
szószó 「Kare-va kenkaninarutoicumo kucsiga he-
ranai.」 „A veszekedésben mindig övé az utolsó
szó.” ◇ haragaheruharagaheru megéhezikmegéhezik 「Haraga het-
ta!」 „Megéheztem!” ◇ haraheruharaheru éheséhes 「Hara-
hetta.」 „Éhes vagyok!” ◇ hettesimauhettesimau lecsök-lecsök-
kenken
herucuherucu ◆ hertzhertz ◇ gigaherucugigaherucu gigahertzgigahertz ◇

kiroherucukiroherucu kilohertzkilohertz ◇ megaherucumegaherucu mega-mega-
hertzhertz
herukureszuzaherukureszuza ◆ HerkulesHerkules
herumettoherumetto ◆ bukósisakbukósisak ◆ rohamsisakrohamsisak ◆ si-si-
saksak 「Herumetto-o kaburu.」 „Sisakot vesz fel.”
◆ védősisakvédősisak ◇ szucsíru-herumettoszucsíru-herumetto acélsi-acélsi-
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saksak ◇ szucsíru-herumettoszucsíru-herumetto rohamsisakrohamsisak ◇

szupondzsiherumettoszupondzsiherumetto szivacsfejvédőszivacsfejvédő
heruniaherunia ◆ idegbecsípődésidegbecsípődés ◆ sérvsérv ◇ szo-szo-
keiheruniakeiherunia lágyéksérvlágyéksérv ◇ cuikanbanheruniacuikanbanherunia
porckoringsérvporckoringsérv
heruniabandoheruniabando ◆ sérvkötősérvkötő
herupáherupá ◆ gondozógondozó ◆ segítősegítő ◇ hómu-herupáhómu-herupá
gondozógondozó
herupátíszaibóherupátíszaibó ◆ segítő T-sejtsegítő T-sejt
herupeszuherupeszu ◆ herpeszherpesz ◇ kósinherupeszukósinherupeszu
szájherpeszszájherpesz
herupeszu-viruszuherupeszu-viruszu ◆ herpeszvírusherpeszvírus
herupudeszukuherupudeszuku ◆ ügyfélkapuügyfélkapu ◆ ügyfélszol-ügyfélszol-
gálatgálat
herusí-kukkinguherusí-kukkingu ◆ egészségesegészséges ételekételek főzé-főzé-
sese
herusínaherusína ◆ egészségesegészséges 「Herusína tabe mo-
noga szukida.」 „Az egészséges ételeket szere-
tem.”

herusírjóriherusírjóri ◆ egészséges ételegészséges étel
heruszuszentáheruszuszentá ◆ élményfürdőélményfürdő
hesiaihesiai ◆ tolongástolongás ◇ osiaihesiaiosiaihesiai tolongástolongás ◇

osiaihesiaiosiaihesiai tulakodástulakodás
hesiauhesiau ◆ nyomulnyomul ◆ tolongtolong
hesioruhesioru ◆ kitekerkiteker 「Han-nin-va aiteno kubi-o
hesi otte korosita.」 „A gyilkos kitekerte az ellen-
fele nyakát.” ◆ letörletör 「Eda-o hesi ottano-va va-
tasideszu.」 „Én törtem le az ágat.” ◇ ude-oude-o he-he-
siorusioru eltörieltöri aa derekátderekát 「Dorobóno ude-o he-
si ottejaru.」 „Majd én eltöröm a derekát a tolvaj-
nak!” ◇ ude-oude-o hesioruhesioru móresremóresre taníttanít 「Anta-
no ude-o hesi ottejaru.」 „Majd én móresre taní-
talak!” ◇ dosóbone-odosóbone-o hesioruhesioru letöriletöri aa dere-dere-
kátkát 「Dosóbone-o hesi oruzo!」 „Letöröm a de-
rekadat!” ◇ hana-ohana-o hesioruhesioru letöriletöri aa szarvátszarvát
「Dzsisinmanmannojacuno hana-o hesi ottejari-
tai.」 „Majd én letöröm a szarvát ennek a maga-
biztos embernek.”

heszakiheszaki ◆ hajóorrhajóorr
heszoheszo ◆ bemélyedésbemélyedés ◆ csumacsuma 「Mikan-
noheszo」 „mandarin csumája” ◆ dudordudor ◆ köl-köl-
dökdök ◆ lényeglényeg 「Kono ronbun-va heszoganai.」
„Ebből az értekezésből hiányzik a lényeg.” ◇

heszo-oheszo-o magerumageru duzzogduzzog 「Kodomo-va
purezento-o moraenakuteheszo-o mageta.」 „A

gyerek, aki nem kapta meg az ajándékát, duzzo-
gott.”

heszokuriheszokuri ◆ dugipénzdugipénz 「Heszokuri-o janeura-
ni kakusita.」 „A dugipénzemet a padlásra rej-
tettem.” ◆ zsebpénzzsebpénz 「Heszokuride hosikatta
dzsitensa-o katta.」 „A zsebpénzemből vettem
meg az áhított biciklit.”

heszokuriganeheszokurigane ◆ dugipénzdugipénz
heszokuri-o szuruheszokuri-o szuru ◆ titokban félretesztitokban félretesz
heszokuri-oheszokuri-o tamerutameru ◆ titokbantitokban pénztpénzt
gyűjtgyűjt 「Dzsúnenkanheszokuri-o tameta.」 „Tíz
évig gyűjtöttem a pénzt titokban.”

heszokuruheszokuru ◆ titokban félretesztitokban félretesz
heszomagarinaheszomagarina ◆ házsártosházsártos 「Heszo
magarinadzsidzsii」 „házsártos vénember” ◆ kö-kö-
tözködőtözködő 「Heszo magarina iken」 „kötözködő
vélemény” ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen 「Heszo
magaride hitozuki aiga muzukasii hito」 „Össze-
férhetetlen ember, nehezen szocializálódik.”

heszonooheszonoo ◆ köldökzsinórköldökzsinór 「Heszono o-o ki-
ru.」 „Elvágja a köldökzsinórt.”

heszo-oheszo-o magerumageru ◆ duzzogduzzog 「Kodomo-va
purezento-o moraenakuteheszo-o mageta.」 „A
gyerek, aki nem kapta meg az ajándékát, duzzo-
gott.”

heszopiaszuheszopiaszu ◆ köldökpiercingköldökpiercing
hetaheta ◆ ügyetlenségügyetlenség ◇ hetakuszonahetakuszona bénabéna
「Kono sasin-va hetakuszo.」 „Nagyon béna ez a
kép.” ◇ hetakuszonahetakuszona kétbalkezeskétbalkezes 「Hetaku-
szona szeibikó」 „kétbalkezes szerelő” ◇ heta-heta-
nokangaejaszumuninitarinokangaejaszumuninitari várhatjuk,várhatjuk, hogyhogy
aa bolondbolond előálljonelőálljon egyegy okosokos gondolattalgondolattal
◇ heta-oheta-o szuruszuru elhibázelhibáz 「Heta-o szuruto dai-
mondaininaru.」 „Nagy baj lesz, ha most elhibáz-
zuk!”

hetaheta ◆ csumacsuma 「Papurika-o mitakotoganakatta-
nodehetagoto tabeta.」 „Sohasem látott még pap-
rikát, és csumástul megette.” ◆ kocsánykocsány
hetabaruhetabaru ◆ kifulladkifullad 「Tozandehetabatta.」
„Kifulladtam a hegymászástól.” ◆ összeesikösszeesik
「Acuszanihetabatta.」 „A melegtől összeestem.”

hetahetatohetahetato ◆ kimerültenkimerülten 「Hetahetato hiza-o
cuita.」 „Kimerülten letérdelt.”
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hetakuszonahetakuszona ◆ bénabéna 「Kono sasin-va hetaku-
szo.」 „Nagyon béna ez a kép.” ◆ kétbalkezeskétbalkezes
「Hetakuszona szeibikó」 „kétbalkezes szerelő”

hetakuszonihetakuszoni ◆ bénánbénán 「Kare-va hetakuszoni
odoru.」 „Nagyon bénán táncol.” ◆ gyatrángyatrán
「Eigo-o hetakuszoni saberu.」 „Gyatrán beszél
angolul.”

hetanahetana ◆ bénabéna 「Anata hetane!」 „Jaj, de béna
vagy!” ◆ nemnem megymegy 「Vatasi-va utaga hetada.」
„Nem megy nekem az éneklés.” ◆ rosszrossz
「Vatasi-va untenga hetada.」 „Rosszul vezetek.”
◆ ügyetlenügyetlen 「Hetana ugokide
cukuekaraguraszu-o otosita.」 „Egy ügyetlen
mozdulattal lelöktem a poharat az asztalról.” ◇

kikibetanakikibetana rosszrossz hallgatóhallgató 「Kiki betaoboe
dzsózu」 „rossz hallgató, de jó memóriájú” ◇ ha-ha-
nasibetananasibetana rossz beszélőrossz beszélő
hetanaojogi-ohetanaojogi-o szuruszuru ◆ evickélevickél 「Hetana
ojogidejójaku kisinicuita.」 „Nagy nehezen a
partra evickéltem.”

hetancsóhetancsó ◆ f-mollf-moll
hetanihetani ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul 「Ucsini okan-
egaaru koto-o hetani hanasiszanai hógaii.」 „Nem
szabad meggondolatlanul kifecsegni, ha tartasz
otthon pénzt.” ◆ rosszulrosszul 「Ano kasu-va utaga
hetada.」 „Az az énekes rosszul énekel.” ◆

ügyetlenülügyetlenül
hetaninaruhetaninaru ◆ romlikromlik 「Mainicsirensúsinaito
hetaninaru.」 „Ha nem gyakorolsz minden nap,
romlani fog a tudásod.”

hetanojokozukinahetanojokozukina ◆ ügyetlen kedvelőügyetlen kedvelő
hetanokangaejaszumuninitarihetanokangaejaszumuninitari ◆ várhat-várhat-
juk,juk, hogyhogy aa bolondbolond előálljonelőálljon egyegy okosokos gon-gon-
dolattaldolattal
hetanonagadangihetanonagadangi ◆ rosszrossz szónokokszónokok be-be-
szélnek sokáigszélnek sokáig
heta-oheta-o szuruszuru ◆ elhibázelhibáz 「Heta-o szuruto dai-
mondaininaru.」 „Nagy baj lesz, ha most elhibáz-
zuk!” ◆ melléfogmelléfog 「Gótó-va heta-o site keiszacu-
ni cukamatta.」 „A rabló melléfogott, így elkapták
a rendőrök.”

hetarikomuhetarikomu ◆ földreföldre roskadroskad 「Kosikara csi-
karaga nukete, hetari konda.」 „Elfogyott az
erőm, és a földre roskadtam.” ◆ lerogylerogy 「Dzsi-
mennihetari konda.」 „Lerogytam a földre.” ◆ le-le-
roskadroskad

hetaruhetaru ◆ földreföldre roskadroskad ◆ kifáradkifárad 「Bane-
gahetatta.」 „A rugó kifáradt.” ◆ kigödrösödikkigödrösödik
「Nagaku cukattamattoreszu gahetatta.」 „A
matrac a hosszú használattól kigödrösödött.”

hetehete ◆ keresztülkeresztül 「Hon-o -e te gaikoku-o sit-
ta.」 „Könyveken keresztül ismertem meg más or-
szágokat.”

heterohetero ◆ heteroszexuálisheteroszexuális ◆ heteroszexua-heteroszexua-
litáslitás
heterokakuáruenuéheterokakuáruenué ◆ heterogénheterogén nukleárisnukleáris
RNSRNS
heterokuromacsinheterokuromacsin ◆ heterokromatinheterokromatin ◇ kó-kó-
zóheterokuromacsinzóheterokuromacsin konstitutívkonstitutív heterok-heterok-
romatinromatin ◇ dzsókentekiheterokuromacsindzsókentekiheterokuromacsin
fakultatív heterokromatinfakultatív heterokromatin
heterokuroníheterokuroní ◆ heterokróniaheterokrónia
heteronihonszadíenuéheteronihonszadíenué ◆ heteroduplexheteroduplex DNSDNS

heteropuraszumíheteropuraszumí ◆ heteroplazmiaheteroplazmia
heterósiszuheterósiszu ◆ heterózisheterózis
heterosiszutoheterosiszuto ◆ heterocisztaheterociszta
heteroszecugótaiheteroszecugótai ◆ heterozigótaheterozigóta
hetohetohetoheto ◆ elcsigázvaelcsigázva ◆ fáradtanfáradtan ◆ kime-kime-
rültenrülten
hetohetonicukareteiruhetohetonicukareteiru ◆ hullafáradthullafáradt
hetomoomovanaihetomoomovanai ◆ tojiktojik rárá 「Szeidzsika-va
kokuminno iken-o hetomo omotteinai.」 „A poli-
tikus tojik a nép véleményére.”

hettesimauhettesimau ◆ lecsökkenlecsökken
hettohetto ◆ marhazsírmarhazsír 「Rádotohetto」 „disznó-
zsír és marhazsír”

hevesukenhevesuken ◆ Heves megyeHeves megye
hevimetaruhevimetaru ◆ heavy metalheavy metal
hézerunaccuhézerunaccu ◆ mogyorómogyoró
hihi ◆ napnap 「Kjó-va bószaino hideszu.」 „Ma tűz-
védelmi nap van.” ◆ NapNap 「Higa nobotta.」 „Fel-
kelt a nap.” ◇ aruhiaruhi egyegy naponnapon 「Aru hitomo-
dacsiga aszobini kita.」 „Egy napon átjött a ba-
rátom.” ◇ icunohikaicunohika egyegy naponnapon 「Icuno hika
vatasi-va daidzsojúninaru.」 „Egy napon majd
nagy színésznő leszek.” ◇ eigjóbieigjóbi nyitvatartá-nyitvatartá-
sisi napnap 「Ginkóno eigjóbi-o siritai.」 „Szeretném
megtudni, melyik napokon van nyitva a bank.” ◇

onadzsihinionadzsihini egyegy naponnapon 「Itokoto onadzsi hini
umareta.」 „Egy napon születtem az unokatest-
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véremmel.” ◇ kodomonohikodomonohi gyermeknapgyermeknap 「Ko-
domono hini muszuko-o júencsini curete itta.」
„Gyermeknapon elvittem a fiam a vidámparkba.”
◇ hiatarinojoihiatarinojoi naposnapos 「Kono sokubucu-va hia-
tarino joitokoroni okanaitoikemaszen.」 „Ezt a
növényt napos helyre kell tenni.” ◇ higaerinohigaerino
egynaposegynapos 「Higaeri rjokóni itta.」 „Egynapos
kirándulásra mentem.” ◇ higavariteisokuhigavariteisoku na-na-
pipi ajánlatajánlat 「Higavari teisoku-va nandeszuka?」
„Mi a mai ajánlatuk?” ◇ hinihinihinihini naprólnapról napranapra
「Bjódzsó-va hini hini kaizensita.」 „Napról nap-
ra javult az állapota.” ◇ hinobeszuruhinobeszuru elnapolelnapol
「Kekkonsiki-o hinobesita.」 „Elnapolták az es-
küvőt.” ◇ himasinihimasini naprólnapról napranapra 「Himasini
atatakakunatta.」 „Napról napra melegebb lett.”
◇ jakubijakubi baljósbaljós napnap 「Kekkonsikini jakubi-o
szaketa.」 „Próbáltuk elkerülni a baljós napokat a
esküvőhöz.” ◇ jo-ojo-o hinicuidehinicuide éjtéjt nappallánappallá té-té-
veve 「Jo-o hini cuide hataraita.」 „Éjt nappallá té-
ve dolgozott.” ◇ vakakihivakakihi fiatalkorfiatalkor 「Sasinni
ucutteiruno-va vakaki hino vatasijo.」 „A képen
én vagyok fiatalkoromban.”

hihi ◆ nemnem 「Hito ka」 „nem vagy igen”

hihi ◆ arányarány 「Rjósano nagaszano hi-o motome-
naszai.」 „Számold ki a kettő magasságának ará-
nyát!” ◆ mértékmérték ◆ összehasonlításösszehasonlítás ◇ zen-zen-
nenhinenhi előzőelőző évhezévhez képestképest 「Uriagedaka-va
zen-nenhidzsuh- pászentozókasita.」 „Az árbevé-
tel az előző évihez képest 10 százalékkal nőtt.” ◇

szoszeihiszoszeihi összetételösszetétel arányaaránya ◇ tekohitekohi eme-eme-
lőáttétellőáttétel ◇ hidehanaihidehanai mértékébenmértékében megha-megha-
ladlad 「Konkaino keizaidageki-va sinszaino hide-
hanai.」 „A mostani gazdasági csapás mértékében
meghaladja a földrengéskor tapasztaltat.”

hihi ◆ emlékkőemlékkő ◆ emlékműemlékmű ◆ sírkősírkő
hihi ◆ skarlátvörösskarlátvörös
hihi ◆ léplép
hihi ◆ hibahiba 「Dzsibunno hi-o mitometa.」 „Elis-
merte a hibáját.” ◆ rosszrossz 「Genpacu-va zeka hi-
ka vakarimaszen.」 „Nem tudom, hogy az atom-
erőmű jó dolog-e vagy rossz.” ◆ vétkességvétkesség ◇

itten-nohimonaiitten-nohimonai egyáltalánegyáltalán nemnem azaz őő hibá-hibá-
jaja 「Szeikósinakattaga kareni-va ittenno himo-
nai.」 „Nem sikerült neki, de egyáltalán nem az ő
hibája.” ◇ higaaruhigaaru hibáshibás 「Dzsikode-va baszu-
no untensuni higaatta.」 „A balesetben a buszso-
főr volt a hibás.” ◇ hikagakutekinahikagakutekina tudomány-tudomány-
talantalan 「Hikagakutekina csirjóhó」 „tudomány-

talan gyógymód” ◇ hikakuheikikokuhikakuheikikoku atom-atom-
fegyvermentesfegyvermentes országország ◇ hikazeinohikazeino adó-adó-
mentesmentes 「Mukasiha risimo hikazeidesita.」 „Ré-
gen a kamatok is adómentesek voltak.” ◇ hikin-hikin-
zokugenszozokugenszo nemfémeknemfémek ◇ higendzsicutekinahigendzsicutekina
irreálisirreális 「Szono nedan-va higendzsicutekida.」
„Ez az ár irreális.” ◇ higóhónahigóhóna illegálisillegális 「Hi-
góhóna kacudó-o sita.」 „Illegális tevékenységet
folytatott.” ◇ hiszeiszantekinahiszeiszantekina improduktívimproduktív
「Kareno sigotofuri-va hiszeiszantekida.」 „Im-
produktív munkát végez.” ◇ hiszeisainhiszeisain rész-rész-
munkaidősmunkaidős foglalkoztatottfoglalkoztatott ◇ hitaisótek-hitaisótek-
inaina aszimmetrikusaszimmetrikus 「Hitaisótekina kao」
„aszimmetrikus arc” ◇ hidónahidóna embertelenembertelen
「Hidóna acukai-o uketa.」 „Embertelen bánás-
módban részesült.” ◇ hitoszuruhitoszuru elítélelítél
「Szenszó-o hitoszuru.」 „Elítéli a háborút.” ◇

hironritekinahironritekina logikátlanlogikátlan 「Kono gengo-va hi-
ronritekida.」 „Ez a nyelv logikátlan.” ◇ hi-ohi-o na-na-
raszuraszu ágálágál 「Szeifuno szeiszakuni taisite hi-o
narasita.」 „A kormány politikája ellen ágál.” ◇

rigahidemorigahidemo mindenképpenmindenképpen 「Szono hon-o riga
hidemo tenisitai.」 „Azt a könyvet mindenképpen
meg akarom szerezni.”

hihi ◆ érintettérintett ◆ részesülőrészesülő ◇ hiszaisahiszaisa ka-ka-
tasztrófatasztrófa érintettjeérintettje ◇ hiszaisahiszaisa kataszt-kataszt-
rófarófa károsultjakárosultja ◇ hiszakususahiszakususa kizsákmá-kizsákmá-
nyoltnyolt ◇ hisataihisatai fotóalanyfotóalany ◇ hidzsószúhidzsószú
szorzandószorzandó ◇ hihokensahihokensa biztosítottbiztosított
hihi ◆ hercegnőhercegnő ◇ óhióhi királynékirályné ◇ kótaisihikótaisihi ko-ko-
ronahercegnőronahercegnő ◇ kóhikóhi császárnécsászárné
hihi ◆ világosságvilágosság 「Nivano dentóni hi-o tomosi-
ta.」 „Világosságot gyújtott a kertben.” ◇ hi-ohi-o ke-ke-
szuszu eloltjaeloltja aa lámpátlámpát 「Hejade hi-o kesita.」
„Eloltottam a lámpát a szobában.” ◇ rószokuno-rószokuno-
hihi gyertyafénygyertyafény
hihi ◆ tűztűz 「Macscside hi-o okoszu.」 „Gyufával
tüzet gyújt.” ◇ kaokarahigadeszókaokarahigadeszó felsülfelsül
「Jaszuppoipurezento-o vatasite kaokara higa de-
szódatta.」 „Felsültem az olcsó ajándékommal.”
◇ kaokarahigaderukaokarahigaderu égég azaz arcaarca 「Hazukasi-
kute kaokara higa deta.」 „Égett az arcom a szé-
gyentől.” ◇ cumenihi-ocumenihi-o tomoszutomoszu fogáhozfogához veriveri
aa garastgarast ◇ cujobicujobi nagynagy lángláng 「Tamanegi-o
cujobide itametekudaszai.」 „Nagy lángon pirít-
sa meg a vöröshagymát.” ◇ torobitorobi gyengegyenge tű-tű-
zönzön 「Sicsú-o toro bide nidzsiaida nikonde kuda-
szai.」 „Két óráig főzze a pörköltet gyenge tűzön!”
◇ higakietajónahigakietajóna melegségétmelegségét vesztettvesztett
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「Hino kietajóna kateininattesimatta.」 „Meleg-
ségét vesztett családdá váltak.” ◇ higacukuhigacuku tü-tü-
zetzet fogfog 「Szuigarakara karehani higa cuita.」
„A száraz avar tüzet fogott a csikktől.” ◇ higana-higana-
itokoronikemurihatatanaiitokoronikemurihatatanai nemnem zörögzörög aa ha-ha-
raszt,raszt, haha nemnem fújfúj aa szélszél ◇ hidanehidane parázsparázs
「Hidanegakuszubutta.」 „A parázs füstölgött.” ◇

hinokenonaihinokenonai fűtetlenfűtetlen 「Hino kenonai heja」
„fűtetlen szoba” ◇ hinokoisiihinokoisii melegremelegre vágyikvágyik
「Hino koisii kiszecuninatta.」 „Ebben az évszak-
ban az ember már melegre vágyik.” ◇ hinotehinote
lángnyelvlángnyelv 「Kaszaigenbade-va hino tega agatte-
ita.」 „A tűzeset helyszínén lángnyelvek csaptak
fel.” ◇ hi-ohi-o otoszuotoszu lejjebblejjebb vesziveszi aa lángotlángot
「Hi-o otositekara kósinrjó-o iretekudaszai.」
„Csak akkor fűszerezzük, miután lejjebb vettük a
lángot!” ◇ hi-ohi-o takutaku tüzettüzet rakrak 「Nivade hi-o
taita.」 „Tüzet raktam a kertben.” ◇ hi-ohi-o cuke-cuke-
ruru meggyújtmeggyújt 「Kini hi-o cukeru.」 „Meggyújtja
a fát.” ◇ hi-ohi-o tószutószu átsütátsüt 「Kono niku-va hi-o
tószeba taberareru.」 „Ezt a húst átsütve meg le-
het enni.” ◇ hi-ohi-o fukufuku elfújelfúj 「Rószokuno hi-o
fuita.」 „Elfújtam a gyertyát.” ◇ hi-ohi-o fukufuku tü-tü-
zetzet okádokád 「Rjúga hi-o fuita.」 „A sárkány tü-
zet okádott.” ◇ fusinbifusinbi gyújtogatásgyújtogatás 「Kei-
szacuto sóbó-va fusinbi-o sirabeta.」 „A rendőr-
ség és a tűzoltóság vizsgálta a gyújtogatást.” ◇ ma-ma-
junihigacukujunihigacuku forróforró aa lábalába alattalatt aa talajtalaj ◇

mekarahigaderumekarahigaderu szikrákatszikrákat hányhány aa szemeszeme
「Asi-o bucukete mekara higa deta.」 „Amikor
beütöttem a lábam, szikrákat hányt a szemem.”
◇ moeruhiniabura-omoeruhiniabura-o szoszoguszoszogu olajatolajat öntönt aa
tűzretűzre ◇ moraibimoraibi hozzáhozzá átterjedtátterjedt tűztűz 「Mo-
rai bino szongaibaisó-o motometa.」 „Kártérítést
követeltem a hozzám átterjedt tűz miatt.” ◇ jova-jova-
bibi takaréklángtakarékláng ◇ jovabijovabi kiskis lángláng 「Szúpu-o
jovabide atatamete kudaszai.」 „Kis lángon mele-
gítse meg a levest!”

hihi ◆ vetélővetélő
hihi ◆ költségköltség 「Kócúhi-va kaisaga futanszuru.」
„Az utazási költséget a vállalat állja.” ◇ irjóhiirjóhi or-or-
vosivosi költségköltség ◇ gundzsihigundzsihi katonaikatonai kiadásokkiadások
◇ gundzsihigundzsihi hadászatihadászati költségköltség ◇ kócúhikócúhi
utazásiutazási költségköltség 「Kócúhi-va kaisano futanni-
naru.」 „Az utazási költség a vállalatot terheli.” ◇

bóeihibóeihi védelmi költségvédelmi költség
hiaburihiaburi ◆ máglyahalálmáglyahalál 「Madzso-va hiaburino
keiniszareta.」 „A boszorkányt máglyahalálra
ítélték.”

hiagaruhiagaru ◆ elapadelapad 「Szuigen-va hiagatta.」 „A
forrás elapadt.” ◆ kiszáradkiszárad 「Mizúmi-va hiagat-
ta.」 „Kiszáradt a tavacska.” ◇ agogahiagaruagogahiagaru
felkopikfelkopik azaz állaálla ◇ kucsigahiagarukucsigahiagaru felkopikfelkopik
azaz állaálla 「Nenkindakede-va kucsiga hiagaru.」
„Ha csak a nyugdíjamra támaszkodok, felkopik az
állam.”

hiaihiai ◆ keserűségkeserűség 「Dzsinszeino hiai-o abita.」
„Átélte az élet keserűségeit.” ◆ szomorúságszomorúság
hiaikanhiaikan ◆ szomorúságérzetszomorúságérzet 「Kitanai macsi-
va hiaikan-o takameta.」 „A koszos város fokozta
a szomorúságérzetemet.”

hiainonamidahiainonamida ◆ bánatkönnybánatkönny 「Hiaino
namida-o kobosita.」 „Bánatkönnyeket hulla-
tott.”

hiaringuhiaringu ◆ beszédértésbeszédértés ◆ kihallgatáskihallgatás ◇

paburikku-hiaringupaburikku-hiaringu nyilvános tárgyalásnyilvános tárgyalás
hiaringu-teszutohiaringu-teszuto ◆ beszédértési tesztbeszédértési teszt
hiarukóruinrjóhiarukóruinrjó ◆ alkoholmentes italalkoholmentes ital
hiaruronidázehiaruronidáze ◆ hialuronidázhialuronidáz
hiaruronszanhiaruronszan ◆ hialuronsavhialuronsav
hiaruronszan-enhiaruronszan-en ◆ hialuronáthialuronát
hiasihiasi ◆ nappalnappal 「Nacuninarunicurete, hiasiga
nobita.」 „Nyár felé haladván meghosszabbodtak
a nappalok.”

hiasihiasi ◆ tűztűz terjedéseterjedése 「Hiasiga hajakatta.」
„A tűz terjedése gyors volt.”

hiasinszuhiasinszu ◆ jácintjácint
hiaszobihiaszobi ◆ játékjáték aa tűzzeltűzzel 「Kodomono hia-
szobi」 „gyerekek játéka a tűzzel”

hiaszobi-ohiaszobi-o szuruszuru ◆ tűzzeltűzzel játszikjátszik
「Hiaszobi-o szuruna!」 „Ne játssz a tűzzel!” ◆

veszélyesveszélyes játékbajátékba kezdkezd 「Kikonno otokoto
hiaszobi-o sita.」 „Egy nős férfivel kezdett veszé-
lyes játékba.”

hiatarihiatari ◆ fekvésfekvés 「Hiatarino joi ucsini szunde-
imaszu.」 „Jó fekvésű lakásban lakom.” ◆ nap-nap-
sütöttségsütöttség
hiatarigarjókónahiatarigarjókóna ◆ napfényesnapfényes 「Kono heja-
va hiatariga rjókó.」 „Ez a szoba napfényes.”

hiatarinojoihiatarinojoi ◆ naposnapos 「Kono sokubucu-va hia-
tarino joitokoroni okanaitoikemaszen.」 „Ezt a
növényt napos helyre kell tenni.”

AdysAdys hi hi – hiatarinojoi hiatarinojoi 10851085



hiatarinovaruihiatarinovarui ◆ sötétsötét 「Hiatarino varui csi-
kasicude hataraita.」 „Sötét pincehelyiségben
dolgozott.”

hibahiba ◆ hibatujahibatuja
hibahiba ◆ száraz levélszáraz levél
hibacsihibacsi ◆ parázskályhaparázskályha 「Hibacsiniatatta.」
„A parázskályha felett melengettem a kezem.” ◆

parázstartóparázstartó cserépedénycserépedény ◇ nagahibacsinagahibacsi
hosszú parázskályhahosszú parázskályha
hibagohibago ◆ becsmérlő szóbecsmérlő szó ◆ pejoratív szópejoratív szó
hibaihinhibaihin ◆ nem eladó cikknem eladó cikk
hibakuhibaku ◆ atomrobbanásatomrobbanás okoztaokozta károsodáskárosodás
◆ lebombázáslebombázás
hibakuhibaku ◆ sugárfertőzéssugárfertőzés ◇ naibuhibakunaibuhibaku bel-bel-
sőső sugárfertőzéssugárfertőzés ◇ naibuhibakuszurunaibuhibakuszuru bel-bel-
sőső sugárfertőzéstsugárfertőzést kapkap 「Hósaszeibussicuga
csikuszekisite naibuhibakusita.」 „Felhalmozó-
dott benne a radioaktív anyag, és belső sugárfer-
tőzést kapott.”

hibakurjóhibakurjó ◆ sugárdózissugárdózis ◆ sugárterheléssugárterhelés
hibakusahibakusa ◆ bombatámadás áldozatabombatámadás áldozata
hibakuszuruhibakuszuru ◆ radioaktívradioaktív sugárzástsugárzást kapkap
◆ sugárbetegségetsugárbetegséget kapkap 「Hósaszeibussicu-o
acukatte hibakusita.」 „Radioaktív anyaggal fog-
lalkozva sugárbetegséget kapott.”

hibakuszuruhibakuszuru ◆ atombombaatombomba áldozataáldozata leszlesz
「Hirosimade hibakusita.」 „Hirosimában atom-
bomba áldozata lett.” ◆ lele leszlesz bombázvabombázva
「Macsi-va hibakusita.」 „A várost lebombázták.”

hibanhiban ◆ szolgálaton kívüliségszolgálaton kívüliség
hibanahibana ◆ szikraszikra 「Densano sarin-va buréki-o
kaketatokini hibana-o csirasita.」 „A vonat kereke
szikrákat szórt a fékezéskor.” ◇ hibana-ohibana-o csira-csira-
szuszu szikrázikszikrázik 「Naifu-va togarete hibana-o csi-
rasita.」 „A köszörült kés szikrázott.”

hibanagjappuhibanagjappu ◆ szikraközszikraköz
hibanahódenhibanahóden ◆ szikrakisülésszikrakisülés
hibanakoiruhibanakoiru ◆ gyújtótekercsgyújtótekercs
hibana-ohibana-o csirasitecsirasite ◆ elkeseredettenelkeseredetten
「Hibana-o csirasite tatakatta.」 „Elkeseredetten
küzdött.”

hibana-ohibana-o csiraszucsiraszu ◆ szikrázikszikrázik 「Naifu-va to-
garete hibana-o csirasita.」 „A köszörült kés szik-
rázott.”

hiban-nohiban-no ◆ szolgálatonszolgálaton kívülikívüli 「Hibanno ke-
iszacumoszokoniita.」 „Egy szolgálaton kívüli
rendőr is ott volt.”

hibarahibara ◆ lágyéklágyék
hibarihibari ◆ forró tűs akupunktúraforró tűs akupunktúra
hibarihibari ◆ mezei pacsirtamezei pacsirta ◆ pacsirtapacsirta
hibasihibasi ◆ szénfogószénfogó pálcikapálcika 「Szumi-o hibasini
haszanda.」 „Szénfogó pálcikákkal felcsippentet-
tem a faszenet.”

hibasirahibasira ◆ lángoszloplángoszlop 「Kódzsóno ikkakukara
hibasiraga agatta.」 „A gyár egyik részén lángosz-
lop tört fel.” ◆ tűzoszloptűzoszlop
hibihibi ◆ napnap mintmint napnap 「Szaiszentangidzsucu-o
hibimanandeiru.」 „Nap mint nap új technológi-
át tanulunk.” ◆ napoknapok 「Sigotono hibiga cuzui-
ta.」 „Munkában töltött napok követték egymást.”
◆ naprólnapról napranapra 「Dzsókjó-va hibiakkasita.」 „A
helyzet napról napra romlott.”

hibihibi ◆ kicserepesedéskicserepesedés ◆ repedésrepedés 「Dzsisin-
de kabeni hibiga haitta.」 „A földrengéstől meg-
repedt a fal.” ◆ repedezésrepedezés 「Hibino kireta te」
„repedezett kéz” ◆ töréstörés 「Ojakokankeini hibiga
haitteiru.」 „Törés van a szülő-gyermek kapcsola-
tukban.”

hibigahairuhibigahairu ◆ elrepedelreped 「Honeni hibiga hait-
ta.」 „Elrepedt a csontja.” ◆ megrepedmegreped 「Dzsis-
inde kabeni hibiga haitta.」 „A földrengéstől meg-
repedt a fal.” ◆ megroppanmegroppan 「Cuikocuni hibiga
haitta.」 „Megroppant a csigolyája.” ◆ repedreped
「Jurede kabenihibiga hairu.」 „A rezgéstől re-
ped a fal.” ◆ repedezikrepedezik 「Góonde kabenihibiga
hairihadzsimeta.」 „Az erős hangtól repedezni
kezdett a fal.”

hibigakireruhibigakireru ◆ felrepedezikfelrepedezik 「Hada-va hibiga
kireta.」 „Felrepedezett a bőröm.”

hibiitekuruhibiitekuru ◆ felhangzikfelhangzik 「Himeiga hibiiteki-
ta.」 „Felhangzott egy sikoly.”

hibikihibiki ◆ akusztikaakusztika 「Kono ongakudó-va hibiki-
gaii.」 „Ennek a koncertteremnek jó az akuszti-
kája.” ◆ hangzáshangzás 「Kono kotobano hibiki-va ki-
ni iranai.」 „Nem tetszik ennek a szónak a hang-
zása.” ◆ robajrobaj 「Bakuhacuno hibiki」 „robba-
nás robaja” ◆ vibrációvibráció 「Kuzuretabiruno hibiki-
o zensinde kandzsita.」 „Az összedőlt épület kel-
tette vibrációt az egész testemben éreztem.” ◆

visszhangvisszhang ◆ zengészengés 「Sicunaino otono hibi-
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ki」 „hang zengése zárt térben” ◆ zúgászúgás 「Kane-
no hibiki」 „harangzúgás” ◇ otonohibikiotonohibiki hang-hang-
rezgésrezgés ◇ otonohibikiotonohibiki visszhangvisszhang 「Kagu-va
sicunaide otono hibiki-o oszaeru.」 „A bútorok el-
nyomják a terem visszhangját.” ◇ kaminarinohi-kaminarinohi-
bikibiki mennydörgésmennydörgés ◇ taihónohibikitaihónohibiki ágyúdör-ágyúdör-
gésgés ◇ bateinohibikibateinohibiki lódobogáslódobogás
hibikinoiihibikinoii ◆ ízesízes 「Hibikinoii hógende hanasi-
ta.」 „Ízes tájszólással beszélt.”

hibikivataruhibikivataru ◆ bejárbejár 「Kareno meiszei-va sze-
kaini hibiki vatatta.」 „Híre az egész világot be-
járta.” ◆ betöltbetölt 「Opera kasuno koega kaidzsóni
hibiki vatatta.」 „Az operaénekes hangja betöltöt-
te a termet.”

hibikuhibiku ◆ akusztikájaakusztikája vanvan 「Kono ongakudó-
va otogajoku hibiku.」 „Ennek a koncertteremnek
jó az akusztikája.” ◆ bejárbejár 「Kareno na-va zen-
kokuni hibiita.」 „Az egész országot bejárta a ne-
ve.” ◆ éreztetiérezteti hatásáthatását 「Infure-va sominno
szaifuni hibiita.」 „Az infláció éreztette a pénzügyi
hatását az embereknél.” ◆ harsogharsog 「Toranpetto-
va hibiita.」 „A trombiták harsogtak.” ◆ hathat
「Kareno enzecu-va hitono kokoroni hibiita.」 „A
beszéde hatott az emberek lelkére.” ◆ megrázmegráz
「Nadareno otoga zensinni hibiita.」 „A lavina
robaja megrázta a testemet.” ◆ megrázzamegrázza aa le-le-
vegőtvegőt 「Bakuhacuonga hibiita.」 „A robbanás
hangja megrázta a levegőt.” ◆ visszhangzikvisszhangzik
「Kjókaide otoga hibiita.」 „A templom vissz-
hangzott.” ◆ zengzeng 「Utaga hibiiteiru.」 „Zeng az
ének.” ◆ zúgzúg 「Kaneno otoga hibiku.」 „Zúg a
harang.” ◆ zsongzsong 「Karega ittakoto-va mada mi-
mini hibiiteiru.」 „Még mindig a fülemben zsong,
amit mondott.” ◇ utebahibikuutebahibiku gyorsangyorsan rea-rea-
gálgál 「Uteba hibiku hito」 „gyorsan reagáló em-
ber” ◇ otogahibikuotogahibiku visszhangzikvisszhangzik 「Kono
dókucu-va otoga hibiku.」 „Ez a barlang vissz-
hangzik.” ◇ koegahibikukoegahibiku visszhangzikvisszhangzik 「In-
tánetto denvade vatasino koega hibiiteita.」 „A
netes telefonon visszhangzott a hangom.” ◇ hi-hi-
biitekurubiitekuru felhangzikfelhangzik 「Himeiga hibiitekita.」
„Felhangzott egy sikoly.” ◇ raimeigahibikuraimeigahibiku
zeng az égzeng az ég
hibinohibino ◆ mindennapimindennapi 「Hibino szeikacu」
„mindennapi élet” ◆ napinapi 「Tenkino hibino
henka-o kirokusita.」 „Feljegyezte az időjárás na-
pi változásait.”

hibi-o ottehibi-o otte ◆ napról-napranapról-napra

hibivarehibivare ◆ hajszálrepedéshajszálrepedés ◆ repedésrepedés
「Toszó-va hibi varesita.」 „Repedések keletkez-
tek a festésen.” ◇ kamenokódzsónohibivarekamenokódzsónohibivare
töredezettségtöredezettség 「Dóro-va kameno kódzsónohi-
bi varedarakedatta.」 „Az útburkolat töredezett
volt.”

hibivareruhibivareru ◆ megnyílikmegnyílik 「Dzsisinde dzsimen-
gahibi vareta.」 „A földrengéskor megnyílt a
föld.” ◆ megrepedezikmegrepedezik 「Kanbacude dzsimen-
gahibi vareteiru.」 „A szárazságtól megrepedezett
a föld.”

hibóhibó ◆ gyalázásgyalázás ◆ rágalmazásrágalmazás
hibócsúsóhibócsúsó ◆ becsületsértésbecsületsértés 「Hibócsúsóno
kidzsi」 „becsületsértő cikk” ◆ rágalmazásrágalmazás ◆

rágalomrágalom
hibondzsinhibondzsin ◆ különleges emberkülönleges ember
hibon-nahibon-na ◆ kivételeskivételes 「Kare-va hibonna sza-
inóno mocsi nusida.」 „Kivételes tehetsége van.”
◆ különlegeskülönleges 「Hibonna nórjoku」 „különleges
képesség” ◆ nemnem mindennapimindennapi 「Hibonna dzsin-
bucu」 „nem mindennapi ember” ◆ tünemé-tünemé-
nyesnyes 「Hibonna kagakusadatta.」 „Tüneményes
tudós volt.”

hibórjokuhibórjoku ◆ erőszakmentességerőszakmentesség
hibósahibósa ◆ rágalmazórágalmazó
hibosihibosi ◆ éhezéséhezés
hibosihibosi ◆ napon szárításnapon szárítás
hibosininaruhibosininaru ◆ éhen haléhen hal
hibosiniszuruhibosiniszuru ◆ naponnapon szárítszárít 「Kusza-o hibo-
sinisita.」 „Napon szárítottam a füvet.”

hibosirengahibosirenga ◆ vályogvályog
hibósóbóhibósóbó ◆ buddhizmusbuddhizmus bírálásabírálása ◆ buddhiz-buddhiz-
musmus gyalázásagyalázása ◆ buddhizmusbuddhizmus káromlásakáromlása ◆

buddhizmus lenézésebuddhizmus lenézése
hibószuruhibószuru ◆ meggyalázmeggyaláz ◆ rágalmazrágalmaz
hibuhibu ◆ napi kamatnapi kamat
hibucuhibucu ◆ nagyközönségnagyközönség előlelől elzártelzárt Buddha-Buddha-
szoborszobor
hibukurehibukure ◆ hólyaghólyag
hibunhibun ◆ kőfeliratkőfelirat ◆ sírfeliratsírfelirat
hibuszóhibuszó ◆ demilitarizálásdemilitarizálás
hibuszócsitaihibuszócsitai ◆ demilitarizált övezetdemilitarizált övezet
hibuszócsúricuhibuszócsúricu ◆ fegyvertelenfegyvertelen semleges-semleges-
ségség
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hibuszókahibuszóka ◆ demilitarizálásdemilitarizálás ◆ leszerelésleszerelés
hibutahibuta ◆ gyújtólyukfedőgyújtólyukfedő ◇ hibuta-ohibuta-o kirukiru in-in-
dítdít 「Kógekino hibuta-o kitta.」 „Támadást in-
dított.” ◇ hibuta-ohibuta-o kirukiru kezdeményezkezdeményez 「Ron-
szóno hibuta-o kitta.」 „Vitát kezdeményezett.”

hibuta-ohibuta-o kirukiru ◆ indítindít 「Kógekino hibuta-o kit-
ta.」 „Támadást indított.” ◆ kezdeményezkezdeményez
「Ronszóno hibuta-o kitta.」 „Vitát kezdeménye-
zett.”

hicuhicu ◆ ládaláda ◆ rizstálalórizstálaló dobozdoboz ◇ ohicuohicu rizs-rizs-
tálalótálaló dobozdoboz ◇ karabicukarabicu lábakonlábakon állóálló lá-lá-
dada ◇ nagabicunagabicu hosszúhosszú szekrényszekrény ◇ nagabicunagabicu
rúddalrúddal szállíthatószállítható ládaláda ◇ joroibicujoroibicu páncél-páncél-
tartó ládatartó láda
hicudanhicudan ◆ írásbeli kommunikációírásbeli kommunikáció
hicudandehicudande ◆ írásbanírásban 「Kareni hicudande ha-
nasita.」 „Írásban beszéltem vele.”

hicudokunohicudokuno ◆ elolvasandóelolvasandó ◆ kihagyhatat-kihagyhatat-
lanlan
hicudokusohicudokuso ◆ kötelezőkötelező olvasmányolvasmány 「Gakk-
óno hicudokuso」 „iskolai kötelező olvasmány”

hicudzsihicudzsi ◆ BirkaBirka ◆ dél-délnyugatdél-délnyugat ◆ KecskeKecske
「Hicudzsidosi」 „Kecske éve” ◇ hicudzsinoko-hicudzsinoko-
kuku délután két óradélután két óra
hicudzsihicudzsi ◆ birkabirka 「Hicudzsi-o katteiru.」 „Bir-
kát tart.” ◆ juhjuh ◇ kohicudzsikohicudzsi báránybárány
hicudzsidosihicudzsidosi ◆ Bárány éveBárány éve
hicudzsigojahicudzsigoja ◆ akolakol ◆ juhakoljuhakol
hicudzsigumohicudzsigumo ◆ bárányfelhőbárányfelhő
hicudzsikaihicudzsikai ◆ juhászjuhász 「Hicudzsikai-va
hicudzsi-o mihatteita.」 „A juhászlegény a birká-
kat őrizte.” ◆ pásztorpásztor
hicudzsikaimantohicudzsikaimanto ◆ szűrszűr
hicudzsikanmurihicudzsikanmuri ◆ felső birka-gyökfelső birka-gyök
hicudzsinoajumihicudzsinoajumi ◆ halál lassú közeledtehalál lassú közeledte
hicudzsinobankenhicudzsinobanken ◆ juhászkutyajuhászkutya
hicudzsinokavahicudzsinokava ◆ báránybőrbáránybőr ◆ birkabőrbirkabőr
hicudzsinokehicudzsinoke ◆ gyapjúgyapjú
hicudzsinokenokarikomihicudzsinokenokarikomi ◆ birkanyírásbirkanyírás
hicudzsinokokuhicudzsinokoku ◆ délután két óradélután két óra
hicudzsinomurehicudzsinomure ◆ birkanyájbirkanyáj ◆ juhnyájjuhnyáj
hicudzsinonakigoehicudzsinonakigoe ◆ bégetésbégetés

hicudzsinonikuhicudzsinoniku ◆ birkahúsbirkahús ◇ ohicudzsinoni-ohicudzsinoni-
kuku ürühúsürühús
hicudzsiszaruhicudzsiszaru ◆ délnyugatdélnyugat
hicudzsuhinhicudzsuhin ◆ alapvetőalapvető árucikkárucikk 「Kareno
kjúrjóde hicudzsuhinszae kaenai.」 „Az alapvető
árucikkeket sem tudja megvenni a fizetéséből.” ◆

kellékkellék ◆ közszükségletiközszükségleti cikkcikk ◆ szükségesszükséges
tartozéktartozék 「Afurika rjokóni-va naniga hicudz-
suhindeszuka?」 „Milyen tartozékok szükségesek
az afrikai úthoz?” ◆ szükségletszükséglet ◇ szeikacu-szeikacu-
hicudzsuhinhicudzsuhin létszükségletilétszükségleti cikkcikk 「Kóhí-va
szeikacuhicudzsuhinde-va arimaszen.」 „A kávé
nem létszükségleti cikk.” ◇ tójóhicudzsuhintójóhicudzsuhin
mindennapi szükségleti cikkmindennapi szükségleti cikk
hicudzsunhicudzsun ◆ vonásrendvonásrend ◆ vonássorrendvonássorrend
hicugihicugi ◆ koporsókoporsó
hicugidaihicugidai ◆ ravatalravatal
hicuginoninaitehicuginoninaite ◆ koporsóvivőkoporsóvivő
hicugi-ohicugi-o kacuguhitokacuguhito ◆ gyászhuszárgyászhuszár ◆ ko-ko-
porsóvivőporsóvivő
hicugi-o kandainiokuhicugi-o kandainioku ◆ felravatalozfelravataloz
hicujóhicujó ◆ szükségszükség 「Szecumeino hicujóganai.」
„Nincs szükség magyarázatra.”

hicujóakuhicujóaku ◆ szükségesszükséges rosszrossz
「Dóbucudzsikken-va hicujóakutoszareru.」 „Az
állatkísérleteket szükséges rossznak tartják.”

hicujóbussihicujóbussi ◆ szükségleti cikkszükségleti cikk
hicujódearuhicujódearu ◆ kellkell 「Kono sigotoni-va sikaku-
ga hicujódearu.」 „Ehhez a munkához szakkép-
zettség kell.” ◆ rászorulrászorul 「Kare-va hokano hito-
no taszukega hicujódeszu.」 „Rászorul mások se-
gítségére.” ◆ szükségeszüksége vanvan 「Vatasini-va ana-
taga hicujódeszu.」 „Szükségem van rád!”

hicujódzsókenhicujódzsóken ◆ alapfeltételalapfeltétel ◆ előfelté-előfelté-
teltel 「Szózokuszurutameni cugino dzsókenga hi-
cujódeszu.」 „Az öröklés előfeltételei a követke-
zők.” ◆ követelménykövetelmény
hicujófukakecunahicujófukakecuna ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen
「Kinben-va szeikóni fukakecuna dzsókenda.」
„A szorgalom a siker elengedhetetlen feltétele.” ◆

nélkülözhetetlennélkülözhetetlen ◆ nélkülözhetetlenülnélkülözhetetlenül
szükségesszükséges
hicujógaarebahicujógaareba ◆ haha szükségesszükséges 「Hicujógaa-
rebajarimaszu.」 „Megteszem, ha szükséges.”
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hicujógaaruhicujógaaru ◆ kellkell 「Iszogu hicujóganai.」
„Nem kell sietni.”

hicujóidzsónihicujóidzsóni ◆ kelleténélkelleténél jobbanjobban
「Hicujóidzsóniakuszeru-o funda.」 „A kelleténél
jobban rátaposott a gázra.” ◆ kelleténélkelleténél töb-töb-
betbet 「Hicujóidzsóni oszake-o nonda.」 „A kel-
leténél többet ivott.” ◆ túlságosantúlságosan 「Hicujói-
dzsóni okane-o cukatta.」 „Túl sokat költött.”

hicujókeihihicujókeihi ◆ szükséges költségszükséges költség
hicujónahicujóna ◆ elkelelkel 「Szukosi amega hicujóda.」
„Elkelne egy kis eső.” ◆ indokoltindokolt 「Szecumeiga
hicujódeszu.」 „Indokolt lenne egy magyarázat.”
◆ kellőkellő 「Hicujóna nórjokuga kaketeiru.」
„Nincs meg a kellő tudása.” ◆ szükségesszükséges 「Ko-
no rjórini hicujóna zairjó-va nandeszuka?」 „Mi-
lyen hozzávaló szükséges ehhez a ételhez?” ◇ mó-mó-
hicujóhanaihicujóhanai tárgytalantárgytalan 「Mondai-va ka-
ikecuszaretanodemó vatasino jókjúni ódzsiru
hicujó-va arimaszen.」 „A kérésem tárgytalan,
időközben megoldódott a probléma.”

hicujónaihicujónai ◆ szükségtelenszükségtelen 「Orei-va hicujó-
arimaszen.」 „Szükségtelen hálálkodni.”

hicujónakoto-ohicujónakoto-o osieruosieru ◆ felkészítfelkészít 「Gakkó-
va dzsinszeini hicujóna koto-o osieru.」 „Az isko-
la felkészít az életre.”

hicujónamonohicujónamono ◆ szükségletszükséglet 「Hicujóna
mono-o kaenai.」 „Nem tudja kielégíteni a szük-
ségleteit.”

hicujónarabahicujónaraba ◆ haha kellkell 「Hicujónaraba dzsi-
szuisimaszu.」 „Ha kell, főzök magamra.”

hicujóninaruhicujóninaru ◆ szorulszorul 「Súriga hicujóninat-
ta.」 „Javításra szorult.”

hicujóniódzsitehicujóniódzsite ◆ haha szükségesszükséges 「Hicujóni
ódzsitekonoméru-o tenszósitekudaszai.」 „Ha
szükséges, adja tovább ezt az e-mailt!”

hicujóniszemarareruhicujóniszemarareru ◆ kellkell 「Kandzsa-o su-
dzsucuszuru hicujóni szemarareta.」 „A beteget
műteni kellett.”

hicujó-ohicujó-o mitaszumitaszu ◆ kielégítikielégíti szükségletnekszükségletnek
「Konosiszutemu-va szaiteigenno hicujó-o mita-
szu.」 „Ez a rendszer kielégíti az legalapvetőbb
szükségleteket.”

hicujószeihicujószei ◆ szükségességszükségesség 「Szeifu-va ko-
nopurodzsekutono hicujószei-o utagatta.」 „A po-
litikus a projekt szükségességét firtatta.”

hicujótosinakunaruhicujótosinakunaru ◆ nemnem tarttart igénytigényt
「Kaisa-va kareno sigoto-o hicujótosinakunat-
ta.」 „A vállalat nem tartott igényt a munkájára.”

hicujótositeiruhicujótositeiru ◆ rászorulórászoruló 「Hicujótositei-
ru hitoni tabe mono-o ataeta.」 „Ételt adott a rá-
szorulóknak.” ◆ rászorultrászorult
hicujótoszuruhicujótoszuru ◆ igényeligényel 「Unten-va csúi-o hi-
cujótoszuru.」 „A vezetés figyelmet igényel.” ◆

követelkövetel 「Kono sigoto-va csúi-o hicujótoszu-
ru.」 „Ez a munka figyelmet követel.” ◆ meg-meg-
kívánkíván 「Kono sigoto-va kijósza-o hicujótositei-
ru.」 „Ez a munka megkívánja a kézügyességet.”
◆ szükségeszüksége vanvan rárá 「Ucsino kaisa-va anata-o
hicujótositeiru.」 „A vállalatunknak szüksége van
rád.”

hicukehicuke ◆ gyújtogatásgyújtogatás ◆ gyújtogatógyújtogató
hicukejakuhicukejaku ◆ beindítóbeindító 「Ótobai ninkino hicu-
ke jaku」 „motor népszerűségének beindítója” ◆

indítószikraindítószikra 「Kono dzsikenga kakumeino hi-
cuke jakutonatta.」 „Ez az eset volt a forradalom
indítószikrája.” ◆ kirobbantókirobbantó 「Karegaszukjan-
daruno hicuke jakudatta.」 „Ő volt a botrány ki-
robbantója.”

hicumeihicumei ◆ írói álnévírói álnév
hicúnahicúna ◆ fájdalmasfájdalmas 「Hicúna szakebi-o sita.」
„Fájdalmasan felkiáltott.” ◆ szívfájdítószívfájdító 「Hi-
cúna dekigoto」 „szívfájdító esemény”

hicúnakoe-o daszuhicúnakoe-o daszu ◆ nyivákolnyivákol
hicúnihicúni ◆ fájdalmasanfájdalmasan
hicunjúhicunjú ◆ tejelválasztástejelválasztás
hicurjokuhicurjoku ◆ ecsetvezetésiecsetvezetési lendületlendület ◆ íróiírói
képességképesség 「Kareno hicurjokuga nobiteitta.」
„Az írói képessége fejlődött.”

hicurokuhicuroku ◆ írásos feljegyzésírásos feljegyzés
hicuzecuhicuzecu ◆ írásírás ésés beszédbeszéd ◆ leírásleírás 「Hicu-
zecuni cukusigatai.」 „Leírhatatlan.”

hicuzecunicukusigataihicuzecunicukusigatai ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Hi-
cuzecuni cukusigatai kanasimini oszovareta.」
„Leírhatatlan szomorúság kerített hatalmába.”

hicuzenhicuzen ◆ szükségszerűségszükségszerűség 「Sakaino
henka-va rekisino hicuzenda.」 „A társadalmak
átalakulása történelmi szükségszerűség.” ◆ vele-vele-
járójajárója 「Gúzenmo szeikóno hicuzenda.」 „A vé-
letlen a siker velejárója.”
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hicuzen-nohicuzen-no ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Sakaino
dzsóhóka-va hicuzentekina nagareda.」 „Az in-
formációs társadalom kialakulása elkerülhetetlen
folyamat.” ◆ szükségszerűszükségszerű 「Kore-va hicuzen-
no kekkada.」 „Ez szükségszerű következmény.”

hicuzenszeihicuzenszei ◆ szükségszerűségszükségszerűség
hicuzentekinahicuzentekina ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen ◆ előreelőre
elrendeltetettelrendeltetett 「Hicuzentekina unmei-va sin-
dzsinai.」 „Nem hiszek az előre elrendeltetett
sorsban.” ◆ szükségszerűszükségszerű 「Hicuzentekina
deaidatta.」 „Szükségszerű volt a találkozásuk.”

hicuzentekinihicuzentekini ◆ menthetetlenülmenthetetlenül 「Kava-o
aruite vataruto hicuzentekini nureru.」 „Ha át-
gázolsz a folyón, menthetetlenül vizes leszel.” ◆

szükségszerűenszükségszerűen 「Hadzsimarigaaruto hicu-
zentekini ovarimoaru.」 „Ha van kezdet, szükség-
szerűen van vég is.”

hicsakusucusihicsakusucusi ◆ fattyúfattyú ◆ törvénytelentörvénytelen
gyerekgyerek
hicscsakunohicscsakuno ◆ megmeg kellkell érkeznieérkeznie 「Asita-
hicscsakuno soruigaarimaszu.」 „Van egy irat,
aminek holnap meg kell érkeznie.”

hicscsihicscsi ◆ ecsetvonásecsetvonás ◆ írásmódírásmód ◆ irodalmiirodalmi
stílusstílus ◆ stílusstílus 「Kono szakkano bunsó-va na-
garerujóna hicscsida.」 „Az írónak gördülékeny a
stílusa.”

hicscsihaikáhicscsihaiká ◆ stopposstoppos
hicscsihaikuhicscsihaiku ◆ autóstopautóstop 「Hicscsihaikude it-
ta.」 „Autóstoppal mentem.” ◆ stopstop
hicscsihaikuszuruhicscsihaikuszuru ◆ stoppolstoppol
hiccsúhiccsú ◆ biztosbiztos találattalálat ◆ biztosbiztos telitalá-telitalá-
latlat ◇ ippacuhiccsúippacuhiccsú egyegy lövésrelövésre telitalálattelitalálat
◇ ippacuhiccsúippacuhiccsú elsőre mindig eltaláláselsőre mindig eltalálás
hiccsúhiccsú ◆ írásos lejáratásírásos lejáratás ◆ lejárató cikklejárató cikk
hicsirikihicsiriki ◆ japán flageoletjapán flageolet
hidahida ◆ berakásberakás ◆ fodorfodor 「TSacuno erinihida-
gadekiteiru.」 „Fodros a pólóm nyaka.” ◆ redőredő
「Szukátonohidaga toretekiteimaszu.」 „Kisi-
multak a redők a szoknyán.” ◆ termőrétegtermőréteg ◇

hida-ohida-o torutoru fodrozfodroz 「Káten-nihida-o totta.」
„Fodroztam a függönyt.” ◇ hida-ohida-o torutoru berakberak
「Szukátonihida-o totta.」 „Beraktam a szok-
nyát.”

hidacsihidacsi ◆ felépülésfelépülés ◆ növekedésnövekedés ◇ szan-szan-
gonohidacsigonohidacsi szülésszülés utániutáni felépülésfelépülés

「Kanodzso-va szangono hidacsiga jokatta.」
„Gyorsan felépült a szülés után.”

hidaihidai ◆ elhízáselhízás ◆ hipertrófiahipertrófia ◆ megnagyob-megnagyob-
bodásbodás ◆ nagyobbodásnagyobbodás ◆ vastagodásvastagodás ◇ kan-kan-
zóhidaizóhidai májnagyobbodásmájnagyobbodás ◇ sinzóhidaisinzóhidai szív-szív-
nagyobbodásnagyobbodás
hidaikahidaika ◆ megnagyobbodásmegnagyobbodás
hidaisóhidaisó ◆ megnagyobbodásmegnagyobbodás ◇ zenricuszen-zenricuszen-
hidaisóhidaisó prosztata-megnagyobbodásprosztata-megnagyobbodás
hidaiszuruhidaiszuru ◆ megnagyobbodikmegnagyobbodik 「Kanzóga hi-
daisita.」 „A máj megnagyobbodott.”

hidamarihidamari ◆ melegmeleg részrész ◆ napsütöttenapsütötte részrész
「Isino hidamaridejamoriga jaszundeita.」 „A kő
napsütötte részén egy gyík pihent.” ◆ napsütöt-napsütöt-
tete területterület 「Madogosino hidamaride asi-o ata-
tameta.」 „Az ablaknál lévő napsütötte területen
melengettem a lábamat.”

hidanehidane ◆ gyújtóparázsgyújtóparázs ◆ kiváltókiváltó okok
「Kenpókaiszei-va daikibodemono hidaneton-
atta.」 „Az alkotmánymódosítás nagy tüntetést
váltott ki.” ◆ parázsparázs 「Hidanegakuszubutta.」
„A parázs füstölgött.” ◇ funszónohidanefunszónohidane konf-konf-
liktus kiváltó okaliktus kiváltó oka
hidanoaruhidanoaru ◆ fodrosfodros 「Hidanoaruszukáto-o ki-
teiru.」 „Fodros szoknya van rajta.”

hida-ohida-o torutoru ◆ berakberak 「Szukátonihida-o totta.」
„Beraktam a szoknyát.” ◆ fodrozfodroz 「Káten-
nihida-o totta.」 „Fodroztam a függönyt.”

hidarihidari ◆ balbal 「Hidarino te」 „bal kéz” ◆ balbal
kézkéz 「Hidaride dzsi-o kaku.」 „Bal kézzel ír.” ◇

hidariuenohidariueno balbal felsőfelső 「Hidariueno haga itai.」
„A bal felső fogam fáj.” ◇ hidarigakikuhidarigakiku szokottszokott
inniinni 「Kimi-va hidariga kiku?」 „Szoktál inni?”
◇ hidarikikinohidarikikino balkezesbalkezes 「Vatasi-va hidarikik-
ideszu.」 „Balkezes vagyok.” ◇ hidarisitanohidarisitano balbal
alsóalsó 「Hidarisitano haga itai.」 „A bal alsó fo-
gam fáj.” ◇ hidarinihidarini balrabalra 「Cugino singóde hi-
darini magatte kudaszai.」 „A következő lámpá-
nál forduljon balra!” ◇ hidarimakuranihidarimakurani balbal ol-ol-
dalándalán 「Hidarimakurani neru.」 „Bal oldalamon
fekszek.” ◇ hidarijorinohidarijorino baloldalibaloldali 「Hidarijo-
rino szeitó」 „baloldali párt” ◇ migitoiebahida-migitoiebahida-
riri örökösenörökösen ellenkezikellenkezik 「Migito ieba hidarito-
iu hito」 „örökösen ellenkező ember” ◇ migino-migino-
mimikarahidarinomimimimikarahidarinomimi egyikegyik fülénfülén be,be, mási-mási-
konkon kiki ◇ migihidarinimigihidarini fordítvafordítva 「Kucu-o migi-
hidarini haita.」 „Fordítva vettem fel a cipőket.”
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hidariasihidariasi ◆ balbal lábláb 「Bóru-o hidariaside ket-
ta.」 „Bal lábbal rúgtam el a labdát.”

hidaridasahidaridasa ◆ balkezes ütőjátékosbalkezes ütőjátékos
hidaridonarinohidaridonarino ◆ bal oldalról szomszédosbal oldalról szomszédos
hidaridonarinoiehidaridonarinoie ◆ balbal oldalioldali szomszédszomszéd
「Hidaridonarino ieni aiszacuni itta.」 „Elmen-
tem a bal oldali szomszédomhoz, hogy bemutat-
kozzak.” ◆ balrólbalról szomszédosszomszédos lakáslakás 「Hi-
daridonarino ie-va urinideiru.」 „Árulják a balról
szomszédos lakást.”

hidarifukkuhidarifukku ◆ bal horogbal horog
hidarigakikuhidarigakiku ◆ szokottszokott inniinni 「Kimi-va hidar-
iga kiku?」 „Szoktál inni?”

hidarigavahidarigava ◆ bal oldalbal oldal
hidarigavacúkóhidarigavacúkó ◆ bal oldali közlekedésbal oldali közlekedés
hidarigavanohidarigavano ◆ balbal oldalioldali 「Hidarigavacú-
kó」 „bal oldali közlekedés”

hidarihandorunokurumahidarihandorunokuruma ◆ balkormányosbalkormányos
autóautó
hidarihansinhidarihansin ◆ test bal oldalatest bal oldala
hidarihansinfuzuihidarihansinfuzui ◆ bal oldal bénulásabal oldal bénulása
hidarihasihidarihasi ◆ balbal szélszél 「Szofáno hidarihasi」
„kanapé bal széle”

hidarijocuhidarijocu ◆ balos kéz alatti fogásbalos kéz alatti fogás
hidarijorinohidarijorino ◆ baloldalibaloldali 「Hidarijorino szei-
tó」 „baloldali párt”

hidarikikihidarikiki ◆ balkezességbalkezesség
hidarikikinohidarikikino ◆ balkezesbalkezes 「Vatasi-va hidarikik-
ideszu.」 „Balkezes vagyok.”

hidarimakinohidarimakino ◆ balrabalra csavarodócsavarodó 「Hidari-
makino kai」 „balra csavarodó kagyló” ◆ balrabalra
tekeredőtekeredő 「Hidarimakino uzu」 „balra tekere-
dő örvény” ◆ flúgosflúgos 「Hidarimakino hito」 „flú-
gos ember”

hidarimakuranihidarimakurani ◆ balbal oldalánoldalán 「Hidarimaku-
rani neru.」 „Bal oldalamon fekszek.”

hidarimavarihidarimavari ◆ balrabalra tekeréstekerés 「Hidarimava-
rini mavasite kudaszai!」 „Balra tekerd!”

hidarimavarinohidarimavarino ◆ balmenetesbalmenetes 「Hidarimava-
rinonedzsi」 „balmenetes csavar” ◆ visszafelévisszafelé
járójáró 「Hidarimavarino tokei」 „visszafelé járó
óra”

hidarimukehidarihidarimukehidari ◆ balra átbalra át

hidarinihidarini ◆ balrabalra 「Cugino singóde hidarini ma-
gatte kudaszai.」 „A következő lámpánál fordul-
jon balra!”

hidarininaraehidarininarae ◆ balra igazodjbalra igazodj
hidarinohidarino ◆ balbal 「Hidarino kosiga itai.」 „A bal
csípőm fáj.”

hidarisitanohidarisitano ◆ balbal alsóalsó 「Hidarisitano haga
itai.」 „A bal alsó fogam fáj.”

hidarisitatehidarisitate ◆ bal kezes alsófogásbal kezes alsófogás
hidariszokumenzuhidariszokumenzu ◆ balnézetbalnézet
hidariszutoréto-pancsihidariszutoréto-pancsi ◆ balegyenesbalegyenes
hidaritehidarite ◆ balbal kézkéz 「Hidariteno ojajubi」 „bal
kéz hüvelykujja” ◆ balbal oldaloldal 「Miszeno hidarite-
ni jaszaiuri bagaarimaszu.」 „Az üzlet bal oldalán
zöldségespult van.”

hidaritejónohidaritejóno ◆ balkezesbalkezes 「Hidaritejóno dó-
gu」 „balkezes szerszám”

hidariucsihidariucsi ◆ balkezesbalkezes ütésütés ◆ balkezesbalkezes ütő-ütő-
játékosjátékos
hidariucsivahidariucsiva ◆ urasuras életélet 「Kare-va iszanga-
atte hidariucsivade kurasiteiru.」 „Az örökölt va-
gyonból urasan él.”

hidariudehidariude ◆ bal karbal kar ◆ balkezesbalkezes
hidariuenohidariueno ◆ balbal felsőfelső 「Hidariueno haga
itai.」 „A bal felső fogam fáj.”

hidarizumedehidarizumede ◆ balrabalra igazítvaigazítva 「Namae-o
hidarizumede ranni iretekudaszai.」 „A nevet bal-
ra igazítva írjuk a mezőbe!”

hidarumahidaruma ◆ égő testégő test ◆ tűzgolyótűzgolyó
hidarumaninaruhidarumaninaru ◆ beborítjákbeborítják aa lángoklángok
「Zensinhidarumaninatte sósisita.」 „Egészt tes-
tét beborították a lángok és meghalt.” ◇ hidaru-hidaru-
maninattemaninatte tűzzel-vassaltűzzel-vassal 「Tatoe hidaruma-
ninattemo gjószeikaikaku-o dankószuru.」 „Akár
tűzzel-vassal is véghez viszem a kormányzati re-
formot.”

hidarumaninattehidarumaninatte ◆ tűzzel-vassaltűzzel-vassal 「Tatoe
hidarumaninattemo gjószeikaikaku-o dankószu-
ru.」 „Akár tűzzel-vassal is véghez viszem a kor-
mányzati reformot.”

hidaszanmjakuhidaszanmjaku ◆ Hida-hegyláncHida-hegylánc
hidaszukátohidaszukáto ◆ rakott szoknyarakott szoknya
hidehanaihidehanai ◆ mértékébenmértékében meghaladmeghalad 「Kon-
kaino keizaidageki-va sinszaino hidehanai.」 „A
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mostani gazdasági csapás mértékében meghaladja
a földrengéskor tapasztaltat.”

hidenhiden ◆ titkostitkos technikatechnika átadásaátadása 「Urusie-
no hiden-o uketa.」 „Átvette a lakkfestés titkos
technikáját.”

hidenkahidenka ◆ őfelségeőfelsége ◆ őfenségeőfensége
hiden-nomjójakuhiden-nomjójaku ◆ titkos csodaszertitkos csodaszer
hidensohidenso ◆ titkos könyvetitkos könyve
hiderihideri ◆ száraz időszáraz idő
hidericuzukihidericuzuki ◆ hosszan tartó, száraz időhosszan tartó, száraz idő
hidóhidó ◆ embertelenségembertelenség ◇ gokuakuhidónogokuakuhidóno
brutálisbrutális 「Gokuakuhidóna szacudzsinki」 „bru-
tális gyilkos” ◇ gokuakuhidónogokuakuhidóno embertelenembertelen
「Gokuakuhidóno kói」 „embertelen tett”

hidoihidoi ◆ durvadurva 「Szore-va hidoi!」 „Ez durva!”
◆ erőserős 「Hidoi ame」 „erős esőzés” ◆ gyatragyatra
「Kanodzsonobaiorin-va hidoi.」 „Gyatrán hege-
dül.” ◆ iszonyatosiszonyatos 「Hidoi sini kata-o sita.」
„Iszonyatos halált halt.” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Kare-va
sizenno hidoi siucsi-o uketa.」 „Kegyetlen csapást
mért rá a természet.” ◆ komiszkomisz 「Hidoi acukai-
o uketa.」 „Komisz módon bántak velem.” ◆ ré-ré-
mesmes 「Hidoi dzsótaide heja-o vatasita.」 „Rémes
állapotban adta át a lakást.” ◆ súlyossúlyos 「Ensóga
hidoi baaiha njúinszurukotomoaru.」 „Súlyosabb
gyulladás esetén, kórházba is kerülhetünk.” ◆

szemétszemét 「Karega kanodzsoni hidoikoto-o sita.」
„Szemét dolgot művelt vele.” ◆ szemétségszemétség
「Vatasitacsino himicu-o baraszunante hidoi.」
„Szemétség volt elárulni a titkunkat!” ◆ szörnyűszörnyű
「Hidoi siucsi-o uketa.」 „Szörnyű csapás érte.”
◆ zordzord 「Kjó-va hidoi tenkida.」 „Ma zord az
időjárás.” ◇ tehidoitehidoi iszonyatosiszonyatos 「Tehidoi
higai-o uketa.」 „Iszonyatos károm keletkezett.”

hidoiacukai-ohidoiacukai-o ukeruukeru ◆ borzasztóanborzasztóan bántakbántak
velevele 「Kjaku-va hidoi acukai-o uketa.」 „Bor-
zasztóan bántak a vendéggel.”

hidoikotohidoikoto ◆ szörnyűségszörnyűség
hidoimeniauhidoimeniau ◆ borzasztóborzasztó dologdolog ériéri 「Kinó-
hidoi meniatta.」 „Tegnap borzasztó dolog ért.”

hidokeihidokei ◆ napóranapóra
hidokuhidoku ◆ irgalmatlanulirgalmatlanul 「Hidoku nagurare-
ta.」 „Irgalmatlanul megverték.” ◆ iszonyato-iszonyato-
sansan 「Dzsikode karada-o hidoku utareta.」 „A
balesetben iszonyatosan megsérült.” ◆ rettene-rettene-
tesentesen 「Dójattaraan-nanihidoku rjóridekiruno-

desó?」 „Hogyan lehet olyan rettenetesen főzni?”
◆ szörnyenszörnyen
hidokuvaruihidokuvarui ◆ katasztrofáliskatasztrofális 「Kokuna-
iszangjóno dzsótai-va hidoku varui.」 „A hazai
ipar állapota katasztrofális.”

hidómeihidómei ◆ el nem kötelezettel nem kötelezett
hidómeikokuhidómeikoku ◆ el nem kötelezett országel nem kötelezett ország
hidómeisokokuhidómeisokoku ◆ elel nemnem kötelezettkötelezett orszá-orszá-
gokgok
hidómeisugihidómeisugi ◆ el nem kötelezettség elveel nem kötelezettség elve
hidómeiszeiszakuhidómeiszeiszaku ◆ elel nemnem kötelezettségkötelezettség
politikájapolitikája
hidónahidóna ◆ brutálisbrutális 「Hidóna kói」 „brutális
tett” ◆ embertelenembertelen 「Hidóna acukai-o uketa.」
„Embertelen bánásmódban részesült.” ◆ ke-ke-
gyetlengyetlen 「Hidóna dzsinbucu」 „kegyetlen em-
ber” ◇ gójokuhidónagójokuhidóna embertelenül kapzsiembertelenül kapzsi
hidorihidori ◆ nap,nap, amireamire esikesik 「Dószókaino hidori-
o kimeta.」 „Kiválasztották, hogy melyik napra
essék az osztálytalálkozó.” ◇ hidori-ohidori-o kimerukimeru le-le-
fixálfixál 「Nacujaszumino hidori-o kimeta.」 „Lefi-
xáltam a nyaralás napjait.”

hidorigamohidorigamo ◆ fütyülő récefütyülő réce
hidori-ohidori-o kimerukimeru ◆ lefixállefixál 「Nacujaszumino
hidori-o kimeta.」 „Lefixáltam a nyaralás napja-
it.”

hidoroidohidoroido ◆ hidroidhidroid
hidorokisirukihidorokisiruki ◆ hidroxilcsoporthidroxilcsoport ◆ hidroxil-hidroxil-
gyökgyök
hidorokorucsizonhidorokorucsizon ◆ hidrokortizonhidrokortizon
hidoroniumu-ionhidoroniumu-ion ◆ hidróniumionhidróniumion ◆ hidroxó-hidroxó-
niumionniumion
hidororázehidororáze ◆ hidrolázhidroláz
hidzsihidzsi ◆ fortélyfortély ◆ titoktitok 「Tomodacsino
hidzsi-o abaita.」 „Elárulta a barátja titkát.”

hidzsihidzsi ◆ könyökkönyök 「Hidzsi-o bucuketa toki, tega
sibireta.」 „Amikor beütöttem a könyökömet el-
zsibbadt a kezem.” ◇ teniszuhidzsiteniszuhidzsi teniszkö-teniszkö-
nyöknyök ◇ hidzsi-ohidzsi-o cukucuku könyökölkönyököl 「Hidzsi-o
cukueni cuita.」 „Az asztalra könyököltem.” ◇

hidzsi-ohidzsi-o makuraniszurumakuraniszuru karjárakarjára fektetifekteti aa
fejétfejét 「Hidzsi-o makuranisite neteita.」 „Feje-
met a karomra fektetve aludtam.”
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hidzsideppóhidzsideppó ◆ egyenesegyenes visszautasításvisszautasítás
「Jókjúni hidzsideppó-o kuvaszeta.」 „Egyene-
sen visszautasítottam a kérést.” ◆ félrelökésfélrelökés
hidzsiganehidzsigane ◆ könyökvaskönyökvas ◆ sarokvassarokvas
hidzsihacutekisicugjóhidzsihacutekisicugjó ◆ kényszerűkényszerű munka-munka-
nélküliségnélküliség
hidzsikakehidzsikake ◆ karfakarfa 「Iszuno hidzsikake」
„szék karfája” ◆ kartámlakartámla
hidzsikakeiszuhidzsikakeiszu ◆ fotelfotel ◆ karosszékkarosszék
hidzsikihidzsiki ◆ tengeri algatengeri alga
hidzsimakuraszuruhidzsimakuraszuru ◆ karjárakarjára hajtjahajtja aa fe-fe-
jétjét 「Hidzsimakura-o siteterebi-o miteita.」
„Kezemet a karomra hajtva néztem a tévét.”

hidzsindóheikihidzsindóheiki ◆ embertelen fegyverembertelen fegyver
hidzsindótekiheikihidzsindótekiheiki ◆ embertelen fegyverembertelen fegyver
hidzsindótekinahidzsindótekina ◆ embertelenembertelen 「Hidzsindó-
tekina kói」 „embertelen cselekedet”

hidzsi-ohidzsi-o cukidaszucukidaszu ◆ kikönyökölkikönyököl 「Madokara
hidzsi-o cuki dasita.」 „Kikönyököltem az abla-
kon.”

hidzsi-ohidzsi-o cukucuku ◆ könyökölkönyököl 「Hidzsi-o cukueni
cuita.」 „Az asztalra könyököltem.”

hidzsi-ohidzsi-o cupparucupparu ◆ könyökölkönyököl 「Hidzsi-o cup-
patte hitogomini vari konda.」 „Könyökölve befu-
rakodtam a tömegbe.”

hidzsi-ohidzsi-o makuraniszurumakuraniszuru ◆ karjárakarjára fektetifekteti aa
fejétfejét 「Hidzsi-o makuranisite neteita.」 „Feje-
met a karomra fektetve aludtam.”

hidzsirihidzsiri ◆ mestermester ◆ szentszent ◆ uralkodóuralkodó
hidzsiszapótáhidzsiszapótá ◆ könyökvédőkönyökvédő
hidzsiszeitaihidzsiszeitai ◆ nem mágnesezhető anyagnem mágnesezhető anyag
hidzsitecuhidzsitecu ◆ egyenesegyenes visszautasításvisszautasítás ◆

félrelökésfélrelökés
hidzsóhidzsó ◆ rendkívülirendkívüli helyzethelyzet 「Hidzsóni szo-
naete sokurjó-o bicsikusita.」 „Felkészülve a
rendkívüli helyzetre, élelmiszert halmoztam fel.”
◆ vészvész 「Hidzsóno szai, konobotan-o osite ku-
daszai.」 „Vész esetén nyomja meg ezt a gombot!”
◆ vészhelyzetvészhelyzet 「Beru-va hidzsó-o siraszeta.」
„A csengő jelezte a vészhelyzetet.”

hidzsóhidzsó ◆ élettelenélettelen dolgokdolgok ◆ érzéketlenségérzéketlenség
◆ kegyetlenségkegyetlenség ◆ lelketlenséglelketlenség
hidzsóarámuhidzsóarámu ◆ vészjelzésvészjelzés ◆ vészjelzővészjelző
hidzsóbenhidzsóben ◆ vészszelepvészszelep

hidzsóberuhidzsóberu ◆ vészcsengővészcsengő
hidzsóburékihidzsóburéki ◆ vészfékvészfék
hidzsódzsinihidzsódzsini ◆ sürgőssürgős esetbenesetben 「Hidzsó-
dzsiniha kanrininni renrakusite kudaszai.」 „Sür-
gős esetben hívja a gondnokot!” ◆ vészvész eseténesetén
「Hidzsódzsini hicujóna mono」 „vész esetén
szükséges holmi”

hidzsódzsitaihidzsódzsitai ◆ rendkívülirendkívüli állapotállapot ◆ szük-szük-
ségállapotségállapot
hidzsódzsóhidzsódzsó ◆ nemnem jegyzettjegyzett 「Hidzsódzsóka-
busiki」 „nem jegyzett részvény”

hidzsógucsihidzsógucsi ◆ vészkijáratvészkijárat 「Hidzsógucsi-va
monode fuszagareteite tatemonokara nigeru ko-
togadekinakatta.」 „Nem tudtam kimenekülni az
épületből, mert a vészkijárat el volt torlaszolva.”

hidzsójódengenhidzsójódengen ◆ tápegységtápegység áramkimara-áramkimara-
dás esetéredás esetére
hidzsójódenvahidzsójódenva ◆ segélyhívósegélyhívó
hidzsójónohidzsójóno ◆ vésztartalékvésztartalék 「Szaigaini szo-
naete hidzsójóno sokurjó-o katta.」 „Felkészül-
tem a katasztrófára, vettem vésztartalékként élel-
met.”

hidzsójótaiszakuanhidzsójótaiszakuan ◆ szükséghelyzetiszükséghelyzeti
tervterv
hidzsókaidanhidzsókaidan ◆ tűzlépcsőtűzlépcső
hidzsókinhidzsókin ◆ részmunkaidős foglalkozásrészmunkaidős foglalkozás
hidzsókinkósihidzsókinkósi ◆ óraadóóraadó tanártanár ◆ szerződé-szerződé-
ses tanárses tanár
hidzsókinsokuhidzsókinsoku ◆ részmunkaidős pozíciórészmunkaidős pozíció
hidzsókinsokuinhidzsókinsokuin ◆ külsőskülsős munkásmunkás ◆ rész-rész-
munkaidős munkásmunkaidős munkás
hidzsónahidzsóna ◆ rendkívülirendkívüli 「Macsi-va hidzsóna
szamuszani oszovareta.」 „A várost rendkívüli hi-
deg érte.”

hidzsónahidzsóna ◆ érzéketlenérzéketlen 「Hidzsóna ningen」
„érzéketlen ember” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Hidzsóna
gendzsicu」 „kegyetlen valóság” ◆ lelketlenlelketlen
「Hidzsóna kecudan」 „lelketlen döntés” ◆ szív-szív-
telentelen 「Hidzsóna kói」 „szívtelen tett”

hidzsónihidzsóni ◆ borzasztóanborzasztóan 「Hidzsóni kanasii.」
„Borzasztóan szomorú vagyok.” ◆ felettébbfelettébb
「Hidzsóni jorokonda.」 „Felettébb örültem.” ◆

meglehetősenmeglehetősen 「Kore-va hidzsóni varui ka-
ikecuhóhódeszu.」 „Ez meglehetősen rossz meg-
oldás.” ◆ nagyonnagyon 「Kazeha hidzsóni cujoi.」
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„Nagyon erős a szél.” ◆ rendkívülrendkívül 「Hidzsóni-
takuszan tabeta.」 „Rendkívül sokat ettem.”

hidzsónikiken-nahidzsónikiken-na ◆ életveszélyeséletveszélyes 「Kono
tatemononi hairuno-va hidzsóni kikendeszu.」
„Ebbe az épületbe belépni életveszélyes.”

hidzsónikiken-nihidzsónikiken-ni ◆ életveszélyesenéletveszélyesen 「Tat-
emonoga kovarete hidzsóni kikenna dzsókjó-
deszu.」 „Ez az épület életveszélyesen megrongá-
lódott.”

hidzsóniszubarasiihidzsóniszubarasii ◆ fergetegesfergeteges
「Rokkubando-va hidzsóniszubarasiikonszáto-o
todoketa.」 „A rockegyüttes fergeteges koncertet
adott.”

hidzsóniucukusiihidzsóniucukusii ◆ csoda szépcsoda szép
hidzsósikihidzsósiki ◆ abszurditásabszurditás ◆ esztelenségesztelenség ◆

oktalanságoktalanság
hidzsósikikivamaruhidzsósikikivamaru ◆ abszurdabszurd
hidzsósikikivamarukotohidzsósikikivamarukoto ◆ őrültségőrültség 「Kono
teian-va hidzsósikikivamaru.」 „Ez a javaslat
őrültség.”

hidzsósikinahidzsósikina ◆ abszurdabszurd ◆ esztelenesztelen 「Hi-
dzsósikina kódó-o totta.」 „Esztelen dolgot mű-
velt.” ◆ oktalanoktalan 「Hidzsósikina hito」 „oktalan
ember” ◆ szokatlanszokatlan 「Hidzsósikina tósi-o si-
ta.」 „Szokatlan befektetést csináltam.”

hidzsósokuhidzsósoku ◆ élelmiszerélelmiszer katasztrófakatasztrófa ese-ese-
téretére ◆ túlélőtúlélő élelmiszerélelmiszer ◆ túlélőtúlélő ételétel
「Dzsisinszettoni hidzsósokumo ireta.」 „Az élet-
mentő csomagba túlélő ételt is tettem.”

hidzsósudanhidzsósudan ◆ kivételeskivételes eszközeszköz
「Hidzsósudan-o totta.」 „Kivételes eszközökhöz
nyúltam.” ◆ vészintézkedésvészintézkedés 「Hidzsósudan-o
kódzsita.」 „Vészintézkedéshez folyamodott.”

hidzsószahidzsósza ◆ érzéketlenségérzéketlenség
hidzsószenhidzsószen ◆ kordonkordon ◆ kordonszalagkordonszalag
hidzsószen-ohidzsószen-o haruharu ◆ kordonnalkordonnal elzárelzár
「Keiszacu-va hidzsószen-o hatta.」 „A rendőrség
kordonnal elzárta a területet.” ◆ kordonnalkordonnal kör-kör-
bezárbezár
hidzsószen-ohidzsószen-o toppaszurutoppaszuru ◆ átszakítjaátszakítja aa
kordontkordont 「Gunsú-va hidzsószen-o toppasita.」
„A tömeg átszakította a kordont.”

hidzsoszúhidzsoszú ◆ osztandóosztandó
hidzsószúhidzsószú ◆ szorzandószorzandó

hidzsótaikenhidzsótaiken ◆ vészhelyzetbenvészhelyzetben érvényesérvényes
hatalomhatalom
hidzsóteisihidzsóteisi ◆ vészleállításvészleállítás
hidzsóteisibotanhidzsóteisibotan ◆ vészleállító gombvészleállító gomb
hidzsúhidzsú ◆ fajsúlyfajsúly 「Kin-va hidzsúga tecujori
ókii.」 „Az arany fajsúlya nagyobb mint a vasé.” ◇

hidzsú-ohidzsú-o okuoku súlytsúlyt fektetfektet 「Szeifu-va kjóiku-
ni hidzsú-o oita.」 „A kormány súlyt fektetett az
oktatásra.”

hidzsucuhidzsucu ◆ csodafegyvercsodafegyver ◆ fortélyfortély
「Hidzsucu-o cukatte sódan-o szeiricuszaszeta.」
„Fortélyosan összehozta a szerződést.” ◆ titkostitkos
technikatechnika ◇ kaden-nohidzsucukaden-nohidzsucu családicsaládi cso-cso-
dafegyverdafegyver
hidzsucu-ohidzsucu-o cukuszucukuszu ◆ mindenminden fortéllyalfortéllyal
「Hidzsucu-o cukusite tatakatta.」 „Minden for-
téllyal harcolt.”

hidzsúkeihidzsúkei ◆ fajsúlymérőfajsúlymérő ◇ ekitaihidzsúkeiekitaihidzsúkei
folyadék-fajsúlymérőfolyadék-fajsúlymérő
hidzsukurenródóhidzsukurenródó ◆ szakképesítéstszakképesítést nemnem
igénylő munkaigénylő munka
hidzsukurenródósahidzsukurenródósa ◆ segédmunkássegédmunkás
hidzsunhidzsun ◆ ratifikálásratifikálás 「Dzsójakuno hidzsun」
„szerződés ratifikálása”

hidzsunkantekikórinszankahidzsunkantekikórinszanka ◆ nem-ciklikusnem-ciklikus
fotofoszforilációfotofoszforiláció
hidzsunkantekinahidzsunkantekina ◆ aciklikusaciklikus ◆ körforgáskörforgás
nélkülinélküli
hidzsunszuruhidzsunszuru ◆ ratifikálratifikál 「Teikecuszareta
kjótei-va hidzsunszarenakatta.」 „Nem ratifikál-
ták a megkötött egyezményt.”

hidzsú-ohidzsú-o okuoku ◆ súlytsúlyt fektetfektet 「Szeifu-va kjó-
ikuni hidzsú-o oita.」 „A kormány súlyt fektetett
az oktatásra.”

hiehie ◆ kihűléskihűlés 「Teno hiega hidoi.」 „Borzasztó-
an kihűlnek a kezeim.” ◆ lehűléslehűlés 「Dzsimenno
hie」 „talaj lehűlése”

hiehie ◆ japánkölesjapánköles ◆ kakaslábfűkakaslábfű
hieirihieiri ◆ nonprofitnonprofit
hieiridantaihieiridantai ◆ nonprofit szervezetnonprofit szervezet
hieiridzsigjóhieiridzsigjó ◆ nonprofit vállalkozásnonprofit vállalkozás
hieiriszosikihieiriszosiki ◆ nonprofit szervezetnonprofit szervezet
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hieiszeitekinahieiszeitekina ◆ higiéniátlanhigiéniátlan 「Kareno hige-
va hieiszeitekidatta.」 „Az arcszőrzete higiéniát-
lan volt.”

hiekihieki ◆ hasznossághasznosság
hiekiruhiekiru ◆ fagyossáfagyossá válikválik 「Hie kitta kankei」
„fagyossá vált kapcsolat” ◆ teljesenteljesen kihűlkihűl
「Hie kitta teasi」 „teljesen kihűlt végtagok”

hiekomihiekomi ◆ lehűléslehűlés 「Raisú-va hie komima-
szu.」 „Jövő héten jön a lehűlés.” ◆ visszaesésvisszaesés
「Keikino hie komi」 „gazdasági visszaesés”

hiekomuhiekomu ◆ alábbhagyalábbhagy aa lendületlendület 「Keikiga
hie konda.」 „Alábbhagyott a gazdaság lendüle-
te.” ◆ elhidegülelhidegül 「Fúfuno aidzsóga hie konda.」
„A házastársak elhidegültek egymástól.” ◆ fa-fa-
gyosságyossá válikválik 「Rjókokuno kankeiga hie kon-
da.」 „Fagyossá vált a két ország kapcsolata.” ◆

lehűllehűl 「Kjóno asza-va tokuni hie kondeimaszu.」
„Lehűlt a levegő, különösen ezen a reggelen.”

hiekondahiekonda ◆ fagyosfagyos 「Kúkiga hie kondeita.」
„Fagyos volt a levegő.”

hiensinboinhiensinboin ◆ ajakréses magánhangzóajakréses magánhangzó
hienszóhienszó ◆ szarkalábszarkaláb
hieraruhíhieraruhí ◆ hierarchiahierarchia
hieruhieru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Tósikasinriga hieta.」
„Alábbhagyott a befektetési kedv.” ◆ fagyossáfagyossá
válikválik 「Karerano fúfukankeiga hieta.」 „Fagyos-
sá vált a házastársi kapcsolatuk.” ◆ hűlhűl 「Joru-
ninaruto kúkigaszuguni hieru.」 „Éjszaka hamar
hűl a levegő.” ◆ kihűlkihűl 「Szutóbuga hieta.」 „Ki-
hűlt a kályha.” ◆ lehűllehűl 「Aiszukurímu-o tabetara
karadaga hieta.」 „A fagylalttól lehűlt a testem.”

hiesóhiesó ◆ fázékonyságfázékonyság ◆ fázósságfázósság 「Cuma-va
hie sóda.」 „A feleségem fázós.”

hifuhifu ◆ bőrbőr 「Hifuga cujoinodemettani aretarisi-
nai.」 „A bőröm erős, nem repedezik.”

hifubjóhifubjó ◆ bőrbetegségbőrbetegség
hifubjókisóhifubjókisó ◆ dermografizmusdermografizmus ◇ hakusoku-hakusoku-
hifubjókisóhifubjókisó fehér dermografizmusfehér dermografizmus
hifuenhifuen ◆ bőrgyulladásbőrgyulladás ◆ dermatitiszdermatitisz ◇ ato-ato-
píszeihifuenpíszeihifuen atópiásatópiás bőrgyulladásbőrgyulladás ◇ nikkó-nikkó-
hifuenhifuen napfény okozta bőrgyulladásnapfény okozta bőrgyulladás
hifuganhifugan ◆ bőrrákbőrrák
hifuisokuhifuisoku ◆ bőrátültetésbőrátültetés
hifujósahifujósa ◆ eltartotteltartott

hifukahifuka ◆ bőrgyógyászatbőrgyógyászat
hifukaihifukai ◆ bőrgyógyászbőrgyógyász
hifukaijóhifukaijó ◆ bőrfekélybőrfekély
hifukidakehifukidake ◆ fúvócsőfúvócső
hifukokjúhifukokjú ◆ bőrlégzésbőrlégzés
hifukuhifuku ◆ ruházatruházat
hifukuhifuku ◆ borításborítás ◆ burkolatburkolat ◆ fedésfedés ◆ kö-kö-
penypeny ◇ taikahifukutaikahifuku tűzálló burkolattűzálló burkolat
hifukuhihifukuhi ◆ ruházkodási költségruházkodási költség
hifukukahifukuka ◆ szabásztanfolyamszabásztanfolyam
hifukukohifukuko ◆ ruharaktárruharaktár
hifukuszenhifukuszen ◆ burkoltburkolt vezetékvezeték ◆ szigeteltszigetelt
vezetékvezeték
hifukuzairjóhifukuzairjó ◆ burkolóanyagburkolóanyag
hifumongasóhifumongasó ◆ bőrírásbőrírás ◆ dermatográfiadermatográfia
hifumonrihifumonri ◆ bőrlécrajzolatbőrlécrajzolat ◆ bőrlécrend-bőrlécrend-
szerszer ◆ dermatoglifadermatoglifa
hifumonrigakuhifumonrigaku ◆ bőrlécrendszertanbőrlécrendszertan ◆ der-der-
matoglífiamatoglífia
hifunhifun ◆ elkeseredéselkeseredés 「Hifunno namida-o na-
gasita.」 „Keserű könnyeket ejt.” ◆ felháboro-felháboro-
dásdás
hifunkógaihifunkógai ◆ jeremiádajeremiáda ◆ kesergéskesergés
hifunosikkanhifunosikkan ◆ bőrbetegségbőrbetegség
hifurjúszenhifurjúszen ◆ bőrlécbőrléc
hifusinkinhifusinkin ◆ bőrgombabőrgomba
higahiga ◆ kettejükkettejük közöttközött 「Higano sza-va reki-
zenda.」 „A kettejük közötti különbség nyilvánva-
ló.” ◆ kettőnk közöttkettőnk között
higaaruhigaaru ◆ hibáshibás 「Dzsikode-va baszuno un-
tensuni higaatta.」 „A balesetben a buszsofőr volt
a hibás.”

higaaszaihigaaszai ◆ nemrégnemrég ótaóta 「Kono csini kitekara
higa aszai.」 „Nemrég óta élek itt.”

higaataruhigaataru ◆ idesütidesüt 「Koko-va higa ataru.」
„Idesüt a nap.”

higacukuhigacuku ◆ gyúlgyúl ◆ gyulladgyullad 「Simetta maki-va
higacukinikui.」 „A vizes tűzifa nehezen gyullad.”
◆ meggyulladmeggyullad 「Nureta ki-va higacukinikukat-
ta.」 „A nedves fa nem akart meggyulladni.” ◆

tüzettüzet fogfog 「Szuigarakara karehani higa cuita.」
„A száraz avar tüzet fogott a csikktől.” ◇ osirini-osirini-
higacukuhigacuku körmérekörmére égég aa munkamunka 「Osirini higa
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cukumade hatarakanai.」 „Csak akkor kezdek el
dolgozni, amikor már a körmömre ég a munka.”

higaderuhigaderu ◆ tűztűz keletkezikkeletkezik 「Torjóno csozó-
sokara higa deta .」 „A festéktárolóban keletke-
zett tűz.”

higaderuhigaderu ◆ felgyulladfelgyullad 「Tonarino iekara higa
deta.」 „A szomszéd lakás felgyulladt.” ◆ lángláng
csapcsap kiki belőlebelőle 「Furuidoraijákara higa deta.」
„A régi hajszárítóból láng csapott ki.”

higaerihigaeri ◆ aznapiaznapi hazatéréshazatérés ◆ egyegy napnap
alattalatt megjárásmegjárás 「Szono kankócsi-va kuru-
made higaeri dekiru.」 „Az a turisztikai hely ko-
csival egy nap alatt megjárható.”

higaerikjakuhigaerikjaku ◆ aznap hazatérő látogatóaznap hazatérő látogató
higaerinohigaerino ◆ egynaposegynapos 「Higaeri rjokóni itta.」
„Egynapos kirándulásra mentem.” ◆ ottott alvásalvás
nélkülinélküli
higaerirjokóhigaerirjokó ◆ egynaposegynapos turistaútturistaút ◆ egy-egy-
napos utazásnapos utazás
higaerisuccsóhigaerisuccsó ◆ egynapos szolgálati útegynapos szolgálati út
higaerisudzsucuhigaerisudzsucu ◆ befekvés nélküli műtétbefekvés nélküli műtét
higaihigai ◆ kárkár 「Higai-o uketa.」 „Kárt szenve-
dett.” ◆ sérelemsérelem ◇ tatemonohigaitatemonohigai épületkárépületkár
◇ higaitodokehigaitodoke feljelentésfeljelentés 「Keiszacuni
higaitodoke-o dasita.」 „Feljelentést tettem a
rendőrségen.” ◇ higaitodokehigaitodoke kárjelentéskárjelentés
「Higaitodokeke-o hokengaisani dasita.」 „Kár-
jelentést nyújtott be a biztosítónak.” ◇ higai-ohigai-o
kuvaerukuvaeru megrongálmegrongál 「Fúrigan-va tatemononi
higai-o kuvaeta.」 „A huligánok megrongálták az
épületet.” ◇ fúhjóhigaifúhjóhigai szóbeszédszóbeszéd okoztaokozta
kárkár 「Kenzentaiga genpacudzsikono fúhjóhigai-o
uketa.」 „Az emberek beszélnek ezt is, azt is, így
az egész megyét kár érte az atombaleset miatt.” ◇

fúhjóhigaifúhjóhigai rosszrossz nyelveknyelvek általáltal okozottokozott kárkár
「Intánettoni varugucsi-o kaki cuzukete, taninni
fúhjóhigai-o motarasita.」 „Interneten mocsko-
lódva kárt okozott másoknak.”

higaibuntanhigaibuntan ◆ közös kárviselésközös kárviselés
higaicsihigaicsi ◆ kárterületkárterület
higaicsószahigaicsósza ◆ kárbecsléskárbecslés ◆ kárfelméréskárfelmérés ◆

kárfelvételkárfelvétel
higaicsószainhigaicsószain ◆ kárfelvevőkárfelvevő
higaidakahigaidaka ◆ kár nagyságakár nagysága

higaidzsókjóhigaidzsókjó ◆ károkkárok 「Higaidzsókjó-va mada
hókokuszareteimaszen.」 „A károkról nem érke-
zett jelentés.”

higaikaifukuhigaikaifuku ◆ kárrendezéskárrendezés
higaimószóhigaimószó ◆ paranoiaparanoia ◆ üldözési mániaüldözési mánia
higaimószókandzsahigaimószókandzsa ◆ paranoid betegparanoid beteg
higai-ohigai-o ataenaiataenai ◆ megkímélmegkímél 「Taifú-va macsi-
ni higai-o ataenakatta.」 „A tájfun megkímélte a
várost.”

higai-ohigai-o kuvaerukuvaeru ◆ megrongálmegrongál 「Fúrigan-va
tatemononi higai-o kuvaeta.」 „A huligánok meg-
rongálták az épületet.”

higai-ohigai-o motaraszumotaraszu ◆ pusztítpusztít 「Taifú-va kun-
ino nanbuni higai-o motarasita.」 „Tájfun pusztí-
tott az ország déli részén.”

higaisahigaisa ◆ áldozatáldozat 「Higaisa-va dzsúsó-o ot-
ta.」 „Az áldozat súlyosan megsérült.” ◆ káro-káro-
sultsult 「Kózuino higaisa-va szeifukara hodzsokin-
o moratta.」 „Az árvízkárosultak segélyt kaptak az
államtól.” ◆ panaszospanaszos ◆ sértettsértett ◇ szuigahi-szuigahi-
gaisagaisa árvízkárosultárvízkárosult
higaitodokehigaitodoke ◆ feljelentésfeljelentés 「Keiszacuni
higaitodoke-o dasita.」 „Feljelentést tettem a
rendőrségen.” ◆ kárjelentéskárjelentés 「Higaitodokeke-
o hokengaisani dasita.」 „Kárjelentést nyújtott be
a biztosítónak.”

higakietajónahigakietajóna ◆ kihaltkihalt 「Sósikade mura-va
higa kietajóninatta.」 „A kevés gyermekszületés
miatt falu kihalt lett.” ◆ melegségétmelegségét vesztettvesztett
「Hino kietajóna kateininattesimatta.」 „Meleg-
ségét vesztett családdá váltak.”

higakurenaiucsinihigakurenaiucsini ◆ amígamíg világosvilágos vanvan 「Hi-
ga kurenaiucsini kai mononi itta.」 „Vásárolni
mentem, amíg világos volt.”

higakureruhigakureru ◆ bealkonyodikbealkonyodik ◆ bealkonyulbealkonyul ◆

beesteledikbeesteledik
higakurerumadehigakurerumade ◆ napestignapestig
higamehigame ◆ elfogultságelfogultság ◆ kancsalságkancsalság ◆ tév-tév-
hithit 「Kono sóhinga csiiszakunattato
kandzsiruno-va bokuno higameka?」 „Csak én hi-
szem úgy, hogy kisebb lett ez a termék?”

higamihigami ◆ igazságtalannakigazságtalannak érzésérzés ◆ irigységirigység
「Kareno hanasi-va otótoni kanszuru higamiba-
kari.」 „Az irigység beszél belőle, amikor az öccsé-
ről van szó.” ◆ lehet,lehet, hogyhogy csakcsak énén érzemérzem ígyígy
「Higamikamosirenaikedo, icumo vatasinokékiga
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icsibancsiiszai.」 „Lehet, hogy csak én érzem így,
de én mindig kisebb süteményt kapok.” ◆ tor-tor-
zultságzultság 「Monogoto-o higandemiteiru.」 „Tor-
zultan látod a dolgokat.”

higamikondzsóhigamikondzsó ◆ sértődékenységsértődékenység
higamuhigamu ◆ eszieszi aa fenefene 「Kareno nórjoku-o hi-
ganda.」 „Eszi a fene, hogy a másik miért okos.”
◆ igazságtalannakigazságtalannak érezérez 「Karedake dzsósini
mitomerarete higanda.」 „Igazságtalanságnak
éreztem, hogy csak őt dicséri a főnököm.” ◆ irigy-irigy-
kedikkedik 「Kjúrjónoii hito-o higamu.」 „Irigykedik
a magas fizetésűekre.”

higanhigan ◆ megvilágosodásmegvilágosodás birodalmabirodalma ◆ nap-nap-
éjegyenlőségéjegyenlőség 「Acusza szamuszamo higan-
made.」 „A meleg és a hideg is csak a napéjegyen-
lőségig tart.” ◆ napéjegyenlőségnapéjegyenlőség hetehete 「Hi-
ganno ake」 „napéjegyenlőség hetének vége” ◆

nirvánanirvána ◆ tavaszitavaszi mindenszentekmindenszentek 「Ohigan-
ni maitosi ohakamairini iku.」 „A tavaszi minden-
szentekkor ellátogatok a temetőbe.” ◆ túlvilágtúlvilág
higanhigan ◆ BuddhaBuddha világmegváltóvilágmegváltó fogadalmafogadalma
◆ dédelgetettdédelgetett vágyvágy 「Naganenno higanga
kanatta.」 „Régóta dédelgetett vágyam teljesült.”

higanaicsinicsihiganaicsinicsi ◆ egészegész napnap 「Kinó-va hi-
gana icsinicsineteita.」 „Tegnap egész nap alud-
tam.”

higanaitokoronikemurihatatanaihiganaitokoronikemurihatatanai ◆ nemnem zö-zö-
rög a haraszt, ha nem fúj a szélrög a haraszt, ha nem fúj a szél
higanbanahiganbana ◆ pókliliompókliliom ◆ vörös pókliliomvörös pókliliom
higanzakurahiganzakura ◆ higan cseresznyehigan cseresznye
higaocsiruhigaocsiru ◆ lemegylemegy aa napnap 「Higa ocsiru
dzsikanmadeni kaeranakja.」 „Haza kell érnem,
mielőtt lemegy a nap.”

higarahigara ◆ időidő 「Sicurenno kanasimi-va higara-
nomonoda.」 „A szerelmi csalódás fájdalma idő-
vel csillapodik.” ◆ napnap szerencsésségeszerencséssége 「Ohi-
garaga joi hi-o eranda.」 „Szerencsés napot vá-
lasztottam.”

higarahigara ◆ fenyvescinegefenyvescinege
higasihigasi ◆ keletkelet 「Taijó-va higasikara noboru.」
„A nap keleten kel.” ◇ inu-gainu-ga nisimukjanisimukja o-vao-va
higasihigasi magátólmagától értetődőértetődő ◇ nisimohigasimo-nisimohigasimo-
vakaranaivakaranai összeössze vanvan zavarodvazavarodva ◇ nisimo-nisimo-
higasimovakaranaihigasimovakaranai tájékozatlantájékozatlan 「Nisimo
higasimo vakaranai kodomo」 „tájékozatlan gye-
rek” ◇ mahigasimahigasi pontosan keleti iránypontosan keleti irány

higasihigasi ◆ szárazsüteményszárazsütemény
higasiadzsiahigasiadzsia ◆ Kelet-ÁzsiaKelet-Ázsia
higasiadzsianohigasiadzsiano ◆ kelet-ázsiaikelet-ázsiai
higasiadzsiasihigasiadzsiasi ◆ kelet-ázsiai történelemkelet-ázsiai történelem
higasicsihóhigasicsihó ◆ keletikeleti országrészországrész ◆ keletikeleti
tartománytartomány
higasidoicuhigasidoicu ◆ Kelet-NémetországKelet-Németország
higasigavahigasigava ◆ keletikeleti oldaloldal 「Tókjóno higas-
igavani szumu.」 „Tokió keleti oldalán lakom.”

higasigavadzsin-eihigasigavadzsin-ei ◆ keleti táborkeleti tábor
higasigavanohigasigavano ◆ keletikeleti 「Higasigavano ma-
do」 „keleti ablak”

higasigavasokokuhigasigavasokoku ◆ keletikeleti országokországok ◆ ke-ke-
leti tömbleti tömb
higasigucsihigasigucsi ◆ keletikeleti bejáratbejárat ◆ keletikeleti kijá-kijá-
ratrat 「Ekino higasigucsi」 „állomás keleti kijára-
ta”

higasihankjúhigasihankjú ◆ keleti féltekekeleti félteke
higasijorinohigasijorino ◆ keletikeleti 「Higasijorino kaze」
„keleti szél”

higasijóroppahigasijóroppa ◆ Kelet-EurópaKelet-Európa
higasikaiganhigasikaigan ◆ keleti partkeleti part
higasikazehigasikaze ◆ keleti szélkeleti szél
higasimukinohigasimukino ◆ keletikeleti fekvésűfekvésű 「Higasimu-
kino heja」 „keleti fekvésű szoba”

higasinihonhigasinihon ◆ Kelet-JapánKelet-Japán
higasinihondaisinszaihigasinihondaisinszai ◆ nagynagy tóhokuitóhokui föld-föld-
rengésrengés 「Higasinihondaisinszaino maebure」
„nagy tóhokui földrengés előszele”

higasisinakaihigasisinakai ◆ Kelet-kínai-tengerKelet-kínai-tenger
higasitimóruhigasitimóru ◆ Kelet-TimorKelet-Timor
higasitimórunohigasitimóruno ◆ kelet-timorikelet-timori
higaszahigasza ◆ napernyőnapernyő 「Higasza-o szasita.」
„Kinyitottam a napernyőmet.”

higaszakókahigaszakóka ◆ árnyékolóárnyékoló hatáshatás 「Kazanbai-
no higaszakóka」 „vulkáni hamu árnyékoló hatá-
sa”

higaszaszuhigaszaszu ◆ sütsüt aa napnap 「Higa szasiteirunoni
amega furu.」 „Süt a nap, pedig esik az eső.”

higatahigata ◆ árapály területárapály terület
higatacunicuretehigatacunicurete ◆ ahogyahogy teltekteltek aa napoknapok
「Higa tacunicurete gakkószeikacuni nareta.」
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„Ahogy teltek a napok, hozzászoktam az iskolai
élethez.”

higavarirancsihigavarirancsi ◆ napi ajánlatnapi ajánlat
higavariteisokuhigavariteisoku ◆ napinapi ajánlatajánlat 「Higavari
teisoku-va nandeszuka?」 „Mi a mai ajánlatuk?”
◆ napi menünapi menü
higehige ◆ alázatalázat ◆ szerénységszerénység 「Higemo dzsi-
manno ucsi」 „A szerénység is a büszkeség egy
fajtája.” ◇ higeszuruhigeszuru megalázkodikmegalázkodik
「Dzsibun-o higesinai.」 „Nem alázkodik meg.”

higehige ◆ arcszőrzetarcszőrzet 「Uszuihige」 „gyér arc-
szőrzet” ◆ bajuszbajusz 「Kare-va hige-o hajasitei-
ru.」 „Bajuszt növesztett.” ◆ szakállszakáll 「Koihi-
ge」 „sűrű szakáll” ◇ agohigeagohige szakállszakáll
「Agohige-o hajasita.」 „Szakállat növesztett.” ◇

kucsihigekucsihige bajuszbajusz 「Kucsihige-o hajaszukotoni-
sita.」 „Úgy döntöttem, bajuszt növesztek.” ◇

kucsihige-okucsihige-o hajasiteiruhajasiteiru bajuszosbajuszos
「Odzsiiszan-va kucsihige-o hajasiteita.」 „A
nagyapám bajuszos volt.” ◇ csobihigecsobihige rövidrövid
bajuszbajusz ◇ cukehigecukehige álszakállálszakáll ◇ cukehigecukehige ál-ál-
bajuszbajusz ◇ dodzsóhigedodzsóhige gyérgyér bajuszbajusz ◇ na-na-
mazuhigemazuhige harcsabajuszharcsabajusz ◇ higezenmaihigezenmai haj-haj-
szálrugószálrugó ◇ higemodzsihigemodzsi gótgót betűbetű ◇ hige-hige-
oo szoruszoru borotválkozikborotválkozik 「Aszahige-o szotta.」
„Reggel borotválkoztam.” ◇ busóhigebusóhige borostaborosta
◇ busóhigegahaeteirubusóhigegahaeteiru borostásborostás 「Busó-
higega haeteita.」 „Borostás arca volt.” ◇ hoohi-hoohi-
gege pofaszakállpofaszakáll ◇ jagihigejagihige kecskeszakállkecskeszakáll
higeidzsucutekinahigeidzsucutekina ◆ művésziművészi érzékkelérzékkel nemnem
rendelkezőrendelkező 「Higeidzsucutekina hito」 „művé-
szi érzékkel nem rendelkező ember” ◆ művészi-művészi-
etlenetlen
higekihigeki ◆ szomorújátékszomorújáték ◆ tragédiatragédia 「Hige-
kito kigeki」 „tragédia és komédia” ◆ tragikustragikus
dologdolog 「Szono tokihigekiga okorimasita.」 „Ak-
kor egy tragikus dolog történt.”

higekitekinahigekitekina ◆ tragikustragikus 「Higekitekina dzsi-
koga okita.」 „Tragikus baleset történt.”

higekitekinihigekitekini ◆ tragikusantragikusan 「Kono kógekide
szúhjakuninga higekitekini inocsi-o otosita.」 „A
támadásban több száz ember tragikusan életét
vesztette.”

higekudzsirahigekudzsira ◆ szilás cetszilás cet
higemodzsanohigemodzsano ◆ bozontosbozontos szakállúszakállú ◆ tor-tor-
zonborzzonborz
higemodzsihigemodzsi ◆ gót betűgót betű

higendzsicutekinahigendzsicutekina ◆ irreálisirreális 「Szono nedan-
va higendzsicutekida.」 „Ez az ár irreális.” ◆

megvalósíthatatlanmegvalósíthatatlan 「Higendzsicutekina kei-
kaku」 „megvalósíthatatlan terv” ◆ valóságtólvalóságtól
elrugaszkodottelrugaszkodott 「Puro szensuninaruno-va hi-
gendzsicutekina jumeda.」 „Valóságtól elrugasz-
kodott álom profi versenyzővé lenni.” ◆ valósze-valósze-
rűtlenrűtlen 「Higendzsicutekina jókjú」 „valószerűt-
len elvárás”

higendzsicutekinihigendzsicutekini ◆ irreálisanirreálisan 「Higendzsi-
cutekini takai kitai-o szetteisita.」 „Irreálisan ma-
gas elvárásai vannak.”

higenehigene ◆ hajszálgyökérhajszálgyökér
higengotekikomjunikésonhigengotekikomjunikéson ◆ nonverbálisnonverbális
kommunikációkommunikáció
hige-ohige-o szoruszoru ◆ borotválborotvál 「Kono tokoja-va
hige-o szoranai.」 „Ez a borbély nem borotvál.”
◆ borotválkozikborotválkozik 「Aszahige-o szotta.」 „Reg-
gel borotválkoztam.” ◆ megborotválkozikmegborotválkozik
「Aszahige-o szotta.」 „Reggel megborotválkoz-
tam.”

higeszorihigeszori ◆ borotvaborotva ◆ borotválkozásborotválkozás
higeszorijónoburasihigeszorijónoburasi ◆ borotvapamacsborotvapamacs
higeszoriszekkenhigeszoriszekken ◆ borotvaszappanborotvaszappan
higeszuruhigeszuru ◆ megalázkodikmegalázkodik 「Dzsibun-o higes-
inai.」 „Nem alázkodik meg.”

higezenmaihigezenmai ◆ hajszálrugóhajszálrugó
higezurahigezura ◆ bozontos arcbozontos arc ◆ szakállas arcszakállas arc
higihigi ◆ titkos fogástitkos fogás ◆ titkos módszertitkos módszer
higisahigisa ◆ gyanúsítottgyanúsított
higjakuhigjaku ◆ kínoztatáskínoztatás
higjakugonomihigjakugonomi ◆ mazochizmusmazochizmus
higjakuszeiaisahigjakuszeiaisa ◆ mazochistamazochista
higjóhigjó ◆ munkabeszüntetésmunkabeszüntetés ◆ sztrájksztrájk ◇

szóhigjószóhigjó általános sztrájkáltalános sztrájk
higohigo ◆ istápolásistápolás ◆ oltalmazásoltalmazás 「Kamino
higo-o uketa.」 „Isten oltalmazott.” ◆ védelemvédelem
「Nanmin-va higo-o sinszeisita.」 „A menekült
védelmet kért.”

higohigo ◆ bambuszcsíkbambuszcsík ◇ takehigotakehigo bambusz-bambusz-
csíkcsík
higohigo ◆ alaptalanalaptalan pletykapletyka ◇ rjúgenhigorjúgenhigo rém-rém-
hírhír ◇ rjúgenhigorjúgenhigo alaptalan pletykaalaptalan pletyka
higohigo ◆ vulgáris nyelvvulgáris nyelv ◆ vulgáris szóvulgáris szó
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higóhigó ◆ nemnem időszerűidőszerű 「Higóno si」 „nem idő-
szerű halál” ◆ nemnem megérdemeltmegérdemelt ◆ nemnem ter-ter-
mészetesmészetes
higóhóhigóhó ◆ illegalitásillegalitás ◆ jogtalanságjogtalanság ◆ tör-tör-
vényen kívülivényen kívüli ◆ törvénytelenségtörvénytelenség
higóhókaszuruhigóhókaszuru ◆ illegálisságillegálisság tesztesz 「Kono
kuszuri-va higóhókaszareta.」 „Ezt a gyógyszert
illegálisság tették.”

higóhónahigóhóna ◆ illegálisillegális 「Higóhóna kacudó-o si-
ta.」 „Illegális tevékenységet folytatott.” ◆ jog-jog-
szerűtlenszerűtlen 「Higóhóna kói」 „jogszerűtlen cse-
lekedet” ◆ jogtalanjogtalan 「Higóhóna kanemóke」
„jogtalan gazdagodás” ◆ törvénytelentörvénytelen 「Higó-
hóna sudan-o toru.」 „Törvénytelen eszközökhöz
nyúl.”

higóhóninaruhigóhóninaru ◆ illegalitásbaillegalitásba vonulvonul
「Kjószantó-va higóhóninatta.」 „A kommunista
párt illegalitásba vonult.”

higoihigoi ◆ díszpontydíszponty ◆ színes pontyszínes ponty
higórihigóri ◆ észszerűtlenségészszerűtlenség ◆ irracionalitásirracionalitás
higóritekinahigóritekina ◆ észszerűtlenészszerűtlen 「Higóritekina
kódó」 „észszerűtlen viselkedés” ◆ irracionálisirracionális
「Higóritekina omoi komi」 „irracionális feltéte-
lezés”

higorohigoro ◆ állandóanállandóan 「Higorokangaeteiruno-va
, konojónakotodeszu.」 „Állandóan a következők
járnak a fejemben.” ◆ mindigmindig 「Kono dógu-o hi-
goroaijósiteiru.」 „Ezt a szerszámot mindig hasz-
nálom.” ◆ napnap mintmint napnap 「Higoro, dzsikonon-
júszuni afureteimaszu.」 „Nap mint nap hallja az
ember a baleseteket.” ◆ sokáigsokáig 「Higoro gobu-
szatasiteimaszu.」 „Sokáig nem jelentkeztem.”

higoronohigorono ◆ állandóállandó 「Higorono dorjokuga mi-
o muszunda.」 „Állandó erőfeszítésünk gyümöl-
csöző lett.” ◆ mindenkorimindenkori 「Higorono kansa-o
cutaerutameni gocsiszósitai.」 „Mindenkori há-
lám jeléül szeretném megvendégelni!” ◆ napnap
mintmint napnap felgyülemlettfelgyülemlett 「Kono onszen-va hi-
gorono cukare-o ijaszu.」 „Ez a termálvíz enyhíti
a nap mint nap felgyülemlett fáradságot.”

higoronookonaihigoronookonai ◆ mindenkorimindenkori viselkedésviselkedés
「Higorono okonaiga varuikara bacsiga atattan-
dajo.」 „Mindig rosszul viselkedsz, ezért büntetett
a sors!”

higosahigosa ◆ oltalmazóoltalmazó ◆ védelmezővédelmező

higósihigósi ◆ rostélyrostély 「Szutóbuno higósi」 „kályha
rostélya” ◆ tűzrácstűzrács
higoszuruhigoszuru ◆ istápolistápol ◆ oltalmazoltalmaz 「Vaga kuni-
o higoszuru kami」 „országunkat oltalmazó isten”
◆ védelmezvédelmez 「Jovai hito-o higoszuru.」 „Védel-
mezi a gyengéket.”

higotojogotohigotojogoto ◆ mindenminden napnap ésés mindenminden éjjeléjjel

higotonihigotoni ◆ naponkéntnaponként 「Kokode-va higotoni
kjúrjó-va sikjúszareru.」 „Itt naponként adják a
fizetést.” ◆ naprólnapról napranapra 「Higotoni bjódzsó-va
kaifukusita.」 „Napról napra javult az állapota.”

higotonohigotono ◆ mindennapimindennapi 「Vatasitacsino higo-
tono kate-o , kjómo oatae kudaszai.」 „Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma.” ◆ napinapi
「Higotono jotei」 „napi teendők”

higozuikihigozuiki ◆ szárított elefántfül szárszárított elefántfül szár
higucsihigucsi ◆ fúvókafúvóka ◇ szecudanhigucsiszecudanhigucsi vágó-vágó-
fúvókafúvóka
higumahiguma ◆ barna medvebarna medve
higundzsikahigundzsika ◆ demilitarizálásdemilitarizálás
higundzsikaszuruhigundzsikaszuru ◆ demilitarizáldemilitarizál
higurasihigurasi ◆ napról napra élésnapról napra élés
higurasihigurasi ◆ esti kabócaesti kabóca ◆ higurasihigurasi
higurehigure ◆ alkonyalkony ◆ alkonyatalkonyat
higuremaenihiguremaeni ◆ mielőttmielőtt besötétedikbesötétedik 「Higu-
re maeni-va kaettekite!」 „Gyere haza, mielőtt be-
sötétedik!”

higureninaruhigureninaru ◆ beesteledikbeesteledik ◆ besötétedikbesötétedik
「Fuju-va higureninarunoga hajai.」 „Télen ko-
rán besötétedik.”

hihanhihan ◆ bírálatbírálat 「Cúrecuna hihan-o uketa.」
„Lesújtó bírálatot kapott.” ◆ kritikakritika 「Szabecu-
sitatono hihan-o uketa.」 „Diszkriminációja kriti-
kát kapott.” ◇ dzsikohihandzsikohihan önbírálatönbírálat ◇ dzsi-dzsi-
kohihankohihan önkritikaönkritika 「Dzsikohihan-o sita.」
„Önkritikát gyakoroltam.” ◇ dzsunszuiriszeihi-dzsunszuiriszeihi-
hanhan Tiszta ész kritikájaTiszta ész kritikája
hihanhjóhihanhjó ◆ ellenszavazatellenszavazat
hihanrjokuhihanrjoku ◆ kritizáló képességkritizáló képesség
hihansahihansa ◆ bírálóbíráló
hihansugihihansugi ◆ kriticizmuskriticizmus
hihanszuruhihanszuru ◆ bírálbírál 「Szeiszaku-o hihansita.」
„Bírálta a politikát.” ◆ kritizálkritizál 「Keiszacuno
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taido-o hihansita.」 „Kritizálta a rendőrség hoz-
záállását.” ◆ lehúzlehúz 「Media-va szeidzsika-o hi-
hansita.」 „A média lehúzta a politikust.”

hihantekinahihantekina ◆ bírálóbíráló 「Hihantekina koe-va
oszaerareteiru.」 „Elfojtják a bíráló megjegyzése-
ket.” ◆ kritikuskritikus 「Szeidzsini taisite hihanteki-
da.」 „Kritikus szemmel nézi a politikát.”

hihantekinihihantekini ◆ bírálóanbírálóan
hiheihihei ◆ elszegényedéselszegényedés 「Macsino hihei」 „vá-
ros elszegényedése” ◆ kimerüléskimerülés 「Zaiszeino hi-
hei」 „anyagi kimerülés” ◇ hiheiszuruhiheiszuru romja-romja-
ibaiba dőldől 「Kokurjoku-va hiheisita.」 „Az ország
romjaiba dőlt.”

hiheiszuruhiheiszuru ◆ belefáradbelefárad 「Szeikacuni hiheiszu-
ru.」 „Belefárad az életbe.” ◆ romjaibaromjaiba dőldől
「Kokurjoku-va hiheisita.」 „Az ország romjaiba
dőlt.”

hiheivasugisahiheivasugisa ◆ antipacifistaantipacifista
hihenhihen ◆ bal oldali tűz-gyökbal oldali tűz-gyök
hihihihi ◆ páviánpávián ◇ mantohihimantohihi galléros páviángalléros pávián
hihimagohihimago ◆ ükunokaükunoka
hihínhihín ◆ nyerítésnyerítés ◆ nyihahanyihaha
hihíntonakuhihíntonaku ◆ nyerítnyerít
hihiszszuaminoszanhihiszszuaminoszan ◆ nemnem esszenciálisesszenciális
aminosavaminosav
hihitositefuruhihitositefuru ◆ szakadatlanul hullszakadatlanul hull
hihjóhihjó ◆ kritikakritika 「Kono eigaha varui hihjó-o
uketa.」 „Rossz kritikát kapott a film.” ◇ gei-gei-
dzsucuhihjódzsucuhihjó művészetkritikaművészetkritika ◇ tótóhihjótótóhihjó
bibliakritikabibliakritika ◇ hihjóniataisinaihihjóniataisinai kritikánkritikán
alulialuli 「Hihjóni ataisinai daszaku」 „kritikán alu-
li, pocsék alkotás” ◇ bungeihihjóbungeihihjó irodalomkri-irodalomkri-
tikatika
hihjóganhihjógan ◆ kritikus szemkritikus szem
hihjókahihjóka ◆ kritikuskritikus
hihjóniataisinaihihjóniataisinai ◆ kritikánkritikán alulialuli 「Hihjóni
ataisinai daszaku」 „kritikán aluli, pocsék alko-
tás”

hihjószuruhihjószuru ◆ véleményezvéleményez 「Ronbun-o hihjó-
sita.」 „Véleményezte az értekezést.”

hihóhihó ◆ titkostitkos imaima ◆ titkostitkos módszermódszer 「Szeik-
óno hihó-o teni ireru.」 „Megszerzi a siker titkát.”

hihóhihó ◆ ereklyeereklye ◆ féltveféltve őrzöttőrzött kincskincs ◇

kaden-nohihókaden-nohihó családi ereklyecsaládi ereklye

hihóhihó ◆ szomorúszomorú hírhír 「Tocuzenno hihóni szeh-
si, bózentosita.」 „A váratlanul jött szomorú hír
letaglózta.”

hihóhihó ◆ betokosodásbetokosodás ◆ betokozódásbetokozódás
hihogosahihogosa ◆ védencvédenc
hihokenbucuhihokenbucu ◆ biztosított tárgybiztosított tárgy
hihokensahihokensa ◆ biztosítottbiztosított
hiihii ◆ déddéd ◇ hiiodzsiiszanhiiodzsiiszan dédnagypapadédnagypapa ◇

hiiobaaszanhiiobaaszan dédnagymamadédnagymama
hiicsinicsitohiicsinicsito ◆ naprólnapról napranapra 「Hiicsinicsito
mafujuni mukatteiru.」 „Napról napra beljebb já-
runk a télben.”

hiideruhiideru ◆ kimagaslikkimagaslik 「Mondaihakken nórjo-
kuni hiideteiru.」 „Kimagasló tehetsége van a hi-
bák felfedezéséhez.” ◆ mindenkinmindenkin túltesztúltesz
「Kare-va szúgakuni hiideteiru.」 „Mindenkin
túltesz a matematikában.”

hiihiihiihii ◆ ükük ◇ hiihiiodzsiiszanhiihiiodzsiiszan üknagypapaüknagypapa ◇

hiihiiobaaszanhiihiiobaaszan üknagymamaüknagymama
hiihiihiiobaaszanhiihiihiiobaaszan ◆ szépanyaszépanya
hiihiihiiodzsiiszanhiihiihiiodzsiiszan ◆ szépapaszépapa
hiihiiiuhiihiiiu ◆ küszködikküszködik 「Keizai-va hiihii itteiru.」
„A gazdaság küszködik.” ◆ nyögnyög 「Dzsútakurón-
no henszaidehiihii itteiru.」 „Nyögi a házkölcsön
részleteit.” ◆ nyöszörögnyöszörög 「Keganin-va jovajova-
sikuhiihii naita.」 „A sebesült erőtlenül nyöször-
gött.”

hiihiiobaaszanhiihiiobaaszan ◆ ükanyaükanya ◆ üknagymamaüknagymama
hiihiiodzsiiszanhiihiiodzsiiszan ◆ ükapaükapa ◆ üknagypapaüknagypapa
hiikihiiki ◆ elfogultságelfogultság ◆ favorizálásfavorizálás ◆ kivéte-kivéte-
lezéslezés ◆ őtőt választásválasztás 「Maido gobiiki itadaite-
orimaszu.」 „Köszönjük, hogy minket választott!”
◆ részrehajlásrészrehajlás ◇ dóhiikimenimitemodóhiikimenimitemo legna-legna-
gyobbgyobb jóindulattaljóindulattal 「Kanodzso-va dó hiikime-
ni mitemo bidzsinto ienai.」 „A legnagyobb jóin-
dulattal sem nevezhetjük szépnek.” ◇ hiikinok-hiikinok-
jakujaku törzsközönségtörzsközönség 「Hiikino kjaku-o cuke-
rukotoga dekite uresii.」 „Örülök, hogy sikerült
törzsközönséget kiépítenünk.” ◇ mibiikimibiiki uram-uram-
bátyám rendszerbátyám rendszer
hiikijakusahiikijakusa ◆ kedvenc színészkedvenc színész
hiikimenimiruhiikimenimiru ◆ elfogultelfogult 「Szukidakara neko-
o hiikimeni miteiru.」 „Elfogult vagyok a cicákkal
szemben, mivel szeretem őket.” ◆ húzhúz 「Hito-va
dzsibunno kuninocsímu-o hiikimeni miru.」 „Az
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ember a saját országa csapatához húz.” ◆ kedvezkedvez
「Oja-va vaga ko-o hiikimeni miru.」 „A szülő a
saját gyerekének kedvez.” ◇ dóhiikimenimite-dóhiikimenimite-
momo legnagyobblegnagyobb jóindulattaljóindulattal 「Kanodzso-va
dó hiikimeni mitemo bidzsinto ienai.」 „A legna-
gyobb jóindulattal sem nevezhetjük szépnek.”

hiikinisiteiruhiikinisiteiru ◆ drukkoldrukkol
hiikinohiikino ◆ kedvenckedvenc 「Hiikinoreszutoran-va ko-
no tórino kadoniarimaszu.」 „A kedvenc étter-
mem a sarkon van.”

hiikinokjakuhiikinokjaku ◆ törzsközönségtörzsközönség 「Hiikino
kjaku-o cukerukotoga dekite uresii.」 „Örülök,
hogy sikerült törzsközönséget kiépítenünk.”

hiiki-ohiiki-o szuruszuru / hiikiszuruhiikiszuru ◆ elfogultelfogult
「Szenszei-va aru szeito-o hiikisiteiru.」 „A tanár
elfogult az egyik diákkal szemben.” ◆ favorizálfavorizál
「Ii szenszei-va szeito-o hiikisinai.」 „A jó tanár
nem favorizál egyetlen tanulót sem.” ◆ húzhúz aa
szíveszíve 「Kare-va dokonocsímumo biikisiteinai.」
„Egyik csapathoz sem húz igazán a szíve.” ◆ ked-ked-
vencévévencévé választválaszt 「Boku-va kono kaisa-o biiki-
siteiru.」 „Nekem ez a cég a kedvencem.” ◆ ki-ki-
vételezikvételezik 「Haha-va otóto-o hiikisiteiru.」 „Az
anyám kivételezik az öcsémmel.” ◆ pártolpártol
「Kenka-o szuruto haha-va icumo otóto-o hiiki-
szuru.」 „Ha veszekszünk, anyám mindig az öcsé-
met pártolja.” ◆ részrerészre hajlikhajlik 「Sinpan-va
arucsímu-o hiikisiteita.」 „A versenybíró részre
hajlott.” ◆ részrehajlórészrehajló 「Hiiki-o szuruszakká
sinpan」 „részrehajló futballbíró” ◇ mibiikiszu-mibiikiszu-
ruru előnybenelőnyben részesítrészesít 「Sacsó-o erabu tokini
ani-o mibiikisita.」 „Az igazgató kiválasztásakor
előnyben részesítette a bátyját.”

hiikiszuruhiikiszuru / hiiki-ohiiki-o szuruszuru ◆ elfogultelfogult
「Szenszei-va aru szeito-o hiikisiteiru.」 „A tanár
elfogult az egyik diákkal szemben.” ◆ favorizálfavorizál
「Ii szenszei-va szeito-o hiikisinai.」 „A jó tanár
nem favorizál egyetlen tanulót sem.” ◆ húzhúz aa
szíveszíve 「Kare-va dokonocsímumo biikisiteinai.」
„Egyik csapathoz sem húz igazán a szíve.” ◆ ked-ked-
vencévévencévé választválaszt 「Boku-va kono kaisa-o biiki-
siteiru.」 „Nekem ez a cég a kedvencem.” ◆ ki-ki-
vételezikvételezik 「Haha-va otóto-o hiikisiteiru.」 „Az
anyám kivételezik az öcsémmel.” ◆ pártolpártol
「Kenka-o szuruto haha-va icumo otóto-o hiiki-
szuru.」 „Ha veszekszünk, anyám mindig az öcsé-
met pártolja.” ◆ részrerészre hajlikhajlik 「Sinpan-va
arucsímu-o hiikisiteita.」 „A versenybíró részre

hajlott.” ◆ részrehajlórészrehajló 「Hiiki-o szuruszakká
sinpan」 „részrehajló futballbíró” ◇ mibiikiszu-mibiikiszu-
ruru előnybenelőnyben részesítrészesít 「Sacsó-o erabu tokini
ani-o mibiikisita.」 „Az igazgató kiválasztásakor
előnyben részesítette a bátyját.”

hiikuhiiku ◆ hizlaláshizlalás ◇ butanohiikubutanohiiku disznóhizla-disznóhizla-
láslás
hiikubutahiikubuta ◆ hízóhízó ◆ hízódisznóhízódisznó ◆ vágóser-vágóser-
téstés
hiikugjúhiikugjú ◆ vágómarhavágómarha
hiikuszuruhiikuszuru ◆ hizlalhizlal 「Buta-o hiikusiteiru.」
„Disznót hizlal.”

hiimagohiimago ◆ dédunokadédunoka
hiiobaaszanhiiobaaszan ◆ dédanyadédanya ◆ dédmamadédmama ◆ déd-déd-
nagymamanagymama
hiiodzsiiszanhiiodzsiiszan ◆ dédapadédapa ◆ dédnagyapadédnagyapa ◆

dédnagypapadédnagypapa ◆ dédpapadédpapa
hiiragihiiragi ◆ változékonylevelű illatcserjeváltozékonylevelű illatcserje
hiirehiire ◆ begyújtásbegyújtás ◆ parázstartóparázstartó
hiireszuruhiireszuru ◆ átmelegítátmelegít 「Dzsóonhozondeki-
rujóni nihonsu-o hiiresiteiru.」 „Átmelegíti a sza-
két, hogy szobahőmérsékleten tárolni lehessen.”
◆ begyújtbegyújt 「Jókóroni hiireszuru.」 „Begyújtja a
kohót.”

hiirohiiro ◆ skarlátvörösskarlátvörös
hiiszuramukjótohiiszuramukjóto ◆ gyaurgyaur
hijahija ◆ hideghideg szakészaké ◆ hideghideg vízvíz 「Ohija-o ku-
daszai!」 „Vizet kérek!”

hijahija ◆ tüzes nyíltüzes nyíl
hijaaszehijaasze ◆ hideg verítékhideg veríték
hijaasze-ohijaasze-o kakukaku ◆ kiverikiveri aa verítékveríték
「Takaitokorodebaranszu-o kuzusite hija asze-o
kaita.」 „Kiverte a veríték, amikor elveszítette az
egyensúlyát a magasban.” ◆ kiverikiveri aa vízvíz
「Uszogabareszóninatte hija asze-o kaita.」 „Ki-
vert a víz, amikor majdnem kiderült a hazugsá-
gom.”

hijahijahijahija ◆ borzongásborzongás
hijahijaszuruhijahijaszuru ◆ félfél 「Muzukasii ninmuni
erabarerunode-va naikatohijahijasiteita.」 „Fél-
tem, hogy engem választanak majd a nehéz fel-
adatra.” ◆ hideghideg 「Kúki-va hija hijasiteita.」
„Hideg volt a levegő.” ◆ izgulizgul 「Hijahijasinagara
kenkósindanno kekka-o kiita.」 „Izgulva hallgat-
tam az orvosi vizsgálat eredményét.”
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hijajakanahijajakana ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Hijajakana
koede hendzsi-o sita.」 „Barátságtalan hangon
válaszolt.” ◆ hűvöshűvös 「Hijajakana aszadatta.」
„Hűvös volt a reggel.” ◆ ridegrideg 「Hijajakana
taido-o uketa.」 „Rideg bánásmódban volt ré-
szem.”

hijajakanihijajakani ◆ egykedvűenegykedvűen 「Hitoga
kurusindeiruno-o hijajakani miteiru.」 „Egyked-
vűen nézi mások szenvedését.” ◆ hűvösenhűvösen
「Dzsibunjori tosisitano hito-o hijajakani acu-
kau.」 „Hűvösen bánik a nála fiatalabbakkal.” ◆

kárörvendőenkárörvendően 「Hitono sippai-o mite hijajaka-
ni varau.」 „Kárörvendően nevet más hibáján.”

hijajakkohijajakko ◆ hideg tofuhideg tofu
hijakasihijakasi ◆ lejáratáslejáratás ◆ mustrálásmustrálás ◆ nézelő-nézelő-
désdés
hijakasikjakuhijakasikjaku ◆ nézelődőnézelődő vendégvendég 「Hijakasi
kjakubakaride okaneninaranai.」 „Csak nézelődő
vendégünk volt, ezektől nem lesz bevételünk.”

hijakaszuhijakaszu ◆ csúfolcsúfol 「Nakanoii dandzso-o hi-
jakaszu.」 „Csúfolja a jóban lévő párt.” ◆ leégetleéget
「Hitomaede tomodacsi-o hijakasita.」 „Minden-
ki előtt leégettem a barátomat.” ◆ lejáratlejárat
「Dórjó-o min-nano maede hijakasita.」 „Min-
denki előtt lejárattam a kollégámat.” ◆ megszé-megszé-
gyenítgyenít 「Min-nano maede vatasino ire ba-o hija-
kaszareta.」 „Mindenki előtt megszégyenítettek a
protézisemmel.” ◆ mustrálmustrál 「Sidzsóno misze-o
hijakasite aruita.」 „A piacon az árukat mustrál-
va sétált.” ◆ nézelődiknézelődik 「Kaitensita miszeni hi-
jakasini itta.」 „Elmentem a most megnyílt üzlet-
be nézelődni.”

hijakehijake ◆ barnulásbarnulás ◆ kifakuláskifakulás 「Jukano hi-
jake」 „parketta kifakulása” ◆ lebarnuláslebarnulás 「Ka-
ono hijake」 „arc lebarnulása” ◆ leégésleégés
hijakebeddohijakebeddo ◆ napozóágynapozóágy
hijakedomehijakedome ◆ fényvédőfényvédő krémkrém ◆ napolajnapolaj
「Hijake dome-o nuranakattanode szenakaga
makkaninattesimaimasita.」 „Nem kentem be
magam napolajjal, ezért a hátam teljesen piros
lett.” ◆ naptejnaptej
hijakemasínhijakemasín ◆ napozógépnapozógép
hijakeoiruhijakeoiru ◆ napolajnapolaj
hijakesitahijakesita ◆ napbarnítottnapbarnított 「Hijakesita kao-o
siteiru.」 „Napbarnított arca van.”

hijakeszaronhijakeszaron ◆ szoláriumszolárium

hijakeszuruhijakeszuru ◆ kiszívjakiszívja aa napnap 「Juka-va hi-
jakesiteiru.」 „A parkettát kiszívta a nap.” ◆ le-le-
barnulbarnul 「Nacuniii ironi hijakesita.」 „Nyáron
szépen lebarnultam.” ◆ leégleég 「Kao-va akaku hi-
jakesita.」 „Az arca leégett.” ◆ lesüllesül 「Hini atari
szugite szenakaga hijakesita.」 „Túl sokáig voltam
a napon, és lesült a hátam.”

hijakuhijaku ◆ elrugaszkodáselrugaszkodás 「Dzsanpu daikarano
hijaku」 „elrugaszkodás az ugrósáncról” ◆ gyorsgyors
fejlődésfejlődés 「Tankikande hijaku-o togeta.」 „Rö-
vid idő alatt gyors fejlődést ért el.” ◆ kirobbanókirobbanó
sikersiker 「Hijakuno tosi」 „kirobbanó siker éve”
◆ ugrásugrás 「Szutóríno hijaku」 „ugrás a történet-
ben” ◇ ronrinohijakuronrinohijaku logikai bukfenclogikai bukfenc
hijakuhijaku ◆ csodaszercsodaszer ◆ titkostitkos gyógyszergyógyszer ◆

varázsszervarázsszer
hijakuszuruhijakuszuru ◆ aktívanaktívan tevékenykediktevékenykedik
「Dezainátosite szekaini hijakusiteiru.」 „Forma-
tervezőként aktívan tevékenykedik a világban.” ◆

csapongcsapong 「Kareno hanasi-va hijakusiteiru.」 „A
története csapong.” ◆ elrugaszkodikelrugaszkodik 「Kono
katei-va amarinimo hijakusiszugiteita.」 „Ez a
feltételezés túlságosan elrugaszkodott volt.” ◆

megugrikmegugrik 「Uriage-va hijakusiteiru.」 „Megug-
rott a bevételünk.” ◆ szárnyalszárnyal 「Kono kigjó-
va hijakusiteiru.」 „Ez a vállalat szárnyal.” ◆

szárnyraszárnyra kapkap 「Szózórjokuga hijakusihadzsi-
meta.」 „Szárnyra kapott a fantáziája.”

hijakutekinahijakutekina ◆ ugrásszerűugrásszerű 「Keizai-va hija-
kutekina szeicsó-o togeta.」 „A gazdaság ugrás-
szerű növekedést ért el.”

hijakutekinihijakutekini ◆ ugrásszerűenugrásszerűen 「Miszeno
uriagega hijakutekini nobiteita.」 „Ugrásszerűen
megnövekedett a bolt forgalma.”

hijakutekizensinhijakutekizensin ◆ áttörésáttörés 「Kagakuno hija-
kutekizensin」 „tudományos áttörés”

hijamesihijamesi ◆ hideg ételhideg étel
hijamesikuihijamesikui ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító
hijamesi-ohijamesi-o kúkú ◆ hideghideg bánásmódbanbánásmódban része-része-
sülsül 「Kaisade hija mesi-o kuvaszareteiru.」 „Hi-
degen bánnak velem a vállalatnál.” ◆ pusztítjapusztítja
aa kenyeretkenyeret 「Sinszekino iede hija mesi-o kutte-
iru.」 „Az egyik rokonomnál pusztítom a kenye-
ret.”

hijamesizórihijamesizóri ◆ hevenyészett szandálhevenyészett szandál
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hijamizuhijamizu ◆ hideghideg vízvíz ◇ tosijorinohijamizutosijorinohijamizu
öregöreg mármár ehhezehhez 「Tosijorino hija mizuda.」
„Valld be, öreg vagy már ehhez!”

hijamugihijamugi ◆ hideg tésztahideg tészta ◆ hijamugihijamugi
hijaringuhijaringu ◆ meghallgatásmeghallgatás
hijaritoszuruhijaritoszuru ◆ megborzongmegborzong 「Kjófudehijari-
tosita.」 „Megborzongtam a félelemtől.” ◆ meg-meg-
csapjacsapja aa hideghideg 「Reibóga kiita hejani haittehi-
jaritosita.」 „A szobában lépve megcsapott a lég-
kondicionáló hidege.” ◆ meghűlmeghűl bennebenne aa vérvér
「Kurumanihikareszóninattehijaritosita.」
„Meghűlt bennem a vér, amikor majdnem elütött
a kocsi.” ◆ végigfutvégigfut aa hátánhátán aa hideghideg
「Paszupóto-o vaszuretakato omottehijaritosi-
ta.」 „Végigfutott a hátamon a hideg, mert azt hit-
tem, otthon felejtettem az útlevelemet.”

hijasinszuhijasinszu ◆ jácintjácint
hijaszuhijaszu ◆ behűtbehűt 「Bíru-o szúhonhijasita. No-
mu?」 „Behűtöttem pár üveg sört. Iszol?” ◆ hű-hű-
sítsít 「Nivaka ame-va acui kúki-o hijasita.」 „Egy
zápor hűsítette a forró levegőt.” ◆ hűthűt 「Sippude
karada-o hijasita.」 „Borogatással hűtötte a tes-
tét.” ◆ lehűtlehűt 「Kóridebíru hijasita.」 „Jéggel le-
hűtöttem a sört.” ◇ atama-oatama-o hijaszuhijaszu lecsilla-lecsilla-
pítjapítja azaz érzelmeitérzelmeit 「Atama-o hijasitekara ki-
memasó!」 „Majd akkor döntsünk, ha kicsit le-
csillapodtunk!” ◇ kimo-okimo-o hijaszuhijaszu halálrahalálra ré-ré-
mülmül
hijatoihijatoi ◆ alkalmialkalmi munkamunka 「Hijatoide szeikacu-
szuru.」 „Alkalmi munkából él.” ◆ napszámosnapszámos
munkamunka
hijatoiródósahijatoiródósa ◆ alkalmialkalmi munkásmunkás ◆ napszá-napszá-
mosmos
hijazakehijazake ◆ hideg szakéhideg szaké
hijóhijó ◆ felszállásfelszállás
hijóhijó ◆ fajtérfogatfajtérfogat 「Gaszu hijó」 „gáz fajtér-
fogata”

hijóhijó ◆ költségköltség 「Kaisano hijóde zeirisino
sikaku-o totta.」 „A vállalat költségén szereztem
adószakértői képesítést.” ◇ gaiszanhijógaiszanhijó be-be-
csültcsült költségköltség ◇ futaihijófutaihijó járulékosjárulékos költ-költ-
ségség ◇ fuhenhijófuhenhijó állandóállandó költségköltség ◇ meigi-meigi-
henkónohijóhenkónohijó átírásiátírási költségköltség ◇ ruiszekihijóruiszekihijó
halmozott költséghalmozott költség
hijodorihijodori ◆ bülbülbülbül ◆ Orfeusz-bülbülOrfeusz-bülbül

hijógakakaruhijógakakaru ◆ költségesköltséges 「Juszó-va hijóga-
kakaru.」 „A szállítás költséges.”

hijohijotonakuhijohijotonaku ◆ csipogcsipog
hijókakakuhijókakaku ◆ önköltségi árönköltségi ár
hijokehijoke ◆ árnyékotárnyékot adóadó tárgytárgy 「Ókina kiga
hijokeninatta.」 „A nagy fa árnyékot adott ne-
kem.” ◆ napellenzőnapellenző
hijokehijoke ◆ árnyékolóárnyékoló
hijokehijoke ◆ tűzvédelemtűzvédelem
hijokebóhijokebó ◆ napellenzős sapkanapellenzős sapka
hijoke-ohijoke-o szuruszuru / hijokeszuruhijokeszuru ◆ sötétítsötétít
「Buraindode hejano hijoke-o sita.」 „Redőnnyel
sötétítettem a szobát.” ◆ védvéd aa napsugaraktólnapsugaraktól
「Higaszade hijoke-o sita.」 „Napernyővel véd-
tem magam a napsugaraktól.”

hijokeszuruhijokeszuru / hijoke-ohijoke-o szuruszuru ◆ sötétítsötétít
「Buraindode hejano hijoke-o sita.」 „Redőnnyel
sötétítettem a szobát.” ◆ védvéd aa napsugaraktólnapsugaraktól
「Higaszade hijoke-o sita.」 „Napernyővel véd-
tem magam a napsugaraktól.”

hijokkohijokko ◆ csibecsibe ◆ zöldfülűzöldfülű
hijokohijoko ◆ csibecsibe 「Ojadori-va hijoko-o dzsibunno
mavarini acumeta.」 „A kotlós maga köré gyűjtöt-
te a csibéket.” ◇ fukasitemamonaihijokofukasitemamonaihijoko na-na-
pospos csibecsibe 「Fukasite mamonaihijoko-o katta.」
„Napos csibéket vettem.”

hijokokanteisihijokokanteisi ◆ csirkeszexálócsirkeszexáló
hijokomamehijokomame ◆ csicseriborsócsicseriborsó
hijoko-ohijoko-o jobujobu ◆ kotyogkotyog 「Hórankei-va hijoko-
o jondeita.」 „A kotlós kotyogott a csibéknek.”

hijokuhijoku ◆ fertilitásfertilitás ◆ termékenységtermékenység
hijokuacusahijokuacusa ◆ elnyomottelnyomott
hijokunahijokuna ◆ termékenytermékeny 「Hijokuna dodzsó」
„termékeny föld”

hijomekihijomeki ◆ fejelágyafejelágya ◆ kutacskutacs
hijónimarenahijónimarena ◆ ritkaságszámbaritkaságszámba megymegy 「Só-
dzsikina hito-va hijóni mareda.」 „Az őszinte em-
ber ritkaságszámba megy.”

hijorihijori ◆ időidő 「Kjóha joi ohijorideszune.」 „Szép
időnk van!” ◆ időjárásidőjárás ◆ naposnapos időidő ◇ enszo-enszo-
kubijorikubijori kirándulóidőkirándulóidő ◇ kicsigaibijorikicsigaibijori meg-meg-
kergültkergült időjárásidőjárás ◇ kórakubijorikórakubijori kiránduló-kiránduló-
időidő 「Kjóha amegajande kórakubijorida.」 „Ma
elállt az eső, ideális kirándulóidő van.” ◇ koha-koha-
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rubijorirubijori vénasszonyokvénasszonyok nyaranyara ◇ szentakubi-szentakubi-
jorijori mosáshozmosáshoz legjobblegjobb időjárásidőjárás ◇ szenta-szenta-
kubijorikubijori naposnapos időidő ◇ curibijoricuribijori horgászás-horgászás-
rara alkalmasalkalmas időidő ◇ matebakaironohijoriarimatebakaironohijoriari
türelem rózsát teremtürelem rózsát terem
hijorimihijorimi ◆ alkalomszerűségalkalomszerűség ◆ időjárásidőjárás ala-ala-
kulásánakkulásának figyelésefigyelése ◆ időjárásidőjárás előrejelzé-előrejelzé-
sese ◆ kiváráskivárás ◆ szélkakasszélkakas
hijorimikanszenhijorimikanszen ◆ alkalomszerű fertőzésalkalomszerű fertőzés
hijorimisugihijorimisugi ◆ köpönyegforgatásköpönyegforgatás ◆ oppor-oppor-
tunizmustunizmus
hijorimisugisahijorimisugisa ◆ köpönyegforgatóköpönyegforgató ◆ oppor-oppor-
tunistatunista
hijorimiszuruhijorimiszuru ◆ kivárjakivárja aa fejleményeketfejleményeket ◆

kivárja a helyzet alakulásátkivárja a helyzet alakulását
hijorimitekinahijorimitekina ◆ kivárásoskivárásos 「Hijorimitekina
taido-o toru.」 „Kivárásos politikát folytat.”

hijószekihijószeki ◆ fajlagos térfogatfajlagos térfogat
hijószuruhijószuru ◆ magasbamagasba emelkedikemelkedik 「Kazedebi-
níru bukuroga hijósita.」 „A nejlonzacskó a szél-
ben a magasba emelkedett.” ◆ repülrepül aa magas-magas-
banban 「Tako-va hijósiteita.」 „A sárkány a magas-
ban repült.”

hijovaihijovai ◆ gyengegyenge 「Hi jovai karada」 „gyenge
test”

hijovanahijovana ◆ gyengegyenge 「Hi jovana szeisin」 „ér-
zelmi gyengeség”

hijuhiju ◆ amarántamaránt
hijuhiju ◆ hasonlathasonlat 「Hiju-o cukau.」 „Hasonlattal
él.” ◆ képletességképletesség ◆ szóképszókép
hijúdenricuhijúdenricu ◆ relatív permittivitásrelatív permittivitás
hijúkuriddokikagakuhijúkuriddokikagaku ◆ nemnem euklideszieuklideszi geo-geo-
metriametria
hijunogojóhijunogojó ◆ képzavarképzavar
hijutekinahijutekina ◆ képletesképletes 「Hijutekina hjógen」
„képletes kifejezés”

hijutekinaimihijutekinaimi ◆ átvitt értelemátvitt értelem
hijutekinaimidehijutekinaimide ◆ átvittátvitt értelembenértelemben
「Kotoba-o hijutekina imide cukau.」 „Átvitt ér-
telemben használja a szót.” ◆ képletesenképletesen
「Hanzai-va hijutekina imide sakaino bjókide-
szu.」 „A bűnözés képletesen szólva a társdalom
betegsége.”

hijutekinihijutekini ◆ átvittátvitt értelembenértelemben 「Hijutekini
cukavareta kotoba」 „átvitt értelemben használt
szó” ◆ képletesenképletesen
hikahika ◆ bőr alattibőr alatti
hikahika ◆ árarányárarány 「Kinginno hika」 „arany és
ezüst áraránya” ◆ egyenértékűségegyenértékűség ◆ paritásparitás
hikahika ◆ elégiaelégia ◆ gyászdalgyászdal ◆ siratóéneksiratóének
hikacsunjúhikacsunjú ◆ szubkután transzfúziószubkután transzfúzió
hikacsúsahikacsúsa ◆ bőrbőr aláalá adottadott injekcióinjekció ◆

szubkután injekciószubkután injekció
hikaehikae ◆ jegyzetjegyzet 「Tecsóni kareno renrakusza-
kino hikaegaaru.」 „A füzetemben fel van jegyez-
ve az elérhetősége.” ◆ másodpéldánymásodpéldány 「Soruino
hikae-o totta.」 „Másodpéldányt készítettem az
iratról.” ◆ támasztéktámaszték 「Kabeni hikae-o cuke-
ta.」 „Támasztékot tettem a falhoz.” ◆ tartaléktartalék
「Hikaeno szensu」 „tartalékjátékos” ◆ várako-várako-
zászás 「Hikae sicu」 „váróterem”

hikaebasirahikaebasira ◆ támasztóoszloptámasztóoszlop
hikaecsóhikaecsó ◆ füzetfüzet ◇ genpinhikaecsógenpinhikaecsó kész-kész-
letkönyvletkönyv
hikaekabehikaekabe ◆ gyámfalgyámfal
hikaemehikaeme ◆ mértékletességmértékletesség 「Oszake-o hikae
meni nomu.」 „Mértékletesen iszom alkoholt.” ◆

mértéktartásmértéktartás ◆ óvatosságóvatosság 「Kotoba-o hikae
meniszuru.」 „Óvatosan fogalmaz.” ◆ visszafo-visszafo-
gottsággottság 「Hikae meni furu mau.」 „Visszafo-
gottan viselkedik.”

hikaemenahikaemena ◆ mértékletesmértékletes 「Hikae mena
adzsicuke」 „mértékletes fűszerezés” ◆ mérték-mérték-
tartótartó 「Hikae mena insoku」 „mértéktartó fo-
gyasztás” ◆ óvatosóvatos 「Kore-va hikae mena szú-
dzsideszu.」 „Ez csak óvatos becslés.” ◆ vissza-vissza-
fogottfogott 「Kanodzsono hikaemena taidoga szuki-
deszu.」 „Szeretem, hogy olyan visszafogott.”

hikaemeniittemohikaemeniittemo ◆ finomanfinoman fogalmazvafogalmazva
「Kore-va hikaemeni ittemo daszakuda.」 „Ez fi-
noman fogalmazva félresikerült alkotás.”

hikaenomahikaenoma ◆ várószobavárószoba
hikaenoszensuhikaenoszensu ◆ tartalékjátékostartalékjátékos
hikaeruhikaeru ◆ elzárkózikelzárkózik 「Kotae-o hikaeta.」 „El-
zárkózott a válaszadás elől.” ◆ felírfelír 「Kareno
denvabangó-o tecsóni hikaeta.」 „Felírtam a füze-
tembe a telefonszámát.” ◆ lehetőleglehetőleg nemnem csi-csi-
nálnál 「Gaisucu-o hikaeteiru.」 „Lehetőleg nem
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mozdul ki otthonról.” ◆ lejegyezlejegyez 「Kiitakoto-
o tecsóni hikaeta.」 „Lejegyezte, amit hallott.” ◆

leszlesz tartvatartva 「Otandzsóbi-o asitani hikaetekék-
iga macsikirenai.」 „Holnap lesz tartva a születés-
napom, és már alig várom a tortát.” ◆ megtar-megtar-
tóztattóztat 「Oszake-o hikaeteita.」 „Megtartóztat-
ta magát a részegítő italoktól.” ◆ mellettemellette vanvan
「Hahaoja-va bjókino kodomono makuramotoni
hikaeteita.」 „Az anya a gyerek betegágya mellett
volt.” ◆ mellőzmellőz 「Kicuen-o hikaetekudaszai!」
„Kérjük mellőzzék a dohányzást!” ◆ tartózko-tartózko-
dikdik 「Komento-o hikaeru.」 „Tartózkodik a meg-
jegyzésektől.” ◆ várakozikvárakozik 「Veitá-va téburuno-
szobani hikaeteita.」 „A pincér az asztal mellett
várakozott.” ◆ visszafogvisszafog 「Imamade hikaete-
itaga, imaiken-o nobetaito omoimaszu.」 „Eddig
visszafogtam magam, de most megszólalok.” ◇

madzsikanihikaerumadzsikanihikaeru nincsnincs mármár messzemessze
「Kekkonsiki-o madzsikani hikaetevakuvakusi-
ta.」 „Örültem, hogy nincs már messze az eskü-
vő.” ◇ madzsikanihikaerumadzsikanihikaeru közelegközeleg 「Sikenga
madzsikani hikaeteiru.」 „Közeleg a vizsga nap-
ja.”

hikaesicuhikaesicu ◆ váróteremváróterem
hikaeszensuhikaeszensu ◆ cserejátékoscserejátékos
hikagakutekinahikagakutekina ◆ tudománytalantudománytalan 「Hikaga-
kutekina csirjóhó」 „tudománytalan gyógymód”

hikagehikage ◆ árnyasárnyas helyhely 「Hikagedemo szodacu
hana」 „árnyas helyen is termeszthető virág” ◆

árnyékárnyék 「Hikagede jaszunda.」 „Az árnyékban
pihentem.” ◆ árnyékosárnyékos helyhely 「Hikagekara hi-
natani deta.」 „Az árnyékos helyről a napra men-
tem.”

hikagemonohikagemono ◆ büntetettbüntetett előéletűelőéletű ◆ fattyúfattyú
◆ kitaszítottkitaszított emberember ◆ számkivetettszámkivetett ◆

szeretőszerető
hikagenhikagen ◆ tűztűz erősségeerőssége 「Hikagen-o csósze-
iszuru.」 „Állítok a tűz erősségén.”

hikagenihairuhikagenihairu ◆ árnyékba húzódikárnyékba húzódik
hikagenohikageno ◆ árnyékosárnyékos 「Hikageni csúrinsita.」
„Árnyékos helyre parkoltam a biciklit.” ◆ rej-rej-
tetttett 「Hikageno szeikacu-o siteiru.」 „Az embe-
rek szeme elől rejtett életet él.”

hikagenokazurahikagenokazura ◆ kapcsoskapcsos korpafűkorpafű ◆ kor-kor-
pafűpafű
hikagenokazuramonhikagenokazuramon ◆ korpafüvekkorpafüvek
hikagenoon-nahikagenoon-na ◆ szeretőszerető

hikagjakuhenkahikagjakuhenka ◆ visszafordíthatatlanvisszafordíthatatlan
változásváltozás
hikagjakutekinahikagjakutekina ◆ visszafordíthatatlanvisszafordíthatatlan
hikaikkecuhanhikaikkecuhan ◆ bőrelszíneződésbőrelszíneződés
hikakaranaihikakaranai ◆ átcsúszikátcsúszik 「Kikaino kosó-va
teikitenkenni hikakaranakatta.」 „A gép hibája
átcsúszott a rendszeres ellenőrzésen.”

hikakibóhikakibó ◆ piszkavaspiszkavas
hikakuhikaku ◆ bőrbőr ◇ dzsinzóhikakudzsinzóhikaku műbőrműbőr
hikakuhikaku ◆ atomfegyvermentességatomfegyvermentesség ◆ atom-atom-
mentességmentesség
hikakuhikaku ◆ összehasonlításösszehasonlítás ◆ viszonyításviszonyítás
hikakuhikaku ◆ putamenputamen ◇ keiszansicunohikakukeiszansicunohikaku
kovapáncélkovapáncél
hikakubungakuhikakubungaku ◆ összehasonlító irodalomösszehasonlító irodalom
hikakubuszóhikakubuszó ◆ atomfegyvermentesatomfegyvermentes fegy-fegy-
verkezésverkezés
hikakucsitaihikakucsitai ◆ atomfegyvermentesatomfegyvermentes övezetövezet

hikakugengogakuhikakugengogaku ◆ összehasonlítóösszehasonlító nyel-nyel-
vészetvészet
hikakuheikikokuhikakuheikikoku ◆ atomfegyvermentesatomfegyvermentes or-or-
szágszág
hikakujúihikakujúi ◆ viszonylagos előnyviszonylagos előny
hikakukahikakuka ◆ atomfegyver-mentesítésatomfegyver-mentesítés ◆

atommentesítésatommentesítés
hikakukihikakuki ◆ komparátorkomparátor
hikakukjúhikakukjú ◆ középfokközépfok
hikakukógjóhikakukógjó ◆ bőriparbőripar
hikakuninaranaihikakuninaranai ◆ nemnem lehetlehet egyegy naponnapon em-em-
lítenilíteni 「Szono nisuruinotomato-va hikakuni-
naranai.」 „Nem lehet egy napon említeni a két
paradicsomot.” ◆ összehasonlíthatatlanösszehasonlíthatatlan
「Genzainokonpjútáno szeinó-va
mukasinomonoto-va hikakuninaranai.」 „A mos-
tani számítógépek teljesítménye összehasonlítha-
tatlan a régiekével.”

hikakunohikakuno ◆ atommentesatommentes
hikakusóhikakusó ◆ bőrkereskedőbőrkereskedő ◆ vargavarga
hikakuszangenszokuhikakuszangenszoku ◆ atomfegyver-atomfegyver-
birtoklás, készítés és behozás tilalmabirtoklás, készítés és behozás tilalma
hikakuszangjóhikakuszangjó ◆ bőriparbőripar
hikakuszeihinhikakuszeihin ◆ bőrtermékbőrtermék
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hikakuszuruhikakuszuru ◆ összehasonlítösszehasonlít 「Hangaríno
kometo nihonno kome-o hikakusitemimasó.」
„Hasonlítsuk össze a magyar és a japán rizst!” ◆

viszonyítviszonyít 「Sóhinno kakaku-o kinno kakakuto
hikakusita.」 „A termék árát az arany árához vi-
szonyította.”

hikakutaisószuruhikakutaisószuru ◆ egybevetegybevet 「Kotonaru
gengo-o hikakutaisószuru.」 „Egybeveti a külön-
böző nyelveket.”

hikakutaszúhikakutaszú ◆ relatív többségrelatív többség
hikakutekihikakuteki ◆ aránylagaránylag 「Hikakutekijaszui」
„aránylag olcsó” ◆ viszonylagviszonylag 「Kjóha hikaku-
tekiatatakai.」 „Ma viszonylag meleg van.”

hikakutekinahikakutekina ◆ relatívrelatív ◆ viszonylagosviszonylagos
hikakutekinihikakutekini ◆ aránylagaránylag 「Kareno kjúrjó-va
hikakutekini takai.」 „Aránylag magas a fizetése.”
◆ relatíverelatíve 「Kore-va hikakutekini jaszui.」 „Ez
relatíve olcsó.” ◆ viszonylagviszonylag 「Kotosi-va hika-
kutekini atatakai fujuninarudesó.」 „Ebben az év-
ben viszonylag meleg lesz a tél.”

hikanhikan ◆ pesszimizmuspesszimizmus
hikancsihikancsi ◆ téli üdülőhelytéli üdülőhely
hikangentóhikangentó ◆ nem-redukáló cukornem-redukáló cukor
hikan-nihikan-ni omouomou ◆ sajnálatosnaksajnálatosnak tarttart
「Szore-va taihenikanni omoimaszu.」 „Ezt na-
gyon sajnálatosnak tartom.”

hikanohikano ◆ bőr alattibőr alatti
hikanronhikanron ◆ pesszimizmuspesszimizmus
hikanronsahikanronsa ◆ pesszimistapesszimista
hikansugihikansugi ◆ pesszimizmuspesszimizmus
hikansugisahikansugisa ◆ pesszimistapesszimista
hikanszuruhikanszuru ◆ borúlátóborúlátó 「Szon-nani hikansina-
ide!」 „Ne légy már ilyen borúlátó!” ◆ borúsanborúsan
látlát 「Zento-o hikanszuru.」 „Borúsan látja a jö-
vőt.” ◆ pesszimizmussalpesszimizmussal tekinttekint 「Ningenno
sórai-o hikansiteiru.」 „Pesszimizmussal tekint az
emberiség jövőjére.”

hikantekinahikantekina ◆ borúlátóborúlátó ◆ negatívnegatív 「Kare-
va hikantekina hitodeszu.」 „Negatív ember.” ◆

pesszimistapesszimista
hikanzeinohikanzeino ◆ nem vámjellegűnem vámjellegű
hikarabiruhikarabiru ◆ aszalódikaszalódik 「Kudamono-va hika-
rabita.」 „A gyümölcs aszalódott volt.” ◆ elsor-elsor-
vadvad 「Keimusoszeikacude kareno szainó-va hi-

karabita.」 „A börtönévek alatt elsorvadt a tehet-
sége.” ◆ elvesztielveszti tartalmáttartalmát ◆ mumifikálódikmumifikálódik
「Kanszósita hejade sitaiga hikarabita.」 „A ha-
lott teste mumifikálódott a száraz szobában.” ◆

összeaszikösszeaszik 「Ringoga hikarabita.」 „Az alma
összeaszott.” ◆ szárazszáraz 「Kareno siszó-va hika-
rabita.」 „Gondolatai szárazak.”

hikaraszeruhikaraszeru ◆ csillogóvácsillogóvá tesztesz ◆ felcsil-felcsil-
lantlant 「Me-o hikaraszete jorokonda.」 „Felcsilla-
nó szemmel örvendezett.”

hikaraszuhikaraszu ◆ csillogóvácsillogóvá tesztesz ◇ me-ome-o
hikaraszuhikaraszu éberenéberen figyelfigyel 「Keibiin-va me-o
hikaraszeteita.」 „Az őr éberen figyelt.”

hikareruhikareru ◆ bűvöletbebűvöletbe esikesik 「Kanodzsono
enszóni hikareta.」 „Zenéjének bűvöletébe es-
tem.” ◆ vonzódikvonzódik 「Otoko-va on-nani hikare-
ta.」 „Vonzódott hozzá.” ◇ usirogami-ousirogami-o hika-hika-
reterete fájófájó szívvelszívvel 「Usiro gami-o hikarete bjó-
kino hahaojano moto-o hanareta.」 „Fájó szívvel
hagytam ott a beteg anyámat.” ◇ kokoro-okokoro-o hi-hi-
karerukareru megfogómegfogó 「Kokoro-o hikareru hanasi」
„megfogó történet” ◇ hikuhiku megragadmegragad 「Ucu-
kusiszani hikareta.」 „Megragadott a szépsége.”

hikarihikari ◆ csillogáscsillogás 「Hószekino hikari」 „ék-
szer csillogása” ◆ derűderű 「Dzsinszeino hikarito
kage」 „élet derűs- és árnyoldalai” ◆ fényfény 「Tai-
jóno hikarigamabusikatta.」 „Elkápráztatott a
nap fénye.” ◆ látáslátás 「Kare-va hikari-o usinat-
ta.」 „Elvesztette a látását.” ◇ kibónohikarikibónohikari re-re-
ménysugárménysugár ◇ taijónohikaritaijónohikari napsugárnapsugár 「Tai-
jóno hikarigasattáno szukimakara szasi konda.」
„A napsugár betűzött a redőny résein.” ◇ taijó-taijó-
nohikarinohikari napfénynapfény 「Szógen-va taijóno hikari-o
abita.」 „A napfény elárasztotta a mezőt.” ◇ cu-cu-
kinohikarikinohikari holdfényholdfény ◇ cukinohikaricukinohikari holdvi-holdvi-
láglág 「Otosita kagi-o cukino hikaride szagasite-
ita.」 „A holdvilágnál keresetem a leejtett kulcso-
mat.” ◇ dentónohikaridentónohikari lámpafénylámpafény ◇ nanahi-nanahi-
karikari befolyásbefolyás 「Csicsiojano nanahikaride szei-
dzsikaninatta.」 „Az apja befolyásának köszönhe-
tően lett politikus.” ◇ hikari-ohikari-o ateruateru megvilá-megvilá-
gítgít 「Hisataini hikari-o ateta.」 „Megvilágította
a fotóalanyt.” ◇ hosinohikarihosinohikari csillagfénycsillagfény
hikaribunkaihikaribunkai ◆ fotolízisfotolízis
hikaridenrihikaridenri ◆ fotoionizációfotoionizáció
hikaridiszukuhikaridiszuku ◆ optikai lemezoptikai lemez
hikaridokuricueijóhikaridokuricueijó ◆ fotoautotrófiafotoautotrófia
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hikaridokuricueijószeibucuhikaridokuricueijószeibucu ◆ fotoautotróffotoautotróf
élőlényélőlény
hikaridzsujóhikaridzsujó ◆ fényérzékelésfényérzékelés
hikaridzsujóbussicuhikaridzsujóbussicu ◆ fényérzékelőfényérzékelő
hikaridzsujószaibóhikaridzsujószaibó ◆ fényérzékelő sejtfényérzékelő sejt
hikaridzsujótaihikaridzsujótai ◆ fényérzékelőfényérzékelő ◆ fo-fo-
toreceptortoreceptor
hikaridzsúzokueijószeiszeibucuhikaridzsúzokueijószeiszeibucu ◆ fotohe-fotohe-
terotróf élőlényterotróf élőlény
hikarieijószeihikarieijószei ◆ fototróffototróf
hikarieijószeibucuhikarieijószeibucu ◆ fototróf élőlényfototróf élőlény
hikarifaibahikarifaiba ◆ optikai száloptikai szál
hikarifaibáhikarifaibá ◆ optikai száloptikai szál ◆ száloptikaszáloptika
hikarifaibadenszógidzsucuhikarifaibadenszógidzsucu ◆ száloptikaszáloptika
hikarifaibá-kéburuhikarifaibá-kéburu ◆ optikai kábeloptikai kábel
hikarigajovamaruhikarigajovamaru ◆ elhalványodikelhalványodik
「Ranpuno hikariga jovamatta.」 „Elhalványo-
dott a lámpa.”

hikarihacugasusihikarihacugasusi ◆ fotoblasztikus magfotoblasztikus mag
hikarihósahikarihósa ◆ fénysugárzásfénysugárzás ◆ optikaioptikai su-su-
gárzásgárzás
hikariionkahikariionka ◆ fotoionizációfotoionizáció
hikarijókjúrjóhikarijókjúrjó ◆ fényigényfényigény
hikarikagajakuhikarikagajaku ◆ csillogcsillog 「Kanodzsono me-
va hikari kagajaiteita.」 „Csillogott a szeme.” ◆

tündököltündököl 「Szorani hosiga hikari kagajaiteita.」
„Az égen tündököltek a csillagok.”

hikarikaifukuhikarikaifuku ◆ fotoreaktivációfotoreaktiváció
hikarikaifukukószohikarikaifukukószo ◆ fotoliázfotoliáz
hikarikéburuhikarikéburu ◆ optikai kábeloptikai kábel
hikarikokjúhikarikokjú ◆ fotolégzésfotolégzés ◆ fotorespirációfotorespiráció

hikarikuszszeihikarikuszszei ◆ fototropizmusfototropizmus
hikarimonohikarimono ◆ ezüstezüst bőrűbőrű halhal ◆ fényesfényes fémfém
◆ fénylő testfénylő test
hikarinoiszszenhikarinoiszszen ◆ fényvillanásfényvillanás
hikarinokuszszecuhikarinokuszszecu ◆ fénytörésfénytörés
hikarinomaruiszupottohikarinomaruiszupotto ◆ fényfoltfényfolt
hikarinozókeihikarinozókei ◆ fényplasztikafényplasztika
hikari-ohikari-o ateruateru ◆ megvilágítmegvilágít 「Hisataini
hikari-o ateta.」 „Megvilágította a fotóalanyt.”

hikari-o haszszuruhikari-o haszszuru ◆ foszforeszkálófoszforeszkáló

hikari-ohikari-o tódzsirutódzsiru ◆ fénytfényt vetvet 「Hinkonmon-
daini hikari-o tódzsita.」 „Fényt vetett a szegény-
ség problémájára.”

hikariszenszáhikariszenszá ◆ fényérzékelőfényérzékelő
hikaruhikaru ◆ fénylikfénylik 「Nekono me-va kurajamide
hikatteiru.」 „A macska szeme fénylik a sötét-
ben.” ◆ tündöklőtündöklő 「Kanodzsono bibó-va hikat-
teiru.」 „Tündöklő a szépsége.” ◆ világítvilágít 「Hej-
ano nakani furuiranpuga hikatteita.」 „A szobá-
ban egy régi lámpa világított.” ◇ pikattohikarupikattohikaru
felvillanfelvillan 「Furassu-va pikatto hikatta.」 „A va-
ku felvillant.”

hikarumonoszubetegakin-narazuhikarumonoszubetegakin-narazu ◆ nemnem
mind arany, ami fénylikmind arany, ami fénylik
hikasibóhikasibó ◆ bőr alatti zsírbőr alatti zsír
hikasukkecuhikasukkecu ◆ véraláfutásvéraláfutás 「Dabokunotame
hikasukkecusiteiru.」 „A zúzódás véraláfutást
okozott.” ◆ vérömlenyvérömleny
hikaszosikihikaszosiki ◆ bőr alatti szövetbőr alatti szövet
hikatteiruhikatteiru ◆ fényesfényes
hikazeihikazei ◆ adómentességadómentesség
hikazeinohikazeino ◆ adómentesadómentes 「Mukasiha risimo hi-
kazeidesita.」 „Régen a kamatok is adómentesek
voltak.”

hikazeisotokuhikazeisotoku ◆ adómentes jövedelemadómentes jövedelem
hikazuhikazu ◆ napoknapok 「Hikazuga tacunicurete hana-
no iroga henkasiteitta.」 „Ahogy teltek a napok, a
virág színe megváltozott.” ◆ napoknapok számaszáma 「Ku-
riszumaszumadeno hikazu-o kazoeta.」 „Megszá-
moltam a napokat karácsonyig.”

hikehike ◆ alulmaradásalulmaradás ◆ zárászárás 「Hikeni tairjóno
csúmonga haitta.」 „Záráskor sok megrendelés
érkezett.” ◇ óbikeóbike végsővégső zárászárás ◇ hike-ohike-o torutoru
alulmaradalulmarad 「Kono murjószofuto-va júrjóni hike-
o toranai.」 „Ez az ingyenes szoftver nem marad
alul fizetős társainál.”

hikecuhikecu ◆ leszavazásleszavazás ◇ hikecuszuruhikecuszuru lesza-lesza-
vazvaz 「Hóan-va hikecuszareta.」 „Leszavazták a
törvényjavaslatot.”

hikecuhikecu ◆ fortélyfortély 「Kin-o tameru hikecu」 „a
pénzgyűjtés fortélyai” ◆ műhelytitokműhelytitok ◆ prak-prak-
tikatika ◆ titoktitok 「Sórino hikecu-va nandeszuka?」
„Mi a győzelem titka?”
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hikecurohikecuro ◆ nemnem kondenzálókondenzáló 「Hikecurokank-
jó」 „nem kondenzáló környezet” ◆ nemnem lecsa-lecsa-
pódópódó
hikecurojókihikecurojóki ◆ nem kondenzáló tartálynem kondenzáló tartály
hikecusóhikecusó ◆ szorulásszorulás
hikecuszuruhikecuszuru ◆ leszavazleszavaz 「Hóan-va hikecu-
szareta.」 „Leszavazták a törvényjavaslatot.”

hikedokihikedoki ◆ munkaidő végemunkaidő vége ◆ tanítás végetanítás vége
hikegivahikegiva ◆ végevége feléfelé 「Kabusikiszóbano hike
giva」 „részvénykereskedés vége felé”

hikemehikeme ◆ kisebbrendűségkisebbrendűség 「Hike me-o kan-
dzsiru.」 „Kisebbrendűségi érzésem van.”

hikenhiken ◆ szerényszerény véleményvélemény 「Hikende-va kono
szeiszaku-va macsigatteiru.」 „Szerény vélemé-
nyem szerint ez az intézkedés hibás.”

hikenhiken ◆ összemérhetőségösszemérhetőség
hikenehikene ◆ záróárzáróár
hikensahikensa ◆ vizsgálandó alanyvizsgálandó alany ◆ vizsgázóvizsgázó
hikenszuruhikenszuru ◆ hozzáhozzá mérmér 「Kareni hikenszuru
szensu-va inai.」 „Nincs hozzá mérhető verseny-
ző.”

hike-o toranaihike-o toranai ◆ nem marad alulnem marad alul
hike-ohike-o torutoru ◆ alulmaradalulmarad 「Kono
murjószofuto-va júrjóni hike-o toranai.」 „Ez az
ingyenes szoftver nem marad alul fizetős társai-
nál.”

hikerakaszuhikerakaszu ◆ felvágfelvág 「Kjójó-o hikeraka-
szu.」 „Felvág a műveltségével.” ◆ fitogtatfitogtat
「Csisiki-o hikerakaszu.」 „Fitogtatja a tudását.”

hikeruhikeru ◆ befejeződikbefejeződik 「Sigotoga hiketa atoicu-
mo ih-painobíru-o nonda.」 „Munka után mindig
megivott egy sört.” ◇ kigahikerukigahikeru bátortalanbátortalan
「Fun-ikini attószare, kiga hiketesimatta.」 „El-
bátortalanított a hely légköre.” ◇ kosigahikerukosigahikeru
pesszimistapesszimista ◇ kosigahikerukosigahikeru megfutamodikmegfutamodik
hikesihikesi ◆ piszokpiszok eltakarításaeltakarítása 「Uvakihódóno
hikesini hissidatta.」 „Őrülten próbálták eltakarí-
tani a hírekben lehozott házasságtörés piszkát.” ◆

tűzoltástűzoltás ◆ tűzoltótűzoltó ◆ tűzoltómunkatűzoltómunka ◆ zű-zű-
rös helyzet megoldásarös helyzet megoldása
hikesicubohikesicubo ◆ parázsoltó palackparázsoltó palack
hikesijakuhikesijaku ◆ megoldóembermegoldóember
hikihiki ◆ állatállat ◆ kiskis állatokállatok számlálószavaszámlálószava ◆

szövettekercsszövettekercs

hikihiki ◆ húzáshúzás 「Kono szakana-va hikiga cujoi.」
„Erősen húz ez a hal.” ◆ kapáskapás 「Hikigaaruzo.」
„Kapásom van!” ◆ protekcióprotekció 「Csicsino hikide
kaisani haitta.」 „Apja protekciójával került a cég-
hez.” ◆ távolképtávolkép 「Sasin-o hikide totta.」 „Tá-
volképet készített.” ◇ bikibiki engedményengedmény
「Nidzsuh-pászento biki」 „20 százalékos enged-
mény”

hikihiki ◆ bánatbánat ésés örömöröm ◇ hikikomogomonohikikomogomono ve-ve-
gyesgyes érzelmekkelérzelmekkel teliteli 「Kodomoga szeidzsin-
site hikikomogomodatta.」 „A gyermekem felnőt-
tét válása vegyes érzelmekkel tölt el.” ◇ hikiko-hikiko-
mogomonomogomono keserédeskeserédes 「Haha-va hikikomogo-
mono dzsinszeidatta.」 „Anyukámnak keserédes
élete volt.”

hikihiki ◆ darálásdarálás ◇ kosóhikikosóhiki borstörőborstörő
hikiagehikiage ◆ emelésemelés 「Zeiricuno hiki age」 „adó-
kulcs emelése” ◆ hazatelepítéshazatelepítés 「Hiki age-o
matteita.」 „Várta, hogy mikor települhet haza.”
◆ kiemeléskiemelés 「Csinbocusita funeno hiki age」
„elsüllyedt hajó kiemelése” ◆ kivonáskivonás 「Guntai-
no hiki age」 „hadsereg kivonása”

hikiageruhikiageru ◆ elhúzzaelhúzza aa csíkotcsíkot 「Dorobó-va
kiken-o kandzsite hiki ageta.」 „A rabló megérez-
te a veszélyt, és elhúzta a csíkot.” ◆ előléptetelőléptet
「Bucsóni hiki agerareta.」 „Előléptették osztály-
vezetővé.” ◆ emelemel 「Kinri-o hiki ageru.」 „Ka-
matot emel.” ◆ felemelfelemel 「Sóhizei-va hiki age-
rareta.」 „Felemelték az áfát.” ◆ hazatelepülhazatelepül
「Mansúkara hiki agerarenakatta.」 „Nem sike-
rült hazatelepülnie Mandzsuriából.” ◆ kiemelkiemel
「Csinbocusita funega kaiteikara hiki agerare-
ta.」 „Az elsüllyedt hajót kiemelték a tengerből.”
◆ kihúzkihúz 「Cutta szakana-o hiki agerunoni kuró-
sita.」 „Megdolgoztam a kifogott hal kihúzásán.”
◆ kivonulkivonul 「Guntaiga hiki ageta.」 „A hadsereg
kivonult.” ◆ szedi a sátorfájátszedi a sátorfáját
hikiagesahikiagesa ◆ hazatelepítetthazatelepített
hikiaihikiai ◆ érdeklődésérdeklődés 「Kono sincsikumanson-
va hiki aiga ókatta.」 „Volt érdeklődés az új laká-
sok iránt.” ◆ példapélda 「Hiki aini dasita.」 „Példa-
ként említette.”

hikiainidaszuhikiainidaszu ◆ hivatkozikhivatkozik 「Kono dzsiken-o
hiki ainidasita.」 „Hivatkozott az esetre.”

hikiamihikiami ◆ gyalomgyalom ◆ húzóhálóhúzóháló ◆ kerítőhálókerítőháló
◆ vonóhálóvonóháló
hikiatehikiate ◆ fedezetfedezet ◆ tartalékolástartalékolás
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hikiatekinhikiatekin ◆ fedezetfedezet ◆ tartaléktartalék ◆ vésztar-vésztar-
taléktalék
hikiateruhikiateru ◆ kihúzkihúz 「Ittósó-o hiki ateta.」 „Ki-
húzta az első díjat.” ◆ párhuzamotpárhuzamot vonvon ◆

szembeállítszembeállít 「Dzsisinno mini hiki atete, bór-
jokunicuite kangaenakute-va naranai.」 „A saját
példáját szembeállítva, mindenki gondolkozzon el
az erőszakról.”

hikiauhikiau ◆ megérimegéri 「Kotobano benkjó-va taihen-
dakedo hiki au.」 „Nehéz nyelveket tanulni, de
megéri.” ◆ vonzzák egymástvonzzák egymást
hikiavaszehikiavasze ◆ összehozásösszehozás 「Kono kekkon-va
unmeino hiki avaszeda.」 „A sors hozott minket
össze.” ◆ összevetésösszevetés 「Genkótono hiki
avasze」 „összevetés a kézirattal”

hikiavaszeruhikiavaszeru ◆ összehozösszehoz 「Bucsóga imano
cumato hiki avaszetekureta.」 „A főnököm hozott
össze a felségemmel.” ◆ összevetösszevet
「Oridzsinarutokopí-o hiki avaszeta.」 „Összeve-
tettem az eredetit a másolattal.”

hikibonasihikibonasi ◆ nagyításnagyítás
hikibunehikibune ◆ vontatóhajóvontatóhajó
hikicuensahikicuensa ◆ nemdohányzónemdohányzó
hikicuguhikicugu ◆ átvállalátvállal 「Taisasita dórjóno sigoto-
o hiki cuida.」 „Átvállaltam a kilépő kollégám
munkáját.” ◆ átveszátvesz 「Kare-va sacsó-o hiki cu-
ida.」 „Átvette a cég irányítását.” ◆ folytatfolytat
「Kare-va csicsiojano soku-o hiki cuida.」 „Foly-
tatta az apja mesterségét.” ◆ örökölörököl 「Hóricu-
dzsóno csii-o hiki cuida.」 „Örököltem a jogi stá-
tuszt.” ◆ továbbvisztovábbvisz 「Dentó-o hiki cuida.」
„Továbbvitte a hagyományt.”

hikicukehikicuke ◆ görcsgörcs ◆ izomgörcsizomgörcs
hikicuke-ohikicuke-o okoszuokoszu ◆ rángatózikrángatózik 「Karadaga
hikicuke-o okosita.」 „Rángatózik a teste.”

hikicukeruhikicukeru ◆ csalogatcsalogat 「Misze-va varibikiszé-
rude kjaku-o hikicukeru.」 „Az üzlet leárazással
csalogatja a vásárlókat.” ◆ elragadelragad 「Hito-o hiki
cukeru mirjoku」 „elragadó báj” ◆ idecsalidecsal 「Ni-
kuno nioi-va neko-o hikicuketa.」 „A hússzag ide-
csalta a macskákat.” ◆ magáhozmagához vonzvonz 「Mini-
szukátono dzsoszei-va danszei-o hikicuketa.」 „A
miniszoknyás nő magához vonzotta a férfiakat.” ◆

magáramagára vonvon 「Kono szeihin-va hitono csúi-o hi-
kicuketa.」 „Ez a termék magára vonta az embe-
rek figyelmét.” ◆ merítmerít 「Dzsiszszaino keizaisi-

ni hikicukete szecumeiszuru.」 „Valódi gazdaság-
történeti példákból merítve magyaráz.” ◆ oda-oda-
csalcsal 「Uszo-o cuite otoko-o hiki cuketa.」 „Ha-
zugsággal odacsalta a férfit.” ◆ vonzvonz 「Dzsisaku-
va tecu-o hikicukeru.」 „A mágnes vonzza a va-
sat.” ◇ hikicuke-ohikicuke-o okoszuokoszu rángatózikrángatózik 「Kar-
adaga hikicuke-o okosita.」 „Rángatózik a teste.”

hikicureruhikicureru ◆ elhozelhoz 「Kanodzso-o hiki curete-
pátíni kita.」 „Elhozta a barátnőjét a buliba.” ◆

elviszelvisz 「Kodomo-o hiki curete júencsini itta.」
„Elvittem a gyereket az állatkertbe.”

hikicurihikicuri ◆ forradásforradás 「Kaoni hikicurigaaru.」
„Forradás van az arcán.” ◆ görcsgörcs 「Hikicuriga
toreta.」 „Elmúlt a görcs.”

hikicuruhikicuru ◆ görcsölgörcsöl 「Asiga hikicutteita.」
„Görcsölt a lábam.” ◆ húzódikhúzódik 「Te-o ugokaszu-
to kizuga hikicuru.」 „Ha mozgatom a kezem, hú-
zódik a sebem.” ◆ megnyúlikmegnyúlik 「Fuanni kao-o hi-
kicuraszeta.」 „A bizonytalanságtól megnyúlt az
arcom.”

hikicuzukihikicuzuki ◆ ezentúlezentúl isis 「Hiki cuzukijorosiku
onegaisimaszu.」 „Ezentúl is kérem pártfogását!”
◆ folyamatosanfolyamatosan 「Szensúkara hiki cuzuki
jukiga futteimaszu.」 „Múlt hét óta folyamatosan
esik a hó.” ◆ folytatólagosanfolytatólagosan 「Bónenkaino
ato, hiki cuzuki nidzsikai-o hiraita.」 „Az évbú-
csúztató után folytatólagosan még egy bulit ren-
deztünk.” ◆ folytatvafolytatva 「Hiki cuzukinjúszu-o
ocutaesimaszu.」 „Folytatjuk híreinket.” ◆ kö-kö-
vetőenvetően 「Kinóni hiki cuzuki kjómo tonkacudat-
ta.」 „Tegnapot követően ma is rántott hús volt.”
◆ továbbratovábbra isis 「Hiki cuzuki hito-o bosúsitei-
maszu.」 „Továbbra is várjuk a jelentkezőket!”

hikicuzukuhikicuzuku ◆ folyamatosfolyamatos 「Hiki cuzuku mó-
so」 „folyamatos kánikula” ◆ folytatódikfolytatódik
「Fukjóga hiki cuzuiteiru.」 „Folytatódik a re-
cesszió.” ◆ követkövet 「Dzsisinni hiki cuzuite kazan-
ga funkasita.」 „A földrengést követően vulkánki-
törés volt.”

hikicsigiruhikicsigiru ◆ letépletép 「Nefuda-o hikicsigitta.」
„Letéptem az árcédulát.” ◆ megtépázmegtépáz 「Jadzsú-
va jófuku-o hikicsigitta.」 „A vadállat megtépázta
a ruháját.” ◆ összetépösszetép 「Tegami-o hikicsigit-
ta.」 „Összetéptem a levelet.”

hikidasihikidasi ◆ fiókfiók 「Pen-o hiki dasiniireta.」 „A
fiókba tettem a tollat.” ◆ pénzfelvételpénzfelvétel 「Kon-
bininoétíemudeno hiki dasi-va murjódeszu.」 „Az
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éjjel-nappaliban lévő bankautomatából a pénzfel-
vétel díjmentes.” ◆ pénzkivételpénzkivétel 「Ginkókó-
zakarano hiki dasi」 „bakszámláról történő pénz-
felvétel” ◇ sikin-nohikidasisikin-nohikidasi forráskivonásforráskivonás ◇

cukuenohikidasicukuenohikidasi asztalfiókasztalfiók
hikidaszuhikidaszu ◆ citálcitál 「Kare-o hóteini hiki dasi-
ta.」 „Bíróság elé citáltam.” ◆ előhozelőhoz 「Dzsikk-
urito itamete szozaino amami-o hiki dasita.」
„Lassan sütve az olajon, előhoztam az alapanyag
édes ízét.” ◆ jutjut 「Júrina dzsóken-o hiki dasi-
ta.」 „Előnyös feltételekhez jutottam.” ◆ kicsa-kicsa-
logatlogat 「Kantoku-va haijúnopotensaru-o szaidai-
genni hiki dasita.」 „A rendező kicsalogatta a szí-
nészben rejlő képességet.” ◆ kihozkihoz 「Hensúsa-va
szakkano szainó-o hiki dasita.」 „A szerkesztő ki-
hozta az íróból a tehetséget.” ◆ kihúzkihúz 「Tanaka-
ra iszszacuno hon-o hiki dasita.」 „Kihúztam egy
könyvet a polcról.” ◆ kinyerkinyer 「Kare-va bidzsi-
neszukara rieki-o hiki daszukotogadekita.」 „Si-
került kinyernie a profitot az üzletből.” ◆ kiveszkivesz
「Ginkókara szanman en-o hiki dasita.」 „30 ezer
jent vettem ki a bankból.” ◆ kivezetkivezet 「Umago-
jakara uma-o hiki dasita.」 „Kivezettem a lovat
az istállóból.” ◆ lekérlekér 「Détabészukara dzsóhó-
o hiki dasita.」 „Lekértem az információt az adat-
bázisból.” ◆ levonlevon 「Keikenkara kjókun-o hiki
dasita.」 „Levontam a tanulságot a történtekből.”
◇ kecuron-okecuron-o hikidaszuhikidaszu levonjalevonja aa következ-következ-
tetésttetést 「Csószasirjókara kecuron-o hiki dasi-
ta.」 „A vizsgálati anyagból levontam a következ-
tetést.” ◇ kecuron-okecuron-o hikidaszuhikidaszu következte-következte-
tésretésre jutjut 「Macsigatta kecuron-o hiki dasita.」
„Rossz következtetésre jutott.” ◇ jaruki-ojaruki-o hiki-hiki-
daszudaszu motiválmotivál 「Dzsósi-va bukanojaru ki-o hiki
dasita.」 „A főnök motiválta a beosztottját.”

hikidemonohikidemono ◆ emléktárgyemléktárgy
hikidohikido ◆ eltolható ajtóeltolható ajtó ◆ tolóajtótolóajtó
hikifudahikifuda ◆ sorsjegysorsjegy ◆ szórólapszórólap
hikigaeruhikigaeru ◆ varangyosvarangyos békabéka 「Hikigaeruga-
gerogero naiteuruszai.」 „A varangyos béka han-
gosan brekeg.”

hikigaerukahikigaeruka ◆ varangyfélékvarangyfélék
hikiganehikigane ◆ kiváltókiváltó okok 「Szenszóno hiki gane」
„háború kiváltó oka” ◆ ravaszravasz 「Hiki gane-o hi-
ita.」 „Meghúzta a ravaszt.” ◇ hikiganeninaruhikiganeninaru
beindítbeindít 「Csin-age-va bukkadzsósóno hiki ga-
neninatta.」 „A bérfejlesztések beindították az
árakat.” ◇ hikiganeninaruhikiganeninaru kirobbantkirobbant

「Kadzsókasicuke-va keizaikikino hiki ganeninat-
ta.」 „A túlzott hitelezés robbantotta ki a gazdasá-
gi válságot.”

hikiganeninaruhikiganeninaru ◆ beindítbeindít 「Csin-age-va buk-
kadzsósóno hiki ganeninatta.」 „A bérfejlesztések
beindították az árakat.” ◆ kirobbantkirobbant
「Kadzsókasicuke-va keizaikikino hiki ganeninat-
ta.」 „A túlzott hitelezés robbantotta ki a gazdasá-
gi válságot.”

hikigatarihikigatari ◆ sajátsaját kísérettelkísérettel énekléséneklés 「Gi-
táno hiki gatari-o sita.」 „Saját gitárkísérettel
énekelt.”

hikigekihikigeki ◆ tragikomédiatragikomédia
hikigekitekinahikigekitekina ◆ tragikomikustragikomikus 「Hikigeki-
tekina sógai」 „tragikomikus élet”

hikigivahikigiva ◆ visszavonulásvisszavonulás idejeideje 「Szupócu
szensu-va hiki givaga kandzsinda.」 „A sportoló-
nak fontos, hogy mikor kell végleg visszavonul-
nia.”

hikihanaszuhikihanaszu ◆ elszakítelszakít 「Hahaojakara kodo-
moga hiki hanaszareta.」 „Elszakították a gyere-
ket az anyjától.” ◆ lehagylehagy 「Gungun hokano
kuni-o hiki hanasiteiru.」 „Egyre jobban lehagyja
a többi országot.” ◆ megelőzmegelőz 「Kózokuno
szensu-o nimétoru hiki hanasita.」 „Két méterrel
megelőzte a mögötte lévő versenyzőt.” ◆ szétvá-szétvá-
lasztlaszt 「Naguri atteita futari-o hiki hanasita.」
„Szétválasztottam a verekedőket.”

hikiharauhikiharau ◆ elhagyelhagy 「Szono macsi-o hiki ha-
ratta.」 „Elhagytam a várost.” ◆ elköltözikelköltözik
「Csintai-o hiki haratta.」 „Elköltöztem az albér-
letből.” ◆ kiköltözikkiköltözik 「Csintaiapáto-o hiki ha-
ratta.」 „Kiköltöztem a bérelt lakásból.”

hikiireruhikiireru ◆ belerángatbelerángat 「Rosia-o szenszóni hi-
ki ireta.」 „Belerángatták Oroszországot a hábo-
rúba.” ◆ berántberánt 「Kodomono te-o cukande ucsi-
ni hiki ireta.」 „Megfogtam a gyerek kezét és be-
rántottam a házba.” ◆ bevonbevon 「Csímuni kare-o
hiki ireta.」 „Bevonta a csapatba.” ◆ magáhozmagához
csábítcsábít 「Kigjó-va júsúna dzsinzai-o hiki iretaito
kangaeteiru.」 „A vállalatok szeretnének minél
jobb munkaerőt magukhoz csábítani.” ◇ mika-mika-
tanihikiirerutanihikiireru magamaga oldaláraoldalára állítállít
「Júrjokuszeidzsika-o mikatani hiki ireta.」 „Ma-
gam oldalára állítottam egy befolyásos politikust.”

hikiiruhikiiru ◆ vezényelvezényel 「Kare-va guntai-o hikii-
ru.」 „A hadsereget vezényli.” ◆ vezetvezet 「Kare-
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va mih-cunogurúpu-o hikiiteiru.」 „Három cso-
portot vezet.”

hikijahikija ◆ házvontatásházvontatás ◆ házszállításházszállítás
hikijakóhóhikijakóhó ◆ házvontatási módszerházvontatási módszer
hikijoszeruhikijoszeru ◆ félrehúzfélrehúz 「Súdanno nakaniita
kare-o kocsirani hiki joszeta.」 „Egy embert fél-
rehúztam a csoportból.” ◆ idecsalogatidecsalogat 「Oisii
rjóri-va kjaku-o hiki joszeru.」 „A finom étel ide-
csalogatja a vendégeket.” ◆ közelebbközelebb hozhoz
「Operagaraszude haijúno kao-o hiki joszeta.」
„A színházi látcső közelebb hozta a színész arcát.”
◆ magáhozmagához húzhúz 「Koppu-o hiki joszeta.」 „Ma-
gához húzta a bögrét.” ◆ odacsalogatodacsalogat 「Neko-
o hiki joszeta.」 „Odacsalogatta a cicát.” ◆ vonzvonz
「Daibucu-va kankókjaku-o hiki joszeru.」 „A
Nagy Buddha-szobor vonzza a turistákat.”

hikikaehikikae ◆ cserébecserébe 「Pointoto hiki kaeni
genkin-o moratta.」 „A pontokért cserébe pénzt
kaptam.” ◆ ellenébenellenében 「Hosakukinto hiki kaeni
sakuhószareta.」 „Óvadék ellenében szabadlábra
bocsátották.” ◆ ellentétbenellentétben 「Anitohikikae,
kare-va otonasii.」 „A bátyjával ellentétben, ő
csendes.”

hikikaekenhikikaeken ◆ cserejegycserejegy ◆ elismervényelismervény ◆

ellenőrzőellenőrző szelvényszelvény ◆ kuponkupon ◆ utalványutalvány
「Murjóhikikaekenno taisósóhin」 „ingyenes
utalványért kapható termékek” ◇ keihinhikika-keihinhikika-
ekeneken ajándékutalványajándékutalvány
hikikaeruhikikaeru ◆ cserélcserél 「Pointo-o sóhinto hiki ka-
eta.」 „Termékre cseréltem a pontokat.” ◆ kiváltkivált
「Bangófuda-o kótoto hiki kaeta.」 „A ruhatár-
jeggyel kiváltottam a kabátomat.”

hikikaeszaszeruhikikaeszaszeru ◆ visszafordítvisszafordít 「Kokkjóka-
ra hiki kaeszaszerareta.」 „A határról visszafordí-
tottak.”

hikikaeszuhikikaeszu ◆ visszafordulvisszafordul 「Hikóki-va nenr-
jómorede hiki kaesita.」 „A repülőgép visszafor-
dult, mert szivárgott az üzemanyag.”

hikikkószogaihikikkószogai ◆ nem-vetélkedési gátlásnem-vetélkedési gátlás
hikikomareruhikikomareru ◆ begyűrődikbegyűrődik 「Kótono szode-
va densano tobukuroni hiki komareta.」 „Begyű-
rődött a kabátom ujja a vonat ajtótokjába.”

hikikomihikikomi ◆ begyűrésbegyűrés ◆ behúzásbehúzás
hikikomiszenhikikomiszen ◆ bekötővágánybekötővágány ◆ bevezetőbevezető
kábelkábel 「Denvano hiki komi szen」 „telefonbeve-
zető kábel” ◆ holtvágányholtvágány ◆ levezetőlevezető kábelkábel

「Antenano hiki komi szen」 „antennalevezető
kábel” ◆ mellékvágánymellékvágány
hikikomogomohikikomogomo ◆ örömöröm ésés bánatbánat vegyesenvegyesen
「Hikikomogomono kekkatonatta.」 „Az ered-
mények vegyesen hoztak örömet és bánatot.”

hikikomogomonohikikomogomono ◆ keserédeskeserédes 「Haha-va hi-
kikomogomono dzsinszeidatta.」 „Anyukámnak
keserédes élete volt.” ◆ vegyesvegyes érzelmekkelérzelmekkel
teliteli 「Kodomoga szeidzsinsite hikikomogomo-
datta.」 „A gyermekem felnőttét válása vegyes ér-
zelmekkel tölt el.”

hikikomorihikikomori ◆ antiszociálisantiszociális inaktivitásinaktivitás ◆

begubózásbegubózás
hikikomoruhikikomoru ◆ begubózikbegubózik 「Muszuko-va hejani
hikikomotta.」 „A fiam begubózott a szobájába.”
◆ behúzódikbehúzódik 「Ucsini hiki komoru.」 „Behúzó-
dik a lakásba.” ◆ elzárkózikelzárkózik 「Kare-va hikiko-
motteiru.」 „Elzárkózott a világtól.” ◆ visszavo-visszavo-
nulnul 「Inakani hikikomotta.」 „Visszavonultam
vidékre.”

hikikomuhikikomu ◆ begyűrbegyűr 「Zubonga densano tobu-
kuroni hiki komareta.」 „Az vonatajtó begyűrte
a nadrágomat az ajtó tokjába.” ◆ bevezetbevezet
「Hikarifaibákéburu-o hejani hiki konda.」 „Be-
vezettem a fényoptikai kábelt a szobába.” ◆ csá-csá-
bítbít 「Tomodacsi-o gekidanni hiki konda.」 „A
barátomat a színjátszó csoportba csábítottam.” ◆

elragadelragad 「Kasuno utagoeni hiki komareta.」
„Elragadott az énekes hangja.” ◆ komolyankomolyan el-el-
kapkap 「Kaze-o hiki konda.」 „A nátha komolyan
elfogott.” ◆ közéközé veszvesz 「Kare-o nakamani hiki
konda.」 „A baráti csoport közé vettük.” ◆ leve-leve-
zetzet 「Antenakéburu-o hejani hiki konda.」 „Le-
vezettem az antennakábelt a szobába.” ◆ magá-magá-
valval ragadragad 「Engekini hiki komareta.」 „Az elő-
adás magával ragadott.” ◆ vezetvezet 「Ungakara
hatakeni mizu-o hiki konda.」 „A szántóföldre ve-
zettem az öntözőcsatornából a vizet.” ◆ viszvisz
「Kare-o hanzaini hiki konda.」 „Bűnbe vittem.”
◇ hikikomareruhikikomareru begyűrődikbegyűrődik 「Kótono szode-
va densano tobukuroni hiki komareta.」 „Begyű-
rődött a kabátom ujja a vonat ajtótokjába.”

hikikoroszuhikikoroszu ◆ elgázolelgázol 「Dzsidósa-va hokósa-
o hiki korosita.」 „Az autós elgázolta a gyalogost.”
◆ halálrahalálra gázolgázol 「Baiku-va hito-o hiki korosi-
ta.」 „A motoros halálra gázolt egy embert.”

hikimadohikimado ◆ elhúzható ablakelhúzható ablak ◆ tolóablaktolóablak
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hikimakuhikimaku ◆ elhúzhatóelhúzható függönyfüggöny ◆ színpadiszínpadi
függönyfüggöny
hikimavasihikimavasi ◆ körbehurcoláskörbehurcolás ◆ körbeveze-körbeveze-
téstés
hikimavaszuhikimavaszu ◆ körbekerítkörbekerít ◆ körbevezetkörbevezet
「Kódzsóno naka-o hiki mavaszareta.」 „Körbe-
vezettek a gyáron.” ◆ vezetvezet 「Aiteno eri-o cu-
kande hiki mavasita.」 „A gallérjánál fogva vezet-
te.”

hikimodoszuhikimodoszu ◆ megfordítmegfordít 「Csímu-va siaino
nagare-o hiki modosita.」 „A csapat megfordítot-
ta a mérkőzés alakulását.” ◆ ráébresztráébreszt 「Ka-
reno kotobade gendzsicuni hiki modoszareta.」
„A szavai ráébresztettek a valóságra.” ◆ vissza-vissza-
hozhoz 「Kandzsa-o mószókara hiki modosita.」 „A
beteget visszahoztuk a mániájából.” ◆ vissza-vissza-
húzhúz 「Téburukara okane-o hiki modosita.」
„Visszahúztam a pénzt az asztalról.” ◆ vissza-vissza-
rántránt 「Kószatende tomodacsi-o hiki modosita.」
„Visszarántottam a barátomat az útkereszteződés-
ben.”

hikimokirazuhikimokirazu ◆ szüntelenülszüntelenül 「Hikimo kirazu,
okjakuszamagairrasaimaszu.」 „Szüntelenül jön-
nek a vendégek.”

hikinigehikinige ◆ cserbenhagyásoscserbenhagyásos gázolásgázolás 「Hiki
nigega okotta.」 „Cserbenhagyásos gázolás tör-
tént.”

hikinigedzsikenhikinigedzsiken ◆ cserbenhagyásoscserbenhagyásos bal-bal-
eseteset
hikinikuhikiniku ◆ daráltdarált húshús 「Hikiniku-o
marumetehanbágu-o cukutta.」 „A darált húsból
gombócot formáztam, és hamburgert csináltam.”

hikinikukihikinikuki ◆ darálódaráló ◆ húsdarálóhúsdaráló 「Jubi-o hi-
kinikukini hiki komarenaijóni ki-o cukete!」 „Vi-
gyázz, nehogy bekapja az ujjadat a húsdaráló!”

hikin-nahikin-na ◆ közérthetőközérthető 「Hikinna szecumei-
o szuru.」 „Közérthető magyarázatot ad.” ◆ kö-kö-
zönségeszönséges 「Hikinna vadai」 „közönséges téma”

hikinobasihikinobasi ◆ nagyításnagyítás 「Sasinno hiki nobasi」
„fénykép nagyítása”

hikinobasihikinobasi ◆ elnapoláselnapolás 「Kósóno hiki noba-
si」 „tárgyalások elnapolása” ◆ elodázáselodázás 「Ke-
curonno hiki nobasi」 „végkövetkeztetés elodázá-
sa” ◆ halogatáshalogatás 「Kekkonno hiki nobasi」 „es-
küvő halogatása” ◆ hosszabbításhosszabbítás ◆ időhúzásidőhúzás
◆ meghosszabbításmeghosszabbítás 「Rón-no henszaikikan-

no hiki nobasi」 „kölcsön futamidejének meg-
hosszabbítása”

hikinobasiszakuhikinobasiszaku ◆ időhúzó taktikaidőhúzó taktika
hikinobasiszendzsucuhikinobasiszendzsucu ◆ időhúzó taktikaidőhúzó taktika
hikinobaszuhikinobaszu ◆ elnapolelnapol 「Singi-va hiki noba-
szareta.」 „Elnapolták a tárgyalást.” ◆ elnyújtelnyújt
「Mudana sicumonde kaigi-va hiki nobasza-
reta.」 „Felesleges kérdésekkel elnyújtották az ér-
tekezletet.” ◆ elodázelodáz 「Kecudan-o hiki nobasi-
ta.」 „Elodázta a döntést.” ◆ halogathalogat 「Hai-
sani ikuno-o icsinicsizucu hiki nobasita.」 „Nap-
ról napra halogattam a fogorvost.” ◆ húzhúz
「Dzsikan-o hiki nobasita.」 „Húztam az időt.” ◆

kinagyítkinagyít 「Sasin-o hiki nobasita.」 „Kinagyítot-
ta a képet.” ◆ megnyújtmegnyújt 「Gomu-o hiki nobasi-
ta.」 „Megnyújtotta a gumit.” ◆ nyújtnyújt 「Szakka-
va hanasi-o daradara hiki nobasita.」 „Az író a
végtelenségig nyújtotta a történetet.”

hikinukuhikinuku ◆ átcsábítátcsábít 「Szugureta gidzsucusa-o
hiki nuita.」 „Átcsábították a kiváló szakembert.”
◆ előhúzelőhúz 「Pokettokarapiszutoru-o hiki nuita.」
„A zsebéből előhúzott egy pisztolyt.” ◆ elszer-elszer-
ződtetződtet 「Toppu szensu-o hiki nuita.」 „Elszer-
ződtették az élversenyzőt.” ◆ kihúzkihúz 「Kugiga ka-
bekara hiki nukenai.」 „Nem tudom kihúzni a
szöget a falból.” ◆ kirántkiránt
「Konszentokarapuragu-o hiki nuita.」 „Kirán-
tottam a dugót a falból.”

hikinzokuhikinzoku ◆ nem nemes fémnem nemes fém
hikinzokugenszohikinzokugenszo ◆ nemfémeknemfémek
hikiokoszuhikiokoszu ◆ előidézelőidéz 「Szóon-va bjóki-o hiki
okoszu baaimoaru.」 „A zajártalom betegséget is
előidézhet.” ◆ felemelfelemel 「Pairotto-va kitai-o hiki
okosita.」 „A pilóta felemelte a repülőt.” ◆ fel-fel-
segítsegít 「Koronda dzsiiszan-o hiki okosita.」 „Fel-
segítettem a földre bukott öregembert.” ◆ kiváltkivált
「Kono eiga-va bórjoku-o hiki okoszu.」 „Ez a
film erőszakot vált ki.” ◆ okozokoz 「Szanszeino ke-
cuekiga bjóki-o hiki okoszu.」 „A savas vér beteg-
séget okoz.” ◆ vezetvezet 「Fucsúi-va dzsiko-o hiki
okoszu.」 „A figyelmetlenség balesethez vezet.”

hikioroszuhikioroszu ◆ elmozdítelmozdít 「Kenrjokuno zakara
hiki otoszareta.」 „Elmozdították a hatalmi po-
zíciójából.” ◆ leemelleemel 「Kózakara okane-o hiki
orosita.」 „A bankszámláról leemeltem a pénzt.”
◆ leeresztleereszt 「Gekidzsóno maku-va hiki orosza-
reta.」 „Leeresztették a színházban a függönyt.” ◆
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levonlevon 「Hata-o hiki orosita.」 „Levonták a zász-
lót.”

hikiotosihikiotosi ◆ leemelésleemelés ◆ pénzlevonáspénzlevonás ◇ dzsi-dzsi-
dóhikiotosidóhikiotosi csoportoscsoportos beszedésibeszedési megbízásmegbízás
◇ dzsidóhikiotosidzsidóhikiotosi automatikusautomatikus leemelésleemelés
「Denkidaino dzsidóhiki otosi」 „áramdíj auto-
matikus leemelése”

hikiotoszuhikiotoszu ◆ leemelleemel 「Denvadai-va kózakara
dzsidóni hiki otoszaremaszu.」 „A telefondíjat au-
tomatikusan leemelik a bankszámláról.” ◆ le-le-
rántránt 「Kaidankara siranai hitoni hiki otosza-
reta.」 „Egy ismeretlen ember lerántott a lépcső-
ről.” ◆ levonlevon 「Kjúrjókara nenkinno kakekinga
hiki otoszaremaszu.」 „A fizetésemből levonják a
nyugdíjjárulékot.”

hikisiboruhikisiboru ◆ erőlködikerőlködik 「Koe-o hiki sibotte ha-
nasita.」 „Erőlködve beszélt.” ◆ megfeszítmegfeszít
「Jumi-o hiki sibotta.」 „Megfeszítette az íjat.”

hikisimaruhikisimaru ◆ feszesfeszes 「Teikitekiniszupócu-o
sitara kin-niku-va hikisimaru.」 „Ha rendszere-
sen sportolunk, feszesek lesznek az izmaink.” ◆

megerősödikmegerősödik 「Kabukaga hiki simatteiru.」 „A
részvényárak megerősödtek.” ◇ migahikisimarumigahikisimaru
megmerevedikmegmerevedik 「Cumetai kaiszuide miga hiki
simatta.」 „A hideg tengervíztől megmereved-
tem.” ◇ migahikisimarumigahikisimaru nagynagy feladatfeladat előttelőtt
álláll 「Dokuricuno jorokobitotomoni miga hiki si-
maru omoide ippaideszu.」 „Örülök, hogy önálló
lettem, de egyben úgy érzem, nagy feladat előtt ál-
lok.” ◇ migahikisimarumigahikisimaru feszültfeszült 「Miga hiki si-
maru issun」 „feszült pillanat”

hikisimattahikisimatta ◆ acélosacélos ◆ feszesfeszes
hikisimehikisime ◆ szigorításszigorítás 「Kin-júhiki sime
szeiszaku」 „pénzügyi szigorító intézkedés”

hikisimeruhikisimeru ◆ feszítfeszít 「Kin-niku-o hiki sime-
ta.」 „Feszítette az izmait.” ◆ megfeszítmegfeszít 「Kin-
niku-o hiki simeta.」 „Megfeszítette az izmait.” ◆

meghúzmeghúz 「Tazuna-o hiki simeta.」 „Meghúztam
a gyeplőt.” ◆ megszigorítmegszigorít 「Ginkó-va júsi-o hiki
simeta.」 „A bank megszigorította a kölcsönöket.”
◆ megszorítástmegszorítást végezvégez 「Szeifu-va zaiszei-o
hiki simeta.」 „A kormány megszorításokat vég-
zett.” ◆ szorosabbraszorosabbra fogfog 「Kakei-o hiki sime-
ta.」 „Szorosabbra fogtam a családi kiadásokat.”
◇ ki-oki-o hikisimeruhikisimeru összeszediösszeszedi magátmagát 「Ki-
o hiki simete ganbarihadzsimeta.」 „Összeszedte
magam, és igyekezni kezdtem.” ◇ ki-oki-o hikisime-hikisime-
ruru nekigyürkőziknekigyürkőzik 「Mondai-o kaikacusijóto ki-

o hiki simeta.」 „Nekigyürkőztem, hogy megold-
jam a problémát.”

hikisiohikisio ◆ apályapály 「Micsi sioto hiki sio」 „dagály
és apály”

hikisioninaruhikisioninaru ◆ apadapad 「Umi-va hiki sioninat-
ta.」 „A tenger apadt.”

hikiszagaranaihikiszagaranai ◆ nem tágítnem tágít
hikiszagaruhikiszagaru ◆ felhagyfelhagy 「Kare-va kósóni sip-
paisitekonobidzsineszukara hiki szagatta.」
„Nem sikerült megegyeznie, felhagyott ezzel az üz-
lettel.” ◆ meghátrálmeghátrál 「Csúiszareteszugoszugoto
hiki szagatta.」 „A figyelmeztetés után azonnal
meghátrált.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Szeikaikara hiki
szagatta.」 „Visszavonult a politikai életből.”

hikiszagehikiszage ◆ csökkentéscsökkentés 「Cúvarjókinno hiki
szage」 „telefondíjak csökkentése”

hikiszageruhikiszageru ◆ csökkentcsökkent 「Ginkó-va kinri-o
hiki szageta.」 „A bank csökkentette a kamatot.”
◆ visszavonvisszavon 「Teian-o hiki szageta.」 „Vissza-
vontam a javaslatot.”

hikiszakikjódohikiszakikjódo ◆ szakítószilárdságszakítószilárdság
hikiszakuhikiszaku ◆ elszakítelszakít 「Ojako-va hiki szakare-
ta.」 „Elszakították a szülőt a gyerekétől.” ◆ el-el-
téptép 「Tegami-o hiki szaita.」 „Eltéptem a leve-
let.” ◆ hasíthasít 「Boronunono icsibubun-o hiki sza-
ita.」 „Hasítottam egy darabot a rongyból.” ◆ le-le-
szakítszakít 「Sacuno szode-o hiki szaita.」 „Lesza-
kítottam az ingem ujját.” ◆ letépletép 「Poketto-o
hiki szaita.」 „Letéptem a zsebemet.” ◆ szag-szag-
gatgat 「Kokoroga hiki szakaretajóna kimocsidat-
ta.」 „Szívszaggató érzés volt.” ◆ széttépszéttép
「Módzsú-va rjósino karada-o hiki szaita.」 „A
vadállat széttépte a vadászt.” ◆ téptép 「Nótokara
kami-o icsimaihiki szaita.」 „Téptem egy lapot a
füzetből.” ◇ gudzsagudzsanihikiszakugudzsagudzsanihikiszaku mar-mar-
cangolcangol ◇ zutazutanihikiszakuzutazutanihikiszaku megszaggatmegszaggat
「Eda-va jófuku-o zutazutani hiki szaita.」 „Az
ágak megszaggatták ruhámat.”

hikiszúhikiszú ◆ argumentumargumentum ◆ paraméterparaméter
hikiszúhjókihikiszúhjóki ◆ paraméter megjelöléseparaméter megjelölése
hikiszuszohikiszuszo ◆ uszályuszály
hikitacuhikitacu ◆ elütelüt 「Konotéburu-va iszuno irode
hiki tatteimaszu.」 „Az asztal és a szék színe el-
ütött egymástól.” ◆ érvényesülérvényesül 「Csotto sio-o
kuvaetara amamiga hiki tacu.」 „Ha kicsit meg-
sózzuk, jobban érvényesül az édes íz.” ◆ felélén-felélén-

AdysAdys hikiotosi hikiotosi – hikitacu hikitacu 11131113



külkül 「Kono ongaku-o kikuto kibunga hiki tacu.」
„Ha ezt a zenét hallgatom, felélénkülök.” ◆ jójó
hangulatahangulata vanvan 「Kjóha nandaka kiga hiki ta-
tanai.」 „Ma valahogy nincs jó hangulatom.” ◆

kiemelkedikkiemelkedik 「Szeno takai tomodacsi-va gunsú-
kara hiki tatteiru.」 „A barátom magas, ezért ki-
emelkedik a tömegből.”

hikitaoszuhikitaoszu ◆ ledöntledönt 「Dózó-o hiki taosita.」
„Ledöntöttem a szobrot.”

hikitatehikitate ◆ felkarolásfelkarolás ◆ pártfogáspártfogás 「Heiszo-
va kakubecuno ohiki tate-o tamari, makotoni ar-
igatógozaimaszu.」 „Szívből köszönöm állandó
pártfogását!” ◆ támogatástámogatás 「Dzsósino hiki tat-
ede hitojori hajaku sósinsita.」 „A főnöke támo-
gatásával a többieknél gyorsabban előléptették.”

hikitatejakuhikitatejaku ◆ kiemelőkiemelő szerepszerep 「Adzsino hi-
ki tate jakutositeremon-o cukatta.」 „Citromot
használtam, hogy az étel ízét jobban kiemeljem.”
◆ másodrendűmásodrendű szerepszerep 「Szono bidzsinto aru-
kuto vatasi-va tadano hiki tate jakuninaru.」 „Ha
együtt sétálok, azzal a szép nővel, akkor én csak
másodrendűnek tűnök.”

hikitateruhikitateru ◆ elvezetelvezet 「Keikan-va jógisa-o hiki
tateta.」 „A rendőr elvezette a vádlottat.” ◆ fel-fel-
karolkarol 「Szainóaru szeito-o hiki tateru.」 „Felka-
rolja a tehetséges diákokat.” ◆ felvidítfelvidít 「Ko-
no ongaku-va vatasino kibun-o hiki tateru.」 „Ez
a zene engem felvidít.” ◆ kiemelkiemel 「Kono iro-va
mojó-o hiki tatemaszu.」 „Ez a szín kiemeli a dí-
szítést.” ◆ pártfogolpártfogol 「Bukano hitori-o hiki tate
sósinszaszeta.」 „Az egyik beosztottját pártfogol-
va előléptette.” ◆ támogattámogat 「Kóhosa-o hiki tat-
eta.」 „Támogatta a jelöltet.”

hikitomerarerukotohikitomerarerukoto ◆ marasztalásmarasztalás
hikitomeruhikitomeru ◆ feltartfeltart 「Kimi-o nagaku hiki to-
metakunai.」 „Nem akarlak sokáig feltartani.” ◆

feltartóztatfeltartóztat 「Rókade dzsósi-o szúfunhiki to-
meta.」 „A folyosón feltartóztattam a főnökömet
néhány percre.” ◆ marasztalmarasztal 「Okjakuszan-o
hiki tometa.」 „Marasztalta a vendéget.” ◆

visszatartvisszatart 「Aite-o nagurótosita tomodacsi-o
hiki tometa.」 „Visszatartottam a verekedni ké-
szülő barátomat.”

hikitorihikitori ◆ átvételátvétel ◆ távozástávozás
hikitorininhikitorinin ◆ átvevőátvevő ◆ befogadóbefogadó ◆ elvivőelvivő ◆

gondviselőgondviselő ◆ igényt tartóigényt tartó

hikitoritehikitorite ◆ átvevőátvevő ◆ befogadóbefogadó 「Kodzsino
hikitorite」 „árva befogadója” ◆ elvivőelvivő 「Itaino
hikitoritegainai.」 „Senki sem akarta elvinni a
holttestet.” ◆ igényjogosultigényjogosult ◆ igénytigényt tartótartó
「Isicubucuno hikitorite-va inakatta.」 „Senki
sem tartott igényt az elveszett holmira.”

hikitoruhikitoru ◆ átveszátvesz 「Nakusita keitaidenva-o
keiszacude hiki totta.」 „Átvettem a rendőrségen
a mobilomat, amit elvesztettem.” ◆ befogadbefogad
「Kodomo-o hiki totte szodateta.」 „Befogadtak,
és felneveltek egy gyereket.” ◆ magáhozmagához veszvesz
「Kodzsi-o hiki totta.」 „Magunkhoz vettünk egy
árva gyereket.” ◆ távoziktávozik 「Szono ba-o hiki tot-
ta.」 „Távozott onnan.” ◆ visszaveszvisszavesz
「Szeizósa-va ure nokotta sóhin-o hiki totta.」 „A
gyártó visszavette a megmaradt árut.” ◇ iki-oiki-o hi-hi-
kitorukitoru kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Teate-va munasiku
otoko-va iki-o hiki totta.」 „Hiába próbáltak segí-
teni, a férfi kilehelte a lelkét.”

hikiucuszuhikiucuszu ◆ átmásolátmásol 「Taninno ronbun-o
szokkuri hiki ucusita.」 „Teljes egészében átmá-
solta más értekezését.”

hikiukehikiuke ◆ elfogadáselfogadás 「Tegatano hiki uke-o ko-
banda.」 „Nem fogadta el a váltót.” ◆ elvállaláselvállalás
「Sigotono hiki uke」 „munka elvállalása” ◆ ga-ga-
ranciarancia 「Ginkóhiki ukeno szaiken-o hakkósi-
ta.」 „Banki garanciával kötvényt bocsátottak ki.”
◆ kezeskedéskezeskedés 「Mimotono hiki uke」 „kezes-
kedés valakiért” ◆ vállalásvállalás 「Szekininno hiki
uke」 „felelősség vállalása”

hikiukegaisahikiukegaisa ◆ garanciát vállaló céggaranciát vállaló cég
hikiukeruhikiukeru ◆ átvállalátvállal 「Jameta dórjóno sigoto-
o hiki uketa.」 „Átvállalta a felmondott kollégája
munkáját.” ◆ elfogadelfogad 「Tegata-o hiki uketa.」
„Elfogadta a váltót.” ◆ elvállalelvállal 「Hon-jakuno
sigoto-o hiki uketa.」 „Elvállalta a fordítói mun-
kát.” ◆ felveszfelvesz 「Csúmon-o hiki uketa.」 „Fel-
vette a megrendelést.” ◆ kezeskedikkezeskedik 「Kareno
mimoto-o hiki uketa.」 „Kezeskedtem érte.” ◆

vállalvállal 「Daremokono sigoto-o hiki ukenakat-
ta.」 „Nem vállalta senki ezt a munkát.”

hikiuszuhikiuszu ◆ kézimalomkézimalom ◆ őrlőszerkezetőrlőszerkezet
hikiuszudzsógohikiuszudzsógo ◆ garatgarat
hikiutaihikiutai ◆ saját kísérettel énekléssaját kísérettel éneklés
hikivakehikivake ◆ döntetlendöntetlen 「Siai-va hiki vakeni
ovatta.」 „A mérkőzés döntetlenül végződött.” ◆

holtversenyholtverseny 「Futaritomo hiki vakede niininat-
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ta.」 „Holtversenyben mindketten másodikak let-
tek.”

hikivakeruhikivakeru ◆ döntetlentdöntetlent játszikjátszik
「Rjócsímu-va nitai nide hiki vaketa.」 „A két
csapat 2:2-es döntetlent játszott.” ◆ széthúzszéthúz ◆

szétválasztszétválaszt 「Naguri atteiru futari-o keikanga
hiki vaketa.」 „A rendőr szétválasztotta a vereke-
dőket.”

hikivatasihikivatasi ◆ átadásátadás
hikivatasisiki-ohikivatasisiki-o okonauokonau ◆ felavatfelavat 「Atarasii
tatemonono hivata sikigaatta.」 „Felavatták az új
épületet.”

hikivataszuhikivataszu ◆ átadátad 「Kanszeisitahoteruga hiki
vataszareta.」 „Átadták a kész hotelt.” ◆ kihúzkihúz
「Hasirato hasirano aidani cuna-o hiki vatasita.」
„A két oszlop közé kihúzta a kötelet.” ◆ kiszol-kiszol-
gáltatgáltat 「Ano kuni-va han-nin-o hiki vatasita.」
„Az ország kiszolgáltatta a tettest.”

hikizanhikizan ◆ kivonáskivonás 「Tasi zanto hiki zan」
„összeadás és kivonás”

hikizan-nokigóhikizan-nokigó ◆ kivonásjelkivonásjel
hikizan-ohikizan-o szuruszuru ◆ kivonkivon 「Hizukeno hiki zan-o
sita.」 „Dátumokat vontam ki egymásból.”

hikizunahikizuna ◆ húzókötélhúzókötél ◆ vonókötélvonókötél ◆ vonta-vonta-
tókötéltókötél
hikizuridaszuhikizuridaszu ◆ kiráncigálkiráncigál 「Kodomo-o be-
ddokara hikizuri dasita.」 „Kiráncigáltam a gye-
reket az ágyból.”

hikizurikomuhikizurikomu ◆ belerángatbelerángat 「Aitekoku-o
szenszóni hiki zuri konda.」 „A másik országot
belerángatta a háborúba.”

hikizurimavaszuhikizurimavaszu ◆ erre-arraerre-arra húzhúz
「Szúcukészu-o hikizuri mavasiteita.」 „Erre-
arra húztam a bőröndömet.” ◆ magávalmagával hurcolhurcol
「Kai mononi otto-o hikizuri mavasita.」 „A fér-
jemet magammal hurcolva vásároltam.”

hikizuruhikizuru ◆ áthúzáthúz 「Iszu-o tonarino hejani hi-
kizutta.」 „A széket áthúztam a másik szobába.”
◆ elhurcolelhurcol 「Sónen-va keiszacuni hiki zurare-
ta.」 „A fiút elhurcolták a rendőrök.” ◆ földönföldön
húzhúz 「Dóbucu-va sippo-o hikizutte szuszunda.」
„Az állat a farkát a földön húzva ment.” ◆ hurcolhurcol
「Csicsioja-va muszuko-o siaini hikizutteitta.」
„Az apja magával hurcolta a fiát a meccsre.” ◆

nemnem tudtud szabadulniszabadulni 「Hahaojakara aiszaren-
akatta omoi-o hikizutteiru.」 „Nem tud szabadul-

ni az érzéstől, hogy az anyja nem szerette.” ◆

nyomjanyomja aa lelkétlelkét 「Dzsósini okoraretakoto-o hi-
kizutteiru.」 „A főnöke szidalma nyomja a lelkét.”
◆ vonszolvonszol 「Itai asi-o hikizutte aruita.」 „A lá-
bát vonszolva ment.” ◇ asi-oasi-o hikizuttearukuhikizuttearuku
csoszogcsoszog 「Tosijori-va asi-o hikizutte aruita.」
„Az öregember csoszogott.”

hikjakuhikjaku ◆ gyorsfutárgyorsfutár ◆ postáspostás
hikjakudon-jahikjakudon-ja ◆ gyorsfutár-szolgálatgyorsfutár-szolgálat
hikjóhikjó ◆ sunyiságsunyiság 「Kagedekoszokoszo
varugucsi-o iunante hikjódato omoimaszenka?」
„Nem gondolod, hogy sunyiság kipletykálni vala-
kit a háta mögött?”

hikjóhikjó ◆ hasonlításhasonlítás ◆ összehasonlításösszehasonlítás
hikjóhikjó ◆ ezoterikus tanezoterikus tan ◆ titkos vallástitkos vallás
hikjóhikjó ◆ érintetlenérintetlen természettermészet ◆ felderítet-felderítet-
len vidéklen vidék
hikjógószogaihikjógószogai ◆ nem-vetélkedési gátlásnem-vetélkedési gátlás
hikjónahikjóna ◆ alantasalantas 「Hikjóna tegucside kare-
o vananihameta.」 „Alantas módon tőrbe csalta.”
◆ alattomosalattomos 「Hikjóna tegucsi」 „alattomos
módszer” ◆ gerinctelengerinctelen ◆ gyávagyáva ◆ sunyisunyi
「Hikjóna hito」 „sunyi ember”

hikjorihikjori ◆ röptávolságröptávolság
hikjószószogaihikjószószogai ◆ nem-vetélkedési gátlásnem-vetélkedési gátlás
hikjúhikjú ◆ magasmagas labdalabda ◆ magasütésmagasütés ◇ sóhik-sóhik-
jújú kiskis magasütésmagasütés ◇ daihikjúdaihikjú nagynagy magasü-magasü-
téstés
hikjúhikjú ◆ csípőízületi vápacsípőízületi vápa
hikkahikka ◆ iromány okozta bajiromány okozta baj
hikkaburuhikkaburu ◆ fejérefejére húzhúz 「Futon-o hikkabut-
ta.」 „Fejemre húztam a paplant.” ◆ fejérefejére öntönt
「Hószuno mizu-o hikkabutta.」 „Fejemre öntöt-
tem a vizet a slagból.” ◆ magáramagára vállalvállal 「Sa-
csóga mattaszekinin-o hikkabutta.」 „Az igazgató
minden felelősséget magára vállalt.”

hikkaitehagaszuhikkaitehagaszu ◆ lekaparlekapar
「Jubinicuitatáru-o hikkaitehagasita.」 „Leka-
partam az ujjamról a szurkot.”

hikkakaruhikkakaru ❶ beleakadbeleakad 「Meganegaszétáni hik-
kakatta.」 „A szemüvegem beleakadt a pulóve-
rembe.” ❷ megakadmegakad 「Dzsippága hikkakatta.」
„A cipzár megakadt.” ❸ fennakadfennakad 「Tako-va ki-
no ueni hikkakatta.」 „A papírsárkány fennakadt
a fán.” ❹ bedőlbedől 「Torikkunimanmato hikkakat-
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ta.」 „Teljesen bedőltem a trükknek.” ❺ nemnem
tetsziktetszik 「Kareno kódóni vatasini-va hikkakatte-
irukotogaaru.」 „Valami nem tetszik nekem a vi-
selkedésében.” ◆ akadakad 「Curi barini kjodaina-
namazuga hikkakatta.」 „Hatalmas harcsa akadt
horogra.” ◆ beakadbeakad 「Sattága hikkakatte oros-
zenai.」 „Beakadt a redőny, nem tudom lehúzni.”
◆ belefutbelefut 「Kenmonni hikkakatta.」 „Belefu-
tottam egy közúti ellenőrzésbe.” ◆ belekevere-belekevere-
dikdik 「Varui rencsúni hikkakatta.」 „Rossz társa-
ságba keveredett.” ◆ beragadberagad 「Faszunágahik-
kakatta.」 „Beragadt a cipzár.” ◆ cigányútracigányútra
megymegy 「Ringoga hikkakatte ikiga cumatta.」 „A
cigányútra ment almától fuldokoltam.” ◆ kapkap
「Edaga kaoni hikkakatta.」 „Az ág az arcomba
kapott.” ◆ kaparkapar 「Konokamiszori-va hikkaka-
ru.」 „Ez a penge kapar.” ◆ megfogmegfog 「Nihonkara
okurareta nimocuga zeikande hikkakatta.」 „A
Japánból küldött csomagot megfogták a vámon.”
◆ rákaprákap 「Szakana-va hikkakatta.」 „A hal ráka-
pott a horogra.” ◆ találnaktalálnak valamitvalamit 「Kenkós-
indanni hikkakatta.」 „Találtak valamit az orvosi
vizsgálaton.”

hikkakemondaihikkakemondai ◆ beugratóbeugrató kérdéskérdés ◆ fur-fur-
fangosfangos fejtörőfejtörő ◆ furfangosfurfangos kérdéskérdés ◆ szí-szí-
vatós kérdésvatós kérdés
hikkakeruhikkakeru ◆ akasztakaszt 「Kaban-o udeni hikkake-
ta.」 „A kezemre akasztottam a táskámat.” ◆ be-be-
akasztakaszt 「Sacu-o togeni hikkakete jabutta.」 „Az
ingem beakadt egy tüskébe és elszakadt.” ◆ be-be-
ugratugrat 「Tomodacsi-o hikkaketa.」 „Beugrattam
a barátomat.” ◆ dobdob 「Nuida fuku-o iszuno sze-
ni hikkaketa.」 „A levetett ruhát a szék támlájá-
ra dobtam.” ◆ elbliccelelbliccel ◆ elkaszálelkaszál 「Kurum-
akara deteita togatteita bó-va hokósa-o hikkake-
ta.」 „A kocsiból kiálló rúd elkaszált egy gyalo-
gost.” ◆ felcsípfelcsíp 「Pabude on-na-o hikkaketa.」
„A kocsmában felcsíptem egy csajt.” ◆ felszedfelszed
「Hikkakejaszui on-nadane.」 „Azt a nőt könnyű
felszedni.” ◆ lefröcsköllefröcsköl 「Tóri szugiru kuru-
mani doro-o hikkakerareta.」 „Az elhaladó kocsi
lefröcskölt sárral.” ◆ ráfröcskölráfröcsköl 「Atamaniki-
te aiteno kaonibíru-o hikkaketa.」 „Méregből rá-
fröcsköltem a sört az arcára.” ◆ súrolsúrol 「Ude-
va kurumani hikkakerareta.」 „Egy autó súrolta a
kezemet.” ◆ terítterít 「Kádigan-o katani hikkake-
ta.」 „A vállamra terítettem a kardigánt.” ◇ asi-asi-
oo hikkakeruhikkakeru megbotlikmegbotlik 「Asi-o isini hikkakete
koronda.」 „Megbotlottam egy kőben és elestem.”

◇ ippaihikkakeruippaihikkakeru benyombenyom egyegy italtitalt 「Ip-
paihikkakenai?」 „Ne nyomjunk be egy italt?” ◇

cuba-ocuba-o hikkakeruhikkakeru leköpleköp 「Kareno kaoni cuba-
o hikkaketa.」 „Leköptem az arcát.” ◇ hanamo-hanamo-
hikkakenaihikkakenai rárá semsem hederíthederít 「Kokuszaisakai-
va vaga kunino susóni hanamo hikkakenai.」 „A
nemzetközi világ rá sem hederít a miniszterelnö-
künkre.” ◇ hanamohikkakenaihanamohikkakenai lele semsem szarszar
「Szono rencsú-va vatasinankani hanamo hikka-
kenai.」 „Azok az emberek engem le sem szar-
nak.”

hikkakikizuhikkakikizu ◆ karcoláskarcolás ◆ karmoláskarmolás
hikkakimavasiteszagaszuhikkakimavasiteszagaszu ◆ keresgélkeresgél
hikkakimavaszuhikkakimavaszu ◆ fejefeje tetejéretetejére állítállít 「Ma-
nukena dzsúgjóin-va kaisa-o hikkaki mavasita.」
„A kétbalkezes alkalmazott a feje tetejére állította
a vállalatot.” ◆ felforgatfelforgat 「Jófuku-o szagasite-
kurózettono naka-o hikkaki mavasita.」 „Felfor-
gattam az egész szekrényt a ruháért.” ◆ felkavarfelkavar
「Szono tegami-va kanodzsono kokoro-o hikka-
ki mavasita.」 „A levél felkavarta a nő lelkét.” ◆

feltúrfeltúr 「Hiki dasino naka-o hikkaki mavasitato-
koro, iroiro detekita.」 „A fiókot feltúrva sok min-
den előkerült.”

hikkakuhikkaku ◆ belekapbelekap 「Kai nekoni me-o hikka-
kareta.」 „A macska belekapott a szemembe.” ◆

karcolkarcol 「Dóitani szen-o hikkaita.」 „A rézlapba
vonalakat karcoltam.” ◆ karmolkarmol 「Nekoga hik-
kakukara ki-o cukete!」 „Vigyázz a macskára,
mert karmol!” ◆ megkarcolmegkarcol 「Garaszuno
hahendekonkuríto-o hikkaita.」 „Egy üvegcserép-
pel megkarcoltam a betont.” ◆ megkarmolmegkarmol 「Ne-
koga te-o hikkaita.」 „Megkarmolta a kezét a
macska.” ◆ összekarmolösszekarmol 「Nekoga hikkaita.」
„Összekarmolt a macska.”

hikkakuhikkaku ◆ ecsetvonásecsetvonás ◆ vonásvonás
hikkeihikkei ◆ nélkülözhetetlenségnélkülözhetetlenség
hikkeinohikkeino ◆ nélkülözhetetlennélkülözhetetlen 「Tósikahikke-
ino so」 „befektetők számára nélkülözhetetlen
könyv”

hikkeinokotohikkeinokoto ◆ feltétlenülfeltétlenül hozzonhozzon magá-magá-
valval 「Sikenni-va hikkijóguhikkeinokoto.」 „A
vizsgára feltétlenül hozzanak magukkal íróeszkö-
zöket!”

hikkenhikken ◆ feltétlenülfeltétlenül látnilátni kellkell 「Konoburan-
do szenmonten-va hikken!」 „Ezt a divatüzletet
feltétlenül látnod kell!”
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hikken-nohikken-no ◆ kihagyhatatlankihagyhatatlan 「Hikkenno ei-
ga」 „kihagyhatatlan film” ◆ megnézendőmegnézendő
hikkihikki ◆ jegyzetelésjegyzetelés ◇ kóen-nohikkikóen-nohikki elő-elő-
adásjegyzetadásjegyzet ◇ kódzsucuhikkikódzsucuhikki hallotthallott szö-szö-
vegveg jegyzetelésejegyzetelése 「Kódzsucuhikki-o totta.」
„Jegyzeteltem a hallott szöveget.”

hikkicsóhikkicsó ◆ jegyzetfüzetjegyzetfüzet
hikkiguhikkigu ◆ íróeszközíróeszköz
hikkijóguhikkijógu ◆ íróeszközíróeszköz
hikkijósihikkijósi ◆ jegyzetpapírjegyzetpapír
hikkinórjokuhikkinórjoku ◆ íráskészségíráskészség
hikkirinasinihikkirinasini ◆ állandóanállandóan 「Kodomo-va hikki-
ri nasinidoa-o ake tatesita.」 „A gyerek állandóan
az ajtót nyitogatta.” ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Cuma-
va hikkiri nasini hanasiteita.」 „A feleségem sza-
kadatlanul beszélt.” ◆ szünetszünet nélkülnélkül 「Denva-
va hikkiri nasini natteita.」 „A telefon szünet nél-
kül csörgött.”

hikkirinasinohikkirinasino ◆ szakadatlanszakadatlan 「Hitono hikki-
rinasino nagare」 „emberek szakadatlan áramlá-
sa” ◆ szűnniszűnni nemnem akaróakaró 「Hikkirinasino szó-
on」 „szűnni nem akaró zaj” ◆ szüntelenszüntelen
「Hikkirinasino ame」 „szüntelen esőzések”

hikkisikenhikkisiken ◆ írásbeli vizsgaírásbeli vizsga
hikkiszuruhikkiszuru ◆ jegyzeteljegyzetel 「Gakuszei-va kógi-
o hikkisita.」 „A diák jegyzetelte az előadást.” ◆

leírleír 「Hiso-va tegami-o hikkisita.」 „A titkárnő
leírta a levelet.” ◆ lejegyezlejegyez
「Kiitakotonoaraszudzsi-o hikkisita.」 „Lejegyez-
te a hallott szöveg lényegét.” ◇ kódzsucuhikki-kódzsucuhikki-
szaszeruszaszeru lediktállediktál 「Sacsó-va hisoni tegami-o
kódzsucuhikkiszaszeta.」 „Az igazgató lediktálta
a levelet a titkárnőnek.” ◇ kódzsucuhikkisza-kódzsucuhikkisza-
szeruszeru diktáldiktál 「Tegami-o kódzsucuhikkiszasze-
ta.」 „Levelet diktált.”

hikkitaihikkitai ◆ folyóírásfolyóírás 「Hikkitaide dengon-o ka-
ita.」 „Folyóírással írta az üzenetet.” ◆ írottírott be-be-
tűtípustűtípus ◆ kézíráskézírás
hikkjóhikkjó ◆ nemnem másmás 「Dzsinszeito-va hikkjó , si-e
to cuzuku tabidzsida.」 „Az élet nem más, mint a
halálba vezető út.” ◆ végsővégső soronsoron ◆ voltakép-voltakép-
penpen
hikkjószurunihikkjószuruni ◆ tulajdonképpentulajdonképpen ◆ végsővégső
soronsoron 「Karega dzsibunno hi-o mitomenaino-va
, hikkjószuruni szekininnogareda.」 „A hibánk

nem elismerése végső soron kibújás a felelősség
alól.”

hikkóhikkó ◆ másolásbólmásolásból élésélés ◆ másolómásoló ◆ tisztá-tisztá-
zásból élészásból élés ◆ tisztázótisztázó
hikkomeruhikkomeru ◆ behúzbehúz 「Onaka-o hikkometa.」
„Behúztam a hasam.” ◆ ejtejt 「Keikaku-o hikko-
meta.」 „Ejtették a tervet.” ◆ elrántelránt 「Acuia-
ironkaraszatto te-o hikkometa.」 „Elrántottam a
kezem a forró vasalóról.” ◆ visszahúzvisszahúz 「Tabe
mononi te-o nobasitari hikkometarisita.」 „Több-
ször kinyújtotta a kezét az ételért, majd vissza-
húzta.” ◆ visszavonvisszavon 「Dzsihjó-o hikkometa.」
„Visszavonta a lemondását.”

hikkomihikkomi ◆ visszatáncolásvisszatáncolás 「Hiki uketa idzsó-
hikkomigacukanai.」 „Ha már egyszer elvállal-
tam, nem lehet visszatáncolni.”

hikkomidzsian-nahikkomidzsian-na ◆ befelébefelé fordulóforduló ◆

visszahúzódóvisszahúzódó ◆ zárkózottzárkózott 「Hikkomi dzsi-
anna szeikaku」 „zárkózott természet”

hikkomigacsinohikkomigacsino ◆ otthonülőotthonülő
hikkomuhikkomu ◆ behúzódikbehúzódik 「Riszu-va szuanani hik-
konda.」 „A mókus behúzódott az odújába.” ◆

beljebbbeljebb vanvan 「Szono tocsi-va dórokara hikkon-
da tokoroniaru.」 „A telek beljebb van az utcától.”
◆ benyomódikbenyomódik 「Dengenbotanga hikkondama-
ma detekonakunatta.」 „A hálózati kapcsoló be-
nyomódott, és nem jön ki.” ◆ lelapullelapul 「Nekoze-o
naositara onakaga hikkonda.」 „Amint leszoktam
a görnyedt járásról, lelapult a hasam.” ◆ vissza-vissza-
húzódikhúzódik 「Inu-va inugojani hikkonda.」 „A ku-
tya visszahúzódott a házába.” ◆ vonulvonul
「Kodomo-va fukigenni dzsibunno hejani hikkon-
da.」 „A gyerek duzzogva a szobájába vonult.”

hikkoríhikkorí ◆ hikorifahikorifa
hikkórjóhikkórjó ◆ másolási díjmásolási díj ◆ tisztázási díjtisztázási díj
hikkosihikkosi ◆ elköltözéselköltözés ◆ költözésköltözés ◆ költöz-költöz-
ködésködés ◆ újúj helyrehelyre költözésköltözés 「Ohikkosiome-
detógozaimaszu!」 „Érezzék jól magukat az új he-
lyükön!”

hikkosigaisahikkosigaisa ◆ költöztetőcégköltöztetőcég 「Hikkosi ga-
isaga konpókara haiszómadeszubetejattekurema-
szu.」 „A költöztetőcég a csomagolástól a szállítá-
sig mindent megcsinál.”

hikkosigaocsicukuhikkosigaocsicuku ◆ berendezkedikberendezkedik 「Ieno
hikkosiga ocsi cuita.」 „Berendezkedtem a laká-
somban.”
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hikkosigjósahikkosigjósa ◆ költöztetőcégköltöztetőcég
hikkosiivaihikkosiivai ◆ költözésiköltözési ajándékajándék 「Hikkosi
ivai-o okutta.」 „Költözési ajándékot küldtem.”

hikkosijahikkosija ◆ költöztetőcégköltöztetőcég
hikkosinoaiszacuhikkosinoaiszacu ◆ újúj lakólakó bemutatkozásabemutatkozása
「Hikkosino aiszacu-o sita.」 „A költözés után be-
mutatkoztunk a lakóknak.”

hikkosipátíhikkosipátí ◆ lakásszentelőlakásszentelő 「Hikkosipátí-o
sita.」 „Lakásszentelőt tartottunk.”

hikkosiszakihikkosiszaki ◆ új címúj cím
hikkosiszobahikkosiszoba ◆ beköltözésibeköltözési hajdinatésztahajdinatészta
「Otonariszan-ni hikkosi szoba-o kubatta.」 „A
szomszédoknak beköltözésünk után hajdinatész-
tát adtunk.”

hikkosiszuruhikkosiszuru ◆ elköltözikelköltözik 「Tonarino hito-va
iekara hikkosita.」 „A szomszédunk elköltözött.”

hikkoszuhikkoszu ◆ átköltözikátköltözik 「Atarasii ucsini hik-
kosita.」 „Átköltöztünk egy új lakásba.” ◆ átköl-átköl-
tözködiktözködik 「Kare-va macsino hattaigavani hikko-
sita.」 „Átköltözködött a város másik végére.” ◆

beköltözikbeköltözik 「Fujuninaruto inu-va ieno nakani
hikkosita.」 „A kutya télen beköltözött a lakásba.”
◆ elhurcolkodikelhurcolkodik 「Kanodzso-va karesino ieka-
ra hikkosita.」 „A nő elhurcolkodott a barátjától.”
◆ hurcolkodikhurcolkodik 「Szensúatarasii ucsini hikkosi-
ta.」 „A múlt héten hurcolkodtunk az új lakásba.”
◆ kiköltözikkiköltözik 「Tokaikara hikkosita.」 „Kiköl-
töztem a városból.” ◆ költözikköltözik 「Kjonenatarasii
tokoroni hikkosita.」 „Múlt évben új helyre köl-
töztünk.”

hikkurikaeruhikkurikaeru ◆ felborulfelborul 「Iszu-va hikkuri ka-
etta.」 „A szék felborult.” ◆ felfordulfelfordul
「Nivanoiszu-va kazedehikkuri kaetta.」 „A kerti
szék felfordult a szélben.” ◆ megfordulmegfordul 「Siaiga-
hikkuri kaetta.」 „Megfordult a mérkőzés állása.”
◆ tótágasttótágast álláll 「Szekaigahikkuri kaerótositei-
ru.」 „Tótágast áll a világ.”

hikkurikaeszuhikkurikaeszu ◆ elvetelvet 「Keikaku-o hikkuri
kaesita.」 „Elvetette a tervet.” ◆ felborítfelborít 「Inu-
va dzsibunno szara-o hikkuri kaesita.」 „A kutya
felborította a tányérját.” ◆ felforgatfelforgat 「Sorui-o
hikkuri kaesiteitara szeikjúsoga micukatta.」 „Az
iratokat felforgatva megtaláltam a számlát.” ◆

fordítfordít 「Csódokurépu-o hikkuri kaesimasita.」
„Éppen a palacsintát fordította.” ◆ kifordítkifordít
「Poketto-o hikkuri kaesita.」 „Kifordítottam a
zsebemet.” ◆ kiforgatkiforgat 「Poketto-o hikkuri ka-

esita.」 „Kiforgattam a zsebeimet.” ◆ megdöntmegdönt
「Szeiken-o hikkuri kaesita.」 „Megdöntötte a
kormányt.” ◆ megfordítmegfordít 「Mojóga omotenina-
rujóni mófu-o hikkuri kaesita.」 „Megfordítottam
a pokrócot, hogy a színe legyen kifelé.” ◆ ráborítráborít
「Kósóaiteni cukue-o hikkuri kaesita.」 „Ráborí-
tottam az asztalt a tárgyalópartneremre.”

hikkurumeruhikkurumeru ◆ egybeveszegybevesz 「Denki, gaszu,
szuidórjókin-o hikkurumetemo keitaidenvarjó-
kinnohóga takai.」 „A villany-, gáz- és vízdíjat
egybevéve is magasabb a telefondíj.”

hikohiko ◆ ükunokaükunoka
hikóhikó ◆ repülésrepülés 「Dzsúdzsikanno hikóde asiga
mahisita.」 „A tíz óráig tartó repüléstől elgémbe-
redett a lába.” ◇ ucsúhikóucsúhikó űrrepülésűrrepülés ◇ keikihi-keikihi-
kókó vakrepülésvakrepülés ◇ sikenhikósikenhikó berepülésberepülés ◇ te-te-
ikúhikóikúhikó mélyrepülésmélyrepülés ◇ hentaihikóhentaihikó kötelék-kötelék-
repülésrepülés ◇ mucsakurikuhikómucsakurikuhikó leszállásleszállás nélkülnélkül
átrepülésátrepülés ◇ jakanhikójakanhikó éjszakaiéjszakai repülésrepülés ◇

júranhikójúranhikó sétarepüléssétarepülés
hikóhikó ◆ versolvasóversolvasó összejövetelösszejövetel ◇ gozenhi-gozenhi-
kókó versolvasás az uralkodó jelenlétébenversolvasás az uralkodó jelenlétében
hikóhikó ◆ bűnözésbűnözés 「Hikóno júhacu」 „bűnözésre
csábítás” ◆ rossz viselkedésrossz viselkedés
hikóhikó ◆ vastagodásvastagodás ◇ icsidzsihikóicsidzsihikó elsődle-elsődle-
gesges vastagodásvastagodás ◇ nidzsihikónidzsihikó másodlagosmásodlagos
vastagodásvastagodás
hikobaehikobae ◆ oldalszároldalszár
hikóbinhikóbin ◆ légipostalégiposta
hikobosihikobosi ◆ AltairAltair
hikocuhikocu ◆ szárkapocscsontszárkapocscsont
hikócsúnihikócsúni ◆ repülésrepülés közbenközben 「Hikócsúni ran-
kirjúga okita.」 „Repülés közben légörvénybe ke-
rültünk.”

hikócsútaihikócsútai ◆ repülőszázadrepülőszázad
hikódaitaihikódaitai ◆ repülőzászlóaljrepülőzászlóalj
hikódzsikanhikódzsikan ◆ menetidőmenetidő ◆ repülésirepülési időidő
「Budapeszutomadeno hikódzsikan」 „repülési
idő Budapestig”

hikódzsóhikódzsó ◆ repülőtérrepülőtér
hikófukuhikófuku ◆ pilótaruhapilótaruha
hikógakuhikógaku ◆ navigációnavigáció
hikojósahikojósa ◆ foglalkoztatottfoglalkoztatott
hikókahikóka ◆ aviatikusaviatikus ◆ pilótapilóta
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hikókaihikókai ◆ nemnem nyilvánosnyilvános 「Hikókaisirjó」
„nem nyilvános dokumentum” ◆ nemnem publikuspublikus
「Hikókaidzsóhó」 „nem publikus információ” ◆

zártzárt 「Hikókaikaisa」 „zárt vállalat”

hikókaidehikókaide ◆ zártzárt ajtókajtók mögöttmögött 「Kaigi-va
hikókaide okonavareta.」 „A tárgyalás zárt ajtók
mögött zajlott.”

hikókihikóki ◆ repülőrepülő 「Hikókini noru.」 „Repülőre
száll.” ◆ repülőgéprepülőgép 「Hikóki-o szódzsúszuru.」
„Repülőgépet vezet.” ◇ kamihikókikamihikóki papírrepülőpapírrepülő
「Kamihikóki-o tobasita.」 „Papírrepülőt reptet-
tem.” ◇ kamocuhikókikamocuhikóki teherszállítóteherszállító repü-repü-
lőgéplőgép ◇ gun-jóhikókigun-jóhikóki katonaikatonai repülőgéprepülőgép ◇

szuidzsóhikókiszuidzsóhikóki hidroplánhidroplán ◇ szentókiszentóki harciharci
repülőgéprepülőgép ◇ szentókiszentóki vadászgépvadászgép ◇ zen-zen-
jokuhikókijokuhikóki csupaszárnycsupaszárny repülőgéprepülőgép ◇ tan-tan-
jóhikókijóhikóki egyfedelűegyfedelű repülőgéprepülőgép ◇ fukujóhi-fukujóhi-
kókikóki kétfedelűkétfedelű repülőgéprepülőgép ◇ mudzsinhikókimudzsinhikóki
robotrepülőgéprobotrepülőgép ◇ mubijokuhikókimubijokuhikóki farokfarok
nélkülinélküli repülőgéprepülőgép ◇ mokeihikókimokeihikóki modellezőmodellező
repülőgéprepülőgép ◇ mokeihikókimokeihikóki repülőgépmakettrepülőgépmakett
◇ rjokjakkirjokjakki utasszállító repülőgéputasszállító repülőgép
hikókidaihikókidai ◆ repülésirepülési költségköltség ◆ repülőjegyrepülőjegy
áraára
hikókiendzsinhikókiendzsin ◆ repülőgép-hajtóműrepülőgép-hajtómű
hikókigumohikókigumo ◆ kondenzcsíkkondenzcsík 「Kókódo-o ton-
deita hikóki-va hikókigumo-o nokosita.」 „A ma-
gasban szálló repülő kondenzcsíkot hagyott maga
után.” ◆ repülőnyomrepülőnyom
hikókijoihikókijoi ◆ légi betegséglégi betegség
hikókirokuszócsihikókirokuszócsi ◆ feketedobozfeketedoboz
hikokuhikoku ◆ Fülöp-szigetekFülöp-szigetek
hikokuhikoku ◆ alperesalperes 「Hikoku-va nazeuttaerarete-
irukamo rikaisiteinakatta.」 „Az alperes azt sem
értette, hogy mivel vádolják.” ◆ vádlottvádlott
hikokugavanobengosihikokugavanobengosi ◆ védőügyvédvédőügyvéd
hikokugavanosóninhikokugavanosónin ◆ védelem tanújavédelem tanúja
hikokuminhikokumin ◆ hazafiatlan emberhazafiatlan ember
hikokumintekinahikokumintekina ◆ hazafiatlanhazafiatlan ◆ nemzetel-nemzetel-
leneslenes
hikokuninhikokunin ◆ alperesalperes ◆ vádlottvádlott ◇ keidzsihi-keidzsihi-
kokuninkokunin vádlottvádlott
hikokuszekihikokuszeki ◆ vádlottak padjavádlottak padja
hikondzsintekinahikondzsintekina ◆ személytelenszemélytelen
hikoógurúpuhikoógurúpu ◆ bűnbandabűnbanda

hikóricutekinahikóricutekina ◆ nem hatékonynem hatékony
hikósihikósi ◆ pilótapilóta ◇ ucsúhikósiucsúhikósi űrhajósűrhajós ◇

ucsúhikósiucsúhikósi asztronautaasztronauta ◇ sikenhikósisikenhikósi be-be-
repülőpilótarepülőpilóta
hikósikihikósiki ◆ nemnem hivataloshivatalos 「Hikósikikjógi」
„nem hivatalos megbeszélés”

hikósikinahikósikina ◆ nemnem hivataloshivatalos 「Hikósikina
meisó」 „nem hivatalos elnevezés”

hikósikinihikósikini ◆ nemnem hivatalosanhivatalosan 「Szeifu-va
szeiszakuno sippai-o hikósikini mitometa.」 „A
kormány nem hivatalosan elismerte a kudarcot.”

hikósinhikósin ◆ korpázó hámláskorpázó hámlás ◆ pitiriázispitiriázis
hikósónenhikósónen ◆ fiatalkorúfiatalkorú bűnözőbűnöző ◆ megté-megté-
vedt fiatalkorúvedt fiatalkorú
hikószenhikószen ◆ léghajóléghajó ◇ kósikihikószenkósikihikószen merevmerev
törzsű léghajótörzsű léghajó
hikószuruhikószuru ◆ repülrepül 「Hikóki-va hangaríno
dzsókú-o hikósiteiru.」 „A gép Magyarország fe-
lett repül.”

hikótaihikótai ◆ légierőlégierő
hikuhiku ◆ elgázolelgázol 「Kurumani hikareta.」 „Elgá-
zolta az autó.” ◆ elütelüt 「Kurumanihikarenaijóni
ki-o cukete.」 „Vigyázz, nehogy elüssön az autó!”
◆ rátolrátol 「Kanodzso-va bebíkáde vatasino asi-o
hiita.」 „A nő rátolta a lábamra a babakocsit.”

hikuhiku ◆ daráldarál 「Niku-o hiiteita.」 „Húst darál-
tam.” ◆ felőrölfelőröl 「Kono szeifundzsode
mainicsiszúton-no kokumocu-o hiiteiru.」 „Ez a
malom minden nap több tonna gabonát felőröl.”
◆ megdarálmegdarál 「Kóhí-o hiita.」 „Megdaráltam a
kávét.” ◆ megőrölmegőröl 「Kosó-o hiita.」 „Megőröl-
tem a borsot.” ◆ őrölőröl 「Kóhí mame-o hiita.」
„Kávét őröltem.” ◇ konanihikukonanihiku porráporrá őrölőröl
「Tane-o konani hiita.」 „Porrá őröltem a magva-
kat.”

hikuhiku ◆ fűrészelfűrészel 「Ita-o hiita.」 „Deszkát fűré-
szeltem.” ◇ konanihikukonanihiku porráporrá őrölőröl 「Tane-o
konani hiita.」 „Porrá őröltem a magvakat.”

hikuhiku ◆ játszikjátszik 「Piano-o hiku.」 „Zongorán
játszik.” ◆ megpengetmegpenget 「Gitá-o hiitemita.」
„Megpengettem a gitárt.” ◆ pengetpenget 「Hápuno
gen-o hiiteiru.」 „A hárfa húrját pengeti.” ◇

orugan-oorugan-o hikuhiku orgonálorgonál ◇ gitá-ogitá-o hikuhiku gitáro-gitáro-
zikzik 「Súmacu-va gitá-o hiite aszondeiru.」 „Hét-
végén szórakozásból gitározni szoktam.” ◇

csero-ocsero-o hikuhiku gordonkázikgordonkázik ◇ csero-ocsero-o hikuhiku

AdysAdys hikókai hikókai – hiku hiku 11191119



csellózikcsellózik ◇ csenbaro-ocsenbaro-o hikuhiku csembalózikcsembalózik
◇ hápusikódo-ohápusikódo-o hikuhiku csembalózikcsembalózik ◇ hápu-hápu-
oo hikuhiku hárfázikhárfázik ◇ baiorin-obaiorin-o hikuhiku hegedülhegedül
「Icsinicsidzsúbaiorin-o hiita.」 „Egész nap he-
gedültem.” ◇ piano-opiano-o hikuhiku zongorázikzongorázik 「Pia-
node oszoitenpono kjoku-o hiita.」 „Lassú zenét
zongorázott.”

hikuhiku ◆ elvonulelvonul 「Szono tóri-va joruninaruto hit-
odóriga kjúgekini hiku.」 „Éjszaka ebből az ut-
cából elvonulnak az emberek.” ◇ mi-omi-o hikuhiku
visszavonulvisszavonul 「Rokudzsúgoszaide sigotokara
mi-o hiita.」 „65 évesen visszavonult.”

hikuhiku ❶ húzhúz 「Kokubanni szen-o hiita.」 „Egy vo-
nalat húztam a táblára.” ❷ elhúzelhúz 「Káten-o hi-
ita.」 „Elhúztam a függönyt.” ❸ vonvon 「Kókok-
uga cúkóninno me-o hiita.」 „A hirdetés magára
vonta a járókelők figyelmét.” ❹ vontatvontat 「Ko-
vareta kuruma-o súrijamade cunade hiita.」 „Kö-
téllel vontatta az elromlott kocsit a szervizbe.” ❺

visszahúzódikvisszahúzódik 「Mizuga hiita.」 „Visszahúzó-
dott a víz.” ❻ leapadleapad 「Atamano kobuga hiita.」
„A fejemen a púp leapadt.” ❼ felütfelüt 「Dzsiso-o hi-
ita.」 „Felütöttem a szótárt.” ❽ elveszelvesz 「Dzsú-
kara jon-o hiita.」 „Tízből elvettem négyet.” ❾

vonzvonz 「Otoko-va on-nani hikareru.」 „A nők
vonzzák a férfiakat.” ◆ behúzbehúz 「Káten-o hiita.」
„Behúzta a függönyt.” ◆ bekenbeken 「Furaipan-
nibatá-o hiita.」 „A serpenyőt bekentem vajjal.”
◆ beterítbeterít 「Nivani dzsari-o hiita.」 „A kertet
beterítettem kőzúzalékkal.” ◆ bevezetbevezet 「Kan-
szeisita tatemononi denki-o hiita.」 „Az elkészült
épületbe bevezették a villanyt.” ◆ bevonbevon
「Dóroniaszufaruto-o hiita.」 „Az utat aszfalttal
vonták be.” ◆ felengedfelenged 「Kuracscsikara asi-o
hiita.」 „Felengedtem a kuplungot.” ◆ felhozfelhoz
「Gutaitekina rei-o hiita.」 „Konkrét példát hoz-
tam fel.” ◆ felkeltfelkelt 「Kodomoga ojano kansin-
o hikutamenifuzaketa.」 „A gyerek bohóckodott,
hogy felkeltse a szülő érdeklődését.” ◆ hátrálhátrál
「Ippohiita.」 „Egy lépést hátráltam.” ◆ keltkelt
「Csúmoku-o hiku dekigoto」 „figyelmet keltő
esemény” ◆ kihúzkihúz 「Hikidasi-o hiita.」 „Kihúz-
tam a fiókot.” ◆ kimegykimegy 「Atamakara csiga hiite
sissinsita.」 „Kiment a vér a fejemből, és elájul-
tam.” ◆ kivonkivon 「Kore-va sóhizei-o hiita kinga-
kudeszu.」 „Ebből az árból ki van vonva a forgal-
mi adó.” ◆ lelappadlelappad 「Harega hiita.」 „A da-
ganat lelappadt.” ◆ lelohadlelohad 「Hare monoga hi-
ita.」 „A daganat lelohadt.” ◆ leszámítleszámít 「Kjúr-

jókara mukjúkjúkaga hikareta.」 „A béremből le-
számították a fizetetlen szabadságot.” ◆ levonlevon
「Teszúrjó-o hiita.」 „Levonta a jutalékot.” ◆ le-le-
vonulvonul 「Kavano kózuiga hiita.」 „Levonult az ár
a folyón.” ◆ meghúzmeghúz 「Kare-va hiki gane-o hi-
ita.」 „Meghúzta a ravaszt.” ◆ megnézmegnéz 「Dzsiso-
o hiite tangono imi-o sirabeta.」 „Megnéztem a
szótárban a szó jelentését.” ◆ megragadmegragad 「Ucu-
kusiszani hikareta.」 „Megragadott a szépsége.” ◆

rajzolrajzol 「Zumen-o hiku.」 „Tervet rajzol.” ◆ ve-ve-
zetzet 「Kodomono te-o hiita.」 „Kézen fogva ve-
zettem gyereket.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Mizuga hi-
ita.」 „Visszavonult az ár.” ◇ ato-oato-o hikuhiku mara-mara-
dandódandó 「Konokéki-va oisikute ato-o hiku.」 „Ez
a finom sütemény maradandó élmény.” ◇ abura-abura-
oo hikuhiku beolajozbeolajoz 「Furaipan-ni abura-o hiita.」
„Beolajoztam a serpenyőt.” ◇ ito-oito-o hikuhiku hát-hát-
térbőltérből irányítirányít 「Dzsikenno ito-o hiita.」 „Hát-
térből irányította az eseményeket.” ◇ ito-oito-o hikuhiku
szálatszálat eresztereszt 「Nattóga ito-o hiita.」 „Az er-
jesztett bab szálat eresztett.” ◇ o-oo-o hikuhiku érezte-érezte-
titi hatásáthatását 「Dzsúnenmaeno naiszen-va imada-
ni o-o hiiteiru.」 „A tíz évvel ezelőtti polgárhábo-
rú még most is érezteti a hatását.” ◇ kagedeito-kagedeito-
oo hikuhiku háttérbőlháttérből mozgatjamozgatja aa szálakatszálakat ◇

kaze-okaze-o hiiteiruhiiteiru náthásnáthás 「Kaze-o hiiteiruno?」
„Náthás vagy?” ◇ kaze-okaze-o hikuhiku megfázikmegfázik 「Nu-
reta jófukude kaze-o hiita.」 „Az átázott ruhában
megfáztam.” ◇ kaze-okaze-o hikuhiku meghűlmeghűl 「Kóto-o
kinaide dekaketanode, kaze-o hiita.」 „Nem vit-
tem kabátot, és meghűltem.” ◇ ki-oki-o hikuhiku kipu-kipu-
hatoljahatolja aa szándékátszándékát ◇ ki-oki-o hikuhiku felkeltifelkelti
aa figyelmetfigyelmet 「Kodomo-va ojano ki-o hikótosi-
ta.」 „A gyerek próbálta felkelteni a szülő figyel-
mét.” ◇ guttohikuguttohiku megrántmegránt 「Cuna-o gutto
hiita.」 „Megrántottam a kötelet.” ◇ keiszen-keiszen-
oo hikuhiku megvonalazmegvonalaz 「Hjóno keiszen-o hiita.」
„Megvonalaztam a táblázatot.” ◇ keitó-okeitó-o hikuhiku
származásúszármazású 「Hangarí dzsinno keitó-o hiku
hito」 „magyar származású ember” ◇ kéburu-okéburu-o
hikuhiku kábelezkábelez ◇ kéburu-okéburu-o hikuhiku kábeltkábelt fek-fek-
tettet 「Kaiteikéburu-o hiita.」 „Tenger alatti ká-
belt fektetett.” ◇ kokoro-okokoro-o hikareruhikareru megfogómegfogó
「Kokoro-o hikareru hanasi」 „megfogó történet”
◇ sirinihikareteiruotokosirinihikareteiruotoko papucsférjpapucsférj ◇ si-si-
rinihikurinihiku papucsférjpapucsférj kezelkezel 「Boku-va cumano
sirini hikareteiru.」 „A feleségem papucsférjként
kezel.” ◇ szuidó-oszuidó-o hikuhiku bevezetibevezeti aa vizetvizet
「Kono ie-va szuidó-o hiiteinai.」 „Ebbe a házba
nincs bevezetve a víz.” ◇ szumi-oszumi-o hikuhiku kicsapatkicsapat
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「Itani szumi-o hiita.」 „Kicsapattam a vonalat a
deszkára.” ◇ szen-oszen-o hikuhiku vonalatvonalat húzhúz 「Jósi-
ni szen-o hiita.」 „Húztam egy vonalat a papírra.”
◇ szode-oszode-o hikuhiku megkörnyékezmegkörnyékez ◇ szode-oszode-o
hikuhiku húzgáljahúzgálja aa ruhaujjátruhaujját 「Okasi-o katteto
hahaojano szode-o hiita.」 „A gyerek húzgálta az
anyja ruhaujját, hogy vegyen neki süteményt.” ◇

szode-oszode-o hikuhiku finomanfinoman figyelmeztetfigyelmeztet 「Kagek-
ina hacugen-o szuru ottono szode-o hiita.」 „Fi-
noman figyelmeztettem a férjemet, hogy túl me-
rész dolgot mondott.” ◇ tai-otai-o hikuhiku visszahú-visszahú-
zódikzódik ◇ csiszudzsi-ocsiszudzsi-o hikuhiku vérkapcsolatbanvérkapcsolatban
vanvan 「Kare-va ókeno csiszudzsi-o hiiteru.」
„Vérkapcsolatban van a királyi családdal.” ◇ csi-csi-
nokegahikunokegahiku elsápadelsápad 「Kjófude csino kega hi-
ita.」 „A félelemtől elsápadtam.” ◇ csúi-ocsúi-o hikuhiku
felkeltifelkelti azaz érdeklődéstérdeklődést 「Kareno kódó-va ka-
nodzsono csúi-o hiita.」 „A férfi cselekedete fel-
keltette a nő érdeklődését.” ◇ csúmoku-ocsúmoku-o hikuhiku
felkeltifelkelti aa figyelmetfigyelmet 「Aru dzsiken-va szeken-
no csúmoku-o hiita.」 „Egy eset felkeltette a világ
figyelmét.” ◇ csi-ocsi-o hikuhiku tulajdonságottulajdonságot örö-örö-
kölköl 「Hahano csi-o hiita.」 „Anyám tulajdonsá-
gait örököltem.” ◇ csi-ocsi-o hikuhiku vérvér csörgedezikcsörgedezik
azaz ereibenereiben 「Ókeno csi-o hiiteiru.」 „Királyi vér
csörgedezik az ereiben.” ◇ te-ote-o hikuhiku kézenkézen fogfog
「Kodomono te-o hiite dóbucuenni itta.」 „Kézen
fogva mentem a gyerekkel az állatkertbe.” ◇ te-te-
oo hikuhiku visszalépvisszalép 「Kósókara te-o hiita.」
„Visszalépett a tárgyalásoktól.” ◇ te-ote-o hikuhiku fel-fel-
hagyhagy 「Szono kaisa-va handótaidzsigjókara te-o
hiita.」 „A vállalat felhagyott a félvezetőgyártás-
sal.” ◇ te-ote-o hikuhiku elálleláll 「Sippaisite kabutorikihi-
kara te-o hiita.」 „A kudarc után elálltam a rész-
vénykereskedéstől.” ◇ dódzsó-odódzsó-o hikuhiku együtt-együtt-
érzéstérzést keltkelt 「Kareno bjóki-va dódzsó-o hiku.」
„A betegsége együttérzést kelt.” ◇ nagare-onagare-o hikuhiku
stíluststílust követkövet 「Kono tatemono-va gosikku
kencsikuno nagare-o hiiteiru.」 „Ez a épület a gó-
tikus építészet stílusát követi.” ◇ nagare-onagare-o hikuhiku
származikszármazik 「Kizokuno nagare-o hiiteiru.」 „Ne-
mesi családból származik.” ◇ nokogiri-onokogiri-o hikuhiku
fűrészelfűrészel 「Nokogiri-o hiita.」 „Kézzel fűrészel-
tem.” ◇ batá-obatá-o hikuhiku bevajazbevajaz 「Furaipan-
nibatá-o hiita.」 „Bevajaztam a serpenyőt.” ◇

bikko-obikko-o hikuhiku sántítsántít 「Hidariasiga
itakutebikko-o hiiteiru.」 „Fáj a bal lába, és sán-
tít.” ◇ bikko-obikko-o hikuhiku sántikálsántikál 「Bikko-o hiite
micsi-o aruiteita.」 „Sántikálva mentem az úton.”
◇ bikko-obikko-o hikuhiku bicegbiceg 「Hidarinokakatoga ita-

kute bikko-o hiiteiru.」 „Fáj a bal sarka, és biceg.”
◇ binbókudzsi-obinbókudzsi-o hikuhiku pórulpórul járjár 「Aszette kek-
konsite binbókudzsi-o hiita.」 „Pórul jártam az el-
hamarkodott esküvővel.” ◇ mi-omi-o hikuhiku visszavo-visszavo-
nulnul 「Rokudzsúgoszaide sigotokara mi-o hiita.」
„65 évesen visszavonult.” ◇ me-ome-o hikuhiku feltű-feltű-
nőnő 「Kono kanban-va me-o hiku cukurininatte-
iru.」 „Ez a tábla szándékosan feltűnő.” ◇ me-me-
oo hikuhiku feltűnikfeltűnik 「Kareno kibacuna kamigata-
va kjósitacsino me-o hiita.」 „Az extrém hajvise-
lete feltűnt a tanároknak.” ◇ me-ome-o hikuhiku szemetszemet
szúrszúr ◇ me-ome-o hikuhiku feltűnikfeltűnik 「Kareno kibacu-
na kamigata-va kjósitacsino me-o hiita.」 „Az ext-
rém hajviselete feltűnt a tanároknak.” ◇ jumi-ojumi-o
hikuhiku megfeszítimegfeszíti azaz íjátíját ◇ jumi-ojumi-o hikuhiku íjazikíjazik
「Hiszasiburini jumi-o hiita.」 „Régóta nem íjaz-
tam.” ◇ jumi-ojumi-o hikuhiku elleneellene fordulfordul 「Csóteini
jumi-o hiita.」 „A királyi udvar ellen fordult.” ◇

rei-orei-o hikuhiku példátpéldát idézidéz 「Kakono rei-o hiku.」
„Múltbeli példát idéz.”

hikucuhikucu ◆ alázatalázat
hikucukuhikucuku ◆ remegremeg 「Okotte hana-o hikucuka-
szeta.」 „Az idegességtől remegett az orrcimpája.”

hikucunahikucuna ◆ alázatosalázatos 「Idzsikete hikucuna
taido-o toru.」 „Összetöpörödve, alázatosan visel-
kedik.” ◆ hajbókolóhajbókoló 「Dzsósini taisite hikucuna
taido-o toru.」 „Hajbókolóan viselkedik a főnöké-
vel szemben.” ◆ szolgalelkűszolgalelkű 「Hikucuna szei-
kaku」 „szolgalelkű természet”

hikucunihikucuni ◆ megalázkodvamegalázkodva
「Kodzsikidearukoto-o hikucuni omotteiru.」
„Megalázkodva gondolok arra, hogy koldus va-
gyok.” ◆ meghunyászkodvameghunyászkodva 「Súdzsinrasiku
hikucuni furu mau.」 „Rabhoz illően, meghu-
nyászkodva viselkedik.”

hikuihikui ◆ alacsonyalacsony 「Kono jama-va hikui.」 „Ez a
hegy alacsony.” ◆ halkhalk 「Kanodzso-va hikui ko-
ede hanasita.」 „Halk hangon beszélt.” ◆ laposlapos
「Kare-va hanaga hikui.」 „Lapos orra van.” ◆

mélyenmélyen fekvőfekvő 「Kono csiiki-va umijori hikui.」
„Ez a terület mélyebben fekszik, mint a tenger.” ◇

atamagahikuiatamagahikui szerényszerény ◇ oto-ooto-o hikukuszu-hikukuszu-
ruru lehalkítlehalkít 「Terebino oto-o hikukusita.」 „Le-
halkítottam a tévét.” ◇ kosi-okosi-o hikukuszuruhikukuszuru alá-alá-
zatoszatos 「Okjakuszamani szeh-szuru toki-va icu-
mo kosi-o hikukusite kudaszai.」 „Mindig aláza-
tosan beszélj a vendéggel!” ◇ dzsi-odzsi-o hikukuszu-hikukuszu-
ruru alázatosanalázatosan beszélbeszél 「Kentósite itadakena-
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idarókato dzsi-o hikukusite tanonda.」 „Alázato-
san megkérte, hogy fontolja meg a dolgot.” ◇ sze-sze-
gahikuigahikui alacsonyalacsony 「Otóto-va bokujori szega hi-
kui.」 „Az öcsém alacsonyabb, mint én.” ◇ sze-sze-
gahikuigahikui kiskis termetűtermetű 「Szega hikui hito」 „kis
termetű ember” ◇ tendzsónohikuitendzsónohikui alacsonyalacsony
belmagasságúbelmagasságú 「Tendzsóno hikui heja」 „ala-
csony belmagasságú szoba” ◇ ninkigahikuininkigahikui nép-nép-
szerűtlenszerűtlen 「Kono daigaku-va ninkiga hikui.」
„Ez az egyetem népszerűtlen.” ◇ hikuiotohikuioto halkhalk
hanghang 「Kagiga mavaru hikui otoga kikoeta.」
„Hallottam, ahogy halkan megfordul a kulcs a zár-
ban.” ◇ hikuiotohikuioto mélymély hanghang 「Szupíkága ókii-
hodo hikui otogajoku daszeru.」 „Minél nagyobb
a hangszóró, annál jobban adja vissza a mély han-
gokat.” ◇ hikuikoehikuikoe mélymély hanghang 「Kare-va kar-
adaga ókiinode hikui koe-o siteiru.」 „Nagy a tes-
te, ezért mély a hangja.” ◇ hikuikoehikuikoe halkhalk hanghang
「Kanodzso-va kikoenaihodo hikui koede hanasi-
ta.」 „Szinte érthetetlenül halk hangon beszélt.” ◇

hikukuszuruhikukuszuru lejjebblejjebb veszvesz 「Eakon-no ondo-
o hikukusita.」 „Lejjebb vettem a légkondicionáló
hőmérsékletét.”

hikuidorihikuidori ◆ kazuárkazuár
hikuidorikahikuidorika ◆ kazuárfélékkazuárfélék
hikuidzsucuhikuidzsucu ◆ tűznyeléstűznyelés
hikuidzsucunokidzsucusihikuidzsucunokidzsucusi ◆ tűznyelőtűznyelő
hikuihanahikuihana ◆ lapos orrlapos orr
hikuikoehikuikoe ◆ halkhalk hanghang 「Kanodzso-va kikoena-
ihodo hikui koede hanasita.」 „Szinte érthetetle-
nül halk hangon beszélt.” ◆ mélymély hanghang 「Kare-
va karadaga ókiinode hikui koe-o siteiru.」 „Nagy
a teste, ezért mély a hangja.”

hikuinahikuina ◆ fahéjszínű vízicsibefahéjszínű vízicsibe ◆ vízicsibevízicsibe
hikuiotohikuioto ◆ halkhalk hanghang 「Kagiga mavaru hikui
otoga kikoeta.」 „Hallottam, ahogy halkan meg-
fordul a kulcs a zárban.” ◆ mélymély hanghang 「Szu-
píkága ókiihodo hikui otogajoku daszeru.」 „Mi-
nél nagyobb a hangszóró, annál jobban adja vissza
a mély hangokat.”

hikukotohikukoto ◆ gázolásgázolás 「Ódanhodóde hitogahi-
kareta.」 „A zebránál gázolás történt.”

hikukuszuruhikukuszuru ◆ lejjebblejjebb veszvesz 「Eakon-no
ondo-o hikukusita.」 „Lejjebb vettem a légkon-
dicionáló hőmérsékletét.” ◇ oto-ooto-o hikukuszuruhikukuszuru
lehalkítlehalkít 「Terebino oto-o hikukusita.」 „Lehal-
kítottam a tévét.” ◇ kosi-okosi-o hikukuszuruhikukuszuru alá-alá-

zatoszatos 「Okjakuszamani szeh-szuru toki-va icu-
mo kosi-o hikukusite kudaszai.」 „Mindig aláza-
tosan beszélj a vendéggel!” ◇ dzsi-odzsi-o hikukuszu-hikukuszu-
ruru alázatosanalázatosan beszélbeszél 「Kentósite itadakena-
idarókato dzsi-o hikukusite tanonda.」 „Alázato-
san megkérte, hogy fontolja meg a dolgot.”

hikumeruhikumeru ◆ lejjebblejjebb viszvisz 「Koe-o hikumeta.」
„Lejjebb vitte a hangját.” ◇ kosi-okosi-o hikumeruhikumeru
megalázkodikmegalázkodik 「Kosi-o hikumete ujaujasii ku-
csóde kotaeta.」 „Megalázkodva, tisztelettudóan
válaszolt.” ◇ kosi-okosi-o hikumeruhikumeru lehajollehajol 「Kosi-o
hikumete dókucuni haitta.」 „Lehajolva bebújt a
barlangba..”

hikumihikumi ◆ alacsony helyalacsony hely
hikuretemicsitósihikuretemicsitósi ◆ mégmég soksok tennivalótennivaló len-len-
nene
hikutehikute ◆ kérőkérő 「Kanodzso-va vakai koro-va hi-
ku teamatadatta.」 „Fiatalkorában sok kérője
volt.” ◇ hikuteamatanohikuteamatano kapóskapós 「Gidzsucusa-
va hiku teamatada.」 „Kapósak a műszaki szak-
emberek.” ◇ hikuteamatanohikuteamatano versengenekversengenek
érteérte 「Júsúna gakuszei-va kigjókara hiku tea-
matada.」 „Az eminens diákokért versengenek a
vállalatok.”

hikuteamatanohikuteamatano ◆ kapóskapós 「Gidzsucusa-va hiku
teamatada.」 „Kapósak a műszaki szakemberek.”
◆ versengenekversengenek érteérte 「Júsúna gakuszei-va ki-
gjókara hiku teamatada.」 „Az eminens diákokért
versengenek a vállalatok.”

himahima ◆ időidő 「Hendzsiszuru himaganai.」 „Nincs
időm választ írni.” ◆ nincsnincs dolgadolga 「Imaha hi-
madeszu.」 „Most nincs semmi dolgom.” ◆ pan-pan-
gásgás 「Ucsino kaisa-va icsigacu-va icumo hima.」
„A cégünknél januárban mindig pangás van.” ◆

ráérésráérés 「Himanaradzsaga imono kava-o muite-
kurenai?」 „Ha ráérsz, pucold meg a krumplit!”
◆ szabadidőszabadidő 「Kono funeno mokei-va himana
tokini cukutta.」 „Ezt a hajómakettet a szabad-
időmben csináltam.” ◆ szabadságszabadság 「Icsinicsino
hima-o totta.」 „Kivettem egy nap szabadságot.”
◆ tétlenségtétlenség 「Himadatocumaranai.」 „A tét-
lenség unalmas.” ◇ himaniakaszuhimaniakaszu kihasználjakihasználja
aa soksok szabadidejétszabadidejét 「Himani akasite ami
mono-o naratta.」 „Kihasználva a sok szabadidő-
met kötést tanultam.” ◇ hima-ohima-o cukurucukuru időtidőt
szakítszakít 「Mainicsiundószuru hima-o cukutta.」
„Időt szakítottam a mindennapi testmozgásra.” ◇
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binbóhimanasibinbóhimanasi szegényszegény embernekembernek sosemsosem pi-pi-
henhethenhet
himahima ◆ ricinusricinus
himacuhimacu ◆ cseppekcseppek 「Viruszuno himacu-o ab-
ita.」 „Vírust tartalmazó cseppek értek.” ◆ nyál-nyál-
cseppekcseppek 「Hanasiteiruto himacu-o tobaszu.」
„Beszéd közben nyálcseppeket fröcsköl.” ◆ per-per-
metmet ◇ himacukanszenhimacukanszen cseppfertőzéscseppfertőzés 「Ko-
no bjóki-va himacukanszende hirogaru」 „Ez a
betegség cseppfertőzéssel terjed.”

himacubusihimacubusi ◆ időtöltésidőtöltés 「Himacubusini
szúdoku-o szuru.」 „Időtöltésképpen szúdoku-
zom.” ◆ passziópasszió 「Csinpira tacsi-va himacu-
busini hokósa-o fukurodatakinisita.」 „A huligá-
nok passzióból megvertek egy járókelőt.”

himacukanszenhimacukanszen ◆ cseppfertőzéscseppfertőzés 「Kono
bjóki-va himacukanszende hirogaru」 „Ez a be-
tegség cseppfertőzéssel terjed.”

himadearuhimadearu ◆ nincsnincs dolgadolga 「Gozen-va hi-
madatta.」 „Délelőtt nem volt dolgom.”

himadzsinhimadzsin ◆ időmilliomosidőmilliomos ◆ ráérő emberráérő ember
himagaaruhimagaaru ◆ ráérráér 「Imacsotto himagaaru?」
„Most ráérsz egy kicsit?”

himagohimago ◆ dédunokadédunoka
himakuhimaku ◆ filmrétegfilmréteg ◆ hártyahártya ◇ kjodzsicu-kjodzsicu-
himakuhimaku valóságvalóság ésés fikciófikció köztiközti finomfinom átme-átme-
netnet ◇ toszóhimakutoszóhimaku festékrétegfestékréteg
himanhiman ◆ elhájasodáselhájasodás ◆ elhízáselhízás 「Himanno
jobó」 „elhízás elkerülése” ◆ elhízottságelhízottság 「Ko-
domono himan-va sakaimondaininatteimaszu.」
„A gyermekkori elhízottság társadalmi probléma
lett.” ◆ kövérségkövérség 「Undóbuszoku-va himanni-
cunagaru.」 „A mozgásszegény életmód kövérség-
hez vezet.” ◆ túlsúlytúlsúly 「Himanno kaizen」 „túl-
súly ledolgozása” ◆ túltápláltságtúltápláltság
himanahimana ◆ facérfacér ◆ pangpang 「Sóbai-va imahima-
da.」 „Az üzlet most pang.” ◆ ráérráér 「Ohimana
orini goranitadakeruto szaivaideszu.」 „Ha ráér,
nézze meg ezt kérem!” ◆ ráérőráérő 「Iszogasii
kaisade-va himana hito-va inai.」 „A munkával
teli vállalatnál nincs ráérő ember.”

himanatokihimanatoki ◆ szabadidőszabadidő 「Himana tokini
hon-o jomu.」 „Szabadidőmben könyvet olva-
sok.”

himandzsihimandzsi ◆ túlsúlyos gyermektúlsúlyos gyermek
himangatataisicuhimangatataisicu ◆ kövér testalkatkövér testalkat

himaniakaszuhimaniakaszu ◆ kihasználjakihasználja aa soksok szabad-szabad-
idejétidejét 「Himani akasite ami mono-o naratta.」
„Kihasználva a sok szabadidőmet kötést tanul-
tam.”

himan-nohiman-no ◆ elhízottelhízott ◆ hájashájas 「Himanno
hito-va szamusza-o amari kandzsinai.」 „A hájas
emberek nem érzik úgy a hideget.” ◆ túlsúlyostúlsúlyos
「Himanno hito」 „túlsúlyos ember”

himansóhimansó ◆ elhízáselhízás
himanszaibóhimanszaibó ◆ hízósejthízósejt
himanszuruhimanszuru ◆ elhízikelhízik
himantaihimantai ◆ kövér testkövér test
himantaisicuhimantaisicu ◆ kövér testalkatkövér testalkat
hima-ohima-o cubuszucubuszu ◆ agyonütiagyonüti azaz időtidőt ◆ elütielüti
azaz időtidőt 「Hima-o cubuszu tameniintánettokafe-
ni tacsi jotta.」 „Internet kávézóba ment, hogy el-
üsse az időt.”

hima-ohima-o cukurucukuru ◆ időtidőt szakítszakít 「Mainicsiundó-
szuru hima-o cukutta.」 „Időt szakítottam a min-
dennapi testmozgásra.”

hima-ohima-o nuszumunuszumu ◆ időtidőt szakítszakít 「Hima-o nu-
szunde ami mono-o sita.」 „Időt szakítottam a kö-
tésre.”

hima-ohima-o osimuosimu ◆ mindenminden percétpercét azzalazzal tölttölt
「Hima-o osinde benkjószuru.」 „Minden perce-
met tanulással töltöm.”

himarajahimaraja ◆ HimalájaHimalája
himarajaszugihimarajaszugi ◆ himalájai cédrushimalájai cédrus
himasiaburahimasiabura ◆ ricinusolajricinusolaj
himasijuhimasiju ◆ ricinusolajricinusolaj
himasinihimasini ◆ naprólnapról napranapra 「Himasini atataka-
kunatta.」 „Napról napra melegebb lett.”

himavarihimavari ◆ napraforgónapraforgó
himavariaburahimavariabura ◆ napraforgóolajnapraforgóolaj
himavarinotanehimavarinotane ◆ napraforgómagnapraforgómag ◆ ricarica ◆

szotyiszotyi ◆ szotyolaszotyola
himavarinotane-ohimavarinotane-o taberutaberu ◆ szotyolázikszotyolázik
「Eigakandetakuszan-no hitogahimavarino tane-
o tabeteita.」 „A moziban sokan szotyoláztak.”

himehime ◆ hercegkisasszonyhercegkisasszony ◆ hercegnőhercegnő ◆

hölgyhölgy ◆ lánylány 「Kareno ie-va icsihimenitaró-
da.」 „Először lányuk, aztán fiuk született.” ◇

ohimeszamaohimeszama kisasszonykisasszony ◇ ohimeszamadak-ohimeszamadak-
koszurukoszuru karjábankarjában viszvisz 「Cuma-o ohimeszam-

AdysAdys hima hima – hime hime 11231123



adakkosite hejani curete itta.」 „A karomban vit-
tem a feleségemet a szobába.” ◇ orihimeorihime Szövő-Szövő-
lánylány ◇ orihimeorihime VegaVega ◇ himecubamecsidorihimecubamecsidori
kis székicsérkis székicsér
himeaokihimeaoki ◆ japán babérsomjapán babérsom
himebacsihimebacsi ◆ fürkészdarázsfürkészdarázs
himecubamecsidorihimecubamecsidori ◆ kis székicsérkis székicsér
himegakihimegaki ◆ alacsony kerítésalacsony kerítés
himegimihimegimi ◆ kisasszonykisasszony
himegotohimegoto ◆ titoktitok
himehagihimehagi ◆ pacsirtafűpacsirtafű
himehókitakehimehókitake ◆ bőrsárga korallgombabőrsárga korallgomba
himeihimei ◆ kőfeliratkőfelirat
himeihimei ◆ nem természetes halálnem természetes halál
himeihimei ◆ sikítássikítás ◆ sikoltássikoltás 「Oszorosii hi-
mei」 „rémült sikoltás” ◆ sikoltozássikoltozás ◆ sikolysikoly
「Dzsoszeino himeiga kikoeta.」 „Női sikoly hal-
latszott.” ◆ visításvisítás 「Kandakai himei」 „éles vi-
sítás” ◇ uresiihimeiuresiihimei jójó hírhír 「Kanbai-va uresii
himeideszu.」 „Jó hír, hogy mindent eladtunk.” ◇

himei-ohimei-o ageruageru felsikoltfelsikolt 「Dzsoszeiga himei-o
ageteiruno-o kikimasita.」 „Hallottam, hogy egy
nő felsikolt.”

himei-ohimei-o ageruageru ◆ felsikoltfelsikolt 「Dzsoszeiga himei-
o ageteiruno-o kikimasita.」 „Hallottam, hogy egy
nő felsikolt.” ◆ sikítsikít 「Oszovareta dzsoszeiga
himei-o ageta.」 „A megtámadott nő sikított.” ◆

sikkantsikkant 「Hebi-o mite himei-o ageta.」 „Amikor
megláttam a kígyót, sikkantottam.” ◆ sikoltsikolt ◆

sivalkodiksivalkodik 「Dzsókjaku-va himei-o ageteita.」
„Az utasok sivalkodtak.” ◆ sivítsivít ◆ visítvisít ◆ visí-visí-
toziktozik 「Gokiburi-o mite cumaga himei-o agete-
ita.」 „A feleségem visítozott a csótány láttán.”

himejosigoihimejosigoi ◆ pocgémpocgém ◆ törpegémtörpegém
himejurihimejuri ◆ csillagliliomcsillagliliom
himekuinahimekuina ◆ törpe vízicsibetörpe vízicsibe
himekurihimekuri ◆ hajtogatóshajtogatós naptárnaptár 「Himekuri-
o mekuru.」 „Hajt egy lapot a naptárban.” ◆ le-le-
szakítós naptárszakítós naptár
himemaizuruszóhimemaizuruszó ◆ kétlevelű árnyékvirágkétlevelű árnyékvirág
himemoribatohimemoribato ◆ kék galambkék galamb
himenhimen ◆ felmentésfelmentés 「Kenszacukanno himen-o
kentósiteiru.」 „Az ügyész felmentését fontolgat-
ják.”

himenezumihimenezumi ◆ erdeiegérerdeiegér
himenkenhimenken ◆ felmentői jogfelmentői jog
himenszuruhimenszuru ◆ elmozdítelmozdít posztjárólposztjáról
「Daitórjó-va himenszareta.」 „Az elnököt el-
mozdították posztjáról.” ◆ felmentfelment 「Susó-va
daidzsin-o himensita.」 „A miniszterelnök fel-
mentette a minisztert.”

himeruhimeru ◆ eltitkoleltitkol 「Kare-va kanodzsoni tai-
szuru omoi-o muneni himeteita.」 „Eltitkolta a
nő elől az érzelmeit.” ◆ rejtegetrejteget 「Konpjútá-
va mugenno kanószei-o himeteiru.」 „A számító-
gép végtelen lehetőségeket rejteget.” ◇ kjócsú-kjócsú-
nihimerunihimeru senkineksenkinek semsem beszélbeszél rólaróla 「Szono
himicu-o kjócsúni himeta.」 „Senkinek sem be-
szélt a titokról.” ◇ munenihimerumunenihimeru titkoljatitkolja azaz
érzelmeitérzelmeit 「Kare-e no omoi-o muneni himete-
ita.」 „Titkolta az érzelmeit a férfivel szemben.”

himeuhimeu ◆ alaszkai kormoránalaszkai kormorán
himeucugihimeucugi ◆ kecses gyöngyvirágcserjekecses gyöngyvirágcserje
himeumicubamehimeumicubame ◆ európai viharfecskeeurópai viharfecske
himicuhimicu ◆ titoktitok 「Himicu-o mamotta.」 „Meg-
őrizte a titkot.” ◇ kigjóhimicukigjóhimicu vállalativállalati titoktitok
◇ kózen-nohimicukózen-nohimicu nyíltnyílt titoktitok ◇ sinsonohi-sinsonohi-
micumicu levéltitoklevéltitok 「Sinsono himicu-o okasita.」
„Megsértette a levéltitkot.” ◇ himicunisinaihimicunisinai nemnem
csinálcsinál titkottitkot 「Dzsibunno sugi-o himicunisina-
katta.」 „Nem csinált titkot a nézeteiből.”

himicubunsohimicubunso ◆ titkos irattitkos irat
himicucsóhóinhimicucsóhóin ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
himicudzsójakuhimicudzsójaku ◆ titkostitkos paktumpaktum ◆ titkostitkos
szerződésszerződés
himicugaikóhimicugaikó ◆ titkos diplomáciatitkos diplomácia
himicugensuhimicugensu ◆ titoktartástitoktartás 「Kaisa-va
himicugensu-o jókjúsita.」 „A vállalat titoktartás-
ra kötelezett.”

himicuheikihimicuheiki ◆ titkos fegyvertitkos fegyver
himicuhodzsihimicuhodzsi ◆ titoktartástitoktartás
himicuhodzsikeijakuhimicuhodzsikeijaku ◆ titoktartásititoktartási megál-megál-
lapodáslapodás
himicukaigihimicukaigi ◆ titkos megbeszéléstitkos megbeszélés
himicukeiszacuhimicukeiszacu ◆ titkosrendőrségtitkosrendőrség
himicukessahimicukessa ◆ titkostitkos társaságtársaság 「Himicu-
kessani kanjúsita.」 „Beléptem egy titkos társa-
ságba.”
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himicunahimicuna ◆ titkostitkos
himicunisinaihimicunisinai ◆ nemnem csinálcsinál titkottitkot 「Dzsibun-
no sugi-o himicunisinakatta.」 „Nem csinált tit-
kot a nézeteiből.”

himicuniszuruhimicuniszuru ◆ elhallgatelhallgat 「Tomodacsini si-
rarenaijóni varuinjúszu-o himicunisita.」 „Elhall-
gattam a barátom elől a rossz hírt.” ◆ eltitkoleltitkol
「Kanodzso-va nenrei-o himicunisita.」 „Eltit-
kolta az életkorát.” ◆ titkoltitkol 「Kanodzso-va
ninsin-o himicunisiteita.」 „Titkolta, hogy ter-
hes.” ◆ titokbantitokban tarttart 「Dzsibunno keikaku-o
himicunisita.」 „Titokban tartottam a terveimet.”

himicunohimicuno ◆ rejtettrejtett 「Kore-va vatasitacsi fu-
tarisika hanaszenai himicuno kotobadeszu.」 „Ez
egy rejtett nyelv, amit csak ketten beszélünk.” ◆

titkostitkos 「Kokoni himicuno hejagaaru.」 „Van itt
egy titkos szoba.”

himicunogensuhimicunogensu ◆ szigorú titoktartásszigorú titoktartás
himicu-o motteiruhimicu-o motteiru ◆ titkolóziktitkolózik
himicurinihimicurini ◆ titokbantitokban ◆ zárt ajtók mögöttzárt ajtók mögött
himicuszószainhimicuszószain ◆ beépített emberbeépített ember
himicutanteihimicutantei ◆ titkosrendőrtitkosrendőr
himikohimiko ◆ HimikoHimiko
himizuhimizu ◆ japán cickányvakondjapán cickányvakond
himohimo ◆ feltételfeltétel 「Kono hodzsokin-va himoga
cuiteiru.」 „Ez a segély feltételhez kötött.” ◆ ma-ma-
dzagdzag 「Hakoni himo-o kaketa.」 „Átkötöttem
egy madzaggal a dobozt.” ◆ pórázpóráz 「Inuni himo-
o cukeru.」 „Pórázt tesz a kutyára.” ◆ selyemfiúselyemfiú
◆ spárgaspárga 「Himode kozucumi-o muszundeku-
daszai.」 „Kösse össze a csomagot spárgával!” ◆

stricistrici 「Kono sófuni-va himoga cuiteiru.」 „En-
nek a prostinak van stricije.” ◆ zsinegzsineg 「Szan-
szacuno hon-o himodekukutta.」 „Zsineggel
összekötöttem három könyvet.” ◆ zsinórzsinór
「Konosanderia-va himodebura szagatteiru.」
„Ez a csillár zsinóron lóg.” ◇ katahimokatahimo vállpántvállpánt
◇ kavahimokavahimo bőrszíjbőrszíj ◇ kavahimokavahimo bőrpórázbőrpóráz
◇ kavahimokavahimo bőrcsíkbőrcsík ◇ kucuhimokucuhimo cipőfűzőcipőfűző
「Kucuhimoga hodoketeirujo!」 „Kioldódott a ci-
pőfűződ!” ◇ gomuhimogomuhimo nadrágguminadrággumi 「Zubon-
nigomu himo-o tósita.」 „Befűztem a nadrágba a
gumit.” ◇ szaifunohimogajuruiszaifunohimogajurui nagynagy lábonlábon
élél ◇ szaifunohimo-oszaifunohimo-o simerusimeru összehúzzaösszehúzza aa
nadrágszíjatnadrágszíjat ◇ szaifunohimo-oszaifunohimo-o jurumerujurumeru
elengedielengedi magátmagát 「Kjúrjóga agatte szaifuno
himo-o jurumeta.」 „Megemelték a fizetésemet,

így most egy kicsit elengedhetem magam.” ◇ hi-hi-
mocukimocuki zsinóroszsinóros 「Himocuki keitaikészu」
„zsinóros telefontok” ◇ himocukihimocuki feltételhezfeltételhez
kötöttkötött 「Himocuki júsi」 „feltételhez kötött
kölcsön” ◇ himononaikucuhimononaikucu belebújósbelebújós cipőcipő ◇

himo-ohimo-o jasinaujasinau fiútfiút kitartkitart 「Kanodzso-va
himo-o jasinatteiru.」 „Kitart egy fiút.”

himocukihimocuki ◆ feltételhezfeltételhez kötöttkötött 「Himocuki
júsi」 „feltételhez kötött kölcsön” ◆ zsinóroszsinóros
「Himocuki keitaikészu」 „zsinóros telefontok”

himocsihimocsi ◆ elálláselállás 「Himocsiga joi tabe mono-
o hidzsósokuniszuru.」 „Sokáig elálló élelmiszert
teszek a túlélő készletbe.” ◆ eltarthatóságeltarthatóság
himocsihimocsi ◆ tűztűz tartásatartása 「Szekitan-va himocsi-
gaii.」 „A szén sokáig tartja a tüzet.”

himocsiszuruhimocsiszuru ◆ sokáigsokáig elálleláll 「Kunszeihin-va
himocsiszuru.」 „A füstölt áru sokáig eláll.”

himodzsihimodzsi ◆ éhségéhség
himodzsiihimodzsii ◆ kiéhezettkiéhezett
himodzsiiomoihimodzsiiomoi ◆ kiéhezettségkiéhezettség
himodzsiiomoi-ohimodzsiiomoi-o szaszeruszaszeru ◆ éheztetéheztet 「Hi-
modzsii omoi-o szaszetakunai.」 „Nem akarlak
éheztetni.”

himodzsiiomoi-o szuruhimodzsiiomoi-o szuru ◆ kiéhezettkiéhezett
himodzsiitokinimazuimononasihimodzsiitokinimazuimononasi ◆ éhségéhség aa
legjobb szakácslegjobb szakács
himodzsiszahimodzsisza ◆ éhségéhség
himogucuhimogucu ◆ fűzős cipőfűzős cipő
himokavahimokava ◆ pántpánt
himokuhimoku ◆ költségtételköltségtétel
himokuhimoku ◆ bogbog ◆ lenticellalenticella ◆ paraszemölcsparaszemölcs
himonasinokucuhimonasinokucu ◆ bebújósbebújós cipőcipő ◆ fűzőfűző nél-nél-
küli cipőküli cipő
himonohimono ◆ szárítottszárított halhal ◆ szárítottszárított kagylókagyló

himononaikucuhimononaikucu ◆ belebújós cipőbelebújós cipő
himo-ohimo-o jasinaujasinau ◆ fiútfiút kitartkitart 「Kanodzso-va
himo-o jasinatteiru.」 „Kitart egy fiút.”

himo-ohimo-o tószutószu ◆ befűzbefűz 「Kucunihimo-o tósi-
ta.」 „Befűztem a cipőmet.”

himo-o ucuhimo-o ucu ◆ zsinórt fonzsinórt fon
himorogihimorogi ◆ egyszerű szentélyegyszerű szentély
himorogihimorogi ◆ étel felajánlásétel felajánlás
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himotohimoto ◆ bajkeverőbajkeverő ◆ tűzfészektűzfészek 「Kadzsino
himoto-va vakatteinai.」 „Nem tudják megállapí-
tani, hol volt a tűzfészek.” ◆ tűztűz helyehelye ◇ uva-uva-
szanohimotoszanohimoto pletykafészekpletykafészek
himotokuhimotoku ◆ megoldmegold 「Nazo-o himo toita.」
„Megoldotta a rejtélyt.” ◆ olvasolvas 「Rekisiso-o hi-
mo toita.」 „Történelmi iratot olvasott.”

himotoszekininsahimotoszekininsa ◆ tűzrendésztűzrendész
himurohimuro ◆ jégházjégház ◆ jégveremjégverem
hinhin ◆ cikkcikk ◆ eleganciaelegancia 「Kucsimotoga kire-
ininaruto, okaoni hinga demaszu.」 „Ha szépek
az ajkak, elegánssá válik az arc.” ◆ ízlésességízlésesség
「Kono csavanni-va hingaaru.」 „Ez a csésze ízlé-
ses.” ◆ kifinomultságkifinomultság ◆ kulturáltságkulturáltság 「Hin-
ganaine.」 „Viselkedj kulturáltan!” ◆ tárgytárgy
「Kicsóhin」 „értéktárgy” ◇ ippinrjóriippinrjóri egytál-egytál-
ételétel ◇ ippinrjóriippinrjóri különállókülönálló ételétel ◇ sokurjó-sokurjó-
hinhin élelmiszerélelmiszer 「Dzsisinni szonaete sokurjóhin-
o takuvaeteimaszu.」 „A földrengésre készülve fel
van halmozva az élelmiszer.” ◇ sodzsihinsodzsihin sze-sze-
mélyesmélyes holmiholmi ◇ nicsijóhinnicsijóhin mindennapimindennapi hasz-hasz-
nálatinálati cikkcikk ◇ hingaaruhingaaru kifinomultkifinomult 「Hinga-
aru dzsoszei.」 „Kifinomult hölgy.” ◇ hinganaihinganai
modortalanmodortalan 「Anatatte hinganaine!」 „Modor-
talan vagy!” ◇ hinganaihinganai ízléstelenízléstelen 「Hinganai
kaiga」 „ízléstelen kép” ◇ hingavaruihingavarui csiszo-csiszo-
latlanlatlan 「Hinga varui kotoba-o cukatta.」 „Csi-
szolatlan szavakat használt.” ◇ hin-nojoihin-nojoi ízlé-ízlé-
sesses 「Hinno joi kamigata」 „ízléses hajviselet” ◇

meigarahinmeigarahin márkás termékmárkás termék
hinahina ◆ csibecsibe 「Nivatorino hina」 „tyúk csibéje”
◆ díszbabadíszbaba ◆ fiókafióka 「Ojadori-va hinani esza-o
ageteiru.」 „Az madár eteti a fiókáit.” ◆ madárfi-madárfi-
ókaóka ◇ meiotobinameiotobina bábupárbábupár
hinaararehinaarare ◆ puffasztott rizspuffasztott rizs ◆ zizizizi
hinabiruhinabiru ◆ vidékividéki 「Hinabita onszen」 „vidéki
fürdő”

hinadanhinadan ◆ babákatbabákat felsorakoztatófelsorakoztató polcpolc ◆

díszemelvénydíszemelvény ◆ miniszterek helyeminiszterek helye
hinadorihinadori ◆ csibecsibe ◆ fiókafióka ◆ kiscsibekiscsibe
hinagahinaga ◆ hosszabbodóhosszabbodó nappalnappal 「Haruno hi-
nagato akino jonaga」 „hosszabbodó tavaszi nap-
palok és hosszabbodó őszi éjszakák”

hinagasihinagasi ◆ babafesztivál süteményebabafesztivál süteménye
hinagatahinagata ◆ makettmakett 「Tatemonono hinagata」
„épület makettje” ◆ mintaminta 「Nitajóna zumen-o

hinagatanisite, aratana zumen-o cukutta.」 „Ha-
sonló tervrajzot használva mintaként, újat készí-
tettem.” ◆ modellmodell 「Kono daigaku-va arajuru
daigakuno hinagatatonatta.」 „Ez az egyetem mo-
dellként szolgált sok más egyetem számára.” ◆

sablonsablon 「Maeno hókokuso-o hinagatani, sorui-
o hensúsita.」 „Egy előző jelentést használva sab-
lonként, elkészítettem az irományt.”

hinagesihinagesi ◆ mezeimezei pipacspipacs ◆ pipacspipacs ◆ vadmákvadmák

hinagikuhinagiku ◆ százszorszépszázszorszép
hinahoikukihinahoikuki ◆ csibeinkubátorcsibeinkubátor
hinakahinaka ◆ nappalnappal 「Hinakani curireru szaka-
na」 „nappal fogható hal”

hinakanbecusihinakanbecusi ◆ csirkeszexálócsirkeszexáló
hinamacurihinamacuri ◆ babafesztiválbabafesztivál ◆ babákbabák ünne-ünne-
pepe ◆ gyermeknapgyermeknap ◆ lányok napjalányok napja
hinanhinan ◆ bírálatbírálat ◆ elítéléselítélés ◆ elmarasztaláselmarasztalás
◆ helytelenítéshelytelenítés ◆ szemrehányásszemrehányás 「Kare-va
ganbattanode hinanszubekide-va nai.」 „Ő igye-
kezett, nem érheti szemrehányás.”

hinanhinan ◆ evakuációevakuáció ◆ evakuálásevakuálás ◆ kitelepí-kitelepí-
téstés ◆ menedékkeresésmenedékkeresés ◆ menekítésmenekítés ◆ me-me-
nekülésnekülés ◇ kinkjúhinankinkjúhinan azonnali evakuálásazonnali evakuálás
hinanbasigohinanbasigo ◆ mentőlétramentőlétra ◆ tűzlétratűzlétra ◆

tűzoltólétratűzoltólétra
hinanbasohinanbaso ◆ menedékmenedék 「Amekarano
hinanbaso-o szagasita.」 „Menedéket keresett az
eső elől.” ◆ menedékhelymenedékhely
hinancúrohinancúro ◆ menekülési útvonalmenekülési útvonal
hinandzsohinandzso ◆ menedékmenedék ◆ menedékházmenedékház ◆ me-me-
nedékhelynedékhely 「Hinandzsoni mizuga todoita.」 „A
menedékhelyre megérkezett az ivóvíz.” ◆ mene-mene-
dékszállásdékszállás
hinangamasiihinangamasii ◆ vádlóvádló
hinaningjóhinaningjó ◆ babababa 「Szangacumikkani-va
hinaningjó-o kazarimaszu.」 „Március 3-án babá-
kat sorakoztatunk fel.” ◆ díszbabadíszbaba
hinankeirohinankeiro ◆ menekülésimenekülési útvonalútvonal
「Hinankeiro-o kakuninsite kudaszai!」 „Ellen-
őrizze a menekülési útvonalat!”

hinankuikihinankuiki ◆ evakuációsevakuációs körzetkörzet ◆ kitelepí-kitelepí-
tési zónatési zóna
hinankunrenhinankunren ◆ evakuálási gyakorlatevakuálási gyakorlat
hinanmeireihinanmeirei ◆ evakuációevakuáció ◆ evakuálásevakuálás
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hinan-nohinan-no ◆ bírálóbíráló 「Keizaitaiszakuni taisite hi-
nanno koega agatteimaszu.」 „Bíráló megjegyzé-
sekkel illetik a gazdasági intézkedéseket.” ◆

szemrehányószemrehányó
hinan-nomehinan-nome ◆ szemrehányó tekintetszemrehányó tekintet
hinansahinansa ◆ menekültmenekült
hinanszaszeruhinanszaszeru ◆ biztonságosbiztonságos helyrehelyre viszvisz
◆ elmenekítelmenekít 「Kazanfunkanotame simakara
hito-o hinanszaszeta.」 „Elmenekítették az embe-
reket a vulkánkitörés miatt a szigetről.” ◆ eva-eva-
kuálkuál 「Bakuhacubucusorihan-va ekisúhenno tat-
emonono hito-o hinanszaszeta.」 „A tűzszerészek
evakuálta az állomáshoz közeli épületeket.” ◆ ki-ki-
lakoltatlakoltat 「Ino csinokikengaaru tatemonokara
dzsúmin-o hinanszaszeta.」 „Az életveszélyes
épületből kilakoltatták a lakókat.” ◆ kimenekítkimenekít
「Sóbótai-va moeteiru tatemonokara hito-o hi-
nanszaszeta.」 „A tűzoltók kimenekítették az em-
bereket az égő épületből.” ◆ kitelepítkitelepít 「Szeifu-
va genpacudzsikode dzsúmin-o hinanszaszeta.」
„Az atombaleset miatt a kormány kitelepítette a
lakókat.” ◆ kiürítkiürít 「Sóbótai-va dzsikoniatta den-
sakara hito-o hinanszaszeta.」 „A tűzoltók kiürí-
tették a balesetes vonatból az embereket.” ◆ me-me-
nekítnekít 「Amedetakigi-o mono okini hinanszasze-
ta.」 „Az esőben a sufniba menekítettem a tűzi-
fát.”

hinanszuruhinanszuru ◆ biztonságosbiztonságos helyrehelyre megymegy
「Taifúkara hinansita.」 „A tájfun elől biztonsá-
gos helyre ment.” ◆ menedéketmenedéket kereskeres 「Taifú-
no aidani dzsúmin-va gakkóni hinansiteita.」 „A
tájfun alatt a lakosok az iskola épületében keres-
tek menedéket.” ◆ menekülmenekül 「Kazanfunkano-
tame hinansiteiru.」 „A vulkánkitörés elől mene-
kül.” ◇ hinanszaszeruhinanszaszeru biztonságosbiztonságos helyrehelyre
viszvisz ◇ hinanszaszeruhinanszaszeru kilakoltatkilakoltat 「Ino csi-
nokikengaaru tatemonokara dzsúmin-o hinansza-
szeta.」 „Az életveszélyes épületből kilakoltatták
a lakókat.” ◇ hinanszaszeruhinanszaszeru kimenekítkimenekít
「Sóbótai-va moeteiru tatemonokara hito-o hi-
nanszaszeta.」 „A tűzoltók kimenekítették az em-
bereket az égő épületből.” ◇ hinanszaszeruhinanszaszeru el-el-
menekítmenekít 「Kazanfunkanotame simakara hito-o
hinanszaszeta.」 „Elmenekítették az embereket a
vulkánkitörés miatt a szigetről.” ◇ hinanszasze-hinanszasze-
ruru evakuálevakuál 「Bakuhacubucusorihan-va ekisú-
henno tatemonono hito-o hinanszaszeta.」 „A
tűzszerészek evakuálta az állomáshoz közeli épü-
leteket.” ◇ hinanszaszeruhinanszaszeru menekítmenekít

「Amedetakigi-o mono okini hinanszaszeta.」
„Az esőben a sufniba menekítettem a tűzifát.”

hinanszuruhinanszuru ◆ bírálbírál 「Atarasii szeifuno szocsi-
o hagesiku hinansita.」 „Élesen bírálta az új kor-
mány intézkedéseit.” ◆ elítélelítél 「Aiteno kói-o hi-
nansita.」 „Elítélte a másik személy viselkedését.”
◆ elmarasztalelmarasztal 「Dzsinsumondaideszono kuni-
va hinanszareta.」 „Emberi jogok miatt elmarasz-
talták azt az országot.” ◆ felrófelró 「Hódó-va szeifu-
no fudzsúbunna taiszaku-o hinansita.」 „A sajtó
felrótta a kormánynak az intézkedés elégtelensé-
gét.” ◆ helyteleníthelytelenít 「Kúbaku-o cujoku hinansi-
ta.」 „Erősen helytelenítette a bombázást.” ◆ kri-kri-
tizáltizál 「Susó-o hinansita.」 „Kritizálta a minisz-
terelnököt.” ◆ nehezményeznehezményez 「Dzsikenni nan-
no taiómonakattakotoga hinanszareta.」 „Nehez-
ményezték, hogy nem történt intézkedés az ügy-
ben.”

hinarazusitehinarazusite ◆ nemsokáranemsokára 「Sószecu-va hi-
narazusite kanszeiszuru.」 „Nemsokára elkészül a
regény.”

hinatahinata ◆ napnap 「Hikagekara hinatani deta.」 „Az
árnyékból a napra mentem.” ◆ naposnapos helyhely ◇

kageninarihinataninarikageninarihinataninari holdhold titokban,titokban, holhol
nyíltannyíltan
hinatabokkohinatabokko ◆ napozásnapozás
hinatabokko-ohinatabokko-o szuruszuru ◆ fényfürdőzikfényfürdőzik ◆ nap-nap-
fürdőzikfürdőzik ◆ napoziknapozik 「Púrude hinatabokko-o si-
teita.」 „A strandon napoztam.” ◆ sütkéreziksütkérezik
「Isino uedejamoriga hinatabokko-o siteita.」
„Egy gyík sütkérezett a kövön.”

hinatadehinatade ◆ naponnapon 「Hinatade kodomotacsi-va
aszonda.」 „A napon játszottak a gyerekek.”

hinatanihinatani ◆ napranapra 「Jófuku-o kavakaszutameni
hinatani hosita.」 „Kiteregettem a ruhákat a nap-
ra száradni.”

hinavahinava ◆ kanóckanóc
hinavadzsúhinavadzsú ◆ kanócoskanócos puskapuska ◆ szakállasszakállas
puskapuska
hinbahinba ◆ kancakanca
hinbanhinban ◆ cikkszámcikkszám ◆ raktáriraktári számszám ◆ ter-ter-
mékszámmékszám
hindohindo ◆ frekvenciafrekvencia ◆ gyakorisággyakoriság 「Hómon-
no hindoga hetta.」 „A látogatásainak a gyakori-
sága csökkent.”

hindúkjóhindúkjó ◆ hinduizmushinduizmus
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hindzsahindzsa ◆ szegény emberszegény ember
hindzsakuhindzsaku ◆ gyengeséggyengeség ◆ hiányossághiányosság ◆

szegényességszegényesség
hindzsakunahindzsakuna ◆ gyengegyenge 「Hindzsakuna taiku」
„gyenge fizikum” ◆ hiányoshiányos 「Hókokuno hin-
dzsakuna naijóni odoroita.」 „A jelentés hiányos
tartalmán meglepődtem.” ◆ nyamvadtnyamvadt 「Hin-
dzsakuna kin-niku-o ugokaszótosita.」 „Mozgatni
próbálta a nyamvadt izmait.” ◆ nyeszlettnyeszlett
「Kare-va hindzsakuna karadada.」 „Nyeszlett
teste van.” ◆ rozogarozoga 「Hindzsakuna kózó」 „ro-
zoga szerkezet” ◆ soványsovány 「Hindzsakuna soku-
dzsi」 „sovány koszt” ◆ szegényesszegényes 「Hindzsa-
kuna szózórjoku」 „szegényes képzelőerő”

hindzsihindzsi ◆ zsanérzsanér
hindzsihindzsi ◆ állításállítás ◆ predikátumpredikátum ◆ tárgytárgy
hinecuhinecu ◆ fajhőfajhő
hinecujórjóhinecujórjó ◆ fajlagos hőkapacitásfajlagos hőkapacitás
hin-eijónohin-eijóno ◆ oligotrófoligotróf
hinekureruhinekureru ◆ fonákfonák 「Kare-va kanarihinekure-
teiru.」 „Meglehetősen fonák természete van.” ◆

nemnem egyszerűegyszerű 「Hinekureta hito」 „nem egy-
szerű ember” ◆ nyakatekertnyakatekert 「Hinekureta
kangae kata」 „nyakatekert gondolkodásmód” ◆

nyűgösnyűgös 「Hinekureta kodomo」 „nyűgös gye-
rek” ◆ tekervényestekervényes 「Hinekureta eda」 „te-
kervényes ág”

hinekuretahinekureta ◆ eltorzulteltorzult 「Hinekureta kenkai-
o simesita.」 „Eltorzult véleménye volt.” ◆ fonákfonák
természetűtermészetű ◆ girbegurbagirbegurba
hinekurimavaszuhinekurimavaszu ◆ megrágmegrág 「Bunsó-o hi-
nekuri mavasita.」 „Megrágtam a mondatot.” ◆

pödörpödör 「Kucsihige-o hinekuri mavasita.」 „A ba-
juszát pödörte.” ◆ tekervényestekervényes 「Mondai-o hi-
nekuri mavasita.」 „Tekervényessé tette a problé-
mát.”

hinekuruhinekuru ◆ pödörpödör 「Hige-o hinekutteita.」 „Pö-
dörte a bajuszát.” ◆ szövevényesszövevényes ◆ tekergettekerget
「Kamino ke-o hinekutteita.」 „Tekergetett egy
hajtincset.” ◆ tekervényestekervényes 「Hinekutta hjó-
gen」 „tekervényes kifejezés”

hinemoszuhinemoszu ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal
hinencsakutépuhinencsakutépu ◆ nem ragadós szalagnem ragadós szalag
hinerihineri ◆ csavaráscsavarás ◇ sitatehinerisitatehineri alsóalsó fogá-fogá-
sú csavartdobássú csavartdobás
hinerihineri ◆ duzzadásduzzadás ◆ egyenetlenségegyenetlenség

hinericubuszuhinericubuszu ◆ könnyedénkönnyedén legyőzlegyőz 「Teki-
o hineri cubusita.」 „Könnyedén legyőztem az el-
lenfelemet.” ◆ szétroppantszétroppant 「Nomi-o hineri
cubusita.」 „Szétroppantottam a bolhát az ujjam-
mal.”

hineridaszuhineridaszu ◆ előkaparelőkapar 「Kakeikara okane-o
hineri dasita.」 „A családi kasszából előkapartam
a pénzt.” ◆ kerítkerít 「Iszogasii nakade dzsikan-o
hineri dasita.」 „Elfoglaltságom ellenére kerítet-
tem valahogy egy kis időt.” ◆ kiagyalkiagyal 「Iiaidia-o
hineri dasita.」 „Kiagyaltam egy jó ötletet.”

hinerimavaszuhinerimavaszu ◆ megrágmegrág 「Sószecuno naijó-
o hineri mavasita.」 „Megrágta a novella szavait.”
◆ tekergettekerget 「Sacunobotan-o hineri mavasita.」
„Tekergettem az ingemen a gombot.”

hineruhineru ◆ koravénkoravén 「Hineta kodomo」 „koravén
gyerek” ◆ összefonnyadösszefonnyad 「Súkakuga okurete
mame-va hinetesimatta.」 „A későn betakarított
bab összefonnyadt.” ◇ hinesógahinesóga érleltérlelt gyöm-gyöm-
bérbér
hineruhineru ◆ csavarcsavar 「Karada-o hidarini hinetta.」
„Balra csavartam a testemet.” ◆ csavarosancsavarosan ki-ki-
gondolgondol 「Mondai-o hineru.」 „Csavarosan ki-
gondol egy feladatot.” ◆ elbánikelbánik 「Omaenanka
kantannihinettejaru!」 „A magadfajtával
könnyen elbánok!” ◆ elcsavarelcsavar
「Radzsionocumami-o hinetta.」 „Elcsavartam a
rádió forgatógombját.” ◆ elfordítelfordít
「Konronoszuicscsi-o hinetta.」 „Elfordítottam a
tűzhelyen a csapot” ◆ félrefordítfélrefordít 「Nattokui-
kazu kubi-o hinetta.」 „Kételkedve félrefordítot-
tam a fejem.” ◆ kicsavarkicsavar 「Kareno ude-o hinet-
ta.」 „Kicsavartam a kezét.” ◆ kificamítkificamít 「Asi-
o hinettesimatta.」 „Kificamítottam a lábamat.” ◆

kitekerkiteker 「Nivatori-o hineru.」 „Kitekeri a csir-
ke nyakát.” ◆ megcsavarmegcsavar 「Aiteno ude-o hi-
netta.」 „Megcsavartam a másik ember karját.”
◆ megrándítmegrándít 「Kata-o hinetta.」 „Megrándítot-
tam a vállam.” ◆ megtekermegteker 「Dzsagucsi-o hinet-
ta.」 „Megtekeri a csapot.” ◆ pödörpödör 「Kucsihige-
o hinerinagara kangaeta.」 „A bajuszomat pödör-
ve gondolkoztam.” ◇ akagonote-oakagonote-o hinerujónihinerujóni
játszijátszi könnyedséggelkönnyedséggel 「Akagono te-o hiner-
ujóni sóri-o oszameta.」 „Játszi könnyedséggel
nyerte a mérkőzést.” ◇ atama-oatama-o hineruhineru töritöri
aa fejétfejét 「Ittainanini okane-o cukattandaróto
atama-o hinetta.」 „Törtem a fejem, hogy mire
költhettem azt a sok pénzt.” ◇ ikkuhineruikkuhineru hai-hai-
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kutkut írír 「Ikkuhinetta.」 „Írtam egy haikut.” ◇

kubi-okubi-o hineruhineru félrecsavarjafélrecsavarja aa fejétfejét ◇ kubi-kubi-
oo hineruhineru kétkedvekétkedve fogadfogad 「Uszoppoi hanasi-o
kiite, kubi-o hinetta.」 „Kétkedve fogadta a kamu
mesét.” ◇ hitohinerihitohineri nemnem ellenfélellenfél 「Szonocs-
eszuno aite-va hitohinerida.」 „Az a sakkozó nem
ellenfél nekem.” ◇ hitohinerihitohineri kiskis erőfeszítéserőfeszítés
「Mó hitohineri hosii.」 „Már csak egy kis erőfe-
szítésre van szükségem.” ◇ hitohinerihitohineri félfél kéz-kéz-
zelzel isis elbánikelbánik velevele 「An-na aite-va hitohiner-
ida.」 „Fél kézzel is elbánok vele.” ◇ hinetta-hinetta-
mondaimondai fogós kérdésfogós kérdés
hinesógahinesóga ◆ érlelt gyömbérérlelt gyömbér
hinettamondaihinettamondai ◆ fogós kérdésfogós kérdés
hingaaruhingaaru ◆ kifinomultkifinomult 「Hingaaru dzsoszei.」
„Kifinomult hölgy.”

hinganaihinganai / hin-nonaihin-nonai ◆ ízetlenízetlen 「Hinnonai
dzsódan-o itta.」 „Ízetlen viccet mondott.” ◆ íz-íz-
léstelenléstelen 「Hinganai kaiga」 „ízléstelen kép” ◆

közönségesközönséges 「Hinganaine.」 „Nem légy közön-
séges!” ◆ modortalanmodortalan 「Anatatte hinganaine!」
„Modortalan vagy!” ◆ ordenáréordenáré 「Bukani hin-
nonai kotoba-o cukau.」 „Ordenáré módon beszél
a beosztottaival.” ◆ trágártrágár ◆ trágártrágár 「Hinno-
nai kotoba-o cukau.」 „Trágár szavakat használ.”
◆ vulgárisvulgáris
hingavaruihingavarui / hin-novaruihin-novarui ◆ csiszolatlancsiszolatlan
「Hinga varui kotoba-o cukatta.」 „Csiszolatlan
szavakat használt.” ◆ ízléstelenízléstelen 「Hinno
varuidzsóku-o itta.」 „Ízléstelen viccet mondott.”

hin-ihin-i ◆ fémtartalomfémtartalom ◆ karátkarát 「Hin-
idzsúhacsi kin-o katta.」 „18 karátos aranyat vet-
tem.” ◆ méltóságméltóság 「Hin-i-o otoszu.」 „Elveszíti
a méltóságát.” ◆ minőségminőség ◆ rangrang ◇ kóhin-inokóhin-ino
jójó minőségűminőségű 「Kóhin-ino ocsa」 „jó minőségű
tea” ◇ teihin-inoteihin-ino rosszrossz minőségűminőségű 「Teihin-
ino kószeki」 „rossz minőségű érc” ◇ hin-iaruhin-iaru
nemesnemes ◇ hin-isómeihin-isómei minőségiminőségi bizonyítványbizonyítvány
「Kikinzokuszeihinno hin-isómei」 „nemesfém-
ből készült áru minőségi bizonyítványa”

hin-iaruhin-iaru ◆ nemesnemes
hiniataruhiniataru ◆ melegedikmelegedik 「Danbóno hini atat-
ta.」 „A kályhánál melegedtem.” ◆ tűztűz ériéri 「Hi-
ni atatta bubunga tankasita.」 „Ahol tűz érte, el-
szenesedett.”

hiniateruhiniateru ◆ kiteszikiteszi aa napranapra 「Hana-o hini
ateta.」 „Kitettem a napra a virágot.”

hinicujoihinicujoi ◆ tűzállótűzálló 「Konokáten-va hini cu-
joi.」 „Ez a függöny tűzálló.”

hinicsihinicsi ◆ napnap 「Kekkonsikino hinicsi-o kime-
ta.」 „Kitűztük az esküvő napját.” ◆ napoknapok
「Ringo-o kattekara hinicsiga tattanonimada ku-
szatteinai.」 „Sok nap eltelt, mióta megvettem az
almát, de még mindig nem rohadt meg.”

hinicsidzsótekinahinicsidzsótekina ◆ nemnem mindennapimindennapi 「Hini-
csidzsótekina taiken」 „nem mindennapi tapasz-
talat” ◆ szokatlanszokatlan 「Hinicsidzsótekina aszo-
bi」 „szokatlan szórakozás”

hinihinihinihini ◆ naprólnapról napranapra 「Bjódzsó-va hini hini
kaizensita.」 „Napról napra javult az állapota.”

hinijakeruhinijakeru ◆ kifakulkifakul aa naptólnaptól 「Kono juka-va
hini jaketeiru.」 „Ez a padló kifakult a naptól.” ◆

lebarnullebarnul 「Hini jaketane.」 „Lebarnultál!”

hinijaketahinijaketa ◆ napbarnítottnapbarnított 「Kare-va hini ja-
keta hada-o siteita.」 „Napbarnított bőre volt.”

hinikakeruhinikakeru ◆ felteszfeltesz 「Szúpu-o hini kaketa.」
„Feltette a levest.”

hinikuhiniku ◆ cinizmuscinizmus ◆ gúnygúny 「Cúrecuna hiniku」
„maró gúny” ◆ iróniairónia 「Unmeino hiniku」 „sors
iróniája” ◆ szarkazmusszarkazmus ◇ unmeinohinikuunmeinohiniku
sors iróniájasors iróniája
hinikunahinikuna ◆ cinikuscinikus 「Hinikuna kotoba」 „ci-
nikus megjegyzés” ◆ epésepés 「Hinikunakomen-
to」 „epés megjegyzés” ◆ gúnyosgúnyos 「Hinikuna
kucsó」 „gúnyos hangvétel” ◆ ironikusironikus 「Hi-
nikuna kekka」 „ironikus végkifejlet” ◆ szar-szar-
kasztikuskasztikus ◆ szerencsétlenszerencsétlen 「Hinikuna meg-
uri avasze」 „szerencsétlen egybeesés”

hinikunakotohinikunakoto ◆ pikantériapikantéria 「Hinikunakotoni
osokuno konzecu-o tonaeteita szeidzsikaga vairo-
o uke totteita.」 „A dolog pikantériája, hogy a kor-
rupció felszámolását hangoztató politikus foga-
dott el kenőpénzt.”

hinikunakotobahinikunakotoba ◆ szarkazmusszarkazmus
hinikunameguriavaszehinikunameguriavasze ◆ sorssors fintorafintora 「Hi-
nikunameguri avaszede buka-va dzsósininatta.」
„A sors fintora, hogy a beosztottja lett a főnöke.”

hinikunihinikuni ◆ gúnyosangúnyosan ◆ ironikusanironikusan ◆ szar-szar-
kasztikusankasztikusan 「Hinikuni kikoeru hacugen」
„szarkasztikusan hangzó kijelentés”

hinikunimohinikunimo ◆ sorssors iróniájairóniája 「Kanszensó-o hi-
ninsita hito-va hinikunimo singatakoronade sin-
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da.」 „A sors iróniája, hogy koronavírusban halt
meg a vírustagadó.”

hiniku-ohiniku-o iuiu ◆ gúnyolódikgúnyolódik 「Hiniku-o iu hito」
„gúnyolódó ember” ◆ kigúnyolkigúnyol 「Szenszeinicui-
te hiniku-o itta.」 „Kigúnyolta a tanárát.”

hinikuruhinikuru ◆ kigúnyolkigúnyol 「Szeidzsika-o hinikutta
fúsiga」 „politikust kigúnyoló karikatúra”

hininhinin ◆ fogamzásgátlásfogamzásgátlás ◆ születésszabá-születésszabá-
lyozáslyozás
hinindzsóhinindzsó ◆ közönyközöny ◆ közönyösközönyös ◆ szívte-szívte-
lenséglenség
hinindzsónahinindzsóna ◆ szívtelenszívtelen
hiningentekinahiningentekina ◆ embertelenembertelen 「Hiningentek-
ina acukai-o szareta.」 „Embertelen bánásmód-
ban volt részem.” ◆ kegyetlenkegyetlen
hininguhiningu ◆ fogamzásgátló eszközfogamzásgátló eszköz ◆ óvszeróvszer
hiningu-ohiningu-o cukaucukau ◆ védekezikvédekezik 「Dandzso-va
hiningu-o cukavanakatta.」 „A pár nem védeke-
zett.”

hininhóhininhó ◆ fogamzásgátlásfogamzásgátlás
hinin-jakuhinin-jaku ◆ fogamzásgátlófogamzásgátló ◆ fogamzás-fogamzás-
gátlógátló szerszer ◇ kinkjúhinin-jakukinkjúhinin-jaku sürgősségisürgősségi
fogamzásgátlófogamzásgátló tablettatabletta ◇ keikóhinin-jakukeikóhinin-jaku
szájonszájon átát szedhetőszedhető fogamzásgátlófogamzásgátló szerszer ◇

keikóhinin-jakukeikóhinin-jaku fogamzásgátló tablettafogamzásgátló tabletta
hininmeisahininmeisa ◆ kinevezettkinevezett
hininringuhininringu ◆ fogamzásgátló spirálfogamzásgátló spirál
hininszuruhininszuru ◆ nemnem ismeriismeri elel 「Kasicu-o hininsi-
ta.」 „Nem ismerte el, hogy mulasztott volna.” ◆

tagadtagad 「Jógisa-va jógi-o hininsita.」 „A vádlott
tagadott.” ◇ hankó-ohankó-o hininszuruhininszuru tagadjatagadja tet-tet-
téttét
hininszuruhininszuru ◆ védekezikvédekezik 「Kondómude hinin-
siteita.」 „Kondommal védekezett.”

hin-isómeihin-isómei ◆ minőségiminőségi bizonyítványbizonyítvány 「Kikin-
zokuszeihinno hin-isómei」 „nemesfémből ké-
szült áru minőségi bizonyítványa”

hin-jaritohin-jarito ◆ hűvösenhűvösen 「Hin-jarito
szuzusiivain-szerá」 „hűvös borospince”

hin-jaritositahin-jaritosita ◆ hűvöshűvös 「Hin-jaritosita kaze」
„hűvös szellő”

hinjókihinjóki ◆ vizeletkiválasztó szervvizeletkiválasztó szerv
hinjókikahinjókika ◆ urológiaurológia
hinjókikagakuhinjókikagaku ◆ urológiaurológia

hinjókikaihinjókikai ◆ urológusurológus
hinjókinobjókihinjókinobjóki ◆ urológiai betegségurológiai betegség
hinkakuhinkaku ◆ díszvendégdíszvendég
hinkakuhinkaku ◆ jellemjellem 「Szeidzsikano hinkakuga
ocsiteiru.」 „A politikusok jelleme romlott.” ◆ ki-ki-
finomultságfinomultság 「Hinkakunoaru dzsoszei」 „kifi-
nomult nő” ◆ tisztességtisztesség 「Hinkakunoaru
kódó-o sinaszai!」 „Viselkedj tisztességesen!” ◇

hinkakugaocsiruhinkakugaocsiru lealacsonyodiklealacsonyodik 「Vaga
kunino hinkakuga ocsita.」 „Országunk lealacso-
nyodott.”

hinkakuhinkaku ◆ tárgyesettárgyeset
hinkakugaocsiruhinkakugaocsiru ◆ lealacsonyodiklealacsonyodik 「Vaga
kunino hinkakuga ocsita.」 „Országunk lealacso-
nyodott.”

hinkakunojoihinkakunojoi ◆ jellemesjellemes ◆ rendesrendes
hinkecuhinkecu ◆ vérszegénységvérszegénység ◇ akuszeihinke-akuszeihinke-
cucu vészesvészes vérszegénységvérszegénység ◇ jókecuszeihin-jókecuszeihin-
kecukecu hemolitikus anémiahemolitikus anémia
hinkecusóhinkecusó ◆ anémiaanémia ◆ vérszegénységvérszegénység ◇ ka-ka-
madzsószekkekkjúhinkecusómadzsószekkekkjúhinkecusó sarlósejtessarlósejtes
vérszegénységvérszegénység ◇ csicsúkaihinkecusócsicsúkaihinkecusó tal-tal-
asszémiaasszémia
hinkjakuhinkjaku ◆ becses vendégbecses vendég ◆ díszvendégdíszvendég
hinkjúhinkjú ◆ nyomornyomor ◆ szegénységszegénység
hinkjúkahinkjúka ◆ elszegényedéselszegényedés
hinkjúszuruhinkjúszuru ◆ nyomorognyomorog 「Súnjúgenganaku
hinkjúsiteiru.」 „Nincs bevétele, nyomorog.”

hinkóhinkó ◆ életviteléletvitel ◆ erkölcsierkölcsi viselkedésviselkedés
「Kare-va hinkógajoi.」 „Jó az erkölcsi viselkedé-
se.” ◆ magatartásmagatartás ◆ magaviseletmagaviselet
hinkóhószeihinkóhószei ◆ etikusetikus viselkedésviselkedés ◆ hibát-hibát-
lan viselkedéslan viselkedés
hinkóhószeinahinkóhószeina ◆ kifogástalankifogástalan viselkedésűviselkedésű

hinkonhinkon ◆ nyomornyomor 「Hinkonno nakade szo-
datta.」 „Nyomorban nőtt fel.” ◆ szegénységszegénység
「Hinkonga zókasita.」 „Nőtt a szegénység.” ◇

kjokudonohinkonkjokudonohinkon mélyszegénységmélyszegénység 「Szei-
dzsino eikjóde kokumin-va kjokudono hinkonni
ocsiitta.」 „A politikusok mélyszegénységbe taszí-
tották az országot.”

hinkonkahinkonka ◆ elszegényedéselszegényedés
hinkonkateihinkonkatei ◆ szegény családszegény család

11301130 hiniku-o iu hiniku-o iu – hinkonkatei hinkonkatei AdysAdys



hinkon-nahinkon-na ◆ hiányoshiányos 「Hinkonna goirjoku」
„hiányos szókincs” ◆ szegényszegény 「Icsidohinkonna
dzsótaini ocsiittesimauto nuke daszuno-va muzu-
kasii.」 „Ha egyszer elszegényedik valaki, nehe-
zen tud kitörni.”

hinkon-niocsiiraszeruhinkon-niocsiiraszeru ◆ nyomorbanyomorba döntdönt
「Gaikarón-va kazoku-o hinkonni ocsiiraszeta.」
„A devizahitel nyomorba döntötte a családot.”

hinkonrainhinkonrain ◆ szegénységi küszöbszegénységi küszöb
hinkonszenhinkonszen ◆ szegénységiszegénységi küszöbküszöb 「Kono
kazokuno szeikacu-va hinkonszenno sitadearu.」
„A család a szegénységi küszöb alatt él.”

hinkonszóhinkonszó ◆ szegényszegény rétegréteg
「Hinkonszónitotte-va toirettopépámo kókjúhin-
da.」 „A szegény réteg számára a vécépapír is lu-
xuscikk.”

hinkuhinku ◆ nyomornyomor ◆ szegénységtőlszegénységtől szenve-szenve-
désdés
hinkuninajamuhinkuninajamu ◆ nyomorognyomorog
hinmeihinmei ◆ áruáru neveneve 「Hinmeino hjódzsi」 „áru
nevének feltüntetése”

hinminhinmin ◆ szegényekszegények
hinmingaihinmingai ◆ szegénynegyedszegénynegyed
hinminkjúszaihinminkjúszai ◆ szegények megsegítéseszegények megsegítése
hinmjakuhinmjaku ◆ gyors pulzusgyors pulzus ◆ tachikardiatachikardia
hinmókóhinmókó ◆ kevéssertéjűekkevéssertéjűek
hinmokuhinmoku ◆ árucikkárucikk 「Kono hinmokuno hanbai-
va kinsiszareteimaszu.」 „Tilos ezeknek az árucik-
keknek a forgalmazása.” ◆ árucsoportárucsoport ◆ áru-áru-
listalista ◆ termékcsoporttermékcsoport ◇ suppinhinmokusuppinhinmoku ki-ki-
állított tárgyak jegyzékeállított tárgyak jegyzéke
hinnjóhinnjó ◆ gyakori vizelésgyakori vizelés
hinnóhinnó ◆ szegényparasztszegényparaszt
hin-noiihin-noii / hin-nojoihin-nojoi ◆ ízlésesízléses 「Hinnoii vadai-
o eranda.」 „Ízléses témát választottam.” ◆ ízlé-ízlé-
sesses 「Hinno joi kamigata」 „ízléses hajviselet” ◆

kulturáltkulturált 「Hinno joi furu mai」 „kulturált vi-
selkedés” ◆ szalonképesszalonképes 「Hinnoiidzsóku-o it-
ta.」 „Mondtam egy szalonképes viccet.”

hin-nojoihin-nojoi / hin-noiihin-noii ◆ ízlésesízléses 「Hinno joi kam-
igata」 „ízléses hajviselet” ◆ ízlésesízléses 「Hinnoii
vadai-o eranda.」 „Ízléses témát választottam.” ◆

kulturáltkulturált 「Hinno joi furu mai」 „kulturált vi-
selkedés” ◆ szalonképesszalonképes 「Hinnoiidzsóku-o it-
ta.」 „Mondtam egy szalonképes viccet.”

hin-nonaihin-nonai / hinganaihinganai ◆ ízetlenízetlen 「Hinnonai
dzsódan-o itta.」 „Ízetlen viccet mondott.” ◆ íz-íz-
léstelenléstelen 「Hinganai kaiga」 „ízléstelen kép” ◆

közönségesközönséges 「Hinganaine.」 „Nem légy közön-
séges!” ◆ modortalanmodortalan 「Anatatte hinganaine!」
„Modortalan vagy!” ◆ ordenáréordenáré 「Bukani hin-
nonai kotoba-o cukau.」 „Ordenáré módon beszél
a beosztottaival.” ◆ trágártrágár 「Hinnonai kotoba-o
cukau.」 „Trágár szavakat használ.” ◆ trágártrágár ◆

vulgárisvulgáris
hin-novaruihin-novarui / hingavaruihingavarui ◆ csiszolatlancsiszolatlan
「Hinga varui kotoba-o cukatta.」 „Csiszolatlan
szavakat használt.” ◆ ízléstelenízléstelen 「Hinno
varuidzsóku-o itta.」 „Ízléstelen viccet mondott.”

hinoataruhinoataru ◆ naposnapos 「Dórono hino ataru szoba-
o aruiteita.」 „Az utca napos oldalán sétáltam.”

hinobehinobe ◆ elhalasztáselhalasztás ◆ elnapoláselnapolás
hinobeszuruhinobeszuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Sukkó-o hinobe-
sita.」 „Elhalasztotta a kihajózást.” ◆ elnapolelnapol
「Kekkonsiki-o hinobesita.」 „Elnapolták az es-
küvőt.”

hinodehinode ◆ napfelkeltenapfelkelte 「Hino deto hino irino
dzsikan」 „napfelkelte és napnyugta időpontja”
◆ napkeltenapkelte 「Fudzsiszanno itadakide hino de-o
matteita.」 „A Fudzsi tetején vártuk a napkeltét.”
◇ hacuhinodehacuhinode újév első napfelkeltéjeújév első napfelkeltéje
hinodenoikioihinodenoikioi ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő csillagcsillag 「Kare-
va hino deno ikioideszu.」 „Felfelé ível a csillaga.”

hinódóbucuamonhinódóbucuamon ◆ előgerinchúrosokelőgerinchúrosok
hinoehinoe ◆ kínai naptár harmadik jelekínai naptár harmadik jele
hinoirihinoiri ◆ naplementenaplemente ◆ napnyugtanapnyugta 「Hino
deto hino irino dzsikan」 „napfelkelte és nap-
nyugta időpontja”

hinokehinoke ◆ tűz melegetűz melege ◆ tűzre utaló jeltűzre utaló jel
hinokenonaihinokenonai ◆ fűtetlenfűtetlen 「Hino kenonai he-
ja」 „fűtetlen szoba”

hinokihinoki ◆ álciprusálciprus ◆ hamisciprushamisciprus ◆ hinokihinoki
hamisciprushamisciprus ◆ japán hamisciprusjapán hamisciprus
hinokibutaihinokibutai ◆ hamisciprushamisciprus színpadszínpad ◆ szín-szín-
padpad 「Kasutosite szekaino hinokibutaini tatta.」
„Énekesként állt a világ színpadára.”

hinokohinoko ◆ szikraszikra 「Súhenni hino koga tobi csit-
ta.」 „Szikrák pattantak szerteszét.” ◆ sziporkasziporka
hinokogaagaruhinokogaagaru ◆ sziporkázvasziporkázva égég 「Hino ko-
ga agatteita.」 „Sziporkázva égett.”
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hinokoisiihinokoisii ◆ melegremelegre vágyikvágyik 「Hino koisii ki-
szecuninatta.」 „Ebben az évszakban az ember
már melegre vágyik.”

hinokurehinokure ◆ alkonyatalkonyat ◆ napestenapeste 「Joakekara
hino kuremade」 „hajnaltól napestig”

hinokurumahinokuruma ◆ égetőenégetően rosszrossz anyagianyagi hely-hely-
zetzet 「Daidokoro-va hino kurumada.」 „A ház-
tartásunk égetően rossz anyagi helyzetben van.” ◆

tüzes szekértüzes szekér
hinomaruhinomaru ◆ japán zászlójapán zászló ◆ napkorongnapkorong
hinomarubentóhinomarubentó ◆ felkelő napos uzsonnafelkelő napos uzsonna
hinomarunohinomaruno ◆ felkelő naposfelkelő napos
hinomarunohatahinomarunohata ◆ felkelő napos zászlófelkelő napos zászló
hinomaruógihinomaruógi ◆ napkorongos legyezőnapkorongos legyező
hinomavarigahajaihinomavarigahajai ◆ gyorsangyorsan átmelegszikátmelegszik
「Konofuraipan-va hino mavariga hajai.」 „Ez a
serpenyő gyorsan átmelegszik.” ◆ gyorsangyorsan ter-ter-
jedjed aa tűztűz 「Kono kanszósita kúkide hino mavar-
iga hajai.」 „Ebben a száraz időben gyorsan terjed
a tűz.”

hinomehinome ◆ napvilágnapvilág 「Szekkaku kaihacusita
sóhinga hino me-o mizuni ovatta.」 „A nagy ne-
hezen kifejlesztett termék sohasem látott napvilá-
got.”

hinómihinómi ◆ lángtengerlángtenger 「Macsi-va hino umini-
natta.」 „A város lángtengerbe borult.”

hinomijagurahinomijagura ◆ tűztoronytűztorony
hinomotohinomoto ◆ tűzfészektűzfészek ◆ tűztűz helyehelye 「Dek-
akeru maeni hino moto-o kakuninsijó!」 „Indulás
előtt nézzük meg, hogy eloltottuk-e a tüzet!”

hinóruihinórui ◆ előgerinchúrosokelőgerinchúrosok ◆ zsákállatokzsákállatok
hinoszeihinoszei ◆ tűzgyíktűzgyík
hinotamahinotama ◆ lidércfénylidércfény ◆ tűzgolyótűzgolyó
hinotamatonattehinotamatonatte ◆ veszettülveszettül 「Kare-va hi-
no tamatonatte tatakatta.」 „Veszettül küzdött.”

hinotehinote ◆ lángnyelvlángnyelv 「Kaszaigenbade-va hino
tega agatteita.」 „A tűzeset helyszínén lángnyel-
vek csaptak fel.” ◇ hinote-ohinote-o aoruaoru olajatolajat öntönt aa
tűzretűzre
hinotegaagaruhinotegaagaru ◆ fellángolfellángol 「Susóni taiszuru
kógekino hino tega agatta.」 „Fellángoltak a mi-
niszterelnök elleni érzületek.” ◆ lángollángol
「Tatemononi-va hino tega agatteita.」 „Lángolt
az épület.”

hinote-o aoruhinote-o aoru ◆ olajat önt a tűzreolajat önt a tűzre
hinotohinoto ◆ kínai naptár negyedik jelekínai naptár negyedik jele
hinova-ohinova-o kugurukuguru ◆ átugrikátugrik aa tüzestüzes karikánkarikán
「Szákaszuderaion-va hino va-o kugutta.」 „A
cirkuszban az oroszlán tüzes karikán ugrott át.”

hinpacuhinpacu ◆ gyakori előfordulásgyakori előfordulás
hinpacugekkeihinpacugekkei ◆ gyakori menstruációgyakori menstruáció
hinpacuszuruhinpacuszuru ◆ gyakorigyakori 「Konojóna dzsiko-va
hinpacusiteiru.」 „Gyakoriak az ilyen balesetek.”

hinpakuhinpaku ◆ szaporaszapora szívverésszívverés ◆ tachikardiatachikardia

hinpanhinpan ◆ frekvenciafrekvencia ◆ gyakorisággyakoriság 「Hin-
panni kaigairjokóni dekakeru.」 „Nagy gyakori-
sággal utazunk külföldre.”

hinpan-nahinpan-na ◆ gyakorigyakori 「Hinpanni haki ke-o mo-
jooszu.」 „Gyakoriak a hányingerei.” ◆ sűrűsűrű
「Hinpanna szatogaeri-o sita.」 „Sűrű látogatá-
sokat tettem a szülővárosomban.”

hinpan-nihinpan-ni ◆ gyakrangyakran 「Hinpanni sippaiszu-
ru.」 „Gyakran hibázik.” ◆ sűrűnsűrűn 「Kaisade
kaigi-va hinpanni okonavareru.」 „A vállalatnál
sűrűn van értekezlet.”

hinpintohinpinto ◆ gyakrangyakran 「Kono kószatende dzsiko-
va hinpinto okiteiru.」 „Ebben a kereszteződés-
ben gyakran van baleset.”

hinpjóhinpjó ◆ áruértékelésáruértékelés ◆ műkritikaműkritika
hinpjókaihinpjókai ◆ kiállításkiállítás ◆ showshow ◆ vásárvásár
hinpjószuruhinpjószuru ◆ értékelértékel 「Kaihacucsúno
szeihin-o hinpjósita.」 „Értékelték a fejlesztés
alatt álló terméket.”

hinpuhinpu ◆ szegények és gazdagokszegények és gazdagok
hinpunoszahinpunosza ◆ vagyonivagyoni aránytalanságaránytalanság 「Ko-
no kuni-va hinpuno szaga hagesii.」 „Ebben az
országban nagy a vagyoni aránytalanság.”

hinsihinsi ◆ szófajszófaj 「Meisi-va hinsino hitocuno rei-
dearu.」 „A főnév a szófaj egy példája.”

hinsihinsi ◆ halálhalál küszöbeküszöbe 「Bjónin-va hinsino
dzsótainiatta.」 „A beteg a halál küszöbén állt.”

hinsibunszekihinsibunszeki ◆ szófajelemzésszófajelemzés
hinsicuhinsicu ◆ minőségminőség 「Hinsicuno joi fuku」 „jó
minőségű ruha”

hinsicuhosóhinsicuhosó ◆ minőségi garanciaminőségi garancia
hinsicukairjóhinsicukairjó ◆ minőségjavításminőségjavítás
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hinsicukaizenhinsicukaizen ◆ minőségjavításminőségjavítás
hinsicukanrihinsicukanri ◆ minőségbiztosításminőségbiztosítás ◆

minőség-ellenőrzésminőség-ellenőrzés
hinsicukenszainhinsicukenszain ◆ meósmeós ◆ minőségellenőrminőségellenőr
hinsicukikakuhinsicukikaku ◆ minőségi előírásminőségi előírás
hinsicunokódzsóhinsicunokódzsó ◆ minőségjavulásminőségjavulás 「Kaisa-
va hinsicuno kódzsó-o hakatta.」 „A vállalat mi-
nőségjavulást próbált elérni.”

hinsicunoteikahinsicunoteika ◆ minőségromlásminőségromlás 「Hinsic-
uno teika-va riekino teikani cunagatta.」 „A mi-
nőségromlás profitcsökkenéshez vezetett.”

hinsicu-o sómeiszuruhinsicu-o sómeiszuru ◆ fémjelezfémjelez
hinsicusómeihinsicusómei ◆ fémjelzésfémjelzés
hinsinohinsino ◆ haláloshalálos 「Heisi-va hinsino dzsúsó-
o otta.」 „A katona halálos sebet kapott.” ◆ hal-hal-
doklódokló 「Hinsino keizai-o jomigaeraszeta.」 „Új-
jáélesztette a haldokló gazdaságot.”

hinsuhinsu ◆ fajtafajta ◆ tenyészettenyészet ◆ válfajválfaj ◇ szai-szai-
baihinsubaihinsu termesztetttermesztett fajtafajta ◇ szaibaihinsuszaibaihinsu
kultivarkultivar
hinsucuhinsucu ◆ gyakori előfordulásgyakori előfordulás
hinsucudohinsucudo ◆ előfordulási gyakoriságelőfordulási gyakoriság
hinsucugohinsucugo ◆ gyakran előforduló szógyakran előforduló szó
hinsucuszuruhinsucuszuru ◆ gyakrangyakran előjönelőjön 「Sikenniko-
no mondai-va hinsucuszuru.」 „Ez a feladat gyak-
ran előjön a vizsgákon.”

hinsukairjóhinsukairjó ◆ fajnemesítésfajnemesítés ◆ nemesítésnemesítés
hinsukairjószuruhinsukairjószuru ◆ kitenyésztkitenyészt 「Kjószóba-o
hinsukairjósita.」 „Versenylovakat tenyésztettek
ki.” ◆ nemesítnemesít 「Kudamonono tane-o gaikoku-
kara mocsi konde hinsukairjósita.」 „A gyümöl-
csöt külföldről hozott magokból nemesítették.”

hinsukankóhaihinsukankóhai ◆ kereszt-kereszt-
megtermékenyítésmegtermékenyítés
hinsukuhinsuku ◆ felháborodásfelháborodás ◆ rosszallórosszalló tekin-tekin-
tettet ◆ szemöldök összehúzásaszemöldök összehúzása
hinsuku-ohinsuku-o kaukau ◆ felháborítfelháborít 「Ibiki-o -o kaitei-
ru kjaku-va kansúnohinsuku-o katta.」 „Felhábo-
rította a közönséget a horkoló néző.” ◆ felhábo-felhábo-
rítórító 「Kareno óheina taido-va hinsuku-o katta.」
„Felháborító a fellengzős viselkedése.”

hinsukuszuruhinsukuszuru ◆ felháborodikfelháborodik 「Zuszan-na
sigoto-o hinsukusita.」 „Felháborodtam a hanyag
munkán.” ◆ összehúzza a szemöldökétösszehúzza a szemöldökét

hinszeihinszei ◆ jellemjellem 「Szeidzsikaninatte hinszei-va
ijasikunatta.」 „Politikus lett és hitvány lett a jel-
leme.”

hinszeigerecunahinszeigerecuna ◆ hitványhitvány 「Hinszeigerecu-
na otoko」 „hitvány ember”

hinszeinotójahinszeinotója ◆ jellemformálásjellemformálás
hinszónahinszóna ◆ szegényesszegényes 「Hinszóna minari」
„szegényes öltözék” ◆ szegényesszegényes külsejűkülsejű ◆

visszataszítóvisszataszító 「Hinszóna ninszó」 „visszata-
szító arc”

hinszurebadonszuruhinszurebadonszuru ◆ szegénységszegénység eltom-eltom-
pítja az elmétpítja az elmét
hinszuruhinszuru ◆ nélkülöznélkülöz 「Kodomono toki-va hin-
siteita.」 „Gyermekkoromban sokat nélkülöz-
tünk.” ◆ szűkölködikszűkölködik ◇ hinszurebadonszuruhinszurebadonszuru
szegénység eltompítja az elmétszegénység eltompítja az elmét
hinszuruhinszuru ◆ benben vanvan 「Kono su-va zecumecuni
hinsiteiru.」 „Ez a faj kiveszőben van.” ◆ szélénszélén
álláll valaminekvalaminek 「Kikinihinsiteiru」 „A krízis szé-
lén áll.” ◇ sinihinszurusinihinszuru félfél lábballábbal aa sírbansírban
vanvan 「Kare-va sini hinsiteiru.」 „Az az ember fél
lábbal a sírban van.”

hintohinto ◆ ötletötlet 「Koncsúkarahinto-o etakame-
ra」 „rovaroktól nyert ötlet alapján készült ka-
mera” ◆ rávezetésrávezetés 「Sicumonni kotaerarenai
tomodacsinihinto-o ataeta.」 „A kérdést megvá-
laszolni nem tudó barátomat megpróbáltam ráve-
zetni.” ◆ segítségsegítség 「Vakaranai, hinto-o kuda-
szai!」 „Nem tudom kitalálni, segítséget kérnék!”
◆ tipptipp
hinto-ohinto-o ageruageru ◆ rávezetrávezet 「Kono kjokuno
enszónohinto-o ageta.」 „Rávezettem, hogyan le-
het ezt a zenedarabot eljátszani.”

hinzúkjóhinzúkjó ◆ hinduizmushinduizmus
hinzúkjótohinzúkjóto ◆ hinduhindu
hiohio ◆ aju halivadékaju halivadék
hi-ohi-o aratameruaratameru ◆ napotnapot megváltoztatmegváltoztat
「Kakino tóri eigjóbi-o aratameszaszete itadaki-
maszu.」 „Alábbiak szerint változtattuk meg a
nyitvatartási napokat.”

hi-ohi-o cukerucukeru ◆ meggyújtmeggyújt 「Kini hi-o cukeru.」
„Meggyújtja a fát.”

hi-ohi-o daszudaszu ◆ tüzettüzet okozokoz 「Kare-va fucsúide
hi-o dasita.」 „Gondatlanságból tüzet okozott.”
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hi-ohi-o fukufuku ◆ elfújelfúj 「Rószokuno hi-o fuita.」 „El-
fújtam a gyertyát.” ◆ elsülelsül 「Dzsúga hi-o fuita.」
„A fegyver elsült.” ◆ tüzettüzet okádokád 「Rjúga hi-o
fuita.」 „A sárkány tüzet okádott.”

hi-ohi-o hakujónahakujóna ◆ tüzestüzes 「Hi-o hakujóna enze-
cu」 „tüzes beszéd”

hi-ohi-o hanacuhanacu ◆ felgyújtfelgyújt 「Jabanna heisira-va
murani hi-o hanatta.」 „A barbár katonák felgyúj-
tották a falut.”

hióihiói ◆ napellenzőnapellenző ◆ napvédőnapvédő ◆ redőnyredőny
hi-ohi-o kakerukakeru ◆ meggyújtmeggyújt 「Gaszuni hi-o kake-
ta.」 „Meggyújtottam a gázt.”

hi-ohi-o keszukeszu ◆ eloltjaeloltja aa lámpátlámpát 「Hejade hi-o
kesita.」 „Eloltottam a lámpát a szobában.”

hi-ohi-o mirujorimoakirakanamirujorimoakirakana ◆ világos,világos, mintmint aa
napnap 「Szeidzsikanogamecusza-va hi-o mirujori-
mo akirakada.」 „A politikusok kapzsisága világos
mint a nap.”

hi-ohi-o naraszunaraszu ◆ ágálágál 「Szeifuno szeiszakuni
taisite hi-o narasita.」 „A kormány politikája ellen
ágál.”

hi-ohi-o okoszuokoszu ◆ tüzeltüzel 「Nivade hi-o okoszuno-
va kinsiszareteiru.」 „Az udvaron nem szabad tü-
zelni.” ◆ tüzettüzet csiholcsihol 「Hakkaszekide hi-o oko-
sita.」 „Tűzkővel tüzet csiholt.” ◆ tüzettüzet gyújtgyújt
「Hi-o okosita.」 „Tüzet gyújtottam.” ◆ tüzettüzet
rakrak 「Niva-va szamukattanode hi-o okosita.」
„Hideg volt az udvaron, ezért tüzet raktam.”

hi-ohi-o otoszuotoszu ◆ lejjebblejjebb vesziveszi aa lángotlángot 「Hi-o
otositekara kósinrjó-o iretekudaszai.」 „Csak ak-
kor fűszerezzük, miután lejjebb vettük a lángot!”

hi-ohi-o sadanszurusadanszuru ◆ tűzzárótűzzáró 「Hi-o sadanszuru
teppan-o szecscsisita.」 „Tűzzáró vaslemezt sze-
relt fel.”

hi-ohi-o takutaku ◆ tüzettüzet rakrak 「Nivade hi-o taita.」
„Tüzet raktam a kertben.”

hi-ohi-o tósitatósita ◆ főttfőtt 「Hi-o tósita rjóri-o tabe-
ta.」 „Főtt ételt ettem.”

hi-ohi-o tószutószu ◆ átsütátsüt 「Kono niku-va hi-o tósze-
ba taberareru.」 „Ezt a húst átsütve meg lehet en-
ni.” ◆ megfőzmegfőz 「Hi-o tósita tabe monosikatabe-
nai.」 „Csak olyan ételt eszek, ami meg van főz-
ve.”

hipokonderíhipokonderí ◆ hipochondriahipochondria ◆ képzeltképzelt be-be-
tegségtegség

hipokonderíkandzsahipokonderíkandzsa ◆ képzelt betegképzelt beteg
hipokondoríhipokondorí ◆ hipochondriahipochondria
hippakuhippaku ◆ kiéleződéskiéleződés 「Hippakusita dzsók-
jó」 „kiélezett helyzet” ◆ szűkölködésszűkölködés 「Gen-
jukjókjúno hippaku」 „olajban szűkölködés” ◆

szűkösségszűkösség 「Zaiszeino hippaku」 „szűkös költ-
ségvetés” ◆ túlterheltségtúlterheltség 「Koronaviruszu
kanszensónijoru irjótaiszeino hippakuga cuzuite-
iru.」 „A koronavírus miatt folytatódik az egész-
ségügyi rendszer túlterheltsége.” ◇ irjóhippakuirjóhippaku
egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás túlterhelésetúlterhelése ◇

kin-júhippakukin-júhippaku pénzszűkepénzszűke
hippakuszuruhippakuszuru ◆ kiélezettkiélezett 「Dzsókjó-va hip-
pakusiteiru.」 „A helyzet kiélezett.” ◆ szűköl-szűköl-
ködésködés 「Denrjokukjókjú-va hippakusiteiru.」
„Szűkölködünk az áramban.” ◆ szűkösszűkös 「Jo-
szanga hippakusiteiru.」 „Szűkös a költségkeret.”
◆ túlterhelttúlterhelt 「Irjó-va hippakusiteiru.」 „Az
egészségügyi rendszer túlterhelt.”

hippararerukotohippararerukoto ◆ rántásrántás 「Cujoku hippar-
areta.」 „Hatalmas rántást éreztem.”

hippariageruhippariageru ◆ felráncigálfelráncigál 「Kicuizubon-o
hippari ageta.」 „Felráncigáltam a szűk nadrá-
got.”

hippariauhippariau ◆ kétfelékétfelé húzhúz 「Karera-va cuna-
o hippariatteita.」 „Kétfelé húzták a kötelet.” ◆

mindkétmindkét iránybairányba húzhúz 「Kareto te-o cunagi,
hippari atta.」 „Megfogták egymás kezét, és
mindkét irányba húzták.”

hipparidakohipparidako ◆ keresettkeresett emberember 「Kare-va pu-
roguramátosite hipparidakoda.」 „Ő keresett
programozó.”

hipparidaszuhipparidaszu ◆ előhúzelőhúz
「Pokettokarahankacsi-o hippari dasita.」 „Elő-
húztam a zsebkendőmet a zsebemből.” ◆ előrán-előrán-
cigálcigál 「Tanszukarasacu-o hippari dasita.」 „Elő-
ráncigáltam az ingemet a szekrényből.” ◆ kihalá-kihalá-
szikszik 「Kabankaranekkureszu-o hippari dasita.」
„Kihalásztam a táskámból a nyakláncomat.” ◆ ki-ki-
ráncigálráncigál 「Oborekakatta hitono kamino ke-o
motte mizúmikara hippari dasita.」 „A fuldoklót a
hajánál fogva kiráncigáltam a tóból.” ◆ kirángatkirángat
「Muszuko-o beddokara hippari dasita.」 „Kirán-
gattam a fiam az ágyból.”

hipparikomuhipparikomu ◆ behúzbehúz 「Dóbucu-va emono-o
sigemini hippari konda.」 „Az állat behúzta a
zsákmányát a bozótba.”
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hipparisikenhipparisiken ◆ szakítópróbaszakítópróba ◆ szakító-szakító-
vizsgálatvizsgálat
hipparuhipparu ◆ bevonbevon 「Atarasii szensu-o csímuni
hippatta.」 „Bevontunk egy új játékost a csapat-
ba.” ◆ cibálcibál 「Hikkakukara nekono sippo-o
hipparanaide!」 „Ne cibáld a macska farkát, mert
megkarmol!” ◆ elbolondítelbolondít 「Tenrankai-o mi-
jóto tomodacsini hippararetagaimaicsidatta.」 „A
barátom elbolondított a kiállításra, de nem volt
igazán jó.” ◆ elhurcolelhurcol 「Hanzaisa-va keiszacuni
hipparareta.」 „A tettest elhurcolták a rendőrök.”
◆ elnyújtelnyújt 「Gobi-o hippatte hacuonsita.」 „El-
nyújtottam a szavak végét.” ◆ elráncigálelráncigál
「Kodomo-o haisani hippatta.」 „Elráncigáltam
a gyereket a fogorvoshoz.” ◆ hurcolhurcol 「Kare-va
genbani hippararete ijana sigoto-o szaszerareta.」
„Magukkal hurcolták a munkaterületre, hogy
megcsináltassák vele az utálatos munkát.” ◆ húzhúz
「Kovareta kuruma-o hippatta.」 „Húzták az el-
romlott kocsit.” ◆ magávalmagával ragadragad 「Kono
sószecu-va szaigomade hippararete omosirokat-
ta.」 „Ez az érdekes novella végig magával raga-
dott.” ◆ meghúzmeghúz 「Kodomo-va sódzsono kami-o
hippatta.」 „A gyerek meghúzta a kislány haját.”
◆ rántránt 「Kareno te-o hippatta.」 „Rántott egyet
a kezén.” ◇ asi-oasi-o hipparuhipparu akadályozakadályoz 「Ota-
gaino asi-o hippari atta.」 „Egymást akadályoz-
ták.” ◇ asi-oasi-o hipparuhipparu feltartfeltart 「Tecudavana-
imademo asi-o hipparanaide!」 „Ha nem is se-
gítesz, legalább ne tarts fel!” ◇ guiguihipparuguiguihipparu
rángatrángat 「Kopí kino cumatta kami-o guigui hip-
patta.」 „A fénymásolóba ragadt papírt rángatta.”
◇ nandomohipparunandomohipparu ráncigálráncigál 「Detekurumade
buhin-o nandomo hippatta.」 „Addig ráncigáltam
az alkatrészt, amíg ki nem jött.”

hipparukotohipparukoto ◆ húzáshúzás
hippatakuhippataku ◆ rácsaprácsap 「Aiteno atama-o hippa-
taita.」 „Rácsapott a másik ember fejére.”

hippatteikuhippatteiku ◆ elcipelelcipel 「Imóto-o isani hippatte
itta.」 „Elcipeltem a húgomat az orvoshoz.”

hippíhippí ◆ hippihippi
hippí-rukkuhippí-rukku ◆ hippi kinézethippi kinézet
hippí-szutairuhippí-szutairu ◆ hippi stílushippi stílus
hippízokuhippízoku ◆ hippikhippik
hippóhippó ◆ ecsetkezelésecsetkezelés 「Csikarazujoi hippó」
„erőteljes ecsetkezelés” ◆ írásstílusírásstílus 「Sószec-
uno hippó-o isikisite kaita.」 „A regény írásakor

ügyeltem a stílusra.” ◆ kifejezésmódkifejezésmód ◆ mód-mód-
szerszer
hippuhippu ◆ csípőbőségcsípőbőség ◆ ülepülep
hippuhoppuhippuhoppu ◆ hiphophiphop
hirahira ◆ egyszerűegyszerű alkalmazottalkalmazott ◆ közönsé-közönsé-
gességgesség ◆ laposságlaposság ◇ tenohiratenohira tenyértenyér
「Ano hitono tenohira-va bukubukusiteite javara-
kai.」 „Annak az embernek a kövér, puha tenyere
van.” ◇ mappiradearumappiradearu nemnem kérkér 「Kóiu taszuke-
va mappirada.」 „Nem kérek az ilyen segítség-
ből.”

hiraajamarihiraajamari ◆ bocsánatértbocsánatért esedezésesedezés 「Hi-
raajamarini ajamaru.」 „Bocsánatért esedezik.”

hirabettaihirabettai ◆ laposlapos 「Hirabettai kao」 „lapos
arc” ◆ monotonmonoton 「Hirabettai koe」 „monoton
hang”

hirabihirabi ◆ alsó nyitott nap-gyökalsó nyitott nap-gyök
hiracsihiracsi ◆ sík földsík föld ◆ sík vidéksík vidék
hiradomahiradoma ◆ tatamis elkerített üléstatamis elkerített ülés
hiragaihiragai ◆ mélyalmos tartásmélyalmos tartás
hiraganahiragana ◆ hiraganahiragana
hiraganahjókihiraganahjóki ◆ hiraganás jelöléshiraganás jelölés
hirahirahirahira ◆ lifegőlifegő részrész 「Hirahiragacuitaijarin-
gu」 „fülbevaló lifegő függővel”

hirahiraszuruhirahiraszuru ◆ lebeglebeg 「Káten-va kazedehira-
hirasiteita.」 „A függöny lebegett a szélben.” ◆

lengedeziklengedezik 「Szentakumono-va kazedehirahira-
siteita.」 „A mosott ruhák lengedeztek a szélben.”

hirahiratohirahirato ◆ libegvelibegve 「Happa-va hirahirato
ocsita.」 „A levél libegve leesett.” ◆ lifegvelifegve
「Hizanokasza butagahirahiratositeita.」 „A tér-
demen a véralvadás lifegett.” ◆ lobogvalobogva
「Ribon-va kazedehirahirato jureteita.」 „A sza-
lag lobogott a szélben.” ◆ szálldosvaszálldosva 「Csócsó-
va hirahirato matteita.」 „A pillangók szálldos-
tak.” ◆ szállingózvaszállingózva 「Hanabira-va hirahirato
ocsita.」 „A virágszirmok szállingózva hullottak
alá.”

hiraihirai ◆ iderepülésiderepülés 「Vatari dorino hirai」 „köl-
tözőmadarak iderepülése”

hiraihirai ◆ villámvédelemvillámvédelem
hiraibucuhiraibucu ◆ felénkfelénk repülőrepülő tárgytárgy 「Bófúnijo-
ru hiraibucuni csúisite kudaszai.」 „Az orkánban
figyeljünk a felénk repülő tárgyakra!” ◆ iderepü-iderepü-
lő tárgylő tárgy
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hiraikihiraiki ◆ villámvédővillámvédő
hiraisinhiraisin ◆ villámhárítóvillámhárító
hiraisiszutemuhiraisiszutemu ◆ villámvédelmi rendszervillámvédelmi rendszer
hiraiszuruhiraiszuru ◆ iderepüliderepül 「Kjófúdedanbóruga hi-
raisita.」 „Az erős szélben iderepült egy papírdo-
boz.”

hiraitahiraita ◆ nyíltnyílt ◆ széttárszéttár 「Madono tobira-o
hiraita.」 „Széttárta az ablak szárnyait.”

hirajahiraja ◆ bungalóbungaló ◆ földszintes házföldszintes ház
hirajadatenohirajadateno ◆ földszintesföldszintes 「Hirajadateno
ie」 „földszintes ház”

hirajanehirajane ◆ lapostetőlapostető
hirakareruhirakareru ◆ megnyílikmegnyílik 「Tenrankaiga hiraka-
reta.」 „Megnyílt a kiállítás.”

hirakeruhirakeru ◆ fejlődikfejlődik 「Macsi-va hiraketeinakat-
ta.」 „A város nem fejlődött.” ◆ felvilágosulfelvilágosul
「Hiraketa kangae kata」 „felvilágosult gondol-
kodás” ◆ haladhalad 「Hiraketa siszó」 „haladó esz-
me” ◆ javuljavul 「Vakamonono sóraino tenbó-va hi-
rakeketeinai.」 „Nem javulnak a fiatalok jövőbe-
li kilátásai.” ◆ kibontakozikkibontakozik 「Meszopotamia-
de szaikono bunmeiga hiraketa.」 „Mezopotámi-
ában bontakozott ki a legősibb kultúra.” ◆ kiszé-kiszé-
lesediklesedik 「Rjókindzsono maeno dóroga hirakete-
ita.」 „Az autópálya fizetőkapujánál az út kiszé-
lesedett.” ◆ kitárulkitárul 「Jamani noboruto csóbó-
ga hiraketa.」 „A hegy tetejére érve kitárult a sze-
münk előtt a panoráma.” ◆ megnyílikmegnyílik 「Tecudó-
ga hiraketa.」 „Megnyílt a vasútvonal.” ◇ unga-unga-
hirakeruhirakeru szerencsésszerencsés leszlesz 「Dzsindzsaszan-
paide unga hiraketa.」 „A szentélylátogatás meg-
hozta a szerencsémet.” ◇ szakigahirakeruszakigahirakeru ki-ki-
tárultárul aa jövőjövő 「Szakiga hiraketekita.」 „Kitárult
előttünk a jövő.” ◇ csóbógahirakerucsóbógahirakeru megnyí-megnyí-
liklik aa kilátáskilátás 「Kiriga harete, csóbóga hirake-
ta.」 „Ahogy felszállt a köd, megnyílt a kilátás.”

hiraketahiraketa ◆ felvilágosultfelvilágosult ◆ nyitottnyitott 「Hira-
keta hito」 „nyitott ember” ◇ hiraketahiraketa nyitottnyitott
「Hiraketa hito」 „nyitott ember”

hirakihiraki ◆ befejezésbefejezés 「Pátíno ohiraki」 „parti
befejezése” ◆ kandzsikandzsi szótagírásbaszótagírásba bontásabontása
「Kandzsino todzsi hiraki」 „szótagírás kandzsi-
ba tömörítése vagy kibontása” ◆ különbségkülönbség
「Csinginni ókina hirakiga sódzsitesimaimasi-
ta.」 „Nagy különbség keletkezett a fizetések kö-
zött.” ◆ nyílásnyílás 「Csúrippuno hanano hiraki guai-

o kanszacusita.」 „Néztem mennyire nyílottak ki
a tulipánok.” ◆ szétnyitottszétnyitott halhal 「Hokkeno hi-
raki」 „szétnyitott hokke” ◆ vitorlaállásvitorlaállás ◇ ohi-ohi-
rakiraki végvég 「Oivai-va ohirakini csikazuita.」 „Az
ünnepség a végéhez közeledett.” ◇ ohirakinoa-ohirakinoa-
iszacuiszacu záróbeszédzáróbeszéd
hirakidohirakido ◆ szárnyas ajtószárnyas ajtó ◆ zsanéros ajtózsanéros ajtó
hirakidoahirakidoa ◆ szárnyasszárnyas ajtóajtó ◆ zsanéroszsanéros ajtóajtó

hirakifúhirakifú ◆ nyitottnyitott borítékboríték 「Tegami-o hiraki
fúnisite dasita.」 „Nyitott borítékban küldtem a
levelet.”

hirakinaoruhirakinaoru ◆ nekineki álláll feljebbfeljebb 「Karega varu-
inoni hiraki naotta.」 „Ő volt a hibás, de még neki
állt feljebb.”

hirakuhiraku ❶ kinyílikkinyílik 「Tobiraga hiraita.」 „Kinyílt
az ajtó.” ❷ kinyitkinyit 「Me-o hiraita.」 „Kinyitottam
a szemem.” ❸ tarttart 「Kaigi-o hiraita.」 „Érte-
kezletet tartottunk.” ❹ tágultágul 「Dókóga hiraku
meguszuri-o szasita.」 „Olyan szemcseppet adott,
amitől tágul a pupilla.” ❺ nyitnyit 「Kóza-o hira-
ita.」 „Bankszámlát nyitottam.” ◆ adad
「Enszókai-o hiraita.」 „Koncertet adott.” ◆

csapcsap 「Ókinapáti-o hiraita.」 „Csaptam egy nagy
bulit.” ◆ felbontfelbont 「Szúsikino kakko-o hiraita.」
„Felbontottam a zárójeleket a kifejezésben.” ◆

felszakadfelszakad 「Nui avaszetahazuno kizugucsiga hi-
raita.」 „Felszakadt az összevarrt seb.” ◆ feltárfeltár
「Atarasi tocsi-o hiraku.」 „Új földet tár fel.” ◆

feltárulfeltárul 「Doaga hiraita.」 „Feltárult az ajtó.”
◆ kanárakanára bontbont 「Kandzsi-o hiraita.」 „Kanára
bontottam a kandzsit.” ◆ kitárkitár 「Kanodzso-va
kokoro-o hiraita.」 „A nő kitárta a szívét.” ◆ ki-ki-
tárultárul 「Tobiraga hiraita.」 „Az ajtó kitárult.” ◆

megnyitmegnyit 「Konpjútá-va atarasii dzsidai-o hira-
ita.」 „A számítógép új korszakot nyitott meg.”
◆ megszakítmegszakít 「Kairo-o hiraita.」 „Megszakítot-
tam az áramkört.” ◆ megszervezmegszervez 「Tenrankai-
o hiraita.」 „Megszervezte a kiállítást.” ◆ nőnő
「Tomodacsitono kjoriga hiraita.」 „Nőtt a távol-
ság a barátom és köztem.” ◆ növeksziknövekszik 「Siaino
sinkónicurete, tokutenno szaga hiraita.」 „A mér-
kőzés haladtával növekedett a gólkülönbség.” ◆

rendezrendez 「Páti-o hiraku.」 „Bulit rendez.” ◆

szervezszervez 「Hómupáti-o hiraita.」 „Házibulit
szerveztem.” ◆ szétnyílikszétnyílik 「Dzsippága hira-
ita.」 „Szétnyílt a cipzár.” ◆ szétnyitszétnyit
「Szakana-o hiraita.」 „Szétnyitottam a halat.” ◆
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szétterpesztszétterpeszt 「Asi-o hiraite tatteita.」 „Szét-
terpesztett lábbal álltam.” ◆ tártár 「Te-o ókiku
hiraita.」 „Szélesre tárta a kezét.” ◆ vonvon
「Nidzsúnana-o rippóni hiraita.」 „Köbgyököt
vontam 27-ből.” ◇ anguritohirakuanguritohiraku eltáteltát 「An-
gurito kucsi-o hiraita.」 „Eltátottam a számat.” ◇

kucsi-okucsi-o hirakuhiraku beszélnibeszélni kezdkezd ◇ kucsi-okucsi-o hi-hi-
rakuraku kinyitjakinyitja aa szájátszáját ◇ kecuro-okecuro-o hirakuhiraku
utatutat nyitnyit 「Tekidzsinni cukkonde kecuro-o hi-
raita.」 „Az ellenség vonalán áttörve utat nyitott.”
◇ szagahirakuszagahiraku eltéreltér 「Nisa-va súekide óki-
ku szaga hiraita.」 „Nagymértékben eltért a két
vállalat profitja.” ◇ szuttohirakuszuttohiraku szétlibbentszétlibbent
「Tedekáten-o szutto hiraita.」 „Kézzel szétlib-
bentettem a függönyt.” ◇ szentan-oszentan-o hirakuhiraku há-há-
borútborút indítindít 「Taitero szenszóno szentan-o hira-
ita.」 „Háborút indított a terrorizmus ellen.” ◇

tai-otai-o hirakuhiraku széttártszéttárt kézzelkézzel álláll ◇ hóka-ohóka-o
hirakuhiraku tüzettüzet nyitnyit 「Funeni hóka-o hiraita.」
„Tüzet nyitott a hajóra.” ◇ bonttohirakubonttohiraku fel-fel-
csapódikcsapódik 「Kurumanobon-netto-va bontto hira-
ita.」 „A motorháztető felcsapódott.” ◇ misze-misze-
oo hirakuhiraku üzletetüzletet nyitnyit 「Atarasii misze-o hira-
ita.」 „Új üzletet nyitottunk.” ◇ micsigahirakumicsigahiraku
megnyílikmegnyílik aa lehetőséglehetőség 「Kósószeiricuno mi-
csiga hiraketa.」 „Megnyílt a lehetőség a megálla-
podásra.” ◇ micsi-omicsi-o hirakuhiraku utatutat nyitnyit 「Kono
gidzsucu-va atarasii irjóno micsi-o hiraita.」 „Ez
a technika új gyógymódok felé nyitott utat.”

hirakukotohirakukoto ◆ felszakadásfelszakadás 「Kizugucsiga hi-
rakukoto」 „seb felszakadása”

hiramakuhiramaku ◆ közönséges makuucsiközönséges makuucsi
hiramaszahiramasza ◆ sárgafarkú halsárgafarkú hal
hiramehirame ◆ laposhallaposhal ◆ rombuszhalrombuszhal
hiramekaszuhiramekaszu ◆ csillogtatcsillogtat 「Szainó-o hira-
mekaszu.」 „Csillogtatja a tehetségét.” ◆ lengetlenget
「Ógi-o hiramekasita.」 „Legyezőjét lengette.” ◆

megcsillantmegcsillant 「Hitomi-o hiramekaszu.」 „Meg-
csillantja a szemét.”

hiramekihirameki ◆ felcsillanásfelcsillanás 「Szainóno hirame-
ki」 „tehetség felcsillanása” ◆ lengéslengés ◆ villa-villa-
násnás 「Szutorobono hiramekiga mieta.」 „Egy va-
ku villanása látszódott.”

hiramekuhirameku ◆ eszébeeszébe ötlikötlik 「Tocuzenjoi kan-
gaega hirameita.」 „Hirtelen eszembe ötlött va-
lami.” ◆ eszébeeszébe villanvillan 「Szono tokiszaikóno-
aidiaga hirameita.」 „Egy nagyszerű ötlet villant
az eszembe.” ◆ lengleng 「Hatagahirameiteita.」 „A

zászló lengett.” ◆ megvilágosulmegvilágosul aa fejefeje 「Tocu-
zenatamani hirameita.」 „Hirtelen megvilágosult
a fejem.” ◆ villanvillan 「Inabikariga hirameita.」 „A
villám villant egyet.”

hiranabehiranabe ◆ gyorsforralógyorsforraló edényedény ◆ nyelesnyeles lá-lá-
basbas
hiranihirani ◆ őszinténőszintén
hiraojogihiraojogi ◆ mellúszásmellúszás
hiraojogideojoguhiraojogideojogu ◆ mellenmellen úszikúszik 「Hiraojog-
ide ojoida.」 „Mellen úsztam.”

hiraorihiraori ◆ sima szövéssima szövés
hiraritohirarito ◆ fürgénfürgén 「Hirarito mi-o kavasita.」
„Fürgén félreugrottam.”

hirasainhirasain ◆ átlagosátlagos dogozódogozó ◆ egyszerűegyszerű al-al-
kalmazottkalmazott
hirataihiratai ◆ egyszerűegyszerű 「Hiratai kotobade
dzsidzsó-o szecumeisita.」 „Egyszerű szavakkal
magyarázta el a helyzetet.” ◆ laposlapos 「Hiratai na-
bede tamago-o jaita.」 „Lapos edényben sütöttem
tojást.” ◆ simasima 「Hiratai micsidatta.」 „Sima út
volt.”

hiratakehiratake ◆ későikésői laskagombalaskagomba ◆ laskagom-laskagom-
baba
hiratehirate ◆ fór nélküli játszmafór nélküli játszma ◆ tenyértenyér
hirateszenhirateszen ◆ fór nélküli játszmafór nélküli játszma
hirateucsihirateucsi ◆ frászfrász 「Hirateucsi-o szuruzo.」
„Akarsz egy frászt?” ◆ maflásmaflás ◆ pofonpofon 「Hoho-
o hirateucsiszareta.」 „Kaptam egy pofont.” ◇ hi-hi-
rateucsiszururateucsiszuru pofon vágpofon vág
hirateucsiszuruhirateucsiszuru ◆ megpofozmegpofoz 「Kanodzso-va
otokoni hirateucsi-o sita.」 „A nő megpofozta a
férfit.” ◆ pofon vágpofon vág
hiratóinhiratóin ◆ egyszerű párttagegyszerű párttag
hirazarahirazara ◆ lapos tányérlapos tányér
hirazokohirazoko ◆ laposlapos fenékfenék 「Hirazokono kobu-
ne」 „lapos fenekű csónak” ◆ laposlapos talptalp 「Hi-
razokono kucu」 „lapos talpú cipő”

hirehire ◆ bélszínbélszín ◆ filéfilé ◆ szűzhússzűzhús ◆ szűzpe-szűzpe-
csenyecsenye ◆ vesepecsenyevesepecsenye ◇ butahirebutahire sertés-sertés-
szűzszűz
hirehire ◆ úszóúszó ◆ uszonyuszony ◇ obireobire farokúszófarokúszó ◇

szebireszebire hátúszóhátúszó ◇ harabireharabire hasúszóhasúszó ◇ mu-mu-
nabirenabire mellúszómellúszó
hireazamihireazami ◆ bogáncsbogáncs
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hirecuhirecu ◆ aljasságaljasság ◆ hitványsághitványság
hirecukanhirecukan ◆ alávaló gazemberalávaló gazember
hirecunahirecuna ◆ aljasaljas 「Hirecuna sudan」 „aljas
módszer” ◆ hitványhitvány 「Hirecuna hito」 „hitvány
ember”

hirefuszuhirefuszu ◆ földreföldre borulborul 「Kerai-va tonosza-
mano maeni hirefusita.」 „A szolga földre borult
az uraság előtt.” ◇ kjakkanihirefuszukjakkanihirefuszu lábailábai
eléelé borulborul 「Kerai-va tonoszamano kjakkani hi-
refusita.」 „A szolga az uraság lábai elé borult.”

hirehariszóhirehariszó ◆ fekete nadálytőfekete nadálytő
hireihirei ◆ illetlenségilletlenség 「Hirei-o ovabisimaszu.」
„Elnézést az illetlenségemért.” ◆ udvariatlan-udvariatlan-
ságság 「Hirei-o kaerimizu mósimaszuga.」 „Udva-
riatlan leszek...”

hireihirei ◆ arányarány ◆ arányosságarányosság ◇ szeihireiszeihirei
egyenesegyenes arányosságarányosság ◇ hanpireihanpirei fordítottfordított
arányosságarányosság ◇ hanpireihanpirei fordított arányfordított arány
hireidaihjóhireidaihjó ◆ országosországos választásiválasztási képvi-képvi-
selőselő
hireidaihjójószeitóriszutohireidaihjójószeitóriszuto ◆ országosországos lis-lis-
tata ◆ országos választási listaországos választási lista
hireidaihjókuhireidaihjóku ◆ országosországos választásiválasztási kör-kör-
zetzet
hireidaihjószeihireidaihjószei ◆ arányosarányos képviseletiképviseleti
rendszerrendszer ◆ listás választási rendszerlistás választási rendszer
hireigendohireigendo ◆ arányossági határarányossági határ
hireihaibunhireihaibun ◆ arányosarányos eloszláseloszlás ◆ arányosarányos
elosztáselosztás
hireihaibunszuruhireihaibunszuru ◆ arányosanarányosan eloszteloszt
「Vakucsin-o dzsinkóde hireihaibunsita.」 „A né-
pesség arányában osztották el a vakcinákat.”

hireikuhireiku ◆ országos választási körzetországos választási körzet
hireinahireina ◆ illetlenilletlen 「Hireina furu mai.」 „illet-
len viselkedés” ◆ udvariatlanudvariatlan
hireisikihireisiki ◆ aránypáraránypár
hireisitehireisite ◆ arányábanarányában 「Au kaiszúni hireisite,
kokorono kjorimo csidzsimaru.」 „A találkozások
arányában csökken az emberek közötti távolság.”

hireiszuruhireiszuru ◆ aránybanarányban álláll 「Rimavarino
ókisza-va riszukuni hireiszuru.」 „A hozam nagy-
sága arányban áll a kockázattal.” ◆ aránybanarányban
vanvan 「Gjószeki-va sainnojaru kito hireiszuru.」
„A cég eredménye arányban van a dolgozók mun-
kakedvével.” ◆ aránylikaránylik 「Xtoyga hireiszuru.」

„x aránylik y-hoz.” ◆ arányosarányos 「Uri ageto genka-
no dzsósóricu-va hobo hireisiteimaszu.」 „Az el-
adási- és az önköltségi ár arányos.” ◇ szeihirei-szeihirei-
szuruszuru egyenesegyenes aránybanarányban álláll 「Sicugjóricuto
hanzairicu-va szeihireiszuru.」 „A munkanélküli-
ség és a bűnözés egyenes arányban áll.”

hireiteiszúhireiteiszú ◆ arányossági tényezőarányossági tényező
hirekacuhirekacu ◆ rántottrántott sertésszűzsertésszűz ◇ kósinohi-kósinohi-
rekacurekacu bécsi szeletbécsi szelet
hirekihireki ◆ kitárulkozáskitárulkozás
hirekiszuruhirekiszuru ◆ feltárfeltár 「Kjócsú-o hirekiszuru.」
„Feltárja az érzelmeit.” ◆ kimutatkimutat 「Sincsú-o hi-
rekiszuru.」 „Kimutatja őszinte érzelmeit.”

hirekkaiszeihirekkaiszei ◆ zárt termésűzárt termésű
hirenhiren ◆ tragikustragikus szerelemszerelem 「Karerano koi-
va hirenni ovatta.」 „Szerelmük tragikusan végző-
dött.”

hirendzsakuhirendzsaku ◆ amuriamuri csonttollúcsonttollú ◆ japánjapán
csonttollúcsonttollú
hirenmonogatarihirenmonogatari ◆ tragikustragikus szerelemiszerelemi tör-tör-
ténetténet
hiricuhiricu ◆ arányarány 「Futacuno ekitai-o szantai gono
hiricude mazeta.」 „Három az öthöz arányban
összekevertem a folyadékokat.”

hiricu-ohiricu-o mirutomiruto ◆ arányaibanarányaiban 「Hiricu-o mi-
ruto vaga kunide-va futotteiru hitoga ói.」 „Ará-
nyaiban nálunk van a legtöbb kövér ember.”

hirihiriitamuhirihiriitamu ◆ égetveégetve fájfáj 「Hifu-va hirihiri-
itamu.」 „Égetve fáj a bőröm.”

hirihiriszuruhirihiriszuru ◆ bizseregbizsereg 「Koszureta hifuga-
hirihiriszuru.」 „A lehorzsolt bőr helye bizsereg.”
◆ húzódikhúzódik 「Hini jakete hadagahirihiriszuru.」
„Leégtem, és húzódik a bőröm.” ◆ kaparkapar 「No-
dogahirihirisita.」 „Kapar a torkom.”

hirikihiriki ◆ erőtlenségerőtlenség 「Hirikinagara ganbarima-
szu.」 „Erőtlen vagyok, de igyekezni fogok!”

hirikinahirikina ◆ erőtlenerőtlen ◆ gyengegyenge 「Hirikina on-
na」 „gyenge nő” ◆ nemnem húzhúz 「Kono kuruma-va
hirikida.」 „Ez a kocsi nem húz.”

híringuhíringu ◆ gyógyításgyógyítás ◆ relaxálásrelaxálás
híringumjúdzsikkuhíringumjúdzsikku ◆ relaxáló zenerelaxáló zene
hirjóhirjó ◆ trágyatrágya ◇ kagakuhirjókagakuhirjó műtrágyaműtrágya ◇

kaszeihirjókaszeihirjó műtrágyaműtrágya ◇ karihirjókarihirjó káliumoskáliumos
trágyatrágya ◇ karinszanhirjókarinszanhirjó szuperfosztátszuperfosztát
műtrágyaműtrágya ◇ kongóhirjókongóhirjó vegyesvegyes trágyatrágya ◇
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dzsinzóhirjódzsinzóhirjó műtrágyaműtrágya ◇ júkihirjójúkihirjó szervesszerves
trágyatrágya
hirjóhirjó ◆ anumánaanumána ◆ ismeretelméletismeretelmélet ◆ össze-össze-
hasonlításhasonlítás
hirjóniszuruhirjóniszuru ◆ komposztálkomposztál 「Komenuka-o
hakkószaszete hirjónisita.」 „Megerjesztve kom-
posztáltam a rizskorpát.”

hirjó-ohirjó-o hodokoszuhodokoszu ◆ megtrágyázmegtrágyáz 「Hatakeni
hirjó-o hodokosita.」 „Megtrágyáztam a földet.”

hirjúcsisahirjúcsisa ◆ fogolyfogoly
hirohiro ◆ ölöl ◆ vízmélység mértékegységevízmélység mértékegysége
hiróhiró ◆ elfáradáselfáradás 「Karadano hiró」 „test el-
fáradása” ◆ fáradásfáradás ◆ fáradtságfáradtság 「Mainicsi-
no hiróga tamatta.」 „Többnapos fáradtság gyü-
lemlett fel bennem.” ◆ kifáradáskifáradás 「Kinzokuno
hiró」 „fém kifáradása” ◆ kimerültségkimerültség 「Kjún-
dara hiróga toreta.」 „Pihenés után elmúlt a ki-
merültségem.” ◇ kinzokuhirókinzokuhiró fémkifáradásfémkifáradás ◇

szeisinhirószeisinhiró lelkilelki kimerültségkimerültség ◇ nikutaihirónikutaihiró
testitesti kimerültségkimerültség ◇ nikutaihirónikutaihiró fizikaifizikai ki-ki-
merültségmerültség ◇ manszeihirómanszeihiró krónikuskrónikus kime-kime-
rültségrültség
hiróhiró ◆ bejelentésbejelentés ◆ bemutatásbemutatás
híróhíró ◆ főhősfőhős 「Sószecunohíró」 „regény főhő-
se” ◆ hőshős 「Siainohíró」 „mérkőzés hőse” ◇

szúpáhírószúpáhíró szuperhősszuperhős
hirobahiroba ◆ fórumfórum 「Dokusano hiroba」 „olvasók
fóruma” ◆ tértér ◇ eijúhirobaeijúhiroba HősökHősök teretere ◇ en-en-
keihirobakeihiroba körtérkörtér ◇ enkeihirobaenkeihiroba köröndkörönd
hirobakjófusóhirobakjófusó ◆ agorafóbiaagorafóbia
hirobirohirobiro ◆ tágasságtágasság
hirobironahirobirona ◆ tágastágas
hirobirotositahirobirotosita ◆ nagynagy 「Hirobirotosita niva」
„nagy kert” ◆ tágastágas 「Hirobirotosita ie」 „tágas
lakás”

hiroboinhiroboin ◆ nyílt magánhangzónyílt magánhangzó
hiróenhiróen ◆ esküvőiesküvői bankettbankett ◆ esküvőiesküvői partiparti ◆

lakodalomlakodalom ◇ kekkonhiróenkekkonhiróen esküvőiesküvői bankettbankett

hirogarihirogari ◆ elterjedéselterjedés 「Kicuenno hirogarini
hadome-o kaketa.」 „Gátat vetett a dohányzás el-
terjedésének.” ◆ kiterjedéskiterjedés 「Umino hiroga-
ri」 „óriási kiterjedésű tenger”

hirogaruhirogaru ◆ bővülbővül 「Kurumano sidzsóga hiro-
gattekita.」 „Az autók piaca bővült.” ◆ elhara-elhara-

pózikpózik 「Gairaigono rjúkóga hirogatta.」 „Az ide-
gen szavak divatja elharapódzott.” ◆ elterjedelterjed
「Uvasza-va attoiu mani hirogatta.」 „A pletyka
pillanatok alatt elterjedt.” ◆ elterülelterül 「Szokoni-
va kódainahimavari hatakega hirogatteita.」 „Egy
nagy termőföld terült ott el.” ◆ fekszikfekszik
「Budapeszuto-va donau gavano rjóganni hiro-
gatteiru.」 „Budapest a Duna két partján fekszik.”
◆ kinyílikkinyílik 「Parasútoga hirogaranakatta.」
„Nem nyílt ki az ejtőernyő.” ◆ kiszélesedikkiszélesedik
「Kavahabaga kavagucsino tokorode hirogatte-
ita.」 „A folyó a torkolatnál kiszélesedett.” ◆ ki-ki-
tárultárul 「Tobiraga hirogatta.」 „Kitárult az ajtó.”
◆ megnyílikmegnyílik 「Gengonicuite kjómiga hirogatte-
kita.」 „Megnyílt az érdeklődésem a nyelvek
iránt.” ◆ szétáradszétárad 「Karadazentaini ansinkan-
ga hirogatta.」 „Szétáradt bennem a nyugalom.”
◆ szétterülszétterül 「Rjúsucusita abura-va umini hi-
rogatta.」 „Az olajfolt szétterült a tengeren.” ◆

tárultárul 「Meno maeni ucukusii fúkeiga hirogatte-
ita.」 „Gyönyörű látvány tárult a szemünk elé.” ◆

terjedterjed 「Infuruenza-va kjúszokuni hirogatta.」
„Az influenza gyorsan terjedt.” ◆ terjengterjeng 「Ka-
nodzsono kószuino nioiga hejani hirogatta.」 „A
nő kölnije a szobában terjengett.” ◆ terjesz-terjesz-
kedikkedik 「Kaisano dzsigjó-va kakukenni hirogat-
teiru.」 „A vállalat minden megyében terjeszke-
dik.” ◇ matatakumanihirogarumatatakumanihirogaru futótűzkéntfutótűzként
terjedterjed 「Njúszu-va matataku mani hirogatta.」
„Futótűzként terjedt a hír.” ◇ renszatekinihi-renszatekinihi-
rogarurogaru végigsöpörvégigsöpör 「Keizaikiki-va szekaini
renszatekini hirogatta.」 „A gazdasági válság vé-
gigsöpört a világon.”

hirógenkaihirógenkai ◆ kifáradási határkifáradási határ
hirogeruhirogeru ◆ betoldbetold 「Zubon-noveszuto-o hiro-
geta.」 „Betoldtam a nadrághoz derékben.” ◆

bontbont 「Fune-va ho-o hirogeta.」 „A hajó vitorlát
bontott.” ◆ bővítbővít 「Csisiki-o hirogeta.」 „Bőví-
tette a tudását.” ◆ feltárfeltár 「Kono szakka-va on-
gakuno atarasii kanószei-o hirogeta.」 „Ez a zene-
szerző új lehetőségeket tárt fel a zenében.” ◆ ki-ki-
bontbont 「Fune-va ho-o hirogeta.」 „A hajó kibon-
totta a vitorláit.” ◆ kibővítkibővít 「Szentakuno han-
i-o hirogeta.」 „Kibővítettem a választási tarto-
mányt.” ◆ kinyitkinyit 「Tori-va cubasza-o hiroge-
ta.」 „A madár kinyitotta a szárnyát.” ◆ kiszé-kiszé-
lesítlesít 「Csisiki-o hirogeru.」 „Kiszélesíti a tudá-
sát.” ◆ kitágítkitágít 「Kono tengan-jaku-va dókó-o
hirogeru.」 „Ez a szemcsepp kitágítja a pupillát.”
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◆ kiterítkiterít 「Csizu-o hirogeta.」 „Kiterítette a tér-
képet.” ◆ szélesítszélesít 「Dzsúki-va dórono haba-o
hirogeta.」 „A munkagép az utat szélesítette.” ◆

széttárszéttár 「Te-o hirogeta.」 „Széttárta a kezét.”
◆ tágíttágít 「Jubivanoszaizu-o hirogeru.」 „Tágítja
a gyűrűt.” ◇ óte-oóte-o hirogetehirogete tárttárt kezekkelkezekkel
「Óte-o hirogete mukaetekureta.」 „Tárt kezek-
kel fogadott.” ◇ óburosiki-oóburosiki-o hirogeruhirogeru rázzarázza
aa rongyotrongyot 「Ippandzsinno icsinenno kjúrjó-o
icsinicside kaszeguto óburosiki-o hirogeta.」
„Rázza a rongyot, hogy ő egy nap alatt keres
annyit, mint más egy évben.” ◇ te-ote-o hirogeruhirogeru
kiterjesztkiterjeszt 「Dzsigjóno te-o hirogeta.」 „Kiter-
jesztették az üzleti tevékenységüket.” ◇ te-ote-o hi-hi-
rogerurogeru kitárjakitárja aa kezétkezét 「Te-o hirogeta.」
„Kitártam a kezem.” ◇ mata-omata-o hirogeruhirogeru szét-szét-
teszi a lábátteszi a lábát
hirogetahirogeta ◆ tágulttágult
hirohakacurahirohakacura ◆ árnyékvirágárnyékvirág
hiroihiroi ◆ kiterjedtkiterjedt 「Hiroi csisiki」 „kiterjedt
tudás” ◆ szélesszéles 「Kore-va kono macside icsi-
banhiroi tórideszu.」 „Ez az város legszélesebb
utcája.” ◆ tágtág 「Habano hiroizubon-o szagasi-
teimaszu.」 „Tág nadrágot keresek!” ◆ tágastágas
「Vatasitacsino ie-va hiroku kandzsiru.」 „A mi
lakásunk nagyon tágasnak tűnik.” ◇ kaogahiroikaogahiroi
nagynagy ismeretségiismeretségi köreköre vanvan 「Kare-va szei-
kaini kaoga hiroi.」 „Nagy ismeretségi köre van
a politikai életben.” ◇ kenbungahiroikenbungahiroi tájéko-tájéko-
zottzott ◇ kokorogahiroikokorogahiroi toleránstoleráns ◇ kokoroga-kokoroga-
hiroihiroi nagylelkűnagylelkű ◇ dadappiroidadappiroi óriásióriási mére-mére-
tűtű 「Dadappiroi kaigisicu」 „óriási méretű tár-
gyaló” ◇ dorjógahiroidorjógahiroi nagyvonalúnagyvonalú ◇ dorjó-dorjó-
gahiroigahiroi toleránstoleráns 「Dorjóga hiroi hito」 „tole-
ráns ember” ◇ hirokuaszakuhirokuaszaku kiterjedten,kiterjedten, dede
sekélyesensekélyesen 「Hahaojadósi-va hiroku aszaku cu-
ki atteiru.」 „Az anyukák kiterjedten, de sekélye-
sen ismerik egymást.” ◇ hohabagahiroihohabagahiroi nagyo-nagyo-
katkat léplép 「Szono otoko-va hohabaga hiroi.」 „Az
a férfi nagyokat lép.”

hiroiacumeruhiroiacumeru ◆ felszedegetfelszedeget 「Koboreta
mame-o jukakara hiroi acumeta.」 „Felszedeget-
tem a lehullott babszemeket a földről.” ◆ össze-össze-
szedszed 「Kóende aki kan-o hiroi acumeta.」
„Összeszedtem parkban az üres sörösdobozokat.”

hiroiageruhiroiageru ◆ felveszfelvesz 「Hitocuno isi-o hiroi
ageta.」 „Felvett egy követ.” ◆ kiemelkiemel 「Hitoc-
uno rei-o hiroi ageta.」 „Kiemelt egy példát.”

hiroigohiroigo ◆ lelenclelenc ◆ találttalált gyerekgyerek ◆ találttalált
gyermekgyermek
hiroihan-inohiroihan-ino ◆ kiterjedtkiterjedt 「Nó-va hiroi han-
ide sógai-o uketa.」 „Kiterjedt agykárosodást
szenvedett.”

hiroiimidehiroiimide ◆ tágabbtágabb értelembenértelemben 「Hiroi imi-
deno dzsóhókagaku」 „tágabb értelemben vett in-
formatika”

hiroijomihiroijomi ◆ beleolvasásbeleolvasás ◆ betűzgetésbetűzgetés
hiroijomiszuruhiroijomiszuru ◆ beleolvasbeleolvas 「Hon-o hiroi
jomisita.」 „Beleolvastam egy könyvbe.” ◆ be-be-
tűzgettűzget 「Hiroi jomidearu teidojomerujóninat-
ta.」 „Betűzgetve már tudok valamennyire olvas-
ni.”

hiroimonohiroimono ◆ főnyereményfőnyeremény 「Kono kabu-va hi-
roi monodatta.」 „Ezzel a részvénnyel megütöt-
tük a főnyereményt.” ◆ jóljól járnijárni 「Konojari teno
sinnjúsain-va hiroi monoda.」 „Jól jártunk ezzel
a dolgos munkatárssal.” ◆ ölébeölébe hullotthullott dologdolog
「Siaino hadzsimeno itten-va hiroi monodatta.」
„Ölünkbe hullott a mérkőzés elején egy gól.” ◆ ta-ta-
láltlált tárgytárgy 「Micside hiroi mono-o sita.」 „Ta-
láltam valamit az utcán.” ◆ váratlanváratlan szeren-szeren-
csecse
hiroinhiroin ◆ főhősfőhős ◆ hősnőhősnő
hiroinusihiroinusi ◆ megtalálómegtaláló 「Otosi monono hiroi
nusi」 „elvesztett tárgy megtalálója”

hiroizumuhiroizumu ◆ hősiességhősiesség
hirókaifukuhirókaifuku ◆ fáradtság kipihenésefáradtság kipihenése
hirókanhirókan ◆ fáradtságfáradtság
hirokódzsihirokódzsi ◆ széles utcaszéles utca
hirókonpaihirókonpai ◆ haláloshalálos kimerültségkimerültség ◆ teljesteljes
kimerültségkimerültség
hirókonpaiszuruhirókonpaiszuru ◆ belefáradbelefárad 「Siri aino
gucsi-o kiki cuzukete hirókonpaisita.」 „Belefá-
radtam az ismerősöm panaszainak hallgatásába.”
◆ hullafáradthullafáradt ◆ teljesenteljesen kimerülkimerül 「Zangjóde
hirókonpaisiteiru.」 „A túlóráktól teljesen kime-
rültem.”

hirókoszszecuhirókoszszecu ◆ fáradásos csonttörésfáradásos csonttörés
hirokuhiroku ◆ titkostitkos feljegyzésfeljegyzés 「Jószanhiroku」
„selyemhernyó-tenyésztés titkaiba beavató titkos
feljegyzések”

hirokuhiroku ◆ mindenhovámindenhová 「Kono sóhin-va hiroku
demavatteiru.」 „Ez a termék mindenhová elju-
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tott.” ◆ szélesenszélesen ◆ szélesszéles körbenkörben 「Kareno
na-va hiroku sire vatatteiru.」 „Széles körben is-
merik a nevét.” ◆ szélesreszélesre 「Tobira-o hiroku
aketa.」 „Szélesre tártam az ajtót.”

hirokuaszakuhirokuaszaku ◆ kiterjedten,kiterjedten, dede sekélye-sekélye-
sensen 「Hahaojadósi-va hiroku aszaku cuki attei-
ru.」 „Az anyukák kiterjedten, de sekélyesen is-
merik egymást.”

hirokusirareteiruhirokusirareteiru ◆ köztudomásúköztudomású 「Szei-
dzsikano osoku-va hiroku sirareteiru.」 „A politi-
kusok korrupciója köztudomású.”

hirokutabi-ohirokutabi-o szuruszuru ◆ világotvilágot látlát 「Kare-va
hiroku tabi-o sitekita.」 „Világot látott ember.”

hiromahiroma ◆ hallhall ◆ szalonszalon
hiromaruhiromaru ◆ bővülbővül 「Kaigairjokó-va hiromat-
ta.」 „Bővült a külföldi turizmus.” ◆ elterjedelterjed
「Konogému-va vakamonono aidani hiromattei-
ru.」 „Ez a játék elterjedt a fiatalok körében.” ◆

terjedterjed 「Dzsóhóga hiromaruno-o kui tomeru.」
„Megállítja a hír terjedését.” ◇ ninsikigahirom-ninsikigahirom-
aruaru tudatosodiktudatosodik 「Kankjóhogono ninsikiga hi-
romatta.」 „Tudatosodott az emberekben a kör-
nyezetvédelem fontossága.” ◇ pattohiromarupattohiromaru
futótűzkéntfutótűzként terjedterjed 「Uvasza-va patto hirom-
atta.」 „A pletyka futótűzként terjedt.”

hiromeruhiromeru ◆ elterjesztelterjeszt 「Karega rikonsita
dzsóhó-o hirometa.」 „Elterjesztette róla, hogy el-
vált.” ◆ terjesztterjeszt 「Hito-va njúszu-o hirome-
ta.」 „Terjesztették a hírt.” ◇ kenbun-okenbun-o hirom-hirom-
erueru gazdagítjagazdagítja aa tudásáttudását 「Csúgokubunka-e
no kenbun-o hirometa.」 „A kínai kultúrával gaz-
dagítottam a tudásomat.” ◇ kenbun-okenbun-o hiromeruhiromeru
tapasztalatottapasztalatot gyűjtgyűjt 「Tabisite kenbun-o hi-
rometa.」 „Utazva gyűjtöttem tapasztalatot.”

hiromerukotohiromerukoto ◆ elterjesztéselterjesztés ◆ terjesztésterjesztés

hirónijoruhirónijoru ◆ kimerültségkimerültség okoztaokozta 「Kore-va
hirónijoru sikkan」 „Kimerültség okozta beteg-
ség.”

hironritekinahironritekina ◆ illogikusillogikus 「Hironritekina ke-
curon」 „illogikus következtetés” ◆ logikátlanlogikátlan
「Kono gengo-va hironritekida.」 „Ez a nyelv lo-
gikátlan.” ◆ nincsnincs bennebenne rációráció 「Kono
kaszecu-va hironritekida.」 „Ebben a feltételezés-
ben nincs ráció.”

hironritekinihironritekini ◆ illogikusanillogikusan ◆ logikátlanullogikátlanul
「Hironritekini kangaeru.」 „Logikátlanul gon-
dolkozik.”

hiroppahiroppa ◆ tértér
hirósikenhirósiken ◆ fárasztási kísérletfárasztási kísérlet
hirosimagatagenbakuhirosimagatagenbaku ◆ hirosimaihirosimai atom-atom-
bombatípusbombatípus
hirosimakenhirosimaken ◆ Hirosima megyeHirosima megye
hirosimasihirosimasi ◆ HirosimaHirosima
hiroszahirosza ◆ szélességszélesség 「Micsino hirosza」 „út
szélessége” ◆ tágasságtágasság 「Hejano hirosza」
„szoba tágassága”

hiroszuhiroszu ◆ gyrosgyros
hirószuruhirószuru ◆ kimerülkimerül
hirószuruhirószuru ◆ bejelentbejelent 「Muszumeno kon-jaku-
o hirósita.」 „Bejelentették a lányuk eljegyzését.”
◆ bemutatbemutat 「Kare-va atarasiidanszu-o hirósi-
ta.」 „Bemutatott egy új táncot.” ◆ közönségközönség
eléelé tártár 「Atarasii haiku-o hirósita.」 „Közönség
elé tárt egy új haikut.”

hirouhirou ❶ felszedfelszed 「Gomi-o hirotta.」 „Felszed-
tem a szemetet.” ❷ felveszfelvesz 「Baszu teide
tomodacsi-o hirotta.」 „A buszmegállóban felvet-
tem a barátomat.” ❸ találtalál 「Micsidenekkureszu-
o hirotta.」 „Az utcán találtam egy nyakláncot.”
◆ felfogfelfog 「Maiku-va haikeino zacuonmade hi-
rotta.」 „A mikrofon felfogta a háttérzajt is.” ◆

felkapfelkap 「Gomi-o hirotta.」 „Felkaptam a szeme-
tet.” ◆ kiválogatkiválogat 「Sinbunkara dzsóhó-o hirot-
ta.」 „Kiválogattam az újságból a híreket.” ◆ le-le-
intint 「Micsidetakusí-o hirotta.」 „Az úton leintet-
tem egy taxit.” ◆ rátalálrátalál 「Csanszu-o hirotta.」
„Rátaláltam egy lehetőségre.” ◆ szedszed 「Borantia
tacsi-va maiaszakóennogomi-o hirotta.」 „Az ön-
kéntesek reggelente szemetet szedtek a parkban.”
◆ válogatválogat 「Suzaide macsino vakamonotacsino
koe-o hirotta.」 „A városi fiatalok véleményéből
válogatva készítettem riportot.” ◇ inocsi-oinocsi-o hirouhirou
megmenekülmegmenekül 「Pairotto-va parasútode inocsi-o
hirotta.」 „A pilóta ejtőernyővel megmenekült.”
◇ kacsúnokacsúno kuri-okuri-o hirouhirou tűzbetűzbe megymegy 「To-
modacsinotameni kacsúno kuri-o hirou.」 „Tűz-
be megy a barátjáért.” ◇ kacsi-okacsi-o hirouhirou ölébeölébe
hullhull aa győzelemgyőzelem 「Unjoku kacsi-o hirotta.」
„Szerencsémre az ölembe hullott a győzelem.” ◇

kuruma-okuruma-o hirouhirou taxittaxit fogfog 「Micside kuruma-o
hirotta.」 „Az utcán taxit fogtam.” ◇ kóun-okóun-o hi-hi-
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rourou belebotlikbelebotlik aa szerencsébeszerencsébe 「Kóun-o hi-
rottandzsanaino?」 „Azt hiszem, belebotlottál a
szerencsébe!” ◇ sirobosi-osirobosi-o hirouhirou győzelmetgyőzelmet
szerezszerez 「Szensu-va sirobosi-o hirotta.」 „A
sportoló győzelmet szerzett.” ◇ hone-ohone-o hiróhiró
összeszediösszeszedi aa csontokatcsontokat ◇ hone-ohone-o hiróhiró be-be-
fejezi,fejezi, amitamit másmás elkezdettelkezdett ◇ hone-ohone-o hiróhiró
gondoskodik róla halála utángondoskodik róla halála után
hiruhiru ◆ déldél 「Hirukara iszogasikunaru.」 „Dél-
után sok dolgom lesz.” ◆ ebédebéd 「Ohiru tabeta?」
„Ebédeltél már?” ◆ nappalnappal 「Hiruhataraite jo-
runeru.」 „Nappal dolgozik és éjszaka alszik.” ◇

mahirumahiru délbendélben ◇ mahirumahiru fényesfényes nappalnappal 「Jo-
runo macsi-va mahirunojóni akarukatta.」 „Az éj-
szakai város olyan világos volt, mintha fényes
nappal lenne.” ◇ mahirudokimahirudoki délidődélidő 「Mahiru-
dokino acusza」 „forróság délidőben” ◇ joruto-joruto-
nakuhirutonakunakuhirutonaku éjjel-nappaléjjel-nappal
hiruhiru ◆ apadapad ◆ kiszáradkiszárad
hiruhiru ◆ piócapióca
híruhíru ◆ saroksarok ◇ kucunohírukucunohíru cipőcipő sarkasarka ◇ hai-hai-
híruhíru magasmagas sarkúsarkú cipőcipő 「Haihíru-o haku.」
„Magas sarkú cipőt vesz fel.” ◇ ró-híruró-híru laposlapos
sarkúsarkú cipőcipő 「Róhírutohaihíru」 „lapos és magas
sarkú cipő”

hirugaeruhirugaeru ◆ átfordulátfordul ◆ ellenkezőjéreellenkezőjére for-for-
duldul 「Ikenga hirugaetta.」 „Ellenkezőjére fordult
a véleményem.” ◆ lengleng 「Tatemonono ueni hata-
ga hirugaetteita.」 „A zászló az épület tetején len-
gett.” ◆ loboglobog 「Hataga honoonojóni hirugaet-
teita.」 „A zászló lobogott.” ◆ válikválik 「Imamade
kiraidattanoni, daifan-ni hirugaetta.」 „Eddig el-
lenszenvet éreztem, de rajongóvá váltam.”

hirugaeszuhirugaeszu ◆ ellenkezőjéreellenkezőjére fordítfordít 「Taido-
o hirugaesita.」 „Ellenkezőjére fordította a hoz-
záállását.” ◆ kivetkivet 「Madokara mi-o hirugaesi-
ta.」 „Kivetette magát az ablakon.” ◆ lobogtatlobogtat
「Kazega hata-o hirugaesita.」 „A szél lobogtatta
a zászlót.” ◆ megfordítmegfordít 「Kanodzso-va
tenohira-o hirugaesikoin-o jukani otosita.」
„Megfordította a kezét, és a földre ejtette a pénz-
érmét.” ◆ megmásítmegmásít 「Kessin-o hirugaesita.」
„Megmásítottam az elhatározásomat.” ◆ vissza-vissza-
vonvon 「Dzsihaku-o hirugaesita.」 „Visszavonta a
vallomását.” ◇ kessin-okessin-o hirugaeszuhirugaeszu meggon-meggon-
doljadolja magátmagát 「Henka-o oszorete kessin-o hiru-
gaesita.」 „Féltem a változástól, ezért meggondol-
tam magam.” ◇ tenohira-otenohira-o hirugaeszuhirugaeszu száz-száz-

nyolcvannyolcvan fokosfokos fordulatotfordulatot veszvesz 「Szeifu-
va tenohira-o hirugaesite szeiszaku-o kaeta.」 „A
kormány száznyolcvan fokos fordulattal megvál-
toztatta a politikáját.” ◇ hanki-ohanki-o hirugaeszuhirugaeszu
fellázadfellázad 「Kokumin-va szeifuni hanki-o hiruga-
esita.」 „A nép fellázadt a kormány ellen.” ◇ mi-mi-
oo hirugaeszuhirugaeszu megfordulmegfordul 「Dassucusijóto mi-
o hirugaesita.」 „Megfordultam, hogy elmenekül-
jek.” ◇ mi-omi-o hirugaeszuhirugaeszu átfordulátfordul 「Sibafuno
uedehirarito mi-o hirugaesita.」 „A gyepen átfor-
dultam.” ◇ mi-omi-o hirugaeszuhirugaeszu elfordulelfordul 「Mi-
o hirugaesitepancsi-o szaketa.」 „Elfordultam az
ütés elől.”

hirugaettehirugaette ◆ másikmásik oldalróloldalról 「Hirugaette
kangaetemirukoto-va dzsújódearu.」 „Fontos
másik oldalról is meggondolni a dolgot.” ◆ vi-vi-
szontszont 「Szore-va kanódemo, hirugaette ieba, no-
zomasikunai.」 „Lehetséges, viszont nem kívána-
tos.”

hirugaohirugao ◆ folyókafolyóka ◆ japánjapán szulákszulák ◆ szulákszulák

hirugehiruge ◆ délebéddélebéd
hirugohanhirugohan ◆ ebédebéd 「Hiru gohanni nani-o tabe-
ta?」 „Mit ettél ebédre?”

hirugohangatabeovaruhirugohangatabeovaru ◆ megebédelmegebédel 「Mó
hiru gohan-o tabe ovattano?」 „Már megebédel-
tél?”

hirugohan-nodzsikanhirugohan-nodzsikan ◆ ebédidőebédidő
hirugohan-ohirugohan-o taberutaberu ◆ ebédelebédel 「Hiru gohan-
o tabeta?」 „Ebédeltél már?” ◆ megebédelmegebédel
「Dzsúnidzsini hirugohan-o tabeta.」 „Délben
megebédeltem.”

hirugorohirugoro ◆ déldél körülkörül 「Hirugoromadeni-va
szódzsi-o ovaraszeta.」 „Dél körül már végeztem
is a takarítással.”

hirugoronihirugoroni ◆ déltájtdéltájt 「Hirugoroni-va kionga
agatta.」 „Déltájt felmelegedett a levegő.”

hiruhannóhiruhannó ◆ Hill-reakcióHill-reakció
hiruhinakahiruhinaka ◆ nappalnappal 「Heidzsicuno hiruhina-
kani ieniiru.」 „Hétköznap nappal otthon va-
gyok.”

hiruinakihiruinaki ◆ páratlanpáratlan 「Hiruinaki szainó」 „pá-
ratlan tehetség”

hiruinonaihiruinonai ◆ egyedülállóegyedülálló 「Hiruinonai dekigo-
to」 „egyedülálló eset” ◆ páratlanpáratlan 「Hiruinonai
mirjoku」 „páratlan vonzerő”

11421142 hiru hiru – hiruinonai hiruinonai AdysAdys



hirujaszumihirujaszumi ◆ ebédidőebédidő 「Misze-va hiruja-
szumide simatteita.」 „Az üzlet ebédidőben zárva
volt.” ◆ ebédszünetebédszünet 「Hirujaszumi-o totta.」
„Ebédszünetet tartottam.”

hirukóhirukó ◆ piócákpiócák
hirukógjóhirukógjó ◆ matinématiné
hirumahiruma ◆ nappalnappal 「Vatasi-va hirumanete, joru-
hataraitemaszu.」 „Én nappal alszom, éjszaka pe-
dig dolgozom.” ◇ mappirumamappiruma fényesfényes nappalnappal
「Mappirumani dódóto misze-o gótósita.」 „Fé-
nyes nappal rabolta ki az üzletet.”

hirumaehirumae ◆ délelőttdélelőtt
hirumahoikuhirumahoiku ◆ napközinapközi
hirumanohirumano ◆ diurnálisdiurnális ◆ napszakinapszaki
hirumesihirumesi ◆ ebédebéd
hirumesi-ohirumesi-o kuukuu ◆ kajálkajál 「Hirumesimó kutta-
kai?」 „Kajáltál már?”

hirumuhirumu ◆ eltántorodikeltántorodik 「Hihanni hirumana-
katta.」 „Nem tántorodott el a kritika miatt.” ◆

megrettenmegretten 「Jacurano ókiszani hirunda.」
„Megrettentem a testes fickóktól.” ◆ megtorpanmegtorpan
「Otokogahirundaszukini kjori-o cumeta.」
„Amikor a férfi megtorpant, közelebb kerültem
hozzá.” ◆ visszariadvisszariad 「Kare-va kikenni hiruma-
nai.」 „Nem riad vissza a veszélytől.”

hirumukotonakuhirumukotonaku ◆ tántoríthatatlanultántoríthatatlanul
「Kare-va hirumukotonaku szuszunda.」 „Tánto-
ríthatatlanul ment előre.”

hirunehirune ◆ ebéd utáni alvásebéd utáni alvás ◆ sziesztaszieszta
hiruneszuruhiruneszuru ◆ sziesztáziksziesztázik 「Csúsokunoato
mainicsiszandzsuppun hiruneszuru.」 „Az ebéd
után 30 percet sziesztázik.”

hirunobuhirunobu ◆ nappali előadásnappali előadás
hiruszagarihiruszagari ◆ kora délutánkora délután
hiruszugihiruszugi ◆ dél elmúltávaldél elmúltával ◆ délutándélután
hisahisa ◆ bástyabástya
hisageruhisageru ◆ összelapulösszelapul 「Bósino ueni szuvat-
tesimattara, hisageta.」 „Ráültem a sapkára, ami
összelapult.” ◆ szétlapulszétlapul 「Usinouncsi-va dzsi-
menni ocsite, pecsankonihisageta.」 „A leesett te-
hénlepény szétlapult a földön.”

hisagetahisageta ◆ laposlapos 「Hisageta kao」 „lapos arc”

hisakaisindohisakaisindo ◆ mélységélességmélységélesség

hisakótekinahisakótekina ◆ antiszociálisantiszociális 「Hisakótekina
kódó」 „antiszociális viselkedés” ◆ zárkózottzárkózott
「Hisakótekina hito」 „zárkózott ember”

hisakuhisaku ◆ merőkanálmerőkanál
hisataihisatai ◆ fotóalanyfotóalany
hisihisi ◆ titkos történelemtitkos történelem
hisihisi ◆ sulyomsulyom ◇ hisigatahisigata rombuszrombusz alakúalakú
「Hisigatapantagurafu」 „rombusz alakú áram-
szedő”

hisihisi ◆ bőrzsírbőrzsír ◆ faggyúfaggyú
hisicuhisicu ◆ kéregkéreg ◆ kéregállománykéregállomány
hisigaicsihisigaicsi ◆ lakott területen kívüllakott területen kívül
hisigatahisigata ◆ rombuszrombusz ◆ rombuszrombusz alakúalakú 「His-
igatapantagurafu」 „rombusz alakú áramszedő”

hisiguhisigu ◆ összepréselösszeprésel ◆ préselprésel
hisihisitohisihisito ◆ áthatvaáthatva 「Kaisano odajakana
fun-iki-va hisihisito cutavatta.」 „Áthatott a cég
békés hangulata.” ◆ fájdalmasanfájdalmasan 「Kono
sószecude-va hinkonkateino kurógahisihisito cu-
tavattekuru.」 „A regényből fájdalmasan érezhető
a nyomorgó család küszködése.” ◆ mélyenmélyen át-át-
érezveérezve 「Kanodzsono kanasimi-o hisihisito kan-
dzsita.」 „Mélyen átéreztem a szomorúságát.”

hisikandohisikando ◆ spektrális fényhatásfokspektrális fényhatásfok
hisikidzsihisikidzsi ◆ analfabetizmusanalfabetizmus ◆ írástudat-írástudat-
lanságlanság
hisikidzsinohisikidzsino ◆ írástudatlanírástudatlan
hisikidzsinohitohisikidzsinohito ◆ analfabétaanalfabéta 「Kinótekihi-
sikidzsino hito」 „funkcionális analfabéta”

hisikidzsiricuhisikidzsiricu ◆ írástudatlanok arányaírástudatlanok aránya
hisikidzsisahisikidzsisa ◆ írástudatlanírástudatlan
hisikuihisikui ◆ lazsnak lúdlazsnak lúd ◆ vetési lúdvetési lúd
hisimekihisimeki ◆ áradatáradat
hisimekuhisimeku ◆ elárasztjaelárasztja aa tömegtömeg 「Kankjaku-
va iri gucsidehisimeita.」 „A bejáratot elárasztot-
ták az emberek.” ◆ hemzseghemzseg 「Nacuninarutoko-
no hen-va kankókjakugahisimeiteiru.」 „Nyáron
itt hemzsegnek a turisták.” ◆ tolongtolong 「Uri bano
maeni hitogahisimeita.」 „Az elárusító pult előtt
tolongott a tömeg.”

hisimocsihisimocsi ◆ rombusz alakú mocsirombusz alakú mocsi
hisisokubucuhisisokubucu ◆ zárvatermőkzárvatermők ◆ zárvatermőzárvatermő
növénynövény
hisiszenhisiszen ◆ faggyúmirigyfaggyúmirigy
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hisitehisite ◆ képestképest 「Kore-va dzsúraigidzsucuni
hisite szugureteiru.」 „Ez a technológia az eddigi-
ekhez képest fejlettebb.”

hisitohisito ◆ szorosanszorosan 「Koibitodósi-va hisito daki
atteita.」 „A szerelmespár szorosan átölelte egy-
mást.”

hisohiso ◆ titkártitkár ◆ titkárnőtitkárnő 「Kanodzso-va sa-
csóno hisotosite hataraiteiru.」 „Az igazgató tit-
kárnőjeként dolgozik.” ◇ siszecuhisosiszecuhiso magán-magán-
titkártitkár
hisohiso ◆ nyaralásnyaralás ◆ nyári üdülésnyári üdülés
hisóhisó ◆ repülésrepülés ◆ szárnyalásszárnyalás
hisóhisó ◆ pénzköltéspénzköltés
hisocsihisocsi ◆ nyaralóhelynyaralóhely
hisokahisoka ◆ titkárságtitkárság
hisokahisoka ◆ titkárképzéstitkárképzés
hisokanhisokan ◆ magántitkármagántitkár
hisokjakuhisokjaku ◆ nyaralóvendégnyaralóvendég
hisoniikuhisoniiku ◆ nyaralnyaral 「Baraton koni hisoni it-
ta.」 „Nyaralni ment a Balatonra.”

hisosicuhisosicu ◆ titkári szobatitkári szoba
hisószuruhisószuru ◆ repülrepül 「Vasi-va szora-o hisósite-
ita.」 „A sas az égen repült.” ◆ szárnyalszárnyal 「Hisó-
szuru tori」 „szárnyaló madár”

hisótaihisótai ◆ lövedéklövedék ◆ repülő tárgyrepülő tárgy
hisótenhisóten ◆ Mária mennybevételeMária mennybevétele
hissahissa ◆ átmásolásátmásolás
hissahissa ◆ íróíró 「Kono honno hissa-va sirareteima-
szen.」 „Ennek a könyvnek az írója ismeretlen.”

hissanoajamarihissanoajamari ◆ másolási hibamásolási hiba
hissaszuruhissaszuru ◆ átmásolátmásol
hissataihissatai ◆ írott betűtípusírott betűtípus
hissihissi ◆ elszántságelszántság
hissihissi ◆ elkerülhetetlenségelkerülhetetlenség
hissinahissina ◆ elszántelszánt ◆ kétségbeesettkétségbeesett
hissinakimocsihissinakimocsi ◆ kétségbeeséskétségbeesés 「Hissina
kimocside tekikaramo okane-o karijótosita.」
„Kétségbeesésében az ellenségétől is kölcsönt pró-
bált kérni.”

hissinihissini ◆ elszántanelszántan 「Júsószurutameni hissini
tatakatta.」 „Elszántan küzdött az első helyért.” ◆

kétségbeesettenkétségbeesetten 「Oboreteiru hito-va hissini-

mogaiteita.」 „A fuldokló kétségbeesetten kapáló-
zott.”

hissinimodoszótoszuruhissinimodoszótoszuru ◆ futfut utánautána 「Tó-
szansita kaisano kabunusi-va okane-o hissini mo-
doszótoszuru.」 „A tönkrement cég részvényesei
futnak a pénzük után.”

hissininaruhissininaru ◆ kétségbeesikkétségbeesik 「Tosi-o totta-
kotoni kizuite, hissininatte kekkon-aite-o szagasi-
ta.」 „Ráeszmélt, hogy megöregedett, és kétség-
beesetten keresett partnert.”

hissinohissino ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Konomamadato
tószan-va hissidearu.」 „Ha minden így marad, a
csőd elkerülhetetlen.”

hissóhissó ◆ biztos győzelembiztos győzelem
hissóhóhissóhó ◆ tutituti módszermódszer aa sikerhezsikerhez 「Ka-
butorihikino hissóhó-o osietemoratta.」 „Kaptam
egy tuti módszert a sikeres részvénykereskedés-
hez.”

hissó-ohissó-o kisitekisite ◆ elszántanelszántan 「Hissó-o kisite
tatakatta.」 „Elszántan harcolt.”

hissó-ohissó-o kiszurukiszuru ◆ biztosbiztos aa győzelmébengyőzelmében ◆

mindenáron győzni akarmindenáron győzni akar
hissúhissú ◆ kötelezőkötelező 「Eigo-va hissúkamokude-
szu.」 „Az angol nyelv kötelező tantárgy.”

hissúkamokuhissúkamoku ◆ kötelezőkötelező tárgytárgy 「Taiiku-va
hissúkamokudeszu.」 „A torna kötelező tárgy.”

hisuhisu ◆ tőrtőr
hisúsokugohisúsokugo ◆ jelzettjelzett szószó ◆ módosítottmódosított
szószó
hisúsokumeisihisúsokumeisi ◆ jelzettjelzett főnévfőnév ◆ módosí-módosí-
tott főnévtott főnév
hiszabiszanohiszabiszano ◆ hosszúhosszú időidő eltelteeltelte utániutáni
「Hiszabiszano kaigairjokóni itta.」 „Hosszú idő
elteltével utaztam külföldre.”

hiszagohiszago ◆ dísztökdísztök ◆ lopótöklopótök
hiszagohiszago ◆ merőkanálmerőkanál
hiszaihiszai ◆ csapás elszenvedésecsapás elszenvedése
hiszaicsihiszaicsi ◆ katasztrófa sújtotta területkatasztrófa sújtotta terület
hiszaisahiszaisa ◆ áldozatáldozat ◆ földrengéskárosultföldrengéskárosult ◆

katasztrófakatasztrófa érintettjeérintettje ◆ katasztrófakatasztrófa ká-ká-
rosultjarosultja
hiszaiszuruhiszaiszuru ◆ csapástcsapást elszenvedelszenved 「Hisza-
isita hito」 „csapást elszenvedő ember” ◆ ka-ka-
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tasztrófatasztrófa sújtjasújtja 「Hiszaisita mura」 „ka-
tasztrófa sújtotta falu”

hiszakuhiszaku ◆ titkos tervtitkos terv
hiszakususahiszakususa ◆ kizsákmányoltkizsákmányolt
hiszakuzaihiszakuzai ◆ megmunkálandómegmunkálandó anyaganyag ◆ mun-mun-
kadarabkadarab
hiszamehiszame ◆ hideg esőhideg eső ◆ jégesőjégeső ◆ ónos esőónos eső
hiszanhiszan ◆ arzénsavarzénsav
hiszanhiszan ◆ szétszóródásszétszóródás ◆ szétterjedésszétterjedés
hiszanhiszan ◆ tragikusságtragikusság
hiszan-enhiszan-en ◆ arzenitarzenit ◆ arzénsav sójaarzénsav sója
hiszan-nahiszan-na ◆ borzalmasborzalmas 「Kare-va hiszanna si-
ni kata-o sita.」 „Borzalmas halála volt.” ◆ nyo-nyo-
morúságosmorúságos 「Hiszanna szeikacu」 „nyomorúsá-
gos élet” ◆ szívfacsarószívfacsaró 「Hiszanna monoga-
ta」 „szívfacsaró történet” ◆ tragikustragikus 「Hiszan-
na dekigoto」 „tragikus esemény”

hiszanszuruhiszanszuru ◆ szétszóródikszétszóródik 「Kazedegomi-
va hiszansita.」 „A szélben szétszóródott a sze-
mét.” ◆ szétterjedszétterjed 「Bjógenkinga hiszansi-
ta.」 „A kórokozó szétterjedt.”

hiszasihiszasi ◆ ellenzőellenző 「Hiszasinonai bósi-o kat-
ta.」 „Ellenző nélküli sapkát vettem.” ◆ ereszeresz ◆

mezsgyemezsgye ◆ simlisimli 「Bósinohiszasi」 „sapka sim-
lije”

hiszasiburihiszasiburi ◆ hosszúhosszú időidő elteltévelelteltével 「Hi-
szasiburini kareto atta.」 „Hosszú idő elteltével
találkozott vele.” ◆ régótarégóta 「Hiszasiburi! Gen-
ki?」 „Régóta nem láttalak, mi van veled?”

hiszasiburinohiszasiburino ◆ hosszú idő eltelte utánihosszú idő eltelte utáni
hiszasiihiszasii ◆ hosszúhosszú idejeideje vanvan 「Kódzsó-va
eigjó-o kjúsisite hiszasii.」 „Már hosszú ideje szü-
neteltetik a vállalatnál a termelést.” ◆ jójó idejeideje
vanvan 「Defureno dzsidaito ivarete szudeni hisza-
sii.」 „Már jó ideje mondják, hogy defláció van.”

hiszasiiizenkarahiszasiiizenkara ◆ régótarégóta 「Hiszasii izenka-
rakokoni szundeiru.」 „Már régóta lakom itt.”

hiszasiiizen-nihiszasiiizen-ni ◆ régenrégen 「Kono e-o hiszasii
izenni mita kigaszuru.」 „Ezt a képet, mintha ré-
gen már láttam volna.”

hiszasikuhiszasiku ◆ jójó idejeideje 「Kareto hiszasiku atte-
nai.」 „Már jó ideje nem találkoztam vele.”

hiszasinoarubósihiszasinoarubósi ◆ simlis sapkasimlis sapka

hiszeibucuszeihiszeibucuszei ◆ abiotikusabiotikus 「Hiszeibucusze-
iinsi」 „abiotikus tényező”

hiszeibucutekinahiszeibucutekina ◆ abiotikusabiotikus 「Hiszeibucu-
tekina kankjó」 „abiotikus környezet”

hiszeifuszosikihiszeifuszosiki ◆ civil szervezetcivil szervezet
hiszeikikojóhiszeikikojó ◆ ideiglenes foglalkoztatásideiglenes foglalkoztatás
hiszeikinosigotohiszeikinosigoto ◆ ideiglenes munkaideiglenes munka
hiszeisainhiszeisain ◆ részmunkaidősrészmunkaidős foglalkozta-foglalkozta-
totttott
hiszeiszantekinahiszeiszantekina ◆ improduktívimproduktív 「Kareno
sigotofuri-va hiszeiszantekida.」 „Improduktív
munkát végez.”

hiszekihiszeki ◆ emlékkőemlékkő
hiszekihiszeki ◆ szentségszentség ◇ kekkon-nohiszekikekkon-nohiszeki há-há-
zasságzasság szentségeszentsége ◇ kensinreinohiszekikensinreinohiszeki
bérmálásbérmálás szentségeszentsége ◇ dzsokainohiszekidzsokainohiszeki
papipapi rendrend szentségeszentsége ◇ szeitainohiszekiszeitainohiszeki ál-ál-
dozásdozás szentségeszentsége ◇ szenreinohiszekiszenreinohiszeki ke-ke-
resztségresztség szentségeszentsége ◇ bjósanotojunohi-bjósanotojunohi-
szekiszeki kenetkenet szentségeszentsége ◇ jurusinohiszekijurusinohiszeki
bűnbánat szentségebűnbánat szentsége
hiszenhiszen ◆ alacsonyalacsony helyzethelyzet 「Hiszenjori mi-o
okosita.」 „Alacsonyról küzdötte fel magát.”

hiszenkjokenhiszenkjoken ◆ választhatósági jogválaszthatósági jog
hiszenkjoninhiszenkjonin ◆ jelöltjelölt
hiszenkjoninmeibohiszenkjoninmeibo ◆ jelöltlistajelöltlista
hiszen-nomihiszen-nomi ◆ alacsony származásúalacsony származású
hiszenronhiszenron ◆ pacifizmuspacifizmus
hiszenronsahiszenronsa ◆ pacifistapacifista
hiszentóinhiszentóin ◆ civilcivil ◆ polgári személypolgári személy
hiszessokurjokuhiszessokurjoku ◆ érintkezésmentesérintkezésmentes erőerő
◆ szabaderőszabaderő
hiszohiszo ◆ arzénarzén
hiszóhiszó ◆ felszínességfelszínesség ◆ felületességfelületesség ◆ lát-lát-
szólagosságszólagosság ◇ hiszódenrjokuhiszódenrjoku látszólagoslátszólagos
teljesítményteljesítmény
hiszóhiszó ◆ alapszövetalapszövet ◆ kéregállománykéregállomány ◇ ko-ko-
rukuhiszórukuhiszó paraalapszövetparaalapszövet
hiszocsúdokuhiszocsúdoku ◆ arzénmérgezésarzénmérgezés
hiszódenrjokuhiszódenrjoku ◆ látszólagoslátszólagos teljesítményteljesítmény

hiszohiszohanaszuhiszohiszohanaszu ◆ sugdolóziksugdolózik
「Szeitotacsi-va hiszohiszo hanasiteita.」 „A diá-
kok sugdolóztak.” ◆ sustorogsustorog
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hiszohiszokoedehiszohiszokoede ◆ súgvasúgva 「Kanodzsono mi-
mimotonihiszohiszo koede hanasita.」 „A fülébe
súgtam.” ◆ suttogvasuttogva 「Hiszohiszo koede sabet-
teita.」 „Suttogva beszélt.”

hiszohiszotohiszohiszoto ◆ sugdolózvasugdolózva ◆ suttogvasuttogva
「Hiszohiszoto hanasita.」 „Suttogva beszéltem.”

hiszojakanahiszojakana ◆ csendescsendes 「Hiszojakana joru」
„csendes este” ◆ halkhalk 「Hiszojakana koe」 „halk
hang” ◆ rejtettrejtett 「Hiszojakana omoi」 „rejtett
érzelmek”

hiszojakanihiszojakani ◆ csendesencsendesen
hiszókanhiszókan ◆ szomorú érzésszomorú érzés
hiszokanahiszokana ◆ rejtettrejtett 「Kanodzsoni taisite hi-
szokana omoi-o idaiteiru.」 „Rejtett érzelmei
vannak a nő iránt.” ◆ titkostitkos 「Hiszokana tano-
simi」 „titkos szórakozás”

hiszokanakiguhiszokanakigu ◆ belső aggodalombelső aggodalom
hiszokanihiszokani ◆ orvulorvul ◆ titokbantitokban
hiszokjóhiszokjó ◆ arzéntükörarzéntükör
hiszókókjókjokuhiszókókjókjoku ◆ Patetikus szimfóniaPatetikus szimfónia
hiszomeruhiszomeru ◆ összehúzösszehúz 「Maju-o hiszometa.」
„Összehúzta a szemöldökét.” ◆ összeráncolösszeráncol
hiszomeruhiszomeru ◆ elfojtelfojt 「Koe-o hiszomete hana-
sita.」 „Elfojtott hangon beszélt.” ◆ elrejtelrejt ◆

visszafojtvisszafojt 「Iki-o hiszomete matteita.」
„Lélegzet-visszafojtva várt.” ◇ kage-okage-o hiszome-hiszome-
ruru nemnem látnilátni 「Szaikinkare-va kage-o hiszome-
teiru.」 „Mostanában nem látni őt.” ◇ koe-okoe-o hi-hi-
szometeszomete fojtottfojtott hangonhangon ◇ koe-okoe-o hiszome-hiszome-
tete seppegveseppegve 「Koe-o hiszomete otokoni hana-
sikaketa.」 „Seppegve megszólította a férfit.” ◇

nari-onari-o hiszomeruhiszomeru elcsendesedikelcsendesedik 「Kúkó-va
joruninarutonari-o hiszometeiru.」 „A repülőtér
éjszakára elcsendesedik.” ◇ nari-onari-o hiszomeruhiszomeru
nemnem lehetlehet látnilátni 「Kare-va szaikinszukkari nari-
o hiszometesimatta.」 „Mostanában egyáltalán
nem látni őt.” ◇ mi-omi-o hiszomeruhiszomeru elrejtőzikelrejtőzik
「Monokageni mi-o hiszometa.」 „Elrejtőzött va-
lami mögé.”

hiszomuhiszomu ◆ lappanglappang 「Kareno kokoronicurai ki-
mocsiga hiszondeiru.」 „Keserű érzések lappan-
ganak a szívében.” ◆ lapullapul 「Kareni-va ókina
szainóga hiszondeiru.」 „Nagy tehetség lapul ben-
ne.” ◆ megbújikmegbújik 「Dókucuni hiszonda.」 „Meg-
bújt egy barlangban.” ◆ meghúzódikmeghúzódik 「Usironi
hiszondeita.」 „Meghúzódott a háttérben.” ◆ rej-rej-

liklik 「Kono koni-va ojaga kizukanai szainóga hi-
szondeiru.」 „Ebben a gyerekben a szülők szá-
mára észrevétlen tehetség rejlik.” ◆ rejtőzikrejtőzik
「Dzsinszeini-va takuszan-noriszukuga hiszonde-
iru.」 „Az élet sok kockázatot rejt.” ◆ rejtőz-rejtőz-
ködikködik 「Kino kageni, darekaga hiszondeita.」 „A
fák között rejtőzködött valaki.”

hiszónahiszóna ◆ felszínesfelszínes 「Dzsidzsimondainicuite
hiszóna kenkai-o noberu.」 „Az aktuális problé-
mákról felszínes véleményt mond.” ◆ felületes-felületes-
ségség 「Hiszóna kanszacu」 „felületes megfigye-
lés”

hiszónahiszóna ◆ bátorbátor 「Hiszóna kakugo」 „bátor el-
tökéltség” ◆ elkeseredettelkeseredett 「Hiszóna kecui」
„elkeseredett elhatározás” ◆ hősihősi 「Hiszóna sza-
igo」 „hősi halál”

hiszónahiszóna ◆ gyászosgyászos 「Hiszóna kao」 „gyászos
tekintet” ◆ szívszaggatószívszaggató 「Hiszóna hanasi」
„szívszaggató történet”

hiszondeiruhiszondeiru ◆ leselkedikleselkedik 「Ókina kikenga hi-
szondeita.」 „Nagy veszély leselkedett rá.”

hiszósahiszósa ◆ eltemetett személyeltemetett személy
hiszózokuninhiszózokunin ◆ örökhagyóörökhagyó
hiszszageruhiszszageru ◆ előhozakodikelőhozakodik 「Sinszaku-o
hiszszageta.」 „Egy új alkotással hozakodott elő.”
◆ kézben viszkézben visz ◆ vezetvezet ◆ vonszolvonszol
hiszszakuhiszszaku ◆ javításjavítás
hiszszanhiszszan ◆ papíron kiszámoláspapíron kiszámolás
hiszszanszuruhiszszanszuru ◆ papíronpapíron kiszámolkiszámol 「Hiki
zan-o hiszszansita.」 „Papíron kiszámoltam egy
kivonást.”

hiszszeihiszszei ◆ születésétől haláláigszületésétől haláláig
hiszszeihiszszei ◆ írnokírnok
hiszszeinohiszszeino ◆ élethosszigélethosszig tartótartó 「Hiszszei-
no dorjoku」 „élethosszig tartó erőfeszítés”

hiszszeinodzsigjóhiszszeinodzsigjó ◆ életmunkaéletmunka
hiszszekihiszszeki ◆ írásírás 「Csicsino hiszszeki-o ma-
neru.」 „Utánozom apám írását.” ◆ kézíráskézírás
「Kareno hiszszekidato vakatta.」 „Felismertem
a kézírását.”

hiszszekibunszekihiszszekibunszeki ◆ íráselemzésíráselemzés
hiszszekigakuhiszszekigaku ◆ grafológiagrafológia
hiszszekikanteihiszszekikantei ◆ grafológiaigrafológiai vizsgálatvizsgálat ◆

írásszakértői vizsgálatírásszakértői vizsgálat
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hiszszekikanteininhiszszekikanteinin ◆ grafológusgrafológus ◆ írás-írás-
szakértőszakértő
hiszszorihiszszori ◆ csendesencsendesen ◆ elnéptelenedveelnéptelenedve
hiszszorisiteiruhiszszorisiteiru ◆ csendescsendes
hiszszoritokuraszuhiszszoritokuraszu ◆ csendesencsendesen élél 「Sze-
kenkara hanaretehiszszorito kurasiteiru.」 „A vi-
lágtól elzárva, csendesen él.” ◆ elvonultanelvonultan élél
「Morino nakadehiszszorito kurasiteita.」 „Elvo-
nultan élt egy erdőben.”

hiszszoritoszuruhiszszoritoszuru ◆ csendescsendes 「Ieno naka-va
hiszszoritositeita.」 „A szoba csendes volt.” ◆ ki-ki-
halthalt 「Rjokósízunga ovatte macsi-va hiszszorito-
siteita.」 „A turistaidény végeztével a város kihalt
lett.”

hiszszuhiszszu ◆ alapfeltételalapfeltétel 「Eigohiszszuno
kjúdzsin-va fuete kimasita.」 „Megnövekedett az
olyan álláshirdetések száma, ahol alapfeltétel az
angol.” ◆ alapkövetelményalapkövetelmény 「Dzsútakunitoire-
va hiszszudeszu.」 „A lakásoknál alapkövetel-
mény a vécé.”

hiszszuaminoszanhiszszuaminoszan ◆ esszenciálisesszenciális aminosavaminosav
◇ hihiszszuaminoszanhihiszszuaminoszan nemnem esszenciálisesszenciális
aminosavaminosav
hiszszudzsókenhiszszudzsóken ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen felté-felté-
teltel ◆ nélkülözhetetlen feltételnélkülözhetetlen feltétel
hiszszueijószohiszszueijószo ◆ esszenciálisesszenciális tápanyagtápanyag ◆

nélkülözhetetlen tápanyagnélkülözhetetlen tápanyag
hiszszugenszohiszszugenszo ◆ esszenciálisesszenciális elemelem ◆ nél-nél-
külözhetetlen elemkülözhetetlen elem
hiszszukamokuhiszszukamoku ◆ kötelezőkötelező tantárgytantárgy
「Szúgaku-va hiszszukamokudeszu.」 „A mate-
matika kötelező tantárgy.”

hiszszukjókahiszszukjóka ◆ kötelezőkötelező tananyagtananyag ◆ köte-köte-
lező tantárgylező tantárgy
hiszszunahiszszuna ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen ◆ esszenciá-esszenciá-
lislis ◆ nélkülözhetetlennélkülözhetetlen
hiszszusibószanhiszszusibószan ◆ esszenciális zsírsavesszenciális zsírsav
hiszszuszeibunhiszszuszeibun ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen össze-össze-
tevőtevő
hiszuhiszu ◆ sistergéssistergés ◆ sziszegéssziszegés ◇ tépu-tépu-
hiszuhiszu szalagzajszalagzaj
hiszucsidzsinhiszucsidzsin ◆ hisztidinhisztidin
hiszuihiszui ◆ jádejáde ◆ jégmadárjégmadár ◆ zöldzöld nefritnefrit ◆

zsádzsád
hiszuiirohiszuiiro ◆ zsádzöldzsádzöld

hiszu-noizuhiszu-noizu ◆ sistergéssistergés
「Kaszettotépunohiszu-noizu」 „kazettás szalag
sistergése”

hiszurebahanahiszurebahana ◆ rejtelem szépségerejtelem szépsége
hiszuruhiszuru ◆ hasonlíthasonlít 「Kócúdzsiko-va kjonenni
hisite gensósiteiru.」 „Az autóbalesetek száma a
múlt évihez hasonlítva kevesebb.” ◆ összevetösszevet
「Zen-nendoto hisite gen-ekitonatta.」 „A múlt
évivel összevetve csökkent a hasznunk.” ◇ hisitehisite
képestképest 「Kore-va dzsúraigidzsucuni hisite szu-
gureteiru.」 „Ez a technológia az eddigiekhez ké-
pest fejlettebb.”

hiszuruhiszuru ◆ eltitkoleltitkol 「Honmjó-o hisita.」 „Eltit-
kolta a valódi nevét.” ◆ titkoltitkol 「Dzsóhó-o nu-
szumu mokuteki-o hisite njúsasita.」 „Belépett a
céghez, miközben titkolta, hogy információt akar
lopni.”

hiszuszokuhiszuszoku ◆ His-kötegHis-köteg
hiszutaminhiszutamin ◆ hisztaminhisztamin ◇ kóhiszutaminzaikóhiszutaminzai
antihisztaminantihisztamin
hiszuteríhiszuterí ◆ hisztériahisztéria 「Hiszuterí kandzsa」
„hisztériás beteg” ◇ súdanhiszuterísúdanhiszuterí tömeg-tömeg-
hisztériahisztéria
hiszuterikkuhiszuterikku ◆ hisztériahisztéria
hiszuterikkunahiszuterikkuna ◆ hisztérikushisztérikus 「Hiszuterikk-
una hito」 „hisztérikus ember”

hiszuterikkunihiszuterikkuni ◆ hisztérikusanhisztérikusan 「Hiszute-
rikkuni szakenda.」 „Hisztérikusan kiabált.”

hiszuterikkuninaruhiszuterikkuninaru ◆ hisztérikushisztérikus leszlesz
「Kanodzso-va maszumaszuhiszuterikkuninat-
ta.」 „A nő egyre hisztérikusabb lett.”

hiszuterí-ohiszuterí-o okoszuokoszu ◆ hisztériáthisztériát csapcsap 「Na-
nika omoi dórininaranakattara, hiszuterí-o oko-
szu.」 „Ha valami, nem úgy lesz, ahogy szeretné,
hisztériát csap.” ◆ hisztériázikhisztériázik 「Omocsa-o to-
ri agerareta kodomo-va hiszuterí-o okosita.」 „A
gyerek hisztériázott, mert elvették a játékát.”

hiszuterisiszuhiszuterisiszu ◆ hiszterézishiszterézis
hiszuterítekinihiszuterítekini ◆ hisztérikusanhisztérikusan 「Sóhisa-va
neagenihiszuterí tekini hannósita.」 „A fogyasz-
tók hisztérikusan reagáltak az áremelésre.”

hiszutoguramuhiszutoguramu ◆ hisztogramhisztogram
hiszutonhiszuton ◆ hisztonhiszton

AdysAdys hiszszekikanteinin hiszszekikanteinin – hiszuton hiszuton 11471147



hítáhítá ◆ fűtőkészülékfűtőkészülék ◆ kályhakályha ◆ villanyre-villanyre-
zsózsó ◇ oiruhítáoiruhítá olajradiátorolajradiátor ◇ paneruhítápaneruhítá
fűtőtestfűtőtest
hitabasirihitabasiri ◆ egyhuzamban futásegyhuzamban futás
hitabasiriszuruhitabasiriszuru ◆ egyhuzambanegyhuzamban futfut 「Eki-
madehita basirisita.」 „Egyhuzamban futottam az
állomásig.”

hitahitanihitahitani ◆ csordultigcsordultig 「Koppuhitahitamade
szoszoida.」 „Csordultig töltöttem a poharat.”

hitahitaninaruhitahitaninaru ◆ ellepiellepi aa vízvíz 「Dzsagaimoga-
hitahitaninaru kuraino mizu-o irete!」 „Annyi vi-
zet önts a krumplira, hogy ellepje!”

hitahitatohitahitato ◆ hullámokbanhullámokban
hitahitatósijoszeruhitahitatósijoszeru ◆ nyaldosnyaldos 「Nami-va
ivanihitahitato osi joszeta.」 „A hullám a parti
sziklákat nyaldosta.”

hitahitatoszemaruhitahitatoszemaru ◆ hullámokbanhullámokban rátörrátör
「Tekigun-va hitahitato szemattekita.」 „Az el-
lenség hullámokban tört ránk.”

hitaihitai ◆ homlokhomlok 「Hitaini siva-o joszeta.」
„Összeráncolta a homlokát.” ◇ nekonohitaiho-nekonohitaiho-
donodono nyúlfaroknyinyúlfaroknyi 「Nekono hitaihodono ni-
va」 „nyúlfaroknyi kert” ◇ hitai-ohitai-o acumeruacumeru
összedugjákösszedugják aa fejüketfejüket 「Hitai-o acumete
szódansita.」 „Összedugták a fejüket, hogy ta-
nácskozzanak.” ◇ fudzsibitaifudzsibitai ívelt homlokívelt homlok
hitaigivahitaigiva ◆ hajvonalhajvonal
hitai-ohitai-o acumeruacumeru ◆ összedugjákösszedugják aa fejüketfejüket
「Hitai-o acumete szódansita.」 „Összedugták a
fejüket, hogy tanácskozzanak.”

hitaisóhitaisó ◆ aszimmetriaaszimmetria
hitaisótekinahitaisótekina ◆ aszimmetrikusaszimmetrikus 「Hitaisótek-
ina kao」 „aszimmetrikus arc”

hitaiszekihitaiszeki ◆ fajlagos térfogatfajlagos térfogat
hitakakusihitakakusi ◆ rejtegetésrejtegetés mindenáronmindenáron
「Szeidzsika-va okaneno ran-jó-o hita kakusinisi-
teita.」 „A politikus mindenáron el akarta rejteni
a visszaélést.”

hitakihitaki ◆ légykapólégykapó
hitamukinahitamukina ◆ céltudatoscéltudatos 「Hitamukina iki
kata-o siteiru.」 „Céltudatos életet él.” ◆ lanka-lanka-
datlandatlan 「Hita mukina dorjoku」 „lankadatlan
erőfeszítés” ◆ odaadóodaadó 「Hita mukina sigoto-o
siteiru.」 „Odaadó munkát végez.” ◆ ragaszko-ragaszko-

dódó 「Hitamukina koi-o siteiru.」 „Ragaszkodóan
szereti őt.”

hitamukinihitamukini ◆ céltudatosancéltudatosan ◆ lankadatlanullankadatlanul
「Hita mukini dorjokusiteiru.」 „Lankadatlanul
igyekszik.” ◆ odaadóanodaadóan 「Cuma-o hitamukini
itositeiru.」 „Odaadóan szeretem a feleségemet.”

hitanhitan ◆ bánkódásbánkódás 「Hitanni kureta.」 „Bánkó-
dott.” ◆ keserűségkeserűség
hitan-nikureruhitan-nikureru ◆ fáj a szívefáj a szíve
hitanszuruhitanszuru ◆ keseregkesereg 「Dzsinszei-o hitansite-
iru.」 „Az életén kesereg.”

hitaosihitaosi ◆ egyfolytábanegyfolytában nyomásnyomás ◆ nyomulásnyomulás

hitaosiszuruhitaosiszuru ◆ nyomulnyomul 「Dzsibunno iken-o
hita osisita.」 „Nyomult a véleményével.”

hitaruhitaru ◆ belemerülbelemerül 「Gengoni hitatta.」 „Be-
lemerültem a nyelvbe.” ◆ eltölteltölt 「Dzsikoman-
zokuni hitatteiru.」 „Eltölti az önelégültség.” ◆

elel vanvan árasztvaárasztva 「Szuiden-va mizuni hitatte-
ita.」 „A rizsföld vízzel volt elárasztva.” ◆ merülmerül
「Dzsibunno kangaeni hitatteita.」 „Gondolata-
imba merültem.” ◆ úszikúszik 「Kófukuni hitatte-
ita.」 „Úsztam a boldogságban.”

hitaszareruhitaszareru ◆ belelógbelelóg 「Asiga mizuni hita-
szareteiru.」 „Belelóg a lába a vízbe.” ◆ ellepellep
「Zensinga mizuni hitaszareteita.」 „Ellepte a
testét a víz.”

hitaszuhitaszu ◆ áztatáztat 「Kanszómame-o modoszuta-
meni mizuni hitobanhitasita.」 „A szárazbabot
egy éjszakán át vízben áztattam, hogy visszanyerje
az eredeti állagát.” ◆ bemártbemárt 「Redifingá-o cso-
korétokurímuni hitasita.」 „Babapiskótákat be-
mártottam a csokikrémbe.” ◆ bemerítbemerít
「Kinzoku-o szanni hitasita.」 „A fémet bemerí-
tettem a savba.” ◆ mártmárt 「Kukkí-o kóhíni hit-
asita.」 „A kávéba mártottam a sütit.” ◇ ojuni-ojuni-
hitaszuhitaszu leforrázleforráz 「Simeta nivatori-o ojuni hit-
asita.」 „A levágott tyúkot leforrázta.” ◇ oju-ooju-o
kakerukakeru leforrázleforráz 「Hábuno hani oju-o kaketa.」
„Leforráztam a gyógynövényt.” ◇ hitaszareruhitaszareru
ellepellep 「Zensinga mizuni hitaszareteita.」 „Ellep-
te a testét a víz.”

hitaszukotohitaszukoto ◆ áztatásáztatás
hitaszurahitaszura ◆ csakiscsakis 「Hitaszura ii vake-o kan-
gaeteita.」 „Csakis azon járt az eszem, hogy mi-
lyen kifogást találhatnék.” ◆ egyedülegyedül 「Hitasz-
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ura kenkódeirerukoto-o nozomimaszu.」 „Egye-
dül azt kívánom, hogy egészségesek legyünk.” ◆

egyfolytábanegyfolytában 「Hitaszuraanatano koto-o kan-
gaeteiru.」 „Egyfolytában csak rád gondolok.” ◆

egyhuzambanegyhuzamban 「Sikenmadehitaszura benkjósi-
ta.」 „A vizsgáig egyhuzamban tanultam.”

hitaszuranaomoi-ohitaszuranaomoi-o idakuidaku ◆ csakcsak azaz lebeglebeg
aa szemeszeme előttelőtt 「Isaninaritaitoiuhitaszurana
omoi-o idaita.」 „Csak az orvosi pálya lebegett a
szeme előtt.”

hitatarehitatare ◆ köntösszerű ruhaköntösszerű ruha
hitecukinzokuhitecukinzoku ◆ nemvas fémnemvas fém ◆ színesfémszínesfém
hiteihitei ◆ cáfolatcáfolat ◆ tagadástagadás 「Kóteito hitei」
„állítás és tagadás” ◇ nidzsúhiteinidzsúhitei kettőskettős ta-ta-
gadásgadás ◇ bubunhiteibubunhitei részleges tagadásrészleges tagadás
hiteibunhiteibun ◆ tagadástagadás ◆ tagadó mondattagadó mondat
hiteidaimeisihiteidaimeisi ◆ tagadó névmástagadó névmás
hiteidekinaihiteidekinai ◆ cáfolhatatlancáfolhatatlan 「Kicuenga jú-
gaidatoiu dzsidzsicu-va hiteidekinai.」 „A do-
hányzás káros hatása cáfolhatatlan.” ◆ tagad-tagad-
hatatlanhatatlan 「Kore-va hiteidekinai dzsidzsicude-
szu.」 „Ez tagadhatatlan tény.” ◆ vitathatat-vitathatat-
lanlan 「Tabakono júgaiszei-va hiteidekinai.」 „A
dohányzás káros hatása vitathatatlan.”

hiteidekinaihodohiteidekinaihodo ◆ tagadhatatlanultagadhatatlanul 「In-
tánettode varevareno szeikacuga
benrininattakoto-va hiteidekinai.」 „Az internet-
tel tagadhatatlanul kényelmesebb lett az életünk.”
◆ vitathatatlanulvitathatatlanul
hiteigimonbunhiteigimonbun ◆ tagadó-kérdő mondattagadó-kérdő mondat
hiteihandanhiteihandan ◆ tagadástagadás ◇ zensóhiteihan-zensóhiteihan-
dandan univerzálisuniverzális tagadástagadás ◇ tokusóhiteihan-tokusóhiteihan-
dandan eseti tagadáseseti tagadás
hiteikeinohiteikeino ◆ rendellenesrendellenes
hiteikóhiteikó ◆ fajlagos ellenállásfajlagos ellenállás
hiteinohiteino ◆ cáfolócáfoló ◆ tagadótagadó
hiteiótóhiteiótó ◆ negatív visszaigazolásnegatív visszaigazolás
hiteiszuruhiteiszuru ◆ cáfolcáfol 「Szore-va kóteimo hiteimo
dekinai.」 „Se megerősíteni, se cáfolni nem tu-
dom.” ◆ ellenezellenez 「Bórjoku-o hiteiszuru.」 „El-
lenzi az erőszakot.” ◆ letagadletagad 「Kareto
attakoto-o hiteisita.」 „Letagadta, hogy találko-
zott vele.” ◆ meghazudtolmeghazudtol 「Maeno hacugen-
o hiteisita.」 „Meghazudtolta előző kijelentését.”
◆ tagadtagad 「Szeifu-va genpacu-o tateru
joteigaarukoto-o hiteisita.」 „A kormány tagadta,

hogy atomerőművet akar építeni.” ◆ tagadótagadó
「Sinkaron-o hiteiszuru szecumo szonzaiszuru.」
„Létezik evolúciót tagadó magyarázat is.” ◆

visszautasítvisszautasít 「Hibócsúsó-o hiteisita.」
„Visszautasítottam a rágalmat.” ◇ atamakarahi-atamakarahi-
teiszuruteiszuru gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül visszautasítvisszautasít
「Kareno teian-o atamakara hiteisita.」 „Gondol-
kodás nélkül visszautasítottam a javaslatát.”

hiteitekinahiteitekina ◆ ellenzőellenző 「Hiteitekina iken」 „el-
lenző vélemény” ◆ negatívnegatív 「Hiteitekina hjóka-
o dasita.」 „Negatív értékelést adott.” ◆ nemle-nemle-
gesges 「Hiteitekina kotae-o sita.」 „Nemleges vá-
laszt adott.” ◆ tagadótagadó 「Hiteitekina bunsó」
„tagadó mondat”

hitensúszahitensúsza ◆ asztigmatizmusasztigmatizmus
hítehíte vava ◆ nemcsaknemcsak 「Dzsibunnidakedenaku,
hiite-va min-nani jakuni tacu.」 „Nemcsak szá-
momra, mindenki számára hasznos.” ◆ sőtsőt
「Kono ótekigjó-va dzsimotohiite-va nihonno
keizai-o ken-inszuru.」 „Ez a nagyvállalat a helyi,
sőt az egész japán gazdaság motorja.” ◆ vég-vég-
eredménybeneredményben 「Szábiszu-va okjakuszamano-
tame, hiite-va dzsibunnotamedearu.」 „A szolgál-
tatást az ügyfeleknek, és végeredményben saját
érdekünkben adjuk.”

hítinguhítingu ◆ fűtésfűtés ◇ szentoraru-hítinguszentoraru-hítingu köz-köz-
ponti fűtésponti fűtés
hitohito ◆ emberember 「Omosiroi hito」 „érdekes em-
ber” ◆ figurafigura 「Kavatta hito」 „különös figura”
◆ léleklélek 「Tórini-va hitoga mattakuinakatta.」
„Egy lélek sem volt az utcán.” ◆ másmás 「Kare-va
hitono iken-o kikanai.」 „Nem hallgat más véle-
ményére.” ◆ mindenkimindenki 「Kare-va hito-o damaszu
tacsida.」 „Mindenkit becsap.” ◆ senkisenki 「Kare-
va hitono iukoto-o kikanai.」 „Senkire sem hall-
gat.” ◆ természettermészet 「Kare-va hitoga kavatta.」
„Megváltozott a természete.” ◆ valakivalaki 「Kono
kabin-va hitokaramoratta.」 „Ezt a vázát úgy kap-
tam valakitől.” ◇ siranaihitosiranaihito idegenidegen emberember
「Siranai hitokara mono-o moravanaide!」 „Ide-
gen embertől ne fogadj el semmit!” ◇ siranai-siranai-
hitohito ismeretlenismeretlen emberember 「Siranai hitoni hana-
sikakerareta.」 „Megszólított egy ismeretlen em-
ber.” ◇ tazunebitotazunebito eltűnteltűnt személyszemély ◇ ta-ta-
zunebitozunebito keresettkeresett személyszemély ◇ tazunebito-tazunebito-
ranran eltűntekeltűntek rovatarovata ◇ tokinohitotokinohito népszerűnépszerű
emberember 「Dzsojú-va tokino hitoninatta.」 „A szí-
nésznő népszerű lett.” ◇ nanibitonanibito bárkibárki
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「Kocsira-va nanbitotaritomo tacsi iri kinside-
szu.」 „Ide nem mehet be senki, bárki legyen is
az.” ◇ hitokahitoka emberfélékemberfélék ◇ hitokahitoka hominidahominida
◇ hitogikihitogiki hírhír 「Hitogikino varuikoto-o ivana-
ide!」 „Hogy mondhatsz ilyen rosszat rólam?” ◇

hitogotohitogoto másmás dolgadolga 「Hokano csiikino szaiga-
imohito gototo-va omoenai.」 „Más területen lé-
vő katasztrófát nem szabad úgy felfogni, hogy az
más dolga.” ◇ hitotacsihitotacsi emberekemberek ◇ hiton-hiton-
ijoruijoru embereembere válogatjaválogatja 「Hannó-va hitoni-
joru.」 „Embere válogatja, ki hogyan reagál.” ◇

hitonoojahitonooja gyerekesgyerekes szülőszülő ◇ hitonokohitonoko em-em-
beriberi lénylény ◇ hitonokohitonoko valakivalaki gyerekegyereke ◇ hit-hit-
onomicsionomicsi erkölcsierkölcsi normáknormák ◇ hitonojohitonojo embe-embe-
riri világvilág ◇ hitonovahitonova emberekemberek köztiközti harmó-harmó-
niania ◇ hito-vahito-va icsidaiicsidai na-vana-va matsudaimatsudai em-em-
berber tetteitettei sokáigsokáig fennmaradnakfennmaradnak ◇ hito-ohito-o
norovabaanafutacunorovabaanafutacu akiaki másnakmásnak vermetvermet ás,ás,
magamaga esikesik belebele ◇ hito-ohito-o hitotomoomovanaihitotomoomovanai
nemnem veszvesz emberszámbaemberszámba ◇ hito-ohito-o mitarado-mitarado-
robótómoerobótómoe nene bízzbízz megmeg másokbanmásokban ◇ hito-hito-
oo mirumemirume emberismeretemberismeret 「Hito-o miru mega-
aru.」 „Jó emberismerő.” ◇ fucúnohitofucúnohito kis-kis-
emberember 「Kono genzei-va fucúno hitomade todo-
kanai.」 „Ebből az adócsökkentésből a kisember
semmit sem érez.” ◇ fucúnohitofucúnohito átlagemberátlagember
「Fucúno hito-va kon-na kuruma-o kau jojúgaari-
maszen.」 „Ezt a kocsit az átlagember nem en-
gedheti meg magának.” ◇ macsibitomacsibito várakozóvárakozó
személyszemély ◇ macsibitomacsibito vártvárt személyszemély 「Macsi
bito-va konakatta.」 „A várt személy nem érkezett
meg.” ◇ meuenohitomeuenohito feljebbvalófeljebbvaló ◇ meueno-meueno-
hitohito rangbanrangban felettefelette lévőlévő emberember ◇ mesita-mesita-
nohitonohito rangbanrangban alattaalatta lévőlévő emberember ◇ mesi-mesi-
tanohitotanohito alárendeltalárendelt ◇ vagakuninohitovagakuninohito ha-ha-
zánkfiazánkfia
hitoabarehitoabare ◆ nemulassnemulass
hitoadzsicsigauhitoadzsicsigau ◆ kicsitkicsit többtöbb 「Kare-va ho-
kano hitoto kurabete hitoadzsicsigau.」 „Kicsit
több, mint a többi ember.”

hitoamehitoame ◆ egyegy esőeső 「Hitoamegotoni akiga fu-
kamatta.」 „Mindegy egyes eső után ősziesebb
lett az idő.” ◆ záporzápor 「Hitoamegotoni harume-
ku.」 „Egy-egy zápor meghozza a tavaszt.”

hitoansinhitoansin ◆ egy kis megnyugvásegy kis megnyugvás
hitoansindearuhitoansindearu ◆ megnyugtatómegnyugtató 「Hoken-
gaatte hitoansinda.」 „Megnyugtató, hogy van
biztosításunk.”

hitoarehitoare ◆ hirtelen viharhirtelen vihar

hitoareszuruhitoareszuru ◆ viharvihar készülődikkészülődik 「Kazoku-
va hitoaresiszóda.」 „Családi vihar készülődik.”

hitoasihitoasi ◆ egyegy lépéslépés 「Hitoasiusiro-e sirizoi-
ta.」 „Egy lépést hátráltam.”

hitoasihitoasi ◆ alsó láb-gyökalsó láb-gyök
hitoasicsigaidehitoasicsigaide ◆ éppenéppen előtteelőtte 「Hosii
mono-va hitoasicsigaide kanbaisitesimatta.」
„Éppen előttem fogyott el az áru.”

hitoasiraihitoasirai ◆ bánásmódbánásmód azaz emberekkelemberekkel
「Kare-va hitoasiraiga dzsózu.」 „Ügyesen tud
bánni az emberekkel.”

hitoasiszakinihitoasiszakini ◆ kicsivelkicsivel előbbelőbb 「Cumajori
hitoasiszakini ie-o deta.」 „Kicsivel előbb indul-
tam otthonról, mint a feleségem.”

hitoaszehitoasze ◆ izzadásizzadás
hitoaszekakuhitoaszekaku ◆ megizzadmegizzad 「Onszende hitoa-
szekaita.」 „A termálfürdőben megizzadtam.”

hitoava-ohitoava-o fukaszerufukaszeru ◆ megzavarmegzavar
「Hangeki-va gótóni hitoava-o fukaszeta.」 „Az
ellentámadás megzavarta a rablót.”

hitobanhitoban ◆ egyegy éjszakaéjszaka 「Sinszekino tokoroni
hitobantomatta.」 „Egy éjszakára a rokonaimnál
szálltam meg.”

hitobandzsúhitobandzsú ◆ egészegész éjjeléjjel 「Hitobandzsú-
nemurenakatta.」 „Egész éjjel nem tudtam alud-
ni.”

hitobandzsúodoruhitobandzsúodoru ◆ áttáncoljaáttáncolja azaz éjsza-éjsza-
kátkát 「Hitobandzsúodotteita.」 „Áttáncoltam a
tegnapi éjszakát.”

hitobaraihitobarai ◆ illetéktelenekilletéktelenek eltávolításaeltávolítása
「Sacsó-va hitobarai-o meidzsita.」 „Az igazgató
eltávolította az illetékteleneket a teremből.”

hitobarai-ohitobarai-o negaunegau ◆ négyszemköztnégyszemközt szeret-szeret-
nene beszélnibeszélni 「Hitobarai-o onegaisimaszu.」
„Szeretnék veled négyszemközt beszélni!”

hitobaraiszuruhitobaraiszuru ◆ négyszemköztnégyszemközt maradmarad
「Hitobaraisite kaiva-o sita.」 „Négyszemközt
maradva beszélgettünk.”

hitobasirahitobasira ◆ emberáldozatemberáldozat
hitobasiratonaruhitobasiratonaru ◆ életétéletét áldozzaáldozza
「Fudzsin-va jószaikenszecuno hitobasiratona-
tta.」 „Az asszony életét áldozta, hogy felépüljön a
vár.”

hitoberasihitoberasi ◆ létszámcsökkentéslétszámcsökkentés
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hitobitohitobito ◆ emberekemberek
hitobitonosúdanhitobitonosúdan ◆ embercsoportembercsoport
hitocuhitocu ◆ csakcsak 「Ato-va kareno dekatahitocu-
da.」 „A többi már csak attól függ, hogy ő mit
lép.” ◆ egyegy 「Kóhí-o hitocu kudaszai.」 „Egy ká-
vét kérek!” ◆ egyegy darabdarab 「Kono sóhin-va hit-
ocu hjakuendeszu.」 „Egy darab ebből az áruból
száz jenbe kerül.” ◆ egyetlenegyetlen 「Issunno kóihit-
ocunimo ókina igigaaru.」 „Egyetlen pillanatnyi
cselekedetnek is nagy jelentősége van.” ◆ egy-egy-
éveséves 「Kono akacsan-va hitocudeszu.」 „Ez a
baba egyéves.” ◆ egyikegyik 「Fútóno hitocuni-va
kittega hatteinakatta.」 „Az egyik borítékon nem
volt bélyeg.” ◆ egyegy szálszál 「Pancu hitocuninat-
ta.」 „Egy szál alsónadrágra vetkőztem.” ◆ kicsitkicsit
「Hitocu csószensitemijóka!」 „Egy kicsit meg-
próbálnám.” ◆ pusztapuszta 「Kjómihitocude tenso-
kusita.」 „Pusztán kíváncsiságból állást változtat-
tam.” ◇ karadahitocudekaradahitocude egyegy szálszál magábanmagában
「Karadahitocude tobeisita.」 „Egy szál magában
Amerikába ment.” ◇ kokoro-okokoro-o hitocuniszuruhitocuniszuru
egységetegységet teremtteremt 「Kokuminno kokoro-o hit-
ocunisitai.」 „Szeretném megteremteni a nemzeti
egységet!” ◇ tadahitocutadahitocu egyetlenegyegyetlenegy
「Mondai-va tadahitocuda.」 „Egyetlenegy prob-
léma van.” ◇ tattahitocutattahitocu egyetlenegyegyetlenegy
「Dango-va tatta hitocu nokotteiru.」 „Egyetlen-
egy gombóc maradt.” ◇ hitocuokinihitocuokini mindenminden
másodikmásodik 「Hitocuokini iszuni szuvatta.」 „Min-
den második székre ültek.” ◇ hitocukotohitocukoto
egyetlenegyetlen dologdolog 「Hitocu kotoni súcsúszuru.」
„Egyetlen dologra koncentrál.” ◇ hitocutokorohitocutokoro
egyegy helyhely 「Kare-va hitocu tokoroniirarenai.」
„Nem tud meglenni egy helyen.” ◇ hitocutositehitocutosite
nincsnincs kétkét 「Kono joni hitocutosite
onadzsimono-va nai.」 „Ezen a világon nincs két
egyforma dolog.” ◇ hitocutositehitocutosite egyetlen-egyetlen-
egyegy 「Kono gidzsucu-va hitocutosite ri-
tenganai.」 „Egyetlenegy előnye sincs ennek a
technológiának.” ◇ hitocuninattehitocuninatte együttegyütt
「Hitocuninatte inorimasó!」 „Imádkozzunk
együtt!” ◇ hitocu-ni-vahitocu-ni-va elsősorbanelsősorban 「Kono
bukken-va hitocuniha hirosza, futacuniha ricscsi-
ga ritendeszu.」 „Ennek a lakásnak elsősorban a
nagysága, másodsorban pedig az elhelyezkedése
előnyös.” ◇ hitocumohitocumo egyáltalánegyáltalán 「Koreni-
cuite nanihitocumo siranakatta.」 „Erről egyál-
talán nem is tudtam.” ◇ hitocumohitocumo semennyisemennyi
「Tomato-va hitocumo nokoranakatta.」 „Se-

mennyi paradicsomunk sem maradt.” ◇ hitocu-hitocu-
momo semmilyensemmilyen 「Sumi-o hitocumo motteinai.」
„Semmilyen hobbim sincs.” ◇ hitocumohitocumo semmisemmi
「Monku-o cukerutokoro-va hitocumonai.」
„Semmi panaszunk sem lehet.” ◇ hitocumono-hitocumono-
korazukorazu mindenminden 「Hitocumo nokorazu hanasi-
ta.」 „Mindent elmondtam.” ◇ hitocujanehitocujane egyegy
fedélfedél 「Hitocu janeno sitani szundeiru.」 „Egy
fedél alatt élnek.” ◇ hjakunihitocuhjakunihitocu egyegy aa
százhozszázhoz 「Szeikószuruno-va hjakuni hitocuno
kanószeida.」 „Egy a százhoz a valószínűsége a
sikernek.” ◇ mihitocudemihitocude egyegy szálszál magábanmagában
「Mihitocude dzsókjósita.」 „Egy szál magában
felköltözött Tokióba.” ◇ mihitocudemihitocude egyesegyes
egyedülegyedül 「Mihitocude mondaini idonda.」
„Egyes egyedül próbálta megoldani a problémát.”

hitocuanahitocuana ◆ kompániakompánia ◆ ugyanaz az odúugyanaz az odú
hitocuananomudzsinahitocuananomudzsina ◆ cimboracimbora
hitocubanasihitocubanasi ◆ gyakrangyakran mondottmondott történettörténet

hitocubanasininaruhitocubanasininaru ◆ gyakrangyakran beszélikbeszélik
「Kore-va imademo hitocu banasininatteiru.」
„Ezt még most is gyakran beszélik.”

hitocubosinohitocubosino ◆ egycsillagosegycsillagos
hitocubuhitocubu ◆ egyegy szemszem 「Ovanni hitocubuno
komega nokotteita.」 „Egy szem rizs maradt a tál-
ban.”

hitocucumihitocucumi ◆ egyegy csomagcsomag 「Kuszurihitocucu-
mi」 „egy csomag gyógyszer”

hitocudearuhitocudearu ◆ beletartozikbeletartozik 「Homerukoto-
va vatasino kjóikuhósinno hitocudeszu.」 „A ne-
velési módszereimbe beletartozik a dicséret.”

hitocuhitocuhitocuhitocu ◆ egyenkéntegyenként 「Hitocu hitocu
dzsóken-o kuriasita.」 „Egyenként megfelelt a fel-
tételeknek.” ◆ egyesévelegyesével 「Hitocu hitocu
mondai-o toita.」 „Egyesével megoldotta a felada-
tokat.”

hitocuhitocuhómonszuruhitocuhitocuhómonszuru ◆ körbejárkörbejár 「Kin-
dzsono ie-o hitocu hitocu hómonsita.」 „Körbe-
jártam a szomszédaimat.”

hitocujafutacunohitocujafutacuno ◆ egy-kétegy-két 「Konodétani-
va hitocuja futacuno macsigaikuraiarudesó.」
„Ezekben az adatokban előfordulhat egy-két hi-
ba.”

hitocujanehitocujane ◆ egyegy fedélfedél 「Hitocu janeno sitani
szundeiru.」 „Egy fedél alatt élnek.”
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hitocukamadonohitocukamadono mesi-omesi-o kuukuu ◆ egyegy fedélfedél
alatt élalatt él
hitocukamihitocukami ◆ egyegy marékmarék 「Hitocukamino szu-
na」 „egy marék homok”

hitocukaminiszuruhitocukaminiszuru ◆ megragadmegragad 「Kankjaku-
no kokoro-o hitocukaminisita.」 „Megragadta a
közönség lelkét.”

hitocukihitocuki ◆ egyegy hónaphónap 「Gakkó-o hito cuki-
jaszunda.」 „Egy hónapot hiányoztam az iskolá-
ból.”

hitocukihitocuki ◆ egyegy döfésdöfés 「Dóbucu-o hitocukide
siszacusita.」 „Egy döféssel leszúrta az állatot.”

hitocukotohitocukoto ◆ egyetlenegyetlen dologdolog 「Hitocu koto-
ni súcsúszuru.」 „Egyetlen dologra koncentrál.”

hitocumamihitocumami ◆ csipetnyicsipetnyi 「Szúpuni sio-o hit-
ocumami iretekudaszai.」 „Tegyél egy csipetnyi
sót a levesbe!” ◆ késhegynyikéshegynyi 「Rjórini
hitocumaminokosó-o ireta.」 „Az ételbe egy kés-
hegynyi borsot tettem.”

hitocumenohitocumeno ◆ elsőelső
hitocumohitocumo ◆ egyáltalánegyáltalán 「Korenicuite nani-
hitocumo siranakatta.」 „Erről egyáltalán nem is
tudtam.” ◆ semennyisemennyi 「Tomato-va hitocumo
nokoranakatta.」 „Semennyi paradicsomunk sem
maradt.” ◆ semmisemmi 「Monku-o cukerutokoro-va
hitocumonai.」 „Semmi panaszunk sem lehet.” ◆

semmilyensemmilyen 「Sumi-o hitocumo motteinai.」
„Semmilyen hobbim sincs.” ◇ hitocumonokora-hitocumonokora-
zuzu mindenminden 「Hitocumo nokorazu hanasita.」
„Mindent elmondtam.”

hitocumonokorazuhitocumonokorazu ◆ mindenminden 「Hitocumo no-
korazu hanasita.」 „Mindent elmondtam.”

hitocuninattehitocuninatte ◆ együttegyütt 「Hitocuninatte ino-
rimasó!」 „Imádkozzunk együtt!”

hitocu-ni-vahitocu-ni-va ◆ elsősorbanelsősorban 「Kono bukken-va
hitocuniha hirosza, futacuniha ricscsiga ritende-
szu.」 „Ennek a lakásnak elsősorban a nagysága,
másodsorban pedig az elhelyezkedése előnyös.”

hitocunohitocuno ◆ egyévesegyéves 「Kono akacsan-va mada
hitocunano.」 „Ez a baba még csak egyéves.”

hitocunocsúgokuronhitocunocsúgokuron ◆ egy Kína eszméjeegy Kína eszméje
hitocuoboehitocuoboe ◆ egyetlen,egyetlen, amitamit tudtud 「Hitocu
oboeno dzsódan-o itta.」 „Elmondta, az egyetlen
viccet, amit tud.” ◇ ahónohitocuoboeahónohitocuoboe akiaki ke-ke-
vesetveset tud,tud, mindigmindig aztazt szajkózzaszajkózza ◇ baka-baka-

nohitocuoboenohitocuoboe akiaki kevesetkeveset tud,tud, mindigmindig aztazt
szajkózzaszajkózza
hitocuokinihitocuokini ◆ mindenminden másodikmásodik 「Hitocuokini
iszuni szuvatta.」 „Minden második székre ültek.”

hitocutokorohitocutokoro ◆ egyegy helyhely 「Kare-va hitocu to-
koroniirarenai.」 „Nem tud meglenni egy he-
lyen.”

hitocutositehitocutosite ◆ egyetlenegyegyetlenegy 「Kono
gidzsucu-va hitocutosite ritenganai.」 „Egyetlen-
egy előnye sincs ennek a technológiának.” ◆

nincsnincs kétkét 「Kono joni hitocutosite
onadzsimono-va nai.」 „Ezen a világon nincs két
egyforma dolog.”

hitocuzucuhitocuzucu ◆ egyenkéntegyenként 「Biszuketto-va hito-
cuzucu cucundeatta.」 „A kekszet egyenként cso-
magolták.” ◆ egyesévelegyesével 「Niku-o hitocuzucu
jaita.」 „Egyesével sütöttem a húst.” ◆ egyet-egyet-
egyetegyet 「Szubeteno suruinoaiszukurímukara hit-
ocuzucu katta.」 „Mindegyik fagyiból vettem
egyet-egyet.”

hitocuzucuokuhitocuzucuoku ◆ rakosgatrakosgat 「Ringo-o hitocu-
zucukagoni oita.」 „Rakosgattam az almát a ko-
sárba.”

hitocuzukihitocuzuki ◆ folytatólagosságfolytatólagosság ◆ sorozatsorozat
「Hitocuzukino dekigoto」 „eseménysorozat”

hitocuzukininaruhitocuzukininaru ◆ egybenyílikegybenyílik 「Iri gucsi-
va hitocude, icucuno tenpoga hitocuzukininattei-
ru.」 „A közös bejárat után az öt üzlet egybenyí-
lik.” ◆ egyegy részbőlrészből álláll 「Beszutotoszukátoga
hitocuzukininatteiru.」 „A mellény és a szoknya
egy részből áll.”

hitocuzukinohitocuzukino ◆ egybenyílóegybenyíló 「Kabe-o tori ha-
ratta atono hitocuzukino kúkan」 „falak lebontá-
sa után egybenyíló tér”

hitócsihitócsi ◆ egyegy ütésütés 「Aite-o hitócsinisite taosi-
ta.」 „Egy ütéssel leterítette az áldozatát.”

hitocsigaihitocsigai ◆ összetéveszteniösszetéveszteni valakitvalakit va-va-
lakivellakivel 「Hitocsigaidesita.」 „Összetévesztette
őt valakivel.”

hitodakarihitodakari ◆ csődületcsődület 「Monno maeni csi-
iszana hitodakariga dekiteita.」 „A kapu előtt ki-
sebb csődület keletkezett.” ◆ embergyűrűembergyűrű
「Hitodakari-o kaki vakete, hitorino otokoga dete
kita.」 „Egy ember áttörte az embergyűrűt.” ◆

tömegtömeg 「Hitodakariga dekiteiru.」 „Összegyűlt a
tömeg.”
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hitodakariszuruhitodakariszuru ◆ összecsődülösszecsődül
「Dzsikogenba-va hitodakarisiteita.」 „A baleset
helyszínén összecsődültek az emberek.”

hitodamahitodama ◆ halotthalott emberember lelkelelke ◆ lidérc-lidérc-
fényfény
hitodamarihitodamari ◆ tömegtömeg
hitodanomihitodanomi ◆ másokramásokra támaszkodástámaszkodás
「Hitodanomi-va damedzsan!」 „Ne támaszkodj
másokra!”

hitodanomiszuruhitodanomiszuru ◆ másokramásokra támaszkodiktámaszkodik
「Boku-va hitodanomisinai.」 „Nem támaszko-
dok másokra.”

hitodanrakuhitodanraku ◆ egy részegy rész
hitodaszukehitodaszuke ◆ jótettjótett 「Hitodaszukedato
omotte bokuno sóhin-o kattekudaszai!」 „Kérem
tegyenek jót velem azzal, hogy megveszik az áru-
mat!” ◆ segítéssegítés 「Hitodaszukeninaru sigoto-o
sitai.」 „Szeretnék olyan munkát végezni, amivel
másokon segítek!”

hitodaszukegaszukinahitodaszukegaszukina ◆ segítőkészsegítőkész 「Hit-
odaszukega szukina hito」 „segítőkész ember” ◆

szolgálatkészszolgálatkész
hitodaszuke-ohitodaszuke-o szuruszuru ◆ segítsegít 「Kare-va
hitodaszuke-o szurunoga szuki.」 „Szeret segíteni
másokon.”

hitodehitode ◆ emberiemberi beavatkozásbeavatkozás 「Kono
sokubucu-va hitode-o kuvaenaitómaku hansoku-
sinai.」 „Ez a növény emberi beavatkozás nélkül
nem szaporodik jól.” ◆ emberiemberi erőfeszítéserőfeszítés
「Kono szeihin-va kikai-o cukavazuni hitode-o
kakete szeiszanszuru.」 „Ezt a terméket gépek
nélkül, emberi erőfeszítéssel készítjük.” ◆ idegenidegen
kézkéz 「Kare-va hitodenikakatta.」 „Idegen kéz ál-
tal halt meg.” ◆ másmás kezekeze 「Kono tocsi-o hit-
odeni vatasitakunai.」 „Nem akarom, hogy ez a
föld más kezére jusson.” ◆ másmás segítségesegítsége
「Hitode-o karita.」 „Más segítségét vettem
igénybe.” ◆ munkamunka 「Kono szagjó-va hitodegaka-
karu.」 „Ez a művelet munkaigényes.” ◆ munka-munka-
erőerő 「Kono sigoto-va hitode-o jószuru.」 „Ez a
munka munkaerő-igényes.” ◆ munkásmunkás 「Hitode-
ga tarinakatta.」 „Kevés volt a munkás.”

hitodehitode ◆ tengeri csillagtengeri csillag
hitodehitode ◆ érdeklődőkérdeklődők számaszáma 「Tenrankaino
hitode-va ókatta.」 „A kiállításon sok volt az ér-
deklődők száma.” ◆ tömegtömeg 「Joruninaruto ma-

csino hitode-va szukunakunatta.」 „Az utcán este
kisebb lett a tömeg.”

hitodebuszokuhitodebuszoku ◆ emberhiányemberhiány ◆ emberszű-emberszű-
keke ◆ munkaerőhiánymunkaerőhiány 「Hitodebuszokude ko-
matteiru.」 „Munkaerőhiánnyal küzdünk.” ◆

munkáshiánymunkáshiány
hitodebuszokudearuhitodebuszokudearu ◆ nincsnincs elégelég emberember
「Kono gjókai-va hitodebuszokudeszu.」 „Ebben
az iparágban nincs elég ember.”

hitodenasihitodenasi ◆ kegyetlenkegyetlen emberember ◆ szörnye-szörnye-
tegteg
hitodenijorihitodenijori ◆ manuálisanmanuálisan 「Szenbecu-va hit-
odenijori okonau.」 „A válogatást manuálisan
végzik.”

hitodórihitodóri ◆ forgalomforgalom ◆ gyalogosforgalomgyalogosforgalom
「Kono micsi-va hitodóriga szukunai.」 „Ezen az
úton kicsi a gyalogosforgalom.” ◇ hitodórigaóihitodórigaói
forgalmasforgalmas 「Kono micsi-va hitodóriga ói.」 „Ez
az út forgalmas.”

hitodórigaóihitodórigaói ◆ forgalmasforgalmas 「Kono micsi-va
hitodóriga ói.」 „Ez az út forgalmas.”

hitodórigaszukunaihitodórigaszukunai ◆ elhagyatottelhagyatott ◆ nép-nép-
telentelen
hitódzsihitódzsi ◆ félénkségfélénkség ◆ szégyenlősségszégyenlősség
hitodzsicsihitodzsicsi ◆ személyiszemélyi biztosítékbiztosíték ◆ túsztúsz
「Teroriszuto-va dzsúninno hitodzsicsi-o totta.」
„A terroristák 10 embert túszul ejtettek.”

hitodzsicsi-o toruhitohitodzsicsi-o toruhito ◆ túszejtőtúszejtő
hitodzsinihitodzsini ◆ emberáldozatemberáldozat
hitódzsiricuhitódzsiricu ◆ relatív permeabilitásrelatív permeabilitás
hitódzsiszuruhitódzsiszuru ◆ szégyenlősszégyenlős 「Kono ko-va hi-
tódzsisinai.」 „Ez a gyerek nem szégyenlős idege-
nek előtt.”

hitodzsúmószeigonadotoropinhitodzsúmószeigonadotoropin ◆ humánhumán
korion-gonadotropinkorion-gonadotropin
hitoehitoe ◆ átfedésátfedés nélkülinélküli ◆ egyegy rétegréteg ◇ kami-kami-
hitoehitoe csakcsak egyegy hajszálhajszál választjaválasztja elel 「Ba-
kato tenszai-va kamihitoe.」 „Az őrültet és a zse-
nit csak egy hajszál választja el egymástól.”

hitoehitoe ◆ béleletlen kimonóbéleletlen kimonó ◆ hitoehitoe
hitoemabutahitoemabuta ◆ redőzetlenredőzetlen szemhéjszemhéj ◆

szimpla szemhéjszimpla szemhéj
hitoemonohitoemono ◆ béleletlen kimonóbéleletlen kimonó
hitoenihitoeni ◆ egyes-egyedülegyes-egyedül 「Szeikó-va hitoeni
kimino dzsinrjokunijorumonodeszu.」 „Egyes-

AdysAdys hitodakariszuru hitodakariszuru – hitoeni hitoeni 11531153



egyedül a saját szorgalmadnak köszönheted a si-
keredet.” ◆ nagyonnagyon 「Minaszamano gosien-o
hitoeni onegai mósi agemaszu.」 „Nagyon kérem
az önök segítségét!”

hitoenohitoeno ◆ nem átfedőnem átfedő
hitoezakinohitoezakino ◆ nemnem átfedőátfedő szirmúszirmú 「Hitoeza-
kino hana」 „egyszirmú virág”

hitoezakurahitoezakura ◆ nemnem átfedőátfedő szirmúszirmú cseresz-cseresz-
nyevirágnyevirág
hitofudehitofude ◆ egyegy ecsetvonásecsetvonás 「Hitofudede
dzsi-o kaita.」 „Egy ecsetvonással írtam egy be-
tűt.” ◆ néhánynéhány sorsor 「Hitofudemósi agema-
szu.」 „Csak néhány sort írok.”

hitofudegakihitofudegaki ◆ egyvonalas rajzegyvonalas rajz
hitofuszahitofusza ◆ egyegy fürtfürt 「Budóhitofusza」 „egy
fürt szőlő”

hitofuszanokamihitofuszanokami ◆ hajfürthajfürt ◆ tincstincs 「Kami-
o hitofuszacukanda.」 „Megragadott egy tincset a
hajából.”

hitogacukaerugoihitogacukaerugoi ◆ aktív szókincsaktív szókincs
hitogaiihitogaii / hitonojoihitonojoi ◆ hiszékenyhiszékeny 「Anata-va
hitogajoszugiru.」 „Túlságosan hiszékeny vagy!”
◆ jóhiszeműjóhiszemű 「Ano hito-va hitoga joszugiteicu-
modamaszaremaszu.」 „Az az ember nagyon jóhi-
szemű, mindig becsapják.”

hitogakihitogaki ◆ emberfalemberfal 「Kósino mavarini hito-
gakigadekita.」 „A tanárt emberfal vette körül.”
◆ sorfalsorfal 「Monno maeni hitogaki-o cukutta.」
„Sorfalat álltunk a bejáratnál.”

hitogaóihitogaói ◆ sokansokan vannakvannak 「Hiruma-va kono
micsini-va hitoga ói.」 „Nappal sokan vannak az
utcán.”

hitogarahitogara ◆ embertípusembertípus ◆ jellemjellem 「Kareno
kódó-va hitogara-o aravasiteiru.」 „A cselekede-
tében megmutatkozik a jelleme.” ◆ jellemvonásjellemvonás
◆ természettermészet 「Kare-va órakana hitogarada.」
„Jámbor természetű.”

hitogaszundeinaihitogaszundeinai ◆ lakatlanlakatlan
hitogatahacsúruihitogatahacsúrui ◆ gyíkembergyíkember
hitogatariruhitogatariru ◆ elegenelegen vannakvannak 「Kono
sigotoni-va hitoga tarinai.」 „Nem vagyunk ele-
gen ehhez a munkához.”

hitogatarobottohitogatarobotto ◆ emberember formájúformájú robotrobot ◆

humaniod robothumaniod robot ◆ robotemberrobotember

hitogavaruihitogavarui ◆ cinikuscinikus ◆ elhallgatelhallgat 「Dósite
ittekurenakattano? Hitoga varuine.」 „Miért nem
mondtad előbb? Elhallgattad előlem!” ◆ gonosz-gonosz-
kodókodó ◆ incselkedőincselkedő
hitogikihitogiki ◆ hírhír 「Hitogikino varuikoto-o ivana-
ide!」 „Hogy mondhatsz ilyen rosszat rólam?”

hitogiraihitogirai ◆ embergyűlőembergyűlő ◆ embergyűlöletembergyűlölet ◆

emberkerülésemberkerülés ◆ emberkerülőemberkerülő
hitogoehitogoe ◆ beszédhangbeszédhang ◆ emberi hangemberi hang
hitogoegaszuruhitogoegaszuru ◆ beszédhangbeszédhang hallatszikhallatszik
「Doano szotoni hitogoegasita.」 „Az ajtón kívül-
ről beszédhang hallatszott.”

hitogokocsihitogokocsi ◆ eszméleteszmélet
hitogokocsigacukuhitogokocsigacuku ◆ magáhozmagához tértér ◆ meg-meg-
könnyebbülkönnyebbül 「Szósikiga ovattejatto hitogokocsi-
gacuita.」 „A temetés után végre megkönnyebbül-
tünk.”

hitogomihitogomi ◆ emberförgetegemberförgeteg ◆ emberözönemberözön
「Hitogomini nagaszareta.」 „Az emberözön el-
sodorta.” ◆ tömegtömeg 「Tomodacsi-va hitogomini
nomareta.」 „A barátomat elnyelte a tömeg.”

hitogorosihitogorosi ◆ gyilkosgyilkos 「Hitogorosi! Taszuke-
te!」 „Segítség, gyilkos!” ◆ gyilkossággyilkosság
hitogorosi-ohitogorosi-o szuruszuru ◆ gyilkolgyilkol 「Hitogorosi-
o site nigeta.」 „Gyilkolt, majd elmenekült.” ◆

gyilkosságotgyilkosságot követkövet elel 「Hitogorosi-o site-
made kanemókesijótoszuru.」 „Annyira szeretne
meggazdagodni, hogy a gyilkosságtól sem riad
vissza.”

hitogotohitogoto ◆ másmás dolgadolga 「Hokano csiikino sza-
igaimohito gototo-va omoenai.」 „Más területen
lévő katasztrófát nem szabad úgy felfogni, hogy az
más dolga.” ◇ hitogotonagarahitogotonagara bárbár nemnem azaz
énén dolgomdolgom 「Hitogotonagara munega itanda.」
„Bár nem az én dolgom, nekem is fájt.” ◇ hitogo-hitogo-
tonagaratonagara kívülállókéntkívülállóként 「Hitogotonagarahot-
tosita.」 „Kívülállóként is fellélegeztem.”

hitogotonagarahitogotonagara ◆ bárbár nemnem azaz énén dolgomdolgom
「Hitogotonagara munega itanda.」 „Bár nem az
én dolgom, nekem is fájt.” ◆ kívülállókéntkívülállóként
「Hitogotonagarahottosita.」 „Kívülállóként is
fellélegeztem.”

hitohahitoha ◆ egyegy falevélfalevél ◇ kuszahitohakuszahitoha egyegy fű-fű-
szálszál
hitohadahitohada ◆ testbőrtestbőr ◆ testmelegségtestmelegség
hitohadakanhitohadakan ◆ testmeleg szakétestmeleg szaké
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hitohadanuguhitohadanugu ◆ segítsegít 「Kodomotacsinotame-
ni hitohadanuida.」 „Segítettem a gyerekeknek.”

hitohaihitohai ◆ emberi embrióemberi embrió
hitohamikakenijoranaihitohamikakenijoranai ◆ nemnem aa ruharuha tesziteszi
az embertaz embert
hitohanahitohana ◆ egyegy virágvirág ◆ sikersiker 「Kodzsinkigjó-
demó hitohanaszakaszetai.」 „Szeretnék még si-
kert hozni a magánvállalkozásomnak.”

hitoharanohitoharano ◆ egyegy alombólalomból valóvaló 「Kono nihi-
kino koneko-va hitoharano kodeszu.」 „Ez a két
cica egy alomból való.”

hitoharihitohari ◆ öltésöltés
hitohasirihitohasiri ◆ elugráselugrás 「Hitohasiri miszemade
ittekurenai?」 „Nem ugornál el nekem a boltba?”

hitohasiriszuruhitohasiriszuru ◆ elugrikelugrik 「Acukattakarabai-
kude umimade hitohasirisita.」 „Meleg volt, ezért
motorral elugrottam a tengerhez.”

hitohatahitohata ◆ egyegy zászlózászló ◆ szerencsepróbá-szerencsepróbá-
láslás
hitohataageruhitohataageru ◆ szerencsétszerencsét próbálpróbál 「Hit-
ohataagetemitaito omotte gaikokuni idzsúsita.」
„Elmentem külföldre szerencsét próbálni.” ◆

szerencsévelszerencsével járjár 「Dzsicugjóka-va hitohataa-
geta.」 „A vállalkozó szerencsével járt.”

hitohinerihitohineri ◆ egy rántásegy rántás
hitohinerihitohineri ◆ félfél kézzelkézzel isis elbánikelbánik velevele 「An-
na aite-va hitohinerida.」 „Fél kézzel is elbánok
vele.” ◆ kiskis erőfeszítéserőfeszítés 「Mó hitohineri ho-
sii.」 „Már csak egy kis erőfeszítésre van szük-
ségem.” ◆ nemnem ellenfélellenfél 「Szonocseszuno aite-
va hitohinerida.」 „Az a sakkozó nem ellenfél ne-
kem.”

hitohirahitohira ◆ pehelypehely 「Hitohirano juki-o kansza-
cusita.」 „Tanulmányoztam egy hópelyhet.” ◆

sziromszirom 「Hitohirano hanabiraga ocsita.」 „Le-
hullott egy virágszirom.”

hitoicsibaihitoicsibai ◆ kétszerkétszer annyit,annyit, mintmint másmás
「Kare-va hitoicsibaitabeiteiru.」 „Kétszer annyit
eszik, mint más.” ◆ oroszlánrésztoroszlánrészt vállalvavállalva
「Kare-va hitoicsibaihataraiteiru.」 „Oroszlán-
részt vállalva dolgozik.”

hitoicsibainohitoicsibaino ◆ fokozottfokozott 「Hitoicsibaino
dorjoku」 „fokozott erőfeszítés” ◆ különösenkülönösen
nagynagy

hitoikihitoiki ◆ egyegy hajtáshajtás 「Párinka-o hitoikini no-
mi hosita.」 „Egy hajtásra megitta a pálinkát.” ◆

egyegy lélegzetlélegzet 「Rószoku-o hitoikini fuki kesi-
ta.」 „Egy lélegzettel elfújtam a gyertyát.” ◆ egyegy
lendülettellendülettel 「Tegami-o hitoikini kaki ageta.」
„Egy lendülettel megírtam a levelet.” ◆ egyegy
szuszszusz 「Jóken-o hitoikini hanasita.」 „Egy
szuszra elmondta, amit akart.” ◆ kiskis erőfeszí-erőfeszí-
téstés 「Defure dakkjakumadeato hitoikinotokoro-
made kita.」 „Már csak egy kis erőfeszítés kell,
hogy kikerüljünk a deflációból.” ◆ szusszanásszusszanás
「Hitoiki-o iretekara sigoto-o cuzuketa.」 „Egy
szusszanás után folytattam a munkát.”

hitoikirehitoikire ◆ áporodott szagáporodott szag ◆ fülledt szagfülledt szag
hitoikucukuhitoikucuku ◆ kifújjakifújja magátmagát 「Hitoikicukó-
ka?」 „Fújjuk ki magunkat egy kicsit!”

hitojakuhitojaku ◆ szerepszerep
hitojakukauhitojakukau ◆ szerepetszerepet vállalvállal 「Dzsigjóka-
kudaini hitojakukatta.」 „Szerepet vállalt az üzleti
tevékenység bővítésében.” ◆ szerepeszerepe vanvan
「Karemo sórini hitojakukatteiru.」 „Neki is sze-
repe volt a győzelemben.”

hitojaku-ohitojaku-o kaukau ◆ szerepetszerepet vállalvállal 「Kare-
va denkidzsidósano kaihacuni hitojaku-o katta.」
„Szerepet vállalt az elektromos autó kifejlesztésé-
ben.”

hitojamahitojama ◆ egyegy halomhalom 「Hitojamanoringo」
„egy halom alma” ◆ egyegy hegyhegy ◆ egyegy kupackupac
「Hitojamanokokonaccu」 „egy kupac kókusz-
dió” ◆ egyegy rakásrakás 「Kabude hitojamaateta.」
„Egy rakás pénzt kerestem a részvényeken.” ◆

legnehezebblegnehezebb részrész 「Kikaku-va hitojamakosi-
ta.」 „A projekt legnehezebb részével kész va-
gyunk.”

hitojanehitojane ◆ felső ember-gyökfelső ember-gyök
hitojaszumihitojaszumi ◆ kifújjakifújja magátmagát 「Hitojaszumi-
o sitekara tozan-o cuzuketa.」 „Egy kicsit kifúj-
tam magam, és utána folytattam a hegymászást.”
◆ pihenőpihenő 「Gogocsotto hitojaszumisitekara
sigoto-o cuzuketa.」 „Délután tartottunk egy kis
pihenőt, majd folytattuk a munkát.”

hitojohitojo ◆ egyegy éjszakaéjszaka 「Hitojokagirino dzsó-
dzsi」 „egy éjszakás kaland”

hitojoszehitojosze ◆ vevőfogásvevőfogás 「Hitojoszeni júmei-
sefuga nikuuri bani tataszareta.」 „Vevőfogás cél-
jából egy híres séf állt a húspultnál.”
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hitojotakehitojotake ◆ ráncosráncos tintagombatintagomba ◆ tinta-tinta-
gombagomba ◇ szaszakurehitojotakeszaszakurehitojotake gyapjasgyapjas
tintagombatintagomba
hitokahitoka ◆ emberfélékemberfélék ◆ hominidahominida
hitokabunobudóhitokabunobudó ◆ tőketőke
hitokadonohitokadono ◆ jelentősjelentős 「Hitokadono szeikó」
„jelentős siker” ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Hitokadono
dzsinbucu」 „kiemelkedő személyiség”

hitokadonodzsinbucuhitokadonodzsinbucu ◆ jelentős személyjelentős személy
hitokadonodzsinbucuninaruhitokadonodzsinbucuninaru ◆ visziviszi valami-valami-
rere 「Hitokadono dzsinbucuninatta kimocsidat-
ta.」 „Úgy éreztem, vittem valamire.”

hitokagehitokage ◆ alakalak 「Tórini-va szúninno hitokag-
egaatta.」 „Csak néhány alak volt az utcán.” ◆ ár-ár-
nyéknyék 「Kabeni hitokagega ucutteita.」 „Egy em-
ber árnyéka vetődött a falra.”

hitokaihitokai ◆ emberkereskedelememberkereskedelem ◆ emberke-emberke-
reskedőreskedő ◆ rabszolga-kereskedőrabszolga-kereskedő
hitokakaehitokakae ◆ átölelésátölelés 「Kono ki-va hitokaka-
eniamaru.」 „Ezt a fát nem lehet átölelni.” ◆ egyegy
nyalábnyaláb 「Hitokakaeno maki」 „egy nyaláb tűzi-
fa”

hitokanohitokano ◆ emberféleemberféle ◆ homoidahomoida
hitokaragehitokarage ◆ egyegy nyalábnyaláb ◇ dzsippahit-dzsippahit-
okarageniszuruokarageniszuru egyegy kalapkalap aláalá veszvesz
「Dzsoszei-o dzsippahitokaragenisita.」 „Minden
nőt egy kalap alá vett.”

hitokatamahitokatama ◆ egyegy tömbtömb 「Toketacsoko-va hit-
okatamarininatta.」 „A megolvadt csoki egy
tömbbé vált.”

hitokatamarihitokatamari ◆ egyegy rögrög 「Hitokatamarino cu-
csi」 „egy földrög”

hitokatamarininatteiruhitokatamarininatteiru ◆ ömlesztettömlesztett
hitokatamariniszuruhitokatamariniszuru ◆ ömlesztömleszt
hitokatamarinocucsihitokatamarinocucsi ◆ földrögföldrög
hitokatanaranuhitokatanaranu ◆ rendkívülirendkívüli 「Hitokatanara-
nu oszevaninarimasita.」 „Rendkívül sokat segí-
tett nekem.”

hitokehitoke ◆ emberember jelenlétérejelenlétére utalóutaló jeljel ◇ hit-hit-
okenonaiokenonai elhagyatottelhagyatott 「Hitokenonai tatemo-
no」 „elhagyatott épület” ◇ hitokenonaihitokenonai kihaltkihalt
「Hitokenonai macsi」 „kihalt város”

hitokenonaihitokenonai ◆ elhagyatottelhagyatott 「Hitokenonai
tatemono」 „elhagyatott épület” ◆ kihaltkihalt 「Hit-
okenonai macsi」 „kihalt város”

hitoketahitoketa ◆ egyegy nagyságrendnagyságrend ◆ egyegy szám-szám-
jegyjegy 「Denvabangó-va hitoketafueta」 „egy
számjeggyel nőtt a telefonszám”

hitokirehitokire ◆ egyegy szeletszelet 「Hitokirenopan」 „egy
szelet kenyér”

hitokirekiruhitokirekiru ◆ kanyarítkanyarít 「Pan-o hitokire kit-
ta.」 „kanyarítottam a kenyérből.”

hitokivahitokiva ◆ feltűnőenfeltűnően 「Kare-va hitokivaszega
takai.」 „Feltűnően magas.”

hitokivaókiihitokivaókii ◆ nagyobbacskanagyobbacska
hitokkohitorihitokkohitori ◆ teremtettteremtett léleklélek 「Tórini-va
hitokkohitoriinakatta.」 „Teremtett lélek sem volt
az utcán.”

hitokoburakudahitokoburakuda ◆ dromedárdromedár ◆ egypúpúegypúpú te-te-
veve
hitokoisiihitokoisii ◆ társaságratársaságra vágyikvágyik 「Hitokoi-
sikunaru kiszecu」 „évszak, amikor az ember tár-
saságra vágyik”

hitokokjúhitokokjú ◆ szusszanásszusszanás ◆ szusszanásnyiszusszanásnyi
szünetszünet
hitokorohitokoro ◆ egykoregykor 「Hitokoroninkigaatta
uta」 „egykor felkapott dal” ◆ régenrégen 「Hitok-
oroni kurabete keikigaii.」 „A gazdaság élénkebb,
mint régen volt.”

hitokotohitokoto ◆ egyegy szószó 「Hitokotomo ivazuni de-
teitta.」 „Szó nélkül távoztam.” ◆ mukkmukk 「Hito-
kotomo hah-sinakatta.」 „Egy mukkot sem szólt.”
◆ néhánynéhány szószó 「Hitokotoaiszacu-o onegaisima-
szu.」 „Kérem mondjon néhány köszöntő szót!”
◇ hitokotóoihitokotóoi jobbjobb lenne,lenne, haha csöndbencsöndben ma-ma-
radnaradna 「Kimi-va hitokotóoi.」 „Jobb lett volna,
ha csöndben maradsz.” ◇ hitokotodehitokotode rövidenröviden
「Kono gidzsucu-o hitokotode szecumeisita.」
„Röviden elmagyarázta a technológiát.” ◇ hito-hito-
kotodeiutokotodeiuto egyszóvalegyszóval 「Hitokotode iuto
szubarasiideszu.」 „Egyszóval csodálatos.” ◇

hitokoto-ohitokoto-o iuiu megmukkanmegmukkan 「Kovakute hitoko-
tomo ienakatta.」 „Meg sem mertem mukkanni.”

hitokotodehitokotode ◆ rövidenröviden 「Kono gidzsucu-o hit-
okotode szecumeisita.」 „Röviden elmagyarázta a
technológiát.”

hitokotodeiutohitokotodeiuto ◆ egyszóvalegyszóval 「Hitokotode
iuto szubarasiideszu.」 „Egyszóval csodálatos.”

hitokotomohitokotomo ◆ egyegy szótszót semsem 「Hitokotomo
hanaszanakatta.」 „Egy szót sem szólt.”
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hitokotóoihitokotóoi ◆ jobbjobb lenne,lenne, haha csöndbencsöndben ma-ma-
radnaradna 「Kimi-va hitokotóoi.」 „Jobb lett volna,
ha csöndben maradsz.”

hitokoto-ohitokoto-o iuiu ◆ megmukkanmegmukkan 「Kovakute hito-
kotomo ienakatta.」 „Meg sem mertem mukkan-
ni.” ◆ mukkanmukkan 「Vatasi-va hitokotomo ivanakat-
ta.」 „Én meg sem mukkantam.”

hitokuhitoku ◆ titoktartástitoktartás ◇ sitohitokukinsitohitokukin tit-tit-
kolt célra fordított pénzkolt célra fordított pénz
hitokucsihitokucsi ◆ egységegység 「Kabu-va hitokucsidesika
kaenai.」 „A részvényeket egységekben árulják.”
◆ egyegy szószó 「Kare-va hitokucside ieba tenszai-
da.」 „Egy szóban kifejezve ő egy zseni.” ◆ falatfalat
「Hitokucsiszaizunocsízu」 „egy falat sajt” ◆ ha-ha-
rapásrapás 「Pan-o hitokucsisika tabeteinai.」 „Csak
egy harapást ettem a kenyérből.” ◆ kortykorty
「Vain-o hitokucsinonda.」 „Ittam egy korty
bort.” ◇ hitokucsinoruhitokucsinoru beszállbeszáll 「Hitokucsi-
nottejarujo.」 „Én is beszállok az üzletbe.”

hitokucsibanasihitokucsibanasi ◆ rövid történetrövid történet
hitokucsidainikiruhitokucsidainikiru ◆ földarabolföldarabol
「Dzsagaimo-o hitokucsidaini kitta.」 „Földara-
boltam a krumplit.”

hitokucsiniiebahitokucsiniieba ◆ rövidenröviden szólvaszólva 「Kono
kurumano tokucsó-va hitokucsini iebaszupídoga
hajai.」 „Ennek a kocsinak a jellemzője, röviden
szólva, a nagy sebessége.”

hitokucsinomuhitokucsinomu ◆ kortyintkortyint 「Bíru-o hitokucsi-
nonda.」 „Kortyintottam egyet a sörömből.”

hitokucsinomukotohitokucsinomukoto ◆ kortyintáskortyintás
hitokucsinoruhitokucsinoru ◆ beszállbeszáll 「Hitokucsinotteja-
rujo.」 „Én is beszállok az üzletbe.”

hitokucsinoszeruhitokucsinoszeru ◆ besegítbesegít 「Kono sigotoni
hitokucsinoszetekudaszai.」 „Hadd segítsek én is
be ebbe a munkába.”

hitokufúhitokufú ◆ egyegy kiskis leleményességleleményesség 「Kono
tanano szecscsihóhóni hitokufúga hicujóda.」
„Ennek a polcnak a felszereléséhez egy kis lelemé-
nyességre van szükség.”

hitokufúszuruhitokufúszuru ◆ használjahasználja egyegy kicsitkicsit azaz
eszéteszét
hitokuihitokui ◆ emberevésemberevés ◆ emberevőemberevő ◆ kanni-kanni-
bálbál
hitokuidzsinsuhitokuidzsinsu ◆ kannibálkannibál
hitokuizamehitokuizame ◆ emberevő cápaemberevő cápa

hitokukinhitokukin ◆ titoktartásititoktartási pénzpénz 「Szono
szeidzsidantai-va szanoku enno hitokukingaaru-
kotoga hakkakusita.」 „Fény derült a politikai
szervezet 300 millió jenes titoktartási pénzére.”

hitokumihitokumi ◆ egyegy készletkészlet 「Koppu-va rokko-
hitokumideszu.」 „Egy készlet hat csészéből áll.”
◆ egyegy paklipakli 「Toranpu hitokumi」 „egy pakli
kártya” ◇ futacuhitokumifutacuhitokumi párosávalpárosával
「Szószédzsi-va futacu hitokumide utteiru.」 „A
kolbászt párosával árulják.”

hitokuróhitokuró ◆ nemnem kiskis erőfeszítéserőfeszítés 「Kurabuno
baso-o szagaszuno-va hitokuródatta.」 „Nem kis
erőfeszítésbe került helyet találni a klubnak.”

hitokuródearuhitokuródearu ◆ beleizzadbeleizzad 「Siken-va hitok-
uródesita.」 „Beleizzadtam a vizsgába.”

hitokuszarihitokuszari ◆ egy szövegrészletegy szövegrészlet
hitokuszariszuruhitokuszariszuru ◆ lenyomlenyom egyegy szövegetszöveget
「Dzsimanbanasi-o hitokuszarisita.」 „Lenyo-
mott egy dicsekvő szöveget.”

hitokuszearuhitokuszearu ◆ nehezennehezen kiismerhetőkiismerhető 「Hit-
okuszeariszóna otoko」 „nehezen kiismerhető
férfi”

hitokuszemofutakuszemoaruhitokuszemofutakuszemoaru ◆ kacifántoskacifántos
「Hitokuszemofuta kuszemoaru hito」 „kacifán-
tos ember”

hitomahitoma ◆ egy szobaegy szoba
hitomacsigaohitomacsigao ◆ valakitvalakit váróváró tekintettekintet
「Hitomacsi gaode kaiszacugucsini tatteita.」
„Várakozó tekintettel állt a jegykezelő kapunál.”

hitomacsigaonohitomacsigaono ◆ valakitvalakit várvár 「Kanodzso-
va hitomacsi gaono vatasini kizuita.」 „A nő ész-
revett, amint valakit vártam.”

hitomaehitomae ◆ látszatlátszat 「Hitomae-o cukurou.」
„Megőrzi a látszatot.” ◆ nyilvánosságnyilvánosság 「Hit-
omaede budzsokuszareta.」 „Nyilvánosan meg-
aláztak.” ◇ hitomae-ohitomae-o cukuroucukurou tetszenitetszeni akarakar
「Hadzsimetenodétode-va hitomae-o cukuro-
tta.」 „Az első randevún tetszeni akartam.”

hitomaedehitomaede ◆ emberekemberek előttelőtt 「Korenicuite
hitomaede hanaszanaihógaii.」 „Ezt ne említsd
emberek előtt!”

hitomaenihitomaeni ◆ emberekemberek eléelé 「Kjóha okesósite-
inaikara hitomaeni detakunai.」 „Ma nem smin-
keltem, nem akarok így emberek elé állni.” ◆ em-em-
berekberek közéközé 「Konoboro fukude hitomaeni der-
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arenai.」 „Nem mehetek ilyen rongyokban embe-
rek közé.”

hitomae-ohitomae-o cukuroucukurou ◆ tetszenitetszeni akarakar
「Hadzsimetenodétode-va hitomae-o cukuro-
tta.」 „Az első randevún tetszeni akartam.”

hitomakaszehitomakasze ◆ másramásra bízásbízás ◆ másramásra ha-ha-
gyásgyás 「Daidzsina kecudan-va hitomakasze-va
dameda.」 „Nem szabad másra hagyni a fontos
döntéseket.”

hitomakaszeniszuruhitomakaszeniszuru ◆ másramásra bízbíz 「Sigoto-o
hitomakaszenisita.」 „Másra bíztam a munkát.”

hitomakihitomaki ◆ egyegy gurigaguriga
「Hitomakinotoirettopépá-o katta.」 „Vettem egy
guriga wc papírt.”

hitomakuhitomaku ◆ egyegy felvonásfelvonás ◆ jelenetjelenet 「Kan-
dótekina hitomakudatta.」 „Megható jelenet
volt.”

hitomakumonohitomakumono ◆ egy felvonásos darabegy felvonásos darab
hitomanehitomane ◆ emberekemberek utánzásautánzása 「Kare-va hit-
omanega umai.」 „Jól tudja utánozni az embere-
ket.”

hitomanekozaruhitomanekozaru ◆ utánozó majomutánozó majom
hitomaneszuruhitomaneszuru ◆ utánozzautánozza azaz embertembert
「Szaru-va hitomane-o szuru.」 „A majom utá-
nozza az embert.”

hitomanohitomano ◆ egyszobásegyszobás 「Hitomanoapáto」
„egyszobás lakás”

hitomatomehitomatome ◆ egybegyűjtésegybegyűjtés ◆ egyegy csomagcsomag
「Csúmonsita sóhin-va hitomatomenisite júszó-
szareta.」 „Egy csomagban küldték el a megren-
delt árucikkeket.”

hitomatomeniszuruhitomatomeniszuru ◆ egybegyűjtegybegyűjt 「Sorui-
o hitomatomenisita.」 „Egybegyűjtöttem az irato-
kat.”

hitomavarihitomavari ◆ egyegy körkör 「Súhen-o hitomavari-
o sita.」 „Egy kört tettem a környéken.” ◆ egyegy
számszám 「Hitomavari ókiizubonga iru.」 „Egy
számmal nagyobb nadrág kell.” ◆ tizenkéttizenkét évév
「Nenrei-va hitomavari csigau.」 „Tizenkét év
van közöttünk.”

hitomavari-ohitomavari-o szuruszuru ◆ egyszeregyszer körbejárkörbejár
「Csósin-va icsidzsikangotoni hitomavari-o szu-
ru.」 „A nagymutató óránként egyszer körbejár.”
◆ megintmegint rákerülrákerül 「Dzsunban-va hitomavarisi-
ta.」 „Megint rám került sor”

hitomazuhitomazu ◆ egyelőreegyelőre 「Hitomazukokode ova-
rinisimasó.」 „Egyelőre hagyjuk itt abba!” ◆ egyegy
időreidőre 「Hitomazukokode kjúkeisimasó.」 „Tart-
sunk itt szünetet egy időre!” ◆ mindenesetremindenesetre
「Hitomazu ofuroni hairimaszu.」 „Mindeneset-
re most fürdök.” ◆ valamelyestvalamelyest 「Korede hito-
mazu ansinda.」 „Így valamelyest megnyugodha-
tunk.”

hitomehitome ◆ egyegy pillantáspillantás ◆ elsőelső pillantáspillantás
「Kore-va hitomemitadakede-va kubecudek-
inai.」 „Első pillantásra nem lehet ezeket meg-
különböztetni.” ◇ hitomeboreszuruhitomeboreszuru elsőelső lá-lá-
tásratásra beleszeretbeleszeret 「Kanodzsoni hitomeboresi-
ta.」 „Első látásra beleszerettem.” ◇ hitomemiruhitomemiru
megpillantmegpillant 「Hitomemita tokikara szukininat-
ta.」 „Amint megpillantottam, beleszerettem.” ◇

hitomemiruhitomemiru pillantáspillantás vetvet 「Hitomemitaine.」
„Szeretnék egy pillantást vetni rá!”

hitomehitome ◆ emberekemberek figyelmefigyelme 「Hitome-o kinis-
inai.」 „Nem érdekli, ha figyelik.” ◆ közfigye-közfigye-
lemlem ◆ nyilvánosságnyilvánosság 「Haijú-va hitome-o szak-
eteita.」 „A színész kerülte a nyilvánosságot.” ◇

hitomegaószugiruhitomegaószugiru mindenminden szemszem ránézránéz 「Ko-
kodato hitomega ószugirukara csigau basoni
ikó.」 „Itt minden szem ránk néz, menjünk más-
hová!” ◇ hitomeganakunaruhitomeganakunaru nemnem figyelfigyel senkisenki
「Hitomeganakunaruto hana-o hodzsitteiru.」
„Ha nem figyeli senki, piszkálja az orrát.” ◇ hit-hit-
omenicukanaiomenicukanai nemnem feltűnőfeltűnő 「Hitomenicuka-
nai basode aimasó.」 „Találkozzunk egy nem fel-
tűnő helyen!” ◇ hitome-ohitome-o kabakarazukabakarazu sze-sze-
mérmetlenülmérmetlenül 「Hitome-o kabakarazukiszu-o si-
ta.」 „Szemérmetlenül megcsókolták egymást.” ◇

hitome-ohitome-o szakeruszakeru kerülikerüli aa feltűnéstfeltűnést 「Han-
nin-va hitome-o szakete kurasita.」 „A tettes a fel-
tűnést kerülve élt.” ◇ hitome-ohitome-o sinondesinonde titok-titok-
banban 「Hitome-o sinonde furindétosita.」 „Titok-
ban találkozott a szeretőjével.” ◇ hitome-ohitome-o nu-nu-
szundeszunde titokbantitokban 「Han-nintacsi-va hitome-o
nuszunde atta.」 „A bűnözők titokban találkoz-
tak.” ◇ hitome-ohitome-o hikuhiku feltűnéstfeltűnést keltkelt
「Hitome-o hiku kódó-va cucusindekudaszai!」
„Kérem, ne keltsen feltűnést!”

hitomeborehitomebore ◆ szerelem első látásraszerelem első látásra
hitomeboreszuruhitomeboreszuru ◆ elsőelső látásralátásra belesze-belesze-
retret 「Kanodzsoni hitomeboresita.」 „Első látás-
ra beleszerettem.”
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hitomedehitomede ◆ egyegy pillantássalpillantással 「Tenbódaikara
zenkei-o hitomede mivataszeru.」 „A kilátóból az
egész táj egy pillantással áttekinthető.”

hitomedevakaruhitomedevakaru ◆ rögtönrögtön látlát 「Csúsadzsóga
aiterukaga hitomede vakaru.」 „Rögtön látni,
hogy van-e üres parkolóhely.” ◆ rögtönrögtön meg-meg-
ismerismer 「Nidzsúnenburino dókjúszeiga hitomede
vakatta.」 „Rögtön megismertem a 20 évvel ez-
előtti osztálytársamat.” ◆ vakvak isis látjalátja 「Szono
szeidzsikano fuhaiburi-va hitomede vakaru.」 „A
vak is látja, hogy az a politikus korrupt.”

hitomeganakunaruhitomeganakunaru ◆ nemnem figyelfigyel senkisenki 「Hit-
omeganakunaruto hana-o hodzsitteiru.」 „Ha
nem figyeli senki, piszkálja az orrát.”

hitomegaószugiruhitomegaószugiru ◆ mindenminden szemszem ránézránéz
「Kokodato hitomega ószugirukara csigau basoni
ikó.」 „Itt minden szem ránk néz, menjünk más-
hová!”

hitomegurihitomeguri ◆ egy köregy kör ◆ évfordulóévforduló
hitomeguriszuruhitomeguriszuru ◆ megkerülmegkerül 「Ikeo hitomeg-
urisita.」 „Megkerültem a tavat.”

hitomemiruhitomemiru ◆ megpillantmegpillant 「Hitomemita toki-
kara szukininatta.」 „Amint megpillantottam, be-
leszerettem.” ◆ pillantáspillantás vetvet 「Hitomemi-
taine.」 „Szeretnék egy pillantást vetni rá!”

hitomen-ekifuzenviruszuhitomen-ekifuzenviruszu ◆ emberiemberi immunhi-immunhi-
ány vírusaány vírusa
hitomenicukanaihitomenicukanai ◆ nemnem feltűnőfeltűnő 「Hitomeni-
cukanai basode aimasó.」 „Találkozzunk egy nem
feltűnő helyen!”

hitomenitacuhitomenitacu ◆ feltűnőfeltűnő 「Hitomeni tacu kan-
kei」 „feltűnő kapcsolat”

hitome-ohitome-o hikuhiku ◆ feltűnéstfeltűnést keltkelt 「Hitome-
o hiku kódó-va cucusindekudaszai!」 „Kérem, ne
keltsen feltűnést!”

hitome-ohitome-o kabakarazukabakarazu ◆ szemérmetlenülszemérmetlenül
「Hitome-o kabakarazukiszu-o sita.」 „Szemér-
metlenül megcsókolták egymást.”

hitome-ohitome-o nuszundenuszunde ◆ titokbantitokban 「Han-
nintacsi-va hitome-o nuszunde atta.」 „A bűnö-
zők titokban találkoztak.”

hitome-ohitome-o sinondesinonde ◆ titokbantitokban 「Hitome-o si-
nonde furindétosita.」 „Titokban találkozott a
szeretőjével.”

hitome-ohitome-o szakeruszakeru ◆ kerülikerüli aa feltűnéstfeltűnést
「Han-nin-va hitome-o szakete kurasita.」 „A
tettes a feltűnést kerülve élt.”

hitomihitomi ◆ pupillapupilla ◆ szemszem 「Kurajamide hitomi-
o korasita.」 „A szememet meresztettem a sötét-
ben.” ◆ szembogárszembogár 「Cuburana hitomi」 „nagy
szembogár”

hitomigokúhitomigokú ◆ emberáldozatemberáldozat 「Kamini
hitomigokú-o szaszageta.」 „Az istennek ember-
áldozatot mutattak be.”

hitomisirihitomisiri ◆ félelemfélelem azaz idegenektőlidegenektől 「Kono
ko-va hitomisiriganakute, darenidemonikonikosi-
teiru.」 „Ez a gyerek nem fél az idegenektől, min-
denkire mosolyog.”

hitomisiri-ohitomisiri-o szuruszuru ◆ szégyenlősszégyenlős 「Kono ko-
va hontó-va sabererukeredo hitomisiri-o szuru.」
„Tud beszélni a gyerek, csak szégyenlős.”

hitomodzsihitomodzsi ◆ élőélő betűképbetűkép 「Gohjakuninno
hitomodzsi-o kanszeisita.」 „Ötszáz emberes élő
betűképet csináltak.”

hitomodzsihitomodzsi ◆ egy betűegy betű
hitómoinihitómoini ◆ bátranbátran 「Hitómoini dzsidzsicu-o
bucsimaketa.」 „Bátran elmondta az igazat.” ◆

teketóriázásteketóriázás nélkülnélkül 「Han-nin-va hitómoini
higaisa-o korosita.」 „A tettes teketóriázás nélkül
megölte áldozatát.”

hitómoinijaruhitómoinijaru ◆ fogjafogja magátmagát 「Hito omoini
kaisa-o jameta..」 „Fogtam magam, és felmond-
tam.”

hitomókehitomóke ◆ haszonhúzáshaszonhúzás ◆ pénzcsináláspénzcsinálás
hitomókeszuruhitomókeszuru ◆ hasznothasznot húzhúz 「Kabude hit-
omókesita.」 „Hasznot húztam a részvényekből.”
◆ pénztpénzt csinálcsinál 「Szagisi-va ohitojosikara hit-
omókeszuru.」 „A csaló pénzt csinál az emberek
hiszékenységéből.” ◆ szépszép összegetösszeget nyernyer
「Kabutorihikide hitomókesita.」 „Szép összeget
nyertem a tőzsdén.”

hitomonagenihitomonageni ◆ többieket semmibe vévetöbbieket semmibe véve
hitomorihitomori ◆ porcióporció
hitomukasihitomukasi ◆ évekkelévekkel ezelőttezelőtt ◇ dzsúnen-dzsúnen-
hitomukasihitomukasi tíz év hosszú időtíz év hosszú idő
hitomukasimaenihitomukasimaeni ◆ régenrégen
「Hitomukasimaemade-va kaszettotépu-va ip-
pantekidesita.」 „Régen általánosan elterjedt volt
a kazettás szalag.”
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hitomukasimaenohitomukasimaeno ◆ régirégi 「Hitomukasimaeno
kjoku」 „régi zeneszám”

hitomukasinohitomukasino ◆ ősrégiősrégi 「Kore-va hitomukasi-
nodaijaru sikino denvakida.」 „Ez egy ősrégi tár-
csás telefon.”

hitomunehitomune ◆ egy egész házegy egész ház
hitomurehitomure ◆ csapatcsapat ◆ egyegy csordacsorda 「Usino
hitomure」 „egy marhacsorda” ◆ egyegy falkafalka
「Ókamino hitomure」 „egy farkasfalka” ◆ egyegy
gulyagulya 「Usino hitomure」 „egy marhagulya” ◆

egyegy kondakonda 「Butano hitomure」 „egy konda” ◆

egyegy nyájnyáj 「Hicudzsino hitomure」 „egy birka-
nyáj” ◆ egyegy seregsereg 「Hitomureno tori」 „egy
madársereg”

hitonacukkoihitonacukkoi ◆ barátságosbarátságos 「Hitonacukkoi
me」 „barátságos tekintet” ◆ megnyerőmegnyerő modorúmodorú
「Hitonacukkoi szeikakuda.」 „Megnyerő modo-
ra van.”

hitonacukoihitonacukoi ◆ barátságosbarátságos 「Hitonacukoi
kao」 „barátságos tekintet” ◆ megnyerőmegnyerő mo-mo-
dorúdorú 「Hitonacukoi otoko」 „megnyerő modorú
férfi”

hitonakaszenahitonakaszena ◆ bosszúságotbosszúságot okozokoz 「Hi-
kókide hitorino dzsókjakunookagede
mataszareruno-va hitonakaszeda.」 „Bosszúságot
okoz mindenkinek, ha egy emberre kell várni a re-
pülőben.”

hitonamehitoname ◆ egyegy nyalásnyalás ◆ megnyalásmegnyalás ◆ nya-nya-
láslás
hitonameszuruhitonameszuru ◆ belenyalbelenyal 「Neko-va
miruku-o hitonamesita.」 „A macska belenyalt a
tejbe.” ◆ megnyalmegnyal 「Aiszukurímu-o hitonamesi-
ta.」 „Megnyaltam a fagylaltot.”

hitonamihitonami ◆ emberhullámemberhullám
hitonamihazuretahitonamihazureta ◆ kivételeskivételes 「Hitonami
hazureta szainó」 „kivételes tehetség”

hitonamiidzsóhitonamiidzsó ◆ mindenkinélmindenkinél többtöbb 「Hitona-
mi idzsóno dorjoku-o szuru.」 „Mindenkinél töb-
bet igyekszik.”

hitonaminihitonamini ◆ úgy,úgy, mintmint másokmások 「Hitonamini
kurasiteiru.」 „Úgy élek, mint mások.”

hitonaminimomareruhitonaminimomareru ◆ ide-odaide-oda lökdösilökdösi aa tö-tö-
megmeg
hitonaminohitonamino ◆ annyi,annyi, mintmint másémásé 「Hitona-
mino siavaszega hosii.」 „Annyi boldogságra vá-

gyom, mint más.” ◆ átlagosátlagos 「Hitonamino
dzsinszei-o okutta.」 „Átlagos életet élt.” ◆ köze-köze-
pespes 「Hitonamino kjúrjó」 „közepes fizetés”

hitonami-ohitonami-o kakivaketeszuszumukakivaketeszuszumu ◆ utatutat törtör
magának a tömegbenmagának a tömegben
hitonami-ohitonami-o ojoguojogu ◆ keresztülverekszikeresztülverekszi ma-ma-
gát a tömegengát a tömegen
hitonarehitonare ◆ barátságosságbarátságosság ◆ emberekhezemberekhez
szokásszokás ◆ társasághoz szokástársasághoz szokás
hitonaresiteinaihitonaresiteinai ◆ vadvad 「Hitonaresiteinai ne-
ko」 „vadmacska”

hitonareszuruhitonareszuru ◆ barátságosbarátságos 「Hitonaresita
furu mai」 „barátságos viselkedés” ◆ emberek-emberek-
hezhez szokikszokik 「Kono sika-va hitonaresiteiru.」
„Ez az őz az emberekhez szokott.” ◆ szelídszelíd
「Konoraion-va hitonaresiteiru.」 „Ez az orosz-
lán szelíd.”

hitonemurihitonemuri ◆ szundításszundítás
hitonemuri-ohitonemuri-o szuruszuru ◆ szundítszundít egyetegyet 「Gogo-
hitonemurisita.」 „Délután szundítottam egyet.”

hitonigirihitonigiri ◆ marékmarék 「Szuihankini hitonigirino
okome-o ireta.」 „Egy marék rizst tettem a főző-
be.” ◆ marokmarok
hitonigirinohitonigirino ◆ egyegy marékmarék 「Hitonigirino
kome-o nabeni iretekudaszai!」 „Egy marék rizst
tegyen a lábasba!” ◆ maréknyimaréknyi 「Fukurokara
hitonigirino kome-o totta.」 „Kivettem egy ma-
réknyi rizst a zacskóból.” ◆ maroknyimaroknyi 「Hito-
nigirino ningen」 „maroknyi ember”

hitonijoruhitonijoru ◆ embereembere válogatjaválogatja 「Hannó-va
hitonijoru.」 „Embere válogatja, ki hogyan rea-
gál.”

hitoninareruhitoninareru ◆ megszelídülmegszelídül 「Kono
jaszeihato-va hitoni nareteiru.」 „Ez a vadgalamb
megszelídült.”

hitoni-vahitoni-va setesete mijomijo umani-vaumani-va nottenotte mijomijo ◆

lakva ismerszik meg az emberlakva ismerszik meg az ember
hitonofundosideszumó-ohitonofundosideszumó-o torutoru ◆ másmás káránkárán
nyerészkediknyerészkedik
hitonofunnjóhitonofunnjó ◆ emberi ürülékemberi ürülék
hitonofurimitevagafurinaoszehitonofurimitevagafurinaosze ◆ másmás káránkárán
tanul az okostanul az okos ◆ tanuljunk más hibájábóltanuljunk más hibájából
hitonojohitonojo ◆ emberi világemberi világ
hitonojoihitonojoi / hitogaiihitogaii ◆ hiszékenyhiszékeny 「Anata-va
hitogajoszugiru.」 „Túlságosan hiszékeny vagy!”
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◆ jóhiszeműjóhiszemű 「Ano hito-va hitoga joszugiteicu-
modamaszaremaszu.」 „Az az ember nagyon jóhi-
szemű, mindig becsapják.”

hitonokohitonoko ◆ emberi lényemberi lény ◆ valaki gyerekevalaki gyereke
hitonokokoro-ohitonokokoro-o jomitorujomitoru ◆ gondolataibangondolataiban
olvasolvas
hitonokokoro-ohitonokokoro-o jomitoruhitojomitoruhito ◆ gondolatol-gondolatol-
vasóvasó
hitonokokoro-ohitonokokoro-o jomitorukotojomitorukoto ◆ gondolat-gondolat-
olvasásolvasás
hito-nohito-no kokoro-vakokoro-va szamazama-deszamazama-de aruaru ◆ min-min-
den ember másként gondolkodikden ember másként gondolkodik
hitonokucsinitohataterarezuhitonokucsinitohataterarezu ◆ emberekemberek
szájára nem lehet lakatot tenniszájára nem lehet lakatot tenni
hitonomehitonome ◆ emberekemberek gondolatagondolata 「Hitono
me-o mattaku kinisiteinai.」 „Abszolút nem za-
var, mit gondolnak rólam az emberek.”

hitonomihitonomi ◆ egybeegybe bekapásbekapás ◆ felhörpintésfelhörpintés
◆ könnyű prédakönnyű préda
hitonomicujuhitonomicuju ◆ embercsempészetembercsempészet
hitonomicujugjósahitonomicujugjósa ◆ embercsempészembercsempész
hitonomicsihitonomicsi ◆ erkölcsierkölcsi normáknormák ◆ jójó útút
「Hitono micsi-o fumi hazusite, hanzaisaninat-
ta.」 „Letért a jó útról, és bűnöző lett.”

hitonominiszuruhitonominiszuru ◆ egybeegybe bekapbekap 「Hebi-va
kaeru-o hitonominisita.」 „A kígyó egyben bekap-
ta a békát.” ◆ elnyelelnyel 「Umi-va fune-o hitono-
minisita.」 „A tenger elnyelte a hajót.” ◆ fel-fel-
hörpinthörpint 「Bíru-o hitonominisita.」 „Felhörpin-
tettem a sört.”

hitonomurehitonomure ◆ embertömegembertömeg
hitononagarehitononagare ◆ emberáradatemberáradat 「Hitono naga-
reni szotte aruita.」 „Együtt haladtam az ember-
áradattal.” ◆ emberekemberek áramlásaáramlása 「Hitono na-
garega tomatta.」 „Megszűnt az emberek áramlá-
sa.”

hitonoojahitonooja ◆ gyerekes szülőgyerekes szülő
hitonoszetakehitonoszetake ◆ embermagasságembermagasság 「Hitono
szetakehodono asi」 „embermagasságú nád”

hitonoszetakehodonohitonoszetakehodono ◆ embermagasságúembermagasságú
「Nivani hitono szetakehodono kuszaga haete-
ita.」 „A kertben embermagasságú fű nőtt.”

hitonovahitonova ◆ emberek közti harmóniaemberek közti harmónia
hitonóvaszamosicsidzsúgonicsihitonóvaszamosicsidzsúgonicsi ◆ mindenminden
csoda három napig tartcsoda három napig tart

hitonuihitonui ◆ öltésöltés
hito-o damaszujónahito-o damaszujóna ◆ csalfacsalfa
hito-ohito-o hitotomoomovanaihitotomoomovanai ◆ nemnem veszvesz em-em-
berszámbaberszámba
hito-o kantaiszuruhito-o kantaiszuru ◆ vendégszeretővendégszerető
hito-ohito-o koroszukoroszu ◆ gyilkolgyilkol 「Heisi-va hito-o ko-
rosita.」 „A katona gyilkolt.”

hito-ohito-o kuttakutta ◆ arrogánsarrogáns 「Hito-o kutta tai-
do」 „arrogáns viselkedés”

hito-o kuuhito-o kuu ◆ semmibe veszsemmibe vesz
hito-ohito-o mirumemirume ◆ emberismeretemberismeret 「Hito-o miru
megaaru.」 „Jó emberismerő.”

hito-ohito-o mitaradorobótómoemitaradorobótómoe ◆ nene bízzbízz megmeg
másokbanmásokban
hito-ohito-o mitehó-omitehó-o toketoke ◆ mérdmérd aa beszédedetbeszédedet
a hallgatósághoza hallgatósághoz
hito-ohito-o norovabaanafutacunorovabaanafutacu ◆ akiaki másnakmásnak
vermet ás, maga esik belevermet ás, maga esik bele
hito-ohito-o szoraszanaiszoraszanai ◆ tapintatostapintatos 「Kare-va
keh-site hito-o szoraszanai.」 „Ő mindig tapinta-
tos.”

hito-ohito-o uramujorimi-ouramujorimi-o urameurame ◆ könnyűkönnyű máso-máso-
kat okolnikat okolni
hítoponpuhítoponpu ◆ hőszivattyúhőszivattyú
hitoránosin-eitaihitoránosin-eitai ◆ HitlerHitler testőreitestőrei ◆

SchutzstaffelSchutzstaffel
hitorihitori ◆ egyegy 「Miszeni hitorino dzsoszeiga ha-
itta.」 „Egy nő lépett az üzletbe.” ◆ egyedülegyedül
「Hendato omotteiruno-va anata hitoridakede-va
nai.」 „Nem csak egyedül te érzed úgy, hogy ez
furcsa.” ◆ egyegy emberember 「Hitorigarídáni eraba-
reta.」 „Egy embert vezetőnek választottak.” ◆

egyikegyik 「Karerano hitorini-va sokuganakatta.」
„Az egyiknek közülük nem volt munkája.” ◆ egyi-egyi-
keke 「Kare-va denva-o motteinai, sószúhano hit-
orideszu.」 „Ő azon kevesek egyike, akinek nincs
telefonja.” ◆ egyegy személyszemély 「Hitori-va cuánogu-
rúpukara hazureta.」 „Egy személy lemaradt a tu-
ristacsoporttól.” ◆ magamaga 「Ucsini hitoride nok-
oszareta.」 „Magam maradtam itthon.” ◇ ohit-ohit-
oriszamaoriszama egyedülegyedül 「Ohitoriszamadeirassaima-
szuka?」 „Egyedül van?” ◇ darehitorimodarehitorimo senkisenki
「Baszuni darehitorimo notteinakatta.」 „Senki
sem volt a buszon.” ◇ hitokkohitorihitokkohitori terem-terem-
tetttett léleklélek 「Tórini-va hitokkohitoriinakatta.」
„Teremtett lélek sem volt az utcán.” ◇ hitoria-hitoria-
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taritari fejenkéntfejenként 「Kaihi-va hitoriatari szenende-
szu.」 „Fejenként ezer jen lesz a gyűlés költsé-
ge.” ◇ hitorikkohitorikko egykeegyke 「Hitorikkodattanode-
csotto rikotekida.」 „Egyke volt, ezért egy kicsit
önző.” ◇ hitorizucuhitorizucu személyenkéntszemélyenként 「Kukkí-
o hitorizucu niko totte kudaszai.」 „Személyen-
ként két süteményt vegyenek el!” ◇ hitorizucuhitorizucu
egyesévelegyesével 「Hitorizucu kinzokutancsikinogéto-
o kugutte kudaszai.」 „Kérem, menjenek át egye-
sével a fémdetektor kapuján!” ◇ hitoriniszuruhitoriniszuru
magáramagára hagyhagy 「Kodomo-o hitorinisite-va ike-
maszen.」 „Nem szabad a gyereket magára hagy-
ni.” ◇ hitoribocscsinohitoribocscsino magányosmagányos 「Kazoku-
monaku vatasi-va hitoribocscsida.」 „Családom
sincs, magányos vagyok.” ◇ hitoribocscsinohitoribocscsino
egyedülegyedül van,van, mintmint aa kisujjakisujja 「Simade-va hit-
oribocscsidatta.」 „A szigeten egyedül voltam,
mint a kisujjam.” ◇ hitorimuszukohitorimuszuko egyegy szemszem
fiúfiú 「Kare-va szono fúfuno hitorimuszukodes-
zu.」 „Ő a pár egy szem fia.” ◇ hitorimuszumehitorimuszume
egyegy szemszem lánylány 「Kanodzso-va fúfuno hitorimu-
szumedeszu.」 „Ő a pár egy szem lánya.” ◇ hit-hit-
orimoorimo senkisenki 「Sarjóni-va hitorimoinakatta.」
„Senki sem volt a vonatkocsiban.”

hitoriarukihitoriaruki ◆ egyedüliegyedüli sétaséta 「Kono dzsik-
anniszono atarino hitoriaruki-va abunai.」 „Ve-
szélyes egyedül sétálni azon a környéken ilyen-
kor.”

hitoriaruki-ohitoriaruki-o szuruszuru / hitoriarukiszuruhitoriarukiszuru ◆ ma-ma-
gányosangányosan sétálsétál 「Kaigande hitoriaruki-o si-
ta.」 „Magányosan sétáltam a tengerparton.” ◆

sajátsaját lábáralábára támaszkodiktámaszkodik 「Szandzsuszsza-
iszugitemo hitoriaruki dekinai.」 „Harminc éve-
sen sem tud a saját lábára támaszkodni.”

hitoriarukiszuruhitoriarukiszuru / hitoriaruki-ohitoriaruki-o szuruszuru ◆ ma-ma-
gányosangányosan sétálsétál 「Kaigande hitoriaruki-o si-
ta.」 „Magányosan sétáltam a tengerparton.” ◆

sajátsaját lábáralábára támaszkodiktámaszkodik 「Szandzsuszsza-
iszugitemo hitoriaruki dekinai.」 „Harminc éve-
sen sem tud a saját lábára támaszkodni.”

hitoriatamahitoriatama ◆ fejenkéntfejenként 「Hitori atamaszen
en-o acumemaszu.」 „Fejenként ezer jent besze-
dek.”

hitoriatarihitoriatari ◆ fejenkéntfejenként 「Kaihi-va hitoriatari
szenendeszu.」 „Fejenként ezer jen lesz a gyűlés
költsége.” ◆ személyenkéntszemélyenként 「Szekaicsúno
dzsunkin-o zendzsinkucside vattara hitoriatarii-
kuraninarimaszuka?」 „Ha mindenkire elosztjuk

a világban az összes aranyat, személyenként
mennyit kapunk?”

hitoriatarinohitoriatarino ◆ egyegy főrefőre esőeső 「Hitoriatarino
rieki」 „egy főre eső haszon”

hitoriatehitoriate ◆ fejenkéntfejenként
hitoribocscsinohitoribocscsino ◆ egyedülegyedül van,van, mintmint aa kis-kis-
ujjaujja 「Simade-va hitoribocscsidatta.」 „A szige-
ten egyedül voltam, mint a kisujjam.” ◆ magánosmagános
◆ magányosmagányos 「Kazokumonaku vatasi-va hitori-
bocscsida.」 „Családom sincs, magányos vagyok.”

hitoributaihitoributai ◆ egyedüliegyedüli uralásuralás 「Szakkágému-
va kareno hitoributaidatta.」 „Játékával egyedül
uralta a focimeccset.” ◆ egyszemélyesegyszemélyes jelenetjelenet
◆ színpadszínpad uralásauralása 「Haijúno szubarasii engir-
jokude hitoributai-o endzsita.」 „Csodálatos szín-
játszótehetségével uralta a színpadot.”

hitoridacsihitoridacsi ◆ önállóságönállóság
hitoridacsiszuruhitoridacsiszuru ◆ önállóönálló leszlesz
「Kodomotacsi-va hitori dacsisita.」 „A gyerekek
önállóak lettek.”

hitoridehitoride ◆ egyedülegyedül 「Ucsini hitorideiruto,
szabisikunaru.」 „Ha egyedül vagyok otthon, hi-
ányzik a társaság.” ◆ egymagaegymaga 「Cudoini hit-
oride szankasita.」 „Egymaga volt a gyűlésen.” ◆

egymagamegymagam 「Kore-o hitoride mocsi agerare-
nai.」 „Ezt nem tudom felemelni egymagam.” ◆

egyegy személybenszemélyben 「Hitoride szekinin-o toru.」
„Egy személyben vállalja a felelősséget.” ◇ tat-tat-
tahitoridetahitoride egyes-egyedülegyes-egyedül 「Kono sigoto-o
tatta hitoridejatta.」 „Egyes-egyedül csináltam
ezt a munkát.”

hitoridearuhitoridearu ◆ beletartozikbeletartozik 「Kare-va tomo-
dacsino hitorideszu.」 „Beletartozik a barátaim
közé.”

hitoridenihitorideni ◆ magátólmagától 「Hi-va hitorideni ki-
eta.」 „Magától kialudt a tűz.”

hitoridzsimehitoridzsime ◆ egyszemélyesegyszemélyes birtoklásbirtoklás ◆

önzésönzés
hitoridzsimeszuruhitoridzsimeszuru ◆ kisajátítkisajátít 「Muszuko-va
ieno icsibuja-o hitoridzsimesita.」 „A fiam kisa-
játította magának az egyik szobánkat.” ◆ meg-meg-
tarttart magánakmagának 「Rieki-o vakenaide hitori dzsi-
mesita.」 „Nem osztotta el a hasznot, hanem
megtartotta magának.”

hitorifutajakuhitorifutajaku ◆ egyedülegyedül kétkét személyszemély ala-ala-
kításakítása
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hitorifutajakunohitorifutajakuno ◆ egyedülegyedül kétkét személyszemély
alakítóalakító
hitorigamihitorigami ◆ neminemi megkülönböztetésmegkülönböztetés nélkü-nélkü-
li istenli isten
hitorigatenhitorigaten ◆ egyoldalú értelmezésegyoldalú értelmezés
hitorigatenszuruhitorigatenszuru ◆ egyoldalúanegyoldalúan gondolgondol
「Kanodzso-va bokunokotoga szukidato hitori ga-
tensita.」 „Egyoldalúan úgy gondoltam, hogy sze-
ret az a nő.”

hitorigimehitorigime ◆ magában eldöntésmagában eldöntés
hitorigimeszuruhitorigimeszuru ◆ magábanmagában eldönteldönt 「Boku-
no jomeszan-va zettaiano muszumedato hitori gi-
mesita.」 „Magamban eldöntöttem, hogy úgyis ő
lesz a feleségem.”

hitorigotohitorigoto ◆ magában beszélésmagában beszélés
hitorigoto-ohitorigoto-o iuiu ◆ magábanmagában beszélbeszél 「Ucsini
hitorideiru toki-va hitori goto-o iu.」 „Amikor
egyedül van a lakásban, magában beszél.”

hitorigurasihitorigurasi ◆ egyedülállóegyedülálló
hitorigurasihitorigurasi ◆ egyedül élésegyedül élés
hitorigurasidearuhitorigurasidearu ◆ egyedülegyedül élél 「Otóto-va
hitorigurasideszu.」 „Az öcsém egyedül él.”

hitorigurasinohitorigurasino ◆ egyedülegyedül élőélő 「Hitori gura-
sino tosijori-va fueteiru.」 „Növekedik az egyedül
élő idősek száma.”

hitorihitorihitorihitori ◆ külön-különkülön-külön 「Hitorihitori-va
jaszasiikedo dantaininaruto zankokuninaru.」
„Külön-külön mindenki kedves, de ha együtt van-
nak, kegyetlenné válnak.” ◆ mindenminden egyesegyes
「Hitorihitorino kodomoniperoperokjandí-o age-
ta.」 „Minden egyes gyereknek adtam egy nyaló-
kát.”

hitorijogarihitorijogari ◆ egocentrizmusegocentrizmus ◆ egyoldalú-egyoldalú-
ságság 「Hitorijogarino koide katteni mori agattei-
ru.」 „Egyoldalú szerelem tartja izgalomban.” ◆

képzelgésképzelgés 「Hitorijogarino szeigikan」 „képzelt
igazságosság” ◆ saját magával törődéssaját magával törődés
hitorijogarinahitorijogarina ◆ egocentrikusegocentrikus 「Hitorijogar-
ina kódó」 „egocentrikus cselekedet” ◆ egyolda-egyolda-
lúlú 「Hitorijogarina kangae」 „egyoldalú gondo-
lat”

hitorikkohitorikko ◆ egykeegyke 「Hitorikkodattanodecsotto
rikotekida.」 „Egyke volt, ezért egy kicsit önző.” ◆

egy szem gyerekegy szem gyerek ◆ egy szem gyermekegy szem gyermek
hitorimihitorimi ◆ egyedülállóegyedülálló ◆ szingliszingli

hitorimohitorimo ◆ senkisenki 「Sarjóni-va hitorimoinakat-
ta.」 „Senki sem volt a vonatkocsiban.”

hitorimonohitorimono ◆ nincsnincs férjnélférjnél 「Kanodzso-va
hitori monoda.」 „Az a nő nincs férjnél.” ◆ nőt-nőt-
lenlen 「Kare-va hitori monoda.」 „Az a férfi nőt-
len.”

hitorimuszukohitorimuszuko ◆ egyetlenegyetlen fiúfiú ◆ egyegy szemszem
fiúfiú 「Kare-va szono fúfuno hitorimuszukodes-
zu.」 „Ő a pár egy szem fia.”

hitorimuszumehitorimuszume ◆ egyetlenegyetlen lánylány ◆ egyegy szemszem
lánylány 「Kanodzso-va fúfuno hitorimuszumede-
szu.」 „Ő a pár egy szem lánya.”

hitoriniszuruhitoriniszuru ◆ magáramagára hagyhagy 「Kodomo-o
hitorinisite-va ikemaszen.」 „Nem szabad a gye-
reket magára hagyni.”

hitorinokorazuhitorinokorazu ◆ egytőlegytől egyigegyig 「Hankószu-
ru mono-va hitorinokorazu renkószareta.」 „Az
ellenállókat egytől egyig elvitték.” ◆ mindmind egyegy
száligszálig 「Hejaniiru mono-va hitorinokorazu
koroszareta.」 „A teremben lévőket mind egy szá-
lig megölték.” ◆ mindenminden egyesegyes emberember 「Piero-
va hitorinokorazu egaonisita.」 „A bohóc minden
egyes embert megnevettetett.”

hitorinomikomihitorinomikomi ◆ egyoldalú értelmezésegyoldalú értelmezés
hitorisibaihitorisibai ◆ monodrámamonodráma
hitorisibai-ohitorisibai-o endzsiruendzsiru ◆ másikmásik félfél érdekte-érdekte-
lenségévellenségével csinálcsinál 「Torihikiszakitono kósó-va
vaga sano hitorisibaini ovatta.」 „A tárgyalás az
üzletfelünk érdektelenségével ért véget.”

hitoritabihitoritabi ◆ egyedül utazásegyedül utazás
hitoritabiszuruhitoritabiszuru ◆ egyedülegyedül utazikutazik 「Jórop-
pani hitoritabisita.」 „Egyedül utaztam Európá-
ban.”

hitorizucuhitorizucu ◆ egyenkéntegyenként
hitorizucuhitorizucu ◆ egyesévelegyesével 「Hitorizucu
kinzokutancsikinogéto-o kugutte kudaszai.」
„Kérem, menjenek át egyesével a fémdetektor ka-
puján!” ◆ személyenkéntszemélyenként 「Kukkí-o hitorizucu
niko totte kudaszai.」 „Személyenként két süte-
ményt vegyenek el!”

hitosidzsotaihitosidzsotai ◆ egyszemélyes háztartásegyszemélyes háztartás
hitosiihitosii ◆ egyenértékűegyenértékű 「Szeidzsikano kotae-
va nanimo itteinainoni hitosikatta.」 „A politikus
válasza a semmivel volt egyenértékű.” ◆ egyenlőegyenlő
「Kono futacuno szúdzsi-va hitosii.」 „Ez a két
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szám egyenlő.” ◆ felérfelér 「Kono ongaku-va gó-
monni hitosii.」 „Ez a zene felér egy kínzással.”

hitosikirihitosikiri ◆ egyegy ideigideig 「Kodomo-va hitosikiri
naita.」 „Egy ideig sírt a gyerek.”

hitosikuhitosiku ◆ egyenlőegyenlő aránybanarányban 「Tocsi-o hit-
osiku bunkacusita.」 „Egyenlő arányban elosztot-
ták a földet.” ◆ egyenlőegyenlő módonmódon 「Dandzso-o
hitosiku acukau.」 „Egyenlő módon bánik a nők-
kel és férfiakkal.”

hítosinkuhítosinku ◆ hűtőbordahűtőborda
hitosiohitosio ◆ fokozottanfokozottan 「Kazokuno taiszecu-
szagahitosi ominisimita.」 „Fokozottan éreztem,
hogy milyen fontos a család.” ◆ mégmég inkábbinkább
「Dzsicubucu-o mita tokino kandó-va hitosiodes-
zu.」 „Az eredeti látványa még inkább megható.”

hitosirenuhitosirenu ◆ észrevétlenészrevétlen 「Hitosirenu ku-
ró」 „észrevétlen fáradozás” ◆ rejtettrejtett 「Hito-
sirenu namida」 „rejtett könnyek”

hitosirezuhitosirezu ◆ észrevétlenülészrevétlenül 「Hitosirezu hik-
kosita.」 „Észrevétlenül elköltözött.” ◆ titokbantitokban
「Hitosirezu kekkonsita.」 „Titokban megháza-
sodott.”

hitosóbuhitosóbu ◆ egy játékegy játék ◆ egy partiegy parti
hitoszagasihitoszagasi ◆ emberkeresésemberkeresés ◆ embervadá-embervadá-
szatszat
hitoszamahitoszama ◆ másmás 「Hitoszamani meivaku-o
kakete-va ikenai.」 „Nem szabad gondot okozni
másoknak!”

hitoszaraihitoszarai ◆ emberrablásemberrablás ◆ emberrablóemberrabló
hitoszararjórihitoszararjóri ◆ egytálételegytálétel
hitoszasijubihitoszasijubi ◆ mutatóujjmutatóujj
hitoszavagaszehitoszavagasze ◆ felhajtásfelhajtás 「Hitoszavaga-
szemoiitokoda.」 „Ne csináld a felhajtást!” ◆ pá-pá-
nikkeltésnikkeltés
hitoszavagaszenahitoszavagaszena ◆ felhajtástfelhajtást okozóokozó
「Hitoszavagaszena dzsiken」 „felhajtást okozó
eset” ◆ pánikotpánikot keltőkeltő 「Hitoszavagaszena
hito」 „pánikot keltő ember”

hitoszeicsóhorumonhitoszeicsóhorumon ◆ humánhumán növekedésinövekedési
hormonhormon
hitoszoroihitoszoroi ◆ egyegy garnitúragarnitúra 「Kaguhitosz-
oroi」 „bútorgarnitúra” ◆ egyegy készletkészlet 「Sok-
kihitoszoroi」 „étkészlet” ◆ egyegy rendrend 「Jófuku-
hitoszoroi」 „egy rend ruha”

hitoszudzsihitoszudzsi ◆ céltudatosságcéltudatosság 「Szakká hit-
oszudzsidatta.」 „Céltudatosan futballozott.” ◆

egyegy szálszál 「Sacukara hitoszudzsino itoga hodok-
eta.」 „Az ingből kibomlott egy szál cérna.” ◆

összpontosításösszpontosítás 「Sigotohitoszudzsino hito」
„munkára összpontosító ember” ◆ sugársugár 「Hit-
oszudzsino hikari」 „fénysugár” ◆ vonalvonal 「Hit-
oszudzsino kava」 „folyó vonala” ◇ hitoszu-hitoszu-
dzsinodzsino koncentrálókoncentráló 「Benkjóhitoszudzsino ga-
kuszei.」 „A tanulásra koncentráló diák.” ◇ hit-hit-
oszudzsinokómeioszudzsinokómei reménysugárreménysugár
hitoszudzsinavahitoszudzsinava ◆ egyszerűségegyszerűség
hitoszudzsinavadehaikanaihitoszudzsinavadehaikanai ◆ nehéznehéz 「Hit-
oszudzsinavadehaikanai jacuda.」 „Nehéz pasas.”

hitoszudzsinavadeikanaihitoszudzsinavadeikanai ◆ nehéznehéz 「Hit-
oszudzsinavadeikanai mondai」 „nehéz problé-
ma” ◆ nemnem egyszerűegyszerű 「Hitoszudzsinavadeika-
nai hito」 „nem egyszerű ember”

hitoszudzsinohitoszudzsino ◆ koncentrálókoncentráló 「Benkjóhit-
oszudzsino gakuszei.」 „A tanulásra koncentráló
diák.”

hitoszudzsinokemurihitoszudzsinokemuri ◆ füstcsíkfüstcsík
hitoszudzsinokómeihitoszudzsinokómei ◆ reménysugárreménysugár
hitoszuruhitoszuru ◆ elítélelítél 「Szenszó-o hitoszuru.」
„Elítéli a háborút.”

hitotabihitotabi ◆ egyszeregyszer 「Hitotabi higa dereba-
szuguni moe hirogaru.」 „Ha egyszer tűz keletke-
zik, gyorsan elterjed.”

hitotacsihitotacsi ◆ emberekemberek
hitotamarihitotamari ◆ legkisebb ellenálláslegkisebb ellenállás
hitotamarimonaihitotamarimonai ◆ esélyeesélye sincssincs 「Ókina tai-
fúgakurebakono hasi-va hitotamarimonai.」 „En-
nek a hídnak esélye sem lenne egy nagy tájfun-
ban.”

hitotamarimonakuhitotamarimonaku ◆ játékszerkéntjátékszerként 「Cu-
namide ie-va hitotamarimonaku nagaszareta.」
„A szökőár játékszerként sodorta el a házakat.”

hitotokihitotoki ◆ időidő 「Tanosii hitotoki-o szugosita.」
„Kellemes időtöltés volt.” ◆ rövidke időrövidke idő
hitotonarihitotonari ◆ személyiségszemélyiség ◆ természettermészet
「Kare-va hitotonarigaii.」 „Jó természete van.”

hitotórihitotóri ◆ átlagosátlagos 「Kareno csisiki-va hito-
tóridenai.」 „Nem átlagos a tudása.” ◆ egyféleegyféle
「Tadasii bangóno kumi avasze-va hitotór-
isikanai.」 „Csak egyféle helyes számkombináció
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létezik.” ◆ eléggéeléggé 「Dzsúdóto karate-o hitotóri
minicuketeiru.」 „Eléggé jól tudok cselgáncsozni
és karatézni.” ◆ futólagfutólag 「Hitotóri soruini me-
o tósimasita.」 „Futólag átnéztem az anyagot.” ◆

nagyjábólnagyjából 「Kenkjúcsímu-va hitotóri szorotte-
iru.」 „Nagyjából együtt van a kutatócsapat.” ◆

valamennyirevalamennyire 「On-nano kokoro-va hitotóri sit-
teiru.」 „Valamennyire ismerem a nőket.” ◇ hit-hit-
otórinoszuicscsiotórinoszuicscsi egy áramkörös kapcsolóegy áramkörös kapcsoló
hitotórinihitotórini ◆ egyféleképpenegyféleképpen 「Kore-va hito-
tórinisika kaisakudekinai.」 „Ezt csak egyfélekép-
pen lehet értelmezni.”

hitotórinohitotórino ◆ általánosáltalános 「Kekkonsikino hit-
otórino nagare」 „esküvő általános lefolyása” ◆

átlagosátlagos 「Hitotórino kjóiku-o uketa.」 „Átlagos
oktatást kapott.” ◆ egyféleegyféle 「Hitotórino kota-
esikanai.」 „Csak egyféle válasz létezik.” ◆ futó-futó-
lagoslagos 「Hitotórino csisiki」 „futólagos ismeret”

hitotórinoszuicscsihitotórinoszuicscsi ◆ egyegy áramkörösáramkörös kap-kap-
csolócsoló
hito-vahito-va hitohito vare-vavare-va varevare ◆ mindenkimindenki tö-tö-
rődjön a maga dolgávalrődjön a maga dolgával
hito-vahito-va icsidaiicsidai na-vana-va matsudaimatsudai ◆ emberember
tettei sokáig fennmaradnaktettei sokáig fennmaradnak
hitovatarihitovatari ◆ futólagfutólag 「Hókokuni hitovatari
me-o tósita.」 „Futólag átnéztem a jelentést.”

hitozaiszanhitozaiszan ◆ egy kis vagyonegy kis vagyon
hitozatohitozato ◆ emberlakta helyemberlakta hely
hitozatohanaretahitozatohanareta ◆ emberlaktaemberlakta vidéktőlvidéktől
távolitávoli 「Inszeki-va hitozatohanareta basoni rak-
kasita.」 „A meteor emberlakta vidéktől távoli
helyre esett.”

hitozukaihitozukai ◆ bánásmódbánásmód azaz emberekkelemberekkel 「Ko-
no kaisa-va hitozukaiga arai.」 „Ez a vállalat
rosszul bánik az emberekkel.”

hitozukaigaaraihitozukaigaarai ◆ nemnem kímélkímél 「Kono kaisa-
va hitozukaiga arai.」 „Ez a vállalat nem kíméli az
embereket.”

hitozukihitozuki ◆ kedveltségkedveltség
hitozukiaihitozukiai ◆ társastársas életélet ◆ társastársas kapcso-kapcso-
latoklatok ◇ hitozukiaigamuzukasiihitozukiaigamuzukasii összeférhe-összeférhe-
tetlentetlen ◇ hitozukiaigajoihitozukiaigajoi társaságkedvelőtársaságkedvelő
◇ hitozukiaigajoihitozukiaigajoi jóljól kijönkijön azaz emberekkelemberekkel
◇ hitozukiaigavaruihitozukiaigavarui rosszulrosszul jönjön kiki azaz em-em-
berekkelberekkel

hitozukiaigajoihitozukiaigajoi ◆ jóljól kijönkijön azaz emberekkelemberekkel
◆ társaságkedvelőtársaságkedvelő
hitozukiaigamuzukasiihitozukiaigamuzukasii ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen

hitozukiaigavaruihitozukiaigavarui ◆ rosszulrosszul jönjön kiki azaz em-em-
berekkelberekkel
hitozukinosinaihitozukinosinai ◆ visszataszítóvisszataszító 「Hitozuki-
nosinai otoko」 „visszataszító ember”

hitozukinoszuruhitozukinoszuru ◆ megnyerőmegnyerő 「Hitozuki-
noszuru otokodeszu.」 „Megnyerő ember.” ◆

vonzóvonzó 「Hitozukinoszuru kao」 „vonzó arc”

hitozumahitozuma ◆ férjesférjes asszonyasszony 「Hitozumato-
natta.」 „Férjes asszony lett.” ◆ másmás feleségefelesége
「Kare-va hitozumato furinsiteiru.」 „Más felesé-
gével flörtöl.”

hitozurehitozure ◆ dörzsöltségdörzsöltség
hitozuresitahitozuresita ◆ dörzsöltdörzsölt 「Hitozuresita ja-
cu」 „dörzsölt fickó”

hitozutehitozute ◆ hallomáshallomás 「Szore-o hitozuteni ki-
ita.」 „Hallomásból tudom.” ◆ mendemondamendemonda ◆

szóbeszédszóbeszéd
hittáhittá ◆ ütőjátékosütőjátékos ◇ pincsi-hittápincsi-hittá beugróbeugró
ütőjátékosütőjátékos ◇ rídingu-hittárídingu-hittá vezetővezető ütőjá-ütőjá-
tékostékos
hittakurihittakuri ◆ táskarablástáskarablás ◆ táskatolvajtáskatolvaj ◆

utcai rablásutcai rablás ◆ utcai rablóutcai rabló ◆ útonállóútonálló
hittakuruhittakuru ◆ elhalászikelhalászik 「Judansiteita szukini
szaifu-o hittakurareta.」 „Óvatlan voltam, és el-
halászták a pénztárcámat.” ◆ felmarkolfelmarkol
「Szacutaba-o hittakutte nigeta.」 „Felmarkolta
a pénzt és elmenekült.” ◆ kilopjakilopja aa kezébőlkezéből
「Szumahogahittakurareta.」 „Kilopták a kezem-
ből az okostelefonomat.” ◆ kiszakítkiszakít 「Dorobó-
va kanodzsonokaban-o tekarahittakutta.」 „A
rabló kiszakította a nő kezéből a táskát.” ◆ kitépikitépi
aa kezébőlkezéből 「Dorobó-va kaban-o hittakutte ni-
geta.」 „A tolvaj kitépte a kezemből a táskát, és
elmenekült.” ◆ leszakítleszakít 「Dorobó-va
kanodzsononekkureszu-o kubikarahittakutta.」
„A rabló leszakította a nő nyakából a láncot.”

hittateruhittateru ◆ elvezetelvezet 「Gótó-va keiszacukanni
hittaterareta.」 „A rendőr elvezette a tolvajt.”

hittekihitteki ◆ megfeleltetésmegfeleltetés
hittekiszuruhittekiszuru ◆ egyenértékűegyenértékű 「Icsikirono
sibó-va nanaszenkaroríni hittekiszuru.」 „Egy ki-
ló zsír hétezer kalóriával egyenértékű.” ◆ felérfelér
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「Icsimaino e-va ih-szen goni hittekiszuru.」
„Egy kép felér ezer szóval.” ◆ foghatófogható 「Kareni
hittekiszuru szensu-va inai.」 „Nincs még egy
hozzá fogható játékos.” ◆ megfelelmegfelel 「Genzaino
hjakuforinto-va mukasino icsiforintoni hittekisi-
maszu.」 „A mostani 100 forint a régi 1 forintnak
felel meg.”

hittohitto ◆ biztosbiztos ütésütés ◆ sikersiker ◇ kurínhittokurínhitto
tisztatiszta ütésütés ◇ daihittodaihitto nagynagy sikersiker 「Kono
eiga-va daihittoninatta.」 „Ennek a filmek nagy
sikere lett.” ◇ hittokjokuhittokjoku slágersláger ◇ hittoszu-hittoszu-
ruru sikeressikeres leszlesz 「Kono szeihin-va hittosita.」
„Ez a termék sikeres lett.” ◇ hittoszuruhittoszuru slágersláger
leszlesz 「Kono kjoku-va hittosita.」 „Ebből a dalból
sláger lett.” ◇ hittoszuruhittoszuru befutbefut 「Hittosita ha-
ijú」 „befutott színész” ◇ rongu-hittorongu-hitto hosszúhosszú
ütésütés
hittóhittó ◆ elsőelső 「Kjódószeimeini hittósomeisi-
ta.」 „Első helyen írta alá a nyilatkozatot.” ◆ író-író-
ecsetecset csúcsacsúcsa ◆ névsornévsor elejeeleje ◆ vezetővezető ◇

koszekinohittókoszekinohittó családfőcsaládfő
hittókabunusihittókabunusi ◆ főrészvényesfőrészvényes
hittokjokuhittokjoku ◆ felkapottfelkapott számszám ◆ sikeressikeres ze-ze-
neműnemű ◆ sikerszámsikerszám ◆ slágersláger
hittomanhittoman ◆ bérgyilkosbérgyilkos
hittonohittono ◆ sikeressikeres 「Kare-va hitto kjoku-o cu-
kutta.」 „Sikeres számot írt.”

hittoparédohittoparédo ◆ slágerparádéslágerparádé
hittósahittósa ◆ családfőcsaládfő
hittosóhinhittosóhin ◆ sikerterméksikertermék ◆ slágertermékslágertermék
hittoszakuhittoszaku ◆ sikeres alkotássikeres alkotás
hittoszeihinhittoszeihin ◆ slágertermékslágertermék
hittoszonguhittoszongu ◆ slágerdalslágerdal
hittoszuruhittoszuru ◆ befutbefut 「Hittosita haijú」 „befu-
tott színész” ◆ sikeressikeres leszlesz 「Kono szeihin-va
hittosita.」 „Ez a termék sikeres lett.” ◆ slágersláger
leszlesz 「Kono kjoku-va hittosita.」 „Ebből a dalból
sláger lett.”

hitujó-vahitujó-va hacumeinohacumeino hahahaha ◆ szükségszükség szüliszüli
a találmányokata találmányokat
hiucsiisihiucsiisi ◆ kovakőkovakő
hiunhiun ◆ szomorúszomorú sorssors ◆ tragikustragikus sorssors 「Hi-
unno szaigo-o togeta.」 „Utolérte a tragikus vég-
zet.”

hiunhiun ◆ balszerencsebalszerencse 「Hiunni mimavareta.」
„Balszerencse érte.”

hiuohiuo ◆ aju halivadékaju halivadék
hivahiva ◆ csízcsíz ◇ gosikihivagosikihiva tengelictengelic
hivahiva ◆ szomorúszomorú történettörténet ◆ tragikustragikus törté-törté-
netnet
hivahiva ◆ ismeretlenismeretlen epizódepizód ◆ ismeretlenismeretlen tör-tör-
ténetténet ◆ titkostitkos történettörténet ◇ kandóhivakandóhiva meg-meg-
ható epizódható epizód
hivaihivai ◆ erkölcstelenségerkölcstelenség ◆ trágárságtrágárság
hivainahivaina ◆ csúnyacsúnya 「Hivaina dzsódan-o itta.」
„Csúnya viccet mondott.” ◆ közerkölcsötközerkölcsöt sér-sér-
tőtő ◆ obszcénobszcén 「Hivaina sasin-o miszeta.」
„Obszcén képet mutatott.” ◆ trágártrágár 「Hivaina
kotoba-o cukatta.」 „Trágár szavakat használt.”

hivarihivari ◆ napinapi bontásbontás 「Hivaride nitteihjó-o cu-
kutta.」 „Napi bontásban készítettem az ütemezé-
si tervet.” ◆ napinapi elszámoláselszámolás 「Kjúrjó-o hivar-
ide harau.」 „Napi elszámolással adja a fizetést.”
◆ napi tervnapi terv
hizahiza ◆ ölöl 「Kodomo-o hizaninoszeta.」 „Az ölé-
be ültette a kisgyereket.” ◆ térdtérd 「Otószan-va hi-
zani noszetekureta.」 „Az apám felültetett a tér-
dére.” ◇ ohizamotoohizamoto felségterületfelségterület ◇ ohiza-ohiza-
motomoto hatalmihatalmi körkör ◇ ohizamotoohizamoto székhelyszékhely
「Heikano ohizamoto」 „uralkodó székhelye” ◇

gakkuritohiza-ogakkuritohiza-o cukucuku térdretérdre rogyrogy 「Gakku-
rito hiza-o cuita.」 „Térdre rogyott” ◇ hiza-ohiza-o ku-ku-
zuszuzuszu kiveszikiveszi aa lábaitlábait magamaga alólalól 「Móhiza-o
kuzusite rakunisitemoiijo.」 „Már kiveheti a lába-
it maga alól!” ◇ hiza-ohiza-o szuszumeruszuszumeru közelebbközelebb
csúszikcsúszik 「Kareno maeni hiza-o szuszumeta.」
„Közelebb csúsztam hozzá.” ◇ hiza-ohiza-o szuszu-szuszu-
merumeru érdekelniérdekelni kezdkezd 「Kareno hanasini hiza-
o szuszumeta.」 „Érdekelni kezdett, amit mon-
dott.” ◇ hiza-ohiza-o taterutateru felhúzzafelhúzza aa térdéttérdét ◇

hiza-ohiza-o cukucuku térdretérdre rogyrogy 「Cukarete hiza-o cu-
ita.」 „Fáradtam térdre rogytam.” ◇ hiza-ohiza-o cu-cu-
kuku térdretérdre ereszkedikereszkedik 「Szakká szensu-va kok-
kaenszó dzsini katahiza-o cuita.」 „A futballista a
himnusz alatt térdre ereszkedett.” ◇ hiza-ohiza-o ma-ma-
dzsierudzsieru beszédbebeszédbe elegyedikelegyedik 「Szeidzsika-va
macsi-o mavari dzsúminto hiza-o madzsieta.」 „A
politikus az utcákat járva beszédbe elegyedett a la-
kosokkal.”

hizagasirahizagasira ◆ térdkalácstérdkalács
hizakanahizakana ◆ szárított halszárított hal
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hizakarihizakari ◆ délidéli forróságforróság ◆ verőfényesverőfényes nap-nap-
palpal
hizakozóhizakozó ◆ térdkalácstérdkalács
hizakurigehizakurige ◆ gyaloglásgyaloglás
hizakurigedeikuhizakurigedeiku ◆ gyalog megygyalog megy
hizamakurahizamakura ◆ térdretérdre hajtotthajtott fejfej
「Kodomo-va hahaojano hizamakurade nemutte-
ita.」 „A gyerek az anyja térdére hajtott fejjel
aludt.”

hizamakuraszuruhizamakuraszuru ◆ térdéretérdére hajtjahajtja aa fejétfejét
「Koibitoni hizamakurasita.」 „A kedvesem tér-
dére hajtottam a fejem.”

hizamazukuhizamazuku ◆ térdeltérdel
hizamazukuhizamazuku ◆ letérdelletérdel 「Kjókaino szeiszanda-
ino maeni hizamazuita.」 „Letérdelt a templom-
ban az oltár előtt.” ◆ térdeltérdel 「Zabutonnihizama-
zuita.」 „Az ülőpárnára térdeltem.” ◆ térdepeltérdepel
「Hizamazuite inotteita.」 „Térdepelve imádkoz-
tam.” ◆ térdretérdre bocsátkozikbocsátkozik 「Hizamazuite
onegaisita.」 „Térdre bocsátkozva könyörögtem.”

hizamotohizamoto ◆ fészekfészek 「Ojano hizamoto-o hana-
reta.」 „Elhagyta a családi fészket.” ◆ gondvise-gondvise-
léslés 「Ojano hizamotode szodatta.」 „A szülei vi-
selték a gondját.” ◆ térdetérde mellettmellett 「Szenszu-
o hizamotoni oita.」 „A térdem mellé tettem a le-
gyezőt.”

hizanokegahizanokega ◆ térdsérüléstérdsérülés
hizanoszarahizanoszara ◆ térdkalácstérdkalács
hiza-ohiza-o cukucuku ◆ térdretérdre ereszkedikereszkedik 「Szakká
szensu-va kokkaenszó dzsini katahiza-o cuita.」
„A futballista a himnusz alatt térdre ereszkedett.”
◆ térdretérdre rogyrogy 「Cukarete hiza-o cuita.」 „Fá-
radtam térdre rogytam.”

hiza-ohiza-o kakaeteszuvarukakaeteszuvaru ◆ térdéttérdét átkarolvaátkarolva
ülül
hiza-ohiza-o kuszszurukuszszuru ◆ engedenged 「Bucuritekina csi-
karano maeni hiza-o kuh-sita.」 „Engedett a fizi-
kai erőnek.”

hiza-ohiza-o kuzuszukuzuszu ◆ kiveszikiveszi aa lábaitlábait magamaga alólalól
「Móhiza-o kuzusite rakunisitemoiijo.」 „Már ki-
veheti a lábait maga alól!”

hiza-ohiza-o madzsierumadzsieru ◆ beszédbebeszédbe elegyedikelegyedik
「Szeidzsika-va macsi-o mavari dzsúminto hiza-o
madzsieta.」 „A politikus az utcákat járva beszéd-
be elegyedett a lakosokkal.”

hiza-ohiza-o madzsietekatariaumadzsietekatariau ◆ bizalmasanbizalmasan el-el-
beszélgetbeszélget
hiza-ohiza-o szuszumeruszuszumeru ◆ érdekelniérdekelni kezdkezd 「Ka-
reno hanasini hiza-o szuszumeta.」 „Érdekelni
kezdett, amit mondott.” ◆ közelebbközelebb csúszikcsúszik
「Kareno maeni hiza-o szuszumeta.」 „Közelebb
csúsztam hozzá.”

hiza-ohiza-o tadaszutadaszu ◆ sarkárasarkára ülül 「Hiza-o tadasi-
ta.」 „A sarkára ült.”

hiza-o tateruhiza-o tateru ◆ felhúzza a térdétfelhúzza a térdét
hizarahizara ◆ parázstartóparázstartó ◆ pipafejpipafej
hizasihizasi ◆ napsütésnapsütés
hizasinocujoihizasinocujoi ◆ verőfényesverőfényes 「Hizasino cujoi
nacubidatta.」 „Verőfényes nyári nap volt.”

hizasi-ohizasi-o abiruabiru ◆ sütkéreziksütkérezik 「Neko-va te-
raszude hizasi-o abiteita.」 „A macska sütkérezett
a teraszon.”

hizaszapótáhizaszapótá ◆ térdvédőtérdvédő
hizazumedanpanhizazumedanpan ◆ közvetlenközvetlen beszélgetésbeszélgetés
◆ személyes tárgyalásszemélyes tárgyalás
hizenhizen ◆ rühösségrühösség
hizenihizeni ◆ napibérnapibér 「Hizeni-o kaszegu.」 „Napi-
bért kap.” ◆ napinapi bevételbevétel 「Hizeniga hairu só-
bai」 „napi bevételt hozó üzlet” ◆ napszámnapszám
hizenikaszeginohizenikaszegino ◆ napszámosnapszámos 「Hizenika-
szegino sigoto」 „napszámos munka”

hizóhizó ◆ féltve őrzésféltve őrzés
hizóhizó ◆ léplép
hizóhinhizóhin ◆ kincskincs
hizokkohizokko ◆ szemeszeme fényefénye 「Kare-va heisano
hizokkodeszu.」 „Ő vállalatunk szeme fénye.”

hizokuhizoku ◆ lemenőlemenő rokonrokon 「Szonzokuto hizoku」
„felmenő és lemenő rokonok” ◆ leszármazottleszármazott
◇ csokkeihizokucsokkeihizoku egyenesegyenes ágiági leszármazottleszármazott
◇ csokkeihizokucsokkeihizoku egyenesegyenes ágiági rokonrokon ◇ bóke-bóke-
ihizokuihizoku oldalágioldalági rokonrokon ◇ bókeihizokubókeihizoku oldal-oldal-
ági leszármazottági leszármazott
hizokuhizoku ◆ banditabandita ◆ zsiványzsivány
hizokukóihizokukói ◆ banditizmusbanditizmus
hizokunahizokuna ◆ alpárialpári 「Hizokuna kotoba」 „alpári
megjegyzés” ◆ közönségesközönséges 「Hizokuna sumi」
„közönséges ízlés”
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hizónohizóno ◆ féltveféltve őrzöttőrzött 「Hizóno takara」
„féltve őrzött kincs” ◆ legjobblegjobb 「Hizóno desi」
„legjobb tanítvány”

hizukehizuke ◆ datálásdatálás ◆ dátumdátum ◆ dátumozásdátumozás ◆

keltezéskeltezés 「Tegami-va szensúno hizukedatta.」
„A levél múlt heti keltezésű volt.”

hizukedearuhizukedearu ◆ kelkel 「Szono tegami-va icuno hi-
zukedeszuka.」 „Mikor kelt az a levél?”

hizukedzsunhizukedzsun ◆ időrendidőrend 「Sasin-o hizuke-
dzsunni narabe kaeta.」 „Időrendi sorrendbe ren-
deztem a fényképeket.”

hizukedzsun-nohizukedzsun-no ◆ időrendiidőrendi
hizukehenkószenhizukehenkószen ◆ dátumválasztódátumválasztó vonalvonal
「Fune-va hizukehenkószen-o koeta.」 „A hajó
átlépte a dátumválasztó vonalat.” ◆ naptárvo-naptárvo-
nalnal
hizukeinhizukein ◆ dátumbélyegződátumbélyegző
hizuke-ohizuke-o cukerucukeru ◆ dátumozdátumoz 「Inszacusita teg-
amini tede hizuke-o cuketa.」 „Kézzel dátumoz-
tam a kinyomtatott levelet.” ◆ keltezkeltez 「Tegami-
ni hizuke-o cuke vaszureta.」 „Elfelejtette keltez-
ni a levelet.” ◇ szakinohizuke-oszakinohizuke-o cukerucukeru elő-elő-
redátumozredátumoz 「Tegamini issúkanszenno hizuke-o
cuketa.」 „Egy héttel előredátumoztam a levelet.”

hizumaszeruhizumaszeru ◆ eltorzíteltorzít 「Oszake-va kareno
koe-o hizumaszeta.」 „Az ital eltorzította a hang-
ját.”

hizumehizume ◆ patapata 「Uma-va hizumegaaru.」 „A ló-
nak patája van.” ◇ umanohizumenootoumanohizumenooto lódo-lódo-
bogásbogás ◇ vareteiruhizumevareteiruhizume hasított patahasított pata
hizumihizumi ◆ deformálódásdeformálódás 「Jukano hizumi」
„padló deformálódása” ◆ eltorzuláseltorzulás 「Imino
hizumi」 „jelentés eltorzulása” ◆ torzítástorzítás
「Anpuno hizumi」 „erősítő torzítása” ◆ torzu-torzu-
láslás 「Szeikakuno hizumi」 „személyiség torzulá-
sa” ◆ vetemedésvetemedés 「Doano hizumi」 „ajtó ve-
temedése” ◇ dzsikúkan-nohizumidzsikúkan-nohizumi téridőtéridő gör-gör-
bületbület ◇ hizumi-ohizumi-o cukurucukuru torzíttorzít 「Anpu-va
hizumi-o cukutta.」 „Az erősítő torzított.”

hizumi-ohizumi-o cukurucukuru ◆ torzíttorzít 「Anpu-va hizumi-o
cukutta.」 „Az erősítő torzított.”

hizumuhizumu ◆ deformálódikdeformálódik 「Honno omoszade
tanaga hizunda.」 „A könyvek súlyától deformá-
lódott a polc.” ◆ elferdülelferdül 「Kareno szeikakuga
hizunda.」 „Elferdült a személyisége.” ◆ eltor-eltor-
zulzul 「Gazóga hizunda.」 „A kép eltorzult.” ◆

megvetemedikmegvetemedik 「Doa-va hizundeite akenikui.」
„Az ajtó megvetemedett, ezért nehezen nyílik.” ◆

vetemedikvetemedik 「Mokuzai-va kanszószareru danka-
ide hizumijaszui.」 „A fa száradáskor jobban ve-
temedik”

hizundahizunda ◆ torztorz 「Szupíká-va hizunda oto-o da-
sita.」 „A hangszórónak torz hangja volt.”

hjakkahjakka ◆ sokféle virágsokféle virág
hjakkadzsitenhjakkadzsiten ◆ enciklopédiaenciklopédia ◆ lexikonlexikon
「Hjakkadzsiten-o hiku.」 „Felüti a lexikont.”

hjakkadzsiten-nojónahjakkadzsiten-nojóna ◆ enciklopédikusenciklopédikus ◆

lexikonhozlexikonhoz hasonlóhasonló 「Kare-va aruku
hjakkadzsitennojóna hitodeszu.」 „Olyan, akár
egy élő lexikon.”

hjakkadzsitentekinahjakkadzsitentekina ◆ enciklopédikusenciklopédikus
「Hjakkadzsitentekina csisiki」 „enciklopédikus
tudás”

hjakkaihjakkai ◆ százszorszázszor
hjakkaimenihjakkaimeni ◆ századszorszázadszor
hjakkanhjakkan ◆ tisztviselőktisztviselők
hjakkarjóranhjakkarjóran ◆ rengetegrengeteg szépszép nőnő ◆ renge-renge-
tegteg tehetségestehetséges emberember ◆ sokfélesokféle színpom-színpom-
pás virágpás virág
hjakkatenhjakkaten ◆ áruházáruház ◆ plázapláza
hjakkazensohjakkazenso ◆ DiderotDiderot enciklopédiájaenciklopédiája ◆

enciklopédiaenciklopédia ◆ teljesteljes enciklopédiasorozatenciklopédiasorozat

hjakkijagjóhjakkijagjó ◆ éjszakaiéjszakai szörnyekszörnyek felvonu-felvonu-
lásalása ◆ sok rosszban sántikáló embersok rosszban sántikáló ember
hjakkijakóhjakkijakó ◆ éjszakaiéjszakai szörnyekszörnyek felvonulá-felvonulá-
sasa ◆ rosszban sántikáló emberek tömegerosszban sántikáló emberek tömege
hjakkinhjakkin ◆ százjenes boltszázjenes bolt
hjakkirohjakkiro ◆ mázsamázsa ◆ qq
hjakkironohjakkirono ◆ mázsásmázsás 「Hjah-kirono omosza」
„mázsás súly”

hjakuhjaku ◆ százszáz ◇ szanbjakuszanbjaku háromszázháromszáz ◇

szúhjakuszúhjaku néhánynéhány százszáz 「Kono tera-va szúhja-
kunenmaeni taterareta.」 „Ez a templom néhány
száz évvel ezelőtt épült.” ◇ hjakudzsúnoóhjakudzsúnoó álla-álla-
toktok királyakirálya 「Raion-va hjakudzsúno ódeszu.」
„Az oroszlán az állatok királya.” ◇ hjakunihito-hjakunihito-
cucu egyegy aa százhozszázhoz 「Szeikószuruno-va hjakuni
hitocuno kanószeida.」 „Egy a százhoz a valószí-
nűsége a sikernek.” ◇ hjakunin-nihitorihjakunin-nihitori száz-száz-
bólból egyegy emberember 「Hjakuninni hitoriga szeisinb-
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jóde kurusindeiru.」 „Százból egy ember elme-
betegségben szenved.” ◇ hjakumosócsidearuhjakumosócsidearu
ezerszerezerszer hallhall 「Szon-nakoto-va hjakumo sócsi-
da!」 „Jó tudom, már ezerszer hallottam!”

hjakubaihjakubai ◆ százszorszázszor
hjakubainiszuruhjakubainiszuru ◆ megszázszorozmegszázszoroz
「Oszake-va júki-o hjakubainisita.」 „Az ital
megszázszorozta a bátorságomat.”

hjakubainohjakubaino ◆ százszorosszázszoros
hjakubaiszuruhjakubaiszuru ◆ megszázszorozmegszázszoroz 「Ni-o hja-
kubaiszuruto nihjakuninaru.」 „Kettőt megszáz-
szorozva kétszázat kapunk.”

hjakubanmenohjakubanmeno ◆ századikszázadik
hjakubunhjakubun ◆ számtalanszor hallaniszámtalanszor hallani
hjakubunhjakubun ◆ századszázad 「Hjakubunno icsi」 „egy
század”

hjakubunhihjakubunhi ◆ százalékos arányszázalékos arány
hjakubun-noicsihjakubun-noicsi ◆ századrészszázadrész
hjakubunricuhjakubunricu ◆ százalékszázalék ◆ százalékosszázalékos
arányarány
hjakubun-vahjakubun-va ikken-niikken-ni sikazusikazu ◆ egyegy képkép töb-töb-
bet ér ezer szónálbet ér ezer szónál ◆ látni kelllátni kell
hjakudomairihjakudomairi ◆ száz imaszáz ima
hjakudomairi-ohjakudomairi-o szuruszuru ◆ kijárkijár
「Hjakudomairi-o site vaga sano sóhin-o iretemo-
ratta.」 „Kijártam, hogy a bolt árulni kezdje a ter-
mékünket.” ◆ lejárjalejárja aa lábátlábát ◆ százszáz imátimát
mondmond 「Hjakudomairi-o site negai goto-o sita.」
„Száz imát mondtam, hogy teljesüljön a kívánsá-
gom.”

hjakudzsúhjakudzsú ◆ minden fajta állatminden fajta állat
hjakudzsúnoóhjakudzsúnoó ◆ állatokállatok királyakirálya 「Raion-va
hjakudzsúno ódeszu.」 „Az oroszlán az állatok ki-
rálya.”

hjakuendamahjakuendama ◆ százasszázas ◆ százjenesszázjenes ◆

százjenes érmeszázjenes érme
hjakuenkin-icuhjakuenkin-icu ◆ egységesenegységesen százszáz jenjen ◆

százjenes boltszázjenes bolt
hjakuensoppuhjakuensoppu ◆ százasszázas boltbolt ◆ százjenesszázjenes
boltbolt
hjakuforintodamahjakuforintodama ◆ százasszázas ◆ százforin-százforin-
tostos ◆ százforintos érmeszázforintos érme
hjakuforintosoppuhjakuforintosoppu ◆ százas boltszázas bolt
hjakugaihjakugai ◆ csupa kárcsupa kár

hjakugaiatteicsirinasihjakugaiatteicsirinasi ◆ károskáros hatásáthatását
semmisemmi semsem ellensúlyozzaellensúlyozza 「Tabako-va hjaku-
gaiatte icsirinasi.」 „A dohányzás káros hatását
semmi sem ellensúlyozza.”

hjakuhacsidzsúdohjakuhacsidzsúdo ◆ száznyolcvanszáznyolcvan fokfok ◆

teljesteljes fordulatfordulat 「Kareno iken-va hjakuhacsi-
dzsúdokavatta.」 „A véleménye teljes fordulatot
vett.”

hjakujakuhjakujaku ◆ többféle orvosságtöbbféle orvosság
hjakujakunocsóhjakujakunocsó ◆ legjobblegjobb gyógyszergyógyszer
「Szake-va hjakujakuno csó.」 „Az alkohol a leg-
jobb gyógyszer.”

hjakujóbakohjakujóbako ◆ hőmérőházhőmérőház ◆ Stevenson-Stevenson-
féle hőmérőházféle hőmérőház
hjakumanhjakuman ◆ milliómillió
hjakumanbunhjakumanbun ◆ milliomodmilliomod 「Hjakumanbunno
icsi」 „egy milliomod”

hjakumancsódzsahjakumancsódzsa ◆ milliomosmilliomos
hjakumangaszohjakumangaszo ◆ megapixelmegapixel 「Kore-va hah-
pjakumangaszonokameradeszu.」 „Ez 8 megapi-
xeles fényképezőgép.”

hjakumenszóhjakumenszó ◆ vicces grimaszvicces grimasz
hjakumenszó-ohjakumenszó-o szuruszuru ◆ viccesvicces arcotarcot vágvág
「Hjakumenszó-o site aszondeita.」 „Vicces arco-
kat vágva szórakoztam.”

hjakumirihjakumiri ◆ decideci
hjakumiririttoruhjakumiririttoru ◆ deciliterdeciliter
hjakumosócsidearuhjakumosócsidearu ◆ ezerszerezerszer hallhall 「Szon-
nakoto-va hjakumo sócsida!」 „Jó tudom, már
ezerszer hallottam!”

hjakunenhjakunen ◆ száz évszáz év
hjakunenkaszei-o macuhjakunenkaszei-o macu ◆ hiába várhiába vár
hjakunenmehjakunenme ◆ hosszúhosszú időidő 「Kokode attaga
hjakunenmeda!」 „Már hosszú ideje vártam rád!”
◆ századik évszázadik év
hjakunen-nokeihjakunen-nokei ◆ hosszú távú tervhosszú távú terv
hjakunenszaihjakunenszai ◆ centenáriumcentenárium ◆ századikszázadik
évfordulóévforduló 「Barutóku tandzsóhjakunenszaiga
okonavareta.」 „Megünnepelték Bartók születé-
sének századik évfordulójáról.” ◇ nihjakunens-nihjakunens-
zaizai bicentenáriumbicentenárium
hjakunenszenszóhjakunenszenszó ◆ százéves háborúszázéves háború
hjakunicsihjakunicsi ◆ száz napszáz nap
hjakunicsikazurahjakunicsikazura ◆ bozontos parókabozontos paróka
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hjakunicsinoszeppóhehitocuhjakunicsinoszeppóhehitocu ◆ ezerévesezeréves
munkátmunkát egyegy pillanatpillanat alattalatt tönkretönkre lehetlehet
tennitenni
hjakunicsiszaibanhjakunicsiszaiban ◆ százszáz naponnapon belülibelüli tár-tár-
gyalásgyalás
hjakunicsiszóhjakunicsiszó ◆ rézvirágrézvirág ◆ vasvirágvasvirág ◆ zin-zin-
niania
hjakunicsizekihjakunicsizeki ◆ szamárköhögésszamárköhögés
hjakunihitocuhjakunihitocu ◆ egyegy aa százhozszázhoz
「Szeikószuruno-va hjakuni hitocuno kanószei-
da.」 „Egy a százhoz a valószínűsége a sikernek.”

hjakuninhjakunin ◆ száz emberszáz ember
hjakunin-issuhjakunin-issu ◆ százversesszázverses kártyakártya ◆ százszáz
versvers gyűjteményegyűjteménye ◇ ogurahjakunin-issuogurahjakunin-issu
Ogura tankagyűjteményOgura tankagyűjtemény
hjakuninmenohjakuninmeno ◆ századikszázadik 「Hjakuninmeno
hito」 „századik ember”

hjakunin-nihitorihjakunin-nihitori ◆ százbólszázból egyegy emberember
「Hjakuninni hitoriga szeisinbjóde kurusindei-
ru.」 „Százból egy ember elmebetegségben szen-
ved.”

hjakunotan-idehjakunotan-ide ◆ százszámraszázszámra 「Hjakuhito
tan-ino rjokósa-va macsini tócsakusita.」 „Száz-
számra érkeztek a turisták a városba.”

hjakuokuhjakuoku ◆ tízmilliárdtízmilliárd
hjakupászentohjakupászento ◆ százszáz százalékszázalék 「Hjakupá-
szento szanszeiszuru.」 „Száz százalékosan egyet-
értek.”

hjakusóhjakusó ◆ parasztparaszt ◇ mizunomibjakusómizunomibjakusó sze-sze-
gényparasztgényparaszt
hjakusóikkihjakusóikki ◆ parasztfelkelésparasztfelkelés ◆ paraszt-paraszt-
lázadáslázadás
hjakusójahjakusója ◆ parasztházparasztház
hjakusójomihjakusójomi ◆ parasztosparasztos olvasatolvasat ◆ sza-sza-
bálytalanbálytalan olvasatolvasat 「Hjakusójomi-o sitekisza-
reta.」 „Felhívták a figyelmemet, hogy szabályta-
lanul olvasom a kandzsit.”

hjakusósigotohjakusósigoto ◆ parasztmunkaparasztmunka
hjakusucuhjakusucu ◆ ezerszámraezerszámra felvetődésfelvetődés ◆

özönlésözönlés
hjakusucuszuruhjakusucuszuru ◆ özönliközönlik 「Hantaiikenga
hjakusucusiteita.」 „Özönlöttek az ellenvélemé-
nyek.”

hjakusuruinohjakusuruino ◆ százféleszázféle

hjakuszainohjakuszaino ◆ százévesszázéves 「Hjakuszaino
hito」 „százéves ember”

hjakuszenhjakuszen ◆ rengeteg csatarengeteg csata
hjakuszenhjakuszen ◆ százszáz darabbóldarabból állóálló válogatásválogatás
◆ száz darabos válogatásszáz darabos válogatás
hjakuszenrenmahjakuszenrenma ◆ harcedzettségharcedzettség
hjakuszenrenmanohjakuszenrenmano ◆ harcedzettharcedzett 「Hjaku-
szenrenmano eijú」 „harcedzett hős” ◆ veteránveterán

hjakutenhjakuten ◆ száz pontszáz pont
hjakutenmantenhjakutenmanten ◆ maximálismaximális pontszámpontszám
「Hjakutenmanten-o totta.」 „Maximális pont-
számot értem el.” ◆ százasszázas skálaskála
「Konoriszuninguteszuto-va hjakutenmantende
hjókaszareru.」 „A hallott szövegértés tesztjét
százas skálán értékeljük.”

hjakutóbanhjakutóban ◆ rendőrségrendőrség hívószámhívószám ◆ száz-száz-
tízes hívószámtízes hívószám
hjakutóbancúhóhjakutóbancúhó ◆ rendőrségi vészhívásrendőrségi vészhívás
hjakutóban-ohjakutóban-o jobujobu ◆ hívjahívja aa rendőrségetrendőrséget
「Hjakutóban-o jonde!」 „Hívd a rendőrséget!”

hjappacuhjakucsúhjappacuhjakucsú ◆ egyetegyet semsem hibázáshibázás
「Kono sagekino szensu-va hjappacuhjakucsú-
da.」 „Ez a sportlövő egyet sem hibázik.” ◆ min-min-
denden lövéslövés telitalálattelitalálat ◆ tévedhetetlenségtévedhetetlenség
「Cumano jokan-va hjappacuhjakucsúda.」 „A
feleségem megérzései tévedhetetlenek.”

hjappacuhjakucsúszuruhjappacuhjakucsúszuru ◆ egyetegyet semsem hibá-hibá-
zikzik 「Hjótekini hjappacuhjakucsúszuru.」
„Egyet sem hibázva találja el a céltáblát.” ◆ té-té-
vedhetetlenvedhetetlen 「Hjappacuhjakucsúszuru jogen-
sa」 „tévedhetetlen jós”

hjóhjó ◆ jegyzékjegyzék ◆ listalista 「Namae-o hjóni no-
szeta.」 „Rátettem a listára a nevét.” ◆ táblázattáblázat
「Détá-o hjónimatometa.」 „Táblázatba rendez-
tem az adatokat.” ◇ icsiranhjóicsiranhjó listalista
「Sóhinicsiranhjó-o sirabeta.」 „Megnéztem az
árulistát.” ◇ icsiranhjóicsiranhjó katalóguskatalógus 「Buhinno
icsiranhjó-o cukutta.」 „Katalógust készítettem az
alkatrészekről.” ◇ kukunohjókukunohjó szorzótáblaszorzótábla ◇

goihjógoihjó szójegyzékszójegyzék ◇ kóteihjókóteihjó ütemtervütemterv
「Súzenkódzsino kóteihjó」 „karbantartó javítás
ütemterve” ◇ dzsikanhjódzsikanhjó időbeosztásidőbeosztás ◇

dzsikanhjódzsikanhjó menetrendmenetrend ◇ dzsikokuhjódzsikokuhjó me-me-
netrendnetrend 「Hangaríno dzsikokuhjó-va ateninara-
nai.」 „A magyar menetrendre nem lehet építeni.”
◇ súkihjósúkihjó periódusosperiódusos táblázattáblázat ◇ sukkecuh-sukkecuh-
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jójó jelenlétijelenléti ívív ◇ szeikaihjószeikaihjó megoldókulcsmegoldókulcs ◇

szeiszekihjószeiszekihjó bizonyítványbizonyítvány ◇ taiszúhjótaiszúhjó lo-lo-
garitmustáblázatgaritmustáblázat ◇ dósucuhjódósucuhjó származta-származta-
totttott táblatábla ◇ hajamihjóhajamihjó keresőtáblázatkeresőtáblázat ◇

bangumihjóbangumihjó műsortáblázatműsortáblázat ◇ puroguramuh-puroguramuh-
jójó programlistaprogramlista ◇ joteihjójoteihjó határidőnaplóhatáridőnapló
「Kono ken-va joteihjóni haitteinai.」 „Ez nem
szerepel a határidőnaplómban.”

hjóhjó ◆ értékelésértékelés ◆ hírhír ◆ hírnévhírnév ◆ kritikakritika
◇ akuhjóakuhjó rosszrossz hírnévhírnév ◇ akuhjóakuhjó rosszrossz kri-kri-
tikatika 「Szagitoitta akuhjóganaikadóka sirabeta.」
„Utánajártam, nincs-e rossz kritika róla, nem
csalás-e az egész.” ◇ eigahjóeigahjó filmkritikafilmkritika ◇ ge-ge-
kihjókihjó színikritikaszínikritika ◇ gekihjógekihjó színházkritikaszínházkritika
◇ gebahjógebahjó szóbeszédszóbeszéd 「Gebahjóde-va szesz-
szenga joszószareta.」 „A szóbeszéd szerint szoros
verseny várható.” ◇ gebahjóninoborugebahjóninoboru beszé-beszé-
liklik 「Kare-va daitórjókóhono gebahjóni nobot-
ta.」 „Azt beszélik, hogy ő lesz az elnökjelölt.” ◇

kóhjókóhjó pozitívpozitív értékelésértékelés 「Kareno szakuhin-
va kóhjódatta.」 „Pozitívan értékelték a művét.” ◇

kóhjókóhjó jójó hírnévhírnév 「Kóhjó-o hakusita.」 „Jó hír-
névre tett szert.” ◇ dzsinbucuhjódzsinbucuhjó jellemrajzjellemrajz ◇

hjógaaruhjógaaru hírébenhírében álláll 「Kono szenszei-va kib-
isiitono hjógaaru.」 „Szigorú tanár hírében áll.”
◇ hjógaaruhjógaaru mondjákmondják rólaróla 「Kare-va hataraki
monodatoiu hjógaaru.」 „Azt mondják róla, hogy
dolgos ember.” ◇ móhjómóhjó sértegetősértegető kritikakritika ◇

móhjómóhjó igazságtalan kritikaigazságtalan kritika
hjóhjó ◆ bálabála 「Nihjóno vata」 „két bála gyapot” ◆

zsákzsák 「Nihjóno kome-o katta.」 „Két zsák rizst
vett.”

hjóhjó ◆ leopárdleopárd ◆ párducpárduc ◇ amerikahjóamerikahjó jagu-jagu-
árár
hjóhjó ◆ jégesőjégeső 「Hjóga furu.」 „Jégeső esik.”

hjóhjó ◆ szavazatszavazat 「Icsiiga kahanszúno hjó-o
acumenakatta.」 „Az első helyezett nem szerzett
többségi szavazatot.” ◆ szavazólapszavazólap ◇ ippjóippjó
voksvoks 「Minsutóni ippjó-o ireta.」 „A demokra-
tákra adtam le a voksot.” ◇ kaihjókaihjó szavazat-szavazat-
számlálásszámlálás 「Kaihjóga ovatta.」 „Befejezték a
szavazatok számlálását.” ◇ koteihjókoteihjó fixfix szava-szava-
zatzat ◇ koteihjókoteihjó biztosbiztos szavazatszavazat ◇ szan-szan-
szeihjószeihjó támogatótámogató szavazatszavazat ◇ sihjósihjó elve-elve-
szettszett szavazatszavazat ◇ szosikihjószosikihjó fixfix szavazatszavazat
◇ dódzsóhjódódzsóhjó szimpátiaszavazatszimpátiaszavazat ◇

hjógatame-ohjógatame-o szuruszuru bebiztosítjabebiztosítja magánakmagának
aa szavazatotszavazatot 「Kareno sóin-va hajaku
hjógatame-o sitakotoda.」 „Azért nyert, mert

gyorsan bebiztosította magának a szavazatokat.”
◇ hjógavareruhjógavareru megoszlanakmegoszlanak aa szavazatokszavazatok
「Jatóno kóhosani hjóga vareta.」 „Megoszlottak
a szavazatok az ellenzék jelöltjei között.” ◇ hjó-hjó-
oo jomujomu megjósoljamegjósolja aa szavazatokatszavazatokat ◇ fu-fu-
dóhjódóhjó bizonytalanbizonytalan szavazatszavazat ◇ mukóhjómukóhjó ér-ér-
vénytelen szavazatvénytelen szavazat
hjóbanhjóban ◆ hírnévhírnév 「Kare-va dzsibunno hjóban-
va kinisinai.」 „Nem törődik a hírnevével.” ◆

szóbeszédszóbeszéd 「Kono sóhin-va hjóbanninattei-
ru.」 „Ez a termék szóbeszéd tárgya.”

hjóbanhjóban ◆ jégtáblajégtábla
hjóbangajoihjóbangajoi ◆ jójó hírűhírű 「Hjóbanga joi gakkó」
„jó hírű iskola”

hjóbangatacuhjóbangatacu ◆ hírébenhírében álláll 「Kareni-va va-
rui hjóbanga tatteiru.」 „Rossz ember hírében
áll.”

hjóbangatakaihjóbangatakai ◆ jójó hírűhírű 「Hjóbanga takai
szakuhin」 „jó hírű alkotás”

hjóbangavaruihjóbangavarui ◆ rosszrossz hírűhírű 「Hjóbanga varui
hito」 „rossz hírű ember”

hjóbóhjóbó ◆ hangoztatáshangoztatás
hjóbóhjóbó ◆ jégsapkajégsapka
hjóbószuruhjóbószuru ◆ hangoztathangoztat 「Minsusugi-o hjó-
bószuru.」 „Demokratikus érzelmeket hangoz-
tat.” ◆ kiállkiáll 「Szeigi-o hjóbószuru.」 „Kiáll az
igazáért.” ◆ vallvall 「Kagekina siszó-o hjóbószu-
ru.」 „Szélsőséges nézeteket vall.”

hjócsakuhjócsaku ◆ partra sodródáspartra sodródás
hjócsakubucuhjócsakubucu ◆ partra sodort tárgypartra sodort tárgy
hjócsakuszuruhjócsakuszuru ◆ partrapartra sodródiksodródik
「Kokonacu-va kaiganni hjócsakusita.」 „Egy kó-
kuszdió a partra sodródott.” ◆ vetődikvetődik 「Mu-
dzsintóni hjócsakusita.」 „Egy lakatlan szigetre
vetődtem.”

hjócsinhjócsin ◆ jeges borogatásjeges borogatás
hjócsóhjócsó ◆ vándormadárvándormadár
hjódaihjódai ◆ címcím 「Szakuhinni hjódai-o cukeru.」
„Címet ad az alkotásnak.” ◇ kakomihjódaikakomihjódai be-be-
keretezett szalagcímkeretezett szalagcím
hjódaikjokuhjódaikjoku ◆ címadócímadó daldal 「Arubamuno hjó-
daikjoku」 „album címadó dala”

hjódaiongakuhjódaiongaku ◆ programzeneprogramzene
hjódenhjóden ◆ szavazóbázisszavazóbázis
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hjódenhjóden ◆ kritikai életrajzkritikai életrajz
hjódohjódo ◆ feltalajfeltalaj ◆ talajtalaj felsőfelső rétegerétege ◆ ta-ta-
lajtakarólajtakaró
hjódzsihjódzsi ◆ jelzésjelzés 「Reszutorande kin-enno
hjódzsigaatta.」 „Az étteremben volt egy nemdo-
hányzó jelzés.” ◇ sosihjódzsisosihjódzsi bibliográfiaibibliográfiai le-le-
írásírás ◇ dórohjódzsidórohjódzsi útburkolatiútburkolati jeljel ◇ dóroh-dóroh-
jódzsijódzsi útburkolati jelzésútburkolati jelzés
hjódzsihjódzsi ◆ feliratfelirat 「Sóhinkara hjódzsiga ocsi-
ta.」 „Az áruról lejött a felirat.” ◆ feltüntetésfeltüntetés
「Sómikigenno hjódzsi-va gimukasiteiru.」 „A
szavatossági idő feltüntetése kötelező.” ◆ kijel-kijel-
zészés ◆ kinyilvánításkinyilvánítás ◆ nyilvánításnyilvánítás ◇ isih-isih-
jódzsijódzsi akaratnyilvánításakaratnyilvánítás ◇ isihjódzsiisihjódzsi
szándéknyilatkozatszándéknyilatkozat ◇ eráhjódzsieráhjódzsi hibaüze-hibaüze-
netnet 「Konpjútánierá hjódzsiga deta.」 „A számí-
tógép hibaüzenetet küldött.” ◇ sokuhinhjódzsisokuhinhjódzsi
ételcímkeételcímke ◇ szentakuhjódzsiszentakuhjódzsi ruhacímkeruhacímke
hjódzsibanhjódzsiban ◆ jelzőtáblajelzőtábla
hjódzsibanhjódzsiban ◆ kijelzőkijelző ◆ kijelzőtáblakijelzőtábla ◆ mű-mű-
szerlapszerlap
hjódzsigaderuhjódzsigaderu ◆ megjelenikmegjelenik 「Vakeno va-
karanai hjódzsiga deta.」 „Értelmetlen üzenet je-
lent meg.” ◆ mutatvamutatva vanvan 「Ninsinkenszaja-
kude jószeino hjódzsigadeta.」 „A terhességi teszt
pozitívat mutatott.”

hjódzsiszuruhjódzsiszuru ◆ feltüntetfeltüntet 「Sóhinni-va
genszankuniga hjódzsiszareteimaszu.」 „Az árun
fel van tüntetve a származási hely.” ◆ jelezjelez
「Kono tokei-va nen-o niketade hjódzsisiteima-
szu.」 „Ez az óra az évet két számjeggyel jelzi.”
◆ kijelezkijelez 「Kono tokei-va dzsikan-o bjómade
hjódzsidekiru.」 „Ez az óra ki tudja jelezni a má-
sodperceket is.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Dzsinzó-o te-
ikjószuru isi-o hjódzsisita.」 „Kinyilvánította a
szándékát, hogy felajánlja a veséjét.” ◆ megjele-megjele-
nítnít 「Monitá-va gazó-o hjódzsisita.」 „A monitor
megjelenítette a képet.” ◆ mutatmutat 「Paszokon-ni
hjódzsiszareteiru gamen-o hozonsita.」 „Elmen-
tettem a számítógép által mutatott képet.”

hjódzsóhjódzsó ◆ határozathatározat
hjódzsóhjódzsó ◆ jégenjégen
hjódzsóhjódzsó ◆ arckifejezésarckifejezés 「Hjódzsóni-va dzs-
isinganakatta.」 „Arckifejezésében bizonytalan-
ság volt.” ◆ látványlátvány 「Gencsikara kójóno
hjódzsó-o eizóde cutaemaszu.」 „Képekben mu-
tatjuk be az őszi falevelek látványát.” ◆ mimikamimika

「Karega uszo-o cuiteinaika hjódzsó-o kanszacu-
siteita.」 „Nézte a mimikáját, hátha hazudik.” ◆

tekintettekintet 「Szagurujóna hjódzsóde vatasino me-
o mita.」 „Fürkésző tekintettel nézett a szemem-
be.” ◇ kaonohjódzsókaonohjódzsó arcjátékarcjáték 「Ano haijúno
kaono hjódzsó-va umakatta.」 „A színésznek jó
volt az arcjátéka.” ◇ muhjódzsódemuhjódzsóde kifejezés-kifejezés-
telen arccaltelen arccal
hjódzsókánibaruhjódzsókánibaru ◆ jégkarneváljégkarnevál
hjódzsókjógihjódzsókjógi ◆ jégversenyjégverseny
hjódzsósohjódzsóso ◆ legfelsőbblegfelsőbb bíróságbíróság ◆ sóguná-sóguná-
tus kúriájatus kúriája
hjódzsósóhjódzsósó ◆ jégrevüjégrevü
hjódzsósúhjódzsósú ◆ legfelsőbblegfelsőbb bíróságibírósági testülettestület
◆ sógunátus kúriájának tagjaisógunátus kúriájának tagjai
hjódzsószupócuhjódzsószupócu ◆ jégsportjégsport
hjódzsunhjódzsun ❶ mércemérce 「Onadzsi hjódzsun-o mo-
csiiru.」 „Ugyanolyan mércét használ.” ❷ elvá-elvá-
rásrás 「Kareno gakurjoku-va hjódzsunni tassite-
iru.」 „Az iskolai tudása megfelel az elvárások-
nak.” ❸ normanorma 「Kono kokumintóhjó-va koku-
szaihjódzsunkara hazureteiru.」 „Ez a népszava-
zás nem felel meg a nemzetközi normáknak.” ◆

alapalap 「Hikakuno hjódzsun」 „viszonyítási alap”
◆ átlagosátlagos 「Hjódzsunkateino denkisijó rjó」
„átlagos háztartás áramfogyasztása” ◆ hivataloshivatalos
「Hjódzsuneigo」 „hivatalos angol nyelv” ◆ nor-nor-
málmál 「Hjódzsuntaidzsú」 „normál testsúly” ◆

normálisnormális 「Hjódzsunródódzsikan」 „normális
munkaidő” ◆ standardstandard 「Hjódzsundzsitai」
„standard betűalak” ◆ szabványosszabványos 「Hjód-
zsunszunpó」 „szabványos méret” ◇ hjódzsun-hjódzsun-
ikanoikano kifogásolhatókifogásolható 「Hjódzsun-ikano ródó-
dzsóken」 „kifogásolható munkakörülmények” ◇

hjódzsun-ikanohjódzsun-ikano átlagonátlagon alulialuli 「Hjódzsun-
ikano csingin」 „átlagon aluli fizetés” ◇ hjód-hjód-
zsunszaizuzsunszaizu normálnormál méretméret 「Bokuno asi-va
hjódzsunszaizuda.」 „A lábam normál méretű.”
◇ hjódzsuncsihjódzsuncsi ideálisideális értékérték 「Kecuacuno
hjódzsuncsi-va hjakunidzsúdeszu.」 „A vérnyo-
más ideális értéke 120.”

hjódzsuncsihjódzsuncsi ◆ ideálisideális értékérték 「Kecuacuno
hjódzsuncsi-va hjakunidzsúdeszu.」 „A vérnyo-
más ideális értéke 120.”

hjódzsundencsihjódzsundencsi ◆ normálelemnormálelem 「Kadomiumu
hjódzsundencsi」 „kadmium normálelem”

hjódzsundzsihjódzsundzsi ◆ zónaidőzónaidő
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hjódzsun-ekihjódzsun-eki ◆ standard oldatstandard oldat
hjódzsungohjódzsungo ◆ hivataloshivatalos nyelvezetnyelvezet ◆ szab-szab-
ványosványos köznyelvköznyelv 「Terebianaunszá-va
hjódzsungo-o cukau.」 „A tévébemondók szabvá-
nyos köznyelvet használnak.”

hjódzsungoszahjódzsungosza ◆ standard hibastandard hiba
hjódzsunhenszahjódzsunhensza ◆ standardstandard eltéréseltérés ◆ ta-ta-
pasztalati szóráspasztalati szórás
hjódzsun-ikanohjódzsun-ikano ◆ átlagonátlagon alulialuli 「Hjódzsun-
ikano csingin」 „átlagon aluli fizetés” ◆ kifogá-kifogá-
solhatósolható 「Hjódzsun-ikano ródódzsóken」 „ki-
fogásolható munkakörülmények”

hjódzsunkahjódzsunka ◆ szabványosításszabványosítás
hjódzsunkaszekihjódzsunkaszeki ◆ index-fosszíliaindex-fosszília ◆ vezér-vezér-
kövületkövület
hjódzsunkaszuruhjódzsunkaszuru ◆ szabványosítszabványosít
「Szokuteihó-va hjódzsunkaszareta.」 „Szabvá-
nyosították a mérési módszert.”

hjódzsunkihjódzsunki ◆ etalonetalon ◆ hitelesítetthitelesített mérő-mérő-
eszközeszköz
hjódzsunnjúrjokuhjódzsunnjúrjoku ◆ standardstandard bemenetbemenet ◆

szabványos bemenetszabványos bemenet
hjódzsun-onhjódzsun-on ◆ normál hangnormál hang
hjódzsunsikirómadzsihjódzsunsikirómadzsi ◆ standardstandard latinlatin be-be-
tűs átírástűs átírás
hjódzsunsucurjokuhjódzsunsucurjoku ◆ standardstandard kimenetkimenet ◆

szabványos kimenetszabványos kimenet
hjódzsunszaizuhjódzsunszaizu ◆ normálnormál méretméret 「Bokuno
asi-va hjódzsunszaizuda.」 „A lábam normál mé-
retű.”

hjódzsuntekinahjódzsuntekina ◆ átlagosátlagos 「Kono szagjó-va
hjódzsuntekina csisikide daredemo dekiru.」 „Ezt
a munkát átlagos tudással bárki elvégezheti.” ◆

szabványosszabványos 「Takusí-va hjódzsuntekina
uncsin-o cukau.」 „A taxik szabványos tarifával
dolgoznak.” ◆ tipikustipikus 「Hjódzsuntekina
sicumon-o matometa.」 „Összegyűjtöttem a tipi-
kus kérdéseket.”

hjóehjóe ◆ palotaőrpalotaőr
hjóeikubuntaihjóeikubuntai ◆ mélységimélységi zónazóna ◆ pelágikuspelágikus
övöv ◆ pelágikuspelágikus zónazóna ◇ sinkaiszósinkaiszó abissz-abissz-
opelágikusopelágikus zónazóna ◇ zensinszózensinszó batipelágikusbatipelágikus
zónazóna ◇ csúsinszócsúsinszó mezopelágikusmezopelágikus zónazóna ◇

csósinkaiszócsósinkaiszó hadopelágikushadopelágikus zónazóna ◇ hjóka-hjóka-
iszuiszóiszuiszó epipelágikus zónaepipelágikus zóna

hjógahjóga ◆ gleccsergleccser ◆ jégárjégár ◇ szancsihjógaszancsihjóga
hegyi gleccserhegyi gleccser
hjógaaruhjógaaru ◆ hírébenhírében álláll 「Kono szenszei-va
kibisiitono hjógaaru.」 „Szigorú tanár hírében
áll.” ◆ mondjákmondják rólaróla 「Kare-va hataraki mono-
datoiu hjógaaru.」 „Azt mondják róla, hogy dol-
gos ember.”

hjógadzsidaihjógadzsidai ◆ jégkorszakjégkorszak
hjógaihjógai ◆ jégkárjégkár
hjógaikandzsihjógaikandzsi ◆ dzsójódzsójó kandzsikandzsi listánlistán kí-kí-
vül eső kandzsivül eső kandzsi
hjógakihjógaki ◆ jégkorjégkor 「Hjógaki-va hjógadzsidaito-
mo jobareru.」 „A jégkort jégkorszaknak is hív-
ják.”

hjógarahjógara ◆ leopárdmintaleopárdminta ◆ párducmintapárducminta
hjógaszuihjógaszui ◆ gleccservízgleccservíz
hjógatame-ohjógatame-o szuruszuru ◆ bebiztosítjabebiztosítja magá-magá-
naknak aa szavazatotszavazatot 「Kareno sóin-va hajaku
hjógatame-o sitakotoda.」 „Azért nyert, mert
gyorsan bebiztosította magának a szavazatokat.”

hjógavareruhjógavareru ◆ megoszlanakmegoszlanak aa szavazatokszavazatok
「Jatóno kóhosani hjóga vareta.」 „Megoszlottak
a szavazatok az ellenzék jelöltjei között.”

hjógenhjógen ◆ ábrázolásábrázolás ◆ kifejezéskifejezés 「Maini-
csiatarasii hjógen-o mih-cuzucu oboemasó.」
„Tanuljunk meg minden nap három új kifejezést!”
◆ reprezentációreprezentáció ◇ dzsikohjógendzsikohjógen önkifeje-önkifeje-
zészés ◇ szeikihjógenszeikihjógen reguláris kifejezésreguláris kifejezés
hjógenhjógen ◆ jégmezőjégmező
hjógengatahjógengata ◆ fenotípusfenotípus ◇ identekihjógen-identekihjógen-
gatagata fénfén
hjógengatamosahjógengatamosa ◆ fenokópiafenokópia
hjógengatatakeihjógengatatakei ◆ polifénizmuspolifénizmus
hjógengihóhjógengihó ◆ kifejezéstechnikakifejezéstechnika
hjógenhóhjógenhó ◆ kifejezésmódkifejezésmód
hjógen-jósikihjógen-jósiki ◆ kifejezésmódkifejezésmód
hjógen-jutakanahjógen-jutakana ◆ gazdaggazdag kifejezőerejűkifejezőerejű
「Hjógen-jutakana gengo」 „gazdag kifejezőerejű
nyelv” ◆ választékosválasztékos 「Hjógen-jutakana hana-
si kata」 „választékos beszéd”

hjógen-jutakanihjógen-jutakani ◆ választékosanválasztékosan
「Hjógen-jutakani hanasita.」 „Választékosan
beszélt.”
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hjógenrjokuhjógenrjoku ◆ kifejezőerőkifejezőerő ◆ kifejezőké-kifejezőké-
pességpesség
hjógenrjokunitondahjógenrjokunitonda ◆ érzékletesérzékletes 「Hjó-
genrjokuni tonda szakuhin」 „érzékletes alkotás”
◆ kifejezőkifejező erejűerejű 「Hjógenrjokuni tondaszutai-
ru」 „kifejező erejű stílus”

hjógenronhjógenron ◆ reprezentációelméletreprezentációelmélet
hjógensugihjógensugi ◆ expresszionizmusexpresszionizmus
hjógenszuruhjógenszuru ◆ ábrázolábrázol 「Bekutoru-o zahjó-
keide hjógensita.」 „Koordináta-rendszerben áb-
rázoltam a vektort.” ◆ kifejezkifejez 「Kodomo-va
kandzsó-o szunaoni hjógensimaszu.」 „A gyerek
őszintén kifejezi az érzelmeit.” ◆ kifejezésrekifejezésre
juttatjuttat 「Dzsibunno iken-o hjógenszuru.」 „Ki-
fejezésre juttatja a véleményét.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít
「Rjóride aidzsó-o hjógenszuru.」 „Főztjével ki-
nyilvánítja a szeretetét.”

hjógihjógi ◆ megvitatásmegvitatás 「Dzsújómondaino hjó-
gi」 „fontos probléma megvitatása” ◆ tanács-tanács-
kozáskozás 「Hjógini szankaszuru.」 „Részt vesz a
tanácskozáson.” ◆ vitavita 「Mondai-o hjógini fu-
szu.」 „Vitára bocsátja a témát.”

hjógiinhjógiin ◆ tanácskozótanácskozó testülettestület tagjatagja ◆ ta-ta-
nácstagnácstag
hjógikaihjógikai ◆ tanácstanács ◆ tanácskozótanácskozó testülettestület
◇ kakumeihjógikaikakumeihjógikai forradalmiforradalmi tanácstanács ◇

kokkahjógikaikokkahjógikai államtanácsállamtanács
hjógiszuruhjógiszuru ◆ megvitatmegvitat 「Iinkai-va szeiszaku-
nicuite hjógisita.」 „A bizottság megvitatta az in-
tézkedést.” ◆ tanácskoziktanácskozik 「Baisin-in-va ni-
dzsikanidzsó hjógisita.」 „Az esküdtek több, mint
két órán át tanácskoztak.”

hjógohjógo ◆ jelmondatjelmondat 「Undóno hjógo」 „mozga-
lom jelmondata” ◆ mottómottó ◆ szlogenszlogen
hjógokenhjógoken ◆ Hjógo megyeHjógo megye
hjógomodzsihjógomodzsi ◆ logogrammalogogramma
hjóguhjógu ◆ kasírozáskasírozás ◆ képfelragasztásképfelragasztás
hjógusihjógusi ◆ kasírozókasírozó ◆ képfelragasztóképfelragasztó
hjóguszuruhjóguszuru ◆ kasírozkasíroz 「Bjóbuni e-o hjógusi-
ta.」 „Képet kasírozott a paravánra.”

hjóhakuhjóhaku ◆ fehérítésfehérítés
hjóhakuhjóhaku ◆ bolyongásbolyongás ◆ sodródássodródás ◆ vándor-vándor-
láslás
hjóhakunosidzsinhjóhakunosidzsin ◆ vándorköltővándorköltő
hjóhakunotabihjóhakunotabi ◆ bolyongásbolyongás

hjóhakusahjóhakusa ◆ vándorvándor
hjóhakuszuruhjóhakuszuru ◆ bolyongbolyong ◆ sodródiksodródik ◆ ván-ván-
doroldorol
hjóhakuszuruhjóhakuszuru ◆ kifejezkifejez 「Kanodzso-va
kandzsó-o hjóhakusita.」 „Kifejezte az érzelmeit.”

hjóhakuzaihjóhakuzai ◆ fehérítőfehérítő ◆ fehérítőszerfehérítőszer ◆ hi-hi-
pópó
hjóhenhjóhen ◆ kivetkőzés magábólkivetkőzés magából
hjóhenszuruhjóhenszuru ◆ kivetkőzikkivetkőzik magábólmagából 「Hjó-
hensite varui hitoninatta.」 „Kivetkőzött magá-
ból, és rossz ember lett.” ◆ megváltozikmegváltozik
「Keijaku-o muszubuto taidoga hjóhensita.」 „A
szerződés aláírása után teljesen megváltozott.”

hjóhihjóhi ◆ bőrfelületbőrfelület ◆ epidermiszepidermisz ◆ hámszö-hámszö-
vetvet ◇ genhjóhigenhjóhi protodermaprotoderma
hjóhjótohjóhjóto ◆ fütyülvefütyülve 「Kazega hjóhjóto fu-
ku.」 „Fütyül a szél.”

hjóhjótositahjóhjótosita ◆ fütyülfütyül aa világravilágra 「Hjóhjóto-
sita hito」 „ember, aki fütyül a világra”

hjóhonhjóhon ◆ darabdarab 「Csinrecujóno hjóhon」 „ki-
állítási darab” ◆ mintaminta 「Ganszekihjóhon」 „kő-
zetminta” ◆ mintapéldánymintapéldány 「Kaerunoarukóru
zuke hjóhon」 „béka spirituszos mintapéldánya”
◆ példánypéldány 「Torino hakuszeihjóhon」 „madár
kitömött példánya” ◆ preparátumpreparátum 「Koncsúno
hjóhon」 „rovarpreparátum” ◇ kakuricuhjó-kakuricuhjó-
honhon véletlenvéletlen mintaminta ◇ kidzsunhjóhonkidzsunhjóhon típus-típus-
példánypéldány ◇ kidzsunhjóhonkidzsunhjóhon referenciareferencia min-min-
tapéldánytapéldány ◇ muszakuihjóhonmuszakuihjóhon véletlensze-véletlensze-
rű mintarű minta
hjóhonbakohjóhonbako ◆ gyűjteménygyűjtemény
hjóhonbunpuhjóhonbunpu ◆ mintaeloszlásmintaeloszlás
hjóhoncsúsucuhjóhoncsúsucu ◆ mintavételmintavétel
hjóhonkahjóhonka ◆ mintavételmintavétel
hjóhonkaszuruhjóhonkaszuru ◆ mintátmintát veszvesz
「Njúrjokusingó-o hjóhonkasita.」 „Mintát vett a
bejövő jelből.”

hjóihjói ◆ függésfüggés ◆ megszálltságmegszálltság
hjoihjoihjoihjoi ◆ fürgénfürgén
hjoihjoitohjoihjoito ◆ tempósantempósan 「Hjoihjoito ojoida.」
„Tempósan úszott.”

hjoihjoitohaneruhjoihjoitohaneru ◆ fürgénfürgén ugrándozikugrándozik
「Hjoihjoito tobi isini hanete kava-o vatatta.」 „A
tipegőköveken fürgén ugrándozva mentem át a
patakon.”
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hjóimodzsihjóimodzsi ◆ fogalomjelfogalomjel ◆ ideogrammaideogramma ◆

képírásjelképírásjel
hjóiszuruhjóiszuru ◆ beleköltözikbeleköltözik 「Nekono reiga ka-
reni hjóisiteiru.」 „A macska szelleme beleköltö-
zött a férfibe.”

hjoitohjoito ◆ hirtelenhirtelen 「Szonoaidiaga atamanihjo-
ito ukanda.」 „Hirtelen eszembe jutott az az öt-
let.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Iszukarahjoito tacsi agat-
ta.」 „Könnyedén felpattantam a székről.” ◆ vá-vá-
ratlanulratlanul 「Mogura-va anakarahjoito kao-o dasi-
ta.」 „A vakond váratlanul kidugta a fejét a lyu-
kon.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Micsibatadehjoito
icsimanen-o micuketa.」 „Véletlenül találtam egy
tízezer jenest az úton.”

hjókahjóka ◆ nyárnyár ◆ sörbetsörbet
hjókahjóka ◆ becsülésbecsülés ◆ érdemjegyérdemjegy ◆ értékelésértékelés
◆ kiértékeléskiértékelés ◆ kritikakritika 「Joi hjóka-o uketa.」
„Jó kritikát kapott.” ◆ megítélésmegítélés 「Vaga kunino
hjókaga szagatta.」 „Rosszabb lett országunk
megítélése.” ◆ méltányolásméltányolás ◆ osztályozásosztályozás
「Szenszeinicuite szeitokarano hjóka-o acumeru
gakkóga fueteiru.」 „Egyre több az olyan iskola,
ahol a tanárokat is osztályozzák.” ◆ osztályzásosztályzás
◆ osztályzatosztályzat ◇ kasóhjókakasóhjóka alulértékelésalulértékelés ◇

kasóhjókakasóhjóka alábecsülésalábecsülés ◇ kadaihjókakadaihjóka túl-túl-
becsülésbecsülés ◇ kadaihjókakadaihjóka túlértékeléstúlértékelés ◇ ka-ka-
daihjókadaihjóka felülértékelésfelülértékelés ◇ hjókakidzsunhjókakidzsun ér-ér-
tékelési szemponttékelési szempont
hjókaekihjókaeki ◆ becsült haszonbecsült haszon
hjókagaagaruhjókagaagaru ◆ felértékelődikfelértékelődik 「Kikinzo-
kuno hjókaga agatta.」 „A nemesfémek felértéke-
lődtek.”

hjókagaszagaruhjókagaszagaru ◆ leértékelődikleértékelődik 「Intánetto
dzsidaiga otozureruto kareno csisikino hjókaga
szagatta.」 „Az internet eljövetelével leértékelő-
dött a tudása.”

hjókaihjókai ◆ eloszláseloszlás ◆ szertefoszlásszertefoszlás
hjókaihjókai ◆ jégtömbjégtömb
hjókaihjókai ◆ fagyott tengerfagyott tenger
hjókaiszuiszóhjókaiszuiszó ◆ epipelágikus zónaepipelágikus zóna
hjókaiszuruhjókaiszuru ◆ eloszlikeloszlik 「Karega idaiteita
gimon-va hjókaisita.」 „Eloszlott a kétsége.” ◆

szertefoszlikszertefoszlik 「Ikkaimeno csirjóde fuan-va
hjókaisita.」 „Az első kezelés után szertefoszlott
az aggodalmam.”

hjókakakakuhjókakakaku ◆ becsült árbecsült ár

hjókakidzsunhjókakidzsun ◆ értékelési szempontértékelési szempont
hjókakukaszszeiszaikinhjókakukaszszeiszaikin ◆ jégmagképzőjégmagképző
baktériumbaktérium
hjókakuszaikinhjókakuszaikin ◆ jégmagképző baktériumjégmagképző baktérium
hjókanhjókan ◆ jégsapkajégsapka
hjókaszonhjókaszon ◆ becsült veszteségbecsült veszteség
hjókaszuruhjókaszuru ◆ becsülbecsül 「Tocsino nedan-va taka-
ku hjókaszaremaszu.」 „Magasra becsülik a föld
árát.” ◆ értékelértékel 「Dzsósi-va buka-o hjókasita.」
„A főnök értékelte a beosztottakat.” ◆ ítélítél 「Ga-
ikande monogoto-o hjókaszuru.」 „Külsőségek
alapján ítél.” ◆ kiértékelkiértékel 「Dzsósi-va bukano
sigoto-o hjókasita.」 „A főnök kiértékelte a be-
osztottak munkáját.” ◆ méltányolméltányol 「Vatasino
gogakurjoku-va hjókaszarenakatta.」 „Nem mél-
tányolták a nyelvtudásomat.” ◇ kasóhjókaszu-kasóhjókaszu-
ruru alábecsülalábecsül 「Szon-va kasóhjókaszareta.」
„Alábecsülték a veszteséget.” ◇ kasóhjókaszu-kasóhjókaszu-
ruru alulértékelalulértékel 「Kono fudószan-va kasóhjóka-
szareteiru.」 „Ez az ingatlan alulértékelt.” ◇ ka-ka-
daihjókaszurudaihjókaszuru túlbecsültúlbecsül 「Kaikakuno kóka-
o kadaihjókasita.」 „Túlbecsülte a reformok ha-
tását.” ◇ kadaihjókaszurukadaihjókaszuru túlértékeltúlértékel
「Dzsiko-o kadaihjókasita.」 „Túlértékelte önma-
gát.” ◇ szaihjókaszuruszaihjókaszuru átértékelátértékel 「Kakoga
szaihjókaszareta.」 „Átértékelődött a múlt.” ◇

szaihjókaszuruszaihjókaszuru újraértékelújraértékel 「Kareno kó-
szekiga szaihjókaszareta.」 „Újraértékelték a
munkásságát.”

hjókaszurukateihjókaszurukatei ◆ véleményezésvéleményezés
hjókaszurukotohjókaszurukoto ◆ véleményezésvéleményezés
hjókecuhjókecu ◆ sajátsaját döntésdöntés kinyilvánításakinyilvánítása ◇

somenhjókecusomenhjókecu írásbeli szavazásírásbeli szavazás
hjókecuhjókecu ◆ befagyásbefagyás
hjókecuhjókecu ◆ megszavazásmegszavazás ◆ szavazásszavazás
「Gian-o hjókecuni fusita.」 „Szavazásra bocsá-
tották az indítványt.”

hjókecuhjókecu ◆ ítéletítélet ◆ megtárgyalásmegtárgyalás útjánútján
döntésdöntés
hjókecu-ohjókecu-o szuruszuru ◆ ítélítél 「Baisin-in-va tadasii
hjókecu-o sita.」 „Az esküdtek helyesen ítéltek.”
◆ találtalál 「Baisin-in-va hikokuni muzaino
hjókecu-o sita.」 „Az esküdtek nem találták bű-
nösnek a vádlottat.”
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hjókecuszuruhjókecuszuru ◆ szavazszavaz 「Giannicuite kjos-
unijotte hjókecusita.」 „Kézfeltartással szavaztak
az indítványról.”

hjókecuszuruhjókecuszuru ◆ befagybefagy 「Mizúmi-va hjókecu-
sita.」 „A tó befagyott.”

hjókecuszuruhjókecuszuru ◆ megszavaztatmegszavaztat 「Gian-o hjó-
kecuszuru.」 „Megszavaztatják az indítványt.” ◆

szavazássalszavazással eldönteldönt 「Puraszucsikkuno sijó-o
kinsiszurukoto-o hjókecusita.」 „Szavazással el-
döntötték, hogy nem szabad műanyagot használ-
ni.”

hjókeihjókei ◆ tiszteletadástiszteletadás ◆ tisztelettisztelet kifeje-kifeje-
zésezése ◆ udvariasságudvariasság
hjókeibunruihjókeibunrui ◆ fenetikus osztályozásfenetikus osztályozás
hjókeibunruigakuhjókeibunruigaku ◆ fenetikafenetika
hjókeihómonhjókeihómon ◆ udvariassági látogatásudvariassági látogatás
hjókeiszanhjókeiszan ◆ táblázatostáblázatos számításszámítás ◆ táb-táb-
lázatszámításlázatszámítás
hjókeiszanszofutohjókeiszanszofuto ◆ táblázatkezelőtáblázatkezelő ◆

táblázatkezelő szoftvertáblázatkezelő szoftver
hjókihjóki ◆ átírásátírás 「Kono kotobanoróma
dzsihjóki-va nandeszuka?」 „Mi ennek a szónak
a latin átírása?” ◆ feltüntetésfeltüntetés 「Nedanno hjó-
ki」 „ár feltüntetése” ◆ jelölésjelölés 「Akuszentono
hjóki」 „hangsúly jelölése” ◇ onszeihjókionszeihjóki fone-fone-
tikaitikai jelölésjelölés ◇ hiraganahjókihiraganahjóki hiraganáshiraganás je-je-
löléslölés ◇ rómadzsihjókirómadzsihjóki latin átíráslatin átírás
hjókihjóki ◆ címcím 「Hjókino kennicuite, kakino tóri
osiraszeitasimaszu.」 „Az alábbiakban értesítjük
a címben említettekről.” ◆ megjelölésmegjelölés
hjókihjóki ◆ jégkorszakjégkorszak
hjókihóhjókihó ◆ feltüntetésfeltüntetés módjamódja ◆ jelölésijelölési
módmód
hjókinmonohjókinmono ◆ vicces embervicces ember
hjókin-nahjókin-na ◆ mókásmókás 「Hjókinna hito」 „mókás
ember” ◆ viccesvicces 「Hjókinna szeikaku」 „vicces
természet”

hjókin-nakoto-ohjókin-nakoto-o iuiu ◆ viccelődikviccelődik
「Icumoicumohjókin-nakoto-o itteiru.」 „Mindig
viccelődik.”

hjókinohjókino ◆ feltüntetettfeltüntetett
hjókiszuruhjókiszuru ◆ átírátír 「Kandzsino namae-o róma
dzside hjókiszuru.」 „A kínai betűs nevet átírja
rómadzsira.” ◆ feltüntetfeltüntet 「Nefudani sóhizeiko-
mino nedan-o hjókiszuru.」 „Az árcédulán a for-

galmi adóval megnövelt árat tünteti fel.” ◆ je-je-
löllöl 「Hizuke-o arabia szúdzside hjókiszuru.」 „A
dátumot arab számokkal jelöljük.” ◆ megjelölmegjelöl
「Nihongode dzsúso-o hjókiszuru.」 „Japánul je-
löli meg a címet.”

hjókitaikeihjókitaikei ◆ jelölésijelölési rendszerrendszer ◆ jelrend-jelrend-
szerszer
hjókjókaihjókjókai ◆ jéghatárjéghatár
hjokkorihjokkori ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Nakusitato omotta
tokeigahjokkori detekita.」 „Egyszer csak meglett
az elveszettnek hitt órám.” ◆ váratlanulváratlanul
「Sútome-va hjokkori aravareta.」 „Váratlanul
betoppant az anyósom.”

hjókóhjókó ◆ magasságmagasság 「Hjókószanzenmétoruno
jamani nobotta.」 „3000 méter magas hegyre
mászott.” ◆ tengerszint feletti magasságtengerszint feletti magasság
hjokohjokodekakeruhjokohjokodekakeru ◆ elillanelillan 「Otto-va jo-
runinaruto nazekahjokohjoko dekakeru.」 „A fér-
jem este mindig elillan valahová.”

hjokohjokotoarukuhjokohjokotoaruku ◆ tipegtipeg 「Akacsan-va
hjokohjokoto aruita.」 „A kisbaba tipegett.”

hjokoritohjokorito ◆ fürgénfürgén
hjómeihjómei ◆ kifejezéskifejezés 「Kandzsóno hjómei」
„érzelem kifejezése” ◆ kinyilvánításkinyilvánítás 「Isino
hjómei」 „szándék kinyilvánítása”

hjómeiszuruhjómeiszuru ◆ kifejezkifejez 「Kansano i-o hjómei-
sita.」 „Kifejezte a háláját.” ◆ kifejezésrekifejezésre jut-jut-
tattat 「Kessin-o hjómeisita.」 „Kifejezésre juttat-
ta az elhatározását.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Iken-o hjó-
meisita.」 „Kinyilvánította véleményét.”

hjómenhjómen ◆ felszínfelszín 「Mizuno hjómen」 „víz fel-
színe” ◆ felületfelület 「Kazegagaraszuno hjómenni
csiiszana szuiteki-o hakondekita.」 „Az üveg felü-
letére apró vízcseppeket hordott a szél.” ◆ külső-külső-
ségség 「Hjómendakede handanszuruna.」 „Nem
szabad a külsőségek alapján dönteni.” ◆ nyilvá-nyilvá-
nosságnosság 「Akudzsiga hjómenni deta.」 „Nyilvá-
nosságra került a gaztett.” ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság
「Kanodzsono kimocsi-va hjómenni aravaren-
akatta.」 „Az érzéseit nem nyilvánította ki.” ◇

dzsimendzsimen földfelszínföldfelszín 「Dzsimenno ondo」
„földfelszín hőmérséklete” ◇ szuimenszuimen vízfel-vízfel-
színszín ◇ hjómendakenohjómendakeno látszólagoslátszólagos 「Hjó-
mendakeno tomodacsi」 „látszólagos barát”

hjómencsórjokuhjómencsórjoku ◆ felületifelületi feszültségfeszültség
「Hjómencsórjokunijotte csiiszana musi-va mizu-
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no ueni tatteiru.」 „A kis rovar lábait a felületi fe-
szültség tartotta fenn a vízen.” ◆ felületifelületi tenziótenzió

hjómendakenohjómendakeno ◆ látszólagoslátszólagos 「Hjómenda-
keno tomodacsi」 „látszólagos barát”

hjómendzsiszszóhjómendzsiszszó ◆ felületszerelésfelületszerelés
hjómendzsiszszóbuhinhjómendzsiszszóbuhin ◆ felületszerelhetőfelületszerelhető
alkatrészalkatrész
hjómendzsóhjómendzsó ◆ felszínenfelszínen 「Itano hjómen-
dzsónihokoriga tamatteita.」 „A deszka felszínén
por volt.” ◆ külsőrekülsőre 「Hjómendzsó-va mivake-
gacukanai」 „külsőre nem lehet megkülönböztet-
ni” ◆ látszólaglátszólag 「Hjómendzsó-va jaszasii」
„látszólag kedves”

hjómenkaszszeizaihjómenkaszszeizai ◆ felületaktív anyagfelületaktív anyag
hjómenkaszuruhjómenkaszuru ◆ felszínrefelszínre kerülkerül 「Monda-
iga hjómenkasita.」 „Egy probléma került a fel-
színre.” ◆ fényfény derülderül 「Dzsikenga hjómenkasi-
ta.」 „Fény derült az ügyre.” ◆ nyilvánvalóványilvánvalóvá
válikválik 「Taiszakuga dzsúbundenaikotoga hjó-
menkasita.」 „Nyilvánvalóvá vált, hogy nem ele-
gendő az intézkedés.”

hjómensorihjómensori ◆ felületkezelésfelületkezelés
hjómensorizuminohjómensorizumino ◆ felületkezeltfelületkezelt 「Hjó-
mensorizumino mokuzai」 „felületkezelt fa”

hjómenszekihjómenszeki ◆ felület területefelület területe
hjómentekinahjómentekina ◆ érintőlegesérintőleges 「Hjómentekina
csisiki」 „érintőleges ismeret” ◆ felszínesfelszínes
「Sinszecusza-va hjómentekidatta.」 „A kedves-
sége felszínes volt.” ◆ felületesfelületes 「Hjómentek-
ina rikai」 „felületes értés” ◆ futólagosfutólagos 「Hjó-
mentekina kankei」 „futólagos kapcsolat”

hjómentekinihjómentekini ◆ futólagosanfutólagosan 「Kare-o hjó-
mentekini sitteiru.」 „Futólagosan ismerem.”

hjon-nahjon-na ◆ meghökkentőmeghökkentő 「Hjon-nakotode siri
atta.」 „Meghökkentő módon találkoztak.”

hjónóhjónó ◆ jeges borogatásjeges borogatás
hjónóhjónó ◆ jégtömlőjégtömlő 「Bjóninno atamani hjónó-o
noszeta.」 „Jégtömlőt tett a beteg fejére.”

hjó-ohjó-o ireruireru ◆ szavazszavaz 「Szenkjodedono szeitó-
ni hjó-o ireta?」 „Melyik pártra szavaztál a válasz-
tásokon?”

hjó-o jomuhjó-o jomu ◆ megjósolja a szavazatokatmegjósolja a szavazatokat
hjóonkigóhjóonkigó ◆ fonetikus jelfonetikus jel

hjóonmodzsihjóonmodzsi ◆ fonetikusfonetikus írásjelírásjel ◆ fonog-fonog-
rammaramma ◆ hangjelhangjel
hjóonszokkihóhjóonszokkihó ◆ Pitman-féle gyorsírásPitman-féle gyorsírás
hjórihjóri ◆ fény-fény- ésés árnyoldalárnyoldal 「Dzsinszeino hj-
óri」 „élet fény- és árnyoldala” ◆ kétkét oldaloldal ◆

kétszínűségkétszínűség 「Hjórinaku hitoto szeh-szuru」
„kétszínűség nélkül érintkezik az emberekkel.”

hjóriittaihjóriittai ◆ elválaszthatatlanságelválaszthatatlanság 「Kok-
oroto karada-va hjóriittaideszu.」 „A test és a lé-
lek elválaszthatatlan egymástól.”

hjórinoaruhjórinoaru ◆ kétszínűkétszínű 「Hjórinoaru hito」
„kétszínű ember”

hjórjóhjórjó ◆ mérésmérés ◆ méréshatárméréshatár
hjórjúhjórjú ◆ sodródássodródás
hjórjúbinhjórjúbin ◆ palackpostapalackposta ◆ sodródósodródó palackpalack

hjórjúbokuhjórjúboku ◆ hordalékfahordalékfa
hjórjúbucuhjórjúbucu ◆ vízen sodródó anyagvízen sodródó anyag
hjórjúsahjórjúsa ◆ számkivetettszámkivetett emberember ◆ tenge-tenge-
ren sodródó emberren sodródó ember
hjórjúszuruhjórjúszuru ◆ sodródiksodródik 「Kavade marutaga
hjórjúsiteita.」 „A folyón sodródott egy farönk.” ◆

zajlikzajlik 「Kóriga hjórjúszuru.」 „Zajlik a jég.”

hjóróhjóró ◆ hadtáphadtáp ◆ katonákkatonák élelmeélelme 「Hjóróga
cukita.」 „Kifogyott a katonák élelme.”

hjórógakarihjórógakari ◆ hadtáposhadtápos
hjorohjorohjorohjoro ◆ nyúlánknyúlánk 「Sokubucuno kukigah-
jorohjoroto nobiteita.」 „Egy nyúlánk növény szá-
ra tört felfelé.” ◆ nyurganyurga 「Kare-va dzsúnenmae-
va hjorohjorono taikeidesita.」 „Tíz éve még
nyurga alakja volt.” ◆ támolyogvatámolyogva
hjorohjorotositahjorohjorotosita ◆ magasramagasra nőttnőtt 「Ippon-
nohjorohjorotosita kusza」 „egy magasra nőtt fű-
szál”

hjóronhjóron ◆ bírálatbírálat ◆ értékelésértékelés ◆ kritikakritika
「Tabe monono hjóron」 „ételkritika” ◆ recen-recen-
ziózió ◇ engekihjóronengekihjóron színikritikaszínikritika
hjoronagaihjoronagai ◆ langalétalangaléta ◆ nyurganyurga 「Kono
mukasino sasinnohjoro nagai szeinen-va vatasi-
deszu.」 „Ezen a régi képen az a nyurga fiú én va-
gyok.”

hjóronbunhjóronbun ◆ kritikakritika ◆ kritikai esszékritikai esszé
hjóronkahjóronka ◆ kritikuskritikus 「Kare-va eigahjóronka-
deszu.」 „Ő filmkritikus.” ◇ engekihjóronkaengekihjóronka
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színikritikusszínikritikus ◇ gundzsihjóronkagundzsihjóronka katonaikatonai
kommentátorkommentátor ◇ bidzsucuhjóronkabidzsucuhjóronka műkriti-műkriti-
kuskus ◇ bungeihjóronkabungeihjóronka irodalomkritikusirodalomkritikus
hjóronszuruhjóronszuru ◆ értékelértékel 「Konpjútágému-o
hjóronszuru.」 „Számítógépes játékot értékel.” ◆

kritikátkritikát írír 「Sószecuno hjóron-o szuru.」 „Kri-
tikát ír a regényről.”

hjorontositahjorontosita ◆ hórihorgashórihorgas ◆ nyakiglábnyakigláb
hjóronzassihjóronzassi ◆ kritikai magazinkritikai magazin
hjororitositahjororitosita ◆ nyúlánknyúlánk
hjórózemehjórózeme ◆ kiéheztetéskiéheztetés
hjósahjósa ◆ bírálóbíráló ◆ kritikuskritikus
hjósihjósi ◆ pillanatpillanat 「Odzsigisita hjósinionaraga
deta.」 „Abban a pillanatban, amikor meghajlot-
tam, elfingottam magam.” ◆ ritmusritmus
「Heisitacsi-va ongakuno hjósini avaszete aruite-
ita.」 „A katonák a zene ritmusára lépdeltek.” ◆

taktustaktus 「Tede hjósi-o totta.」 „Kézzel vertem a
taktust.” ◆ ütemütem 「Jonbunno jonbjósi」 „négy
negyedes ütem” ◇ szanbjósiszanbjósi háromhárom fontosfontos
feltételfeltétel ◇ szanbjósiszanbjósi háromnegyedesháromnegyedes ütemütem
◇ szanbjósiszanbjósi szorouszorou háromhárom fontosfontos feltételfeltétel
teljesülteljesül 「Kare-va szanbjósiszorotta otokodes-
zu.」 „Az a férfi teljesít három fontos feltételt.”
◇ nanikanohjósininanikanohjósini valamivalami miattmiatt
「Purezentonoribon-va nanikano hjósini toretesi-
matta.」 „Valami miatt lejött a szalag az ajándék-
ról.” ◇ nibjósinibjósi párospáros ütemütem ◇ hjósinihjósini ahogyahogy
「Te-o ageta hjósini tanakara sóhin-o otositesi-
matta.」 „Ahogy felemeltem a kezem, véletlenül
lelöktem egy árut a polcról.” ◇ futositahjósinifutositahjósini
egyszeregyszer csakcsak 「Futosita hjósini mukasinokoto-
o omoi dasita.」 „Egyszer csak eszembe jutott egy
régi emlék.” ◇ futositahjósinifutositahjósini szórakozot-szórakozot-
tantan 「Kaisanokonpjútádefutosita hjósinidokoka-
o kurikkusitesimai zenrano gazóga aravareta.」
„A munkahelyi számítógépemen szórakozottan
rákattintottam valamire, és feljött egy meztelen
kép.” ◇ jonbjósijonbjósi négynegyedes ütemnégynegyedes ütem
hjósihjósi ◆ borítóborító 「Honno hjósi」 „könyv borító-
ja” ◆ borítófedélborítófedél ◆ borítólapborítólap ◆ kötéstáb-kötéstáb-
lala ◇ urabjósiurabjósi hátsóhátsó borítóborító ◇ katabjósikatabjósi ke-ke-
ménymény borítóborító ◇ katabjósinokatabjósino keménykemény fede-fede-
lűlű 「Katabjósino hon」 „kemény fedelű könyv” ◇

kamibjósikamibjósi puhapuha borítóborító ◇ kavabjósikavabjósi bőrfe-bőrfe-
déldél ◇ nunohjósinunohjósi vászonkötésvászonkötés
hjósicuhjósicu ◆ jégházjégház ◆ jégveremjégverem

hjósiehjósie ◆ borítóképborítókép
hjósigihjósigi ◆ csattogtató facsattogtató fa ◆ ütőfákütőfák
hjósikihjósiki ◆ jelzésjelzés 「Sinnjúkinsino hjósiki-o mu-
sisita.」 „Figyelmen kívül hagyta a behajtani tilos
jelzést.” ◆ jelzőtáblajelzőtábla ◆ KRESZKRESZ táblatábla ◆ táb-táb-
lala ◆ útjelzőútjelző táblatábla ◇ kjókaihjósikikjókaihjósiki határkőhatárkő
◇ kócúhjósikikócúhjósiki közlekedésiközlekedési táblatábla ◇ dóroh-dóroh-
jósikijósiki közútiközúti jelzőtáblajelzőtábla ◇ dórohjósikidórohjósiki út-út-
jelzőtáblajelzőtábla ◇ hairecuhjósikibuihairecuhjósikibui szekvenciaszekvencia
által jelölt helyáltal jelölt hely
hjósinihjósini ◆ ahogyahogy 「Te-o ageta hjósini tanakara
sóhin-o otositesimatta.」 „Ahogy felemeltem a
kezem, véletlenül lelöktem egy árut a polcról.” ◇

tontonbjósinitontonbjósini ütemesenütemesen 「Sigoto-va tonton
hjósini szuszunda.」 „A munka ütemesen haladt.”

hjósinukeszuruhjósinukeszuru ◆ kedvétkedvét vesztiveszti 「Teszuto-
va kantanszugite hjósinukesita.」 „Olyan könnyű-
ek voltak a vizsgakérdések, hogy kedvemet vesz-
tettem.”

hjósi-ohjósi-o torutoru ◆ veriveri aa ritmustritmust 「Jubide hjósi-
o totta.」 „Az ujjammal vertem a ritmust.”

hjósóhjósó ◆ egyenesegyenes dallammenetdallammenet ◆ egyenesegyenes
tónustónus
hjósóhjósó ◆ emblémaembléma ◆ jelképjelkép 「Heivano hjósó」
„béke jelképe” ◆ képzetképzet ◆ szimbólumszimbólum
「Dzsúdzsika-va súkjótekihjósódeszu.」 „A ke-
reszt vallási szimbólum.” ◇ hjósószuruhjósószuru szim-szim-
bolizálbolizál ◇ hjósószuruhjósószuru jelképezjelképez ◇ bubunhjó-bubunhjó-
sósó részképzetrészképzet
hjósóhjósó ◆ jégtáblajégtábla ◆ jégtakarójégtakaró
hjósóhjósó ◆ elismeréselismerés ◆ kitüntetéskitüntetés ◇ einenkin-einenkin-
zokuhjósózokuhjósó törzsgárda oklevéltörzsgárda oklevél
hjósódaihjósódai ◆ díszemelvénydíszemelvény ◆ dobogódobogó
「Szensu-va hjósódaino icsiini tatta.」 „A ver-
senyző a dobogó első helyére állt.”

hjósódainitacuhjósódainitacu ◆ felkerülfelkerül aa dobogóradobogóra
「Hangarí dzsinga hjósódaini tatta.」 „A magya-
rok felkerültek a dobogóra.”

hjósódzsóhjósódzsó ◆ oklevéloklevél
hjósónórjokuhjósónórjoku ◆ kifejezőképességkifejezőképesség
hjósósikihjósósiki ◆ díjkiosztásdíjkiosztás 「Hjósósikini tennó-
moimasita.」 „A díjkiosztáson ott volt a császár
is.”

hjósósugihjósósugi ◆ szimbolizmusszimbolizmus
hjósószuruhjósószuru ◆ jelképezjelképez ◆ szimbolizálszimbolizál
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hjósószuruhjósószuru ◆ elismerelismer 「Szeifu-va kareno ka-
gakudzsóno kószeki-o hjósósita.」 „Az állam elis-
merte a tudományos munkáját.”

hjósucuhjósucu ◆ kifejezésre juttatáskifejezésre juttatás
hjósucuszuruhjósucuszuru ◆ felszínrefelszínre hozhoz 「Kandzsó-o
hjósucuszuru.」 „Felszínre hozza az érzelmeit.” ◆

kifejezésrekifejezésre juttatjuttat 「Najami-o hjósucuszu-
ru.」 „Kifejezésre juttatja bánatát.” ◆ kimutatkimutat
「Kidoairaku-o hjósucuszuru.」 „Kimutatja az in-
dulatait.”

hjószahjósza ◆ szavazatkülönbségszavazatkülönbség
hjószacuhjószacu ◆ névtáblanévtábla 「Júbinposzutoniarumi
hjószacu-o tori cuketa.」 „A postaládára alumíni-
um névtáblát tettem.”

hjószecuhjószecu ◆ jégjég ésés hóhó 「Hjószecuni umoreta
macsi」 „jég és hó alá temetett város”

hjószecuhjószecu ◆ plágiumplágium
hjószecubucuhjószecubucu ◆ plágiumplágium
hjószecukói-ohjószecukói-o szuruszuru ◆ plagizálplagizál 「Ronbunno
szakusa-va hjószecukói-o sita.」 „Az értekezés
írója plagizált.”

hjószecusahjószecusa ◆ plagizálóplagizáló
hjószecusokubucuhjószecusokubucu ◆ kriofitonkriofiton
hjószecuszuruhjószecuszuru ◆ elplagizálelplagizál 「Mumeina ha-
kaszeno ronbun-o hjószecusita.」 „Elplagizálta
egy ismeretlen professzor értekezését.”

hjószohjószo ◆ körömméregkörömméreg ◆ ujjgyulladásujjgyulladás
hjószóhjószó ◆ felszínfelszín 「Kiokuno hjószó」 „felszínes
emlékezet” ◆ felszínifelszíni rétegréteg 「Konkurítono
hjószó」 „beton felszíni rétege”

hjószóhjószó ◆ borításborítás ◆ kasírozáskasírozás ◆ képfelra-képfelra-
gasztásgasztás
hjószokuhjószoku ◆ egyezésegyezés 「Zengento hjószokuga
avanai.」 „Ez nem egyezik azzal, amit előzőleg
mondott.” ◆ tonális hangsúlytípusoktonális hangsúlytípusok
hjószószuruhjószószuru ◆ felragasztfelragaszt 「Kaiga-o hjószó-
site kake dzsikunisita.」 „A képet felragasztva pa-
pírtekercset készített.”

hjószúhjószú ◆ szavazatszámszavazatszám
hjószuruhjószuru ◆ értékelértékel 「Hjóronka-va kono eiga-o
takaku hjósiteiru.」 „A kritikusok nagyra értéke-
lik a filmet.”

hjószuruhjószuru ◆ kifejezkifejez 「Isi-o aravasita.」 „Kife-
jezte a szándékát.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Kansa-o hjó-
szuru.」 „Kinyilvánítja háláját.”

hjótakehjótake ◆ párducgalócapárducgalóca
hjótanhjótan ◆ flaskatökflaskatök ◆ lopótöklopótök ◇ szen-szen-
naribjótannaribjótan törpe lopótöktörpe lopótök
hjótankarakomahjótankarakoma ◆ megtörténikmegtörténik aa lehetet-lehetet-
lenlen dologdolog 「Hjótankara komaga deta.」 „Meg-
történt a lehetetlen dolog.”

hjóteihjótei ◆ értékelésértékelés ◇ kinmuhjóteikinmuhjótei munka-munka-
végzés értékelésevégzés értékelése
hjóteikidzsunhjóteikidzsun ◆ értékelési szempontértékelési szempont
hjóteiszuruhjóteiszuru ◆ értékelértékel 「Gakuszeino nórjoku-
o hjóteiszuru.」 „Értékeli a diák tudását.”

hjótekihjóteki ◆ célpontcélpont 「Kógekino hjótekitona-
tta.」 „Támadások célpontjává vált.” ◆ céltáblacéltábla
「Hjótekini dzsú-o mukeru.」 „A céltábla felé irá-
nyította a puskáját.”

hjótekitoszuruhjótekitoszuru ◆ célbacélba veszvesz 「Ganszaibó-
o hjótekitosita rjóhó」 „ráksejteket célba vevő
gyógymód” ◆ irányulóirányuló 「Kare-o hjótekitoszuru
kógeki-va fuetekita.」 „Az ellene irányuló táma-
dások egyre gyakoribbak lettek.”

hjótenhjóten ◆ fagypontfagypont
hjótenkahjótenka ◆ fagypontfagypont alattalatt 「Hjótenkano ki-
on」 „fagypont alatti hőmérséklet” ◆ mínuszmínusz
「Hjótenkadzsú do」 „mínusz tíz fok”

hjótenszokuteihjótenszokutei ◆ krioszkópiakrioszkópia
hjótóhjótó ◆ kandiscukorkandiscukor
hjottohjotto ◆ váratlanulváratlanul
hjottokohjottoko ◆ csúnyacsúnya férfiférfi ◆ groteszkgroteszk álarcálarc
◆ pojácapojáca
hjottositarahjottositara ◆ lehetlehet ◆ lehetségeslehetséges 「Hjot-
tositara kare-va uszo-o cuitakamosirenai.」 „Le-
hetséges, hogy hazudott.” ◆ mégmég aa végénvégén tény-tény-
legleg 「Kare-va hjottositara eigaszutáninaruka-
mo.」 „Még a végén tényleg filmsztár lesz belőle.”

hjottositehjottosite ◆ csakcsak nemnem 「Hjottosite ninsin-
sitakamo.」 „Csak nem terhes vagyok?” ◆ nene
mondd,mondd, hogyhogy 「Hjottosite eigoga hanaszenai-
no?」 „Ne mondd, hogy nem tudsz angolul!” ◆

talántalán 「Hjottositekono henni jógaattano?」 „Ta-
lán csak nem itt volt dolgod?”
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hjottoszurutohjottoszuruto ◆ lehetséges,lehetséges, hogyhogy 「Hjot-
toszuruto karega szacudzsinhankamosirenai.」
„Még az is lehetséges, hogy ő gyilkos.”

hjózanhjózan ◆ jéghegyjéghegy 「Taitanikku-va hjózanni-
bucukatta.」 „A Titanic jéghegynek ütközött.”

hjózan-noikkakuhjózan-noikkaku ◆ jéghegyjéghegy csúcsacsúcsa 「Kono
fuszei-va hjózanno ikkakuni szuginakatta.」 „Ez a
szabálytalanság csak a jéghegy csúcsa volt.”

hjózentohjózento ◆ céltalanulcéltalanul 「Hjózento tabisitemi-
tai.」 „Szeretnék csak úgy céltalanul utazgatni.” ◆

váratlanulváratlanul 「Kare-va hjózento szugata-o arava-
sita.」 „Váratlanul megjelent.”

hjózokuhjózoku ◆ nagymacskanagymacska ◆ pantherapanthera
hjúhjútohjúhjúto ◆ fütyülvefütyülve 「Cumetai kazegahjúhjú-
to fuiteiru.」 „Fütyül a hideg szél.” ◆ süvítvesüvítve
「Hjúhjúto kazega fuiteiru.」 „Süvítve fújt a szél.”

hjúmancsénhjúmancsén ◆ élőláncélőlánc
hjúmandoramahjúmandorama ◆ emberiemberi kapcsolatokrólkapcsolatokról
szóló filmszóló film
hjúman-eráhjúman-erá ◆ emberi mulasztásemberi mulasztás
hjúmaniszutohjúmaniszuto ◆ humanistahumanista
hjúmanitíhjúmanití ◆ emberiességemberiesség ◆ humanitáshumanitás
hjúmanizumuhjúmanizumu ◆ emberségemberség ◆ humanizmushumanizmus
hjúmanoidohjúmanoido ◆ emberszerűemberszerű ◆ humanoidhumanoid
hjúmanoidorobottohjúmanoidorobotto ◆ humanoid robothumanoid robot
hjumenhjumen ◆ szűzhártyaszűzhártya
hjúzuhjúzu ◆ biztosítékbiztosíték 「Hjúzuga tonda.」 „Ki-
ment a biztosíték.” ◆ olvadóbetétolvadóbetét ◆ olvadó-olvadó-
biztosítékbiztosíték ◇ ondohjúzuondohjúzu hőkioldóhőkioldó biztosí-biztosí-
tékték ◇ nóhjúzusadankinóhjúzusadanki olvadóbetétolvadóbetét nélkülinélküli
megszakítómegszakító
hjúzudanszenhjúzudanszen ◆ biztosíték kiolvadásabiztosíték kiolvadása
hoho ◆ E-hangE-hang ◇ henhohenho eszesz ◇ hotancsóhotancsó e-molle-moll
◇ hocsócsóhocsócsó E-dúrE-dúr
hoho ◆ gyalogosgyalogos katonakatona ◆ lépéslépés 「Dzsúgoho
aruita.」 „Tizenöt lépést ment.” ◇ ho-oho-o avasze-avasze-
ruru egyszerreegyszerre léplép 「Heisira-va ho-o avaszeta.」
„A katonák egyszerre léptek.” ◇ ho-oho-o avaszeruavaszeru
összehangoltanösszehangoltan csinálcsinál 「Kakukaisa-va ho-o
avaszete sigoto-o szuszumeta.」 „A vállalatok
összehangoltan dolgoztak.” ◇ ho-oho-o szuszumeruszuszumeru
haladhalad 「Kódzsi-va csakucsakuho-o szuszumete-
iru.」 „A munkálatok stabil ütemben haladnak.”
◇ ho-oho-o mukerumukeru vesziveszi azaz iránytirányt 「Ekikara
dzsimuso-e to ho-o muketa」 „Az állomástól a

munkahelyem felé vettem az irányt.” ◇ manpokeimanpokei
lépésszámlálólépésszámláló
hoho ◆ folytatásfolytatás 「Hanasino cugi ho-o usinat-
ta.」 „Nem tudtam folytatni a történetet.” ◆ ka-ka-
lászlász 「Komugino hoga deta.」 „Kalászba szök-
kent a búza.” ◆ pamacspamacs 「Fudeno ho」 „ecset
pamacsa” ◇ inahoinaho rizskalászrizskalász 「Inahoga deszo-
rotta.」 „A rizs kalászba szökkent.” ◇ gamanohogamanoho
gyékénygyékény buzogányabuzogánya ◇ naminohonaminoho hullámta-hullámta-
rajraj ◇ hanasinoho-ohanasinoho-o cugucugu folytatjafolytatja törté-törté-
netetnetet ◇ fudenohofudenoho ecsetpamacsecsetpamacs ◇ jarinohojarinoho
lándzsafejlándzsafej
hoho ◆ helyetteshelyettes 「Sokiho」 „titkárhelyettes” ◆

segédsegéd ◇ gaikókanhogaikókanho diplomata-gyakornokdiplomata-gyakornok
◇ kokumudzsikanhokokumudzsikanho helyettes államtitkárhelyettes államtitkár
hoho ◆ vitorlavitorla 「Ho-o ageru.」 „Felhúzza a vi-
torlát.” ◇ eteniho-oeteniho-o ageruageru kihasználjakihasználja azaz
erősségéterősségét ◇ eteniho-oeteniho-o ageruageru elemébenelemében érziérzi
magátmagát ◇ siriniho-osiriniho-o kaketenigerukaketenigeru elviharzikelviharzik
◇ siriniho-osiriniho-o kaketenigerukaketenigeru hanyatt-homlokhanyatt-homlok
menekülmenekül 「Guntai-va sirini ho-o kakete nigeta.」
„A hadsereg hanyatt-homlok menekült.” ◇ hoka-hoka-
kebunekebune vitorlásvitorlás hajóhajó ◇ ho-oho-o tatamutatamu bevon-bevon-
jaja aa vitorlátvitorlát ◇ ho-oho-o haruharu kibontjakibontja aa vitor-vitor-
látlát ◇ ho-oho-o haruharu vitorlátvitorlát bontbont 「Fune-va ho-o
hatte hasitteita.」 „Vitorlát bontva ment a hajó.”

hóhó ◆ hírhír 「Terebi-o cuketara dandómiszairuga
hassaszaretatono hóni szeh-sita.」 „Amikor be-
kapcsoltam a tévét, az a hír fogadott, hogy kilőttek
egy ballisztikus rakétát.” ◇ ippóippó hírhír 「Bangu-
mideszono dzsikenno ippó-o sitta.」 „A műsorból
értesültem az eset híréről.” ◇ ippóippó jelzésjelzés
「Okomarino kotogaarimasitara, goippókuda-
szai.」 „Kérem jelezzék, ha valami probléma van!”
◇ ippóippó értesítésértesítés 「Cuitara goippókudaszai.」
„Kérem értesítsen, ha megérkezett!”

hóhó ◆ ágyúágyú ◆ löveglöveg
hóhó ◆ nahátnahát 「Hó, szódeszuka?」 „Nahát, tény-
leg?” ◆ óó 「Hó, kore-va szubarasii!」 „Ó, ez re-
mek!”

hóhó ◆ dharmadharma ◆ doktrínadoktrína 「Dzsódosinsúno hó-
o toku.」 „Dzsódo sinsú doktrínáját tanítja.” ◆ el-el-
járásjárás ◆ értelemértelem 「Hangarímade kitefoagura-
o tabenai hó-va nai.」 „Ha már Magyarországon
járunk, értelmetlenség lenne kihagyni a libamá-
jat.” ◆ igemódigemód ◆ jelentésjelentés 「Ojadakaratoitte
kodomo-o sojúbucutosite acukau hó-va nai.」
„Szülőnek lenni nem jelenti azt, hogy személyes
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tárgyként kezelhetjük a gyerekünket.” ◆ jogsza-jogsza-
bálybály 「Szono dzsiken-o hóni terasite bunszekisi-
ta.」 „Jogszabályok tükrében vizsgálta az esetet.”
◆ módmód 「Szeiszanhó」 „termelési mód” ◆ mód-mód-
szerszer 「Keiszanhó」 „számítási módszer” ◆ osz-osz-
tótó 「Hóto dzsicu」 „osztó és osztandó” ◆ tör-tör-
vényvény 「Kono kói-va hóni hanszuru.」 „Ez a cse-
lekedet törvénybe ütközik.” ◆ világtörvényvilágtörvény ◆

viselkedésiviselkedési szabályszabály ◇ akuszeszuhóakuszeszuhó elérésielérési
módmód 「Fairunoakuszeszu hó」 „fájl elérési mód-
ja” ◇ kanzeihókanzeihó vámtörvényvámtörvény ◇ genkóhógenkóhó ha-ha-
tályostályos törvénytörvény ◇ kokuszaihókokuszaihó nemzetközinemzetközi
jogjog 「Kokuszaihóni hanszuru.」 „Nemzetközi jo-
got sért.” ◇ kokuszaihókokuszaihó nemzetközinemzetközi jogsza-jogsza-
bálybály 「Kokuszaihó-o tekijósita.」 „Nemzetközi
jogszabályt alkalmazott.” ◇ dzsissinhódzsissinhó tízestízes
számrendszerszámrendszer ◇ zuhózuhó ábrázolásmódábrázolásmód ◇ csir-csir-
jóhójóhó gyógymódgyógymód ◇ baijáhóbaijáhó Bayer-eljárásBayer-eljárás ◇

hónikanattahónikanatta törvényestörvényes 「Hónikanatta kais-
ano un-ei」 „törvényes vállalatvezetés” ◇

hónoami-ohónoami-o kuguttekugutte joghézagotjoghézagot alkalmazvaalkalmazva
「Hóno ami-o kugutte zeikin-o haravanakatta.」
„Joghézagot alkalmazva nem fizetett adót.” ◇ hó-hó-
nositanobjódónositanobjódó törvénytörvény előttielőtti egyenlőségegyenlőség
◇ hó-ohó-o mamorumamoru törvénytisztelőtörvénytisztelő 「Hó-o ma-
moru simin」 „törvénytisztelő polgár” ◇ ródóki-ródóki-
dzsunhódzsunhó munkamunka törvénykönyvetörvénykönyve ◇ ródókumi-ródókumi-
aihóaihó szakszervezeti törvényszakszervezeti törvény
hóhó ◆ körgalléros köpenykörgalléros köpeny
hóhó ◆ murvalevélmurvalevél
hóhó ◆ amiami 「Takai hóga kanarazusimo joi vak-
edehanai.」 „Ami drága, nem biztos, hogy jó is.”
◆ ami,ami, illetiilleti 「Kjúrjóno hó-va maamaadeszu.」
„Ami a fizetésemet illeti, úgy-ahogy meg vagyok
elégedve vele.” ◆ az,az, akiaki 「Vatasino hóga va-
rui.」 „Én vagyok a hibás.” ◆ az,az, amelyikamelyik 「Ja-
szuihóga szukideszu.」 „Azt szeretem, amelyik ol-
csóbb.” ◆ az,az, amiami 「Cumano rjórino hóga szu-
ki.」 „Jobban szeretem, amit a feleségem főz.” ◆

feléfelé 「Ekino hóhe mukatta.」 „Az állomás felé
tartottam.” ◆ irányirány 「Ekino hóhe aruita.」 „Az
állomás irányába mentem.” ◆ környékkörnyék 「Bara-
ton kono hóni beszszó-o motteiru.」 „Van egy
nyaralóm a Balaton környékén.” ◆ másokhozmásokhoz
képestképest 「Kono kaisa-va madaii hódajo.」 „Ez
a vállalat másokhoz képest nem is olyan rossz.”
◆ részrész 「Kanagavakenno inakano hóni szundei-
ru.」 „Kanagava megye vidékiesebb részén lakik.”
◇ kocscsinohókocscsinohó ezez 「Kocscsino hóga szuki.」

„Én inkább ezt szeretem.” ◇ kocscsinohókocscsinohó er-er-
refelérefelé 「Kocscsino hóni szundeiru.」 „Errefelé
lakik.” ◇ kocscsinohónikocscsinohóni ideide 「Kocscsino hóni
tatte kudaszai.」 „Álljon ide!” ◇ szanpókaraszanpókara
háromhárom oldalróloldalról 「Szanpókara teki-o hóisita.」
„Három oldalról körülzártuk az ellenséget.” ◇ hó-hó-
gaiigaii inkábbinkább 「Nuszumujori gasisita hógaii.」
„Inkább éhen halok, mintsem lopjak.” ◇ hógaiihógaii
tanácsostanácsos 「Akutenkónara dekakenai hógaii.」
„Rossz időben nem tanácsos elindulni.” ◇ hógaiihógaii
kénekéne 「Mó neta hógaii.」 „Már aludnod kéne.” ◇

hó-ehó-e feléfelé 「Kurumano hóhe mukatta.」 „A ko-
csi felé mentem.”

hoanhoan ◆ biztonságbiztonság védelmevédelme ◆ közrendközrend vé-vé-
delmedelme ◆ rendfenntartásrendfenntartás ◇ hoankaikohoankaiko elbo-elbo-
csátás biztonsági okokbólcsátás biztonsági okokból
hóanhóan ◆ Hóan-korHóan-kor
hóanhóan ◆ törvényjavaslattörvényjavaslat 「Hóan-va kakecu-
szareta.」 „Elfogadták a törvényjavaslatot.” ◆

törvénytervezettörvénytervezet 「Giin-va hóan-o tateta.」
„A képviselő törvénytervezetet készített.”

hoancsóhoancsó ◆ Nemzetbiztonsági HivatalNemzetbiztonsági Hivatal
hoandzsóreihoandzsórei ◆ biztonsági rendszabálybiztonsági rendszabály
hoan-jóinhoan-jóin ◆ biztonságibiztonsági őrőr ◆ biztonságibiztonsági
személyzetszemélyzet
hoankaikohoankaiko ◆ elbocsátáselbocsátás biztonságibiztonsági okok-okok-
bólból
hoankanhoankan ◆ seriffseriff ◇ fukuhoankanfukuhoankan seriffhe-seriffhe-
lyetteslyettes
hoankeiszacuhoankeiszacu ◆ rendfenntartó erőrendfenntartó erő
hoankenszahoankensza ◆ biztonságibiztonsági ellenőrzésellenőrzés 「Kúk-
óno hoankenszadzsó-o tótta.」 „Átmentem a re-
pülőtér biztonsági ellenőrzésén.”

hoanszócsihoanszócsi ◆ biztonsági berendezésbiztonsági berendezés
hoantaiszakuhoantaiszaku ◆ biztonságibiztonsági intézkedésintézkedés ◆

rendfenntartó intézkedésrendfenntartó intézkedés
hóbaihóbai ◆ cimboracimbora ◆ osztálytársosztálytárs ◆ tanuló-tanuló-
társtárs
hobakuhobaku ◆ elfogáselfogás
hobákurafutohobákurafuto ◆ légpárnáslégpárnás hajóhajó ◆ siklóha-siklóha-
jójó
hóbákurafutohóbákurafuto ◆ légpárnáslégpárnás hajóhajó ◆ siklóha-siklóha-
jójó
hobakuszuruhobakuszuru ◆ elfogelfog 「Ieszuga hoba-
kuszareta.」 „Jézust elfogták.”
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hobasirahobasira ◆ árbócárbóc
hóbeihóbei ◆ Amerikába látogatásAmerikába látogatás
hóbenhóben ◆ célszerűségcélszerűség ◆ eszközeszköz 「Mokutekini
taiszuru hóben.」 „A cél szentesíti az eszközt.” ◆

megoldásmegoldás 「Ittokino hóben」 „átmeneti megol-
dás” ◆ módszermódszer ◆ upájaupája ◇ uszomohóbenuszomohóben né-né-
ha muszáj hazudniha muszáj hazudni
hóbihóbi ◆ díjdíj ◆ jutalomjutalom 「Mikkokusa-va hóbi-o
uketa.」 „A besúgók jutalmat kaptak.” ◇ gohóbi-gohóbi-
tositetosite jutalombóljutalomból 「Gohóbitosite inuni hone-
o jatta.」 „Jutalomból adtam a kutyámnak egy
csontot.” ◇ gohóbinoojacugohóbinoojacu jutalomfalatjutalomfalat
「Inuni gohóbinoojacu-o ageta.」 „Jutalomfala-
tot adtam a kutyámnak.”

hóbi-ohóbi-o ageruageru ◆ jutalmazjutalmaz ◆ megjutalmazmegjutalmaz
「Kodomoni hóbi-o agete!」 „Jutalmazd meg a
gyereket!”

hobittonoiehobittonoie ◆ dombházdombház
hobohobo ◆ nagyjábólnagyjából 「Hobo icsiszen manforin-
toga hosii.」 „Nagyjából 10 millió forintra lenne
szükségem.” ◆ szinteszinte 「Kono futacuno szeihin-
va hobo onadzsideszu.」 „Ez a két termék szinte
egyforma.”

hobohobo ◆ dajkadajka ◆ óvó nénióvó néni ◆ óvónőóvónő
hóbóhóbó ◆ mindenfelémindenfelé 「Kare-va hóbó-o tabisi-
ta.」 „Mindenfelé utazott.” ◆ mindenminden iránybanirányban
◆ mindenüttmindenütt 「Hóbószagasitaga szaifuga micu-
karanai.」 „Mindenütt kerestem, de sehol sem ta-
lálom a pénztárcámat.”

hóbóhóbó ◆ morgóhalmorgóhal
hóbóhóbó ◆ buddhizmusbuddhizmus káromlásakáromlása ◆ buddhiz-buddhiz-
mus lenézésemus lenézése
hóbókarahóbókara ◆ szélrózsaszélrózsa mindenminden irányábólirányából
「Hóbókara kjakuga kita.」 „A szélrózsa minden
irányából érkeztek vendégek.”

hóbokuhóboku ◆ legeltetéslegeltetés
hóbokucsihóbokucsi ◆ legelőlegelő
hóbokudzsóhóbokudzsó ◆ legelőlegelő
hóbokukenhóbokuken ◆ legeltetési joglegeltetési jog
hóbokuszuruhóbokuszuru ◆ legeltetlegeltet 「Hicudzsi-o hóbo-
kuszuru.」 „Birkákat legeltet.”

hóbucumenhóbucumen ◆ paraboloidparaboloid
hóbucuszenhóbucuszen ◆ parabolaparabola 「Nagetabóru-va
hóbucuszen-o egaite tondeiru.」 „Az eldobott lab-
da repülése közben parabolát ír le.”

hóbucuszen-antenahóbucuszen-antena ◆ parabolaantennaparabolaantenna
hóbucuszendzsónohóbucuszendzsóno ◆ parabolikusparabolikus 「Hóbu-
cuszendzsóno kjokuszen」 „parabolikus görbe”

hóbucuszen-nokidóhóbucuszen-nokidó ◆ parabolapályaparabolapálya
hóbunhóbun ◆ jogtudományjogtudomány ésés bölcsészetbölcsészet ◆ jog-jog-
tudomány és irodalomtudomány és irodalom ◆ törvény szövegetörvény szövege
hóbunhóbun ◆ japán szövegjapán szöveg
hobunehobune ◆ vitorláshajóvitorláshajó
hóbunkaszuruhóbunkaszuru ◆ törvénybetörvénybe iktatiktat
「Kihontekigói-o hóbunkasita.」 „Az alapegyez-
ményt törvénybe iktatták.”

hóbuntaipuraitáhóbuntaipuraitá ◆ japán írógépjapán írógép
hocuihocui ◆ ötletötlet
hócukutekinahócukutekina ◆ bosszúállóbosszúálló 「Hócukutekina
kói」 „bosszúálló tett”

hocuregamihocuregami ◆ kócos hajkócos haj
hocuregehocurege ◆ kóckóc ◆ kócoskócos hajhaj ◆ kócoskócos haj-haj-
tincstincs
hocureruhocureru ◆ foszlikfoszlik 「Hocureta nuno」 „fosz-
lott rongy” ◆ kibomlikkibomlik 「Hocureta kami」 „ki-
bomlott haj” ◆ kifeslikkifeslik 「Hocureta jófuku」 „ki-
feslett ruha” ◆ kirojtosodikkirojtosodik 「Zubon-no szu-
szogahocureta.」 „Kirojtosodott a nadrágom al-
ja.”

hócsakuszuruhócsakuszuru ◆ szembenszemben találjatalálja magátmagát
「Nankanni hócsakusita.」 „Akadályokkal találta
magát szemben.”

hocscsikiszuhocscsikiszu ◆ iratkapcsozóiratkapcsozó ◆ tűzőgéptűzőgép
hocscsikiszudetomeruhocscsikiszudetomeru ◆ összetűzösszetűz 「Sorui-
o hocscsikiszude tometa.」 „Összetűztem az irato-
kat.”

hócsihócsi ◆ értesítésértesítés ◆ jelzésjelzés
hócsihócsi ◆ jogállamijogállami országvezetésországvezetés ◆ törvé-törvé-
nyes kormányzásnyes kormányzás
hócsihócsi ◆ elhanyagoláselhanyagolás ◆ otthagyásotthagyás
hócsidzsitensahócsidzsitensa ◆ gazdátlangazdátlan kerékpárkerékpár ◆ il-il-
legálisan kidobott kerékpárlegálisan kidobott kerékpár
hócsikihócsiki ◆ jelzőkészülékjelzőkészülék ◇ kaszaihócsikikaszaihócsiki
tűzjelzőtűzjelző
hocsikiszuhocsikiszu ◆ tűzőgéptűzőgép 「Soruinohadzsi-o nika-
sohocsikiszude tometekudaszai.」 „Az irat szélét
két ponton tűzőgéppel tűzze össze!”

hocsikiszunoharihocsikiszunohari ◆ tűzőgépkapocstűzőgépkapocs
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hócsikokkahócsikokka ◆ jogállamjogállam
hócsikokuhócsikoku ◆ jogállamjogállam
hócsikuhócsiku ◆ elűzéselűzés ◆ kiűzéskiűzés ◆ száműzésszáműzés
hócsikuszuruhócsikuszuru ◆ elűzelűz 「Kagekihaszosiki-va hó-
csikuszareta.」 „A szélsőséges szervezetet elűz-
ték.” ◆ kiűzkiűz 「Teki-o macsikara hócsikusita.」
„Kiűzték az ellenséget a városból.” ◆ száműzszáműz
「Hanranno sidósa-va kokugaini hócsi-
kuszareta.」 „A lázadás vezetőjét külföldre szám-
űzték.”

hócsiszuruhócsiszuru ◆ értesítértesít 「Keitaidenvani
szokuhó-o hócsiszuru.」 „Mobiltelefonon át érte-
sítenek a gyorshírekről.” ◆ jelezjelez 「Kono szócsi-
va gaszu more-o hócsiszuru.」 „Ez a berendezés
jelzi a gázszivárgást.” ◆ tudtultudtul adad 「Júzáni só-
gaino haszszei-o cúcsiszuru.」 „Tudtul adják a fel-
használóknak, ha üzemzavar történik.”

hócsiszuruhócsiszuru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Hano itami-o hó-
csisiteokuto bjókinimocunagarikanenai.」 „Be-
tegséget is okozhat az elhanyagolt fogfájás.” ◆

magáramagára hagyhagy 「Kono hóricu-va sógaisa-o hócsi-
siteiru.」 „Ez a törvény magukra hagyja a fogya-
tékosokat.” ◆ otthagyotthagy 「Jogore-o hócsisita.」
„Otthagyta a piszkot.”

hocsóhocsó ◆ iramiram 「Hajai hocsóde aruita.」 „Gyors
iramban sétáltam.” ◆ ritmusritmus 「Ottono szeikac-
uno hocsóni avaszeruno-va cukareta.」 „Belefá-
radtam a férjem életritmusához igazodni.” ◆ tem-tem-
pópó 「Hocsó-o jurumeta.」 „Lassítottam a tem-
pón.” ◇ hocsó-ohocsó-o szoroeruszoroeru lépéstlépést tartanaktartanak
egymássalegymással 「Heisira-va hocsó-o szoroete kósin-
sita.」 „A katonák egymással lépést tartva masí-
roztak.”

hócsóhócsó ◆ konyhakéskonyhakés 「Nikuni naname hókóni
hócsó-o ireta.」 „Konyhakéssel ferdén vágtam a
húst.” ◆ nagykésnagykés ◆ szeletelőkésszeletelőkés ◇ gjútóhó-gjútóhó-
csócsó szakácskésszakácskés ◇ szantokuhócsószantokuhócsó santokusantoku
késkés ◇ debabócsódebabócsó húsvágóhúsvágó késkés ◇ nikukiribó-nikukiribó-
csócsó húsvágóhúsvágó késkés ◇ nikukiribócsónikukiribócsó húsvágóhúsvágó
bárdbárd ◇ vabócsóvabócsó japán szeletelőkésjapán szeletelőkés
hócsóhócsó ◆ madár szabadon engedésemadár szabadon engedése
hocsócsóhocsócsó ◆ E-dúrE-dúr
hocsókihocsóki ◆ hallókészülékhallókészülék ◆ nagyothallónagyothalló ké-ké-
szülékszülék
hocsó-ohocsó-o szoroeruszoroeru ◆ lépéstlépést tartanaktartanak egy-egy-
mássalmással 「Heisira-va hocsó-o szoroete kósinsi-

ta.」 „A katonák egymással lépést tartva masíroz-
tak.”

hocsótorihocsótori ◆ szívritmus-szabályozószívritmus-szabályozó
hocsúhocsú ◆ rovarfogásrovarfogás
hocsúhocsú ◆ kiegészítő jegyzetkiegészítő jegyzet
hócsúhócsú ◆ látogatás Kínábalátogatás Kínába
hocsúamihocsúami ◆ lepkehálólepkeháló
hocsúkihocsúki ◆ bogárcsapdabogárcsapda
hócsúszuruhócsúszuru ◆ Kínába látogatKínába látogat
hódaihódai ◆ ütegüteg ◆ ütegállásütegállás ◇ inpeihódaiinpeihódai rej-rej-
tetttett ütegüteg ◇ ukihódaiukihódai úszóúszó ütegüteg ◇ ózahódaiózahódai
süllyesztett ütegsüllyesztett üteg
hódaihódai ◆ kedvérekedvére 「Kjó-va icsinicsiaszobitai hó-
daidajo!」 „Ma egész nap kedvünkre szórakoz-
hatunk!” ◆ korlátlanulkorlátlanul 「Kono
dógahaisinszábiszu-va ih-ka gecuniszen ende mi-
hódaideszu.」 „Ennél a videoszolgáltatónál havi
2000 jenért korlátlanul nézhetünk filmeket.” ◇

kakehódaikakehódai korlátlankorlátlan díjcsomagdíjcsomag 「Kake hó-
daino keijaku-o sita.」 „Korlátlan díjcsomagra fi-
zettem elő.” ◇ kakehódaikakehódai korlátlankorlátlan telefon-telefon-
beszélgetésbeszélgetés ◇ sitaihódaisitaihódai aztazt tesz,tesz, amitamit
akarakar ◇ tabehódaitabehódai korlátlankorlátlan ételfogyasz-ételfogyasz-
tástás ◇ nomihódainomihódai korlátlankorlátlan italfogyasztásitalfogyasztás
◇ norihódainorihódai korlátlankorlátlan utazásutazás 「Budapeszu-
tono nori hódaicsiketto」 „Budapesten korlátlan
utazást biztosító jegy” ◇ jaritaihódaijarujaritaihódaijaru sza-sza-
badonbadon garázdálkodikgarázdálkodik 「Gjangu-va macsideja-
ritai hódaijatta.」 „Egy banda szabadon garázdál-
kodott a városban.”

hódaihódai ◆ japán címjapán cím
hódanhódan ◆ kötetlen társalgáskötetlen társalgás ◆ traccsolástraccsolás
hódanhódan ◆ ágyúgolyóágyúgolyó 「Taihóno vakinitakuszan-
no hódanga cumareteita.」 „Az ágyú mellett sok
ágyúgolyó volt egymásra rakva.” ◆ ágyúlövedékágyúlövedék
「Tekini hódan-o abiszeta.」 „Ágyúlövedékeket
zúdított az ellenségre.” ◆ gránátgránát 「Hódan-va
szakurecusita.」 „A gránát felrobbant.”

hódankaihódankai ◆ dumapartidumaparti ◆ traccspartitraccsparti
hódanszuruhódanszuru ◆ kötetlenülkötetlenül beszélgetbeszélget ◆

traccsoltraccsol
hodaszareruhodaszareru ◆ kötődikkötődik 「Mó vakaretaito
omotteitanoni kanodzsono jaszasiszani hodasza-
reta.」 „A lány, akitől el akartam válni, a ked-
vességével magához köt.” ◆ magávalmagával ragadragad
「Szenszeino necuinihodaszarete benkjószuru ki-
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ninatta.」 „Magával ragadott a tanár lelkesedése,
így kedvet kaptam a tanuláshoz.” ◇ dzsónihoda-dzsónihoda-
szareruszareru megsajnálmegsajnál 「Dzsóni hodaszarete to-
modacsini okane-o vatasita.」 „A barátomat meg-
sajnálva pénzt adtam neki.”

hódenhóden ◆ kisüléskisülés 「Gaszu bakuhacuno gen-in-va
hódendatta.」 „A gázrobbanást elektromos kisü-
lés okozta.” ◇ guróhódenguróhóden parázsfénykisülésparázsfénykisülés
◇ dzsikohódendzsikohóden önkisülésönkisülés ◇ denkohódendenkohóden ív-ív-
kisüléskisülés ◇ hibanahódenhibanahóden szikrakisülésszikrakisülés
hóden-jórjóhóden-jórjó ◆ kapacitáskapacitás ◆ kisütésikisütési kapaci-kapaci-
tástás
hódenkanhódenkan ◆ kisülési csőkisülési cső ◆ kisülőcsőkisülőcső
hódenrohódenro ◆ kisülési útkisülési út
hódenszaszeruhódenszaszeru ◆ kisütkisüt 「Szeidenki-o hóden-
szaszeta.」 „Kisütötte a sztatikus töltést.”

hódenszuruhódenszuru ◆ kisülkisül 「Kondenszá-va hódensi-
ta.」 „A kondenzátor kisült.” ◆ kisütkisüt
「Dzsúdencsi-o hódensita.」 „Kisütöttem az ak-
kumulátort.”

hodohodo ◆ annyiraannyira 「Konoreszutoran-va mata ku-
ru hodooisikunai.」 „Nem annyira jó ez az étte-
rem, hogy újra idejöjjünk.” ◆ határhatár 「Sicurei-
nimo hodogaarimaszu.」 „A tiszteletlenségnek is
van határa.” ◆ képestképest 「Omotta hodovaruku-
nai.」 „Nem is olyan rossz, ahhoz képest, ahogy
elképzeltem.” ◆ mértékmérték 「Konoszúpu-va sioka-
genno hodogajoi.」 „Ez a leves jó mértékben van
sózva.” ◆ minélminél 「Takaku tobeba tobuhodo,
kúkiga uszukunarimaszu.」 „Minél feljebb repü-
lünk, annál ritkább lesz a levegő.” ◆ mintmint 「Anata
hodo, cukareteimaszen.」 „Nem vagyok olyan fá-
radt, mint te.” ◆ nyinyi 「Tega todokuhodono kjo-
ri」 „kéznyújtásnyi távolság” ◆ olyannyiraolyannyira
「Szeikacuni kakaszenakunaru hodokeitaidenva-
ninareta.」 „Olyannyira megszoktam a telefono-
mat, hogy nem tudnék nélküle élni.” ◆ szívesszíves
「Gorenrakunohodo, jorosiku onegai mósi ag-
emaszu.」 „Várom szíves jelentkezését!” ◆ úgyúgy
「Kareto nisúkan hodomaeni atta.」 „Úgy két he-
te találkoztam vele.” ◇ omouhodoomouhodo mintmint gon-gon-
doloddolod 「Boku-va kimiga omouhodoii hitode-va
nai.」 „Nem vagyok olyan jó ember, mint azt te
gondolod.” ◇ kuszaruhodokuszaruhodo rohadtrohadt soksok
「Kare-va okanega kuszaruhodoaru.」 „Rohadt
sok pénze van.” ◇ kuszaruhodokuszaruhodo temérdektemérdek
「Kanodzsoni-va kucuga kuszaru hodoaru.」
„Temérdek cipője van.” ◇ hodocsikaihodocsikai viszony-viszony-

laglag közeliközeli 「Bocsi-va kjókaikara hodocsikai ba-
soniaru.」 „A temető viszonylag közel van a temp-
lomhoz.” ◇ hododehanaihododehanai mértékébenmértékében elma-elma-
radrad 「Kotosino súkaku-va kjonenhododeha-
nai.」 „Az idei termés mértékében elmarad a múlt
évitől.” ◇ hodohodonihodohodoni mértékkelmértékkel 「Kare-va
hodohodoni oszake-o nondeiru.」 „Mértékkel
iszik.” ◇ hodojoihodojoi pontpont jójó 「Ekimoszúpámo ho-
dojoi basoniaru.」 „Az állomás és az áruház is
pont jó helyen van.” ◇ hodojoihodojoi mértékletesmértékletes
「Mainicsino hodojoi undó」 „mértékletes napi
testmozgás” ◇ mikakehodomikakehodo mint,mint, amilyennekamilyennek
látsziklátszik 「Kare-va mikakehodo tosi-o tottei-
nai.」 „Nem olyan öreg, mint amilyennek látszik.”

hodóhodó ◆ megnevelésmegnevelés ◆ nevelésnevelés ◆ tanács-tanács-
adásadás 「Gakuszeino hodó」 „diáktanácsadás” ◇

sokugjóhodósokugjóhodó pályaválasztási tanácsadáspályaválasztási tanácsadás
hodóhodó ◆ gyalogútgyalogút 「Sadóto hodó」 „kocsiút és
gyalogút” ◆ járdajárda 「Hodókara sadóni deta.」
„Leléptem a járdáról az úttestre.”

hodóhodó ◆ aszfaltútaszfaltút
hódohódo ◆ hűbérbirtokhűbérbirtok
hódóhódó ◆ hírhír ◆ hírközléshírközlés 「Dzsinszokuna hódó-
o okonatta.」 „Gyorsan közölték a hírt.” ◆ saj-saj-
tóértesüléstóértesülés ◆ sajtóközleménysajtóközlemény 「Szaisinno
hódóde dzsikonicuite vakatta.」 „A legfrissebb
sajtóközleményből tudtuk meg a hírt a balesetről.”
◆ tájékoztatástájékoztatás 「Szeikakuna hódó-o mezasi-
teiru.」 „Pontos tájékoztatásra törekszünk.” ◇

kjogihódókjogihódó hamishamis hírhír közléseközlése ◇ henkóhódóhenkóhódó
részrehajlórészrehajló tájékoztatástájékoztatás ◇ henkóhódóhenkóhódó el-el-
fogult tájékoztatásfogult tájékoztatás
hodoaihodoai ◆ mértékmérték 「Joi hodoaini csómirjóno
adzsigasimikondeiru.」 „Pont jó mértékben járják
át a fűszerek az ételt.”

hodocsikaihodocsikai ◆ viszonylagviszonylag közeliközeli 「Bocsi-va
kjókaikara hodocsikai basoniaru.」 „A temető vi-
szonylag közel van a templomhoz.”

hododehanaihododehanai ◆ mértékébenmértékében elmaradelmarad 「Ko-
tosino súkaku-va kjonenhododehanai.」 „Az idei
termés mértékében elmarad a múlt évitől.”

hódódzsinhódódzsin ◆ riporterekriporterek 「Hódódzsin-va kaig-
isicuni szattósita.」 „A riporterek megrohanták a
tárgyalótermet.” ◆ sajtósajtó ◆ újságírókújságírók
hodohodonihodohodoni ◆ mérsékeltenmérsékelten 「Csippu-o hodo-
hodoni dasita.」 „Mérsékelten mértem a borra-
valót.” ◆ mértékkelmértékkel 「Kare-va hodohodoni
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oszake-o nondeiru.」 „Mértékkel iszik.” ◆ mér-mér-
tékletesentékletesen 「Okane-o hodohodoni cukau.」
„Mértékletesen bánok a pénzzel.” ◆ módjávalmódjával
「Kare-va hodohodoni hataraiteiru.」 „Dolgozik,
de csak módjával.”

hodohodoniszuruhodohodoniszuru ◆ mértékkelmértékkel csinálcsinál
「Oszake-o hodohodoniszuru.」 „Mértékkel
iszik.” ◆ nemnem visziviszi túlzásbatúlzásba 「Aszobunomo
hodohodonisita hógaii.」 „Nem szabad túlzásba
vinni a szórakozást.”

hodohodonohodohodono ◆ mérsékeltmérsékelt ◆ mértékletesmértékletes
「Vain-no hodohodono insu-va aru csúde-va
nai.」 „A mértékletes borfogyasztás nem alkoho-
lizmus.”

hodóinhodóin ◆ nevelőtisztnevelőtiszt
hodojoihodojoi ◆ megfelelőmegfelelő 「Hodojoi ókiszanorjuk-
ku」 „megfelelő méretű hátizsák” ◆ mértékle-mértékle-
testes 「Mainicsino hodojoi undó」 „mértékletes
napi testmozgás” ◆ pontpont jójó 「Ekimoszúpámo
hodojoi basoniaru.」 „Az állomás és az áruház is
pont jó helyen van.”

hodojokuhodojoku ◆ megfelelőenmegfelelően 「Reizókoni
iretameron-va hodojoku hieta.」 „A hűtőbe tett
dinnye megfelelően lehűlt.”

hodojokuhodojoku ◆ jó mértékbenjó mértékben
hódókanhódókan ◆ sajtófőnöksajtófőnök ◆ sajtószóvivősajtószóvivő ◆

sajtótitkársajtótitkár ◆ szóvivőszóvivő
hódókankeisahódókankeisa ◆ újságírókújságírók
hódókanszeihódókanszei ◆ hírekhírek cenzúrázásacenzúrázása 「Hód-
ókanszeiga sikareteiru.」 „Bevezették a hírek cen-
zúrázását.” ◆ hírkorlátozáshírkorlátozás
hodokeruhodokeru ◆ kibomlikkibomlik 「Muszubi mega toke-
ta.」 „Kibomlott a csomó.” ◆ kifűződikkifűződik 「Kuc-
uno himoga toketeiru」 „kifűződött a cipője” ◆

kioldódikkioldódik 「Kucuno himo-va toketa.」 „Kioldó-
dott a cipőfűzőm.” ◆ megbomlikmegbomlik 「Muszubi me-
ga toketa.」 „Megbomlott a csomó.”

hodokerukotohodokerukoto ◆ megbomlásmegbomlás
hódókikanhódókikan ◆ hírközlőhírközlő szervszerv ◆ hírszolgálathírszolgálat
◆ hírügynökséghírügynökség ◆ orgánumorgánum ◆ sajtósajtó ◆ szó-szó-
csőcső ◇ szekaihódókikanszekaihódókikan világsajtóvilágsajtó
hodókjóhodókjó ◆ felüljárófelüljáró ◆ gyaloghídgyaloghíd ◆ gyalo-gyalo-
gos felüljárógos felüljáró ◆ gyalogos hídgyalogos híd
hodokosihodokosi ◆ adakozásadakozás ◆ adományadomány
「Hodokosi-o ukeru.」 „Adományt fogad el.” ◆

alamizsnaalamizsna 「Hodokosi-o kou.」 „Alamizsnát
kér.”

hodokosi-ohodokosi-o szuruszuru ◆ adakozikadakozik 「Mazusii hito-
ni hodokosi-o sita.」 „Adakozott a szegényeknek.”

hodokoszuhodokoszu ◆ adad 「Kandzsani ókjúsocsi-o ho-
dokosita.」 „Elsősegélyt adott a betegnek.” ◆ al-al-
kalmazkalmaz 「Bószuitoszó-o hodokosita.」 „Vízhat-
lan festést alkalmazott.” ◆ bevonbevon
「Kinzokuninikkeru-o hodokosita.」 „A fémet be-
vonta nikkellel.” ◆ ellátellát 「Garaszuno hjómenni
szaiku-o hodokosita.」 „Díszítéssel látta el az
üveg felületét.” ◆ elvégezelvégez 「Dzsidósani kuru-
maiszunotameno hicujóna sudan-o hodokosita.」
„Az autón elvégezte a változtatásokat, hogy tudjon
tolószéket fogadni.” ◆ végezvégez 「Nekoni
kjoszeisudzsucu-o hodokosita.」 „Ivartalanító
műtétet végzett a macskán.” ◇ onkei-oonkei-o hodok-hodok-
oszuoszu jótjót tesztesz 「Zeikin-o mendzsoszurukotode
onkei-o hodokosita.」 „Jót tett azzal, hogy adó-
mentességet biztosított.” ◇ on-oon-o hodokoszuhodokoszu
szívességetszívességet tesztesz ◇ kacurei-okacurei-o hodokoszuhodokoszu
körülmetélkörülmetél 「Szeigojókameno akacsan-ni
kacurei-o hodokosita.」 „A nyolcnapos csecsemőt
körülmetélték.” ◇ dzsihi-odzsihi-o hodokoszuhodokoszu meg-meg-
szánszán 「Mazusii hitoni dzsihi-o hodokosita.」
„Megszánta a szegény embert.” ◇ szósoku-oszósoku-o ho-ho-
dokoszudokoszu ékesítékesít 「Hakonidaijamondono
szósoku-o hodokosita.」 „Gyémántokkal ékesítet-
te a dobozt.” ◇ szósoku-oszósoku-o hodokoszuhodokoszu díszítdíszít
「Madzsikirini kikagakumojóno szósoku-o hodo-
kosita.」 „A válaszfalat mértani mintákkal díszí-
tettem.” ◇ dan-necu-odan-necu-o hodokoszuhodokoszu hőszigetelhőszigetel
「Kabeni dan-necu-o hodokosita.」 „Hőszigetel-
tem a falat.” ◇ teate-oteate-o hodokoszuhodokoszu kezelkezel
「Kizuni teate-o hodokosita.」 „Kezelte a sebet.”
◇ te-ote-o hodokoszuhodokoszu segítsegít 「Keganin-va teno
hodokosijóganakatta.」 „A sérülten már nem le-
hetett segíteni.” ◇ hirjó-ohirjó-o hodokoszuhodokoszu megtrá-megtrá-
gyázgyáz 「Hatakeni hirjó-o hodokosita.」 „Megtrá-
gyáztam a földet.” ◇ mankansoku-omankansoku-o hodokoszuhodokoszu
fellobogózfellobogóz 「Sinteini mankansoku-o hodokosi-
ta.」 „Fellobogózták az új naszádot.”

hodokuhodoku ◆ feloldozfeloldoz 「Sibarareta hitono nava-o
hodoita.」 „Feloldozta a megkötözött embert.” ◆

kibogozkibogoz 「Mocureta ito-o toku.」 „Kibogozza az
összegubancolódott fonalat.” ◆ kikötkiköt 「Kucu-o
hodoita.」 „Kikötötte a cipőjét.” ◆ leoldleold 「Ko-
sinimakicuketeita nava-o hodoita.」 „Leoldotta a
derekára kötött kötelet.” ◆ oldold 「Muszubi-o ho-
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doita.」 „Oldotta a csomót.” ◆ szétbontszétbont
「Hanataba-o hodoita.」 „Szétbontottam a csok-
rot.” ◆ szétfejtszétfejt 「Nui me-o toku.」 „Szétfejti
a varrást.” ◇ toguro-otoguro-o hodokuhodoku széttekeredikszéttekeredik
「Hebi-va toguro-o hodoita.」 „A kígyó szétteke-
redett.” ◇ buszó-obuszó-o hodokuhodoku lefegyverezlefegyverez
「Heisino buszó-o hodoita.」 „Lefegyverezte a
katonát.”

hodonakuhodonaku ◆ hamarosanhamarosan 「Hodonakuszono hi-
ga kimaszu.」 „Hamarosan elérkezik az a nap.” ◆

kiskis időidő elteltévelelteltével 「Baszu-va hodonaku mok-
utekicsini cuita.」 „A busz kis idő elteltével meg-
érkezett a célállomáshoz.”

hodonohodono ◆ annyiannyi 「Kuruma-o kauhodono okan-
eganai.」 „Nincs annyi pénzem, hogy autót tudjak
venni.”

hódónodzsijúhódónodzsijú ◆ sajtószabadságsajtószabadság
hodónohasihodónohasi ◆ járdaszegélyjárdaszegély ◆ járda szélejárda széle
hodonokotohodonokoto ◆ kellkell 「Szore-va
odorokuhodonokotode-va nai.」 „Ezen nem kell
csodálkozni.”

hódósasinhódósasin ◆ hírfotóhírfotó ◆ sajtófotósajtófotó
hodószuruhodószuru ◆ megnevelmegnevel 「Miszeinen-va kicu-
ensite hodószareta.」 „A dohányzó fiatalt meg-
nevelték.” ◆ védelmivédelmi őrizetbeőrizetbe veszvesz
「Szeinenhanzaisa-va hodószareta.」 „Védelmi
őrizetbe vették a fiatalkorú bűnözőt.”

hódószuruhódószuru ◆ lehozlehoz 「Sinbun-va njúszu-o hód-
ósita.」 „Az újság lehozta a hírt.” ◆ tudósíttudósít
「Terebi-va orinpikku-o hódósita.」 „A televízió
az olimpiáról tudósított.”

hódóteisihódóteisi ◆ hírzárlathírzárlat
hodotóihodotói ◆ messzemessze 「Kósita mondaigaaru kagi-
ri, dzsicujóka-va hodotói.」 „Ha ilyen problémák
vannak még, akkor messze vagyunk a gyakorlati
felhasználástól.” ◆ messzemessze nemnem 「Dzsókjó-va ri-
szókara hodotói.」 „A helyzet messze nem ideá-
lis.” ◆ viszonylagviszonylag távolitávoli 「Hodotói tokoro」
„viszonylag távoli hely”

hodzsihodzsi ◆ megőrzésmegőrzés ◆ megtartásmegtartás ◇ dzsiko-dzsiko-
hodzsikairohodzsikairo öntartó áramköröntartó áramkör
hódzsihódzsi ◆ Hódzsi-korHódzsi-kor
hódzsihódzsi ◆ japán betűjapán betű
hódzsihódzsi ◆ halottihalotti emlékszertartásemlékszertartás 「Sinda
obaacsan-no hódzsi-o okonatta.」 „Néhai nagy-

anyám emlékszertartását tartottuk.” ◆ halottihalotti
megemlékezésmegemlékezés
hódzsicsahódzsicsa ◆ pörkölt zöldteapörkölt zöldtea
hodzsidenrjúhodzsidenrjú ◆ tartóáramtartóáram
hodzsikuhodzsiku ◆ kalászorsókalászorsó ◇ tómorokosinoho-tómorokosinoho-
dzsikudzsiku kukoricacsutkakukoricacsutka
hodzsikuridaszuhodzsikuridaszu ◆ előkotorelőkotor 「Kako-o ho-
dzsikuri daszarete hazukasii.」 „Szégyellem ma-
gam, mert előkotortak valamit a múltamból.” ◆

kikotorkikotor 「Binkaradzsamu-o hodzsikuri dasita.」
„Kikotortam a lekvárt az üvegből.” ◆ kipiszkálkipiszkál
「Hanakara ókina hanakuszo-o hodzsikuri dasi-
ta.」 „Az orromból kipiszkáltam egy nagy fikát.”

hodzsikurikaeszuhodzsikurikaeszu ◆ vájkálvájkál 「Kareno kako-o
hodzsikuri kaesita.」 „A múltjában vájkáltam.”

hodzsikuruhodzsikuru ◆ kikaparkikapar 「Medama-o hodzsiku-
ruzo!」 „Kikaparom a szemedet!” ◆ kitúrkitúr
「Kobuta-va cucsikaradzsagaimo-o hodzsikut-
ta.」 „A malac kitúrta a földből a krumplit.” ◆ túrtúr
「Ano hito-va icumo hana-o hodzsikutteiru.」
„Az az ember mindig az orrát túrja.” ◆ vájkálvájkál
「Kanodzso-va kareno kako-o hodzsikutta.」
„Vájkált a múltjában.” ◇ hodzsikurikaeszuhodzsikurikaeszu
vájkálvájkál 「Kareno kako-o hodzsikuri kaesita.」 „A
múltjában vájkáltam.” ◇ hodzsikuridaszuhodzsikuridaszu ki-ki-
kotorkotor 「Binkaradzsamu-o hodzsikuri dasita.」
„Kikotortam a lekvárt az üvegből.” ◇ hodzsiku-hodzsiku-
ridaszuridaszu előkotorelőkotor 「Kako-o hodzsikuri daszar-
ete hazukasii.」 „Szégyellem magam, mert elő-
kotortak valamit a múltamból.” ◇ hodzsikuri-hodzsikuri-
daszudaszu kipiszkálkipiszkál 「Hanakara ókina hanakuszo-
o hodzsikuri dasita.」 „Az orromból kipiszkáltam
egy nagy fikát.”

hódzsinhódzsin ◆ jogijogi személyszemély ◆ társaságtársaság 「Ko-
dzsinka hódzsin」 „magánszemély vagy társaság”
◇ enupíóhódzsinenupíóhódzsin nonprofitnonprofit szervezetszervezet ◇

gencsihódzsingencsihódzsin helyihelyi szervezetszervezet ◇ kóekihód-kóekihód-
zsinzsin közhasznúközhasznú társaságtársaság ◇ zaidanhódzsinzaidanhódzsin
alapítványalapítvány ◇ súkjóhódzsinsúkjóhódzsin vallásivallási szerve-szerve-
zetzet ◇ szeiszanhódzsinszeiszanhódzsin felszámolócégfelszámolócég
hódzsinhódzsin ◆ honpolgárhonpolgár ◆ japánjapán honpolgárhonpolgár ◇

kaigaizairjúhódzsinkaigaizairjúhódzsin külföldönkülföldön élőélő japánjapán ◇

zaigaihódzsinzaigaihódzsin külföldönkülföldön élőélő japánjapán ◇ zaibe-zaibe-
ihódzsinihódzsin Amerikában élő japánAmerikában élő japán
hódzsinbangóhódzsinbangó ◆ adószámadószám
hódzsin-nohódzsin-no ◆ társaságitársasági
hódzsinzeihódzsinzei ◆ társasági adótársasági adó
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hodzsiridaszuhodzsiridaszu ◆ előtúrelőtúr 「Buta-va dzsagaimo-
o hodzsiri dasita.」 „A disznó előtúrt egy krump-
lit.” ◆ kitúrkitúr 「Anakaragomi-o hodzsiri dasita.」
„Kitúrtam a piszkot a lyukból.”

hodzsirjokuhodzsirjoku ◆ koercivitáskoercivitás
hodzsiruhodzsiru ◆ piszkálpiszkál 「Hana-o hodzsitta.」 „Az
orrát piszkálta.” ◆ túrtúr 「Buta-va hanade cucsi-
o hodzsiru.」 „A disznó a földet túrja az orrával.”
◆ turkálturkál 「Kareno himicu-o hodzsikurimavatte-
iru.」 „A titkaiban turkál.” ◇ hodzsiridaszuhodzsiridaszu ki-ki-
túrtúr 「Anakaragomi-o hodzsiri dasita.」 „Kitúr-
tam a piszkot a lyukból.” ◇ hodzsiridaszuhodzsiridaszu elő-elő-
túrtúr 「Buta-va dzsagaimo-o hodzsiri dasita.」 „A
disznó előtúrt egy krumplit.”

hódzsiruhódzsiru ◆ pörkölpörköl 「Hódzsita csa」 „pörkölt
tea”

hódzsiruhódzsiru / hózuruhózuru ◆ hírthírt adad 「Terebi-va
ibento-o hódzsita.」 „A televízió hírt adott az ese-
ményről.” ◆ lehozlehoz 「Szononjúszu-o terebimo
hódzsita.」 „A hírt a tévé is lehozta.” ◆ tudósíttudósít
「Sinbun-va dzsiken-o hódzsita.」 „Az újságok
tudósítottak az esetről.” ◆ viszonozviszonoz 「Hahano
onni hódzsita.」 „Viszonoztam édesanyám ked-
vességét.” ◇ ada-o hódzsiruada-o hódzsiru bosszút állbosszút áll
hódzsiruhódzsiru / hózuruhózuru ◆ adad 「Dzsibunno szakuhin-
o tennóni hódzsita.」 „A császárnak adta az alko-
tását.” ◆ beszolgáltatbeszolgáltat 「Micugi mono-o hód-
zsita.」 „Beszolgáltatta a sarcot.” ◆ engedelmes-engedelmes-
kedikkedik 「Rei-o hódzsita.」 „Engedelmeskedett a
parancsnak.” ◆ felkarolfelkarol 「Dzsijúsugi-o hódzsi-
ta.」 „Felkarolta a liberalizmust.” ◆ hiszhisz 「Ki-
riszuto kjó-o hódzsiru.」 „Hisz a kereszténység-
ben.” ◆ magasramagasra tarttart 「Kokki-o hódzsita.」
„Magasra tartotta a zászlót.” ◆ szolgálszolgál 「Kan-
rino soku-o hódzsita.」 „Állami hivatalnokként
szolgált.”

hodzsirukotohodzsirukoto ◆ túrástúrás
hodzsisahodzsisa ◆ tartótartó ◇ kirokuhodzsisakirokuhodzsisa csúcs-csúcs-
tartótartó ◇ szekaikirokuhodzsisaszekaikirokuhodzsisa világcsúcs-világcsúcs-
tartótartó ◇ szensukenhodzsisaszensukenhodzsisa címvédőcímvédő ◇ tai-tai-
toruhodzsisatoruhodzsisa bajnoki cím birtokosabajnoki cím birtokosa
hódzsisinbunhódzsisinbun ◆ japán nyelvű újságjapán nyelvű újság
hodzsiszuruhodzsiszuru ◆ megőrizmegőriz 「Szupócude kenkó-o
hodzsisita.」 „Sportolással megőriztem az egész-
ségemet.” ◆ megtartmegtart 「Konpjútáno maeno
szettei-o hodzsisita.」 „Megtartottam a számító-
gépen az előző beállításokat.”

hodzsohodzso ◆ kisegítéskisegítés 「Kaigono hodzsono sigo-
to」 „gondozási kisegítő munka” ◆ pótláspótlás ◆ tá-tá-
mogatásmogatás 「Szeifukara hodzso-o uketeiru.」 „Ál-
lami támogatást kap.” ◇ hodzsotaijahodzsotaija pótke-pótke-
rékrék
hodzsóhodzsó ◆ termőföldtermőföld
hódzsohódzso ◆ segédkezéssegédkezés ◇ gótóhódzsogótóhódzso rab-rab-
lásban segédkezéslásban segédkezés
hódzsóhódzsó ◆ kilenckilenc négyzetméteresnégyzetméteres négyzetnégyzet
◆ rendfőnökrendfőnök ◆ szerzetes hajlékaszerzetes hajléka
hódzsóhódzsó ◆ termékenységtermékenység
hódzsóhódzsó ◆ bőbő terméstermés ◇ gokokuhódzsógokokuhódzsó bőbő
terméstermés 「Gokokuhódzsó-o inoru.」 „Bő termé-
sért imádkozik.”

hodzsodengenhodzsodengen ◆ kisegítő áramforráskisegítő áramforrás
hodzsodokuhonhodzsodokuhon ◆ segédkönyvsegédkönyv
hodzsodósihodzsodósi ◆ segédigesegédige
hódzsodósihódzsodósi ◆ módbeli segédigemódbeli segédige
hodzsoendzsinhodzsoendzsin ◆ rásegítőrásegítő motormotor ◆ segéd-segéd-
hajtóműhajtómű
hodzsoinsihodzsoinsi ◆ kofaktorkofaktor
hodzsoiszuhodzsoiszu ◆ pótszékpótszék
hodzsojakuhodzsojaku ◆ hatásjavítóhatásjavító
hodzsojógenhodzsojógen ◆ segédszósegédszó
hodzsojokuhodzsojoku ◆ csűrőlapcsűrőlap
hodzsójószuirjóhodzsójószuirjó ◆ termőföldtermőföld vízmegtartóvízmegtartó
képességeképessége
hodzsokagakuhodzsokagaku ◆ segédtudománysegédtudomány
hodzsokaheihodzsokahei ◆ aprópénzaprópénz
hodzsokeijósihodzsokeijósi ◆ melléknévképzőmelléknévképző
hodzsokenhodzsoken ◆ segítőkutyasegítőkutya
hodzsokíhodzsokí ◆ segédbillentyűsegédbillentyű
hodzsokikanhodzsokikan ◆ segédmotorsegédmotor
hodzsokinhodzsokin ◆ segélysegély 「Kunino hodzsokinde
szeikacusiteiru.」 „Állami segélyen él.” ◆ támo-támo-
gatásgatás 「Dzsicsitaini hodzsokin-o motometa.」
„Támogatást kért az önkormányzattól.” ◇ tósi-tósi-
hodzsokinhodzsokin beruházási támogatásberuházási támogatás
hodzsokinóhodzsokinó ◆ gáztartálygáztartály
hodzsokiokuszócsihodzsokiokuszócsi ◆ háttértárolóháttértároló
hodzsokjózaihodzsokjózai ◆ oktatási segédanyagoktatási segédanyag
hódzsónahódzsóna ◆ burjánzóburjánzó 「Hódzsóna sizen」
„burjánzó természet” ◆ gazdaggazdag 「Hódzsóna
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bunka」 „gazdag kultúra” ◆ termékenytermékeny 「Hód-
zsóna tocsi」 „termékeny föld”

hodzsooszuhodzsooszu ◆ kiegészítőkiegészítő hímhím ◆ komplemen-komplemen-
táris hímtáris hím
hodzsorinhodzsorin ◆ oldalkerékoldalkerék
hodzsorokettohodzsoroketto ◆ segédrakétasegédrakéta
hodzsosikiszohodzsosikiszo ◆ kísérő pigmentkísérő pigment
hodzsoszekihodzsoszeki ◆ pótüléspótülés 「Baszuno hodzsosze-
kisika aiteinakatta.」 „A buszon már csak a pót-
üléseken volt hely.”

hodzsoszuruhodzsoszuru ◆ besegítbesegít 「Dendóki-va kudó-
o hodzsoszuru.」 „Az elektromos motor besegít a
hajtásba.” ◆ kisegítkisegít 「Tomodacsino szeikacuhi-
o hodzsosita.」 „Kisegítettem a barátomat, hogy
meg tudjon élni.” ◆ rásegítrásegít 「Konomótá-va
mein-endzsin-o hodzsoszuru.」 „Ez a motor rá-
segít a főmotorra.” ◆ támogattámogat 「Szeifu-va eko-
káno kónjúhi-o hodzsoszuru.」 „Az állam pénzzel
támogatja a környezetbarát autót vásárlókat.”

hódzsoszuruhódzsoszuru ◆ segédkezetsegédkezet nyújtnyújt
「Szacudzsinhan-o hódzsosita.」 „Segédkezet
nyújtott a gyilkosnak.”

hodzsotaijahodzsotaija ◆ pótkerékpótkerék
hodzsotan-ihodzsotan-i ◆ kiegészítőkiegészítő egységegység ◆ váltó-váltó-
pénzpénz 「Júrono hodzsotan-i-va szentodeszu.」
„Az euró váltópénze a cent.” ◇

cúkanohodzsotan-icúkanohodzsotan-i váltópénzváltópénz 「Hangarí cú-
kano hodzsotan-i-va firréru deszu.」 „A magyar
valuta váltópénze a fillér.”

hodzsúhodzsú ◆ kiegészítőkiegészítő ◆ pótláspótlás ◆ utánpótlásutánpótlás
「Jameta hitono hodzsú-o szagasita.」 „Utánpót-
lást keresett a kilépett ember helyébe.” ◆ után-után-
töltéstöltés 「Konopurintánoinku-va hodzsúdekima-
szen.」 „Ezt a nyomtatópatront nem lehet után-
tölteni!” ◇ sóhinhodzsúsóhinhodzsú árufeltöltésárufeltöltés
hódzsuhódzsu ◆ országalmaországalma
hódzsucuhódzsucu ◆ ágyúzástanágyúzástan
hódzsucukahódzsucuka ◆ tüzértüzér
hodzsúheihodzsúhei ◆ tartalékos katonatartalékos katona
hódzsúkóhódzsúkó ◆ fegyvertorkolatfegyvertorkolat
hódzsúnahódzsúna ◆ szabadosszabados 「Hódzsúna szeikaku」
„szabados természet” ◆ zabolátlanzabolátlan 「Hódzsúna
szeikacu」 „zabolátlan élet”

hódzsun-nahódzsun-na ◆ aromásaromás 「Hódzsunna adzsi」
„aromás íz” ◆ illatosillatos ◆ kellemeskellemes 「Hódzsunna

kaori」 „kellemes illat” ◆ zamatoszamatos 「Hódzsun-
navain」 „zamatos bor”

hodzsúszuruhodzsúszuru ◆ betöltbetölt 「Kecuin-o hodzsúszu-
ru.」 „Betölti a hiányt.” ◆ kiegészítkiegészít 「Tarinai
okane-o karega hodzsúsita.」 „Ő egészítette ki a
hiányzó pénzt.” ◆ kipótolkipótol 「Daijónjúde bonjú-
o hodzsúsita.」 „Tápszerrel kipótoltam az anyate-
jet.” ◆ pótolpótol 「Kecuin-o hodzsúsita.」 „Pótolták
a hiányzó embert.” ◆ utánatöltutánatölt 「Kopí kinikopí
jósi-o hodzsúsita.」 „Utánatöltöttem a fénymáso-
lópapírt a gépbe.” ◆ utántöltutántölt 「Hettekitasanpú-
o hodzsúsita.」 „Utántöltöttem a sampont.”

hoéhoé ◆ savósavó
hó-ehó-e ◆ amerreamerre 「Szukina hóhe itte kudaszai.」
„Menj, amerre látsz!” ◆ feléfelé 「Kurumano hóhe
mukatta.」 „A kocsi felé mentem.”

hóehóe ◆ buddhistabuddhista megemlékezésmegemlékezés 「Cuitó-
hóe」 „buddhista halotti megemlékezés” ◆ ha-ha-
lotti szertartáslotti szertartás
hóehóe ◆ csuhacsuha ◆ reverendareverenda
hóecuhóecu ◆ extázisextázis ◆ önkívületönkívület 「Hóecuni hit-
atteita.」 „Önkívületbe esett.” ◆ vallásivallási révületrévület

hoecukuhoecuku ◆ megugatmegugat 「Inu-va vatasini hoecui-
ta.」 „A kutya megugatott.”

hoegoehoegoe ◆ farkasordításfarkasordítás ◆ kutyaugatáskutyaugatás ◆

oroszlánbőgésoroszlánbőgés ◆ ugatásugatás
hóeihóei ◆ Hóei-korHóei-kor
hóeihóei ◆ televízióstelevíziós adásadás sugárzásasugárzása ◆ televí-televí-
ziós közvetítésziós közvetítés ◆ tévéközvetítéstévéközvetítés
hóeihóei ◆ pelyvalevélpelyvalevél
hóeicsúhóeicsú ◆ adás közbenadás közben
hóeikenhóeiken ◆ tévéközvetítés jogatévéközvetítés joga
hóeikenrjóhóeikenrjó ◆ tévéközvetítéstévéközvetítés jogánakjogának díjadíja

hóeiszuruhóeiszuru ◆ televízióstelevíziós adástadást sugározsugároz
「Bangumi-o hóeiszuru.」 „Televíziós műsort su-
gároz.”

hoekakaruhoekakaru ◆ megugatmegugat 「Inu-va dorobóni hoe-
kakatta.」 „A kutya megugatta a betörőt.” ◆ rá-rá-
ugatugat 「Inu-va vatasini hoekakatta.」 „A kutya
rám ugatott.”

hóekihóeki ◆ törvény által nyújtott előnyöktörvény által nyújtott előnyök
hóenhóen ◆ Hóen-korHóen-kor
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hóenkóhóenkó ◆ galenitgalenit
hoeruhoeru ◆ bőgbőg 「Raionga hoeta.」 „Az oroszlán
bőgött.” ◆ megugatmegugat 「Inuni hoerareta.」 „Meg-
ugatott egy kutya.” ◆ ugatugat 「Szono micside-va
arajurutokorode inuga hoeteita.」 „Az utcában
mindenhol ugattak a kutyák.” ◆ zúgzúg 「Umiga
hoeru」 „Zúg a tenger.” ◆ zúgolódikzúgolódik 「Ikura
hoetatte zettaini kaimaszen!」 „Hiába zúgolódsz,
nem fogjuk megvenni!” ◇ hoecukuhoecuku megugatmegugat
「Inu-va vatasini hoecuita.」 „A kutya meguga-
tott.”

hoeruhoeru inu-vainu-va kamanaikamanai ◆ amelyikamelyik kutyakutya
ugat, az nem harapugat, az nem harap
hófuhófu ◆ ambícióambíció 「Sórainicuitedon-na hófuga-
arimaszuka?」 „Milyen jövőbeli ambícióid van-
nak?” ◆ fogadalomfogadalom ◇ kotosinohófukotosinohófu újéviújévi fo-fo-
gadalomgadalom ◇ sin-nen-nohófusin-nen-nohófu újéviújévi fogadalomfogadalom
「Sin-nenno hófu-o tateta.」 „Újévi fogadalmat
tettem.”

hófuhófu ◆ bővelkedésbővelkedés
hófucuhófucu ◆ elmosódottságelmosódottság ◆ emlékeztetésemlékeztetés
◆ hasonlatossághasonlatosság ◇ hófucutoszaszeruhófucutoszaszeru em-em-
lékeztetlékeztet 「Kokjó-o hófucutoszaszeru kesiki」
„szülőfalumra emlékeztető táj” ◇ hófucutosza-hófucutosza-
szeruszeru idézidéz 「Tódzsino fun-iki-o hófucutoszasze-
rumerodí」 „az akkori hangulatot idéző dallam”
◇ hófucutoszaszeruhófucutoszaszeru hasonlatoshasonlatos 「Hacsino
szu-o hófucutoszaszerudezain」 „darázsfészekhez
hasonlatos formaterv” ◇ hófucutoszuruhófucutoszuru elmo-elmo-
sódottsódott ◇ hófucutoszuruhófucutoszuru magamaga eléelé képzelképzel
「Kanodzsono szugata-va imamo ganteini hófu-
cusiteiru.」 „Még most is magam elé képzelem a
nő alakját.”

hófucutoszaszeruhófucutoszaszeru ◆ emlékeztetemlékeztet 「Kokjó-o
hófucutoszaszeru kesiki」 „szülőfalumra emlé-
keztető táj” ◆ hasonlatoshasonlatos 「Hacsino szu-o hó-
fucutoszaszerudezain」 „darázsfészekhez hason-
latos formaterv” ◆ idézidéz 「Tódzsino fun-iki-o hó-
fucutoszaszerumerodí」 „az akkori hangulatot
idéző dallam”

hófucutoszuruhófucutoszuru ◆ elmosódottelmosódott ◆ magamaga eléelé
képzelképzel 「Kanodzsono szugata-va imamo gantei-
ni hófucusiteiru.」 „Még most is magam elé kép-
zelem a nő alakját.”

hofukuhofuku ◆ kúszáskúszás
hófukuhófuku ◆ csuhacsuha ◆ palástpalást ◆ talártalár
hófukuhófuku ◆ megtorlásmegtorlás ◆ retorzióretorzió

hófukudagekihófukudageki ◆ válaszcsapásválaszcsapás
hófukukanzeihófukukanzei ◆ ellenvámellenvám ◆ megtorló vámmegtorló vám
hofukukeihofukukei ◆ gyökerezőgyökerező fekvőhajtásfekvőhajtás ◆ indainda

hofukusihofukusi ◆ indainda
hofukusokubucuhofukusokubucu ◆ kúszónövénykúszónövény
hófukusudanhófukusudan ◆ válaszlépésválaszlépés
hofukuszeinohofukuszeino ◆ kúszókúszó
hófukuszocsihófukuszocsi ◆ megtorló intézkedésmegtorló intézkedés
hofukuszuruhofukuszuru ◆ kúszikkúszik
hófukuszuruhófukuszuru ◆ bosszútbosszút álláll 「Uvakiszareta
cuma-va hófukusita.」 „A megcsalt feleség
bosszút állt.” ◆ megtorolmegtorol 「Szeifu-va dóranno
hófuku-o sita.」 „A kormány megtorolta a láza-
dást.”

hofukuzensinhofukuzensin ◆ kúszás előrekúszás előre
hófukuzettóhófukuzettó ◆ nevetéstől fetrengésnevetéstől fetrengés
hófukuzettószuruhófukuzettószuru ◆ fetrengfetreng aa nevetéstőlnevetéstől
◆ hasát fogja a nevetéstőlhasát fogja a nevetéstől
hófunahófuna ◆ bőbő 「Miszeni hófuna sinazoroegaa-
ru.」 „Az üzletben a termékek bő választéka várja
a vásárlókat.” ◆ bőségesbőséges 「Hófuna dzsóhó」
„bőséges információ” ◆ bővelkedőbővelkedő 「Bitaminga
hófuna tabe mono」 „vitaminban bővelkedő étel”
◆ dúsdús 「Kotosino kószaku-va hófudatta.」 „Idén
dús termés volt.” ◆ gazdaggazdag 「Hófuna keiken」
„gazdag tapasztalat”

hófunihófuni ◆ bővenbőven 「Szentakusi-va hófuniatta.」
„Bőven volt miből választani.” ◆ dúsandúsan
「Téburuni-va tabe monoga hófuni narandeiru.」
„Az asztal dúsan meg van rakva étellel.”

hófuniszuruhófuniszuru ◆ gazdagítgazdagít 「Goi-o hófuniszu-
ru.」 „Gazdagítja a szókincsét.”

hofuruhofuru ◆ lemészárollemészárol
hógahóga ◆ csírázáscsírázás ◆ kezdetikezdeti jeljel ◆ kicsírázáskicsírázás
◆ kisarjadáskisarjadás ◆ sarjadássarjadás ◇ hógaszuruhógaszuru fel-fel-
ütiüti ee fejétfejét 「Terono megaacsirakocsirani hóga-
sita.」 „Itt is, ott is felütötte a fejét a terrorizmus.”
◇ hógaszuruhógaszuru kibontakozikkibontakozik 「Kareno szainóga
hógasita.」 „Kibontakozott a tehetsége.”

hógahóga ◆ japán festményjapán festmény ◆ japán filmjapán film
hógaaruhógaaru ◆ jogajoga vanvan 「Szúdzsikanmo matasze-
ru hógaarumonoka.」 „Nincs joguk így megvára-
koztatni!”
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hógaihógai ◆ mértéktelenségmértéktelenség
hogaihóhogaihó ◆ extrapolációextrapoláció
hógaiihógaii / hógajoihógajoi ◆ ajánlatosajánlatos 「Kon-na ame-
no nakadekakenai hóga joi.」 „Nem ajánlatos
ilyen esőben útnak indulni.” ◆ ajánlottajánlott
「Szubeteno kateide kjúkjúbako-o motteitahóga-
ii.」 „Mindenkinek ajánlott elsősegélydobozt tar-
tani otthonában.” ◆ bárcsakbárcsak 「Bokumoaszoko-
niita hógajokatta.」 „Bárcsak én is ott lehettem
volna!” ◆ inkábbinkább 「Nuszumujori gasisita hóga-
ii.」 „Inkább éhen halok, mintsem lopjak.” ◆ ké-ké-
nene 「Mó neta hógaii.」 „Már aludnod kéne.” ◆

nemnem ártárt 「Toriacukaiszecumeiso-o jonda hóga-
ii.」 „Nem árt elolvasni a használati utasítást.” ◆

ráférráfér 「Csotto jaszunda hógaii.」 „Rád férne egy
kis pihenés!” ◆ tanácsostanácsos 「Akutenkónara dek-
akenai hógaii.」 „Rossz időben nem tanácsos el-
indulni.”

hógainahógaina ◆ abszurdabszurd 「Kjaku-va hógaina jókjú-
o cukicuketa.」 „A kuncsaft abszurd követeléssel
állt elő.” ◆ mértéktelenmértéktelen 「Hógaina ne-o cuke-
ta.」 „Mértéktelen árat kért érte.”

hógajoihógajoi / hógaiihógaii ◆ ajánlatosajánlatos 「Kon-na ame-
no nakadekakenai hóga joi.」 „Nem ajánlatos
ilyen esőben útnak indulni.” ◆ ajánlottajánlott
「Szubeteno kateide kjúkjúbako-o motteitahóga-
ii.」 „Mindenkinek ajánlott elsősegélydobozt tar-
tani otthonában.” ◆ bárcsakbárcsak 「Bokumoaszoko-
niita hógajokatta.」 „Bárcsak én is ott lehettem
volna!” ◆ inkábbinkább 「Nuszumujori gasisita hóga-
ii.」 „Inkább éhen halok, mintsem lopjak.” ◆ ké-ké-
nene 「Mó neta hógaii.」 „Már aludnod kéne.” ◆

nemnem ártárt 「Toriacukaiszecumeiso-o jonda hóga-
ii.」 „Nem árt elolvasni a használati utasítást.” ◆

ráférráfér 「Csotto jaszunda hógaii.」 „Rád férne egy
kis pihenés!” ◆ tanácsostanácsos 「Akutenkónara dek-
akenai hógaii.」 „Rossz időben nem tanácsos el-
indulni.”

hógakkihógakki ◆ hagyományos japán hangszerhagyományos japán hangszer
hógakuhógaku ◆ égtájégtáj ◆ irányirány 「Koeno hógakuni
itta.」 „Elindult a hang irányába.” ◆ tájolástájolás
「Beddono hógaku-va dzsújódeszu.」 „Az ágy tá-
jolása fontos.” ◇ hógaku-ohógaku-o sirusiru tájékozódiktájékozódik
「Hoside hógaku-o siru.」 „A csillagok állásából
tájékozódik.”

hógakuhógaku ◆ jogászatjogászat ◆ jogtudományjogtudomány
hógakuhógaku ◆ hagyományos japán zenehagyományos japán zene

hógakubuhógakubu ◆ jogi karjogi kar
hógakucsigaihógakucsigai ◆ eltájolódáseltájolódás ◆ iránytévesz-iránytévesz-
téstés
hógakugavakaranaihógakugavakaranai ◆ eltájolódikeltájolódik 「Csizu-
ganaito hógakuga vakaranai.」 „Ha nincs nálam
térkép, eltájolódok.”

hógakuhakusihógakuhakusi ◆ jogi doktorjogi doktor
hógaku-ohógaku-o kimerukimeru ◆ tájoltájol 「Kencsikusi-va hej-
ano hógaku-o kimeta.」 „A tervező tájolta a szo-
bát.”

hógaku-o manabuhógaku-o manabu ◆ jogot tanuljogot tanul
hógaku-ohógaku-o sirusiru ◆ tájékozódiktájékozódik 「Hoside
hógaku-o siru.」 „A csillagok állásából tájékozó-
dik.”

hógaku-o sirukotohógaku-o sirukoto ◆ tájékozódástájékozódás
hógakusahógakusa ◆ jogászjogász ◆ jogtudósjogtudós
hóganhógan ◆ magában foglalásmagában foglalás
hóganhógan ◆ lőréslőrés
hóganhógan ◆ harmadik kormányzati pozícióharmadik kormányzati pozíció
hóganhógan ◆ ágyúgolyóágyúgolyó
hóganbiikihóganbiiki ◆ együttérzés az elesettekkelegyüttérzés az elesettekkel
hógan-nagehógan-nage ◆ súlylökéssúlylökés
hógansihógansi ◆ diagrampapírdiagrampapír ◆ kockáskockás papírpapír ◆

milliméterpapírmilliméterpapír ◆ négyzethálósnégyzethálós papírpapír ◆

raszterpapírraszterpapír ◇ taiszúhógansitaiszúhógansi logaritmus-logaritmus-
papírpapír
hóganszuruhóganszuru ◆ magábamagába foglalfoglal 「Kúkan-va
banbucu-o hóganszuru.」 „A tér mindent magá-
ban foglal.”

hogarakanahogarakana ◆ vidámvidám 「Hogarakana koe」 „vi-
dám hang”

hogarakanihogarakani ◆ vidámanvidáman 「Hogarakani varau.」
„Vidáman nevet.”

hógarinhógarin ◆ sarjúerdősarjúerdő
hógaszukidearuhógaszukidearu ◆ szívesebbenszívesebben 「Hitoride
rjokószuru hóga szuki.」 „Szívesebben utazok
egyedül.”

hógaszuruhógaszuru ◆ felütifelüti ee fejétfejét 「Terono megaa-
csirakocsirani hógasita.」 „Itt is, ott is felütötte a
fejét a terrorizmus.” ◆ kibontakozikkibontakozik 「Kareno
szainóga hógasita.」 „Kibontakozott a tehetsége.”

hogeihogei ◆ bálnavadászatbálnavadászat ◆ cethalászatcethalászat
hogeihóhogeihó ◆ szigonyágyúszigonyágyú
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hogeihósuhogeihósu ◆ szigonyosszigonyos
hogeikinsihogeikinsi ◆ bálnahalászati tilalombálnahalászati tilalom
hogeiszenhogeiszen ◆ bálnavadászhajóbálnavadászhajó
hógekihógeki ◆ ágyútűzágyútűz 「Tekino hógeki-o uketa.」
„Az ellenség ágyútüzébe kerültünk.” ◆ ágyúzáságyúzás
hógekiszuruhógekiszuru ◆ ágyúzágyúz 「Tekigun-va macsi-o
hógekisita.」 „Az ellenség ágyúzta a várost.”

hógenhógen ◆ Hógen-korHógen-kor
hógenhógen ◆ dialektusdialektus 「Kanszaino hógen」 „kan-
szai dialektus” ◆ nyelvjárásnyelvjárás ◆ tájnyelvtájnyelv ◆

tájszólástájszólás 「Kare-va hógende hanasiteiru.」
„Tájszólással beszél.”

hógenhógen ◆ felelőtlenfelelőtlen beszédbeszéd ◆ meggondolat-meggondolat-
lan beszédlan beszéd
hógencsizuhógencsizu ◆ nyelvjárástérképnyelvjárástérkép
hógengakuhógengaku ◆ dialektológiadialektológia ◆ nyelvjárás-nyelvjárás-
tantan
hógengakusahógengakusa ◆ dialektológusdialektológus
hógenkjókaihógenkjókai ◆ nyelvjáráshatárnyelvjáráshatár
hógenszuruhógenszuru ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul mondmond
「Aru szeidzsika-va dzsoszei-va kodomo-o umu
kikaidato hógensita.」 „Egy politikus meggondo-
latlanul azt mondta, hogy a nők gyereket szülő gé-
pek.”

hogetahogeta ◆ vitorlarúdvitorlarúd
hóginhógin ◆ japán bankjapán bank
hógjohógjo ◆ elhalálozáselhalálozás
hógjójanehógjójane ◆ sátortetősátortető
hógjokuhógjoku ◆ gyöngyszemgyöngyszem
hógjoszuruhógjoszuru ◆ elhunyelhuny 「Tennóheikaga hógj-
oszareta.」 „A császár elhunyt.”

hógjózukurihógjózukuri ◆ sátortetősátortető
hogohogo ◆ égiszégisz 「Kono szosiki-va szeifuno hogo-
o uketeiru.」 „Ez a szervezet a kormány égisze
alatt működik.” ◆ fogságfogság 「Kono dóbucu-va
hogokade-va hansokudekinai.」 „Ez az állat fog-
ságban nem szaporodik.” ◆ megóvásmegóvás 「Sizenno
hogo」 „természet megóvása” ◆ védelemvédelem
「Bunkazaino hogo」 „kulturális értékek védel-
me” ◆ védettségvédettség ◇ kankjóhogokankjóhogo környezet-környezet-
védelemvédelem ◇ sizenhogosizenhogo természetvédelemtermészetvédelem ◇

sokubucuhogosokubucuhogo növényvédelemnövényvédelem ◇ sinpenho-sinpenho-
gogo rendőrirendőri védelemvédelem 「Sógensa-va sinpenho-
goszareteiru.」 „A tanút rendőri védelem alá he-

lyezték.” ◇ sinrinhogosinrinhogo erdővédelemerdővédelem ◇ hogo-hogo-
sítosíto védőfóliavédőfólia 「Szumahono gamenni
hogosíto-o hatta.」 „Az okostelefon képernyőjére
védőfóliát raktam.” ◇ hogofirumuhogofirumu védőfóliavédőfólia
「Keitaidenvano gamenni hogofirumu-o hatta.」
„Védőfóliát ragasztottam a mobilom képernyőjé-
re.”

hogohogo ◆ bővítménybővítmény ◇ sukakuhogosukakuhogo alanyialanyi bő-bő-
vítményvítmény ◇ mokutekikakuhogomokutekikakuhogo tárgyitárgyi bővít-bővít-
ménymény
hogohogo ◆ szemétpapírszemétpapír 「Hogodójóno kabu」
„szemétpapírrá vált részvény”

hógohógo ◆ dharma szentbeszéddharma szentbeszéd
hógóhógó ◆ konjugációkonjugáció ◆ összeölelkezésösszeölelkezés ◆ ve-ve-
gyülésgyülés
hógóhógó ◆ bevarrásbevarrás ◆ összevarrásösszevarrás ◆ sebvar-sebvar-
rásrás ◆ varratvarrat 「Ningjóde hógóno rensú-o sita.」
„Bábun gyakorolta a varratkészítést.” ◆ varrat-varrat-
készítéskészítés ◇ kandzsóhógókandzsóhógó koronavarratkoronavarrat ◇

sidzsóhógósidzsóhógó nyílvarratnyílvarrat ◇ zentóhógózentóhógó fron-fron-
tálistális varratvarrat ◇ maibocuhógómaibocuhógó intradermálisintradermális
varratvarrat ◇ ramudahógóramudahógó lambdavarratlambdavarrat ◇ rin-rin-
dzsóhógódzsóhógó pikkelyvarratpikkelyvarrat
hogobóekihogobóeki ◆ protekcionistaprotekcionista kereskedelemkereskedelem
◆ protekcionizmusprotekcionizmus
hogobóekisugihogobóekisugi ◆ protekcionizmusprotekcionizmus
hogobóekisuginohogobóekisugino ◆ protekcionistaprotekcionista
hogobóekisugisahogobóekisugisa ◆ protekcionistaprotekcionista
hogobósihogobósi ◆ fejvédőfejvédő
hogocsóhogocsó ◆ védett madárvédett madár
hogofirumuhogofirumu ◆ védőfóliavédőfólia 「Keitaidenvano ga-
menni hogofirumu-o hatta.」 „Védőfóliát ragasz-
tottam a mobilom képernyőjére.”

hogogaszuhogogaszu ◆ védőgázvédőgáz
hógógohógógo ◆ inkorporálóinkorporáló nyelvnyelv ◆ poliszinteti-poliszinteti-
tus nyelvtus nyelv
hogokabáhogokabá ◆ védőburkolatvédőburkolat
hogokanzeihogokanzei ◆ védővámvédővám
hogokeidenkihogokeidenki ◆ védőrelévédőrelé
hogokenszokuhogokenszoku ◆ védőőrizetvédőőrizet
hogokokuhogokoku ◆ protekturátusprotekturátus
hogokuhogoku ◆ rezervátumrezervátum ◇ csódzsúhogokucsódzsúhogoku
vadrezervátumvadrezervátum
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hogokuikihogokuiki ◆ védelmivédelmi körzetkörzet 「Sizenhogokui-
ki」 „természetvédelmi körzet” ◇ csódzsúhogo-csódzsúhogo-
kuikikuiki vadvédelmivadvédelmi körzetkörzet ◇ csódzsúhogoku-csódzsúhogoku-
ikiiki vadrezervátumvadrezervátum
hogoninaruhogoninaru ◆ füstbefüstbe megymegy 「Keikaku-va ho-
goninatta.」 „A terv füstbe ment.” ◆ semmissésemmissé
válikválik
hogoniszuruhogoniszuru ◆ megmásítmegmásít 「Jakuszoku-o hogo-
niszuru.」 „Megmásítja az ígéretét.” ◆ semmissésemmissé
nyilvánítnyilvánít 「Heivadzsójaku-va hogoniszareta.」
„A békeszerződést semmissé nyilvánították.”

hógórikaihógórikai ◆ varrat szétválásavarrat szétválása
hogoriréhogoriré ◆ védőrelévédőrelé
hogosahogosa ◆ gondviselőgondviselő ◆ védnökvédnök
hogosakaihogosakai ◆ szülőiszülői értekezletértekezlet 「Gakkó-va
hogosakai-o hiraita.」 „Az iskola szülői értekezle-
tet tartott.” ◆ szülői munkaközösségszülői munkaközösség
hógósihógósi ◆ sebészeti cérnasebészeti cérna
hogosicuhogosicu ◆ elkülönítőelkülönítő helyiséghelyiség ◆ zárkazárka ◇

deiszuisahogosicudeiszuisahogosicu kijózanítókijózanító cellacella ◇ dei-dei-
szuisahogosicuszuisahogosicu kijózanító zárkakijózanító zárka
hogosiszecuhogosiszecu ◆ védőintézetvédőintézet ◇ kószeihogos-kószeihogos-
iszecuiszecu javító-nevelő intézetjavító-nevelő intézet
hogosítohogosíto ◆ védőfóliavédőfólia 「Szumahono gamenni
hogosíto-o hatta.」 „Az okostelefon képernyőjére
védőfóliát raktam.”

hogosokuhogosoku ◆ álcaszínálcaszín ◆ rejtőszínrejtőszín ◆ rejtő-rejtő-
színezetszínezet
hogosugihogosugi ◆ protekcionizmusprotekcionizmus
hogosugitekinahogosugitekina ◆ protekcionistaprotekcionista 「Szeiken-
ga hogosugitekina cúsószeiszaku-o ucsi dasita.」
„A kormány protekcionista kereskedelmet kez-
dett.”

hogoszareteiruhogoszareteiru ◆ védettvédett 「Kono dóbucu-va
hogoszareteiru.」 „Ez védett állat.”

hogoszuruhogoszuru ◆ megóvmegóv 「Sinrin-o hogoszuru.」
„Megóvja az erdőket.” ◆ oltalmazoltalmaz 「Dóbucu-va
dzsibunno ko-o hogositeita.」 „Az állat oltalmaz-
ta a kölykeit.” ◆ védvéd 「Kono hórei-va dzsinken-
o hogositeiru.」 „Ez a törvény védi az emberi jo-
gokat.” ◇ hogoszareteiruhogoszareteiru védettvédett 「Kono
dóbucu-va hogoszareteiru.」 „Ez védett állat.”

hógószuruhógószuru ◆ összevarrösszevarr
hogureruhogureru ◆ kibogozódikkibogozódik 「Mocureta curi itoga
hogureta.」 „Az összegubancolódott horgászzsi-

nór kibogozódott.” ◆ kioldódikkioldódik 「Szukosizucu
muszubi megahogureteitta.」 „Lassan kioldódott
a csomó.” ◆ leválikleválik 「Jaki zakanano migahogu-
reru.」 „A sült hal húsa leválik.” ◆ meglágyulmeglágyul
「Kotoba-o kavaszukotode kanodzsono kokoroga
hogureta.」 „Néhány szólt váltva a nővel, meg-
lágyult a szíve.” ◆ meglazulmeglazul 「Kin-
nikugahogureta.」 „Meglazult az izmom.” ◆ ol-ol-
dódikdódik 「Kincsóga hogureta.」 „A feszültség ol-
dódott.” ◇ kimocsigahogurerukimocsigahogureru enyhülnekenyhülnek azaz
érzelmeiérzelmei 「Hari cumeteita kimocsigahogureta」
„Enyhültek a feszült érzelmeim.” ◇ kucsigaho-kucsigaho-
gurerugureru megered a nyelvemegered a nyelve
hoguszuhoguszu ◆ ellazítellazít 「Szutorecscside karuku
karada-o hogusita.」 „Könnyű nyújtógyakorlattal
ellazítottam a testem.” ◆ feloldfelold 「Dzsódande
kincsó-o hogusita.」 „Viccel feloldottam a feszült-
séget.” ◆ kibogozkibogoz 「Mocureta curi ito-o hog-
usita.」 „Kibogoztam az összegubancolódott hor-
gászzsinórt.” ◆ kibontkibont 「Kami-o hoguszu.」 „Ki-
bontja a haját.” ◆ lefejtlefejt 「Szakanano mi-o hog-
usita.」 „Lefejtettem a hal húsát.” ◆ oldold 「Kin-
nikucú-o hoguszu.」 „Izomlázat old.” ◆ szét-szét-
morzsolmorzsol 「Katamatta konazató-o hogusita.」
„Szétmorzsoltam a darabos porcukrot.” ◇

kincsó-okincsó-o hoguszuhoguszu feloldjafeloldja aa feszültségétfeszültségét
◇ sinkarahoguszusinkarahoguszu morzsolmorzsol 「Tómorokosino
cubu-o sinkarahogusita.」 „Kukoricát morzsolt.”
◇ tokihoguszutokihoguszu kimasszírozzakimasszírozza aa mereve-mereve-
déstdést 「Cumano kata-o tokihogusita.」 „Ki-
masszíroztam a merevedést a feleségem vállából.”
◇ tokihoguszutokihoguszu feloldfelold 「Kincsókan-o tokihog-
usita.」 „Feloldottam a feszültséget.” ◇ tokihog-tokihog-
uszuuszu kibogozkibogoz 「Mocureta himo-o tokihogusi-
ta.」 „Kibogoztam az összegubancolódott zsi-
nórt.” ◇ tokihoguszutokihoguszu kipihenkipihen 「Onszenni hait-
te cukare-o tokihogusita.」 „A termálvízben kipi-
hentem a fáradtságomat.” ◇ tokihoguszutokihoguszu meg-meg-
oldold 「Tantei-va dzsikenno nazo-o tokihogusita.」
„A nyomozó megoldotta az ügy rejtélyét.” ◇ mi-mi-
oo hoguszuhoguszu lefejtilefejti aa hústhúst 「Szakanano mi-o
hogusita.」 „Lefejtettem a hal húsát.”

hohabahohaba ◆ lépésközlépésköz
hohabagahiroihohabagahiroi ◆ nagyokatnagyokat léplép 「Szono
otoko-va hohabaga hiroi.」 „Az a férfi nagyokat
lép.”

hohabagaszemaihohabagaszemai ◆ kicsiketkicsiket léplép 「Kanodzso-
va hohabaga szemai.」 „Az a nő kicsiket lép.”
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hohaba-ohohaba-o nobaszunobaszu ◆ megnyújtjamegnyújtja aa lépésétlépését

hohacugaszeihohacugaszei ◆ elevenszüléselevenszülés
hóhaihóhai ◆ blasztulablasztula ◆ hólyagcsírahólyagcsíra
hóhaikóhóhaikó ◆ blasztocölblasztocöl ◆ hólyagcsíra üregehólyagcsíra ürege
hóhaitaruhóhaitaru ◆ magasramagasra csapócsapó ◆ nagynagy erővelerővel
feltörőfeltörő
hóhanberuhóhanberu ◆ betörésjelzőbetörésjelző 「Hóhanberuga
natta.」 „Megszólalt a betörésjelző.”

hoheihohei ◆ gyalogosgyalogos
hóheihóhei ◆ tüzértüzér
hoheicsútaihoheicsútai ◆ gyalogosszázadgyalogosszázad
hóheicsútaihóheicsútai ◆ tüzérszázadtüzérszázad
hoheirentaihoheirentai ◆ gyalogosezredgyalogosezred
hoheitaihoheitai ◆ gyalogosalakulatgyalogosalakulat
hóheitaihóheitai ◆ tüzérségtüzérség
hóhihóhi ◆ fingásfingás
hóhihóhi ◆ peridermaperiderma
hóhihóhi ◆ fitymafityma
hohicuhohicu ◆ államvezetési tanácsadásállamvezetési tanácsadás
hohicuhohicu ◆ hozzáíráshozzáírás ◆ kiegészítéskiegészítés
hóhiszecudanhóhiszecudan ◆ körülmetéléskörülmetélés
hohohoho ◆ orcaorca 「Maraszon-no atomin-na makka-
ni hoho-o szometeita.」 „A maratonfutástól piros
lett az orcánk.” ◆ pofapofa 「Kodomo-va omocsa-
o kattemoraenakute hoho-o fukuramaszeteszun-
eta.」 „A gyerek felfújta a pofáját, mert nem vet-
ték meg neki a játékot.”

hohóhohó ◆ járásmódjárásmód
hóhóhóhó ◆ metódusmetódus ◆ módmód 「Gótóni-va varui
hóhó-o eranda.」 „Rossz módját választotta a be-
törésnek.” ◆ módszermódszer 「Kono hóhódegomikara
kin-o csúsucudekiru.」 „Ezzel a módszerrel lehet
kinyerni az aranyat a szemétből.” ◆ sémaséma ◇ si-si-
haraihóhóharaihóhó fizetési módfizetési mód
hóhódehóhóde ◆ módonmódon 「Nanrakano hóhódekono
kikai-o naoszanakerebanaranai.」 „Valamilyen
módon meg kell javítani ezt a gépet.”

hohoemasiihohoemasii ◆ megmosolyogtatómegmosolyogtató 「Kodomo-
tacsino hohoemasii kókei」 „gyerekek megmoso-
lyogtató látványa”

hohoemihohoemi ◆ mosolymosoly 「Kanodzso-va kucsimotoni
hohoemi-o ukabeta.」 „Egy mosoly jelent meg a
nő arcán.”

hohoemigakoboreruhohoemigakoboreru ◆ elmosolyodikelmosolyodik
「Sirasze-o kiiteni hohoemigakoboreta.」 „A hír-
re elmosolyodott.”

hohoemikakeruhohoemikakeru ◆ rámosolyográmosolyog 「Kanodzsoni
hohoemikaketa.」 „Rámosolyogtam a nőre.”

hohoemi-ohohoemi-o kavaszukavaszu ◆ egymásraegymásra mosolyogmosolyog
「Karera-va hohoemi-o kavasita.」 „Egymásra
mosolyogtak.”

hohoemuhohoemu ◆ elmosolyodikelmosolyodik 「Kanodzso-va omo-
vazuhohoenda.」 „A nő elmosolyodott.” ◆ moso-moso-
lyoglyog 「Sódzso-va hohoendeita.」 „A kislány mo-
solygott.”

hóhógaaruhóhógaaru ◆ vanvan rárá módmód 「Simi-o otoszu hó-
hógaaru.」 „Van rá mód, hogy eltávolítsuk a fol-
tot.”

hohojószeidzsohohojószeidzso ◆ óvónőképzőóvónőképző
hohonikiszuszuruhohonikiszuszuru ◆ megpuszilmegpuszil 「Sinszekino
hohonikiszusita.」 „Megpusziltam a rokonomat.”

hóhónoteidehóhónoteide ◆ pánikszerűenpánikszerűen 「Hóhóno teide
hejani nige konda.」 „Pánikszerűen bemenekült a
szobába.”

hoho-o hoteraszetahoho-o hoteraszeta ◆ pirospozsgáspirospozsgás
hóhóronhóhóron ◆ metodikametodika ◆ metodológiametodológia ◆ mód-mód-
szertanszertan
hóhótonakuhóhótonaku ◆ huhoghuhog 「Fukuró-va hóhóto na-
ku.」 „A bagoly huhog.”

hoihoi ◆ igaziigazi szándékszándék 「Hoinai vakaredeatta.」
„Nem igazából szerettem volna elválni.”

hoihoi ◆ kiegészítéskiegészítés ◆ mellékletmelléklet 「Dzsitenno
hoi」 „szótár melléklete”

hóihói ◆ irányirány 「Dzsisakude hói-o tasikameta.」
„Iránytűvel lőtte be az irányt.” ◆ irányszögirányszög
hóihói ◆ bekerítésbekerítés ◆ körülzáráskörülzárás ◆ ostromostrom
hóihói ◆ csuhacsuha ◆ reverendareverenda
hóidzsisakuhóidzsisaku ◆ iránytűiránytű 「Hóidzsisakunijoreba
minami-va acsiradeszu.」 „Az iránytű szerint arra
van dél.”

hóidzsisinhóidzsisin ◆ iránytűiránytű
hóigakuhóigaku ◆ törvényszéki orvostantörvényszéki orvostan
hóigakuihóigakui ◆ orvosszakértőorvosszakértő ◆ törvényszékitörvényszéki
orvosorvos
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hóigunhóigun ◆ ostromló hadseregostromló hadsereg
hóihjóhóihjó ◆ útirány-számítási táblázatútirány-számítási táblázat
hóikakuhóikaku ◆ azimutazimut ◆ irányszögirányszög
hóikenhóiken ◆ fokbeosztással ellátott körfokbeosztással ellátott kör
hóikógekihóikógeki ◆ ostromostrom
hóikógekiszuruhóikógekiszuru ◆ ostromolostromol 「Teki-va siro-o
hóikógekisi hadzsimeta.」 „Az ellenség elkezdte
ostromolni a várat.”

hoikóróhoikóró ◆ hui guo rouhui guo rou
hoikuhoiku ◆ dajkálásdajkálás ◆ gondozásgondozás 「Kodomono
hoiku」 „gyermekgondozás” ◆ inkubációinkubáció
hoikuhoiku ◆ etetésetetés ◆ nevelésnevelés ◆ szoptatásszoptatás
hoikuenhoikuen ◆ bölcsődebölcsőde ◆ óvodaóvoda
hoikukihoikuki ◆ inkubátorinkubátor 「Hoikukide akacsan-va
nemutta.」 „Az inkubátorban aludt a csecsemő.”

hoikusahoikusa ◆ gyermekgondozógyermekgondozó
hoikusihoikusi ◆ bölcsődeibölcsődei gondozógondozó ◆ gyermek-gyermek-
gondozógondozó
hoikusohoikuso ◆ bölcsődebölcsőde ◆ napközinapközi otthonotthon ◆

óvodaóvoda
hoikuszuruhoikuszuru ◆ dajkáldajkál 「Njújódzsi-o hoikuszu-
ru.」 „Csecsemőt dajkál.” ◆ gondozgondoz 「Kodomo-
o hoikuszuru.」 „Gyermeket gondoz.”

hoikuszuruhoikuszuru ◆ etetetet 「Kumano kodomoni
dzsinkóno esza-o ataete hoikusita.」 „A medve-
bocsot mesterséges táplálékkal etette.” ◆ nevelnevel
「Umareteszuguno kousi-o hoikusimaszu.」 „Ne-
veli a frissen született borjút.” ◆ szoptatszoptat 「Inu-
va csicside koinu-o hoikusita.」 „A kutya szoptat-
ta a kölykeit.”

hóimóhóimó ◆ ostromgyűrűostromgyűrű
hóinhóin ◆ kamarakamara
hoippuhoippu ◆ habveréshabverés
hoippukurímuhoippukurímu ◆ tejszínhabtejszínhab
hoippuszuruhoippuszuru ◆ felverfelver 「Tamagono siromi-o
hoippusita.」 „Felvertem a tojásfehérjét.”

hoiruhoiru ◆ alumíniumalumínium fóliafólia ◆ fémhártyafémhártya ◆ fóliafólia
「Taranohoiru jaki」 „fóliában sült tőkehal” ◇

arumi-hoiruarumi-hoiru alumíniumalumínium fóliafólia 「Óbun-
niarumihoiru-o hiku.」 „A sütőbe alumínium fó-
liát terít.”

hoíruhoíru ◆ kerékkerék ◇ kará-hoírukará-hoíru színkerékszínkerék ◇

szutearingu-hoíruszutearingu-hoíru kormánykerékkormánykerék

hoírukjappuhoírukjappu ◆ dísztárcsadísztárcsa ◆ keréktárcsakeréktárcsa
hoírukuranpuhoírukuranpu ◆ kerékbilincskerékbilincs
hóisutenhóisuten ◆ négy égtájnégy égtáj
hóiszokuteikihóiszokuteiki ◆ tájolótájoló
hoiszszuruhoiszszuru ◆ sípsíp
hóiszuruhóiszuru ◆ bekerítbekerít 「Teki-o hóisita.」 „Bekerí-
tettük az ellenséget.” ◆ elzárelzár 「Macsi-va kabeni
hóiszareteita.」 „A falak elzárták a várost.” ◆ kö-kö-
rülzárrülzár 「Keiszacu-va atari-o hóisita.」 „A rend-
őrség körülzárta a területet.”

hojahoja ◆ lámpaüveglámpaüveg ◆ petróleumlámpapetróleumlámpa búrá-búrá-
jaja
hojahoja ◆ aszcídiaaszcídia ◆ zsákállatzsákállat
hojahojanohojahojano ◆ frissfriss 「Dekitatehojahojano kai-
sa.」 „frissen alapított vállalat” ◆ gőzölgőgőzölgő 「Ja-
ki tatehojahojanodzsaga imo」 „frissen sült, gő-
zölgő krumpli” ◆ újdonsültújdonsült 「Kekkonhojahoj-
anokappuru」 „újdonsült házaspár”

hójakuhójaku ◆ fordítás japánrafordítás japánra
hójakuszuruhójakuszuru ◆ japánrajapánra fordítfordít 「Méru-o hó-
jakusita.」 „Japánra fordítottam a levelet.”

hojóhojó ◆ pihenéspihenés ◆ üdülésüdülés
hójóhójó ◆ megértésmegértés ◆ toleranciatolerancia
hójóhójó ◆ ölelésölelés 「Sinigamino hójó-o toita.」 „Ki-
szabadítottam magam a halál öleléséből.”

hójóhójó ◆ buddhistabuddhista gyászszertartásgyászszertartás 「Hójó-
o itonamu.」 „Buddhista gyászszertartást tart.”

hójóhójó ◆ előlevélelőlevél ◆ fellevélfellevél ◆ murvamurva ◆ mur-mur-
valevélvalevél ◇ sóhójósóhójó előlevélkeelőlevélke
hojócsihojócsi ◆ üdülőhelyüdülőhely
hojódzsohojódzso ◆ gyógyszállógyógyszálló ◆ szanatóriumszanatórium ◆

üdülőüdülő ◆ wellnessközpontwellnessközpont
hójórjokuhójórjoku ◆ nemesszívűségnemesszívűség ◆ nyitottságnyitottság ◆

toleranciatolerancia
hójószeiszakuhójószeiszaku ◆ toleránstoleráns politikapolitika 「Kanko-
kuno taikitacsószen hójószeiszaku」 „Korea tole-
ráns politikája Észak-Koreával szemben”

hojószuruhojószuru ◆ pihenpihen 「Csijuszurutameni hojó-
szuru.」 „Pihen, hogy meggyógyuljon.” ◆ üdülüdül
hójószuruhójószuru ◆ felölelfelölel 「Szubete-o hójószuru
ai」 „mindent felölelő szeretet” ◆ megértmegért
「Sógaisa-o hójószuru.」 „Megértő a fogyatéko-
sokkal szemben.”
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hójószuruhójószuru ◆ átölelátölel 「Futari-va otagai-o hó-
jósita.」 „Átölelték egymást.” ◆ megölelmegölel
「Hahaoja-va kodomo-o hójósita.」 „Az anya
megölelte a gyermekét.”

hojúhojú ◆ birtoklásbirtoklás ◇ kakuhojúkokukakuhojúkoku atom-atom-
fegyverrelfegyverrel rendelkezőrendelkező országország ◇ kakuhojú-kakuhojú-
kokukoku atomhatalomatomhatalom ◇ csókihojúnokabunusicsókihojúnokabunusi
hosszú távú befektetőhosszú távú befektető
hójúhójú ◆ barátbarát
hojúkabuhojúkabu ◆ birtokolt részvénybirtokolt részvény
hojúsahojúsa ◆ birtokosbirtokos 「Csoszakukenhojúsa」
„szerzői jog birtokosa”

hojúszuruhojúszuru ◆ birtokolbirtokol 「Zaiszan-o hojúsitei-
ru.」 „Vagyont birtokol.” ◆ rendelkezikrendelkezik
「Tokusunórjoku-o hojúszuru.」 „Különleges ké-
pességgel rendelkezik.”

hokahoka ◆ kívülkívül 「Nihongonohokahangarí gomo
hanaszeru.」 „Japánon nyelven kívül magyarul is
beszélek.” ◆ másmás 「Anatano gjószeki-va hokani-
va manedekimaszen.」 „Nem tudja más utánozni
a teljesítményedet.” ◆ másholmáshol 「Hoka-o szaga-
site kudaszai!」 „Keresd máshol!” ◇ omoinoho-omoinoho-
kaka meglepőenmeglepően 「Kono jaszuiterebi-va omoino
hokaii gasicuda.」 „Meglepően jó képe van ennek
az olcsó tévének.” ◇ omoinohokaomoinohoka nemnem lehetlehet
számítaniszámítani 「Siken-va omoino hokamuzukasi-
katta.」 „Nem számítottam ilyen nehéz vizsgára.”
◇ hokakarahokakara máshonnanmáshonnan 「Kare-va hokakara
kita.」 „Ez az ember máshonnan jött.” ◇ hoka-hoka-
demonaidemonai nemnem másmás 「Rúru-o jabuttano-va hoka-
demonai karedeszu!」 „Aki megszegte a szabályt
nem más, mint ő.” ◇ hokademonaihokademonai elmond-elmond-
ja,ja, miértmiért 「Kjó oukagaisitano-va , hokademogo-
zaimaszen. Sakkin-o kaesite itadakutamedeszu.」
„Elmondom, miért jöttem. Azért, hogy behajtsam
az adósságát.” ◇ hokanaranaihokanaranai nemnem más,más, mintmint
「Hokanaranai kareno teianda.」 „Ez nem más,
mint az ő javaslata.” ◇ hokanaranaihokanaranai nincsnincs másmás
「Sippaisitara dzsininszurukotoni hokanara-
nai.」 „Ha hibázok, nincs más, mint lemondani.”
◇ hokanihokani mellettemellette 「Dzsimusoni-va karenoho-
kani szan-ninimaszu.」 „Az irodában három em-
ber dolgozik még mellette.” ◇ hokanihokani máshovámáshová
「Hokani iku tokoro-va nai.」 „Nem tudok más-
hová menni.” ◇ hokanihokani másképpenmásképpen 「Hokani
iijóganai.」 „Ezt másképpen nem lehet mondani.”
◇ hokanihokani többtöbb 「Hokani sicumon-va arimaszu-
ka?」 „Nincs több kérdés?” ◇ hokanohokano többitöbbi

「Hitorisika konakatta. Hokano hito-va jódzsiga-
attarasii.」 „Csak egy jött el, a többiek nem értek
rá.” ◇ hokanohokano másikmásik 「Kore-va vareteirunode
hokano oszara-o kudaszai!」 „Adjon másik tá-
nyért, mert ez törött!” ◇ hokanohokano egyébegyéb
「Sukudzsicu-va ojaszumideszuga, hokano hi-va
aiteimaszu.」 „Ünnepnapokon zárva vagyunk, de
egyéb napokon nyitva tartunk.” ◇ mottenoho-mottenoho-
kadearukadearu felfel semsem merülmerül 「Szeitóna tecuzuki-
va motteno hokadatta.」 „A tisztességes eljárás
fel sem merült.” ◇ mottenohokadearumottenohokadearu tűrhe-tűrhe-
tetlentetlen 「Szon-na kotobazukai-va moh-teno ho-
kada!」 „Az ilyen beszéd tűrhetetlen!”

hókahóka ◆ ágyútűzágyútűz ◆ torkolattűztorkolattűz ◇ taikúhókataikúhóka
légvédelmilégvédelmi tűztűz ◇ hóka-ohóka-o hirakuhiraku tüzettüzet nyitnyit
「Funeni hóka-o hiraita.」 „Tüzet nyitott a hajó-
ra.”

hókahóka ◆ gyújtogatásgyújtogatás 「Sikkato hóka」 „vélet-
len tűzokozás és gyújtogatás”

hókahóka ◆ léplép ◆ méhkasméhkas
hókahóka ◆ hangoshangos énekléséneklés ◇ hókakóginszuruhókakóginszuru
elereszti a hangjátelereszti a hangját
hókahóka ◆ jogi szakjogi szak ◆ jogi tanszékjogi tanszék
hókahóka ◆ japán pénzjapán pénz
hókahóka ◆ ágyútalpágyútalp
hókahóka ◆ iskolaiiskolai foglalkozásokfoglalkozások végevége ◆ isko-isko-
lai nap végelai nap vége
hókahóka ◆ hivataloshivatalos pénzpénz ◆ törvényestörvényes fizető-fizető-
eszközeszköz
hókacuhókacu ◆ felölelésfelölelés
hókacuszakuhókacuszaku ◆ átfogó intézkedésátfogó intézkedés
hókacuszuruhókacuszuru ◆ átfogátfog 「Kono ronbun-va haba-
hiroi mondai-o hókacusiteiru.」 „Ez az értekezés
széles körben fogja át a problémákat.” ◆ felölelfelölel
「Kono hon-va szekaisi-o hókacusiteiru.」 „Ez a
könyv felöleli a világtörténelmet.”

hókacutekinahókacutekina ◆ átfogóátfogó 「Hókacutekina
teian-o mósi ireta.」 „Egy átfogó javaslattal állt
elő.”

hókacutekiódohókacutekiódo ◆ inkluzív fitneszinkluzív fitnesz
hókadaigakuinhókadaigakuin ◆ jogi egyetemjogi egyetem
hokademonaihokademonai ◆ elmondja,elmondja, miértmiért 「Kjó
oukagaisitano-va , hokademogozaimaszen.
Sakkin-o kaesite itadakutamedeszu.」 „Elmon-
dom, miért jöttem. Azért, hogy behajtsam az adós-
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ságát.” ◆ nemnem másmás 「Rúru-o jabuttano-va hoka-
demonai karedeszu!」 „Aki megszegte a szabályt
nem más, mint ő.”

hokagehokage ◆ fényfény
hókagohókago ◆ iskolaiskola utánután 「Hókagotomodacsito
atta.」 „Iskola után találkozott barátaival.” ◆ ta-ta-
nítás utánnítás után
hókahanhókahan ◆ gyújtogatásgyújtogatás ◆ gyújtogatógyújtogató
hokahokahokahoka ◆ melegenmelegen 「Hokahokano jaki
imo」 „meleg batáta”

hokahokabentóhokahokabentó ◆ meleg uzsonnameleg uzsonna
hokahokaszuruhokahokaszuru ◆ melegmeleg 「Jakitatenopan-va
hokahokasiteiru.」 „A frissen sült kenyér meleg.”

hókaihókai ◆ felbomlásfelbomlás ◆ krachkrach 「Zaiszeihókaiga
kita.」 „Beütött a pénzügyi krach.” ◆ leomlásleomlás
◆ leromboláslerombolás ◆ összeomlásösszeomlás ◇ irjóhókaiirjóhókai
egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás összeomlásaösszeomlása ◇

kakakuhókaikakakuhókai árakárak összeomlásaösszeomlása ◇ kakuhó-kakuhó-
kaikai kariorrhexiskariorrhexis ◇ kateihókaikateihókai családcsalád fel-fel-
bomlásabomlása ◇ gensikakuhókaigensikakuhókai atombomlásatombomlás ◇

gensikakuhókaigensikakuhókai atommag bomlásaatommag bomlása
hókainecuhókainecu ◆ bomlási hőbomlási hő
hókaiszekihókaiszeki ◆ kalcitkalcit ◆ mészpátmészpát
hókaiszuruhókaiszuru ◆ beomlikbeomlik 「Ton-neru-va hókais-
ita.」 „Az alagút beomlott.” ◆ felbomlikfelbomlik 「Szo
renga hókaisita.」 „Szovjetunió felbomlott.” ◆ le-le-
omlikomlik 「Jamaga hókaisita.」 „Leomlott a hegy.”
◆ összeomlikösszeomlik 「Keizaiga hókaisita.」 „A gazda-
ság összeomlott.”

hokakarahokakara ◆ máshonnanmáshonnan 「Kare-va hokakara
kita.」 „Ez az ember máshonnan jött.”

hokakebunehokakebune ◆ vitorlás hajóvitorlás hajó
hókakjóhókakjó ◆ gyújtogatásigyújtogatási mániamánia ◆ piromániapirománia

hókakóginszuruhókakóginszuru ◆ elereszti a hangjátelereszti a hangját
hokakuhokaku ◆ kiegészítő szögkiegészítő szög
hokakuhokaku ◆ befogásbefogás ◆ elfogáselfogás ◆ zsákmányo-zsákmányo-
láslás ◇ densihokakudensihokaku elektronbefogáselektronbefogás
hokakubucuhokakubucu ◆ hadizsákmányhadizsákmány
hokakuganhokakugan ◆ zárványzárvány
hokakuszuruhokakuszuru ◆ befogbefog 「Dóbucuenkara dasz-
szósita kuma-va hokakuszareta.」 „Befogták az
állatkertből elszabadult medvét.” ◆ elfogelfog 「Ma-
csidzsúdevaniga hokakuszareta.」 „A városban
krokodilokat fogtak el.” ◆ zsákmányolzsákmányol 「Tekino

gunkan-o hokakusita.」 „Ellenséges hadihajót
zsákmányolt.”

hókamahókama ◆ piromániáspiromániás
hokanhokan ◆ interpolációinterpoláció ◇ csokuszenhokancsokuszenhokan li-li-
neáris interpolációneáris interpoláció
hokanhokan ◆ megőrzésmegőrzés ◆ őrzésőrzés 「Kodzsindzsóhó-
no hokan」 „személyes adatok őrzése” ◆ tárolástárolás

hokanhokan ◆ pótkötetpótkötet
hokanhokan ◆ kiegészítéskiegészítés
hókanhókan ◆ visszaadásvisszaadás aa császárnakcsászárnak ◇ tai-tai-
szeihókanszuruszeihókanszuru visszaadjavisszaadja aa hatalmathatalmat aa
császárnakcsászárnak 「Taiszeihókansita.」 „Visszaadták
a hatalmat a császárnak.”

hókanhókan ◆ ágyúnaszádágyúnaszád ◇ hókangaikóhókangaikó katonaikatonai
erővel fenyegető diplomáciaerővel fenyegető diplomácia
hokanaranaihokanaranai ◆ nemnem más,más, mintmint 「Hokanaranai
kareno teianda.」 „Ez nem más, mint az ő javasla-
ta.” ◆ nincsnincs másmás 「Sippaisitara dzsininszuruko-
toni hokanaranai.」 „Ha hibázok, nincs más, mint
lemondani.”

hokanbasohokanbaso ◆ megőrzőhelymegőrzőhely ◆ tárolóhelytárolóhely
hokanbucuhokanbucu ◆ őrizendő tulajdonőrizendő tulajdon
hókangaikóhókangaikó ◆ katonaikatonai erővelerővel fenyegetőfenyegető
diplomáciadiplomácia
hokanhóhokanhó ◆ interpolációinterpoláció
hokanihokani ◆ kívülkívül 「Sokudzsino hokani tanosimi-
va nai.」 „Az evésen kívül nincs más örömöm.”
◆ másmás 「Hokani jódzsiganakereba szankasima-
szu.」 „Én is részt veszek majd, ha nem lesz más
dolgom.” ◆ máshovámáshová 「Hokani iku tokoro-va
nai.」 „Nem tudok máshová menni.” ◆ máskép-máskép-
penpen 「Hokani iijóganai.」 „Ezt másképpen nem
lehet mondani.” ◆ mellettemellette 「Dzsimusoni-va
karenohokani szan-ninimaszu.」 „Az irodában
három ember dolgozik még mellette.” ◆ többtöbb
「Hokani sicumon-va arimaszuka?」 „Nincs több
kérdés?”

hokanohokano ◆ egyébegyéb 「Sukudzsicu-va ojaszumide-
szuga, hokano hi-va aiteimaszu.」 „Ünnepnapo-
kon zárva vagyunk, de egyéb napokon nyitva tar-
tunk.” ◆ másmás 「Hokanokoto-o hanasimasó.」
„Beszéljünk másról!” ◆ másikmásik 「Kore-va varete-
irunode hokano oszara-o kudaszai!」 „Adjon má-
sik tányért, mert ez törött!” ◆ többitöbbi 「Hitorisika
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konakatta. Hokano hito-va jódzsigaattarasii.」
„Csak egy jött el, a többiek nem értek rá.”

hokanohitohokanohito ◆ másmás 「Kono sigoto-o hokano hit-
oni makaszetakunai.」 „Ezt a munkát nem aka-
rom másra bízni.” ◆ másvalakimásvalaki 「Karede-va na-
kuhokano hitogajatta.」 „Nem ő, másvalaki tet-
te.”

hokanohitotacsihokanohitotacsi ◆ többiektöbbiek 「Hokano
hitotacsi-va mó dzsunbiga dekimasitajo.」 „A
többiek már kész vannak!”

hokanohóhódehokanohóhóde ◆ máskéntmásként 「Hokano hóhóde-
jatte kudaszai.」 „Csináld másként!”

hokanohókókarahokanohókókara ◆ másfelőlmásfelől 「Hokano hókó-
kara macsini itta.」 „Másfelől mentem a városba.”

hokanokotonicuitehokanokotonicuite ◆ másrólmásról 「Hokano koto-
nicuite hanasimasó.」 „Beszéljünk másról!”

hokanosuruinohokanosuruino ◆ másfajtamásfajta 「Hokano surui-
nogému」 „másfajta játék”

hókanoszenreihókanoszenrei ◆ tűzkeresztségtűzkeresztség
hokanotokinihokanotokini ◆ máskormáskor 「Imaiszogasiikara
hokano tokini kite kudaszai.」 „Most nem érek rá,
jöjjön máskor.”

hokanotokorodehokanotokorode ◆ másholmáshol 「Hokano tokoro-
demo szagasita?」 „Máshol is kerested?” ◆ má-má-
suttsutt 「Kokode-va nakuhokano tokoro-o szagasi-
tekudaszai.」 „Ne itt, másutt keresd!”

hokanotokoronian-naiszuruhokanotokoronian-naiszuru ◆ átirányítátirányít
「Okjakuszama-va hokanohoteruni an-
naiszareta.」 „A vendégeket átirányították egy
másik hotelbe.”

hokanrjóhokanrjó ◆ őrzési díjőrzési díj
hokansóhokansó ◆ letéti jegyletéti jegy
hokanszuruhokanszuru ◆ megőrizmegőriz 「Zaiszan-o hokanszu-
ru.」 „Megőrzi a vagyont.” ◆ őrizőriz 「Kinno
dzsigane-o kinkoni hokanszuru.」 „Páncélszek-
rényben őrzi az aranyrudakat.” ◆ tároltárol 「Furui
hon-o janeurabejani hokansiteiru.」 „A padláson
tárolom a régi könyveimet.” ◆ tarttart 「Kikenna
bussicu-o iede hokansita.」 „Veszélyes anyagokat
tartott a lakásán.”

hokanszuruhokanszuru ◆ kiegészítkiegészít 「Fukugjóde sotoku-
o hokansiteita.」 „Mellékmunkával egészítette ki
a jövedelmét.”

hokanzeihokanzei ◆ pótadópótadó

hóka-ohóka-o abiszaszeruabiszaszeru ◆ tűztűz aláalá vonvon 「Macsini
hóka-o abiszaszeta.」 „Tűz alá vonták a várost.”

hóka-ohóka-o hirakuhiraku ◆ tüzettüzet nyitnyit 「Funeni hóka-o
hiraita.」 „Tüzet nyitott a hajóra.”

hóka-ohóka-o madzsierumadzsieru ◆ löviklövik egymástegymást 「Hóka-
o madzsieta.」 „Lőtték egymást.”

hókasahókasa ◆ gyújtogatógyújtogató
hókasikienhókasikien ◆ bőrgyulladásbőrgyulladás ◆ cellulitiszcellulitisz
hókaszuruhókaszuru ◆ felgyújtfelgyújt 「Han-nin-va higaisano
ie-o hókasita.」 „A tettes felgyújtotta a sértett há-
zát.” ◆ gyújtogatgyújtogat 「Han-nin-va tatemono-o
hókasita.」 „A tettes gyújtogatott.”

hókaszuruhókaszuru ◆ elereszti a hangjátelereszti a hangját
hókazaihókazai ◆ gyújtogatásgyújtogatás 「Han-nin-va hókaza-
ide taihoszareta.」 „Gyújtogatás miatt letartóztat-
ták.”

hokecuhokecu ◆ helyettesítéshelyettesítés ◆ pótláspótlás ◆ üre-üre-
sedéssedés betöltésebetöltése ◇ hokecunideruhokecunideru beugrikbeugrik
helyettehelyette 「Vatasi-va jonban szensuno hokecu-
tosite deta.」 „Beugrottam a négyes játékos he-
lyett.”

hokecubosúhokecubosú ◆ pótfelvétel hirdetésepótfelvétel hirdetése
hokecubosúszuruhokecubosúszuru ◆ pótfelvételtpótfelvételt hirdethirdet
「Hokecubosúsiteiru gakkó」 „pótfelvételt hirde-
tő iskola”

hokecubunsizokuhokecubunsizoku ◆ prosztetikus csoportprosztetikus csoport
hokecumeibohokecumeibo ◆ várakozólistavárakozólista
hokecunideruhokecunideru ◆ beugrikbeugrik helyettehelyette 「Vatasi-
va jonban szensuno hokecutosite deta.」 „Beug-
rottam a négyes játékos helyett.”

hokecuninmeibohokecuninmeibo ◆ várólistavárólista
hokecunjúgakuhokecunjúgaku ◆ pótfelvételpótfelvétel
hokecuszenkjohokecuszenkjo ◆ pótválasztáspótválasztás
hokecuszensuhokecuszensu ◆ cserejátékoscserejátékos ◆ tartalék-tartalék-
játékosjátékos
hókeihókei ◆ négyszögnégyszög ◆ négyszögletesnégyszögletes
hókeihókei ◆ fimózisfimózis ◆ fitymaszűkületfitymaszűkület
hókeidzsinhókeidzsin ◆ négyszögletes felállásnégyszögletes felállás
hókeihahókeiha ◆ négyszögjelnégyszögjel
hókeikuhókeiku ◆ kvadrátkvadrát
hokekjóhokekjó ◆ LótuszLótusz szútraszútra ◆ SzaddharmaSzaddharma
pundaríka szútrapundaríka szútra
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hokenhoken ◆ egészségegészség megóvásamegóvása ◆ egészség-egészség-
védelemvédelem
hokenhoken ◆ biztosításbiztosítás 「Kono hoken-va
szaigaini-va kikanai.」 „Ez a biztosítás nem terjed
ki katasztrófákra.” ◆ egészségbiztosításegészségbiztosítás ◇

kaigohokenkaigohoken gondozásigondozási biztosításbiztosítás ◇ kjó-kjó-
szeihokenszeihoken kötelezőkötelező biztosításbiztosítás ◇ sicugjó-sicugjó-
hokenhoken jövedelembiztosításjövedelembiztosítás ◇ dzsidósaho-dzsidósaho-
kenken gépjármű-biztosításgépjármű-biztosítás ◇ sakaihokensakaihoken tár-tár-
sadalombiztosítássadalombiztosítás 「Imano sakaihoken-va
dzsúdzsicusiteiruto omoimaszuka?」 „Kiforrott-
nak tartom a mostani társadalombiztosítást.” ◇

sógaihokensógaihoken baleset-biztosításbaleset-biztosítás ◇ szeime-szeime-
ihokenihoken életbiztosításéletbiztosítás 「Sindara szeimeiho-
kenkara iszszenmanorimaszu.」 „Ha meghal, az
életbiztosítása tízmillió jent fizet.” ◇ szongai-szongai-
hokenhoken kárbiztosításkárbiztosítás ◇ daiszansahokendaiszansahoken fe-fe-
lelősségbiztosításlelősségbiztosítás ◇ dantaihokendantaihoken csopor-csopor-
tostos biztosításbiztosítás ◇ hihokensahihokensa biztosítottbiztosított ◇

hoken-nikanjúszuruhoken-nikanjúszuru biztosítástbiztosítást kötköt 「Szei-
meihokenni kanjúsita.」 „Életbiztosítást kötöt-
tem.” ◇ hoken-nihairuhoken-nihairu biztosítástbiztosítást kötköt
「Kjonenszeimeihokenni haitta.」 „Múlt évben
életbiztosítást kötöttem.” ◇ hoken-ohoken-o kakerukakeru
biztosítbiztosít 「Kókananekkureszuni hoken-o kake-
ta.」 „Biztosította az értékes nyakláncot.”

hókenhóken ◆ feudálisfeudális ◆ feudalizmusfeudalizmus
hókenhóken ◆ adományadomány ◆ felajánlásfelajánlás
hókenbucuhókenbucu ◆ adományadomány
hokenbucurigakuhokenbucurigaku ◆ egészségfizikaegészségfizika
hokendairitenhokendairiten ◆ biztosítási ügynökségbiztosítási ügynökség
hókendzsidaihókendzsidai ◆ feudális korszakfeudális korszak
hokendzsohokendzso ◆ ÁNTSZÁNTSZ ◆ egészségházegészségház ◆ KÖ-KÖ-
JÁLJÁL ◆ menhelymenhely ◆ sintérsintér ◆ tisztiorvositisztiorvosi köz-köz-
pontpont
hoken-eiszeihoken-eiszei ◆ közegészségügyközegészségügy
hokenfuhokenfu ◆ védőnővédőnő
hokengaikóinhokengaikóin ◆ biztosítási ügynökbiztosítási ügynök
hokengaisahokengaisa ◆ biztosítóbiztosító ◆ biztosítótársa-biztosítótársa-
ságság
hokengjóhokengjó ◆ biztosítási szakmabiztosítási szakma
hoken-ihoken-i ◆ iskolaorvosiskolaorvos
hoken-jakkanhoken-jakkan ◆ biztosítási feltételekbiztosítási feltételek
hokenkan-júinhokenkan-júin ◆ biztosítási ügynökbiztosítási ügynök
hokenkeijakuhokenkeijaku ◆ biztosítási szerződésbiztosítási szerződés
hokenkikanhokenkikan ◆ biztosítási időszakbiztosítási időszak

hokenkinhokenkin ◆ kártérítéskártérítés 「Keijakukikanga szan-
nenidzsónaito hokenkinga orinai.」 „Három éven
belül kötött biztosítás esetén nem fizetünk kárté-
rítést.”

hokenkinszagihokenkinszagi ◆ biztosítási csalásbiztosítási csalás
hókenkokkahókenkokka ◆ feudális államfeudális állam
hoken-nihairuhoken-nihairu ◆ biztosítástbiztosítást kötköt 「Kjonens-
zeimeihokenni haitta.」 „Múlt évben életbiztosí-
tást kötöttem.”

hoken-nikanjúszuruhoken-nikanjúszuru ◆ biztosítástbiztosítást kötköt
「Szeimeihokenni kanjúsita.」 „Életbiztosítást
kötöttem.”

hoken-ohoken-o kakerukakeru ◆ biztosítbiztosít 「Kókananekku-
reszuni hoken-o kaketa.」 „Biztosította az értékes
nyakláncot.”

hokenrjóhokenrjó ◆ biztosításibiztosítási díjdíj ◆ biztosításibiztosítási
járulékjárulék
hokensahokensa ◆ biztosítóbiztosító
hókensakaihókensakai ◆ feudális társadalomfeudális társadalom
hokensihokensi ◆ sintérsintér
hokensihokensi ◆ közegészségügyiközegészségügyi gondozógondozó ◆ vé-vé-
dőnődőnő
hokensicuhokensicu ◆ betegszobabetegszoba ◆ iskolaiiskolai gyengél-gyengél-
kedőkedő ◆ iskolaorvosi szobaiskolaorvosi szoba
hokensidóhokensidó ◆ egészségügyi tanácsadásegészségügyi tanácsadás
hókensikihókensiki ◆ adományátadó ünnepségadományátadó ünnepség
hokensinrjóhokensinrjó ◆ egészségbiztosításegészségbiztosítás haszná-haszná-
latával vizsgálatlatával vizsgálat
hókensiszóhókensiszó ◆ feudális eszmefeudális eszme
hokensóhokensó ◆ biztosításibiztosítási kártyakártya ◆ TAJ-TAJ-
kártyakártya ◆ TB-kártyaTB-kártya
hokensóhokensó ◆ Egészségügyi MinisztériumEgészségügyi Minisztérium
hokensómeisohokensómeiso ◆ biztosítási bizonylatbiztosítási bizonylat
hokensósohokensóso ◆ biztosításibiztosítási bizonylatbizonylat ◆ bizto-bizto-
sítási okiratsítási okirat
hókensugihókensugi ◆ feudalizmusfeudalizmus
hókenszeidohókenszeido ◆ feudálisfeudális rendszerrendszer ◆ feuda-feuda-
lizmuslizmus
hókenszuruhókenszuru ◆ adományozadományoz 「Dzsindzsani torii-
o hókensita.」 „Kaput adományozott a szentély-
nek.”

hókentekinahókentekina ◆ feudálisfeudális 「Hókentekina kenr-
joku」 „feudális hatalom”
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hókeruhókeru ◆ bambulbambul 「Hóketajóna kao」 „bambult
arc” ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Aszobi hókete
ienokoto-o nanimojaranai.」 „Belefeledkezik a
szórakozásba és nem törődik a házimunkával.” ◆

eltompuleltompul ◇ aszobihókeruaszobihókeru szórakozássalszórakozással
töltitölti azaz idejétidejét 「Vakai koro, rendzsicuaszobi
hóketeita.」 „Fiatal koromban szórakozással töl-
töttem a mindennapjaimat.” ◇ aszobihókeruaszobihókeru
szórakozásbaszórakozásba merülmerül 「Toki-o vaszure aszobi
hóketeita.」 „Az időről megfeledkezve szórako-
zásba merültem.”

hókihóki ◆ Hóki-korHóki-kor
hókihóki ◆ felbolydulásfelbolydulás ◆ felkelésfelkelés ◆ lázadáslázadás ◇

buszóhókibuszóhóki fegyveresfegyveres lázadáslázadás ◇ buszóhókibuszóhóki
fegyveres felkelésfegyveres felkelés
hókihóki ◆ jogszabályjogszabály 「Genkóhóki」 „érvényben
lévő jogszabály” ◆ szabályszabály ◆ törvénytörvény 「Kank-
jóhóki」 „környezetvédelmi törvény” ◇ kjókó-kjókó-
hókihóki kötelezőkötelező jogszabályjogszabály ◇ kjojóhókikjojóhóki en-en-
gedékenygedékeny szabályozásszabályozás ◇ keibacuhókikeibacuhóki bün-bün-
tetőtörvénytetőtörvény ◇ keibacuhókikeibacuhóki büntetésibüntetési
rendszabályrendszabály
hókihóki ◆ fiatalfiatal leánykorleánykor 「Hókimaszani
dzsúhah-szai」 „tizennyolc éves leánykor”

hókihóki ◆ partfispartfis ◆ partvispartvis ◆ seprőseprő ◆ seprűseprű
◆ söprűsöprű ◇ edabókiedabóki gallyseprűgallyseprű ◇ edabókiedabóki
gallyseprőgallyseprő ◇ kobókikobóki kiskis seprőseprő ◇ hakebókihakebóki
partfispartfis
hókihóki ◆ felhagyásfelhagyás 「Dentóno hókiga mondain-
inatteiru.」 „A hagyomány felhagyása probléma
lett.” ◆ lemondáslemondás 「Szenszei-va dzsugjó-o hóki-
sita.」 „A tanár lemondta az órát.” ◆ otthagyásotthagyás
◇ kokuszehókikokuszehóki állampolgárságrólállampolgárságról lemondáslemondás
◇ szenszóhókiszenszóhóki lemondás a háborúróllemondás a háborúról
hókibosihókibosi ◆ üstökösüstökös
hókidefukukotohókidefukukoto ◆ seprésseprés ◆ söpréssöprés
hókidehakuhókidehaku ◆ elsöpörelsöpör 「Hodóno ocsi ba-o hó-
kide haita.」 „Elsöpörtem a falevelet a járdáról.”
◆ seperseper ◆ söpörsöpör
hókidzsónohókidzsóno ◆ törvénytörvény általáltal megszabottmegszabott
「Hókidzsóno tecuzuki」 „törvény által megsza-
bott formaságok”

hókikahókika ◆ jogi osztályjogi osztály
hókinoehókinoe ◆ seprőnyélseprőnyél ◆ seprűnyélseprűnyél
hokinsahokinsa ◆ bacilusgazdabacilusgazda ◆ baktériumhordo-baktériumhordo-
zózó
hókisiaihókisiai ◆ lemondott mérkőzéslemondott mérkőzés

hókisúhókisú ◆ törvénykönyvtörvénykönyv
hókiszeihókiszei ◆ törvénykezéstörvénykezés
hókiszuruhókiszuru ◆ felbolydulfelbolydul ◆ fellázadfellázad 「Nómin-
va hókisita.」 „A parasztok fellázadtak.”

hókiszuruhókiszuru ◆ feladfelad 「Szózokukenri-o hókisi-
ta.」 „Feladta az örökösödési jogát.” ◆ felhagyfelhagy
「Sin-nen-o hókisita.」 „Felhagytam a meggyőző-
désemmel.” ◆ lemondlemond 「Muszume-va szózoku-o
hókisita.」 „A lányuk lemondott az örökségről.” ◆

otthagyotthagy 「Szeito-va dzsugjó-o hókisita.」 „A di-
ák otthagyta az órát.”

hókitakehókitake ◆ korallgombakorallgomba ◆ rózsáságúrózsáságú ko-ko-
rallgombarallgomba ◇ kihókitakekihókitake sárgasárga rókagombarókagomba ◇

koganehókitakekoganehókitake narancsszínűnarancsszínű korallgombakorallgomba
◇ hanahókitakehanahókitake cifracifra korallgombakorallgomba ◇ hime-hime-
hókitakehókitake bőrsárga korallgombabőrsárga korallgomba
hokjóhokjó ◆ megerősítésmegerősítés 「Tatemonono hokjó」
„épület megerősítése” ◇ dzsibanhokjódzsibanhokjó talaj-talaj-
erősítéserősítés
hókjódzsucuhókjódzsucu ◆ mellimplantációmellimplantáció ◆ mellna-mellna-
gyobbításgyobbítás
hókjóninhókjónin ◆ korai japán kereszténykorai japán keresztény
hókjósudzsucuhókjósudzsucu ◆ mellimplantációmellimplantáció ◆ mellna-mellna-
gyobbításgyobbítás
hokjószuruhokjószuru ◆ megerősítmegerősít 「Vatasitacsino ieno
maeniaru tatemono-va konkurítode hokjószare-
masita.」 „Az előttünk lévő épületet betonnal
megerősítették.”

hokjúhokjú ◆ feltöltésfeltöltés ◆ újratöltésújratöltés ◆ utánpót-utánpót-
láslás 「Zaiko-o hokjúsita.」 „Elvégezte a raktár-
készlet utánpótlását.” ◇ szuibunhokjúszuibunhokjú víz-víz-
veszteség pótlásaveszteség pótlása
hokjúhokjú ◆ labda elkapásalabda elkapása
hókjúhókjú ◆ fizetésfizetés 「Hókjúszeikacu」 „fizetésből
élés” ◆ járandóságjárandóság
hokjúkicsihokjúkicsi ◆ lerakatlerakat
hokjúrohokjúro ◆ utánpótlási útvonalutánpótlási útvonal
hokjúszenhokjúszen ◆ ellátóellátó űrhajóűrhajó ◆ kiszolgálókiszolgáló ha-ha-
jójó ◆ kiszolgáló űrhajókiszolgáló űrhajó ◆ teherűrhajóteherűrhajó
hokjúszenhokjúszen ◆ tápkábeltápkábel ◆ tápvezetéktápvezeték
hokjúszuruhokjúszuru ◆ feltöltfeltölt 「Sarjóni nenrjó-o hok-
júsita.」 „Feltöltötte a járművet üzemanyaggal.”
◆ kompenzálkompenzál 「Aszede nagasita szuibun-o kuda-
monode hokjúsita.」 „A kiizzadt folyadékot gyü-
mölcsökkel kompenzáltam.” ◆ pótolpótol 「Eijó-o
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hokjúsinakerebanaranai.」 „Pótolni kell a hiány-
zó tápanyagokat!” ◆ újratöltújratölt
「Purintákátoridzsdzsinoinku-o hokjúsita.」 „Új-
ratöltöttem a tintapatront.”

hokjúszuruhokjúszuru ◆ elkapja a labdátelkapja a labdát
hokkaihokkai ◆ Északi-tengerÉszaki-tenger
hokkaidóhokkaidó ◆ HokkaidóHokkaidó
hokkaidócsihóhokkaidócsihó ◆ Hokkaidó régióHokkaidó régió
hokkaidósinkanszenhokkaidósinkanszen ◆ HokkaidóHokkaidó sinkan-sinkan-
szenszen
hokkehokke ◆ hokkehokke
hokkéhokké ◆ hokihoki ◇ aiszu-hokkéaiszu-hokké jéghokijéghoki ◇

fírudo-hokkéfírudo-hokké gyeplabdagyeplabda
hokké-o szuruhokké-o szuru ◆ hokizikhokizik
hokkesúhokkesú ◆ nicsiren-buddhizmusnicsiren-buddhizmus ◆ tendai-tendai-
buddhizmusbuddhizmus
hokkihokki ◆ elhatározáselhatározás ◆ indítványozásindítványozás ◆ ja-ja-
vaslatvaslat 「Konokurabu-va kareno hokkide
hadzsimatta.」 „Ez a klub az ő javaslatára jött lét-
re.”

hokkigaihokkigai ◆ Hokki kagylóHokki kagyló
hokkiszuruhokkiszuru ◆ elhatározelhatároz ◆ indítványozindítványoz
「Tomono kaino szecuricu-o hokkisita.」 „Indít-
ványozására jött létre a baráti társaság.” ◇ icsi-icsi-
nenhokkiszurunenhokkiszuru elhatározza,elhatározza, hogyhogy aa Budd-Budd-
hizmushizmus útjáraútjára tértér ◇ icsinenhokkiszuruicsinenhokkiszuru el-el-
tökéltökél 「Icsinenhokkisite isa-o mezaszukotonisi-
ta.」 „Eltökélte magában, hogy orvos lesz.”

hokkjokuhokkjoku ◆ északiészaki póluspólus 「Dzsisakuno hokk-
joku」 „mágnes északi pólusa” ◆ Északi-sarkÉszaki-sark
hokkjokugumahokkjokuguma ◆ jegesmedvejegesmedve
hokkjokukaihokkjokukai ◆ Északi-Jeges-tengerÉszaki-Jeges-tenger
hokkjokukenhokkjokuken ◆ Északi-sarkvidékÉszaki-sarkvidék
hokkjokukóhokkjokukó ◆ északi fényészaki fény
hokkjokúszagihokkjokúszagi ◆ sarki nyúlsarki nyúl
hokkjokuszeihokkjokuszei ◆ SarkcsillagSarkcsillag 「Hokkjokuszei-
o medzsirusini ie-o micuketa.」 „A Sarkcsillagot
követve talált haza.”

hokkjokuszenhokkjokuszen ◆ Északi-sarkkörÉszaki-sarkkör
hokkjokutankenhokkjokutanken ◆ északi-sarki expedícióészaki-sarki expedíció
hokkjokutenhokkjokuten ◆ Északi-sarkÉszaki-sark
hokkokuhokkoku ◆ északi országészaki ország
hokkuhokku ◆ haikuhaiku ◆ vers kezdetevers kezdete

hokkuhokku ◆ akasztóakasztó ◆ kapocskapocs ◇ hokku-ohokku-o tome-tome-
ruru összekapcsolösszekapcsol 「Burauszunohokku-o tome-
ta.」 „Összekapcsoltam a blúzt.” ◇ hokku-ohokku-o ha-ha-
zuszuzuszu szétkapcsolszétkapcsol 「Burauszunohokku-o ha-
zusita.」 „Szétkapcsoltam a blúzt.”

hokkukjóhokkukjó ◆ DhammapadaDhammapada
hokku-ohokku-o hazuszuhazuszu ◆ szétkapcsolszétkapcsol
「Burauszunohokku-o hazusita.」 „Szétkapcsol-
tam a blúzt.”

hokku-ohokku-o tomerutomeru ◆ összekapcsolösszekapcsol
「Burauszunohokku-o tometa.」 „Összekapcsol-
tam a blúzt.”

hokohoko ◆ alabárdalabárd ◆ csatabárdcsatabárd ◆ dárdadárda ◆

lándzsalándzsa ◆ szuronyszurony ◇ dóbokodóboko bronzdárdabronzdárda ◇

hoko-o oszameruhoko-o oszameru elássa a csatabárdotelássa a csatabárdot
hokóhokó ◆ járásjárás 「Henpeiszoku-va hokó-o szama-
tagenai.」 „A lúdtalp nem akadályozza a járást.” ◆

menésmenés ◇ nanronohokónanronohokó nehéznehéz sétaséta 「Nanro-
no hokó-o hete mokutekicsini cuita.」 „Nehéz sé-
ta után megérkeztünk a célállomáshoz.” ◇ niszo-niszo-
kuhokókuhokó két lábon járáskét lábon járás
hokóhokó ◆ pótelőadáspótelőadás ◆ pótórapótóra 「Dojóbini ho-
kógaarimaszu.」 „Szombaton pótóra van.”

hókohóko ◆ kincsesházkincsesház ◆ kincsestárkincsestár 「Kono
tosokan-va bungakuno hókodeszu.」 „Ez a könyv-
tár az irodalom kincsestára.” ◆ tárháztárház 「Csisik-
ino hóko」 „tudás tárháza”

hókóhókó ◆ bolyongásbolyongás ◆ kóborláskóborlás
hókóhókó ◆ ordításordítás
hókóhókó ◆ fénysugárzásfénysugárzás
hókóhókó ◆ irányirány 「Higasino hókóni hasitte nige-
ta.」 „Keleti irányban menekült.” ◆ útirányútirány
「Dzsitensade hókó-o macsigaeta.」 „A biciklivel
eltévesztettem az útirányt.”

hókóhókó ◆ ágyútorkolatágyútorkolat ◆ fegyvertorkolatfegyvertorkolat ◆

torkolattorkolat
hókóhókó ◆ inaskodásinaskodás ◆ inasságinasság 「Muszuko-o si-
tate jani hókóni dasita.」 „A fiamat szabóinasnak
adtam.” ◆ szolgálásszolgálás 「Gundzsin-va kuni-e no
hókó-o hatasita.」 „A katona az országát szolgál-
ta.” ◆ tanonckodástanonckodás 「Kucujani hókóni deta.」
„Cipésztanoncnak állt.” ◇ decscsibókódecscsibókó ta-ta-
nonckodásnonckodás ◇ decscsibókódecscsibókó inaskodásinaskodás ◇ nen-nen-
kibókókibókó tanonckodástanonckodás ◇ nenkibókónenkibókó inasko-inasko-
dásdás ◇ messihókómessihókó önfeláldozóönfeláldozó szolgálataszolgálata aa
hazánakhazának
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hókóhókó ◆ kellemeskellemes illatillat 「Ohana-va hókó-o ha-
natta.」 „A virág kellemes illatot árasztott.”

hókóhókó ◆ kicsapáskicsapás 「Gakuszei-va hókósobunni-
natta.」 „A diákot kicsapták az iskolából.”

hókódahókóda ◆ oldalkormányoldalkormány
hokogamaehokogamae ◆ körbezáró lándzsa-gyökkörbezáró lándzsa-gyök
hókójuhókóju ◆ illóolajillóolaj
hókókanhókókan ◆ aromás gyűrűaromás gyűrű ◆ benzolgyűrűbenzolgyűrű
hókókankakuhókókankaku ◆ irányérzékirányérzék 「Fukai moride
hókókankaku-o nakusita.」 „Az erdő mélyén el-
vesztettem az irányérzékemet.”

hokókihokóki ◆ járókeretjárókeret 「Hokóki-o cukatte hok-
óno rensú-o sita.」 „Járókerettel gyakorolta a já-
rást.”

hokókon-nanhokókon-nan ◆ járásijárási nehézségnehézség 「Kono
kandzsa-va hokókon-nandearu.」 „A betegnek já-
rási nehézségei vannak.”

hókokuhókoku ◆ beszámolásbeszámolás 「Dzsósini sigotono
hókoku-o dasita.」 „Beszámoltam a főnökömnek
a munkáról.” ◆ beszámolóbeszámoló 「Kicsóna taikenno
hókoku.」 „Élménybeszámoló.” ◆ jelentésjelentés
「Csószahókoku-o uketa.」 „Megkaptuk a jelen-
tést a vizsgálatról.” ◆ riportriport ◆ tudósítástudósítás
「Genbakarano hókoku」 „helyszíni tudósítás” ◇

kaikeihókokukaikeihókoku pénzügyipénzügyi jelentésjelentés ◇ kjogino-kjogino-
hókokuhókoku valótlanvalótlan jelentésjelentés ◇ kinkjóhókokukinkjóhókoku
helyzetjelentéshelyzetjelentés ◇ keikahókokukeikahókoku időköziidőközi je-je-
lentéslentés ◇ csúkanhókokucsúkanhókoku időközi jelentésidőközi jelentés
hókokusahókokusa ◆ jelentőjelentő ◆ tudósítótudósító
hókokusohókokuso ◆ jelentésjelentés 「Hókokuso-o matom-
eta.」 „Jelentést készítettem.” ◆ referátumreferátum ◇

kainanhókokusokainanhókokuso káróváskáróvás ◇ kainanhókoku-kainanhókoku-
soso hajókáróváshajókáróvás ◇ zaimuhókokusozaimuhókokuso pénzügyipénzügyi
jelentésjelentés ◇ nendzsihókokusonendzsihókokuso éveséves jelentésjelentés

hókokuszuruhókokuszuru ◆ bejelentbejelent 「Kekkonno hókoku-
o sita.」 „Bejelentette a házasságát.” ◆ beszámolbeszámol
「Dzsósini succsóno hókoku-o sita.」 „Beszámol-
tam a főnökömnek az üzleti útról.” ◆ hírthírt közölközöl
「Szenkjokekka-o hókokusita.」 „Közölték a vá-
lasztási eredményeket.” ◆ jelentjelent 「Dekigoto-o
dzsósini hókokusita.」 „Az esetet jelentette a fő-
nökének.” ◆ tájékoztattájékoztat 「Kaisa-va keieidzsók-
jónicuite kabunusini hókokusita.」 „A vállalat tá-
jékoztatta a befektetőket az üzleti helyzetről.”

hókokutantósahókokutantósa ◆ referensreferens

hókóninhókónin ◆ inasinas ◆ tanonctanonc
hókóoncsihókóoncsi ◆ nehezen tájékozódiknehezen tájékozódik
hoko-o oszameruhoko-o oszameru ◆ elássa a csatabárdotelássa a csatabárdot
hokorahokora ◆ kis szentélykis szentély ◆ szentélyszentély
hokorasigenihokorasigeni ◆ büszkénbüszkén 「Hokorasigeni
oreno kata-o tataitekureta.」 „Büszkén megvere-
gette a vállam.”

hokorasiihokorasii ◆ büszkebüszke 「Hokorasii kimocsi」
„büszke érzés”

hokorihokori ◆ porpor 「Tananihokoriga tamatteita.」 „A
polcot belepte a por.” ◇ szunabokoriszunabokori porfel-porfel-
hőhő 「Inakamicsi-o szunabokori-o tatetedoraibus-
ita.」 „A vidéki úton porfelhőt kavarva vezettem.”
◇ szunabokoriszunabokori homokfelhőhomokfelhő ◇ tatakebaho-tatakebaho-
korigaderukorigaderu vajvaj vanvan aa fülefüle mögöttmögött 「Dono
szeidzsikamo tatakeba hokoriga deru.」 „Minden
politikusnak vaj van a füle mögött.” ◇ cucsibo-cucsibo-
korikori porfelhőporfelhő ◇ hokorigatacuhokorigatacu felszállfelszáll aa porpor
「Hokoriga tatanaijóni szódzsisite!」 „Úgy taka-
ríts, hogy ne szálljon fel a por!” ◇ hokori-ohokori-o ta-ta-
takutaku kiporolkiporol 「Dzsútanno hokori-o kini ucsi-
cukete tataita.」 „Hozzávertem a szőnyeget a fá-
hoz, hogy kiporoljam.” ◇ hokori-ohokori-o tatakutataku po-po-
rolrol 「Dzsútanno hokori-o tataita.」 „Poroltam a
szőnyeget.” ◇ hokori-ohokori-o taterutateru felverifelveri aa portport
「Uma-va hokori-o tatenagara hasitteita.」 „A lo-
vak felverték a port, amikor vágtattak.” ◇ hokori-hokori-
oo harauharau kiporolkiporol 「Dzsútanno hokori-o harat-
ta.」 „Kiporoltam a szőnyeget.” ◇ hokori-ohokori-o ha-ha-
raurau leporolleporol 「Honno hokori-o haratta.」 „Lepo-
roltam a könyveket.” ◇ hokori-ohokori-o harauharau kirázkiráz
「Kápettono hokori-o patapatasite harau.」 „Ki-
rázza a szőnyeget.”

hokorihokori ◆ büszkeségbüszkeség 「Oreno hokorini kizu-
cuketana!」 „Megsértetted a büszkeségemet!” ◇

hokorinihokorini omouomou büszkebüszke 「Kimi-o hokorini
omou.」 „Büszke vagyok rád.” ◇ hokori-ohokori-o mocumocu
büszkebüszke 「Sigotoni hokori-o motteiru.」 „Büszke
vagyok a munkámra.”

hokorigacumoruhokorigacumoru ◆ porosodikporosodik 「Tanano nan-
szacukano honni hokoriga cumotteita.」 „A pol-
con porosodott néhány könyv.”

hokorigacumottahokorigacumotta ◆ porosporos
hokorigatacuhokorigatacu ◆ felszállfelszáll aa porpor 「Hokoriga
tatanaijóni szódzsisite!」 „Úgy takaríts, hogy ne
szálljon fel a por!”

AdysAdys hókó hókó – hokorigatacu hokorigatacu 12011201



hokorinihokorini omouomou ◆ büszkebüszke 「Kimi-o hokorini
omou.」 „Büszke vagyok rád.”

hokorinohokorino ◆ büszkebüszke 「Anata-o hokorini omoi-
maszu.」 „Büszke vagyok rád.”

hokorinonaihokorinonai ◆ pormentespormentes 「Kono gidzsucuni-
va hokorinonai kankjóga hicujódeszu.」 „Ehhez a
technológiához pormentes környezet szükséges.”

hokori-ohokori-o harauharau ◆ kiporolkiporol 「Dzsútanno hokori-
o haratta.」 „Kiporoltam a szőnyeget.” ◆ kirázkiráz
「Kápettono hokori-o patapatasite harau.」 „Ki-
rázza a szőnyeget.” ◆ leporolleporol 「Honno hokori-o
haratta.」 „Leporoltam a könyveket.”

hokori-ohokori-o mocumocu ◆ büszkebüszke 「Sigotoni hokori-o
motteiru.」 „Büszke vagyok a munkámra.”

hokori-ohokori-o tatakutataku ◆ kiporolkiporol 「Dzsútanno
hokori-o kini ucsicukete tataita.」 „Hozzávertem
a szőnyeget a fához, hogy kiporoljam.” ◆ porolporol
「Dzsútanno hokori-o tataita.」 „Poroltam a sző-
nyeget.”

hokori-ohokori-o taterutateru ◆ felverifelveri aa portport 「Uma-va
hokori-o tatenagara hasitteita.」 „A lovak felver-
ték a port, amikor vágtattak.”

hokorippoihokorippoi ◆ porosporos 「Hokorippoi hondana」
„poros könyvespolc”

hokoritakaihokoritakai ◆ büszkebüszke 「Hokori takai szensi」
„büszke harcos” ◆ önérzetesönérzetes 「Hokori takai
minzoku」 „önérzetes nép”

hokórjokuhokórjoku ◆ járóképességjáróképesség
hokorobaszeruhokorobaszeru ◆ fakasztfakaszt ◆ mosolyramosolyra húzhúz
「Kanodzso-va kucsimoto-o hokorobaszeta.」 „A
nő szája mosolyra húzódott.” ◆ szétbontszétbont
hokorobaszuhokorobaszu ◆ mosolyramosolyra fakadfakad 「Kanodzso-
va kao-o hokorobasita.」 „A nő arca mosolyra fa-
kadt.”

hokorobihokorobi ◆ feslésfeslés
hokorobiruhokorobiru ◆ feslikfeslik 「Zubon-no szuszoga ho-
korobiteiru.」 „Feslik a nadrág alja.” ◆ kifakadkifakad
「Umega hokorobita.」 „Kifakadtak a szilvafa rü-
gyei.” ◆ mosolyramosolyra fakadfakad 「Kanodzsono kao-
gahokorobita.」 „Mosolyra fakadt a nő arca.” ◆

repedreped 「Sacuno nui mega hokorobita.」 „Az ing
varrás mentén repedt.” ◆ szétfejtődikszétfejtődik
「Szétá-va hokorobita.」 „A pulóverem szétfejtő-
dött.” ◆ szétfeslikszétfeslik 「Sacuga hokorobita.」
„Szétfeslett az ing.” ◇ kaogahokorobirukaogahokorobiru szélesszéles

mosolytmosolyt csalcsal azaz arcáraarcára 「Kavaii akacsan-o
mite kaogahokorobita.」 „Az aranyos kisbaba szé-
les mosolyt csalt az arcomra.”

hokorobuhokorobu ◆ feslikfeslik 「Fukuga hokorobu.」 „A
ruha feslik.” ◆ foszlikfoszlik 「Sacuga hokorobu.」
„Az ing foszlik.” ◆ kifakadkifakad 「Umega hokoron-
da.」 „Kifakadtak a szilvafa rügyei.” ◆ mosolyramosolyra
fakadfakad 「Kanodzsono kaoga hokoronda.」 „A nő
arca mosolyra fakadt.” ◆ szétfejtődikszétfejtődik 「Szét-
ága hokorobu.」 „A pulóver szétfejtődik.” ◇ kao-kao-
gahokorobugahokorobu füligfülig érér aa szájaszája 「Gókakusitato
sitte kaogahokoronda.」 „Fülig ért a szája a sike-
res vizsgája után.”

hokoruhokoru ◆ büszkebüszke 「Mizukarano kószeki-o ho-
koru.」 „Büszke az érdemeire.” ◆ büszkélkedikbüszkélkedik
「Kon-nani kireina funszui-o hokotteiru macsi-
va szukunai.」 „Kevés város büszkélkedhet ilyen
szép szökőkúttal.” ◆ dicsekedhetdicsekedhet 「Kono
misze-va hjakugodzsúnenno rekisi-o hokoru.」
„Ez az üzlet 150 éves múlttal dicsekedhet.” ◇ ka-ka-
csihokottecsihokotte diadalmasandiadalmasan 「Szensutacsi-va ka-
csi hokotte taidzsósita.」 „A játékosok diadalma-
san levonultak a pályáról.” ◇ kacsihokorukacsihokoru győ-győ-
zelemittaszelemittas 「Kacsi hokotta kibun」 „győzelem-
ittas érzés” ◇ kacsihokorukacsihokoru diadalmaskodikdiadalmaskodik
「Kareni kacsi hokorarete kujasikatta.」
„Bosszantó volt, hogy diadalmaskodott felettem.”
◇ szakihokoruszakihokoru virulvirul 「Nivani-va hanaga szaki
hokotteita.」 „A kertben virulnak a virágok.” ◇

szakihokoruszakihokoru teljesteljes pompájábanpompájában virágzikvirágzik
「Szakuraga szaki hokotteiru.」 „Teljes pompájá-
ban virágzik a cseresznye.”

hokósahokósa ◆ guruló járókeretguruló járókeret ◆ rollátorrollátor
hokósahokósa ◆ gyalogosgyalogos ◆ járókelőjárókelő 「Hodóde
hasitteiru dzsitensa-va hokósa-o dzsamasiteiru.」
„A járdán haladó biciklisek zavarják a járókelő-
ket.”

hokósatengokuhokósatengoku ◆ ideiglenesideiglenes korzókorzó ◆ sétá-sétá-
lóutcalóutca
hókósidzsibanhókósidzsiban ◆ útirányjelző táblaútirányjelző tábla
hókósidzsikihókósidzsiki ◆ irányjelzőirányjelző
hókosotóhókosotó ◆ Penghu-szigetekPenghu-szigetek
hokoszakihokoszaki ◆ célpontcélpont 「Cumani ikarino
hokoszaki-o muketa.」 „A feleségére irányította a
haragját.” ◆ dárdahegydárdahegy ◆ lándzsahegylándzsahegy ◆ tá-tá-
madásmadás 「Hihanno hokoszakiga nibutta.」 „Eny-
hült a kritikusok támadása.”
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hókószakihókószaki ◆ munkahely a mesterénélmunkahely a mesterénél
hókószeihókószei ◆ irányirány ◆ irányítottságirányítottság
hokószohokószo ◆ koenzimkoenzim
hokószuruhokószuru ◆ járjár 「Kono kandzsa-va hokódek-
inai.」 „Ez a beteg nem tud járni.” ◆ megymegy 「Ka-
beni szotte hokószuru.」 „A fal mellett megy.”

hókószuruhókószuru ◆ inaskodikinaskodik 「Miszeni hókósita.」
„Az üzletben inaskodott.” ◆ szolgálszolgál 「Szenszóde
kunini hókósita.」 „A háborúban az országát szol-
gálta.”

hókószuruhókószuru ◆ bolyongbolyong 「Morino naka-o hókósi-
teita.」 „Az erdőben bolyongtam.”

hókószuruhókószuru ◆ kicsapkicsap 「Gakuszei-va hókósza-
reta.」 „A diákot kicsapták.”

hókótancsikihókótancsiki ◆ irányérzékelőirányérzékelő
hokotenhokoten ◆ ideiglenes korzóideiglenes korzó ◆ sétálóutcasétálóutca
hókótenkanhókótenkan ◆ irányváltásirányváltás ◆ irányváltoz-irányváltoz-
tatástatás
hókózaihókózai ◆ illatosítóillatosító
hókózokuaminhókózokuamin ◆ aromás aminaromás amin
hókózokukagóbucuhókózokukagóbucu ◆ aromás vegyületaromás vegyület
hókózokuporiamidohókózokuporiamido ◆ aromás poliamidaromás poliamid
hókózukehókózuke ◆ irányadásirányadás
hókózukeruhókózukeru ◆ iránytirányt adad 「Tomodacsitono
deaiga kareno dzsinszei-o hókózuketa.」 „A ba-
rátjával történt találkozást irányt adott az életé-
nek.” ◆ meghatározómeghatározó 「Kareno geidzsucuga in-
sóhano dzsidai-o hókózuketa.」 „Művészete az
impresszionizmus korszakát meghatározó volt.”

hokozukurihokozukuri ◆ jobb oldali lándzsa-gyökjobb oldali lándzsa-gyök
hokubeihokubei ◆ Észak-AmerikaÉszak-Amerika
hokubeidodzsinhokubeidodzsin ◆ indiánindián
hokubeigassúkokuhokubeigassúkoku ◆ AmerikaiAmerikai EgyesültEgyesült Ál-Ál-
lamoklamok
hokubeiindianhokubeiindian ◆ észak-amerikai indiánészak-amerikai indián
hokubeiszendzsúminhokubeiszendzsúmin ◆ észak-amerikaiészak-amerikai indi-indi-
ánán
hokubeiszendzsúminhogotokubecuhorjúcsihokubeiszendzsúminhogotokubecuhorjúcsi
◆ indián rezervátumindián rezervátum
hokubeitairikuhokubeitairiku ◆ észak-amerikaiészak-amerikai kontinenskontinens

hokubuhokubu ◆ északi részészaki rész ◆ felvidékfelvidék
hokucsihokucsi ◆ taplótapló

hokucsóhokucsó ◆ Északi dinasztiaÉszaki dinasztia
hokudzsóhokudzsó ◆ észak felé haladásészak felé haladás
hokudzsószuruhokudzsószuru ◆ északraészakra tarttart 「Taifú-va
hokudzsósiteiru.」 „A tájfun északra tart.”

hokufúhokufú ◆ északi szélészaki szél
hokugahokuga ◆ északi festészetészaki festészet
hokuganhokugan ◆ északiészaki partpart 「Hokuganzoini」
„északi part mentén” ◆ északi partvidékészaki partvidék
hokuhokunohokuhokuno ◆ omlósraomlósra sültsült 「Hokuhokuno
jaki imo」 „omlósra sült batáta” ◆ puhárapuhára sültsült
「Hokuhokunokabocsa」 „puhára sült tök”

hokuhokuszeihokuhokuszei ◆ észak-északnyugatészak-északnyugat
hokuhokuszuruhokuhokuszuru ◆ boldogságboldogság töltitölti elel 「Déto-
ga tanosikutehokuhokusita kimocsida.」 „A jól si-
került randevútól boldogság töltött el.” ◆ elége-elége-
dettdett 「Daihószakudehokuhokusiteiru.」 „Elége-
dett a kimagaslóan bő terméssel.” ◆ omlósomlós 「Jaki
imo-va hokuhokusite oisikatta.」 „A sült batáta
omlós és finom volt.” ◆ vastagvastag 「Bónaszuga
dete futokorogahokuhokusiteiru.」 „Bónuszt kap-
tam, vastag vagyok.”

hokuhokutóhokuhokutó ◆ észak-északkeletészak-északkelet
hokuhokutositahokuhokutosita ◆ omlósomlós 「Poteto-va hoku-
hokutosita sokkandatta.」 „A krumpli omlós
volt.”

hokuihokui ◆ északiészaki szélességszélesség 「Hokuijondzsúna-
na do」 „északi szélesség 47. foka”

hokujóhokujó ◆ északi vizekészaki vizek
hokujógjogjóhokujógjogjó ◆ északi-tengeri halászatészaki-tengeri halászat
hokumenbobusihokumenbobusi ◆ császáricsászári palotátpalotát őrzőőrző
szamurájszamuráj ◆ északi oldal szamurájaészaki oldal szamurája
hokuóhokuó ◆ Észak-EurópaÉszak-Európa ◆ SkandináviaSkandinávia
hokuódzsinhokuódzsin ◆ skandinávskandináv
hokuónohokuóno ◆ skandináviaiskandináviai
hokuósinvahokuósinva ◆ skandináv mitológiaskandináv mitológia
hokuósokokuhokuósokoku ◆ skandináv országokskandináv országok
hokurahokura ◆ kis szentélykis szentély
hokurikucsihóhokurikucsihó ◆ Hokuriku régióHokuriku régió
hokurikusinkanszenhokurikusinkanszen ◆ HokurikuHokuriku sinkanszensinkanszen

hokurohokuro ◆ anyajegyanyajegy 「Hokuro-o totta.」 „Leve-
tettem az anyajegyemet.” ◇ cukebokurocukebokuro szép-szép-
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ségtapaszségtapasz ◇ nakibokuronakibokuro szemszem alattialatti anya-anya-
jegyjegy
hokurosóhokurosó ◆ hiperpigmentációhiperpigmentáció ◆ lentiginos-lentiginos-
isis
hokusinhokusin ◆ észak felé haladásészak felé haladás
hokusinszuruhokusinszuru ◆ északészak feléfelé haladhalad 「Fune-
va hokusinszuru.」 „A hajó észak felé halad.” ◆

északészak feléfelé nyomulnyomul 「Gun-va hokusinsita.」 „A
sereg észak felé nyomult.”

hokusúgahokusúga ◆ északi festészetészaki festészet
hokuszeihokuszei ◆ északnyugatészaknyugat 「Hokuszeino ka-
ze」 „északnyugati szél” ◇ hokuhokuszeihokuhokuszei
észak-északnyugatészak-északnyugat
hokuszeibuhokuszeibu ◆ északnyugati részészaknyugati rész
hokuszeikórohokuszeikóro ◆ északnyugati átjáróészaknyugati átjáró
hokuszóhokuszó ◆ Északi SzungÉszaki Szung
hokuszoemuhokuszoemu ◆ kajánulkajánul nevetnevet ◆ kárörvendkárörvend
「Sippaisitazotohokuszo enda.」 „Kárörvendett
más kudarcán.” ◆ kuncogkuncog 「Vanani hamattazo-
tohokuszo enda.」 „Kuncogott, hogy a másik
csapdába esett.”

hokutanhokutan ◆ északiészaki csücsökcsücsök 「Simano hok-
utan」 „sziget északi csücske” ◆ északiészaki oldaloldal ◆

legészakibb részlegészakibb rész
hokutóhokutó ◆ északkeletészakkelet 「Hokutóno hógaku」
„északkeleti irány” ◇ hokuhokutóhokuhokutó észak-észak-
északkeletészakkelet
hokutóbuhokutóbu ◆ északkeleti részészakkeleti rész
hokutosicsiszeihokutosicsiszei ◆ GöncölszekérGöncölszekér
hokutoszeihokutoszei ◆ GöncölszekérGöncölszekér
hómáhómá ◆ hazafutáshazafutás
hómacuhómacu ◆ habhab 「Hómacusókazai」 „habos oltó-
anyag” ◆ rövidrövid ideigideig tartótartó 「Hómacukeiki」
„rövid ideig tartó fellendülés”

hómacugaisahómacugaisa ◆ rövid életű vállalatrövid életű vállalat
hómacukóhohómacukóho ◆ esélytelenesélytelen jelöltjelölt ◆ jelen-jelen-
téktelen jelölttéktelen jelölt
hómacunogotokinohómacunogotokino ◆ rövidrövid életűéletű 「Hómac-
uno gotokino meiszei」 „rövid életű hírnév”

hómanhóman ◆ felelőtlenségfelelőtlenség ◆ lazaságlazaság
hóman-nahóman-na ◆ dúsdús 「Hómanna mune」 „dús ke-
bel” ◆ molettmolett 「Hómanna dzsoszei」 „molett
nő” ◆ teltkarcsúteltkarcsú 「Hómanna nikutai」 „telt-
karcsú test”

hóman-nahóman-na ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Hómanna keiei」
„felelőtlen vállalatvezetés” ◆ lazalaza 「Hómanna
zaiszei」 „laza pénzügyi fegyelem”

homarehomare ◆ büszkeségbüszkeség 「Kare-va kono macsino
homaredeszu.」 „Ő a város büszkesége.” ◆ hír-hír-
névnév ◇ sucuran-nohomaresucuran-nohomare mestermester túlszár-túlszár-
nyalásanyalása ◇ homaregatakaihomaregatakai híreshíres 「Kare-va
súszaino homarega takai.」 „A tehetségéről hí-
res.”

homaregatakaihomaregatakai ◆ híreshíres 「Kare-va súszaino
homarega takai.」 „A tehetségéről híres.”

homehome ◆ dicsérésdicsérés ◇ ohomenokotobaohomenokotoba dicsérődicsérő
szavakszavak 「Ohomeno kotoba-o itadakimasita.」
„Dicsérő szavakat kaptam.” ◇ betabomebetabome agyon-agyon-
dicsérésdicsérés
homecsigiruhomecsigiru ◆ istenítistenít 「Hoszutono rjóri-o ho-
mecsigitta.」 „A vendéglátója főztjét istenítette.”

homegorosiszuruhomegorosiszuru ◆ gúnyosangúnyosan agyonagyon dicsérdicsér

hómeihómei ◆ csodálatoscsodálatos névnév ◆ önön neveneve
「Gohómei-o onegaisimaszu.」 „Kérem, adja
meg a nevét!”

hómeicsóhómeicsó ◆ vendégkönyvvendégkönyv
hómeirokuhómeiroku ◆ vendégkönyvvendégkönyv
homekotobahomekotoba ◆ dicséretdicséret
homemakuruhomemakuru ◆ áradozikáradozik 「Szaikinmita eiga-o
homemakutteita.」 „A nemrég látott filmről ára-
dozott.”

hómenhómen ◆ forrásforrás 「Kono hanasi-o kakuhómen-
kara kiita.」 „Ezt sokféle forrásból hallottam.” ◆

irányirány 「Sibuja hómennohómu」 „Sibuja irányá-
ba tartó vonat peronja” ◆ környékkörnyék 「Ginzahó-
menno tenpo」 „Ginza környékén lévő üzlet” ◆

oldaloldal 「Zen-va becuno hómenkara mireba akuni
mieru.」 „A jó másik oldalról nézve rossznak tű-
nik.” ◆ területterület 「Kono gidzsucu-va igakuno hó-
mende ójószareteiru.」 „Ezt a technológiát az or-
vostudomány területén alkalmazzák.” ◇ kakuhó-kakuhó-
menkaramenkara mindenfelőlmindenfelől 「Kono baso-va kakuhó-
menkaranoakuszeszuga benrideszu.」 „Ez a hely
mindenfelől könnyen megközelíthető.” ◇

kakuhómen-ekakuhómen-e mindenfelémindenfelé
「Kakuhómenheméru-o okutta.」 „Mindenfelé
küldtem levelet.”
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hómenhómen ◆ elengedéselengedés ◆ felmentésfelmentés ◆ szaba-szaba-
dondon bocsátásbocsátás ◇ muzaihómenmuzaihómen felmentésfelmentés ◇

muzaihómenmuzaihómen felmentő ítéletfelmentő ítélet
hómenszuruhómenszuru ◆ elengedelenged 「Horjo-o hómensi-
ta.」 „Elengedték a hadifoglyokat.” ◆ felmentfelment
「Jógisa-va hómenszareta.」 „A vádlottat fel-
mentették.” ◆ szabadonszabadon bocsátbocsát 「Súdzsin-va
hómenszareta.」 „A rabot szabadon bocsátották.”

homeobokkuszuhomeobokkuszu ◆ homeoboxhomeobox
homeopasíhomeopasí ◆ homeopátiahomeopátia
homeoszutasiszuhomeoszutasiszu ◆ homeosztázishomeosztázis
homeotikkuidensigunhomeotikkuidensigun ◆ homeotikushomeotikus génekgének
◆ Hox-génekHox-gének
homeruhomeru ◆ dicsérdicsér 「Hómonszakino okuszan-no
rjóri-o hometa.」 „Dicsértem a háziasszony főzt-
jét.” ◆ jutalmazjutalmaz 「Muszukogajoi szeiszeki-o
tottanodekéki-o agete hometa.」 „Fiam jó tanul-
mányi eredményét tortával jutalmaztam.” ◆ meg-meg-
dicsérdicsér 「Kodomo-va homerarerunoga szukide-
szu.」 „A kisgyermek örül, ha megdicsérik.” ◆

méltatméltat 「Ano szakkano sószecu-o hometa.」 „Az
író műveit méltatta.” ◇ kucsi-okucsi-o kivameteho-kivameteho-
merumeru egekigegekig dicsérdicsér 「Hjóronka-va kareno
szakuhin-o kucsi-o kivamete hometa.」 „A kri-
tikus egekig dicsérte az alkotását.” ◇ betabo-betabo-
meszurumeszuru agyondicséragyondicsér 「Kareno szakuhin-o be-
ta bomesita.」 „Agyondicsérte a művét.” ◇ hom-hom-
emakuruemakuru áradozikáradozik 「Szaikinmita eiga-o hom-
emakutteita.」 „A nemrég látott filmről árado-
zott.”

homerukininaruhomerukininaru ◆ méltatméltat 「Kareno szakuhin-
o homeru kininaranakatta.」 „Szóra sem méltatta
a művét.”

homeszojaszuhomeszojaszu ◆ áradozikáradozik 「Kanodzsono
bibó-va min-nani homeszojaszareteiru.」 „Min-
denki a nő szépségéről áradozik.”

hometataeruhometataeru ◆ agyonagyon dicsérdicsér 「Kanodzsono
rjóri-va home tataerareteita.」 „Agyon dicsérték
a főztjét.” ◆ dicsőítdicsőít 「Eijú-va home tataerare-
teita.」 „Dicsőítették a hőst.” ◆ magasztalmagasztal
「Dzsósi-o home tataeta.」 „A főnökét magasztal-
ta.”

hometateruhometateru ◆ istenítistenít 「Dokuszaisa-o home
tateru hitomoiru.」 „Van, aki a diktátort isteníti.”

hómjóhómjó ◆ buddhista névbuddhista név ◆ posztumusz névposztumusz név
homohomo ◆ homoszexuálishomoszexuális ◆ homoszexualitáshomoszexualitás

hómocuhómocu ◆ kincskincs
hómocudenhómocuden ◆ kincstárkincstár
hómocukanhómocukan ◆ kincstárkincstár
homo-erugaszuteruhomo-erugaszuteru ◆ HomoHomo ergasterergaster ◆

munkás embermunkás ember
homogjúnjúhomogjúnjú ◆ homogenizált tejhomogenizált tej
homo-habiriszuhomo-habiriszu ◆ HomoHomo habilishabilis ◆ ügyesügyes em-em-
berber
hómonhómon ◆ látogatáslátogatás ◆ vendégségvendégség ◆ vizitvizit
◇ kateihómonkateihómon családlátogatáscsaládlátogatás 「Sin-
ninkjósino kateihómon」 „új tanár családlátoga-
tása” ◇ kósikihómonkósikihómon hivataloshivatalos látogatáslátogatás ◇

sinzenhómonsinzenhómon barátibaráti látogatáslátogatás ◇ dengeki-dengeki-
hómonhómon villámlátogatásvillámlátogatás ◇ hjókeihómonhjókeihómon ud-ud-
variasságivariassági látogatáslátogatás ◇ hómonszuruhómonszuru láto-láto-
gatástgatást tesztesz 「Hangarí-o hómonsita.」 „Láto-
gatást tettem Magyarországon.”

hómoncsúdearuhómoncsúdearu ◆ elutazikelutazik 「Susó-va indo-o
hómoncsú.」 „A miniszterelnök elutazott Indiá-
ba.” ◆ vendégeskedikvendégeskedik 「Hangaríno susó-va ni-
honhómoncsúdearu.」 „Japánban vendégeskedik
a magyar miniszterelnök.”

hómon-eigjóhómon-eigjó ◆ háznál árusításháznál árusítás
hómongihómongi ◆ látogatáskor viselt kimonólátogatáskor viselt kimonó
hómonhanbaihómonhanbai ◆ házalásházalás
hómonkaigohómonkaigo ◆ kiszállásos gondozáskiszállásos gondozás
hómonkjakuhómonkjaku ◆ látogatólátogató
hómon-nomokutekihómon-nomokuteki ◆ járatjárat 「Macsino hó-
monno mokuteki-va nandeszuka?」 „Mi járatban
van a városunkban?”

hómonsahómonsa ◆ látogatólátogató
hómonszuruhómonszuru ◆ ellátogatellátogat 「Sacsó-va inakano
kódzsó-o hómonsita.」 „Az igazgató ellátogatott a
vidéki üzembe.” ◆ felkeresfelkeres 「Misze-o hómon-
sita.」 „Felkerestem az üzletet.” ◆ látogatlátogat
「Susó-va csúgoku-o hómonsita.」 „A miniszter-
elnök Kínába látogatott.” ◆ látogatástlátogatást tesztesz
「Hangarí-o hómonsita.」 „Látogatást tettem
Magyarországon.” ◆ meglátogatmeglátogat 「Susó-va
ringoku-o hómonsita.」 „A miniszterelnök meg-
látogatta a szomszédos országot.” ◇ hómoncsú-hómoncsú-
dearudearu vendégeskedikvendégeskedik 「Hangaríno susó-va ni-
honhómoncsúdearu.」 „Japánban vendégeskedik
a magyar miniszterelnök.”

homopurasíhomopurasí ◆ homopláziahomoplázia
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homopuraszumíhomopuraszumí ◆ homoplazmiahomoplazmia
homorodzsíhomorodzsí ◆ homológiahomológia
homo-szapienszuhomo-szapienszu ◆ Homo sapiensHomo sapiens
homoszecugótaihomoszecugótai ◆ homozigótahomozigóta
hómuhómu ◆ hazaihazai bázisbázis ◆ otthonotthon ◆ peronperon 「Hó-
mukara hitoga szenroni tenrakusita.」 „A peron-
ról a sínek közé esett egy ember.” ◇ kudarihómukudarihómu
kifelékifelé menőmenő vonatvonat peronjaperonja ◇ kósahómukósahómu le-le-
szállószálló peronperon ◇ noborihómunoborihómu befelébefelé menőmenő vo-vo-
natnat peronjaperonja ◇ hassahómuhassahómu indulásiindulási peronperon ◇

hómu-kurasikkuhómu-kurasikku otthonotthon hallgatotthallgatott komoly-komoly-
zenezene ◇ hómugurandohómugurando hazaihazai pályapálya 「Hómu-
gurandode maketa.」 „Hazai pályán vesztett.” ◇

maihómumaihómu sajátsaját lakáslakás 「Maihómu-o katta.」
„Saját lakást vettem.” ◇ maihómumaihómu sajátsaját otthonotthon
「Maihómu-o tateta.」 „Saját otthont teremtett.”
◇ ródzsinhómuródzsinhómu idősotthonidősotthon ◇ ródzsinhómuródzsinhómu
idősekidősek otthonaotthona ◇ ródzsinhómuródzsinhómu szociálisszociális
otthonotthon ◇ ródzsinhómuródzsinhómu öregeköregek otthonaotthona
「Odzsiszan-va ródzsinhómuni szundeimaszu.」
„A nagybácsikám öregek otthonában él.”

hómuhómu ◆ igazságügyigazságügy ◆ jogügyjogügy
hómu-báhómu-bá ◆ otthoni italozóhelyiségotthoni italozóhelyiség
hómu-bészuhómu-bészu ◆ hazai bázishazai bázis
hómu-csímuhómu-csímu ◆ hazaihazai csapatcsapat ◆ házigazdaházigazda
csapatcsapat
hómudaidzsinhómudaidzsin ◆ igazságügyi miniszterigazságügyi miniszter
hómudoahómudoa ◆ peronajtóperonajtó
hómu-dokutáhómu-dokutá ◆ háziorvosháziorvos
hómu-doramahómu-dorama ◆ családi teleregénycsaládi teleregény
hómu-gémuhómu-gému ◆ hazaihazai pályánpályán játszottjátszott mérkő-mérkő-
zészés
hómugurandohómugurando ◆ hazaihazai pályapálya 「Hómuguran-
dode maketa.」 „Hazai pályán vesztett.”

hómu-guraundohómu-guraundo ◆ hazai pályahazai pálya
hómu-herupáhómu-herupá ◆ gondozógondozó
hómukjokuhómukjoku ◆ cégbíróságcégbíróság ◆ földhivatalföldhivatal ◆

jogijogi ügyekkelügyekkel foglalkozófoglalkozó irodairoda ◆ kormány-kormány-
ablakablak
hómu-kukkinguhómu-kukkingu ◆ otthoni főzésotthoni főzés
hómu-kurasikkuhómu-kurasikku ◆ otthonotthon hallgatotthallgatott ko-ko-
molyzenemolyzene
hómu-ofiszuhómu-ofiszu ◆ távmunkatávmunka
hómupátihómupáti ◆ házibuliházibuli 「Hómupátini manekare-
ta.」 „Házibulira hívtak.”

hómu-pátíhómu-pátí ◆ házibuliházibuli 「Hómu-pátí-o hiraita.」
„Házibulit rendeztünk.”

hómu-pédzsihómu-pédzsi ◆ honlaphonlap
「Szonohómupédzsinoadoreszu-o osietekuda-
szai.」 „Adja meg annak a honlapnak a címét!” ◆

kezdőoldalkezdőoldal
hómuranhómuran ◆ hazafutáshazafutás ◇ szajónarahómuranszajónarahómuran
kiegyenlítőkiegyenlítő hazafutáshazafutás ◇ daidahómurandaidahómuran ha-ha-
zafutászafutás kisegítőkisegítő ütésselütéssel ◇ ran-ran-
ninguhómuranninguhómuran végigfutott hazafutásvégigfutott hazafutás
hómu-ran-dábíhómu-ran-dábí ◆ hazafutásversenyhazafutásverseny
hómurareruhómurareru ◆ süllyesztőbesüllyesztőbe merülmerül
「Szeidzsika-va rekisikara hómurareta.」 „A po-
litikus a történelem süllyesztőjébe került.” ◆ te-te-
metkezikmetkezik 「Edzsiputo ó-va miira kaszarete hó-
murareta.」 „A fáraók mumifikálva temetkeztek.”

hómureszuhómureszu ◆ csövescsöves ◆ hajléktalanhajléktalan 「Han-
garíde sakaisugino koro-va
szukunakutomohómureszu-va inakatta.」 „Ma-
gyarországon a szocializmusban legalább nem
voltak hajléktalanok.”

hómuriszaruhómuriszaru ◆ megszabadulmegszabadul 「Nacsino rinen-
o hómuri szatta.」 „Megszabadult a fasizmus esz-
méjétől.” ◆ szőnyegszőnyeg aláalá söpörsöpör 「Jotó-va kjó-
ikusiszutemuno mondai-o hómuri szatta.」 „A
kormánypárt szőnyeg alá söpörte az oktatási
rendszer problémáját.” ◆ végezvégez 「Teki-o icsige-
kide hómuri szatta.」 „Egy csapással végzett az el-
lenségével.”

hómuruhómuru ◆ elleplezelleplez 「Akudzsi-o jamini hómut-
ta.」 „Elleplezte rossz cselekedetét.” ◆ elpalás-elpalás-
toltol 「Dzsikenno sinszó-o hómutta.」 „Elpalás-
tolta az igazságot az üggyel kapcsolatban.” ◆ el-el-
temettemet 「Sisa-va hómurareta.」 „Eltemették a
halottat.” ◆ kirekesztkirekeszt 「Kare-va sakaikara hó-
murareta.」 „Kirekesztette őt a társadalom.” ◆

süllyesztőbesüllyesztőbe tesztesz 「Kúkóno kakucsóan-o hó-
mutta.」 „Süllyesztőbe tették a repülőtér bővíté-
sét indítványozó javaslatot.” ◇ hómurareruhómurareru te-te-
metkezikmetkezik 「Edzsiputo ó-va miira kaszarete hó-
murareta.」 „A fáraók mumifikálva temetkeztek.”
◇ hómurareruhómurareru süllyesztőbesüllyesztőbe merülmerül
「Szeidzsika-va rekisikara hómurareta.」 „A poli-
tikus a történelem süllyesztőjébe került.” ◇ jami-jami-
karajaminihómurukarajaminihómuru eltussoleltussol 「Kono dzsiken-o
jamikara jamini hómutta.」 „Eltussolta az ügyet.”
◇ jamikarajaminihómurujamikarajaminihómuru elhajtelhajt 「Kodomo-o
umazuni jamikara jamini hómutta.」 „Nem szül-
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te meg a gyereket, hanem elhajtotta.” ◇ jamini-jamini-
hómuruhómuru eltusoleltusol 「Dzsiken-va jamini hómura-
reta.」 „Eltusolták az ügyet.” ◇ jaminihómurujaminihómuru
elkendőzelkendőz 「Sinszó-o jamini hómutta.」 „Elken-
dőzte az igazságot.”

hómu-rúmuhómu-rúmu ◆ osztályfőnökiosztályfőnöki óraóra ◆ osztály-osztály-
főnöki teremfőnöki terem
hómusikkuhómusikku ◆ honvágyhonvágy
hómusikkunikakaruhómusikkunikakaru ◆ honvágyahonvágya leszlesz 「Hó-
musikkuni kakatta.」 „Honvágyam lett.”

hómusóhómusó ◆ igazságügyi minisztériumigazságügyi minisztérium
hómu-soppinguhómu-soppingu ◆ otthonról vásárlásotthonról vásárlás
hómuszakuhómuszaku ◆ peronkerítésperonkerítés
hómuszentáhómuszentá ◆ barkácsáruházbarkácsáruház ◆ barkács-barkács-
boltbolt ◆ ezermesterboltezermesterbolt
hómuszucsíruhómuszucsíru ◆ bázislopásbázislopás
hómu-szupanhómu-szupan ◆ házi szőttesházi szőttes
hómuszuteihómuszutei ◆ családnál laknicsaládnál lakni
hómuszutei-ohómuszutei-o szuruszuru ◆ családnálcsaládnál lakiklakik 「Ni-
honni itta tokihómuszutei-o sita.」 „Amikor Ja-
pánban jártam, családnál laktam.”

hómu-szutorecscsihómu-szutorecscsi ◆ célegyenescélegyenes
hómu-szutorétohómu-szutoréto ◆ célegyenescélegyenes
hómuveahómuvea ◆ otthoni ruhaotthoni ruha
honhon ◆ főfő 「Hondóri」 „főút” ◆ hosszú,hosszú, hen-hen-
geresgeres tárgyaktárgyak számlálószavaszámlálószava ◆ igaziigazi
「Honmjó」 „igazi név” ◆ könyvkönyv 「Hon-o jo-
mu.」 „Könyvet olvas.” ◆ központiközponti 「Honsa」
„vállalt központja” ◆ szálszál 「Gohonno bara-o kat-
ta.」 „Öt szál rózsát vettem.” ◆ szóbanszóban forgóforgó
「Honan」 „szóban forgó javaslat” ◇ ipponippon egyegy
rúdrúd 「Ipponnoszarami-o katta.」 „Vettem egy
rúd szalámit.” ◇ ipponippon egyegy szálszál 「Ipponno
kamino ke-o nuita.」 „Kihúztam egy szál hajat.”
◇ unmeinohonunmeinohon nagykönyvnagykönyv 「Szubete unmeino
honde kakareta tórininaru.」 „Minden úgy lesz,
ahogy a nagykönyvben meg van írva.” ◇ kappan-kappan-
bonbon nyomtatottnyomtatott könyvkönyv ◇ kavatodzsinohonkavatodzsinohon
bőrkötésűbőrkötésű könyvkönyv ◇ dzsószeibondzsószeibon díszkiadá-díszkiadá-
súsú könyvkönyv ◇ zóteibonzóteibon tiszteletpéldánytiszteletpéldány ◇

furuhonfuruhon használthasznált könyvkönyv 「Kono sószecu-va
furuhondesika kaenai.」 „Ezt regényt már csak
használt könyvként lehet megszerezni.” ◇ furu-furu-
honhon régirégi könyvkönyv 「Szono gjósa-va furuhon-o kai
toru.」 „Ez a vállalkozó átveszi a régi könyveket.”
◇ honkaigihonkaigi plenárisplenáris ülésülés ◇ hongavahongava valódivalódi

bőrbőr 「Mosi zenbuga hongavanaramotto takaide-
só.」 „Ha valódi bőrből lenne az egész, akkor drá-
gább lenne.” ◇ honkenhonken ee tárgytárgy
「Honkennicuite-va nocsihodo happjósimaszu.」
„E tárgyra vonatkozólag később fogunk nyilatkoz-
ni.” ◇ honkenhonken szóbanszóban forgóforgó dologdolog
「Honkennicukimasite-va sócsiitasimasita.」 „A
szóban forgó dolgot tudomásul vettem.” ◇ hon-hon-
kenken ee tématéma 「Honkenni kanszuru otoi avasze
szaki-va cugino tórideszu.」 „E témában a követ-
kező helyen lehet érdeklődni.” ◇ honkóhonkó jelenjelen
kéziratkézirat ◇ honsohonso ezez aa könyvkönyv ◇ honsohonso erede-erede-
titi iratirat ◇ honsohonso főfő könyvkönyv ◇ hon-ninhon-nin őő magamaga
「Hon-ninkara kikanakerebaikenai.」 „Őt magát
kell megkérdezni.” ◇ honhacumeihonhacumei ezez aa talál-talál-
mánymány ◇ rjórinohonrjórinohon szakácskönyvszakácskönyv
honhon ◆ phonphon ◆ telefontelefon ◇ kódoreszu-honkódoreszu-hon ve-ve-
zetékzeték nélkülinélküli telefontelefon ◇ szumáto-honszumáto-hon okos-okos-
telefontelefon ◇ pussuhonpussuhon nyomógombos telefonnyomógombos telefon
hónhón ◆ kürtkürt ◆ tülöktülök ◇ ingurissu-hóningurissu-hón angol-angol-
kürtkürt
hon-amaririszuhon-amaririszu ◆ hölgyliliomhölgyliliom
honamihonami ◆ hullámzó gabonatáblahullámzó gabonatábla
hon-anhon-an ◆ adaptációadaptáció 「Kono hage-va aru só-
szecuno hon-andearu.」 „Ez a színdarab egy re-
gény adaptációja.” ◆ átdolgozásátdolgozás
hon-ansószecuhon-ansószecu ◆ adaptált regényadaptált regény
hon-anszuruhon-anszuru ◆ adaptáladaptál 「Butaini hon-ansita
sószecu」 „színpadra adaptált regény” ◆ átdol-átdol-
gozgoz 「Kodomomukini hon-ansita sószecu」
„gyermekek számára átdolgozott regény”

honbahonba ◆ délelőttidélelőtti kereskedéskereskedés ◆ hazahaza 「Bo-
szanobano honba-va buradzsirudeszu.」 „A bossa
novának Brazília a hazája.” ◆ otthonotthon 「Gujá-
suno honba-va hangarídeszu.」 „A gulyásleves
otthona Magyarország.”

honbahonba ◆ vágtató lóvágtató ló
honbadzsikomidearuhonbadzsikomidearu ◆ anyanyelvianyanyelvi környe-környe-
zetbenzetben szerezszerez 「Vatasinohangarí go-va hon-
badzsikomidajo.」 „Anyanyelvi környezetben sze-
reztem az magyar nyelvtudásomat.”

honbadzsikominohonbadzsikomino ◆ anyanyelvianyanyelvi környezet-környezet-
benben szerzettszerzett 「Honbadzsikomino nihongo」
„anyanyelvi környezetben szerzett japán nyelvtu-
dás” ◆ eredetieredeti környezetbenkörnyezetben tanulttanult 「Juca-
obaszankara honbadzsikominohangarí kateirjóri-
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o naratta.」 „Juca nénitől, eredeti környezetben
tanultam magyar házi ételt főzni.”

honbakohonbako ◆ könyvszekrénykönyvszekrény
honbamonohonbamono ◆ eredeti dologeredeti dolog
honbanhonban ◆ éleséles előadáselőadás 「Honbandeagacscsat-
ta.」 „Az éles előadástól lámpalázas lettem.” ◆

éleséles játszmajátszma 「Korekara honbanno siaidakara,
ganbattekudaszai.」 „Ez már éles játék lesz, igye-
kezzetek!” ◆ igazigaz 「Kjóha jondzsútabide nacu-
honbanda.」 „Ma negyven fok van, igazi nyári
meleg.” ◇ buccukehonbanbuccukehonban rögtönrögtön élesbenélesben
◇ buccukehonbanbuccukehonban próbapróba nélkül,nélkül, élesbenélesben
「Engi-va buccuke honbandatta.」 „Próba nélkül,
élesben adtuk elő a darabot.” ◇ honbandearuhonbandearu
megmutathatja,megmutathatja, mitmit tudtud 「Kono kaisa-va ko-
rekaraga honbanda.」 „Ez a vállalat most meg-
mutathatja, mit tud.”

honbandehonbande ◆ élesbenélesben 「Mókore idzsórensúsi-
naide asitahonbandeszu.」 „Nem fogunk többet
gyakorolni, holnap élesben csináljuk.”

honbandearuhonbandearu ◆ megmutathatja,megmutathatja, mitmit tudtud
「Kono kaisa-va korekaraga honbanda.」 „Ez a
vállalat most megmutathatja, mit tud.”

honban-naminobutaikeikohonban-naminobutaikeiko ◆ főpróbafőpróba
honban-nihairuhonban-nihairu ◆ éleséles helyzetbehelyzetbe kerülkerül
「Rensúkara honbanni haittara szanzandatta.」
„A gyakorlás után élesben borzalmas voltam.”

honbanohonbano ◆ eredetieredeti 「Kono rjórino honbano
adzsi-va csigau.」 „Ennek az ételnek más az ere-
deti íze.”

honbarahonbara ◆ törvényes gyerektörvényes gyerek
honbasohonbaso ◆ rendes szumóbajnokságrendes szumóbajnokság
honbaszeikekkakuhonbaszeikekkaku ◆ gyorsangyorsan ölőölő tüdővésztüdővész
◆ vágtató tüdővészvágtató tüdővész
honbosihonbosi ◆ főfő gyanúsítottgyanúsított 「Keiszacu-va
honbosi-o sibori konda.」 „A rendőrség kiszűrte,
hogy ki a fő gyanúsított.”

honbuhonbu ◆ központközpont 「Kokuszairengóno honbu」
„ENSZ-központ” ◆ székházszékház 「Keiszacuno hon-
bu」 „rendőrkapitányság székháza” ◇ keisza-keisza-
cuhonbucuhonbu főkapitányságfőkapitányság ◇ keiszacuhonbukeiszacuhonbu
rendőr-főkapitányságrendőr-főkapitányság ◇ kokurenhonbukokurenhonbu
ENSZENSZ központjaközpontja ◇ taiszakuhonbutaiszakuhonbu válság-válság-
kezelőkezelő központközpont 「Koronaviruszu taiszakuhon-
buniterebinokameraga haitta.」 „A televízió meg-
látogatta a koronavírus válságkezelő központját.”

honbucsóhonbucsó ◆ főigazgatófőigazgató ◆ főkapitányfőkapitány ◇ ke-ke-
iszacuhonbucsóiszacuhonbucsó rendőrfőkapitányrendőrfőkapitány
honbunhonbun ◆ ezez aa szövegszöveg ◆ főfő részrész 「Sin-
bunkidzsino honbun」 „újságcikk fő része” ◆ főfő
szövegszöveg 「Íméruno honbun-o in-jósite hensinsi-
ta.」 „Az elektronikus levél szövegét idézve vála-
szoltam.” ◆ szövegszöveg törzsetörzse 「Tegamino hon-
bun」 „levél törzse”

honbunhonbun ◆ dologdolog 「Benkjó-va gakuszeino hon-
bundeszu.」 „A diáknak az a dolga, hogy tanul-
jon!” ◆ kötelességkötelesség 「Honbun-o hataszu.」
„Teljesíti a kötelességét.”

honburihonburi ◆ komoly csapadékhulláskomoly csapadékhullás
honburininaruhonburininaru ◆ szakadniszakadni kezdkezd 「Ame-va
honburininattekita.」 „Zuhogni kezdett az eső.”

honcsihoncsi ◆ isten igazi alakjaisten igazi alakja ◆ őshazaőshaza
honcsóhoncsó ◆ mimi császáricsászári udvarunkudvarunk ◆ mimi csá-csá-
szárságunkszárságunk
honcsósihoncsósi ◆ alaphangolásalaphangolás ◆ megszokottmegszokott
formaforma 「Szensu-va honcsósini modotta.」 „A
versenyző visszanyerte megszokott formáját.”

hondaihondai ◆ főfő tématéma ◆ lényeglényeg 「Kare-va hondai-
ni haitta.」 „Rátért a lényegre.”

hondainifurenaihondainifurenai ◆ kerülgetikerülgeti aa forróforró kásátkását
「Toraburu-o szakerutameni hondaini furenakat-
ta.」 „Nem akart bajt, ezért csak kerülgette a forró
kását.”

hondainitorikakaruhondainitorikakaru ◆ lényegrelényegre tértér 「Szasz-
szokuhondaini tori kakarimasó.」 „Térjünk hát a
lényegre!”

hondanahondana ◆ könyvespolckönyvespolc 「Hondanani honga-
gissirito narandeita.」 „A könyvespolcon szoro-
san egymás mellett sorakoztak a könyvek.”

hondavarahondavara ◆ sargassumsargassum
hondenhonden ◆ fő imateremfő imaterem
hondohondo ◆ anyaországanyaország ◆ kontinenskontinens 「Sima-va
hondokara nidzsuh-kmnotokoroniarimaszu.」 „A
sziget a kontinenstől 20 km-re van.” ◆ közpon-közpon-
titi területterület ◇ igiriszuhondoigiriszuhondo britbrit szigetekszigetek ◇

csúgokuhondocsúgokuhondo kontinentáliskontinentális KínaKína ◇ nihon-nihon-
hondohondo JapánJapán központjaközpontja 「Okinavakara ni-
honhondoni hikkosita.」 „Okinavából Japán köz-
pontjába költöztem.”

hondóhondó ◆ főépületfőépület ◆ főhajófőhajó

12081208 honbako honbako – hondó hondó AdysAdys



hondóhondó ◆ főútfőút 「Ittanteisi-o site hondóni hai-
ru.」 „Rövid megállás után rákanyarodik a főút-
ra.” ◆ helyeshelyes útút 「Isatositeno hondó-o mamot-
ta.」 „Orvosként követte a helyes utat.”

hondórihondóri ◆ főútfőút ◆ sugárútsugárút
hondzsihondzsi ◆ főtemplomfőtemplom
hondzsihondzsi ◆ eredetieredeti kandzsikandzsi ◆ ideogrammaideogramma ◆

ősi ideogrammaősi ideogramma
hondzsihondzsi ◆ átírásátírás ◆ transzliterációtranszliteráció
hondzsicuhondzsicu ◆ mama 「Hondzsicu-va mó heitensza-
szeteitadakimasita.」 „Mára már bezártunk.” ◆

maimai napnap 「Hondzsicudzsissi joteino kódzsi」
„mai napra tervezett munkálatok”

hondzsicukjúgjóhondzsicukjúgjó ◆ ma szünnap vanma szünnap van
hondzsicunohondzsicuno ◆ maimai 「Hondzsicuno tenki-o si-
rabeta.」 „Megnéztem, milyen lesz a mai idő.”

hondzsicunoszúpuhondzsicunoszúpu ◆ nap levesenap levese
hondzsinhondzsin ◆ főhadiszállásfőhadiszállás
hondzsiszuidzsakuhondzsiszuidzsaku ◆ sintósintó istenekistenek valójá-valójá-
ban buddhákban buddhák
hondzsóhondzsó ◆ ezez aa dokumentumdokumentum 「Kaigini
hondzsó-o dzsiszansitekudaszai.」 „Az értekezlet-
re hozzák el ezt a dokumentumot!”

hondzsuraszuhondzsuraszu ◆ HondurasHonduras
hondzsuraszudzsinhondzsuraszudzsin ◆ hondurasihondurasi
hondzsuraszunohondzsuraszuno ◆ hondurasihondurasi
honehone ❶ csontcsont 「Koronde hone-o otta.」 „Eles-
tem, és eltört a csontom.” ❷ szálkaszálka 「Szakana-
no honega nodoni szaszatta.」 „Torkomon akadt
a hal szálkája.” ◆ bordaborda ◆ fáradságfáradság 「Hone-
o osimazu ganbatta.」 „Fáradságot nem kímélve
igyekeztem.” ◆ vázváz ◇ ucsivanohoneucsivanohone legyező-legyező-
bordaborda ◇ umanohoneumanohone fiafia borjaborja 「Aicu-va do-
kono umano honedaka sirenai.」 „Nem tudni, ki
fia borja az az ember.” ◇ kaszanohonekaszanohone ernyő-ernyő-
vázváz ◇ szakananohoneszakananohone halszálkahalszálka ◇ szen-szen-
szunohoneszunohone legyezőbordalegyezőborda ◇ dokonómanoho-dokonómanoho-
nekavakaranainekavakaranai nemnem tudni,tudni, kiki fia-borjafia-borja ◇

honeorihoneori fáradozásfáradozás 「Mudana honeori」 „fe-
lesleges fáradozás” ◇ honegaoreruhonegaoreru eltörikeltörik aa
csontjacsontja ◇ honegaoreruhonegaoreru fáradságosfáradságos 「Kare-
o szettokuszuruno-va honega oreru.」 „Fáradsá-
gos meggyőzni őt.” ◇ honetokavahonetokava csontcsont ésés
bőrbőr 「Bjókide honeto kavaninatta.」 „A beteg-
ségben csont és bőr lett.” ◇ honenasinohonenasino gerinc-gerinc-
telentelen 「Honenasino szeidzsika」 „gerinctelen

politikus” ◇ honenisimiruhonenisimiru csontigcsontig hathat 「Ho-
nenisimiru szamusza」 „csontig ható hideg” ◇

honenoaruhonenoaru gerincesgerinces 「Honenoaru hito」 „ge-
rinces ember” ◇ honenozuimadehonenozuimade megrögzöt-megrögzöt-
tenten 「Kare-va honeno zuimadearu csúdeszu.」
„Megrögzött alkoholista.” ◇ honenozuimadehonenozuimade
velejéigvelejéig 「Kare-va honeno zuimade kuszattei-
ru.」 „Az az ember velejéig romlott.” ◇ hon-hon-
emadesaburuemadesaburu kiszipolyozkiszipolyoz 「Ródósa-va hon-
emadesaburareta.」 „A munkásokat kiszipolyoz-
ták.” ◇ hone-ohone-o uzumeruuzumeru elérieléri aa halálhalál 「Hone-
o uzumeru kakugodekono kuninijatte kita.」 „Az-
zal a tudattal jöttem ebbe az országba, hogy itt fog
elérni a halál.” ◇ hone-ohone-o uzumeruuzumeru végigvégig ottott
maradmarad 「Kono kaisani hone-o uzumerucumorid-
eszu.」 „Végig ennél a vállalatnál akarok marad-
ni.” ◇ hone-ohone-o oruoru töritöri magátmagát 「Dzsibunga
szeikacunotameni hone-o otteirunoni, anata-va
róhiszurudakedzsanai!」 „Az ember töri magát,
hogy jól éljünk, te meg itt herdálod a pénzt!” ◇

hone-ohone-o oruoru fáradozikfáradozik 「Karega hone-o otte-
kuretaokagede szeikósita.」 „Fáradozásának kö-
szönheti a sikerét.” ◇ hone-ohone-o hiróhiró összeszediösszeszedi
aa csontokatcsontokat ◇ hone-ohone-o hiróhiró befejezi,befejezi, amitamit
másmás elkezdettelkezdett ◇ hone-ohone-o hiróhiró gondoskodikgondoskodik
róla halála utánróla halála után
honebaruhonebaru ◆ csontoscsontos 「Honebatta te」 „cson-
tos kéz” ◆ csökönyöscsökönyös ◆ soványsovány 「Honebatta
kao」 „sovány arc”

honebattahonebatta ◆ csontoscsontos
honeboszonahoneboszona ◆ vékony csontozatúvékony csontozatú
honebutonahonebutona ◆ erőserős csontozatúcsontozatú 「Honebu-
tona otoko」 „erős csontozatú férfi” ◆ szilárdszilárd ◆

vastag csontúvastag csontú
honebutonohósinhonebutonohósin ◆ pénzügyi reformtervpénzügyi reformterv
hónecuhónecu ◆ hőleadáshőleadás 「Hónecutaiszakutosite
hjómenni kuroipenki-o nutta.」 „A hőleadás ér-
dekében a felületet feketére festettem.” ◆ hősu-hősu-
gárzásgárzás
hónecubanhónecuban ◆ hűtőlemezhűtőlemez
honecugihonecugi ◆ csontcsont összeillesztéseösszeillesztése ◆ csont-csont-
rakásrakás
hónecukihónecuki ◆ hősugárzóhősugárzó ◆ hűtőbordahűtőborda
honecukinohonecukino ◆ csontoscsontos 「Honecukino torini-
ku」 „csontos csirkehús”

hónecupurétohónecupuréto ◆ hűtőlemezhűtőlemez
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hónecuszuruhónecuszuru ◆ hőthőt sugározsugároz 「Acui buttai-va
hónecuszuru.」 „A forró test hőt sugároz.” ◆ le-le-
adjaadja aa hőthőt 「Paneruhítá-va hónecuszuru.」 „A
fűtőtest leadja a hőt.”

honegaóihonegaói ◆ szálkásszálkás 「Kono szakana-va hone-
ga ói.」 „Ez a hal szálkás.”

honegaoreruhonegaoreru ◆ eltörikeltörik aa csontjacsontja ◆ fárad-fárad-
ságosságos 「Kare-o szettokuszuruno-va honega ore-
ru.」 „Fáradságos meggyőzni őt.”

honegumihonegumi ◆ csontvázcsontváz ◆ felvázolásfelvázolás 「Ron-
bunno honegumiga dekiagatta.」 „Felvázoltam az
értekezést.” ◆ fizikumfizikum 「Honeguminosikkarisita
otoko」 „erős fizikumú ember” ◆ szerkezetszerkezet ◆

vázváz 「Takono honegumi」 „papírsárkány váza”
◆ vázlatvázlat 「Keikakuno honegumi」 „terv váz-
lata” ◆ vázrendszervázrendszer ◇ teszszeinohonegumiteszszeinohonegumi
vasvázvasváz ◇ mokuszeinohonegumimokuszeinohonegumi favázfaváz
honehenhonehen ◆ bal oldali csont-gyökbal oldali csont-gyök
hon-eihon-ei ◆ főhadiszállásfőhadiszállás
honejaszumehonejaszume ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ pihenéspihenés
「Honejaszumeni ongaku-o kiita.」 „Pihenéskép-
pen zenét hallgattam.”

honejaszume-ohonejaszume-o szuruszuru ◆ kikapcsolódikkikapcsolódik ◆ pi-pi-
henhen
honekeitóhonekeitó ◆ kapcsolatoskapcsolatos 「Honekeitósik-
kan」 „csonttal kapcsolatos betegség”

honemadesaburuhonemadesaburu ◆ kiszipolyozkiszipolyoz 「Ródósa-va
honemadesaburareta.」 „A munkásokat kiszipo-
lyozták.”

honemihonemi ◆ csontcsont ésés húshús 「Honeminisimiru sza-
musza」 „csontig ható hideg” ◆ testtest ◇ honemi-honemi-
oo osimazuosimazu fáradságotfáradságot nemnem kímélvekímélve
「Honemi-o osimazu hataraita.」 „fáradságot
nem kímélve dolgozott” ◇ honemi-ohonemi-o kezurukezuru
agyondolgozza magátagyondolgozza magát
honemi-o kezuruhonemi-o kezuru ◆ agyondolgozza magátagyondolgozza magát
honemi-ohonemi-o osimazuosimazu ◆ fáradságotfáradságot nemnem kímél-kímél-
veve 「Honemi-o osimazu hataraita.」 „fáradságot
nem kímélve dolgozott”

hónenhónen ◆ bőven termő évbőven termő év
hónenhónen ◆ gondokrólgondokról megfeledkezésmegfeledkezés ◆ meg-meg-
nyugvásnyugvás
honenasinohonenasino ◆ gerinctelengerinctelen 「Honenasino szei-
dzsika」 „gerinctelen politikus”

honenisimiruhonenisimiru ◆ csontigcsontig hathat 「Honenisimiru
szamusza」 „csontig ható hideg”

hónenmanszakuhónenmanszaku ◆ jó év, bő termésjó év, bő termés
honenoaruhonenoaru ◆ gerincesgerinces 「Honenoaru hito」
„gerinces ember”

honenokaszekihonenokaszeki ◆ csontmaradványcsontmaradvány
honenooreruhonenooreru ◆ fáradságosfáradságos 「Honeno oreru
sigotositeiru.」 „Fáradságos munkát végez.”

honenozuimadehonenozuimade ◆ megrögzöttenmegrögzötten 「Kare-va
honeno zuimadearu csúdeszu.」 „Megrögzött al-
koholista.” ◆ velejéigvelejéig 「Kare-va honeno zui-
made kuszatteiru.」 „Az az ember velejéig rom-
lott.”

honenozuimadesimikondeiruhonenozuimadesimikondeiru ◆ mélyenmélyen bele-bele-
ivódikivódik
honenukiniszuruhonenukiniszuru ◆ legyengítlegyengít 「Minzoku-o
honenukinisita.」 „Legyengítette a nemzetet.” ◆

megcsonkítmegcsonkít 「Gian-o honenukinisita.」 „Meg-
csonkította a javaslatot.”

honenukinohonenukino ◆ filézettfilézett 「Honenukino szaka-
na」 „filézett hal” ◆ kicsontozottkicsontozott 「Honenu-
kino toriniku」 „kicsontozott csirke” ◆ szálka-szálka-
mentesmentes 「Honenukino szakana」 „szálkamentes
hal”

hone-ohone-o hiróhiró ◆ befejezi,befejezi, amitamit másmás elkezdettelkezdett
◆ gondoskodikgondoskodik rólaróla halálahalála utánután ◆ össze-össze-
szedi a csontokatszedi a csontokat
hone-o jaszumeruhone-o jaszumeru ◆ pihenpihen
hone-ohone-o nukunuku ◆ filézfiléz ◆ kicsontozkicsontoz 「Torini-
kuno hone-o nuita.」 „Kicsontoztam a csirkét.” ◆

kifilézkifiléz ◆ kifilézkifiléz 「Szakanano hone-o nuita.」
„Kifiléztem a halat.” ◆ szálkátlanítszálkátlanít
hone-ohone-o oruoru ◆ eltörieltöri aa csontjátcsontját 「Hone-o ot-
takotogaaru?」 „Tört már el csontod?” ◆ fárado-fárado-
zikzik 「Karega hone-o ottekuretaokagede szeikósi-
ta.」 „Fáradozásának köszönheti a sikerét.” ◆ tö-tö-
riri magátmagát 「Dzsibunga szeikacunotameni hone-
o otteirunoni, anata-va róhiszurudakedzsanai!」
„Az ember töri magát, hogy jól éljünk, te meg itt
herdálod a pénzt!” ◆ utánajárutánajár 「Kono hon-o te-
ni irerunoni zuibunto hone-o otta.」 „Nagyon so-
kat kellett utánajárni, míg megkaptam a könyvet.”

hone-o orukotohone-o orukoto ◆ fáradozásfáradozás ◆ utánajárásutánajárás
honeorihoneori ◆ erőfeszítéserőfeszítés ◆ fáradozásfáradozás 「Muda-
na honeori」 „felesleges fáradozás”
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honeorigaigaaruhoneorigaigaaru ◆ megéri a fáradságotmegéri a fáradságot
honeorisigotohoneorisigoto ◆ fáradságos munkafáradságos munka
honeorizonhoneorizon ◆ felesleges fáradozásfelesleges fáradozás
honeorizon-nokutabiremókehoneorizon-nokutabiremóke ◆ feleslegesfelesleges
fáradozásfáradozás
honeoruhoneoru ◆ fáradozikfáradozik 「Sigotode honeorazuni
szunda.」 „Nem fáradoztam sokat a munkával.”

honeosimihoneosimi ◆ fáradságfáradság sajnálásasajnálása 「Honeo-
simiszezuni hataraita.」 „Fáradságot nem kímél-
ve dolgozott.” ◆ lustaságlustaság 「Honeosimiszuru
hito」 „lusta ember”

hone-ohone-o uzumeruuzumeru ◆ elérieléri aa halálhalál 「Hone-o
uzumeru kakugodekono kuninijatte kita.」 „Azzal
a tudattal jöttem ebbe az országba, hogy itt fog el-
érni a halál.” ◆ végigvégig ottott maradmarad 「Kono ka-
isani hone-o uzumerucumorideszu.」 „Végig en-
nél a vállalatnál akarok maradni.”

honeppoihoneppoi ◆ csupacsupa csontcsont 「Honeppoi niku」
„csupa csont hús” ◆ erőserős 「Honeppoi aite」
„erős ellenfél” ◆ gerincesgerinces 「Honeppoi hito」
„gerinces ember” ◆ szálkásszálkás 「Honeppoi szaka-
na」 „szálkás hal”

honetokavahonetokava ◆ csontcsont ésés bőrbőr 「Bjókide honeto
kavaninatta.」 „A betegségben csont és bőr lett.”

hónettogahónettoga ◆ darázslepkedarázslepke
hónetto-moszuhónetto-moszu ◆ darázslepkedarázslepke
hongakuhongaku ◆ ez az egyetemez az egyetem ◆ ez az iskolaez az iskola
hongakuhongaku ◆ megvilágosodásmegvilágosodás eredendőeredendő ké-ké-
pességepessége
honganhongan ◆ AmitábhaAmitábha óhajaóhaja ◆ dédelgetettdédelgetett
vágyvágy 「Hongan-o dzsódzsuszuru.」 „Megvaló-
sítja dédelgetett vágyát.” ◆ főfő célcél 「Hongan-o
tateru.」 „Meghatározza fő célját.”

hongandzsihongandzsi ◆ HongandzsiHongandzsi
hongandzsihahongandzsiha ◆ Hongandzsi szektaHongandzsi szekta
hongavahongava ◆ valódivalódi bőrbőr 「Mosi zenbuga hong-
avanaramotto takaidesó.」 „Ha valódi bőrből len-
ne az egész, akkor drágább lenne.”

hongenhongen ◆ eredeteredet
hongihongi ◆ alapvetőalapvető értelemértelem 「Súkjótoiumono-
no hongi-o sitta.」 „Ráébredtem a vallások alap-
vető értelmére.” ◆ eredetieredeti jelentésjelentés 「Kono
gono hongiga fumeideszu.」 „Ennek a szónak az
eredeti jelentését homály fedi.”

hongimarihongimari ◆ végleges döntésvégleges döntés
hongimarininaruhongimarininaru ◆ véglegesenvéglegesen eldőleldől 「Ha-
sino kenszecuga hongimaritonatta.」 „Véglegesen
eldőlt, hogy hidat fognak építeni.”

hongjóhongjó ◆ főállásfőállás
hongjónokatatemanihongjónokatatemani ◆ munkamunka mellettmellett
「Hongjóno katatemanireszutoran-o keieiszu-
ru.」 „Munka mellett éttermet is vezet.”

hongokuhongoku ◆ hazahaza 「Hongokuniokeru kjodzsú-
csi」 „hazájában lévő lakóhely” ◆ szülőföldszülőföld
hongosi-ohongosi-o ireruireru ◆ komolyankomolyan nekiállnekiáll
「Szoroszoro hongosi-o irete nihongo-o benkjó-
szuru.」 „Most már komolyan nekiállok japánt
tanulni.” ◆ komolyankomolyan nekilátnekilát 「Sigotoni
hongosi-o ireta.」 „Komolyan nekiláttam a mun-
kának.”

hongumihongumi ◆ tördeléstördelés ◆ tükörtükör
honhacumeihonhacumei ◆ ez a találmányez a találmány
hon-ihon-i ◆ döntésdöntés megváltoztatásamegváltoztatása 「Szeifuni
hon-i-o unagasita.」 „Kérte a kormányt, hogy vál-
toztasson a döntésén.” ◆ elhatározáselhatározás megvál-megvál-
toztatásatoztatása 「Hon-i-o motometaga kiki irera-
renakatta.」 „Próbáltam rávenni, hogy változtas-
son az elhatározásán, de nem hallgatott meg.” ◇

hon-iszuruhon-iszuru meggondolja magátmeggondolja magát
hon-ihon-i ◆ elsődlegeselsődleges szempontszempont ◆ pénzrend-pénzrend-
szerszer alapjaalapja ◇ kjómihon-idekjómihon-ide pusztapuszta kíván-kíván-
csiságbólcsiságból 「Kjómihon-ide kiitemita.」 „Puszta
kíváncsiságból megkérdeztem.” ◇ kinhon-ikinhon-i
aranystandardaranystandard ◇ kinhon-ikinhon-i aranyalaparanyalap ◇

ginhon-iginhon-i ezüststandardezüststandard ◇ kinhon-iszeikinhon-iszei
aranyfedezetűaranyfedezetű pénzrendszerpénzrendszer ◇

dzsibunhon-idzsibunhon-i egoizmusegoizmus ◇ fukuhon-iszeifukuhon-iszei bi-bi-
metalizmusmetalizmus ◇ hon-ikaheihon-ikahei hivataloshivatalos fizető-fizető-
eszközeszköz
hon-ihon-i ◆ eredetieredeti célcél 「Hon-i-o togeru.」 „Eléri
eredeti célját.” ◆ igaziigazi szándékszándék 「Kareno hon-
iga vakaranai.」 „Nem ismerem az igazi szándé-
kát.” ◆ ténylegestényleges óhajóhaj 「Kore-va kareno hon-
ideszu.」 „Ez a tényleges óhaja.” ◆ valódivalódi szán-szán-
dékdék 「Kanodzsono hon-i-o gokaisita.」 „Félreér-
tettem a nő valódi szándékát.”

hon-ibanhon-iban ◆ mellékletmelléklet
hónicsihónicsi ◆ japánjapán látogatáslátogatás ◆ látogatáslátogatás Ja-Ja-
pánbapánba

AdysAdys honeorigaigaaru honeorigaigaaru – hónicsi hónicsi 12111211



hónicsiszuruhónicsiszuru ◆ látogatástlátogatást tesztesz JapánbanJapánban
「Júmeina haijúga hónicsisita.」 „Egy híres szí-
nész látogatást tett Japánban.”

hon-idehon-ide ◆ vezérelvevezérelve
hon-ikaheihon-ikahei ◆ hivataloshivatalos fizetőeszközfizetőeszköz ◆ hi-hi-
vatalos pénzvatalos pénz
hónikanattahónikanatta ◆ törvényestörvényes 「Hónikanatta ka-
isano un-ei」 „törvényes vállalatvezetés”

hon-ikigóhon-ikigó ◆ feloldójelfeloldójel
hon-inhon-in ◆ főintézetfőintézet ◆ főkórházfőkórház
hóninhónin ◆ szabadjáraszabadjára engedésengedés ◇ dzsijúhónindzsijúhónin
laissez-fairlaissez-fair ◇ dzsijúhónindzsijúhónin nem-nem-
beavatkozás politikájabeavatkozás politikája
hon-inohon-ino ◆ alapúalapú 「Dzsinbucuhon-ino szaijó」
„munkaerő személyiség alapú kiválasztása” ◆

centrikuscentrikus 「Kandzsahon-ino irjó-o teikjószu-
ru.」 „Betegcentrikus gyógyítást biztosít.” ◆ el-el-
sődlegessődleges 「Koko-va nórjokuhon-ino kaisade-
szu.」 „Ennél a cégnél a tudás elsődleges.” ◆ köz-köz-
pontúpontú 「Nórjokuhon-ino sakaideszu.」 „Ez egy
tudásközpontú társadalom” ◇ kanehon-inokanehon-ino
pénzcentrikuspénzcentrikus 「Okane hon-ino sakai」 „pénz-
centrikus társadalom” ◇ dzsikohon-inodzsikohon-ino énköz-énköz-
pontúpontú 「Dzsikohon-ino kangae kata」 „énköz-
pontú gondolkodás”

hóninsugihóninsugi ◆ bebe nemnem avatkozásavatkozás ◆ liberalizá-liberalizá-
cióció
hóninszuruhóninszuru ◆ megtűrmegtűr 「Kantoku-va dópingu-
o hóninsita.」 „Az edző megtűrte a doppingolást.”
◆ nemnem érdekliérdekli 「Kenszacu-va osoku-o hónin-
sita.」 „Az ügyészséget nem érdekelte a korrup-
ció.” ◆ szabadjáraszabadjára engedenged 「Kodomo-o hónin-
site szodateta.」 „Szabadjára engedve nevelte a
gyereket.”

hon-isingóhon-isingó ◆ feloldójelfeloldójel
hon-iszuruhon-iszuru ◆ meggondolja magátmeggondolja magát
hon-jahon-ja ◆ könyvesboltkönyvesbolt
hon-jakuhon-jaku ◆ fordításfordítás 「Kore-va totemojoi hon-
jakudeszu.」 „Ez egy nagyon jó fordítás.” ◆ in-in-
terpretációterpretáció ◆ transzlációtranszláció ◇ kikaihon-jakukikaihon-jaku
gépi fordításgépi fordítás
hon-jakudzsimusohon-jakudzsimuso ◆ fordítóirodafordítóiroda
hon-jakugohon-jakugo ◆ fordítás során használt szófordítás során használt szó
hon-jakukahon-jakuka ◆ fordítófordító ◆ műfordítóműfordító
hon-jakukenhon-jakuken ◆ fordítás jogafordítás joga

hon-jakumonohon-jakumono ◆ fordításfordítás ◆ lefordítottlefordított
anyaganyag
hon-jakusahon-jakusa ◆ fordítófordító
hon-jakusakujóhon-jakusakujó ◆ tükörfordítástükörfordítás
hon-jakusohon-jakuso ◆ fordításfordítás ◆ lefordítottlefordított könyvkönyv

hon-jakusuhóhon-jakusuhó ◆ fordítástechnikafordítástechnika
hon-jakuszofutohon-jakuszofuto ◆ fordítóprogramfordítóprogram
hon-jakuszuruhon-jakuszuru ◆ fordítfordít 「Hon-o hon-
jakuszuru.」 „Könyvet fordít.” ◆ interpretálinterpretál
hon-jaszanhon-jaszan ◆ könyvkereskedőkönyvkereskedő
hónjóhónjó ◆ vizelésvizelés
hon-jomihon-jomi ◆ könyvolvasáskönyvolvasás 「Ih-ka gecuszen
ende hon-jomi hódai」 „havi 1000 jenért korlát-
lan könyvolvasás” ◆ olvasópróbaolvasópróba
hónjószuruhónjószuru ◆ vizelvizel 「Otoko-va kavani hónjósi-
ta.」 „A férfi a folyóba vizelt.”

honjúhonjú ◆ szoptatásszoptatás ◇ dzsiricuhonjúdzsiricuhonjú igényigény
szerinti szoptatásszerinti szoptatás
honjúbinhonjúbin ◆ cumisüvegcumisüveg 「Akacsanga honjúbin-
o sikkari nigitteimaszu.」 „A kisbaba szorosan
markolja a cumisüveget.”

honjúdóbucuhonjúdóbucu ◆ emlős állatemlős állat
hon-júdzsihon-júdzsi ◆ csecsemőcsecsemő
honjúkihonjúki ◆ cumisüvegcumisüveg
honjúkóhonjúkó ◆ emlősökemlősök
honjúruihonjúrui ◆ emlősemlős ◆ emlősökemlősök
honjúszuruhonjúszuru ◆ szoptatszoptat
honkahonka ◆ eredeti verseredeti vers
honkahonka ◆ alapkurzusalapkurzus 「Honka-o súrjószuru.」
„Elvégzi az alapkurzust.” ◆ alaptárgyalaptárgy
honkadorihonkadori ◆ eredetieredeti versvers adaptációjaadaptációja ◆

eredeti vers átírásaeredeti vers átírása
honkaihonkai ◆ dédelgetettdédelgetett álomálom 「Honkai-o to-
geru.」 „Valóra váltja dédelgetett álmát.”

honkaigihonkaigi ◆ plenárisplenáris ülésülés ◆ teljesteljes létszámúlétszámú
ülésülés
honkaiinhonkaiin ◆ állandó tagállandó tag ◆ rendes tagrendes tag
honkakuhonkaku ◆ igaziságigaziság
honkakuhanohonkakuhano ◆ hagyományoshagyományos 「Honkakuha-
norángosunoresipi」 „hagyományos lángos re-
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ceptje” ◆ igaziigazi 「Kare-va honkakuhano sószecu-
kadeszu.」 „Ő egy igazi regényíró.”

honkakukaszuruhonkakukaszuru ◆ beindulbeindul 「Keikikaifukuga
honkakukasita.」 „Beindult a gazdaság.” ◆ ko-ko-
mollyámollyá válikválik 「Kenkjú-va honkakukasita.」
„Komollyá vált a kutatás.”

honkakusószecuhonkakusószecu ◆ komoly regénykomoly regény
honkakutekinahonkakutekina ◆ igaziigazi 「Honkakutekinahan-
garí rjóri-o cukutta.」 „Igazi magyar ételt csinált.”
◆ komolykomoly 「Honkakutekinadaietto-o hadzsime-
ta.」 „Komoly fogyókúrába kezdtem.” ◆ rendesrendes
「Honkakutekinatorakku-o untensiteiru.」 „Ren-
des teherautót vezet.” ◆ valódivalódi 「Honkakutek-
ina szamuszaninatta.」 „Valódi téli hideg lett.”

honkakutekinihonkakutekini ◆ igazánigazán 「Honkakutekini
benkjósitahógaii.」 „Igazán tanulni kell.” ◆ ko-ko-
molyanmolyan 「Daremokono kenni honkakutekini tori
kakarótosinakatta.」 „Senki sem akart komolyan
foglalkozni az üggyel.”

honkakutekinijarihadzsimeruhonkakutekinijarihadzsimeru ◆ nekifek-nekifek-
szikszik 「Hangarí go-o honkakutekini benkjósi
hadzsimeta.」 „Nekifeküdtem a magyar nyelv-
nek.” ◆ ráfekszikráfekszik 「Nihongo-o honkakutekini
benkjósi hadzsimeta.」 „Ráfeküdtem a japán
nyelvre.”

honkanhonkan ◆ fővezetékfővezeték 「Gaszuno honkan」
„gáz fővezetéke” ◇ szuidónohonkanszuidónohonkan főnyomó-főnyomó-
csőcső
honkanhonkan ◆ főépületfőépület
honkehonke ◆ eredetieredeti gyártógyártó 「Okasino honke」
„sütemény eredeti gyártója” ◆ főágfőág családjacsaládja
「Honketo bunke」 „főág és oldalág családja” ◆

főcsaládfőcsalád ◆ igaziigazi alapítóalapító ◇ szóhonkeszóhonke főágfőág
◇ szóhonkeszóhonke alapító családalapító család
honkegaerihonkegaeri ◆ hatvanadikhatvanadik születésnapszületésnap ◆

hatvanéves ciklus végehatvanéves ciklus vége
honkehonmotohonkehonmoto ◆ származásiszármazási helyhely 「Rámen-
no honkehonmoto」 „rámen származási helye” ◆

szülőhelyeszülőhelye 「Szeiósiszóno honkehonmoto」
„nyugati eszme szülőhelye”

honkenhonken ◆ ee tárgytárgy 「Honkennicuite-va nocsiho-
do happjósimaszu.」 „E tárgyra vonatkozólag ké-
sőbb fogunk nyilatkozni.” ◆ ee tématéma 「Honkenni
kanszuru otoi avasze szaki-va cugino tórideszu.」
„E témában a következő helyen lehet érdeklődni.”
◆ szóbanszóban forgóforgó dologdolog 「Honkennicukimasite-

va sócsiitasimasita.」 „A szóban forgó dolgot tu-
domásul vettem.”

honkihonki ◆ komolyságkomolyság
honkidehonkide ◆ igazánigazán 「Kare-va honkide okotte-
ita.」 „Igazán mérges volt.” ◆ komolyankomolyan 「Szore
honkide itteiru?」 „Ezt te komolyan mondod?”
◆ ténylegtényleg 「Szore-o honkide sindzsiteiruno?」
„Te ezt tényleg elhiszed?”

honkidearuhonkidearu ◆ nemnem tréfáltréfál 「Honkidajo!」
„Nem tréfálok!”

honkjohonkjo ◆ bázisbázis 「Szeikacuno honkjotosite tók-
jóno bundzsómanson cukau.」 „Tokiói öröklakás
szolgál bázisul az életemhez.” ◆ központközpont 「Bo-
kuno kaisa-va kóbeni honkjo-o kamaeteiru.」 „Az
én cégemnek Kóbében van a központja.” ◇ honk-honk-
jocsijocsi hovatartozáshovatartozás 「Nanbápuréto sijóhonk-
jocsino henkó」 „rendszámtábla hovatartozásá-
nak megváltoztatása”

honkjocsihonkjocsi ◆ bázisbázis ◆ hovatartozáshovatartozás 「Nan-
bápuréto sijóhonkjocsino henkó」 „rendszámtáb-
la hovatartozásának megváltoztatása” ◆ központközpont

honkjokuhonkjoku ◆ főfő hivatalhivatal ◆ központiközponti hivatalhivatal
「Júbinkjokuno honkjoku」 „központi postahiva-
tal”

honkjúhonkjú ◆ alapbéralapbér ◆ alapfizetésalapfizetés
honkóhonkó ◆ e száme szám
honkóhonkó ◆ ezez azaz iskolaiskola ◆ központiközponti iskolaiskola
「Honkóto bunkó」 „központi iskola és tagisko-
lák”

honkóhonkó ◆ jelen kéziratjelen kézirat
honkóhonkó ◆ e cikke cikk ◆ ezen cikkezen cikk
honkokuhonkoku ◆ ismételtismételt kiadáskiadás ◆ újranyomta-újranyomta-
tástás
honkonhonkon ◆ HongkongHongkong
honmahonma ◆ igazságigazság
honmacuhonmacu ◆ elejeeleje ésés végevége ◆ fontosságifontossági sor-sor-
rendrend
honmacutentóhonmacutentó ◆ fontosságifontossági sorrendsorrend fel-fel-
cserélésecserélése
honmacutentódearuhonmacutentódearu ◆ fordítvafordítva csinálcsinál
「Kono hóhódato honmacutentóda.」 „Ha így
csináljuk, akkor fordítva csináljuk.”

honmagurohonmaguro ◆ kékúszójú tonhalkékúszójú tonhal
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honmanihonmani ◆ igazánigazán 「Honmani odoroita.」 „Iga-
zán meglepődtem.”

honmaruhonmaru ◆ erőd belsejeerőd belseje ◆ vár fő épületevár fő épülete
honmeihonmei ◆ favoritfavorit 「Honmeiga derukedo atari-
va szukunai.」 „A favorit bejön, de keveset hoz.”
◆ kiválasztottkiválasztott személyszemély ◆ szíveszíve válasz-válasz-
tottjatottja 「Kanodzso-va bokuno honmeida.」 „Az
a lány a szívem választottja.”

honmjóhonmjó ◆ igaziigazi névnév 「Honmjó-o nanoru.」
„Igazi nevén mutatkozik be.” ◆ polgáripolgári névnév
「Kono geidzsucukano honmjó-va nandeszu-
ka?」 „Mi ennek a művésznek a polgári neve?” ◆

valódivalódi névnév 「Honmjóde kacudósiteiru haijú」
„valódi nevén tevékenykedő színész”

honmóhonmó ◆ dédelgetettdédelgetett vágyvágy 「Honmó-o to-
geru.」 „Véghez viszi dédelgetett vágyát.” ◆ elé-elé-
gedettséggedettség 「Korega dekitara honmóda.」 „Ha
ez sikerül elégedett leszek.” ◆ leghőbbleghőbb vágyvágy
「Honmó-o hataszu.」 „Beteljesül leghőbb vá-
gya.”

honmonohonmono ◆ valódivalódi 「Kono sómeisoga honmo-
noka niszemonoka handanga muzukasii.」 „Ne-
héz eldönteni, hogy ez a tanúsítvány igazi-e vagy
hamis.”

honmonodearuhonmonodearu ◆ hiteleshiteles 「Kono sómeiso-va
honmonodeszu.」 „Ez a bizonyítvány hiteles.”

honmonokadókahonmonokadóka ◆ eredetiségeredetiség 「Kono
hószeki-va honmonokadóka utagavasii.」 „A drá-
gakő eredetisége kétséges.”

honmononohonmonono ◆ eredetieredeti 「Kono kaiga-va honmo-
noda.」 „Ez a festmény eredeti.” ◆ igaziigazi 「Hon-
monono kendzsú」 „igazi pisztoly” ◆ valódivalódi
「Kore-va honmononodaijamondoda.」 „Ez való-
di gyémánt.”

honmonoszokkurinohonmonoszokkurino ◆ élethűélethű 「Honmono-
szokkurino dózó.」 „Élethű szobor.”

hon-nehon-ne ◆ valódivalódi szándékszándék 「Kareno hon-
negavakarimaszen.」 „Nem ismerem a valódi
szándékát.”

hon-negamoreruhon-negamoreru ◆ elszóljaelszólja magátmagát 「Hon-
negaporotto moreta.」 „Véletlenül elszólta ma-
gát.”

hon-nenhon-nen ◆ ez évez év
hon-nendohon-nendo ◆ ideiidei évév 「Hon-nendomadeno dzs-
iszszeki」 „idei évig tartó vállalati eredmény”

hon-nendonohon-nendono ◆ ezez éviévi 「Hon-nendono soto-
ku」 „ez évi jövedelem”

hon-ne-ohon-ne-o hakuhaku ◆ kibökkibök 「Vakaretaito hon-ne-
o haita.」 „Kiböktem, hogy szakítani akarok.” ◆

kibuggyankibuggyan belőlebelőle 「Sigotoga curai-o hon-ne-o
haita.」 „Kibuggyant belőlem, hogy nehéz a mun-
kám.”

hon-ne-o hakukotohon-ne-o hakukoto ◆ színvallásszínvallás
hon-ninhon-nin ◆ alanyalany 「Sudzsucu-va hon-ninmo ki-
zukanai hodoakkenaku ovatta.」 „A műtét úgy ért
véget, hogy az alany észre sem vette.” ◆ delik-delik-
vensvens 「Hon-nin-va varavareteirunoni kizukana-
katta.」 „A delikvens nem is tudta, hogy rajta ne-
vetnek.” ◆ kérdéseskérdéses személyszemély 「Hon-nin-va
joi koto-o siteiru kininatteita.」 „A kérdéses sze-
mély azt hitte, hogy jót cselekszik.” ◆ őő magamaga
「Hon-ninkara kikanakerebaikenai.」 „Őt magát
kell megkérdezni.” ◇ tónohon-nintónohon-nin kérdéseskérdéses
személyszemély 「Tóno hon-nin-va mattaku kinisitei-
nai.」 „A kérdéses személyt egyáltalán nem ér-
dekli a dolog.”

hon-ninkakuninhon-ninkakunin ◆ személyazonosságszemélyazonosság ellen-ellen-
őrzéseőrzése 「Keijakusano hon-ninkakunin」 „szer-
ződő fél személyazonosságának ellenőrzése”

hon-ninkarahon-ninkara ◆ elsőelső kézbőlkézből 「Kono dzsóhó-o
hon-ninkara kiita.」 „Első kézből kaptam az in-
formációt.”

hon-nohon-no ◆ csakcsak 「Kono kósinrjó-o hon-no szu-
kosi iretekudaszai.」 „Ebből az ételízesítőből csak
egy kicsit tegyél bele.” ◆ csupáncsupán 「Kono kokka-
va , hon-no nabakarino minsusugidatta.」 „Az or-
szág csupán névleg volt demokrácia.”

honnóhonnó ◆ ösztönösztön 「Dóbucutekina honnóde kó-
dósita.」 „Állati ösztön vezérelte.” ◇ kiszóhonnókiszóhonnó
fészekbefészekbe valóvaló visszatérésvisszatérés ösztöneösztöne ◇

szeizonhonnószeizonhonnó életösztönéletösztön 「Cujoi szeizon-
honnó」 „erős életösztön” ◇ szeihonnószeihonnó neminemi
ösztönösztön ◇ boszeihonnóboszeihonnó anyaianyai ösztönösztön 「Bo-
szeihonnóni sitagatta.」 „Követte az anyai ösztö-
neit.”

honnógaomomukumamanihonnógaomomukumamani ◆ ösztöneitösztöneit kö-kö-
vetvevetve 「Honnóga omomukumamani mi-o fusze-
ta.」 „Az ösztöneimet követve a földre borultam.”

hon-nohakkóhon-nohakkó ◆ könyvkiadáskönyvkiadás
hon-nohitokotodehon-nohitokotode ◆ dióhéjbandióhéjban 「Hon-no
hitokotode dzsibunno dzsinszei-o katatta.」 „Dió-
héjban elmondtam életem történetét.”
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hon-noicsibubunhon-noicsibubun ◆ kismértékbenkismértékben
「Karenohon-no icsibubunsika siranai.」 „Csak
kismértékben ismerem.”

hon-nomusihon-nomusi ◆ könyvmolykönyvmoly 「Kare-va honno
musida.」 „Ő egy könyvmoly.”

hon-noritohon-norito ◆ derengvederengve 「Ake gatano szora-va
hon-norito akaranda.」 „Derengeni kezdett a haj-
nali égbolt.” ◆ halványanhalványan 「Kaogahon-norito
akakunatteita.」 „Halványan elpirult.” ◆ kelle-kelle-
mesenmesen 「Jukadanbó-va hon-norito atatakai.」
„A padlófűtés kellemesen meleg.”

hon-noritositahon-noritosita ◆ enyheenyhe 「Batánohon-
noritosita kaoriga tadajotteita.」 „A vaj enyhe il-
lata szállongott.”

hon-noszukosihon-noszukosi ◆ kevéssékevéssé
hon-noszukosimohon-noszukosimo ◆ vajmivajmi 「Szeidzsinokoto-o
hon-no szukosimo vakatteinai.」 „Vajmi kevés fo-
galmam van a politikáról.”

hon-notaitoruhon-notaitoru ◆ könyvcímkönyvcím
honnótekinahonnótekina ◆ ösztönösösztönös 「Honnótekina
kódó-o szeigjosita.」 „Uralkodott az ösztönein.” ◆

zsigerizsigeri
honnótekinihonnótekini ◆ ösztönösenösztönösen 「Honnótekini
atama-o otono hókóni muketa.」 „Ösztönösen a
hang irányába fordítottam a fejem.” ◆ rutinbólrutinból
「Handoru-o honnótekini hidari-e kitta.」 „Ru-
tinból balra rántotta a kormányt.”

honohono ◆ derengőderengő ◆ halványhalvány ◇ honoguraihonogurai de-de-
rengően sötétrengően sötét
hónohóno ◆ amelyikamelyik 「Ikenoaru e-o katta.」 „Azt a
képet vettem meg, amelyiken egy tó van.”

hónóhónó ◆ adományozásadományozás ◆ felajánlásfelajánlás
hónoami-ohónoami-o kuguttekugutte ◆ joghézagotjoghézagot alkalmaz-alkalmaz-
vava 「Hóno ami-o kugutte zeikin-o haravanakat-
ta.」 „Joghézagot alkalmazva nem fizetett adót.”

honobonositahonobonosita ◆ szívderítőszívderítő 「Honobonosita
kókeidatta.」 „Szívderítő látvány volt.” ◆ szívetszívet
melengetőmelengető 「Honobonosita kjoku」 „szívet me-
lengető dal”

honobonotohonobonoto ◆ derengvederengve 「Honobonoto akeju-
ku szora」 „derengő pirkadati égbolt”

hónóbucuhónóbucu ◆ adományadomány ◆ felajánlásfelajánlás
hónódzsiaihónódzsiai ◆ szentélyben tartott viadalszentélyben tartott viadal
honodzsiroihonodzsiroi ◆ halványfehérhalványfehér ◆ szürkésszürkés

hón-o fukuhón-o fuku ◆ kürtölkürtöl ◆ tülköltülköl
hónofuszokjúhónofuszokjú ◆ visszamenőlegesvisszamenőleges törvény-törvény-
kezés tiltásakezés tiltása
honoguraihonogurai ◆ derengően sötétderengően sötét
hon-o hirakuhon-o hiraku ◆ felüti a könyvetfelüti a könyvet
honokanahonokana ◆ gyengegyenge 「Honokana kaori」
„gyenge illat” ◆ halványhalvány 「Honokana hikari」
„halvány fény”

honokanihonokani ◆ halványanhalványan 「Tókuno jamaga ho-
nokani mieta.」 „Halványan látszott a távoli
hegy.”

hónókinhónókin ◆ felajánlott pénzfelajánlott pénz
honomekasihonomekasi ◆ célzáscélzás ◆ sugallatsugallat
honomekaszuhonomekaszu ◆ célzástcélzást tesztesz 「Intai-o hono-
mekaszu hacugen-o sita.」 „Célzást tett arra, hogy
visszavonul.” ◆ sejtetsejtet 「Kare-va dzsiszacu-o
honomekasita.」 „Sejtette, hogy öngyilkos akar
lenni.” ◆ utalutal 「Kore-va dzsibunno hacumeidat-
tato honomekasita.」 „Utalt arra, hogy ez az ő öt-
lete volt.”

honomekuhonomeku ◆ derengdereng 「Mojani szuimenga ho-
nomeita.」 „A ködben derengett a víz felülete.” ◆

pislákolpislákol 「Tókuni ieno akariga honomeita.」 „A
távolban egy ház fénye pislákolt.”

hónomótenhónomóten ◆ joghézagjoghézag
hónomotonobjódóhónomotonobjódó ◆ törvénytörvény előttielőtti egyen-egyen-
lőséglőség
honónoohonónoo ◆ tűzcsóvatűzcsóva 「Roketto-va honoono
unoo-o hiita.」 „A rakéta tűzcsóvát húzott.”

honoohonoo ◆ lángláng 「Honooga jureteita.」 „Lobogott
a láng.” ◆ tűztűz 「Ikarino honoo-o mojasita.」
„Tüzes volt a dühtől.” ◇ honoo-ohonoo-o ageruageru lángollángol
「Szóko-va honoo-o agete moeteita.」 „A raktár
lángolva égett.” ◇ rószokunohonoorószokunohonoo gyertya-gyertya-
lángláng
honoogamoeruhonoogamoeru ◆ loboglobog 「Genbade-va mada
honooga moeteita.」 „A helyszínen még mindig
lobogott a tűz.”

honoonicucumareruhonoonicucumareru ◆ lángbalángba borulborul
「Kuruma-va honooni cucumareta.」 „A kocsi
lángba borult.”

honoo-ohonoo-o ageruageru ◆ lángollángol 「Szóko-va honoo-o
agete moeteita.」 „A raktár lángolva égett.”

honooszaibóhonooszaibó ◆ lángzósejtlángzósejt
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honoruruhonoruru ◆ HonoluluHonolulu
hónósahónósa ◆ felajánlófelajánló
hónositanobjódóhónositanobjódó ◆ törvénytörvény előttielőtti egyen-egyen-
lőséglőség
hónoszeisinhónoszeisin ◆ törvény szellemetörvény szelleme
hónószuruhónószuru ◆ átadátad 「Ema-o dzsindzsani hónó-
sita.」 „Az imatáblát átadtam a szentélynek.” ◆

felajánlfelajánl
hónózumóhónózumó ◆ szumószumó mérkőzésmérkőzés aa szentély-szentély-
benben
honpinhonpin ◆ ez a cikkez a cikk ◆ ez az árucikkez az árucikk
honpjóhonpjó ◆ ez a táblázatez a táblázat ◆ főtáblázatfőtáblázat
honpohonpo ◆ főüzletfőüzlet 「Meganejano honpo」
„szemüvegbolt főüzlete” ◆ központi üzletközponti üzlet
honpóhonpó ◆ hazánkhazánk 「Honpóhacukókai」 „első
publikálás hazánkban” ◆ országunkországunk
honpóhonpó ◆ féktelenségféktelenség ◆ kötetlenségkötetlenség ◆ sza-sza-
badosságbadosság ◆ szertelenségszertelenség
honpóhonpó ◆ alapbéralapbér ◆ alapfizetésalapfizetés
honpónahonpóna ◆ féktelenféktelen 「Honpóna icsija-o szugo-
sita.」 „Féktelenül szórakoztam az éjjel.” ◆ kö-kö-
tetlentetlen 「Honpóna dzsinszei」 „kötetlen élet” ◆

szabadosszabados 「Honpónaszutairu」 „szabados stí-
lus” ◆ szertelenszertelen 「Honpóna szeikakuda.」
„Szertelen természete van.”

honpónihonpóni ◆ féktelenülféktelenül ◆ kötetlenülkötetlenül ◆ sza-sza-
badosanbadosan ◆ szertelenülszertelenül 「Honpóni furu mat-
teiru.」 „Szertelenül viselkedik.” ◇ dzsijúhon-dzsijúhon-
pónipóni szabadosanszabadosan 「Dzsijúhonpóni furu mau.」
„Szabadosan viselkedik.” ◇ dzsijúhonpónidzsijúhonpóni fék-fék-
telenültelenül 「Kare-va kekkonsiteirunoni dzsi júhon-
póni aszobi mavatteiru.」 „Nős, mégis féktelenül
kicsapongó.” ◇ dzsijúhonpónidzsijúhonpóni kötetlenülkötetlenül
「Dzsi júhonpóni ikitai!」 „Kötetlenül szeretnék
élni!” ◇ dzsijúhonpónidzsijúhonpóni szabadonszabadon 「Dzsi jú-
honpóni ikiteiru.」 „Szabadon él.”

honpukuhonpuku ◆ hazatéréshazatérés ◆ teljes gyógyulásteljes gyógyulás
honraihonrai ◆ eredendőeneredendően 「Daicsókinto-va honrai-
va mugaideszu.」 „A vastagbél baktériuma ere-
dendően ártalmatlan.” ◆ eredetilegeredetileg 「Kare-va
honrai-va pianiszutodatta.」 „Eredetileg zongo-
rista volt.” ◆ természetestermészetes 「Honrainaratoppu-
no hitoga szekinin-o torubekida.」 „Az lenne ter-
mészetes, ha a vezetők felelősséget vállalnának.”
◆ valójábanvalójában 「Dóbucu-va honraiokubjóde,
ningen-o szakeru.」 „Az állatok valójában félén-

kek és kerülik az embert.” ◇ honrainohonraino eredetieredeti
「Tatemono-va honraino szugatani modotta.」
„Az épületet visszaállították az eredeti állapotá-
ba.”

honrainohonraino ◆ eredetieredeti 「Tatemono-va honraino
szugatani modotta.」 „Az épületet visszaállították
az eredeti állapotába.”

honraitekinahonraitekina ◆ eredendőeredendő 「Honraitekina ri-
jú」 „eredendő ok” ◆ eredetieredeti 「Honraitekina
imi」 „eredeti jelentés”

honraitekinihonraitekini ◆ eredendőeneredendően 「Ningen-va hon-
raitekini zenrjódearu.」 „Az ember eredendően
jó.”

honrjóhonrjó ◆ eredetieredeti birtokbirtok ◆ különlegeskülönleges jel-jel-
lemzőlemző ◆ különleges tehetségkülönleges tehetség
honrjúhonrjú ◆ főágfőág 「Kavano honrjúto sirjú」 „folyó
főága és mellékága” ◆ főáramfőáram ◆ főfő áramlatáramlat ◆

főfő irányzatirányzat 「Dzsidaino honrjú」 „kor fő irány-
zata”

honrjúhonrjú ◆ sebes áramlatsebes áramlat
honróhonró ◆ hányattatáshányattatás 「Unmeini honrósza-
renagaramo akarusza-o tamotteita.」 „A sok há-
nyattatás ellenére is vidám maradt.” ◆ hányko-hányko-
lódáslódás ◆ játszadozásjátszadozás
honronhonron ◆ főfő tématéma 「Honronni hairu.」 „Rátér
a fő témára.” ◆ jelen témajelen téma
honrószareruhonrószareru ◆ hánykolódikhánykolódik 「Fune-va umi-
de honrószareta.」 „A csónak a tengeren hányko-
lódott.”

honrószuruhonrószuru ◆ játékotjátékot űzűz 「Kekkonszagisi-
va on-na-o honrósita.」 „A házasságszédelgő já-
tékot űzött a nővel.” ◆ játszadozikjátszadozik 「Nami-va
fune-o honrószuru.」 „A hullámok játszadoznak a
hajóval.” ◆ orránálorránál fogvafogva vezetvezet 「Szupai-va
bócsóbutai-o honrósita.」 „A kém az orránál fog-
va vezette az elhárítást.”

honruihonrui ◆ bázisbázis ◆ hazai bázishazai bázis
honruidahonruida ◆ hazafutáshazafutás
honsahonsa ◆ ee vállalatvállalat ◆ központközpont 「Honsani
sorui-o tenszósita.」 „Átküldtem az anyagot a
központba.” ◆ székházszékház 「Konobiru-va aruterebi
kjokuno honsadeszu.」 „Ez az épület az egyik té-
véállomás székháza.” ◆ székhelyszékhely 「Kabusikiga-
isano honsa」 „részvénytársaság székhelye”
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honsihonsi ◆ alapgondolatalapgondolat 「Bekkjo-va kon-inno
susini hanszuru.」 „A különélés ellentétes a há-
zasság alapgondolatával.” ◆ eredetieredeti célcél ◆ szel-szel-
lemiséglemiség 「Kjóikuno honsinikanatta sicuke-o
szuru.」 „Az oktatás szellemisége szerint nevel.”

honsihonsi ◆ e folyóirate folyóirat ◆ magazin fő részemagazin fő része
honsihonsi ◆ ez az újságez az újság
honsicuhonsicu ◆ alapalap 「Eigono honsicu-o cukande-
inai.」 „Nem értem az angol nyelv alapjait.” ◆

alaptermészetalaptermészet 「Ningenno honsicu-va naka-
naka kavaranai.」 „Az ember alaptermészete nem
változik.” ◆ igaziigazi mivoltamivolta valaminekvalaminek ◆ lé-lé-
nyegnyeg 「Kabutorikihino honsicu-o minuita.」
„Rájöttem a részvénykereskedés lényegére.” ◆ mi-mi-
benlétbenlét 「Gensóno honsicu-o szagurótoszuru.」
„Keresi a jelenség mibenlétét.”

honsicutekinahonsicutekina ◆ alapvetőalapvető 「Honsicutekina
mondai」 „alapvető probléma” ◆ érdemiérdemi 「Hon-
sicutekina henka-va nakatta.」 „Nem történt ér-
demi változás.” ◆ lényegeslényeges 「Honsicutekina jó-
szo」 „lényeges alkotóelem” ◆ lényegilényegi 「Hon-
sicutekina henka-va nakatta.」 „Nem volt lényegi
változás.”

honsicutekinihonsicutekini ◆ lényegesenlényegesen 「Karerano iken-
va honsicutekini kotonaru.」 „Lényegesen eltér a
véleményük.” ◆ természeténéltermészeténél fogvafogva 「Kare-
va honsicutekiniuszogacukenai.」 „Ő a természe-
ténél fogva nem képes hazudni.”

honsikihonsiki ◆ előírásoselőírásos 「Kimono-o honsikini ki-
konasita.」 „Előírásos módon vette fel a kimo-
nót.” ◆ előírásoselőírásos formaforma ◆ igaziigazi 「Honsikitai-
maszszádzsi」 „igazi thai masszázs” ◆ igaziigazi for-for-
mama
honsinhonsin ◆ észész 「Honsinni kaeru.」 „Észre tér.”
◆ igaziigazi szándékszándék 「Kareno honsinga vakara-
nai.」 „Nem ismerem az igazi szándékát.” ◆ lel-lel-
kiismeretkiismeret 「Honsinni sitagau.」 „A lelkiismere-
tére hallgat.” ◆ valódivalódi önmagaönmaga 「Honsinni tacsi
kaeru.」 „Visszatér valódi önmagához.” ◆ való-való-
didi szándékszándék 「Honsin-o akaszanakatta.」 „Nem
árulta el a valódi szándékait.” ◇ honsinkarahonsinkara
őszinténőszintén 「Honsinkara hanasita.」 „Őszintén
beszélt.” ◇ honsin-nitacsikaeruhonsin-nitacsikaeru észreészre tértér
「Hikósónen-va honsinni tacsi kaetta.」 „A meg-
tévedt fiatalkorú észre tért.”

honsinhonsin ◆ fő rengésfő rengés

honsinkarahonsinkara ◆ őszinténőszintén 「Honsinkara hanasi-
ta.」 „Őszintén beszélt.”

honsin-nitacsikaeruhonsin-nitacsikaeru ◆ észreészre tértér
「Hikósónen-va honsinni tacsi kaetta.」 „A meg-
tévedt fiatalkorú észre tért.”

honsohonso ◆ eredetieredeti iratirat ◆ ezez aa könyvkönyv ◆ főfő
könyvkönyv
honsóhonsó ◆ észész 「Jouto honsó-o usinau.」 „Része-
gen elveszti az eszét.” ◆ igaziigazi mivoltamivolta 「Kare-va
honsó-o aravasita.」 „Megmutatta az igazi mivol-
tát.”

honsóhonsó ◆ jelen fejezetjelen fejezet
honsódzsinhonsódzsin ◆ tartományon belüli embertartományon belüli ember
honsokuhonsoku ◆ főfoglalkozásfőfoglalkozás
「Honsokuigainiarubaito-o siteiru.」 „Főfoglal-
kozása mellett alkalmi munkákat vállal.” ◆ hi-hi-
vatalunkvatalunk ◆ rendesrendes munkamunka 「Rjóri-va tadano
sumide, honsokudaiicsida.」 „A főzés csak hob-
bim, a rendes munkámban jobban igyekszem.” ◆

szakemberszakember 「Kono sigoto-o honsokuni maka-
szeta.」 „Szakemberre bíztam a munkát.”

honsó-ohonsó-o aravaszuaravaszu ◆ kimutatjakimutatja aa fogafoga fe-fe-
hérjéthérjét 「Imamade jaszasikatta hitoga kjúni
honsó-o aravasita.」 „Az eddig kedves ember hir-
telen kimutatta a foga fehérjét.”

honsúhonsú ◆ HonsúHonsú
honszaihonszai ◆ törvényes feleségtörvényes feleség
honszeihonszei ◆ eredeti családnéveredeti családnév
honszeihinhonszeihin ◆ ez a termékez a termék
honszekihonszeki ◆ illetőségilletőség 「Tókjóhonszeki」 „toki-
ói illetőség” ◆ tartózkodásitartózkodási helyhely 「Honszeki-
no henkó」 „tartózkodási hely megváltoztatása”

honszekihonszeki ◆ főgátfőgát
honszekicsihonszekicsi ◆ állandóállandó lakóhelylakóhely ◆ illetőségiilletőségi
helyhely
honszenhonszen ◆ fővonalfővonal 「Szan-jóhonszen」 „Sanjó
fővonal” ◆ telefonközpontok között vonaltelefonközpontok között vonal
honszenhonszen ◆ anyahajóanyahajó ◆ ez a hajóez a hajó ◆ hajónkhajónk
honszenvatasihonszenvatasi ◆ költségmentesenköltségmentesen aa hajónhajón

honszóhonszó ◆ iparkodásiparkodás ◆ közbenjárásközbenjárás 「Ka-
reno honszóde, hosikatta honga teni haitta.」 „A
barátom közbenjárásával megszereztem a kívánt
könyvet.” ◆ lótás-futáslótás-futás ◆ szorgoskodásszorgoskodás
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honszóhonszó ◆ igaziigazi temetéstemetés ◆ nyilvánosnyilvános gyász-gyász-
szertartásszertartás ◆ nyilvános temetésnyilvános temetés
honszokuhonszoku ◆ alaprendelkezésalaprendelkezés
honszószuruhonszószuru ◆ fűhöz-fáhozfűhöz-fához kapkap 「Haha-va
kodomoga icsibanii gakkóni njúgakudekirujóni
honszósita.」 „Az anya fűhöz-fához kapott, hogy a
legjobb iskolába tegye a gyerekét.” ◆ iparkodikiparkodik
「Tónanno higaitecuzukini honszósiteiru.」
„Iparkodik bejelenteni a lopást.” ◆ közbenjárközbenjár
「Kare-va bokunotameni min-nani koe-o kake,
sikingurini honszósitekureta.」 „Mindenkihez
szólva közbenjárt, hogy össze tudjam gyűjteni a
pénzt.” ◆ mindentmindent elkövetelkövet 「Sippaino ume
avaszenotameni honszósiteiru.」 „Mindent elkö-
vet, hogy jóvátegye a hibát.” ◆ szorgosanszorgosan csi-csi-
nálnál 「Sinbunkisa-va suzaini honszósiteiru.」 „Az
újságíró szorgosan gyűjti az anyagot.”

honszúhonszú ◆ hengereshengeres tárgyaktárgyak számaszáma ◆ já-já-
ratokratok számaszáma 「Joru-va densano honszúga szu-
kunai.」 „Kevés éjszaka a vonatjáratok száma.”
◆ járatszámjáratszám 「Baszu kaisa-va honszú-o fuja-
sita.」 „A buszvállalat növelte a járatszámot.” ◆

rudakrudak számaszáma 「Tecubóno honszú」 „vasrudak
száma” ◆ szálakszálak számaszáma 「Macscsi bóno hon-
szú」 „gyufaszálak száma”

honszudzsihonszudzsi ◆ eredetieredeti tématéma 「Hanasi-va
honszudzsini haitta.」 „Rátértünk az eredeti té-
mára.” ◆ helyeshelyes menetemenete aa dolgoknakdolgoknak 「Aja-
marunoga honszudzsida.」 „Ilyen esetben az a
helyes, ha bocsánatot kérünk.” ◆ medermeder
「Hanasi-o honszudzsini modosita.」 „Visszate-
reltem a beszélgetést a medrébe.” ◆ vezérszálvezérszál
「Eiga-va honszudzsini szotte szuszunda.」 „A
film cselekménye egy vezérszál mentén haladt.”

hontaihontai ◆ bálványbálvány ◆ főegységfőegység
「Konovákuszutéson-va hontaito súhenkikikara
kószeiszareteiru.」 „Ez a munkaállomás a főegy-
ségből és a perifériákból áll.” ◆ igazigaz mivoltamivolta
◆ magamaga aa gépgép 「Kíbódo-o
deszukutoppupaszokon-no hontaini cunageta.」
„A billentyűzetet magához az asztali géphez csat-
lakoztattam.” ◆ magánvalómagánvaló dologdolog ◆ noumenonnoumenon
◇ puroguramuhontaipuroguramuhontai programtörzsprogramtörzs
hontaihontai ◆ ezez aa csapatcsapat ◆ főhadtestfőhadtest
「Heisira-va hontaini górjúsita.」 „A katonák a
főhadtesthez csatlakoztak.”

hontaironhontairon ◆ lételméletlételmélet ◆ ontológiaontológia
hontatehontate ◆ könyvtámaszkönyvtámasz

hontenhonten ◆ ezez azaz üzletüzlet 「Honten-va kin-
endeszu.」 „Ez az üzlet nemdohányzó.” ◆ főüz-főüz-
letlet 「Insokucsén tenno honten」 „éttermi üzlet-
lánc főüzlete” ◆ központiközponti üzletüzlet 「Hontento si-
ten」 „központ üzlet és részleg”

hontóhontó ◆ ezez aa szigetsziget ◆ főfő szigetsziget 「Okinava
hontó」 „Okinava fő szigete” ◇ nihonhontónihonhontó Ja-Ja-
pánpán főfő szigeteiszigetei 「Hokkaidó-va nihonhontóno
hitocudeszu.」 „Hokkaidó Japán fő szigeteinek
egyike.”

hontóhontó ◆ igazságigazság 「Hontókadóka vakaranai.」
„Nem tudni, mi az igazság.”

hontónihontóni ◆ csakugyancsakugyan 「Kono e-va hontóni ka-
rega kaitano?」 „Csakugyan ő festette ezt a ké-
pet?” ◆ igazánigazán 「Hontóniszumimaszendesita.」
„Igazán sajnálom!” ◆ ténylegtényleg 「Hontóni fudzs-
iszanni nobottano?」 „Tényleg megmásztad a Fu-
dzsit?” ◆ valóbanvalóban 「Sindato ivareteiruga hont-
óniszónanoka.」 „Azt mondják meghalt, de való-
ban így van?”

hontónohontóno ◆ igazigaz 「Hontóno tomodacsiga ho-
sii.」 „Igaz barátra van szükségem.” ◆ igaziigazi
「Hontóno dzsibun-o kakusite ikiteita.」 „Egész
életemben titkoltam igazi önmagam.” ◇ hontó-hontó-
nokotonokoto igazigaz 「Kare-va icumo hontónokoto-o
iu.」 „Mindig az igazat mondja.”

hontónokotohontónokoto ◆ igazigaz 「Kare-va icumo
hontónokoto-o iu.」 „Mindig az igazat mondja.”

hontónokoto-ohontónokoto-o iuiu ◆ igazatigazat mondmond
「Hontónokoto-o iinaszai!」 „Az igazat mondd!”

hontó-vahontó-va ◆ igazábóligazából ◆ igazságigazság szerintszerint
「Hontó-va vatasi-va kurabuno kaiinnaru sikaku-
ganai.」 „Igazság szerint én nem is lehetnék klub-
tag.” ◆ kedvekedve szerintszerint 「Varattaga, hontóha na-
guttejaritaito omotta.」 „Nevettem, de kedvem
szerint legszívesebben pofán vágtam volna.” ◆

valójábanvalójában 「Hontó-va vatasi-va isade-va arima-
szen.」 „Valójában nem is vagyok orvos.”

honzanhonzan ◆ ee templomtemplom ◆ főtemplomfőtemplom 「Hon-
zanto macudzsi」 „főtemplom és altemplom” ◇

szóhonzanszóhonzan központiközponti templomtemplom ◇ daihonzandaihonzan
nagytemplomnagytemplom
honzenhonzen ◆ főételfőétel
honzenrjórihonzenrjóri ◆ többfogásos ünnepi ételtöbbfogásos ünnepi étel
honzonhonzon ◆ bálványbálvány 「Dzsódosinsúno gohonzon-
va amidabucudeszu.」 „A dzsódo sinsú bálványa
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Amitábha.” ◆ kérdéseskérdéses személyszemély ◆ központiközponti
figurafigura ◇ gohonzongohonzon bálványbálvány 「Terano gohon-
zonni inotta.」 „Imádkoztam a templom bálvá-
nyához.”

hoohoo ◆ krémfehér liliomfakrémfehér liliomfa
hoohoo ◆ arcarc 「Hoo-o fukuramaszete okotteita.」
„Felfújt arccal mérgelődött.” ◆ orcaorca 「Koraeki-
renai namidaga hoo-o cutatta.」 „Egy visszafojt-
hatatlan könnycsepp végiggördült az orcáján.” ◇

hoo-ohoo-o fukuramaszerufukuramaszeru felfújjafelfújja azaz arcátarcát ◇

hoo-ohoo-o fukuramaszerufukuramaszeru duzzogduzzog ◇ hoo-ohoo-o juru-juru-
maszerumaszeru megenyhülmegenyhül azaz arcaarca ◇ hoo-ohoo-o juru-juru-
maszerumaszeru elmosolyodikelmosolyodik 「Akacsan-no szugata-
va hitono hoo-o jurumaszetekureru.」 „A kisbaba
látványától mindenki elmosolyodik.”

hóóhóó ◆ európaieurópai látogatáslátogatás 「Susó-va hóóno to-
ni cukimasita.」 „A miniszterelnök európai láto-
gatásra indult.”

hóóhóó ◆ szerzetessé vált császárszerzetessé vált császár
hóóhóó ◆ főnixfőnix
hóóhóó ◆ pápapápa 「Szekaidzsúga hóóno si-o kanasin-
da.」 „Az egész világ gyászolta a pápa halálát.” ◇

rómahóórómahóó római páparómai pápa
ho-oho-o avaszeruavaszeru ◆ egyszerreegyszerre léplép 「Heisira-
va ho-o avaszeta.」 „A katonák egyszerre léptek.”
◆ összehangoltanösszehangoltan csinálcsinál 「Kakukaisa-va ho-
o avaszete sigoto-o szuszumeta.」 „A vállalatok
összehangoltan dolgoztak.”

hoobaruhoobaru ◆ begyűrbegyűr 「Szankono dango-o hoo-
batta.」 „Begyűrtem 3 gombócot.” ◆ szájábaszájába
tömtöm 「Onigiri-o hoobatta.」 „A számba tömtem
a rizsgombócot.”

hoobenihoobeni ◆ arcpirosítóarcpirosító ◆ pirosítópirosító
hoobonehoobone ◆ arccsontarccsont ◆ járomcsontjáromcsont ◆ pofa-pofa-
csontcsont
hóócsóhóócsó ◆ SzentszékSzentszék
hoodzsirohoodzsiro ◆ mezeimezei sármánysármány ◆ sármánysármány ◇

hatahoodzsirohatahoodzsiro sordélysordély ◇ hatahoodzsirohatahoodzsiro
kukorica sármánykukorica sármány
hoodzsirogamohoodzsirogamo ◆ kercerécekerceréce
ho-oho-o haruharu ◆ kibontjakibontja aa vitorlátvitorlát ◆ vitorlátvitorlát
bontbont 「Fune-va ho-o hatte hasitteita.」 „Vitorlát
bontva ment a hajó.”

hoohigehoohige ◆ pofaszakállpofaszakáll
hookaburihookaburi ◆ fejkendővel eltakarásfejkendővel eltakarás

hookaburiszuruhookaburiszuru ◆ fejkendőtfejkendőt kötköt azaz álláraállára
◆ játssza az ártatlantjátssza az ártatlant
hookamurihookamuri ◆ arcarc eltakarásaeltakarása ◆ ártatlanártatlan
játszásajátszása
hookamuriszuruhookamuriszuru ◆ játssza az ártatlantjátssza az ártatlant
hó-o kanriszuruhó-o kanriszuru ◆ törvénykeziktörvénykezik
hó-ohó-o mamorumamoru ◆ törvénytisztelőtörvénytisztelő 「Hó-o ma-
moru simin」 „törvénytisztelő polgár”

ho-oho-o mukerumukeru ◆ vesziveszi azaz iránytirányt 「Ekikara
dzsimuso-e to ho-o muketa」 „Az állomástól a
munkahelyem felé vettem az irányt.”

hó-ohó-o mukumuku ◆ odafordulodafordul 「Tonarini szuvatteiru
tomodacsino hó-o muita.」 „Odafordultam a mel-
lettem ülő barátomhoz.”

hoonhoon ◆ hőtároláshőtárolás ◆ melegenmelegen tartástartás ◆ ter-ter-
mosztálásmosztálás
hóonhóon ◆ hálaadáshálaadás ◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás
hóonkóhóonkó ◆ hálaadó ünnepséghálaadó ünnepség
hóon-notamehóon-notame ◆ köszöneteköszönete jeléüljeléül 「Súszo-e
no hóonnotameni hóe-o itta.」 „Köszönetük jelé-
ül buddhista szertartást rendeztek a vallásalapító
emlékének.”

hoonokihoonoki ◆ krémfehér liliomfakrémfehér liliomfa
hoonszeinohoonszeino ◆ hőtartóhőtartó 「Kóhí-o hoonszeino
binni ireta.」 „A kávét hőtartó palackba öntöt-
tem.”

hoonszuruhoonszuru ◆ melegenmelegen tarttart 「Mahóbin-va
ocsa-o hoonszuru.」 „A termosz melegen tartja a
teát.”

hoonzaihoonzai ◆ hőszigeteléshőszigetelés ◆ hőtartó anyaghőtartó anyag
hoo-ohoo-o akarameruakarameru ◆ elpirulelpirul 「Ii macsigai-o site
hoo-o akarameta.」 „A nyelvbotlás miatt elpirul-
tam.”

hoo-ohoo-o fukuramaszerufukuramaszeru ◆ duzzogduzzog ◆ felfújjafelfújja
az arcátaz arcát
hoo-ohoo-o jurumaszerujurumaszeru ◆ elmosolyodikelmosolyodik
「Akacsan-no szugata-va hitono hoo-o juruma-
szetekureru.」 „A kisbaba látványától mindenki
elmosolyodik.” ◆ megenyhül az arcamegenyhül az arca
hoo-ohoo-o szomeruszomeru ◆ elpirulelpirul 「Hazukasiku hoo-o
szomenagara hanasita.」 „Szégyenlősen elpirulva
beszélt.”
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hoo-ohoo-o szometehadzsirauszometehadzsirau ◆ irul-pirulirul-pirul 「Osz-
edzsini hoo-o szomete hadzsiratta.」 „Irult-pirult
a bók hallatán.”

hóószuruhóószuru ◆ EurópábaEurópába látogatlátogat 「Kare-va
gensutosite hóósita.」 „Kormányfőként látogatott
Európába.”

ho-oho-o szuszumeruszuszumeru ◆ haladhalad 「Kódzsi-va
csakucsakuho-o szuszumeteiru.」 „A munkálatok
stabil ütemben haladnak.”

ho-o tatamuho-o tatamu ◆ bevonja a vitorlátbevonja a vitorlát
hóózahóóza ◆ FőnixFőnix
hoozuehoozue ◆ áll kézre támasztásaáll kézre támasztása
hoozue-ohoozue-o cukucuku ◆ kezérekezére támasztjatámasztja aa fejétfejét
◆ kezérekezére tesziteszi azaz állátállát 「Hoozue-o cuita.」
„Kezemre tettem az államat.” ◆ pihentetipihenteti azaz ál-ál-
lát a kezénlát a kezén
hoozukihoozuki ◆ fizáliszfizálisz ◆ lampionnövénylampionnövény ◆ lam-lam-
pionvirágpionvirág ◆ ördöglámpásördöglámpás ◆ pirospiros papmonyapapmonya
◇ szen-narihoozukiszen-narihoozuki földicseresznyeföldicseresznye
hoozurihoozuri ◆ arcok összedörgölésearcok összedörgölése
hoozurihoozuri ◆ arcokarcok egymáshozegymáshoz dörgölésedörgölése ◆

dörgölőzésdörgölőzés
hoozuri-ohoozuri-o szuruszuru ◆ dörgölőzikdörgölőzik ◆ egymáshozegymáshoz
dörgölidörgöli azaz arcátarcát 「Koibitodósi-va hoozuri-o si-
ta.」 „A szerelmespár egymáshoz dörgölte az ar-
cát.”

hoppetahoppeta ◆ orcaorca ◆ pofapofa
hoppetagaocsiruhoppetagaocsiru ◆ észbontóanészbontóan finomfinom
「Hoppetaga ocsiru jakiniku.」 „Észbontóan fi-
nom pecsenye.”

hoppeta-ohoppeta-o tatakutataku ◆ pofozpofoz
「Kodomonohoppeta-o tataita.」 „Pofozta a gye-
reket.”

hoppjójóhoppjójó ◆ Északi-Jeges-tengerÉszaki-Jeges-tenger ◆ Jeges-Jeges-
tengertenger
hoppóhoppó ◆ északi irányészaki irány
hoppó-ehoppó-e ◆ északraészakra
hoppokaszuhoppokaszu ◆ félredobfélredob 「Kare-va sigoto-o
hoppokasita.」 „Félredobta a munkát.” ◆ meg-meg-
szegszeg 「Kare-va jakuszoku-o hoppokasita.」
„Megszegte az ígéretét.” ◆ várakoztatvárakoztat 「Kinó
karesinihoppokaszareta.」 „Tegnap hiába vártam
a barátomra.”

hoppónohoppóno ◆ északiészaki 「Hoppóno csiiki」 „északi
terület”

hopporakaszuhopporakaszu ◆ elfeledkezikelfeledkezik 「Szeifu-va
nenkinszeikacusa-o hopporakasita.」 „A kor-
mány elfeledkezett a nyugdíjasokról.” ◆ elha-elha-
nyagolnyagol 「Kanodzso-o hopporakasita.」 „Elha-
nyagolta a barátnőjét.” ◆ félredobfélredob 「Sukudai-
o hopporakasite tomodacsito aszonda.」 „Félre-
dobta a házi feladatát, és a barátjával játszott.”

hoppórjódohoppórjódo ◆ északiészaki felségterületfelségterület ◆ Észa-Észa-
ki Területekki Területek
hoppuhoppu ◆ felpattanásfelpattanás ◆ szökdécselésszökdécselés ◆ ug-ug-
rándozásrándozás ◇ hippuhoppuhippuhoppu hiphophiphop ◇ hoppu-hoppu-
szuteppu-dzsanpuszuteppu-dzsanpu hopp,hopp, kihagykihagy ésés ugrikugrik ◇

hoppuszuruhoppuszuru ugrándozikugrándozik 「Hoppusitagaru.」
„Ugrándozni szeretne.” ◇ hoppuszuruhoppuszuru felpat-felpat-
tantan 「Tama-va hoppusiteirujóni mieru.」 „Úgy
tűnik, mintha felpattanna a labda.” ◇ hoppuszu-hoppuszu-
ruru ugrálugrál 「Uszagi-va hoppusiteiru.」 „A nyúl ug-
rál.”

hoppuhoppu ◆ komlókomló 「Bíru-va hoppukara dekiteima-
szu.」 „Komlóból készítik a sört.”

hoppubatakehoppubatake ◆ komlóföldkomlóföld
hoppuszuruhoppuszuru ◆ felpattanfelpattan 「Tama-va hoppusi-
teirujóni mieru.」 „Úgy tűnik, mintha felpattanna
a labda.” ◆ ugrálugrál 「Uszagi-va hoppusiteiru.」 „A
nyúl ugrál.” ◆ ugrándozikugrándozik 「Hoppusitagaru.」
„Ugrándozni szeretne.”

hoppu-szuteppu-dzsanpuhoppu-szuteppu-dzsanpu ◆ hopp,hopp, kihagykihagy ésés
ugrikugrik
hópuhópu ◆ reménységreménység 「Dzsiszedainohópu tacsi」
„következő generáció reménységei”

hopukasahopukasa ◆ gyújtogatógyújtogató
horahora ◆ ígyígy nini 「Hora!Dekitajo!」 „Így ni! Kész
van.” ◆ ímeíme 「Hora, vatasino hanasi-o kikana-
ikarakónarunodeszu.」 „Íme, ez van, ha nem hall-
gatsz rám.” ◆ lámlám 「Hora, dorjokuszureba gjó-
gijokunarudesó.」 „Lám, tudsz te viselkedni, ha
akarsz!” ◆ lássláss csodátcsodát 「Hora, takarakudzsia-
tattajo!」 „Láss csodát, nyertem a lottón!” ◆ ne-ne-
szesze 「Hora, kore nomina!」 „Nesze, idd meg!”
◆ nono lámlám 「Horamada kaisagacubureteinaijo.」
„No lám, mégsem ment tönkre a vállalat.”

horahora ◆ nagyzolásnagyzolás ◆ tritonkürttritonkürt
horáhorá ◆ horrorhorror ◆ rémtörténetrémtörténet
hórahóra ◆ nyerésnyerés
horaanahoraana ◆ barlangbarlang ◆ odúodú ◆ üregüreg
horabanasihorabanasi ◆ fellengzős történetfellengzős történet
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hóracuhóracu ◆ kicsapongáskicsapongás
hóracunahóracuna ◆ kénye-kedvekénye-kedve szerintiszerinti 「Ojano
kaisade hóracuna furu mai-o szuru.」 „Az apja cé-
gében kénye-kedve szerint csinálhat, amit akar.”
◆ kicsapongókicsapongó 「Hóracuna szeikacu」 „kicsa-
pongó életmód”

hóracuszuruhóracuszuru ◆ kicsapongkicsapong
horáeigahoráeiga ◆ horrorfilmhorrorfilm
horafukinahorafukina ◆ nagyszájúnagyszájú 「Óganemocsinina-
ruto ii mavatteirunante, hora fukina jacudane.」
„Mindenkinek azt mondja, hogy meg fog gazda-
godni. Nagyszájú fickó.” ◆ szájhősszájhős 「Hora fuk-
ina jacu」 „szájhős fickó”

horagaihoragai ◆ tritonkürtcsigatritonkürtcsiga
hóraisidahóraisida ◆ vénuszhajvénuszhaj
hóraisóhóraisó ◆ könnyezőpálmakönnyezőpálma ◆ levélfalevélfa
hórakuhóraku ◆ leszakadásleszakadás 「Hasino hóraku」 „híd
leszakadása”

hórakuszenhórakuszen ◆ burkológörbeburkológörbe
hórakuszuruhórakuszuru ◆ leomlikleomlik 「Kabega hórakusita.」
„Leomlott a fal.” ◆ leszakadleszakad 「Tatemonono ten-
dzsóga hórakusita.」 „Leszakadt az épület teteje.”

hóranhóran ◆ inkubációinkubáció ◆ kotláskotlás ◆ tojáskelte-tojáskelte-
téstés ◆ tojásköltéstojásköltés
hórankeihórankei ◆ kotlóskotlós ◆ kotlóstyúkkotlóstyúk
hóranszuruhóranszuru ◆ kotlikkotlik ◆ költkölt 「Nivatori-va
tamago-o hóransiteiru.」 „A madár költi a tojáso-
kat.” ◆ tojásttojást keltkelt 「Hóranszuru tori」 „tojást
keltő madár”

hora-ohora-o fukufuku ◆ hetvenkedikhetvenkedik ◆ nagynagy aa szájaszája
「Tobi komenaideso?Hora-o fuiteirundeso.」
„Nem tudsz fejest ugrani, csak a szád nagy!” ◆

szövegelszövegel
horasinhorasin ◆ folacinfolacin
horehore ◆ beleszeretésbeleszeretés ◇ betaborebetabore belebo-belebo-
londuláslondulás
horeauhoreau ◆ füligfülig szerelmesekszerelmesek 「Ano futari-va
hore atteiru.」 „Fülig szerelmesek egymásba.”

horeboreszaszeruhoreboreszaszeru ◆ elbájolelbájol
horeboreszuruhoreboreszuru ◆ bűvöletébebűvöletébe esikesik 「Haijúno
engirjokuni hore boresita.」 „A színész kifejező-
képességének bűvöletébe estem.”

horeboreszurujónahoreboreszurujóna ◆ elbűvölőelbűvölő 「Hore bor-
eszurujóna utagoedatta.」 „Elbűvölő hangon éne-
kelt.”

horeboretohoreboreto ◆ elbűvöltenelbűvölten 「Dzsoszeirasii
szugata-o hore boreto nagameta.」 „Elbűvölten
néztem nőies alakját.”

hórecuhórecu ◆ ágyúkágyúk sorasora ◆ kereszttűzkereszttűz 「Ka-
merano hórecu-o abita.」 „Kamerák kereszttüzé-
be került.” ◆ sorsor 「Cúroni szankjakuno hórecu-o
narabeta.」 „Az úton sorba rakták a fotóállványo-
kat.”

horeguszurihoreguszuri ◆ bájitalbájital ◆ szerelmi bájitalszerelmi bájital
hóreihórei ◆ dekrétumdekrétum ◆ leiratleirat ◆ rendeletrendelet ◆ ren-ren-
delkezésdelkezés ◆ törvénytörvény ◆ törvénytörvény ésés rendeletrendelet
◆ törvényrendelettörvényrendelet
hóreiihanhóreiihan ◆ törvénysértéstörvénysértés
horeizaihoreizai ◆ jégakkujégakku
hórekihóreki ◆ Hóreki-korHóreki-kor
horekomuhorekomu ◆ beleszeretbeleszeret 「Kono eni hore kon-
da.」 „Beleszerettem ebbe a festménybe.”

hórenszóhórenszó ◆ jelentés,jelentés, megkeresésmegkeresés ésés ta-ta-
nácskérésnácskérés
hórenszóhórenszó ◆ parajparaj ◆ spenótspenót 「Hóren szóni-va
tecubungatakuszan fukumareteimaszu.」 „A spe-
nótnak nagy a vastartalma.”

horeruhoreru ◆ beleszeretbeleszeret 「Kono sokugjóni hore-
tesimatta.」 „Beleszerettem ebbe a szakmába.” ◆

bűvöletébebűvöletébe esikesik 「Kareno sószecuni horetesi-
matta.」 „A regénye bűvöletébe estem.” ◆ nya-nya-
kigkig beleszeretbeleszeret 「Kanodzsonihoreta.」 „Nyakig
beleszeretett a nőbe.” ◇ kikihorerukikihoreru megigézmegigéz
「Kanodzsono biszeini kiki horeta.」 „Megigézett
a szép hangja.” ◇ betaboreszurubetaboreszuru belebolon-belebolon-
duldul 「Kare-va ano on-nanibeta boresiteiru.」
„Belebolondult abba a nőbe.” ◇ horeauhoreau füligfülig
szerelmesekszerelmesek 「Ano futari-va hore atteiru.」
„Fülig szerelmesek egymásba.”

horihori ◆ faragásfaragás 「Horinojoi szekizó」 „szép fa-
ragású szobor” ◆ metszésmetszés ◇ horinofukaihorinofukai éleséles
vonásúvonású 「Horino fukai kao」 „éles vonású arc”

horihori ◆ árokárok ◆ földárokföldárok ◆ várárokvárárok ◆ vizes-vizes-
árokárok 「Osironi hori-o megurasita.」 „Vizesárok-
kal vette körül a várat.” ◇ ucsiboriucsibori belsőbelső vár-vár-
árokárok ◇ karaborikarabori szárazszáraz várárokvárárok ◇ szotobo-szotobo-
riri külső várárokkülső várárok
hórihóri ◆ jogelméletjogelmélet
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horiagehoriage ◆ domborműdombormű ◆ reliefrelief
horiageruhoriageru ◆ domborművet vésdomborművet vés ◆ kivéskivés
hóriageruhóriageru ◆ feldobfeldob 「Min-naga bósi-o hóri
ageta.」 „Mindenki feldobta a sapkáját.” ◆ ma-ma-
gasbagasba lendítlendít 「Rjóte-o hóri ageta.」 „Magasba
lendítette a kezeit.”

horiateruhoriateru ◆ bukkanbukkan 「Kinkó-o hori ateta.」
„Aranyra bukkant.” ◆ találtalál 「Juden-o hori ate-
ta.」 „Olajat talált.” ◇ szuimjaku-oszuimjaku-o horiateruhoriateru
vizetvizet találtalál 「Ido-o hotte szuimjaku-o hori ate-
ta.」 „Kutat fúrt, és vizet talált.”

hóricuhóricu ◆ jogjog 「Daigakude hóricu-o benkjósitei-
ru.」 „Jogot tanul az egyetemen.” ◆ jogszabályjogszabály
「Kokkai-va atarasii hóricu-o cukutta.」 „A parla-
ment új jogszabályt alkotott.” ◆ törvénytörvény 「Hó-
ricuno nuke micsi-o szagasiteita.」 „Kereste a ki-
búvót a törvény alól.”

hóricuadobaiszuhóricuadobaiszu ◆ jogtanácsjogtanács
hóricuadobaizáhóricuadobaizá ◆ jogtanácsosjogtanácsos
hóricuanhóricuan ◆ törvényjavaslattörvényjavaslat
hóricucúhóricucú ◆ jogijogi ügyekbenügyekben jártasjártas személyszemély ◆

jogszakértőjogszakértő
hóricudzsimusohóricudzsimuso ◆ ügyvédi irodaügyvédi iroda
hóricudzsóhóricudzsó ◆ jogilagjogilag 「Naienno cuma-va hó-
ricudzsókekkonsiteimaszen.」 „Az élettársi kap-
csolatban élő nő jogilag nem házas.”

hóricugakuhóricugaku ◆ jogászatjogászat ◆ jogtudományjogtudomány
hóricugakusahóricugakusa ◆ jogtudósjogtudós
hóricuihanhóricuihan ◆ jogsértésjogsértés ◆ törvénysértéstörvénysértés ◆

törvényszegéstörvényszegés
hóricujahóricuja ◆ jogszakértőjogszakértő
hóricujógohóricujógo ◆ jogi kifejezésjogi kifejezés
hóricukahóricuka ◆ jogászjogász
horicukeruhoricukeru ◆ rávésrávés 「Jubivani namae-o hori
cuketa.」 „Rávéste a nevét a gyűrűre.”

hóricukomonhóricukomon ◆ jogtanácsosjogtanácsos
hóricukonhóricukon ◆ törvényes házasságtörvényes házasság
horicukuszuhoricukuszu ◆ kiaknázkiaknáz 「Puracsina kózan-o
hori cukusita.」 „Kiaknázta a platinabányát.”

hóricunihansitehóricunihansite ◆ törvénytelenültörvénytelenül
hóricunihanszuruhóricunihanszuru ◆ törvénytelentörvénytelen
hóricunisitagattehóricunisitagatte ◆ jogszerűenjogszerűen
hóricuniuttaeruhóricuniuttaeru ◆ jogorvoslatot keresjogorvoslatot keres

hóricunohóricuno ◆ jogijogi
hóricunobuntaihóricunobuntai ◆ jogi nyelvezetjogi nyelvezet
hóricunocsóvahóricunocsóva ◆ jogharmonizációjogharmonizáció
hóricunokaiszeihóricunokaiszei ◆ törvénymódosítástörvénymódosítás
hóricunonukeanahóricunonukeana ◆ joghézagjoghézag 「Hóricuno nu-
ke ana-o cuite arakaszegisita.」 „A joghézagot ki-
használva megszedte magát.”

hóricunonukemicsihóricunonukemicsi ◆ joghézagjoghézag
hóricunoszeiteihóricunoszeitei ◆ törvényhozástörvényhozás
hóricunoszódanhóricunoszódan ◆ jogi tanácsadásjogi tanácsadás
hóricu-o jaburuhitohóricu-o jaburuhito ◆ törvényszegőtörvényszegő
hóricu-ohóricu-o mamorumamoru ◆ törvénytisztelőtörvénytisztelő 「Kare-
va hóricu-o mamotteiru.」 „Törvénytisztelő em-
ber.”

hóricuszeidohóricuszeido ◆ jogrendszerjogrendszer
hóricuszódanhóricuszódan ◆ jogijogi tanácsadástanácsadás ◆ jogta-jogta-
nácsnács
horidasimonohoridasimono ◆ értékesértékes cikkcikk ◆ jójó fogásfogás
「Hori dasi mono-o aszaru.」 „Jó fogásra vadá-
szik.” ◆ jó vételjó vétel ◆ szinte ingyen vanszinte ingyen van
horidaszuhoridaszu ◆ előbányászikelőbányászik 「Garakutakara
mukasicukatteitakamera-o hori dasita.」 „A lo-
mok közül előbányásztam a régi fényképezőgépe-
met.” ◆ kiáskiás 「Cucsikara kino nekko-o hori dasi-
ta.」 „Kiástam a fa gyökerét a földből.” ◆ rábuk-rábuk-
kankan 「Furui honkara kacsinoaru hon-o hori dasi-
ta.」 „A régi könyvek között egy értékes példányra
bukkantam.”

hóridaszuhóridaszu ◆ félredobfélredob 「Benkjó-o tocsúde hóri
dasite, aszobi hadzsimeta.」 „Félredobtam a lec-
két, és játszani kezdtem.” ◆ kicsapkicsap 「Gakkó-o
hóri daszareta.」 „Kicsaptak az iskolából.” ◆ ki-ki-
dobdob 「Madokara aki bin-o hóri dasita.」 „Kidob-
ta az üres üveget az ablakon.” ◆ kihajítkihajít 「Ma-
dokara aki kan-o hóri dasita.」 „Kihajítottam az
üres sörösdobozt az ablakon.” ◆ kihánykihány 「Tan-
szukara jófuku-o hóri dasita.」 „Kihányta a ruhá-
kat a szekrényből.” ◆ kirúgkirúg 「Kaisakara hóri da-
szareta.」 „Kirúgták a cégtől.” ◆ kivágkivág 「Gomi-
o madokara hóri dasita.」 „Kivágta a szemetet az
ablakon.” ◆ otthagyotthagy 「Cuma-va kazoku-o hó-
ri dasite iedesita.」 „A feleség családját otthagyva
elköltözött.”

horidéhoridé ◆ szabadnapszabadnap ◆ ünnepnapünnepnap
horideihoridei ◆ szabadságszabadság
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hórigakuhórigaku ◆ jogtudományjogtudomány
hórigakusahórigakusa ◆ jogtudósjogtudós
horikaeszuhorikaeszu ◆ bolygatbolygat 「Kareno kitanai kako-
o hori kaeszanaide!」 „Ne bolygasd a mocskos
múltját!” ◆ felásfelás 「Dzsimen-o hori kaesita.」
„Felásta a földet.” ◆ felkutatfelkutat 「Sinbunkisa-va
otokono kako-o hori kaesita.」 „Az újságíró felku-
tatta a férfi múltját.” ◆ feltúrfeltúr 「Dóro-o hori ka-
esita.」 „Feltúrta az utat.” ◆ szántszánt 「Torakutá-
va cucsi-o hori kaesita.」 „Traktor szántotta a föl-
det.”

horikomuhorikomu ◆ beásbeás 「Cucsini ana-o hori konda.」
„Beástam egy lyukat a földbe.”

horikomuhorikomu ◆ belevésbelevés 「Szekibanni namae-o ho-
ri konda.」 „Belevéste a nevét a kőtáblába.” ◆ be-be-
vésvés 「Kino mikini namae-o hori konda.」 „Be-
véste a fa törzsébe a nevét.”

hórikomuhórikomu ◆ bedobbedob 「Kare-va aki kan-o dobuni
hóri konda.」 „Bedobta az üres sörösdobozt az
árokba.” ◆ belehajítbelehajít 「Kaban-ni keitaidenva-o
hóri konda.」 „Belehajítottam a táskámba a mo-
bilomat.” ◆ bevágbevág 「Kucusita-o hikidasini hóri
konda.」 „Bevágtam a zoknikat a fiókba.”

horimonohorimono ◆ tetoválástetoválás ◆ vésésvésés
horimonosihorimonosi ◆ tetoválótetováló ◆ vésnökvésnök
hórinhórin ◆ dharmacsakradharmacsakra ◆ dharma kerékdharma kerék
hórinageruhórinageru ◆ elhajítelhajít 「Isi-o hóri nageta.」
„Elhajítottam a követ.” ◆ félredobfélredob 「Sigoto-o
hóri nageteintánettode aszonda.」 „Munkámat
félredobva interneteztem.” ◆ vágvág 「Sorui-o juka-
ni hóri nageta.」 „Földhöz vágtam az iratokat.”

horinofukaihorinofukai ◆ éleséles vonásúvonású 「Horino fukai
kao」 „éles vonású arc”

horinukiidohorinukiido ◆ artézi kútartézi kút
horinukuhorinuku ◆ alagutatalagutat fúrfúr 「Jamaniton-neru-o
hori nuita.」 „Alagutat fúrtak a hegybe.” ◆ átfúrátfúr
「Kaitei-o hori nuiteton-neru-o cukutta.」 „Az
alagút készítésekor átfúrtak a tenger alatt.” ◆ já-já-
ratotratot fúrfúr 「Mogura-va cucsi-o hori nuita.」 „A
vakond járatokat fúrt a földbe.” ◇ horinukuhorinuku
alagutatalagutat fúrfúr 「Jamaniton-neru-o hori nuita.」
„Alagutat fúrtak a hegybe.”

horiokoszuhoriokoszu ◆ felkutatfelkutat 「Macsini nemuru
dzsinzai-o hori okoszu.」 „Felkutatja a városban
szunnyadó humán erőforrásokat.” ◆ felszántfelszánt
「Hatake-o hori okoszu.」 „Felszántja a földet.”

◆ felszínrefelszínre hozhoz 「Sinbunkisa-va sirareteinai
dzsidzsicu-o hori okosita.」 „Az újságíró felszínre
hozta az ismeretlen tényeket.” ◆ feltúrfeltúr 「Cucsi-
o hori okoszu.」 „Feltúrja a földet.” ◆ kiáskiás 「Cu-
csikara furui hako-o horiokosita.」 „Egy régi ládát
ástam ki a földből.” ◆ tárcsáztárcsáz 「Hatake-o hori
okoszu.」 „Tárcsázza a földet.”

horiszageruhoriszageru ◆ ásás 「Bókúgó-o hori szageta.」
„Bunkert ásott a földbe.” ◆ fúrfúr 「Ido-o hori sza-
geta.」 „Kutat fúrt.” ◆ mélyrehatóanmélyrehatóan tanulmá-tanulmá-
nyoznyoz 「Mondai-o hori szageta.」 „Mélyrehatóan
tanulmányozta a problémát.”

horivarihorivari ◆ árokárok ◆ csatornacsatorna ◆ vízelvezetővízelvezető
csatornacsatorna ◆ vizesárokvizesárok
horjohorjo ◆ fogolyfogoly 「Futarino horjo-va keimusok-
ara tószósijótosita.」 „Két fogoly meg akart szökni
a börtönből.” ◆ hadifogolyhadifogoly
hórjóhórjó ◆ gazdag halzsákmánygazdag halzsákmány
hórjóhórjó ◆ gazdag vadászzsákmánygazdag vadászzsákmány
horjokókanhorjokókan ◆ fogolycserefogolycsere ◆ hadifogoly-hadifogoly-
cserecsere
horjoninaruhorjoninaru ◆ fogságbafogságba esikesik 「Szenszóde
horjoninatta.」 „A háborúban fogságba esett.”

horjoniszuruhorjoniszuru ◆ foglyulfoglyul ejtejt 「Dzsúninno
heisi-o horjonisita.」 „Tíz katonát foglyul ejtet-
tünk.”

horjosújódzsohorjosújódzso ◆ fogolytáborfogolytábor ◆ hadifo-hadifo-
golytáborgolytábor
horjúhorjú ◆ függőbenfüggőben tartástartás 「Kettei-va horjúni-
natta.」 „A döntést függőben tartották.” ◆ hívás-hívás-
várakoztatásvárakoztatás 「Denvano horjúbotan-o osi-
ta.」 „Megnyomtam a telefonon a »hívásvárakoz-
tatás« gombot.” ◇ naibuhorjúnaibuhorjú belső tartalékbelső tartalék
horjúhorjú ◆ gyengeséggyengeség 「Horjúno taisicu」 „gyen-
ge testalkat” ◆ lila fűzfalila fűzfa
horjúcsihorjúcsi ◆ rezervátumrezervátum
horjúdzsókenhorjúdzsóken ◆ fenntartásfenntartás 「Kono
keijakuni-va cugino horjúdzsókengaarimaszu.」
„A következő fenntartásaim vannak a szerződéssel
kapcsolatban.”

horjúniszuruhorjúniszuru ◆ várakoztatvárakoztat 「Cúva-o horjú-
nisita.」 „Várakoztattam a hívást.”

horjúszuruhorjúszuru ◆ fenntartfenntart 「Vatasigainai aida,
teian-o horjúsitekureta.」 „Fenntartotta az aján-
latát, amíg távol voltam.” ◆ várvár 「Hendzsi-o hor-
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júszuru.」 „Vár a válasszal.” ◇ taido-otaido-o horjú-horjú-
szuruszuru nemnem kötelezikötelezi elel magátmagát 「Kenrino
kósinicuite-va taido-o horjúsita.」 „Nem kötelez-
tem el magam, azzal, hogy érvényesítsem a jogo-
mat.”

hórjúszuruhórjúszuru ◆ engedenged 「Kavani szakana-o hór-
júsita.」 „A folyóba engedtem a halat.” ◆ kien-kien-
gedged 「Damuno mizu-o hórjúsita.」 „Kiengedte a
vizet a gátból.” ◆ telepíttelepít 「Csiiszana mizúmini
szakanaga hórjúszareta.」 „Halakat telepítettek a
tavacskába.”

horohoro ◆ kabrioltetőkabrioltető ◆ ponyvaponyva ◆ tetőponyvatetőponyva
◆ vászontetővászontető 「Ópunkáno horo-o orosita.」
„Leeresztettem a kabriolet vászontetejét.”

horóhoró ◆ átjáróátjáró
hórohóro ◆ oroszországi látogatásoroszországi látogatás
hóróhóró ◆ zománczománc 「Nabe-o tatakanaide!Hóróga
ocsirukara!」 „Ne ütögesd azt a lábast, mert lejön
a zománc!” ◇ hórónabehórónabe zománcedényzománcedény ◇ hó-hó-
rónaberónabe zománcozottzománcozott edényedény ◇ hórónabehórónabe zo-zo-
máncozott lábasmáncozott lábas
hóróhóró ◆ csavargáscsavargás ◆ kalandozáskalandozás
horobasahorobasa ◆ ekhósekhós szekérszekér ◆ ponyvásponyvás sze-sze-
kérkér
horobiruhorobiru ◆ elpusztulelpusztul 「Macsi-va kaszaide ho-
robita.」 „A város elpusztult a tűzvészben.” ◆ ki-ki-
halhal 「Horobita minzoku」 „kihalt nép” ◆ ki-ki-
pusztulpusztul 「Horobita dóbucu」 „kipusztult állat”
◆ pusztulpusztul 「Horobijuku bunmei」 „pusztulóban
lévő kultúra” ◆ rombaromba dőldől 「Horobita sakai」
„romba dőlt társadalom”

horoboszuhoroboszu ◆ elpusztítelpusztít 「Teki-o horobosita.」
„Elpusztította az ellenséget.”

horobuhorobu ◆ elpusztulelpusztul 「Ano simano sizenga ho-
ronda.」 „A természet, ami a szigeten volt, elpusz-
tult.” ◇ zen-ninszakaeteakuninhorobuzen-ninszakaeteakuninhorobu jójó le-le-
győzi a gonosztgyőzi a gonoszt
horogurafihorogurafi ◆ holográfiaholográfia
horogurafíhorogurafí ◆ holográfiaholográfia
horoguramuhoroguramu ◆ hologramhologram
hóróhekihóróheki ◆ mehetnékmehetnék 「Kare-va hóróhekigaa-
ru.」 „Mindig mehetnéke van valahová.”

horohorocsóhorohorocsó ◆ gyöngytyúkgyöngytyúk ◆ sisakossisakos
gyöngytyúkgyöngytyúk

horohorokuzureruhorohorokuzureru ◆ puhapuha 「Kono niku-va ho-
rohoro kuzureru.」 „Ez a hús puha.”

horohoroninaruhorohoroninaru ◆ szétfőszétfő
horohorotohorohoroto ◆ csorogvacsorogva 「Namidagahoroho-
roto koboreta.」 „Csorogtak a könnyei.” ◆ éne-éne-
kelvekelve 「Torigahorohoroto naiteita.」 „A madár
énekelt.” ◆ kavarogvakavarogva 「Kazede hanagahoro-
horoto csitteiru.」 „A szélben a virágszirmok ka-
varogtak a földön.”

horojoihorojoi ◆ pityókásságpityókásság ◆ spiccességspiccesség
horojoinohorojoino ◆ pityókáspityókás 「Horo joino hito」 „pi-
tyókás ember” ◆ spiccesspicces 「Horo joino dzsótai」
„spicces állapot”

hórójókihórójóki ◆ zománcedényzománcedény ◆ zománcozottzománcozott
edényedény
hórókinhórókin ◆ jutalomjutalom 「Sútokusa-va hórókin-o
moratta.」 „A becsületes megtaláló jutalmat ka-
pott.” ◆ pénzjutalompénzjutalom
horokószohorokószo ◆ holoenzimholoenzim
horokószutohorokószuto ◆ holokausztholokauszt
hórokuhóroku ◆ juttatásjuttatás
hórokuhóroku ◆ agyagtálagyagtál ◆ cserépedénycserépedény
horonhoron ◆ kiegészítéskiegészítés
hóronhóron ◆ jogtudományjogtudomány ◆ vallási vitavallási vita
hórónabehórónabe ◆ zománcedényzománcedény ◆ zománcozottzománcozott
edényedény ◆ zománcozott lábaszománcozott lábas
horonigaihoronigai ◆ keserédeskeserédes 「Horo nigai dzsin-
szei」 „keserédes élet” ◆ kesernyéskesernyés 「Horo ni-
gaibíru」 „kesernyés sör”

hórónohóróno ◆ zománcozottzománcozott 「Hóróno nabe」 „zo-
máncozott edény”

hororitohororito ◆ kótyagosankótyagosan 「Hororito jotteiru.」
„Kótyagosan ittas.” ◆ megindulvamegindulva 「Hororito-
szaszeru hanasi」 „megindító történet”

hórósahórósa ◆ csavargócsavargó
hórósicuhórósicu ◆ fogzománcfogzománc
hórósuhórósu ◆ szökevényfajszökevényfaj
hórószeikacuhórószeikacu ◆ cigányéletcigányélet ◆ csavargócsavargó
életmódéletmód
hórószuruhórószuru ◆ bejárbejár 「Szekai-o hórósiteiru.」
„Bejárja a világot.” ◆ csavarogcsavarog 「Kakucsi-o hó-
rósita.」 „Mindenfelé csavarogtam.” ◆ kalando-kalando-
zikzik 「Jóroppa sokoku-o hórósita.」 „Európa or-
szágaiban kalandoztam.” ◆ szabadonszabadon mászkálmászkál
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「Inu-va macsi-o hórósiteita.」 „A kutya szaba-
don mászkált a városban.” ◆ vándorolvándorol
「Dzsipusí-va hórósi cuzuketeita.」 „A cigányok
vándoroltak.”

horotaipuhorotaipu ◆ holotípusholotípus
hórózaihórózai ◆ minősített csavargásminősített csavargás
horuhoru ◆ ásás 「Dzsimenni ókina ana-o hotta.」
„Egy nagy gödröt ásott a földbe.” ◆ fúrfúr 「Ton-
neru-o hotta.」 „Alagutat fúrt.” ◆ kaparkapar 「Inu-
va ana-o hotta.」 „A kutya egy lyukat kapart.” ◆

kiáskiás 「Dzsagaimo-o hotta.」 „Kiástam a krump-
lit.” ◆ kibányászkibányász 「Szekitan-o hori cukusita.」
„Kibányászták az összes szenet.” ◆ kifúrkifúr 「Ton-
neru-o hotta.」 „Kifúrták az alagutat.” ◇ ana-oana-o
horuhoru kifúrkifúr 「Kabeni ana-o hotta.」 „Kifúrtam a
falat.” ◇ kuvadehorukuvadehoru kapálkapál 「Kuvade mizo-o
hotta.」 „Csatornát kapáltam a földbe.”

horuhoru ◆ bevésbevés 「Kinzokuniinisaru-o hotta.」 „A
fémbe bevéste a monogramját.” ◆ faragfarag
「Odzsiiszan-va kikara ningjó-o hottepinokioto
nazuketa.」 „Az öregember fából faragott egy bá-
but, és Pinokkiónak nevezte.” ◆ tetováltetovál ◆ vésvés
「Isi-o hotta.」 „Véste a követ.”

hóruhóru ◆ aulaaula ◆ csarnokcsarnok 「Aszokonohóru-va
tamokutekini cukaemaszu.」 „Ennek a csarnok-
nak sokféle rendeltetése van.” ◆ hallhall ◆ lukluk
「Kucuhimo-o hóruni tósita.」 „Befűztem a lukba
a cipőfűzőt.” ◆ lyuklyuk 「Bóru-o hóruni ireta.」
„Beütöttem a lyukba a labdát.” ◆ teremterem ◇ ozon-ozon-
hóruhóru ózonlyukózonlyuk ◇ danszu-hórudanszu-hóru táncteremtáncterem
hóruhóru ◆ elhajítelhajít 「Aki kan-o hótta.」 „Elhajította
a sörös dobozt.” ◆ hajíthajít 「Isi-o tókuni hótta.」
„Messzire hajította a követ.” ◆ kihajítkihajít 「Gomi-o
madokara hótta.」 „Kihajította az ablakon a sze-
metet.” ◆ nemnem törődiktörődik 「Konkjono nai
varugucsi-o hootte maemukini kurasitai.」 „Az
alaptalan mocskolódással nem törődve, optimis-
tán szeretnék élni.” ◆ otthagyotthagy 「Akacsan-o ho-
otte dekaketa.」 „A kisbabát otthagyva elment
otthonról.”

horudáhorudá ◆ tartótartó ◇ gakufuhorudágakufuhorudá kottaáll-kottaáll-
ványvány ◇ kíhorudákíhorudá kulcstartókulcstartó ◇ sinhorudásinhorudá
töltőceruzatöltőceruza ◇ taitoru-horudátaitoru-horudá címvédőcímvédő ◇

toiretto-pépá-horudátoiretto-pépá-horudá vécépapír-tartóvécépapír-tartó ◇

batterihorudábatterihorudá elemtartóelemtartó ◇ rekódo-horudárekódo-horudá
csúcstartócsúcstartó
horuihorui ◆ védőbástyavédőbástya

hóruihórui ◆ védőbástyavédőbástya
horumarin-ekihorumarin-eki ◆ formalinformalin
horumiumuhorumiumu ◆ holmiumholmium
horumonhorumon ◆ belsőségbelsőség ◆ hormonhormon ◇ eszutoro-eszutoro-
genhorumongenhorumon ösztrogénösztrogén hormonhormon ◇ ótaikei-ótaikei-
szeihorumonszeihorumon luteinizálóluteinizáló hormonhormon ◇ ótaiho-ótaiho-
rumonrumon sárgatesthormonsárgatesthormon ◇ kódzsószenho-kódzsószenho-
rumonrumon pajzsmirigyhormonpajzsmirigyhormon ◇ siszeihorumonsiszeihorumon
ösztrogénösztrogén hormonhormon ◇ sukubucuhorumonsukubucuhorumon nö-nö-
vényivényi hormonhormon ◇ sukubucuhorumonsukubucuhorumon fitohor-fitohor-
monmon ◇ dzsoszeihorumondzsoszeihorumon nőinői hormonhormon ◇ sin-sin-
keihorumonkeihorumon neurohormonneurohormon ◇ szuteroidoho-szuteroidoho-
rumonrumon szteroidszteroid hormonhormon ◇ szeicsóhorumonszeicsóhorumon
növekedésinövekedési hormonhormon ◇ szeihorumonszeihorumon neminemi
hormonhormon ◇ szeihorumonszeihorumon ivariivari hormonhormon ◇ dan-dan-
szeihorumonszeihorumon férfihormonférfihormon ◇

csószeihorumon-jokuszeihorumoncsószeihorumon-jokuszeihorumon növeke-növeke-
désidési hormonhormon felszabadulásátfelszabadulását gátlógátló hormonhormon
◇ njúszensigekihorumonnjúszensigekihorumon laktogénlaktogén hormonhormon
◇ njúszensigekihorumonnjúszensigekihorumon laktotroplaktotrop hormonhormon
◇ hacudzsóhorumonhacudzsóhorumon ösztrogénösztrogén hormonhormon ◇

hósucuhorumonhósucuhorumon felszabadítófelszabadító hormonhormon ◇ hó-hó-
sucuhorumonsucuhorumon ürítőürítő hormonhormon ◇ hósucujoku-hósucujoku-
szeihorumonszeihorumon felszabadítástfelszabadítást gátlógátló hormonhormon
◇ júszeihorumonjúszeihorumon androgénandrogén hormonhormon ◇ jód-jód-
zsakuhorumonzsakuhorumon juvenilisjuvenilis hormonhormon ◇ ranpóho-ranpóho-
rumonrumon ösztrogén hormonösztrogén hormon
horumon-jakihorumon-jaki ◆ sültsült disznóbelsőségdisznóbelsőség ◆ sültsült
marhabelsőségmarhabelsőség
horumonrjóhóhorumonrjóhó ◆ hormonterápiahormonterápia
horumonzaihorumonzai ◆ hormongyógyszerhormongyógyszer
horumuarudehidohorumuarudehido ◆ formaldehidformaldehid ◆ metanalmetanal
horunhorun ◆ kürtkürt ◇ arupen-horunarupen-horun havasihavasi kürtkürt ◇

ingurissu-horuningurissu-horun angolkürtangolkürt ◇ furencsi-horunfurencsi-horun
vadászkürtvadászkürt
horunferuszuhorunferuszu ◆ szarukőszarukő
horunszósahorunszósa ◆ kürtművészkürtművész
hóru-pipettohóru-pipetto ◆ hasas pipettahasas pipetta
horuszutáhoruszutá ◆ pisztolytáskapisztolytáska ◆ pisztolytokpisztolytok
horuszutain-furísianhoruszutain-furísian ◆ holstein-frízholstein-fríz
horutobádzsihorutobádzsi ◆ HortobágyHortobágy
hósahósa ◆ emisszióemisszió ◆ kisugárzáskisugárzás ◆ sugárzássugárzás
◇ szeidóhósaszeidóhósa fékezésifékezési sugárzássugárzás ◇ haikei-haikei-
hósahósa háttérsugárzásháttérsugárzás ◇ hósadzsónihósadzsóni sugár-sugár-
iránybanirányban 「Kiku-va hanabiraga hósadzsóni hi-
rogatteiru.」 „A krizantém szirmai sugárirányban
nőnek.” ◇ hósadzsónihósadzsóni sugáralakbansugáralakban 「Csúó-
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hirobakara dóro-va hósadzsóni hirogatteiru.」 „A
főtértől az utak sugáralakban szétágaznak.”

hósahósa ◆ bóraxbórax ◆ nátrium-tetraborátnátrium-tetraborát
hósahósa ◆ ágyúkerékágyúkerék
hósahósa ◆ bóraxbórax ◆ nátrium-tetraborátnátrium-tetraborát
hósadanbóhósadanbó ◆ hősugárzós fűtéshősugárzós fűtés
hósadzsónihósadzsóni ◆ sugáralakbansugáralakban 「Csúóhirobaka-
ra dóro-va hósadzsóni hirogatteiru.」 „A főtértől
az utak sugáralakban szétágaznak.” ◆ sugár-sugár-
iránybanirányban 「Kiku-va hanabiraga hósadzsóni hi-
rogatteiru.」 „A krizantém szirmai sugárirányban
nőnek.”

hósadzsónohósadzsóno ◆ sugáralakúsugáralakú 「Hósadzsóno mo-
jó」 „sugáralakú minta” ◆ sugárirányúsugárirányú 「Hós-
adzsónoguradéson」 „sugárirányú árnyalás”

hósadzsónodórohósadzsónodóro ◆ sugárútsugárút
hósaenerugíhósaenerugí ◆ kisugárzottkisugárzott energiaenergia ◆ su-su-
gárenergiagárenergia
hósakaruminhósakarumin ◆ bórax-kárminbórax-kármin
hósakeihósakei ◆ radiométerradiométer
hósakidohósakido ◆ sugársűrűségsugársűrűség
hósakjódohósakjódo ◆ sugárerősségsugárerősség
hosakuhosaku ◆ óvadékóvadék ellenébenellenében szabadlábraszabadlábra
helyezéshelyezés
hosakukinhosakukin ◆ óvadékóvadék
hosakuszuruhosakuszuru ◆ óvadékóvadék ellenébenellenében szabad-szabad-
lábralábra helyezhelyez 「Hikoku-va hosakuszareta.」 „A
vádlottat óvadék ellenében szabadlábra helyez-
ték.”

hósanecuhósanecu ◆ kisugárzottkisugárzott hőhő ◆ sugárzottsugárzott hőhő

hósanendaihósanendai ◆ radiometrikus korradiometrikus kor
hósanendaiszokuteihósanendaiszokutei ◆ radiometrikusradiometrikus kor-kor-
meghatározásmeghatározás
hósanóhósanó ◆ radioaktivitásradioaktivitás 「Hósanó-va dzsik-
antotomoni jovamarimaszu.」 „A radioaktivitás
idővel csökken.”

hósanóhjósikihósanóhjósiki ◆ sugárveszélyresugárveszélyre figyelmez-figyelmez-
tető táblatető tábla
hósanókógekihósanókógeki ◆ sugártámadássugártámadás
hósanómen-ekiaszszeihósanómen-ekiaszszei ◆ radioaktívradioaktív immu-immu-
nológiai kimutatásnológiai kimutatás

hósanó-ohósanó-o abiruabiru ◆ radioaktívradioaktív sugárzássugárzás ériéri
「Kenkjúsa-va hósanó-o abitesimatta.」 „A kuta-
tót radioaktív sugárzás érte.”

hósanóoszenhósanóoszen ◆ radioaktívradioaktív szennyezésszennyezés
「Dodzsóno hósanóoszen」 „talaj radioaktív
szennyezése”

hósanóuhósanóu ◆ radioaktív esőradioaktív eső
hósaondokeihósaondokei ◆ hősugárzáshősugárzás mérésénmérésén alapu-alapu-
ló hőmérőló hőmérő
hósasódohósasódo ◆ besugárzás erősségebesugárzás erőssége
hósaszeihósaszei ◆ radioaktívradioaktív 「Hósaszeigenszo」
„radioaktív elem” ◆ radioaktivitásradioaktivitás ◆ sugárzósugárzó
「Hósaszeibussicu」 „sugárzó anyag”

hósaszeibussicuhósaszeibussicu ◆ sugárzó anyagsugárzó anyag
hósaszeibussicudeoszenszaretahósaszeibussicudeoszenszareta ◆ sugár-sugár-
fertőzöttfertőzött ◆ sugárszennyezettsugárszennyezett 「Hósaszei-
bussicude oszenszareta csiiki」 „sugárszennyezett
terület”

hósaszeicuiszekihóhósaszeicuiszekihó ◆ radioaktívradioaktív nyomjel-nyomjel-
zészés ◆ radioaktív nyomkövetésradioaktív nyomkövetés
hósaszeidóitaihósaszeidóitai ◆ radioaktívradioaktív izotópizotóp ◆ ra-ra-
dioizotópdioizotóp
hósaszeihaikibucuhósaszeihaikibucu ◆ atomhulladékatomhulladék ◆ nukle-nukle-
áris hulladékáris hulladék ◆ radioaktív hulladékradioaktív hulladék
hósaszeihókaihósaszeihókai ◆ radioaktív bomlásradioaktív bomlás
hósaszeikakusuhósaszeikakusu ◆ radioaktívradioaktív nuklidnuklid ◆ radi-radi-
onuklidonuklid
hósaszeikikenhósaszeikiken ◆ sugárveszélysugárveszély
hósaszeikókabucuhósaszeikókabucu ◆ radioaktív csapadékradioaktív csapadék
hósaszeitanszonendaiszokuteihósaszeitanszonendaiszokutei ◆ szénizo-szénizo-
tópos kormeghatározástópos kormeghatározás
hósaszeitanszonendaiszokuteihósaszeitanszonendaiszokutei ◆ radio-radio-
karbon kormeghatározáskarbon kormeghatározás
hósaszeitorészahóhósaszeitorészahó ◆ radioaktívradioaktív nyomkö-nyomkö-
vetésvetés
hósaszeitorészáhóhósaszeitorészáhó ◆ radioaktívradioaktív nyomjel-nyomjel-
zészés
hósaszenhósaszen ◆ radioaktívradioaktív sugársugár ◆ radioaktívradioaktív
sugárzássugárzás ◇ denrihósaszendenrihósaszen ionizálóionizáló sugár-sugár-
zászás
hósaszenbjóhósaszenbjó ◆ sugárbetegségsugárbetegség
hósaszenbógohósaszenbógo ◆ sugárvédelemsugárvédelem
hósaszenbógofukuhósaszenbógofuku ◆ sugárvédő öltözéksugárvédő öltözék
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hósaszencsirjóhósaszencsirjó ◆ radioterápiaradioterápia ◆ sugárke-sugárke-
zelészelés ◆ sugárterápiasugárterápia
hósaszenfutókaszeihósaszenfutókaszei ◆ radiológiailagradiológiailag át-át-
látszatlanlátszatlan
hósaszengenhósaszengen ◆ radioaktív sugárforrásradioaktív sugárforrás
hósaszen-igakuhósaszen-igaku ◆ radiológiaradiológia
hósaszenkahósaszenka ◆ radiológiaradiológia
hósaszenkaihósaszenkai ◆ radiológusradiológus
hósaszenkensucukihósaszenkensucuki ◆ sugárérzékelősugárérzékelő de-de-
tektortektor
hósaszen-ohósaszen-o hósucuszuruhósucuszuru ◆ sugárziksugárzik 「Kono
bussicu-va hósaszen-o hósucuszuru.」 „Ez az
anyag sugárzik.”

hósaszenrjóhóhósaszenrjóhó ◆ sugárterápiasugárterápia
hósaszensasinhósaszensasin ◆ radiogramradiogram ◆ röntgenfel-röntgenfel-
vételvétel
hósaszensasindzsucuhósaszensasindzsucu ◆ autoradiográfiaautoradiográfia
hósaszensasinhóhósaszensasinhó ◆ autoradiográfiaautoradiográfia
hósaszensógaihósaszensógai ◆ sugárártalomsugárártalom ◆ sugárká-sugárká-
rosodásrosodás ◆ sugárzási károsodássugárzási károsodás
hósaszenszeibucugakuhósaszenszeibucugaku ◆ radiobiológiaradiobiológia ◆

sugárzásbiológiasugárzásbiológia
hósaszentan-ihósaszentan-i ◆ sugárzási egységsugárzási egység
hósaszokuhósaszoku ◆ sugárteljesítménysugárteljesítmény
hósaszósóhósaszósó ◆ sugaras szimmetriasugaras szimmetria
hósaszuruhósaszuru ◆ kisugározkisugároz 「Atatakai buttai-va
szekigaiszen-o hósasiteiru.」 „A meleg test inf-
ravörös fényt sugároz ki.” ◆ sugározsugároz
「Hószóantena-va dendzsiha-o hósasiteiru.」 „Az
adóantenna elektromágneses hullámokat sugá-
roz.” ◆ sugárziksugárzik 「Necu-o hósasiteiru.」 „Hőt
sugárzik.”

hosihosi ❶ csillagcsillag 「Szoraippaini hosiga kagajaite-
ita.」 „Az égbolton ragyogtak a csillagok.” ❷ csil-csil-
lagzatlagzat 「Ii hosino sitani umareta.」 „Jó csillag-
zat alatt születtem.” ◆ céltáblacéltábla közepeközepe ◆ égi-égi-
testtest ◆ fehérfehér foltfolt ◆ gyanúsítottgyanúsított ◆ győ-győ-
zelemzelem 「Kono rikisi-va kekkóhosi-o kaszeida.」
„Ez a szumós sok győzelmet szerzett.” ◆ hólya-hólya-
gocskagocska ◆ pontpont 「Hosi-o hirou.」 „Pontot sze-
rez.” ◇ icucubosinoicucubosino ötcsillagosötcsillagos 「Icucu bosi-
no hjóka」 „ötcsillagos értékelés” ◇ kacsibosi-kacsibosi-
oo ageruageru győzelmetgyőzelmet jegyezjegyez 「Csímu-va mih-
cuno kacsi bosi-o ageta.」 „A csapat 3 győzelmet
jegyzett.” ◇ kibónohosikibónohosi reménycsillagreménycsillag 「Kono

szensu-va csímuno kibóno hosideszu.」 „Ez a já-
tékos csapatunk reménycsillaga.” ◇ kinbosikinbosi baj-baj-
noknok ellenielleni győzelemgyőzelem ◇ kurobosikurobosi vereségvereség
「Szensiai kurobosinasinopuro jakjúkiroku」
„1000 mérkőzéses vereség nélküli baseballrekord”
◇ kurobosikurobosi feketefekete pontpont ◇ sirobosisirobosi fehérfehér
csillagcsillag ◇ sirobosisirobosi fehérfehér pontpont ◇ sirobosisirobosi
győzelemgyőzelem 「Sirobosi-o toru.」 „Győzelmet sze-
rez.” ◇ sirobosi-osirobosi-o hirouhirou győzelmetgyőzelmet szerezszerez
「Szensu-va sirobosi-o hirotta.」 „A sportoló győ-
zelmet szerzett.” ◇ zubosizubosi telitalálattelitalálat ◇ zu-zu-
bosidearubosidearu bejönbejön 「Kareno joszó-va zubosidat-
ta.」 „Bejött, amire számított.” ◇ zubosi-ozubosi-o sza-sza-
szuszu leleplezleleplez 「Zubosi-o szaszarete hazukasikat-
ta.」 „Szégyelltem magam, amikor leleplezték a
tervemet.” ◇ nagarebosinagarebosi hullócsillaghullócsillag 「Szora-
ni nagare bosi-o szagasita.」 „Hullócsillagokat ke-
restem az égen.” ◇ hosigatanohosigatano csillagcsillag alakúalakú
「Hosigatanokukkí-o cukutta.」 „Csillag alakú
süteményt készítettem.” ◇ hosigavareruhosigavareru kide-kide-
rül,rül, kiki aa tettestettes 「Asiatokara hosiga vareta.」
„A lábnyomokból kiderült, ki a tettes.” ◇ hosi-hosi-
zorazora csillagoscsillagos égég 「Hosizoraga hirogatteita.」
„Felettünk csillagos volt az ég.” ◇ hosizukijohosizukijo
csillagoscsillagos éjszakaéjszaka ◇ hosibosihosibosi csillagokcsillagok ◇

hosimavarihosimavari csillagoscsillagos állásaállása 「Kotosi-va hosi-
mavariga varuinode nani-o sitemo sippaiszuru.」
„Idén rossz a csillagok állása, bármit is csinálok,
nem sikerül.” ◇ hosi-ohosi-o cukerucukeru értékelértékel 「Katta
sóhinni hosi-o cuketa.」 „Értékeltem a vett árut.”
◇ hosi-ohosi-o mirumiru jósoljósol 「Hosi-o mitemoratta.」
„Jósoltattam.” ◇ hosi-ohosi-o vakeruvakeru döntetlentdöntetlent érér
elel 「Rjócsímuga ih-só ih-paide hosi-o vaketa.」
„A két csapat egy győzelemmel és egy vereséggel
döntetlent ért el.” ◇ honbosihonbosi főfő gyanúsítottgyanúsított
「Keiszacu-va honbosi-o sibori konda.」 „A rend-
őrség kiszűrte, hogy ki a fő gyanúsított.” ◇ ma-ma-
kebosikebosi feketefekete pontpont ◇ makebosimakebosi vesztesvesztes
mérkőzésmérkőzés 「Rikisi-va make bosi-o fujasita.」 „A
szumós növelte a vesztes mérkőzések számát.” ◇

miccubosinomiccubosino háromcsillagosháromcsillagos 「Mih-cu bosi-
noreszutoran」 „háromcsillagos étterem” ◇

meotobosimeotobosi PásztorfiúPásztorfiú ésés SzövőlánySzövőlány csil-csil-
lagpárlagpár ◇ joccubosinojoccubosino négycsillagosnégycsillagos 「Joh-
cu bosinohoteru」 „négycsillagos szálloda”

hósihósi ◆ spóraspóra ◇ kómakuhósikómakuhósi klamidospóraklamidospóra
◇ sóhósisóhósi mikrospóramikrospóra ◇ szeicugóhósiszeicugóhósi járom-járom-
spóraspóra ◇ daihósidaihósi megaspóramegaspóra ◇ naiszeihósinaiszeihósi
endospóraendospóra ◇ ranhósiranhósi petespórapetespóra
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hósihósi ◆ buddhistabuddhista tanítótanító ◆ kisfiúkisfiú ◆ kitanultkitanult
buddhistabuddhista szerzetesszerzetes ◇ iszszunbósiiszszunbósi Hü-Hü-
velykvelyk MatyiMatyi ◇ okiagarikobósiokiagarikobósi keljfeljancsikeljfeljancsi
◇ okiagarikobosiokiagarikobosi keljfeljancsikeljfeljancsi ◇ kagebósikagebósi
árnyárny ◇ kagebósikagebósi sziluettsziluett ◇ bivahósibivahósi lantonlanton
játszó vak szerzetesjátszó vak szerzetes
hósihósi ◆ tanítást továbbvivő szerzetestanítást továbbvivő szerzetes
hósihósi ◆ istenisten szolgálataszolgálata ◆ jutányosjutányos áronáron
adásadás ◆ ministrálásministrálás ◆ szolgálatszolgálat ◆ templomitemplomi
munkamunka ◇ kinróhósikinróhósi munkaszolgálatmunkaszolgálat ◇ saka-saka-
ihósiihósi szociális munkaszociális munka
hosianzuhosianzu ◆ aszalt sárgabarackaszalt sárgabarack
hosiavabihosiavabi ◆ szárított abaloneszárított abalone
hosibitohosibito ◆ bolygólakóbolygólakó
hosibosihosibosi ◆ csillagokcsillagok
hósiboszaibóhósiboszaibó ◆ spóra-anyasejtspóra-anyasejt
hosibudóhosibudó ◆ mazsolamazsola
hosicuhosicu ◆ nedvességmegőrzésnedvességmegőrzés
hosicukutenhosicukuten ◆ Michelin-csillagos étteremMichelin-csillagos étterem
hosicuszuruhosicuszuru ◆ megőrzimegőrzi aa nedvességetnedvességet
「Konokurímu-va hada-o hosicuszuru.」 „Ez a
krém megőrzi a bőr nedvességét.”

hósicsúkóhósicsúkó ◆ spórásokspórások
hósicsúruihósicsúrui ◆ spórásokspórások
hósidanhósidan ◆ önkéntes csoportönkéntes csoport
hosidzsin-eihosidzsin-ei ◆ konzervatív táborkonzervatív tábor
hosidzsirusihosidzsirusi ◆ csillagcsillag ◆ csillagjelcsillagjel
hosigakihosigaki ◆ aszalt datolyaszilvaaszalt datolyaszilva
hosigaraszuhosigaraszu ◆ fenyőszajkófenyőszajkó
hosigarijahosigarija ◆ követelőzőkövetelőző 「Kodomo-va hos-
igari ja.」 „A gyerekem követelőző.” ◆ vágyako-vágyako-
zózó
hosigaruhosigaru ◆ fájfáj aa fogafoga valamirevalamire 「Atarasii
kuruma-o hosigatteiru.」 „Fáj a foga egy új kocsi-
ra.” ◆ szeretneszeretne 「Kodomo-va csoko-o hosigat-
teiru.」 „A gyerek csokit szeretne.” ◆ szükségeszüksége
vanvan 「Inega mizu-o hosigatteiru.」 „A rizspalán-
tának vízre van szüksége.” ◆ vágyikvágyik 「Cuma-va
kon-napurezento-o hosigatteiru.」 „A feleségem
ilyen ajándékra vágyik.”

hosigataendzsinhosigataendzsin ◆ csillagmotorcsillagmotor
hosigatagokakkeihosigatagokakkei ◆ ötágú csillagötágú csillag
hosigatahagurumahosigatahaguruma ◆ csillagkerékcsillagkerék

hosigatanohosigatano ◆ csillagcsillag alakúalakú
「Hosigatanokukkí-o cukutta.」 „Csillag alakú
süteményt készítettem.”

hosigavareruhosigavareru ◆ kiderül,kiderül, kiki aa tettestettes 「Asia-
tokara hosiga vareta.」 „A lábnyomokból kiderült,
ki a tettes.”

hosihadzsirohosihadzsiro ◆ barátrécebarátréce
hósihinhósihin ◆ akciós termékakciós termék ◆ alkalmi árualkalmi áru
hosihodoaruhosihodoaru ◆ mintmint égenégen aa csillagcsillag 「Jono
nakani kaisa-va hosihodoaru.」 „A világon annyi
cég van, mint égen a csillag.”

hosiihosii ◆ akarakar 「Hosiinara katte kudaszai!」
„Vedd meg, ha akarod!” ◆ hiányzikhiányzik 「Acuino-
decsotto kazega hosii.」 „Meleg van, hiányzik egy
kis szél.” ◆ kívánkíván 「Naniga hosii?」 „Mit kí-
vánsz?” ◆ óhajtóhajt 「Kodomo-va aiga hosii.」 „A
gyerek szeretetet óhajt.” ◆ szeretneszeretne 「Szono
sasin-o miszete hosii.」 „Szeretném látni azt a
fényképet!” ◆ vágyikvágyik 「Szeidzsakuga hosii.」
„Egy kis csendre vágyom.”

hosiimamanahosiimamana ◆ kénye-kedvekénye-kedve szerintiszerinti
「Szenrjógunnohosiimamana furu mai」 „meg-
szálló hadsereg kénye-kedve szerinti viselkedése”

hosiimamanihosiimamani ◆ ahogyahogy csakcsak akarakar 「Rjaku-
dacugahosiimamaniszareta.」 „Úgy fosztogattak,
ahogy csak akartak.” ◆ egyedülállóanegyedülállóan 「Ten-
szaino na-o hosiimamaniszuru.」 „Egyedülálló
tehetsége van.” ◆ kénye-kedvekénye-kedve szerintszerint
「Kanodzso-va otokotacsini karada-o hosiimama-
niszareta.」 „A férfiak kényük-kedvük szerint
bántak a nő testével.”

hosiimamaniszuruhosiimamaniszuru ◆ bitorolbitorol 「Kenrjoku-o ho-
siimamaniszuru.」 „Bitorolja a hatalmat.” ◆ sza-sza-
badbad folyástfolyást engedenged 「Szózó-o hosiimamaniszu-
ru.」 „Szabad folyást enged a fantáziájának.”

hósijóhósijó ◆ spóratermőspóratermő levéllevél ◆ sporofillumsporofillum ◇

sóhósijósóhósijó mikrosporofillummikrosporofillum ◇ daihósijódaihósijó me-me-
gasporofillumgasporofillum
hósikacudóhósikacudó ◆ önkéntes tevékenységönkéntes tevékenység
hosikagehosikage ◆ csillagfénycsillagfény 「Hosikageippaino
szoradatta.」 „Az égen csak a csillagok fénylet-
tek.”

hósikakakuhósikakaku ◆ jutányos árjutányos ár
hósikeihósikei ◆ generatív hajtásgeneratív hajtás
hósikihósiki ◆ eljáráseljárás 「Kono njúrjokuhósikide ni-
hongoga kakemaszu.」 „Ezzel a beviteli eljárással
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japán betűket lehet írni.” ◆ formaságformaság 「Itteino
hósikini sitagau.」 „Betart bizonyos formaságo-
kat.” ◆ rendszerrendszer 「Konobideorekódá-va PAL
hósikideszu.」 „Ez a videofelvevő PAL rendsze-
rű.” ◇ dedzsitaruhósikidedzsitaruhósiki digitálisdigitális rendszerrendszer
「Dedzsitaru hósikino rokuon」 „digitális rend-
szerű hangfelvétel”

hosikoroszuhosikoroszu ◆ halálra éheztethalálra éheztet
hosikubiniszuruhosikubiniszuru ◆ zanzásítzanzásít 「Buzoku-va te-
kino kubi-o kitte, hosi kubinisita.」 „A törzs le-
vágta, és zanzásította az ellenség koponyáját.”

hosikunaruhosikunaru ◆ megkívánmegkíván 「Amai monoga hosi-
kunatta.」 „Megkívántam az édességet.”

hosikuszahosikusza ◆ szénaszéna 「Usini hosi kusza-o age-
ta.」 „Szénát adott a tehénnek.”

hosikuszanojamahosikuszanojama ◆ szénakazalszénakazal
hosikuzuhosikuzu ◆ sűrű csillagcsoportsűrű csillagcsoport
hosimacurihosimacuri ◆ tanabatatanabata
hosimavarihosimavari ◆ csillagoscsillagos állásaállása 「Kotosi-va
hosimavariga varuinode nani-o sitemo sippaiszu-
ru.」 „Idén rossz a csillagok állása, bármit is csi-
nálok, nem sikerül.” ◆ szerencseszerencse
hosimavarigaiihosimavarigaii ◆ szerencsésszerencsés
hosimavarigavaruihosimavarigavarui ◆ nincsnincs szerencséjeszerencséje ◆

szerencsétlenszerencsétlen
hosimehosime ◆ limfás hólyagocskalimfás hólyagocska
hosimidorohosimidoro ◆ csillag alakú moszatcsillag alakú moszat
hosimonohosimono ◆ kiteregetett ruhakiteregetett ruha
hosinhosin ◆ önvédelemönvédelem 「Hitaszura hosin-o haka-
ru.」 „Az önvédelemre koncentrál.” ◆ sajátsaját ér-ér-
dekdek 「Szono szeidzsika-va hosinsika kangaetei-
nai.」 „Azt a politikust csak a saját érdeke foglal-
koztatja.”

hósinhósin ◆ akciótervakcióterv ◆ direktívadirektíva ◆ előirány-előirány-
zatzat 「Gjószeikaikakuno hósin」 „közigazgatási
reform előirányzata” ◆ irányelvirányelv 「Kaisa-va sza-
ikenno hósin-o kimeta.」 „A vállalat meghatároz-
ta az átszervezés irányelveit.” ◆ iránytűiránytű muta-muta-
tójatója ◆ irányvonalirányvonal 「Kaisano hósin-va kavat-
teinai.」 „A cég irányvonala változatlan.” ◆ ve-ve-
zérelvzérelv 「Tosikaihacuno hósin」 „városfejlesztés
vezérelvei” ◆ vezérfonalvezérfonal ◇ kiteihósinkiteihósin eddigieddigi
irányelvirányelv ◇ keieihósinkeieihósin üzletpolitikaüzletpolitika ◇ sisze-sisze-
ihósinihósin kormányprogramkormányprogram
hósinhósin ◆ megnyugvásmegnyugvás ◆ révetegségrévetegség

hósinhósin ◆ herpeszherpesz ◆ sömörsömör
hósinhósin ◆ szambhoga-kájaszambhoga-kája
hósinhósin ◆ ágyúcsőágyúcső ◇ dzsúhósindzsúhósin puskacsőpuskacső ◇

dzsúhósindzsúhósin ágyúcsőágyúcső
hosinikuhosiniku ◆ szárított hússzárított hús
hosin-nihasiruhosin-nihasiru ◆ mindenképpenmindenképpen megmeg akarjaakarja
védenivédeni magátmagát 「Raibaru-va kjófusin-o itaite,
hosinni hasitteiru.」 „A riválisom félelmében
mindenképpen meg akarja védeni magát.”

hósinóhósinó ◆ sporangiumsporangium ◆ spóratokspóratok ◆ sporo-sporo-
góniumgónium ◇ sóhósinósóhósinó mikrosporangiummikrosporangium ◇ dai-dai-
hósinóhósinó megasporangiummegasporangium
hósinógunhósinógun ◆ szóruszszórusz
hósinóheihósinóhei ◆ sporangiofórasporangiofóra
hosinohikarihosinohikari ◆ csillagfénycsillagfény
hosinomurehosinomure ◆ csillagcsoportcsillagcsoport
hosinorihosinori ◆ szárított algalapszárított algalap
hósinótakuhósinótaku ◆ sporangiofórasporangiofóra
hósin-ohósin-o torutoru ◆ irányvonalatirányvonalat választválaszt
「Kuni-va acurjoku-o masiteiku hósin-o totta.」
„Az ország a nyomásfokozás irányvonalát válasz-
totta.”

hósinreihósinrei ◆ ortodox liturgiaortodox liturgia
hósinszuruhósinszuru ◆ révetegréveteg 「Hósinsita kaode
szora-o nagameteita.」 „Réveteg tekintettel bá-
multa az eget.”

hosi-ohosi-o cukerucukeru ◆ értékelértékel 「Katta sóhinni hosi-
o cuketa.」 „Értékeltem a vett árut.”

hosi-ohosi-o mirumiru ◆ jósoljósol 「Hosi-o mitemoratta.」
„Jósoltattam.”

hosi-ohosi-o vakeruvakeru ◆ döntetlentdöntetlent érér elel 「Rjócsí-
muga ih-só ih-paide hosi-o vaketa.」 „A két csa-
pat egy győzelemmel és egy vereséggel döntetlent
ért el.”

hosiringohosiringo ◆ aszalt almaaszalt alma ◆ bagolytüdőbagolytüdő
hósisahósisa ◆ áldozáráldozár ◆ szolgaszolga ◆ templomszol-templomszol-
gaga ◇ szaidanhósisaszaidanhósisa oltárszolgaoltárszolga
hósisokubucuhósisokubucu ◆ spórás növényspórás növény
hósiszeisokuhósiszeisoku ◆ spórás szaporodásspórás szaporodás
hósiszuruhósiszuru ◆ jutányosjutányos áronáron adad 「Sóhin-o
hangakude hósiitasimaszu!」 „Jutányosan, fél-
áron adjuk az árut!” ◆ kiszolgálkiszolgál 「Ten-in-va ok-
jakuni hósiszuru.」 „Az eladó kiszolgálja a vevő-
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ket.” ◆ szolgálszolgál 「Tosokan-va csiikisakaini hósi-
szuru.」 „A könyvtár a helyi közösséget szolgálja.”

hositahosita ◆ aszaltaszalt
hósitaihósitai ◆ spóratermőspóratermő növénynövény ◆ sporofitonsporofiton
◆ termőtesttermőtest
hosiuranaihosiuranai ◆ asztrológiaasztrológia ◆ csillagjósláscsillagjóslás
◆ horoszkóphoroszkóp 「Hosiuranainijoruto vatasi-va
kongecu-va kóunda.」 „A horoszkópom szerint
ebben a hónapban szerencsém lesz.”

hosiuranaisihosiuranaisi ◆ asztrológusasztrológus ◆ csillagjóscsillagjós
hosizakanahosizakana ◆ szárított halszárított hal
hosizorahosizora ◆ csillagoscsillagos égég 「Hosizoraga hirogat-
teita.」 „Felettünk csillagos volt az ég.”

hosizukijohosizukijo ◆ csillagfényescsillagfényes éjéj ◆ csillagoscsillagos
éjszakaéjszaka
hosizunahosizuna ◆ csillaghomokcsillaghomok
hosóhosó ◆ jóvátételjóvátétel 「Szengohosó」 „háborús jó-
vátétel” ◆ kárpótláskárpótlás ◆ kártérítéskártérítés 「Hosó-o
jókjúszuru.」 „Kártérítést követel.” ◆ kompen-kompen-
zációzáció ◆ kompenzáláskompenzálás ◇ kadzsóhosókadzsóhosó túl-túl-
kompenzáláskompenzálás ◇ keidzsihosókeidzsihosó jóvátételjóvátétel
hosóhosó ◆ biztonságbiztonság 「Súdanhosó」 „kollektív
biztonság” ◆ biztosításbiztosítás 「Ningenrasii szeikac-
uno hosó」 „emberhez méltó életfeltételek bizto-
sítása” ◆ megóvásmegóvás ◆ védekezésvédekezés 「Hosószo-
csi」 „védekező intézkedés” ◇ anzenhosóanzenhosó biz-biz-
tonságtonság garantálásagarantálása ◇ sakaihosósakaihosó társada-társada-
lombiztosításlombiztosítás
hosóhosó ◆ őrkatonaőrkatona ◆ őrségőrség ◆ őrszemőrszem ◇ ho-ho-
sónitacusónitacu őrtőrt álláll 「Heisi-va hosóni tatta.」 „A
katona őrt állt”

hosóhosó ◆ biztosítékbiztosíték 「Mata szacudzsinsinaitoiu
hosó-va nai.」 „Mi a biztosíték arra, hogy nem
fog még egyszer gyilkolni?” ◆ garanciagarancia
「Konoterebi-va hosógacuiteiru.」 „Ezen a tévén
garancia van.” ◆ garantálásgarantálás ◆ jótállásjótállás
「Konomonitá-va hosóga kireteiru.」 „Ennek a
monitornak lejárt a jótállása.” ◆ szavatolásszavatolás ◇

anzenhosóridzsikaianzenhosóridzsikai biztonságibiztonsági tanácstanács ◇

ganpon-nohosóganpon-nohosó tőkegaranciatőkegarancia ◇ ganponho-ganponho-
sósó tőkegaranciatőkegarancia ◇ sin-jóhosósin-jóhosó hitelgaran-hitelgaran-
ciacia ◇ riekihosóriekihosó garantált haszongarantált haszon
hósóhósó ◆ igazságügyiigazságügyi miniszterminiszter ◆

igazságügy-miniszterigazságügy-miniszter

hósóhósó ◆ díjdíj 「Sicsókara kencsikuka-va hósó-o
uketa.」 „Az építész díjat kapott a polgármester-
től.”

hósóhósó ◆ kártérítéskártérítés
hósóhósó ◆ jutalomjutalom ◆ ösztönzésösztönzés
hósóhósó ◆ érdemrendérdemrend 「Kódzsuhósó-o dzsusósi-
ta.」 „Piros Szalag érdemrenddel tüntették ki.” ◆

szalagrendszalagrend ◇ ódzsuhósóódzsuhósó sárgasárga szalagrendszalagrend
◇ kódzsuhósókódzsuhósó vörösvörös szalagrendszalagrend ◇ kon-kon-
dzsuhósódzsuhósó kékkék szalagrendszalagrend ◇ sidzsuhósósidzsuhósó bí-bí-
borbor szalagrendszalagrend ◇ randzsuhósórandzsuhósó sötétkéksötétkék
szalagrendszalagrend ◇ rjokudzsuhósórjokudzsuhósó zöldzöld szalag-szalag-
rendrend
hosócukinohosócukino ◆ garanciásgaranciás 「Hosócukino
szeihin-o katta.」 „Garanciás terméket vettem.”
◆ garantáltgarantált 「Hosócukino hinsicu」 „garantált
minőség”

hosócukiszaikenhosócukiszaiken ◆ garantáltgarantált kötvénykötvény ◇

szeifuhosószaiszeifuhosószai államilagállamilag garantáltgarantált köt-köt-
vényvény
hosógakikuhosógakiku ◆ érvényesérvényes aa garanciagarancia 「Kaiga-
idekono szeihin-va hosóga kikanai.」 „Erre a ter-
mékre külföldön nem érvényes a garancia.”

hosóhóhosóhó ◆ kompenzációskompenzációs módszermódszer 「Hosó-
hóde den-acu-o szokuteisita.」 „Kompenzációs
módszerrel mértem feszültséget.”

hosókikanhosókikan ◆ garanciaidőgaranciaidő ◆ jótállási időjótállási idő
hosókikancsúnohosókikancsúno ◆ garanciálisgaranciális 「Hosókikan-
csúno súri」 „garanciális javítás”

hosókinhosókin ◆ kártérítéskártérítés 「Kógakuna hosókin-o
jókjúsita.」 „Magas kártérítést követelt.” ◆ kom-kom-
penzációpenzáció ◆ pótdíjpótdíj
hosókinhosókin ◆ biztosítékbiztosíték 「Csúsadzsó-o
karirunoni-va hosókinga hicujódeszu.」 „A par-
koló bérletéhez biztosítékot kell fizetni.” ◆ fede-fede-
zetzet ◆ letétletét 「Ie-o kariruni-va nikagecu bunno
jacsinno hosókinga hicujódeszu.」 „A lakásbérlet-
hez 2 hónapnyi lakbért kell letétbe helyezni.”

hósókinhósókin ◆ anyagi kártérítésanyagi kártérítés
hósókinhósókin ◆ anyagi ösztönzésanyagi ösztönzés ◆ jutalomjutalom
hosókinmuhosókinmu ◆ őrszolgálatőrszolgálat
hosókondenszáhosókondenszá ◆ kompenzálókompenzáló kondenzátorkondenzátor

hosokuhosoku ◆ kiegészítőkiegészítő színszín ◆ komplementerkomplementer
színszín
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hosokuhosoku ◆ predációpredáció ◆ ragadozásragadozás
hósokuhósoku ◆ közszolgálatiközszolgálati munkamunka ◇ hósoku-hósoku-
szuruszuru közszolgálatbanközszolgálatban dolgozikdolgozik 「Monbu-
kagakusóni hósokusiteiru.」 „Az oktatási minisz-
tériumban dolgozik.”

hósokuhósoku ◆ ételbenételben dúskálásdúskálás ◆ jóljól táplált-táplált-
ságság ◇ dan-ihósokudan-ihósoku jóljól öltözöttségöltözöttség ésés jóljól
tápláltságtápláltság ◇ hósokunodzsidaihósokunodzsidai ételbenételben dús-dús-
káló korszakkáló korszak
hósokuhósoku ◆ ékszerékszer
hosokudóbucuhosokudóbucu ◆ ragadozó állatragadozó állat
hosokugjohosokugjo ◆ ragadozóragadozó halhal 「Ógatahosokug-
jono gensóde kozakanaga kjúzósiteiru.」 „A nagy-
testű ragadozó halak csökkenésével megszaporod-
tak a kishalak.”

hósokuhinhósokuhin ◆ ékszerékszer
hosokukiszeiszeihosokukiszeiszei ◆ parazitoidparazitoid
hósokunodzsidaihósokunodzsidai ◆ ételbenételben dúskálódúskáló kor-kor-
szakszak
hosokusahosokusa ◆ ragadozóragadozó ◇ csótenhosokusacsótenhosokusa
csúcsragadozócsúcsragadozó
hosokuszareruhosokuszareru ◆ megeszikmegeszik aa ragadozókragadozók ◆

prédáváprédává válikválik 「Uszagiga ókamini hoso-
kuszareta.」 „A nyúl a farkasok prédájává vált.”

hosokuszuruhosokuszuru ◆ zsákmányulzsákmányul ejtejt 「Csítá-va
inpara-o hosokusita.」 „A gepárd zsákmányul ej-
tette az impalát.”

hósokuszuruhósokuszuru ◆ közszolgálatbanközszolgálatban dolgozikdolgozik
「Monbukagakusóni hósokusiteiru.」 „Az oktatá-
si minisztériumban dolgozik.”

hósokuszuruhósokuszuru ◆ degeszredegeszre tömitömi magátmagát ◆

nincs hiánya ételbennincs hiánya ételben
hósokutenhósokuten ◆ ékszerboltékszerbolt ◆ ékszerészékszerész ◆ ék-ék-
szerüzletszerüzlet
hosóninhosónin ◆ jótállójótálló ◆ kezeskezes 「Nihonde-va ie-o
karirunoni-va hosóninga hicujódeszu.」 „Japán-
ban ahhoz, hogy lakást béreljünk kezes kell.”

hosónin-ninaruhosónin-ninaru ◆ jótálljótáll 「Heja-o karitatoki
sinszekino hosóninninatta.」 „Amikor lakást bé-
relt, jótálltam a rokonomért.” ◆ kezeskedikkezeskedik
「Sinszekino hosóninninaru hicujógaatta.」 „Ke-
zeskednem kellett a rokonomért.”

hosónitacuhosónitacu ◆ őrtőrt álláll 「Heisi-va hosóni tatta.」
„A katona őrt állt”

hósónjoraihósónjorai ◆ RatnasambhavaRatnasambhava ◆ Ratna-Ratna-
szambhavaszambhava
hosónokótaihosónokótai ◆ őrségváltásőrségváltás
hosósohosóso ◆ garancialevélgarancialevél ◆ jótállási jegyjótállási jegy
hósószeidohósószeido ◆ ösztönzési rendszerösztönzési rendszer
hósószocsihósószocsi ◆ ösztönzési intézkedésösztönzési intézkedés
hosószuruhosószuru ◆ biztosítbiztosít 「Kono dzsójaku-va
heiva-o hosószuru.」 „Ez az egyezmény biztosítja
a békét.” ◆ megóvmegóv 「Naiszennotame kisano mi-
no anzen-va hosódekinai.」 „A belháború miatt
nem lehet megóvni az újságírók testi biztonságát.”

hosószuruhosószuru ◆ garantálgarantál 「Kare-va sanaino csi-
iga hosószareteiru.」 „Garantálva van a helye a
cégnél.” ◆ jótálljótáll 「Vatasi-va tomodacsino
hitogara-o hosószuru.」 „Jótállok a barátomért.”
◆ szavatolszavatol 「Kono szeihin-va szannenkan ho-
sószareteiru.」 „Három évig szavatolják ezt a ter-
méket.”

hosószuruhosószuru ◆ kárpótolkárpótol ◆ kompenzálkompenzál
hósószuruhósószuru ◆ kártalanítkártalanít
hossinhossin ◆ elhatározáselhatározás ◆ vallási ébredésvallási ébredés
hossinhossin ◆ kiütéskiütés
hossinhossin ◆ dharma-kájadharma-kája
hossincsifuszuhossincsifuszu ◆ kiütéses tífuszkiütéses tífusz
hossinfugenhossinfugen ◆ SzamantabhadraSzamantabhadra
hossinsahossinsa ◆ buddhista útra tért személybuddhista útra tért személy
hossinszuruhossinszuru ◆ buddhistabuddhista útraútra tértér 「Hossin-
sita sunkanni szatori-o eta.」 „Abban a pillanat-
ban, amikor buddhista útra tértem, megvilágo-
sodtam.” ◆ elhatározelhatároz
hosuhosu ◆ elkapóelkapó ◆ elkapójátékoselkapójátékos
hosuhosu ◆ fenntartásfenntartás ◆ konzervatizmuskonzervatizmus
hosúhosú ◆ különórakülönóra
hosúhosú ◆ javításjavítás ◆ rendbehozatalrendbehozatal
hosúhosú ◆ fogságfogság ◆ rabságrabság
hósuhósu ◆ tüzértüzér
hósuhósu ◆ buddhista főpapbuddhista főpap
hósúhósú ◆ díjazásdíjazás ◆ ellenszolgáltatásellenszolgáltatás
「Hósútosite goman en-o dasita.」 „50 ezer jent
adtam ellenszolgáltatásként.” ◆ fizetésfizetés 「Szu-
pócu szensuno hósú」 „sportoló fizetése” ◆ fi-fi-
zetségzetség 「Boku-va szoreni taisite hósú-o morat-
teiruvakedzsanai.」 „Én ezért nem kapok fizetsé-
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get.” ◆ honoráriumhonorárium 「Kangofuno hósú-va sigo-
toni miatteinai.」 „A nővérek honoráriuma nincs
egyensúlyban a munkájukkal.” ◆ jutalomjutalom ◆

tiszteletdíjtiszteletdíj 「Jakuin-va hósú-o uke totta.」 „A
vezető felvette a tiszteletdíját.” ◇ muhósúdemuhósúde in-in-
gyengyen 「Muhósúde hataraku.」 „Ingyen dolgo-
zik.” ◇ muhósúdemuhósúde fizetségfizetség nélkülnélkül 「Muhósú-
de hataraku」 „fizetség nélkül dolgozik” ◇ muhó-muhó-
súnosúno önkéntesönkéntes 「Muhósúno sigoto」 „önkén-
tes munka”

hosúbuhinhosúbuhin ◆ pótalkatrészpótalkatrész
hósucuhósucu ◆ emittálásemittálás ◆ kibocsátáskibocsátás ◆ kidobó-kidobó-
dásdás ◆ kilökődéskilökődés ◇ koronasicurjóhósucukoronasicurjóhósucu ko-ko-
ronakidobódásronakidobódás 「Taijónokorona sicurjóhósu-
cu」 „Nap koronakidobódása” ◇ sicurjóhósucusicurjóhósucu
anyagkidobódásanyagkidobódás ◇ denkaihósucudenkaihósucu tér-tér-
emisszióemisszió ◇ densihósucudensihósucu elektronemisszióelektronemisszió
hósucubussihósucubussi ◆ kibocsátott fizikai javakkibocsátott fizikai javak
hósucuhorumonhósucuhorumon ◆ felszabadítófelszabadító hormonhormon ◆

ürítő hormonürítő hormon
hósucujokuszeihorumonhósucujokuszeihorumon ◆ felszabadítástfelszabadítást
gátló hormongátló hormon
hósucuszuruhósucuszuru ◆ emittálemittál 「Makkani jaketa tecu-
va hikari-o hósucusita.」 „Az izzó vas fényt emit-
tált.” ◆ kibocsátkibocsát 「Amai nioi-o hósucusita.」
„Jó illatot bocsátott ki.” ◆ kilövellkilövell
「Dzsókikikansa-va szuidzsóki-o hósucusita.」
„A gőzmozdony kilövellte a gőzt.”

hosújóbuhinhosújóbuhin ◆ pótalkatrészpótalkatrész
hósúkattohósúkatto ◆ fizetésmegvonásfizetésmegvonás 「Jakuinhó-
súkatto」 „vezetői fizetésmegvonás”

hosúkódzsihosúkódzsi ◆ javításijavítási munkálatokmunkálatok 「Hibi
vareno hosúkódzsi」 „repedés javítási munkála-
tai”

hósú-ohósú-o harauharau ◆ kompenzálkompenzál 「Kaisa-va sigoto-
ni taisite hósú-o haravanakatta.」 „A vállalat nem
kompenzálta a munkáját.”

hósú-ohósú-o sinteiszurusinteiszuru ◆ honorálhonorál 「Anatano ku-
róni hósú-o sinteisitaito omoimaszu.」 „Szeret-
ném honorálni a fáradozását.”

hosú-ohosú-o siteagerusiteageru ◆ korrepetálkorrepetál 「Dzsugjóga
ovatta atoszenszei-va szeitoni hosú-o siteageta.」
„Amikor véget értek az órák, a tanár korrepetálta
a diákot.”

hosusugihosusugi ◆ konzervatizmuskonzervatizmus ◆ maradiságmaradiság ◇

sinhosusugisinhosusugi neokonzervatizmusneokonzervatizmus

hosusugisahosusugisa ◆ konzervatívkonzervatív ◆ maradimaradi
hosuszeirjokuhosuszeirjoku ◆ konzervatív erőkonzervatív erő
hosuszeitóhosuszeitó ◆ konzervatív pártkonzervatív párt
hosuszuruhosuszuru ◆ fenntartfenntart 「Szeido-o hosusita.」
„Fenntartotta a rendszert.”

hosúszuruhosúszuru ◆ eltünteteltüntet 「Kurumano kizu-o
hosúsita.」 „Eltüntettem a kocsi sérüléseit.” ◆ ja-ja-
vítvít 「Dóro-o hosúszuru.」 „Utat javít.” ◆ meg-meg-
javítjavít 「Juka-o hosúsita.」 „Megjavítottam a
padlót.” ◆ rendberendbe hozhoz 「Kabeno ana-o hosúsi-
ta.」 „Rendbe hoztam a lyukas falat.”

hosúszuruhosúszuru ◆ bepótolbepótol 「Dzsugjóno hosú-o si-
ta.」 „Bepótoltam a leckét.”

hosutekinahosutekina ◆ konzervatívkonzervatív 「Hosutekina
hito」 „Konzervatív ember.” ◆ ortodoxortodox 「Hos-
utekina hóhó-o szaijószuru.」 „Ortodox módsze-
reket alkalmaz.”

hoszahosza ◆ asszisztensasszisztens ◆ kisegítőkisegítő ◆ segítősegítő ◇

kanrihoszakanrihosza igazgatási asszisztensigazgatási asszisztens
hoszakanhoszakan ◆ tanácsostanácsos ◇ susóhoszakansusóhoszakan mi-mi-
niszterelnökniszterelnök tanácsosatanácsosa ◇ daitórjóhosza-daitórjóhosza-
kankan elnök tanácsosaelnök tanácsosa
hoszakihoszaki ◆ hegyhegy 「Takenokono hoszaki」
„bambuszhajtás hegye” ◆ kalászkalász ◆ kalászfejkalászfej
◇ jarinohoszakijarinohoszaki lándzsafejlándzsafej ◇ jarinohosza-jarinohosza-
kiki lándzsahegylándzsahegy 「Teki-o jarino hoszakinikake-
ta.」 „Lándzsahegyre tűzte az ellenséget.”

hószakuhószaku ◆ bőbő terméstermés 「Kotosi-va hószakuno
mikomideszu.」 „Idén bő termés várható.”

hószakuhószaku ◆ eszközeszköz 「Hószakuga cukita.」 „Ki-
merültek az eszközeink.” ◆ intézkedésintézkedés ◆ módmód
「Dzsikobósino hószaku」 „baleset elhárításának
módja” ◆ tervterv 「Hószaku-o tateta.」 „Tervet
szőtt.”

hószakubinbóhószakubinbó ◆ bőbő termésbőltermésből fakadófakadó ár-ár-
csökkenéscsökkenés 「Hószakubinbóno vanakara dassu-
cusita.」 „Kiszabadult a bő termésből fakadó ár-
csökkenés csapdájából.”

hószakucuzukihószakucuzuki ◆ folyamatosan bő termésfolyamatosan bő termés
hószanhószan ◆ diffúziódiffúzió ◆ elpárolgáselpárolgás ◆ emanációemanáció
◆ kisugárzáskisugárzás ◆ radiációradiáció ◆ szétterjedésszétterjedés
◇ tekióhószantekióhószan adaptívadaptív radiációradiáció ◇ tekió-tekió-
hószanhószan alkalmazkodóalkalmazkodó szétterjedésszétterjedés 「Jút-
airuino tekióhószan」 „erszényesek alkalmazko-
dó szétterjedése” ◇ hószanszuruhószanszuru kisugározkisugároz
「Buttai-va necu-o hószansita.」 „A test kisugá-
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rozta a hőt.” ◇ hószancúhószancú kisugárzókisugárzó fájdalomfájdalom
「Hano hószancú」 „fogfájás kisugárzása”

hószanhószan ◆ bórsavbórsav ◇ hószandangohószandango rovarirtórovarirtó
szerszer
hószancúhószancú ◆ kisugárzókisugárzó fájdalomfájdalom 「Hano hó-
szancú」 „fogfájás kisugárzása”

hószancsúhószancsú ◆ sugárállatkáksugárállatkák
hószandangohószandango ◆ csótányirtócsótányirtó szerszer ◆ rovar-rovar-
irtó szerirtó szer
hószan-enhószan-en ◆ borátborát ◆ bórsavas sóbórsavas só
hoszaninhoszanin ◆ ülnökülnök
hószan-nankóhószan-nankó ◆ bórsavas kenőcsbórsavas kenőcs
hószanszuruhószanszuru ◆ elpárologelpárolog 「Kanasimi-va hó-
szansita.」 „Elpárolgott a bánatom.” ◆ kisugá-kisugá-
rozroz 「Buttai-va necu-o hószansita.」 „A test ki-
sugározta a hőt.”

hoszasikjóhoszasikjó ◆ segédpüspöksegédpüspök
hószaszeicuiszekisihószaszeicuiszekisi ◆ radioaktívradioaktív nyomjel-nyomjel-
zőző
hószaszeitorészáhószaszeitorészá ◆ radioaktív nyomjelzőradioaktív nyomjelző
hoszaszuruhoszaszuru ◆ asszisztálasszisztál 「Dzsósi-o hosza-
szuru.」 „A főnökének asszisztál.” ◆ segédkeziksegédkezik
「Daidzsin-o hoszaszuru.」 „Miniszternek segéd-
kezik.” ◆ segítsegít 「Sicsó-o hoszaszuru.」 „A pol-
gármesternek segít.”

hoszecuhoszecu ◆ kiegészítő magyarázatkiegészítő magyarázat
hószecuszuruhószecuszuru ◆ felölelfelölel 「Kono hon-va ni-
dzsuszszeikino rekisi-o hószecuszuru.」 „Ez a
könyv felöleli a XX. század történelmét.” ◆ magá-magá-
ba foglalba foglal
hoszeihoszei ◆ helyreigazításhelyreigazítás ◆ kompenzációkompenzáció ◆

korrekciókorrekció ◆ módosításmódosítás
hószeihószei ◆ helyességhelyesség ◇ hinkóhószeinahinkóhószeina kifo-kifo-
gástalan viselkedésűgástalan viselkedésű
hószeihószei ◆ jogrendszerjogrendszer
hószeihószei ◆ gépi varrásgépi varrás ◆ varrásvarrás
hószeihószei ◆ ágyúdörgéságyúdörgés 「Hószeiga todoroita.」
„Ágyúdörgés hallatszott.” ◆ ágyúszóágyúszó
hószeigjóhószeigjó ◆ varróiparvarróipar
hószeihinhószeihin ◆ varrott termékvarrott termék
hoszeijoszanhoszeijoszan ◆ módosítottmódosított költségvetésköltségvetés
「Szeifu-va hoszeijoszan-o kunda.」 „A kormány
összeállította a módosított költségvetést.”

hószeikahószeika ◆ törvényitörvényi szabályozásszabályozás 「Densi-
someino hószeika」 „digitális aláírás törvényi sza-
bályozása”

hoszeikihoszeiki ◆ kompenzátorkompenzátor
hószeikjokuhószeikjoku ◆ joghivataljoghivatal
hószeikóhószeikó ◆ varrónővarrónő
hószeikódzsóhószeikódzsó ◆ varrodavarroda
hoszeinohoszeino ◆ kompenzációskompenzációs
hószeisihószeisi ◆ jogtörténetjogtörténet
hószeisingikaihószeisingikai ◆ jogi tanácsadó testületjogi tanácsadó testület
hoszeiszuruhoszeiszuru ◆ helyreigazíthelyreigazít 「Paszokonde
nanameno sasin-o hoszeisita.」 „Számítógéppel
helyreigazítottam a ferde fotót.” ◆ korrigálkorrigál
「Meganede sirjoku-o hoszeisita.」 „Szemüveg-
gel korrigálta a látását.” ◆ módosítmódosít 「Joszan-o
hoszeisita.」 „Módosította a költségvetést.”

hószeiszuruhószeiszuru ◆ varrvarr 「Hószeisita tebukuro」
„varrott kesztyű”

hószekihószeki ◆ drágakődrágakő 「Jubivani hószeki-o szet-
toszuru.」 „Drágakövet foglal a gyűrűbe.” ◆

ékességékesség 「Kono kjókai-va murano hószekide-
szu.」 „Ez a templom a falu ékessége.” ◆ ékkőékkő ◆

ékszerékszer
hószekibakohószekibako ◆ ékszerdobozékszerdoboz ◆ ékszeresékszeres
dobozdoboz
hószekiruihószekirui ◆ drágakövekdrágakövek ◆ ékszerékszer
hószekisóhószekisó ◆ ékszerkereskedésékszerkereskedés
hószekitenhószekiten ◆ drágakőboltdrágakőbolt ◆ drágakőüzletdrágakőüzlet
◆ ékszerboltékszerbolt ◆ ékszerüzletékszerüzlet
hoszenhoszen ◆ pályafenntartáspályafenntartás ◆ pályakarban-pályakarban-
tartástartás
hószenkahószenka ◆ nebáncsvirágnebáncsvirág
hószenkakuhószenkaku ◆ varrásszerű csíkvarrásszerű csík
hószenkakuhószenkaku ◆ rafemagrafemag
hoszenkódzsihoszenkódzsi ◆ pályafenntartásipályafenntartási munkála-munkála-
toktok
hoszenszagjóinhoszenszagjóin ◆ pályafenntartópályafenntartó munkásmunkás
◆ pályamunkáspályamunkás
hoszóhoszó ◆ aszfaltozásaszfaltozás ◆ burkolatburkolat ◆ útburko-útburko-
latlat ◇ aszufarutohoszóaszufarutohoszó aszfaltburkolataszfaltburkolat ◇

szaiszekihoszószaiszekihoszó makadámburkolatmakadámburkolat
hószohószo ◆ bórbór
hószóhószó ◆ adásadás 「Radzsio hószó」 „rádióadás”
◆ közvetítésközvetítés 「Szupócu bangumino hószóga
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hadzsimarimasita.」 „Elkezdődött a sportműsor
közvetítése.” ◆ műsorsugárzásműsorsugárzás ◆ műsorszó-műsorszó-
rásrás 「Dedzsitaru hószóga hadzsimatta.」 „Elkez-
dődött a digitális műsorszórás.” ◇ eiszeihószóeiszeihószó
műholdasműholdas műsorszórásműsorszórás ◇ eiszeihószóeiszeihószó mű-mű-
holdasholdas közvetítésközvetítés ◇ ekihószóekihószó hangosbe-hangosbe-
mondómondó ◇ en-naihószóen-naihószó hangosbemondóhangosbemondó ◇ kó-kó-
naihószónaihószó hangosbemondóhangosbemondó ◇ szaiszaihószószaiszaihószó
műsorműsor újraismétléseújraismétlése ◇ szaihószószaihószó ismétlésismétlés
「Bangumino szaihószó」 „műsor ismétlése” ◇

sanaihószósanaihószó hangosbemondóhangosbemondó ◇ sógjóhószósógjóhószó
kereskedelmikereskedelmi adásadás ◇ dzsónaihószódzsónaihószó han-han-
gosbemondógosbemondó ◇ zenkokuhószózenkokuhószó országosországos
közvetítésközvetítés ◇ taigaihószótaigaihószó külföldrekülföldre sugár-sugár-
zottzott adásadás ◇ tagenhószótagenhószó többhelyszínestöbbhelyszínes
közvetítésközvetítés ◇ tanpahószótanpahószó rövidhullámúrövidhullámú
adásadás ◇ csidzsóhahószócsidzsóhahószó földiföldi műsorszórásműsorszórás
◇ csidzsóhahószócsidzsóhahószó földfelszíniföldfelszíni műsorszó-műsorszó-
rásrás ◇ csidzsóhószócsidzsóhószó földiföldi műsorszórásműsorszórás ◇

csidzsóhószócsidzsóhószó földfelszíniföldfelszíni műsorszórásműsorszórás ◇

csótanpahószócsótanpahószó URHURH adásadás ◇ terebihószóterebihószó
tévéadástévéadás ◇ namahószónamahószó élőélő közvetítésközvetítés ◇

namahószónamahószó élőélő adásadás 「Anaunszá-va namahó-
szódetocsitta.」 „A bemondó élő adásban baki-
zott.” ◇ njúszuhószónjúszuhószó hírközvetítéshírközvetítés ◇ bóga-bóga-
ihószóihószó zavaróadászavaróadás ◇ hószógaaruhószógaaru bemond-bemond-
jákják 「Densaga okurerutoiu hószógaatta.」 „Be-
mondták, hogy késni fog a vonat.” ◇ júszenhó-júszenhó-
szószó kábeleskábeles adásadás ◇ radzsiohószóradzsiohószó rádió-rádió-
adásadás ◇ riréhószóriréhószó átjátszott adásátjátszott adás
hószóhószó ◆ jogászjogász ◆ jogi szakmajogi szakma
hószóhószó ◆ becsomagolásbecsomagolás 「Purezentono hó-
szó」 „ajándék becsomagolása” ◆ csomagoláscsomagolás
「Kadzsóna hószó-va jamemasó!」 „A túlzásba
vitt csomagolást mellőzzük!”

hószóhószó ◆ himlőhimlő
hószóbangumihószóbangumi ◆ rádióműsorrádióműsor ◆ tévéműsortévéműsor
hoszobanindzsinhoszobanindzsin ◆ egynyári ürömegynyári üröm
hoszobikihoszobiki ◆ madzagmadzag
hoszoboszotohoszoboszoto ◆ szegényesenszegényesen ◇ hoszobo-hoszobo-
szotokuraszuszotokuraszu tengetitengeti életétéletét 「Inakano csi-
iszai iede hoszoboszoto kurasiteita.」 „Vidéken
egy kis házban tengette életét.” ◇ hoszoboszo-hoszoboszo-
tositatosita visszafogottvisszafogott 「Hoszoboszotosita kac-
udó」 „visszafogott tevékenység”

hoszoboszotokuraszuhoszoboszotokuraszu ◆ tengetitengeti életétéletét
「Inakano csiiszai iede hoszoboszoto kurasite-
ita.」 „Vidéken egy kis házban tengette életét.”

hoszoboszotositahoszoboszotosita ◆ döcögődöcögő 「Hoszoboszo-
tosita sóbai」 „döcögő üzlet” ◆ vékonyvékony 「Ho-
szoboszotosita koe」 „vékony hang” ◆ visszafo-visszafo-
gottgott 「Hoszoboszotosita kacudó」 „visszafogott
tevékenység”

hószódaigakuhószódaigaku ◆ iskolarádióiskolarádió ◆ iskolatévéiskolatévé ◆

televíziós távoktatástelevíziós távoktatás
hoszódehoszóde ◆ vékonyvékony karkar ◇ hoszódedehoszódede gyengegyenge
létérelétére 「On-nano hoszódede ikkano szeikei-o
szaszaeteiru.」 „Gyenge nő létére eltartja az egész
családot.”

hoszódedehoszódede ◆ gyengegyenge létérelétére 「On-nano ho-
szódede ikkano szeikei-o szaszaeteiru.」 „Gyenge
nő létére eltartja az egész családot.”

hoszódórohoszódóro ◆ aszfaltútaszfaltút ◆ betonútbetonút ◆ köves-köves-
útút ◆ műútműút
hoszodzsihoszodzsi ◆ vékony betűvékony betű
hószódzsikanhószódzsikan ◆ műsoridőműsoridő
hószóeiszeihószóeiszei ◆ műsorszóró műholdműsorszóró műhold
hószóenhószóen ◆ bőrgyulladásbőrgyulladás ◆ tovakúszótovakúszó gyul-gyul-
ladásladás
hószógaaruhószógaaru ◆ bemondjákbemondják 「Densaga okureru-
toiu hószógaatta.」 „Bemondták, hogy késni fog a
vonat.”

hószógekihószógeki ◆ rádiójátékrádiójáték ◇ renzokuhószóge-renzokuhószóge-
kiki folytatásos rádiójátékfolytatásos rádiójáték
hoszogirinohoszogirino ◆ vékonyra vágottvékonyra vágott
hószóhihószóhi ◆ csomagolási költségcsomagolási költség
hószóhóhószóhó ◆ médiatörvénymédiatörvény
hoszoihoszoi ◆ érzékenyérzékeny 「Hoszoi sinkei」 „érzé-
keny idegzet” ◆ karcsúkarcsú 「Moderuszan-va ho-
szokatta.」 „A manöken karcsú volt.” ◆ keskenykeskeny
「Hoszoi micsini haitta.」 „Befordultam egy kes-
keny utcába.” ◆ soványsovány 「Anata-va hoszoszu-
giru.」 „Túl sovány vagy!” ◆ vékonyvékony 「Hoszoi
szen-o hiita.」 „Vékony vonalat húztam.” ◇ sin-sin-
keigahoszoikeigahoszoi gyengegyenge idegzetűidegzetű ◇ szengaho-szengaho-
szoiszoi gyámoltalangyámoltalan 「Szenga hoszoi danszei」
„gyámoltalan férfi”

hószóicsigenszeihószóicsigenszei ◆ alkalmasalkalmas jogászokjogászok ki-ki-
választásának rendszereválasztásának rendszere
hoszoitohoszoito ◆ szálszál
hószókaihószókai ◆ jogászvilágjogászvilág ◆ jogi világjogi világ
hószókinsijógohószókinsijógo ◆ műsorban tiltott szóműsorban tiltott szó
hószókjokuhószókjoku ◆ adóadó ◆ adóállomásadóállomás
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hoszókódzsihoszókódzsi ◆ aszfaltozásaszfaltozás ◆ burkolásburkolás
hoszokuhoszoku ◆ befogásbefogás ◆ elfogáselfogás
hoszokuhoszoku ◆ lelépéslelépés ◆ lépegetve leméréslépegetve lemérés
hoszokuhoszoku ◆ kiegészítéskiegészítés ◆ pótláspótlás
hószokuhószoku ◆ törvénytörvény 「Njúton-no ban-
júinrjokuno hószoku」 „Newton egyetemes tö-
megvonzás törvénye” ◆ törvényszerűségtörvényszerűség
「Kakuszareta hószoku-o micuketa.」 „Megtalál-
tam a rejtett törvényszerűséget.” ◇ undónohó-undónohó-
szokuszoku mozgástörvénymozgástörvény ◇ enerugíhozon-enerugíhozon-
nohószokunohószoku energiamegmaradásenergiamegmaradás törvényetörvénye ◇

ómuhószokuómuhószoku Ohm-törvényOhm-törvény ◇ kacsihószokukacsihószoku
értéktörvényértéktörvény ◇ kanszeinohószokukanszeinohószoku tehe-tehe-
tetlenségtetlenség törvényetörvénye ◇ kitainohószokukitainohószoku gáz-gáz-
törvénytörvény ◇ kihantekihószokukihantekihószoku normatívnormatív tör-tör-
vényvény ◇ kihontekihószokukihontekihószoku alaptételalaptétel 「Kore-
va szorjúsironno kihontekihószokudearu.」 „Ez a
részecskeelmélet alaptétele.” ◇ sidzsóhószokusidzsóhószoku
piacpiac törvényetörvénye ◇ sizen-nohószokusizen-nohószoku termé-termé-
szetiszeti törvénytörvény ◇ taiszúnohószokutaiszúnohószoku nagynagy
számokszámok törvényetörvénye 「Taiszúno hószokukara-
ikebaszoroszoro sóri-o oszameruhazuda.」 „A
nagy számok törvénye alapján, most már ideje
győznöm.” ◇ menderunohószokumenderunohószoku MendelMendel tör-tör-
vényeivényei
hoszokubucuhoszokubucu ◆ kiegészítő tápanyagkiegészítő tápanyag
hoszokudensihoszokudensi ◆ befogott elektronbefogott elektron
hoszokudzsikóhoszokudzsikó ◆ kiegészítő záradékkiegészítő záradék
hoszokuidensihoszokuidensi ◆ komplementer génkomplementer gén
hoszokunaruhoszokunaru ◆ vékonyodikvékonyodik 「Edano hadzsik-
kono hó-va hoszokunatteiru.」 „Az ág a vége felé
vékonyodik.”

hoszokusohoszokuso ◆ kiegészítőkiegészítő iratirat ◇ juigonho-juigonho-
szokusoszokuso pótvégrendeletpótvégrendelet
hoszokuszecumeihoszokuszecumei ◆ kiegészítőkiegészítő magyará-magyará-
zatzat
hószokuszeihószokuszei ◆ törvényszerűségtörvényszerűség
hoszokuszuruhoszokuszuru ◆ befogbefog 「Tekki-va rédáde ho-
szokuszareta.」 „Radarral befogták az ellenséges
gépet.” ◆ elfogelfog 「Sinnjúsitekita dóbucu-o hoszo-
kusita.」 „A területre hatoló állatot elfogták.” ◆

felfogásfelfogás ◆ megértmegért 「Konotekiszuto-va baku-
zentosite hoszokusigatai.」 „Ezt a ködös szöveget
nehéz megérteni.”

hoszokuszuruhoszokuszuru ◆ leléplelép 「Tocsino nagasza-o ho-
szokusita.」 „Leléptem a telek hosszát.” ◆ lépe-lépe-

getvegetve lemérlemér 「Ekimadeno kjori-o hoszokusi-
ta.」 „Lépegetve lemértem az állomásig a távolsá-
got.”

hoszokuszuruhoszokuszuru ◆ kiegészítkiegészít 「Kareno
szecumei-o hoszokusita.」 „Kiegészítettem a ma-
gyarázatát.”

hoszomehoszome ◆ összehúzottösszehúzott szemszem 「Kareno
kódó-o hoszome-o akete ukagatta.」 „Összehú-
zott szemmel néztem, hogy mit csinál.”

hoszomeruhoszomeru ◆ keskenyebbrekeskenyebbre veszvesz ◆ kisebb-kisebb-
rere veszvesz 「Hi-o hoszometa.」 „Kisebbre vettem
a lángot.” ◆ lehalkítlehalkít 「Koe-o hoszometa.」 „Le-
halkítottam a hangom.” ◇ me-ome-o hoszomeruhoszomeru hu-hu-
nyorítnyorít 「Mabusikattanode me-o hoszometa.」
„A vakító fényben hunyorítottam.”

hoszomihoszomi ◆ vékony testvékony test
hoszomicsihoszomicsi ◆ keskeny utcakeskeny utca
hoszominohoszomino ◆ karcsúkarcsú 「Hoszomino dzsoszei」
„karcsú nő” ◆ vékonyvékony 「Hoszomino katana」
„vékony pengéjű kard”

hószómóhószómó ◆ műsorszóró hálózatműsorszóró hálózat
hoszonagaihoszonagai ◆ hosszúkáshosszúkás 「Hoszonagai me.」
„Hosszúkás szem.”

hoszoomigatahoszoomigata ◆ vékony alkatvékony alkat
hoszoomotehoszoomote ◆ keskeny arckeskeny arc
hoszoruhoszoru ◆ kevesebbkevesebb leszlesz 「Kakodzsúnen
kande súnjúga hoszotta.」 „Az elmúlt tíz évben
kevesebb lett a jövedelmem.” ◆ megcsappanmegcsappan
「Sóbaiga hoszotta.」 „Megcsappant az üzlet.” ◆

vékonyabbvékonyabb leszlesz ◇ sokugahoszorusokugahoszoru elmegyelmegy
azaz étvágyaétvágya 「Bjókininatte sokuga hoszotta.」
„A betegségtől elment az étvágyam.” ◇ mimoho-mimoho-
szoruszoru emésztiemészti magátmagát 「Kodomono bjókide
mimo hoszoru omoida.」 „A gyerek betegsége mi-
att emésztem magam.” ◇ mimohoszorumimohoszoru nyo-nyo-
masztómasztó 「Sakkingaatte mimo hoszoru omoi-
da.」 „Nyomasztó érzés az adósságomra gondol-
ni.”

hószósihószósi ◆ csomagolópapírcsomagolópapír
hószósicuhószósicu ◆ stúdióstúdió
hószósikienhószósikien ◆ bőrgyullladásbőrgyullladás ◆ tovakúszótovakúszó
gyullladásgyullladás
hószószareruhószószareru ◆ képernyőreképernyőre kerülkerül
「Konodokjumentarí-va raisúhószószareru.」
„Ez a dokumentumfilm jövő héten kerül képer-
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nyőre.” ◆ megymegy 「Kjó-va terebide naniga hószó-
szareru?」 „Mi megy ma a tévében?”

hoszószareteinaimicsihoszószareteinaimicsi ◆ földútföldút 「Iemade
hoszószareteinai micsiga cuzuita.」 „A házhoz egy
földút vezetett.”

hoszószareteiruhoszószareteiru ◆ burkoltburkolt
hoszószuruhoszószuru ◆ aszfaltozaszfaltoz 「Hoszószareta
dórode-va szumúzuni szuszumukotogadekiru.」
„Aszfaltozott úton simábban haladhatunk.” ◆

burkolburkol ◆ kikövezkikövez 「Vatasino ieno maeno micsi-
va mada hoszószareteimaszen.」 „A házunk előtt
nincs kikövezve az út.” ◆ kövezkövez 「Hoszószareta
micsi-va hajaku szuszumukotogadekiru.」 „Köve-
zett úton gyorsabban lehet menni.” ◆ leaszfal-leaszfal-
toztoz 「Jójaku vatasitacsino ieno maeno micsi-va
hoszószareta.」 „Végre-valahára leaszfaltozták
előttünk az utat.”

hószószuruhószószuru ◆ becsomagolbecsomagol 「Guraszu-o var-
enaijóni hószósita.」 „Becsomagoltam a pohara-
kat, hogy ne törjenek el.”

hószószuruhószószuru ◆ adad 「Kono bangumi-va kinó hó-
szószareteita.」 „Ez a műsort tegnap adták.” ◆

bemondbemond 「Terebi-va asitaraiuninaruto hószósi-
ta.」 „Bemondták a tévében, hogy holnap vihar
lesz.” ◆ közvetítközvetít 「Siai-va terebidemo hószó-
szareta.」 „A meccset a tévé is közvetítette.” ◆ le-le-
adad 「Njúszugaterebide hószószareta.」 „Leadták
a hírt a tévében.” ◆ sugározsugároz 「Kono bangumi-va
mainicsihószószareteiru.」 „Ezt a műsort minden
nap sugározzák.” ◇ hószószareruhószószareru megymegy 「Kjó-
va terebide naniga hószószareru?」 „Mi megy ma
a tévében?”

hoszszahoszsza ◆ rohamroham ◇ sinzóhoszszasinzóhoszsza szívro-szívro-
hamham ◇ zenszokunohoszszazenszokunohoszsza asztmásasztmás rohamroham

hoszszatekinahoszszatekina ◆ görcsösgörcsös 「Hoszszatekina
itami-o kandzsita.」 „Görcsös fájdalmat érzett.” ◆

megfontolásmegfontolás nélkülinélküli 「Hoszszatekina hankó-
datta.」 „Megfontolás nélküli bűntett volt.” ◆ ro-ro-
hamszerűhamszerű
hoszszatekinaszekihoszszatekinaszeki ◆ köhögési rohamköhögési roham
hoszszatekinavaraihoszszatekinavarai ◆ nevetési rohamnevetési roham
hoszszatekinihoszszatekini ◆ megfontolásmegfontolás nélkülnélkül
「Hoszszatekini kódósita.」 „Megfontolás nélkül
cselekedett.” ◆ rohamszerűenrohamszerűen ◇ hoszszateki-hoszszateki-
niszaszuniszaszu vagdalózikvagdalózik 「Han-nin-va hoszszate-
kini hito-o szasita.」 „A tettes vagdalózott.”

hoszszatekiniszaszuhoszszatekiniszaszu ◆ vagdalózikvagdalózik 「Han-
nin-va hoszszatekini hito-o szasita.」 „A tettes
vagdalózott.”

hoszszokuhoszszoku ◆ beindulásbeindulás ◆ kezdéskezdés ◆ létrejö-létrejö-
vetelvetel
hoszszokuszaszeruhoszszokuszaszeru ◆ beindítbeindít
「Atarasiikurabu-o hoszszokuszaszeta.」 „Bein-
dítottam egy új klubot.”

hoszszokuszuruhoszszokuszuru ◆ beindulbeindul 「Zanteiszeikenga
hoszszokusita.」 „Beindult az ideiglenes kor-
mány.” ◆ indulindul 「Kono undó-va dzsúnenmaeni
hoszszokusita.」 „Ez a mozgalom 10 évvel ezelőtt
indult.” ◆ létrejönlétrejön 「Kokuszairengóga icsikjú
jongo nenni hoszszokusita.」 „Az ENSZ 1945-ben
jött létre.” ◆ megkezdimegkezdi működésétműködését 「Raigecu,
torisimarijakukaiga hoszszokuszuru joteideszu.」
„Jövő hónapban megkezdi működését az igazga-
tótanács.”

hoszszoritositeiruhoszszoritositeiru ◆ karcsúkarcsú 「Daiettosi-
tehoszszorisita.」 „A fogyókúra után karcsú lett.”

hoszszósúhoszszósú ◆ hosszó-buddhizmushosszó-buddhizmus
hoszszuhoszszu ◆ szőrostorszőrostor
hoszszuruhoszszuru ◆ akarakar 「Kare-va okane-o hoh-
szuru.」 „Pénzt akar magának.” ◆ kívánkíván 「Szore
idzsónomono-o hositeinai.」 „Ennél többet nem
is kívánhatnék.” ◆ vágyikvágyik 「Meijo-o hoh-
szuru.」 „Elismertségre vágyik.”

hoszuhoszu ◆ aszalaszal 「Kudamono-o hosita.」 „Gyü-
mölcsöt aszalt.” ◆ kiakasztkiakaszt 「Jófuku-o hinatani
hosita.」 „Kiakasztottam a ruhát a napra.” ◆ ki-ki-
ürítürít 「Szakazuki-o hosita.」 „Kiürítette a poha-
rát.” ◆ lecsapollecsapol 「Numa-o hoszu.」 „Lecsapolja
a lápot.” ◆ szárítszárít 「Szakana-o hosita.」 „Halat
szárított.” ◆ szellőztetszellőztet 「Futon-o hoszu.」
„Paplant szellőztet.” ◆ teregettereget
「Szentakumono-o hoszanakute-va narima-
szen.」 „Teregetni kell a ruhákat!” ◇ sigoto-osigoto-o
hoszareruhoszareru nemnem kapkap munkátmunkát 「Szono haijú-
va sigoto-o hoszareteiru.」 „Annak a színésznek
nem adnak munkát.” ◇ tenpidehoszutenpidehoszu naponnapon
szárítszárít 「Tenpide hositaavabi」 „napon szárított
tengeri fülcsiga” ◇ tenpidehoszutenpidehoszu naponnapon aszalaszal
「Tenpide hosita ume」 „napon aszalt szilva” ◇

nomihoszunomihoszu benyombenyom
「Godzsúmiririttorunopárinka-o nomi hosita.」
„Benyomtam egy felest.”

hoszúhoszú ◆ komplementer számkomplementer szám
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hószuhószu ◆ fecskendőtömlőfecskendőtömlő 「Sóbóhószu」 „tűz-
oltófecskendő tömlője” ◆ locsolócsőlocsolócső 「Hószu-
de kuruma-o aratta.」 „Locsolócsővel lemostam
a kocsit.” ◆ slagslag 「Hószude sokubucuni mizu-o
kakete!」 „Locsold meg slaggal a veteményeket!”
◆ tömlőtömlő ◇ kjúszuihószukjúszuihószu bekötőcsőbekötőcső 「Szen-
takukino kjúszuihószu」 „mosógép bekötőcsöve”
◇ dzsabarahószudzsabarahószu gégecsőgégecső ◇ haiszuihószuhaiszuihószu
lefolyótömlőlefolyótömlő 「Szentakukino haiszuihószu」
„mosógép lefolyótömlője”

hoszufacsidohoszufacsido ◆ foszfatidfoszfatid
hoszufagenhoszufagen ◆ foszfagénfoszfagén
hoszufatázehoszufatáze ◆ foszfatázfoszfatáz ◇ tanpakusi-tanpakusi-
cuhoszufatázecuhoszufatáze proteinfoszfatázproteinfoszfatáz
hoszuhodzsieszuterukecugóhoszuhodzsieszuterukecugó ◆

foszfodiészter-kötésfoszfodiészter-kötés
hoszuhoenórupirubinszanhoszuhoenórupirubinszan ◆ foszfo-foszfo-
enolpiroszőlősavenolpiroszőlősav ◆ foszfo-enolpiruvátfoszfo-enolpiruvát
hoszuhoguriszerinszanhoszuhoguriszerinszan ◆ foszfoglicerin-foszfoglicerin-
savsav
hoszuhokinázehoszuhokináze ◆ foszfokinázfoszfokináz
hoszuhoripázehoszuhoripáze ◆ foszfolipázfoszfolipáz
hoszuhorirázehoszuhoriráze ◆ foszforilázfoszforiláz
hószuihószui ◆ vízfecskendezésvízfecskendezés ◆ vízleeresztésvízleeresztés

hószuihóhószuihó ◆ vízágyúvízágyú
hószuijónohószuijóno ◆ vízleeresztővízleeresztő 「Tankuno hószu-
ijóno ben-o aketa.」 „Kinyitottam a vízleeresztő
szelepet a tartályon.”

hószuikanhószuikan ◆ vízlevezető csővízlevezető cső
hószuikóhószuikó ◆ zsilipkapuzsilipkapu
hószuirohószuiro ◆ vízelvezető csatornavízelvezető csatorna
hószuisahószuisa ◆ vízágyúvízágyú
hószuiszóhószuiszó ◆ epilimnionepilimnion ◆ tótó vizénekvizének felsőfelső
rétegerétege
hószuiszuruhószuiszuru ◆ vizetvizet fecskendezfecskendez 「Sóbósi-
va endzsósita ucsini hószuisita.」 „A tűzoltó vizet
fecskendezett az égő házra.”

hoszúkairohoszúkairo ◆ komplementer áramkörkomplementer áramkör
hoszúkeihoszúkei ◆ lépésszámlálólépésszámláló
hoszúkihoszúki ◆ komplementerkomplementer
hoszupiszuhoszupiszu ◆ elfekvő kórházelfekvő kórház
hoszupiszu-keahoszupiszu-kea ◆ elfekvő kezeléselfekvő kezelés

hószuradissuhószuradissu ◆ tormatorma
hoszuteruhoszuteru ◆ diákszállódiákszálló ◆ fogadófogadó ◆ szállószálló
◆ turistaszállóturistaszálló
hoszuteszuhoszuteszu ◆ házigazdaházigazda ◆ hoszteszhosztesz ◆

komforthölgykomforthölgy ◆ társalkodó partnertársalkodó partner
hoszutohoszuto ◆ gazdagépgazdagép ◆ házigazdaházigazda ◆ hoszthoszt
◆ társalkodótársalkodó partnerpartner ◆ vendéglátóvendéglátó
「Hoszutofamirí-va sinszecudatta.」 „A vendég-
látó család kedves volt.” ◇ hoszutokonpjútáhoszutokonpjútá
gazdagépgazdagép ◇ hoszutomeihoszutomei gazdagép nevegazdagép neve
hoszutofamiríhoszutofamirí ◆ fogadó családfogadó család ◆ háziakháziak
hoszutokonpjútahoszutokonpjúta ◆ gazdagépgazdagép
hoszutokonpjútáhoszutokonpjútá ◆ gazdagépgazdagép
hoszutokurabuhoszutokurabu ◆ bár nők részérebár nők részére
hoszutomeihoszutomei ◆ gazdagép nevegazdagép neve
hotabihotabi ◆ máglyatűzmáglyatűz
hotaihotai ◆ komplementkomplement
hótaihótai ◆ kötéskötés 「Tekara hótai-o totta.」 „Levet-
tem a kötést a kezemről.” ◆ pólyapólya ◆ sebpólyasebpólya
hótaijóhótaijó ◆ blasztodermablasztoderma
hótaikókanhótaikókan ◆ kötéscserekötéscsere ◆ kötözéskötözés
「Kandzsa-va fucukagotoni hótaikókannotame
bjóinni iku.」 „A beteg kétnaponta jár kötözésre a
kórházba.”

hótai-ohótai-o makumaku ◆ bekötbeköt 「Teni hótai-o maita.」
„Bekötöttem a kezét.” ◆ bekötözbekötöz 「Kizuni hótai-
o maita.」 „Bekötözte a sebet.” ◆ kötözkötöz
「Kangofu-va kizuni hótai-o maiteita.」 „A nővér
a sebet kötözte.”

hótai-o makukotohótai-o makukoto ◆ kötözéskötözés
hótai-ohótai-o szuruszuru / hótaiszuruhótaiszuru ◆ bekötözbekötöz
「Kizuni hótai-o sita.」 „Bekötöztem a sebet.” ◆

bebe vanvan kötvekötve 「Atamani hótai-o sita.」 „Be volt
kötve a feje.” ◆ kötéskötés vanvan rajtarajta 「Jubini hóta-
isiteita.」 „Egy kötés volt az ujján.”

hótairuihótairui ◆ kötszerkötszer
hótaiszuruhótaiszuru / hótai-ohótai-o szuruszuru ◆ bekötözbekötöz
「Kizuni hótai-o sita.」 „Bekötöztem a sebet.” ◆

bebe vanvan kötvekötve 「Atamani hótai-o sita.」 „Be volt
kötve a feje.” ◆ kötéskötés vanvan rajtarajta 「Jubini hóta-
isiteita.」 „Egy kötés volt az ujján.”

hótaitépuhótaitépu ◆ ragtapaszragtapasz
hotancsóhotancsó ◆ e-molle-moll
hotaruhotaru ◆ szentjánosbogárszentjánosbogár
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hotarubihotarubi ◆ szentjánosbogár fényeszentjánosbogár fénye
hotarubukurohotarubukuro ◆ harangvirágharangvirág
hotarugarihotarugari ◆ szentjánosbogár-gyűjtésszentjánosbogár-gyűjtés
hotaruisihotaruisi ◆ fluoritfluorit ◆ folypátfolypát
hotatehotate ◆ fésűskagylófésűskagyló ◆ SzentSzent Jakab-Jakab-
kagylókagyló ◆ zarándokkagylózarándokkagyló
hotategaihotategai ◆ fésűskagylófésűskagyló ◆ SzentSzent Jakab-Jakab-
kagylókagyló ◆ zarándokkagylózarándokkagyló ◇ jóroppahota-jóroppahota-
tegaitegai nagy fésűskagylónagy fésűskagyló
hotecuhotecu ◆ protézisprotézis
hótecugakuhótecugaku ◆ jogfilozófiajogfilozófia
hoteihotei ◆ HoteiHotei
hóteihótei ◆ törvényben előírttörvényben előírt
hóteihótei ◆ bíróságbíróság 「Iraini ódzsinakattara hóteide
tatakaucumorideszu.」 „Ha nem teljesíti a kéré-
semet, bíróságra viszem az ügyet.” ◆ tárgyalástárgyalás
「Hikósikino hótei-o hiraita.」 „Zárt tárgyalást
tartottak.” ◆ tárgyalóteremtárgyalóterem ◆ törvényszéktörvényszék
◇ kókainohóteikókainohótei nyílt tárgyalásnyílt tárgyalás
hóteihótei ◆ ajándékozásajándékozás
hoteiaoihoteiaoi ◆ vízijácintvízijácint
hoteibarahoteibara ◆ nagy hasnagy has
hóteibudzsokuhóteibudzsoku ◆ bíróság megsértésebíróság megsértése
hóteibudzsokuzaihóteibudzsokuzai ◆ bíróság megsértésebíróság megsértése
hóteidairininhóteidairinin ◆ törvényes képviselőtörvényes képviselő
hóteidenszenbjóhóteidenszenbjó ◆ bejelentésrebejelentésre kötele-kötele-
zett ragályos betegségzett ragályos betegség
hóteidzsunbikinhóteidzsunbikin ◆ kötelező pénztartalékkötelező pénztartalék
hóteigókanhóteigókan ◆ kiskorúvalkiskorúval szembeniszembeni neminemi
erőszakerőszak
hóteiheikahóteiheika ◆ törvényes nemesfémparitástörvényes nemesfémparitás
hóteikaheihóteikahei ◆ törvényes fizetőeszköztörvényes fizetőeszköz
hóteikeihóteikei ◆ törvényes büntetéstörvényes büntetés
hóteikjúdzsicuhóteikjúdzsicu ◆ hivataloshivatalos munkaszünetimunkaszüneti
napnap
hóteikóken-ninhóteikóken-nin ◆ törvényes gyámtörvényes gyám
hoteiranhoteiran ◆ tündérpapucstündérpapucs
hóteisikihóteisiki ◆ egyenletegyenlet 「Kono hóteisiki-o toku-
noni nidzsikankakarimasita.」 „Ennek az egyen-
letnek a megoldása két órámba telt.” ◇ icsidzsi-icsidzsi-
hóteisikihóteisiki lineárislineáris egyenletegyenlet ◇ kagakuhóte-kagakuhóte-
isikiisiki kémiaikémiai egyenletegyenlet ◇ szangenhóteisikiszangenhóteisiki
háromismeretlenesháromismeretlenes egyenletegyenlet ◇ szandzsi-szandzsi-

hóteisikihóteisiki harmadfokúharmadfokú egyenletegyenlet ◇ dzsótai-dzsótai-
hóteisikihóteisiki állapotegyenletállapotegyenlet ◇ dzsodzsihóte-dzsodzsihóte-
isikiisiki negyedfokúnegyedfokú egyenletegyenlet ◇ szekibunhóte-szekibunhóte-
isikiisiki integrálegyenletintegrálegyenlet ◇ daiszúhóteisikidaiszúhóteisiki al-al-
gebraigebrai egyenletegyenlet ◇ tagenhóteisikitagenhóteisiki többis-többis-
meretlenesmeretlenes egyenletegyenlet ◇ nigenhóteisikinigenhóteisiki két-két-
ismeretlenesismeretlenes egyenletegyenlet ◇ nidzsihóteisikinidzsihóteisiki
másodfokúmásodfokú egyenletegyenlet ◇ hadóhóteisikihadóhóteisiki hul-hul-
lámegyenletlámegyenlet ◇ bibunhóteisikibibunhóteisiki differenciál-differenciál-
egyenletegyenlet 「Kono bibunhóteisiki-o tokinaszai.」
„Oldd meg ezt a differenciálegyenletet!” ◇ maku-maku-
szuverunohóteisikiszuverunohóteisiki Maxwell-egyenletekMaxwell-egyenletek ◇

renricuhóteisikirenricuhóteisiki egyenletrendszeregyenletrendszer
hóteisikikeihóteisikikei ◆ egyenletrendszeregyenletrendszer
hóteiszózokuninhóteiszózokunin ◆ törvényes örököstörvényes örökös
hótekikankeihótekikankei ◆ jogviszonyjogviszony
hótekikonkjohótekikonkjo ◆ jogalapjogalap ◆ jogcímjogcím 「Kono
bakkinno hótekikonkjo-va nandeszuka?」 „Mi-
lyen jogcímen kapta a büntetést?”

hótekinahótekina ◆ jogijogi 「Hótekina szekinin」 „jogi fe-
lelősség” ◆ törvényestörvényes 「Hótekina kenri」 „tör-
vényes jog”

hótekinihótekini ◆ jogilagjogilag 「Hótekini szadamerareta
meisó」 „jogilag meghatározott elnevezés” ◆ tör-tör-
vényvény szerintszerint 「Hótekini mitomerareta sojú-
ken」 „törvény szerint elismert birtokjog”

hótekirijúhótekirijú ◆ jogcímjogcím 「Kono sómeiso-va mih-
cuno hótekirijúga szoroeba moraeru.」 „Három
jogcímen lehet ilyen igazolványt kapni.” ◆ jogin-jogin-
dokdok
hótekisobunhótekisobun ◆ jogijogi alapúalapú büntetésbüntetés 「Kaisa-
va kiszeitókjokuno hótekisobun-o uketa.」 „A
szabályozó szerv jogi alapon megbüntette a válla-
latot.” ◆ jogkövetkezményjogkövetkezmény
hótekisudanhótekisudan ◆ jogi eszközjogi eszköz
hótekitaiszakuhótekitaiszaku ◆ jogorvoslatjogorvoslat
hótekitecuzukihótekitecuzuki ◆ jogijogi eljáráseljárás 「Kaisani
taisite hótekitecuzukiga hadzsimatta.」 „Jogi eljá-
rás indult a vállalat ellen.”

hotenhoten ◆ pótláspótlás
hótenhóten ◆ szútraszútra ◆ törvénykönyvtörvénykönyv ◇ keihótenkeihóten
büntetőbüntető törvénykönyvtörvénykönyv ◇ minpótenminpóten polgáripolgári
törvénykönyvtörvénykönyv
hotenszuruhotenszuru ◆ kipótolkipótol 「Szagaku-o hotensi-
ta.」 „Kipótoltam a különbözetet.” ◆ pótolpótol
「Szonsicu-o hotensita.」 „Pótoltam a hiányt.”
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hoteruhoteru ◆ hotelhotel 「Hoteruni tomatta.」 „Hotel-
ben szálltam meg.” ◆ szállodaszálloda 「Hoteru-o joja-
kusita.」 „Szállodát foglaltam.” ◇ icsirjúhoteruicsirjúhoteru
elsőelső osztályúosztályú szállodaszálloda ◇ kapuszeruhoterukapuszeruhoteru
kapszulahotelkapszulahotel ◇ gókanahoterugókanahoteru luxushotelluxushotel
◇ gókanahoterugókanahoteru luxusszállodaluxusszálloda ◇ rizótoho-rizótoho-
teruteru üdülőszállodaüdülőszálloda ◇ rizótohoterurizótohoteru üdülő-üdülő-
szállószálló
hoteruhoteru ◆ égég 「Kaoga hotetteiru.」 „Ég az ar-
com.” ◆ tüzestüzes 「Karadaga hotetteiru.」 „Tüzes
a testem.”

hoterudaihoterudai ◆ hotelköltséghotelköltség ◆ szállásköltségszállásköltség

hoterunobóihoterunobói ◆ londinerlondiner
hótohóto ◆ eszközeszköz 「Hóto-o cukusitemitaga, hosi-
katta mono-o njúsudekinakatta.」 „Minden esz-
közt kimerítettem, de nem tudtam megszerezni
a kívánt árut.” ◆ módmód 「Kikokuno hóto-o sza-
gutta.」 „Kerestem a módot, hogy visszatérhessek
hazámba.”

hótóhótó ◆ dorbézolásdorbézolás 「Hótóni fuketteiru.」
„Mást sem csinál, csak dorbézol.”

hótóhótó ◆ ágyútoronyágyútorony
hótóhótó ◆ becsesbecses kardkard ◇ denkanohótó-odenkanohótó-o nukunuku
végső eszközhöz nyúlvégső eszközhöz nyúl
hotobasiruhotobasiru ◆ kilövellkilövell 「Dómjakukara csiga
hotobasitta.」 „Az ütőérből kilövellt a vér.” ◆ ki-ki-
törtör 「Kareno kucsikara kotobaga hotobasitta.」
„Kitörtek a szájából a szavak.” ◆ spriccelspriccel 「Csi-
ga kizukara hotobasitta.」 „A vér spriccelt a seb-
ből.”

hotoborihotobori ◆ maradékmaradék izgalomizgalom 「Dzsikenno-
hotoboriga szameta.」 „Elcsitult az eset körüli iz-
galom.” ◆ maradékmaradék melegmeleg 「Higa kurete, nic-
csúnohotoboriga szameta.」 „Lement a nap, és a
maradék meleg elillant.”

hotoborigaszameruhotoborigaszameru ◆ lecsillapodnaklecsillapodnak aa ke-ke-
délyekdélyek 「Hotoboriga szamerumade matteita.」
„Megvártam, míg lecsillapodnak a kedélyek.”

hotohoahotohoa ◆ fotofórfotofór
hotohotohotohoto ◆ ténylegtényleg 「Hikikomoru muszuko-
nihotohoto te-o jaita.」 „Most már tényleg nem
tudok mit kezdeni a szobájába zárkózott fiam-
mal.” ◆ végképpvégképp 「Hotohoto komatteiru.」
„Végképp nem tudom, mitévő legyek.”

hotokehotoke ◆ BuddhaBuddha 「Hotokeni cukaeru.」
„Buddhát szolgálja.” ◆ buddhabuddha ◆ Buddha-Buddha-
szoborszobor ◇ dzsigokugahotokedzsigokugahotoke barátbarát aa baj-baj-
banban ◇ siranugahotokesiranugahotoke jobbjobb nemnem tudnitudni ◇ ho-ho-
tokegaukabarenaitokegaukabarenai lelkelelke nemnem nyugsziknyugszik bé-bé-
kébenkében ◇ hotokegokorohotokegokoro könyörületeskönyörületes szívszív
◇ hotokeszamahotokeszama halotthalott 「Hotokeszama-va re-
iansicuni hakobareta.」 „A halottat a hullaházba
vitték.” ◇ hotokeszamahotokeszama elhunytelhunyt ◇ ho-ho-
tokeszamatokeszama BuddhaBuddha ◇ hotokecukuttetama-hotokecukuttetama-
siiirezusiiirezu fontosfontos aa tökéletestökéletes befejezésbefejezés ◇

hotokeninaruhotokeninaru meghalmeghal ◇ hotokenokaomo-hotokenokaomo-
szandoszando béketűrésnekbéketűrésnek isis vanvan határahatára ◇ mi-mi-
hotokehotoke buddhabuddha ◇ vagaienohotoketótosivagaienohotoketótosi
sajátsaját vallásunkvallásunk szentszent ◇ vagateranohoto-vagateranohoto-
ketótosiketótosi sajátsaját vallásunkvallásunk szentszent ◇ vagaho-vagaho-
toketótositoketótosi mindenkinekmindenkinek aa magamaga hitehite szentszent

hotokecukuttetamasiiirezuhotokecukuttetamasiiirezu ◆ fontosfontos aa tö-tö-
kéletes befejezéskéletes befejezés
hotokegaohotokegao ◆ jámbor arcjámbor arc
hotokegaukabarenaihotokegaukabarenai ◆ lelkelelke nemnem nyugsziknyugszik
békébenbékében
hotokegokorohotokegokoro ◆ könyörületes szívkönyörületes szív
hotokeninaruhotokeninaru ◆ meghalmeghal
hotokenohikarijorikanenohikarihotokenohikarijorikanenohikari ◆ BuddhaBuddha
tündöklése helyett az arany fényetündöklése helyett az arany fénye
hotokenojónahotokenojóna ◆ szentszent 「Hotokenojóna kao」
„szent kinézetű arc”

hotokenokaomoszandohotokenokaomoszando ◆ béketűrésnekbéketűrésnek isis
van határavan határa
hotokenozahotokenoza ◆ bársonyos árvacsalánbársonyos árvacsalán
hotokeszamahotokeszama ◆ BuddhaBuddha ◆ elhunytelhunyt ◆ halotthalott
「Hotokeszama-va reiansicuni hakobareta.」 „A
halottat a hullaházba vitték.” ◆ megboldogultmegboldogult
hótokuhótoku ◆ Hótoku-korHótoku-kor
hótómonohótómono ◆ kicsapongókicsapongó ◆ korhelykorhely
hótómuszukohótómuszuko ◆ kicsapongókicsapongó fiúfiú ◆ tékozlótékozló
fiúfiú
hótónahótóna ◆ korhelykorhely 「Hótóna otoko」 „korhely
ember”

hotondohotondo ❶ szinteszinte 「Hotondo koe-o kakeszóni-
nattatokorode, hitocsigaidatovakatta.」 „Szinte
már megszólította, amikor észrevette, hogy össze-
tévesztette valakivel.” ❷ majdnemmajdnem 「Hotondo
szeikósita.」 „Majdnem sikerült.” ◆ aligalig
「Kanodzso-o hotondo siranai.」 „Alig ismerem
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azt a nőt.” ◆ csaknemcsaknem 「Atarasii kuruma-o ka-
utamenihotondo csokinno zenbu-o cukatta.」
„Csaknem az egész megtakarításomat odaadtam
az új kocsiért.” ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag 「Kono bin-va
hotondo kara.」 „Ez az üveg gyakorlatilag üres.”
◆ jóformánjóformán 「Hotondo zen-inkaettesimatta.」
„Jóformán mindenki hazament.” ◆ kvázikvázi ◆ nem-nem-
igenigen 「Szaikinkareto hotondo atteinai.」 „Mos-
tanában nemigen találkozunk.” ◆ ritkánritkán
「Csokoréto-o hotondo tabenai.」 „Ritkán eszem
csokit.” ◆ zömzöm 「Hotondono hito-va szúgakuga-
vakaranai.」 „Az emberek zöme nem érti a mate-
matikát.”

hotondohadakanohotondohadakano ◆ lengénlengén 「Hotondo hada-
kano dzsoszeigaterebini deteita.」 „A tévében len-
gén öltözött lányok jelentek meg.”

hotondonohotondono ◆ javajava 「Csokinnohotondoganaku-
natta.」 „Elfogyott a megtakarításának a java.”

hotorihotori ◆ partpart 「Mizúminohotori-o arukimasi-
ta.」 „A tó partján sétáltunk.” ◇ mizúminoho-mizúminoho-
torinotorino tópartitóparti 「Mizúminohotorino beszszó」
„tóparti nyaraló”

hótószuruhótószuru ◆ dorbézoldorbézol ◆ dőzsöldőzsöl 「Kareno
muszuko-va hótósite zenzaiszan-o cukatta.」 „A
fia dőzsölve elhasználta az összes vagyonát.” ◆

kicsapongkicsapong 「Sigotomosinaide hótósiteiru.」
„Nem dolgozik, kicsapong.”

hototogiszuhototogiszu ◆ kis kakukkkis kakukk
hótózanmaihótózanmai ◆ dorbézolásdorbézolás ◆ önfeledtönfeledt szó-szó-
rakozásrakozás
hottanhottan ◆ elejeeleje valaminekvalaminek 「Kotono hottan-
kara hanasita.」 „Az elejétől meséltem.” ◆ előz-előz-
ménymény 「Gironno hottannicuite ukagatta.」 „A vi-
ta előzményeiről kérdeztem.” ◆ kezdetkezdet 「Icsi-
renno dzsikenno hottan」 „bűnügyi esetek soro-
zatának kezdete”

hottantonaruhottantonaru ◆ kirobbantkirobbant
「Hantaiszeidemo-va naiszenno hottantonatta.」
„Rendszerellenes tüntetés robbantotta ki a polgár-
háborút.”

hottarakasiniszuruhottarakasiniszuru ◆ elhanyagolelhanyagol
「Kodomo-o hottarakasinisita.」 „Elhanyagolta a
gyerekét.” ◆ nemnem pakolpakol elel 「Omocsa-o hottara-
kasinisita.」 „Nem pakolta el a játékait.”

hottarakaszuhottarakaszu ◆ elhanyagolelhanyagol 「Sigoto-o hotta-
rakaszu.」 „Elhanyagolja a munkáját.” ◆ magáramagára
hagyhagy 「Akacsan-o ucsini hottarakasitepacsinko-

ni itta.」 „A kisbabát otthon magára hagyva játék-
terembe ment.” ◆ nemnem törődiktörődik velevele 「Kazoku-
o hottarakaszu.」 „Nem törődik a családjával.”

hottategojahottategoja ◆ barakkbarakk ◆ kalyibakalyiba ◆ viskóviskó
hottemiruhottemiru ◆ beleásbeleás 「Katasza-o siraberuta-
meni cucsi-o hottemita.」 „Beleástam a földbe,
hogy megnézzem milyen kemény.”

hotteokuhotteoku ◆ békénbékén hagyhagy ◆ nemnem törődiktörődik velevele
「Beruga nattaga hótteoita.」 „Csengettek, de
nem törődtem vele.”

hótteokuhótteoku ◆ békénbékén hagyhagy 「Kizu-va hótteokeba
naoru.」 „Ha békén hagyod a sebet, begyógyul.” ◆

magáramagára hagyhagy 「Sibaraku hitorininaritainodes-
zu. Hootteoitekuremaszenka!」 „Egy kicsit egye-
dül akarok lenni! Nem hagynál magamra?” ◆ nemnem
törődiktörődik 「Uvasza-o hótteoita.」 „Nem törődtem
a pletykával.”

hottohotto ◆ megkönnyebbültenmegkönnyebbülten 「Hotto iki-o cu-
ku.」 „Megkönnyebbülten felsóhajt.” ◇ hot-hot-
toszurutoszuru fellélegzikfellélegzik 「Arasino nakahikókiga
csakurikuni szeikósite, hottosita.」 „Amikor a vi-
harban leszállt a repülő, fellélegeztünk.” ◇ hot-hot-
toszurutoszuru megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Kenkóni idzsó-va
nakattanode, hottosita.」 „Megkönnyebbültem,
hogy nem találtak semmi betegséget.”

hottohotto ◆ forróforró 「Hottocsokoréto onegaisima-
szu!」 „Forró kakaót kérek!” ◆ frissfriss 「Hottonjú-
szu.」 „Friss hír.” ◇ hotto-kékihotto-kéki lepénylepény ◇ hot-hot-
tonavadaitonavadai felkapottfelkapott tématéma 「Osoku-va hotto-
na vadaininatteiru.」 „Felkapott téma a korrup-
ció.” ◇ hotto-rainhotto-rain forródrótforródrót ◇ hotto-rainhotto-rain
segélyszolgálatsegélyszolgálat
hotto-csokorétohotto-csokoréto ◆ forró csokoládéforró csokoládé
hottodehottode ◆ forrónforrón
hottodogguhottodoggu ◆ hotdoghotdog
hottofurassuhottofurassu ◆ hőhullámhőhullám
hottokáráhottokárá ◆ hajsütővashajsütővas
hotto-kékihotto-kéki ◆ lepénylepény
hotto-kóhíhotto-kóhí ◆ forró kávéforró kávé
hottokuhottoku ◆ békénbékén hagyhagy 「Neko-o hottoitea-
gete!」 „Hagyd békén a macskát!” ◆ faképnélfaképnél
hagyhagy 「Kankógaidoni tocsúdehottokareta.」 „Az
idegenvezetőnk menet közben faképnél hagyott
minket.”

hotto-manéhotto-mané ◆ forró pénzforró pénz
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hottomune-ohottomune-o nadeoroszunadeoroszu ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül

hottonavadaihottonavadai ◆ felkapottfelkapott tématéma 「Osoku-va
hottona vadaininatteiru.」 „Felkapott téma a kor-
rupció.”

hottonjúszuhottonjúszu ◆ friss hírfriss hír
hottonohottono ◆ forróforró
hotto-pancuhotto-pancu ◆ forrónadrágforrónadrág
hottopurétohottopuréto ◆ főzőlapfőzőlap
hotto-rainhotto-rain ◆ forródrótforródrót ◆ segélyszolgálatsegélyszolgálat
hotto-szupottohotto-szupotto ◆ hotspothotspot
hottoszu-pottohottoszu-potto ◆ forró pontforró pont
hottoszuruhottoszuru ◆ fellélegzikfellélegzik 「Arasino nakahi-
kókiga csakurikuni szeikósite, hottosita.」 „Ami-
kor a viharban leszállt a repülő, fellélegeztünk.”
◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Kenkóni idzsó-va nakat-
tanode, hottosita.」 „Megkönnyebbültem, hogy
nem találtak semmi betegséget.” ◆ megnyugszikmegnyugszik
「Ókii mondaide-va naitohottosita.」 „Megnyu-
godtam, hogy nincs nagy baj.”

hottovainhottovain ◆ forralt borforralt bor
hóvahóva ◆ buddhistabuddhista prédikációprédikáció 「Hóva-o to-
ku.」 „Buddhista prédikációt tart.”

hóvahóva ◆ szaturációszaturáció ◆ telítettségtelítettség 「Hóvani
csikai dzsótai」 „telítettséghez közeli állapot” ◆

telítődéstelítődés ◇ kahóvakahóva túltelítettségtúltelítettség ◇ ka-ka-
hóvadzsókihóvadzsóki túltelítetttúltelített gőzgőz ◇ kahóvajóekikahóvajóeki
túltelített oldattúltelített oldat ◇ fuhóvafuhóva telítetlenségtelítetlenség
hóvadzsókihóvadzsóki ◆ telített gőztelített gőz
hóvadzsótaihóvadzsótai ◆ teliteli állapotállapot 「Kócú-va hóva-
dzsótainiatta.」 „Az utak zsúfolásig tele voltak.” ◆

telítettségtelítettség 「Kokunaisidzsó-va hóvadzsótaini-
natta.」 „A hazai piac telített lett.”

hovaitohovaito ◆ fehérfehér
hovaitoaiburímuhovaitoaiburímu ◆ bagolykeszegbagolykeszeg
hovaitoaszuparagaszuhovaitoaszuparagaszu ◆ fehérfehér spárgaspárga ◆

spárgaspárga
hovaitobódohovaitobódo ◆ táblatábla
hovaitobódomákáhovaitobódomáká ◆ táblafilctáblafilc
hovaito-csokorétohovaito-csokoréto ◆ fehér csokoládéfehér csokoládé
hovaitodéhovaitodé ◆ fehér napfehér nap
hovaitohauszuhovaitohauszu ◆ Fehér HázFehér Ház
hovaitokaráhovaitokará ◆ fehérfehér gallérgallér ◆ fehérfehér gallé-gallé-
rosros ◆ irodai munkásirodai munkás ◆ szellemi dolgozószellemi dolgozó

hovaito-kuriszumaszuhovaito-kuriszumaszu ◆ fehér karácsonyfehér karácsony
hovaito-noizuhovaito-noizu ◆ fehérzajfehérzaj
hovaitopeppáhovaitopeppá ◆ fehér borsfehér bors
hovaito-szószuhovaito-szószu ◆ fehér mártásfehér mártás
hovaitotaigáhovaitotaigá ◆ fehér tigrisfehér tigris
hóvajóekihóvajóeki ◆ telített oldattelített oldat
hóvakagóbucuhóvakagóbucu ◆ telített vegyülettelített vegyület
hóvaninaruhóvaninaru ◆ telítődiktelítődik 「Szuidzsóki-va hóva-
ninatta.」 „A vízgőz telítődött.”

hóvaondohóvaondo ◆ telítődési hőmérséklettelítődési hőmérséklet
hóvasidzsóhóvasidzsó ◆ telített piactelített piac
hóvaszaszeruhóvaszaszeru ◆ telíttelít 「Jóeki-o hóvaszasze-
ta.」 „Telítettem az oldatot.”

hóvatenhóvaten ◆ szaturációsszaturációs pontpont ◆ telítődésitelítődési
pontpont
hóvazaihóvazai ◆ telítőanyagtelítőanyag
hozahoza ◆ VitorlaVitorla
hozakuhozaku ◆ pofázikpofázik 「Kare-va nidzsúkironante
kantanni jaszererutohozaiteita.」 „Azt pofázta,
hogy húsz kilót lefogyni semmiség!”

hozeihozei ◆ vámszabadvámszabad
hozeicsiikihozeicsiiki ◆ vámszabad területvámszabad terület
hozeihinhozeihin ◆ vámszabad területen lévő áruvámszabad területen lévő áru
hozeiszókohozeiszóko ◆ vámraktárvámraktár ◆ vámszabadvámszabad rak-rak-
tártár
hozeiunszóhozeiunszó ◆ vámszabad szállításvámszabad szállítás
hozenhozen ◆ érintetlenülérintetlenül hagyáshagyás ◆ karbantar-karbantar-
tástás ◆ megóvásmegóvás 「Sókohozen」 „bizonyíték
megóvása” ◆ megőrzésmegőrzés ◇ jojakuhozenjojakuhozen meg-meg-
előzőelőző karbantartáskarbantartás ◇ rjódohozenrjódohozen területiterületi
integritásintegritás
hozenszeihozenszei ◆ csorbítatlanságcsorbítatlanság ◆ integritásintegritás
「Détano hozenszeiga utagavasii.」 „Az adatok
integritása kérdéses.”

hozenszuruhozenszuru ◆ érintetlenülérintetlenül hagyhagy
「Szeibucutajószei-o hozenszuru.」 „Érintetlenül
hagyja az élőlények sokszínűségét.” ◆ megőrizmegőriz
「Szeikacukankjó-o hozensita.」 „Megőrizte az
emberek életterét.” ◆ megvédmegvéd 「Rjódo-o hozen-
sita.」 „Megvédte a területeit.”

hozohozo ◆ csapcsap ◆ hímvesszőhímvessző
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hozohozo ◆ köldökköldök ◇ hozo-ohozo-o katamerukatameru szilár-szilár-
dandan elhatározelhatároz ◇ hozo-ohozo-o kamukamu keserűenkeserűen
megbánmegbán
hózóhózó ◆ kincsestárkincsestár ◆ kincstárkincstár
hozoanahozoana ◆ csaplyukcsaplyuk
hozocugihozocugi ◆ csapoláscsapolás ◆ csapolásos kötéscsapolásos kötés
hozonhozon ◆ elmentéselmentés 「Fairuno hozon」 „fájl el-
mentése” ◆ konzervációkonzerváció ◆ konzerváláskonzerválás ◆

megőrzésmegőrzés 「Kiokuno hozon」 „emlékek meg-
őrzése” ◆ tárolástárolás 「Dzsóonhozon」 „szobahő-
mérsékleten tárolás” ◆ tartósítástartósítás 「Reitóho-
zon」 „mélyhűtéses tartósítás” ◇ sokuhinhozonsokuhinhozon
élelmiszerkonzerválásélelmiszerkonzerválás ◇ sokumocuhozonsokumocuhozon
táplálékkonzerválástáplálékkonzerválás ◇ namae-onamae-o cuketeho-cuketeho-
zonzon mentésmentés máskéntmásként ◇ necurjónohozonnecurjónohozon hő-hő-
tárolástárolás
hozondzsótaihozondzsótai ◆ megőrzésimegőrzési állapotállapot 「Kono
kottóhin-va hozondzsótaigaii.」 „Ezt az antik da-
rabot jó állapotban őrizték meg.”

hozongakikuhozongakiku ◆ tartósíthatótartósítható 「Hozonga kiku
tabe mono」 „tartósítható élelmiszer”

hozonhairecuhozonhairecu ◆ konzerválódottkonzerválódott szekven-szekven-
ciacia ◆ megőrzött szekvenciamegőrzött szekvencia
hozonrjóhozonrjó ◆ tartósítótartósító 「Kono kanzumeni-va
takuszan-no hozonrjóga haitteiru.」 „Ebben a
konzervben sok a tartósító.” ◆ tartósítóanyagtartósítóanyag
◆ tartósítószertartósítószer ◇ gószeihozonrjógószeihozonrjó mester-mester-
séges tartósítószerséges tartósítószer
hozonsokuhozonsoku ◆ tartós élelmiszertartós élelmiszer
hozonszareruhozonszareru ◆ konzerválódikkonzerválódik 「Miira-va
hozonszareta.」 „A múmia konzerválódott.”

hozonszokuhozonszoku ◆ megmaradásimegmaradási tételtétel ◆ megma-megma-
radásiradási törvénytörvény ◇ undórjóhozonszokuundórjóhozonszoku im-im-
pulzusmegmaradáspulzusmegmaradás törvényetörvénye ◇ enerugího-enerugího-
zonszokuzonszoku energiamegmaradásenergiamegmaradás törvényetörvénye ◇

kakúndórjóhozonszokukakúndórjóhozonszoku
impulzusmomentum-megmaradásimpulzusmomentum-megmaradás törvényetörvénye
◇ kakúndórjóhozonszokukakúndórjóhozonszoku perdületmegma-perdületmegma-
radásradás törvényetörvénye ◇ sicurjóhozonszokusicurjóhozonszoku
anyagmegmaradás törvényeanyagmegmaradás törvénye
hozonszuruhozonszuru ◆ betárolbetárol 「Fairu-o forudáni ho-
zonsita.」 „Betároltam a fájlt egy mappába.” ◆ el-el-
mentment 「Komamenikonpjútani hozonszuru hóga
kenmeideszu.」 „Tanácsos szorgalmasan elmen-
teni a fájlt.” ◆ elraktározelraktároz 「Nó-va kioku-o ho-
zonsiteiru.」 „Az agy elraktározza az emlékeket.”

◆ elteszeltesz 「Jaszaiga nagamocsiszurujóni hozon-
szuru.」 „A zöldséget úgy teszem el, hogy eláll-
jon.” ◆ konzerválkonzervál 「Hjóga-va manmoszuno
karada-o hozonsita.」 „A gleccser konzerválta a
mamut testét.” ◆ lementlement 「Fairu-o USBmemo-
rini hozonsita.」 „Lementettem a fájlt egy pen-
drájvra.” ◆ megőrizmegőriz 「Zaiszan-o hozonsita.」
„Megőrizte a vagyonát.” ◆ őrizőriz 「Mukasino
sasin-o taiszecuni hozonsita.」 „Féltve őriztem a
régi fényképeket.” ◆ raktározraktároz
「Konoszeramikkuszu-va necuenerugí-o hozon-
szuru.」 „Ez a kerámia hőenergiát raktároz.” ◆

tároltárol 「Konpjútánidéta-o hozonsita.」 „A számí-
tógépen tárolta az adatokat.” ◆ tartósíttartósít 「Tabe
mono-o hozonsita.」 „Tartósította az élelmiszert.”

hozontekifukuszeihozontekifukuszei ◆ konzervatívkonzervatív repliká-repliká-
cióció
hozonzaihozonzai ◆ tartósítótartósító ◆ tartósítóanyagtartósítóanyag ◆

tartósítószertartósítószer 「Konodzsamuni-va hozonzaiga
fukumareteimaszen.」 „Ebben a dzsemben nincs
tartósítószer.”

hozo-o kamuhozo-o kamu ◆ keserűen megbánkeserűen megbán
hozo-o katameruhozo-o katameru ◆ szilárdan elhatározszilárdan elhatároz
hózuruhózuru ◆ hűbérbirokossá teszhűbérbirokossá tesz
hózuruhózuru ◆ elhalálozikelhalálozik 「Tennóga hódzsita.」
„A császár elhalálozott.”

hózuruhózuru / hódzsiruhódzsiru ◆ hírthírt adad 「Terebi-va
ibento-o hódzsita.」 „A televízió hírt adott az ese-
ményről.” ◆ lehozlehoz 「Szononjúszu-o terebimo
hódzsita.」 „A hírt a tévé is lehozta.” ◆ tudósíttudósít
「Sinbun-va dzsiken-o hódzsita.」 „Az újságok
tudósítottak az esetről.” ◆ viszonozviszonoz 「Hahano
onni hódzsita.」 „Viszonoztam édesanyám ked-
vességét.” ◇ ada-o hódzsiruada-o hódzsiru bosszút állbosszút áll
hózuruhózuru / hódzsiruhódzsiru ◆ adad 「Dzsibunno szakuhin-
o tennóni hódzsita.」 „A császárnak adta az alko-
tását.” ◆ beszolgáltatbeszolgáltat 「Micugi mono-o hód-
zsita.」 „Beszolgáltatta a sarcot.” ◆ engedelmes-engedelmes-
kedikkedik 「Rei-o hódzsita.」 „Engedelmeskedett a
parancsnak.” ◆ felkarolfelkarol 「Dzsijúsugi-o hódzsi-
ta.」 „Felkarolta a liberalizmust.” ◆ hiszhisz 「Ki-
riszuto kjó-o hódzsiru.」 „Hisz a kereszténység-
ben.” ◆ magasramagasra tarttart 「Kokki-o hódzsita.」
„Magasra tartotta a zászlót.” ◆ szolgálszolgál 「Kan-
rino soku-o hódzsita.」 „Állami hivatalnokként
szolgált.”
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ii ◆ A-hangA-hang ◇ itancsóitancsó a-molla-moll ◇ icsócsóicsócsó A-dúrA-dúr
◇ eiieii aiszaisz ◇ hen-ihen-i aszasz
ii ◆ kútkút ◇ inonakanokavazutaikai-oinonakanokavazutaikai-o sirazusirazu
mit sem tud a világrólmit sem tud a világról
ii ◆ ellenkezőellenkező 「Zózeini i-o tonaeta.」 „Ellenezte
az adóemelést.” ◇ inaina különöskülönös 「Ano gofudzsin-
va ina koto-o ossaru.」 „Az az asszony különös
dolgokat mond.”

ii ◆ békaszittyóbékaszittyó
ii ◆ DisznóDisznó 「Idosi」 „Disznó éve” ◆ észak-észak-
északnyugatészaknyugat ◇ inokokuinokoku este tíz óraeste tíz óra
ii ◆ helyezéshelyezés 「Kare-va icsiininatta.」 „Első he-
lyezést ért el.” ◇ icsiiicsii elsőelső helyezéshelyezés 「Siaide
icsiininatta.」 „A mérkőzésen első helyezést ért
el.” ◇ szaikaiszaikai utolsóutolsó helyhely 「Szensu-va sza-
ikaikara icsiini agatta.」 „A versenyző az utolsó
helyről jött fel az első helyre.” ◇ daiicsiidaiicsii elsőelső
helyezéshelyezés 「Szensu-va daiicsii-o kakutokusita.」
„A versenyző első helyezést ért el.” ◇ daiszan-daiszan-
ii harmadikharmadik helyezéshelyezés 「Barébóru taikaide
daiszan-ininatta.」 „Röplabdában harmadik he-
lyezést értek el.” ◇ dainiidainii másodikmásodik helyhely 「Kono
bjóki-va siinno dainiidearu.」 „Ez a betegség a
második helyen áll az elhalálozások okai között.”
◇ niinii másodikmásodik helyezéshelyezés 「Szensu-va niininat-
ta.」 „A versenyző második helyezést ért el.”

ii ◆ OlaszországOlaszország ◇ nicsidokuinicsidokui japán-német-japán-német-
olaszolasz
ii ◆ akaratakarat 「Dzsósi-va buka-o dzsibunno ino-
mamanisita.」 „A főnök ráerőltette az akaratát a
beosztottakra.” ◆ érzésérzés 「Szore-va vaga i-o eta-
rito omotta.」 „Arra gondoltam, hogy én is ponto-
san így érzek!” ◆ gondolatgondolat ◆ kedvkedv 「Ojano ini
szotta kekkon-o sita.」 „A szülei kedve szerint há-
zasodott.” ◆ szándékszándék 「Kószanno iganakatta.」
„Nem szándékoztam feladni.” ◇ inikaiszuruinikaiszuru tö-tö-
rődikrődik 「Kare-va kiken-o ini kaiszanai.」 „Nem
törődik a veszéllyel.” ◇ iniszomanaiiniszomanai nemnem ked-ked-
vérevére valóvaló 「Ini szomanai hitoto kekkonsita.」
„Nem kedvemre való emberrel házasodtam.” ◇

inihansiteinihansite akaratlanulakaratlanul 「Ini hansite namida-
ga deta.」 „Akaratlanul is elsírtam magam.” ◇ i-oi-o
aravaszuaravaszu kifejezkifejez 「Aitóno i-o aravasita.」 „Ki-

fejezte részvétét.” ◇ i-oi-o itaszuitaszu kifejezkifejez 「Kan-
sano i-o itasita.」 „Kifejeztem hálámat.” ◇ i-oi-o
szoszoguszoszogu fókuszálfókuszál 「Konopurodzsekutoni i-o
szoszoida.」 „A projektre fókuszáltam.” ◇ i-oi-o cu-cu-
kuszukuszu kifejezkifejez 「Oreino i-o cukusita.」 „Kife-
jeztem a hálámat.” ◇ i-oi-o cukuszucukuszu alaposalapos 「I-
o cukusita szecumei」 „alapos magyarázat” ◇ i-i-
oo mukaerumukaeru kedvébenkedvében járjár 「Dzsósino i-o mu-
kaete sigoto-o sita.」 „Úgy dolgoztam, hogy ked-
vében járjak a főnökömnek.” ◇ i-oi-o mocsiirumocsiiru vi-vi-
gyázgyáz 「Ottono kenkóni i-o mocsiita.」 „Vigyáz
a férje egészségére.” ◇ i-oi-o mocsiirumocsiiru figyelmetfigyelmet
fordítfordít 「Anzenszeini dzsúbuni-o mocsiita szek-
kei」 „biztonságra nagy figyelmet fordító terve-
zés” ◇ njóinjói vizelési ingervizelési inger
ii ◆ orvosorvos 「Kare-va sókakiszenmon-ideszu.」
„Ő emésztőszervi szakorvos.” ◆ orvoslásorvoslás 「I-
va dzsindzsucu.」 „Az orvoslás emberbaráti cse-
lekedet.” ◇ szangjóiszangjói üzemiüzemi orvosorvos 「Kaisano
szangjóinoadobaiszude ih-kagecu kjúsokusita.」
„Az üzemi orvos tanácsára egy hónapig nem dol-
goztam.” ◇ tócsokuitócsokui ügyeletes orvosügyeletes orvos
ii ◆ gyomorgyomor 「Karai monode i-o arasita.」 „Az
erős étel felkavarta a gyomromat.” ◇ daiicsiidaiicsii
bendőbendő ◇ daiszan-idaiszan-i százrétűszázrétű gyomorgyomor ◇

daiszan-idaiszan-i levelesleveles gyomorgyomor ◇ dainiidainii recés-recés-
gyomorgyomor ◇ dainiidainii lépesgyomorlépesgyomor ◇ daijon-idaijon-i ol-ol-
tógyomortógyomor
iacuiacu ◆ elnyomáselnyomás ◆ fölényeskedésfölényeskedés
iacukaniacukan ◆ megfélemlítésmegfélemlítés 「Ano karadano ókii
otoko-va iacukangaatta.」 „Megfélemlített min-
ket a nagytestű ember.”

iacutekinaiacutekina ◆ félelmetfélelmet keltőkeltő 「Iacutekina
dan-na」 „félelmet keltő férj” ◆ fölényesfölényes
「Hódódzsinni taisite iacutekina szeidzsika」 „új-
ságírókkal szemben fölényes politikus”

iacutekinataido-oiacutekinataido-o torutoru ◆ fölényeskedikfölényeskedik
「Dzsósi-va bukani iacutekina taido-o totta.」 „A
főnöke fölényeskedett a beosztottjával.” ◆ meg-meg-
félemlítfélemlít
iacutekiniiacutekini ◆ fölényesenfölényesen 「Szeidzsika-va iacu-
tekini furumatteita.」 „A politikus fölényesen vi-
selkedett.”
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iaiiai ◆ ülő helyzetben kirántott kardülő helyzetben kirántott kard
iaigosiiaigosi ◆ ülő testtartás kardrántáshozülő testtartás kardrántáshoz
iainoiaino ◆ elhunytelhunyt kedvencekedvence 「Kore-va odzsi-
iszan iaino kaicsúdokeideszu.」 „Ez az elhunyt
nagyapám kedvenc órája.”

iainukiiainuki ◆ kardvágókardvágó mutatványmutatvány ◆ ülőülő hely-hely-
zetben kirántott kardzetben kirántott kard
iainukiiainuki ◆ kardrántás ülvekardrántás ülve
ianian ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ vigasztalásvigasztalás ◇ iank-iank-
júkajúka jutalomszabadságjutalomszabadság 「Dzsúgjóinni
iankjúka-o ataeta.」 „A dolgozóknak jutalomsza-
badságot adott.” ◇ ianrjokóianrjokó jutalomüdülésjutalomüdülés
iandzsoiandzso ◆ bordélyházbordélyház
ianfuianfu ◆ katonaikatonai prostituáltprostituált ◆ komfort-komfort-
hölgyhölgy ◆ örömlányörömlány
iankaiiankai ◆ szórakoztató összejövetelszórakoztató összejövetel
iankjúkaiankjúka ◆ jutalomszabadságjutalomszabadság 「Dzsúgjóinni
iankjúka-o ataeta.」 „A dolgozóknak jutalomsza-
badságot adott.”

ianrjokóianrjokó ◆ jutalomüdülésjutalomüdülés
ianszuruianszuru ◆ kedvében járkedvében jár ◆ vigaszt nyújtvigaszt nyújt
iaringuiaringu ◆ fülbevalófülbevaló
iateruiateru ◆ eltaláleltalál
iavaszeruiavaszeru ◆ éppenéppen ottott vanvan 「Kjúkanga deta
tokini isagatamatama iavaszeta.」 „Amikor sür-
gős ellátásra szorult valaki, véletlenül éppen ott
volt egy orvos.”

ibaraibara ◆ tövistövis ◆ tüskebokortüskebokor ◆ vadrózsavadrózsa
ibarakikenibarakiken ◆ Ibaraki megyeIbaraki megye
ibaranokanmuriibaranokanmuri ◆ töviskoronatöviskorona 「Ieszuni iba-
rano kanmuri-o kabuszeta.」 „Töviskoronát tet-
tek Jézus fejére.” ◆ töviskoszorútöviskoszorú
ibaranomicsiibaranomicsi ◆ rögösrögös útút 「Ibarano micsi-o
ajumu.」 „Rögös úton halad.”

ibariibari ◆ büszkeségbüszkeség ◇ óibarióibari nagynagy büszkeségbüszkeség
「Szensu-va óibaride kinmedaru-o miszeta.」 „A
versenyző nagy büszkeséggel mutatta az aranyér-
mét.”

ibariibari ◆ vizeletvizelet
ibaruibaru ◆ büszkebüszke 「Csicsiojaga sacsódakara
ibatteiru.」 „Büszke, mert az apja igazgató.” ◆

büszkélkedikbüszkélkedik 「Dzsúi-va anmari ibaretakotode-
va nai.」 „A tizedik helyezéssel nem lehet büsz-
kélkedni.” ◆ dölyfösdölyfös 「Ibatteiru tonoszama」

„dölyfös uraság” ◆ elel vanvan telvetelve magátólmagától
「Dzsósi-va ibatteiru.」 „A főnököm el van telve
magától.” ◆ gőgösgőgös 「Részude maketerunoni
ibatteiru.」 „Gőgös, pedig elvesztette a versenyt.”
◆ kérkedikkérkedik 「Kare-va zaiszan-o motteirukoto-
o ibatteiru.」 „A vagyonával kérkedik.” ◆ nagy-nagy-
képűképű 「Ibatteiru hito」 „nagyképű ember” ◇

szenpaikaze-oszenpaikaze-o fukaszeteibarufukaszeteibaru atyáskodikatyáskodik
「Csímuno hitori-va szenpaikaze-o fukaszete
ibatteita.」 „A csapat egyik tagja atyáskodott a
többiek felett.”

ibasoibaso ◆ holléthollét 「Kareno ibaso-va daremo si-
ranai.」 „Nem tud senki a hollétéről.” ◆ mara-mara-
dásdás 「Kono ucsini-va mó ibaso-va nai.」 „Ebben
a házban nincs többé maradásom.”

ibattaibatta ◆ fennhéjázófennhéjázó
ibentoibento ◆ eseményesemény 「Szekaikibonoibento」 „vi-
lágraszóló esemény” ◆ rendezvényrendezvény 「Ibento-o
okonau.」 „Rendezvényt tart.” ◇ biggu-ibentobiggu-ibento
nagynagy eseményesemény ◇ mein-ibentomein-ibento főfő eseményesemény ◇

mein-ibentomein-ibento fő mérkőzésfő mérkőzés
ibentocúcsiibentocúcsi ◆ eseményértesítéseseményértesítés
ibento-karendáibento-karendá ◆ eseménynaptáreseménynaptár ◆ műsor-műsor-
tájékoztatótájékoztató
ibento-konpanionibento-konpanion ◆ bemutatóbemutató hölgyhölgy ◆ ren-ren-
dezvényes modelldezvényes modell
ibento-puran-náibento-puran-ná ◆ rendezvényszervezőrendezvényszervező
ibicunaibicuna ◆ formátlanformátlan 「Ibicuna katacsino
jaszai-va uri mononinaranai.」 „A formátlan
zöldség eladhatatlan.” ◆ torztorz 「Ibicuna szeika-
ku」 „torz személyiség”

ibikiibiki ◆ horkoláshorkolás ◇ takaibikitakaibiki hangoshangos horko-horko-
láslás
ibiki-oibiki-o kakukaku ◆ horkolhorkol 「Otto-va uruszakuibiki-
o kaku.」 „A férjem hangosan horkol.” ◇

takaibiki-o kakutakaibiki-o kaku hangosan horkolhangosan horkol
ibiridaszuibiridaszu ◆ elüldözelüldöz 「Sútome-va jome-o ibiri
dasita.」 „Az anyós elüldözte a menyét.”

ibiruibiru ◆ pikkelpikkel 「Jome-o ibiru sútome」 „me-
nyére pikkelő anyós” ◆ szívatszívat 「Sindzsin-o ibit-
te jameszaszeta.」 „Szívatta az új dolgozót és fel-
mondásra kényszerítette.”

ibjóibjó ◆ gyomorbajgyomorbaj ◆ gyomorbetegséggyomorbetegség
iboibo ◆ bibircsókbibircsók ◆ kinövéskinövés ◆ szemölcsszemölcs
iboinosisiiboinosisi ◆ sivatagisivatagi varacskosdisznóvaracskosdisznó ◆

varacskos disznóvaracskos disznó
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ibokjódaiibokjódai ◆ féltestvérféltestvér ◆ mostohatestvérmostohatestvér
ibuibu ◆ megbékítésmegbékítés ◆ megnyugtatásmegnyugtatás ◆ vi-vi-
gasztalásgasztalás
ibuibu ◆ előesteelőeste ◆ ÉvaÉva ◇ kuriszumaszu-ibukuriszumaszu-ibu
szentesteszenteste ◇ mitokondoria-ibumitokondoria-ibu mitokondriá-mitokondriá-
lis Évalis Éva
ibuibu ◆ gyomortájékgyomortájék
ibucuibucu ◆ idegenanyagidegenanyag 「Meni ibucuga haitta.」
„Idegenagyag jutott a szemébe.” ◆ idegentestidegentest ◇

szeitaiibucuszeitaiibucu xenobiotikumxenobiotikum
ibucuibucu ◆ emlékemlék 「Kodaino ibucu」 „ókori emlék”
◆ ereklyeereklye 「Kazokuno ibucu」 „családi ereklye”
◆ leletlelet 「Szekkidzsidaino ibucu」 „kőkorszaki
lelet” ◆ őskövületőskövület ◆ ősmaradványősmaradvány 「Hóken-
dzsidaino ibucu」 „feudális kor ősmaradványa” ◆

relikviarelikvia
ibucuszeiibucuszei ◆ testidegentestidegen
ibukaruibukaru ◆ furcsállfurcsáll 「Hendzsiganaino-o ibukat-
ta.」 „Furcsálltam, hogy nem jött válasz.” ◆ ké-ké-
telkediktelkedik 「Szeikó-o ibukaru koega agatteiru.」
„Sokan kételkednek a sikerben.”

ibukasigenaibukasigena ◆ gyanakvógyanakvó 「Ibukasigena kao」
„gyanakvó tekintet”

ibukasiiibukasii ◆ gyanúsgyanús 「Kareno kódó-o ibukasiku
omotta.」 „Gyanúsnak találtam a viselkedését.”

ibukiibuki ◆ frissességfrissesség 「Szeisunno ibuki」 „fia-
talság frissessége” ◆ leheletlehelet 「Haruno ibuki-o
kandzsiru.」 „Érzem a tavasz leheletét.”

ibukuroibukuro ◆ begybegy ◆ bendőbendő ◆ gyomorgyomor
ibuninguibuningu ◆ esteeste
ibuningu-doreszuibuningu-doreszu ◆ bálibáli ruharuha ◆ estélyiestélyi ruharuha

ibuningu-kótoibuningu-kóto ◆ frakkfrakk
ibunkaibunka ◆ eltérőeltérő kultúrakultúra 「Ibunkakomjunikés-
on」 „eltérő kultúrák kommunikációja” ◆ ide-ide-
gen kultúragen kultúra
ibunkakanibunkakan ◆ eltérőeltérő kultúrákkultúrák közöttközött 「Ibun-
kakanno maszacu」 „eltérő kultúrák közötti súr-
lódás”

ibunsiibunsi ◆ idegenidegen elemelem 「Sakaino ibunsi」 „ide-
gen elemek a társadalomban”

iburidaszuiburidaszu ◆ kifüstölkifüstöl

iburuiburu ◆ füstölögfüstölög 「Ibutteiru hamaki」 „füstöl-
gő szivar” ◆ füstösfüstös 「Pabuno naka-va ibutte-
ita.」 „A kocsma füstös volt.”

ibuszuibuszu ◆ füstölfüstöl 「Musi-o ibusite korosita.」
„Füstöléssel kiirtotta a férgeket.” ◆ gázosítgázosít ◆

kifüstölkifüstöl 「Sokurjókokara ka-o ibusi dasita.」
„Kifüstölte a szúnyogokat a kamrából.” ◆ kormozkormoz
「Kiiroku ibuszareta kabe」 „sárgásra kormozó-
dott fal”

ibuszuruibuszuru ◆ megbékítmegbékít 「Oszorosii kami-o ibus-
ita.」 „Megbékítette a félelmetes istent.” ◆ meg-meg-
nyugtatnyugtat 「Kokuminno sindzsó-o ibusita.」
„Megnyugtatta a népet.”

iccuiiccui ◆ egyegy párpár 「Iccuino tebukuro」 „egy pár
kesztyű” ◇ kóiccuinokóiccuino összeillőösszeillő 「Kóiccuino fú-
fu」 „összeillő házaspár”

iccuiniszuruiccuiniszuru ◆ párbapárba válogatválogat 「Kucusita-o
iccuinisita.」 „Párba válogattam a zoknikat.”

iccuinoiccuino ◆ párospáros
iccuinohatoiccuinohato ◆ gerlepárgerlepár
ichinen-noichinen-no kei-vakei-va gantan-nigantan-ni ariari ◆ újévkorújévkor
kellkell éveséves tervettervet készítenikészíteni ◆ újévkorújévkor kellkell
megtervezni az évetmegtervezni az évet
icuicu ◆ egyegy ◇ icuniszuruicuniszuru egyesítegyesít 「Csikara-o
icunisite tatakatta.」 „Egyesült erővel harcoltak.”

icuicu ◆ mikormikor 「Icu kaeruno?」 „Mikor jössz ha-
za?” ◇ icukaicuka valamikorvalamikor 「Icuka aszobini ki-
tekudaszai.」 „Valamikor gyere át hozzánk!” ◇

icukaraicukara mikortólmikortól 「Nacujaszumi-va icukara
hadzsimaruno?」 „Mikortól kezdődik a nyári szü-
net?” ◇ icudemoicudemo bármikorbármikor 「Icudemoiide-
szu.」 „Bármikor jó lesz.” ◇ icudemoicudemo minden-minden-
korkor 「Icu kitemoii.」 „Mindenkor jöhetsz.” ◇

icudemoicudemo semmikorsemmikor 「Icudemodokodemo uszo-
o cuku.」 „Sehol, semmikor sem mond igazat.”
◇ icutonakuicutonaku egyszeregyszer csakcsak 「Icutonaku
kanodzso-o szukininatta.」 „Egyszer csak bele-
szerettem.” ◇ icunandokiicunandoki bármelyikbármelyik pillanat-pillanat-
banban 「Icunandoki ottoga kitakuszurukamosire-
nai.」 „Bármelyik pillanatban hazajöhet a fér-
jem.” ◇ icuninaiicuninai szokatlanszokatlan 「Kotosino nacu-va
icuninai acuszadatta.」 „Idén nyáron szokatlanul
meleg volt.” ◇ icumadeicumade meddigmeddig 「Icumade acui-
nokana.」 „Vajon meddig lesz ilyen meleg?” ◇

icumadetattemoicumadetattemo sohasemsohasem 「Kare-va icumade
tattemo keimusokara derarenai.」 „Sohasem sza-
badulhat ki a börtönből.”
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icúicú ◆ gyomorfájásgyomorfájás 「Icúgasimaszu.」 „Gyo-
morfájásom van.” ◆ hasfájáshasfájás
icucuicucu ◆ ötöt ◆ ötévesötéves 「Kono ko-va icucude-
szu.」 „Ez a gyerek ötéves.”

icucubosinoicucubosino ◆ ötcsillagosötcsillagos 「Icucu bosino
hjóka」 „ötcsillagos értékelés”

icucugoicucugo ◆ ötös ikrekötös ikrek
icucumenoicucumeno ◆ ötödikötödik
icucunoicucuno ◆ ötévesötéves 「Kono sónen-va icucu.」
„Ez a kisfiú ötéves.”

icucuzucuicucuzucu ◆ ötösévelötösével ◆ ötöt-ötötötöt-ötöt
icudacuicudacu ◆ elrugaszkodáselrugaszkodás ◆ eltéréseltérés ◇ dzsó-dzsó-
kiicudacukiicudacu eltérés a szokványostóleltérés a szokványostól
icudacuszuruicudacuszuru ◆ elkalandozikelkalandozik 「Hanasigahi-
doku icudacusiteimaszu.」 „A történet messze el-
kalandozott.” ◆ elrugaszkodikelrugaszkodik 「Kareno kódó-
va dzsósikikara icudacusiteiru.」 „A viselkedése
elrugaszkodott az elfogadott normától.” ◆ eltéreltér
「Kono hóricu-va kenpókara icudacusiteiru.」
„Ez a törvény eltér az alkotmánytól.” ◆ letérletér
「Szuszumubeki micsikara icudacusita.」 „Letért
a járt útról.”

icudemoicudemo ◆ akármikorakármikor 「Icu ittemo iszogasikat-
ta.」 „Akármikor mentem, mindig elfoglalt volt.”
◆ bármikorbármikor 「Icudemoiideszu.」 „Bármikor jó
lesz.” ◆ mindenkormindenkor 「Icu kitemoii.」 „Minden-
kor jöhetsz.” ◆ semmikorsemmikor 「Icudemodokodemo
uszo-o cuku.」 „Sehol, semmikor sem mond iga-
zat.”

icugoroicugoro ◆ mikormikor 「Icu goroszakuraga szakima-
szuka?」 „Mikor nyílik a cseresznyevirág?”

icukaicuka ◆ időközbenidőközben 「Icuka szotoha kurakunat-
ta.」 „Időközben besötétedett.” ◆ idővelidővel 「Ka-
nasiikotomoicuka vaszuretesimau.」 „Idővel elfe-
ledjük a szomorú dolgokat is.” ◆ valahavalaha 「Kano-
dzsotoicuka szaikaidekirudesóka.」 „Nem tudom
látom-e még valaha.” ◆ valaháravalahára 「Icuka aeru-
kana.」 „Találkozunk-e valahára?” ◆ valamikorvalamikor
「Icuka aszobini kitekudaszai.」 „Valamikor gye-
re át hozzánk!” ◇ icunohikaicunohika egyegy naponnapon 「Ic-
uno hika vatasi-va daidzsojúninaru.」 „Egy na-
pon majd nagy színésznő leszek.”

icukaicuka ◆ ötöt napnap ◆ ötödikeötödike 「Nigacuicuka」
„február ötödike” ◇ icukakandeicukakande ötöt napnap alattalatt
「Sigoto-va icukakande dekita.」 „Öt nap alatt
kész volt a munka.”

icukakanicukakan ◆ öt napigöt napig
icukakandeicukakande ◆ ötöt napnap alattalatt 「Sigoto-va icuka-
kande dekita.」 „Öt nap alatt kész volt a munka.”

icukameicukame ◆ ötödikötödik napnap 「Benpi-va icukameni-
naru.」 „Ötödik napja nincs székletem.”

icukanecuicukanecu ◆ lövészároklázlövészárokláz ◆ volhíniai lázvolhíniai láz
icukaraicukara ◆ mettőlmettől 「Csúszei-va icukaranano?」
„Mettől tartott a középkor?” ◆ mikortólmikortól
「Nacujaszumi-va icukara hadzsimaruno?」 „Mi-
kortól kezdődik a nyári szünet?” ◆ miótamióta 「Icu-
karahangarí go-o benkjósiteiruno?」 „Mióta ta-
nulsz magyarul?”

icukarademoicukarademo ◆ bármikortólbármikortól
icukaraicumadeicukaraicumade ◆ mettől-meddigmettől-meddig 「Icukara-
icumade ga kakuteisinkokuno dzsikinano?」
„Mettől-meddig kell beadni az adóbevallást?”

icukarakaicukaraka ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Icukaraka nomi
kaini ikanakunatta.」 „Egyszer csak kimaradtam
az ivászatokból.” ◆ kiki tudjatudja miótamióta 「Icukaraka
hodóni otokoga jokotavatteita.」 „Egy férfi feküdt
a járdán, ki tudja mióta.”

icukaratomonakuicukaratomonaku ◆ valamikortólvalamikortól
「Icukaratomonakubedzsitarian-ninatta.」 „Va-
lamikortól egyszer csak vegetáriánus lettem.”

icukasinuicukasinu ◆ halandóhalandó 「Hito-va icuka sinude-
só.」 „Az ember halandó.”

icukasiraicukasira ◆ valamikorvalamikor 「Icukasiraanatano ju-
mega kanaudesó.」 „Valamikor teljesülni fog az
álmod!”

icukuicuku ◆ ideszokikideszokik 「Icukukara
noranekoniesza-o agenaide!」 „Ne adj enni a kó-
bor macskának, mert ideszokik!” ◆ odaszokikodaszokik
「Kare-va ano murani icuitesimatta.」 „Odaszo-
kott abba a faluba.” ◆ sokáigsokáig megmaradmegmarad 「Csi-
hóni isi-va nakanaka icukanai.」 „Nehezen ma-
radnak meg sokáig vidéken az orvosok.”

icukusimiicukusimi ◆ szeretetszeretet
icukusimuicukusimu ◆ gyámolítgyámolít 「Kami-va hito-o icuku-
simu.」 „Isten gyámolítja az embereket.” ◆ sze-sze-
retret 「Kare-o vaga konojóniuni icukusinda.」
„Úgy szerettem, mint a saját fiamat.”

icumadeicumade ◆ meddigmeddig 「Icumade acuinokana.」
„Vajon meddig lesz ilyen meleg?”

icumademoicumademo ◆ akármeddigakármeddig 「Icumade matte-
mo konakatta.」 „Akármeddig vártam, nem jött.”
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◆ bármeddigbármeddig 「Kono csokindatoicumademo iki-
rareru.」 „Ezzel a megtakarítással bármeddig él-
hetünk.” ◆ időtlenidőtlen időkigidőkig 「Kono szekibun-
va icumademo nokoru.」 „Ez a kőfelirat időtlen
időkig fennmarad.” ◆ mindigmindig 「Icu mademo is-
soniijóne!」 „Maradjuk mindig együtt!” ◆ sohasoha
「Kono sigoto-va icumademo ovaranai.」 „Soha
sincs vége ennek a munkának.” ◆ végtelensé-végtelensé-
giggig 「Rjókokuno tairicu-va icumademo cuzui-
ta.」 „A két ország közötti viszály a végtelenségig
folytatódott.”

icumadeniicumadeni ◆ mikorramikorra 「Kikaku-va icumadeni
kanszeisimaszuka?」 „Mikorra lesz kész a pro-
jekt?”

icumadetattemoicumadetattemo ◆ mindigmindig 「Icumade tattemo
vakaine!」 „Te mindig fiatal maradsz!” ◆ soha-soha-
semsem 「Kare-va icumade tattemo keimusokara
derarenai.」 „Sohasem szabadulhat ki a börtön-
ből.”

icumoicumo ◆ állandóanállandóan 「Kare-va icumo okureru.」
„Állandóan elkésik.” ◆ lépten-nyomonlépten-nyomon 「Icumo
hihanszareteiru.」 „Lépten-nyomon kritizálják.”
◆ mindigmindig 「Aszaicumo onadzsi densani noru.」
„Reggel mindig ugyanarra a vonatra szállok.”

icumoaszokoniirujóninaruicumoaszokoniirujóninaru ◆ odaszokikodaszokik
「Otto-va icumopabuniirujóninatta.」 „A férjem
odaszokott a kocsmába.”

icumobinbókudzsi-oicumobinbókudzsi-o hikuhiku ◆ rájárrájár aa rúdrúd
「Mata vatasiga taihenna sigoto-o sinakute-va
ikenainante, icumo vatasi-va binbókudzsi-o hi-
ku.」 „Úgy látszik rám jár a rúd, megint nekem
kell elvégeznem az a nehéz munkát.”

icumodóriniicumodórini ◆ szokásosanszokásosan 「Icumo dórini si-
gotosita.」 „Szokásosan végezte a munkáját.” ◆

szokásszerűenszokásszerűen 「Icumo dórini rokudzsini ok-
ita.」 „Szokásszerűen hatkor keltem.”

icumodórinoicumodórino ◆ szokásosszokásos 「Kanodzsogainai
igaiha mattakuicumo dórino aszadesita.」 „Azon
kívül, hogy a nő nem volt ott, szokásos reggel
volt.”

icumoinaiicumoinai ◆ sosincssosincs 「Mainicsiszagasiteima-
szukedoicumo ucsini imaszen.」 „Minden nap ke-
resem, de sosincs otthon.”

icumoissoniiruicumoissoniiru ◆ sülve-fővesülve-főve együttegyütt vanvan
「Ano futari-va icumo issoniiru.」 „Azok ketten
sülve-főve együtt vannak.”

icumojoriicumojori ◆ mintmint általábanáltalában 「Icumojori ha-
jaku haruga kita.」 „Idén hamarabb tavaszodott,
mint általában.”

icumokokoniirujóninaruicumokokoniirujóninaru ◆ ideszokikideszokik 「Rin-
kano kodomo-va icumokokoniirujóninatta.」
„Ideszokott hozzánk a szomszéd gyerek.”

icumonaiicumonai ◆ sosincssosincs 「Kare-va icumo okanega-
nai.」 „Sosincs pénze.”

icumonoicumono ◆ mindenkorimindenkori 「Kagi-va icumono
basoni-va nakatta.」 „A kulcs nem volt a minden-
kori helyén.” ◆ örökösörökös 「Cumagaicumogamiga-
mi iuno-va taerarenai.」 „Kibírhatatlan a felesé-
gem örökös zsörtölődése.” ◆ szokásosszokásos 「Icu-
mono zassi-o kattekitekudaszai.」 „A szokásos la-
pot vedd meg!” ◆ szokottszokott 「Icumono szekini
szuvatta.」 „A szokott helyemre ültem.”

icumonojóniicumonojóni ◆ mint mindigmint mindig
icumonotónadzsiicumonotónadzsi ◆ megszokottmegszokott 「Icumoto
onadzsi dzsikanni jú gohan-o tabeta.」 „A meg-
szokott időben vacsoráztam.”

icumonotóriniicumonotórini ◆ mintmint mindigmindig 「Icumono
tórinikóhí-o ireta.」 „Kávét töltött, mint mindig.”

icumoszuruicumoszuru ◆ szokikszokik 「Nacu-va icumodokoni
rjokószuruno?」 „Hová szoktatok utazni nyá-
ron?”

icumotocsigauicumotocsigau ◆ rendhagyórendhagyó 「Kjó-va icumo-
to csigatte bangumikara tenkijohóga nuketeita.」
„Ma rendhagyó módon, elmaradt az időjárás-
jelentés.”

icumotoissoicumotoisso ◆ mint eddigmint eddig
icumotónadzsijóniicumotónadzsijóni ◆ mintmint mindigmindig 「Icumoto
onadzsijóni sicsidzsini mega szameta.」 „Hét óra-
kor ébredt, mint mindig.”

icunandokiicunandoki ◆ bármelyikbármelyik pillanatbanpillanatban 「Icu-
nandoki ottoga kitakuszurukamosirenai.」 „Bár-
melyik pillanatban hazajöhet a férjem.”

icuniicuni ◆ egyedülegyedül 「Kono szeikó-va icuni kimino
dorjokunijorumonoda.」 „Egyedül neked köszön-
hető ez a siker.”

icunimomasiteicunimomasite ◆ valahavalaha 「Kono rjóri-va icu-
nimomasite oisii!」 „Ez az étel jobb, mint valaha!”

icuninaiicuninai ◆ szokatlanszokatlan 「Kotosino nacu-va icu-
ninai acuszadatta.」 „Idén nyáron szokatlanul
meleg volt.”
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icuninakuicuninaku ◆ szokatlanulszokatlanul 「Kare-va icuninaku
genkinonai koedatta.」 „Szokatlanul levert hang-
ja volt.”

icuniszuruicuniszuru ◆ egyesítegyesít 「Csikara-o icunisite ta-
takatta.」 „Egyesült erővel harcoltak.” ◇ ki-oki-o icu-icu-
niszuruniszuru egyegy kerékvágásbankerékvágásban haladhalad ◇ ki-oki-o
icuniszuruicuniszuru követkövet 「Kono kunino hatten-va gi-
dzsucuhattenno rekisito ki-o icunisitekita.」 „Az
ország követte a technológiai fejlődést.” ◇ ki-oki-o
icuniszuruicuniszuru ugyanolyanugyanolyan útonúton járjár 「Nicsibeiga
ki-o icunisite keizaitaiszaku-o utta.」 „Japán és
Amerika ugyanolyan gazdaságpolitikát kezdett.”
◇ kokoro-okokoro-o icunisiteicunisite összefogvaösszefogva 「Dzsimo-
todzsúminto kokoro-o icunisite kjódo-o mamot-
ta.」 „A helyiek összefogva védték a szülőhelyü-
ket.”

icunohikaicunohika ◆ egyegy naponnapon 「Icuno hika vatasi-
va daidzsojúninaru.」 „Egy napon majd nagy szí-
nésznő leszek.”

icunomanikaicunomanika ◆ egyikegyik pillanatrólpillanatról aa másikramásikra
「Haki ke-va icunomanika kieta.」 „Egyik pilla-
natól a másikra elmúlt a hányingerem.” ◆ egy-egy-
szerszer csakcsak 「Icunomanika benkjóga szukininat-
ta.」 „Egyszer csak megszerettem a tanulást.”

icusikaicusika ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Vakai tokino
dzsónecu-o icusika vaszuretesimatta.」 „Egyszer
csak elvesztettem a fiatalkori lelkesedésemet.”

icutonakuicutonaku ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Icutonaku
kanodzso-o szukininatta.」 „Egyszer csak bele-
szerettem.”

icuvaicuva ◆ adomaadoma ◆ anekdotaanekdota ◆ érdekesérdekes tör-tör-
ténetténet 「Icuvano ói hitoda.」 „Sok érdekes törté-
net terjeng róla.”

icuvarazarudzsidzsicuicuvarazarudzsidzsicu ◆ hamisítatlanhamisítatlan
ténytény
icuvariicuvari ◆ valótlanságvalótlanság 「Icuvari-o itta.」 „Va-
lótlanságot állított.” ◇ kanban-niicuvarinasikanban-niicuvarinasi
az, aminek mondja magátaz, aminek mondja magát
icuvarimonoicuvarimono ◆ csalócsaló
icuvarinoicuvarino ◆ hamishamis 「Kare-va icuvarino
rirekiso-o kaita.」 „Hamis önéletrajzot írt.” ◆

mesterkéltmesterkélt 「Icuvarino egao」 „mesterkélt mo-
soly” ◆ mondvacsináltmondvacsinált 「Kare-va icuvarino ei-
júdatta.」 „Mondvacsinált hős volt.”

icuvaruicuvaru ◆ kiadkiad 「Szagisi-va szuidókjokusoku-
into icuvatte hejani haitta.」 „A csaló vízművek

emberének adva ki magát, beférkőzött a lakásba.”
◆ meghamisítmeghamisít 「Keszszantansin-o icuvatta.」
„Meghamisította a zárszámadást.” ◆ megját-megját-
szikszik 「Kare-va mizukarano si-o icuvatta.」
„Megjátszotta a halálát.” ◆ megmásítmegmásít
「Szeinengappi-o icuvatta.」 „Megmásítottam a
születési dátumomat.” ◆ színlelszínlel 「Bjókito icu-
vatte hitono dódzsó-o szaszotta.」 „Betegséget
színlelve próbált együttérzést kelteni.” ◆ tettettettet
「Icuvatte bjókinofuri-o sita.」 „Betegnek tettette
magát.” ◇ icuvarazarudzsidzsicuicuvarazarudzsidzsicu hamisítat-hamisítat-
lan ténylan tény
icuvasúicuvasú ◆ anekdotagyűjteményanekdotagyűjtemény
icuvatteicuvatte ◆ mesterkéltenmesterkélten
icuzaiicuzai ◆ kimagasló tehetségkimagasló tehetség
icuzojaicuzoja ◆ múltkormúltkor 「Icuzoja-va oszevaninari-
masita.」 „Köszönöm, hogy a múltkor segítsé-
gemre volt!” ◆ valamikorvalamikor 「Icuzoja oaisimasita-
jone?」 „Ugye, találkoztunk már valamikor?”

icsacukuicsacuku ◆ nyalja-faljanyalja-falja egymástegymást
「Kappuru-va icsacuiteita.」 „A pár nyalta-falta
egymást.”

icsamonicsamon ◆ ürügyürügy
icsamon-o cukeruicsamon-o cukeru ◆ belekötbeleköt ◆ kötekedikkötekedik
icscsakuicscsaku ◆ egyegy ruharuha 「Sacu-o icscsakukatta.」
„Vettem egy inget.” ◆ elsőelső befutóbefutó 「Szono
szósa-va icscsakuninatta.」 „Az a versenyző futott
be elsőnek.”

icscsiicscsi ◆ egybeesésegybeesés 「Gúzenno icscsi」 „vé-
letlen egybeesés” ◆ egyetértésegyetértés 「Joronno ics-
csi」 „általános egyetértés” ◆ egyezésegyezés 「Ikenno
icscsi」 „vélemény egyezése” ◆ egyeztetésegyeztetés ◆

összeegyeztetésösszeegyeztetés ◆ összehangolásösszehangolás ◇ ics-ics-
csidankecucsidankecu összetartásösszetartás ◇ szeikjóicscsiszeikjóicscsi
politikapolitika ésés vallásvallás összefonódásaösszefonódása ◇ zen-in-zen-in-
icscsideicscside egyhangúlagegyhangúlag 「Zen-in-icscside teian-
o kjakkasita.」 „Egyhangúlag elvetették a javasla-
tot.” ◇ zen-in-icscsidezen-in-icscside egyöntetűenegyöntetűen 「Zen-
in-icscside kare-o szuiszensita.」 „Mindenki egy-
öntetűen őt javasolta.”

icscsidankecuicscsidankecu ◆ összetartásösszetartás
icscsidankecusiteicscsidankecusite ◆ összefogvaösszefogva 「Icscsi-
dankecusite siren-o nori kitta.」 „Összefogva le-
győzték a megpróbáltatásokat.”

icscsihankaiicscsihankai ◆ félműveltségfélműveltség ◆ féltudásféltudás
icscsihankainotoicscsihankainoto ◆ dilettánsdilettáns ◆ félműveltfélművelt
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icscsisiszúicscsisiszú ◆ egyidejű indikátoregyidejű indikátor
icscsisiteicscsisite ◆ egyöntetűenegyöntetűen
icscsiszaszeruicscsiszaszeru ◆ összeegyeztetösszeegyeztet 「Rigai-o
icscsiszaszerukotoga muzukasii.」 „Nehéz össze-
egyeztetni az érdekeket.” ◆ összehangolösszehangol 「Oi-
siszato kenkó-o icscsiszaszeta.」 „Összehangol-
tam a jó ízt és az egészséget.”

icscsiszuruicscsiszuru ◆ egyezikegyezik 「Ikenga icscsisinakat-
ta.」 „Nem egyezett a véleménye.” ◆ egyezőegyező
「Keiszankekka-va icscsisita.」 „Egyező ered-
ményre jutottak.” ◆ megegyezikmegegyezik 「Iroga ics-
csisita.」 „A színük megegyezett.” ◇ icscsisiteicscsisite
egyöntetűenegyöntetűen ◇ genkóicscsisinaigenkóicscsisinai bortbort iszikiszik
ésés vizetvizet prédikálprédikál 「Genkóicscsisinai hito」
„olyan ember, aki bort iszik és vizet prédikál”

icscsitenicscsiten ◆ közösközös nevezőnevező 「Kameikoku-va
icscsiten-o midasita.」 „A tagállamok közös neve-
zőre jutottak.” ◆ közös pontközös pont
iccsóiccsó ◆ egyegy adagadag 「Rámen iccsódekiagari!」
„Tessék, kész van egy adag rámen!” ◆ egyegy darabdarab
◆ egyegy kockakocka 「Tófuiccsó」 „egy kocka tofu” ◆

egyegy laplap ◆ rajtarajta 「Iccsószódzsikidemokakeru-
ka!」 „Rajta, porszívózzunk ki!”

iccsóiccsó ◆ egyikegyik napnap ◆ egyikegyik reggelreggel ◇ iccsó-iccsó-
iszszekiniiszszekini egykettőreegykettőre 「Kore-va
iccsóiszszekini-va ikanai.」 „Ezt nem lehet egy-
kettőre megcsinálni.” ◇ iccsónisiteiccsónisite egykettő-egykettő-
rere 「Iccsónisite okanemocsininatta.」 „Egykettő-
re meggazdagodott.”

iccsóiccsó ◆ egy csóegy csó
iccsóiszszekiniiccsóiszszekini ◆ egykettőreegykettőre 「Kore-va
iccsóiszszekini-va ikanai.」 „Ezt nem lehet egy-
kettőre megcsinálni.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Kore-va
iccsóiszszekini-va dekinai.」 „Ezt nem lehet hipp-
hopp megcsinálni.”

iccsóittaniccsóittan ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Jukadanbó-
va iccsóittandeszu.」 „A padlófűtésnek van előnye
és hátránya is.” ◆ előnyöselőnyös isis nemnem isis 「Kono ie-
no ricscsi-va iccsóittandeszune.」 „Ennek a ház-
nak az elhelyezkedése előnyös is meg nem is.”

icscsokuszenicscsokuszen ◆ egyenesegyenes vonalvonal 「Hikari-va
icscsokuszenni szuszumu.」 „A fény egyenes vo-
nalban terjed.” ◆ egyegy vonalvonal 「Nissokude taijóto
cukito csikjú-va icscsokuszenni narabu.」 „Nap-
fogyatkozáskor a Nap, a Hold és a Föld egy vonal-
ban áll.”

icscsokuszen-niicscsokuszen-ni ◆ nyílegyenesennyílegyenesen 「Icscso-
kuszenni kareno hóni mukatta.」 „Nyílegyenesen
megindultam az irányába.”

iccsónisiteiccsónisite ◆ egykettőreegykettőre 「Iccsónisite oka-
nemocsininatta.」 „Egykettőre meggazdagodott.”

iccsóraiccsóra ◆ egyetlenegyetlen ruharuha ◆ legjobblegjobb ruharuha
「Iccsóra-o kitepátíni itta.」 „A legjobb ruhám-
ban mentem az összejövetelre.”

iccsújaiccsúja ◆ egyegy napnap 「Taifúdedamu-va csújade
manszuininatta.」 „A tájfun alatt a víztároló egy
nap alatt megtelt.” ◆ huszonnégyhuszonnégy óraóra 「Iccsú-
jaokiteita.」 „Huszonnégy órán át fent voltam.”

icsiicsi ◆ posztposzt
icsiicsi ◆ piacpiac ◆ vásárvásár ◇ aszaicsiaszaicsi reggelireggeli piacpiac
◇ kuszaicsikuszaicsi virágvásárvirágvásár ◇ kosoicsikosoicsi antikvárantikvár
könyvvásárkönyvvásár ◇ kottóicsikottóicsi antikvásárantikvásár ◇

dzsizen-icsidzsizen-icsi jótékonyságijótékonysági vásárvásár ◇ sobun-sobun-
icsiicsi lomvásárlomvásár ◇ szeriicsiszeriicsi aukciósaukciós vásárvásár ◇

nominoicsinominoicsi bolhapiacbolhapiac 「Nomino icside inumo
kuvanai kottóhinno hatodokei-o dasitemitakedo
daremo kavanakatta.」 „A bolhapiacon hiába
árultuk az antik kakukkos óránkat, a kutyának se
kellett.” ◇ furumonoicsifurumonoicsi használtcikk-vásárhasználtcikk-vásár
◇ mihon-icsimihon-icsi árumintavásárárumintavásár ◇ jamiicsijamiicsi fe-fe-
ketepiacketepiac 「Jamiicside katta sóhinni-va hosó-va
cuitemaszen.」 „A feketepiacon vett áruhoz nincs
garancia.” ◇ joicsijoicsi éjszakaiéjszakai vásárvásár ◇ roten-roten-
icsiicsi szabadtéri piacszabadtéri piac
icsiicsi ◆ ászász 「Hátono icsiga deta.」 „Kör ászt
húztam.” ◆ egyegy 「Icsikara dzsúmade kazoete ku-
daszai.」 „Számolj el egytől tízig!” ◆ elsőelső 「Hito-
va kanbjóni-va kuszuri.」 „Első a gondozás, aztán
jön az orvosság.” ◇ icsikaraicsikara elölrőlelölről 「Icsika-
rajari naosi.」 „Kezdhetem elölről!” ◇ icsinimo-icsinimo-
ninimoninimo mindennélmindennél 「Kazoku-va icsinimo ninimo
daidzsida.」 „A család mindennél fontosabb.” ◇

szekaiicsiszekaiicsi világelsővilágelső 「Geidzsucude vaga kuni-
va szekaiicsininareru.」 „A művészetekben orszá-
gunk világelső lehet.”

icsiicsi ◆ kiválókiváló
icsiicsi ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés 「Futacuno csokuszenno
icsikankei」 „két vonal egymáshoz képesti elhe-
lyezkedése” ◆ helyhely 「Futon-o tatande soteino
icsini modosita.」 „Összehajtogattam az ágyne-
műt, és visszaraktam a helyére.” ◆ helyzethelyzet 「Ei-
szeino icsiga kavatta.」 „Megváltozott a műhold
helyzete.” ◆ pozíciópozíció 「Taidzsino icsi」 „magzat
pozíciója” ◇ csiritekiicsicsiritekiicsi földrajziföldrajzi helyhely ◇
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csiritekiicsicsiritekiicsi földrajziföldrajzi fekvésfekvés ◇ csiriteki-csiriteki-
kankjókankjó földrajzi fekvésföldrajzi fekvés
icsianicsian ◆ egyegy ötletötlet 「Szoremo icsianda.」 „Ez
is egy ötlet.”

icsibaicsiba ◆ kirakodóvásárkirakodóvásár ◆ piacpiac 「Sidzsóde
nikironodzsagaimo-o katta.」 „Vettem a piacon
két kiló krumplit.” ◆ piactérpiactér ◆ vásárvásár ◇ aomo-aomo-
noicsibanoicsiba zöldségpiaczöldségpiac ◇ uoicsibauoicsiba halpiachalpiac ◇

okunaiicsibaokunaiicsiba vásárcsarnokvásárcsarnok ◇ kjúdzsin-kjúdzsin-
icsibaicsiba munkaerőpiacmunkaerőpiac ◇ beiicsibabeiicsiba rizspiacrizspiac
icsibacuhjakkaiicsibacuhjakkai ◆ egyegy megbüntetésemegbüntetése százszáz
embernek figyelmeztetésembernek figyelmeztetés
icsibainiicsibaini ◆ egyszeresenegyszeresen
icsibainoicsibaino ◆ egyszeresegyszeres
icsibaitaiicsibaitai ◆ haploidhaploid
icsibakaihóicsibakaihó ◆ szabad piac létrehozásaszabad piac létrehozása
icsibamacsiicsibamacsi ◆ vásárvárosvásárváros
icsibanicsiban ◆ egyegy menetmenet 「Szumó-o icsibantot-
ta.」 „Játszottunk egy menet szumót.” ◆ egyegy
partiparti 「Igo-o icsibanutta.」 „Lejátszottunk egy
gópartit.” ◆ elsőelső 「Szensu-va szekaide icsiban-
datta.」 „A versenyző első volt a világranglistán.”
◆ kísérletképpenkísérletképpen 「Icsibanjattemiru.」 „Kí-
sérletképpen megpróbálom!” ◆ legleg
「Icsibanoisiszónaringo-o eranda.」 „Kiválasz-
tottam a legfinomabbnak látszó almát.” ◆ leg-leg-
főképpenfőképpen 「Kenkóga icsibantaiszecudeszu.」
„Legfőképpen az egészség fontos.” ◆ leginkábbleginkább
「Akiga icsibanszukideszu.」 „Az őszt szeretem
leginkább.” ◆ legjobblegjobb 「Szore-va icsibannojari
katada.」 „Ez a legjobb módszer.” ◆ legjobbanlegjobban
「Cumaga icsibanszukideszu.」 „A feleségemet
szeretem a legjobban.” ◇ icsiban-ueicsiban-ue legfelüllegfelül
「Daiih-kan-o icsiban-ueni oita.」 „Az első köte-
tet legfelülre tettem.” ◇ icsiban-usiroicsiban-usiro leghá-leghá-
tultul 「Densano icsiban-usironi notteiru.」 „Leg-
hátulra szálltam a vonaton.” ◇ icsibansitaicsibansita leg-leg-
alulalul 「Szagasitai sorui-va icumo icsibansitania-
ru.」 „Mindig legalul van az irat, amit keresek.” ◇

icsibansóbuicsibansóbu egymenetesegymenetes mérkőzésmérkőzés ◇ icsi-icsi-
banhidaribanhidari balbal szélszél 「Recuno icsibanhidarini
szuvatteiru.」 „A sor bal szélén ülök.” ◇ icsiban-icsiban-
maemae legelöllegelöl 「Baszude icsibanmaeni szuvatta.」
„Legelőre ültem a buszon.” ◇ icsibanmigiicsibanmigi jobbjobb
szélszél 「Sasinno icsibanmigini ucutteiruno-va va-
tasideszu.」 „A fénykép jobb szélén én vagyok.”
◇ kuraszudeicsibankuraszudeicsiban osztályelsőosztályelső 「Kare-va

szúgakude-va kuraszude icsibanda.」 „Matemati-
kában osztályelső.”

icsiban-atarasiiicsiban-atarasii ◆ legújabblegújabb
icsibanbosiicsibanbosi ◆ első csillagelső csillag
icsibanburoicsibanburo ◆ elsőelső fürdőfürdő ◆ elsőkéntelsőként fürdésfürdés
「Cuma-va icsibanburoni hairu.」 „A feleségem
elsőként fürdik.”

icsibancsaicsibancsa ◆ elsőkéntelsőként szüreteltszüretelt teatea ◆ el-el-
ső teafőzetső teafőzet
icsibancsiiszaiicsibancsiiszai ◆ legkisebblegkisebb 「Kareno ie-va
icsibancsiiszai.」 „Az ő háza a legkisebb.”

icsibancsikaiicsibancsikai ◆ legközelebbilegközelebbi 「Kare-va icsi-
bancsikai tomodacsideszu.」 „Ő a legközelebbi
barátom.”

icsibancsikakuicsibancsikaku ◆ legközelebblegközelebb 「Kono misze-
va icsibancsikai.」 „Ez az üzlet van a legközelebb.”

icsibandasaicsibandasa ◆ első ütőjátékoselső ütőjátékos
icsibandesiicsibandesi ◆ legjobb tanítványlegjobb tanítvány
icsibandoriicsibandori ◆ elsőelső kakaskukorékoláskakaskukorékolás ◆ el-el-
sőként kukorékoló kakassőként kukorékoló kakas
icsibandorinokoeicsibandorinokoe ◆ elsőelső kakaskukorékoláskakaskukorékolás
「Icsibandorino koede mezameta.」 „Az első ka-
kaskukorékolásra ébredtem.”

icsibanfukaitokoroicsibanfukaitokoro ◆ mélypontmélypont 「Kore-va
dókucuno icsibanfukaitokorodeszu.」 „Ez a bar-
lang mélypontja.”

icsibanhidariicsibanhidari ◆ balbal szélszél 「Recuno icsibanhi-
darini szuvatteiru.」 „A sor bal szélén ülök.”

icsiban-iiicsiban-ii ◆ legjobblegjobb 「Icsibanii kjoku-o eran-
da.」 „Kiválasztottam a legjobb zeneszámot.”

icsiban-iitokiniicsiban-iitokini ◆ legjobbkorlegjobbkor 「Icsibanii tok-
ini kita.」 „A legjobbkor jöttél.”

icsiban-joiicsiban-joi ◆ legjobblegjobb
icsiban-jokuaruicsiban-jokuaru ◆ leggyakoribbleggyakoribb 「Kore-va
icsiban-jokuaru macsigaideszu.」 „Ez a hiba a
leggyakoribb.”

icsibankanicsibankan ◆ bemutató filmszínházbemutató filmszínház
icsibankarukuicsibankaruku ◆ legkevésbélegkevésbé 「Vatasino
kega-va icsibankarukatta.」 „Én sérültem meg a
legkevésbé.”

icsibanmaeicsibanmae ◆ legelöllegelöl 「Baszude icsibanmaeni
szuvatta.」 „Legelőre ültem a buszon.”
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icsibanmaenoicsibanmaeno ◆ legelsőlegelső 「Densano icsiban-
maeno sarjóni notta.」 „A vonat legelső kocsijába
szálltam.”

icsibanmenoicsibanmeno ◆ elsőelső 「Icsibanmeno mondai-o
toite kudaszai!」 „Oldjátok meg az első feladatot!”

icsibanmigiicsibanmigi ◆ jobbjobb szélszél 「Sasinno icsiban-
migini ucutteiruno-va vatasideszu.」 „A fénykép
jobb szélén én vagyok.”

icsiban-niicsiban-ni ◆ előszörelőször 「Kore-va haruicsibanni
szaku hana.」 „Ez a virág nyílik először.” ◆ elő-elő-
szörször isis 「Gókakusitakoto-o icsibanni kano-
dzsoni cutaetai.」 „Először is neki akarom elmon-
dani, hogy átmentem.” ◆ elsőelső dolgomdolgom 「Aszai-
csibannitoireni iku.」 „Reggel az első dolgom vé-
cére menni.” ◆ mindenekelőttmindenekelőtt
「Icsibanniposzuto-o mimasó!」 „Mindenekelőtt
nézzük meg a postánkat!”

icsiban-noicsiban-no ◆ elsődlegeselsődleges 「Kore-va vatasino
icsibanno mokuhjóda.」 „Ez az elsődleges célom.”
◆ legleg 「Csiikiicsibanno jaszuszani csószensita.」
„A legolcsóbb akart lenni.”

icsiban-noriicsiban-nori ◆ elsőként érkezőelsőként érkező
icsiban-noriszuruicsiban-noriszuru ◆ elsőkéntelsőként kerülkerül 「Dzsun-
kessóni icsiban-norisita.」 „Első volt, aki az elő-
döntőbe került.”

icsibanókiiicsibanókii ◆ legnagyobblegnagyobb 「Macside-va
konoszúpá-va icsibanókii.」 „Ez a legnagyobb
szupermarket a városban.”

icsibanókuicsibanóku ◆ legtöbbszörlegtöbbször 「Okaaszan-ni icsi-
banóku denva-o kakeru.」 „Anyukámnak telefo-
nálok a legtöbbször.”

icsiban-oszokuicsiban-oszoku ◆ legkésőbblegkésőbb 「Icsiban-
oszoku okitano-va vatasidatta.」 „Én keltem fel a
legkésőbb.”

icsibansitaicsibansita ◆ legalullegalul 「Szagasitai sorui-va icu-
mo icsibansitaniaru.」 „Mindig legalul van az irat,
amit keresek.”

icsibansitanoicsibansitano ◆ legalsólegalsó 「Icsibansitano
oszara-o totta.」 „A legalsó tányért vettem el.”

icsibansóbuicsibansóbu ◆ egymenetes mérkőzésegymenetes mérkőzés
icsibanszaigoniicsibanszaigoni ◆ legutoljáralegutoljára
icsibanszaigonoicsibanszaigono ◆ legutolsólegutolsó
icsibanszaisoicsibanszaiso ◆ legelejelegeleje 「Eigano icsibansza-
isosika oboeteinai.」 „A film legelejére emlékszem
csak.”

icsibanszaisoniicsibanszaisoni ◆ legelőszörlegelőször
icsibanszaisonoicsibanszaisono ◆ legelsőlegelső
icsibanszakiniicsibanszakini ◆ legelőszörlegelőször
「Icsibanszakiniszúpu-o nomu.」 „Legelőször a
levest eszem meg.”

icsibanszenicsibanszen ◆ első vágányelső vágány
icsibanszukunaiicsibanszukunai ◆ legkevésbélegkevésbé 「Kono ma-
csinicuite vatasino csisikiga icsibanszukunai.」
„Én ismerem ezt a várost legkevésbé.”

icsibantakaiicsibantakai ◆ legmagasabblegmagasabb 「Kore-va han-
garíno icsibantakai jamadeszu.」 „Ez Magyaror-
szág legmagasabb hegye.”

icsibantakuszanicsibantakuszan ◆ legtöbbszörlegtöbbször
icsiban-ueicsiban-ue ◆ legfelüllegfelül 「Daiih-kan-o icsiban-
ueni oita.」 „Az első kötetet legfelülre tettem.”

icsiban-uenoicsiban-ueno ◆ legfelsőlegfelső 「Icsiban-uenokádo-
o mekutta.」 „Elvettem a legfelső lapot.”

icsiban-usiroicsiban-usiro ◆ leghátulleghátul 「Densano icsiban-
usironi notteiru.」 „Leghátulra szálltam a vona-
ton.”

icsiban-usironoicsiban-usirono ◆ leghátsóleghátsó 「Icsiban-usirono
recu」 „leghátsó sor” ◆ leghátulsóleghátulsó
icsibanvaruiicsibanvarui ◆ legrosszabblegrosszabb
icsibaszósicuicsibaszósicu ◆ piacvesztéspiacvesztés
icsibecuicsibecu ◆ egyegy pillantáspillantás 「Icsibecumokurezu
tóri szugita.」 „Úgy ment el mellettem, hogy rám
sem pillantott.” ◆ futófutó pillantáspillantás 「Kanodzsoni
icsibecu-o nageta.」 „Futó pillantást vetettem a
nőre.”

icsibecuicsibecu ◆ elváláselválás
icsibecuiraiicsibecuirai ◆ miótamióta elváltakelváltak 「Tomodacsito
icsibecuiraino dekigotonicuite hanasiatta.」 „A
barátommal beszéltünk arról, hogy mi történt,
mióta elváltunk.”

icsibecuszuruicsibecuszuru ◆ elválikelválik 「Micside szeitotacsi-
to icsibecusita.」 „Az utcán elvált a diákoktól.”

icsibecuszuruicsibecuszuru ◆ pillantástpillantást vetvet 「Tonarini
szuvatteiru hito-o icsibecusita.」 „Egy pillantást
vetettem a mellettem ülőre.”

icsibekutoruicsibekutoru ◆ helyvektorhelyvektor
icsibjónoicsibjóno ◆ másodpercesmásodperces 「Icsibjóno okure-
mo juruszenai.」 „Másodperces késést sem enge-
dünk!”
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icsibjószokuszaiicsibjószokuszai ◆ kiskis nyavalyákkalnyavalyákkal soká-soká-
ig élnekig élnek
icsiboicsibo ◆ spitz fartőspitz fartő
icsibóicsibó ◆ teljesteljes szélességébenszélességében látáslátás ◆ vé-vé-
gigpásztázásgigpásztázás ◆ végigtekintésvégigtekintés
icsibódekiruicsibódekiru ◆ teljesteljes szélességébenszélességében lát-lát-
szikszik 「Kokokara hasiga icsibódekiru.」 „A híd
innen teljes szélességében látszik.”

icsibónioszameruicsibónioszameru ◆ panorámaképetpanorámaképet kapkap
「Szancsókara kesiki-o icsibóni oszamerukotoga
dekiru.」 „A hegyről panorámaképet kaphatunk a
tájról.”

icsibószenrinoicsibószenrino ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Icsibó-
szenrino unabara.」 „Végeláthatatlan tenger.”

icsibószuruicsibószuru ◆ végignézvégignéz rajtarajta ◆ végigpász-végigpász-
táztáz 「Jamakara umi-o icsibósita.」 „Végigpász-
táztam a hegyről tengert.” ◇ icsibódekiruicsibódekiru tel-tel-
jesjes szélességébenszélességében látsziklátszik 「Kokokara has-
iga icsibódekiru.」 „A híd innen teljes szélességé-
ben látszik.”

icsibuicsibu ◆ egyegy századszázad 「Szanvariicsibu nirin」
„három tized, egy század, két ezred” ◆ egyegy tizedtized
「Szandzsúrokudo icsibu」 „harminchat egész
egy tized fok” ◆ egyegy tizedtized mommemomme ◆ kiskis részrész
◆ negyednegyed rjórjó ◇ icsibukinicsibukin negyednegyed aranyarany ◇

icsibuginicsibugin negyednegyed ezüstezüst ◇ icsibuszakidearuicsibuszakidearu
bontogatjákbontogatják szirmaikatszirmaikat 「Szakura-va icsibu-
szakideszu.」 „A cseresznyevirágok még csak
bontogatják szirmaikat.” ◇ icsibunokuruimonaiicsibunokuruimonai
tűpontostűpontos 「Kareno szecumeini-va icsibuno ku-
ruimonai.」 „A magyarázata tűpontos.” ◇ icsibu-icsibu-
noszukimonainoszukimonai kifogástalankifogástalan 「Icsibuno szuki-
monaiszúcu szugatade aravareta.」 „Kifogástalan
öltönyt viselt.” ◇ icsibunoszukimonaiicsibunoszukimonai mara-mara-
déktalandéktalan 「Icsibuno szukimonai kanpekina fu-
kuszei.」 „Maradéktalanul tökéletes másolat.” ◇

bubu tizedtized 「Taion-va szandzsúnanado rokubude-
szu.」 „37 egész 6 tized fok a lázam.” ◇ bubu szá-szá-
zadzad 「Szanvarini buicsi rindeszu.」 „Három ti-
zed két század egy ezred.” ◇ bubu tizedtized mommemomme ◇

bubu japán tizedhüvelykjapán tizedhüvelyk
icsibuicsibu ◆ egyegy példánypéldány 「Icsibunokopí」 „egy
példányos másolat” ◆ egyegy részrész 「Macsino
icsibu-va teidenninatteiru.」 „A város egy részén
áramszünet van.” ◆ elsőelső részrész 「Butaino icsi-
buto nibu」 „színdarab első és második része” ◆

nappalinappali tagozattagozat 「Daigakuno icsibuni tóttei-
ru.」 „Az egyetem nappali tagozatára járok.” ◆

részbenrészben 「Icsiburikaisita.」 „Részben értem.” ◆

részbenirészbeni 「Szeigenno icsibukaidzso」 „korláto-
zás részbeni feloldása” ◆ részlegesrészleges 「Pan szei-
hinno icsibuneage」 „péktermékek részleges ár-
emelése” ◆ szűkszűk körűkörű 「Icsibuhoken」 „szűk
körű biztosítás” ◆ töredéktöredék 「Kóhjószareteirui-
dzsimeno kazu-va dzsiszszainogoku icsibudesó.」
„A nyilvánosságra került kegyetlenkedések száma
a valóságosnak csupán töredéke.” ◇ bukaranarubukaranaru
részesrészes 「Honso-va szanbukaranatteiru.」 „Ez
az írás háromrészes.”

icsibubunicsibubun ◆ egyegy kiskis részrész 「Kore-va
sindzsicunohon-no icsibubunda.」 „Ez az igaz-
ságnak csak egy kis része.” ◆ egyegy részrész 「Teki-
szutono icsibubunsika inszacudekinai.」 „A szö-
veg egy részét tudom csak kinyomtatni.” ◇ hon-hon-
noicsibubunnoicsibubun kismértékbenkismértékben 「Karenohon-no
icsibubunsika siranai.」 „Csak kismértékben is-
merem.”

icsibudearuicsibudearu ◆ beletartozikbeletartozik 「Aszobimo ben-
kjóno icsibudeszu.」 „A játék is beletartozik a ta-
nulásba.” ◆ odatartozikodatartozik 「Kono jósimo sorui-
no icsibuda.」 „Ez a lap is odatartozik az iratok-
hoz.”

icsibuginicsibugin ◆ negyed ezüstnegyed ezüst
icsibukinicsibukin ◆ negyed aranynegyed arany
icsibunokuruimonaiicsibunokuruimonai ◆ tűpontostűpontos 「Kareno
szecumeini-va icsibuno kuruimonai.」 „A magya-
rázata tűpontos.”

icsibunoszukimonaiicsibunoszukimonai ◆ kifogástalankifogástalan 「Icsi-
buno szukimonaiszúcu szugatade aravareta.」
„Kifogástalan öltönyt viselt.” ◆ maradéktalanmaradéktalan
「Icsibuno szukimonai kanpekina fukuszei.」
„Maradéktalanul tökéletes másolat.”

icsibusidzsúicsibusidzsú ◆ elejétőlelejétől aa végéigvégéig 「Dzsikono
icsibusidzsú-o mokugekisita.」 „Elejétől a végéig
látta a balesetet.” ◆ eseményesemény mindenminden részleterészlete
「Dzsisinno icsibusidzsú-o oboeteiru.」 „A föld-
rengés minden részletére emlékszem.” ◆ tövirőltöviről
hegyirehegyire 「Kare-va dzsikenno icsibusidzsú-o ka-
tatta.」 „Töviről hegyire elmondta az esetet.”

icsibusidzsú-oicsibusidzsú-o kikukiku ◆ mindentmindent hallhall 「Aneka-
ra icsibusidzsú-o kiita.」 „A nővéremtől mindent
hallottam.”

icsibusidzsú-oicsibusidzsú-o mirumiru ◆ mindentmindent részletétrészletét
látlát 「Dzsikenno icsibusidzsú-o mita.」 „Én az
eset minden részletét láttam.”
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icsibuszakidearuicsibuszakidearu ◆ bontogatjákbontogatják szirmai-szirmai-
katkat 「Szakura-va icsibuszakideszu.」 „A cseresz-
nyevirágok még csak bontogatják szirmaikat.”

icsibuszonkaiicsibuszonkai ◆ rongálódásrongálódás 「Taifúde dzsuh-
tónobirude icsibuszonkaino higaiga deta.」 „A
tájfun 10 épületet megrongált.”

icsicsihótokujúnoicsicsihótokujúno ◆ endémiásendémiás
icsidaiicsidai ◆ egyegy generációgeneráció 「Icsidaide zai-o ki-
zukutameno ódóttearimaszuka?」 „Hogyan lehet
könnyen egy generáció alatt meggazdagodni?” ◆

életélet 「Icsidaino sippai」 „élete legnagyobb bak-
lövése” ◆ generációgeneráció 「Icsidaigotoni dzsumjóga
nobiteiru.」 „Generációnként hosszabbodik az
élettartam.” ◆ korkor 「Icsidaino eijú」 „kor hőse”
◇ issóicsidaiissóicsidai életélet 「Iezukuri-va issóicsidaino
daidzsigjódeszu.」 „A lakásépítés életünk legna-
gyobb vállalkozása.” ◇ hito-vahito-va icsidaiicsidai na-vana-va
matsudaimatsudai emberember tetteitettei sokáigsokáig fennmarad-fennmarad-
naknak
icsidaiicsidai ◆ fontosfontos 「Icsidaiibento」 „fontos ese-
mény” ◆ nagynagy 「Icsidaikessin」 „nagy elhatáro-
zás” ◆ óriásióriási 「Icsidaihakken」 „óriási felfede-
zés”

icsidaidzsiicsidaidzsi ◆ katasztrofáliskatasztrofális dologdolog 「Kareni
siraretara icsidaidzsida.」 „Katasztrofális lenne,
ha ezt ő megtudná.” ◆ mostmost mimi leszlesz 「Kagi-o
sime vaszureta.Kore-va icsidaidzsida!」 „Elfejel-
tettem bezárni az ajtót. Most mi lesz?” ◆ súlyossúlyos
problémaprobléma 「Szekaikeizaino icsidaidzsi」 „súlyos
világgazdasági probléma” ◆ vészhelyzetvészhelyzet 「Oi-
eno icsidaidzsiga okotta.」 „Családi vészhelyzet
állt elő.” ◇ oienoicsidaidzsioienoicsidaidzsi családicsaládi vész-vész-
helyzethelyzet 「Oieno icsidaidzsiga okotta.」 „Családi
vészhelyzet történt.”

icsidaikessinicsidaikessin ◆ nagy elhatározásnagy elhatározás
icsidaikessinszuruicsidaikessinszuru ◆ nagynagy elhatározásraelhatározásra
jutjut 「Icsidaikessin-o site kaigaini idzsúsita.」
„Nagy elhatározásra jutott, és külföldre költözött.”

icsidaikiicsidaiki ◆ biográfiabiográfia ◆ élettörténetélettörténet
icsidainofukakuicsidainofukaku ◆ legnagyobblegnagyobb hibahiba azaz élet-élet-
benben
icsidanicsidan ◆ egyegy bekezdésbekezdés ◆ egyegy fokfok 「Icsidan-
agatta róka」 „egy fokkal magasabban lévő folyo-
só” ◆ egyegy fokozatfokozat 「Keihóreberu-o icsidanhi-
ki ageta.」 „Egy fokozattal emelték a vészhelyzet
szintjét.” ◇ icsidanzucuicsidanzucu fokonkéntfokonként 「Hasigo-

o icsidanzucu nobotteitta.」 „Fokonként mentem
fel a létrán.”

icsidanicsidan ◆ egyegy csoportcsoport 「Vakamonono icsi-
dan」 „fiatalok csoportja”

icsidandósiicsidandósi ◆ egylépcsős igeegylépcsős ige
icsidanrakuicsidanraku ◆ egyegy bekezdésbekezdés ◆ egyegy részrész
「Sigotoni icsidanrakucuketa.」 „Egy részét befe-
jezte a munkának.”

icsidanrakucukuicsidanrakucuku ◆ egyegy részerésze készkész 「Sigo-
toga icsidanrakucuita tokorodekóhí-o nonda.」
„Mikor kész lett a munkám egy része, megittam
egy kávét.”

icsidanrakuszuruicsidanrakuszuru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Móso-va
icsidanrakusita.」 „A meleg kicsit alábbhagyott.”
◆ végetvéget érér 「Koszodatega
icsidanrakusitarajaritaikotogatakuszan-aru.」
„Ha véget ér a gyermeknevelés, sok mindennel
szeretnék foglalkozni.”

icsidantoicsidanto ◆ egyegy fokkalfokkal 「Csicsiojano koega
icsidanto takakunatta.」 „Egy fokkal erősebb lett
az apa hangja.” ◆ egyreegyre 「Tatakai-va icsidanto
hagesikunatta.」 „A harc egyre hevesebbé vált.” ◆

fokozottanfokozottan 「Kigjó-e no tori simari-o icsidan-
to kjókasita.」 „Fokozottan ellenőrzik a vállalato-
kat.” ◆ sokkalsokkal 「Kaisano rieki-va icsidanto agat-
ta.」 „Sokkal több lett a vállalat profitja.”

icsidantobasideicsidantobaside ◆ kettesévelkettesével 「Icsidanto-
baside kaidan-o nobotta.」 „Kettesével szedtem a
lépcsőfokokat.”

icsidantonatteicsidantonatte ◆ csoportbacsoportba verődveverődve
「Kodomotacsi-va icsidantonatte aruita.」 „A
gyerekek egy csoportba verődve sétáltak.” ◆ egyegy
emberkéntemberként 「Csímu-va icsidantonatte tatakat-
ta.」 „A csapat egy emberként harcolt.”

icsidanzucuicsidanzucu ◆ fokonkéntfokonként 「Hasigo-o icsidan-
zucu nobotteitta.」 „Fokonként mentem fel a lét-
rán.”

icsidanzucutobasiteicsidanzucutobasite ◆ párosávalpárosával 「Icsidan-
zucu tobasite kaidan-o nobotta.」 „Párosával
szedtem a lépcsőket.”

icsidoicsido ◆ egyegy fokfok 「Szotono kion-va reikaicsi-
dodeszu.」 „Kint mínusz egy fok van.” ◆ egy-egy-
szerszer 「Szonohoteruni icsidotomaritai.」 „Egy-
szer szeretnék abban a szállodában aludni.” ◆ va-va-
lamikorlamikor 「Icsidoaimasó!」 „Találkozhatnánk va-
lamikor!” ◇ isóniicsidonokoiisóniicsidonokoi életeélete szerelmeszerelme
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「Isóni icsidono koini ocsita.」 „Találkozott élete
szerelmével.” ◇ icsidonarazuicsidonarazu nemnem egyszeregyszer
「Icsidonarazu nidomademo sippaisita.」 „Nem
elég, hogy egyszer, de kétszer is hibáztam.” ◇ ics-ics-
idomoidomo egyszeregyszer semsem 「Koremade icsidomo ma-
ketakotoganai.」 „Eddig még egyszer sem veszí-
tettem.” ◇ icsidomoicsidomo sohasemsohasem 「Szorenicuite
kangaetakotoga icsidomonakatta.」 „Még soha-
sem gondoltam erre.” ◇ icsidomoicsidomo sosemsosem 「Ics-
idomo dakjósitakotoganai.」 „Én sosem alkuszok
meg.” ◇ imaicsidoimaicsido mégmég egyszeregyszer 「Paszuvádo-
o imaicsido gokakuninkudaszai.」 „Még egyszer
ellenőrizze a jelszavát!”

icsidóicsidó ◆ egészegész 「Kazokuicsidóde mairima-
szu.」 „Az egész családommal meglátogatom.” ◆

együttesenegyüttesen 「Heisiicsidó-va súkaidzsókara hiki
ageta.」 „A katonák együttesen kivonultak a te-
remből.” ◆ jelenlévőkjelenlévők 「Icsidóno iken-o ma-
tometa.」 „Egyeztettük a jelenlévők véleményét.”
◆ mindenkimindenki 「Icsidó-o daihjósite orei mósi ag-
emaszu.」 „Mindenki nevében szeretnék köszö-
netet mondani!” ◇ icsidónomonoicsidónomono mindenkimindenki
「Icsidóno mono, tacsinaszai!」 „Mindenki álljon
fel!”

icsidóicsidó ◆ egyegy épületépület 「Icsidóni kaiszuru」 „Egy
épületben összegyűlnek.” ◆ egyegy helyhely
「Kokunainovain-o icsidóni acumeta.」 „Egy he-
lyen összegyűjtöttük az ország borait.”

icsidóiszszeiniicsidóiszszeini ◆ egyszerreegyszerre 「Icsidóiszszeini
tacsi agatta.」 „Mindenki egyszerre felállt.”

icsidojakedoicsidojakedo ◆ elsőfokú égési sérüléselsőfokú égési sérülés
icsidokiniicsidokini ◆ egyegy időbenidőben 「Kóende icsidokini
iroirona hanaga szaiteita.」 „A parkban sokféle
virág nyílott egy időben.” ◆ egyszerreegyszerre 「Kono
sóhin-va icsidokini szantenmade gokónjú kanód-
eszu.」 „Ebből a termékből egyszerre csak hármat
lehet venni.”

icsidokirinoicsidokirino ◆ csakcsak egyegy 「Dzsinszei-va icsi-
dokirideszu.」 „Csak egy életünk van.” ◆ egyet-egyet-
lenlen ◆ sohasoha visszavissza nemnem térőtérő 「Icsidokirino-
csanszudatta.」 „Soha vissza nem térő alkalom
volt.”

icsidokuicsidoku ◆ egyszeriegyszeri olvasásolvasás 「Kore-va
icsidokudakede-va rikaisikirenai.」 „Ezt egyszeri
olvasással nem lehet megérteni.”

icsidokuszuruicsidokuszuru ◆ átolvasátolvas 「Keijaku-o icsido-
kusita.」 „Átolvastam a szerződést.”

icsidomoicsidomo ◆ egyszeregyszer semsem 「Koremade icsido-
mo maketakotoganai.」 „Eddig még egyszer sem
veszítettem.” ◆ sohasemsohasem 「Szorenicuite kangae-
takotoga icsidomonakatta.」 „Még sohasem gon-
doltam erre.” ◆ sosesose 「Gaikokuni icsidomo itta-
kotoganai.」 „Sose voltam külföldön.” ◆ sosemsosem
「Icsidomo dakjósitakotoganai.」 „Én sosem al-
kuszok meg.”

icsidomookizunineruicsidomookizunineru ◆ végigaluszikvégigaluszik 「Dzsó-
eicsú icsidomo okizuni neteita.」 „Végigaludtam a
filmet.”

icsidonarazuicsidonarazu ◆ nemnem egyszeregyszer 「Icsidonarazu
nidomademo sippaisita.」 „Nem elég, hogy egy-
szer, de kétszer is hibáztam.”

icsidonessóicsidonessó ◆ elsőfokú égési sérüléselsőfokú égési sérülés
icsidoniicsidoni ◆ egyszerreegyszerre 「Icsidoni hitorizucu ha-
nasinaszai.」 „Egyszerre csak egy ember beszél-
jen!”

icsidónomonoicsidónomono ◆ mindenkimindenki 「Icsidóno mono,
tacsinaszai!」 „Mindenki álljon fel!”

icsidzsiicsidzsi ◆ primerprimer ◇ icsidzsikairoicsidzsikairo primerprimer körkör
◇ icsidzsigavaicsidzsigava primerprimer oldaloldal 「Toranszuno
icsidzsigavato nidzsigava」 „transzformátor pri-
mer és szekunder oldala” ◇ icsidzsihóteisikiicsidzsihóteisiki
lineárislineáris egyenletegyenlet ◇ daiicsidzsidaiicsidzsi elsőelső 「Dai-
icsidzsijoszen」 „első selejtező” ◇ daiicsidzsidaiicsidzsi
primerprimer 「Nógjó-va daiicsidzsiszangjódearu.」 „A
mezőgazdaság a primer szektorba tartozik.” ◇

daiicsidzsiszangjódaiicsidzsiszangjó primerprimer szektorszektor ◇ daii-daii-
csidzsiszekaitaiszencsidzsiszekaitaiszen első világháborúelső világháború
icsidzsiicsidzsi ◆ elsőelső ◆ elsőelső alkalomalkalom ◆ elsődlegeselsődleges
◆ elsőfokúelsőfokú ◆ lineárislineáris 「Icsidzsikanszú」 „li-
neáris függvény” ◇ icsidzsikairoicsidzsikairo primerprimer körkör ◇

icsidzsigavaicsidzsigava primerprimer oldaloldal 「Toranszuno icsi-
dzsigavato nidzsigava」 „transzformátor primer
és szekunder oldala” ◇ icsidzsihóteisikiicsidzsihóteisiki line-line-
árisáris egyenletegyenlet ◇ daiicsidzsidaiicsidzsi elsőelső 「Daiicsi-
dzsijoszen」 „első selejtező” ◇ daiicsidzsidaiicsidzsi pri-pri-
mermer 「Nógjó-va daiicsidzsiszangjódearu.」 „A
mezőgazdaság a primer szektorba tartozik.” ◇

daiicsidzsiszangjódaiicsidzsiszangjó primerprimer szektorszektor ◇ daii-daii-
csidzsiszekaitaiszencsidzsiszekaitaiszen első világháborúelső világháború
icsidzsiicsidzsi ◆ egyegy dologdolog 「Dzsoszeidearukotono
icsidzsi-o motte teicsinginde hatarakaszeruno-va
ihóda.」 „Törvénytelen csak azért kevés fizetést
adni valakinek, mert nő.” ◆ egyegy eseteset ◆ egyegy
példapélda 「Karega vagamamadearuno-va kono icsi-
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dzsidemo vakaru.」 „Ebből az egy példából is lát-
szik, hogy milyen önfejű.”

icsidzsiicsidzsi ◆ átmenetilegátmenetileg 「Densa-va icsidzsite-
kini unkjúsiteimaszu.」 „A vonatforgalom átme-
netileg szünetel.” ◆ egyegy darabigdarabig 「Dzsikanga
icsidzsitomattajóni kandzsita.」 „Úgy tűnt, mint-
ha egy darabig megállt volna az idő.” ◆ egyegy idő-idő-
benben 「Icsidzsini hitocunokotosika dekinai.」
„Egy időben csak egy dolgot tudok csinálni.” ◆

egyegy pillanatrapillanatra 「Icsidzsiki-o usinatta.」 „Egy
pillanatra elvesztettem az eszméletemet.” ◆ egy-egy-
szerszer 「Hinkon-va icsidzsihodo-va ókunai.」 „A
szegénység nem olyan nagy, mint egyszer volt.”
◆ egyszeriegyszeri 「Icsidzsiteate」 „egyszeri juttatás”
◆ ezelőttezelőtt 「Kanszendzsókjó-va icsidzsijori ka-
izensiteiru.」 „A járványhelyzet az ezelőttihez ké-
pet javult.” ◆ időnkéntidőnként 「Icsidzsiamega furude-
só.」 „Időnként esni fog.” ◆ már-mármár-már 「Icsidzsi-
va dónarukato omotta.」 „Már-már azt hittem,
baj lesz.” ◆ rövidrövid időreidőre 「Densa-va icsidzsiteisi-
sita.」 „A vonat egy rövid időre megállt.” ◆ voltvolt
úgyúgy 「Icsidzsitensoku-o kangaeta.」 „Volt úgy,
hogy munkahelyet akartam váltani.” ◇ icsidzsi-icsidzsi-
azukariazukari rövidrövid megőrzésmegőrzés 「Kodomono icsidzsi-
azukariga kanóna takudzsiso」 „gyermek rövid
megőrzését biztosító napközi” ◇ icsidzsiazu-icsidzsiazu-
karidzsokaridzso csomagmegőrzőcsomagmegőrző 「Ekino icsidzsia-
zukari dzsoni kaban-o azuketa.」 „Beraktam az
állomás csomagmegőrzőjébe a táskámat.” ◇ icsi-icsi-
dzsiazukaridzsodzsiazukaridzso gyermekmegőrzőgyermekmegőrző 「Depát-
ono icsidzsiazukari dzsoni kodomo-o azuketa.」
„Beraktam a gyereket az áruház gyermekmegőrző-
jébe.” ◇ icsidzsisotokuicsidzsisotoku egyszeriegyszeri juttatásjuttatás
◇ icsidzsinoicsidzsino pillanatnyipillanatnyi 「Icsidzsino sódóni
karareta.」 „Pillanatnyi késztetést érzett.” ◇ icsi-icsi-
dzsinodzsino átmenetiátmeneti 「Icsidzsino ninkidatta.」
„Átmeneti népszerűség volt.” ◇ henszainoicsi-henszainoicsi-
dzsijújodzsijújo törlesztésitörlesztési moratóriummoratórium
「Dzsútakurón-no henszaino icsidzsijújo-o sin-
szeisita.」 „Törlesztési moratóriumot kértem a la-
káskölcsönömre.”

icsidzsiicsidzsi ◆ egyegy óraóra 「Icsidzsini aimasó!」 „Egy
órakor találkozzunk!” ◇ icsidzsiazukariicsidzsiazukari rövidrövid
megőrzésmegőrzés 「Kodomono icsidzsiazukariga kanó-
na takudzsiso」 „gyermek rövid megőrzését bizto-
sító napközi” ◇ icsidzsiazukaridzsoicsidzsiazukaridzso csomag-csomag-
megőrzőmegőrző 「Ekino icsidzsiazukari dzsoni kaban-
o azuketa.」 „Beraktam az állomás csomagmeg-
őrzőjébe a táskámat.” ◇ icsidzsiazukaridzsoicsidzsiazukaridzso

gyermekmegőrzőgyermekmegőrző 「Depátono icsidzsiazukari
dzsoni kodomo-o azuketa.」 „Beraktam a gyere-
ket az áruház gyermekmegőrzőjébe.” ◇ icsidzsi-icsidzsi-
sotokusotoku egyszeriegyszeri juttatásjuttatás ◇ icsidzsinoicsidzsino pil-pil-
lanatnyilanatnyi 「Icsidzsino sódóni karareta.」 „Pilla-
natnyi késztetést érzett.” ◇ icsidzsinoicsidzsino átmene-átmene-
titi 「Icsidzsino ninkidatta.」 „Átmeneti népsze-
rűség volt.” ◇ henszainoicsidzsijújohenszainoicsidzsijújo törlesz-törlesz-
tésitési moratóriummoratórium 「Dzsútakurón-no henszaino
icsidzsijújo-o sinszeisita.」 „Törlesztési moratóri-
umot kértem a lakáskölcsönömre.”

icsidzsiazukariicsidzsiazukari ◆ rövidrövid megőrzésmegőrzés 「Kodo-
mono icsidzsiazukariga kanóna takudzsiso」
„gyermek rövid megőrzését biztosító napközi”

icsidzsiazukaridzsoicsidzsiazukaridzso ◆ csomagmegőrzőcsomagmegőrző
「Ekino icsidzsiazukari dzsoni kaban-o azuke-
ta.」 „Beraktam az állomás csomagmegőrzőjébe
a táskámat.” ◆ gyermekmegőrzőgyermekmegőrző 「Depátono
icsidzsiazukari dzsoni kodomo-o azuketa.」 „Be-
raktam a gyereket az áruház gyermekmegőrzőjé-
be.”

icsidzsiazukarisóicsidzsiazukarisó ◆ megőrzési bizonylatmegőrzési bizonylat
icsidzsiazukeicsidzsiazuke ◆ átmeneti megőrzésátmeneti megőrzés
icsidzsicuicsidzsicu ◆ egyegy napnap ◆ elsejeelseje ◇ dzsúnen-dzsúnen-
icsidzsicunogotokuicsidzsicunogotoku hosszúhosszú évekenéveken átát
「Dzsúnen-icsidzsicuno gotoku szugositeiru.」
„Hosszú éveken át ugyanúgy él.”

icsidzsicuszensúicsidzsicuszensú ◆ örökkévalóságnakörökkévalóságnak tűnőtűnő
napnap 「Icsidzsicuszensúno omoi」 „örökkévaló-
ságnak tűnő nap érzése”

icsidzsidencsiicsidzsidencsi ◆ primer cellaprimer cella
icsidzsifuszaigiicsidzsifuszaigi ◆ egyegy esetetesetet csakcsak egy-egy-
szer vitathatnak megszer vitathatnak meg
icsidzsifuszairiicsidzsifuszairi ◆ ugyanazzalugyanazzal aa váddalváddal má-má-
sodszor nem lehet bíróság elé állnisodszor nem lehet bíróság elé állni
icsidzsigabandzsiicsidzsigabandzsi ◆ egyegy példábólpéldából összesreösszesre
következtetéskövetkeztetés ◆ mindigmindig 「Kare-va icsidzsiga
bandzsiszono csósida.」 „Mindig ezt csinálja.”

icsidzsigavaicsidzsigava ◆ primerprimer oldaloldal 「Toranszuno
icsidzsigavato nidzsigava」 „transzformátor pri-
mer és szekunder oldala”

icsidzsiharaikomiicsidzsiharaikomi ◆ egyösszegű fizetésegyösszegű fizetés
icsidzsihikóicsidzsihikó ◆ elsődleges vastagodáselsődleges vastagodás
icsidzsihóteisikiicsidzsihóteisiki ◆ lineáris egyenletlineáris egyenlet
icsidzsiikkuicsidzsiikku ◆ mindenminden szószó 「Icsidzsiikku-o
oroszakanisinai.」 „Tudja, hogy minden szónak
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értelme van.” ◇ icsidzsiikkutagaezuniicsidzsiikkutagaezuni szórólszóról
szóraszóra 「Si-o icsidzsiikkutagaezu ansósita.」
„Szóról szóra elszavalta a verset.”

icsidzsiikkutagaezuniicsidzsiikkutagaezuni ◆ szórólszóról szóraszóra 「Si-
o icsidzsiikkutagaezu ansósita.」 „Szóról szóra el-
szavalta a verset.”

icsidzsijújoicsidzsijújo ◆ ideiglenesideiglenes haladékhaladék ◆ mora-mora-
tóriumtórium ◇ henszainoicsidzsijújohenszainoicsidzsijújo törleszté-törleszté-
sisi moratóriummoratórium 「Dzsútakurón-no henszaino
icsidzsijújo-o sinszeisita.」 „Törlesztési moratóri-
umot kértem a lakáskölcsönömre.”

icsidzsikaikoicsidzsikaiko ◆ átmeneti leépítésátmeneti leépítés
icsidzsikairoicsidzsikairo ◆ primer körprimer kör
icsidzsikan-atarinoicsidzsikan-atarino ◆ óránkéntióránkénti 「Icsidzsik-
anatarino csingingaku-o keiszansita.」 „Kiszá-
moltam az óránkénti fizetésemet.”

icsidzsikangotoniicsidzsikangotoni ◆ óránkéntóránként 「Kono
kuszuri-va icsidzsikangotoni nomanakerebanara-
nai.」 „Ezt az gyógyszert óránként kell szedni.”

icsidzsikanhanicsidzsikanhan ◆ másfélmásfél óraóra 「Icsidzsikan-
hanbenkjósita.」 „Másfél órán át tanultam.”

icsidzsikan-idzsónoicsidzsikan-idzsóno ◆ órásórás 「Icsidzsikan-
idzsóokureta.」 „Órás késésekkel érkeztünk.”

icsidzsikanmoicsidzsikanmo ◆ egyegy egészegész óraóra 「Densa-va
icsidzsikanmo ugokanakatta.」 „Egy egész óráig
állt a vonat.”

icsidzsikan-noicsidzsikan-no ◆ órásórás
icsidzsikiicsidzsiki ◆ bizonyos időtartambizonyos időtartam
icsidzsikikjúicsidzsikikjú ◆ kényszer-szabadságoláskényszer-szabadságolás
icsidzsikikjúszeiicsidzsikikjúszei ◆ kényszer-kényszer-
szabadságolási rendszerszabadságolási rendszer
icsidzsikinicsidzsikin ◆ egyszeriegyszeri díjdíj ◆ egyszeriegyszeri
összegösszeg
icsidzsikinsiicsidzsikinsi ◆ ideiglenesideiglenes tilalomtilalom ◆ mora-mora-
tóriumtórium ◇ icsidzsimenkaikinsiicsidzsimenkaikinsi ideiglenesideiglenes lá-lá-
togatásitogatási tilalomtilalom 「Bjóinno icsidzsimenkaikin-
si」 „kórház ideiglenes látogatási tilalma”

icsidzsikojóicsidzsikojó ◆ ideiglenes alkalmazásideiglenes alkalmazás
icsidzsikózóicsidzsikózó ◆ elsődlegeselsődleges struktúrastruktúra ◆ el-el-
sődleges szerkezetsődleges szerkezet
icsidzsikuicsidzsiku ◆ fügefüge ◆ fügefafügefa
icsidzsikudzsókaicsidzsikudzsóka ◆ fügetermésfügetermés

icsidzsimenkaikinsiicsidzsimenkaikinsi ◆ ideiglenesideiglenes látogatá-látogatá-
sisi tilalomtilalom 「Bjóinno icsidzsimenkaikinsi」 „kór-
ház ideiglenes látogatási tilalma”

icsidzsinicsidzsin ◆ egyegy rohamroham 「Icsidzsinno kaze」
„egy szélroham” ◆ elővédelővéd
icsidzsiniicsidzsini ◆ egyszerreegyszerre 「Arajuru fukuszajóga
icsidzsini okotta.」 „Egyszerre jelentkeztek a mel-
lékhatások.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kjófuga icsidzsiniko-
miagetekita.」 „Hirtelen félelem lett rajtam úrrá.”

icsidzsinoicsidzsino ◆ átmenetiátmeneti 「Icsidzsino ninkidat-
ta.」 „Átmeneti népszerűség volt.” ◆ pillanatnyipillanatnyi
「Icsidzsino sódóni karareta.」 „Pillanatnyi kész-
tetést érzett.”

icsidzsinobenpóicsidzsinobenpó ◆ ideiglenes megoldásideiglenes megoldás
icsidzsinogareicsidzsinogare ◆ kibúvókibúvó 「Icsidzsinogareni-
sacuno jogore-va kucsibenide-va naito itta.」 „Ki-
búvóként azt mondtam, hogy az a folt az ingemen
nem rúzs.” ◆ kitérőkitérő válaszválasz 「Icsidzsinogare-o
iu.」 „Kitérő választ ad.”

icsidzsinogarenoicsidzsinogareno ◆ mondvacsináltmondvacsinált 「Icsi-
dzsinogareno ii vake」 „mondvacsinált ürügy”

icsidzsirusiiicsidzsirusii ◆ jelentősjelentős 「Kokkajoszanno
akadzsi-va icsidzsirusii.」 „Az államháztartás hiá-
nya jelentős.” ◆ látványoslátványos 「Csirjó-va icsidzsi-
rusii kóka-o motarasita.」 „A terápia látványos
eredményt hozott.” ◆ ragyogóragyogó 「Icsidzsirusii
szeika-o togeta.」 „Ragyogó eredményt ért el.” ◆

szembeszökőszembeszökő 「Icsidzsirusii henka」 „szembe-
szökő változás” ◆ szembetűnőszembetűnő 「Icsidzsirusii
szói」 „szembetűnő eltérés”

icsidzsirusikuicsidzsirusiku ◆ feltűnőenfeltűnően 「Hinpuno szaga
icsidzsirusiku ókii.」 „Feltűnően nagy a gazdagok
és a szegények közti különbség.” ◆ jelentősenjelentősen
◆ jelentősjelentős mértékbenmértékben 「Pan-no nedan-va
icsidzsirusiku takakunarikanenai.」 „Jelentős
mértékben drágulhat a kenyér.” ◆ látványosanlátványosan

icsidzsisidzsóicsidzsisidzsó ◆ elsődleges piacelsődleges piac
icsidzsisikakujaicsidzsisikakuja ◆ elsődleges látókéregelsődleges látókéreg
icsidzsisikenicsidzsisiken ◆ elővizsgaelővizsga
icsidzsisikóicsidzsisikó ◆ elsődleges szándékelsődleges szándék
icsidzsisinogiicsidzsisinogi ◆ átmenetiátmeneti megoldásmegoldás ◆ szük-szük-
ségmegoldásségmegoldás
icsidzsisinoginiicsidzsisinogini ◆ átmenetilegátmenetileg 「Amamori-
no icsidzsisinoginiburúsíto-o cukatta.」 „Átme-
netileg ponyvával védekeztem a beázás ellen.”
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icsidzsisinoginoicsidzsisinogino ◆ átmenetiátmeneti
「Nanminkjanpu-va icsidzsisinogino basodes-
zu.」 „A menekülttábor átmeneti hely.”

icsidzsisóhisaicsidzsisóhisa ◆ elsődlegeselsődleges fogyasztófogyasztó ◆

primer konzumensprimer konzumens
icsidzsisotokuicsidzsisotoku ◆ egyszeri juttatásegyszeri juttatás
icsidzsiszeicsóicsidzsiszeicsó ◆ elsődleges nemi jellegelsődleges nemi jelleg
icsidzsiszeicsóicsidzsiszeicsó ◆ elsődleges növekedéselsődleges növekedés
icsidzsiszeiszanrjokuicsidzsiszeiszanrjoku ◆ elsődlegeselsődleges pro-pro-
duktivitásduktivitás ◆ primer produkcióprimer produkció
icsidzsiszeiszansaicsidzsiszeiszansa ◆ elsődleges termelőelsődleges termelő
icsidzsiszen-iicsidzsiszen-i ◆ elsődleges szukcesszióelsődleges szukcesszió
icsidzsiteisiicsidzsiteisi ◆ kimaradáskimaradás 「Intánettoszábi-
szuno icsidzsiteisi-o osiraszesimaszu.」 „Tudat-
juk önökkel, hogy kimaradás lesz az internet-
szolgáltatásunkban.” ◆ pillanatpillanat álljállj ◆ pilla-pilla-
natmegállítónatmegállító ◆ stopstop
icsidzsiteisiszuruicsidzsiteisiszuru ◆ kimaradkimarad 「Cúsinszábi-
szuga icsidzsiteisisita.」 „Kimaradt a kommuni-
kációs szolgáltatás.”

icsidzsitekinaicsidzsitekina ◆ átmenetiátmeneti 「Sinauszu-va icsi-
dzsitekidatta.」 „Az áruhiány átmeneti volt.” ◆

ideiglenesideiglenes 「Hinanmeirei-va icsidzsitekina szo-
csideszu.」 „A kitelepítési parancs ideiglenes in-
tézkedés.” ◆ időlegesidőleges 「Icsidzsitekina kjúszen」
„időleges fegyverszünet”

icsidzsitekinaicsidzsitekina ◆ elsődlegeselsődleges
icsidzsitekiniicsidzsitekini ◆ átmenetilegátmenetileg 「Gen-
jukakaku-va icsidzsitekini szagatta.」 „Átmeneti-
leg csökkent az olaj ára.” ◆ ideiglenesenideiglenesen 「Icsi-
dzsitekinikono sigoto-o siteimaszu.」 „Ideiglene-
sen vagyok ebben a munkakörben.”

icsidzsoicsidzso ◆ segítségsegítség 「Dzsimusigotono
icsidzsotonaru szeihin-o gosókaisimaszu.」 „Be-
mutatunk egy terméket, ami segíti az irodai mun-
kát.”

icsidzsoicsidzso ◆ egyegy lányalánya valakinekvalakinek ◆ legidő-legidő-
sebb lánysebb lány
icsidzsóhóicsidzsóhó ◆ geopozíciógeopozíció 「Konokamera-va
icsidzsóhómo hozonszuru.」 „Ez a fényképezőgép
elmenti a geopozíciót is.”

icsidzsóicsigeicsidzsóicsige ◆ fent és lentfent és lent
icsidzsónoicsidzsóno ◆ egyegy alkalomalkalom 「Icsidzsóno aisza-
cu」 „egy köszöntő” ◆ egyegy jelenetnyijelenetnyi 「Icsi-

dzsóno kigeki」 „egy kis komédia” ◆ elröppenőelröppenő
「Icsidzsóno jume」 „elröppenő álom”

icsidzsónokemuriicsidzsónokemuri ◆ füstcsíkfüstcsík
icsidzsuicsidzsu ◆ egy faegy fa
icsidzsúiszszaiicsidzsúiszszai ◆ egyszerűegyszerű ételétel ◆ egysze-egysze-
rű étkezésrű étkezés
icsidzsunicsidzsun ◆ tíz naptíz nap
icsidzsunicsidzsun ◆ egyegy ciklusciklus 「Kiszecuno icsi-
dzsun」 „évszakok egy ciklusa” ◆ egy köregy kör
icsidzsunszuruicsidzsunszuru ◆ egyegy körtkört tesztesz 「Ikeno
mavari-o icsidzsunsita.」 „Egy kört tettem a tó
körül.” ◆ körbejárkörbejár 「Dóbucuen-o icsidzsunsi-
ta.」 „Körbejártam az állatkertet.”

icsienicsien ◆ egészegész körzetkörzet 「Teiden-va tókjói-
csienni ojonda.」 „Az áramszünet Tokió egész
körzetére kiterjedt.” ◆ egyegy jenjen ◇ kantóicsienkantóicsien
KantóKantó egészegész területeterülete 「Kantóicsienno csi-
zu」 „Kantó egész területét ábrázoló térkép”

icsiendamaicsiendama ◆ egyjenesegyjenes ◆ egyjenes érmeegyjenes érme
icsienerugíicsienerugí ◆ helyzetihelyzeti energiaenergia ◆ potenciá-potenciá-
lis energialis energia
icsienkitakeiicsienkitakei ◆ egypontosegypontos nukleotidnukleotid poli-poli-
morfizmusmorfizmus
icsifudzsinitakaszan-naszubiicsifudzsinitakaszan-naszubi ◆ szeren-szeren-
csét hozó álombeli dolgokcsét hozó álombeli dolgok
icsigacuicsigacu ◆ januárjanuár
icsigainiicsigaini ◆ egyegy kalapkalap alattalatt 「Icsigaini
danszei-o acukaubekide-va nai.」 „Nem szabad
egy kalap alá venni az összes férfit.” ◆ egyönte-egyönte-
tűentűen 「Icsigainiszótoha ienai.」 „Nem lehet egy-
öntetűen ezt mondani.” ◆ mindentmindent 「Szó icsiga-
ini sindzsirubekide-va nai.」 „Nem szabad min-
dent csak úgy elhinni.”

icsiganicsigan ◆ egyegy tömörüléstömörülés ◇ icsigantonatteicsigantonatte
egyegy emberkéntemberként 「Kokumin-va icsigantonatte
dokuszaiszeikenni teikósita.」 „A nép egy ember-
ként szállt szembe a diktatúrával.”

icsiganrefukameraicsiganrefukamera ◆ tükörreflexestükörreflexes fényké-fényké-
pezőgéppezőgép
icsigantonatteicsigantonatte ◆ egyegy emberkéntemberként
「Kokumin-va icsigantonatte dokuszaiszeikenni
teikósita.」 „A nép egy emberként szállt szembe a
diktatúrával.”

icsigeiicsigei ◆ egyegy művészetművészet 「Kare-va icsigeini hi-
ideru.」 „Egy művészet mestere.”
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icsigeinjúsiicsigeinjúsi ◆ képességetképességet pontozópontozó felvé-felvé-
teliteli
icsigekiicsigeki ◆ csapáscsapás 「Jotó-va jatónitodomeno
icsigeki-o kuvaeta.」 „A kormánypárt végső csa-
pást mért az ellenzékre.”

icsigekihiszszacuicsigekihiszszacu ◆ megölésmegölés egyegy támadás-támadás-
salsal
icsigekiszuruicsigekiszuru ◆ csapástcsapást mérmér 「Teki-o icsige-
kisita.」 „Csapást mért az ellenségre.”

icsigenicsigen ◆ egyegy császáricsászári évjelévjel ◆ egyegy eredeteredet
◆ egyegy ismeretlenismeretlen 「Icsigennidzsihóteisiki」
„egy ismeretlenes másodfokú egyenlet” ◆ egyegy
korszaknévkorszaknév ◇ icsigentekinaicsigentekina központosí-központosí-
totttott 「Icsigentekina sihai-o okonatta.」 „Köz-
pontosított hatalmat gyakorolt.” ◇ icsigenronicsigenron
monizmusmonizmus ◇ icsigenronsaicsigenronsa monistamonista ◇ isz-isz-
szeiicsigenszeiicsigen uralkodónkéntiuralkodónkénti korszaknévkorszaknév ◇

hószóicsigenszeihószóicsigenszei alkalmasalkalmas jogászokjogászok kivá-kivá-
lasztásának rendszerelasztásának rendszere
icsigenicsigen ◆ egy szóegy szó
icsigen-ikkóicsigen-ikkó ◆ minden szó és tettminden szó és tett
icsigenkaicsigenka ◆ centralizációcentralizáció ◆ központosításközpontosítás

icsigenkanriicsigenkanri ◆ központi felügyeletközponti felügyelet
icsigenkaszuruicsigenkaszuru ◆ központosítközpontosít
icsigenkjakuicsigenkjaku ◆ előszörelőször látottlátott vendégvendég
「Icsigenkjakuka dzsórenkjaku」 „először látott
vendég vagy törzsvendég”

icsigenkodzsiicsigenkodzsi ◆ mindenhezmindenhez vanvan valamivalami sza-sza-
vava 「Monkubakarino icsigenkodzsidane?」 „Te
mindenre panaszkodsz?”

icsigenronicsigenron ◆ monizmusmonizmus
icsigenron-noicsigenron-no ◆ monistamonista
icsigenronsaicsigenronsa ◆ monistamonista
icsigentekinaicsigentekina ◆ központosítottközpontosított 「Icsigen-
tekina sihai-o okonatta.」 „Központosított hatal-
mat gyakorolt.” ◆ monistamonista
icsigitekinaicsigitekina ◆ egyértelműegyértelmű
icsigitekiniicsigitekini ◆ egyértelműenegyértelműen
icsigjóicsigjó ◆ egyegy sorsor 「Tekiszutokara icsigjó-o ke-
sita.」 „Kitöröltem egy sort a szövegből.”

icsigoicsigo ◆ egyetlenegyetlen szószó 「Bokuno kimocsi-o
icsigoni kometa.」 „Egyetlen szóba sűrítettem az
érzelmeimet.” ◆ egyegy szószó 「Kono szakuhin-va

migotono icsigoni cukiru.」 „Ezt a művet egy szó-
val így lehet jellemezni: bámulatos.”

icsigoicsigo ◆ egyegy életélet 「Szono rjokó-va bokuno
icsigono omoi dedearu.」 „Az az út számomra egy
életre szóló emlék.” ◆ végvég
icsigoicsigo ◆ epereper ◆ földiföldi epereper ◆ szamócaszamóca ◇ no-no-
icsigoicsigo erdei szamócaerdei szamóca
icsigodzsókaicsigodzsóka ◆ csokorcsokor
icsigoicsieicsigoicsie ◆ megismételhetetlenmegismételhetetlen találko-találko-
zászás 「Icsigoicsie-o taiszecunisinakerebanara-
nai.」 „Minden megismételhetetlen találkozást
meg kell becsülni.”

icsigoicsigoicsigoicsigo ◆ mindenminden szótszót 「Icsigoicsigohak-
kirito hacuonsita.」 „Minden szót tisztán ejtet-
tem.” ◆ szórólszóról szóraszóra 「Genbun-o icsigoicsigo-
teineini vajakusita.」 „Szóról szóra lefordítottam
az eredeti szöveget japánra.”

icsigonicsigon ◆ egyetlenegyetlen szószó 「Kotosino nacu-va
acuino icsigonni cukiru.」 „Az idei nyarat egyet-
len szóval így lehet jellemezni: perzselő.” ◆ egyegy
szószó 「Kareno hacugenni icsigon-o cuke kuvae-
ta.」 „Hozzáfűztem egy szót a kijelentéséhez.”

icsigon-ikkuicsigon-ikku ◆ mindenminden szószó 「Kógi-o icsigon-
ikku, kiki moraszanaijónisita.」 „Az előadás min-
den szavára figyeltem.” ◆ szórólszóról szóraszóra 「Ka-
reni ivaretakoto-o icsigon-ikkuoboeteiru.」 „Szó-
ról szóra emlékszem arra, amit mondott.”

icsigon-nicukiruicsigon-nicukiru ◆ elég,elég, haha annyitannyit mondunkmondunk
「Kono szeidzsika-va dorobóno icsigonni cuki-
ru.」 „Erről a politikusról elég, ha annyit mon-
dunk, hogy tolvaj.”

icsigúicsigú ◆ szegletszeglet 「Ieno icsigúni netomarisza-
szetemoratta.」 „A lakás egyik szegletében alvó-
helyet biztosítottak nekem.”

icsigunicsigun ◆ seregsereg 「Icsigun-o hikiiru.」 „Sereget
vezet.” ◆ válogatottválogatott csapatcsapat 「Icsigunde ka-
cujakusiteiru.」 „A válogatott csapatban játszik.”

icsigunicsigun ◆ egyegy csoportcsoport 「Sógakuszeino icsi-
gun」 „egy csoport kisiskolás” ◆ egyegy csordacsorda
「Usino icsigun」 „egy csorda tehén” ◆ egyegy rajraj
「Karaszuno icsigun」 „egy raj varjú”

icsigunszensuicsigunszensu ◆ válogatott versenyzőválogatott versenyző
icsihajakuicsihajaku ◆ azonnalazonnal ◆ azonazon nyombannyomban
「Keiszacu-va icsi hajaku kakecuketa.」 „A rend-
őrség azon nyomban kijött.”
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icsihimenitaróicsihimenitaró ◆ elsőkéntelsőként lány,lány, második-második-
ként fiúként fiú
icsiiicsii ◆ japán tiszafajapán tiszafa ◆ tiszafatiszafa
icsiiicsii ◆ bajnokibajnoki címcím 「Icsii-o araszotteiru.」 „A
bajnoki címért versengenek.” ◆ elsőelső helyhely
「Uriagedakade daiicsii-o simeiru.」 „Az árbevé-
telével az első.” ◆ elsőelső helyezéshelyezés 「Siaide icsii-
ninatta.」 „A mérkőzésen első helyezést ért el.”

icsiicsiicsiicsi ◆ mindenminden egyesegyes 「Tango-o dzsisode-
icsiicsi sirabeta.」 „Minden egyes szót megnézett
a szótárban.” ◆ mindenminden tekintetbentekintetben
「Ossarukoto-va icsiicsigomottomodeszu.」
„Minden tekintetben igaza van!” ◆ minduntalanminduntalan
「Vakatteirukaraicsiicsi ivanakutemoii.」 „Jó, jó
tudom! Nem kell minduntalan emlékeztetned rá!”
◆ részletesenrészletesen 「Cukai kata-o icsiicsi szecumei-
sita.」 „Részletesen elmagyarázta a használatát.”

icsiicsikiniszuruicsiicsikiniszuru ◆ számonszámon tarttart 「Ren-aino
sippai-o icsiicsikinisiteinai.」 „Nem tartom szá-
mon a szerelmi kudarcaimat.”

icsiicsioboeruicsiicsioboeru ◆ számonszámon tarttart 「Júdzsinno
tandzsóbi-o icsiicsioboeteimaszen.」 „Nem tar-
tom számon barátaim születésnapjait.”

icsiidensizassuicsiidensizassu ◆ monohibridmonohibrid
icsiinicsiin ◆ tagtag 「Sakaino icsiintosite ganbattei-
ru.」 „A társadalom tagjaként tevékenykedik.”

icsiinicsiin ◆ egyikegyik okok 「Idzsimega dzsiszacuno icsi-
in」 „A piszkálódás az öngyilkosságok egyik oka.”

icsiindearuicsiindearu ◆ beletartozikbeletartozik 「Kono inu-va ka-
zokuno icsiiindeszu.」 „Ez a kutya beletartozik a
családba.”

icsiin-ninaruicsiin-ninaru ◆ közrejátszikközrejátszik 「Karega susz-
szekiszuruto kiitakotomo vatasino szankano icsi-
intonatta.」 „Az ő eljövetelének híre is közreját-
szott abban, hogy én is részt vettem.”

icsiinszeiicsiinszei ◆ egykamarásegykamarás parlamentparlament ◆ egy-egy-
kamarás rendszerkamarás rendszer
icsiiszensinicsiiszensin ◆ szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel 「Icsiiszen-
sin, sigotoni idondeiru.」 „Szívvel-lélekkel dogo-
zik.”

icsiitaiszuinoicsiitaiszuino ◆ keskenykeskeny vízzelvízzel elválasz-elválasz-
totttott 「Icsiitaiszuino ringoku」 „keskeny vízzel
elválasztott szomszéd ország”

icsijaicsija ◆ egyegy éjszakaéjszaka 「Koibitoto icsija-o szu-
gosita.」 „Együtt töltöttem egy éjszakát a kedve-

semmel.” ◇ szen-jaicsijamonogatariszen-jaicsijamonogatari Ezer-Ezer-
egyéjszaka meséiegyéjszaka meséi
icsijakuicsijaku ◆ egyegy csapásracsapásra 「Icsijakusite sa-
csóhisoni sósinsita.」 „Egy csapásra az igazgató
titkára lett.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kanszaibóno kenkjúga
icsijakuszakan-ninatta.」 „Az őssejtkutatás hirte-
len megélénkült.” ◆ ugrásszerűenugrásszerűen 「Kaisa-va
icsijakuszekaitoppuni odori deta.」 „A vállalat ug-
rásszerűen a világ élvonalába tört.”

icsijakuhattenicsijakuhatten ◆ ugrásszerű fejlődésugrásszerű fejlődés
icsijazukeicsijazuke ◆ egyegy éjszakánéjszakán alattalatt savanyí-savanyí-
totttott zöldségzöldség ◆ éjszakaiéjszakai savanyítássavanyítás ◆

utolsóutolsó pillanatbanpillanatban tanulástanulás 「Kono siken-va
icsijazukede-va gókakudekinai.」 „Az utolsó pil-
lanatban tanulva nem lehet átmenni ezen a vizs-
gán.”

icsijazukurinoicsijazukurino ◆ egyegy éjszakaéjszaka alattalatt ké-ké-
szültszült ◆ gyorsangyorsan összeütöttösszeütött ◆ összecsa-összecsa-
pottpott 「Icsijazukurino szakubun」 „összecsapott
fogalmazás”

icsijóicsijó ◆ egyegy cetlicetli ◆ egyegy falevélfalevél 「Icsijó-
ocsite tenkano aki-o siru.」 „Egy falevél lehullá-
sából tudjuk, hogy itt az ősz.” ◆ egyegy fényképfénykép
「Icsijóno sasin」 „egy fénykép”

icsijóicsijó ◆ egyenletességegyenletesség ◆ egyöntetűségegyöntetűség ◇

icsijóbunpuicsijóbunpu egyenletes eloszlásegyenletes eloszlás
icsijóbunpuicsijóbunpu ◆ egyenletes eloszlásegyenletes eloszlás
icsijokuicsijoku ◆ egyegy szárnyszárny ◆ egyegy szerepszerep
「Kankó-va csiikikaszszeikani icsijoku-o ninattei-
ru.」 „A turizmusnak szerepe van a vidék felélén-
kítésében.”

icsijóniicsijóni ◆ azonosazonos módonmódon 「Hito-o icsijóni acu-
kau.」 „Azonos módon bánik az emberekkel.” ◆

egyenletesenegyenletesen 「Ranszú-va icsijóni bunpusite-
ita.」 „A véletlenszámok egyenletesen eloszlot-
tak.” ◆ egyöntetűenegyöntetűen 「Zen-inga icsijóni ona-
dzsi ikendatta.」 „Mindenki egyöntetűen ugyan-
azon a véleményen volt.”

icsijónoicsijóno ◆ egyenletesegyenletes 「Icsijóno undó」
„egyenletes mozgás” ◆ egyöntetűegyöntetű 「Icsijóno
hjódzsun」 „egyöntetű elvárás”

icsijóraifukuicsijóraifuku ◆ szerencseszerencse jórajóra fordulásafordulása
「Icsijóraifukuno omamori」 „szerencse jóra for-
dulását segítő talizmán” ◆ tavasztavasz visszatéré-visszatéré-
sese
icsijósúszokuicsijósúszoku ◆ egységes konvergenciaegységes konvergencia
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icsikabacsikaicsikabacsika ◆ dupladupla vagyvagy semmisemmi 「Icsika
bacsikano sóbudatta.」 „Dupla vagy semmi játék
volt.” ◆ lesz,lesz, amiami leszlesz 「Icsika bacsikajattemi-
ru.」 „Lesz, ami lesz, megpróbálom.”

icsikankeiicsikankei ◆ egymáshoz képesti helyzetegymáshoz képesti helyzet
icsikaraicsikara ◆ elölrőlelölről 「Icsikarajari naosi.」
„Kezdhetem elölről!”

icsikaradzsúmadeicsikaradzsúmade ◆ átólától cettigcettig
「Hókokuso-o icsikara dzsúmade jonda.」 „Ától
cettig átrágtam magam a jelentésen.”

icsikensikiicsikensiki ◆ jóljól ismerésismerés 「Kare-va ondan-
kamondainicuite icsikensikigaaru.」 „Jól ismeri a
globális felmelegedés problémáját.”

ícsikettoícsiketto ◆ elektronikus jegyelektronikus jegy
icsikodzsinicsikodzsin ◆ egy személyegy személy
icsikodzsindeicsikodzsinde ◆ egyes-egyedülegyes-egyedül 「Dójattara
icsikodzsindekon-na sakkin-o cukurerunoka sin-
dzsirarenai.」 „Hihetetlen, hogy hogyan tudott
egyes-egyedül ekkora adósságot felhalmozni.”

icsimacumojóicsimacumojó ◆ pepitapepita ◆ sakktáblamintasakktáblaminta
icsimacumojónoicsimacumojóno ◆ pepitapepita mintájúmintájú ◆ sakk-sakk-
táblamintájútáblamintájú
icsimacunoicsimacuno ◆ enyheenyhe 「Icsimacuno fuan-o obo-
eta.」 „Enyhe nyugtalanság fogott el.” ◆ kiskis
「Icsimacuno szabisisza-o kandzsita.」 „Kissé
magányosnak éreztem magam.” ◆ leheletnyileheletnyi
「Icsimacuno kumono karojakasza.」 „Egy lehe-
letnyi felhő könnyedsége.”

icsimaiicsimai ◆ egyegy fokkalfokkal 「Koicu icsimaiuvate-
dana.」 „Ez a fickó egy fokkal ügyesebb nálam.”
◆ egyegy képkép 「Sasin-o icsimaitotta.」 „Csináltam
egy fényképet.” ◆ egyegy laplap 「Icsimaino jósi-o
tori dasita.」 „Elővettem egy üres lapot.” ◇ itagoitago
icsimaiicsimai sita-vasita-va dzsigokudzsigoku tengerészektengerészek egyegy
arasznyiraarasznyira vannakvannak aa haláltólhaláltól ◇ icsimaiiva-icsimaiiva-
ninaruninaru megszületikmegszületik azaz egységegység 「Kokumin-va
icsimaiivaninatta.」 „Megszületett a nemzeti egy-
ség.” ◇ icsimaiivanoicsimaiivano egységesegységes 「Icsimaiiva-
no szosiki.」 „Egységesen működő szervezet.” ◇

kubinokavaicsimaidekubinokavaicsimaide éppenéppen csakcsak 「Kubino
kavaicsimaide imano csiinitodomatta.」 „Éppen
csak megtartottam a pozíciómat.”

icsimaiivaicsimaiiva ◆ szikladarabszikladarab
icsimaiivaninaruicsimaiivaninaru ◆ megszületikmegszületik azaz egységegység
「Kokumin-va icsimaiivaninatta.」 „Megszületett
a nemzeti egység.”

icsimaiivanoicsimaiivano ◆ egységesegységes 「Icsimaiivano szo-
siki.」 „Egységesen működő szervezet.”

icsimaiivanodankecuicsimaiivanodankecu ◆ sziklaszilárdsziklaszilárd egy-egy-
ségség
icsimaikamuicsimaikamu ◆ bennebenne vanvan aa kezekeze 「Szono
dzsikenni karega icsimaikandeirurasii.」 „Úgy tű-
nik az ő keze van abban a bűnesetben.” ◆ sze-sze-
reperepe vanvan bennebenne 「Kaisaszecuricuni-va karemo
icsimaikandeiru.」 „Neki is szerepe volt a vállalat
megalapításában.”

icsimaikanbanicsimaikanban ◆ attrakcióattrakció ◆ büszkeségbüszkeség
「Vaga sano icsimaikanban」 „cégünk büszkesé-
ge” ◆ központiközponti alakalak 「Minsutószeikenno icsi-
maikanban」 „demokratikus kormány központi
alakja” ◆ primadonnaprimadonna ◆ sztársztár 「Szakkácsímu-
no icsimaikanban」 „focicsapat sztárjátékosa”

icsimanicsiman ◆ tízezertízezer
icsimanbun-noicsiicsimanbun-noicsi ◆ tízezredtízezred ◆ tízezred-tízezred-
részrész
icsiman-enszacuicsiman-enszacu ◆ tízezerjenestízezerjenes ◆ tízezer-tízezer-
jenes bankjegyjenes bankjegy ◆ tízezrestízezres
icsimanforintoszacuicsimanforintoszacu ◆ tízezerforintostízezerforintos ◆

tízezerforintos bankjegytízezerforintos bankjegy ◆ tízezrestízezres
icsimeiicsimei ◆ egyegy személyszemély 「Daihjóicsimei-o szen-
sucusita.」 „Egy személyt választottam ki képvi-
selőnek.” ◆ egyegy vendégvendég 「Icsimeiszama goan-
naisimaszu.」 „Egy vendéget vezetek asztalhoz!”
◆ másmás névnév 「Szuikjú-va icsimeivótáporoto jo-
bareru.」 „A vízilabdát más néven vízipólónak
hívják.”

icsimeiicsimei ◆ életélet 「Sóbósi-va icsimei-o tori tome-
ta.」 „A tűzoltó életet mentett.” ◆ emberéletemberélet
◇ icsimei-oicsimei-o toritomerutoritomeru megmenekítmegmenekít
「Sudzsucu-va szeikósite icsimei-o tori tometa.」
„Sikerült a műtét, megmenekült.”

icsimei-oicsimei-o kakerukakeru ◆ életétéletét kockáztatjakockáztatja
「Sóbósi-va icsimei-o kakete kodomo-o kjúsucus-
ita.」 „A tűzöltő életét kockáztatva mentette meg
a gyereket.”

icsimei-oicsimei-o mattószurumattószuru ◆ épép bőrrelbőrrel megússzamegússza

icsimei-oicsimei-o otoszuotoszu ◆ életétéletét vesztiveszti 「Konkai-
no dzsisinde ókuno katagataga icsimei-o otoszare-
masita.」 „Sokan vesztették életüket ebben a föld-
rengésben.”
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icsimei-oicsimei-o szuteruszuteru ◆ életétéletét áldozzaáldozza 「Kun-
inotameni icsimei-o szuteta.」 „Életét áldozta a
hazájáért.”

icsimei-oicsimei-o toritomerutoritomeru ◆ megmenekítmegmenekít
「Sudzsucu-va szeikósite icsimei-o tori tometa.」
„Sikerült a műtét, megmenekült.”

icsimei-oicsimei-o usinauusinau ◆ életétéletét vesztiveszti 「Dzsikode
kaisano dórjó-va icsimei-o usinatta.」 „A baleset-
ben a kollégám életét vesztette.”

icsimenicsimen ◆ címoldalcímoldal 「Dainjúszuga icsimenni
deta.」 „A szenzációs hír címoldalra került.” ◆

egészegész oldaloldal 「Icsimenno kókoku-o dasita.」
„Egész oldalas hirdetést adtam fel.” ◆ egyikegyik ol-ol-
daldal 「Anata-va sindzsicuno icsimensika sira-
nai.」 „Csak az igazság egyik oldalát ismered!”
◆ mindentmindent beborítvabeborítva 「Nivaicsimen-va jukini
óvareteita.」 „A kertet beborította a hó.” ◇ ata-ata-
riicsimenriicsimen körös-körülkörös-körül 「Atari icsimen-va mu-
gibatakedatta.」 „Búzaföld volt körös-körül.”

icsimensikiicsimensiki ◆ egyszeriegyszeri találkozástalálkozás 「Kareto-
va icsimensikimonai.」 „Egyszer sem találkoztam
vele.” ◆ futólagos ismeretségfutólagos ismeretség
icsimentekiicsimenteki ◆ egyoldalúegyoldalú 「Icsimentekihih-
jó.」 „Egyoldalú kritika.” ◆ egysíkúegysíkú 「Icsimen-
tekimikatada.」 „Egysíkú látásmód.”

icsimiicsimi ◆ bagázsbagázs 「Icsimi-va nokorazu taihosza-
reta.」 „Letartóztatták az egész bagázst.” ◆ ban-ban-
dada 「Icsimi-o acumeta.」 „Bandát gyűjtött.” ◆

bandatagbandatag 「Kare-va gótódanno icsimida.」 „A
tolvajbanda egyik tagja.” ◆ cimboracimbora ◆ holdud-holdud-
varvar 「Kono tósi-va susóto kareno icsimisika mó-
katteinai.」 „Ezzel a beruházással csak a minisz-
terelnök és holdudvara járt jól.” ◆ kompániakompánia ◆

sleppslepp 「Hitoráno icsimini kuvavatta.」 „Csatla-
kozott Hitler sleppjéhez.” ◇ icsiminoicsimino egyfajtaegyfajta
◇ tózokunoicsimitózokunoicsimi rablótársrablótárs ◇ tózokunoi-tózokunoi-
csimicsimi rablóbandarablóbanda ◇ micujuhan-icsimimicujuhan-icsimi csem-csem-
pészbandapészbanda
icsiminoicsimino ◆ egyfajtaegyfajta
icsimitógarasiicsimitógarasi ◆ tiszta fűszerpaprikatiszta fűszerpaprika
icsimitotóicsimitotó ◆ bűnbandabűnbanda 「Icsimitotó-o kun-
da.」 „Bűnbandát szervezett.” ◆ összeesküvőösszeesküvő
csoportcsoport
icsimjakuicsimjaku ◆ kapcsolódókapcsolódó szálszál 「Rjósano aida-
ni icsimjakuno kanrengaaru.」 „A két dolog kap-
csolatban áll egymással.” ◆ nyalábnyaláb 「Icsimjaku-
no hikari」 „fénynyaláb” ◆ vonulatvonulat

icsimjakuaicúdzsiruicsimjakuaicúdzsiru ◆ közösközös 「Karerano
aidani-va icsimjakuaicúdzsiteiru.」 „Kettejükben
van valami közös.”

icsimjakucúdzsiruicsimjakucúdzsiru / icsimjakucúzuruicsimjakucúzuru ◆ kap-kap-
csolatoscsolatos 「Kankjóhogoni icsimjakucúdzsiru
kangaegaaru.」 „Van egy apró ötletem, ami a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos.” ◆ összekötösszeköt
「Kono dzsiken-va kakono dekigototo icsimjaku-
cúdzsiteiru.」 „Ezt az ügyet összeköti valami egy
múltbeli eseménnyel.”

icsimjakucúzuruicsimjakucúzuru / icsimjakucúdzsiruicsimjakucúdzsiru ◆ kap-kap-
csolatoscsolatos 「Kankjóhogoni icsimjakucúdzsiru
kangaegaaru.」 „Van egy apró ötletem, ami a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos.” ◆ összekötösszeköt
「Kono dzsiken-va kakono dekigototo icsimjaku-
cúdzsiteiru.」 „Ezt az ügyet összeköti valami egy
múltbeli eseménnyel.”

icsimjakunoicsimjakuno ◆ csekélycsekély 「Icsimjakuno fuan」
„csekély bizonytalanság”

icsimjakunojamaicsimjakunojama ◆ hegyvonulathegyvonulat
icsimocuicsimocu ◆ egyetlenegyetlen holmiholmi 「Kono hejani-va
icsimocumonai.」 „Egyetlen holmi sincs ebben a
szobában.” ◆ izéizé ◆ titkolttitkolt szándékszándék 「Muneni
icsimocuaru.」 „Van egy titkolt szándéka.”

icsimocuicsimocu ◆ kiválóságkiválóság
icsimódadzsinicsimódadzsin ◆ egyszerreegyszerre ◆ tömegestömeges le-le-
tartóztatástartóztatás
icsimódadzsin-niszuruicsimódadzsin-niszuru ◆ egyszerreegyszerre elfogelfog
「Keiszacu-va kaizoku-o icsimódadzsinnisita.」
„A rendőrség egyszerre elfogta a bűnbandát.”

icsimokuicsimoku ◆ egyegy kőkő ◆ egyegy mezőmező ◆ egyegy pillan-pillan-
tástás 「Hiszaidzsókjó-va icsimokusite vakatta.」
„Egy pillantással felmértem a kárhelyzetet.” ◆ fórfór
「Icsimokuokimasita.」 „Egy lépés fórt kaptam.”
◆ pillantáspillantás ◇ icsimoku-oicsimoku-o okareruokareru elisme-elisme-
réstrést kapkap 「Kare-va szenmonbun-jade icsimoku-
o okareteiru.」 „A szakterületén elismerik.” ◇

icsimoku-oicsimoku-o okuoku fórtfórt kapkap 「Igode icsimoku-o
oita.」 „Góban fórt kaptam.” ◇ icsimoku-oicsimoku-o okuoku
elismerielismeri aa gyengeségétgyengeségét 「Kareni-va daremo-
ga icsimoku-o oita.」 „Mindenki elismerte a gyen-
geségét vele szemben.”

icsimokudeicsimokude ◆ egy pillantásraegy pillantásra
icsimokuokuicsimokuoku ◆ elismerielismeri aa fölényétfölényét ◆ fejetfejet
hajthajt 「Csisikino hófuna kareni icsimoku-o oitei-
ru.」 „Fejet hajtok a tudása előtt.”
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icsimoku-oicsimoku-o okareruokareru ◆ elismeréstelismerést kapkap
「Kare-va szenmonbun-jade icsimoku-o okaretei-
ru.」 „A szakterületén elismerik.”

icsimoku-oicsimoku-o okuoku ◆ elismerielismeri aa gyengeségétgyengeségét
「Kareni-va daremoga icsimoku-o oita.」 „Min-
denki elismerte a gyengeségét vele szemben.” ◆

fórtfórt kapkap 「Igode icsimoku-o oita.」 „Góban fórt
kaptam.” ◇ icsimoku-oicsimoku-o okareruokareru elismeréstelismerést
kapkap 「Kare-va szenmonbun-jade icsimoku-o
okareteiru.」 „A szakterületén elismerik.”

icsimokurjózenicsimokurjózen ◆ egybőlegyből látsziklátszik 「Kono jó-
fukuga ofurudearukoto-va icsimokurjózende-
szu.」 „Egyből látszik, hogy ez a ruha használt.”
◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Kono iega urijaszuino-va icsi-
mokurjózenda.」 „Nyilvánvaló, hogy ezt a házat
könnyen el lehet adni.” ◆ vakvak isis látjalátja 「Korega
ganszakudearukoto-va icsimokurjózenda.」 „A
vak is látja, hogy ez hamisítvány.”

icsimokuszanicsimokuszan ◆ nyúlcipőnyúlcipő 「Icsimokuszanni
nigeta.」 „Felkötöttem a nyúlcipőt.”

icsimokuszan-niicsimokuszan-ni ◆ árkon-bokronárkon-bokron átát 「Vana-
kara dassucusita jadzsú-va icsimokuszanni nige-
ta.」 „A csapdából kiszabadult vad árkon-bokron
át szaladt.” ◆ fejvesztettenfejvesztetten 「Kuma-o mikak-
ete icsimokuszanni nigeta.」 „Amikor meglátta a
medvét, fejvesztetten menekült.” ◆ hanyatt-hanyatt-
homlokhomlok ◆ minthamintha puskábólpuskából lőttéklőtték volnavolna kiki
「Icsimokuszanni nigeta.」 „Úgy elszaladt, mint-
ha puskából lőtték volna ki.” ◆ villámgyorsanvillámgyorsan
「Dorobó-va icsimokuszanni tacsi szaszatta.」 „A
tolvaj villámgyorsan elmenekült.”

icsimokuszan-ninigeruicsimokuszan-ninigeru ◆ felveszifelveszi aa nyúlci-nyúlci-
pőtpőt ◆ huss, elszaladhuss, elszalad
icsimokuszuruicsimokuszuru ◆ egyegy pillantástpillantást vetvet rárá
「Keszszanso-o icsimokuszuruto tószan-va aki-
rakadatta.」 „Egy pillantást vetve az elszámolás-
ra, világos volt a csőd.”

icsimonicsimon ◆ egyegy árvaárva fillérfillér 「Icsimon-nasida.」
„Egy árva fillérem sincs.” ◆ egyegy betűbetű ◆ egyegy
monmon
icsimonicsimon ◆ irányzatirányzat 「Basóicsimonno haifú」
„Basó-irányzatú, haiku költészeti stílus” ◆ iskolaiskola
◆ klánklán ◆ nemzetségnemzetség 「Fudzsihara icsimon」
„Fudzsivara-nemzetség”

icsimondzsiicsimondzsi ◆ egyenes vonalegyenes vonal
icsimondzsiniicsimondzsini ◆ egyenesenegyenesen 「Katanade dzsi-
bunno hara-o icsimondzsini kitta.」 „Karddal

egyenesen felvágta a hasát.” ◆ szorosanszorosan
「Kucsi-o icsimondzsini muszubu.」 „Szorosan
összezárja a száját.”

icsimonfucúicsimonfucú ◆ analfabétizmusanalfabétizmus
icsimonfucsiicsimonfucsi ◆ analfabétizmusanalfabétizmus
icsimonimonakuicsimonimonaku ◆ egybőlegyből 「Icsimo nimonaku
dóisita.」 „Egyből beleegyeztem.” ◆ gondolko-gondolko-
dásdás nélkülnélkül 「Icsimo nimonaku kotovatta.」
„Gondolkodás nélkül visszautasítottam.”

icsimon-ittóicsimon-ittó ◆ kérdés-feleletkérdés-felelet
icsimon-ittósikiicsimon-ittósiki ◆ kérdés-felelet stíluskérdés-felelet stílus
icsimon-nasinoicsimon-nasino ◆ nincstelennincstelen 「Icsimon-
nasino hito」 „nincstelen ember” ◆ pénztelenpénztelen
「Ikkagecugurai icsimon-nasidatta.」 „Egy hóna-
pig pénztelen voltam.”

icsimon-osimiicsimon-osimi ◆ filléreskedésfilléreskedés ◆ garasosko-garasosko-
dásdás ◆ krajcároskodáskrajcároskodás
icsimon-osiminohjakusirazuicsimon-osiminohjakusirazu ◆ amitamit nyernyer aa
réven, elveszti a vámonréven, elveszti a vámon
icsimószakuicsimószaku ◆ évenéven belülibelüli vetésváltásvetésváltás nél-nél-
küli gazdálkodásküli gazdálkodás
icsinanicsinan ◆ egy bajegy baj
icsinanszattemataicsinanicsinanszattemataicsinan ◆ cseberbőlcseberből ve-ve-
derbederbe ◆ egyik bajból a másikbaegyik bajból a másikba
icsinenicsinen ◆ akarásakarás ◆ elhatározáselhatározás ◆ könyör-könyör-
gésgés 「Icsinen-o komete inoru.」 „Könyörögve
imádkozik.” ◇ icsinen-iva-oicsinen-iva-o motószumotószu hithit he-he-
gyeketgyeket mozdítmozdít ◇ icsinen-iva-oicsinen-iva-o motószumotószu
erőserős elhatározássalelhatározással mindentmindent elérhetünkelérhetünk ◇

icsinenkometaicsinenkometa szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel készítettkészített
「Kantokuga icsinenkometa eiga」 „rendező
szívvel-lélekkel készített filmje” ◇ icsinenten-icsinenten-
nicúzunicúzu mindent lehet, csak akarni kellmindent lehet, csak akarni kell
icsinenicsinen ◆ egyegy évév 「Icsinen-va nansúkandeszu-
ka?」 „Hány hét van egy évben?” ◇ icsinenkanicsinenkan
egyegy évenéven átát 「Icsinenkankurumade cúkinsite-
ita.」 „Egy éven át kocsival jártam dolgozni.” ◇

icsinendzsúicsinendzsú egészegész évbenévben 「Icsinendzsúiszo-
gasikatta.」 „Egész évben elfoglalt voltam.” ◇

icsinendzsúicsinendzsú egészegész évenéven átát 「Kono hana-va
icsinendzsúszaku.」 „Ez a virág egész éven át nyí-
lik.” ◇ icsinen-noicsinen-no egyévesegyéves 「Icsinenno keija-
ku」 „egyéves szerződés” ◇ icsinenhanicsinenhan másfélmásfél
évév 「Njúsasitekara icsinenhantatta.」 „Másfél év
telt el, mióta beléptem a céghez.” ◇ icsinenbu-icsinenbu-
riri egyegy évév utánután 「Tomodacsito icsinenburini at-
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ta.」 „Egy év után találkoztam újra a barátom-
mal.” ◇ kakoicsinenkakoicsinen elmúltelmúlt évév 「Kakoicsin-
enno dekigoto」 „az elmúlt év eseményei” ◇ ma-ma-
ruicsinenruicsinen kerekkerek egyegy évév 「Kodomo-va gakk-
óni kajoi hadzsimete maruicsinenninarimaszu.」
„Kerek egy év telt el, mióta a gyerek elkezdett is-
kolába járni.”

icsinenbun-noicsinenbun-no ◆ egyéviegyévi 「Kore-va icsinenbun-
no kjúrjódeszu.」 „Ez egyévi fizetés.”

icsinenburiicsinenburi ◆ egyegy évév utánután 「Tomodacsito icsi-
nenburini atta.」 „Egy év után találkoztam újra a
barátommal.”

icsinendzsúicsinendzsú ◆ egészegész évbenévben 「Icsinendzsúi-
szogasikatta.」 „Egész évben elfoglalt voltam.” ◆

egészegész évenéven átát 「Kono hana-va icsinendzsúsza-
ku.」 „Ez a virág egész éven át nyílik.”

icsinengoicsinengo ◆ egyegy évév múlvamúlva 「Karera-va
icsinengoni-va rikonszurudesó.」 „Egy év múlva
úgyis elválnak.” ◆ rá egy évrerá egy évre
icsinenhanicsinenhan ◆ másfélmásfél évév 「Njúsasitekara icsi-
nenhantatta.」 „Másfél év telt el, mióta beléptem
a céghez.”

icsinenhokkiicsinenhokki ◆ szilárd elhatározásszilárd elhatározás
icsinenhokkisiteicsinenhokkisite ◆ lesz,lesz, amiami leszlesz 「Icsinen-
hokkisitejattemiru.」 „Lesz, ami lesz megpróbá-
lom.”

icsinenhokkiszuruicsinenhokkiszuru ◆ elhatározelhatároz
「Icsinenhakkisitedaietto-o hadzsimeta.」 „Elha-
tároztam, hogy márpedig diétázni fogok.” ◆ el-el-
határozza,határozza, hogyhogy aa BuddhizmusBuddhizmus útjáraútjára tértér
◆ eltökéleltökél 「Icsinenhokkisite isa-o mezaszuko-
tonisita.」 „Eltökélte magában, hogy orvos lesz.”
◆ nekivágnekivág 「Icsinenhakkisite aratana csószenni
idonda.」 „Újabb erőpróbának vágtam neki.”

icsinen-ikkaiicsinen-ikkai ◆ éventeévente egyszeregyszer 「Icsinen-
ikkaimado-o arau.」 „Évente egyszer megmosom
az ablakokat.”

icsinen-iva-oicsinen-iva-o motószumotószu ◆ erőserős elhatározás-elhatározás-
salsal mindentmindent elérhetünkelérhetünk ◆ hithit hegyekethegyeket
mozdítmozdít
icsinenkanicsinenkan ◆ egyegy évenéven átát 「Icsinenkankuru-
made cúkinsiteita.」 „Egy éven át kocsival jártam
dolgozni.”

icsinenkan-noicsinenkan-no ◆ éviévi

icsinenkometaicsinenkometa ◆ szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel készí-készí-
tetttett 「Kantokuga icsinenkometa eiga」 „rende-
ző szívvel-lélekkel készített filmje”

icsinen-noicsinen-no ◆ egyévesegyéves 「Icsinenno keijaku」
„egyéves szerződés”

icsinenszeinoicsinenszeino ◆ elsőéveselsőéves 「Kare-va kókóicsi-
nenszeideszu.」 „Elsőéves középiskolai tanuló.” ◆

elsőselsős 「Kare-va sógaku icsinenszeideszu.」 „El-
sős kisiskolás.” ◆ frissfriss 「Icsinenszeigiin.」
„Friss képviselő.”

icsinenszeisokubucuicsinenszeisokubucu ◆ egynyári növényegynyári növény
icsinenszeiszóhonicsinenszeiszóhon ◆ egynyári növényegynyári növény
icsinenszóicsinenszó ◆ egyévesegyéves növénynövény ◆ egynyáriegynyári
növénynövény
icsinenten-nicúzuicsinenten-nicúzu ◆ mindentmindent lehet,lehet, csakcsak
akarni kellakarni kell
icsiniicsini ◆ egy-kétegy-két ◇ icsininiojobazuicsininiojobazu azonnalazonnal
◇ icsini-oicsini-o araszouaraszou elsőkelsők közöttközött vanvan 「Kore-
va icsini-o araszou ninkisóhinda.」 „Ez a termék
népszerűségben az elsők között van.” ◇ icsini-oicsini-o
araszouaraszou legkiválóbbaklegkiválóbbak közöttközött vanvan 「Kono
rjóri-va icsini-o araszoukurai oisii.」 „Ez az étel
ízben a legkiválóbbak között van.”

icsinicukeruicsinicukeru ◆ pozicionálpozicionál 「Eiszei-o nihonno
dzsókúno icsinicuketa.」 „A műholdat Japán fölé
pozicionálta.”

icsinicukuicsinicuku ◆ elfoglalelfoglal helyethelyet 「Suppacutenno
icsinicuita.」 „Elfoglaltam az indulás helyét.”

icsinicsiicsinicsi ◆ egészegész napnap 「Dojóbi-va icsinicsi-
kaisaniita.」 „Szombaton egész nap bent voltam
a munkahelyemen.” ◆ egyegy napnap 「Icsinicside
sigoto-o ovaraszeta.」 „Egy nap alatt végeztem a
munkával.” ◆ egyegy napranapra szólószóló 「Icsinicsiken-
o katta.」 „Egy napra szóló bérletet vettem.” ◇

icsinicsiatariicsinicsiatari napinapi 「Kjúrjó-va icsinicsiatari
szenendeszu.」 „Napi tízezer jen a bérem.” ◇

icsinicsiatarinoicsinicsiatarino napinapi 「Icsinicsiatarino soku-
hi」 „napi étkezési költség” ◇ icsinicsiicsini-icsinicsiicsini-
csitocsito naprólnapról napranapra 「Icsinicsiicsinicsito sza-
muszaga masitekiteimaszu.」 „Napról napra hi-
degebb van.” ◇ icsinicsiikkaiicsinicsiikkai napontanaponta egy-egy-
szerszer 「Icsinicsiikkaiha-o migaku.」 „Naponta
egyszer mosok fogat.” ◇ icsinicsikaketeicsinicsikakete egyegy
naponnapon átát 「Kono rjóri-va icsinicsikakete cukut-
ta.」 „Egy napon át főztem ezt az ételt.” ◇ icsini-icsini-
csidzsúcsidzsú egészegész napnap 「Icsinicsidzsúhejani to-
dzsikomotteiru.」 „Egész nap a szobájában kuk-

AdysAdys icsinenbun-no icsinenbun-no – icsinicsi icsinicsi 12631263



sol.” ◇ icsinicsidzsúicsinicsidzsú naphosszatnaphosszat
「Icsinicsidzsúterebi-o miteiru.」 „Naphosszat ül
a képernyő előtt.” ◇ icsinicsibun-noicsinicsibun-no egynapiegynapi
「Icsinicsibunno sigoto-o icsidzsikande oeru.」
„Egy óra alatt végez egynapi munkát.” ◇ icsini-icsini-
csimecsime elsőelső napnap 「Kjóha sukkinicsinicsimeda.」
„Ez az első napom a munkahelyemen.” ◇ icsini-icsini-
csimohajakucsimohajaku minélminél előbbelőbb 「Szenszóga icsini-
csimo hajaku ovatte hosii.」 „Szeretném, ha mi-
nél előbb véget érne a háború.” ◇ hiicsinicsitohiicsinicsito
naprólnapról napranapra 「Hiicsinicsito mafujuni mukat-
teiru.」 „Napról napra beljebb járunk a télben.”
◇ maruicsinicsimaruicsinicsi egyegy állóálló napnap 「Tabi-va ma-
ruicsinicsikakatta.」 „Egy álló napig utaztam.” ◇

róma-varóma-va icsinicsinisiteicsinicsinisite narazunarazu RómaRóma semsem
épült egy nap alattépült egy nap alatt
icsinicsiatariicsinicsiatari ◆ napinapi 「Kjúrjó-va icsinicsiatari
szenendeszu.」 „Napi tízezer jen a bérem.”

icsinicsiatarinoicsinicsiatarino ◆ napinapi 「Icsinicsiatarino so-
kuhi」 „napi étkezési költség”

icsinicsibun-noicsinicsibun-no ◆ egynapiegynapi 「Icsinicsibunno
sigoto-o icsidzsikande oeru.」 „Egy óra alatt végez
egynapi munkát.”

icsinicsideicsinicside ◆ egyegy napnap alattalatt 「Icsinicside cui-
ta.」 „Egy nap alatt odaértem.”

icsinicsidzsúicsinicsidzsú ◆ egészegész napnap 「Icsinicsidzsúhe-
jani todzsikomotteiru.」 „Egész nap a szobájában
kuksol.” ◆ naphosszatnaphosszat 「Icsinicsidzsúterebi-o
miteiru.」 „Naphosszat ül a képernyő előtt.”

icsinicsigoicsinicsigo ◆ egyegy napnap múlvamúlva 「Méru-va icsini-
csigoni hensinsita.」 „Az e-mail-re egy nap múlva
válaszoltam.”

icsinicsiicsinicsitoicsinicsiicsinicsito ◆ naprólnapról napranapra 「Icsini-
csiicsinicsito szamuszaga masitekiteimaszu.」
„Napról napra hidegebb van.”

icsinicsiikkaiicsinicsiikkai ◆ napontanaponta egyszeregyszer
「Icsinicsiikkaiha-o migaku.」 „Naponta egyszer
mosok fogat.”

icsinicsikaketeicsinicsikakete ◆ egyegy naponnapon átát 「Kono rjóri-
va icsinicsikakete cukutta.」 „Egy napon át főz-
tem ezt az ételt.”

icsinicsimeicsinicsime ◆ elsőelső napnap 「Kjóha sukkinicsini-
csimeda.」 „Ez az első napom a munkahelye-
men.”

icsinicsimohajakuicsinicsimohajaku ◆ minélminél előbbelőbb 「Szenszóga
icsinicsimo hajaku ovatte hosii.」 „Szeretném, ha
minél előbb véget érne a háború.”

icsinicsiniicsinicsini ◆ napontanaponta 「Icsinicsini nikaidzsog-
inguszuru.」 „Naponta kétszer kocogok.”

icsinicsinisokucukinosukuhakuicsinicsinisokucukinosukuhaku ◆ félpanziófélpanzió

icsinicsi-noicsinicsi-no kei-vakei-va asza-niasza-ni ariari ◆ reggelreggel kellkell
a napra tervet készítenia napra tervet készíteni
icsinicsisocsóicsinicsisocsó ◆ egynapos főnökegynapos főnök
icsinicsiszansokucukinosukuhakuicsinicsiszansokucukinosukuhaku ◆ teljesteljes
panziópanzió
icsinicsiszensúicsinicsiszensú ◆ örökkévalóságnakörökkévalóságnak tűnőtűnő
napnap
icsinicsizucuicsinicsizucu ◆ egy-egyegy-egy napnap 「Szantenpo-va
tendzsikai-o icsinicsizucu kaiszaisimaszu.」 „A
három üzlet egy-egy napig kiállítást tart.” ◆ nap-nap-
rólról napranapra 「Icsinicsizucu szamukunatta.」
„Napról napra hidegebb lett.”

icsinikoicsiniko ◆ egy-kétegy-két
icsinimoninimoicsinimoninimo ◆ mindennélmindennél 「Kazoku-va icsi-
nimo ninimo daidzsida.」 „A család mindennél
fontosabb.”

icsininicsinin ◆ megbízásmegbízás
icsininiojobazuicsininiojobazu ◆ azonnalazonnal
icsininkuicsininku ◆ egyegy képviselősképviselős választókörzetválasztókörzet

icsininmaeicsininmae ◆ egyegy személyreszemélyre 「Icsininmaeno
rjóri-o cukutta.」 „Egy személyre főztem.” ◆

érettségérettség ◆ felnőttfelnőtt
icsininmaeninaruicsininmaeninaru ◆ felnőfelnő 「Kodomo-va icsi-
ninmaeninatta.」 „A gyerek felnőtt.” ◆ megállmegáll aa
magamaga lábánlábán 「Muszuko-va icsininmaeninatta.」
„A fiam már megáll a maga lábán.” ◆ önálló-önálló-
sodiksodik 「Icsininmaeninatta sain」 „önállósodott
dolgozó” ◇ icsininmaeninattaicsininmaeninatta érettérett 「Icsi-
ninmaeninatta isa」 „érett orvos”

icsininmaeninattaicsininmaeninatta ◆ érettérett 「Icsininmaeni-
natta isa」 „érett orvos”

icsininmaenoicsininmaeno ◆ egyegy személyesszemélyes 「Icsininma-
eno rjóri」 „egy személyes adag” ◆ érettérett 「Icsi-
ninmaeno sakaidzsin」 „társadalom érett tagja”
◆ felnőttfelnőtt 「Kare-va icsininmaeno otokoda.」
„Ő felnőtt férfi.” ◆ rendesrendes 「Icsininmaeno csin-
gin」 „rendes fizetés”
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icsininsóicsininsó ◆ elsőelső személyszemély 「Dósino icsininsó-
tanszúkei」 „ige egyes szám első személyű alakja”

icsininszuruicsininszuru ◆ mindentmindent rábízrábíz 「Szorenicuite-
va kimini icsininszuru.」 „Mindent rád bízok ez-
zel kapcsolatban.”

icsini-oicsini-o araszouaraszou ◆ elsőelső helyérthelyért versengverseng
「Karera-va szekaide icsini-o araszotteiru.」 „Az
első helyért versengenek a világ porondján.” ◆ el-el-
sőksők közöttközött vanvan 「Kore-va icsini-o araszou nin-
kisóhinda.」 „Ez a termék népszerűségben az el-
sők között van.” ◆ legkiválóbbaklegkiválóbbak közöttközött vanvan
「Kono rjóri-va icsini-o araszoukurai oisii.」 „Ez
az étel ízben a legkiválóbbak között van.”

icsinoicsino ◆ potenciálispotenciális
icsinóraharokuicsinóraharoku ◆ mindenminden rosszbanrosszban vanvan va-va-
lami jólami jó
icsinoszeiszekiicsinoszeiszeki ◆ egyesegyes
icsióicsió ◆ azértazért 「Gaisucusiteirudaróto omoi-
nagaramo icsiódenvasita.」 „Gondoltam, hogy
nincs otthon, de azért felhívtam.” ◆ félig-félig-
meddigmeddig 「Jaraszete! Bokumo icsiószenmonkada-
kara.」 „Hadd csináljam, hiszen félig-meddig ma-
gam is szakember vagyok!” ◆ mindenesetremindenesetre
「Icsiójondemite! Dzsújókamosirenaijo.」 „Min-
denesetre olvasd át, hátha fontos!” ◆ rendrend ked-ked-
véértvéért 「Icsió dzsikosókai-o sita.」 „A rend ked-
véért bemutatkoztam.” ◆ többé-kevésbétöbbé-kevésbé 「Kai
mono-va icsióovatta.」 „Többé-kevésbé kész va-
gyok a bevásárlással.” ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Kono si-
goto, icsióovaraszemasita.」 „Úgy-ahogy befejez-
tem a munkát.” ◆ valamelyestvalamelyest 「Icsióvatasimo
hon-jakukananode jakuszu kotogadekimaszu.」
„Valamelyest én is fordító vagyok, le tudom fordí-
tani.”

icsi-oicsi-o kiitedzsú-okiitedzsú-o sirusiru ◆ gyorsgyors felfogásúfelfogású ◆

kevés információból következtet sokrakevés információból következtet sokra
icsi-oicsi-o naoszunaoszu ◆ helyérehelyére igazítigazít 「Kabeni ka-
katteiru eno icsi-o naosita.」 „A falon a képet a
helyére igazítottam.” ◆ helyreigazíthelyreigazít ◆ megiga-megiga-
zítzít 「Kabinno icsi-o naosita.」 „Megigazítottam
a vázát.”

icsiosinikaneszan-otokoicsiosinikaneszan-otoko ◆ rámenősség,rámenősség,
pénz és jóképűségpénz és jóképűség
icsi-oicsi-o sitteni-ositteni-o sirazusirazu ◆ kevéskevés ismereteismerete
vanvan

icsi-oicsi-o szadameruszadameru ◆ pozicionálpozicionál 「Szankaku-
tenno icsi-o szadameta.」 „A háromszög pontjait
pozicionálta.”

icsi-oicsi-o tokuteiszurutokuteiszuru ◆ bemérbemér 「Kaizokuradzs-
iono icsi-va tokuteiszareta.」 „Bemérték a kalóz-
rádiót.”

icsiraiicsirai ◆ egyszeregyszer visszatérővisszatérő ◆ szakrdágá-szakrdágá-
minmin
icsiranicsiran ◆ áttekintésáttekintés 「Rekisino icsiran」
„történelmi áttekintés” ◆ listalista 「Szessukaidzsó-
o icsirannisite kókaisita.」 „Az oltópontokat lis-
tába foglalva közzétettük.” ◆ megtekintésmegtekintés
「Sószai-va kocsira-o goicsirankudaszai.」 „Ké-
rem tekintse meg itt a részleteket!” ◆ összefog-összefog-
lalólaló ◆ táblázattáblázat 「Dzsidósabuhinno icsiran」
„autóalkatrészek táblázata”

icsiranhjóicsiranhjó ◆ katalóguskatalógus 「Buhinno icsiranhjó-
o cukutta.」 „Katalógust készítettem az alkatré-
szekről.” ◆ listalista 「Sóhinicsiranhjó-o sirabeta.」
„Megnéztem az árulistát.” ◇ szankóbunken-szankóbunken-
icsiranhjóicsiranhjó irodalomjegyzékirodalomjegyzék ◇ súsiicsiranh-súsiicsiranh-
jójó mérlegkimutatásmérlegkimutatás ◇ súsiicsiranhjósúsiicsiranhjó mér-mér-
legtáblázatlegtáblázat
icsiranszeiszószeidzsiicsiranszeiszószeidzsi ◆ egypetéjűegypetéjű ikrekikrek
◆ monozigóta-ikrekmonozigóta-ikrek
icsiranszuruicsiranszuru ◆ áttekintáttekint 「Szentakusi-o icsi-
ransitekara erabu.」 „A lehetőségeket áttekintve
választok.” ◆ megtekintmegtekint 「Konomenjúde
csakusinrireki-va icsirandekiru.」 „Ebben a me-
nüpontban megtekinthetjük a hívásnaplót.” ◆ pil-pil-
lantástlantást vetvet 「Goicsiran kudaszai.」 „Kérem,
vessen egy pillantást erre!”

icsirecudzsútaiicsirecudzsútai ◆ egyes oszlopegyes oszlop ◆ libasorlibasor
icsirecudzsútaideicsirecudzsútaide ◆ libasorbanlibasorban
icsirecuninarabuicsirecuninarabu ◆ egyes sorba állegyes sorba áll
icsireiicsirei ◆ egyegy példapélda 「Dzsikenno icsirei-o age-
ta.」 „Felhoztam egy példát az esetre.”

icsireiniszuginaiicsireiniszuginai ◆ csakcsak egyegy példapélda aa soksok
közülközül 「Kore-va icsireini szuginai.」 „Ez csak egy
példa a sok közül.”

icsirenicsiren ◆ egyegy rizsmarizsma ◆ lánclánc ◆ láncolatláncolat
「Icsirenno dekigoto」 „események láncolata” ◆

sorozatsorozat 「Icsirenno dzsiken-va kaikecusita.」
„Sikerült megoldani ezt az ügysorozatot.”

icsirenbangóicsirenbangó ◆ sorszámsorszám ◆ számsorozatszámsorozat
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icsiren-noicsiren-no ◆ sorozatossorozatos 「Icsirenno kazanfun-
kaga okita.」 „Sorozatos vulkánkitörés történt.”

icsiren-nobízuicsiren-nobízu ◆ gyöngysorgyöngysor
icsiren-nokangaeicsiren-nokangae ◆ eszmefuttatáseszmefuttatás 「Kore-
va szubarasii icsirenno kangaeno icsibudeszu.」
„Ez a gondolat egy csodálatos eszmefuttatás ré-
sze.”

icsiren-nonagareicsiren-nonagare ◆ folyamatfolyamat 「Gjómuno
icsirenno nagare」 „ügyvitel folyamata”

icsiren-nosiicsiren-nosi ◆ versciklusversciklus
icsirentakusóicsirentakusó ◆ egyegy hajóbanhajóban evezésevezés 「Icsi-
rentakusóno omoide kaisani kókenszuru.」 „Se-
gítek a vállalatnak, hiszen egy hajóban evezünk.”
◆ összekötöttösszekötött sorssors 「Kimito icsirentakusóno
kakugodeimaszu.」 „Összekötöm veled a sorso-
mat.”

icsiriicsiri ◆ néminémi igazságigazság 「Rjóhóno szecunimo
icsiriaru.」 „Mindkét magyarázatban van némi
igazság.”

icsiricuicsiricu ◆ városivárosi létesítéslétesítés 「Icsiricukókó」
„városi iskola”

icsiricuicsiricu ◆ egyöntetűenegyöntetűen 「Icsiricuniszubeteno
kuruma-va szótoha iemaszen.」 „Ezt nem lehet
minden autóra egyöntetűen kijelenteni.” ◆ egy-egy-
ségesenségesen 「Sóhinni-va icsiricugo pászentono só-
hizeigakakarimaszu.」 „Az árukon egységesen 5
százalék ÁFA van.”

icsiricukazeiicsiricukazei ◆ egykulcsos adóegykulcsos adó
icsiriicsigaiicsiriicsigai ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Tomoda-
csiga óinomo icsiriicsigaigaaru.」 „A sok barátnak
van előnye és hátránya is.”

icsirinicsirin ◆ egyegy kerékkerék ◆ egyegy szálszál 「Ohana-o
icsirinkatta.」 „Vettem egy szál virágot.”

icsirin-nohanaicsirin-nohana ◆ virágszálvirágszál 「Kanodzso-va
icsirinno hananojóni ucukusii.」 „Az a nő szép,
mint a virágszál.”

icsirinsaicsirinsa ◆ egykerekű bicikliegykerekű bicikli
icsirinszóicsirinszó ◆ szellőrózsaszellőrózsa
icsirinzasiicsirinzasi ◆ vázaváza
icsirizukaicsirizuka ◆ kilométerkőkilométerkő ◆ mérföldkőmérföldkő
icsirjódzsicuicsirjódzsicu ◆ egy-két napegy-két nap
icsirjódzsicucsúniicsirjódzsicucsúni ◆ egy-kétegy-két naponnapon belülbelül
「Icsirjódzsicucsúni gorenrakusimaszu.」 „Egy-
két napon belül jelentkezni fogok!”

icsirjúicsirjú ◆ egyegy irányzatirányzat 「Geidzsucuka-va ara-
tani icsirjú-o tateta.」 „A művész egy új irányzatot
hozott létre.” ◆ előkelőelőkelő 「Icsirjúhoteruni tomat-
ta.」 „Előkelő szállodában aludt.” ◆ kiválókiváló
「Icsirjúszensu」 „kiváló játékos”

icsirjúdaigakuicsirjúdaigaku ◆ elitegyetemelitegyetem
icsirjúhoteruicsirjúhoteru ◆ elsőelső osztályúosztályú szállodaszálloda ◆

luxushotelluxushotel
icsirjúkabuicsirjúkabu ◆ blueblue chipchip ◆ vezetővezető részvényrészvény

icsirjúkókóicsirjúkókó ◆ elitgimnáziumelitgimnázium
icsirjúnoicsirjúno ◆ elitelit 「Icsirjúno daigakuni kajot-
teiru.」 „Elit egyetemre jár.” ◆ elsőelső osztályúosztályú
「Icsirjúno rjótei」 „első osztályú étterem” ◆ el-el-
sőrangúsőrangú 「Kore-va icsirjúnoreszutorandeszu.」
„Ez az étterem elsőrangú.” ◆ kiválókiváló 「Dzsidaino
icsirjúno kagakusa」 „kor kiváló tudósa” ◆ nívósnívós
「Icsirjúnohoteruni tomatta.」 „Nívós szállodá-
ban laktunk.” ◆ rangosrangos 「Kodomotacsi-o icsir-
júno gakkóni tóvaszeta.」 „A gyerekeket rangos
iskolákba járatta.” ◆ sajátossajátos 「Icsirjúnoszutai-
ru」 „sajátos stílus”

icsirjúszensuicsirjúszensu ◆ élsportolóélsportoló
icsiroicsiro ◆ egyenesenegyenesen 「Fune-va icsirokanaria
sotó-e mukatta.」 „A hajó egyenesen a Kanári-
szigetek felé vette az irányt.” ◆ egyenesegyenes útút
「Kono csiiki-va szuitaino icsiro-o tadotteiru.」
„Ez a térség egyenes úton halad a pusztulás felé.”
◆ útút 「Icsiroheian-o inotta.」 „Jó utat kíván-
tam.” ◇ sindzsicuicsirosindzsicuicsiro becsületbecsület 「Kareno
sógai-va sindzsicuicsirodatta.」 „Egész életében
becsületes maradt.”

icsiróicsiró ◆ egyegy évév halasztáshalasztás ◇ icsirószuruicsirószuru
egyegy évetévet halaszthalaszt 「Icsirósitekara futatabi
dzsukenni csószensita.」 „Egy évet halasztva újra
megpróbáltam a felvételit.”

icsirokusóbuicsirokusóbu ◆ hazárdjátékhazárdjáték ◆ kockázta-kockázta-
tástás ◆ szerencse próbájaszerencse próbája
icsirószuruicsirószuru ◆ egyegy évetévet halaszthalaszt 「Icsirósite-
kara futatabi dzsukenni csószensita.」 „Egy évet
halasztva újra megpróbáltam a felvételit.” ◆ egy-egy-
szeri sikertelen kísérletet teszszeri sikertelen kísérletet tesz
icsiruicsiru ◆ egy szálegy szál
icsiruiicsirui ◆ egyesegyes bázisbázis ◆ elsőelső bázisbázis 「Icsirui-
ni aruku.」 „Első bázisra sétál.”

icsiruibészuicsiruibészu ◆ első báziselső bázis
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icsiruisuicsiruisu ◆ egyes védőegyes védő
icsiruiszósaicsiruiszósa ◆ elsőelső bázisbázis támadójátékosatámadójátékosa

icsirunonozomiicsirunonozomi ◆ reményszálreményszál 「Icsiruno no-
zomimo tatareta.」 „Elszakadt az utolsó remény-
szálam is.”

icsiszendaiicsiszendai ◆ iccsantikaiccsantika
icsiszensokutaiszeiicsiszensokutaiszei ◆ monoszómiamonoszómia
icsiszuruicsiszuru ◆ elhelyezkedikelhelyezkedik 「Hai-va kjókóni
icsisiteiru.」 „A tüdő a mellüregben helyezkedik
el.” ◆ esikesik 「Mori-va murano kitagavani icsisite-
iru.」 „Az erdő a falutól északra esik.”

icsitaiicsitaióicsitaiicsitaió ◆ egyegy azaz egybenegyben megfelelésmegfelelés

icsivariicsivari ◆ tizedtized ◆ tíztíz százalékszázalék 「Ninzú-
va icsivarihetta.」 „Tíz százalékkal csökkent a lét-
szám.”

icsizaicsiza ◆ jelenlévőkjelenlévők ◆ színtársulatszíntársulat ◆ társa-társa-
ságság ◇ óicsizaóicsiza nagynagy színtársulatszíntársulat ◇ óicsizaóicsiza
nagy társaságnagy társaság
icsizaszuruicsizaszuru ◆ együttegyütt vanvan 「Kukaide júmeina
haidzsinto icsizasita.」 „A haikuklubban sok híres
költővel voltam együtt.”

icsizenicsizen ◆ egyegy adagadag ◆ egyegy párpár 「Icsizenno ha-
si.」 „Egy pár evőpálcika.”

icsizenhanicsizenhan ◆ egy tál rizsegy tál rizs
icsizokuicsizoku ◆ nemzetségnemzetség 「Kono csiikinihangarí
dzsinno icsizokuga szundeiru.」 „Itt a magyarok
nemzetségéhez tartozó nép él.” ◆ rokonokrokonok
「Icsizokuno darekaga dzsigjóni szeikósita.」 „A
rokonok közül valaki sikeres vállalkozó lett.” ◆

rokonságrokonság 「Ningenmo dóbucuno icsizokude-
szu.」 „Az ember is az állatok rokonságába tarto-
zik.”

icsizokurótóicsizokurótó ◆ háznépháznép
icsizonicsizon ◆ egyedüliegyedüli döntésdöntés 「Konojóna
dzsúdainakoto-va icsizonde-va kimekaneru.」
„Ilyen fontos dolgot nem tudok egyedül eldönte-
ni.” ◆ egyedüliegyedüli elhatározáselhatározás 「Ninsinsita dzs-
oszeino icsizonde csúzecusudzsucuga kanóninat-
ta.」 „A terhes nő egyedüli elhatározása elég lett a
terhesség megszakítására.” ◆ magamaga eszeesze 「Va-
tasino icsizonde-va okotaedekimaszen.」 „A ma-
gam eszével nem tudok válaszolni.”

icsizuicsizu ◆ eltökéltségeltökéltség ◆ másramásra nemnem gondolásgondolás
◆ töretlenségtöretlenség

icsizukeicsizuke ◆ besorolásbesorolás ◆ elhelyezéselhelyezés ◆ elhe-elhe-
lyezkedéslyezkedés
icsizukeruicsizukeru ◆ besorolbesorol 「Rekisi-va kore-o ket-
teitekina tatakaito icsizuketa.」 „A történelem ezt
döntő csataként sorolta be.” ◆ elhelyezelhelyez ◆ sorolsorol
「Sinbun-va kare-o toppu szensuto icsizuketa.」
„Az újságok a legjobb versenyzők közé sorolta.”
◆ tekinttekint 「Kare-o hanzaisatosite icsizuketa.」
„Bűnözőként tekint rá.”

icsizunaicsizuna ◆ eltökélteltökélt 「Sódzsikiicsizuna szeika-
ku」 „eltökélten őszinte természet” ◆ megszál-megszál-
lottlott 「Sigotoicsizuna hito」 „munkáját megszál-
lottan végző ember” ◆ töretlentöretlen 「Icsizuna dzsó-
necu」 „töretlen szenvedély” ◆ vakvak 「Icsizuna
koi」 „vak szerelem”

icsizuniicsizuni ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Sórainicuite icsizu-
ni omoi cumeteiru.」 „Egyfolytában a jövőn rá-
gódik.” ◆ megszállottanmegszállottan 「Kanodzso-o icsizuni
omoi cuzuketeiru.」 „Megszállottan csakis a ba-
rátnője jár a fejében.” ◆ szívbőlszívből 「Icsizuni ko-
iszuru.」 „Szívből szeret.” ◆ vakonvakon 「Szukina
danszei-o icsizuni sindzsiru.」 „Vakon megbízik a
férfiben, akit szeret.”

icsóicsó ◆ gyomorgyomor 「Icsóga cujoi.」 „Erős a gyom-
ra.” ◆ gyomorbélgyomorbél ◆ gyomor és belekgyomor és belek
icsóicsó ◆ átírásátírás ◆ transzponálástranszponálás
icsóicsó ◆ zenei A hangzenei A hang
icsóicsó ◆ ginkgo bilobaginkgo biloba ◆ páfrányfenyőpáfrányfenyő
icsóicsó ◆ főorvosfőorvos
icsóbjógakuicsóbjógaku ◆ gasztroenterológiagasztroenterológia
icsócsóicsócsó ◆ A-dúrA-dúr
icsóenicsóen ◆ gyomorbél-hurutgyomorbél-hurut
icsógaesiicsógaesi ◆ icsógaesi hajviseleticsógaesi hajviselet
icsóhansaicsóhansa ◆ entero-gasztrikus reflexentero-gasztrikus reflex
icsójakuicsójaku ◆ emésztést segítő gyógyszeremésztést segítő gyógyszer
icsókanicsókan ◆ gyomorbél-csatornagyomorbél-csatorna
icsósógaiicsósógai ◆ emésztési zavaremésztési zavar
icsószuruicsószuru ◆ átírátír 「Ha csócsóno kjoku-o to csó-
csóni icsósita.」 „C-dúrban írt zenét G-dúrba átír-
tam.” ◆ szállítszállít 「Gakufu-o csónido sitani icsósi-
ta.」 „A kottán a dúrt két hanggal lejjebb szállítot-
tam.”

icsúicsú ◆ belsőbelső érzelmekérzelmek 「Icsú-o honomek-
aszu.」 „Sejteti a belső érzelmeit.” ◆ gondolatgondolat
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「Aiteno icsú-o szagurótositeiru.」 „Próbálja ki-
olvasni a másik fél gondolatait.”

icsúicsú ◆ csapatáthelyezéscsapatáthelyezés
icsúnohitoicsúnohito ◆ gondolataitgondolatait elfoglalóelfoglaló sze-sze-
mélymély ◆ kedveskedves 「Kanodzsoni-va mó icsúno hit-
ogairu.」 „Van már kedvese.” ◆ kiválasztottkiválasztott
személyszemély 「Kareni-va daidzsintosite icsúno hito-
gairu.」 „Van már egy kiválasztottja a miniszteri
posztra.”

icsúszuruicsúszuru ◆ átkerülátkerül 「Gun-va atarasii kicsini
icsúsita.」 „A csapat átkerült egy másik bázisra.”

idaiidai ◆ orvosi egyetemorvosi egyetem
idainaidaina ◆ felségesfelséges 「Idaina ószama!」 „Felsé-
ges királyom!” ◆ fenomenálisfenomenális 「Idaina hakken-
o sita.」 „Fenomenális felfedezést tett.” ◆ ki-ki-
emelkedőemelkedő 「Idaina szeidzsika」 „kiemelkedő
politikus” ◆ kimagaslókimagasló 「Idaina dzsinbucu」
„kimagasló ember” ◆ kiválókiváló 「Idaina dzsinbu-
cu」 „kiváló személy” ◆ monumentálismonumentális
idainaruidainaru ◆ fenomenálisfenomenális ◆ jelentősjelentős 「Idaina-
ru dzsinbucudeszu.」 „Jelentős személyiség.” ◆

jelesjeles 「Kare-va idainaru szakkjokuka.」 „Ő jeles
zeneszerző.”

idaiszaidaisza ◆ magasztosságmagasztosság ◆ nagyságnagyság
idaiszeiidaiszei ◆ orvostanhallgatóorvostanhallgató
idakuidaku ◆ érezérez 「Uragiri mononi cujoi urami-
o idaiteita.」 „Erős gyűlöletet érzett az árulóval
szemben.” ◆ körülölelkörülölel 「Umi-va sima-o idai-
teiru.」 „A tenger körülöleli a szigetet.” ◆ me-me-
lengetlenget 「Kekkonno jume-o idaiteiru.」 „Háza-
sodás álmát melengeti.” ◆ tápláltáplál 「Kanodzsoni
koi-o idaiteiru.」 „Szerelmet táplál a nő iránt.” ◆

viseltetikviseltetik 「Akutokuszeidzsikani fukai ken-o-o
idaiteiru.」 „Mély ellenszenvvel viseltetek a kor-
rupt politikusok iránt.” ◇ akukandzsó-oakukandzsó-o ida-ida-
kuku gyűlölgyűlöl 「Vatasini taisite akukandzsó-o ida-
ita.」 „Gyűlöl engem.” ◇ ikon-oikon-o idakuidaku sérelmesérelme
vanvan 「Ókuno ikon-o idaita.」 „Rengeteg sérelme
volt.” ◇ enkon-oenkon-o idakuidaku haraggalharaggal viseltetikviseltetik
「Rinkani taisite enkon-o idaiteiru.」 „Haraggal
viseltetik a szomszédja iránt.” ◇ kibó-okibó-o idakuidaku
reménykedikreménykedik 「Icuka naorutoiu kibó-o idaita.」
„Reménykedett, hogy majd egyszer meggyógyul.”
◇ gimon-ogimon-o idakuidaku kételyeikételyei vannakvannak 「Sin-
jakuni taisite gimon-o idaita.」 „Kételyeim voltak
az új gyógyszerrel szemben.” ◇ genszó-ogenszó-o idakuidaku
illúziójábaillúziójába ringatjaringatja magátmagát ◇ genszó-ogenszó-o ida-ida-

kuku ábrándábránd 「Haijúninarutoiu genszó-o idaite-
iru.」 „Arról ábrándozik, hogy színész lesz.” ◇

kokoroniidakukokoroniidaku szívébenszívében érezérez 「Kokoroni
kanasimi-o idaiteiru.」 „Szomorúságot érez a szí-
vében.” ◇ kokoroniidakukokoroniidaku ápolápol magábanmagában 「Bo-
kumo onadzsijóna omoi-o kokoroni idaiteiru.」
„Én is ugyanazt az érzést ápolom magamban.” ◇

kokoroniidakukokoroniidaku dédelgetdédelget 「Ókina jume-o kok-
oroni idaiteiru.」 „Nagyra törő álmot dédelget.” ◇

dzsónecu-odzsónecu-o idakuidaku szenvedélyesenszenvedélyesen lelkese-lelkese-
dikdik 「Gendaibidzsucuni dzsónecu-o idaiteiru.」
„Szenvedélyesen lelkesedik a kortárs művészetek
iránt.” ◇ nozomi-onozomi-o idakuidaku mindenminden álmaálma
「Gaikokugo-o sútokusitaitoiu nozomi-o idaita.」
„Minden álmom az volt, hogy megtanuljak egy
idegen nyelvet.” ◇ hitaszuranaomoi-ohitaszuranaomoi-o idakuidaku
csakcsak azaz lebeglebeg aa szemeszeme előttelőtt 「Isaninarita-
itoiuhitaszurana omoi-o idaita.」 „Csak az orvo-
si pálya lebegett a szeme előtt.” ◇ muneniidakumuneniidaku
dédelgetdédelget 「Muneni idaita jume」 „dédelgetett
álom” ◇ jabó-ojabó-o idakuidaku nagyranagyra vágyikvágyik
「Szekaikiroku-o dzsuricuszuru jabó-o idaita.」
„Nagyra vágyóan világcsúcsot akart szerezni.”

idatenidaten ◆ gyors futógyors futó ◆ SkandaSkanda
idatenbasiriidatenbasiri ◆ gyors futásgyors futás ◆ vágtavágta
idaten-nogotokuidaten-nogotoku ◆ szélsebesenszélsebesen 「Idatenno
gotoku hasiru.」 „Szélsebesen fut.”

ideaidea ◆ eszmeeszme ◆ ideaidea
idejuideju ◆ meleg vizű forrásmeleg vizű forrás ◆ termálvíztermálvíz
ideniden ◆ öröklődésöröklődés ◇ ekkuszurenszaidenekkuszurenszaiden X-X-
kromoszómáhozkromoszómához kötöttkötött öröklődésöröklődés ◇ kaku-kaku-
szeiidenszeiiden visszaütésvisszaütés ◇ szaibósicuidenszaibósicuiden cito-cito-
plazmásplazmás öröklődésöröklődés ◇ tain-identain-iden multifakto-multifakto-
riálisriális öröklődésöröklődés ◇ tainsiidentainsiiden multifaktori-multifaktori-
álisális öröklődésöröklődés ◇ csúkanszeiidencsúkanszeiiden intermedi-intermedi-
erer öröklődésöröklődés ◇ banszeiidenbanszeiiden nemheznemhez kötöttkötött
öröklődésöröklődés ◇ banszeiidenbanszeiiden ivarhozivarhoz kapcsoló-kapcsoló-
dódó öröklődésöröklődés ◇ fuszeiidenfuszeiiden apaiapai öröklődésöröklődés
◇ boszeiidenboszeiiden anyaianyai öröklődésöröklődés ◇ mozaiku-mozaiku-
sikiidensikiiden kevertkevert öröklődésöröklődés ◇ rjúsiidenrjúsiiden ré-ré-
szecskésszecskés öröklődésöröklődés ◇ rjótekiidenrjótekiiden mennyi-mennyi-
ségiségi öröklődésöröklődés ◇ vairenszaidenvairenszaiden Y-Y-
kromoszómához kötött öröklődéskromoszómához kötött öröklődés
iden-angóiden-angó ◆ genetikai kódgenetikai kód
idenbjóidenbjó ◆ örökletes betegségörökletes betegség
idendokuszeiidendokuszei ◆ genotoxicitásgenotoxicitás
idendzsóhóidendzsóhó ◆ genetikai információgenetikai információ
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idengakuidengaku ◆ genetikagenetika ◇ gjakuidengakugjakuidengaku re-re-
verzverz genetikagenetika ◇ kódóidengakukódóidengaku viselkedés-viselkedés-
genetikagenetika ◇ kódóidengakukódóidengaku magatartásge-magatartásge-
netikanetika ◇ súdan-idengakusúdan-idengaku populációgeneti-populációgeneti-
kaka ◇ bunsiidengakubunsiidengaku molekuláris genetikamolekuláris genetika
idengakunoidengakuno ◆ genetikaigenetikai
idengakutekiszukuríninguidengakutekiszukuríningu ◆ genetikaigenetikai szű-szű-
résrés
iden-jakurigakuiden-jakurigaku ◆ farmakogenetikafarmakogenetika
idenkeisicuidenkeisicu ◆ öröklött jellegöröklött jelleg
idenmákáidenmáká ◆ genetikai markergenetikai marker
iden-noiden-no ◆ genetikaigenetikai
idenricuidenricu ◆ heritabilitásheritabilitás ◆ örökölhetőségörökölhetőség
mértékemértéke
idensiidensi ◆ géngén ◇ kakugaiidensikakugaiidensi extranukleá-extranukleá-
risris géngén ◇ gan-jokuszeiidensigan-jokuszeiidensi tumortumor szup-szup-
resszorresszor géngén ◇ giidensigiidensi pszeudogénpszeudogén ◇ kózó-kózó-
idensiidensi strukturálisstrukturális géngén ◇ tairicuidensitairicuidensi al-al-
léllél ◇ csisiidensicsisiidensi letálisletális allélallél ◇ csóidensicsóidensi
szupergénszupergén ◇ csószecuidensicsószecuidensi regulációsregulációs
géngén ◇ csószecuidensicsószecuidensi regulátorgénregulátorgén ◇ hen-hen-
kóidensikóidensi módosítómódosító géngén ◇ hoszokuidensihoszokuidensi
komplementerkomplementer géngén ◇ homeotikkuidensigunhomeotikkuidensigun
homeotikushomeotikus génekgének ◇ mákáidensimákáidensi markermarker
géngén ◇ júszeiidensijúszeiidensi dominánsdomináns géngén ◇ rikote-rikote-
kiidensikiidensi önzőönző géngén ◇ repótáidensirepótáidensi riporterriporter
géngén
idensibankuidensibanku ◆ génbankgénbank
idensicsizuidensicsizu ◆ genetikaigenetikai térképtérkép ◆ géntér-géntér-
képkép
idensicsószecutanpakusicuidensicsószecutanpakusicu ◆ génszabá-génszabá-
lyozó fehérjelyozó fehérje
idensidokuszeiidensidokuszei ◆ genotoxicitásgenotoxicitás
idensidónjúidensidónjú ◆ transzfekciótranszfekció
idensidónjúnoidensidónjúno ◆ transzgénikustranszgénikus
idensifamiríidensifamirí ◆ géncsaládgéncsalád
idensigataidensigata ◆ genotípusgenotípus
idensigatahindoidensigatahindo ◆ genotípus-gyakorisággenotípus-gyakoriság
idensihacugenidensihacugen ◆ génkifejeződésgénkifejeződés
idensihen-iidensihen-i ◆ génmutációgénmutáció
idensihindoidensihindo ◆ géngyakorisággéngyakoriság
idensiinjúidensiinjú ◆ introgresszióintrogresszió
idensikanszapureszszáidensikanszapureszszá ◆ intergénikusintergénikus
szupresszorszupresszor

idensikógakuidensikógaku ◆ génmérnökséggénmérnökség ◆ génsebé-génsebé-
szetszet ◆ géntechnológiagéntechnológia
idensikumikaeidensikumikae ◆ génkezelésgénkezelés ◆ génmanipu-génmanipu-
lációláció ◆ génmódosításgénmódosítás
idensikumikaenoidensikumikaeno ◆ genetikailaggenetikailag módosí-módosí-
totttott ◆ transzgénikustranszgénikus
idensikumikaenoidensikumikaeno ◆ génkezeltgénkezelt 「Idensikumi
kae sokuhin-va meihakuni kubecuszuru hicujóga-
aru.」 „A génkezelt ételeket meg kellene külön-
böztetni.” ◆ génmanipuláltgénmanipulált
idensikumikaesokuhinidensikumikaesokuhin ◆ génmódosítottgénmódosított
élelmiszerélelmiszer
idensikumikaeszeibucuidensikumikaeszeibucu ◆ genetikaliaggenetikaliag mó-mó-
dosítottdosított organizmusorganizmus ◆ genetikaliaggenetikaliag módo-módo-
sított szervezetsított szervezet
idensikuróninguidensikuróningu ◆ génklónozásgénklónozás
idensimákáidensimáká ◆ genetikai markergenetikai marker
idensimonidensimon ◆ DNS-ujjlenyomatDNS-ujjlenyomat
idensinokkuautoidensinokkuauto ◆ génkiütésgénkiütés
idensipuróbuidensipuróbu ◆ DNS-próbaDNS-próba ◆ génpróbagénpróba
idensipúruidensipúru ◆ génállománygénállomány ◆ génkészletgénkészlet
idensiraiburaríidensiraiburarí ◆ génkönyvtárgénkönyvtár
idensirjóhóidensirjóhó ◆ génterápiagénterápia
idensirjúdóidensirjúdó ◆ génáramlásgénáramlás
idensisimonidensisimon ◆ genetikai ujjlenyomatgenetikai ujjlenyomat
idensisógaiidensisógai ◆ genetikai hibagenetikai hiba
idensiszairensinguidensiszairensingu ◆ génelnémításgénelnémítás
idensiszecugóidensiszecugó ◆ génösszeillesztésgénösszeillesztés
idensiszettoidensiszetto ◆ génkészletgénkészlet
idensiszószaidensiszósza ◆ génmanipulációgénmanipuláció
idensitakeiidensitakei ◆ genetikai polimorfizmusgenetikai polimorfizmus
idensitensaidensitensa ◆ génátírásgénátírás
idensitocuzenhen-iidensitocuzenhen-i ◆ génmutációgénmutáció
idensizaidensiza ◆ lókuszlókusz
idensizokuidensizoku ◆ géncsaládgéncsalád ◇ tadzsúidensizo-tadzsúidensizo-
kuku multigéncsaládmultigéncsalád
idensizósokuidensizósoku ◆ gén-amplifikációgén-amplifikáció
idenszuruidenszuru ◆ örökletesörökletes 「Kore-va idenszuru
bjókideszu.」 „Ez örökletes betegség.” ◆ örök-örök-
lődiklődik ◆ öröklődőöröklődő 「Kore-va idenszuru bjókide-
szu.」 „Ez öröklődő betegség.” ◆ örökölörököl 「Csa-
iroi me-va csicsikara idensita.」 „A barna szemét
az apjától örökölte.”
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identekifudóidentekifudó ◆ genetikai sodródásgenetikai sodródás
identekihjógengataidentekihjógengata ◆ fénfén
identekikadzsúidentekikadzsú ◆ genetikai tehergenetikai teher
identekikeitóidentekikeitó ◆ genetikai származásgenetikai származás
identekikeitócuiszekiidentekikeitócuiszeki ◆ génkövetésgénkövetés
identekinaidentekina ◆ örökletesörökletes 「Identekina bjóki」
„örökletes betegség”

identekitakeiidentekitakei ◆ genetikai polimorfizmusgenetikai polimorfizmus
ideorogíideorogí ◆ eszmeeszme ◆ ideológiaideológia
idetacuidetacu ◆ útnak indulútnak indul
idetacsiidetacsi ◆ ruházatruházat ◆ útra kelésútra kelés
idiomuidiomu ◆ idiómaidióma
idoido ◆ földrajziföldrajzi szélességszélesség 「Idoto keido」
„földrajzi szélesség és hosszúság” ◆ szélességszélesség
idoido ◆ kútkút 「Idokara mizu-o kunda.」 „Vizet hú-
zott a kútból.” ◇ kurumaidokurumaido kerekeskútkerekeskút ◇ ho-ho-
rinukiidorinukiido artézi kútartézi kút
idóidó ◆ áthelyezésáthelyezés ◆ átmozgatásátmozgatás ◆ eltoláseltolás
◆ helyváltoztatáshelyváltoztatás ◆ migrációmigráció ◆ szállításszállítás
◆ vándorlásvándorlás ◇ tairikuidószecutairikuidószecu kontinens-kontinens-
vándorlásvándorlás elméleteelmélete ◇ heikóidóheikóidó párhuzamospárhuzamos
eltoláseltolás 「Bekutoruno heikóidó」 „vektor pár-
huzamos eltolása”

idóidó ◆ különbségkülönbség 「Docsirademo jakubunniszó
ókina idó-va nai.」 „Nincs nagy különbség a for-
dítások között.”

idóidó ◆ áthelyezésáthelyezés 「Honsa-e no idó」 „áthelye-
zés a központba” ◆ átszervezésátszervezés ◆ személyiszemélyi
változásváltozás 「Kanrino idó」 „személyi változások
az államhatalomban” ◇ dzsindzsiidódzsindzsiidó személyiszemélyi
változásváltozás ◇ dzsindzsiidódzsindzsiidó személyügyiszemélyügyi vál-vál-
tozástozás ◇ daiidódaiidó nagy átszervezésnagy átszervezés
idóidó ◆ gyógyítás művészetegyógyítás művészete
idobataidobata ◆ kút szélekút széle
idobatakaigiidobatakaigi ◆ csevegéscsevegés ◆ pletykáláspletykálás
idóbjóinidóbjóin ◆ mozgókórházmozgókórház
idócúcsiidócúcsi ◆ értesítés az áthelyezésrőlértesítés az áthelyezésről
idócsúidócsú ◆ helyváltoztatáshelyváltoztatás közbenközben ◆ moz-moz-
gás közbengás közben
idódoidódo ◆ mozgó dómozgó dó
idódoidódo ◆ mobilitásmobilitás ◇ densiidódodensiidódo elektron-elektron-
mobilitásmobilitás ◇ densiidódodensiidódo elektronmobilitáselektronmobilitás
idógiidógi ◆ magyar vándormagyar vándor

idóhan-iidóhan-i ◆ mozgáskörzetmozgáskörzet ◆ mozgástérmozgástér
idóheikinidóheikin ◆ gördülő átlaggördülő átlag ◆ mozgó átlagmozgó átlag
idóheikinszenidóheikinszen ◆ mozgóátlag-vonalmozgóátlag-vonal
idohoriidohori ◆ kútásáskútásás ◆ kútásókútásó
idókiidóki ◆ diakinézisdiakinézis
idókjoriidókjori ◆ elmozduláselmozdulás 「Buttaininaszareta
sigoto-va csikarato idókjorino szekidearu.」 „A
végzett munka az erő és az elmozdulás szorzata.”

idokoroidokoro ◆ holléthollét 「Kare-va idokoro-o ivanakat-
ta.」 „Nem árulta el a hollétét.” ◆ tartózkodásitartózkodási
helyhely 「Kareno idokoro-o siranai.」 „Nem tudom,
hol tartózkodik.” ◇ musinoidokorogavaruimusinoidokorogavarui balbal
lábballábbal kelkel felfel 「Kare-va kjó, musino idokoroga
varui.」 „Ma bal lábbal kelt fel.”

idomizuidomizu ◆ kútvízkútvíz
idomuidomu ◆ belevágbelevág 「Csúgokugono benkjóni
idonda.」 „Belevágtam a kínai nyelvtanulásba.” ◆

kihívkihív 「Kareniteniszuno siai-o idonda.」 „Kihív-
tam egy teniszmérkőzésre.” ◆ megkísérelmegkísérel 「Hi-
kókjori szekaikirokuni idonda.」 „Megkísérelte
megdönteni a távolsági repülés világrekordját.” ◆

megküzdmegküzd 「Mondaini idonda.」 „Megküzdött a
problémával.” ◆ nekirugaszkodiknekirugaszkodik 「Daiettoni
idonda.」 „Nekirugaszkodtam a fogyókúrának.”
◆ szembeszállszembeszáll 「Dokuszaiszeikenni idonda.」
„Szembeszállt a diktatórikus kormánnyal.” ◆ vál-vál-
lalkoziklalkozik 「Csikjúgaiszeimeitai hakkenni idon-
da.」 „Földönkívüli élet felkutatására vállalko-
zott.” ◇ koszodateniidomukoszodateniidomu gyereketgyereket vállalvállal
「Fúfu-va koszodateni idonda.」 „A házaspár
gyereket vállalt.” ◇ tatakainiidomutatakainiidomu felveszifelveszi
aa harcotharcot 「Jaburetatositemo tatakaini idomu.」
„Felveszi a harcot, még ha nem is fog győzni.”

idonomizuidonomizu ◆ kútvízkútvíz
idóorugóruidóorugóru ◆ kintornakintorna ◆ verkliverkli
idórjokuidórjoku ◆ helyváltoztatóhelyváltoztató képességképesség ◆ lo-lo-
komóciókomóció
idosiidosi ◆ Disznó éveDisznó éve
idósikibecuidósikibecu ◆ megkülönböztetésmegkülönböztetés
idósikidzsúkjoidósikidzsúkjo ◆ mobilházmobilház
idósikinoidósikino ◆ mobilmobil ◆ mozgathatómozgatható 「Miszairu-
va idósikihassadaikara hassaszareta.」 „A rakétát
mozgatható kilövőállomásról indították.”

idósinrjósaidósinrjósa ◆ mozgó orvosi rendelőmozgó orvosi rendelő
idósukudzsicuidósukudzsicu ◆ mozgó ünnepmozgó ünnep
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idószaszeruidószaszeru ◆ arrébbarrébb viszvisz 「Kagu-o idósza-
szeta.」 „Arrébb vittem a bútort.” ◆ áthelyezáthelyez
「Hokano basoni idószaszerareta.」 „Másik hely-
re helyezték át.”

idószóidószó ◆ mozgó fázismozgó fázis
idószuruidószuru ◆ arrébbarrébb viszvisz 「Kurumaiszu-o idó-
sita.」 „Arrébb vittem a tolószéket.” ◆ helyethelyet
változtatváltoztat 「Csirasi-o kubatteiru hito-va idósi-
ta.」 „A szórólapot osztogató ember helyet vál-
toztatott.” ◆ közlekedikközlekedik 「Kare-va daitaikuru-
made idószuru.」 „Általában autóval közlekedik.”
◆ vándorolvándorol 「Kunikara kuni-e to idósita.」 „Or-
szágról országra vándorolt.” ◇ idószaszeruidószaszeru át-át-
helyezhelyez 「Hokano basoni idószaszerareta.」
„Másik helyre helyezték át.” ◇ idószaszeruidószaszeru ar-ar-
rébbrébb viszvisz 「Kagu-o idószaszeta.」 „Arrébb vit-
tem a bútort.”

idótenrankaiidótenrankai ◆ vándorkiállításvándorkiállítás
idótodokeidótodoke ◆ átkerülés bejelentéseátkerülés bejelentése
idótosokanidótosokan ◆ mozgókönyvtármozgókönyvtár
idzsakuidzsaku ◆ emésztési zavaremésztési zavar ◆ gyomorbajgyomorbaj
idzsakudearuidzsakudearu ◆ gyomorbajosgyomorbajos
idzsiidzsi ◆ büszkeségbüszkeség 「Kocsiranimo idzsigaa-
ru.」 „Bennem is van büszkeség!” ◆ csökönyös-csökönyös-
ségség 「Makerarenai idzsigaatta.」 „Csökönyösen
harcolt.” ◆ dacdac 「Idzsininatte renrakusinai.」
„Dacból nem jelentkezik.” ◆ kapzsiságkapzsiság 「Kane-
ni idzsiga kitanai hito」 „kapzsi ember” ◆ léleklélek
「Kare-va idzsiga varui.」 „Gonosz lelkű.” ◆ mo-mo-
hósághóság 「Idzsiga kitanai hito」 „mohó ember” ◇

idzsidemoidzsidemo csakcsak azértazért isis 「Idzsidemo kareto
kekkonsitemiszeru.」 „Csak azért is hozzámegyek
feleségül.” ◇ idzsidemoidzsidemo mindenáronmindenáron 「Kono
sóbuidzsidemo makerarenai.」 „Ezen a mérkőzé-
sen mindenáron győznöm kell.” ◇ idzsidemoidzsidemo
semmiképpensemmiképpen 「Idzsidemo dzsibunno sippai-o
mitomenai.」 „Semmiképpen sem ismeri el, hogy
hibázott.” ◇ idzsi-oidzsi-o tószutószu fejébefejébe veszvesz
「Dzsúkiro jaszerumade mizusika nomanaito
idzsi-o tósita.」 „Fejébe vette, hogy addig csak vi-
zet iszik, amíg 10 kilót nem fogy.” ◇ idzsi-oidzsi-o ha-ha-
ruru dacosdacos 「Idzsi-o hatte teikósita.」 „Dacosan
ellenálltam.” ◇ kuiidzsikuiidzsi falánkságfalánkság
idzsiidzsi ◆ fenntartásfenntartás ◆ megőrzésmegőrzés ◇ kenkói-kenkói-
dzsidzsi egészségmegőrzésegészségmegőrzés ◇ gendzsóidzsigendzsóidzsi je-je-
lenlegilenlegi állapotállapot fenntartásafenntartása 「Kore idzsójo-
kunaranainode gendzsóidzsi-o mezaszó.」 „Ennél

jobb nem lesz, próbáljuk fenntartani a jelenlegi ál-
lapotot!”

idzsiidzsi ◆ árvaárva ◆ hátrahagyotthátrahagyott gyermekgyermek ◆

megárvultmegárvult gyermekgyermek ◇ kócúidzsikócúidzsi közlekedé-közlekedé-
si baleset miatt megárvult gyermeksi baleset miatt megárvult gyermek
ídzsícseaídzsícsea ◆ fotelfotel
idzsidekiruidzsidekiru ◆ fenntarthatófenntartható 「Kokuszaino
rjó-va idzsidekirujóninatta.」 „Fenntartható lett
az államadósság.”

idzsidemoidzsidemo ◆ bármibármi áronáron ◆ csakcsak azértazért isis
「Idzsidemo kareto kekkonsitemiszeru.」 „Csak
azért is hozzámegyek feleségül.” ◆ csakcsak azértazért
semsem 「Idzsidemo akirametakunai.」 „Csak azért
sem fogom feladni.” ◆ mindenáronmindenáron 「Kono só-
buidzsidemo makerarenai.」 „Ezen a mérkőzésen
mindenáron győznöm kell.” ◆ semmiképpensemmiképpen
「Idzsidemo dzsibunno sippai-o mitomenai.」
„Semmiképpen sem ismeri el, hogy hibázott.”

idzsidókunidzsidókun ◆ japánjapán olvasatbanolvasatban hasonlóhasonló
kandzsikandzsi
idzsigenidzsigen ◆ másik dimenziómásik dimenzió
idzsihiidzsihi ◆ fenntartásifenntartási költségköltség 「Kurumano
idzsihi」 „kocsi fenntartási költsége”

idzsiidzsiszuruidzsiidzsiszuru ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik 「Daiet-
to nakakéki-o tabejókatoidzsiidzsisita.」 „Bizony-
talankodtam, hogy ehetek-e süteményt a fogyó-
kúra alatt.” ◆ megszeppenmegszeppen 「Sikararerutoidzsi-
idzsiszuru.」 „Ha leszidják, megszeppen.” ◆

nincsnincs önbizalmaönbizalma 「Dzsibun-va buszudatoidzsi-
idzsisiteiru.」 „Nincs önbizalmam. Azt gondolom,
csúnya vagyok.”

idzsiidzsitoidzsiidzsito ◆ bátortalanulbátortalanul ◆ megszeppen-megszeppen-
veve
idzsikeruidzsikeru ◆ elveszítielveszíti azaz önbizalmátönbizalmát 「Si-
kenni ocsite kanzenniidzsiketesimatta.」 „Miután
elvéreztem a vizsgán, teljesen elvesztettem az ön-
bizalmamat.” ◆ görcsösgörcsös 「Idzsiketa dzsi」
„görcsös írás” ◆ kisebbségikisebbségi érzéseérzése vanvan 「Jú-
súna dókjúszei-o mite, idzsiketesimatta.」 „A jól
tanuló osztálytársaimtól kisebbségi érzésem tá-
madt.” ◆ magábamagába fordulfordul 「Szenszeini sikare-
teidzsiketa.」 „A tanár szidalmától magamba for-
dultam.” ◆ megmakrancosodikmegmakrancosodik 「Idzsiketa ko-
koro」 „megmakrancosodott lélek” ◆ összetö-összetö-
pörödikpörödik 「Szamuszade karadagaidzsiketa.」 „A
hidegtől összetöpörödött a testem.”
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idzsikeszaszeruidzsikeszaszeru ◆ önértékelésiönértékelési zavartzavart
okozokoz 「Oja-va kodomono kokoro-o idzsikesza-
szeta.」 „A szülők önértékelési zavar okoztak a
gyerekben.”

idzsikitanaiidzsikitanai ◆ kapzsikapzsi 「Kaneni idzsikitanai ja-
cu」 „kapzsi ember” ◆ mohómohó 「Idzsikitanai
hito」 „mohó ember”

idzsikitanakuidzsikitanaku ◆ mohónmohón 「Idzsikitanaku tabe-
teiru.」 „Mohón eszik.”

idzsikurimavaszuidzsikurimavaszu ◆ játszadozikjátszadozik velevele ◇

kikai-okikai-o idzsikurimavaszuidzsikurimavaszu bütykölbütyköl 「Otóto-
va icumo kikai-o idzsikuri mavasiteimaszu.」 „Az
öcsém mindig bütyköl.”

idzsikuruidzsikuru ◆ babrálbabrál 「Enpicu-o idzsikutteiru.」
„A ceruzáját babrálja.” ◆ bütykölbütyköl
「Icsinicsidzsúkikai-o idzsikutteiru.」 „Egész nap
bütyköl.” ◆ játszadozikjátszadozik 「Tókei-va tada
szúdzsi-o idzsikutteirudakeda.」 „A statisztika
csak játszadozás a számokkal.”

idzsimaiidzsimai ◆ sóhersóher
idzsimasiiidzsimasii ◆ krajcároskodókrajcároskodó
idzsimeidzsime ◆ csipkelődéscsipkelődés ◆ gúnyolódásgúnyolódás ◆

gúnyűzésgúnyűzés ◆ kegyetlenkedéskegyetlenkedés ◆ piszkáláspiszkálás
◆ szekálásszekálás ◆ szívatásszívatás 「Guntaide-va icumo
idzsimegaatta.」 „A szívatás mindennapi volt a
hadseregben.” ◆ vegzálásvegzálás ◆ zaklatászaklatás ◆ zsar-zsar-
nokoskodásnokoskodás
idzsimenaiidzsimenai ◆ leszállleszáll 「Idzsimenaide!」 „Szállj
le rólam!”

idzsimeruidzsimeru ◆ abajgatabajgat ◆ cikizcikiz 「Dórjó-o idzsi-
meta.」 „Cikizte a kollégáját.” ◆ cukkolcukkol 「Szeito-
va gakkódeidzsimerareta.」 „A diákot az iskolá-
ban cukkolták.” ◆ cseszegetcseszeget 「Idzsimena-
ide!」 „Ne cseszegess!” ◆ csúfotcsúfot űzűz
「Sinnjúsain-o idzsimeru.」 „Csúfot űz az új kol-
légával.” ◆ fájdítjafájdítja aa szívétszívét 「Kanodzso-va
vatasi-o aisiteorazu idzsimeteirudakeda.」 „Nem
szeret, csak a szívemet fájdítja.” ◆ gyötörgyötör 「Kib-
isii rensúde karada-o idzsimeta.」 „Kémény
edzéssel gyötörtem magam.” ◆ kegyetlenkedikkegyetlenkedik
「Tomodacsi-o idzsimeteiru.」 „Kegyetlenkedik a
társával.” ◆ macerálmacerál 「Idzsimenaide!」 „Ne ma-
cerálj!” ◆ piszkálpiszkál 「Nakama-o idzsimenaide.」
„Ne piszkáld a társadat!” ◆ piszkálódikpiszkálódik 「Kare-
va otóto-o idzsimeteiru.」 „Piszkálódik az öccsé-
vel.” ◆ szekálszekál 「Gakkóno tomodacsi-o idzsime-
teiru.」 „Állandóan szekálja az osztálytársát.” ◆

szívatszívat 「Tomodacsini idzsimerareta.」 „Egy
gyereket szívattak a társai.” ◆ vegzálvegzál 「Gakkóno
tomodacsi-o idzsimeta.」 „Vegzálta az iskolatár-
sát.” ◆ zsarnokoskodikzsarnokoskodik 「Otto-va cuma-o
idzsimeteiru.」 „Zsarnokoskodik a felesége fe-
lett.”

idzsinidzsin ◆ kiemelkedőkiemelkedő személyiségszemélyiség 「Szekaino
idzsintacsi」 „világ kiemelkedő személyiségei” ◆

nagy embernagy ember
idzsinidzsin ◆ idegenidegen ◆ másikmásik emberember ◇ dómeii-dómeii-
dzsindzsin névrokonnévrokon
ídzsínaídzsína ◆ könnyűkönnyű 「Ídzsína mondai」 „könnyű
probléma”

idzsindenidzsinden ◆ nagy emberek életrajzanagy emberek életrajza
idzsinenkinidzsinenkin ◆ árvasági járadékárvasági járadék
idzsinohariaiidzsinohariai ◆ kakaskodáskakaskodás
idzsinovaruiidzsinovarui ◆ gonoszgonosz 「Idzsino varui sicu-
mon」 „gonosz kérdés” ◆ rosszindulatúrosszindulatú
「Idzsino varui hito」 „rosszindulatú ember”

idzsinovaruivaraiidzsinovaruivarai ◆ kárörömkáröröm
idzsinsuidzsinsu ◆ idegen fajidegen faj
ídzsíódáídzsíódá ◆ félkészfélkész 「Ídzsíódáno fuku」 „fél-
kész ruha”

idzsi-oidzsi-o haruharu ◆ dacosdacos 「Idzsi-o hatte teikósi-
ta.」 „Dacosan ellenálltam.”

idzsi-oidzsi-o tószutószu ◆ fejébefejébe veszvesz 「Dzsúkiro ja-
szerumade mizusika nomanaito idzsi-o tósita.」
„Fejébe vette, hogy addig csak vizet iszik, amíg 10
kilót nem fogy.”

idzsipparinaidzsipparina ◆ csökönyöscsökönyös 「Idzsipparina
szeikaku」 „csökönyös természet” ◆ makacsmakacs
「Idzsipparina hito」 „makacs ember”

idzsirasiiidzsirasii ◆ együttérzéstegyüttérzést keltőkeltő 「Kano-
dzsonoidzsirasii szugata-o mite namida-o kobosi-
ta.」 „A lány együttérzést keltő alakjától könnyek
szöktek a szemembe.” ◆ meghatómegható 「Idzsirasii
kimocsi」 „megható érzés”

idzsiriidzsiri ◆ babrálásbabrálás ◆ piszkáláspiszkálás ◇ nivaidzsirinivaidzsiri
kertészkedéskertészkedés
idzsirimavaszuidzsirimavaszu ◆ összeborzolösszeborzol 「Kodomono
kamino ke-o idzsiri mavasita.」 „Összeborzolta a
gyerek haját.”

idzsiruidzsiru ◆ babrálbabrál 「Kamera-o idzsiranaide.」
„Ne babráld a kamerát!” ◆ hozzányúlhozzányúl 「Darek-
agakono szócsi-o idzsittarasii.」 „Valaki hozzá-
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nyúlt ehhez a készülékhez.” ◆ morzsolmorzsol
「Kanodzso-va kaivacsúzuttohankacsi-o idzsitte-
ita.」 „Beszéd közben mindvégig a zsebkendőjét
morzsolta.” ◆ piszkálpiszkál 「Nikibi-o idzsiranaide.」
„Ne piszkáld a pattanást!” ◆ tördeltördel 「Irairasi-
nagara te-o idzsitta.」 „Idegesen tördelte a kezét.”
◇ arekoreidzsiruarekoreidzsiru vacakolvacakol 「Konoterebi-o are-
koreidzsittemo mudadajo.」 „Ezzel a tévével már
nem érdemes vacakolni.” ◇ kikai-okikai-o idzsiruidzsiru sze-sze-
relrel 「Kikai-o idzsirunoga szuki.」 „Szeretek sze-
relni.”

idzsiszeiidzsiszei ◆ heterokróniaheterokrónia
idzsiszuruidzsiszuru ◆ fenntartfenntart 「Kono
szeikacuszuidzsun-o idzsiszuruno-va muzuka-
sii.」 „Nehéz fenntartani ezt az életszínvonalat.”
◆ karbantartkarbantart 「Karada-o idzsiszuruno-va tai-
szecudeszu.」 „Fontos, hogy karbantartsuk a tes-
tünket!” ◆ megőrizmegőriz 「Kenkó-o idzsisita.」 „Meg-
őrizte az egészségét.”

idzsivarubaaszanidzsivarubaaszan ◆ gonosz öregasszonygonosz öregasszony
idzsivaruiidzsivarui ◆ gonoszgonosz 「Idzsivarui me」 „go-
nosz tekintet” ◆ kárörvendőkárörvendő 「Idzsivarui va-
rai」 „kárörvendő nevetés” ◆ utálatosutálatos 「Idzs-
ivarui kotoba」 „utálatos szavak”

idzsivarukuvarauidzsivarukuvarau ◆ kárörvendezikkárörvendezik
idzsivarunaidzsivaruna ◆ gonoszgonosz 「Idzsivaruna mama-
haha」 „gonosz mostoha” ◆ kiállhatatlankiállhatatlan
「Dzsósi-va idzsivarudeszu.」 „A főnököm kiáll-
hatatlan.” ◆ komiszkomisz 「Idzsivaruna kodomo」
„komisz kölök” ◆ rosszindulatúrosszindulatú
「Idzsivarunakoto-o szuru.」 „Rosszindulatú dol-
gokat tesz.” ◆ undokundok 「Idzsivarunakoto-o ivana-
ide!」 „Ne légy undok!”

idzsóidzsó ◆ ennyiennyi 「Idzsódeszu.」 „Ennyi.” ◆ fe-fe-
lettlett 「Kono teate-va rokudzsuszszaiidzsóno ka-
taga taisódeszu.」 „Ez a járulék 60 éves kor felett
jár.” ◆ felülfelül 「Goszaiidzsóno kodomo-va kippu-
o kattekudaszai.」 „Az öt éven felüli gyerekeknek
jegyet kell venni.” ◆ fentfent 「Idzsóno rijúkarakono
teian-o kjakkasimaszu.」 „A fent említett okok
miatt elvetem ezt a javaslatot.” ◆ haha mármár egy-egy-
szerszer 「Hiki uketa idzsókotovaruvakeni-va ika-
nai.」 „Ha már egyszer elvállaltad, nem lehet
visszamondani.” ◆ másmás nincsnincs 「Bíru-o ipponk-
udaszai. Idzsódeszu.」 „Egy üveg sört kérek. Más
nem lesz.” ◆ több,több, mintmint 「Hjakunin idzsóno
hitoga acumarimaszu.」 „Több mint 100 ember
gyűlik össze.” ◇ idzsódeszuidzsódeszu többtöbb mondaniva-mondaniva-

lómlóm nincsnincs ◇ kitaiidzsónikitaiidzsóni várakozásonvárakozáson fe-fe-
lüllül 「Szensu-va kitaiidzsóni szeika-o ageta.」 „A
sportoló várakozáson felül teljesített.” ◇

dzsúnin-namiidzsónodzsúnin-namiidzsóno átlagonátlagon felülifelüli
「Dzsúnin-nami idzsóno csikara」 „átlagon felüli
erő” ◇ szoreidzsószoreidzsó annálannál többettöbbet 「Szore
idzsó-va dekinakatta.」 „Annál többet nem tehet-
tem.” ◇ hitonamiidzsóhitonamiidzsó mindenkinélmindenkinél többtöbb
「Hitonami idzsóno dorjoku-o szuru.」 „Minden-
kinél többet igyekszik.” ◇ heikin-idzsónoheikin-idzsóno átla-átla-
gongon felülifelüli 「Heikin-idzsóno szainó」 „átlagon
felüli tehetség” ◇ joszóidzsónojoszóidzsóno várakozásonvárakozáson
felülifelüli 「Kaisa-va joszóidzsóno rieki-o oszame-
ta.」 „A vállalat várakozáson felüli profitot reali-
zált.”

idzsóidzsó ◆ átirányításátirányítás 「Zeigen idzsó」 „adó-
források átirányítása” ◆ átruházásátruházás 「Kengenno
idzsó」 „jogkör átruházása”

idzsóidzsó ◆ őrületőrület 「Kono szakkagakon-nani
júmeininattano-va idzsódearu.」 „Őrület, hogy
mennyien szeretik ezt az írót.” ◆ rendellenesrendellenes
állapotállapot ◆ rendellenesrendellenes dologdolog 「Szeidzsóto
idzsó」 „normális és rendellenes dolog” ◆ rend-rend-
ellenességellenesség 「Kenkósindande idzsó-va nakat-
ta.」 „Nem találtak semmilyen rendellenességet
az orvosi vizsgálaton.” ◇ iridzsiumuidzsóiridzsiumuidzsó iridi-iridi-
umum anomáliaanomália ◇ szeikakuidzsószeikakuidzsó személyiség-személyiség-
zavarzavar
idzsóbunbenidzsóbunben ◆ abnormálisabnormális szülésszülés ◆ rendel-rendel-
lenes szüléslenes szülés
idzsódeszuidzsódeszu ◆ több mondanivalóm nincstöbb mondanivalóm nincs
idzsódzsiszen-jóidzsódzsiszen-jó ◆ vészhelyzetvészhelyzet esetéreesetére
fenntartvafenntartva
idzsódzsitaiidzsódzsitai ◆ rendkívülirendkívüli helyzethelyzet ◆ szük-szük-
séghelyzetséghelyzet
idzsófuidzsófu ◆ erős embererős ember ◆ nagy embernagy ember
idzsóhannóidzsóhannó ◆ abnormális reakcióabnormális reakció
idzsóhattacuidzsóhattacu ◆ hipertrófiahipertrófia
idzsóhjóidzsóhjó ◆ átruházható szavazatátruházható szavazat
idzsókisóidzsókisó ◆ extrémextrém időjárásidőjárás ◆ szélsősé-szélsősé-
ges időjárásges időjárás
idzsókódóidzsókódó ◆ abnormálisabnormális viselkedésviselkedés
「Nincsisókandzsa-va idzsókódóni deta.」 „A de-
menciás beteg abnormálisan kezdett viselkedni.”

idzsónaidzsóna ◆ abnormálisabnormális 「Idzsóna dzsókjó」
„abnormális helyzet” ◆ kóroskóros 「Idzsóna nemu-
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ke」 „kóros álmosság” ◆ rendellenesrendellenes 「Kono
atatakasza-va kono kiszecuni-va idzsódeszu.」
„Ebben az évszakban rendellenes ez a meleg.” ◆

rendhagyórendhagyó 「Kore-va idzsónakészudeszu.」 „Ez
rendhagyó eset.” ◆ rendkívülirendkívüli 「Idzsóna dzsin-
bucu」 „rendkívüli ember” ◆ szokatlanszokatlan
「Idzsóna dekigoto」 „szokatlan esemény”

idzsónahodoidzsónahodo ◆ rendellenesenrendellenesen 「Sokujokuga
idzsónahodoaru.」 „Rendellenesen nagy az étvá-
gyam.”

idzsónasiidzsónasi ◆ rendbenrendben vanvan 「Kenkósindan-va
szubete idzsónasi.」 „Minden rendben van a lele-
teimmel.”

idzsóniidzsóni ◆ abnormálisanabnormálisan ◆ szokatlanulszokatlanul
idzsóninsinidzsóninsin ◆ veszélyeztetett terhességveszélyeztetett terhesség
idzsósinriidzsósinri ◆ abnormális lelkiállapotabnormális lelkiállapot
idzsósinrigakuidzsósinrigaku ◆ abnormálisabnormális pszichológiapszichológia
◆ rendellenes pszichológiarendellenes pszichológia
idzsósokujokuidzsósokujoku ◆ kóros étvágykóros étvágy
idzsószeiidzsószei ◆ abnormalitásabnormalitás
idzsószuruidzsószuru ◆ átruházátruház 「Kareni sóninno
kengen-o idzsósita.」 „Átruháztam rá az engedé-
lyezés jogát.”

idzsózósokuidzsózósoku ◆ kóros sejtburjánzáskóros sejtburjánzás
idzsúidzsú ◆ áttelepedésáttelepedés ◆ bevándorlásbevándorlás ◆ el-el-
vándorlásvándorlás ◆ kivándorláskivándorlás ◆ külföldikülföldi letele-letele-
pedéspedés ◆ letelepedésletelepedés ◆ migrációmigráció ◇ kaigaii-kaigaii-
dzsúdzsú emigrációemigráció ◇ kokugaiidzsúkokugaiidzsú kivándorláskivándorlás

idzsucuidzsucu ◆ orvoslásorvoslás ◆ orvostechnikaorvostechnika ◇ tó-tó-
jóidzsucujóidzsucu keleti orvosláskeleti orvoslás
idzsúcsiidzsúcsi ◆ bevándorlótelepbevándorlótelep ◆ teleptelep
idzsúkinsiidzsúkinsi ◆ röghözröghöz kötéskötés 「Isano idzsúkin-
si」 „orvosok röghöz kötése”

idzsukuidzsuku ◆ különbözőkülönböző időbenidőben érésérés ◇ sijúi-sijúi-
dzsukudzsuku dichogámiadichogámia
idzsúminidzsúmin ◆ telepestelepes
idzsúsaidzsúsa ◆ bevándorlóbevándorló ◆ kivándorlókivándorló ◆ mig-mig-
ránsráns
idzsúszaszeruidzsúszaszeru ◆ áttelepítáttelepít 「Dzsúmin-o ho-
kano murani idzsúszaszeta.」 „Az embereket át-
telepítették egy másik faluba.” ◆ betelepítbetelepít ◆

telepíttelepít 「Nanmin-o macsini idzsúszaszeta.」 „A
városba telepítették a menekülteket.”

idzsúszaszerukotoidzsúszaszerukoto ◆ betelepítésbetelepítés

idzsúszuruidzsúszuru ◆ áttelepedikáttelepedik 「Csicsi-va higasi-
hangaríkara nisihangaríni idzsúsita.」 „Az apám
Kelet-Magyarországról Nyugat-Magyarországra
telepedett. át” ◆ áttelepüláttelepül 「Kantókara kansza-
ini idzsúsitekita.」 „Áttelepültem Kantóból Kan-
szaiba.” ◆ betelepülbetelepül 「Vaga kunini idzsúszuru
hito」 „országunkba betelepülő ember” ◆ beván-beván-
doroldorol 「Nidzsúnanaszaidekono kunini idzsúsi-
ta.」 „27 évesen vándorolt be ide.” ◆ kitelepülkitelepül
「Gaikokuni idzsúszuru hito」 „külföldre kitele-
pülő ember” ◆ kivándorolkivándorol 「Vatasino kazoku-
va kodomono koroamerikani idzsúsita.」 „Ami-
kor gyerek voltam, a családom kivándorolt Ame-
rikába.” ◆ telepediktelepedik 「Tonarino macsini idzsú-
sita.」 „A szomszéd városba telepedett.” ◆ ván-ván-
doroldorol 「Amerikani idzsúsita.」 „Amerikába ván-
dorolt.” ◇ idzsúszaszeruidzsúszaszeru telepíttelepít 「Nanmin-o
macsini idzsúszaszeta.」 „A városba telepítették a
menekülteket.”

ieie ◆ családcsalád 「Kareno ie-va sikkarisiteiru.」
„Tisztességes a családjuk.” ◆ házház 「Micsino oku-
ni ikkenno iega tatteita.」 „Az út végén állt egy
ház.” ◆ lakáslakás 「Ie-o katta.」 „Vettem egy la-
kást.” ◇ ieisikiieisiki családicsaládi beállítottságbeállítottság ◇ ieisi-ieisi-
kiki családszemléletcsaládszemlélet ◇ ieniieni hozzájukhozzájuk 「Tomo-
dacsino ucsini aszobini itta.」 „Átmentem a ba-
rátomékhoz.” ◇ ieniieni otthonotthon 「Icsinicsidzsúu-
csiniiru.」 „Egész nap otthon van.” ◇ ieniieni hazahaza
「Ucsini kaetta.」 „Hazamentem.” ◇ oienoicsi-oienoicsi-
daidzsidaidzsi családicsaládi vészhelyzetvészhelyzet 「Oieno icsida-
idzsiga okotta.」 „Családi vészhelyzet történt.” ◇

nikencuzukinoienikencuzukinoie ikerházikerház ◇ hobittonoiehobittonoie
dombházdombház ◇ mocsiiemocsiie sajátsaját házház ◇ rinkarinka szom-szom-
széd házszéd ház
iecuzukiiecuzuki ◆ házsorházsor
iedeiede ◆ elszökés otthonrólelszökés otthonról
iede-oiede-o szuruszuru / iedeszuruiedeszuru ◆ elbitangolelbitangol
「Neko-va iedesita.」 „A macskám elbitangolt.” ◆

elcsatangolelcsatangol 「Iedesita inu」 „elcsatangolt ku-
tya” ◆ eljöneljön otthonrólotthonról 「Kinócumatokenka-
site iede-o sita.」 „Tegnap összevesztem a fele-
ségemmel, és eljöttem otthonról.” ◆ elkóborolelkóborol
「Inuga iede-o sita.」 „Elkóborolt a kutyánk.” ◆

elkószálelkószál 「Neko-va iede-o sita.」 „Elkószált a
macskánk.” ◆ elmenekülelmenekül otthonrólotthonról ◆ elszö-elszö-
kikkik otthonrólotthonról 「Cuma-va iedesita.」 „A felesé-
ge elszökött otthonról.” ◆ eltekeregeltekereg 「Neko-
va iedesita.」 „Eltekergett a macskánk.” ◆ világ-világ-
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gágá megymegy 「Szeinen-va iedesita.」 „A fiú világgá
ment.”

iedeszuruiedeszuru / iede-oiede-o szuruszuru ◆ elbitangolelbitangol
「Neko-va iedesita.」 „A macskám elbitangolt.” ◆

elcsatangolelcsatangol 「Iedesita inu」 „elcsatangolt ku-
tya” ◆ eljöneljön otthonrólotthonról 「Kinócumatokenka-
site iede-o sita.」 „Tegnap összevesztem a fele-
ségemmel, és eljöttem otthonról.” ◆ elkóborolelkóborol
「Inuga iede-o sita.」 „Elkóborolt a kutyánk.” ◆

elkószálelkószál 「Neko-va iede-o sita.」 „Elkószált a
macskánk.” ◆ elmenekülelmenekül otthonrólotthonról ◆ elszö-elszö-
kikkik otthonrólotthonról 「Cuma-va iedesita.」 „A felesé-
ge elszökött otthonról.” ◆ eltekeregeltekereg 「Neko-
va iedesita.」 „Eltekergett a macskánk.” ◆ világ-világ-
gágá megymegy 「Szeinen-va iedesita.」 „A fiú világgá
ment.”

iedetonszeiiedetonszei ◆ kolostorbakolostorba vonulásvonulás ◆ zárdá-zárdá-
ba vonulásba vonulás
iedomoiedomo ◆ attólattól 「Kodomotoiedomo njúdzsó-va
momocsiron júrjóda.」 „Attól, hogy gyerek, még
kell belépődíjat fizetnie.”

iedzsiiedzsi ◆ hazaúthazaút
iedzsinicukuiedzsinicuku ◆ hazaindulhazaindul
iedzsi-oiedzsi-o iszoguiszogu ◆ hazasiethazasiet 「Iedzsi-o iszoi-
da.」 „Hazasiettem.”

iedzsúiedzsú ◆ egészegész házbanházban ◆ egészegész lakásbanlakásban
「Iedzsúszagasita.」 „Az egész lakásban keres-
tem.”

iegaraiegara ◆ családicsaládi származásszármazás 「Iegaragaii.」
„Jó családból származik.” ◆ származásszármazás 「Ka-
reha joi iegarada.」 „Jó családból származik.”

ieiiei ◆ elhunyt fényképeelhunyt fényképe
ieieieie ◆ házakházak ◆ minden házminden ház
ieijósóieijósó ◆ disztrófiadisztrófia ◆ táplálkozásitáplálkozási rendel-rendel-
lenességlenesség
ieisikiieisiki ◆ családicsaládi beállítottságbeállítottság ◆ család-család-
szemléletszemlélet
iejasikiiejasiki ◆ birtokbirtok 「Csónanga iejasiki-o szózo-
kusita.」 „A legidősebb fiú örökölte a birtokot.”

iekaraiekara ◆ hazulrólhazulról 「Iekara deta.」 „Elment ha-
zulról.”

iekaraoidaszuiekaraoidaszu ◆ ajtótajtót mutatmutat 「Kenkasite
raikjaku-o iekara oi dasita.」 „Összeveszett a ven-
déggel, és ajtót mutatott neki.”

iekiieki ◆ gyomornedvgyomornedv

iemadeiemade ◆ hazáighazáig 「Gárufurendo-o iemade ok-
utta.」 „Hazáig kísértem a barátnőmet.”

iemadeokuruiemadeokuru ◆ hazakísérhazakísér 「Kare-va koibito-o
iemade okutta.」 „Hazakísérte a kedvesét.”

iemeniemen ◆ JemenJemen
iemendzsiniemendzsin ◆ jemenijemeni
iemen-noiemen-no ◆ jemenijemeni
iemotoiemoto ◆ dinasztiadinasztia ◆ irányzatirányzat vezetőjevezetője
「Szadóno iemoto」 „teaművészet irányzatának
vezetője”

iemotoszeidoiemotoszeido ◆ dinasztikus rendszerdinasztikus rendszer
ienien ◆ gyomorhurutgyomorhurut
ienamiienami ◆ házsorházsor 「Kono micsi-va ienamiga szo-
rotteiru.」 „Ebben az utcában egységes a házsor.”
◆ mindenminden házház 「Ienaminicsirasi-o kubatta.」
„Minden házba adtak szórólapot.”

ieniieni ◆ hazahaza 「Ucsini kaetta.」 „Hazamentem.”
◆ hozzájukhozzájuk 「Tomodacsino ucsini aszobini it-
ta.」 „Átmentem a barátomékhoz.” ◆ otthonotthon
「Icsinicsidzsúucsiniiru.」 „Egész nap otthon
van.” ◇ ienijobuienijobu áthíváthív 「Tomodacsi-o ieni jon-
da.」 „Áthívtam hozzánk a barátomat.”

ienicukuienicuku ◆ hazaérhazaér 「Kinónandzsini ieni cuita-
no?」 „Tegnap hány órára értél haza?”

ienijobuienijobu ◆ áthíváthív 「Tomodacsi-o ieni jonda.」
„Áthívtam hozzánk a barátomat.”

ienisinnjúszurugódzsikentóienisinnjúszurugódzsikentó ◆ betörésbetörés
ienisinnjúszurugótóienisinnjúszurugótó ◆ betörőbetörő
ienoieno ◆ háziházi
ienoidzsihiienoidzsihi ◆ rezsirezsi ◆ rezsiköltségrezsiköltség
ienokagiienokagi ◆ lakáskulcslakáskulcs
ienokónjúienokónjú ◆ lakásvásárláslakásvásárlás
ienomavariienomavari ◆ környékkörnyék 「Ieno mavarini neko-
gairu.」 „A környékünkön van egy macska.”

ie-oie-o deruderu ◆ elindulelindul otthonrólotthonról 「Aszahacsi-
dzsini ie-o deta.」 „Reggel nyolc órakor indultam
el otthonról.”

ie-oie-o kaszukaszu ◆ albérletbealbérletbe adad 「Sitamacsiniaru
ie-o kasita.」 „Albérletbe adtam a belvárosi laká-
somat.”

ie-oie-o kovaszukovaszu ◆ lelaklelak 「Kovaszaretesimaukara
ie-o kaszanai.」 „Nem adom ki a lakásomat, mert
lelakják.”
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ie-o szagaszuie-o szagaszu ◆ albérletet keresalbérletet keres
ie-oie-o taterutateru ◆ építkeziképítkezik 「Tomodacsi-va ie-o
tateteiru.」 „A barátom építkezik.”

ieróieró ◆ sárgasárga ◇ dokutá-ieródokutá-ieró pályaellenőrzőpályaellenőrző
vonatvonat
ierókádoierókádo ◆ sárga lapsárga lap
ieró-szupurittoieró-szupuritto ◆ sárgaborsósárgaborsó
ieruieru ◆ gyógyulgyógyul 「Kodomono
szeisintekinasokku-va ienakatta.」 „A gyerek lelki
megrázkódtatása nem gyógyult.”

ieruieru ◆ elmondhatóelmondható
ieruszaremuieruszaremu ◆ JeruzsálemJeruzsálem
ieszuieszu ◆ igenigen 「Ieszukanóka kimenaszai!」
„Döntsd el, hogy igen vagy nem!” ◆ JézusJézus
ieszu-kiriszutoieszu-kiriszuto ◆ Jézus KrisztusJézus Krisztus
ieszumanieszuman ◆ fejbólintó Jánosfejbólintó János
iezukuriiezukuri ◆ házépítésházépítés ◆ otthonteremtésotthonteremtés
iezuszuiezuszu ◆ JézusJézus
ifuifu ◆ félelemfélelem ◆ félelemmelfélelemmel vegyesvegyes tiszte-tiszte-
letlet
ifuifu ◆ jelentést hordozó jeljelentést hordozó jel
ifúifú ◆ lenyűgözéslenyűgözés ◆ tekintélytekintély
ifúifú ◆ régirégi szokásszokás 「Hókendzsidaino ifúga no-
kotteiru.」 „Fennmaradtak a feudális kor régi szo-
kásai.”

ifúatariharauifúatariharau ◆ elsöprő tekintélyűelsöprő tekintélyű
ifúdódótaruifúdódótaru ◆ tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló
「Ifúdódótaru dzsinbucu」 „tiszteletet parancso-
ló ember”

ifúdódótoifúdódóto ◆ méltóságteljesenméltóságteljesen
ifukjódaiifukjódai ◆ féltestvérféltestvér ◆ mostohatestvérmostohatestvér
ifukuifuku ◆ ruharuha
ifukunocsakudacuifukunocsakudacu ◆ öltözködésöltözködés 「Dzsibun-
de ifukuno csakudacugadekinai.」 „Nem tud
egyedül öltözködni.”

ifuku-oifuku-o aratameruaratameru ◆ kiöltözikkiöltözik 「Sukugakaini
ifuku-o aratameta.」 „Kiöltöztem az ünnepség-
hez.”

ifúniattószuruifúniattószuru ◆ lenyűgözilenyűgözi aa nagyságanagysága
「Kokuóno ifúni attószareta.」 „Lenyűgözött a ki-
rály nagysága.”

ifuszuruifuszuru ◆ félfél 「Kami-o ifuszuru.」 „Istenfélő.”

igaiga ◆ tüskés kupacstüskés kupacs ◆ tüskés toktüskés tok
igaguriatamaigaguriatama ◆ tartar fejfej ◆ tüskéstüskés hajúhajú em-em-
berber
igaguriatamanoigaguriatamano ◆ sündisznóhajúsündisznóhajú
igaiigai ◆ kívülkívül 「Anataigaini koibito-va imaszen.」
„Rajtad kívül nincs más szerelmem.”

igaiigai ◆ földi maradványföldi maradvány ◆ tetemtetem
igainaigaina ◆ meghökkentőmeghökkentő 「Igainanjúszu-o ki-
ita.」 „Meghökkentő hírt hallottam.” ◆ meglepőmeglepő
「Cuma-va igainakoto-o itta.」 „Meglepő dolgot
mondott a feleségem.” ◆ nemnem vártvárt 「Dzsikken-
va igaina kekka-o motarasita.」 „A kísérlet nem
várt eredményt hozott.” ◆ váratlanváratlan 「Karekara-
va igaina kotaegakita.」 „Váratlan választ adott.”

igainiigaini ◆ kiki gondoltagondolta volnavolna ◆ meglepőenmeglepően
「Kono sószecu-va igaini sirareteinai.」 „Megle-
pően kevesen ismerik ezt a novellát.”

igaitoigaito ◆ kiki gondoltagondolta volnavolna 「Kore-va igaito
jaszui.」 „Ki gondolta volna, hogy ez ilyen olcsó?”
◆ meglepőenmeglepően 「Siken-va igaito kantandatta.」
„Meglepően könnyű volt a vizsga.”

igai-vaigai-va ◆ eltekintveeltekintve 「Otto-va gémuotakudea-
ru igaiha nanno mondaimonai.」 „Attól eltekint-
ve, hogy mindig játszik, nincs semmi bajom a fér-
jemmel.” ◆ felettfelett 「Karenitotte-va kazokui-
dzsóni daidzsinamono-va nai.」 „A családja min-
denek felett fontosabb neki.” ◆ kívülkívül 「Kono
szeifu-va nenkinigaiha nanimo kokuminni ataen-
akatta.」 „Ez a kormány a jó nyugdíjakon kívül
semmit nem adott az országnak.” ◇ kareigaihakareigaiha
rajtarajta kívülkívül 「Vatasiigaiha min-naszono himicu-
o sitteita.」 „Rajtam kívül mindenki ismerte a tit-
kot.”

igai-vaigai-va ◆ leszámítvaleszámítva 「Heja-va tokeino otoi-
gaiha sizukadatta.」 „Az óra ketyegését leszámít-
va csend volt a szobában.”

igakuigaku ◆ gyógyászatgyógyászat ◆ orvostanorvostan ◆ orvos-orvos-
tudománytudomány ◇ kakuigakukakuigaku nukleárisnukleáris orvostu-orvostu-
dománydomány ◇ szaiszeiigakuszaiszeiigaku regeneratívregeneratív gyó-gyó-
gyászatgyászat ◇ szaiszeicsirjószaiszeicsirjó regeneratívregeneratív gyó-gyó-
gyászatgyászat ◇ szupócuigakuszupócuigaku sportorvoslássportorvoslás ◇

hósaszen-igakuhósaszen-igaku radiológiaradiológia ◇ rinsóigakurinsóigaku kli-kli-
nikai orvostudománynikai orvostudomány
igakubuigakubu ◆ orvosi karorvosi kar
igakubucurigakuigakubucurigaku ◆ gyógyászati fizikagyógyászati fizika
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igakuhakusiigakuhakusi ◆ orvosdoktororvosdoktor ◆ orvostudo-orvostudo-
mányok doktoramányok doktora
igakujógoigakujógo ◆ orvosi szakszóorvosi szakszó
igakukaiigakukai ◆ orvostársadalomorvostársadalom
igakunoigakuno ◆ orvostudományiorvostudományi
igakunosinpoigakunosinpo ◆ orvostudomány fejlődéseorvostudomány fejlődése
igakusaigakusa ◆ orvostudósorvostudós
igakusiigakusi ◆ alapképzésű orvosalapképzésű orvos
igakuszeiigakuszei ◆ orvostanhallgatóorvostanhallgató
igakutekinaigakutekina ◆ gyógyászatigyógyászati ◆ orvosiorvosi 「Iga-
kutekina csisiki」 „orvosi ismeretek”

igamiaiigamiai ◆ acsarkodásacsarkodás 「Nannenmo rjógoku-
noigami ai-va cuzuiteiru.」 „Évek óta tart a két or-
szág közötti acsarkodás.”

igamiauigamiau ◆ acsarkodikacsarkodik 「Minzokudósigaigami
atteita.」 „A nemzetek acsarkodtak egymásra.” ◆

kutya-macskakutya-macska barátságbanbarátságban vanvan 「Kjódai-va
igami atteita.」 „A testvérek kutya-macska barát-
ságban voltak.” ◆ vicsorogvicsorog 「Nihikino inu-va
igami atteita.」 „Két kutya vicsorgott egymásra.”

igamuigamu ◆ acsarkodikacsarkodik 「Norainuga micside va-
tasini igandeita.」 „Egy kóbor kutya acsarkodott
rám az utcán.” ◆ acsarogacsarog 「Inu-va dorobóni ig-
anda.」 „A kutya acsargott a betörőre.”

igamukacukuigamukacuku ◆ hányinger kerülgetihányinger kerülgeti
iganigan ◆ sajátsaját kérésérekérésére 「Kjódzsuga igantai-
sokutonatta.」 „Saját kérésére felmentették taná-
ri állásából.”

iganigan ◆ gyomorrákgyomorrák
igataigata ◆ öntőformaöntőforma 「Tecu-o igatani cugi kon-
da.」 „Vasat öntött az öntőformába.” ◆ sablonsablon
「Igatanihametajóna eiga」 „sablonos film” ◆

templáttemplát
igatacsúzóigatacsúzó ◆ formába öntésformába öntés
igatakóigatakó ◆ öntőmunkásöntőmunkás
igataszaigatasza ◆ templát-száltemplát-szál 「Kódo szato igata-
sza」 „kódoló szál és templát-szál”

igenigen ◆ méltóságméltóság 「Ódzsanojóna igenni micsita
kao」 „királyhoz illő méltóságos tekintet” ◆ te-te-
kintélykintély 「Genzaino susó-va igenganai.」 „A je-
lenlegi miniszterelnöknek nincs tekintélye.” ◆

tisztelettisztelet 「Kjósitositeno igen-o tamocu.」 „Ta-
nári tisztelet övezi.”

igenszeiigenszei ◆ orvosi eredetűorvosi eredetű

igetaigeta ◆ kávakáva ◆ kútkávakútkáva
igiigi ◆ eltérőeltérő jelentésjelentés ◇ dóon-igigodóon-igigo homoní-homoní-
miamia
igiigi ◆ ellenvetésellenvetés 「Ikano dzsikó-o iginaku
sóninsita.」 „Ellenvetés nélkül elfogadtuk az aláb-
biakat.” ◆ tiltakozástiltakozás 「Igiari!」 „Tiltakozom!”

igiigi ◆ illedelmesilledelmes viselkedésviselkedés ◆ méltóságméltóság ◆

tiszteletteljességtiszteletteljesség
igiigi ◆ értelemértelem 「Tangono igi-o kaiszecusita.」
„Elmagyarázta a szó értelmét.” ◆ jelentésjelentés
「Szeitosidóno igi-o gokaisiteiru.」 „Félreérti,
hogy mit jelent a diákok oktatása.” ◆ jelentőségjelentőség
「Hakkenno igi-va nocsininatte rikaiszareta.」 „A
felfedezés jelentőségét csak később értették meg.”
◇ szonzaiigiszonzaiigi élet értelmeélet értelme
igibukaiigibukai ◆ drágadrága 「Kareto igibukai dzsikan-o
szugosita.」 „Drága perceket töltöttünk együtt.” ◆

nagynagy jelentőségűjelentőségű 「Igibukai kaigi」 „nagy je-
lentőségű tárgyalás” ◆ sokatmondósokatmondó 「Igibukai
hanasi」 „sokatmondó történet”

igimósitate-oigimósitate-o szuruszuru ◆ tiltakoziktiltakozik 「Kjoka-o
tori keszaretemo igimósi tate-o sinai.」 „Nem til-
takozik, ha elveszik az engedélyét.”

igi-oigi-o haszamuhaszamu ◆ beleszólbeleszól 「Íjú-va nicsibei-
kanno gironni igi-o haszanda.」 „Európa bele-
szólt a japán-amerikai vitába.”

igi-oigi-o mósitaterumósitateru ◆ tiltakoziktiltakozik 「Sobunni
taisite igi-o mósi tateta.」 „Tiltakozott a büntetés
ellen.”

igi-oigi-o szasihaszamuszasihaszamu ◆ tiltakoziktiltakozik 「Bengosi-
va igi-o szasi haszanda.」 „Az ügyvéd tiltakozott.”

igi-oigi-o tadasitetadasite ◆ méltósággalméltósággal ◆ tisztelet-tisztelet-
teljesenteljesen 「Sikitenni-va igi-o tadasite szanrecus-
inaszai.」 „Tiszteletteljesen vegyenek részt az ün-
nepélyen!”

igi-oigi-o tonaerutonaeru ◆ tiltakoziktiltakozik 「Maszuku csak-
ujóni igi-o tonaeta.」 „Tiltakozott a maszkviselés
ellen.”

igiriszuigiriszu ◆ AngliaAnglia ◆ Nagy BritanniaNagy Britannia
igiriszuigiriszu ◆ Egyesült KirályságEgyesült Királyság
igiriszudzsinigiriszudzsin ◆ angolangol
igiriszueigoigiriszueigo ◆ britbrit angolangol 「Igiriszu eigode ha-
naszu.」 „Brit angolsággal beszél.”

igiriszugohóigiriszugohó ◆ anglicizmusanglicizmus
igiriszuhondoigiriszuhondo ◆ brit szigetekbrit szigetek
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igiriszukaikjóigiriszukaikjó ◆ La Manche csatornaLa Manche csatorna
igiriszukeikenronigiriszukeikenron ◆ brit empirizmusbrit empirizmus
igiriszukokkjókaiigiriszukokkjókai ◆ anglikán egyházanglikán egyház
igiriszunoigiriszuno ◆ angolangol ◆ britbrit
igiriszurenpóigiriszurenpó ◆ Brit NemzetközösségBrit Nemzetközösség
igiriszusikiteienigiriszusikiteien ◆ angolkertangolkert
igiriszusotóigiriszusotó ◆ Brit-szigetekBrit-szigetek
igiriszuteikokuigiriszuteikoku ◆ Brit BirodalomBrit Birodalom
igiszoigiszo ◆ szemémaszeméma
igitanaiigitanai ◆ hánykolódikhánykolódik 「Igitanaku futon-o
kette nemutteita.」 „Hánykolódva lerúgta magá-
ról a paplant, amikor aludt.” ◆ mélyenmélyen alszikalszik
「Igitanai nemutta.」 „Mélyen elaludt.” ◆ nehe-nehe-
zen ébredzen ébred ◆ rossz testhelyzetben alvórossz testhelyzetben alvó
igjóigjó ◆ bravúrbravúr 「Heivadzsójaku-va rekisiteki-
igjódatta.」 „A békeszerződés történelmi bravúr
volt.” ◆ hatalmashatalmas bravúrbravúr 「Dzsinruino
gecumencsakuriku-va gidzsucutekiigjódatta.」 „A
holdra szállás az emberiség hatalmas technikai
bravúrja volt.” ◆ nagy tettnagy tett
igjóigjó ◆ hátrahagyotthátrahagyott munkamunka 「Csicsino igjó-o
cuida.」 „Folytattam a munkát, amit apám hátra-
hagyott.”

igjónoigjóno ◆ furcsafurcsa
igjó-oigjó-o nasitogerunasitogeru ◆ kimagaslótkimagaslót tesztesz ◆

nagynagy dolgotdolgot alkotalkot 「Sin-jaku-o kaihacusite
szekaitekiigjó-o nasi togeta.」 „Az új gyógyszer ki-
fejlesztésével világraszóló dolgot alkotott.”

igoigo ◆ ezekezek utánután 「Igo, oszake-o hikaerukotoni-
sita.」 „Ezek után kevesebbet fogok inni.” ◆ utánután
「Sudzsucusite igo, arukerujóninatta.」 „A műté-
tem után már tudok járni.” ◇ szoreigoszoreigo azótaazóta
「Szore igo, mainicsikakaszazu undószuru.」
„Azóta kivétel nélkül minden nap testmozgást
végzek.”

igoigo ◆ gogo ◆ gojátékgojáték
igoigo ◆ olasz nyelvolasz nyelv
igokocsiigokocsi ◆ kellemeskellemes érzésérzés 「Atarasii sokuba-
va igokocsigaii.」 „Kellemesen érzem magam az
új munkahelyemen.” ◆ kényelemkényelem 「Mukasino
ie-va dómo igokocsiga varukatta.」 „A régi laká-
somat valahogy nem éreztem kényelmesnek.” ◆

komfortkomfort 「Kono ie-va igokocsigaii.」 „Ebben a
házban megvan minden komfort.”

igo-o ucuigo-o ucu ◆ gojátékot játszikgojátékot játszik

iguanaiguana ◆ leguánleguán ◇ gurín-iguanagurín-iguana zöldzöld leguánleguán

igucsiigucsi ◆ nyúlszájnyúlszáj
igunissonigunisson ◆ gyújtásgyújtás
igunissonkíigunissonkí ◆ gyújtáskulcsgyújtáskulcs
igunisson-koiruigunisson-koiru ◆ gyújtótekercsgyújtótekercs
igunissonszuicscsiigunissonszuicscsi ◆ gyújtáskapcsológyújtáskapcsoló
iguszaigusza ◆ békaszittyóbékaszittyó ◆ kákakáka ◆ szittyószittyó
iguszuriiguszuri ◆ gyomorgyógyszergyomorgyógyszer
ihacuihacu ◆ művészetművészet titkatitka 「Sino ihacu-o cu-
gu.」 „Továbbviszi mestere művészetének titkait.”
◆ stóla és tálstóla és tál
ihacuihacu ◆ elhunyt hajaelhunyt haja
íhacsidzsúgoíhacsidzsúgo ◆ motalkómotalkó
ihaiihai ◆ buddhista névtáblabuddhista névtábla
ihaiihai ◆ földiföldi maradványmaradvány ◆ halottihalotti hamvakhamvak ◆

hamvakhamvak
ihakuihaku ◆ megfélemlítésmegfélemlítés
ihanihan ◆ kihágáskihágás ◆ szabálytalanságszabálytalanság 「Ihan-
va siteimaszen.」 „Szabálytalanság nincs.” ◆

vétségvétség ◇ kiszokuihankiszokuihan szabálysértésszabálysértés ◇ kei-kei-
jakuihanjakuihan szerződésszegésszerződésszegés ◇ kócúihankócúihan köz-köz-
lekedésilekedési kihágáskihágás ◇ szupídoihanszupídoihan gyorshaj-gyorshaj-
tástás ◇ szenkjoihanszenkjoihan választásiválasztási csaláscsalás ◇

csúsaihancsúsaihan szabálytalanszabálytalan parkolásparkolás ◇ hóricu-hóricu-
ihanihan törvényszegéstörvényszegés ◇ hóricuihanhóricuihan törvény-törvény-
sértéssértés ◇ rúruihanrúruihan szabálysértésszabálysértés
ihanszuruihanszuru ◆ felrúgfelrúg 「Keijakuni ihansita.」
„Felrúgta a szerződést.” ◆ megsértmegsért 「Hóricuni
ihansita.」 „Megsértette a jogszabályt.” ◆ meg-meg-
szegszeg 「Kiszokuni ihansita.」 „Megszegte a sza-
bályt.” ◆ összeférhetetlenösszeférhetetlen 「Kono hóricu-va
kenpóni ihanszuru.」 „Ez a törvény összeférhetet-
len az alkotmánnyal.” ◆ sértsért 「Kore-va rúruni
ihansiteimaszu.」 „Ez sérti a szabályt.”

ihekiiheki ◆ gyomorfalgyomorfal
ihenihen ◆ anomáliaanomália 「Szekaikakucside kikóno
ihenga okiteiru.」 „A világ sok részén időjárási
anomália jelentkezik.” ◆ rendellenesrendellenes dologdolog ◆

rendellenességrendellenesség 「Mizukarano kenkóno ihenni
kizuita.」 „Saját egészségem rendellenességére fi-
gyeltem fel.” ◇ dantóihendantóihen szokatlanulszokatlanul enyheenyhe
téltél
ihen-oihen-o togerutogeru ◆ mutálódikmutálódik 「Viruszuga ihen-o
togeta.」 „Mutálódott a vírus.”
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ihinihin ◆ ereklyeereklye ◆ hátrahagyotthátrahagyott tárgytárgy
「Kononekkureszu-va szobono ihindeszu.」 „Ezt
a nyakláncot a nagymamám hagyta hátra.” ◆ re-re-
likvialikvia
ihinsuihinsu ◆ másik fajmásik faj
ihjóihjó ◆ váratlanságváratlanság
ihjó-oihjó-o cukucuku ◆ meglepmeglep 「Aiteno ihjó-o cuite si-
aini katta.」 „Ellenfelét meglepve nyerte meg a
mérkőzést.”

ihóihó ◆ idegen országidegen ország
ihóihó ◆ jogsértésjogsértés ◆ jogsértőjogsértő 「Ihókói」 „jog-
sértő cselekedet” ◆ törvényszegéstörvényszegés ◆ tör-tör-
vénytelenvénytelen 「Ihónjúkoku」 „törvénytelen határ-
átlépés”

ihócsúsaihócsúsa ◆ tilosban parkolástilosban parkolás
ihódzsinihódzsin ◆ idegenidegen ◆ nem zsidónem zsidó
ihokuihoku ◆ északraészakra 「Tókjóihokuno sinkanszen」
„Tokiótól északra járó sinkanszen”

ihonihon ◆ könyvritkaságkönyvritkaság ◆ könyvváltozatkönyvváltozat
ihónaihóna ◆ illegálisillegális 「Ihóna sudan-o totta.」 „Il-
legális módszereket alkalmazott.” ◆ jogsértőjogsértő ◆

jogszerűtlenjogszerűtlen ◆ jogtalanjogtalan ◆ nemnem jogszerűjogszerű ◆

nemnem legitimlegitim ◆ tiltotttiltott ◆ törvényellenestörvényellenes ◆

törvénytelentörvénytelen
ihónabaibaiihónabaibai ◆ üzérkedésüzérkedés
ihónabaibai-oihónabaibai-o szuruszuru ◆ seftelseftel ◆ üzérkediküzérkedik
「Gaikano ihóna baibai-o siteiru.」 „Valutával
üzérkedik.”

ihónatenbai-oihónatenbai-o szuruszuru ◆ üzérkediküzérkedik 「Tocsino
ihóna tenbai-o siteiru.」 „Földdel üzérkedik.”

ihónatenbai-o szuruhitoihónatenbai-o szuruhito ◆ üzérüzér
ihóniihóni ◆ illegálisanillegálisan
ihótekinaihótekina ◆ anizotrópanizotróp
iiii ◆ elégelég 「Móii!」 „Elég volt!” ◆ jójó 「Ii kaisade
hataraiteiru.」 „Jó vállalatnál dolgozom.” ◆ kellkell
「Ajamaranakutemoii.」 „Nem kell bocsánatot
kérned!” ◆ lehetlehet 「Szagatteii.」 „Távozhatsz!” ◆

megfelelmegfelel 「Icudemoii.」 „Bármikor megfelel.” ◆

nemnem bajbaj 「Mado-o aketemoiideszuka?」 „Nem
baj, ha kinyitom az ablakot?” ◆ nemnem kérkér
「Doressingu-va iideszu.」 „Nem kérek salátaön-
tetet!” ◆ szabadszabad 「Kono kóende inu-o szanpo-
szaszetemoiideszuka?」 „Szabad a parkban ku-
tyát sétáltatni?” ◇ atamagaiiatamagaii eszeseszes 「Kono ko-
va atamagaii.」 „Ez a gyerek eszes.” ◇ iideszuiideszu

nemnem 「『Kóhí-va ikagadeszuka?』『Iideszu』」
„–Kér kávét? –Köszönöm, nem!” ◇ iideszuiideszu elégelég
「Móiideszu.」 „Ennyi elég volt.” ◇ iinoniiinoni bár-bár-
csakcsak 「Mó szukosi okanegaarebaiinoni.」 „Bár-
csak egy kicsit több pénzem lenne!” ◇ icsiban-icsiban-
iitokiniiitokini legjobbkorlegjobbkor 「Icsibanii tokini kita.」 „A
legjobbkor jöttél.” ◇ irigaiiirigaii soksok vanvan 「Szono
misze-va kjakuno irigaii.」 „Sok vevő van abban
az üzletben.” ◇ kakiadzsigaiikakiadzsigaii szépenszépen fogfog
「Konopen-va kaki adzsigaii.」 „Ez a toll szépen
fog.” ◇ szumigokocsigaiiszumigokocsigaii otthonosotthonos 「Vata-
sitacsino ie-va szumi gokocsigaii.」 „A lakásunk
otthonos.” ◇ szurebaiinoniszurebaiinoni bárcsakbárcsak 「Mó-
csotto jaszukerebaiinoni!」 „Bárcsak egy kicsit ol-
csóbb lenne!” ◇ cugógaiicugógaii sajátsaját szájaszája ízeíze
szerintiszerinti 「Szeifunoterebi kjoku-va cugónoiiko-
tosika hódósinai.」 „Az állami televízió csak a sa-
ját szája íze szerinti műsorokat közvetíti.” ◇ hit-hit-
ogaiiogaii hiszékenyhiszékeny 「Anata-va hitogajoszugiru.」
„Túlságosan hiszékeny vagy!” ◇ hógaiihógaii nemnem ártárt
「Toriacukaiszecumeiso-o jonda hógaii.」 „Nem
árt elolvasni a használati utasítást.” ◇ hógaiihógaii in-in-
kábbkább 「Nuszumujori gasisita hógaii.」 „Inkább
éhen halok, mintsem lopjak.” ◇ hógaiihógaii taná-taná-
csoscsos 「Akutenkónara dekakenai hógaii.」
„Rossz időben nem tanácsos elindulni.”

iiii ◆ értelemértelem 「Kore-va maszanikono iidearu.」
„Ennek tényleg ez az értelme.”

iiaiiiai ◆ civódáscivódás ◆ hajcihőhajcihő ◆ szóváltásszóváltás 「Ii
aininatta.」 „Szóváltásba keveredtünk.”

iiaiszuruiiaiszuru ◆ összezördülösszezördül
iiajamariiiajamari ◆ bakibaki
iiajamaruiiajamaru ◆ bakizikbakizik
iianbainiiianbaini ◆ szerencséreszerencsére 「Iianbaini kuruma-o
tomerareru basogaatta.」 „Szerencsémre volt sza-
bad hely, ahová le tudtam parkolni.”

iiaraszoiiiaraszoi ◆ perpatvarperpatvar ◆ szóváltásszóváltás 「Kaiva-
va ii araszoininatta.」 „A beszélgetés szóváltássá
kerekedett.” ◆ veszekedésveszekedés
iiaraszouiiaraszou ◆ veszekedikveszekedik 「Cumato hidari-e
magaruka migi-e magarukade ii araszotta.」 „A
feleségemmel azon veszekedtünk, hogy balra vagy
jobbra kell-e fordulni.” ◆ veszekszikveszekszik ◆ vitat-vitat-
kozikkozik 「Ikenga sótocusite ii araszotta.」 „Ütkö-
zött a véleményünk, és vitatkoztunk.”
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iiaratameruiiaratameru ◆ helyesbíthelyesbít 「Aiszacu-o keigoni
ii aratameta.」 „Magázódásra helyesbítette a kö-
szöntést.”

iiaravaszenaiiiaravaszenai ◆ elmondhatatlanelmondhatatlan
iiaravaszenaihodoiiaravaszenaihodo ◆ elmondhatatlanulelmondhatatlanul
「Kanodzso-va ii aravaszenaihodo kireideszu.」
„Az a nő elmondhatatlanul szép.”

iiaravaszuiiaravaszu ◆ kifejezkifejez 「Kanodzso-va kotobade
ii aravaszenaihodo ucukusikatta.」 „Olyan szép
volt a nő, hogy azt szavakkal nem lehet kifejezni.”

iiateruiiateru ◆ kitalálkitalál 「Kareno kangae-o ii ateta.」
„Kitaláltam a gondolatát.”

iiauiiau ◆ egymásnakegymásnak mondmond 「Dzsódan-o ii atte-
ita.」 „Vicceket mondtak egymásnak.” ◆ vitat-vitat-
kozikkozik 「Futari-va szeidzsi-o megutte ii atteita.」
„A politikáról vitatkoztak.”

iiavaszeruiiavaszeru ◆ összebeszélösszebeszél 「Mina ii avaszet-
ajóni szuijóni-o jojakusita.」 „Mindenki a szerdát
foglalta le, mintha csak összebeszéltek volna.”

iibenkjóninaruiibenkjóninaru ◆ jójó tanulságtanulság 「Tósino
sippai-va ii benkjóninatta.」 „Jó tanulság volt a
rossz befektetés.”

iibuniibun ◆ álláspontálláspont 「Hikokuno ii bun-o kiita.」
„Meghallgatták a vádlott álláspontját.” ◆ kifogáskifogás
「Ii bungaarunara iinaszai.」 „Szólj, ha van vala-
mi kifogásod!” ◆ mondandómondandó 「Cumano ii bun-o
kiita.」 „Meghallgattam a feleségem mondandó-
ját.” ◆ panaszpanasz 「Nanno ii bunmonai.」 „Semmi
panaszom sincs.”

iibun-oiibun-o tószutószu ◆ érvényesítiérvényesíti azaz akaratátakaratát
「Eigjóbu-va ii bun-o tósita.」 „Az értékesítés
osztály érvényesítette az akaratát.”

iicukaruiicukaru ◆ mondjákmondják nekineki 「Anikara rjósinno
szeva-o szurujóni iicukatta.」 „A bátyám mondta,
hogy viseljem gondját a szüleimnek.”

iicukeiicuke ◆ meghagyásmeghagyás 「Ojano ii cuke-o mamo-
ru.」 „Azt csinál, amit a szülei meghagynak neki.”
◆ parancsparancs
iicukeruiicukeru ◆ belebeszélbelebeszél 「Muszukonicsanto
benkjószurujóni iicuketa.」 „Belebeszéltem a fi-
amba, hogy tanuljon.” ◆ meghagymeghagy 「Okaaszan-
va nivatorini esza-o agerujóni kodomoni iicuke-
ta.」 „Az anya meghagyta a gyerekének, hogy
etesse meg a tyúkokat.” ◆ megmondmegmond
「Varuikoto-o sitaramamani iicukerujo!」 „Ha
rosszalkodsz, megmondom az anyukádnak!” ◆

ráparancsolráparancsol 「Kodomoni cume-o kande-va ike-
naito iicuketa.」 „Ráparancsoltam a gyerekre,
hogy ne rágja a körmét.” ◆ szokikszokik mondanimondani
「Fudaniicuketeinai kotoba-o ittesimatta.」 „Ál-
talában nem szoktam ilyet mondani, de most
megtettem.”

iicukurouiicukurou ◆ kimagyarázkimagyaráz 「Bokuni higaattaga,
szono ba-o ii cukuroeta.」 „Én voltam a hibás,
de sikerült kimagyaráznom magam.” ◆ kivágjakivágja
magátmagát 「Boku-va aidzsinde-va naku súrikódato
iicukurotta.」 „Azzal vágtam ki magam, hogy nem
szerető, hanem szerelő vagyok.”

iicukuszenaiiicukuszenai ◆ elmondhatatlanelmondhatatlan 「Kotobade-
va ii cukuszenai kansa-o kandzsimaszu.」 „Sza-
vakkal elmondhatatlan hálát érzek.”

iicukuszuiicukuszu ◆ mindentmindent elmondelmond 「Szeidzsinicu-
itekono hitokotode ii cukuszeru.」 „Ezzel az egy
szóval mindent elmondtam a politikáról.” ◇ ii-ii-
cukuszenaicukuszenai elmondhatatlanelmondhatatlan 「Kotobade-va ii
cukuszenai kansa-o kandzsimaszu.」 „Szavakkal
elmondhatatlan hálát érzek.”

iicutaeiicutae ◆ legendalegenda ◆ mondásmondás 「Jocu
banokuróbá-va kóun-o motaraszutoiu ii cutaegaa-
ru.」 „Azt mondják, hogy a négylevelű lóhere sze-
rencsét hoz.” ◆ szájhagyományszájhagyomány ◆ szóbeszédszóbeszéd

iicutaeruiicutaeru ◆ átadátad 「Kiken-o szakerutameni
csie-o ii cutaeta.」 „A veszély elkerüléséhez átadta
a tudását.” ◆ terjesztterjeszt 「Kono hanasi-va muka-
sikara ii cutaerareteiru.」 „Ezt a történetet régóta
terjesztik.”

iicsigaeruiicsigaeru ◆ összetévesztösszetéveszt 「Kon-nicsi-va
tokonban-va -o ii csigaeta.」 „Összetévesztettem
a jó napot-ot a jó estével.”

iidakudakutositeiidakudakutosite ◆ szolgalelkűenszolgalelkűen 「Kareno
meireini iidakudakutositesitagatta.」 „Szolgalel-
kűen engedelmeskedett.”

iidaszuiidaszu ◆ előrukkolelőrukkol 「Kare-va joiaidia-o ii da-
sita.」 „Előrukkolt egy jó ötlettel.”

iideszuiideszu ◆ elégelég 「Móiideszu.」 „Ennyi elég
volt.” ◆ nemnem 「『Kóhí-va ikagadeszu-
ka?』『Iideszu』」 „–Kér kávét? –Köszönöm, nem!”

iieiie ◆ dede igenigen 「『Iranainodeszuka?』『Iie』」
„–Nem kell? –De igen!” ◆ nemnem 「Iie, ikima-
szen.」 „Nem megyek.”

iietemjóiietemjó ◆ találó kifejezéstaláló kifejezés
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iifukumeruiifukumeru ◆ lelkérelelkére kötköt 「Anzen-untende
kurujóni ii fukumeta.」 „Lelkére kötöttem, hogy
biztonságosan vezessen, ha jön.” ◆ megértetmegértet
「Dzsidzsó-o kareni ii fukumeta.」 „Megértettem
vele a helyzetet.” ◆ meggyőzmeggyőz 「Muszumeni
karesi-va varumonodato ii fukumeta.」 „Meg-
győztem a lányomat, hogy a barátja rossz ember.”

iifuraszuiifuraszu ◆ fűnek-fánakfűnek-fának elmondelmond 「Kano-
dzsono himicu-o iifurasita.」 „Fűnek-fának el-
mondta a nő titkát.”

iifuruszuiifuruszu ◆ elcsépelelcsépel 「Kore-va ii furuszareta
kotobadeszu.」 „Ez egy elcsépelt kifejezés.”

iigakariiigakari ◆ mondvacsinált vádmondvacsinált vád
iigakari-oiigakari-o cukerucukeru ◆ ráfográfog 「Omaega kuruma-
o bucuketadaróto iigakari-o cuketa.」 „Ráfogta,
hogy ő ment neki a kocsijával.”

iigataiiigatai ◆ nemnem igazánigazán lehetlehet mondanimondani 「Kare-
va kasikoito-va ii gatai.」 „Nem igazán lehet rá
mondani, hogy okos.”

iiguszaiigusza ◆ magyarázatmagyarázat 「Kareno iiguszamo ki-
kitai!」 „Az ő magyarázatára is kíváncsi vagyok!”
◆ mondásmondás 「Szono iigusza-va nanda!」 „Hogy
mersz ilyet mondani?” ◆ szavajárásaszavajárása 「Kore-
va kareno iiguszada.」 „Ez a szavajárása.”

iihanacuiihanacu ◆ tudtáratudtára adad 「Anatano dzsódan-va
kimocsi varuito kareni ii hanatta.」 „Tudtára ad-
tam, hogy ízléstelenek a viccei.”

iihanasiiihanasi ◆ jójó hírhír 「Ii hanasigaaru.」 „Jó hírem
van!”

iiharuiiharu ◆ erősíterősít 「Kiokuninaito ii hatta.」 „Egy-
re csak erősítette, hogy nem emlékszik ilyesmire.”
◆ erősködikerősködik 「Issoni ikitaito ii hatta.」 „Erős-
ködött, hogy velünk akar jönni.” ◆ kitartkitart 「Ij-
adato ii hatta.」 „Kitartóan ellenkezett.”

iijaiija ◆ mindegymindegy 「Boku-va koredeiija.」 „Na
mindegy, nekem ez is jó lesz.” ◆ nana jójó 「Mó ka-
ikecudeiija.」 „Na jó, maradjunk ennyiben.”

iijóiijó ◆ kifejezésmódkifejezésmód 「Bokunoiijóga varukat-
ta.」 „Rosszul fejeztem ki magam.” ◇ iijóganaiiijóganai
elmondhatatlanelmondhatatlan 「Iijóganai ucukusisza」 „el-
mondhatatlan szépség” ◇ iijóganaiiijóganai nemnem lehetlehet
mondanimondani 「Daszakutosika ii jóganai」 „Erre csak
azt lehet mondani, hogy pocsék alkotás.”

iijodomuiijodomu ◆ hebeghebeg 「Fujukaina sicumon-o szar-
ete ii jodonda.」 „A kellemetlen kérdésre csak he-
begni tudott.”

iijóganaiiijóganai ◆ elmondhatatlanelmondhatatlan 「Iijóganai ucu-
kusisza」 „elmondhatatlan szépség” ◆ nemnem le-le-
hethet mondanimondani 「Daszakutosika ii jóganai」 „Erre
csak azt lehet mondani, hogy pocsék alkotás.”

iijoruiijoru ◆ csapjacsapja aa szeletszelet 「Sacsó-va sokubano
hisoni ii jotteiru.」 „Az igazgató csapja a szelet a
titkárnőjének.” ◆ megkörnyékezmegkörnyékez 「Kare-va ka-
nodzsoni ii jotta.」 „Megkörnyékezte a nőt.”

iikaiika ◆ mindegymindegy 「Maaiika.Kabá-o siitara jogo-
rega mienai.」 „Na mindegy, majd teszünk rá egy
terítőt, hogy ne látszódjon a folt.”

iikaerebaiikaereba ◆ más szóvalmás szóval
iikaeruiikaeru ◆ átfogalmazátfogalmaz 「Iitaikoto-o ii kaeta.」
„Átfogalmaztam a mondanivalómat.” ◆ helyes-helyes-
bítbít 「Okuszamakara odzsószamani ii kaeta.」
„Asszonyról kisasszonyra helyesbítette a beszélge-
tőpartnere titulusát.” ◆ másmás szavakatszavakat használhasznál
「Szecumei-o kantanna kotobani ii kaeta.」 „A
magyarázatához egyszerűbb szavakat használt.”

iikaerutoiikaeruto ◆ jobbanjobban mondvamondva ◆ másmás szóvalszóval
「Kore-va hakimonode, iikaeruto kucudeszu.」
„Ez egy lábbeli, más szóval cipő.” ◆ úgyúgy isis mond-mond-
hatnánkhatnánk 「Kare-va vatasino szaifu-o totta. Ii ka-
eruto kare-va dorobóda.」 „Elvette a pénztárcá-
mat. Úgy is mondhatnánk, hogy ő tolvaj.”

iikaeszuiikaeszu ◆ feleselfelesel 「Sicureinakoto-o ii kaesi-
ta.」 „Illetlenül feleselt.” ◆ visszabeszélvisszabeszél
「Dzsósini ii kaesitara kubininatta.」 „Visszabe-
szélt a főnökének, és kirúgták.” ◆ visszaszólvisszaszól
「Tomodacsiga nanika ittekitanode ii kaesita.」
„A barátom mondott valamit, és én visszaszóltam
neki.” ◆ visszavágvisszavág 「Hihan-o ii kaesita.」
„Visszavágtam a kritikára.”

iikageniikagen ◆ elégelég 「Ii kagennisiro!」 „Elég volt!”
◆ eléggéeléggé 「Katanihamatta eigani-va ii kagenaki-
ta.」 „Eléggé meguntam már az egy kaptafára ké-
szülő filmeket.” ◆ komolytalanságkomolytalanság ◆ könnyel-könnyel-
műségműség 「Imamade-va ii kagenni ikitekimasita.」
„Ez idáig könnyelműen éltem.” ◆ nemtörődöm-nemtörődöm-
ségség ◇ iikagen-nisinaszaiiikagen-nisinaszai elegemelegem vanvan
「Kenka-va ii kagennisinaszai!」 „Elegem van a
veszekedésből!”

iikagen-naiikagen-na ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Ii kagennakoto-o
iu.」 „Felelőtlen kijelentéseket tesz.” ◆ felüle-felüle-
testes 「Kare-va ii kagenna sigoto-o siteiru.」 „Fe-
lületes munkát végez.” ◆ komolytalankomolytalan 「Szon-
naii kagenna hanasi-o sindzsinaijo.」 „Nem hi-
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szem el ezt a komolytalan történetet.” ◆ slend-slend-
riánrián 「Ii kagenna hito」 „slendrián ember” ◆

tessék-lásséktessék-lássék 「Ii kagenna sigoto-o szuru.」
„Tessék-lássék munkát végez.” ◆ trehánytrehány
iikagen-nakaitóiikagen-nakaitó ◆ kitérőkitérő válaszválasz 「Kare-va
hontóno rijú-o ivazu, ii kagenni kaitósita.」 „Nem
mondta meg az igazi okot, kitérő válaszokat
adott.”

iikagen-niiikagen-ni ◆ felületesenfelületesen ◆ kutyafuttábankutyafuttában
「Dzsimuso-va ii kagenna tecuzuki-o szuru.」 „A
hivatal kutyafuttában intézi az ügyeket.” ◆ mégmég
mostmost 「Kono ijana sigoto-va ii kagennijamerube-
kida.」 „Még most hagyd abba ezt pocsék mun-
kát.” ◆ mihamarabbmihamarabb 「Szakiganaipurodzsekuto-
va ii kagennijamerebaiinoni.」 „Jobb lenne miha-
marabb abbahagyni az életképtelen projekteket.”
◆ trehányultrehányul 「Ii kagenna sigoto-o szuru.」
„Trehányul végzi a munkáját.”

iikagen-nijaruiikagen-nijaru ◆ elnagyolelnagyol ◆ szabotálszabotál
「Kare-va sigoto-o ii kagennijaru.」 „Szabotálja a
munkát.”

iikagen-nisinaszaiiikagen-nisinaszai ◆ elegemelegem vanvan 「Kenka-va
ii kagennisinaszai!」 „Elegem van a veszekedés-
ből!”

iikagen-nisitekureiikagen-nisitekure ◆ ezez mármár soksok 「Iikagen-
nisitekure, eszuefuno jomiszugida.」 „Ez már
sok! Neked az agyadra ment a sci-fi!”

iikakeruiikakeru ◆ mondanimondani kezdkezd 「Nani-o iikakema-
sitaka?」 „Mit kezdtél el mondani?” ◆ szótszót in-in-
téztéz 「Sicumon-o iikakerareta.」 „Kérdést intéz-
tek hozzám.”

iikaneruiikaneru ◆ nehezérenehezére esikesik mondanimondani 「Taszu-
kenaito ii kaneta.」 „Nehezemre esett azt monda-
ni, hogy nem segítek.” ◆ nemnem tudja,tudja, mitmit mond-mond-
jonjon 「Nantomo iikaneru.」 „Nem is tudom, mit
mondjak.”

iikanezuruiikanezuru ◆ aranybányaaranybánya 「Kare-va ii kanez-
urudakara kanodzso-va vakarenai.」 „Az a pasi
egy aranybánya, biztosan nem hagyja ott az a nő.”

iikaoiikao ◆ befolyásosbefolyásos ◆ jópofijópofi ◆ jópofizásjópofizás ◆

nagyágyúnagyágyú 「Kare-va keizaikaide-va ii kaoda.」
„Ő nagyágyú gazdasági körökben.” ◆ rendesrendes arcarc
「Ii kaosite!」 „Nézz rendesen!”

iikaoszuruiikaoszuru ◆ jópofizikjópofizik 「Ijana dzsósino ma-
edeii kaositeirarenai.」 „Nem tudok jópofizni az
utálatos főnököm előtt.” ◆ örülörül 「Mosi csicsiga

bokuga kovasitapaszokon-o mitara, ii kaosinaida-
ró.」 „Nem fog örülni az apám, ha meglátja, hogy
elrontottam a számítógépet.”

iikaraiikara ◆ mármár 「Iikarajamete!」 „Hagyd már ab-
ba!”

iikataiikata ◆ beszédmódbeszédmód 「Szon-na ii kata-o ja-
menaszai!」 „Ne merj így beszélni!” ◆ kifeje-kifeje-
zésmódzésmód 「Kare-va umai ii kata-o sita.」 „Ügye-
sen fejezte ki magát.” ◆ közlésmódközlésmód 「Ii katani-
jotte hitono kokoro-va kizucukimaszu.」 „Közlés-
módunkkal megsérthetjük az embereket.”

iikavaszuiikavaszu ◆ egymásnakegymásnak mondmond 「Aiszacu-o ii
kavasita.」 „Köszöntek egymásnak.” ◆ jegybenjegyben
járjár 「Szono koibitodósi-va ii kavasita nakada.」
„Az a szerelmespár jegyben jár.”

iikiiiki ◆ elbizakodottságelbizakodottság
iikibun-niszaszeruiikibun-niszaszeru ◆ feldobfeldob 「Bíru-va kare-o
ii kibunniszaszeta.」 „Egy sör feldobta.”

iikikaszeruiikikaszeru ◆ győzködgyőzköd 「Oszake-o jamerujóni
ottoni ii kikaszeta.」 „Győzködtem a férjemet,
hogy hagyja abba az ivást.” ◆ hathat 「Dóri-o motte
kareni ii kikaszejótosita.」 „Megpróbáltam észér-
vekkel hatni rá.”

iikimidaiikimida ◆ mostmost megkaptadmegkaptad ◆ neszenesze nekedneked
「Ii kimida!」 „Nesze neked!”

iikininaruiikininaru ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Kare-va home-
tariszurutoii kininaru.」 „Ha dicsérik, elbízza ma-
gát.” ◆ eufóriábaeufóriába esikesik 「Rieki-o mite tósika-va
ii kininatta.」 „A sok profittól a befektetők eufóri-
ába estek.” ◆ feldobódikfeldobódik 「Oszakedeii kininatte
saberi cuzuketa.」 „Az italtól feldobódva beszélt.”
◆ örömmámorbanörömmámorban úszikúszik 「Kacutoii kininaru.」
„Ha nyer örömmámorban úszik.”

iikininatteiikininatte ◆ elbizakodottanelbizakodottan ◆ feldobódvafeldobódva
◆ nagy mellénnyelnagy mellénnyel
iikirenaiiikirenai ◆ nem tudom biztosra mondaninem tudom biztosra mondani
iikiruiikiru ◆ állítállít 「Kore-va tasikadato ii kitta.」 „Ál-
lítom, hogy ez igaz.” ◆ befejezibefejezi aa mondaniva-mondaniva-
lójátlóját 「Vatasiga iikiranuucsini kare-va denva-
o kitta.」 „Be sem fejeztem a mondanivalómat,
amikor lerakta a kagylót.” ◆ biztosrabiztosra mondmond
「Szore-va iikirerunokana?」 „Vajon biztosra le-
het ezt mondani?” ◆ kijelentkijelent 「Ikanaito ii kit-
ta.」 „Kijelentettem, hogy nem fogok menni.”

iikoiiko ◆ engedelmesengedelmes gyerekgyerek 「Ii konisitene.」
„Légy engedelmes!” ◆ jójó kisfiúkisfiú 「Hitomaede-va
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ii kobutteiru.」 „Az emberek előtt játssza a jó kis-
fiút.”

iikomeruiikomeru ◆ beszédévelbeszédével lenyomlenyom 「Kareto gi-
ronszuruto bokuga ii komerareru.」 „Beszédével
lenyom a vitában.”

iikurumeruiikurumeru ◆ beállítbeállít 「Uszo-o sindzsicuto ii
kurumeta.」 „A hazugságot igaznak állította be.”
◆ elhitetelhitet 「Kono kuszuri-va kikujoto ii kurum-
eta.」 „Elhitette, hogy a gyógyszer hat.” ◆ meg-meg-
fűzfűz 「Umaku iikurumete hokenni hairaszeta.」
„Ügyesen megfűzött, hogy kössek biztosítást.”

iimacsigaeruiimacsigaeru ◆ kicsúszikkicsúszik aa szájánszáján 「Go-
men, ii macsigaeta.」 „Bocsánat, kicsúszott a szá-
mon!”

iimacsigaiiimacsigai ◆ bakibaki ◆ nyelvbotlásnyelvbotlás
iimagiraszuiimagiraszu ◆ eltereli a szóteltereli a szót
iimakaszuiimakaszu ◆ övéövé azaz utolsóutolsó szószó 「Boku-va
taiteicumani ii makaszareru.」 „Általában a fele-
ségemé az utolsó szó.” ◆ szócsatábanszócsatában legyőzlegyőz
「Aite-o ii makasita.」 „Szócsatában legyőzte az
ellenfelét.”

iimavasiiimavasi ◆ frázisfrázis 「Fusizenna ii mavasi」
„erőltetett frázis” ◆ mondásmondás 「Nihongono ii ma-
vasi」 „japán mondás” ◆ szófordulatszófordulat 「Mu-
zukasii ii mavasi-o cukatta.」 „Bonyolult szófor-
dulattal élt.” ◆ szójárásszójárás ◆ szólásszólás 「Koreni-
va takuszan-no ii mavasigaaru.」 „Sok szólás van
erre.” ◇ iimavasigaumaiiimavasigaumai értért aa szavakhozszavakhoz
「Szono enzecusa-va ii mavasiga umai.」 „Az a
szónok ért a szavakhoz.”

iimavasigaumaiiimavasigaumai ◆ értért aa szavakhozszavakhoz 「Szono
enzecusa-va ii mavasiga umai.」 „Az a szónok ért
a szavakhoz.”

iimoraszuiimoraszu ◆ kifecsegkifecseg 「Himicu-o ii morasi-
ta.」 „Kifecsegtem a titkot.” ◆ kifelejtkifelejt
「Nanika-o ii morasitanode-va naidaróka?」
„Nem felejtettem ki valamit?”

iiniin ◆ bizottságibizottsági tagtag 「Iinni erabareta.」 „Bi-
zottsági tagnak választottak.” ◆ bizottságbizottság tag-tag-
jaja 「Dzsikkóiin-o cutomeru.」 „Végrehajtó bi-
zottság tagjaként dolgozik.” ◆ biztosbiztos ◆ megbí-megbí-
zottzott ◇ gakkjúiingakkjúiin osztálytosztályt képviselőképviselő diákdiák ◇

zenken-iinzenken-iin teljhatalmú megbízottteljhatalmú megbízott
iiniin ◆ orvosiorvosi személyzetszemélyzet tagjatagja 「Bjóinno iin-
bosúcsú.」 „Orvosi személyzetet keresünk kórhá-
zunkba!”

iiniin ◆ magánrendelőmagánrendelő ◆ rendelőrendelő ◆ rendelőin-rendelőin-
tézettézet
iinaiina ◆ bárcsakbárcsak 「Mó harudatoiina.」 „Bárcsak
már tavasz lenne!”

iinaoszuiinaoszu ◆ átfogalmazátfogalmaz 「Sicumon-o ii nao-
sita.」 „Átfogalmaztam a kérdést.” ◆ elismételelismétel
「Sicumon-o ógoede ii naosita.」 „Hangosabban
elismételtem a kérdést.” ◆ kijavítkijavít 「Kareno
namae-o ii naosita.」 „Kijavítottam a nevét.”

iinaravasiiinaravasi ◆ szállóigeszállóige 「Szono kotoba-va ii
naravasininatteiru.」 „Ez a kifejezés szállóigévé
vált.”

iinarininaruiinarininaru ◆ aztazt teszi,teszi, amitamit mondanakmondanak ne-ne-
kiki 「Kare-va cumano iinarininatteiru.」 „Azt te-
szi, amit a felesége mond neki.” ◆ engedelmes-engedelmes-
kedikkedik 「Kodomo-va ojano iinarininatta.」 „A
gyerek engedelmeskedett a szülőknek.” ◆ kottá-kottá-
jábóljából játszikjátszik 「Szeidzsika-va daikigjóno iinari-
ninatteiru.」 „A politikusok a nagyvállalatok kot-
tájából játszanak.” ◆ úgyúgy táncol,táncol, ahogyahogy aa má-má-
siksik fütyülfütyül 「Bukaha dzsósino iinarininatteiru.」
„A beosztottak úgy táncolnak, ahogy a főnökük fü-
tyül.”

iinaszuiinaszu ◆ úgy beszélt, mint akiúgy beszélt, mint aki
iinatómóiinatómó ◆ remélremél 「Mada óboszurunoga oszo-
kunaitoiina.」 „Remélem, még nem késő jelent-
kezni.”

iinazukeiinazuke ◆ araara ◆ jegyesjegyes ◆ mátkamátka
iinazukeiinazuke ◆ jegyesjegyes
iincsóiincsó ◆ rendelőintézet igazgatójarendelőintézet igazgatója
iincsóiincsó ◆ bizottság elnökebizottság elnöke
iineiine ◆ eladási árajánlateladási árajánlat
iineiine ◆ jóljól hangzikhangzik 「Kore-va iine.」 „Ez jól
hangzik!”

iinebotaniinebotan ◆ ajánlom-gombajánlom-gomb ◆ lájklájk gombgomb ◆

tetszik-gombtetszik-gomb
iinebotan-oiinebotan-o oszuoszu ◆ lájkollájkol 「Kini ittara,
iinebotan-o osite kudaszai.」 „Ha tetszik, lájk-
old!”

iinikuiiinikui ◆ nehéznehéz elmondanielmondani ◆ nehéznehéz kimonda-kimonda-
nini 「Kono tango-va iinikui.」 „Nehéz kimondani
ezt a szót.”

iinkaiiinkai ◆ bizottságbizottság 「Iinkai-o kaiszanszuru.」
„Felosztatja a bizottságot.” ◆ bizottságibizottsági ülésülés
「Iinkaini reh-szuru.」 „Bizottsági ülésen vesz
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részt.” ◇ un-eiiinkaiun-eiiinkai operatívoperatív bizottságbizottság ◇

orinpikkuiinkaiorinpikkuiinkai olimpiaiolimpiai bizottságbizottság ◇ kan-kan-
geiiinkaigeiiinkai fogadóbizottságfogadóbizottság ◇ kantokuiinkaikantokuiinkai
felügyelőbizottságfelügyelőbizottság ◇ kanriiinkaikanriiinkai felügye-felügye-
lőbizottságlőbizottság ◇ kokuszaiorinpikkuiinkaikokuszaiorinpikkuiinkai
NemzetköziNemzetközi OlimpiaiOlimpiai BizottságBizottság ◇ sikkóiin-sikkóiin-
kaikai végrehajtóvégrehajtó bizottságbizottság ◇ dzsunbiiinkaidzsunbiiinkai
előkészítőelőkészítő bizottságbizottság ◇ sóiinkaisóiinkai albizott-albizott-
ságság ◇ dzsószecuiinkaidzsószecuiinkai állandóállandó bizottságbizottság ◇

dzsócsiiinkaidzsócsiiinkai állandóállandó bizottságbizottság ◇ dzsónin-dzsónin-
iinkaiiinkai állandóállandó bizottságbizottság ◇ szosikiiinkaiszosikiiinkai
szervezőbizottságszervezőbizottság ◇ csókaiiinkaicsókaiiinkai fegyelmifegyelmi
bizottságbizottság ◇ csószaiinkaicsószaiinkai vizsgálóbizott-vizsgálóbizott-
ságság ◇ csószeiiinkaicsószeiiinkai koordinálókoordináló bizottságbizottság
◇ nihon-orinpikkuiinkainihon-orinpikkuiinkai JapánJapán OlimpiaiOlimpiai Bi-Bi-
zottságzottság ◇ ródóiinkairódóiinkai munkaügyimunkaügyi bizottságbizottság

iinoiino ◆ jól vanjól van 「Szoredeiino!」 „Ez így van jól.”

iinogareiinogare ◆ kibúvókibúvó 「Ii nogare-o szuru.」 „Ki-
búvót keres.” ◆ kimagyarázáskimagyarázás 「Kono
szeidzsika-va ii nogaregaumai.」 „Ez politikus
ügyesen kimagyarázza magát.”

iinogareruiinogareru ◆ kimagyarázkimagyaráz 「Csikoku-o ii noga-
reta.」 „Kimagyarázta magát, hogy miért késett.”
◆ megúszikmegúszik 「Hakkirisita kaitó-o szezu, szono
ba-o ii nogareta.」 „Ködös válasszal megúszta a
helyzetet.”

iinokoszuiinokoszu ◆ szavakatszavakat hátrahagyhátrahagy 「Kare-va
nanimo ii nokoszazu sinda.」 „Egy szót sem ha-
gyott hátra, amikor meghalt.” ◆ üzenetetüzenetet hagyhagy
「Nanika ii nokositeokitaikoto-va arimaszuka?」
„Kíván üzenetet hagyni?” ◆ üzenettelüzenettel búcsú-búcsú-
zikzik 「Mata kimaszuto ii nokositeszono ba-o szat-
ta.」 „»Majd még jövök« üzenettel búcsúzva el-
ment.”

iinoniiinoni ◆ bárcsakbárcsak 「Mó szukosi okanegaareba-
iinoni.」 „Bárcsak egy kicsit több pénzem lenne!”
◇ szurebaiinoniszurebaiinoni bárcsakbárcsak 「Mócsotto jaszuke-
rebaiinoni!」 „Bárcsak egy kicsit olcsóbb lenne!”

iinukeruiinukeru ◆ kivágjakivágja magátmagát 「Cuikjúno ba-o ii
nuketa.」 „Kivágta magát a kínos helyzetből.”

iiotoszuiiotoszu ◆ elmulasztelmulaszt elmondanielmondani
「Keimusoniitakoto-o vazato ii otosita.」 „Kész-
akarva elmulasztotta elmondani, hogy börtönben
is volt.” ◆ mondanivalójábólmondanivalójából kifelejtkifelejt
「Daidzsinakoto-o ii otosita.」 „Mondanivalójá-
ból kifelejtett egy fontos részt.”

iisiburuiisiburu ◆ nehezennehezen mondmond elel 「Csikokuno rijú-
o ii sibutta.」 „Nehezen akarta elmondani, miért
késett.”

iisirenuiisirenu ◆ kimondhatatlankimondhatatlan 「Ii sirenu kjófu-o
kandzsita.」 „Kimondhatatlan félelmet érzett.” ◆

mondhatatlanmondhatatlan
iiszeikacuiiszeikacu ◆ aranyéletaranyélet 「Szono okanemocsi-
va ii szeikacu-o siteiru.」 „Annak a gazdag ember-
nek aranyélete van.”

iiszobireruiiszobireru ◆ nemnem mermer elmondanielmondani 「Ojaga ko-
vakute, karesinotokoroni tomaruto iiszobireta.」
„Félek a szüleimtől, ezért nem mertem elmondani
nekik, hogy a barátomnál alszok.” ◆ nincsnincs alkal-alkal-
mama megmondanimegmondani 「Mettani avanainode szukida-
to iiszobireta.」 „Ritkán találkoztunk, nem volt
alkalmam megmondani, hogy szeretem.”

iiszokonauiiszokonau ◆ elmulasztelmulaszt mondanimondani 「Orei-o ii
szokonatta.」 „Elmulasztottam köszönetet mon-
dani.” ◆ eltéveszteltéveszt 「Haijú-va szerifu-o ii szo-
konatta.」 „A színész eltévesztette a szövegét.”

iiszugiiiszugi ◆ túlzástúlzás
iiszugiruiiszugiru ◆ elvetielveti aa sulykotsulykot 「Gomen-naszai,
csotto iiszugitakamosiremaszen.」 „Bocsánat,
kissé elvetettem a sulykot!” ◆ túltúl erőserős 「Ii
szugite, gomen-naszai.」 „Bocsánat a túl erős ki-
fejezésemért!”

iiszuteruiiszuteru ◆ odavetodavet 「Zangjósiro!To bukani ii
szutete kaetta.」 „Odavettette a beosztottainak,
hogy túlórázzatok csak, azzal hazament.”

iitaimingudeiitaimingude ◆ jókorjókor
iitateruiitateru ◆ állítállít 「Szono kunini tairjóhakaihe-
ikigaaruto ii tateta.」 „Azt állította, hogy az or-
szágban tömegpusztító fegyverek vannak.” ◆ so-so-
rolrol 「Kare-va monku-o ii tateta.」 „Panaszait so-
rolta.”

iitenkiiitenki ◆ szépszép időidő 「Ii tenkidane.」 „Szép
időnk van.”

iitokiniiitokini ◆ jókorjókor 「Ii tokini kita! Tecudattekure-
ru?」 „Jókor jöttél! Segítenél?”

iiii tokoro-etokoro-e ◆ jókorjókor 「Iitokoro-e kitekureta!」
„Jókor jöttél!”

iitosiiitosi ◆ szépszép korkor 「Kare-va ii tosidakaraicu
omukaega kitemookasikunai.」 „Szép kort meg-
élt, most már bármelyik pillanatban meghalhat.”
◆ vénségvénség 「Ii tosisitemo funbecuga cukanaino-
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ka?」 „Vénségedre sem nőtt be még a fejed lá-
gya?”

iitosininaruiitosininaru ◆ bennebenne vanvan aa korbankorban 「Ii tos-
ininattemo kekkonsiteinai.」 „Nem házasodott
még meg, pedig már benne van a korban.”

iitosisiteiitosisite ◆ idősidős létérelétére 「Ii tosisite vakai on-
na-o nanpasijótositeiru.」 „Idős létére a fiatal lá-
nyokat kergeti.”

iitószuiitószu ◆ hajtogathajtogat 「Siranaito ii tósita.」 „Azt
hajtogatta, hogy nem tudja.” ◆ kitartkitart 「Hikoku-
va mudzsicu-o ii tósita.」 „A vádlott kitartott az
ártatlansága mellett.”

iivakeiivake ◆ kifogáskifogás 「Varui ii vakedattane, datte
anataga ittahazudattakonszáto-va csúsininatte-
tandajo.」 „Rossz kifogást választottál, mert el-
maradt a koncert, ahová állítólag mentél.” ◆

mentségmentség 「Csikokuno ii vake-o kenmeini szaga-
sita」 „Azon volt, hogy mentséget keressen a ké-
sésére.” ◆ ürügyürügy 「Nazeokuretaka ii vakega hi-
cujódeszu.」 „Kell valami ürügy arra, hogy mi-
ért késtem.” ◇ iivake-oiivake-o micukerumicukeru kimagyarázkimagyaráz
「Csikokusitaga, ii vake-o micuketa.」 „Elkéstem,
de sikerült kimagyaráznom magam.”

iivakeniszuruiivakeniszuru ◆ mentségülmentségül felhozfelhoz
「Sukudai-va inuni taberaretesimattato, ii vak-
enisita.」 „Azt hozta fel mentségül, hogy megette
a kutya a házi feladatot.”

iivake-oiivake-o micukerumicukeru ◆ kimagyarázkimagyaráz 「Csikokus-
itaga, ii vake-o micuketa.」 „Elkéstem, de sikerült
kimagyaráznom magam.”

iivake-oiivake-o szuruszuru / iivakeszuruiivakeszuru ◆ mentegetmenteget
「Kare-va issókenmeicsikokuno ii vake-o sita.」
„Mentegette magát a késés miatt.” ◆ törölköziktörölközik
「Densaga okuretatoiu ii vake-o sita.」 „Azzal tö-
rölközött, hogy a vonat késett.”

iivakeszuruiivakeszuru / iivake-oiivake-o szuruszuru ◆ mentegetmenteget
「Kare-va issókenmeicsikokuno ii vake-o sita.」
„Mentegette magát a késés miatt.” ◆ törölköziktörölközik
「Densaga okuretatoiu ii vake-o sita.」 „Azzal tö-
rölközött, hogy a vonat késett.”

iivaszureruiivaszureru ◆ elfelejtelfelejt elmondanielmondani 「Taiszecu-
na koto-o ii vaszureta.」 „Elfelejtettem elmonda-
ni egy fontos dolgot.”

iivataszuiivataszu ◆ elrendelelrendel 「Cugino meirei-o ii va-
taszó.」 „A következő parancsot rendelem el.” ◆

hirdethirdet 「Hankecu-o ii vataszu.」 „Ítéletet hir-

det.” ◆ ítélítél 「Szaibanso-va csóekijon nenno
dzsikkei-o ii vatasita.」 „A bíróság öt év letöltendő
szabadságvesztésre ítélte.” ◇ hankecu-ohankecu-o iivata-iivata-
szuszu kötelezkötelez 「Kaisani szongaibaisó-o meidzsi-
ru hankecu-o ii vatasita.」 „A céget kártérítésre
kötelezték.” ◇ hankecu-ohankecu-o iivataszuiivataszu ítéletetítéletet
hozhoz 「Júzaihankecu-o ii vataszareta.」 „Bűnös-
séget kimondó ítéletet hoztak.”

iizukeiizuke ◆ üzenetüzenet
iizuraiiizurai ◆ nehézére esik elmondaninehézére esik elmondani
iizuraiiizurai ◆ nehéznehéz megmondanimegmondani 「Cumaga cu-
kutta rjórigaoisikunaito-va iizurai.」 „Nehéz meg-
mondani, ha nem finom a feleségem főztje.”

ijaija ◆ dehogydehogy 「『Anata-va gaisokuszuru?』『Ija,
dzsiszuiszuru.』」 „Maga is étteremben eszik?
Nem, dehogy! Én magam főzök.” ◆ igenisigenis 「Ija,
kjóiku-va hicujóda!」 „Igenis szükség van az okta-
tásra.” ◆ nemnem 「Ija, itakunai.」 „Nem, nem fáj.”
◆ óó 「Ija, szugoi utagoedane!」 „Ó, de szép a
hangod!” ◆ sőtsőt 「Kono gidzsucude rieki-va ni-
bai, ija szanbaini fueru.」 „Ezzel a technológiá-
val két, sőt megkockáztatom, háromszorosára nő
majd a profit.” ◇ ijagaódemoijagaódemo haha tetszik,tetszik, haha
nemnem 「Ijaga ódemo dzsósini sitagavanakereba-
naranai.」 „Ha tetszik, ha nem, a főnökünknek
engedelmeskednünk kell.”

ijadaijada ◆ nemnem akarokakarok 「『Mó nenaszai!』『 Ija-
da!』」 „–Menj már aludni! –Nem akarok aludni!”

ijadaneijadane ◆ jujjuj 「Szamukute ijadane.」 „Juj, de
hideg van!”

ijafonijafon ◆ fülhallgatófülhallgató
ijagaódemoijagaódemo ◆ haha tetszik,tetszik, haha nemnem 「Ijaga
ódemo dzsósini sitagavanakerebanaranai.」 „Ha
tetszik, ha nem, a főnökünknek engedelmesked-
nünk kell.”

ijagarareruijagarareru ◆ alantasalantas 「Ijagarareru sigoto-
o szuru.」 „Alantas munkát végez.” ◆ vissza-vissza-
taszítótaszító 「Mottomo ijagarareru sigoto-va nand-
eszuka?」 „Melyik a legvisszataszítóbb munka?”

ijagaraszeijagarasze ◆ bosszantásbosszantás 「Ijagaraszeno si-
goto」 „bosszantásként adott munka” ◆ inzultá-inzultá-
láslás 「Ijagaraszeno sikaesi osita.」 „Bosszút áll-
tam az inzultálásért.” ◆ molesztálásmolesztálás 「Ijaga-
rasze taiszaku」 „molesztálás elleni védekezés” ◆

zaklatászaklatás 「Ijagaraszeno tegami」 „zaklató le-
vél” ◇ szeitekiijagaraszeszeitekiijagarasze szexuálisszexuális zakla-zakla-
tástás
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ijagaraszeniijagaraszeni ◆ bosszantáskéntbosszantásként 「Ijagara-
szeni bakkin-o kozenide haratta.」 „Bosszantás-
ként aprópénzzel fizette ki a büntetést.”

ijagarasze-oijagarasze-o szuruszuru ◆ molesztálmolesztál 「Otoko-va
on-nani ijagarasze-o sita.」 „A férfi molesztálta a
nőt.” ◆ zaklatzaklat 「Vakareta ottoga ijagarasze-o si-
tekite komatteimaszu.」 „Bajban vagyok, mert a
volt férjem zaklatni kezdett.”

ijagaraszeruijagaraszeru ◆ inzultálinzultál 「Higaisa-o
ijagaraszerucumori-va nakatta.」 „Nem akartam
inzultálni a sértettet.”

ijagariijagari ◆ iszonyiszony
ijagaruijagaru ◆ berzenkedikberzenkedik 「Ijagaranaide!」 „Ne
berzenkedj!” ◆ borzongborzong 「Okjakuszamaga ija-
garujóna dzsótaino mono-va suppinsimaszen.」
„Nem árusítunk olyan állapotú terméket, amitől
a vevők borzonganak.” ◆ irtózikirtózik 「Nezumi-va
neko-o ijagaru.」 „Az egér irtózik a macskától.” ◆

iszonyodikiszonyodik 「Kadzsi-o ijagaru.」 „Iszonyodik a
házimunkától.” ◆ undorodikundorodik 「Kanodzso-va to-
ire szódzsi-o icumo ijagarimaszu.」 „Mindig un-
dorodik a vécé tisztításától.”

ijagauenimoijagauenimo ◆ mégmég inkábbinkább 「Kareno meiszei-
va ijaga uenimo takamatta.」 „Még híresebb lett.”

ijahajaijahaja ◆ istenemistenem
ijahonijahon ◆ fülhallgatófülhallgató ◇ noizukjanszeringu-noizukjanszeringu-
ijahonijahon zajkioltózajkioltó fülhallgatófülhallgató ◇ vaijareszu-vaijareszu-
ijahonijahon vezeték nélküli fülhallgatóvezeték nélküli fülhallgató
ijahónijahón ◆ fülhallgatófülhallgató
「Uruszainodeijahóndeterebi-o mitekuremaszen-
ka?」 „Nagyon hangos a tévé, nem hallgatnád fül-
hallgatóval?”

ijaijaijaija ◆ dehogydehogy 「Ijaija, szon-nakoto-va arima-
szen.」 „Dehogy, egyáltalán nem!”

ijaijaijaija ◆ kelletlenülkelletlenül 「Kodomo-va ijaija
benkjó-o hadzsimeta.」 „A gyerek kelletlenül ne-
kifogott a tanulásnak.” ◆ szörnyülködveszörnyülködve
「Ijaijasukkecu-o mita.」 „Szörnyülködve nézte
a kifolyó vért.” ◆ vonakodvavonakodva 「Ijaijasódakusi-
ta.」 „Vonakodva beleegyeztem.”

ijaija-o szuruijaija-o szuru ◆ rázza a fejétrázza a fejét
ijaijatoijaijato ◆ vonakodvavonakodva 「Szeidzsika-va kisad-
anno sicumonni ijaijato kotaeta.」 „A politikus
vonakodva válaszolt az újságírók kérdéseire.”

ijakeijake ◆ megcsömörlésmegcsömörlés ◆ nemtetszésnemtetszés ◆ un-un-
dordor

ijakegaszaszuijakegaszaszu ◆ megcsömörlikmegcsömörlik 「Mainicsino
kadzside ijakega szasita.」 „Megcsömörlöttem a
házimunkától!” ◆ megundorodikmegundorodik 「Kare-va
dzsinszeini ijakegaszasite dzsiszacusita.」 „Meg-
undorodott az élettől, és öngyilkos lett.”

ijakegaszaszuijakegaszaszu ◆ mérgesmérges 「Dzsibunno baka-
sza kagenni ijakega szasita.」 „Mérges voltam a
saját ostobaságomra.”

ijakiijaki ◆ nemtetszésnemtetszés
ijakiszuruijakiszuru ◆ pesszimista hangulatba jönpesszimista hangulatba jön
ijákjandoruijákjandoru ◆ fülgyertyafülgyertya
ijakuijaku ◆ gyógyászatgyógyászat ésés gyógyszeripargyógyszeripar
「Ijakubungjó」 „gyógyászat és gyógyszeripar
szétválasztása” ◆ gyógyszergyógyszer
ijakuijaku ◆ szerződésszegésszerződésszegés
ijakuijaku ◆ szabad fordításszabad fordítás
ijakuhinijakuhin ◆ gyógyszergyógyszer ◇ kóhacuijakuhinkóhacuijakuhin ge-ge-
nerikusnerikus gyógyszergyógyszer ◇ szenpacuijakuhinszenpacuijakuhin ori-ori-
ginálisginális gyógyszergyógyszer ◇ szenpacuijakuhinszenpacuijakuhin in-in-
novatív gyógyszernovatív gyógyszer
ijakukinijakukin ◆ kötbérkötbér 「Kódzsino csiennijori
ijakukin-o szeikjúszuru.」 „Kötbért kér a munká-
latok késése miatt.”

ijaku-oijaku-o hodokoszuhodokoszu ◆ gyógyítgyógyít ◆ gyógysze-gyógysze-
rezrez 「Bjóninni ijaku-o hodokoszu.」 „Gyógysze-
rezi a beteget.”

ijakuszuruijakuszuru ◆ szabadonszabadon fordítfordít 「Ronbunno
naijó-o ijakusita.」 „Szabadon fordítottam az ér-
tekezés tartalmát.”

ijamiijami ◆ gúnygúny ◆ gúnyolódásgúnyolódás ◆ kellemetlen-kellemetlen-
ségség ◆ szekírozásszekírozás ◆ utálatosságutálatosság ◇ ijami-oijami-o
iuiu szekírozszekíroz 「Cuma-va ottoni ijami-o ii cuzuke-
ta.」 „A feleség állandóan szekírozta a férjét.”

ijaminaijamina ◆ gúnyosgúnyos 「Ijamina varai」 „gúnyos
nevetés” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Ijamina jacu」 „kel-
lemetlen ember” ◆ undokundok 「Ijamina sútome」
„undok anyós” ◆ utálatosutálatos 「Ijamina hacugen-o
sita.」 „Utálatos megjegyzést tett.”

ijami-oijami-o iuiu ◆ szekírozszekíroz 「Cuma-va ottoni ijami-
o ii cuzuketa.」 „A feleség állandóan szekírozta a
férjét.”

ijamoómonakuijamoómonaku ◆ kénytelen-kelletlenkénytelen-kelletlen 「Ija-
mo ómonaku kaisano sokudzsikaini suszszekisza-
szerareta.」 „Kénytelen-kelletlen el kellett men-
nie a céges vacsorára.”
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ijanaijana ◆ elegeelege vanvan 「Keraitosite
acukavareruno-va ijada.」 „Elegem van belőle,
hogy szolgálónak néznek.”

ijanaijana ◆ bosszantóbosszantó 「Ijanamerodíga atamaka-
ra hanarenai.」 „Nem megy ki a fejemből ez a
bosszantó dallam.” ◆ ellenszenvesellenszenves 「Ano hito-
va icumohidoikoto-o iu ijana hitodeszu.」 „Az az
ember mindig sérteget, ezért nekem nagyon ellen-
szenves.” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Ijana dekigoto-o vas-
zuretai.」 „Szeretném elfeledni a kellemetlen em-
lékeket.” ◆ rosszrossz 「Imademo ijana kibunnina-
rimaszu.」 „Még most is rossz lesz tőle a han-
gulatom.” ◆ utálatosutálatos 「Ijana sigoto-o jarasza-
reta.」 „Utálatos munkát végeztettek velem.” ◆

visszatetszővisszatetsző 「Fukecu-va ijada.」 „Visszatet-
szőnek tartom az ápolatlanságot.”

ijanahodoijanahodo ◆ irtózatosanirtózatosan 「Ijanahodo acukat-
ta.」 „Irtózatosan meleg volt.”

ijanajokanijanajokan ◆ rosszrossz előérzetelőérzet 「Ieni cuitara-
doaga hiraiteite, ijana jokangasita.」 „Hazatérve
rossz előérzetem támadt, mert nyitva volt az ajtó.”
◆ rosszrossz érzésérzés 「Ijana jokangasita.」 „Rossz ér-
zésem támadt.”

ijanakao-oijanakao-o szuruszuru ◆ csúnyáncsúnyán néznéz 「Dzsósini
sigoto-o iicukerarete ijana kao-o sita.」 „Csúnyán
néztem, amikor a főnököm munkát adott.”

ijanakibunijanakibun ◆ elégedetlenségelégedetlenség 「Genkjú-o
uketa ródósa-va ijana kibunninatta.」 „A fizetés-
csökkentés után a dolgozók elégedetlenek voltak.”
◆ méla undorméla undor
ijaniijani ◆ borzasztóanborzasztóan 「Jume-va ijaniriarudat-
ta.」 „Az álom borzasztóan valósághű volt.” ◆

gyanúsangyanúsan 「Ano hito-va ijani sinszecudatta.」
„Az az ember gyanúsan kedves volt.”

ijaninaruijaninaru ◆ borzongborzong 「Kono sigoto-va ijanina-
ru.」 „Borzongok ettől a munkától.”

ijaónakuijaónaku ◆ kénytelen-kelletlenkénytelen-kelletlen
ijaónasiijaónasi ◆ nincs mit tenninincs mit tenni
ijarasiiijarasii ◆ disznódisznó 「Ijarasii dzsódan」 „disznó
vicc” ◆ kéjeskéjes 「Ijarasii mecuki」 „kéjes tekin-
tet” ◆ kéjvágyókéjvágyó 「Ijarasii otoko」 „kéjvágyó
férfi” ◆ mocskosmocskos 「Ijarasii szózó」 „mocskos
fantázia” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Hitono jovamini
cuke komu ijarasii kói」 „emberek helyzetét ki-
használó, visszataszító cselekedet”

ijaringuijaringu ◆ fülbevalófülbevaló 「Kanodzso-va ijaringu-o
cuketeiru.」 „Fülbevalót visel.”

ijasiiijasii ◆ alacsonyalacsony 「Ijasii mibun」 „alacsony
társadalmi rang” ◆ alantasalantas 「Ijasii kói」 „alan-
tas cselekedet” ◆ alávalóalávaló 「Ijasii sigoto」 „alá-
való munka” ◆ aljasaljas 「Ijasii hito」 „aljas em-
ber” ◆ hitványhitvány 「Ijasii minari」 „hitvány ruhá-
zat” ◆ kapzsikapzsi 「Kare-va kaneniijasii.」 „Kapzsi
ember.” ◆ mohómohó 「Hitono bunmade tabete ijasii
kodane!」 „Nem légy ilyen mohó, hagyjál mások-
nak is!” ◆ vulgárisvulgáris 「Ijasii kotoba」 „vulgáris
kifejezés” ◇ ijasikaranuijasikaranu rendesrendes ◇ kucsigai-kucsigai-
jasiijasii falánkfalánk 「Hitono tabe nokosimade taberu-
nante, kucsiga ijasii.」 „Annyira falánk, hogy más
maradékát is megeszi.”

ijasikaranuijasikaranu ◆ disztingváltdisztingvált ◆ jóravalójóravaló ◆

rendesrendes ◇ dzsinpin-ijasikaranudzsinpin-ijasikaranu disztingváltdisztingvált
「Dzsinpin-ijasikaranu dzsoszei」 „disztingvált
hölgy”

ijasikumoijasikumo ◆ haha egyszeregyszer 「Ijasikumo cukamat-
taramó keimusoni ikusikanai.」 „Ha egyszer el-
kapnak, akkor kénytelen leszek börtönbe menni.”
◆ kicsitkicsit isis 「Ijasikumo szeidzsikadearunaraba
kangaerubekida.」 „Aki kicsit is politikusnak tart-
ja magát, gondolkozzon!” ◆ semmiképpensemmiképpen 「Ija-
sikumo akiramerubekide-va nai.」 „Semmikép-
pen sem szabad feladni.”

ijasimeruijasimeru ◆ lealacsonyítlealacsonyít 「Aite-o ijasimeru
kotoba-o cukatta.」 „A másik felet lealacsonyító
jelzőt használt.” ◆ lenézlenéz 「Kare-va sófu-o ijasi-
metarisinai.」 „Nem nézi le a prostituáltakat.”

ijasinoijasino ◆ gyógyítógyógyító ◆ szívmelengetőszívmelengető
「Kurassikku-va vatasinitotte-va ijasino ongaku-
deszu.」 „Számomra a klasszikus zene szívmelen-
gető.”

ijasinoocsaijasinoocsa ◆ gyógyteagyógytea
ijaszakaijaszaka ◆ egyreegyre inkábbinkább prosperálniprosperálni ◆ hur-hur-
rárá
ijaszenaiijaszenai ◆ olthatatlanolthatatlan 「Nodono kavakiga
ijaszenai.」 „Olthatatlan szomjúság gyötör.”

ijaszuijaszu ◆ begyógyítbegyógyít 「Dzsikan-va kokorono
kizu-o ijaszeru.」 „Az idő begyógyítja a lelki se-
beket.” ◆ csillapítcsillapít 「Mizude nodono kavaki-o
ijasita.」 „Vízzel csillapítottuk a szomjunkat.” ◆

enyhítenyhít 「Szono konekoga vatasino kodoku-o ija-
sitekureta.」 „A kismacska enyhítette a magányo-
mat.” ◆ gyógyítgyógyít 「Kanodzsonokokorono kizu-o
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ijasita.」 „A lelki sérelmét gyógyította.” ◆ meg-meg-
gyógyítgyógyít 「Kanodzsono hohoemi-va vatasi-o ija-
sitekureta.」 „A nő mosolya meggyógyított.” ◇

kokoro-okokoro-o ijaszuijaszu levezetilevezeti aa feszültségetfeszültséget
「Ongaku-va kokoro-o ijaszu.」 „A zene levezeti a
feszültséget.” ◇ kokoro-okokoro-o ijaszuijaszu megnyugtatmegnyugtat
「Kono ongaku-va kokoro-o ijaszu.」 „Ez a zene
megnyugtat.” ◇ cukare-ocukare-o ijaszuijaszu elmulaszt-elmulaszt-
jaja aa fáradtságotfáradtságot 「Atatakai ofuro-va cukare-
o ijaszu.」 „A meleg fürdő elmulasztja a fáradtsá-
got.” ◇ cukare-ocukare-o ijaszuijaszu kipihenikipiheni aa fáradal-fáradal-
maitmait 「Icsinicsino cukare-o ijasita.」 „Kipihen-
tem a nap fáradalmait.” ◇ hara-ohara-o ijaszuijaszu kitöl-kitöl-
titi aa haragjátharagját 「Nonosirino kotoba-o renpacu-
site hara-o ijasita.」 „Hosszas káromkodással ki-
töltöttem a haragomat.”

ijóijó ◆ méltóságteljesméltóságteljes megjelenésmegjelenés 「Jamano
ueno osiro-va ijó-o aravasita.」 „A hegyen a vár-
kastély megjelenése méltóságteljes volt.”

ijoijoijoijo ◆ amikoramikor 「Ijoijotonaruto csikara-o hak-
kidekinai.」 „Amikor élesben kell csinálni, nem
tudok bizonyítani.” ◆ amikoramikor mármár 「Ijoijo ga-
mandekinakunatte, haisani itta.」 „Akkor men-
tem a fogorvoshoz, amikor már nem bírtam to-
vább tűrni a fogfájást.” ◆ egyreegyre 「Atarasii só-
kode, karega han-nintoiu koto-va ijoijo tasikani-
natta.」 „Az újabb bizonyíték után egyre bizto-
sabb, hogy ő a tettes.” ◆ egyreegyre inkábbinkább 「Ijoijo
ógoe-o dasita.」 „Egyre hangosabban beszélt.” ◆

szükségszükség 「Ijoijono toki-va csokin-o kuzusina-
szai!」 „Szükség esetén bontsd meg a megtakarí-
tásodat!” ◆ végrevégre 「Ijoijo szocugjósikiga hadzsi-
matta.」 „Végre elkezdődött a ballagási ünnep-
ség.”

ijoijomotteijoijomotte ◆ mégmég inkábbinkább 「Kare-va ijoijo-
motte fukigenninatta.」 „Még inkább morcos
lett.”

ijokuijoku ◆ akaratakarat 「Kare-va ikiru ijoku-o usinat-
tesimatta.」 „Nem akart tovább élni.” ◆ kedvkedv
「Benkjószuru ijokuganai.」 „Nincs kedvem ta-
nulni.” ◆ lelkesedéslelkesedés 「Sain-va atarasii kikaku-
de ijokuga vaitekita.」 „Az új projekt lelkesedést
váltott ki a dolgozókban.” ◆ tettvágytettvágy 「Kare-
va ijokuga tobosiku, amari hatarakanai.」 „Nincs
benne tettvágy, nem nagyon dolgozik.” ◇ ikirui-ikirui-
jokujoku életkedvéletkedv 「Ikiru ijoku-o usinatta.」 „El-
ment az életkedvem.” ◇ kinróijokukinróijoku munkakedvmunkakedv
「Kinróijokugavakanai.」 „Nincs munkaked-

vem.” ◇ kóbaiijokukóbaiijoku vásárlásivásárlási kedvkedv ◇ sigoto-sigoto-
oo szuruijokuszuruijoku munkakedvmunkakedv 「Sigoto-o szuru
ijokuganai.」 „Nincs munkakedvem.” ◇ szent-szent-
óijokuóijoku harciharci kedvkedv ◇ csocsikuijokucsocsikuijoku megta-megta-
karításikarítási kedvkedv ◇ tósiijokutósiijoku befektetésibefektetési haj-haj-
landóságlandóság
ijokunimoeteiruijokunimoeteiru ◆ lelkeslelkes 「Sinnjúsain-va ijo-
kuni moeteiru.」 „Az új dolgozók lelkesek.”

ijoku-oijoku-o okoszaszeruokoszaszeru ◆ lelkesítlelkesít 「Kócsi-va
szensuno ijoku-o okoszaszeta.」 „Az edző lelkesí-
tette a sportolókat.”

ijoku-oijoku-o szoguszogu ◆ eltántoríteltántorít 「Sacsóno
taidzsin-va tósikano ijoku-o szoida.」 „Az igazga-
tó lemondása eltántorította a befektetőket.”

ijokutekinaijokutekina ◆ ambiciózusambiciózus 「Ijokutekina ko-
koromi」 „ambiciózus próbálkozás” ◆ lelkeslelkes
「Ijokutekina sigotoburi」 „lelkes munkastílus”

ijónaijóna ◆ furcsafurcsa 「Ijóna fun-iki」 „furcsa légkör”
◆ idegenidegen 「Ijóna sudan-o totta.」 „Tőlem idegen
eszközökhöz nyúltam.” ◆ különlegeskülönleges 「Ijóna
dóbucu-o mita.」 „Egy különleges állatot láttam.”
◆ különöskülönös 「Ijóna kókei」 „különös látvány” ◆

szokatlanszokatlan 「Szono kókei-va ijóna insódatta.」
„A látvány szokatlan benyomást keltett.”

ijúijú ◆ nagyranagyra becsültbecsült barátbarát 「Vaga ijútibi-o
sókaisimaszu.」 „Bemutatom nagyra becsült ba-
rátomat, Tibit!”

íjúíjú ◆ EUEU
ikaika ◆ disszimilációdisszimiláció ◆ katabolizmuskatabolizmus
ikaika ◆ alábbialábbi szövegszöveg 「Ika-va eibunkeijakusod-
eszu.」 „Az alábbi szöveg az angol nyelvű szer-
ződés.” ◆ alulalul 「Goszaiika-va tadadeszu.」 „Az
öt éven aluliaknak ingyen van.” ◇ dzsúnin-dzsúnin-
namiikanonamiikano átlagonátlagon alulialuli 「Dzsúnin-nami ika-
no jóbó」 „átlagon aluli kinézet” ◇ heikin-ikanoheikin-ikano
átlagonátlagon alulialuli 「Heikin-ikano sincsó」 „átlagon
aluli testmagasság”

ikaika ◆ tintahaltintahal ◇ daióikadaióika óriáskalmáróriáskalmár
ikacuiikacui ◆ marconamarcona ◆ zordzord
ikacsúkaszeiikacsúkaszei ◆ heterostyliaheterostylia
ikadaikada ◆ tutajtutaj 「Kino mikikara ikada-o kun-
da.」 „Fatörzsekből tutajt ácsoltam.”

ikadaigakuikadaigaku ◆ orvosi egyetemorvosi egyetem
ikadakiszoikadakiszo ◆ lemezalaplemezalap ◆ lemezalapozáslemezalapozás
ikadóbunikadóbun ◆ ugyanaz következikugyanaz következik
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ikadójóikadójó ◆ ugyanaz következikugyanaz következik
ikadzsigóikadzsigó ◆ folytatása következikfolytatása következik
ikagaikaga ◆ hogyhogy 「Gokigen-va ikagadeszuka?」
„Hogy van?” ◆ hogyhogy tetsziktetszik 「Konoszukáto-va
ikagadeszuka?」 „Hogy tetszik ez a szoknya?” ◆

kérkér 「Kócsa-va ikagadeszuka?」 „Kér egy teát?”
◆ megfelelmegfelel 「Kore-va ikagadeszuka?」 „Ez meg-
felel?” ◆ mimi 「Goiken-va ikagadeszuka?」 „Ön-
nek mi a véleménye?” ◆ micsodamicsoda 「Majonakano
denva-va ikaganamonodesóka?」 „Micsoda dolog
az éjszaka kellős közepén telefonálni!” ◆ milyenmilyen
「Kono eiga-va ikagadesitaka?」 „Milyen volt a
film?” ◆ mitmit szólszól 「Asita-va ikagadeszuka?」
„Mit szólna a holnapi naphoz?” ◆ tesséktessék 「Ko-
no icsigo-va ikagadeszuka?」 „Tessék az eper!” ◆

vanvan kedvekedve 「Cseszuno teavasze-va ikagadeszu-
ka?」 „Van kedve egy sakkpartihoz?”

ikagadesóikagadesó ◆ tudjatudja mitmit 「Ikagadesó, kóhíd-
emo issoni.」 „Tudja mit? Igyunk meg egy kávét!”

ikagakuikagaku ◆ orvostudományorvostudomány
ikagakuikagaku ◆ orvosi kémiaorvosi kémia
ikagavasiiikagavasii ◆ gyanúsgyanús 「Ikagavasii dzsinbucu」
„gyanús ember” ◆ illetlenilletlen 「Otokoto on-na-va
ikagavasii koto-o sita.」 „A fiú és a lány illetlen
dolgokat művelt.” ◆ kéteskétes 「Ikagavasii sóbai」
„kétes ügylet” ◆ megkérdőjelezhetőmegkérdőjelezhető 「Ikaga-
vasii sinsi」 „megkérdőjelezhetően úriember” ◆

romlottromlott 「Ikagavasii on-na」 „romlott nő” ◆

rosszrossz hírűhírű 「Ikagavasii baso」 „rossz hírű hely”
◆ szennyesszennyes 「Ikagavasii eiga」 „szennyes tar-
talmú film”

ikagavasiiszakabaikagavasiiszakaba ◆ lebujlebuj
ikahodoikahodo ◆ egyáltalánegyáltalán 「Dzsibungadon-nani
siavaszekaikahodonimo kizuiteinai.」 „Egyálta-
lán nincs tisztában vele, mennyire szerencsés.” ◆

mennyimennyi 「Rjókin-va ikahodoninarimaszuka?」
„Mennyibe fog ez kerülni?” ◆ mennyiremennyire 「Csiik-
idzsúminno ikari-va ikahododearó.」 „Mennyire
mérgesek lehetnek az ott élők!”

ikaiikai ◆ másvilágmásvilág ◆ szellemek világaszellemek világa
ikaiikai ◆ rendrend
ikaijóikaijó ◆ gyomorfekélygyomorfekély
ikajónaikajóna ◆ bármilyenbármilyen 「Ikajóna tenkideattemo
siai-va kaiszaiszaremaszu.」 „Bármilyen időjárás
esetén is megtartjuk a mérkőzést.”

ikakuikaku ◆ fenyegetésfenyegetés ◆ fenyegetettségfenyegetettség ◆

megfélemlítésmegfélemlítés ◇ gundzsitekiikakugundzsitekiikaku fegyve-fegyve-
res fenyegetésres fenyegetés
ikakucsóikakucsó ◆ gyomortágulásgyomortágulás
ikakukjózontaiszeiikakukjózontaiszei ◆ heterokariozisheterokariozis
ikakupózuikakupózu ◆ fenyegető pózfenyegető póz
ikakusagekiikakusageki ◆ riasztólövésriasztólövés 「Keibiin-va
ikakusageki-o kúcsúni utta.」 „Az őr riasztólövést
adott le a levegőbe.”

ikakusiszeiikakusiszei ◆ fenyegető testtartásfenyegető testtartás
ikakuszuruikakuszuru ◆ elriasztelriaszt 「Karaszu-va hato-o
ikakusita.」 „A varjú elriasztotta a galambot.” ◆

fenyegetfenyeget 「Szekai-o ikakuszuru gundzsitaiko-
ku」 „világot fenyegető katonai nagyhatalom” ◆

fenyegetésbenfenyegetésben tarttart 「Dokuszaiszeiken-va
kokumin-o ikakusita.」 „A diktatórikus kormány
fenyegetésben tartotta a népet.” ◆ megfélemlítmegfélemlít
「Ranbóna otoko-va cuma-o ikakusicuzuketa.」
„Az erőszakos férfi megfélemlítette a feleségét.” ◆

riogatriogat 「Aruiteiru hato-o ikakusiteiru.」 „Rio-
gatja a sétáló galambokat.”

ikameraikamera ◆ gasztroszkópiagasztroszkópia ◆ gyomorend-gyomorend-
oszkóposzkóp ◆ gyomortükrözésgyomortükrözés
ikamesiiikamesii ◆ marconamarcona 「Ikamesii heisitacsi」
„marcona katonák” ◆ markánsmarkáns 「Ikamesii kao-
cuki」 „markáns tekintet” ◆ robusztusrobusztus 「Ika-
mesii mongamae」 „robusztus kapu”

ikanikan ◆ tisztektisztek
ikanikan ◆ fenséges látványfenséges látvány
ikanikan ◆ bármilyenségbármilyenség 「Rijúno
ikannimokakavarazukjanszeru-va okotovari itasi-
maszu.」 „Nem fogadjuk el a lemondásokat, bár-
milyen okból sem.” ◆ mikéntségmikéntség 「Genpacu-
dzsikode genba-va ikantomosigatai dzsókjóda.」
„Nem tudjuk miként helyrehozni az atomerőmű
baleset helyszínét.” ◆ milyenségmilyenség 「Bjódzsóno
ikannijotte csirjóhóga kavattekimaszu.」 „A tüne-
tek milyenségétől függően változik a gyógymód.”
◇ ikan-oikan-o tovazutovazu függetlenülfüggetlenül 「Kono hoken-
va kokuszekinoikan-o tovazu daredemo kanjúde-
kiru.」 „Ezt biztosítást állampolgárságtól függet-
lenül bárki megkötheti.” ◇ ikan-oikan-o tovazutovazu sem-sem-
milyenmilyen 「Henkó-va rijúnoikan-o tovazu mitom-
emaszen.」 „Semmilyen okból sem tudunk vál-
toztatást eszközöni.” ◇ ikan-oikan-o tovazutovazu bármi-bármi-
lyenlyen 「Undó-va nenreinoikan-o tovazu kenkóte-
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kideszu.」 „A testmozgás egészséges, bármilyen
öregek is legyünk.”

ikanikan ◆ ruházat és fejfedőruházat és fejfedő
ikanikan ◆ sajnálatsajnálat 「Szono dzsikenni ikanno i-o
aravasita.」 „Sajnálatomat fejeztem ki az esettel
kapcsolatban.”

ikanikan ◆ nemnem lehetlehet 「Szore-va ikan!」 „Az nem
lehet!”

ikanikan ◆ átvitelátvitel 「Intánetto-domein meino
ikan」 „internetes tartománynév átvitele” ◆ fel-fel-
ügyeletügyelet átviteleátvitele ◆ kezeléskezelés áthelyezéseáthelyezése
「Zaiszanno ikan」 „vagyon áthelyezése másik
kezelőhöz”

ikanaruikanaru ◆ akármilyenakármilyen 「Ikanarusacu-o misze-
temo cumani-va kini iranakatta.」 „Akármilyen
inget mutattam, a feleségemnek egyik sem tetszett
neki.” ◆ bármilyenbármilyen 「Kono keitaidenva-va ika-
naru kunidemo cukaeru.」 „Ezt a mobiltelefont
bármilyen országban lehet használni.” ◆ semmi-semmi-
lyenlyen 「Ikanaru szekininmo hiki ukenai.」 „Sem-
milyen felelősséget nem vállal.”

ikandeikande ◆ függőenfüggően 「Cugino szószenkjono kek-
kaikande sóhizeiga kavaru.」 „A következő vá-
lasztások eredményétől függően változik a forgal-
mi adó.”

ikaniikani ◆ bármennyirebármennyire 「Ikani ijademojaranake-
rebanaranai.」 „Meg kell tenni, bármennyire is
fáj.” ◆ hogyanhogyan 「Ikani szecujakudekiruka osiete-
kureta.」 „Megmutatta, hogyan lehet spórolni.” ◆

mennyiremennyire 「Kanodzsogaikani kanasikattaka szó-
zódekiru.」 „El tudom képzelni, mennyire szomo-
rú volt.”

ikanimoikanimo ◆ akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük 「Kore-va
ikanimo fukóheideszu.」 „Akárhogy is nézzük, ez
igazságtalanság.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Kore-va
ikanimo kanasii hanasideszu.」 „Ez egy meglehe-
tősen szomorú történet.” ◆ nagyonnagyon 「Kanodzso-
va ikanimo kanasiszódatta.」 „Nagyon szomorú
volt.” ◆ nagyonnagyon isis 「Kore-va ikanimoariszó-
da.」 „Ez nagyon is lehetséges.” ◆ valóbanvalóban
「Ikanimoszono tórida.」 „Valóban igazad van.”

ikan-naikan-na ◆ sajnálatossajnálatos 「Vatasitacsino
szensugadópingusitano-va taihenikandeszu.」
„Nagyon sajnálatos, hogy a versenyzőnk doppin-
golt.”

ikan-nagaraikan-nagara ◆ sajnossajnos 「Szono keijaku-va
ikannagara henkódekimaszen.」 „Ezt a szerző-
dést sajnos nem lehet megváltoztatni.”

ikan-nakuikan-naku ◆ tökéletesentökéletesen 「Nórjoku-o ikan-
naku hakkiszuru.」 „Tökéletes bizonyságot tesz a
képességeiről.”

ikanoikano ◆ alábbialábbi 「Sószai-va ikano tórideszu.」
„A részletek az alábbiak.” ◆ alattialatti 「Reidoikano
ondo」 „fagypont alatti hőmérséklet” ◆ alulialuli
「Fucúikano nórjoku」 „átlagon aluli képesség” ◇

hjódzsun-ikanohjódzsun-ikano kifogásolhatókifogásolható 「Hjódzsun-
ikano ródódzsóken」 „kifogásolható munkakörül-
mények” ◇ hjódzsun-ikanohjódzsun-ikano átlagonátlagon alulialuli
「Hjódzsun-ikano csingin」 „átlagon aluli fizetés”

ikan-oikan-o tovazutovazu ◆ bármilyenbármilyen 「Undó-va
nenreinoikan-o tovazu kenkótekideszu.」 „A test-
mozgás egészséges, bármilyen öregek is legyünk.”
◆ függetlenülfüggetlenül 「Kono hoken-va
kokuszekinoikan-o tovazu daredemo kanjúdeki-
ru.」 „Ezt biztosítást állampolgárságtól függetle-
nül bárki megkötheti.” ◆ semmilyensemmilyen 「Henkó-
va rijúnoikan-o tovazu mitomemaszen.」 „Sem-
milyen okból sem tudunk változtatást eszközöni.”

ikanszenikanszen ◆ sajnasajna
ikanszenban-naikanszenban-na ◆ nagyon sajnálatosnagyon sajnálatos
ikanszokuikanszoku ◆ edénynyalábedénynyaláb ◆ szállítónyalábszállítónyaláb

ikanszokukankeiszeiszóikanszokukankeiszeiszó ◆ interfaszcikulá-interfaszcikulá-
ris kambiumris kambium
ikanszokukeiikanszokukei ◆ szállítórendszerszállítórendszer
ikanszokukeiszeiszóikanszokukeiszeiszó ◆ edénykambiumedénykambium
ikanszokunaikeiszeiszóikanszokunaikeiszeiszó ◆ faszcikulárisfaszcikuláris
kambiumkambium ◆ nyalábkambiumnyalábkambium
ikanszokusóikanszokusó ◆ nyalábhüvelynyalábhüvely
ikanszokusokubucuikanszokusokubucu ◆ edényesedényes növénynövény ◆

tracheophytontracheophyton
ikanszokusószaibóikanszokusószaibó ◆ nyalábhüvely sejtnyalábhüvely sejt
ikanszokuszosikiikanszokuszosiki ◆ szállítószövetszállítószövet
ikanszokutaiikanszokutai ◆ udvari viseletudvari viselet
ikanszuruikanszuru ◆ áthelyezáthelyez 「Szeiszankjoten-o csi-
hóni ikansita.」 „A termelési központot áthelyez-
ték vidékre.” ◆ átviszátvisz 「Kabusiki-o becuno só-
kengaisani ikansita.」 „A részvényeket átvittem
egy másik brókercéghez.”
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ikaraszuikaraszu ◆ felmérgesítfelmérgesít 「Dzsósi-o ikarasi-
ta.」 „Felmérgesítettem a főnökömet.” ◆ kihúzkihúz
「Kata-o ikarasite aruita.」 „Kihúzott vállal sé-
tált.” ◇ kata-okata-o ikaraszuikaraszu kihúzzakihúzza vállátvállát ◇

me-o ikaraszume-o ikaraszu szikrázik a szemeszikrázik a szeme
ikareruikareru ◆ elromlikelromlik 「Kurumanoendzsin-va ika-
reta.」 „A kocsi motorja elromlott.” ◆ meghib-meghib-
banban 「Kare-va ikareteiru.」 „Meghibbant.” ◆

odavanodavan 「Kare-va szono on-naniikareteiru.」
„Odavan azért a nőért.”

ikareruikareru ◆ megelőzmegelőz 「Aiteni ipposzaki-o ikare-
tesimatta.」 „Egy lépéssel megelőzött.” ◆ megymegy
「Dokoni ikaremasitaka?」 „Hová tetszett men-
ni?”

ikareteiruikareteiru ◆ flúgosflúgos ◆ hibbanthibbant ◆ lököttlökött
ikariikari ◆ dühdüh 「Ikarini moeteiru.」 „Forrong dü-
hében.” ◆ indulatindulat 「Ottono ikari-o sizumeta.」
„Lecsillapítottam a férjem indulatait.” ◆ méregméreg
「Ikaride kabin-o vatta.」 „Mérgében összetörte
a vázát.” ◇ ikari-oikari-o hakidaszuhakidaszu mérgelődikmérgelődik
「Ógoede ikari-o haki dasita.」 „Hangosan mér-
gelődtem.” ◇ kokumin-noikarikokumin-noikari népharagnépharag
「Dokuszaisa-va kokuminno ikarinijotte cuihó-
szareta.」 „A diktátort elzavarta a népharag.”

ikariikari ◆ horgonyhorgony 「Fune-va ikari-o orosita.」 „A
hajó leeresztette a horgonyt.” ◆ vasmacskavasmacska
ikaridaszuikaridaszu ◆ dühbe guruldühbe gurul
ikarigabakuhacuszuruikarigabakuhacuszuru ◆ begerjedbegerjed 「Dzsó-
sino ikari-va bakuhacusita.」 „A főnököm beger-
jedt.”

ikarigataikarigata ◆ hegyes vállhegyes váll ◆ kihúzott vállkihúzott váll
ikarinifureruikarinifureru ◆ felbőszítfelbőszít 「Dzsósino ikarini
furetajóda.」 „Úgy tűnik, sikerült felbőszítenem a
főnökömet.”

ikarinohakegucsiikarinohakegucsi ◆ valaki,valaki, akinakin kitölthetikitöltheti
a mérgéta mérgét
ikari-o ageruikari-o ageru ◆ felszedi a horgonytfelszedi a horgonyt
ikari-oikari-o hakidaszuhakidaszu ◆ mérgelődikmérgelődik 「Ógoede
ikari-o haki dasita.」 „Hangosan mérgelődtem.”

ikari-oikari-o javaragerujavarageru ◆ megpuhítmegpuhít 「Dzsósino
ikari-o javarageta.」 „Megpuhítottam a főnökö-
met.”

ikari-oikari-o kaukau ◆ felmérgesítfelmérgesít 「Sippaisite dzsó-
sino ikari-o katta.」 „A kudarcommal felmérgesí-
tettem a főnökömet.”

ikari-oikari-o manekumaneku ◆ feldühítfeldühít 「Ottono taido-va
cumano ikari-o maneita.」 „A férj viselkedése fel-
dühítette a feleségét.”

ikari-o oroszuikari-o oroszu ◆ lehorgonyozlehorgonyoz
ikarisintóikarisintó ◆ borzasztóanborzasztóan mérgesmérges 「Ikari
sintódajo!」 „Borzasztóan mérges vagyok!”

ikarjakuikarjaku ◆ továbbiak elhagyvatovábbiak elhagyva
ikaroszuikaroszu ◆ IkaruszIkarusz
íkaroszuíkaroszu ◆ IkaruszIkarusz
ikaruikaru ◆ kihúzottkihúzott 「Ikatta kata」 „kihúzott váll”
◆ mérgesmérges 「Kare-va okotta.」 „Mérges volt.” ◇

katagaikarukatagaikaru szélesszéles aa vállaválla 「Kataga ikattei-
ru szensu」 „széles vállú versenyző” ◇ katagaik-katagaik-
aruaru hegyeshegyes aa vállaválla ◇ katagaikarukatagaikaru kihúzottkihúzott
a vállaa válla
ikaruikaru ◆ álarcos meggyvágóálarcos meggyvágó
ikarucsidoriikarucsidori ◆ hosszúcsőrű lilehosszúcsőrű lile
ikaszajóikaszajó ◆ disszimilációdisszimiláció 「Dókaszajóto ika-
szajó」 „asszimiláció és disszimiláció” ◆ katabo-katabo-
lizmuslizmus 「Dókaszajóto ikaszajó」 „anabolizmus
és katabolizmus” ◆ kémiai disszimilációkémiai disszimiláció
ikaszamaikaszama ◆ átverésátverés 「Ikaszama sóhó」 „átve-
réses üzleti módszer” ◆ csaláscsalás 「Ikaszama ba-
kucsi」 „csalás a hazárdjátékban” ◆ svindlisvindli ◆

valóbanvalóban
ikaszamacsirjóikaszamacsirjó ◆ sarlatán gyógyítássarlatán gyógyítás
ikaszamadzsiaiikaszamadzsiai ◆ bundabunda ◆ megbundázottmegbundázott
mérkőzésmérkőzés
ikaszamagaisaikaszamagaisa ◆ kamucégkamucég
ikaszama-oikaszama-o szuruszuru ◆ csalcsal
「Toranpugémudeikaszama-o sita.」 „Csalt a
kártyajátékban.”

ikaszamasiikaszamasi ◆ kóklerkókler
ikaszeruikaszeru ◆ átküldátküld 「Muszume-o vatasino ha-
hano tokoroni ikaszeta.」 „Átküldtem a lányomat
a mamához.” ◆ beküldbeküld 「Kodomo-o hejani ika-
szeta.」 „Beküldtem a gyereket a szobájába.” ◆

elszalasztelszalaszt 「Kodomoni szató-o kaini ikasze-
ta.」 „Elszalasztottam a gyereket a boltba cuko-
rért.” ◆ eresztereszt 「Kodomo-o gakkóni ikaszen-
akatta.」 „Nem eresztette a gyereket iskolába.” ◆

irányítirányít 「Isa-va vatasi-o hokano bjóinni ikasze-
ta.」 „Az orvos egy másik kórházba irányított.” ◆

kicsalogatkicsalogat 「Joi kikó-va ózeino hito-o kóenni
ikaszeta.」 „A szép idő kicsalogatta az embereket
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a parkba.” ◆ leküldleküld 「Muszuko-o kóenni aszo-
bini ikaszeta.」 „Leküldtem a fiam játszani a tér-
re.” ◆ menesztmeneszt 「Kodomo-o miszeni ikaszeta.」
„A boltba menesztettem a gyereket.” ◆ odaküldodaküld
「Dzsibunno kavarini otóto-o ikaszeta.」 „Maga
helyett odaküldte az öccsét.”

ikaszeruikaszeru ◆ hasznáthasznát veszvesz 「Eigorjoku-o ika-
szeru sigoto-o sitai.」 „Olyan munkát szeretnék,
ahol hasznát veszem az angol tudásomnak.”

ikaszeteageruikaszeteageru ◆ kiengedkienged 「Kodomo-o szoto-
ni aszobini ikaszeteageta.」 „Kiengedtem a gye-
reket játszani.” ◆ leengedleenged 「Kodomo-o kóenni
ikaszeteageta.」 „Leengedtem a gyereket a térre.”

ikaszuikaszu ◆ menőmenő 「Kimino kamigata-va ika-
szune!」 „Menő a séród!”

ikaszuikaszu ◆ élél 「Csanszu-o ikasitaito omoima-
szu.」 „Szeretnék élni a lehetőséggel!” ◆ életbenéletben
hagyhagy 「Szaisoha korositejaróto omottaga ikaszu-
kotonisita.」 „Először meg akartam ölni, de úgy
döntöttem életben hagyom.” ◆ életbenéletben tarttart
「Kudanicunagaretemade ikaszaretakunai.」
„Nem szeretném, ha csöveken lógva tartanának
életben.” ◆ éltetéltet 「Kamiszamani nagaku ika-
szareta.」 „Isten sokáig éltette.” ◆ felelevenítfelelevenít
「Dentó-o ikasita.」 „Felelevenítette a hagyomá-
nyokat.” ◆ hasznosíthasznosít 「Keiken-o ikasita.」
„Hasznosította a tapasztalatait.” ◆ kamatoztatkamatoztat
「Csisiki-o ikasita.」 „Kamatoztatta a tudását.” ◇

szenmon-oszenmon-o ikasiteikasite szakiránybanszakirányban
「Szenmon-o ikasite súsokusita.」 „Szakirányban
helyezkedtem el.”

ikaszuiikaszui ◆ gyomorsüllyedésgyomorsüllyedés
ikaszumiikaszumi ◆ szépiaszépia ◆ tintahal tintájatintahal tintája
ikataruikataru ◆ gyomorhurutgyomorhurut
ikazucsigumoikazucsigumo ◆ zivatarfelhőzivatarfelhő
ikeike ◆ tavacskatavacska ◆ tótó ◇ haszuikehaszuike lótusztólótusztó
◇ furuikefuruike öregöreg tótó ◇ bótodeaszoberuikebótodeaszoberuike
csónakázó-tócsónakázó-tó
ikeike ◆ marsmars 「Dzsibunno hejani ike!」 „Mars a
szobádba!”

ikebanaikebana ◆ ikebanaikebana ◆ virágkötésvirágkötés ◆ virágkö-virágkö-
tészettészet ◆ virágrendezésvirágrendezés
ikedomoikedomoikedomoikedomo ◆ megymegy ésés megymegy 「Ikedomo
ikedomo jukibakari.」 „Csak mentünk és men-
tünk a végtelen havas helyen.”

ikedoriniszuruikedoriniszuru ◆ élveélve elfogelfog 「Ike dorinisita
teki」 „élve elfogott ellenség”

ikedoruikedoru ◆ élveélve elfogelfog 「Inosisi-o ike dotta.」
„Élve elfogtam a vaddisznót.”

ikegakiikegaki ◆ élősövényélősövény ◆ sövénysövény ◆ sövényke-sövényke-
rítésrítés
ikeiikei ◆ különböző eredetkülönböző eredet
ikeiikei ◆ alázatos tiszteletalázatos tisztelet
ikeiikei ◆ heteromorfiaheteromorfia
ikeihaigúikeihaigú ◆ anizogámiaanizogámia
ikeihaigúikeihaigú ◆ heterogámiaheterogámia
ikeihaigúsiikeihaigúsi ◆ heterogamétaheterogaméta
ikeihaigúsi-oikeihaigúsi-o mocuszeimocuszei ◆ heterogamétásheterogamétás
nemnem
ikeihósiszeiikeihósiszei ◆ heterospórásheterospórás
ikeikóhaiikeikóhai ◆ exogámiaexogámia ◆ idegenidegen megtermé-megtermé-
kenyítéskenyítés ◆ kültenyésztéskültenyésztés
ikeinoikeino ◆ groteszkgroteszk
ikeirenikeiren ◆ gyomorgörcsgyomorgörcs
ikeisidzsószeiikeisidzsószei ◆ heterotrichiaheterotrichia
ikeisiszeiikeisiszei ◆ heterodontheterodont
ikeiszaiszeiikeiszaiszei ◆ heteromorfózisheteromorfózis
ikeiszecugótaiikeiszecugótai ◆ heterozigótaheterozigóta
ikeiszensokutaiikeiszensokutai ◆ heterokromoszómaheterokromoszóma
ikeiszuruikeiszuru ◆ alázatosanalázatosan tiszteltisztel
「Nihondzsin-va fudzsiszan-o ikeisiteiru.」 „A ja-
pánok alázatosan tisztelik a Fudzsit.”

ikemenikemen ◆ cukipoficukipofi ◆ jóképűjóképű ◆ jóvágásújóvágású
ikeniken ◆ ellenvéleményellenvélemény 「Hitori-va iken-o si-
mesita.」 „Egy személy ellenvéleményének adott
hangot.”

ikeniken ◆ alkotmányellenességalkotmányellenesség
ikeniken ❶ véleményvélemény 「Ippanno hitono iken-o mo-
tometa.」 „Az utca emberének a véleményére volt
kíváncsi.” ◆ hozzászóláshozzászólás ◆ megítélésmegítélés 「Vata-
sino ikende-va anatano handan-va tadasikatta.」
„Megítélésem szerint jól döntöttél.” ◆ tanácstanács
「Dzsósino ikenni sitagatta.」 „Elfogadtam, a fő-
nököm tanácsát.” ◇ iken-oiken-o noberunoberu vélemé-vélemé-
nyeznyez ◇ kjokugaisanoikenkjokugaisanoiken kívülállókívülálló vélemé-vélemé-
nyenye ◇ kodzsintekinaikenkodzsintekinaiken magánvéleménymagánvélemény
「Kore-va bokuno kodzsintekina ikendeszu.」
„Ez az én magánvéleményem.” ◇ szanszeiikenszanszeiiken
egyetértőegyetértő véleményvélemény ◇ tairicuikentairicuiken ellenvé-ellenvé-
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leménylemény ◇ dóikendóiken azonosazonos véleményvélemény 「Vatasi-
ha dóikendeszu.」 „Azonos a véleményem.” ◇

hantaiikenhantaiiken ellenvéleményellenvélemény 「Vatasi-va hantai-
ikendeszu.」 „Ellenvéleményem van.”

ikenaiikenai ◆ bajbaj 「Murini nemurótoszurukara-
ikenai.」 „Az a baj, hogy túl erősen koncentrálsz
az elalvásra.” ◆ haszontalanhaszontalan 「Ikenai kone!」
„Haszontalan kölyök!” ◆ helytelenhelytelen
「Ikenaikoto-o jattesimatta.」 „Helytelen dolgot
cselekedtem.” ◆ nemnem helyénvalóhelyénvaló 「Ikenaikoto-
o ittesimatta.」 „Nem helyénvaló dolgot mond-
tam.” ◆ nemnem jójó 「Ie-va hiroszugitemo szema-
szugitemoikenai.」 „Nem jó, ha a lakás túl nagy,
de az sem, ha túl kicsi.” ◆ nemnem szabadszabad
「Dokukinoko-va zettaini tabete-va ikenai.」
„Semmiképpen sem szabad megenni a mérges
gombát.” ◆ rosszulrosszul tesztesz 「Ano ajasii kózani
okane-o furi kondano-va ikenakattadesóka?」
„Rosszul tettem, hogy átutaltam a pénzt arra a
gyanús számlára?” ◇ sinaitokenaisinaitokenai kellkell 「Ja-
szetainonara undósinaitoikenai.」 „Ha fogyni
akarunk mozognunk kell.” ◇ sinakerebaikenaisinakerebaikenai
kellkell 「Asitahajaku okinakerebaikenai.」 „Hol-
nap korán kell kelnem.”

ikencsószeiikencsószei ◆ véleményegyeztetésvéleményegyeztetés
ikengaaruikengaaru ◆ vélekedikvélekedik 「Szeidzsini taisi hitei-
tekina ikengaaru.」 „Negatívan vélekedik a politi-
káról.”

ikengabucukaruikengabucukaru ◆ különbözikkülönbözik aa véleményükvéleményük
「Cumato ikengabucukatta.」 „Különbözött a vé-
leményem a feleségemétől.”

ikengamatomaruikengamatomaru ◆ közösközös nevezőrenevezőre jutjut
「Karerano ikengamatomatta.」 „Közös nevezőre
jutottak.”

ikenieikenie ◆ áldozatáldozat 「Ike nieni szaszageru.」 „Ál-
dozatot mutat be.” ◆ bűnbakbűnbak 「Kaisano sippaino
ike nieninatta.」 „Ő volt a bűnbak a vállalat hibá-
jáért.” ◆ feláldozásfeláldozás
ikenkókanikenkókan ◆ véleménycserevéleménycsere
iken-noiken-no ◆ alkotmányellenesalkotmányellenes
iken-nohedatariiken-nohedatari ◆ nézetkülönbségnézetkülönbség 「Kar-
erano ikenno hedatari-va ókikatta.」 „Túl nagy
volt a nézetkülönbség kettejük között.”

iken-nokuicsigaiiken-nokuicsigai ◆ véleménykülönbségvéleménykülönbség
iken-nosótocuiken-nosótocu ◆ véleményellentétvéleményellentét

iken-noszóiiken-noszói ◆ nézeteltérésnézeteltérés ◆ nézetkülönb-nézetkülönb-
ségség ◆ véleménykülönbségvéleménykülönbség
iken-notairicuiken-notairicu ◆ véleményekvélemények szembenállá-szembenállá-
sasa 「Ikenno tairicu-o csószeiszuru.」 „Egybe-
hangolja a szemben álló véleményeket.”

iken-oiken-o kikukiku ◆ konzultálkonzultál 「Szeifu-va szenmon-
kano iken-o kiita.」 „A kormány szakértőkkel
konzultált.”

iken-oiken-o kókanszurukókanszuru ◆ véleménytvéleményt cserélcserél
「Szóhó-va nanminmondainicuite iken-o kókan-
sita.」 „A felek véleményt cseréltek a menekült-
üggyel kapcsolatban.”

iken-oiken-o magerumageru ◆ megváltoztatjamegváltoztatja aa véle-véle-
ményétményét 「Kare-va nakanaka iken-o magenai.」
„Nehezen változtatja meg a véleményét.”

iken-oiken-o mocumocu ◆ vélekedikvélekedik 「Vatasi-va csigatta
iken-o motteiru.」 „Én másként vélekedek erről.”

iken-oiken-o noberunoberu ◆ hozzászólhozzászól 「Tóronde dzsi-
bunno iken-o nobeta.」 „Hozzászóltam a vitá-
hoz.” ◆ véleményezvéleményez
iken-o tekkaiszuruiken-o tekkaiszuru ◆ visszakozikvisszakozik
ikenszuruikenszuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Kodomoni iken-
sita.」 „Figyelmeztette a gyereket.”

ikentositeikentosite ◆ szempontjábólszempontjából 「Vatasino
ikentositedocscsi-o erandemo onadzsideszu.」
„Az én szempontomból mindegy, hogy melyiket
választjuk.”

ikeruikeru ◆ bírbír 「Kare-va vainga ikeru kucsida.」
„Bírja a bort.” ◆ eljuteljut 「Hikókide tókumade
ikeru.」 „Repülővel messzire el lehet jutni.” ◆ fi-fi-
nomnom 「Kono rjóri-va ikeru.」 „Finom ez az étel.”
◆ jójó 「Iro-va korede ikeru!」 „Ez a szín jó lesz!”
◆ jutjut 「Sitamacsimadedójatte ikeruka kiita.」
„Megkérdeztem, hogyan juthatok a belvárosba.” ◆

klasszklassz 「Kareno odori-va ikeru.」 „Klasszul tán-
col.” ◆ kóserkóser ◆ tudtud mennimenni 「Kono bjónin-va
hitoridetoire ikenai.」 „Ez a beteg egyedül nem
tud vécére menni.” ◇ kurasiteikerukurasiteikeru kijönkijön
「Kon-na kjúrjóde-va kurasite ikenai.」 „Ennyi
fizetésből nem lehet kijönni.” ◇ cuiteikerucuiteikeru kö-kö-
vetvet 「Kareno hanasinicuite ikenai.」 „Nem tu-
dom követni, amit mond.” ◇ jatteikerujatteikeru meg-meg-
vanvan 「Kurumaganakutemojatteikeru.」 „Én autó
nélkül is megvagyok.” ◇ jatteikerujatteikeru boldogulboldogul
「Eigjómantositejatteiketa.」 „Sikerült üzletkötő-
ként boldogulnom.”
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ikeruikeru ◆ elrendezelrendez 「Kabinni hana-o kireini ike-
ta.」 „Szépen elrendeztem virágokat a vázában.”
◆ virágot kötvirágot köt
ikeruikeru ◆ élőélő 「Necude kacuobusi-va ikeruka go-
toku ugoiteita.」 „A bonitóreszelék úgy mozgott a
meleg levegőtől, mintha élő lenne.”

ikerusikabaneikerusikabane ◆ élőhalottélőhalott 「Ottoni uragira-
rete irai, vatasi-va ikeru sikabaneto kasiteiru.」
„Mióta a férje megcsalta, élőhalott lett.”

ikeszuikeszu ◆ akváriumakvárium ◆ élőhalélőhal tárolótároló ◆ halhá-halhá-
lóló
ikeszukanaiikeszukanai ◆ ellenszenvesellenszenves 「Ano otoko-va
ike szukanai.」 „Az a férfi ellenszenves.”

iketeruiketeru ◆ menőmenő 「Szono fukuiketerune!」 „Me-
nő a ruhád!”

ikeuoikeuo ◆ elő halelő hal
ikezukuriikezukuri ◆ élőhalból készült szasimiélőhalból készült szasimi
ikiiki ◆ elhanyagoláselhanyagolás ◆ megtagadásmegtagadás ◆ sor-sor-
sárasára hagyáshagyás ◇ ikiszuruikiszuru sorsárasorsára hagyhagy
「Szacudzsinhan-va morini sitai-o ikisita.」 „A
gyilkos az erdőben a sorsára hagyta áldozatát.” ◇

sitaiikisitaiiki kegyeletsértéskegyeletsértés 「Kare-va sitaiikino
jógide taihoszareta.」 „Kegyeletsértés miatt letar-
tóztatták.”

ikiiki ◆ mértékmérték ◆ tartománytartomány ◇ súikisúiki érkezésiérkezési
halmazhalmaz ◇ zen-ikizen-iki egészegész területterület 「Simazen-
iki-va morini óvareteiru.」 „A sziget egész terüle-
tét erdő borítja.” ◇ csiikicsiiki értékkészletértékkészlet 「Kan-
szúno csiiki」 „függvény értékkészlete” ◇ teigii-teigii-
kiki értelmezésiértelmezési tartománytartomány 「Kanszúno teigii-
ki」 „függvény értelmezési tartománya”

ikiiki ◆ biztonságbanbiztonságban levéslevés ◆ életbenéletben levéslevés ◆

elevenségelevenség 「Ikino joi szakana」 „eleven hal” ◆

frissességfrissesség 「Ikino varui szakana」 „nem friss
hal” ◆ maradhatmaradhat ◇ ikinojoiikinojoi életteliéletteli 「Ikino
joi koe」 „életteli hang”

ikiiki ◆ menésmenés 「Tókjóikino densa」 „Tokióba me-
nő vonat” ◆ menetmenet 「Ikiha arukide, kaeriha-
baszudesita.」 „Menet sétáltam, jövet busszal jöt-
tem.”

ikiiki ◆ lelkesedéslelkesedés 「Csímu-va ikini moeteita.」
„A csapat égett a lelkesedéstől.” ◇ ikikenkónoikikenkóno
életvidáméletvidám 「Oitemaszumaszu ikikenkóda.」
„Öregen még inkább életvidám lett.” ◇ ikitógóikitógó
rokonlelkűségrokonlelkűség ◇ ikitógóikitógó kölcsönöskölcsönös megér-megér-
téstés

ikiiki ❶ lélegzetlélegzet 「Iki-o tomeru.」 „Visszafojtja
a lélegzetét.” ◆ leheletlehelet ◆ levegőlevegő 「Iki-o szut-
tekudaszai!」 „Vegyen levegőt!” ◆ mögöttemögötte álláll
「Kareni-va sacsóno ikigakakatteiru.」 „Az igaz-
gató áll mögötte.” ◆ összhangösszhang 「Ikiga ah-
ttakonbi」 „összhangban lévő páros” ◆ párapára
「Maszukuni ikigakomotta.」 „A szájmaszk alatt
felgyülemlett a pára.” ◆ szuflaszufla ◆ szuszszusz ◇ iki-iki-
gaaraigaarai nehezennehezen lélegziklélegzik ◇ ikigaikiga kajoukajou élet-élet-
teltel teliteli 「Kareno szakuhin-va ikiga kajotteiru.」
„A művei élettel teliek.” ◇ ikigataeruikigataeru kilehelikileheli aa
lelkétlelkét 「Otoko-va ikiga taeta.」 „A férfi kilehel-
te a lelkét.” ◇ ikigadekinaiikigadekinai nemnem kapkap levegőtlevegőt
「Hanaga cumaruto ikiga dekinai.」 „Ha bedu-
gul az orrom, nem kapok levegőt.” ◇ ikinonagaiikinonagai
nagylélegzetűnagylélegzetű 「Ikino nagai sigoto」 „nagylé-
legzetű munka” ◇ ikinone-oikinone-o tomerutomeru megölmegöl
「Ikinone-o tomerareta kibundatta.」 „Úgy érez-
tem, mint akit megöltek.” ◇ ikimotaedaenoikimotaedaeno
nemnem bírjabírja továbbtovább 「Sakkinno henszaini ovar-
ete, ikimo tae daeno dzsókjódeszu.」 „Az adós-
ságaim miatt már nem bírom tovább.” ◇ ikimo-ikimo-
cukaszenucukaszenu lélegzetelállítólélegzetelállító 「Ikimocukasze-
nu bóken」 „lélegzetelállító kaland” ◇ iki-oiki-o
koroszukoroszu visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét 「Iki-
o korosite cumaszakide aruita.」 „Lábujjhegyen,
lélegzet-visszafojtva mentem.” ◇ iki-oiki-o szuuszuu le-le-
vegőtvegőt veszvesz 「Fukaku iki-o szutta.」 „Mély le-
vegőt vettem.” ◇ iki-oiki-o szuuszuu belélegezbelélegez 「Iki-o
szutte, iki-o haite!」 „Lélegezzen be és ki!” ◇ iki-iki-
oo szuruszuru lélegziklélegzik 「Iki-o sitara szenakaga itai.」
„Ha lélegzem fáj a hátam.” ◇ iki-oiki-o cukucuku fellé-fellé-
legziklegzik 「Jatto iki-o cuketa.」 „Végre fellélegez-
hetek!” ◇ iki-oiki-o cugucugu levegőtlevegőt veszvesz 「Naga-
ku tometa iki-o cuida.」 „Hosszú idő elteltével új-
ra levegőt vett.” ◇ iki-oiki-o cumerucumeru visszafojtjavisszafojtja
aa lélegzetétlélegzetét 「Iki-o cumete sigotoni súcsúsi-
ta.」 „Visszafojtott lélegzettel összpontosítottam
a munkámra.” ◇ iki-oiki-o nukunuku pihenpihen 「Simekiri-
gaatte iki-o nukukotoga dekinai.」 „A határidős
munkám miatt nem tudok pihenni.” ◇ iki-oiki-o nom-nom-
ujónaujóna lélegzetelállítólélegzetelállító 「Iki-o nomujóna ucu-
kusisza」 „lélegzetelállító szépség” ◇ iki-oiki-o hakuhaku
kilélegezkilélegez 「Iki-o szuttekara nibjóde iki-o ha-
ita.」 „Belélegeztem, és két másodpercre rá kilé-
legeztem.” ◇ iki-oiki-o hazumaszeruhazumaszeru kapkodjakapkodja aa
levegőtlevegőt 「Iki-o hazumaszete hasitta.」 „A leve-
gőt kapkodva szaladt.” ◇ iki-oiki-o hazumaszeruhazumaszeru li-li-
hegheg 「Iki-o hazumaszete hasitta.」 „Lihegve fu-
tottam.” ◇ iki-oiki-o hikitoruhikitoru kilehelikileheli aa lelkétlelkét

12941294 ikeru ikeru – iki iki AdysAdys



「Teate-va munasiku otoko-va iki-o hiki totta.」
„Hiába próbáltak segíteni, a férfi kilehelte a lel-
két.” ◇ iki-oiki-o fukikakerufukikakeru lehetlehet 「Teni iki-o fu-
kikakete atatameta.」 „A kezemet lehelgetve me-
lengettem.” ◇ musinoikidearumusinoikidearu hálnihálni járjár belébelé
aa léleklélek 「Kare-va musino ikida.」 „Már hálni jár
belé a lélek.” ◇ musinoikidearumusinoikidearu alig lélegzikalig lélegzik
ikiatariikiatari ◆ út végeút vége
ikiataribattariikiataribattari ◆ ötletszerűenötletszerűen 「Ikiatari-
battari rjokószuru」 „Ötletszerűen utazgat.” ◆

véletlenszerűenvéletlenszerűen
ikiataribattarinoikiataribattarino ◆ céltalancéltalan 「Juki atari-
battarino tabidesita.」 „Céltanul utazgattam.” ◆

hasraütésszerűhasraütésszerű 「Szeifu-va iki ataribattarino
keizaiszeiszaku-o siteiru.」 „A kormány hasra-
ütésszerű gazdaságpolitikát folytat.” ◆ linklink 「Iki
ataribattarino iki katada.」 „Link életet él.” ◆ vé-vé-
letlenszerűletlenszerű 「Iki ataribattarino kódó」 „vélet-
lenszerű viselkedés”

ikibaikiba ◆ hely,hely, ahováahová mennimenni lehetlehet 「Kare-va
sinszaide iki ba-o usinatta.」 „A földrengés után
nem volt hová mennie.”

ikibotokeikibotoke ◆ megtestesültmegtestesült BuddhaBuddha ◆ szent-szent-
életű buddhista szerzeteséletű buddhista szerzetes
ikicugiikicugi ◆ lélegzetvétellélegzetvétel 「Kasu-va ikicugi-o
rensúsita.」 „Az énekes a lélegzetvételt gyakorol-
ta.” ◆ levegővétellevegővétel 「Szuieiszensu-va ikicugino-
tameni uki agatta.」 „Az úszó a levegővételhez fel-
bukott.” ◆ szusszanószusszanó
ikicugi-oikicugi-o szuruszuru ◆ levegőtlevegőt veszvesz
「Szuieiszensu-va ikicugi-o sita.」 „Az úszó leve-
gőt vett.”

ikicukenobasoikicukenobaso ◆ törzshelytörzshely
「Konoreszutoran-va ikicukeno basodeszu.」 „Ez
a vendéglő a törzshelye.”

ikicukuikicuku ◆ jutjut 「Dzsunbanga daidzsitoiu kecu-
ronni iki cuita.」 „Arra a következtetésre jutot-
tam, hogy fontos a sorrend.” ◆ vezetvezet 「Futarino
iki cuku szaki-va kekkonninatta.」 „Házassághoz
vezetett a kapcsolatuk.”

ikicuzukeruikicuzukeru ◆ továbbtovább élél 「Kare-va vatasita-
csino kokorono nakani iki cuzuketeiru.」 „A szí-
vünkben tovább él.”

ikicsiikicsi ◆ küszöbértékküszöbérték ◇ cúkakuikicsicúkakuikicsi fájda-fájda-
lomküszöblomküszöb

ikicsigaiikicsigai ◆ egymásegymás elkerüléseelkerülése 「Tomodacsi-
notokoroni ittanoni iki csigaininattesimatta.」
„Amikor a barátomhoz mentem, véletlenül elke-
rültük egymást.” ◆ félreértésfélreértés 「Iki csigaigaatte
sorui-o kaki macsigaeta.」 „Félreértésből elírtuk
az iratokat.” ◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Karerano aidani
iki csigaiga sódzsita.」 „Nézeteltérés keletkezett
kettejük között.”

ikicsigauikicsigau ◆ elkerülikelkerülik egymástegymást 「Tomodacsi-
notokoroni ikimasitaga, iki csigaidesita.」 „El-
mentem a barátomhoz, de elkerültük egymást.”

ikicsisigekiikicsisigeki ◆ ingerküszöbingerküszöb
ikicsisizaiikicsisizai ◆ haláhozhalához vezetővezető elhanyagoláselhanyagolás

ikicsiszenrjóikicsiszenrjó ◆ dózisküszöbdózisküszöb
ikidaoreikidaore ◆ útszéli halálútszéli halál
ikidokoroikidokoro ◆ hely,hely, ahováahová mennimenni lehetlehet 「Tei-
kinride okane-va iki dokoro-o usinatta.」 „Az ala-
csony kamatok miatt, nincs hová mennie a pénz-
nek.”

ikidokorononaikomaikidokorononaikoma ◆ lebénított bábulebénított bábu
ikidomariikidomari ◆ nincsnincs továbbtovább 「Micsiga szuibocu-
siteiru, kokode iki domarida.」 „Az utat elöntöt-
te a víz. Innen már nincs tovább.” ◆ zsákutcazsákutca
「Kono micsi-va iki domarininatteiru.」 „Ez
zsákutca.”

ikidóriikidóri ◆ bőszültségbőszültség ◆ felháborodásfelháborodás 「Szei-
funo mudazukaini ikidóri-o kakuszenakatta.」
„Nem tudtam titkolni a felháborodásomat a kor-
mány túlköltekezése miatt.” ◆ megbotránkozásmegbotránkozás
「Ten-inno taidoni ikidóri-o oboeta.」 „Megbot-
ránkoztam az eladó viselkedésén.” ◆ mérgelő-mérgelő-
désdés
ikidóri-oikidóri-o kandzsirukandzsiru ◆ felbőszülfelbőszül 「Szeidzsik-
ano hacugenni ikidóri-o kandzsita.」 „Felbőszül-
tem a politikus kijelentésén.” ◆ felháborodikfelháborodik
「Szeidzsikano muszekininszani ikidóri-o kan-
dzsita.」 „Felháborodott a felelőtlen politikuson.”
◆ megbotránkozikmegbotránkozik 「Atarasii hóricuni ikidóri-o
kandzsita.」 „Megbotránkoztam az új törvényen.”
◆ mérgelődikmérgelődik 「Unmeini ikidóri-o kandzsita.」
„Mérgelődtem a sorsom miatt.”

ikidóruikidóru ◆ bosszankodikbosszankodik 「Szeifuno taióni iki-
dótta.」 „Bosszankodtam a kormány intézkedése
miatt.” ◆ felháborodikfelháborodik 「Zózeini ikidótta.」
„Felháborodtam az adóemelésen.” ◆ megbot-megbot-
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ránkozikránkozik 「Keiszacuno taidoni ikidótta.」 „Meg-
botránkoztam a rendőrség hozzáállásán.”

ikidzsibikiikidzsibiki ◆ előelő lexikonlexikon 「Szono hito-va iki
dzsibikida.」 „Ő egy élő lexikon.” ◆ mindentudómindentudó
emberember
ikidzsigokuikidzsigoku ◆ élő pokolélő pokol ◆ földi pokolföldi pokol
ikieikie ◆ élő csaliélő csali
ikigaagaruikigaagaru ◆ eláll a lélegzeteeláll a lélegzete
ikigaaraiikigaarai ◆ nehezen lélegziknehezen lélegzik
ikigaauikigaau ◆ összhangbanösszhangban vanvan 「Daburuszu-o
kunda hitoto ikiga avanai.」 „Nem tudok össz-
hangban játszani a párommal.”

ikigacumaruikigacumaru ◆ elfúlelfúl ◆ fuldoklikfuldoklik 「Kemuride
ikiga cumatta.」 „Fuldoklott a füsttől.” ◆ fuldo-fuldo-
kolkol 「Varui sirasze-o kiite ikiga cumariszóninat-
ta.」 „A rossz hírre fuldokolni kezdett.”

ikigacuzukuikigacuzuku ◆ bírjabírja levegőlevegő nélkülnélkül 「Boku-va
púrude ippunkanikiga cuzukujo!」 „Egy percig is
bírom az úszómedencében levegő nélkül.”

ikigadekinaiikigadekinai ◆ nemnem kapkap levegőtlevegőt 「Hanaga
cumaruto ikiga dekinai.」 „Ha bedugul az orrom,
nem kapok levegőt.”

ikigaiikigai ◆ életélet értelmeértelme 「Ikigai-o micuketa.」
„Megtalálta az élete értelmét.” ◆ lételemlételem
「Ongaku-va vatasino iki gaideszu.」 „Létele-
mem a zene.”

ikigai-oikigai-o ataeruataeru ◆ éltetéltet 「Kanodzsoni koszo-
datega iki gai-o ataeteiru.」 „A gyereknevelés él-
teti.”

ikigaikiga kajoukajou ◆ élettelélettel teliteli 「Kareno szakuhin-
va ikiga kajotteiru.」 „A művei élettel teliek.”

ikigakariikigakari ◆ eseményekesemények sodródásasodródása 「Mjóna
ikigakarininattesimatta.」 „Furcsa irányba sod-
ródtak az események.” ◆ körülményekkörülmények
ikigakaridzsóikigakaridzsó ◆ körülményekbőlkörülményekből kifolyólagkifolyólag
「Ikigakari dzsókotovarenai fun-
ikininattesimatta.」 „A körülményekből kifolyó-
lag éreztem, hogy ezt nem lehet visszautasítani.”

ikigakeniikigakeni ◆ odafeléodafelé 「Ikigakeni hana-o kat-
ta.」 „Odafelé virágot vettem.”

ikigakenodacsinikigakenodacsin ◆ egyúttalegyúttal kapottkapott juta-juta-
lomlom 「Succsóni ittara iki gakeno dacsinde
meibucurjóri-o taberukotogadekita.」 „Amikor
kiküldetésen voltam, egyúttal a helyi ételspeciali-
tást is megkóstolhattam.”

ikigakireruikigakireru ◆ lihegliheg 「Szósa-va ikiga kirete-
ita.」 „A futó lihegett.”

ikigakurusiiikigakurusii ◆ fulladfullad 「Zenszokude ikiga kuru-
sii.」 „Az asztmám miatt fulladok.”

ikigakurusikunaruikigakurusikunaru ◆ fulladfullad 「Hajaku arukuto
ikiga kurusikunaru.」 „Ha gyorsan megyek, fulla-
dok.”

ikigamiikigami ◆ elő istenelő isten
ikigataeruikigataeru ◆ kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Otoko-va
ikiga taeta.」 „A férfi kilehelte a lelkét.”

ikigireikigire ◆ kifulladáskifulladás
ikigireszuruikigireszuru ◆ kifulladkifullad 「Kaidan-o noboruto
ikigireszuru.」 „Ha lécsőn megyek, kifulladok.”

ikigomiikigomi ◆ buzgalombuzgalom ◆ hévhév ◆ kedvkedv 「Taihenna
ikigomidehangarí gono benkjó-o hadzsimeta.」
„Nagy kedvvel kezdett magyarul tanulni.” ◆ lel-lel-
kesedéskesedés 「Aratana ikigomide benkjóni hagen-
da.」 „Megújult lelkesedéssel fogtam neki a tanu-
lásnak.”

ikigomuikigomu ◆ buzgóbuzgó töreksziktörekszik 「Szeikósijóto iki-
gondeiru.」 „Buzgón törekszem a sikerre.” ◆ el-el-
szánjaszánja magátmagát 「Gókakuszuruzoto ikigondei-
ru.」 „Elszántam magam, hogy átmenjek a vizs-
gán.” ◆ lelkesenlelkesen próbálpróbál 「Júsósijóto ikigonde-
iru.」 „Lelkesen próbál nyerni.”

ikigurusiiikigurusii ◆ aligalig kapkap levegőtlevegőt 「Nekutaiga-
kicukute ikigurusii.」 „A szűk nyakkendőben alig
kapok levegőt.” ◆ fojtogatófojtogató 「Daitokaino
szeikacu-va ikigurusii.」 „A nagyvárosi élet fojto-
gató.” ◆ nyomasztónyomasztó 「Asitano siken-o kanga-
eruto ikigurusikunaru.」 „Nyomasztó, ha a holna-
pi vizsgára gondolok.” ◇ ikigurusikuszuruikigurusikuszuru foj-foj-
togattogat 「Kemuride ikigurusikatta.」 „A füst foj-
togatott.”

ikigurusikunaruikigurusikunaru ◆ fuldoklikfuldoklik 「Kaidan-o no-
bottara ikigurusikunatta.」 „A lépcső tetejére érve
fuldoklott.” ◆ fuldokolfuldokol 「Hajaku hasitte ikiguru-
sikunatta.」 „A gyors futástól fuldokolt.”

ikigurusikuszuruikigurusikuszuru ◆ fojtogatfojtogat 「Kemuride iki-
gurusikatta.」 „A füst fojtogatott.”

ikihadzsiikihadzsi ◆ szégyenbenszégyenben élésélés 「Toire-o mi-
cukete iki hadzsi-o szaraszazuni szunda.」 „Talál-
tam egy vécét, így sikerült elkerülnöm a szégyent.”

ikiikiikiiki ◆ élénkségélénkség ◆ elevenségelevenség
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ikiikisitaikiikisita ◆ életerőséleterős 「Iki ikisita vakamono」
„életerős fiatal” ◆ életteliéletteli 「Iki ikisita kibun」
„életteli érzés” ◆ sugárzósugárzó 「Iki ikisita kao」 „su-
gárzó arc”

ikiikisiteiruikiikisiteiru ◆ eleveneleven 「Kono ko-va totemo iki
ikisiteiru.」 „Ez kisgyerek nagyon eleven.”

ikiikiszuruikiikiszuru ◆ élénkélénk 「Ekisúhen-va joruninat-
temo iki ikisiteiru.」 „Az állomás környéke éjjel
is élénk.” ◆ életdúséletdús ◆ életteliéletteli 「Iki ikisiteiru
me」 „életteli tekintet” ◆ eleveneleven 「Kono
kodomo-va totemo iki ikisiteiru.」 „Ez a gyerek
nagyon eleven.”

ikiikitoikiikito ◆ életdúsanéletdúsan 「Kuni-va iki ikito jom-
igaetta.」 „Életdúsan felvirágzott az ország.” ◆

életszerűenéletszerűen 「Hitono kurasi-o iki ikito bjósasi-
ta.」 „Életszerűen ábrázolta az emberek életét.” ◆

energikusanenergikusan 「Iki ikito hataraiteiru.」 „Energi-
kusan dolgozik.”

ikijójóikijójó ◆ diadalmasságdiadalmasság ◆ győzedelmességgyőzedelmesség
ikijójótoikijójóto ◆ büszkénbüszkén 「Koremadeno keiken-o
ikijójóto hanasita.」 „Büszkén mesélte az élmé-
nyeit.” ◆ diadalmasandiadalmasan 「Szensutacsi-va ikijó-
jóto hjósósikikaidzsóni mukatta.」 „A versenyzők
diadalmasan sétáltak a díjkiosztó terembe.” ◆

győzedelmesengyőzedelmesen 「Júsósa-va ikijójóto hiki age-
ta.」 „A nyertes győzedelmesen visszavonult.” ◆

lendületesenlendületesen 「Bengosi-va ikijójóto hanasita.」
„Az ügyvéd lendületesen beszélt.” ◆ peckesenpeckesen
「Ikijójóto aruita.」 „Peckesen sétált”

ikikaeraszeruikikaeraszeru ◆ felélesztfeléleszt 「Sinikaketeita
kotori-o iki kaeraszeta.」 „Felélesztette a haldokló
kismadarat.”

ikikaeruikikaeru ◆ életreéletre kelkel 「Sinda hito-va iki ka-
etta.」 „A halott ember életre kelt.” ◆ feléledfeléled
「Sokubucuni mizu-o jattara iki kaetta.」 „A nö-
vény az öntözésre feléledt.” ◆ újraéledújraéled 「Sinda-
to omotta szakana-va iki kaetta.」 „A döglöttnek
hitt hal újraéledt.”

ikikaiikikai ◆ jövés-menésjövés-menés
ikikataikikata ◆ eljutáseljutás 「Bjóinmadeno icsibanhajai
iki kata-o osiete kudaszai.」 „Kérem, mondja
meg, hogyan tudnék leggyorsabban eljutni a kór-
házba!” ◆ módszermódszer 「Dzsibunno iki katagaa-
ru.」 „Megvan a saját módszere.”

ikikataikikata ◆ életmódéletmód 「Tadasii iki kata」 „helyes
életmód” ◆ életviteléletvitel 「Iki kata-o kaeru.」 „Vál-
toztat az életvitelén.”

ikikauikikau ◆ jön-megyjön-megy 「Hirobani hitoga iki katte-
ita.」 „A téren jöttek-mentek az emberek.”

ikikenkónoikikenkóno ◆ életvidáméletvidám 「Oitemaszumaszu
ikikenkóda.」 „Öregen még inkább életvidám
lett.”

ikikiikiki ◆ jövés-menésjövés-menés ◆ összejárásösszejárás
ikikiszuruikikiszuru ◆ jön-megyjön-megy 「Micside hito-va iki ki-
siteita.」 „Az utcán jöttek-mentek az emberek.” ◆

összejárösszejár 「Kindzsoto iki kisiteiru.」 „Összejá-
runk a szomszédokkal.” ◆ portyázikportyázik 「Morino
inosisi-va macsi-o iki kisiteita.」 „Az erdőből jött
vaddisznók portyáztak a városban.”

ikimakuikimaku ◆ dúl-fúldúl-fúl 「Dzsósi-va ikimaite okotte-
ita.」 „A főnököm dúlt-fúlt haragjában.” ◆ frö-frö-
csögcsög 「Fukusúsitejaruto ikimaita.」 „Azt frö-
csögte, hogy bosszút fog állni.” ◆ szájhősködikszájhősködik
「Kanarazu kacuto ikimaita.」 „Azzal szájhőskö-
dött, hogy nyerni fog.”

ikimasóikimasó ◆ nyomásnyomás 「Dzsa, ikimasó!」 „Akkor
nyomás!”

ikimocukaszenuikimocukaszenu ◆ lélegzetelállítólélegzetelállító 「Ikimo-
cukaszenu bóken」 „lélegzetelállító kaland”

ikimonoikimono ◆ élőélő dologdolog 「Dorón-va iki monono-
jóda.」 „A drón olyan, mintha élne.” ◆ élőlényélőlény
「Umino nakanitakuszan-no iki monoga szundei-
ru.」 „A tengerben sok élőlény van.”

ikimotaedaenoikimotaedaeno ◆ nemnem bírjabírja továbbtovább 「Sak-
kinno henszaini ovarete, ikimo tae daeno dzsók-
jódeszu.」 „Az adósságaim miatt már nem bírom
tovább.”

ikimuikimu ◆ megfeszítimegfeszíti aa hasáthasát 「Ikindeuncsi-o
sita.」 „Hasamat megfeszítve kinyomtam a kakit.”

ikinaikina ◆ elegánselegáns 「Ikinareszutoran.」 „Elegáns
étterem.” ◆ ízlésesízléses 「Kanodzso-va ikinanari-o
siteiru.」 „Ízlésesen öltözködik.” ◆ jójó érzékűérzékű
「Ikina hito.」 „Jó érzékű ember.” ◆ ügyesügyes 「Ik-
ina hakarai.」 „Ügyes közbenjárás.”

ikinagaraeruikinagaraeru ◆ életbenéletben maradmarad 「Tószeki-o
ukete iki nagaraeteiru.」 „Dialízis segítségével
marad életben.” ◆ hosszúhosszú életetéletet élél 「Kenkóde
iki nagaraeteiru.」 „Egészséges, hosszú életet él.”
◆ túléltúlél 「Tanmeino muszukojorimo iki nagarae-
ta.」 „Rövid életű fiát is túlélte.”
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ikinariikinari ◆ egybőlegyből 「Keikenmo nainoniikinari
dzsókjúno gengonórjokusikenni csószensita.」
„Tapasztalat nélkül, egyből a legmagasabb szintű
nyelvvizsgával próbálkoztam.” ◆ egyszeregyszer csakcsak
「Ikinari kabuga agari hadzsimeta.」 „Egyszer
csak erősödni kezdett a részvény.” ◆ hirtelenhirtelen
「Sacsó-va ikinari dzsininsita.」 „Az igazgató hir-
telen lemondott.” ◆ meglepetésszerűenmeglepetésszerűen 「Ha-
igokaraikinari oszovareta.」 „Meglepetésszerűen
hátba támadtak.” ◆ váratlanulváratlanul 「Ikinari darek-
ani koe-o kakerareta.」 „Váratlanul megszólított
valaki.”

ikinariaravareruikinariaravareru ◆ betoppanbetoppan 「Kareno tok-
oroniikinari aravaretara, bikkuriszurudesó.」
„Biztosan meglepődne, ha betoppannék.”

ikinitaszszuruikinitaszszuru ◆ szintetszintet érér elel 「Kare-va pu-
rono ikini tah-sita.」 „Professzionális szintet ért
el.”

ikinobiruikinobiru ◆ életbenéletben maradmarad 「Kaisa-va nuke
micsi-o micukete iki nobita.」 „A vállalat meg-
találta a kiutat, és életben maradt.” ◆ túléltúlél
「Szenszó-o iki nobita.」 „Túlélte a háborút.”

ikinobitahitoikinobitahito ◆ túlélőtúlélő 「Ressadzsiko-o iki no-
bita hito.」 „A vonatbaleset túlélője.”

ikinojoiikinojoi ◆ életteliéletteli 「Ikino joi koe」 „életteli
hang”

ikinokoriikinokori ◆ életbenéletben maradásmaradás ◆ túlélőtúlélő 「Dzs-
ikono iki nokori-va hitorisikainakatta.」 „Csak
egy túlélője volt a balesetnek.”

ikinokoruikinokoru ◆ megmaradmegmarad 「Szansúkan sokubu-
cuni mizu-o agenakutemo iki nokotta.」 „3 hétig
nem locsoltam a növényt, de megmaradt.” ◆ meg-meg-
úszikúszik 「Dzsiko-o iki nokotta.」 „Megúsztam a
balesetet.” ◆ talpontalpon maradmarad 「Kaisa-va kibisii
kjószóni iki nokotta.」 „A vállalat a talpon maradt
a kemény versenyben.” ◆ túléltúlél 「Dzsikode iki
nokotta.」 „Túlélte a balesetet.”

ikinonagaiikinonagai ◆ nagylélegzetűnagylélegzetű 「Ikino nagai si-
goto」 „nagylélegzetű munka”

ikinone-oikinone-o tomerutomeru ◆ megölmegöl 「Ikinone-o tome-
rareta kibundatta.」 „Úgy éreztem, mint akit
megöltek.”

ikinosimaikinosima ◆ Iki-szigetIki-sziget
ikinositaikinosita ◆ elfojtottelfojtott lélegzetlélegzet ◆ utolsóutolsó le-le-
helethelet 「Kurusii ikino sitakara dzsújóna kotoba-o

nokoszu.」 „Utolsó leheletével még elmond vala-
mi fontosat.”

ikinotomarujónaikinotomarujóna ◆ lélegzetelállítólélegzetelállító 「Ikino-
tomarujóna kókeidatta.」 „Lélegzetelállító lát-
vány volt.”

ikinukiikinuki ◆ légnyíláslégnyílás ◆ pihenéspihenés
「Ikinukinipaszokon-nogému-o jatta.」 „Pihe-
nésképpen a számítógéppel játszottam.”

ikinukuikinuku ◆ életbenéletben maradmarad 「Csikasicuni kaku-
rete iki nuita.」 „A pincében elbújva életben ma-
radtam.” ◆ élveélve kikerülkikerül 「Kare-va dzsigoku-o
iki nuita.」 „Élve kikerült a pokolból.” ◆ túléltúlél
「Kare-va szenszó-o iki nuita.」 „Túlélte a hábo-
rút.”

iki-oiki-o cugucugu ◆ levegőtlevegőt veszvesz 「Nagaku tometa
iki-o cuida.」 „Hosszú idő elteltével újra levegőt
vett.”

iki-oiki-o cukucuku ◆ fellélegzikfellélegzik 「Jatto iki-o cuketa.」
„Végre fellélegezhetek!” ◆ lélegziklélegzik 「Iki-o cuku
himamonai.」 „Még lélegezni sincs időm.”

iki-oiki-o cumerucumeru ◆ visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét
「Iki-o cumete sigotoni súcsúsita.」 „Visszafoj-
tott lélegzettel összpontosítottam a munkámra.”

iki-oiki-o cumetecumete ◆ lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva 「Iki-
o cumete siai-o miteita.」 „Lélegzet-visszafojtva
néztem a mérkőzést.”

iki-oiki-o denaidenai ◆ nemnem többtöbb 「Kore-va szuiszokuno
iki-o denai.」 „Ez nem több, mint spekuláció.”

iki-oiki-o fukikaeszufukikaeszu ◆ feléledfeléled 「Sindato omovar-
eta kandzsa-va iki-o fuki kaesita.」 „A halottnak
hitt beteg feléledt.”

iki-oiki-o fukikakerufukikakeru ◆ lehetlehet 「Teni iki-o fukikak-
ete atatameta.」 „A kezemet lehelgetve melenget-
tem.”

iki-oiki-o fukikomufukikomu ◆ belefújbelefúj 「Fúszenni fuki kon-
da.」 „Belefújt a léggömbbe.”

iki-o hakidaszukotoiki-o hakidaszukoto ◆ kilégzéskilégzés
iki-oiki-o hakuhaku ◆ fújtatfújtat 「Uma-va iki-o haita.」
„A ló fújtatott.” ◆ kilélegezkilélegez 「Iki-o szuttekara
nibjóde iki-o haita.」 „Belélegeztem, és két má-
sodpercre rá kilélegeztem.” ◆ lehellehel 「Teni iki-o
haite atatameta.」 „A kezemet lehelve melenget-
tem.” ◆ rálehelrálehel 「Cumetai madogaraszuni iki-o
haita.」 „Ráleheltem a hideg ablaküvegre.”

iki-o hakukotoiki-o hakukoto ◆ kilélegzéskilélegzés
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iki-oiki-o hazumaszeruhazumaszeru ◆ kapkodjakapkodja aa levegőtlevegőt
「Iki-o hazumaszete hasitta.」 „A levegőt kap-
kodva szaladt.” ◆ lihegliheg 「Iki-o hazumaszete ha-
sitta.」 „Lihegve futottam.”

iki-oiki-o hikitoruhikitoru ◆ kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Teate-va
munasiku otoko-va iki-o hiki totta.」 „Hiába pró-
báltak segíteni, a férfi kilehelte a lelkét.”

ikioiikioi ❶ erőerő 「Kazeno ikioide tobaszareszóninat-
ta.」 „Majdnem elrepített a szél ereje.” ❷ len-len-
dületdület 「Ikioi amatte korondesimatta.」 „A len-
dülettől elestem.” ◆ hatalomhatalom 「Szekaide ikioi-o
masiteiru.」 „Nő a hatalma a világban.” ◆ nyil-nyil-
vánvalóanvánvalóan 「Ikioiszónarazaru-o enai.」 „Ennek
nyilvánvalóan így kell történnie.” ◇ ikioideikioide kö-kö-
vetkeztébenvetkeztében 「Koronda ikioide kanban-o ko-
vasitesimatta.」 „Elestem, minek következtében
megrongáltam a cégtáblát.” ◇ ikioininoruikioininoru len-len-
dületetdületet kihasználkihasznál 「Ikioini notte rensó-o ne-
rau.」 „A lendületet kihasználva sorozatos győzel-
mekre pályázik.” ◇ ikioinoaruikioinoaru erőserős 「Ikioino-
aru sihaisa」 „erős uralkodó” ◇ ikioinoaruikioinoaru len-len-
dületesdületes 「Ikioinoaru buntai」 „lendületes stí-
lus” ◇ ikioinonaiikioinonai erőtlenerőtlen 「Ikioinonaibóru」
„erőtlen labda” ◇ ikioinonaiikioinonai élettelenélettelen 「Ikio-
inonai hiszszeki」 „élettelen kézírás” ◇ kusza-kusza-
kimonabikuikioikimonabikuikioi elsöprőelsöprő erőerő ◇ sizen-noikioisizen-noikioi
dolgokdolgok természetestermészetes folyásafolyása ◇ hacsikuno-hacsikuno-
ikioiikioi feltartóztathatatlanfeltartóztathatatlan erőerő 「Guntai-va
hacsikuno ikioide szuszunda.」 „Feltartóztatha-
tatlan erővel tört előre a hadsereg.” ◇ jottaik-jottaik-
ioideioide alkoholtólalkoholtól felbátorodvafelbátorodva 「Jotta ikioide
siranai dzsoszeinikiszu-o sita.」 „Az alkoholtól
felbátorodva megcsókolta az ismeretlen nőt.”

ikioideikioide ◆ következtébenkövetkeztében 「Koronda ikioide
kanban-o kovasitesimatta.」 „Elestem, minek kö-
vetkeztében megrongáltam a cégtáblát.”

ikioijokuikioijoku ◆ erőteljesenerőteljesen 「Ikioijokutéburu-o
tataita.」 „Erőteljesen rácsaptam az asztalra.” ◆

határozotthatározott mozdulattalmozdulattal 「Ikioi jokutéburu-
kara sorui-o harai otosita.」 „Határozott mozdu-
lattal lesöpörte az asztalról az iratokat.” ◆ len-len-
dületesendületesen 「Ikioijoku ojogidasita.」 „Lendüle-
tesen úszni kezdtem.”

ikioijokuakususzuruikioijokuakususzuru ◆ belecsapbelecsap aa tenyeré-tenyeré-
bebe ◆ jól megszorítja a kezétjól megszorítja a kezét
ikioijokunagareruikioijokunagareru ◆ ömlikömlik 「Dzsagucsikara
mizu-va ikioijoku nagareteita.」 „A csapból öm-
lött a víz.”

ikioikomuikioikomu ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik
ikioininoruikioininoru ◆ lendületetlendületet kihasználkihasznál 「Ikioini
notte rensó-o nerau.」 „A lendületet kihasználva
sorozatos győzelmekre pályázik.”

ikioinoaruikioinoaru ◆ erőserős 「Ikioinoaru sihaisa」 „erős
uralkodó” ◆ lendületeslendületes 「Ikioinoaru buntai」
„lendületes stílus”

ikioinojoiikioinojoi ◆ energikusenergikus ◆ lendületeslendületes
ikioinonaiikioinonai ◆ élettelenélettelen 「Ikioinonai hiszsze-
ki」 „élettelen kézírás” ◆ erőtlenerőtlen 「Ikioinonai-
bóru」 „erőtlen labda”

ikioi-oikioi-o maszumaszu ◆ egyreegyre hevesebbéhevesebbé válikválik
「Taifú-va ikioi-o masiteita.」 „A tájfun egyre he-
vesebbé vált.”

ikioi-oikioi-o usinauusinau ◆ fékeződikfékeződik 「Keizai-va ikioi-o
usinatteita.」 „A gazdaság fékeződött.”

ikioizukuikioizuku ◆ erőre kaperőre kap
iki-oiki-o kiraszukiraszu ◆ kapkodjakapkodja aa levegőtlevegőt ◆ kiful-kiful-
ladlad 「Hasitte iki-o kirasita.」 „Kifulladtam a fu-
tástól.” ◆ levegőlevegő utánután kapkodkapkod 「Hasitte iki-o
kirasita.」 „A futás után levegő után kapkodtam.”
◆ pihegpiheg 「Csikarasigoto-o site iki-o kirasita.」
„A megerőltető munka után pihegtem.”

iki-oiki-o koraszukoraszu ◆ visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét
「Eizó-o iki-o korasite micumeteita.」 „Lélegzet-
visszafojtva meredtem a képernyőre.”

iki-oiki-o koroszukoroszu ◆ visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét
「Iki-o korosite cumaszakide aruita.」 „Lábujjhe-
gyen, lélegzet-visszafojtva mentem.”

iki-o nomuiki-o nomu ◆ elakad a lélegzeteelakad a lélegzete
iki-oiki-o nomunomu ◆ pisszennipisszenni semsem mermer 「Mino ke-
mojodacujóna geitóni kansú-va iki-o nonda.」 „A
hajmeresztő mutatvány közben a közönség
pisszenni sem mert.”

iki-oiki-o nomunomu ◆ visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét ◇

iki-oiki-o nondenonde lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva 「Iki-o
nonderaionsó-o mita.」 „Lélegzet-visszafojtva
nézte az oroszlánmutatványt”

iki-oiki-o nomujónanomujóna ◆ lélegzetelállítólélegzetelállító 「Iki-o
nomujóna ucukusisza」 „lélegzetelállító szépség”

iki-oiki-o nondenonde ◆ lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva 「Iki-
o nonderaionsó-o mita.」 „Lélegzet-visszafojtva
nézte az oroszlánmutatványt”
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iki-oiki-o nukunuku ◆ pihenpihen 「Simekirigaatte iki-o nu-
kukotoga dekinai.」 „A határidős munkám miatt
nem tudok pihenni.”

iki-oiki-o szuikomukotoszuikomukoto ◆ belélegzésbelélegzés ◆ levegő-levegő-
vételvétel
iki-oiki-o szuruszuru ◆ lélegziklélegzik 「Iki-o sitara szenakaga
itai.」 „Ha lélegzem fáj a hátam.” ◆ szuszogszuszog
iki-oiki-o szuuszuu ◆ belélegezbelélegez 「Iki-o szutte, iki-o ha-
ite!」 „Lélegezzen be és ki!” ◆ levegőtlevegőt veszvesz
「Fukaku iki-o szutta.」 „Mély levegőt vettem.”

iki-o szuukotoiki-o szuukoto ◆ lélegzetvétellélegzetvétel
iki-oiki-o tomerutomeru ◆ visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét
「Hitoni kizukarenaijóni iki-o tometa.」 „Vissza-
fojtotta a lélegzetét, nehogy észrevegyék.”

iki-oiki-o torutoru ◆ lélegziklélegzik 「Hanaga cumattesimatte
ikigatorenakunatta.」 „Bedugult az orrom, és
nem tudtam lélegezni.” ◆ levegőtlevegőt veszvesz 「Daib-
ága fudzsósite iki-o totta.」 „A búvár a felszínre
jött, hogy levegőt vegyen.”

ikiritacuikiritacu ◆ felbőszülfelbőszül 「Kucsigotaeszareruto-
maszumaszuikiri tatta.」 „Amikor feleseltek vele,
egyre inkább felbőszült.” ◆ feldühödikfeldühödik 「Sicure-
ina ii mavasiniikiri tatte hanpacusita.」 „A sértő
kifejezésre feldühödve reagáltam.”

ikirjóikirjó ◆ élőélő személyszemély szellemeszelleme 「Iki rjóni tori
cukareteiru.」 „Élő személy szelleme üldöz.”

ikiruikiru ◆ biztonságbanbiztonságban vanvan 「Kono koma-va
mada ikiteiru.」 „Ez a bábu még biztonságban
van.” ◆ élél 「Szono bjókito ikinakerebanaranai.」
„Együtt kell élnie azzal a betegéggel.” ◆ életteliéletteli
「Ao-o irerutokono e-va ikitekuru.」 „Ha kéket
teszünk ebbe a képbe, életteli lesz.” ◆ érvényenérvényen
vanvan 「Szono hóricu-va mada ikiteiru.」 „Az a
törvény még mindig érvényben van.” ◆ továbbtovább
húzzahúzza 「Haienninaranakattaramada ikiteitada-
ró.」 „Ha nem kap tüdőgyulladást, még tovább
húzta volna.” ◇ ikiteiruaidanikeikenszuruikiteiruaidanikeikenszuru
megélmegél 「Taiszeitenkan-o ikiteiru aidani keikensi-
ta.」 „Megéltem a rendszerváltást.”

ikiruijokuikiruijoku ◆ életkedvéletkedv 「Ikiru ijoku-o usinat-
ta.」 „Elment az életkedvem.”

ikirukirjokuikirukirjoku ◆ életkedvéletkedv 「Ikiru kirjoku-o tori
modosita.」 „Visszanyertem az életkedvemet.”

ikirusikabaneikirusikabane ◆ élőhalottélőhalott
ikisiniikisini ◆ élet és halálélet és halál

ikisócsinikisócsin ◆ elbátortalanodáselbátortalanodás ◆ elcsügge-elcsügge-
désdés ◆ lehangoltságlehangoltság
ikisócsin-noikisócsin-no ◆ elbátortalanodottelbátortalanodott
ikisócsinsitaikisócsinsita ◆ csüggedtcsüggedt 「Ikisócsinsita
hito」 „csüggedt ember”

ikiszacuikiszacu ◆ előtörténetelőtörténet 「Dzsikenno ikisza-
cu」 „eset előtörténete” ◆ előzményelőzmény 「Dzsikono
ikiszacu-o tadoru.」 „Nyomon követi a baleset
előzményeit.”

ikiszakiikiszaki ◆ ahováahová megymegy 「Kareno iki szaki-o
kiita.」 „Megkérdeztem, hová megy.” ◆ jövőjövő ◆

kilátásokkilátások ◆ útiúti célcél 「Tankentaino iki szaki」
„expedíció úti célja”

ikiszekikitteikiszekikitte ◆ lélekszakadvalélekszakadva 「Ikiszeki kit-
te hasitta.」 „Lélekszakadva rohantam.” ◆ liheg-liheg-
veve 「Okureta szeito-va ikiszeki kitte kjósicuni
kake konda.」 „A későn jövő diák lihegve bero-
hant az osztályterembe.”

ikiszóikiszó ◆ elmegyekelmegyek 「Jabai, ikiszó!」 „Jaj, el-
megyek!”

ikiszoszóikiszoszó ◆ csüggedéscsüggedés
ikiszugiikiszugi ◆ túlkapástúlkapás 「Keiszacuno iki szugi」
„rendőrségi túlkapás” ◆ túlmenéstúlmenés 「Kjúkóni
noruto iki szugitesimau.」 „Ha gyorsvonatra szál-
lunk túlmegyünk az állomáson.” ◆ túlzástúlzás 「Ko-
no sószan-va iki szugidzsanai?」 „Nem túlzás ez a
dicséret?”

ikiszugiruikiszugiru ◆ elvetetielveteti aa sulykotsulykot 「Kare-o sza-
szunante iki szugideszu.」 „Azzal, hogy megkésel-
te, kicsit elvetette a sulykot.” ◆ túlfuttúlfut 「Densa-
va eki-o iki szugita.」 „A vonat túlfutott az állo-
máson.” ◆ túlhaladtúlhalad 「Mokutekicsi-o iki szug-
ita.」 „Túlhaladtam a célállomásomon.” ◆ túltúl
messziremesszire megymegy 「Kareno hacugen-va iki szugi-
dattajóna kigaszuru.」 „Úgy érzem túl messzire
ment a kijelentésével.” ◆ túlzásbatúlzásba viszvisz 「Iki
szugita taibacu」 „túlzásba vitt testi fenyítés”

ikiszugitaikiszugita ◆ túlzotttúlzott 「Iki szugitadaietto-va jo-
kuarimaszen.」 „Nem jó a túlzott diéta.”

ikiszuruikiszuru ◆ sorsárasorsára hagyhagy 「Szacudzsinhan-va
morini sitai-o ikisita.」 „A gyilkos az erdőben a
sorsára hagyta áldozatát.”

ikiszuruikiszuru ◆ lemondlemond
ikitaikita ◆ élőélő 「Ikita nihongo-o minicuketa.」 „El-
sajátította az élő japán nyelvet.”
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ikitaeruikitaeru ◆ kileheli a lelkétkileheli a lelkét
ikitakaneikitakane ◆ jóra költött pénzjóra költött pénz
ikitakaszekiikitakaszeki ◆ élő fosszíliaélő fosszília
ikitamamaikitamama ◆ elevenenelevenen 「Neko-va
ikitamamanezumi-o tabeta.」 „A macska eleve-
nen megette az egeret.” ◆ élveélve 「Kare-va ikita-
mama maiszószareta.」 „Élve temették el.”

ikitaszoraganaiikitaszoraganai ◆ félelmébenfélelmében nemnem isis tudja,tudja,
hogy él-e méghogy él-e még
ikiteikeruikiteikeru ◆ megélmegél 「Korekuraino kjúrjóde-va
ikiteikenai.」 „Ennyi fizetésből nem lehet megél-
ni.”

ikiteiruikiteiru ◆ élőélő
ikiteiruaidanikeikenszuruikiteiruaidanikeikenszuru ◆ megélmegél
「Taiszeitenkan-o ikiteiru aidani keikensita.」
„Megéltem a rendszerváltást.”

ikitekitaakasiikitekitaakasi ◆ életműéletmű 「Kono sószecu-va
kanodzsono ikitekita akasideszu.」 „Ez a regény
az ő életműve.”

ikitodokuikitodoku ◆ figyelmesfigyelmes 「Iki todoitaszábiszu」
„figyelmes kiszolgálás” ◆ gondosgondos 「Szódzsino iki
todoita heja」 „gondosan kitakarított szoba”

ikitógóikitógó ◆ kölcsönöskölcsönös megértésmegértés ◆ rokonlel-rokonlel-
kűségkűség
ikitógószuruikitógószuru ◆ egyegy hullámhosszonhullámhosszon vanvan
「Karera-va otagaini ikitógósiteiru.」 „Egy hul-
lámhosszon vannak.” ◆ egyegy srófrasrófra járjár azaz
agyukagyuk 「Júdzsinto ikitógósiteiru.」 „Egy srófra
jár az agyam a barátommal.” ◆ rokonlelkűrokonlelkű 「Iki-
tógósita tomodacsi」 „rokonlelkű barátok”

ikiucusiikiucusi ◆ élethűségélethűség 「Iki ucusinoiraszuto」
„élethű illusztráció” ◆ szakasztottszakasztott másmás 「Ko-
no ko-va csicsiojano iki ucusida.」 „Ez a gyerek az
apja szakasztott mása.”

ikiumanome-oikiumanome-o nukujónanukujóna ◆ gyorsaságotgyorsaságot
igénylőigénylő ◆ kíméletlenkíméletlen 「Iki umano me-o nuku-
jóna tatakai」 „kíméletlen küzdelem”

ikiumeikiume ◆ élve eltemetésélve eltemetés
ikiumeninaruikiumeninaru ◆ aláalá temetődiktemetődik 「Otoko-va do-
sakuzurede iki umeninatta.」 „A sárlavina maga
alá temette a férfit.”

ikiumeniszuruikiumeniszuru ◆ élveélve eltemeteltemet 「Higaisa-o iki
umenisita.」 „Élve eltemette áldozatát.”

iki-vaiki-va ◆ odafeléodafelé 「Ikiha aruita.」 „Odafelé gya-
log mentem.”

ikivakareninaruikivakareninaru ◆ elszakadelszakad 「Nidzsúnenkan
iki vakareninatta csicsito szaikaisita.」 „Találkoz-
tam apámmal, akitől 20 évre elszakadtam.”

ikivakareruikivakareru ◆ elszakadelszakad 「Kjódai-va kodomo-
no tokini iki vakareta.」 „A testvérek gyermekko-
rukban elszakadtak egymástól.”

ikivataruikivataru ◆ eljuteljut 「Sienbussi-va hiszaisani iki
vataranakatta.」 „A segélycsomagok nem jutottak
el a katasztrófa érintettjeihez.” ◆ jutjut 「Vakucsin-
ga min-nani iki vatatta.」 „Mindenkinek jutott a
vakcinából.” ◆ kiterjedkiterjed 「Kareno kenrjokuga
kokkano szumizuminimade iki vatatta.」 „A ha-
talma az ország minden részére kiterjedt”

ikizamaikizama ◆ stílusstílus 「Kareno ikizama-va szubara-
sii.」 „Csodálatos az életstílusa.”

ikizukaiikizukai ◆ légzéslégzés 「Heja-va dzsibunno ikizu-
kaimo kikoeruhodo sizukadatta.」 „Olyan csen-
des volt a szoba, hogy a saját légzésemet is hal-
lottam.” ◆ lélegzéslélegzés 「Szensuno ikizukaiga ara-
katta.」 „A versenyző kapkodva lélegzett.” ◆ lé-lé-
legzetvétellegzetvétel 「Kandzsano ikizukaiga kurusiszó-
da.」 „A beteg nehezen veszi a levegőt.”

ikizukuikizuku ◆ élél 「Kareno kioku-va mada kokoroni
ikizuiteiru.」 „Még a szívemben él az emléke.” ◆

lélegziklélegzik ◆ sóhajtoziksóhajtozik
ikizumariikizumari ◆ holtpontholtpont 「Kósó-va iki zumarini-
natta.」 „A tárgyalások holtpontra jutottak.” ◆

reménytelenreménytelen helyzethelyzet 「Bokuno dzsinszei-va
iki zumarininatteiru.」 „Reménytelen helyzetbe
került az életem.” ◆ zsákutcazsákutca 「Kono dóro-va
iki zumarininatteiru.」 „Ez egy zsákutca.”

ikizumaruikizumaru ◆ elálleláll aa lélegzetelélegzete 「Kincsóde iki-
zumatta.」 „Az izgalomtól elállt a lélegzetem.”

ikizumaruikizumaru ◆ megrekedmegreked 「Dzsikono eikjóde
kócú-va iki zumatteiru.」 „A baleset miatt meg-
rekedt a forgalom.” ◆ nehéznehéz helyzetbehelyzetbe kerülkerül
「Kaisa-va zaiszeitekini iki zumatta.」 „A vállalat
pénzügyileg nehéz helyzetbe került.” ◆ zsákut-zsákut-
cábacába jutjut 「Bokuno dzsinszei-va iki zumatta.」
„Zsákutcába jutott az életem.”

ikizumarujónaikizumarujóna ◆ lélegzetelállítólélegzetelállító
「Kjokugeisi-va ikizumarujónaszutanto-o misze-
ta.」 „Az akrobata lélegzetelállító mutatványt
adott elő.”

ikjóikjó ◆ idegen vallásidegen vallás ◆ pogányságpogányság
ikjóikjó ◆ idegen földidegen föld ◆ idegen országidegen ország
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ikjokuikjoku ◆ részletekrészletek 「Dzsidzsó-o ikjoku-o cu-
kusite szecumeisita.」 „Részletekbe menően el-
magyaráztam a helyzetet.”

ikjokuikjoku ◆ gondozógondozó ◆ gondozóközpontgondozóközpont ◆ or-or-
vosi állomásvosi állomás
ikjokukecugóikjokukecugó ◆ elektrovalens kötéselektrovalens kötés
ikjoszuruikjoszuru ◆ támaszkodiktámaszkodik 「Sómeiszareteinai
kaszecuni ikjositeiru.」 „Bizonyítatlan hipotézisre
támaszkodik.”

ikjótoikjóto ◆ idegen vallásúidegen vallású ◆ pogánypogány
ikkaikka ◆ átvonulásátvonulás ◇ taifúikkataifúikka viharvihar elmúlá-elmúlá-
sasa ◇ taifúikkataifúikka tájfun elvonulásatájfun elvonulása
ikkaikka ◆ családcsalád 「Kokoni tanakaszan ikkaga
szundeimaszu.」 „Itt lakik a Tanaka család.” ◆

sajátsaját iskolaiskola 「Kaigade ikka-o nasita.」 „Festé-
szete saját iskolát teremtett.” ◇ ikkanodzsidzsóikkanodzsidzsó
családicsaládi okokokok 「Ikkano dzsidzsóde tenkó-o kuri
kaesiteita.」 „Családi okokból sűrűn váltottam is-
kolát.”

ikkaarukóruikkaarukóru ◆ egyértékű alkoholegyértékű alkohol
ikkacuikkacu ◆ átfogóátfogó 「Kokkaini ikkacuhóan-o te-
isucusita.」 „Átfogó törvényjavaslatot terjesztett
az országgyűlés elé” ◆ egybenegyben 「Détá-o ikka-
cusorisiteiru.」 „Egyben dolgozza fel az adato-
kat.” ◆ együttesenegyüttesen 「Modzsirecu-o ikkacuhen-
kansita.」 „Együttesen konvertáltam a karakter-
füzért.” ◇ ikkacutorihikiikkacutorihiki csomagtervcsomagterv
ikkacuikkacu ◆ dörgedelemdörgedelem 「Cumakara ikkacuga
tonda.」 „A feleségétől kapott egy dörgedelmet.”
◆ rápirításrápirítás ◆ ráripakodásráripakodás ◆ rendreutasí-rendreutasí-
tástás ◆ ripakodásripakodás
ikkacubaibaiikkacubaibai ◆ nagy tételben kereskedésnagy tételben kereskedés
ikkacubaraiikkacubarai ◆ egyösszegűegyösszegű fizetésfizetés
「Nekkureszu-o kuredzsittokádono ikkacubara-
ide siharatta.」 „A nyakláncot egyösszegű hitel-
kártyás fizetéssel vettem.”

ikkacubaraideikkacubaraide ◆ egyegy összegbenösszegben 「Ikkacuba-
raide onegaisimaszu.」 „Egy összegben fogok fi-
zetni!”

ikkacudeikkacude ◆ egybenegyben 「Sorui-o ikkacude okut-
ta.」 „Egyben küldtem el az iratokat.”

ikkacukanriikkacukanri ◆ központiközponti üzemeltetésüzemeltetés 「Ko-
no kaisa-va dzsuh-tónomanson-o ikkacukanrisi-
teiru.」 „Ez a vállalat 10 társasház központi üze-
meltetését végzi.”

ikkacukónjúikkacukónjú ◆ egy tételben vásárlásegy tételben vásárlás
ikkacusoriikkacusori ◆ együttesegyüttes feldolgozásfeldolgozás ◆ köte-köte-
gelt feldolgozásgelt feldolgozás
ikkacuszuruikkacuszuru ◆ rápirítrápirít 「Mukasino dzsibun-o
ikkacusitejaritai.」 „Szeretnék rápirítani régi ön-
magamra!” ◆ ráripakodikráripakodik 「Tabako-o szutteiru
kodomoni ógoede ikkacusitejatta.」 „Ráripakod-
tam cigarettázó gyerekre.” ◆ rendreutasítrendreutasít
「Szenszei-va idzsimekko-o ikkacusita.」 „A ta-
nár rendreutasította a szekáló diákot.”

ikkacutorihikiikkacutorihiki ◆ csomagtervcsomagterv
ikkadanranikkadanran ◆ családicsaládi körkör ◆ meghittmeghitt csalá-csalá-
didi körkör 「Kuriszumaszude ikkadanran-o tanosin-
da.」 „Meghitt családi körben töltöttük a kará-
csonyt.”

ikkagecubun-noikkagecubun-no ◆ havihavi 「Kore-va ikkagecu-
bunno kjúrjódeszu.」 „Ez egyhavi fizetés.”

ikkagecugoikkagecugo ◆ egyegy hónaphónap múlvamúlva 「Kariteiru
okane-o ikkagecugoni kaesimaszu.」 „Egy hónap
múlva megadom, amivel tartozom.” ◆ rárá egyegy
hónaprahónapra
ikkagecukan-noikkagecukan-no ◆ havihavi
ikkagenikkagen ◆ különöskülönös elképzeléselképzelés 「Kare-va nin-
genkankeinicuite ikkagengaaru.」 „Különös el-
képzelése van az emberi kapcsolatokról.” ◆ magamaga
véleményevéleménye 「Hissa-va szeidzsinicuite ikkagen-
gaaru.」 „Az írónak megvan a maga véleménye a
politikáról.”

ikkaiikkai ◆ egyegy alkalommalalkalommal 「Konopaszuvádo-va
ikkaikagirideszu.」 „Ez a jelszó csak egy alkalom-
mal használható.” ◆ egyszeregyszer 「Rondon-ni-va
ikkaiittakotogaaru.」 „Egyszer voltam London-
ban.” ◇ icsinicsiikkaiicsinicsiikkai napontanaponta egyszeregyszer
「Icsinicsiikkaiha-o migaku.」 „Naponta egyszer
mosok fogat.” ◇ icsinen-ikkaiicsinen-ikkai éventeévente egy-egy-
szerszer 「Icsinen-ikkaimado-o arau.」 „Évente
egyszer megmosom az ablakokat.” ◇ súikkaisúikkai he-he-
tentetente egyszeregyszer 「Súikkaiau.」 „Hetente egyszer
találkozunk.”

ikkaiikkai ◆ egyegy emeletemelet 「Ója-va ikkaiueni szunde-
iru.」 „A tulajdonos egy emelettel feljebb lakik.”
◆ földszintföldszint 「Ikkaini szundeiru.」 „A földszin-
ten lakunk.” ◇ ikkaidatenoikkaidateno egyszintesegyszintes 「Ik-
kaidateno ie.」 „Egyszintes ház.”
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ikkaiikkai ◆ jelentéktelenjelentéktelen valakivalaki ◇ ikkainoikkaino csu-csu-
pánpán 「Vatasi-va ikkaino ningenni szuginai.」 „Én
csupán egy egyszerű ember vagyok.”

ikkaibunikkaibun ◆ egyegy adagadag 「Ikkaibunno sokudzsi-
nokarorí」 „egy adag étel kalóriája”

ikkaidatenoikkaidateno ◆ egyszintesegyszintes 「Ikkaidateno ie.」
„Egyszintes ház.”

ikkaihansokuikkaihansoku ◆ szemelparitásszemelparitás
ikkaikagiriikkaikagiri ◆ csakcsak egyszeregyszer 「Dzsinszei-va ik-
kaikagirideszu.」 „Csak egyszer élünk.”

ikkaikankirjóikkaikankirjó ◆ légzésilégzési térfogattérfogat ◆ respirá-respirá-
ciós térfogatciós térfogat
ikkaikiikkaiki ◆ halálának első évfordulójahalálának első évfordulója
ikkaimeniikkaimeni ◆ előszörelőször ◆ elsőreelsőre
ikkaimenoikkaimeno ◆ elsőelső
ikkaimookizunineruikkaimookizunineru ◆ végigalszikvégigalszik 「Szakuja-
va ikkaimo okizuni neteita.」 „Tegnap végigalud-
tam az éjszakát.”

ikkainoikkaino ◆ egyszeriegyszeri 「Kono kippu-va ikkaino
njúdzsóga kanódeszu.」 „Ez a jegy egyszeri belé-
pésre érvényes.”

ikkainoikkaino ◆ csupáncsupán 「Vatasi-va ikkaino ningenni
szuginai.」 „Én csupán egy egyszerű ember va-
gyok.”

ikkainohenszaigakuikkainohenszaigaku ◆ részletrészlet 「Anatano
maicukino henszaigaku-va ikuradeszuka.」
„Mekkora a havi részleted?” ◆ törlesztőrész-törlesztőrész-
letlet 「Anatano maicukino henszaigaku-va ikura-
deszuka.」 „Mekkora a havi törlesztőrészleted?”

ikkaiszenikkaiszen ◆ első fordulóelső forduló
ikkaitenikkaiten ◆ fordulatfordulat
ikkaitenszuruikkaitenszuru ◆ perdülperdül
ikkakuikkaku ◆ egyegy parcellaparcella 「Bundzsócsino ikka-
ku」 „föld egy parcellája” ◆ egyegy szegletszeglet 「Hej-
ano ikkaku」 „szoba egy szeglete” ◆ egyegy vonásvonás
◆ földdarabfölddarab
ikkakuikkaku ◆ csúcscsúcs 「Keiszacuga micuketano-va
hjózanno ikkakudesita.」 „Amit a rendőrség kide-
rített, csak a jéghegy csúcsa volt.” ◆ egyszarvúegyszarvú
◆ narválnarvál ◆ saroksarok 「Nivano ikkakuni-va mame-
o ueta.」 „A kert egyik sarkába babot vetettem.”
◆ szegletszeglet 「Macsino ikkakunireszutorangaat-
ta.」 „A város egyik szegletében volt egy étterem.”
◇ hjózan-noikkakuhjózan-noikkaku jéghegyjéghegy csúcsacsúcsa 「Kono

fuszei-va hjózanno ikkakuni szuginakatta.」 „Ez a
szabálytalanság csak a jéghegy csúcsa volt.”

ikkakudzsúikkakudzsú ◆ egyszarvúegyszarvú ◆ unikornisunikornis
ikkakudzsúzaikkakudzsúza ◆ EgyszarvúEgyszarvú
ikkakunocunoikkakunocuno ◆ narválagyarnarválagyar
ikkakuszaiikkakuszai ◆ indiai orrszarvúindiai orrszarvú
ikkakuszenkinikkakuszenkin ◆ gyorsgyors meggazdagodásmeggazdagodás
「Ókuno hitoha ikkakuszenkinnisika kjómiga-
nai.」 „Sok embert csak a gyors meggazdagodás
érdekel.” ◆ harácsolásharácsolás
ikkanikkan ◆ egy rúdegy rúd
ikkanikkan ◆ következetességkövetkezetesség ◇ kankan kilomommekilomomme
◇ súsiikkansúsiikkan mindvégigmindvégig 「Súsiikkan,
szaiszeikanóenerugí-o tonaeta.」 „Mindvégig ki-
állt a megújuló erőforrások mellett.” ◇ sócsú-sócsú-
kóikkankókóikkankó összevontösszevont általánosáltalános ésés közép-közép-
iskolaiskola ◇ hadakaikkanhadakaikkan nullanulla 「Hadakaikkan-
kara okumancsódzsaninatta.」 „Nulláról indulva
lett milliárdos.” ◇ hadakaikkanhadakaikkan nincstelen-nincstelen-
ségség 「Hadakaikkanno hito」 „nincstelen ember”

ikkanikkan ◆ láncszemláncszem ◆ részrész 「Kokuszaikórjúno
ikkantositeibento-o kaiszaisita.」 „A nemzetközi
kapcsolatok ápolásának részeként rendezvényt
szerveztek.”

ikkanikkan ◆ egyegy kötetkötet ◆ elsőelső kötetkötet 「Zenszank-
anno honno ikkan-o jomi ovatta.」 „A háromkö-
tetes könyv első kötetét elolvastam.”

ikkanbangóikkanbangó ◆ egymást követő sorszámegymást követő sorszám
ikkanoarudzsiikkanoarudzsi ◆ családfőcsaládfő
ikkanodzsidzsóikkanodzsidzsó ◆ családicsaládi okokokok 「Ikkano
dzsidzsóde tenkó-o kuri kaesiteita.」 „Családi
okokból sűrűn váltottam iskolát.”

ikkanohasiraikkanohasira ◆ család támaszacsalád támasza
ikkansinaiikkansinai ◆ ellentmondóellentmondó 「Kono kidzsun-va
ikkansinai.」 „A szabályok ellentmondóak.” ◆

következetlenkövetkezetlen 「Kareno kódó-va ikkansinai.」
„Következetlenül cselekszik.”

ikkansiteikkansite ◆ következetesenkövetkezetesen 「Hikoku-va ik-
kansite hininsita.」 „A vádlott következetesen ta-
gadott.” ◆ szisztematikusanszisztematikusan 「Dzsibunno
iken-o ikkansite tósita.」 „Szisztematikusan ki-
tartott a véleménye mellett.”

ikkanszagjóikkanszagjó ◆ integrált munkafolyamatintegrált munkafolyamat
ikkanszeiikkanszei ◆ következetességkövetkezetesség
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ikkanszeiszanikkanszeiszan ◆ integrált termelésintegrált termelés
ikkanszuruikkanszuru ◆ ellentmondásmentesellentmondásmentes 「Ikkan-
sita siszó」 „ellentmondásmentes eszme” ◆

hajthatatlanulhajthatatlanul kitartkitart 「Bokuno iken-va sú-
siikkansiteita.」 „Elejétől végig hajthatatlanul ki-
tartott a véleménye mellett.” ◆ következeteskövetkezetes
「Kareno kódó-va ikkansiteiru.」 „Következete-
sen cselekszik.” ◆ töretlentöretlen 「Kaisano hósin-va
ikkansiteiru.」 „A vállalat irányvonala töretlen.”
◇ ikkansinaiikkansinai ellentmondóellentmondó 「Kono kidzsun-va
ikkansinai.」 „A szabályok ellentmondóak.”

ikkasoniikkasoni ◆ egyegy helyenhelyen 「Kodomotacsi-va ik-
kasoni acumatta.」 „A gyerekek egy helyen össze-
gyűltek.” ◆ egyegy helyrehelyre 「Gomi-o ikkasoni
acumeta.」 „Egy helyre gyűjtötte a szemetet.”

ikkaszeinoikkaszeino ◆ átmenetiátmeneti 「Kore-va ikkaszeino
rjúkóni szuginai.」 „Ez a divat csak átmeneti jel-
legű.”

ikkaszódóindeikkaszódóinde ◆ családicsaládi összefogássalösszefogással
「Ikkaszódóinde budó-o súkakusita.」 „Családi
összefogással szüreteltünk.”

ikkazen-inikkazen-in ◆ egészegész családcsalád 「Ikkazen-
ininfuruenzani kakatta.」 „Az egész család influ-
enzás lett.”

ikkecuikkecu ◆ döntésdöntés
ikkecuikkecu ◆ vérömlésvérömlés ◇ nóikkecunóikkecu agyvérzésagyvérzés
ikkecuszuruikkecuszuru ◆ eldönteldönt ◇ súgiikkecuszurusúgiikkecuszuru
egyhangúlagegyhangúlag eldönteldönt 「Mondai-o súgiikkecusi-
ta.」 „Egyhangúlag döntötték el az ügyet.”

ikkeiikkei ◆ tervterv 「Ikkei-o andzsita.」 „Kigondol-
tam egy tervet.”

ikkenikken ◆ egyegy dologdolog 「Kono ikkenga vadaininat-
teiru.」 „Erről a dologról beszélnek.” ◆ egyegy ügyügy
「Reino ikken-va katazuketa.」 „Azt a bizonyos
ügyet elintéztük.”

ikkenikken ◆ egyegy pillantáspillantás ◆ elsőelső látásralátásra 「Ik-
kenkantanszóni mieru.」 „Első látásra könnyű-
nek tűnik.” ◆ elsőelső pillantásrapillantásra 「Kare-va ik-
kenjovaszóni mieru.」 „Első pillantásra gyengé-
nek látszik.” ◆ elsőelső ránézésreránézésre 「Kono dógu-
va ikkenisikoronojóni mieru.」 „Ez a szerszám el-
ső ránézésre olyan, mint egy kő.” ◆ látszólaglátszólag
「Keizai-va ikkenkaifukuni mukatteirunojóni mi-
eru.」 „A gazdaság látszólag lábadozik.” ◇ ikken-ikken-
szuruszuru rápillantrápillant 「E-o ikkenszureba niszemono-
dato vakatta.」 „Elég volt rápillantanom a kép-

re, hogy lássam: hamisítvány.” ◇ ikken-ikken-
nokacsigaarunokacsigaaru érdemesérdemes egyszeregyszer megnéznimegnézni
「Szono kankócsi-va ikkenno kacsigaaru.」 „Ér-
demes egyszer megnézni azt a turisztikai helyet.”
◇ hjakubun-vahjakubun-va ikken-niikken-ni sikazusikazu egyegy képkép töb-töb-
betbet érér ezerezer szónálszónál ◇ hjakubun-vahjakubun-va ikken-niikken-ni
sikazusikazu látni kelllátni kell
ikken-jaikken-ja ◆ családi házcsaládi ház ◆ különálló házkülönálló ház
ikken-nokacsigaaruikken-nokacsigaaru ◆ érdemesérdemes egyszeregyszer
megnéznimegnézni 「Szono kankócsi-va ikkenno kacsiga-
aru.」 „Érdemes egyszer megnézni azt a turiszti-
kai helyet.”

ikkenrakucsakuikkenrakucsaku ◆ egy dologgal végeztünkegy dologgal végeztünk
ikkenszuruikkenszuru ◆ futólagfutólag ránézránéz
「Ikkensitatokorode-va csigaiga vakaranakatta.」
„Futólag ránézve, nem vettem észre a különbsé-
get.” ◆ rápillantrápillant 「E-o ikkenszureba niszemo-
nodato vakatta.」 „Elég volt rápillantanom a kép-
re, hogy lássam: hamisítvány.”

ikkiikki ◆ felkelésfelkelés ◆ lázadáslázadás ◇ kecuzeiikkikecuzeiikki ka-ka-
tonaitonai szolgálatszolgálat ellenielleni lázadáslázadás ◇ tokuszei-tokuszei-
ikkiikki adósságeltörléstadósságeltörlést követelőkövetelő felkelésfelkelés ◇

hjakusóikkihjakusóikki parasztlázadásparasztlázadás ◇ hjakusóikkihjakusóikki
parasztfelkelésparasztfelkelés
ikkiikki ◆ egy lovagegy lovag
ikkiikki ◆ egy szuszegy szusz
ikkiikki ◆ egy gépegy gép
ikkiicsijúikkiicsijú ◆ egyszeregyszer boldogan,boldogan, másszormásszor ag-ag-
gódóangódóan ◆ örömöröm ésés aggodalomaggodalom 「Ikkiicsijúno
hibiga cuzuita.」 „Örömmel és aggodalommal teli
napok követték egymást.”

ikkiicsijúszuruikkiicsijúszuru ◆ egyszeregyszer boldog,boldog, másszormásszor
aggódóaggódó 「Bjóninno dzsótaini ikkiicsijúsita.」
„Egyszer boldogak, másszor aggódóak voltunk a
betegágya mellett.”

ikkikaszeiikkikaszei ◆ seperc alatt befejezniseperc alatt befejezni
ikkikaszeiniikkikaszeini ◆ egyegy csapásracsapásra 「Sigoto-o ikki-
kaszeini kanszeisita.」 „Egy csapásra elkészült a
munkával.” ◆ sepercseperc alattalatt 「Kidzsi-o ikkika-
szeini kaki ageta.」 „Seperc alatt megírta a cik-
ket.”

ikkiniikkini ◆ egybőlegyből 「Cujuga aketara ikkini mósoni-
natta.」 „Ahogy véget ért az esős időszak, egyből
ránk tört a kánikula.” ◆ egyegy csapásracsapásra 「Szekai-
va ikkini kavatta.」 „Egy csapásra megváltozott a
világ.” ◆ egyegy hajtásrahajtásra 「Ikkini oszake-o non-
da.」 „Egy hajtásra megitta az italt.” ◆ egyhu-egyhu-
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zambanzamban 「Kurumade csókjori-o ikkini szóhasi-
ta.」 „Kocsival egyhuzamban legyőztem a hosszú
távolságot.” ◆ egyegy húzásrahúzásra 「Bíru-o ikkini no-
mi hosita.」 „Egy húzásra megitta a sörét.” ◆ egyegy
slukkraslukkra 「Bíru-o ikkini nomi hosita.」 „Egy
slukkra megitta a sört.” ◆ egyszeribenegyszeriben 「Hon-
o dasitara ikkini júmeininatta.」 „Ahogy kiadta a
könyvét, egyszeriben híres lett.” ◆ egyegy szuszraszuszra
「Si-o ikkini ansósita.」 „Egy szuszra elszavalta
a verset.” ◆ egyegy ültőültő helyébenhelyében 「Szono hon-
o ikkini jonda.」 „Egy ültő helyemben elolvastam
azt a könyvet.” ◆ hirtelenhirtelen 「Imamade ninkiga-
nakatta kabuga ikkini agatta.」 „Az eddig népsze-
rűtlen részvény ára hirtelen felszökött.”

ikki-oikki-o okoszuokoszu ◆ felkelfelkel 「Hjakusó-va ikki-o
okosita.」 „Felkeltek a parasztok.”

ikkiszuruikkiszuru ◆ lehajtlehajt 「Oszake-o ikkisita.」 „Le-
hajtotta az italt.”

ikkitószenikkitószen ◆ rettenthetetlenségrettenthetetlenség ◆ verhe-verhe-
tetlenségtetlenség
ikkitószen-noikkitószen-no ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen 「Ikkitó-
szenno heisi」 „rettenthetetlen vitéz” ◆ verhe-verhe-
tetlentetlen 「Ikkitószenno szensu」 „verhetetlen
versenyző”

ikkiucsiikkiucsi ◆ bajvívásbajvívás ◆ párviadalpárviadal 「Konkaino
szenkjoszen-va kono futarino ikkiucsitonaru.」
„A mostani választás ennek a két embernek a pár-
viadala lesz.”

ikkjoikkjo ◆ egyegy csapáscsapás ◆ egyegy huzamhuzam ◆ egyegy
tervterv ◇ ikkjoniikkjoni egyegy csapásracsapásra 「Ikkjoni kó-
tensita.」 „Egy csapásra minden jóra fordult.” ◇

ikkjoniikkjoni egyhuzambanegyhuzamban 「Ikkjoni dzsuh-szacuno
hon-o jonda.」 „Tíz könyvet olvastam el egyhu-
zamban.” ◇ ikkjoniikkjoni soksok egyszerreegyszerre 「Terjóri-
o ikkjokókaisita.」 „Sok házi ételt mutattunk be
egyszerre.” ◇ ikkjoniikkjoni egyszerreegyszerre 「Ikkjoni mi-
na, te-o ageta.」 „Mindenki egyszerre felemelte a
kezét.”

ikkjóikkjó ◆ álmélkodásálmélkodás ◆ meglepődésmeglepődés
ikkjóikkjó ◆ egyfajtaegyfajta szórakozásszórakozás 「Momidzsi-
garimomata ikkjóda.」 „Az őszi falevelek nézege-
tése is egyfajta szórakozás.” ◆ érdekesérdekes lehetlehet
「Gaikokuno szeikacu-o taikensitemirunomo ikk-
jóda.」 „Érdekes lehet megpróbálni, hogy milyen
külföldön élni.” ◆ örömetörömet leléslelés 「Hito-o kara-
kaunomo ikkjóda.」 „Van aki abban leli örömét,
hogy másokat ugrat.”

ikkjoicsidóikkjoicsidó ◆ mindenminden mozdulatmozdulat 「Aiteno
ikkjoicsidó-o csúsisita.」 „Az ellenfele minden
mozdulatát figyelte.”

ikkjokumeikkjokume ◆ első zeneszámelső zeneszám
ikkjokusúcsúikkjokusúcsú ◆ túlkoncentrációtúlkoncentráció
ikkjoniikkjoni ◆ egyegy csapásracsapásra 「Ikkjoni kótensita.」
„Egy csapásra minden jóra fordult.” ◆ egyhu-egyhu-
zambanzamban 「Ikkjoni dzsuh-szacuno hon-o jonda.」
„Tíz könyvet olvastam el egyhuzamban.” ◆ egy-egy-
szerszer csakcsak 「Ikkjoni reszszei-o bankaisi hadzsi-
meta.」 „Egyszer csak kezdték behozni a hátrá-
nyukat.” ◆ egyszerreegyszerre 「Ikkjoni mina, te-o age-
ta.」 „Mindenki egyszerre felemelte a kezét.” ◆

soksok egyszerreegyszerre 「Terjóri-o ikkjokókaisita.」
„Sok házi ételt mutattunk be egyszerre.”

ikkjó-oikkjó-o kiszszurukiszszuru ◆ meglepődikmeglepődik 「Ningenno
cujoszatoiumononi ikkjó-o kih-sita.」 „Megle-
pődtem, milyen erős tud lenni az ember.”

ikkjorjótokuikkjorjótoku ◆ kétkét legyetlegyet ütüt egyegy csapásracsapásra
「Kószureba ikkjorjótokuda.」 „Ha ezt csináljuk,
két legyet ütünk egy csapásra.”

ikkjosuittószokuikkjosuittószoku ◆ legapróbblegapróbb mozdulatmozdulat
「Ikkjosuittószoku-o mudanisinai.」 „Legapróbb
mozdulatait sem pazarolja.” ◆ mindenminden egyesegyes
mozdulatmozdulat 「Tekino ikkjosuittószoku-o mihatte-
ita.」 „Az ellenség minden egyes mozdulatát fi-
gyelte.”

ikkjosuittószokunoróikkjosuittószokunoró ◆ legkisebblegkisebb erőfe-erőfe-
szítésszítés 「Ikkjosuittószokuno ró-o osimu.」 „A
legkisebb erőfeszítést is sajnálja.”

ikkjószuruikkjószuru ◆ álmélkodikálmélkodik 「Szakuhinno szuba-
rasiszani ikkjósita.」 „Álmélkodtam, hogy milyen
csodálatos a mű.” ◆ ámulatbaámulatba esikesik 「Rjórino
oisiszani ikkjósita.」 „Ámulatba estem az étel fi-
nom ízétől.” ◆ meglepődikmeglepődik 「Bukkano takaszani
ikkjósita.」 „Meglepődtem a magas árakon.”

ikkjúikkjú ◆ egyesegyes osztályosztály ◆ egyegy osztályosztály 「Ko-
no gakuszei-va vatasino ikkjúueda.」 „Ez a diák
egy osztállyal feljebb jár nálam.” ◆ elsőelső osztályosztály
「Kono kagu-va ikkjúno siagarida.」 „Ennek a
bútornak első osztályú a kidolgozása.” ◆ elsőelső
rendrend ◆ felsőfokfelsőfok 「Nihongonórjokusiken ikkjú-
ni gókakusita.」 „Átment a felsőfokú japán nyelv-
vizsgán.” ◆ legfelsőlegfelső képesítésképesítés 「Ikkjúkencsi-
kusi.」 „Legfelső képesítésű építész.” ◇ ikkjúa-ikkjúa-
rukórurukóru primerprimer alkoholalkohol ◇ ikkjúarukóruikkjúarukóru első-első-
rendű alkoholrendű alkohol
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ikkjúarukóruikkjúarukóru ◆ elsőrendűelsőrendű alkoholalkohol ◆ primerprimer
alkoholalkohol
ikkjúhinikkjúhin ◆ első osztályú áruelső osztályú áru
ikkoikko ◆ egyegy házház 「Ikko-o kamaeta.」 „Saját há-
zat szerzett.” ◇ ikkodatenoieikkodatenoie családi házcsaládi ház
ikkoikko ◆ figyelemfigyelem 「Szeifuno teian-va ikkodani
ataisinai.」 „A kormány javaslata figyelmet sem
érdemel.” ◆ törődéstörődés 「Taninno dzsogenni-va
ikko-o mo ataenai.」 „Nem törődik mások taná-
csával.”

ikkoikko ◆ példánypéldány 「Kono ikko-va kizugacuiteinai
kókadeszu.」 „Az érmék közül ez az egy példány
sértetlen.”

ikkóikkó ◆ csapatcsapat 「Szensudanno ikkó」 „verseny-
zők csapata” ◆ csoportcsoport 「Kankókjakuno ikkó」
„turisták csoportja” ◆ kíséretkíséret 「Susóno ikkó」
„miniszterelnök és kísérete” ◇ gekidan-noikkógekidan-noikkó
színtársulatszíntársulat
ikkóikkó ◆ éj első szakaszaéj első szakasza
ikkóikkó ◆ átgondolásátgondolás 「Zehi goikkókudaszai.」
„Kérem, gondolja át!” ◆ megfontolásmegfontolás 「Kareno
teian-va ikkóni ataiszuru.」 „A javaslata megfon-
tolást érdemel.” ◇ ikkó-oikkó-o jószurujószuru megfonto-megfonto-
landólandó 「Ikkó-o jószuru mondai」 „megfontolan-
dó probléma”

ikkoatariikkoatari ◆ házankéntházanként 「Ikkoatarino juka-
menszeki」 „házankénti lakóterület”

ikkoatariikkoatari ◆ darabjadarabja 「Ikkoatari hjakuende-
szu.」 „Darabja 100 jen.”

ikkodateikkodate ◆ családi házcsaládi ház
ikkodatenoieikkodatenoie ◆ családi házcsaládi ház
ikkohan-noikkohan-no ◆ másfélmásfél 「Ikkohannotamanegi」
„másfél vöröshagyma”

ikkóikkiikkóikki ◆ dzsódo sinsú felkelésekdzsódo sinsú felkelések
ikkoikkoikkoikko ◆ darabonkéntdarabonként ◆ egy-egyegy-egy
ikkoikkonoikkoikkono ◆ egyesegyes
ikkokuikkoku ◆ egészegész országország 「Ikkoku-o agete kan-
szensóto tatakatta.」 „Az egész ország együtt har-
colt a járvány ellen.” ◆ egy országegy ország
ikkokuikkoku ◆ egyegy percperc 「Ikkokumo jújo-va dek-
inai.」 „Egy perc vesztenivaló időnk sincs.” ◆

kétóráskétórás idősávidősáv ◆ kétóráskétórás időtartamidőtartam ◆ pil-pil-
lanatlanat 「Mó ikkokutaritomo matenai.」 „Már egy
pillanatot sem várhatunk.” ◇ ikkokuikkokutoikkokuikkokuto
percrőlpercről percrepercre 「Dzsókjó-va ikkokuikkokuto

henkasiteiru.」 „A helyzet percről percre válto-
zik.” ◇ ikkoku-oikkoku-o araszouaraszou versenytversenyt futfut azaz
idővelidővel 「Kjúdzsotai-va ikkoku-o araszotta.」 „A
mentőosztag versenyt futott az idővel.” ◇ gekokugekoku
kétóráskétórás idősávidősáv utolsóutolsó harmadaharmada ◇ sunsóik-sunsóik-
kokuataiszenkinkokuataiszenkin tavaszitavaszi estest aranyataranyat érér ◇

dzsókokudzsókoku kétóráskétórás idősávidősáv elsőelső harmadaharmada ◇

csúkokucsúkoku kétórás idősáv második harmadakétórás idősáv második harmada
ikkokuikkoku ◆ egy kokuegy koku
ikkokuicsidzsónoarudzsiikkokuicsidzsónoarudzsi ◆ maga uramaga ura
ikkokuikkokutoikkokuikkokuto ◆ percrőlpercről percrepercre 「Dzsókjó-
va ikkokuikkokuto henkasiteiru.」 „A helyzet
percről percre változik.”

ikkokumohajakuikkokumohajaku ◆ minélminél előbbelőbb 「Kono
mondai-o ikkokumo hajaku kaikecusitai.」 „Mi-
nél előbb meg kell oldanunk ezt a problémát.” ◆

minélminél hamarabbhamarabb 「Ikkokumo hajaku jaszetai.」
„Szeretnék minél hamarabb lefogyni!”

ikkokumonoikkokumono ◆ csökönyös embercsökönyös ember
ikkokunaikkokuna ◆ csökönyöscsökönyös
ikkoku-oikkoku-o araszódzsókjóaraszódzsókjó ◆ versenyfutásversenyfutás azaz
idővelidővel
ikkoku-oikkoku-o araszouaraszou ◆ versenytversenyt futfut azaz idővelidővel
「Kjúdzsotai-va ikkoku-o araszotta.」 „A mentő-
osztag versenyt futott az idővel.”

ikkokuszenkinikkokuszenkin ◆ az idő pénzaz idő pénz
ikkóniikkóni ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「Kikaku-va ikkóni
szuszumanai.」 „Egyáltalán nem halad a projekt.”
◆ teljesenteljesen 「Nani-o ivaretemo ikkóni heikina
kao-o siteiru.」 „Bármit is mondanak neki, telje-
sen hidegen hagyja.”

ikkó-oikkó-o jószurujószuru ◆ megfontolandómegfontolandó 「Ikkó-o jó-
szuru mondai」 „megfontolandó probléma”

ikkósúikkósú ◆ Dzsódo SinsúDzsódo Sinsú ◆ dzsódo sinsúdzsódo sinsú
ikkószuruikkószuru ◆ átgondolátgondol 「Hijóno szakugennicu-
ite ikkósite itadakitai.」 „Kérem, gondolják át a
költségcsökkentés módját!”

ikkozucuikkozucu ◆ egyenkéntegyenként
ikkuikku ◆ egyegy haikuhaiku 「Szokkjóde ikkujonda.」
„Rögtönöztem egy haikut.” ◆ egyegy sorsor ◆ egyegy
szószó
ikkuhineruikkuhineru ◆ haikuthaikut írír 「Ikkuhinetta.」 „Írtam
egy haikut.”

ikóikó ◆ befolyásbefolyás 「Ojano ikóde szeidzsikaninare-
ta.」 „Apja befolyásával lett politikus.” ◆ hata-hata-
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lomlom 「Kinno ikó-va oszorosiimonoda.」 „A pénz
hatalma félelmetes.” ◆ hírnévhírnév 「Csicsino ikó-o
kaszani kiru.」 „Apja hírneve mögé bújik.”

ikóikó ◆ rendezésrendezés
ikóikó ◆ gondolatgondolat 「Kareno ikó-o keikakuni tori
iremasó.」 „Vegyük bele a tervbe az ő gondolatait
is!” ◆ szándékszándék 「Kónjúszuru ikó-o simeszu.」
„Vásárlási szándékát fejezi ki.”

ikóikó ◆ elhunyt kiadatlan kézirataelhunyt kiadatlan kézirata
ikóikó ◆ ruhatartó állványruhatartó állvány
ikóikó ◆ ótaóta 「Edodzsidaiikókono súkanga cuzui-
teiru.」 „Ez a hagyomány az Edo-kor óta tart.” ◆

tóltól 「Kjóikóno hizukesika njúrjokudekinai.」 „A
dátumot csak mától lehet beírni.” ◆ tőltől 「Raine-
nikó csigau kaisade hataraku.」 „Jövő évtől másik
cégnél fogok dolgozni.” ◆ utánután 「Dzsúgacuikóni
suppacuszuru rjokó-o szagasiteiru.」 „Utazást ke-
resek, október utáni indulással.”

ikóikó ◆ épületmaradványépületmaradvány
ikóikó ◆ átállásátállás ◆ áttérésáttérés 「Atarasiisiszutemu-e
no ikó-va idzsónasidesita.」 „A másik rendszerre
való áttérés zökkenőmentes volt.” ◆ tranziciótranzició
ikóbuikóbu ◆ perisztomaperisztoma
ikocuikocu ◆ földiföldi maradványmaradvány 「Heisitacsino ikocu-
o bokokuni kikanszaszeta.」 „A katonák földi ma-
radványait visszaszállították az anyaországba.” ◆

hamvakhamvak
ikocuikizaiikocuikizai ◆ kegyeletsértéskegyeletsértés
ikodzsinaikodzsina ◆ akaratosakaratos ◆ magamaga fejefeje utánután
megymegy 「Kare-va hokano hitono iken-o kikanai
ikodzsina hitoda.」 „Az az ember nem hallgat
másra, csak a saját feje után megy.” ◆ makacsmakacs ◆

önfejűönfejű
ikodzsininaruikodzsininaru ◆ megmakacsoljamegmakacsolja magátmagát
「Dzsibunno iken-o curanuki tószóto ikodzsini-
natta.」 „Megmakacsolva magát, keresztül pró-
bálta vinni az akaratát.”

ikoiikoi ◆ pihenéspihenés
ikoinobaikoinoba ◆ kirándulóhelykirándulóhely 「Kono mori-va iko-
ino banitteiru.」 „Ez az erdő kirándulóhely.” ◆

pihenőhelypihenőhely 「Kono midorino kóen-va dzsúmin-
no ikoino baninatteiru.」 „Ez a zöld park a lako-
sok pihenőhelyéül szolgál.” ◆ üdülőhelyüdülőhely 「Kono
mizúmi-va ikoino baninatteiru.」 „Ez a tó üdülő-
hely.”

ikókikanikókikan ◆ átmeneti időszakátmeneti időszak
ikókótaiikókótai ◆ anyai antitestanyai antitest
ikokuikoku ◆ idegenidegen országország 「Umarete hadzsimete
ikokuno csi-o funda.」 „Életemben először lép-
tem idegen ország földjére.”

ikokudzsócsoikokudzsócso ◆ egzotikus hangulategzotikus hangulat
ikokudzsócsóikokudzsócsó ◆ egzotikusságegzotikusság
ikonikon ◆ ikonikon 「Kjókainitakuszan-ikongaatta.」
„A templomban sok ikon volt.”

ikonikon ◆ haragharag 「Insudzsiko izokuno ikon-va
szandzsúnenkan tattemo kienakatta.」 „Harminc
év alatt sem múlt el a gyászoló család haragja az
ittas vezetővel szemben.” ◆ sérelemsérelem
ikonkaszanarutekiikonkaszanaruteki ◆ esküdt ellenségesküdt ellenség
ikon-oikon-o haraszuharaszu ◆ elégtételtelégtételt veszvesz aa sérel-sérel-
méértméért 「Kakono ikon-o harasita.」 „Régi sérel-
méért vett elégtételt.”

ikon-oikon-o idakuidaku ◆ sérelmesérelme vanvan 「Ókuno ikon-o
idaita.」 „Rengeteg sérelme volt.”

ikoraizáikoraizá ◆ ekvalizátorekvalizátor
ikoraizáanpuikoraizáanpu ◆ RIAA korrektorRIAA korrektor
ikóruikóru ◆ egyenlőegyenlő 「Nipuraszu szanikóru go.」
„Kettő meg három egyenlő öttel.” ◆ egyenrangúegyenrangú
「Ikóru-pátoná」 „egyenrangú partner” ◆ kö-kö-
vetkezikvetkezik 「Takaireszutoran-ikóru oisiitoha ka-
giranai.」 „Ha egy étterem drága, abból nem kö-
vetkezik, hogy ott jól is főznek.”

ikóru-pátonáikóru-pátoná ◆ egyenrangú partneregyenrangú partner
ikószeiikószei ◆ hordozhatósághordozhatóság 「Szofutoveano ikó-
szei」 „szoftver hordozhatósága”

ikószeifuikószeifu ◆ átmeneti kormányátmeneti kormány
ikószuruikószuru ◆ átállátáll 「Kuni-va dedzsitaru hószóni
ikósita.」 „Az ország átállt a digitális műsorszó-
rásra.” ◆ átrakátrak 「Szába-o kaszókankjóni ikósi-
ta.」 „A szervert átraktuk virtuális környezetbe.”
◆ áttéráttér 「Sinszeidoni ikósita.」 „Átértünk az új
rendszerre.”

ikószuruikószuru ◆ rendezrendez 「Teiszúkó go-o uhenni ikó-
sita.」 „Az ötös állandó tagot a jobb oldalra ren-
deztem.”

ikótaiikótai ◆ tranziciós zónatranziciós zóna
ikouikou ◆ pihenpihen 「Kohande jacsóno ikou szugata-
o kanszacusita.」 „Figyeltem a tóparton pihenő
vadmadarakat.”
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ikuiku ◆ igig 「Josin-va ikusúkanmo cuzukudesó.」
„Az utórengések hetekig eltarthatnak.” ◆ néhánynéhány
「Szankasano ikuninkani iken-o kiita.」 „Kikér-
tem néhány résztvevő véleményét.” ◆ semennyisemennyi
「Hon-va ikuszacumo nokotteinai.」 „Semennyi
könyvem sem maradt.” ◆ soksok 「Cukino micsi
kake-o ikujomo kanszacusiteita.」 „Sok éjszakán
át figyeltem a Hold növekedését és csökkenését.”
◆ többtöbb 「Karekara ikunenmo renrakuganakat-
ta.」 „Több évig nem jelentkezett.”

ikuiku ❶ megymegy 「Reszutoran-ni itta.」 „Étterembe
mentem.” ◆ átlépátlép 「Csotto tonarino ucsini iku-
node, szúpu-o mitete.」 „Figyeld a levest, amíg
én átlépek a szomszédba.” ◆ átmegyátmegy 「Tomoda-
csino tokoroni itta.」 „Átmentem a barátomhoz.”
◆ átugrikátugrik 「Cuma-va rinkani itta.」 „A felesé-
gem átugrott a szomszédba.” ◆ bemegybemegy 「Kei-
szacuni itta.」 „Bement a rendőrségre.” ◆ beülbeül
「Kiszszatennikóhí-o nomini itta.」 „Beültem a
cukrászdába egy kávéra.” ◆ csinálcsinál 「Kono tede
ikimasó!」 „Csináljuk ezzel a módszerrel!” ◆

egyreegyre 「Hijóga agatteiku.」 „Egyre magasabbak
költségek.” ◆ elel 「Kokonaccuno mi-va namini
nagaszarete itta.」 „A kókuszdiót elsodorták a
hullámok.” ◆ elélvezelélvez 「On-na-o ikaszeta.」 „El-
élveztette a nőt.” ◆ elmegyelmegy 「Súmacuni-va ba-
raton koni itta.」 „A hétvégén elmentem a Bala-
tonra.” ◆ eltávozikeltávozik 「Obaaszan-va kjonenittesi-
matta.」 „A nagymamám múlt évben eltávozott.”
◆ felmegyfelmegy 「Kanodzso-va karesinomanson-ni
itta.」 „A nő felment a barátja lakására.” ◆ indulindul
「『Szaa, ikujo』to itte kodomono te-o hiita.」
„–Na, induljunk! –mondtam, és megrántottam a
gyerek kezét.” ◆ járjár 「Szono kunini ittakotoga-
nai.」 „Még sohasem jártam abban az országban.”
◆ járuljárul 「Hito-va szenkjoni itta.」 „A választók
az urnákhoz járultak.” ◆ jutjut 「Szensúno dzsug-
jódedokomade ittakke?」 „Meddig jutottunk a
múlt órán?” ◆ másholmáshol járjár 「Atamagadokokani
icscsatteiru.」 „Az esze valahol máshol jár.” ◆

odaoda 「Dzsikogenbani hasitte itta.」 „Odaszalad-
tam a baleset helyszínére.” ◆ odafeléodafelé tarttart
「Gakkóni iku tocsúde tomodacsitoatta.」 „Az is-
kola felé tartottam, amikor összefutottam a ba-
rátommal.” ◆ ottott 「Hon-o cukueni oite itta.」
„Otthagytam a könyvet az asztalon.” ◆ választválaszt
「Szeizósa-va teikakakuroszende itta.」 „A ter-
melő alacsony áras stratégiát választott.” ◆ vanvan
「Kodomoga jócsienni itteiru aidani ie-o szódzsi-

sita.」 „Amíg a gyerek az óvodában volt, kitakarí-
tottam.” ◆ vanvan annyiannyi 「Kono nimocu-va nidzsú-
kiro itteirudesó.」 „Ez a csomag van húsz kiló.” ◇

aszobiniikuaszobiniiku átmegyátmegy 「Tomodacsino tokoroni
aszobini itta.」 „Átment a barátjához.” ◇ aszobi-aszobi-
niikuniiku látogatóbalátogatóba megymegy 「Sinszekino tokoroni
aszobini itta.」 „Látogatóba mentem a rokonom-
hoz.” ◇ aruiteikuaruiteiku gyaloggyalog megymegy 「Baszuga ko-
nakattara aruite iku.」 „Ha nem jön a busz, gyalog
megyek.” ◇ ikaszeruikaszeru beküldbeküld 「Kodomo-o hej-
ani ikaszeta.」 „Beküldtem a gyereket a szobájá-
ba.” ◇ ikaszeruikaszeru kicsalogatkicsalogat 「Joi kikó-va óze-
ino hito-o kóenni ikaszeta.」 „A szép idő kicsalo-
gatta az embereket a parkba.” ◇ ikareruikareru megymegy
「Dokoni ikaremasitaka?」 „Hová tetszett men-
ni?” ◇ ikikiszuruikikiszuru összejárösszejár 「Kindzsoto iki ki-
siteiru.」 „Összejárunk a szomszédokkal.” ◇ iki-iki-
kiszurukiszuru jön-megyjön-megy 「Micside hito-va iki kisite-
ita.」 „Az utcán jöttek-mentek az emberek.” ◇

ikiszóikiszó elmegyekelmegyek 「Jabai, ikiszó!」 „Jaj, elme-
gyek!” ◇ ikutosiikutosi óévóév ◇ ikumadeikumade amígamíg 「Zen-
inga nattokuikumade hanasi aó.」 „Beszéljük
meg, amíg mindenki egyet nem ért!” ◇ ikeike marsmars
「Dzsibunno hejani ike!」 „Mars a szobádba!” ◇

ikedomoikedomoikedomoikedomo megymegy ésés megymegy 「Ikedomo
ikedomo jukibakari.」 „Csak mentünk és men-
tünk a végtelen havas helyen.” ◇ ikeruikeru jutjut 「Si-
tamacsimadedójatte ikeruka kiita.」 „Megkérdez-
tem, hogyan juthatok a belvárosba.” ◇ itteki-itteki-
maszumaszu elmentemelmentem 「Ittekimaszuto itte dekake-
ta.」 „-Elmentem! - mondta, és elment.” ◇ ue-oue-o
ikuiku felülmúlfelülmúl 「Kono sóhinno ure juki-va szózó-
no ue-o itta.」 „Ennek a terméknek a kelendősé-
ge felülmúlta a képzeletünket.” ◇ umakuikuumakuiku jóljól
megymegy 「Atarasii dzsigjó-va umakuitteiru.」 „Jól
megy az új üzlet.” ◇ umakuikuumakuiku megférmegfér 「Ota-
gaiumakujatteimaszu.」 „Jól megférnek egymás-
sal.” ◇ umakuikuumakuiku sikerülsikerül 「Kittómaku ikude-
só.」 „Meglátod, sikerülni fog!” ◇ umakuikuumakuiku ki-ki-
jönjön 「Dzsósito umakuikanai.」 „Nem jövök ki a
főnökömmel.” ◇ uvate-ouvate-o ikuiku túltesztúltesz 「Aite-
no uvate-o iku.」 „Túltesz a másikon.” ◇ kiba-kiba-
deikudeiku lovonlovon megymegy 「Micsi-o kibade itta.」 „Lo-
von ment az úton.” ◇ szaszoiniikuszaszoiniiku érteérte megymegy
「Rokudzsini szaszoini ikukara dzsunbisiteoite-
ne.」 „6-kor megyek érted, készülj el addigra!”
◇ cuiteikucuiteiku lépéstlépést tarttart 「Singidzsucuni cuite
iku tameno benkjó-va kakaszemaszen.」 „Elen-
gedhetetlen a tanulás, hogy lépést tarthassunk az
új műszaki megoldásokkal.” ◇ cuiteikucuiteiku követkövet

13081308 iku iku – iku iku AdysAdys



「Anatani-va cuite ikenai!」 „Nem bírlak követ-
ni!” ◇ cuiteikucuiteiku hozzáhozzá kerülkerül 「Rjósinno rikon-
go, vatasi-va hahani cuiteitta.」 „A szüleim válá-
sa után én anyámhoz kerültem.” ◇ dokokaitte-dokokaitte-
simausimau elkóborolelkóborol 「Neko-va dokoka ittesimat-
ta.」 „Elkóborolt a macskánk.” ◇ toriniikutoriniiku el-el-
megymegy érteérte 「Vaszure monono kasza-o torini it-
ta.」 „Elmentem az ottfelejtett esernyőmért.” ◇

nattokugaikunattokugaiku elégedettelégedett 「Kono kekkani nat-
tokuga iku.」 „Elégedett vagyok ezzel az ered-
ménnyel.” ◇ manzokugaikumanzokugaiku megelégszikmegelégszik
「Hinsicuni manzokuga ikanai.」 „Nem vagyok
megelégedve a minőséggel.” ◇ miniikuminiiku elmegyelmegy
megnéznimegnézni 「Hanabi-o mini itta.」 „Elmentem
megnézni a tűzijátékot.” ◇ mukaeniikumukaeniiku érteérte
megymegy 「Kodomo-o mukaeni gakkó-e itta.」 „El-
mentem a gyerekért az iskolába.” ◇ jokuikujokuiku ki-ki-
járjár 「Morinikinoko-o torinijoku iku.」 „Kijár az
erdőbe gombászni.” ◇ jomeniikujomeniiku férjhezférjhez megymegy
「Ane-va hatacsino tokini jomeni itta.」 „A nővé-
rem húsz éves korában ment férjhez.” ◇ vake-vake-
ni-vani-va ikanaiikanai nemnem lehetlehet 「Dzsósino muszume-
o kaikoszuru vakenihaikanai.」 „A főnök lányát
csak nem lehet kirúgni.” ◇ vake-ni-vavake-ni-va ikanaiikanai
kénytelenkénytelen 「Himicu-o hanaszanai vakenihai-
kanakatta.」 „Kénytelen voltam elárulni a titkot.”

ikubakukanoikubakukano ◆ néminémi 「Ikubakukano fuanga no-
kotta.」 „Maradt némi aggodalmunk.”

ikubjóikubjó ◆ palántaneveléspalántanevelés
ikubunikubun ◆ kicsitkicsit 「Konoszúpu-va ikubunsop-
pai.」 „Ez a leves kicsit sós.” ◆ valamelyestvalamelyest
「En-va ikubun cujokunatta.」 „Valamelyest erő-
södött a jen.”

ikucuikucu ◆ hányhány 「Ikucuno tamagoga haitteima-
szuka?」 „Hány tojás van benne?” ◆ hányhány éveséves
「Szono ko-va ikucu?」 „Az a gyerek hány éves?”
◆ mennyimennyi 「Ringo-o ikucu kaimasóka.」
„Mennyi almát vegyek?”

ikucudemoikucudemo ◆ akárhányakárhány 「Ikucuno kucu-o kat-
temoszugu kovareru.」 „Akárhány cipőt veszek,
mind elszakad.” ◆ bármennyibármennyi 「Ringo-va iku-
cudemo taberemaszu.」 „Bármennyi almát meg
tudnék enni.”

ikucukaikucuka ◆ néhánynéhány 「Kjoku-o ikucuka cukut-
ta.」 „Csináltam néhány zenedarabot.” ◆ vala-vala-
hányhány 「Hon-o ikucuka katta.」 „Vettem vala-
hány könyvet.”

ikucukanoikucukano ◆ néhánynéhány 「Ikucukano sinamono-o
mitekara kimeru.」 „Azután döntök, miután meg-
néztem néhány árut.” ◆ némelynémely ◆ némelyiknémelyik
「Ikucukanokoppu-va tottegatoreteita.」 „Néme-
lyik bögrének hiányzott a füle.” ◆ párpár 「Hakono
nakani ikucukano hongaatta.」 „A dobozban volt
pár könyv.”

ikudoikudo ◆ hányszorhányszor 「Arekara ikudoattadesó-
ka?」 „Hányszor találkozhattunk azóta?”

ikudokaikudoka ◆ néhányszornéhányszor 「Ikudoka keikaku-o
henkósita.」 „Néhányszor megváltoztattam a ter-
vet.”

ikudomoikudomo ◆ sokszorsokszor 「Kava-va hanran-o ikudo-
mo kuri kaesita.」 „Sokszor kiöntött a folyó.”

ikudóon-niikudóon-ni ◆ egyhangúlagegyhangúlag 「Karera-va szono
teianni ikudóonni szanszeisita.」 „Egyhangúlag
elfogadták a javaslatot.” ◆ kórusbankórusban 「Karera-
va ikudóonni kotaeta.」 „Kórusban válaszoltak.”

ikudotonakuikudotonaku ◆ nemegyszernemegyszer 「Szore-va ikudo-
tonaku kiita.」 „Ezt már nemegyszer hallottam.”
◆ rengetegszerrengetegszer 「Kodomoni ikudotonaku csú-
isita.」 „Rengetegszer figyelmeztettem a gyere-
ket.” ◆ számtalanszámtalan alkalommalalkalommal
「Konoreszutoran-ni ikudotonaku kitakotogaa-
ru.」 „Számtalan alkalommal ettünk ebben az ét-
teremben.” ◆ számtalanszorszámtalanszor 「Szore-o ikudo-
tonaku itta.」 „Ezt már számtalanszor elmond-
tam.”

ikudzsiikudzsi ◆ merszmersz
ikudzsiikudzsi ◆ gyerekgondozásgyerekgondozás ◆ gyermekgon-gyermekgon-
dozásdozás ◆ gyermeknevelésgyermeknevelés
ikudzsihókiikudzsihóki ◆ nevelés elhanyagolásanevelés elhanyagolása
ikudzsikjúgjóikudzsikjúgjó ◆ gyermeknevelésigyermeknevelési szabad-szabad-
ságság
ikudzsikjúgjó-o toruikudzsikjúgjó-o toru ◆ gyesen vangyesen van
ikudzsikjúkaikudzsikjúka ◆ gyermeknevelésigyermeknevelési szabad-szabad-
ságság ◆ gyesgyes 「Kodomohitoriatarini
ikudzsikjúka-va nan-nendeszuka?」 „Hány év
gyes jár egy gyerek után?”

ikudzsikjúkacsúdearuikudzsikjúkacsúdearu ◆ gyesengyesen vanvan
「Cuma-va ikudzsikjúkacsúdeszu.」 „A feleségem
gyesen van.”

ikudzsikjúsokuikudzsikjúsoku ◆ gyermeknevelésigyermeknevelési szabad-szabad-
ságság
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ikudzsinasiikudzsinasi ◆ anyámasszonyanyámasszony katonájakatonája
「Ikudzsinasi!」 „Anyámasszony katonája!” ◆

nebáncsvirágnebáncsvirág ◆ puhánypuhány
ikudzsinóikudzsinó ◆ erszényerszény 「Kangarúno ikudzsinó」
„kenguru erszénye”

ikudzsinonaiikudzsinonai ◆ elpuhultelpuhult ◆ gyávagyáva 「Ikudzsi-
nonai kodomo」 „gyáva gyerek” ◆ pipogyapipogya
ikueiikuei ◆ ösztöndíjas képzésösztöndíjas képzés ◆ zseniképzészseniképzés
ikuenimoikuenimo ◆ ezerszerezerszer isis 「Ikuenimo ovabi mósi
agemaszu.」 „Ezer bocsánatot kérek!” ◆ több-több-
szörször
ikuhiszasikuikuhiszasiku ◆ hosszanhosszan 「Ikuhiszasiku szuko-
jakani oszugosikudaszaimasze.」 „Hosszan tartó
egészséget kívánok!”

ikukjúikukjú ◆ gyermeknevelésigyermeknevelési szabadságszabadság ◆

GYESGYES
ikukjúcsúdearuikukjúcsúdearu ◆ gyesengyesen vanvan 「Dórjóno
hitori-va ikukjúcsúda.」 „Az egyik munkatársam
gyesen van.”

ikukotonisiteiruikukotonisiteiru ◆ lejárlejár 「Mainicsidzsimuni
ikukotonisiteiru.」 „Minden nap lejárok edzeni.”

ikumadeikumade ◆ amígamíg 「Zen-inga nattokuikumade
hanasi aó.」 „Beszéljük meg, amíg mindenki
egyet nem ért!”

ikumicsimicsiikumicsimicsi ◆ menetmenet 「Gakkóni iku micsimi-
csini kuku-o itta.」 „Iskolába menet ismételget-
tem a szorzótáblát.”

ikumózaiikumózai ◆ hajnövesztőszerhajnövesztőszer 「Atamani
ikumózai-o nutta.」 „Hajnövesztőszert kentem a
fejemre.”

ikunenikunen ◆ néhány évnéhány év
ikunicsimoikunicsimoikunicsimoikunicsimo ◆ napokon átnapokon át
ikuraikura ◆ lazacikralazacikra ◆ lazackaviárlazackaviár
ikuraikura ◆ bármennyirebármennyire 「Ikura tanondemo kiite-
kurenai.」 „Nem hallgat rám, bármennyire is kér-
lelem.” ◆ egynéhányegynéhány 「Konoszukáto-va gosze-
nikurade katta.」 „Ötezer-egynéhány jenből vet-
tem ezt a szoknyát.” ◆ mennyimennyi 「Bíru ippon-va
ikuradeszuka?」 „Mennyibe kerül egy üveg sör?”

ikuradearuikuradearu ◆ kóstálkóstál 「Kono sinamono-va
ikuradeszuka?」 „Mennyit kóstál ez a portéka?”

ikurademoikurademo ◆ akármennyiakármennyi 「Ikura kaszeidemo
tarinai.」 „Akármennyit keresek, nem elég.” ◆

bármennyibármennyi 「Okanenaraikurademo haraema-
szu.」 „Ha pénz kell érte, bármennyit adhatok.”

ikurakaikuraka ◆ valamelyestvalamelyest 「Ikuraka manzokusi-
teita.」 „Valamelyest elégedett voltam.” ◆ vala-vala-
mennyimennyi 「Gecumacunimadaikuraka okanega no-
kotteita.」 „A hó végén volt még valamennyi pén-
zem.” ◆ valamennyirevalamennyire 「Szono baso-va ikuraka
sitteiru.」 „Ismerem valamennyire azt a helyet.”
◆ valamivelvalamivel 「Otótojori ikuraka szega takai.」
„Valamivel magasabb, mint az öccse.”

ikuramoikuramo ◆ semennyisemennyi 「Gecumacuni-va okane-
va ikuramo nokoranakatta.」 „Hó végére se-
mennyi pénzem sem maradt.” ◆ soksok 「Mondai-
va ikuramoaru.」 „Sok probléma van.”

ikuranandemoikuranandemo ◆ akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük 「Szon-
nakoto-o iunante, ikuranandemo hidoi.」 „Akár-
hogy is nézzük, durvaság ilyet mondani.”

ikusuikusu ◆ fajnemesítésfajnemesítés ◆ kitenyésztéskitenyésztés ◆ ne-ne-
mesítésmesítés ◇ szenbacuikususzenbacuikusu kiválasztókiválasztó te-te-
nyésztésnyésztés
ikusugakuikusugaku ◆ fajnemesítés tudományafajnemesítés tudománya
ikusukaikusuka ◆ fajnemesítőfajnemesítő
ikususzozaiikususzozai ◆ tenyészanyagtenyészanyag
ikuszaikusza ◆ csatacsata 「Ikuszani maketa.」 „Elveszí-
tettem a csatát.” ◇ kacsiikuszakacsiikusza győztesgyőztes csa-csa-
tata ◇ hara-gahara-ga hette-vahette-va ikusa-gaikusa-ga dekinudekinu
üresüres gyomorralgyomorral nemnem lehetlehet harcolniharcolni ◇ make-make-
ikuszaikusza vesztes csatavesztes csata
ikuszanonivaikuszanoniva ◆ csatatércsatatér
ikuszaonoikuszaono ◆ csatabárdcsatabárd
ikuszeiikuszei ◆ képzésképzés 「Gidzsucusano ikuszei」
„szakemberek képzése” ◆ nevelésnevelés 「Szensuno
ikuszei」 „sportolók nevelése”

ikuszeiszuruikuszeiszuru ◆ képezképez 「Kono gakkó-va dzs-
iszszentekina dzsinzai-o ikuszeiszuru.」 „Ez az is-
kola gyakorlatias embereket képez.” ◆ nevelnevel
「Dzsigjóno kókeisa-o ikuszeiszuru.」 „Utánpót-
lást nevel a vállalkozáshoz.”

ikuszúikuszú ◆ kotláskotlás
ikuszúkiikuszúki ◆ kotlási időszakkotlási időszak
ikutabiikutabi ◆ hányszorhányszor 「Ikutabi kaisa-o jamejóto
omottaka, oboeteinai.」 „Nem is tudom, hányszor
gondoltam már, hogy felmondok.”

ikutabimoikutabimo ◆ sokszorsokszor 「Ikutabimo namidaga
koboreta.」 „Sokszor elsírtam magam.”
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ikutanoikutano ◆ soksok 「Ikutano tatakai-o keikensita.」
„Sok harcot megvívtam.” ◆ számosszámos 「Ikutano
kon-nan-o nori koeta.」 „Számos nehézséget sike-
rült legyőznöm.”

ikutocsúdeikutocsúde ◆ menetmenet 「Kaisani iku tocsúde
tegami-o desita.」 „Munkába menet feladtam a
levelet.”

ikutóriikutóri ◆ sokféle módsokféle mód
ikutosiikutosi ◆ óévóév
imaima ❶ mostmost 「Imananisiteruno?」 „Most mit
csinálsz?” ◆ azonnalazonnal 「Imakaesitekure!」
„Azonnal add vissza!” ◆ előbbelőbb 「Imananto it-
ta?」 „Mit mondtál az előbb?” ◆ jelenlegjelenleg
「Hito-va imamo mukasimo kavaranai.」 „Az
emberek jelenleg is olyanok, mint régen.” ◆ mégmég
「Imaicsido ojomi kudaszai!」 „Olvassa el még
egyszer!” ◆ mindjártmindjárt 「Imanaoszujo.」 „Mind-
járt megjavítom.” ◆ mostanságmostanság 「Imade-va
kangaerarenai szeido」 „mostanság elképzelhe-
tetlen rendszer” ◇ imaicsidoimaicsido mégmég egyszeregyszer
「Paszuvádo-o imaicsido gokakuninkudaszai.」
„Még egyszer ellenőrizze a jelszavát!” ◇ imaga-imaga-
imaima ebbenebben aa pillanatbanpillanatban 「Imagaima kaet-
tabakarideszu.」 „Ebben a pillanatban érkeztem
haza.” ◇ imakaimakatomacuimakaimakatomacu türelmetlenültürelmetlenül
várvár ◇ imakaimakatomacuimakaimakatomacu várja,várja, mikormikor jönjön
mármár 「Imaka imakato macsi cuzukete szansúkan,
nimocuga todoita.」 „Már három hete vártam,
mire végre megérkezett a csomag.” ◇ imakaraimakara
mostantólmostantól 「Imakara harerudesó.」 „Mostantól
talán kisüt majd a nap.” ◇ imakarademoimakarademo mégmég
mostmost isis 「Kono sikaku-va imakarademo tor-
eru.」 „Ezt a képesítést még most is meg lehet
szerezni.” ◇ imakarademoimakarademo mégmég mostmost semsem
「Tabako-o jameruno-va imakarademo oszoku-
nai.」 „Még most sem késő leszokni a dohányzás-
ról.” ◇ imasikanaiimasikanai most,most, vagyvagy sohasoha 「Jarita-
inonara imasikanai.」 „Ha meg akarod tenni, ak-
kor most, vagy soha.” ◇ imasibarakuimasibaraku mégmég egyegy
kicsitkicsit 「Imasibaraku omacsikudaszai.」 „Vár-
jon még egy kicsit!” ◇ imaszukosideimaszukoside majdnemmajdnem
「Imaszukoside aite-o taoszeta.」 „Majdnem si-
került fellöknie az ellenfelét.” ◇ imadokiimadoki manap-manap-
ságság 「Imadokikeitaidenva-va mezurasikunai.」
„Manapság már nem ritka a mobiltelefon.” ◇ ima-ima-
dokidoki ilyenkorilyenkor 「Imadokidarega denvaszuruda-
ró.」 „Ki telefonálhat ilyenkor?” ◇ imadokinoimadokino
maimai 「Imadokino vakamono-va szumaho-o mot-
teiru.」 „A mai fiataloknak van okostelefonjuk.”

◇ imatonatteimatonatte mostanramostanra 「Imatonatte kangae
naoszuno-va oszoi.」 „Mostanra már késő meg-
gondolnod magad.” ◇ imatonattemukasinoko-imatonattemukasinoko-
todagatodaga holhol volt,volt, holhol nemnem voltvolt 「Imatonatte-
va mukasinokotodaga, tói kuniniaru hitoga szun-
deita.」 „Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy
ember egy távoli országban.” ◇ imanaoimanao mégmég
mostmost semsem 「Erebétá-va imanaocukaenai dzsóta-
ideszu.」 „Még most sem lehet használni a liftet.”
◇ imanaoimanao mégmég mostmost isis 「Keikikakudai-va ima-
naocuzuiteiru.」 „Még most is folytatódik a gaz-
daság bővülése.” ◇ imanaraimanara mostmost 「Imanara-
mada mani au.」 „Most még nem késő.” ◇ ima-ima-
ninatteninatte mostanramostanra 「Imaninatte omoeba varat-
tesimau.」 „Mostanra már csak nevetek ezen.” ◇

imanoimano mostanimostani 「Imano tenki」 „mostani idő-
járás” ◇ imanoimano maimai 「Imano vakamono-va pura-
idoga takaszugiru.」 „A mai fiatalok túl büszkék.”
◇ imanoimamadeimanoimamade eddigeddig aa szentszent pillanatigpillanatig
「Imano imamade siranakatta.」 „Eddig a szent
pillanatig nem tudtam.” ◇ imanotokoroimanotokoro jelenjelen
pillanatbanpillanatban 「Imanotokoro okaneni komattei-
nai.」 „Jelen pillanatban nem vagyok pénzszű-
kében.” ◇ imanotokorodehaimanotokorodeha jelenlegjelenleg 「Ima-
no tokorodeha nantomo ienai.」 „Jelenleg sem-
mit sem mondhatunk.” ◇ ima-vaima-va mukasimukasi réges-réges-
régenrégen ◇ ima-vaima-va mukasimukasi egyszeregyszer volt,volt, holhol
nemnem voltvolt 「Imaha mukasi, taketorino okinatoi
umonoarikeri.」 „Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy bambuszgyűjtő öregember.” ◇ ima-ima-
hitocuhitocu mégymégy egyegy 「Imahitocuikagadeszuka?」
„Kér még egyet?” ◇ imahitocuimahitocu nemnem igazánigazán
「Imahitocu vakaranai.」 „Nem igazán értem.” ◇

imamotteimamotte mégmég mostmost semsem 「Dzsikenno zenbó-
va imamoh-te akirakade-va nai.」 „Az eset teljes
egészében még most sem tisztázott.” ◇ imamotteimamotte
mégmég mostmost isis 「Dzsókjó-va imamotte cuzuitei-
ru.」 „A helyzet még most is változatlan.” ◇ ima-ima-
jaja mostmost mármár 「Kaisa-va imaja dzsuncsótoi-
eru.」 „Most már rendben van a cégem.” ◇ ima-ima-
jaoszositojaoszosito türelmetlenültürelmetlenül 「Imaja oszosito
deban-o matteita.」 „Türelmetlenül várta, hogy
megmutathassa, mit tud.” ◇ tattaimatattaima ebbenebben aa
pillanatbanpillanatban 「Tatta imacuita.」 „Ebben a pilla-
natban érkeztem.”

imaima ◆ nappalinappali
imadaimada ◆ mégmég 「Dzsikono gen-in-va mada vakat-
teinai.」 „Még nem tudják, mi okozhatta a balese-
tet.”
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imadakacuteimadakacute ◆ ezez idáigidáig 「Rekisidzsóimada-
kacutenakatta dekigoto」 „történelem során ez
idáig meg nem történt esemény.”

imadaniimadani ◆ ezez idáigidáig 「Imadani daremoszono
kotae-o micuketeinai.」 „Ez idáig senki sem talál-
ta meg erre a választ.” ◆ maimai napignapig 「Ano kaiva-
o imadani oboeteiru.」 „A mai napig emlékszem a
beszélgetésünkre.” ◆ mégmég mostmost isis 「Csicsiga it-
ta koto-o imadani oboeteiru.」 „Még most is em-
lékszem arra, amit apám mondott.” ◆ mindmá-mindmá-
igig 「Imadanicsokoga daiszukideszu.」 „Mindmá-
ig nagyon szeretem a csokit.”

imademoimademo ◆ mégmég mostmost isis 「Szono dekigoto-o
imademo oboeteiru.」 „Még most is emlékszem
arra az eseményre.”

imadokiimadoki ◆ ilyenkorilyenkor 「Imadokidarega denvaszu-
rudaró.」 „Ki telefonálhat ilyenkor?” ◆ manap-manap-
ságság 「Imadokikeitaidenva-va mezurasikunai.」
„Manapság már nem ritka a mobiltelefon.”

imadokinoimadokino ◆ maimai 「Imadokino vakamono-va
szumaho-o motteiru.」 „A mai fiataloknak van
okostelefonjuk.”

imadzsibunimadzsibun ◆ ekkortájtekkortájt 「Asitano imadzsi-
bunni kitekure!」 „Gyere holnap ekkortájt!”

imadzsinésonimadzsinéson ◆ képzeletképzelet
imádzson-oiruimádzson-oiru ◆ immerziós olajimmerziós olaj
imagaimaimagaima ◆ ebbenebben aa pillanatbanpillanatban 「Imagaima
kaettabakarideszu.」 „Ebben a pillanatban érkez-
tem haza.”

imagoroimagoro ◆ ekkortájtekkortájt 「Maitosiimagoro hacu-
jukiga furu.」 „Minden évben ekkortájt hull le az
első hó.” ◆ ilyenkorilyenkor 「Asitano imagoroni-va mó
sikenga ovatteiru.」 „Holnap ilyenkor már vége
lesz a vizsgának.” ◆ mostmost 「Mukasino
tomodacsi-va imagorodokoniirunodaró.」 „Hol
lehet most a régi barátom?” ◆ mostanramostanra 「Kare-
va imagoro-va mó mokutekicsini cuitahazuda.」
„Mostanra már biztosan megérkezett a célállomá-
sára.” ◆ mostmost mármár 「Imagoro kókaisitemo imi-
ganai.」 „Most már késő ezen bánkódni.”

imahitocuimahitocu ◆ mégymégy egyegy 「Imahitocuikagade-
szuka?」 „Kér még egyet?” ◆ nemnem igazánigazán
「Imahitocu vakaranai.」 „Nem igazán értem.”

imaicsidoimaicsido ◆ mégmég egyszeregyszer 「Paszuvádo-o ima-
icsido gokakuninkudaszai.」 „Még egyszer ellen-
őrizze a jelszavát!”

imaicsinaimaicsina ◆ gyengegyenge 「Szono dzsódanhaimai-
csidatta.」 „Ez a vicc nagyon gyenge volt.” ◆ nemnem
igazánigazán jójó 「Imaicsina kjoku」 „nem igazán jó
dal”

imaimasigeniimaimasigeni ◆ bosszankodvabosszankodva
imaimasiiimaimasii ◆ bosszantóbosszantó 「Imaimasii hae」
„bosszantó légy” ◆ frányafránya 「Imaimasiigokibu-
ri」 „fránya csótány” ◆ undokundok 「Imaimasii ja-
cu」 „undok fickó”

imajaimaja ◆ mostmost 「Imaja kódószuru tokida!」 „Ha
csinálni akarod, most csináld!” ◆ mostanramostanra
「Imajaippasinopairottoni szeicsósita.」 „Mos-
tanra már igazi pilóta lett.” ◆ mostmost mármár 「Kaisa-
va imaja dzsuncsótoieru.」 „Most már rendben
van a cégem.”

imajaoszositoimajaoszosito ◆ türelmetlenültürelmetlenül 「Imaja oszo-
sito deban-o matteita.」 „Türelmetlenül várta,
hogy megmutathassa, mit tud.”

imajóimajó ◆ imajóimajó versformaversforma ◆ modernmodern ◆ mos-mos-
tanitani 「Imajónojarikata」 „mostani módszer”

imajóutaimajóuta ◆ imajó versimajó vers
imakaimakatomacuimakaimakatomacu ◆ türelmetlenültürelmetlenül várvár ◆

várja,várja, mikormikor jönjön mármár 「Imaka imakato macsi
cuzukete szansúkan, nimocuga todoita.」 „Már
három hete vártam, mire végre megérkezett a cso-
mag.”

imakaraimakara ◆ mostantólmostantól 「Imakara harerude-
só.」 „Mostantól talán kisüt majd a nap.”

imakarademoimakarademo ◆ mégmég mostmost isis 「Kono sikaku-
va imakarademo toreru.」 „Ezt a képesítést még
most is meg lehet szerezni.” ◆ mégmég mostmost semsem
「Tabako-o jameruno-va imakarademo oszoku-
nai.」 „Még most sem késő leszokni a dohányzás-
ról.”

imakoszoimakoszo ◆ mostmost aztánaztán ténylegtényleg 「Imako-
szojaszetemiszeru.」 „Most aztán tényleg le fogok
fogyni.”

imamadeimamade ◆ mostanáigmostanáig 「Dzsúhoacsino tokika-
raimamadezutto hitorigurasi-o siteimaszu.」 „18
éves koromtól mostanáig egyedül élek.”

imamadeimamade ◆ mindeddigmindeddig 「Imamade kare-o sin-
dzsiteita.」 „Mindeddig hittem neki.”

imamotteimamotte ◆ mégmég mostmost isis 「Dzsókjó-va ima-
motte cuzuiteiru.」 „A helyzet még most is válto-
zatlan.” ◆ mégmég mostmost semsem 「Dzsikenno zenbó-
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va imamoh-te akirakade-va nai.」 „Az eset teljes
egészében még most sem tisztázott.”

imanaitakaraszugamóvarauimanaitakaraszugamóvarau ◆ egyikegyik pilla-pilla-
natban sír, a másikban pedig már nevetnatban sír, a másikban pedig már nevet
imanaoimanao ◆ mégmég mostmost isis 「Keikikakudai-va ima-
naocuzuiteiru.」 „Még most is folytatódik a gaz-
daság bővülése.” ◆ mégmég mostmost semsem 「Erebétá-va
imanaocukaenai dzsótaideszu.」 „Még most sem
lehet használni a liftet.”

imanaraimanara ◆ mostmost 「Imanaramada mani au.」
„Most még nem késő.”

imaniimani ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Imani vakarujo.」
„Előbb-utóbb rájössz majd.” ◆ hamarosanhamarosan
「Imani kekkaga derudesó!」 „Hamarosan meg-
lesz az eredmény.” ◆ majdmajd 「Imani kókaiszuru-
desó!」 „Majd még megbánod!”

imanihadzsimattaimanihadzsimatta ◆ újúj keletűkeletű 「Karenobuk-
kirabóna taido-va nanimo imani
hadzsimattakotode-va nai.」 „A faragatlan visel-
kedése egyáltalán nem volt új keletű.”

imanimiteiroimanimiteiro ◆ most majd megmutatommost majd megmutatom
imanimoimanimo ◆ akárakár mostmost isis ◆ bármelyikbármelyik pilla-pilla-
natbannatban 「Imanimo atamani ocsitekiszódakara,
tanano nimocu-o naosite!」 „Igazítsd meg a cso-
magot a polcon, mert bármelyik pillanatban a fe-
jedre eshet!”

imaninatteimaninatte ◆ mostanramostanra 「Imaninatte omoeba
varattesimau.」 „Mostanra már csak nevetek
ezen.”

imanoimano ◆ maimai 「Imano vakamono-va puraidoga
takaszugiru.」 „A mai fiatalok túl büszkék.” ◆

mostanimostani 「Imano tenki」 „mostani időjárás”

imanócsiimanócsi ◆ mostmost 「Tensokuszurunara imano
ucsidajo.」 „Ha állást akarsz változtatni, most a
legalkalmasabb.”

imanócsiniimanócsini ◆ mégmég mostmost 「Imano ucsini kava-
naito takakunarujo!」 „Vegyünk még most, mert
drágább lesz!”

imanoimamadeimanoimamade ◆ eddigeddig aa szentszent pillanatigpillanatig
「Imano imamade siranakatta.」 „Eddig a szent
pillanatig nem tudtam.”

imanotokoroimanotokoro ◆ jelenjelen pillanatbanpillanatban 「Imano-
tokoro okaneni komatteinai.」 „Jelen pillanatban
nem vagyok pénzszűkében.” ◆ most mégmost még

imanotokorodehaimanotokorodeha ◆ ezez ideigideig 「Kono bjókini
taisite júkóna kuszuri-va imano tokorodeha sira-
reteinai.」 „A betegség ellen hatásos gyógyszer ez
ideig nem ismert.” ◆ jelenlegjelenleg 「Imano tokoro-
deha nantomo ienai.」 „Jelenleg semmit sem
mondhatunk.”

imasibarakuimasibaraku ◆ mégmég egyegy kicsitkicsit 「Imasibaraku
omacsikudaszai.」 „Várjon még egy kicsit!”

imasigataimasigata ◆ ebbenebben aa pillanatbanpillanatban 「Bucsó-va
cui imasigata kaeraremasita.」 „Az osztályvezető
úr éppen ebben a pillanatban ment el.” ◆ iméntimént
imasikanaiimasikanai ◆ most,most, vagyvagy sohasoha 「Jaritaino-
nara imasikanai.」 „Ha meg akarod tenni, akkor
most, vagy soha.”

imasimeimasime ◆ kötöző kötélkötöző kötél ◆ megkötözésmegkötözés
imasimeimasime ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés 「Szakunenno
szaigai-va imasimedesóka.」 „A múlt évi kataszt-
rófa figyelmeztetés lehetett.” ◆ leckelecke 「Szen-
dzsinno sippai-va kóninno imasimeninaru.」 „Az
elődök kudarca leckéül szolgál az utódok számá-
ra.” ◆ parancsolatparancsolat 「Kamino imasime-o ma-
moru.」 „Betartja isten parancsolatait.” ◇

zensa-nozensa-no kucugaeru-vakucugaeru-va kósa-nokósa-no imasimeimasime
más kárán tanul az okosmás kárán tanul az okos
imasimenoimasimeno ◆ intőintő 「Kono dzsiko-va sítoberuto-
o cukenaitodónarukano imasimeno reideszu.」
„Ez a baleset intő példa arra, hogy mi lehet, ha
nem kötjük be a biztonsági övet.”

imasime-o hodokuimasime-o hodoku ◆ szabadon engedszabadon enged
imasimeruimasimeru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Róhi-o imasime-
ru.」 „Figyelmeztet a túlköltekezés ellen.” ◆ intint
「Sórai-o imasimeru.」 „Int a jövőbeli rossz vi-
selkedés ellen.” ◆ megdorgálmegdorgál 「Kodomo-o ima-
simeru.」 „Megdorgálja a gyereket.” ◆ megintmegint
「Itazura-o sita kodomo-o imasimeta.」 „Megin-
tette a rosszalkodó gyereket.” ◆ tilttilt 「Bukkjó-
va szessó-o imasimeru.」 „A buddhizmus tiltja az
élet kioltását.”

imasimoimasimo ◆ éppenéppen 「Neko-va imasimo tobi orijó-
tositeiru.」 „A macska éppen leugrani készül.”

imaszaraimaszara ◆ mármár megintmegint 「Icsinenmaeno
sippai-o imaszaranojóni omoi dasita.」 „Már
megint eszembe jutott az egy évvel ezelőtti kudar-
com.” ◆ mostmost mármár 「Imaszaraoszoijo.」 „Most
már késő.” ◆ mostmost megmeg 「Kare-va dósite ima-
szaradenvasitekitanodesóka?」 „Ez az ember
most meg minek telefonált?”
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imaszaranagaraimaszaranagara ◆ mostmost mármár későkéső 「Ima-
szaranagara mósi vakenaideszuga.」 „Tudom,
most már késő.”

imaszuguimaszugu ◆ mostmost rögtönrögtön 「Imaszugu okanega
hosii.」 „Most rögtön kellene pénz!” ◆ perper pil-pil-
lanatlanat 「Kareno namae-va imaszugu omoi desze-
nai.」 „Per pillanat nem jut eszembe a neve.”

imaszukosideimaszukoside ◆ majdnemmajdnem 「Imaszukoside
aite-o taoszeta.」 „Majdnem sikerült fellöknie az
ellenfelét.”

imatonatteimatonatte ◆ mostanramostanra 「Imatonatte kangae
naoszuno-va oszoi.」 „Mostanra már késő meg-
gondolnod magad.”

imatonattemukasinokotodagaimatonattemukasinokotodaga ◆ holhol volt,volt,
holhol nemnem voltvolt 「Imatonatte-va mukasinokoto-
daga, tói kuniniaru hitoga szundeita.」 „Hol volt,
hol nem volt, élt egyszer egy ember egy távoli or-
szágban.”

ima-vaima-va ◆ pillanatnyilagpillanatnyilag 「Ima-va dzsikanga-
arimaszen.」 „Pillanatnyilag nem érek rá.”

ima-vaima-va mukasimukasi ◆ egyszeregyszer volt,volt, holhol nemnem voltvolt
「Imaha mukasi, taketorino okinatoi umonoari-
keri.」 „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy bambuszgyűjtő öregember.” ◆ réges-régenréges-régen
imavanokivaimavanokiva ◆ halálhalál küszöbeküszöbe ◆ utolsóutolsó per-per-
cekcek 「Csicsi-va imavano kivani cugino kotoba-o
ii nokosita.」 „Apám a következőket mondta utol-
só perceiben.”

imavasiiimavasii ◆ baljósbaljós 「Imavasii jokangasita.」
„Baljós előérzetem támadt.” ◆ botrányosbotrányos
「Imavasii kako」 „botrányos múlt” ◆ förtel-förtel-
mesmes 「Ano imavasii dekigoto-o hajaku vaszure-
tai.」 „Szeretném elfelejteni azt a förtelmes dol-
got, ami történt.” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Imavasii ki-
oku」 „kellemetlen emlék” ◆ visszataszítóvisszataszító
「Imavasii kókei」 „visszataszító látvány”

imecsenimecsen ◆ arculatváltásarculatváltás
imédzsiimédzsi ◆ arculatarculat 「Atarasii sacsó-va
kaisanoimédzsi-o kaejótositeiru.」 „Az új igazga-
tó meg akarja változtatni a cég arculatát.” ◆ be-be-
nyomásnyomás 「Musokukikanga nagai hito-va imé-
dzsiga varui.」 „Rossz benyomást kelt, ha valaki-
nek sokáig nincs munkája.” ◆ elképzeléselképzelés 「Ha-
ijúto attaraimédzsito csigau hitodatta.」 „Talál-
koztam a színésszel, de más embernek képzel-
tem.” ◆ imázsimázs ◆ képkép ◇ kigjóimédzsikigjóimédzsi vállalatvállalat
imázsaimázsa

imédzsi-appuimédzsi-appu ◆ arculatarculat javításajavítása
「Kigjónoimédzsiappu-o hakaru.」 „Javítja a vál-
lalat arculatát.”

imédzsi-csendzsiimédzsi-csendzsi ◆ arculatváltásarculatváltás
imédzsi-cséndzsiimédzsi-cséndzsi ◆ küllemküllem megváltoztatá-megváltoztatá-
sasa
imédzsi-cséndzsiszuruimédzsi-cséndzsiszuru ◆ változtatváltoztat aa külle-külle-
ménmén 「Atarasii meganedeimédzsi-cséndzsisita.」
„Új szemüveggel változtattam a küllememen.”

imédzsi-daunimédzsi-daun ◆ arculatromlásarculatromlás 「Furjóhin-va
kigjónoimédzsidaun-ninaru.」 „A selejtek rontják
a vállalat arculatát.” ◆ imázsromlásimázsromlás
imédzsigazóimédzsigazó ◆ fantáziaképfantáziakép 「Atarasiku hak-
kensita vakuszeinoimédzsi gazódeszu.」 „Fantá-
ziakép az újonnan felfedezett bolygóról.”

imédzsi-kjarakutáimédzsi-kjarakutá ◆ promócióspromóciós személyszemély ◆

reklámkarakterreklámkarakter
imédzsisasinimédzsisasin ◆ fantáziaképfantáziakép
imédzsiszuruimédzsiszuru ◆ benyomásátbenyomását keltikelti
「Konooszenbei-va ocukiszama-o imédzsisitei-
ru.」 „Ez a rizskeksz a Hold benyomását kelti.” ◆

elképzelelképzel 「Jonda mono-o imédzsisite oboeru.」
„Az olvasott szöveget elképzelve jegyzi meg.”

íméruíméru ◆ elektronikuselektronikus levéllevél ◆ e-maile-mail ◆ levéllevél
「Íméru-o okutta.」 „Elküldtem a levelet.”

imiimi ◆ gyászgyász 「Imiga aketa.」 „Véget ért a
gyász.” ◆ magábamagába szállásszállás ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆

megtisztultmegtisztult ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás ◆ szentszent
◆ tabutabu ◇ monoimimonoimi önmegtartóztatásönmegtartóztatás 「Is-
súkanno monoimi-o sita.」 „Egy hétig önmegtar-
tóztató életet éltem.”

imiimi ◆ értelemértelem 「Kono bunsó-va imiganai.」
„Ennek a mondatnak nincs értelme.” ◆ jelentésjelentés
「Kotobano imi-o rikaidekinai.」 „Nem érti a sza-
vak jelentését.” ◆ jelentőségjelentőség 「Kono hi-va to-
kubecuna imi-o mocu.」 „A mai napnak különle-
ges jelentősége van.” ◆ okok 「Kanodzso-va imi-
monaku naki dasita.」 „Ok nélkül sírni kezdett.”
◇ aruimidearuimide bizonyosbizonyos értelembenértelemben 「Kare-va
aru imide-va ondzsintoieru.」 „Ő bizonyos érte-
lemben a megmentőm.” ◇ iminonaiiminonai értelmet-értelmet-
lenlen 「Iminonai tatakai」 „értelmetlen harc” ◇

imi-oimi-o naszunaszu vanvan értelmeértelme 「Kono bun-va imi-
o naszanai.」 „Ennek a mondatnak nincs értel-
me.” ◇ gengainoimigengainoimi burkoltburkolt jelentésjelentés ◇ dói-dói-
uimiuimi mitmit jelentjelent 「Hidoikoto-o iune.Kore-va dó-
iu imi?」 „Ez durva volt! Mit jelentsen ez?” ◇
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dóiuimidóiuimi mimi bajodbajod vanvan 「Szakki
aiszacusitekurenakattano-va doiu iminano?」
„Mi bajod van, hogy nem köszöntél az előbb?” ◇

hiroiimidehiroiimide tágabbtágabb értelembenértelemben 「Hiroi imide-
no dzsóhókagaku」 „tágabb értelemben vett in-
formatika”

imiaiimiai ◆ jelentésárnyalatjelentésárnyalat 「Onadzsi kotoba-
demo imiaiga kotonaru.」 „Ugyanaz a szó, de más
a jelentésárnyalata.” ◆ nüansznüansz
imiarigenaimiarigena ◆ jelentőségteljesjelentőségteljes 「Imiarigena
hjódzsóde itta.」 „Jelentőségteljes arccal mond-
ta.” ◆ sokatmondósokatmondó 「Imiarigena manazasi」
„sokatmondó pillantás” ◆ titokzatostitokzatos 「Imiari-
gena hohoemi」 „titokzatos mosoly”

imiarigeniimiarigeni ◆ titokzatosantitokzatosan 「Kanodzso-va
imiarigeni varatteita.」 „A nő titokzatosan mo-
solygott.”

imibiimibi ◆ gyásznapgyásznap ◆ szerencsétlen napszerencsétlen nap
imibukaiimibukai ◆ sokatmondósokatmondó 「Kono eiga-va imibu-
kai.」 „Ez a film sokatmondó.”

imidearuimidearu ◆ értetődikértetődik 「Kore-va givaku-va mi-
tomenaitoiu imideszu.」 „Ez mondat úgy értető-
dik, hogy nem ismerik el a vádakat.”

imidzsikumoimidzsikumo ◆ találóantalálóan 「Kono kazancsiiki-va
imidzsikumo dzsigokudanito nazukerareteiru.」
„Ezt a vulkanikus területet találóan nevezik Pokol
Völgyének.” ◆ ügyesenügyesen 「Mondaino honsicu-o
imidzsikumo ii ateta.」 „Ügyesen rátapintott a lé-
nyegre.”

imifumeinaimifumeina ◆ érthetetlenérthetetlen 「Imifumeina
kódó-o sita.」 „Érthetetlenül viselkedett.” ◆ za-za-
varosvaros 「Imifumeina jume-o mita.」 „Zavaros ál-
mom volt.”

imigotoimigoto ◆ tabutabu ◆ tiltott viselkedéstiltott viselkedés
imikirauimikirau ◆ gyűlölgyűlöl 「Uszocuki-o imi kirau.」
„Gyűlölöm a hazug embereket.” ◆ irtózikirtózik
「Szenszó-o imi kirau.」 „Irtózok a háborútól.”

imikotobaimikotoba ◆ tabutabu ◆ tiltott szótiltott szó
iminimin ◆ bevándorlásbevándorlás ◆ bevándorlóbevándorló 「Kono
kuni-va imin-o uke irenai.」 „Ez az ország nem fo-
gad bevándorlókat.” ◆ emigrációemigráció ◆ kivándor-kivándor-
láslás ◆ kivándorlókivándorló ◆ migránsmigráns ◇ súdan-iminsúdan-imin tö-tö-
megesmeges bevándorlásbevándorlás ◇ súdan-iminsúdan-imin tömegestömeges
kivándorláskivándorlás ◇ fuhóiminfuhóimin illegálisillegális bevándor-bevándor-
lóló

iminaimina ◆ eredetieredeti névnév ◆ halálhalál utániutáni névnév ◆ va-va-
lódi névlódi név
imindanimindan ◆ kolóniakolónia
iminhóiminhó ◆ bevándorlási törvénybevándorlási törvény
iminkjokuiminkjoku ◆ bevándorlásibevándorlási hivatalhivatal 「Csiikino
iminkjokuni toi avaszetekudaszai.」 „Kérjük ér-
deklődjék a területileg illetékes bevándorlási hiva-
talnál!” ◆ idegenrendészeti hivatalidegenrendészeti hivatal
imin-ninaruimin-ninaru ◆ emigrálemigrál 「Hangaríkaraamerika-
no iminninarimasita.」 „Magyarországról Ameri-
kába emigrált.”

imin-nonamiimin-nonami ◆ migránshullámmigránshullám
imin-nonjúkokuimin-nonjúkoku ◆ bevándorlásbevándorlás
imin-nosukkokuimin-nosukkoku ◆ kivándorláskivándorlás
iminonaiiminonai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Iminonai tatakai」
„értelmetlen harc”

iminszuruiminszuru ◆ bevándorolbevándorol 「Vaga kunini imin-
siteiru gaikokudzsin」 „országunkba bevándorló
külföldiek” ◆ kivándorolkivándorol 「Kaigai-e iminsitai.」
„Ki szeretnék vándorolni külföldre.”

iminzokuiminzoku ◆ különbözőkülönböző nemzetiségűnemzetiségű csoportcsoport

imi-oimi-o hakicsigaeruhakicsigaeru ◆ félreértfélreért 「Siavaszeno
imi-o haki csigaeru.」 „Félreérti, hogy mi a bol-
dogság.”

imi-oimi-o naszunaszu ◆ vanvan értelmeértelme 「Kono bun-va imi-
o naszanai.」 „Ennek a mondatnak nincs értel-
me.”

imironimiron ◆ jelentéstanjelentéstan ◆ szemantikaszemantika
imisincsónaimisincsóna ◆ jelentőségteljesjelentőségteljes 「Imisin-
csóna mecuki」 „jelentőségteljes pillantás” ◆

mélymély értelműértelmű 「Imisincsóna kotoba」 „mély ér-
telmű kifejezés”

imiszuruimiszuru ◆ jelentjelent 「Júdzsó-va anatanitotte
nani-o imisimaszuka?」 „Mit jelent neked a ba-
rátság?”

imitésonimitéson ◆ utánzatutánzat
imizukeruimizukeru ◆ értelmezértelmez 「Hiszanna dekigotomo
kicsóna keikentosite imizukeru.」 „A tragikus
eseményeket is értékes tapasztalatként értelme-
zem.” ◆ indokolindokol 「Zózei-o sakaihosóno hotento
imizuketa.」 „A társadalombiztosítás kiegészíté-
sével indokolták az adóemelést.”
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imjóimjó ◆ becenévbecenév ◆ másikmásik névnév 「Szóda szui-va
tanszanszuino imjódearu.」 „A szódavíz a szénsav
másik neve.”

imjunizésonimjunizéson ◆ immunizációimmunizáció
imoimo ◆ batátabatáta ◆ bugrisbugris ◆ burgonyaburgonya ◆ édes-édes-
burgonyaburgonya ◆ nemnem kifinomultkifinomult emberember ◇ daiga-daiga-
kuimokuimo sziruposszirupos sültsült batátabatáta ◇ taneimotaneimo vet-vet-
nivaló krumplinivaló krumpli
imocsibjóimocsibjó ◆ üszögüszög
imogajuimogaju ◆ batátás rizskásabatátás rizskása
imomusiimomusi ◆ szőrtelen hernyószőrtelen hernyó
imonimon ◆ vigasztalásvigasztalás ◆ vigasztalóvigasztaló látoga-látoga-
tástás
imonbukuroimonbukuro ◆ frontonfronton szolgálószolgáló katonakatona ott-ott-
honából kapott csomagjahonából kapott csomagja
imonbunimonbun ◆ frontonfronton szolgálószolgáló katonánakkatonának kül-kül-
dött üzenetdött üzenet
imondanimondan ◆ katonákkatonák szórakoztatásáraszórakoztatására kül-kül-
dött művészekdött művészek
imonedzsiimonedzsi ◆ hernyócsavarhernyócsavar
imonoimono ◆ öntvényöntvény
imonokódzsóimonokódzsó ◆ öntödeöntöde
imonosiimonosi ◆ öntőmunkásöntőmunkás
imonszuruimonszuru ◆ vigasztalvigasztal ◆ vigasztalóvigasztaló láto-láto-
gatástgatást tesztesz 「Szeidzsika-va hiszaisa-o imon-
sita.」 „A politikus vigasztaló látogatást tett a
földrengés-károsultaknál.”

imo-oimo-o araujónaaraujóna ◆ fergetegesfergeteges 「Imo-o arau-
jóna zattó」 „fergeteges embertömeg”

imoriimori ◆ gőtegőte ◆ szalamandraszalamandra ◇ akaharaimoriakaharaimori
tűzhasútűzhasú gőtegőte ◇ kibaraimorikibaraimori kárpátikárpáti gőtegőte ◇

kusiimorikusiimori tarajostarajos gőtegőte ◇ csúgokuimoricsúgokuimori kí-kí-
nai tűzhasú gőtenai tűzhasú gőte
imótoimóto ◆ húghúg ◆ sógornősógornő
imótomuszumeimótomuszume ◆ fiatalabbik lányfiatalabbik lány
imozuruimozuru ◆ batátaszőlőbatátaszőlő
imozurusikiniimozurusikini ◆ egymásegymás utánután 「Han-nintacsi-
va imozuru sikini taihoszareta.」 „Egymás után
fogták el a tetteseket.”

imuimu ◆ kerülkerül 「Fuszei-o imu hito」 „szabályta-
lanságokat kerülő ember” ◆ nemnem kedvelkedvel
「Szanszeidodzsó-o imu sokubucu」 „savas talajt
nem kedvelő növény” ◆ tabukénttabuként kezelkezel

「Nikusoku-o imu.」 „Tabuként kezelik a hús-
evést.” ◆ tisztátalan dolognak tarttisztátalan dolognak tart
imubekiimubeki ◆ irtózatosirtózatos 「Imubeki szenszó」 „ir-
tózatos háború” ◆ kerülendőkerülendő
「Kaizokubanszaito-va imubeki szonzaida.」 „A
kalózoldalak kerülendők.” ◆ megvetendőmegvetendő
「Imubeki kói」 „megvetendő cselekedet”

imunoaszszeiimunoaszszei ◆ immunológiai kimutatásimmunológiai kimutatás
imunoguroburinimunoguroburin ◆ immunglobulinimmunglobulin
imusicuimusicu ◆ orvosi szobaorvosi szoba
inin ◆ buddhistabuddhista altemplomaltemplom ◆ buddhistabuddhista
templomtemplom ◆ halálhalál utániutáni titulustitulus ◆ kamarakamara ◆

képviselőházképviselőház ◆ középületközépület ◆ visszavonultvisszavonult
uralkodóuralkodó ◇ icsiinszeiicsiinszei egykamarásegykamarás rendszerrendszer
◇ incsóincsó intézetigazgatóintézetigazgató ◇ daigakuindaigakuin
posztgraduálisposztgraduális iskolaiskola 「Daigakuinni kajottei-
ru.」 „Posztgraduális iskolába jár.” ◇ tóintóin ezez azaz
intézetintézet ◇ niinszeiniinszei kétkamaráskétkamarás rendszerrendszer ◇

rjóinrjóin alsó- és felsőházalsó- és felsőház
inin ◆ árnyárny 「Into jó」 „fény és árny” ◆ jinjin 「Into
jó」 „jin és jang” ◆ negatívnegatív 「Into jó」 „negatív
és pozitív” ◇ in-nijóniin-nijóni háttérbőlháttérből vagyvagy nyíltannyíltan
◇ in-nijóniin-nijóni mindenminden módonmódon 「Inni jóni taszuke-
tekureta.」 „Minden módon segített.”

inin ◆ Jin-dinasztiaJin-dinasztia
inin ◆ tagtag ◇ iiniin bizottságibizottsági tagtag 「Iinni eraba-
reta.」 „Bizottsági tagnak választottak.” ◇ ekiinekiin
állomásszemélyzetállomásszemélyzet 「Inakade-va ekiinszanga-
inai ekimo ói.」 „Vidéken van olyan állomás, ahol
nincs állomásszemélyzet.” ◇ sainsain vállalatvállalat tag-tag-
jaja 「Gaisikeikigjóno sainninatta.」 „Külföldi ér-
dekeltségű vállalat tagja lettem.” ◇ dzsúgjóindzsúgjóin
alkalmazottalkalmazott 「Szanzenninno dzsúgjóinga kaik-
oszareta.」 „3000 alkalmazottnak mondtak fel.”

inin ◆ kézjelkézjel 「In-o muszubu.」 „Kézjelet for-
mál.” ◆ lenyomatlenyomat ◆ mudramudra ◆ pecsétpecsét 「In-o
horu.」 „Pecsétet farag.” ◆ pecsétpecsét helyehelye ◇ in-oin-o
oszuoszu lebélyegezlebélyegez 「Soruini in-o osita.」 „Lebé-
lyegeztem az iratot.” ◇ suinsuin kézlenyomatkézlenyomat ◇ su-su-
inin kéznyomatkéznyomat ◇ nicsiinnicsiin japán-indiaijapán-indiai
inin ◆ belülbelül 「Inkaauto」 „belül vagy kívül van” ◆

fogadófogadó
inin ◆ rímrím
inaina ◆ különöskülönös 「Ano gofudzsin-va ina koto-o os-
saru.」 „Az az asszony különös dolgokat mond.”
◇ en-vaen-va inamonoinamono ajinamonoajinamono házasságokházasságok azaz
égben köttetnekégben köttetnek
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inaina ◆ nemnem 「Inato kotaeta.」 „Nemmel vála-
szolt.” ◆ nemnem isis ◇ inakainaka vagyvagy semsem 「Szore-
va kanódearuka inaka vakaranai.」 „Nem tudom,
hogy az lehetséges-e vagy sem.” ◇ inakainaka vagyvagy
sese 「Kuruma-o kaubekika inakavakaranai.」
„Nem tudom, hogy vegyek-e kocsit vagy se.” ◇

jainajajainaja vajonvajon 「Kono hon-va hatasite jomu-
bekija inaja…」 „Vajon érdemes elolvasni ezt a
könyvet?” ◇ jainajajainaja jóformánjóformán 「Kékiga deki-
rujainaja tabetesimatta.」 „Jóformán el sem ké-
szült a sütemény, és már el is fogyott.” ◇ jainajajainaja
alighogyalighogy 「Singóga aoni kavaruja inaja kuruma-
o szutátoszaszeta.」 „Alighogy zöldre váltott a
lámpa, már indultam is a kocsival.” ◇ jainajajainaja
mihelytmihelyt 「Ieni cukuja inaja kigaeta.」 „Mihelyt
hazaértem, átöltöztem.”

inabikariinabikari ◆ villámfényvillámfény ◆ villámlásvillámlás
inadainada ◆ rizsföldrizsföld
inagaranisiteinagaranisite ◆ kiki semsem mozdulvamozdulva
「Hanabitaikai-o hejaniinagaranisite kansó deki-
ru.」 „A tűzijátékot nézheti ki sem mozdulva a
szobából.”

inagoinago ◆ szöcskeszöcske 「Inago-o nite taberu csiiki-
moarimaszu.」 „Van olyan hely, ahol a szöcskét
főzve megeszik.”

inahoinaho ◆ rizskalászrizskalász 「Inahoga deszorotta.」 „A
rizs kalászba szökkent.”

inaiinai ◆ eltűnteltűnt 「Nekogainai.」 „Eltűnt a macs-
ka.” ◆ nincsnincs 「Jukka-va imakokoniimaszen.」
„Jutka most nincs itt.”

inaiinai ◆ belülbelül 「Szansúkan inaini hendzsi-o kuda-
szai.」 „Kérem, hogy három héten belül válaszol-
jon!”

inaiaidaniinaiaidani ◆ távollétébentávollétében 「Anatagainai ai-
dani sinnjúsainga haitta.」 „A távollétedben egy
új munkatársat vettünk fel.”

inaiinaibaainaiinaibaa ◆ kukucskukucs
inajainaja ◆ alighogyalighogy
inakainaka ◆ vagyvagy sese 「Kuruma-o kaubekika ina-
kavakaranai.」 „Nem tudom, hogy vegyek-e ko-
csit vagy se.” ◆ vagyvagy semsem 「Szore-va kanódea-
ruka inaka vakaranai.」 „Nem tudom, hogy az
lehetséges-e vagy sem.”

inakainaka ◆ szülőföldszülőföld 「Inakani kaetta.」 „Vissza-
tértem a szülőföldemre.” ◆ vidékvidék 「Súmacuni
inakani itta.」 „A hétvégén vidékre mentem.” ◇

katainakakatainaka félreesőfélreeső helyhely 「Tóku hanareta ka-
tainakani hikkosita.」 „Egy távoli, félreeső helyre
költöztem.” ◇ doinakadoinaka szélsőségesenszélsőségesen vidékividéki
környezetkörnyezet
inakadzsimitainakadzsimita ◆ falusiasfalusias ◆ vidékividéki 「Inaka-
dzsimita fukuszó」 „vidéki öltözék”

inakafúnoinakafúno ◆ rusztikusrusztikus 「Inakafúreszutoran」
„rusztikus étterem”

inakajainakaja ◆ vidéki házvidéki ház
inakakotobainakakotoba ◆ tájszótájszó
inakakuszaiinakakuszai ◆ parasztosparasztos
inakamacsiinakamacsi ◆ vidéki városvidéki város
inakamavariinakamavari ◆ vidékividéki turnézásturnézás 「Inakama-
varino gekidan」 „vidéken turnézó színtársulat”

inakamavari-oinakamavari-o szuruszuru ◆ vidékenvidéken turnézikturnézik
「Gekidan-va inakamavari-o siteiru.」 „A szín-
társulat vidéken turnézott.”

inakamicsiinakamicsi ◆ földútföldút ◆ vidéki útvidéki út
inakamiszoinakamiszo ◆ árpamiszoárpamiszo
inakamonoinakamono ◆ bugrisbugris ◆ falusifalusi ◆ vidékividéki 「Ina-
kamonotosite acukavareta.」 „Vidékiként kezel-
ték.”

inakamuszumeinakamuszume ◆ vidéki lányvidéki lány
inakanamariinakanamari ◆ tájszólástájszólás ◆ vidéki kiejtésvidéki kiejtés
inakappeinakappe ◆ bugrisbugris
inakappoiinakappoi ◆ vidékividéki 「Inakappoi fukuszó」 „vi-
déki öltözék”

inakasibaiinakasibai ◆ vidéki színielőadásvidéki színielőadás
inakaszobainakaszoba ◆ sötét hajdinasötét hajdina
inakaszodacsidearuinakaszodacsidearu ◆ vidéken nőtt felvidéken nőtt fel
inakaszodacsinoinakaszodacsino ◆ vidékividéki neveltetésűneveltetésű
「Inakaszodacsino hito」 „vidéki neveltetésű em-
ber”

inakunaruinakunaru ◆ eltűnikeltűnik 「Kokoniicumo szuvatte-
ita nekogainakunatta.」 „A mindig itt gubbasztó
macska eltűnt.”

inamenaiinamenai ◆ tagadhatatlantagadhatatlan 「Biruno rókjúka-
va inamenai.」 „Az épület elöregedése tagadha-
tatlan.”

inamuinamu ◆ megtagadmegtagad ◆ tagadtagad 「Karega han-
nindearukoto-va inamenai.」 „Az, hogy ő volt a
bűnös tagadhatatlan.”

inamurainamura ◆ asztagasztag ◆ boglyaboglya ◆ kévekéve
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inaninan ◆ délredélre 「Budapeszuto inanno macsi」
„Budapesttől délre fekvő község”

inanakuinanaku ◆ nyerítnyerít 「Umagainanaita.」 „A ló
nyerített.”

inaoruinaoru ◆ hőzönghőzöng 「Macsigai-o sitekisitara ina-
otta.」 „Amikor rámutattunk a hibájára hőzön-
gött.” ◆ nekineki álláll feljebbfeljebb 「Okane-o kaeszeto
ivareta sinszekiga inaotta.」 „Amikor a rokonom-
nak mondtam, hogy adja meg az adósságát, még
neki áll feljebb.” ◆ ültében kihúzza magátültében kihúzza magát
inarabuinarabu ◆ ülveülve felsorakozikfelsorakozik 「Inarabu hito-
tacsini te-o futta.」 „Az ülve felsorakozott embe-
reknek integetett.”

inarabumenmeninarabumenmen ◆ jelenlévőkjelenlévők
inariinari ◆ aratás istenearatás istene ◆ róka istenségróka istenség
inaridzsindzsainaridzsindzsa ◆ Inari szentélyInari szentély
inarizusiinarizusi ◆ inaridzusiinaridzusi
inaszakuinaszaku ◆ rizstermelésrizstermelés ◆ rizstermésrizstermés
「Kotosi-va inaszakuga joszaszóda.」 „Idén jónak
tűnik a rizstermés.” ◆ rizstermesztésrizstermesztés 「Ina-
szakuni tekisita tocsi」 „rizstermesztésre alkal-
mas föld”

inaszakucsitaiinaszakucsitai ◆ rizstermesztő vidékrizstermesztő vidék
inaszakunókainaszakunóka ◆ rizstermesztőrizstermesztő
inaszenainaszena ◆ délcegdélceg 「Inaszena asidoriri」 „dél-
ceg léptek” ◆ jóljól vasaltvasalt 「Inaszena otoko」 „jól
vasalt férfi” ◆ stílusosstílusos
inaszuinaszu ◆ kitérkitér 「Szeidzsika-va sicumon-o ina-
sita.」 „A politikus kitért a válaszadás elől.”

inazukainazuka ◆ boglyaboglya
inazumainazuma ◆ ménkűménkű ◆ mennykőmennykő ◆ villámlásvillámlás
inazumainazuma ◆ mennykőmennykő ◆ villámvillám ◆ villámlásvillámlás
inazumagahasiruinazumagahasiru ◆ villámlikvillámlik 「Szankairenzo-
kusite inazumaga hasitta.」 „Háromszor villám-
lott egymás után.”

inazumagatanoinazumagatano ◆ cikkcakkoscikkcakkos
inazumagatanoinazumagatano ◆ cikkcakkoscikkcakkos
inbaninban ◆ pecsétpecsét
inbátáinbátá ◆ inverterinverter
inbaundoinbaundo ◆ bejövőbejövő
inberutázeinberutáze ◆ invertázinvertáz
inbinainbina ◆ obszcénobszcén ◆ szeméremsértőszeméremsértő

inbóinbó ◆ cselszövéscselszövés ◆ konspirációkonspiráció ◆ össze-össze-
esküvésesküvés
inbókainbóka ◆ összeesküvőösszeesküvő
inbó-oinbó-o kuvadaterukuvadateru ◆ összeesküvéstösszeesküvést szősző
「Szeifuni taiszuru inbó-o kuvadateta.」 „Össze-
esküvést szőtt a kormánnyal szemben.”

inbóroninbóron ◆ összeesküvés-elméletösszeesküvés-elmélet
inbósainbósa ◆ összeesküvőösszeesküvő
inbuinbu ◆ genitálisgenitális részrész ◆ neminemi szervszerv ◇ ga-ga-
iinbuiinbu külsőkülső neminemi szervszerv ◇ gaiinbugaiinbu szemérem-szemérem-
testtest
inbuninbun ◆ költeményköltemény ◆ versvers
inburídinguinburídingu ◆ beltenyésztésbeltenyésztés
inburídoinburído ◆ belterjes tenyészetbelterjes tenyészet
incsiincsi ◆ colcol ◆ hüvelykhüvelyk
incsikiincsiki ◆ átverésátverés 「Kore-va marudeincsikide-
sita.」 „Ez kész átverés volt.”

incsikigaisaincsikigaisa ◆ kamucégkamucég
incsikigaisaincsikigaisa ◆ kamucégkamucég
incsikikuszaiincsikikuszai ◆ átverésesátveréses ◆ átverés-átverés-
gyanúsgyanús 「Kono kaisa-va amarinimoincsiki ku-
szai.」 „Eléggé átverés-gyanús ez a vállalat.” ◆

becsapósbecsapós ◆ gyanúsgyanús 「Kono kaisa-va incsikiku-
szai.」 „Ez a vállalat gyanús.” ◆ készkész átverésátverés
「Kono sóhin-va incsiki kuszai.」 „Ez a termék
kész átverés.” ◆ szélhámosságszélhámosság vanvan bennebenne
「Hosiuranai-va incsiki kuszai.」 „A csillagjóslás-
ban van valami szélhámosság.”

incsikinaincsikina ◆ átverésesátveréses 「Kareno teian-va in-
csikidatta.」 „A javaslata átveréses volt.” ◆ be-be-
csapóscsapós
incsikisóbaiincsikisóbai ◆ kétes üzletkétes üzlet
incsikiszeitóincsikiszeitó ◆ kamupártkamupárt 「Szenkjono tokini-
incsiki szeitóga ranricusiteita.」 „A választásokon
tömegesen bukkantak fel kamupártok.”

incsinguincsingu ◆ araszolásaraszolás
incsiszuruincsiszuru ◆ őrizetbe veszőrizetbe vesz
incsóincsó ◆ intézetigazgatóintézetigazgató ◆ kórházigazgatókórházigazgató

indakutaindakuta ◆ induktorinduktor ◆ tekercstekercs
indakutáindakutá ◆ induktorinduktor ◆ tekercstekercs
indakutanszuindakutanszu ◆ induktanciainduktancia
indaszubunmeiindaszubunmei ◆ indus-völgyi civilizációindus-völgyi civilizáció
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indaszutoríindaszutorí ◆ iparipar ◇ rídingu-indaszutorírídingu-indaszutorí
vezető iparágvezető iparág
indaszutoriarudezaináindaszutoriarudezainá ◆ formatervezőformatervező
indekkuszuindekkuszu ◆ indexindex ◆ mutatómutató ◇

konpodzsitto-indekkuszukonpodzsitto-indekkuszu kompozitkompozit indexindex ◇

mizerí-indekkuszumizerí-indekkuszu szegénységi indexszegénységi index
indenkiindenki ◆ negatív elektromosságnegatív elektromosság
indensiindensi ◆ elektronelektron
indentoindento ◆ behúzásbehúzás ◇ óto-indentoóto-indento automa-automa-
tikus behúzástikus behúzás
indianindian ◆ indiaiindiai ◆ indiánindián ◆ rézbőrűrézbőrű ◇

amerikan-indianamerikan-indian indiánindián ◇ hokubeiindianhokubeiindian
észak-amerikai indiánészak-amerikai indián
indiangokko-o szuruindiangokko-o szuru ◆ indiánosdit játszikindiánosdit játszik
indiankjorjúcsiindiankjorjúcsi ◆ indián rezervátumindián rezervátum
indianzaindianza ◆ HinduHindu
indioindio ◆ indiánindián
indoindo ◆ IndiaIndia
indóindó ◆ hallottathallottat búcsúztatóbúcsúztató szavakszavak ◆

utolsó szavakutolsó szavak
indoaindoa ◆ fedettfedett ◆ fedett pályásfedett pályás
indoa-gémuindoa-gému ◆ fedett pályás játékfedett pályás játék
indoakuraiminguindoakuraimingu ◆ falmászásfalmászás
indoa-szupócuindoa-szupócu ◆ fedett pályás sportfedett pályás sport
indoatairikuindoatairiku ◆ indiai szubkontinensindiai szubkontinens
indobodaidzsuindobodaidzsu ◆ bódhi-fabódhi-fa ◆ szent fügefaszent fügefa
indodzsinindodzsin ◆ indiaiindiai
indogohaindogoha ◆ indoeurópai nyelvcsaládindoeurópai nyelvcsalád
indogomunokiindogomunoki ◆ fikuszfikusz ◆ szobafikuszszobafikusz
indojóindojó ◆ Indiai-óceánIndiai-óceán
indojóroppagoindojóroppago ◆ indoeurópai nyelvindoeurópai nyelv
indojóroppagohaindojóroppagoha ◆ indoeurópaiindoeurópai nyelvcsa-nyelvcsa-
ládlád
indo-jóroppaszogoindo-jóroppaszogo ◆ indoeurópaiindoeurópai alap-alap-
nyelvnyelv ◆ indoeurópai ősnyelvindoeurópai ősnyelv
indonesiaindonesia ◆ IndonéziaIndonézia 「Indonesia
szannobanana-o katta.」 „Indonéziából származó
banánt vettem.”

indonesiadzsinindonesiadzsin ◆ indonézindonéz
indonesianoindonesiano ◆ indonézindonéz
indonoindono ◆ indiaiindiai

indó-oindó-o vataszuvataszu ◆ leveszileveszi rólaróla aa kezétkezét
「Takuszan taszuketekitaaru csúno tomodacsini
indó-o vatasita.」 „Sokat segítettem az alkoholis-
ta barátomon, de most már levettem róla a ke-
zem.” ◆ útilaputútilaput kötköt aa talpáratalpára 「Bukani
indó-o vatasita.」 „Útilaput kötött a beosztottja
talpára.”

indóruszakuszanindóruszakuszan ◆ indolecetsavindolecetsav
indosinaindosina ◆ IndokínaIndokína
indosinagozokuindosinagozoku ◆ indokínai nyelvcsaládindokínai nyelvcsalád
indosinahantóindosinahantó ◆ Indokínai-félszigetIndokínai-félsziget
indosinanoindosinano ◆ indokínaiindokínai
indosinaszenszóindosinaszenszó ◆ indokínai háborúindokínai háború
indosumokuzameindosumokuzame ◆ szárnyas pörölycápaszárnyas pörölycápa
indoszótokuindoszótoku ◆ India alkirályaIndia alkirálya
indzsaindzsa ◆ remeteremete
indzsabungakuindzsabungaku ◆ remeteirodalomremeteirodalom
indzsanoioriindzsanoiori ◆ remetelakremetelak
indzsekusonindzsekuson ◆ injekcióinjekció ◇ maikuroindzseku-maikuroindzseku-
sonson mikroinjekciómikroinjekció
indzsiindzsi ◆ nyomtatottnyomtatott írásírás ◇ inpakutosiki-inpakutosiki-
indzsiindzsi impaktimpakt nyomtatásnyomtatás ◇ inpakutosikiin-inpakutosikiin-
dzsidzsi ütő nyomtatásütő nyomtatás
indzsidensinkiindzsidensinki ◆ telexgéptelexgép
indzsigoindzsigo ◆ indigóindigó
indzsigo-burúindzsigo-burú ◆ indigókékindigókék
indzsiheddoindzsiheddo ◆ nyomtatófejnyomtatófej
indzsikétáindzsikétá ◆ visszajelzővisszajelző
indzsikiindzsiki ◆ nyomtatónyomtató
indzsiszócsiindzsiszócsi ◆ nyomtatónyomtató
indzsiszuruindzsiszuru ◆ rányomtatrányomtat 「Fútóni ateszaki-o
indzsisita.」 „Rányomtatta a borítékra a címzet-
tet.”

indzsiumuindzsiumu ◆ indiumindium
indzsuindzsu ◆ főpapfőpap
indzsunindzsun ◆ maradiságmaradiság ◆ tétovaságtétovaság
indzsun-naindzsun-na ◆ bizonytalanbizonytalan ◆ ingadozóingadozó ◆ ma-ma-
radiradi ◆ tétovatétova
ineine ◆ rizsrizs 「Ine-o katta.」 „Lekaszálta a rizst.”

in-eiin-ei ◆ árnyárny ◆ árnyalatárnyalat 「In-eini tonda bjó-
sa.」 „Árnyalatokban gazdag ábrázolás.” ◆ ár-ár-
nyéknyék
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in-eiin-ei ◆ bélyegzőfelületbélyegzőfelület
in-eikókain-eikóka ◆ árnyékoló hatásárnyékoló hatás
in-ei-oin-ei-o cukerucukeru ◆ árnyalárnyal 「Zuno kjútaini in-ei-o
cuketa.」 „Árnyaltam a gömböt az ábrán.”

in-eirjóikiin-eirjóiki ◆ árnyékolt területárnyékolt terület
inekariinekari ◆ rizsaratásrizsaratás
inekasokubucuinekasokubucu ◆ kalászoskalászos
inekokiinekoki ◆ rizscséplésrizscséplés ◆ rizscséplőgéprizscséplőgép
inemomiinemomi ◆ rizsmagrizsmag
inemuriinemuri ◆ bóbiskolásbóbiskolás ◆ szendergésszendergés ◆ szun-szun-
dikálásdikálás
inemuri-oinemuri-o szuruszuru / inemuriszuruinemuriszuru ◆ elbóbiskolelbóbiskol
「Kaigicsiuni inemuri-o sitesimatta.」 „Az érte-
kezleten elbóbiskoltam.” ◆ elszenderedikelszenderedik
「Kinmucsúni inemurisita.」 „Munka közben el-
szenderedett.” ◆ ülveülve elalszikelalszik 「Kikansano un-
tensuno inemuriga dzsiko-o hiki okosita.」 „Az
okozta a balesetet, hogy a mozdonyvezető ülve el-
aludt.”

inemuriszuruinemuriszuru / inemuri-oinemuri-o szuruszuru ◆ elbóbiskolelbóbiskol
「Kaigicsiuni inemuri-o sitesimatta.」 „Az érte-
kezleten elbóbiskoltam.” ◆ elszenderedikelszenderedik
「Kinmucsúni inemurisita.」 „Munka közben el-
szenderedett.” ◆ ülveülve elalszikelalszik 「Kikansano un-
tensuno inemuriga dzsiko-o hiki okosita.」 „Az
okozta a balesetet, hogy a mozdonyvezető ülve el-
aludt.”

inemuriunteninemuriunten ◆ vezetés közbeni alvásvezetés közbeni alvás
inenonaeinenonae ◆ rizspalántarizspalánta
infogurafikkuinfogurafikku ◆ infografikainfografika
infómarunainfómaruna ◆ informálisinformális ◆ köznapiköznapi 「Infó-
maruna cudoi」 „köznapi összejövetel” ◆ nemnem hi-hi-
vatalosvatalos
infomésoninfoméson ◆ információinformáció 「Infoméson-o ka-
kuninsita.」 „Ellenőriztem az információt.” ◆ in-in-
formációsformációs pultpult 「Infomésonde kiitemijó.」
„Kérdezzünk meg az információs pultnál!”

infómudo-konszentoinfómudo-konszento ◆ tájékozotttájékozott bele-bele-
egyezésegyezés
infurainfura ◆ infrastruktúrainfrastruktúra 「Infura kaihacu-o
okonatta.」 „Fejlesztette az infrastruktúrát.”

infuradian-rizumuinfuradian-rizumu ◆ infradiális ritmusinfradiális ritmus
infureinfure ◆ inflációinfláció 「Kjúrjóno dzsósó-va infure-
o okoszu.」 „A béremelkedés inflációt okoz.” ◆

pénzromláspénzromlás 「Infure ricu-va szanpászento-
datta.」 „3 százalékos volt a pénzromlás mérté-
ke.” ◇ akuszeiinfureakuszeiinfure alattomosalattomos inflációinfláció ◇

gjaroppingu-infuregjaroppingu-infure vágtatóvágtató inflációinfláció ◇

csingin-infurecsingin-infure bérinflációbérinfláció ◇ haipáinfurehaipáinfure hi-hi-
perinflációperinfláció ◇ manszeitekinainfuremanszeitekinainfure tartóstartós
inflációinfláció
infure-gjappuinfure-gjappu ◆ inflációs résinflációs rés
infurerendószaiinfurerendószai ◆ inflációkövető kötvényinflációkövető kötvény
infurésoninfuréson ◆ felfúvódásfelfúvódás ◆ inflációinfláció ◆ tágulástágulás

infurésonrironinfurésonriron ◆ inflációsinflációs elméletelmélet ◆ tágu-tágu-
lási elméletlási elmélet
infurétaburubarúninfurétaburubarún ◆ felfújhatófelfújható ballonballon ◆

felfújható játékfelfújható játék
infuretaiszakuinfuretaiszaku ◆ infláció elleni lépésekinfláció elleni lépések
infuruenszáinfuruenszá ◆ influenszerinfluenszer
infuruenzainfuruenza ◆ influenzainfluenza 「Infuruenzanikakat-
ta.」 „Elkapta az influenzát.” ◇ kóinfurejakukóinfurejaku
influenza elleni gyógyszerinfluenza elleni gyógyszer
infuruenzarjúkóinfuruenzarjúkó ◆ influenzajárványinfluenzajárvány
ingainga ◆ balszerencsebalszerencse ◆ hetu-phalahetu-phala ◆ karmakarma
◆ ok-okozatok-okozat ◆ sorssors 「Haha-va bokutacsini
inga-o fukumeta.」 „Anyánk azt tanította nekünk,
hogy fogadjuk el a sorsunkat.” ◇ ingakankeiingakankei ok-ok-
okozatiokozati összefüggésösszefüggés 「Ondankato hokkjoku-
no kórino gensó-va ingakankeiniaru.」 „A felme-
legedés és az északi sarki jégtakaró megfogyatko-
zása között ok-okozati összefüggés van.” ◇ inga-inga-
nana balszerencsésbalszerencsés 「Ingana hito」 „balszeren-
csés ember” ◇ inganakotoniinganakotoni balszerencsé-balszerencsé-
jérejére 「Inganakotoni szainóganai.」 „Balszeren-
csémre nem áldott meg tehetséggel a sors.” ◇ in-in-
ganasóbaiganasóbai kudarcrakudarcra ítéltítélt munkamunka ◇

inganotane-oinganotane-o jadoszujadoszu törvénytelentörvénytelen mag-mag-
zattal terheszattal terhes
ingainga ◆ fényképmásolatfényképmásolat ◇ micscsakuingamicscsakuinga
kontaktmásolatkontaktmásolat
ingainga ◆ negatívnegatív ◆ negatívnegatív képkép 「Ingato jóga」
„negatív és pozitív kép”

ingagjokuingagjoku ◆ vesztes pozícióvesztes pozíció
ingahószokuingahószoku ◆ kazualitás törvényekazualitás törvénye
ingaiingai ◆ képviselőházonképviselőházon kívülikívüli ◆ parlanem-parlanem-
ten kívüliten kívüli
ingaidaningaidan ◆ parlamenten kívüli csoportparlamenten kívüli csoport
ingain-neningain-nen ◆ karmakarma
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ingakankeiingakankei ◆ ok-okozatiok-okozati összefüggésösszefüggés
「Ondankato hokkjokuno kórino gensó-va inga-
kankeiniaru.」 „A felmelegedés és az északi sarki
jégtakaró megfogyatkozása között ok-okozati
összefüggés van.”

ingakankeigakuingakankeigaku ◆ etiológiaetiológia
inganaingana ◆ balszerencsésbalszerencsés 「Ingana hito」 „bal-
szerencsés ember” ◆ rossz karmájúrossz karmájú
inganakotoniinganakotoni ◆ balszerencséjérebalszerencséjére 「Ingana-
kotoni szainóganai.」 „Balszerencsémre nem ál-
dott meg tehetséggel a sors.”

inganasóbaiinganasóbai ◆ háládatlanháládatlan szerepszerep 「Sazai-
jatoiu ingana sóbai-o siteiru.」 „Nekem jut az a
háládatlan szerep, hogy mentegetőzök a nyilvános
bocsánatkéréskor.” ◆ kudarcra ítélt munkakudarcra ítélt munka
inganotane-oinganotane-o jadoszujadoszu ◆ törvénytelentörvénytelen mag-mag-
zattal terheszattal terhes
ingaóhóingaóhó ◆ büntetésbüntetés vagyvagy jutalmazásjutalmazás aa
cselekedet szerintcselekedet szerint ◆ karmakarma
ingaóhódearuingaóhódearu ◆ aztazt kapja,kapja, amitamit megérde-megérde-
melmel 「Ingaóhóda.」 „Azt kapta, amit megérde-
melt.”

ingaricuingaricu ◆ kazualitás rendjekazualitás rendje
ingasiingasi ◆ fotópapírfotópapír ◇ buromaidoingasiburomaidoingasi bro-bro-
midpapírmidpapír
ingaszeiingaszei ◆ kazualitáskazualitás
ingenmameingenmame ◆ paszulypaszuly ◆ veteménybabveteménybab ◆

zöldbabzöldbab ◇ szajaingenszajaingen zöldbabzöldbab
inginingin ◆ intimintim kapcsolatkapcsolat ◆ udvariasságudvariasság ◇

ingin-o cúdzsiruingin-o cúdzsiru tiltott kapcsolatban vantiltott kapcsolatban van
inginbureinainginbureina ◆ arrogánsarrogáns 「Inginbureina
hendzsi-o sita.」 „Arrogánsan válaszolt.” ◆ cini-cini-
kusankusan udvariasudvarias 「Inginbureina ii mavasi」 „ci-
nikusan udvarias kifejezés” ◆ külsőrekülsőre udvariasudvarias
「Inginbureina tegami」 „külsőre udvarias levél”
◆ lenézőenlenézően udvariasudvarias 「Inginbureina hito」
„lenézően udvarias ember”

ingin-naingin-na ◆ intimintim 「Kare-va kanodzsoto inginna
aidagarada.」 „Intim kapcsolatban van a nővel.”
◆ közeliközeli 「Inginna aidagara」 „közeli kapcsolat”
◆ udvariasudvarias 「Szenszeini inginna aiszacu-o si-
ta.」 „Udvariasan köszöntöttem a tanáromat.”

ingin-oingin-o cúdzsirucúdzsiru ◆ tiltotttiltott kapcsolatbankapcsolatban
vanvan

ingin-oingin-o kaszanerukaszaneru ◆ jóbanjóban vanvan 「Kareto-va
ingin-o kaszaneteiru.」 „Jóban vagyok vele.”

ingjóingjó ◆ pecsétpecsét
ingoingo ◆ argóargó ◆ tolvajnyelvtolvajnyelv 「Ten-indósiga
nanrakano ingodejaritorisiteiru kigasita.」
„Olyan érzésem volt, hogy az eladók valami tolvaj-
nyelven beszélnek egymással.” ◆ zsargonzsargon 「Ko-
no tango-va aru gakumonno ingodeszu.」 „Ez a
szó egy szakzsargon.”

ingóingó ◆ szívtelenségszívtelenség
ingónaingóna ◆ kegyetlenkegyetlen 「Ingóna siucsi」 „kegyet-
len csapás” ◆ kőszívűkőszívű 「Ingóna hito」 „kőszívű
ember” ◆ szívtelenszívtelen
ingotoingoto ◆ sílasíla
ingotoingoto ◆ morálmorál
ingurandoingurando ◆ AngliaAnglia
ingurandokokkjókaiingurandokokkjókai ◆ anglikán egyházanglikán egyház
ingurandonoingurandono ◆ angolangol
ingurissuingurissu ◆ angolangol ◆ angolságangolság ◇ burókun-burókun-
ingurissuingurissu törttört angolságangolság 「Burókun-
ingurissude kotaeta.」 „Tört angolsággal válaszol-
tam.”

ingurissu-hóningurissu-hón ◆ angolkürtangolkürt
ingurissu-horuningurissu-horun ◆ angolkürtangolkürt
in-icuin-icu ◆ csapongáscsapongás ◆ kicsapongáskicsapongás
inihansiteinihansite ◆ akaratlanulakaratlanul 「Ini hansite nami-
daga deta.」 „Akaratlanul is elsírtam magam.”

inihanszuruinihanszuru ◆ akaratávalakaratával ellentétesellentétes 「Bo-
kuno ini hanszuru kekkaninattesimatta.」 „Aka-
ratommal ellentétes eredmény lett.”

inikaiszuruinikaiszuru ◆ izgatizgat 「Kare-va taninno hihan-
nado ini kaiszanai.」 „Nem izgatja a kritika.” ◆

törődiktörődik 「Kare-va kiken-o ini kaiszanai.」 „Nem
törődik a veszéllyel.”

inimitanaiinimitanai ◆ elégedetlenelégedetlen 「Ini mitanai szeika-
cukara kaihószareta.」 „Kitört az életéből, amivel
elégedetlen volt.”

inininin ◆ felruházásfelruházás ◆ megbízásmegbízás ◇ hakusiininhakusiinin
korlátozás nélküli felhatalmazáskorlátozás nélküli felhatalmazás
inindzsóinindzsó ◆ megbízásmegbízás ◆ meghatalmazásmeghatalmazás
ininguiningu ◆ játékrészjátékrész ◆ menetmenet
ininkenininken ◆ meghatalmazásmeghatalmazás általáltal biztosítottbiztosított
jogjog
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ininkengenininkengen ◆ meghatalmazásmeghatalmazás általáltal biztosí-biztosí-
tott jogkörtott jogkör
ininmeireiininmeirei ◆ közvetve hozott rendeletközvetve hozott rendelet
ininsaininsa ◆ meghatalmazómeghatalmazó
ininszuruininszuru ◆ felruházfelruház 「Kareni kengen-o ininsi-
ta.」 „Hatalommal ruházta fel.” ◆ megbízmegbíz 「Szo-
no ken-o kareni ininsita.」 „Megbíztam az
üggyel.” ◆ rábízrábíz 「Kareni zaiszanno kanri-o
ininsita.」 „Rábízták a termelésirányítást.”

in-ionin-ion ◆ anionanion ◆ negatív ionnegatív ion
inisaruinisaru ◆ monogrammonogram 「Kekkon-jubivaniinisaru-
o ireta.」 „Belevésettük a monogramjainkat a
jegygyűrűnkbe.”

inisiacsibuinisiacsibu ◆ kezdeményezéskezdeményezés
「Hószeikanoinisiacsibu-o totta.」 „Kezdemé-
nyezte a törvényesítést.”

inisiaruinisiaru ◆ monogrammonogram
inisieinisie ◆ régmúlt időkrégmúlt idők
iniszomanaiiniszomanai ◆ kellemetlenkellemetlen 「Ini szomanai
dzsókjóni ocsiitta.」 „Kellemetlen helyzetbe ke-
rültem.” ◆ nemnem kedvérekedvére valóvaló 「Ini szomanai
hitoto kekkonsita.」 „Nem kedvemre való ember-
rel házasodtam.”

in-jóin-jó ◆ citátumcitátum ◆ hivatkozáshivatkozás ◆ idézetidézet
in-jóin-jó ◆ ihatóiható 「Kono mizu-va in-jóni tekisza-
nai.」 „Ez a víz nem iható.” ◆ ivásra használtivásra használt
in-jóbunin-jóbun ◆ idézetidézet
in-jófuin-jófu ◆ idézőjelidézőjel
in-jószuiin-jószui ◆ ivóvízivóvíz
in-jószuruin-jószuru ◆ beszédébőlbeszédéből kiragadkiragad ◆ idézidéz
「Kareno kotoba-o in-jószureba, kore-va gótóde-
szu.」 „Őt idézve, ez rablás.”

in-juin-ju ◆ metaforametafora
in-juin-ju ◆ utalásutalás
injúinjú ◆ átvételátvétel ◆ behozatalbehozatal 「Injúto isucu」
„behozatal és elvitel” ◆ bevitelbevitel ◇ idensiinjúidensiinjú
introgresszióintrogresszió
in-juhóin-juhó ◆ metafora eszközemetafora eszköze
injúszuruinjúszuru ◆ átveszátvesz 「Gaikokuno gidzsucu-o
injúszuru.」 „Átveszi a külföldi technológiát.” ◆

behozbehoz 「Gairaisu-o injúsita.」 „Behozta az ide-
gen fajt.” ◇ kandzsóinjúszurukandzsóinjúszuru empátiátempátiát érezérez
「Kanodzsoni kandzsóinjúsiszugite tadasii hand-

anga dekinai.」 „Túlságos empátiát érez a nő
iránt, ezért nem tud helyesen dönteni.”

inkainka ◆ kriptakripta ◇ csóinkacsóinka Lieberkühn-kriptaLieberkühn-kripta
inkainka ◆ gyulladásgyulladás
inkainka ◆ dharma-elismerésdharma-elismerés
inkaden-acuinkaden-acu ◆ ráadottráadott feszültségfeszültség ◆ rákap-rákap-
csolt feszültségcsolt feszültség
inkakuinkaku ◆ csiklócsikló
inkamuinkamu ◆ bevételbevétel ◆ jövedelemjövedelem ◇ daburu-daburu-
inkamuinkamu kettős jövedelemkettős jövedelem
inkaninkan ◆ pecsétnyomópecsétnyomó 「Inkan-va ki-o kireini
kezuttedekiteita.」 „A pecsétnyomója faragott fá-
ból készült.”

inkan-oinkan-o oszuoszu ◆ lepecsétellepecsétel 「Soruini inkan-o
osita.」 „Lepecsételtem az iratot.”

inkansómeiinkansómei ◆ pecsétigazoláspecsétigazolás 「Inkansómei-
o totta.」 „Pecsétigazolást kértem.”

inkanszúinkanszú ◆ implicit függvényimplicit függvény
inkantodoke-oinkantodoke-o szuruszuru ◆ pecsétetpecsétet regisztrálregisztrál
「Inkantodoke-o sita.」 „Pecsétet regisztráltam.”

inkantórokuinkantóroku ◆ bélyegzőregisztrációbélyegzőregisztráció ◆ pe-pe-
csétregisztrációcsétregisztráció
inkasijaszuiinkasijaszui ◆ gyúlékonygyúlékony
inkasokubucuinkasokubucu ◆ kriptogámkriptogám növénynövény ◆ spó-spó-
rás növényrás növény ◆ virágtalan növényvirágtalan növény
inkaszeiinkaszei ◆ gyúlékonygyúlékony 「Inkaszeiekitai」 „gyú-
lékony folyadék” ◆ gyúlékonysággyúlékonyság
inkaszuruinkaszuru ◆ aláalá helyezhelyez 「Kaironi den-acu-
o inkasita.」 „Feszültség alá helyeztem az áram-
kört.” ◆ ráadráad 「Njúrjokuni singó-o inkasita.」
„Ráadtam a jelet a bemenetre.”

inkaszuruinkaszuru ◆ belobbantbelobbant 「Moretagaszunimacs-
csino higa inkasita.」 „A gyufa lángja belobban-
totta a szivárgó gázt.” ◆ lángralángra lobbantlobbant 「Hi-
banaga koppani inkasita.」 „A szikra lángra lob-
bantotta a faforgácsot.”

inkateikokuinkateikoku ◆ Inka BirodalomInka Birodalom
inkateninkaten ◆ lobbanáspontlobbanáspont 「Inkatenjori sitano
ondode nenrjó-va bakuhacusinai.」 „A lobbanás-
pont alatt nem robban be az üzemanyag.”

inkeiinkei ◆ hímvesszőhímvessző
inkeninken ◆ audienciaaudiencia ◆ meghallgatásmeghallgatás
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inken-nainken-na ◆ alattomosalattomos 「Szagisi-va inkenna te-
gucside giszeisano okane-o totta.」 „A csaló alat-
tomos módon csalta ki a pénzt az áldozataiból.” ◆

gonoszgonosz 「Inkenna mecuki」 „gonosz tekintet”

inken-niinken-ni ◆ alattomosanalattomosan
inkensicuinkensicu ◆ fogadóteremfogadóterem
inkenszuruinkenszuru ◆ fogadfogad 「Tennó-va szeidzsika-o
inkenszuru.」 „A császár fogadja a politikust.”

inkiinki ◆ búskomorságbúskomorság ◆ melankóliamelankólia
inkiinki ◆ tintatinta
inkinainkina ◆ borongósborongós 「Inkina kibun」 „borongós
kedv” ◆ búskomorbúskomor 「Inkina kao」 „búskomor
arc” ◆ komorkomor 「Inkina szeikaku」 „komor ter-
mészet” ◆ lehangolólehangoló 「Inkina amegasitositoto
futteita.」 „Lehangolóan csepergett az eső.” ◆

rosszkedvűrosszkedvű 「Inkina kao」 „rosszkedvű tekin-
tet”

inkjakuinkjaku ◆ verslábversláb
inkjoinkjo ◆ visszavonulásvisszavonulás
inkjodóbucuinkjodóbucu ◆ rejtett életmódú állatrejtett életmódú állat
inkjokuinkjoku ◆ katódkatód 「Daiódono inkjoku-va fuk-
jokudeszu.」 „A dióda katódja a negatív pólus.” ◆

negatív pólusnegatív pólus
inkjokuszeninkjokuszen ◆ katódsugárkatódsugár
inkjokuszenkaninkjokuszenkan ◆ katódsugárcsőkatódsugárcső
inkjoszuruinkjoszuru ◆ elvonulelvonul 「Kare-va inkjosite
inakakurasi-o siteiru.」 „Vidéken elvonultan él.”
◆ visszavonulvisszavonul 「Heisi-va dzsúgoszaide inkjosi-
ta.」 „A katona 45 éves korában visszavonult.”

inkjubétáinkjubétá ◆ inkubátorinkubátor ◆ inkubátorházinkubátorház ◆

keltetőgépkeltetőgép
inkoinko ◆ papagájpapagáj ◆ törpepapagájtörpepapagáj
inkóinkó ◆ gégegége ◆ stratégiaistratégiai átjáróátjáró 「Inkó-o ja-
kuszuru.」 „Stratégiai átjárót tart a kezében.” ◆

toroktorok
inkóinkó ◆ kurválkodáskurválkodás ◆ paráznaságparáznaság ◆ szaj-szaj-
hasághaság
inkókainkóka ◆ gégészetgégészet
inkokuinkoku ◆ pecsétfaragáspecsétfaragás
inkuinku ◆ tintatinta 「Tegami-o inkude kaita.」 „Tin-
tával írta a levelet.” ◆ tustus 「Inkude szekkeizu-
o cukutta.」 „Tussal műszaki rajzot készített.” ◇

szeizujóinkuszeizujóinku rajztusrajztus ◇ purintáinkupurintáinku nyom-nyom-
tatófestéktatófesték ◇ juszeiinkujuszeiinku olajos tintaolajos tinta

inkubininkubin ◆ tintatartótintatartó
inkucuboinkucubo ◆ tintásüvegtintásüveg ◆ tintatartótintatartó
inkudzsettoinkudzsetto ◆ tintasugártintasugár
inkudzsettopurintáinkudzsettopurintá ◆ tintasugarastintasugaras nyom-nyom-
tatótató
inkugacukuinkugacuku ◆ tintástintás leszlesz 「Teniinkugacui-
ta.」 „Tintás lett a kezem.”

inku-kátoridzsdzsiinku-kátoridzsdzsi ◆ festékkazettafestékkazetta ◆ fes-fes-
tékpatrontékpatron ◆ tintapatrontintapatron
inkukesiinkukesi ◆ tintaradírtintaradír
inkunodegavaruiinkunodegavarui ◆ rosszulrosszul fogfog 「Konopen-
va inkuno dega varui.」 „Rosszul fog ez a toll.”

inkunosimiinkunosimi ◆ pacapaca ◆ tintafolttintafolt ◆ tintapacatintapaca
inkusintóininkusintóin ◆ önfestő pecsétnyomóönfestő pecsétnyomó
inmecuinmecu ◆ eltüntetéseltüntetés ◇ sókoinmecusókoinmecu bizonyí-bizonyí-
ték eltüntetéseték eltüntetése
inmecuszuruinmecuszuru ◆ eltünteteltüntet 「Sóko-o inmecusi-
ta.」 „Eltüntette a bizonyítékot.”

inmjóinmjó ◆ hetuvidjáhetuvidjá ◆ igazigaz ésés hamishamis szétvá-szétvá-
lasztásalasztása
inmóinmó ◆ fanszőrzetfanszőrzet ◆ intimintim szőrzetszőrzet ◆ sze-sze-
méremszőrzetméremszőrzet
in-náin-ná ◆ betétbetét
in-naikaihain-naikaiha ◆ parlamenti frakcióparlamenti frakció
in-nenin-nen ◆ egymáshozegymáshoz rendelésrendelés ◆ eredeteredet
「Sihószeido-va kakono in-nen-o hikizuttamama-
ninatteiru.」 „A jogrendszer olyan maradt, aho-
gyan eredetileg a múltban volt.” ◆ kapcsolatbakapcsolatba
hozáshozás ◆ nidánanidána ◆ okságioksági láncszemláncszem ◆ régirégi
kapcsolatkapcsolat ◆ sorssors 「In-nendato akirameta.」
„Beletörődtem a sorsomba.” ◆ ürügyürügy ◇ ivarein-ivarein-
nennen történettörténet 「Szekaino ivare in-nen」 „világ
története” ◇ ivarein-nenivarein-nen múltmúlt 「Hjakunenno
ivare in-nen」 „százéves múlt” ◇ dzsúniin-nendzsúniin-nen
tizenkét oksági láncszemtizenkét oksági láncszem
in-nenmeitahanasiin-nenmeitahanasi ◆ sors különös játékasors különös játéka
in-nen-oin-nen-o cukerucukeru ◆ belekötbeleköt 「Kaszaga atattato
in-nen-o cukerareta.」 „Belém kötött azzal, hogy
hozzáért az esernyőm.”

in-nijóniin-nijóni ◆ háttérbőlháttérből vagyvagy nyíltannyíltan ◆ mindenminden
módonmódon 「Inni jóni taszuketekureta.」 „Minden
módon segített.” ◆ naposan-árnyasannaposan-árnyasan
in-nikuin-niku ◆ bélyegzőpárnabélyegzőpárna ◆ festékpárnafestékpárna
in-ninin-nin ◆ türelemtürelem
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in-nindzsicsóin-nindzsicsó ◆ megfontoltságmegfontoltság ◆ megfon-megfon-
tolt türelemtolt türelem ◆ türelemtürelem
in-ninsigataiin-ninsigatai ◆ tűrhetetlentűrhetetlen 「Kore-va in-
ninsigatai budzsokuda.」 „Ez tűrhetetlen sértés.”

innóinnó ◆ herezacskóherezacskó
inoino ◆ templomfelügyelőtemplomfelügyelő
inobésoninobéson ◆ innovációinnováció
inocsiinocsi ◆ életélet 「Kare-va mizukara inocsi-o tat-
ta.」 „Véget vetett az életének.” ◆ emberéletemberélet
「Taifú-va szan-ninno inocsi-o ubatta.」 „A táj-
fun három emberéletet követelt.” ◆ léleklélek 「Kono
rjóri-va kunszeinoszószédzsiga inocsideszu.」 „A
füstölt kolbász a lelke ennek az ételnek.” ◇ ino-ino-
csinoszentakucsinoszentaku kikapcsolódáskikapcsolódás ◇ inocsi-oinocsi-o
otoszuotoszu elesikelesik 「Heisi-va szenszóde inocsi-o
otosita.」 „A katona a háborúban elesett.” ◇

inocsi-oinocsi-o otoszuotoszu életétéletét vesztiveszti 「Dzsikode
inocsi-o otosita.」 „A balesetben életét vesztette.”
◇ inocsi-oinocsi-o cunagucunagu életbenéletben tarttart 「Sienbussi-
va hiszaisano inocsi-o cunaida.」 „A segélyszállít-
mányok életben tartották a katasztrófa érintettje-
it.” ◇ inocsi-oinocsi-o cunagucunagu megmentimegmenti azaz életétéletét
「Isa-va otokono inocsi-o cunaida.」 „Az orvos
megmentette a férfi életét.” ◇ inocsi-oinocsi-o neraunerau
életéreéletére törtör 「Han-nin-va kareno inocsi-o ne-
ratteita.」 „A tettes az életére tört.” ◇ inocsi-inocsi-
oo hirouhirou megmenekülmegmenekül 「Pairotto-va parasútode
inocsi-o hirotta.」 „A pilóta ejtőernyővel megme-
nekült.”

inocsiattenomonodaneinocsiattenomonodane ◆ amígamíg élek,élek, remé-remé-
leklek
inocsibiroiinocsibiroi ◆ megmenekülésmegmenekülés
inocsibiroiszuruinocsibiroiszuru ◆ megmenekülmegmenekül 「Kanih- pac-
ude inocsibiroi-o sita.」 „Egy hajszálon múlt, de
megmenekült.”

inocsigaabunaiinocsigaabunai ◆ életveszélybenéletveszélyben vanvan
「Karerano inocsiga abunai.」 „Életveszélyben
vannak.”

inocsigakeinocsigake ◆ élet kockáztatásaélet kockáztatása
inocsigakenoinocsigakeno ◆ életveszélyeséletveszélyes 「Kono dóro-
o vataruno-va inocsigakedeszu.」 „Ezen az úton
átkelni életveszélyes.”

inocsigoi-oinocsigoi-o szuruszuru ◆ életéértéletéért könyörögkönyörög
「Higaisa-va inocsigoi-o sita.」 „Az áldozat az
életéért könyörgött.”

inocsikaragarainocsikaragara ◆ éppenhogyéppenhogy épép bőrrelbőrrel
「Inocsikaragara nigeta.」 „Éppenhogy ép bőrrel
elmenekült.”

inocsimjógainocsimjóga ◆ csodával határoscsodával határos
inocsimjóganainocsimjógana ◆ csodávalcsodával határoshatáros módonmódon
mégmég élél 「Inocsimjógana jacuda.」 „Ez a pasas a
csodával határos módon még él.”

inocsimjóganimoinocsimjóganimo ◆ csodávalcsodával határoshatáros mó-mó-
dondon 「Inocsimjóganimo taszukatta.」 „A csodá-
val határos módon megmenekült.”

inocsinikakaszenaijószoinocsinikakaszenaijószo ◆ lételemlételem 「Mizu-
va inocsini kakaszenai jószodeszu.」 „Lételemünk
a víz.”

inocsinikakavaruinocsinikakavaru ◆ életveszélyeséletveszélyes
「Részáno sigoto-va inocsini kakavaru.」 „Az au-
tóversenyző munkája életveszélyes.”

inocsinikakavarukegainocsinikakavarukega ◆ életveszélyeséletveszélyes sé-sé-
rülésrülés
inocsinikakavarumondaiinocsinikakavarumondai ◆ élet-halálélet-halál kér-kér-
désdés
inocsinocunainocsinocuna ◆ életétéletét köszönhetiköszönheti nekineki
「Todzsi komerareta tokireizókono mizu-va ino
csinocunadatta.」 „Amikor bezárták, az életét kö-
szönhette az hűtőgép vizének.”

inocsinohosóhanaiinocsinohosóhanai ◆ életveszélyeséletveszélyes
inocsinohosóhanaitoinocsinohosóhanaito ◆ életveszélyesenéletveszélyesen
「Ino csinohosóhanaito odosita.」 „Életveszélye-
sen megfenyegette.”

inocsinojaritoriinocsinojaritori ◆ vérrevérre menőmenő harcharc
「Jakuza-va inocsinojari tori-o sita.」 „Vérre me-
nő harc volt a jakuzabandák között.”

inocsinokikeninocsinokiken ◆ életveszélyéletveszély 「Inocsino ki-
kenniszaraszareta.」 „Életveszélybe került.”

inocsinokikengaarujónainocsinokikengaarujóna ◆ életveszélyeséletveszélyes
inocsinokikengaarujóniinocsinokikengaarujóni ◆ életveszélyesenéletveszélyesen

inocsinoszentakuinocsinoszentaku ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás
inocsi-oinocsi-o azukeruazukeru ◆ rábízzarábízza azaz életétéletét
「Isani inocsi-o azuketa.」 „Rábíztam az életemet
az orvosra.”

inocsi-oinocsi-o cukeneraucukenerau ◆ törtör 「Inocsi-o cuke ne-
ravareteiru.」 „Az életemre törnek.”

inocsi-oinocsi-o cunagitomerucunagitomeru ◆ megmentimegmenti azaz éle-éle-
téttét 「Kono kuszuriga bokuno inocsi-o cunagi to-
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meta.」 „Ez a gyógyszer megmentette az élete-
met.”

inocsi-oinocsi-o cunagucunagu ◆ életbenéletben tarttart 「Sienbussi-
va hiszaisano inocsi-o cunaida.」 „A segélyszállít-
mányok életben tartották a katasztrófa érintettje-
it.” ◆ megmentimegmenti azaz életétéletét 「Isa-va otokono
inocsi-o cunaida.」 „Az orvos megmentette a férfi
életét.”

inocsi-oinocsi-o fukikomarerufukikomareru ◆ életreéletre kelkel
「Pinokkio-va inocsi-o fuki komareta.」 „Pinok-
kió életre kelt.”

inocsi-oinocsi-o fukikomufukikomu ◆ életetéletet lehellehel 「Kano-
dzsono ai-va kareni inocsi-o fuki konda.」 „A nő
szerelme életet lehelt a férfibe.” ◆ életreéletre keltkelt
「Madzso-va isini inocsi-o fuki konda.」 „A bo-
szorkány életre keltette a követ.”

inocsi-oinocsi-o hirouhirou ◆ megmenekülmegmenekül 「Pairotto-va
parasútode inocsi-o hirotta.」 „A pilóta ejtőer-
nyővel megmenekült.”

inocsi-oinocsi-o kakerukakeru ◆ életéveléletével játszikjátszik ◆ koc-koc-
káztatja az életétkáztatja az életét
inocsi-oinocsi-o matonimatoni ◆ életeélete kockáztatásávalkockáztatásával
「Heisi-va inocsi-o matoni tatakatta.」 „A katona
élete kockáztatásával harcolt.”

inocsi-oinocsi-o neraunerau ◆ életéreéletére törtör 「Han-nin-va
kareno inocsi-o neratteita.」 „A tettes az életére
tört.”

inocsi-oinocsi-o otoszuotoszu ◆ elesikelesik 「Heisi-va szenszóde
inocsi-o otosita.」 „A katona a háborúban el-
esett.” ◆ életétéletét vesztiveszti 「Dzsikode inocsi-o oto-
sita.」 „A balesetben életét vesztette.”

inocsi-oinocsi-o taszukerutaszukeru ◆ megmentmegment 「Kareno
inocsi-o taszuketekudaszai!」 „Kérem, mentsék
meg az életét!”

inocsi-oinocsi-o ubauubau ◆ emberéletetemberéletet követelkövetel 「Ba-
kufúni szan-ninno inocsi-o ubavareta.」 „A deto-
náció három emberéletet követelt.” ◆ megfosztmegfoszt
életétőléletétől 「Han-nin-va kodomono inocsi-o ubat-
ta.」 „A gyilkos egy gyereket fosztott meg életé-
től.”

inocsi-oinocsi-o ubaukikenubaukiken ◆ életveszélyéletveszély 「Kono
kódó-va inocsi-o ubau kiken-o tomonau.」 „Ez a
cselekedet életveszéllyel jár.”

inocsi-oinocsi-o usinauusinau ◆ életétéletét vesztiveszti 「Hakanaku
inocsi-o usinatta.」 „Hiábavalóan vesztette éle-
tét.”

inocsisirazunainocsisirazuna ◆ vakmerővakmerő 「Inocsisirazuna
bóken」 „vakmerő kaland”

inocsitorininaruinocsitorininaru ◆ életébeéletébe kerülkerül 「Jamano
szónan-va inocsitorininarikanenai.」 „Az éle-
tünkbe kerülhet, ha eltévedünk a hegyekben.” ◆

végzetesvégzetes 「Sippai-va inocsitorininarikane-
nai.」 „Ha hibázna, az végzetes lehet.”

inocsitorinoinocsitorino ◆ életveszélyeséletveszélyes 「Inocsitorino
arasi」 „életveszélyes vihar” ◆ haláloshalálos 「Inocsi-
torino bjóki」 „halálos betegség”

inocsizunainocsizuna ◆ biztosítókötélbiztosítókötél 「Inocsizuna-o
cukete jama-o nobotta.」 „Biztosítókötéllel mász-
tam fel a hegyre.” ◆ mentőkötélmentőkötél
inofuinofu ◆ gyomorgyomor
in-oin-o fumufumu ◆ rímelrímel 「Kono futacuno kotoba-va
in-o fundeimaszu.」 „Ez a két szó rímel.”

inógoinógo ◆ indoeurópai nyelvindoeurópai nyelv
inógozokuinógozoku ◆ indoeurópai nyelvcsaládindoeurópai nyelvcsalád
inoicsibaninoicsiban ◆ legelsőlegelső 「Kono sirasze-o kimini,
ino icsibanni cutaetakatta.」 „Legelsőként akar-
tam közölni a hírt.”

inokoinoko ◆ vaddisznóvaddisznó ◆ vadmalacvadmalac
inokokuinokoku ◆ este tíz óraeste tíz óra
inokoriszaszeruinokoriszaszeru ◆ bezárbezár 「Szenszei-va bacu-
tosite szeito-o inokoriszaszeta.」 „A tanár bünte-
tésből bezárta a diákot a tanterembe.”

inokoruinokoru ◆ bentbent maradmarad 「Kaisani inokotte
sigoto-o katazuketa.」 „Bent maradtam a cégnél,
hogy elvégezzem a munkámat.” ◆ maradmarad 「Kare-
va vakareta cumano ucsini inokotta.」 „Az elvált
felesége lakásán maradt.” ◆ visszamaradvisszamarad
「Guntai-va súszengomo szenkjosita tocsini ino-
kotta.」 „A hadsereg a háború után is visszama-
radt a megszállt területen.”

inonakanokavazutaikai-oinonakanokavazutaikai-o sirazusirazu ◆ mitmit semsem
tud a világróltud a világról
inondoinondo ◆ kaporkapor
in-oin-o oszuoszu ◆ lebélyegezlebélyegez 「Soruini in-o osita.」
„Lebélyegeztem az iratot.” ◆ lepecsétellepecsétel 「Ke-
ijakusoni in-o osita.」 „Lepecsételtem a szerző-
dést.”

inoriinori ◆ fohászfohász ◆ imaima 「Kamiszamani inori-
o szaszageta.」 „Imát intézett istenhez.” ◇ oino-oino-
riszururiszuru imádkozikimádkozik 「Kamiszamani oinori-o si-
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ta.」 „Imádkoztam istenhez.” ◇ kokuhakunoi-kokuhakunoi-
norinori közgyónásközgyónás
inori-oinori-o szaszageruszaszageru ◆ imádkozikimádkozik 「Kamini
inori-o szaszageta.」 „Imádkoztam istenhez.”

inoruinoru ◆ fohászkodikfohászkodik 「Bjókiheiju-o inotta.」
„Gyógyulásért fohászkodott.” ◆ imádkozikimádkozik
「Kare-va te-o avaszete inotteita.」 „Összetett
kézzel imádkozott.” ◆ remélremél 「Sikenno gókaku-o
inotteiru.」 „Remélem sikerül a vizsga!” ◆ szo-szo-
rítrít 「Kimino gókakunotame inorujo.」 „Majd
szorítok, hogy sikerüljön a vizsgád.” ◇ kentó-okentó-o
inoruinoru soksok sikertsikert 「Siaino gokentó-o inorima-
szu.」 „Sok sikert kívánok a versenyhez!”

inosisiinosisi ◆ vaddisznóvaddisznó ◇ kobitoinosisikobitoinosisi törpe-törpe-
disznódisznó
inosisidosiinosisidosi ◆ Disznó éveDisznó éve
inosisimusainosisimusa ◆ vakmerő harcosvakmerő harcos
inosisinokoinosisinoko ◆ vadmalacvadmalac
inosisinokodomoinosisinokodomo ◆ vadmalacvadmalac
inosisirjóinosisirjó ◆ vaddisznóvadászatvaddisznóvadászat
inositóruinositóru ◆ inozitinozit ◆ inozitolinozitol
inószogoinószogo ◆ indoeurópai alapnyelvindoeurópai alapnyelv
inpakutoinpakuto ◆ becsapódásbecsapódás ◆ hatáshatás 「Inpakuto-
no cujoi kókoku」 „nagy hatású reklám” ◆ kiha-kiha-
tástás 「Taiszakuno keizaitekinainpakuto-o sirabe-
ta.」 „Az intézkedés gazdasági kihatását vizsgál-
ta.” ◆ ütődésütődés ◇ inpakuto-kurétáinpakuto-kurétá becsapó-becsapó-
dásidási kráterkráter ◇ inpakuto-purintáinpakuto-purintá ütőütő nyom-nyom-
tatótató
inpakuto-kurétáinpakuto-kurétá ◆ becsapódási kráterbecsapódási kráter
inpakuto-purintáinpakuto-purintá ◆ ütő nyomtatóütő nyomtató
inpakutosikiindzsiinpakutosikiindzsi ◆ impaktimpakt nyomtatásnyomtatás ◆

ütő nyomtatásütő nyomtatás
inpaneinpane ◆ műszerfalműszerfal
inparainpara ◆ impalaimpala
inparuszuinparuszu ◆ impulzusimpulzus ◇ sinkeiinparuszusinkeiinparuszu
idegimpulzusidegimpulzus
inpeiinpei ◆ elkendőzéselkendőzés ◆ elpalástoláselpalástolás ◆ eltit-eltit-
koláskolás ◇ sikkan-inpeisikkan-inpei betegségbetegség takargatá-takargatá-
sasa
inpeihódaiinpeihódai ◆ rejtett ütegrejtett üteg
inpeisokuinpeisoku ◆ rejtőszínrejtőszín ◆ rejtőszínezetrejtőszínezet
inpeisuinpeisu ◆ kriptikus fajkriptikus faj

inpeiszuruinpeiszuru ◆ elpalástolelpalástol 「Szeifu-va fuszei-o
inpeisita.」 „A kormány elpalástolta a szabályta-
lanságot.” ◆ eltitkoleltitkol 「Keiszacu-va dzsiken-o
inpeisita.」 „A rendőrség eltitkolta az esetet.”

inperiarizumuinperiarizumu ◆ imperializmusimperializmus
inpídanszuinpídanszu ◆ impedanciaimpedancia ◇ denpainpídan-denpainpídan-
szuszu hullámimpedanciahullámimpedancia
inpoinpo ◆ impotensimpotens
inponoinpono ◆ impotensimpotens
inpotencuinpotencu ◆ impotenciaimpotencia
inpuinpu ◆ ledér nőledér nő ◆ szajhaszajha
inpurantoinpuranto ◆ implantátumimplantátum
inpurintinguinpurintingu ◆ bevésődésbevésődés ◆ imprintingimprinting ◇

genomu-inpurintingugenomu-inpurintingu genetikaigenetikai bevésődésbevésődés
◇ bunsiinpurintingubunsiinpurintingu molekulárismolekuláris bevésődésbevésődés

inputtoinputto ◆ bemenetbemenet ◆ bevitelbevitel
inputtoszuruinputtoszuru ◆ betáplálbetáplál 「Konpjútánidéta-o
inputtosita.」 „Betápláltam az adatokat a számí-
tógépbe.”

inraninran ◆ kéjelgéskéjelgés
inran-nainran-na ◆ feslettfeslett ◆ paráznaparázna
inrecuinrecu ◆ szeméremrésszeméremrés
inreiinrei ◆ idézésidézés ◆ példálózáspéldálózás
inrekiinreki ◆ holdnaptárholdnaptár
inrekinocukiinrekinocuki ◆ holdhónapholdhónap
inricuinricu ◆ ritmusritmus ◆ versmértékversmérték
inricugakuinricugaku ◆ prozódiaprozódia
inrjóinrjó ◆ italital ◆ ivóléivólé ◇ arukóruinrjóarukóruinrjó szeszesszeszes
italital ◇ tanszan-inrjótanszan-inrjó szénsavasszénsavas italital ◇ non-non-
arukóruinrjóarukóruinrjó alkoholmentesalkoholmentes italital ◇ hiaru-hiaru-
kóruinrjókóruinrjó alkoholmentesalkoholmentes italital ◇ faibáinrjófaibáinrjó
rostos italrostos ital
inrjokuinrjoku ◆ vonzásvonzás ◆ vonzerővonzerő ◆ vonzóerővonzóerő
◇ ban-júinrjokuban-júinrjoku általánosáltalános tömegvonzástömegvonzás
「Ban-júinrjokuno hószoku」 „általános tömeg-
vonzás törvénye” ◇ mókan-inrjokumókan-inrjoku kapilláriskapilláris
erőerő
inrjokukeninrjokuken ◆ gravitációs hatáskörzetgravitációs hatáskörzet
inrjokunoszajóinrjokunoszajó ◆ gravitációs hatásgravitációs hatás
inrjónodzsidóhanbaikiinrjónodzsidóhanbaiki ◆ italautomataitalautomata
inrjószuiinrjószui ◆ ivóvízivóvíz
inróinró ◆ gyógyszeres szelencegyógyszeres szelence
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insacugidzsucusainsacugidzsucusa ◆ nyomdásznyomdász ◆ tipográ-tipográ-
fusfus
insiinsi ◆ faktorfaktor ◆ géngén ◆ tényezőtényező ◇ kórakuinsikórakuinsi
zavarózavaró tényezőtényező 「Gen-in-o siraberu tokini,
kórakuinsi-o musisita.」 „Az ok keresésénél nem
vette figyelembe, hogy vannak zavaró tényezők.”
◇ szeicsóinsiszeicsóinsi növekedésinövekedési faktorfaktor ◇ reiinsireiinsi
zéruselemzéruselem
insiinsi ◆ illetékbélyegilletékbélyeg ◆ okmánybélyegokmánybélyeg ◇ sún-sún-
júinsijúinsi okmánybélyegokmánybélyeg ◇ súnjúinsisúnjúinsi illetékbé-illetékbé-
lyeglyeg
insicunainsicuna ◆ alantasalantas 「Kjókaso-o kakuszunante,
nante insicunaidzsimenanodesó.」 „Alantas do-
log a tankönyveit eldugva gúnyt űzni valakiből.” ◆

alattomosalattomos ◆ aljasaljas 「Ano hito-va kagede hito-
o ajacuru insicuna hitoda.」 „Az embereket az ár-
nyékból irányító aljas ember.” ◆ bizarrbizarr 「Csó-
no hjóhon-o cukurunoga szukidanante, nandaka
insicuna kandzsigasimaszu.」 „Bizarr érzése tá-
mad az embernek, ha látja, hogy valaki lepkegyűj-
teményt készít.” ◆ sötétsötét ésés nyirkosnyirkos 「Insicuna
baso」 „sötét és nyirkos hely”

insicuniinsicuni ◆ alattomosanalattomosan
insiguninsigun ◆ faktorcsoportfaktorcsoport
insininsin ◆ szeméremajakszeméremajak
insóinsó ◆ benyomásbenyomás 「Kare-va szakanani niteiru
insóda.」 „Hal benyomását kelti.” ◆ lenyomatlenyomat
◇ daiicsiinsódaiicsiinsó elsőelső benyomásbenyomás 「Daiicsiinsó-va
taiszecudeszu.」 „Az első benyomás fontos.”

insóinsó ◆ pecsétpecsét ◆ pecsétnyomópecsétnyomó
insóbukaiinsóbukai ◆ lenyűgözőlenyűgöző ◆ megkapómegkapó ◆ mélymély
benyomást keltőbenyomást keltő
insóhainsóha ◆ impresszionistaimpresszionista 「Insóhano kaiga-
o acumeteimaszu.」 „Gyűjtöm az impresszionista
képeket.” ◇ kókiinsóhakókiinsóha posztimpresszioniz-posztimpresszioniz-
musmus
insokuinsoku ◆ evésevés ésés ivásivás 「Dzsónaideno insoku-
va kinsiszareteiru.」 „A teremben tilos enni és in-
ni.”

insokubucuinsokubucu ◆ étel-italétel-ital
insokugjóinsokugjó ◆ vendéglátóiparvendéglátóipar
insokuszajóinsokuszajó ◆ endocitózisendocitózis ◇ inszajóinszajó pino-pino-
citóziscitózis ◇ sokuszajósokuszajó fagocitózisfagocitózis
insokuszuruinsokuszuru ◆ étkezikétkezik 「Sacsó-va gókanare-
szutorande insokusita.」 „Az igazgató egy pazar
helyen étkezett.”

insokuteninsokuten ◆ étteremétterem ◆ vendéglátóvendéglátó egységegység

insóninokoruinsóninokoru ◆ felejthetetlenfelejthetetlen 「Insóni no-
koru gazó」 „felejthetetlen kép”

insó-oinsó-o ukeruukeru ◆ benyomásabenyomása leszlesz 「Kareni cu-
joi insó-o uketa.」 „Mély benyomást tett rám.”

insó-oinsó-o varukuszuruvarukuszuru ◆ éktelenkedikéktelenkedik 「Ka-
beniaru rakugaki-va kireina ieno insó-o varukusi-
ta.」 „Egy graffiti éktelenkedett a szép ház falán.”

insósugiinsósugi ◆ impresszionizmusimpresszionizmus
insósuginoinsósugino ◆ impresszionistaimpresszionista
insósugitekinainsósugitekina ◆ impresszionistaimpresszionista
insótekinainsótekina ◆ emlékezetesemlékezetes 「Insótekina koto-
ba」 „emlékezetes szavak” ◆ lenyűgözőlenyűgöző ◆ ma-ma-
radandóradandó 「Insótekina omoi de」 „maradandó
emlék” ◆ megkapómegkapó 「Insótekina dekigoto」
„megkapó esemény” ◆ mély benyomást keltőmély benyomást keltő
insuinsu ◆ alkoholfogyasztásalkoholfogyasztás 「Kono kiszszaten-
deno insu-va kinsiszareteimaszu.」 „Ebben a teá-
zóban tilos az alkoholfogyasztás!” ◆ ittasságittasság
insúinsú ◆ szokásokszokások 「Insúni toravareteiru.」
„Szokások rabja.”

insuaranszu-porisíinsuaranszu-porisí ◆ biztosítási kötvénybiztosítási kötvény
insukainsuka ◆ italszeretőitalszerető ◇ dzsósútekiinsukadzsósútekiinsuka
iszákos emberiszákos ember
insukencsiinsukencsi ◆ szondázásszondázás 「Insukencsi-o kjohi-
sita.」 „Megtagadta a szondázást.”

insukencsiszuruinsukencsiszuru ◆ szondáztatszondáztat 「Iki-o kak-
ete insukencsiszuru kikai.」 „Olyan szerkezet,
amibe fújva szondáztatni lehet.”

insukenmoninsukenmon ◆ alkoholtesztalkoholteszt ◆ szondázásszondázás ◆

szondáztatásszondáztatás
insukenszainsukensza ◆ szondázásszondázás
insúnteninsúnten ◆ ittas vezetésittas vezetés
insúntenszuruinsúntenszuru ◆ ittasan vezetittasan vezet
insurininsurin ◆ inzulininzulin
insurjóinsurjó ◆ fogyasztott italmennyiségfogyasztott italmennyiség
inszacuinszacu ◆ nyomásnyomás ◆ nyomdászatnyomdászat ◆ nyomta-nyomta-
tástás ◇ szaisikiinszacuszaisikiinszacu színesszínes nyomtatásnyomtatás ◇

micscsakuinszacumicscsakuinszacu kontaktnyomáskontaktnyomás
inszacubaninszacuban ◆ nyomóformanyomóforma
inszacubucuinszacubucu ◆ nyomtatványnyomtatvány
inszacudzsoinszacudzso ◆ nyomdanyomda
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inszacudzsónoinszacudzsóno ◆ nyomdainyomdai ◆ tipográfiaitipográfiai
inszacudzsucuinszacudzsucu ◆ tipográfiatipográfia
inszacugaisainszacugaisa ◆ nyomdanyomda
inszacujainszacuja ◆ nyomdásznyomdász
inszacujósiinszacujósi ◆ nyomtatópapírnyomtatópapír
inszacukiinszacuki ◆ nyomdagépnyomdagép ◆ nyomógépnyomógép ◆ saj-saj-
tótó ◇ tezuriinszacukitezuriinszacuki kézisajtókézisajtó ◇ tezuriin-tezuriin-
szacukiszacuki kézi nyomógépkézi nyomógép
inszacukóinszacukó ◆ nyomdásznyomdász
inszacumiszuinszacumiszu ◆ nyomdahibanyomdahiba 「Hadzsimeni,
konopurintono inszacumiszu-o teiszeiszaszete ku-
daszai.」 „Hadd javítsam ki először is ezt a nyom-
dahibát.”

inszacuriboninszacuribon ◆ nyomtatószalagnyomtatószalag
inszacusitasosikiinszacusitasosiki ◆ formanyomtatványformanyomtatvány
inszacuszuruinszacuszuru ◆ kinyomtatkinyomtat 「Tekiszuto-o in-
szacusita.」 „Kinyomtattam a szöveget.” ◆ nyomnyom
◆ nyomtatnyomtat 「Sorui-o inszacusiteita.」 „Iratokat
nyomtattam.”

inszaidáinszaidá ◆ bennfentesbennfentes
inszaidátorihikiinszaidátorihiki ◆ bennfentes ügyletbennfentes ügylet
inszaidoinszaido ◆ belsőbelső
inszaido-kikkuinszaido-kikku ◆ belső rúgásbelső rúgás
inszajóinszajó ◆ pinocitózispinocitózis
inszan-nainszan-na ◆ borzalmasborzalmas 「Inszanna szacuri-
ku」 „borzalmas mészárlás”

inszátoinszáto ◆ beillesztésbeillesztés
inszeiinszei ◆ visszavonult életvisszavonult élet
inszeiinszei ◆ továbbképzős diáktovábbképzős diák
inszeiinszei ◆ negatívnegatív 「Sindanno kekka-va inszei-
datta.」 „A vizsgálat eredménye negatív volt.”

inszeiinszei ◆ visszavonult császár uralmavisszavonult császár uralma
inszeidóbucugakuinszeidóbucugaku ◆ kriptozoológiakriptozoológia
inszeigenszoinszeigenszo ◆ elektronegatív elemelektronegatív elem
inszeikorerainszeikorera ◆ lappangó koleralappangó kolera
inszeiszuruinszeiszuru ◆ visszavonultanvisszavonultan élél 「Inakani
itte inszeisitai.」 „Vidéken szeretnék visszavonul-
tan élni.”

inszekiinszeki ◆ felelősség magára vállalásafelelősség magára vállalása
inszekiinszeki ◆ meteoritmeteorit ◆ meteorkőmeteorkő
inszekiinszeki ◆ hitvestársihitvestársi rokonrokon ◆ hozzátarto-hozzátarto-
zózó

inszekidzsininszuruinszekidzsininszuru ◆ felelősségetfelelősséget vállal-vállal-
vava lemondlemond 「Sacsóno soku-o inszekidzsininsi-
ta.」 „Felelősséget vállalva lemondott az igazgatói
posztjáról.”

inszekikóinszekikó ◆ meteorkrátermeteorkráter
inszocuinszocu ◆ vezetésvezetés
inszocusainszocusa ◆ vezérvezér ◆ vezetővezető
inszocuszuruinszocuszuru ◆ vezetvezet 「Kjósi-va szeito-o in-
szocusite hakubucukanni itta.」 „A tanár a múze-
umba vezette a diákokat.”

inszúinszú ◆ faktorfaktor ◆ tényezőtényező ◇ kjócúinszúkjócúinszú kö-kö-
zös tényezőzös tényező ◇ szoinszúszoinszú prímtényezőprímtényező
inszúbunkaiinszúbunkai ◆ faktorizációfaktorizáció ◆ tényezőkretényezőkre
bontásbontás
inszúnibunkaiszuruinszúnibunkaiszuru ◆ faktorizálfaktorizál ◆ ténye-ténye-
zőkrezőkre bontbont 「Takósiki-o inszúni bunkaiszuru.」
„Tényezőkre bontja a polinomot.”

inszupirésoninszupiréson ◆ ihletihlet ◆ inspirációinspiráció ◆ sugal-sugal-
latlat
inszurininszurin ◆ inzulininzulin
inszurin-jószeicsóinsiinszurin-jószeicsóinsi ◆ inzulinszerűinzulinszerű növe-növe-
kedési faktorkedési faktor
inszuruinszuru ◆ lepecsétellepecsétel
inszutabaeinszutabae ◆ instagramos népszerűséginstagramos népszerűség
inszutabaeszuruinszutabaeszuru ◆ mutatósmutatós azaz Instagra-Instagra-
monmon
inszutaguramuinszutaguramu ◆ InstagramInstagram
inszutantoinszutanto ◆ azonnaliságazonnaliság ◆ instantinstant
inszutanto-kóhíinszutanto-kóhí ◆ instant kávéinstant kávé
inszutantokudzsiinszutantokudzsi ◆ lekaparós sorsjegylekaparós sorsjegy
inszutantorámeninszutantorámen ◆ instant rámeninstant rámen
inszutantosokuhininszutantosokuhin ◆ instant ételinstant étel
inszutóráinszutórá ◆ telepítőprogramtelepítőprogram
inszutorakusoninszutorakuson ◆ instrukcióinstrukció
inszutorakuson-szettoinszutorakuson-szetto ◆ utasításkészletutasításkészlet
inszutorakutáinszutorakutá ◆ instruktorinstruktor ◆ oktatóoktató ◇

szukíinszutorakutászukíinszutorakutá síoktatósíoktató
inszutóruinszutóru ◆ telepítéstelepítés 「Apurinoinszutóru-va
hajakatta.」 „Az applikáció telepítése gyorsan
ment.”

inszutorumento-paneruinszutorumento-paneru ◆ műszerfalműszerfal
inszutóruszuruinszutóruszuru ◆ felrakfelrak 「Paszokon-ni
gazósoriszofuto-o inszutórusita.」 „Felraktam a
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PC-re egy képfeldolgozó szoftvert.” ◆ telepíttelepít
「Dógahensúszofuto-o konpjútániinszutórusi-
ta.」 „Videószerkesztő programot telepítettem a
számítógépemre.”

intáintá ◆ autópálya bevezető szakaszaautópálya bevezető szakasza
intábaruintábaru ◆ időközidőköz ◆ szünetszünet
intabjúintabjú ◆ interjúinterjú ◇ tandokuintabjútandokuintabjú exklu-exklu-
zívzív interjúinterjú ◇ dokuszen-intabjúdokuszen-intabjú exkluzívexkluzív in-in-
terjúterjú
intábjúintábjú ◆ interjúinterjú
intabjuáintabjuá ◆ interjúztatóinterjúztató
intabjúszuruintabjúszuru ◆ interjútinterjút készítkészít 「Júmeina
hitoniintabjúsita.」 „Interjút készítettem egy hí-
res emberrel.”

intácsendzsiintácsendzsi ◆ autópályaautópálya bevezetőbevezető szaka-szaka-
szasza ◆ cserecsere ◆ többszintűtöbbszintű útkeresztező-útkeresztező-
désdés
intáferonintáferon ◆ interferoninterferon
intáfészuintáfészu ◆ felületfelület 「Júzá-intáfészu」 „fel-
használói felület” ◆ interfészinterfész
intáfonintáfon ◆ háziházi telefontelefon ◆ kaputelefonkaputelefon
「Genkannointafónde nanimo ivanakattanode,
kare-o irenakatta.」 „Nem engedte be az illetőt,
mert nem mondott semmit a kaputelefonba.”

intáhaiintáhai ◆ iskolák közti sportversenyiskolák közti sportverseny
intáhonintáhon ◆ kaputelefonkaputelefon ◆ kommunikátorkommunikátor
intaiintai ◆ visszavonulásvisszavonulás
intaikógjóintaikógjó ◆ búcsúelőadásbúcsúelőadás ◆ búcsúmérkő-búcsúmérkő-
zészés
intaiszuruintaiszuru ◆ visszavonulvisszavonul 「Szensu-va intaisi-
ta.」 „A sportoló visszavonult.”

intaizumóintaizumó ◆ búcsúmérkőzésbúcsúmérkőzés
intánintán ◆ gyakornokgyakornok ◆ rezidensrezidens
intánasonaruintánasonaru ◆ internacionáléinternacionálé ◆ nemzet-nemzet-
köziközi ◇ daiicsiintánasonarudaiicsiintánasonaru elsőelső internaci-internaci-
onáléonálé ◇ daiszan-intánasonarudaiszan-intánasonaru harmadikharmadik in-in-
ternacionáléternacionálé ◇ dainiintánasonarudainiintánasonaru másodikmásodik
internacionáléinternacionálé ◇ daijon-intánasonarudaijon-intánasonaru ne-ne-
gyedik internacionálégyedik internacionálé
intánettointánetto ◆ internetinternet ◆ világhálóvilágháló ◇ mono-mono-
nointánettonointánetto dolgok internetedolgok internete
intánettoadoreszuintánettoadoreszu ◆ internetcíminternetcím ◆ webcímwebcím

intánettoakuszeszuintánettoakuszeszu ◆ internetelérésinternetelérés ◆

internet-hozzáférésinternet-hozzáférés

「Tadadeintánettoakuszeszu-o teikjósita.」 „In-
gyenes internet-hozzáférést nyújtott.”

intánetto-bankinguintánetto-bankingu ◆ internetesinternetes bankolásbankolás

intánettocúhanintánettocúhan ◆ internetes kereskedésinternetes kereskedés
intánettocúhandekauintánettocúhandekau ◆ interneteninterneten veszvesz
「Konosacu-o intánetto cúhande katta.」 „Ezt az
inget az interneten vettem.”

intánettocúhandeuruintánettocúhandeuru ◆ interneteninterneten eladelad
「Intánetto cúhandepaszokon-o utta.」 „Eladtam
az interneten a számítógépemet.”

intánettodeaszobuintánettodeaszobu ◆ internetezikinternetezik 「Hima-
na toki-va intánettode aszobu.」 „Ha szabadidőm
van, internetezek.”

intánettohanbaiintánettohanbai ◆ internetes eladásinternetes eladás
intánetto-júzáintánetto-júzá ◆ internetfelhasználóinternetfelhasználó
intánettokafeintánettokafe ◆ internetkávézóinternetkávézó
intánettonicunaguintánettonicunagu ◆ felmegyfelmegy azaz internet-internet-
rere 「Paszokon-o intánettoni cunaida.」 „Felmen-
tem a géppel az internetre.”

intánetto-ointánetto-o cukaucukau ◆ internetezikinternetezik
「Jonakamadeintánetto-o cukatteiru.」 „Éjsza-
kába nyúlóan internetezik.”

intánettopurobaidáintánettopurobaidá ◆ internetszolgáltatóinternetszolgáltató

intánetto-riterasíintánetto-riterasí ◆ internetesinternetes ismeretekismeretek

intánettosijóintánettosijó ◆ internethasználatinternethasználat
intánettosijórjóintánettosijórjó ◆ internethasználati díjinternethasználati díj
intánetto-szábiszuintánetto-szábiszu ◆ internetszolgálta-internetszolgálta-
tástás
intánettoszecuzokuintánettoszecuzoku ◆ internetkapcsolatinternetkapcsolat
intánsippuintánsippu ◆ szakmai gyakorlatszakmai gyakorlat
intarakutibunaintarakutibuna ◆ interaktívinteraktív
intároikinintároikin ◆ interleukininterleukin
intárokkuintárokku ◆ biztonságibiztonsági kapcsolórendszerkapcsolórendszer
◆ interlockinterlock
intásitiintásiti ◆ ICIC ◆ intercityintercity ◆ InterCityInterCity
integurinintegurin ◆ integrinintegrin
interiinteri ◆ entellektüelentellektüel ◆ értelmiségiértelmiségi ◇ esze-esze-
interiinteri álintelligensálintelligens
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interiainteria ◆ berendezésberendezés 「Ribingunointerianicu-
ite kangaeteita.」 „A nappali berendezésén gon-
dolkoztam.” ◆ lakberendezéslakberendezés
interiadekódinétáinteriadekódinétá ◆ lakberendezőlakberendező
interia-dekorésoninteria-dekoréson ◆ belsőépítészetibelsőépítészeti deko-deko-
rációráció
interiadezaináinteriadezainá ◆ lakberendezőlakberendező
interianiszuruinterianiszuru ◆ berendezberendez 「Heja-o kirei-
nainterianisita.」 „Szépen berendeztem a szobát.”

interia-ointeria-o kangaerukangaeru ◆ bútorozbútoroz 「Cuma-va
interia-o kangaeta.」 „A feleségem bútorozta a
szobát.”

inteributtainteributta ◆ értelmiségit megjátszóértelmiségit megjátszó
interidzsenszuinteridzsenszu ◆ intelligenciaintelligencia
interidzsenszu-szábiszuinteridzsenszu-szábiszu ◆ titkosszolgá-titkosszolgá-
latlat
interinointerino ◆ intelligensintelligens
interumediainterumedia ◆ kerti aranyfakerti aranyfa
intinintin ◆ intineintine
intóintó ◆ garatgarat
intóenintóen ◆ garathurutgarathurut
intóhentóintóhentó ◆ orrmandulaorrmandula
intóhentózósokusóintóhentózósokusó ◆ orrmandula-orrmandula-
nagyobbodásnagyobbodás
intokuintoku ◆ bújtatásbújtatás ◆ elrejtéselrejtés ◆ rejtegetésrejtegetés

intokuintoku ◆ titkostitkos jótéteményjótétemény 「Kare-va joni
intoku-o hodokosita.」 „Titokban jót tett a világ-
gal.”

intokuszuruintokuszuru ◆ bújtatbújtat 「Han-nin-o intokusi-
ta.」 „Bűnözőt bújtatott.”

intoninton ◆ elzárkózáselzárkózás ◆ visszavonulásvisszavonulás
「Intonszeikacu-o okuru.」 „Visszavonultan él.”

intonésonintonéson ◆ hanglejtéshanglejtés 「Csúgokugode-va
intonésonga taiszecudeszu.」 „A kínai nyelvben a
hanglejtés fontos.” ◆ intonációintonáció
intonszeikacuintonszeikacu ◆ remeteéletremeteélet ◆ visszavo-visszavo-
nult életnult élet
intonszuruintonszuru ◆ elzárkózikelzárkózik 「Jono nakakara in-
tonsitesimatta.」 „Elzárkózott a világtól.” ◆ re-re-
meteéletetmeteéletet élél 「Kare-va jamani intonsiteiru.」
„Remeteéletet él a hegyekben.”

intoranettointoranetto ◆ intranetintranet

intorointoro ◆ bevezetésbevezetés
intoroatekuizuintoroatekuizu ◆ kezdőtaktusokbólkezdőtaktusokból kita-kita-
lálós vetélkedőlálós vetélkedő
intorodakusonintorodakuson ◆ bevezetésbevezetés
intoronintoron ◆ intronintron 「Ekuszontointoron」 „exon
és intron”

inuinu ◆ KutyaKutya 「Inudosi」 „Kutya éve” ◆

nyugat-északnyugatnyugat-északnyugat ◇ inunokokuinunokoku esteeste
nyolc óranyolc óra
inuinu ◆ besúgóbesúgó 「Kare-va keiszacuno inuda.」 „A
rendőrség besúgója.” ◆ ebeb ◆ jobbjobb oldalioldali
kutya-gyökkutya-gyök ◆ kutyakutya 「Inu-o katteimaszuka?」
„Tartasz kutyát?” ◇ inunonigeboeinunonigeboe szájhőskö-szájhőskö-
désdés ◇ inumokuvanuinumokuvanu jelentéktelenjelentéktelen
「Fúfugenka-va inumo kuvanu.」 „A családi ve-
szekedések jelentéktelenek.” ◇ oszuinuoszuinu kanku-kanku-
tyatya ◇ ojainuojainu anyakutyaanyakutya ◇ kaiinukaiinu tartotttartott
kutyakutya ◇ szuteinuszuteinu elűzöttelűzött kutyakutya ◇ szuteinuszuteinu
kivertkivert kutyakutya ◇ tora-otora-o egaiteinuniruiszuegaiteinuniruiszu
tigristtigrist akarakar rajzolni,rajzolni, dede kutyakutya leszlesz ◇ nor-nor-
ainuainu kóborkóbor kutyakutya ◇ hoeruhoeru inu-vainu-va kamanaikamanai
amelyikamelyik kutyakutya ugat,ugat, azaz nemnem harapharap ◇ meszu-meszu-
inuinu szukaszuka
inubarainubara ◆ csipkerózsacsipkerózsa ◆ gyepűrózsagyepűrózsa ◆

vadrózsavadrózsa
inubasiriinubasiri ◆ földpadföldpad ◆ padkapadka ◆ párkánypárkány
inubieinubie ◆ kakaslábfűkakaslábfű
in-ucunain-ucuna ◆ borongósborongós 「In-ucuna hibiga cuzui-
teita.」 „Borongós idő volt.” ◆ borúsborús 「In-ucuna
kibunda.」 „Borús a kedvem.” ◆ lehangoltlehangolt
「In-ucuna hito」 „lehangolt ember” ◆ nyo-nyo-
masztómasztó 「In-ucuna kibun」 „nyomasztó hangu-
lat” ◆ nyomottnyomott 「In-ucuna fun-iki」 „nyomott
hangulat”

inucsikusóinucsikusó ◆ alacsonyrendű állatalacsonyrendű állat
inudókókaiinudókókai ◆ kutyabarátok körekutyabarátok köre
inudosiinudosi ◆ Kutya éveKutya éve
inudzsiniinudzsini ◆ értelmetlen halálértelmetlen halál
inudzsiniszuruinudzsiniszuru ◆ értelmetlenül hal megértelmetlenül hal meg
inu-gainu-ga nisimukjanisimukja o-vao-va higasihigasi ◆ magátólmagától ér-ér-
tetődőtetődő
inugojainugoja ◆ kutyaólkutyaól
inuguiinugui ◆ kutyaevéskutyaevés
inuguiszuruinuguiszuru ◆ kutyát eszikkutyát eszik
inuhainuha ◆ kutyabarátkutyabarát ◆ kutyapártikutyapárti
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inuiinui ◆ északnyugatészaknyugat
inuittoinuitto ◆ inuitinuit
inuittogoinuittogo ◆ inuit nyelvinuit nyelv
inukakiinukaki ◆ kutyaúszáskutyaúszás
inukorijanagiinukorijanagi ◆ tarkalevelű japán fűztarkalevelű japán fűz
inukósóinukósó ◆ kutyaharapáskutyaharapás
inukuinuku ◆ átlőátlő 「Ita-o inuita.」 „Átlőtte a desz-
kát.” ◆ keresztüllőkeresztüllő 「Jade kabe-o inuita.」
„Elővett egy nyilat és keresztüllőtt vele a falon.”

inukugiinukugi ◆ sínszegsínszeg
inumoarukebabóniataruinumoarukebabóniataru ◆ mindenkitmindenkit érhetérhet
bajbaj ◆ vak tyúk is talál szemetvak tyúk is talál szemet
inumokuvanuinumokuvanu ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Fúfugenka-
va inumo kuvanu.」 „A családi veszekedések je-
lentéktelenek.”

inunekoinuneko ◆ jelentéktelenjelentéktelen dologdolog ◆ kisállatkisállat ◆

kutya és macskakutya és macska
inunijaszasiiinunijaszasii ◆ kutyabarátkutyabarát 「Inuni jaszasii-
reszutoran」 „kutyabarát étterem”

inunikamarerukotoinunikamarerukoto ◆ kutyaharapáskutyaharapás
inunikamaretakizuinunikamaretakizu ◆ kutyaharapáskutyaharapás
inunikuinuniku ◆ kutyahúskutyahús
inunoeszainunoesza ◆ kutyaeledelkutyaeledel 「Inuno eszaga kire-
tesimaimasita.」 „Kifogyott a kutyaeledel.”

inunokanszacuinunokanszacu ◆ kutyatartási engedélykutyatartási engedély
inunokeinunoke ◆ kutyaszőrkutyaszőr
inunokokuinunokoku ◆ este nyolc óraeste nyolc óra
inunonigeboeinunonigeboe ◆ szájhősködésszájhősködés
inunosicukekjósicuinunosicukekjósicu ◆ kutyaiskolakutyaiskola
inunotóboeinunotóboe ◆ kibeszéléskibeszélés
inu-oinu-o hokakuszuruhitohokakuszuruhito ◆ sintérsintér 「Norain-
ugaitanode hokendzsoni denvasitara inu-o hoka-
kuszuru hitoga kita.」 „Volt ott egy kóbor kutya,
ezért hívtam a sintért, hogy vigye el.”

inuojogiinuojogi ◆ kutyaúszáskutyaúszás
inurininurin ◆ inulininulin
inuszafuraninuszafuran ◆ kikericskikerics ◆ kikiricskikirics ◆ ősziőszi ki-ki-
kericskerics
inutadeinutade ◆ hosszú keserűfűhosszú keserűfű
inuvasiinuvasi ◆ szirti sasszirti sas
inuzeiinuzei ◆ ebadóebadó
inuzoriinuzori ◆ kutyaszánkutyaszán

inuzukiinuzuki ◆ kutyabarátkutyabarát
inuzukinainuzukina ◆ kutyabarátkutyabarát ◆ kutyaszeretőkutyaszerető
invainainvaina ◆ obszcénobszcén
inzaiinzai ◆ bélyegzőanyagbélyegzőanyag
inzeiinzei ◆ jogdíjjogdíj ◆ szerzői jogdíjszerzői jogdíj
inzeninzen ◆ rejtettségrejtettség
inzentaruinzentaru ◆ rejtettrejtett 「Inzentaru szeirjoku」
„rejtett erő”

inzóinzó ◆ mudramudra
inzokuinzoku ◆ hitvestársi rokonhitvestársi rokon
inzúinzú ◆ létszámlétszám 「Inzú-o kazoeta.」 „Megszá-
moltam a létszámot.”

inzúgainoinzúgaino ◆ létszámlétszám felettifeletti 「Inzúgaino
acukai-o szareta.」 „Létszám felettiként kezeltek.”

ioio ◆ IoIo
ióió ◆ kénkén
i-oi-o aravaszuaravaszu ◆ kifejezkifejez 「Aitóno i-o aravasi-
ta.」 „Kifejezte részvétét.”

ióbjóióbjó ◆ klorózisklorózis
ióbunióbun ◆ kénességkénesség
i-oi-o cujokuszurucujokuszuru ◆ biztatbiztat 「Kareno kotoba-o
kiite i-o cujokusita.」 „Szavai biztatóak voltak.”

i-oi-o cukuszucukuszu ◆ alaposalapos 「I-o cukusita szecu-
mei」 „alapos magyarázat” ◆ kifejezkifejez 「Oreino
i-o cukusita.」 „Kifejeztem a hálámat.”

iódzsunkaniódzsunkan ◆ kéncikluskénciklus
i-oi-o itaszuitaszu ◆ kifejezkifejez 「Kansano i-o itasita.」
„Kifejeztem hálámat.”

iójamaiójama ◆ kénbányakénbánya
i-oi-o jaszundzsirujaszundzsiru ◆ megnyugszikmegnyugszik 「I-o ja-
szundzsi tamae.」 „Nyugodj meg!”

iókaióka ◆ kénvirágkénvirág
iókakjóiókakjó ◆ kénhídkénhíd
i-oi-o keszszurukeszszuru ◆ döntdönt 「I-o keh-site kaisa-o ja-
meta.」 „Döntöttem, és felmondtam.”

i-oi-o kumukumu ◆ tapintatostapintatos 「Kareno i-o kunde
himicu-o akaszanakatta.」 „Tapintatosan elhall-
gattam a titkát.”

i-oi-o mocsiirumocsiiru ◆ figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Anzenszeini
dzsúbuni-o mocsiita szekkei」 „biztonságra nagy
figyelmet fordító tervezés” ◆ vigyázvigyáz 「Ottono
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kenkóni i-o mocsiita.」 „Vigyáz a férje egészségé-
re.”

i-oi-o mukaerumukaeru ◆ kedvébenkedvében járjár 「Dzsósino i-
o mukaete sigoto-o sita.」 „Úgy dolgoztam, hogy
kedvében járjak a főnökömnek.”

ionion ◆ allofónallofón ◆ furcsafurcsa hanghang 「Endzsin-va
iongasita.」 „A motor furcsa hangot adott.”

ionion ◆ A hangA hang ◆ zenei A hangzenei A hang
ionion ◆ ionion ◇ in-ionin-ion anionanion ◇ in-ionin-ion negatívnegatív
ionion ◇ szeiionszeiion kationkation ◇ szeiionszeiion pozitívpozitív ionion ◇

szószeiionszószeiion ikerionikerion ◇ fuionfuion anionanion ◇ fuionfuion ne-ne-
gatívgatív ionion ◇ jóionjóion kationkation ◇ jóionjóion pozitívpozitív ionion
◇ rjószeiionrjószeiion amfolit ionamfolit ion
ioncsaneruioncsaneru ◆ ioncsatornaioncsatorna ◇ densiizonszeii-densiizonszeii-
oncsaneruoncsaneru feszültséggelfeszültséggel kapuzottkapuzott ioncsa-ioncsa-
tornatorna ◇ rigandoizonszeiioncsanerurigandoizonszeiioncsaneru ligan-ligan-
dummal kapuzott ioncsatornadummal kapuzott ioncsatorna
ioncsanerunaizógatadzsujótaiioncsanerunaizógatadzsujótai ◆ ionotropionotrop
receptorreceptor
iondenrjúiondenrjú ◆ ionáramionáram
iondóbucuiondóbucu ◆ heterotermheteroterm
ioniasikinoencsúioniasikinoencsú ◆ ión oszlopión oszlop
ionkaionka ◆ ionizációionizáció
ionkaenerugíionkaenerugí ◆ ionizációs energiaionizációs energia
ionkecugóionkecugó ◆ ionos kötésionos kötés
ionkjódoionkjódo ◆ ionerősségionerősség
ionkókanionkókan ◆ ioncsereioncsere ◆ ioncserélésioncserélés
ionkókankuromatogurafíionkókankuromatogurafí ◆ ioncserélőioncserélő kro-kro-
matográfiamatográfia
ionkókanszuiionkókanszui ◆ ioncserélt vízioncserélt víz
ionofoaionofoa ◆ ionofórionofór
ionszeiionszei ◆ heterotermheteroterm
ioriiori ◆ remetelakremetelak ◇ indzsanoioriindzsanoiori remetelakremetelak
iósicuiósicu ◆ kénességkénesség
iószaikiniószaikin ◆ kénbaktériumkénbaktérium ◇ rjokusokuió-rjokusokuió-
szaikinszaikin zöld kénbaktériumzöld kénbaktérium
iószeniószen ◆ kénes forráskénes forrás ◆ kénes termálvízkénes termálvíz
i-oi-o szoszoguszoszogu ◆ fókuszálfókuszál 「Konopurodzseku-
toni i-o szoszoida.」 „A projektre fókuszáltam.”

iotaiota ◆ iótaióta
ipan-nodokusaipan-nodokusa ◆ átlagolvasóátlagolvasó
iporípuiporípu ◆ gyomorpolipgyomorpolip

ippaippa ◆ egyegy csoportosuláscsoportosulás ◆ egyegy frakciófrakció
「Szeitóno ippa」 „politikai párt frakciója” ◆ egyegy
irányzatirányzat 「Geidzsucuno ippa」 „egy művészeti
irányzat” ◆ egyegy iskolaiskola 「Tecugakuno ippa-o
hiraku.」 „Egy filozófiai iskolát alapít.” ◆ egyegy
szektaszekta 「Súkjóno ippani zokuszuru.」 „Egy val-
lási szektához tartozik.”

ippacuippacu ◆ egyegy lövéslövés 「Kono dzsú-va ippacusika
utenai.」 „Ezzel a puskával egy lövést lehet csak
leadni.” ◆ egyegy lövetlövet ◆ egyegy robbanásrobbanás ◆ egyegy
ütésütés 「Pancsi ippacude aite-o taosita.」 „Egy
ütéssel leterítettem az ellenfelemet.” ◆ elsőreelsőre
történéstörténés 「Sikenni ippacude gókakusita.」 „A
vizsgán elsőre átmentem.” ◆ hazafutáshazafutás
「Szensu-va ippacu-o neratta.」 „A versenyző ha-
zafutásra számított.” ◇ ippacuhanacuippacuhanacu fingikfingik
egyetegyet 「Ippacuhanatta.」 „Fingottam egyet.”

ippacugjakutenippacugjakuten ◆ állás gyors fordulataállás gyors fordulata
ippacuhanacuippacuhanacu ◆ fingikfingik egyetegyet 「Ippacuhanat-
ta.」 „Fingottam egyet.”

ippacuhaszszuruippacuhaszszuru ◆ elsütelsüt 「Dzsóku-o
ippacuhah-sita.」 „Elsütött egy viccet.”

ippacuhiccsúippacuhiccsú ◆ egyegy lövésrelövésre telitalálattelitalálat ◆

elsőre mindig eltaláláselsőre mindig eltalálás
ippacukaitóippacukaitó ◆ azonnali válaszazonnali válasz
ippacusóbuippacusóbu ◆ egyfordulós játékegyfordulós játék
ippacusokuhacudeippacusokuhacude ◆ hajszálhajszál híjánhíján 「Ippa-
cusokuhacude szenszóno kiki-o mukaeteita.」
„Hajszál híján kitört a háború.”

ippacusokuhacunoippacusokuhacuno ◆ robbanásig feszültrobbanásig feszült
ippaiippai ◆ egészegész 「Konsúippai jaszumu.」 „Egész
héten szabin vagyok.” ◆ egyegy bögrebögre 「Kokoa ip-
pai」 „egy bögre kakaó” ◆ egyegy csészecsésze 「Kóhí-
o ippaikudaszai.」 „Kérek egy csésze kávét!” ◆

egyegy italital 「Ippaijarimaszuka?」 „Iszol egy italt?”
◆ egyegy pohárpohár 「Ippaino mizu-o nonda.」 „Egy
pohár vizet ittam.” ◆ rengetegrengeteg 「Siri aiga ip-
paiiru.」 „Rengeteg ismerősöm van.” ◆ teletele
「Koppu-va vainde ippaideszu.」 „Az pohár tele
van borral.” ◆ teliteli 「Kaidzsó-va bidzsinde ippa-
ideszu.」 „A terem teli van szép lánnyal.” ◆ zsák-zsák-
számszám 「Kanodzso-va csoko-o icumoippai kattei-
ru.」 „Mindig zsákszám vásárolja a csokikat.” ◇

ippainiippaini nagyranagyra 「Me-o ippaini hiraita.」 „Nagy-
ra nyitottam a szemem.” ◇ onakaippaionakaippai jóllak-jóllak-
tamtam 「Onakaippai!」 „Jóllaktam.” ◇ genkiippaigenkiippai
kicsattankicsattan azaz egészségtőlegészségtől 「Mago-va gen-
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kiippaideszu.」 „Az unokám majd kicsattan az
egészségtől.” ◇ szeiippaiszeiippai mindenminden erővelerővel
「Szeiippaiganbarimaszu.」 „Minden erőmmel
igyekezni fogok!” ◇ csikaraippaicsikaraippai teljesteljes erő-erő-
bőlből 「Csikaraippaihasitteita.」 „Teljes erőmből
futottam.” ◇ teippainateippaina mindenminden idejétidejét lekötileköti
「Rjósinno kaigode teippaida.」 „Minden időmet
leköt a szüleim gondozása.” ◇ teippainateippaina nagynagy
erőfeszítéserőfeszítés 「Konocsippokena kjúrjóde-va iki-
teirudakede teippaideszu.」 „Ebből a kis fizetés-
ből már az is nagy erőfeszítés, hogy élek.” ◇ teip-teip-
painapaina szűkösszűkös 「Teippaina szeikacu-o szuru.」
„Szűkösen él.” ◇ haraippaiharaippai jóllakásigjóllakásig
「Oszusi-o haraippaitabeta.」 „Jóllakásig ettem
szusit.” ◇ munegaippaimunegaippai teletele szívszív 「Kibóde
munega ippaideszu.」 „reménnyel tele szív” ◇

meippaimeippai teljeseteljese erőbőlerőből 「Uma-o meippaihasi-
raszeta.」 „Teljes erőből futtatta a lovat.” ◇ jo-jo-
jakudeippaijakudeippai nincsnincs szabadszabad időpontidőpont
「Reszutoran-va jojakudeippaidatta.」 „Az étte-
remben nem volt szabad időpont.”

ippaiippai ◆ egyegy vereségvereség 「Nisó ippai」 „két nye-
rés, egy vereség” ◇ ippaicsinimamireruippaicsinimamireru meg-meg-
semmisítősemmisítő vereségetvereséget szenvedszenved 「Csímu-va
ippaicsini mamireta.」 „A csapat megsemmisítő
vereséget szenvedett.”

ippaicsinimamireruippaicsinimamireru ◆ megsemmisítőmegsemmisítő vere-vere-
ségetséget szenvedszenved 「Csímu-va ippaicsini mamire-
ta.」 „A csapat megsemmisítő vereséget szenve-
dett.”

ippaidearuippaidearu ◆ tele vantele van
ippaiguraiippaigurai ◆ pohárkapohárka 「Ippaiguraiideso?」
„Csak egy pohárkával, abból nem lehet baj!”

ippaihikkakeruippaihikkakeru ◆ benyombenyom egyegy italtitalt 「Ippa-
ihikkakenai?」 „Ne nyomjunk be egy italt?”

ippaikigenippaikigen ◆ pityókáspityókás hangulathangulat 「Ippa-
ikigende odotta.」 „Pityókás hangulatban tán-
colt.”

ippaikuvaeruippaikuvaeru ◆ rászedrászed 「Ippaikukuvasza-
reta.」 „Rászedtek.”

ippaikuvaszeruippaikuvaszeru ◆ átverátver 「Mata ippaikuvasza-
reta.」 „Megint átvertek.”

ippaikuvaszuippaikuvaszu ◆ rászedrászed 「Ippaikuvaszareta.」
„Rászedtek.”

ippainiippaini ◆ nagyranagyra 「Me-o ippaini hiraita.」
„Nagyra nyitottam a szemem.”

ippainikakicukuszuippainikakicukuszu ◆ teleírteleír 「Nótoippaini
kaki cukusita.」 „Teleírtam a füzetemet.”

ippaininaruippaininaru ◆ betelikbetelik 「Nótoga ippaininatta-
node, atarasiino-o kavanakerebaikemaszen.」
„Betelt a füzetem, újat kell venni.” ◆ megtelikmegtelik
「Diszukuga ippaininatta.」 „Megtelt a diszk.”

ippaininarumadecumuippaininarumadecumu ◆ megszedmegszed
「Szakuranbo-o baszukettoga ippaininarumade
cunda.」 „A kosarat megszedtem cseresznyével.”

ippaininattaippaininatta ◆ telttelt
ippaiszuruippaiszuru ◆ sokatsokat csinálcsinál 「Ippaiaszonda.」
„Sokat játszottam.”

ippakuippaku ◆ egy éjszaka eltöltéseegy éjszaka eltöltése
ippakuippaku ◆ egyegy ütemütem 「Kjokuno ippaku」 „zene
egy üteme” ◆ egyegy verésverés 「Sinzóno kodóno ip-
paku」 „egy szívverés” ◆ egyegy verstaniverstani egységegység

ippakufucukaippakufucuka ◆ kétkét napnap egyegy éjszakaéjszaka 「Ip-
pakufucukade onszenni itta.」 „Két nap egy éjsza-
kára gyógyfürdőbe mentem.”

ippakukógunippakukógun ◆ éjszakai menetéjszakai menet
ippakunisokucukiippakunisokucuki ◆ félpanziófélpanzió 「Ippakuniso-
kucukino onszen-jado」 „termálfürdős szálló fél-
panziós ellátással”

ippakurjokóippakurjokó ◆ egy éjszakás utazásegy éjszakás utazás
ippakuszuruippakuszuru ◆ egyegy éjszakáraéjszakára megszállmegszáll
「Sinszekino tokorode ippakusita.」 „Egy éjsza-
kára a rokonomnál szálltam meg.” ◆ éjszakázikéjszakázik
「Hoterude ippakusita.」 „Hotelben éjszakáz-
tam.”

ippanippan ◆ felerészfelerész ◆ részrész 「Vatakusidomonimo
ippanno szekinin-va atta.」 „A felelősség részben
minket is terhelt.”

ippanippan ◆ általánosáltalános 「Ippankatei」 „általános
háztartás” ◆ közköz 「Ippanni kókaiszareta dzsó-
hó」 „közzé tett információ” ◇ ippankjóikuippankjóiku
közoktatásközoktatás ◇ ippan-noippan-no közönségesközönséges 「Kono
eiga-va ippanno hito-o taisónisiteiru.」 „Ez film
közönséges embereknek szól.” ◇ ippan-noippan-no álta-álta-
lánoslános 「Kore-va ippanno csirjóhódeszu.」 „Ez
általános gyógymód.”

ippandóroippandóro ◆ közútközút
ippandzsinippandzsin ◆ közemberközember
ippandzsin-nivakarujónaippandzsin-nivakarujóna ◆ közérthetőközérthető
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ippandzsin-nivakarujóniippandzsin-nivakarujóni ◆ közérthetőenközérthetően
「Genpacuno sikumi-o ippandzsinni vakarujóni
szecumeisita.」 „Közérthetően elmagyarázta az
atomerőmű működését.”

ippangomiippangomi ◆ háztartási hulladékháztartási hulladék
ippanhaikibucuippanhaikibucu ◆ kommunális hulladékkommunális hulladék
ippanhanbaiippanhanbai ◆ közértékesítésközértékesítés
ippanicumeruippanicumeru ◆ teletömteletöm 「Hakoippani cum-
eta.」 „Teletömtem a dobozt.”

ippan-júzáippan-júzá ◆ általános felhasználóáltalános felhasználó
ippankaippanka ◆ általánosításáltalánosítás 「Rironno ippan-
ka」 „elmélet általánosítása”

ippankaikeiippankaikei ◆ általános költségvetésáltalános költségvetés
ippankaikeijoszanippankaikeijoszan ◆ általánosáltalános költségve-költségve-
téstés
ippankamokuippankamoku ◆ közismereti tárgyközismereti tárgy
ippankaszuruippankaszuru ◆ általánosítáltalánosít 「Kjokutanna
rei-o ippankaszubekidenai.」 „Nem szabad a szél-
sőséges példát általánosítani.”

ippankateiippankatei ◆ átlagcsaládátlagcsalád ◆ átlagosátlagos családcsalád

ippankinkóippankinkó ◆ általános egyensúlyáltalános egyensúly
ippankinkóronippankinkóron ◆ általánosáltalános egyensúlyelmé-egyensúlyelmé-
letlet
ippankjóikuippankjóiku ◆ közoktatásközoktatás
ippankjósoenzecuippankjósoenzecu ◆ évértékelő beszédévértékelő beszéd
ippankókaiippankókai ◆ közzétételközzététel ◆ nagyközönségnagyközönség
elé táráselé tárás ◆ nyilvánossá tételnyilvánossá tétel
ippankókaiszuruippankókaiszuru ◆ megnyitmegnyit aa nyilvánosságnyilvánosság
előttelőtt 「Zenszeikino, aru kagakusano szeika-va
ippankókaiszareta.」 „A múlt században élt tudós
házát megnyitották a nyilvánosság előtt.” ◆ nagy-nagy-
közönségközönség eléelé tártár 「Sizószakuhin-o ippankóka-
isita.」 „Nagyközönség elé tárták a magángyűjte-
ményben őrzött alkotást.” ◆ nyilvánossányilvánossá tesztesz
「Nettode sasin-o ippankókaisita.」 „Nyilvánossá
tett egy képet a neten.”

ippanmeiippanmei ◆ általános néváltalános név
ippanminsúippanminsú ◆ köznépköznép
ippannjúszacuippannjúszacu ◆ nyilvánosnyilvános pályázatpályázat ◆ nyil-nyil-
vános tendervános tender
ippan-noippan-no ◆ általánosáltalános 「Kore-va ippanno csir-
jóhódeszu.」 „Ez általános gyógymód.” ◆ átla-átla-
gosgos 「Ippankateino szeikacuhi-o sirabeta.」

„Megnéztem mekkora egy átlagos család kiadása.”
◆ közönségesközönséges 「Kono eiga-va ippanno hito-o
taisónisiteiru.」 „Ez film közönséges embereknek
szól.”

ippan-nokokuminippan-nokokumin ◆ köznépköznép
ippanpípóippanpípó ◆ köznapi emberekköznapi emberek
ippanronippanron ◆ általánosáltalános véleményvélemény ◆ elfoga-elfoga-
dott nézetdott nézet
ippansakaiippansakai ◆ köznépköznép
ippansiminippansimin ◆ civilcivil
ippansokuippansoku ◆ általános munkaköráltalános munkakör
ippanszótaiszeirironippanszótaiszeiriron ◆ általánosáltalános relativi-relativi-
táselmélettáselmélet
ippantaisúippantaisú ◆ köznépköznép 「Ippantaisúni ukeru mi-
dzsikana szakuhinga hosii.」 „Köznép által ked-
velt, emberközeli alkotásokat szeretnék látni.”

ippantekinaippantekina ◆ általánosáltalános 「Kore-va ippantek-
ina ikendeszu.」 „Ez az általános vélemény.”

ippantekiniippantekini ◆ általánosságbanáltalánosságban 「Szore-va
ippantekini ierukotodeszu.」 „Ez általánosságban
elmondható.”

ippantóhjóippantóhjó ◆ népszavazásnépszavazás
ippantókaippantóka ◆ általános egyenértékáltalános egyenérték
ippasinoippasino ◆ érettérett 「Ippasino otonaninatta.」
„Érett felnőtt lett.” ◆ hozzáértőhozzáértő módjáramódjára 「Ip-
pasino kucsi-o kiku.」 „Hozzáértő módjára be-
szél.” ◆ igaziigazi 「Ippasino rjórininninattajóna ki-
bunda.」 „Úgy érzem, igazi szakács lettem.”

ippenippen ◆ alaposalapos változásváltozás ◆ drasztikusdrasztikus vál-vál-
tozástozás ◆ gyökeresgyökeres változásváltozás ◆ száznyolc-száznyolc-
van fokos fordulatvan fokos fordulat
ippenippen ◆ csakcsak 「Giriippenno aiszacu-o sita.」
„Csak a forma kedvéért köszöntem.” ◆ egyedülegyedül
「Kare-va sódzsikiippende atamaga varui.」
„Nincs sok esze, egyedül a becsületessége az eré-
nye.” ◆ egyszeregyszer 「Szono eiga-o mó ippenmite-
mitai.」 „Szeretném még egyszer látni azt a fil-
met.” ◇ tóriippen-notóriippen-no gépiesgépies 「Tóri ippenno
aiszacu」 „gépies köszönés” ◇ tóriippen-notóriippen-no
érintőlegesérintőleges 「Tóri ippenno szecumei」 „érin-
tőleges magyarázat” ◇ tóriippen-notóriippen-no futólagosfutólagos
「Tóri ippenno siri ai」 „futólagos ismerős” ◇

tóriippen-notóriippen-no hevenyészetthevenyészett 「Tóri ippenno
szecumei」 „hevenyészett magyarázat” ◇

tóriippen-notóriippen-no sablonossablonos 「Tóri ippenno kaisa-
ku」 „sablonos értelmezés”
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ippenippen ◆ egyik oldalegyik oldal ◆ egyik száregyik szár
ippenippen ◆ darabdarab 「Ippenno mokuzai-o teni tot-
ta.」 „Egy fadarabot vettem a kezembe.” ◆ egyegy
szeletszelet 「Ippenno niku」 „egy szelet hús” ◆ sze-sze-
mernyimernyi 「Ippenno dódzsómo simeszanai.」
„Szemernyi együttérzést sem mutat.” ◆ szikrá-szikrá-
nyinyi 「Ippenno rjósinnai.」 „Szikrányi lelkiisme-
rete sincs.” ◇ ippen-nohanabiraippen-nohanabira egyegy virágszi-virágszi-
romrom
ippendeippende ◆ egybőlegyből 「Ippendeszonokomedian-
nofan-ninattesimatta.」 „Egyből megkedveltem
azt a humoristát.”

ippen-niippen-ni ◆ egyszerreegyszerre 「Tosokankara karitekita
hon-o ippenni-va jomenai.」 „Nem tudom egy-
szerre elolvasni az összes könyvet, amit kivettem a
könyvtárból.”

ippen-nohanabiraippen-nohanabira ◆ egy virágsziromegy virágszirom
ippenszuruippenszuru ◆ alaposanalaposan megváltozikmegváltozik
「Akacsan-o mukae, fúfuno szeikacu-va ippensi-
ta.」 „A gyermekük megszületésével alaposan
megváltozott a pár élete.” ◆ drasztikusandrasztikusan meg-meg-
változikváltozik 「Fukeikide dzsókjó-va ippensita.」 „A
gazdasági visszaesésben drasztikusan megválto-
zott e helyzet.” ◆ gyökeresengyökeresen megváltozikmegváltozik
「Szono hacumei-va hitono szeikacu-o ippensza-
szeta.」 „A találmány gyökeresen megváltoztatta
az emberek életét.” ◆ száznyolcvanszáznyolcvan fokosfokos for-for-
dulatotdulatot veszvesz 「Kareno taido-va ippensita.」 „A
hozzáállása száznyolcvan fokos fordulatot vett.”

ippentódearuippentódearu ◆ belezúgbelezúg 「Kare-va amerika
ippentóda.」 „Bele van zúgva Amerikába.” ◆

egyvalamiegyvalami érdekliérdekli 「Kono kótógakkó-va daiga-
kudzsuken ippentóda.」 „Ezt a középiskolát csak
az egyetemi felvételi érdekli.” ◆ esküszikesküszik
「Szukocscsi-viszukí ippentódeszu.」 „A skót
whiskey-re esküszik.”

ippiippi ◆ segítő kézsegítő kéz
ippicuippicu ◆ egyegy ecsetvonásecsetvonás ◆ egyegy parcellaparcella ◆

néhánynéhány sorsor 「Ippicu-o kaku.」 „Néhány sort ír.”

ippicukancsiippicukancsi ◆ újraparcellázásújraparcellázás
ippicukeidzsóippicukeidzsó ◆ csak néhány sort írokcsak néhány sort írok
ippikinoókamiippikinoókami ◆ magányos farkasmagányos farkas
ippikiókamiippikiókami ◆ magányos farkasmagányos farkas
ippinippin ◆ egy árucikkegy árucikk ◆ specialitásspecialitás
ippinippin ◆ különlegességkülönlegesség ◆ mesterműmestermű

ippinrjóriippinrjóri ◆ egytálételegytálétel ◆ különálló ételkülönálló étel
ippinrjóriippinrjóri ◆ ételkülönlegességételkülönlegesség ◆ ínyencfa-ínyencfa-
latlat
ippjóippjó ◆ voksvoks 「Minsutóni ippjó-o ireta.」 „A
demokratákra adtam le a voksot.”

ippjónokakuszaippjónokakusza ◆ egyegy szavazatnyiszavazatnyi különb-különb-
ségség
ippjó-oippjó-o ireruireru ◆ szavazszavaz 「Súmacuni jamaniha-
ikinguni ikukotoni hitopjó!」 „Én arra szavazok,
hogy menjünk a hegyekbe hétvégén!” ◆ voksolvoksol
ippjó-oippjó-o tódzsirutódzsiru ◆ szavazszavaz 「Minsutóni ippjó-
o tódzsita.」 „A demokratákra szavaztam.”

ippoippo ◆ egyegy lépéslépés 「Akacsan-va ippoaruita.」
„A kisbaba egy lépést tett.” ◆ egyegy tapodtattapodtat
「Ippomo ugokanakatta.」 „Egy tapodtat sem
mozdult.” ◆ lépéslépés 「Szeikó-e szaisono ippo-o fu-
mi dasita.」 „Megtettem az első lépést a siker fe-
lé.” ◆ tapodtattapodtat 「Recuni narandekara ippomo
szuszumanakatta.」 „Mióta beálltam a sorba, ta-
podtat sem mentünk előre.” ◇ ippomacsigaebaippomacsigaeba
legapróbblegapróbb hibávalhibával 「Ippomacsigaeba daiszan-
dzsininaru.」 „A legapróbb hiba katasztrófához
vezethet.” ◇ szenrinomicsimoippokaraszenrinomicsimoippokara min-min-
denden hosszúhosszú útút egyetlenegyetlen lépéssellépéssel kezdődikkezdődik
◇ daiippodaiippo elsőelső lépéslépés 「Szeikó-e no daiippo-o
fumi dasita.」 „Megtettem az első lépést a siker
felé.”

ippóippó ◆ egyfelőlegyfelől 「Kanodzsono koto-o szukina
ippó, tahóde-va vakaretaito omotteiru.」 „Egyfe-
lől szeretem, másfelől viszont el szeretnék válni
tőle.” ◆ egyikegyik 「Kono kjódai-va ippóno ojaga
issoda.」 „Ezeknek a testvéreknek csak az egyik
szülőjük közös.” ◆ egyreegyre 「Keiki-va varukunaru
ippódeszu.」 „Egyre rosszabb lesz a gazdasági
helyzet.” ◆ egyrésztegyrészt 「Ippóde-va takaiga,
tahóde-va hinsicugaii.」 „Egyrészt drága, más-
részt viszont jó minőségű.” ◆ folyamatosanfolyamatosan
「Kabuka-va agaru ippóda.」 „Folyamatosan nő-
nek a részvényárak.” ◆ másfelőlmásfelől 「Szeifu-va
ippó-va ninki-o acumetaiga, mó ippóde-va ninki-
nonai szeiszakumo tori irenakerebanaranai.」 „A
kormány egyik oldalról népszerű szeretne lenni,
másfelől viszont népszerűtlen intézkedéseket is
kell hoznia.” ◆ pedigpedig 「Kanodzso-va A gatade-
szu. Ippókare-va B gatadeszu.」 „Én A-s vagyok,
ő pedig B-s.” ◇ szonoippószonoippó másrésztmásrészt 「Szono
an-va szubarasii.Sikasiszono ippó, riszukumo to-
monau.」 „Az ajánlat kedvező, másrészt viszont
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kockázatos is.” ◇ szonoippószonoippó ezzelezzel szembenszemben
「Szubeteno kigjó-va keikigaii.Szono ippó,
kocsira-va tószanszunzenda.」 „Minden vállalat-
nak jól megy, ezzel szemben mi a csőd szélén ál-
lunk.” ◇ móippónomóippóno másikmásik 「Kare-va mó ippóno
kokuszekigaaru.」 „Van egy másik állampolgársá-
ga is.”

ippóippó ◆ egyikegyik módmód 「Daiettono ippótositekarorí
keiszanszuru.」 „A diéta egyik módja a kalóriák
számolása.”

ippóippó ◆ értesítésértesítés 「Cuitara goippókudaszai.」
„Kérem értesítsen, ha megérkezett!” ◆ hírhír 「Ban-
gumideszono dzsikenno ippó-o sitta.」 „A műsor-
ból értesültem az eset híréről.” ◆ információinformáció
「Dzsikono ippóga haitta.」 „Információ érkezett
a balesetről.” ◆ jelzésjelzés 「Okomarino kotogaari-
masitara, goippókudaszai.」 „Kérem jelezzék, ha
valami probléma van!” ◇ ippó-oippó-o ireruireru értesítértesít
「Kareno szeikjonicuite sinszekini goippó-o ire-
masita.」 „Értesítettük a rokonokat a haláláról.”

ippoarukuippoaruku ◆ léplép
ippócúkóippócúkó ◆ egyirányúegyirányú forgalomforgalom ◆ egyirá-egyirá-
nyú utcanyú utca
ippócúkódóroippócúkódóro ◆ egyirányúegyirányú utcautca
「Ippócúkódóro-o gjakuszósita.」 „Forgalommal
szemben ment az egyirányú utcán.”

ippócúroippócúro ◆ egyirányú utcaegyirányú utca
ippoippoippoippo ◆ lépésrőllépésről lépésrelépésre
「Ippoippopiano-va dzsótacusita.」 „Lépésről lé-
pésre haladtam a zongoratanulással.”

ippomacsigaebaippomacsigaeba ◆ legapróbblegapróbb hibávalhibával 「Ip-
pomacsigaeba daiszandzsininaru.」 „A legapróbb
hiba katasztrófához vezethet.”

ippomoippomo ◆ tapodtattapodtat semsem 「Onakagaippaide ip-
pomo arukenai.」 „Jóllaktam, egy tapodtat sem
tudok menni.”

ippomojuzuranaiippomojuzuranai ◆ jottányitjottányit semsem engedenged
「Jókjú-o ippomo juzuranai.」 „Jottányit sem en-
ged a követeléséből.” ◆ nemnem tágíttágít 「Tagaini ip-
pomo juzuranakatta.」 „Egyik fél sem tágított.” ◆

tapodtattapodtat semsem engedenged 「Dzsibunno iken-o ip-
pomo juzuranai.」 „Tapodtat sem enged a véle-
ményéből.”

ipponippon ◆ egyegy dologdolog 「Kenkjú-o ipponni sibot-
ta.」 „Egy dologra fókuszáltuk a kutatásokat.” ◆

egyegy pontpont 「Ippon-o torareta.」 „Egy pontot ve-

szítettem.” ◆ egyegy rúdrúd 「Ipponnoszarami-o kat-
ta.」 „Vettem egy rúd szalámit.” ◆ egyegy szálszál
「Ipponno kamino ke-o nuita.」 „Kihúztam egy
szál hajat.” ◆ egyegy tekercstekercs 「Firumu ippon」
„egy tekercs film” ◇ ippontoraretaippontorareta mostmost meg-meg-
fogtálfogtál
ipponbasiipponbasi ◆ rönkhídrönkhíd
ipponcsósiipponcsósi ◆ egyhangúságegyhangúság ◆ monotonságmonotonság
「Ipponcsóside hanaszu.」 „Monoton hangon be-
szél.”

ippondacsiippondacsi ◆ önállóságönállóság
ippondacsininaruippondacsininaru ◆ megállmegáll aa sajátsaját lábátlábát
「Kare-va jatto ippondacsininatta.」 „Végre meg-
állt a saját lábán.” ◆ önállósodikönállósodik 「Ojakara ba-
narete ippondacsininatta.」 „Elköltözött és önál-
lósodott.”

ipponginaippongina ◆ céltudatoscéltudatos ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen
ippon-jariippon-jari ◆ egyedüliegyedüli eszközeszköz 「Szeifu-va só-
hizeizózeino ippon-jaride szuszunda.」 „Az állam
az adóemelés egyedüli eszközével haladt előre.” ◆

egyedüli tehetségegyedüli tehetség ◆ egyetlen lándzsaegyetlen lándzsa
ipponkaipponka ◆ egyesítésegyesítés ◆ összevonásösszevonás
ipponkaszuruipponkaszuru ◆ egyesítegyesít 「Kono siszecu-va jó-
csiento hoikudzsono kinó-o ipponkasiteiru.」 „Az
intézmény egyesíti a bölcsődét és az óvodát.” ◆

összevonösszevon 「Omatomerón-o rijósite sakkin-o ip-
ponkasita.」 „Egyetlen kölcsönnel kiváltva össze-
vontuk a kölcsönöket.”

ipponkenipponken ◆ bütykös ökölbütykös ököl
ipponmicsiipponmicsi ◆ egyenes útegyenes út
ippon-niszuruippon-niszuru ◆ összefogösszefog 「Szúhonnovaijá-o
ipponnokéburunisita.」 „Összefogtam a drótokat
egy kábelbe.”

ippon-nokaminokeippon-nokaminoke ◆ hajszálhajszál 「Szúpuni ip-
ponno kamino kega ocsiteita.」 „Hajszál volt a le-
vesemben.”

ippon-nokeippon-noke ◆ szőrszálszőrszál
ippónoippóno ◆ egyirányúegyirányú
ipponsóbuipponsóbu ◆ egymenetes mérkőzésegymenetes mérkőzés
ipponszadíenuéipponszadíenué ◆ egyszálas DNSegyszálas DNS
ippontoraretaippontorareta ◆ most megfogtálmost megfogtál
ipponzuriipponzuri ◆ bothorgászásbothorgászás
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ippó-oippó-o ireruireru ◆ értesítértesít 「Kareno szeikjonicuite
sinszekini goippó-o iremasita.」 „Értesítettük a
rokonokat a haláláról.”

ipposzakindzsiteipposzakindzsite ◆ egyegy lépéssellépéssel előbbelőbb
「Kanszentaiszaku-o ipposzakindzsite dzsissisi-
ta.」 „A vírus ellen egy lépéssel előbb kezdtünk
védekezni.”

ipposzakiniipposzakini ◆ egyegy lépéssellépéssel előrébbelőrébb 「Kare-
va ipposzakini szuszundeita.」 „Egy lépéssel elő-
rébb járt.”

ipposzuszumuipposzuszumu ◆ továbbléptovábblép 「Kagaku-va ipp-
oszuszunda.」 „A tudomány továbblépett.”

ippótekinaippótekina ◆ egyenlőtlenegyenlőtlen 「Ippótekina siai」
„egyenlőtlen mérkőzés” ◆ egyoldalúegyoldalú 「Ippóteki-
nakomjunikéson」 „egyoldalú kommunikáció”

ippótekiniippótekini ◆ egyoldalúanegyoldalúan 「Ippótekini
keijaku-o henkósita.」 „Egyoldalúan módosította
a szerződést.”

ippotemaeippotemae ◆ egy lépéssel előtteegy lépéssel előtte
ippozensinippozensin ◆ egy lépés előreegy lépés előre
ippozucuippozucu ◆ lépésenkéntlépésenként 「Ippozucu szuszun-
da.」 „Lépésenként haladtam előre.”

ippuippunoippuippuno ◆ monogámmonogám
ippuippuszeiippuippuszei ◆ monogámiamonogámia
ippuiszszaiippuiszszai ◆ monogámiamonogámia
ippuiszszainoippuiszszaino ◆ monogámmonogám
ippúkavattaippúkavatta ◆ csodabogárcsodabogár ◆ különckülönc 「Ip-
púkavatta otoko」 „különc pasas”

ippukuippuku ◆ adagadag 「Kuszuri-o ippukunonda.」
„Bevettem egy adag gyógyszert.” ◆ cigiszünetcigiszünet ◆

egyegy csészecsésze 「Ocsa-o ippukunonda.」 „Megit-
tam egy csésze teát.” ◆ kávészünetkávészünet ◆ slukkslukk ◆

szippantásszippantás ◆ szünetszünet
ippukuippuku ◆ egy tekercsegy tekercs
ippukuippuku ◆ egy alomegy alom
ippukubasoippukubaso ◆ dohányzóhelydohányzóhely
ippukugakeippukugake ◆ tekercsképtekercskép
ippukumoruippukumoru ◆ megmérgezmegmérgez 「Higaisani ippuku-
motta.」 „Megmérgezte az áldozatát.”

ippukuszuruippukuszuru ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Ocsa-o ippuku-
sita.」 „Elfogyasztottam egy csésze teát.” ◆ pö-pö-
fékelfékel 「Kicuensa-va nivade ippukusiteita.」 „A
dohányosok az udvaron pöfékeltek.” ◆ rágyújtrágyújt
「Kare-va szotode ippukusita.」 „Kint rágyúj-

tott.” ◆ szippantszippant 「Hamakide ippukusita.」
„Szippantott egyet a szivarból.” ◆ szusszanszusszan
egyetegyet 「Ippukusijóka?」 „Szusszanjunk egyet?”

ippunippun ◆ egyegy percperc ◇ ippunkandeippunkande egyegy percperc
alattalatt 「Ippunkande dekiru taiszó」 „egy perc
alatt elvégezhető testgyakorlat” ◇ ippun-noippun-no
percnyipercnyi 「Densa-va ippunno midaremonaku tó-
csakusita.」 „A vonat percnyi pontossággal érke-
zett.”

ippungotoniippungotoni ◆ percenkéntpercenként 「Ippungotonito-
ireni itta.」 „Percenként ment a vécére.” ◆ perc-perc-
rőlről percrepercre 「Ippungotoni szuiiga agatta.」
„Percről percre emelkedett a vízszint.”

ippuniszaiszeiippuniszaiszei ◆ bigámiabigámia
ippuniszaiszeinoippuniszaiszeino ◆ bigámistabigámista
ippunkandeippunkande ◆ egyegy percperc alattalatt 「Ippunkande
dekiru taiszó」 „egy perc alatt elvégezhető test-
gyakorlat”

ippunkan-noippunkan-no ◆ egypercesegyperces 「Ippunkanno dzsi-
kosókai」 „egyperces bemutatkozás”

ippun-noippun-no ◆ percnyipercnyi 「Densa-va ippunno mida-
remonaku tócsakusita.」 „A vonat percnyi pon-
tossággal érkezett.”

ipputaszainoipputaszaino ◆ poligámpoligám
ipputaszaiotokoipputaszaiotoko ◆ bigámistabigámista emberember ◆ poli-poli-
gám embergám ember
ipputaszaiszeiipputaszaiszei ◆ poligámiapoligámia ◆ többnejűségtöbbnejűség
iracukuiracuku ◆ idegesideges leszlesz 「Hakoga hirakanaku-
teiracuita.」 „Ideges lettem, mert nem sikerült ki-
nyitnom a dobozt.”

iradacuiradacu ◆ falrafalra mászikmászik 「Hakkiri ivanai hitoni
iradacu.」 „A falra mászok attól, ha úgy kell kita-
lálnom, mit akar valaki mondani.” ◆ felingerlő-felingerlő-
dikdik 「Acukamasii jókjúni iradatta.」 „Szemtelen
kérése felingerelt.” ◆ idegesideges 「Iradatta tokiniha
sinkokjúszuru.」 „Ha ideges vagyok, mélyeket lé-
legzem.”

iradacsiiradacsi ◆ idegességidegesség ◆ irritációirritáció
iradatasigenairadatasigena ◆ idegesítőidegesítő 「Denva-va ira-
datasigena otodatta.」 „A telefonnak idegesítő
hangja volt.”

iradatasiiiradatasii ◆ idegesítőidegesítő 「Iradatasii jacuda.」
„Idegesítő pasas.” ◆ irritálóirritáló 「Kareno iradatasii
koega csinmoku-o jabutta.」 „Irritáló hangja be-
lehasított a levegőbe.”
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iradatteiradatte ◆ idegesenidegesen 「Iradattedoa-o batanto
simeta.」 „Idegesen bevágta az ajtót.”

iradoriiradori ◆ ártéri japánkeserűfűártéri japánkeserűfű
iraiirai ◆ azótaazóta 「Rokunenmaeniaszoko-o szatte
irai, icsidomo otozureteinai.」 „6 éve elment, és
azóta egyszer sem látogatott vissza.” ◆ fogvástfogvást
「Szono hiirai kare-va puccuri szugata-o mi-
szenakunatta.」 „Attól fogvást nem jelentkezett.”
◆ ótaóta 「Intánetto iraino daihacumei」 „legna-
gyobb találmány az internet óta” ◇ icsibecuiraiicsibecuirai
miótamióta elváltakelváltak 「Tomodacsito icsibecuiraino
dekigotonicuite hanasiatta.」 „A barátommal be-
széltünk arról, hogy mi történt, mióta elváltunk.”
◇ szoreiraiszoreirai azótaazóta 「Szore iraikareto hanasza-
nakatta.」 „Azóta nem beszéltem vele.”

iraiirai ◆ felkérésfelkérés ◆ kéréskérés 「Goiraini taiódeki-
maszen.」 „Nem tudjuk teljesíteni a kérését.” ◆

megbízásmegbízás ◆ megkérésmegkérés ◇ sippicuiraisippicuirai írás-írás-
munkamunka kérésekérése ◇ sucuen-iraisucuen-irai szereplésreszereplésre
felkérésfelkérés ◇ csószairaicsószairai vizsgálatvizsgálat megrende-megrende-
léselése
iraidzsóiraidzsó ◆ írásbeli kérésírásbeli kérés
iraininirainin ◆ klienskliens ◆ megbízómegbízó 「Bengosino ira-
inin」 „ügyvég megbízója” ◇ bengoiraininbengoirainin vé-vé-
dencdenc
irairairaira ◆ ingerültségingerültség 「Ongaku-va iraira-o
oszaeta.」 „A zene csökkentette az ingerültségét.”

irairasitairairasita ◆ ingerültingerült 「Irairasita koe」 „inge-
rült hang”

irairasiteirairasite ◆ idegesenidegesen 「Irairasite atama-o ka-
ita.」 „Idegesen vakartam a fejem.” ◆ ingerül-ingerül-
tenten 「Kare-va irairasite cuma-o donatta.」 „A
férje ingerülten ráförmedt a feleségére.” ◆ tü-tü-
relmetlenülrelmetlenül 「Dzsútaino kuruma-va
irairasitekurakuson-o narasita.」 „Az autók türel-
metlenül dudáltak a dugóban.”

irairaszaszeruirairaszaszeru ◆ felingerelfelingerel 「Kareno hanasi-
va vatasi-o irairaszaszeru.」 „Felingerel a beszé-
dével.” ◆ idegesítidegesít 「Karenotoranpetto-va
vatasi-o irairaszaszeru.」 „Idegesít a trombitajá-
téka.” ◆ ingerelingerel 「Hokori-va vatasi-o irairasza-
szeru.」 „Engem a por ingerel.” ◆ irritálirritál 「Ka-
reno csikoku-va icumo dzsósi-o irairaszaszeru.」
„A késései irritálják a főnökét.”

irairaszuruirairaszuru ◆ idegesideges 「Tecuzukino oszoszanii-
rairasita.」 „Ideges voltam a lassú ügyintézés mi-
att.” ◆ nyugtalannyugtalan 「Irairasinagara hejano naka-

o aruki mavatteita.」 „Nyugtalanul járkált a szo-
bában.” ◆ türelmetlentürelmetlen 「Okureteirubaszu-o
irairasinagara matteita.」 „Türelmetlenül váram
a késő buszt.” ◇ irairaszaszeruirairaszaszeru ingerelingerel
「Hokori-va vatasi-o irairaszaszeru.」 „Engem a
por ingerel.” ◇ irairaszaszeruirairaszaszeru idegesítidegesít
「Karenotoranpetto-va vatasi-o irairaszaszeru.」
„Idegesít a trombitajátéka.” ◇ irairaszaszeruirairaszaszeru
felingerelfelingerel 「Kareno hanasi-va vatasi-o irai-
raszaszeru.」 „Felingerel a beszédével.” ◇ irai-irai-
raszaszeruraszaszeru irritálirritál 「Kareno csikoku-va icumo
dzsósi-o irairaszaszeru.」 „A késései irritálják a
főnökét.”

iraisairaisa ◆ klienskliens 「Iraisano rieki-o kangaetei-
ru.」 „A kliense érdekeit nézi.” ◆ megbízómegbízó
iraisiniraisin ◆ másokramásokra támaszkodástámaszkodás 「Kono ko-
va iraisinga cujoszugiru.」 „Ez a gyerek túlságo-
san szeret másokra támaszkodni.”

iraiszuruiraiszuru ◆ bízbíz 「Dzsiken-o bengosini iraisi-
ta.」 „Ügyvédre bíztam az ügyet.” ◆ felkérfelkér 「Ku-
rabuno kaicsóninarujóni iraiszareta.」 „Felkértek
a klub vezetésére.” ◆ kérkér 「Iraisita sinamono-
va todoita.」 „Megérkezett a kért áru.” ◆ megbízmegbíz
「Ieno baikjaku-o fudószangaisani iraisita.」
„Megbíztam egy ügynöki irodát a lakásom érté-
kesítésével.” ◆ megkérmegkér 「Keiszacukara bóhan-
kamerano kirokueizó-o teisucuszurujóni iraisza-
reta.」 „A rendőrség megkért minket, hogy adjuk
át a megfigyelő kamera felvételét.” ◆ megrendelmegrendel
「Sicsóricucsósza-o iraisita.」 „Megrendeltek egy
nézettségi statisztikai vizsgálatot.”

irakuiraku ◆ IrakIrak
irakudzsinirakudzsin ◆ irakiiraki
irakunoirakuno ◆ irakiiraki
irakuszairakusza ◆ csaláncsalán
iraniran ◆ IránIrán
iranaiiranai ◆ nemnem kellkell 「Sinpai-va iranai.」 „Nem
kell aggódni!”

iranakunaruiranakunaru ◆ feleslegesséfeleslegessé válikválik 「Iranaku-
natta fuku-o szuteta.」 „A feleslegessé vált ruhá-
kat kidobtam.”

iranakuszuruiranakuszuru ◆ kiszorítkiszorít 「Kikaikanijotte dó-
bucuno ródó-va dzsodzsoni iranakunaru.」 „A gé-
pek lassan kiszorítják az állatokat.”

irandzsinirandzsin ◆ irániiráni
iran-noiran-no ◆ irániiráni
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iranuiranu ◆ feleslegesfelesleges 「Iranu sinpai」 „felesleges
aggodalom” ◆ kéretlenkéretlen 「Iranu szeva」 „kéret-
len segítség”

irassaiirassai ◆ gyeregyere 「Júko, kocsiraniirassai!」
„Júko, gyere csak ide!” ◆ jöjjönjöjjön ◆ kellkell 「Motto
benkjósiteirassai!」 „Még tanulnod kell!” ◆ ke-ke-
rüljönrüljön beljebbbeljebb 「Jaa, irassai!」 „Kerülj csak
beljebb!” ◆ tetsziktetszik 「Anata-va kekkonsiteiras-
saimaszuka?」 „Házasnak tetszik lenni?”

irassaimaszeirassaimasze ◆ istenisten hoztahozta
「Irassaimasze.Nani-o szasiagemasó?」 „Isten
hozta! Mit parancsol?” ◆ köszönöm,köszönöm, hogyhogy fel-fel-
keresettkeresett 「Irassaimasze.Dózokocsira-e .」 „Kö-
szönjük, hogy felkeresett minket! Erre parancsol-
jon!” ◆ üdvözlömüdvözlöm 「Irassaimasze.Docsira szam-
adesóka?」 „Üdvözlöm! Ki maga?” ◆ üdvözöl-üdvözöl-
jükjük 「Irassaimasze. Ohiszasiburideszu.」 „Üdvö-
zöljük! Régen láttuk üzletünkben.”

irassaruirassaru ◆ bentbent vanvan 「Kavasacsó-va irassai-
maszuka?」 „Inui igazgató úr bent van?” ◆ eljöneljön
「Otomodacsimoirassarunodeszuka?」 „A barát-
ja is eljön?” ◆ jönjön 「Docsirakarairassattanodes-
zuka?」 „Honnan jött?” ◆ megymegy 「Icu kjótoni-
irassarunodeszuka?」 „Mikor megy Kiotóba?” ◆

otthonotthon vanvan 「Gásupáruszan-va irassaimaszu-
ka?」 „Gáspár otthon van?” ◆ teszikteszik
「Vatasinokoto-o oboeteirassaimaszuka?」 „Tet-
szik rám emlékezni?” ◆ tetsziktetszik lennilenni 「Docsira
szamadeirassaimaszuka.」 „Ki tetszik lenni?”

iraszutoiraszuto ◆ illusztrációillusztráció 「Honniiraszuto-o ka-
ku sigotogadekitaraiinaa.」 „Jó lenne, ha olyan
munkát találnék, ahol könyvillusztrációkat lehet
rajzolni.” ◆ karikatúrakarikatúra 「Szaibansode
hikokunoiraszuto-o kakuarubaito-o szuru.」
„Mellékmunkaként a bíróságon karikatúrákat raj-
zol.”

iraszutorétáiraszutorétá ◆ illusztrátorillusztrátor 「Iraszutorétá-
tosite keijakusiteimaszu.」 „Illusztrátorként szer-
ződtem le.” ◆ rajzolórajzoló
ireire ◆ tartótartó ◇ enpicuireenpicuire ceruzatartóceruzatartó ◇ ku-ku-
zuirezuire hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő ◇ kosóirekosóire borstartóborstartó
◇ szacuireszacuire bankjegytárcabankjegytárca ◇ szatóireszatóire cu-cu-
kortartókortartó ◇ sioiresioire sótartósótartó ◇ tabakoiretabakoire do-do-
hánytartóhánytartó ◇ tabakoiretabakoire dohányosdohányos szelenceszelence
◇ navairenavaire földmérésföldmérés ◇ batáirebatáire vajtartóvajtartó ◇

pen-irepen-ire tolltartótolltartó
ireageruireageru ◆ pénztpénzt szórszór 「Kare-va on-nani ire-
ageteiru.」 „Nőkre szórja a pénzét.”

irebaireba ◆ fogsorfogsor 「Varattara ire baga ocsita.」
„Amikor nevetett kiesett a fogsora.” ◆ kivehetőkivehető
fogsorfogsor ◆ műfogsorműfogsor ◆ protézisprotézis 「Neru maeni
ire ba-o hazuszu.」 „Alvás előtt kiveszi a protézi-
sét.” ◆ protkóprotkó ◇ szóirebaszóireba teljesteljes műfogsorműfogsor
「Haga nokotteinai hitoni-va szóire baga hicujó-
deszu.」 „Teljes műfogsorra van szüksége annak,
akinek nem maradt foga.” ◇ bubun-irebabubun-ireba rész-rész-
legesleges műfogsorműfogsor 「Medatanai bubun-ire ba-o
cuketeiru.」 „Nem feltűnő a részleges műfogso-
ra.”

irecuzukeruirecuzukeru ◆ beletartbeletart 「Ki-o hini ire cuzuke-
ta.」 „Beletartotta a tűzbe a fadarabot.”

irecsigaeruirecsigaeru ◆ tévedésbőltévedésből felcserélfelcserél
「Tegami-o ire csigaete okuttesimatta.」 „Téve-
désből felcseréltem az elküldött leveleket.”

irecsigainiirecsigaini ◆ egymástegymást váltvaváltva 「Dzsósito ire
csigaini irigucsini haitta.」 „Amikor beléptem a
bejáraton, egymást váltottuk a főnökömmel.” ◆

váltakozvaváltakozva 「Dandzso-va ire csigaini narande-
ita.」 „Váltakozva álltak sorba a fiúk és a lányok.”

irecsigauirecsigau ◆ elkerülielkerüli egymástegymást 「Ire csigatte
aenakatta.」 „Elkerültük egymást, nem tudtunk
találkozni.” ◆ felcserélődikfelcserélődik 「Dzsunbanga ire
csigatta.」 „Felcserélődött a sorrend.” ◆ rosszrossz
helyrehelyre kerülkerül 「Szatóto sioga ire csigatteita.」
„Rossz tartóban volt a cukor és a só.”

iredzsicsiiredzsicsi ◆ bizománybizomány ◆ elzálogosításelzálogosítás
iredzsieiredzsie ◆ csibészségcsibészség 「Szore-va anino ire
dzsiedattajo.」 „Ezt a csibészséget a bátyámtól ta-
nultam.” ◆ eltanuláseltanulás ◆ rosszrossz tanítástanítás 「Da-
reno ire dzsiedaró?」 „Ezt a rosszat vajon kitől ta-
nulhatta?”

iredzsieszuruiredzsieszuru ◆ rosszrarosszra taníttanít 「Otótoni ire
dzsie-o sita.」 „Rosszra tanította az öccsét.”

iregjuráiregjurá ◆ szabálytalanszabálytalan
iregjurászuruiregjurászuru ◆ gellertgellert kapkap 「Dakjúgairegju-
rásita.」 „Az elütött labda gellert kapott.”

ireguiiregui ◆ azonnaliazonnali kapáskapás 「Ire guidatta.」
„Amint bedobtam a csalit, azonnal kapásom volt.”

ireiirei ◆ felsőbb parancsfelsőbb parancs
ireihiireihi ◆ emlékműemlékmű ◆ síremléksíremlék ◇ szenbocusa-szenbocusa-
ireihiireihi háborús hősök emlékműveháborús hősök emlékműve
ireinaireina ◆ példátlanpéldátlan 「Ireina szocsi-o totta.」
„Példátlan intézkedést hoztak.”
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ireiszaiireiszai ◆ halotti megemlékezéshalotti megemlékezés
irekaeirekae ◆ cserecsere 「Szensuno ire kae」 „játékos-
csere” ◆ felcserélésfelcserélés 「Dzsunbanno ire kae」
„sorrend felcserélése” ◆ félreállításfélreállítás ◆ váltásváltás
◇ kúkinoirekaekúkinoirekae szellőztetésszellőztetés ◇

kúkinoirekae-okúkinoirekae-o szuruszuru kiszellőztetkiszellőztet ◇

kúkinoirekae-okúkinoirekae-o szuruszuru kiszellőztetkiszellőztet 「Hejano
kúkino ire kae-o sita.」 „Kiszellőztettem a szo-
bát.” ◇ szóirekaeszóirekae teljesteljes cserecsere 「Haijakuno
szóire kae」 „szereposztás teljes cseréje”

irekaekikansairekaekikansa ◆ tolatómozdonytolatómozdony
irekaeruirekaeru ◆ átrakátrak 「Kagi-o hidarinopokettok-
ara migini ire kaeta.」 „Átraktam a kulcsot a bal
zsebemből a jobba.” ◆ átrendezátrendez 「Arubamuno
sasin-o ire kaeta.」 „Átrendeztem a képeket az
albumban.” ◆ átteszáttesz 「Kamikire-o
oszaifukarakaban-ni ire kaeta.」 „Áttettem a cetlit
a pénztárcámból a táskámba.” ◆ cserélcserél
「Karera-va szeki-o ire kaeta.」 „Helyet cserél-
tek.” ◆ kicserélkicserél 「Rimokon-no dencsi-o ire ka-
eta.」 „Kicserélte az elemet a távszabályzóban.”
◇ kúki-okúki-o irekaeruirekaeru szellőztetszellőztet 「Maiaszakúki-
o ire kaenakerebanarimaszen.」 „Minden reggel
szellőztetni kell.” ◇ kúki-okúki-o irekaeruirekaeru kiszellőz-kiszellőz-
tettet 「Hejano kúki-o ire kaemasó.」 „Szellőztes-
sük ki a szobát!” ◇ kokoro-okokoro-o irekaeruirekaeru megja-megja-
vulvul 「Kokoro-o ire kaete kadzsi-o tecudaukotoni-
sita.」 „Megjavultam, most már segíteni fogok a
házimunkában.” ◇ kokoro-okokoro-o irekaeruirekaeru megvál-megvál-
toziktozik 「Kokoro-o ire kaete, asitakaraii hitonina-
ru.」 „Megváltozom, és holnaptól jó leszek.”

irekavariirekavari ◆ váltakozásváltakozás 「Kono kaisa-va hito-
no ire kavariga hagesii.」 „Ennél a cégnél gyakran
váltakoznak az emberek.”

irekavariirekavari ◆ cserélődéscserélődés
irekavaritacsikavariirekavaritacsikavari ◆ egymásnakegymásnak advaadva aa
kilincsetkilincset 「Miszeni kjakuga ire kavari tacsi ka-
vari haittekita.」 „Az üzletben a vendégek egy-
másnak adták a kilincset.”

irekavaruirekavaru ◆ átrendeződikátrendeződik 「Szeihinno sinaz-
oroega ire kavatta.」 „Átrendeződött a termékpa-
letta.” ◆ felcserélődikfelcserélődik 「Kíbódono futacuno-
kíga ire kavatteita.」 „Felcserélődött két betű a
billentyűzeten.” ◆ kicserélődikkicserélődik 「Sacsó-va ire
kavatta.」 „Kicserélődött az igazgató.”

irekoireko ◆ egymásbaegymásba rakhatóságrakhatóság 「Kono hako-
va ire koninatteiru.」 „Ezek a dobozok egymásba

rakhatók.” ◆ halotthalott gyermekgyermek helyébehelyébe örök-örök-
befogadott gyermekbefogadott gyermek
irekobakoirekobako ◆ egymásba rakható dobozegymásba rakható doboz
irekokanirekokan ◆ teleszkópos csőteleszkópos cső
irekomuirekomu ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Kare-va sigotoni
ire kondeiru.」 „Belefeledkezett a munkájába.”

irekoningjóirekoningjó ◆ matrjoskababamatrjoskababa
irekoszakazukiirekoszakazuki ◆ egymásbaegymásba rakhatórakható pohárpohár

iremonoiremono ◆ edényedény 「Tabe mono-o puraszucsikk-
uno ire mononi ireta.」 „Műanyag edénybe rak-
tam az ételt.” ◆ tárcatárca ◆ tartótartó 「Hako-o meg-
aneno ire mononisita.」 „Egy dobozt használtam
szemüvegtartónak.”

ireoszutómaireoszutóma ◆ ileosztómaileosztóma
ireruireru ❶ beleteszbeletesz 「Hon-o kaban-ni ireta.」
„Beletette a könyvet a táskájába.” ❷ belerakbelerak
「Hakoniomocsa-o ireta.」 „Beleraktam a ládába
a játékokat.” ◆ adad 「Kodomo-o ii gakkóni ireta.」
„Jó iskolába adtam a gyereket.” ◆ beállbeáll
「Kuruma-o csúsadzsóni ireta.」 „Beálltam a ko-
csival a parkolóba.” ◆ bedobbedob 「Júbinhaitacunin-
va tegami-o poszutoni ireta.」 „A postás bedobta
a levelet a ládába.” ◆ bedugbedug 「Kaban-ni te-o ire-
masita.」 „A kezemet bedugtam a táskámba.” ◆

beengedbeenged 「Inu-o ucsini ireta.」 „Beengedtem a
kutyát.” ◆ behajtbehajt 「Kuruma-o sakoni ireta.」
„Behajtottam az autóval a garázsba.” ◆ behelyezbehelyez
「DVD-O puréjani ireta.」 „Behelyeztem a DVD-
t a lejátszóba.” ◆ beillesztbeilleszt 「Bunsoni
modzsirecu-o ireta.」 „A dokumentumba beillesz-
tettem, egy karaktersorozatot.” ◆ beíratbeírat
「Kodomo-o gakkóni ireta.」 „Beírattam a gyere-
ket az iskolába.” ◆ beledugbeledug 「Te-o pokettoni ire-
ta.」 „Beledugtam a kezem a zsebembe.” ◆ be-be-
leértleért 「Karemo irete zen-indorobóda.」 „Min-
denki tolvaj, beleértve őt is.” ◆ belehelyezbelehelyez
「Kikainibane-o ireta.」 „Belehelyezte a rugót a
gépbe.” ◆ beleillesztbeleilleszt 「Kaivani-va kojúmeisi-
o mih-cu ireta.」 „A párbeszédbe beleillesztettem
három tulajdonnevet.” ◆ beleveszbelevesz 「Kono ka-
zumo iretekudaszai」 „Ezt a számot is vegye bele
!” ◆ benyombenyom 「CD-O ireta.」 „Benyomtam egy
CD-t.” ◆ berakberak 「Tangoto tangono
aidaniszupészu-o ireta.」 „A szavak közé szókö-
zöket raktam be.” ◆ beszedbeszed 「Szentakumono-
o irete!」 „Szedd be a ruhákat!” ◆ beszerezbeszerez
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「Kaisa-va atarasiikonpjútá-o ireta.」 „A vállalat
új számítógépeket szerzett be.” ◆ betáplálbetáplál
「Atamani dzsóhó-o ireta.」 „Betápláltam a fe-
jembe az információkat.” ◆ beteszbetesz 「Inkan-o
hikidasini ireta.」 „Betette a pecsétnyomót a fi-
ókba.” ◆ betolbetol 「Óbun zara-o óbun-ni ireta.」
„A tepsit betoltam a sütőbe.” ◆ betöltbetölt
「Kurumanigaszorin-o ireta.」 „Az autóba betöl-
tötte a benzint.” ◆ bevezetbevezet 「Kaisa-va
hjókaszeido-o ireta.」 „A vállalat értékelési rend-
szert vezetett be.” ◆ dugdug 「Dacsó-va szunani
atama-o ireta.」 „A strucc a homokba dugta a fe-
jét.” ◆ engedenged 「Vatasitacsi-va inu-o hejani ire-
nai.」 „Mi nem engedjük a szobába a kutyát.” ◆

feldugfeldug 「Zajaku-o ireta.」 „Feldugtam a kúpot.”
◆ felnyomfelnyom 「Zajaku-o ireta.」 „Felnyomtam a
kúpot.” ◆ foglalfoglal 「E-o gakuni ireta.」 „Keretbe
foglalta a képet.” ◆ főzfőz 「Ocsa-o ireta.」 „Teát
főztem.” ◆ iktatiktat 「Hómonszakinimó hitocuno
macsi-o ireta.」 „Egy másik várost is a látoga-
tásaim közé iktattam.” ◆ megküldmegküld
「Tamagojakiniszószédzsi-o gangan ireta.」
„Megküldtem a rántottát sok kolbásszal.” ◆ pum-pum-
pálpál 「Taijani kúki-o ireta.」 „Levegőt pumpál-
tam a kerékbe.” ◆ rakrak 「Te-o pokettoni ireta.」
„A zsebembe raktam a kezem.” ◆ tesztesz 「Te-o
pokettoni ireta.」 „A zsebembe tettem a kezem.”
◇ atamaniireruatamaniireru megjegyezmegjegyez 「Atamani ireta-
hazunanoni vaszuretesimatta.」 „Azt hittem meg-
jegyeztem, mégis elfelejtettem.” ◇ ippjó-oippjó-o ireruireru
szavazszavaz 「Súmacuni jamanihaikinguni ikukotoni
hitopjó!」 „Én arra szavazok, hogy menjünk a he-
gyekbe hétvégén!” ◇ kakiirerukakiireru beleírbeleír 「Kjóno
dekigoto-o nikkini kaki ireta.」 „Beleírtam a nap-
lómba a mai eseményeket.” ◇ kakiirerukakiireru beve-beve-
zetzet 「Torihiki-o csóboni kaki ireta.」 „Bevezet-
tem a főkönyvbe az ügyletet.” ◇ kakiirerukakiireru beírbeír
「Gaitószuru ranni namae-o kaki ireta.」 „Beír-
tam a nevem a megfelelő rubrikába.” ◇ kaze-kaze-
oo ireruireru kiszellőztetkiszellőztet 「Hejani kaze-o ireta.」
„Kiszellőztettem a szobát.” ◇ gaszorin-ogaszorin-o ireruireru
tankoltankol 「Nihjah-kirogotoni kurumanigaszorin-o
ireta.」 „200 kilométerenként tankoltam.” ◇

kacu-okacu-o ireruireru gatyábagatyába rázráz 「Sinsacsó-va kai-
sani kacu-o ireta.」 „Az új igazgató gatyába rázta
a vállalatot.” ◇ kiai-okiai-o ireruireru motiválmotivál 「Dzsósi-
va bukani kiai-o ireta.」 „A főnök motiválta a be-
osztottait.” ◇ kiai-okiai-o ireruireru noszogatnoszogat 「Ninmu-
o szuikószurutameni kia-o irenakerebanaranai.」
„Noszogatni kell ahhoz, hogy elvégezze a felada-

tát.” ◇ gija-ogija-o ireruireru sebességbesebességbe kapcsolkapcsol
「Kurumanogija-o ireta.」 „Sebességbe kapcsol-
tam a kocsit.” ◇ kirikomi-okirikomi-o ireruireru bemetszbemetsz
「Nikuni tokorodokorokiri komi-o ireta.」 „A
húst néhány helyen bemetszettem.” ◇ ki-oki-o ireruireru
lelkesediklelkesedik 「Ki-o irete sigotoszuru.」 „Lelke-
sedéssel dolgozik.” ◇ kúki-okúki-o ireruireru szellőztetszellőztet
「Teikitekini kúki-o ireta.」 „Rendszeresen szel-
lőztettem.” ◇ kúki-okúki-o ireruireru felpumpálfelpumpál 「Dzsi-
tensani kúki-o ireta.」 „Felpumpáltam a biciklit.”
◇ kusi-okusi-o ireruireru megfésülmegfésül 「Kaminikusi-o ire-
ru.」 „Megfésüli a haját.” ◇ kucsibasi-okucsibasi-o ireruireru
beleütibeleüti azaz orrátorrát ◇ kucsibasi-okucsibasi-o ireruireru be-be-
leszólleszól ◇ keiszan-niirerukeiszan-niireru bekalkulálbekalkulál 「Macsi
dzsikan-o keiszanni irenakatta.」 „Nem kalkulál-
ta be a várakozási időt.” ◇ keiszan-niirerukeiszan-niireru be-be-
számítszámít 「Hidokei-o cukuru tokini dzsúgofunno
dzsisza-o keiszanni ireta.」 „A napóra készítésé-
nél a 15 perc időkülönbséget beszámítottam.” ◇

keiszan-niirerukeiszan-niireru számítszámít rárá 「Karega okurete
kurukoto-o keiszanni ireta.」 „Számítottam rá,
hogy késni fog.” ◇ kórjoniirerukórjoniireru figyelembefigyelembe
veszvesz 「Bónaszu-va sigotoburiga kórjoni irera-
remaszu.」 „A prémiumnál figyelembe veszik a
szorgalmas munkát.” ◇ kórjoniirerukórjoniireru számolszámol
「Daigakuni fugókakuninaru kotomo kórjoni ire-
ta.」 „Számolt azzal, hogy nem veszik fel az egye-
temre.” ◇ kosi-okosi-o ireruireru komolyankomolyan nekilátnekilát ◇

kosi-okosi-o ireruireru stabilizáljastabilizálja aa testéttestét ◇

szaguri-oszaguri-o ireruireru megszondázmegszondáz ◇ szaguri-oszaguri-o
ireruireru kikémlelkikémlel 「Raibaru gaisano sinszeihinni-
cuite szaguri-o ireta.」 „Kikémleltem a rivális vál-
lalat új termékét.” ◇ szaguri-oszaguri-o ireruireru kipuhatolkipuhatol
「Szukina hitoni dzsibunnokoto-o dó omotteiru-
ka szaguri-o iretai!」 „Szeretném kipuhatolni az
érzéseit annak, akit szeretek!” ◇ szasie-oszasie-o ireruireru
illusztrálillusztrál 「Honni dzsibunde kaita szasie-o ire-
ta.」 „Saját rajzaival illusztrálta a könyvet.” ◇

dzsimaku-odzsimaku-o ireruireru feliratozfeliratoz 「Eigani
dzsimaku-o ireta.」 „Feliratozta a filmet.” ◇ si-si-
janiirerujaniireru kilátásbakilátásba helyezhelyez 「Ginkó-va szara-
naru riszage-o sijani ireta.」 „A bank további ka-
matcsökkentéseket helyezett kilátásba.” ◇

szuicscsi-oszuicscsi-o ireruireru bekapcsolbekapcsol 「Eakon-
noszuicscsi-o ireta.」 „Bekapcsoltam a légkondi-
cionálót.” ◇ danbó-odanbó-o ireruireru befűtbefűt 「Danbó-o
ireruhodo szamukatta.」 „Olyan hideg volt, hogy
be kellett fűteni.” ◇ csikara-ocsikara-o ireruireru megfeszítmegfeszít
「Kin-nikuni csikara-o ireta.」 „Megfeszítette az
izmait.” ◇ csikara-ocsikara-o ireruireru ráállrááll 「Szeifu-va
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kankjóhogoni csikara-o ireteiru.」 „A kormány
ráállt a környezetvédelemre.” ◇ csikara-ocsikara-o ireruireru
nagynagy erőterőt fektetfektet 「Kono kigjó-va handótai-
szeiszanni csikara-o ireteiru.」 „A vállalat nagy
erőt fektet a félvezetőgyártásba.” ◇

csószanomeszu-ocsószanomeszu-o ireruireru boncolgatboncolgat 「Szei-
dzsikano vaironi csószanomeszuga haitta.」
„Boncolgatták a politikus korrupciós ügyét.” ◇

cumemono-ocumemono-o ireruireru betömbetöm 「Haisaszan-va cu-
me mono-o ireta.」 „A fogorvos betömte a fogat.”
◇ teniireruteniireru kerítkerít 「Joku kirerunokogiri-o teni
ireta.」 „Kerítettem egy jó fűrészt.” ◇ teniireruteniireru
megkaparintmegkaparint 「Kore-o szagasi mavattejójaku te-
ni iremasita.」 „Kerestem, és sikerült végre meg-
kaparintanom.” ◇ teniireruteniireru hozzájuthozzájut
「Konszátonocsiketto-o teni ireta.」 „Hozzájutot-
tam egy koncertjegyhez.” ◇ te-ote-o ireruireru belenyúlbelenyúl
「Hakoni te-o ireta.」 „Belenyúltam a dobozba.”
◇ denki-odenki-o ireruireru rákapcsoljarákapcsolja azaz áramotáramot
「Reizókoni denki-o ireta.」 „Rákapcsoltam az
áramot a hűtőgépre.” ◇ dengen-odengen-o ireruireru bekap-bekap-
csolcsol 「Kikaino dengen-o ireta.」 „Bekapcsoltam
a gépet.” ◇ denva-odenva-o ireruireru felhívfelhív 「Oszoku-
nattakara cumani ippondenva-o ireteokó.」 „Fel-
hívom az asszonyt, hogy később megyek haza.”
◇ tokuten-otokuten-o ireruireru góltgólt lőlő ◇ nakamaniirerunakamaniireru
beveszbevesz 「Szakkácsímuno nakamani iretemorat-
ta.」 „Bevettek a focicsapatba.” ◇ nen-nen- nini vava
nennen oo ireruireru roppantroppant körültekintőkörültekintő 「Keija-
kuno naijó-o nenniha nen-o iretecsekkusita.」
„Roppant körültekintően ellenőriztem a szerződés
szövegét.” ◇ nen-onen-o ireruireru ügyelügyel 「Szutekini sia-
gerutameni nen-o ireta.」 „Ügyelt a szép kidol-
gozásra.” ◇ pancsi-opancsi-o ireruireru kilyukasztkilyukaszt
「Kippunipancsi-o ireta.」 „Kilyukasztottam a je-
gyet.” ◇ pancsi-opancsi-o ireruireru ütéstütést mérmér 「Aiteno
haranipancsi-o ireta.」 „Az ellenfelem hasára
mértem ütést.” ◇ fude-ofude-o ireruireru belejavítbelejavít 「Ka-
reno kidzsini fude-o ireta.」 „Belejavítottam a cik-
kébe.” ◇ purícu-opurícu-o ireruireru pliszírozpliszíroz
「Szukátonipurícu-o ireta.」 „Pliszírozta a szok-
nyát.” ◇ buruiniireruburuiniireru osztálybaosztályba sorolsorol 「Den-
sato csikatecu-o onadzsi buruini ireta.」 „A vona-
tot és a metrót ugyanabba az osztályba soroltam.”
◇ furoniirerufuroniireru megfürdetmegfürdet 「Kodomo-o furoni
ireta.」 „Megfürdettem a gyereket.” ◇ hongosi-ohongosi-o
ireruireru komolyankomolyan nekiállnekiáll 「Szoroszoro hongosi-
o irete nihongo-o benkjószuru.」 „Most már ko-
molyan nekiállok japánt tanulni.” ◇ hongosi-ohongosi-o
ireruireru komolyankomolyan nekilátnekilát 「Sigotoni hongosi-o

ireta.」 „Komolyan nekiláttam a munkának.” ◇

ponpudeireruponpudeireru pumpálpumpál 「Dzsitensanotaijani-
ponpude kúki-o ireru.」 „Levegőt pumpáltam a
biciklibe.” ◇ mi-omi-o ireruireru szívét-lelkétszívét-lelkét belead-belead-
jaja 「Mi-o irete benkjósita.」 „Szívét -lelkét bele-
adta a tanulásba.” ◇ mucsi-omucsi-o ireruireru megosto-megosto-
rozroz 「Umani mucsi-o ireta.」 „Megostorozta a
lovat.” ◇ meszu-omeszu-o ireruireru megoperálmegoperál ◇ meszu-meszu-
oo ireruireru megreformálmegreformál 「Furui taiszeinimeszu-o
ireru hicujógaaru.」 „Meg kell reformálni a régi
rendszert!” ◇ mojó-omojó-o ireruireru mintázmintáz 「Nuno-
dzsini hanano mojó-o ireta.」 „Virágokat mintá-
zott a szövetre.” ◇ jaki-ojaki-o ireruireru megedzmegedz ◇ jaki-jaki-
oo ireruireru móresremóresre taníttanít 「Namaikina kóhaini
jaki-o ireta.」 „Móresre tanítottam a szemtelen
újoncot.” ◇ joteiniirerujoteiniireru betervezbetervez 「Kabuno
kónjú-o joteini ireteoita.」 „Beterveztem, hogy
majd veszek részvényt.” ◇ vabi-ovabi-o ireruireru bocsá-bocsá-
natotnatot kérkér 「Nakamani nakinagara vabi-o ire-
ta.」 „Sírva kértem bocsánatot a társaimtól.”

ireteirete ◆ beleértvebeleértve 「Csicsiojakara szózokusita
kaigamo irete, szubeteno mocsi mono-o utta.」
„Mindenét eladta, beleértve azt a képet is, amit az
apjától örökölt.”

ireuszuireuszu ◆ bélelzáródásbélelzáródás
irevaszureruirevaszureru ◆ kifelejtkifelejt 「Nindzsin-o szúpuni
ire vaszureta.」 „Kifelejtettem a répát a levesből.”

irezumiirezumi ◆ tetkótetkó ◆ tetoválástetoválás 「Kareno szen-
akaippaino irezumi-va totemo kireidesita.」 „Na-
gyon szép volt a hátán a tetoválás.”

irezuminoirezumino ◆ tetoválttetovált
irezumi-oirezumi-o ireruireru ◆ tetováltetovál 「Tenihátono ire
zumi-o ireta.」 „Szívet tetováltatott a kezére.”

irezumisiirezumisi ◆ tetoválótetováló
irezumiszuruirezumiszuru ◆ tetováltetovál 「Irezumiszurutoki-
va itakunainodeszuka?」 „Nem fáj, amikor teto-
válnak?”

iriiri ◆ bekerülésbekerülés 「Szeidzsinsita kodomo-va
otonano nakamairi-o sita.」 „A felcseperedett
gyerek bekerült a felnőttek világába.” ◆ belépésbelépés
「Cujuiri-o sita.」 „Beléptünk az esős évszakba.”
◆ bevételbevétel 「Kongecu-va iriga szukunai.」 „Ke-
vés volt ebben a hónapban a bevétel.” ◆ bevonu-bevonu-
láslás 「Rikisitacsi-va dohjóiri-o sita.」 „A szumó-
sok mind bevonultak a küzdőtérre.” ◆ eses 「Mi-
ruku irinokóhí.」 „Tejes kávé.” ◆ kezdetkezdet 「Cu-
juiri」 „esős évszak kezdete” ◆ lemenéslemenés 「Hino
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iri.」 „Naplemente.” ◆ tartalmazótartalmazó 「Arukóru
irinocsoko.」 „Alkoholt tartalmazó csoki.” ◆ töl-töl-
tettet 「Puropangaszu irinobonbe」 „propán tölte-
tű gázpalack” ◇ irigaiiirigaii soksok vanvan 「Szono misze-
va kjakuno irigaii.」 „Sok vevő van abban az üz-
letben.” ◇ irigavaruiirigavarui kevéskevés vanvan 「Enszókai-va
kjakuno iriga varukatta.」 „Kevesen voltak a kon-
certen.” ◇ kan-noirikan-noiri téltél derekánakderekának kezdetekezdete
◇ cukinoiricukinoiri holdnyugtaholdnyugta ◇ cujuiricujuiri esősesős év-év-
szakszak kezdetekezdete 「Cujuirida.」 „Megkezdődött az
esős évszak.” ◇ hinoirihinoiri napnyugtanapnyugta 「Hino de-
to hino irino dzsikan」 „napfelkelte és napnyug-
ta időpontja” ◇ bin-irinobin-irino üvegesüveges 「Bin-
irinobíruto namabíru」 „üveges sör és csapolt
sör” ◇ bin-irinobin-irino palackozottpalackozott 「Bin-
irinovain」 „palackozott bor” ◇ mijakoirimijakoiri meg-meg-
érkezésérkezés aa fővárosbafővárosba 「Szakindzsite
mijakoiri-o sita.」 „Elsőként érkeztem a főváros-
ba.” ◇ mukoirimukoiri benősülésbenősülés
iriiri ◆ költségköltség
iriiri ◆ pirítottpirított 「Iri daizu」 „pirított szójabab” ◇

karairikarairi száraz pörkölésszáraz pörkölés
iriaiiriai ◆ alkonyatalkonyat
iriaiiriai ◆ közbirtoklású gazdasági területközbirtoklású gazdasági terület
iriainokaneiriainokane ◆ estharangestharang
iribitaridearuiribitaridearu ◆ hosszúhosszú időketidőket tölttölt 「Rin-
kani iri bitarida.」 „Hosszú időket tölt a szom-
szédban.” ◇ pabuniiribitaridearupabuniiribitaridearu kocsmatöl-kocsmatöl-
teléktelék 「Szoicu-va pabuni iri bitarida.」 „Az az
ember egy kocsmatöltelék.”

iribitarininaruiribitarininaru ◆ gyakorigyakori látogatójalátogatója leszlesz
「Tosokanni iri bitarininatta.」 „Gyakori látoga-
tója lettem a könyvtárnak.”

iribitaruiribitaru ◆ ázikázik ◆ eszieszi aa fenefene 「Otto-va icu-
mogémuszentáni iri bitatteiru.」 „A férjemet
mindig a játékteremben eszi a fene.”

iricukeruiricukeru ◆ perzselperzsel 「Taijóno higaaszufaruto-
o iricuketa.」 „A nap perzselte az aszfaltot.”

iricukeruiricukeru ◆ megpirítmegpirít 「Kabocsano tane-o iri
cuketa.」 „Megpirítottam a tökmagot.” ◆ meg-meg-
pörkölpörköl 「Kóhí mame-o iri cuketa.」 „Megpörköl-
te a kávét.”

iridzsiumuiridzsiumu ◆ irídiumirídium
iridzsiumuidzsóiridzsiumuidzsó ◆ iridium anomáliairidium anomália
irieirie ◆ keskenykeskeny öbölöböl ◆ öblöcskeöblöcske ◆ tölcsér-tölcsér-
torkolattorkolat

irigaiiirigaii ◆ soksok vanvan 「Szono misze-va kjakuno iri-
gaii.」 „Sok vevő van abban az üzletben.”

irigasirairigasira ◆ felső bemegy-gyökfelső bemegy-gyök
irigavaruiirigavarui ◆ kevéskevés vanvan 「Enszókai-va kjakuno
iriga varukatta.」 „Kevesen voltak a koncerten.”

irigucsiirigucsi ◆ bejáratbejárat 「Iri gucsinotokoroni kire-
ina dzsoszeigatatteirujo.」 „Figyelj, a bejáratnál
egy szép nő áll!” ◆ felhajtófelhajtó 「Kószokudórono
irigucsi.」 „Az autópálya felhajtója.” ◆ felszál-felszál-
lóajtólóajtó 「Baszuno irigucsi.」 „A busz felszállóaj-
taja.” ◆ lejáratlejárat 「Kore-va csikatecuno iri gucs-
ideszu.」 „Ez a metró lejárata.” ◆ portaporta
「Kódzsóno iri gucsi.」 „A gyár portája.” ◆ rá-rá-
hajtóhajtó ◇ dzsúgjóin-jószen-jóirigucsidzsúgjóin-jószen-jóirigucsi szol-szol-
gálatigálati bejáratbejárat ◇ deirigucsideirigucsi bejárat,bejárat, amiami
egybenegyben kijáratkijárat isis ◇ deirigucsideirigucsi bejáratbejárat ésés
kijáratkijárat
irihiirihi ◆ lemenő naplemenő nap ◆ nyugvó napnyugvó nap
irijóirijó ◆ szükségszükség ◇ irijónairijóna kellkell 「Iri jónara, ki-
minijaru.」 „Ha kell, vigyed!” ◇ irijónairijóna szüksé-szüksé-
gege vanvan 「Iri jónamono-va nandemo mocsi kaette
kudaszai.」 „Ha szüksége van innen valamire, vi-
gye el!”

irijónairijóna ◆ kellkell 「Iri jónara, kiminijaru.」 „Ha
kell, vigyed!” ◆ szükségeszüksége vanvan 「Iri jónamono-
va nandemo mocsi kaette kudaszai.」 „Ha szüksé-
ge van innen valamire, vigye el!” ◆ tetsziktetszik nekineki
「Nanika iri jónamono-va arimaszenka?」 „Tet-
szik valami önnek innen?”

irikumuirikumu ◆ kacskaringózikkacskaringózik 「Fukuzacuni iri
kunda kaigan.」 „Bonyolultan kacskaringózó ten-
gerpart.” ◆ szövevényesszövevényes 「Iri kunda hanasi.」
„Szövevényes történet.” ◆ tekervényestekervényes 「Iri
kunda meiro」 „Tekervényes útvesztő.”

irimadzsiruirimadzsiru ◆ keveredikkeveredik 「Pátíni-va otonato
kodomoga iri madzsitteita.」 „A bulin keveredtek
a felnőttek és a gyerekek.” ◆ vegyülvegyül 「Kanasimi-
to jorokobiga iri madzsitteita.」 „Örömömbe szo-
morúság vegyült.” ◇ sinkjúirimadzsittasinkjúirimadzsitta régirégi
ésés újúj egyvelegévelegyvelegével tarkítotttarkított 「Sinkjúiri ma-
dzsitta macsinami」 „régi és új egyvelegével tarkí-
tott utcakép”

irimadzsittairimadzsitta ◆ vegyesvegyes
irimidareruirimidareru ◆ összekavarodikösszekavarodik 「Kandzsó-va
iri midareteita.」 „Összekavarodtak az érzelme-
im.” ◆ zűrzavaroszűrzavaros 「Kaigini-va ókokugoga iri
midareteita.」 „Az értekezleten különböző nyel-
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vek bábeli zűrzavara volt.” ◇ dzsóhógairimidar-dzsóhógairimidar-
erueru ellentmondásosellentmondásos hírekhírek érkeznekérkeznek 「Gen-
pacudzsikono dzsóhóga iri midareteita.」 „Az
atombalesetről ellentmondásos hírek érkeztek.”

irimojairimoja ◆ oromzatos kontytetőoromzatos kontytető
irimojazukurinoirimojazukurino ◆ kontytetőskontytetős
irimukoirimuko ◆ adoptáltadoptált vővő ◆ családcsalád nevétnevét fel-fel-
vett vővett vő
iritamagoiritamago ◆ tojásrántottatojásrántotta
irjóirjó ◆ betegkezelésbetegkezelés 「Zaitakuirjó」 „otthoni
betegkezelés” ◆ egészségügyegészségügy 「Irjóni dzsúdzs-
iszuru hito」 „egészségügyi dolgozó” ◆ gyógyá-gyógyá-
szatszat ◆ gyógyításgyógyítás ◆ gyógykezelésgyógykezelés 「Irjó-o
ukeru.」 „Gyógykezelést kap.” ◆ orvosiorvosi 「Irjó-
kiki」 „orvosi műszer” ◆ orvosiorvosi ellátásellátás 「Sza-
iteigenno irjó」 „minimális orvosi ellátás” ◆ or-or-
voslásvoslás ◇ irjóhokenirjóhoken betegbiztosításbetegbiztosítás ◇ ir-ir-
jóhokenjóhoken egészségügyiegészségügyi biztosításbiztosítás ◇ ener-ener-
ugíkjókjúugíkjókjú energiaellátásenergiaellátás ◇ kjúkjúirjókjúkjúirjó sür-sür-
gősségigősségi ellátásellátás ◇ jobóirjójobóirjó megelőzőmegelőző gyó-gyó-
gyászatgyászat
irjócsisikiirjócsisiki ◆ orvosi ismeretekorvosi ismeretek
irjódzsúdzsisairjódzsúdzsisa ◆ egészségügyiegészségügyi dolgozódolgozó ◆

gyógyászgyógyász
irjógidzsucuirjógidzsucu ◆ gyógytechnikagyógytechnika
irjóhiirjóhi ◆ gyógyításigyógyítási költségköltség ◆ orvosiorvosi költ-költ-
ségség
irjóhinirjóhin ◆ ruhaneműruhanemű
irjóhinirjóhin ◆ gyógyászatigyógyászati cikkcikk ◆ gyógyászatigyógyászati
eszközeszköz ◆ gyógyászati segédeszközgyógyászati segédeszköz
irjóhippakuirjóhippaku ◆ egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás
túlterhelésetúlterhelése
irjóhókaiirjóhókai ◆ egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás
összeomlásaösszeomlása
irjóhokenirjóhoken ◆ betegbiztosításbetegbiztosítás ◆ egészség-egészség-
ügyi biztosításügyi biztosítás
irjójónoirjójóno ◆ gyógyászatigyógyászati 「Irjójóno kigu」
„gyógyászati segédeszköz” ◆ orvosiorvosi 「Irjójóno-
maszuku」 „orvosi szájmaszk”

irjókagoirjókago ◆ orvosi műhibaorvosi műhiba
irjókaigoirjókaigo ◆ betegápolásbetegápolás
irjókeimusoirjókeimuso ◆ börtönkórházbörtönkórház
irjókiguirjókigu ◆ gyógyászati eszközgyógyászati eszköz
irjókikanirjókikan ◆ gyógyintézetgyógyintézet

irjókikiirjókiki ◆ gyógyeszközgyógyeszköz ◆ orvosiorvosi felszere-felszere-
léslés ◆ orvosi műszerorvosi műszer
irjókirokuirjókiroku ◆ kórlapkórlap ◆ orvosi kartonorvosi karton
irjókjúfuirjókjúfu ◆ orvosi ellátásorvosi ellátás
irjokuirjoku ◆ erőerő ◆ hatalomhatalom
irjokunoaruirjokunoaru ◆ befolyásosbefolyásos 「Ano hito-va irjo-
kunoaru hitodeszu.」 „Ő egy befolyásos ember.”
◆ nagynagy erejűerejű 「Kore-va irjokunoaru bakudand-
eszu.」 „Ez egy nagy erejű bomba.”

irjómiszuirjómiszu ◆ félrekezelésfélrekezelés ◆ orvosi műhibaorvosi műhiba
irjómiszuszuruirjómiszuszuru ◆ félrekezelfélrekezel 「Bjóinno irjó-
miszude sindesimatta.」 „A kórházban félrekezel-
ték, és meghalt.”

irjónoirjóno ◆ gyógyászatigyógyászati
irjósiszecuirjósiszecu ◆ orvosi létesítményorvosi létesítmény
irjósóhisairjósóhisa ◆ ellátottellátott
irjószábiszuirjószábiszu ◆ egészségügyiegészségügyi ellátásellátás ◆

egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás ◆ orvosiorvosi ellá-ellá-
tástás
irjószeidoirjószeido ◆ egészségügyi rendszeregészségügyi rendszer
irjószentáirjószentá ◆ gyógyászati központgyógyászati központ
irjúirjú ◆ maradásra késztetésmaradásra késztetés
irjúbunirjúbun ◆ legkisebblegkisebb örökségiörökségi osztalékhá-osztalékhá-
nyadnyad
irjúhinirjúhin ◆ hátrahagyotthátrahagyott holmiholmi 「Dzsikengen-
bade han-ninno irjúhintomirarerureinkótoga mi-
cukatta.」 „A tett színhelyén találtak egy hátra-
hagyott esőkabátot, ami feltételezhetően a tettesé
volt.”

irjúszuruirjúszuru ◆ maradásramaradásra késztetkésztet 「Taisoku-
szurucumorino buka-o irjúsita.」 „Maradásra
késztettem a felmondására készülő beosztotta-
mat.” ◆ marasztalmarasztal 「Irjúszaretanode kaisani
nokotta.」 „Marasztaltak, ezért maradtam a válla-
latnál.”

irjúszuruirjúszuru ◆ hátrahagyhátrahagy
iroiro ◆ arcszínarcszín ◆ bőrszínbőrszín ◆ bujaságbujaság ◆ lát-lát-
szatszat ◆ szerelmiszerelmi ügyügy ◆ színszín 「Kono jófuku-
va iroga kini irimaszen.」 „Ennek a ruhának nem
tetszik a színe.” ◇ iroazajakanairoazajakana tarkatarka 「Iroa-
zajakana jófuku-o kiteita.」 „Tarka ruha volt raj-
ta.” ◇ iroazajakanairoazajakana rikítórikító 「Konopenki-va
iroazajakadeszu.」 „Ez a festék rikító.” ◇ irooto-irooto-
koko nőknők bálványabálványa ◇ irootokoirootoko nőcsábásznőcsábász ◇

irootokoirootoko latorlator ◇ iro-oiro-o uruuru áruljaárulja aa testéttestét
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「On-na-va iro-o utta.」 „A nő a testét árulta.”
◇ iro-oiro-o cukerucukeru kiszínezkiszínez 「Szengani iro-o cu-
keta.」 „Kiszínezte a rajzot.” ◇ iro-oiro-o nukunuku ki-ki-
fehérítfehérít ◇ iro-oiro-o nukunuku kiszőkítkiszőkít 「Kamino iro-
o nuita.」 „Kiszőkítettem a hajam.” ◇ eijúiro-oeijúiro-o
konomukonomu nagynagy emberekemberek szeretikszeretik aa nőketnőket ◇

dzsúnintoirodzsúnintoiro ahányahány ember,ember, annyiannyi fajtafajta ◇

nanaironanairo héthét színszín 「Nidzsino nanairo」 „szivár-
vány hét színe” ◇ neironeiro hangszínhangszín 「Kono gakki-
va tokubecuna neirodeszu.」 „Ennek a hangszer-
nek különleges hangszíne van.” ◇ hanszeinoiro-hanszeinoiro-
oo miszerumiszeru megbánástmegbánást tanúsíttanúsít 「Han-nin-va
hanszeino iro-o miszenakatta.」 „A tettes nem ta-
núsított megbánást.” ◇ menoiromenoiro szemszem színeszíne
「Kanodzso-va meno iroga csada.」 „Barna sze-
mű.” ◇ menoiromenoiro tekintettekintet 「Keikaiszurujóna
meno iro」 „óvatos tekintet” ◇ menoirogakava-menoirogakava-
ruru megváltozikmegváltozik aa tekintetetekintete 「Kono sokuhin-
ni naniga fukumareteiruka sitte, meno iroga kava-
vatta.」 „Amikor megtudta, mit tartalmaz az étel,
megváltozott a tekintete.”

iróiró ◆ kihagyáskihagyás 「Meiboni iróganaikacsekkusi-
ta.」 „Leellenőriztem, hogy senkit sem hagytunk-
e ki a listáról.”

iróiró ◆ gyomorfisztulagyomorfisztula ◆ gyomorsipolygyomorsipoly
iroaiiroai ◆ árnyalatárnyalat ◆ kinézetkinézet ◆ színárnyalatszínárnyalat
iroaszeiroasze ◆ fakulásfakulás
iroaszeruiroaszeru ◆ elhalványulelhalványul 「Dzsibunno
nórjoku-va kareni kurabete iroaszete mieru.」
„Az én képességeim elhalványulnak az övéi mel-
lett.” ◆ fakulfakul 「AkaiTsacu-va pinkuni iroasze-
ta.」 „A piros pólóm rózsaszínűvé fakult.” ◆ ki-ki-
fakulfakul 「Kabegamiga iroaszeta.」 „A tapéta kifa-
kult.” ◆ kimegykimegy aa színeszíne 「Kono dzsútan-va iro-
aszeta.」 „Ennek a szőnyegnek kiment a színe.”

iroaszetairoaszeta ◆ fakófakó ◆ kifakultkifakult 「Icumokono
iroaszeta tísacu-o kiteiru.」 „Mindig ez a kifakult
póló van rajtam.”

iroazajakanairoazajakana ◆ élénkélénk színűszínű ◆ rikítórikító
「Konopenki-va iroazajakadeszu.」 „Ez a festék
rikító.” ◆ színesszínes ◆ tarkatarka 「Iroazajakana
jófuku-o kiteita.」 „Tarka ruha volt rajta.”

irocujairocuja ◆ érdekességérdekesség 「Irocujanoaru engi」
„érdekes előadás” ◆ színszín 「Kaono irocuja」 „arc
színe” ◆ színszín ésés csillogáscsillogás 「Irocujagaii uma」
„szép színű, csillogó szőrű ló” ◆ szívélyességszívélyesség
「Irocujanoaru ótai」 „szívélyes fogadtatás”

irocukinoirocukino ◆ színesszínes 「Irocukinopen」 „színes
toll” ◆ színezettszínezett
irocukinocsókuirocukinocsóku ◆ színes krétaszínes kréta
irocukinohakubokuirocukinohakuboku ◆ színes krétaszínes kréta
irócuribósisítoirócuribósisíto ◆ színfogó kendőszínfogó kendő
irodoriirodori ◆ színszín 「Atarasii tatemono-va macsina-
mini irodori-o szoeta.」 „Az új épület színt adott a
környéknek.” ◆ színezésszínezés
irodorinoirodorino ◆ díszítődíszítő 「Genkanni irodorino
hana-o oita.」 „Az előszobába díszítésül virágokat
tettem.” ◆ színűszínű 「Akarui irodorino fuku」 „vi-
dám színű ruha”

irodori-oirodori-o kuvaerukuvaeru ◆ tarkíttarkít 「Takuszan-no ne-
cukikjúga szorani irodori-o kuvaeteiru.」 „Hőlég-
ballonok tarkították az eget.”

irodoruirodoru ◆ feldobfeldob 「Kono kabegami-va heja-o
irodoru.」 „Ez a tapéta feldobja a szobát.” ◆ festfest
「Aki-va kono ha-o kiironi irodotta.」 „Az ősz
sárgára festette a faleveleket.” ◆ megfestmegfest
「Jozora-o irodoruórora」 „az éjszakai égboltot
megfestő északi fény” ◆ megszínezmegszínez 「Papurika-
va rjóri-o irodotta.」 „A paprika megszínezte az
ételt.” ◆ színesítszínesít ◆ színezszínez 「Baraga niva-o iro-
dotteiru.」 „Rózsák színezik a kertet.”

irodzsiroirodzsiro ◆ sápadtságsápadtság
iroenpicuiroenpicu ◆ színes ceruzaszínes ceruza
irogaaszeruirogaaszeru ◆ kifakulkifakul 「Nikkóde jukano iroga
aszeta.」 „A napfénytől kifakult a padló.”

irogahenkaszuruirogahenkaszuru ◆ színjátszószínjátszó
irogakavaruirogakavaru ◆ színtszínt váltvált 「Singóno iroga
kavatta.」 „A rendőrlámpa színt váltott.”

irogamiirogami ◆ papírcetlipapírcetli
irogaocsiruirogaocsiru ◆ kimegykimegy aa színeszíne 「Szentakude
jófukuno iroga ocsita.」 „A mosáskor kiment a ru-
ha színe.”

irogaraszuirogaraszu ◆ színes üvegszínes üveg
irogaucuruirogaucuru ◆ befogbefog 「Szentakusitarazubon-no
iroga siroivaisacuni ucutta.」 „Mosásnál a nadrág
befogta a fehér inget.” ◆ fogfog 「Konozubon iroga
ucurukara siroi szentakumonoto issoni aravana-
ide!」 „Ez a nadrág fog, ne mosd együtt a fehér ru-
hákkal!” ◆ megfogmegfog 「Zubon-no iroga makuraka-
báni ucutta.」 „A nadrág megfogta a párnahuza-
tot.”
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irogotoirogoto ◆ érzéki örömökérzéki örömök ◆ szerelmi ügyszerelmi ügy
irohairoha ◆ ábécéábécé ◆ alapalap 「Konpjútánoiroha-o
mananda.」 „Megtanultam a számítógépezés
alapjait.” ◆ régi japán ábécérégi japán ábécé
irohagarutairohagaruta ◆ iroha kártyairoha kártya
irohautairohauta ◆ iroha versiroha vers
iroiroaruiroiroaru ◆ mindenminden összejönösszejön 「Iroiroatte,
dzsibunno kekkonsikini okureta.」 „Minden
összejött, és lekéstem az esküvőmet.”

iroironairoirona ◆ mindenfélemindenféle 「Iroirona kósinrjó-o
ireta.」 „Mindenféle fűszert tettem bele.” ◆ sok-sok-
féleféle 「Iroirona hanasigadekite tanosikatta.」
„Sokféle dologról beszélgettünk, jól éreztem ma-
gam.” ◆ többféletöbbféle 「Iroirona hana-o katta.」
„Többféle virágot vettem.”

iroironahóhódeiroironahóhóde ◆ mindenhogyanmindenhogyan 「Iroirona
hóhóde tamesimasita.」 „Mindenhogyan próbál-
tam már.”

iroironameniauiroironameniau ◆ soksok mindenminden ériéri 「Kare-va
midzsikai dzsinszeide iroirona meni atta.」 „Sok
minden érte rövid élete során.”

iroirotoiroiroto ◆ különféleképpenkülönféleképpen 「Kokumin-va
szeifuno sigoto-o iroiroto hjókasita.」 „Az embe-
rek különféleképpen értékelték a kormány mun-
káját.” ◆ sokféleképpensokféleképpen 「Kono bunsó-va iro-
iroto kaisakudekiru.」 „Ezt a mondatot sokféle-
képpen lehet értelmezni.”

irojoiirojoi ◆ kedvezőkedvező 「Irojoi kaitó-o itadakema-
szendesita.」 „Nem kaptam kedvező választ.”

irokairoka ◆ bájbáj 「Kanodzso-va iroka-o usinatta.」
„Elveszítette a báját.” ◆ szépségszépség 「Kanodzsono
irokani majotta.」 „Elragadott a szépsége.” ◆

szín és illatszín és illat
irókaiirókai ◆ bankettbankett 「Purodzsekutoga ovatte iró-
kaiga hirakareta.」 „A projekt befejeztével ban-
kettet rendeztünk.”

irokeiroke ◆ nőiességnőiesség 「Kono jófukude-va kano-
dzsono irokegadenai.」 „Ebben a ruhában elvesz-
tette a nőiességét.” ◆ szexuálisszexuális érdeklődésérdeklődés ◆

szexuálisszexuális vonzerővonzerő ◆ színezésszínezés ◆ vonzerővonzerő
「Kare-va kenrjokuni iroke-o kandzsiteiru.」
„Vonzerőt érez a hatalom iránt.” ◇ irokenukino-irokenukino-
pátipáti kanbulikanbuli 「Irokenukinopáti-o sita.」 „Kan-
bulit rendeztünk.” ◇ irokenoaruirokenoaru szexisszexis 「Irok-
enoaru dzsoszei」 „szexis nő”

irokejorikuikeirokejorikuike ◆ szerelemnélszerelemnél többretöbbre tart-tart-
jaja azaz evéstevést 「Kanodzso-va irokejori kui ke-
da.」 „Az a nő a szerelemnél többre tartja az
evést.”

irokemunmun-noirokemunmun-no ◆ dögösdögös 「Irokemunmun-no
dzsoszeikara mega hanaszenakatta.」 „Nem tud-
tam levenni a szemem egy dögös csajról.”

irokenoaruirokenoaru ◆ szexisszexis 「Irokenoaru dzsoszei」
„szexis nő”

irokenonaiirokenonai ◆ földhözragadtföldhözragadt 「Hosi-o mini
ikóto szaszottanoni, mó nemuikara, to irokenonai
hendzsiga kaettekita.」 „Amikor mondtam neki,
hogy nézzük meg a csillagokat, azt a földhözragadt
választ adta, hogy álmos.” ◆ prózaiprózai 「Irokenonai
hanasi」 „prózai történet”

irokenukinopátiirokenukinopáti ◆ kanbulikanbuli 「Irokenukinopáti-
o sita.」 „Kanbulit rendeztünk.”

irokesirenzuirokesirenzu ◆ akromatikus lencseakromatikus lencse
iroketappurinoiroketappurino ◆ igézőigéző 「Iroketappurino me-
cuki」 „igéző tekintet”

irokezukuirokezuku ◆ férfiassáférfiassá válikválik 「Muszuko-va
szaikinirokezuicsatta.」 „A fiam férfiassá vált.” ◆

nőiessénőiessé válikválik 「Muszume-va szaikinirokezui-
csatta.」 „A lányom nőiessé vált.”

irokicsigaiirokicsigai ◆ szexmániaszexmánia
irokicsigainoirokicsigaino ◆ szexmániásszexmániás
irokoiirokoi ◆ rikítórikító
irokoiirokoi ◆ szenvedélyes szerelemszenvedélyes szerelem
irokoizatairokoizata ◆ szerelmiszerelmi ügyügy 「Irokoizatani ma-
ki komarete szaszareta.」 „Szerelmi ügybe keve-
redett, és leszúrták.”

irokúkanirokúkan ◆ színskálaszínskála ◆ színtérszíntér
iromacsiiromacsi ◆ vigalmivigalmi negyednegyed ◆ vöröslámpásvöröslámpás
negyednegyed
iromeirome ◆ hízelgéshízelgés 「Dzsósini irome-o cukatte
suszszesita.」 „A főnökének hízelegve elérte, hogy
előléptessék.” ◆ igézőigéző pillantáspillantás 「Irome-o cu-
katte otokono ki-o hikótosita.」 „Igéző pillantás-
sal próbálta magára vonni a férfi figyelmét.” ◆

színárnyalatszínárnyalat 「Jukani iromeno csigau
mokuzai-o cukatta.」 „A padlóhoz vegyes színár-
nyalatú faanyagot használt.”

iromeganeiromegane ◆ színesszínes szemüvegszemüveg ◇ iromegane-iromegane-
demirudemiru előítélettelelőítélettel néznéz 「Kanodzso-va irom-
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eganede muszumeno kon-jakusa-o miteiru.」
„Előítélettel néz a leendő vejére.”

iromeganedemiruiromeganedemiru ◆ előítélettelelőítélettel néznéz
「Kanodzso-va iromeganede muszumeno kon-
jakusa-o miteiru.」 „Előítélettel néz a leendő ve-
jére.”

iromekitacuiromekitacu ◆ felélénkülfelélénkül ◆ izgalombaizgalomba jönjön
「Kagakunjúszuni iromeki tatta.」 „Az tudomá-
nyos hírre izgalomba jöttem.”

iromekuiromeku ◆ csáboscsábos leszlesz 「Kanodzso-va szai-
kiniromeitekita.」 „Az a nő mostanában nagyon
csábos lett.” ◆ felélénkülfelélénkül 「Orinpikkuno kaisza-
ide tokai-va iromeita.」 „Az olimpia rendezése
miatt a város felélénkült.” ◆ felkavarjafelkavarja azaz ér-ér-
zelmeitzelmeit 「Sidzsóno daibórakude kabunusi-va
iromeita.」 „A piaci összeomlás felkavarta a rész-
vényesek érzelmeit.” ◆ izgalombaizgalomba jönjön 「Atara-
sii csirjóhó-o kiite iromeita.」 „Izgalomba jött az
új gyógymód hallatára.” ◆ színpompásszínpompás leszlesz
「Haruninatte nivaga iromeita.」 „A tavasz bekö-
szöntével a kert színpompás lett.”

iromiiromi ◆ színezetszínezet
iromonoiromono ◆ színesszínes holmiholmi ◆ színesszínes ruharuha ◆ va-va-
rietérieté
iromonoszekiiromonoszeki ◆ varietészínházvarietészínház
iromonoszentakuiromonoszentaku ◆ színes mosásszínes mosás
ironiron ◆ ellenvéleményellenvélemény 「Iron-o tonaeta.」 „El-
lenvéleményének adott hangot.” ◆ ellenvetésellenvetés
「Iron-va mitomemaszen.」 „Nem fogadunk el
ellenvetéseket.”

irónakuirónaku ◆ maradékmaradék nélkülnélkül 「Dzsóken-o iróna-
ku bunszekisita.」 „Maradék nélkül analizáltam a
feltételeket.”

ironaosiironaosi ◆ átöltözésátöltözés ◇ oironaosioironaosi átöltö-átöltö-
zészés 「Sinpu-va doreszuni oironaosisita.」 „A
menyasszony átöltözött menyecskeruhába.”

iron-jódengenkódoiron-jódengenkódo ◆ vasalózsinórvasalózsinór
iron-nairon-na ◆ különbözőkülönböző 「Iron-na kunini ittako-
togaaru.」 „Különböző országokban voltam.” ◆

sokfélesokféle 「Iron-na bjóki-o siteiru.」 „Sokféle be-
tegségben szenved.”

iron-nadekigotogaattairon-nadekigotogaatta ◆ eseménydúseseménydús
「Iron-na dekigotogaatta icsinicsidesita.」 „Ese-
ménydús nap volt.” ◆ eseményeseseményes

iron-nakakudokarasiraberuiron-nakakudokarasiraberu ◆ körüljárkörüljár
「Tószannicuite iron-na kakudokara sirabeta.」
„Körüljárta csőd témakörét.”

iron-nakotoiron-nakoto ◆ annyiannyi mindenminden 「Szaigoni atte-
kara iron-nakotoga okotta.」 „Annyi minden tör-
tént, mióta nem találkoztunk!”

iron-nasuruinoiron-nasuruino ◆ változatosváltozatos 「Iron-na suru-
ino rjóri-o cukutta.」 „Változatos ételeket főzött.”

iron-natokoroniiron-natokoroni ◆ többfelétöbbfelé 「Untensu-va dó-
dzsini iron-na tokoroni csúisinakerebanaranai.」
„A vezetőnek többfelé kell figyelnie egyszerre.”

iron-nonokoruiron-nonokoru ◆ vitatottvitatott 「Ironno nokoru
mondai」 „vitatott kérdés”

ironobokasiironobokasi ◆ színátmenetszínátmenet
ironobunszanironobunszan ◆ színszórásszínszórás
ironocuitaironocuita ◆ tarkatarka 「Vatasi-va ironocuita
jófuku-o becuni arau.」 „Én a tarka ruhákat külön
mosom.”

ironoguradésonironoguradéson ◆ színárnyalatszínárnyalat
ironojoiironojoi ◆ kedvezőkedvező 「Irono joi hendzsi」 „ked-
vező válasz”

ironokongóironokongó ◆ színkeverésszínkeverés
ironokumiavaszeironokumiavasze ◆ színkombinációszínkombináció ◆ szín-szín-
összeállításösszeállítás
ironosikibecuironosikibecu ◆ színekszínek megkülönböztetésemegkülönböztetése
◆ színlátásszínlátás
iro-o aszeszaszeruiro-o aszeszaszeru ◆ fakítfakít
iro-oiro-o cukerucukeru ◆ kiszínezkiszínez 「Szengani iro-o cuke-
ta.」 „Kiszínezte a rajzot.” ◆ színezszínez
iroocsiiroocsi ◆ színvesztésszínvesztés
iroocsisijaszuiiroocsisijaszui ◆ színvesztőszínvesztő
iroocsisinikuiiroocsisinikui ◆ színtartószíntartó
iro-oiro-o nukunuku ◆ kifehérítkifehérít ◆ kiszőkítkiszőkít 「Kamino
iro-o nuita.」 „Kiszőkítettem a hajam.”

iro-oiro-o szaszuszaszu ◆ megszínezmegszínez 「Haikeini avai
mizuiro-o szasita.」 „Megszíneztem a világoskék
hátteret.” ◆ színesebbészínesebbé tesztesz 「Kanodzsoga
bokuno szekaini iro-o szasita.」 „Az a nő színe-
sebbé tette az életemet.”

iro-o szoeruiro-o szoeru ◆ színesítszínesít
irootokoirootoko ◆ latorlator ◆ nőcsábásznőcsábász ◆ nőknők bálvá-bálvá-
nyanya ◆ szeretőszerető ◆ szoknyavadászszoknyavadász
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iro-oiro-o uruuru ◆ áruljaárulja aa testéttestét 「On-na-va iro-o
utta.」 „A nő a testét árulta.”

iro-oiro-o usinauusinau ◆ elsápadelsápad 「Kanodzso-va kjófude
iro-o usinatta.」 „A félelemtől elsápadt.”

iroppoiiroppoi ◆ kívánatoskívánatos 「Cuma-va atarasii
jófuku-o kite, totemo iroppokatta.」 „A feleségem
nagyon kívánatos volt az új ruhájában.”

iroriirori ◆ nyílt tűzhelynyílt tűzhely
irosúszairosúsza ◆ színaberrációszínaberráció
irószuruirószuru ◆ elismerielismeri aa munkájátmunkáját ◆ megkö-megkö-
szöniszöni aa munkájátmunkáját 「Teinen-o mukaeta dórjó-
o irósita.」 „Megköszöntük a nyugállományba vo-
nuló kollégánk munkáját.” ◆ méltányoljaméltányolja aa
munkájátmunkáját 「Kono kaisa-va sainzen-in-o irósite-
kureru.」 „Ez vállalat méltányolja a dolgozók
munkáját.”

irotoridoriirotoridori ◆ kavalkádkavalkád 「Kono e-va irotori-
dorideszu.」 „A képen a színek kavalkádja látha-
tó.”

irotoridorinoirotoridorino ◆ díszesdíszes 「Irotoridorino
hanataba-o katta.」 „Díszes virágcsokrot vettem.”
◆ hímeshímes
irovakeirovake ◆ eltérőeltérő színnelszínnel jelölésjelölés ◆ meg-meg-
különböztetéskülönböztetés ◆ színekkelszínekkel megkülönbözte-megkülönbözte-
téstés ◆ színkódszínkód
irovakecsizuirovakecsizu ◆ színes térképszínes térkép
irovakeszuruirovakeszuru ◆ színekkelszínekkel megkülönböztetmegkülönböztet
「Kikendo-o irovakesita.」 „Színekkel megkülön-
böztették a veszélyességi fokozatokat.” ◆ színekszínek
szerintszerint szétválogatszétválogat 「Bí dama-o irovakesi-
ta.」 „Színek szerint szétválogattam az üveggolyó-
kat.”

irozakariirozakari ◆ legvonzóbb korlegvonzóbb kor
irozomeirozome ◆ színezésszínezés
irozukeirozuke ◆ festésfestés ◆ kiszínezéskiszínezés 「Sirokurosa-
sinno irozuke」 „fekete-fehér kép kiszínezése” ◆

színezésszínezés
irozukuirozuku ◆ érettérett színeszíne leszlesz 「Kakiga irozui-
ta.」 „A datolyaszilvának érett színe lett.” ◆ szí-szí-
nesnes leszlesz 「Akininattara kono ha-va irozuku.」
„Ősszel színesek lesznek a falevelek.” ◆ színező-színező-
dikdik 「Akaku irozuita happa.」 „Vörösre színező-
dött falevél.”

irozuriirozuri ◆ színes nyomtatásszínes nyomtatás

iruiru ◆ kellkell 「Gaikokugono benkjóni-va konkiga
iru.」 „A nyelvtanuláshoz kitartás kell.” ◆ kérkér
「Kóhíni szató-va iranai.」 „Nem kérek a kávéba
cukrot!” ◆ szükségeszüksége vanvan 「Okanega iru.」
„Pénzre van szükségem.” ◇ iranaiiranai nemnem kellkell
「Sinpai-va iranai.」 „Nem kell aggódni!” ◇ ira-ira-
nakunarunakunaru feleslegesséfeleslegessé válikválik 「Iranakunatta
fuku-o szuteta.」 „A feleslegessé vált ruhákat ki-
dobtam.” ◇ meganegairumeganegairu szemüvegesszemüveges 「Na-
nataga mega iruto-va siranakatta.」 „Nem is tud-
tam, hogy szemüveges vagy.”

iruiru ◆ kilőkilő 「Jumide ja-o uta.」 „Kilőttem egy
nyílvesszőt az íjjal.” ◆ lőlő 「Jumi-o ita.」 „Íjjal
lőttem.” ◆ találtalál 「Mato-o ita hacugen」 „célba
talált megjegyzés” ◇ irujónairujóna szúrószúró 「Irujóna
mede otoko-o mita.」 „Szúró pillantással nézte
a férfit.” ◇ kokoro-okokoro-o iruiru elnyerielnyeri aa szívétszívét
「Itosiki monono kokoro-o ita.」 „Elnyertem a
szerelmem szívét.” ◇ szeikoku-oszeikoku-o iruiru fejénfején ta-ta-
lálja a szögetlálja a szöget
iruiru ◆ belépbelép 「Bucumonni iru.」 „Belép a szerze-
tesrendbe.” ◇ kiniirukiniiru megtetszikmegtetszik 「Miszedea-
ru jófuku-o kini itta.」 „A boltban megtetszett egy
ruha.” ◇ kiniirukiniiru tetsziktetszik 「Konoburauszu-o kini
irimasitaka?」 „Tetszik ez a blúz?”

iruiru ◆ léteziklétezik 「Roh-pon jubigaaru hitomoiru.」
„Létezik olyan ember, akinek hat ujja van.” ◆

megvanmegvan 「Inu-va madairu?」 „Megvan még a
kutyád?” ◆ vanvan 「Nakanivani inugaimaszu.」
„Az udvaron van egy kutya.” ◇ itaiitai szeretneszeretne
lennilenni 「Zutto kimito issoniitai!」 „Végig együtt
szeretnék lenni veled!” ◇ icukuicuku ideszokikideszokik
「Icukukara noranekoniesza-o agenaide!」 „Ne
adj enni a kóbor macskának, mert ideszokik!” ◇

itemotattemoirarenaiitemotattemoirarenai nyugtalannyugtalan 「Tomo-
dacsiga dzsikoniattato kiite itemo tattemoira-
renakunatta.」 „Nyugtalan vagyok, mert megtud-
tam, hogy a barátomat baleset érte.” ◇ itemo-itemo-
tattemoirarenaitattemoirarenai felizgatfelizgat 「Varuinjúszu-o ki-
ite, itemo tattemoirarenakatta.」 „A rossz hírek
felizgattak.” ◇ inaiinai nincsnincs 「Jukka-va imakokoni-
imaszen.」 „Jutka most nincs itt.” ◇ inaiinai eltűnteltűnt
「Nekogainai.」 „Eltűnt a macska.” ◇ inaiaida-inaiaida-
nini távollétébentávollétében 「Anatagainai aidani sinnjúsa-
inga haitta.」 „A távollétedben egy új munkatár-
sat vettünk fel.” ◇ inakunaruinakunaru eltűnikeltűnik 「Kokoni-
icumo szuvatteita nekogainakunatta.」 „A mindig
itt gubbasztó macska eltűnt.” ◇ iruaidaniiruaidani amígamíg
vanvan 「Kaguno dzsótai-o hikkosi gjósagairu aidani

13481348 iro-o uru iro-o uru – iru iru AdysAdys



kakuninsimasó.」 „Addig ellenőrizzük a bútorok
állapotát, amíg ott van a költöztető.” ◇ iruaidaniiruaidani
amikoramikor vanvan 「Karegairu aidani denvasitai.」
„Akkor akarok telefonálni, amikor otthon van.” ◇

kodomogainaikodomogainai gyermektelengyermektelen 「Kodomogai-
nai fúfu」 „gyermektelen házaspár” ◇ siteirusiteiru
éppenéppen csinálcsinál 「Cuma-va ima ofuroni haitteima-
szu.」 „A feleségem most éppen fürdik.” ◇ si-si-
teiruteiru többszörtöbbször csinálcsinál 「Kare-va icumo ona-
dzsi macsigai-o kuri kaesiteiru.」 „Mindig ugyan-
azt a hibát követi el.” ◇ siteirusiteiru mármár csináltcsinált
「Nimocu-va mó todoiteiru.」 „Már megjött a
csomag.” ◇ ni-vani-va irarenaiirarenai nemnem bírjabírja kiki
「Kikazuni-va irarenakatta.」 „Nem bírtam ki,
hogy meg ne kérdezzem.” ◇ ni-vani-va irarenaiirarenai nemnem
tudtud élniélni 「Hito-va iki-o torazuni-va irarenai.」
„Az ember nem tud lélegzés nélkül élni.” ◇ ni-ni-
vava irarenaiirarenai nemnem tudjatudja megállnimegállni 「Nanimo
ivazuni-va irarenakatta.」 „Nem tudtam szó nél-
kül megállni.” ◇ ni-vani-va irarenaiirarenai nemnem tudtud nemnem
csinálnicsinálni 「Macsigaini kizukazuni-va irarenakat-
ta.」 „Nem tudta nem észrevenni a hibát.”

iruiru ◆ megpirítmegpirít 「Nori-o itta.」 „Megpirítottam
az algalapot.” ◆ pirítpirít 「Himavarino su-o itta.」
„Napraforgómagot pirítottam.” ◆ pörkölpörköl 「Kóhí
mame-va joku irareteiru.」 „A kávébab jól meg
volt pörkölve.”

iruiru ◆ öntönt 「Szeidóde zó-o ita.」 „Bronzból ön-
tötte a szobrot.” ◆ verver 「Kóka-o ita.」 „Pénzt
vert.”

iruaidaniiruaidani ◆ amígamíg vanvan 「Kaguno dzsótai-o hik-
kosi gjósagairu aidani kakuninsimasó.」 „Addig
ellenőrizzük a bútorok állapotát, amíg ott van a
költöztető.” ◆ amikoramikor vanvan 「Karegairu aidani
denvasitai.」 „Akkor akarok telefonálni, amikor
otthon van.”

iruiirui ◆ öltözéköltözék 「Nacuno irui-va motteinai.」
„Nincs nyári öltözékem.” ◆ ruhaneműruhanemű 「Irui-
va tanszuni irete kudaszai!」 „A ruhaneműket a
szekrénybe tedd!”

iruikóhaiiruikóhai ◆ diszasszortatív párosodásdiszasszortatív párosodás
irujónairujóna ◆ szúrószúró 「Irujóna mede otoko-o mi-
ta.」 „Szúró pillantással nézte a férfit.”

irukairuka ◆ delfindelfin ◇ kobitoirukakobitoiruka partiparti delfindelfin ◇

handóirukahandóiruka palackorrú delfinpalackorrú delfin
irukazairukaza ◆ DelfinDelfin
iruminésoniruminéson ◆ díszkivilágításdíszkivilágítás ◆ kivilágításkivilágítás

iruminéson-raitoiruminéson-raito ◆ fényfüzérfényfüzér
iruszuiruszu ◆ távollét tettetésetávollét tettetése
iruszu-oiruszu-o cukaucukau ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem len-len-
nene otthonotthon 「Denvani iruszu-o cukatta.」 „Nem
vettem fel a telefont, úgy tettem mintha nem len-
nék otthon.”

isaisa ◆ doktordoktor 「Kare-va nanno isadeszuka?」 „Ő
minek a doktora?” ◆ orvosorvos 「Isani mitemorat-
ta hógaii.」 „Jobb, ha elmész ezzel orvoshoz!” ◇

isanofujódzsóisanofujódzsó suszterneksuszternek mindigmindig lyukaslyukas aa
cipőjecipője ◇ oisaszanoisaszan orvosorvos 「Oisaszan-ni szó-
dansimasó.」 „Beszéljen orvossal!” ◇ kakaricu-kakaricu-
kenoisakenoisa körzeti orvoskörzeti orvos
isaisa ◆ vigaszvigasz ◆ vigasztalásvigasztalás 「Isano kotoba」
„vigasztaló szavak”

isanikakaruisanikakaru ◆ orvoshozorvoshoz járjár 「Kono bjókide
icsinenkanisanikakatteita.」 „Ezzel a betegséggel
egy évig jártam orvoshoz.” ◆ orvoshozorvoshoz kerülkerül
「Dekirudake isanikakaranai hógaii.」 „Ha lehet,
nem érdemes orvoshoz kerülni.”

isanofujódzsóisanofujódzsó ◆ suszterneksuszternek mindigmindig lyukaslyukas
a cipőjea cipője
isarjóisarjó ◆ bánatpénzbánatpénz 「Rikonno isarjó」 „válás
utáni bánatpénz” ◆ fájdalomdíjfájdalomdíj 「Kócúdzsiko-
no isarjó」 „közúti baleset utáni fájdalomdíj” ◆

vigaszdíjvigaszdíj 「Kagaisani taisite isarjó-o motome-
ru.」 „Vigaszdíjat követelt a bántalmazótól.”

isaszuruisaszuru ◆ vigasztalvigasztal
isiisi ◆ kavicskavics 「Kurumaga isi-o haneta.」 „A ko-
csi felverte a kavicsot.” ◆ kőkő 「Isi-o nageta.」
„Eldobtam egy követ.” ◇ isigadekiruisigadekiru köveköve leszlesz
「Dzsinzóni isiga dekita.」 „Vesekövem lett.” ◇

isinikadzsiricuitemoisinikadzsiricuitemo haha törik,törik, haha szakadszakad
「Isinikadzsiricuitemokono keijaku-o toritai.」
„Ha törik, ha szakad, meg fogom kötni a szerző-
dést.” ◇ isinifuton-oisinifuton-o kiszerarezukiszerarezu későkéső ha-ha-
lottlott szüleinkszüleink kedvébenkedvében járnijárni ◇ isinojónio-isinojónio-
moimoi nehéz,nehéz, mintmint aa sársár ◇ tazan-noisitazan-noisi másmás hi-hi-
bájábólbájából tanulástanulás 「Kareno sippai-o tazanno isi-
tosita.」 „Tanultam az ő hibájából.” ◇ tamaisitamaisi
gömbölyűgömbölyű kőkő ◇ jakeisinimizujakeisinimizu nemnem segítsegít
「Imaszaradorjokusitemo jake isini mizuda.」
„Hiába is erőlködünk, az már nem segít.”

isiisi ◆ akasztásosakasztásos öngyilkosságöngyilkosság ◇ isiszuruisiszuru
felakasztjafelakasztja magátmagát 「Kare-va dzsisicude isisi-
ta.」 „A szobájában felakasztotta magát.”
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isiisi ◆ akarásakarás ◆ akaratakarat 「Dzsibunno iside
kaisa-o jameta.」 „Saját akaratomból hagytam el
a céget.” ◆ akaraterőakaraterő 「Isiga jovaikara futot-
teimaszu.」 „Azért vagyok kövér, mert gyenge az
akaraterőm.” ◆ elhatározáselhatározás ◇ kenrjokuisikenrjokuisi
hatalomhatalom akarásaakarása ◇ dzsijúisidedzsijúiside szabadszabad
akaratábólakaratából 「Kareno dzsijúiside okonavareta
kódó.」 „Szabad akaratából végzett cselekedet.” ◇

tecunoisitecunoisi vasakaratvasakarat ◇ fukucunoisifukucunoisi hajtha-hajtha-
tatlan akarattatlan akarat ◇ fukucunoisifukucunoisi vasakaratvasakarat
isiisi ◆ árván hagyott gyerekárván hagyott gyerek ◆ utószülöttutószülött
isiisi ◆ orvosorvos ◇ beteran-noisibeteran-noisi veterán orvosveterán orvos
isiisi ◆ végakaratvégakarat 「Kodzsinno isinijori kazo-
kuszónite tori okonaimaszu.」 „Az elhunyt vég-
akarata szerint, családi körben tartjuk a temetést.”

isiisi ◆ elgondoláselgondolás ◆ szándékszándék 「Szankano isi-
o hjómeisita.」 „Kinyilvánította a részvételi szán-
dékát.” ◇ isigaaruisigaaru szándékábanszándékában álláll 「Kare-
va kekkonno isigaaru.」 „Szándékában áll meg-
házasodni.” ◇ isigacúdzsiruisigacúdzsiru megértetimegérteti ma-ma-
gátgát 「Gaikokugode isiga cúdzsita.」 „Megértet-
tem magam idegen nyelven.” ◇ tecunoisitecunoisi vas-vas-
akaratakarat
isiakóisiakó ◆ heterodonta alosztályheterodonta alosztály
isiatamaisiatama ◆ kemény fejkemény fej
isiatamanoisiatamano ◆ hajthatatlanhajthatatlan 「Isiatamano
dzsósi-o szettokusijótosita.」 „Próbáltam meg-
győzni a hajthatatlan főnökömet.” ◆ keményfe-keményfe-
jűjű 「Isiatamano szeito」 „keményfejű diák”

isibaiisibai ◆ mészmész ◇ isibaigamaisibaigama mészégetőmészégető ke-ke-
mencemence
isibaigamaisibaigama ◆ mészégető kemencemészégető kemence
isibasiisibasi ◆ kőhídkőhíd
isibasi-oisibasi-o tataitevatarutataitevataru ◆ túlságosantúlságosan óva-óva-
tostos
isibeiisibei ◆ kőfalkőfal
isibotokeisibotoke ◆ kőbuddhakőbuddha
isibumiisibumi ◆ emlékkőemlékkő ◆ emléktáblaemléktábla
isicuisicu ◆ elvesztéselvesztés
isicuisicu ◆ másságmásság
isicubucuisicubucu ◆ elveszettelveszett tárgytárgy ◆ találttalált tárgytárgy

isicubucutoriacukaidzsoisicubucutoriacukaidzso ◆ találttalált tárgyaktárgyak
osztályaosztálya

isicunaisicuna ◆ idegenidegen 「Isicuna bunkani taisite kan-
jódearu.」 „Toleráns az idegen kultúrával szem-
ben.” ◆ különlegeskülönleges 「Kare-va isicuna szonzai-
da.」 „Különleges ember.” ◆ másmás 「Bondzsinga
dekinaikotoga dekiru isicuna ningendeszu.」
„Más mint az átlagember. Olyanra képes, amire a
többiek nem.”

isicusaisicusa ◆ elveszett tárgy gazdájaelveszett tárgy gazdája
isicuszaibóisicuszaibó ◆ heterocisztaheterociszta
isicuszuruisicuszuru ◆ elveszítelveszít 「Déta-o isicuszuru.」
„Elveszíti az adatokat.”

isicutodokeisicutodoke ◆ elveszettelveszett tárgytárgy bejelenté-bejelenté-
sese
isicsidoriisicsidori ◆ ugartyúkugartyúk
isidanisidan ◆ kőlépcsőkőlépcső
isidanisidan ◆ orvoscsoportorvoscsoport
isidatamiisidatami ◆ kővelkővel kirakottkirakott részrész 「Nivano
isidatami」 „kert kővel kirakott része” ◆ köve-köve-
zetzet ◆ macskakőmacskakő 「Isidatamino micsi」 „macs-
kaköves út”

isidóróisidóró ◆ kőlámpakőlámpa ◆ kőlámpáskőlámpás
isidzsiisidzsi ◆ göröngyös útgöröngyös út ◆ köves földköves föld
isidzsikiisidzsiki ◆ kőburkolatkőburkolat
isigaaruisigaaru ◆ szándékábanszándékában álláll 「Kare-va kek-
konno isigaaru.」 „Szándékában áll megházasod-
ni.”

isigacúdzsiruisigacúdzsiru ◆ megértetimegérteti magátmagát 「Gaikok-
ugode isiga cúdzsita.」 „Megértettem magam ide-
gen nyelven.”

isigacujoiisigacujoi ◆ erőserős akaratúakaratú 「Isiga cujoikara
oszake-o jamerukotogadekita.」 „Erős akaratú
vagyok, leszoktam az italozásról.”

isigadekiruisigadekiru ◆ köveköve leszlesz 「Dzsinzóni isiga de-
kita.」 „Vesekövem lett.”

isigajovaiisigajovai ◆ gyenge akaratúgyenge akaratú
isigakeisigake ◆ kőfalkőfal
isigakiisigaki ◆ kőkerítéskőkerítés
isigameisigame ◆ japán víziteknősjapán víziteknős
isihakudzsakuisihakudzsaku ◆ akaratgyengeségakaratgyengeség
isihenisihen ◆ bal oldali kő-gyökbal oldali kő-gyök
isihjódzsiisihjódzsi ◆ akaratnyilvánításakaratnyilvánítás ◆ szándék-szándék-
nyilatkozatnyilatkozat
isihóisihó ◆ orvosi törvényorvosi törvény

13501350 isi isi – isihó isihó AdysAdys



isijakibibinbaisijakibibinba ◆ kövön sült bibimbapkövön sült bibimbap
isikabeisikabe ◆ kőfalkőfal
isikaiisikai ◆ orvosi kamaraorvosi kamara
isikaidanisikaidan ◆ kőlépcsőkőlépcső
isikariheijaisikariheija ◆ Isikari-síkságIsikari-síkság
isikarivakaszagiisikarivakaszagi ◆ tavi lazactavi lazac
isikavakenisikavaken ◆ Isikava megyeIsikava megye
isikeriisikeri ◆ ugróiskolaugróiskola
isiketteiisikettei ◆ döntéshozataldöntéshozatal
isiketteisaisiketteisa ◆ döntéshozódöntéshozó
isikiisiki ◆ eszméleteszmélet 「Isiki-o usinatta.」 „Elvesz-
tette az eszméletét.” ◆ mano-vidzsnyánamano-vidzsnyána ◆ ön-ön-
tudattudat 「Minzokuisiki」 „nemzeti öntudat” ◆

tudattudat 「Umakujaróto isikisiszugite sippaisita.」
„A tudat, hogy jól kell csinálni, kudarchoz veze-
tett.” ◆ tudat-tudatosságtudat-tudatosság ◇ ieisikiieisiki családicsaládi
beállítottságbeállítottság ◇ ieisikiieisiki családszemléletcsaládszemlélet ◇

isikiarukasicuisikiarukasicu tudatostudatos gondatlansággondatlanság ◇

isikigasikkarisiteiruisikigasikkarisiteiru tisztatiszta azaz elméjeelméje
「Kare-va sinumade isikigasikkarisiteita.」 „Egé-
szen a haláláig tiszta volt az elméje.” ◇ isikinaki-isikinaki-
kasicukasicu hanyaghanyag gondatlansággondatlanság ◇ isiki-oisiki-o kai-kai-
fukuszurufukuszuru visszanyerivisszanyeri azaz eszméletéteszméletét ◇ erí-erí-
toisikitoisiki elitizmuselitizmus ◇ kaikjúisikikaikjúisiki osztálytu-osztálytu-
datdat ◇ kikiisikikikiisiki veszélyérzetveszélyérzet ◇ kjódótaiisi-kjódótaiisi-
kiki közösségiközösségi tudattudat ◇ súdan-isikisúdan-isiki csoport-csoport-
szellemszellem ◇ cuminoisikicuminoisiki bűntudatbűntudat 「Cumino
isiki-va kienai.」 „Nem múlik el a bűntudatom.”
◇ biisikibiisiki esztétikaiesztétikai érzékérzék 「Biisiki-o miga-
ita.」 „Csiszoltam az esztétikai érzékemet” ◇ min-min-
zokuisikizokuisiki nemzetinemzeti öntudatöntudat ◇ minzokuisikiminzokuisiki
identitásidentitás 「Ano minzokuni-va minzokuisikiga-
nai.」 „Annak a nemzetnek nincs identitása.” ◇

mondaiisikimondaiisiki problématudatproblématudat
isikiarukasicuisikiarukasicu ◆ tudatos gondatlanságtudatos gondatlanság
isikidzsótaiisikidzsótai ◆ tudati állapottudati állapot
isikifumeiisikifumei ◆ eszméletvesztéseszméletvesztés
isikifumeininaruisikifumeininaru ◆ elveszítielveszíti azaz eszméletéteszméletét
「Atama-o utte isikifumeininatta.」 „Beütötte a
fejét, és elvesztette az eszméletét.”

isikifumeinoisikifumeino ◆ eszméletleneszméletlen 「Isikifumeino
dzsótaide bjóinni hakobareta.」 „Eszméletlen ál-
lapotban szállították kórházba.”

isikigaaruisikigaaru ◆ tudatánáltudatánál vanvan 「Kandzsa-va
isikigaatta.」 „A beteg tudatánál volt.”

isikigamodoruisikigamodoru ◆ magáhozmagához tértér 「Mikkago to-
cuzenisikiga modotta.」 „3 nap múlva egyszer
csak magához tért.”

isikigamórótositaisikigamórótosita ◆ kábultkábult 「Isikigamóróto-
sita kandzsaga sudzsucusicuni hakobareta.」 „A
kábult beteget a műtőbe vitték.”

isikigamórótoszuruisikigamórótoszuru ◆ elkábulelkábul 「Itamide
isikiga mórótositekita.」 „Elkábult a fájdalomtól.”
◆ kábulkábul
isikiganaiisikiganai ◆ eszméletleneszméletlen 「Kandzsa-va isiki-
ganakatta.」 „A beteg eszméletlen volt.” ◆ nincsnincs
tudatábantudatában 「Varuikoto-o sita isikiganakatta.」
„Nem volt tudatában annak, hogy rosszat cseleke-
dett.”

isikigasikkarisiteiruisikigasikkarisiteiru ◆ tisztatiszta azaz elméjeelméje
「Kare-va sinumade isikigasikkarisiteita.」 „Egé-
szen a haláláig tiszta volt az elméje.”

isikikadzsóisikikadzsó ◆ túlzott öntudattúlzott öntudat
isikikanoisikikano ◆ tudattudat alattialatti 「Isikikano akoga-
re」 „tudat alatti vonzódás”

isikikondakuisikikondaku ◆ tudatzavartudatzavar
isikimóróisikimóró ◆ kábultságkábultság
isikinakikasicuisikinakikasicu ◆ hanyag gondatlansághanyag gondatlanság
isikinoteirjúisikinoteirjú ◆ tudatalattiságtudatalattiság
isiki-oisiki-o kaifukuszurukaifukuszuru ◆ visszanyerivisszanyeri azaz esz-esz-
méletétméletét
isiki-oisiki-o mórótoszaszerumórótoszaszeru ◆ elkábítelkábít 「Csó-
dzsikanno zangjó-va kareno isiki-o mórótoszasze-
ta.」 „A hosszú túlóra elkábította.”

isiki-oisiki-o torimodoszutorimodoszu ◆ visszanyerivisszanyeri azaz esz-esz-
méletétméletét 「Sissinsita hito-va isiki-o tori modosi-
ta.」 „Az ájult ember visszanyerte az eszméletét.”

isiki-oisiki-o usinatteusinatte ◆ öntudatlanulöntudatlanul 「Jopparai-
va isiki-o usinatte dzsimende neteita.」 „A részeg
öntudatlanul feküdt a földön.”

isikiriisikiri ◆ kacsázáskacsázás
isikiribaisikiriba ◆ kőbányakőbánya ◆ kőfejtőkőfejtő
isikisiteisikisite ◆ tudatosantudatosan 「Isikisite cumi-o okasi-
ta vakedehanai.」 „Nem tudatosan vétkeztem.”

isikisógaiisikisógai ◆ tudatzavartudatzavar
isikiszósicuisikiszósicu ◆ tudatvesztéstudatvesztés
isikiszuruisikiszuru ◆ tudatábantudatában vanvan 「Hanzai-o
okasitato-va isikisiteinakatta.」 „Nem volt tuda-
tában annak, hogy bűnt követ el.”
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isikitekinaisikitekina ◆ tudatostudatos 「Isikitekina dorjokuga
hicujódeszu.」 „Tudatos erőfeszítésre van szük-
ség.”

isikitekiniisikitekini ◆ tudatosantudatosan 「Isikitekini sicunoii
sokudzsi-o toru」 „Tudatosan jó minőségű étele-
ket eszem.”

isikoroisikoro ◆ kavicskavics
isikuisiku ◆ kőfaragókőfaragó
isimenkjoisimenkjo ◆ orvosiorvosi működésiműködési engedélyeengedélye ◆

praktizálási engedélypraktizálási engedély
isimenkjodzsóisimenkjodzsó ◆ praktizálási engedélypraktizálási engedély
isimenkjosóisimenkjosó ◆ praktizálási engedélypraktizálási engedély
isinisin ◆ hitelességhitelesség 「Kunino isinga kizucuku.」
„Elveszti az ország a hitelességét.” ◆ megbecsü-megbecsü-
léslés 「Isinno takai sokugjó」 „megbecsült foglal-
kozás” ◆ presztízspresztízs 「Isinni kakavaru mondai」
„presztízskérdés” ◆ tekintélytekintély 「Kono
szenmonka-va isinga takai.」 „Ennek a szakem-
bernek nagy tekintélye van.”

isinisin ◆ reformreform ◆ rendszerváltásrendszerváltás ◇ meidzsi-meidzsi-
isinisin Meidzsi-rendszerváltásMeidzsi-rendszerváltás ◇ meidzsiisinmeidzsiisin
Meidzsi-restaurációMeidzsi-restauráció
isindensinisindensin ◆ szavakszavak nélkülinélküli megértésmegértés 「Is-
indensinde otagaino kimocsigajoku vakaru.」
„Szavak nélkül is megértjük egymást.” ◆ telepá-telepá-
tiatia
isinifuton-oisinifuton-o kiszerarezukiszerarezu ◆ későkéső halotthalott szü-szü-
leink kedvében járnileink kedvében járni
isinihariisinihari ◆ hiábavaló erőfeszítéshiábavaló erőfeszítés
isinikadzsiricuitemoisinikadzsiricuitemo ◆ haha törik,törik, haha szakadszakad
「Isinikadzsiricuitemokono keijaku-o toritai.」
„Ha törik, ha szakad, meg fogom kötni a szerző-
dést.”

isinikjúisinikjú ◆ hiábavaló erőfeszítéshiábavaló erőfeszítés
isininaruisininaru ◆ kővékővé dermeddermed 「Isininatta otokono
hanasi」 „kővé dermedt ember története” ◆ meg-meg-
kövülkövül 「Isininatta kino kaszeki」 „megkövült fa”

isinitacujaisinitacuja ◆ mindentmindent lehet,lehet, csakcsak akarniakarni
kellkell
isinkeisóisinkeisó ◆ gyomoridegességgyomoridegesség
isinocsikaraisinocsikara ◆ akaraterőakaraterő
isinocsókokuisinocsókoku ◆ kőfaragványkőfaragvány
isinóenimoszan-nenisinóenimoszan-nen ◆ türelemtürelem rózsátrózsát te-te-
remrem

isinohjómeiisinohjómei ◆ szándéknyilatkozatszándéknyilatkozat
isinojónicumetaiisinojónicumetai ◆ hideg, mint a kőhideg, mint a kő
isinojóniomoiisinojóniomoi ◆ nehéz, mint a sárnehéz, mint a sár
isinojóniosidamaruisinojóniosidamaru ◆ hallgat,hallgat, mintmint aa sírsír
「Isinojóni osi damaruto jakuszokusita.」 „Meg-
ígértem, hogy hallgatni fogok, mint a sír.”

isinokaidanisinokaidan ◆ kőlépcsőkőlépcső
isinoszocúisinoszocú ◆ egymásegymás megértésemegértése ◆ kölcsö-kölcsö-
nös megértésnös megértés
isi-oisi-o kaerukaeru ◆ rábeszélrábeszél 「Kareno intaino isi-o
kaeta.」 „Rábeszéltem, hogy ne vonuljon vissza.”

isi-oisi-o ucuucu ◆ léplép 「Igode isi-o utta.」 „Léptem a
gójátékban.”

isiszeiisiszei ◆ különböző fogazatkülönböző fogazat
isiszocúisiszocú ◆ megértésmegértés
isiszuruisiszuru ◆ felakasztjafelakasztja magátmagát 「Kare-va dzs-
isicude isisita.」 „A szobájában felakasztotta ma-
gát.”

isiuszuisiuszu ◆ kőmozsárkőmozsár ◆ malomkőmalomkő
isivataisivata ◆ azbesztazbeszt ◆ kőgyapotkőgyapot ◆ kőzetgya-kőzetgya-
potpot
isizaikuisizaiku ◆ kőművesmunkakőművesmunka
isizueisizue ◆ alapalap 「Kaisano szeikóno isizue-va sain-
no dorjokudeszu.」 „A vállalat sikerének alapja a
dolgozók igyekezete.” ◆ alapkőalapkő ◆ kulcsemberkulcsember
「Kare-va irjóno sinpono isizuedatta.」 „A gyó-
gyászat fejlődésének kulcsembere volt.” ◆ sarok-sarok-
kőkő 「Tokumeiszenkjo-va minsusugino isizuede-
szu.」 „A titkos választás a demokrácia sarokkö-
ve.”

isizukiisizuki ◆ boldogabbikboldogabbik végvég 「Bóno isizukide
kareno atama-o kocunto tataita.」 „A bot boldo-
gabbik vége a fején koppant.” ◆ bunkósbunkós végvég
◆ hegyhegy 「Kaszano isizukide dzsimen-o tataita.」
„Az esernyő hegyével megkopogtatta a földet.” ◆

talptalp 「Kinokono isizuki-o kiri otosita.」 „Levág-
tam a gomba talpát.” ◆ vasalatvasalat
isizumiisizumi ◆ kőfalkőfal ◆ kőművesmunkakőművesmunka
isoiso ◆ búcsúlevélbúcsúlevél 「Dzsiszacusa-va iso-o noko-
szanakatta.」 „Az öngyilkos nem hagyott búcsú-
levelet.” ◆ hátrahagyotthátrahagyott írásírás ◆ végakaratvégakarat
「Iso-o kaku.」 „Leírja a végakaratát.”

isoiso ◆ orvosi könyvorvosi könyv
isóisó ◆ másik elnevezésmásik elnevezés ◆ másik névmásik név
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isóisó ◆ jelmezjelmez 「Haijú-va isó-o cukeru.」 „A szí-
nész jelmezt vesz fel.” ◆ öltözéköltözék 「Isó-o mató.」
„Öltözéket vesz magára.” ◆ öltözetöltözet ◆ viseletviselet
◇ kasiisókasiisó kölcsönzöttkölcsönzött ruharuha ◇ kekkon-isókekkon-isó
esküvőiesküvői ruharuha ◇ magonimoisómagonimoisó mindenkihezmindenkihez aa
megfelelő ruhamegfelelő ruha ◇ minzokuisóminzokuisó népviseletnépviselet
isóisó ◆ dizájndizájn ◆ formatervformaterv 「Szaisingataisó」
„legmodernebb formaterv” ◆ mesterimesteri elgondo-elgondo-
láslás ◇ kógjóisókógjóisó ipari formatervezésipari formatervezés
isóavaszeisóavasze ◆ jelmezpróbajelmezpróba
isódanszuisódanszu ◆ ruhásszekrényruhásszekrény
isódezaináisódezainá ◆ jelmeztervezőjelmeztervező
isódórakuisódóraku ◆ öltözködésbenöltözködésben kedvetkedvet leléslelés ◆

öltözködésben kedvet lelőöltözködésben kedvet lelő
isógakariisógakari ◆ öltöztetőöltöztető
isóhinisóhin ◆ formatervezett holmiformatervezett holmi
isókaisóka ◆ formatervezőformatervező
isókataisókata ◆ öltöztetőöltöztető
isókenisóken ◆ mintavédelmi jogmintavédelmi jog
isokuisoku ◆ megélhetésmegélhetés 「Isokuni kjúszuru.」
„Megélhetési gondjai vannak.” ◆ ruharuha ésés ételétel
「Szengo-va isokukankjó-va hidokatta.」 „A há-
ború után kevés volt a ruha és az étel.”

isokuisoku ◆ egyediségegyediség ◆ kivételességkivételesség ◆ más-más-
fajtafajta színszín ◆ megkülönböztetettségmegkülönböztetettség ◇ iso-iso-
kunokuno kivételeskivételes 「Isokuno dzsinbucu」 „kivéte-
les személy” ◇ isokunoisokuno egyediegyedi 「Isokuno sza-
kuhin」 „egyedi alkotás” ◇ isokunoisokuno megkülön-megkülön-
böztetettböztetett stílusústílusú 「Isokuno szakka」 „meg-
különböztetett stílusú író”

isokuisoku ◆ átültetésátültetés ◆ implantációimplantáció ◆ transz-transz-
plantációplantáció ◇ kakuisokukakuisoku sejtmagátültetéssejtmagátültetés
◇ kakumakuisokukakumakuisoku szaruhártya-átültetésszaruhártya-átültetés ◇

kikan-isokukikan-isoku szervátültetésszervátültetés ◇ sinzóisokusinzóisoku
szívátültetésszívátültetés ◇ zókiisokuzókiisoku szervátültetésszervátültetés
isokuisoku ◆ megbízásmegbízás
isokubucuisokubucu ◆ implantátumimplantátum
isokudzsúisokudzsú ◆ legfontosabblegfontosabb szükségletekszükségletek ◆

ruha, étel és lakhatásruha, étel és lakhatás
isokuhenisokuhen ◆ graftgraft ◇ dzsikoisokuhendzsikoisokuhen autog-autog-
raftraft
isokunoisokuno ◆ egyediegyedi 「Isokuno szakuhin」 „egye-
di alkotás” ◆ kivételeskivételes 「Isokuno dzsinbucu」
„kivételes személy” ◆ megkülönböztetettmegkülönböztetett stí-stí-

lusúlusú 「Isokuno szakka」 „megkülönböztetett stí-
lusú író”

isokureiszecuisokureiszecu ◆ jólétjólét utánután udvariasudvarias ésés ön-ön-
megtartóztató lesz valakimegtartóztató lesz valaki
isokuszuruisokuszuru ◆ megbízmegbíz 「Détáno bunszeki-o ga-
ibuno szenmonkani isokusita.」 „Az adatok elem-
zésével egy külsős szakembert bíztak meg.”

isokuszuruisokuszuru ◆ átültetátültet 「Szono isaga sinzó-o
isokusitano-va hadzsimetedesita.」 „Az az orvos
először ültetett át szívet.”

isokutaritereiszecu-oisokutaritereiszecu-o sirusiru ◆ jómódbanjómódban ta-ta-
nulunk meg kulturáltan viselkedninulunk meg kulturáltan viselkedni
isómocsiisómocsi ◆ nagy ruhatárral rendelkezésnagy ruhatárral rendelkezés
isómodzsiisómodzsi ◆ logólogó
isómonoisómono ◆ formatervezett holmiformatervezett holmi
isóniicsidonokoiisóniicsidonokoi ◆ életeélete szerelmeszerelme 「Isóni
icsidono koini ocsita.」 „Találkozott élete szerel-
mével.”

isó-oisó-o kirukiru ◆ beöltözikbeöltözik 「Szantakurószuno isó-
o kiteita.」 „Beöltöztem télapónak.”

isó-oisó-o koraszukoraszu ◆ mesterienmesterien megtervezmegtervez
「Isó-o korasita kencsikuga migotodeszu.」
„Gyönyörűek a mesterien megtervezett építészeti
remekművek.” ◆ művészienművészien kigondoltkigondolt 「Isó-o
korasita sisú.」 „Művészien kigondolt hímzés.”

isoszeiisoszei ◆ allopatrikusallopatrikus
isoszeisubunkaisoszeisubunka ◆ allopatrikusallopatrikus fajképző-fajképző-
désdés
issiissi ◆ nyílvesszőnyílvessző ◆ visszavágásvisszavágás ◇ issi-issi-
oo mukuirumukuiru visszavágvisszavág 「Csímu-va hómurande
issi-o mukuita.」 „A baseballcsapat hazafutással
visszavágott.”

issiissi ◆ anekdotikus történelemanekdotikus történelem
issicuissicu ◆ egy helyiségegy helyiség ◆ egy szobaegy szoba
issidódzsinissidódzsin ◆ pártatlanpártatlan emberszeretetemberszeretet ◆

pártatlanságpártatlanság
issikiissiki ◆ egészegész ◆ garnitúragarnitúra ◆ teljesteljes 「Szukí
jóhinissiki」 „teljes sífelszerelés” ◆ teljesteljes kész-kész-
letlet ◇ kaguissikikaguissiki bútorgarnitúrabútorgarnitúra ◇ sokkiis-sokkiis-
sikisiki étkészletétkészlet
issimatovazuissimatovazu ◆ meztelenülmeztelenül 「Onszen-va is-
simatovazu njújoku-o otanosimiitadakemaszu.」
„A termálvizes fürdőben meztelenül lehet füröd-
ni.”
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issimidarezuissimidarezu ◆ tökéletestökéletes rendbenrendben
「Heisira-va issimidarezu kósinsita.」 „A kato-
nák tökéletes rendben masíroztak.”

issinissin ◆ elsőelső fokfok 「Issinde-va ninenkanno
hankecu-o uketa.」 „Első fokon két évre ítélték.”

issinissin ◆ belefeledkezésbelefeledkezés 「Szakkáno siai-o is-
sinni micumeta.」 „Belefeledkeztem a focimeccs
nézésébe.” ◆ buzgóságbuzgóság 「Issinni inotteita.」
„Buzgón imádkoztam.” ◆ egyegy léleklélek ◆ legfőbblegfőbb
óhajóhaj 「Kanodzsoto nakajokunaritai issinde-
szu.」 „Legfőbb óhajom, hogy jóba lehessek azzal
a nővel.” ◆ odaadásodaadás 「Issin-o kometa szaku-
hin」 „odaadással készült alkotás” ◆ összpon-összpon-
tosítástosítás ◆ vágyvágy 「Daisizen-o rikaisitaitono is-
sinkara bucurigaku-o benkjósita.」 „A természet
megismerése iránti vágyból fizikát tanultam.”

issinissin ◆ egészegész testtest ◆ magamaga 「Szekinin-o is-
sinni otta.」 „Magára vállalta a felelősséget.” ◇

issindzsónocugódeissindzsónocugóde személyesszemélyes okokokok miattmiatt
「Issindzsóno cugóde taisokusita.」 „Személyes
okok miatt felmondtam.” ◇ issin-oissin-o szaszageruszaszageru
életetéletet szentelszentel 「Issin-o ganno kenkjúni sza-
szageta.」 „Rákkutatásnak szenteli az életét.”

issinissin ◆ feljavításfeljavítás ◆ megújításmegújítás
issindeissinde ◆ elsőelső fokonfokon 「Issinde júzaitonatta.」
„Első fokon elítélték.”

issindótaiissindótai ◆ egyegy testtest egyegy léleklélek 「Vatasitacsi
fúfu-va issindótaideszu.」 „A párommal egy test
egy lélek vagyunk.”

issindzsónocugódeissindzsónocugóde ◆ személyesszemélyes okokokok mi-mi-
attatt 「Issindzsóno cugóde taisokusita.」 „Szemé-
lyes okok miatt felmondtam.”

issinfuranissinfuran ◆ belefeledkezésbelefeledkezés 「Issinfuranni
inotteita.」 „Belefeledkezett az imádkozásba.” ◆

összpontosításösszpontosítás 「Issinfuranni benkjósita.」
„A tanulásra összpontosított.”

issinhankecuissinhankecu ◆ elsőfokú ítéletelsőfokú ítélet
issin-ittaiissin-ittai ◆ egyegy lépéslépés előre,előre, egyegy lépéslépés
hátrahátra ◆ javulásjavulás eses romlásromlás 「Gantono
tatakai-va issin-ittai-o kuri kaesita.」 „A rákkal
való harcban egyszer javult, másszor romlott a be-
teg állapota.” ◆ váltakozásváltakozás 「Issin-ittaino só-
bu」 „váltakozó szerencsével folyó mérkőzés”

issin-ittaiszuruissin-ittaiszuru ◆ billegbilleg 「Enszóba-va issin-
ittaisiteiru.」 „A jen árfolyama billeg.” ◆ botla-botla-
dozikdozik 「Keizai-va issin-ittaisiteiru.」 „Botlado-

zik a gazdaság.” ◆ egyszeregyszer javul,javul, másszormásszor
romlikromlik 「Bjódzsó-va issin-ittaisiteimaszu.」 „A
betegsége egyszer javul, másszor romlik.”

issinkjóissinkjó ◆ egyistenhitegyistenhit ◆ monoteizmusmonoteizmus
issinkjótoissinkjóto ◆ egyistenhívőegyistenhívő
issin-niissin-ni ◆ egyedülikéntegyedüliként 「Issinni szekinin-o
ou.」 „Egyedüliként vállalja a felelősséget.”

issin-noissin-no ◆ egyedüliegyedüli
issin-oissin-o kendzsirukendzsiru ◆ életétéletét szenteliszenteli 「Szono
siszóni issin-o kendzsita.」 „Életét szentelte az
eszmének.”

issin-oissin-o szaszageruszaszageru ◆ életetéletet szentelszentel
「Issin-o ganno kenkjúni szaszageta.」 „Rákkuta-
tásnak szenteli az életét.”

issin-oissin-o tositetosite ◆ életeélete kockáztatásávalkockáztatásával
「Issin-o tosite hitono inocsi-o szukutta.」 „Élete
kockáztatásával mentette meg más életét” ◆ ön-ön-
feláldozóanfeláldozóan ◆ sajátsaját érdekeitérdekeit kockáztatvakockáztatva
「Issin-o tosite dzsidzsicu-o abaita.」 „Saját érde-
keit kockáztatva felfedte az igazságot.”

issinronissinron ◆ monoteizmusmonoteizmus
issinszuruissinszuru ◆ feldobfeldob 「Hikkosite kibun-o issin-
sita.」 „A költözéssel feldobtam a hangulatomat.”
◆ javítjavít 「Heisa-va menmoku-o issinsimaszu.」
„Cégünk igyekszik javítani a hírnevén.” ◆ újatújat
kezdkezd 「Rikonsite szeikacu-o issinsita.」 „Elválva
új életet kezdett.”

issintóissintó ◆ első fokú rokonságelső fokú rokonság
issi-oissi-o mukuirumukuiru ◆ viszonozzaviszonozza aa tüzettüzet 「Te-
kini issi-o mukuita.」 „Viszonozta az ellenség tü-
zét.” ◆ visszavágvisszavág 「Csímu-va hómurande issi-o
mukuita.」 „A baseballcsapat hazafutással vissza-
vágott.”

issiszódenissiszóden ◆ apárólapáról fiúrafiúra szállásszállás ◆ tudástudás
átadása egyetlen gyereknekátadása egyetlen gyereknek
issiszóden-noissiszóden-no ◆ apárólapáról fiúrafiúra szállószálló 「Issi-
szódenno higi」 „apáról fiúra szálló titkos mód-
szer”

issoisso ◆ egyformaegyforma 「Vatasito kareno kangae-va
issodeszu.」 „A gondolkodásunk egyforma.” ◆

együttegyütt 「Karera-va icudemo issodeszu.」 „Min-
dig együtt vannak.” ◆ ugyanazugyanaz 「Kareto
daigaku-va issodatta.」 „Ugyanarra az egyetemre
jártunk.” ◇ goissogoisso együttegyütt 「Goissodeszuka?」
„Együtt vannak?” ◇ goissoszurugoissoszuru elkísérelkísér 「Ek-
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imade goissosimasóka?」 „Elkísérhetem az állo-
másra?”

issóissó ◆ amígamíg élél 「Szono omoi de-o issóvaszu-
renai.」 „Amíg élek, nem felejtem el azt az emlé-
ket.” ◆ egészegész életébenéletében 「Issókurósinaide szu-
goszu.」 „Egész életében gond nélkül él.” ◆ egy-egy-
szerszer ss mindenkorramindenkorra 「Mó issókono mondaini-
cuite hanasi auno-o jamejó.」 „Egyszer s minden-
korra zárjuk le a kérdést!” ◆ életélet 「Kore-va is-
sóni icsidonocsanszuda.」 „Egyszer adódik ilyen
lehetőség az életben.” ◆ életfogytigéletfogytig 「Kare-
va issódoreinomamadatta.」 „Életfogytig rabszol-
ga maradt.” ◆ életrajzéletrajz 「Haijúno issó-o nettode
sirabeta.」 „Megnéztem a színész életrajzát a ne-
ten.” ◆ örökreörökre 「Kare-va issókeimusokara der-
arenai.」 „Örökre börtönben marad.” ◆ soha-soha-
semsem 「Kono sigoto-va issóovaranai」 „Ez a mun-
ka sohasem ér véget.” ◇ issónoonegaiissónoonegai nagynagy ké-ké-
résrés 「Issóno onegaidakara okanekasite!」 „Len-
ne egy nagy kérésem. Nem adnál kölcsön?”

issóissó ◆ mosolymosoly ◆ nevetésnevetés 「Issósite koto-o
szumaszeta.」 „Egy nevetéssel elintézte a dolgot.”
◇ hagan-issószuruhagan-issószuru füligfülig érér aa szájaszája
「Gókakusitano-o kiite hagan-issósita.」 „Ami-
kor megtudta, hogy átment a vizsgán, fülig ért a
szája.”

issóissó ◆ tábornoktábornok
issóissó ◆ egyegy sósó ◇ cucsiissónikaneissócucsiissónikaneissó ara-ara-
nyat érő földnyat érő föld
issóbinissóbin ◆ üvegpalacküvegpalack
issógaiissógai ◆ egészegész életélet 「Kare-va issógai oka-
neni kurósita.」 „Egész életében pénzügyi gon-
dokkal küzdött.” ◆ életeélete végéigvégéig 「Issógaikono
rjóri-o tabemaszen.」 „Életem végéig nem fogok
ilyen ételt enni.” ◆ élethossziglanélethossziglan 「Kare-va
dzsibunno cuma-o issógaiaisi cuzuketa.」 „A fele-
ségét élethossziglan szerette.”

issóicsidaiissóicsidai ◆ életélet 「Iezukuri-va issóicsidaino
daidzsigjódeszu.」 „A lakásépítés életünk legna-
gyobb vállalkozása.”

issokenmeiissokenmei ◆ nagy igyekezettelnagy igyekezettel
issókenmeiissókenmei ◆ erejeereje megfeszítésévelmegfeszítésével 「Issó-
kenmeini hasitta.」 „Erőm megfeszítésével futot-
tam.” ◆ keményenkeményen 「Issókenmeibenkjósita.」
„Keményen tanultam.” ◆ megfeszítettenmegfeszítetten 「Is-
sókenmeikangaeta.」 „Megfeszítetten gondolkoz-
tam.” ◆ mindenminden erejévelerejével 「Issókenmeiganba-

rimaszu!」 „Minden erőmmel igyekezni fogok.” ◆

rendületlenülrendületlenül 「Issókenmeihataraita.」 „Ren-
dületlenül dolgozott.”

issókónaritebankocukaruissókónaritebankocukaru ◆ ezrekezrek halnakhalnak
meg egy hős kedvéértmeg egy hős kedvéért
issokuissoku ◆ egyegy ételétel 「Issokunikakaru okane-
va ikuragurai?」 „Mennyit költesz egy ételre?” ◆

egyegy étkezésétkezés 「Kjóha issoku-o nuita.」 „Ma ki-
hagytam egy étkezést.”

issokugatasikikakuissokugatasikikaku ◆ egyszínlátásegyszínlátás
issokunoissokuno ◆ egyszínűegyszínű
issokuszokuhacuissokuszokuhacu ◆ feszült helyzetfeszült helyzet
issokuszokuhacunoissokuszokuhacuno ◆ pattanásigpattanásig feszültfeszült
「Rjókokuno aidade issokuszokuhacuno kikito-
natta.」 „Pattanásig feszült krízis bontakozott ki a
két ország között.” ◆ robbanásigrobbanásig feszültfeszült 「Be-
icsú bóekiszenszó-va issokuszokuhacuno dzsóta-
ida.」 „Robbanási feszült a helyzet az amerikai-
kínai kereskedelmi háborúban.”

issokutaninaruissokutaninaru ◆ összekeveredikösszekeveredik 「Hinsic-
unoii sóhinto varui sóhin-va issokutaninatteiru.」
„Össze van keveredve a jó- és a rossz minőségű
áru.”

issokutaniszuruissokutaniszuru ◆ belekeverbelekever 「Bokuno tai-
szecuna buhin-o cuma-va gomito issokutanisi-
ta.」 „A fontos alkatrészemet a feleségem beleke-
verte a szemétbe.”

issoniissoni ◆ egyetembenegyetemben 「Han-nin-va kjóhanto
issoni taihoszareta.」 „Az elkövetőt társával egye-
temben letartóztatták.” ◆ egyszerreegyszerre
「Akacsan-va issoni naki dasita.」 „A gyerekek
egyszerre kezdtek el sírni.” ◆ együttegyütt 「Sinu-
made issoni kurasimasó.」 „A halálunkig együtt
legyünk!” ◆ mellettemellette 「Kanodzso-va kareto is-
soniite siavaszedeszu.」 „Az a nő boldog mellet-
te.” ◆ velevele 「Issoni miszeni itta.」 „Vele mentem
a boltba.”

issonicukuttaomoideissonicukuttaomoide ◆ közösközös emlékemlék 「To-
modacsito issoni cukutta omoi de-va takuszan-
aru.」 „Van sok közös emlékünk a barátommal.”

issónifuszuruissónifuszuru ◆ elintézielintézi egyegy nevetésselnevetéssel ◆

kinevetkinevet 「Kareno teian-va issóni fuszareta.」 „A
javaslatát kinevették.”

issoniikuissoniiku ◆ elkísérelkísér 「Issoni rjokóni itta.」 „El-
kísértem az útjára.” ◆ tarttart 「Issoni itteii?」 „Ve-
led tarthatok?”
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issonikandzsószuruissonikandzsószuru ◆ egybeszámolegybeszámol 「Issoni
kandzsósitekudaszai.」 „Kérem számolja egybe!”

issoninaruissoninaru ◆ egyesülegyesül 「Nisa-va issoninatta.」
„A két cég egyesült.” ◆ keveredikkeveredik 「Kanszen-
sóno kandzsato issoninaranai bjótóni ucutta.」
„Olyan kórterembe került, ahol nem keveredik
fertőző betegekkel.” ◆ összeházasodikösszeházasodik 「Ka-
resito issoninatta.」 „Összeházasodott a kedvesé-
vel.” ◆ összekerülösszekerül 「Maeno okuszantomata is-
soninatta.」 „Újra összekerült a régi feleségével.”

issoninatteissoninatte ◆ együttegyütt 「Issoninatte varatta.」
„Együtt nevettek.”

issoniszuruissoniszuru ◆ egybefogegybefog 「Szanbikino
inunorído-o issonisita.」 „Egybefogtam három
kutya pórázát.” ◆ egyegy kalapkalap aláalá veszvesz 「Szei-
dzsikato kómuin-o issonisinaidehosii.」 „Ne ve-
gyük egy kalap alá a politikusokat és az állami dol-
gozókat!” ◆ összekeverösszekever 「Szansuruino kinoko-
o issonisita.」 „Háromfajta gombát összekever-
tem.”

issónodaidzsiissónodaidzsi ◆ nagyonnagyon fontosfontos dologdolog azaz
életbenéletben 「Kekkon-va issóno daidzsideszu.」 „Az
esküvő nagyon fontos dolog az életben.”

issónoonegaiissónoonegai ◆ nagynagy kéréskérés 「Issóno one-
gaidakara okanekasite!」 „Lenne egy nagy kéré-
sem. Nem adnál kölcsön?”

issónosigotoissónosigoto ◆ életműéletmű
issó-oissó-o cúdzsitecúdzsite ◆ egészegész életénéletén átát 「Issó-o
cúdzsite siavaszeni kurasiteita.」 „Egész életén át
boldogan élt.”

issó-oissó-o kakerukakeru ◆ életreéletre szólószóló 「Issó-o kakeru
sigoto-o szagasitai.」 „Életre szóló munkát kere-
sek.”

issó-o oeruissó-o oeru ◆ befejezi földi pályafutásátbefejezi földi pályafutását
issó-oissó-o szaszageruszaszageru ◆ egészegész életétéletét szenteliszenteli
「Igakuni issó-o szaszageta.」 „Egész életét az or-
vostudománynak szentelte.”

issószuruissószuru ◆ elmosolyodikelmosolyodik ◆ nevetnevet
issóvaszurerarenaiissóvaszurerarenai ◆ életreéletre szólószóló 「Issóva-
szurerarenai keikendatta.」 „Életre szóló élmény
volt.”

issuissu ◆ fajtafajta 「Szumátohon-va keitaidenvano
issudeszu.」 „Az okostelefon egyfajta mobiltele-
fon.” ◆ némilegnémileg 「Kore-va issutokubecuno só-
hindeszu.」 „Némileg különleges áru.” ◆ válfajválfaj

「Konoszupócu-va dzsitensarészuno issudeszu.」
„Ez a sport a kerékpárversenyzés egyik válfaja.”

issuissu ◆ tankatanka ◆ vakavaka ◆ versvers 「Issujonda.」
„Írtam egy verset.” ◇ hjakunin-issuhjakunin-issu százver-százver-
ses kártyases kártya
issúissú ◆ elrúgáselrúgás ◆ elutasításelutasítás ◆ legyőzéslegyőzés
issúissú ◆ egy hétegy hét
issúissú ◆ egyegy fordulóforduló ◆ egyegy körkör 「Kókjo-o is-
súhasitta.」 „Egy kört futottam a császári udvar
körül.” ◆ egyegy teljesteljes körkör 「Issú-va szanbjaku-
rokudzsúdodeszu.」 „Egy teljes kör 360 fok.” ◆

kerületkerület 「Csikjúissúno nagasza」 „Föld kerüle-
tének hossza” ◇ szekaiissúnotabiszekaiissúnotabi világvilág körü-körü-
lili útút 「Szekaiissúno tabini deta.」 „Világ körüli
útra indultam.” ◇ csikjúissúnotabicsikjúissúnotabi FöldFöld kö-kö-
rüli útrüli út
issuijónaissuijóna ◆ különöskülönös 「Issuijóna kandzsi」 „kü-
lönös érzés”

issúkanissúkan ◆ egyegy hétighétig 「Kono issúkan-va nonbi-
risimasita.」 „Az utóbbi egy hétben lazítottam.”

issúkandeissúkande ◆ egy hét alattegy hét alatt
issúkangoissúkango ◆ egyegy héthét múlvamúlva 「Naratta kotoba-
o issúkango, vaszuretesimatta.」 „A megtanult
szavakat egy hét múlva elfelejtettem.” ◆ rárá egyegy
hétrehétre
issúkanmaeissúkanmae ◆ egy heteegy hete
issúkanmoissúkanmo ◆ egyegy teljesteljes hétighétig 「Ottoni is-
súkanmo hanasikakenakatta.」 „Egy teljes hétig
nem szólt a férjéhez.”

issúkiissúki ◆ halálánakhalálának elsőelső évfordulójaévfordulója 「Szo-
no hi-va hahano issúkidatta.」 „Akkor volt édes-
anyám halálának első évfordulója.”

issukuippanissukuippan ◆ egyegy éjszakáséjszakás szállásszállás étke-étke-
zésselzéssel
issunissun ◆ egyegy pillanatpillanat 「Issundake teidensita.」
„Egy pillanatra elment az áram.” ◆ egyegy pillanat-pillanat-
rara 「Issunkareno koegasitato omotta.」 „Egy pil-
lanatra azt hittem, hogy az ő hangja volt.” ◆ pilla-pilla-
natnat
issúnenissúnen ◆ első évfordulóelső évforduló
issunfurueruissunfurueru ◆ megremegmegremeg 「Funeno dótaiga
issunfurueta.」 „A hajótest megremegett.”

issun-nisiteissun-nisite ◆ egyegy pillanatpillanat alattalatt 「Dzsiko-
va issunnisite okoriuru.」 „Egy pillatat alatt meg-
történhet a baleset.”
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issun-noissun-no ◆ pillanatnyipillanatnyi 「Issunno kagajaki.」
„Pillanatnyi tündöklés.”

issunnócsiniissunnócsini ◆ egyegy pillanatpillanat alattalatt 「Dzsókjó-
va issunnócsini kavatta.」 „Egy pillanat alatt
megváltozott a helyzet.”

issun-nokirameki-oissun-nokirameki-o hanacuhanacu ◆ felvillanfelvillan
「Hosiga issunno kirameki-o hanatta.」 „A csil-
lag felvillant.”

issunoissuno ◆ egyfajtaegyfajta 「Kore-va issuno bjókide-
szu.」 „Ez egyfajta betegség.” ◆ valamifélevalamiféle
「Kare-va issuno csónórjoku-o motteita.」 „Vala-
miféle természetfeletti képességgel rendelkezett.”

issú-oissú-o kanposzurukanposzuru ◆ körbesétálkörbesétál 「Baraton
koissú-o kanposita.」 „Gyalog körbesétáltam a
Balatont.”

issúrjokóissúrjokó ◆ körútkörút 「Kare-va zenkokuissúrjok-
óni dekaketa.」 „Országjáró körútra indult.”

issuruinoissuruino ◆ egyféleegyféle 「Kono rjóri-va issuruino
jaszaidake-o cukau.」 „Ehhez az ételhez csak egy-
féle zöldséget használunk.”

issúszuruissúszuru ◆ körbekerülkörbekerül 「Jószai-o issúsita.」
„Körbekerültem a várat.” ◆ körbeutazikkörbeutazik
「Szekai-o issúsita.」 „Körbeutaztam a világot.”
◆ körüljárkörüljár 「Otera-o issúsita.」 „Körüljárta a
templomot.” ◆ megkerülmegkerül 「Csikjú-va icsinende
taijó-o issúszuru.」 „A Föld egy év alatt megkerüli
a Napot.” ◇ szekai-oszekai-o issúszuruissúszuru világvilág körülikörüli
「Szekai-o issúszuru tabi」 „világ körüli út”

issúszuruissúszuru ◆ elutasítelutasít 「Jókjú-va issúszareta.」
„Elutasították a követelésünket.” ◆ megvermegver
「Aitenocsímu-o karuku issúsita.」 „Könnyedén
megvertünk az ellenfelünket.” ◆ visszautasítvisszautasít
「Teian-va issúszareta.」 „Visszautasították a ja-
vaslatot.”

issúszurutabiissúszurutabi ◆ körbeutazáskörbeutazás 「Jóroppa-o
issúszuru tabi」 „Európa körbeutazása” ◆ kör-kör-
utazásutazás 「Hangarí-o issúszuru tabi」 „körutazás
Magyarországon”

isuisu ◆ neheztelésneheztelés ◇ isu-oisu-o haraszuharaszu elégté-elégté-
telttelt veszvesz 「Aite-o kiri korosite isu-o harasita.」
„Megölte, hogy elégtételt vegyen rajta.” ◇ isu-oisu-o
fukumufukumu neheztelneheztel 「Bakufuni isu-o fukumu.」
„Neheztel a sógunátusra.”

isuisu ◆ különbözőkülönböző fajtafajta 「Arumito tecu-va isu-
kinzokudeszu.」 „Az alumínium és a vas két kü-
lönböző fajta fém.” ◆ másikmásik fajfaj 「Isuno min-

zoku」 „másik fajú nemzet” ◆ másikmásik fajtafajta
「Sípíjú-va isudeszuga, oszokunai.」 „Másik fajta
processzor van benne, de nem lassú.”

isúisú ◆ bűzbűz 「Zensinkara isú-o hanatta.」 „Az
egész teste bűzt árasztott.” ◆ kellemetlenkellemetlen szagszag
「Kogeta isúga dzsúmansita.」 „Kellemetlen,
égett szag töltötte be a levegőt.”

isubarasiisubarasi ◆ elégtételelégtétel
isucuisucu ◆ elvitelelvitel 「Injúto isucu」 „behozatal és
elvitel”

isucuszuruisucuszuru ◆ elviszelvisz 「Jaszai-o tókjóni isucu-
szuru.」 „Elviszik a fővárosba a zöldséget.”

isugaesiisugaesi ◆ bosszúbosszú ◆ elégtételelégtétel
isuikonisuikon ◆ haragharag
isuisokuisuisoku ◆ heterograftheterograft ◆ heterotransz-heterotransz-
plantációplantáció ◆ xenograftxenograft
isukan-noisukan-no ◆ fajok közöttifajok közötti
isukiszeinoisukiszeino ◆ heteroöcikusheteroöcikus
isukóhaiisukóhai ◆ fajkeresztezésfajkeresztezés ◆ keresztezéskeresztezés
isukóhaisuisukóhaisu ◆ hibridhibrid
isukuisuku ◆ atrófiaatrófia ◆ elsorvadáselsorvadás ◆ sorvadássorvadás
「Kin-nikuno isukuga miraremaszu.」 „A izmo-
kon sorvadás jelei mutatkoznak.” ◆ zsugorodászsugorodás

isukubjóisukubjó ◆ satnyulássatnyulás ◆ sorvadássorvadás
isukudzsinisukudzsin ◆ vesezsugorodásvesezsugorodás ◆ zsugorve-zsugorve-
sese
isukukókaisukukóka ◆ öncenzúraöncenzúra
isukuszaszeruisukuszaszeru ◆ elsorvasztelsorvaszt 「Szeifu-va
media-o isukuszaszeta.」 „Az állam elsorvasztotta
a médiát.” ◆ sorvasztsorvaszt 「Kono hósin-va keizai-o
ókiku isukuszaszeta.」 „A direktíva nagymérték-
ben sorvasztotta a gazdaságot.”

isukuszeiisukuszei ◆ atrófiásatrófiás 「Isukuszeiien」 „atrófi-
ás gyomorhurut” ◆ sorvadásossorvadásos 「Isukuszeicsi-
cuen」 „sorvadásos hüvelygyulladás”

isukuszuruisukuszuru ◆ elsorvadelsorvad 「Kareno kin-niku-va
isukusiteita.」 „Elsorvadtak az izmai.” ◆ össze-össze-
húzzahúzza magátmagát 「Kare-va dzsósino maede isuku-
siteiru.」 „A főnöke előtt összehúzza magát.” ◆

sorvadsorvad 「Nóga isukusiteiru.」 „Sorvad az agya.”
◇ kimocsigaisukuszurukimocsigaisukuszuru szorongszorong 「Ózeino
hitogairuto kimocsiga isukusitesimau.」 „Ha sok
ember vesz körül, szorongani kezdek.” ◇ kimo-kimo-
csigaisukuszurucsigaisukuszuru izgulizgul 「Menszecude kimocsi-
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ga isukusite sicumonni kotaerarenakatta.」 „Az
interjún izgultam, és nem tudtam válaszolni a kér-
désekre.”

isu-oisu-o fukumufukumu ◆ neheztelneheztel 「Bakufuni isu-o fu-
kumu.」 „Neheztel a sógunátusra.”

isu-oisu-o haraszuharaszu ◆ elégtételtelégtételt veszvesz 「Aite-o ki-
ri korosite isu-o harasita.」 „Megölte, hogy elég-
tételt vegyen rajta.”

isúszavagiisúszavagi ◆ bűz okozta riadalombűz okozta riadalom
isuzokukonkóisuzokukonkó ◆ fajkeveredésfajkeveredés ◆ különbözőkülönböző
fajúak közötti házasságfajúak közötti házasság
íszábódoíszábódo ◆ ethernet kártyaethernet kártya
iszagijoiiszagijoi ◆ bátorbátor 「Iszagijoi okaneno cukai
kata-o sita.」 „Bátran költötte a pénzt.” ◆ büsz-büsz-
keke 「Heisitacsi-va iszagijoi si-o eranda.」 „A ka-
tonák a büszke halált választották.” ◆ határo-határo-
zottzott 「Iszagijoi kecudan-o sita.」 „Határozott
döntést hozott.” ◇ iszagijokuiszagijoku emeltemelt fővelfővel
「Iszagijoku dzsininsita.」 „Emelt fővel lemon-
dott.” ◇ iszagijokuiszagijoku őszinténőszintén 「Szeidzsika-va
iszagijoku vairono dzsidzsicu-o mitometa.」 „A
politikus őszintén elismerte a korrupciót.” ◇

iszagijositosinaiiszagijositosinai megalázónakmegalázónak érezérez
「Kaiko-o macuno-va iszagijositosinaide mizuka-
ra dzsininsita.」 „Megalázónak érezte, hogy el-
bocsátják, ezért inkább lemondott.” ◇ iszagijo-iszagijo-
sitoszezusitoszezu megalázónakmegalázónak érezérez
「Horjoninaruno-o iszagijositoszezu dzsigaisi-
ta.」 „Megalázónak érezte, hogy fogságba kerül-
jön, ezért inkább megölte magát.”

iszagijokuiszagijoku ◆ bátranbátran 「Dzsanpu daikara isza-
gijoku tobi orita.」 „Bátran leugrott az ugródesz-
káról.” ◆ emeltemelt fővelfővel 「Iszagijoku dzsininsi-
ta.」 „Emelt fővel lemondott.” ◆ határozottanhatározottan
「Iszagijoku kecudansita.」 „Határozottan dön-
töttem.” ◆ őszinténőszintén 「Szeidzsika-va iszagijoku
vairono dzsidzsicu-o mitometa.」 „A politikus
őszintén elismerte a korrupciót.”

iszagijokumi-o hikuiszagijokumi-o hiku ◆ emelt fővel távozikemelt fővel távozik
iszagijokumi-oiszagijokumi-o hikubekihikubeki ◆ jobb,jobb, haha mégmég
most elmegymost elmegy
iszagijositosinaiiszagijositosinai ◆ megalázónakmegalázónak érezérez
「Kaiko-o macuno-va iszagijositosinaide mizuka-
ra dzsininsita.」 „Megalázónak érezte, hogy elbo-
csátják, ezért inkább lemondott.”

iszagijositoszezuiszagijositoszezu ◆ megalázónakmegalázónak érezérez
「Horjoninaruno-o iszagijositoszezu dzsigaisi-

ta.」 „Megalázónak érezte, hogy fogságba kerül-
jön, ezért inkább megölte magát.”

iszaiiszai ◆ mindenminden részletrészlet 「Iszaisócsiitasimasi-
ta.」 „Minden részletet tudomásul vettem.” ◆

részletekrészletek 「Kono dzsikkennicuite kare-va nóto-
ni iszai-o cukusita.」 „Részletekbe menően írt a
kísérletről.” ◇ iszaikamavazuiszaikamavazu mitmit semsem törőd-törőd-
veve 「Szeifu-va kógini iszaikamavazu kenpó-o ka-
eta.」 „A kormány a tiltakozásokkal mit sem tö-
rődve módosította az alkotmányt.” ◇ iszaimen-iszaimen-
dandan részletekrőlrészletekről személyesenszemélyesen 「Iszai-va
mendanno ue.」 „A részletekről személyesen tájé-
koztatjuk.”

iszaiiszai ◆ különleges tehetségkülönleges tehetség
iszaiiszai ◆ kitűnéskitűnés ◇ iszai-oiszai-o hanacuhanacu kiemelke-kiemelke-
dikdik 「Kareno e-va iszai-o hanatteiru.」 „A képe
kiemelkedik a többi művész munkája közül.”

iszaikamavazuiszaikamavazu ◆ mitmit semsem törődvetörődve 「Szeifu-
va kógini iszaikamavazu kenpó-o kaeta.」 „A kor-
mány a tiltakozásokkal mit sem törődve módosí-
totta az alkotmányt.”

iszaimendaniszaimendan ◆ részletekrőlrészletekről személyesenszemélyesen
「Iszai-va mendanno ue.」 „A részletekről szemé-
lyesen tájékoztatjuk.”

iszai-oiszai-o hanacuhanacu ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Kareno e-va
iszai-o hanatteiru.」 „A képe kiemelkedik a töb-
bi művész munkája közül.” ◆ kitűnikkitűnik 「Kano-
dzsodokutokuno kamigatade iszai-o hanatteiru.」
„Különleges hajviseletével kitűnik a többiek kö-
zül.”

iszakaiiszakai ◆ civakodáscivakodás 「Dórjóto iszakaininat-
ta.」 „Civakodni kezdtem a munkatársammal.” ◆

marakodásmarakodás 「Nómindósino iszakaiga taenakat-
ta.」 „A földművesek folytonosan marakodtak.”

iszakai-o szuruiszakai-o szuru ◆ civakodikcivakodik
iszakiiszaki ◆ iszakiiszaki
iszakuiszaku ◆ hátrahagyotthátrahagyott műmű ◆ poszthumuszposzthumusz
műmű
iszamasiiiszamasii ◆ bátorbátor 「Iszamasii kisi」 „bátor lo-
vag” ◆ harsányharsány 「Iszamasiirappano oto」 „har-
sány trombitaszó” ◆ merészmerész 「Iszamasii koto-
ba」 „merész kijelentés” ◆ vérpezsdítővérpezsdítő 「Isza-
masii uta」 „vérpezsdítő dal”

iszamasikuiszamasiku ◆ bátranbátran
iszameruiszameru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Kareno fukinsinna
taido-o iszameta.」 „Figyelmeztette tapintatlan
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viselkedése miatt.” ◆ rápirítrápirít 「Kikonsananda-
kara on-naaszobi-va damedajoto kare-o iszame-
ta.」 „Rápirítottam, mert házas embernek nem il-
lik nőkkel szórakozni.”

iszamiasiiszamiasi ◆ kilépéskilépés 「Rikisi-va iszami aside
maketa.」 „A szumó birkózó kilépéssel vesztett.”
◆ túlbuzgóságtúlbuzgóság 「Kono mudana taiho-va kei-
szacuno iszami asidatta.」 „A rendőrök túlbuzgó-
sága okozta ezt a felesleges letartóztatást.” ◆ túl-túl-
lövéslövés aa céloncélon ◆ túltúl messziremesszire menésmenés 「Kono
hacugen-va iszami asidatta.」 „Ez a kijelentés túl
messzire ment.”

iszamihadanoiszamihadano ◆ derékderék 「Iszami hadano vaka-
monotacsi」 „derék fiatalok” ◆ merészmerész kiállásúkiállású

iszamitacuiszamitacu ◆ felbátorodikfelbátorodik ◆ nekibátorodiknekibátorodik

iszamuiszamu ◆ bátorságotbátorságot merítmerít ◆ nekibátoro-nekibátoro-
dikdik ◇ iszandeiszande lelkesenlelkesen 「Iszandebágen kai-
dzsóni mukatta.」 „Lelkesen elindultam a kiáru-
sításra.”

iszaniszan ◆ gyomorerősítő porgyomorerősítő por
iszaniszan ◆ gyomorsavgyomorsav
iszaniszan ◆ hagyatékhagyaték 「Iszantecuzuki」 „hagyaté-
ki eljárás” ◆ örökségörökség 「Iszan-o nokoszazu sin-
da.」 „Nem hagyott hátra örökséget.” ◇ szekai-szekai-
iszaniszan világörökségvilágörökség 「Andorási tóri-va szekai-
iszandeszu.」 „Az Andrássy út a világörökség ré-
sze.” ◇ bunkaiszanbunkaiszan kulturális örökségkulturális örökség
iszan-araszoiiszan-araszoi ◆ örökösödési vitaörökösödési vita
iszandeiszande ◆ lelkesenlelkesen 「Iszandebágen kaidzsóni
mukatta.」 „Lelkesen elindultam a kiárusításra.”

iszandzsójosaiszandzsójosa ◆ örökhagyóörökhagyó
íszanettoíszanetto ◆ ethernetethernet
iszankanriiszankanri ◆ hagyatéki gondnoksághagyatéki gondnokság
iszankanrininiszankanrinin ◆ hagyatéki gondnokhagyatéki gondnok
iszankatasóiszankatasó ◆ gyomorsavtúltengésgyomorsavtúltengés
iszankecubósóiszankecubósó ◆ gyomorsavhiánygyomorsavhiány
iszan-oiszan-o szózokuszuruszózokuszuru ◆ örökölörököl 「Hahakara
iszan-o szózokusita.」 „Örököltem édesanyám-
tól.”

iszanszózokuiszanszózoku ◆ örökösödésörökösödés
iszanszózokuzeiiszanszózokuzei ◆ örökösödési adóörökösödési adó
iszaoiszao ◆ sikersiker

iszaribiiszaribi ◆ halakat csalogató tűzhalakat csalogató tűz
iszaszakaiszaszaka ◆ egyáltalánegyáltalán 「Iszaszakamo ki-
niszuru jószu-va nakatta.」 „Egyáltalán nem lá-
szott rajta, hogy izgatja a dolog.” ◆ kissékissé 「Isza-
szaka mjóna kibunninatta.」 „Kissé furcsán érez-
tem magam.” ◆ valamelyestvalamelyest 「Iszaszaka koto-
naru.」 „Valamelyest különbözik.”

iszecuiszecu ◆ áttelepítésáttelepítés
iszecuiszecu ◆ eltérőeltérő magyarázatmagyarázat ◆ másmás elméletelmélet
「Iszecu-o tateru.」 „Más elméletet állít fel.”

iszecuszuruiszecuszuru ◆ áttelepítáttelepít 「Kódzsó-o tonarino
kenni iszecusita.」 „Áttelepítette a gyárat a szom-
széd megyébe.”

iszeebiiszeebi ◆ langusztalanguszta 「Iszeebi-va takaidesó.」
„Biztosan drága a languszta.”

iszeiiszei ◆ nyugatranyugatra
iszeiiszei ◆ politikával foglalkozáspolitikával foglalkozás
iszeiiszei ◆ spontán magömlésspontán magömlés
iszeiiszei ◆ dominanciadominancia ◆ energiaenergia ◆ hatalomhatalom
「Iszei-o miszecukeru.」 „Hatalmával kérkedik.”
◆ lehengerlőlehengerlő erőerő 「Ten-inno iszeini makete,
iranai monomade kattesimatta.」 „A boltos le-
hengerlő erejének engedve megvettem, amire
nem is volt szükségem.” ◇ iszeinoiiiszeinoii energikusenergikus
「Taikono iszeinoii otoga kikoeta.」 „A nagydob
energikus hangja hallatszott.” ◇ iszeinoiiiszeinoii domi-domi-
nánsnáns 「Iszeinoii otokoda.」 „Domináns ember.”

iszeiiszei ◆ ellenkezőellenkező nemnem 「Kanodzso-va iszeino
kimocsigajokuvakaru.」 „Belelát az ellenkező
nem szívébe.” ◆ izomériaizoméria ◆ különneműségkülönneműség ◆

másikmásik nemnem 「Kare-va iszeini kjómigaaru.」 „Ér-
deklődik a másik nem iránt.” ◇ iszeitaiiszeitai izomerizomer
◇ kikaiszeikikaiszei geometriaigeometriai izomériaizoméria ◇ kógakui-kógakui-
szeiszei optikaioptikai izomériaizoméria ◇ kózóiszeikózóiszei konstitú-konstitú-
ciós izomériaciós izoméria ◇ rittaiiszeirittaiiszei térizomériatérizoméria
iszeiaiiszeiai ◆ heteroszexualitásheteroszexualitás
iszeiaisaiszeiaisa ◆ heteroszexuálisheteroszexuális
iszeidzsiniszeidzsin ◆ földönkívüliföldönkívüli
iszeijokuiszeijoku ◆ energikusanenergikusan 「Iszeijoku ugoku.」
„Energikusan mozog.”

iszeikaiszeika ◆ izomerizációizomerizáció ◆ izomerizálásizomerizálás
iszeikakószoiszeikakószo ◆ izomerázizomeráz
iszeinoiszeino ◆ ellenkezőellenkező neműnemű ◆ különneműkülönnemű ◆

másneműmásnemű 「Iszeino tomodacsigaita.」 „Másne-
mű barátja volt.”
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iszeinoiiiszeinoii ◆ dominánsdomináns 「Iszeinoii otokoda.」
„Domináns ember.” ◆ energikusenergikus 「Taikono
iszeinoii otoga kikoeta.」 „A nagydob energikus
hangja hallatszott.”

iszeisaiszeisa ◆ államférfiállamférfi
iszeitaiiszeitai ◆ izomerizomer ◇ kikaiszeitaikikaiszeitai geometriaigeometriai
izomerizomer ◇ kógakuiszeitaikógakuiszeitai optikaioptikai izomerizomer ◇

kózóiszeitaikózóiszeitai konstitúcióskonstitúciós izomerizomer ◇ rittai-rittai-
iszeitaiiszeitai térizomertérizomer
iszekiiszeki ◆ anyakönyvianyakönyvi átíratásátíratás ◆ átigazolásátigazolás

iszekiiszeki ◆ dicső tettdicső tett
iszekiiszeki ◆ emlékemlék ◆ régészetirégészeti emlékemlék 「Róma
dzsidaino iszekiga szanzaisiteiru.」 „Imitt-amott
római kori régészeti emlékek találhatók.” ◆ régé-régé-
szetiszeti maradványokmaradványok 「Kjúszekkidzsidaino isze-
ki」 „régészeti maradványok a kőkorszakból” ◆

romrom 「Jószaino iszeki」 „várrom” ◇ kókogaku-kókogaku-
tekiiszekitekiiszeki régészetirégészeti maradványmaradvány ◇ kókoga-kókoga-
kutekiiszekikutekiiszeki régészeti leletrégészeti lelet
iszekiszuruiszekiszuru ◆ átigazolátigazol 「Szensu-va Acsímu-
karaBcsímuni iszekisita.」 „A játékos átigazolt az
A csapatból a B-be.”

iszeniszen ◆ gyomormirigygyomormirigy
iszeniszen ◆ szélességi körszélességi kör ◆ szélességi vonalszélességi vonal
iszendzsóiszendzsó ◆ gyomormosásgyomormosás
iszoiszo ◆ köves tengerpartköves tengerpart
iszóiszó ◆ átküldésátküldés ◆ átszállításátszállítás
iszóiszó ◆ fázisfázis ◆ fázisszögfázisszög ◆ topológiatopológia
iszoakeiszoake ◆ kagylószedési szezon kezdetekagylószedési szezon kezdete
iszoaszobiiszoaszobi ◆ kagyló és rákgyűjtéskagyló és rákgyűjtés
iszobutaniszobutan ◆ izobutánizobután
iszócsúiszócsú ◆ átszállítás közbenátszállítás közben
iszogabamavareiszogabamavare ◆ lassanlassan járj,járj, továbbtovább
érszérsz
iszógagjakunoiszógagjakuno ◆ ellenfázisúellenfázisú
iszoganaideiszoganaide ◆ komótosankomótosan
iszogasiiiszogasii ◆ elfoglaltelfoglalt 「Icsinendzsúiszogasi-
katta.」 „Egész évben elfoglalt volt.” ◆ soksok aa
munkájamunkája 「Iszogasii?」 „Sok a munkád?” ◆ sű-sű-
rűrű 「Konsúno jotei-va iszogasii.」 „A héten sűrű
a programom.” ◆ szorgoskodikszorgoskodik 「Hiru gohan-
no sitakude iszogasikatta.」 „Az ebéd elkészítésé-
vel szorgoskodott.” ◇ szugokuiszogasiiszugokuiszogasii nagynagy

aa hajszahajsza 「Nenmacuni-va kaisagaszugoku iszo-
gasii.」 „Év végén nagy a hajsza a cégnél.” ◇ jat-jat-
aratoiszogasiiaratoiszogasii nemnem tudja,tudja, holhol álláll aa fejefeje
「Jarukotogatakuszan-atte, jatarato iszogasii.」
„Sok tennivalóm van, nem tudom, hol áll a fejem.”

iszogasiikotoiszogasiikoto ◆ hajtáshajtás
iszogasiszónaiszogasiszóna ◆ serényserény
iszogasiszóniiszogasiszóni ◆ fáradhatatlanulfáradhatatlanul ◆ seré-seré-
nyennyen
iszogaszeruiszogaszeru ◆ sürgetsürget 「Kecudan-o iszogasze-
ta.」 „Sürgettem a döntést.”

iszogeiszoge ◆ gyerünkgyerünk
iszogiiszogi ◆ sietségsietség ◆ sürgősségsürgősség 「Oiszogidesó-
ga, mó sibaraku omacsi negaimaszu.」 „Tudjuk,
hogy sürgős, de még egy kis türelmét kérjük.” ◇

óiszogióiszogi nagynagy sietségsietség 「Nandekon-na óiszo-
ginano?」 „Mi ez a nagy sietség?” ◇ óiszogideóiszogide
nagynagy sebbel-lobbalsebbel-lobbal 「Óiszogide hasiri szat-
ta.」 „Nagy sebbel-lobbal elrohant.” ◇ óiszog-óiszog-
ideide lóhalálábanlóhalálában 「Óiszogide sóbaigatakini tai-
kószuru szeihin-o kaihacusinakerebanaranakat-
ta.」 „Lóhalálában kellett kifejleszteni a verseny-
képes terméket.”

iszogiasideiszogiaside ◆ szaporaszapora léptekkelléptekkel 「Iszogi as-
ide ekini mukatta.」 „Szapora léptekkel mentem
az állomásra.”

iszogidearuiszogidearu ◆ sietőssietős 「Iszogidearimaszen.」
„Nekem nem sietős.”

iszogincsakuiszogincsaku ◆ tengerirózsatengerirózsa
iszoginoiszogino ◆ sietőssietős 「Tókjóni iszogino tabi-o si-
ta.」 „Sietve Tokióba utaztam.” ◆ sürgőssürgős 「Iszo-
gino jógaatte kaisa-o hajameni deta.」 „Előbb vé-
geztem a cégnél, mert sürgős dolgom akadt.”

iszoginosigotoiszoginosigoto ◆ rohammunkarohammunka
iszógoiszógo ◆ rétegnyelvrétegnyelv
iszoguiszogu ◆ beszaladbeszalad 「Kaisani iszoida.」 „Besza-
ladtam a munkahelyemre.” ◆ elkapkodelkapkod 「Kotae-
o iszogiszugita.」 „Elkapkodtam a választ.” ◆

igyekezikigyekezik 「Densani okurenaitame iszoida.」
„Igyekezett, hogy elérje a vonatot.” ◆ igyekszikigyekszik
「Oszokunarukara iszoide!」 „Igyekezz, mert el-
késünk!” ◆ iparkodikiparkodik 「Oszokunarukara iszo-
ide!」 „Iparkodj, mert elkésünk!” ◆ rohanrohan
「Toire-e to iszoida.」 „Rohantam a vécére.” ◆

sietsiet 「Iszoide.」 „Siess!” ◆ szediszedi aa lábátlábát
「Oszokunarukara iszoide!」 „Szedd a lábad,
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mert elkésünk!” ◇ iedzsi-oiedzsi-o iszoguiszogu hazasiethazasiet
「Iedzsi-o iszoida.」 „Hazasiettem.” ◇ iszoga-iszoga-
bamavarebamavare lassan járj, tovább érszlassan járj, tovább érsz
iszóhencsóiszóhencsó ◆ fázismodulációfázismoduláció
iszohijodoriiszohijodori ◆ kék kövirigókék kövirigó
iszoideiszoide ◆ gyorsangyorsan 「Iszoide kite kudaszai.」
„Gyere gyorsan!” ◆ kutyafuttábankutyafuttában 「Iszoide
macsi-o kenbucusita.」 „Kutyafuttában megnéz-
tem a várost.” ◆ sebtébensebtében 「Iszoidekóhí-o non-
da.」 „Sebtében megittam a kávét.” ◆ sietvesietve
「Iszoide kaetta.」 „Sietve hazamentem.” ◆ sür-sür-
gősengősen
iszoidearukuiszoidearuku ◆ kilépkilép 「Oszokunaranaijóni
iszoide aruita.」 „Kiléptem, nehogy elkéssek.”

iszoidehasiruiszoidehasiru ◆ rohanrohan 「Miszemade iszoide
hasitta.」 „A boltba rohantam.”

iszoideikuiszoideiku ◆ elsietelsiet 「Iszoide miszeni itta.」
„Elsietettem a boltba.”

iszoidenigeruiszoidenigeru ◆ elinalelinal 「Dorobó-va genbakara
iszoide nigeta.」 „A tolvaj elinalt a tett helyszíné-
ről.” ◆ eliszkoleliszkol ◆ elpucolelpucol
iszoiszotoiszoiszoto ◆ felvillanyozvafelvillanyozva 「Iszoiszotohó-
mupátíni dekaketa.」 „Felvillanyozva ment a há-
zibuliba.” ◆ szívrepesveszívrepesve 「Kitakusita otto-o
iszoiszoto mukaeta.」 „Szívrepesve fogadta haza-
térő férjét.”

iszókikagakuiszókikagaku ◆ topológiatopológia
iszokószoiszokószo ◆ izoenzimizoenzim
iszókúkaniszókúkan ◆ fázistérfázistér ◆ topologikus tértopologikus tér
iszomerázeiszomeráze ◆ izomerázizomeráz
iszonoavabinokataomoiiszonoavabinokataomoi ◆ viszonzatlanviszonzatlan
szerelemszerelem
iszonokaoriiszonokaori ◆ sós tengerillatsós tengerillat
iszonokiiszonoki ◆ kutyabengekutyabenge
iszoppugúvaiszoppugúva ◆ ezópusi mesékezópusi mesék
iszopureniszopuren ◆ izoprénizoprén
iszopuropiruarukóruiszopuropiruarukóru ◆ izopropil-alkoholizopropil-alkohol
iszóróiszóró ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító ◆ potyavendégpotyavendég
iszoroisiniszoroisin ◆ izoleucinizoleucin
iszórószuruiszórószuru ◆ kenyerétkenyerét eszieszi 「Icsinen-
kansinszekino tokoroni iszórósiteita.」 „Egy évig
a rokonom kenyerét ettem.” ◆ pusztítjapusztítja aa ke-ke-
nyeretnyeret

iszósaiszósa ◆ betegszállító kocsibetegszállító kocsi
iszosigiiszosigi ◆ billegetőcankóbillegetőcankó
iszosimuiszosimu ◆ időtidőt szentelszentel 「Borantia kacudóni
iszosinda.」 „Jótékonysági tevékenységnek szen-
telte idejét.” ◆ szorgalmasszorgalmas 「Sigotoni iszosi-
mu.」 „Szorgalmasan dolgozik.”

iszószakenbikjóiszószakenbikjó ◆ fáziskontrasztfáziskontraszt mik-mik-
roszkóproszkóp
iszószokudoiszószokudo ◆ fázissebességfázissebesség
iszószuruiszószuru ◆ átküldátküld ◆ átszállítátszállít 「Gomi-va
hokano macsini iszószareta.」 „A szemetet átszál-
lították egy másik városba.”

iszozuriiszozuri ◆ tengerparti horgászattengerparti horgászat
iszozutainiiszozutaini ◆ part menténpart mentén
iszszacuiszszacu ◆ bizonylatbizonylat ◆ írásosírásos ígéretígéret
「Szosó-o okoszanaitoiu iszszacu-o torareta.」
„Írásos ígéretet adtam, hogy nem viszem bíróság-
ra az ügyet.”

iszszacuiszszacu ◆ egy kötetegy kötet
iszszacunimatomeruiszszacunimatomeru ◆ kompilálkompilál ◆ össze-össze-
ollózollóz 「Intánettokararesipi-o iszszacunimatome-
ta.」 „Az internetről összeollóztam a recepteket.”

iszszaiiszszai ◆ egyáltalánegyáltalán 「Iszszaimizu-o
cukavanaideszószédzsi-o juderukotogadekiru-
no?」 „Lehet úgy virslit főzni, hogy egyáltalán
nem használunk vizet?” ◆ mindenminden 「Iszszai-o
vaszuremasita.」 „Mindent elfelejtett.” ◇

iszszainoszekinin-oiszszainoszekinin-o torutoru elviszielviszi aa balhétbalhét
「Szan-ninde hanzai-o okasitaga karega iszszaino
szekinin-o totta.」 „Hárman követték el a bűncse-
lekményt, de ő vitte el a balhét.”

iszszaigaszszaiiszszaigaszszai ◆ egészegész 「Sigotono iszsza-
igaszszaiga ijaninatta.」 „Az egész munkát meg-
utáltam.” ◆ mindenminden 「Sakkinnotame
iszszaigaszszai-o uri haratta.」 „A kölcsön miatt
mindenemet eladtam.”

iszszaikaikuiszszaikaiku ◆ minden szenvedést okozminden szenvedést okoz
iszszaikaikúiszszaikaikú ◆ minden hiábavalóminden hiábavaló
iszszaikomiiszszaikomi ◆ egyegy tételtétel 「Iszszaikomino ne-
dan」 „ár egy tételben vásárlás esetén”

iszszainoiszszaino ◆ egyévesegyéves
iszszainoszekinin-oiszszainoszekinin-o torutoru ◆ elviszielviszi aa balhétbalhét
「Szan-ninde hanzai-o okasitaga karega iszszaino
szekinin-o totta.」 „Hárman követték el a bűncse-
lekményt, de ő vitte el a balhét.”
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iszszaisudzsóiszszaisudzsó ◆ minden élő teremtményminden élő teremtmény
iszszaitafuiszszaitafu ◆ poliandriapoliandria ◆ többférjűségtöbbférjűség
iszszakuiszszaku ◆ egyegy tervterv 「Iszszakugaaru.」 „Van
egy tervem.” ◆ lehetőséglehetőség 「Kore-va szaigono
iszszakuda.」 „Ez az utolsó lehetőségünk.”

iszszakubaniszszakuban ◆ tegnapelőtt estetegnapelőtt este
iszszakudzsicuiszszakudzsicu ◆ tegnapelőtttegnapelőtt
iszszakujaiszszakuja ◆ tegnapelőtt éjjeltegnapelőtt éjjel
iszszakunenmaeiszszakunenmae ◆ kétkét évvelévvel ezelőttezelőtt 「Isz-
szakunenmaenopátí」 „két évvel ezelőtti buli” ◆

tavalyelőtttavalyelőtt
iszszankacsiszszoiszszankacsiszszo ◆ nitrogén-monoxidnitrogén-monoxid
iszszankatanszoiszszankatanszo ◆ szén-monoxidszén-monoxid
iszszankatanszocsúdokuiszszankatanszocsúdoku ◆ füstmérgezésfüstmérgezés
◆ szén-monoxid-mérgezésszén-monoxid-mérgezés
iszszankatanszohemogurobiniszszankatanszohemogurobin ◆ karboxi-karboxi-
hemoglobinhemoglobin
iszszan-niiszszan-ni ◆ fejvesztvefejvesztve 「Raionga dassucu-
szuruto hito-va iszszanni nige csitta.」 „Amikor
az oroszlán kiszabadult, az emberek fejvesztve el-
menekültek.”

iszszeiszsze ◆ egyegy generációgeneráció ◇ iszszeicsidaiiszszeicsidai
egyszeregyszer azaz életbenéletben 「Iszszeicsidaino szeikó」
„élete sikere” ◇ iszszenoeniszszenoen szülő-gyermekszülő-gyermek
kapcsolatkapcsolat ◇ szanzenoenszanzenoen mester-szolgamester-szolga
kapcsolatkapcsolat ◇ niszenoenniszenoen házastársiházastársi kapcso-kapcso-
latlat
iszszecuiszszecu ◆ egyegy elméletelmélet ◆ egyegy nézetnézet 「Isz-
szecunijoruto nacuni taberu szakanajori fujuni ta-
beru szakanano katagaoisii.」 „Egy nézet szerint
télen finomabb a hal, mint nyáron.”

iszszecuiszszecu ◆ egyegy bekezdésbekezdés ◆ egyegy részletrészlet ◆

egy versszakegy versszak
iszszeiiszszei ◆ egyegy generációgeneráció ◆ elsőelső 「Isutován
iszszei」 „I. István” ◆ elsőelső generációgeneráció ◆ korkor
「Iszszeino gókecu」 „kor hőse” ◆ korszakkorszak
「Szono szakkjokuka-va iszszei-o fúbisita.」 „Az a
zeneszerző egy korszakot meghatározott.”

iszszeiiszszei ◆ egyidejűségegyidejűség ◆ együttességegyüttesség ◇

iszszeidakaiszszeidaka kivételkivétel nélkülinélküli drágaságdrágaság
「Rjokókanren kabu-va iszszeidakaninatta.」 „A
turisztikai részvények kivétel nélkül emelkedtek.”
◇ iszszeiniiszszeini egyszerreegyszerre 「Karera-va iszszeini
kotaeta.」 „Egyszerre válaszoltak .” ◇ iszszeiniiszszeini
egyidejűlegegyidejűleg 「Zenkokuiszszeini hanabitaikaiga
okonavareta.」 „Az egész országban egyidejűleg

tűzijátékot rendeztek.” ◇ iszszeijaszuiszszeijaszu kivételkivétel
nélkülinélküli olcsóságolcsóság 「Szekaino kabuka-va iszsze-
ijaszuninatta.」 „A világ részvényei kivétel nélkül
zuhantak.”

iszszeicsidaiiszszeicsidai ◆ egyszeregyszer azaz életbenéletben 「Isz-
szeicsidaino szeikó」 „élete sikere”

iszszeidakaiszszeidaka ◆ kivételkivétel nélkülinélküli drágaságdrágaság
「Rjokókanren kabu-va iszszeidakaninatta.」 „A
turisztikai részvények kivétel nélkül emelkedtek.”

iszszeiicsidaiiszszeiicsidai ◆ egyszer az életbenegyszer az életben
iszszeiicsigeniszszeiicsigen ◆ uralkodónkéntiuralkodónkénti korszak-korszak-
névnév
iszszeijaszuiszszeijaszu ◆ kivételkivétel nélkülinélküli olcsóságolcsóság
「Szekaino kabuka-va iszszeijaszuninatta.」 „A
világ részvényei kivétel nélkül zuhantak.”

iszszeikenkjoiszszeikenkjo ◆ csoportos letartóztatáscsoportos letartóztatás
iszszeikenszaiszszeikensza ◆ tömegestömeges vizsgálatvizsgálat 「Koro-
naviruszuno iszszeikensza-o dzsissisita.」 „Töme-
ges koronavírus-vizsgálatot hajtottak végre.”

iszszeiniiszszeini ◆ egyidejűlegegyidejűleg 「Zenkokuiszszeini
hanabitaikaiga okonavareta.」 „Az egész ország-
ban egyidejűleg tűzijátékot rendeztek.” ◆ egy-egy-
szerreszerre 「Karera-va iszszeini kotaeta.」 „Egy-
szerre válaszoltak .” ◇ icsidóiszszeiniicsidóiszszeini egy-egy-
szerreszerre 「Icsidóiszszeini tacsi agatta.」 „Minden-
ki egyszerre felállt.”

iszszeinoreihóiszszeinoreihó ◆ díszsortűzdíszsortűz 「Guntai-va isz-
szeino reihó-o utta.」 „A katonaság díszsortüzet
adott.”

iszszeisagekiiszszeisageki ◆ sortűzsortűz
iszszeisiszeiiszszeisiszei ◆ egyszer növő fogazategyszer növő fogazat
iszszeiszósiniszszeiszósin ◆ egyidejű üzenetküldésegyidejű üzenetküldés
iszszeitorisimariiszszeitorisimari ◆ tömegestömeges ellenőrzésellenőrzés
「Insúntenno iszszeitori simari-o dzsissisita.」
„Tömeges alkohol-ellenőrzést végeztek.”

iszszekiiszszeki ◆ egyegy bankettbankett 「Iszszekimóketa.」
„Egy bankettet rendezett.” ◆ egyegy beszédbeszéd 「Isz-
szekibendzsita.」 „Egy beszédet tartott.” ◆ egyegy
előadáselőadás 「Kódan-o iszszekihirósita.」 „Egy tör-
ténetet előadott.” ◆ elsőelső helyhely 「Konomoderu-va
hanbairankingu iszszekininatta.」 „Ez a modell az
eladásokat tekintve az első helyen volt.”

iszszekiiszszeki ◆ egy éjszakaegy éjszaka ◆ egy esteegy este
iszszekibenzuruiszszekibenzuru ◆ beszédet mondbeszédet mond
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iszszekimókeruiszszekimókeru ◆ kisebbkisebb ünnepségetünnepséget szer-szer-
vezvez 「Muszumeno tandzsóivaini iszszekimó-
keta.」 „A lányom születésnapjára kisebb ünnep-
séget szerveztünk.”

iszszekinicsóiszszekinicsó ◆ kétkét legyetlegyet ütüt egyegy csapás-csapás-
rara
iszszeki-oiszszeki-o tódzsirutódzsiru ◆ megbolygatmegbolygat 「Kareno
kaszecu-va cúszecuni iszszeki-o tódzsita.」 „A hi-
potézise megbolygatta az elfogadott elméletet.”

iszszeniszszen ◆ bástyabástya 「Guntai-va szaigono
iszszen-o mamotta.」 „A sereg megvédte az utolsó
bástyát.” ◆ egyegy határhatár 「Otoko-va furinde
iszszen-o koeta.」 „A férfi a félrelépésével túllé-
pett egy határon.” ◆ egyegy vonalvonal 「Szensurahobo
jokoiszszenni narande hasitteita.」 „A versenyzők
szinte egy vonalban futottak egymás mellett.” ◆

élvonalélvonal 「Iszszenno kagakusa」 „élvonalba tar-
tozó tudós”

iszszeniszszen ◆ mérkőzésmérkőzés 「Kono iszszende szube-
tega kimaru.」 „Ezzel a mérkőzéssel eldől majd
minden.” ◆ összecsapásösszecsapás 「Szono iszszen-va
kono taikainobeszutogémudatta.」 „Az az össze-
csapás volt a bajnokság legjobb mérkőzése.” ◆ üt-üt-
közetközet ◇ iszszen-oiszszen-o madzsierumadzsieru összecsapösszecsap
「Iszszenmadzsieru kakugo-va aruka?」 „Felké-
szültél az összecsapásra?”

iszszeniszszen ◆ villanásvillanás ◇ denkónoiszszendenkónoiszszen villámvillám
felvillanásafelvillanása ◇ hikarinoiszszenhikarinoiszszen fényvilla-fényvilla-
násnás
iszszeniszszen ◆ egyegy fillérfillér 「Kono dzsigjó-va iszszen-
no tasinimonaranai.」 „Ez az üzlet egy fillért sem
hoz a konyhára.” ◆ egyegy szenszen ◆ huncuthuncut vasvas
「Iszszenmo nokoranakatta.」 „Nem maradt egy
huncut vasam sem.” ◆ kicsikicsi pénzpénz 「Iszszen-o
varau mono-va iszszenni naku.」 „Ki a kicsit nem
becsüli, az a nagyot nem érdemli.”

iszszenoeniszszenoen ◆ szülő-gyermek kapcsolatszülő-gyermek kapcsolat
iszszen-oiszszen-o madzsierumadzsieru ◆ összecsapösszecsap 「Iszszen-
madzsieru kakugo-va aruka?」 „Felkészültél az
összecsapásra?”

iszszoiszszo ◆ inkábbinkább 「Iszszo ucsiniita hógajokat-
ta.」 „Jobb lett volna inkább otthon maradni.”

iszszóiszszó ◆ egyreegyre 「Hitodebuszoku-va iszszósin-
kokuninatta.」 „Egyre égetőbb lett a munkaerőhi-
ány.” ◆ egyreegyre inkábbinkább 「Szono kuni-va iszszó-
koricusiteita.」 „Az ország egyre inkább elszigete-
lődött.” ◆ mégmég inkábbinkább 「Renkei-va iszszókjóka-

szuru hicujógaarimaszu.」 „Még inkább növelni
kell az együttműködést.” ◆ mindinkábbmindinkább 「Kako-
szúnende, kokuszaino mondaino dzsújószeiga isz-
szóakirakaninatta.」 „Az elmúlt években mindin-
kább világossá vált az államadósság problémája.”
◇ naoiszszónaoiszszó mégmég jobbanjobban 「Na oiszszó ganbat-
te kudaszai!」 „Igyekezz még jobban!”

iszszóiszszó ◆ kisöpréskisöprés ◆ megszabadulásmegszabadulás ◆ meg-meg-
szüntetésszüntetés ◇ zaikoiszszózaikoiszszó raktársöprésraktársöprés
iszszokuiszszoku ◆ egyesegyes sebességsebesség 「Gia-o iszszo-
kuni ireta.」 „Egyes sebességbe kapcsoltam a ko-
csit.”

iszszokuiszszoku ◆ egyegy párpár 「Kucusitaiszszoku」 „egy
pár zokni”

iszszokutobiniiszszokutobini ◆ egybőlegyből 「Hirasainkara isz-
szokutobini bucsóni sósinsita.」 „Egyszerű alkal-
mazottból egyből osztályvezető lett.” ◆ egyegy
szuszraszuszra 「Kaidan-o iszszokutobini dzsukkai-
made kake nobogatta.」 „Egy szuszra felszalad-
tam a tizedik emeletre.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Kono
muzukasii sigoto-va iszszokutobini kanszeideki-
maszen.」 „Ezt a bonyolult munkát nem lehet
hipp-hopp befejezni.”

iszszonokotoiszszonokoto ◆ akkorakkor mármár inkábbinkább 「Iszszo-
nokoto sindahógamasida.」 „Akkor már inkább
meghalok.” ◆ ennélennél mégmég azaz isis jobbjobb 「Szon-
nani szukunainaraiszszonokoto, moravanai hóga-
ii.」 „Ennél a kevésnél még az is jobb, ha nem ka-
pok.” ◆ jobb,jobb, haha 「Kare-va iszszonokoto kaisa-o
jametahógaii.」 „Jobb, ha felmond.”

iszszószuruiszszószuru ◆ eltakaríteltakarít 「Szóko-o iszszósi-
ta.」 „Eltakarította a raktárkészletet.” ◆ kisöpörkisöpör
「Depáto-va nacumonono jófuku-o iszszósita.」
„Az áruház kisöpörte a nyári ruhakészletet.” ◆

megsemmisítmegsemmisít 「Teki-o iszszósita.」 „Megsem-
misítette az ellenséget.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Dzsanen-o iszszósinaszai.」 „Szabadulj meg a
gonosz gondolatoktól!” ◆ megszüntetmegszüntet 「Muda-
na suppi-o iszszósita.」 „Megszüntette a felesle-
ges kiadásokat.”

iszszuiiszszui ◆ rövidrövid alvásalvás ◆ szemhunyásszemhunyás 「Sin-
paigotogaatte iszszuimodekinakatta.」 „Az aggo-
dalom miatt, egy szemhunyást sem tudtam alud-
ni.”

iszszuimosinaiiszszuimosinai ◆ szemhunyásnyitszemhunyásnyit semsem al-al-
szikszik 「Szakuja-va iszszuimosinakatta.」 „Egy
szemhunyásnyit sem aludtam az éjjel.”
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iszszuimoszezuiszszuimoszezu ◆ álmatlanulálmatlanul 「Szakujaisz-
szuimoszezuni, negaeri-o utteita.」 „Tegnap éjjel
álmatlanul forgolódtam az ágyamban.”

iszszuinojumeiszszuinojume ◆ üres álomüres álom
iszszuniszszun ◆ egy japán hüvelykegy japán hüvelyk
iszszunbósiiszszunbósi ◆ Hüvelyk MatyiHüvelyk Matyi
iszszunkizamiiszszunkizami ◆ araszolásaraszolás
iszszunkizaminiiszszunkizamini ◆ araszolvaaraszolva 「Dzsútaide
kuruma-va iszszunkizamini szuszunda.」 „A tor-
lódásban a kocsik araszolva haladtak.” ◆ lassanlassan
「Kjóakuna szacudzsinhan-va bacutosite iszszun-
kizamini korositai.」 „A brutális gyilkosokat bün-
tetésből lassan ölném meg.”

iszszunmomienaiiszszunmomienai ◆ orráigorráig semsem látlát 「Fubuki-
de iszszunmo mienai.」 „A hóviharban az orrun-
kig sem lehet látni.”

iszszun-nokóinkaronzubekarazuiszszun-nokóinkaronzubekarazu ◆ mindenminden
percünket ki kell használnipercünket ki kell használni
iszszun-nomusinimogobunotamasiiiszszun-nomusinimogobunotamasii ◆ bogár-bogár-
nak is van akaratanak is van akarata
isszunisszun sita-vasita-va dzsigokudzsigoku ◆ tengerészektengerészek egyegy
arasznyira vannak a haláltólarasznyira vannak a haláltól
isszunisszun szaki-vaszaki-va jamijami ◆ senkisenki semsem tudja,tudja, mitmit
hoz a holnaphoz a holnap
iszszuruiszszuru ◆ kihagykihagy 「Kodomono toki, manabi-
no kikai-o ih-sita.」 „Gyermekkorában kihagyta
a tanulás lehetőségét.” ◆ lemaradlemarad 「Teikiszes-
suno dzsiki-o ih-sita.」 „Lemaradt a rendszeres
védőoltásról.” ◆ letérletér 「Ningenno micsi-o ih-
sita kjóakuna otoko」 „helyes útról letért, gonosz
ember” ◇ kikai-okikai-o iszszuruiszszuru elszalasztjaelszalasztja azaz
alkalmatalkalmat 「Kotosino ohanamino kikai-o ih-
sitesimatta.」 „Elszalasztottam a cseresznyevirág-
zás nézésének alkalmát az idén.” ◇ dzsiki-odzsiki-o --
oo issitaissita alkalmatlanalkalmatlan 「Dzsiki-o -o ih-sita hó-
mon」 „alkalmatlan látogatás” ◇ dzsóki-odzsóki-o is-is-
sitasita abnormálisabnormális 「Dzsóki-o ih-sita hacugen」
„abnormális kijelentés”

iszuiszu ◆ posztposzt 「Szórino iszunikadzsiricuitei-
ru.」 „Ki sem lehet robbantani a miniszterelnöki
posztjáról.” ◆ sámlisámli 「Curini hitorikakeno csi-
iszana iszu-o motteitta.」 „A horgászáshoz volt
egy egyszemélyes sámlija.” ◆ székszék 「Iszuni szu-
vatta.」 „Leültem a székre.” ◇ anrakuiszuanrakuiszu fotelfotel
◇ anrakuiszuanrakuiszu hintaszékhintaszék ◇ oritatamisiki-oritatamisiki-
iszuiszu összecsukhatóösszecsukható székszék ◇ kaiten-iszukaiten-iszu
forgószékforgószék 「Kaiten-iszudeguruguru mavatte ki-

mocsi varukunatta.」 „A forgószékkel forogva
rosszul lettem.” ◇ kjanpujóiszukjanpujóiszu kempingszékkempingszék
◇ kurumaiszukurumaiszu tolókocsitolókocsi ◇ kurumaiszukurumaiszu ke-ke-
rekesszékrekesszék ◇ kodomoiszukodomoiszu gyerekszékgyerekszék ◇

szankjakuiszuszankjakuiszu háromlábúháromlábú székszék ◇ dzsitens-dzsitens-
anoiszuanoiszu kerékpárnyeregkerékpárnyereg ◇ dzsitensanoi-dzsitensanoi-
szuszu biciklinyeregbiciklinyereg ◇ denkiiszudenkiiszu villamosszékvillamosszék
「Szacudzsinhan-va denkiiszude sokeiszareta.」
„A gyilkost villamosszékbe ültették.” ◇ tóiszutóiszu
nádszéknádszék ◇ hidzsikakeiszuhidzsikakeiszu karosszékkarosszék ◇ hi-hi-
dzsikakeiszudzsikakeiszu fotelfotel ◇ jobinoiszujobinoiszu pótszékpótszék
iszubarijónonunodzsiiszubarijónonunodzsi ◆ kárpitkárpit
iszubarisokuniniszubarisokunin ◆ kárpitoskárpitos
iszukaiszuka ◆ keresztcsőrűkeresztcsőrű
iszukaiszuka ◆ kis keresztcsőrűkis keresztcsőrű
iszunoasiiszunoasi ◆ széklábszékláb
iszunoszeiszunosze ◆ szék hátaszék háta
iszuraeruiszuraeru ◆ IzraelIzrael
iszuraerudzsiniszuraerudzsin ◆ izraeliizraeli
iszuraerunoiszuraeruno ◆ izraeliizraeli
iszuramuiszuramu ◆ iszlámiszlám
iszuramugenrisugiiszuramugenrisugi ◆ iszlámiszlám fundamentaliz-fundamentaliz-
musmus
iszuramuhóiszuramuhó ◆ shariasharia
iszuramukeniszuramuken ◆ iszlám világiszlám világ
iszuramukjóiszuramukjó ◆ iszlámiszlám ◆ iszlám vallásiszlám vallás
iszuramukjónoiszuramukjóno ◆ iszlámiszlám ◆ iszlamistaiszlamista ◆ mo-mo-
hamedánhamedán
iszuramukjónoszeiteniszuramukjónoszeiten ◆ KoránKorán
iszuramukjóteniszuramukjóten ◆ KoránKorán
iszuramukjótoiszuramukjóto ◆ mohamedánmohamedán ◆ muzulmánmuzulmán
iszuramurekiiszuramureki ◆ mohamedánmohamedán időszámításidőszámítás ◆

mohamedán naptármohamedán naptár
iszuramuteikokuiszuramuteikoku ◆ kalifátuskalifátus
íszutáíszutá ◆ húsvéthúsvét
íszutáegguíszutáeggu ◆ hímeshímes tojástojás
「Fukkacuszainiíszutaeggu-o cukutta.」 „Húsvét-
ra hímes tojást festettem.” ◆ piros tojáspiros tojás
iszútaiiszútai ◆ aneuploidaneuploid ◆ heteroploidheteroploid
iszutanburuiszutanburu ◆ IsztambulIsztambul
íszutan-ríguíszutan-rígu ◆ keleti ligakeleti liga
íszutoíszuto ◆ élesztőélesztő
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íszutokiníszutokin ◆ élesztőbaktériumélesztőbaktérium ◆ élesztő-élesztő-
gombagomba
iszutorigémuiszutorigému ◆ székfoglalószékfoglaló ◆ székfoglalósszékfoglalós
játékjáték
iszuvariszendzsucuiszuvariszendzsucu ◆ tárgyalóasztalnáltárgyalóasztalnál
kifárasztásos taktikakifárasztásos taktika
iszuvariszóbaiszuvariszóba ◆ stagnáló árfolyamstagnáló árfolyam
iszuvaruiszuvaru ◆ helyénhelyén maradmarad 「Kare-va fusódzsi-
no atodemo sacsóno iszuni iszuvatteita.」 „A bot-
rány után is igazgatói székében maradt.”

itaita ◆ deszkadeszka 「Taifúno maeni madoni ita-o
hatta.」 „A tájfun előtt deszkával beszögelte az ab-
lakot.” ◆ fatáblafatábla 「Itani namae-o kaita.」 „Egy
fatáblára ráírta a nevét.” ◆ lécléc 「Itade szaku-o
cukutta.」 „Lécekből csinált kerítést.” ◆ lemezlemez ◆

palánkpalánk 「Baszukettobóruno amiga hattearu ita-
ga kovareta.」 „Eltörött a kosárlabdapalánk.” ◆

színpadszínpad 「Kjakuhon-o itani noszeta.」 „Szín-
padra vitte a forgatókönyvet.” ◆ vágódeszkavágódeszka
itabaitaba ◆ konyhakonyha ◆ szakácsszakács
itabaneitabane ◆ lamellalamella ◆ laprugólaprugó lamellájalamellája ◆ le-le-
mezrugómezrugó
itabarinoitabarino ◆ padlóspadlós 「Itabarino heja」 „padlós
szoba”

itabasikuitabasiku ◆ Itabasi kerületItabasi kerület
itabaszamiitabaszami ◆ kétkét dologdolog közöttközött vergődésvergődés ◆

őrlődésőrlődés
itabaszamininaruitabaszamininaru ◆ kétkét dologdolog közöttközött ver-ver-
gődikgődik 「Vaga kuni-va nitaikokuno itabaszamini-
natta.」 „Országunk két nagyhatalom között ver-
gődik.” ◆ őrlődikőrlődik 「Okjakuszamato dzsósino ita-
baszamininatta.」 „Az ügyfél és a főnöke között
őrlődött.”

itabeiitabei ◆ deszkakerítésdeszkakerítés ◆ léckerítésléckerítés ◆ pa-pa-
lánklánk
itabukinoitabukino ◆ fazsindelyesfazsindelyes
itacsiitacsi ◆ menyétmenyét ◆ menyétfélékmenyétfélék
itacsigokkoitacsigokko ◆ csip-csipcsip-csip csókacsóka ◆ macska-macska-
egéregér játékjáték 「Keiszacuto dorobónoitacsigok-
ko」 „rabló és pandúr macska-egér játéka” ◆ mó-mó-
kuskerékkuskerék 「Mugenno kanemókenoitacsigokkok-
ara nuke dasitai.」 „Szeretnék kitörni az állandó
pénzhajhászás mókuskerekéből.” ◆ örökösörökös ver-ver-
senyfutássenyfutás 「Bukkato csinginnoitacsigokko」
„árak és bérek örökös versenyfutása”

itacsinonakimanonezumiitacsinonakimanonezumi ◆ haha nincsnincs otthonotthon
a macska, cincognak az egereka macska, cincognak az egerek
itacsinonakimanotenhokoriitacsinonakimanotenhokori ◆ haha nincsnincs ott-ott-
hon a macska, cincognak az egerekhon a macska, cincognak az egerek
itacsizameitacsizame ◆ tigriscápatigriscápa
itacsokoitacsoko ◆ táblás csokitáblás csoki
itadakiitadaki ◆ biztosbiztos dologdolog 「Konoteszuto-va ita-
dakida!」 „Ezen a teszten biztosan átmegyek.” ◆

borítékolhatóborítékolható dologdolog 「Kono siai-va itadaki-
da!」 „Ezen a mérkőzésen a győzelem borítékol-
ható.” ◆ megszerzésmegszerzés ◇ atamanoitadakiatamanoitadaki fej-fej-
tetőtető
itadakiitadaki ◆ csúcscsúcs 「Jamano itadaki」 „hegy csú-
csa” ◆ oromorom ◆ tetőtető ◇ atamanoitadakiatamanoitadaki fejte-fejte-
tőtő
itadakimaszuitadakimaszu ◆ jójó étvágyatétvágyat 「Itadakima-
szu!」 „Jó étvágyat mindannyiunknak!”

itadakimonoitadakimono ◆ ajándékajándék 「Kono kabin-va ita-
daki monodeszu.」 „Ezt a vázát ajándékba kap-
tam.”

itadakuitadaku ◆ elfogadelfogad 「Kon-na kókanapurezento-
va itadakemaszen.」 „Nem fogadhatok el ilyen
drága ajándékot.” ◆ engedelmévelengedelmével csinálcsinál
「Keijakuno naijó-o haikenszaszeteitadakima-
szu.」 „Engedelmével megnézném a szerződés
tartalmát.” ◆ eszikeszik 「Oszusi-o itadakimasita.」
„Szusit ettem.” ◆ fejefeje fölöttfölött vanvan 「Hosi-o ita-
daite jomicsi-o aruita.」 „A csillagok ragyogtak
fölöttem, amikor mentem az éjszakai úton.” ◆ fe-fe-
jénjén vanvan 「Juki-o itadaita jama」 „hósapkát vi-
selő hegy” ◆ felvigyázásátfelvigyázását élveziélvezi 「Sócsóto-
siteno tennó-o itadaita nihon」 „jelképes császár
felvigyázását élvező Japán” ◆ fogyasztfogyaszt 「Gen-
maimo oisikuitadaiteimaszu.」 „A barna rizst is
örömmel fogyasztom.” ◆ iszikiszik 「Kóhí-o ippaiita-
dakimasita.」 „Ittam egy csésze kávét.” ◆ kapkap
「Kono hon-o szenszeikaraitadaita.」 „Ezt a
könyvet a tanár úrtól kaptam.” ◆ kérkér 「Kaigai-
e no haszszó-va cuikarjókin-o itadakimaszu.」
„Külföldre történő szállítás esetén felárat kérünk.”
◆ megkapmegkap 「Denvabangó-o itadaitemo jorosiide-
szuka?」 „Megkaphatnám a telefonszámát?” ◆

részesülrészesül 「Kodzsiin-va kifu-o itadaita.」 „Az ár-
vaház adományban részesült.” ◆ szívességetszívességet
kapkap 「Sirabeteitadakemaszenka?」 „Lenne szí-
ves utánanézni ennek az érdekemben?” ◇ itada-itada-
kimaszukimaszu jójó étvágyatétvágyat 「Itadakimaszu!」 „Jó
étvágyat mindannyiunknak!”
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itadakumono-vaitadakumono-va natsu-monatsu-mo koszodekoszode ◆ aján-aján-
dék lónak ne nézd a fogátdék lónak ne nézd a fogát
itadeitade ◆ csapáscsapás 「Kokorono itade」 „érzelmi
csapás” ◆ megbántódásmegbántódás 「Kanodzso-va kok-
oroni itade-o otta.」 „A a nő megbántódott.” ◆

megrázkódtatásmegrázkódtatás 「Sicurenno itade」 „szerel-
mi megrázkódtatás” ◆ súlyossúlyos sebesüléssebesülés
「Itade-o ou.」 „Súlyos sebesülést kap.” ◇ itade-itade-
oo ukeruukeru súlyosansúlyosan érintérint 「Furjóhinmondaide
kaisa-va itade-o uketa.」 „A selejtek súlyosan
érintették a vállalatot.”

itade-oitade-o ukeruukeru ◆ súlyosansúlyosan érintérint 「Furjóhin-
mondaide kaisa-va itade-o uketa.」 „A selejtek
súlyosan érintették a vállalatot.”

itadoriitadori ◆ japánkeserűfűjapánkeserűfű ◆ mezei sóskamezei sóska
itadzsikiitadzsiki ◆ padlóspadlós 「Imano juka-va itadzsiki-
datta.」 „A nappali padlós volt.”

itagakiitagaki ◆ léckerítésléckerítés
itagamiitagami ◆ kartonkarton ◆ kartonpapírkartonpapír
itaganeitagane ◆ fémlemezfémlemez
itagaraszuitagaraszu ◆ üvegtáblaüvegtábla
itagoitago ◆ fenékdeszkafenékdeszka ◆ hajódeszkahajódeszka
itagoitago icsimaiicsimai sita-vasita-va dzsigokudzsigoku ◆ tengeré-tengeré-
szek egy arasznyira vannak a haláltólszek egy arasznyira vannak a haláltól
itaiitai ◆ szeretneszeretne lennilenni 「Zutto kimito issoni-
itai!」 „Végig együtt szeretnék lenni veled!”

itaiitai ◆ fájfáj 「Asiga itai.」 „Fáj a lábam.” ◆ fáj-fáj-
dalmasdalmas 「Kabutorihikide itai szonsicu-o kómut-
ta.」 „Részvénykereskedésnél fájdalmas veszteség
ért.” ◆ jajjaj 「Itai!」 „Jaj!” ◆ jujjuj 「Hidzsi-o
bucukete itai.」 „Juj, beütöttem a könyököm!” ◇

itakunaruitakunaru megfájdulmegfájdul 「Atamaga itakunatta.」
„Megfájdult a fejem.” ◇ itakumokajukumonaiitakumokajukumonai
nemnem izgatizgat 「Anatani nani-o ivaretemo itakumo
kajukumonai.」 „Nem izgat, mit vágsz a fejem-
hez.” ◇ mimigaitaimimigaitai tudja,tudja, hogyhogy igazaigaza vanvan
「Mószore idzsóivanaide! Mimiga itaikara.」 „Ne
mondd tovább, mert tudom, hogy igazad van!” ◇

meniiretemoitakunaimeniiretemoitakunai szemeszeme fényefénye
「Muszume-va meni iretemo itakunai.」 „A lá-
nyom a szemem fénye.” ◇ varerujóniitaivarerujóniitai haso-haso-
gatgat 「Atamaga varerujóni itai.」 „Hasogat a fe-
jem.”

itaiitai ◆ holttestholttest 「Tozankano itai-va kótteita.」
„A hegymászó holtteste meg volt fagyva.” ◇ ita-ita-

ideide holtanholtan 「Otoko-va itaide micukarimasita.」
„A férfit holtan találták.”

itaideitaide ◆ holtanholtan 「Otoko-va itaide micukarima-
sita.」 „A férfit holtan találták.”

itaidzsiitaidzsi ◆ írásváltozatírásváltozat ◆ variáns írásjelvariáns írásjel
itaikenaitaikena ◆ elesettelesett 「Itaikena kodzsi」 „elesett
árva” ◆ tündéritündéri 「Itaikena sódzso」 „tündéri
kislány”

itaikenaiitaikenai ◆ elesettelesett ◆ tündéritündéri
itaimeitaime ◆ fájdalmas tapasztalatfájdalmas tapasztalat
itaimeniauitaimeniau ◆ megégetimegégeti magátmagát 「Ren-aide itai
meniatta.」 „Megégettem magam a szerelemmel.”
◆ megjármegjár 「Zeimucsószade itai meniatta.」 „Az
adóellenőrzéskor megjártam.”

itaimeniavaszeruitaimeniavaszeru ◆ megleckéztetmegleckéztet
「Dorobó-o itai meniavaszeta.」 „Megleckéztet-
tem a tolvajt.”

itaitasiiitaitasii ◆ nézninézni isis rosszrossz 「Itaitasii kizuda-
ne.」 „Nézni is rossz a sebedet!” ◆ szívfájdítószívfájdító
「Itaitasii omoi」 „szívfájdító érzés” ◆ szív-szív-
szaggatószaggató 「Itaitasii hanasida.」 „Szívszaggató
történet.”

itaitasiihodoitaitasiihodo ◆ szívszaggatóanszívszaggatóan 「Itaitasii-
hodo jaszeteita inu-o hiki totta.」 „Befogadtunk
egy szívszaggatóan lesoványodott kutyát.”

itajagaikaitajagaika ◆ PectinidaePectinidae
itajoszeitajosze ◆ nyitó-nyitó- ésés záróárzáróár megállapítómegállapító
módszermódszer
itakedakanaitakedakana ◆ arrogánsarrogáns 「Itakedakana ku-
csó」 „arrogáns hangvétel” ◆ megfélemlítőmegfélemlítő
「Itakedakana taido」 „megfélemlítő magatartás”
◆ pöffeszkedőpöffeszkedő 「Taikokuno itakedakana si-
szei」 „nagyhatalom pöffeszkedő magatartása”

itakonszanitakonszan ◆ itakonsavitakonsav
itakuitaku ◆ bizománybizomány ◆ megbízásmegbízás 「Sókengaisa-
va júkasókenno itaku-o uketa.」 „A brókercég ér-
tékpapír kereskedésére kapott megbízást.”

itakubaibaiitakubaibai ◆ bizományi ügyletbizományi ügylet
itakuhanbaiitakuhanbai ◆ bizományi értékesítésbizományi értékesítés
itakuhanbaininitakuhanbainin ◆ bizományi értékesítőbizományi értékesítő
itakuhinitakuhin ◆ bizományi árubizományi áru
itakuhosókinitakuhosókin ◆ letétletét
itakukinitakukin ◆ letéti pénzletéti pénz
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itakumokajukumonaiitakumokajukumonai ◆ nemnem izgatizgat 「Anatani
nani-o ivaretemo itakumo kajukumonai.」 „Nem
izgat, mit vágsz a fejemhez.”

itakumonaihara-oitakumonaihara-o szagurareruszagurareru ◆ alaptala-alaptala-
nulnul gyanúsítgyanúsít 「Vairo-o uke tottanode-va nai-
kato itakumonai hara-o szagurareta.」 „Alaptala-
nul gyanúsítottak, hogy kenőpénzt fogadtam el.”

itakunaruitakunaru ◆ megfájdulmegfájdul 「Atamaga itakunat-
ta.」 „Megfájdult a fejem.”

itakuninitakunin ◆ megbízómegbízó
itakusaitakusa ◆ megbízottmegbízott
itakuszuruitakuszuru ◆ bízbíz 「Szeihinno hanbai-o kórigjó-
sani itakusita.」 „A termék értékesítését kiskeres-
kedőkre bíztuk.” ◆ bizománybabizományba adad 「Burando
hin-o itakusite hanbaiszuru.」 „Bizományba ad-
va értékesíti a márkás árut.” ◆ megbízmegbíz 「Fudó-
szangaisani bukkenno kanri-o itakusita.」 „Meg-
bíztunk egy ügynökséget az ingatlangazdálkodás-
sal.” ◆ rábízrábíz 「Daisansani ninmu-o itakusita.」
„Rábíztuk egy harmadik félre a feladatot.” ◇ gai-gai-
buniitakuszurubuniitakuszuru kiszervezkiszervez 「Keirigjómu-o ga-
ibuni itakusita.」 „A könyvelést kiszerveztük.”

itakuszuruitakuszuru ◆ fájdítfájdít ◆ megfájdítmegfájdít 「Jubi-o
itakusita.」 „Megfájdítottam az ujjam.”

itakuteszúrjóitakuteszúrjó ◆ bizományi illetékbizományi illeték
itamaeitamae ◆ japánjapán szakácsszakács ◆ szusiszakácsszusiszakács ◆

vágódeszkás munkaállásvágódeszkás munkaállás
itamasiiitamasii ◆ elszomorítóelszomorító 「Otosijorino hanzai-
va itamasii.」 „Az öregek bűnözése elszomorító.”
◆ szívfacsarószívfacsaró 「Itamasii omoi」 „szívfacsaró
érzés” ◆ szívszaggatószívszaggató 「Itamasii kókei」
„szívszaggató látvány” ◆ szörnyűszörnyű 「Itamasii
dzsikoga okita.」 „Szörnyű baleset történt.”

itameitame ◆ húrmetszetűhúrmetszetű évgyűrűkévgyűrűk rajzolatarajzolata ◆

illesztési helyillesztési hely ◆ ovális erezetovális erezet
itamecukeruitamecukeru ◆ bántalmazbántalmaz 「Ottoni nikutai-
tekini itamecukerareta.」 „Testileg bántalmazott
a férjem.” ◆ fájdalmatfájdalmat okozokoz 「Kodomono
kokoro-o itamecuketa.」 „Lelki fájdalmat okozott
a gyereknek.” ◆ kínozkínoz 「Kibisii rensúde dzsibun-
o itamecuketeita.」 „Saját magamat kínoztam a
kemény edzésekkel.”

itamemonoitamemono ◆ olajon pirított ételolajon pirított étel
itameruitameru ◆ fájdítfájdít 「Sicurende kokoro-o itame-
teiru.」 „Szerelmi csalódás fájdítja a szívemet.” ◆

fájlalfájlal 「Cuma-va nodo-o itameteiru.」 „A fele-

ségem a torkát fájlalja.” ◆ károsítkárosít 「Sigaiszen-
va me-o itameru.」 „Az ultraibolya sugarak káro-
sítják a szemet.” ◆ megfájdítmegfájdít 「Kosi-o itameta-
nodejukkuri aruita.」 „Megfájdítottam a dereka-
mat, ezért lassan sétáltam.” ◇ atama-oatama-o itame-itame-
ruru fejfájástfejfájást okozokoz 「Kono koni-va joku atama-
o itameru.」 „Ez a gyerek sok fejfájást okoz.” ◇

onaka-oonaka-o itameruitameru szíveszíve alattalatt hordhord 「Onaka-
o itameta ko」 „szívem alatt hordott gyerek” ◇

kokoro-okokoro-o itameruitameru fájfáj aa szíveszíve 「Koibitoto ba-
narete kokoro-o itameteiru.」 „Fáj a szívem, hogy
olyan messze van a szerelmem.” ◇ futokoro-ofutokoro-o
itamenaiitamenai nemnem viseliviseli megmeg anyagilaganyagilag 「Dzsi-
bunno futokoro-o itamenai rjokó」 „olyan utazás,
ami nem visel meg anyagilag” ◇ futokoro-ofutokoro-o ita-ita-
merumeru megérzimegérzi aa pénztárcájapénztárcája 「Zózei-va só-
hisano futokoro-o itameru.」 „Az adóemelést
megérzi a fogyasztók pénztárcája.” ◇ futokoro-ofutokoro-o
itameruitameru fájfáj 「Dzsúmanforintono kurumasúri-
va futokoro-o itameta.」 „A kocsijavítás 100 ezer
forintomba fájt.” ◇ mune-omune-o itameruitameru lelkilelki fáj-fáj-
dalmatdalmat okozokoz 「Bandono kaiszan-va fan-no
mune-o itameta.」 „Az együttes felbomlása lelki
fájdalmat okozott a rajongóknak.”

itameruitameru ◆ felsértfelsért 「Iszu-o hikizutte juka-o ita-
meta.」 „A huzigált szék felsértette a padlót.” ◆

károsítkárosít 「Nomiszugiruto kanzó-o itameru.」 „A
túl sok alkohol károsítja a májunkat.” ◆ marmar
「Szan-va tecu-o itameru.」 „A sav marja a va-
sat.” ◆ megsértmegsért 「Cukueno hjómen-o itamena-
ijóni javarakai nunode fuita.」 „Puha ruhával tö-
röltem le az asztalt, nehogy megsértsem a felüle-
tét.” ◆ romlaniromlani hagyhagy 「Szasi mi-o szotoni da-
sippanaside itametesimatta.」 „Kint felejtettem a
szasimit, és megromlott.” ◆ rongálrongál 「Acuszugiru
siori-va hon-o itameru.」 „A túl vastag könyvjelző
rongálja a könyvet.” ◆ töredezettétöredezetté tesztesz
「Doraijága acuszugiruto kamino ke-o itameru.」
„A túl meleg hajszárító töredezetté teszi a hajat.”

itameruitameru ◆ megpirítmegpirít 「Pan ko-o itameta.」
„Megpirítottam a prézlit.” ◆ pirítpirít 「Tamanegi-
o itameta.」 „Vöröshagymát pirítottam.” ◆ sütsüt
「Furaipandebékon-o itameta.」 „Serpenyőben
szalonnát sütöttem.”

itametaitameta ◆ piríottpiríott
itamiitami ◆ fájásfájás ◆ fájdalomfájdalom 「Kuszuri-o non-
demo itami-va mattaku oszamaranakatta.」
„Gyógyszert vettem be, ennek ellenére a fájdalom
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nem akart csillapodni.” ◇ dzsincúdzsincú szülésiszülési fá-fá-
jásjás 「Ninpu-va dzsincúni taeteita.」 „A terhes
nő viselte a szülési fájásokat.” ◇ dzsincúdzsincú szülésiszülési
fájdalomfájdalom 「Dzsincúno hacurai」 „szülési fájdal-
mak megjelenése” ◇ miminoitamimiminoitami fülfájásfülfájás
itamiitami ◆ sérüléssérülés 「Konoiszuni-va acsikocsini
itamiga mirareru.」 „Ezen a széken imitt-amott
sérülések láthatók.”

itamidomeitamidome ◆ fájdalomcsillapítófájdalomcsillapító 「Kono ita-
mi dome-va totemojoku kikimaszu.」 „Ez a fájda-
lomcsillapító jól hat.”

itamiiruitamiiru ◆ megtiszteltetésnekmegtiszteltetésnek érezérez 「Szó-
ossatte itadaite, itami irimaszu.」 „Megtisztelte-
tésnek érzem, hogy ezt mondja.” ◆ szívbőlszívből kö-kö-
szönszön 「Okokorozukai itami irimaszu.」 „Szívből
köszönöm a figyelmességét!”

itami-oitami-o uttaeruuttaeru ◆ fájlalfájlal 「Kosino itami-o ut-
taeta.」 „A derekát fájlalta.”

itamuitamu ◆ károsodikkárosodik 「Kinaimama itanda fuku」
„állásában károsodott ruha” ◆ megsérülmegsérül
「Kudamono-va unszócsúni itanda.」 „A gyü-
mölcs szállítás közben megsérült.” ◆ romlikromlik
「Kono sokuhin-va itamijaszui.」 „Az az élelmi-
szer könnyen romlik.” ◆ sérülsérül 「Itanda momo」
„sérült őszibarack”

itamuitamu ◆ fájfáj 「Kokoga itamimaszu.」 „Itt fáj!” ◆

törődiktörődik 「Itamukararingo-o sitani okanaide!」
„Ne tedd alulra az almát, mert törődik!” ◇ kiri-kiri-
kiritoitamukiritoitamu szúrszúr 「Onakagakirikirito itamu.」
„Szúr a hasam.” ◇ denkigahasittajóniitamudenkigahasittajóniitamu
belenyilallbelenyilall aa fájdalomfájdalom ◇ denkigahasittajó-denkigahasittajó-
niitamuniitamu belehasítbelehasít aa fájdalomfájdalom 「Kosini denk-
iga hasittajóni itanda.」 „Belehasított a fájdalom
a derekamba.” ◇ hirihiriitamuhirihiriitamu égetveégetve fájfáj
「Hifu-va hirihiriitamu.」 „Égetve fáj a bőröm.”
◇ munegaitamumunegaitamu összeszorulösszeszorul aa szíveszíve 「Nor-
ainuga koroszareruno-o mite munega itanda.」
„Összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy meg-
ölik a kóbor kutyát.”

itamuitamu ◆ fájlalfájlal 「Csicsiojano si-o itanda.」 „Fáj-
lalta az apja halálát.” ◆ siratsirat 「Tomodacsino si-
o itanda.」 „Siratja a barátját.”

itanitan ◆ eretnekségeretnekség ◇ itansiszuruitansiszuru eretnek-eretnek-
ségnekségnek tarttart 「Gakusano kotoba-va kiriszuto
kjókara itansiszareteita.」 „A keresztény egyház
eretnekségnek tartotta, amit a tudós mondott.”

itancsóitancsó ◆ a-molla-moll

itandzsaszecuitandzsaszecu ◆ eretnek tanításeretnek tanítás
itandzsiitandzsi ◆ nonkonformistanonkonformista
itanicukuitanicuku ◆ bedolgozzabedolgozza magátmagát ◆ hozzászo-hozzászo-
kikkik aa munkáhozmunkához ◆ jóljól álláll nekineki 「Kimonoszu-
gataga itanicuiteiru.」 „Jól áll neki a kimonó.” ◆

jóljól megymegy nekineki 「Kanodzso-va dzsojúga itanicui-
teiru.」 „Jól megy neki a színészet.”

itanomaitanoma ◆ padlóspadlós szobaszoba ◆ parkettásparkettás szo-szo-
baba
itanomakaszegiitanomakaszegi ◆ fürdő öltözőjéből lopásfürdő öltözőjéből lopás
itansaitansa ◆ eretnekeretnek
itansinmonitansinmon ◆ inkvizícióinkvizíció
itansiszuruitansiszuru ◆ eretnekségnekeretnekségnek tarttart 「Gaku-
sano kotoba-va kiriszuto kjókara itansiszarete-
ita.」 „A keresztény egyház eretnekségnek tartot-
ta, amit a tudós mondott.”

itaranaiitaranai ◆ figyelmetlenfigyelmetlen ◆ könnyelműkönnyelmű ◆ nemnem
jutjut elel 「Ano futari-va kekkonni itaranakatta.」
„Nem jutottak el a házasságig.” ◆ nemnem tökéle-tökéle-
testes 「Itaranai monodeszuga, jorosiku onegaisi-
maszu.」 „Tudom, nem vagyok tökéletes, de ké-
rem nézze el nekem!” ◇ itaranaitenitaranaiten hiányos-hiányos-
ságság 「Itaranai tenmoarukato omoimaszu.」 „Tu-
dom, lehetnek hiányosságok.”

itaranaijóniszuruitaranaijóniszuru ◆ elejételejét vesziveszi 「Dzsikoni
itaranaijónierebétáno tenken-o okonatta.」
„Megvizsgáltattuk a liftet, hogy elejét vegyük a
balesetnek.”

itaranaitenitaranaiten ◆ hiányossághiányosság 「Itaranai tenmoa-
rukato omoimaszu.」 „Tudom, lehetnek hiányos-
ságok.”

itarericukuszerinoitarericukuszerino ◆ gondosgondos ◆ mindenminden
részletrerészletre kiterjedőkiterjedő 「Itareri cukuszerino sze-
cumeidatta.」 „Minden részletre kiterjedő ma-
gyarázat volt.”

itarericukuszerinomotenasi-oitarericukuszerinomotenasi-o ukeruukeru ◆

tejben-vajbantejben-vajban fürösztfüröszt 「Muszume-o mocu
otakuni sótaiszarete, itareri cukuszerino
motenasi-o uketesimatta.」 „Amikor elmentem a
lányos házhoz, tejben vajban fürösztöttek.”

itarericukuszerinoszábiszuitarericukuszerinoszábiszu ◆ kinyaljákkinyalják azaz
emberember seggétseggét isis 「Konoreszutoran-va itareri
cukuszerinoszábiszudazo.」 „Ebben az étterem-
ben az ember seggét is kinyalják.”

itariitari ◆ eredményezéseredményezés 「Vakageno itaride
dzsiko-o okositesimaimasita.」 „A hevességem
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eredményezte a balesetet.” ◆ határtalanulhatártalanul
「Jorokobino itarideszu.」 „Határtalanul boldog
vagyok.” ◆ végtelenülvégtelenül 「Kansano itarideszu.」
„Végtelenül hálás vagyok!”

itaríitarí ◆ OlaszországOlaszország
itariaitaria ◆ ItáliaItália ◆ OlaszországOlaszország
itariadzsinitariadzsin ◆ olaszolasz
itariagoitariago ◆ olasz nyelvolasz nyelv
itariagodeitariagode ◆ olaszulolaszul
itariakaszamacuitariakaszamacu ◆ mandulafenyőmandulafenyő
itarian-doressinguitarian-doressingu ◆ olasz öntetolasz öntet
itarian-gureihaundoitarian-gureihaundo ◆ kis olasz agárkis olasz agár
itarian-kóhíitarian-kóhí ◆ olasz kávéolasz kávé
itarianoitariano ◆ olaszolasz
itaria-runeszszanszuitaria-runeszszanszu ◆ olasz reneszánszolasz reneszánsz
itarijaitarija ◆ ItáliaItália ◆ OlaszországOlaszország
itarikkuniszuruitarikkuniszuru ◆ dőltdőlt betűkkelbetűkkel írír 「Eigono
meisi-o itarikkuniszuru.」 „Dőlt betűkkel írja az
angol főneveket.”

itarikkutaiitarikkutai ◆ dőlt betűdőlt betű
itaruitaru ◆ eljuteljut 「Kekkonni itaruni-va dzsúnenka-
katta.」 „10 évbe telt, míg eljutott a a kapcsolatuk
a házasságig.” ◆ elkerülelkerül 「Tókjóni itatta.」 „El-
kerültem Tokióba.” ◆ feléfelé 「Itarutókjó」 „To-
kió felé” ◆ kiterjedkiterjed 「Kono tokei-va szaibuni
itarumade csúiharatte kumi taterareteiru.」 „Ez
az óra részletekre kiterjedő figyelemmel készült.”
◆ menőmenő 「Sószaini itarumadenopuran-o sita.」
„Részletekbe menő tervet készítettem.” ◆ vezetvezet
「Naganenno kenkjú-va atarasii hakkenni itara-
nakatta.」 „A sokéves kutatás nem vezetett új fel-
fedezéshez.” ◇ itatteitatte felettébbfelettébb 「Kikaino cu-
kai kata-va itatte kantandatta.」 „Felettébb egy-
szerű volt a gép használata.” ◇ itatteitatte nagyonnagyon
「Kanodzso-va itatte genkini mieta.」 „Nagyon
életvidámnak tűnt.” ◇ itatteitatte végtelenülvégtelenül
「Itatte tandzsunna hanasi」 „végtelenül egysze-
rű történet” ◇ itatteitatte érkezvénérkezvén 「Kono macsi-
va nidzsúszeikini itatte ókiku henbósita.」 „Ez a
város a huszadik századhoz érkezvén nagymérték-
ben megváltozott.” ◇ itatteitatte mégmég 「Dókjúszeini
itatte-va namae-o omoi daszunoni kurószuru.」
„Még az osztálytársam neve is nehezen jut eszem-
be.” ◇ itaranaiitaranai nemnem tökéletestökéletes 「Itaranai mo-
nodeszuga, jorosiku onegaisimaszu.」 „Tudom,

nem vagyok tökéletes, de kérem nézze el nekem!”
◇ itaranaiitaranai nemnem jutjut elel 「Ano futari-va kekkonni
itaranakatta.」 „Nem jutottak el a házasságig.” ◇

itaranaitenitaranaiten hiányossághiányosság 「Itaranai tenmoaru-
kato omoimaszu.」 „Tudom, lehetnek hiányossá-
gok.” ◇ itarutokorodeitarutokorode lépten-nyomonlépten-nyomon 「Ita-
ru tokorode ajamacsi-o okaszu.」 „Lépten-
nyomon hibázik.” ◇ genzainiitarumadegenzainiitarumade nap-nap-
jainkigjainkig 「Csúszeikara genzaini itarumadeno
rekisi-o mananda.」 „Történelmet tanultam a kö-
zépkortól napjainkig.” ◇ siniitarusiniitaru haláloshalálos
「Kono bjóki-va sini itarimaszu.」 „Ez a betegség
halálos.” ◇ szekainoitarutokoroszekainoitarutokoro világvilág min-min-
denden tájatája 「Szekaino itaru tokorokara kankókja-
kugajattekita.」 „A világ minden tájáról jöttek tu-
risták.” ◇ tacsiitarutacsiitaru jutjut 「Csikjúondanka-va
kikino dzsókjóni tacsi itatteiru.」 „A globális fel-
melegedés veszélyes szintig jutott.” ◇ tokiitar-tokiitar-
erieri elérkezettelérkezett azaz időidő ◇ bankankomogomo-bankankomogomo-
itaruitaru sokfélesokféle dolgotdolgot érezérez 「Hon-o jomina-
gara bankankomogomo itatta.」 „Sokféle dolgot
éreztem a könyv olvasásakor.”

itarutokorodeitarutokorode ◆ lépten-nyomonlépten-nyomon 「Itaru tok-
orode ajamacsi-o okaszu.」 „Lépten-nyomon hi-
bázik.”

itarutokoroniitarutokoroni ◆ mindenholmindenhol 「Itaru tokoroni-
fászutofúdoreszutorangaarimaszu.」 „Mindenhol
van gyorsétterem.”

itasarinitasarin ◆ tárcsáskeréktárcsáskerék ◆ telekeréktelekerék ◆ tö-tö-
mör kerékmör kerék
itasikajusidearuitasikajusidearu ◆ jójó isis megmeg nemnem isis 「Sósin-
sitara szekininga fuete itasi kajusida.」 „Ha elő-
léptetnek az jó is meg nem is, mert több a felelős-
ség.”

itasikajusinoitasikajusino ◆ kényeskényes 「Itasi kajusino mon-
dai」 „kényes kérdés”

itasitaitozondzsiruitasitaitozondzsiru ◆ szeretneszeretne csinálnicsinálni
「Sukugakai-o kaiszaiitasitaito zondzsimaszu.」
„Ünnepséget szeretnék rendezni.”

itaszuitaszu ❶ csinálcsinál 「Vatasiga itasimaszu.」 „Majd
én csinálom.” ◆ irányítirányít 「Hangaríno kunanno
rekisini omoi-o itasita.」 „Magyarország keserű
történelmére irányítottam a gondolataimat.” ◆

leszlesz 「Asitano kaigi-va dó itasimasóka?」 „Mi
legyen a holnapi értekezlettel?” ◆ okozokoz 「Kais-
aga tószansitano-va vatasino futokuno itaszutok-
orodeszu.」 „Az én hibám okozta, hogy a vállalat
csődbe ment.” ◇ itasitaitozondzsiruitasitaitozondzsiru szeret-szeret-
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nene csinálnicsinálni 「Sukugakai-o kaiszaiitasitaito zon-
dzsimaszu.」 „Ünnepséget szeretnék rendezni.” ◇

i-oi-o itaszuitaszu kifejezkifejez 「Kansano i-o itasita.」 „Ki-
fejeztem hálámat.” ◇ dóitasimasitedóitasimasite nincsnincs mitmit
「Arigató!Dóitasimasite.」 „Köszönöm! Nincs
mit.” ◇ dóitasimasitedóitasimasite szívesenszívesen 「Taszuke-
tekuretearigatógozaimaszu!Dóitasimasite.」 „Kö-
szönöm, hogy segített! Szívesen!”

itatamarenaiitatamarenai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen 「Hitono va-
rugucsini itatamarenanai kimocsininatta.」 „Elvi-
selhetetlennek éreztem az emberek mocskolódá-
sát.” ◆ nemnem bírjabírja továbbtovább 「Min-nani meiva-
kuszóna kao-o szareteitatamarenakatta.」 „Nem
bírtam tovább, hogy mindenki utálkozva nézett
rám.” ◆ nincsnincs maradásamaradása 「Hitono uvaszaga ita
tamarezu, macsi-o deta.」 „Nem volt maradása a
sok pletykától, elhagyta a várost.” ◆ úgyúgy érziérzi me-me-
nekülnienekülnie kellkell 「Itatamarenakute ie-o tobi dasi-
ta.」 „Úgy éreztem menekülnöm kell otthonról, és
megszöktem.”

itatobaitatoba ◆ emléklécemlékléc
itatóbaitatóba ◆ emléklécemlékléc
itatteitatte ◆ érkezvénérkezvén 「Kono macsi-va nidzsúsze-
ikini itatte ókiku henbósita.」 „Ez a város a hu-
szadik századhoz érkezvén nagymértékben meg-
változott.” ◆ felettébbfelettébb 「Kikaino cukai kata-
va itatte kantandatta.」 „Felettébb egyszerű volt
a gép használata.” ◆ mégmég 「Dókjúszeini itatte-
va namae-o omoi daszunoni kurószuru.」 „Még
az osztálytársam neve is nehezen jut eszembe.”
◆ nagyonnagyon 「Kanodzso-va itatte genkini mieta.」
„Nagyon életvidámnak tűnt.” ◆ végtelenülvégtelenül
「Itatte tandzsunna hanasi」 „végtelenül egysze-
rű történet”

itaurazóriitaurazóri ◆ fatalpú szandálfatalpú szandál
itavariitavari ◆ együttérzésegyüttérzés 「Itavarino kotobaar-
igatógozaimaszu.」 „Köszönöm az együttérző sza-
vait.” ◆ kedveskedéskedveskedés ◆ kíméletkímélet ◆ megbecsü-megbecsü-
léslés ◆ vigasztalásvigasztalás 「Isa-va kandzsani itavarino
kotoba-o kaketa.」 „Az orvos vigasztaló szavakat
mondott a betegnek.”

itavaruitavaru ◆ kedvesenkedvesen bánikbánik 「Tosijori-o itavar-
inaszai!」 „Bánj kedvesen az idősekkel!” ◆ ked-ked-
veskedikveskedik 「Kadzsini ovareteiru cuma-o
itavarutamenireszutoran-ni szaszotta.」 „Éttermi
meghívással kedveskedtem a házimunkában meg-
fáradt feleségemnek.” ◆ kényeztetkényeztet 「Onszenni
haitte cukareta karada-o itavatta.」 „Termálfür-

dőben kényeztettem fáradt testemet.” ◆ kifejezikifejezi
megbecsülésétmegbecsülését 「Szasi ire-o site zangjócuzuki-
datta buka-o itavatta.」 „Vittem a túlórázó beosz-
tottaimnak ennivalót, hogy kifejezzem megbecsü-
lésemet.” ◆ kímélkímél 「Konosanpú-va kamino ke-
o itavaru.」 „Ez a sampon kíméli a hajat.” ◆ vi-vi-
gasztalgasztal 「Nikusin-o nakusita tomodacsi-o ita-
vatta.」 „A rokonát elvesztett barátomat vigasz-
taltam.”

itavasiiitavasii ◆ aggasztóaggasztó ◆ fájdalmasfájdalmas ◆ sajná-sajná-
latoslatos
itazóriitazóri ◆ fatalpú szandálfatalpú szandál
itazuraitazura ◆ betyárkodásbetyárkodás ◆ csintalanságcsintalanság ◆

csínycsíny 「Kore-va itazuraka hanzaika-va vakara-
nai.」 „Nem tudom, hogy ez csíny vagy bűn.” ◆

csínytevéscsínytevés ◆ hecchecc ◆ tréfatréfa 「Szore-va
itazuranisite-va szugiru.Idzsimeda.」 „Ez cukko-
lás, nem tréfa.” ◇ itazuradenvaitazuradenva telefonbe-telefonbe-
tyárkodástyárkodás ◇ unmeinoitazuraunmeinoitazura sorssors fintorafintora
「Unmeino itazurade gótósita ieno mocsi nusiga
kare-o sudzsucusita.」 „A sors fintora, hogy az
operálta, akinek a házát kirabolta.” ◇ unmeinoi-unmeinoi-
tazuratazura sorssors játékajátéka 「Unmeino itazurade ka-
retoraibaruninatta.」 „A sors játéka volt, hogy ő
lett a riválisom.” ◇ sigacubakanoitazurasigacubakanoitazura ápri-ápri-
lisi tréfalisi tréfa
itazuradenvaitazuradenva ◆ telefonbetyárkodástelefonbetyárkodás
itazuragakiitazuragaki ◆ firkafirka ◆ firkálásfirkálás
itazuragakiszuruitazuragakiszuru ◆ firkálfirkál 「Kabeniitazura
gaki-o sita.」 „A falra firkált.”

itazuragokoroitazuragokoro ◆ csintalancsintalan természettermészet
「Itazura gokoro-va oszaerarenakunatta.」 „Nem
tudtam megállni, hogy ne csintalankodjak.”

itazuragokoro-oitazuragokoro-o okoszuokoszu ◆ huncutságothuncutságot
csinálcsinál 「Itazuragokoro-o okosite
szuiszeihovaitobódomáká-o juszeini ire kaeta.」
„Huncutságból alkoholosra cseréltem a lemosható
táblafilcet.”

itazurahanbunitazurahanbun ◆ tréfánaktréfának gondolvagondolva 「Kare-
va itazura hanbunde hanzaini te-o szometa.」
„Tréfának gondolva bűnesetet követett el.”

itazurakkoitazurakko ◆ csínytevőcsínytevő ◆ mákvirágmákvirág ◆

rosszcsontrosszcsont
itazuramonoitazuramono ◆ gézengúzgézengúz ◆ kópékópé ◆ zsiványzsivány
itazuranaitazurana ◆ csintalancsintalan
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itazuraniitazurani ◆ céltalanulcéltalanul 「Itazurani hi-o kura-
szu.」 „Céltalanul él.” ◆ feleslegesenfeleslegesen 「Ita-
zurani szavagi-o okoszu.」 „Feleslegesen cirku-
szol.” ◆ haszontalanulhaszontalanul 「Itazurani dzsikan-o
róhiszuru.」 „Haszontan dolgokra pazarolja az
idejét.”

itazura-oitazura-o szuruszuru ◆ bántbánt 「Nakamaniitazura-o
sinaide!」 „Ne bántsd a társadat!” ◆ csintalancsintalan
「Itazura-o szuru kodomo」 „csintalan gyerek” ◆

csintalankodikcsintalankodik 「Oneecsanga otótoni itazura-o
sikaketa.」 „A nővérem csintalankodott az öcsém-
mel.” ◆ huncutkodikhuncutkodik 「Kono ko-va itazurabaka-
risiteiru.」 „Ez a gyerek mindig huncutkodik.” ◆

rosszrossz 「Kono ko-va jokuitazuraszuru.」 „Ez egy
rossz gyerek.” ◆ rosszalkodikrosszalkodik 「Kodomonok-
oroitazurabakarisiteita.」 „Gyerekkoromban so-
kat rosszalkodtam.”

itazurazakariitazurazakari ◆ csintalancsintalan korkor 「Itazura za-
karidatta kodomonokoro-o omoi dasita.」
„Visszaemlékezett csintalan gyermekkorára.”

itazurazukinaitazurazukina ◆ huncuthuncut 「Otóto-va itazura zu-
kideszu.」 „Az öcsém huncut.”

iteite ◆ íjászíjász ◆ nyilasnyilas
itecukuitecuku ◆ dermesztődermesztő 「Itecuku szamuszadat-
ta.」 „Dermesztő hideg volt.” ◆ fagyfagy 「Itecuita
micsi」 „fagyott út”

itecukujónaitecukujóna ◆ dermesztődermesztő 「Itecukujóna sza-
musza」 „dermesztő hideg” ◆ fagyosfagyos 「Itecu-
kujóna kúki」 „fagyos levegő”

iteiszeniteiszen ◆ fundus-mirigyfundus-mirigy
itemosikatanaiitemosikatanai ◆ nincsnincs maradásamaradása 「Kokoni
itemo sikatanainode, kaigaide dzsibun-o tameszu-
kotoniszuru.」 „Nincs maradásom, külföldön
próbálok szerencsét.”

itemotattemoirarenaiitemotattemoirarenai ◆ felizgatfelizgat
「Varuinjúszu-o kiite, itemo tattemoirarenakat-
ta.」 „A rossz hírek felizgattak.” ◆ nyugtalannyugtalan
「Tomodacsiga dzsikoniattato kiite itemo tatte-
moirarenakunatta.」 „Nyugtalan vagyok, mert
megtudtam, hogy a barátomat baleset érte.”

iteniten ◆ átadásátadás 「Gidzsucuiten」 „technológia
átadása” ◆ áthelyezésáthelyezés 「Szeiszanno iten」
„termelés áthelyezése” ◆ átruházásátruházás 「Tokkjo-
kenno iten」 „szabadalmi jog átruházása” ◆ köl-köl-
tözéstözés 「Miszeno iten」 „üzlet költözése” ◇ gi-gi-
dzsucuitendzsucuiten technológiaátadástechnológiaátadás ◇ súdan-súdan-
iteniten tömeges evakuálástömeges evakuálás

itencúcsiitencúcsi ◆ értesítés költözésrőlértesítés költözésről
itenszakiitenszaki ◆ új címúj cím
itenszaszeruitenszaszeru ◆ áthelyezáthelyez 「Misze-o tosinni
itenszaszeta.」 „Áthelyezte az üzletet a városköz-
pontba.”

itenszuruitenszuru ◆ elköltözikelköltözik 「Kono misze-va iten-
simasita.」 „Ez az üzlet elköltözött.”

itentókiitentóki ◆ átruházás bejegyzéseátruházás bejegyzése
iterésoniteréson ◆ iterációiteráció
iterétaiteréta ◆ iterátoriterátor
iteruiteru ◆ fagyosfagyos
itezaiteza ◆ NyilasNyilas
itoito ◆ cérnacérna 「Szaihóno ito」 „szabócérna” ◆

damildamil 「Curi ito」 „horgászdamil” ◆ fonalfonal
「Ami ito」 „kötőfonal” ◆ fonálfonál ◆ húrhúr 「Sa-
miszenno ito」 „samiszen húrja” ◆ szálszál 「Ku-
mono ito」 „pókszál” ◆ zsinegzsineg 「Takoageni cu-
kau ito-va aru?」 „Van sárkányeregető zsineg?”
◇ ito-oito-o hikuhiku háttérbőlháttérből irányítirányít 「Dzsikenno
ito-o hiita.」 „Háttérből irányította az eseménye-
ket.” ◇ ito-oito-o hikuhiku szálatszálat eresztereszt 「Nattóga
ito-o hiita.」 „Az erjesztett bab szálat eresztett.”
◇ kagedeito-okagedeito-o hikuhiku háttérbőlháttérből mozgatjamozgatja aa
szálakatszálakat ◇ kumiitokumiito fonottfonott zsinegzsineg ◇ kumo-kumo-
noitonoito pókszálpókszál ◇ sisúitosisúito hímzőfonálhímzőfonál ◇ szu-szu-
miitomiito kicsapatókicsapató zsinórzsinór ◇ takoitotakoito sárkány-sárkány-
eregető zsinóreregető zsinór ◇ nuiitonuiito varrócérnavarrócérna
itoito ◆ szándékszándék
itóitó ◆ keletrekeletre 「Sizuokakenitóni oszumaino ka-
ta」 „Sizukoka megyétől keletre lakók”

itoajacuriningjóitoajacuriningjó ◆ marionettmarionett
itobinitobin ◆ vékony halántékfürtvékony halántékfürt
itodenvaitodenva ◆ játéktelefonjátéktelefon ◆ konzervdobo-konzervdobo-
zos játéktelefonzos játéktelefon
itogucsiitogucsi ◆ fonalfonal végevége ◆ kezdetkezdet
「Szangjókakumei-va kjúszokuna hattenno itogu-
csitonatta.」 „Az ipari forradalommal nagy iramú
fejlődés vette kezdetét.” ◆ kulcskulcs 「Kaikecuno
itogucsi」 „megoldás kulcsa” ◆ nyitjanyitja valami-valami-
neknek 「Dzsikenno itogucsi-o szagutta.」 „Kereste
az eset nyitját.” ◆ vezérfonalvezérfonal
「Dzsikenkaikecu-e no itogucsi-o micuketa.」
„Megtalálta a vezérfonalat a probléma megoldá-
sához.” ◇ itogucsitonaruitogucsitonaru vezetvezet 「Gúzenno
dekigoto-va hakkenno itogucsitonatta.」 „Egy vé-
letlen vezetett a felfedezéshez.”
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itogucsitonaruitogucsitonaru ◆ vezetvezet 「Gúzenno dekigoto-
va hakkenno itogucsitonatta.」 „Egy véletlen ve-
zetett a felfedezéshez.”

itogurumaitoguruma ◆ rokkarokka
itohenitohen ◆ bal oldali cérna-gyökbal oldali cérna-gyök
itojanagiitojanagi ◆ babiloni fűzbabiloni fűz ◆ szomorúfűzszomorúfűz
itokenaiitokenai ◆ ártatlanártatlan 「Itokenai kodomo」 „ár-
tatlan gyermek” ◆ gyermekigyermeki ◆ gyermeteggyermeteg
itokiribaitokiriba ◆ szemfogszemfog
itokoitoko ◆ unokafivérunokafivér ◇ futaitokofutaitoko másod-másod-
unokatestvérunokatestvér
itokoitoko ◆ unokanéneunokanéne
itokoitoko ◆ unokaöcsunokaöcs 「Obaszan-no kodomo-va
vatasino itokodeszu.」 „A nagynéném fia, az én
unokaöcsém.”

itokoitoko ◆ unokahúgunokahúg
itokoitoko ◆ unokatestvérunokatestvér 「Kare-va bokuno ito-
kodeszu.」 „Ő az unokatestvérem.” ◇ futaitokofutaitoko
másod-unokatestvérmásod-unokatestvér
itokoitoko ◆ unokanővérunokanővér 「Itokoto kaoga niteima-
szu.」 „Hasonlítok az unokanővéremre.”

itokoitoko ◆ unokabátyaunokabátya
itokuzuitokuzu ◆ fonaldarabfonaldarab ◆ szöszszösz
itomaitoma ◆ elbúcsúzáselbúcsúzás 「Hatacsino vakaszade
genszeini itoma-o cugeta.」 „20 éves fiatalon el-
búcsúzott ettől a világtól.” ◆ elmenéselmenés 「Oito-
masimasóka?」 „Menjünk?” ◆ elváláselválás
「Kanodzso-va hima-o totte ojamotoni modot-
ta.」 „Elvált, és hazaköltözött a szüleihez.” ◆ időidő
「Neruitomamonaihodo iszogasii.」 „Olyan el-
foglalt vagyok, hogy aludni sincs időm.” ◆ sza-sza-
badidőbadidő ◆ szabadságszabadság 「Itoma-o negai deta.」
„Szabadságot kértem.” ◇ itomagoiitomagoi búcsúbúcsú ◇

itomagoiitomagoi elkéredzkedéselkéredzkedés ◇ itomagoiszuruitomagoiszuru
elkéredzkedikelkéredzkedik 「Kaszeifu-va itomagoi-o sita.」
„A bejárónő elkéredzkedett.” ◇ itomagoiszuruitomagoiszuru
elbúcsúzikelbúcsúzik ◇ itoma-oitoma-o daszudaszu kiadjakiadja azaz út-út-
játját 「Kare-va itoma-o daszareta.」 „Kiadták az
útját.” ◇ maikjoniitomaganaimaikjoniitomaganai számtalanszámtalan
「Szonojóna dzsirei-va maikjoniitomaganai.」
„Számtalan ilyen eset van.”

itomagoiitomagoi ◆ búcsúbúcsú ◆ elkéredzkedéselkéredzkedés
itomagoiszuruitomagoiszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik ◆ elkéredzke-elkéredzke-
dikdik 「Kaszeifu-va itomagoi-o sita.」 „A bejárónő
elkéredzkedett.”

itomakiitomaki ◆ orsóorsó
itoma-oitoma-o daszudaszu ◆ kiadjakiadja azaz útjátútját 「Kare-va
itoma-o daszareta.」 „Kiadták az útját.”

itomeitome ◆ fonalfonal 「Hanasino itome-o cukeru.」
„Összekapcsolja a történet fonalát.” ◆ palolopalolo ◆

sárkányeregetősárkányeregető zsinegzsineg ◆ szálszál ◆ vékonyvékony
cérnacérna ◇ kaneniitome-okaneniitome-o cukezunicukezuni pénztpénzt nemnem
sajnálvasajnálva 「Hosii monogaareba kaneni itome-o
cukezuni kau.」 „Nem sajnálom a pénzt, megve-
szem, amit akarok.”

itomemojóitomemojó ◆ vonalmintavonalminta
itomeruitomeru ◆ elnyerelnyer 「Kanodzsono kokoro-o ito-
meta.」 „Elnyerte a nő szívét.” ◆ lelőlelő 「Inosisi-
o itometa.」 „Lelőtte a vaddisznót.” ◇ kinteki-kinteki-
oo itomeruitomeru beletalálbeletalál aa céltáblacéltábla közepébeközepébe ◇

kinteki-okinteki-o itomeruitomeru elérieléri aa hőnhőn áhítottáhított céltcélt
「Vakakusite sacsóno zano kinteki-o itometa.」
„Fiatalon elérte a hőn áhított igazgatói posztot.”

itomimizuitomimizu ◆ tubifextubifex
itomoitomo ◆ nagyonnagyon 「Fukusaki-va itomo kantanni
szószadekiru.」 „A fénymásológépet nagyon
könnyű működtetni.” ◆ roppantroppant 「Itomotaja-
szui sigoto」 „roppant könnyű munka”

itonamiitonami ◆ készülődéskészülődés 「Fujuno itonami-o
iszoideiru.」 „Sietve készülődik a télre.” ◆ kö-kö-
zösülészösülés 「Joruno itonami」 „éjjeli közösülés”
◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás 「Sizenno itonami」 „termé-
szet megnyilvánulása” ◆ munkálkodásmunkálkodás 「Hibi-
no itonamini ovareteiru.」 „Minden nap valamin
munkálkodok.” ◆ tevékenységtevékenység 「Dzsogingu-
va kareno mainicsino itonamideszu.」 „A kocogás
mindennapi tevékenysége.” ◇ fúfunoitonamifúfunoitonami
házastársiházastársi kötelességkötelesség 「Fúfuno itonami-o
okotatta.」 „Nem teljesítette házastársi kötelessé-
gét.”

itonamuitonamu ◆ élél 「Tanosii kurasi-o itonamu.」 „Vi-
dám életet él.” ◆ rakrak 「Toriga szu-o itonamu.」
„A madár fészket rak.” ◆ tarttart 「Szósiki-o itona-
mu.」 „Temetést tart.” ◆ tevékenységettevékenységet foly-foly-
tattat 「Nógjó-o itonamu.」 „Mezőgazdasági tevé-
kenységet folytat.” ◆ végezvégez 「Kono sokubucu-va
kógószei-o itonamu.」 „Ez a növény fotoszintézist
végez.” ◆ vezetvezet 「Dzsigjó-o itonamu.」 „Vállal-
kozást vezet.” ◇ szei-o itonamuszei-o itonamu élél
itonokoitonoko ◆ lombfűrészlombfűrész
itonotabaitonotaba ◆ bojtbojt
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ito-oito-o hikuhiku ◆ háttérbőlháttérből irányítirányít 「Dzsikenno
ito-o hiita.」 „Háttérből irányította az eseménye-
ket.” ◆ szálatszálat eresztereszt 「Nattóga ito-o hiita.」
„Az erjesztett bab szálat eresztett.”

ito-oito-o nukunuku ◆ kiszedikiszedi aa varratotvarratot 「Gekai-
va sudzsucusita asino ito-o nuita.」 „A sebész ki-
szedte a varratot a műtött lábból.”

ito-o tósitaito-o tósita ◆ fűzöttfűzött
ito-oito-o tószutószu ◆ befűzbefűz 「Harini ito-o tósita.」
„Befűztem a tűbe a cérnát.”

itorumacscsiitorumacscsi ◆ címszerző mérkőzéscímszerző mérkőzés
itosigoitosigo ◆ szeretett gyermekszeretett gyermek
itosiiitosii ◆ drágadrága 「Itosii muszume」 „drága kislá-
nyom” ◆ kedveskedves 「Itosii cuma」 „kedves felesé-
gem” ◆ szerencsétlenszerencsétlen
itósiiitósii ◆ aranyosaranyos 「Itoosii koneko」 „aranyos
kiscica” ◆ sajnálatraméltósajnálatraméltó ◆ szeretettszeretett
「Dzsibunno itoosii muszume」 „szeretett lá-
nyom”

itósikuitósiku omouomou ◆ dédelgetdédelget 「Inu-o itósiku
omou.」 „Dédelgeti a kutyáját.”

itósimuitósimu ◆ dédelgetdédelget 「Koneko-o itoosimu.」
„Dédelgeti a kiscicát.” ◆ óvóv 「Sizen-o itoosimu.」
„Óvja a természetet.” ◆ sajnálsajnál
itoszabakiitoszabaki ◆ húrhúr pengetésepengetése 「Takumina ito-
szabaki」 „húrok ügyes pengetése”

itoszugiitoszugi ◆ ciprusciprus ◆ ciprusfaciprusfa
itoszuruitoszuru ◆ szándékozikszándékozik 「Szubete-va itosita
dórideszu.」 „Minden a szándékom szerint tör-
tént.” ◆ töreksziktörekszik 「Jaszeidóbucuno hogo-o
itositeiru.」 „A vadon élő állatok védelmére törek-
szik.”

itotekinaitotekina ◆ szándékosszándékos 「Itotekina kói」
„szándékos cselekedet” ◆ tudatostudatos 「Itotekina
kaikeiszószagaatta.」 „Tudatos könyvelési mani-
puláció történt.”

itotekiniitotekini ◆ akarattalakarattal 「Itotekini hitonibucu-
katta.」 „Akarattal ütközött a másik emberbe.” ◆

készakarvakészakarva 「Kare-va itotekini dzsiko-o okosi-
ta.」 „Készakarva okozott balesetet.” ◆ szándé-szándé-
kosankosan 「Itotekini kikai-o kovasita.」 „Szándéko-
san rontotta el a gépet.” ◆ tudatosantudatosan 「Itoteki-
ni kandzsó-o szeigjosita.」 „Tudatosan irányította
az érzelmeit.”

itotósiitotósi ◆ tűbefűzéstűbefűzés

itouitou ◆ kímélkímél 「Ró-o itovazu hataraku.」 „Fá-
radtságot nem kímélve dolgozik.” ◆ sajnálsajnál
「Okane-o itovazu kókjúhin-o katta.」 „A pénzt
nem sajnálva drága holmit vettem.” ◆ törődiktörődik
「Don-na sigotomoitovanai.」 „Nem törődök az-
zal, hogy milyen munkát kell végeznem.” ◆ utálutál
「Jo-o itotte sakaikara banareta.」 „A világot
utálva elszakadt a társadalomtól.” ◆ visszariadvisszariad
「Akutenkó-o itovazu uminideta.」 „Nem riadt
vissza a rossz időtől, kifutott a tengerre.” ◇ han-han-
oo itovazuitovazu fáradságotfáradságot nemnem kímélvekímélve ◇ mi-mi-
oo itouitou törődiktörődik azaz egészségévelegészségével 「Vaga mi-
o itou.」 „Törődik a saját egészségével.” ◇ jo-ojo-o
itouitou belefárad az életbebelefárad az életbe
itovakuitovaku ◆ fonalkeretfonalkeret
itovasigeniitovasigeni ◆ undorralundorral 「Itovasigeni kagami-o
nozoita.」 „Undorral nézett a tükörbe.”

itovasiiitovasii ◆ undorodikundorodik 「Karega itovasikuten-
aranai.」 „Undorodok attól az embertől.” ◆ utá-utá-
latoslatos 「Jokubari-va itovasiimonoda.」 „A kap-
zsiság utálatos dolog.”

ittaiittai ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kare-va ittaidarenano?」
„Ki ő egyáltalán?” ◆ egységegység ◆ egyegy testtest ◆

fenefene 「Koremade ittainani-o sitetano?」 „Mi a
fenét csináltál eddig?” ◆ mégismégis 「Ittaidokokara-
kono dzsóhó-o teni iretano?」 „Mégis, honnan tu-
dod?” ◆ ugyanugyan 「Ittainaze?」 „Ugyan miért?”
◆ voltaképpenvoltaképpen 「Ittaidósitaino?」 „Mit akarsz
voltaképpen?” ◇ ittaitonaruittaitonaru eggyéeggyé válikválik
「Budatopeszuto-va ittaitonattebudapeszutoni-
natta.」 „Buda és Pest eggyé válva Budapest lett.”
◇ ittaitonaruittaitonaru egybenőegybenő 「Kóento tenpoga itta-
itonatta.」 „Az üzlet egybenőtt a parkkal.”

ittaiittai ◆ egészegész térségtérség 「Kono ittai-va marude
gaikokumitaidane!」 „Ez az egész térség olyan,
mintha külföld lenne!” ◆ egészegész területterület
「Hokkaidóittai-va jukini óvareteiru.」 „Hokkai-
dó egész területét beborította a hó.”

ittaiicsisazóittaiicsisazó ◆ egy az egyben leképezésegy az egyben leképezés
ittaikaittaika ◆ egyesítésegyesítés
ittaikanittaikan ◆ egységérzetegységérzet ◆ egységességegységesség ér-ér-
zetezete
ittaikaszuruittaikaszuru ◆ egyesítegyesít 「Radzsioto
kaicsúdentó-o ittaikasita.」 „Egyesítette a zseb-
lámpát a rádióval.” ◆ hozzánőhozzánő 「Ie-va kóento
ittaikasiteiru.」 „A ház hozzánőtt a parkhoz.” ◆
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összenőösszenő 「Eki-va depátoto ittaikasita.」 „Az ál-
lomás összenőtt az áruházzal.”

ittainan-nanoittainan-nano ◆ mimi aa szöszszösz 「Kore-va ittai-
nannano?」 „Ez meg mi a szösz?”

ittaitonaruittaitonaru ◆ egybenőegybenő 「Kóento tenpoga it-
taitonatta.」 „Az üzlet egybenőtt a parkkal.” ◆

eggyéeggyé válikválik 「Budatopeszuto-va ittaitonattebu-
dapeszutoninatta.」 „Buda és Pest eggyé válva
Budapest lett.”

ittaizentaiittaizentai ◆ csudábacsudába 「Ittaizentaikon-na ba-
kana hanasigaaruno?」 „Hogy a csudába történ-
hetett ilyen?” ◆ ördögbeördögbe 「Ittaizentaikareno
mokuteki-va nannano?」 „Mi az ördögöt akar-
hat?”

ittanittan ◆ egyikegyik részrész 「Kore-va mondaino it-
tandesikanai.」 „Ez csak a probléma egyik része.”
◆ egyikegyik végvég 「Himono ittan-o oszaetete kuda-
szai.」 „Fogd oda a madzag egyik végét!”

ittanittan ◆ egyelőreegyelőre 「Ittankikenga szatta.」
„Egyelőre elmúlt a veszély.” ◆ egyegy kiskis időreidőre
「Denva-o ittankitte, kocsirakara kake naosita.」
„Megszakítottam egy kis időre a telefonhívást, és
innen hívtam újra.” ◆ egyegy pillanatrapillanatra
「Kuruma-va ittanteisisita.」 „A kocsi egy pilla-
natra megállt.” ◆ egyszeregyszer 「Ittankigaeeni ucsini
kaetta.」 „Egyszer hazaugrottam átöltözni.” ◆ haha
egyszeregyszer 「Dzsitensano nori kata-va ittanoboet-
ara keh-site vaszurenai.」 „Ha egyszer megtanul
az ember biciklizni, sohasem felejti el.”

ittankankjúittankankjú ◆ veszély eseténveszély esetén
ittanteisiittanteisi ◆ stopstop
ittanteisinohjósikiittanteisinohjósiki ◆ stoptáblastoptábla
ittarikitariittarikitari ◆ jövés-menésjövés-menés 「Ieto bjóin-o it-
tari kitarino mainicsi」 „az otthon es a kórház kö-
zötti jövés-menéssel eltöltött mindennapok”

ittarikitariszuruittarikitariszuru ◆ fel-aláfel-alá járkáljárkál 「Ocsi cu-
kinaku heja-o ittari kitarisita.」 „Idegességében
fel-alá járkált a szobában.” ◆ le és fel járle és fel jár
ittatotanittatotan ◆ elkiabálelkiabál 「Inunotoirenosicukega
dekitato itta totan, ieno nakani szoszósitesimat-
ta.」 „Elkiabáltam, hogy a kutya szobatiszta lett.”

itteitte ◆ egyedüliegyedüli módszermódszer ◆ egyegy kézkéz
「Kenrjoku-o itteni nigitteiru.」 „Egyedül az ő ke-
zében összpontosul a hatalom.” ◆ egyegy lépéslépés
「Aiteno cugino itte-o jomu.」 „Próbálja kitalálni
az ellenfele következő lépését.” ◆ kizárólagos-kizárólagos-

ságság ◇ itteniitteni kizárólagosankizárólagosan 「Kono kaisa-va
zenkokukara acumerareru fudószanbukken
dzsóhó-o itteni kanrisiteiru.」 „Ez a vállalat ki-
zárólagosan kezeli az egész országból érkező in-
gatlankínálat adatait.” ◇ itteniitteni egyedülegyedül 「Szo-
nosiszutemu kaihacu-o vagasa-va itteni hiki uke-
ta.」 „Az egész rendszerfejlesztést egyedül vállalta
a vállalatunk.” ◇ osinoitteosinoitte erőszakosságerőszakosság
「Osino ittede keijaku-o totta.」 „Kierőszakolta a
szerződést.” ◇ cuginoittecuginoitte következőkövetkező lépéslépés ◇

nakinoittedenakinoittede sírássalsírással 「Nakino ittede haha-o
kudoki otosita.」 „Sírással meggyőzte az anyját.”

ittecuittecu ◆ makacsságmakacsság 「Oino ittecudesitaikoto-
o jari togeta.」 „Öregkori makacssággal véghez
vitte a szándékát.” ◆ rendíthetetlenségrendíthetetlenség
「Csúgiittecuno busi」 „rendíthetetlenül hűséges
szamuráj”

ittehanbaiittehanbai ◆ kizárólagos árusításkizárólagos árusítás
itteiittei ◆ állandóállandó 「Itteiondo」 „állandó hőmér-
séklet” ◆ bizonyosbizonyos 「Zaikoga itteirjóikaninatta-
ra haccsúszuru.」 „Ha a raktáron lévő mennyiség
egy bizonyos határ alá esik, utána rendelünk.” ◆

meghatározottmeghatározott 「Itteikikan」 „meghatározott
időtartam”

itteidzsiitteidzsi ◆ egyegy betűbetű 「Kare-va meni itteidzsi-
monai.」 „Egy betűt sem ismer.”

itteifuhen-noitteifuhen-no ◆ állandóállandó ◆ változatlanváltozatlan
itteinoitteino ◆ állandóállandó 「Kuruma-va itteinoszupí-
dode hasitteita.」 „Az autó állandó sebességgel
haladt.” ◆ bizonyosbizonyos 「Dzsúbunde-va nakattaga
itteino szeika-o ageta.」 „Ugyan nem kielégítő, de
bizonyos eredményt felmutatott.” ◆ egyegy bizo-bizo-
nyosnyos 「Itteino szokudo-o koeruto keihóotogana-
ru.」 „Egy bizonyos sebességen túl megszólal a
vészjelző.” ◆ előírtelőírt 「Itteino tecuzukini sitagatte
njúkokusitekudaszai.」 „Az előírt procedúra sze-
rint lépjenek az országba!” ◆ meghatározottmeghatározott
「Purogoramu-va détá-o itteino kankakude dzsi-
dótekini kaki komu.」 „A program meghatározott
időközönként automatikusan elmenti az az adato-
kat.”

itteinoaidaitteinoaida ◆ bizonyosbizonyos közköz 「Itteino aida-o
oite ki-o ueta.」 „Bizonyos közönként fákat ültet-
tek.” ◆ egyegy ideigideig 「Kono dzsókjóga itteino aida-
cuzukudesó.」 „Ez az állapot egy ideig folytatód-
hat.”

itteinorizumunohakusuitteinorizumunohakusu ◆ ütemes tapsütemes taps
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itteirjóitteirjó ◆ bizonyosbizonyos mennyiségmennyiség 「Hósaszen-
va itteirjómade-va daidzsóbuszódeszu.」 „Állító-
lag egy bizonyos mennyiségig a sugárzás nem ár-
talmas.”

itteirjónoitteirjóno ◆ bizonyosbizonyos mennyiségűmennyiségű 「Szupoi-
tode itteirjóno jóeki-o szui totta.」 „Pipettával fel-
szívtam egy bizonyos mennyiségű oldatot.”

itteisinaiitteisinai ◆ változóváltozó 「Kjúrjó-va itteisitei-
nai.」 „Változó a fizetése.”

itteiszuruitteiszuru ◆ állandóállandó 「Mizúmino szuirjó-va
icsinen-o cúdzsite itteisiteiru.」 „A tó vízmennyi-
sége egész évben állandó.”

ittekiitteki ◆ egyegy cseppcsepp 「Ittekimo nomanai.」
„Egy cseppet sem iszom.” ◆ egyegy csöppcsöpp 「Mizu-
va ittekimo nokoranakatta.」 „Egy csöpp vizünk
sem maradt.” ◇ taikainoittekitaikainoitteki egyegy cseppcsepp aa
tengerbentengerben 「Kono kifu-va taikaino ittekikamo
siremaszenga.」 „Az adományom bizonyára csak
egy csepp a tengerben.”

ittekiittekinagareruittekiittekinagareru ◆ gyöngyözikgyöngyözik 「Asze-
va ittekiittekinagareteita.」 „Gyöngyözött róla a
veríték.”

ittekikaszeruittekikaszeru ◆ magyarázmagyaráz 「Uszo-o cuicsa
dameto kodomoni itte kikaszeta.」 „Magyaráztam
a gyereknek, hogy nem szabad hazudni.”

ittekimaszuittekimaszu ◆ elmentemelmentem 「Ittekimaszuto itte
dekaketa.」 „-Elmentem! - mondta, és elment.”

ittekinoittekino ◆ cseppnyicseppnyi
ittekuruittekuru ◆ átszaladátszalad 「Tonarino ucsini itte ku-
rukara, szonoaidaszúpu-o kaki mazete!」 „Kever-
gesd a levest, amíg én átszaladok a szomszédba!”
◆ elugrikelugrik 「Pan jaszan-ni ittekita.」 „Elugrot-
tam a pékhez.”

ittenitten ◆ egyegy cikkcikk 「Sóhin-va tendzsihinno it-
tennomideszu.」 „Az árucikkből csak egy maradt,
ami kiállítási darab.” ◆ egyegy csöppcsöpp 「Szora-va
ittenno kumomonai.」 „Egy csöpp felhő sincs az
égen.” ◆ egyegy gólgól 「Kono szensuga szaisono
itten-o kimeta.」 „Ez a versenyző lőtte az első
gólt.” ◆ egyegy pontpont 「Mede itten-o micumeta.」
„Egy pontot néztem a szememmel.” ◆ szemernyiszemernyi
◇ ittengókasugiittengókasugi egyegy luxuscikkluxuscikk erejéigerejéig dő-dő-
zsölészsölés ◇ ittensóbuittensóbu egyegy pontonponton múlómúló győze-győze-
lemlem ◇ itten-nohimonaiitten-nohimonai egyáltalánegyáltalán nemnem azaz őő
hibájahibája 「Szeikósinakattaga kareni-va ittenno hi-
monai.」 „Nem sikerült neki, de egyáltalán nem
az ő hibája.” ◇ kóittenkóitten egyedüliegyedüli nőnő

「Kanodzso-va kuraszuno kóittendatta.」 „Az
osztályunkban ő volt az egyedüli nő.”

ittenitten ◆ egyegy fordulatfordulat ◆ fordulatfordulat ◇ sinkiit-sinkiit-
tenten szemléletváltásszemléletváltás ◇ sinkiittensinkiitten megúju-megúju-
láslás 「Sinkiittensite ganbaru.」 „Megújult erővel
igyekezni fogok.”

ittenbariittenbari ◆ egyegy dologradologra fogadásfogadás ◆ egyegy do-do-
logralogra koncentráláskoncentrálás 「Kare-va sigotoittenbari-
da.」 „Csak a munkájára koncentrál.” ◆ eltö-eltö-
kéltségkéltség 「Kare-va ajamaranaino ittenbaridat-
ta.」 „Eltökélte magában, hogy ő ugyan nem fog
bocsánatot kérni.” ◆ következetességkövetkezetesség
「Kanodzso-va cuki auno-va murino ittenbaridat-
ta.」 „Következetesen visszautasította, hogy
együtt járjunk.” ◇ gankoittenbarinogankoittenbarino rendít-rendít-
hetetlenül csökönyöshetetlenül csökönyös
ittenburiittenburi ◆ kitartáskitartás ◆ makacsságmakacsság
ittengókasugiittengókasugi ◆ egyegy luxuscikkluxuscikk erejéigerejéig dő-dő-
zsölészsölés
itteniitteni ◆ egyedülegyedül 「Szonosiszutemu kaihacu-o
vagasa-va itteni hiki uketa.」 „Az egész rendszer-
fejlesztést egyedül vállalta a vállalatunk.” ◆ kizá-kizá-
rólagosanrólagosan 「Kono kaisa-va zenkokukara acume-
rareru fudószanbukken dzsóhó-o itteni kanrisite-
iru.」 „Ez a vállalat kizárólagosan kezeli az egész
országból érkező ingatlankínálat adatait.”

itten-iacumeruitten-iacumeru ◆ fókuszálfókuszál 「Tocurenzu-va it-
tenni hikari-o acumeru.」 „A gyűjtőlencse fókusz-
álja a fényt.”

ittenkiittenki ◆ fordulópontfordulópont 「Guntaiszeikacuga, va-
tasino dzsinszeino ittenkitonatta.」 „A katonaság
fordulópont volt az életemben.”

ittenkjúmétoruittenkjúmétoru ◆ ölöl
itten-nohimonaiitten-nohimonai ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem azaz őő hi-hi-
bájabája 「Szeikósinakattaga kareni-va ittenno hi-
monai.」 „Nem sikerült neki, de egyáltalán nem
az ő hibája.”

ittenokeruittenokeru ◆ odavetodavet 「Kare-va itomo kantan-
ni kotae-o ittenoketa.」 „Könnyedén odavetette a
választ.”

ittenrokuheihómétoruittenrokuheihómétoru ◆ négyszögölnégyszögöl
ittensóbuittensóbu ◆ egy ponton múló győzelemegy ponton múló győzelem
ittenszuruittenszuru ◆ fordulatfordulat veszvesz 「Kareno fukóna
dzsinszei-va ittensita.」 „Boldogtalan élete fordu-
latot vett.” ◆ megváltozikmegváltozik 「Tenki-va ittensite
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hareta.」 „Az időjárás megváltozott, kiderült az
ég.”

itteokukedoitteokukedo ◆ mostmost szólokszólok 「Itteokukedo
kin-jóbi-va sokudzsikaidajo.」 „Most szólok, hogy
pénteken vacsorára vagyunk hivatalosak.”

itterassaiitterassai ◆ IstenIsten veledveled ◆ jójó légylégy 「Itteras-
saito itte te-o futta.」 „-Jó légy! - mondta integet-
ve.”

itterubiumuitterubiumu ◆ itterbiumitterbium
ittesimauittesimau ◆ kicsúszikkicsúszik aa szájánszáján 「Icscsa-
ikenai koto-o ittesimatta.」 „Kicsúszott a számon
valami, aminek nem kellett volna.”

ittesimauittesimau ◆ elmegyelmegy 「Densaga ittesimatta.」
„Elment a villamosom.”

ittoitto ◆ egyetlenegyetlen útút ◇ itto-oitto-o tadorutadoru egyene-egyene-
sensen haladhalad 「Kono dóbucu-va zecumecuno itto-
o tadotteiru.」 „Ez az állatfaj egyenesen halad a
kihalás felé.” ◇ szuitaiittoszuitaiitto folyamatosfolyamatos ha-ha-
nyatlásnyatlás ◇ szuitaiitto-oszuitaiitto-o tadorutadoru hanyatló-hanyatló-
banban vanvan 「Kono kaisa-va szuitaiitto-o tadottei-
ru.」 „Ez a vállalat hanyatlóban van.”

ittóittó ◆ egyegy csapatcsapat ◆ egyegy csoportcsoport ◆ egyegy
pártpárt ◇ ittósihaiittósihai egypárturalomegypárturalom ◇ ittószeiittószei
egypártrendszeregypártrendszer
ittóittó ◆ egyegy fokfok 「Cumiittó-o gendzsita.」 „Egy
fokkal csökkentették a büntetést.” ◆ elsőelső 「Ittó-
só」 „első díj” ◆ elsőelső osztályosztály 「Ittóde rjokó-
sita.」 „Első osztályon utaztam.” ◇ ittókikansiittókikansi
főgépészfőgépész ◇ ittókókaisiittókókaisi elsőtisztelsőtiszt ◇ ittósinittósin
elsőfokú rokonelsőfokú rokon
ittóittó ◆ egyegy kardkard ◆ egyegy kardvágáskardvágás ◇ ittór-ittór-
jódanjódan kettényisszantáskettényisszantás
ittóittó ◆ állatállat 「Ittóno kudzsiraga vanni majoi
konda.」 „Egy bálna betévedt az öbölbe.”

ittócsiittócsi ◆ elsőelső osztályúosztályú helyhely 「Ittócsini
misze-o hiraita.」 „Első osztályú helyen nyitottam
üzletet.”

ittócsi-oittócsi-o nukunuku ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Bucurigakusa-
tosite ittócsi-o nuku.」 „Kiemelkedő fizikus.”

ittódokuszaiittódokuszai ◆ egypártrendszeregypártrendszer ◆ egy-egy-
párturalompárturalom
ittódokuszaiszeiittódokuszaiszei ◆ egypárturalmiegypárturalmi rend-rend-
szerszer
ittódokuszaitaiszeiittódokuszaitaiszei ◆ egypárturalmiegypárturalmi rend-rend-
szerszer

ittóheiittóhei ◆ őrvezetőőrvezető
ittóhinittóhin ◆ első osztályú cikkelső osztályú cikk
ittokanittokan ◆ hordóhordó
ittokiittoki ◆ egykoregykor 「Macsi-va icsidzsino kagajaki-
o tori modosita.」 „A város visszaszerezte egykori
tündöklését.” ◆ kétkét órásórás időtartamidőtartam ◆ pilla-pilla-
natnat 「Ittokino judande maketesimatta.」 „Pilla-
natnyi óvatlanság miatt szenvedtünk vereséget.”
◆ rövidrövid időidő 「Ittokino ninki」 „rövid ideig tartó
népszerűség”

ittókikansiittókikansi ◆ főgépészfőgépész
ittokinogareittokinogare ◆ kitérő válaszkitérő válasz
ittókjakuittókjaku ◆ elsőelső osztályúosztályú utasutas ◆ elsőosz-elsőosz-
tályú utastályú utas
ittókókaisiittókókaisi ◆ elsőtisztelsőtiszt
ittókokuittókoku ◆ nagyhatalomnagyhatalom
ittokuittoku ◆ egyegy előnyelőny ◆ egyegy nyerésnyerés ◇ gusait-gusait-
tokutoku vakvak tyúktyúk isis találtalál szemetszemet ◇ gusamos-gusamos-
zenrjoniittokuzenrjoniittoku vak tyúk is talál szemetvak tyúk is talál szemet
ittokuissicuittokuissicu ◆ egyetegyet nyerésnyerés egyetegyet vesz-vesz-
téstés ◆ előny és hátrányelőny és hátrány
ittónoittóno ◆ első osztályúelső osztályú
itto-oitto-o tadorutadoru ◆ egyenesenegyenesen haladhalad 「Kono
dóbucu-va zecumecuno itto-o tadotteiru.」 „Ez az
állatfaj egyenesen halad a kihalás felé.” ◇

gensónoitto-ogensónoitto-o tadorutadoru egyreegyre csökkencsökken
「Nógjódzsúdzsisa szú-va gensóno itto-o tadotte-
iru.」 „Egyre csökken a földműveléssel foglalko-
zók száma.” ◇ zókanoitto-ozókanoitto-o tadorutadoru egyreegyre nö-nö-
vekszikvekszik 「Mino ueszódanno kenszú-va zókano
itto-o tadotteiru.」 „A lelki segélyszolgálat esetei-
nek száma egyre növekszik.”

ittoriumuittoriumu ◆ ittriumittrium
ittórjódanittórjódan ◆ határozotthatározott intézkedésintézkedés ◆

kettényisszantáskettényisszantás
ittósaittósa ◆ elsőelső osztályosztály ◆ elsőelső osztályúosztályú ko-ko-
csicsi
ittósihaiittósihai ◆ egypárturalomegypárturalom
ittósinittósin ◆ elsőfokú rokonelsőfokú rokon
ittósinittósin ◆ elsőfokú rokonságelsőfokú rokonság
ittósóittósó ◆ elsőelső díjdíj ◆ főnyereményfőnyeremény 「Kare-va
ittósó-o ateta.」 „Megütötte a főnyereményt.”

ittósógaataruittósógaataru ◆ megütimegüti aa főnyereménytfőnyereményt
「Takarakudzside ittósóga atatta.」 „A lottón
megütötte a főnyereményt.”
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ittószeiittószei ◆ egypártrendszeregypártrendszer
ittószeiittószei ◆ egyes magnitúdójú csillagegyes magnitúdójú csillag
ittószenkjakuittószenkjaku ◆ elsőosztályú hajóutaselsőosztályú hajóutas
ittószensicuittószensicu ◆ első osztályú kabinelső osztályú kabin
ittószuiheiittószuihei ◆ tengerész őrvezetőtengerész őrvezető
iuiu ◆ jelezjelez 「Mó kaetta hógaiito ivareta.」 „Je-
lezték, hogy jobb, ha távozom.” ◆ kimondkimond
「Kangaetakoto-o itta.」 „Kimondta, amit gon-
dolt.” ◆ megmondmegmond 「Itazura-o sitara szenszeini
iujo.」 „Ha rossz leszel, megmondalak!” ◆ mondmond
「Anataga itteiru koto-va vakarimaszen.」 „Nem
értem, hogy mit mondasz.” ◆ szólszól 「Kare-va hit-
okotomo ivanakatta.」 „Nem szólt egy szót sem.”
◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku hallgathallgat 「Kare-va tomoda-
csino iukoto-o csanto kiku.」 „Hallgat a barátjá-
ra.” ◇ iutokoronoiutokorono szerintszerint 「Kore-va bucuri-
gakusano iutokorono rinkaisicurjódeszu.」 „Ez a
fizikusok szerinti kritikus tömeg.” ◇ iuniojoba-iuniojoba-
zuzu mondanimondani semsem kellkell 「Iuni ojobazu sirabema-
szu.」 „Mondani sem kell, ellenőrizni fogom.” ◇

iuni-vaiuni-va szerintszerint 「Karega iunihakono kuruma-
va szugu kovareru.」 „Szerinte ez a kocsi hamar
elromlik.” ◇ iumademonaiiumademonai mondanommondanom semsem kellkell
「Hadzsimeteno rjóri-va iumademonakuhidoi-
monodatta.」 „Az elsőként főzött ételem, monda-
nom sem kell, borzalmas volt.” ◇ ivazukatara-ivazukatara-
zuzu szavakszavak nélkülnélkül 「Ivazu katarazu cúdzsi at-
teiru.」 „Szavak nélkül is megértik egymást.” ◇

ivanugahanaivanugahana nene szóljszólj szám,szám, nemnem fájfáj fejemfejem
◇ ura-oura-o iuiu ironikusanironikusan mondmond ◇ ókinakoto-oókinakoto-o
iuiu nagynagy aa szájaszája 「Kare-va szotode ókinakoto-o
iukedo, iede-va kiga csiiszai.」 „Kint nagy a szája,
de otthon összehúzza magát.” ◇ ókinakoto-oókinakoto-o iuiu
nagyotnagyot mondmond 「Dzsibunnimo sindzsirarenaiho-
do ókinakoto-o itta.」 „Olyan nagyot mondtam,
hogy magam sem hittem el.” ◇ karekoreiukarekoreiu aka-aka-
dékoskodikdékoskodik 「Karekore ivazunijarinaszai!」
„Ne akadékoskodj, hanem csináld!” ◇ karekore-karekore-
iuiu panaszkodikpanaszkodik 「Imaszarakarekore ittemosó-
ganai.」 „Most már nincs értelme panaszkodni.”
◇ karekoreiukarekoreiu mindenfélétmindenfélét mondmond 「Rindzsin-
va kanodzsonokoto-o arekore itteiru.」 „A szom-
szédok mindenfélét mondanak róla.” ◇ kuro-okuro-o
sirotoiusirotoiu lehazudjalehazudja aa csillagokatcsillagokat isis azaz ég-ég-
rőlről 「Szeidzsika-va kuro-o siroto itta.」 „A politi-
kus lehazudta a csillagokat is az égről.” ◇ dzsicu-dzsicu-
oo iutoiuto azaz azaz igazságigazság 「Dzsicu-o iuto csikjú-va
módamedeszu.」 „Az az igazság, hogy a Földnek
már annyi.” ◇ csúdeierucsúdeieru betévebetéve tudtud 「Okjó-o

csúde ieru.」 „Betéve tudja a szútrát.” ◇ toiebatoieba
elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Hangaríno mizúmitoie-
ba, baraton kodeszu.」 „A Balaton Magyarország-
tól elválasztathatatlan.” ◇ toiebatoieba mindenkinekmindenkinek
eszébeeszébe jutjut 「Haikuto ieba macuobasódeszu.」
„A haikuról mindenkinek Macuo Basó jut eszébe.”
◇ toiebatoieba naknak 「Kono kuruma-va hajaitoieba ha-
jaideszuga, nenpigavarui.」 „Ez a kocsi gyorsnak
gyors, de sokat fogyaszt.” ◇ toiebatoieba haha mármár ittitt
tartunktartunk 「Csinmito iebafuva nikomi-o tabetako-
togaaru?」 „Ha már a különleges ételeknél tar-
tunk, ettél már szalontüdőt?” ◇ toittaraarjasi-toittaraarjasi-
nainai kifejezettenkifejezetten 「Kono eiga-va cumaranaito
ittaraarjasinai.」 „Ez a film kifejezetten unalmas.”
◇ toittemotoittemo kellkell gondolnigondolni 「Kore-va vatasi-
no kikakuda. Kikakutoittemo ógakarinamonode-
va arimaszen.」 „Ez az én projektem, de nem kell
egy nagyszabású dologra gondolni.” ◇ toittemo-toittemo-
iiii gyakorlatilaggyakorlatilag 「Kare-va mó sindato ittemo-
ii.」 „Ő már gyakorlatilag halott.” ◇ tonarikara-tonarikara-
iuiu átszólátszól 「Tonarino hitoniuruszaito ivareta.」
„Átszólt a szomszéd, mert hangosak voltunk.” ◇

nanikatoiutonanikatoiuto nevezetesennevezetesen 「Kareno kjómi-
va futacudake. Nanikatoiuto oszaketo on-na.」
„Csak két dolog érdekli. Nevezetesen az ital és a
nők.” ◇ nantoiunantoiu milyenmilyen 「Kore-va nantoiu tor-
ideszuka?」 „Ez milyen madár?” ◇ nantoittemonantoittemo
mondjonmondjon bárkibárki bármitbármit 「Darega
nantoittemokonosacu-o kaujo.」 „Mondjon bárki
bármit, én akkor is megveszem ezt az inget.” ◇

nantoittemonantoittemo márpedigmárpedig 「Nanto ittemo cum-
ano rjóri-va icsibanda.」 „Márpedig az én felesé-
gem főztje a legfinomabb!” ◇ hitorigoto-ohitorigoto-o iuiu
magábanmagában beszélbeszél 「Ucsini hitorideiru toki-va
hitori goto-o iu.」 „Amikor egyedül van a lakás-
ban, magában beszél.” ◇ bucubucuiubucubucuiu morogmorog ◇

bucubucuiubucubucuiu mormogmormog 「Buka-va dzsósino kag-
edebucubucu itta.」 „A beosztott valamit mormo-
gott a főnöke háta mögött.” ◇ hontónokoto-ohontónokoto-o iuiu
igazatigazat mondmond 「Hontónokoto-o iinaszai!」 „Az
igazat mondd!” ◇ munjamunjaiumunjamunjaiu gagyoggagyog
「Akacsan-va munjamunjato nanika itta.」 „A
kisgyerek valamit gagyogott.” ◇ me-vame-va kucsiho-kucsiho-
donidoni mono-omono-o iuiu aa tekintettekintet érér annyit,annyit, mintmint
aa szószó ◇ mono-omono-o iuiu magáértmagáért beszélbeszél 「Déta-
va mono-o iu.」 „Az adatok magukért beszélnek.”
◇ mono-omono-o iuiu beszélbeszél 「Kane-va mono-o iu.」 „A
pénz beszél.” ◇ mono-omono-o ivaszeruivaszeru befolyástbefolyást
gyakorolgyakorol 「Kaneni mono-o ivaszeru.」 „A pén-
zével befolyást gyakorol.” ◇ monku-omonku-o iuiu panasz-panasz-
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kodikkodik 「Otto-va rjórigasoppaito monku-o itta.」
„A férjem panaszkodott, hogy sós az étel.” ◇ jó-jó-
niiuniiu meghagymeghagy 「Haha-va heja-o katazukerujóni
vatasini itta.」 „Anyám meghagyta, hogy takarít-
sam ki a szobámat.” ◇ jokuiujokuiu hogyhogy mondhatmondhat
「Joku iune.」 „Hogy mondhatsz ilyet?” ◇ joniiujoniiu
úgymondúgymond 「Korega joni iu siavasze.」 „Ez az úgy-
mond boldogság.” ◇ vabi-ovabi-o iuiu bocsánatotbocsánatot kérkér
「Atama-o szagete vabi-o itta.」 „Lehajtott fejjel
kértem bocsánatot.” ◇ varukuiuvarukuiu rosszatrosszat mondmond
「Taninnokoto-o varuku iu.」 „Rosszat mond
másokról.”

iubekikotoiubekikoto ◆ mondanivalómondanivaló 「Iubeki koto-o it-
tara, szaszszato kaerimasó!」 „Mondjuk el a mon-
danivalónkat, és tűzzünk innen!”

iudógekidaniudógekidan ◆ vándorszínházvándorszínház
iukoto-oiukoto-o kikukiku ◆ hajlikhajlik aa szóraszóra 「Kare-va
iukoto-o kikanai.」 „Nem hajlik a jó szóra.” ◆

hallgathallgat 「Kare-va tomodacsino iukoto-o csanto
kiku.」 „Hallgat a barátjára.” ◆ szófogadószófogadó
「Kare-va mattaku iukoto-o kikanai.」 „Ő egy-
általán nem szófogadó.” ◆ szótszót fogadfogad
「Kodomo-va okaaszan-no iukoto-o kikanakat-
ta.」 „A gyerek nem fogadott szót az anyjának.”

iukucsinositakaraiukucsinositakara ◆ alighogyalighogy 「Jamerutoiu
iu kucsino sitakaramótabako-o tori dasita.」
„Alighogy mondta, hogy leszokik, már vette is elő
a cigit.”

iumademonaiiumademonai ◆ értelemszerűértelemszerű 「Ekuszutorí-
muszupócuga kikennano-va iumademonai.」 „Az
extrém sportok értelemszerűen veszélyesek.” ◆

magátólmagától értetődikértetődik 「Intánettoni szecuzokusi-
teinaito íméruga daszenaino-va iumademonai.」
„Ha nem vagyunk fenn a neten, magától értetődik,
hogy nem tudunk e-mailt küldeni.” ◆ mondanommondanom
semsem kellkell 「Hadzsimeteno rjóri-va iumademona-
kuhidoimonodatta.」 „Az elsőként főzött ételem,
mondanom sem kell, borzalmas volt.” ◆ perszepersze
iumademonakuiumademonaku ◆ értelemszerűenértelemszerűen
「Midorinonobotan-va Onde akaibotan-va iuma-
demonakuOFFdeszu.」 „A zöld gomb a
bekapcsoló-, a piros pedig értelemszerűen a ki-
kapcsológomb.”

iuniojobazuiuniojobazu ◆ mondanimondani semsem kellkell 「Iuni ojoba-
zu sirabemaszu.」 „Mondani sem kell, ellenőrizni
fogom.”

iuni-vaiuni-va ◆ bevallásabevallása szerintszerint 「Karega
iunihaEméru-o okuttakotoganairasii.」 „Saját be-
vallása szerint még sohasem küldött e-mailt.” ◆

szerintszerint 「Karega iunihakono kuruma-va szugu
kovareru.」 „Szerinte ez a kocsi hamar elromlik.”

iunohamadahajaiiunohamadahajai ◆ korántsemkorántsem biztosbiztos 「Jú-
sóto iuno-va mada hajai.」 „Korántsem biztos a
győzelem.”

iu-oiu-o matanaimatanai ◆ mondanimondani semsem kellkell 「Korega
dzsújódearukoto-va iu-o matanai.」 „Mondani
sem kell, mennyire fontos ez.”

iutokoronoiutokorono ◆ szerintszerint 「Kore-va bucurigakusa-
no iutokorono rinkaisicurjódeszu.」 „Ez a fiziku-
sok szerinti kritikus tömeg.”

iu-vaiu-va jaszukujaszuku okonau-vaokonau-va katasikatasi ◆

könnyebb mondani, mint véghez vinnikönnyebb mondani, mint véghez vinni
ivaiva ◆ gránitgránit ◆ kősziklakőszikla ◆ sziklaszikla ◇ meotoivameotoiva
sziklapársziklapár
ivaanaivaana ◆ sziklabarlangsziklabarlang
ivabaivaba ◆ úgymondúgymond 「Dzsúgjóin-va ivaba kazoku-
no icsiiindeszu.」 „Mi dolgozók úgymond egy csa-
ládba tartozunk.” ◆ úgyszólvánúgyszólván 「Ivaba kare-va
ikiru sikabaneda.」 „Ez a férfi úgyszólván elő ha-
lott.”

ivabaivaba ◆ sziklákkal tűzdelt területsziklákkal tűzdelt terület
ivaenoguivaenogu ◆ ásványi festékásványi festék
ivahadaivahada ◆ sziklafelszínsziklafelszín
ivaiivai ◆ ajándékajándék ◆ avatóavató ◆ megünneplésmegünneplés ◆

ünneplésünneplés ◇ oivaioivai ünneplésünneplés 「Kekkonno oiva-
ini kókjúreszutorande sokudzsisita.」 „A házas-
ságunk megünnepléséhez drága étteremben et-
tünk.” ◇ oivaioivai köszöntésköszöntés 「Tandzsóbino oi-
vaini uta-o utatta.」 „Dallal köszöntöttük a szü-
letésnapját.” ◇ oivainioivaini alkalmábólalkalmából 「Cumano
tandzsóbino oivainipurezento-o okutta.」 „A fe-
leségemnek ajándékot adtam születésnapja alkal-
mából.” ◇ kekkon-ivaikekkon-ivai nászajándéknászajándék 「Kono
tokei-va kekkon-ivainimoratta.」 „Ez az órát
nászajándékba kaptuk.” ◇ sincsikuivaisincsikuivai lakás-lakás-
avatóavató ◇ sincsikuivaisincsikuivai házavatóházavató ◇ tandzsó-tandzsó-
ivainiivaini születésnapjaszületésnapja alkalmábólalkalmából 「Tandzsó-
ivaini onszenrjokó-o moratta.」 „Születésnapom
alkalmából termálfürdős utazást kaptam.”

ivaigotoivaigoto ◆ ünnepünnep
ivaimonoivaimono ◆ ajándékajándék ◆ gratulációsgratulációs ajándékajándék
◆ ünnepi ajándékünnepi ajándék
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ivainosinaivainosina ◆ ajándéktárgyajándéktárgy
ivajaivaja ◆ barlanglakásbarlanglakás ◆ grottagrotta ◆ sziklala-sziklala-
káskás
ivajamaivajama ◆ sziklás hegységsziklás hegység
ivajuruivajuru ◆ ú.n.ú.n. ◆ úgynevezettúgynevezett 「Ivajuru ken-
kósokuhinga hiroku fukjúsiteiru.」 „Az úgyneve-
zett egészséges ételek szélesen elterjedtek.”

ivakanivakan ◆ furcsafurcsa érzésérzés ◆ idegenségidegenség ◆ ké-ké-
nyelmetlen érzésnyelmetlen érzés
ivakan-oivakan-o kandzsirukandzsiru ◆ furcsánakfurcsának érezérez
「Onakani ivakan-o kandzsiru.」 „Furcsának ér-
zem a gyomrom.” ◆ idegennekidegennek érezérez
「Otosijori-va takuszan-no vakamonono kande
ivakan-o kandzsita.」 „Az öregember idegennek
érezte magát a sok fiatal között.” ◆ kényelmet-kényelmet-
lenlen 「Kono atarasii ire bani ivakan-o kandzsi-
ru.」 „Kényelmetlen az új protézisem.” ◆ nemnem il-il-
leszkedikleszkedik 「Atarasii ire bani ivakan-o kandzsi-
ru.」 „Nem illeszkedik az új protézisem.” ◆ nemnem
passzolpasszol
ivakan-oivakan-o oboeruoboeru ◆ idegennekidegennek érezérez ◆ ké-ké-
nyelmetlennyelmetlen ◆ kirekesztettnekkirekesztettnek érziérzi magátmagát
「Kasikoi gakuszeitacsino aidade boku-va ivakan-
o oboeeta.」 „Kirekesztettnek éreztem magam a
sok okos diák között.” ◆ nemnem valóvaló 「Kono csi-
iszana sódzsono hikui koeni-va ivakan-o oboe-
ru.」 „Nem való ahhoz a kis lányhoz az a bariton
hang.”

ivakuivaku ◆ elmondásaelmondása szerintszerint 「Kareivakukono
szúnende szúninto cuki attarasii.」 „Elmondása
szerint az elmúlt években több kapcsolata is volt.”
◆ idézveidézve 「Kareivaku, kore-va zacuna sigoto-
da.」 „Őt idézve ez csapnivaló munka.” ◇ iva-iva-
kuarigenakuarigena titokzatostitokzatos 「Kare-va ivakuarigena
kakogaaru.」 „Titokzatos múltja van.” ◇ ivaku-ivaku-
cukidearucukidearu álláll mögöttemögötte valamivalami 「Kono
kekkon-va ivakucukida.」 „Emögött az esküvő
mögött áll valami.”

ivakuivaku ◆ alsó nyitott nap-gyökalsó nyitott nap-gyök
ivakuarigenaivakuarigena ◆ titokzatostitokzatos 「Kare-va ivakua-
rigena kakogaaru.」 „Titokzatos múltja van.”

ivakucukidearuivakucukidearu ◆ álláll mögöttemögötte valamivalami 「Ko-
no kekkon-va ivakucukida.」 „Emögött az esküvő
mögött áll valami.”

ivamaivama ◆ sziklák közöttsziklák között
ivamuroivamuro ◆ barlangbarlang

ivanaivana ◆ szemlingszemling
ivanbakariniivanbakarini ◆ minthamintha csakcsak aztazt mondanámondaná
「Juruszanaito ivanbakarininirandeita.」 „Úgy
nézett rá, mintha csak az mondaná, hogy nem bo-
csát meg.”

ivan-jaivan-ja ◆ háthát mégmég 「Otonanimo muzukasii,
ivan-ja kodomonioite-o jada.」 „A felnőtteknek
is nehéz, hát még egy gyereknek.” ◆ nemhogynemhogy
「Hiraganaszura siranai, ivan-ja kandzsi-o ja-
da.」 „A hiraganát sem ismeri, nemhogy a kan-
dzsikat.” ◆ nemnem isis szólvaszólva 「Medamajakimo-
dekinai, ivan-jafuranszu rjóri-o jada.」 „Egy tü-
körtojást sem tud készíteni, a francia ételekről
nem is szólva.”

ivanoboriivanobori ◆ sziklamászássziklamászás 「Ivanoborinoszá-
kuruni haitteimaszu.」 „Beléptem egy sziklamá-
szó körbe.”

ivanoóiivanoói ◆ sziklássziklás
ivanoszakemeivanoszakeme ◆ sziklahasadéksziklahasadék
ivanovaremeivanovareme ◆ sziklahasadéksziklahasadék
ivanugahanaivanugahana ◆ nene szóljszólj szám,szám, nemnem fájfáj fe-fe-
jemjem
ivaoivao ◆ sziklatömbsziklatömb
ivareivare ◆ előtörténetelőtörténet 「Szono tenmeinoivare-o
kiita.」 „Megkérdeztem az üzlet nevének előtör-
ténetét.” ◆ legendalegenda 「Szono jószainoivare-o ha-
nasitekureta.」 „Elmesélte nekem a vár legendá-
ját.” ◆ múltmúlt ◆ okok 「Hinanszareruivare-va nai.」
„Nincs okuk arra, hogy elmarasztaljanak.” ◇ nan-nan-
noivaremonakunoivaremonaku megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan ok-ok-
bólból 「Nannoivaremonaku kanszensita.」 „Meg-
magyarázhatatlan okból megfertőződött.” ◇ nan-nan-
noivaremonakunoivaremonaku mindenminden okok nélkülnélkül 「Nanno-
ivaremonaku csingin-o kattoszareta.」 „Minden
ok nélkül csökkentették a fizetésemet.”

ivarearuivarearu ◆ nagynagy múltúmúltú 「Ivarearu iegarada.」
„Nagy múltú család.”

ivarein-nenivarein-nen ◆ múltmúlt 「Hjakunenno ivare in-
nen」 „százéves múlt” ◆ történettörténet 「Szekaino
ivare in-nen」 „világ története”

ivarengeivarenge ◆ mongolkőrózsamongolkőrózsa
ivarenonaiivarenonai ◆ alaptalanalaptalan 「Ivarenonai kengi-o
kakerareta.」 „Alaptalanul gyanúsították.”

ivarenonaikengiivarenonaikengi ◆ alaptalan gyanúalaptalan gyanú
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ivasiivasi ◆ ajókaajóka ◆ szardellaszardella ◆ szardíniaszardínia ◇ ka-ka-
takucsiivasitakucsiivasi japán szardellajapán szardella
ivasigumoivasigumo ◆ bárányfelhőbárányfelhő
ivasinoatamamosindzsinkaraivasinoatamamosindzsinkara ◆ kiskis dolgokdolgok
is értékesek, ha hiszünk benneis értékesek, ha hiszünk benne
ivatakeivatake ◆ ivatakeivatake
ivataobiivataobi ◆ terhességi övterhességi öv
ivatekenivateken ◆ Ivate megyeIvate megye
ivauivau ◆ éltetéltet 「Szapótá-va kósinsitecsímuno
sóri-o ivatta.」 „A szurkolók felvonulva éltették a
csapatot.” ◆ megünnepelmegünnepel 「Kono kunini-va na-
maeno hi-o ivaunoga súkandeszu.」 „Ebben az
országban szokás megünnepelni a névnapot.” ◆

ünnepelünnepel 「Kakumeikinenbi-o ivatteita.」 „A for-
radalom évfordulóját ünnepeltük.” ◇ engi-oengi-o
ivauivau szerencsétszerencsét kívánkíván 「Rjórijade engi-o ivat-
te kadogucsini sio-o moru.」 „Szerencsét kívánva
sót tesz az étterem bejáratához.”

ivazukatarazuivazukatarazu ◆ szavakszavak nélkülnélkül 「Ivazu kata-
razu cúdzsi atteiru.」 „Szavak nélkül is megértik
egymást.”

ivazumoganaivazumogana ◆ kárkár mondanimondani 「Dzsósini
ivazumogananokoto-o ittesimatta.」 „Kár volt azt
mondani a főnökömnek.” ◆ mondanimondani semsem kellkell
「Szono atonanigaattaka ivazumoganada.」
„Mondani sem kell, mi történt ezután.”

ivuivu ◆ ÉvaÉva 「Adamutoivu」 „Ádám és Éva”

ivuningudoreszuivuningudoreszu ◆ nagyestélyinagyestélyi
izaiza ◆ amikoramikor 「Iza kekkonszuru dankaininaru-
to, kokoroga juraida.」 „Amikor az esküvőre ke-
rült a sor, elbizonytalanodtam.” ◆ rajtarajta 「Iza,
suppacu!」 „Rajta, induljunk!” ◇ izakamakuraizakamakura
ittitt azaz időidő ◇ izasitemirutoizasitemiruto amikoramikor tényle-tényle-
gesengesen csinálcsinál 「Oisiszóni mietagaiza tabetemi-
rutomazukatta.」 „Finomnak látszott, de amikor
ténylegesen ettem is belőle, pocsék volt.” ◇ iza-iza-
sirazusirazu mégmég csakcsak hagyjánhagyján 「Hjakunenmaen-
araiza sirazu, imadokimadzso-o sindzsiru hitoga-
irunoka.」 „100 évvel ezelőtt még csak hagyján,
most is hisz még valaki a boszorkányokban?” ◇

izasirazuizasirazu nemnem tudja,tudja, hogyhogy vanvan velevele 「Ho-
kano hito-va iza sirazu, vatasi-va hantaideszu.」
„Nem tudom, a többiek hogy vannak vele, de én
ellenzem.” ◇ izasirazuizasirazu fogalmafogalma sincssincs rólaróla
「Ojano kuró-o iza sirazu, muszuko-va furafura-
siteiru.」 „Fogalma sincs róla, hogy a szülei
mennyit küszködnek, miközben ő henyél.” ◇ iza-iza-

toiutokitoiutoki szükségszükség eseténesetén 「Izatoiu tokinota-
meni sokurjó-o takuvaeteokimasó.」 „Szükség
esetére tegyünk félre élelmiszert!” ◇ izatoiutok-izatoiutok-
iniszonaeteiniszonaete mindenminden eshetőségreeshetőségre felké-felké-
szülveszülve 「Izatoiu tokini szonaete tabe mono-o bi-
csikusita.」 „Minden eshetőségre felkészülve,
élelmiszert halmoztam fel.” ◇ izatonattaraizatonattara haha
arraarra kerülkerül aa sorsor 「Kare-va izatonattara taszu-
ketekureru.」 „Ha arra kerülne a sor, segíteni
fog.” ◇ izatonarutoizatonaruto haha kellkell 「Kare-va iza-
tonaruto ganbaru.」 „Tud igyekezni, ha kell.” ◇

izatonarebaizatonareba végszükségvégszükség eseténesetén 「Izatona-
reba tocsi-o uru.」 „Végszükség esetén eladom a
földet.” ◇ izatonarebaizatonareba legfeljebblegfeljebb 「Izatona-
reba sinebaiidzsan.」 „Legfeljebb meghalunk.” ◇

izajattemirutoizajattemiruto amikoramikor ténylegesenténylegesen csinálcsinál
「Sodó-va kantanni mietagaizajattemiruto muzu-
kasikatta.」 „A szépírás egyszerűnek tűnt, de ami-
kor ténylegesen csinálni kellett, nehéz volt.”

izajattemirutoizajattemiruto ◆ amikoramikor ténylegesenténylegesen csi-csi-
nálnál 「Sodó-va kantanni mietagaizajattemiruto
muzukasikatta.」 „A szépírás egyszerűnek tűnt,
de amikor ténylegesen csinálni kellett, nehéz
volt.”

izajóizajó ◆ meg-meg állmeg-meg áll ◆ tétováziktétovázik
izajoiizajoi ◆ tizenhat napos Holdtizenhat napos Hold
izakajaizakaja ◆ bisztróbisztró ◆ kocsmakocsma
「Izakajadecumami-o tanonda.」 „A kocsmában
sörkorcsolyát rendeltünk.”

izakajanosudzsinizakajanosudzsin ◆ kocsmároskocsmáros
izakamakuraizakamakura ◆ itt az időitt az idő
izakozaizakoza ◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Ringokutoizako-
zanado, mattakunai.」 „Semmilyen nézeteltérés
nincs a szomszéd országgal.” ◆ pertatvarpertatvar 「Ka-
teinainoizakoza」 „családi pertatvar”

izakoza-oizakoza-o okoszuokoszu ◆ civakodikcivakodik
「Aidzsintoizakoza-o okosita.」 „A szeretőjével
civakodott.”

izakoza-oizakoza-o okoszuokoszu ◆ balhézikbalhézik
「Kaisadeizakoza-o okosite kaikoszareta.」 „A
cégnél balhézott, ezért kirúgták.”

izanagikeikiizanagikeiki ◆ Izanagi gazdasági korszakIzanagi gazdasági korszak
izanaiizanai ◆ csábításcsábítás 「Szaszoino kotobani dama-
szarenai.」 „Nem engedek a csábításnak.” ◆ meg-meg-
híváshívás 「Izanaini notta.」 „Elfogadta a meghí-
vást.”
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izanamikeikiizanamikeiki ◆ Izanami gazdasági korszakIzanami gazdasági korszak
izanauizanau ◆ csábítcsábít 「Minaszan-o kagakuno
szekai-e izanattemitaito omoimaszu.」 „Szeret-
ném önöket a tudomány világába csábítani!” ◆

kalauzolkalauzol 「Kono eiga-va vatasitacsi-o genszó-
tekina szekai-e izanattekureru.」 „Ez a film fan-
tasztikus világba kalauzol minket.” ◆ viszvisz 「Va-
rui micsi-e izanavareta.」 „Rossz útra vittek.”

izariizari ◆ bénabéna lábúlábú emberember ◆ lábaitlábait használnihasználni
nemnem tudótudó emberember ◆ seggenseggen csúszvacsúszva haladáshaladás
◆ térden csúszástérden csúszás
izaruizaru ◆ seggenseggen csúszvacsúszva megymegy ◆ térdentérden
megymegy 「Izatte szaidenmade szuszunda.」 „Tér-
den ment az oltárig.”

izasirazuizasirazu ◆ fogalmafogalma sincssincs rólaróla 「Ojano
kuró-o iza sirazu, muszuko-va furafurasiteiru.」
„Fogalma sincs róla, hogy a szülei mennyit küsz-
ködnek, miközben ő henyél.” ◆ mégmég csakcsak hagy-hagy-
jánján 「Hjakunenmaenaraiza sirazu,
imadokimadzso-o sindzsiru hitogairunoka.」
„100 évvel ezelőtt még csak hagyján, most is hisz
még valaki a boszorkányokban?” ◆ nemnem tudja,tudja,
hogyhogy vanvan velevele 「Hokano hito-va iza sirazu,
vatasi-va hantaideszu.」 „Nem tudom, a többiek
hogy vannak vele, de én ellenzem.”

izasitemirutoizasitemiruto ◆ amikoramikor ténylegesenténylegesen csinálcsinál
「Oisiszóni mietagaiza tabetemirutomazukatta.」
„Finomnak látszott, de amikor ténylegesen ettem
is belőle, pocsék volt.”

izatoiutokiizatoiutoki ◆ szükségszükség eseténesetén 「Izatoiu tok-
inotameni sokurjó-o takuvaeteokimasó.」 „Szük-
ség esetére tegyünk félre élelmiszert!”

izatoiutokiniszonaeteizatoiutokiniszonaete ◆ mindenminden eshető-eshető-
ségreségre felkészülvefelkészülve 「Izatoiu tokini szonaete ta-
be mono-o bicsikusita.」 „Minden eshetőségre
felkészülve, élelmiszert halmoztam fel.”

izatonarebaizatonareba ◆ legfeljebblegfeljebb 「Izatonareba si-
nebaiidzsan.」 „Legfeljebb meghalunk.” ◆ vég-vég-
szükségszükség eseténesetén 「Izatonareba tocsi-o uru.」
„Végszükség esetén eladom a földet.”

izatonarutoizatonaruto ◆ haha kellkell 「Kare-va izatonaruto
ganbaru.」 „Tud igyekezni, ha kell.”

izatonattaraizatonattara ◆ haha arraarra kerülkerül aa sorsor 「Kare-
va izatonattara taszuketekureru.」 „Ha arra ke-
rülne a sor, segíteni fog.”

izenizen ◆ előttelőtt 「Intánetto izenha denvade
kókúken-o tehaisita.」 „Az internet előtt telefo-
non vettünk repülőjegyet.” ◆ ezelőttezelőtt 「Izen,
szokoni-va itta kotogaarimaszu.」 „Voltam már
ott ezelőtt.” ◆ korábbankorábban 「Kare-va izenszensze-
idatta.」 „Korábban tanár volt.” ◆ régenrégen 「Izen-
jori ganbatteiru.」 „Jobban igyekszem, mint ré-
gen.”

izenizen ◆ változatlanulváltozatlanul 「Kavasze-va izenfuan-
da.」 „A valutaárfolyamok változatlanul bizonyta-
lanok.”

izenkaraizenkara ◆ régtőlrégtől fogvafogva 「Kareno namae-va
izenkara sitteita.」 „Régtől fogva ismertem a ne-
vét.”

izenkeiizenkei ◆ feltételes alakfeltételes alak
izen-niizen-ni ◆ ezelőttezelőtt 「Izenni kareto attakotoga-
arimaszune?」 „Találkoztak már ezelőtt?” ◆

megelőzőenmegelőzően 「Rokugacuizenni kareto attakoto-
gaarimaszune?」 „Júniust megelőzően találkozott
vele?”

izen-noizen-no ◆ feleslegesfelesleges 「Kore-va hanasi ai izen-
no mondaida.」 „Felesleges is beszélni erről a
problémáról.” ◆ megelőzőmegelőző 「Szumaho izenno-
retorona keitaidenvaga futatabi ninki-o acumetei-
maszu.」 „Az okostelefonokat megelőző retro mo-
bilok újra divatba jöttek.” ◆ mélyebbenmélyebben gyö-gyö-
kerezikkerezik 「Anatano utano hetasza-va rensúizen-
no mondaida.」 „A rossz énektudásod mélyebben
gyökerezik, mint pusztán a gyakorlás hiánya.” ◆

régirégi 「Kore-va haruka izenno hanasideszu.」 „Ez
nagyon régi történet.” ◆ vanvan ottott valamivalami másmás isis
「Kanodzsoga furareruno-va kaoizenno mondai-
da.」 „Nem a kinézete miatt hagyják ott a férfiak,
van ott valami más is.” ◇ rekisiizen-norekisiizen-no törté-törté-
nelemnelem előttielőtti 「Rekisiizenno dzsidai」 „történe-
lem előtti időszak”

izentositeizentosite ◆ mégmég mindigmindig 「Szacugaino dóki-
va izentositehakkirisinai.」 „Még mindig nem vi-
lágos, hogy mi volt a gyilkosság indítéka.” ◆ to-to-
vábbravábbra isis 「Gaszu dai-va izentosite takai.」
„Továbbra is magas a gázszámla.” ◆ továbbratovábbra
semsem 「Korega nannanoka izentositevakaranakat-
ta.」 „Továbbra sem tudta, hogy mi lehet ez.”

izenizen vava ◆ régebbenrégebben 「Izen-va ten-intosite ha-
taraiteita.」 „Régebben eladóként dolgozott.”

ízeruízeru ◆ festőállványfestőállvány
izóizó ◆ örökbe hagyásörökbe hagyás ◆ örökhagyásörökhagyás
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izokuizoku ◆ elhunytelhunyt hozzátartozóihozzátartozói ◆ gyászológyászoló
családcsalád 「Izoku-va kanasimini kata-o furuvasze-
teita.」 „A gyászoló családtagok rázkódtak a fáj-
dalomtól.”

izokufudzsoizokufudzso ◆ özvegyi segélyözvegyi segély
izokukekkonizokukekkon ◆ exogámiaexogámia
izokukjúfuizokukjúfu ◆ özvegyi ellátásözvegyi ellátás
izokunenkinizokunenkin ◆ özvegyi nyugdíjözvegyi nyugdíj
izonizon ◆ függésfüggés ◇ sógoizonsógoizon egymásrautalt-egymásrautalt-
ságság ◇ nikocsin-izonnikocsin-izon nikotinfüggőségnikotinfüggőség
izonizon ◆ ellenvetésellenvetés 「Izongaarimaszu.」 „Ellen-
vetésem van!” ◆ tiltakozástiltakozás 「Izon-o tonaeru.」
„Tiltakozik.”

izon-noizon-no ◆ reliktuálisreliktuális
izonsóizonsó ◆ függésfüggés ◆ függőségfüggőség 「Netto izonsó-
o kokufukusita.」 „Legyőzte a netfüggőségét.” ◇

arukóruizonsóarukóruizonsó alkoholfüggőségalkoholfüggőség ◇ kaimono-kaimono-
izonsóizonsó vásárlásivásárlási mániamánia ◇ jakubucuizonsójakubucuizonsó
kábítószerfüggéskábítószerfüggés ◇ jakubucuizonsójakubucuizonsó
gyógyszerfüggésgyógyszerfüggés
izonsuizonsu ◆ reliktumreliktum
izonszuruizonszuru ◆ függfügg 「Kare-va majakuni izonsite-
iru.」 „Kábítószerektől függ.” ◆ szorulszorul 「Vaga
kuni-va gaikokudzsinródósani izonsiteiru.」 „Or-
szágunk külföldiek munkájára szorul.”

izószuruizószuru ◆ hagyhagy 「Ie-o meikkoni izósita.」 „Az
unokahúgára hagyta a házát.” ◆ örökbeörökbe hagyhagy
◆ örökülörökül hagyhagy ◆ ráhagyráhagy 「Kare-va ie-o oini
izósita.」 „A házát ráhagyta az unokaöccsére.” ◆

végrendelkezikvégrendelkezik 「Kare-va zaiszan-o izósita.」
„Végrendelkezett a vagyonáról.”

izucukiszoizucukiszo ◆ kútalapkútalap ◆ kútalapozáskútalapozás
izukoizuko ◆ holhol 「Tori-va izukotomonaku tobi szari-
masita.」 „A madár elrepült valahová.”

izukuizuku ◆ holhol
izumaiizumai ◆ ülőülő testtartástesttartás 「Izumai-o kuzusi-
ta.」 „Lezser testtartásban ült.”

izumai-o tadaszuizumai-o tadaszu ◆ ülve kihúzza magátülve kihúzza magát
izumiizumi ◆ forrásforrás 「Izumikara kireina mizugakon-
konto vaki dateita.」 „A forrásból bugyogott a
tiszta víz.” ◇ csinoizumicsinoizumi bölcsességbölcsesség forrásaforrása
「Kumedomo cukinu csino izumi」 „kiapadhatat-
lan bölcsesség forrása”

izumonokamiizumonokami ◆ házasság isteneházasság istene

izumuizumu ◆ izmusizmus 「Izumuni kodavaru.」 „Csak iz-
musokban tud gondolkozni.”

izuogaszavarakaikóizuogaszavarakaikó ◆ Izu-Ogaszavara-Izu-Ogaszavara-
árokárok
izureizure ◆ bármelyikbármelyik 「Izure-o erandemodamede-
só.」 „Bármelyiket is választod rosszul jársz.” ◆

egyszeregyszer majdmajd 「Izure oukagaisimaszu.」 „Egy-
szer majd meglátogatom.” ◆ egyszeregyszer majdmajd
úgyisúgyis 「Fuju-va izure ovarudesó.」 „Egyszer
majd úgyis elmúlik a tél.” ◆ majdmajd 「Izure va-
karujo.」 „Majd meglátod!” ◆ valamikorvalamikor majdmajd
「Sigoto-va izure narerudesó.」 „Valamikor majd
csak beletanulsz a munkába.”

izurekanoizurekano ◆ egyikeegyike 「Kakinoizurekano denva-
bangóni gorenraku kudaszai.」 „Lépjen kapcso-
latba velünk az alábbi két telefonszám egyikén!” ◆

valamelyikvalamelyik 「Donicsiaiteirunodeizurekano hini
aimasó.」 „A szombatom és a vasárnapom is sza-
bad, valamelyik napon találkozzunk!”

izuremoizuremo ◆ akármelyikakármelyik 「Izuremo daidzsóbude-
szu.」 „Akármelyik jó lesz.” ◆ bármelyikbármelyik 「Kono
kaitendoa-va szajúizuremo kaitendekiru.」 „Ezt a
forgóajtót bármelyik irányban lehet forgatni.” ◆

egyikegyik semsem 「Nidaino keitai-o motteirugaizure-
mo kovareteiru.」 „Két mobilom van, de egyik
sem működik.” ◆ mindkettenmindketten 「Kodomo-va fu-
tariite, izuremo sógakuszeideszu.」 „Két gyerme-
kem van, mindketten kisiskolások.” ◆ mindket-mindket-
tőtő 「Futacuno eiga-o mitaga, izuremo dzsimaku-
datta.」 „Két filmet néztem, mindkettő feliratos
volt.”

izurenisiroizurenisiro ◆ akárhogyakárhogy isis vanvan 「Izurenisiro-
mó oicukenai.」 „Akárhogy is van, már úgysem
tudom utolérni.”

izurenisitemoizurenisitemo ◆ ígyígy is,is, úgyúgy isis 「Izurenisite-
mo makerunodakara, tatakau imi-va nai.」 „Fe-
lesleges küzdeni, hisz így is, úgy is veszíteni fo-
gunk.”

izureniszejoizureniszejo ◆ akárhogyakárhogy isis vanvan 「Izureni-
szejo asita-va joteigaarimaszu.」 „Akárhogy is
van, nekem már úgyis van holnapra programom.”
◆ ígyígy is,is, úgyúgy isis 「Izureniszejokonozubon-o ara-
vanakerebanaranakatta.」 „Így is, úgy is ki kell
már mosni ezt a nadrágot.” ◆ mindenfélekép-mindenfélekép-
penpen 「Kore-va izureniszejo kangaeteokubekide-
szu.」 „Ez mindenféleképpen elgondolkodtató.”
◆ úgyisúgyis 「Izureniszejokono kucu-o szutetakat-
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ta.」 „Úgyis már ki akartam dobni ezt a cipőt.”
◆ úgysemúgysem 「Izureniszejo okaneganaikara ka-
enai.」 „Úgysem tudnám megvenni, hiszen nincs
is pénzem.”

izurenoizureno ◆ akármelyikakármelyik 「Konoszurippa-va izu-
reno asini haitemo ivakangaaru.」 „Akármelyik
lábamra is veszem fel ezt a papucsot, furcsán ér-

zem magam benne.” ◆ mindkétmindkét 「Nikaitamesi-
tagaizureno baaimo sippaidatta.」 „Kétszer pró-
báltam, mindkét esetben sikertelenül.”

izureotoranuizureotoranu ◆ egyformánegyformán 「Kanodzsotacsi-
va izure otoranu bidzsinda.」 „Mindkét nő egyfor-
mán szép.”
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jaja ◆ házház 「Hiraja」 „földszintes ház.” ◇ akijaakija
üresüres lakáslakás 「Konomanson-ni-va aki jagaarima-
szu.」 „A házban van egy üres lakás.” ◇ nikaijanikaija
kétszintes házkétszintes ház ◇ hjakusójahjakusója parasztházparasztház
jaja ◆ magánszektormagánszektor ◆ mezőmező ◇ jatójató ellenzékellenzék
「Jatóni tóhjósita.」 „Az ellenzékre szavaztam.”

jaja ◆ amintamint 「Kanodzso-va kareno szugata-o mi-
ruja, kakureta.」 „Amint meglátta, elbújt.” ◆ az-az-
tántán 「Kore-va oisiija!」 „Ez aztán finom!” ◆ ésés
「Mirukujapan-o katta.」 „Egyebek közt kenyeret
és tejet vettem.” ◆ jajjaj 「Ja, szore-va ikan.」 „Jaj,
azt nem lehet!” ◆ kémkém 「Obaacsan-ja, kazehiku-
jo.」 „Nénikém, vigyázzon, mert megfázik!” ◆ nana
「Iija.」 „Na jó.” ◇ iijaiija mindegymindegy 「Boku-va kor-
edeiija.」 „Na mindegy, nekem ez is jó lesz.” ◇ ii-ii-
jaja nana jójó 「Mó kaikecudeiija.」 „Na jó, marad-
junk ennyiben.” ◇ imajaimaja mostmost mármár 「Kaisa-va
imaja dzsuncsótoieru.」 „Most már rendben van
a cégem.” ◇ narujanarazujanonarujanarazujano formaforma 「Hata-
csininarujanarazujano otoko」 „olyan húszéves-
forma férfi” ◇ jainajajainaja jóformánjóformán 「Kékiga de-
kirujainaja tabetesimatta.」 „Jóformán el sem ké-
szült a sütemény, és már el is fogyott.” ◇ jainajajainaja
mihelytmihelyt 「Ieni cukuja inaja kigaeta.」 „Mihelyt
hazaértem, átöltöztem.”

jaja ◆ nyílnyíl 「Ja-va teki-o szoreta.」 „A nyíl célt
tévesztett.” ◆ nyílvesszőnyílvessző 「Jumino curuni ja-
o cugaete hanatta.」 „Nyílvesszőt helyeztem az íj
idegére, és ellőttem.” ◇ isinitacujaisinitacuja mindentmindent le-le-
het,het, csakcsak akarniakarni kellkell ◇ kisin-janogotosikisin-janogotosi
csakcsak úgyúgy repülnerepülne hazahaza ◇ kóin-janogotosikóin-janogotosi
repülrepül azaz időidő ◇ sirahanoja-osirahanoja-o taterutateru kijelölkijelöl
「Vatasini csúkaininno sirahano jaga tatta.」
„Engem jelöltek ki közvetítőnek.” ◇ curu-ocuru-o ha-ha-
naretajanaretaja nemnem lehetlehet visszacsinálnivisszacsinálni ◇ nage-nage-
jaja dobónyíldobónyíl ◇ ninojaninoja továbbitovábbi lépéslépés 「Szeifu-
va sóhizózei ato, nino jaga cugenakatta.」 „A kor-
mánynak az adóemelés után nem maradt több lé-
pése.” ◇ ninojaninoja másodikmásodik nyílvesszőnyílvessző 「Nino
ja-o hanatta.」 „Kilőttem a második nyílvesszőt.”
◇ jadzsúdzsijadzsúdzsi nyilaskeresztnyilaskereszt ◇ jazucujazucu te-te-
gezgez ◇ jademoteppódemomottekoijademoteppódemomottekoi mármár úgy-úgy-
isis mindegymindegy 「Kono nenninattara jademo tep-
pódemo motte koino sinkjóda.」 „Nekem már
úgyis mindegy ilyen öregen.” ◇ janojónasza-janojónasza-

iszokuiszoku noszogatásnoszogatás 「Ójakara entaikin-o ha-
raeto janojóna szaiszoku-o uketa.」 „A lakástu-
lajdonos noszogat, hogy mikor fizetem már ki a
lakbérhátralékot.” ◇ janojónijanojóni villámgyorsanvillámgyorsan
「Dzsikan-va janojóni szugitesimatta.」 „Villám-
gyorsan eltelt az idő.” ◇ janojónijanojóni nyílsebesennyílsebesen
「Janojóni hasiru.」 „Nyílsebesen fut.” ◇ jaha-jaha-
zuzu nyílnyíl ajkaajka ◇ jahahanataretajahahanatareta aa kockakocka
elel vanvan vetvevetve ◇ jamotatemotamarazujamotatemotamarazu nemnem
tudjatudja visszatartanivisszatartani magátmagát 「Jamo tatemo-
tamarazu suppacusita.」 „Nem tudtam visszatar-
tani magam, útnak indultam.”

jaja ◆ éjszakaéjszaka ◇ icsijaicsija egyegy éjszakaéjszaka 「Koibi-
toto icsija-o szugosita.」 „Együtt töltöttem egy éj-
szakát a kedvesemmel.”

jaja ◆ küllőküllő
jaja ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Kare-va dzsómaeja.」 „La-
katos a foglalkozása.” ◆ kereskedőkereskedő 「Kare-va
szakanajadeszu.」 „Ő halkereskedő.” ◆ tulaj-tulaj-
donságdonság 「Kanodzso-va otenkijada.」 „Szeszé-
lyes, mint az időjárás.” ◆ üzletüzlet 「Bunbógujani
itta.」 „Papírüzletbe mentem.” ◇ otenkijaotenkija han-han-
gulatembergulatember ◇ kidorijakidorija sznobsznob ◇ kidorijakidorija pi-pi-
perkőcperkőc ◇ kuszurijakuszurija patikapatika ◇ kuszurijakuszurija
gyógyszertárgyógyszertár ◇ kuszurijakuszurija gyógyszerészgyógyszerész ◇

kenzaijakenzaija építőanyagépítőanyag teleptelep ◇ sicsijasicsija zálog-zálog-
házház ◇ szeidzsijaszeidzsija sajátsaját érdekeitérdekeit nézőnéző po-po-
litikuslitikus ◇ nagajanagaja hosszúhosszú társasháztársasház 「Szan-
kennagaja」 „háromlakásos társasház” ◇ nagajanagaja
hosszúhosszú bérházbérház 「Nagajano dzsúnin」 „hosszú
bérház egyik lakója” ◇ nandemojanandemoja ezermesterezermester
◇ hazukasigarijahazukasigarija szégyenlősszégyenlős 「Kono ko-va
hazukasigari jadeszu.」 „Ez a gyerek szégyenlős.”
◇ pan-japan-ja péküzletpéküzlet ◇ hon-jahon-ja könyvesboltkönyvesbolt ◇

rjórijarjórija étteremétterem
jaajaa ◆ jajjaj 「Jaa, joku kitekureta!」 „Jaj, de jó,
hogy jöttél!” ◆ nana ésés 「Jaa, genki?」 „Na és,
hogy vagy?” ◆ nahátnahát 「Jaa, nanda, anataka.」
„Nahát, te vagy az?” ◆ óó 「Jaa, kimika?」 „Ó, hát
te vagy az?” ◆ sziaszia 「Jaa, júkoszan.Ii tenkide-
szune.」 „Szia Júko! Szép időnk van.”

jabajaba ◆ íjászati lőtéríjászati lőtér
jabaijabai ◆ égőégő 「Dzsugjócsúni ógoede negoto-o
ittesimattejabakatta.」 „Az előadás alatt hango-
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san álmomban beszéltem, tiszta égő volt.” ◆ gázgáz
「Kore-va jabai!」 „Ez gáz!” ◆ húhahúha 「Jabai,
ivananakja jokatta!」 „Húha, ezt nem kellett vol-
na mondanom!” ◆ húzóshúzós 「Jabakatta.」 „Ez hú-
zós volt.” ◆ hűhahűha 「Micukatta, jabai!」 „Hűha,
észrevettek!” ◆ jajjaj nene 「Jabai!」 „Jaj, ne!” ◆

nemnem vesziveszi kiki jóljól magátmagát 「Kinmucsúnibideo-
o mirunantejabaizo.」 „Nem veszi jól ki magát,
ha munkaidőben videókat nézegetsz.” ◆ rázósrázós
「Jabaikoto-o jatteiruzo!」 „Rázós dolgot csi-
nálsz!”

jabanjaban ◆ barbárságbarbárság ◆ civilizálatlanságcivilizálatlanság ◆

kulturálatlanságkulturálatlanság
jabandzsinjabandzsin ◆ barbárbarbár ◆ vadembervadember
jabanejabane ◆ nyíltollnyíltoll ◆ nyílvesszőtollnyílvesszőtoll
jaban-najaban-na ◆ barbárbarbár 「Korejori jabannaszupócu-
va nai.」 „Nincs ennél barbárabb sport!” ◆ ci-ci-
vilizálatlanvilizálatlan 「Micurinde jabanna bunmeiga mi-
cukatta.」 „Az őserdőben találtak egy civilizálat-
lan kultúrát.” ◆ kulturálatlankulturálatlan 「Kitanai tede
taberunante jabanna kóida.」 „Kulturálatlan do-
log piszkos kézzel enni.”

jabójabó ◆ nagyravágyásnagyravágyás
jabonajabona ◆ bunkóbunkó ◆ faragatlanfaragatlan 「Jabona oto-
ko」 „faragatlan férfi” ◆ ízléstelenízléstelen 「Jabona
kakkó」 „ízléstelen kinézet” ◆ slamposslampos 「Jabo-
na fukuszó」 „slampos öltözék” ◆ tapintatlantapintatlan
「Nenrei-o kikunante jabona mane-va sinai.」
„Nem leszek olyan tapintatlan, hogy megkérdez-
zem a korát.”

jabonakoto-ojabonakoto-o iuiu ◆ tapintatlantapintatlan dolgotdolgot mondmond
「Jabonakoto-o iimaszuga, kono sigoto-va jameta
hógaii.」 „Nem akarok tapintatlan lenni, de job-
ban tennéd, ha felmondanál!”

jabónoarujabónoaru ◆ nagyravágyónagyravágyó 「Kare-va jabóno-
aru hitodeszu.」 „Nagyravágyó ember.”

jabó-ojabó-o idakuidaku ◆ nagyranagyra vágyikvágyik
「Szekaikiroku-o dzsuricuszuru jabó-o idaita.」
„Nagyra vágyóan világcsúcsot akart szerezni.”

jabotenjaboten ◆ bunkóbunkó ◆ tahótahó
jabottaijabottai ◆ ízléstelenízléstelen 「Jabottai kamigata」
„ízléstelen frizura”

jabujabu ◆ bokorbokor ◆ bozótbozót 「Jabu-o kaki vakete
szuszunda.」 „Utat törtem magamnak a bozót-
ban.” ◇ jabukarabónijabukarabóni váratlanulváratlanul 「Jabukara
bónikon-nakoto itteszumimaszen.」 „Elnézést

kérek, ha ez váratlanul érte.” ◇ jabunonakajabunonaka ho-ho-
málymály 「Dzsikenno sinszó-va imadanijabuno
nakada.」 „Az esetet még mindig homály fedi.” ◇

jabuhebininarujabuhebininaru darázsfészekbedarázsfészekbe nyúlnyúl 「Su-
sóno hacugen-va jabu hebininatta.」 „A minisz-
terelnök kijelentésével darázsfészekbe nyúlt.”

jabudamajabudama ◆ pöfetegpöfeteg
jabuhebijabuhebi ◆ darázsfészekbe nyúlásdarázsfészekbe nyúlás
jabuhebininarujabuhebininaru ◆ darázsfészekbedarázsfészekbe nyúlnyúl
「Susóno hacugen-va jabu hebininatta.」 „A mi-
niszterelnök kijelentésével darázsfészekbe nyúlt.”
◆ jobb nem bolygatnijobb nem bolygatni
jabuicsigejabuicsige ◆ berki szellőrózsaberki szellőrózsa
jabuirijabuiri ◆ szolgák szezonális szabadságaszolgák szezonális szabadsága
jabuisajabuisa ◆ kuruzslókuruzsló ◆ sarlatánsarlatán ◆ sintérsintér
jabukajabuka ◆ tigrisszúnyogtigrisszúnyog
jabukarabónijabukarabóni ◆ váratlanulváratlanul 「Jabukara
bónikon-nakoto itteszumimaszen.」 „Elnézést
kérek, ha ez váratlanul érte.”

jabukerujabukeru ◆ elszakadelszakad 「Sacu-va jabuketa.」
„Elszakadt az ingem.”

jabukujabuku ◆ elszakítelszakít 「Sasin-o jabuita.」 „Elsza-
kította a fényképet.” ◆ leszakítleszakít 「Kabekakeka-
rendákara icsimai-o jabuita.」 „Leszakítottam egy
lapot a falinaptárról.” ◆ összetépösszetép 「Mukasino
karesikaramoratta tegami-o jabuita.」 „Összetép-
te a volt barátja leveleit.”

jabunjabun ◆ éjjeliéjjeli órákórák 「Jabunsicurei itasima-
szu.」 „Bocsánat, hogy az éjjeli órákban zava-
rom.”

jabunikkeijabunikkei ◆ japán fahéjjapán fahéj
jabuniramijabunirami ◆ csavaroscsavaros gondolkodásgondolkodás ◆ kan-kan-
csalságcsalság 「Jabuniramino hito」 „kancsal ember”
◆ kificamodott nézetkificamodott nézet ◆ sanda tekintetsanda tekintet
jabunonakajabunonaka ◆ homályhomály 「Dzsikenno sinszó-va
imadanijabuno nakada.」 „Az esetet még mindig
homály fedi.”

jabun-oszokumadejabun-oszokumade ◆ későkéső éjjeligéjjelig 「Jabun-
oszokumade szumimaszen.」 „Bocsánat, hogy ké-
ső éjjelig a terhére voltam!”

jabu-ojabu-o cucuitehebi-ocucuitehebi-o daszudaszu ◆ felébresztifelébreszti
az alvó oroszlántaz alvó oroszlánt
jaburarerujaburareru ◆ megdőlmegdől 「Szekaikiroku-va jabu-
rareta.」 „Megdőlt a világcsúcs.”
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jaburejabure ◆ szakadásszakadás 「Jabure-o nui avaszeta.」
„Összevarrtam a szakadást.”

jaburejajabureja ◆ viskóviskó
jaburekaburejaburekabure ◆ kétségbeesettségkétségbeesettség
jaburekaburenojaburekabureno ◆ kétségbeesettkétségbeesett 「Jabure-
kabureno kógeki」 „kétségbeesett támadás”

jaburerujabureru ◆ átszakadátszakad 「Sódzsiga jabureta.」
„Átszakadt a papírablakos tolóajtó ablaka.” ◆ el-el-
szakadszakad 「Kóhífirutága jaburetekóhíno konaga
ocsitesimatta.」 „Elszakadt a kávészűrő papírja,
és kifolytak a kávészemcsék.” ◆ elveszítelveszít 「Sia-
ini jabureta.」 „Elveszítette a mérkőzést.” ◆ fel-fel-
borulborul 「Kaikatato urikatano kinkóga jabureta.」
„Felborult az egyensúly a vevők és eladók között.”
◆ kikapkikap 「Óensiteitacsímu-va jabureta.」 „A
csapat, amelyiknek drukkoltam, kikapott.” ◆ ki-ki-
szakadszakad 「Sacuga jabureta.」 „Kiszakadt az in-
gem.” ◆ megrepedmegreped 「Kekkanga jabureta.」
„Megrepedt az ér.” ◆ összeössze leszlesz törvetörve 「Koini
jabureta.」 „Összetörték a szívemet.” ◆ perfo-perfo-
rálódikrálódik 「Mócsóga jabureta.」 „Perforálódott a
vakbelem.” ◆ szakadszakad 「Gomi bukuro-va jabure
hadzsimeta.」 „Szakadni kezdett a hulladékgyűjtő
zsák.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Oszanaitokikara ida-
ita jumega jabureta.」 „Szertefoszlott a gyermek-
korom óta dédelgetett álmom.” ◆ széthasadszéthasad
「Szenakadesacuga jabureta.」 „Széthasadt a há-
tamon az ing.” ◆ szétrepedszétreped 「Komakuga ja-
bureszóna otodatta.」 „A hangtól majd’ szétre-
pedt a dobhártyám.” ◆ veszítettveszített 「Szeitó-va
szenkjode jabureta.」 „A párt a választásokon ve-
szített.” ◇ kunijabureteszangaarikunijabureteszangaari elpusztul-elpusztul-
hathat azaz ország,ország, dede aa természettermészet érintetlenérintetlen
maradmarad
jaburetajabureta ◆ szakadtszakadt 「Jabureta jófuku-o kite-
ita.」 „Szakadt ruhában volt.”

jaburijaburi ◆ döntésdöntés ◇ kirokujaburikirokujaburi rekorddön-rekorddön-
téstés ◇ dzsómaejaburidzsómaejaburi zárfeltörészárfeltörés ◇ fúsza-fúsza-
jaburijaburi blokád áttöréseblokád áttörése
jaburujaburu ◆ áthágáthág 「Kiszoku-o jabutta.」 „Áthág-
ta a szabályt.” ◆ betörbetör 「Onodedoa-o jabutta.」
„Baltával betörtem az ajtót.” ◆ elszakítelszakít 「Sacu-
o jabuttesimatta.」 „Elszakítottam az ingemet.” ◆

eltépeltép 「Tegami-o jabutta.」 „Eltéptem a leve-
let.” ◆ feltörfeltör 「Dorobó-va kinko-o jabutta.」 „A
rabló feltörte a páncélszekrényt.” ◆ kitörkitör 「Te-
kino subi-o jabutta.」 „Kitörtünk az ellenség gyű-
rűjéből.” ◆ legyőzlegyőz 「Tekigun-o jabutta.」 „Le-

győzte az ellenséges haderőt.” ◆ megdöntmegdönt
「Szekaikiroku-o jabutta.」 „Megdöntötte a világ-
csúcsot.” ◆ megszegmegszeg 「Jakuszoku-o jabutta.」
„Megszegte az ígéretét.” ◆ megtörmegtör 「Himei-va
sizukesza-o jabutta.」 „Egy sikoly törte meg a
csendet.” ◆ megvermegver 「Dzsimotocsímu-va
sótaiaite-o jabutta.」 „A hazai csapat megverte a
vendégcsapatot.” ◆ verver 「Cseszude dare-o mo ja-
buru.」 „Mindenkit ver sakkban.” ◇ osijaburuosijaburu
betörbetör 「Doa-o osi jabutta.」 „Betörtem az ajtót.”
◇ kamado-okamado-o jaburujaburu elvesztielveszti aa vagyonátvagyonát
◇ kara-okara-o jaburujaburu kitörkitör 「Nicsidzsóno kara-o
jabutta.」 „Kitörtem a hétköznapokból.” ◇

csinmoku-ocsinmoku-o jaburujaburu megtörimegtöri aa csendetcsendet
「Dzsúszei-va csinmoku-o jabutta.」 „Fegyver
hangja törte meg a csendet.” ◇ cukijaburucukijaburu át-át-
lyukasztlyukaszt 「Inszeki-va jane-o cuki jabutta.」 „A
meteorit átlyukasztotta a tetőt.” ◇ jaburarerujaburareru
megdőlmegdől 「Szekaikiroku-va jaburareta.」 „Meg-
dőlt a világcsúcs.”

jabuszakadenaijabuszakadenai ◆ hajlandóhajlandó 「Taninno
kószeki-o mitomeruni jabuszakadenai.」 „Haj-
landó elismerni más érdemeit.”

jabuszamejabuszame ◆ csutakfarkú poszátacsutakfarkú poszáta
jabuszamejabuszame ◆ lovas íjászatlovas íjászat
jaccujaccu ◆ nyolcnyolc ◆ nyolcévesnyolcéves ◆ nyolcévesnyolcéves
「Kono ko-va jah-cudeszu.」 „Ez a gyerek nyolc-
éves.”

jaccukerujaccukeru ◆ adad nekineki 「Varumono-o jaccuke-
ta.」 „Adtam a gazembereknek.” ◆ elbánikelbánik
「Kare-va teki-o jaccuketa.」 „Elbánt az ellenség-
gel.” ◆ összecsapösszecsap 「Sigoto-o jaccuketa.」
„Összecsaptam a munkámat.”

jaccumenojaccumeno ◆ nyolcadiknyolcadik
jaccunojaccuno ◆ nyolcévesnyolcéves 「Jah-
cuninattarakonoomocsa-o katteageru.」 „Ha
nyolcéves leszel, megveszem neked ezt a játékot.”

jaccuzucujaccuzucu ◆ nyolcasávalnyolcasával ◆ nyolcat-nyolcat-
nyolcatnyolcat
jacujacu ◆ nyolcnyolc
jacujacu ❶ fickófickó 「Ijana jacu」 „kellemetlen fickó”
❷ cucccucc 「Kovaretajacu-o súrini dasita.」 „Az el-
romlott cuccot most javíttatom.” ◆ alakalak 「Ija-
najacudane!」 „Micsoda utálatos alak!” ◆ csávócsávó
◆ csókacsóka ◆ delikvensdelikvens 「Jacugakono iszuni szu-
vattara, kovareru.」 „Amikor a delikvens ráül erre
a székre, összetörik.” ◆ dologdolog 「Iijacusika kava-
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nai.」 „Csak jó dolgokat veszek.” ◆ figurafigura ◆ frá-frá-
terter 「Sicukoi jacudana!」 „Erőszakos fráter!” ◆

gádzsógádzsó ◆ hapsihapsi ◆ illetőillető ◆ krapekkrapek ◆ manusmanus
◆ mukimuki ◆ pacákpacák ◆ pasaspasas ◆ pasipasi ◆ ürgeürge
jacuatarijacuatari ◆ dulakodásdulakodás
jacuatari-ojacuatari-o szuruszuru ◆ balhézikbalhézik 「Jopparai-va
oszake-o moraenakattanode jacu atari-o sita.」
„A részeg balhézott, mert nem akartak neki italt
adni.” ◆ dulakodikdulakodik 「Micsidearu otokoga cúkó-
ninni jacu atari-o sita.」 „Az utcán egy férfi dula-
kodni kezdett a járókelőkkel.” ◆ kitöltikitölti aa mér-mér-
gétgét 「Okotta ani-va vatasini jacu atari-o sita.」
„A mérges bátyám rajtam töltötte ki a mérgét.”

jacubojacubo ◆ célpontcélpont
jacubo-o szadamerujacubo-o szadameru ◆ célozcéloz
jacudejacude ◆ japán aráliajapán arália
jacugasirajacugasira ◆ jacugasirajacugasira
jacugasirajacugasira ◆ búbos bankabúbos banka
jacugibajanijacugibajani ◆ gyorsgyors egymásutánbanegymásutánban 「Ja-
cugi bajani meirei-o dasita.」 „Gyors egymás-
utánban adta ki a parancsokat.”

jacugibajanojacugibajano ◆ gyorsangyorsan egymástegymást követőkövető
「Jacugi bajano riszage」 „gyorsan egymást kö-
vető kamatvágások” ◆ záporozózáporozó 「Jacugi baj-
ano sicumon」 „záporozó kérdések”

jacugirijacugiri ◆ oktávó formátumoktávó formátum
jacugojacugo ◆ nyolcéves gyereknyolcéves gyerek
jacuhasijacuhasi ◆ édesédes babkrémmelbabkrémmel töltötttöltött tész-tész-
tata
jacumeunagijacumeunagi ◆ ingolafélékingolafélék
jacurajacura ◆ fickókfickók
jacurejacure ◆ megviseltségmegviseltség ◆ törődöttségtörődöttség ◇

sotaijacuresotaijacure házvezetésházvezetés okoztaokozta megvi-megvi-
seltségseltség
jacurerujacureru ◆ beesikbeesik 「Hinkunijacureta kao」
„szegénységtől beesett arc” ◆ elgyötörtelgyötört leszlesz
「Bjókunijacureta kao」 „betegségtől elgyötört
arc” ◆ lesoványodiklesoványodik 「Bjókide karadagajacu-
reta.」 „A betegségtől lesoványodott.” ◆ megvi-megvi-
seltselt leszlesz 「Kurusiminijacureta.」 „Megviselte a
gyötrelem.”

jacuretajacureta ◆ törődötttörődött 「Jacureta kaodatta.」
„Törődött volt az arca.”

jacuszujacuszu ◆ emésztemészt 「Koinijacuszu.」 „Emészti
a szerelem.” ◇ ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu rabjarabja valami-valami-

neknek 「Rjúkóni uki mi-o jacuszu.」 „A divat rab-
ja.” ◇ ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu emésztiemészti valamivalami 「Ko-
ini uki mi-o jacuszu.」 „A szerelem emészti.” ◇

mi-omi-o jacuszujacuszu rongyokbarongyokba öltöziköltözik 「Kodzsikini
mi-o jacusita.」 „Koldus rongyaiba öltözött.” ◇

mi-omi-o jacuszujacuszu belebetegszikbelebetegszik 「Koini mi-o ja-
cusita.」 „Belebetegedett a szerelembe.”

jacuszujacuszu ◆ álcázzaálcázza magátmagát 「Kodzsikini mi-o
jacusita.」 „Koldusnak álcázta magát.” ◇ ukimi-ukimi-
oo jacuszujacuszu rabjarabja valaminekvalaminek 「Rjúkóni uki mi-
o jacuszu.」 „A divat rabja.” ◇ ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu
emésztiemészti valamivalami 「Koini uki mi-o jacuszu.」 „A
szerelem emészti.” ◇ mi-omi-o jacuszujacuszu rongyokbarongyokba
öltöziköltözik 「Kodzsikini mi-o jacusita.」 „Koldus
rongyaiba öltözött.” ◇ mi-omi-o jacuszujacuszu belebe-belebe-
tegsziktegszik 「Koini mi-o jacusita.」 „Belebetegedett
a szerelembe.”

jacuzakiniszurujacuzakiniszuru ◆ cafatokracafatokra téptép 「Cumano
uvakiaite-o jacu zakinisitai.」 „Cafatokra szeret-
ném tépni a feleségem paliját!”

jacsinjacsin ◆ bérleti díjbérleti díj ◆ házbérházbér ◆ lakbérlakbér
jacsin-ojacsin-o tainószurutainószuru ◆ lakbérhátralékalakbérhátraléka vanvan
「Szankagecu jacsin-o tainósiteiru.」 „Három hó-
napos lakbérhátraléka van.”

jacsintainójacsintainó ◆ lakbérhátraléklakbérhátralék
jacsójacsó ◆ vadmadárvadmadár ◆ vadonvadon élőélő madármadár ◆

vadszárnyasvadszárnyas
jacsókanszacujacsókanszacu ◆ madármegfigyelésmadármegfigyelés
jacsókanszacusajacsókanszacusa ◆ madármegfigyelőmadármegfigyelő
jadajada ◆ nem akaromnem akarom
jadanejadane ◆ nyílvesszőnyílvessző
jademoteppódemomottekoijademoteppódemomottekoi ◆ mármár úgyisúgyis
mindegymindegy 「Kono nenninattara jademo teppóde-
mo motte koino sinkjóda.」 „Nekem már úgyis
mindegy ilyen öregen.”

jadojado ◆ csárdacsárda ◆ fészekfészek 「Szuzumeno ojado」
„verébfészek” ◆ fogadófogadó ◆ laklak 「Karino jadoni
ucutta.」 „Ideiglenes lakba költöztem.” ◆ szál-szál-
láslás 「Macsini cuite, jado-o motometa.」 „Miután
megérkeztem a városba, szállást kerestem.” ◆

szálláshelyszálláshely 「Sinszekini jado-o teikjósita.」
„Szálláshelyet adtam a rokonomnak.” ◆ szállószálló ◇

jado-ojado-o torutoru megszállmegszáll ◇ jado-ojado-o torutoru szál-szál-
lást foglallást foglal
jádojádo ◆ yardyard 「Hjakujádono kjori」 „száz yardos
távolság” ◆ ydyd
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jadocsinjadocsin ◆ szállásdíjszállásdíj
jadocsójadocsó ◆ vendégkönyvvendégkönyv
jadodaijadodai ◆ szállásköltségszállásköltség
jadojajadoja ◆ fogadófogadó
jadojanosudzsinjadojanosudzsin ◆ szállásadószállásadó
jadokarijadokari ◆ remeterákremeterák 「Katacumurikato
omottara jadokaridesita.」 „Azt hittem, hogy csi-
ga, de remeterák volt.”

jadonasijadonasi ◆ hajléktalanhajléktalan
jadonoarudzsijadonoarudzsi ◆ fogadósfogadós
jadonusijadonusi ◆ gazdatestgazdatest ◆ szállásadószállásadó
jado-o torujado-o toru ◆ megszállmegszáll ◆ szállást foglalszállást foglal
jádopondohójádopondohó ◆ yard-font mértékrendszeryard-font mértékrendszer
jadorigijadorigi ◆ fagyöngyfagyöngy ◆ fehérfehér fagyöngyfagyöngy ◆

parazita növényparazita növény
jadorigicugumijadorigicugumi ◆ léprigóléprigó
jadorihadzsimerujadorihadzsimeru ◆ beköltözikbeköltözik 「Kareno ko-
koroni aino kandzsóga jadori hadzsimeteita.」 „A
szívébe beköltözött a szerelem.”

jadorokujadoroku ◆ férjecskémférjecském
jadorujadoru ◆ lakoziklakozik 「Kono tókini-va szofuno ta-
masiiga jadotteiru.」 „Ebben a porcelánedényben
a nagyapám lelke lakozik.” ◆ megfoganmegfogan 「Ona-
kani anatano koga jadotta.」 „A te gyermeked fo-
gant meg a méhemben.” ◆ meghúzzameghúzza magátmagát
「Dókucuni jadotta.」 „Meghúztam magam egy
barlangban.” ◆ megszállmegszáll 「Tabibito-va hatago-
jani jadotta.」 „Az utazó egy fogadóban szállt
meg.” ◆ megülmegül 「Happani cujuga jadotteita.」
„A levélen megült a harmat.” ◆ rejlikrejlik 「Akuma-
va szaibuni jadoru.」 „Az ördög a részletekben
rejlik.”

jadoszenjadoszen ◆ szállásdíjszállásdíj
jadoszujadoszu ◆ hordozhordoz 「Aisita danszeino ko-o ja-
dositeiru.」 „Szerelmese gyermekét hordozza.” ◆

rejtegetrejteget 「Muneni himicu-o jadositeiru.」
„Titkot rejteget a szívében.” ◆ tükröztükröz 「Kano-
dzsono me-va kanasimi-o jadositeiru.」 „A szeme
szomorúságot tükrözött.” ◇ inganotane-oinganotane-o jad-jad-
oszuoszu törvénytelentörvénytelen magzattalmagzattal terhesterhes ◇

omokage-oomokage-o jadoszujadoszu felfedezhetőfelfedezhető 「Mukasi,
bidzsindatta omokage-o jadositeiru.」 „Az arcán
felfedezhetjük múltba veszett szépségét.” ◇ tane-tane-
o jadoszuo jadoszu terhesterhes

jadzsijadzsi ◆ bekiabálásbekiabálás 「Kankjaku-va jadzsi-o
tobasita.」 „A nézők bekiabáltak.” ◆ gúnyosgúnyos ki-ki-
áltásáltás ◇ jadzsinoósújadzsinoósú kiáltozáskiáltozás egymássalegymással
「Kokkai-va jadzsino ósúdatta.」 „Az országgyű-
lésen kiáltoztak egymással a képviselők.” ◇

jadzsi-ojadzsi-o tobaszutobaszu bekiabálbekiabál 「Otoko-va szeku-
hara jadzsi-o tobasita.」 „A férfi nőellenes szava-
kat kiabált be.”

jadzsidecsúdanszaszerujadzsidecsúdanszaszeru ◆ lehurroglehurrog
「Gunsú-va enzecu-o jadzside csúdanszaszeta.」
„A tömeg lehurrogta a szónokot.”

jadzsikitajadzsikita ◆ komikuspárkomikuspár
jadzsikitacsindócsújadzsikitacsindócsú ◆ vidám utazásvidám utazás
jadzsinoósújadzsinoósú ◆ kiáltozáskiáltozás egymássalegymással
「Kokkai-va jadzsino ósúdatta.」 „Az országgyű-
lésen kiáltoztak egymással a képviselők.”

jadzsi-ojadzsi-o tobaszutobaszu ◆ bekiabálbekiabál 「Otoko-va sze-
kuhara jadzsi-o tobasita.」 „A férfi nőellenes sza-
vakat kiabált be.”

jadzsirijadzsiri ◆ nyílhegynyílhegy
jadzsirobeejadzsirobee ◆ egyensúlyozó bábuegyensúlyozó bábu
jadzsirujadzsiru ◆ bekiabálbekiabál 「Otoko-va 『 kaere』to ja-
dzsitta.」 „A férfi bekiabálta, hogy »Takarodj ha-
za!«” ◆ kifütyülkifütyül 「Enzecusa-o jadzsitta.」 „Ki-
fütyülték a szónokot.” ◆ közbekiabálközbekiabál 「Kan-
súno szúninga jadzsittanode geki-va csúdansza-
reta.」 „Az előadást félbeszakították, mert a né-
zőtérről közbekiabáltak.” ◆ lehurroglehurrog 「Giin-va
teiansa-o jadzsitta.」 „A képviselő lehurrogta a ja-
vaslattevőt.”

jadzsirusijadzsirusi ◆ nyílnyíl ◆ nyíl jelenyíl jele
jadzsiumajadzsiuma ◆ bámészkodóbámészkodó 「Kadzsigenbani ja-
dzsiumaga acumattekita.」 „A tűz helyszínén
összeverődtek a bámészkodók.” ◆ kíváncsisko-kíváncsisko-
dódó ◆ szájtátiszájtáti
jadzsújadzsú ◆ fenevadfenevad ◆ vadállatvadállat
jadzsúdzsijadzsúdzsi ◆ nyilaskeresztnyilaskereszt
jadzsúdzsinojadzsúdzsino ◆ nyilasnyilas ◆ nyilaskeresztesnyilaskeresztes
jadzsúhajadzsúha ◆ fauvistafauvista ◆ fauvizmusfauvizmus
jadzsúhogoinjadzsúhogoin ◆ vadőrvadőr
jadzsúnonikujadzsúnoniku ◆ vadhúsvadhús
jadzsúszeijadzsúszei ◆ brutalitásbrutalitás
jaejae ◆ átfedésesátfedéses ◆ nyolc rétegnyolc réteg
jaebajaeba ◆ farkasfogfarkasfog
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jaeijaei ◆ táborozástáborozás
jaeicsijaeicsi ◆ táborhelytáborhely
jaeinoszóbijaeinoszóbi ◆ kempingfelszereléskempingfelszerelés
jaeiszeikacujaeiszeikacu ◆ tábori élettábori élet
jaeiszurujaeiszuru ◆ letáborozikletáborozik 「Guntai-va morino
nakani jaeisita.」 „A katonák letáboroztak az er-
dőben.”

jaenarijaenari ◆ mungóbabmungóbab
jaenojaeno ◆ átfedőátfedő
jaezakinojaezakino ◆ átfedőátfedő szirmúszirmú 「Jaezakino ha-
na」 „átfedő szirmú virág”

jaezakurajaezakura ◆ átfedőátfedő szirmúszirmú cseresznyevi-cseresznyevi-
rágrág ◆ jae cseresznyejae cseresznye
jafújafú ◆ YahooYahoo
jagajaga ◆ bagolylepkebagolylepke
jagaijagai ◆ szabadszabad 「Jagaidebábekjú-o sita.」 „A
szabadban sütögettünk.” ◆ szabadtériszabadtéri 「Jaga-
ifeszutibaru」 „szabadtéri fesztivál” ◇ jagaien-jagaien-
szókaiszókai szabadtériszabadtéri koncertkoncert 「Szuiszógakuja-
gaienszókai」 „szabadtéri fúvóskoncert” ◇ jaga-jaga-
ikenkjúikenkjú vizsgálódásvizsgálódás aa természetbentermészetben
「Gakuszeitacsi-va musino jagaikenkjú-o sita.」
„A diákok vizsgálták a rovarokat a természetben.”

jagaidóbucuenjagaidóbucuen ◆ vadaskertvadaskert ◆ vadasparkvadaspark
jagaiensújagaiensú ◆ szabadtéri gyakorlatszabadtéri gyakorlat
jagaienszókaijagaienszókai ◆ szabadtériszabadtéri koncertkoncert 「Szu-
iszógakujagaienszókai」 „szabadtéri fúvóskon-
cert”

jagaigekijagaigeki ◆ szabadtéri színelőadásszabadtéri színelőadás
jagaigekidzsójagaigekidzsó ◆ szabadtéri színházszabadtéri színház
jagaihakubucukanjagaihakubucukan ◆ falumúzeumfalumúzeum ◆ skanzenskanzen

jagaikenkjújagaikenkjú ◆ vizsgálódásvizsgálódás aa természet-természet-
benben 「Gakuszeitacsi-va musino jagaikenkjú-o si-
ta.」 „A diákok vizsgálták a rovarokat a termé-
szetben.”

jagaikonszátojagaikonszáto ◆ szabadtéri koncertszabadtéri koncert
jagaipúrujagaipúru ◆ strandstrand
jagaiszacueijagaiszacuei ◆ külső forgatáskülső forgatás
jagaiundójagaiundó ◆ szabadtéri sportszabadtéri sport
jagakujagaku ◆ estiesti iskolaiskola 「Jagakuni kajotteiru.」
„Esti iskolába jár.” ◆ estiesti tanfolyamtanfolyam ◆ estiesti
tanulástanulás

jagakunokókójagakunokókó ◆ esti középiskolaesti középiskola
jagakuszeijagakuszei ◆ esti iskolás tanulóesti iskolás tanuló
jagarajagara ◆ nyílvesszőnyílvessző ◆ pipaszárhalpipaszárhal
jagatejagate ◆ csakhamarcsakhamar 「Tósisita kaisa-va jagate
szeicsósita.」 „A vállalat, amibe befektettem,
csakhamar megnőtt.” ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Jagate
jamano rinkakuga miemasita.」 „Egyszer csak
megláttam a hegy körvonalait.” ◆ későbbkésőbb 「Mu-
csigajagate dzsiko-o hiki okosita.」 „A tudatlan-
sága később balesetet okozott.” ◆ lassanlassan 「Ka-
nodzsoga szattekarajagate icsinenninarimaszu.」
„Lassan egy éve, hogy elmentél.” ◆ nemsokáranemsokára
「Higa kietejagate heja-va cumetakunatta.」 „Ki-
aludt a tűz, és nemsokára hideg lett a szobában.”

jagijagi ◆ kecskekecske ◇ angorajagiangorajagi angórakecskeangórakecske
◇ jagizajagiza BakBak
jagiantenajagiantena ◆ Yagi antennaYagi antenna
jagigavajagigava ◆ kecskebőrkecskebőr
jagigavatatejagigavatate ◆ aigiszaigisz ◆ égiszégisz
jagihigejagihige ◆ kecskeszakállkecskeszakáll
jagizajagiza ◆ BakBak
jagjújagjú ◆ bölénybölény
jagojago ◆ szitakötőlárvaszitakötőlárva
jagójagó ◆ színésznévszínésznév ◆ üzletnévüzletnév 「Nakamura
jatoiu jagóno misze」 „Nakamuraja nevű üzlet”

jagujagu ◆ ágyneműágynemű
jagurajagura ◆ fegyverkamrafegyverkamra ◆ őrtoronyőrtorony ◆ to-to-
ronyrony 「Szacueijóni jagura-o kunda.」 „A felvétel
készítéséhez tornyot állítottunk.” ◇ haridasija-haridasija-
guragura kiugrókiugró őrtoronyőrtorony ◇ hinomijagurahinomijagura tűz-tűz-
toronytorony
jaguradaikojaguradaiko ◆ előadáselőadás előttielőtti dobszódobszó ◆

mérkőzés előtti dobszómérkőzés előtti dobszó
jagurumagikujagurumagiku ◆ búzavirágbúzavirág
jagurumagikuirojagurumagikuiro ◆ búzavirágkékbúzavirágkék
jagurumaszójagurumaszó ◆ sárgás tópartifűsárgás tópartifű
jahahanataretajahahanatareta ◆ a kocka el van vetvea kocka el van vetve
jahanjahan ◆ éjféléjfél
jahanszuginojahanszugino ◆ éjféléjfél utániutáni 「Jahanszugino
bangumi-o mita.」 „Az éjfél utáni műsort néz-
tem.”

jaharijahari ◆ bizonybizony 「Jahari kazokuga icsibanta-
iszecuda.」 „Bizony a család a legfontosabb.” ◆

gondoltamgondoltam 「Jahari dameda.」 „Gondoltam,
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hogy nem lehet.” ◆ inkábbinkább 「Jahari dzsitensade
iku.」 „Inkább biciklivel megyek.” ◆ mégiscsakmégiscsak
「Jahari, szúpumo csúmonsimaszu.」 „Mégis-
csak rendelek levest.” ◆ mégismégis inkábbinkább 「Jahari
anatato issoni ikimaszu.」 „Mégis inkább veled
megyek.” ◆ nanánaná 「Karehajahari kjómo okure-
ta.」 „Naná, hogy ma is elkésett.” ◆ nyilvánnyilván
「Heisi-va sinuno-va jahari ijadatta.」 „A katona
nyilván nem akart meghalni.” ◆ nyilvánvalóannyilvánvalóan
「Kare-va jaharikore-o kinisinakatta.」 „De ez őt
nyilvánvalóan nem zavarta.” ◆ perszepersze 「Kare-
va jahari kjómo csikokusita.」 „Persze, hogy el-
késett ma is.” ◆ sajnossajnos 「Karemojahari kano-
dzsoga szukinanda.」 „Sajnos ő is azt a nőt sze-
reti.” ◆ tudtamtudtam 「Jahari sippaisita.」 „Tudtam,
hogy nem fog sikerülni.” ◆ ugyancsakugyancsak 「Kodo-
momojahari ongakukaninatta.」 „A fia ugyancsak
zenész lett.” ◆ ugyeugye 「Kono varuinjúszu-va jaha-
ri osienaihógaiidesó.」 „Ugye jobb lesz elhallgatni
ezt a rossz hírt?” ◆ várhatóanvárhatóan
jahazujahazu ◆ nyíl ajkanyíl ajka ◆ nyílvessző végenyílvessző vége
jahenjahen ◆ bal oldali nyílvessző-gyökbal oldali nyílvessző-gyök
jahhójahhó ◆ hahóhahó
jahijahi ◆ trágárságtrágárság ◆ vulgarizmusvulgarizmus
jahinajahina ◆ durvadurva 「Jahina dzsódan」 „durva
vicc” ◆ gorombagoromba 「Jahina kotoba-o nagekaker-
areta.」 „Goromba szavakat vágott a fejemhez.” ◆

trágártrágár 「Jahina kotoba」 „trágár szavak”

jahójahó ◆ tábori ágyútábori ágyú
jahótaijahótai ◆ tábori tüzérségtábori tüzérség
jaijai ◆ héhé 「Jai, szurime!」 „Hé, te tolvaj!” ◆ nana
ideide figyeljfigyelj 「Jai, ojadzsi!」 „Na ide figyelj, fa-
ter!” ◆ öcskösöcskös 「Jai, uszocuki!」 „Öcskös, ne
hazudj!” ◆ pajtikámpajtikám 「Jai, szaifu-o kaesze!」
„Pajtikám, add csak vissza pénztárcámat!”

jaibajaiba ◆ kardkard 「Tekino jaibani taoreta.」 „El-
lensége kardja végzett vele.” ◆ kardélkardél 「Aite-o
jaibanikaketa.」 „Kardélre hányta az ellenfelét.”
◆ kardlapkardlap ◆ pengepenge 「Kórino jaiba」 „csillogó
penge”

jaibanicsinurazusitejaibanicsinurazusite ◆ vérontás nélkülvérontás nélkül
jaiba-ojaiba-o madzsierumadzsieru ◆ összemériösszeméri aa kardjátkardját
「Kareto jaiba-o madzsieta.」 „Összemértem vele
a kardom.”

jainjain ◆ éjéj lepleleple 「Jainni dzsódzsite dassucusi-
ta.」 „Az éj leple alatt elszökött.” ◆ éjéj sötétjesötétje

「Murani jainga szemattekiteiru.」 „Az éj sötétje
a falura ereszkedett.”

jainajajainaja ◆ alighogyalighogy 「Singóga aoni kavaruja
inaja kuruma-o szutátoszaszeta.」 „Alighogy
zöldre váltott a lámpa, már indultam is a kocsi-
val.” ◆ amintamint ◆ jóformánjóformán 「Kékiga dekirujai-
naja tabetesimatta.」 „Jóformán el sem készült a
sütemény, és már el is fogyott.” ◆ mihelytmihelyt 「Ie-
ni cukuja inaja kigaeta.」 „Mihelyt hazaértem, át-
öltöztem.” ◆ vajonvajon 「Kono hon-va hatasite jo-
mubekija inaja…」 „Vajon érdemes elolvasni ezt a
könyvet?”

jainojainojainojaino ◆ nyaggatvanyaggatva 「Kodomo-va
omocsa-o kattekureto ojanijainojaino itteiru.」
„A gyerek nyaggatta a szüleit, hogy vegyenek neki
játékot.” ◆ poénkodvapoénkodva 「Jainojainoto itte
kanodzso-o karakatta.」 „Poénkodva incselked-
tek a lánnyal.”

jaitajaita ◆ zsaluzsalu
jaitajaita ◆ grillezettgrillezett ◆ sültsült
jajajaja ◆ kissékissé 「Jaja odoroita.」 „Kissé megle-
pődtem.”

jajaattejajaatte ◆ kiskis időidő múlvamúlva 「Jajaattebóruga ki-
eta.」 „Kis idő múlva eltűnt a labda.”

jajakojajako ◆ kisbabakisbaba
jajakosiijajakosii ◆ bonyolultbonyolult 「Jajakosii tecuzuki」
„bonyolult eljárás” ◆ komplikáltkomplikált 「Jajakosii sze-
cumei」 „komplikált magyarázat” ◆ szövevé-szövevé-
nyesnyes 「Jajakosii hanasi」 „szövevényes történet”

jajamoszurebajajamoszureba ◆ könnyenkönnyen 「Jajamoszureba
kikikanga niburigacsida.」 „Az ember veszélyér-
zete könnyen eltompul.”

jajamoszurutojajamoszuruto ◆ hajlamosanhajlamosan 「Kaze-va ja-
jamoszuruto keisiszaregacsina sikkandearu.」 „A
megfázás olyan betegség, amit hajlamosak va-
gyunk lekicsinyelni.” ◆ könnyenkönnyen 「Jajamoszu-
ruto sippaikara eta kjókun-o vaszuregacsida.」
„Könnyen megfeledkezünk a hibákból nyert tanul-
ságokról.”

jajoijajoi ◆ márciusmárcius
jajoibunkajajoibunka ◆ Jajoi-kori kultúraJajoi-kori kultúra
jajoidokijajoidoki ◆ Jajoi-kori agyagedényJajoi-kori agyagedény
jajoidzsidaijajoidzsidai ◆ Jajoi-korJajoi-kor
jajujaju ◆ kifigurázáskifigurázás
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jajuszurujajuszuru ◆ kifigurázkifiguráz 「Zassi-va susó-o jaju-
sita fúsiga-o keiszaisita.」 „A magazin közölt egy
karikatúrát, ami kifigurázta a miniszterelnököt.”

jakaijakai ◆ estest ◆ estélyestély
jakaifukujakaifuku ◆ estélyi ruhaestélyi ruha
jakamasiijakamasii ◆ akadékosakadékos 「Jakamasii kjaku」
„akadékos ügyfél” ◆ erőszakoserőszakos 「Hódódzsinno-
jakamasii sicumon」 „újságírók erőszakos kérdé-
sei” ◆ hangoshangos 「Jakamasii ongaku」 „hangos
zene” ◆ hőböröghőbörög 「Cumagajakamasiikara nomi-
ni ikenai.」 „Nem tudok menni kocsmázni, mert a
feleségem hőbörög.” ◆ követelőzőkövetelőző 「Jakamasii
dzsósi」 „követelőző főnök” ◆ kukacoskukacos 「Jaka-
masii kjaku」 „kukacos ügyfél” ◆ lármáslármás 「Ko-
domotacsidejakamasii kjósicu」 „gyerekektől lár-
más tanterem” ◆ megválogatmegválogat 「Kanodzso-va
jófukunijakamasii.」 „Megválogatja a ruháit.” ◆

pletykáspletykás 「Muranojakamasiiobaszantacsi」
„pletykás öregasszonyok a faluban” ◆ szigorúszigorú
「Jakamasii kiszei」 „szigorú szabályok” ◆ to-to-
lakodólakodó 「Jakamasii hanagara」 „tolakodó virág-
minta”

jakamasijajakamasija ◆ kukacos emberkukacos ember
jakanjakan ◆ teáskannateáskanna
jakanjakan ◆ éjszakaiéjszakai 「Kabuno jakantorihiki」
„éjszakai részvénykereskedés” ◆ estiesti 「Jakankó-
kó」 „esti középiskola”

jakanajakana ◆ nagyonnagyon olyanolyan ◇ azajakanaazajakana díszesdíszes
「Azajakananekutai-o simeta.」 „Díszes nyak-
kendőt kötöttem.” ◇ azajakanaazajakana élénkélénk 「Azaja-
kana kiirono kaszade aruiteiru.」 „Élénksárga es-
ernyővel járkál.” ◇ odajakanaodajakana jámborjámbor 「Mu-
simo koroszenai odajakana hitodesita.」 „Jámbor
természetű ember volt, a madárnak sem ártott.” ◇

odajakanaodajakana mérsékeltmérsékelt 「Odajakana kazega fu-
iteita.」 „Mérsékelt szél fújt.” ◇ odajakanaodajakana bé-bé-
késkés 「Odajakana szeikakuno hito」 „Békés ter-
mészetű ember” ◇ karojakanakarojakana könnyedkönnyed 「Ka-
rojakana asidoride szuszunda.」 „Könnyed lép-
tekkel haladt.” ◇ kirabijakanakirabijakana tüneményestüneményes
「Kirabijakana mirai-o szózósita.」 „Tüneményes
jövőt képzeltem el.” ◇ kirabijakanakirabijakana kápráza-kápráza-
tostos 「Kirabijakana jakei-o mivatasita.」 „Néz-
tem a káprázatos éjszakai fényeket.” ◇ szavaja-szavaja-
kanakana frissfriss 「Kógenni szavajakana kúki-o szui-
ni ikó!」 „Menjünk a felvidékre friss levegőt szív-
ni!” ◇ szukojakanaszukojakana egészségesegészséges 「Kodomono
szukojakana szeicsónotameni-va dzsúbunna szu-

iminga hicujódeszu.」 „A gyermekek egészséges
fejlődéséhez elegendő alvás szükséges.” ◇ szu-szu-
mijakanamijakana gyorsgyors 「Szumijakana socsi-o sita.」
„Gyorsan intézkedtek.” ◇ cujajakanacujajakana bárso-bárso-
nyosnyos 「Cujajakana hada」 „bársonyos bőr” ◇

cujajakanacujajakana csillogócsillogó 「Cujajakana kami」
„csillogó haj” ◇ nagojakananagojakana barátságosbarátságos
「Nagojakana hjódzsó.」 „Barátságos arckifeje-
zés.” ◇ nigijakananigijakana pezsgőpezsgő 「Hankagai-va jo-
nakamade nigijakadatta.」 „Az városközpontban
késő estig pezsgő élet folyt.” ◇ nikojakananikojakana mo-mo-
solygóssolygós 「Nikojakana kao」 „mosolygós arc” ◇

hanajakanahanajakana pompázatospompázatos 「Hanajakana ha-
na」 „pompázatos virágok” ◇ harejakanaharejakana ki-ki-
robbanórobbanó 「Siaiga ovatte harejakana kibunda.」
„A mérkőzés végén kirobbanó hangulatban vol-
tam.” ◇ hiszojakanahiszojakana csendescsendes 「Hiszojakana
joru」 „csendes este” ◇ hijajakanahijajakana hűvöshűvös
「Hijajakana aszadatta.」 „Hűvös volt a reggel.”
◇ hijajakanahijajakana ridegrideg 「Hijajakana taido-o uke-
ta.」 „Rideg bánásmódban volt részem.” ◇ juru-juru-
jakanajakana lazalaza 「Kiszoku-va jurujakadatta.」 „A
szabály laza volt.”

jakan-atamajakan-atama ◆ kopasz fejkopasz fej
jakanbujakanbu ◆ éjszakai tagozatéjszakai tagozat
jakan-eigjójakan-eigjó ◆ éjszakai nyitvatartáséjszakai nyitvatartás
jakangaisucukinsireijakangaisucukinsirei ◆ éjszakaiéjszakai kijárásikijárási
tilalomtilalom
jakangakkójakangakkó ◆ esti iskolaesti iskola
jakanhikójakanhikó ◆ éjszakai repüléséjszakai repülés
jakankinmujakankinmu ◆ éjszakaiéjszakai műszakműszak 「Konsú-va
jakankinmu-o simaszu.」 „Ezen a héten éjszakai
műszakban dolgozik.” ◆ éjszakázáséjszakázás
jakankógekijakankógeki ◆ éjszakai támadáséjszakai támadás
jakan-nojakan-no ◆ éjszakaiéjszakai 「Jakanno hinnjó」 „gya-
kori éjszakai vizelés”

jakan-nokótaiinjakan-nokótaiin ◆ éjszakaiéjszakai műszakbanműszakban dol-dol-
gozógozó
jakansiaijakansiai ◆ esti mérkőzésesti mérkőzés
jakanszacueijakanszacuei ◆ éjszakai forgatáséjszakai forgatás
jakarajakara ◆ bandabanda ◆ társaságtársaság 「Fudzsunna-
jakarato kakavatta.」 „Mocskos társaságba keve-
redett.”

jakarajakara ◆ családcsalád
jakatajakata ◆ fedettfedett utastérutastér ◆ kúriakúria ◆ nemesinemesi
kastélykastély ◆ uraságuraság ◆ urasági kastélyurasági kastély
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jakatabunejakatabune ◆ sétahajósétahajó
jakejake ◆ elkeseredéselkeseredés 「Jake-o okosicsa
dame!」 „Nem szabad elkeseredned!” ◆ tehe-tehe-
tetlentetlen dühdüh ◆ tehetetlenségtehetetlenség ◇ jakeguijakegui el-el-
keseredésbenkeseredésben evésevés ◇ jakezakejakezake elkesere-elkesere-
désébendésében ivottivott italital 「Kare-va jake zakeni ha-
sitta.」 „Elkeseredésében az italhoz menekült.” ◇

jakeninarujakeninaru dühbedühbe gurulgurul 「Jakeninatte oszara-
o jukani nagecuketa.」 „Dühbe gurulva a földhöz
vágta a tányért.” ◇ jakeninarujakeninaru elkeseredikelkeseredik
「Sicurensitejakeninatta.」 „A szerelmi csalódása
miatt elkeseredett.”

jakeatojakeato ◆ üszkösüszkös romrom 「Jake atode szuszuke-
ta kinkoga micukatta.」 „Az üszkös romok között
találtak egy kormos páncélszekrényt.”

jakecukujakecuku ◆ ráégráég
jakecukujónajakecukujóna ◆ égetőégető 「Jake cukujóna acu-
szada.」 „Égető forróság van.” ◆ perzselőperzselő
「Jake cukujóna acusza」 „perzselő hőség”

jakedaszarerujakedaszareru ◆ tűztűz miattmiatt földönfutóváföldönfutóvá
válikválik 「Jake daszareta hito」 „tűz miatt földön-
futóvá vált ember” ◆ tűz miatt utcára kerültűz miatt utcára kerül
jakedojakedo ◆ égéségés ◆ égésiégési sérüléssérülés 「Jakedo-
o ou.」 „Égési sérülést szenved.” ◇ icsidojake-icsidojake-
dodo elsőfokúelsőfokú égésiégési sérüléssérülés ◇ szandojake-szandojake-
dodo harmadfokúharmadfokú égésiégési sérüléssérülés ◇ nidojakedonidojakedo
másodfokú égési sérülésmásodfokú égési sérülés
jakedonoatojakedonoato ◆ égésnyomégésnyom
jakedoszurujakedoszuru ◆ leforrázzaleforrázza magátmagát
「Kodomo-va jakedosita.」 „A gyerek leforrázta
magát.” ◆ megégmegég 「Jószecuszuru tokini te-o ja-
kedosita.」 „Hegesztés közben megégett a ke-
zem.” ◆ megégetmegéget 「Jubini jakedo-o sita.」
„Megégettem az ujjam.” ◆ megégetimegégeti magátmagát
「Jószecude jakedosita.」 „Hegesztés közben
megégette magát.”

jakedzsinijakedzsini ◆ tűzhaláltűzhalál
jakegimijakegimi ◆ reménytreményt vesztettségvesztettség ◆ tehe-tehe-
tetlenségtetlenség
jakeguijakegui ◆ elkeseredésben evéselkeseredésben evés
jakeijakei ◆ éjjeliőréjjeliőr ◆ éjjeliéjjeli őrségőrség 「Jakeini ta-
cu.」 „éjjeli őrséget áll.”

jakeijakei ◆ éjszakaiéjszakai látképlátkép 「Budapeszutono ja-
kei」 „Budapest éjszakai látképe”

jakeigajakeiga ◆ látképlátkép
jakeikokkajakeikokka ◆ éjjeliőr államéjjeliőr állam

jakeinimavarujakeinimavaru ◆ éjjeli őrjáratot tartéjjeli őrjáratot tart
jakeisijakeisi ◆ átforrósodott kőátforrósodott kő
jakeisinimizujakeisinimizu ◆ nemnem segítsegít 「Imaszaradorjo-
kusitemo jake isini mizuda.」 „Hiába is erőlkö-
dünk, az már nem segít.”

jakekogerujakekogeru ◆ összeégösszeég 「Jake kogeta itai」
„összeégett holttest”

jakekuszojakekuszo ◆ elkeseredéselkeseredés
jakenjaken ◆ kóbor kutyakóbor kutya
jakenijakeni ◆ borzasztóanborzasztóan 「Jakeni acuine.」
„Borzasztóan meleg van.”

jakeninarujakeninaru ◆ dühbedühbe gurulgurul 「Jakeninatte
oszara-o jukani nagecuketa.」 „Dühbe gurulva a
földhöz vágta a tányért.” ◆ elkeseredikelkeseredik 「Sicu-
rensitejakeninatta.」 „A szerelmi csalódása miatt
elkeseredett.”

jakeninattejakeninatte ◆ elkeseredettenelkeseredetten
jakenoharajakenohara ◆ felperzseltfelperzselt mezőmező ◆ üszkösüszkös
mezőmező
jakenoharadearujakenoharadearu ◆ porigporig vanvan rombolvarombolva
「Szenszódekono macsi-va jake noharaninatta.」
„A háborúban ez a város porig volt rombolva.”

jakenokorujakenokoru ◆ megmenekülmegmenekül aa tűztőltűztől 「Kasza-
idekono ie-va jake nokotta.」 „A tűzvészben ez a
ház megmenekült.”

jakeocsirujakeocsiru ◆ leégleég 「Iega jake ocsita.」 „Le-
égett, és összedőlt a ház.”

jakerujakeru ◆ irigykedikirigykedik 「Anata tacsi-va nakaga
jokute jakemaszune.」 „Irigykedek rátok, hogy
ilyen jól megvagytok egymással.” ◇ szevagaja-szevagaja-
kerukeru másokmások segítségéresegítségére szorulszorul 「Otto-va
hontóni szevaga jakeru.」 „A férjem mindig az
én segítségemre szorul.” ◇ szevagajakeruszevagajakeru pá-pá-
tyolgatnityolgatni kellkell 「Kono akacsan-va hontoni sze-
vaga jakeru.」 „Ezt a kisbabát állandóan pátyol-
gatni kell.” ◇ tegajakerutegajakeru gondotgondot okozokoz 「Ko-
no ko-va hontóni tega jakerune.」 „Ez a gyerek
sok gondot okoz.” ◇ hinijakeruhinijakeru lebarnullebarnul 「Hini
jaketane.」 „Lebarnultál!” ◇ hinijakeruhinijakeru kifakulkifakul
aa naptólnaptól 「Kono juka-va hini jaketeiru.」 „Ez a
padló kifakult a naptól.” ◇ makkanijaketamakkanijaketa vö-vö-
rösenrösen izzóizzó 「Makkani jaketa mokutan」 „vörö-
sen izzó faszén” ◇ jakekogerujakekogeru összeégösszeég 「Jake
kogeta itai」 „összeégett holttest” ◇ jakeszu-jakeszu-
girugiru megégmegég 「Kono niku-va jakeszugida.」 „Ez
a hús megégett.” ◇ jokujakerujokujakeru átsülátsül 「Kono
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niku-va madajoku jaketeinai.」 „Ez a hús még
nem sült át.”

jakerujakeru ◆ égég 「Inu-va munega jaketeitakara
siba-o tabeta.」 „A kutyának égett a gyomra, ezért
füvet evett.” ◆ izzikizzik 「Tecu-va makkani jakete-
ita.」 „A vas vörösen izzott.” ◆ leégleég 「Hini jake-
ta.」 „Leégett a napon.” ◆ lesüllesül 「Umide mak-
kuroni hini jaketa.」 „A tengernél lesült.” ◆ meg-meg-
sülsül 「Nikuga jaketa.」 „Megsült a hús.” ◆ sülsül
「Kéki-va ópun nakade jaketeiru.」 „A sütemény
a sütőben sül.” ◇ szevagajakeruszevagajakeru másokmások se-se-
gítségéregítségére szorulszorul 「Otto-va hontóni szevaga ja-
keru.」 „A férjem mindig az én segítségemre szo-
rul.” ◇ szevagajakeruszevagajakeru pátyolgatnipátyolgatni kellkell
「Kono akacsan-va hontoni szevaga jakeru.」
„Ezt a kisbabát állandóan pátyolgatni kell.” ◇

tegajakerutegajakeru gondotgondot okozokoz 「Kono ko-va hontó-
ni tega jakerune.」 „Ez a gyerek sok gondot okoz.”
◇ hinijakeruhinijakeru lebarnullebarnul 「Hini jaketane.」 „Le-
barnultál!” ◇ hinijakeruhinijakeru kifakulkifakul aa naptólnaptól
「Kono juka-va hini jaketeiru.」 „Ez a padló kifa-
kult a naptól.” ◇ makkanijaketamakkanijaketa vörösenvörösen iz-iz-
zózó 「Makkani jaketa mokutan」 „vörösen izzó fa-
szén” ◇ jakekogerujakekogeru összeégösszeég 「Jake kogeta
itai」 „összeégett holttest” ◇ jakeszugirujakeszugiru meg-meg-
égég 「Kono niku-va jakeszugida.」 „Ez a hús meg-
égett.” ◇ jokujakerujokujakeru átsülátsül 「Kono niku-va ma-
dajoku jaketeinai.」 „Ez a hús még nem sült át.”

jakeszugirujakeszugiru ◆ megégmegég 「Kono niku-va jakeszu-
gida.」 „Ez a hús megégett.”

jaketadarerujaketadareru ◆ felismerhetetlenségigfelismerhetetlenségig
összeégösszeég 「Jaketadareta kao」 „felismerhetet-
lenségig összeégett arc”

jaketesimaujaketesimau ◆ kiégkiég 「Hino hikaride sibafu-va
jaketesimatta.」 „A nap sugaraitól kiégett a fű.”

jakezakejakezake ◆ elkeseredésébenelkeseredésében ivottivott italital
「Kare-va jake zakeni hasitta.」 „Elkeseredésé-
ben az italhoz menekült.”

jakijaki ◆ estest ◆ estiesti hangulathangulat ◆ estiesti hűvösséghűvösség
◆ esti levegőesti levegő
jakijaki ◆ edzésedzés ◆ égetéségetés 「Kono tóki-va jakiga
amai.」 „Ez a porcelán nincs jól kiégetve.” ◆ por-por-
celáncelán 「Henrendo jakino sokki」 „herendi por-
celánedény” ◆ sültsült ◆ sütéssütés 「Kékino jaki
kagen-o fókude tasikameta.」 „Villával megnéz-
tem mennyire sült át a tészta.” ◇ aritajakiaritajaki ari-ari-
taitai porcelánporcelán ◇ szacumajakiszacumajaki szacumaiszacumai por-por-
celáncelán ◇ szetojakiszetojaki szetoiszetoi porcelánporcelán ◇ bu-bu-

tanomarujakitanomarujaki egészbenegészben sültsült malacmalac ◇ bet-bet-
ajakiajaki kontaktmásolatkontaktmásolat ◇ marujakimarujaki egész-egész-
benben sültsült 「Torino marujaki」 „egészben sült
csirke” ◇ jakigamavarujakigamavaru kilágyulkilágyul ◇ jakiga-jakiga-
mavarumavaru kiöregszikkiöregszik 「Kono szeiken-va mó jak-
iga mavattekitajódeszu.」 „Ez a kormány már ki-
öregedett.” ◇ jakigamavarujakigamavaru elveszítielveszíti érzé-érzé-
kétkét 「Szakka-va jakiga mavattekita.」 „Elvesz-
tette írói érzékét.” ◇ jakigurijakiguri sültsült gesztenyegesztenye
◇ jakizakanajakizakana sültsült halhal ◇ jakinikujakiniku grillezettgrillezett
húshús ◇ jakinorijakinori pirítottpirított algalapalgalap ◇ jakibutajakibuta
disznópecsenyedisznópecsenye ◇ jaki-ojaki-o ireruireru megedzmegedz ◇

jaki-ojaki-o ireruireru móresremóresre taníttanít 「Namaikina kó-
haini jaki-o ireta.」 „Móresre tanítottam a szem-
telen újoncot.” ◇ jaki-ojaki-o modoszumodoszu megeresztmegereszt
◇ jaki-o modoszujaki-o modoszu temperáltemperál
jakiagarujakiagaru ◆ égetveégetve leszlesz 「Szeitóno gidzsu-
cude jaki agatta szara」 „porcelánkészítési tech-
nológiával égetett tányér” ◆ elkészülelkészül 「Rjokóno
sasinga jaki agatta.」 „Elkészültek a fotók az uta-
zásról.” ◆ kisülkisül 「Kéki-va jakiagatta.」 „Kisült a
sütemény.”

jakiagerujakiageru ◆ kisütkisüt 「Szukón-o jaki ageta.」
„Kisütöttem a pogácsát.”

jakiamijakiami ◆ rostélyrostély ◆ sütőrácssütőrács ◆ sütőros-sütőros-
télytély
jakiatojakiato ◆ égésnyomégésnyom
jakibajakiba ◆ égetőégető ◆ égetőhelyégetőhely ◆ krematóriumkrematórium

jakibutajakibuta ◆ disznópecsenyedisznópecsenye ◆ disznósültdisznósült ◆

sertéssültsertéssült
jakicukejakicuke ◆ fotókidolgozásfotókidolgozás ◆ ráégetésráégetés
jakicukerujakicukeru ◆ beleégetbeleéget 「Itani e-o jaki cuke-
ta.」 „Beleégették a fába a képet.” ◆ kidolgozkidolgoz
「Sasin-o fotopépáni jaki cuketa.」 „Kidolgoztam
a fotópapírra a képet.” ◆ ráégetráéget 「Tókini mojó-
o jaki cuketa.」 „Ráégették a kerámiára a mintát.”
◆ rásütrásüt 「Kószutáni miszenorogo-o jaki cuke-
ta.」 „A söralátétre rásütötte az üzlet logóját.” ◆

vésvés 「Szono kókei-va kokoroni jaki cukerareta.」
„A látvány a lelkembe vésődött.”

jakicukeszurujakicukeszuru ◆ fotótfotót kidolgozkidolgoz 「Sasinno
jaki cuke-o sita.」 „Kidolgoztam a fotót papírra.”

jakicukirujakicukiru ◆ kiégkiég 「Kurumaga endzsósite jaki
cukita.」 „Az autó lángra lobbant, és kiégett.”

jakicukujakicuku ◆ beleégbeleég 「Szono kókei-va meno szo-
koni jakicuita.」 „A látvány beleégett a retinájá-
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ba.” ◆ hozzáéghozzáég 「Gomu-va szutóbuni jaki cui-
ta.」 „A gumi hozzáégett a kályhához.” ◆ kiolvadkiolvad
「Bearinguga jakicuita.」 „Kiolvadt a csapágy.”
◆ leégleég 「Denkimótága jaki cuita.」 „Leégett a
villanymotor.” ◆ mélymély nyomotnyomot hagyhagy 「Szono
kókei-va mabutano urani jakicuiteiru.」 „A lát-
vány mély nyomot hagyott bennem.” ◆ ráégráég
「Torino fun-va nikkóde ivani jaki cuita.」 „A
napsütéstől ráégett a madárürülék a sziklára.” ◇

jakicukujónajakicukujóna égetőégető 「Jaki cukujóna hizaside
hijoke-va iroaszeta.」 „Az égető napsütésben kifa-
kult a napellenző.”

jakicukujónajakicukujóna ◆ égetőégető 「Jaki cukujóna hiza-
side hijoke-va iroaszeta.」 „Az égető napsütésben
kifakult a napellenző.”

jakicukuszujakicukuszu ◆ porigporig égetéget 「Gaszu bakuhacu-
va ie-o jaki cukukusita.」 „A gázrobbanás porig
égette a házat.”

jakidófujakidófu ◆ sült tofusült tofu
jakigamajakigama ◆ kemencekemence
jakigamavarujakigamavaru ◆ elveszítielveszíti érzékétérzékét 「Szakka-
va jakiga mavattekita.」 „Elvesztette írói érzékét.”
◆ kilágyulkilágyul ◆ kiöregszikkiöregszik 「Kono szeiken-va mó
jakiga mavattekitajódeszu.」 „Ez a kormány már
kiöregedett.”

jakigasijakigasi ◆ süteménysütemény
jakigasigatajakigasigata ◆ sütőformasütőforma
jakigotejakigote ◆ égetővaségetővas
jakigurijakiguri ◆ sült gesztenyesült gesztenye
jakigusijakigusi ◆ nyársnyárs
jakigusirjórijakigusirjóri ◆ rablóhúsrablóhús
jakihamagurijakihamaguri ◆ sült kagylósült kagyló
jakiharaujakiharau ◆ felégetfeléget 「Tekigun-va macsi-o jaki
haratta.」 „Az ellenség felégette a várost.”

jakihatajakihata ◆ felégetésselfelégetéssel termékennyétermékennyé tetttett
termőföldtermőföld
jakihatanógjójakihatanógjó ◆ felégetéses földművelésfelégetéses földművelés
jakihatanóhójakihatanóhó ◆ felégetéses földművelésfelégetéses földművelés
jakiimojakiimo ◆ sült batátasült batáta
jakiimojajakiimoja ◆ sültbatáta-árussültbatáta-árus
jakiinjakiin ◆ billogbillog ◆ megbélyegzésmegbélyegzés
jakiin-ojakiin-o oszuoszu ◆ megbélyegezmegbélyegez 「Dorei-va , su-
dzsinno jaki in-o oszareta.」 „A rabszolgákat
megbélyegezték a tulajdonosuk billogával.” ◆

megbillogozmegbillogoz 「Usini jaki in-o osita.」 „Megbil-
logozta a tehenet.” ◆ rásütirásüti aa bélyegetbélyeget 「Pan-
kékini miszeno jaki in-o osita.」 „Rásütötte a le-
pényre az üzlet bélyegét.”

jakiirejakiire ◆ edzésedzés ◆ megedzésmegedzés ◇ aburajakiireaburajakiire
olajedzésolajedzés ◇ mizujakiiremizujakiire vízedzésvízedzés
jakiire-ojakiire-o szuruszuru ◆ megedzmegedz 「Kótecuno jaki ire-
o sita.」 „Megedzette az acélt.”

jakikirijakikiri ◆ átégetésátégetés ◆ lángvágáslángvágás
jakikirujakikiru ◆ átégetátéget 「Ginkógótó-va kinkono
tobira-o jaki kitta.」 „A bankrablók átégették a
páncélszekrény ajtaját.” ◆ szétégetszétéget 「Haguki-o
jaki kitta.」 „Szétégettem az ínyemet.”

jakikoroszujakikoroszu ◆ elevenenelevenen elégeteléget 「Madzso-
o jaki korosita.」 „Elevenen elégették a boszor-
kányt.” ◆ halálrahalálra égetéget 「Higaisa-o jaki korosi-
ta.」 „Halálra égette az áldozatát.”

jakimasijakimasi ◆ utánmásolatutánmásolat 「Sasinno jaki masi-
o csúmonsita.」 „Utánmásolatot rendeltem a fo-
tóból.”

jakimesijakimesi ◆ sült rizssült rizs
jakimocsijakimocsi ◆ féltékenységféltékenység ◆ pirított mocsipirított mocsi
jakimocsijakinojakimocsijakino ◆ féltékenyféltékeny 「Vatasi-va ja-
kimocsi jakinotaipude-va arimaszen.」 „Nem va-
gyok egy féltékeny típus.”

jakimocsi-ojakimocsi-o jakujaku ◆ féltékenykedikféltékenykedik 「Ottoni
jaki mocsi-o jaiteiru.」 „Féltékenykedik a férjére.”

jakimodosijakimodosi ◆ megeresztésmegeresztés
jakimokiszurujakimokiszuru ◆ aggódikaggódik
「Issókekkondekinainode-va naikatojakimokisi-
teiru.」 „Aggódik, hogy talán már sohasem megy
férjhez.” ◆ idegeskedikidegeskedik 「Szukkirisinai tenki-
nijakimokisita.」 „Idegeskedtem a rossz időjárás
miatt.” ◆ izgulizgul 「Sikenno kekka-o jakimokisina-
gara matteita.」 „Izgulva várta a vizsga eredmé-
nyét.”

jakimonojakimono ◆ égetettégetett edényedény ◆ fazekasárufazekasáru ◆

porcelán-,porcelán-, kerámia-kerámia- vagyvagy cserépárucserépáru ◆ sültsült
halhal ◆ tűzön sült ételtűzön sült étel
jakinjakin ◆ vadmadárvadmadár ◆ vadszárnyasvadszárnyas
jakinjakin ◆ fémkohászatfémkohászat ◆ kohászatkohászat ◇ funma-funma-
cujakincujakin porkohászatporkohászat
jakinjakin ◆ éjszakaiéjszakai műszakműszak 「Jakin-va icu
hadzsimarimaszuka?」 „Mikor kezdődik az éjsza-

13941394 jakicukujóna jakicukujóna – jakin jakin AdysAdys



kai műszak?” ◆ éjszakázáséjszakázás 「Jakin-va cukar-
eru.」 „Az éjszakázás fárasztó.”

jakinamasijakinamasi ◆ lágyításlágyítás ◆ temperálástemperálás
jakinamasi-ojakinamasi-o szuruszuru ◆ lágyítlágyít 「Tecuno
jakinamasi-o sita.」 „Vasat lágyított.” ◆ meglá-meglá-
gyítgyít 「Kinzokuno jaki namasi-o szuru.」 „Meg-
lágyítja a fémet.” ◆ temperáltemperál 「Naibuhizumi
dzsokjonotameni jakinamasi-o szuru.」 „Tempe-
rál, hogy megszüntesse a belső feszültségeket.”

jakinamasirojakinamasiro ◆ temperáló kemencetemperáló kemence
jakinamaszujakinamaszu ◆ lágyítlágyít 「Tecu-o jakinama-
szu.」 „Vasat lágyít.” ◆ temperáltemperál 「Jaki ireta
kótecu-o jakinamaszu.」 „Edzett acélt temperál.”

jakinaosijakinaosi ◆ átdolgozásátdolgozás ◆ átköltésátköltés ◆ újra-újra-
sütéssütés
jakinaosi-ojakinaosi-o szuruszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Kjúszakuno
jaki naosi-o sita.」 „Átdolgoztam egy régi művet.”
◆ újraújra kovácsolkovácsol 「Katanano jaki naosi-o sita.」
„Újra kovácsolta a kardot.” ◆ újraújra sütsüt 「Pan-no
jaki nao-o sita.」 „Újra sütöttem a kenyeret.”

jakinaoszujakinaoszu ◆ átdolgozátdolgoz 「Mukasino eiga-o jaki
naosita.」 „Átdolgozott egy régi filmet.” ◆ újraújra
kidolgozkidolgoz 「Sasin-o jaki naosita.」 „Újra kidol-
goztam a fotót.” ◆ újrasütújrasüt 「Niku-o jakinaosi-
ta.」 „Újrasütöttem a húst.”

jakingakujakingaku ◆ kohászattankohászattan
jakingisijakingisi ◆ kohómérnökkohómérnök
jakinikujakiniku ◆ grillezettgrillezett húshús ◆ grillhúsgrillhús ◆ na-na-
túrszelettúrszelet ◆ pecsenyepecsenye 「Jakiniku-o hikkuri
kaeszu.」 „Megfordítjuk a pecsenyét.” ◆ sültsült
húshús
jakinorijakinori ◆ pirított algalappirított algalap
jakin-ojakin-o szuruszuru ◆ éjszakázikéjszakázik 「Konsú-va kai-
sade jakin-o szuru.」 „Ezen a héten éjszakázni fo-
gok.”

jakinteatejakinteate ◆ éjszakai pótlékéjszakai pótlék
jaki-ojaki-o ireruireru ◆ megedzmegedz ◆ móresremóresre taníttanít
「Namaikina kóhaini jaki-o ireta.」 „Móresre ta-
nítottam a szemtelen újoncot.”

jaki-o modoszujaki-o modoszu ◆ megeresztmegereszt ◆ temperáltemperál
jakiotoszujakiotoszu ◆ kiégetkiéget 「Endókaraszuszu-o jaki
otosita.」 „Kiégettem a kályhacsőből a kormot.” ◆

leégetleéget 「Kinzokukarapenki-o jaki otosita.」 „A
fémről leégettem a festéket.”

jakirjórijakirjóri ◆ sültsült ◆ sült ételsült étel

jakiszobajakiszoba ◆ sült tésztasült tészta
jakiszuterujakiszuteru ◆ elégeteléget 「Motokanodzsoto futa-
ride ucutteita sasin-o jaki szuteta.」 „Elégettem a
fényképeket, amin az exbarátnőmmel együtt vol-
tunk.”

jakitatejakitate ◆ frissenfrissen sütéssütés 「Pan-va jaki tatede
kaeru.」 „Frissel sütve lehet kenyeret venni.”

jakitatenojakitateno ◆ frissenfrissen sültsült 「Jakitatenopanga
szuki.」 „Szeretem a frissen sült pékárut.”

jakitorijakitori ◆ nyársonnyárson sültsült csirkedarabokcsirkedarabok ◆

sasliksaslik 「Jaki tori-o takuszan tabemasita.」 „De-
geszre ettük magunkat saslikkal.”

jakitorujakitoru ◆ leperzselleperzsel 「Butano ke-o jaki tot-
ta.」 „Leperzseltem a disznóról a szőrt.”

jakiucsijakiucsi ◆ felgyújtásfelgyújtás ◆ gyújtogatógyújtogató táma-táma-
dásdás
jakiucsi-ojakiucsi-o kakerukakeru ◆ felgyújtfelgyújt 「Tekino sironi
jaki ucsi-o kaketa.」 „Felgyújtotta az ellenség vá-
rát.”

jakizakanajakizakana ◆ sült halsült hal
jakjokujakjoku ◆ éji zeneéji zene ◆ noktürnnoktürn ◆ szerenádszerenád
jakjújakjú ◆ baseballbaseball 「Nihonde-va jakjúga ninki-
szupócudeszu.」 „Japánban a baseball népszerű
sport.” ◆ bázislabdabázislabda ◇ kuszajakjúkuszajakjú grundongrundon
játszottjátszott bázislabdabázislabda ◇ kósikijakjúkósikijakjú keménykemény
labdáslabdás baseballbaseball ◇ purojakjúpurojakjú profiprofi baseballbaseball
◇ purojakjúpurojakjú hivatásos baseballhivatásos baseball
jakjúbójakjúbó ◆ baseballsapkabaseballsapka
jakjúbósijakjúbósi ◆ baseballsapkabaseballsapka
jakjúbujakjúbu ◆ baseballklubbaseballklub ◆ bázislabdaklubbázislabdaklub
jakjúcsímujakjúcsímu ◆ baseballcsapatbaseballcsapat ◆ bázislab-bázislab-
dacsapatdacsapat ◇ purojakjúcsímupurojakjúcsímu hivatásoshivatásos
baseballcsapatbaseballcsapat
jakjúcsúkeijakjúcsúkei ◆ bázislabda-közvetítésbázislabda-közvetítés
jakjúdzsójakjúdzsó ◆ baseballpályabaseballpálya ◆ bázislabda-bázislabda-
pályapálya
jakjúfanjakjúfan ◆ baseballrajongóbaseballrajongó
jakjúguróbujakjúguróbu ◆ baseballkesztyűbaseballkesztyű
jakjúnosiaijakjúnosiai ◆ baseballmeccsbaseballmeccs ◆ baseball-baseball-
mérkőzésmérkőzés ◆ bázislabdameccsbázislabdameccs ◆

bázislabda-mérkőzésbázislabda-mérkőzés
jakjú-ojakjú-o szuruszuru ◆ baseballozikbaseballozik ◆ bázislabdá-bázislabdá-
zikzik

AdysAdys jakinamasi jakinamasi – jakjú-o szuru jakjú-o szuru 13951395



jakjúrenmeijakjúrenmei ◆ baseballszövetségbaseballszövetség ◆

bázislabda-szövetségbázislabda-szövetség
jakjúsiaijakjúsiai ◆ baseballmeccsbaseballmeccs ◆ baseballmér-baseballmér-
kőzéskőzés ◆ bázislabdameccsbázislabdameccs ◆ bázislabda-bázislabda-
mérkőzésmérkőzés
jakjúszensujakjúszensu ◆ baseballjátékosbaseballjátékos ◆ bázis-bázis-
labdajátékoslabdajátékos ◇ purojakjúszensupurojakjúszensu hivatá-hivatá-
sossos bázislabdajátékosbázislabdajátékos ◇ purojakjúszensupurojakjúszensu
hivatásos baseballjátékoshivatásos baseballjátékos
jakkadaigakujakkadaigaku ◆ gyógyszerészeti főiskolagyógyszerészeti főiskola
jakkaijakkai ◆ nyűgnyűg ◆ teherteher 「Ninenkan cumano
rjósinni jakkaininatta.」 „Két évig voltam a fele-
ségem szüleinek a terhére.”

jakkaibaraijakkaibarai ◆ nyűgtől megszabadulásnyűgtől megszabadulás
jakkaimonojakkaimono ◆ élősködőélősködő emberember ◆ kellemet-kellemet-
len emberlen ember
jakkainajakkaina ◆ kellemetlenkellemetlen 「Jakkaina mondaiga
okita.」 „Kellemetlen probléma adódott.”

jakkamujakkamu ◆ irigykedikirigykedik 「Hitono szeikó-o jakka-
mu.」 „Irigykedik más sikerére.”

jakkanjakkan ◆ feltételfeltétel ◆ kitételkitétel 「Keijakuno jak-
kanni sitagatta.」 „A szerződés kitételeinek meg-
felelt.” ◆ záradékzáradék ◇ unszójakkanunszójakkan utazásiutazási
feltételekfeltételek ◇ szaikeikokujakkanszaikeikokujakkan legna-legna-
gyobbgyobb kedvezménykedvezmény kitételekitétele
「Szaikeikokujakkan-o haisiszuru.」 „Megvonja
az országtól a legnagyobb kedvezményt.” ◇

hoken-jakkanhoken-jakkan biztosítási feltételekbiztosítási feltételek
jakkejakke ◆ dzsekidzseki
jakkijakki ◆ lázas igyekezetlázas igyekezet
jakkininattejakkininatte ◆ lázasanlázasan 「Jakkininatte ben-
kjósita.」 „Lázasan tanult.” ◆ nagynagy igyekezet-igyekezet-
teltel 「Jakkininatte uvasza-o hiteisita.」 „Nagy
igyekezettel cáfolta a pletykát.”

jakkjójakkjó ◆ hüvelyhüvely ◆ töltényhüvelytöltényhüvely
jakkjokujakkjoku ◆ gyógyszertárgyógyszertár ◆ patikapatika
jakkjúkantokujakkjúkantoku ◆ baseballedzőbaseballedző ◆ bázislab-bázislab-
daedződaedző
jakkojakko ◆ szolgaszolga ◇ kónojakkokónojakko szerelemszerelem rab-rab-
jaja ◇ hijajakkohijajakko hideghideg tofutofu ◇ jakkodófujakkodófu to-to-
fukockafukocka
jakkójakkó ◆ gyógyhatásgyógyhatás
jakkoatamajakkoatama ◆ rabszolga-felügyelőrabszolga-felügyelő ◆ rab-rab-
szolgahajcsárszolgahajcsár
jakkodófujakkodófu ◆ tofukockatofukocka

jakkoodorijakkoodori ◆ jakko-táncjakko-tánc
jakkószenjakkószen ◆ gyógyforrásgyógyforrás ◆ gyógykútgyógykút
jakójakó ◆ foszforeszkálásfoszforeszkálás ◆ foszforeszkálófoszforeszkáló
◆ világítóvilágító
jakójakó ◆ éjszakaiéjszakai 「Jakóbaszude ószakani it-
ta.」 „Éjszakai busszal mentem Oszakába.” ◆ éj-éj-
szakai életmódszakai életmód ◆ éjszakai járatéjszakai járat
jakójakó ◆ kohászkohász
jakóbaszujakóbaszu ◆ éjjeli buszéjjeli busz ◆ éjszakai buszéjszakai busz
jakócsokkijakócsokki ◆ láthatósági mellényláthatósági mellény
jakócsújakócsú ◆ foszforeszkálófoszforeszkáló parányparány ◆ világí-világí-
tó állatkató állatka
jakódensajakódensa ◆ éjjeliéjjeli vonatvonat ◆ éjszakaiéjszakai vonatvonat

jakódóbucujakódóbucu ◆ éjszakai állatéjszakai állat
jakódokeijakódokei ◆ foszforeszkáló számlapú órafoszforeszkáló számlapú óra
jakóressajakóressa ◆ éjszakai vonatéjszakai vonat
jakószeijakószei ◆ éjszakaiéjszakai 「Jakószeidóbucu」 „éj-
szakai állat” ◆ éjszakaiéjszakai életmódéletmód ◆ nokturna-nokturna-
litáslitás
jakószeidóbucujakószeidóbucu ◆ éjszakai állatéjszakai állat
jakótorjójakótorjó ◆ foszforeszkáló festékfoszforeszkáló festék
jakujaku ◆ bajbaj ◆ balszerencsebalszerencse ◇ jakubaraijakubarai ör-ör-
dögűzésdögűzés ◇ jakubaraijakubarai rosszrossz szellemekszellemek el-el-
űzéseűzése
jakujaku ◆ jakjak
jakujaku ◆ körülbelülkörülbelül 「Jakuicsidzsikande cuku.」
„Körülbelül egy óra múlva érünk oda.” ◆ mint-mint-
egyegy 「Jakugohjaku ninno hitoga acumarimasi-
ta.」 „Mintegy 500 ember gyűlt össze.”

jakujaku ◆ portokportok
jakujaku ◆ gyógyszergyógyszer ◇ kóinfurejakukóinfurejaku influenzainfluenza
ellenielleni gyógyszergyógyszer ◇ szuimin-jakuszuimin-jaku altatóaltató
「Maibanszuimin-jaku-o nomimaszu.」 „Minden
este altatót vesz be.” ◇ zucújakuzucújaku fejfájás-fejfájás-
csillapítócsillapító ◇ szenpacujakuszenpacujaku originálisoriginális
gyógyszergyógyszer ◇ naifukujakunaifukujaku bevehetőbevehető gyógy-gyógy-
szerszer
jakujaku ◆ égetéget 「Itai-o jaite hainisita.」 „Hamuvá
égette a holttestet.” ◆ féltékenyféltékeny 「Otto-va hi-
doku jaiteiru.」 „A férjem borzasztóan féltékeny.”
◆ grillezgrillez 「Jaki amide niku-o jaku.」 „Húst gril-
lez.” ◆ írír 「Déta sídí-o jaita.」 „Adathordozó CD-
t írtam.” ◆ izzítizzít 「Kinzoku-o makkani jaita.」
„Vörösre izzítottam a vasat.” ◆ kidolgozkidolgoz 「Kono
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sasin-o hiki nobasite jaite kudaszai.」 „Kérem,
dolgozza ki ezt a képet nagyobb méretben!” ◆ ki-ki-
égetéget 「Tóki-o jaita.」 „Kiégettem a porcelánt.”
◆ lebarnítlebarnít 「Bícside hada-o jaita.」 „A tenger-
parti strandon lebarnítottam a bőrömet.” ◆ meg-meg-
sütsüt 「Niku-o joku jaita.」 „Jól megsütöttem a
húst.” ◆ pirítpirít 「Omocsi-o jaku.」 „Mocsit pirít.”
◆ sütsüt 「Szupondzsikéki-o jaita.」 „Piskótát sü-
töttem.” ◇ kimo-okimo-o jakujaku idegeskedikidegeskedik ◇ szu-szu-
mijakimijaki szénégetésszénégetés ◇ szumi-oszumi-o jakujaku szenetszenet
égetéget ◇ szeva-oszeva-o jakaszujakaszu problémátproblémát okozokoz
「Ojani szeva-o jakaszu kodomo」 „szüleinek
problémát okozó gyerek” ◇ szeva-oszeva-o jakujaku segí-segí-
teniteni akarakar 「Szeva-o jakitagaru.」 „Mindenáron
segíteni akar másokon.” ◇ szeva-oszeva-o jakujaku pá-pá-
tyolgattyolgat 「Magono szeva-o jaku.」 „Az unokáját
pátyolgatja.” ◇ te-ote-o jakujaku nehéznehéz dolgadolga vanvan ve-ve-
lele 「Szono ko-va ojani te-o jakaszeta.」 „Nehéz
dolga volt a szülőknek a gyerekkel.” ◇ nitemoja-nitemoja-
itemokuenaiitemokuenai kezelhetetlenkezelhetetlen 「Nitemo jaitemo
kuenai jacu」 „kezelhetetlen ember”

jakujaku ◆ fordításfordítás 「Nihongojaku-o karega cu-
kutta.」 „Ő készítette a japán fordítást.” ◇ eigo-eigo-
jakujaku angolangol fordításfordítás ◇ kjújakukjújaku régirégi fordí-fordí-
tástás 「Kjújakuto sin-jaku」 „régi és új fordítás” ◇

kógojakukógojaku közérthetőközérthető fordításfordítás ◇ nihongo-nihongo-
jakujaku japánjapán fordításfordítás ◇ hangarígojakuhangarígojaku ma-ma-
gyargyar fordításfordítás 「Hangarí gojakude nihongono-
taitoruga kavatta.」 „Magyar fordításban más cí-
met kapott.” ◇ jaku-ojaku-o cukerucukeru lefordítlefordít
「Sirjóni-va gendaigojaku-o cuketa.」 „A törté-
nelmi iratot lefordította jelenlegi nyelvezetre.” ◇

vajakuvajaku japán fordításjapán fordítás
jakujaku ❶ szerepszerep 「Kare-o oitekono jakunifusza-
vasii hito-va inai.」 „Nincs nála megfelelőbb em-
ber a szerepre.” ◆ feladatfeladat 「Benkjó-va gakusze-
ino jakuda.」 „A diák feladata a tanulás.” ◆ hasz-hasz-
nosságnosság 「Kono dógu-va jakuni tatanai.」 „Ez a
szerszám hasznavehetetlen.” ◆ leosztásleosztás 「Ai-
teno jakujori ókii jakude katta.」 „Az ellenfélnél
jobb leosztással nyertem.” ◆ pozíciópozíció 「Socsóno
jaku-o sirizoita.」 „Feladta az intézetvezetői po-
zícióját.” ◆ tisztségtisztség 「Kare-va szainensóde ja-
kunicuita.」 „Ő volt a legfiatalabb, akit kineveztek
valamilyen tisztségre.” ◇ akujakuakujaku negatívnegatív sze-sze-
reprep ◇ sujakusujaku főszerepfőszerep 「Sujaku-o vari ater-
areta haijú」 „főszerepet kapott színész” ◇ ha-ha-
marijakumarijaku testretestre szabottszabott szerepszerep 「Ószama-
va kiminohamari jakudatta.」 „A király szerepét

mintha rád szabták volna!” ◇ hikitatejakuhikitatejaku ki-ki-
emelőemelő szerepszerep 「Adzsino hiki tate
jakutositeremon-o cukatta.」 „Citromot használ-
tam, hogy az étel ízét jobban kiemeljem.” ◇ hit-hit-
ojakuojaku szerepszerep ◇ hitojaku-ohitojaku-o kaukau szerepetszerepet
vállalvállal 「Kare-va denkidzsidósano kaihacuni
hitojaku-o katta.」 „Szerepet vállalt az elektromos
autó kifejlesztésében.” ◇ mocsijakumocsijaku kötődőkötődő
szerepszerep 「Kono keidzsi-va kareno mocsi jaku-
da.」 „Hozzá kötődik ennek a nyomozónak a sze-
repe.” ◇ jakuzukijakuzuki vezetőivezetői beosztásbeosztás 「Ja-
kuzukininaranai kagiri sókjúdekinai.」 „Csak ak-
kor tudunk emelni a fizetésén, ha vezető beosz-
tásba kerül.” ◇ jakuzukurijakuzukuri szerepszerep betanulá-betanulá-
sasa ◇ jakunitatanaijakunitatanai haszontalanhaszontalan 「Jakuni
tatanaipurezento-o moratta.」 „Haszontalan dol-
got kaptam ajándékba.” ◇ jakunitatanaijakunitatanai hasz-hasz-
navehetetlennavehetetlen 「Dencsiganakattanode szócsi-
gaattemo jakuni tatanakatta.」 „Hiába volt nála a
készülék, az elemek nélkül hasznavehetetlen volt.”
◇ jakunitatanaijakunitatanai mihasznamihaszna 「Jakuni tatanai
dzsogen-o moratta.」 „Mihaszna tanácsot kap-
tam.” ◇ jakunitacujakunitacu hasznárahasznára válikválik 「Kono
dógu-va izure kimino jakuni tacudesó.」 „Ez a
szerszám egyszer biztosan hasznunkra válik.” ◇

jakunitacujakunitacu hasznoshasznos 「Kono dógu-va jakuni ta-
cukamosirenainode szutenaideokimasó.」 „Ez a
szerszám hasznos lehet, ne dobjuk el.” ◇ jakuni-jakuni-
cukucuku szerephezszerephez jutjut ◇ jakunicukujakunicuku posztraposztra
kerülkerül 「Sikikanno jakuni cuita.」 „Parancsnoki
posztra került.” ◇ jogorejakujogorejaku ellenszenvesellenszenves
szerepszerep ◇ vakijakuvakijaku mellékszerepmellékszerep 「Vakijaku-
o cutomeru.」 „Mellékszerepet játszik.”

jakubajakuba ◆ közhivatalközhivatal ◇ kósónin-jakubakósónin-jakuba köz-köz-
jegyzőijegyzői hivatalhivatal ◇ kósójakubakósójakuba közjegyzőiközjegyzői
hivatalhivatal ◇ macsijakubamacsijakuba községházaközségháza ◇ ma-ma-
csijakubacsijakuba városházavárosháza ◇ murajakubamurajakuba faluhá-faluhá-
zaza 「Murajakuba-o szagasiteimaszu.」 „A falu-
házát keresem.”

jakubaraijakubarai ◆ bajbaj elűzéseelűzése ◆ ördögűzésördögűzés ◆

rossz szellemek elűzéserossz szellemek elűzése
jakubarai-ojakubarai-o szuruszuru ◆ elűzielűzi aa bajtbajt 「Dzsin-
dzsade jakubarai-o sitemoratta.」 „A szentélyben
elűzettem a bajt.”

jakubijakubi ◆ baljósbaljós napnap 「Kekkonsikini jakubi-o
szaketa.」 „Próbáltuk elkerülni a baljós napokat a
esküvőhöz.” ◆ kritikuskritikus napnap ◆ vészterhesvészterhes napnap
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jakubjógamijakubjógami ◆ vészhozóvészhozó istenisten ◆ vészma-vészma-
dárdár
jakubucujakubucu ◆ drogdrog ◆ gyógyszergyógyszer ◇ kinsijaku-kinsijaku-
bucubucu tiltott drogtiltott drog
jakubucuarerugíjakubucuarerugí ◆ gyógyszerallergiagyógyszerallergia
「Jakubucuarerugí-va arimaszuka?」 „Van
gyógyszerallergiája?”

jakubucudótaijakubucudótai ◆ farmakokinetikafarmakokinetika
jakubucudótaigakujakubucudótaigaku ◆ farmakokinetikafarmakokinetika
jakubucuizonsajakubucuizonsa ◆ gyógyszerfüggőgyógyszerfüggő ◆ kábí-kábí-
tószerfüggőtószerfüggő ◆ narkósnarkós
jakubucuizonsójakubucuizonsó ◆ gyógyszerfüggésgyógyszerfüggés ◆ kábí-kábí-
tószerfüggéstószerfüggés
jakubucunohangenkijakubucunohangenki ◆ terápiásterápiás felezésifelezési
időidő
jakubucurjóhójakubucurjóhó ◆ gyógyszeres kezelésgyógyszeres kezelés
jakubucutószeijakubucutószei ◆ kábítószer-korlátozáskábítószer-korlátozás
jakubunjakubun ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés
jakubunjakubun ◆ fordításfordítás ◆ lefordított szöveglefordított szöveg
jakubunszurujakubunszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Kono bunszú-
va kore idzsójakubundekinai.」 „Ezt a törtet nem
lehet tovább egyszerűsíteni.”

jakubuszokujakubuszoku ◆ nemnem kielégítőkielégítő beosztásbeosztás
「Jakubuszoku-o uttaeru.」 „Panaszkodik, hogy
nem elégedett a beosztásával.”

jakubuszokunajakubuszokuna ◆ többretöbbre képesképes 「Kareno
szugureta nórjokunikonoposzuto-va jaku-
buszokuda.」 „Többre képes, mint amit ez a be-
osztás nyújt.”

jakucsújakucsú ◆ fordításifordítási jegyzetjegyzet ◆ fordításfordítás
jegyzetekkeljegyzetekkel
jakudacujakudacu ◆ hasznárahasznára válikválik 「Gaikokugonór-
jokuga jakudacu.」 „Hasznára válik az embernek
a nyelvtudás.” ◆ hasznoshasznos 「Szaigaidzsini jaku-
dacu kanzume-o katta.」 „Vettem egy konzervet,
ami katasztrófa esetén hasznos.” ◇ jakunitata-jakunitata-
nainai hasznavehetetlenhasznavehetetlen 「Dencsiganakatta-
node szócsigaattemo jakuni tatanakatta.」 „Hiába
volt nála a készülék, az elemek nélkül hasznavehe-
tetlen volt.”

jakudaterujakudateru ◆ hasznosíthasznosít 「Keiken-o jakuda-
tetai.」 „Szeretném hasznosítani a tapasztalatai-
mat.” ◆ hasznossáhasznossá tesztesz 「Tókeikekka-o jaku-
dateta.」 „Hasznossá tette a statisztikai eredmé-
nyeket.”

jakudojakudo ◆ rándulásrándulás
jakudójakudó ◆ élénk mozgásélénk mozgás ◆ energikusságenergikusság
jakudógakujakudógaku ◆ farmakokinetikafarmakokinetika
jakudókan-afurerujakudókan-afureru ◆ energikusenergikus 「Jakudóka-
nafureru iki kata」 „energikus élet”

jakudokorojakudokoro ◆ feladatkörfeladatkör ◆ szerepszerep 「Haijú-
va hahaojatoiu muzukasii jakudokoro-o endzsi-
ta.」 „A színész az anya nehéz szerepét játszotta.”
◆ testre szabott szereptestre szabott szerep
jakudosijakudosi ◆ baljósbaljós életévéletév 「Kotosi-va jakudo-
sinanode dzsindzsani oharaini itta.」 „Idén baljós
életévembe lépek, ezért elmentem szelleműzésre a
szentélybe.” ◆ balszerencsés évbalszerencsés év
jakudószurujakudószuru ◆ dinamikusdinamikus 「Jakudószuru
daisizen」 „természet dinamikus világa” ◆ ener-ener-
gikusgikus 「Kare-va jakudószuru otokoda.」 „Ener-
gikus férfi.” ◆ lüktetőlüktető 「Kono macsino
csúsinbu-va vakamonode jakudósiteiru.」 „A vá-
rosközpont fiataloktól lüktető.” ◆ pergőpergő 「Ki-
gjóga jakudószuru csiikida.」 „Vállalatoktól pergő
térség.” ◆ pezsgőpezsgő 「Kabusikisidzsó-va jakudósi-
teiru.」 „A részvénypiac pezsgő.”

jakudzsihójakudzsihó ◆ gyógyszerészeti törvénygyógyszerészeti törvény
jakudzsinjakudzsin ◆ halálangyalhalálangyal ◆ vészhozó istenvészhozó isten
jakudzsójakudzsó ◆ kötéskötés 「Kabuno kai csúmonni ja-
kudzsógacuita.」 „A részvényvételi megbízásom-
ra megjött a kötés.” ◆ megállapodásmegállapodás 「Jaku-
dzsóga szeiricusita.」 „A megállapodás létrejött.”

jakudzsószurujakudzsószuru ◆ megállapodikmegállapodik 「Csingin-o
siharaukoto-o jakudzsósita.」 „Megállapodtak a
munkabér kifizetéséről.”

jakudzsotarasimerujakudzsotarasimeru ◆ visszaadvisszaad 「Szono
tegami-va kaita hitono menmoku-o jakudzsotara-
simeteiru.」 „Az a levél tökéletesen visszaadja az
írója természetét.”

jakudzsotarujakudzsotaru ◆ jóljól tükröztükröz 「Kareno
szakuhin-va menmokujakudzsotarumonodatta.」
„Az a mű jól tükrözi, hogy milyen nagy ember is
ő.” ◇ menmokujakudzsotarumenmokujakudzsotaru hírnevéhezhírnevéhez
méltóméltó 「Idaina kantokuno menmokujakudzsota-
ru szakuhin」 „a nagy rendező hírnevéhez méltó
alkotás”

jakudzsotositerujakudzsotositeru ◆ kiviláglikkiviláglik 「Kono sósze-
cuni szakkano koszeiga jakudzsotositeiru.」 „Eb-
ben a regényben kiviláglik a szerző eredetisége.”

13981398 jakubjógami jakubjógami – jakudzsotositeru jakudzsotositeru AdysAdys



jakuekijakueki ◆ kanalas orvosságkanalas orvosság
jakugaijakugai ◆ gyógyszergyógyszer okoztaokozta ártalomártalom 「Ja-
kugaieizu」 „gyógyszer okozta AIDS” ◆ vegy-vegy-
szer okozta kárszer okozta kár
jakugakujakugaku ◆ gyógyszerészetgyógyszerészet ◆ gyógyszer-gyógyszer-
tantan
jakugakubujakugakubu ◆ gyógyszerésztudományigyógyszerésztudományi karkar

jakugakukajakugakuka ◆ gyógyszerészeti tanszékgyógyszerészeti tanszék
jakugakusajakugakusa ◆ farmakológusfarmakológus
jakugarajakugara ◆ beosztásbeosztás jellegejellege
「Jakugaradzsójokupurezen-o szuru.」 „A beosz-
tásom jellegéből fakadóan sok prezentációt csiná-
lok.” ◆ szerepszerep 「Dzsibunno jakugara-o rikaisi-
teiru.」 „Tisztában van a szerepével.”

jakugjójakugjó ◆ fordítói tevékenységfordítói tevékenység
jakugojakugo ◆ fordításokbanfordításokban használatoshasználatos szószó ◆

nyelvi megfelelőnyelvi megfelelő
jakuhinjakuhin ◆ gyógyszergyógyszer ◆ szerszer ◆ vegyszervegyszer ◇

ijakuhinijakuhin gyógyszergyógyszer ◇ kagakujakuhinkagakujakuhin vegy-vegy-
szerszer
jakuhonjakuhon ◆ lefordított könyvlefordított könyv
jakuinjakuin ◆ feladattalfeladattal felruházottfelruházott tagtag ◆ meg-meg-
bízottbízott ◆ tisztviselőtisztviselő ◆ vezetővezető 「Kaisano ja-
kuinninarimasita.」 „Vezető lettem a vállalatnál.”
◇ kaisajakuinkaisajakuin vállalativállalati vezetőségvezetőség tagjatagja ◇

kumiaijakuinkumiaijakuin szakszervezeti bizalmiszakszervezeti bizalmi
jakuinkaijakuinkai ◆ vezetőségivezetőségi ülésülés ◇ tójakuinkaitójakuinkai
pártvezetőségpártvezetőség
jakuinkaigisicujakuinkaigisicu ◆ igazgatósági ülésteremigazgatósági ülésterem
jakuinszekijakuinszeki ◆ vezetőségi helyvezetőségi hely
jakujójakujó ◆ gyógygyógy 「Jakujósanpú」 „gyógysam-
pon”

jakujokejakujoke ◆ bajűzésbajűzés ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség
elűzéseelűzése
jakujokenojakujokeno ◆ bajtbajt távoltávol tartótartó 「Jakujokeno
omamori」 „bajt távol tartó talizmán”

jakujónojakujóno ◆ sütnivalósütnivaló 「Jaku jónokabocsa.」
„Ez sütnivaló tök.”

jakujónojakujóno ◆ gyógyászatigyógyászati ◆ orvosiorvosi
jakujósokubucujakujósokubucu ◆ gyógynövénygyógynövény
jakujószekkenjakujószekken ◆ gyógyszappangyógyszappan
jakukotojakukoto ◆ sütéssütés 「Pan-o jakukoto」 „kenyér-
sütés”

jakumavarijakumavari ◆ szereposztásszereposztás
jakumejakume ◆ feladatfeladat 「Kareno jakume-va nissi-
o cukerukotodeszu.」 „Az ő feladata a naplóveze-
tés.” ◆ reszortreszort 「Szentakumono-o hoszuno-va
ottono jakumedeszu.」 „A teregetés a férjem re-
szortja.”

jakumegarajakumegara ◆ beosztásbeosztás jellegejellege ◆ feladat-feladat-
körkör jellegejellege 「Boku-va jakumegarakaigiga ói.」
„A feladatköröm jellegéből fakadóan sok értekez-
leten veszek részt.”

jakumeijakumei ◆ beosztásbeosztás elnevezéseelnevezése ◆ szerepszerep
neveneve
jakumijakumi ◆ fűszerfűszer ◆ ízesítésízesítés ◆ ízesítőízesítő
jakumiirejakumiire ◆ fűszertartófűszertartó
jakuminokiitajakuminokiita ◆ fűszeresfűszeres 「Jakumino kiita
tabe mono」 „fűszeres étel”

jakumi-ojakumi-o ireruireru ◆ megfűszerezmegfűszerez 「Szúpuni
jakumi-o ireta.」 „Megfűszereztem a levest.”

jakunanjakunan ◆ katasztrófakatasztrófa 「Jakunan-o manuga-
reta.」 „Elkerültem a katasztrófát.” ◆ szeren-szeren-
csétlenségcsétlenség 「Jakunanni atta.」 „Szerencsét-
lenség ért.”

jakunicukujakunicuku ◆ posztraposztra kerülkerül 「Sikikanno ja-
kuni cuita.」 „Parancsnoki posztra került.” ◆

szerephez jutszerephez jut
jakuninjakunin ◆ hivatalnokhivatalnok ◆ közalkalmazottközalkalmazott ◆

köztisztviselőköztisztviselő ◆ megbízottmegbízott
jakuninkondzsójakuninkondzsó ◆ hivatalnokszellemhivatalnokszellem
jakunitacujakunitacu ◆ célravezetőcélravezető 「Sobacugaicumo
jakuni tatacutoha kagiranai.」 „A büntetés nem
mindig célravezető.” ◆ hasznárahasznára válikválik 「Kono
dógu-va izure kimino jakuni tacudesó.」 „Ez a
szerszám egyszer biztosan hasznunkra válik.” ◆

hasznoshasznos 「Kono dógu-va jakuni tacukamosire-
nainode szutenaideokimasó.」 „Ez a szerszám
hasznos lehet, ne dobjuk el.” ◆ jóljól jönjön 「Rjo-
kósita tokini kotobano benkjó-va jakuni tatta.」
„Amikor utaztam, jól jött a nyelvtudás.” ◆ kapó-kapó-
rara jönjön 「Gaikokugono csisikiga jakuni tatta.」
„Kapóra jött a nyelvtudásom.” ◆ megymegy 「Kono
csisiki-va nanno jakunimo tatanai.」 „Semmire
sem megyek ezzel a tudással.”

jakunitatanaijakunitatanai ◆ fityisztfityiszt semsem érér 「Kono
taiszó-va mattaku jakuni tatanai.」 „Ez a testgya-
korlat fityiszt sem ér.” ◆ hasznavehetetlenhasznavehetetlen
「Dencsiganakattanode szócsigaattemo jakuni ta-
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tanakatta.」 „Hiába volt nála a készülék, az ele-
mek nélkül hasznavehetetlen volt.” ◆ haszonta-haszonta-
lanlan 「Jakuni tatanaipurezento-o moratta.」 „Ha-
szontalan dolgot kaptam ajándékba.” ◆ mihasz-mihasz-
nana 「Jakuni tatanai dzsogen-o moratta.」 „Mi-
haszna tanácsot kaptam.” ◆ nincsnincs köszönetköszönet
「Taszukete-va morattakedo, jakuni tatanakat-
ta.」 „Segítséget kaptam, de nem volt benne kö-
szönet.”

jakunitaterujakunitateru ◆ hasznosíthasznosít 「Keiken-o jakuni
tateta.」 „Hasznosítottam a tapasztalatomat.”

jakunodeirigahagesiikotojakunodeirigahagesiikoto ◆ búcsújárásbúcsújárás
「Kinóie-va kjakuno deiriga hagesikatta.」 „Teg-
nap nálunk kész búcsújárás volt.”

jaku-ojaku-o cukerucukeru ◆ lefordítlefordít 「Sirjóni-va
gendaigojaku-o cuketa.」 „A történelmi iratot le-
fordította jelenlegi nyelvezetre.”

jaku-ojaku-o cutomerucutomeru ◆ szerepetszerepet játszikjátszik 「Csí-
muno szendójaku-o cutometa.」 „A csapatban ve-
zető szerepet játszott.”

jaku-ojaku-o furufuru ◆ szerepetszerepet osztoszt 「Kono haijúni
ródzsinno jaku-o futta.」 „Az öregember szerepét
osztotta a színészre.”

jakuotosijakuotosi ◆ ördögűzésördögűzés ◆ rosszrossz szellemekszellemek
elűzéseelűzése
jakurigakujakurigaku ◆ farmakológiafarmakológia ◆ gyógyszertangyógyszertan

jakurigakusajakurigakusa ◆ farmakológusfarmakológus ◆ gyógysze-gyógysze-
részrész
jakurigenomugakujakurigenomugaku ◆ farmakogenomikafarmakogenomika
jakuriidengakujakuriidengaku ◆ farmakogenetikafarmakogenetika
jakurikigakujakurikigaku ◆ farmakodinamikafarmakodinamika
jakurócsijúnomonojakurócsijúnomono ◆ állandóállandó rendelkezés-rendelkezés-
rere állóálló dologdolog ◇ dzsigajakurócsijúnomonodzsigajakurócsijúnomono
állandó rendelkezésre álló dologállandó rendelkezésre álló dolog
jakusajakusa ◆ fordítófordító
jakusajakusa ◆ előadóelőadó ◆ színészszínész 「Jakusa-o kok-
orozaszu.」 „Színészi pályára szeretne lépni.” ◆

ügyesügyes emberember 「Kare-va szagisijori jakusaga icsi-
maiuedatta.」 „Az az ember ügyesebb volt a csa-
lónál.” ◇ kabukijakusakabukijakusa kabukiszínészkabukiszínész ◇

szanmon-jakusaszanmon-jakusa középszerűközépszerű színészszínész ◇

szanmon-jakusaszanmon-jakusa jellegtelenjellegtelen színészszínész ◇ si-si-
rótojakusarótojakusa amatőramatőr színészszínész ◇ szenrjójaku-szenrjójaku-
sasa primadonnaprimadonna ◇ daikon-jakusadaikon-jakusa rosszrossz szí-szí-
nésznész ◇ daikon-jakusadaikon-jakusa ripacsripacs ◇ tabijakusatabijakusa

vándorszínészvándorszínész ◇ dókejakusadókejakusa bohócbohóc ◇ nin-nin-
kijakusakijakusa sztárszínészsztárszínész ◇ nójakusanójakusa nószí-nószí-
nésznész ◇ hanagatajakusahanagatajakusa színészcsillagszínészcsillag ◇

hiikijakusahiikijakusa kedvenc színészkedvenc színész
jakusajakusa ◆ JaksaJaksa
jakusabakajakusabaka ◆ tehetségestehetséges színész,színész, dede azaz
életben tapasztalatlanéletben tapasztalatlan
jakusakagjójakusakagjó ◆ színészi pályaszínészi pálya
jakusakodomojakusakodomo ◆ tehetségestehetséges színész,színész, dede
gyermeteg az életbengyermeteg az életben
jakusamjórijakusamjóri ◆ munkájábanmunkájában örömetörömet lelőlelő szí-szí-
nésznész
jakusijakusi ◆ dalszövegfordításdalszövegfordítás
jakusijakusi ◆ versfordításversfordítás
jakusicujakusicu ◆ töltényűrtöltényűr
jakusinjakusin ◆ előretöréselőretörés ◆ ugrásszerűugrásszerű fejlő-fejlő-
désdés 「Gidzsucujakusinno tosi」 „technológia ug-
rásszerű fejlődésének éve”

jakusinjakusin ◆ gyógyszerkiütésgyógyszerkiütés
jakusinjoraijakusinjorai ◆ BhaisadzsjaguruBhaisadzsjaguru ◆ Gyógyí-Gyógyí-
tó Buddható Buddha
jakusinszurujakusinszuru ◆ előretörelőretör 「Heisa-va kono
dzsúnenkande jakusinsita.」 „A cégünk az elmúlt
tíz évben előretört.” ◆ ugrásszerűenugrásszerűen fejlődikfejlődik
「Kaisa-va tankikande jakusinsita.」 „A vállalat
rövid idő alatt, ugrásszerűen fejlődött.”

jakusojakuso ◆ lefordított könyvlefordított könyv
jakusojakuso ◆ államiállami hivatalhivatal ◆ hivatalhivatal 「Kon-
intodoke-o jakusoni teisucusita.」 „Beadtam a hi-
vatalnak a házasságkötési nyilatkozatot.” ◆ ön-ön-
kormányzatkormányzat ◆ önkormányzatiönkormányzati hivatalhivatal ◇ ku-ku-
jakusojakuso polgármesteripolgármesteri hivatalhivatal ◇ sijakusosijakuso
polgármesteripolgármesteri hivatalhivatal ◇ sijakusosijakuso városhá-városhá-
zaza
jakusójakusó ◆ vegyi sérülésvegyi sérülés
jakusokekkonsikijakusokekkonsiki ◆ polgáripolgári esküvőesküvő
「Kanodzso-va jakusokekkonsikidake-o sita.」
„Csak polgári esküvője volt.”

jakusokujakusoku ◆ beosztásbeosztás 「Gosudzsin-va don-na
jakusokunano?」 „A férjed milyen beosztásban
dolgozik?” ◆ vezetővezető beosztásbeosztás ◆ vezetőivezetői ál-ál-
láslás
jakusokumeijakusokumei ◆ beosztásbeosztás
jakusokusajakusokusa ◆ vezető beosztásúvezető beosztású
jakusokuteatejakusokuteate ◆ vezetői pótlékvezetői pótlék
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jakusucujakusucu ◆ fordításfordítás
jakusucuszurujakusucuszuru ◆ lefordítlefordít 「Genbun-o jakusu-
cusita.」 „Lefordította az eredeti szöveget.”

jakuszacujakuszacu ◆ megmérgezésmegmérgezés
jakuszacuszurujakuszacuszuru ◆ megmérgezmegmérgez 「Dóbucu-o
jakuszacusita.」 „Megmérgezte az állatot.”

jakuszekijakuszeki ◆ különfélekülönféle gyógymódokgyógymódok ◇ ja-ja-
kuszekikónakukuszekikónaku mindenminden orvosiorvosi erőfeszítéserőfeszítés
ellenéreellenére 「Jakuszekikónaku goszeikjoszarema-
sita.」 „Minden orvosi erőfeszítésünk ellenére
meghalt a beteg.”

jakuszekikónakujakuszekikónaku ◆ mindenminden orvosiorvosi erőfeszí-erőfeszí-
téstés ellenéreellenére 「Jakuszekikónaku goszeikjosza-
remasita.」 „Minden orvosi erőfeszítésünk ellené-
re meghalt a beteg.”

jakuszójakuszó ◆ gyógyfűgyógyfű ◆ gyógynövénygyógynövény
jakuszóenjakuszóen ◆ gyógyfüves kertgyógyfüves kert
jakuszokujakuszoku ◆ fogadkozásfogadkozás 「Jakuszokuni han-
sitemata nomi hadzsimemasita.」 „A fogadkozása
ellenére mégis inni kezdett.” ◆ ígéretígéret
「Jakuszoku-o mamotta.」 „Megtartotta az ígére-
tét.” ◆ megegyezésmegegyezés ◆ találkozótalálkozó 「Nandzsi-
no jakuszokudatta?」 „Hány órára beszéltük meg
a találkozót?” ◇ kucsijakuszokukucsijakuszoku szóbeliszóbeli ígé-ígé-
retret ◇ kucsijakuszokukucsijakuszoku szószó 「Kucsijakuszoku-
o tori kesita.」 „Visszavonta a szavát.”

jakuszokudórijakuszokudóri ◆ ígéretéhezígéretéhez hívenhíven 「Jaku-
szokudóri okane-o kaesita.」 „Ígéretemhez híven,
megadtam a kölcsönt.”

jakuszokugacsigaujakuszokugacsigau ◆ nemnem ebbenebben állapodikállapodik
megmeg 「Jakuszokuga csigaujo!」 „Nem ebben álla-
podtunk meg!”

jakuszokugotojakuszokugoto ◆ ígéretígéret
jakuszokunojakuszokuno ◆ adottadott 「Jakuszokuno dzsikan-
ni kimaszendesita.」 „Nem jött az adott időben.”
◆ megbeszéltmegbeszélt 「Jakuszokuno basode matte-
ita.」 „A megbeszélt helyen vártam.”

jakuszokunofurikójakuszokunofurikó ◆ ígéretszegésígéretszegés
jakuszoku-o mamoranaijakuszoku-o mamoranai ◆ szószegőszószegő
jakuszoku-o mamorujakuszoku-o mamoru ◆ állja a szavátállja a szavát
jakuszoku-ojakuszoku-o sitekiszurusitekiszuru ◆ szavánszaván fogfog
「Tomodacsini komattara taszukerujo, to
jakuszokusitano-o sitekiszareta.」 „Megígértem a
barátomnak, hogy segítek, és most a szavamon fo-
gott.”

jakuszoku-ojakuszoku-o torikavaszutorikavaszu ◆ ígéretetígéretet tesz-tesz-
neknek egymásnakegymásnak 「Karera-va jakuszoku-o tori
kavasita.」 „Ígéretet tettek egymásnak.”

jakuszoku-ojakuszoku-o torikimerutorikimeru ◆ ígéretetígéretet tesztesz
「Renrakuszuru jakuszoku-o tori kimeta.」 „Ígé-
retet tettek, hogy megkeresik egymást.”

jakuszokuszurujakuszokuszuru ◆ beígérbeígér 「Szeifu-va csin-
age-o jakuszokusitaga, boku-va kjúrjószaemorat-
teinai.」 „Az állam beígérte a béremelést, de én
még fizetést sem kapok.” ◆ elkötelezielkötelezi magátmagát
「Kucsijakuszoku-va sitaga, mada keijakusitei-
nai.」 „Szóban elkötelezte magát, de még nem írta
alá a szerződést.” ◆ ígérígér 「Mata kuruto jakuszo-
kusimasita.」 „Ígérte, hogy eljön még hozzánk.”
◆ megbeszélmegbeszél 「Kanodzsotodétono jakuszoku-
o sita.」 „Randevút beszéltem meg a barátnőm-
mel.” ◆ megegyezikmegegyezik 「Kaisa-va ródókumiaini
csin-age-o jakuszokusita.」 „A vállalat béremelés-
ben egyezett meg a szakszervezettel.” ◆ megígérmegígér
「Tomodacsi-va kurumade mukaeni kuruto jaku-
szokusita.」 „A barátom megígérte, hogy eljön ér-
tem kocsival.” ◇ aujakuszoku-oaujakuszoku-o szuruszuru talál-talál-
kozótkozót beszélbeszél megmeg 「Asitatomodacsito au
jakuszoku-o sita.」 „Holnapra találkozót beszél-
tem meg a barátommal.” ◇ kucsijakuszoku-kucsijakuszoku-
szuruszuru szavátszavát adjaadja 「Okane-o kaeszuto kucsi-
jakuszokusita.」 „Szavamat adtam, hogy visszafi-
zetem a kölcsönt.”

jakuszokutegatajakuszokutegata ◆ sajátsaját váltóváltó
「Jakuszokutegata-o furi dasita.」 „Saját váltót
állítottam ki.”

jakuszórjóhójakuszórjóhó ◆ gyógyfüvesgyógyfüves gyógymódgyógymód ◆

gyógyfüves terápiagyógyfüves terápia
jakuszósójakuszósó ◆ gyógyfűárusgyógyfűárus ◆ gyógyfűkeres-gyógyfűkeres-
kedőkedő
jakuszujakuszu ◆ ellenőrzéseellenőrzése alattalatt tarttart 「Teki-va
kaikjó-o jakusiteiru.」 „Az ellenség tartja ellenőr-
zése alatt a szorost.” ◆ lefoglefog ◆ leszorítleszorít
jakuszujakuszu ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Hóteisiki-o jaku-
szu.」 „Egyszerűsíti az egyenletet.” ◆ megfogadmegfogad
「Icsinengono szaikai-o jakusita.」 „Megfogad-
ták, hogy egy év múlva újra találkoznak.”

jakuszujakuszu ◆ átültetátültet 「Júmeina hon-o hangarí
goni jakusita.」 „Átültetett egy híres könyvet ma-
gyar nyelvre.” ◆ fordítfordít 「Bokokugoni
jakuszuno-va kantandeszu.」 „Anyanyelvre
könnyű fordítani.” ◆ lefordítlefordít 「Kono bunsó-o
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nihongoni jakusite!」 „Fordítsd le ezt a mondatot
japánra!”

jakuszújakuszú ◆ osztóosztó 「Dzsúnino jakuszú-va nand-
eszuka?」 „Mik a 12 osztói?” ◇ kójakuszúkójakuszú kö-kö-
zös osztózös osztó
jakutakujakutaku ◆ szolgálati lakásszolgálati lakás
jakutejakute ◆ saját váltósaját váltó
jakutójakutó ◆ gyógyfürdőgyógyfürdő ◆ gyógyvízgyógyvíz
jakutokujakutoku ◆ beosztássalbeosztással járójáró juttatásjuttatás ◆

juttatásjuttatás 「Jakutokuno ói sigoto」 „sok jutta-
tással járó munka”

jakuvarijakuvari ◆ feladatfeladat 「Kare-va susóno jakuvari-
o hatasiteinai.」 „A miniszterelnök nem alkalmas
a feladatára.” ◆ feladatkörfeladatkör 「Sainno jakuvari-
o kimeta.」 „Meghatározta a dolgozók feladatkö-
rét.” ◆ szerepszerep 「Madzsimena hatarakiga sósinni
dzsújóna jakuvari-o hatasita.」 „A szorgalma fon-
tos szerepet játszott abban, hogy kinevezzék.” ◆

szerepkörszerepkör ◇ jakuvari-ojakuvari-o hataszuhataszu betöltibetölti
szerepétszerepét 「Ojatositeno jakuvari-o hatasita.」
„Betöltötte a szülő szerepét.” ◇ jakuvari-ojakuvari-o ha-ha-
taszutaszu szerepetszerepet játszikjátszik 「Kono buhin-va ku-
rumani dzsújóna jakuvari-o hataszu.」 „Ez az al-
katrész fontos szerepet játszik az autóban.”

jakuvaribuntanjakuvaribuntan ◆ munkamegosztásmunkamegosztás
jakuvaribuntanjakuvaribuntan ◆ szerepmegosztásszerepmegosztás
jakuvariengijakuvariengi ◆ szerepjátékszerepjáték
jakuvari-ojakuvari-o hataszuhataszu ◆ betöltibetölti szerepétszerepét
「Ojatositeno jakuvari-o hatasita.」 „Betöltötte a
szülő szerepét.” ◆ szerepetszerepet játszikjátszik 「Kono
buhin-va kurumani dzsújóna jakuvari-o hata-
szu.」 „Ez az alkatrész fontos szerepet játszik az
autóban.”

jakuvarisutokujakuvarisutoku ◆ szerepvállalásszerepvállalás
jakuzajakuza ◆ gengsztergengszter 「Jakuzano kobun」
„gengszterbanda bérence” ◆ jakuzajakuza 「Jakuzano
icsimi」 „jakuza tagja” ◆ maffiózómaffiózó 「Szubeteno
szeidzsika-va jakuzanojóni mieru.」 „Minden po-
litikus maffiózónak tűnik.”

jakuzaeigajakuzaeiga ◆ jakuzafilmjakuzafilm
jakuzaeigajakuzaeiga ◆ gengszterfilmgengszterfilm
jakuzaijakuzai ◆ farmakonfarmakon ◆ gyógyszergyógyszer ◆ szerszer
jakuzaijórjójakuzaijórjó ◆ gyógyszeradaggyógyszeradag 「Taidzsúa-
tarino jakuzaijórjó」 „testsúlyarányos gyógyszer-
adag”

jakuzaisijakuzaisi ◆ gyógyszerészgyógyszerész
jakuzaitaiszeijakuzaitaiszei ◆ gyógyszer-toleranciagyógyszer-tolerancia
jakuzanajakuzana ◆ tisztességtelentisztességtelen 「Jakuzana kag-
jó」 „tisztességtelen üzelmek”

jakuzanoicsiinjakuzanoicsiin ◆ maffiózómaffiózó
jakuzanoojabunjakuzanoojabun ◆ gengszterfőnökgengszterfőnök
jakuzukijakuzuki ◆ vezetőivezetői beosztásbeosztás 「Jakuzukini-
naranai kagiri sókjúdekinai.」 „Csak akkor tu-
dunk emelni a fizetésén, ha vezető beosztásba ke-
rül.”

jakuzukiteatejakuzukiteate ◆ vezetői pótlékvezetői pótlék
jakuzukurijakuzukuri ◆ szerep betanulásaszerep betanulása
jamajama ❶ hegyhegy 「Jamani nobotta.」 „Felmásztam
a hegyre.” ❷ halomhalom 「Honno jama」 „egy halom
könyv” ◆ bányabánya ◆ bércbérc ◆ bűnesetbűneset
「Konojama-va szószaga muzukasii.」 „Ez a bűn-
eset nehezen nyomozható.” ◆ csúcspontcsúcspont 「Si-
baino jama」 „színdarab csúcspontja” ◆ hazar-hazar-
dírozásdírozás 「Abunai jama-o haru.」 „Veszélyes ha-
zardírozást folytat.” ◆ hegyihegyi fafa 「Jama-o uru.」
„Eladja a hegyi erdő fáit.” ◆ kazalkazal ◆ kupackupac
「Gomino jama」 „egy kupac szemét” ◆ menetmenet
「Nedzsino jama」 „csavar menete” ◆ nehezeneheze
「Sigotono jama-o koeta.」 „Túl vagyunk a mun-
ka nehezén.” ◆ ráérzésráérzés 「Sikenno jamaga atat-
ta.」 „Sikerült ráéreznem, mit érdemes megtanul-
ni a vizsgára.” ◆ rakásrakás 「Ringono jama」 „egy
rakás alma” ◆ szerencsepróbaszerencsepróba 「Keibade
jama-o kaketara óatarisita.」 „Szerencsét próbál-
tam az ügetőn, és sokat nyertem.” ◆ tetőtető 「Bó-
sino jama」 „kalap teteje” ◇ ato-vaato-va notonarenotonare
jamatonarejamatonare utánamutánam azaz özönvízözönvíz ◇ ivajamaivajama
sziklássziklás hegységhegység ◇ garekinojamagarekinojama romhal-romhal-
mazmaz 「Kúsúnijotte macsi-va garekino jamato ka-
sita.」 „A bombázásoktól a város romhalmazzá
vált.” ◇ szuribacsijamaszuribacsijama süveghegysüveghegy ◇ sze-sze-
kinojamakinojama nemnem tehettehet mástmást 「Dokodemo kon-
deirusi ieniirukotoninarunoga szekino jamada.」
„Mindenhol sokan vannak, nem tehetek mást,
mint otthon maradjak.” ◇ takaranojamatakaranojama kin-kin-
csesbányacsesbánya 「Kono tosokan-va takarano jama-
dearu.」 „Ez a könyvtár egy kincsesbánya.” ◇ na-na-
minojamaminojama hullámhegyhullámhegy ◇ nojamanojama hegyek-hegyek-
völgyekvölgyek ◇ hosikuszanojamahosikuszanojama szénakazalszénakazal ◇

jamatocumujamatocumu halombahalomba rakrak 「Hon-o jamato
cunda.」 „Halomba raktam a könyveket.” ◇ ja-ja-
mahodomahodo rengetegrengeteg 「Sicumon-va jamahodoa-
ru.」 „Rengeteg kérdésem van.” ◇ jamajamajamajama
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hegyekhegyek 「Ucukusiki szekaino jamajama」 „világ
szép hegyei”

jamaaijamaai ◆ hegyekhegyek közeköze 「Jamaaino mura」
„hegyek közti falu”

jamaaijamaai ◆ merkúrcsillamerkúrcsilla ◆ merkúrfűmerkúrfű ◆ szélfűszélfű
jamaarasijamaarasi ◆ sülsül ◆ tarajos sültarajos sül
jamaarasijamaarasi ◆ hegyi szélhegyi szél ◆ jamaarasijamaarasi
jamaarukijamaaruki ◆ hegyi sétahegyi séta
jamabajamaba ◆ tetőfoktetőfok 「Hanasi-va jamaba-o mu-
kaeta.」 „A tetőfokához ért a történet.”

jamabacsijamabacsi ◆ lódarázslódarázs
jamabatojamabato ◆ hegyi gerlehegyi gerle
jamabejamabe ◆ hegy környékehegy környéke
jamabikojamabiko ◆ hegyi istenhegyi isten ◆ visszhangvisszhang
jamabirakijamabiraki ◆ hegymászóidényhegymászóidény kezdetekezdete
「Fudzsiszanno jamabiraki-va icudeszuka?」
„Mikortól lehet megmászni a Fudzsit?”

jamabudójamabudó ◆ vadszőlővadszőlő
jamabukijamabuki ◆ boglárkacserjeboglárkacserje
jamabukiirojamabukiiro ◆ aranysárgaaranysárga
jamabukiszójamabukiszó ◆ japán fecskefűjapán fecskefű
jamabusijamabusi ◆ hegyi szerzeteshegyi szerzetes
jamacucudzsijamacucudzsi ◆ havasszépehavasszépe ◆ rododend-rododend-
ronron
jamacunamijamacunami ◆ hegyomláshegyomlás
jamaderajamadera ◆ hegyi templomhegyi templom
jamadorijamadori ◆ hegyi madárhegyi madár ◆ rézfácánrézfácán
jamadoritakejamadoritake ◆ ízletesízletes vargányavargánya ◆ vargá-vargá-
nyanya
jamadzsijamadzsi ◆ hegyi ösvényhegyi ösvény
jamafutokorojamafutokoro ◆ hegyhegy belsejebelseje ◆ hegyhegy szíveszíve

jamagarajamagara ◆ tarka cinegetarka cinege
jamagarijamagari ◆ hajtóvadászathajtóvadászat 「Keiszacu-va
szacudzsinhanno jamagari-o hadzsimeta.」 „A
rendőrség hajtóvadászatot indított a gyilkos el-
len.” ◆ hegyi vadászathegyi vadászat
jamagari-ojamagari-o szuruszuru ◆ hajtóvadászatothajtóvadászatot tarttart
「Tószósano jamagari-o sita.」 „Hajtóvadászatot
tartottak a szökevény ellen.”

jamagatakenjamagataken ◆ Jamagata megyeJamagata megye
jamagatakójamagatakó ◆ szögacélszögacél ◆ szögvasszögvas

jamagatasijamagatasi ◆ JamagataJamagata
jamagerajamagera ◆ hamvas küllőhamvas küllő ◆ szürke küllőszürke küllő
jamagivajamagiva ◆ hagyhagy aljaalja 「Jamagivano mura」
„hegy aljában lévő falu” ◆ hegygerinchegygerinc 「Jama-
givanikakatta kumo」 „hegygerinc feletti felhő”

jamagoejamagoe ◆ átkelés a hegyenátkelés a hegyen
jamagoeszurujamagoeszuru ◆ átkel a hegyenátkel a hegyen
jamagojajamagoja ◆ hegyihegyi laklak ◆ hegyihegyi menedékhelymenedékhely
◆ hegyihegyi turistaszállásturistaszállás ◆ menedékházmenedékház ◆ tu-tu-
ristaszállásristaszállás
jamagomorijamagomori ◆ hegyekhegyek köztiközti remeteéletremeteélet ◆

visszavonulás a hegyek közévisszavonulás a hegyek közé
jamagomoriszurujamagomoriszuru ◆ visszavonulvisszavonul aa hegyekhegyek
közéközé
jamagucsikenjamagucsiken ◆ Jamagucsi megyeJamagucsi megye
jamagucsisijamagucsisi ◆ JamagucsiJamagucsi
jamagunijamaguni ◆ hegyeshegyes vidékvidék 「Jamagunino kan-
kó」 „hegyes vidékre utazás” ◆ hegyvidékeshegyvidékes
országország
jamahadajamahada ◆ csupaszcsupasz hegyoldalhegyoldal 「Hikóki-va
jamahadani gekitocusita.」 „A repülőgép a csu-
pasz hegyoldalnak ütközött.” ◆ kopárkopár hegyol-hegyol-
daldal
jamahenjamahen ◆ bal oldali hegy-gyökbal oldali hegy-gyök
jamahidajamahida ◆ gyűrődésgyűrődés
jamahodojamahodo ◆ busásanbusásan 「Kareno onni taisite ja-
mahodono okane-o kaesita.」 „Busásan megfize-
tett a szívességéért.” ◆ dögiveldögivel 「Okanega jama-
hodoaru.」 „Van pénzem dögivel.” ◆ rengetegrengeteg
「Sicumon-va jamahodoaru.」 „Rengeteg kérdé-
sem van.”

jamahodoagerujamahodoageru ◆ elhalmozelhalmoz
「Kodomonipurezento-o jamahodoageta.」 „A
gyereket ajándékokkal halmozta el.”

jamahodomocujamahodomocu ◆ dúskáldúskál 「Kare-va okane-o
jamahodo motteiru.」 „Dúskál a pénzben.”

jamaijamai ◆ betegségbetegség 「Jamai-va kikara.」 „A be-
tegséget a lélek okozza.” ◆ kórkór ◆ kórságkórság 「Hen-
najamainikakattesimatta.」 „Elkaptam valami
kórságot.” ◆ rosszrossz szokásszokás ◇ koinojamaikoinojamai sze-sze-
relmirelmi betegségbetegség ◇ kokoronojamaikokoronojamai lelkilelki be-be-
tegségtegség ◇ munenojamaimunenojamai tüdőbetegségtüdőbetegség
「Muneno jamai-o vazuratteiru.」 „Tüdőbetegsé-
ge van.” ◇ jamai-ojamai-o ositeosite betegségebetegsége dacáradacára
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「Kare-va jamai-o osite hataraiteiru.」 „Betegsé-
ge dacára dolgozik.”

jamaidarejamaidare ◆ lelógó betegség-gyöklelógó betegség-gyök
jamaimojamaimo ◆ jamjam ◆ jamgyökérjamgyökér ◆ jamszjamsz ◆

jamszgyökérjamszgyökér ◆ japán jamszgyökérjapán jamszgyökér
jamainujamainu ◆ japán farkasjapán farkas ◆ vadkutyavadkutya
jamai-ojamai-o ositeosite ◆ betegségebetegsége dacáradacára 「Kare-
va jamai-o osite hataraiteiru.」 „Betegsége dacára
dolgozik.” ◆ betegségévelbetegségével dacolvadacolva 「Kare-va
jamai-o osite ninmu-o hatasita.」 „Betegségével
dacolva látta el feladatát.”

jamajakijamajaki ◆ hegy felégetésehegy felégetése
jamajamajamajama ◆ hegyekhegyek 「Ucukusiki szekaino ja-
majama」 „világ szép hegyei” ◆ rengetegrengeteg
「Hanasitaikoto-va jamajamaaru.」 „Rengeteg
dolgot el akarok mondani.”

jamajamadearujamajamadearu ◆ nagyonnagyon isis szeretneszeretne 「Pá-
tíni szankasitaino-va jamajamadeszuga, asita-va
hajaku okinakerebanarimaszen.」 „Nagyon is
szeretnék elmenni a partira, de holnap korán kell
kelnem.” ◇ kikitaino-vakikitaino-va jamajama-dejamajama-de aruaru el-el-
hallgathallgat 「Hanasi-o kikitaino-va jamajamade-
szuga, densaga suppacuszurunodeszu.」 „Elhall-
gatnám még egy ideig, de hamarosan indul a vo-
natom.”

jamajomogijamajomogi ◆ japán ürömjapán üröm
jamajurijamajuri ◆ aranycsíkos liliomaranycsíkos liliom
jamakadzsijamakadzsi ◆ erdőtűzerdőtűz ◆ futótűzfutótűz
jamakagasijamakagasi ◆ vízisiklóvízisikló
jamakagejamakage ◆ hegyhegy árnyékaárnyéka 「Mizúmini jama-
kagega ucutteita.」 „A hegy árnyéka a tóra vető-
dött.”

jamakakejamakake ◆ jamszgyökér-reszelékes ételjamszgyökér-reszelékes étel
jamakakkojamakakko ◆ kúpos zárójelkúpos zárójel
jamakanjamakan ◆ ráérzésráérzés 「Jamakanga atatte siken-
va kótokutendatta.」 „Ráéreztem, mit kell tanul-
nom, így jó pontszámot értem el.”

jamakanmurijamakanmuri ◆ felső hegy-gyökfelső hegy-gyök
jamakazejamakaze ◆ hegyi szélhegyi szél
jamakejamake ◆ hazardírozóhazardírozó hajlamhajlam ◆ kockázta-kockázta-
tó hajlamtó hajlam
jamakicsójamakicsó ◆ citromlepkecitromlepke
jamakkejamakke ◆ kockáztató hajlamkockáztató hajlam

jamakkegaarujamakkegaaru ◆ hazardírozikhazardírozik 「Ano hito-va
jamakkegaaru.」 „Az az ember szeret hazardíroz-
ni.” ◆ kockáztatkockáztat 「Ókina kake-o motomeru ja-
makkegaaru.」 „Kockáztatva nagy nyereséget
akar elérni.”

jamakke-ojamakke-o daszudaszu ◆ kockáztatkockáztat 「Jamakke-o
dasite katta kabude móketa.」 „A kockáztatva vett
részvényem bejött.”

jamakuzurejamakuzure ◆ hegyomláshegyomlás 「Góude jamakuzu-
rega okita.」 „Az esőzések hegyomlást okoztak.”

jamamajujamamaju ◆ tölgy-pávaszemtölgy-pávaszem
jamamejamame ◆ japán lazacjapán lazac
jamamicsijamamicsi ◆ hegyi ösvényhegyi ösvény ◆ hegyi úthegyi út
jamamomojamamomo ◆ japánjapán viaszbogyóviaszbogyó ◆ viaszbo-viaszbo-
gyógyó ◆ vörös babérbogyóvörös babérbogyó
jamamorijamamori ◆ halomhalom ◆ rakásrakás
jamamoriniszurujamamoriniszuru ◆ felpúpozfelpúpoz 「Paszuta-o
oszarani jamamorinisita.」 „Felpúpoztam a tész-
tát a tányéromon.” ◆ púpozpúpoz 「Oszarani odango-
o jamamorinisita.」 „Púpozottan raktam a gom-
bócokat a tányérra.”

jamamorinojamamorino ◆ kupackupac 「Men-ucsi daini jama-
morino komugikogaatta.」 „A gyúrótáblán volt
egy kupac liszt.” ◆ púpozottpúpozott 「Jógurutoniszu-
pún jamamorino szató-o ireta.」 „Egy púpozott
kanál cukrot tettem a joghurtba.”

jamanaijamanai ◆ igazánigazán 「Kareno bjókino kaifuku-
o negattejamanai.」 „Igazán szeretném, ha meg-
gyógyulna!” ◆ nagyonnagyon 「Szenszei-o szonkeisitej-
amanai.」 „Nagyon tisztelem a tanáromat.”

jamanakakojamanakako ◆ Jamanaka-tengerszemJamanaka-tengerszem
jamanakedófujamanakedófu ◆ jamszgyökeres tofujamszgyökeres tofu
jamanakeszobajamanakeszoba ◆ jamszgyökeres hajdinajamszgyökeres hajdina
jamanamijamanami ◆ hegyvonulathegyvonulat
jamanarasijamanarasi ◆ japán nyárfajapán nyárfa
jamanarijamanari ◆ hegy morajlásahegy morajlása
jamanarijamanari ◆ íveltségíveltség
jamanarinojamanarino ◆ íveltívelt 「Jamanarino majuge」
„ívelt szemöldök”

jamanasijamanasi ◆ vadkörtevadkörte
jamanasikenjamanasiken ◆ Jamanasi megyeJamanasi megye
jamanbajamanba ◆ banyabanya
jamanejamane ◆ japán pelejapán pele ◆ pelepele
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jamanekojamaneko ◆ hiúzhiúz ◆ vadmacskavadmacska ◇ bengaru-bengaru-
jamanekojamaneko leopárdmacskaleopárdmacska ◇ bengarujama-bengarujama-
nekoneko bengáli törpemacskabengáli törpemacska
jamanekojanagijamanekojanagi ◆ kecskefűzkecskefűz
jamanekoszógijamanekoszógi ◆ nem hivatalos sztrájknem hivatalos sztrájk
jamanekoszutojamanekoszuto ◆ nemnem hivataloshivatalos sztrájksztrájk ◆

spontán sztrájkspontán sztrájk
jamanekozajamanekoza ◆ HiúzHiúz
jamanoborijamanobori ◆ hegymászáshegymászás
jamanoboriszurujamanoboriszuru ◆ hegyet mászikhegyet mászik
jamanocsódzsójamanocsódzsó ◆ hegytetőhegytető
jamanofumotojamanofumoto ◆ hegylábhegyláb
jamanohajamanoha ◆ hegygerinchegygerinc
jamanohijamanohi ◆ hegyek napjahegyek napja
jamanoimojamanoimo ◆ jamszgyökérjamszgyökér ◆ japánjapán jamsz-jamsz-
gyökérgyökér
jamanokamijamanokami ◆ házisárkányházisárkány ◆ hegyihegyi istenisten ◆

sárkánysárkány
jamanokatajamanokata ◆ hegynyúlványhegynyúlvány
jamanosamenjamanosamen ◆ hegyoldalhegyoldal
jamanoszacsijamanoszacsi ◆ erdeierdei csemegecsemege ◆ hegyekhegyek
gyümölcseigyümölcsei
jamanoszeijamanoszei ◆ nimfanimfa
jamanotamotojamanotamoto ◆ hegy aljahegy alja
jamanotejamanote ◆ hegyhezhegyhez közeliközeli területterület ◆ Ja-Ja-
manotemanote ◆ magaslaton lévő lakóterületmagaslaton lévő lakóterület
jamanoteszenjamanoteszen ◆ Jamanote vonalJamanote vonal
jama-ojama-o haruharu ◆ fogadfogad 「Jama-o hattaga atara-
nakatta.」 „Fogadtam, de nem jött be.”

jama-ojama-o koetani-okoetani-o koekoe ◆ hetedhéthetedhét határonhatáron
átát 「Mazusii szeinen-va jama-o koe tani-o koe
tabi-o cuzukemasita.」 „A szegény legény heted-
hét határon át vándorolt.”

jamaokujamaoku ◆ hegy mélyehegy mélye
jamaorosijamaorosi ◆ hegyről fújó szélhegyről fújó szél
jamaotokojamaotoko ◆ hegyihegyi emberember ◆ hegylakóhegylakó ◆

hegymászóhegymászó
jamaringojamaringo ◆ vadalmavadalma
jamasijamasi ◆ bányamérnökbányamérnök ◆ bányászbányász ◆ csalócsaló ◆

favágófavágó ◆ haszonlesőhaszonleső ◆ nyerészkedőnyerészkedő ◆ spe-spe-
kulánskuláns
jamasicsimencsójamasicsimencsó ◆ túzoktúzok
jamasigijamasigi ◆ erdei szalonkaerdei szalonka

jamasiijamasii ◆ nemnem tisztatiszta aa lelkiismeretelelkiismerete 「Szo-
no kennicuite nannojamasiikotomonai.」 „Azzal
az üggyel kapcsolatban tiszta a lelkiismeretem.”
◆ rosszindulatúrosszindulatú 「Kanodzsoni taisitejamasii
kimocsi-va nakatta.」 „Nem akartam semmi
rosszat annak a nőnek.” ◇ jamasiikoto-ojamasiikoto-o szuruszuru
rosszrossz fátfát tesztesz aa tűzretűzre 「Jamasiikoto-o sita-
karapurezentonante kattekitandesó!」 „Biztosan
azért vetted ezt az ajándékot, mert rossz fát tettél
a tűzre!”

jamasiikoto-ojamasiikoto-o szuruszuru ◆ rosszrossz fátfát tesztesz aa
tűzretűzre 「Jamasiikoto-o sitakarapurezentonante
kattekitandesó!」 „Biztosan azért vetted ezt az
ajándékot, mert rossz fát tettél a tűzre!”

jamaszemijamaszemi ◆ szalagos halkapószalagos halkapó
jamaszuszojamaszuszo ◆ hegy aljahegy alja
jamataikokujamataikoku ◆ JamataikokuJamataikoku
jamatakabósijamatakabósi ◆ keménykalapkeménykalap
jamatejamate ◆ dombosdombos lakóterületlakóterület ◆ hegyhezhegyhez
közeli területközeli terület
jamatejamate ◆ JamateJamate
jamatojamato ◆ JamatoJamato ◆ ősi japánősi japán
jamatocumujamatocumu ◆ halombahalomba rakrak 「Hon-o jamato
cunda.」 „Halomba raktam a könyveket.”

jamatodamasiijamatodamasii ◆ japán szellemiségjapán szellemiség
jamatodzsidaijamatodzsidai ◆ Jamato-korJamato-kor
jamatoejamatoe ◆ jamatoejamatoe
jamatogokorojamatogokoro ◆ japán lélekjapán lélek
jamatogotojamatogoto ◆ ősi japán kotoősi japán koto
jamatoimojamatoimo ◆ narai jamgyökérnarai jamgyökér
jamatokotobajamatokotoba ◆ ősi japán nyelvősi japán nyelv
jamatominzokujamatominzoku ◆ jamato népjamato nép
jamatonadesikojamatonadesiko ◆ japánosjapános viselkedésűviselkedésű nőnő
◆ vadszegfűvadszegfű
jamaubajamauba ◆ hegyekben elő öregasszonyhegyekben elő öregasszony
jamauzurajamauzura ◆ fogolyfogoly
jamavakejamavake ◆ testvéries elosztástestvéries elosztás
jamavakeszurujamavakeszuru ◆ testvériesentestvériesen eloszteloszt
「Ureta daikin-va jamavakesita.」 „Testvériesen
elosztották az árbevételt.”

jamazakurajamazakura ◆ vadcseresznyevadcseresznye
jamazarujamazaru ◆ bugrisbugris ◆ tahótahó ◆ vadmajomvadmajom
jamazatojamazato ◆ hegyi faluhegyi falu
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jamazoinijamazoini ◆ hegyek menténhegyek mentén
jamazoinojamazoino ◆ hegyek mentihegyek menti
jamazumijamazumi ◆ halomhalom 「Gomi-va jamazumininat-
teita.」 „Egy halom szemét volt ott.” ◆ rakásrakás
「Mondai-va jamazumida.」 „Egy rakás problé-
ma van.”

jamazumininarujamazumininaru ◆ halombanhalomban álláll 「Cukueno
ueni sorui-va jamazumininatteiru.」 „Halomban
állnak az iratok az asztalon.”

jamazuminiszurujamazuminiszuru ◆ felpúpozfelpúpoz 「Torakkuni
nimocu-o jamazuminisita.」 „Felpúpozta a rako-
mányt a teherautón.” ◆ halombahalomba rakrak 「Hon-
o jukani jamazuminisita.」 „Halomba raktam a
könyveket a földön.”

jamazuminojamazumino ◆ hegyekbenhegyekben állóálló 「Jamazum-
inogomi」 „hegyekben álló szemét” ◆ púpozottpúpozott
「Torakku-va jamazumino nimocu-o hakonda.」
„A teherautó púpozott rakományt szállított.”

jamerujameru ◆ betegbeteg 「Jameru sakai」 „beteg tár-
sadalom” ◆ fájfáj 「Sórainokotode atamaga jame-
ru.」 „Fáj a fejem a jövőm miatt.”

jamerujameru ◆ abbahagyabbahagy 「Otószanga tabako-o ja-
meta.」 „Az apám abbahagyta a dohányzást.” ◆

feladfelad 「Sigoto-o jameta.」 „Feladta a munkáját.”
◆ felhagyfelhagy 「Singaku-o jameta.」 „Felhagytam a
továbbtanulással.” ◆ felmondfelmond 「Jamerukotoni-
sita.」 „Úgy döntöttem, felmondok.” ◆ kiirat-kiirat-
kozikkozik 「Gogakukjósicu-o jameta.」 „Kiiratkoz-
tam a nyelviskolából.” ◆ kilépkilép 「Szakunen-va
omedetade hitoridzsimuso-o jameta.」 „A múlt
évben egy személy lépett ki terhesség miatt.” ◆

lemondlemond 「Sacsó-va jametandatte!」 „Azt beszé-
lik, az igazgató lemondott!” ◆ leszámolleszámol
「Kanzenniarukóru-o jameta.」 „Leszámoltam az
alkoholizmussal.” ◆ leszokikleszokik 「Tabako-o jame-
tai.」 „Szeretnék leszokni a dohányzásról.” ◆ nemnem
kellkell 「Jappari gohan-o jametepan-nisimaszu.」
„Meggondoltam magam, nem kell a rizs, inkább
kenyeret kérek!” ◆ távoziktávozik 「Icsibanii
szensugacsímu-o jameta.」 „A legjobb játékos tá-
vozott a csapatból.” ◆ visszamondvisszamond 「Buhinno
csúmon-o jameta.」 „Visszamondtam az alkatrész
megrendelését.” ◇ jametahógaiijametahógaii felejtősfelejtős
「Konoszanguraszu-va jameta hógaii.」 „Ez a
napszemüveg felejtős.”

jamerujónidzsogenszurujamerujónidzsogenszuru ◆ eltanácsoleltanácsol
「Kono szenmonsoku-o jamerujóni isani

dzsogenszareta.」 „Az orvos eltanácsolt ettől a
szakmától.”

jameszaszerujameszaszeru ◆ abbahagyatabbahagyat ◆ elvonelvon 「Isa-
va kareni oszake-o jameszaszeta.」 „Az orvos el-
vonta tőle az alkoholt.”

jametahógaiijametahógaii ◆ felejtősfelejtős 「Konoszanguraszu-
va jameta hógaii.」 „Ez a napszemüveg felejtős.”

jameteokujameteoku ◆ felhagyfelhagy
jamijami ◆ alvilágalvilág 「Jamino teió」 „alvilág királya”
◆ feketefekete 「Jamitorihiki」 „fekete ügylet” ◆ il-il-
legálislegális 「Jamikói」 „illegális tevékenység” ◆ ki-ki-
látástalanságlátástalanság ◆ nyomasztónyomasztó érzésérzés 「Kare-
va kokorono jamiga fukai.」 „Valami mélyen nyo-
masztja.” ◆ sötétségsötétség 「Fukai jami」 „teljes sö-
tétség” ◇ uszujamiuszujami félhomályfélhomály ◇ sin-nojamisin-nojami
vaksötétvaksötét 「Mori-va sinno jamidatta.」 „Az er-
dőben vaksötét volt.” ◇ jamisóbai-ojamisóbai-o szuruszuru fe-fe-
ketézikketézik 「Jamisóbai-o site szeikacusiteiru.」
„Feketézésből él.” ◇ jamidejamide feketénfeketén 「Kono
kin-va jamide katta.」 „Ezt az aranyat feketén vet-
tem.” ◇ jamininagaszujamininagaszu feketepiaconfeketepiacon terítterít
「Micujuhin-o jamini nagasita.」 „Feketepiacon
terítette a csempészárut.” ◇ jaminimagiretejaminimagirete éjéj
lepleleple alattalatt 「Jamini magirete macsi-o deta.」
„Az éj leple alatt elutaztam a városból.”

jamiagarijamiagari ◆ felgyógyulásfelgyógyulás ◆ lábadozáslábadozás
jamibussijamibussi ◆ feketeárufeketeáru
jamicukijamicuki ◆ megfertőződésmegfertőződés ◇ jamicukinina-jamicukinina-
ruru rákattanrákattan 「Konocsokoga jamicukininatta.」
„Rákattantam erre a csokira.”

jamicukininarujamicukininaru ◆ rákattanrákattan 「Konocsokoga ja-
micukininatta.」 „Rákattantam erre a csokira.”

jamicukujamicuku ◆ rabja leszrabja lesz
jamidejamide ◆ feketénfeketén 「Kono kin-va jamide kat-
ta.」 „Ezt az aranyat feketén vettem.” ◆ fűfű alattalatt

jamiicsijamiicsi ◆ feketepiacfeketepiac 「Jamiicside katta
sóhinni-va hosó-va cuitemaszen.」 „A feketepia-
con vett áruhoz nincs garancia.”

jamijajamija ◆ zugáruszugárus
jamijojamijo ◆ sötét éjszakasötét éjszaka
jamijonikaraszujamijonikaraszu ◆ sötétbensötétben mindenminden tehéntehén
feketefekete
jamijoniteppójamijoniteppó ◆ vaktában próbálkozásvaktában próbálkozás
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jamijonokaraszujamijonokaraszu ◆ sötétbensötétben mindenminden tehéntehén
feketefekete
jamijonoteppójamijonoteppó ◆ vaktában próbálkozásvaktában próbálkozás
jamikadzsinojamikadzsino ◆ illegális kaszinóillegális kaszinó
jamikakakujamikakaku ◆ feketepiaci árfeketepiaci ár
jamikarajaminihómurujamikarajaminihómuru ◆ elhajtelhajt 「Kodomo-o
umazuni jamikara jamini hómutta.」 „Nem szül-
te meg a gyereket, hanem elhajtotta.” ◆ eltussoleltussol
「Kono dzsiken-o jamikara jamini hómutta.」
„Eltussolta az ügyet.”

jamikaruterujamikaruteru ◆ illegális kartellillegális kartell
jamikeizaijamikeizai ◆ feketegazdaságfeketegazdaság
jamikenkinjamikenkin ◆ illegális adományillegális adomány
jamikinjamikin ◆ fekete pénzfekete pénz ◆ illegális pénzillegális pénz
jamikingjósajamikingjósa ◆ uzsorásuzsorás
jamikin-jújamikin-jú ◆ uzsorakölcsönzésuzsorakölcsönzés
jamikjújojamikjújo ◆ feketén kapott fizetségfeketén kapott fizetség
jamikumonijamikumoni ◆ hirtelenhirtelen ötlettelötlettel 「Jamiku-
moni gaikokuni itta.」 „Hirtelen ötlettel külföldre
utaztam.” ◆ vaktábanvaktában 「Jamikumoni happósi-
ta.」 „Vaktában lövöldözött.”

jaminejamine ◆ feketepiaci árfeketepiaci ár
jaminihómurujaminihómuru ◆ elkendőzelkendőz 「Sinszó-o jamini
hómutta.」 „Elkendőzte az igazságot.” ◆ eltusoleltusol
「Dzsiken-va jamini hómurareta.」 „Eltusolták
az ügyet.”

jaminimagiretejaminimagirete ◆ éjéj lepleleple alattalatt 「Jamini
magirete macsi-o deta.」 „Az éj leple alatt elutaz-
tam a városból.”

jamininagaszujamininagaszu ◆ feketepiaconfeketepiacon terítterít
「Micujuhin-o jamini nagasita.」 „Feketepiacon
terítette a csempészárut.”

jaminonakanijaminonakani ◆ sötétbensötétben 「Jamino nakani
nekono mega hikatteita.」 „A sötétben világított a
macska szeme.”

jaminosigoto-ojaminosigoto-o szuruszuru ◆ feketézikfeketézik 「Micuju-
no jamino sigoto-o siteita.」 „Csempészáruval fe-
ketézett.” ◆ illegálisillegális tevékenységettevékenységet folytatfolytat
「Hakobi jano jamino sigoto-o siteita.」 „Illegális
drogcsempészettel foglalkozott.”

jaminoteiójaminoteió ◆ alvilág királyaalvilág királya
jamisóbaijamisóbai ◆ zugkereskedelemzugkereskedelem
jamisóbai-ojamisóbai-o szuruszuru ◆ feketézikfeketézik 「Jamisóbai-
o site szeikacusiteiru.」 „Feketézésből él.”

jamisóninjamisónin ◆ zugáruszugárus
jamiszóbajamiszóba ◆ feketeárfolyamfeketeárfolyam ◆ feketepiacifeketepiaci
árfolyamárfolyam
jamitorihikijamitorihiki ◆ illegális ügyletillegális ügylet ◆ zugügyletzugügylet
jamiucsijamiucsi ◆ éjszakaiéjszakai támadástámadás 「Tekini
jamiucsi-o kuravaszeta.」 „Éjszaka megtámadtuk
az ellenséget.” ◆ orvtámadásorvtámadás ◆ rajtaütésrajtaütés
jamomejamome ◆ özvegyasszonyözvegyasszony
jamomejamome ◆ özvegyemberözvegyember
jamomejamome ◆ özvegyözvegy
jamomegurasijamomegurasi ◆ özvegységözvegység
jamomegurasijamomegurasi ◆ özvegységözvegység
jamomeninarujamomeninaru ◆ megözvegyülmegözvegyül
jamoojamoo ◆ özvegyözvegy
jamorijamori ◆ gekkógekkó ◆ gyíkgyík
jamósójamósó ◆ éjszakaiéjszakai vakságvakság ◆ farkasvakságfarkasvakság

jamotatemotamarazujamotatemotamarazu ◆ nemnem tudjatudja vissza-vissza-
tartanitartani magátmagát 「Jamo tatemotamarazu suppa-
cusita.」 „Nem tudtam visszatartani magam, út-
nak indultam.”

jamujamu ◆ abbamaradabbamarad 「Hakusugajanda.」 „Ab-
bamaradt a taps.” ◆ elálleláll 「Amega janda.」 „El-
állt az eső.” ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Kazegajanda.」
„Elcsendesedett a szél.” ◆ megszűnikmegszűnik 「Torino
naki goegahatatojanda.」 „Hirtelen megszűnt a
madárdal.” ◇ nakijamunakijamu abbahagyjaabbahagyja aa sírástsírást
「Kodomo-va naki janda.」 „A gyerek abbahagyta
a sírást.” ◇ narijamanaihakusunarijamanaihakusu szűnniszűnni nemnem
akaróakaró tapstaps ◇ fukijamufukijamu elálleláll 「Kazega fuki
janda.」 „Elállt a szél.”

jamujamu ◆ betegbeteg 「Kare-va kanzó-o jandeiru.」
„Beteg a mája.” ◇ kinijamukinijamu nyomjanyomja aa lelkétlelkét
「Nani-o kini jandeiruno?」 „Mi nyomja a lel-
ked?” ◇ kinijamukinijamu megsértődikmegsértődik 「Kanodzso-
va szuguni kini jandesimau.」 „Az a lány rögtön
megsértődik.”

jamucsajamucsa ◆ yum chayum cha
jamunakujamunaku ◆ kénytelenkénytelen 「Sippaisita szeidzsika-
va jamunaku dzsininsita.」 „A bukott politikus
kénytelen volt lemondani.”

jamu-ojamu-o enaienai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Tószan-va
jamu-o enakatta.」 „Elkerülhetetlen volt a csőd.”
◆ halaszthatatlanhalaszthatatlan 「Jamu-o enai jódzsigade-
kite, kaigini suszszekidekinakatta.」 „Halasztha-
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tatlan dolgom akadt, így nem tudtam ott lenni az
értekezleten.” ◆ óhatatlanóhatatlan 「Sippai-va jamu-
o enai.」 „A hibázás óhatatlan.” ◇ jamu-ojamu-o ezuezu
óhatatlanulóhatatlanul 「Akadzsino kaisade-va jamu-o ez-
uriszutoraszuru.」 „Veszteséges vállalatnál óha-
tatlanul vannak leépítések.”

jamu-ojamu-o enuenu ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Jamu-o enu
baai-o nozoite-va sijósinaidekudaszai.」 „Kérjük,
csak elkerülhetetlen esetben használja!”

jamu-ojamu-o ezuezu ◆ muszájbólmuszájból 「Ii szeitó-va
nakattanodejamu-o ezukono tóni ippjó-o ireta.」
„Nincs jó párt, muszájból szavaztam erre.” ◆ óha-óha-
tatlanultatlanul 「Akadzsino kaisade-va jamu-o ezuri-
szutoraszuru.」 „Veszteséges vállalatnál óhatat-
lanul vannak leépítések.” ◆ ráfanyalodvaráfanyalodva
「Reizókoni-va csízusikanakutejamu-o ezuszore-
o tabeta.」 „Semmi más nem volt a hűtőben, ezért
ráfanyalodtam a sajtra.”

janajana ◆ cégecége ◆ halcsapdahalcsapda ◆ vejszevejsze
janagijanagi ◆ fűzfűz ◆ fűzfafűzfa ◇ óbajanagióbajanagi japánjapán
fűzfafűzfa ◇ korijanagikorijanagi japánjapán fűzfűz ◇ sidarejana-sidarejana-
gigi szomorúfűzszomorúfűz ◇ janagigórijanagigóri fűzfavesszőfűzfavessző lá-lá-
dada
janagigórijanagigóri ◆ fűzfavessző ládafűzfavessző láda
janagigosijanagigosi ◆ vékony derékvékony derék
janagigosinojanagigosino ◆ vékonyvékony derekúderekú 「Janagigosi-
no on-na」 „vékony derekú nő”

janagiicsigojanagiicsigo ◆ janagi icsigojanagi icsigo
janaginijukiorenasijanaginijukiorenasi ◆ hajlékonyhajlékony fűzfaágakfűzfaágak
nem törnek el a hó súlya alattnem törnek el a hó súlya alatt
janaginikazejanaginikaze ◆ falra hányt borsófalra hányt borsó
janaginikazetókenagaszujanaginikazetókenagaszu ◆ egyikegyik fülénfülén
be, másikon kibe, másikon ki
janaginositanododzsójanaginositanododzsó ◆ páratlanpáratlan szeren-szeren-
csecse
janamijanami ◆ házsorházsor
jancsanajancsana ◆ csintalancsintalan ◆ játékosjátékos 「Jancsana
konekodatta.」 „Játékos kiscica volt.” ◆ rosszal-rosszal-
kodókodó ◆ vadócvadóc
jancsa-ojancsa-o szuruszuru ◆ rosszalkodikrosszalkodik 「Kodomo-va
jancsa-o sita.」 „A gyerekek rosszalkodott.”

jancsazakarinojancsazakarino ◆ csintalancsintalan
janejane ◆ fedélfedél 「Sútometo hitocu janeno sitani
szundeiru.」 „Egy fedél alatt élek az anyósom-
mal.” ◆ födélfödél ◆ háztetőháztető ◆ tetőtető 「Nekoga ja-

neni nobotta.」 „A macska felmászott a tetőre.”
◇ kamabokogatajanekamabokogatajane dongatetődongatető ◇ totan-totan-
janejane bádogtetőbádogtető 「Murani-va totan janeno iega
tatteita.」 „A faluban állt egy bádogtetős ház.” ◇

nokogirijanenokogirijane fűrészfogasfűrészfogas tetőtető ◇ hitocuj-hitocuj-
aneane egyegy fedélfedél 「Hitocu janeno sitani szunde-
iru.」 „Egy fedél alatt élnek.” ◇ hirajanehirajane la-la-
postetőpostető ◇ murakuszecujanemurakuszecujane hólekotrásthólekotrást
nemnem igénylőigénylő tetőtető ◇ janezutainijanezutaini tetőköntetőkön átát
「Janezutaini nigeta.」 „Tetőkön át menekült.”

janegavarajanegavara ◆ tetőcseréptetőcserép
janeitajaneita ◆ zsindelyzsindely
janeitadefukujaneitadefuku ◆ zsindelyezzsindelyez
janejajaneja ◆ tetőfedőtetőfedő
janekazarijanekazari ◆ tetődísztetődísz
janemadojanemado ◆ tetőablaktetőablak
janenokóbaijanenokóbai ◆ tető lejtésetető lejtése
janenokózójanenokózó ◆ fedélszékfedélszék ◆ fedélszerkezetfedélszerkezet
jane-ojane-o fukufuku ◆ tetőttetőt fedfed 「Kavarade jane-o fu-
ita.」 „Cseréppel fedték a tetőt.”

janetoraszujanetoraszu ◆ tetőszerkezettetőszerkezet ◆ tetőváztetőváz
janeurajaneura ◆ padláspadlás 「Janeurani nimocu-o osi
konda.」 „Feltettük a padlásra a cuccunkat.” ◆

tetőtértetőtér
janeurabejajaneurabeja ◆ manzárdszobamanzárdszoba ◆ padlásszo-padlásszo-
baba ◆ tetőtéritetőtéri szobaszoba 「Vatasino ucsini-va ja-
neurabejagacuiteimaszu.」 „A házunkban van egy
tetőtéri szoba.”

janezutainijanezutaini ◆ tetőköntetőkön átát 「Janezutaini nige-
ta.」 „Tetőkön át menekült.”

jangotonaijangotonai ◆ előkelőelőkelő
jangujangu ◆ fiatalfiatal
jangu-adarutojangu-adaruto ◆ fiatal felnőttfiatal felnőtt
jangu-mamajangu-mama ◆ fiatalasszonyfiatalasszony
jangu-manjangu-man ◆ fiatalemberfiatalember
jangu-miszeszujangu-miszeszu ◆ fiatalasszonyfiatalasszony
jangu-pavájangu-pavá ◆ fiatalos erőfiatalos erő
janguricujanguricu ◆ Young-modulusYoung-modulus
janijani ◆ gyantagyanta ◆ pipamocsokpipamocsok ◇ mejanimejani csipacsipa

janicsárujanicsáru ◆ janicsárjanicsár
janikudarujanikudaru ◆ ellenzékbeellenzékbe vonulvonul 「Szeitó-va
jani kudatta.」 „A párt ellenzékbe vonult.”
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janiszagarujaniszagaru ◆ elégedettelégedett
janivanijanivani ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Janivani hasiri de-
sita.」 „Egyszer csak futni kezdett.” ◆ egyszeri-egyszeri-
benben 「Kjaku-va janivani donaridasita.」 „A ven-
dég egyszeriben elkezdett ordítozni.” ◆ hirtelenhirtelen
「Janivani inuga tobikakattekita.」 „Hirtelen
rám ugrott egy kutya.” ◆ váratlanulváratlanul 「Janivani
te-o nigitta.」 „Váratlanul megragadta a kezem.”

jan-janojan-jano ◆ fergetegesfergeteges 「Haijú-va jan-jano
kaszszai-o abita.」 „A színész fergeteges tapsot
kapott.”

jan-jatojan-jato ◆ hangosanhangosan 「Kansú-o jan-jato iva-
szeta.」 „A közönségből hangos ujjongást váltott
ki.”

janjósójanjósó ◆ ágybavizeléságybavizelés
jankíjankí ◆ jenkijenki
jankíkisicujankíkisicu ◆ jenki szellemiségjenki szellemiség
jankírjújankírjú ◆ amerikanizmusamerikanizmus
jankízuvarijankízuvari ◆ guggoló ülésguggoló ülés
janmajanma ◆ acsaacsa ◆ karcsúkarcsú acsafélékacsafélék ◆ nagynagy
szitakötőszitakötő
janoamejanoame ◆ nyílzápornyílzápor 「Szendzsúmin-va rai-
hósani jano ame-o furaszeta.」 „A bennszülöttek
nyílzáporral fogadták a látogatókat.”

janojónaszaiszokujanojónaszaiszoku ◆ noszogatásnoszogatás 「Ójakara
entaikin-o haraeto janojóna szaiszoku-o uketa.」
„A lakástulajdonos noszogat, hogy mikor fizetem
már ki a lakbérhátralékot.”

janojónijanojóni ◆ nyílsebesennyílsebesen 「Janojóni hasiru.」
„Nyílsebesen fut.” ◆ villámgyorsanvillámgyorsan 「Dzsikan-
va janojóni szugitesimatta.」 „Villámgyorsan el-
telt az idő.”

janonejanone ◆ nyílhegynyílhegy
janusijanusi ◆ háztulajdonosháztulajdonos
janvaritojanvarito ◆ csendesencsendesen 「Janvarito kógisi-
ta.」 „Csendesen tiltakoztam.” ◆ enyhénenyhén
「Kodomo-o janvarito sikatta.」 „Enyhén meg-
szidtam a gyereket.” ◆ finomanfinoman 「Hjógen-o ara-
tamerujó, janvarito siszaszareta.」 „Finom célzást
tettek, hogy vigyázzak a nyelvemre.” ◆ gyengé-gyengé-
denden 「Janvarito kanodzsono te-o nigitta.」
„Gyengéden megfogtam a nő kezét.” ◆ tapinta-tapinta-
tosantosan 「Oszaszoi-o janvarito kotovatta.」 „Ta-
pintatosan visszautasítottam a meghívást.”

jaocsójaocsó ◆ bundabunda 「Kono siai-va jaocsódatta!」
„Ezt a meccset megbundázták!”

jaocsószurujaocsószuru ◆ megbundázmegbundáz 「Kare-va siai-o
jaocsósita.」 „Megbundázta a meccset.”

jaojajaoja ◆ zöldségboltzöldségbolt ◆ zöldségeszöldséges
jaojorozujaojorozu ◆ számtalanszámtalan 「Jaojorozuno kam-
igami」 „számtalan isten”

jaomotejaomote ◆ támadási felülettámadási felület
jaomotenitacujaomotenitacu ◆ kereszttüzébekereszttüzébe álláll 「Szo-
no szeidzsika-va hódódzsinno sicumonno jaomo-
teni tatta.」 „Az a politikus állt az újságírók kér-
déseinek kereszttüzébe.”

jaorajaora ◆ komótosankomótosan ◆ lassanlassan
japparijappari ◆ bizonybizony 「Jappari kovareteita.」 „Bi-
zony elromlott.” ◆ gondoltamgondoltam 「Jappari ame-
da.」 „Gondoltam, hogy esni fog.” ◆ mégismégis
「Jappari kitanone.」 „Mégis eljöttél?” ◆ mégismégis
inkábbinkább 「Kangae naosimasita, jappari szakana-
kudaszai!」 „Meggondoltam magam, mégis in-
kább halat kérek!” ◆ mégsemmégsem 「Jappari,
kuruma-o kavanai.」 „Mégsem veszek kocsit.” ◆

nyilvánvalóannyilvánvalóan 「Kore-va jappari dokuszaiszei-
kenda.」 „Ez nyilvánvalóan diktatúra.” ◆ perszepersze
「Kare-va jappari kizukujone.」 „Persze, hogy
észreveszi.” ◆ ugyeugye 「Jappari dameka?」 „Ugye,
nem lehet?”

jappasijappasi ◆ gondoltamgondoltam 「Jappasi...」 „Gondol-
tam…”

jarajara ◆ aztazt mondjákmondják 「Csinmokuha kintoja-
ra.」 „Azt mondják, hallgatni arany.” ◆ hogyhogy
「Dokomade sindzsiteiinojara vakaranai.」 „Nem
tudom, hogy mennyit hitetek el belőle.” ◆ isis
「Arejarakorejara, jaru kotoga ippaiaru.」 „Ezt is,
azt is kell csinálnom.” ◆ megmeg 「Iszogasiijara
okaneganaijaradedokonimo ikenai.」 „Elfoglalt
vagyok meg aztán pénzem sincs, ezért nem me-
gyek sehová.” ◆ vajonvajon 「Icu hontónokotoga va-
karunojara.」 „Vajon mikor tudjuk meg az igazsá-
got?” ◆ valamivalami 「Tanakatojaraiu hitoga kiteima-
szu.」 „Valami Tanaka úr van itt.” ◇ darejaradarejara
valakivalaki 「Darejarano koegasita.」 „Valaki hang-
ja hallatszott.” ◇ dójaradójara valahogyvalahogy 「Dójara
sikenni tótta.」 „Valahogy sikerült átmennem a
vizsgán.” ◇ dokojaradokojara valaholvalahol 「Szore-va doko-
jara mitakotogaaru.」 „Ezt láttam már valahol.” ◇

dokojaradokojara valahogyvalahogy 「Karera-va dokojara nite-
iru.」 „Valahogy hasonlítanak egymásra.” ◇ do-do-
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kojarakarakojarakara valahonnanvalahonnan 「Dokojarakara cum-
etai kazega fuitekuru.」 „Valahonnan hideg szél
fúj.” ◇ dokojara-edokojara-e valahovávalahová 「Kucusita-va
dokojara-e kietesimatta.」 „Eltűnt valahová a
zoknim.” ◇ nanijarananijara valamivalami 「Nanijara henna
nimocuga todoita.」 „Valami furcsa csomagom
érkezett.” ◇ nanijarananijara valahogyvalahogy 「Nanijara ka-
nasikunatta.」 „Valahogy szomorú lettem.”

jaraijarai ◆ éjjeléjjel ótaóta 「Jaraino fúu」 „éjjel óta tar-
tó eső és szél”

jaraijarai ◆ bambuszkerítésbambuszkerítés ◆ cölöpkerítéscölöpkerítés
jarakaszujarakaszu ◆ csinálcsinál 「Daisippai-o jarakasita.」
„Nagy baklövést csinált.” ◆ felöntfelönt 「Bíru-o ippa-
ijarakasita.」 „Felöntött egy korsó sört.”

jaramiszojaramiszo ◆ szexuálisszexuális tapasztalattaltapasztalattal nemnem
rendelkezőrendelkező
jararerujarareru ◆ bebe leszlesz csapvacsapva 「Szagisiniumaku-
jarareta.」 „Szépen becsapott az a csaló.” ◆ csa-csa-
pástpást kapkap 「Kózuide macsigajarareta.」 „Az ár-
víz csapást mért a városra.” ◆ elkalapáljaelkalapálja vala-vala-
kiki 「Csímu-va jarareta.」 „Elkalapálták a csapa-
tunkat.” ◆ ellopjákellopják tőletőle 「Szaifugajarareta.」
„Ellopták a pénztárcámat.” ◆ kikapkikap 「Vagacsí-
mugajarareta.」 „Kikapott a csapatunk.” ◆ megmeg
leszlesz verveverve 「Jararetarajari kaesze!」 „Ha meg-
vernek, vágj vissza!” ◆ összeroppanösszeroppan 「Szeki-
ninno omoszade szeisintekinijarareta.」 „A fele-
lősség súlyától idegileg összeroppant.” ◆ tönkre-tönkre-
megymegy 「Bjókide kanzógajarareta.」 „A betegség
tönkretette a máját.”

jarasiijarasii ◆ fajtalanfajtalan ◆ kéjvágyókéjvágyó
jaraszerujaraszeru ◆ rábízrábíz 「Szono sigoto-o jarasze-
te!」 „Bízd rám azt a munkát!”

jaraszesicumonjaraszesicumon ◆ előreelőre megbeszéltmegbeszélt kér-kér-
désdés
jarejare ◆ selejtpapírselejtpapír 「Inszacude dzsúpászento-
nojarega deta.」 „A nyomtatásnál 10 százalékos
volt a selejt.”

jarejare ◆ aztazt semsem tudja,tudja, holhol álláll aa fejefeje 「Ja-
repianoda, barédato narai gotoni iszogasii.」 „A
zongora és balett különóráktól, azt sem tudom,
hol áll a fejem.” ◆ istenemistenem ◆ jajjaj 「Jare, jokat-
ta.」 „Jaj, de jó!”

jarederajaredera ◆ romos templomromos templom
jaregakijaregaki ◆ megrongálódott kerítésmegrongálódott kerítés

jarejarejarejare ◆ jujjuj 「Jarejare, mata rikonsitano?」
„Juj, már megint elváltál?” ◆ nana végrevégre 「Jarej-
are, jatto sigotoga ovattajo!」 „Na végre, befejez-
tem a munkát!”

jarijari ◆ dárdadárda ◆ gerelygerely 「Szensu-va jari-o na-
geta.」 „A versenyző elhajította a gerelyt.” ◆ jarijari
◆ lándzsalándzsa 「Tekini jari-o cuite korosita.」 „Lán-
dzsával felnyársalta az ellenfelét.” ◇ amegafuró-amegafuró-
gajarigafurógagajarigafuróga haha törik,törik, haha szakadszakad 「Ame-
ga furóga jariga furóga ikimaszu.」 „Ha törik, ha
szakad ott leszek.” ◇ tatoeszorakarajariga-tatoeszorakarajariga-
futtemofuttemo mégmég haha cigánygyerekekcigánygyerekek potyog-potyog-
naknak isis azaz égbőlégből 「Tatoe szorakara jariga futte-
mokono keikaku-o nasi togemaszu.」 „Ezt a ter-
vet meg fogjuk valósítani, még ha cigánygyerekek
potyognak is az égből.”

jariaujariau ◆ vitatkozikvitatkozik 「Umeka anzukatojari at-
teita.」 „Azon vitatkoztak, hogy ez szilva-e vagy
barack.”

jaribajariba ◆ hováhová 「Hazukasikute, menojari bani
komatta.」 „Nem tudtam, hová nézzek szégye-
nemben.” ◇ jaribanonaijaribanonai elfojtottelfojtott 「Jari ba-
nonai ikari」 „elfojtott bosszúság”

jaribanonaijaribanonai ◆ elfojtottelfojtott 「Jari banonai ika-
ri」 „elfojtott bosszúság”

jaridamajaridama ◆ áldozatáldozat 「Nomi kaide dareka-o ja-
ridamaniagete varai-o totta.」 „Az ivászaton egy
áldozatot nevetség tárgyává tettek.” ◆ bűnbakbűnbak
「Szeikósinai toki-va kare-va cuneni jaridamania-
gerareru.」 „Őt szokták bűnbaknak kiáltani, ha
valami nem sikerül.”

jaridamaniagerujaridamaniageru ◆ bűnbakkéntbűnbakként említemlít 「Na-
nikaumaku ikanaito karega jaridamaniageraretei-
ru.」 „Ha valami nem jól sikerül, őt említik bűn-
bakként.” ◆ felnyársalfelnyársal ◆ kipellengérezkipellengérez
「Media-va vairo-o uke totta szeidzsika-o jarida-
mani ageta.」 „A média kipellengérezte a korrupt
politikust.” ◆ nevetségnevetség tárgyávátárgyává tesztesz
「Dzsósi-va bokunotatta hitocunomiszu-o jarida-
mani ageta.」 „A főnököm nevetség tárgyává tette
az egyetlen baklövésemet.”

jarigainoarujarigainoaru ◆ érdemesérdemes csinálnicsinálni 「Jari gai-
noaru sigoto」 „munka, amit érdemes csinálni”

jariikajariika ◆ kalmárkalmár
jarikaeszujarikaeszu ◆ újrakezdújrakezd ◆ visszavágvisszavág 「Jara-
retarajari kaesze!」 „Ha megvernek, vágj vissza!”
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jarikakenojarikakeno ◆ megkezdettmegkezdett 「Jari kakeno
sigoto-o jametesimatta.」 „Abbahagyta a megkez-
dett munkát.”

jarikakenojarikakeno ◆ befejezetlenbefejezetlen 「Kodomo-va
sukudai-o jari kakede kóenni aszobini itta.」 „A
gyereke a házi feladatot befejezetlenül hagyva a
parkba ment játszani.”

jarikakerujarikakeru ◆ megkezdmegkezd 「Jarikaketakoto-va
szaigomadejaru.」 „Amit megkezdek, végigcsiná-
lom.”

jarikatajarikata ◆ módszermódszer 「Kare-va jari kataga va-
rui.」 „Rossz módszert használ.”

jarikirenaijarikirenai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen 「Kono musi
acusza-va jari kirenai.」 „Elviselhetetlen ez a fül-
lesztő meleg.” ◆ nemnem tudtud elvégeznielvégezni 「Kono
sigoto-va jari kirenai.」 „Nem tudom elvégezni
ezt a munkát.”

jarikirujarikiru ◆ végigcsinálvégigcsinál
jarikomerujarikomeru ◆ belébelé fojtjafojtja aa szótszót 「Kare-
va jarikomerarete hitokotomo hanaszenakatta.」
„Belé fojtották a szót.” ◆ győzedelmeskedikgyőzedelmeskedik
「Aite-o jarikometa.」 „Győzedelmeskedett felet-
te.” ◆ sarokbasarokba szorítszorít 「Kare-o girondejariko-
meta.」 „Érvelésekkel sarokba szorítottam.”

jarikonaszujarikonaszu ◆ megbirkózikmegbirkózik 「Makaszareta
sigoto-o jarikonaszu.」 „Megbirkózik a rá bízott
feladatokkal.” ◆ véghezvéghez viszvisz 「Szubeteno
sigoto-o jarikonasita.」 „Véghez vittem az összes
munkát.”

jarikucsijarikucsi ◆ módszermódszer 「Kareno jari kucsi-va ki-
ni iranai.」 „Nem tetszenek a módszerei.”

jarikurijarikuri ◆ beosztásbeosztás 「Cuma-va jari kuriga
dzsózu.」 „A feleségem jól beosztja a pénzt.” ◆

bűvészkedésbűvészkedés 「Jari kuri-o kaszanete joszan-o
tateta.」 „A számokkal bűvészkedve csinálták a
költségvetést.”

jarikuriszandanjarikuriszandan ◆ megszorításokmegszorítások 「Kuni-va
jari kuri szandansiteiru.」 „Az ország megszorítá-
sokat hajt végre.” ◆ terv a nehéz időkreterv a nehéz időkre
jarikuriszurujarikuriszuru ◆ beosztbeoszt 「Csippokena nenkin-
o jari kurisiteiru.」 „Jól beosztja kevéske nyugdí-
ját.”

jarimizujarimizu ◆ öntözésöntözés ◆ öntözőároköntözőárok
jarimizu-ojarimizu-o szuruszuru ◆ megöntözmegöntöz 「Bonszainijari
mizu-o sita.」 „Megöntöztem a bonszait.”

jarinagejarinage ◆ gerelyhajításgerelyhajítás ◆ lándzsavetéslándzsavetés
jarinageszensujarinageszensu ◆ gerelyhajítógerelyhajító
jarinageszurujarinageszuru ◆ gerelyt hajítgerelyt hajít
jarinaosijarinaosi ◆ elölrőlelölről csináláscsinálás ◆ újracsinálásújracsinálás
「Imamadeno sigotonojari naosi」 „az eddigi
munka újracsinálása” ◆ újrakezdésújrakezdés 「Dzsin-
szeinojari naosiga kikanai.」 „Az életet nem lehet
újrakezdeni.”

jarinaoszujarinaoszu ◆ kijavítkijavít 「Sippai-o jari naosita.」
„Kijavította a melléfogást.” ◆ újracsinálújracsinál
「Rokuon-o jari naosita.」 „Újracsináltam a fel-
vételt.” ◆ újrakezdújrakezd 「Dzsinszei-o jari naosita.」
„Újrakezdte az életét.” ◆ újravégezújravégez 「Szokutei-
o jari naosita.」 „Újravégezték a méréseket.”

jarinikuijarinikui ◆ nehezennehezen végezhetővégezhető 「Szuvarina-
gara jarinikui sigoto」 „ülve nehezen végezhető
munka”

jarinoejarinoe ◆ lándzsa nyelelándzsa nyele
jarinohojarinoho ◆ lándzsafejlándzsafej
jarinohoszakijarinohoszaki ◆ lándzsafejlándzsafej ◆ lándzsahegylándzsahegy
「Teki-o jarino hoszakinikaketa.」 „Lándzsa-
hegyre tűzte az ellenséget.”

jarinoszentanjarinoszentan ◆ lándzsahegylándzsahegy
jarinukujarinuku ◆ végigcsinálvégigcsinál 「Sigoto-o szaigomad-
ejari nuita.」 „Végigcsinálta a munkát.”

jarippanasijarippanasi ◆ félbehagyásfélbehagyás
jarippanasiniszurujarippanasiniszuru ◆ félbehagyfélbehagy 「Sigoto-o
jarippanasinisite kaetta.」 „A munkámat félbe-
hagyva mentem haza.”

jariszokonaijariszokonai ◆ elmulasztáselmulasztás 「Sukudaino jari
szokonai」 „házi feladat elkészítésének elmulasz-
tása” ◆ elrontelront 「Keiszanno jari szokonai」 „szá-
mítás elrontása”

jariszokonaujariszokonau ◆ elmulasztelmulaszt 「Ohanami-o jari-
szokonatta.」 „Elmulasztottam megnézni a cse-
resznyevirágzást.” ◆ elrontelront 「Dzsikken-o kan-
dzsinnatokorodejari szokonatta.」 „Egy fontos
résznél elrontottam a kísérletet.”

jariszondzsirujariszondzsiru ◆ elrontelront 「Sigoto-o jari szon-
dzsita.」 „Elrontottam a munkámat.”

jariszugijariszugi ◆ túlkapástúlkapás 「Akasingó-o vatattada-
keno hokósa-o taihoszuruno-va jari szugi.」
„Rendőri túlkapás, ha letartóztatnak egy gyalo-
gost, mert piroson ment át.” ◆ túlzástúlzás 「Korona
jobónotamenigaszumaszuku-o cukeruno-va jari
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szugi.」 „Túlzás gázálarcot felvenni a koronavírus
ellen.”

jariszugirujariszugiru ◆ ágyúvalágyúval lőlő verébreverébre 「Torakku-
de udedokei-o kainiikunante jariszugidajo.」 „Te-
herautóval menni karórát vásárolni olyan, mintha
ágyúval lőnél verébre.” ◆ hajszoljahajszolja magátmagát
「Szupócu-o jari szugirunomo karadanijokuari-
maszen.」 „Ha a sportban túlhajszolja magát az
ember, az nem jó az egészségre.” ◆ túlzásbatúlzásba
viszvisz 「Undó-o jari szugiruto karadaga itakuna-
ru.」 „Ha túlzásba visszük a mozgást, fájni fog a
testünk.”

jariszugoszujariszugoszu ◆ elengedelenged 「Kjúkó-o matteita-
node, fucúdensa-o jari szugosita.」 „A gyorsra
vártam, ezért elengedtem a személyvonatot.” ◆

túlléptúllép rajtarajta 「Iroiro monku-o ivaretakedojari
szugosita.」 „Sok panaszt vágtak a fejemhez, de
túlléptem rajtuk.”

jaritaihódaijarujaritaihódaijaru ◆ szabadonszabadon garázdálko-garázdálko-
dikdik 「Gjangu-va macsidejaritai hódaijatta.」
„Egy banda szabadon garázdálkodott a városban.”

jaritejarite ◆ akiaki megcsináljamegcsinálja 「Sigoto-va aruke-
dojari teganai.」 „Munka az lenne, csak nincs, aki
megcsinálja.”

jaritenojariteno ◆ dolgosdolgos ◆ égég aa kezekeze alattalatt aa mun-mun-
kaka 「Kare-va jari tenopuroguramádeszu.」 „En-
nek a programozónak ég a keze alatt a munka.”
◆ munkabírómunkabíró ◆ nagynagy munkabírásúmunkabírású ◆ ügyesügyes
「Anoszéruszuman-va nakanaka jari teda.」 „Az
az üzletkötő nagyon ügyes.”

jaritogerujaritogeru ◆ megcsinálmegcsinál 「Sukudai-o jari toge-
ta.」 „Megcsináltam a leckémet.” ◆ véghezvéghez viszvisz
「Jari togetakotoni manzokusiteita.」 „Elégedet-
tek voltunk azzal, amit véghez vittünk.”

jaritorijaritori ◆ cserecsere 「Dzsóhónojari tori」 „infor-
mációcsere” ◆ váltásváltás 「Szúkaitegami-o jari tor-
isita ato, renrakuga todaeta.」 „Néhány levélvál-
tás után megszakadt a kapcsolat.” ◇ inocsinoja-inocsinoja-
ritoriritori vérrevérre menőmenő harcharc 「Jakuza-va inocsino-
jari tori-o sita.」 „Vérre menő harc volt a jaku-
zabandák között.” ◇ kotobanojaritorikotobanojaritori szóvál-szóvál-
tástás 「Hagesii kotobano jari tori」 „heves szóvál-
tás” ◇ somen-nojaritorisomen-nojaritori levélváltáslevélváltás
jaritori-ojaritori-o szuruszuru ◆ váltvált
「Meszszédzsinojaritori-o sita.」 „Üzenetet vál-
tottak.”

jaritószujaritószu ◆ keresztülviszkeresztülvisz
「Keikakusitakoto-o jari tósita.」 „Keresztülvit-
tem a tervemet.” ◆ végigcsinálvégigcsinál 「Ikkagecukan-
mainicsi benkjó-o jari tósita.」 „Egy hónapot
minden nap végigtanultam.” ◆ végigviszvégigvisz 「Ki-
meta koto-o szaigomadejari tósita.」 „Végigvit-
tem, amit akartam.”

jarójaró ◆ barombarom 「Konomanuke jaró!」 „Kétbal-
kezes barom!” ◆ csirkefogócsirkefogó 「Omoi sire, kuszo
jaró!」 „Majd én móresre tanítalak, te csirkefo-
gó!” ◆ fráterfráter 「Namaikina jaró!」 „Pimasz frá-
ter!” ◆ gazembergazember 「Kono tószójaró-o keiszacuni
hivataszuzo!」 „Ezt a menekülő gazembert át-
adom a rendőröknek.” ◆ pasipasi 「Szono on-nani-
va jarógairu.」 „Annak a nőnek van pasija.” ◆

taplótapló
jarujaru ❶ csinálcsinál 「Mainicsionadzsikoto-o jaruno-
gacumaranai.」 „Unalmas minden nap ugyanazt
csinálni.” ❷ művelművel 「Nanjatten-no?」 „Te meg
mit művelsz?” ❸ adad 「Inuni esza-o jatta.」 „Ételt
adtam a kutyának.” ❹ foglalkozikfoglalkozik 「Fudószan-
o jatteiru.」 „Ingatlanokkal foglalkozok.” ❺ fo-fo-
gyasztgyaszt 「Oszake-va jarimaszen.」 „Nem fo-
gyasztok alkoholt.” ❻ megvermegver 「Jacscsimae!」
„Verjük meg!” ◆ csinálcsinál nekineki 「Nekonidoa-o ak-
etejatta.」 „Kinyitottam a macskának az ajtót.” ◆

elkövetelkövet 「Hema-o jattesimatta.」 „Hibát követ-
tem el.” ◆ küldküld 「Szaiszokuszurujóna tegami-o
jatta.」 „Sürgető levelet küldtem.” ◆ lenyelilenyeli aa
békátbékát 「Jarusikanai.」 „Valakinek le kell nyel-
nie a békát.” ◆ löklök 「Inuni hone-o jatta.」 „Cson-
tot löktem a kutyának.” ◆ majdmajd jóljól csinálcsinál 「Ut-
taetejaru!」 „Majd jól beperellek!” ◆ megymegy 「Ko-
no eiga-va terebidemojatteita.」 „Ez a film a té-
vében is ment.” ◆ megymegy aa dolgadolga 「Oniiszan-
va umakujatteiru?」 „A bátyádnak jól megy a dol-
ga?” ◆ próbálpróbál 「Jareba dekiru.」 „Sikerülni fog,
csak próbálni kell.” ◆ tarttart 「Kekkonsiki-o doko-
dejattano?」 „Hol tartottátok az esküvőtöket?” ◆

tesztesz 「Szono hako-o szuminijatte!」 „Azt a do-
bozt tedd a sarokba!” ◆ üzleteüzlete vanvan 「Kanodzso-
va hanaja-o jatteiru.」 „Virágüzlete van.” ◆ veszvesz
「Kono ka-o dzsikaino dzsugjódejarimaszu.」
„Ezt a leckét a következő órán vesszük.” ◆ zikzik
「Tonranpu-o jaru.」 „Kártyázik.” ◇ esza-oesza-o ja-ja-
ruru megetetmegetet 「Inuni esza-o jatte!」 „Etesd meg a
kutyát!” ◇ esza-oesza-o jarujaru etetetet 「Nivatorini esza-
o jatteita.」 „Tyúkokat etettem.” ◇ oszake-ooszake-o ja-ja-
ruru iszikiszik 「Oszake-o jaranai.」 „Nem iszom.” ◇

14121412 jariszugiru jariszugiru – jaru jaru AdysAdys



tabako-otabako-o jarujaru dohányzikdohányzik 「Boku-va tabako-o
jaranai.」 „Nem dohányzom.” ◇ te-ote-o jarujaru ráte-ráte-
sziszi aa kezétkezét 「Kibisii hjódzsóde kosini te-o jat-
ta.」 „Szigorú tekintettel csípőre tette a kezét.” ◇

nantokajarunantokajaru megvanmegvan 「Genki? Nantokajattei-
ru.」 „Hogy vagy? Megvagyok.” ◇ majaku-omajaku-o ja-ja-
ruru drogozikdrogozik ◇ me-ome-o jarujaru pillantpillant 「Futodoa-
no hóni me-o jatta.」 „Az ajtó irányába pillantot-
tam.” ◇ jattájattá sikerültsikerült ◇ jattájattá hurráhurrá ◇ jat-jat-
teikuteiku boldogulboldogul 「Kono sigoto-o jatteikenai.」
„Nem boldogulok ezzel a munkával.” ◇ jattei-jattei-
kuku kijönkijön 「Kon-nacsippokena kjúrjódejatteike-
nai.」 „Ebből a csöppnyi fizetésből nem tudok ki-
jönni.” ◇ jatteikujatteiku kezdkezd 「Anatagainakereba
vatasi-va jatteikenai.」 „Mihez kezdenék nélkü-
led?” ◇ jattesimaujattesimau megcsinálmegcsinál 「Jattesimat-
ta.」 „Ezt aztán jól megcsináltam!” ◇ jattesi-jattesi-
maumau elszúrelszúr 「Jacscsattane.」 „Ezt elszúrtam.”
◇ jattemirujattemiru megpróbálmegpróbál 「Jattemirukotonis-
ita.」 „Gondoltam, megpróbálom.” ◇ jattejatte
jarenaikoto-vajarenaikoto-va nainai megmeg csinálni,csinálni, csakcsak
akarniakarni kellkell ◇ jaraszerujaraszeru rábízrábíz 「Szono sigoto-
o jaraszete!」 „Bízd rám azt a munkát!” ◇ jarar-jarar-
erueru kikapkikap 「Vagacsímugajarareta.」 „Kikapott
a csapatunk.” ◇ jararerujarareru elkalapáljaelkalapálja valakivalaki
「Csímu-va jarareta.」 „Elkalapálták a csapatun-
kat.” ◇ jararerujarareru tönkremegytönkremegy 「Bjókide kan-
zógajarareta.」 „A betegség tönkretette a máját.”
◇ jararerujarareru csapástcsapást kapkap 「Kózuide macsiga-
jarareta.」 „Az árvíz csapást mért a városra.” ◇

jararerujarareru összeroppanösszeroppan 「Szekininno omosza-
de szeisintekinijarareta.」 „A felelősség súlyától
idegileg összeroppant.” ◇ jarikirenaijarikirenai elvisel-elvisel-
hetetlenhetetlen 「Kono musi acusza-va jari kirenai.」
„Elviselhetetlen ez a füllesztő meleg.” ◇ jarikire-jarikire-
nainai nemnem tudtud elvégeznielvégezni 「Kono sigoto-va jari
kirenai.」 „Nem tudom elvégezni ezt a munkát.”
◇ jokujattajokujatta ügyesügyes vagyvagy ◇ jokujarunajokujaruna me-me-
részrész húzáshúzás 「Sirótoni sujaku-o makaszerunan-
tejokujaruna.」 „Merész húzás volt amatőrre bíz-
ni a főszerepet.” ◇ jokujarunajokujaruna eszemeszem ágábaágába
semsem jutnajutna 「Konpjútá-o dzsibunde cukurunan-
tejokujaruna.」 „Nekem eszem ágába sem jutna
számítógépet építeni.” ◇ jomenijarujomenijaru férjhezférjhez
adad 「Muszume-o jomenijatta.」 „Férjhez adtam
a lányomat.”

járujáru ◆ yardyard 「Nunodzsiszanjáru」 „3 yard szö-
vet”

jarubekikotojarubekikoto ◆ teendőteendő 「Zettaijarubekikoto-o
nobasiteiru.」 „Halogatom a fontos teendőimet.”

jarukatanaijarukatanai ◆ felgyülemlettfelgyülemlett 「Funmanjaru
katanai」 „felgyülemlett bennem a düh” ◆ kínzókínzó

jarukijaruki ◆ kedvkedv 「Dzsikan-va arukedojaru ki-va
nai.」 „Időm lenne, csak kedvem nincs hozzá.”
◆ motivációmotiváció 「Kjúrjóga szukunaitojaru kiga de-
nai.」 „Ha kevés a fizetés, nincs motiváció.” ◇

jarukiniszaszerujarukiniszaszeru fellelkesítfellelkesít 「Bónaszu-va
sain-o jaru kiniszaszeta.」 „A prémium fellelkesí-
tette a dolgozókat.”

jarukiganakunarujarukiganakunaru ◆ kedvétkedvét vesztiveszti
「Daietto-o sitemo taidzsúga heranainodejaru ki-
ganakunatta.」 „Kedvemet vesztettem, mert a di-
éta alatt nem csökkent a súlyom.”

jarukimanman-nojarukimanman-no ◆ lelkeslelkes 「Jaru kimanman-
no sinnjúsain」 „lelkes új dolgozó”

jarukinaszaszónijarukinaszaszóni ◆ kedvetlenülkedvetlenül 「Jaru ki-
naszaszóni hataraita.」 „Kedvetlenül dolgoztam.”

jarukininarujarukininaru ◆ felbuzdulfelbuzdul 「Szeikósitejaru ki-
ninarimasita.」 „A sikeren felbuzdultam.”

jarukiniszaszerujarukiniszaszeru ◆ fellelkesítfellelkesít 「Bónaszu-va
sain-o jaru kiniszaszeta.」 „A prémium fellelkesí-
tette a dolgozókat.”

jaruki-ojaruki-o hikidaszuhikidaszu ◆ motiválmotivál 「Dzsósi-va bu-
kanojaru ki-o hiki dasita.」 „A főnök motiválta a
beosztottját.”

jaruki-ojaruki-o usinavaszeruusinavaszeru ◆ demoralizáldemoralizál 「Na-
maketeiru monotacsiga ketahazureni takai kjúrjó-
o moratteita kotode hokano ródósanojaru ki-o
usinavaszeta.」 „A léhűtők aránytalanul magas fi-
zetése demoralizálta dolgozókat.”

jarukotojarukoto ◆ dologdolog 「Imajarukotogaarukara ato-
nisite!」 „Most dolgom van, később majd foglal-
kozok veled!”

jarukotogaarujarukotogaaru ◆ elfoglaljaelfoglalja magátmagát
「Kanodzso-va icumojarukotogaaru.」 „Mindig
elfoglalja magát valamivel.”

jarukotonaszukotojarukotonaszukoto ◆ minden, amit csinálminden, amit csinál
jaruszenaijaruszenai ◆ gyászosgyászos 「Jaru szenaimerodí」
„gyászos melódia” ◆ vigasztalhatatlanvigasztalhatatlan 「Ja-
ruszenai omoi」 „vigasztalhatatlanul érzés”
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jaruszenakujaruszenaku ◆ vigasztalhatatlanulvigasztalhatatlanul 「Jaru-
szenaihodo kanasikatta.」 „Vigasztalhatatlanul
szomorú volt.”

jasajasa ◆ JaksaJaksa
jasagojasago ◆ ükunokaükunoka
jasijasi ◆ kirakodóáruskirakodóárus ◆ ünnepiünnepi árusárus ◆ vásárivásári
árusárus
jasijasi ◆ pálmapálma ◇ kokojasikokojasi kókuszpálmakókuszpálma ◇ ko-ko-
kojasinomikojasinomi kókuszdiókókuszdió
jasiganijasigani ◆ pálmatolvajpálmatolvaj
jasijujasiju ◆ kókuszolajkókuszolaj
jasikijasiki ◆ birtokbirtok 「Inakano jasiki」 „vidéki bir-
tok” ◆ házház telekkeltelekkel ◆ házház telketelke ◆ reziden-reziden-
ciacia ◆ udvarházudvarház ◇ obakejasikiobakejasiki kísértetkas-kísértetkas-
télytély ◇ daimjójasikidaimjójasiki uraságiurasági kastélykastély ◇ júre-júre-
ijasikiijasiki kísértet járta házkísértet járta ház
jasinjasin ◆ ambícióambíció 「Szeidzsitekijasin-o dzsicu-
gensita.」 „Megvalósította politikai ambícióit.” ◆

becsvágybecsvágy 「Jasinni moeteiru.」 „Ég benne a
becsvágy.” ◆ nagyra törésnagyra törés
jasinaiojajasinaioja ◆ nevelőszülőnevelőszülő
jasinaujasinau ◆ eltarteltart 「Kjúrjóde kazoku-o
jasinaukoto-va dekinakatta.」 „Nem bírta eltarta-
ni a keresetéből a családját.” ◆ fejlesztfejleszt 「Ko-
no kacudó-va dzsiricuno szeisin-o jasinau.」 „Ez
a tevékenység fejleszti az önállóságot.” ◆ felne-felne-
velvel 「Szan-ninno kodomo-o jasinatta.」 „Három
gyermeket nevelt fel.” ◆ nevelnevel 「Kodomo-o ja-
sinau.」 „Gyereket nevel.” ◆ tarttart 「Kacsiku-o
jasinau.」 „Állatokat tart.” ◇ tairjoku-otairjoku-o jasi-jasi-
naunau fejlesztifejleszti azaz erejéterejét 「Szuieide tairjoku-
o jasinatta.」 „Úszással fejlesztettem az erőmet.”
◇ himo-ohimo-o jasinaujasinau fiútfiút kitartkitart 「Kanodzso-va
himo-o jasinatteiru.」 „Kitart egy fiút.” ◇ jogo-ojogo-o
jasinaujasinau helyreállítja az egészségéthelyreállítja az egészségét
jasinjújasinjú ◆ kókusztejkókusztej
jasinkajasinka ◆ ambiciózusambiciózus emberember ◆ nagyranagyra törőtörő
emberember
jasin-ojasin-o idakuidaku ◆ ambíciótambíciót tápláltáplál 「Kasuni-
naritaitoiu jasin-o idaita.」 „Énekesi ambíciókat
táplált.”

jasinokijasinoki ◆ pálmafapálmafa
jasinomijasinomi ◆ kókuszdiókókuszdió
jasinszakujasinszaku ◆ ambiciózus alkotásambiciózus alkotás
jasintekinajasintekina ◆ ambiciózusambiciózus ◆ nagyra törőnagyra törő

jasirojasiro ◆ szentélyszentély
jasokujasoku ◆ éjjeli vacsoraéjjeli vacsora ◆ vacsoravacsora
jasujasu ◆ védőjátékosvédőjátékos ◇ gaijasugaijasu külsőkülső védő-védő-
játékosjátékos ◇ naijasunaijasu belső védőjátékosbelső védőjátékos
jasujasu ◆ rusztikusságrusztikusság ◆ vidékividéki hangulathangulat
「Jasunoaru niva」 „vidéki hangulatot árasztó
kert”

jasújasú ◆ éjszakaiéjszakai támadástámadás 「Tekini jasú-o ka-
keta.」 „Éjszakai támadást indított az ellenség el-
len.”

jasúszurujasúszuru ◆ éjszaka támadéjszaka támad
jaszagasijaszagasi ◆ házház átkutatásaátkutatása ◆ lakáskere-lakáskere-
séssés
jaszagasi-ojaszagasi-o szuruszuru ◆ átkutatjaátkutatja aa házatházat
「Jaszagasi-o sitatokorobeddono sitani gúzen
okane-o micuketa.」 „Amikor a átkutattam a há-
zat, az ágy alatt pénzre találtam.” ◆ lakástlakást ke-ke-
resres 「Macsino man nakade jaszagasi-o sita.」
„Lakást kerestem a város központjában.”

jaszagatajaszagata ◆ kedveskedves természettermészet ◆ sudársudár
termettermet 「Jaszagatano otoko」 „sudár termetű
férfi”

jaszaijaszai ◆ zöldségzöldség 「Jaszai-o takuszan taberu
hicujógaarimaszu.」 „Sok zöldséget kell enni!” ◇

on-jaszaion-jaszai főttfőtt zöldségzöldség ◇ kanszójaszaikanszójaszai
szárítottszárított zöldségzöldség ◇ namajaszainamajaszai főzetlenfőzetlen
zöldségzöldség ◇ namajaszainamajaszai nyersnyers zöldségzöldség ◇ rjo-rjo-
kuósokujaszaikuósokujaszai béta-karotinbanbéta-karotinban gazdaggazdag
zöldségzöldség
jaszaibatakejaszaibatake ◆ konyhakertkonyhakert ◆ veteményes-veteményes-
kertkert
jaszainokurímunikomijaszainokurímunikomi ◆ főzelékfőzelék
jaszainomajonézuszaradajaszainomajonézuszarada ◆ franciasalátafranciasaláta

jaszairjórijaszairjóri ◆ zöldségételzöldségétel
jaszairuijaszairui ◆ zöldségfélékzöldségfélék
jaszaiszaibaijaszaiszaibai ◆ zöldségtermesztészöldségtermesztés
jaszaiszaradajaszaiszarada ◆ zöldségsalátazöldségsaláta
jaszaiszúpujaszaiszúpu ◆ zöldségleveszöldségleves
jaszakaninomagatamajaszakaninomagatama ◆ JaszakkaniJaszakkani ékkő-ékkő-
cseppjecseppje
jaszakijaszaki ◆ célcél 「Jaszaki-o kakuninsita.」 „Betá-
joltam a célt.” ◆ éppenéppen akkorakkor 「Csódoterebi-o
mijóto omotta jaszakini okjakuszanga kita.」 „Ép-
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pen akkor jött a vendég, amikor tévét akartam
nézni.” ◆ nyílhegynyílhegy
jaszaotokojaszaotoko ◆ kellemes megjelenésű férfikellemes megjelenésű férfi
jaszasiijaszasii ◆ barátságosbarátságos 「Jaszasii me」 „ba-
rátságos tekintet” ◆ érzőérző 「Kanodzso-va jaszasii
kokoro-o motteiru.」 „Érző lelke van.” ◆ gyen-gyen-
gédgéd 「Kare-va cumani jaszasii.」 „Gyengéd a fe-
leségéhez.” ◆ kedveskedves 「Kare-va vatasinitotemo
jaszasikatta.」 „Nagyon kedves volt hozzám.” ◆

kellemeskellemes 「Jaszasii adzsi」 „kellemes íz” ◆ kí-kí-
mélőmélő 「Kono szekken-va hadani jaszasii.」 „Ez a
szappan kíméli a bőrt.” ◇ inunijaszasiiinunijaszasii kutya-kutya-
barátbarát 「Inuni jaszasiireszutoran」 „kutyabarát
étterem” ◇ kankjónijaszasiikankjónijaszasii környezetba-környezetba-
rátrát 「Szairijó-va kankjóni jaszasii.」 „Az újrafel-
használás környezetbarát.” ◇ kidatenojaszasiikidatenojaszasii
szelídszelíd ◇ kokoronojaszasiikokoronojaszasii kedveskedves 「Otto-
va kokorono jaszasii hitoda.」 „A férjem kedves
ember.” ◇ csikjúnijaszasiicsikjúnijaszasii környezetbarátkörnyezetbarát
「Csikjúni jaszasii szenzai」 „környezetbarát mo-
sószer” ◇ csikjúnijaszasiicsikjúnijaszasii környezetkímélőkörnyezetkímélő
「Csikjúni jaszasii kuruma」 „környezetkímélő
autó” ◇ nekonijaszasiinekonijaszasii macskabarátmacskabarát
「Konodoa-va sitani anaga aiteite nekoni jasza-
sii.」 „Ez az ajtó macskabarát, mert van rajta alul
egy lyuk.” ◇ famirínijaszasiifamirínijaszasii családbarátcsaládbarát ◇

monogosinojaszasiimonogosinojaszasii kellemeskellemes modorúmodorú ◇

vatasi-vavatasi-va jaszasíkarajaszasíkara lásdlásd kivelkivel vanvan dol-dol-
godgod 「Vatasiha jaszasiikara szaigonokéki-o age-
rujo.」 „Lásd kivel van dolgod, neked adom az
utolsó süteményt!”

jaszasiijaszasii ◆ egyszerűegyszerű 「Kono kidzsi-va jaszasii
eigode kaitearu.」 „Ez a cikk egyszerű angol nyel-
ven íródott.” ◆ könnyűkönnyű 「Sikendejaszasii
mondai-o moratta.」 „A vizsgán könnyű feladatot
kaptam.”

jaszasiikimocsijaszasiikimocsi ◆ kegyelemkegyelem
jaszasiiszeikakunojaszasiiszeikakuno ◆ jóságosjóságos
jaszasikujaszasiku ◆ gyengédengyengéden 「Aidzsóno kotoba-
o kanodzsono mimini jaszasikuszaszajaita.」
„Gyengéden a nő fülébe suttogta szerelmes szava-
it.” ◆ kedvesenkedvesen 「Motto jaszasiku osietekure-
ru?」 „Nem tudnád egy kicsit kedvesebben elma-
gyarázni?”

jaszasiszajaszasisza ◆ kedvességkedvesség 「Cumano jaszasi-
szani kansasiteiru.」 „Nagyra értékelem a felesé-
gem kedvességét.”

jaszejasze ◆ fogyásfogyás ◆ soványsovány emberember ◆ sovány-sovány-
ságság 「Vatasi-va jaszeno óguida.」 „Sokat eszek,
mégis sovány maradok.” ◇ nacujaszenacujasze nyárinyári fo-fo-
gyásgyás
jaszecsijaszecsi ◆ terméketlen földterméketlen föld
jaszegamanszurujaszegamanszuru ◆ játsszajátssza azaz erőseterőset
「Jasze gamansitekóto-o kinaide kaze-o hiita.」
„Az erőset játszva nem vettem fel kabátot, és meg-
fáztam.”

jaszegatajaszegata ◆ soványsovány testalkattestalkat 「Jasze gata-
no otoko」 „sovány testalkatú férfi”

jaszegiszunojaszegiszuno ◆ soványsovány 「Jaszegiszuno dzs-
oszei」 „sovány nő” ◆ véznavézna 「Jaszegiszuno
hito」 „vézna ember”

jaszehoszorujaszehoszoru ◆ lefogylefogy 「Kanodzso-va bjók-
idejasze hoszotta.」 „A betegségben lefogyott.”

jaszeijaszei ◆ vadvad ◆ vadon élővadon élő
jaszeibajaszeiba ◆ vadlóvadló 「Jaszeiba-o nantóka cuka-
maeta.」 „Befogta a vadlovakat.”

jaszeicsódzsúnorjórijaszeicsódzsúnorjóri ◆ vadételvadétel ◆ vadpe-vadpe-
csenyecsenye
jaszeidóbucujaszeidóbucu ◆ vadon élő állatvadon élő állat
jaszeidzsijaszeidzsi ◆ vad gyerekvad gyerek
jaszeigatajaszeigata ◆ vad típusvad típus
jaszeikasitajaszeikasita ◆ elvadultelvadult 「Jaszeikasita dóbu-
cu」 „elvadult állat”

jaszeikaszurujaszeikaszuru ◆ elvadulelvadul 「Jagi-va jaszeikasi-
ta.」 „A kecske elvadult.”

jaszeinihanaszujaszeinihanaszu ◆ szabadonszabadon engedenged
「Dóbucu-o jaszeini hanasita.」 „Szabadon en-
gedte az állatot.”

jaszeinojaszeino ◆ vad természetűvad természetű
jaszeinojaszeino ◆ vadon élővadon élő
jaszeinodobunezumijaszeinodobunezumi ◆ vándorpatkányvándorpatkány
jaszeinookitejaszeinookite ◆ vadon törvényevadon törvénye
jaszeinotorijaszeinotori ◆ vadmadárvadmadár
jaszeisokubucujaszeisokubucu ◆ vadnövényvadnövény
jaszeiszurujaszeiszuru ◆ vadonvadon élél ◆ vadonvadon teremterem
「Kore-va motomoto-va jaszeiszuru sokubucude-
szu.」 „Ez a növény eredetileg vadon terem.”

jaszekokerujaszekokeru ◆ lesoványodiklesoványodik 「Inu-va abara
bonega mieruhodo jaszekoketa.」 „A kutya annyi-
ra lesoványodott, hogy kilátszottak a bordái.”
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jaszekoketajaszekoketa ◆ beesettbeesett 「Jaszekoketa kao」
„beesett arc” ◆ lesoványodottlesoványodott 「Jaszekoketa
karada」 „lesoványodott test”

jaszenjaszen ◆ harctérharctér ◆ harctéri ütközetharctéri ütközet
jaszenbjóinjaszenbjóin ◆ tábori kórháztábori kórház
jaszeotoroerujaszeotoroeru ◆ lesoványodiklesoványodik 「Kare-va
garigarini jasze otoroeta.」 „Úgy lesoványodott,
hogy zörögtek a csontjai.”

jaszeppocsinojaszeppocsino ◆ cingárcingár
jaszerujaszeru ◆ fogyfogy 「Hitoka gecude gokiro jasze-
rukotoni szeikósita.」 „Egy hónap alatt sikerült 5
kilót fogynom.” ◆ lefogylefogy 「Kare-va szutoreszu-
de jaszeta.」 „A stressztől lefogyott.” ◆ lesová-lesová-
nyodiknyodik 「Bjókidejaszeta.」 „A betegségben leso-
ványodott.” ◆ soványsovány 「Kanodzso-va hidzsóni
jaszeteiru.」 „Nagyon sovány az a nő.” ◆ termé-termé-
ketlenketlen 「Kono hatake-va jaszeteiru.」 „Ez a föld
terméketlen.” ◇ garigarinijaszerugarigarinijaszeru zörögnekzörögnek
aa csontjaicsontjai 「Kanodzso-va garigarini jaszetei-
ru.」 „Annak a nőnek zörögnek a csontjai.” ◇ ja-ja-
szekokeruszekokeru lesoványodiklesoványodik 「Inu-va abara bon-
ega mieruhodo jaszekoketa.」 „A kutya annyira
lesoványodott, hogy kilátszottak a bordái.” ◇ ja-ja-
szetaszeta terméketlenterméketlen 「Jaszeta tocside szodacu
jaszai」 „terméketlen földet tűrő zöldség” ◇ ja-ja-
szetaszeta soványsovány 「Jaszeta karada」 „sovány test”
◇ jaszehoszorujaszehoszoru lefogylefogy 「Kanodzso-va bjók-
idejasze hoszotta.」 „A betegségben lefogyott.”

jaszerukotojaszerukoto ◆ lesoványodáslesoványodás
jaszetajaszeta ◆ soványsovány 「Jaszeta karada」 „sovány
test” ◆ terméketlenterméketlen 「Jaszeta tocside szodacu
jaszai」 „terméketlen földet tűrő zöldség”

jaszeteirujaszeteiru ◆ soványsovány 「Nante jaszeteiru inu-
nano!」 „Milyen sovány az a kutya!”

jaszeudejaszeude ◆ kevéskevés jövedelemjövedelem 「Kanodzso-va
jasze udede kazoku-o szaszaeta.」 „Kevés jövedel-
méből tartotta el a családját.” ◆ sovány karsovány kar
jaszeumajaszeuma ◆ gebegebe
jaszojaszo ◆ JézusJézus
jaszójaszó ◆ vadnövényvadnövény ◆ vadvirágvadvirág
jaszogamijaszogami ◆ sok istensok isten
jaszokjójaszokjó ◆ kereszténységkereszténység
jaszokjójaszokjó ◆ kereszténységkereszténység
jaszókjokujaszókjoku ◆ éji zeneéji zene ◆ noktürnnoktürn
jaszokjótojaszokjóto ◆ kereszténykeresztény

jaszujaszu ◆ gyengeséggyengeség 「En-jaszu」 „gyenge jen”
◆ olcsóságolcsóság 「Bukkajaszu」 „árak olcsósága” ◇

dzsirijaszudzsirijaszu fokozatosfokozatos csökkenéscsökkenés
「Kabusikiszóba-va dzsiri jaszuda.」 „A részvény-
árak fokozatosan csökkennek.”

jaszujaszu ◆ szigonyszigony
jaszuagarinajaszuagarina ◆ gazdaságosgazdaságos 「Tairjóni kauto
jaszuagarida.」 „Gazdaságosabb nagyobb
mennyiségben vásárolni.” ◆ olcsóolcsó 「Jaszuagar-
ina szeizóhó-o micuketa.」 „Találtam egy olcsó
gyártási módszert.” ◆ olcsónolcsón kijönkijön 「Szukunai
rjóde jopparaunode, nomini ikuto jaszuagarida.」
„Ha italozni megyek, én olcsón kijövök, mert ke-
véstől is becsípek.”

jaszubusinjaszubusin ◆ olcsóolcsó építésépítés ◆ olcsóolcsó épít-épít-
ménymény
jaszudejaszude ◆ ezerlábúezerlábú ◇ jaszudeakójaszudeakó ezerlá-ezerlá-
búakbúak ◇ jaszudekójaszudekó ikerszelvényesekikerszelvényesek
jaszudeakójaszudeakó ◆ ezerlábúakezerlábúak
jaszudekójaszudekó ◆ ikerszelvényesekikerszelvényesek
jaszuijaszui ◆ egyszerűegyszerű ◆ könnyűkönnyű 「Iu-va jaszuku
okonau-va gatasi.」 „Könnyebb mondani, mint
csinálni.” ◇ iu-vaiu-va jaszukujaszuku okonau-vaokonau-va katasikatasi
könnyebbkönnyebb mondani,mondani, mintmint véghezvéghez vinnivinni ◇

ojaszuigojóojaszuigojó gyerekjátékgyerekjáték 「Ojaszui gojó-
deszu!」 „Ez nekem gyerekjáték!” ◇ ojaszuigo-ojaszuigo-
jójó semmiségsemmiség 「Ojaszui gojó.」 „Ez nekem sem-
miség!” ◇ sijaszuisijaszui könnyenkönnyen csinálhatócsinálható
「Geigósijaszui hito.」 „Könnyen befolyásolható
ember.” ◇ cukaijaszuicukaijaszui felhasználóbarátfelhasználóbarát
「Konoszofuto-va cukaijaszui.」 „Ez a szoftver
felhasználóbarát.” ◇ nenojaszuinenojaszui olcsóolcsó 「Neno
jaszui sóhin」 „olcsó áru” ◇ futorijaszuifutorijaszui hí-hí-
zásrazásra hajlamoshajlamos 「Futorijaszui taisicuda.」
„Hízásra hajlamos testalkata van.” ◇ mijaszuimijaszui
jóljól lehetlehet velevele látnilátni 「Kono megane-va mija-
szui.」 „Ezzel a szemüveggel jól lehet látni.” ◇ mi-mi-
jaszuijaszui jóljól kivehetőkivehető 「Modzsiga ókikute, mi-
jaszui.」 „Jól kivehető, nagy betűk.” ◇ mijaszuimijaszui
jóljól láthatólátható 「Kanban-o mijaszui tokoroni oi-
ta.」 „Jól látható helyre tettem a táblát.” ◇ mija-mija-
szuiszui jóljól lehetlehet látnilátni 「Mijaszuikarakokoni szu-
vatte!」 „Ülj ide, innen jól lehet látni!”

jaszuijaszui ◆ olcsóolcsó 「Kono sóhin-va jaszuideszu.」
„Ez az áru olcsó.” ◇ nenojaszuinenojaszui olcsóolcsó 「Neno
jaszui sóhin」 „olcsó áru” ◇ bakajaszuibakajaszui piszokpiszok
olcsóolcsó 「Bakajaszui nedan」 „piszok olcsó ár”
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jaszuikakakudejaszuikakakude ◆ olcsóolcsó áronáron 「Sóhin-o ja-
szui kakakude utta.」 „Olcsó áron adtam az árut.”

jaszuinedandetebanaszujaszuinedandetebanaszu ◆ elkótyavetyélelkótyavetyél
「Kókanaszutanpukorekuson-o motteitaga, jaszui
nedande tebanasita.」 „Volt egy értékes bélyeg-
gyűjteményem, de elkótyavetyéltem.”

jaszujadojaszujado ◆ olcsó szálláshelyolcsó szálláshely
jaszujaszutojaszujaszuto ◆ könnyedénkönnyedén 「Jaszujaszuto
katta.」 „Könnyedén győztem.” ◆ könnyenkönnyen 「Si-
kennijaszujaszuto gókakusita.」 „Könnyen át-
ment a vizsgán.”

jaszúkeaijaszúkeai ◆ könnyű ígéretkönnyű ígéret
jaszúkeaiszurujaszúkeaiszuru ◆ ígérgetígérget 「Jaszúke aisitaku-
nai.」 „Nem akarok könnyen ígérgetni.”

jaszukijaszuki ◆ könnyűségkönnyűség
jaszukinicukujaszukinicuku ◆ könnyebbikkönnyebbik megoldástmegoldást vá-vá-
lasztjalasztja 「Nan-o szake jaszukini cuku.」 „Kerüli
a nehézséget, és a könnyebbik megoldást választ-
ja.”

jaszukujaszuku ◆ olcsónolcsón 「Kono hon-va jaszuku teni
ireta.」 „Olcsón vettem ezt a könyvet.”

jaszukufumujaszukufumu ◆ kevésrekevésre becsülbecsül 「Bokuno
sigoto-va jaszuku fumareteiru.」 „Kevésre becsü-
lik a munkámat.” ◆ nemnem isis mondmond sokatsokat 「Kono
hószeki-va jaszuku fundemo hjakumanenda.」
„Ez a drágakő van 1 millió jen, és akkor nem is
mondtam sokat.”

jaszukumicumorujaszukumicumoru ◆ alulbecsülalulbecsül
jaszumarujaszumaru ◆ nyugalombannyugalomban vanvan ◆ nyugodtnyugodt
「Kimitoiruto kokoroga jaszumaru.」 „Ha veled
vagyok nyugodt a lelkem.” ◆ pihenpihen 「Madono
szoto-o miruto mega jaszumaru.」 „Ha kinézek
az ablakon, pihen a szemem.” ◇ kigajaszumarukigajaszumaru
nyugalmanyugalma vanvan 「Kino jaszumaru tokiganai.」
„Soha sincs nyugalmam.” ◇ sinkeigajaszumarusinkeigajaszumaru
lazítlazít
jaszumaszerujaszumaszeru ◆ pihentetpihentet 「Szoto-o mite me-
o jaszumaszeta.」 „Kinéztem, hogy pihentessem a
szememet.”

jaszumazujaszumazu ◆ megállásmegállás nélkülnélkül 「Icsinicsidzs-
újaszumazu hataraita.」 „Egész nap megállás nél-
kül dolgoztam.”

jaszumejaszume ◆ pihenjpihenj 「Jaszume!」 „Pihenj!”

jaszumerujaszumeru ◆ megnyugtatmegnyugtat 「Ongaku-o kiite
kokoro-o jaszumeta.」 „Zenehallgatással meg-

nyugtattam a lelkemet.” ◆ pihentetpihentet 「Uma-o ja-
szumeta.」 „Pihentette a lovat.” ◇ asi-oasi-o jaszu-jaszu-
merumeru megpihenmegpihen 「Kono onszende-va tabibitoga-
joku asi-o jaszumeta.」 „Ebben a termálfürdőben
gyakran megpihentek az utazók.”

jaszumijaszumi ◆ hiányzáshiányzás 「Kjóhakonokuraszu-va
szan-nin ojaszumideszu.」 „Ma három fő hiány-
zik az osztályból.” ◆ kihagyáskihagyás 「Kjóha ojaszu-
mi?」 „A mai napot kihagyod?” ◆ pihenőpihenő 「Go-
fungotoni jaszumi-o torimasita.」 „Ötpercenként
pihenőt tartott.” ◆ szabadságszabadság 「Kjóha bucsó-va
ojaszumideszu.」 „Ma az osztályvezető szabadsá-
gon van.” ◆ szünetszünet 「Jaszuminaku hataraita.」
„Szünet nélkül dolgoztam.” ◆ szünidőszünidő 「Gakk-
óno jaszumi-va nani-o szuru?」 „Mit fogsz csinál-
ni az iskolai szünidőben?” ◇ ojaszumiojaszumi szabad-szabad-
napnap 「Asita-va ojaszumideszu.」 „Holnap sza-
badnap lesz.” ◇ ojaszumiojaszumi pihenéspihenés 「Ojaszumi-
notokoro mósi vakearimaszen.」 „Sajnálom, hogy
megzavarom a pihenését!” ◇ ojaszumiojaszumi szünetszünet
「Gakkó-va asita ojaszumideszu.」 „Holnap isko-
lai szünet van.” ◇ ojaszumiojaszumi zárvazárva tartástartás
「Kono misze-va gecujóbi-va ojaszumideszu.」
„Ez az üzlet hétfőn zárva tart.” ◇ ojaszumiojaszumi jójó
éjtéjt 「Ojaszumi!」 „Jó éjt!” ◇ ojaszuminaszaiojaszuminaszai
szépszép álmokatálmokat 「Ojaszuminaszaito itte kodomo-
o nekaszeta.」 „-Szép álmokat! - mondta a gye-
reknek, s lefektette.” ◇ ojaszuminaszaiojaszuminaszai jójó éj-éj-
szakátszakát 「Kare-va ojaszuminaszaito itte denva-o
kitta.」 „-Jó éjszakát - mondta a férfi, és tetette
a kagylót.” ◇ dojójaszumidojójaszumi nyárinyári vakációvakáció ◇

dojójóbinojaszumidojójóbinojaszumi szabadszabad szombatszombat 「Kono
kaisa-va dojóbi-va jaszumidearimaszen.」 „Ennél
a cégnél nincs szabad szombat.” ◇ nacujaszuminacujaszumi
nyárinyári szünetszünet 「Nacujaszumi-va dokoni ikimasi-
taka?」 „A nyári szünetben hova ment?” ◇ hit-hit-
ojaszumiojaszumi kifújjakifújja magátmagát 「Hitojaszumi-o site-
kara tozan-o cuzuketa.」 „Egy kicsit kifújtam ma-
gam, és utána folytattam a hegymászást.” ◇ hit-hit-
ojaszumiojaszumi pihenőpihenő 「Gogocsotto hitojaszumisite-
kara sigoto-o cuzuketa.」 „Délután tartottunk egy
kis pihenőt, majd folytattuk a munkát.” ◇ hiru-hiru-
jaszumijaszumi ebédszünetebédszünet 「Hirujaszumi-o totta.」
„Ebédszünetet tartottam.”

jaszumiakejaszumiake ◆ szünidő végeszünidő vége
jaszumibajaszumiba ◆ nyughelynyughely ◆ nyugvóhelynyugvóhely
jaszumicsújaszumicsú ◆ zárvazárva 「Szupócukurabu-va oja-
szumi csúdatta.」 „A sportklub zárva volt.”
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jaszuminakujaszuminaku ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Kanodzso-va
jaszuminaku hataraiteiru.」 „Szakadatlanul dol-
gozik.”

jaszumininarujaszumininaru ◆ kimaradkimarad 「Hitocuno dzsugjó-
va jaszumininatta.」 „Kimaradt egy tanóra.”

jaszuminohijaszuminohi ◆ pihenőnappihenőnap
jaszumi-ojaszumi-o toraszerutoraszeru ◆ elküldelküld 「Kaisa-va
sainzen-inni jaszumi-o toraszeta.」 „A cég az
összes dolgozóját elküldte szabadságra.”

jaszumonojaszumono ◆ olcsó dologolcsó dolog ◆ olcsó holmiolcsó holmi
jaszumonogainozeniusinaijaszumonogainozeniusinai ◆ olcsóolcsó húsnakhúsnak
híg a levehíg a leve
jaszumujaszumu ◆ alszikalszik 「Otto-va mada jaszunde-
iru.」 „A férjem még alszik.” ◆ hiányzikhiányzik
「Kodomo-va gakkó-o jaszunda.」 „A gyerek hi-
ányzott az iskolából.” ◆ lepihenlepihen 「Gogobeddode
jaszunda.」 „Délután lepihentem.” ◆ megpihenmegpihen
「Katano ueni csóga jaszundeita.」 „A vállamon
megpihent egy pillangó.” ◆ mulasztmulaszt
「Fucukakangakkó-o jaszunda.」 „Két napot mu-
lasztottam az iskolában.” ◆ nemnem megymegy
「Kjókaisa-o jaszunda.」 „Ma nem mentem dol-
gozni.” ◆ nyugodiknyugodik ◆ nyugsziknyugszik 「Kareno te-
va hizano uede jaszundeiru.」 „A keze a térdén
nyugszik.” ◆ pihenpihen 「Csotto jaszumu.」 „Egy ki-
csit pihenek.” ◇ jaszumazujaszumazu megállásmegállás nélkülnélkül
「Icsinicsidzsújaszumazu hataraita.」 „Egész nap
megállás nélkül dolgoztam.” ◇ jaszumejaszume pihenjpihenj
「Jaszume!」 „Pihenj!”

jaszumukotojaszumukoto ◆ mulasztásmulasztás 「Gakkó-o issú-
kanjaszumukoto」 „egyhetes iskolai mulasztás”

jaszumumamonakujaszumumamonaku ◆ szünetszünet nélkülnélkül 「Jaszu-
mu mamonaku hataraita.」 „Szünet nélkül dol-
goztam.”

jászu-nadzsikun-szorunoku-kenjászu-nadzsikun-szorunoku-ken ◆ Jász-Jász-
Nagykun-Szolnok megyeNagykun-Szolnok megye
jaszundzsirujaszundzsiru ◆ megelégszikmegelégszik 「Szono tokino
szeikacuni jaszundzsita.」 „Megelégedett az ak-
kori életével.” ◆ megnyugtatmegnyugtat 「Szore-o kiite
kokoro-o jaszundzsita.」 „A hír megnyugtatta a
lelkemet.” ◇ i-oi-o jaszundzsirujaszundzsiru megnyugszikmegnyugszik
「I-o jaszundzsi tamae.」 „Nyugodj meg!”

jaszunejaszune ◆ alacsonyalacsony árár 「Jaszunede katta.」
„Alacsony áron vettem.”

jaszuppoijaszuppoi ◆ könnyűkönnyű 「Jaszuppoi on-nadane.」
„Könnyű nőcske.” ◆ ócskaócska ◆ silánysilány 「Jaszup-

poi sóhin」 „silány áru” ◆ vacakvacak 「Jaszuppoi
tokei-o purezentode moratta.」 „Egy vacak órát
kapott ajándékba.”

jaszuragijaszuragi ◆ békebéke 「Kokorono jaszuragi」 „lel-
ki béke” ◆ nyugalomnyugalom 「Jaszuragino ongaku」
„megnyugtató zene”

jaszuragujaszuragu ◆ megnyugszikmegnyugszik 「Kono ongaku-o
kikuto jaszuragu.」 „Ha ezt a a zenét hallgatom,
megnyugszom.”

jaszurakanajaszurakana ◆ békésbékés 「Jaszurakana hjód-
zsó」 „békés arckifejezés” ◆ gondtalangondtalan 「Rógo-
va jaszurakani szugositai.」 „Gondtalan nyugdíjas
éveket szeretnék.” ◆ nyugodtnyugodt 「Jaszurakana
nemuri」 „nyugodt álom”

jaszurakanijaszurakani ◆ békésenbékésen 「Jaszurakani
nemuru.」 „Békésen alszik.” ◆ nyugodtannyugodtan
jaszurakanisinujaszurakanisinu ◆ jobb létre szenderüljobb létre szenderül
jaszurijaszuri ◆ ráspolyráspoly ◆ reszelőreszelő ◇ kamijaszurikamijaszuri
csiszolópapírcsiszolópapír ◇ kamijaszurikamijaszuri smirglismirgli 「Ka-
mijaszurideikurakoszuttemo ocsinakatta.」 „Hiá-
ba dörzsölte, smirglivel sem jött le.” ◇ nokogiri-nokogiri-
nometatejaszurinometatejaszuri fűrészélező reszelőfűrészélező reszelő
jaszúrijaszúri ◆ kiárusításkiárusítás ◆ olcsónolcsón osztogatásosztogatás
◇ ójaszúriójaszúri nagynagy árleszállításárleszállítás ◇ ójaszúriójaszúri
akcióakció 「Kjóha icsigono ójaszúrideszu.」 „Ma
eperakció van!”

jaszúribijaszúribi ◆ diszkontnapdiszkontnap
jaszúrikjószójaszúrikjószó ◆ árháborúárháború
jaszurikuzujaszurikuzu ◆ fűrészporfűrészpor 「Omamagotode ja-
szurikuzuga siodatta.」 „A papás-mamás játék-
ban fűrészpor volt a só.” ◆ reszelékreszelék
jaszuri-ojaszuri-o kakerukakeru ◆ reszelreszel 「Tecunijaszuri-o
kaketa.」 „Vasat reszeltem.”

jaszúriszurujaszúriszuru ◆ könnyenkönnyen adad 「Dósitemo okan-
egahosikattanode dzsibun-o jaszúrisita.」 „Min-
denképpen kellett a pénz, ezért könnyen adtam
magamat.” ◆ olcsónolcsón adad 「Hon-o jaszúrisita.」
„Olcsón adtam a könyveket.”

jaszúritenjaszúriten ◆ diszkontüzletdiszkontüzlet
jaszuszakabajaszuszakaba ◆ kocsmakocsma
jaszuszugirutojaszuszugiruto omouomou ◆ kevesellkevesell 「Kono
szentakkini-va szanman en-va jaszuszugiruto
omou.」 „Keveslem a 30 ezer jent ezért a mosógé-
pért.”

jaszuzakejaszuzake ◆ lőrelőre

14181418 jaszuminaku jaszuminaku – jaszuzake jaszuzake AdysAdys



jatajata ◆ hosszúsághosszúság ◆ nagyságnagyság ◆ nyolcnyolc nagy-nagy-
araszarasz
jatagaraszujatagaraszu ◆ szent varjúszent varjú
jataijatai ◆ árusárus 「Macuride jataiga deteita.」 „A
búcsúban kipakoltak az árusok.” ◆ fedettfedett kocsikocsi
◆ lacikonyhalacikonyha ◆ mozgóárusmozgóárus
jataibonejataibone ◆ alapalap 「Sakaino jataibonega jura-
ida.」 „Megrendült a társadalom alapja.” ◆ tá-tá-
maszmasz 「Kazokuno jataibone」 „család támasza”
◆ tartószerkezettartószerkezet
jatanokagamijatanokagami ◆ szent tükörszent tükör
jatarajatara ◆ rettenetesenrettenetesen 「Szotono oto-va jata-
rauruszai.」 „Rettenetesen hangos a kinti zaj.”

jataranajatarana ◆ észész nélkülinélküli 「Jatarana kai dame」
„ész nélküli felvásárlás”

jataranakoto-o iujataranakoto-o iu ◆ összevissza beszélösszevissza beszél
jataranijatarani ◆ agyba-főbeagyba-főbe 「Jatarani homerare-
ta.」 „Agyba-főbe dicsértek.” ◆ borzasztóanborzasztóan
「Jatarani nemui.」 „Borzasztóan álmos vagyok.”
◆ észész nélkülnélkül 「Jatarani okane-o karita.」 „Ész
nélkül vette fel a kölcsönöket.” ◆ nyaklónyakló nélkülnélkül
「Jatarani okane-o róhiszuru.」 „Nyakló szórja a
pénzt.” ◆ okok nélkülnélkül 「Jatarani nodoga kavaku.」
„Minden ok nélkül megszomjazok.” ◆ vaktábanvaktában
「Jatarani dzsú-o happósita.」 „Vaktában lövöl-
dözött.” ◆ válogatásválogatás nélkülnélkül 「Jatarani hon-o
kau.」 „Válogatás nélkül megvesz minden köny-
vet.”

jataratojatarato ◆ rettenetesenrettenetesen 「Jatarato nodoga
kah-ita.」 „Rettenetesen szomjas lettem.” ◇ mu-mu-
jamijataratojamijatarato mindenminden okok nélkülnélkül 「Mujamijat-
arato kenkaszuru.」 „Minden ok nélkül veszek-
szik.” ◇ mujamijataratomujamijatarato mértéktelenülmértéktelenül
「Mujamijatarato taberu.」 „Mértéktelenül sokat
eszik.” ◇ mujamijataratomujamijatarato észész nélkülnélkül
「Mujamijataratoméru-o okuri cuzuketeiru.」
„Ész nélkül küldözgeti a leveleket.”

jataratoiszogasiijataratoiszogasii ◆ nemnem tudja,tudja, holhol álláll aa
fejefeje 「Jarukotogatakuszan-atte, jatarato iszoga-
sii.」 „Sok tennivalóm van, nem tudom, hol áll a
fejem.”

jatarazukejatarazuke ◆ vegyes savanyúságvegyes savanyúság
jatatejatate ◆ íróecset és tus tartójaíróecset és tus tartója ◆ tegeztegez
jatatenoszuzurijatatenoszuzuri ◆ tegeztegez
jatójató ◆ éjszakai betörőéjszakai betörő ◆ éjszakai tolvajéjszakai tolvaj

jatójató ◆ ellenzékellenzék 「Jatóni tóhjósita.」 „Az ellen-
zékre szavaztam.” ◆ ellenzéki pártellenzéki párt
jatógiinjatógiin ◆ ellenzéki képviselőellenzéki képviselő
jatoijatoi ◆ felfogadásfelfogadás ◆ foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ hi-hi-
jatoijatoi napszámosnapszámos munkamunka ◇ hijatoihijatoi alkalmialkalmi
munkamunka 「Hijatoide szeikacuszuru.」 „Alkalmi
munkából él.”

jatoidomejatoidome ◆ munkaviszonymunkaviszony lejártalejárta ◆ mun-mun-
kaviszony megszűnésekaviszony megszűnése
jatoigavajatoigava ◆ alkalmazóalkalmazó ◆ munkáltatómunkáltató
jatoiheijatoihei ◆ zsoldoszsoldos
jatoiirerujatoiireru ◆ felfogadfelfogad 「Ieno szódzsini hito-o
jatoi ireta.」 „Felfogadtam egy embert, hogy taka-
rítson ki.” ◆ felveszfelvesz 「Aratana sain-o jatoi ire-
ta.」 „Felvettünk egy új dolgozót.”

jatoininjatoinin ◆ munkavállalómunkavállaló
jatoinusijatoinusi ◆ foglalkoztatófoglalkoztató ◆ munkaadómunkaadó ◆

munkáltatómunkáltató
jatotteirujatotteiru ◆ foglalkoztatfoglalkoztat 「Ano kaisa-va
hjakuninno hito-o jatotteimaszu.」 „Az a cég száz
embert foglalkoztat.”

jatoujatou ◆ bérelbérel 「Niva-o tagajaszutameni hito-
o jatotta.」 „Béreltem egy embert, aki felásta a
kertemet.” ◆ felbérelfelbérel 「Jatovareta hitotacsiga
enzecusa-o kucsibuede jadzsitta.」 „Felbérelt em-
berek fütyülték ki a szónokot.” ◆ felfogadfelfogad
「Meido-o jatotta.」 „Felfogadott egy cselédet.” ◆

felveszfelvesz 「Hisotosite jatovareta.」 „Titkárnőnek
vették fel.” ◆ fogadfogad 「Bengosi-o jatou.」 „Ügy-
védet fogad.” ◇ jatoigavajatoigava munkáltatómunkáltató ◇ ja-ja-
toigavatoigava alkalmazóalkalmazó ◇ jatovarerugavajatovarerugava mun-mun-
kavállalókavállaló
jatovarerugavajatovarerugava ◆ munkavállalómunkavállaló
jattájattá ◆ hurráhurrá ◆ sikerültsikerült
jattakanatojattakanato omouomou ◆ gyanakszikgyanakszik 「Kareg-
ajattakanato omou.」 „Én rá gyanakszom.”

jattatómókotojattatómókoto ◆ sikerélménysikerélmény 「Jatta!To
omotta.」 „Sikerélményem volt.”

jatteikerujatteikeru ◆ boldogulboldogul 「Eigjómantositejatte-
iketa.」 „Sikerült üzletkötőként boldogulnom.” ◆

elboldogulelboldogul 「Dokusindemo jatteikeru.」 „Há-
zastárs nélkül is elboldogulok.” ◆ megvanmegvan 「Ku-
rumaganakutemojatteikeru.」 „Én autó nélkül is
megvagyok.”
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jatteikujatteiku ◆ boldogulboldogul 「Kono sigoto-o jatteike-
nai.」 „Nem boldogulok ezzel a munkával.” ◆

kezdkezd 「Anatagainakereba vatasi-va jatteike-
nai.」 „Mihez kezdenék nélküled?” ◆ kijönkijön
「Kon-nacsippokena kjúrjódejatteikenai.」 „Eb-
ből a csöppnyi fizetésből nem tudok kijönni.” ◇

jatteikerujatteikeru elboldogulelboldogul 「Dokusindemo jatte-
ikeru.」 „Házastárs nélkül is elboldogulok.” ◇

jatteikerujatteikeru megvanmegvan 「Kurumaganakutemojat-
teikeru.」 „Én autó nélkül is megvagyok.” ◇ jat-jat-
teikeruteikeru boldogulboldogul 「Eigjómantositejatteiketa.」
„Sikerült üzletkötőként boldogulnom.”

jattejatte jarenaikoto-vajarenaikoto-va nainai ◆ megmeg csinálni,csinálni,
csak akarni kellcsak akarni kell
jattekurujattekuru ◆ eddigeddig végezvégez 「Jattekita sigoto-o
cuzuketai.」 „Az eddig végzett munkámat szeret-
ném folytatni.” ◆ eljöneljön 「Koregamata jakuni ta-
cu tokigajattekuru.」 „Eljön még az az idő, amikor
ez a tárgy hasznos lehet.” ◆ idejönidejön 「Arasigajatte
kurukamosiremaszen.」 „Lehet, hogy idejön a zi-
vatar.” ◆ idelátogatidelátogat 「Szákaszugakono macsi-
nijattekita.」 „Idelátogatott a városba a cirkusz.”
◆ mostanáigmostanáig élél 「Siszszósita inu-va kanarazu
modottekuruto sindzsitejattekita.」 „Abban bízva
éltem mostanáig, hogy megkerül az elveszett ku-
tyám.” ◆ szembejönszembejön 「Tomodacsiga mukókara-
jatte kimasita.」 „Szembejött a barátom.” ◇ no-no-
konokojattekurukonokojattekuru idetoljaidetolja aa képétképét 「An-
nani hidoikoto-o sitejokunokonokojatte kutana.」
„Hogy merészeled idetolni a képed azok után,
amit tettél?”

jattemirujattemiru ◆ megpróbálmegpróbál 「Jattemirukotonisi-
ta.」 „Gondoltam, megpróbálom.”

jattenokerujattenokeru ◆ pikk-pakkpikk-pakk elvégezelvégez 「Dekisz-
óninai sigoto-o jattenokeru.」 „Pikk-pakk elvégzi
a szinte lehetetlen feladatot.”

jattesimaujattesimau ◆ elszúrelszúr 「Jacscsattane.」 „Ezt el-
szúrtam.” ◆ megcsinálmegcsinál 「Jattesimatta.」 „Ezt
aztán jól megcsináltam!”

jattojatto ◆ éppenéppen csakcsak 「Fúfuno súnjúde tabete
ikuno-va jattoda.」 „Éppen csak enni tudunk a
kettőnk fizetéséből.” ◆ valaháravalahára 「Jatto dzsijú-
ninatta.」 „Szabadok lettünk valahára.” ◆ vég-vég-
rere 「Jatto vakatta.」 „Csak megértettem végre.”
◆ végre-valaháravégre-valahára 「Jatto mondaiga kaikecus-
ita.」 „Végre-valahára megoldották a problémát.”
◆ végülvégül 「Jatto dekita.」 „Végül csak kész lett.”
◇ jattonoomoidejattonoomoide nagynagy nehezennehezen 「Jattono

omoide szaka-o nobotta.」 „Nagy nehezen felkap-
tattam az emelkedőn.” ◇ jattonokotodejattonokotode nagynagy
nehezennehezen 「Jattonokotoderón-o kaesita.」 „Nagy
nehezen visszafizettem a kölcsönt.” ◇ jattono-jattono-
kotodekotode éppenéppen csakcsak 「Jattonokotode sime kiri-
ni mani atta.」 „Éppen csak sikerült befejeznem
határidőre a munkát.”

jattokojattoko ◆ fogófogó ◆ harapófogóharapófogó
jattokoszajattokosza ◆ hó-rukkhó-rukk ◆ végre-valaháravégre-valahára
「Jattokosza cuita!」 „Végre-valahára megérkez-
tünk!”

jattonokotodejattonokotode ◆ éppenéppen csakcsak 「Jattonoko-
tode sime kirini mani atta.」 „Éppen csak sikerült
befejeznem határidőre a munkát.” ◆ nagynagy nehe-nehe-
zenzen 「Jattonokotoderón-o kaesita.」 „Nagy ne-
hezen visszafizettem a kölcsönt.”

jattonoomoidejattonoomoide ◆ nagynagy nehezennehezen 「Jattono
omoide szaka-o nobotta.」 „Nagy nehezen felkap-
tattam az emelkedőn.”

javajava ◆ estiesti összejövetelenösszejövetelen elhangzóelhangzó tör-tör-
ténetténet ◆ könnyed történetkönnyed történet
javahadajavahada ◆ puha bőrpuha bőr
javarajavara ◆ cselgáncscselgáncs ◆ dzsúdódzsúdó
javaragerujavarageru ◆ elcsitítelcsitít 「Dzsikan-va vatasino
kucú-o javarageta.」 „Az idő elcsitította a kíno-
mat.” ◆ enyhítenyhít 「Kono kuszuri-va itami-o ja-
varageru.」 „Ez a gyógyszer enyhíti a fájdalmat.”
◆ mérsékelmérsékel 「Ikari-o javarageta.」 „Mérsékelte
a haragját.” ◆ tompíttompít 「Gomu-va sótocuno
sógeki-o javarageru.」 „A gumi tompítja az ütkö-
zés erejét.” ◇ ikari-oikari-o javaragerujavarageru megpuhítmegpuhít
「Dzsósino ikari-o javarageta.」 „Megpuhítottam
a főnökömet.”

javaragujavaragu ◆ alábbhagyalábbhagy 「Arasiga javaraida.」
„A vihar alábbhagyott.” ◆ csillapodikcsillapodik 「Itamiga
javaragu」 „csillapodik a fájdalom” ◆ enyhülenyhül
「Szamusza-va szukosi javaraida.」 „Enyhült egy
kicsit a hideg.”

javarakaijavarakai ◆ enyheenyhe 「Javarakai adzsi」 „enyhe
íz” ◆ gyengegyenge 「Javarakai jóniku」 „gyenge bá-
rányhús” ◆ hajlékonyhajlékony 「Kodomo-va karadaga
javarakai.」 „A gyerekeknek hajlékony a testük.”
◆ könnyedkönnyed 「Javarakai jomi mono」 „könnyed
olvasmány” ◆ könnyűkönnyű 「Javarakai hanasi」
„könnyű történet” ◆ lágylágy 「Kidzsiga javarakai.」
„A tészta lágy.” ◆ puhapuha 「Nendo-va javarakai.」
„A gyurma puha.” ◆ rugalmasrugalmas 「Javarakai ata-
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ma」 „rugalmas gondolkodás” ◇ gondolkodásgondolkodás
rugalmasrugalmas gondolkodásúgondolkodású ◇ atarinojavara-atarinojavara-
kaikai barátságosbarátságos ◇ otejavarakaniotejavarakani kímélete-kímélete-
sensen 「Otejavarakani onegaisimaszu.」 „Kérem,
legyen kíméletes hozzám.”

javarakaisómeijavarakaisómei ◆ hangulatvilágításhangulatvilágítás
javarakakunarujavarakakunaru ◆ lágyullágyul ◆ meglágyulmeglágyul ◆

megpuhulmegpuhul 「Kanszómame-o hitobanmizunicu-
keteokeba javarakakunarimaszu.」 „Ha éjszaka
beáztatjuk a száraz babot, akkor az megpuhul.”
◆ puhulpuhul 「Mame-o javarakakuszuru tameni szú-
dzsikanmizunicuketa.」 „Hagytam a babot vízben
puhulni néhány óráig.”

javarakakuszurujavarakakuszuru ◆ megpuhítmegpuhít 「Nikonde
niku-o javarakakusita.」 „Hosszú ideig főzve
megpuhítottam a húst.” ◆ puhítpuhít 「Acurjokuna-
bede niku-o javarakakusita.」 „Kuktában puhítot-
tam a húst.”

javarakanajavarakana ◆ finomfinom 「Javarakana kucsóde tat-
ta.」 „Finoman visszautasítottam.” ◆ gyengegyenge
「Javarakana hikaride kaoga mienakatta.」 „A
gyenge fényben nem láttam az arcát.” ◆ puhapuha
「Javarakana cucsi-o hotta.」 „Ástam a puha föl-
det.”

javarakaszajavarakasza ◆ puhaságpuhaság
jazajaza ◆ NyílNyíl
jazucujazucu ◆ tegeztegez
jojo ◆ életélet 「Jono aranami-o kuguri nuketa.」
„Legyőzte az élet nehézségeit.” ◆ időidő 「Joga
jonarakon-nakotoninaranakatta.」 „Ha nem ilyen
időket élnénk, ez nem történt volna meg.” ◆ korkor
「Joto tomoni szuszumu.」 „Halad a korral.” ◆

korszakkorszak 「Meidzsino jo」 „Meidzsi-korszak” ◆

uralomuralom ◆ világvilág 「Szono rjóri-va joni hiromat-
ta.」 „Az az étel elterjedt a világon.” ◇ anojoanojo
másvilágmásvilág 「Szacudzsin-va giszeisa-o ano joni
okutta.」 „A gyilkos a másvilágra küldte az áldo-
zatát.” ◇ anojoanojo túlvilágtúlvilág 「Kare-va ano joni itte-
simatta.」 „A túlvilágra költözött.” ◇ konojokonojo ezez
aa világvilág 「Vakakusitekono jo-o szatta.」 „Fiata-
lon hagyta itt ezt a világot.” ◇ nikumarekkojo-nikumarekkojo-
nihabakarunihabakaru dudvadudva gyorsangyorsan nőnő ◇ nikumarek-nikumarek-
kojonihabakarukojonihabakaru rosszrossz pénzpénz nemnem vészvész elel ◇

hitonojohitonojo emberiemberi világvilág ◇ matanojomatanojo másvilágmásvilág
◇ mimojomonakumimojomonaku keservesenkeservesen 「Mimo jomo-
naku naiteita.」 „Keservesen zokogott.” ◇ joniiujoniiu
úgymondúgymond 「Korega joni iu siavasze.」 „Ez az úgy-
mond boldogság.” ◇ joniirerarenaijoniirerarenai számkive-számkive-

tetttett 「Joni irerarenai hito」 „számkivetett em-
ber” ◇ jonisirareteirujonisirareteiru világhírűvilághírű 「Joni sirare-
teiru szakkjokuka」 „világhírű zeneszerző” ◇ jo-jo-
nisirarenainisirarenai kevesekkevesek általáltal ismertismert 「Joni sira-
renai okaneno móke kata」 „kevesek által ismert
pénzszerzési módszer” ◇ joniderujonideru megjelenikmegjelenik
「Intánettoga joni detano-va nidzsúszeikino ovari
goroda.」 „Az Internet a XX. század végén jelent
meg.” ◇ jonimitomeraretajonimitomerareta elismertelismert 「Joni
mitomerareta szakka」 „elismert író” ◇ joniva-joniva-
szurerareruszurerareru feledésbefeledésbe merülmerül 「Kareno na-
va joni vaszurerareta.」 „Neve feledésbe merült.”
◇ jonócurikavarijonócurikavari változóváltozó világvilág ◇ jonocunejonocune
szokványosszokványos dologdolog 「Dzsósi-e no fuman-o
iuno-va jono cunedearu.」 „Szokványos dolog a
főnökünkre panaszkodni.” ◇ jonocunejonocune termé-termé-
szetesszetes dologdolog 「Hito-va sinunoga jono cune-
dearu.」 „A halál természetes dolog.” ◇ jono-jono-
cunenarazucunenarazu nemnem szokványosszokványos 「Jono cune-
narazu, szugureta szakuhin.」 „Nem szokványos
remekmű.” ◇ jononakajononaka világvilág 「Kavatta jono
nakadane.」 „Furcsa ez a világ.” ◇ jovatarijovatari he-he-
lyezkedéslyezkedés 「Kare-va jovatariga dzsózu.」 „Az
az ember jól tud helyezkedni.” ◇ jovatariga-jovatariga-
dzsózunadzsózuna jóljól forgatjaforgatja magátmagát 「Jovatariga
dzsózuna hitoda.」 „Az az ember jól forgatja ma-
gát.” ◇ jo-ojo-o itouitou belefáradbelefárad azaz életbeéletbe ◇ jo-ojo-o
sinobusinobu rejtőzködikrejtőzködik ◇ jo-ojo-o szuteruszuteru lemondlemond
aa világrólvilágról ◇ jo-ojo-o habakaruhabakaru tarttart aa közvéle-közvéle-
ménytőlménytől ◇ jo-ojo-o heruheru éliéli életétéletét ◇ jo-ojo-o vata-vata-
ruru boldogulboldogul ◇ jo-ojo-o vataruvataru élél 「Sódzsikini jo-o
vatatteita.」 „Becsületesen élt.”

jojo ◆ négynégy 「Jonen」 „négy év”

jojo ◆ több,több, mintmint 「Kono tatemono-va dzsún-
enno jo-o hete kanszeisita.」 „Ez az épület több,
mint 10 évig készült.”

jojo ◆ ámám 「Anatanicuite nandemo sitteirujo.」
„Én tudok ám mindent rólad!” ◆ aztánaztán 「Koro-
bunajo!」 „Aztán nehogy eless!” ◆ bizonybizony 「Szó-
dajo.」 „Úgy bizony!” ◆ hahóhahó 「Kaettajo.」 „Ha-
hó, megjöttem!” ◆ háthát 「Okanearu?Arujo!」
„Van pénzed? Van hát!” ◆ jóljól vanvan 「Szódanni
norujo.」 „Jól van, meghallgatlak!” ◆ képzeldképzeld
「Sikenni gókakusitajo!」 „Képzeld, átmentem a
vizsgán!” ◆ mármár 「Aszobójo!」 „Foglalkozz már
egy kicsit velem!” ◆ nagyonnagyon 「Tanomujo.」 „Na-
gyon kérlek!” ◆ szerintemszerintem 「Akirameta hóga-
iijo.」 „Szerintem, jobb, ha feladod.” ◆ ugyanugyan
「Kon-na mono-o nuszumuno-va , darejo.」
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„Ugyan ki lopna el ilyesmit?” ◇ mijomijo lásdlásd
「Godzsúszanpédzsi-o mijo.」 „Lásd 53. oldal.”

jojo ◆ éjszakaéjszaka ◇ cukijocukijo holdvilágosholdvilágos éjszakaéjszaka
「Kono hana-va cukijoni szaku.」 „Ez a virág
holdvilágos éjszakán nyílik.” ◇ jo-ojo-o akaszuakaszu reg-reg-
geliggelig csinálcsinál 「Tomodacsito hanasiga cukizu jo-
o akasita.」 „A barátommal reggelig találtunk té-
mát.” ◇ jo-ojo-o akaszuakaszu virrasztvirraszt 「Hahaoja-va
bjókino kodomonoszobade jo-o akasita.」 „Az
anya a beteg fia mellett virrasztott.” ◇ jo-ojo-o tesz-tesz-
szuruszuru egészegész éjjeléjjel fennfenn vanvan 「Kjúdzsotai-va
jo-o teh-site kjúdzsoni atatta.」 „A mentőcsapat
egész éjjel a mentésen dolgozott.” ◇ jo-ojo-o hinicu-hinicu-
ideide éjtéjt nappallánappallá tévetéve 「Jo-o hini cuide ha-
taraita.」 „Éjt nappallá téve dolgozott.” ◇ jo-ojo-o
fukaszufukaszu éjszakábaéjszakába megymegy 「Dansósinagara jo-
o fukasita.」 „Éjszakába menően tereferéltünk.”

jojo ◆ énén
jójó ◆ óceánóceán ◇ jónotózai-ojónotózai-o tovazutovazu világonvilágon
mindenholmindenhol
jójó ◆ darázsfészekdarázsfészek ◆ karbunkuluskarbunkulus
jójó ◆ lényeglényeg 「Kareno kaiszecu-va jó-o eteiru.」
„A magyarázata megragadja a lényeget.” ◆ szük-szük-
ségességségesség 「Szeidono kaizenno jógaaru.」
„Szükséges lenne javítani a rendszeren.”

jójó ◆ fényfény 「Into jó」 „fény és árny” ◆ jangjang
「Into jó」 „jin és jang” ◆ naposságnaposság ◆ pozitívpozitív
「Into jó」 „negatív és pozitív” ◇ in-nijóniin-nijóni hát-hát-
térbőltérből vagyvagy nyíltannyíltan ◇ in-nijóniin-nijóni mindenminden mó-mó-
dondon 「Inni jóni taszuketekureta.」 „Minden mó-
don segített.”

jójó ◆ akárhogyanakárhogyan 「Kareniikura szecumeisijóto
vakaranai.」 „Nem érti, akárhogyan is magyará-
zom.” ◆ bármennyibármennyi 「Ikura tabejóto fu-
toranai.」 „Bármennyit is eszik, nem hízik el.” ◆

bravóbravó 「Jó, szubarasii!」 „Bravó, csodálatos!” ◆

jajjaj 「Onakaga szuitajó!」 „Jaj, de éhes vagyok!”
◆ mármár 「Mó kaerójó!」 „Menjünk már haza!” ◆

nahátnahát 「Jó, hiszasiburi!」 „Nahát, kit látnak sze-
meim!” ◆ úgyúgy tűniktűnik 「Nuszumaretakotonimada
kizuiteinaijóda.」 „Úgy tűnik, még nem vette ész-
re a lopást.” ◆ unkunk 「Nejó!」 „Aludjunk!” ◆ ünkünk
「Tabejó!」 „Együnk!”

jójó ◆ stílusstílus 「Vajó」 „japán stílus” ◆ úgyúgy
「Min-naga vakarujó szecumeisitekudaszai.」
„Magyarázd él úgy, hogy mindenki értse!” ◇ nijó-nijó-

nono kétfélekétféle 「Kono kotobani-va nijóno imigaa-
ru.」 „Ennek a szónak kétféle jelentése van.”

jójó ◆ lebenylebeny ◇ kótójókótójó nyakszirtlebenynyakszirtlebeny ◇

csújócsújó középsőközépső lebenylebeny 「Hidarihaino csújó」
„bal oldali középső tüdőlebeny” ◇ haijóhaijó tüdőle-tüdőle-
benybeny
jójó ◆ dologdolog 「Macsini jógaatta.」 „Dolgom volt a
városban.” ◆ hasznossághasznosság 「Kono dógu-va mat-
taku jóganai.」 „Ennek a szerszámnak semmi
haszna sincs.” ◆ szükségszükség
「Jóganakunattamono-o szuteta.」 „Kidobtam,
amire már nincs szükségem.” ◆ ügyügy 「Iszogino
jódeszuka?」 „Sürgős ügyben keresi?” ◆ valóvaló
「Konobotan-va hidzsójódeszu.」 „Ez a gomb
vész esetére való.” ◇ gojógojó mondanivalómondanivaló 「Gojó-
no kata-va meszszédzsi-o oitekudaszai.」 „Ha van
valami mondanivalójuk, hagyjanak üzenetet!” ◇

gojógojó ügyügy 「Dóiu gojódeszuka?」 „Milyen ügy-
ben jött?” ◇ sokujósokujó ehetőehető 「Kono kudamono-
va sokujóda.」 „Ez a gyümölcs ehető.” ◇ nimono-nimono-
jójó főznifőzni valóvaló 「Nimonojónokabocsa.」 „Ez főz-
ni való tök.” ◇ jakujónojakujóno sütnivalósütnivaló 「Jaku jó-
nokabocsa.」 „Ez sütnivaló tök.” ◇ jógadekirujógadekiru
dolgadolga akadakad 「Jógadekite ikenakunatta.」 „Dol-
gom akadt, nem tudtam menni.”

joakasijoakasi ◆ egészegész éjjeléjjel fennmaradásfennmaradás 「Joa-
kaside sigoto-o ovaraszeta.」 „Egész éjjel fennma-
radtam, hogy befejezzem a munkámat.”

joakasiszurujoakasiszuru ◆ egésegés éjjeléjjel fennfenn vanvan
「Terebi-o mite joakasisita.」 „Egész éjjel tévét
néztem.”

joakejoake ◆ beköszöntebeköszönte 「Heivano joake」 „béke
beköszönte” ◆ hajnalhajnal 「Bunmeino joake」 „ci-
vilizáció hajnala” ◆ pirkadatpirkadat ◆ pitymallatpitymallat ◆

virradatvirradat 「Joakemade benkjósita.」 „Virradatig
tanulta a leckét.”

joakegatajoakegata ◆ hajnalhasadtahajnalhasadta ◆ pirkadatpirkadat
joakemaegaicsibankuraijoakemaegaicsibankurai ◆ hajnalhajnal előttelőtt aa
legsötétebb az éjszakalegsötétebb az éjszaka
joakenomjódzsójoakenomjódzsó ◆ EsthajnalcsillagEsthajnalcsillag
joarukijoaruki ◆ éjszakai sétáláséjszakai sétálás
joarukiszurujoarukiszuru ◆ sétál éjszakasétál éjszaka
joaszobijoaszobi ◆ éjszakai szórakozáséjszakai szórakozás
joaszobiszurujoaszobiszuru ◆ szórakozikszórakozik éjszakaéjszaka
「Kare-va joaszobi-o sinai.」 „Nem szokott szóra-
kozni éjszaka.”
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jobaijobai ◆ szeretőszerető hálószobájábahálószobájába surranássurranás
éjjeléjjel
jóbaijóbai ◆ oldóanyagoldóanyag ◆ oldószeroldószer
jobainiikujobainiiku ◆ szeretőszerető hálószobájábahálószobájába surransurran
éjjeléjjel
jobaiszurujobaiszuru ◆ szeretőszerető hálószobájábahálószobájába sur-sur-
ran éjjelran éjjel
jobanasijobanasi ◆ esti csevegésesti csevegés
jobareteinainonijobareteinainoni ◆ hívatlanulhívatlanul 「Jobaretena-
inoni kitesimattegomen-naszai.」 „Bocsánat,
hogy hívatlanul betoppantam.”

jobavariszurujobavariszuru ◆ kiáltkiált 「Dorobójobavarisza-
reta.」 „Tolvajnak kiáltották.” ◆ tituláltitulál 「Uszo-
cuki jobavariszareta.」 „Hazugnak tituláltak.”

jobavarujobavaru ◆ kiáltkiált
jóbenjóben ◆ vécézésvécézés 「Jóbengono tearai」 „vécé-
zés utáni kézmosás”

jóben-o taszujóben-o taszu ◆ vécézikvécézik
jobijobi ◆ előkészítéselőkészítés 「Hanzaino jobi」 „bűn-
tény előkészítése” ◆ tartaléktartalék 「Paszokon-va jo-
bigaaruto ansindeszu.」 „Megnyugtató, ha van a
számítógépből tartalékunk.” ◇ jobinojobino tartaléktartalék
「Jobino denkjúarimaszuka?」 „Van tartalékiz-
zód?”

jóbijóbi ◆ napnap 「Kjó-va nan-jóbideszuka?」 „Ma
milyen nap van?”

jobiacumerujobiacumeru ◆ összehívösszehív 「Murabito-o hiroba-
ni jobi acumeta.」 „A falu lakóit összehívták a té-
ren.”

jobiagerujobiageru ◆ felolvasfelolvas 「Meibo-o jobi ageru.」
„Felolvassa a névsort.”

jobibajobiba ◆ tartaléklótartalékló
jobibuhinjobibuhin ◆ pótalkatrészpótalkatrész
jobicukerujobicukeru ◆ magáhozmagához hívhív 「Buka-o jobicuke-
te sidzsi-o dasita.」 „Magához hívta a beosztotta-
it, és utasításokat adott nekik.” ◆ magáhozmagához ren-ren-
deldel 「Bucsó-va buka-o jobicuketa.」 „Az osztály-
vezető magához rendelte a beosztottakat.”

jobicsisikijobicsisiki ◆ előismeretelőismeret ◆ háttértudásháttértudás
jobicsószajobicsósza ◆ előzetes felméréselőzetes felmérés
jobidasijobidasi ◆ behívásbehívás 「Keiszacuno jobi dasiga-
atta.」 „Behívtak a rendőrségre.” ◆ híváshívás 「Isa-
karano jobi dasigaarumade macsiaisicude matte-
ita.」 „A váróteremben vártam, amíg az orvos

nem hív.” ◆ hívóhívó ◆ idézésidézés 「Szaibansokarano
jobi dasigaatta.」 „Bíróságra idéztek.” ◆ kéretéskéretés
「Sacsókarano jobi dasideszu!」 „Az igazgató úr
kéreti!” ◆ lekérdezéslekérdezés 「Konpjútánodétano jobi
dasi-o okonatta.」 „Lekérdeztem a számítógépből
az adatokat.” ◆ szólításszólítás 「Maigoszentákarano
ojobi dasideszu. Hanacsan-no okaa szama-va
irassaimaszuka?」 „Az elveszett gyerekek osztá-
lyáról szólítjuk Hana anyukáját!”

jobidasibotanjobidasibotan ◆ hívógombhívógomb
jobidasidenvajobidasidenva ◆ elérhetőségi telefonelérhetőségi telefon
jobidasidzsójobidasidzsó ◆ idézésidézés
jobidasininjobidasinin ◆ hívóhívó 「Jobi dasi nin-va denva-o
kitta.」 „A hívó letette a kagylót.”

jobidasionjobidasion ◆ csengőhangcsengőhang 「Denvano jobi dasi
onga szúkainatte kireta.」 „A telefon csengőhang-
ja néhányszor hallatszott, majd elhallgatott.”

jobidaszujobidaszu ◆ bekéretbekéret 「Taisi-va gaimusóni jobi
daszareta.」 „A külügyminisztérium bekérette a
nagykövetet.” ◆ előhívelőhív 「Daidokorokara cuma-o
jobi dasita.」 „Előhívta a feleségét a konyhából.”
◆ hívhív 「Kanodzso-o dzsitakuni jobi dasita.」 „A
barátnőjét a lakására hívta.” ◆ idézidéz
「Szaibankan-va sónin-o jobi dasita.」 „A bíró
idézte a tanút.” ◆ kihívkihív 「Szenszei-va szeito-o jo-
bi dasita.」 „A tanár kihívott egy diákot.” ◆ le-le-
kérdezkérdez 「Konpjútákaradétá-o jobi dasita.」 „Le-
kérdeztem a számítógépről az adatokat.” ◆ oda-oda-
idézidéz 「Júrei-o jobi dasita.」 „Odaidézte a szel-
lemet.” ◆ szólítszólít 「Ginkóno madogucsini jobi
daszareta.」 „A pénztári ablakhoz szólítottak a
bankban.” ◇ namae-onamae-o jobidaszujobidaszu bemondjabemondja aa
nevétnevét 「Kúkóde namae-o jobi daszareta.」 „A
repülőtéren bemondták a nevem.” ◇ júrei-ojúrei-o jo-jo-
bidaszubidaszu szellemetszellemet idézidéz 「Szofuno júrei-o jobi
dasita.」 „Megidéztem nagyapám szellemét.”

jóbidearujóbidearu ◆ esikesik 「Cuitacsi-va nan-
jóbideszuka?」 „Milyen napra esik elseje?”

jobiekijobieki ◆ tartalékos szolgálattartalékos szolgálat
jobigoejobigoe ◆ hírhír 「Kareno szakuhin-va keszszaku-
tono jobi goega takai.」 „Alkotása remekmű híré-
ben áll.” ◆ hívóhívó hanghang 「Usirokara jobi goegasi-
ta.」 „Hátulról hívó hangot hallottam.”

jobigunjobigun ◆ tartalékos hadseregtartalékos hadsereg
jobiheijobihei ◆ tartalékostartalékos ◆ tartalékos katonatartalékos katona
jobihijobihi ◆ tartalékalaptartalékalap
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jobiirerujobiireru ◆ behívbehív 「Misze-va micsikara szúnin-
o jobi ireta.」 „Az üzlet behívott néhány embert
az utcáról.” ◆ beinvitálbeinvitál 「Koibito-o ieni jobi ire-
ta.」 „Beinvitálta a kedvesét a lakásába.” ◆ be-be-
szólítszólít 「Dzsocsú-o jobi ireta.」 „Beszólította a
cselédlányt.”

jobijoszerujobijoszeru ◆ félrehívfélrehív 「Ripótá-va demo tai-
no hitori-o jobi joszeta.」 „A riporter félrehívott
egy embert a tüntetők közül.” ◆ idehívidehív
「Kodomo-o jobi joszeta.」 „Idehívtam a gyere-
ket.” ◆ kihívkihív 「Isa-o jobi joszeta.」 „Kihívtuk az
orvost.” ◆ odacsalogatodacsalogat 「Hanano nioiga hacsi-
o jobi joszeta.」 „A virág illata odacsalogatta a
méheket.” ◆ odahívodahív 「Inu-o jobi joszeta.」
„Odahívta a kutyát.”

jobikaeszujobikaeszu ◆ visszahívvisszahív 「Maeno sokubani jo-
bi kaeszareta.」 „Visszahívtak az előző munkahe-
lyemre.”

jobikakejobikake ◆ felhívásfelhívás ◆ megszólításmegszólítás
jobikakerujobikakeru ◆ beszólbeszól 「Hejaniiru kodomoni jo-
bikaketa.」 „Beszóltam a gyereknek a szobába.” ◆

felszólítfelszólít 「Csószani kjórjoku-o jobikaketa.」 „A
felmérésben való együttműködésre szólított fel.”
◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Dzsúminni kiken-o jobi ka-
keta.」 „Figyelmeztették a lakókat a veszélyre.”
◆ kezdeményezkezdeményez 「Vaga kuni-va kaidan-o jobi-
kaketa.」 „A mi országunk kezdeményezte a tár-
gyalásokat.” ◆ kiszólkiszól 「Miszekara nakani hai-
rujóni jobikakerareta.」 „Az étteremből kiszóltak,
hogy bemehetünk.” ◆ leszólleszól 「Kare-va nikai-
no madokara jobikaketa.」 „Leszólt a második-
ról.” ◆ odaszólodaszól 「Jamenaszaito jobikaketa.」
„Odaszóltam, hogy hagyja abba.” ◆ rárikkantrárikkant
「Keikan-va ihansita hokósani jobikaketa.」 „A
rendőr rárikkantott a szabálytalan gyalogosra.” ◇

keikai-okeikai-o jobikakerujobikakeru óvatosságraóvatosságra intint
「Kisócsó-va kavano hanranni gendzsúna keikai-
o jobikaketeiru.」 „A meteorológiai intézett fo-
kozott óvatosságra int a megáradt folyók miatt.”
◇ szoszszensiteszurujónijobikakeruszoszszensiteszurujónijobikakeru kez-kez-
deményezdeményez 「Kare-va kurabu-o szecuricuszuru-
jóni szoszszensite jobikaketa.」 „Ő kezdeményez-
te a klub megalapítását.”

jobikantaijobikantai ◆ tartalékflottatartalékflotta
jobikatajobikata ◆ híváshívás 「Kono tango-va mukasicsi-
gau jobi katadatta.」 „Ezt a szót régen másnak
hívták.”

jobikavaszujobikavaszu ◆ szólongatjaszólongatja egymástegymást ◆ szó-szó-
longatjáklongatják egymástegymást 「Naki goe-o manenagara
kotorito jobi kavasita.」 „Madárhangot utánozva
szólongattuk egymást egy kismadárral.”

jobikójobikó ◆ előképzőelőképző ◆ előkészítőelőkészítő iskolaiskola ◆

korrepetáló iskolakorrepetáló iskola
jobikobuejobikobue ◆ golyós sípgolyós síp
jobikomujobikomu ◆ behívbehív 「Misze-va kjaku-o jobi kon-
da.」 „Az üzlet behívta az utcáról a kuncsaftokat.”

jobimenkjojobimenkjo ◆ ideiglenes engedélyideiglenes engedély
jobimizujobimizu ◆ feltöltővízfeltöltővíz ◆ kezdőlökéskezdőlökés 「Tere-
bi sucuen-va szeikóno jobi mizuninatta.」 „A te-
levíziós szereplés adta meg a kezdőlökést a siker-
hez.”

jobimodoszujobimodoszu ◆ előhívelőhív 「Kono hanabi-va mu-
kasino kioku-o jobi modoszu.」 „Ez a tűzijáték
előhívja a régi emlékeimet.” ◆ visszahívvisszahív 「Ma-
eno kaisani jobi modoszareta.」 „A vállalat, ahol
azelőtt dolgoztam, visszahívott.”

jobimonojobimono ◆ attrakcióattrakció 「Tenrankaino jobi
mono-va kono edeszu.」 „A kiállítás attrakciója ez
a kép.”

jobinajobina ◆ elnevezéselnevezés 「Kono hóhóno jobi na-va
nandeszuka?」 „Mi ennek a módszernek az elne-
vezése?” ◆ megnevezésmegnevezés
jobinejobine ◆ árajánlatárajánlat 「Kono meigarani-va kai
jobi neganakatta.」 „Erre az értékpapírra nem
volt vételi árajánlat.” ◆ jegyzésjegyzés ◆ licitlicit ◇ uri-uri-
jobinejobine eladásieladási árfolyamárfolyam ◇ kaijobinekaijobine vételivételi
árfolyamárfolyam
jobine-o iujobine-o iu ◆ licitállicitál
jobinojobino ◆ előkészítőelőkészítő 「Jobikóni kajou.」 „Elő-
készítő iskolába jár.” ◆ tartaléktartalék 「Jobino den-
kjúarimaszuka?」 „Van tartalékizzód?”

jobinoiszujobinoiszu ◆ pótszékpótszék
jobinokagijobinokagi ◆ pótkulcspótkulcs
jobiokoszujobiokoszu ◆ felidézfelidéz 「Mukasino kioku-o jobi
okosita.」 „Felidézte a régi emlékeket.” ◆ felverfelver
「Asza, cuma-o ógoede jobi okosita.」 „Reggel
nagy hanggal felvertem az asszonyt az álmából.” ◆

idézidéz 「Júrei-o jobi okoszu.」 „Szellemet idéz.” ◆

kiváltkivált 「Kareno enzecu-va hitobitono kokoroni
cujoi kandzsó-o jobi okosita.」 „Beszéde heves ér-
zelmeket váltott ki az emberekből.”
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jobirinjobirin ◆ ajtócsengőajtócsengő ◆ csengőcsengő 「Júbin-
jaszan-va jobi rin-o osippanasinisita.」 „A postás
ráfeküdt a csengőre.” ◆ hívócsengőhívócsengő 「Furon-
tono jobi rin-o narasita.」 „Megnyomtam a hívó-
csengőt a recepción.”

jobisikenjobisiken ◆ elővizsgaelővizsga
jobisokurjójobisokurjó ◆ élelmiszer-tartalékélelmiszer-tartalék
jobiszamaszujobiszamaszu ◆ felébresztfelébreszt 「Ógoede otto-o
jobi szamasita.」 „Erős hanggal felébresztettem a
férjem.” ◆ felidézfelidéz 「Furui sasin-va kodomodzsi-
daino kioku-o jobi szamasita.」 „A kép felidézte
gyermekkori emlékeimet.”

jobiszenkjojobiszenkjo ◆ előválasztáselőválasztás 「Kóhosajob-
iszenkjo」 „jelölt előválasztása”

jobiszensujobiszensu ◆ tartalékjátékostartalékjátékos
jobiszutejobiszute ◆ közönséges néven szólításközönséges néven szólítás
jobiszuteniszurujobiszuteniszuru ◆ közönségesközönséges nevénnevén szó-szó-
lítlít 「Jobi szuteniszuruhodo sitasimi-o kandzsi-
teinai.」 „Nem érzem annyira közelinek magam
hozzá, hogy közönséges nevén szólítsam.”

jobitaijajobitaija ◆ pótkerékpótkerék
jobitaterujobitateru ◆ idefárasztidefáraszt 「Kono acuszano na-
ka, ojobi tatesite mósi vakearimaszen.」 „Elné-
zést, hogy idefárasztottam ebben a melegben!” ◆

magához szólítmagához szólít
jobitomerujobitomeru ◆ leszólítleszólít 「Micside hokósa-o jobi
tometa.」 „Leszólítottam egy járókelőt az utcán.”
◆ megállítmegállít 「Keiszacuni jobi tomerareta.」
„Megállított egy rendőr.”

jobiurisóninjobiurisónin ◆ házalóügynökházalóügynök ◆ utcai árusutcai árus
jobizaszekijobizaszeki ◆ pótüléspótülés
jobjójobjó ◆ komplikációkomplikáció ◆ szövődményszövődmény
jobjó-ojobjó-o heihacuszuruheihacuszuru ◆ szövődményekszövődmények kí-kí-
sériksérik ◆ szövődményekszövődmények lépneklépnek felfel 「Kan-
dzsaga kazede jobjó-o heihacusita.」 „A megfá-
záskor a betegnél szövődmények léptek fel.”

jobójobó ◆ megelőzésmegelőzés 「Kazejobónotameniugaito
tearai-o tetteisimasó!」 „A megfázás megelőzése
érdekében sűrűn gargalizájunk, és alaposan mos-
sunk kezet!” ◆ prevencióprevenció ◇ kaszaijobókaszaijobó tűz-tűz-
védelemvédelem ◇ kanden-jobókanden-jobó érintésvédelemérintésvédelem
jóbojóbo ◆ nevelőanyanevelőanya
jóbójóbó ◆ ábrázatábrázat ◆ arcvonásarcvonás 「Hitome-o hiku
jóbó-o siteiru.」 „Szembeszökő arcvonásai van-

nak.” ◆ kinézetkinézet 「Kare-va oszorosii jóbó-o site-
iru.」 „Félelmetes kinézete van.”

jóbójóbó ◆ kéréskérés 「Gojóbó-o okikaszetekudaszai!」
„Kérem, mondja el, mi a kérése!” ◆ óhajóhaj 「Ko-
kuminno cujoi jóbó-va minsusugi-o idzsiszuruko-
todeszu.」 „A demokrácia fenntartása a nép leg-
nagyobb óhaja.”

jobócsúsajobócsúsa ◆ védőoltásvédőoltás
jobóirjójobóirjó ◆ megelőző gyógyászatmegelőző gyógyászat
jobojobonojobojobono ◆ bizonytalanbizonytalan járásújárású 「Jobojo-
bono dzsiiszan」 „bizonytalan járású öregember”

jobojoboszurujobojoboszuru ◆ botorkálbotorkál 「Jovakunatta
odzsiiszangajobojobositeita.」 „A legyengült
öregember botorkált.” ◆ támolyogtámolyog 「Kibunga
varukutejobojobositeita.」 „Rosszul voltam, tá-
molyogtam.”

jobojobotojobojoboto ◆ reszketegreszketeg léptekkelléptekkel 「Tosi-
tottejobojoboto aruita.」 „Megöregedve reszketeg
léptekkel sétált.”

jóbókaiijóbókaii ◆ jó kiállású férfijó kiállású férfi
jobónojobóno ◆ megelőzőmegelőző 「Jobótaiszaku-o sita.」
„Megelőző intézkedést tett.” ◆ prevenciósprevenciós
jóbónócukusiijóbónócukusii ◆ szépszép arcúarcú 「Jóbóno ucukusii
on-na」 „szép arcú nő”

jóbónominikuijóbónominikui ◆ csúnyacsúnya arcúarcú 「Jóbóno mini-
kui otoko」 „csúnya arcú férfi”

jóbósojóbóso ◆ kérvénykérvény
jobószakujobószaku ◆ óvintézkedésóvintézkedés 「Kózuino
jobószaku-o tateta.」 „Óvintézkedést tett az árvíz
ellen.”

jobószen-ojobószen-o haruharu ◆ védőbástyátvédőbástyát állítállít 「Hi-
hanni jobószen-o hatta.」 „Védőbástyát állított a
kritikák ellen.”

jobószessujobószessu ◆ védőoltásvédőoltás 「Infuruenzano jo-
bószessuga kanarazu kókatekito-va kagirima-
szen.」 „Az influenza elleni védőoltás nem feltét-
lenül hatásos.” ◇ kjóken-jobószessukjóken-jobószessu ve-ve-
szettség elleni oltásszettség elleni oltás
jobószessusómeisojobószessusómeiso ◆ oltási igazolványoltási igazolvány
jobószeszszuricujobószeszszuricu ◆ beoltottságbeoltottság
jobószurujobószuru ◆ megelőzmegelőz 「Hamigaki-va musiba-o
jobósimaszu.」 „A fogmosás megelőzi a fogszuva-
sodást.”
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jóbószurujóbószuru ◆ kérkér 「Irjószeidokaizen-o jóbószu-
ru.」 „Az egészségügyi rendszer megváltoztatását
kéri.”

jobujobu ❶ hívhív 「Hinadori-va ojadori-o jondeiru.」
„A fióka hívja az anyukáját.” ❷ szólítszólít 「Kare-o
nanto jobebaiika vakaranai.」 „Nem tudom, mi-
nek szólítsam.” ❸ neveznevez 「Paipuorugan -va gak-
kino ószamato jobareteiru.」 „Az orgonát a hang-
szerek királyának nevezik.” ❹ idézidéz 「Júrei-o jon-
da.」 „Szellemet idézett.” ❺ keltkelt 「Kokuszaitek-
ina kansin-o jobu vadai」 „nemzetközi figyelmet
keltő téma” ❻ vezetvezet 「Uszo-va uszo-o jobu.」
„A hazugság újabb hazugságokhoz vezet.” ◆ áthí-áthí-
vatvat 「Buka-o bokuno dzsimusicuni jonda.」 „Át-
hívattam a beosztottamat az irodámba.” ◆ behívbehív
「Kóende aszondeiru kodomo-o jonda.」 „Behív-
ta a téren játszadozó gyerekét.” ◆ beszólítbeszólít
「Isa-va cugino kandzsa-o jonda.」 „Az orvos be-
szólította a következő beteget.” ◆ ébresztébreszt
「Kókisin-o jobu vadai」 „kíváncsiságot ébresztő
téma” ◆ hívathívat 「Dzsósiga jondeimaszu.」 „A
főnök hívat!” ◆ idehívidehív 「Tencsó-o jondekuda-
szai!」 „Hívja ide kérem az üzletvezetőt!” ◆ ké-ké-
retret 「Sacsó-va hiso-o jondekitemoratta.」 „Az
igazgató kérette a titkárnőjét.” ◆ meghívmeghív 「Hó-
mupátíni jobareta.」 „Meghívtak egy házibuliba.”
◆ megidézmegidéz 「Csicsino rei-o jonda.」 „Megidézi
apja szellemét.” ◆ rendelrendel 「Dzsósi-va buka-o
jonda.」 „A főnök magához rendelte a beosztott-
ját.” ◆ riasztriaszt 「Kjúkjúsaga jobareta.」 „Riasz-
tották a mentőket.” ◇ aisódejobuaisódejobu becenevénbecenevén
szólítszólít 「Aisóde jobareta.」 „A becenevemen szó-
lítottak.” ◇ kandó-okandó-o jobujobu megindítmegindít 「Konosín-
va ókuno hitono kandó-o jonda.」 „Ez a jelenet
sok embert megindított.” ◇ giron-ogiron-o jobujobu vitátvitát
váltvált kiki 「Susóno hacugen-va giron-o jonda.」 „A
miniszterelnök kijelentése vitát váltott ki.” ◇ te-te-
manekisitejobumanekisitejobu magáhozmagához intint 「Kodomo-o te-
manekisite jonda.」 „Magamhoz intettem a gye-
reket.” ◇ na-ona-o jobujobu szólítjaszólítja aa nevétnevét 「Bo-
kuno na-o jobareta.」 „A nevemet szólították.” ◇

ninki-oninki-o jobujobu érdeklődéstérdeklődést keltkelt 「Sinsóhin-va
ninki-o jondeiru.」 „Az új termék érdeklődést kel-
tett.” ◇ ninki-oninki-o jobujobu népszerűségneknépszerűségnek örvendörvend
「Pointokádo-va ninki-o jondeiru.」 „A pontkár-
tyák népszerűségnek örvendenek.” ◇ hankjó-ohankjó-o
jobujobu visszhangotvisszhangot keltkelt 「Kareno ronbun-va
szekaidzsúni hankjó-o jondeita.」 „Az értekezése
visszhangot keltett a világon.” ◇ jobikaeszujobikaeszu

visszahívvisszahív 「Maeno sokubani jobi kaeszareta.」
„Visszahívtak az előző munkahelyemre.” ◇ jobi-jobi-
katakata híváshívás 「Kono tango-va mukasicsigau jobi
katadatta.」 „Ezt a szót régen másnak hívták.”

jobukodorijobukodori ◆ kakukkkakukk
jobunjobun ◆ mendemondamendemonda ◆ pletykapletyka
jobunjobun ◆ feleslegfelesleg
jóbunjóbun ◆ tápanyagtápanyag 「Kono sokudzsi-va
takuszan-no jóbun-o fukundeimaszu.」 „Ez az
étel sok tápanyagot tartalmaz.”

jóbungaóijóbungaói ◆ tápanyagokbantápanyagokban gazdaggazdag 「Jó-
bunga ói hirjó」 „tápanyagokban gazdag trágya”

jóbungaszukunaijóbungaszukunai ◆ tápanyagokbantápanyagokban sze-sze-
génygény 「Kono dodzsó-va jóbunga szukunai.」 „Ez
a talaj tápanyagokban szegény.”

jobun-najobun-na ◆ feleslegesfelesleges 「Jobunna dzsikanga-
nai.」 „Nincs felesleges időm.” ◆ fölöslegesfölösleges
「Jobunna okane-va arimaszen.」 „Nincs fölösle-
ges pénzem.”

jobun-nasigotojobun-nasigoto ◆ pluszmunkapluszmunka 「Kono jobun-
na sigotoni taisite kjúrjó-o moraenai.」 „Ez ne-
kem pluszmunkát jelent, ami nincs megfizetve.”

jobun-nijobun-ni ◆ kelleténélkelleténél többettöbbet 「Kukkí-o jo-
bunni cukutta.」 „A kelleténél több süteményt sü-
töttem.”

jobun-nojobun-no ◆ kelleténélkelleténél többtöbb 「Jobunnokopí-
o tottesimatta.」 „A kelleténél több másolatot ké-
szítettem.”

joccujoccu ◆ négynégy ◆ négyévesnégyéves 「Kono ko-va joh-
cudeszu.」 „Ez a gyerek négyéves.”

joccubanokuróbájoccubanokuróbá ◆ négylevelű lóherenégylevelű lóhere
joccubosinojoccubosino ◆ négycsillagosnégycsillagos 「Joh-cu bosi-
nohoteru」 „négycsillagos szálloda”

joccumenojoccumeno ◆ negyediknegyedik 「Joh-cu meno ekide
oriru.」 „A negyedik állomáson leszállok.”

joccunojoccuno ◆ négyévesnégyéves 「Kono sódzso-va joh-
cuninatta.」 „Ez a kislány négyéves lett.”

joccuzucujoccuzucu ◆ négyesévelnégyesével ◆ négyet-négyetnégyet-négyet
jocujocu ◆ négynégy ◇ hidarijocuhidarijocu balosbalos kézkéz alattialatti
fogásfogás ◇ migijocumigijocu jobbosjobbos kézkéz alattialatti fogásfogás
◇ jocuasinojocuasino négylábúnégylábú 「Jocu asino dóbucu」
„négylábú állat” ◇ jocunikumujocunikumu egymásbaegymásba ka-ka-
paszkodikpaszkodik 「Jocuni kunda rikisigamavasi-o hiki
atteita.」 „Az egymásba kapaszkodott szumósok
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az övüknél fogva húzgálták egymást.” ◇ jocuni-jocuni-
kumukumu megbirkózikmegbirkózik 「Rjórito jocuni kunda.」
„Megbirkóztam a főzéssel.” ◇ jocunikumujocunikumu bi-bi-
rokrarokra kelkel 「Rikisi-va aitetogappurito jocuni
kunda.」 „A szumós birokra kelt az ellenfelével.”

jócújócú ◆ derékfájásderékfájás ◆ hexensusszhexensussz ◆ lumbágólumbágó

jocuasijocuasi ◆ négy lábnégy láb
jocuasinojocuasino ◆ négylábúnégylábú 「Jocu asino dóbucu」
„négylábú állat”

jocubanokuróbájocubanokuróbá ◆ négylevelű lóherenégylevelű lóhere
jocucudzsijocucudzsi ◆ keresztútkeresztút
jocugijocugi ◆ öröklésöröklés ◆ örökösörökös 「Sógunno cuma-
va jocugi-o unda.」 „A sógun felesége megszülte
az örököst.” ◆ várományosvárományos 「Kare-va tennóno
jocugida.」 „Ő a trón várományosa.”

jocugojocugo ◆ négyes ikreknégyes ikrek
jócuijócui ◆ ágyékcsigolyaágyékcsigolya
jócuibunrisójócuibunrisó ◆ ágyékiágyéki csigolyaív-szakadáscsigolyaív-szakadás

jócuiszensijócuiszensi ◆ gerinccsapolásgerinccsapolás ◆ lumbál-lumbál-
punkciópunkció
jócuiszuberisójócuiszuberisó ◆ ágyékiágyéki csigolyaelcsú-csigolyaelcsú-
szásszás
jocujujocuju ◆ éjszakai harmatéjszakai harmat ◆ estharmatestharmat
jocukadojocukado ◆ keresztútkeresztút ◆ útkereszteződésútkereszteződés
「Jocu kado-o hidari-e magatte kudaszai!」 „Az
útkereszteződésben forduljon balra!”

jocumejocume ◆ négy négyzetnégy négyzet ◆ négyzethálónégyzetháló
jocumegakijocumegaki ◆ bambuszkerítésbambuszkerítés
jocunbaidejocunbaide ◆ négykézlábnégykézláb
jocunbaininarujocunbaininaru ◆ négykézlábranégykézlábra ereszkedikereszkedik
「Jocun baininatte otosita kagi-o szagasita.」
„Négykézlábra ereszkedve kerestem a leejtett kul-
csot.”

jocunbaininattejocunbaininatte ◆ négykézlábnégykézláb 「Jocun bain-
inatte heja-o haihaisita.」 „A négykézláb mászkált
a szobában.”

jocunikumujocunikumu ◆ birokrabirokra kelkel 「Rikisi-va aitetog-
appurito jocuni kunda.」 „A szumós birokra kelt
az ellenfelével.” ◆ egymásbaegymásba kapaszkodikkapaszkodik
「Jocuni kunda rikisigamavasi-o hiki atteita.」
„Az egymásba kapaszkodott szumósok az övüknél
fogva húzgálták egymást.” ◆ megbirkózikmegbirkózik

「Rjórito jocuni kunda.」 „Megbirkóztam a főzés-
sel.”

jocuorijocuori ◆ kvartókvartó ◆ negyedrét hajtásnegyedrét hajtás
jocuorihanjocuorihan ◆ kvartó kiadáskvartó kiadás
jocuorinojocuorino ◆ kvartkvart ◆ negyedrét hajtottnegyedrét hajtott
jócsakujócsaku ◆ összehegesztésösszehegesztés ◆ összeolvasz-összeolvasz-
tástás
jocsijocsi ◆ előrejelzéselőrejelzés ◆ előre tudáselőre tudás
jocsijocsi ◆ helyhely 「Kószono jocsi-va nai.」 „Nincs
helye fellebbezésnek.” ◇ utagainojocsiganaiutagainojocsiganai
megkérdőjelezhetetlenmegkérdőjelezhetetlen 「Kagakutekikenkjú
kekka-va utagaino jocsiganai.」 „A tudományos
kutatások eredménye megkérdőjelezhetetlen.” ◇

utagainojocsiganaiutagainojocsiganai kétségtelenkétségtelen 「Kono ei-
gaga keszszakudearukoto-va utagaino jocsiga-
nai.」 „Ez a film kétségtelenül remekmű.” ◇

giron-nojocsigaarugiron-nojocsigaaru vitatottvitatott 「Kono tósino
kaisú-va gironno jocsigaaru.」 „A beruházás meg-
térülése vitatott.” ◇ giron-nojocsiganaigiron-nojocsiganai vitat-vitat-
hatatlanhatatlan 「Kareni icsiiga ataeraretano-va giron-
no jocsiganai.」 „Az első hely vitathatatlanul őt il-
leti.” ◇ kórjonojocsiganaikórjonojocsiganai gondolnigondolni semsem le-le-
hethet 「Tosiga banareszugiteite, kekkon-va kórjo-
no jocsiganai.」 „Túlságosan nagy a korkülönb-
ség, a házasságra gondolni sem lehet.” ◇ szen-szen-
takunojocsitakunojocsi másmás választásválasztás 「Szentakuno jo-
csiganakatta.」 „Nem volt más választásom.” ◇

dakjónojocsiganaidakjónojocsiganai nemnem engedhetengedhet 「Kósó-va
kore idzsó-va dakjóno jocsiganai.」 „Nem enged-
hetünk tovább az alkuból.” ◇ riszszuinojocsi-riszszuinojocsi-
monaimonai egyegy gombostűtgombostűt semsem lehetlehet leejtenileejteni
「Kaidzsó-va man-inde riszszuino jocsimonakat-
ta.」 „Annyian voltak a teremben, hogy egy gom-
bostűt sem lehetett volna leejteni.”

jócsijócsi ◆ kirakodóhelykirakodóhely
jócsijócsi ◆ éjszakai támadáséjszakai támadás
jócsijócsi ◆ telektelek ◆ területterület 「Atarasii bjóinno
jócsi-o kakuhosita.」 „Biztosítottunk területet az
új kórház részére.” ◇ kenszecujócsikenszecujócsi építésreépítésre
szántszánt területterület ◇ kódzsójócsikódzsójócsi üzemiüzemi területterület
◇ nógjójócsinógjójócsi mezőgazdasági területmezőgazdasági terület
jócsienjócsien ◆ dedódedó 「Kareno dzsugjóde-va jócsien-
ni modottajóna kigasita.」 „Az óráján úgy érez-
tem, mintha visszakerültem volna a dedóba.” ◆

óvodaóvoda 「Otóto-va jócsienni kajotteiru.」 „Az
öcsém óvodás.”

jócsiendzsijócsiendzsi ◆ dedósdedós ◆ óvodásóvodás
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jócsienkjójujócsienkjóju ◆ óvónőóvónő
jocsijocsijocsijocsi ◆ tipegvetipegve ◆ totyogvatotyogva
jocsijocsiarukujocsijocsiaruku ◆ tipegtipeg 「Akacsan-va jocsi-
jocsi aruite szuszunda.」 „A kisbaba tipegve ha-
ladt.” ◆ totyogtotyog 「Ahiru-va jocsijocsi aruku.」
„A kacsa totyog.”

jócsinjócsin ◆ jódtinktúrajódtinktúra
jócsinjócsin ◆ levéltalplevéltalp
jócsinajócsina ◆ gyerekesgyerekes 「Kare-va jócsina kangae
kata-o simaszu.」 „Gyerekes gondolkodása van.”
◆ gyermeteggyermeteg 「Jócsina haszszó」 „gyermeteg
ötlet”

jócsinanjócsinan ◆ területhiányterülethiány
jocsinórjokujocsinórjoku ◆ jövőbelátó képességjövőbelátó képesség
jócsisutokujócsisutoku ◆ terület megszerzéseterület megszerzése
jocsiszurujocsiszuru ◆ előreelőre jelezjelez 「Kagakutekini
dzsisin-o jocsisita.」 „Tudományos módszerrel
előre jelezték a földrengést.” ◆ előreelőre tudtud 「Ka-
buno bóraku-o jocsisita.」 „Előre tudta, hogy esni
fognak a részvények.”

jócsiszurujócsiszuru ◆ éjszaka támadéjszaka támad
jocsójocsó ◆ előjelelőjel 「Kazanfunkano jocsó」 „vul-
kánkitörés előjele”

jócsójócsó ◆ birkabélbirkabél
jocsokinjocsokin ◆ betét és megtakarításbetét és megtakarítás
jócsószekijócsószeki ◆ petalitpetalit
jócsújócsú ◆ lárvalárva ◆ pondrópondró ◇ daiicsidzsijócsúdaiicsidzsijócsú
elsődlegeselsődleges lárvalárva ◇ daiicsidzsijócsúdaiicsidzsijócsú primerprimer
lárvalárva
jócsúijócsúi ◆ vigyáznivigyázni kellkell 「Netto szagini jó-
csúi!」 „Vigyázni kell a netes csalókkal!”

jócsúkijócsúki ◆ lárvaidőszaklárvaidőszak
jódajóda ◆ olyanolyan 「Mainicsiumini iketanogamaru-
de jumenojódatta.」 „Minden nap a tengerhez
mehettem. Ez tisztára olyan volt, mint az álom!” ◆

tűniktűnik 「Szukosi adzsiga taranaijóda.」 „Úgy tű-
nik, kicsit íztelen.”

jodacujodacu ◆ égnekégnek álláll ◆ felállfeláll ◇ minokegajo-minokegajo-
dacudacu felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán 「Kareno tegami-o
jonde mino kegajodacsimasita.」 „A levelére fel-
állt a szőr a hátamon.” ◇ minokemojodacuminokemojodacu haj-haj-
meresztőmeresztő 「Mino kemojodacu hanasi」 „hajme-
resztő történet”

jódaijódai ◆ állapotállapot 「Bjóninno jódai-va akkasita.」
„A beteg állapota romlott.” ◆ helyzethelyzet
jodanjodan ◆ megjóslásmegjóslás
jodanjodan ◆ elkalandozáselkalandozás aa témátóltémától 「Jodan-
ninarimaszuga, bokuno dzsittaiken-o hanaszasze-
teitadakimaszu.」 „Elkalandozva a témától, sze-
retném elmesélni saját tapasztalatomat.” ◇ jo-jo-
dandearudandearu nemnem tartoziktartozik ideide 「Jodandeszuga,
szaikindaietto-o hadzsimemasita.」 „Tudom nem
tartozik ide, de elkezdtem újra diétázni.”

jódanjódan ◆ megbeszélésmegbeszélés 「Anatani jódangaa-
ru.」 „Meg akarok valamit beszélni veled!” ◆

tárgytárgy 「Szugu jódannikakatta.」 „Rögtön a
tárgyra tért.”

jódanjódan ◆ átégetésátégetés ◆ lángvágáslángvágás ◆ olvasz-olvasz-
tással vágástással vágás
jodandearujodandearu ◆ nemnem tartoziktartozik ideide 「Jodand-
eszuga, szaikindaietto-o hadzsimemasita.」 „Tu-
dom nem tartozik ide, de elkezdtem újra diétázni.”

jodandekinaijodandekinai ◆ nemnem lehetlehet előreelőre megmon-megmon-
danidani 「Cugini naniga okoruka mattaku jodandek-
inai.」 „Nem lehet előre megmondani, mi fog tör-
ténni.”

jodankacujójodankacujó ◆ négyfokú igeragozásnégyfokú igeragozás
jódan-nikakarujódan-nikakaru ◆ tárgyratárgyra tértér 「Szate, jódan-
nikakaró.」 „Most pedig térjünk a tárgyra!”

jodan-ojodan-o juruszanaijuruszanai ◆ kéteskétes kimenetelűkimenetelű
「Dzsitai-va jodan-o juruszanai.」 „A helyzet ki-
menetele kétes.” ◆ kritikuskritikus 「Genpacudzsikono
genba-va jodan-o juruszanai dzsókjóda.」 „Az
atombaleset helyszínén kritikus a helyzet.”

jodanszurujodanszuru ◆ megjósolmegjósol 「Korekara naniga
okoruka jodandekinai.」 „Nem lehet megjósolni,
mi fog történni.”

jodarejodare ◆ nyálnyál 「Szaikinjodarega ói.」 „Mosta-
nában megnövekedett a nyáltermelésem.” ◇ jo-jo-
darekakedarekake partedlipartedli 「Akacsan-nijodarekake-o
kaketa.」 „Partedlit kötöttem a baba elé.” ◇ jo-jo-
darekakedarekake előkeelőke ◇ jodare-ojodare-o taraszutaraszu nyála-nyála-
dzikdzik 「Akacsan-va jodare-o tarasita.」 „A baba
nyáladzott.” ◇ jodare-ojodare-o taraszutaraszu csorogcsorog aa
nyálanyála 「Oisiszóna rjóri-o mitejodare-o tarasi-
ta.」 „A finom étel láttán csorgott a nyálam.”

jodaregacuiteirujodaregacuiteiru ◆ nyálasnyálas 「Makuranijoda-
regacuiteiru.」 „Ez a párna nyálas.”

jodaregatarerujodaregatareru ◆ csöpög a nyálacsöpög a nyála
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jodarekakejodarekake ◆ előkeelőke ◆ partedlipartedli 「Akacsan-
nijodarekake-o kaketa.」 „Partedlit kötöttem a
baba elé.”

jodaremamirenojodaremamireno ◆ nyálasnyálas 「Jodaremamireno
kucsimoto」 „nyálas száj”

jodare-ojodare-o taraszutaraszu ◆ csorogcsorog aa nyálanyála 「Oi-
siszóna rjóri-o mitejodare-o tarasita.」 „A finom
étel láttán csorgott a nyálam.” ◆ nyáladziknyáladzik
「Akacsan-va jodare-o tarasita.」 „A baba nyála-
dzott.”

jódaterujódateru ◆ fordítfordít 「Okane-o csirjóhitosite jó-
dateta.」 „A pénzt orvosi költségekre fordítot-
tam.” ◆ kölcsönadkölcsönad 「Otótoni dzsúmanen-o jó-
dateta.」 „Kölcsönadtam az öcsémnek 100 ezer
jent.”

jódearujódearu ◆ úgyúgy tűniktűnik 「Kare-va kibunga varui-
jódeszu.」 „Úgy tűnik, nincs jól.”

jódehanaijódehanai ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Kono sio-va
sokujóde-va nai.」 „Ez a só alkalmatlan a főzés-
re.”

jódenkijódenki ◆ pozitív elektromosságpozitív elektromosság
jódensijódensi ◆ pozitronpozitron
jóderujóderu ◆ jódlizásjódlizás
jóderudeutaujóderudeutau ◆ jódlizikjódlizik
jóderu-o utaujóderu-o utau ◆ jódlit énekeljódlit énekel
jódojódo ◆ jódjód
jódojódo ◆ táptalajtáptalaj
jódójódó ◆ kisgyerekkisgyerek
jódójódó ◆ eltereléselterelés ◆ terelésterelés
jódocsinkijódocsinki ◆ jódtinktúrajódtinktúra
jódohorumujódohorumu ◆ jodoformjodoform
jódohorumuhannójódohorumuhannó ◆ jodoform reakciójodoform reakció
jódokariumujódokariumu ◆ jódkáliumjódkálium
jodomijodomi ◆ fulladozásfulladozás ◆ holtágholtág ◆ megreke-megreke-
désdés ◆ nyomottságnyomottság ◆ üledéküledék
jodominakujodominaku ◆ fennakadásfennakadás nélkülnélkül ◆ gördü-gördü-
lékenyenlékenyen 「Anaunszánojóni jodominaku hana-
szu.」 „Olyan gördülékenyen beszél, mint egy be-
mondó.”

jodominakunagarerujodominakunagareru ◆ akadálytalanulakadálytalanul
csörgedezikcsörgedezik 「Mizu-va jodominaku nagarete-
ita.」 „A víz akadálytalanul csörgedezett.”

jodomujodomu ◆ áporodottáporodott 「Hejano kúki-va jodon-
deita.」 „A szobában áporodott volt a levegő.” ◆

lesüllyedlesüllyed ◆ megrekedmegreked 「Ogavano mizu-va jo-
dondeita.」 „A patakban megrekedt a víz.” ◆ üle-üle-
déketdéket képezképez 「Kavazokoni szunaga jodonde-
ita.」 „A folyóban a sár üledéket képzett.” ◇ ii-ii-
jodomujodomu hebeghebeg 「Fujukaina sicumon-o szarete ii
jodonda.」 „A kellemetlen kérdésre csak hebeg-
ni tudott.” ◇ kotobagajodomukotobagajodomu belefulladbelefullad aa
szószó 「Enzecuno szaicsúni kotobaga jodonda.」
„A beszéd közepén belém fulladt a szó.” ◇ jodon-jodon-
dada nyomottnyomott 「Kaisano jodonda kúki-va ikiguru-
sii.」 „Fojtogató a munkahelyemen a nyomott lég-
kör.” ◇ jodondamejodondame ködös szemködös szem
jodondajodonda ◆ nyomottnyomott 「Kaisano jodonda kúki-va
ikigurusii.」 „Fojtogató a munkahelyemen a nyo-
mott légkör.”

jodondamejodondame ◆ ködös szemködös szem ◆ üveges szemüveges szem
jodósijodósi ◆ egészegész éjjeléjjel 「Jodósi hataraiteita.」
„Egész éjjel dolgoztam.”

jódószakuszenjódószakuszen ◆ elterelő hadműveletelterelő hadművelet
jódószurujódószuru ◆ rengreng
jódzsakuhorumonjódzsakuhorumon ◆ juvenilis hormonjuvenilis hormon
jodzsijodzsi ◆ négy óranégy óra
jódzsijódzsi ◆ kisgyermekkorkisgyermekkor
jódzsijódzsi ◆ dologdolog 「Kinó-va jódzsigaatte, koren-
akatta.」 „Tegnap dolgom volt, nem tudtam jön-
ni.” ◆ elintéznivalóelintéznivaló 「Jódzsiga dekita.」 „El-
intéznivalóm akadt.” ◆ tennivalótennivaló 「Ima jód-
zsigaarukara dzsamasinaide!」 „Most ne zavarj,
mert van valami tennivalóm!” ◆ ügyügy 「Gozen-
csúni nankenno jódzsigaattano?」 „Hány ügyed
volt délelőtt?”

jódzsijódzsi ◆ fogkefefogkefe ◆ fogpiszkálófogpiszkáló ◇ busi-vabusi-va
kuvanebakuvaneba takajódzsitakajódzsi szamurájszamuráj emeltemelt fővelfővel
viseli a szegénységetviseli a szegénységet
jódzsijódzsi ◆ betűhasználatbetűhasználat ◆ használthasznált írásje-írásje-
gyekgyek ◆ írásjegyhasználatírásjegyhasználat
jódzsijódzsi ◆ emberpalántaemberpalánta ◆ kisgyermekkisgyermek
jodzsidzsukugojodzsidzsukugo ◆ négykandzsisnégykandzsis szóössze-szóössze-
tételtétel
jódzsigjakutaijódzsigjakutai ◆ gyermekkínzásgyermekkínzás
jódzsigojódzsigo ◆ gyerekesgyerekes szószó ◆ gyereknyelvgyereknyelv ◆

gyermeknyelvgyermeknyelv
jódzsigorosijódzsigorosi ◆ gyermekgyilkosgyermekgyilkos ◆ gyermek-gyermek-
gyilkossággyilkosság
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jódzsihójódzsihó ◆ helyesíráshelyesírás
jódzsijóbeddojódzsijóbeddo ◆ gyerekágygyerekágy ◆ gyermekágygyermekágy
jódzsijógodzsitenjódzsijógodzsiten ◆ nyelvhelyességinyelvhelyességi szó-szó-
tártár
jódzsikijódzsiki ◆ kisgyermekkorkisgyermekkor
jódzsikiriszutojódzsikiriszuto ◆ kis Jézuskis Jézus
jódzsikjóikujódzsikjóiku ◆ előkészítő oktatáselőkészítő oktatás
jodzsikózójodzsikózó ◆ negyedlegesnegyedleges struktúrastruktúra ◆ ne-ne-
gyedleges szerkezetgyedleges szerkezet
jodzsinjodzsin ◆ másvalakimásvalaki ◇ jodzsin-ojodzsin-o madzsi-madzsi-
ezuniezuni négyszemköztnégyszemközt 「Futari-va jodzsin-o
madzsiezuni hanasi atta.」 „Négyszemközt be-
szélgettek.” ◇ jodzsin-ojodzsin-o mottekaegataimottekaegatai más-más-
salsal nehezennehezen pótolhatópótolható 「Jodzsin-o motte kae
gataiendzsinia」 „mással nehezen pótolható mér-
nök”

jodzsinjodzsin ◆ parázsparázs ◆ salaksalak ◆ utóhatásutóhatás
「Dzsikenno jodzsingakuszubutteita.」 „Az eset
utóhatását még érezni lehetett.” ◆ üszkösüszkös ma-ma-
radványradvány 「Szenszóno jodzsingamadaacsikocsini
nokotteita.」 „Imitt-amott látható volt a háború
üszkös maradványa.”

jódzsinjódzsin ◆ fontosfontos személyiségszemélyiség ◆ vezetővezető
alakalak 「Keizaikaino jódzsin」 „gazdasági élet ve-
zető alakja” ◇ szeifujódzsinszeifujódzsin vezetővezető politi-politi-
kuskus
jódzsinjódzsin ◆ éberségéberség ◆ előrelátáselőrelátás ◆ elővigyá-elővigyá-
zatosságzatosság 「Kanszen-e no jódzsin-o okotatte-va
naranai.」 „Elővigyázatosnak kell lennünk a fer-
tőzéssel szemben.” ◆ óvatosságóvatosság ◆ vigyázásvigyázás
「Hino jódzsin」 „Vigyázzanak a tűzre!”

jódzsinbójódzsinbó ◆ biztonságibiztonsági reteszretesz ◆ oltalmazóoltalmazó
◆ testőrtestőr ◆ védelmezővédelmező 「Anatano jódzsinbóni-
naru.」 „A védelmeződ leszek!”

jódzsinbukaijódzsinbukai ◆ éberéber 「Jódzsinbukai me」
„éber szemek” ◆ elővigyázatoselővigyázatos 「Jódzsinbu-
kai hito」 „elővigyázatos ember” ◆ megfontoltmegfontolt
「Jódzsinbukai taido」 „megfontolt viselkedés”

jódzsinbukakujódzsinbukaku ◆ megfontoltanmegfontoltan 「Jódzsinbu-
kaku kódószuru.」 „Megfontoltan viselkedik.”

jódzsin-notamejódzsin-notame ◆ óvatosságbólóvatosságból 「Jódzsin-
notame, szaifu-o ucsipokettoni ireta.」 „Óvatos-
ságból a belső zsebembe tettem a pénztárcámat.”

jodzsinoborujodzsinoboru ◆ felkapaszkodikfelkapaszkodik
「Navabasigo-o jodzsi nobotta.」 „Felkapaszko-

dott a kötélhágcsón.” ◆ felmászikfelmászik 「Nava-o jo-
dzsi nobotta.」 „Felmászott a kötélen.”

jodzsin-ojodzsin-o madzsiezunimadzsiezuni ◆ négyszemköztnégyszemközt
「Futari-va jodzsin-o madzsiezuni hanasi atta.」
„Négyszemközt beszélgettek.”

jodzsin-ojodzsin-o mottekaegataimottekaegatai ◆ mássalmással nehe-nehe-
zenzen pótolhatópótolható 「Jodzsin-o motte kae gataien-
dzsinia」 „mással nehezen pótolható mérnök”

jódzsinszurujódzsinszuru ◆ elővigyázatoselővigyázatos 「Jódzsinsi-
teitaga kuruma-o nuszumareta.」 „Elővigyázatos
volt, mégis ellopták a kocsiját.” ◆ megfontolmegfontol
「Jódzsinsite kódószurucumorideszu.」 „Meg-
fontoltan szándékozom cselekedni.” ◆ óvakodikóvakodik
「Szagisini jódzsinsitekudaszai.」 „Óvakodjanak
a csalóktól!” ◆ vigyázvigyáz 「Szurini jódzsinsina-
szai!」 „Vigyázz a zsebtolvajokkal!”

jódzsi-ojódzsi-o szumaszeruszumaszeru ◆ elintézielintézi azaz ügyeitügyeit
「Gogomadeni jódzsi-o szumaszeta.」 „Délutánig
elintéztem az ügyeimet.” ◆ intéziintézi azaz ügyeitügyeit
「Denvade jódzsi-o szumaszeta.」 „Telefonon in-
téztem az ügyeimet.” ◆ intézkedikintézkedik 「Jódzsi-o
szumaszerukotode icsinicsiovatta.」 „Egész nap
intézkedtem.” ◆ ügyetügyet intézintéz 「Iroirona jódzsi-
o szumaszerutameni sutoni itta.」 „Elmentem a
fővárosba ügyeket intézni.” ◆ ügyintézügyintéz
jodzsirerujodzsireru ◆ csavarodikcsavarodik 「Edagajodzsireta.」
„Az ág csavarodott.” ◆ görcsölgörcsöl 「Varaiszugite
haragajodzsireta.」 „Görcsölt a hasam a nevetés-
től.” ◆ megcsavarodikmegcsavarodik 「Sacuno szodegajodzsi-
reta.」 „Megcsavarodott az ingem ujja.”

jodzsirujodzsiru ◆ megcsavarmegcsavar 「Harigane-o jodzsit-
ta.」 „Megcsavartam a drótot.” ◇ onaka-oonaka-o jo-jo-
dzsirudzsiru hasáthasát fogjafogja 「Onaka-o jodzsitte varat-
ta.」 „Hasát fogta a nevetéstől.” ◇ karada-okarada-o jo-jo-
dzsirudzsiru megtekeredikmegtekeredik 「Karada-o jodzsitte fu-
ri muita.」 „Megtekeredve hátranéztem.” ◇

karada-okarada-o jodzsirujodzsiru vonaglikvonaglik 「Akacsan-va
karada-o jodzsitte naiteita.」 „A kisbaba vonagló
testtel sírt.” ◇ hara-ohara-o jodzsirujodzsiru hasáthasát fogjafogja
「Hara-o jodzsitte varatta.」 „Hasát fogta a neve-
téstől.” ◇ mi-omi-o jodzsittejodzsitte hasáthasát fogvafogva 「Mi-o
jodzsitte varatta.」 „A hasamat fogtam a nevetés-
től.” ◇ mi-omi-o jodzsittejodzsitte fetrengvefetrengve 「Mi-o jo-
dzsitte varatta.」 „Fetrengtem a nevetéstől.”

jodzsirujodzsiru ◆ csimpaszkodva mászikcsimpaszkodva mászik
jódzsiuojódzsiuo ◆ tűhaltűhal
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jodzsójodzsó ◆ feleslegfelesleg ◆ feleslegesfelesleges
「Jodzsódzsin-in」 „felesleges munkaerő” ◆

többlettöbblet 「Jodzsórieki」 „többlethaszon”

jodzsójodzsó ◆ utóérzetutóérzet 「Kareno kotoba-va koko-
csijoi jodzsó-o nokosita.」 „Szavai kellemes utó-
érzetet keltettek.”

jódzsojódzso ◆ boszorkányboszorkány ◆ démondémon ◆ szirénszirén
jódzsojódzso ◆ örökbe fogadott lányörökbe fogadott lány
jódzsojódzso ◆ levélálláslevélállás
jódzsojódzso ◆ kislánykislány
jódzsójódzsó ◆ egészségegészség megőrzésemegőrzése 「Tabe szugi-
va jódzsóni varui.」 „A túltápláltság rossz az
egészségre.” ◆ érlelésérlelés 「Konkurítono jódzsó」
„beton érlelése” ◆ felépülésfelépülés ◆ megelőzésmegelőzés
「Isajori jódzsó.」 „A kezelésnél fontosabb a
megelőzés.” ◆ rehabilitációrehabilitáció 「Sudzsucunocsi-
no jódzsó」 „műtét utáni rehabilitáció” ◆ védő-védő-
takarástakarás ◇ szanszuijódzsószanszuijódzsó frissfriss betonbeton lo-lo-
csolásacsolása ◇ fujódzsófujódzsó egészségegészség elhanyagolá-elhanyagolá-
sasa 「Isano fujódzsó.」 „Az orvosok elhanyagolják
a saját egészségüket.” ◇ jódzsószurujódzsószuru védőta-védőta-
karótkarót rakrak 「Kódzsikikancsú-va doa-o jódzsósi-
tekudaszai.」 „A munkálatok alatt az ajtókra vé-
dőtakarót kell rakni.”

jodzsóhanjodzsóhan ◆ négynégy ésés félfél tatamitatami 「Jodzsó-
hanno heja」 „négy és fél tatamis szoba”

jódzsókabájódzsókabá ◆ védőtakaróvédőtakaró
jódzsókeijódzsókei ◆ kladódiumkladódium ◆ kladofillumkladofillum ◆ le-le-
vélhez hasonló szárvélhez hasonló szár
jodzsókinjodzsókin ◆ pénzfeleslegpénzfelesleg
jodzsósikinjodzsósikin ◆ tőkefeleslegtőkefelesleg
jódzsósítojódzsósíto ◆ védőfóliavédőfólia ◆ védőtakaróvédőtakaró
jódzsósokubucumonjódzsósokubucumon ◆ telepes növényektelepes növények
jódzsósokubucuruijódzsósokubucurui ◆ telepes növényektelepes növények
jódzsószurujódzsószuru ◆ védőtakarótvédőtakarót rakrak
「Kódzsikikancsú-va doa-o jódzsósitekudaszai.」
„A munkálatok alatt az ajtókra védőtakarót kell
rakni.”

jódzsótaijódzsótai ◆ teleptelep
jódzsótépujódzsótépu ◆ védőszalagvédőszalag
jódzsújódzsú ◆ emelésemelés
jódzsucujódzsucu ◆ boszorkányságboszorkányság ◆ szemfény-szemfény-
vesztésvesztés
jódzsucusajódzsucusa ◆ szemfényvesztőszemfényvesztő

jódzsucusijódzsucusi ◆ boszorkánymesterboszorkánymester ◆ szem-szem-
fényvesztőfényvesztő
jóeijóei ◆ hullámzó csík húzásahullámzó csík húzása ◆ utózengésutózengés
jóekijóeki ◆ oldatoldat ◆ szolúciószolúció ◇ enruijóekienruijóeki sóol-sóol-
datdat ◇ kihakujóekikihakujóeki híghíg oldatoldat ◇ nójóekinójóeki tö-tö-
ménymény oldatoldat ◇ fuhóvajóekifuhóvajóeki telítetlentelítetlen oldatoldat
◇ hóvajóekihóvajóeki telített oldattelített oldat
jóekijóeki ◆ hónaljhónalj
jóekijóeki ◆ haszonélvezethaszonélvezet
jóekikenjóekiken ◆ haszonélvezeti joghaszonélvezeti jog
jóekiszaibaijóekiszaibai ◆ tápoldatostápoldatos növénytermesz-növénytermesz-
téstés
jóen-najóen-na ◆ elbűvölőelbűvölő 「Jóenna bidzso」 „elbű-
völően szép nő”

jófujófu ◆ nevelőapanevelőapa
jófújófú ◆ nyugatinyugati stílusstílus 「Jófúno niva」 „nyuga-
ti stílusú kert”

jófubojófubo ◆ nevelőszülőknevelőszülők
jofukasijofukasi ◆ éjszakázáséjszakázás ◆ virrasztásvirrasztás
jofukasi-ojofukasi-o szuruszuru / jofukasiszurujofukasiszuru ◆ fennma-fennma-
radrad 「Kinó-va jorudzsúnidzsimade jofukasi-o si-
ta.」 „Tegnap éjfélig fennmaradtam.” ◆ későigkésőig
fennmaradfennmarad 「Szakujajofukasi-o sitaszeide nebó-
sicsatta.」 „Tegnap későig fennmaradtam, és emi-
att reggel nem tudtam időben felkelni.” ◆ későigkésőig
fentfent vanvan 「Kinó jofukasisita.」 „Tegnap későig
fent voltam.”

jofukasiszurujofukasiszuru / jofukasi-ojofukasi-o szuruszuru ◆ fennma-fennma-
radrad 「Kinó-va jorudzsúnidzsimade jofukasi-o si-
ta.」 „Tegnap éjfélig fennmaradtam.” ◆ későigkésőig
fennmaradfennmarad 「Szakujajofukasi-o sitaszeide nebó-
sicsatta.」 „Tegnap későig fennmaradtam, és emi-
att reggel nem tudtam időben felkelni.” ◆ későigkésőig
fentfent vanvan 「Kinó jofukasisita.」 „Tegnap későig
fent voltam.”

jofukejofuke ◆ későkéső éjszakaéjszaka 「Jofukeni denvaga
natta.」 „Késő éjszaka kerestek telefonon.”

jófúkencsikujófúkencsiku ◆ nyugati stílusú építészetnyugati stílusú építészet
jófukujófuku ◆ felsőruhafelsőruha ◆ nyugatinyugati stílusústílusú ruharuha
◆ ruharuha 「Tanszu-va kirenakunatta jófukude ip-
paidatta.」 „A szekrény tele van kinőtt ruhákkal.”

jófukuburasijófukuburasi ◆ ruhakeferuhakefe
jófukudanszujófukudanszu ◆ ruhásszekrényruhásszekrény
jófukudejófukude ◆ ruhástulruhástul 「Jófukudepúruni tobi
konda.」 „Ruhástul ugrott a medencébe.”
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jófukujajófukuja ◆ ruhaboltruhabolt ◆ ruhásboltruhásbolt
jófukujóburasijófukujóburasi ◆ ruhakeferuhakefe
jófukukakejófukukake ◆ fogasfogas ◆ ruhaakasztóruhaakasztó
jófukukorekusonjófukukorekuson ◆ ruhatárruhatár 「Kanodzsono
jófukukorekuson-no nakani-va don-na jófukumo-
aru.」 „A ruhatárában mindenféle ruha megtalál-
ható.”

jófuku-o hoszujófuku-o hoszu ◆ teregettereget
jófuku-ojófuku-o kaukau ◆ felruházfelruház 「Bónaszude kodo-
motacsino jófuku-o katta.」 „A prémiumából fel-
ruházta a gyermekeit.”

jófuku-ojófuku-o kirukiru ◆ felöltözikfelöltözik 「Aszajófuku-o ki-
ta.」 „Reggel felöltöztem.” ◆ felöltözködikfelöltözködik ◆

öltöziköltözik 「Aszaicumo jófuku-o kirunoni dzsikan-
gakakarimaszu.」 „Reggel mindig nagyon sokáig
öltözik.” ◆ öltözködiköltözködik 「Don-na jófuku-o kita-
rajoideszuka?」 „Nem tudom, hogy hogyan öltöz-
ködjek.”

jófuku-ojófuku-o kiszerukiszeru ◆ felöltöztetfelöltöztet 「Hahaoja-va
akacsan-ni jófuku-o kiszeta.」 „Az anyuka felöl-
töztette a babát.”

jófuku-ojófuku-o nugunugu ◆ levetkőziklevetkőzik 「Ofurono maeni
jófuku-o nuida.」 „Fürdés előtt levetkőztem.”

jófuku-ojófuku-o szoroeruszoroeru ◆ ruházruház 「Szan-ninno ko-
domono jófuku-o szoroeteiru.」 „Három gyereket
ruház.”

jófukutenjófukuten ◆ ruhásboltruhásbolt ◆ ruhaüzletruhaüzlet
jófúnijófúni ◆ nyugatinyugati stílusbanstílusban 「Tatemono-o jó-
fúnirifómusita.」 „Nyugati stílusban átalakítottuk
az épületet.”

jófúnojófúno ◆ nyugatinyugati 「Jófúnodezain」 „nyugati
formatervezés” ◆ nyugatiasnyugatias 「Jófúno szeika-
cu」 „nyugatias életmód”

jófúreszutoranjófúreszutoran ◆ nyugati stílusú étteremnyugati stílusú étterem
jogajoga ◆ jógajóga ◇ joganopózujoganopózu jógapózjógapóz ◇ joga-joga-
oo szuruszuru jógázikjógázik 「Maiaszajoga-o siteiru.」
„Minden reggel jógázom.”

jógajóga ◆ pozitívpozitív képkép 「Ingato jóga」 „negatív és
pozitív kép”

jógajóga ◆ csírarügycsírarügy ◆ rügyecskerügyecske
jógajóga ◆ nyugati festménynyugati festmény ◆ nyugati filmnyugati film
jógajóga ◆ jógajóga
jogaakerujogaakeru ◆ hajnalodikhajnalodik 「Dokusoni mucsúni-
natte kigacuitara joga aketa.」 „Belefeledkeztem

az olvasásba, és mire észbe kaptam, hajnalodott.”
◆ megvirradmegvirrad 「Joga aketa.」 „Megvirradt.” ◆

pirkadpirkad 「Joga aketekita.」 „Pirkadt.” ◆ virradvirrad
「Joga akerumade nemurenakatta.」 „Már vir-
radt, mire el tudtam aludni.”

jógadekirujógadekiru ◆ dolgadolga akadakad 「Jógadekite
ikenakunatta.」 „Dolgom akadt, nem tudtam
menni.”

jogadódzsójogadódzsó ◆ jógateremjógaterem
jogafukerujogafukeru ◆ későrekésőre járjár 「Joga fuketeitta.」
„Későre járt.”

jogagjódzsajogagjódzsa ◆ jógijógi
jógaijógai ◆ erőderőd ◆ stratégiailag fontos helystratégiailag fontos hely
jógaikengonojógaikengono ◆ bevehetetlenbevehetetlen
jógainocsijógainocsi ◆ stratégiailag fontos helystratégiailag fontos hely
jógakajógaka ◆ nyugati stílusú festőnyugati stílusú festő
jógakujógaku ◆ nyugatinyugati tudománytudomány 「Jógakuno to-
rai」 „nyugati tudomány érkezése”

jógakujógaku ◆ nyugati zenenyugati zene
jóganjógan ◆ lávaláva 「Kazankara jóganga nagarete-
ita.」 „A vulkánból folyt a láva.”

jógandaicsijógandaicsi ◆ bazaltplatóbazaltplató ◆ lávaplatólávaplató
jóganmaundojóganmaundo ◆ lávakupolalávakupola
jóganogjódzsajóganogjódzsa ◆ fakírfakír
joganopózujoganopózu ◆ jógapózjógapóz
jóganrjújóganrjú ◆ lávafolyamlávafolyam
joga-ojoga-o szuruszuru ◆ jógázikjógázik 「Maiaszajoga-o sitei-
ru.」 „Minden reggel jógázom.”

jógasijógasi ◆ nyugati cukrászsüteménynyugati cukrászsütemény
jógaszajógasza ◆ nyugati esernyőnyugati esernyő
jógatarirujógatariru ◆ elegendőelegendő 「Avanakutemoii, den-
vade jóga tariru.」 „Nem kell találkozni vele, ele-
gendő lesz, ha csak telefonálunk neki.”

jogenjogen ◆ koszinuszkoszinusz
jogenjogen ◆ jóslásjóslás ◆ jóslatjóslat 「Jogen-va atatta.」
„A jóslat bekövetkezett.” ◆ jövendölésjövendölés ◆ prófé-prófé-
ciacia ◇ dzsigojogendzsigojogen utólagosutólagos jóslásjóslás ◇ szok-szok-
jútekijogenjútekijogen visszamenőleges jóslásvisszamenőleges jóslás
jógenjógen ◆ ige-ige- ésés japánjapán melléknévragozássalmelléknévragozással
ragozódó önálló szavakragozódó önálló szavak ◆ ragozható szóragozható szó
jógenkijógenki ◆ levélkezdeménylevélkezdemény
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jogensajogensa ◆ jövendőmondójövendőmondó 「Jogensano
kotoba-o nomi komujóni kiiteita.」 „Itták a jö-
vendőmondó szavait.” ◆ látnoklátnok ◆ prófétapróféta ◇

eszejogensaeszejogensa hamishamis prófétapróféta ◇ eszejogensaeszejogensa
álprófétaálpróféta
jogensanojónajogensanojóna ◆ látnokilátnoki 「Kare-va jogensan-
ojóna nórjoku-o motteiru.」 „Látnoki képessége
van.”

jógenszeijógenszei ◆ lizogénializogénia
jogenszurujogenszuru ◆ jósoljósol 「Kare-va akarui mirai-o
jogenszareta.」 „Szép jövőt jósoltak neki.” ◆ jö-jö-
vendölvendöl 「Szenszó-o jogensita.」 „Háborút jöven-
dölt.” ◆ megírmegír 「Szekaino ovariga jogenszarete-
iru.」 „Meg van írva, hogy eljön a világvége.” ◆

megjósolmegjósol 「Szekaino ovari-o jogensita.」 „Meg-
jósolta a világvégét.” ◆ megjövendölmegjövendöl 「Uranai
si-va kekkon-o jogensita.」 „A jós megjövendölte
a házasságát.”

jogenszurujume-ojogenszurujume-o mirumiru ◆ megálmodikmegálmodik
「Kekkon-o jogenszuru jume-o mita.」 „Megál-
modtam, hogy megnősülök.”

jogijogi ◆ alvóköntösalvóköntös ◆ bélelt alvóköntösbélelt alvóköntös
jogijogi ◆ hobbihobbi 「Jogini e-o kakimaszu.」 „Hobbi-
ként festegetek.”

jogijogi ◆ fakírfakír ◆ jógijógi
jógijógi ◆ gyanúgyanú 「Szacudzsinjógide taihoszareta」
„Emberölés gyanújával letartóztatták.” ◆ vádvád
「Jógi-o szaigomade hininsita.」 „A vádat mind-
végig tagadta.” ◇ szacudzsin-jógiszacudzsin-jógi emberölésemberölés
gyanújagyanúja 「Otoko-va szacudzsin-jógide taihosza-
reta.」 „A férfit emberölés gyanújával letartóztat-
ták.” ◇ szacudzsin-jógiszacudzsin-jógi gyilkosság vádjagyilkosság vádja
jógíjógí ◆ fakírfakír
jóginjógin ◆ újezüstújezüst
joginaijoginai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Joginai dzsidzsó-
gaatta.」 „Elkerülhetetlen dolog jött közbe.” ◇

joginakuszaszerujoginakuszaszeru rákényszerítrákényszerít 「Gen-
jukakaku-va kaisani szeiszanszeikódzsó-o jogin-
akuszaszeta.」 „Az olajár rákényszerítette a vál-
lalatokat a hatékonyságuk javítására.” ◇ jogin-jogin-
akuszareruakuszareru kénytelenkénytelen 「Urenai fudószanno
neszage-o joginakuszareta.」 „Kénytelen volt le-
vinni az ingatlan árát, mert nem volt rá vevő.”

joginakuszarerujoginakuszareru ◆ belekényszerülbelekényszerül
「Kanodzso-va kekkon-o joginakuszareta.」 „A
nő belekényszerült a házasságba.” ◆ folyamodnifolyamodni

kellkell valamihezvalamihez 「Tószan-o fuszegu tameniri-
szutoraga joginakuszareta.」 „A csőd elkerülésé-
hez a létszám csökkentéséhez kellett folyamodni.”
◆ kénytelenkénytelen 「Urenai fudószanno neszage-o jo-
ginakuszareta.」 „Kénytelen volt levinni az ingat-
lan árát, mert nem volt rá vevő.” ◆ muszájmuszáj
「Kare-va dzsiricu-o joginakuszareta.」 „Muszáj
volt önállónak lennie.”

joginakuszaszerujoginakuszaszeru ◆ rákényszerítrákényszerít 「Gen-
jukakaku-va kaisani szeiszanszeikódzsó-o jogin-
akuszaszeta.」 „Az olajár rákényszerítette a válla-
latokat a hatékonyságuk javítására.” ◆ rászorítrászorít
「Teicsingin-va hitoni ken-jaku-o joginakuszasze-
ru.」 „A kevés fizetés rászorítja az embert a taka-
rékosságra.”

jóginszeijóginszei ◆ újezüstből készültújezüstből készült
jógi-ojógi-o kakerukakeru ◆ gyanúsítgyanúsít 「Kareni szettóno
jógi-o kaketa.」 „Lopás vádjával gyanúsították.”

jogirijogiri ◆ éjszakai ködéjszakai köd
jogirujogiru ◆ átfutátfut 「Aru kangaega atama-o jogit-
ta.」 „Átfutott a fejemen egy gondolat.” ◆ átsu-átsu-
hanhan 「Tacsi domaruto meno mae-o kurumagajo-
gitta.」 „Amint megálltam, átsuhant előttem egy
autó.”

jogisajogisa ◆ éjszakai vonatéjszakai vonat
jógisajógisa ◆ gyanúsítottgyanúsított 「Kono dzsikende-va
anataga jógisadeszu.」 „Ebben a bűnesetben ön a
gyanúsított.” ◆ vádlottvádlott
jógjojógjo ◆ haltenyésztéshaltenyésztés
jógjojógjo ◆ kishalkishal
jógjójógjó ◆ kerámiaiparkerámiaipar ◆ porcelániparporcelánipar
jógjocsijógjocsi ◆ halastóhalastó
jógjodzsójógjodzsó ◆ haltenyésztő telephaltenyésztő telep
jógjokajógjoka ◆ haltenyésztőhaltenyésztő
jógjókajógjóka ◆ keramikuskeramikus
jogojogo ◆ felépülésfelépülés 「Jogorjókó」 „várható a fel-
épülés” ◆ kilátáskilátás aa gyógyulásragyógyulásra 「Jogofur-
jó」 „rossz kilátás van a gyógyulásra” ◇ jogo-ojogo-o
jasinaujasinau helyreállítja az egészségéthelyreállítja az egészségét
jógojógo ◆ használthasznált szavakszavak 「Jógono szentaku」
„használt szavak megválogatása” ◆ nyelvhasz-nyelvhasz-
nálatnálat 「Jógono ajamari」 „hibás nyelvhaszná-
lat” ◆ szakszószakszó 「Kore-va irjójógodeszu.」 „Ez
orvosi szakszó.” ◆ zsargonzsargon 「Kono tango-va iga-
kujógodeszu.」 „Ez a szó orvosi zsargon.” ◇ iga-iga-
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kujógokujógo orvosiorvosi szakszószakszó ◇ gakudzsucujógogakudzsucujógo
szakkifejezésszakkifejezés ◇ gakudzsucujógogakudzsucujógo tudomá-tudomá-
nyosnyos kifejezéskifejezés ◇ gakuszeijógogakuszeijógo diáknyelvdiáknyelv
◇ gundzsijógogundzsijógo katonaikatonai szakkifejezésszakkifejezés ◇

konpjútájógokonpjútájógo számítástechnikaiszámítástechnikai szakkife-szakkife-
jezésjezés ◇ szenmon-jógoszenmon-jógo szakkifejezésszakkifejezés ◇

bunpójógobunpójógo nyelvtaninyelvtani szakkifejezésszakkifejezés ◇ hó-hó-
szókinsijógoszókinsijógo műsorbanműsorban tiltotttiltott szószó ◇ hóri-hóri-
cujógocujógo jogijogi kifejezéskifejezés ◇ jódzsijógodzsitenjódzsijógodzsiten
nyelvhelyességi szótárnyelvhelyességi szótár
jógojógo ◆ kisegítőkisegítő oktatásoktatás ◆ védelmezővédelmező ne-ne-
velésvelés ◇ dzsidónojógodzsidónojógo gyermekvédelemgyermekvédelem
jógojógo ◆ védelemvédelem 「Dzsijúno jógo」 „szabadság
védelme”

jógodzsidójógodzsidó ◆ gyengegyenge képességűképességű gyerekgyerek ◆

védelmet igénylő gyerekvédelmet igénylő gyerek
jógodzsitenjógodzsiten ◆ szakszótárszakszótár 「Konpjútá jógo-
dzsiten」 „számítástechnikai szakszótár”

jógogakkjújógogakkjú ◆ gyengegyenge tanulóktanulók osztályaosztálya ◆

kisegítő osztálykisegítő osztály
jógogakkójógogakkó ◆ gyógypedagógiaigyógypedagógiai iskolaiskola ◆ ki-ki-
segítő iskolasegítő iskola
jógohójógohó ◆ nómenklatúranómenklatúra ◆ terminológiaterminológia
jógokjójujógokjóju ◆ gyógypedagógusgyógypedagógus ◆ iskolaor-iskolaor-
vosvos ◆ kisegítőiskolai tanárkisegítőiskolai tanár
jogo-ojogo-o jasinaujasinau ◆ helyreállítjahelyreállítja azaz egészsé-egészsé-
gétgét
jogorejogore ◆ koszkosz 「Kono jogore-va ocsinikui.」
„Ez a kosz nehezen jön le.” ◆ maszatmaszat 「Szeh-
kende kaono jogore-va ocsinakatta.」 „Szappan-
nal nem jött le a maszat az arcomról.” ◆ mocsokmocsok
◆ piszokpiszok 「Jogore-o otosita.」 „Lemosta a pisz-
kot.” ◆ szennyszenny ◆ szennyeződésszennyeződés 「Renzuno
jogore-o totta.」 „Letöröltem a szennyeződést a
lencséről.” ◆ szutyokszutyok ◇ kokoronojogorekokoronojogore go-go-
noszságnoszság ◇ kokoronojogorekokoronojogore léleklélek mocskamocska ◇

jogorejakujogorejaku ellenszenves szerepellenszenves szerep
jogorejakujogorejaku ◆ ellenszenves szerepellenszenves szerep
jogoremonojogoremono ◆ szennyesszennyes
jogore-ojogore-o otoszuotoszu ◆ megpucolmegpucol 「Buhinno
jogore-o otosita.」 „Megpucoltam az alkatrészt.”
◆ megtisztítmegtisztít 「Buraside hjómenno jogore-o
otosita.」 „Kefével megtisztítottam a felületet.” ◆

pucolpucol 「Tanano jogore-o otosita.」 „Pucoltam a
polcot.” ◆ tisztíttisztít 「Konógai guszuri-va hano
jogore-o otoszu.」 „Ez a szájvíz tisztíja a fogakat.”

jogorerujogoreru ◆ bemocskolódikbemocskolódik 「Otonaninattara
kokoroga jogoreta.」 „Amint felnőtt, bemocsko-
lódott a lelke.” ◆ bepiszkolódikbepiszkolódik 「Kucusita-va
jogoreta.」 „Bepiszkolódott a zoknim.” ◆ össze-össze-
koszolódikkoszolódik 「Fukuga jogoreta.」 „Összekoszo-
lódott a ruha.” ◇ jogoretakanejogoretakane piszkospiszkos pénzpénz
「Jogoreta kane-o uke toru.」 „Piszkos pénzt fo-
gad el.” ◇ jogoreteinaijogoreteinai tisztatiszta 「Konosacu-
va mada jogoreteinai.」 „Ez az ing még tiszta.” ◇

jogoreteirujogoreteiru koszoskoszos 「Zubonga jogoreteiru.」
„Koszos a nadrágom.” ◇ jogoreteirujogoreteiru mocskosmocskos
「Kodomono kao-va jogoreteita.」 „A gyerek arca
mocskos volt.”

jogoretajogoreta ◆ piszkospiszkos 「Jogoreta madogaraszu-
o aratta.」 „Megtisztítottam a piszkos ablakot.”
◆ szennyesszennyes 「Kjó-va macsigaete jogoreta
kucusita-o haitesimatta.」 „Ma véletlenül
szennyes zoknit vettem fel.”

jogoretakanejogoretakane ◆ piszkospiszkos pénzpénz 「Jogoreta
kane-o uke toru.」 „Piszkos pénzt fogad el.”

jogoreteinaijogoreteinai ◆ tisztatiszta 「Konosacu-va mada
jogoreteinai.」 „Ez az ing még tiszta.”

jogoreteirujogoreteiru ◆ koszoskoszos 「Zubonga jogoretei-
ru.」 „Koszos a nadrágom.” ◆ maszatosmaszatos 「Kao-
ga jogoreteiru.」 „Maszatos az arca.” ◆ mocskosmocskos
「Kodomono kao-va jogoreteita.」 „A gyerek arca
mocskos volt.” ◆ piszkospiszkos 「Tega jogoreteiru.」
„Piszkos a kezem.”

jógoronjógoron ◆ terminológiaterminológia
jógosajógosa ◆ védelmezővédelmező
jógosiszecujógosiszecu ◆ gyermekotthongyermekotthon ◆ nevelő-nevelő-
otthonotthon
jógosújógosú ◆ glosszáriumglosszárium ◆ szószedetszószedet
jogoszujogoszu ◆ bemaszatolbemaszatol 「Kao-o csokorétode
jogosita.」 „Bemaszatolta az arcát csokival.” ◆

bemocskolbemocskol 「Te-o jogosita.」 „Bemocskolta a
kezét.” ◆ bepiszkítbepiszkít 「Kucudedzsútan-o jogosi-
ta.」 „A cipővel bepiszkította a szőnyeget.” ◆ be-be-
piszkolpiszkol 「Hadaside aruite asi-o jogosita.」 „Me-
zítláb járkáltam, és bepiszkoltam a lábam.” ◆ be-be-
szennyezszennyez 「Aburade fuku-o jogosita.」 „Az olaj
beszennyezte a ruhámat.” ◆ maszatolmaszatol
「Kodomo-va dzsamudesacu-o jogosita.」 „A kis-
gyerek lekvárral maszatolta az ingét.” ◆ mocskolmocskol
「Kareno meijo-o jogosita.」 „A becsületét mocs-
kolta.” ◆ összekoszolösszekoszol 「Jófuku-o jogositesi-
matta.」 „Összekoszoltam a ruhámat.” ◆ össze-össze-
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maszatolmaszatol 「Téburukuroszu-o dzsamude jogosi-
ta.」 „Összemaszatolta lekvárral az abroszt.” ◆

összepiszkítösszepiszkít 「Kodomo-va doszokude agatte
dzsútan-o jogosita.」 „A gyerek utcai cipőben jött
be, és összepiszkította a szőnyeget.” ◆ össze-össze-
piszkolpiszkol 「Hon-o jogositesimatta.」 „Véletlenül
összepiszkoltam a könyvet.” ◆ szennyezszennyez 「Kono
kódzsó-va kava-o jogoszu.」 „Ez a gyár szennyezi
a vizet.” ◇ kao-okao-o jogoszujogoszu foltotfoltot ejtejt aa becsü-becsü-
leténletén 「Csicsino kao-o jogosita.」 „Foltot ejtet-
tem apám becsületén.” ◇ taimen-otaimen-o jogoszujogoszu be-be-
mocskoljamocskolja aa becsületétbecsületét 「Kareno taimen-o
jogosita.」 „Bemocskolta a férfi becsületét.” ◇ te-te-
oo jogoszujogoszu piszkospiszkos ügybeügybe keveredikkeveredik 「Kare-
va te-o jogosite okane-o kaszeida.」 „Piszkos ügy-
be keveredve szerzett pénzt.” ◇ miszao-omiszao-o jog-jog-
oszuoszu megrontmegront 「On-nano miszao-o jogoszu.」
„Megrontja a lányt.”

jógoszurujógoszuru ◆ védvéd 「Dzsoszeino kenri-o jógoszu-
ru.」 „Védi a nők jogait.” ◆ védelmezvédelmez
「Minsusugi-o jógoszuru.」 „Védelmezi a demok-
ráciát.”

jogotojogoto ◆ éjjelenteéjjelente 「Kono obake, jogotoju-
meni detekiszó.」 „Nem lenne meglepő, ha ez a
rém éjjelente kisértene álmomban.” ◆ mindenminden
éjjeléjjel 「Jogotopáti-o hiraita.」 „Minden éjjel bu-
lit rendezett.”

jógujógu ◆ eszközeszköz ◆ felszerelésfelszerelés ◆ kellékkellék ◇

undójóguundójógu sportfelszereléssportfelszerelés ◇ kjúnan-jógukjúnan-jógu
mentőfelszerelésmentőfelszerelés ◇ gorufujógugorufujógu golffelsze-golffelsze-
relésrelés ◇ dzsimujógudzsimujógu irodaiirodai kellékkellék ◇ szódzsi-szódzsi-
jógujógu takarítóeszköztakarítóeszköz ◇ taiszójógutaiszójógu torna-torna-
felszerelésfelszerelés ◇ tozan-jógutozan-jógu hegymászóhegymászó fel-fel-
szerelésszerelés ◇ nógjójógunógjójógu mezőgazdaságimezőgazdasági esz-esz-
közköz ◇ hikkijóguhikkijógu íróeszközíróeszköz
jógurutojóguruto ◆ joghurtjoghurt 「Maiaszajóguruto-o ta-
beteiru.」 „Minden reggel joghurtot eszik.” ◇

furúcu-jógurutofurúcu-jóguruto gyümölcsjoghurtgyümölcsjoghurt ◇ purén-purén-
jógurutojóguruto ízesítetlen joghurtízesítetlen joghurt
johajoha ◆ utóhatásutóhatás 「Keizaikikino joha」 „gazda-
sági válság utóhatása” ◆ utóhullámutóhullám
jóhacujóhacu ◆ nyugati hajviseletnyugati hajviselet
jóhaijóhai ◆ távolitávoli meghajlásmeghajlás 「Fudzsiszan-o jó-
haisita.」 „Távolról meghajoltam a Fudzsi irányá-
ba.” ◆ távoli tiszteletadástávoli tiszteletadás
johakujohaku ◆ margómargó ◆ üresüres részrész 「Emano joha-
kuni negai goto-o kaita.」 „Az imatábla üres ré-

szére írtam a kívánságomat.” ◇ rangaijohakurangaijohaku
üresen hagyott margóüresen hagyott margó
jóheijóhei ◆ csapatmozgatáscsapatmozgatás ◆ hadvezetéshadvezetés
jóheijóhei ◆ levélnyéllevélnyél ◆ levélszárlevélszár
jóheijóhei ◆ zsoldoszsoldos
joheidzsimodokijoheidzsimodoki ◆ mézszagúmézszagú galambgombagalambgomba

jóheitaijóheitai ◆ zsoldoshadseregzsoldoshadsereg
jóhekijóheki ◆ védőfalvédőfal
jóhijóhi ◆ báránybőrbáránybőr ◆ birkabőrbirkabőr
jóhijóhi ◆ kell vagy nemkell vagy nem
jóhinjóhin ◆ felszerelésfelszerelés 「Kono misze-va szupócu
jóhin-o utteimaszu.」 „Ez a bolt sportfelszerelé-
seket árul.” ◆ kellékkellék ◇ autodoajóhinautodoajóhin kem-kem-
pingfelszereléspingfelszerelés ◇ ókjúteatejóhinókjúteatejóhin elsőse-elsőse-
gélynyújtógélynyújtó felszerelésfelszerelés ◇ gakujóhingakujóhin tan-tan-
felszerelésfelszerelés ◇ gakujóhingakujóhin taneszköztaneszköz ◇ ka-ka-
teijóhinteijóhin háztartásiháztartási eszközeszköz ◇ kicsin-jóhinkicsin-jóhin
konyhaeszközkonyhaeszköz ◇ kicscsin-jóhinkicscsin-jóhin konyhafel-konyhafel-
szerelésiszerelési cikkcikk ◇ kjanpujóhinkjanpujóhin kempingfel-kempingfel-
szerelésszerelés ◇ szakan-jóhinszakan-jóhin vakolószerszámvakolószerszám ◇

dzsimujóhindzsimujóhin irodaszerirodaszer ◇ szukíjóhinszukíjóhin sífel-sífel-
szerelésszerelés ◇ szupócujóhinszupócujóhin sportfelszereléssportfelszerelés
◇ daidokorojóhindaidokorojóhin konyhaeszközkonyhaeszköz ◇ baszu-baszu-
jóhinjóhin testápolószertestápolószer ◇ bebíjóhinbebíjóhin babake-babake-
lengyelengye ◇ bószaijóhinbószaijóhin katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi
eszközeszköz ◇ bodikeajóhinbodikeajóhin testápolószertestápolószer
jóhinjóhin ◆ importáruimportáru ◆ nyugati cuccnyugati cucc
jóhintenjóhinten ◆ importárukat áruló boltimportárukat áruló bolt
jóhisijóhisi ◆ pergamenpergamen ◆ pergamenpapírpergamenpapír
johójohó ◆ előrejelzéselőrejelzés ◆ prognózisprognózis ◇ tenkijo-tenkijo-
hóhó meteorológiaimeteorológiai előrejelzéselőrejelzés 「Tenkijohóni-
joruto asita-va amega furiszódeszu.」 „A meteo-
rológiai előrejelzés szerint holnap esni fog.”

jóhójóhó ◆ használathasználat 「Kono kotobano jóhó-va
dzsidaiokureda.」 „Ez a szóhasználat idejétmúlt.”

jóhójóhó ◆ méhészetméhészet ◆ méhészkedésméhészkedés ◆ méhte-méhte-
nyésztésnyésztés
jóhóbakojóhóbako ◆ kaptárkaptár
johodojohodo ◆ igazánigazán 「Kon-namazui rjórimade ta-
bete, johodo onakaga szuitanodesó.」 „Igazán
éhes lehettél, hogy ezt a rossz ételt is megetted.”
◆ igencsakigencsak 「Johodomaekara kare-va kono
dzsidzsicu-o sitteitanoni, taisosinakatta.」 „Nem
csinált semmit, pedig igencsak régóta ismerte a
tényeket.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Ano gamanzujoi
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koga nakunantejohodo itakattanodesó.」 „Az,
hogy az a tűrőképes gyerek sírt, az mutatja, hogy
meglehetősen fájt.” ◆ nagyonnagyon 「Johodocukare-
teirunodesó.」 „Bizonyára nagyon elfáradtál.” ◆

ténylegtényleg 「Bónaszumo jakuszokuszarerunante
johodokinkjúno sigotorasii.」 „Tényleg sürgősnek
tűnik ez a munka, ha még prémiumot is ígértek ér-
te.”

johodonajohodona ◆ rendkívülirendkívüli 「Kare-o okoraszunan-
te johodonakoto-o sitanodesó.」 „Valami rendkí-
vülit tehettél, hogy feldühítetted.”

johodonojohodono ◆ meglehetősmeglehetős 「Kare-va johodono
dzsisinkada.」 „Meglehetősen nagy az önbizal-
ma.”

jóhódzsójóhódzsó ◆ méhészetméhészet
johóenjohóen ◆ tájfuntájfun előrejelzéséhezelőrejelzéséhez használthasznált
körkör
jóhókajóhóka ◆ méhészméhész
johószeidojohószeido ◆ előrejelzés pontosságaelőrejelzés pontossága
johószurujohószuru ◆ előreelőre jelezjelez 「Dzsósi-va bónaszu-
ga denaikoto-o johósita.」 „A főnökünk előre je-
lezte, hogy nem lesz prémiumunk.” ◆ prognosz-prognosz-
tizáltizál 「Ameno tenki-o johósita.」 „Esős időt
prognosztizált.”

joijoi ◆ alighogyalighogy lemegylemegy aa napnap ◆ korakora esteeste ◇

kojoikojoi ma estema este
joijoi ◆ életrevalóéletrevaló 「Min-nade hanasi aebakitto
joi kangaemo derudesó.」 „Ha együtt megbeszél-
jük, biztosan lesz egy életrevaló ötletünk.” ◆ jójó
「Szore-va joi kangaeto-va omovanai.」 „Azt nem
tartom jó ötletnek.” ◆ tanácsostanácsos 「Szamui toki-
va kóto-o kirutoii.」 „A hidegben tanácsos kabá-
tot venni.” ◇ atarinojoiatarinojoi barátságosbarátságos 「Atari-
nojoi hito」 „barátságos ember” ◇ sinaihóga-sinaihóga-
joijoi nemnem tanácsostanácsos 「Fubukino naka-o dekake-
nai hógaii.」 „Nem tanácsos hóviharban útnak in-
dulni.”

joijoi ◆ bódulatbódulat ◆ mámorosságmámorosság ◆ részegségrészegség
「Szanpositara joiga szameta.」 „Sétálás közben
elmúlt a részegsége.” ◇ kurumajoikurumajoi tengeribe-tengeribe-
tegségtegség ◇ hikókijoihikókijoi légilégi betegségbetegség ◇ fucu-fucu-
kajoikajoi másnaposságmásnaposság 「Fucukajoide atamagag-
anganto itainodeszu.」 „A másnaposságtól haso-
gat a fejem.” ◇ funajoifunajoi tengeribetegségtengeribetegség ◇

funajoiszurufunajoiszuru tengeribetegtengeribeteg 「Funeni noruto
funajoiszuru.」 „Ha hajóra szállok, tengeribeteg
leszek.” ◇ joigaszamerujoigaszameru kijózanodikkijózanodik

「Aszamadeni-va joiga szameta.」 „Reggelre ki-
józanodtam.” ◇ varujoivarujoi randalírozáshozrandalírozáshoz ve-ve-
zetőzető részegségrészegség ◇ varujoivarujoi italozásitalozás okoztaokozta
rosszrossz közérzetközérzet ◇ varujoiszuruvarujoiszuru megártmegárt ne-ne-
kiki azaz italital 「Varujoisite atamaga itakunatta.」
„Megártott nekem az ital, és megfájdult a fejem.”

jóijói ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ könnyűségkönnyűség
jóijói ◆ előkészítéselőkészítés ◆ előkészületelőkészület ◆ gondos-gondos-
kodáskodás ◆ odakészítésodakészítés ◇ jóigadekirujóigadekiru készkész
「Suppacuno jóiga dekita.」 „Készen állok az in-
dulásra.” ◇ jóigajóiga totonoutotonou készkész 「Sokudzsino
jóiga totonotta.」 „Kész az ebéd.”

jóibantanjóibantan ◆ tökéletesen előkészítéstökéletesen előkészítés
jóibantan-nojóibantan-no ◆ tökéletesen előkészítetttökéletesen előkészített
joicuburerujoicubureru ◆ kidőlkidől 「Kare-va ipponnovaind-
emo joicuburetesimau.」 „Egy üveg bortól is ki-
dől.” ◆ részegenrészegen fetrengfetreng 「Hitoga joicubure-
tebencside neteita.」 „Egy részeg fetrengett a pa-
don.” ◆ totálkárostotálkáros leszlesz 「Kare-va pabude joi
cubureta.」 „A kocsmában totálkáros lett.”

joicubuszujoicubuszu ◆ asztalaasztala aláalá iszikiszik 「Aibó-o joi
cubusita.」 „Asztal alá itta a cimboráját.”

joicsijoicsi ◆ éjszakai piacéjszakai piac ◆ éjszakai vásáréjszakai vásár
joidomejoidome ◆ tengeribetegségtengeribetegség ellenielleni gyógy-gyógy-
szerszer
joidorejoidore ◆ iszákosiszákos ◆ részegesrészeges
jóigadekirujóigadekiru ◆ készkész 「Suppacuno jóiga deki-
ta.」 „Készen állok az indulásra.”

joigaszamerujoigaszameru ◆ kijózanodikkijózanodik 「Aszamadeni-
va joiga szameta.」 „Reggelre kijózanodtam.”

jóigajóiga totonoutotonou ◆ elkészülelkészül 「Csúsokuno jóiga
totonotteita.」 „Elkészült az ebéd.” ◆ készkész
「Sokudzsino jóiga totonotta.」 „Kész az ebéd.”

joigosijoigosi ◆ ételétel másnapramásnapra hagyásahagyása 「Kono ta-
be mono-va joigosiga kikanai.」 „Ezt az ételt nem
lehet másnapra hagyni.”

joigosi-ojoigosi-o motanaimotanai ◆ égetiégeti aa zsebétzsebét aa pénzpénz
「Kare-va joigosi-o motanai.」 „Égeti a zsebét a
pénz.”

joiicsinicsi-ojoiicsinicsi-o ◆ jó napotjó napot
joiicsinicsi-ojoiicsinicsi-o oszugosikudaszaioszugosikudaszai ◆ jójó napotnapot
kívánokkívánok
joijamijoijami ◆ szürkületszürkület
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joikibunjoikibun ◆ jóérzetjóérzet ◇ iikibun-niszaszeruiikibun-niszaszeru fel-fel-
dobdob 「Bíru-va kare-o ii kibunniszaszeta.」 „Egy
sör feldobta.”

joikókajoikóka ◆ jótékonyjótékony hatáshatás 「Súkantekina
undó-va karadani joi kóka-o motaraszu.」 „A
rendszeres mozgás jótékony hatással van a szerve-
zetre.”

jóikujóiku ◆ nevelésnevelés
jóikuhijóikuhi ◆ gyerektartásgyerektartás 「Kare-va rikonsita
cumani jóikuhi-o takuszan haratteimaszu.」 „A
sok gyerektartást fizet a volt feleségének.” ◆ tar-tar-
tásdíjtásdíj
jóikuinjóikuin ◆ nevelőotthonnevelőotthon
jóikusajóikusa ◆ nevelőnevelő
jóikuszurujóikuszuru ◆ nevelnevel 「Joninno kodomo-o jóiku-
szuru.」 „4 gyermeket nevel.”

joimacurijoimacuri ◆ fesztivál előestéjefesztivál előestéje
joimacsiguszajoimacsigusza ◆ ligetszépeligetszépe
joinjoin ◆ csengéscsengés 「Gakki-va fusigina join-o ta-
dajovaszeta.」 „Különleges csengése volt a hang-
szernek.” ◆ utócsengésutócsengés 「Kotobano join」
„szavak utócsengése” ◆ utóérzésutóérzés 「Joinni hit-
areru sószecu」 „utóérzést keltő regény” ◆ utó-utó-
hanghang ◆ utórezgésutórezgés 「Kaneno join」 „harang
utórezgése”

jóinjóin ◆ faktorfaktor ◆ főfő okok 「Taikioszenno jóin」
„légszennyezés fő oka” ◆ rizikófaktorrizikófaktor
「Kicuen-va bjókino jóindeszu.」 „A betegségek-
nél a dohányzás egy rizikófaktor.” ◆ tényezőtényező
jóinjóin ◆ munkaerőmunkaerő 「Szanmeino jóin-o kakuhosi-
ta.」 „A három személyben biztosítottuk a mun-
kaerőt.” ◆ szükséges személyzetszükséges személyzet
jóinajóina ◆ egyszerűegyszerű 「Jóina hóhó」 „egyszerű
módszer” ◆ könnyűkönnyű 「Keikaku-o dzsikkóni
ucuszuno-va jóinakotode-va nai.」 „Nem könnyű
kivitelezni a tervet.”

jóinaranujóinaranu ◆ nehéznehéz 「Jóinaranu mondai」 „ne-
héz probléma”

jóinijóini ◆ egyszerűenegyszerűen 「Kono kuszuri-va jóini
kónjúdekiru.」 „Ez a gyógyszer egyszerűen besze-
rezhető.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Kare-va jóini dama-
szareta.」 „Könnyedén becsapták.” ◆ könnyenkönnyen
「Jóini szózódekiru」 „Könnyen elképzelhető.”

joinokucsijoinokucsi ◆ kora estekora este
joinomjódzsójoinomjódzsó ◆ EsthajnalcsillagEsthajnalcsillag

jóinszakugenjóinszakugen ◆ munkaerő-csökkentésmunkaerő-csökkentés
joiokonaijoiokonai ◆ jóságjóság ◆ jótettjótett
jóionjóion ◆ kationkation ◆ pozitív ionpozitív ion
joi-ojoi-o szamaszuszamaszu ◆ kijózanodikkijózanodik 「Szoto-o aru-
ite me-o szamasita.」 „Kint sétáltam, hogy kijóza-
nodjak.”

joipparijoippari ◆ éjszakázáséjszakázás ◆ fennmaradásfennmaradás ◆ so-so-
káig fenn maradó emberkáig fenn maradó ember
joippariszurujoippariszuru ◆ sokáig fenn maradsokáig fenn marad
joisirerujoisireru ◆ megmámorosodikmegmámorosodik 「Jorokobini jo-
isireta.」 „Megmámorosodott az örömtől.”

jóisitearujóisitearu ◆ rendelkezésre állrendelkezésre áll
jóisiteokujóisiteoku ◆ összekészítösszekészít 「Hicujóna sorui-o
jóisiteoita.」 „Összekészítettem a szükséges irato-
kat.”

joisojoiso ◆ hó-rukkhó-rukk
jóisútójóisútó ◆ tökéletes előkészülettökéletes előkészület
jóisútónajóisútóna ◆ gondosangondosan előkészítettelőkészített 「Jói-
sútóna ginkógótó」 „gondosan előkészített bank-
rablás” ◆ tökéletesentökéletesen előkészítettelőkészített 「Jói-
sútóna keikakudatta.」 „Tökéletesen előkészített
terv volt.”

joiszamasijoiszamasi ◆ kijózanodáskijózanodás 「Joi szamasini
szoto-o aruita.」 „Kimentem sétálni, hogy kijóza-
nodjak.”

jóiszurujóiszuru ◆ bekészítbekészít 「Danronoaru hejani
maki-o jóisita.」 „Bekészítettem a tűzifát a szobá-
ba, ahol a kályha volt.” ◆ előkészítelőkészít 「Asitakiru
jófuku-o jóisita.」 „Előkészítettem a ruhát, amit
majd holnap felveszek.” ◆ gondoskodikgondoskodik 「So-
kurjóno jói-o sita.」 „Gondoskodtam élelemről.”
◆ kikészítkikészít 「Asitano jófuku-o iszuni jóisita.」
„Kikészítettem a székre a holnapi ruhát.” ◆ oda-oda-
készítkészít 「Ottono asza gohan-o téburuni jóisita.」
„Odakészítettem a férjem reggelijét az asztalra.”
◇ jóisiteokujóisiteoku összekészítösszekészít 「Hicujóna sorui-o
jóisiteoita.」 „Összekészítettem a szükséges irato-
kat.”

joitenkijoitenki ◆ szép időszép idő
joitokimovaruitokijoitokimovaruitoki ◆ jóban-rosszbanjóban-rosszban 「Jo-
ito kimo varui tokitomoni szugosite kita.」
„Jóban-rosszban együtt voltunk.”

jojakujojaku ◆ bejelentkezésbejelentkezés 「Bijóinno jojaku-o
sita.」 „Bejelentkeztem a fodrászomhoz.” ◆ elő-elő-
jegyzésjegyzés 「Kanzenjojakuszeide kandzsa-o sin-
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szacusiteorimaszu.」 „Csak előjegyzés alapján fo-
gadunk betegeket.” ◆ foglalásfoglalás 「Zan-
nennagaramó jojakuga haitteimaszu.」 „Sajnos
már le van foglalva.” ◆ időpontidőpont 「Nidzsini ha-
isano jojakugaaru.」 „Két órára van időpontom
a fogorvosnál.” ◆ időpontfoglalásidőpontfoglalás 「Haisano
jojaku-o tori kesita.」 „Lemondtam az időpontot
a fogorvosnál.” ◆ időzítésidőzítés 「Bangumino jojaku-
rokuga」 „műsor felvételének időzítése” ◆ prog-prog-
ramozásramozás 「Rokugakino jojaku-o cumani maka-
szeta.」 „A videofelvevő programozását a felesé-
gemre bíztam.” ◇ karijojakukarijojaku ideiglenesideiglenes fog-fog-
laláslalás 「Kókúkenno karijojaku-o sita.」 „Ideigle-
nesen foglaltam repülőjegyet.” ◇ szekinojoja-szekinojoja-
kuku helyfoglaláshelyfoglalás ◇ szekinojojakuszekinojojaku asztal-asztal-
foglalásfoglalás ◇ jojakudeippaijojakudeippai nincsnincs szabadszabad idő-idő-
pontpont 「Reszutoran-va jojakudeippaidatta.」 „Az
étteremben nem volt szabad időpont.” ◇ jojaku-jojaku-
oo torutoru időpontotidőpontot foglalfoglal 「Haisano jojaku-o
totta.」 „Időpontot foglaltam a fogorvosnál.” ◇

jojaku-ojojaku-o torutoru foglalfoglal 「Reszutoran-
notéburuno jojaku-o totta.」 „Asztalt foglaltam az
étteremben.” ◇ jojaku-ojojaku-o mósikomumósikomu foglalástfoglalást
intézintéz 「Denvadereszutoran-no jojaku-o mósi
konda.」 „Telefonon intéztem az éttermi fogla-
lást.”

jójakujójaku ◆ összefoglalásösszefoglalás 「Korega kanodzsono
szakubunno jójakudeszu.」 „Ez az ő fogalmazásá-
nak az összefoglalása.”

jójakujójaku ◆ éppenhogyéppenhogy csakcsak 「Jójaku súdenni
mani atta.」 „Éppenhogy csak elcsíptem az utolsó
vonatot.” ◆ lassankéntlassanként 「Jójaku jukiga tokete-
kita.」 „Lassanként elolvadt a hó.” ◆ nagynagy nehe-nehe-
zenzen 「Jójaku sicumonni kaitósita.」 „Nagy ne-
hezen megoldotta a kérdést.” ◆ üggyel-bajjalüggyel-bajjal
「Jójaku tacsi agatta.」 „Üggyel bajjal feltápász-
kodtam.” ◆ végrevégre 「Jójaku vakatta.」 „Végre
megértettem.”

jójakudassucuszurujójakudassucuszuru ◆ kikecmeregkikecmereg 「Hoteru
gjókai-va kikikarajójaku dassucusita.」 „Kikec-
mergett a válságból a szállodaipar.”

jojakudeippaijojakudeippai ◆ nincsnincs szabadszabad időpontidőpont
「Reszutoran-va jojakudeippaidatta.」 „Az étte-
remben nem volt szabad időpont.”

jójakudekirujójakudekiru ◆ sortsort kerítkerít 「Jójaku honga
jometa.」 „Sort kerítettem a könyvolvasásra.”

jojakuhozenjojakuhozen ◆ megelőző karbantartásmegelőző karbantartás

jójakuiujójakuiu ◆ kinyögkinyög 「Jójaku kotae-o itta.」 „Ki-
nyögte a választ.”

jojakukenjojakuken ◆ előjegyzési jogelőjegyzési jog
jojakukinjojakukin ◆ foglalófoglaló 「Rjokan-o jojakusi,
jojakukin-o haratta.」 „Lefoglaltam a japán szál-
lodát, és kifizettem a foglalót.”

jojakukódokujojakukódoku ◆ előfizetéselőfizetés 「Zassino jojaku-
kódoku」 „előfizetés a folyóiratra”

jojakumacsiriszutojojakumacsiriszuto ◆ várakozólistavárakozólista
「Bjónin-va jojakumacsiriszutoni haitta.」 „A be-
teg várakozólistára került.”

jojakumósikomijojakumósikomi ◆ foglalásfoglalás 「Hoteruno joja-
kumósi komi」 „hotelszoba-foglalás” ◆ helyfog-helyfog-
laláslalás ◆ időpontfoglalásidőpontfoglalás 「Irjókenszano joja-
kumósi komi」 „időpontfoglalás orvosi vizsgálat-
ra”

jojaku-ojojaku-o mósikomumósikomu ◆ foglalástfoglalást intézintéz
「Denvadereszutoran-no jojaku-o mósi konda.」
„Telefonon intéztem az éttermi foglalást.”

jojaku-ojojaku-o szuruszuru / jojakuszurujojakuszuru ◆ bejelent-bejelent-
kezikkezik 「Kenkósindanno jojaku-o sita.」 „Beje-
lentkeztem a szűrővizsgálatra.” ◆ bejelentke-bejelentke-
zikzik 「Haisano jojaku-o sita.」 „Bejelentkeztem
a fogorvoshoz.” ◆ beprogramozbeprogramoz 「Bangumino
rokuga-o jojakusita.」 „Beprogramoztam a műsor
felvételét.” ◆ előjegyezelőjegyez 「Rjokóno jojaku-o si-
ta.」 „Előjegyeztem az utazásra.” ◆ foglalfoglal
「Kókúken-o jojakusita.」 „Repülőjegyet foglal-
tam.” ◆ időpontotidőpontot kérkér 「Csóonpakenszano
jojaku-o sita.」 „Ultrahangra kértem időpontot.”
◆ időzítidőzít 「Szuihanki-o gogorokudzsini jojaku-
sita.」 „Este hat órára időzítettem a rizsfőzőt.”
◆ lefoglallefoglal 「Reszutoran-no szeki-o jojakusima-
sita.」 „Lefoglaltam az éttermi asztalt.” ◇

szekinojojaku-oszekinojojaku-o szuruszuru helyethelyet foglalfoglal
「Denvadereszutoran-no szekino jojaku-o sita.」
„Telefonon helyet foglaltam az étteremben.” ◇ jo-jo-
jakuszareteirujakuszareteiru foglaltfoglalt 「Kono szeki-va joja-
kuszareteimaszu.」 „Ez az asztal foglalt.”

jojaku-ojojaku-o torutoru ◆ foglalfoglal 「Reszutoran-
notéburuno jojaku-o totta.」 „Asztalt foglaltam az
étteremben.” ◆ időpontotidőpontot foglalfoglal 「Haisano
jojaku-o totta.」 „Időpontot foglaltam a fogorvos-
nál.”

jojaku-ojojaku-o uketamavaruuketamavaru ◆ előjegyzéstelőjegyzést veszvesz
felfel 「Oszecsirjórino gojojaku-o uketamavarima-
szu.」 „Újévi ételekre előjegyzést veszünk fel.”
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jojakusajojakusa ◆ előjegyzőelőjegyző
jojakuszareteirujojakuszareteiru ◆ foglaltfoglalt 「Kono szeki-va
jojakuszareteimaszu.」 „Ez az asztal foglalt.”

jojakuszeijojakuszei ◆ előjegyzéses rendszerelőjegyzéses rendszer
jójakuszeisojójakuszeiso ◆ japánra fordított Bibliajapánra fordított Biblia
jojakuszekijojakuszeki ◆ foglaltfoglalt asztalasztal ◆ foglaltfoglalt helyhely

jojakuszurujojakuszuru / jojaku-ojojaku-o szuruszuru ◆ bejelentke-bejelentke-
zikzik 「Haisano jojaku-o sita.」 „Bejelentkeztem a
fogorvoshoz.” ◆ bejelentkezikbejelentkezik 「Kenkósindan-
no jojaku-o sita.」 „Bejelentkeztem a szűrővizs-
gálatra.” ◆ beprogramozbeprogramoz 「Bangumino rokuga-
o jojakusita.」 „Beprogramoztam a műsor felvé-
telét.” ◆ előjegyezelőjegyez 「Rjokóno jojaku-o sita.」
„Előjegyeztem az utazásra.” ◆ foglalfoglal 「Kókúken-
o jojakusita.」 „Repülőjegyet foglaltam.” ◆ idő-idő-
pontotpontot kérkér 「Csóonpakenszano jojaku-o sita.」
„Ultrahangra kértem időpontot.” ◆ időzítidőzít
「Szuihanki-o gogorokudzsini jojakusita.」 „Este
hat órára időzítettem a rizsfőzőt.” ◆ lefoglallefoglal
「Reszutoran-no szeki-o jojakusimasita.」 „Le-
foglaltam az éttermi asztalt.” ◇ szekinojojaku-szekinojojaku-
oo szuruszuru helyethelyet foglalfoglal 「Denvadereszutoran-
no szekino jojaku-o sita.」 „Telefonon helyet fog-
laltam az étteremben.” ◇ jojakuszareteirujojakuszareteiru
foglaltfoglalt 「Kono szeki-va jojakuszareteimaszu.」
„Ez az asztal foglalt.”

jójakuszurujójakuszuru ◆ összefoglalösszefoglal 「Iitaikoto-o mi-
dzsikaku jójakusitekudaszai.」 „Röviden foglald
össze a mondanivalódat!”

jojatójojató ◆ kormányzó- és ellenzéki pártkormányzó- és ellenzéki párt
jojatónonareaijojatónonareai ◆ ellenzéki-ellenzéki- ésés kormány-kormány-
párt közti összejátszáspárt közti összejátszás
jojojojo ◆ nemzedékeken átnemzedékeken át
jójójójó ◆ ígéretesenígéretesen ◆ végeláthatatlanulvégeláthatatlanul ◇

zentojójózentojójó ígéretesígéretes jövőjövő 「Anatano mirai-va
zentojójóto hirogatteiru.」 „Ígéretes jövő áll előt-
ted.”

jójójójó ◆ jojójojó
jójódeaszobujójódeaszobu ◆ jojózikjojózik
jójótarujójótaru ◆ hatalmashatalmas 「Jójótaru taiga.」 „Ha-
talmas folyó.” ◆ ígéretesígéretes 「Jójótaru mirai」
„ígéretes jövő” ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Jójótaru
taikai.」 „Végeláthatatlan tenger.”

jójótohirogarujójótohirogaru ◆ szélesszéles 「Jójóto hirogaru
vangan.」 „Széles öböl.”

jojújojú ◆ feleslegfelesleg 「Jojúsikin-va arimaszuka?」
„Van felesleges pénzed?” ◆ mozgástérmozgástér ◆ ráha-ráha-
gyásgyás 「Jojú-o motte nuno-o kitta.」 „Ráhagyás-
sal vágtam a szövetből.” ◇ kaujojúgaarukaujojúgaaru teliktelik
「Kuruma-o kau jojúganai.」 „Nem telik kocsira.”
◇ jojúgaarujojúgaaru megengedmegenged 「Kononekkureszu-o
kau jojúganai.」 „Ezt a nyakláncot nem engedhe-
tem meg magamnak.” ◇ jojúgaarujojúgaaru vanvan elégelég
「Mada dzsikanno jojúgaarukara iszoganakute-
moii.」 „Nem kell sietni, van elég időnk.”

jójújójú ◆ leolvadásleolvadás ◆ olvadásolvadás ◆ olvasztásolvasztás ◆

összeolvasztásösszeolvasztás
jojúdejojúde ◆ bőségesenbőségesen 「Okane-va jojúde tari-
ru.」 „A pénz bőségesen elég.” ◆ kényelmesenkényelmesen
「Jojúde densani mani atta.」 „Kényelmesen el-
értem a vonatot.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Sikenni jojúde
gókakusita.」 „Könnyedén átmentem a vizsgán.”

jojúgaarujojúgaaru ◆ megengedmegenged 「Kononekkureszu-o
kau jojúganai.」 „Ezt a nyakláncot nem engedhe-
tem meg magamnak.” ◆ vanvan elégelég 「Mada dzsik-
anno jojúgaarukara iszoganakutemoii.」 „Nem
kell sietni, van elég időnk.” ◇ kaujojúgaarukaujojúgaaru te-te-
liklik 「Kuruma-o kau jojúganai.」 „Nem telik ko-
csira.”

jojú-ojojú-o mocumocu ◆ időtidőt hagyhagy 「Jojú-o motte sup-
pacusite kudaszai.」 „Időben induljon el!” ◆ nyu-nyu-
godtgodt 「Sikenni-va kokoroni jojú-o motte idomi-
masó.」 „Nyugodt lelki állapotban menjünk vizs-
gázni!”

jojúsakusakudearujojúsakusakudearu ◆ nyugodtnyugodt ésés magabiz-magabiz-
tostos 「Sikenno maeni jojúsakusakudatta.」 „A
vizsga előtt nyugodt és magabiztos volt.”

jójútanszan-engatanenrjódencsijójútanszan-engatanenrjódencsi ◆ olva-olva-
dékkarbonátos üzemanyagcelladékkarbonátos üzemanyagcella
jokajoka ◆ tervezett ártervezett ár
jokajoka ◆ előkészítőelőkészítő kurzuskurzus 「Icsinenno joka-o
mókeru.」 „Egy éves előkészítő kurzust szervez.”

jokajoka ◆ időfeleslegidőfelesleg 「Bokuni-va jokaganai.」
„Nincs felesleges időm.” ◆ szabadidőszabadidő 「Joka-
o júkókacujószuru.」 „Tartalmasan kihasználja a
szabadidejét.”

jókajóka ◆ bebábozódásbebábozódás
jókajóka ◆ nyolcadikanyolcadika 「Sicsigacujóka」 „július
nyolcadika” ◆ nyolc napnyolc nap
jokacujokacu ◆ koszekánskoszekáns
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jókaijókai ◆ démondémon ◆ jelenésjelenés ◆ manómanó ◆ szellemszellem
◆ tüneménytünemény
jókaijókai ◆ lízislízis ◆ oldásoldás ◆ oldódásoldódás ◇ kakujókaikakujókai
kariolíziskariolízis ◇ szaibójókaiszaibójókai sejtbomlássejtbomlás ◇ sza-sza-
ibójókaiibójókai citolíziscitolízis ◇ fiburin-jókaifiburin-jókai fibrolízisfibrolízis
jókaijókai ◆ olvadásolvadás ◆ olvasztásolvasztás ◇ kakujókaikakujókai
kariolíziskariolízis ◇ szaibójókaiszaibójókai sejtbomlássejtbomlás ◇ sza-sza-
ibójókaiibójókai citolíziscitolízis ◇ fiburin-jókaifiburin-jókai fibrolízisfibrolízis
jókaiekijókaieki ◆ marószermarószer
jókairojókairo ◆ olvasztókemenceolvasztókemence
jókaiszurujókaiszuru ◆ megolvadmegolvad 「Kinzoku-va kóonde
jókaiszuru.」 „A fém magas hőmérsékleten meg-
olvad.” ◆ oldódikoldódik 「Kono bussicu-va mizuni jó-
kaiszuru.」 „Ez az anyag vízben oldódik.”

jókakanjókakan ◆ nyolc napignyolc napig
jókakandejókakande ◆ nyolc nap alattnyolc nap alatt
jokakujokaku ◆ pótszögpótszög
jokakujokaku ◆ részes esetrészes eset
jókamejókame ◆ nyolcadik napnyolcadik nap
jokanjokan ◆ előérzetelőérzet 「Varui jokangasita.」
„Rossz előérzetem támadt.” ◆ sejtéssejtés ◇ ijana-ijana-
jokanjokan rosszrossz érzésérzés 「Ijana jokangasita.」
„Rossz érzésem támadt.” ◇ ijanajokanijanajokan rosszrossz
előérzetelőérzet 「Ieni cuitaradoaga hiraiteite, ijana
jokangasita.」 „Hazatérve rossz előérzetem tá-
madt, mert nyitva volt az ajtó.” ◇ jokangaszurujokangaszuru
előreelőre érezérez 「Takarakudzsiga atarujóna jokan-
gasita.」 „Éreztem előre, hogy nyerni fogok a lot-
tón.” ◇ jokangaszurujokangaszuru megérezmegérez 「Takaraku-
dzsiga atarujóna jokangasita.」 „Megéreztem,
hogy nyerni fogok a lottón.” ◇ varuijokanvaruijokan
rosszrossz előérzetelőérzet 「Dóbucutacsiga kjúni sizuka-
ninatta toki, varui jokangasita.」 „Rossz előérze-
tem támadt, amikor hirtelen elhallgattak az álla-
tok.”

jókanjókan ◆ babzselébabzselé
jókanjókan ◆ nyugati stílusú épületnyugati stílusú épület
jókanjókan ◆ csípőcsípő
jokangaszurujokangaszuru ◆ előreelőre érezérez 「Takarakudzsiga
atarujóna jokangasita.」 „Éreztem előre, hogy
nyerni fogok a lottón.” ◆ megérezmegérez 「Takara-
kudzsiga atarujóna jokangasita.」 „Megéreztem,
hogy nyerni fogok a lottón.”

jókanszújókanszú ◆ explicit függvényexplicit függvény

jokaranujokaranu ◆ rosszrossz 「Ano otoko-va icumo
jokaranukoto-o takurandeiru.」 „Az az ember
mindig valami rosszban sántikál.”

jokarejokare ◆ jó hiszemjó hiszem
jokareasikarejokareasikare ◆ ígyígy vagyvagy úgyúgy 「Gensirjoku-
no tóraide, jokare asikare szekaiga kavattadesó.」
„Az atomkor eljövetelével, így vagy úgy, de meg-
változott a világ.”

jokaretojokareto omouomou ◆ jótjót akarakar 「Jokareto omot-
tesita kotoga kare-o kizucuketa.」 „Jót akartam,
mégis megbántottam.”

jokaszeijokaszei ◆ előkészítőre járó diákelőkészítőre járó diák
jókaszurujókaszuru ◆ bebábozódikbebábozódik 「Jócsú-va jókasi-
ta.」 „A lárva bebábozódott.”

jokattanonijokattanoni ◆ bárcsakbárcsak 「Mócsotto maekara
sitteitarajokattanoni.」 „Bárcsak hamarább tud-
tam volna!”

jokazejokaze ◆ esti szélesti szél
jokejoke ◆ elhárításelhárítás 「Kananjokeno ofuda」 „ta-
lizmán tűzvész elhárításához” ◆ riasztóriasztó 「Mu-
sijoke」 „bogárriasztó” ◆ űzőűző 「Majokeno oma-
mori」 „ördögűző talizmán” ◆ védelemvédelem 「Do-
robójoke」 „betörésvédelem” ◇ kazejokekazejoke szél-szél-
védővédő ◇ kazejokekazejoke szélfogószélfogó ◇ tamajoketamajoke go-go-
lyófogólyófogó 「Szenszóde karera-va tamajokenisza-
reta.」 „Golyófogóként használták őket a háború-
ban.” ◇ fukajokefukajoke cápariasztócápariasztó ◇ musijokemusijoke
szúnyogriasztószúnyogriasztó ◇ musijokemusijoke rovarriasztórovarriasztó
jókecujókecu ◆ hemolízishemolízis
jókecuszeihinkecujókecuszeihinkecu ◆ hemolitikus anémiahemolitikus anémia
jókecuszeinjódokusósókógunjókecuszeinjódokusósókógun ◆ hemoliti-hemoliti-
kus urémiás szindrómakus urémiás szindróma
jokeijokei ◆ annálannál inkábbinkább 「Damedato ivaretara jo-
keiszukininaru.」 „Minél inkább tiltanak tőle, an-
nál inkább szeretem.” ◆ feleslegfelesleg ◆ mégmég job-job-
banban 「Ha-o csirjósitaga, jokeiitakunatta.」 „Ke-
zeltettem a fogam, erre még jobban fájt.”

jokeijokei ◆ erkölcsierkölcsi jutalomjutalom ◆ jutalomjutalom ◆ utó-utó-
dokra szálló jutalomdokra szálló jutalom
jókeijókei ◆ baromfitenyésztésbaromfitenyésztés
jókeidzsójókeidzsó ◆ baromfitelepbaromfitelep ◆ csirkefarmcsirkefarm ◆

csirketenyészetcsirketenyészet
jókeigjójókeigjó ◆ baromfitenyésztésbaromfitenyésztés
jókeikajókeika ◆ baromfitenyésztőbaromfitenyésztő
jókeikeitaikeiszeijókeikeitaikeiszei ◆ pedomorfózispedomorfózis
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jokeinajokeina ◆ feleslegesfelesleges 「Jokeina sinpai-o sza-
szetesimatta.」 „Felesleges aggodalmat okoztam.”
◆ nemnem tartoziktartozik rárá 「Jokeinakoto-o ivanaide.」
„Ne mondj, olyat, amit nem tartozik rá!” ◆ több-több-
letlet 「Jokeina sigoto-o fujaszanaide!」 „Ne adj
nekem többlet munkát!”

jokeinaoszevajokeinaoszeva ◆ senkisenki nemnem kértkért rárá ◆ tö-tö-
rődj a magad dolgávalrődj a magad dolgával
jokeinaszeva-ojokeinaszeva-o jakujaku ◆ beleártjabeleártja magátmagát
「Jokeina szeva-o jakanaidekureru?」 „Ne ártsd
magad az én dolgomba!”

jokeinijokeini ◆ feleslegesenfeleslegesen 「Szenen jokeini ha-
ratta.」 „Feleslegesen fizettem 1000 jennel töb-
bet.” ◆ kelleténélkelleténél többtöbb 「Kéki-o jokeini katte-
simatta.」 „A kelleténél több süteményt vettem.”

jókeisinkajókeisinka ◆ pedomorfózispedomorfózis
jókeiszeidzsukujókeiszeidzsuku ◆ neoténianeoténia
jokenjoken ◆ előrelátáselőrelátás
jókenjóken ◆ feltételfeltétel ◆ fontosfontos dologdolog 「Jóken-
o kaita.」 „A fontos dolgokat leírtam.” ◆ köve-köve-
telménytelmény 「Kare-va sigotono jóken-o mitaszu.」
„Megfelel a munkaköri követelményeknek.”

jókenjóken ◆ járatjárat 「Gojó ken-va nandeszuka?」
„Mi járatban van?” ◆ ügyügy 「Sacsóni nanno gojó
kendesóka?」 „Milyen ügyben keresi az igazgató
urat?” ◇ jóken-ojóken-o ukagauukagau megkérdezi,megkérdezi, miértmiért
jöttjött 「Raihósano jóken-o ukagatta.」 „A látoga-
tótól megkérdeztem, miért jött.” ◇ jóken-ojóken-o ki-ki-
ridaszuridaszu kiböki,kiböki, mitmit akarakar 「Kare-va nakanaka
jóken-o kiri daszanakatta.」 „Nem nagyon akarta
kibökni, hogy mit akar.”

jóken-nihairujóken-nihairu ◆ rátérrátér aa tárgyratárgyra 「Szasz-
szokujókenni haitta.」 „Azonnal rátértem a tárgy-
ra.”

jóken-ojóken-o kiridaszukiridaszu ◆ kiböki,kiböki, mitmit akarakar 「Kare-
va nakanaka jóken-o kiri daszanakatta.」 „Nem
nagyon akarta kibökni, hogy mit akar.”

jóken-ojóken-o ukagauukagau ◆ megkérdezi,megkérdezi, miértmiért jöttjött
「Raihósano jóken-o ukagatta.」 „A látogatótól
megkérdeztem, miért jött.”

jokenszurujokenszuru ◆ előreelőre látlát 「Ócunami-va joken-
dekinakatta.」 „Nem látták előre, hogy ilyen nagy
szökőár jön.”

jokerujokeru ◆ elriasztelriaszt 「Csóonpa-va ka-o jokeru.」
„Az ultrahang elriasztja a szúnyogokat.” ◆ fél-fél-
rehúzódikrehúzódik 「Kovagova micsi-o joketa.」 „Félén-

ken félrehúzódott az úton.” ◆ kikerülkikerül 「Maeka-
rajattekuru kurumanibucukaranaijóni szaketa.」
„Kikerültem a szemből jövő autót, hogy ne ütköz-
zem belé.” ◆ kitérkitér 「Boku-va dzsitensa-o joke-
ta.」 „Kitértem a kerékpáros elől.” ◆ kiturkálkiturkál
「Kodomo-va nindzsin-o oszarano hadzsikkoni-
joketa.」 „A gyerek kiturkálta a répát a tányérja
szélére.” ◆ menedéketmenedéket kereskeres 「Ame-o joke-
ta.」 „Menedéket kerestem az eső elől.”

jokijoki ◆ várakozásvárakozás 「Jokini hansite kabuka-va
agatta.」 „A várakozással ellentétben nőtt a rész-
vény ára.”

jokijoki ◆ jójó 「Jokiraibarutosite kiszoi au.」 „Jó
vetélytársként versenyeznek.” ◇ furukijokidzsi-furukijokidzsi-
daidai régi szép időkrégi szép idők
jókijóki ◆ kísértetieskísérteties hangulathangulat 「Szono ucsini-
va jókiga tadajotteita.」 „A házban kísérteties
hangulat uralkodott.”

jókijóki ◆ tartálytartály 「Jókino szokoniaru hjódzsi-o
jomótositara, nakano ekitaigakoboreta.」 „Ami-
kor a tartály alján lévő feliratot próbálta elolvasni,
kiömlött a folyadék.” ◆ tégelytégely 「Puraszucsikk-
uno jókikara tófu-o dasita.」 „Kivettem a mű-
anyagtégelyből a tófut.” ◇ siboridasijókisiboridasijóki tubustubus
「Sibori dasi jókino sitani szukosimajonézuga no-
kotteita.」 „A tubus alján maradt még egy kis ma-
jonéz.”

jókijóki ◆ időidő 「Harurasii jókininatta.」 „Tavaszias
idő lett.” ◆ jókedvjókedv ◆ jókedvűségjókedvűség ◆ kedélykedély ◆

virágos kedvvirágos kedv
jokinjokin ◆ betétbetét ◆ takarékbetéttakarékbetét ◇ ginkójokinginkójokin
bankbetétbankbetét ◇ kensócukiteikijokinkensócukiteikijokin nyere-nyere-
ménybetétménybetét ◇ cúcsijokincúcsijokin felmondásosfelmondásos be-be-
téttét ◇ teikijokinteikijokin betétlekötésbetétlekötés ◇ teikijokinteikijokin
lekötöttlekötött megtakarításmegtakarítás ◇ teikijokinteikijokin lekö-lekö-
tötttött betétbetét ◇ fúszajokinfúszajokin zároltzárolt betétbetét ◇

jokinszurujokinszuru beteszbetesz 「Dzsúmanen-o ginkóni
jokinsita.」 „Betettem 100 ezer jent a bankba.” ◇

rjúdószeijokinrjúdószeijokin likvid betétlikvid betét
jókinajókina ◆ jójó kedélyűkedélyű ◆ jókedvűjókedvű 「Jókina
hito.」 „Jókedvű ember.” ◆ kedélyeskedélyes ◆ rózsásrózsás
kedvűkedvű ◆ vidámvidám 「Jókina koe」 „vidám hang” ◆

vígvíg 「Jókina szeikakuno hito」 „víg kedélyű em-
ber”

jokincúcsójokincúcsó ◆ betétkönyvbetétkönyv ◆ takarékbetét-takarékbetét-
könyvkönyv 「Jokincúcsó-o kinjúsitemoratta.」 „Be-
írattam a tranzakciókat a takarékbetétkönyvem-
be.”
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jokinhokenjokinhoken ◆ betétbiztosításbetétbiztosítás
jókinijókini ◆ jókedvűenjókedvűen 「Jókini
szakebinagaravain-o nonda.」 „Jókedvűen kur-
jongatva itta a bort.” ◆ kedélyesenkedélyesen 「Jókini
aiszacu-o sita.」 „Kedélyesen köszönt.”

jokinkinrijokinkinri ◆ betéti kamatbetéti kamat
jokinkózajokinkóza ◆ betétszámlabetétszámla
jokinsajokinsa ◆ betétesbetétes 「Ginkó-va zózeino
kingaku-o jokinsano futannisita.」 „A megemelt
adót a bank a betétesekre terhelte.”

jokinszurujokinszuru ◆ beteszbetesz 「Dzsúmanen-o ginkóni
jokinsita.」 „Betettem 100 ezer jent a bankba.”

jokinzandakajokinzandaka ◆ betétszámla-egyenlegbetétszámla-egyenleg
jokisinaidekigotojokisinaidekigoto ◆ váratlanváratlan eseményesemény
「Jokisinai dekigotoga okita.」 „Váratlan ese-
mény történt.”

jokiszenujokiszenu ◆ váratlanváratlan 「Jokiszenuerága hasz-
szeisita.」 „Váratlan hiba történt.”

jokiszenudekigotojokiszenudekigoto ◆ váratlanváratlan eseményesemény
「Jokiszenu dekigotoni szonaeru.」 „Felkészül a
váratlan eseményre.”

jokiszenusintenjokiszenusinten ◆ váratlanváratlan fordulatfordulat 「Szo-
no kenni jokiszenu sintengaatta.」 „Az ügy várat-
lan fordulatot vett.”

jokiszurujokiszuru ◆ számítszámít 「Jokisita kekkaga deta.」
„Az lett, amire számítottam.” ◆ várvár 「Szukunai
rieki-o jokisiteimaszu.」 „Kevés profitot várok.”

jokjójokjó ◆ feldobásfeldobás 「Pátíno jokjótosite tedzsina-
o jatta.」 „Bűvészkedtem, hogy feldobjam a par-
tit.” ◆ mellékattrakciómellékattrakció 「Szákaszuno jokjó.」
„Cirkuszi mellékattrakció.” ◆ színesebbészínesebbé tételtétel
「Enkaino jokjótositepiero-o jatotta.」 „Hogy szí-
nesebbé tegyék az estét, egy bohócot alkalmaz-
tak.” ◆ vidításvidítás
jókjokujókjoku ◆ anódanód 「Daiódono jókjoku-va szeik-
jokudeszu.」 „A dióda anódja a pozitív pólus.” ◆

pozitív póluspozitív pólus
jókjokujókjoku ◆ nószavalásnószavalás ◆ nószövegkönyvnószövegkönyv
jókjokuden-acujókjokuden-acu ◆ anódfeszültséganódfeszültség
jókjokurakkajókjokurakka ◆ anódesésanódesés
jókjokuszankajókjokuszanka ◆ eloxáláseloxálás
jókjokuszankasorijókjokuszankasori ◆ eloxáláseloxálás

jókjokuszankasoriszurujókjokuszankasoriszuru ◆ eloxáleloxál 「Arumi-
no jókjokuszankasorisita.」 „Eloxáltam az alumí-
niumot.”

jókjokuszenjókjokuszen ◆ anódsugáranódsugár ◆ csősugárcsősugár
jókjújókjú ◆ nyugati íjnyugati íj ◆ nyugati íjászatnyugati íjászat
jókjújókjú ◆ igényigény 「Jókjúni ódzsite szeihinno
kairjó-o okonau.」 „Igény szerint változtat a ter-
méken.” ◆ igénylésigénylés ◆ követeléskövetelés 「Minosiro-
kinno jókjú」 „váltságdíj követelése”

jókjúrjójókjúrjó ◆ igényigény ◆ igényeltigényelt mennyiségmennyiség ◇

hikarijókjúrjóhikarijókjúrjó fényigényfényigény
jókjúszurujókjúszuru ◆ diktáldiktál 「Purodzsekuto-va
hajaipészu-o jókjúsita.」 „A projekt gyors ütemet
diktált.” ◆ igénytigényt tarttart valamirevalamire 「Baisókin-o
jókjúszuru.」 „Igényt tart a kártérítésre.” ◆ kö-kö-
vetelvetel 「Kjóhakusa-va okane-o jókjúsita.」 „A
zsaroló pénzt követelt.” ◆ megkérmegkér 「Súrini takai
nedan-o jókjúsita.」 „Jól megkérte a javítás árát.”
◆ megkövetelmegkövetel 「Guntai-va kiricu-o jókjúszu-
ru.」 „A hadsereg megköveteli a fegyelmet.” ◆

támaszttámaszt 「Muzukasii dzsóken-o jókjúszuru.」
„Nehéz feltételeket támaszt.” ◇ haraimodosi-oharaimodosi-o
jókjúszurujókjúszuru visszakövetelvisszakövetel 「Tecukekinno ha-
rai modosi-o jókjúsita.」 „Visszakövetelte a fogla-
lót.”

jokkajokka ◆ negyedikenegyedike 「Nigacujokka」 „február
negyedike” ◆ négynégy napnap 「Jokkani ikkai」 „négy-
naponta egyszer”

jokkakanjokkakan ◆ négy napignégy napig
jokkakandejokkakande ◆ négynégy napnap alattalatt 「Jokkakande
kazega naotta.」 „Négy nap alatt kigyógyultam a
náthából.”

jokkamejokkame ◆ negyediknegyedik napnap 「Orinpikkuno jok-
kameni kinmedaru-o kakutokusita.」 „Az olimpia
negyedik napján aranyérmet szerzett.”

jokkjújokkjú ◆ vágyvágy 「Kare-va jokkjú-o mitasita.」
„Kielégítette a vágyait.” ◇ szeitekijokkjúszeitekijokkjú testitesti
vágyvágy ◇ szeiritekijokkjúszeiritekijokkjú biológiaibiológiai vágyvágy ◇

csitekijokkjúcsitekijokkjú tudásvágytudásvágy
jokkjúfumanjokkjúfuman ◆ frusztrációfrusztráció 「Sihaiszarete
jokkjúfumangatakamatta.」 „Uralkodtak rajtam,
ami fokozta a frusztrációmat.” ◆ frusztráltságfrusztráltság
◆ hiányérzethiányérzet 「Kai monosite jokkjúfuman-o
kaisósita.」 „Vásárlással csillapítottam a hiányér-
zetemet.” ◆ kielégítetlenségkielégítetlenség
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jokkjúfuman-ninarujokkjúfuman-ninaru ◆ fájfáj aa szíveszíve 「Hósze-
kijani ikutodósze kaenainode jokkjúfumannina-
ru.」 „Ha ékszerboltba megyek, fáj a szívem, hogy
nem vehetek semmit.”

jokojoko ◆ oldaloldal 「Darekaga jokokara recuni vari
konda.」 „Valaki oldalról befurakodott a sorba.”
◆ oldalirányoldalirány 「Tatemono-va jokoni katamuitei-
ru.」 „Az épület oldalirányban megdőlt.” ◆ szé-szé-
lesles 「Jokonimétoru」 „3 méter széles” ◆ víz-víz-
szintesszintes 「Jokono szen」 „vízszintes vonal” ◇

kubi-okubi-o jokonifurujokonifuru rázzarázza aa fejétfejét 「Iieto kubi-
o jokoni futta.」 „Tagadóan rázta a fejét.” ◇ tat-tat-
ekaramitemojokokaramitemoekaramitemojokokaramitemo akárhogyakárhogy isis
nézzüknézzük 「Tatekara mitemo jokokara mitemo
kanpekidatta.」 „Akárhogy is nézzük, ez tökéletes
volt.” ◇ tatenomono-otatenomono-o jokonimosinaijokonimosinai egyegy
szalmaszálatszalmaszálat semsem tesztesz keresztbekeresztbe ◇ jokoi-jokoi-
toto vetülékfonalvetülékfonal ◇ jokogakijokogaki vízszintesvízszintes írásírás
◇ jokonikaburujokonikaburu félrecsapfélrecsap 「Bósi-o jokoni ka-
butta.」 „Félrecsaptam a kalapomat.” ◇ jokonojokono
horizontálishorizontális 「Jokono kózó」 „horizontális fel-
építés”

jokójokó ◆ alkonypíralkonypír ◆ elődök hatásaelődök hatása
jokójokó ◆ próbapróba
jókójókó ◆ napfénynapfény ◆ napsugárnapsugár 「Manacuno
jókó-o abita niva」 „nyári napsugarakban fürdő
kert” ◆ napsütésnapsütés
jókójókó ◆ nyugati országba utazásnyugati országba utazás
jókójókó ◆ feltétekfeltétek 「Bosújókó」 „jelentkezési fel-
tételek” ◆ követelménykövetelmény 「Njúgakujókó」 „fel-
vételi követelmények” ◆ lényegeslényeges pontpont ◇ bo-bo-
sújókósújókó pályázati feltételekpályázati feltételek
jókójókó ◆ fontosabbfontosabb részletekrészletek 「Hósinno jó-
kó」 „előirányzat fontosabb részletei” ◆ össze-össze-
foglalásfoglalás
jokoaijokoai ◆ kívülállókívülálló 「Jokoaikara kucsi-o hasza-
mu.」 „kívülállóként közbeszól” ◆ oldaloldal 「Joko-
aikara kógeki-o uketa.」 „Oldalról kapták a táma-
dást.”

jokoanajokoana ◆ alagútalagút 「Jokoana-o horu.」 „Alag-
utat fúr.” ◆ vágatvágat
jokoanasikidzsúkjojokoanasikidzsúkjo ◆ barlanglakásbarlanglakás
jokobaijokobai ◆ oldalazvaoldalazva mászásmászás ◆ oldalirányúoldalirányú
mozgásmozgás 「Szóba-va genzaijokobaini szuiisitei-
ru.」 „A piac jelenleg oldalirányban mozog.”

jokobaiszurujokobaiszuru ◆ oldalazvaoldalazva mászikmászik 「Kani-va
jokobaiszuru.」 „A rák oldalazva mászik.” ◆ ol-ol-
dalirányban mozogdalirányban mozog
jokobamejokobame ◆ vízszintes falborításvízszintes falborítás
jokobarajokobara ◆ lágyéklágyék 「Aiteno jokobara-o nagut-
ta.」 „Lágyékon ütötte az ellenfelét.” ◆ oldaloldal
「Kurumano jokobara-o dencsúnibucuketa.」 „A
kocsim oldala a villanyoszlopnak ütődött.”

jokobójokobó ◆ keresztrúdkeresztrúd
jokobuejokobue ◆ fuvolafuvola ◆ harántfuvolaharántfuvola
jokoccura-ojokoccura-o haruharu ◆ pofonpofon vágvág 「Cumano
jokoccura-o hatta.」 „Pofon vágta a feleségét.”

jokocurajokocura ◆ arcarc ◆ pofapofa
jokocura-ojokocura-o haruharu ◆ pofánpofán vágvág 「Kanodzso-va
zúzúsii otokono jokocura-o hatta.」 „A nő pofán
vágta a szemtelen férfit.”

jokocsójokocsó ◆ keresztutcakeresztutca 「Omotedórikara jo-
kocsóni haitta.」 „A főútról betértem egy kereszt-
utcába.” ◆ sikátorsikátor 「Szono misze-va hoszoi jo-
kocsóniatta.」 „Az üzlet egy keskeny sikátorban
volt.”

jokodaosininarujokodaosininaru ◆ oldaláraoldalára dőldől 「Torakku-
va jokodaosininatta.」 „A teherautó az oldalára
dőlt.”

jokodoriszurujokodoriszuru ◆ elhódítelhódít 「Szúpá-va jaojano
kjaku-o jokodorisita.」 „A szupermarket elhódí-
totta a zöldségbolt vevőit.” ◆ elmarelmar 「Daiszukina
hito-o jokodoriszareta.」 „Elmarták tőlem a ked-
vesemet.” ◆ elorozeloroz 「Szame-va curitta szakana-
o jokodorisita.」 „Egy cápa elorozta a horgász
zsákmányát.” ◆ elszeretelszeret 「Kanodzso-va otto-
o jokodorisita.」 „Az a nő elszerette tőlem a fér-
jemet.” ◆ kikapkikap 「Tori-va tekara tabe mono-o
jokodorisita.」 „A madár kikapta a kezemből az
ételt.” ◆ valakivalaki másmás elviszielviszi 「Kósócsúno
sóhin-o jokodoriszareta.」 „Miközben alkudoz-
tam az árura, valaki más elvitte.” ◇ tegara-otegara-o jo-jo-
kodoriszurukodoriszuru learatjalearatja aa babérokatbabérokat 「Dzsósi-
va vatasino sigotono tegara-o jokodorisita.」 „A
főnököm aratta le helyettem a babérokat.” ◇

tegara-otegara-o jokodoriszurujokodoriszuru idegenidegen tollakkaltollakkal
ékeskedikékeskedik 「Dórjó-va taninno tegara-o jokodor-
isiteiru.」 „A kollégám idegen tollakkal ékeske-
dik.”

jokodzsikujokodzsiku ◆ abszcisszatengelyabszcisszatengely ◆ vízszin-vízszin-
tes tengelytes tengely
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jokodzsikunozahjójokodzsikunozahjó ◆ abszcisszaabszcissza ◆ víz-víz-
szintes koordinátaszintes koordináta
jokodzsimajokodzsima ◆ vízszintes csíkozásvízszintes csíkozás
jokóensújokóensú ◆ próbapróba
jokogakijokogaki ◆ vízszintes írásvízszintes írás
jokogakiniszurujokogakiniszuru ◆ vízszintesen írvízszintesen ír
jokogakujokogaku ◆ széles táblakeretszéles táblakeret
jokogaojokogao ◆ arcélarcél ◆ oldaloldal 「Kareno sirarezaru
jokogao」 „annak az embernek az ismeretlen ol-
dala” ◆ profilprofil 「Kareno jokogao-o kaita.」 „Le-
rajzoltam őt profilból.”

jokogatajokogata ◆ fektetettfektetett ◆ vízszintes típusúvízszintes típusú
jokogataszentakukijokogataszentakuki ◆ oldaltoldalt töltőstöltős mosó-mosó-
gépgép
jokogijokogi ◆ hámfahámfa ◆ keresztfakeresztfa ◆ keresztrúdkeresztrúd
◇ hasigonojokogihasigonojokogi létrafoklétrafok
jokogirujokogiru ◆ átvágátvág 「Micsi-o jokogitta.」 „Át-
vágtam az úton.” ◆ keresztezkeresztez 「Kavaga micsi-
o jokogitta.」 „Egy folyó keresztezte az utamat.”
◆ leváglevág 「Magari kado-o jokogitta.」 „Levágta a
kanyart.”

jokoguruma-ojokoguruma-o oszuoszu ◆ erőltetierőlteti azaz akaratátakaratát
「Sacsóga jokoguruma-o osita.」 „Az igazgató az
akaratát erőltette.”

jokohabajokohaba ◆ szélességszélesség 「Jokohabaszandzsuh-
szencsino ita-o kitta.」 „30 centi szélességű desz-
kát vágtam.”

jokohamasijokohamasi ◆ JokohamaJokohama
jokohókójokohókó ◆ oldalirányoldalirány
jokohókónijokohókóni ◆ oldaliránybanoldalirányban ◆ széltébenszéltében
「Kidzsi-o jokohókóni kitta.」 „Széltében elvág-
tam a szövetet.”

jokoitojokoito ◆ bevetőbevető fonalfonal ◆ keresztszálkeresztszál ◆ ve-ve-
tülékfonaltülékfonal
jokojarijokojari ◆ beleszólásbeleszólás ◆ megzavarásmegzavarás
jokojari-ojokojari-o ireruireru ◆ beleavatkozikbeleavatkozik 「Jokeina
jokojari-o irenai hógaii.」 „Jobb, ha nem avatko-
zunk bele feleslegesen.” ◆ beleszólbeleszól 「Dzsibun-
no sigotoniicsiicsi jokojari-o irerareru.」 „Mindig
beleszólnak a munkámba.” ◆ megzavarmegzavar 「Ko-
csirano keikakuni jokojari-o irenaidekure!」 „Ne
zavard meg a tervemet!”

jokojurejokojure ◆ himbálózáshimbálózás 「Dzsisinde ieno joko-
jurega szúbjócuzuita.」 „A földrengéskor néhány

másodpercig himbálózott a ház.” ◆ ide-odaide-oda moz-moz-
gásgás ◆ vízszintes lengésvízszintes lengés
jokokabejokokabe ◆ oldalfaloldalfal
jokokarajokokara ◆ kívülállókéntkívülállóként 「Jokokara kucsi-
o haszamu kuszegaaru.」 „Szokása kívülállóként
közbeszólni.” ◆ oldalróloldalról 「Jokokara miruto han-
aga takai.」 „Oldalról nézve nagy orrom van.”

jokokazejokokaze ◆ oldalszéloldalszél 「Cujoi jokokazega fui-
teita.」 „Erős oldalszél fújt.”

jokokeijokokei ◆ vízszintes vonalazásvízszintes vonalazás
jokokójokokó ◆ járatjárat
jokokujokoku ◆ előzeteselőzetes 「Eigano jokokuhen-o mi-
runogavarito szukideszu.」 „Szeretem nézni a fil-
mek előzetesét.” ◆ előzeteselőzetes bejelentésbejelentés 「Jo-
kokudórini taikai-o kaiszaisita.」 „Mint ahogy
előzetesen bejelentették, megtartották a verseny-
sorozatot.” ◆ ízelítőízelítő 「Eigano jokoku-o mita.」
„Ízelítőt kaptunk a filmből.” ◇ kaijakujokokukaijakujokoku
szerződésbontásszerződésbontás bejelentésebejelentése ◇ dzsikaijo-dzsikaijo-
kokukoku következő rész tartalmábólkövetkező rész tartalmából
jokokuhenjokokuhen ◆ előzeteselőzetes ◆ filmelőzetesfilmelőzetes
jokokuszurujokokuszuru ◆ előreelőre bejelentbejelent 「Kakudzsik-
kenno dzsissi-o jokokusita.」 „Előre bejelentették
az atomkísérletet.” ◆ előreelőre megmondmegmond 「Sóri-
o jokokusita.」 „Előre megmondta, hogy győzni
fog.”

jokomejokome ◆ oldalpillantásoldalpillantás
jokomejokome ◆ oldalra fordított nézés-gyökoldalra fordított nézés-gyök
jokomedemirujokomedemiru ◆ szemeszeme sarkábólsarkából látlát 「Inuga
szemattekuruno-o jokomede miteita.」 „A sze-
mem sarkából láttam, hogy közeleg a kutya.”

jokomedeniramujokomedeniramu ◆ sandítsandít 「Onara-o sita otto-
o jokomede niranda.」 „A fingó férjemre sandítot-
tam.”

jokomenijokomeni ◆ feléfelé kacsingatvakacsingatva 「Oisiikéki-o
jokomeniszarada-o tanonda.」 „A finom süte-
mény felé kacsingatva, salátát rendeltem.”

jokomicsijokomicsi ◆ mellékutcamellékutca 「Kurumaga jokomi-
csini haitta.」 „A kocsi bement a mellékutcába.” ◆

mellékvágánymellékvágány 「Hanasiga jokomicsinizureta.」
„A beszélgetés mellékvágányra terelődött.”

jokomodzsijokomodzsi ◆ latinlatin betűbetű 「Jokomodzsino
hon-o katta.」 „Latin betűs könyvet vettem.” ◆

vízszintes írásvízszintes írás
jokomukijokomuki ◆ oldalra fordulásoldalra fordulás
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jokomukideinszacu-ojokomukideinszacu-o szuruszuru ◆ fekvőfekvő formá-formá-
tumbantumban kinyomtatkinyomtat 「Jokomukide csizu-o in-
szacusita.」 „Fekvő formátumban nyomtattam ki
a térképet.”

jokomukiinszacujokomukiinszacu ◆ fekvőfekvő formátumúformátumú nyom-nyom-
tatástatás
jokomukinijokomukini ◆ oldalraoldalra fordulvafordulva 「Icumo jo-
komukini neteiru.」 „Mindig oldalra fordulva al-
szom.”

jokomukininarujokomukininaru ◆ oldaláraoldalára fordulfordul
「Jokomukininarutoibiki-o kakanai.」 „Ha az ol-
dalamra fordulok, nem horkolok.” ◆ oldaltoldalt fek-fek-
szikszik 「Jokomukininatteterebi-o miru.」 „Oldalt
fekve nézem a tévét.”

jókonjókon ◆ gyököcskegyököcske
jokonaganojokonagano ◆ fekvőfekvő ◆ szélesszéles 「Jokonagano
hako-o cukutta.」 „Széles dobozt csináltam.”

jokonagasijokonagasi ◆ feketénfeketén eladáseladás ◆ illegálisillegális
csatornákon értékesítéscsatornákon értékesítés
jokonagasiszurujokonagasiszuru ◆ feketénfeketén eladelad 「Nuszun-
da kaiga-o jokonagasisita.」 „Feketén eladták a
lopott képeket.” ◆ fűfű alattalatt értékesítértékesít
「Irjójómajaku-o jokonagasisita.」 „Az orvosi ká-
bítószert fű alatt értékesítette.” ◆ terítterít
「Micujuhin-o jokonagasiszuru.」 „Teríti a csem-
pészárut.”

jokonagurijokonaguri ◆ oldalütésoldalütés
jokonagurinojokonagurino ◆ oldalróloldalról vágóvágó 「Jokonaguri-
no ame」 „oldalról vágó eső”

jokonamijokonami ◆ oldalhullámoldalhullám 「Fune-va jokonami-
o uke ókiku katamuita.」 „A hajót igencsak meg-
billentette egy oldalhullám.” ◆ transzverzálistranszverzális
hullámhullám
jokonarabinojokonarabino ◆ egymásegymás mellémellé rakottrakott 「Jo-
konarabino szeki」 „egymás mellé rakott székek”
◆ kiugrókiugró különbségekkülönbségek nélkülinélküli 「Jokonarabino
sakai」 „kiugró különbségek nélküli társadalom”
◆ konformistakonformista ◆ oldalirányúoldalirányú 「Jokonarabino
kankei」 „oldalirányú kapcsolat” ◆ tömegettömeget kö-kö-
vetővető 「Jokonarabino isiki」 „tömeget követő
gondolkodás”

jokongónensójokongónensó ◆ előkevert égetéselőkevert égetés
jokonijokoni ◆ félrefélre 「Hon-o jokoni oita.」 „Félre tet-
tem a könyvet.” ◆ harántharánt ◆ keresztbenkeresztben 「Jo-
koni szen-o hiita.」 „Húztam keresztben egy vo-
nalat.” ◆ mellettmellett 「Gakkóno jokoni bunbógu-

jagaaru.」 „Az iskola mellett van egy papírbolt.”
◆ oldaltoldalt 「Katana-o jokoni cuketeita.」 „Oldalt
hordta a kardot.” ◆ oldalvástoldalvást 「Beddode joko-
mukininatta.」 „Az ágyban oldalvást fordultam.”
◆ széltébenszéltében 「Tegami-o jokoni otta.」 „Szélté-
ben összehajtottam a levelet.”

jokonijorujokonijoru ◆ félreállfélreáll 「Jokoni
jottebucukaruno-o fuszeida.」 „Félreállva elke-
rültem az ütközést.”

jokonijoszerujokonijoszeru ◆ félreállítfélreállít 「Kuruma-o joko-
ni joszete tometa.」 „Félreállítottam a kocsit.”

jokonikaburujokonikaburu ◆ félrecsapfélrecsap 「Bósi-o jokoni ka-
butta.」 „Félrecsaptam a kalapomat.”

jokoninarabujokoninarabu ◆ egymásegymás mellémellé álláll 「Karera-
va jokoni narande aruiteita.」 „Egymás mellé áll-
va sétáltak.”

jokoninarujokoninaru ◆ fekszikfekszik 「Csicsi-va beddode jo-
koninatteiru.」 „Az apám az ágyon fekszik.” ◆ le-le-
dőldől 「Odzsiiszan-va gogojokoninaru súkangaat-
ta.」 „A nagyapán délután ledőlt egy kicsit.” ◆ le-le-
fekszikfekszik 「Sibafude jokoninatta.」 „Lefeküdtem
a fűbe.” ◆ ráfekszikráfekszik 「Beddoni jokoninatta.」
„Ráfeküdtem az ágyra.” ◇ jokoninattejokoninatte fekvefekve
「Jokoninatte hon-o jomu.」 „fekve olvas”

jokoninattejokoninatte ◆ fekvefekve 「Jokoninatte hon-o jo-
mu.」 „fekve olvas”

jokoninatteirujokoninatteiru ◆ heverészikheverészik 「Kare-va ima-
szofáde jokoninatteimaszujo.」 „Éppen a dívá-
nyon heverészik.”

jokoniszurujokoniszuru ◆ oldalraoldalra döntdönt 「Szumahono
gamen-o jokonisita.」 „Az okostelefon képernyő-
jét oldalra döntöttem.”

jokoniubavarerujokoniubavareru ◆ félrehúzfélrehúz 「Kono
dzsitensanohandoru-va jokoni ubavareru.」 „En-
nek a biciklinek a kormánya félrehúz.”

jokonizuraszujokonizuraszu ◆ félrebillentfélrebillent 「Kabeno e-o
jokonizurasita.」 „Félrebillentette a képet a fa-
lon.”

jokonojokono ◆ horizontálishorizontális 「Jokono kózó」 „hori-
zontális felépítés” ◆ oldalsóoldalsó ◆ vízszintesvízszintes
jokonohóhecureteikujokonohóhecureteiku ◆ félrevezetfélrevezet 「Uma-
o jokono hóhe curete itta.」 „A lovat félrevezet-
ték.”

jokonokankeijokonokankei ◆ egyenrangú kapcsolategyenrangú kapcsolat
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joko-ojoko-o mukumuku ◆ elfordulelfordul 「Sattá-o osita sunkan-
ni hisatai-va joko-o muita.」 „A kép készítése pil-
lanatában, fotóalany elfordult.”

joko-ojoko-o szurinukeruszurinukeru ◆ beelőzbeelőz 「Kjúkjúsa-va
kurumano recuno joko-o szuri nuketa.」 „A men-
tő beelőzte a kocsisort.”

jokorenbojokorenbo ◆ más kedvese után epekedésmás kedvese után epekedés
jokorenboszurujokorenboszuru ◆ másmás kedvesétkedvesét megsze-megsze-
retret 「Kanodzso-va vatasino karesi-o jokorenbo-
sita.」 „A barátnőm megszerette az én kedvese-
met.”

jokórensújokórensú ◆ próbapróba
jókórojókóro ◆ kemencekemence ◆ kohókohó ◆ nagyolvasztónagyolvasztó
◆ olvasztókemenceolvasztókemence ◆ olvasztókohóolvasztókohó
jokosimanajokosimana ◆ gonoszgonosz 「Jokosimana kokoro」
„gonosz lélek”

jokoszenjokoszen ◆ vízszintes vonalvízszintes vonal
jókoszojókoszo ◆ istenisten hozotthozott ◆ istenisten hoztahozta
「Hangarínijókoszo!」 „Isten hozta Magyaror-
szágra!” ◆ köszöntjükköszöntjük ◆ üdvözöljüküdvözöljük 「Jóko-
szo nihon-e !」 „Üdvözöljük Japánban!”

jokoszujokoszu ◆ adad 「Pan-o jokoszu.」 „Kenyeret ad
neki.” ◆ küldküld 「Tegami-o jokoszu.」 „Levelet
küld.”

jokoszuberijokoszuberi ◆ áttáncolásáttáncolás ◆ oldalraoldalra csú-csú-
szásszás
jokoszuberi-ojokoszuberi-o szuruszuru / jokoszuberiszurujokoszuberiszuru ◆

áttáncoláttáncol 「Kaihacubukara eigjóbuni jokoszube-
risita.」 „Áttáncolt a fejlesztési osztályról a mar-
keting osztályra.” ◆ oldalraoldalra csúszikcsúszik 「Kuruma-
ga jokoszuberisite dencsúni gekitocusita.」 „A ko-
csi oldalra csúszott, és nekiment a villanyoszlop-
nak.”

jokoszuberiszurujokoszuberiszuru / jokoszuberi-ojokoszuberi-o szuruszuru ◆

áttáncoláttáncol 「Kaihacubukara eigjóbuni jokoszube-
risita.」 „Áttáncolt a fejlesztési osztályról a mar-
keting osztályra.” ◆ oldalraoldalra csúszikcsúszik 「Kuruma-
ga jokoszuberisite dencsúni gekitocusita.」 „A ko-
csi oldalra csúszott, és nekiment a villanyoszlop-
nak.”

jokoszudzsijokoszudzsi ◆ vízszintes csíkvízszintes csík
jokószurujokószuru ◆ elpróbálelpróbál 「Raisúnoszupícsino
jokó-o sita.」 „Elpróbáltam a jövő heti beszédet.”

jókószurujókószuru ◆ nyugati országba utaziknyugati országba utazik

jokotaerujokotaeru ◆ lefektetlefektet 「Isa-va kandzsa-o be-
ddoni jokotaeta.」 „Az orvos lefektette a beteget
az ágyra.” ◆ oldaláraoldalára kötköt 「Katana-o kosini jo-
kotaeta.」 „Oldalára kötötte a kardot.” ◇ mi-omi-o jo-jo-
kotaerukotaeru lefeksziklefekszik 「Beddoni mi-o jokotaeta.」
„Lefeküdt az ágyra.”

jokotavarujokotavaru ◆ előtteelőtte álláll 「Zentoni ókuno kon-
nanga jokotavatteiru.」 „Sok nehézség áll még
előttünk.” ◆ elterülelterül 「Zenpóni daiszógenga jo-
kotavatteiru.」 „Előttünk terül el a puszta.” ◆

fekszikfekszik 「Neko-va bencsini jokotavatteiru.」 „A
macska a padon fekszik.” ◆ húzódikhúzódik 「Zenpóni
kavaga jokotavatteiru.」 „Előttünk húzódik a fo-
lyó.” ◇ jokotavattajokotavatta fekvőfekvő 「Jokotavatta si-
szei」 „fekvő testhelyzet” ◇ jokotavattejokotavatte fek-fek-
veve 「Jokotavatteterebi-o miru.」 „Fekve nézi a
tévét.”

jokotavattajokotavatta ◆ fekvőfekvő 「Jokotavatta siszei」
„fekvő testhelyzet”

jokotavattejokotavatte ◆ fekvefekve 「Jokotavatteterebi-o
miru.」 „Fekve nézi a tévét.”

jokotejokote ◆ mellettmellett 「Csúrindzsó-va miszeno jo-
koteniaru.」 „A kerékpárparkoló az üzlet mellett
van.” ◆ oldaloldal 「Jokoteni tatte matteita.」 „Ol-
dalra állva várakoztam.”

jókotojókoto ◆ ittasságittasság ◇ jorokobinijorokobini joukotojoukoto
örömmámorörömmámor ◇ jorokobinijorokobini joukotojoukoto örömit-örömit-
tasságtasság
jokozukejokozuke ◆ mellé parkolásmellé parkolás
jokozukeszurujokozukeszuru ◆ beállbeáll 「Kuruma-o omiszeni
jokocukesita.」 „Beálltam a kocsival a bolt elé.”
◆ kikötkiköt azaz oldaláhozoldalához 「Dzsunsiteigakurúzáni
jokozukesita.」 „A járőrhajó kikötött a cirkáló ol-
dalához.” ◆ mellémellé parkolparkol 「Tentoni kuruma-o
jokozukesita.」 „A sátor mellé parkoltam az ko-
csit.”

jokozukinajokozukina ◆ amatőramatőr kedvelőkedvelő 「Teniszu-va
hetano jokozukideszu.」 „Amatőr teniszkedvelő
vagyok.” ◇ hetanojokozukinahetanojokozukina ügyetlenügyetlen ked-ked-
velővelő
jokozunajokozuna ◆ jokodzunajokodzuna ◆ nagymesternagymester
jokozuvari-ojokozuvari-o szuruszuru ◆ oldalraoldalra húzotthúzott lábak-lábak-
kal ülkal ül
jokujoku ◆ alaposanalaposan 「Joku kangaetekara kódószu-
ru.」 „Alaposan átgondolva cselekszik.” ◆ csodacsoda
「Jokukon-namazui rjóri-o taberaretane.」 „Cso-
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da, hogy meg tudtad enni ezt a rossz ízű ételt!”
◆ előszeretettelelőszeretettel 「Dórjó-va kare-o jokukara-
katteita.」 „Előszeretettel tréfálkoztak vele a kol-
légái.” ◆ gyakrangyakran 「Jokukonszátoni ikimaszu.」
„Gyakran megyek koncertre.” ◆ hogyhogy
「Jokuszon-nakoto-o iune.」 „Hogy mondhatsz
ilyet!” ◆ jóljól 「Joku kande tabete kudaszai.」 „Jól
rágja meg az ételt!” ◆ nahátnahát 「Szon-na hajaku-
joku okiretane.」 „Nahát, hogy tudtál ilyen korán
felkelni?” ◆ sűrűnsűrűn 「Kono kuruma-va joku ko-
vareru.」 „Ez a kocsi sűrűn elromlik.” ◆ ügye-ügye-
sensen 「Joku dekimasita!」 „Ügyes vagy!” ◇ joku-joku-
iuiu hogyhogy mondhatmondhat 「Joku iune.」 „Hogy mond-
hatsz ilyet?”

jokujoku ◆ igényigény 「Hoh-no szukunai hito」 „kis igé-
nyű ember” ◆ kapzsiságkapzsiság 「Jokuni makeru.」
„Győz a kapzsisága.” ◆ mohóságmohóság 「Jokuno ka-
vaga cuppatteiru.」 „Túlfeszíti a mohóság.” ◆ só-só-
várgásvárgás ◆ vágyvágy 「Hoh-ni maketa.」 „Úrrá lett
rajtam a vágy.” ◇ kinszen-jokukinszen-joku pénzéhségpénzéhség
「Tósika-va kinnszen-jokuni karareta.」 „A be-
fektetőt elragadta a pénzéhség.” ◇ kenrjokujokukenrjokujoku
hatalomvágyhatalomvágy ◇ sihaijokusihaijoku hatalomvágyhatalomvágy ◇

sojújokusojújoku birtoklásibirtoklási vágyvágy ◇ csisikijokucsisikijoku tu-tu-
dásszomjdásszomj ◇ meijojokumeijojoku becsvágybecsvágy ◇ jokuto-jokuto-
futarizuredearufutarizuredearu elválaszthatatlanelválaszthatatlan aa kap-kap-
zsiságzsiság 「Kare-va jokuto futarizureda.」 „Attól
az embertől elválaszthatatlan a kapzsiság.” ◇ jo-jo-
kunonaikunonai mértékletesmértékletes ◇ jokunonaijokunonai önmeg-önmeg-
tartóztatótartóztató 「Jokunonai hito」 „önmegtartóz-
tató ember” ◇ jokumotokumonaijokumotokumonai nemnem érdekliérdekli
mármár semmisemmi 「Kjúka-o totte jokumo tokumonaku
nemuritai.」 „Nem érdekel már semmi, csak sza-
bira akarok menni, hogy kialudhassam magam.”
◇ jokumotokumonakujokumotokumonaku másmás nemnem érdekelérdekel
「Kjúka-o totte jokumo tokumonaku nemuri-
tai.」 „Más nem érdekel, csak szabira akarok
menni, és aludni akarok.” ◇ joku-ojoku-o iebaieba haha mégmég
kívánhatnámkívánhatnám ◇ joku-ojoku-o iebaieba ezzelezzel isis elége-elége-
dettdett vagyok,vagyok, dede 「Joku-o ieba, mócsotto szega
takakattara jokattanoni.」 „Ezzel is elégedett va-
gyok, de jobb lenne, ha egy kicsit magasabb len-
nék.” ◇ joku-ojoku-o iebakiriganaiiebakiriganai azaz emberiemberi kap-kap-
zsiság határtalanzsiság határtalan
jokujoku ◆ cimpacimpa ◆ szárnyszárny ◇ ujokuujoku jobbjobb szárnyszárny
「Hikókino ujoku」 „repülőgép jobb szárnya” ◇

ujokúndóujokúndó jobboldalijobboldali mozgalommozgalom ◇ ujokusuujokusu
jobbkülsősjobbkülsős ◇ kaiten-jokukaiten-joku forgólapátforgólapát ◇

kaiten-jokukaiten-joku rotorrotor ◇ garujokugarujoku sirályszárnysirályszárny
「Garu jokuno hikóki」 „sirályszárnyú repülő-

gép” ◇ szajokuszajoku balbal szárnyszárny 「Hikókino szajo-
ku」 „repülőgép bal szárnya” ◇ szajokuszajoku balol-balol-
daldal 「Kare-va szajokuno kangae kata-o siteima-
szu.」 „Ő baloldali gondolkodású.” ◇ szajokususzajokusu
balkülsősbalkülsős ◇ dzsijokudzsijoku fülcimpafülcimpa ◇ bijokubijoku orr-orr-
cimpacimpa
jokujoku ◆ fürdőfürdő ◇ sinrin-jokusinrin-joku erdeierdei sétaséta ◇

nikkójokunikkójoku napfürdőnapfürdő 「Nikkójoku-o tanosin-
da.」 „Élveztem a napfürdőt.”

jokujoku ◆ következőkövetkező 「Jokusú-va zutto amedat-
ta.」 „A következő héten végig esett az eső.” ◆

másmás 「Jokuaszamade neta.」 „Másnap reggelig
aludtam.”

jokuacujokuacu ◆ elfojtáselfojtás ◆ elnyomáselnyomás 「Szeidzsite-
kijokuacu」 „politikai elnyomás” ◇ csókijokua-csókijokua-
cucu tartós depressziótartós depresszió
jokuacusajokuacusa ◆ elnyomóelnyomó
jokuacuszurujokuacuszuru ◆ elfojtelfojt 「Hanszeifu undó-va
jokuacuszareteiru.」 „Elfojtották az államellenes
mozgalmat.” ◆ elnyomelnyom 「Szeifu-va kokumin-o
jokuacusiteiru.」 „Az állam elnyomja a polgáro-
kat.” ◆ korlátozkorlátoz 「Szeifu-va genronno dzsijú-
o jokuacusita.」 „Az állam korlátozta a szólássza-
badságot.”

jokuacutekinajokuacutekina ◆ elnyomóelnyomó 「Jokuacutekina
taiszei」 „elnyomó rendszer” ◆ zsarnokizsarnoki 「Jo-
kuacutekina oja」 „zsarnoki szülő”

jokuarujokuaru ◆ gyakorigyakori 「Kore-va jokuaru sicumon-
deszu.」 „Ez gyakori kérdés.” ◆ közkeletűközkeletű
「Kore-va jokuaru macsigaideszu.」 „Ez egy köz-
keletű tévedés.”

jokuaruajamarijokuaruajamari ◆ gyakorigyakori hibahiba 「Kore-va jo-
kuaru ajamarida.」 „Ez gyakori hiba.”

jokuaruhanasijokuaruhanasi ◆ gyakrangyakran előfordulelőfordul
「Szagaszuno-o jameta tokimicukarukoto-va jo-
kuaru hanasi.」 „Gyakran előfordul, hogy akkor
találunk meg valamit, ha már nem keressük.”

jokuaszajokuasza ◆ másnap reggelmásnap reggel
jokubanjokuban ◆ következő estekövetkező este
jokubarijokubari ◆ kapzsiságkapzsiság
jokubarinajokubarina ◆ kapzsikapzsi 「Okane-o fujaszukotosi-
ka kangaenai, jokubarina hitoda.」 „Az a kapzsi
ember csak a vagyona gyarapításával törődik.” ◆

mohómohó 「Kare-va jokubari szugida.」 „Túlságosan
mohó.”
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jokubarinijokubarini ◆ mohónmohón 「Oisii niku-o jokubarini
hitoridzsimesita.」 „Mohón kisajátította magá-
nak a finom húst.”

jokubarujokubaru ◆ kapzsikapzsi 「Jokubatta hitoda.」
„Kapzsi ember.” ◆ nagyranagyra törőtörő 「Jokubatta ke-
ikakuda.」 „Nagyra törő terv.”

jokubenjokuben ◆ vitorlasziromvitorlaszirom
jokubójokubó ◆ kívánáskívánás 「Kare-va oszake-e no jo-
kubóga oszaerarenai.」 „Elfojthatatlanul kívánja
az alkoholt.” ◆ megkívánásmegkívánás 「On-
natonoszekkuszu-e no jokubó.」 „Nő megkíváná-
sa.” ◆ sóvárgássóvárgás 「Kinszentekina jokubó」
„pénz utáni sóvárgás” ◆ vágyvágy 「Szeitekina
jokubó-o mitasita.」 „Kielégítette a nemi vágyát.”
◇ dóbucutekinajokubódóbucutekinajokubó állatiállati vágyvágy ◇ bucu-bucu-
ritekinajokubóritekinajokubó anyagi vágyanyagi vágy
jokubukaijokubukai ◆ kapzsikapzsi
jokúcusójokúcusó ◆ depressziódepresszió ◇ szangojokúcusószangojokúcusó
szülés utáni depressziószülés utáni depresszió
jokucsójokucsó ◆ fesztávolságfesztávolság
jokudekirujokudekiru ◆ ügyesenügyesen csinálcsinál 「Joku dekima-
sita!」 „Ügyes vagy!”

jokudojokudo ◆ termékeny földtermékeny föld
jokudzsicujokudzsicu ◆ holnapholnap 「Konorepóto-o jokudzsi-
cumadeni teisucusite kudaszai.」 „Ezt a jelentést
holnapig adja be!” ◆ következőkövetkező napnap ◆ másnapmásnap
「Sudzsucuno jokudzsicunionakaga itakunatta.」
„A műtét másnapján megfájdult a gyomrom.”

jokudzsicubaraisicukejokudzsicubaraisicuke ◆ egynaposegynapos kölcsönkölcsön

jokudzsicukaihjójokudzsicukaihjó ◆ másnapmásnap történőtörténő szava-szava-
zatszámlálászatszámlálás
jokudzsicumonojokudzsicumono ◆ egynapos eszközegynapos eszköz
jokudzsicumonokinrijokudzsicumonokinri ◆ egynaposegynapos kölcsönkölcsön
kamatakamata
jokudzsójokudzsó ◆ fürdőfürdő ◆ fürdőhelyiségfürdőhelyiség ◇ kai-kai-
szuijokudzsószuijokudzsó tengerpartitengerparti strandstrand ◇ kósú-kósú-
jokudzsójokudzsó közfürdőközfürdő ◇ kósújokudzsókósújokudzsó népfür-népfür-
dődő ◇ koszuijokudzsókoszuijokudzsó tóparti strandtóparti strand
jokudzsójokudzsó ◆ neminemi vágyvágy 「Otoko-va jokudzsóni
karareta.」 „Nemi vágyra gerjedt.” ◆ vágyako-vágyako-
zászás
jokufukujokufuku ◆ fesztávolságfesztávolság
jokugafukaijokugafukai ◆ telhetetlentelhetetlen 「Kareni nani-o
agetemomotto hosigarujo, jokuga fukaikara.」

„Hiába adsz neki valamit, még többet akar, mert
telhetetlen.”

jokugecujokugecu ◆ következőkövetkező hónaphónap 「Sóhin-o jok-
ugecubaraide kónjúsita.」 „Az árut úgy vásárol-
tam meg, hogy a következő hónapban fogok fizet-
ni.”

jokuhjógensiteirujokuhjógensiteiru ◆ beletalálbeletalál 「Kono hon-
va gendaino mondai-o joku hjógensiteiru.」 „Ez a
könyv beletalált korunk problémáiba.”

jokuikujokuiku ◆ kijárkijár 「Morinikinoko-o torinijoku
iku.」 „Kijár az erdőbe gombászni.”

jokuiujokuiu ◆ hogyhogy mondhatmondhat 「Joku iune.」 „Hogy
mondhatsz ilyet?”

jokujajokuja ◆ termékenytermékeny mezőmező ◆ termékenytermékeny sík-sík-
ságság
jokujakerujokujakeru ◆ átsülátsül 「Kono niku-va madajoku
jaketeinai.」 „Ez a hús még nem sült át.”

jokujaketajokujaketa ◆ jóljól átsütöttátsütött 「Joku jaketabifu-
teki」 „jól átsütött bifsztek”

jokujarunajokujaruna ◆ eszemeszem ágábaágába semsem jutnajutna
「Konpjútá-o dzsibunde cukurunantejokujaru-
na.」 „Nekem eszem ágába sem jutna számítógé-
pet építeni.” ◆ merészmerész húzáshúzás 「Sirótoni sujaku-
o makaszerunantejokujaruna.」 „Merész húzás
volt amatőrre bízni a főszerepet.”

jokujattajokujatta ◆ ügyes vagyügyes vagy
jokujójokujó ◆ dallamosságdallamosság ◆ intonációintonáció
jokujójokujó ◆ fürdéshez használtfürdéshez használt
jokujokujokujoku ◆ alaposanalaposan 「Hóricu-o jokujoku si-
rabeta.」 „Alaposan megvizsgáltam a törvényt.”
◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Jokujokuno kotoganake-
reba taszuke-o motomenai.」 „Csak akkor kér se-
gítséget, ha már elkerülhetetlen.” ◆ jóljól 「Joku-
joku kangaeta kekkahandansita.」 „Jól átgondol-
va döntöttem.” ◆ nagyonnagyon 「Jokujoku unganai.」
„Nagyon nincs szerencsém.” ◇ jokujokunojokujokuno el-el-
kerülhetetlenkerülhetetlen 「Karega dzsininsitano-va joku-
jokunokotoda.」 „Biztosan elkerülhetetlen volt,
hogy lemondjon.” ◇ jokujokunojokujokuno meggyőzőmeggyőző
「Jokujokunovakegaatta.」 „Volt valami meggyő-
ző indok.”

jokujokujokujoku ◆ következő utánikövetkező utáni
jokujokudzsicujokujokudzsicu ◆ kétkét napnap múlvamúlva ◆ kétkét nap-nap-
ra rára rá
jokujokunenjokujokunen ◆ két év múlvakét év múlva ◆ két évre rákét évre rá
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jokujokunojokujokuno ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Karega
dzsininsitano-va jokujokunokotoda.」 „Biztosan
elkerülhetetlen volt, hogy lemondjon.” ◆ meg-meg-
győzőgyőző 「Jokujokunovakegaatta.」 „Volt valami
meggyőző indok.”

jokujokusújokujokusú ◆ héthét héthét múlvamúlva ◆ héthét hétrehétre rárá

jokujónonaijokujónonai ◆ monotonmonoton 「Jokujónonai hanasi
kata」 „monoton beszédmód”

jokujó-ojokujó-o cuketecukete ◆ dallamosandallamosan 「Jokujó-o cu-
kete hanaszu.」 „Dallamosan beszél.” ◆ intonál-intonál-
vava
jokujószekkenjokujószekken ◆ fürdőszappanfürdőszappan
jokujótaorujokujótaoru ◆ fürdőlepedőfürdőlepedő
jokukajokuka ◆ lependéklependék
jokukaijokukai ◆ érzékiérzéki vágyakvágyak világavilága ◆ kámadha-kámadha-
tutu
jokukangaetajokukangaeta ◆ meggondoltmeggondolt 「Joku kangae-
ta kódó」 „meggondolt cselekedet”

jokukangaetejokukangaete ◆ meggondoltanmeggondoltan 「Joku kan-
gaete kódószuru.」 „Meggondoltan cselekszik.”

jokukirerujokukireru ◆ éleséles 「Kononaifu-va joku kire-
ru.」 „Ez a kés éles.”

jokumejokume ◆ elfogultságelfogultság 「Ojano jokume」 „szü-
lői elfogultság” ◇ ojanojokumeojanojokume szülőiszülői elfo-elfo-
gultsággultság ◇ dójokumedemitemodójokumedemitemo legnagyobblegnagyobb
jóindulattaljóindulattal 「Dó jokumede mitemo kanpeki-
toha ienai.」 „Ez a legnagyobb jóindulattal sem
nevezhető tökéletesnek.”

jokumenjokumen ◆ szárnyfelületszárnyfelület
jokumojokumo ◆ hogyhogy merészelmerészel 「Jokumo boku-o
damasitajone.」 „Hogy merészeltél becsapni?” ◆

mégmég vanvan képeképe 「Jokumoszon-nakoto-o ier-
una.」 „Még van képed ezt mondani?”

jokumotokumonaijokumotokumonai ◆ nemnem érdekliérdekli mármár semmisemmi
「Kjúka-o totte jokumo tokumonaku nemuri-
tai.」 „Nem érdekel már semmi, csak szabira aka-
rok menni, hogy kialudhassam magam.”

jokumotokumonakujokumotokumonaku ◆ másmás nemnem érdekelérdekel
「Kjúka-o totte jokumo tokumonaku nemuri-
tai.」 „Más nem érdekel, csak szabira akarok
menni, és aludni akarok.”

jokunaijokunai ◆ nem jónem jó
jokunarujokunaru ◆ javuljavul 「Tenki-va jokunatta.」 „Ja-
vult az idő.”

jokunenjokunen ◆ következő évkövetkező év
jokunitahitojokunitahito ◆ hasonmáshasonmás 「Micside vatasito-
joku nita hitoto deatta.」 „Az utcán találkoztam a
hasonmásommal.”

jokunokavagacupparujokunokavagacupparu ◆ nagyon kapzsinagyon kapzsi
jokunokavagaharujokunokavagaharu ◆ nagyon kapzsinagyon kapzsi
jokunonaijokunonai ◆ mértékletesmértékletes ◆ önmegtartóz-önmegtartóz-
tatótató 「Jokunonai hito」 „önmegtartóztató em-
ber”

joku-ojoku-o iebaieba ◆ ezzelezzel isis elégedettelégedett vagyok,vagyok,
dede 「Joku-o ieba, mócsotto szega takakattara jok-
attanoni.」 „Ezzel is elégedett vagyok, de jobb
lenne, ha egy kicsit magasabb lennék.” ◆ haha mégmég
kívánhatnámkívánhatnám
joku-ojoku-o iebakiriganaiiebakiriganai ◆ azaz emberiemberi kapzsiságkapzsiság
határtalanhatártalan
jokurikaiszurujokurikaiszuru ◆ átlátátlát 「Kare-va fukuzacuna
sakaino ugoki-o joku rikaisiteiru.」 „Átlátja a bo-
nyolult társadalom működését.”

jokurjújokurjú ◆ internálásinternálás ◇ siberiajokurjúsiberiajokurjú szi-szi-
bériaibériai fogságfogság 「Siberia jokurjúcsúni sibósita.」
„Szibériai fogságban halt meg.”

jokurjúdzsojokurjúdzso ◆ fogolytáborfogolytábor ◆ internálóinternáló tá-tá-
borbor
jokurjúruijokurjúrui ◆ pteroszauruszokpteroszauruszok ◆ repülőrepülő ős-ős-
hüllőkhüllők
jokurjúsajokurjúsa ◆ fogolyfogoly ◇ siberiajokurjúsasiberiajokurjúsa szi-szi-
bériai fogolybériai fogoly
jokurjúszurujokurjúszuru ◆ fogvafogva tarttart ◆ internálinternál 「Si-
beriani jokurjúszareta.」 „Szibériában internál-
ták.”

jokurójokuró ◆ kereszthajókereszthajó
jokusijokusi ◆ megfékezésmegfékezés ◆ visszafogásvisszafogás
jokusicujokusicu ◆ fürdőszobafürdőszoba
jokusicuszenmendzsojokusicuszenmendzso ◆ vécés fürdőszobavécés fürdőszoba
jokusinjokusin ◆ vágyakozásvágyakozás
jokusinaujokusinau ◆ hajlékonyhajlékony 「Jokusinau karada」
„hajlékony test”

jokusirjokujokusirjoku ◆ elrettentőelrettentő eszközeszköz 「Jokusir-
jokutosite kaku-o hojúsiteiru.」 „Elrettentő esz-
közként atombombát birtokolnak.” ◆ fékezőfékező
erőerő
jokusiszurujokusiszuru ◆ megakadályozmegakadályoz 「Daiszankoku-
va szenszó-o jokusisita.」 „Egy harmadik ország
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megakadályozta a háborút.” ◆ megfékezmegfékez 「Ma-
szukuno sijó-va kanszenkakudai-o jokusisita.」
„A maszkvizelés megfékezte a járvány terjedését.”
◆ visszafogvisszafog 「Keiszacuno taiszaku-va hanzai-o
jokusisita.」 „A rendőrség intézkedése visszafogta
a bűnözést.”

jokusitamonojokusitamono ◆ jóljól kiki vanvan találvatalálva 「Jono
naka-va jokusita monoda.」 „A világ jól ki van ta-
lálva.” ◆ milyenmilyen jójó 「Jokusitamonode atamaga
varuikeredemo kakkóii.」 „Milyen jó, hogy jól néz
ki, ha már egyszer nem okos.”

jokusújokusú ◆ következőkövetkező héthét ◆ követőkövető héthét
「Kabu-va kótósita jokusú-va mata bórakusita.」
„A részvényárak az emelkedést követő héten
megint estek.”

jokusunjokusun ◆ következő tavaszkövetkező tavasz
jokuszeijokuszei ◆ elfojtáselfojtás ◆ elnyomáselnyomás ◆ gátlásgátlás
◆ inhibícióinhibíció ◆ megfékezésmegfékezés ◆ szuppressziószuppresszió
◆ türtőztetéstürtőztetés ◆ visszafogásvisszafogás ◆ visszaszo-visszaszo-
rításrítás ◇ dacujokuszeidacujokuszei diszinhibíciódiszinhibíció ◇ men-men-
ekijokuszeiekijokuszei immunszuppresszióimmunszuppresszió ◇ men-men-
ekijokuszeiekijokuszei immunválasz elnyomásaimmunválasz elnyomása
jokuszeikoirujokuszeikoiru ◆ fojtótekercsfojtótekercs
jokuszeisajokuszeisa ◆ elnyomóelnyomó
jokuszeisinjokuszeisin ◆ türtőztetéstürtőztetés ◆ visszafogott-visszafogott-
ságság
jokuszeiszarerujokuszeiszareru ◆ visszaszorulvisszaszorul 「Hanzai-
va jokuszeiszareta.」 „Visszaszorult a bűnözés.”

jokuszeiszeisinapuszukóden-ijokuszeiszeisinapuszukóden-i ◆ gátlógátló
posztszinaptikus potenciálhullámposztszinaptikus potenciálhullám
jokuszeiszurujokuszeiszuru ◆ elfojtelfojt 「Kandzsó-o jokusze-
isita.」 „Elfojtotta az érzelmeit.” ◆ elnyomelnyom
「Gundzsiszeiken-va kokumin-o jokuszeisita.」
„A katonai állam elnyomta a polgárokat.” ◆ fé-fé-
kezkez 「Kono súkjó-va kagakuno hatten-o jokusze-
iszuru.」 „Ez a vallás fékezi a tudomány fejlődé-
sét.” ◆ gátolgátol 「Szekijugaisa-va szaiszeieneno
fukjú-o jokuszeiszuru.」 „Az olajvállalatok gátol-
ják a megújuló energia elterjedését.” ◆ kontrol-kontrol-
lállál 「Kare-va ikari-o jokuszeiszuru.」 „Kontrol-
lálja az indulatát.” ◆ kordábankordában tarttart 「Hijó-o
jokuszeiszuru.」 „Kordában tartja a költségeket.”
◆ megfékezmegfékez 「Kin-júszeiszakudeinfure-o joku-
szeisita.」 „A monetáris intézkedésekkel megfé-
kezték az inflációt.” ◆ visszafogvisszafog 「Riage-va
kanecusita keizai-o jokuszeisita.」 „A kamateme-
lés visszafogta a túlhevült gazdaságot.” ◆ vissza-vissza-

szorítszorít 「Kigjó-va zangjó-o jokuszeisita.」 „A
vállalat visszaszorította a túlmunkát.” ◆ zabolázzaboláz
「Hóricu-va hito-o jokuszeiszuru.」 „A törvények
zabolázzák a népet.” ◇ jokuszeiszarerujokuszeiszareru
visszaszorulvisszaszorul 「Hanzai-va jokuszeiszareta.」
„Visszaszorult a bűnözés.”

jokuszójokuszó ◆ fürdőkádfürdőkád
jokuszurujokuszuru ◆ értért 「Kaiga-o jokuszuru.」 „Ért a
festéshez.” ◆ jóljól csinálcsinál 「Bunsó-o jokuszuru.」
„Jól ír.” ◇ jokusitamonojokusitamono jóljól kiki vanvan találvatalálva
「Jono naka-va jokusita monoda.」 „A világ jól ki
van találva.”

jokuszurujokuszuru ◆ élvezélvez 「Dzsóhókasakaino onkeini
jokuszuru.」 „Élvezi az információs társadalom
által nyújtotta előnyöket.” ◆ fürdikfürdik 「Onszenni
jokuszuru.」 „Termálvízben fürdik.” ◆ részesülrészesül
「Tennóheikaekkenno kóeini jokusita.」 „Abban
a megtiszteltetésben részesült, hogy a császár fo-
gadta.”

jokuszurujokuszuru ◆ élesítélesít 「Dokuso-va atama-o jo-
kuszuru.」 „Az olvasás élesíti az elmét.” ◆ javítjavít
「Szeikaku-o jokusita.」 „Javítottam a természe-
temen.” ◇ ki-oki-o jokuszurujokuszuru megmeg leszlesz hozvahozva aa
kedvekedve 「Taisóni ki-o jokusite, motto kattejaróto
omotta.」 „Az elsöprő győzelem meghozta a ked-
vemet, és még többet akartam nyerni.”

jokutofutarizuredearujokutofutarizuredearu ◆ elválaszthatat-elválaszthatat-
lanlan aa kapzsiságkapzsiság 「Kare-va jokuto futarizure-
da.」 „Attól az embertől elválaszthatatlan a kap-
zsiság.”

jokutokujokutoku ◆ haszonleséshaszonlesés ◆ nyereségvágynyereségvágy
◆ önösönös érdekérdek ◇ jokutokuzukudejokutokuzukude pusztánpusztán
anyagianyagi érdekbőlérdekből 「Benkjótoiuno-va
jokutokuzukudeszurumonode-va nai.」 „Nem le-
het pusztán anyagi érdekből tanulni.” ◇

jokutoku-ojokutoku-o hanareruhanareru önzetlenülönzetlenül
「Szeidzsika-va jokutoku-o hanarete kunino sóra-
inotameni hósisita.」 „A politikus önzetlenül cse-
lekedett az ország jövője érdekében.”

jokutoku-ojokutoku-o hanareruhanareru ◆ önzetlenülönzetlenül
「Szeidzsika-va jokutoku-o hanarete kunino sóra-
inotameni hósisita.」 „A politikus önzetlenül cse-
lekedett az ország jövője érdekében.”

jokutokuzukudejokutokuzukude ◆ pusztánpusztán anyagianyagi érdek-érdek-
bőlből 「Benkjótoiuno-va
jokutokuzukudeszurumonode-va nai.」 „Nem le-
het pusztán anyagi érdekből tanulni.”
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jokutokuzukunokekkonjokutokuzukunokekkon ◆ érdekházasságérdekházasság
jokutosijokutosi ◆ következő évkövetkező év
jokuvakarujokuvakaru ◆ tudja,tudja, hányadánhányadán álláll 「Vatasi-
to karetono kankeigajoku vakaranai.」 „Nem tu-
dom hányadán állok vele.”

jómajóma ◆ nyugati stílusú szobanyugati stílusú szoba
jómajóma ◆ szellemszellem
jómakujómaku ◆ bárányhártyabárányhártya ◆ belsőbelső magzat-magzat-
burokburok ◆ magzatingmagzating ◇ mujómakuruimujómakurui
magzatburok-nélküliekmagzatburok-nélküliek ◇ jújómakuruijújómakurui mag-mag-
zatburkosakzatburkosak
jomavarijomavari ◆ éjjeliőréjjeliőr ◆ éjszakaiéjszakai őrjáratőrjárat
「Keibiin-va jomavari-o sita.」 „A biztonsági őr
éjszakai őrjáratot végzett.”

jomejome ◆ sötétbensötétben látáslátás 「Neko-va jomega ki-
ku.」 „A macska jól lát a sötétben.” ◇ jometó-jometó-
mekaszanócsimekaszanócsi nagynagy jóindulattaljóindulattal szépnekszépnek
mondhatómondható ◇ jometómekaszanócsijometómekaszanócsi sötét-sötét-
ben minden tehén feketeben minden tehén fekete
jomejome ◆ menymeny 「Ucsino jome-va nanimosinai!」
„A menyem semmit sem csinál!” ◆ menyecskemenyecske ◇

ojomeszanojomeszan fiatalasszonyfiatalasszony ◇ ojomeszanojomeszan fe-fe-
leségleség 「Ojomeszan-ninatteagenaijo!」 „Nem le-
szek a feleséged!” ◇ ojomeszanojomeszan menymeny 「Kono
sútome-va mezurasiku ojomeszanto nakajoside-
szu.」 „Ez az anyós kivételes módon jóban van a
menyével.” ◇ ojomeszanojomeszan menyecskemenyecske 「Vakai
ojomeszan」 „fiatal menyecske” ◇ genkinao-genkinao-
jomeszanjomeszan tűzrőlpattanttűzrőlpattant menyecskemenyecske ◇ tek-tek-
ipakisitaojomeszanipakisitaojomeszan tűzrőlpattanttűzrőlpattant me-me-
nyecskenyecske ◇ jomeszagasijomeszagasi párkereséspárkeresés ◇ jom-jom-
esútomemondaiesútomemondai anyós-menyanyós-meny konfliktuskonfliktus ◇

jometorijometori nősülésnősülés ◇ jomeniikujomeniiku férjhezférjhez megymegy
「Ane-va hatacsino tokini jomeni itta.」 „A nővé-
rem húsz éves korában ment férjhez.” ◇ jomeni-jomeni-
daszudaszu férjhezférjhez adad 「Muszume-o jomeni dasi-
ta.」 „Férjhez adtam a lányomat.” ◇ jomenijarujomenijaru
férjhezférjhez adad 「Muszume-o jomenijatta.」 „Férj-
hez adtam a lányomat.” ◇ jome-ojome-o szevaszu-szevaszu-
ruru feleségetfeleséget kerítkerít 「Oikkoni jome-o szevasi-
ta.」 „Feleséget kerítettem az unokaöcsémnek.”
◇ jome-ojome-o torutoru megnősülmegnősül 「Muszukoga jome-
o totta.」 „A fiam megnősült.” ◇ jome-ojome-o moraumorau
nősülnősül 「Nidzsúgoszaide jome-o moratta.」 „25
évesen nősült.”

jomeerabijomeerabi ◆ párválasztáspárválasztás
jomeijomei ◆ hátralévőhátralévő életévekéletévek számaszáma ◆ hát-hát-
ralévőralévő időidő 「Kitokukandzsano sinszeki-va

jomei-o szenkokuszareta.」 „A súlyos beteg roko-
nával közölték, hogy mennyi van neki még hátra.”
◇ heikin-jomeiheikin-jomei várható élettartamvárható élettartam
jómeijómei ◆ gyermekkori névgyermekkori név
jómeijómei ◆ megrendelésmegrendelés 「Kocsiraga gojómeino
sinadegozaimaszu.」 „Tessék, itt van az ön által
megrendelt cikk!” ◆ parancsparancs 「Gojómei-o tama-
varimasita.」 „Értettem a parancsát!”

jómeigakujómeigaku ◆ neo-konfucianizmusneo-konfucianizmus ◆ VangVang
Jangming tanaJangming tana
jomeirijomeiri ◆ férjhezférjhez menésmenés ◇ kicunenojomeirikicunenojomeiri
veriveri azaz ördögördög aa feleségétfeleségét 「Higa tetteirunoni
amega futteirukoto-o kicuneno jomeiritoiu.」
„Ha süt a nap és esik az eső, akkor veri az ördög a
feleségét.”

jomeiridógujomeiridógu ◆ kelengyekelengye ◆ stafírungstafírung
jomeiridzsitakujomeiridzsitaku ◆ kelengyekelengye
jomeiriszurujomeiriszuru ◆ férjhezférjhez megymegy 「Kanodzso-va
heiminni jomeirisita.」 „Átlagemberhez ment
férjhez.”

jomeirujomeiru ◆ férjhez megyférjhez megy
jomenajomena ◆ őszirózsaőszirózsa
jomenaijomenai ◆ olvashatatlanolvashatatlan 「Kareno dzsi-va
jomenai.」 „Az írása olvashatatlan.”

jomenijomeni ◆ sötétbensötétben nézvenézve 「Kono iro-va
jomeni-va mienikui.」 „Ezt a színt sötétben nehéz
kivenni.”

jomenidaszujomenidaszu ◆ férjhezférjhez adad 「Muszume-o jom-
eni dasita.」 „Férjhez adtam a lányomat.”

jomeniikujomeniiku ◆ férjhezférjhez megymegy 「Ane-va hatacsino
tokini jomeni itta.」 „A nővérem húsz éves korá-
ban ment férjhez.”

jomenijarujomenijaru ◆ férjhezférjhez adad 「Muszume-o jom-
enijatta.」 „Férjhez adtam a lányomat.”

jomenimoraujomenimorau ◆ feleségülfeleségül veszvesz 「Rinkano
muszume-o jomenimoratta.」 „Feleségül vette a
szomszéd lányt.”

jómenszekisiszújómenszekisiszú ◆ levélfelszín-indexlevélfelszín-index
jome-ojome-o moraumorau ◆ nősülnősül 「Nidzsúgoszaide jome-
o moratta.」 „25 évesen nősült.”

jome-o moraukotojome-o moraukoto ◆ nősülésnősülés
jome-ojome-o szevaszuruszevaszuru ◆ feleségetfeleséget kerítkerít 「Oik-
koni jome-o szevasita.」 „Feleséget kerítettem az
unokaöcsémnek.”
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jome-ojome-o torutoru ◆ megnősülmegnősül 「Muszukoga jome-o
totta.」 „A fiam megnősült.”

jomerujomeru ◆ értelmezhetőértelmezhető 「Kareno hacugen-va
szóiufúnimo jomeru.」 „Így is értelmezhető, amit
mondott.” ◆ kitalálhatókitalálható 「Kareno mokuteki-va
jomeru.」 „Ki lehet találni a célját.” ◆ olvashatóolvasható
「Kareno dzsi-va kantanni jomeru.」 „Könnyen
olvasható az írása.” ◆ olvasmányosolvasmányos 「Kono
hon-va nakanaka jomeru.」 „Ez a könyv olvasmá-
nyos.” ◇ dzsigajomerudzsigajomeru tudtud olvasniolvasni 「Kare-va
dzsiga jomenai.」 „Nem tud olvasni.”

jomesútomemondaijomesútomemondai ◆ anyós-menyanyós-meny konflik-konflik-
tustus
jomeszagasijomeszagasi ◆ párkereséspárkeresés
jometómekaszanócsijometómekaszanócsi ◆ nagynagy jóindulattaljóindulattal
szépnekszépnek mondhatómondható ◆ sötétbensötétben mindenminden te-te-
hén feketehén fekete
jometorijometori ◆ nősülésnősülés
jomijomi ◆ értelmezésértelmezés 「Gidzsucutorendono jom-
iga amakatta.」 „Rosszul értelmeztem a techno-
lógiai trendeket.” ◆ ítélőképességítélőképesség 「Kono ke-
ieisano jomiga fukai.」 „Ennek a vezetőnek jó az
ítélőképessége.” ◆ jóslatjóslat 「Bokuno jomiga atat-
ta.」 „Bejött a jóslatom.” ◆ olvasásolvasás 「Jomi
szokudo」 „olvasási sebesség” ◆ olvasatolvasat 「Kan-
dzsino jomi-o sirabeta.」 „Megkerestem a kandzsi
olvasatát.” ◇ on-jomion-jomi kínaikínai olvasatolvasat ◇ on-jomion-jomi
onon olvasatolvasat ◇ kun-jomikun-jomi japánjapán olvasatolvasat ◇ kun-kun-
jomijomi kunkun olvasatolvasat ◇ dzsúbakojomidzsúbakojomi vegyesvegyes
olvasatolvasat ◇ dzsúbakojomidzsúbakojomi on-kunon-kun olvasatolvasat ◇

hjakusójomihjakusójomi szabálytalanszabálytalan olvasatolvasat
「Hjakusójomi-o sitekiszareta.」 „Felhívták a fi-
gyelmemet, hogy szabálytalanul olvasom a kan-
dzsit.” ◇ bjójomibjójomi visszaszámlálásvisszaszámlálás 「Roketto
hassano bjójomiga hadzsimatta.」 „Megkezdték a
visszaszámlálást a rakéta kilövéséhez.” ◇ bjójo-bjójo-
midankaimidankai küszöbönküszöbön állásállás 「Sinszeihinga bjó-
jomi dankaini haitta.」 „Küszöbön áll az új ter-
mék kibocsátása.” ◇ jutójomijutójomi vegyesvegyes olvasatolvasat
◇ jutójomijutójomi kun-on olvasatkun-on olvasat
jomijomi ◆ túlvilágtúlvilág
jomiagerujomiageru ◆ felolvasfelolvas 「Meibo-o jomi ageta.」
„Felolvasták a névsort.” ◆ hangosanhangosan olvasolvas
「Szeitotacsi-va ógoede jomi ageta.」 „A diákok
hangosan olvastak.” ◆ kiolvaskiolvas 「Zenkan-o issú-
kande jomi ageta.」 „Egy hét alatt kiolvastam az
összes kötetet.”

jomiajamarujomiajamaru ◆ rosszulrosszul ítélítél 「Tósidzsiki-o jo-
mi ajamatta.」 „Rosszul ítélte meg, hogy mikor
kell befektetni.” ◆ rosszulrosszul jósoljósol 「Joroncsósza-
va szenkjo-o jomi ajamatta.」 „A felmérés rosszul
jósolta a választási eredményeket.” ◆ rosszulrosszul ol-ol-
vasvas 「Kandzsi-o jomi ajamatta.」 „Rosszul ol-
vastam a kandzsit.”

jomiaszarujomiaszaru ◆ összeolvasösszeolvas 「Tosokannoszube-
teno hon-o jomi aszatta.」 „Összeolvasott minden
könyvet, ami a könyvtárban volt.”

jomiavaszejomiavasze ◆ egybevetésegybevetés ◆ olvasópróbaolvasópróba
「Daihonno jomi avasze」 „színházi olvasópróba”
◆ összeolvasásösszeolvasás
jomiavaszerujomiavaszeru ◆ egybevetegybevet 「Szorezoreno
bunsó-o jomi avaszeta.」 „Egybevetettem a mon-
datokat.” ◆ összevetösszevet 「Genkóto szeiso-o jomi
avaszeta.」 „Összevetettem a letisztázott anyagot
a kézirattal.”

jomibitojomibito ◆ költőköltő ◆ szerzőszerző 「Jomi bitosirazu-
no tanka」 „ismeretlen szerzőjű tanka”

jomicsijomicsi ◆ éjszakaiéjszakai sétaséta 「Vakai dzsoszeini-
va jomicsi-va kikendeszu.」 „Fiatal nőknek veszé-
lyes éjszaka sétálni.” ◆ éjszakaiéjszakai útút ◆ estiesti ut-ut-
caca
jomicsiraszujomicsiraszu ◆ beleolvasbeleolvas 「Iroirona hon-o
jomi csirasita.」 „Beleolvastam mindenféle
könyvbe.”

jomidasijomidasi ◆ előhíváselőhívás
jomidaszujomidaszu ◆ előhívelőhív 「Konpjútákaradéta-o jo-
mi dasita.」 „Előhívta a számítógépből az ada-
tokat.” ◆ kiolvaskiolvas 「Medianodéta -o jomi da-
szenakunatta.」 „Nem tudom kiolvasni a hordozó
tartalmát.” ◆ olvasniolvasni kezdkezd 「Kono sószecukano
hon-o jomi dasitara tomaranakunaru.」 „Ha egy-
szer olvasni kezdem ennek az írónak a művét, nem
tudom abbahagyni.”

jomidejomide ◆ tartalomtartalom nyújtásanyújtása 「Kono hon-va
jomideganai.」 „Ez a könyv nem nyújt sok tartal-
mat.”

jomidzsijomidzsi ◆ alvilágba vezető útalvilágba vezető út
jomifudajomifuda ◆ verses kártyaverses kártya
jomifukerujomifukeru ◆ olvasásbaolvasásba merülmerül 「Omosiroi
sószecuni jomi fuketteita.」 „Egy érdekes könyv
olvasásába merültem.”
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jomigaeraszerujomigaeraszeru ◆ felélénkítfelélénkít 「Tomodacsito-
no kankei-o jomigaeraszeta.」 „Felélénkítettem a
barátságunkat.” ◆ felélesztfeléleszt
jomigaerijomigaeri ◆ feltámadásfeltámadás
jomigaerujomigaeru ◆ feléledfeléled 「Sindato omottahijokoga
jomigaetta.」 „Az elpusztultnak hitt kiscsibe fel-
éledt.” ◆ felelevenedikfelelevenedik 「Tanosii kiokuga jom-
igaettekita.」 „Felelevenedtek a vidám emléke-
im.” ◆ feltámadfeltámad 「Sisa-va jomigaetta.」 „A ha-
lott feltámadt.” ◆ megelevenedikmegelevenedik 「Gekidzsóde
csúszeiga jomigaetta.」 „A színházban megeleve-
nedett a középkor.” ◆ újjáéledújjáéled 「Mukasino
dentóga jomigaetta.」 „Újjáéledt a régi hagyo-
mány.” ◇ jomigaeraszerujomigaeraszeru felélesztfeléleszt ◇ jom-jom-
igaeraszeruigaeraszeru felélénkítfelélénkít 「Tomodacsitono
kankei-o jomigaeraszeta.」 „Felélénkítettem a ba-
rátságunkat.”

jomihonjomihon ◆ jomihonjomihon ◆ képesképes novelláskötetnovelláskötet
◆ olvasókönyvolvasókönyv
jomijaszuijomijaszui ◆ jóljól olvashatóolvasható 「Kareno dzsi-
va jomi jaszui.」 „Jól olvasható írása van.” ◆

könnyenkönnyen olvashatóolvasható 「Jomijaszui dzside kai-
tekudaszai!」 „Kérem, írja könnyen olvashatóan!”
◆ olvasmányosolvasmányos 「Muzukasiimonojori jomija-
szui honga szuki.」 „A nehezekkel szemben az ol-
vasmányos könyveket szeretem.”

jomikaeszujomikaeszu ◆ átolvasátolvas 「Kaita mono-o nan-
domo jomi kaesita.」 „Többször átolvastam, amit
írt.” ◆ újraolvasújraolvas 「Mukasijonda hon-o jomi ka-
esita.」 „Újraolvastam a régebben olvasott köny-
vet.” ◆ visszaolvasvisszaolvas 「Kaita bun-o jomi kaesi-
ta.」 „Visszaolvastam a leírt szöveget.”

jomikakijomikaki ◆ írás-olvasásírás-olvasás 「Jomi kaki-o osi-
eru.」 „Írást-olvasást tanít.” ◆ írni-olvasniírni-olvasni
「Jomi kaki-o narau.」 „Írni-olvasni tanul.”

jomikakidekinaijomikakidekinai ◆ analfabétaanalfabéta 「Jomi kaki
dekinai hito」 „analfabéta” ◆ nemnem tudtud írni-írni-
olvasniolvasni 「Kare-va jomi kaki dekinai.」 „Nem
tud írni-olvasni.”

jomikakiszorobanjomikakiszoroban ◆ írás,írás, olvasásolvasás ésés szá-szá-
molásmolás
jomikakunórjokujomikakunórjoku ◆ írni-olvasni tudásírni-olvasni tudás
jomikatajomikata ◆ értelmezésértelmezés 「Csizuno jomi kata」
„térkép értelmezése” ◆ olvasásmódolvasásmód 「Njúszuno
vakarijaszui jomi kata」 „hírek könnyen érthető
olvasásmódja” ◆ olvasatolvasat 「Kono kandzsino jo-

mi kata-o osietekudaszai.」 „Mi ennek a kandzsi-
nak az olvasata?”

jomikikaszejomikikasze ◆ felolvasásfelolvasás
jomikikaszerujomikikaszeru ◆ felolvasfelolvas 「Kodomotacsini
dóva-o jomi kikaszeta.」 „Felolvastam a gyere-
keknek egy mesét.”

jomikirijomikiri ◆ teljesteljes terjedelemterjedelem 「Zassino jomi
kiri sószecu」 „magazin teljes terjedelmű novellá-
ja”

jomikirujomikiru ◆ kiolvaskiolvas 「Hon-jade hon-o tacsi jo-
mide ikkini jomi kitta.」 „A könyvesboltban egy
álltó helyemben kiolvastam egy könyvet.” ◆ meg-meg-
jósoljósol 「Szenkjono kekka-o jomi kirenai.」 „Nem
tudom megjósolni a választások eredményét.” ◆

végigvégig elolvaselolvas 「Karita hon-o jomikirenakat-
ta.」 „Nem tudtam végig elolvasni a kölcsönvett
könyvet.”

jomikomaszerujomikomaszeru ◆ lehúzlehúz 「Redzsi gakari-va
vatasinokádo-o jomi komaszeta.」 „A pénztáros
lehúzta a kártyámat.”

jomikomujomikomu ◆ beleszőbelesző 「Sini kandzsó-o jomi
konda.」 „A versbe beleszőttem a saját érzései-
met.”

jomikomujomikomu ◆ átolvasátolvas 「Nandomo kuri kaesi
szecumeiso-o jomi konda.」 „Többször átolvas-
tam a használati utasítást.” ◆ beleássabeleássa magátmagát
「Mondaini kanszuru szenmonso-o jomi kon-
da.」 „Beleástam magam a problémával kapcso-
latos szakirodalomba.” ◆ beolvasbeolvas 「Konpjúta-
va déta-o jomikonda.」 „A számítógép beolvasta
az adatokat.” ◆ megértmegért 「Imano dzsidai-o fuka-
ku jomi konda szakuhin」 „korunkat jól értő alko-
tás” ◇ jomikomaszerujomikomaszeru lehúzlehúz 「Redzsi gakari-
va vatasinokádo-o jomi komaszeta.」 „A pénztá-
ros lehúzta a kártyámat.”

jomikonaszujomikonaszu ◆ megemésztmegemészt 「Kono
szenmonso-o jomikonasiteiru.」 „Jól megemész-
tettem ezt a szakkönyvet.” ◆ szövegetszöveget megértmegért
「Eidzsisinbunga jomikonaszenai.」 „Nem értem
a latin betűs újságokat.”

jomikudaszujomikudaszu ◆ japánjapán szövegkéntszövegként olvasolvas
「Kanbun-o jomi kudasita.」 „A kanbunt japán
szövegként olvastam.” ◆ végigolvasvégigolvas 「Hon-o
jomi kudasita.」 „Végigolvastam a könyvet.”
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jomimacsigaerujomimacsigaeru ◆ félreolvasfélreolvas 「Kareno
namae-o jomi macsigaeta.」 „Félreolvastam a ne-
vét.”

jomimacsigaijomimacsigai ◆ félreolvasásfélreolvasás
jomimakurujomimakuru ◆ bújikbújik 「Vakai toki, arajuru hon-
o jomimakutteita.」 „Fiatalkoromban szakadatla-
nul bújtam a könyveket.”

jomimonojomimono ◆ olvasmányolvasmány 「Kore-va omosiroi jo-
mi monodeszu.」 „Ez érdekes olvasmány.” ◆ ol-ol-
vasnivalóvasnivaló 「Nanika jomi monogaaru?」 „Van
valami olvasnivalód?”

jominagaszujominagaszu ◆ átfutátfut 「Kareno tegami-o jomi
nagasita.」 „Átfutottam a levelén.” ◆ könnyedénkönnyedén
olvasolvas 「Kare-va kotenmo jomi nagaszukotoga-
dekiru.」 „Könnyedén olvassa a klasszikusokat
is.” ◆ pillantástpillantást vetvet 「Bokuno sószecunante-
cumaranainode jomi nagasitekudaszaine.」 „Ké-
rem, vessen egy pillantást a szerény novellámra!”

jominaoszujominaoszu ◆ újraolvasújraolvas 「Aru sószecu-o jomi
naosita.」 „Újraolvastam egy regényt.”

jominarauhonjominarauhon ◆ olvasókönyvolvasókönyv
jominikuijominikui ◆ nehezennehezen olvashatóolvasható 「Modzsiga
csiiszakute jominikui.」 „Nehezen olvasható,
mert kicsik a betűk.”

jominikuimodzsijominikuimodzsi ◆ ákombákomákombákom ◆ irkafirkairkafirka
jominokunijominokuni ◆ holtak birodalmaholtak birodalma
jomioerujomioeru ◆ kiolvaskiolvas 「Aru hon-o jomi oeta.」
„Kiolvastam egy könyvet.” ◆ végigolvasvégigolvas
「Hókokuso-o jomi oerumade dzsikangakakat-
ta.」 „Időbe tellett, amíg végigolvastam a jelen-
tést.”

jomiotoszujomiotoszu ◆ átsiklikátsiklik 「Hókokusono daidzsi-
na tokoro-o jomi otosita.」 „Átsiklottam egy fon-
tos részen a jelentésben.” ◆ nemnem veszvesz észreészre
「Kiminoméru-o jomi otositesimatta.」 „Nem
vettem észre a leveledet.” ◆ rosszulrosszul értelmezértelmez
「Mondaibunno sidzsi-o jomi otosita.」 „Rosszul
értelmeztem a feladat utasítását.”

jomiovarujomiovaru ◆ elolvaselolvas 「Tegami-o jomi ovat-
ta.」 „Elolvastam a levelet.” ◆ kiolvaskiolvas 「Issú-
kande hon-o jomi ovatta.」 „Egy hét alatt kiolvas-
tam a könyvet.” ◆ végigolvasvégigolvas 「Nagai kidzsi-o
jomi ovatta.」 „Végigolvastam a hosszú cikket.”

jomiszasijomiszasi ◆ olvasásolvasás félbehagyásafélbehagyása 「Jom-
iszasino honnisiori-o ireta.」 „A félbehagyott
könyvbe könyvjelzőt raktam.”

jomiszaszujomiszaszu ◆ olvasást félbehagyolvasást félbehagy
jomiszejomisze ◆ éjszakaiéjszakai árusárus 「Micsini jomiszega
deteiru.」 „Az utcán éjszakai árusok vannak.”

jomiszugoszujomiszugoszu ◆ átugrikátugrik 「Icsigjó-o jomi szu-
gositesimatta.」 „Véletlenül átugrottam egy sort.”

jomiszuterujomiszuteru ◆ olvasásolvasás utánután kidobkidob 「Csirasi-
o jomi szuteta.」 „A szórólapot olvasás után ki-
dobtam.”

jomitejomite ◆ költőköltő
jomitejomite ◆ olvasóolvasó 「Tori teto jomi te」 „felvevő
és olvasó”

jomitobaszujomitobaszu ◆ átugrikátugrik 「Sószecunocumara-
nai tokoro-o jomi tobasita.」 „Az unalmas részt
átugrottam a novellában,”

jomitokujomitoku ◆ megfejtmegfejt 「Angógakakatta tegami-
o jomitoita.」 „Megfejtette a rejtjelezett levelet.”

jomitorijomitori ◆ beolvasásbeolvasás
jomitorikijomitoriki ◆ beolvasó eszközbeolvasó eszköz
jomitorivakujomitorivaku ◆ leolvasási keretleolvasási keret
jomitorujomitoru ◆ beolvasbeolvas 「Bákódo-o jomi totta.」
„Beolvasta a vonalkódot.” ◆ kiolvaskiolvas 「Hjódzsó-
kara hanasi teno kokoronócsi-o jomi totta.」 „Ki-
olvasta az beszélgetőpartnere arckifejezéséből az
érzéseit.” ◆ megértmegért 「Morasita kotobakara ka-
reno sin-i-o jomi totta.」 „Az elejtett megjegyzé-
séből megértettem az igazi szándékát.” ◆ olvasolvas
「Kareno kokoro-o jomi totta.」 „A gondolatai-
ban olvastam.” ◇ gengainoimi-ogengainoimi-o jomitorujomitoru so-so-
rok között olvasrok között olvas
jomitószujomitószu ◆ végigolvasvégigolvas 「Ronbun-o jomi tó-
sita.」 „Végigolvastam az értekezést.”

jomiurisinbunjomiurisinbun ◆ Jomiuri SimbunJomiuri Simbun
jomivakujomivaku ◆ leolvasási keretleolvasási keret
jómjakujómjaku ◆ erezeterezet ◆ levélérlevélér
jómjójómjó ◆ gyermekkori névgyermekkori név
jomojomo ◆ mindenminden irányirány ◆ mindenminden oldaloldal 「Sihó-
no jamajama」 „hegyek minden oldalról” ◇ jo-jo-
mojamabanasimojamabanasi beszélgetés erről-arrólbeszélgetés erről-arról
jómójómó ◆ birkagyapjúbirkagyapjú ◆ gyapjúgyapjú ◇ merinojómómerinojómó
merinógyapjúmerinógyapjú
jomogijomogi ◆ ürömüröm ◇ nigajomoginigajomogi fehérfehér ürömüröm ◇

nigajomoginigajomogi abszintürömabszintüröm
jomogigikujomogigiku ◆ gilisztaűzőgilisztaűző varádicsvarádics ◆ vará-vará-
dicskóródicskóró
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jomojajomoja ◆ biztosanbiztosan nemnem 「Kono tósi-va jomoja
sippaiszurumai.」 „Ezzel a befektetéssel biztosan
nem fogja megjárni.” ◆ csakcsak nemnem 「Jomoja
vaszuretari-va szumai.」 „Csak nem fogod elfe-
lejteni.” ◆ egyáltalánegyáltalán 「Jomoja kodomoni
makeruto-va omovanakatta.」 „Egyáltalán nem
gondoltam volna, hogy egy gyerektől kikapok.”

jomojamabanasijomojamabanasi ◆ beszélgetésbeszélgetés erről-arrólerről-arról

jómónobutajómónobuta ◆ mangalicamangalica
jómószeihinjómószeihin ◆ gyapjútermékgyapjútermék
jómószeinojómószeino ◆ gyapjúból készültgyapjúból készült
jomoszugarajomoszugara ◆ egész éjjelegész éjjel
jomujomu ❶ olvasolvas 「Kono hon-o jondakotogaaru?」
„Olvastad már ezt az könyvet?” ◆ belelátbelelát 「Ai-
teno kokoro-o jomu.」 „Belelát a másik ember lel-
kébe.” ◆ elolvaselolvas 「Kareno dzsi-va jomenakat-
ta.」 „Nem tudtam elolvasni az írását.” ◆ kitalálkitalál
「Aiteno ugoki-o jonda.」 „Kitalálta az ellenfele
lépését.” ◆ leolvasleolvas 「Szokuteicsi-o jonda.」
„Leolvasta a műszert.” ◇ ura-oura-o jomujomu mögémögé látlát
「Kotobano ura-o jomu.」 „A szavak mögé lát.” ◇

kaoiro-okaoiro-o jomujomu arckifejezésbőlarckifejezésből olvasolvas 「Hit-
ono kaoiro-o jomu.」 „Az emberek arckifejezésé-
ből olvas.” ◇ kaze-okaze-o jomujomu kitapasztaljakitapasztalja aa
széljárástszéljárást 「Dzsidaino kaze-o jonda.」 „Kita-
pasztalta korának széljárását.” ◇ gjókan-ogjókan-o jomujomu
soroksorok közöttközött olvasolvas 「Gjókan-o jomu nórjoku-
o mini cuketa.」 „Megtanultam a sorok között ol-
vasni.” ◇ kúki-okúki-o jomujomu kiérezkiérez 「Karega boku-
o kiraidatoiukoto-va kúki-o jondevakatta.」 „Ki-
éreztem, hogy utál.” ◇ szaki-oszaki-o jomujomu kikombi-kikombi-
nálnál 「Kareno szakino kódó-o jonda.」 „Kikombi-
náltam, hogy mit fog csinálni.” ◇ szaki-oszaki-o jomujomu
kombinálkombinál 「Cseszude szaki-o jomunoga dzsózu-
deszu.」 „Jól tud kombinálni a sakkban.” ◇

szaba-oszaba-o jomujomu letagadletagad 「Anatanara
dzsuszszai-va szaba-o jomerujo!」 „Te tíz évet
nyugodtan letagadhatsz!” ◇ sibame-osibame-o jomujomu rá-rá-
érezérez aa golfpályáragolfpályára ◇ nami-onami-o jomujomu értiérti aa fo-fo-
lyamatokatlyamatokat 「Szóbano nami-o jomu.」 „Érti a
tőzsdei folyamatokat.” ◇ hara-ohara-o jomujomu belelátbelelát
aa szándékábaszándékába 「Aiteno hara-o jonda.」 „Bele-
látott a másik szándékába.” ◇ bjójominihairubjójominihairu
visszaszámlálástvisszaszámlálást kezdkezd 「Rokettono hassano
maeno bjójomini haitta.」 „A rakétaindítás előtt
visszaszámlálást kezdtek.” ◇ jomiajamarujomiajamaru
rosszulrosszul jósoljósol 「Joroncsósza-va szenkjo-o jomi

ajamatta.」 „A felmérés rosszul jósolta a választá-
si eredményeket.” ◇ jomiajamarujomiajamaru rosszulrosszul ítélítél
「Tósidzsiki-o jomi ajamatta.」 „Rosszul ítélte
meg, hogy mikor kell befektetni.” ◇ jomiotoszujomiotoszu
rosszulrosszul értelmezértelmez 「Mondaibunno sidzsi-o jo-
mi otosita.」 „Rosszul értelmeztem a feladat uta-
sítását.” ◇ jomiotoszujomiotoszu nemnem veszvesz észreészre
「Kiminoméru-o jomi otositesimatta.」 „Nem
vettem észre a leveledet.” ◇ jomiotoszujomiotoszu átsik-átsik-
liklik 「Hókokusono daidzsina tokoro-o jomi oto-
sita.」 „Átsiklottam egy fontos részen a jelentés-
ben.” ◇ jomiovarujomiovaru végigolvasvégigolvas 「Nagai kidzsi-
o jomi ovatta.」 „Végigolvastam a hosszú cikket.”
◇ jomikaeszujomikaeszu újraolvasújraolvas 「Mukasijonda hon-o
jomi kaesita.」 „Újraolvastam a régebben olvasott
könyvet.” ◇ jomerujomeru értelmezhetőértelmezhető 「Kareno
hacugen-va szóiufúnimo jomeru.」 „Így is értel-
mezhető, amit mondott.” ◇ jomerujomeru kitalálhatókitalálható
「Kareno mokuteki-va jomeru.」 „Ki lehet találni
a célját.”

jomujomu ◆ írír 「Tanka-o jomu.」 „Tankát ír.” ◆

szavalszaval 「Ógoede si-o jonda.」 „Hangosan verset
szavalt az embereknek.” ◇ sinijomusinijomu versbeversbe
foglalfoglal 「Kesiki-o sini jomu.」 „Versbe foglalja a
tájat.” ◇ si-osi-o jomujomu versetverset írír ◇ si-osi-o jomujomu költkölt
「Atarasii si-o jonda.」 „Költöttem egy új verset.”

jómujómu ◆ teendőteendő 「Szono hino jómu-o hatasita.」
„Elvégeztem az aznapi teendőimet.” ◆ ügyügy 「Szo-
no macsini kodzsintekina jómude taizaisita.」
„Személyes ügyből kifolyólag tartózkodtam a vá-
rosban.”

jomucsikarajomucsikara ◆ olvasási készségolvasási készség
jómuinjómuin ◆ gondnokgondnok ◆ hivatalsegédhivatalsegéd
jómukijómuki ◆ járatjárat 「Jómuki-o nobeta.」 „El-
mondtam, mi járatban vagyok.” ◆ ügyügy 「Jómuki-
o tazuneta.」 „Megkérdeztem, milyen ügyben
jött.”

jonjon ◆ négynégy ◇ jondzsújondzsú negyvennegyven
jónajóna ◆ afféleafféle 「Szore-va tokagenojóna iki mo-
nodeszu.」 „Afféle gyík volt.” ◆ amelyamely 「Kore-
va mukasinakattajóna sokugjódeszu.」 „Ez egy
olyan szakma, amely régen nem létezett.” ◆ ame-ame-
lyiklyik 「Kore-va okaneninarujóna sigotodeszu.」
„Ez az a fajta munka, amelyik jól fizet.” ◆ hason-hason-
latoslatos 「Mikazukinojóna katacsi」 „holdsarlóhoz
hasonlatos alak” ◆ olyan,olyan, mintmint 「Kono inu-va
nekonojóda.」 „Ez a kutya olyan, mint egy macs-
ka.” ◆ szerűszerű 「Gomunojóna bussicu」 „gumi-
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szerű anyag” ◇ anojónaanojóna olyanolyan 「Anojóna ie-
va irimaszen.」 „Nem kell nekem olyan lakás!” ◇

konojónakonojóna ilyenilyen 「Konojónakireina csó-o mita-
kotogaarimaszen.」 „Nem láttam még ilyen szép
pillangót!” ◇ szonojónaszonojóna olyanolyan 「Tomodacsito
onadzsijónasacu-o katta.」 „Olyan inget vettem,
mint a barátom.” ◇ jumenojónajumenojóna álombaálomba illőillő
「Jumenojóna mainicsi」 „álomba illő minden-
napok”

jonabejonabe ◆ éjszakába nyúló munkaéjszakába nyúló munka
jonabeszurujonabeszuru ◆ éjszakábaéjszakába nyúlóannyúlóan csinálcsinál
「Jonabesite tebukuro-o anda.」 „Éjszakába nyú-
lóan kötötte a kesztyűt.”

jonagajonaga ◆ hosszabbodóhosszabbodó éjszakaéjszaka 「Haruno
hinagato akino jonaga」 „hosszabbodó tavaszi
nappalok és hosszabbodó őszi éjszakák”

jonajonajonajona ◆ éjjelenteéjjelente 「Jona jona nakitakuna-
ru.」 „Éjjelente sírhatnékom támad.”

jonakajonaka ◆ éjjeléjjel 「Jonakani nandomo mega sza-
meta.」 „Többször felébredtem éjjel.” ◆ éjszakaéjszaka
közepeközepe 「Jonakani denvaga natta.」 „Az éjszaka
közepén csörgött a telefon.”

jonakijonaki ◆ éjszakai állathangéjszakai állathang
jonakijonaki ◆ éjszakai síráséjszakai sírás
jonakiszobajonakiszoba ◆ éjszakaiéjszakai hajdinaárushajdinaárus ◆ éj-éj-
szakai hajdinatésztaszakai hajdinatészta
jonakiszurujonakiszuru ◆ éjszakaéjszaka szólszól 「Tori-va jonaki-
sita.」 „Éjszaka szólt a madár.”

jonakiszurujonakiszuru ◆ éjszakaéjszaka sírsír 「Akacsan-va jo-
nakisita.」 „Éjszaka sírt a baba.”

jonaosijonaosi ◆ világmegváltásvilágmegváltás 「Jonaosi-o si-
tai.」 „Meg akarom váltani a világot!”

jonarerujonareru ◆ világivilági tapasztalatottapasztalatot szerezszerez
「Jonareta hito」 „világi tapasztalatot szerzett
ember”

jónasijónasi ◆ körtekörte
jonbainijonbaini ◆ négyszeresennégyszeresen
jonbainojonbaino ◆ négyszeresnégyszeres 「Dzsúnengo, kabu-o
jonbaino nedande utta.」 „Tíz év után négyszeres
áron adtam el a részvényt.”

jonbanmenojonbanmeno ◆ negyediknegyedik
jonbjósijonbjósi ◆ négynegyedes ütemnégynegyedes ütem
jonbun-noicsijonbun-noicsi ◆ fertályfertály ◆ negyednegyed ◆ negye-negye-
dannyidannyi 「Kongecuno sigotono rjó-va szengecuno

jonbunno icsimade hettesimatta.」 „Negyedannyi
munkám van, mint múlt hónapban.” ◆ negyed-negyed-
részrész
jonbun-noszanjonbun-noszan ◆ háromnegyedháromnegyed
jonbuszakujonbuszaku ◆ tetralógiatetralógia
jondajonda ◆ olvasottolvasott 「Jonda hon-o oita.」 „Le-
tettem az olvasott könyvet.”

jondaibunmeijondaibunmei ◆ négy nagy őskultúranégy nagy őskultúra
jondeomosiroijondeomosiroi ◆ olvasmányosolvasmányos
jondojondo ◆ négy foknégy fok ◆ négyszernégyszer
jondokoronaijondokoronai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen ◆ halaszt-halaszt-
hatatlanhatatlan 「Jondokoronai dzsidzsóde kaigini
keszszekisimaszu.」 „Halaszthatatlan okból nem
vehetek részt az értekezleten.”

jondzsojondzso ◆ negyedik lánynegyedik lány
jondzsójondzsó ◆ negyedik hatványnegyedik hatvány
jondzsújondzsú ◆ negyvennegyven
jondzsúbun-noicsijondzsúbun-noicsi ◆ negyvenednegyvened
jondzsúdainojondzsúdaino ◆ negyvenes éveiben járónegyvenes éveiben járó
jondzsúgofunjondzsúgofun ◆ háromnegyedóraháromnegyedóra ◆ negy-negy-
venöt percvenöt perc
jondzsúnendaijondzsúnendai ◆ negyvenes éveknegyvenes évek
jondzsuszszainojondzsuszszaino ◆ negyvenévesnegyvenéves
jonejone ◆ rizsrizs ◇ urijoneurijone eladotteladott rizsrizs ◇ kaijo-kaijo-
nene vásárolt rizsvásárolt rizs
jonecujonecu ◆ maradékhőmaradékhő 「Óbun-no jonecude
sokudzsi-o atatameta.」 „A sütő maradékhőjével
melegítettem az ételt.”

jonecujonecu ◆ előmelegítéselőmelegítés
jonecuszurujonecuszuru ◆ előmelegítelőmelegít 「Óbun-o jonecus-
ita.」 „Előmelegítettem a sütőt.”

jónenjónen ◆ gyermekkorgyermekkor
jónendzsidaijónendzsidai ◆ gyermekkori évekgyermekkori évek
jónengakkójónengakkó ◆ katonaikatonai előképzőelőképző ◆ levente-levente-
képzőképző
jonenganaijonenganai ◆ csakcsak arraarra gondolgondol 「Osareni
jonenganai.」 „Csak a divatozásra gondol.” ◆

csakcsak arraarra koncentrálkoncentrál 「Kenkjúni jon-
enganai.」 „Csak a kutatásra koncentrál.”

jónenkijónenki ◆ gyermekkorgyermekkor
jonen-nakujonen-naku ◆ zavartalanzavartalan figyelemmelfigyelemmel
「Jonennaku benkjószuru.」 „Zavartalan figye-
lemmel tanul.”
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jonenszeinojonenszeino ◆ negyedévesnegyedéves ◆ negyedikesnegyedikes
jonezujonezu ◆ rizsecetrizsecet
jonhakuicukajonhakuicuka ◆ öt nap négy éjszakaöt nap négy éjszaka
jonhjakujonhjaku ◆ négyszáznégyszáz
jonhon-asinojonhon-asino ◆ négylábúnégylábú
jónijóni ◆ ahogyahogy 「Narujóninaru.」 „Ahogy lesz,
úgy lesz.” ◆ akárakár 「Kare-va szarunojóni kebu-
kai.」 „Olyan szőrös, akár egy majom.” ◆ amintamint
「Gozondzsinojóni, szaikindensisoszeki-va fu-
etekimasita.」 „Amint ön is tudja, mostanában
megszaporodtak az elektronikus könyvek.” ◆

hogyhogy 「Koko-e kurujóni iinaszai!」 „Mondd meg
neki, hogy jöjjön ide!” ◆ hogyhogy nene 「Dorobó-
va simon-o nokoszanaijóni csúisita.」 „A rabló
ügyelt, hogy ne hagyjon ujjlenyomatot.” ◆ mint-mint-
egyegy 「Taifú-va ki-o cucsikaramogitorujóni nui-
ta.」 „A tájfun mintegy kitépte a földből a fát.”
◆ nene 「Hitoni meivaku-o kakenaijónine!」 „Az-
tán ne okozz gondot az embereknek!” ◆ nehogynehogy
「Atama-o bucukenaijóni ki-o cukete kudaszai!」
„Vigyázzon, nehogy beüsse a fejét!” ◆ olyan,olyan,
mintmint 「Kono ki-va tecunojóni cujoi.」 „Ez a fa
olyan erős, mint a vas.” ◆ úgy,úgy, hogyhogy 「Buhin-
o kovaszanai jóninedzsi-o hazusite kudaszai!」
„Úgy vegye ki a csavart, hogy épen maradjon az al-
katrész!” ◇ mainicsinojónimainicsinojóni szinteszinte mindenminden napnap
「Kono hen-va mainicsinojóni amega futteiru.」
„Szinte minden nap esik itt az eső.”

joniderujonideru ◆ megjelenikmegjelenik 「Intánettoga joni
detano-va nidzsúszeikino ovari goroda.」 „Az In-
ternet a XX. század végén jelent meg.”

jonigejonige ◆ éjszaki meneküléséjszaki menekülés
jonigeszurujonigeszuru ◆ éjszakaéjszaka lepleleple alattalatt elszökikelszökik
「Ikka-va jonigesita.」 „Az éjszaka leple alatt az
egész család elszökött.” ◆ elszökikelszökik 「Kare-va
jacsin-o haravazuni jonigesita.」 „Nem fizetett
lakbért, és elszökött.”

jonihabakarujonihabakaru ◆ megszaporodikmegszaporodik ◆ teretteret hó-hó-
dítdít 「Kono iken-va joni habakatteiru.」 „Ez a vé-
lemény teret hódított.”

joniirerarenaijoniirerarenai ◆ számkivetettszámkivetett 「Joni irera-
renai hito」 „számkivetett ember”

joniiujoniiu ◆ úgymondúgymond 「Korega joni iu siavasze.」
„Ez az úgymond boldogság.”

jóniiujóniiu ◆ meghagymeghagy 「Haha-va heja-o katazuke-
rujóni vatasini itta.」 „Anyám meghagyta, hogy
takarítsam ki a szobámat.”

jónikujóniku ◆ bárányhúsbárányhús ◆ birkahúsbirkahús
jónikuszosikijónikuszosiki ◆ levélkéregszövetlevélkéregszövet ◆ mezo-mezo-
fillumfillum ◇ kaimendzsójónikuszosikikaimendzsójónikuszosiki sziva-sziva-
csoscsos mezofillummezofillum ◇ szakudzsójónikuszosikiszakudzsójónikuszosiki
paliszád mezofillumpaliszád mezofillum
jonimitomeraretajonimitomerareta ◆ elismertelismert 「Joni mitome-
rareta szakka」 „elismert író”

jonimojonimo ◆ rendkívülrendkívül 「Jonimo fusigina hanasi」
„rendkívül különös történet”

joninjonin ◆ négy személynégy személy
jóninjónin ◆ elfogadáselfogadás 「Nidzsúkidzsunno jónin」
„kettős mérce elfogadása” ◆ jóváhagyásjóváhagyás 「Jo-
szanno jónin」 „költségvetés jóváhagyása” ◆

megengedésmegengedés 「Szabecuno jónin」 „diszkrimi-
náció megengedése”

jóninarujóninaru ◆ rászokikrászokik 「Kare-va oszake-o nom-
ujóninatta.」 „Rászokott az italra.”

jonindejoninde ◆ négyennégyen 「Joninde curini itta.」 „Né-
gyen mentünk pecázni.”

jónindekinaijónindekinai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kono
joszan-va jónindekinai.」 „Ez a költségvetés elfo-
gadhatatlan.”

jónindekirujónindekiru ◆ elfogadhatóelfogadható 「Kono kotae-va
jónindekiru.」 „Ez a válasz elfogadható.”

jóninszaretajóninszareta ◆ elfogadottelfogadott 「Ippanni jónin-
szareta iken」 „általánosan elfogadott vélemény”
◆ jóváhagyottjóváhagyott
jóninszurujóninszuru ◆ elfogadelfogad 「Kaisa-va keikaku-o jó-
ninsita.」 „A vállalat elfogadta a tervet.” ◆ jóvá-jóvá-
hagyhagy 「Ginkóno kjúszai-o szeifuga jóninsita.」
„Az állam jóváhagyta a bankmentést.” ◆ megen-megen-
gedged 「Sokuhintenkabucuno sijó-o jóninsita.」
„Megengedte az élelmiszer-adalék használatát.”

joninzucujoninzucu ◆ négyesévelnégyesével
jonisirarenaijonisirarenai ◆ kevesekkevesek általáltal ismertismert 「Joni
sirarenai okaneno móke kata」 „kevesek által is-
mert pénzszerzési módszer”

jonisirareteirujonisirareteiru ◆ világhírűvilághírű 「Joni sirareteiru
szakkjokuka」 „világhírű zeneszerző”

jóniszurujóniszuru ◆ úgyúgy intézintéz 「Konszátoni ikerujóni-
sita.」 „Úgy intéztem, hogy el tudjak menni a kon-
certre.”
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jonivaszurerarerujonivaszurerareru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Ka-
reno na-va joni vaszurerareta.」 „Neve feledésbe
merült.”

jonkaijonkai ◆ negyedszernegyedszer 「Jonkaimo szecumeis-
ita.」 „Negyedszer is elmagyaráztam.” ◆ négy-négy-
szerszer 「Kono macsini-va jonkaikitakotogaaru.」
„Négyszer voltam már ebben a városban.”

jonkaimenijonkaimeni ◆ negyedjérenegyedjére
jonkaimenojonkaimeno ◆ negyediknegyedik
jonkjokusinkúkanjonkjokusinkúkan ◆ tetródatetróda
jonkósinjonkósin ◆ négy rekeszes szívnégy rekeszes szív
jonmanjonman ◆ negyvenezernegyvenezer
jón-nakujón-naku ◆ kimerítőenkimerítően
jon-nanjon-nan ◆ negyedik fiúnegyedik fiú
jon-noszeiszekijon-noszeiszeki ◆ négyesnégyes
jónojóno ◆ alkalmasalkalmas 「Sokujóno dzsúszó-o szaga-
siteimaszu.」 „Fogyasztásra alkalmas szódabikar-
bónát keresek.” ◆ valóvaló 「Fujujóno jófuku-o si-
matta.」 „Eltettem a télire való ruhákat.”

jonocunejonocune ◆ ilyenilyen aa világvilág 「Szore-va jono cu-
neda.」 „A világ már csak ilyen.” ◆ szokványosszokványos
dologdolog 「Dzsósi-e no fuman-o iuno-va jono cune-
dearu.」 „Szokványos dolog a főnökünkre panasz-
kodni.” ◆ természetestermészetes dologdolog 「Hito-va sin-
unoga jono cunedearu.」 „A halál természetes do-
log.”

jonocunenarazujonocunenarazu ◆ nemnem szokványosszokványos 「Jono
cunenarazu, szugureta szakuhin.」 „Nem szokvá-
nyos remekmű.”

jonócurikavarijonócurikavari ◆ változó világváltozó világ
jononakajononaka ◆ életélet 「Szocugjószeiga jono nakani
deta.」 „A végzős diák kilépett az életbe.” ◆ világvilág
「Kavatta jono nakadane.」 „Furcsa ez a világ.”

jonoovarijonoovari ◆ apokalipszisapokalipszis ◆ világvégevilágvége
「Kaisa-va kjó, jono ovarinojóna fun-ikidatta.」
„Az irodában ma világvége hangulat volt.”

jónotózai-o tovazujónotózai-o tovazu ◆ világon mindenholvilágon mindenhol
jonpunjonpun ◆ négy percnégy perc
jonrenkjújonrenkjú ◆ négyes ünnepnégyes ünnep
jonrinjonrin ◆ négy keréknégy kerék
jonrinburékijonrinburéki ◆ négykerék-féknégykerék-fék
jonrinkudójonrinkudó ◆ négykerék-meghajtásnégykerék-meghajtás ◆ össz-össz-
kerékhajtáskerékhajtás ◆ összkerék-meghajtásösszkerék-meghajtás

jonrinsajonrinsa ◆ négykerekű járműnégykerekű jármű
jonsokuteirijonsokuteiri ◆ négyszín-tételnégyszín-tétel
jonszainojonszaino ◆ négyévesnégyéves
jonszekinojonszekino ◆ négyülésesnégyüléses
jonszenjonszen ◆ négyezernégyezer
jonszutorókunojonszutorókuno ◆ négyüteműnégyütemű
jontóbikijontóbiki ◆ négyes fogatnégyes fogat
jontódatejontódate ◆ négyes fogatnégyes fogat
jontódatenobasajontódatenobasa ◆ négyes fogatnégyes fogat
jonvarijonvari ◆ negyven százaléknegyven százalék
jo-ojo-o akaszuakaszu ◆ reggeligreggelig csinálcsinál 「Tomodacsito
hanasiga cukizu jo-o akasita.」 „A barátommal
reggelig találtunk témát.” ◆ virrasztvirraszt
「Hahaoja-va bjókino kodomonoszobade jo-o
akasita.」 „Az anya a beteg fia mellett virrasztott.”

jo-ojo-o fukaszufukaszu ◆ éjszakábaéjszakába megymegy 「Dansósi-
nagara jo-o fukasita.」 „Éjszakába menően terefe-
réltünk.” ◆ virrasztvirraszt
jo-o habakarujo-o habakaru ◆ tart a közvéleménytőltart a közvéleménytől
jo-o hakanamujo-o hakanamu ◆ elkeseredikelkeseredik
jo-o herujo-o heru ◆ éli életétéli életét
jo-ojo-o hinicuguhinicugu ◆ összefolynakösszefolynak azaz éjjelekéjjelek ésés
nappaloknappalok
jo-ojo-o hinicuidehinicuide ◆ éjtéjt nappallánappallá tévetéve 「Jo-o hi-
ni cuide hataraita.」 „Éjt nappallá téve dolgozott.”

jo-o itoujo-o itou ◆ belefárad az életbebelefárad az életbe
jóonjóon ◆ összevont szótagösszevont szótag
jo-o sinobujo-o sinobu ◆ rejtőzködikrejtőzködik
jo-ojo-o szaruszaru ◆ eltávozikeltávozik azaz élőkélők sorábólsorából
「Ródzsin-va jo-o szatta.」 „Az öregember eltávo-
zott az élők sorából.”

jo-o szuterujo-o szuteru ◆ lemond a világróllemond a világról
jó-ojó-o taszutaszu ◆ elintézielintézi aa dolgátdolgát ◆ odacsinálodacsinál
「Inu-va hejano kadode jó-o tasita.」 „A kutya
odacsinált a sarokba.” ◆ ürítürít 「Jabuno nakani
jó-o tasita.」 „A bokor tövében ürített.”

jo-ojo-o teszszuruteszszuru ◆ egészegész éjjeléjjel fennfenn vanvan
「Kjúdzsotai-va jo-o teh-site kjúdzsoni atatta.」
„A mentőcsapat egész éjjel a mentésen dolgozott.”

jo-ojo-o vataruvataru ◆ boldogulboldogul ◆ élél 「Sódzsikini jo-o
vatatteita.」 „Becsületesen élt.”
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jopparaijopparai ◆ részegrészeg 「Jopparai-va micsibatade
neteita.」 „A részeg az árokparton aludt.” ◆ ré-ré-
szegségszegség
jopparaiuntenjopparaiunten ◆ ittasittas vezetésvezetés 「Jopparai
untenno tori simari-o kjókasita.」 „Megszigorí-
tották az ittas vezetés elleni intézkedéseket.” ◆ ré-ré-
szeg vezetésszeg vezetés
jopparattajopparatta ◆ részegrészeg
jopparatteirujopparatteiru ◆ ittasittas
jopparaujopparau ◆ becsípbecsíp 「Boku-va oszake-o szukosi
nondemo jopparau.」 „Már kis mennyiségű al-
kohol után is becsípek.” ◆ berúgberúg 「Jopparaita-
kunaikaramó oszake-va iranai.」 „Nem kell több
ital, mert nem akarok berúgni.” ◆ lerészegediklerészegedik
「Szúdzsikande jopparatta.」 „Néhány óra alatt
lerészegedett.”

jopparavaszerujopparavaszeru ◆ részegítrészegít
joppitejoppite ◆ egész éjjelegész éjjel
joppodojoppodo ◆ igazánigazán 「An-nani kókanapurezento-
o katteagerunantejoppodo kanodzsoga szukinan-
dana.」 „Igazán szeretheti, ha már ilyen drága
ajándékot vesz neki.” ◆ nagyonnagyon 「Kare-va joppo-
dogakkarisitanodesó.」 „Nagyon csalódott volt.”
◆ ténylegtényleg 「Inumo tabenainantejoppodo mazu-
iszószédzsininacscsattandane.」 „Tényleg rosszul
sikerült a kolbász, ha már a kutya sem eszi meg.”

jorabataidzsunokagejorabataidzsunokage ◆ erőserős embertőlembertől kérjkérj
segítségetsegítséget
jóranjóran ◆ áttekintésáttekintés ◆ ismertetőismertető ◇ kaisajó-kaisajó-
ranran cégismertetőcégismertető
jóranjóran ◆ bölcsőbölcső 「Kiriszuto kjójóranno csi」
„kereszténység bölcsője”

jórankijóranki ◆ kezdetikezdeti szakaszszakasz ◆ koraikorai szakaszszakasz
「Sihonsugino jóranki」 „kapitalizmus korai sza-
kasza”

jórankiniarujórankiniaru ◆ gyerekcipőbengyerekcipőben járjár 「Tódzsi,
denszangidzsucu-va mada jórankiniatta.」 „Ak-
koriban a számítástechnika még gyerekcipőben
járt.” ◆ gyermekcipőben járgyermekcipőben jár
jorebajoreba ◆ szerintszerint 「Kagakuno genzaino
dzsókjónijorebakore-va fukanódeszu.」 „A tudo-
mány mai állása szerint ez lehetetlen.”

joreijorei ◆ előhűtéselőhűtés
joreijorei ◆ jelző csengetésjelző csengetés

jóreijórei ◆ használatihasználati példapélda 「Tangono jórei-o
simesita.」 „Bemutattam a szó használati példá-
ját.” ◆ példapélda
jóreibunjóreibun ◆ példamondatpéldamondat
jóreizójóreizó ◆ hűtendőhűtendő ◆ hűtve tárolandóhűtve tárolandó
jorejoreninarujorejoreninaru ◆ viseltesviseltes leszlesz
「Naganenkiteitakóto-va jorejoreninatta.」 „A
kabátom a hosszú évek alatt viseltes lett.”

jorejorenojorejoreno ◆ viseltesviseltes 「Jorejoreno fuku-o ki-
teita.」 „Viseltes ruhában volt.”

jórekijóreki ◆ szoláris naptárszoláris naptár
jórenkinjórenkin ◆ StreptococcusStreptococcus
jórenrojórenro ◆ kohókohó ◆ olvasztókemenceolvasztókemence
jorijori ◆ felőlifelőli 「Nisijorino kaze」 „nyugati szél”
◆ közeliközeli 「Jatójorino iken」 „ellenzékhez közeli
vélemény” ◆ közelképközelkép 「Sasin-o joride totta.」
„Közelképet csináltam.” ◆ nyitásnyitás ◆ összejöve-összejöve-
teltel 「Hitono jorigaii.」 „Sokan jönnek.” ◆ ta-ta-
szítófogásszítófogás
jorijori ◆ bólból 「Ószakajori okosino okjakuszama」
„Oszakából érkezett vendégeink” ◆ hezhez képestképest
「Otótojori benkjóga oszoi.」 „Az öcsémhez ké-
pest lassabban tanulok.” ◆ hozhoz képestképest
「Kokuszan-va junjúhinjoriii.」 „A hazai termék
az importhoz képest jobb.” ◆ hözhöz képestképest
「Cuki-va csikjújori csiiszai.」 „A Hold a Földhöz
képest kisebb.” ◆ mégmég 「Jorijoi kuruma-o kat-
ta.」 „Még jobb autót vett.” ◆ minélminél 「Kore-va
jori ókuno hitoni sittemoraitai.」 „Szeretném, ha
ezt minél többen tudnák.” ◆ mintsemmintsem 「Kare-
va ajamarujori sinda hógamasidato omotteiru.」
„Inkább meghalna, mintsem bocsánatot kérjen.”
◆ nálnál 「Kare-va anijori kasikoi.」 „Okosabb a
bátyjánál.” ◆ nélnél 「Keikakujori hajameni súrjó-
sita.」 „A tervezettnél hamarább befejeztük.” ◆

tóltól 「Gogacujori hanbaikaisijotei」 „tervek sze-
rint májustól kezdjük árusítani”

jorijori ◆ sodrássodrás 「Nihonjorino nava」 „két szál-
ból sodort kötél” ◇ jorigamodorujorigamodoru kibékülkibékül
「Kanodzsoto kareno joriga modotta.」 „Kibékül-
tek.” ◇ jorigamodorujorigamodoru szétsodródikszétsodródik 「Navano
joriga modotta.」 „A kötél szétsodródott.” ◇ jori-jori-
oo kakerukakeru sodorsodor 「Jori-o kakete nava-o nau.」
„Kötelet sodor.” ◇ jori-ojori-o modoszumodoszu kibékülkibékül
「Kanodzsotono jori-o modosita.」 „Kibékültem
vele.” ◇ jori-ojori-o modoszumodoszu szétsodorszétsodor 「Himono
jori-o modosita.」 „Szétsodortam a zsineget.”
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joriacumarijoriacumari ◆ gyülekezetgyülekezet 「Iron-na hitono
jori acumari」 „sokféle ember gyülekezete”

joriacumarujoriacumaru ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Hitobito-va jori
acumatta.」 „Az emberek összegyűltek.”

joriaijoriai ◆ gyűlésgyűlés 「Kjó-va murano jori aigaat-
ta.」 „Ma volt egy gyűlés a faluban.” ◆ összejö-összejö-
vetelvetel 「Jori ai-o hiraku.」 „Összejövetelt szer-
vez.”

joriaidzsotaijoriaidzsotai ◆ emberekemberek egyvelegeegyvelege 「Tam-
inzokuno jori ai dzsotai」 „különböző nemzetisé-
gű népek egyvelege” ◆ háztartásokháztartások együttegyütt
éléseélése ◆ szedett-vedett csapatszedett-vedett csapat
joriaujoriau ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Szeitotacsiga jori at-
ta.」 „A diákok összegyűltek.”

joriavaszerujoriavaszeru ◆ összesodorösszesodor 「Nihonno
denszen-o jori avaszeta.」 „Összesodortam a két
vezetéket.”

jóricujóricu ◆ állításállítás ◆ felkarolásfelkarolás ◆ mögémögé állásállás
◇ kóhosajóricukóhosajóricu jelöltállításjelöltállítás ◇ kóhosajóri-kóhosajóri-
cucu jelölt mögé állásjelölt mögé állás
joricukijoricuki ◆ nyitásnyitás
joricukinejoricukine ◆ nyitóárnyitóár
joricukujoricuku ◆ közelébeközelébe férkőzikférkőzik 「Kanodzsoni
henna otokoga joricuita.」 „Egy furcsa férfi fér-
kőzött a közelébe.” ◆ közeledikközeledik 「Kareni dare-
mo jori cukanai.」 „Senki sem mer közeledni hoz-
zá.” ◆ megymegy 「Anobáni jori cukanaihógaii.」 „Ne
menj abba a bárba!”

jóricuszurujóricuszuru ◆ állítállít 「Kóhosa-o jóricusita.」
„Jelöltet állított.”

joricsiiszaijoricsiiszai ◆ kisebbkisebb
joridokorojoridokoro ◆ alapalap 「Handanno jori dokoro」
„döntés alapja” ◆ támasztámasz 「Szeikacuno jori do-
koro」 „támasz az életében”

joridokorononaijoridokorononai ◆ alaptalanalaptalan ◆ bizonytalanbizonytalan

joridorijoridori ◆ szabadszabad választásválasztás 「Jori dori mih-
cude szenen!」 „Szabadon választhat hármat ezer
jenért!”

jorigamodorujorigamodoru ◆ kibékülkibékül 「Kanodzsoto kareno
joriga modotta.」 „Kibékültek.” ◆ szétsodró-szétsodró-
dikdik 「Navano joriga modotta.」 „A kötél szétsod-
ródott.”

jorigamodorujorigamodoru ◆ újraújra együttegyütt járjár
「Szonokappuru-va joriga modotta.」 „A pár újra
együtt jár.”

jorigonomijorigonomi ◆ finnyáskodásfinnyáskodás ◆ válogatásválogatás
「Panda-va takeno jori gonomiga hagesii.」 „A
panda válogatós a bambuszokban.”

jorigonomiszurujorigonomiszuru ◆ válogatósválogatós 「Tabe mono-o
jori gonomiszuru.」 „Válogatósan eszik.”

jorihajakujorihajaku ◆ előbbelőbb 「Vatasi-va karejori hajaku
kita.」 „Előbb jöttem, mint ő.” ◆ korábbankorábban
joriitojoriito ◆ fonalfonal
jorijoijorijoi ◆ jobbjobb
jorikakarujorikakaru ◆ hozzádőlhozzádől 「Szakuni jorikakat-
ta.」 „Hozzádőltem a kerítéshez.” ◆ nekidőlnekidől
「Kini jorikakatta.」 „Nekidőltem egy fának.” ◆

nekifeksziknekifekszik 「Penki nuri tateno kabeni jorika-
katta.」 „Nekifeküdtem a frissen festett falnak.”
◆ nekitámaszkodiknekitámaszkodik 「Tanszuni jorikakatta.」
„Nekitámaszkodtam a szekrénynek.” ◆ támasz-támasz-
kodikkodik 「Ojani jorikakatte kurasiteiru.」 „A szüle-
ire támaszkodva él.”

jorikerijorikeri ◆ függfügg 「Szore-va dzsidzsónijorikeri.」
„Az a helyzettől függ.”

jorikijoriki ◆ rendőrbiztosrendőrbiztos ◆ segítségsegítség
jorikirijorikiri ◆ kiszorításkiszorítás
jorikirujorikiru ◆ kiszorítkiszorít
jórikukanjórikukan ◆ deszanthajódeszanthajó ◆ partraszállítópartraszállító
hajóhajó ◇ dokkugatajórikukandokkugatajórikukan partraszállítópartraszállító
dokkhajódokkhajó
jórikuszurujórikuszuru ◆ kikötkiköt
jorimaenijorimaeni ◆ előrébbelőrébb 「Jori maeni ucutta.」
„Előrébb mentem.”

jorimejorime ◆ befelébefelé kancsalításkancsalítás ◆ kancsalításkancsalítás

jorimijorimi ◆ kifelé toláskifelé tolás
jorimicsijorimicsi ◆ kitérőkitérő
jorimicsi-ojorimicsi-o szuruszuru / jorimicsiszurujorimicsiszuru ◆ kitérőtkitérőt
tesztesz 「Kaerinicsotto jori micsi-o sita.」 „Egy kis
kitérőt tettem hazafelé.” ◆ útközbenútközben benézbenéz va-va-
lahoválahová 「Jori micsisite kaerukaracsotto oszoku-
naru.」 „Útközben benézek valahová, ezért kicsit
későn jövök haza.” ◆ vargabetűtvargabetűt csinálcsinál 「Ka-
eriniiroiroto jori micsi-o sita.」 „Hazafelé varga-
betűt csináltam.”
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jorimicsiszurujorimicsiszuru / jorimicsi-ojorimicsi-o szuruszuru ◆ kitérőtkitérőt
tesztesz 「Kaerinicsotto jori micsi-o sita.」 „Egy kis
kitérőt tettem hazafelé.” ◆ útközbenútközben benézbenéz va-va-
lahoválahová 「Jori micsisite kaerukaracsotto oszoku-
naru.」 „Útközben benézek valahová, ezért kicsit
későn jövök haza.” ◆ vargabetűtvargabetűt csinálcsinál 「Ka-
eriniiroiroto jori micsi-o sita.」 „Hazafelé varga-
betűt csináltam.”

jorinijottejorinijotte ◆ éppenéppen 「Jorini jottenandekore-
o erandano?」 „Miért kellett éppen ezt választa-
nod?” ◆ megválogatvamegválogatva
jorinijotteerabujorinijotteerabu ◆ jóljól kifogkifog 「Jorini jotteano
damena udedokei-o eranda.」 „Jól kifogtam azt a
rossz karórát.”

jorinukijorinuki ◆ kiemeléskiemelés ◆ kiválogatáskiválogatás
jorinukikidzsijorinukikidzsi ◆ kiemelt cikkkiemelt cikk
jorinukinojorinukino ◆ legjobblegjobb 「Kore-va jori nukino
nikudeszu.」 „El a legjobb hús.” ◆ válogatottválogatott
「Jori nukino szakuhin」 „válogatott alkotások”

jorinukinoszensujorinukinoszensu ◆ legjobb játékoslegjobb játékos
jorinukujorinuku ◆ kiválasztkiválaszt 「Oisiszóna okasi-o jori
nuita.」 „Kiválasztottam a finomnak látszó süte-
ményt.” ◆ kiválogatkiválogat 「Keszszakudake-o jori
nuita.」 „Kiválogattam a remekműveket.”

jori-ojori-o kakerukakeru ◆ összesodorösszesodor ◆ sodorsodor 「Jori-
o kakete nava-o nau.」 „Kötelet sodor.” ◇

udenijori-oudenijori-o kakerukakeru mindenminden tudásáttudását beleadbelead
「Udenijori-o kakete kodomono tandzsókéki-o
cukutta.」 „Minden tudásomat beleadva csinál-
tam a gyereknek születésnapi tortát.”

joriókiijoriókii ◆ nagyobbnagyobb
jori-ojori-o modoszumodoszu ◆ kibékülkibékül 「Kanodzsotono
jori-o modosita.」 „Kibékültem vele.” ◆ szétso-szétso-
dordor 「Himono jori-o modosita.」 „Szétsodortam
a zsineget.”

jori-ojori-o modoszumodoszu ◆ újraújra együttegyütt járjár 「Karera-
va jori-o modosita.」 „Újra együtt járnak.”

jorisirojorisiro ◆ megszállt tárgymegszállt tárgy
joriszenjoriszen ◆ sodrott vezetéksodrott vezeték
joriszensikikaiszenjoriszensikikaiszen ◆ sodrott vezetéksodrott vezeték
joriszoujoriszou ◆ hozzábújikhozzábújik 「Kodomo-va hahao-
jani jori szotta.」 „A gyerek hozzábújt az anyjá-
hoz.” ◆ összebújikösszebújik 「Koibitodósi-va jori szotte
aruita.」 „Összebújva sétáltak.” ◆ végigkísérvégigkísér

「Kare-va bjókito issó-o jori szottekita.」 „A be-
tegsége végigkísérte egész életében.”

joriszugarujoriszugaru ◆ belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik
「Kodomo-va hahano katani joriszugatteita.」 „A
gyerek belecsimpaszkodott az anyja vállába.” ◆

belőlebelőle élél 「Kakono eikóni joriszugatteiru.」 „A
múltbeli sikereiből él.” ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Kisze-
ino gakuszecuni joriszugatteiru.」 „Ragaszkodik
a meglévő tudományos magyarázathoz.” ◆ tá-tá-
maszkodikmaszkodik 「Ojani joriszugatte szeikacuszu-
ru.」 „Szüleire támaszkodva él.”

joriszugirunosószecujoriszugirunosószecu ◆ antológiaantológia ◆ sze-sze-
melvénymelvény
joriszugurujoriszuguru ◆ legjobbatlegjobbat kiválasztkiválaszt 「Szeka-
ikara joriszugutta sirovain」 „világ legjobbjaiból
választott fehérbor”

joritaosijoritaosi ◆ kilökéskilökés
joriusironijoriusironi ◆ hátrábbhátrább 「Jori usironi ucutta.」
„Hátrább mentem.”

jorivakerujorivakeru ◆ kiválogatkiválogat
「Szaikóhinsicunodaijamondodake-o jori vak-
eta.」 „Kiválogattam a legjobb minőségű gyémán-
tokat.” ◆ szétválogatszétválogat 「Sorui-o jori vaketa.」
„Szétválogattam az iratokat.” ◆ válogatválogat
「Mame-o tedejori vaketa.」 „Kézzel válogattam
a babot.”

jórjójórjó ◆ adagadag 「Kuszurino ikkaino jórjó」
„gyógyszer egyszeri adagja” ◆ adagolásadagolás 「Ku-
szurino jórjó-o gensusitekudaszai!」 „Kérjük, szi-
gorúan ügyeljen a gyógyszer adagolására!” ◆ dó-dó-
ziszis 「Jórjó-o kagenszuru.」 „Beállítja a dózist.”
◇ jakuzaijórjójakuzaijórjó gyógyszeradaggyógyszeradag 「Taidzsúa-
tarino jakuzaijórjó」 „testsúlyarányos gyógyszer-
adag”

jórjójórjó ◆ kapacitáskapacitás ◆ űrtartaloműrtartalom ◇ enerugí-enerugí-
jórjójórjó energiatartalomenergiatartalom ◇ necujórjónecujórjó hőka-hőka-
pacitáspacitás ◇ hacuden-jórjóhacuden-jórjó áramtermelésiáramtermelési ka-ka-
pacitáspacitás
jórjójórjó ◆ lényeglényeg 「Kare-va jórjó-o oszaeteiru.」
„Megragadja a lényeget.” ◆ módmód 「Gjómuno
jórjó-o osieru.」 „Elmagyarázza az ügymenet
módját.”

jórjóbunszekijórjóbunszeki ◆ térfogatelemzéstérfogatelemzés ◆ térfo-térfo-
gatos analízisgatos analízis ◆ titrálástitrálás ◆ titrimetriatitrimetria
jórjógaiijórjógaii / jórjógajoijórjógajoi ◆ értért 「Kare-va sigoto-
no jórjógajoi.」 „Ért a munkájához.” ◆ ismeriismeri aa
csínját-bínjátcsínját-bínját ◆ ügyesügyes
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jórjógajoijórjógajoi / jórjógaiijórjógaii ◆ értért 「Kare-va sigoto-
no jórjógajoi.」 „Ért a munkájához.” ◆ ismeriismeri aa
csínját-bínjátcsínját-bínját ◆ ügyesügyes
jórjógavaruijórjógavarui ◆ ügyetlenügyetlen 「Sigotono jórjóga
varui.」 „Ügyetlenül dolgozik.”

jórjójokujórjójoku ◆ hozzáértőenhozzáértően 「Sigoto-o jórjójo-
kukonaszu.」 „Hozzáértően végzi a munkáját.” ◆

lényegrelényegre törőentörően 「Jórjójoku szeihinnicuite
szecumeisita.」 „Lényegre törően ismertette a ter-
méket.”

jorjokujorjoku ◆ erőtartalékerőtartalék 「Szaigomade jorjoku-
o osimazu ganbatta.」 „Erőtartalékait nem kímél-
ve végig igyekezett.” ◆ tartalékerőtartalékerő ◇ jorjoku-jorjoku-
oo nokositenokosite nemnem használvahasználva elel mindenminden erejéterejét
「Csímu-va jorjoku-o nokosite júsósita.」 „A csa-
pat nem használta el minden erejét a győzelem-
hez.”

jórjokujórjoku ◆ emelőerőemelőerő 「Hikókino cubaszani jór-
jokuga sódzsimaszu.」 „A repülőgép szárnyaira
emelőerő hat.” ◆ felhajtóerőfelhajtóerő 「Mizuno jórjo-
ku」 „víz felhajtóereje”

jorjokuganaijorjokuganai ◆ cseppnyicseppnyi tartalékatartaléka semsem
maradmarad 「Temotono dzsikosikinni jorjokuga-
nai.」 „Cseppnyi tőketartaléka sem maradt.” ◆

nincsnincs mibőlmiből 「Sakkin-o henszaiszuru jorjokuga-
nai.」 „Nincs miből visszafizetnie a kölcsönt.”

jorjoku-ojorjoku-o nokositenokosite ◆ nemnem használvahasználva elel min-min-
denden erejéterejét 「Csímu-va jorjoku-o nokosite júsó-
sita.」 „A csapat nem használta el minden erejét a
győzelemhez.”

jorjoku-ojorjoku-o nokoszunokoszu ◆ erőterőt tartalékoltartalékol 「Cu-
gino sigotonotameni jorjoku-o nokosita.」 „Erőt
tartalékoltam a következő munkára.”

jórjokuszojórjokuszo ◆ klorofillklorofill ◆ levélzöldlevélzöld ◇

szaikin-jórjokuszoszaikin-jórjokuszo bakterioklorofillbakterioklorofill
jórjokutaijórjokutai ◆ kloroplasztiszkloroplasztisz ◆ zöldzöld szín-szín-
testtest
jórjónotan-ijórjónotan-i ◆ űrmértékűrmérték
jórjó-ojórjó-o enaienai ◆ értetlenértetlen 「Jórjó-o enaijacuda-
na.」 „Micsoda értetlen fickó!” ◆ semmitmondósemmitmondó
「Kanodzsono kotae-va jórjó-o enakatta.」 „Sem-
mitmondó választ adott.”

jórjó-ojórjó-o erueru ◆ beletanulbeletanul 「Jamanoborino
jórjó-o eta.」 „Beletanultam a hegymászásba.” ◆

rájönrájön aa lényegérelényegére 「Kaisakeieino jórjó-o
eta.」 „Rájöttem a vállalatvezetés lényegére.”

jórjó-ojórjó-o eteirueteiru ◆ megragadjamegragadja aa lényegetlényeget
「Sacsónoszupícsi-va jórjó-o eteita.」 „Az igazga-
tó beszéde megragadja a lényeget.”

jórjó-ojórjó-o minicukeruminicukeru ◆ kikupálódikkikupálódik 「Nagai
nengecu-o hete jórjó-o minicuketa.」 „A hosszú
évek alatt kikupálódtam.”

jórjó-ojórjó-o oboeruoboeru ◆ rájönrájön aa nyitjáranyitjára 「Maka-
ron cukurino jórjó-o oboeta.」 „Rájöttem a nyit-
jára, hogyan lehet jó makaront sütni.”

jórjósojórjóso ◆ munkafolyamat dokumentációjamunkafolyamat dokumentációja
jórjószeijórjószei ◆ kapacitáskapacitás ◆ kapacitívkapacitív
jórjószeifukajórjószeifuka ◆ kapacitív terheléskapacitív terhelés
jórjószeiriakutanszujórjószeiriakutanszu ◆ kapacitívkapacitív reaktan-reaktan-
ciacia 「Júdószeiriakutanszuto jórjószeiriakutan-
szu」 „induktív reaktancia és kapacitív reaktan-
cia”

jórojóro ◆ fontosfontos beosztásbeosztás 「Szeikenno jóroni
cuku.」 „Fontos politikai beosztásba kerül.” ◆

fontosfontos útvonalútvonal 「Kóekino jóro」 „fontos ke-
reskedelmi útvonal”

jórójóró ◆ idősekről gondoskodásidősekről gondoskodás ◆ Jóró-korJóró-kor
joroijoroi ◆ páncélpáncél 「Joroi-o matotte tatakatta.」
„Páncélban harcolt.” ◇ koromonositanojoroikoromonositanojoroi
kilógkilóg aa lóláblóláb ◇ dójoroidójoroi vértvért ◇ dójoroidójoroi mell-mell-
vértvért
joroibicujoroibicu ◆ páncéltartó ládapáncéltartó láda
joroidojoroido ◆ spalettaspaletta ◆ zsalugáterzsalugáter
joroiitajoroiita ◆ zsalugáterdeszkazsalugáterdeszka
joroimusajoroimusa ◆ páncélos harcospáncélos harcos
jóróinjóróin ◆ idősekidősek otthonaotthona ◆ szociálisszociális otthonotthon

joroi-ojoroi-o cukerucukeru ◆ felvértezfelvértez 「Joroi-o cukete
ikuszaniitta.」 „Felvértezve indult a csatába.”

jorojorojorojoro ◆ botladozvabotladozva ◆ tántorogvatántorogva
jorojoroarukujorojoroaruku ◆ csetlik-botlikcsetlik-botlik 「Micsi-o jo-
rojoro aruita.」 „Csetlettem-botlottam az utcán.”

jorojoroszurujorojoroszuru ◆ megtántorodikmegtántorodik 「Doano va-
kunibucukattejorojorosita.」 „Nekimentem az aj-
tófélfának, és megtántorodtam.” ◆ tántorogtántorog
「Cukareteitejorojorosita.」 „Fáradtan tántorog-
tam.”

jorokerujorokeru ◆ imbolyogimbolyog 「Jopparai-va jorokete
aruita.」 „A részeg imbolyogva sétált.” ◆ kóvá-kóvá-
lyoglyog 「Jopparatte micsi-o jorokete aruita.」 „Ré-
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szegen kóválygott az utcán.” ◆ meginogmeginog
「Densaga kjúteisasitejoroketa.」 „A vonat hir-
telen fékezésétől meginogtam.” ◆ megtántoro-megtántoro-
dikdik 「Isinicumazuitejoroketa.」 „Megbotlottam
egy kőben, és megtántorodtam.” ◆ tántorogtántorog
「Jorokenagara aruiteita.」 „Tántorogva sétált.”

jorokobasiijorokobasii ◆ örömteliörömteli 「Dareka-o
taszukerukotogadekiruno-va jorokobasiikoto-
da.」 „Örömteli dolog, ha másokon segíthetünk.”
◆ örvendetesörvendetes 「Szubeteno kekka-va jorokoba-
siimonodesita.」 „Az eredmények örvendetesek
voltak.”

jorokobaszerujorokobaszeru ◆ gyönyörködtetgyönyörködtet 「Me-o jo-
rokobaszeru hana」 „szemet gyönyörködtető vi-
rág” ◆ megörvendeztetmegörvendeztet 「Okjakuszan-o jorok-
obaszetai.」 „Szeretném megörvendezteti a ven-
déget.” ◇ me-ome-o jorokobaszerujorokobaszeru meggyönyör-meggyönyör-
ködtetködtet 「Szenszunoii ikebanade, raikjakuno
me-o jorokobaszeta.」 „Az ízléses ikebana meg-
gyönyörködtette a vendégeket.”

jorokobaszerujorokobaszeru ◆ örömetörömet szerezszerez 「Purezen-
tode kodomo-o jorokobaszeta.」 „Az ajándékkal
örömet szereztem a gyereknek.”

jorokobaszujorokobaszu ◆ felderítfelderít 「Rieki-va tósika-o jo-
rokobaszeta.」 „A profit felderítette a befektető-
ket.” ◆ megörvendeztetmegörvendeztet 「Csin-agede
dzsúgjóin-o jorokobasita.」 „Fizetésemeléssel
megörvendeztette az alkalmazottakat.”

jorokobijorokobi ◆ örömöröm 「Cumato jorokobi-o vakacsi-
atta.」 „Megosztottam az örömömet a feleségem-
mel.” ◆ örvendezésörvendezés ◇ ojorokobimósiageruojorokobimósiageru
gratulálgratulál 「Kokorokara ojorokobi mósi agema-
szu.」 „Őszintén gratulálok!” ◇ nidzsúnojorok-nidzsúnojorok-
obiobi dupladupla örömöröm 「Szakana-o cutte taberuno-va
nidzsúno jorokobideszu.」 „A saját magunk által
fogott hal elfogyasztása dupla öröm.” ◇ bógai-bógai-
nojorokobinojorokobi váratlanváratlan örömöröm ◇ jorokobigotojorokobigoto
örömteliörömteli eseményesemény ◇ jorokobi-ojorokobi-o kandzsirukandzsiru
örömétörömét lelileli 「Sigotoni jorokobi-o kandzsiru.」
„Örömömet lelem a munkámban.”

jorokobigotojorokobigoto ◆ örömteli eseményörömteli esemény
jorokobiiszamujorokobiiszamu ◆ örvendezikörvendezik ◇ jorokobi-jorokobi-
iszandeiszande örömmelörömmel 「Jorokobi iszande kakecuk-
emaszu.」 „Örömmel megyek.”

jorokobiiszandejorokobiiszande ◆ örömmelörömmel 「Jorokobi
iszande kakecukemaszu.」 „Örömmel megyek.”

jorokobinijottajorokobinijotta ◆ örömittasörömittas 「Jorokobini
jotta hito」 „örömittas ember”

jorokobinijorokobini joujou ◆ örömmámorbanörömmámorban úszikúszik
「Szensu-va sórino jorokobini jotta.」 „A ver-
senyző győzelmi örömmámorban úszott.”

jorokobinijorokobini joukotojoukoto ◆ örömittasságörömittasság ◆ öröm-öröm-
mámormámor
jorokobinivakujorokobinivaku ◆ örömmámorbanörömmámorban úszikúszik
「Júsósita szensu-va jorokobini vaita.」 „A győz-
tes versenyző örömmámorban úszott.”

jorokobinoiro-ojorokobinoiro-o ukaberuukaberu ◆ látsziklátszik azaz örömöröm
az arcánaz arcán
jorokobinokoejorokobinokoe ◆ kurjongatáskurjongatás
jorokobi-ojorokobi-o kandzsirukandzsiru ◆ örömétörömét lelileli 「Sigo-
toni jorokobi-o kandzsiru.」 „Örömömet lelem a
munkámban.”

jorokobujorokobu ◆ megörülmegörül 「Purezento-o moratte jo-
rokonda.」 „Megörültem az ajándéknak.” ◆ meg-meg-
örvendörvend 「Kanodzso-o mikakete jorokonda.」
„Megörvendtem, amint megpillantottam.” ◆ örülörül
「Kodomo-va omocsani jorokonda.」 „A gyerek
örült a játéknak.” ◆ örvendörvend ◆ örvendezikörvendezik
「Kokumin-va genzei-o jorokonda.」 „Az embe-
rek örvendeztek az adócsökkentésnek.” ◇ jorok-jorok-
obaszeruobaszeru örömetörömet szerezszerez 「Purezentode
kodomo-o jorokobaszeta.」 „Az ajándékkal örö-
met szereztem a gyereknek.” ◇ jorokobaszerujorokobaszeru
megörvendeztetmegörvendeztet 「Okjakuszan-o jorokobasze-
tai.」 „Szeretném megörvendezteti a vendéget.”
◇ jorokondejorokonde szívesenszívesen 「Jorokonde otecuda-
isimaszu.」 „Szívesen segítek.” ◇ jorokondejorokonde
örömmelörömmel 「Pátíni jorokonde szankasimaszu.」
„Örömmel megyek az összejövetelre!”

jorokondejorokonde ◆ boldoganboldogan ◆ örömmelörömmel 「Pátíni jo-
rokonde szankasimaszu.」 „Örömmel megyek az
összejövetelre!” ◆ szívesenszívesen 「Jorokonde otecu-
daisimaszu.」 „Szívesen segítek.”

jorokondecukuattekurerujorokondecukuattekureru ◆ kaphatókapható
「Otto-va jorokonde eigani cuki attekureru.」 „A
férjem mindig kapható egy kis filmnézésre.”

jorokujoroku ◆ nem hivatalos feljegyzésnem hivatalos feljegyzés
jorokujoroku ◆ különkülön előnyelőny ◆ különkülön jövedelemjövedelem ◆

mellékbevételmellékbevétel ◆ mellékjövedelemmellékjövedelem
joromekujoromeku ◆ dülöngéldülöngél 「Jopparai-va jorome-
ita.」 „A részeg dülöngélt.” ◆ félrelépfélrelép 「Kare-va
hisono on-nanijoromeita.」 „Félrelépett a titkár-
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nőjével.” ◆ imbolyogimbolyog 「Funeno kóhandejorome-
ita.」 „Imbolyogtam a hajó fedélzetén.”

joronjoron ◆ közvéleményközvélemény 「Sinbun-va joron-o szó-
szasiteimaszu.」 „A sajtó manipulálja a közvéle-
ményt.”

joroncsószajoroncsósza ◆ közvélemény-kutatásközvélemény-kutatás
jórónenkinjórónenkin ◆ öregségi nyugdíjöregségi nyugdíj
joronszószajoronszósza ◆ közvéleményközvélemény manipulációjamanipulációja

jóropianjóropian ◆ európaieurópai
jóroppajóroppa ◆ EurópaEurópa
jóroppabaiszonjóroppabaiszon ◆ európai bölényeurópai bölény
jóroppadzsinjóroppadzsin ◆ európaieurópai
jóroppagikaijóroppagikai ◆ Európai ParlamentEurópai Parlament
jóroppahacsikuijóroppahacsikui ◆ gyurgyalaggyurgyalag
jóroppaheikujóroppaheiku ◆ hekkhekk
jóroppahotategaijóroppahotategai ◆ nagy fésűskagylónagy fésűskagyló
jóroppa-ie-kórogijóroppa-ie-kórogi ◆ házitücsökházitücsök
jóroppakaigijóroppakaigi ◆ Európai TanácsEurópai Tanács
jóroppakeinojóroppakeino ◆ európai származásúeurópai származású
jóroppakenagaitacsijóroppakenagaitacsi ◆ görénygörény
jóroppakuszarihebijóroppakuszarihebi ◆ keresztes viperakeresztes vipera
jóroppanoszurijóroppanoszuri ◆ egerészölyvegerészölyv
jóropparengójóropparengó ◆ Európai UnióEurópai Unió
jóroppasokokujóroppasokoku ◆ európai országokeurópai országok
jóroppaszensukenjóroppaszensuken ◆ európa-bajnokságeurópa-bajnokság
jorosiijorosii ◆ jójó 「Korede jorosiideszuka?」 „Ez jó
lesz?” ◆ jóljól vanvan 「Szagattejorosii.」 „Jól van, tá-
vozhat!” ◆ megfelelőmegfelelő 「Korede jorosiidesóka?」
„Ez megfelel?” ◆ nemnem bajbaj 「Asitasika oharaidek-
imaszenga jorosiideszuka?」 „Nem baj, ha csak
holnap fizetek?” ◆ rendbenrendben 「Jorosii.」 „Rend-
ben van.” ◆ tetsziktetszik 「Jorosiijóni.」 „Ahogy ma-
gának tetszik.” ◇ jorosikattarajorosikattara haha úgyúgy tet-tet-
szikszik 「Jorosikattaradózo.」 „Tessék csak, ha ma-
gának úgy tetszik!”

jorosikattarajorosikattara ◆ haha úgyúgy tetsziktetszik 「Jorosi-
kattaradózo.」 „Tessék csak, ha magának úgy tet-
szik!”

jorosikijorosiki ◆ megfelelőségmegfelelőség 「Szenszeino
sidójorosiki-o ete gókakusita.」 „A tanár megfele-
lő útmutatásával sikerült levizsgáznom.”

jorosikujorosiku ◆ belátásabelátása szerintszerint 「Ato-va jorosi-
kune!」 „A többit csináld belátásod szerint!” ◆ le-le-
gyengyen szívesszíves 「Nokorino sigoto-va jorosiku ta-
nomimaszu!」 „Légy szíves, végezd el a maradék
munkát!” ◆ ráhagyvaráhagyva 「Todzsimarijorosi-
kune!」 „Az ajtók bezárását rád hagyom.” ◆ szá-szá-
mítokmítok aa jóindulatodrajóindulatodra 「Hadzsimemasite,
tanakadeszu.Dózo jorosiku.」 „Tanaka vagyok,
számítok a jóindulatára!” ◆ úgyúgy 「Ószamajoro-
siku furu matteita.」 „Úgy viselkedett, mint egy
király.” ◆ üdvözlettelüdvözlettel 「Gosudzsinni jorosi-
kune.」 „Add át üdvözletemet a férjednek!” ◇ dó-dó-
zojorosikuzojorosiku örvendekörvendek
jorosikuocutaekudaszaijorosikuocutaekudaszai ◆ adjaadja átát üdvöz-üdvöz-
letemetletemet 「Okuszamani jorosiku ocutae kuda-
szai.」 „Kérem adja át üdvözletemet a feleségé-
nek!”

jorosikuonegaisimaszujorosikuonegaisimaszu ◆ kegyelmébekegyelmébe ajánlajánl
「Kono szeinen-o jorosiku onegaisimaszu.」 „Ezt
a fiút a kegyelmébe ajánlom.” ◆ kéremkérem szívesszíves
jóindulatátjóindulatát 「Sindzsinno tanakato mósimaszu,
jorosiku onegaisimaszu.」 „Tanaka vagyok, az új
dolgozó. Kérem szíves jóindulatukat!” ◇ kotosi-kotosi-
mojorosikuonegaisimaszumojorosikuonegaisimaszu idénidén isis számítokszámítok
magáramagára
jorozujorozu ◆ mindenminden 「Keieini kanszurujorozu szó-
dan」 „vállalatvezetés minden problémájával
kapcsolatos tanácsadás” ◆ számtalanszámtalan ◆ tíz-tíz-
ezerezer ◇ jaojorozujaojorozu számtalanszámtalan 「Jaojorozuno
kamigami」 „számtalan isten”

jorozujajorozuja ◆ ezermesterezermester ◆ ezermesterboltezermesterbolt ◆

vegyesboltvegyesbolt
jorujoru ◆ megcsavarmegcsavar ◆ megsodormegsodor ◆ sodorsodor
「Himo-o jotte nava-o cukutta.」 „Kötelet sodort
a madzagokból.” ◇ joriavaszerujoriavaszeru összesodorösszesodor
「Nihonno denszen-o jori avaszeta.」 „Összeso-
dortam a két vezetéket.”

jorujoru ◆ általiáltali 「Hamononijoru kizu」 „kés általi
seb” ◆ eredered 「Dzsisinnijoru higai」 „földren-
gésből eredő kár” ◆ függfügg
「Dzsókjónijottedekirukoto-o jarimaszu.」 „A
körülményektől függően megteszem, amit tudok.”
◆ okozokoz 「Kókecuacu nijoru bjóki」 „magas vér-
nyomás okozta betegség” ◆ szerintszerint 「Tenkijo-
hónijoruto amega furimaszu.」 „Az időjárás-
előrejelzés szerint esni fog.” ◇ nijottenijotte függőenfüggően
「Nenreinijotte-va szanpomo futangakakaruka-
mosirenai.」 „Az életkortól függően a sétálás is
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megerőltető lehet.” ◇ nijottenijotte révénrévén 「Kareno
dorjokunijotte kaisaga kjúszaiszareta.」 „Az erő-
feszítése révén megmenekült a cég.” ◇ nijottenijotte
szempontjábólszempontjából 「Kigjó-o riekiricunijotte kaku-
zuketa.」 „A jövedelmezőség szempontjából osz-
tályozta a vállalatokat.” ◇ nijottenijotte aszerintaszerint
「Kodomoka otonakanijotte acukavanakerebana-
rimaszen.」 „Aszerint kell bánni vele, hogy gye-
rek, vagy felnőtt.” ◇ nijorinijori függfügg 「Basonijori
taifúno higaiga csigau.」 „A helytől függ a tájfun
okozta kár.” ◇ nijorinijori kifolyólagkifolyólag 「Szekkjakuno
sigotonijoriszutoreszugatamaru.」 „Az ügyfelek-
kel végzett munkából kifolyólag sok stressz ér.”
◇ nijorinijori miattmiatt 「Tensuga bjókinijori misze-va
kjúgjósiteorimaszu.」 „Az üzlet betegség miatt
zárva van.” ◇ nijorunijoru függfügg 「Szore-va baainijo-
ru.」 „Ez az alkalomtól függ.” ◇ nijorunijoru eredőeredő
「Kareinijoru monovaszure-va hidokunatta.」
„Az idősödésből eredő feledékenysége fokozó-
dott.” ◇ nijorunijoru általiáltali 「Robottonijoru dzsidó-
kaga szuszundeiru.」 „Halad a robotok általi au-
tomatizálás.” ◇ nijorunijoru függőfüggő 「Szore-va hit-
onijoru.」 „Ez emberfüggő.” ◇ nijorunijoru válogatválogat
「Szore-va baainijoru.」 „Ezt esete válogatja.” ◇

nijorunijoru okoztaokozta 「Nadarenijoru dzsiko.」 „Lavi-
na okozta baleset.” ◇ nijorutonijoruto szerintszerint 「Ka-
renijoruto kanodzso-va kekkonszuruszódeszu.」
„Szerinte férjhez fog menni a nő.” ◇ nijorutonijoruto
értelmébenértelmében 「Kócúhónijoruto kareni higaaru.」
„A közlekedési szabályok értelmében, ő a hibás.”
◇ hitonijoruhitonijoru embereembere válogatjaválogatja 「Hannó-va
hitonijoru.」 „Embere válogatja, ki hogyan rea-
gál.”

jorujoru ◆ benézbenéz 「Kaerini sizensokuhinno misze-
nijotte kudaszai.」 „Hazafelé jövet nézz be a bio-
boltba!” ◆ elnézelnéz 「Tomodacsino tokoroni jot-
ta.」 „Elnéztem a barátomhoz.” ◆ húzódikhúzódik 「Jo-
koni jottekudaszai!」 „Húzódjanak félre!” ◆ ide-ide-
jönjön 「Amai nioinicurarete ariga jottekita.」 „Az
édes illatra idejöttek a hangyák.” ◆ nekitámasz-nekitámasz-
kodikkodik 「Kabenijotta.」 „Nekitámaszkodtam a
falnak.” ◆ odahúzódikodahúzódik 「Kabeni jotta.」 „Oda-
húzódott a falhoz.” ◆ összejönösszejön
「Tomodacsinogurúpu-va pátíni jotta.」 „A bará-
tok összejöttek, hogy bulizzanak egy kicsit.” ◆ tá-tá-
maszkodikmaszkodik 「Rankannijotta.」 „A hídkorlátnak
támaszkodtam.” ◆ tértér 「Hidarini jotta.」 „Bal
oldalra tértem.” ◇ sivagajorusivagajoru ráncbaráncba húzó-húzó-
dikdik 「Kareno hitaini sivaga jotta.」 „Ráncba hú-

zódott a homloka.” ◇ zenpónijoruzenpónijoru előredőlelőredől ◇

zenpónijoruzenpónijoru előrehajolelőrehajol 「Kanodzsonikiszu-o
sijóto zenpóni jotta.」 „Előrehajoltam, hogy meg-
csókoljam.” ◇ jokonijorujokonijoru félreállfélreáll 「Jokoni
jottebucukaruno-o fuszeida.」 „Félreállva elke-
rültem az ütközést.” ◇ jottederujottederu övérövér fogvafogva
taszítjataszítja azaz ellenfelétellenfelét ◇ jorabataidzsuno-jorabataidzsuno-
kagekage erőserős embertőlembertől kérjkérj segítségetsegítséget ◇

jorutoszavarutojorutoszavaruto mindenminden alkalommalalkalommal 「Jor-
uto szavarutokono hanasininaru.」 „Minden al-
kalommal ez a téma.” ◇ vaki-evaki-e jorujoru félrelépfélrelép
「Ókii hitogajatte kitanode vakini jotta.」 „Egy
nagy ember jött szembe, ezért félreléptem.”

jorujoru ◆ éjéj ◆ éjszakaéjszaka ◇ joruoszokujoruoszoku későkéső
esteeste 「Joruoszokumade hataraita.」 „Késő estig
dolgoztam.” ◇ joruninarujoruninaru beesteledikbeesteledik 「Fuju-
va hajaku joruninaru.」 „Télen hamar beestele-
dik.” ◇ jorunotobarijorunotobari éjszakaéjszaka palástjapalástja ◇ jo-jo-
runotobarirunotobari éjéj lepleleple 「Jorunotobariga orita.」
„Leereszkedett az éj leple.”

jorujoru ◆ kiválasztkiválaszt ◆ kiválogatkiválogat ◇ jorinijottejorinijotte
éppenéppen 「Jorini jottenandekore-o erandano?」
„Miért kellett éppen ezt választanod?” ◇ jorinu-jorinu-
kuku kiválasztkiválaszt 「Oisiszóna okasi-o jori nuita.」
„Kiválasztottam a finomnak látszó süteményt.” ◇

jorinukujorinuku kiválogatkiválogat 「Keszszakudake-o jori nu-
ita.」 „Kiválogattam a remekműveket.”

jorujoru ◆ folyamatba lépőfolyamatba lépő ◆ szrotápannaszrotápanna
jorubejorube ◆ menedékmenedék ◆ támasztámasz 「Joru benonai
hito」 „támasz nélküli ember”

jorudanjorudan ◆ JordániaJordánia
jorudandzsinjorudandzsin ◆ jordánjordán
jorudan-nojorudan-no ◆ jordánjordán
jorugaojorugao ◆ fehér hajnalkafehér hajnalka
jorugatanojorugatano ◆ éjszakaéjszaka aktívaktív 「Jorugatano
ningen」 „éjszaka aktív ember”

jorunanika-ojorunanika-o taberutaberu ◆ vacsorázikvacsorázik 「Kinóno
jorunani-o tabetano?」 „Tegnap este mit vacso-
ráztál?”

joruninarujoruninaru ◆ beesteledikbeesteledik 「Fuju-va hajaku
joruninaru.」 „Télen hamar beesteledik.”

joruninarutojoruninaruto ◆ estéreestére kelvénkelvén 「Joruninaru-
to neko-va karini deta.」 „A macska estére kelvén
vadászatra indult.”

jorunojoruno ◆ estiesti
jorunokeibiinjorunokeibiin ◆ éjjeliőréjjeliőr
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jorunotobarijorunotobari ◆ éjéj lepleleple 「Jorunotobariga ori-
ta.」 „Leereszkedett az éj leple.” ◆ éjszakaéjszaka pa-pa-
lástjalástja
joruoszokujoruoszoku ◆ későkéső esteeste 「Joruoszokumade
hataraita.」 „Késő estig dolgoztam.”

joru-ojoru-o tessitetessite ◆ egészegész éjenéjen átát 「Joru-o teh-
site benkjósita.」 „Egész éjen át tanultam.”

jorutojoruto ◆ kimondkimond 「Hóricunijorutokon-na
keijaku-va mukódeszu.」 „A törvény kimondja,
hogy az ilyen szerződés érvénytelen.” ◆ szerintszerint
「Tenkijohónijoruto kjó-va amedeszu.」 „Az elő-
rejelzés szerint ma esni fog.”

jorutonakuhirutonakujorutonakuhirutonaku ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal
jorujoru tosinami-ni-vatosinami-ni-va katenaikatenai ◆ idősödésidősödés el-el-
len nem tehetünk semmitlen nem tehetünk semmit
jorutoszavarutojorutoszavaruto ◆ mindenminden alkalommalalkalommal
「Joruto szavarutokono hanasininaru.」 „Min-
den alkalommal ez a téma.”

jósajósa ◆ kíméletkímélet ◆ könyörületkönyörület ◆ megbocsá-megbocsá-
tástás
jósajósa ◆ alkalmazás vagy elvetésalkalmazás vagy elvetés
jósanaijósanai ◆ kíméletlenkíméletlen 「Jósanai kógeki」 „kí-
méletlen támadás” ◆ könyörtelenkönyörtelen 「Jósanai
hito」 „könyörtelen ember”

jósanakujósanaku ◆ irgalmatlanulirgalmatlanul 「Sippaisitara
dzsósiga jósanaku siszszekisitekuru.」 „Ha hibá-
zok, a főnököm irgalmatlanul leszid.” ◆ kímélet-kímélet-
lenüllenül 「Teikósitara jósanaku korosze!」 „Kímé-
letlenül öljétek meg, ha ellenáll!” ◆ könyörtele-könyörtele-
nülnül 「Entenkanimo jósanaku jakjúno rensúga cu-
zuita.」 „A nagy melegben is könyörtelenül foly-
tak a baseballedzések.”

jósaszurujósaszuru ◆ elnézelnéz 「Kodomonimata te-o age-
tara jósasinaijo.」 „Nem fogom elnézni neked, ha
még egyszer bántod a gyereket!” ◆ megbocsátmegbocsát
「Kono hacugen-va jósasigatai.」 „Ez a kijelentés
nehezen megbocsátható.”

josijosi ◆ hallomáshallomás 「Ogenkitono josi, nanijoride-
szu.」 „Örömmel hallom, hogy jól van.” ◆ jelen-jelen-
tőségtőség ◆ módmód 「Sinszó-va imatonatte-va siru jo-
simonai.」 „Most már nincs módunkban megtud-
ni az igazságot.” ◆ okok 「Kjohiszuru josi-o szecu-
meisita.」 „Elmagyarázta a visszautasítás okát.” ◆

üzenetüzenet tartalmatartalma 「Kono josi, karenimo cutaete
kudaszai.」 „Kérem adja át neki ezt az üzenetet.”

◇ josiarigenajosiarigena jelentőségteljesjelentőségteljes 「Josiarige-
na kotoba」 „jelentőségteljes szavak”

josijosi ◆ csakcsak 「Josi, csikajotte sirabejó.」 „Néz-
zük csak meg közelebbről!” ◆ hethet 「Szagattejo-
si!」 „Elmehetsz!” ◆ jójó 「Szoredejosi.」 „Ez így
jó lesz.” ◆ jóljól vanvan 「Josi, jokujatta!」 „Jól van,
ügyes vagy!” ◆ nana 「Josi, szaszszokutorikaka-
ró.」 „Na, fogjunk gyorsan neki!” ◆ nono jójó 「Josi,
szecumeisitejaró.」 „No jó, elmagyarázom.” ◇ jo-jo-
sikitasikita na,na, jóljól vanvan 「Josikita, jattemijó!」 „Na,
jól van. Megteszem.” ◇ josijosijosijosi nyugodjnyugodj megmeg
「Josijosi, daidzsóbudajo! Nakanaide!」 „Nyu-
godj meg, nincs semmi baj! Ne sírj!”

josijosi ◆ nádnád ◇ josidojosido nádajtónádajtó
jósijósi ◆ protonproton
jósijósi ◆ nyugati papírnyugati papír
jósijósi ◆ adoptáltadoptált gyermekgyermek ◆ fogadottfogadott gyer-gyer-
mekmek 「Dzsissinojóni jósi-o aisita.」 „Úgy szerette
a fogadott gyermekét, mintha a sajátja lett volna.”
◆ nevelt gyermeknevelt gyermek ◇ mukojósimukojósi adoptált vőadoptált vő
jósijósi ◆ blankettablanketta ◆ papírlappapírlap ◆ űrlapűrlap 「Kono
jósi-o kinjúgo henszósite kudaszai.」 „Kérjük
küldje vissza ezt az űrlapot, miután kitöltötte.” ◆

valamirevalamire használatoshasználatos laplap ◇ inszacujósiinszacujósi
nyomtatópapírnyomtatópapír ◇ óbojósióbojósi jelentkezésijelentkezési laplap
◇ kaitójósikaitójósi megoldólapmegoldólap ◇ gurafujósigurafujósi milli-milli-
méterpapírméterpapír ◇ csúmon-jósicsúmon-jósi megrendelőlapmegrendelőlap ◇

denpójósidenpójósi táviratitávirati blankettablanketta ◇ tóan-jósitóan-jósi
válaszlapválaszlap ◇ tóhjójósitóhjójósi szavazócédulaszavazócédula ◇

tóhjójósitóhjójósi szavazólapszavazólap ◇ mósikomijósimósikomijósi je-je-
lentkezésilentkezési laplap ◇ renzokujósirenzokujósi végtelení-végtelení-
tett nyomtatópapírtett nyomtatópapír
jósijósi ◆ lényeglényeg 「Ronbunno jósi-o matometa.」
„Összefoglaltam az értekezés lényegét.” ◆ monda-monda-
nivalónivaló 「Enzecuno jósi」 „beszéd mondanivaló-
ja”

jósijósi ◆ kinézetkinézet 「Kanodzso-va jósini meguma-
reteiru.」 „Jó kinézettel áldotta meg az ég.” ◆

megjelenésmegjelenés
jósijósi ◆ korai halálkorai halál
josiarigenajosiarigena ◆ jelentőségteljesjelentőségteljes 「Josiarige-
na kotoba」 „jelentőségteljes szavak”

josiasijosiasi ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Zaitakukinmu-
mojosiasideszu.」 „Előnye és hátránya is van a
távmunkának.” ◆ jójó vagyvagy rosszrossz 「Kanszók-
igaaruto tenkino josi asinikakavarazu szentakude-
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kiru.」 „Ha van ruhaszárítónk, attól függetlenül
moshatunk, hogy jó-e vagy rossz az idő.”

jósicujósicu ◆ nyugati stílusú szobanyugati stílusú szoba
jósicujósicu ◆ oldott anyagoldott anyag
jósicupotensarujósicupotensaru ◆ oldottanyag-potenciáloldottanyag-potenciál
josidojosido ◆ nádajtónádajtó
jósiengumijósiengumi ◆ adoptálásadoptálás ◆ örökbefogadásörökbefogadás
「Kodomoga umarenakattakara, jósienguminicu-
ite kangaeta.」 „Mivel nem született gyerekük,
örökbefogadásra gondoltak.”

jósiengumiszurujósiengumiszuru ◆ örökbeörökbe fogadfogad 「Kodomo-
futarito jósiengumi-o sita.」 „Örökbe fogadott két
gyereket.”

josigamojosigamo ◆ sarlós récesarlós réce
josigoijosigoi ◆ kínai törpegémkínai törpegém
josijosijosijosi ◆ nyugodjnyugodj megmeg 「Josijosi, daidzsóbu-
dajo! Nakanaide!」 „Nyugodj meg, nincs semmi
baj! Ne sírj!”

jósikijósiki ◆ formaforma ◆ módmód ◆ stílusstílus 「Kono ie-
va nanijósikideszuka?」 „Milyen stílusú ez a ház?”
◇ kencsikujósikikencsikujósiki építészetiépítészeti stílusstílus ◇ kó-kó-
dójósikidójósiki viselkedésmintaviselkedésminta ◇ gosikkujósikigosikkujósiki
gótikusgótikus stílusstílus ◇ szeikacujósikiszeikacujósiki életstíluséletstílus
◇ szeikacujósikiszeikacujósiki életmódéletmód ◇ hjógen-jósikihjógen-jósiki
kifejezésmódkifejezésmód ◇ runeszszanszujósikiruneszszanszujósiki rene-rene-
szánsz stílusszánsz stílus
jósikijósiki ◆ nyugati stílusnyugati stílus
jósikikajósikika ◆ stilizálásstilizálás
jósikikaszurujósikikaszuru ◆ ábrázolábrázol 「Hano katacsi-o jó-
sikikasita mojó」 „leveleket ábrázoló minta” ◆

stilizálstilizál 「Jósikikaszareta engi」 „stilizált elő-
adás”

josikirijosikiri ◆ nádiposzátanádiposzáta ◇ kojosikirikojosikiri keletikeleti
foltosfoltos nádiposzátanádiposzáta ◇ hasiboszojosikirihasiboszojosikiri
foltos nádiposzátafoltos nádiposzáta
josikitajosikita ◆ na,na, jóljól vanvan 「Josikita, jattemijó!」
„Na, jól van. Megteszem.”

jósikitoirejósikitoire ◆ nyugatinyugati stílusústílusú vécévécé 「Vasiki-
toireto jósikitoire」 „japán és nyugati stílusú vé-
cé”

josimijosimi ◆ barátságbarátság 「Karetojosimi-o muszun-
da.」 „Barátságot kötöttem vele.” ◆ cimboracimbora
「Kare-va dószónojosimideszu.」 „Iskoláskori
cimborám.” ◆ közeliközeli kapcsolatkapcsolat ◇ dókjóno-dókjóno-
josimijosimi földiföldi 「Dókjónojosimide kaivaga hazun-

da.」 „Földim volt, ezért belefeledkeztünk a be-
szélgetésbe.” ◇ tonarinojosimitonarinojosimi jójó szomszédiszomszédi
viszonyviszony ◇ tomodacsinojosimidetomodacsinojosimide barátibaráti ala-ala-
ponpon 「Tomodacsinojosimide jaszukusimasó.」
„Baráti alapon, olcsón megszámítom.”

josinjosin ◆ utólökésutólökés ◆ utórengésutórengés 「Kuri kaesi
cuzuku josinde sinkei-o togaraszeteita.」 „Az is-
métlődő utórezgések borzolták az idegeinket.” ◆

utórezgésutórezgés 「Sindoszanno josinga haszszeisima-
sita.」 „Hármas erősségű utórezgés jött.”

jósinjósin ◆ nevelőszülőnevelőszülő
jósinjósin ◆ prurigoprurigo ◆ viszkető kiütésviszkető kiütés
jósinjósin ◆ laminalamina ◆ levéllemezlevéllemez
josinbajosinba ◆ mégmég haha 「Josinba sippaisitemo
kubininarukoto-va naidaró.」 „Még ha hibázol
sem fognak kirúgni.”

jósininarujósininaru ◆ örökbeörökbe leszlesz fogadvafogadva 「Sódzso-
va jósininatta.」 „Örökbe fogadták a lányt.”

jósiniszurujósiniszuru ◆ adoptáladoptál 「Kodzsi-o jósinisita.」
„Adoptáltam egy árvát.” ◆ örökbeörökbe fogadfogad 「Oi-
o vatasino jósinisita.」 „Örökbe fogadtam az uno-
kaöcsémet.”

josinozuikaratendzsónozokujosinozuikaratendzsónozoku ◆ nemnem látjalátja aa
fától az erdőtfától az erdőt
jósi-ojósi-o moraumorau ◆ örökbeörökbe fogadfogad 「Futarino jósi-
o moratta.」 „Két gyereket fogadott örökbe.”

jósitanreijósitanrei ◆ vonzóvonzó kinézetkinézet ◆ vonzóvonzó megje-megje-
lenéslenés
jósitanreinajósitanreina ◆ vonzóvonzó kinézetűkinézetű ◆ vonzóvonzó
megjelenésűmegjelenésű
josivarajosivara ◆ nádasnádas
josizujosizu ◆ nádból font rolónádból font roló
jósojóso ◆ idegenidegen nyelvűnyelvű könyvkönyv ◆ nyugatinyugati
könyvkönyv
jósojóso ◆ fontosfontos pontpont ◆ lényegeslényeges pontpont 「Jóso-
o oszaeru.」 „Megérti a lényeges pontokat.” ◆

stratégiaistratégiai pontpont 「Jóso-o katameru.」 „Meg-
erősíti a stratégiai pontot.” ◇ kócúnojósokócúnojóso köz-köz-
lekedési csomópontlekedési csomópont
jósójósó ◆ hüvelyhüvely ◆ levélhüvelylevélhüvely
jósójósó ◆ kisgyermekkisgyermek
jósójósó ◆ csomópontcsomópont 「Kono kúiki-va kókúkócú-
no jósóda.」 „Ez a légtér a légi közlekedés csomó-
pontja.” ◆ fontos helyfontos hely ◆ stratégiai pontstratégiai pont
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jósobujósobu ◆ idegen nyelvű könyvek osztályaidegen nyelvű könyvek osztálya
jósódzsijósódzsi ◆ korai gyermekkorkorai gyermekkor
jósókijósóki ◆ gyermekévekgyermekévek ◆ kisgyermekkorkisgyermekkor ◆

korai gyermekkorkorai gyermekkor
jósokujósoku ◆ nyugatinyugati ételétel 「Vasokuto jósoku」
„japán és nyugati étel”

jósokujósoku ◆ fontosfontos állásállás 「Jósokuni cuku.」
„Fontos álláshoz jut.” ◆ fontosfontos pozíciópozíció 「Jó-
sokuniaru kómuin」 „fontos pozícióban lévő köz-
tisztviselő”

jósokujósoku ◆ szaporításszaporítás ◆ tenyésztéstenyésztés ◆ te-te-
nyésztettnyésztett 「Jósokukaki」 „tenyésztett osztri-
ga” ◇ kakijósokukakijósoku osztrigatenyésztésosztrigatenyésztés
jósokujósoku ◆ kinézetkinézet 「Kanodzso-va jósokuga szu-
gureteiru.」 „Jó kinézete van.”

jósokucsijósokucsi ◆ halastóhalastó
jósokudzsójósokudzsó ◆ halkeltetőhalkeltető ◆ haltelephaltelep
jósokugakijósokugaki ◆ tenyésztett osztrigatenyésztett osztriga
jósokugjojósokugjo ◆ tenyésztett haltenyésztett hal
jósokugjogjójósokugjogjó ◆ haltenyésztéshaltenyésztés
jósokusindzsujósokusindzsu ◆ tenyésztett gyöngytenyésztett gyöngy
jósokuszurujósokuszuru ◆ szaporítszaporít 「Kai-o jósokusite-
iru.」 „Kagylókat szaporít.” ◆ tenyészttenyészt
「Szakana-o jósokusiteiru.」 „Halakat tenyészt.”

jósónokorojósónokoro ◆ koraikorai gyermekkorgyermekkor 「Jósóno
korokara ongakuni cujoi kansin-o motteita.」
„Korai gyermekkora óta erősen érdeklődött a zene
iránt.”

jósoszenmontenjósoszenmonten ◆ idegenidegen nyelvűnyelvű könyves-könyves-
boltbolt
josújosú ◆ felkészülésfelkészülés
jósujósu ◆ nyugati italnyugati ital ◆ nyugati szeszesitalnyugati szeszesital
jósufukudzsuszójósufukudzsuszó ◆ tavaszi héricstavaszi hérics
jósúmacu-ojósúmacu-o ◆ jó hétvégétjó hétvégét
jósúmacu-ojósúmacu-o oszugosikudaszaioszugosikudaszai ◆ jójó hétvé-hétvé-
gét kívánokgét kívánok
jósunjósun ◆ lágylágy tavasztavasz 「Jósunno kó」 „lágy ta-
vasz ideje”

josú-ojosú-o szuruszuru / josúszurujosúszuru ◆ felkészülfelkészül azaz
óráraórára ◆ készülkészül 「Dzsugjóno josú-o simaszen-
desita.」 „Nem készültem az órára.”

josúszurujosúszuru / josú-ojosú-o szuruszuru ◆ felkészülfelkészül azaz
óráraórára ◆ készülkészül 「Dzsugjóno josú-o simaszen-
desita.」 „Nem készültem az órára.”

joszajosza ◆ jóságjóság 「Inakaszeikacuno joszaga va-
kattekita.」 „Megértettem, hogy mi a jó a vidéki
életben.” ◆ jójó voltavolta 「Kareno kiokurjokuno jo-
szani odoroita.」 „Meglepődtem a jó emlékeze-
tén.”

jószaijószai ◆ nyugati ruhakészítésnyugati ruhakészítés ◆ varrásvarrás
jószaijószai ◆ salakanyagsalakanyag
jószaijószai ◆ erőderőd 「Hjakuninno gundzsin-va
jószai-o mamorutameni ninmuszareta.」 „100
katona védte az erődöt.” ◆ erődítményerődítmény ◆ várvár
「Hangaríni-va jószaino atocsigaacsikocsini mi-
rareru.」 „Magyarországon imitt-amott várok
romjai láthatók.”

jószaijószai ◆ közepes tehetségközepes tehetség
jószaigakkójószaigakkó ◆ varróiskolavarróiskola ◆ varrótanfo-varrótanfo-
lyamlyam
jószaimedzsájószaimedzsá ◆ szabócentiszabócenti
jószainoiszekijószainoiszeki ◆ várromvárrom
jószainotójószainotó ◆ vártoronyvártorony
jószaitosijószaitosi ◆ erődvároserődváros
joszamujoszamu ◆ éjszaka hidegeéjszaka hidege
joszanjoszan ◆ büdzsébüdzsé 「Szeifu-va rainendono
joszan-o tateta.」 „A kormány elkészítette a jövő
évi büdzsét.” ◆ keretkeret 「Kono tatemonono
tatekaeni-va joszangaarimaszen.」 „Az épület fel-
újítására nincs keret.” ◆ költségkeretköltségkeret
「Joszan-o uvamavaru kai mono-o sita.」 „Költ-
ségkeretet túllépő vásárlást csináltam.” ◆ költ-költ-
ségtervezetségtervezet 「Kokkai-va joszan-o singisitei-
ru.」 „A parlament a költségtervezetet vitatja
meg.” ◆ költségvetésköltségvetés 「Kotosi-va kaihacuno-
tameno joszan-va szukunai.」 „Az idei költségve-
tésben kevesebb a fejlesztésre fordítható pénz.” ◇

kinkójoszankinkójoszan kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott költségve-költségve-
téstés ◇ kinsukujoszankinsukujoszan megszorítómegszorító költség-költség-
vetésvetés ◇ kokkajoszankokkajoszan államiállami költségvetésköltségvetés
◇ szainjújoszangakuszainjújoszangaku tervezetttervezett éveséves be-be-
vételvétel ◇ súszeijoszansúszeijoszan módosítottmódosított költség-költség-
vetésvetés ◇ cuikajoszancuikajoszan pótköltségvetéspótköltségvetés ◇

bóeijoszanbóeijoszan védelmivédelmi keretkeret ◇ joszangaarujoszangaaru
szánszán 「Purezentono joszan-va ikuradeszuka?」
„Te mennyit szánsz az ajándékra?” ◇ rainendo-rainendo-
nojoszannojoszan jövő év költségvetésejövő év költségvetése
jószanjószan ◆ folacinfolacin ◆ folsavfolsav
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jószanjószan ◆ selyemhernyó-tenyésztésselyemhernyó-tenyésztés
joszan-anjoszan-an ◆ költségvetés-tervezetköltségvetés-tervezet
jószancsijószancsi ◆ selyemhernyó-tenyésztőselyemhernyó-tenyésztő vi-vi-
dékdék
jószandzsojószandzso ◆ selyemhernyó-tenyésztőselyemhernyó-tenyésztő te-te-
leplep
joszangaarujoszangaaru ◆ szánszán 「Purezentono joszan-va
ikuradeszuka?」 „Te mennyit szánsz az ajándék-
ra?”

jószangjójószangjó ◆ selyemhernyó-tenyésztésselyemhernyó-tenyésztés
joszan-iinkaijoszan-iinkai ◆ költségvetési bizottságköltségvetési bizottság
jószankajószanka ◆ selyemhernyó-tenyésztőselyemhernyó-tenyésztő
joszankjósojoszankjóso ◆ költségvetési előirányzatköltségvetési előirányzat
jószannókajószannóka ◆ selyemhernyó-tenyésztőselyemhernyó-tenyésztő
joszan-óbájoszan-óbá ◆ túlköltekezéstúlköltekezés
jószan-o szurujószan-o szuru ◆ selyemhernyót tenyésztselyemhernyót tenyészt
joszansingijoszansingi ◆ költségvetési vitaköltségvetési vita
joszejosze ◆ kabarékabaré ◆ kabaréteremkabaréterem ◆ revürevü ◆

varietévarieté ◆ varietészínházvarietészínház
joszejosze ◆ összehívásösszehívás ◆ végjátékvégjáték
joszeacumejoszeacume ◆ egyvelegegyveleg
joszeacumehensújoszeacumehensú ◆ fércmunkafércmunka
joszeacumenojoszeacumeno ◆ szedett-vedettszedett-vedett 「Josze
acumeno guntaidatta.」 „Szedett-vedett sereg
volt.”

joszeacumerujoszeacumeru ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Szozai-o josze
acumeta.」 „Összegyűjtöttem az alapanyagokat.”
◆ összehajtösszehajt 「Hicudzsi-o josze acumeta.」
„Összehajtotta a birkákat.” ◆ összeterelösszeterel
「Gacsó-o josze acumeta.」 „Összeterelte a libá-
kat.”

joszeaujoszeau ◆ összeérintösszeérint 「Kucsibiru-o josze at-
ta.」 „Összeérintették az ajkukat.”

joszecujoszecu ◆ kotangenskotangens
jószecujószecu ◆ összefoglaló magyarázatösszefoglaló magyarázat
jószecujószecu ◆ hegesztéshegesztés ◇ ákujószecuákujószecu ívhe-ívhe-
gesztésgesztés ◇ aszecsiren-jószecuaszecsiren-jószecu lánghegesz-lánghegesz-
téstés ◇ aszecsiren-jószecuaszecsiren-jószecu gázhegesztésgázhegesztés ◇

gaszujószecugaszujószecu lánghegesztéslánghegesztés ◇ kósúhajó-kósúhajó-
szecuszecu nagyfrekvenciásnagyfrekvenciás hegesztéshegesztés ◇

szanszoaszecsiren-jószecuszanszoaszecsiren-jószecu lánghegesz-lánghegesz-
téstés ◇ dzsiszeijószecudzsiszeijószecu autogénhegesztésautogénhegesztés
◇ denkijószecudenkijószecu villanyhegesztésvillanyhegesztés
jószecujószecu ◆ korai halálkorai halál

jószecubídojószecubído ◆ hegesztési varrathegesztési varrat
jószecubójószecubó ◆ hegesztőpálcahegesztőpálca
jószecudecukerujószecudecukeru ◆ ráhegesztráhegeszt 「Teppanni
jószecudenatto-o cuketa.」 „Ráhegesztettem egy
anyát a vaslemezre.”

jószecudecunagerujószecudecunageru ◆ összehegesztösszehegeszt 「Ni-
honno tekkan-o jószecudecunageta.」 „Összehe-
gesztettem két vascsövet.”

jószecuganjószecugan ◆ hegesztőpisztolyhegesztőpisztoly
joszecukerujoszecukeru ◆ magáhozmagához engedenged 「Kono
sokubucu-va musi-o josze cukenai.」 „Ez a nö-
vény nem engedi magához a rovarokat.”

jószecukijószecuki ◆ hegesztőgéphegesztőgép ◆ hegesztőké-hegesztőké-
szülékszülék
jószecukójószecukó ◆ hegesztőhegesztő ◆ hegesztőmunkáshegesztőmunkás
jószecuszurujószecuszuru ◆ korán hal megkorán hal meg
jószecuszurujószecuszuru ◆ hegeszthegeszt 「Tecukuda-o jósze-
cusita.」 „Vascsövet hegesztettem.” ◆ meghe-meghe-
gesztgeszt 「Tecu-o ikkasojószecusita.」 „Egy helyen
meghegesztettem a vasat.”

jószecutenjószecuten ◆ hegesztési ponthegesztési pont
joszegakijoszegaki ◆ üzenetgyűjtésüzenetgyűjtés
joszegaki-ojoszegaki-o szuruszuru ◆ üzeneteketüzeneteket gyűjtgyűjt
「Njúincsúno dórjónotameni kireina kamini josze
gaki-o sita.」 „Egy szép papírlapon üzeneteket
gyűjtöttünk a kórházba került kollégánknak.”

joszegijoszegi ◆ parkettaparketta
joszegibarifuróringujoszegibarifuróringu ◆ parkettaparketta
joszegibarinojoszegibarino ◆ parkettásparkettás 「Josze gibarino
sinsicu」 „parkettás halószoba”

joszegizaikujoszegizaiku ◆ parkettaparketta
joszegizaikujoszegizaiku ◆ faberakásfaberakás ◆ intarziaintarzia
joszeijoszei ◆ életélet hátralévőhátralévő részerésze 「Joszei-o rjo-
kóde szugosita.」 „Az élete hátralévő részét uta-
zással töltötte.”

joszeijoszei ◆ lendületlendület ◆ maradékmaradék erőerő ◇ joszei-joszei-
oo karukaru felbuzdulfelbuzdul 「Kaisa-va kokunaiszeikóno
joszei-o katte kaigaini sinsucusita.」 „A vállalat a
hazai sikereken felbuzdulva, külföldön is terjesz-
kedett.” ◇ joszei-ojoszei-o karukaru kihasználjakihasználja aa len-len-
dületetdületet 「Hacusórino joszei-o katte sóri-o
kaszaneta.」 „Az első győzelem lendületét kihasz-
nálva, folytatta a győzelemsorozatot.”

jószeijószei ◆ felhívásfelhívás ◆ kéréskérés
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jószeijószei ◆ lárvalárva
jószeijószei ◆ jókedélyűségjókedélyűség ◆ jókedvűségjókedvűség ◆ po-po-
zitívzitív 「Ninsinteszuto-va jószeidatta.」 „A ter-
hességi teszt pozitív volt.”

jószeijószei ◆ korai halálkorai halál
jószeijószei ◆ nimfanimfa ◆ tündértündér
jószeijószei ◆ képzésképzés ◇ kjóin-jószeikjóin-jószei tanárkép-tanárkép-
zészés ◇ dzsinkakujószeidzsinkakujószei személyiségnevelésszemélyiségnevelés
◇ dzsinkakujószeidzsinkakujószei személyiségformálásszemélyiségformálás ◇

dzsinzaiikuszeidzsinzaiikuszei képzésképzés 「Sindzsinno
dzsinzaiikuszei-va taiszecudeszu.」 „Fontos az
utánpótlás képzése.”

jószeihannójószeihannó ◆ pozitívpozitív reakcióreakció ◇ gijósze-gijósze-
ihannóihannó pszeudopozitív reakciópszeudopozitív reakció
jószeikijószeiki ◆ lárvaéletlárvaélet
jószeikózajószeikóza ◆ képzőtanfolyamképzőtanfolyam
joszei-ojoszei-o karukaru ◆ felbuzdulfelbuzdul 「Kaisa-va koku-
naiszeikóno joszei-o katte kaigaini sinsucusita.」
„A vállalat a hazai sikereken felbuzdulva, külföl-
dön is terjeszkedett.” ◆ kihasználjakihasználja aa lendü-lendü-
letetletet 「Hacusórino joszei-o katte sóri-o kasza-
neta.」 „Az első győzelem lendületét kihasználva,
folytatta a győzelemsorozatot.”

jószeiszeisokujószeiszeisoku ◆ pedogenezispedogenezis
jószeiszurujószeiszuru ◆ korán hal megkorán hal meg
jószeiszurujószeiszuru ◆ felszólítfelszólít 「Szeifu-va kanszen-
jobónotame, kokuminni dzsisuku-o jószeisita.」
„A kormány a fertőzés visszaszorítása érdekében,
önmegtartóztatásra szólította fel a népet.” ◆ kérkér
「Kuni-va endzso-o jószeisita.」 „Az ország segít-
séget kért.”

jószeiszurujószeiszuru ◆ képezképez 「Kono gakkó-va cújaku-
o jószeisiteiru.」 „Ez az iskola tolmácsokat ké-
pez.”

joszekakerujoszekakeru ◆ betódulbetódul ◆ nekitámasztnekitámaszt
jószekijószeki ◆ űrméretűrméret ◆ űrtartaloműrtartalom ◇ kitójó-kitójó-
szekiszeki hengerűrtartalomhengerűrtartalom ◇ kóteijószekikóteijószeki lö-lö-
kettérfogatkettérfogat
jószekinotan-ijószekinotan-i ◆ űrmértékűrmérték
jószekiricujószekiricu ◆ területkihasználtságterületkihasználtság
joszemunejanejoszemunejane ◆ kontytetőkontytető
joszenjoszen ◆ előmosáselőmosás
joszenjoszen ◆ előfutamelőfutam ◆ előmérkőzéselőmérkőzés ◆ elő-elő-
választásválasztás ◆ selejtezőselejtező 「Csímu-va joszende

ocsita.」 „A csapat kiesett a selejtezőn.” ◇ kei-kei-
dzsijoszendzsijoszen időmérő versenyidőmérő verseny
joszenabejoszenabe ◆ cserépedénybencserépedényben főttfőtt vegyesvegyes
ételétel ◆ joszenabejoszenabe
joszen-ojoszen-o okonauokonau ◆ selejtezselejtez 「Csímuno
joszen-o okonatta.」 „Selejtezték a csapatokat.”

jószenrojószenro ◆ körkemencekörkemence
joszerarerujoszerareru ◆ kapkap 「Sicsósakara joszerareta
iken」 „nézőktől kapott vélemények” ◆ össze-össze-
futfut 「Kare-va hitainosiva-o joszeta.」 „Összefu-
tottak a ráncok a homlokán.”

joszerujoszeru ❶ közelítközelít 「Dzsisaku-o teppanni jo-
szeta.」 „A mágnest a vaslemezhez közelítette.” ❷

összegyűjtösszegyűjt 「Ocsi ba-o nivano kataszumini jo-
szeta.」 „A kert végében összegyűjtötte a lehul-
lott faleveleket.” ❸ húzhúz 「Kono cukue-o hidarini
joszetekudaszai.」 „Húzd balra ezt az asztalt!” ◆

egybegyűjtegybegyűjt 「Hitobito-o joszeta.」 „Egybe-
gyűjtötte az embereket.” ◆ félreállítfélreállít 「Kuruma-
o rokatani joszeta.」 „A kocsival félreálltam az út-
padkára.” ◆ hívhív 「Pátíni kjaku-o joszeta.」 „Ven-
dégeket hívtam a partira.” ◆ közeledikközeledik
「Joszete-va kaeszu nami」 „közeledő, majd tá-
volodó hullámok” ◆ küldküld 「Ankétoni kaitó-o jo-
szeta.」 „Választ küldtem a felmérésre.” ◆ meg-meg-
látogatlátogat 「Mata joszeteitadakimaszu.」 „Egy-
szer majd ismét meg szeretném látogatni!” ◆

odagyűjtodagyűjt 「Hito-o hadzsikkoni joszeta.」 „Oda-
gyűjtötte az embereket oldalra.” ◆ összedugösszedug
「Kao-o joszete hanasi atta.」 „Összedugták a fe-
jüket, és beszélgettek.” ◆ összehúzösszehúz 「Maju-o
joszeta.」 „Összehúztam a szemöldökömet.” ◆

összetolösszetol 「Ikucukano iszu-o joszeteszono uede
neta.」 „Összetoltam néhány széket, és azokon
aludtam.” ◆ tanúsíttanúsít 「Hiszaisani dódzsó-o jo-
szeteiru.」 „Együttérzést tanúsít a katasztrófa
érintettjeivel szemben.” ◆ toltol 「Szumi-e joszeta
iszu-o modosita.」 „Visszahúztam a sarokba tolt
széket.” ◆ zárzár 「Kudamono-o zeríde joszeta.」
„Zselébe zártam gyümölcsöt.” ◇ omoi-oomoi-o joszerujoszeru
együttérzőenegyüttérzően gondolgondol 「Hiszaisani omoi-o jo-
szeta.」 „Együttérzően gondoltam a katasztrófa
áldozataira.” ◇ omoi-oomoi-o joszerujoszeru rágondolrágondol 「Tó-
ku hanarete kuraszu hahani omoi-o joszeta.」 „A
távolban élő édesanyámra gondoltam.” ◇ omoi-omoi-
oo joszerujoszeru megszeretmegszeret 「Kanodzsoni omoi-o jo-
szeta.」 „Megszerette a nőt.” ◇ kakijoszerukakijoszeru
összekaparösszekapar 「Téburuni ocsitapankuzu-o kaki
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joszeta.」 „Összekapartam a morzsát az asztalon.”
◇ kokoro-okokoro-o joszerujoszeru húzhúz aa szíveszíve 「Kano-
dzsoni kokoro-o joszeteiru.」 „Ahhoz a nőhöz húz
a szívem.” ◇ szaszoijoszeruszaszoijoszeru édesgetédesget 「Inu-o
szószédzside szaszoi joszeta.」 „Kolbásszal magá-
hoz édesgette a kutyát.” ◇ dzsóhógajoszerar-dzsóhógajoszerar-
erueru tudomásáratudomására hozhoz 「Keiszacuni mokugeki-
dzsóhóga joszerareta.」 „A rendőrség tudomására
jutott, hogy valaki látta az esetet.” ◇ siva-osiva-o jo-jo-
szeruszeru összeráncolösszeráncol 「Odekoni siva-o joszeta.」
„Összeráncolta a homlokát.” ◇ siva-osiva-o joszerujoszeru
ráncolráncol 「Hitainosiva-o joszeta.」 „A homlokát
ráncolta.” ◇ sinrai-osinrai-o joszerujoszeru megbízikmegbízik 「Ni-
honno gidzsucuni sinrai-o joszeteiru.」 „Megbízik
a japán technikában.” ◇ szurijoszeruszurijoszeru hozzá-hozzá-
dörgöldörgöl 「Akan bóni hoo-o szuri joszeta.」 „Hoz-
zádörgöltem az arcom a kisbabához.” ◇ tagurij-tagurij-
oszeruoszeru magáhozmagához húzhúz 「Tazuna-o taguri josze-
ta.」 „Magamhoz húztam a gyeplőt.” ◇ dódzsó-dódzsó-
oo joszerujoszeru együttérzéstegyüttérzést tanúsíttanúsít 「Hito-va
kareni fukai dódzsó-o joszeteita.」 „Az emberek
mély együttérzést tanúsítottak iránta.” ◇ hakij-hakij-
oszeruoszeru összesöpörösszesöpör 「Garaszuno hahen-o haki
joszeta.」 „Összesöpörte az üvegcserepeket.” ◇

hacsinodzsi-ohacsinodzsi-o joszerujoszeru felhúzfelhúz 「Hitaini ha-
csino dzsi-o joszeta.」 „Felhúzta a szemöldökét.”
◇ fukijoszerufukijoszeru összehordösszehord 「Kazeha kare ha-o
fuki joszeta.」 „A szél összehordta a száraz levele-
ket.” ◇ mi-omi-o joszerujoszeru meghúzzameghúzza magátmagát 「Csin-
taimansonga micukarumade tomodacsinotokoro-
ni mi-o joszeta.」 „Amíg nem találtam albérletet,
a barátomnál húztam meg magam.” ◇ mi-omi-o jo-jo-
szeruszeru bújikbújik 「Kabeni mi-o joszeta.」 „A fal mel-
lé bújtam.” ◇ mi-omi-o joszerujoszeru ideiglenesenideiglenesen élél
「Gohjakuningaszono hinandzsoni mi-o joszetei-
ru.」 „500-an élnek ideiglenesen a menedékhe-
lyen.” ◇ jokonijoszerujokonijoszeru félreállítfélreállít 「Kuruma-
o jokoni joszete tometa.」 „Félreállítottam a ko-
csit.” ◇ joszetejoszete naknak 「Naki hahani joszete」
„elhunyt édesanyámnak” ◇ joszerarerujoszerareru kapkap
「Sicsósakara joszerareta iken」 „nézőktől kapott
vélemények” ◇ vakihejoszeruvakihejoszeru félrehúzfélrehúz 「Ko-
no iszu-va dzsamadakara vakihe joszete!」 „Húzd
félre ezt a széket, mert útban van!”

joszeszekijoszeszeki ◆ kabaréteremkabaréterem ◆ varietészín-varietészín-
házház
joszetejoszete ◆ naknak 「Naki hahani joszete」 „el-
hunyt édesanyámnak” ◆ rőlről 「Dzsibunno dzsin-
szeini joszete kangaetemimasita.」 „Elgondolkoz-

tam az életemről.” ◇ joszetejoszete rőlről 「Dzsibunno
dzsinszeini joszete kangaetemimasita.」 „Elgon-
dolkoztam az életemről.”

joszojoszo ◆ idegenidegen 「Kigjóhimicu-va joszoni more-
ta.」 „A vállalati titok idegenek kezébe került.”
◆ másholmáshol 「Koko-va takaikarajoszode kai mo-
noszuru.」 „Ez az üzlet drága, máshol vásárolok.”
◆ nemnem törődéstörődés 「Hitobitono sinpai-o joszoni
hasino rankanni szuvatteita.」 „Az aggódó embe-
rekkel nem törődve a híd korlátján ült.” ◇ joszo-joszo-
nono idegenidegen 「Joszonoobaszan-ni koe-o kakerare-
ta.」 „Megszólított egy idegen néni.” ◇ joszonojoszono
másmás 「Joszono ko-va dzsibunno kojori kavaiku-
nai.」 „Más gyereke nem olyan aranyos, mint a
sajátunké.” ◇ joszonohitojoszonohito idegenidegen ◇ joszo-ejoszo-e
máshovámáshová 「Joszo-e iku.」 „Máshová megy.” ◇

joszomejoszome külsőkülső szemlélőszemlélő 「Kono sigoto-va jo-
szo meni-va kantanni mieru.」 „Ez a munka külső
szemlélő számára könnyűnek tűnhet.” ◇ joszo-joszo-
meme mindenkimindenki 「Karerano nakaga varuikoto-va
joszo menimo vakaru.」 „Mindenki láthatja, hogy
nincsenek jóban.” ◇ joszo-ojoszo-o máshovámáshová 「Kare-
va joszo-o mita.」 „Máshová nézett.”

joszójoszó ◆ becsültbecsült 「Joszókingaku」 „becsült
összeg” ◆ sejtelemsejtelem 「Keizaigakusano joszó-va
atatta.」 „Beigazolódott a közgazdászok sejtel-
me.” ◆ sejtéssejtés 「Futagoszoszúno joszó-va só-
meiszareta.」 „Igazolódott az ikerprím-sejtés.” ◆

tipptipp 「Keibano joszó」 „lóversenyfogadási tipp”
◆ várakozásvárakozás 「Dzsikkenno kekka-va joszódór-
idatta.」 „A kísérlet a várakozásnak megfelelő
eredményt hozta.” ◆ várhatóvárható 「Joszósúkaku-
daka」 „várható terméshozam” ◇ keibajoszókeibajoszó
lóversenytipplóversenytipp ◇ szakugarajoszószakugarajoszó várhatóvárható
terméshozamterméshozam ◇ súkakujoszósúkakujoszó várhatóvárható ter-ter-
méshozamméshozam ◇ joszóidzsójoszóidzsó vártnálvártnál többtöbb
「Sigoto-va joszóidzsóni dzsikangakakatta.」 „A
vártnál több időbe telt a munka.” ◇ joszóidzsójoszóidzsó
várakozásonvárakozáson felülfelül 「Kaisano dzsiszszeki-va jo-
szóidzsódatta.」 „A vállalat teljesítménye várako-
záson felüli volt.” ◇ joszógatacujoszógatacu számítaniszámítani
lehetlehet rárá 「Taifúgakono macsi-o csokugekiszuru
joszóga tatteiru.」 „Számítanak rá, hogy a tájfun
ezt a várost fogja sújtani.”

jószojószo ◆ jódjód
jószojószo ◆ elemelem 「Siszutemu-o kószeiszuru jó-
szo」 „rendszert alkotó elemek” ◆ összetevőösszetevő
「Szeikóni-va mih-cuno jószogaaru.」 „A siker-
nek három összetevője van.” ◆ részrész
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「Sokuszeikacu-va nicsidzsószeikacuno jószodea-
ru.」 „Az étkezés a mindennapi életünk része.”
◆ tényezőtényező 「Kikenna jószo」 „kockázati ténye-
ző” ◇ kiszotekinajószokiszotekinajószo alapvetőenalapvetően szük-szük-
ségességes elemelem 「Mizu-va szeimeino kiszotekina jó-
szodeszu.」 „A víz az élethez alapvetően szüksé-
ges elem.” ◇ kószeijószokószeijószo alkotóelemalkotóelem ◇ zógo-zógo-
jószojószo szóalkotó elemszóalkotó elem
jószójószó ◆ nyugatinyugati könyvkötéskönyvkötés ◆ nyugatinyugati öl-öl-
tözéktözék 「Jószóno hito」 „nyugati öltözékű em-
ber”

jószójószó ◆ jellegjelleg 「Kanszentaiszakuga csókiszen-
no jószó-o teisitekita.」 „A vírussal való harc
hosszútávú jelleget öltött.” ◆ kinézetkinézet 「Atarasii-
birude tosinno jószóga kavatta.」 „Az új épületek-
kel megváltozott a városközpont kinézete.”

jószóbonjószóbon ◆ nyugati kötésű könyvnyugati kötésű könyv
joszodejoszode ◆ másholmáshol
joszódekinaijoszódekinai ◆ váratlanváratlan 「Joszódekinai
dzsókjó.」 „Váratlan helyzet.”

joszódekirujoszódekiru ◆ várhatóvárható 「Make-va joszódeki-
ta.」 „Várható volt a vereség.”

joszódórinojoszódórino ◆ vártvárt 「Keikaku-va joszódórino
kekkaninatta.」 „Tervünk a várt eredményhez ve-
zetett.”

joszo-ejoszo-e ◆ máshovámáshová 「Joszo-e iku.」 „Máshová
megy.”

joszógacukanaijoszógacukanai ◆ beláthatatlanbeláthatatlan 「Csikjú-
ondankano eikjó-va joszóga cukanai.」 „A globá-
lis felmelegedés beláthatatlan következményekkel
jár.”

joszógainojoszógaino ◆ váratlanváratlan 「Joszógaino suppide
kjúrjóga nakunatta.」 „A váratlan kiadások miatt
elfogyott a fizetésem.”

joszógatacujoszógatacu ◆ számítaniszámítani lehetlehet rárá 「Tai-
fúgakono macsi-o csokugekiszuru joszóga tattei-
ru.」 „Számítanak rá, hogy a tájfun ezt a várost
fogja sújtani.”

joszogotojoszogoto ◆ közömbösközömbös dologdolog 「Kono
mondai-va joszo gototo-va omoenai.」 „Ez a
probléma nem közömbös számomra.” ◆ másmás
problémájaproblémája 「Imamade szaigai-va joszo gotono-
jóni omotteita.」 „Eddig más problémájaként te-
kintettem a katasztrófákra.”

joszóijoszói ◆ bundabunda 「Fujuno joszói-o sita dóbucu」
„téli bundába bújt állat” ◆ kinézetkinézet 「Miszeno

joszói-o issinsita.」 „Megújítottuk az üzlet kiné-
zetét.” ◆ köntösköntös 「Kesiki-va fujuno joszóitona-
tta.」 „A táj téli köntösbe bújt.” ◆ öltözéköltözék
「Kekkonsikino joszói」 „esküvői öltözék” ◆ vi-vi-
seletselet 「Kore-va nacuno joszóideszu.」 „Ez nyári
viselet.”

joszóidzsójoszóidzsó ◆ többtöbb aa vártnálvártnál 「Joszóidzsóno
ure jukidatta.」 „A vártnál többet adtak el.” ◆

várakozásonvárakozáson felülfelül 「Kaisano dzsiszszeki-va jo-
szóidzsódatta.」 „A vállalat teljesítménye várako-
záson felüli volt.” ◆ vártnálvártnál többtöbb 「Sigoto-va
joszóidzsóni dzsikangakakatta.」 „A vártnál több
időbe telt a munka.”

joszóidzsónojoszóidzsóno ◆ várakozásonvárakozáson felülifelüli 「Kaisa-
va joszóidzsóno rieki-o oszameta.」 „A vállalat vá-
rakozáson felüli profitot realizált.”

joszoikinojoszoikino ◆ elegánselegáns ◆ feszélyezettfeszélyezett ◆ ki-ki-
mértmért ◆ ünneplőünneplő 「Joszo ikino fuku」 „ünneplő
ruha”

joszójajoszója ◆ tippadótippadó
joszojoszosiijoszojoszosii ◆ kimértkimért 「Joszojoszosii koto-
ba」 „kimért szavak” ◆ távolságtartótávolságtartó 「Jo-
szojoszosii taido」 „távolságtartó magatartás”

joszojukinojoszojukino ◆ elegánselegáns 「Joszojukino jófuku-o
kita.」 „Elegáns ruhát vett fel.” ◆ feszélyezettfeszélyezett
「Joszo jukino taido」 „feszélyezett viselkedés” ◆

kimértkimért 「Joszo jukino kotoba」 „kimért szavak”
◆ ünneplőünneplő 「Joszojukino jófuku-o kita.」 „Ün-
neplő ruhát vett fel.”

joszokujoszoku ◆ előrejelzéselőrejelzés 「Keizaijoszoku」
„gazdasági előrejelzés” ◆ jóslatjóslat 「Bokuno jo-
szokuga atatta.」 „Bejött a jóslatom.” ◆ megjós-megjós-
láslás ◆ prognózisprognózis 「Keikijoszoku」 „gazdasági
prognózis” ◆ spekulációspekuláció 「Kokoni takara-o
kakusitato-va omoemaszen.Kore-va tadano jo-
szokudeszuga.」 „Nem hiszem, hogy pont ide rej-
tette a kincset - ez csak spekuláció.”

joszokudekirujoszokudekiru ◆ előreelőre láthatólátható 「Kónaruto-
va joszokudekitadesó.」 „Előre látható volt, hogy
ez lesz.”

joszokufukanónajoszokufukanóna ◆ megjósolhatatlanmegjósolhatatlan
「Kógaino eikjó-va joszokufukanódeszu.」 „A
környezetszennyezés hatása megjósolhatatlan.”

joszokuszurujoszokuszuru ◆ belőbelő 「Sórai-o joszokusijóto-
sita.」 „Megpróbálta belőni a jövőt.” ◆ előreelőre látlát
「Korekara naniga okoruka joszokuszuru.」 „Elő-
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re látja, hogy mi fog történni.” ◆ megjósolmegjósol
「Nedanga agarukoto-o joszokusita.」 „Megjó-
solta, hogy emelkedni fognak az árak.” ◆ számítszámít
「Ninenkanno gjómufusin-o joszokusiteima-
szu.」 „Két évig visszaesésre számítunk.”

joszomejoszome ◆ külsőkülső szemlélőszemlélő 「Kono sigoto-va
joszo meni-va kantanni mieru.」 „Ez a munka
külső szemlélő számára könnyűnek tűnhet.” ◆

másokmások ◆ mindenkimindenki 「Karerano nakaga
varuikoto-va joszo menimo vakaru.」 „Mindenki
láthatja, hogy nincsenek jóban.”

joszomijoszomi ◆ félrenézésfélrenézés
joszomi-ojoszomi-o szuruszuru ◆ elfordítjaelfordítja aa tekintetéttekintetét
◆ félrenézfélrenéz ◆ másfelé nézmásfelé néz
joszomonojoszomono ◆ idegenidegen 「Joszo mono-o uke ire-
ru.」 „Befogadják az idegeneket.”

joszonagarajoszonagara ◆ távolbóltávolból
joszonijoszoni ◆ ellenéreellenére 「Ojano sinpai-o joszoni
kikennaszupócu-o cuzuketeita.」 „A szülei aggo-
dalma ellenére, folytatta a veszélyes sportot.”

joszonojoszono ◆ másikmásik 「Joszono macsini hikkosi-
ta.」 „Másik városba költözött.”

joszonojoszono ◆ idegenidegen 「Joszonoobaszan-ni koe-o
kakerareta.」 „Megszólított egy idegen néni.” ◆

másmás 「Joszono ko-va dzsibunno kojori kavaiku-
nai.」 „Más gyereke nem olyan aranyos, mint a
sajátunké.”

joszonohitojoszonohito ◆ idegenidegen
joszo-ojoszo-o ◆ máshovámáshová 「Kare-va joszo-o mita.」
„Máshová nézett.”

jószo-ojószo-o fukumusódokuzaifukumusódokuzai ◆ jódosjódos fertőtle-fertőtle-
nítőnítő
joszóriekijoszórieki ◆ várható haszonvárható haszon
joszórimavarijoszórimavari ◆ várható hozamvárható hozam
joszószurujoszószuru ◆ előreelőre gondolgondol 「Neagari-o joszó-
sita.」 „Előre gondoltam, hogy emelkedni fognak
az árak.” ◆ jövendöljövendöl 「Hószakuga joszószar-
eteita.」 „Bő termést jövendöltek.” ◆ megjósolmegjósol
「Tenki-o joszószuruno-va muzukasii.」 „Nehéz
időjárást megjósolni.” ◆ sejtsejt 「Kónaruto-va jo-
szómosinakatta.」 „Nem is sejtettem, hogy ez fog
történni.” ◆ számítszámít 「Joszósitatóri takakatta.」
„Olyan drága volt, mint amilyenre számítottam.”
◆ valószínűsítvalószínűsít 「Anariszuto-va zóeki-o joszó-
sita.」 „Az elemzők profitemelkedést valószínűsí-
tettek.” ◆ várvár 「Asita-va szandzsúdono kionga

joszószareteiru.」 „Holnapra 30 fokos hőmérsék-
letet várunk.”

jószótenjószóten ◆ divatszabó üzletdivatszabó üzlet
joszoujoszou ◆ kimerkimer 「Nabekaraszúpu-o joszotta.」
„Kimertem a levest a fazékból.” ◆ mermer 「Szúpu-
o joszotta.」 „Levest mertem.” ◆ merítmerít 「Szúpu-
o joszotta.」 „Merítettem a levesből.” ◆ szedszed
「Szúpu-o joszotte!」 „Szedjél levest!”

joszóujoszóu ◆ álcázzaálcázza magátmagát 「Happa-o karadani-
takuszancukete ki-o joszótta.」 „Falevelekkel fá-
nak álcázta magát.” ◆ dekoráldekorál 「Ten-nai-o jo-
szóu.」 „Üzletet dekorál.” ◆ kiadjakiadja magátmagát
「Szacudzsinhan-va júbinhaitacuin-o joszótta.」
„A gyilkos postásnak adta ki magát.” ◆ öltöziköltözik
「Kireini joszótta dzsoszei」 „szépen öltözött nő”
◆ tettettettet 「Tomodacsi-o joszótta meivakuméru-
datta.」 „A barátomtól jövőnek tettetett háborga-
tó levél volt.” ◆ tettetitetteti magátmagát 「Szódzsifu-o
joszótta.」 „Takarítónőnek tettette magát.” ◆ úgyúgy
tesztesz 「Mukansin-o joszótta.」 „Úgy tett, mintha
nem érdekelné.” ◇ mi-omi-o joszóujoszóu öltöziköltözik 「Kire-
ina jófukude mi-o joszótta.」 „Szép ruhába öltö-
zött.”

jószozaijószozai ◆ jódtablettajódtabletta
joszózujoszózu ◆ koncepciótervkoncepcióterv ◆ látványtervlátványterv
joszszaijoszszai ◆ hó-rukkhó-rukk
joszujoszu ◆ abbahagyabbahagy 「Nakuno-va josinaszai!」
„Hagyd már abba a sírást!” ◆ nemnem csinálcsinál 「Ta-
ninto dzsibun-o hikakuszuruno-va ojosinaszai.」
„Ne hasonlítsd folyton össze önmagadat mással!”

jószujószu ◆ állapotállapot 「Terebi-va szakihodono dzsi-
sinno jószu-o hódósiteiru.」 „A televízió az imén-
ti földrengés utáni állapotot sugározza.” ◆ állásállás
「Kono jószudato kotosi-va szakuraga hajaku
varakiszódeszu.」 „A dolgok jelenlegi állása sze-
rint, idén hamar fog nyílni a cseresznye.” ◆ hely-hely-
zetzet 「Sanaino jószugavakaranai.」 „Nem tudom,
mi a helyzet a cégen belül.” ◆ jeljel 「Kono kizu-
va naoru jószuganai.」 „Ez a seb nem mutatja a
gyógyulás jelét.” ◆ kinézetkinézet 「Kóenno genzaino
jószu」 „park jelenlegi kinézete” ◆ viselkedésviselkedés
「Kareno jószu-va okasikunatta.」 „Furcsa lett a
viselkedése.” ◇ jószugahen-najószugahen-na bajbaj vanvan velevele
「Szentakukino jószuga hen.」 „Valami baj van
a mosógéppel.” ◇ jószudearujószudearu tűniktűnik 「Kare-va
daimanzokuno jószudesita.」 „Nagyon elégedett-
nek tűnt.” ◇ jószudedearujószudedearu látsziklátszik 「Szenszei-
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va okotteiru jószudesita.」 „A tanár mérgesnek
látszott.” ◇ jószu-ojószu-o mirumiru kitapasztaljakitapasztalja aa
helyzetethelyzetet 「Jószu-o mitekara handanszuru.」
„Kitapasztalja a helyzetet, és utána dönt.” ◇

jószu-ojószu-o mirumiru megnézimegnézi mimi vanvan velevele 「Radzsio-
no jóko-o mitekurenai?」 „Megnéznéd, mi van a
rádióval?”

jószudearujószudearu ◆ tűniktűnik 「Kare-va daimanzokuno
jószudesita.」 „Nagyon elégedettnek tűnt.”

jószudedearujószudedearu ◆ látsziklátszik 「Szenszei-va okotte-
iru jószudesita.」 „A tanár mérgesnek látszott.”

jószúdzsijószúdzsi ◆ arab számarab szám
joszugajoszuga ◆ módmód 「Imade-va , tódzsi-o sinobuj-
oszugamonai.」 „Most már elképzelni sincs mó-
dunkban, milyen lehetett akkor.” ◆ segítségsegítség ◆

támponttámpont 「Sókotonarujoszugaganai.」 „Nincs
bizonyítékul szolgáló támpontunk.”

jószugahen-najószugahen-na ◆ bajbaj vanvan velevele 「Szentakuki-
no jószuga hen.」 „Valami baj van a mosógéppel.”

jószuijószui ◆ víz felszivattyúzásavíz felszivattyúzása
jószuijószui ◆ céltcélt szolgálószolgáló vízvíz ◇ kangaijószuikangaijószui
öntözővízöntözővíz ◇ kógjójószuikógjójószui ipariipari vízvíz ◇

kódzsójószuikódzsójószui ipariipari vízvíz ◇ sókajószuisókajószui tűz-tűz-
oltásraoltásra valóvaló vízvíz ◇ bókajószuibókajószui tűzoltásratűzoltásra
használt vízhasznált víz
jószuijószui ◆ magzatvízmagzatvíz
jószuikasósójószuikasósó ◆ oligohidramniózisoligohidramniózis
jószuikejószuike ◆ víztárolóvíztároló
jószuiponpujószuiponpu ◆ átemelő szivattyúátemelő szivattyú
jószuirjójószuirjó ◆ vízmegtartóvízmegtartó képességképesség ◇ ho-ho-
dzsójószuirjódzsójószuirjó termőföldtermőföld vízmegtartóvízmegtartó ké-ké-
pességepessége
jószuirojószuiro ◆ öntözőcsatornaöntözőcsatorna
jószuisikidamujószuisikidamu ◆ szivattyús gátszivattyús gát
jószuisikihacudensojószuisikihacudenso ◆ szivattyús-tárolószivattyús-tároló
erőműerőmű
joszumijoszumi ◆ négy saroknégy sarok
jószu-ojószu-o mirumiru ◆ kitapasztaljakitapasztalja aa helyzetethelyzetet
「Jószu-o mitekara handanszuru.」 „Kitapasztal-
ja a helyzetet, és utána dönt.” ◆ megnézimegnézi mimi vanvan
velevele 「Radzsiono jóko-o mitekurenai?」 „Meg-
néznéd, mi van a rádióval?”

jószu-ojószu-o ukagauukagau ◆ megnézmegnéz 「Hejano nakano
jószu-o ukagatta.」 „Megnéztem, mi van a szobá-
ban.”

jószurujószuru ◆ rendelkezikrendelkezik 「Dzsinkójaku nihja-
kuman nin-o jószuru tosi」 „körülbelül 2 milliós
népességgel rendelkező város” ◆ vanvan 「Kono
szeidzsika-va kenrjoku-o jószuru.」 „Ennek a po-
litikusnak hatalma van.” ◆ vezetvezet 「Dzsórikuhei-
o jósite kógekisita.」 „Partraszálló katonákat ve-
zetve támadtak.”

jószurujószuru ◆ igényeligényel 「Konopurodzsekuto-va
okane-o jószuru.」 „Ez a projekt pénzt igényel.” ◆

szükségessészükségessé tesztesz 「Kono bjóki-va sudzsucu-
o jószuru.」 „A betegség miatt műtét szükséges.”
◇ szecumei-oszecumei-o jósinaijósinai nemnem szükségesszükséges ma-ma-
gyaráznigyarázni 「Kore-va szecumei-o jósinai dzsime-
ino dzsidzsicudeszu.」 „Ezt a magától értetődő
tényt nem szükséges magyarázni.” ◇ tagen-otagen-o jó-jó-
sinaisinai feleslegesfelesleges említeniemlíteni 「Kankjóheno hair-
joga takamatteirukoto-va tagen-o jósinai.」 „Fe-
lesleges említeni, hogy megnőtt a környezettuda-
tosság.”

jószurunijószuruni ◆ egyegy szó,szó, mintmint százszáz 「Jószuruni,
kigacuitarakokoniita.」 „Egy szó, mint száz, ami-
kor magamhoz tértem, itt találtam magam.” ◆

summasumma summárumsummárum ◆ szóvalszóval 「Jószuruni kimi-
va siavaszenanda.」 „Szóval te boldog vagy.” ◆

teháttehát 「Kore-va jószurunikóiukotoka.」 „Tehát
erről van szó.”

joszutebitojoszutebito ◆ remeteremete 「Kare-va joszute bito-
tonatte jamaokude kurasiteiru.」 „A hegyek kö-
zött remeteéletet él.”

jotajota ◆ sületlenségsületlenség 「Jota-o tobaszu.」 „Sület-
lenségeket mond.”

jótaijótai ◆ állapotállapot ◆ módmód
jótaifukusijótaifukusi ◆ módhatározómódhatározó
jotajotaszurujotajotaszuru ◆ támolyogtámolyog 「Jotajotasita asi-
doride aruita.」 „Támolyogva sétált.”

jotajotatojotajotato ◆ dülöngélvedülöngélve 「Jotajotato aru-
ku.」 „Dülöngélve sétál.” ◆ támolyogvatámolyogva 「Jota-
jotato kaidan-o nobotta.」 „Támolyogva mentem
fel a lépcsőn.” ◆ tántorogvatántorogva ◆ vánszorogvavánszorogva
jotajotatoarukujotajotatoaruku ◆ tántorogtántorog 「Omotai ni-
mocudejotajotato aruita.」 „Tántorogtam a nehéz
csomagokkal.” ◆ vánszorogvánszorog 「Szabakudejotajo-
tato aruita.」 „A sivatagban vánszorogtam.”

jotakajotaka ◆ dzsungel-lappantyúdzsungel-lappantyú ◆ éjszakaiéjszakai
pillangópillangó
jotakujotaku ◆ letétbe helyezésletétbe helyezés
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jotakujotaku ◆ öröklött javaköröklött javak
jotakukinjotakukin ◆ betétbetét ◆ letétösszegletétösszeg
jotakuszurujotakuszuru ◆ letétbeletétbe helyezhelyez 「Sintaku-
ginkóni júkasóken-o jotakusita.」 „A vagyonkeze-
lő bankban letétbe helyeztem az értékpapírt.”

jotamonojotamono ◆ gengsztergengszter ◆ huligánhuligán ◆ semmi-semmi-
rekellőrekellő
jótasijótasi ◆ dologdolog intézéseintézése 「Toireni jótasini it-
ta.」 „A vécére mentem, hogy elintézzem a dol-
gomat.” ◆ ügyügy intézéseintézése 「Kujakuso-e jótasini
itta.」 „A polgármesteri hivatalba mentem ügyet
intézni.”

joteijotei ◆ dologdolog 「Asita-va joteiga haitteimaszu.」
„Holnap dolgom lesz.” ◆ elfoglaltságelfoglaltság 「Súma-
cuni nanika joteigaarimaszuka?」 „Van valami el-
foglaltsága hétvégére?” ◆ időzítésidőzítés 「Kono jotei-
va atomavasininaru.」 „Az időzítés kicsit csúszni
fog.” ◆ programprogram 「Asita-va joteigaaru?」 „Van
már programod holnapra?” ◆ teendőteendő 「Dzsósini
kjóno jotei-o siraszeta.」 „A főnököm a napi teen-
dőket ismertette.” ◆ tervterv 「Iku jotei-va arima-
szuga dzsikan-va mada kimatteimaszen.」 „Terv-
be vettem, hogy megyek, csak nem tudom, mikor.”
◇ tócsakujoteitócsakujotei várhatóvárható érkezésérkezés 「Asitano
asza, mokutekicsini tócsakujoteideszu.」 „A cél-
állomásra várhatóan holnap reggel érkezünk.” ◇

joteidórijoteidóri tervterv szerintszerint 「Kjóno benkjó-va jo-
teidórini ovatta.」 „A terv szerint befejeztem a
mai tananyagot.” ◇ joteinojoteino tervezetttervezett 「Ken-
szecujoteino dzsútaku」 „építeni tervezett lakás”
◇ jotei-ojotei-o kumukumu összeállítjaösszeállítja aa programotprogramot
「Raisúno jotei-o kunda.」 „Összeállítottam a jö-
vő heti programomat.” ◇ jotei-ojotei-o taterutateru meg-meg-
terveztervez 「Raisúno jotei-o tateta.」 „Megtervez-
tem a jövő hetet.”

joteibijoteibi ◆ tervezetttervezett időpontidőpont ◆ tervezetttervezett
napnap 「Kekkonsikino joteibi-va dojódeszu.」 „Az
esküvő tervezett napja szombatra esik.” ◇ sunkó-sunkó-
joteibijoteibi elkészülés tervezett idejeelkészülés tervezett ideje
joteicsójoteicsó ◆ határidőnaplóhatáridőnapló
joteidearujoteidearu ◆ fogfog 「Asita gaisokuszuru joteide-
szu.」 „Holnap ebédlőben fogunk enni.” ◆ ter-ter-
vezvez 「Tatemono-va rainenmadeni kanszeiszuru
joteideszu.」 „Úgy tervezzük, jövőre befejezzük az
építkezést.”

joteidórijoteidóri ◆ időbenidőben 「Kozucumi-va joteidóri to-
doita.」 „A csomag időben megérkezett.” ◆ rend-rend-

benben 「Purodzsekuto-va joteidóri szuszundeiru.」
„A projekt rendben halad.” ◆ tervterv szerintszerint
「Kjóno benkjó-va joteidórini ovatta.」 „A terv
szerint befejeztem a mai tananyagot.”

joteigaijoteigai ◆ tervezettőltervezettől eltéréseltérés 「Kitakuga
joteigaini oszokunatta.」 „A tervezettnél később
értem haza.”

joteigaininsinjoteigaininsin ◆ váratlan terhességváratlan terhesség
joteigainojoteigaino ◆ váratlanváratlan 「Joteigaino suppi」
„váratlan kiadás”

joteigakicuijoteigakicui ◆ húzóshúzós 「Raisúno joteigaki-
cui.」 „A jövő hetem húzós lesz.”

joteihjójoteihjó ◆ határidőnaplóhatáridőnapló 「Kono ken-va jo-
teihjóni haitteinai.」 „Ez nem szerepel a határidő-
naplómban.”

joteiniirerujoteiniireru ◆ betervezbetervez 「Kabuno kónjú-o jo-
teini ireteoita.」 „Beterveztem, hogy majd veszek
részvényt.”

joteinojoteino ◆ tervezetttervezett 「Kenszecujoteino dzsú-
taku」 „építeni tervezett lakás”

jotei-ojotei-o kumukumu ◆ összeállítjaösszeállítja aa programotprogramot
「Raisúno jotei-o kunda.」 „Összeállítottam a jö-
vő heti programomat.”

jotei-ojotei-o taterutateru ◆ megtervezmegtervez 「Raisúno jotei-
o tateta.」 „Megterveztem a jövő hetet.”

joteiszurujoteiszuru ◆ időzítidőzít 「Nacuni rjokó-o joteisite-
imaszu.」 „Nyárra időzítettem az utazást.” ◆ ter-ter-
vezvez 「Raisúni joteisiteita enszókai-va csúsininat-
ta.」 „A jövő hétre tervezett koncert elmarad.” ◆

ütemezütemez 「Kono sigoto-va rainenni joteiszaretei-
ru.」 „Ezt a munkát jövőre ütemeztük.”

joteiunmeizujoteiunmeizu ◆ sorstérképsorstérkép
jótenjóten ◆ lényeglényeg 「Kono kidzsi-va jóten-o osza-
eteiru.」 „Ez a cikk megragadja a lényeget.” ◆

mondanivalómondanivaló 「Kono bunni-va mattaku jóten-
gaarimaszen.」 „Ennek a szövegnek nincs semmi
mondanivalója.”

jótenjóten ◆ pozitívpozitív fordulatfordulat ◆ pozitívpozitív labor-labor-
eredményre változáseredményre változás
jóten-o nigoszujóten-o nigoszu ◆ elkerüli a témátelkerüli a témát
jotójotó ◆ kormánypártkormánypárt ◆ kormányzópártkormányzópárt ◇

renricujotórenricujotó koalíciós kormánypártkoalíciós kormánypárt
jótojóto ◆ felhasználásfelhasználás 「Okaneno jóto-o kikare-
ta.」 „Megkérdezték, mire akarom felhasználni a
pénzt.” ◆ rendeltetésrendeltetés 「Meganekészu-o jótoto
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csigau cukai kata-o sita.」 „A szemüvegtokot nem
a rendeltetésének megfelelően használta.”

jótójótó ◆ óceáni szigetóceáni sziget
jótójótó ◆ nyugati kardnyugati kard ◆ szablyaszablya
jotógajotóga ◆ káposzta bagolylepkekáposzta bagolylepke
jotogijotogi ◆ betegbeteg mellettmellett virrasztásvirrasztás ◆ éjsza-éjsza-
kaikai örömlány-szolgálatörömlány-szolgálat ◆ éjszakaiéjszakai szolgá-szolgá-
latlat
jotógiinjotógiin ◆ kormánypárti képviselőkormánypárti képviselő
jotokujotoku ◆ extraprofitextraprofit ◆ haszonhaszon 「Omovanu
jotokuniazukatta.」 „Nem várt haszonhoz jutot-
tam.” ◆ különkülön pénzpénz ◆ mellékjövedelemmellékjövedelem
「Kjúrjóigaino jotoku」 „fizetésen felüli mellékjö-
vedelem”

jotokujotoku ◆ elődök hatásaelődök hatása
jótókunikujótókuniku ◆ becsapósbecsapós terméktermék
「Jótókuniku-o uru.」 „Becsapós terméket árul.”

jotómusijotómusi ◆ bagolylepkebagolylepke
jótonjóton ◆ disznóhizlalásdisznóhizlalás ◆ sertéstenyész-sertéstenyész-
téstés
jótondzsojótondzso ◆ hizlaldahizlalda
jótondzsójótondzsó ◆ disznóhizlaldadisznóhizlalda ◆ hizlaldahizlalda
jótongjójótongjó ◆ sertéstenyésztéssertéstenyésztés
jótonkajótonka ◆ sertéstenyésztősertéstenyésztő
jótonsajótonsa ◆ sertéstenyésztősertéstenyésztő
jótositejótosite ◆ nemnem nagyonnagyon 「Kareno jukue-va jó-
tosite sirenai.」 „Nem nagyon lehet tudni, hogy
hol van.”

jottaikioidejottaikioide ◆ alkoholtólalkoholtól felbátorodvafelbátorodva
「Jotta ikioide siranai dzsoszeinikiszu-o sita.」
„Az alkoholtól felbátorodva megcsókolta az isme-
retlen nőt.”

jottejotte ◆ ennélfogvaennélfogva 「Sómeiszareta.Jottekore-
va dzsidzsicudearu.」 „Bebizonyították. Ennél-
fogva ez tény.” ◆ szerintszerint 「Kion-va kódonijotte
henkasimaszu.」 „A hőmérséklet a magasság sze-
rint változik.” ◆ velvel 「Kono keikoku-va mizuno
csikaranijotte keiszeiszareta.」 „Ez a szurdok a víz
erejével formálódott.”

jottederujottederu ◆ övérövér fogvafogva taszítjataszítja azaz ellen-ellen-
felétfelét
jotteirujotteiru ◆ mámorosmámoros

jottekurujottekuru ◆ odajönodajön 「Bencsi szuvatteitara in-
uga jottekita.」 „Ahogy ültem a padon, odajött
egy kutya.”

jottetakattejottetakatte ◆ bandábabandába verődveverődve 「Ózeiga-
jottetakatte kare-o fukurodatakinisita.」 „Bandá-
ba verődve elagyabugyálták.” ◆ falkábafalkába verőd-verőd-
veve 「Dókjúszeini jottetakatteidzsimerareta.」
„Az osztálytársai falkába verődve cukkolták.” ◆

mindenkimindenki 「Jottetakatte szemerareta.」 „Min-
denki engem hibáztatott.”

jottojotto ◆ jachtjacht ◆ vitorlásvitorlás ◆ vitorláscsónakvitorláscsónak
◆ vitorláshajóvitorláshajó
jottodevatarujottodevataru ◆ átvitorlázátvitorláz 「Umi-o jottode
vatatta.」 „Átvitorlázott az óceánon.”

jotto-hábájotto-hábá ◆ jahtkikötőjahtkikötő ◆ vitorláskikötővitorláskikötő
jotto-kurabujotto-kurabu ◆ jahtklubjahtklub ◆ vitorlásklubvitorlásklub
jotto-ojotto-o hasiraszeruhasiraszeru ◆ vitorlázikvitorlázik
「Mizúmidejotto-o hasiraszeta.」 „Vitorláztunk a
tavon.”

jotto-o hasiraszerukotojotto-o hasiraszerukoto ◆ vitorlázásvitorlázás
jotto-részujotto-részu ◆ vitorlásversenyvitorlásverseny
joujou ◆ becsiccsentbecsiccsent ◆ berúgberúg 「Kon-na
szukosinovainde-va joemaszen.」 „Ilyen kevés
bortól nem lehet berúgni.” ◆ bódultbódult leszlesz 「Ka-
orini jou.」 „Bódult lesz az illattól.” ◆ mámorosmámoros
leszlesz 「Sórini jou.」 „Mámoros lesz a győzelem-
től.” ◆ pityókáspityókás leszlesz 「Vain-ni kokocsijoku jot-
ta.」 „Pityókás lettem a bortól.” ◆ rosszulrosszul leszlesz
「Kurumani jou.」 „Rosszul lesz, ha autóba ül.”
◇ kurumani-joukurumani-jou rosszulrosszul leszlesz azaz autózástólautózástól
「Kurumani jotte haki kegasita.」 „Hányingerem
lett az autózástól.” ◇ sótaimonakusótaimonaku joujou leisszaleissza
magátmagát 「Szúdzsikande sótaimonaku jotteita.」
„Néhány óra alatt leitta magát.” ◇ sórinisórini joujou
megrészegülmegrészegül aa győzelemtőlgyőzelemtől 「Sórini jotte ju-
dansita.」 „Megrészegültem a győzelemtől és nem
figyeltem eléggé.” ◇ tavainakutavainaku joujou holtré-holtré-
szegreszegre isszaissza magátmagát ◇ funenifuneni joujou tengeri-tengeri-
betegbeteg leszlesz 「Funeni joukara noranai.」 „Nem
ülök hajóra, mert tengeribeteg leszek.” ◇ jorok-jorok-
obiniobini joujou örömmámorbanörömmámorban úszikúszik 「Szensu-va
sórino jorokobini jotta.」 „A versenyző győzelmi
örömmámorban úszott.” ◇ jorokobinijottajorokobinijotta
örömittasörömittas 「Jorokobini jotta hito」 „örömittas
ember” ◇ jovaszerujovaszeru leitatleitat 「Kinódórjó-o
beronberon-ni jovaszeta.」 „Tegnap leitattam a
kollégámat a sárga földig.”
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jovajova ◆ éjféléjfél ◇ jovanoarasijovanoarasi éjféliéjféli viharvihar ◇

jovanocukijovanocuki éjféli holdéjféli hold
jovajova ◆ pletykapletyka
jóvajóva ◆ Jóva-korJóva-kor
jovabijovabi ◆ kiskis lángláng 「Szúpu-o jovabide atata-
mete kudaszai.」 „Kis lángon melegítse meg a le-
vest!” ◆ lassú tűzlassú tűz ◆ takaréklángtakarékláng
jovabidejovabide ◆ takarékontakarékon 「Szúpu-o jovabide ata-
tameta.」 „Takarékon melegítettem a levest.”

jovagosijovagosi ◆ bátortalanságbátortalanság ◆ engedékeny-engedékeny-
ségség ◆ nyámnyilaságnyámnyilaság
jovagosigaikójovagosigaikó ◆ engedékeny diplomáciaengedékeny diplomácia
jovagosininarujovagosininaru ◆ engedékenyengedékeny leszlesz 「Jova-
kininatte kósóde maketa.」 „Engedékeny lett, és
rossz alkut kötött.” ◆ gyengegyenge leszlesz 「Szeifuga
jovagosininatte mondaino sima-o torareta.」 „A
kormány gyenge volt, és elvesztette a kérdéses szi-
getet.”

jovaijovai ◆ gyarlógyarló 「Jovai hito-va majakucsúdo-
kuninarijaszui.」 „A gyarló ember gyakran válik
kábítószerfüggővé.” ◆ gyengegyenge 「Kare-va jova-
kute cuma-o mocsi agerukotoga dekinai.」 „Nem
tudja felemelni a feleségét, mert gyenge.” ◆ lany-lany-
haha 「Jovai kazega fuiteita.」 „Lanyha szellő fújt.”
◆ nehezennehezen viselvisel 「Kanodzso-va sikararerunoni
jovai.」 „Nehezen viseli, ha szidják.” ◆ nemnem bírbír
「Kare-va oszakeni jovai.」 „Nem bírja az italt.”
◇ sirjokugajovaisirjokugajovai gyengéngyengén látlát 「Kare-va sir-
jokuga jovai.」 „Gyengén lát.” ◇ sinkónojovaisinkónojovai
gyengegyenge vallásúvallású ◇ necunijovainecunijovai hőthőt nehezennehezen
tűrőtűrő ◇ ruiszengajovairuiszengajovai könnyenkönnyen sírvasírva fakadfakad

jovaijovai ◆ életkoréletkor 「Kare-va jovairokudzsú-o ko-
eta.」 „Túllépte a 60 éves életkort.”

jovaiszógoszajójovaiszógoszajó ◆ gyenge kölcsönhatásgyenge kölcsönhatás
jovajovasiijovajovasii ◆ elhalóelhaló 「Ródzsin-va jovajovasii
koede kotaeta.」 „Az öregember elhaló hangon
válaszolt.” ◆ erőtlenerőtlen 「Jovajovasii varai」
„erőtlen nevetés” ◆ gyengegyenge 「Jovajovasii hika-
ri」 „gyenge fény” ◆ gyengécskegyengécske 「Jovajovasii
on-na」 „gyengécske nő”

jovajovasikujovajovasiku ◆ erőtlenülerőtlenül
jovakijovaki ◆ bátortalanságbátortalanság
jovakinajovakina ◆ bátortalanbátortalan 「Jovakina hacugen」
„bátortalan kijelentés” ◆ gyengegyenge 「Kanodzsono
jovakina kokoro-o szaszaeta.」 „Támaszt nyújtott

a nő gyenge lelkének.” ◇ jovakininarujovakininaru gyengegyenge
leszlesz 「Jovakininatte teian-o hiki uketa.」 „Egy
gyenge pillanatomban elfogadtam az ajánlatot.”

jovakinijovakini ◆ bátortalanulbátortalanul
jovakininarujovakininaru ◆ gyengegyenge leszlesz 「Jovakininatte
teian-o hiki uketa.」 „Egy gyenge pillanatomban
elfogadtam az ajánlatot.”

jovakisidzsójovakisidzsó ◆ medvepiacmedvepiac 「Cujokisidzsóto
jovakisidzsó」 „bikapiac és medvepiac”

jovakiszóbajovakiszóba ◆ gyengegyenge árfolyamárfolyam ◆ lanyhalanyha
piacpiac ◆ medvepiacmedvepiac 「Cujokiszóbato jovakiszó-
ba」 „bikapiac és medvepiac”

jovakiszudzsijovakiszudzsi ◆ medvemedve kereskedőkereskedő ◆

pesszimista kereskedőpesszimista kereskedő
jovakunarujovakunaru ◆ elgyengülelgyengül 「Karadaga jovaku-
natta.」 „Elgyengült a teste.” ◆ gyengülgyengül
「Szamusza-va jovakunatta.」 „Gyengült a hi-
deg.” ◆ lankadlankad 「Kazega jovakunatta.」 „Lan-
kadt a szél.” ◆ meggyengülmeggyengül 「Csikaraga jovaku-
natta.」 „Meggyengült az ereje.”

jovamarujovamaru ◆ gyengülgyengül 「Taifúno szeirjokuga
jovamatta.」 „Gyengült a tájfun ereje.” ◆ lanyhullanyhul
「Kansinga jovamatta.」 „Lanyhult az érdeklő-
dés.” ◆ lecsendesediklecsendesedik 「Arasi-va jovamatta.」
„A zivatar lecsendesedett.” ◆ legyengüllegyengül 「Keiki-
va kjúszokuni jovamatta.」 „Hirtelen legyengült
a gazdaság.” ◆ meggyengülmeggyengül 「Kazega jovamat-
ta.」 „Meggyengült a szél.”

jovamerujovameru ◆ csökkentcsökkent 「Hogoszeiszaku-va
kokuszaikjószórjoku-o jovameru.」 „A protekcio-
nista politika csökkenti a nemzetközi versenyké-
pességet.” ◆ gyengébbregyengébbre veszvesz 「Gaszuno hi-o
jovameta.」 „Gyengébbre vettem a gázt.” ◆ gyen-gyen-
gítgít 「Parasúto-va csakucsino sógeki-o jovame-
ru.」 „Az ejtőernyő gyengíti a földre érkezés ütkö-
zési erejét.” ◆ legyengítlegyengít 「Bjógenszei-o jovame-
taviruszu」 „legyengített vírus”

jovamijovami ◆ botlásbotlás 「Kareno jovamigabarasza-
reta.」 „Napvilágra került a botlása.” ◆ gyenge-gyenge-
ségség 「Cujomito jovami」 „erősség és gyengeség”
◆ titoktitok 「Kare-va omotezataninatte-va koma-
ru jovamino mocsi nusida.」 „Van egy titka, ami
nem kerülhet napvilágra.” ◇ jovaminicukekomujovaminicukekomu
zsarolzsarol 「Dzsósino jovamini cuke konde dzsibun-
o sósinszaszeta.」 „A főnökét zsarolva előléptet-
te magát.” ◇ jovaminicukekomujovaminicukekomu gyengeségétgyengeségét
kihasználkihasznál 「Hitono jovamini cuke konde súk-
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jóni kan-júszuru.」 „Az emberek gyengeségét ki-
használva végez hittérítést.”

jovaminicukekomujovaminicukekomu ◆ gyengeségétgyengeségét kihasz-kihasz-
nálnál 「Hitono jovamini cuke konde súkjóni kan-
júszuru.」 „Az emberek gyengeségét kihasználva
végez hittérítést.” ◆ ráijeszt,ráijeszt, hogyhogy kifecsegikifecsegi
「Karega sanairen-aisiteirutoiu jovamini cuke
konde ohiru-o gocsiszószaszeta.」 „Ráijesztett,
hogy kifecsegi a munkahelyi szerelmi kapcsolatát,
és egy ebédet fizettetett vele.” ◆ zsarolzsarol 「Dzsó-
sino jovamini cuke konde dzsibun-o sósinszasze-
ta.」 „A főnökét zsarolva előléptette magát.”

jovami-ojovami-o nigirunigiru ◆ tudtud rólaróla valamitvalamit 「Kare-va
vatasino jovami-o nigitteiru.」 „Az a férfi tud ró-
lam valamit.”

jovamocsiaijovamocsiai ◆ nehéznehéz szintenszinten tartástartás
「Kongecu-va jovamocsi ai szóbaninatteita.」
„Ebben a hónapban az árfolyam nehezen tudta
tartani a szintjét.”

jovamusijovamusi ◆ anyámasszonyanyámasszony katonájakatonája ◆ ne-ne-
báncsvirágbáncsvirág ◆ pipogya emberpipogya ember
jovanejovane ◆ nyafogásnyafogás ◆ panaszkodáspanaszkodás
jovane-ojovane-o hakuhaku ◆ nyafognyafog 「Kon-na jama-o
noboruno-va muridato jovane-o haita.」 „Nyafo-
gott, hogy úgysem tudja megmászni a hegyet.” ◆

panaszkodikpanaszkodik 「Kanodzso-va kon-nakoto-va
dekinaito jovane-o haita.」 „Panaszkodott, hogy
képtelenség megcsinálni.”

jovanoarasijovanoarasi ◆ éjféli viharéjféli vihar
jovanocukijovanocuki ◆ éjféli holdéjféli hold
jovaraszerujovaraszeru ◆ gyengítgyengít 「Kúki-o szuvaszete
szakana-o jovaraszeta.」 „Levegőt szívatva gyen-
gítettem a halat.” ◆ legyengítlegyengít 「Bjóki-va
bjónin-o jovaraszeta.」 „A betegség legyengítette
a beteget.” ◆ tehetetlennétehetetlenné tesztesz 「Kareno va-
gamamani jovaraszerareta.」 „Tehetetlen vagyok
az akaratosságával szemben.”

jovarimejovarime ◆ nehézségnehézség
jovarimenitatarimejovarimenitatarime ◆ baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
jovarujovaru ◆ bajbanbajban vanvan 「Jovattana.Dósijó?」
„Bajban vagyok! Mit csináljak?” ◆ elhagyjaelhagyja azaz
erejeereje 「Musi acuszade jovatteiru.」 „A melegtől
elhagyott az erőm.” ◆ legyengüllegyengül 「Bjókide kar-
adaga jovatteiru.」 „A betegségben legyengül-
tem.” ◆ tehetetlentehetetlen 「Jovarimasita. Taszuke-
tekudaszai!」 „Segíts rajtam, tehetetlen vagyok!”

jovaszajovasza ◆ gyengeséggyengeség
jovaszerujovaszeru ◆ leitatleitat 「Kinódórjó-o beronberon-
ni jovaszeta.」 „Tegnap leitattam a kollégámat a
sárga földig.”

jovatarijovatari ◆ boldogulásboldogulás 「Kare-va jovatariga
hetada.」 „Nehezen boldogul.” ◆ érvényesülésérvényesülés
「Jovatari betana hito」 „nehezen tud érvénye-
sülni” ◆ helyezkedéshelyezkedés 「Kare-va jovatariga
dzsózu.」 „Az az ember jól tud helyezkedni.” ◇

jovatarigadzsózunajovatarigadzsózuna jóljól forgatjaforgatja magátmagát
「Jovatariga dzsózuna hitoda.」 „Az az ember jól
forgatja magát.”

jovatarigadzsózunajovatarigadzsózuna ◆ jóljól forgatjaforgatja magátmagát
「Jovatariga dzsózuna hitoda.」 „Az az ember jól
forgatja magát.”

jovatari-ojovatari-o szuruszuru / jovatariszurujovatariszuru ◆ boldo-boldo-
gulgul 「Migotona jovatari-o szuru.」 „Jól boldo-
gul.” ◆ életetéletet élél 「Kare-va kikenna jovatari-o
siteiru.」 „Kockázatos életet él.”

jovatariszurujovatariszuru / jovatari-ojovatari-o szuruszuru ◆ boldo-boldo-
gulgul 「Migotona jovatari-o szuru.」 „Jól boldo-
gul.” ◆ életetéletet élél 「Kare-va kikenna jovatari-o
siteiru.」 „Kockázatos életet él.”

jozaijozai ◆ halmazatihalmazati bűncselekménybűncselekmény ◆ továb-továb-
bibi bűncselekménybűncselekmény 「Keiszacu-va szurino jozai-
o cuikjúsiteiru.」 „A rendőrség a zsebtolvaj továb-
bi bűncselekményeit keresi.”

józaijózai ◆ oldószeroldószer ◇ júkijózaijúkijózai szervesszerves oldó-oldó-
szerszer
józaijózai ◆ alapanyagalapanyag ◆ faanyagfaanyag ◇ kencsikujó-kencsikujó-
zaizai építőanyagépítőanyag
jozakurajozakura ◆ éjszakaiéjszakai cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás
「Jozakura-o kansósita.」 „Megcsodáltam az éj-
szakai cseresznyevirágzást.”

józecujózecu ◆ levélnyelvecskelevélnyelvecske
józonjózon ◆ oldottoldott
józonszanszojózonszanszo ◆ oldottoldott oxigénoxigén 「Kavano jó-
zonszanszo」 „folyóban oldott oxigén”

józonszanszorjójózonszanszorjó ◆ oldottoldott oxigénoxigén mennyi-mennyi-
ségesége
jozorajozora ◆ éjszakaiéjszakai égboltégbolt 「Jozorani hosiga
kagajaiteita.」 „Az éjszakai égbolton ragyogtak a
csillagok.”

jozurijozuri ◆ éjszakai horgászáséjszakai horgászás
jozuri-o szurujozuri-o szuru ◆ éjszaka horgászikéjszaka horgászik
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juju ◆ forróforró vízvíz 「Ju-o futtószaszeta.」 „Felfor-
raltam a vizet.” ◆ fürdőfürdő 「Juni hairu.」 „Fürdőt
vesz.” ◆ melegmeleg vízvíz 「Ojumo mizumo deru.」
„Van meleg és hideg víz.” ◇ otokojuotokoju férfiférfi fürdőfürdő
◇ ojuoju forróforró vízvíz ◇ ojuoju melegmeleg vízvíz 「Kjútókiga
kovarete ojuga denai.」 „Elromlott a vízmelegítő,
ezért nincs meleg víz.” ◇ ojuoju fürdőfürdő 「Ojukara
agatta.」 „Kijöttem a fürdőből.” ◇ ojudeotoszuojudeotoszu
kifőzkifőz 「Ojude jófukuno jogore-o otosita.」 „Ki-
főzte a piszkot a ruhából.” ◇ ojudeszakkinszu-ojudeszakkinszu-
ruru kifőzkifőz 「Irjódógu-o ojude szakkinsita.」 „Ki-
főzte az orvosi eszközöket.” ◇ ojudenukeruojudenukeru kifőkifő
「Nikuno aburamiga ojude nuketesimatta.」 „Ki-
főtt a húsból a zsír.” ◇ ojunicukaruojunicukaru melegmeleg für-für-
dőtdőt veszvesz 「Ojuni cukatta.」 „Meleg fürdőt vet-
tem.” ◇ ojunihitaszuojunihitaszu leforrázleforráz 「Simeta
nivatori-o ojuni hitasita.」 „A levágott tyúkot le-
forrázta.” ◇ oju-ooju-o kakerukakeru leforrázleforráz 「Hábuno
hani oju-o kaketa.」 „Leforráztam a gyógynö-
vényt.” ◇ oju-ooju-o vakaszuvakaszu fürdővizetfürdővizet készítkészít
「Ofurono oju-o vakasita.」 „Fürdővizet készítet-
tem.” ◇ oju-ooju-o vakaszuvakaszu vizetvizet forralforral 「Kóhí-
o cukurutameni ju-o vakasita.」 „Vizet forraltam
a kávénak.” ◇ on-najuon-naju nőinői fürdőfürdő ◇ gaszuju-gaszuju-
vakasikivakasiki gázbojlergázbojler ◇ nurujunuruju langyoslangyos vízvíz ◇

juatarijuatari fürdésfürdés okoztaokozta rosszullétrosszullét 「Szon-
nani nagaku onszenni haitteiruto juatariszuru-
jo.」 „Ne maradj túl sokáig a termálvízben, mert
rosszul leszel!” ◇ junomacsijunomacsi fürdővárosfürdőváros ◇ ju-ju-
motomoto meleg vizű forrásmeleg vizű forrás ◇ jumotojumoto hőforráshőforrás
jújú ◆ jójó 「Hacsidzsúkara hacsidzsúkjútenmade-
va jú.」 „80 ponttól 89 pontig jó.”

jújú ◆ bátorságbátorság 「Jú-o koszu.」 „Összeszedi a
bátorságát.” ◇ gi-wogi-wo mitemite szezaru-vaszezaru-va yuuna-yuuna-
kinarikinari gyávagyáva az,az, akiaki nemnem tesziteszi azt,azt, amitamit
tennie kelltennie kell
jújú ◆ esteeste ◇ aszanijúniaszanijúni reggelreggel ésés esteeste ◇ jú-jú-
cujucuju esti harmatesti harmat
jújú ◆ birtoklásbirtoklás ◆ létezéslétezés
jújú ◆ mázmáz
jújú ◆ hímhím ◆ hőshős ◆ kiválóságkiválóság
jújú ◆ mondmond
juacujuacu ◆ hidraulikushidraulikus ◆ olajnyomásolajnyomás
juacudzsakkijuacudzsakki ◆ hidraulikus emelőhidraulikus emelő
juacukeijuacukei ◆ olajnyomásmérőolajnyomásmérő
juacupureszujuacupureszu ◆ hidraulikus sajtóhidraulikus sajtó
juacurifutojuacurifuto ◆ hidraulikus felvonóhidraulikus felvonó

juacusikiburékijuacusikiburéki ◆ hidraulikus fékhidraulikus fék
juacusiszutemujuacusiszutemu ◆ hidraulikus rendszerhidraulikus rendszer
juacusoberujuacusoberu ◆ markológépmarkológép
juacuszadójujuacuszadóju ◆ hidraulikaolajhidraulikaolaj
juagarijuagari ◆ fürdésfürdés utánután 「Juagarinibíru-o non-
da.」 „Fürdés után sört ittam.” ◆ fürdőköntösfürdőköntös
◆ kilépés a fürdőbőlkilépés a fürdőből
juagarinojuagarino ◆ fürdés utánifürdés utáni
júaijúai ◆ baráti szeretetbaráti szeretet
juakajuaka ◆ kazánkőkazánkő ◆ vízkővízkő
juamijuami ◆ fürdésfürdés
juamigijuamigi ◆ fürdőruha termálvízhezfürdőruha termálvízhez
juamiszurujuamiszuru ◆ fürdőzikfürdőzik
juatarijuatari ◆ fürdésfürdés okoztaokozta rosszullétrosszullét 「Szon-
nani nagaku onszenni haitteiruto juatariszuru-
jo.」 „Ne maradj túl sokáig a termálvízben, mert
rosszul leszel!”

jubajuba ◆ jubajuba ◆ szójatej föleszójatej föle
júbaejúbae ◆ alkonypíralkonypír
júbakujúbaku ◆ kiváltott robbanáskiváltott robbanás
júbakuszurujúbakuszuru ◆ beindulbeindul aa robbanásrobbanás 「Kadzsi-
de szaivainakotoni dan-jakuko-va júbakusinakat-
ta.」 „Szerencsére a tűz nem indította be a robba-
nást a lőszerraktárban.”

júbarejúbare ◆ esti derült égboltesti derült égbolt
júbejúbe ◆ estest 「Hoterudehangaríno júbega kaisza-
iszareta.」 „A hotelben magyar estet tartottak.” ◆

esteeste
júbejúbe ◆ tegnaptegnap esteeste 「Júbe oszoku kaetta.」
„Tegnap este későn értem haza.”

júbenjúben ◆ ékesszólásékesszólás 「Júben-o furuu.」 „Ékes-
szólásáról tesz tanúbizonyságot.” ◆ szónoklásszónoklás
júbendzsucujúbendzsucu ◆ szónoklás művészeteszónoklás művészete
júbenkajúbenka ◆ ékesszóló emberékesszóló ember
júben-najúben-na ◆ ékesszólóékesszóló 「Júbenna hito」 „ékes-
szóló ember”

júben-nijúben-ni ◆ ékesszólóanékesszólóan 「Júbenni kataru.」
„Ékesszólóan beszél.”

júbentaikaijúbentaikai ◆ szónokversenyszónokverseny
jubijubi ◆ ujjujj ◇ asinojubiasinojubi lábujjlábujj ◇ usirojubi-usirojubi-
oo szaszuszaszu ujjalujjal mutogatmutogat 「Szekenni usirojubi-
o szaszarenaijóni ikiru.」 „Úgy élek, hogy ne mu-
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togassanak rám az emberek a hátam mögött.” ◇

ojajubiojajubi hüvelykujjhüvelykujj ◇ kuszurijubikuszurijubi gyűrűsujjgyűrűsujj
◇ gohon-jubinogohon-jubino ötujjasötujjas 「Gohon-jubino ku-
cusita」 „ötujjas zokni” ◇ kojubikojubi kisujjkisujj ◇ te-te-
nojubinojubi kézujjkézujj ◇ nakajubinakajubi középsőközépső ujjujj ◇

hitoszasijubihitoszasijubi mutatóujjmutatóujj ◇ jubikiriszurujubikiriszuru
összefűzikösszefűzik aa kisujjukatkisujjukat 「Jubikirisita jaku-
szoku」 „összefűzött kisujjakkal tett ígéret” ◇ ju-ju-
bisaburibisaburi ujjszopásujjszopás 「Oja-va kodomono
jubisaburi-o jameszaszeta.」 „A szülő leszoktatta
a gyereket az ujjszopásról.” ◇ jubizumójubizumó ujjbir-ujjbir-
kózáskózás 「Jubizumósite aszonda.」 „Ujjbirkózást
játszottunk.” ◇ jubidehadzsikujubidehadzsiku megpöccintmegpöccint
「Koppu-o jubide hadzsiita.」 „Megpöccintette a
poharat.” ◇ jubi-ojubi-o ottekazoeruottekazoeru ujjainujjain meg-meg-
számolszámol 「Mokutekicsimadeno eki-o jubi-o otte
kazoeta.」 „Az ujjaimon megszámoltam, hány ál-
lomást kell még mennem.” ◇ jubi-ojubi-o kuszszurukuszszuru
behajlítjabehajlítja azaz ujjátujját ◇ jubi-ojubi-o szasiteiuszasiteiu ujjalujjal
mutogatmutogat 「Jubi-o szasite iitakunaiga, icumo da-
rekaga vatasinocsoko-o tabeteiru.」 „Nem akarok
ujjal mutogatni, de valaki állandóan megdézsmál-
ja a csokimat.” ◇ jubi-ojubi-o szaszuszaszu ujjalujjal mutatmutat
「Hosiimononi jubi-o szasita.」 „Ujjammal mu-
tattam a kívánt tárgyra.” ◇ jubi-ojubi-o szomeruszomeru meg-meg-
próbálkozikpróbálkozik 「Sószecuni jubi-o szometa.」
„Megpróbálkoztam a novellaírással.” ◇ jubi-ojubi-o
taterutateru felmutatjafelmutatja azaz ujjátujját 「Jubi-o tatete
csú-o unagasita.」 „Felmulatott ujjal kért figyel-
met.” ◇ jubi-ojubi-o cumerucumeru levágjalevágja azaz ujjátujját
「Jakuza-va sippaino vabitosite jubi-o cumeta.」
„A jakuza embere levágta az ujját, hogy bocsánatot
kérjen a hibájáért.” ◇ jubi-ojubi-o naraszunaraszu csettintcsettint
「Ongakuno hjósini avaszete jubi-o narasita.」 „A
zene ritmusára csettintgettem.”

júbijúbi ◆ eleganciaelegancia ◆ kecsességkecsesség
jubianajubiana ◆ hanglyukhanglyuk 「Fueno jubiana」 „fuvola
hanglyukai”

jubibuejubibue ◆ ujjal fütyülésujjal fütyülés
jubibue-o fukujubibue-o fuku ◆ ujjal fütyülujjal fütyül
jubidehadzsikujubidehadzsiku ◆ megpöccintmegpöccint 「Koppu-o ju-
bide hadzsiita.」 „Megpöccintette a poharat.”

jubikicsinjubikicsin ◆ ubikvitinubikvitin
jubikinonjubikinon ◆ ubikvinonubikvinon
jubikiriszurujubikiriszuru ◆ összefűzikösszefűzik aa kisujjukatkisujjukat
「Jubikirisita jakuszoku」 „összefűzött kisujjak-
kal tett ígéret”

júbinjúbin ◆ postaposta 「Sirjó-o júbinde okutta.」 „Pos-
tán küldtem el az anyagot.” ◆ postaipostai külde-külde-
ménymény 「Júbin-o daszu.」 „Feladja a postai külde-
ményt.” ◇ gaikokujúbingaikokujúbin külföldikülföldi küldeményküldemény
◇ kakitomejúbinkakitomejúbin ajánlottajánlott levéllevél 「Kore-o ka-
kitomejúbinde okuritainodeszu!」 „Szeretném ezt
ajánlott levélként feladni!” ◇ kókújúbinkókújúbin légi-légi-
postaposta ◇ szokutacujúbinszokutacujúbin expresszexpressz külde-külde-
ménymény ◇ fucújúbinfucújúbin közönséges küldeményközönséges küldemény
júbinajúbina ◆ elegánselegáns 「Júbina szugata」 „elegáns
megjelenés” ◆ kecseskecses 「Júbina dósza」 „kecses
mozdulatok” ◇ kósójúbinakósójúbina nemesen elegánsnemesen elegáns
júbinbakojúbinbako ◆ levélszekrénylevélszekrény ◆ postaládapostaláda
「Kodomoni júbinbako-o mini ikaszeta.」 „Meg-
nézette a gyerekkel a postaládát.”

júbinbangójúbinbangó ◆ irányítószámirányítószám ◆ postaipostai irányí-irányí-
tószámtószám
júbinbucujúbinbucu ◆ küldeményküldemény ◆ postaipostai küldeményküldemény

júbinbukurojúbinbukuro ◆ postazsákpostazsák
júbincsokinjúbincsokin ◆ postai takarékbetétpostai takarékbetét
júbinfurikaejúbinfurikae ◆ pénzesutalványpénzesutalvány ◆ pénzutal-pénzutal-
ványvány ◆ postai átutaláspostai átutalás ◆ postautalványpostautalvány
júbinhagakijúbinhagaki ◆ postai levelezőlappostai levelezőlap
júbinhaitacujúbinhaitacu ◆ postai kézbesítéspostai kézbesítés
júbinhaitacuinjúbinhaitacuin ◆ postáspostás
júbinhaitacuninjúbinhaitacunin ◆ postáspostás
júbinijúbini ◆ elegánsanelegánsan
jubiningjójubiningjó ◆ ujjbábujjbáb
júbin-jaszanjúbin-jaszan ◆ postáspostás
júbinkavaszejúbinkavasze ◆ pénzesutalványpénzesutalvány ◆ pénz-pénz-
utalványutalvány ◆ postaipostai átutalásátutalás ◆ postautal-postautal-
ványvány
júbinkittejúbinkitte ◆ levélbélyeglevélbélyeg ◆ postabélyegpostabélyeg
júbinkjokujúbinkjoku ◆ postaposta 「Júbinkjokuni itta.」 „A
postára mentem.” ◆ postahivatalpostahivatal
júbinkjokudomejúbinkjokudome ◆ postánpostán őrzöttőrzött ◆ posteposte
restanterestante
júbinkjokuinjúbinkjokuin ◆ postahivatalpostahivatal alkalmazott-alkalmazott-
jaja
júbinkókokujúbinkókoku ◆ postai reklámpostai reklám
júbinkozucumijúbinkozucumi ◆ postacsomagpostacsomag
júbinkuikijúbinkuiki ◆ postai körzetpostai körzet
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júbin-nidaszujúbin-nidaszu ◆ postázpostáz 「Tegami-o júbinni
dasita.」 „Postáztam a levelet.”

jubinocukenejubinocukene ◆ ujjtőujjtő
jubinofusijubinofusi ◆ ujjízületujjízület 「Jubino fusi-o narasi-
teiru.」 „Az ujjízületeit ropogtatja.”

jubinoharajubinohara ◆ ujjbegyujjbegy
jubinomatajubinomata ◆ ujjtőujjtő
jubinoszentanjubinoszentan ◆ ujjhegyujjhegy
júbinposzutojúbinposzuto ◆ postaládapostaláda
júbinrjókinjúbinrjókin ◆ postadíjpostadíj ◆ postai díjpostai díj
júbinrjókinharaizuminojúbinrjókinharaizumino ◆ bérmentesítettbérmentesített
júbinsajúbinsa ◆ postakocsipostakocsi
júbinsisobakojúbinsisobako ◆ postafiókpostafiók
júbinszenjúbinszen ◆ postahajópostahajó
júbin-ukejúbin-uke ◆ levélszekrénylevélszekrény 「Rjokókara ka-
ettara júbin-uke-va ippaininatteita.」 „Amikor
visszajöttem az utazásról, tele volt a levélszekré-
nyem.” ◆ postaládapostaláda
jubinukijubinuki ◆ gyűszűgyűszű 「Jubinuki-o hamete hari-
sigotosite!」 „Gyűszűben varrj!”

jubi-ojubi-o cumerucumeru ◆ levágjalevágja azaz ujjátujját 「Jakuza-
va sippaino vabitosite jubi-o cumeta.」 „A jakuza
embere levágta az ujját, hogy bocsánatot kérjen a
hibájáért.”

jubi-o kuszszurujubi-o kuszszuru ◆ behajlítja az ujjátbehajlítja az ujját
jubi-ojubi-o naraszunaraszu ◆ csettintcsettint 「Ongakuno hjó-
sini avaszete jubi-o narasita.」 „A zene ritmusára
csettintgettem.”

jubi-o naraszukotojubi-o naraszukoto ◆ csettintéscsettintés
jubi-ojubi-o ottekazoeruottekazoeru ◆ ujjainujjain megszámolmegszámol
「Mokutekicsimadeno eki-o jubi-o otte kazoe-
ta.」 „Az ujjaimon megszámoltam, hány állomást
kell még mennem.”

jubiorikazoerujubiorikazoeru ◆ megszámolmegszámol azaz ujjainujjain 「Ki-
nóno szankasita hito-o jubiori kazoeta.」 „Meg-
számolta az ujjain, hogy hányan voltak tegnap.”

jubiorinojubiorino ◆ kiválókiváló 「Jubiorino szensu」 „kivá-
ló versenyző”

jubi-ojubi-o szasiteiuszasiteiu ◆ ujjalujjal mutogatmutogat 「Jubi-
o szasite iitakunaiga, icumo darekaga
vatasinocsoko-o tabeteiru.」 „Nem akarok ujjal
mutogatni, de valaki állandóan megdézsmálja a
csokimat.”

jubi-ojubi-o szaszuszaszu ◆ ujjalujjal mutatmutat 「Hosiimononi
jubi-o szasita.」 „Ujjammal mutattam a kívánt
tárgyra.”

jubi-ojubi-o szomeruszomeru ◆ megpróbálkozikmegpróbálkozik 「Sószecu-
ni jubi-o szometa.」 „Megpróbálkoztam a novel-
laírással.”

jubi-ojubi-o taterutateru ◆ felmutatjafelmutatja azaz ujjátujját 「Jubi-
o tatete csú-o unagasita.」 „Felmulatott ujjal kért
figyelmet.”

jubipacscsinjubipacscsin ◆ csettintéscsettintés
jubisaburijubisaburi ◆ ujjszopásujjszopás 「Oja-va kodomono
jubisaburi-o jameszaszeta.」 „A szülő leszoktatta
a gyereket az ujjszopásról.”

jubiszaizunojubiszaizuno ◆ ujjnyiujjnyi
jubiszakijubiszaki ◆ ujjhegyujjhegy 「Jubiszakide kaszano
dzsúsin-o totteita.」 „A ujjam hegyén egyensú-
lyoztam az esernyőt.”

jubiszakkujubiszakku ◆ ujjvédőujjvédő
jubiszaszujubiszaszu ◆ mutatmutat 「Tó-o jubiszasita.」 „A
toronyra mutattam.” ◆ rábökrábök 「Csizudearu
macsi-o jubiszasita.」 „Ráböktem egy városra a
térképen.” ◆ rámutatrámutat 「Hitorino danszei-o jubi-
szasita.」 „Rámutattam egy emberre.” ◆ rásze-rásze-
gezigezi azaz ujjátujját 「Kanodzso-va han-nin-o jubi-
szasita.」 „Rászegezte az ujját a tettesre.” ◇ ue-ue-
oo jubiszaszujubiszaszu felmutatfelmutat 「Kare-va szora-o jubi-
szasita.」 „Felmutatott az égre.” ◇ jubi-ojubi-o szasi-szasi-
teiuteiu ujjalujjal mutogatmutogat 「Jubi-o szasite iitakuna-
iga, icumo darekaga vatasinocsoko-o tabeteiru.」
„Nem akarok ujjal mutogatni, de valaki állandóan
megdézsmálja a csokimat.”

jubivajubiva ◆ gyűrűgyűrű 「Jubini jubiva-o hameru.」
„Gyűrűt húz az ujjára.” ◆ karikagyűrűkarikagyűrű ◇ kin-kin-
nojubivanojubiva aranygyűrűaranygyűrű ◇ kekkon-jubivakekkon-jubiva jegy-jegy-
gyűrűgyűrű ◇ kon-jakujubivakon-jakujubiva eljegyzésieljegyzési gyűrűgyűrű ◇

daijanojubivadaijanojubiva gyémántköves gyűrűgyémántköves gyűrű
jubizarujubizaru ◆ véznaujjú makivéznaujjú maki
jubizukaijubizukai ◆ ujjtechnikaujjtechnika 「Pianiszutono taku-
mina jubizukai」 „zongorista ügyes ujjtechnikája”

jubizumójubizumó ◆ ujjbirkózásujjbirkózás 「Jubizumósite
aszonda.」 „Ujjbirkózást játszottunk.”

júbjóricujúbjóricu ◆ betegség előfordulási arányabetegség előfordulási aránya
júbójúbó ◆ ígéretességígéretesség
jubokecuganjubokecugan ◆ olajpalaolajpala
júbokujúboku ◆ nomádnomád
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júbokuminjúbokumin ◆ nomád népnomád nép
júbokuminzokujúbokuminzoku ◆ nomádnomád nemzetnemzet ◇ kibajú-kibajú-
bokuminbokumin lovas nomád néplovas nomád nép
júbokunotamijúbokunotami ◆ nomád népnomád nép
júbokuszeikacujúbokuszeikacu ◆ nomádnomád életélet 「Buzoku-va
júbokuszeikacu-o okutta.」 „A törzs nomád életet
élt.”

júbónajúbóna ◆ esélyesesélyes 「Júbónacsímuga katta.」
„Az esélyes csapat győzött.” ◆ ígéretesígéretes 「Júbó-
na tósiszaki-o micuketa.」 „Találtam egy ígéretes
befektetést.”

jubunjubun ◆ olajtartalomolajtartalom
jubunejubune ◆ fürdőkádfürdőkád 「Jubuneni oju-o hatta.」
„Megtöltöttem a fürdőkádat vízzel.” ◆ fürdőme-fürdőme-
dencedence ◆ kádkád 「Jubuneni cukaru.」 „Megfürdik
a kádban.” ◆ medencemedence 「Onszenno jubune」
„termálvizes medence”

júcujujúcuju ◆ esti harmatesti harmat
jucsakujucsaku ◆ összefonódásösszefonódás 「Szeidzsito súkjóno
jucsaku.」 „Az állam és az egyház összefonódása.”
◆ összenövésösszenövés ◆ összetapadásösszetapadás ◇ csónoju-csónoju-
csakucsaku bélösszenövésbélösszenövés
jucsakukankeijucsakukankei ◆ összefonódásösszefonódás 「Rósino ju-
csakukankeiga kinikakaru.」 „A szakszervezet és
a munkaadók összefonódása aggasztó.”

jucsakuszurujucsakuszuru ◆ hozzánőhozzánő 「Haga honeto jucs-
akusitesimatta.」 „A foga hozzánőtt a csonthoz.”
◆ összefonódikösszefonódik 「Keiszacu-va jakuzato jucs-
akusiteiru.」 „A rendőrség összefonódott a jaku-
zával.” ◆ összenőösszenő 「Kanszecuga jucsakusitesi-
matta.」 „Összenőtt az ízülete.”

jucsakutaibanjucsakutaiban ◆ méhlepény-ránövődésméhlepény-ránövődés
júcsijúcsi ◆ csalogatáscsalogatás
júcsiszurujúcsiszuru ◆ csalogatcsalogat 「Orinpikku kaiszai-
va gaikokudzsinkankókjaku-o júcsiszuru.」 „Az
olimpia csalogatja a külföldi turistákat.” ◆ oda-oda-
csalogatcsalogat 「Macsi-va infura-o szeibisi kigjó-o
júcsisita.」 „A város az infrastruktúra fejlesztésé-
vel odacsalogatta a vállalatokat.”

júcsónajúcsóna ◆ békésbékés 「Júcsóna kaiva」 „békés be-
szélgetés” ◆ nyugisnyugis 「Júcsóna hito」 „nyugis
ember” ◇ júcsóniszurujúcsóniszuru komótoskomótos ◇ jú-jú-
csóniszurucsóniszuru ráérősráérős 「Minaiszogasiinoni
nandeszon-nani júcsónisiteiruno?」 „Hogy tudsz
ilyen ráérős lenni, amikor mindenki annyira el-
foglalt?”

júcsóniszurujúcsóniszuru ◆ komótoskomótos ◆ ráérősráérős 「Mina-
iszogasiinoni nandeszon-nani júcsónisiteiruno?」
„Hogy tudsz ilyen ráérős lenni, amikor mindenki
annyira elfoglalt?”

jucsúkujucsúku ◆ Jücsung CsüJücsung Csü
júdacsijúdacsi ◆ estiesti záporzápor ◆ záporesőzáporeső 「Júdacsi-
niattebisonureninattesimatta.」 „Elkapott a zá-
poreső, csuromvizes lettem.”

júdainajúdaina ◆ fenségesfenséges 「Júdaina tenbó」 „fensé-
ges panoráma” ◆ fönségesfönséges 「Júdaina kesiki」
„fönséges táj” ◆ grandiózusgrandiózus 「Júdaina kószó」
„grandiózus elgondolás” ◆ lenyűgözőlenyűgöző 「Júdaina
sizen」 „lenyűgöző természet”

judajajudaja ◆ JúdeaJúdea ◆ zsidóságzsidóság ◇ han-han-
judajasugijudajasugi antiszemitizmusantiszemitizmus ◇ han-han-
judajasugisajudajasugisa antiszemitaantiszemita
judajadzsinjudajadzsin ◆ zsidózsidó
judajadzsindatokenaszujudajadzsindatokenaszu ◆ lezsidózlezsidóz
judajadzsingaijudajadzsingai ◆ gettógettó ◆ zsidónegyedzsidónegyed
judajadzsinhakugaijudajadzsinhakugai ◆ zsidóüldözészsidóüldözés
judajadzsin-novarugucsi-o iujudajadzsin-novarugucsi-o iu ◆ zsidózikzsidózik
judajadzsin-novarugucsi-ojudajadzsin-novarugucsi-o iukotoiukoto ◆ zsidó-zsidó-
zászás
judajadzsintobatószurujudajadzsintobatószuru ◆ lezsidózlezsidóz
judajadzsintobatószurukotojudajadzsintobatószurukoto ◆ zsidózászsidózás
judajakjójudajakjó ◆ izraelitaizraelita vallásvallás ◆ judaizmusjudaizmus ◆

zsidó vallászsidó vallás
judajakjókaidójudajakjókaidó ◆ zsidózsidó templomtemplom ◆ zsina-zsina-
gógagóga
judajakjónoszeitenjudajakjónoszeiten ◆ TóraTóra
judajakjótojudajakjóto ◆ izraelitaizraelita ◆ zsidózsidó
judajaminzokujudajaminzoku ◆ zsidó népzsidó nép
judajarekijudajareki ◆ zsidózsidó időszámításidőszámítás ◆ zsidózsidó
naptárnaptár
judanjudan ◆ óvatlanságóvatlanság ◆ vigyázatlanságvigyázatlanság ◇

judantaitekijudantaiteki magabiztosságmagabiztosság aa legnagyobblegnagyobb
ellenségellenség ◇ judandekinaijudandekinai vigyáznivigyázni kellkell 「Ju-
dandekinai aite」 „vigyázni kell vele” ◇ judan-judan-
nakunaku éberenéberen 「Keiszacu-va judannaku ie-o mi-
hatteita.」 „A rendőrség éberen figyelte a házat.”
◇ judan-nonaijudan-nonai óvatosóvatos 「Judannonai gótó」
„óvatos rabló” ◇ judan-nonaijudan-nonai éberéber 「Keibiinno
judannonai me」 „biztonsági őr éber szeme” ◇

judan-nonaranaijudan-nonaranai nemnem lehetünklehetünk elégelég óvato-óvato-
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saksak 「Judannonaranai jono nakada.」 „Nem le-
hetünk elég óvatosak ebben a világban.”

júdanjúdan ◆ bátor döntésbátor döntés
judandekinaijudandekinai ◆ vigyáznivigyázni kellkell 「Judandekinai
aite」 „vigyázni kell vele”

judanerujudaneru ◆ átengedátenged 「Kairakuni mi-o judane-
ta.」 „Átengedte magát az élvezeteknek.” ◆ bízbíz
「Honnóni mi-o judaneta.」 „Az ösztöneire bízta
magát.” ◆ engedenged 「Sizenni mi-o judanete ikite-
ita.」 „Természetes folyást engedett az életének.”
◆ rábízrábíz 「Kare-va kamini mi-o judaneta.」 „Rá-
bízta magát az istenre.” ◆ ráruházráruház 「Ószama-
va muszukoni ókoku-o judaneta.」 „A király ráru-
házta a fiára a királyságot.”

judan-nakujudan-naku ◆ éberenéberen 「Keiszacu-va judannaku
ie-o mihatteita.」 „A rendőrség éberen figyelte a
házat.”

judan-nonaijudan-nonai ◆ éberéber 「Keibiinno judannonai
me」 „biztonsági őr éber szeme” ◆ óvatosóvatos 「Ju-
dannonai gótó」 „óvatos rabló”

judan-nonaranaijudan-nonaranai ◆ nemnem lehetünklehetünk elégelég óva-óva-
tosaktosak 「Judannonaranai jono nakada.」 „Nem
lehetünk elég óvatosak ebben a világban.”

júdan-ojúdan-o kudaszukudaszu ◆ bátranbátran eldönteldönt 「Isa-va
jakuzaino sijó-o szokudzsijameru júdan-o kudasi-
ta.」 „Az orvos bátran eldöntötte, hogy azonnal
hagyják abba a gyógyszer adását.”

júdansajúdansa ◆ dannal rendelkező sportolódannal rendelkező sportoló
judansitajudansita ◆ óvatlanóvatlan 「Judansitaszukinipoket-
tokara szaifu-o nuszumareta.」 „Egy óvatlan pil-
lanatban kilopták a zsebemből a pénztárcámat.”

judanszaszerujudanszaszeru ◆ biztonságbiztonság illúziójábaillúziójába rin-rin-
gatgat 「Aite-o judanszaszete makaszeta.」 „Az el-
lenfelét a biztonság illúziójába ringatva megver-
te.”

judanszurujudanszuru ◆ elbizakodikelbizakodik 「Judansite sikenni
ocsita.」 „Elbizakodott voltam, és megbuktam a
vizsgán.” ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Judansinaide!」
„Ne bízd el magad!” ◆ nemnem vigyázvigyáz 「Kareni ju-
danszuruna.」 „Vigyázni kell vele!” ◇ judansza-judansza-
szeruszeru biztonságbiztonság illúziójábaillúziójába ringatringat 「Aite-
o judanszaszete makaszeta.」 „Az ellenfelét a biz-
tonság illúziójába ringatva megverte.”

júdanszurujúdanszuru ◆ bátranbátran eldönteldönt 「Hiszaicsini
modorukoto-o júdansita.」 „Bátran eldöntöttem,
hogy visszatérek a katasztrófa sújtotta területre.”

judantaitekijudantaiteki ◆ magabiztosságmagabiztosság aa legna-legna-
gyobb ellenséggyobb ellenség
judedzsirujudedzsiru ◆ abaléabalé ◆ főzőléfőzőlé
judegurijudeguri ◆ főtt gesztenyefőtt gesztenye
judemenjudemen ◆ főttfőtt hosszútésztahosszútészta ◆ főttfőtt tész-tész-
tata
judenjuden ◆ olajlelőhelyolajlelőhely ◆ olajmezőolajmező
júdenjúden ◆ indukált áramindukált áram ◆ indukcióindukció
júdenbunkjokujúdenbunkjoku ◆ dielektromos polarizációdielektromos polarizáció
judenkuszszakujudenkuszszaku ◆ olajfúrásolajfúrás
judenkuszszakuszócsijudenkuszszakuszócsi ◆ fúrótoronyfúrótorony ◆

olajfúró toronyolajfúró torony
júdenricujúdenricu ◆ dielektromosdielektromos állandóállandó ◆ permit-permit-
tivitástivitás ◇ hijúdenricuhijúdenricu relatívrelatív permittivitáspermittivitás

júdensijúdensi ◆ induktorinduktor
júdentaijúdentai ◆ dielektrikumdielektrikum ◇ kjójúdentaikjójúdentai fer-fer-
roelektromos anyagroelektromos anyag
juderujuderu ◆ főzfőz 「Sórjóno sio-o ireteedamame-o
juderu.」 „Egy kevéske sóval főzöm a zöld szóját.”
◆ kifőzkifőz 「Paszuta-o judeta.」 „Kifőztem a tész-
tát.”

juderukotojuderukoto ◆ főzésfőzés 「Tamago-o juderukoto」
„tojásfőzés”

judetajudeta ◆ főttfőtt 「Judeta jaszai-o szaradanisima-
sita.」 „Főtt zöldségből csináltam salátát.”

judetamagojudetamago ◆ főttfőtt tojástojás ◇ katajudetama-katajudetama-
gogo keménykemény tojástojás 「Ojude dzsuppunnirutoka-
tajude tamagoninarimaszu.」 „Ha forró vízben 10
percig főzzük, akkor kemény tojás lesz belőle.”

judetatómorokosijudetatómorokosi ◆ főtt kukoricafőtt kukorica
júdójúdó ◆ áramgerjesztésáramgerjesztés ◆ gerjesztésgerjesztés ◆ in-in-
dukciódukció ◆ influenciainfluencia ◆ irányításirányítás 「Hikóki-va
kanszeitóno júdóni sitagatta.」 „A repülő a torony
irányítását követte.” ◆ navigációnavigáció ◆ ráveze-ráveze-
téstés ◇ dzsikijúdódzsikijúdó mágnesesmágneses indukcióindukció ◇ dzsi-dzsi-
kojúdókojúdó önindukcióönindukció ◇ szeiden-júdószeiden-júdó elektro-elektro-
sztatikussztatikus influenciainfluencia ◇ szeiden-júdószeiden-júdó elekt-elekt-
romosromos megosztásmegosztás ◇ szógojúdószógojúdó kölcsönöskölcsönös
indukcióindukció ◇ szoto-e-noszoto-e-no júdójúdó kivezetéskivezetés ◇

dendzsijúdódendzsijúdó elektromágneseselektromágneses indukcióindukció ◇

júdódzsinmonjúdódzsinmon szuggesztívszuggesztív kérdéskérdés ◇ júdó-júdó-
dzsinmondzsinmon rávezetőrávezető kérdéskérdés ◇ júdódenrjújúdódenrjú
gerjesztett áramgerjesztett áram
júdóbójúdóbó ◆ forgalomirányító botforgalomirányító bot
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júdóburokkujúdóburokku ◆ vakvezetővakvezető sávsáv ◆ vezetősávvezetősáv

júdóbussicujúdóbussicu ◆ induktorinduktor
júdódanjúdódan ◆ irányítottirányított lövedéklövedék ◆ irányítottirányított
rakétarakéta
júdódendókijúdódendóki ◆ aszinkronaszinkron motormotor ◆ indukciósindukciós
motormotor
júdódenrjújúdódenrjú ◆ gerjesztett áramgerjesztett áram
júdódzsinmonjúdódzsinmon ◆ rávezetőrávezető kérdéskérdés ◆ szug-szug-
gesztív kérdésgesztív kérdés
júdóenbokujúdóenboku ◆ lógó farönklógó farönk
judófujudófu ◆ főtt tofufőtt tofu
júdófukajúdófuka ◆ induktív terhelésinduktív terhelés
júdókanecujúdókanecu ◆ indukciós fűtésindukciós fűtés
júdókecugójúdókecugó ◆ induktív csatolásinduktív csatolás
júdókijúdóki ◆ lag-fázislag-fázis
júdókoirujúdókoiru ◆ indukciós tekercsindukciós tekercs
júdokujúdoku ◆ mérgezőmérgező 「Júdokugaszu」 „mérgező
gáz”

júdokunajúdokuna ◆ mérgezőmérgező 「Júdokuna kúki」 „mér-
gező levegő” ◆ toxikustoxikus 「Júdokuna bussicu」
„toxikus anyag” ◇ szaibónijúdokunaszaibónijúdokuna citotoxi-citotoxi-
kuskus
júdómiszairujúdómiszairu ◆ irányítottirányított lövedéklövedék ◇ rédá-rédá-
júdómiszairujúdómiszairu radarvezérlésű rakétaradarvezérlésű rakéta
judonojudono ◆ fürdőszobafürdőszoba
júdórjokujúdórjoku ◆ induktivitásinduktivitás
júdósajúdósa ◆ vezetővezető
júdósijúdósi ◆ induktorinduktor
júdószeijúdószei ◆ induktivitásinduktivitás
júdószeifukajúdószeifuka ◆ induktív terhelésinduktív terhelés
júdószeiriakutanszujúdószeiriakutanszu ◆ induktívinduktív reaktan-reaktan-
ciacia 「Júdószeiriakutanszuto jórjószeiriakutan-
szu」 „induktív reaktancia és kapacitív reaktan-
cia”

júdószurujúdószuru ◆ gerjesztgerjeszt 「Denrjú-o júdószu-
ru.」 „Áramot gerjeszt.” ◆ irányítirányít 「Miszairu-
o hjótekini júdószuru.」 „A célpontig irányítja a
rakétát.” ◆ levezetlevezet 「Mizu-o geszuidóni júdósi-
ta.」 „A vizet levezette a csatornába.” ◆ navigálnavigál
「Konpjútága kuruma-o júdósita.」 „Számítógép
navigálta az autót.” ◆ rávezetrávezet 「Kotae-o júdósi-
ta.」 „Rávezette a válaszra.”

júdótaijúdótai ◆ származékszármazék ◇ barubicuruszan-barubicuruszan-
júdótaijúdótai barbitursav-származékbarbitursav-származék
júdótan-ijúdótan-i ◆ származtatottszármaztatott egységegység ◆ szár-szár-
maztatott mértékegységmaztatott mértékegység
júdótekigómoderujúdótekigómoderu ◆ indukáltindukált illeszkedésilleszkedés
modelljemodellje
júdótójúdótó ◆ vészkijáratjelző lámpavészkijáratjelző lámpa
júdzsijúdzsi ◆ vészhelyzetvészhelyzet 「Kongono kokkano jú-
dzsinidonojóni dzsieitaiga kakavatteikukaga
mondaisiszareteiru.」 „Kérdéses, hogy az ország
vészhelyzete esetén milyen szerepet kapnak az
Önvédelmi Erők.”

júdzsikanjúdzsikan ◆ szifonszifon
júdzsikeidzsisakujúdzsikeidzsisaku ◆ patkómágnespatkómágnes
júdzsinjúdzsin ◆ barátbarát 「Kare-va júdzsinde-va naku-
tadano siri aideszu.」 „Ő nem a barátom, csak is-
merősöm.”

júdzsinjúdzsin ◆ emberiemberi 「Kaszei-e no júdzsintan-
sza」 „emberi expedíció a Marsra” ◆ nemnem au-au-
tomatatomata 「Dzsósaken-o júdzsinmadogucside kat-
ta.」 „A jegyet nem automata pénztárban vettem.”
◆ pilótáspilótás 「Júdzsinhikóki」 „pilótás repülőgép”
◆ személyzettelszemélyzettel ellátottellátott 「Júdzsinucsú-
szen」 „személyzettel ellátott űrhajó”

judzsinoszaharinszukujudzsinoszaharinszuku ◆ Juzsno-Juzsno-
SzahalinszkSzahalinszk
júdzsintositenojúdzsintositeno ◆ barátibaráti 「Júdzsintositeno
kói-o ren-aikandzsódato kancsigaisita.」 „A bará-
ti szívességet szerelemi érzületből fakadónak hit-
tem.”

júdzsojúdzso ◆ kurtizánkurtizán ◆ örömlányörömlány ◆ prostitu-prostitu-
áltált ◆ szajhaszajha
júdzsójúdzsó ◆ barátibaráti érzésekérzések ◆ barátságbarátság 「Ka-
reto júdzsó-o muszunda.」 „Barátságot kötöt-
tünk”

júdzsojajúdzsoja ◆ bordélyházbordélyház
judzsónojudzsóno ◆ olajszerűolajszerű
júdzsúfudanjúdzsúfudan ◆ tétovaságtétovaság
júdzsúfudan-najúdzsúfudan-na ◆ döntésképtelendöntésképtelen 「Jú-
dzsúfudanna hito」 „döntésképtelen ember” ◆

határozatlanhatározatlan 「Júdzsúfudanna szeikaku」
„határozatlan jellem” ◆ tétovatétova 「Júdzsúfudan-
na taido」 „tétova hozzáállás”

juejue ◆ mivelmivel 「Sóhinga karuijue, omocsi kaeri-
va kanódeszu.」 „Mivel az áru könnyű, haza lehet
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vinni.” ◆ okok 「Jueatte kaisa-o jameta.」 „Okom
volt rá, hogy felmondjak.” ◇ juenijueni teháttehát 「Vare
omou, juenivareari.」 „Gondolkodom, tehát va-
gyok.” ◇ juenijueni következésképpenkövetkezésképpen ◇ juenijueni
ezértezért 「Szore jueni csisikiszuidzsunga agaru.」
„Ezért emelkedik a tudásszint.”

juecujuecu ◆ kéjkéj ◆ örömöröm
júecujúecu ◆ felsőbbrendűségfelsőbbrendűség ◆ fölényfölény
júecukanjúecukan ◆ felsőbbrendűségifelsőbbrendűségi érzésérzés 「Kare-
va júecukanni hitatteiru.」 „Felsőbbrendűségi ér-
zés tölti el.”

juecunojuecuno ◆ kéjeskéjes ◆ örömteliörömteli
júecuszurujúecuszuru ◆ előrébbelőrébb valóvaló 「Kó-va sini júe-
cuszuru.」 „A közérdek előrébb való a magánér-
deknél.”

júecutekicsiinoran-jójúecutekicsiinoran-jó ◆ pozícióvalpozícióval valóvaló
visszaélésvisszaélés
júecutekinajúecutekina ◆ felsőbbrendűfelsőbbrendű 「Júecutekina
csii」 „felsőbbrendű pozíció”

júecscsiefujúecscsiefu ◆ UHFUHF
jueijuei ◆ győzelem és vereséggyőzelem és vereség
júeijúei ◆ úszásúszás ◇ ucsújúeiucsújúei űrsétaűrséta
júeikinsijúeikinsi ◆ fürödnifürödni tilostilos 「Kono mizúmi-va
júeikinsideszu.」 „A tóban fürödni tilos!” ◆ úszniúszni
tilostilos
júeiszeibucujúeiszeibucu ◆ nektonnekton
júeiszurujúeiszuru ◆ úszikúszik ◆ ügyesenügyesen forgatjaforgatja ma-ma-
gátgát
juekijueki ◆ átömlesztéshezátömlesztéshez használthasznált folyadékfolyadék
◇ tentekijuekitentekijueki infúziós folyadékinfúziós folyadék
júekijúeki ◆ hasznossághasznosság
júekinajúekina ◆ értékesértékes 「Júekina dzsóhó-o teni ire-
masita.」 „Értékes információhoz jutottam.” ◆

hasznoshasznos 「Júekina keiken-o cunda.」 „Hasznos
tapasztalatokat szereztem.”

júekinijúekini ◆ hasznosanhasznosan 「Júekini dzsikan-o szu-
gositai.」 „Szeretném hasznosan tölteni az idő-
met.”

juenjuen ◆ apropóapropó 「Kono macurino juen-va nand-
eszuka?」 „Mi ennek az ünnepségnek az apropó-
ja?” ◆ okok
juenjuen ◆ lámpakoromlámpakorom

juenakijuenaki ◆ okok nélkülinélküli 「Juenaki uramide hito-o
korosita.」 „Ok nélküli haragból ölte meg az áldo-
zatát.”

júencsijúencsi ◆ élményparkélménypark ◆ játszóparkjátszópark ◆ sza-sza-
badidőparkbadidőpark ◆ vidámparkvidámpark ◆ vurstlivurstli
juenijueni ◆ ezértezért 「Szore jueni csisikiszuidzsunga
agaru.」 „Ezért emelkedik a tudásszint.” ◆ kö-kö-
vetkezésképpenvetkezésképpen ◆ teháttehát 「Vare omou, juen-
ivareari.」 „Gondolkodom, tehát vagyok.”

júen-najúen-na ◆ mély és távolimély és távoli
júeszubífurassudoraibujúeszubífurassudoraibu ◆ pendrájvpendrájv
júeszubífurassumemoríjúeszubífurassumemorí ◆ pendrájvpendrájv
júeszubímemoríjúeszubímemorí ◆ pendrájvpendrájv ◆ pendrivependrive ◆

USB memóriaUSB memória
júfójúfó ◆ UFOUFO ◆ ufóufó
júfoniumujúfoniumu ◆ eufóniumeufónium
júfukunajúfukuna ◆ gazdaggazdag 「Júfukuna szeikacu」
„gazdag élet” ◆ jómódújómódú 「Kare-va júfukuna ka-
teini umareta.」 „Jómódú családban született.” ◆

tehetőstehetős 「Júfukuna hito」 „tehetős ember”

júfukunakurasi-o szurujúfukunakurasi-o szuru ◆ jólétben éljólétben él
júfukunijúfukuni ◆ jómódúanjómódúan
jugajuga ◆ jógajóga
júgajúga ◆ eleganciaelegancia ◆ kecsességkecsesség
jugagjójugagjó ◆ jógajóga
jugagjóhajugagjóha ◆ jógácsárajógácsára
jugagjójuisikigakuhajugagjójuisikigakuha ◆ jógácsárajógácsára
júgaijúgai ◆ fedelesfedeles ◆ fedettfedett 「Júgaiszokkó」
„fedett árok” ◆ fedettségfedettség
júgaibasajúgaibasa ◆ ekhós szekérekhós szekér
júgaibussicujúgaibussicu ◆ káros anyagkáros anyag
júgaihaikibucujúgaihaikibucu ◆ káros szennyezőanyagkáros szennyezőanyag
júgainajúgaina ◆ ártalmasártalmas 「Júgainaszofuto-o inszu-
tóruszaszeruszaitoga fueteimaszu.」 „Megszapo-
rodtak az internetes oldalak, amelyek ártalmas
szoftvereket telepítenek a gépre.” ◆ bántóbántó ◆ ká-ká-
rosros 「Kono kódzsó-va júgaina kagakubussicu-o
haisucusiteiru.」 „Ez a gyár káros kémiai anyago-
kat bocsát ki.” ◆ kártékonykártékony 「Kono dóbucu-va
júgaida.」 „Ez az állat kártékony.” ◆ nemkívá-nemkívá-
natosnatos 「Jóekikara júgaina bussicu-o nozoita.」
„Eltávolította az oldatból a nemkívánatos anyago-
kat.”

júgaisajúgaisa ◆ fedett kocsifedett kocsi
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júgaisokubucujúgaisokubucu ◆ ártalmas növényártalmas növény
jugakujugaku ◆ előfőzelőfőz 「Takenoko-o jugaita.」 „Elő-
főztem a bambuszhajtást.”

júgakujúgaku ◆ szülőföldtől távol tanulásszülőföldtől távol tanulás
júgakuruijúgakurui ◆ állkapcsosokállkapcsosok
júgakuszurujúgakuszuru ◆ felmegyfelmegy tanulnitanulni 「Buda-
peszutoni júgakusita.」 „Felment Budapestre ta-
nulni.” ◆ messzire megy tanulnimesszire megy tanulni
jugamerujugameru ◆ elferdítelferdít 「Kidzsi-va dzsidzsicu-o
jugameta.」 „Az újságcikk elferdítette a tényeket.”
◆ elgörbítelgörbít 「Kucsi-o jugameta.」 „Elgörbítette
a száját.” ◆ eltorzíteltorzít 「Fukucúde kao-o jugame-
ta.」 „A hasfájás eltorzította az arcát.”

jugamijugami ◆ elferdüléselferdülés 「Szeikakuno jugami」
„jellem elferdülése” ◆ torzulástorzulás 「Jócú-va kar-
adano jugamiga gen-indato ivareta.」 „Azt mond-
ták, hogy a test torzulása a derékfájásom oka.”
◆ vetemedésvetemedés 「Doano jugamide simariga varu-
kunatta.」 „Az ajtó a vetemedése miatt nehezen
csukódott.” ◇ kúkan-nojugamikúkan-nojugami térgörbülettérgörbület ◇

dzsikúnojugamidzsikúnojugami téridő görbülettéridő görbület
jugamujugamu ◆ meggörbülmeggörbül 「Tanaitaga jugandei-
ru.」 „Meggörbült a polc deszkája.” ◆ összefo-összefo-
lyiklyik 「Meno maega jugande kizecusita.」 „Min-
den összefolyt a szemem előtt, és elájultam.” ◆

torzíttorzít 「Kagami-va jugandeita.」 „A tükör tor-
zított.” ◆ torzultorzul 「Kagamini karadaga jugande
ucutteita.」 „A tükörben torzulva tükröződtem.”

júganajúgana ◆ elegánselegáns 「Júgana buntaide kaita.」
„Elegáns stílusban írt.” ◆ gondtalangondtalan 「Okanede
komarazu júgana szeikacu-o siteiru.」 „Nincs hi-
ánya pénzben, gondtalan életet él.” ◆ kecseskecses
「Danszá-va júgana ugoki-o sita.」 „A táncos
mozdulatai kecsesek voltak.” ◆ könnyedkönnyed
「Gakudan-va júganavarucu-o enszósita.」 „A ze-
nekar könnyed keringőt játszott.” ◆ úriúri 「Júgana
sumi-o motteiru.」 „Úri hobbija van.”

júganijúgani ◆ gondtalanulgondtalanul 「Júgani kuraszu.」
„Gondtalanul él.” ◆ kecsesenkecsesen 「Hoszoi jubiga
júgani ugoku.」 „Vékony ujjai kecsesen mozog-
nak.” ◆ könnyedenkönnyeden 「Nagai aside júgani aru-
ku.」 „Hosszú lábaival könnyeden sétál.” ◆ ura-ura-
sansan 「Júgani kuraszu.」 „Urasan él.”

júgaojúgao ◆ fehér hajnalkafehér hajnalka ◆ szőrös lopótökszőrös lopótök

júgatajúgata ◆ alkonyatalkonyat ◆ estefeléestefelé 「Júgatani-
va szuzusikunarimasita.」 „Estefelé hűvös lett.” ◆

kora estekora este
júgatójúgató ◆ fénycsapdafénycsapda 「Kano kudzsoni júgató-
o oita.」 „Fénycsapdát állítottam a szúnyogok-
nak.”

jugejuge ◆ gőzgőz 「Nabekara jugega agatta.」 „Gőz
szállt fel a fazékból.”

júgejúge ◆ estebédestebéd
jugegatacujugegatacu ◆ gőzölöggőzölög 「Kóhíkara-va jugega
tatteita.」 „A kávé gőzölgött.”

júgeijúgei ◆ előadó-művészetelőadó-művészet ◆ hagyományoshagyományos
japán művészetjapán művészet
júgeizanmainifukerujúgeizanmainifukeru ◆ hagyományoshagyományos japánjapán
művészeteket gyakorolművészeteket gyakorol
júgekijúgeki ◆ gyors támadásgyors támadás ◆ rajtaütésrajtaütés
júgekiheijúgekihei ◆ kommandóskommandós
júgekikantaijúgekikantai ◆ gyorsan mozgó hajórajgyorsan mozgó hajóraj
júgekisujúgekisu ◆ beállósbeállós
júgekiszenjúgekiszen ◆ gerillaháborúgerillaháború ◆ gerillaharcgerillaharc
júgekitaijúgekitai ◆ gerillacsapatgerillacsapat ◆ partizáncsa-partizáncsa-
patpat ◆ rohamcsapatrohamcsapat ◆ szabadcsapatszabadcsapat
júgekitaiinjúgekitaiin ◆ gerillagerilla ◆ partizánpartizán
júgenjúgen ◆ korlátozottságkorlátozottság 「Júgendzsikan」
„korlátozott időtartam” ◆ végesvéges 「Júgensúgó」
„véges halmaz” ◆ végességvégesség 「Júgento mugen」
„végesség és végtelenség”

júgenjúgen ◆ elegánselegáns egyszerűségegyszerűség ◆ kifinomult-kifinomult-
ságság ◆ titokzatos szépségtitokzatos szépség
júgengaisajúgengaisa ◆ Kft.Kft. ◆ korlátoltkorlátolt felelősségűfelelősségű
társaságtársaság
júgenkadzsojúgenkadzso ◆ korlátoltkorlátolt növekedésűnövekedésű vi-vi-
rágzatrágzat ◆ zárt virágzatzárt virágzat
júgenkakujúgenkaku ◆ generatív sejtmaggeneratív sejtmag
júgenkjúszújúgenkjúszú ◆ véges sorvéges sor
júgen-najúgen-na ◆ titokzatostitokzatos 「Júgenna fun-iki」
„titokzatos légkör”

júgen-nojúgen-no ◆ kifinomultkifinomult 「Júgenno bi」 „kifino-
mult szépség”

júgensúgójúgensúgó ◆ véges halmazvéges halmaz
júgenszaibójúgenszaibó ◆ generatív sejtgeneratív sejt
júgenszekininjúgenszekinin ◆ korlátolt felelősségkorlátolt felelősség
júgenszúrecujúgenszúrecu ◆ véges sorozatvéges sorozat
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juge-ojuge-o tateteokorutateteokoru ◆ szétpukkadszétpukkad mérgé-mérgé-
benben 「Csicsi-va juge-o tatete okotteita.」 „Apám
szétpukkadt mérgében.”

júgesikijúgesiki ◆ esti látképesti látkép ◆ esti tájesti táj
jugijugi ◆ fürdőruha termálvízhezfürdőruha termálvízhez
júgijúgi ◆ barátibaráti érzésekérzések ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat
◆ barátságbarátság ◇ kokuszaijúgikokuszaijúgi nemzetközinemzetközi ba-ba-
rátságrátság
júgijúgi ◆ játékjáték 「Kodomotacsi-va júgini neccsú-
siteita.」 „A gyerekek belemerültek a játékba.” ◆

játszásjátszás ◇ sicunaijúgisicunaijúgi beltéribeltéri játékjáték ◇ ren-ren-
aijúgiaijúgi szerelmi játékszerelmi játék
júgidantaijúgidantai ◆ baráti társaságbaráti társaság
júgidzsójúgidzsó ◆ játszóparkjátszópark ◆ szabadidőparkszabadidőpark ◆

szórakoztató létesítményszórakoztató létesítmény
júgi-o szurujúgi-o szuru ◆ játszikjátszik
jugirijugiri ◆ tésztaszűréstésztaszűrés ◆ tésztaszűrőtésztaszűrő
júgirijúgiri ◆ esti ködesti köd
júgirjóhójúgirjóhó ◆ játékterápiajátékterápia
júgisicujúgisicu ◆ játszószobajátszószoba
júgisiszecujúgisiszecu ◆ szórakoztatószórakoztató létesítménylétesítmény
「Ókuno júgisiszecu-va heiszani oi komaretei-
ru.」 „Sok szórakoztató létesítmény volt kényte-
len bezárni.”

jugójugó ◆ behegedésbehegedés ◆ összeforradásösszeforradás
júgójúgó ◆ egybeolvadásegybeolvadás ◆ fúziófúzió ◆ összeol-összeol-
vadásvadás ◇ kakujúgókakujúgó magfúziómagfúzió ◇ szaibójúgószaibójúgó
sejtfúziósejtfúzió ◇ haigúsijúgóhaigúsijúgó ivarsejtekivarsejtek össze-össze-
olvadásaolvadása
júgohanjúgohan ◆ vacsoravacsora 「Júgohan-o naninisima-
szuka?」 „Mit együnk vacsorára?”

júgóidenjúgóiden ◆ keveredő öröklődéskeveredő öröklődés
jugonszurujugonszuru ◆ végrendelkezikvégrendelkezik 「Kodzsin-va
jugonsinakatta.」 „Az elhunyt nem végrendelke-
zett.”

júgoszurabiajúgoszurabia ◆ JugoszláviaJugoszlávia
júgoszurabianojúgoszurabiano ◆ jugoszlávjugoszláv
jugószurujugószuru ◆ behegedbeheged 「Kizugucsiga jugósi-
ta.」 „A seb behegedt.” ◆ összeforradösszeforrad 「Kiri
kizu-va jugósita.」 „A vágás összeforradt.” ◆

összenőösszenő
júgószurujúgószuru ◆ egybeolvadegybeolvad 「Gendzsicuto ka-
szóga kanzenni júgósita.」 „A valóság és a képze-
let tökéletesen egybeolvadt.” ◆ fuzionálfuzionál 「Fu-

tacuno kaisaga júgósita.」 „Két vállalat fuzionált.”
◆ összeolvadösszeolvad 「Nisuruino kinzokuga júgósi-
ta.」 „A kétfajta fém összeolvadt.”

júgujúgu ◆ játékjáték 「Dzsidóga júgukara tenrakusi-
ta.」 „A kisgyerek leesett a játékról.” ◆ játszó-játszó-
téritéri játékjáték 「Kodomoga júgukara ocsite asiga
oreta.」 „A gyerek leesett egy játszótéri játékról,
és eltört a lába.”

júgujúgu ◆ aggodalomaggodalom
júgújúgú ◆ kedvezményezéskedvezményezés
jugucsijugucsi ◆ melegmeleg vizesvizes csapcsap ◆ öntőnyílásöntőnyílás ◆

termálvizes forrástermálvizes forrás
júgumojúgumo ◆ esti felhőesti felhő
júgunjúgun ◆ baráti hadseregbaráti hadsereg
júgunjúgun ◆ gyorshadtestgyorshadtest ◆ tartaléktartalék hadse-hadse-
regreg
júgunbutaijúgunbutai ◆ baráti csapatbaráti csapat
júgunkisajúgunkisa ◆ beugró tudósítóbeugró tudósító
júgurejúgure ◆ alkonyalkony ◆ alkonyatalkonyat 「Júgurega csi-
kakunatta.」 „Közeledett az alkonyat.” ◆ bees-bees-
teledésteledés ◆ szürkületszürkület
júgurenajúgurena ◆ euglenidaeuglenida
júgúrétojúgúréto ◆ kedvezményeskedvezményes árfolyamárfolyam ◆ ked-ked-
vezményes kamatvezményes kamat
júgúszocsijúgúszocsi ◆ kivételes bánásmódkivételes bánásmód
júgúszurujúgúszuru ◆ előnybenelőnyben részesítrészesít 「Daikazoku-
va júgúszareteiru.」 „A nagycsaládosok előnyben
részesülnek.” ◆ kedvezménybenkedvezményben részesítrészesít
「Szutátoappu kigjó-va júgúszareteiru.」 „Az in-
duló vállalatok kedvezményben részesülnek.” ◆

kivételezikkivételezik
júgúzeiszeijúgúzeiszei ◆ adókedvezményadókedvezmény 「Isijúgúze-
iszei」 „orvosi adókedvezmény”

júhacujúhacu ◆ előidézéselőidézés ◆ indukcióindukció ◆ kiváltáskiváltás ◇

tocuzenhen-ijúhacutocuzenhen-ijúhacu mutagenezismutagenezis
júhacubucujúhacubucu ◆ kiváltókiváltó ◆ kiváltóanyagkiváltóanyag
júhacubussicujúhacubussicu ◆ induktorinduktor
júhacuhorumonjúhacuhorumon ◆ kiváltókiváltó hormonhormon ◇ dappi-dappi-
júhacuhorumonjúhacuhorumon vedlést kiváltó hormonvedlést kiváltó hormon
júhacusajúhacusa ◆ provokátorprovokátor
júhacuszurujúhacuszuru ◆ kiváltkivált 「Szutoreszu-va
tónjóbjó-o júhacuszuru.」 „A stressz cukorbeteg-
séget vált ki.”
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júhaisokubucujúhaisokubucu ◆ embriofitaembriofita ◆ embriósembriós nö-nö-
vényvény
júhanjúhan ◆ erős hanerős han
júhanjúhan ◆ vacsoravacsora
júheijúhei ◆ bebörtönzésbebörtönzés ◆ fogva tartásfogva tartás
júheiszurujúheiszuru ◆ bezárbezár 「Sódzso-va tóni júheisza-
reta.」 „A kislányt bezárták egy toronyba.”

júhijúhi ◆ merész útmerész út
júhijúhi ◆ lemenőlemenő napnap 「Júhini teraszareru kumo」
„lemenő nap által megvilágított felhő” ◆ lenyug-lenyug-
vó napvó nap
júhiszurujúhiszuru ◆ derekasanderekasan helytállhelytáll 「Isatosite
szekaini júhisita.」 „Orvosként derekasan helyt-
állt a világban.” ◆ merészmerész útraútra indulindul 「Kaigaini
júhiszuru.」 „Merész külföldi útra indul.”

júhojúho ◆ korzózáskorzózás ◆ sétafikálássétafikálás
júhójúhó ◆ baráti országbaráti ország
júhodójúhodó ◆ korzókorzó ◆ promenádpromenád ◆ sétálóutcasétálóutca
◆ sétánysétány 「Umino csikakuni júhodógaarima-
szu.」 „Van egy sétány a tengerhez közel.”

júhokanpanjúhokanpan ◆ sétafedélzetsétafedélzet
júijúi ◆ ígéretességígéretesség 「Júino dzsinzai」 „ígéretes
munkaerő” ◇ sószójúisószójúi energikusságenergikusság ◇ zen-zen-
tojúinotojúino ígéretesígéretes jövőjövő előttelőtt állóálló 「Zentojúi-
no vakamono」 „ígéretes jövő előtt álló fiatal”

júijúi ◆ előkelőelőkelő helyhely 「Kono szeiszanni oite vaga
kuni-va júi-o simeteiru.」 „A termelést tekintve
országunk előkelő helyen áll.” ◆ előnyelőny 「Rai-
baruni taisite júini tatteiru.」 „A riválisával szem-
ben előnyben van.” ◆ előnyöselőnyös helyhely 「Júito re-
cui」 „előnyös és hátrányos hely” ◆ elsőbbségelsőbbség
◆ fórfór ◆ fölényfölény 「Gidzsucutekina júi-o idzsi-
sita.」 „Megőrizte a technikai fölényét.” ◇

gundzsitekijúigundzsitekijúi katonaikatonai fölényfölény ◇ hikakujúihikakujúi
viszonylagos előnyviszonylagos előny
juiagerujuiageru ◆ feltűzfeltűz 「Kanodzso-va kami-o taka-
ku jui ageta.」 „A nő magasra feltűzte a haját.”

juibijuibi ◆ esztéticizmusesztéticizmus
juibihajuibiha ◆ esztétista irányzatesztétista irányzat
juibisugijuibisugi ◆ esztéticizmusesztéticizmus
juibisugisajuibisugisa ◆ esztétaesztéta
juibitekinajuibitekina ◆ esztétizálóesztétizáló 「Juibitekina si-
fú」 „esztétizáló költészet”

juibucuronjuibucuron ◆ anyagelvűséganyagelvűség ◆ materializ-materializ-
musmus ◇ keidzsidzsógakutekijuibucuronkeidzsidzsógakutekijuibucuron me-me-
tafizikaitafizikai materializmusmaterializmus ◇ bensóhótekijui-bensóhótekijui-
bucuronbucuron dialektikus materializmusdialektikus materializmus
juibucusikanjuibucusikan ◆ történelmi materializmustörténelmi materializmus
juibucusugijuibucusugi ◆ materializmusmaterializmus
juibucusuginojuibucusugino ◆ materialistamaterialista 「Juibucusugi-
no siszó」 „materialista eszme”

juibucusugisajuibucusugisa ◆ materialistamaterialista
juicujuicu ◆ egyedüliségegyedüliség
juigadokuszonjuigadokuszon ◆ beképzeltségbeképzeltség ◆ öntelt-öntelt-
ségség ◇ tendzsótengejuigadokuszontendzsótengejuigadokuszon egyediegyedi
lélek vagyoklélek vagyok
juigaronjuigaron ◆ szolipszizmusszolipszizmus
júiginajúigina ◆ értelmesértelmes 「Júigina ronszó」 „értel-
mes vita” ◆ hasznoshasznos 「Júigina sigoto」 „hasz-
nos munka” ◆ tartalmastartalmas 「Júigina dzsikan-o
szugoszu.」 „Tartalmasan tölti az idejét.”

júiginijúigini ◆ értelmesenértelmesen ◆ hasznosanhasznosan
「Kjúdzsicu-o júigini szugoszu.」 „Hasznosan
töltöm a szabadságomat.”

juigonjuigon ◆ végakaratvégakarat ◆ végrendeletvégrendelet 「Jugon-
o nokosite sinda.」 „Végrendeletet hagyva halt
meg.”

juigondzsójuigondzsó ◆ végrendeletvégrendelet
juigonhoszokusojuigonhoszokuso ◆ pótvégrendeletpótvégrendelet
juigonsajuigonsa ◆ végrendelkezővégrendelkező
juigonsojuigonso ◆ végrendeletvégrendelet
juiicujuiicu ◆ egyedüliségegyedüliség
juiicumuninojuiicumunino ◆ egyedülállóegyedülálló 「Juiicumunino
tokucsó」 „egyedülálló tulajdonság” ◆ egyedüliegyedüli
「Juiicumunino tomodacsi」 „egyedüli barát” ◆

páratlanpáratlan 「Juiicumunino szonzai」 „páratlan
egyéniség”

juiicunojuiicuno ◆ egyedüliegyedüli 「Juiicuno csirjóhó-o mi-
cuketa.」 „Megtalálta az egyedüli gyógymódot.”
◆ egyetlenegyetlen 「Juiicuno tanosimi」 „egyetlen
öröm”

juikatajuikata ◆ viseletviselet 「Kamino jui kata」 „hajvi-
selet”

juimeironjuimeiron ◆ nominalizmusnominalizmus
juimeironsajuimeironsa ◆ nominalistanominalista
júinjúin ◆ kiváltókiváltó okok 「Szenszóno júin」 „háború
kiváltó oka”
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júinajúina ◆ jelentősjelentős ◆ számottevőszámottevő ◆ szigni-szigni-
fikánsfikáns 「Tókeitekini júinaszanpuru szúdesita.」
„Statisztikailag szignifikáns volt a minta nagysá-
ga.”

juinójuinó ◆ eljegyzéseljegyzés 「Kinómeino juinóga oko-
navareta.」 „Tegnap volt az unokahúgom eljegy-
zése.” ◆ eljegyzésieljegyzési ajándékajándék 「Juinó-o kava-
szu.」 „Eljegyzési ajándékokat cserélnek.”

juinóhinjuinóhin ◆ eljegyzési ajándékeljegyzési ajándék
juinókinjuinókin ◆ eljegyzéskor kapott pénzeljegyzéskor kapott pénz
júintonarujúintonaru ◆ kiváltkivált 「Kuszuri-va kónecuno jú-
intonatta.」 „A gyógyszer magas lázat váltott ki.”
◆ okozokoz 「Góu-va dosakuzureno júintonatta.」
„A nagy esőzés okozta a fölcsuszamlást.”

juisikijuisiki ◆ csak-tudatcsak-tudat ◆ vidzsnyaptividzsnyapti mátra-mátra-
tátá
juisinronjuisinron ◆ idealizmusidealizmus ◆ spiritualizmusspiritualizmus
juisinronsajuisinronsa ◆ idealistaidealista ◆ spiritualistaspiritualista
juisojuiso ◆ nagynagy múltmúlt ◆ patinapatina ◆ történelmitörténelmi
múltmúlt
juisonoarujuisonoaru ◆ dicsődicső múltúmúltú 「Juisonoaru iega-
ra」 „dicső múltú családból származás” ◆ pati-pati-
násnás 「Juisonoarureszutoran」 „patinás étterem”
◆ történelmitörténelmi hangulatúhangulatú 「Juisonoaru tatemo-
noni szundeimaszu.」 „Egy történelmi hangulatú
épületben lakik.”

juisotadasiijuisotadasii ◆ előkelőelőkelő származásúszármazású 「Juiso-
tadasii ie」 „előkelő származású család” ◆ nagynagy
múltúmúltú 「Szenzodaidaino juisotadasii mjódzsi」
„őseimtől örökölt, nagy múltú vezetéknév”

júiszajúisza ◆ értelmesértelmes szálszál 「Júiszato han-
júisza」 „értelmes szál és értelmetlen szál”

júiszeijúiszei ◆ fölényfölény
júiszuidzsunjúiszuidzsun ◆ PP értékérték ◆ szignifikanciaszignifikancia
szintszint
jujajuja ◆ fürdőfürdő
jújakejújake ◆ alkonypíralkonypír ◆ naplementenaplemente 「Jújake-o
mijó!」 „Nézzük meg a naplementét!”

jújakujújaku ◆ mázmáz
jújakusitejújakusite ◆ lelkesenlelkesen 「Jújakusite kessószen-
ni idonda.」 „Lelkesen nézett a döntő mérkőzés
elé.”

jújakuszurujújakuszuru ◆ lelkesediklelkesedik

jújamijújami ◆ sötétedéssötétedés 「Jújamiga szematteita.」
„Sötétedett.” ◆ szürkületszürkület 「Jújamini jamano
rinkakugamada mieta.」 „A szürkületben még
látszott a hegy körvonala.”

jújojújo ◆ haladékhaladék 「Kasi nusikara siharajújo-o
moratta.」 „A kölcsönadótól fizetési haladékot ka-
pott.” ◆ halasztáshalasztás 「Ikkokuno jújomonai.」
„Ez nem tűr halasztást.” ◆ késlekedéskéslekedés 「Jújo-
naku handansinakerebanaranai.」 „Késlekedés
nélkül döntenünk kell.” ◇ sikkójújosikkójújo büntetésbüntetés
felfüggesztésefelfüggesztése ◇ siharaijújosiharaijújo fizetésifizetési ha-ha-
ladékladék ◇ súgakujújosúgakujújo iskolázásiskolázás elhalasztá-elhalasztá-
sasa
jújójújó ◆ hasznavehetőséghasznavehetőség ◆ hasznossághasznosság
jújokikanjújokikan ◆ türelmi időtürelmi idő
jújómakuruijújómakurui ◆ magzatburkosakmagzatburkosak
jújónajújóna ◆ hasznavehetőhasznavehető 「Jújóna hito」
„hasznavehető ember” ◆ hasznoshasznos 「Kono
sokubucu-va jújódeszu.」 „Ez a növény hasznos.”

jújónadóbucujújónadóbucu ◆ haszonállathaszonállat
jújonakujújonaku ◆ haladék nélkülhaladék nélkül
jújónasokubucujújónasokubucu ◆ haszonnövényhaszonnövény
jújoniszszújújoniszszú ◆ türelmi időtürelmi idő
jújonojújono ◆ több,több, mintmint 「Daisóhjaku jújono sima-
dzsima」 „több, mint száz kisebb-nagyobb sziget”

jújószemaranujújószemaranu ◆ higgadthiggadt 「Jújószemaranu
taido」 „higgadt viselkedés”

jújoszurujújoszuru ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Szaibansoga kei-o
jújosita」 „A bíróság felfüggesztette a büntetést.”
◆ haladékothaladékot adad 「Ója-va csinrjósiharai-o jújo-
sita.」 „Az ingatlantulajdonos haladékot adott a
lakbérfizetésre.”

jújótarujújótaru ◆ higgadthiggadt ◆ nyugodtnyugodt
jújújújú ◆ könnyedségkönnyedség ◆ nyugodtságnyugodtság ◆ végte-végte-
lenséglenség
jújúdzsitekijújúdzsiteki ◆ gondtalan életgondtalan élet
jújúdzsitekinajújúdzsitekina ◆ gondtalangondtalan 「Jújúdzsitekina
szeikacu-o okutteiru.」 „Gondtalan életet él.”

jújúkankantojújúkankanto ◆ gondtalanulgondtalanul 「Jújúkankan-
tosita mainicsi-o okutteiru.」 „Gondtalanul tölti
napjait.” ◆ nyugodtannyugodtan
jujusiijujusii ◆ komolykomoly 「Jujusii dzsitai」 „komoly
helyzet” ◆ súlyossúlyos 「Jujusii mondai」 „súlyos
probléma”
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jújútarujújútaru ◆ nyugodtnyugodt 「Jújútaru kavano naga-
re」 „folyó nyugodt folyása” ◆ végeláthatat-végeláthatat-
lanlan 「Jújútaru kúkan」 „végeláthatatlan tér”

jújútojújúto ◆ könnyedénkönnyedén 「Siaini jújúto katta.」
„Könnyedén nyerték meg a mérkőzést.” ◆ nyu-nyu-
godtangodtan 「Kjódzsu-va jújúto hanasiteita.」 „A ta-
nár nyugodtan beszélt.” ◆ ráérősenráérősen
「Jújútobutikku-o mite mavatta.」 „Ráérősen sé-
tálgatott a ruhásboltban.”

jújútoarukujújútoaruku ◆ lépdellépdel 「Noharanikiringajújúto
aruiteita.」 „A mezőn zsiráfok lépdeltek.”

jújútositajújútosita ◆ nyugodtnyugodt 「Jújútosita hito」
„nyugodt ember”

jukajuka ◆ padlópadló ◆ padozatpadozat ◆ talajtalaj ◆ talajgya-talajgya-
korlatkorlat ◆ talajtornatalajtorna
jukadanjukadan ◆ padlófűtéspadlófűtés
jukadanbójukadanbó ◆ padlófűtéspadlófűtés 「Rifómude
jukadanbó-o szecscsisita.」 „Az átalakításkor
padlófűtést szereltettünk be.”

jukagenjukagen ◆ fürdővízfürdővíz hőmérsékletehőmérséklete
「Jukagen-va ikagadeszuka?」 „Milyen a fürdő-
víz hőmérséklete?”

jukagetajukageta ◆ padlógerendapadlógerenda
jukaijukai ◆ élvezetélvezet ◆ kellemességkellemesség
júkaijúkai ◆ olvadásolvadás
júkaijúkai ◆ elrabláselrablás ◆ emberrablásemberrablás ◇ eirijúkaieirijúkai
váltságdíjas emberrablásváltságdíjas emberrablás
júkaidzsikenjúkaidzsiken ◆ emberrablásemberrablás
júkaihanjúkaihan ◆ emberrablásemberrablás ◆ emberrablóemberrabló
jukainajukaina ◆ élvezetesélvezetes 「Jukaina hanasi-o si-
ta.」 „Élvezetes történetet mondott.” ◆ kellemeskellemes
「Jukaina hito」 „kellemes ember”

júkainecujúkainecu ◆ olvadáshőolvadáshő
jukainijukaini ◆ vidámanvidáman 「Kodomotacsi-va jukaini
aszonda.」 „A gyerekek vidáman játszottak.”

júkaisajúkaisa ◆ emberrablóemberrabló
júkaiszurujúkaiszuru ◆ megolvadmegolvad 「Kinzoku-va júkaisi-
ta.」 „A fém megolvadt.” ◆ olvadolvad 「Szuzu-va te-
ionde júkaiszuru.」 „Az ón alacsony hőmérsékle-
ten olvad.”

júkaiszurujúkaiszuru ◆ elrabolelrabol 「Otoko-va júkaisza-
reta.」 „Elrabolták a férfit.”

jukaitajukaita ◆ padlódeszkapadlódeszka
júkaitenjúkaiten ◆ olvadáspontolvadáspont

júkakujúkaku ◆ bordélynegyedbordélynegyed ◆ örömnegyedörömnegyed ◆

vigalmi negyedvigalmi negyed ◆ vöröslámpás negyedvöröslámpás negyed
júkakujúkaku ◆ homorú szöghomorú szög ◆ konkáv szögkonkáv szög
júkakuhaszszeijúkakuhaszszei ◆ merogóniamerogónia
jukamenszekijukamenszeki ◆ födémterületfödémterület ◆ hasznoshasznos
alapterületalapterület ◆ lakóterületlakóterület ◆ padlóterületpadlóterület
◇ nobejukamenszekinobejukamenszeki összesösszes padlóterületpadlóterület
◇ nobejukamenszekinobejukamenszeki összesítettösszesített hasznoshasznos
alapterületalapterület 「Nobe jukamenszekijonszen hei-
beinoofiszubiru」 „4000 négyzetméteres hasznos
alapterületű irodaház”

jukanjukan ◆ halottfürdetéshalottfürdetés
júkanjúkan ◆ henyéléshenyélés ◆ tétlenségtétlenség
júkanjúkan ◆ estiesti hírlaphírlap 「Júkan-o totteiru.」 „Já-
ratom az esti hírlapot.” ◆ estiesti laplap 「Júkan-o
jondeiru.」 „Olvasom az esti lapot.”

jukanbajukanba ◆ halottfürdető helyhalottfürdető hely
júkandzsisinjúkandzsisin ◆ érezhető földrengésérezhető földrengés
jukanifuszerujukanifuszeru ◆ földre borulföldre borul
júkankaikjújúkankaikjú ◆ tehetősektehetősek ◆ vagyonosvagyonos osz-osz-
tálytály
júkanmadamujúkanmadamu ◆ tehetős asszonytehetős asszony
júkan-najúkan-na ◆ bátorbátor 「Júkanna otoko」 „bátor
férfi” ◆ vitézvitéz 「Kare-va júkanna heisidesita.」
„Vitéz katona volt.”

júkan-nijúkan-ni ◆ bátranbátran 「Júkanni tatakau」 „bátran
harcol”

jukan-o szurujukan-o szuru ◆ halottat fürdethalottat fürdet
júkansinbunjúkansinbun ◆ esti lapesti lap
júkanszajúkansza ◆ bátorságbátorság
juka-o fukujuka-o fuku ◆ felmosfelmos ◆ padlót törölpadlót töröl
juka-ojuka-o harikaeruharikaeru ◆ újraparkettázújraparkettáz 「Hejano
juka-o hari kaeta.」 „újraparkettáztuk a szobát.”

juka-ojuka-o haruharu ◆ parkettázparkettáz 「Hejani juka-o hat-
ta.」 „Parkettáztuk a szobát.”

júkarajúkara ◆ JúkarJúkar
jukarijukari ◆ ismeretségismeretség 「Kareto-va fucsimojuka-
rimonai.」 „Az az ember se rokonom, se ismerő-
söm.” ◆ kapcsolatkapcsolat ◆ kötődéskötődés ◆ közköz 「Kano-
dzsoto nannojukarimoarimaszen.」 „Semmi kö-
zöm ahhoz a nőhöz.” ◆ leszármazottleszármazott 「Tok-
ugavaienojukarino monodeszu.」 „Tokugava le-
származottja vagyok.” ◇ jukarinofukaijukarinofukai elvá-elvá-
laszthatatlanlaszthatatlan 「Kore-va macsinijukarino fukai
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meiressadeszu.」 „Ez a híres vonat elválaszthatat-
lan a várostól.” ◇ jukarinomonojukarinomono kapcsolatbankapcsolatban
álló emberálló ember
júkarijúkari ◆ eukaliptuszeukaliptusz
júkarijujúkariju ◆ eukaliptuszolajeukaliptuszolaj
jukarinojukarino ◆ ismertismert 「Ano sószecujukarino ba-
sodeszu.」 „Ez abból a regényből ismert hely.” ◆

köthetőköthető 「Kore-va mácsásu ójukarino tatemo-
nodeszu.」 „Ez az épület Mátyás királyhoz köthe-
tő.” ◆ kötődőkötődő 「Kore-va tennójukarino cside-
szu.」 „Ez a császárhoz kötődő hely.”

jukarinofukaijukarinofukai ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Kore-
va macsinijukarino fukai meiressadeszu.」 „Ez a
híres vonat elválaszthatatlan a várostól.” ◆ jóljól
ismertismert 「Rekisinijukarino fukai macsideszu.」
„Történelemből jól ismert város.” ◆ szorosanszorosan
kötődikkötődik 「Nagamiszaki-va orandatojukarino fu-
kai macsideszu.」 „Nagaszaki szorosan kötődik
Hollandiához.”

jukarinomonojukarinomono ◆ kapcsolatban álló emberkapcsolatban álló ember
júkariszutojúkariszuto ◆ oltáriszentségoltáriszentség ◆ úrvacsoraúrvacsora
júkariszutojúkariszuto ◆ oltáriszentségoltáriszentség ◆ úrvacsoraúrvacsora
jukasiijukasii ◆ idézőidéző 「Kosikijukasii gisiki」 „régi
idők hangulatát idéző szertartás” ◆ kellemeskellemes
「Jukasii neiro」 „kellemes hang” ◆ nemesnemes
「Jukasii hitogara」 „nemes jellem”

jukasitajukasita ◆ padló alattpadló alatt
jukasitasinszuijukasitasinszui ◆ padlószint alatti árvízpadlószint alatti árvíz
jukasitasúnókojukasitasúnóko ◆ padló alatti kamrapadló alatti kamra
júkasókenjúkasóken ◆ értékpapírértékpapír
jukatajukata ◆ fürdőköpenyfürdőköpeny ◆ könnyűkönnyű fürdőkö-fürdőkö-
penypeny ◆ nyári kimonónyári kimonó
jukauejukaue ◆ padló felettpadló felett
jukauesinszuijukauesinszui ◆ padlószint feletti árvízpadlószint feletti árvíz
jukaundójukaundó ◆ talajgyakorlattalajgyakorlat ◆ talajtornatalajtorna
jukazaijukazai ◆ padlóanyagpadlóanyag
júkazejúkaze ◆ esti szélesti szél
jukecujukecu ◆ transzfúziótranszfúzió ◆ vérátömlesztésvérátömlesztés
「Jukecu-o ukeru.」 „Vérátömlesztést kap.” ◆

vértranszfúzióvértranszfúzió 「Jukecunotameni
kecuekigata-o sirabeta.」 „Vértranszfúzió miatt
megvizsgálták a vércsoportját.”

jukecukjókjúsajukecukjókjúsa ◆ véradóvéradó ◆ vérdonorvérdonor

jukecuszurujukecuszuru ◆ vérátömlesztéstvérátömlesztést adad 「Dzsi-
kode sikkecusita kandzsani jukecusita.」 „Vérát-
ömlesztést adtak a vérveszteséges baleseti sérült-
nek.”

júkeijúkei ◆ kézzelfoghatóságkézzelfoghatóság ◆ konkrétségkonkrétség
júkeibucujúkeibucu ◆ kézzelfogható tárgykézzelfogható tárgy
júkeibunkazaijúkeibunkazai ◆ anyagi kulturális értékanyagi kulturális érték
júkeikoteisiszanjúkeikoteisiszan ◆ kézzelfogható vagyonkézzelfogható vagyon
júkeimukeinojúkeimukeino ◆ anyagianyagi ésés eszmeieszmei 「Júkei-
mukeino endzso」 „anyagi és eszmei segítség”

júkeinojúkeino ◆ fizikaifizikai 「Júkeino szeihin」 „fizikai
termék” ◆ kézzelfoghatókézzelfogható 「Júkeino mokuh-
jó」 „kézzelfogható célkitűzés” ◆ konkrétkonkrét 「Jú-
keinoszábiszu」 „konkrét szolgáltatás”

júkeisiszanjúkeisiszan ◆ kézzelfogható vagyonkézzelfogható vagyon
júkeizaiszanjúkeizaiszan ◆ fizikaifizikai értékérték ◆ kézzelfog-kézzelfog-
ható vagyonható vagyon
jukemurijukemuri ◆ gőzpáragőzpára
júkenjúken ◆ postabélyegpostabélyeg
júkensajúkensa ◆ szavazószavazó ◆ választóválasztó ◆ választó-választó-
joggaljoggal rendelkezőrendelkező személyszemély ◆ választópol-választópol-
gárgár
jukijuki ◆ menőmenő 「Tókjójukino densa」 „Tokióba
menő vonat”

jukijuki ◆ kimonó ujjának hosszakimonó ujjának hossza
jukijuki ◆ hóhó 「Jukiga futtaga, cumoranakatta.」
„Hullott a hó, de nem maradt meg.” ◇ avajukiavajuki
gyérgyér hóeséshóesés 「Avajukiga kudatta.」 „Gyér hó
esett.” ◇ ójukiójuki nagynagy havazáshavazás 「Niigata-va óju-
kininatta.」 „Nagy havazás volt Niigatában.” ◇

kasiranojukikasiranojuki deresderes hajhaj ◇ konajukikonajuki hóper-hóper-
metmet ◇ kojukikojuki gyérgyér hóeséshóesés ◇ sodzsojukisodzsojuki
szűzszűz hóhó ◇ sirajukisirajuki fehérfehér hóhó ◇ sirajukihimesirajukihime
HófehérkeHófehérke 「Sirojuki hi-va dokuringo-o tabete
fukai nemurini ocsita.」 „Hófehérke mérgezett al-
mát evett, és mély álomba merült.” ◇ dzsinkóno-dzsinkóno-
jukijuki műhóműhó ◇ dzsinkójukidzsinkójuki műhóműhó ◇ dokaju-dokaju-
kiki hirtelenhirtelen lehullottlehullott hótömeghótömeg 「Doka juki-
de umoreta kuruma-o hori daszunoni kurósita.」
„A hirtelen lehullott hótömeg miatt megizzadtam,
míg kiástam a kocsimat.” ◇ dokajukidokajuki hirtelenhirtelen
hullotthullott nagynagy hóhó ◇ nivakajukinivakajuki hózáporhózápor ◇ ha-ha-
cujukicujuki elsőelső hóhó 「Hacujukiga futta.」 „Leesett
az első hó.” ◇ man-nen-jukiman-nen-juki örökörök hóhó 「Kono
szancsó-va man-nen-jukini óvareteiru.」 „Ennek
a hegynek a tetejét örök hó borítja.” ◇ jukiorosijukiorosi
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hegyekhegyek felőlfelől érkezőérkező hófúváshófúvás ◇ jukiorosijukiorosi hóhó
lekotrásalekotrása aa tetőrőltetőről ◇ jukikakijukikaki hódobáláshódobálás
◇ jukikakijukikaki hóhányáshóhányás ◇ jukikakijukikaki hókotráshókotrás ◇

jukikakijukikaki hólapátoláshólapátolás ◇ jukinohadajukinohada hófehérhófehér
bőrbőr 「Jukino hadano on-na」 „hófehér bőrű nő”
◇ vatanojónajukivatanojónajuki nagynagy hópelyhekhópelyhek ◇ vata-vata-
jukijuki nagy hópelyheknagy hópelyhek
júkijúki ◆ indukcióindukció ◇ júkiden-acujúkiden-acu indukáltindukált fe-fe-
szültségszültség
júkijúki ◆ biobio 「Júkijaszai」 „biozöldség” ◆ orga-orga-
nikusnikus 「Júkinógjó」 „organikus mezőgazdaság”
◆ szervesszerves 「Júkibucu」 „szerves anyag” ◇ jú-jú-
kiki szervesszerves 「Júkibucu」 „szerves anyag” ◇ jú-jú-
kiki organikusorganikus 「Júkinógjó」 „organikus mező-
gazdaság”

júkijúki ◆ bátorságbátorság 「Júki-o dasite!」 „Ide bátor-
ság kell! (Bátran!)”

jukiagarinojukiagarino ◆ havazás utánihavazás utáni
jukiakarijukiakari ◆ hóhó fényefénye 「Madobeno jukiakaride
hon-o jonda.」 „Az ablaknál a hó fénye mellett ol-
vastam.”

jukiatarijukiatari ◆ útiúti célcél ◆ útút végevége ◇ jukiatari-jukiatari-
battariszeikacuszurubattariszeikacuszuru tinglitangliziktinglitanglizik 「Ni-
nenkan sigotoganakute jukiataribattari szeikacu-
siteita.」 „2 évig nem volt munkám, és csak ting-
litangliztam.”

jukiataribattarijukiataribattari ◆ véletlenszerűenvéletlenszerűen 「Ju-
kiataribattarini kaisa-o keieiszuru.」 „Véletlen-
szerűen vezeti a vállalatot.”

jukiataribattariszeikacuszurujukiataribattariszeikacuszuru ◆ tingli-tingli-
tangliziktanglizik 「Ninenkan sigotoganakute jukiatari-
battari szeikacusiteita.」 „2 évig nem volt mun-
kám, és csak tinglitangliztam.”

jukiatarujukiataru ◆ eljuteljut 「Kono micsi-o ikuto kóenni
juki atarimaszu.」 „Ha ezen az úton végigme-
gyünk, eljutunk a parkba.”

jukiaujukiau ◆ összefutösszefut 「Ekide dórjóto juki atta.」
„Az állomáson összefutottam a munkatársam-
mal.”

jukibajukiba ◆ hely,hely, ahováahová mennimenni lehetlehet 「Juki ba-
ganai.」 „Nincs hová mennem.”

júkibucujúkibucu ◆ szerves anyagszerves anyag
jukibukaijukibukai ◆ hóhó aláalá temetetttemetett ◆ hóbanhóban gaz-gaz-
dagdag 「Kono csiiki-va jukibukai.」 „Ez a terület
hóban gazdag.” ◆ vastagvastag hótakaróhótakaró borítjaborítja
「Jukibukai jamani jamagojaga tenzaisiteiru.」

„A vastag hótakarítóval borított hegyekben imitt-
amott menedékházak vannak.”

jukicubutejukicubute ◆ hógolyóhógolyó
jukicukedearujukicukedearu ◆ rendszeresenrendszeresen járjár 「Juki
cukedearu sótengai」 „üzletsor, ahová rendszere-
sen járok” ◆ tartoziktartozik 「Juki cukeno bjóin-va ie-
kara szandzsuppundeszu.」 „A kórház, ahová tar-
tozunk, tőlünk harminc percre van.” ◆ törzs-törzs-
helynekhelynek számítszámít 「Cumato juki
cukenoreszutoran-ni itta.」 „A feleségemmel a
törzshelyünknek számító étterembe mentünk.”

jukicukujukicuku ◆ elérelér 「Mokutekicsini juki cuita.」
„Elértem a célállomásomat.” ◆ jutjut 「Kon-na ke-
curonni juki cuita.」 „Ilyen következtetésre ju-
tott.” ◆ vezetvezet 「Furinno juki cuku szakini-va
nanigaarudesó?」 „Hová vezet a házasságtörés?”

jukicukuszakijukicukuszaki ◆ végállomásvégállomás ◇ jukicukusza-jukicukusza-
kidearukidearu vezetvezet 「Kin-júkanvano juki cuku
szaki-va nandeszuka.」 „Mihez vezet a laza mone-
táris politika?”

jukicukuszakidearujukicukuszakidearu ◆ vezetvezet 「Kin-
júkanvano juki cuku szaki-va nandeszuka.」 „Mi-
hez vezet a laza monetáris politika?”

jukicsigaijukicsigai ◆ egymásegymás elkerüléseelkerülése 「Ton-neru
naino juki csigai」 „egymás elkerülése az alagút-
ban” ◆ félreértésfélreértés 「Kandzsóno juki csigaide
nakaga varukunatta.」 „Egymás érzelmeit félre-
értve megromlott a kapcsolatuk.” ◆ nézetélté-nézetélté-
résrés 「Kaisanaino ikenno juki csigai」 „cégen be-
lüli nézeteltérés”

jukicsigaujukicsigau ◆ elkerülikelkerülik egymástegymást 「Bokuga
miszeni jottanode, mukaeni kita tomodacsito juki
csigatta.」 „Bementem egy üzletbe, így elkerültük
egymást a barátommal, aki elém jött.” ◆ elmegyelmegy
egymásegymás mellettmellett 「Jama-o gezansiteiru tokió-
kuno tozansato juki csigatta.」 „Amikor lefelé
mentünk a hegyről sok hegymászó elment mellet-
tünk.”

jukidamajukidama ◆ hógolyóhógolyó
jukidaorejukidaore ◆ útszéli halálútszéli halál
jukidaoreninarujukidaoreninaru ◆ összeesikösszeesik ésés meghalmeghal azaz
útonúton 「Cúkónin-va juki daoreninatta.」 „A járó-
kelő összeesett és meghalt az úton.”

jukidarumajukidaruma ◆ hóemberhóember 「Jukidaruma-o cukut-
ta.」 „Hóembert építettem.”

jukidarumasikijukidarumasiki ◆ hólabdaszerűszerűhólabdaszerűszerű
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jukidarumasikinijukidarumasikini ◆ egyreegyre növekedvenövekedve ◆ hat-hat-
ványozottanványozottan 「Riricuga fuerutorón-no
henszaigaku-va jukidaruma sikini fueru.」 „A ka-
mat emelkedésével hatványozottan nő a hitelrész-
let összege.” ◆ lavinaszerűenlavinaszerűen 「Sakkinga juki-
daruma sikini fukuranda.」 „Lavinaszerűen meg-
növekedett az adóssága.”

jukidarumasikinifuerujukidarumasikinifueru ◆ halmozódikhalmozódik 「Kais-
ano sakkin-va jukidaruma sikini fueta.」 „A cég
adóssága halmozódott.”

júkiden-acujúkiden-acu ◆ indukált feszültségindukált feszültség
jukidokejukidoke ◆ enyhülésenyhülés 「Ringokutono tairicu-va
jukidokeno kehai-o miszeta.」 „A szomszédos or-
szággal szembeni feszültség az enyhülés jeleit mu-
tatta.” ◆ hóolvadáshóolvadás ◆ hóolvadékhóolvadék
jukidokorojukidokoro ◆ hely,hely, ahováahová mennimenni lehetlehet 「Ko-
no koma-va juki dokoroganai.」 „Ez a bábu seho-
vá sem tud lépni.”

jukidomarijukidomari ◆ holtvágányholtvágány ◆ nincsnincs továbbtovább
「Kokode juki domaridato omotta.」 „Azt hittem,
innen már nincs tovább.” ◆ vakvágányvakvágány 「Szen-
rono juki domari」 „vasúti vakvágány” ◆ végál-végál-
lomáslomás ◆ zsákutcazsákutca 「Juki domarino szekai」
„zsákutcába ért világ”

jukidorijukidori ◆ hóhojszahóhojsza
júkieijónojúkieijóno ◆ organotróforganotróf
júkieijószeibucujúkieijószeibucu ◆ organotróforganotróf élőlényélőlény ◇

kagakugószeijúkieijószeibucukagakugószeijúkieijószeibucu kemo-kemo-
organotróf élőlényorganotróf élőlény
júkienkijúkienki ◆ szerves bázisszerves bázis
júkienruijúkienrui ◆ szerves sókszerves sók
júkigaarujúkigaaru ◆ bátorbátor 「Anóruszai dzsósini iken-
szurunante júkigaarune!」 „Bátor cselekedet volt
megmondani a véleményedet a főnöködnek!” ◆

mermer 「Kokokara tobi oriru júkiaru?」 „Le mersz
innen ugrani?” ◆ nemnem szívbajosszívbajos 「Iitaikoto-o
iu júkigaaru.」 „Nem szívbajos, megmondja, amit
akar.”

jukigafurujukigafuru ◆ havazikhavazik 「Hitobandzsújukiga
futteita.」 „Egész éjjel havazott.”

jukigakarijukigakari ◆ események sodródásaesemények sodródása
jukigakaridzsójukigakaridzsó ◆ körülményekbőlkörülményekből kifolyó-kifolyó-
laglag
jukigakoijukigakoi ◆ hóvédőhóvédő gyékénytakarógyékénytakaró ◆ hóvé-hóvé-
dő sáncdő sánc

júkigakudzsikerujúkigakudzsikeru ◆ inábainába szállszáll aa bátorsá-bátorsá-
gaga 「Júkigakudzsiketa.」 „Inába szállt a bátorsá-
ga.”

júkiganrjójúkiganrjó ◆ szerves színezékszerves színezék
jukigaszszenjukigaszszen ◆ hócsatázáshócsatázás ◆ hógolyózáshógolyózás
jukigaszszen-ojukigaszszen-o szuruszuru / jukigaszszenszurujukigaszszenszuru
◆ hócsatázikhócsatázik ◆ hógolyózikhógolyózik 「Kodomotacsi-
va jukigaszszen-o sita.」 „A gyerekek hógolyóz-
tak.”

jukigaszszenszurujukigaszszenszuru / jukigaszszen-ojukigaszszen-o szuruszuru
◆ hócsatázikhócsatázik ◆ hógolyózikhógolyózik 「Kodomotacsi-
va jukigaszszen-o sita.」 „A gyerekek hógolyóz-
tak.”

júkigauszerujúkigauszeru ◆ inába száll a bátorságainába száll a bátorsága
jukigejukige ◆ hóolvadáshóolvadás
jukigesikijukigesiki ◆ havas tájhavas táj ◆ hóborította tájhóborította táj
jukigesójukigesó ◆ hóköntöshóköntös ◆ hólepelhólepel ◆ hótakaróhótakaró

jukigesószurujukigesószuru ◆ hólepelbehólepelbe burkolózikburkolózik
「Jama-va uszuku jukigesósita.」 „A hegy vékony
hólepelbe burkolózott.”

júkigomijúkigomi ◆ szerves szemétszerves szemét
jukigucujukigucu ◆ hócipőhócipő
jukigumojukigumo ◆ hófelhőhófelhő
jukigunijukiguni ◆ havas vidékhavas vidék ◆ hóvidékhóvidék
jukihadajukihada ◆ hófehérhófehér bőrbőr 「Jukihadano on-
na」 „hófehér bőrű nő” ◆ hófelülethófelület
júkihaidoraidojúkihaidoraido ◆ organikus hidridorganikus hidrid
júkihakkódaiódojúkihakkódaiódo ◆ OLEDOLED
jukihirajukihira ◆ gyorsforralógyorsforraló
jukihiranabejukihiranabe ◆ gyorsforraló edénygyorsforraló edény
júkihirjójúkihirjó ◆ szerves trágyaszerves trágya
jukihoodzsirojukihoodzsiro ◆ hósármányhósármány
júkiíerujúkiíeru ◆ organikusorganikus elektrolumineszcen-elektrolumineszcen-
ciacia
júkiíeruterebijúkiíeruterebi ◆ OLED tévéOLED tévé ◆ OLED TVOLED TV
jukijakejukijake ◆ fagysérülésfagysérülés ◆ téli lebarnulástéli lebarnulás
jukijakeszurujukijakeszuru ◆ télen lebarnultélen lebarnul
jukijamajukijama ◆ havashavas hegyhegy ◆ hóbuckahóbucka ◆ hóku-hóku-
pacpac
jukijanagijukijanagi ◆ gyöngyvesszőgyöngyvessző ◆ koszorúvirágkoszorúvirág
◆ mirtuszlevelű gyöngyvesszőmirtuszlevelű gyöngyvessző
júkijóbaijúkijóbai ◆ szerves oldószerszerves oldószer
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jukijokejukijoke ◆ hóeltakarításhóeltakarítás ◆ hóvédőhóvédő kerítéskerítés

júkijózaijúkijózai ◆ szerves oldószerszerves oldószer
jukikaerijukikaeri ◆ jövet-menetjövet-menet 「Gakkóno juki
kaeri-va csúisite!」 „Vigyázz, az iskolába jövet-
menet!” ◆ oda-visszaoda-vissza
júkikagakujúkikagaku ◆ szerves kémiaszerves kémia
júkikagóbucujúkikagóbucu ◆ szerves vegyületszerves vegyület
jukikaijukikai ◆ jövés-menésjövés-menés
jukikakijukikaki ◆ hódobáláshódobálás ◆ hóhányáshóhányás ◆ hókot-hókot-
rásrás ◆ hólapáthólapát ◆ hólapátoláshólapátolás
jukikakijósaberujukikakijósaberu ◆ hólapáthólapát
jukikaki-ojukikaki-o szuruszuru ◆ eldobáljaeldobálja aa havathavat 「Ho-
dóde jukikaki-o sita.」 „Eldobáltam a havat a jár-
dán.” ◆ elhányjaelhányja aa havathavat 「Rindzsin-va
jukikaki-o sinai.」 „A szomszédom nem hányja
el a havat.” ◆ havathavat lapátollapátol 「Ieno maeno
jukikaki-o sita.」 „Havat lapátoltam a ház előtt.”

jukikakisaberujukikakisaberu ◆ hólapáthólapát
jukikatajukikata ◆ eljutáseljutás 「Kokokara sokubamade
szansuruino juki katagaaru.」 „Innen háromféle-
képpen lehet eljutni a munkahelyemre.”

jukikaujukikau ◆ jön-megyjön-megy 「Sibujade-va ózeinohito-
ga juki kau.」 „Sibujában sok ember jön-megy.”

jukikemurijukikemuri ◆ hóködhóköd ◆ kavargó hókavargó hó
jukikurerujukikureru ◆ ráesteledik az útonráesteledik az úton
jukimadzsirinoamejukimadzsirinoame ◆ havas esőhavas eső
jukimijukimi ◆ gyönyörködés a hóbangyönyörködés a hóban
jukimicsijukimicsi ◆ havas úthavas út
jukimidórójukimidóró ◆ háromlábú kőlámpásháromlábú kőlámpás
jukimizakejukimizake ◆ szaké,szaké, amiami mellettmellett gyönyör-gyönyör-
ködni lehet a hóbanködni lehet a hóban
jukinadarejukinadare ◆ hógörgeteghógörgeteg 「Janekarano juki-
nadareni nomi komareta.」 „Betemetett a házte-
tőről lezúduló hógörgeteg.” ◆ lavinalavina 「Jukina-
dareni csúi」 „lavinaveszély”

jukinadarejukinadare ◆ hólavinahólavina
jukinocubujukinocubu ◆ hószemcsehószemcse
jukinocumottajukinocumotta ◆ havashavas 「Jukino cumotta ki-
va kireidatta.」 „A havas fák szépek voltak.”

jukinofukidamarijukinofukidamari ◆ hóbuckahóbucka ◆ hótorlaszhótorlasz
júkinógjójúkinógjó ◆ biokertészetbiokertészet

jukinohadajukinohada ◆ hófehérhófehér bőrbőr 「Jukino hadano
on-na」 „hófehér bőrű nő”

jukinohanajukinohana ◆ hókristályhókristály
jukinoharajukinohara ◆ hómezőhómező
júkinóhójúkinóhó ◆ organikus termesztésorganikus termesztés
jukinojónisiroijukinojónisiroi ◆ hófehérhófehér
júkinókajúkinóka ◆ biotermelőbiotermelő
jukinositajukinosita ◆ kőtörőfűkőtörőfű ◆ kőtörőkekőtörőke
jukinotaiszekijukinotaiszeki ◆ hóbuckahóbucka
júkinrinrintositejúkinrinrintosite ◆ bátranbátran
júki-ojúki-o dasitedasite ◆ bátranbátran 「Júki-o dasitepúruni
tobi konda.」 „Bátran beleugrottam a medencé-
be.”

júki-ojúki-o daszudaszu ◆ bátorkodikbátorkodik 「Szúnenkanmo
kotae-o szagasiteirunode, konkaijúki-o dasite ta-
zunerukotonisita.」 „Azért bátorkodom megkér-
dezni, mert már évek óta keresem a választ.” ◆

felbátorodikfelbátorodik 「Júki-o dasite kanodzsoni hana-
sikaketa.」 „Felbátorodva megszólítottam a nőt.”
◆ összeszediösszeszedi aa bátorságátbátorságát 「Júki-o dasite
tensokusita.」 „Összeszedtem a bátorságomat, és
állást változtattam.”

júki-ojúki-o moraumorau ◆ felbátorodikfelbátorodik 「Oszakeni júki-
o moratta.」 „Az italtól felbátorodtam.” ◆ merítmerít
「Kareno kotobakara júki-o moraimasita.」 „Bá-
torságot merítettem a szavaiból.”

júkionjúkion ◆ hehezetes hanghehezetes hang
jukion-najukion-na ◆ hótündérhótündér
jukiorosijukiorosi ◆ hegyekhegyek felőlfelől érkezőérkező hófúváshófúvás ◆

hó lekotrása a tetőrőlhó lekotrása a tetőről
jukiotokojukiotoko ◆ havasi emberhavasi ember
júki-ojúki-o usinauusinau ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik 「Tocsúde
júki-o usinatta.」 „Menet közben elbátortalanod-
tam.”

júki-ojúki-o usinavaszeruusinavaszeru ◆ elbátortalanítelbátortalanít
「Zeppeki-o mite tozanszuru júkiganakunatta.」
„Amikor hegyet akartam mászni, a meredek szik-
lafal elbátortalanított.”

júkisicuhirjójúkisicuhirjó ◆ szerves trágyaszerves trágya
júkiszaibaijúkiszaibai ◆ organikusorganikus növénytermesztésnövénytermesztés

jukiszakijukiszaki ◆ ahováahová megymegy 「Kareno juki szaki-
va vakaranai.」 „Nem tudom, hová ment.” ◆ jö-jö-
vővő 「Szekaino iki szaki」 „világ jövője” ◆ kilátá-kilátá-
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soksok 「Keizaino juki szakiga akarui.」 „Fényesek
a gazdasági kilátásaink.” ◆ útiúti célcél 「Kareno juki
szaki-o tazuneta.」 „Megkérdeztem az úti célját.”

júkiszanjúkiszan ◆ szerves savszerves sav
júkiszurujúkiszuru ◆ indukálindukál 「Den-acu-o júkiszuru.」
„Feszültséget indukál.” ◆ kiváltkivált
júkitaijúkitai ◆ organizmusorganizmus ◆ szervezetszervezet
júkitaiszecujúkitaiszecu ◆ organikus szemléletorganikus szemlélet
júkitekinajúkitekina ◆ organikusorganikus ◆ szervesszerves 「Júkitek-
ina cunagari」 „szerves kapcsolat”

júkitekinijúkitekini ◆ organikusanorganikusan ◆ szervesenszervesen
júkitekiniszosikiszurujúkitekiniszosikiszuru ◆ szerveződőszerveződő
júkitekirenkeijúkitekirenkei ◆ szervezettszervezett együttműkö-együttműkö-
désdés
júkitekitóicujúkitekitóicu ◆ szerves egységszerves egység
jukitodoiteirujukitodoiteiru ◆ figyelmesfigyelmes
jukitodokujukitodoku ◆ figyelmesfigyelmes 「Konoreszutoran-va
szábiszuga juki todoiteiru.」 „Ebben az étterem-
ben figyelmes a kiszolgálás.” ◆ gondosgondos 「Szó-
dzsiga juki todoiteiru.」 „Gondosan ki van taka-
rítva.” ◆ ügyelügyel 「Bandzsijuki todoita.」 „Min-
denre ügyelt.”

jukivarijukivari ◆ májusi pereszkemájusi pereszke
jukivariszójukivariszó ◆ japánjapán májvirágmájvirág ◆ májfűmájfű ◆

májvirágmájvirág ◆ szerény kankalinszerény kankalin
jukivataraszerujukivataraszeru ◆ mindenkihezmindenkihez eljuttateljuttat
「Sacsóga nakunatta renraku-o juki vatarasze-
ta.」 „Mindenkihez eljuttatta a hírt, hogy meghalt
az igazgató.”

jukivatarujukivataru ◆ eljuteljut 「Kono sóhinga sóhi-
samade juki vataruni-va dzsikangakakaru.」
„Időbe telik, amíg eljut ez a termék a vevőkhöz.” ◆

jutjut 「Min-nani okasiga juki vatatta.」 „Minden-
kinek jutott a süteményből.” ◆ kiterjedkiterjed 「On-
dankano eikjó-va szekaino szumizumimadeni juki
vatatta.」 „A felmelegedés hatása az egész világra
kiterjedt.”

jukizorajukizora ◆ hófelhős égbolthófelhős égbolt
júkizukerujúkizukeru ◆ bátorságotbátorságot adad ◆ felbátorítfelbátorít
「Tomodacsi-o takai jamani noborujóni júkizuke-
ta.」 „Felbátorítottam a barátomat, hogy mássza
meg a magas hegyet.” ◆ felbiztatfelbiztat 「Cuma-va
bokuga iraino tegami-o kakujóni júkizuketa.」 „A
feleségem felbiztatott, hogy írjam meg levélben a
kérésemet.”

jukizumarijukizumari ◆ holtpontholtpont 「Kósó-va juki zumari-
ninatta.」 „A tárgyalások holtpontra jutottak.” ◆

szorult helyzetszorult helyzet
jukizumarujukizumaru ◆ megrekedmegreked 「Karerano kankei-va
juki zumatteiru.」 „Megrekedt a kapcsolatuk.” ◆

megtorpanmegtorpan 「Kjógi-va juki zumatta.」 „Megtor-
pantak a tárgyalások.”

jukizurijukizuri ◆ futó találkozásfutó találkozás
jukizuriniaujukizuriniau ◆ összefutösszefut 「Juki zurini attada-
keno akano taninda.」 „Csak összefutottam azzal
az ismeretlennel.”

jukizurinojukizurino ◆ könnyűkönnyű 「Juki zurino on-nada.」
„Könnyű nőcske.”

jukizurinohitojukizurinohito ◆ arraarra járójáró emberember 「Jukizuri-
no hitoni koe-o kaketa.」 „Megszólítottam egy ar-
ra járó embert.”

jukizurinokoijukizurinokoi ◆ futó szerelemfutó szerelem
jukizuriszacudzsinjukizuriszacudzsin ◆ ámokfutásámokfutás
júkjójúkjó ◆ dorbézolásdorbézolás ◆ mulatozásmulatozás ◆ szóra-szóra-
kozáskozás 「Okane-o júkjóni cuijasita.」 „A pénzt
szórakozásra használta.” ◆ vigalomvigalom
júkjóhijúkjóhi ◆ reprezentációs költségreprezentációs költség
júkjónifukerujúkjónifukeru ◆ dorbézoldorbézol 「Kare-va maiban-
júkjóni fuketteiru.」 „Minden este dorbézol.”

júkjózeijúkjózei ◆ vigalmi adóvigalmi adó
júkjújúkjú ◆ elfekvőelfekvő ◆ használatonhasználaton kívülikívüli ◆

szunnyadószunnyadó
júkjújúkjú ◆ fizetésesfizetéses 「Júkjúkjúka-o totta.」 „Fi-
zetéses szabadságot vettem ki.” ◆ fizetettfizetett sza-sza-
badságbadság 「Ródókidzsunhóno szadameru
szaiteijúkjú-va nentókadeszu.」 „A munka tör-
vénykönyve szerint, a legkevesebb éves fizetett
szabadság 10 nap.”

júkjúbjókecujúkjúbjókecu ◆ táppénztáppénz
júkjúcsijúkjúcsi ◆ parlagparlag 「Ókuno tocsiga júkjúcsini-
natteimaszu.」 „Sok föld parlagon hever.” ◆ ugarugar

júkjúkjúkajúkjúkjúka ◆ fizetésesfizetéses szabadságszabadság ◆ fize-fize-
tetttett szabadságszabadság 「Júkjúkjúka-o totte kazoku-
depúruni itta.」 „A fizetett szabadságán strandra
ment a családjával.”

júkjúkódzsójúkjúkódzsó ◆ nem működő gyárnem működő gyár
júkjúnojúkjúno ◆ örökörök 「Júkjúno nemurinicuita.」
„Örök álomra szenderült.” ◆ örökörök érvényűérvényű
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「Júkjúno sinri.」 „Örök érvényű igazság.” ◆

örökké tartóörökké tartó
júkjúnomukasikarajúkjúnomukasikara ◆ emberemlékezetemberemlékezet ótaóta
「Kono daicsi-va júkjúno mukasikara kavara-
nai.」 „Ez a vidék emberemlékezet óta változat-
lan.”

júkjúsihonjúkjúsihon ◆ holt tőkeholt tőke
júkjúsiszanjúkjúsiszan ◆ elfekvő vagyonelfekvő vagyon
júkjúszecubijúkjúszecubi ◆ használatonhasználaton kívülikívüli beren-beren-
dezésdezés
jukkajukka ◆ jukkajukka
jukkurijukkuri ◆ alaposanalaposan 「Jukkuri kangaete kuda-
szai!」 „Gondolja át alaposan!” ◆ kényelmesenkényelmesen
「Issúkandekono hon-va jukkuri jomeru.」 „Egy
hét alatt ezt a könyvet kényelmesen el lehet olvas-
ni.” ◆ komótosankomótosan 「Arubamu-o jukkuri makut-
teita.」 „Komótosan lapozgattam az albumot.” ◆

lassacskánlassacskán 「Szagjóintacsi-va jukkuri hatarai-
teita.」 „A munkások lassacskán dolgoztak.” ◆

lassanlassan 「Jukkuri hanasitekudaszai!」 „Kérem,
beszéljen lassabban!” ◆ nyugodtannyugodtan 「Jukkuri
nemutteiru.」 „Nyugodtan alszik.” ◆ ráérősenráérősen
「Hakubucukanno tendzsihin-o jukkuri kansósi-
ta.」 „Ráérősen nézegettem a múzeum kiállítási
darabjait.” ◇ gojukkurigojukkuri érezzeérezze jóljól magátmagát
「Gojukkuri oszugosikudaszai!」 „Érezze jól ma-
gát nálunk!” ◇ gojukkurigojukkuri érezzeérezze otthonotthon ma-ma-
gátgát 「Dózogojukkuri!」 „Érezd magad otthon
nálunk!”

jukkuriarukujukkuriaruku ◆ ballagballag 「Kaeri micsi-o jukkuri
aruiteita.」 „Hazafelé ballagtam.” ◆ bandukolbandukol
「Micsi-o jukkuri aruiteita.」 „Az utcán bandu-
koltam.”

jukkuriiszogejukkuriiszoge ◆ lassan járj, tovább érszlassan járj, tovább érsz
jukkurijomujukkurijomu ◆ olvasgatolvasgat 「Neru maeni hon-o
jukkuri jomucumori.」 „Lefekvés előtt még olvas-
gatok egy kicsit.”

jukkuriszurujukkuriszuru ◆ elidőzikelidőzik 「Tomodacsinotok-
orodejukkurisiteita.」 „Elidőztem a barátomnál.”
◆ pihenpihen 「Kjó-va jukkuriszuru jotei.」 „Ma pi-
henni fogok.” ◆ ráérősenráérősen csinálcsinál 「Jukkuri
sigoto-o szuru.」 „Ráérősen dolgozik.”

jukkuritocsikazukujukkuritocsikazuku ◆ osonoson 「Csóga nigenai-
jónijukkurito csikazuita.」 „Osonva mentem,
hogy ne ijesszem el a pillangót.”

jukkuritonemuriniocsirujukkuritonemuriniocsiru ◆ szenderülszenderül 「Juk-
kurito nemurini ocsita.」 „Mély álomba szende-
rültem.”

jukkuritórirujukkuritóriru ◆ kikászálódikkikászálódik 「Bjónin-va
jukkuritobeddokara orita.」 „A beteg kikászáló-
dott az ágyából.”

júkójúkó ◆ barátságbarátság
júkójúkó ◆ értékességértékesség 「Júkóketa」 „értékes
számjegy” ◆ érvényességérvényesség 「Júkóhjó」 „érvé-
nyes szavazat” ◆ hatályhatály 「Hórei-va júkóninat-
ta.」 „Hatályba lépett a rendelet.” ◆ hatékony-hatékony-
ságság 「Dzsikanno júkórijó」 „idő hatékony fel-
használása” ◇ júkószeibunjúkószeibun hatóanyaghatóanyag 「Ku-
szurino júkószeibun」 „gyógyszer hatóanyaga”

júkócsújúkócsú ◆ foraminiferaforaminifera ◆ likacsosházúaklikacsosházúak ◆

likacsoshéjúaklikacsoshéjúak
júkódearujúkódearu ◆ használhasznál 「Kono csirjóhó-va júkó-
denai.」 „Ez a gyógymód nem használ.”

júkódenrjokujúkódenrjoku ◆ hatásos teljesítményhatásos teljesítmény
júkódzsócsújúkódzsócsú ◆ horgasfejű galandféreghorgasfejű galandféreg
júkódzsójakujúkódzsójaku ◆ barátsági szerződésbarátsági szerződés
júkódzsujójúkódzsujó ◆ effektív keresleteffektív kereslet
júkóhjójúkóhjó ◆ érvényes szavazatérvényes szavazat
júkókacujószurujúkókacujószuru ◆ hatékonyanhatékonyan használhasznál
「Intánetto-o júkókacujósiteiru.」 „Hatékonyan
használom az internetet.” ◆ kiaknázkiaknáz 「Kare-va
dzsibunno szainó-o júkókacujószuru.」 „Kiaknáz-
za a tehetségét.”

júkókankeijúkókankei ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat ◆ barátibaráti vi-vi-
szonyszony
júkóketajúkóketa ◆ értékesértékes jegyjegy ◆ értékesértékes szám-szám-
jegyjegy
júkóketaszújúkóketaszú ◆ értékesértékes számjegyekszámjegyek számaszáma

júkókigenjúkókigen ◆ érvényességiérvényességi időidő 「Kippuno jú-
kókigenga kireta.」 „Lejárt a jegy érvényességi
ideje.” ◆ lejáratlejárat 「Paszupótono júkókigenga
szugita.」 „Lejárt az útlevelem.”

júkókigencukinojúkókigencukino ◆ érvényességiérvényességi idővelidővel
rendelkezőrendelkező 「Júkókigencukino varibikikúpon」
„érvényességi idővel rendelkező árengedményes
kupon” ◆ időkorlátosidőkorlátos 「Júkókigencukinopa-
szuvádo」 „időkorlátos jelszó”

júkókikanjúkókikan ◆ érvényességiérvényességi időtartamidőtartam
「Saken-o júkókikannaini uketa.」 „A forgalmi
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engedély érvényességi időtartamán belül vizsgáz-
tattam a kocsit.”

júkókjókaijúkókjókai ◆ baráti társaságbaráti társaság
júkókocujúkókocu ◆ horgascsonthorgascsont
júkókokujúkókoku ◆ baráti országbaráti ország
júkokujúkoku ◆ hazáérthazáért aggódásaggódás ◆ országország sorsá-sorsá-
nak szívén viselésenak szívén viselése ◆ patriotizmuspatriotizmus
júkokujúkoku ◆ sötétsötét völgyvölgy ◇ sinzan-júkokusinzan-júkoku sö-sö-
tét völgy a hegybentét völgy a hegyben
júkokuninarutojúkokuninaruto ◆ estére kelvénestére kelvén
júkokunosijúkokunosi ◆ honfiúhonfiú ◆ patriótapatrióta
júkokunosidearujúkokunosidearu ◆ szívénszívén viseliviseli országaországa
sorsátsorsát 「Kare-va júkokuno sidearu.」 „Ő szívén
viseli országa sorsát.”

júkonjúkon ◆ halott szellemehalott szelleme
júkónajúkóna ◆ aktívaktív 「Júkónajúzáakaunto」 „aktív
felhasználófiók” ◆ érvényesérvényes 「Kono kippu-va
ikkagecukanjúkódeszu.」 „Ez a jegy egy hónapig
érvényes.” ◆ hatásoshatásos 「Júkóna csirjó-o hodo-
kosita.」 „Hatásos terápiát alkalmazott.” ◆ hite-hite-
lesles 「Kono keijakuso-va júkódearu.」 „Ez a szer-
ződés hiteles.”

júkónicukaujúkónicukau ◆ kihasználkihasznál 「Kare-va dzsikan-o
júkóni cukatteiru.」 „Kihasználja az idejét.”

júkóninarujúkóninaru ◆ aktívaktív leszlesz 「Akaunto-va júkó-
ninatta.」 „A felhasználói fiók aktív lett.” ◆ ér-ér-
vénybevénybe léplép 「Keijakuga júkóninatta.」 „Érvény-
be lépett a szerződés.”

júkóniszurujúkóniszuru ◆ aktiválaktivál 「PINkódo-o júkónisi-
ta.」 „Aktiváltam a PIN-kódomat.” ◆ érvénye-érvénye-
sítsít 「Metorono kaiszacugucside kippu-o júkónis-
ita.」 „A metróbejáratnál érvényesítette a jegyét.”
◆ hitelesíthitelesít 「Keijakuso-o someide júkónisita.」
„Aláírásával hitelesítette a szerződést.”

júkon-najúkon-na ◆ energikusenergikus 「Júkonna hicscsi」
„energikus stílus”

júkórijójúkórijó ◆ hasznosításhasznosítás 「Kúkanno júkórijó」
„tér hasznosítása” ◆ hatékonyhatékony felhasználásfelhasználás
「Sigenno júkórijó」 „erőforrások hatékony fel-
használása”

júkórijószurujúkórijószuru ◆ hasznosíthasznosít 「Szórápaneru-va
taijóenerugí-o júkórijósiteiru.」 „A napkollekto-
rok hasznosítják a napenergiát.”

júkószeijúkószei ◆ likacsosságlikacsosság ◆ lyukacsosságlyukacsosság ◆

porózusságporózusság

júkószeijúkószei ◆ érvényérvény 「Sóhinga itanda baaiha ho-
sóno júkószeiganakunaru.」 „A garancia érvényét
veszti, ha a termék sérült.” ◆ érvényességérvényesség
「Kippuno júkószei」 „jegy érvényessége” ◆ ha-ha-
tékonyságtékonyság 「Kuszurino júkószei」 „gyógyszer
hatékonysága”

júkószeibunjúkószeibun ◆ hatóanyaghatóanyag 「Kuszurino júkó-
szeibun」 „gyógyszer hatóanyaga”

júkószójúkószó ◆ fotikusfotikus övezetövezet ◆ fotikusfotikus zónazóna ◇

hjókaiszuiszóhjókaiszuiszó epipelágikus zónaepipelágikus zóna
júkószúdzsijúkószúdzsi ◆ értékes számjegyértékes számjegy
júkótekinajúkótekina ◆ barátságosbarátságos 「Micsi-o osieteku-
reta hito-va júkótekidatta.」 „A barátságos volt,
aki útba igazított.”

júkótekinijúkótekini ◆ barátságosanbarátságosan 「Taninni júkó-
tekini szeh-szuru.」 „Barátságosan közeledik má-
sokhoz.”

jukujuku ◆ meghalmeghal ◆ megymegy 「Dokoni jukuno?」
„Hová mész?”

jukuejukue ◆ holléthollét 「Otokono jukue-o otteiru.」
„Keresik a férfit.” ◆ jövőjövő 「Keizaino jukue-o jo-
mu.」 „Látja a gazdaság jövőjét.” ◆ útirányútirány
jukuefumeininarujukuefumeininaru ◆ ismeretlenismeretlen helyrehelyre tá-tá-
vozikvozik 「Han-nin-va jukuefumeininatta.」 „A tet-
tes ismeretlen helyre távozott.”

jukuefumeinojukuefumeino ◆ eltűnteltűnt 「Jukuefumeino
kucusita-o micuketa.」 „Megtaláltam az eltűnt
zoknimat.” ◆ ismeretlenismeretlen hollétűhollétű 「Jukuefu-
meino hito」 „ismeretlen hollétű ember”

jukuefumeisajukuefumeisa ◆ eltűnteltűnt 「Jukuefumeisano ka-
zumo fueteiru.」 „Az eltűntek száma is növek-
szik.”

jukujukujukujuku ◆ egyszeregyszer majdmajd 「Juku juku-va
dzsibunno kaisa-o mocsitai.」 „Egyszer majd sze-
retnék egy saját céget!” ◆ menet közbenmenet közben
júkuriddokikagakujúkuriddokikagaku ◆ euklideszieuklideszi geometriageometria
◇ hijúkuriddokikagakuhijúkuriddokikagaku nemnem euklideszieuklideszi geo-geo-
metriametria
júkuriddokúkanjúkuriddokúkan ◆ euklideszieuklideszi tértér 「Júkur-
iddo kúkanto kjúdzsókúkan」 „euklideszi tér és
szférikus tér”

júkuromacsinjúkuromacsin ◆ eukromatineukromatin
jukuszuejukuszue ◆ jövendőjövendő 「Juku szue-o uranau.」
„Jövendőt mond.” ◆ jövőjövő 「Juku szue-o júu.」
„Aggódik a jövőjéért.” ◆ sorssors 「Tomodacsino ju-
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ku szue-o mitodokeru.」 „Figyelemmel kíséri a
barátja sorsát.” ◆ sorvégsorvég
jukutejukute ◆ haladási irányhaladási irány ◆ útja valakinekútja valakinek
jukute-ojukute-o szaegiruszaegiru ◆ elálljaelállja azaz utatutat 「Óki-
natorakkuga juku te-o szaegitta.」 „Egy nagy te-
herautó elállta az utat.”

jukutosijukutosi ◆ óesztendőóesztendő 「Kazokuto issoni juku
nen-o okutta.」 „A családommal búcsúztattam az
óesztendőt.” ◆ óévóév 「Juku tosito kuru tosi」
„óév és új év”

jumakijumaki ◆ ágyékkötőágyékkötő ◆ fürdőkötényfürdőkötény
jumejume ◆ sohasesohase ◇ jumejumejumejume sohasesohase 「Jume-
jume vaszurerubekarazu.」 „Ezt sohase szabad el-
felejteni!”

jumejume ◆ álomálom 「Jumede szofuga detekita.」 „Ál-
momban láttam nagyapámat.” ◇ szakajumeszakajume el-el-
lenkezőjérelenkezőjére fordultfordult álomálom 「Maszajumedat-
tarajokattanoni szakajumeninattesimatta.」 „Jó
lett volna, ha beteljesült volna az álmom, de saj-
nos az ellenkezője történt.” ◇ hacujumehacujume újéviújévi
álomálom ◇ maszajumemaszajume valóravalóra fordultfordult álomálom
「Maszajumeninarazuni szakajumeninatte ho-
sii.」 „Remélem, hogy nem fordul valóra ez az
álom, és az ellenkezője fog történni.” ◇ jumega-jumega-
aruaru vágyikvágyik 「Szakkaninaru jumegaaru.」 „Arra
vágyom, hogy író lehessek.” ◇ jumenimojumenimo álmá-álmá-
banban semsem 「Kon-nani hajaku dekiruto-va jume-
nimo omovanakatta.」 „Álmomban sem gondol-
tam, hogy ilyen gyorsan kész lesz.” ◇ jumenojó-jumenojó-
nana álomszerűálomszerű 「Szakka-va jumenojóna szekai-
o egaita.」 „Az író álomszerű világot tárt elénk.”
◇ jume-ojume-o ouou ábrándokatábrándokat kergetkerget 「Kare-va
dorjoku-o sinaide jumedake-o otteiru.」 „Semmit
sem csinál, csak ábrándokat kerget.” ◇ jume-ojume-o
mirumiru álmodikálmodik 「Szaikinokasina jume-o miru.」
„Mostanában furcsákat álmodom.” ◇ jume-ojume-o mu-mu-
szubuszubu elalszikelalszik ◇ jume-ojume-o muszubumuszubu álmodikálmodik ◇

jume-o muszubujume-o muszubu álmokat szőálmokat sző
jumedejumede ◆ álmábanálmában 「Jumede ószamadatta.」
„Álmomban király voltam.”

jumedzsijumedzsi ◆ álomországálomország
jumedzsinicukujumedzsinicuku ◆ álomba szenderülálomba szenderül
jumedzsi-ojumedzsi-o tadorutadoru ◆ álomországbanálomországban járjár ◆

szunyókálszunyókál
jumegaarujumegaaru ◆ vágyikvágyik 「Szakkaninaru jumegaa-
ru.」 „Arra vágyom, hogy író lehessek.”

jumegatarijumegatari ◆ álom elmeséléseálom elmesélése ◆ vágyálomvágyálom
jumegokocsijumegokocsi ◆ bűvöletbűvölet
jumegokocsininarujumegokocsininaru ◆ bűvöletbebűvöletbe esikesik 「En-
szókaino csósú-va jumegokocsininatta.」 „A kon-
cert közönsége a zene bűvöletébe esett.”

jumehandanjumehandan ◆ álomfejtésálomfejtés
júmeijúmei ◆ hírnévhírnév
júmeijúmei ◆ sötétségsötétség ésés fényességfényesség ◆ túlvilágtúlvilág
és földi világés földi világ
júmeijúmei ◆ bátorságáról hírességbátorságáról híresség
júmeiburandojúmeiburando ◆ híres márkahíres márka
júmeidzsinjúmeidzsin ◆ hírességhíresség
júmeikójúmeikó ◆ híres iskolahíres iskola
júmeimudzsicunojúmeimudzsicuno ◆ csakcsak aa nevébennevében létezőlétező
「Júmeimudzsicuno kabunusibjódó genszoku」
„csak a nevében létező részvényesek közti egyen-
lőség törvénye” ◆ névlegesnévleges 「Júmeimudzsicuno
jakuin」 „néveleges vezető” ◆ valóságbanvalóságban nemnem
létezőlétező 「Júmeimudzsicuno szeirikjúka」 „való-
ságban nem létező menstruációs szabadság”

júmeimumeinojúmeimumeino ◆ ismertismert ésés kevésbékevésbé ismertismert
「Júmeimumeino hitobito」 „ismert és kevésbé
ismert emberek”

júmeinajúmeina ◆ híreshíres 「Szoko-va ringode júmeide-
szu.」 „Az a hely az almájáról híres.” ◆ ismertismert
「Júmeina uta-o utatteita.」 „Egy ismert dalt
énekelt.” ◆ nevezetesnevezetes 「Kono baso-va nanide
júmeinano?」 „Miről nevezetes ez a hely?”

júmeininarujúmeininaru ◆ elhíresülelhíresül 「Kareno szainó-va
júmeininatta.」 „Elhíresült a tehetsége.”

júmei-o haszerujúmei-o haszeru ◆ bátorságáról híresbátorságáról híres
júmeiszakai-ojúmeiszakai-o kotoniszurukotoniszuru ◆ elválasztjaelválasztja
egymástól a halálegymástól a halál
júmeizeijúmeizei ◆ hírnévhírnév áraára ◆ nemesinemesi rangrang köte-köte-
lezlez
jumejumejumejume ◆ sohasesohase 「Jumejume vaszurerube-
karazu.」 „Ezt sohase szabad elfelejteni!”

jumemakurajumemakura ◆ álmodó ember fejpárnájaálmodó ember fejpárnája
jumemakuranitacujumemakuranitacu ◆ álmábanálmában megjelenikmegjelenik
「Nakunattaobaaszan-va jumemakurani tatta.」
„Az elhunyt nagymamám álmomban megjelent.”

jumemijumemi ◆ álmodásálmodás 「Szakuja-va jumemiga va-
rukatta.」 „Tegnap rosszat álmodtam.”
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jumemigacsinaszeikacu-ojumemigacsinaszeikacu-o okuruokuru ◆ álomvi-álomvi-
lágban éllágban él
jumemigokocsidearujumemigokocsidearu ◆ aztazt hiszi,hiszi, álmodikálmodik
「Gókakuno tegami-o jumemigokocside jonda.」
„Azt hittem álmodok, amikor olvastam, hogy si-
került a vizsgám.” ◆ elbűvölőelbűvölő 「Kanodzsono
ongaku-va jumemigokocsidatta.」 „Elbűvölő volt
a zenéje.”

jumemirujumemiru ◆ álmodikálmodik 「Kekkon-o jumemiru.」
„Házasságról álmodik.” ◆ álmodozikálmodozik 「Icuno
hikaafurikanoszaban-nani ikukoto-o jumemiru.」
„Arról álmodozik, hogy valamikor az afrikai Sza-
vannára megy.”

jumemirujónajumemirujóna ◆ álmodozóálmodozó 「Jumemirujóna
me」 „álmodozó tekintet”

jumemirukotojumemirukoto ◆ álmodozásálmodozás
jumemirutosigorojumemirutosigoro ◆ serdülőkorserdülőkor
jumemonogatarijumemonogatari ◆ álombaálomba illőillő dologdolog 「Kono
gidzsucu-va mukasiha jumemonogatarinojóna-
monodatta.」 „Ez a technológia régen álomba illő
dolog volt.” ◆ álomálom elmeséléseelmesélése 「Muszumeno
szakujano jumemonogatari-o kiita.」 „Hallgat-
tam, amint a lányom elmesélte, mit álmodott teg-
nap.” ◆ álomtörténetálomtörténet ◆ üresüres álomálom 「Csin-
age-va jumemonogatarini ovatta.」 „Üres álom
maradt a fizetésemelés.”

jumenikkijumenikki ◆ álomnaplóálomnapló
jumenimojumenimo ◆ álmábanálmában semsem 「Kon-nani hajaku
dekiruto-va jumenimo omovanakatta.」 „Álmom-
ban sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan kész lesz.”

jumenimócucunimojumenimócucunimo ◆ álmábanálmában semsem 「Jume-
nimócucunimo omoimaszendesita.」 „Álmomban
sem gondoltam volna.”

jumenojónajumenojóna ◆ álombaálomba illőillő 「Jumenojóna mai-
nicsi」 „álomba illő mindennapok” ◆ álomszerűálomszerű
「Szakka-va jumenojóna szekai-o egaita.」 „Az
író álomszerű világot tárt elénk.”

jumenokunijumenokuni ◆ álomországálomország ◆ álomvilágálomvilág
jumenomatajumejumenomatajume ◆ álmokálmok álmaálma 「Mukasiha
hikókini noruno-va jumenomata jumedesita.」
„Régen álmok álma volt repülőre ülni.”

jumenoszekaijumenoszekai ◆ álomvilágálomvilág
jume-ojume-o haszeruhaszeru ◆ álmodozikálmodozik 「Dzsibundzsi-
sinno sóraini jume-o haszeta.」 „A jövőmről ál-
modoztam.”

jume-ojume-o minagaraminagara ◆ álmábanálmában 「Jume-o mina-
gara mófu-o kettobasita.」 „Álmomban lerúgtam
magamról a takarót.”

jume-ojume-o mirumiru ◆ álmodikálmodik 「Szaikinokasina jume-
o miru.」 „Mostanában furcsákat álmodom.”

jume-ojume-o muszubumuszubu ◆ álmodikálmodik ◆ álmokatálmokat szősző ◆

elalszikelalszik
jume-ojume-o ouou ◆ ábrándokatábrándokat kergetkerget 「Kare-va
dorjoku-o sinaide jumedake-o otteiru.」 „Semmit
sem csinál, csak ábrándokat kerget.”

júmesijúmesi ◆ vacsoravacsora
jumeucucujumeucucu ◆ álmodozásálmodozás 「Jumeucucuni
dzsinszei-o okuru.」 „Álmodozva él.” ◆ félálomfélálom
「Jumeucucuni boku-o jondeiru koega kikoeta.」
„Félálomban hallottam, hogy valaki a nevemet
mondja.”

jumeucucujótaijumeucucujótai ◆ félálomfélálom
jumeucucujótainiarujumeucucujótainiaru ◆ félálomban vanfélálomban van
jumeuranaijumeuranai ◆ álomfejtésálomfejtés
jumeuranaisijumeuranaisi ◆ álomfejtőálomfejtő
jumeuranaiszurujumeuranaiszuru ◆ álmotálmot fejtfejt 「Okaaszan-ni
jumeuranaisitemoratta.」 „Anyukám megfejtette
nekem az álmomat.”

jumijumi ◆ íjíj 「Jumini ja-o cugaeta.」 „Nyilat tettem
az íjamra.” ◆ íjászatíjászat 「Jumi-o naratta.」 „Íjá-
szatot tanultam.” ◆ vonóvonó 「Baiorin-no jumi」
„hegedűvonó” ◇ jumi-ojumi-o cukaucukau íjatíjat használhasznál ◇

jumi-ojumi-o cukaucukau vonósvonós 「Jumi-o cukau gakki」
„vonós hangszer” ◇ jumi-ojumi-o hikuhiku megfeszítimegfeszíti azaz
íjátíját ◇ jumi-ojumi-o hikuhiku íjazikíjazik 「Hiszasiburini jumi-
o hiita.」 „Régóta nem íjaztam.” ◇ jumi-ojumi-o hikuhiku
elleneellene fordulfordul 「Csóteini jumi-o hiita.」 „A kirá-
lyi udvar ellen fordult.”

jumicuszeinojumicuszeino ◆ olajmentesen zártolajmentesen zárt
jumideja-ojumideja-o iruiru ◆ nyilaziknyilazik 「Tekino szenakani
jumide ja-o ita.」 „Az ellenséget hátba nyilazta.”

jumideja-o irukotojumideja-o irukoto ◆ nyilazásnyilazás
jumigatanojumigatano ◆ hajlotthajlott ◆ íveltívelt 「Jumigatano
hasi」 „ívelt híd” ◆ kiflikifli alakúalakú 「Jumigatano si-
madatta.」 „Kifli alakú sziget volt.”

jumigejumige ◆ vonószőrvonószőr
jumiharizukijumiharizuki ◆ holdsarlóholdsarló
jumihazujumihazu ◆ íj szarvaíj szarva
jumihenjumihen ◆ bal oldali íj-gyökbal oldali íj-gyök
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jumijajumija ◆ íj és nyílíj és nyíl
juminarinojuminarino ◆ görbegörbe 「Juminarino micsi」
„görbe út”

jumi-ojumi-o cukaucukau ◆ íjatíjat használhasznál ◆ vonósvonós
「Jumi-o cukau gakki」 „vonós hangszer”

jumi-ojumi-o hikuhiku ◆ elleneellene fordulfordul 「Csóteini jumi-o
hiita.」 „A királyi udvar ellen fordult.” ◆ íjazikíjazik
「Hiszasiburini jumi-o hiita.」 „Régóta nem íjaz-
tam.” ◆ megfeszíti az íjátmegfeszíti az íját
jumisijumisi ◆ íjkészítőíjkészítő
jumizujumizu ◆ meleg és hideg vízmeleg és hideg víz
jumizunojóniokane-ojumizunojóniokane-o cukaucukau ◆ dúskáldúskál aa
pénzbenpénzben 「Kare-va óganemocside jumizunojóni
okane-o cukatteiru.」 „Nagyon gazdag, dúskál a
pénzben.”

jumizurujumizuru ◆ idegideg ◆ íjhúríjhúr 「Jumi-o hiki szugite
jumizuruga kireta.」 „A túlfeszített íj húrja elpat-
tant.”

júmoajúmoa ◆ humorhumor 「Kono ninnojúmoa-va joi.」
„Ennek az embernek jó a humora.” ◆ szelle-szelle-
mességmesség 「Júmoani tonda hacugen」 „szellemes
megjegyzés” ◆ viccvicc 「Kare-va júmoa-o kaiszu-
ru.」 „Érti a viccet.” ◇ burakku-júmoaburakku-júmoa feketefekete
humorhumor
júmoahaijújúmoahaijú ◆ humoristahumorista
júmoakankakujúmoakankaku ◆ humorérzékhumorérzék 「Kare-va jú-
moa kankakugaaru.」 „Van humorérzéke.”

júmoanoarujúmoanoaru ◆ humoroshumoros 「Júmoanoaru bun-
só」 „humoros mondat”

júmoanokankakujúmoanokankaku ◆ humorérzékhumorérzék
júmoanoszenszujúmoanoszenszu ◆ humorérzékhumorérzék
júmoasószecujúmoasószecu ◆ komikus regénykomikus regény
júmoaszakkajúmoaszakka ◆ komikus írókomikus író
júmókakanjúmókakan ◆ rendíthetetlen bátorságrendíthetetlen bátorság
júmókakan-najúmókakan-na ◆ bátorbátor ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
júmonjúmon ◆ lelki gyötrelemlelki gyötrelem
júmonjúmon ◆ alsó gyomorszájalsó gyomorszáj ◆ gyomorvéggyomorvég
júmónajúmóna ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen 「Júmóna szen-
si」 „rettenthetetlen harcos”

júmoraszunajúmoraszuna ◆ humoroshumoros 「Júmoraszuna en-
gi」 „humoros előadás” ◆ viccesvicces 「Júmoraszu-
na hjógen」 „vicces kifejezés”

júmoreszukujúmoreszuku ◆ humoreszkhumoreszk

júmószaibójúmószaibó ◆ szőrsejtszőrsejt
jumotojumoto ◆ hőforráshőforrás ◆ melegmeleg vizűvizű forrásforrás ◆

termálkúttermálkút
júnagijúnagi ◆ esti szélcsendesti szélcsend
juneszukojuneszuko ◆ UNESCOUNESCO
júnijúni ◆ bővenbőven 「Kareno sincsó-va júni niméto-
ruaru.」 „A testmagassága bőven megvan 2 mé-
ter.” ◆ könnyenkönnyen 「Kono tokeino nedan-va
hjakumanen-o júni koeru.」 „Ennek az órának az
ára könnyen meghaladhatja az egymillió jent.” ◆

simánsimán 「Kurumano súrinimó júni hjakumanen-
o cukatta.」 „A kocsijavításra már simán elköltöt-
tem 1 millió jent.”

junibászaru-mótájunibászaru-mótá ◆ univerzális motoruniverzális motor
junibászujunibászu ◆ mindenségmindenség ◆ univerzumuniverzum ◆ vi-vi-
lágegyetemlágegyetem ◆ világmindenségvilágmindenség ◇ miszu-miszu-
junibászujunibászu Miss UniverseMiss Universe
junifómujunifómu ◆ egyenruhaegyenruha ◆ uniformisuniformis
junihómujunihómu ◆ egyenruhaegyenruha
junihorudájunihorudá ◆ töltőceruzatöltőceruza
junikkuszujunikkuszu ◆ UnixUnix
junikódojunikódo ◆ UnicodeUnicode
junikódo-konszósiamujunikódo-konszósiamu ◆ UnikódUnikód konzorciumkonzorcium

junikónjunikón ◆ unikornisunikornis
junikónkigjójunikónkigjó ◆ tőzsdéntőzsdén nemnem jegyzettjegyzett újúj
nagyvállalkozásnagyvállalkozás ◆ unikornis vállalkozásunikornis vállalkozás
juníkunajuníkuna ◆ egyedülállóegyedülálló 「Juníkuna szaku-
hin」 „egyedülálló alkotás” ◆ rendkívülirendkívüli 「Ju-
níkuna haszszó」 „rendkívüli ötlet” ◆ szokatlanszokatlan
「Juníkuna tokucsó」 „szokatlan tulajdonság”

juniszaizujuniszaizu ◆ egyenméretegyenméret
juniszefujuniszefu ◆ UNICEFUNICEF
juniszekkuszujuniszekkuszu ◆ uniszexuniszex
juniszekkuszunajuniszekkuszuna ◆ mindkétmindkét nemnem általáltal hasz-hasz-
nálatosnálatos 「Juniszekkuszuna namae」 „mindkét
nem által használatos név” ◆ uniszexuniszex 「Juni-
szekkuszuna fuku」 „uniszex ruha”

junitarianizumujunitarianizumu ◆ unitarizmusunitarizmus
juniterianjuniterian ◆ unitáriusunitárius
juniteriankjókaijuniteriankjókai ◆ unitárius egyházunitárius egyház
juniteriansugijuniteriansugi ◆ unitarizmusunitarizmus
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junittojunitto ◆ egységegység ◆ elemelem ◆ modulmodul ◆ tanegy-tanegy-
ségség ◇ sicugaijunittosicugaijunitto kültéri egységkültéri egység
junitto-baszujunitto-baszu ◆ előregyártottelőregyártott fürdőszobafürdőszoba

junittodzsútakujunittodzsútaku ◆ házgyári lakásházgyári lakás
junittokagujunittokagu ◆ elemes bútorelemes bútor
junitto-kicscsinjunitto-kicscsin ◆ elemes konyhaelemes konyha
junitto-puraiszujunitto-puraiszu ◆ egységenkénti áregységenkénti ár
junizonjunizon ◆ egy szólamegy szólam
junjókanjunjókan ◆ húgyvezetékhúgyvezeték
junjújunjú ◆ afferensafferens 「Junjúszaidómjaku」 „affe-
rens arteriola” ◆ árubehozatalárubehozatal ◆ behozatalbehozatal
「Junjúto jusucu」 „behozatal és kivitel” ◆ im-im-
portport ◆ importálásimportálás ◇ gjakujunjúgjakujunjú visszaim-visszaim-
portálásportálás ◇ szaijunjúszaijunjú újrabehozatalújrabehozatal
junjúcsókajunjúcsóka ◆ importtöbbletimporttöbblet
junjúdzsijúkajunjúdzsijúka ◆ importliberalizációimportliberalizáció
junjúgakujunjúgaku ◆ importvolumenimportvolumen
junjúgjósajunjúgjósa ◆ importőrimportőr
junjúhinjunjúhin ◆ importcikkimportcikk
junjúhinmokujunjúhinmoku ◆ importcikkimportcikk
junjúkacsókinjunjúkacsókin ◆ importadóimportadó ◆ vámpótlékvámpótlék
junjúkadzsójunjúkadzsó ◆ importtöbbletimporttöbblet
junjúkanzeijunjúkanzei ◆ importvámimportvám
junjúkin-jújunjúkin-jú ◆ importhitelimporthitel
junjúkinsijunjúkinsi ◆ importtilalomimporttilalom
junjúkiszeijunjúkiszei ◆ importszabályozásimportszabályozás
junjúkjokajunjúkjoka ◆ behozatalibehozatali engedélyengedély ◆ im-im-
portengedélyportengedély
junjúkokujunjúkoku ◆ importálóimportáló országország 「Sokurjójun-
júkoku」 „élelmiszer-importáló ország”

junjúraiszenszujunjúraiszenszu ◆ importengedélyimportengedély
junjúszeigenjunjúszeigen ◆ importkorlátozásimportkorlátozás 「Kuni-va
junjúszeigenszocsi-o totta.」 „Az ország import-
korlátozást vezetett be.”

junjúszúrjókiszeijunjúszúrjókiszei ◆ importkvótaimportkvóta
junjúszurujunjúszuru ◆ behozbehoz 「Junjúszuru sóhin-va
ószugiru.」 „Túl sok árut hozunk be.” ◆ importálimportál
「Kotosi-va takuszan-no genrjó-o junjúsinakere-
banaranakatta.」 „Idén sok nyersanyagot kellett
importálni.” ◇ gjakujunjúszurugjakujunjúszuru visszaimpor-visszaimpor-
táltál

junjúteisijunjúteisi ◆ vámsorompóvámsorompó
junjúvariatejunjúvariate ◆ importkeretimportkeret ◆ importkon-importkon-
tingenstingens ◆ importkvótaimportkvóta
junjúzeijunjúzei ◆ behozatalibehozatali vámvám ◆ importadóimportadó ◆

importvámimportvám
júnójúnó ◆ jójó képességképesség ◆ rátermettségrátermettség ◆ te-te-
hetséghetség
junohanajunohana ◆ ásványiásványi üledéküledék ◆ termálvíztermálvíz üle-üle-
dékedéke
junomacsijunomacsi ◆ fürdővárosfürdőváros
junomijunomi ◆ teásbögreteásbögre ◆ teáscsészeteáscsésze
junomicsavanjunomicsavan ◆ teáscsészeteáscsésze
júnónajúnóna ◆ jójó képességűképességű 「Júnóna buka」 „jó
képességű beosztott” ◆ kompetenskompetens ◆ ráter-ráter-
mettmett 「Júnóna bengosi」 „rátermett ügyvéd” ◆

tehetségestehetséges 「Júnóna dzsinbucu」 „tehetséges
ember”

ju-oju-o haruharu ◆ fürdővizetfürdővizet eresztereszt 「Jubuneni
ju-o hatta.」 „Fürdővizet eresztettem a kádba.”

jupusironjupusiron ◆ üpszilonüpszilon
júradzsiapurétojúradzsiapuréto ◆ Eurázsiai-lemezEurázsiai-lemez
juragaszerujuragaszeru ◆ meginogtatmeginogtat
juragujuragu ◆ imbolyogimbolyog 「Kazede edaga juraida.」
„A szélben imbolyogtak az ágak.” ◆ ingadozikingadozik
「Kimocsiga juraideita.」 „Ingadoztak az érzel-
mei.” ◆ meginogmeginog 「Sinpóga juraida.」 „Megin-
gott a hite.” ◆ megrendülmegrendül 「Sinraiga juraida.」
„Megrendült a bizalma.” ◆ remegremeg 「Honoo-va
kazede juraideita.」 „A láng remegett a szélben.”
◆ vibrálvibrál 「Dórokaraagatteiru acui kúkiga jura-
ida.」 „A forró levegő vibrált az úttest felett.” ◇

kessingajuragukessingajuragu elbizonytalanodikelbizonytalanodik 「Areko-
re ivarete kekkonno kessinga juraida.」 „Valamit
mondtak neki, amitől elbizonytalanodott a házas-
sággal kapcsolatban.” ◇ kokorogajuragukokorogajuragu elbi-elbi-
zonytalanodikzonytalanodik ◇ juragaszerujuragaszeru meginogtatmeginogtat
juraijurai ◆ eredeteredet 「Kono macsino namaeno jurai-
va nandeszuka?」 „Mi az eredete ennek a város-
névnek?” ◆ származásszármazás 「Kotobano jurai」 „szó
származása”

jurainojuraino ◆ eredetűeredetű
juraiszurujuraiszuru ◆ eredered 「Kono súkjó-va indoni jura-
iszuru.」 „Ez a vallás Indiából ered.” ◆ szárma-szárma-
zikzik 「Konoresipi-va hangaríni juraiszuru.」 „Ez
a recept Magyarországról származik.”
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jurajurajurajura ◆ himbálózvahimbálózva ◆ lobogvalobogva
「Szentakumono-va jurajurato jureteita.」 „A ki-
teregetett ruhák lobogtak.”

jurajurajurerujurajurajureru ◆ himbálózikhimbálózik 「Eda-va kaze-
dejurajura jureteita.」 „A fa ágai himbálóztak a
szélben.” ◆ loboglobog 「Honoo-va jurajura jurete-
ita.」 „A láng lobogott.”

jurajuraszurujurajuraszuru ◆ hintázikhintázik 「Odzsiiszan-va
rokkingucseadejurajurasiteita.」 „A nagypapám a
hintaszékkel hintázott.”

juramekijurameki ◆ hajladozáshajladozás ◆ hullámzáshullámzás 「Sisun-
kino kokorono jurameki」 „pubertás kori érzelmi
hullámzás” ◆ ingadozásingadozás ◆ vibrálásvibrálás 「Honoo-
no jurameki」 „láng vibrálása”

juramekujurameku ◆ hajladozikhajladozik 「Kazede hanaga jura-
meita.」 „A szélben a virág hajladozott.” ◆ hul-hul-
lámziklámzik 「Vakamonono kokoroga jurameita.」 „A
fiatalnak hullámoztak az érzelmei.” ◆ ingadozikingadozik
◆ vibrálvibrál 「Acui kúkiga jurameita.」 „A forró le-
vegő vibrált.”

júranjúran ◆ kiránduláskirándulás ◆ látványosságoklátványosságok meg-meg-
tekintésetekintése ◆ sétaútsétaút ◆ városnézésvárosnézés
júranbaszujúranbaszu ◆ városnéző buszvárosnéző busz
júranhikójúranhikó ◆ sétarepüléssétarepülés
júranhikókijúranhikóki ◆ sétarepülősétarepülő
jurankanjurankan ◆ méhkürtméhkürt ◆ petevezetékpetevezeték ◆ pete-pete-
vezetővezető
júrankippujúrankippu ◆ kirándulójegykirándulójegy
júrankjakujúrankjaku ◆ kirándulókiránduló
júranressajúranressa ◆ kirándulóvonatkirándulóvonat
júranrjokójúranrjokó ◆ kéjutazáskéjutazás ◆ sétaútsétaút ◆ séta-séta-
utazásutazás
júranszenjúranszen ◆ sétahajósétahajó ◆ sétajáratsétajárat ◆ turis-turis-
tahajótahajó
júranszen-ninorujúranszen-ninoru ◆ hajókázikhajókázik 「Júranszenni
notta.」 „Hajókázni indultunk.”

júranszen-ninorukotojúranszen-ninorukoto ◆ hajókázáshajókázás
júranszurujúranszuru ◆ megnézimegnézi aa látnivalókatlátnivalókat
「Mizúmi-o júranszuru」 „Megnézi a tavat.”

jurarerujurareru ◆ elringatelringat 「Densani kokocsijoku ju-
rarete nemuttesimatta.」 „A vonat elringatott, el-
aludtam.” ◆ zötykölődikzötykölődik 「Torakku-va dekobo-
kono micsini jurareteita.」 „A teherautó zötykölő-
dött a hepehupás úton.”

jurarijurarijurarijurari ◆ himbálózvahimbálózva ◆ ringatózvaringatózva
juraritojurarito ◆ billenvebillenve ◆ libbenvelibbenve
juraritoaravarerujuraritoaravareru ◆ belibbenbelibben 「Júrei-va do-
akarajurarito aravareta.」 „A kísértet belibbent az
ajtón.” ◆ libbenlibben 「Jopparai-va kurumano ma-
enijurarito aravareta.」 „Egy részeg ember lib-
bent a kocsi elé.”

juraritojurerujuraritojureru ◆ megbillenmegbillen 「Namide fune-
va jurarito jureta.」 „Az érkező hullám hatására a
hajó megbillent.”

júrasiajúrasia ◆ EurázsiaEurázsia
júrasiatairikujúrasiatairiku ◆ eurázsiai kontinenseurázsiai kontinens
juraszujuraszu ◆ belengetbelenget 「Furi ko-o jurasita.」
„Belengettem az ingát.” ◆ himbálhimbál ◆ lebegtetlebegtet
「Kazega ha-o jaszasiku jurasita.」 „A szél gyen-
géden lebegtette a faleveleket.” ◆ lengetlenget 「Kaze-
ha kino eda-o jurasita.」 „A szél lengette a fa ága-
it.” ◆ lóbállóbál 「Kaban-o juraszanaide!」 „Ne ló-
báld a táskát!” ◆ meglendítmeglendít 「Buranko-o jura-
sita.」 „Meglendítettem a hintát.” ◆ megrendítmegrendít
「Furjóhin-va sóhisano sinrai-o jurasita.」 „A se-
lejtek megrendítették a fogyasztók bizalmát.” ◆

megrengetmegrenget 「Szensa-va dzsimen-o jurasita.」
„A tank megrengette a földet.” ◆ ringatringat
「Akacsan-o udeno nakade jurasita.」 „A babát a
karján ringatta.” ◇ kokizaminijuraszukokizaminijuraszu rezeg-rezeg-
tettet 「Kazeha kono ha-o kokizamini jurasiteita.」
„A szél rezegtette a fán a leveleket.” ◇ koko-okoko-o
juraszujuraszu elbizonytalanítelbizonytalanít 「Jono nakano mu-
dzsunga kokoro-o jurasita.」 „Az ellentmondásos
világ elbizonytalanított.”

jurejure ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Kekkonmaeno ko-
korono jure」 „házasság előtti lelki bizonytalan-
ság” ◆ himbálózáshimbálózás 「Baszuno jurede nemuku-
natta.」 „A busz himbálózásától elálmosodtam.”
◆ kilengéskilengés 「Kono dzsisinde-va tatemonono ju-
rega ókikatta.」 „A földrengésben nagy volt az
épületek kilengése.” ◆ lengéslengés 「Furi kono jure」
„inga lengése” ◆ rengésrengés 「Sindogo dono jure-
o kanszokusita.」 „5-ös erősségű rengéseket mér-
tek.” ◇ tatejuretatejure fel-lefel-le mozgásmozgás 「Hikókino
tatejurede kimocsiga varukunatta.」 „A repülő-
gép fel-le mozgásától rosszul lettem.” ◇ jokojurejokojure
ide-odaide-oda mozgásmozgás ◇ jokojurejokojure vízszintesvízszintes len-len-
gésgés
júrecujúrecu ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány ◆ különbségkülönbség
「Karerano nórjokuni júrecuganai.」 „Nincs kü-
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lönbség a képességük között.” ◆ magasabbmagasabb ésés
alsóbb rendűségalsóbb rendűség
júrecujúrecu ◆ bátorságbátorság
júrecunohószokujúrecunohószoku ◆ dominancia törvényedominancia törvénye
júrecu-ojúrecu-o cukerucukeru ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Kare-
va hitoni júrecu-o cuketagaru.」 „Szereti megkü-
lönböztetni az embereket.”

júrecutenkanjúrecutenkan ◆ dominancia megváltozásadominancia megváltozása
juredaszujuredaszu ◆ megrezdülmegrezdül 「Dzsimenga jureda-
sita.」 „Megrezdült a föld.”

júreijúrei ◆ kísértetkísértet 「Kono heja-va imanimo jú-
reiga datekiszódeszu.」 „Olyan ez a szoba mint,
ahol bármelyik pillanatban kísértetek bukkanhat-
nak elő.” ◆ szellemszellem 「Kanodzso-va júrei-o mita-
to sucsósiteiru.」 „Azt állítja, hogy szellemet lá-
tott.”

júreibanasijúreibanasi ◆ kísértettörténetkísértettörténet
júreigaderujúreigaderu ◆ kísértetekkísértetek járnakjárnak 「Kono fu-
rui ie-va joruninaruto júreiga deru.」 „Ebben az
öreg házban éjszaka kísértetek járnak.”

júreigaisajúreigaisa ◆ fantomcégfantomcég ◆ fantomvállalatfantomvállalat
júreijasikijúreijasiki ◆ kísértet járta házkísértet járta ház
júreimodzsijúreimodzsi ◆ kétes hitelességű írásjelkétes hitelességű írásjel
júreinajúreina ◆ kecses és gyönyörűkecses és gyönyörű
júrei-ojúrei-o jobidaszujobidaszu ◆ szellemetszellemet idézidéz 「Szofu-
no júrei-o jobi dasita.」 „Megidéztem nagyapám
szellemét.”

júreiszenjúreiszen ◆ kísértethajókísértethajó
júreitosijúreitosi ◆ kísértetvároskísértetváros
júrekijúreki ◆ kóborláskóborlás ◆ utazgatásutazgatás ◇ szekaijú-szekaijú-
rekireki világjárásvilágjárás
júrekisajúrekisa ◆ utazóutazó ◇ szekaijúrekisaszekaijúrekisa világjá-világjá-
róró
júrekiszurujúrekiszuru ◆ bejárbejár 「Szekai-o júrekiszuru.」
„Bejárja a világot.”

jurerujureru ❶ lengleng 「Kazede kiga jureteita.」 „A szél-
ben lengett a fa.” ❷ inoginog 「Dzsisinde iega jure-
teita.」 „A földrengésben inogott a ház.” ❸ him-him-
bálózikbálózik 「Bótoga jureteita.」 „A csónak himbá-
lózott.” ❹ ingadozikingadozik 「Kanodzsono kokoroga ju-
reteita.」 „Ingadozott a lelke.” ❺ rezegrezeg 「Kazede
kuszaga kokizamini jureta.」 „A szélben rezegtek
a fűszálak.” ◆ billegbilleg 「Hasiraga szajúni jurete-
ita.」 „Az oszlop jobbra-balra billegett.” ◆ haj-haj-

ladozikladozik 「Kino eda-va kazede jureteita.」 „A fa
ágai hajladoztak a szélben.” ◆ imbolyogimbolyog 「Bóto-
va mizúmide jureteita.」 „A csónak imbolygott a
tavon.” ◆ inging 「Rópuvénogondora-va kazede ju-
reteita.」 „A libegő gondolája ingott az szélben.”
◆ lendüllendül 「Furi ko-va szajúni jureta.」 „Az inga
jobbra-balra lendült.” ◆ lengedeziklengedezik 「Szuiszó-
no nakade kaiszóga jureteiru.」 „Az akváriumban
lengedezik a tengeri hínár.” ◆ libeglibeg 「Szenta-
kumonoga kazede jureteiru.」 „A kiteregetett ru-
ha libeg a szélben.” ◆ mozogmozog 「Dzsisindesande-
riaga jureteita.」 „A földrengéskor mozgott a csil-
lár.” ◆ pislogpislog 「Szekijuranpuno honooga jure-
teita.」 „A petróleumlámpa pislogott.” ◆ remegremeg
「Szensano omoszade hasiga jureteita.」 „A híd
remegett a harckocsik alatt.” ◆ rengreng 「Nanbjó
kanmo dzsimen-va jureteita.」 „Több másodper-
cen át rengett a föld.” ◆ rezdülrezdül 「Kazega jande
icsimaino hamo jurenakatta.」 „A szélcsendben
egy falevél sem rezdült.” ◆ ringring ◆ ringatózikringatózik
「Hana-va kazede jureteita.」 „A virágok ringa-
tóztak a szélben.” ◆ rugózikrugózik 「Tobi
nottarabeddo-va nagai aidadzsógeni jurecuzuke-
teita.」 „Sokáig rugózott alattam az ágy, amikor
ráugrottam.” ◇ ókikujureruókikujureru hánykolódikhánykolódik
「Fune-va ókiku jureteita.」 „A hajó hánykoló-
dott.” ◇ kokizaminijurerukokizaminijureru rezegrezeg 「Góonde
madogaraszu-va kokizamini jureteita.」 „A dü-
börgéstől rezgett az ablaküveg.” ◇ juraritoju-juraritoju-
rerureru megbillenmegbillen 「Namide fune-va jurarito jure-
ta.」 „Az érkező hullám hatására a hajó megbil-
lent.” ◇ juredaszujuredaszu megrezdülmegrezdül 「Dzsimenga ju-
redasita.」 „Megrezdült a föld.”

jureteirujureteiru ◆ ingadozikingadozik 「Funenomaszuto-va
jureteita.」 „A hajó árbóca ingadozott.”

jureugokujureugoku ◆ bizonytalanbizonytalan 「Kjúkonszareta to-
kikanodzsono kokoro-va jure ugoita.」 „Amikor
feleségül kérték, a szíve bizonytalan volt.” ◆ in-in-
gadozikgadozik 「Kabusikisidzsó-va kakodzsú nenóki-
ku jure ugoita.」 „Az elmúlt tíz évben a részvény-
piac nagy mértékben ingadozott.” ◆ rázkódikrázkódik
「Dzsisinde tatemono-va hagesiku jure ugoita.」
„A földrengésben az épületek hevesen rázkódtak.”
◆ remegremeg 「Kazede jure ugoku honoo」 „szélben
remegő láng”

jurijuri ◆ liliomliliom 「Ucsino nivani-va , takuszan siroi
juriga szaiteimaszu.」 „Sok fehér liliom nyílik a
kertünkben.” ◇ umijuriumijuri tengeritengeri liliomliliom 「Umi-
jurino kaszeki」 „tengeri liliom kövülete” ◇ sira-sira-
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jurijuri fehérfehér liliomliliom ◇ jamajurijamajuri aranycsíkosaranycsíkos li-li-
liomliom
júrijúri ◆ bordélynegyedbordélynegyed ◆ örömnegyedörömnegyed
júrijúri ◆ elrugaszkodáselrugaszkodás ◆ elszakadáselszakadás ◆ fel-fel-
szabadulásszabadulás ◆ szétválasztásszétválasztás
júrijúri ◆ előnyelőny
júrijúri ◆ racionálisracionális ◇ zóhan-júrizóhan-júri lázadásnaklázadásnak
oka vanoka van
júrikajúrika ◆ racionalizálásracionalizálás 「Bunbono júrika」
„nevező racionalizálása”

jurikaesijurikaesi ◆ utólökésutólökés ◆ utórezgésutórezgés
jurikagojurikago ◆ bölcsőbölcső 「Jurikagokara hakaba-
made」 „bölcsőtől a sírig”

jurikamomejurikamome ◆ dankasirálydankasirály
júrikanszújúrikanszú ◆ racionális függvényracionális függvény
júrikijúriki ◆ szabad gyökszabad gyök
jurimodosijurimodosi ◆ utólökésutólökés ◆ visszafejlődésvisszafejlődés
「Keizaihattenno atoni juri modosiga okita.」 „A
gazdasági fejlődést visszafejlődés követte.” ◆

visszalendülésvisszalendülés 「Furi kono juri modosi」 „in-
ga visszalendülése”

jurimokubajurimokuba ◆ hintalóhintaló
júrinajúrina ◆ előnyöselőnyös 「Júrina tori hiki-o sita.」
„Előnyös üzletet kötöttem.” ◆ kedvezőkedvező 「Júrina
dzsóken-o ataeta.」 „Kedvező feltételeket sza-
bott.” ◆ nyereségesnyereséges 「Júrina dzsigjó」 „nyere-
séges tevékenység”

júrinijúrini ◆ kedvezőenkedvezően 「Hóricu-va rón-o kunde-
iru hitoni júrininaru.」 „A törvény a hiteleseknek
kedvezően alakul.”

júrininarujúrininaru ◆ javárajavára 「Sinpan-va hómucsímuni
júrininaru kecudan-o sita.」 „A bíró a hazai csa-
pat javára döntött.”

júriniszurujúriniszuru ◆ kedvezkedvez 「Kazeha funeni júrini
fuiteita.」 „A szél a hajónak kedvezett.”

júrinmokujúrinmoku ◆ pikkelyes hüllőkpikkelyes hüllők
jurinokijurinoki ◆ tulipánfatulipánfa
juriokoszujuriokoszu ◆ felrázfelráz 「Mezamasidemo okite
konainode juri okosita.」 „Mivel még az ébresztő-
órára sem ébred fel, felráztam.”

júrisikijúrisiki ◆ racionális kifejezésracionális kifejezés
júriszanjúriszan ◆ szabad savszabad sav

júriszaszerujúriszaszeru ◆ felszabadítfelszabadít 「Densi-o júri-
szaszeru.」 „Elektronokat szabadít fel.” ◆ kimoz-kimoz-
dítdít 「Keszszen-o júriszaszeru.」 „Kimozdítja a
helyéről a vérrögöt.”

júriszújúriszú ◆ racionális számracionális szám
júriszuijúriszui ◆ szabad vízszabad víz
júriszurujúriszuru ◆ elhagyelhagy 「Tamasiiga karadakara
júriszuru.」 „A lélek elhagyja a testet.” ◆ elru-elru-
gaszkodikgaszkodik 「Gendzsicukara júrisita kangae」
„valóságtól elrugaszkodott gondolat” ◆ eltávo-eltávo-
lodiklodik 「Gendzsicukara júriszuru.」 „Eltávolodik
az igazságtól.” ◇ júriszaszerujúriszaszeru kimozdítkimozdít
「Keszszen-o júriszaszeru.」 „Kimozdítja a helyé-
ről a vérrögöt.” ◇ júriszaszerujúriszaszeru felszabadítfelszabadít
「Densi-o júriszaszeru.」 „Elektronokat szabadít
fel.”

juriugokaszujuriugokaszu ◆ kiforgatjakiforgatja aa sarkaibólsarkaiból
「Kono kagakusa-va szekai-o juri ugokasita.」
„Ez a tudós kiforgatta a sarkaiból a világot.” ◆

megrázmegráz 「Dzsisin-va tatemono-o juri ugokasi-
ta.」 „A földlökések megrázták az épületet.” ◆

ringatringat 「Jurikago-o juri ugokasita.」 „Ringat-
tam a bölcsőt.”

juriuszurekijuriuszureki ◆ Julian-naptárJulian-naptár ◆ juliánjulián nap-nap-
tártár
júrjojúrjo ◆ aggályaggály ◆ aggodalomaggodalom
júrjójúrjó ◆ fizetettfizetett 「Kore-va júrjókókokude-
szu.」 „Ez egy fizetett hirdetés.” ◆ fizetősfizetős
「Kore-va júrjószábiszudeszu.」 „Ez fizetős szol-
gáltatás.” ◆ pénzbepénzbe kerülkerül ◇ júrjódejúrjóde fizetségfizetség
ellenébenellenében 「Szakanacuri taikenga júrjóde deki-
maszu.」 „Fizetség ellenében ki lehet próbálni a
horgászatot.”

júrjóbajúrjóba ◆ telivértelivér
júrjóbukkenjúrjóbukken ◆ kiváló adottságú ingatlankiváló adottságú ingatlan
júrjódejúrjóde ◆ fizetségfizetség ellenébenellenében 「Szakanacuri
taikenga júrjóde dekimaszu.」 „Fizetség ellené-
ben ki lehet próbálni a horgászatot.”

júrjódórojúrjódóro ◆ fizetős autóútfizetős autóút
júrjódzsijúrjódzsi ◆ kiváló gyerekkiváló gyerek
júrjóhinjúrjóhin ◆ kiváló árukiváló áru ◆ kiváló cikkkiváló cikk
júrjókabujúrjókabu ◆ jó részvényjó részvény
júrjókaszurujúrjókaszuru ◆ fizetősséfizetőssé tesztesz 「Kuni-va
kószokudóro-o júrjókasita.」 „Az ország fizetőssé
tette az autópályát.”
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júrjokujúrjoku ◆ befolyásbefolyás
júrjokukóhojúrjokukóho ◆ esélyes jelöltesélyes jelölt
júrjokunajúrjokuna ◆ befolyásosbefolyásos 「Kare-va totemo júr-
jokuna hitodeszu.」 „Ő nagyon befolyásos em-
ber.” ◆ elfogadottelfogadott 「Kore-va kono gensóno
júrjokuna szecumeideszu.」 „Ez az elfogadott ma-
gyarázat a jelenségre.” ◆ erőserős 「Júrjokuna en-
dzso」 „erős támogatás” ◆ esélyesesélyes 「Júrjokuna
kóho」 „esélyes jelölt” ◆ meggyőzőmeggyőző 「Kareno
hacugen-va júrjokudeszu.」 „A kijelentései meg-
győzőek.”

júrjokunoszansajúrjokunoszansa ◆ triumvirátustriumvirátus
júrjokusajúrjokusa ◆ befolyásos emberbefolyásos ember
júrjokusijúrjokusi ◆ vezető újságvezető újság
júrjokusijúrjokusi ◆ elterjedtelterjedt nézetnézet ◆ valószínűvalószínű ki-ki-
menetelmenetel
júrjokusinbunjúrjokusinbun ◆ vezető újságvezető újság
júrjónajúrjóna ◆ kitűnőkitűnő 「Júrjóna szeiszeki」 „kitűnő
eredmény” ◆ kiválókiváló 「Júrjóna hinsu」 „kiváló
faj”

júrjónojúrjóno ◆ díjkötelesdíjköteles ◆ fizetésesfizetéses 「Júrjóno
dóroga fueteiru.」 „Több lett a fizetéses utak szá-
ma.” ◆ fizetőfizető ◆ fizetősfizetős 「Júrjócsúsadzsóni
kuruma-o tometa.」 „Fizetős parkolóba tettem az
autómat.”

júrjósójúrjósó ◆ kiválósági díjkiválósági díj ◆ nívódíjnívódíj
jurjósusijurjósusi ◆ olajosolajos magvakmagvak
「Jurjósusinonakade-va rakkaszeidakega szuki-
deszu.」 „Az olajos magvak közül csak a földimo-
gyorót szeretem.”

júrjoszubekijúrjoszubeki ◆ aggasztóaggasztó 「Júrjoszubeki dzsi-
tai」 „aggasztó helyzet” ◆ riasztóriasztó 「Júrjoszube-
ki kekka」 „riasztó eredmény”

júrjoszurujúrjoszuru ◆ aggódikaggódik 「Dzsitai-o júrjoszu-
ru.」 „Aggódik a helyzet miatt.”

júrjótoirejúrjótoire ◆ fizetős vécéfizetős vécé
júrojúro ◆ euróeuró
júrobidzsonjúrobidzson ◆ EurovízióEurovízió
júrodarájúrodará ◆ eurodolláreurodollár
júrodatejúrodate ◆ euróeuró alapúalapú 「Júro date szaiken」
„euró alapú kötvény”

júroenszaijúroenszai ◆ eurojen kötvényeurojen kötvény
júrokenjúroken ◆ euroövezeteuroövezet
júropiumujúropiumu ◆ európiumeurópium

júroszóbajúroszóba ◆ euroárfolyameuroárfolyam
jurugaszejurugasze ◆ hanyagoláshanyagolás
jurugaszeniszurujurugaszeniszuru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Sigoto-o
jurugaszeniszuru.」 „Elhanyagolja a munkáját.”

jurugaszujurugaszu ◆ megrázmegráz 「Szono dzsiken-va
szekai-o jurugasita.」 „Az az eset megrázta a vi-
lágot.” ◆ megrendítmegrendít 「Furjóhin-va sóhisano
kaisa-e no sinrai-o jurugasita.」 „A selejtek meg-
rendítették a fogyasztók vállalatba vetett bizal-
mát.” ◆ megrengetmegrenget 「Bakuhacu-va macsi-o
jurugasita.」 „A robbanás megrengette a várost.”

juruginaijuruginai ◆ megingathatatlanmegingathatatlan 「Juruginai
sinrai」 „megingathatatlan bizalom” ◆ szilárdszilárd
「Juruginai kessin」 „szilárd elhatározás”

juruijurui ◆ enyheenyhe 「Jurui nobori zaka」 „enyhe
emelkedő” ◆ lassúlassú 「Jurui nagareno kava」
„lassú folyású folyó” ◆ lazalaza 「Jurui kiricu」 „la-
za fegyelem” ◆ lifeglifeg 「Kareno jófuku-va jurui.」
„Lifeg rajta a ruha.” ◆ lötyöglötyög 「Nedzsiga
jurui.」 „Lötyög a csavar.” ◆ lötyögőslötyögős 「Juru-
izubon」 „lötyögős nadrág” ◆ mozogmozog 「Haga
jurui.」 „Mozog a fogam.” ◆ tágtág 「Kono kucu-va
szukosi jurui.」 „Ez a cipő egy kicsit tág.” ◇ onak-onak-
agajuruiagajurui széklettartásiszéklettartási problémájaproblémája vanvan
「Kare-va kóreinotame onakaga jurui.」 „Idős
kora miatt, széklettartási problémái vannak.” ◇

szaifunohimogajuruiszaifunohimogajurui nagynagy lábonlábon élél ◇ juru-juru-
kuszurukuszuru csökkentcsökkent 「Szupído-o jurukusita.」
„Csökkentettem a sebességet.” ◇ jurukuszurujurukuszuru
lazítlazít 「Tori simari-o jurukusita.」 „Lazítottak
az ellenőrzésen.” ◇ jurukuszurujurukuszuru fellazítfellazít
「Dodzsó-o jurukusita.」 „Fellazítottam a talajt.”
◇ jurukuszurujurukuszuru enyhítenyhít 「Bacu-o jurukusita.」
„Enyhítettek a büntetésen.” ◇ jurukunarujurukunaru meg-meg-
lazullazul 「Muszubi-va jurukunatta.」 „Meglazult a
csomó.”

jurujakanajurujakana ◆ enyheenyhe 「Kabuka-va jurujakani
szagattaato kjútósita.」 „Enyhe esés után hirtelen
emelkedett a részvény ára.” ◆ enyheenyhe meredek-meredek-
ségűségű 「Jurujakana kaidan」 „enyhe meredeksé-
gű lépcső” ◆ fokozatosfokozatos 「Jurujakana henka」
„fokozatos változás” ◆ lankáslankás 「Jurujakana ku-
dari zaka」 „lankás lejtő” ◆ lazalaza 「Kiszoku-va
jurujakadatta.」 „A szabály laza volt.” ◆ mérsé-mérsé-
keltkelt 「Keizaiszeicsó-va jurujakadatta.」 „A gaz-
dasági fejlődés mérsékelt volt.” ◆ szelídszelíd 「Kava-
no jurujakana nagare」 „folyó szelíd folyása”
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jurujakanijurujakani ◆ enyhénenyhén 「Keizai-va jurujakani
kaifukusiteiru.」 „A gazdaság enyhén javul.” ◆

lazánlazán
jurujurunojurujuruno ◆ bőbő 「Jurujurunozubon」 „bő
nadrág” ◆ híghíg 「Jurujuruno okaju」 „híg kása”
◆ lazalaza 「Jurujurunodaietto」 „laza diéta”

jurujurutojurujuruto ◆ komótosankomótosan 「Jurujuruto jódzsi-
o szumaszeta.」 „Komótosan intéztem az ügyei-
met.” ◆ lassanlassan 「Jurujuruto nagareru dzsikan」
„lassan csordogáló idő”

jurukunarujurukunaru ◆ lazullazul ◆ meglazulmeglazul 「Muszubi-va
jurukunatta.」 „Meglazult a csomó.”

jurukuszurujurukuszuru ◆ csökkentcsökkent 「Szupído-o juruku-
sita.」 „Csökkentettem a sebességet.” ◆ enyhítenyhít
「Bacu-o jurukusita.」 „Enyhítettek a bünteté-
sen.” ◆ fellazítfellazít 「Dodzsó-o jurukusita.」 „Fel-
lazítottam a talajt.” ◆ lazítlazít 「Tori simari-o juru-
kusita.」 „Lazítottak az ellenőrzésen.”

jurumarujurumaru ◆ lazullazul
jurumerujurumeru ◆ csökkentcsökkent 「Szupído-o jurumeta.」
„Csökkentettem a sebességet.” ◆ elernyesztelernyeszt
「Kin-niku-o jurumeta.」 „Elernyesztette az iz-
mait.” ◆ lazáralazára engedenged 「Kiricu-o jurumeru.」
„Lazára engedi a fegyelmet.” ◆ lazítlazít 「Hótai-o
jurumeta.」 „Lazított a kötésen.” ◆ megeresztmegereszt
「Beruto-o jurumeta.」 „Megeresztettem a nad-
rágszíjat.” ◆ meglazítmeglazít 「Nedzsi-o jurumeta.」
„Meglazította a csavart.” ◇ ki-oki-o jurumerujurumeru lan-lan-
kadkad aa figyelmefigyelme 「Ki-o jurumezu kanszenjobóni
tori kumimaszu.」 „Lankadatlan figyelemmel
próbáljuk elkerülni a fertőzést.” ◇

szaifunohimo-oszaifunohimo-o jurumerujurumeru elengedielengedi magátmagát
「Kjúrjóga agatte szaifuno himo-o jurumeta.」
„Megemelték a fizetésemet, így most egy kicsit el-
engedhetem magam.” ◇ te-ote-o jurumerujurumeru lankadlankad
「Teki-va kógekino te-o jurumenakatta.」 „Az el-
lenség nem lankadt.” ◇ te-ote-o jurumerujurumeru fellé-fellé-
legezlegez 「Mada te-o jurumete-va naranai.」 „Még
nem lélegezhetünk fel.”

jurumijurumi ◆ lazaságlazaság 「Nedzsino jurumi」 „csavar
lazasága” ◇ kinojurumikinojurumi vigyázatlanságvigyázatlanság 「Ki-
no jurumide kaze-o hiita.」 „Megfáztam, mert
nem vigyáztam eléggé.”

jurumujurumu ◆ csökkencsökken 「Szupídoga jurunda.」
„Csökkent a sebesség.” ◆ elernyedelernyed 「Kin-nikuga
jurunda」 „Az izom elernyedt.” ◆ engedenged
「Nedzsi-va jurumanakatta.」 „A csavar nem en-

gedett.” ◆ enyhülenyhül 「Szamusza-va jurunda.」
„Enyhült a hideg.” ◆ kilazulkilazul 「Aru buhinga
jurunda.」 „Kilazult az egyik alkatrész.” ◆ lan-lan-
kadkad 「Keikaiga jurunda.」 „Lankadt az ébersé-
ge.” ◆ lazullazul 「Sindódenedzsiga jurumu.」 „A
rezgéstől lazul a csavar.” ◆ meglazulmeglazul 「Berutoga
jurunda.」 „Meglazult az övem.” ◇ onakaga-onakaga-
jurundeirujurundeiru széklettartásiszéklettartási problémájaproblémája vanvan
◇ kigajurumukigajurumu lankadlankad aa figyelmefigyelme 「Kiga
jurunde dzsiko-o okositesimatta.」 „Lankadt a fi-
gyelmem, és baleset lett a vége.” ◇ kigajurumukigajurumu
fellélegzikfellélegzik 「Sikenga ovattara kiga jurunda.」
„Amikor a vizsga véget ért, fellélegeztem.” ◇ ki-ki-
gajurumugajurumu lazítlazít 「Madamada ki-o
jurumeruvakeni-va ikanai.」 „Még nem lehet la-
zítani!” ◇ kinojurumikinojurumi vigyázatlanságvigyázatlanság 「Kino
jurumide kaze-o hiita.」 „Megfáztam, mert nem
vigyáztam eléggé.” ◇ nedzsigajurumunedzsigajurumu egyegy ke-ke-
rékkelrékkel kevesebbkevesebb vanvan 「Kare-va nedzsiga
jurundeirukara komakai szagjó-va dekinai.」
„Egy kerékkel kevesebb van neki, ezért nem lehet
komoly feladatot rábízni.” ◇ hoo-ohoo-o jurumasze-jurumasze-
ruru megenyhülmegenyhül azaz arcaarca ◇ hoo-ohoo-o jurumaszerujurumaszeru
elmosolyodikelmosolyodik 「Akacsan-no szugata-va hitono
hoo-o jurumaszetekureru.」 „A kisbaba látványá-
tól mindenki elmosolyodik.” ◇ ruiszengajuru-ruiszengajuru-
mumu sírva fakadsírva fakad
jurusijurusi ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Dan-nano jurusiga de-
tanode katta.」 „Az uram beleegyezett, így meg-
vettem.” ◆ engedélyengedély 「Ojano jurusi-o kovazuni
gaihakusita.」 „A szüleim engedélye nélkül kima-
radtam otthonról.” ◆ megbocsátásmegbocsátás 「Kamino
jurusi-o motometa.」 „Isten megbocsátását kér-
te.”

jurusinohiszekijurusinohiszeki ◆ bűnbánatbűnbánat szentségeszentsége ◆

gyónásgyónás
jurusi-ojurusi-o ataeruataeru ◆ abszolválabszolvál ◆ feloldozfeloldoz
「Sinpuszama-va kareni cuminojurusi-o ataeta.」
„A pap feloldozta a bűnei alól.”

juruszarenaijuruszarenai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kareno
kódó-va juruszarenai.」 „A viselkedése elfogad-
hatatlan.” ◆ megbocsáthatatlanmegbocsáthatatlan 「Insúnten-
va juruszarenai.」 „Az ittas vezetés megbocsátha-
tatlan.”

juruszarerujuruszareru ◆ bocsánatosbocsánatos 「Kore-va juru-
szareru cumida.」 „Ez bocsánatos bűn.” ◆ meg-meg-
bocsáthatóbocsátható 「Tavainai uszo-va juruszareru.」
„A füllentés megbocsátható.”
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juruszenaijuruszenai ◆ megbocsáthatatlanmegbocsáthatatlan ◆ tűrhe-tűrhe-
tetlentetlen
juruszenaihodojuruszenaihodo ◆ tűrhetetlenültűrhetetlenül
「Szeidzsika-va juruszenaihodo okane-o órjósite-
iru.」 „Tűrhetetlenül sokat lopnak a politikusok.”

juruszerujuruszeru ◆ bocsánatosbocsánatos 「Juruszeru cumi」
„bocsánatos bűn” ◆ elnézhetőelnézhető 「Csiiszanaibiki-
naramada juruszeru.」 „A halk horkolás még el-
nézhető.” ◆ megbocsáthatómegbocsátható 「Uvakidakenara-
mada juruszeru.」 „Egy kis félrelépés még meg-
bocsátható.”

juruszujuruszu ❶ megbocsátmegbocsát 「Kare-va cumano
furin-o jurusita.」 „Megbocsátotta a feleségének,
hogy megcsalta.” ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Oja-va
kekkon-o juruszanakatta.」 „A szüleim nem
egyeztek bele a házasságomba.” ◆ elnézelnéz 「Kon-
kaidake jurusiteageru.」 „Ezt még most elnézem
neked.” ◆ eltűreltűr 「Kon-nacsottosita macsigai-va
mada juruszeru.」 „Ilyen kicsi hibát még el lehet
tűrni.” ◆ engedenged 「Dzsikanga juruszeba aima-
só.」 „Ha az időnk engedi, találkozhatnánk!” ◆

engedélyezengedélyez 「Kanszentaiszakutosite menkai-va
juruszarenai.」 „A fertőzés megelőzése érdekében
nem engedélyezik a látogatást.” ◆ fogadfogad 「Kare-
o desitosite jurusita.」 „Tanítványommá fogad-
tam.” ◆ teljesítteljesít 「Muszumeno negai-o juru-
sita.」 „Teljesítettem a lányom kérését.” ◆ tűrtűr
「Szon-na taido-va juruszanai!」 „Nem tűröm az
ilyen viselkedést!” ◇ karada-okarada-o juruszujuruszu lefek-lefek-
szikszik velevele 「On-na-va otokoni karada-o jurusi-
ta.」 „A nő lefeküdt a férfivel.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu
megbízikmegbízik 「Mizu sirazuno mononi ki-o juruszu-
na.」 „Nem szabad ismeretlenekben megbízni!” ◇

ki-oki-o juruszujuruszu felajánljafelajánlja magátmagát 「Kanodzso-
va karesini ki-o jurusitesimatta.」 „A nő felaján-
lotta magát a barátjának.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu közeliközeli
「Kareto-va ki-o juruszu nakada.」 „Közeli bará-
tok vagyunk.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu biztonságosnakbiztonságosnak
érziérzi magátmagát 「Ki-o jurusitaszukini szaifuga nu-
szumareta.」 „Biztonságosnak éreztem magam,
és ellopták a pénztárcámat.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu bi-bi-
zalmábazalmába fogadfogad 「Szagisito sirazuni ki-o juru-
site damaszareta.」 „Nem tudtam, hogy csaló,
ezért a bizalmamba fogadtam, és végül átejtett.” ◇

ki-oki-o juruszunakajuruszunaka puszipajtáspuszipajtás 「Szuguni ki-
o juruszu nakaninatta.」 „Gyorsan puszipajtások
lettek.” ◇ kokoro-okokoro-o juruszujuruszu rábízzarábízza magátmagát
「Otto-va vatasinitotte juiicukokoro-o juruszeru
hitoda.」 „A férjem az egyetlen ember, akire nyu-

godtan rábízhatom magam.” ◇ kokoro-okokoro-o juru-juru-
szuszu bensőségesbensőséges kapcsolatbankapcsolatban vanvan 「Kazok-
uja sitasii tomodacsitoitta kokoro-o juruszeru ai-
te」 „családtaghoz vagy közel álló baráthoz ha-
sonló, bensőséges kapcsolatban lévő ember” ◇

cuizui-ocuizui-o juruszanaijuruszanai utolérhetetlenutolérhetetlen 「Vag-
asano gidzsucu-va hokano cuizui-o juruszanai.」
„Cégünk technológiája utolérhetetlen.” ◇ ten-oten-o
juruszujuruszu pontotpontot veszítveszít 「Aiteni ten-o jurusi-
ta.」 „Pontot veszített az ellenféllel szemben.” ◇

tokuten-otokuten-o juruszujuruszu átengedátenged egyegy pontotpontot ◇

tokuten-otokuten-o juruszujuruszu becsúszikbecsúszik egyegy gólgól ◇

hacugen-ohacugen-o juruszujuruszu szótszót adad ◇ juruszarerujuruszareru
bocsánatosbocsánatos 「Kore-va juruszareru cumida.」
„Ez bocsánatos bűn.” ◇ juruszarerujuruszareru megbo-megbo-
csáthatócsátható 「Tavainai uszo-va juruszareru.」 „A
füllentés megbocsátható.” ◇ juruszerujuruszeru bocsá-bocsá-
natosnatos 「Juruszeru cumi」 „bocsánatos bűn”

juruszukagirijuruszukagiri ◆ amennyireamennyire engedenged 「Súmacu-
va dzsikanno juruszu kagiri hon-o jomitai.」
„Amennyire az időm engedi, hétvégén olvasni fo-
gok.”

juruszukotojuruszukoto ◆ bocsánatbocsánat 「Kono varui
kjókaso-va juruszenai.」 „Nincs bocsánat erre a
rossz tankönyvre.”

juruszumadzsikijuruszumadzsiki ◆ megbocsáthatatlanmegbocsáthatatlan
「Juruszumadzsiki hanzai」 „megbocsáthatatlan
bűn”

jurutajuruta ◆ jurtajurta
jurutojuruto ◆ jurtajurta
júsajúsa ◆ bátor emberbátor ember ◆ hőshős ◆ vitézvitéz
jusijusi ◆ olajolaj ésés zsírzsír ◆ zsiradékzsiradék ◇ sokubucu-sokubucu-
jusijusi növényinövényi zsiradékzsiradék ◇ sokubucujusisokubucujusi nö-nö-
vényi olaj és zsírvényi olaj és zsír
jusijusi ◆ tanácsolástanácsolás 「Jusikaiko」 „felmondás
tanácsolása”

júsijúsi ◆ bátorbátor harcosharcos ◆ hőshős 「Sinno júsi」
„igazi hős” ◆ vitézvitéz ◇ szenbocujúsiszenbocujúsi háborúsháborús
hőshős
júsijúsi ◆ bátor kiállásbátor kiállás
júsijúsi ◆ írott történelemírott történelem
júsijúsi ◆ impozánsimpozáns alakalak 「Fudzsiszanno júsiga
mieta.」 „Látszott a Fudzsi impozáns alakja.”

júsijúsi ◆ ajánlkozóajánlkozó ◆ akiaki akarakar 「Júsinijoru-
csarití」 „aki akar alapon jótékonykodás” ◆ haj-haj-
landóságotlandóságot mutatómutató emberember ◆ önkéntönként jelent-jelent-
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kezőkező 「Kacudóni szankaszuru júsi-o cunotta.」
„Önként jelentkezőket keresett a mozgalomba.”

júsijúsi ◆ finanszírozásfinanszírozás ◆ kölcsönkölcsön 「Kaisa-va
ginkókarano júsi-o uketa.」 „A vállalat kölcsönt
kapott a banktól.” ◆ pénzkölcsönpénzkölcsön 「Ginkóno
júsikade hataraiteimaszu.」 „A bank kölcsönzési
osztályán dolgozom.” ◇ kangen-júsikangen-júsi meglévőmeglévő
eszközökreeszközökre felvettfelvett hitelhitel ◇ kjúszaijúsikjúszaijúsi se-se-
gélykölcsöngélykölcsön
jusibunkaiszendzsózaijusibunkaiszendzsózai ◆ zsíroldózsíroldó mosó-mosó-
szerszer
júsibunrecujúsibunrecu ◆ mitózismitózis 「Júsibunrecuto gen-
szúbunrecu」 „mitózis és meiózis”

júsibunrecuszokusin-insijúsibunrecuszokusin-insi ◆ éréstérést elősegítőelősegítő
faktorfaktor ◆ mitózist elősegítő faktormitózist elősegítő faktor
júsicudóbucujúsicudóbucu ◆ bordásmedúzákbordásmedúzák
jusicunojusicuno ◆ olajosolajos
júsidómeijúsidómei ◆ hajlandók koalíciójahajlandók koalíciója
júsidzsidaijúsidzsidai ◆ írott történelem koraírott történelem kora
júsidzsónojúsidzsóno ◆ történelmitörténelmi 「Júsidzsóno dai-
funka」 „történelmi vulkánkitörés”

júsigakujúsigaku ◆ hitelösszeghitelösszeg
júsiicsidójúsiicsidó ◆ barátbarát 「Júsiicsidójori okuru.」
„Barátaid küldik.”

júsiiraijúsiirai ◆ írottírott történelemtörténelem ótaóta 「Júsiirai-
hadzsimeteno dzsinkógen」 „írott történelem óta
először tapasztalt népességfogyás”

júsiizen-nojúsiizen-no ◆ történelemtörténelem előttielőtti 「Júsiizenno
dzsidai」 „történelem előtti korszak”

júsikakujúsikaku ◆ alkalmasságalkalmasság ◆ képesítettségképesítettség ◆

kvalifikáltkvalifikált 「Júsikakuszensu」 „kvalifikált ver-
senyző”

júsikakusajúsikakusa ◆ képzettképzett személyszemély ◆ kvalifi-kvalifi-
kált személykált személy
júsikisajúsikisa ◆ hozzáértőhozzáértő 「Júsikisano iken-o mo-
tomeru.」 „Kikérik a hozzáértők véleményét.” ◆

szakértőszakértő 「Júsikisakaigi」 „szakértők tanácsa”
◆ szaktekintélyszaktekintély
júsikoncsújúsikoncsú ◆ szárnyas rovarszárnyas rovar
jusimensokujusimensoku ◆ eltanácsoláseltanácsolás
júsimósikomijúsimósikomi ◆ hitelkérvényhitelkérvény
jusin-oirujusin-oiru ◆ immerziós olajimmerziós olaj
júsinronjúsinron ◆ teizmusteizmus
júsinronsajúsinronsa ◆ teistateista

jusintaibucurenzujusintaibucurenzu ◆ olajimmerziósolajimmerziós objek-objek-
tívtív
júsirengójúsirengó ◆ hajlandók koalíciójahajlandók koalíciója
júsiruijúsirui ◆ elsődlegeselsődleges szárnyasokszárnyasok ◆ szár-szár-
nyas rovaroknyas rovarok
júsiszakijúsiszaki ◆ hitelezőhitelező
júsiszurujúsiszuru ◆ finanszírozfinanszíroz 「Ginkóga kaisani
júsisita.」 „A bank finanszírozta a vállalatot.”

jusitaigakujusitaigaku ◆ eltanácsoláseltanácsolás
júsiteszszenjúsiteszszen ◆ szögesdrótszögesdrót
júsivakujúsivaku ◆ hitelkerethitelkeret
júsójúsó ◆ bátor hadvezérbátor hadvezér
júsójúsó ◆ bajnokibajnoki győzelemgyőzelem 「Kareno júsóga ki-
matta.」 „Bebiztosította bajnoki győzelmét.” ◆

győzelemgyőzelem ◇ kodzsin-júsókodzsin-júsó egyéniegyéni bajnokbajnok
「Kare-va kodzsin-júsódeszu.」 „Ő az egyéni baj-
nok.” ◇ szaitajúsószaitajúsó legtöbblegtöbb bajnokibajnoki győ-győ-
zelemzelem ◇ dantaijúsódantaijúsó csapatbajnokcsapatbajnok
「Konocsímu-va dantaijúsódeszu.」 „Ez a csapat
bajnok.” ◇ hacujúsóhacujúsó elsőelső győzelemgyőzelem
「Konocsímu-va hacujúsó-o kakutokusita.」 „A
csapat megszerezte első győzelmét.” ◇ júsó-ojúsó-o to-to-
gerugeru bajnokibajnoki címetcímet szerezszerez 「Csímu-va
hadzsimeteno júsó-o togeta.」 „A csapat az első
bajnoki címét szerezte.”

júsójúsó ◆ fizetősfizetős 「Júsószábiszu」 „fizetős szol-
gáltatás” ◆ térítésestérítéses 「Júsóunszó」 „térítéses
szállítás”

júsóaraszoijúsóaraszoi ◆ küzdelem a bajnoki címértküzdelem a bajnoki címért
júsócsímujúsócsímu ◆ bajnokcsapatbajnokcsapat
júsóhaijúsóhai ◆ bajnoki kupabajnoki kupa
júsókappujúsókappu ◆ bajnoki kupabajnoki kupa
júsókeijakujúsókeijaku ◆ kétoldalúkétoldalú szerződésszerződés ◆

visszterhes szerződésvisszterhes szerződés
júsóken-naijúsóken-nai ◆ élmezőnyélmezőny ◆ esélyesély aa győze-győze-
lemrelemre 「Kono siaide kattara júsóken-naini hai-
ru.」 „Ha megnyeri ezt a mérkőzést, esélye lesz a
bajnoki győzelemre.”

júsóketteiszenjúsóketteiszen ◆ bajnoki döntőbajnoki döntő
júsókijúsóki ◆ győzelmi zászlógyőzelmi zászló
júsókóhonojúsókóhono ◆ esélyesesélyes 「Kono sumokude-va
karega júsókóhodeszu.」 „Ebben a sportágban ő
az esélyes.”

júsokujúsoku ◆ vacsoravacsora
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júsokujúsoku ◆ aggodalomaggodalom 「Kanodzsono hohoemi-
va júsoku-o obiteita.」 „Mosolyában aggodalom
bujkált.” ◆ aggódóaggódó arckifejezésarckifejezés 「Júsoku-o
ukabete arasi-o miteita.」 „Aggódó arckifejezéssel
figyelte a vihart.”

júsokudzsinsunojúsokudzsinsuno ◆ színes bőrűszínes bőrű
júsokukaijúsokukai ◆ munkavacsoramunkavacsora
júsoku-ojúsoku-o taberutaberu ◆ vacsorázikvacsorázik 「Oszoi dzsik-
anni júsoku-o tabemaszu.」 „Későn vacsorázom.”

júsokusajúsokusa ◆ elhelyezkedettelhelyezkedett ◆ foglalkozta-foglalkozta-
totttott ◆ munkaviszonyban lévőmunkaviszonyban lévő
júsokutaijúsokutai ◆ kromoplasztiszkromoplasztisz
júsónomotonidzsakuszocunasijúsónomotonidzsakuszocunasi ◆ bátorbátor
hadvezérnek nincs gyáva katonájahadvezérnek nincs gyáva katonája
júsó-ojúsó-o kazarukazaru ◆ bajnokibajnoki győzelmetgyőzelmet viszvisz
hazahaza 「Szensu-va szandomeno júsó-o kazatta.」
„A sportoló a harmadik bajnoki győzelmét vitte
haza.”

júsó-ojúsó-o togerutogeru ◆ bajnokibajnoki címetcímet szerezszerez
「Csímu-va hadzsimeteno júsó-o togeta.」 „A
csapat az első bajnoki címét szerezte.”

júsórjújúsórjú ◆ feltörő áramlatfeltörő áramlat
júsósajúsósa ◆ bajnokbajnok
júsószurujúsószuru ◆ bajnokságotbajnokságot nyernyer
「Óensiteitacsímu-va júsósita.」 „A kedvenc csa-
patom nyerte a bajnokságot.” ◆ győzgyőz 「Vatasi-
nocsímuga júsósita.」 „Győzött a csapatom.” ◇

zensójúsószuruzensójúsószuru veretlenülveretlenül nyerinyeri megmeg aa
bajnokságotbajnokságot 「Csímu-va zensójúsósita.」 „A
csapat veretlenül nyerte meg a bajnokságot.”

júsújúsú ◆ búskomorságbúskomorság 「Kanodzsono kao-va jú-
súno iro-o tataeteita.」 „Búskomor volt a nő ar-
ca.” ◆ melankóliamelankólia
júsújúsú ◆ bebörtönzésbebörtönzés
júsújúsú ◆ lelkilelki fájdalomfájdalom 「Fukai júsúni oszovar-
eta.」 „Mély lelki fájdalom érte.”

júsújúsú ◆ kiválóságkiválóság ◇ gakugjójúsúgakugjójúsú jóljól tanu-tanu-
láslás ◇ szaijúsúszaijúsú legkiválóbblegkiválóbb 「Szaijúsúszen-
su」 „legkiválóbb játékos”

jusucujusucu ◆ árukivitelárukivitel ◆ efferensefferens 「Jusucuszai-
dómjaku」 „efferens arteriola” ◆ exportexport 「Kan-
kokumukeno jusucu-va hetta.」 „Csökkent az ex-
port Dél-Korea irányába.” ◆ kivitelkivitel 「Junjúto
jusucu」 „behozatal és kivitel” ◇ szaijusucuszaijusucu új-új-

rakivitelrakivitel ◇ sihon-jusucusihon-jusucu tőkeexporttőkeexport ◇ tai-tai-
beijusucubeijusucu Amerikába irányuló exportAmerikába irányuló export
júsucujúsucu ◆ fakadásfakadás ◆ felbugyogásfelbugyogás ◆ feltö-feltö-
résrés ◆ kibuggyanáskibuggyanás
jusucucsókajusucucsóka ◆ exporttöbbletexporttöbblet
jusucugakujusucugaku ◆ exportvolumenexportvolumen
jusucugjójusucugjó ◆ exportágazatexportágazat
jusucugjósajusucugjósa ◆ exportőrexportőr
jusucuhinjusucuhin ◆ exportcikkexportcikk
jusucukacsókinjusucukacsókin ◆ exportadóexportadó
jusucukanzeijusucukanzei ◆ exportvámexportvám
jusucukinsijusucukinsi ◆ exporttilalomexporttilalom
jusucukiszeijusucukiszei ◆ exportkorlátozásexportkorlátozás ◆ export-export-
szabályozásszabályozás
jusucukjokajusucukjoka ◆ kiviteli engedélykiviteli engedély
jusucukjokasójusucukjokasó ◆ kiviteli engedélykiviteli engedély
jusucukójusucukó ◆ exportkikötőexportkikötő
jusucukokujusucukoku ◆ exportálóexportáló országország 「Dzsidósa-
jusucukoku」 „gépkocsit exportáló ország”

jusucumukenojusucumukeno ◆ exportcélúexportcélú 「Jusucumu-
keno szeiszanmo gensósiteimaszu.」 „Az export-
célú termelés is csökken.”

jusucunjújusucunjú ◆ exportexport ésés importimport 「Jusucunjúno
szuii」 „export és import alakulása” ◆ export-export-
importimport 「Jusucunjúno tecuzuki」 „export-
import procedúra” ◆ kivitelkivitel ésés behozatalbehozatal
「Jusucunjúno icsidzsiteisi」 „kivitel és behoza-
tal szüneteltetése”

jusucuraiszenszujusucuraiszenszu ◆ exportengedélyexportengedély
júsucurjójúsucurjó ◆ olajhozamolajhozam ◆ vízhozamvízhozam 「On-
szenno júsucurjó」 „termálforrás vízhozama”

jusucusikójusucusikó ◆ exportorientáltságexportorientáltság
jusucusóreikinjusucusóreikin ◆ exporttámogatásexporttámogatás
「Jusucusóreikin-o ukeru.」 „Exporttámogatást
kap.”

jusucuszangjójusucuszangjó ◆ exportorientált iparexportorientált ipar
jusucuszeigenjusucuszeigen ◆ exportkorlátozásexportkorlátozás
「Jusucuszeigen-o dónjúszuru.」 „Exportkorlá-
tozást vezet be.”

jusucuszurujusucuszuru ◆ exportálexportál 「Kono kuni-va
kotosi-va szukosidake jusucusita.」 „Az ország
keveset exportált az idén.” ◆ kiviszkivisz 「Ii niku-va
jusucuszaremaszu.」 „A jó húst kiviszik.”
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júsucuszurujúsucuszuru ◆ felbugyogfelbugyog 「Júszuiga júsucu-
szuru.」 „A forrás felbugyog.”

jusucuvariatejusucuvariate ◆ exportkeretexportkeret ◆ exportkon-exportkon-
tingenstingens
jusucuzeijusucuzei ◆ exportvámexportvám
júsúnajúsúna ◆ eminenseminens 「Júsúna szeito」 „eminens
tanuló” ◆ jelesjeles 「Júsúna gakuszeideszu.」 „Je-
les tanuló.” ◆ kiválókiváló 「Kare-va júsúnapurogura-
máda.」 „Ő kiváló programozó.”

júsúnojúsúno ◆ búskomorbúskomor 「Júsúno hibi-o szugo-
szu.」 „Búskomoran éli napjait.”

júsúnobijúsúnobi ◆ káprázatos befejezéskáprázatos befejezés
júsúnobi-ojúsúnobi-o kazarukazaru ◆ szépenszépen búcsúzikbúcsúzik 「In-
taiszuru szensu-va assóde júsúno bi-o kazatta.」
„A visszavonuló versenyző fergeteges győzelem-
mel búcsúzott.”

júsúnomijúsúnomi ◆ bebörtönzött emberbebörtönzött ember ◆ fogolyfogoly
júsúsójúsúsó ◆ nívódíjnívódíj
júsúszeijúsúszei ◆ kiválóságkiválóság
juszaburijuszaburi ◆ rázásrázás
juszaburi-ojuszaburi-o kakerukakeru ◆ kizökkentkizökkent ◆ megren-megren-
getget 「Dokuszaiszeikenni juszaburi-o kaketa.」
„Megrengette az autokratikus rendszert.” ◆ meg-meg-
zavarzavar 「Kareno szakuszen-va aiteni juszaburi-o
kaketa.」 „Az akciója megzavarta az ellenfelét.”

juszaburujuszaburu ◆ felkavarfelkavar 「Kare-va kanodzsono
kandzsó-o juszabutta.」 „A férfi felkavarta a nő
érzelmeit.” ◆ rázráz 「Hako-o hagesiku juszabut-
ta.」 „Erősen rázta a dobozt.” ◆ rázogatrázogat 「Vare
monoga haitteirunodeszon-nani juszaburanaide
kudaszai.」 „Törékeny dolog van benne, ne rá-
zogassák!” ◇ kokoro-okokoro-o juszaburujuszaburu megrendítmegrendít
「Ocsibureta szenszeino hanasini kokoro-o jusza-
burareta.」 „Megrendítette a lecsúszott tanár bá-
csi története.”

juszaijuszai ◆ olajfestészetolajfestészet ◆ olajfestményolajfestmény
juszaigajuszaiga ◆ olajfestményolajfestmény
júszaisokujúszaisoku ◆ kromatikus színkromatikus szín
juszajuszaszaszerujuszajuszaszaszeru ◆ himbálhimbál 「Kanodzso-va
csibusza-o juszajuszaszaszeta.」 „A nő himbálta a
csöcsét.”

juszajuszatojuszajuszato ◆ hajladozvahajladozva 「Kazede kigiga-
juszajuszato jureteita.」 „A fák hajladoztak a szél-
ben.” ◆ himbálvahimbálva 「Futoi eda-o juszajuszato ju-

rasite anzu-o otosita.」 „Egy vastag ágat himbálva
leráztam a barackot.”

juszanjuszan ◆ kiránduláskirándulás ◇ monomijuszanmonomijuszan vá-vá-
rosnéző kirándulásrosnéző kirándulás
juszanbunejuszanbune ◆ sétahajósétahajó
juszandzsojuszandzso ◆ kirándulóhelykirándulóhely ◆ vigalmivigalmi ne-ne-
gyedgyed
júszankaikjújúszankaikjú ◆ burzsoáziaburzsoázia ◆ vagyonosvagyonos
osztályosztály
juszankjakujuszankjaku ◆ kirándulókiránduló
júszecujúszecu ◆ hóolvadáshóolvadás
júszecuzaijúszecuzai ◆ hóolvasztó szerhóolvasztó szer
juszeijuszei ◆ alkoholosalkoholos ◆ olajolaj alapúalapú ◆ olajosolajos ◆

olajosságolajosság
juszeijuszei ◆ olajkútolajkút
júszeijúszei ◆ bolygóbolygó ◆ vándorcsillagvándorcsillag
júszeijúszei ◆ zöngésségzöngésség ◇ júszeionjúszeion zöngészöngés
hanghang
júszeijúszei ◆ ivarosságivarosság ◆ nemiségnemiség ◇ júszeisze-júszeisze-
isokuisoku ivarosivaros szaporodásszaporodás ◇ júszeiszedaijúszeiszedai
ivaros nemzedékivaros nemzedék
júszeijúszei ◆ postai szolgáltatáspostai szolgáltatás
júszeijúszei ◆ androgénandrogén ◆ hímhím 「Júszeidóbucu」
„hím állat” ◆ hímivarúhímivarú 「Júszeisokubucu」
„hímivarú növény” ◇ júszeihorumonjúszeihorumon androgénandrogén
hormonhormon
júszeijúszei ◆ dominanciadominancia ◆ felsőbbrendűségfelsőbbrendűség
「Reszszeito júszei」 „alsóbbrendűség és felsőbb-
rendűség” ◇ kjójúszeikjójúszei együttesegyüttes dominanciadominancia
◇ fukanzen-júszeifukanzen-júszei inkomplett dominanciainkomplett dominancia
júszeijúszei ◆ erőfölényerőfölény 「Csímu-va siai-o júszeini
szuszumeta.」 „A csapat erőfölényben vezette a
mérkőzést.” ◆ fölényfölény 「Vaga kuni-va szenszóde
súsijúszei-o tamotteita.」 „Országunk végig meg-
őrizte a fölényét a háborúban.” ◆ többségtöbbség
「Kokkaidekono tóga júszei-o simeteiru.」 „Ez a
párt van többségben a parlamentben.” ◆ túlerőtúlerő
「Teki-va júszeininatta.」 „Az ellenfél túlerőbe
került.” ◆ túlsúlytúlsúly 「Kabusikisidzsóde uriga jú-
szeini tendzsita.」 „A részvénypiacon túlsúlyba
kerültek az eladók.”

júszeidaidzsinjúszeidaidzsin ◆ postaügyi miniszterpostaügyi miniszter
júszeigakujúszeigaku ◆ eugenetikaeugenetika ◆ eugenikaeugenika
júszeigakusajúszeigakusa ◆ eugenenistaeugenenista ◆ eugenetikuseugenetikus
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júszeihagurumajúszeihaguruma ◆ bolygókerékbolygókerék
júszeihagurumakikójúszeihagurumakikó ◆ bolygókerekesbolygókerekes át-át-
tételtétel ◆ bolygóműbolygómű
júszeihorumonjúszeihorumon ◆ androgén hormonandrogén hormon
júszeiidenjúszeiiden ◆ domináns öröklődésdomináns öröklődés
júszeiidensijúszeiidensi ◆ domináns géndomináns gén
juszeiinkujuszeiinku ◆ olajos tintaolajos tinta
júszeikajúszeika ◆ zöngésedészöngésedés
juszeimákájuszeimáká ◆ alkoholos filcalkoholos filc
júszeimin-eikajúszeimin-eika ◆ posta privatizációjaposta privatizációja
júszeinojúszeino ◆ dominánsdomináns
júszeionjúszeion ◆ zöngés hangzöngés hang
juszeipenjuszeipen ◆ alkoholos filcalkoholos filc
júszeiranjúszeiran ◆ fiasfias tojástojás 「Júszeiranto muszei-
ran」 „fias és nem fias tojás” ◆ megtermékenyí-megtermékenyí-
tett tojástett tojás
júszeisiinjúszeisiin ◆ zöngés mássalhangzózöngés mássalhangzó
júszeisójúszeisó ◆ postaügyi minisztériumpostaügyi minisztérium
júszeiszedaijúszeiszedai ◆ ivaros nemzedékivaros nemzedék
júszeiszeisokujúszeiszeisoku ◆ ivarosivaros szaporodásszaporodás ◆ sze-sze-
xuális reprodukcióxuális reprodukció
júszeiszendzsukujúszeiszendzsuku ◆ protandriaprotandria
juszeitorjójuszeitorjó ◆ olajolaj alapúalapú festékfesték ◆ olajfes-olajfes-
tékték
juszenjuszen ◆ vízbevízbe tetttett edénybenedényben melegítésmelegítés
「Csokoréto-o juszende tokasita.」 „A csokoládét
vízbe tett edényben melegítve olvasztottam meg.”

júszenjúszen ◆ előnybenelőnyben részesítésrészesítés ◆ elsőbbségelsőbbség
◆ preferenciapreferencia ◆ prioritásprioritás ◇ szaijúszenszaijúszen leg-leg-
magasabbmagasabb prioritásprioritás ◇ szaijúszenszaijúszen abszolútabszolút
elsőbbségelsőbbség ◇ szaijúszenszaijúszen legnagyobblegnagyobb el-el-
sőbbségsőbbség
júszenjúszen ◆ postahajópostahajó
júszenjúszen ◆ vezetékesvezetékes 「Júszendenva」 „vezeté-
kes telefon”

júszencúsinjúszencúsin ◆ vezetékes távközlésvezetékes távközlés
júszendensinjúszendensin ◆ vezetéken táviratvezetéken távirat
júszendojúszendo ◆ prioritásprioritás 「Kono ninmuno kataga
júszendoga takai.」 „Ennek a feladatnak maga-
sabb a prioritása.”

júszendórojúszendóro ◆ főútvonalfőútvonal
júszendzsikójúszendzsikó ◆ elsőbbségi dologelsőbbségi dolog

júszendzsun-ijúszendzsun-i ◆ fontosságifontossági sorrendsorrend
「Júszendzsun-ini szotte sigoto-o katazuketa.」
„Fontossági sorrendben végeztem a munkát.”

júszenhisicujúszenhisicu ◆ striatális kéregstriatális kéreg
júszenhószójúszenhószó ◆ kábeles adáskábeles adás
júszenkabujúszenkabu ◆ elsőbbségi részvényelsőbbségi részvény
júszenkenjúszenken ◆ elsőbbségi jogelsőbbségi jog
júszensujúszensu ◆ domináns fajdomináns faj
júszensugunsújúszensugunsú ◆ konszociációkonszociáció
júszenszekijúszenszeki ◆ fenntartottfenntartott ülőhelyülőhely 「Kore-
va otosijorino júszenszekideszu.」 „Ez időseknek
fenntartott ülőhely.”

juszenszurujuszenszuru ◆ vízbenvízben melegítmelegít 「Kanzume-o
juszensite atatameta.」 „A konzervet vízben mele-
gítettem fel.”

júszenszurujúszenszuru ◆ előnybenelőnyben részesítrészesít 「Sigoto-
jorimo kazoku-o júszenszuru.」 „Előnyben része-
síti a családját a munkájával szemben.” ◆ elő-elő-
rébbrébb valónakvalónak tarttart 「Riekijori sain-o júszensi-
ta.」 „Előrébb valónak tartotta a munkásokat a
profitnál.” ◆ elsőbbségetelsőbbséget adad 「Migigavakara
kita kuruma-o júszensita.」 „A jobbról jövő autó-
nak adott elsőbbséget.” ◆ preferálpreferál 「Vatasinara
jaszui hóhó-o júszenszuru.」 „Az olcsóbb megol-
dást preferálom.”

júszentekinajúszentekina ◆ előrébbelőrébb hozotthozott 「Ninsincsú-
no katano júszentekina szessu-o dzsissisima-
szu.」 „A terhes nők oltását előrébb hozva végez-
zük.”

júszentekinijúszentekini ◆ előnybenelőnyben részesítverészesítve
「Onrain-nijoru sinszei-o júszentekini soriszu-
ru.」 „Az online kérelmeket előnyben részesítve
dolgozzák fel.” ◆ előszeretettelelőszeretettel 「Arubino
kotai-va júszentekini hosokuszareteiru.」 „Az al-
bínó egyedeket előszeretettel vadásszák le az el-
lenségeik.” ◆ kiemeltenkiemelten 「Riekino
óipurodzsekuto-o júszentekini acukau.」 „A sok
profitot hozó projekteket kiemelten kezelik.” ◆

preferáltanpreferáltan 「Tósa-va sógaisa-o júszentekini
jatou.」 „Ennél a vállalatnál preferáltan vesznek
fel fogyatékosokat.”

júszenterebijúszenterebi ◆ kábeltévékábeltévé
juszójuszó ◆ olajszállításolajszállítás
juszójuszó ◆ áruszállításáruszállítás ◆ fuvarozásfuvarozás ◆ szál-szál-
lításlítás ◆ szállítmányozásszállítmányozás ◆ teherfuvarozásteherfuvarozás
◆ teherszállításteherszállítás ◆ transzporttranszport ◇ kaidzsó-kaidzsó-
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juszójuszó tengeritengeri szállításszállítás ◇ kókújuszókókújuszó légilégi
szállításszállítás ◇ sarjónijorujuszósarjónijorujuszó szárazföldiszárazföldi
szállításszállítás ◇ dzsudójuszódzsudójuszó passzívpasszív transz-transz-
portport ◇ dzsudójuszódzsudójuszó passzívpasszív szállításszállítás ◇

tecudójuszótecudójuszó vasútivasúti szállításszállítás ◇ nódójuszónódójuszó
aktívaktív szállításszállítás ◇ piszuton-juszópiszuton-juszó ingajára-ingajára-
tostos szállításszállítás ◇ mizujuszómizujuszó vízivízi szállításszállítás ◇

rjokakujuszórjokakujuszó utasszállításutasszállítás
júszójúszó ◆ postai szállításpostai szállítás ◆ postázáspostázás
juszógaisajuszógaisa ◆ szállítóvállalatszállítóvállalat
juszógjósajuszógjósa ◆ fuvarozófuvarozó ◆ szállítmányozószállítmányozó
juszóhijuszóhi ◆ szállítási költségszállítási költség
juszókanjuszókan ◆ olajvezetékolajvezeték
juszókeitaijuszókeitai ◆ szállítási módszállítási mód
juszókijuszóki ◆ csapatszállítócsapatszállító repülőgéprepülőgép ◆ te-te-
herszállító repülőgépherszállító repülőgép
juszókikanjuszókikan ◆ csapatszállítócsapatszállító eszközeszköz ◆ te-te-
herszállító eszközherszállító eszköz
júszónajúszóna ◆ bátorbátor 「Júszóna szugata」 „bátor
alak” ◆ hősihősi 「Júszóna kósinkjoku」 „hősi indu-
ló” ◆ vitézvitéz 「Júszóna tósi」 „vitéz harcos”

juszópaipujuszópaipu ◆ olajvezetékolajvezeték
júszórjójúszórjó ◆ postaköltségpostaköltség
juszórjokujuszórjoku ◆ szállítókapacitásszállítókapacitás
juszósajuszósa ◆ szállítójárműszállítójármű ◇ genkin-juszósagenkin-juszósa
pénzszállító autópénzszállító autó
júszósijúszósi ◆ rajzóspórarajzóspóra ◆ zoospórazoospóra
juszószaibójuszószaibó ◆ transzfersejttranszfersejt
júszószaibójúszószaibó ◆ nomád sejtnomád sejt ◆ vándorsejtvándorsejt
juszószenjuszószen ◆ olajszállítóolajszállító hajóhajó ◆ tartályha-tartályha-
jójó
juszószenjuszószen ◆ tankhajótankhajó
juszószenjuszószen ◆ szállítóhajószállítóhajó ◆ teherhajóteherhajó ◆

teherszállítóteherszállító hajóhajó ◇ heiin-juszószenheiin-juszószen csa-csa-
patszállító hajópatszállító hajó
juszószurujuszószuru ◆ fuvarozfuvaroz 「Sinamononado-o to-
rakkude juszószuru」 „Teherautóval fuvarozzák
az árut.” ◆ szállítszállít 「Kamocu-o funede juszószu-
ru.」 „Hajóval szállítják a rakományt.”

júszószurujúszószuru ◆ postázpostáz 「Sorui-o júszósita.」
„Postáztam az iratokat.”

juszótaijuszótai ◆ transzportertranszporter ◇ kjójuszótaikjójuszótai
kotranszporterkotranszporter ◇ kjójuszótaikjójuszótai szimporterszimporter

juszótanpakusicujuszótanpakusicu ◆ szállítószállító fehérjefehérje ◆

transzportfehérjetranszportfehérje
juszuburujuszuburu ◆ rázráz
júszugejúszuge ◆ sásliliomsásliliom
juszugujuszugu ◆ kiöblítkiöblít 「Kucsi-o juszuida.」 „Kiöb-
lítettem a számat.” ◆ öblítöblít 「Gjúnjúpakku-o ju-
szuidekara szuteta.」 „Öblítés után dobtam ki a
tejes dobozt.” ◆ öblögetöblöget 「Juszuidekudaszai!」
„Kérem, öblögessen!”

júszuhoszuterujúszuhoszuteru ◆ diákszállódiákszálló ◆ turista-turista-
szállószálló
júszuijúszui ◆ forrásforrás ◆ forrásvízforrásvíz
júszuicsijúszuicsi ◆ árapasztó tározóárapasztó tározó
júszúnojúszúno ◆ egyedülállóegyedülálló 「Júszúno daitosi」
„egyedülálló nagyváros” ◆ élenjáróélenjáró 「Kare-va
szekaijúszúno szúgakusadeszu.」 „Ő világszerte
élenjáró matematikus.” ◆ párjátpárját ritkítjaritkítja
「Kono kenkjúdzso-va kokunaijúszúdeszu.」 „Ez
a kutatóintézet párját ritkítja az országban.” ◆

ritkaritka 「Júszúno kankócsi」 „ritka turisztikai cél-
pont”

juszuraumejuszuraume ◆ pelyhes meggypelyhes meggy
juszurijuszuri ◆ zsarolászsarolás ◆ zsarolózsaroló
juszuricuzukerujuszuricuzukeru ◆ elringatelringat 「Akacsan-o siba-
raku juszuricuzuketekara nekaszeta.」 „Elringat-
ta a babát még egy ideig, aztán lefektette.”

juszuriokoszujuszuriokoszu ◆ felrázfelráz
juszuritorujuszuritoru ◆ kizsarolkizsarol
juszurujuszuru ◆ megrázmegráz 「Neteiru kodomo-o juszut-
ta.」 „Megráztam az alvó gyereket.” ◆ rázogatrázogat
「Otto-o juszutte okosita.」 „A férjemet rázogatva
felébresztettem.” ◆ ringatringat 「Akacsan-o karuku
juszutte nemuraszeta.」 „Álomba ringattam a
gyereket.”

juszurujuszuru ◆ kicsalkicsal 「Szagisi-va okane-o juszut-
ta.」 „A csaló pénzt csalt ki az áldozatából.” ◆

zsarolzsarol 「Tószacudóga-o netani juszurareta.」
„Titokban felvett videóval zsarolták.”

júszurujúszuru ◆ bírbír 「Kono bussicu-va tokujúno
szeisicu-o júszuru.」 „Ez az anyag különleges tu-
lajdonsággal bír.” ◆ birtokolbirtokol 「Kono kuni-va
szekijusigen-o júsiteiru.」 „Ez az ország olajat bir-
tokol.” ◆ rendelkezikrendelkezik 「Kare-va szenkjoken-o
júszuru.」 „Választójoggal rendelkezik.”
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juszuttenemuraszerujuszuttenemuraszeru ◆ elringatelringat 「Hahaoja-
va akacsan-o juszutte nemuraszeta.」 „Az anya el-
ringatta a babát.”

juszutteokoszujuszutteokoszu ◆ felrázfelráz
júszuzumijúszuzumi ◆ esti hűsölésesti hűsölés
júszuzumiszurujúszuzumiszuru ◆ élveziélvezi aa hűshűs estétestét
「Engavade júszuzumisiteita.」 „A tornácon él-
veztem a hűs estét.”

jútaijútai ◆ önkéntes visszavonulásönkéntes visszavonulás
jútaijútai ◆ különleges bánásmódkülönleges bánásmód
jútaibanruijútaibanrui ◆ méhlepényesekméhlepényesek
jútaikenjútaiken ◆ ajándékutalványajándékutalvány ◆ tisztelet-tisztelet-
jegyjegy ◆ utalványutalvány
jútairidacujútairidacu ◆ testelhagyástestelhagyás ◆ testentesten kívülikívüli
élményélmény
jútairuijútairui ◆ erszényesekerszényesek
jútairuinojútairuino ◆ erszényeserszényes 「Jútairuino dóbu-
cu」 „erszényes állat”

jútaiszurujútaiszuru ◆ önkéntesenönkéntesen visszavonulvisszavonul
「Kóreigiinni jútaisitemoraitai.」 „Szeretném, ha
az öreg képviselők önkéntesen visszavonulnának.”

jútaiszurujútaiszuru ◆ különlegeskülönleges bánásmódbanbánásmódban ré-ré-
szesítszesít 「Kigjó-va csókihojúno kabunusi-o jútai-
szuru.」 „A vállalatok különleges bánásmódban
részesítik a hosszútávú befektetőket.”

jutakanajutakana ❶ gazdaggazdag 「Jutakana kuni」 „gaz-
dag ország” ◆ bőségesbőséges 「Jutakana ten-
nensigen」 „bőséges természeti erőforrások” ◆

bővelkedőbővelkedő 「Mizuno jutakana csiiki」 „vízben
bővelkedő terület” ◆ dúsdús 「Jutakana hige」 „dús
szakáll” ◆ jólétijóléti 「Jutakana sakai」 „jóléti tár-
sadalom” ◆ jómódújómódú 「Jutakana kurasi」 „jó-
módú élet” ◆ nemesnemes 「Jutakana kokoro」 „ne-
mes lélek” ◆ telttelt 「Jutakana mune」 „telt keb-
lek” ◆ zengőzengő 「Jutakana koe」 „zengő hang” ◇

sikiszaijutakanasikiszaijutakana eseménydúseseménydús 「Sikiszaijuta-
kana dzsinszei」 „eseménydús élet” ◇ sikisza-sikisza-
ijutakanaijutakana színpompásszínpompás 「Sikiszaijutakana kó-
jó」 „színpompás őszi levelek” ◇ sidzsójuta-sidzsójuta-
kanakana költőiköltői 「Sidzsójutakana baso-o hómon-
sita.」 „Költői helyre látogattam.” ◇ bariéson-bariéson-
jutakanajutakana változatosváltozatos 「Bariéson jutakana
tósi-o sita.」 „Változatosan fektettem be a pén-
zemet.” ◇ hjógen-jutakanahjógen-jutakana választékosválasztékos
「Hjógen-jutakana hanasi kata」 „választékos be-
széd”

jutakanaszózórjokujutakanaszózórjoku ◆ élénk fantáziaélénk fantázia
jutakanijutakani ◆ bőségbenbőségben 「Jutakani kuraszu」
„bőségben él” ◆ gazdagongazdagon ◇ hjógen-jutakanihjógen-jutakani
választékosanválasztékosan 「Hjógen-jutakani hanasita.」
„Választékosan beszélt.”

jutakaniszurujutakaniszuru ◆ gazdagítgazdagít 「Kotoba-o juta-
kaniszuru joi tangogatakuszan-aru.」 „Sok jó szó
gazdagítja a nyelvünket.”

jutakaszajutakasza ◆ gazdagsággazdagság ◇ sunojutakaszasunojutakasza
fajgazdagságfajgazdagság
jútánjútán ◆ megfordulásmegfordulás ◆ visszafordulásvisszafordulás ◆

visszakanyarodásvisszakanyarodás
jutanpojutanpo ◆ ágymelegítő palackágymelegítő palack
jútán-rassujútán-rassu ◆ visszafelévisszafelé jövőkjövők csúcsfor-csúcsfor-
galmagalma
jútánszurujútánszuru ◆ megfordulmegfordul 「Kono
singónotokorode-va jútándekimaszen.」 „Ennél a
lámpánál nem lehet megfordulni.” ◆ visszafelévisszafelé
jönjön 「Renkjúga ovarunode min-najútánsiteiru.」
„Vége az ünnepeknek, mindenki visszafelé uta-
zik.” ◆ visszafordulvisszafordul 「Kuruma-va jútánsita.」
„Az autó visszafordult.” ◆ visszakanyarodikvisszakanyarodik
「Kószatende jútánsita.」 „Az útkereszteződés-
ben visszakanyarodtam.” ◆ visszatérvisszatér 「Szan-
dzsúnenburini furuszatoni jútánsita.」 „30 év el-
teltével visszatértem szülővárosomba.”

júteiruijúteirui ◆ patásokpatások
jútenjúten ◆ olvadáspontolvadáspont
jútirití-puroguramujútirití-puroguramu ◆ segédprogramsegédprogram
jútirití-rúmujútirití-rúmu ◆ mosókonyhamosókonyha
jutójutó ◆ melegmeleg vizesvizes kancsókancsó ◆ melegmeleg vizesvizes
lavórlavór
jútojúto ◆ bátor vállalkozásbátor vállalkozás
jútojúto ◆ ambiciózusambiciózus tervterv ◆ nagyszabásúnagyszabású vál-vál-
lalkozáslalkozás
jútójútó ◆ dorbézolásdorbézolás ◆ italital ésés nőknők 「Jútóni
zaiszan-o ranpiszuru.」 „Italra és nőkre herdálja
a vagyonát.” ◆ kicsapongáskicsapongás
jútójútó ◆ felsőrendűfelsőrendű osztályosztály 「Rettóto jútó」
„alsórendű osztály és felsőrendű osztály” ◆ kitű-kitű-
nőségnőség ◇ gakurjokujútógakurjokujútó kiválókiváló iskolaiiskolai tu-tu-
dásdás ◇ szaijútószaijútó summasumma cumcum laudelaude ◇ szaijú-szaijú-
tótó nagynagy dicséretdicséret 「Daigaku-o szaijútóde szo-
cugjósita.」 „Nagy dicsérettel végezte el az egye-
temet.” ◇ jútódejútóde kitűnőkitűnő eredménnyeleredménnyel
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「Daigaku-o jútóde szocugjósita.」 „Kitűnő ered-
ménnyel végezte el az egyetemet.”

jútódejútóde ◆ kitűnőkitűnő eredménnyeleredménnyel 「Daigaku-o
jútóde szocugjósita.」 „Kitűnő eredménnyel vé-
gezte el az egyetemet.”

jútódóbucujútódóbucu ◆ koponyásokkoponyások
jutójomijutójomi ◆ kun-onkun-on olvasatolvasat ◆ vegyesvegyes olva-olva-
satsat
jútókocujútókocu ◆ fejescsontfejescsont
jútónifukerujútónifukeru ◆ kicsapongókicsapongó életetéletet élél
「Kare-va jútónifuketteiru.」 „Kicsapongó életet
él.”

jútopiajútopia ◆ utópiautópia
jútopiabungakujútopiabungaku ◆ utópisztikus irodalomutópisztikus irodalom
jutorijutori ◆ bőségbőség 「Dzsikanni jojú-o motte kó-
dószuru.」 „Bőséges időt hagyva tevékenykedik.”
◆ engedékenységengedékenység 「Kanpekisugininarazu
kokoronijutori-o mocsitai.」 „Nem akarok tökéle-
tességre törni, engedékeny szeretnék lenni.” ◆ fe-fe-
lesleglesleg 「Jutorino okane-va arimaszen.」 „Nincs
felesleges pénzem.” ◆ megengedésmegengedés 「Kono
kuruma-o kaujutori-va arimaszen.」 „Ezt az autót
nem engedhetjük meg magunknak.” ◆ mozgás-mozgás-
tértér 「Dzsikantekinajutori-o motaszeru.」 „Sza-
bad időbeli mozgásteret biztosít.” ◆ nemnem szű-szű-
kölködéskölködés 「Okanemocside-va naikeredo, jutori-
noaru szeikacu-o siteiru.」 „Nem vagyok gazdag,
de nem is szűkölködök.” ◆ szellősségszellősség 「Juto-
rinoaru nittei」 „szellős napirend” ◆ tágasságtágasság
「Muda-o habuite ucsinijutori-o motaszeta.」 „A
felesleges dolgokat kidobva tágasabbá tettem a
szobát.” ◇ dzsikan-nojutoriganaidzsikan-nojutoriganai nincsnincs
vesztegetni való idejevesztegetni való ideje
jutorikjóikujutorikjóiku ◆ stresszmentes oktatásstresszmentes oktatás
jútószeijútószei ◆ éltanulóéltanuló ◆ eminenseminens tanulótanuló
「Kanodzso-va jútószeidatta.」 „Eminens tanuló
volt.” ◆ jójó tanulótanuló 「Rettószeito jútószei」
„rossz tanuló és jó tanuló”

jútózanmaijútózanmai ◆ dorbézolásdorbézolás
juttarisitajuttarisita ◆ bőbő 「Juttarisita fuku」 „bő ruha”
◆ lakályoslakályos 「Juttarisita heja」 „lakályos szoba”
◆ lazalaza 「Juttarisitazubon」 „laza nadrág” ◆ le-le-
zserzser 「Juttarisita taido」 „lezser hozzáállás” ◆

nyugodtnyugodt 「Juttarisita kjoku」 „nyugodt zene”

juttariszurujuttariszuru ◆ lazítlazít 「Onszendejuttarisita.」
„A termálfürdőben lazítottam.” ◆ pihenpihen 「Kaisa-

o jaszundejuttarisita.」 „Szabadságot vettem ki,
és pihentem.”

juttaritojuttarito ◆ komótosankomótosan 「Juttarito hasiri
hadzsimeta.」 „Komótosan elkezdtem futni.” ◆

nyugodtannyugodtan 「Súmacu-va juttaritokucurogeru.」
„Hétvégén nyugodtan tudok pihenni.”

juttaritoszuvarujuttaritoszuvaru ◆ helyezkedikhelyezkedik 「Ámucse-
anijuttarito szuvatta.」 „A fotelbe helyezkedett.”

juujuu ◆ rendberendbe szedszed 「Kami-o jutta.」 „Rendbe
szedte a haját.” ◇ mage-omage-o juujuu kontybakontyba szediszedi aa
hajáthaját ◇ juiagerujuiageru feltűzfeltűz 「Kanodzso-va kami-
o takaku jui ageta.」 „A nő magasra feltűzte a ha-
ját.”

júucujúucu ◆ búskomorságbúskomorság ◆ lehangoltságlehangoltság ◆ me-me-
lankólialankólia
júucunajúucuna ◆ búskomorbúskomor 「Júucuna kao」 „bús-
komor arc” ◆ lehangolólehangoló 「Júucuna tenki」 „le-
hangoló időjárás” ◆ lehangoltlehangolt ◆ melankolikusmelankolikus
「Júucuna kibun」 „melankolikus hangulat”

júucusicujúucusicu ◆ depressziós hajlamdepressziós hajlam
júucusójúucusó ◆ depressziódepresszió
júucuszeinojúucuszeino ◆ búskomorbúskomor 「Júucu szeino
hito」 „búskomor ember”

júvajúva ◆ megbékítésmegbékítés
júvajúva ◆ barátságbarátság 「Vaga kuni-va kinrinsoko-
kuno júva-o tamotteiru.」 „Barátságban vagyunk
a szomszédos országokkal.” ◆ egyetértésegyetértés ◆

összhangösszhang
juvaecukerujuvaecukeru ◆ hozzáköthozzáköt
juvaerujuvaeru ◆ kötköt 「Kucuhimo-o csócsómuszubini
juvaeta.」 „Masnira kötöttem a cipőfűzőmet.”

juvaicukerujuvaicukeru ◆ hozzáköthozzáköt
juvakasijuvakasi ◆ teáskannateáskanna ◆ vízforralóvízforraló
juvakasikijuvakasiki ◆ vízmelegítővízmelegítő ◇ sunkan-sunkan-
juvakasikijuvakasiki azonnali vízmelegítőazonnali vízmelegítő
juvakasikijuvakasiki ◆ bojlerbojler
júvakujúvaku ◆ kísértéskísértés 「Júvakuni maketa.」
„Nem tudtam ellenállni a kísértésnek.”

júvakuszurujúvakuszuru ◆ csábítcsábít 「Kanodzso-va otoko-
o júvakusita.」 „Csábította a férfit.” ◆ elcsábítelcsábít
「Sacsó-va hisoni júvakuszareta.」 „A titkárnő el-
csábította az igazgatót.” ◆ kísértkísért 「Pabuno mae-
o tóttara cumetaibíruni júvakuszareta.」 „Amikor
elmentem a kocsma előtt, a hideg sör kísértett.” ◆
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megkísértmegkísért 「Kare-va okaneni júvakuszareta.」
„Megkísértette a pénz.”

júvaszeiszakujúvaszeiszaku ◆ megbékítő politikamegbékítő politika
júzájúzá ◆ felhasználófelhasználó ◆ használóhasználó ◇ ippan-ippan-
júzájúzá általánosáltalános felhasználófelhasználó ◇ intánetto-intánetto-
júzájúzá internetfelhasználóinternetfelhasználó ◇ endo-júzáendo-júzá vég-vég-
felhasználófelhasználó ◇ tórokujúzátórokujúzá regisztráltregisztrált fel-fel-
használóhasználó
júzá-akauntojúzá-akaunto ◆ felhasználói fiókfelhasználói fiók
júzaijúzai ◆ bűnösségbűnösség 「Szettónijori júzai-o ii vata-
szareta.」 „Kimondták a bűnösségét a lopásban.”
◆ vétkességvétkesség 「Júzai-o dzsininsita.」 „Beismer-
te a vétkességét.”

júzaihankecujúzaihankecu ◆ bűnösnek mondásbűnösnek mondás
júzaihankecu-ojúzaihankecu-o kudaszukudaszu ◆ elítélelítél
「Szaibanso-va jógisani taisite júzaihankecu-o
kudasita.」 „A bíróság elítélte a vádlottat.”

júzainojúzaino ◆ bűnösbűnös 「Kare-va júzaideszu.」 „Ő
bűnös.” ◆ vétkesvétkes
júzá-intafészujúzá-intafészu ◆ kezelőfelületkezelőfelület
júzá-intáfészujúzá-intáfészu ◆ felhasználóifelhasználói felületfelület ◆ ke-ke-
zelőfelületzelőfelület
júzai-ojúzai-o sómeiszurusómeiszuru ◆ rábizonyítrábizonyít
「Szaibanso-va kareno szacudzsinno júzai-o só-
meisita.」 „A bíróság rábizonyította a gyilkossá-
got.”

júzá-manjuarujúzá-manjuaru ◆ felhasználói kézikönyvfelhasználói kézikönyv
juzamasijuzamasi ◆ forralásforralás utániutáni vízvíz 「Kono mizu-
va juzamasinisite nomeru.」 „Ezt a vizet forralás
után meg lehet inni.” ◆ kihűltkihűlt vízvíz ◆ vízhűtővízhűtő
edényedény
juzamejuzame ◆ fürdés utáni didergésfürdés utáni didergés
júzámeijúzámei ◆ felhasználónévfelhasználónév
juzameszurujuzameszuru ◆ fázikfázik aa fürdésfürdés utánután 「Juza-
meszuruto kaze-o hikijaszui.」 „Könnyen náthát
kaphatsz, ha fázol fürdés után.”

júzátórokujúzátóroku ◆ felhasználó-regisztrációfelhasználó-regisztráció
júzeijúzei ◆ adókötelesadóköteles ◆ vámkötelesvámköteles
júzeijúzei ◆ korteskedéskorteskedés ◆ választásiválasztási kampánykampány
◇ zenkokujúzeizenkokujúzei országosországos korteskörútkorteskörút ◇

csihójúzeicsihójúzei vidéki korteskörútvidéki korteskörút
júzeijúzei ◆ postai illetékpostai illeték ◆ postaköltségpostaköltség
júzeihinjúzeihin ◆ adóköteles cikkadóköteles cikk
júzeirjokójúzeirjokó ◆ korteskörútkorteskörút

júzeisiharaizumijúzeisiharaizumi ◆ bérmentesítettbérmentesített ◆ bér-bér-
mentesítvementesítve
júzeiszakijúzeiszaki ◆ korteskörút állomásakorteskörút állomása
júzenjúzen ◆ júzen mintafestésjúzen mintafestés
júzentarujúzentaru ◆ háborítatlanháborítatlan 「Júzentaru tai-
do」 „háborítatlan viselkedés” ◆ nyugodtnyugodt
júzentojúzento ◆ háborítatlanulháborítatlanul ◆ nyugodtannyugodtan
「Csikokusiteirunoni júzento aruiteita.」 „Késés-
ben volt, mégis nyugodtan sétált.”

júzenzomejúzenzome ◆ júzen mintafestésjúzen mintafestés
juzujuzu ◆ japán citromjapán citrom
júzújúzú ◆ engedékenységengedékenység ◆ hitelezéshitelezés ◆ ru-ru-
galmassággalmasság ◇ júzúgakikanaijúzúgakikanai hajthatatlanhajthatatlan
「Júzúga kikanai hito」 „hajthatatlan ember” ◇

júzúgakikujúzúgakiku engedékenyengedékeny 「Júzúga kiku hito」
„engedékeny ember”

juzudzsiukejuzudzsiuke ◆ átvételátvétel ◆ öröklésöröklés
júzúgakikanaijúzúgakikanai ◆ hajthatatlanhajthatatlan 「Júzúga ki-
kanai hito」 „hajthatatlan ember” ◆ szabályo-szabályo-
katkat merevenmereven alkalmazóalkalmazó 「Júzúga kikanai ja-
kuso」 „szabályokat mereven alkalmazó hivatal”

júzúgakikujúzúgakiku ◆ engedékenyengedékeny 「Júzúga kiku
hito」 „engedékeny ember” ◆ rugalmasrugalmas 「Jú-
zúga kiku sokubakankjó」 „rugalmas munkakör-
nyezet”

júzuijúzui ◆ porzóporzó ◆ porzólevélporzólevél ◇ kajúzuikajúzui csö-csö-
kevényes porzókevényes porzó ◇ kajúzuikajúzui álporzóálporzó
juzukarejuzukare ◆ hosszú fürdéstől elgyengüléshosszú fürdéstől elgyengülés
juzukareszurujuzukareszuru ◆ hosszúhosszú fürdéstőlfürdéstől elgyen-elgyen-
gülgül
júzúmugenijúzúmugeni ◆ kötöttségekkötöttségek nélkülnélkül 「Júzú-
mugeni ikiteikitai.」 „Kötöttségek nélkül szeret-
nék élni.”

júzúmugenojúzúmugeno ◆ rugalmasrugalmas
juzurijuzuri ◆ átengedésátengedés ◆ átruházásátruházás ◇ ojajuzu-ojajuzu-
rinorino örököltörökölt 「Ókii karada-va ojajuzurideszu.」
„A nagy testemet a szüleimtől örököltem.”

juzuriaijuzuriai ◆ kompromisszumkompromisszum ◆ kölcsönöskölcsönös en-en-
gedményekgedmények
juzuriatteszuvarujuzuriatteszuvaru ◆ helyethelyet hagyhagy 「Dens-
ade juzuri atte szuvarimasó.」 „Hagyjanak má-
soknak is helyet!”

juzuriaujuzuriau ◆ engedményeketengedményeket tesztesz 「Szógoni
juzuri atte tairicu-o oeta.」 „Engedményeket téve
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egymásnak véget ért a viszály.” ◆ kompro-kompro-
misszumotmisszumot kötköt 「Juzuri atte mondai-o kaikacu-
sita.」 „Kompromisszumot kötve oldották meg a
problémát.” ◆ udvariaskodikudvariaskodik egymássalegymással
「Karera-va doano maedejuzuri atteita.」 „Az aj-
tó előtt udvariaskodtak egymással.” ◇ juzuriat-juzuriat-
teszuvaruteszuvaru helyethelyet hagyhagy 「Densade juzuri atte
szuvarimasó.」 „Hagyjanak másoknak is helyet!”

juzuridzsójuzuridzsó ◆ átruházó okiratátruházó okirat
juzurihajuzuriha ◆ juzurihajuzuriha
juzuriukeninjuzuriukenin ◆ engedményesengedményes 「Juzurivatasi-
ninto juzuriukenin」 „engedményező és enged-
ményes” ◆ kedvezményezettkedvezményezett
juzuriukerujuzuriukeru ◆ átveszátvesz 「Dzsigjó-o juzuri uke-
ta.」 „Átvettem a vállalkozást.” ◆ örökölörököl 「Oja-
kara tocsi-o juzuri uketa.」 „A szüleimtől örököl-
tem a földet.”

juzurivatasijuzurivatasi ◆ átengedésátengedés ◆ átruházásátruházás
juzurivatasininjuzurivatasinin ◆ engedményezőengedményező 「Juzuri-
vatasininto juzuriukenin」 „engedményező és en-
gedményes”

juzurivataszujuzurivataszu ◆ átengedátenged 「Dzsigjó-o koga-
isani juzuri vatasita.」 „A vállalkozást átengedte
a leányvállalatnak.” ◆ átruházátruház 「Szakka-va da-
rekani csoszakuken-o juzuri vatasita.」 „Az író át-
ruházta a szerzői jogokat valakire.” ◆ hagyhagy
「Oja-va zaiszan-o kodomoni juzuri vatasita.」
„A szülő a gyerekre hagyta a vagyont.”

juzurujuzuru ◆ íjhúríjhúr
juzurujuzuru ◆ adad 「Jaszuku juzurimaszu!」 „Olcsón
adom!” ◆ átadátad 「Densade-va otosijorini szeki-

o juzurunoga reigitadasii.」 „Illik átadni a helyet
a vonaton az időseknek.” ◆ átengedátenged
「Vakamono-va tosijorini szeki-o juzuttekure-
ta.」 „A fiatal átengedte a helyét az idős ember-
nek.” ◆ elajándékozelajándékoz 「Kare-va zenzaiszan-o
sinruini juzutta.」 „Elajándékozta a rokonainak
az összes vagyonát.” ◆ engedenged 「Taikósani micsi-
o juzutta.」 „Utat engedtem a szembejövő kocsi-
nak.” ◆ halaszthalaszt 「Szono ken-va tadzsicuni juzu-
rimasó.」 „Halasszuk másik napra azt az ügyet.”
◆ igazodikigazodik 「Aneno ikenni juzutta.」 „A nővé-
rem véleményéhez igazodtam.” ◆ lemondlemond 「Ie-
no sojúken-o anini juzutta.」 „Lemondtam a ház
tulajdonjogáról a bátyám javára.” ◆ odaadodaad
「Otótonicsoko-o juzutta.」 „Odaadtam a csoki-
mat az öcsémnek.” ◆ odaajándékozodaajándékoz
「Mokeihikóki-o tonarini szundeiru sónenni ju-
zutta.」 „A repülőgépmodellt odaajándékoztam a
szomszéd kisfiúnak.” ◇ ippomojuzuranaiippomojuzuranai nemnem
tágíttágít 「Tagaini ippomo juzuranakatta.」 „Egyik
fél sem tágított.” ◇ ippomojuzuranaiippomojuzuranai jottá-jottá-
nyitnyit semsem engedenged 「Jókjú-o ippomo juzuranai.」
„Jottányit sem enged a követeléséből.” ◇ ippomo-ippomo-
juzuranaijuzuranai tapodtattapodtat semsem engedenged 「Dzsibunno
iken-o ippomo juzuranai.」 „Tapodtat sem enged
a véleményéből.” ◇ sinro-osinro-o juzurujuzuru utatutat engedenged
「Kjúkjúsani sinro-o juzutta.」 „Utat engedtem a
mentőnek.”

júzúszurujúzúszuru ◆ hitelezhitelez 「Ginkó-va kaisani sikin-
o júzúsita.」 „A bank tőkét hitelezett a vállalat-
nak.” ◆ kölcsönözkölcsönöz ◇ okane-ookane-o júzúszurujúzúszuru pén-pén-
zelzel 「Cumano dzsigjóni okane-o júzúsita.」 „A
felesége vállalkozását pénzelte.”
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kaka ◆ keddkedd ◇ gecukagecuka hétfőhétfő ésés keddkedd 「Raisú,
gecukakekkinsimaszu.」 „Jövő héten hétfőn és
kedden nem jövök dolgozni.”

kaka ◆ elégségeselégséges 「Rokudzsúkara
rokudzsúkjútenmade-va ka.」 „60 ponttól 69
pontig elégséges.” ◆ hatóható 「Kopí ka」 „másolha-
tó” ◆ hetőhető 「Daunródo ka」 „letölthető” ◆ igenigen
「Kato hi」 „igen vagy nem” ◇ ecurankaecuranka bön-bön-
gészhetőgészhető ◇ kamonakufukamonaikamonakufukamonai sese nemnem jó,jó,
se nem rosszse nem rossz
kaka ◆ illatillat 「Okóno ka」 „tömjénillat”

kaka ◆ kérdéskérdés 「Kore-va nandeszuka?」 „Mi ez?”
◆ lehetlehet 「Darenanoka?」 „Ki lehet az?” ◆ na-na-
háthát 「Szódattanoka?」 „Nahát, tényleg?” ◆ nene
「Kokode sasindemo toróka?」 „Ne csináljunk itt
egy fényképet?” ◆ nemnem 「Gomi-o dasitekurenai-
ka?」 „Nem vinnéd le a szemetet?” ◆ óó 「Kimi-
dattanoka?」 „Ó, hát te vagy az?” ◆ szóvalszóval 「Mó
cuitaka.」 „Szóval megérkeztél.” ◆ talántalán 「Ko-
no heja-va csikaniarukaraka, kabiga haeteiru.」
„Talán azért penészes ez a szoba, mert az alag-
sorban van.” ◆ ugyanugyan 「Nidoto kurumonoka.」
„Én ugyan be nem teszem ide a lábam még egy-
szer!” ◆ vagyvagy 「Asitakaaszatteni aszobini ikima-
szu.」 „Holnap vagy holnapután átmegyek hoz-
zád.” ◇ kadokokakadokoka vagyvagy holhol 「Kono eiga-va
szegedokadokokano szetteida.」 „Ez a film Szege-
den vagy hol játszódik.” ◇ kanankakananka vagyvagy másmás
「Kóhíka nanka nomitakunai?」 „Nem akarsz ká-
vét vagy valami mást inni?” ◇ sirukasiruka kitkit érde-érde-
kelkel 「『 Karera rikonszurundatte?』『『Szon-nakoto
siruka!』』」 „–Azt mondják válni fog! –Kit érde-
kel?” ◇ cukukacukanaiucsinicukukacukanaiucsini alighogyalighogy meg-meg-
érkezikérkezik 「Kaisani cukuka cukanai ucsini denva-
ga natta.」 „Alighogy megérkeztem a munkahe-
lyemre, már csörgött is a telefon.” ◇ dókadóka vagyvagy
semsem 「Okanega tarirukadókavakaranai.」 „Nem
tudom, hogy elég lesz-e a pénz vagy sem.”

kaka ◆ katasztrófakatasztrófa ◇ koronakakoronaka koronavírus-koronavírus-
járványjárvány 「Korona kaga súszokusita.」 „A
koronavírus-járvány elmúlt.” ◇ szuikaszuika vízivízi ka-ka-
tasztrófatasztrófa ◇ szuikaszuika árvízkatasztrófaárvízkatasztrófa ◇

szenkaszenka háborúsháborús pusztításpusztítás 「Szenka-o ótta.」
„Háborús pusztítás érte.”

kaka ◆ sítéssítés ◆ zálászálás ◇ aitíkaaitíka számítógépe-számítógépe-
sítéssítés 「Tecuzukino aitíka」 „ügyintézés számí-
tógépesítése” ◇ kindaikakindaika modernizálásmodernizálás ◇ gó-gó-
rikarika észszerűsítésészszerűsítés ◇ górikagórika egyszerűsítésegyszerűsítés
◇ sidzsókasidzsóka piacosításpiacosítás 「Sakaihosóno sidzsó-
ka」 „társadalombiztosítás piacosítása” ◇ dzsi-dzsi-
dókadóka automatizálásautomatizálás 「Szenszanrain-no dzsi-
dóka」 „gyártósor automatizálása”

kaka ◆ vegyértékvegyérték ◇ nikanika kétértékűségkétértékűség ◇ nikanika
kétvegyértékűségkétvegyértékűség
kaka ◆ terméstermés ◇ fukugókafukugóka összetettösszetett terméstermés

kaka ◆ családcsalád 「Neko ka」 „macskafélék család-
ja” ◆ fakultációfakultáció ◆ osztályosztály 「Dzsunkankika」
„kardiológiai osztály” ◆ tanszéktanszék 「Bucurigaku-
ka」 „fizika tanszék” ◇ akaaka alcsaládalcsalád ◇ bunga-bunga-
kukakuka irodalmi tanszékirodalmi tanszék
kaka ◆ leckelecke 「Kjókaso-o daiszankadejametesi-
matta.」 „A tankönyvet a harmadik leckénél ab-
bahagytam.” ◆ nyelvleckenyelvlecke ◆ részlegrészleg 「Koku-
szaibujóroppa kani sozokusiteimaszu.」 „A Nem-
zetközi Osztály Európai Részlegéhez tartozom.” ◇

daiikkadaiikka elsőelső leckelecke ◇ daikjúkadaikjúka kilencedikkilencedik
leckelecke ◇ daigokadaigoka ötödikötödik leckelecke ◇ daiszankadaiszanka
harmadikharmadik leckelecke ◇ daidzsukkadaidzsukka tizediktizedik leckelecke
◇ dainanakadainanaka hetedikhetedik leckelecke ◇ dainikadainika máso-máso-
dikdik leckelecke ◇ daihacsikadaihacsika nyolcadiknyolcadik leckelecke ◇

daijonkadaijonka negyediknegyedik leckelecke ◇ dairokkadairokka hato-hato-
dik leckedik lecke
kaka ◆ túltúl 「Jacsinno kabaraii-o sita.」 „Albérleti
túlfizetésem van.”

kaka ◆ moszkitómoszkitó 「Mararia-va kaga baikaiszu-
ru.」 „A maláriát moszkitók terjesztik.” ◆ szú-szú-
nyognyog 「Kani kuvareta.」 „Megcsípett a szúnyog!”

káká ◆ autóautó ◆ kocsikocsi 「Maiká」 „saját kocsi” ◇

ópun-káópun-ká nyitottnyitott sportkocsisportkocsi ◇ ópun-káópun-ká kab-kab-
riórió ◇ ópun-káópun-ká kabrioletkabriolet ◇ kurasikku-kákurasikku-ká ve-ve-
teránterán autóautó ◇ szendenkászendenká hangszóróshangszórós kocsikocsi
◇ teszutokáteszutoká tesztautótesztautó ◇ bakjúmu-kábakjúmu-ká szip-szip-
pantós kocsipantós kocsi
kaacukaacu ◆ kompressziókompresszió ◆ nyomásnövelésnyomásnövelés
kaacuszuigatagensirokaacuszuigatagensiro ◆ nyomottvizesnyomottvizes re-re-
aktoraktor
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kaakaakaakaa ◆ kár-kárkár-kár ◆ károgáskárogás
kaakaanakukaakaanaku ◆ károgkárog 「Karaszu-va kaakaa na-
ku.」 „A varjú károg.”

kabakaba ◆ vízilóvíziló ◇ kobitokabakobitokaba törpe vízilótörpe víziló
kabakaba ◆ gyékénygyékény ◆ széleslevelű gyékényszéleslevelű gyékény
kabakaba ◆ nyírfanyírfa 「Kabano kikara ningjó-o hot-
ta.」 „Nyírfából bábut faragott.”

kabákabá ◆ borítóborító 「Honnikabá-o cuketa.」 „Borí-
tóba csomagoltam a könyvet.” ◆ burkolatburkolat 「Do-
rirunopuraszucsikkukabága kovareta.」 „A fúró-
gép műanyag burkolata megsérült.” ◆ fedőfedő ◆ fe-fe-
dőlapdőlap 「Kikainokabá-o hazusita.」 „Levettem a
gép fedőlapját.” ◆ huzathuzat 「Makuranikabá-o cu-
keta.」 „Rátettem a huzatot a párnára.” ◆ terítőterítő
◇ kakebutonkabákakebutonkabá paplanhuzatpaplanhuzat ◇ sítokabásítokabá
üléshuzatüléshuzat ◇ hogokabáhogokabá védőburkolatvédőburkolat ◇ ma-ma-
kurakabákurakabá párnahuzatpárnahuzat ◇ jódzsókabájódzsókabá védő-védő-
takarótakaró
kabágárukabágáru ◆ címlapmodellcímlapmodell
kabáguraszukabáguraszu ◆ védőüvegvédőüveg
kábaidokábaido ◆ karbidkarbid
kabajakikabajaki ◆ kabajakikabajaki ◆ szószos,szószos, grillezettgrillezett
angolnaangolna
kabankaban ◆ kézitáskakézitáska 「Kabankara sorui-o tori
dasita.」 „Elővettem az iratokat a kézitáskámból.”
◆ táskatáska 「Szaifu-o kabannisimatta.」 „A pénz-
tárcámat a táskámba tettem.” ◇ katakakeka-katakakeka-
banban válltáskaválltáska ◇ rjokókabanrjokókaban utazótáskautazótáska
kabanekabane ◆ tetemtetem
kabanekabane ◆ kabanekabane
kabanmocsikabanmocsi ◆ szolgaszolga ◆ tányérnyalótányérnyaló
kabá-okabá-o cukerucukeru ◆ bekötbeköt 「Hon-o
jogoszanaijónikabá-o cuketa.」 „Bekötötte a
könyvet, hogy ne piszkolódjon.”

kabaraikabarai ◆ túlfizetéstúlfizetés
kabaraikinkabaraikin ◆ túlfizetéstúlfizetés
kabaraiszurukabaraiszuru ◆ többettöbbet fizetfizet 「Keiszan-
miszude kaisaga kjúrjó-o kabaraiisita.」 „Elszá-
molási hiba miatt a cég több bért fizetett.” ◆ túl-túl-
fizetfizet 「Kabaraiisita kingaku-o tori modosita.」
„A túlfizetett összeget visszaszereztem.” ◆ túlfi-túlfi-
zetésezetése vanvan 「Jacsin-o kabaraiisita.」 „Lakbér-
túlfizetésem van.”

kabá-retákabá-retá ◆ motivációs levélmotivációs levél

kabarikabari ◆ műlégyműlégy 「Kabaride szakana-o curit-
ta.」 „Műléggyel horgásztam.”

kabasirakabasira ◆ szúnyograjszúnyograj 「Ikeno ueni kabasir-
aga tatteita.」 „A tavacska felett szúnyograj tán-
colt.”

kabászurukabászuru ◆ fedezfedez 「Szongai-o hokendekabá-
sita.」 „Biztosítással fedezte a kárt.” ◆ feldolgozfeldolgoz
「Mukasino kjoku-o pianodekabásita.」 „Egy régi
darabot feldolgoztam zongorára.” ◆ kipótolkipótol
「Akadzsi-o kabásita.」 „Kipótoltam a vesztesé-
get.” ◆ lefedlefed 「Kono hószókjoku-va hiroi han-i-o
kabászuru.」 „Ez a adóállomás széles területet le-
fed.”

kabaukabau ◆ kiállkiáll 「Dzsósi-va vatasi-o kabatta.」
„Kiállt mellettem a főnököm.” ◆ kimentkiment
「Kanodzso-o ojano maedekabatta.」 „Kimentet-
tem a barátnőmet a szüleinél.” ◆ védvéd 「Kare-va
kjóhan-o kabatteita.」 „Védte a cinkosát.”

kabekabe ◆ falfal 「Kabeni e-o kaketa.」 „Felakasztot-
tam a falra egy képet.” ◆ határhatár 「Hjakumétoru
szóde dzsúbjóno kabe-o jabutta.」 „Áttörte a 100
méteres futás 10 másodperces határát.” ◆ sor-sor-
falfal 「Subigavanocsímuno szensu-va kabe-o cu-
kutta.」 „A védekező csapat versenyzői sorfalat
álltak.” ◇ kabenibucukarukabenibucukaru akadálybaakadályba ütkö-ütkö-
zikzik 「Kaihacu-va kabenibucukatta.」 „A fejlesz-
tés akadályba ütközött.” ◇ kabenimimiarisó-kabenimimiarisó-
dzsinimearidzsinimeari aa falnakfalnak isis fülefüle vanvan ◇ koto-koto-
banokabebanokabe nyelvinyelvi akadályakadály 「Kotobano kabe-
nibucukatta.」 „Nyelvi akadályba ütköztem.” ◇

berurin-nokabeberurin-nokabe berlini falberlini fal
kabecucsikabecucsi ◆ vakolatvakolat
kabegamikabegami ◆ háttérképháttérkép 「Paszokon-no
kabegami-o szetteisita.」 „Beállítottam a háttér-
képet a számítógépemen.” ◆ tapétatapéta 「Arutok-
orode kabegami-va hagareta.」 „Az egyik helyen
lejött a tapéta.”

kabegami-okabegami-o haruharu ◆ kitapétázkitapétáz 「Kinó
kabegami-o hattemoratta.」 „Tegnap kitapétáz-
tattam a lakást.” ◆ tapétáziktapétázik
kabegivakabegiva ◆ fal mellettfal mellett
kabekakekabekake ◆ falifali ◆ falifali díszdísz 「Kono oszara-o
kabekakeniszuru.」 „Ezt a tányért fali dísznek fo-
gom használni.” ◆ falrafalra szereltszerelt 「Kabekakete-
rebi」 „falra szerelt televízió”

kabekakekarendákabekakekarendá ◆ falinaptárfalinaptár
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kabekakesúnókabekakesúnó ◆ faliszekrényfaliszekrény
kabekarendákabekarendá ◆ falinaptárfalinaptár
kabekuroszukabekuroszu ◆ tapétatapéta
kabemensúnókabemensúnó ◆ szekrénysorszekrénysor
kabemensúnókagukabemensúnókagu ◆ szekrénysorszekrénysor
kabenkaben ◆ virágsziromvirágszirom
kabenibucukarukabenibucukaru ◆ akadálybaakadályba ütközikütközik
「Kaihacu-va kabenibucukatta.」 „A fejlesztés
akadályba ütközött.”

kabenikakuszukabenikakuszu ◆ befalazbefalaz 「Takaramono-o
kabeni kakusita.」 „Befalazta a kincset.”

kabenimimiarikabenimimiari ◆ a falnak is füle vana falnak is füle van
kabenimimiarisódzsinimearikabenimimiarisódzsinimeari ◆ aa falnakfalnak isis
füle vanfüle van
kabenokabeno ◆ falifali
kabenoborikabenobori ◆ falra mászásfalra mászás
kabenohanakabenohana ◆ bálbanbálban petrezselymetpetrezselymet árulóáruló
nőnő
kabenohananinarukabenohananinaru ◆ petrezselymet árulpetrezselymet árul
kabenoszakemekabenoszakeme ◆ falrepedésfalrepedés
kabenotoszókabenotoszó ◆ falfestésfalfestés
kabenurikabenuri ◆ vakolásvakolás ◆ vakolóvakoló
kabe-okabe-o cukurucukuru ◆ elzárkózikelzárkózik 「Hito-o szakete
kabe-o cukutteiru.」 „Mindenki elől elzárkózik.”
◆ sorfalat állsorfalat áll
kabesinbunkabesinbun ◆ faliújságfaliújság
kabikabi ◆ penészpenész ◇ bókabizaibókabizai penészgátlópenészgátló
szerszer
kabibósizaikabibósizai ◆ penészgátló szerpenészgátló szer
kabigahaerukabigahaeru ◆ begyöpösödikbegyöpösödik 「Kabiga haeta
kangae kata」 „begyöpösödött gondolkodásmód”
◆ bepenészedikbepenészedik 「Kabenikabiga haeta.」 „Be-
penészedett a fal.” ◆ megpenészedikmegpenészedik 「Csízuni
kabiga haeta.」 „Megpenészedett a sajt.”

kabikinkabikin ◆ penészgombapenészgomba
kabikirákabikirá ◆ gombaölőgombaölő ◆ penésztelenítőpenésztelenítő
kabikuszaikabikuszai ◆ dohosdohos 「Konopan-va kabi ku-
szai.」 „Ez a kenyér dohos.” ◆ idejétmúltidejétmúlt ◆ pe-pe-
nészszagúnészszagú 「Konoeakon-va kabi kuszai.」 „A
légkondicionálónk penészszagú.”

kabinkabin ◆ vázaváza 「Bara-o kabinni szasita.」 „Vá-
zába tettem a rózsát.” ◆ virágvázavirágváza

kabinkabin ◆ érzékenységérzékenység ◆ hiperszenzitivitáshiperszenzitivitás
◆ túlérzékenységtúlérzékenység ◇ cúkakukabincúkakukabin fájdalom-fájdalom-
malmal szembeniszembeni túlérzékenységtúlérzékenység ◇ cúkakuka-cúkakuka-
binsóbinsó fájdalommalfájdalommal szembeniszembeni túlérzékeny-túlérzékeny-
ségség
kabinakabina ◆ fényűzőfényűző 「Kabina kurasi」 „fényűző
élet” ◆ impozánsimpozáns 「Biru-va kabina gaikandat-
ta.」 „Impozáns épület volt.” ◆ pazarpazar 「Kabina
fukuszó」 „pazar ruházat” ◆ ragyogóragyogó 「Kabina
sikiszai」 „ragyogó színek”

kábingu-tánkábingu-tán ◆ karcolásos kanyarkarcolásos kanyar
kabin-nakabin-na ◆ érzékenyérzékeny 「Vatasi-va kószeibus-
sicuni kabindeszu.」 „Érzékeny vagyok az anti-
biotikumokra.” ◆ túlérzékenytúlérzékeny 「Kanodzsono
súkaku-va kabinda.」 „Túlérzékeny a szaglása.”

kabinsókabinsó ◆ hiperszenzitivitáshiperszenzitivitás ◆ túlérzé-túlérzé-
kenységkenység
kabi-o koroszukabi-o koroszu ◆ penésztelenítpenésztelenít
kabi-o koroszukotokabi-o koroszukoto ◆ penésztelenítéspenésztelenítés
kabirukabiru ◆ bepenészedikbepenészedik 「Kabega kabiteiru.」
„Bepenészedett a fal.” ◆ dohosodikdohosodik 「Simetta
fuku-va kabijaszui.」 „A nedves ruha könnyen do-
hosodik.” ◆ megdohosodikmegdohosodik 「Pan-va kabitesi-
matta.」 „Megdohosodott a kenyér.” ◆ megpe-megpe-
nészediknészedik 「Dzsamuga kabita.」 „Megpenésze-
dett a lekvár.” ◆ penészedikpenészedik 「Simetta
tokorode-va monogaszugunikabiru.」 „Nyirkos
helyen minden könnyen penészedik.”

kaboberudekaboberude ◆ Zöld-fokZöld-fok
kabocsakabocsa ◆ sütőtöksütőtök ◆ töktök ◆ úritökúritök 「Jabuno
nakanikabocsa-o micuketa.」 „A bokorban talált
egy úritököt.” ◇ szeijókabocsaszeijókabocsa sütőtöksütőtök ◇

patipankabocsapatipankabocsa csillagtökcsillagtök ◇ patipankabo-patipankabo-
csacsa patisszonpatisszon
kabocsaatamakabocsaatama ◆ tökfejűtökfejű
kabocsajarókabocsajaró ◆ tökfilkótökfilkó
kabocsanotanekabocsanotane ◆ tökmagtökmag
kábonkábon ◆ szénszén
kábonburasikábonburasi ◆ szénkefeszénkefe
kábon-ribonkábon-ribon ◆ festékszalagfestékszalag
kábonsikábonsi ◆ indigóindigó 「Sita-va kábon sininattem-
aszunode, uekara cujoku kinjúsite kudaszai.」
„Kérjük, hogy erősebben írjon, mert a papír alján
indigó van!” ◇ nó-kábonsinó-kábonsi önátírós papírönátírós papír
kábonsinokopíkábonsinokopí ◆ indigós másolatindigós másolat
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kaboszoikaboszoi ◆ csekélycsekély 「Ka boszoi súnjú」 „cse-
kély jövedelem” ◆ erőtlenerőtlen 「Bjónin-va ka boszoi
koede katatta.」 „A beteg erőtlen hangon beszélt.”
◆ gyengegyenge ◆ véznavézna 「Ka boszoi ude」 „vézna
kéz”

kabukabu ◆ fatuskófatuskó ◆ gyökeresgyökeres növénynövény ◆ rész-rész-
vényvény 「Kóhaitóno kabu-o katta.」 „Magas oszta-
lékot fizető részvényt vettem.” ◆ Rt.Rt. ◆ tőtő 「Hit-
okabuno icsigo」 „egy tő földi eper” ◆ tőketőke
「Hitokabuno budó」 „egy szőlőtőke” ◆ törzstörzs
「Szaikinno kabu」 „baktériumtörzs” ◇ icsirjú-icsirjú-
kabukabu blueblue chipchip ◇ icsirjúkabuicsirjúkabu vezetővezető rész-rész-
vényvény ◇ okabuokabu sajátsaját fegyverfegyver 「Kareno
okabu-o ubatte sógide makaszeta.」 „Saját fegy-
verével győzte le a sógijátékost.” ◇ kabugaagarukabugaagaru
megnőmegnő aa becsületebecsülete 「Eigade sacsóno kabuga
agatta.」 „A film után megnőtt az igazgató becsü-
lete.” ◇ kabugaagarukabugaagaru felmegyfelmegy aa részvényár-részvényár-
folyamfolyam 「Kankókanren kabuga agatteiru.」 „Fel-
ment a turisztikai részvények árfolyama.” ◇

kabu-okabu-o vakeruvakeru szétválasztjaszétválasztja aa gyökeretgyökeret
「Icsigono kabu-o vaketefujasita.」 „A földi eper
gyökereit szétválasztva szaporítottam.” ◇ kinka-kinka-
bubu törzstörzs 「Toriinfuruenzano sinkinkabuga hak-
kenszareta.」 „A madárinfluenza új törzsét fedez-
ték fel.” ◇ ginkókabuginkókabu bankibanki részvényrészvény ◇ kóha-kóha-
ikabuikabu halasztotthalasztott fizetésűfizetésű részvényrészvény ◇ ko-ko-
gatakabugatakabu kiskis vállalatvállalat részvényerészvénye ◇ site-site-
kabukabu spekulatívspekulatív részvényrészvény ◇ surjokukabusurjokukabu
vezetővezető részvényrészvény ◇ sinkabusinkabu újúj részvényrészvény ◇

szeicsókabuszeicsókabu növekedésinövekedési potenciállalpotenciállal ren-ren-
delkeződelkező részvényrészvény 「Szeicsókabuni tósisita.」
„Növekedési potenciállal rendelkező részvénybe
fektettem.” ◇ szeicsókabuszeicsókabu ígéretesígéretes emberember
「Vakamonoszeicsókabu」 „ígéretes fiatal” ◇ zó-zó-
teikabuteikabu bónuszrészvénybónuszrészvény ◇ derutakabuderutakabu
delta-variánsdelta-variáns 「Koronaviruszunoderuta ka-
bu」 „koronavírus delta-variánsa” ◇ hitokabu-hitokabu-
nobudónobudó tőketőke ◇ hojúkabuhojúkabu birtokoltbirtokolt rész-rész-
vényvény
kabukabu ◆ karórépakarórépa ◆ tarlórépatarlórépa ◇ akakabuakakabu
tarlórépatarlórépa ◇ akakabuakakabu hónapos retekhónapos retek
kabukabu ◆ dal és táncdal és tánc ◆ dalolás és táncolásdalolás és táncolás
kabukabu ◆ aljalj 「Gamenno kabu」 „képernyő alja”
◆ alsóalsó részrész 「Hasirano kabu」 „oszlop alsó ré-
sze”

kábukábu ◆ csavarcsavar 「Bórunikábu-o ireta.」 „Csa-
vart labdát rúgott.” ◆ csavartcsavart labdalabda 「Kábu-
o nageru.」 „Csavart labdát dob.” ◆ görbegörbe

「Kabuka-va dzsósókábu-o egaiteiru.」 „A rész-
vény árfolyama emelkedő görbét ír le.” ◆ kanyarkanyar
「Kábu ki-o cukete!」 „Vigyázz jön a kanyar!” ◇

kábugacuzukukábugacuzuku kanyarogkanyarog 「Jamamicsinikábu-
ga cuzuiteita.」 „A hegyi út kanyargott.” ◇ kjúká-kjúká-
bubu éleséles kanyarkanyar 「Kjúkábu-o magarikirenakat-
ta.」 „Nem vette be az éles kanyart.” ◇ heapin-heapin-
kábukábu hajtűkanyarhajtűkanyar
kabubaburukabubaburu ◆ részvénylufirészvénylufi
kabudakakabudaka ◆ magas részvényárfolyammagas részvényárfolyam
kabudeusinaukabudeusinau ◆ eltőzsdézeltőzsdéz 「Kare-va okane-o
kabude usinatta.」 „Eltőzsdézte a pénzét.”

kabugaagarukabugaagaru ◆ felmegyfelmegy aa részvényárfo-részvényárfo-
lyamlyam 「Kankókanren kabuga agatteiru.」 „Fel-
ment a turisztikai részvények árfolyama.” ◆ meg-meg-
nőnő aa becsületebecsülete 「Eigade sacsóno kabuga agat-
ta.」 „A film után megnőtt az igazgató becsülete.”

kábugacuzukukábugacuzuku ◆ kanyarogkanyarog 「Jamamicsiniká-
buga cuzuiteita.」 „A hegyi út kanyargott.”

kabujakabuja ◆ brókerbróker ◆ tőzsdeügynöktőzsdeügynök
kabujaszukabujaszu ◆ alacsony részvényárfolyamalacsony részvényárfolyam
kabukakabuka ◆ részvényárrészvényár 「Kabukano kjúraku」
„részvényárak zuhanása” ◆ részvényárfolyamrészvényárfolyam
「Kabukano kjútó」 „részvényárfolyam gyors
emelkedése”

kabukagerakukabukageraku ◆ árfolyamesésárfolyamesés
kabukasiszúkabukasiszú ◆ részvényindexrészvényindex ◆ tőzsdein-tőzsdein-
dexdex
kabukenkabuken ◆ részvénybizonylatrészvénybizonylat 「Kabukenno
meigi-o kaeta.」 „Átíratta a részvénybizonylatot.”
◆ részvényjegyrészvényjegy ◇ kimeikabukenkimeikabuken személyreszemélyre
szólószóló részvényrészvény ◇ mukimeikabukenmukimeikabuken bemuta-bemuta-
tóra szóló részvénytóra szóló részvény
kabukikabuki ◆ kabukikabuki
kabukijakusakabukijakusa ◆ kabukiszínészkabukiszínész
kabukikankabukikan ◆ alárendelt szervezetalárendelt szervezet
kabukimonokabukimono ◆ piperkőcpiperkőc
kabukizakabukiza ◆ kabuki színházkabuki színház
kabukózókabukózó ◆ alépítményalépítmény
kábumirákábumirá ◆ bepillantóbepillantó tükörtükör ◆ kanyarbakanyarba
helyezett tükörhelyezett tükör
kabunkabun ◆ érdemtelenségérdemtelenség ◆ túlzástúlzás
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kabunkabun ◆ nincsnincs tudomásatudomása 「Kabunnisite zon-
dzsimaszen.」 „Nincs tudomásom erről.” ◆ tájé-tájé-
kozatlanságkozatlanság
kabunkjokukabunkjoku ◆ hiperpolarizációhiperpolarizáció
kabun-nakabun-na ◆ érdemtelenérdemtelen 「Kabunna ohome-o
itadaite kjósukudeszu.」 „Érdemtelennek érzem a
sok dicséretet.” ◆ túlzótúlzó 「Kabunna okotoba-o
itadaki kjósukudeszu.」 „Köszönöm szépen túlzó
szavait.”

kabun-nikabun-ni ◆ érdemtelenülérdemtelenül ◆ túlzottantúlzottan 「Ka-
bunni homerareta.」 „Túlzott dicséretet kaptam.”

kabun-nokabun-no ◆ oszthatóosztható ◆ szétválaszthatószétválasztható
kabunodaibórakukabunodaibóraku ◆ tőzsdekrachtőzsdekrach
kabunokaimodosikabunokaimodosi ◆ részvény-részvény-
visszavásárlásvisszavásárlás ◇ dzsisakabunokaimodosidzsisakabunokaimodosi
sajátrészvény-visszavásárlássajátrészvény-visszavásárlás
kabunszeikabunszei ◆ oszthatóságoszthatóság ◆ szétválaszt-szétválaszt-
hatósághatóság
kabunszúkabunszú ◆ áltörtáltört
kabunusikabunusi ◆ részvényesrészvényes 「Kaisano gjószekini
kabunusi-va manzokusiteinai.」 „A részvényesek
nem elégedettek a vállalat eredményével.” ◆

részvénytulajdonosrészvénytulajdonos ◇ ókabunusiókabunusi főrészvé-főrészvé-
nyesnyes ◇ csókihojúnokabunusicsókihojúnokabunusi hosszúhosszú távútávú
befektetőbefektető
kabunusisihonhiricukabunusisihonhiricu ◆ tőkemegfelelésitőkemegfelelési mu-mu-
tatótató
kabunusisihonriekiricukabunusisihonriekiricu ◆ saját hozamsaját hozam
kabunusiszókaikabunusiszókai ◆ közgyűlésközgyűlés ◆ részvénye-részvénye-
sek közgyűlésesek közgyűlése
kábu-okábu-o kirukiru ◆ beveszibeveszi aa kanyartkanyart 「Kuruma-
va kábu-o kitta.」 „A kocsi bevette a kanyart.”

kabuonkjokukabuonkjoku ◆ zene és táncelőadászene és táncelőadás
kabu-okabu-o vakeruvakeru ◆ szétválasztjaszétválasztja aa gyökeretgyökeret
「Icsigono kabu-o vaketefujasita.」 „A földi eper
gyökereit szétválasztva szaporítottam.”

kabupótoforiokabupótoforio ◆ részvényportfóliórészvényportfólió
kaburakabura ◆ karórépakarórépa ◆ tarlórépatarlórépa
kaburekabure ◆ bőrirritációbőrirritáció 「Kesókabure」 „koz-
metikai szer okozta bőrirritáció” ◆ bőrkiütésbőrkiütés ◆

oldalennioldalenni valamiértvalamiért ◆ pörsenéspörsenés ◇ urusika-urusika-
burebure bőrgyulladásbőrgyulladás lakktóllakktól ◇ eikokukabureeikokukabure
angolimádatangolimádat ◇ eikokukabureeikokukabure anglomániaanglománia ◇

kamiszorikaburekamiszorikabure borotva okozta irritációborotva okozta irritáció

kaburedearukaburedearu ◆ majmolmajmol 「Kare-va szeijókabu-
redearu.」 „A nyugatiakat majmolja.” ◆ odavanodavan
「Kanodzso-va furanszukaburedearu.」 „Odavan
a franciákért.”

kaburerukabureru ◆ bőrirritációjabőrirritációja leszlesz 「Nankóde-
kabureta.」 „A kenőcstől bőrirritációm lett.” ◆

bőrkiütésesbőrkiütéses leszlesz ◆ hatásahatása aláalá kerülkerül 「Kjo-
kúsiszónikabureta.」 „Szélsőjobboldali eszme ha-
tása alá került.” ◆ pörsenéses leszpörsenéses lesz
kaburikaburi ◆ fejfej 「Kaburi-o futta.」 „Megráztam a
fejem.” ◆ kobakkobak
kaburicukikaburicuki ◆ első széksorelső széksor
kaburicukukaburicuku ◆ mélyenmélyen beleharapbeleharap 「Inu-va asi-
ni gaburi cuita.」 „A kutya mélyen beleharapott
a lábamba.” ◆ nagyotnagyot harapharap 「Ringoni kaburi
cuita.」 „Nagyot haraptam az almába.”

kaburimonokaburimono ◆ fejfedőfejfedő
kaburi-o tatenifurukaburi-o tatenifuru ◆ bólintbólint ◆ bólogatbólogat
kaburokaburo ◆ kopasz fejkopasz fej
kaburukaburu ◆ beborítbeborít 「Jamanoteppen-va juki-o
ótteita.」 „A hegy tetejét beborította a hó.” ◆ be-be-
leplep 「Hon-va acui hokori-o ótteita.」 „A könyvet
vastagon belepte a por.” ◆ egyszerreegyszerre hallat-hallat-
szikszik 「Koega kabutteirunode nanimo vakara-
nai.」 „Nem értek semmit, ha egyszerre beszél-
tek.” ◆ elnyomelnyom 「Torakkuno otoga kabutteita-
node aiteno hanasi-o kiki torenakatta.」 „Nem ér-
tettem mit mond a beszélgetőpartnerem, mert a
teherautó hangja elnyomta a beszédét.” ◆ fel-fel-
tesztesz 「Bósi-o ótta.」 „Feltette a sapkáját.” ◆

felveszfelvesz 「Bósi-o kabutte!」 „Vedd fel a sapká-
dat!” ◆ hordhord 「Kare-va icumoferutohatto-o ótte-
iru.」 „Kalapot hord.” ◆ ködösködös 「Kono sasin-va
kabutteiru.」 „Ez a kép ködös.” ◆ leöntleönt 「Bakec-
uno mizu-o kabutta.」 „Leöntöttem magam egy
vödör vízzel.” ◆ magáramagára terítterít 「Hejaga sza-
mukattanode mófu-o kabutta.」 „A szobában hi-
deg volt, ezért pokrócot terített magára.” ◆ ma-ma-
gáragára vállalvállal 「Taninno sakkin-o kabutta.」 „Ma-
gamra vállaltam más adósságát.” ◆ veszvesz 「Bósi-
o ótte dekaketa.」 „Vette a sapkáját, és elment.”
◆ viselvisel 「Ferutohatto-o kabutteiru.」 „Kalapot
visel.” ◇ amidanikaburuamidanikaburu hátracsaphátracsap 「Bósi-o
amidani kabutteita.」 „Hátracsapva hordta a ka-
lapját.” ◇ komo-okomo-o kaburukaburu koldusbotrakoldusbotra jutjut
◇ doro-odoro-o kaburukaburu felelősségetfelelősséget magáramagára vál-vál-
lallal 「Bucsóno doro-o kabutta.」 „Magamra vál-
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laltam az osztályvezető hibáját.” ◇ neko-oneko-o ka-ka-
buruburu alakoskodikalakoskodik ◇ neko-oneko-o kaburukaburu színlelszínlel
「Neko-o kabutteii hitobutteiru.」 „Színlelve jó
embernek mutatja magát.” ◇ hikkaburuhikkaburu fejérefejére
öntönt 「Hószuno mizu-o hikkabutta.」 „Fejemre
öntöttem a vizet a slagból.” ◇ hikkaburuhikkaburu fejérefejére
húzhúz 「Futon-o hikkabutta.」 „Fejemre húztam a
paplant.” ◇ hikkaburuhikkaburu magáramagára vállalvállal 「Sa-
csóga mattaszekinin-o hikkabutta.」 „Az igazgató
minden felelősséget magára vállalt.” ◇ jokonika-jokonika-
buruburu félrecsapfélrecsap 「Bósi-o jokoni kabutta.」 „Fél-
recsaptam a kalapomat.”

kabusikikabusiki ◆ részvényrészvény ◇ mikókaikabusikimikókaikabusiki ma-ma-
gánrészvénygánrészvény
kabusikibaibaidakakabusikibaibaidaka ◆ részvényforgalomrészvényforgalom
kabusikifandokabusikifando ◆ részvényalaprészvényalap
kabusikigaisakabusikigaisa ◆ részvénytársaságrészvénytársaság ◆ Rt.Rt.
kabusikihaitókinkabusikihaitókin ◆ részvényosztalékrészvényosztalék
kabusikihakkókabusikihakkó ◆ részvénykibocsátásrészvénykibocsátás
kabusikikókaikabusikikókai ◆ tőzsdére viteltőzsdére vitel
kabusikinakagaininkabusikinakagainin ◆ brókerbróker ◆ tőzsdeügy-tőzsdeügy-
nöknök
kabusikinohakkókabusikinohakkó ◆ részvénykibocsátásrészvénykibocsátás
kabusikinomósikomikabusikinomósikomi ◆ részvényelőjegyzésrészvényelőjegyzés

kabusikinoóbokabusikinoóbo ◆ részvényelőjegyzésrészvényelőjegyzés
kabusikisidzsókabusikisidzsó ◆ börzebörze ◆ részvénypiacrészvénypiac
kabusikisihonkabusikisihon ◆ részvénytőkerészvénytőke
kabusikiszóbakabusikiszóba ◆ részvényárfolyamrészvényárfolyam
kabusikitókikabusikitóki ◆ részvény-spekulációrészvény-spekuláció
kabusikitorihikidzsokabusikitorihikidzso ◆ részvénytőzsderészvénytőzsde
kabuszarukabuszaru ◆ átfedátfed 「Kono futacuno ronbunno
naijó-va kabuszatteiru.」 „Ez a két értekezés átfe-
di egymást.” ◆ befedbefed 「Juki-va kurumano ueni
kabuszatteita.」 „A hó befedte a kocsit.” ◆ egy-egy-
becsengbecseng 「Futarino koega kabuszatte, izuremo
kiki torenakatta.」 „A két hang egybecsengett, és
nem lehetett érteni egyiket sem.” ◆ hárulhárul 「Sze-
kininga bokuni kabuszattekita.」 „Rám hárult a
felelősség.” ◆ lóglóg 「Kamiga meni kabuszatte na-
nimo mienakatta.」 „A hajam a szemembe lógott,
nem láttam semmit.” ◆ ráhajolráhajol 「Dzsisinno
tokihahaoja-va beddode neteita akacsan-ni kabu-
szatte mamotta.」 „A földrengéskor az anya ráha-
jolt a kisbabára az ágyban, hogy védje.” ◆ rálógrálóg

「Kami-va mimini kabuszatteiru.」 „A haja rálóg
a fülére.”

kabuszemonokabuszemono ◆ bevonatbevonat ◆ koronakorona 「Hano
kabusze monoga hazureta.」 „Lejött a korona a
fogamról.”

kabuszerukabuszeru ◆ ráborítráborít 「Kidzsini oszara-o kabu-
szeta.」 „Ráborítottam egy tálat a tésztára.”

kabuszerukabuszeru ◆ betakarbetakar 「Nikunikjabecu-o ka-
buszete musita.」 „A húst káposztával betakarva
pároltam.” ◆ fedfed 「Atamanihatto-o kabuszeta.」
„Kalappal fedtem a fejem.” ◆ futtatfuttat 「Kin-o ka-
buszeta szeidó」 „arannyal futtatott sárgaréz” ◆

háríthárít 「Szeidzsika-va hisoni szekinin-o kabusze-
ta.」 „A politikus a titkárára hárította a felelőssé-
get.” ◆ koronátkoronát rakrak 「Hani kin-o kabuszeta.」
„Aranykoronát rakatott a fogára.” ◆ lefedlefed 「Na-
beni futa-o kabuszeta.」 „Fedővel lefedtem a lá-
bast.” ◆ letakarletakar 「Amatta rjóriniszaranrappu-
o kabuszetoite!」 „Takard le a maradék ételt fol-
pack fólióval!” ◆ ráhúzráhúz 「Futon-o kaoni kabu-
szeta.」 „Ráhúztam a paplant az arcomra.” ◆ túl-túl-
harsogharsog 「Bokugamada hanasiteirunoni kare-va
hanasi-o kabuszetekita.」 „Még beszéltem, de ő
túlharsogott.”

kabuszosikikabuszosiki ◆ alapszervezetalapszervezet
kábuszurukábuszuru ◆ kanyarodikkanyarodik 「Micsigakábusite-
ita.」 „Az út kanyarodott.”

kabutokabuto ◆ páncélsisakpáncélsisak ◆ sisaksisak ◇

kattekabutonoo-okattekabutonoo-o simejosimejo nyugtávalnyugtával di-di-
csérdcsérd aa napotnapot ◇ kattekabutonoo-okattekabutonoo-o simejosimejo
ördögördög nemnem alszikalszik ◇ tecukabutotecukabuto acélsisakacélsisak ◇

tecukabutotecukabuto rohamsisakrohamsisak 「Tecukabuto-o ka-
butta heisi」 „rohamsisakos katona”

kabutoganikabutogani ◆ tőrfarkú ráktőrfarkú rák
kabutomusikabutomusi ◆ orrszarvú bogárorrszarvú bogár
kabutonookabutonoo ◆ sisakpántsisakpánt
kabuto-okabuto-o nugunugu ◆ csodálcsodál 「Kareno dzsónecuni
kabuto-o nuida.」 „Csodálom a lelkesedését.” ◆

elismeri,elismeri, hogyhogy vesztettvesztett 「Aite-va kabuto-o
nuida.」 „Az ellenfelem elismerte, hogy vesztett.”

kabutorihikikabutorihiki ◆ részvénykereskedésrészvénykereskedés ◆

részvényügyletrészvényügylet
kabutorihiki-okabutorihiki-o szuruszuru ◆ tőzsdéziktőzsdézik
「Kabutorihiki-o site szeikacuszuru.」 „Tőzsdé-
zésből él.”
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kabuvakekabuvake ◆ gyökérgyökér szétválasztásaszétválasztása ◆ tő-tő-
ről szaporításről szaporítás
kabuvakeszurukabuvakeszuru ◆ szétválasztjaszétválasztja aa gyöke-gyöke-
retret
kacukacu ◆ domináldominál 「Kono mojóde-va akaga ka-
csiszugiru.」 „Ebben a mintában a piros túlságo-
san dominál.” ◆ győzgyőz 「Siaini kacu.」 „Meccsen
győz.” ◆ legyőzlegyőz 「Kjófuni katta.」 „Legyőztem a
félelmemet.” ◆ megnyermegnyer 「Siaini katta.」 „Meg-
nyertem a mérkőzést.” ◆ nyernyer 「Dzsikai-va bok-
uga kacsimaszu.」 „Legközelebb én nyerek!” ◇

onorenikacuonorenikacu uralkodikuralkodik magánmagán ◇ onorenika-onorenika-
cucu legyőzilegyőzi önmagátönmagát ◇ katebakangunmake-katebakangunmake-
rebazokugunrebazokugun mindigmindig aa győztesnekgyőztesnek vanvan iga-iga-
zaza ◇ kigakacukigakacu harciasharcias 「Kiga katta on-na」
„harcias nő” ◇ nigakacunigakacu túlságosantúlságosan megter-megter-
helhel 「Niga katta sigoto」 „túlságosan megterhelő
munka”

kacukacu ◆ életélet ◇ kacu-okacu-o ireruireru gatyábagatyába rázráz
「Sinsacsó-va kaisani kacu-o ireta.」 „Az új igaz-
gató gatyába rázta a vállalatot.” ◇ sicsúnikacu-sicsúnikacu-
oo motomerumotomeru kiutatkiutat kereskeres aa reménytelenreménytelen
helyzetbőlhelyzetből
kacukacu ◆ szomjszomj 「Oisiibírude kacu-o ijasita.」
„Finom sörrel oltottam a szomjamat.” ◆ szomjú-szomjú-
ságság
kacukacu ◆ rántottrántott húshús ◆ rántottrántott szeletszelet ◇

csízukacucsízukacu rántottrántott sajtsajt ◇ mencsi-kacumencsi-kacu rán-rán-
tott vagdalttott vagdalt
kacukacu ◆ egybenegyben 「Omosiroku, kacu daidzsina
keikendatta.」 „Érdekes és egyben becses élmény
volt.” ◆ mindamellettmindamellett 「Kono rjóri-va oisikute
kacuherusídeszu.」 „Ez az étel finom, mindamel-
lett egészséges is.”

kacuaikacuai ◆ kihagyáskihagyás
kacuaiszurukacuaiszuru ◆ kihagykihagy 「Simenno cugóde ki-
dzsino icsibu-o kacuaiszuru.」 „Helyhiány miatt a
cikk egy része kihagyva.”

kacubenkacuben ◆ narrátornarrátor ◆ némafilmnarrátornémafilmnarrátor
kacubókacubó ◆ szomjszomj 「Dzsijú-e no kacubó-va mita-
szarenai.」 „A szabadság iránti szomj csillapítha-
tatlan.”

kacubószurukacubószuru ◆ szomjazikszomjazik 「Kodomo-va
aidzsó-o kacubószuru.」 „A gyerek szeretetre
szomjazik.”

kacudankacudan ◆ töréstörés ◇ tókecukacudantókecukacudan fa-fa-
gyasztva törésgyasztva törés

kacudanszókacudanszó ◆ aktívaktív törésvonaltörésvonal ◆ aktívaktív ve-ve-
tőtő
kacudókacudó ◆ aktivitásaktivitás ◆ ténykedésténykedés 「Nonbiri-
szurunotoarekore kacudószurunotodocscsiga szu-
ki?」 „Mit szeretsz jobban, lustálkodni vagy tény-
kedni?” ◆ tevékenységtevékenység 「Borantia kacudó-o
siteiru.」 „Önkéntes tevékenységet folytat.” ◇ ka-ka-
zankacudózankacudó vulkanikusvulkanikus tevékenységtevékenység ◇ ka-ka-
zankacudózankacudó vulkánivulkáni tevékenységtevékenység ◇ kihon-kihon-
kacudókacudó alaptevékenységalaptevékenység ◇ kjúdzsokacudókjúdzsokacudó
mentőtevékenységmentőtevékenység ◇ kjúsokukacudókjúsokukacudó állás-állás-
kereséskeresés 「Kjúsokukacudó-o siteiru.」 „Állást
keresek.” ◇ gurúpukacudógurúpukacudó csoporttevékeny-csoporttevékeny-
ségség ◇ keizaikacudókeizaikacudó gazdaságigazdasági aktivitásaktivitás
「Keizaikacudó-va kappacuninatta.」 „Nőtt a
gazdasági aktivitás.” ◇ súsokukacudósúsokukacudó álláske-álláske-
resésresés 「Súsokukacudóde-va min-na
onadzsijónaszúcu-o kiteiru.」 „Az álláskereséshez
mindenki egyforma öltönyt vesz fel.” ◇ csika-csika-
kacudókacudó földalattiföldalatti tevékenységtevékenység ◇ bukacu-bukacu-
dódó szakköriszakköri tevékenységtevékenység ◇ bukacudóbukacudó klub-klub-
tevékenységtevékenység ◇ hósikacudóhósikacudó önkéntesönkéntes tevé-tevé-
kenységkenység ◇ borandiakacudóborandiakacudó önkéntesönkéntes tevé-tevé-
kenységkenység
kacudóbensikacudóbensi ◆ narrátornarrátor
kacudócsúkacudócsú ◆ akció közbenakció közben
kacudóhan-ikacudóhan-i ◆ tevékenységitevékenységi körkör 「Szosikino
kacudóhan-i」 „szervezet tevékenységi köre”

kacudókakacudóka ◆ aktivistaaktivista ◆ tevékenytevékeny emberember ◇

szeidzsikacudókaszeidzsikacudóka politikai aktivistapolitikai aktivista
kacudonkacudon ◆ kacudonkacudon ◆ rántottrántott szeletszelet riz-riz-
zselzsel
kacudónobutaikacudónobutai ◆ tevékenységi körtevékenységi kör
kacudórjokukacudórjoku ◆ energiaenergia 「Kareno kacudórjok-
ugaszugoi.」 „Óriási energiája van.”

kacudósakacudósa ◆ aktivistaaktivista
kacudósasinkacudósasin ◆ mozgófilmmozgófilm ◆ mozgóképmozgókép
kacudósasinkikacudósasinki ◆ kinematográfkinematográf
kacudószaszerukacudószaszeru ◆ aktivizálaktivizál 「Ucsinikomot-
teiru tomodacsi-o nantoka kacudószaszetai.」
„Szeretnél valahogy aktivizálni a mindig otthon
ülő barátomat.”

kacudószeigenkacudószeigen ◆ tevékenységtevékenység korlátozá-korlátozá-
sasa 「Keizaikacudószeigen」 „gazdasági tevé-
kenység korlátozása” ◇ kanszenkakudaibósi-kanszenkakudaibósi-
notamenokacudószeigennotamenokacudószeigen járványügyijárványügyi kor-kor-
látozáslátozás
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kacudószurukacudószuru ◆ nyüzsögnyüzsög 「Kanodzso-va kacu-
dószurunoga szuki.」 „Szeret nyüzsögni.” ◆ te-te-
vékenyvékeny életetéletet élél ◆ tevékenykediktevékenykedik ◆ tevé-tevé-
kenységetkenységet folytatfolytat 「Kare-va szendenkacudó-
o siteiru.」 „Reklámtevékenységet folytat.”

kacudótekinakacudótekina ◆ aktívaktív 「Muszuko-va kacudó-
tekida.」 „A fiam aktív.” ◆ mozgalmasmozgalmas 「Kjó-va
kacudótekidatta.」 „Mozgalmas napom volt.” ◆

tevékenytevékeny 「Kacudótekina dzsinszei-o okutta.」
„Tevékeny életet élt.”

kacudzsikacudzsi ◆ betűbetű 「Kacudzsi-o csúzószuru.」
„Betűt önt.” ◆ betűtestbetűtest ◆ gépírásgépírás ◆ nyom-nyom-
tatotttatott betűbetű ◇ kacudzsinikumukacudzsinikumu kiszedkiszed
「Genkó-o kacudzsini kumu.」 „Kiszedi a kézira-
tot.” ◇ kacudzsiniszurukacudzsiniszuru kinyomtatkinyomtat 「Tegaki-
no genkó-o kacudzsiniszuru.」 „Kinyomtatja a
kéziratot.” ◇ kacudzsininarukacudzsininaru nyomtatásbannyomtatásban
megjelenikmegjelenik 「Kareno sószecu-va kacudzsininat-
ta.」 „Nyomtatásban megjelent a novellája.”

kacudzsibanarekacudzsibanare ◆ elforduláselfordulás aa könyvektőlkönyvektől

kacudzsicsúdokukacudzsicsúdoku ◆ olvasási szenvedélyolvasási szenvedély
kacudzsiinszacukacudzsiinszacu ◆ betűnyomtatásbetűnyomtatás
kacudzsingakacudzsinga ◆ élőképélőkép
kacudzsinikumukacudzsinikumu ◆ kiszedkiszed 「Genkó-o kacu-
dzsini kumu.」 „Kiszedi a kéziratot.”

kacudzsininarukacudzsininaru ◆ nyomtatásbannyomtatásban megjele-megjele-
niknik 「Kareno sószecu-va kacudzsininatta.」
„Nyomtatásban megjelent a novellája.”

kacudzsiniszurukacudzsiniszuru ◆ kinyomtatkinyomtat 「Tegakino
genkó-o kacudzsiniszuru.」 „Kinyomtatja a kéz-
iratot.”

kacudzsinoajamarikacudzsinoajamari ◆ nyomdahibanyomdahiba ◆ tipo-tipo-
gráfiai hibagráfiai hiba
kacudzsinodzsizurakacudzsinodzsizura ◆ nyomtatottnyomtatott betű-betű-
képkép
kacudzsi-o kumukacudzsi-o kumu ◆ betűt szedbetűt szed
kacudzsitaikacudzsitai ◆ nyomtatottnyomtatott betűbetű 「Kono jó-
sini kacudzsitaide kinjúsitekudaszai.」 „Kérem,
töltse ki ezt az űrlapot nyomtatott betűkkel!” ◆

nyomtatott betűtípusnyomtatott betűtípus
kacudzsókacudzsó ◆ elcsatoláselcsatolás
kacudzsószurukacudzsószuru ◆ elcsatolelcsatol 「Torianon
dzsójakudetoransiruvania-va kacudzsószareta.」
„A trianoni szerződéssel elcsatolták Erdélyt.” ◆

odacsatolodacsatol 「Rjódono icsibu-va ringokuni kacu-

dzsószaszerareta.」 „A területe egy részét odacsa-
tolták a szomszéd országhoz.”

kacuedzsinikacuedzsini ◆ éhhaláléhhalál
kacuerukacueru ◆ éhezikéhezik 「Aidzsóni kacueteiru.」
„Szeretetre éhezik.”

kacugarerukacugareru ◆ felülfelül 「Kareni kacugareta.」
„Felültem neki.”

kacugekikacugeki ◆ akciófilmakciófilm ◆ balhébalhé ◆ bunyóbunyó
kacugeki-okacugeki-o endzsiruendzsiru ◆ balhézikbalhézik
「Szeidzsika-va kokkaide kacugeki-o endzsita.」
„A politikus a parlamentben balhézott.”

kacugiagerukacugiageru ◆ felcipelfelcipel 「Hon-o nikaini kacugi
ageta.」 „Felcipeltem a könyveket az emeletre.” ◆

támogattámogat 「Iincsóni kacugi ageru.」 „Támogatja,
hogy bizottsági elnök lehessen.” ◆ válláravállára veszvesz
「Szementono fukuro-o kacugi ageta.」 „Vállam-
ra vettem a cementes zsákot.”

kacugibókacugibó ◆ petrencerúdpetrencerúd ◆ petrencéspetrencés rúdrúd ◆

teherhordó rúdteherhordó rúd
kacugidaszukacugidaszu ◆ jelöljelöl 「Iincsóni kacugi dasza-
reta.」 „Engem jelöltek a bizottság elnöki tiszt-
jére.” ◆ kicipelkicipel 「Szofá-o hejakara kacugi dasi-
ta.」 „Kicipeltük a kanapét a szobából.” ◆ kirakkirak
「Kurumakaraszúcukészu-o kacugi dasita.」 „Ki-
raktuk a bőröndöket a kocsiból.”

kacugikomukacugikomu ◆ beviszbevisz
kacugjokacugjo ◆ elő halelő hal
kacugókacugó ◆ áhítatáhítat ◆ bálványozásbálványozás
kacugukacugu ◆ becsapbecsap 「Kono keikakude szeken-
o kacugótosita.」 „Tervével az egész világot pró-
bálta becsapni.” ◆ beugratbeugrat 「Tomodacsiniuma-
ku kacugareta.」 „Szépen beugratott a barátom.”
◆ cipelcipel 「Omacuride omikosi-o kacuida.」 „A
fesztiválon cipeltem a mozgó szentélyt.” ◆ hiszhisz
「Engi-o kacuideiru.」 „Hisz az előjelekben.” ◆

hurcolhurcol 「Nagai bó-o kacuideita.」 „Egy hosszú
rudat hurcolt.” ◆ posztraposztra emelemel 「Júkókjókaino
kaicsóni kacugareta.」 „A baráti társaság elnöki
posztjára emelték.” ◆ rászedrászed 「Matamo kacu-
gareta!」 „Megint rászedtek!” ◆ viszvisz 「Csicsi-
va vatasini curi zao-o kacugaszeta.」 „Apám vi-
tette velem a horgászbotokat.” ◇ katabó-okatabó-o ka-ka-
cugucugu segédkeziksegédkezik 「Akudzsino katabó-o kacui-
da.」 „Segédkezett a gaztettben.” ◇ kacugarerukacugareru
felülfelül 「Kareni kacugareta.」 „Felültem neki.” ◇

gen-ogen-o kacuidekacuide babonábólbabonából 「Gen-o kacuide
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akacsanga budzsiumarerumadebebí fuku-o kava-
nai.」 „Babonából nem vásárol babaruhát előre.”
◇ gohei-o kacugugohei-o kacugu babonásbabonás
kacujakukacujaku ◆ aktivitásaktivitás ◆ tevékenykedéstevékenykedés ◇

daikacujakuszurudaikacujakuszuru nagynagy hasznárahasznára válikválik
「Eigo-va daikacujakusita.」 „Nagy hasznomra
vált az angol.” ◇ daikacujakunodaikacujakuno állandóanállandóan
szükségszükség vanvan rárá 「Pan jaki ki-va daikacujaku-
datta.」 „Állandóan szükség volt a kenyérsütőre.”
◇ daikacujakunodaikacujakuno sokatsokat tesztesz 「Anata-va kjó-
va daikacujakudatta.」 „Ma sokat tettél.”

kacujakukinkacujakukin ◆ záróizomzáróizom ◇ dókókacujakukindókókacujakukin
pupilla záróizmapupilla záróizma
kacujakuszurukacujakuszuru ◆ aktívanaktívan csinálcsinál 「Konoszu-
pócu szensu-va mada kacujakusiteiru.」 „Ez a
versenyző még aktívan sportol.” ◆ hasznoshasznos
「Teidenno toki-va rószokuga kacujakusiteiru.」
„Az áramszünet idején hasznos a gyertya.” ◆ te-te-
vékenykedikvékenykedik 「Konoborantia dantai-va gai-
kokude kacujakusiteiru.」 „Ez az önkéntes szer-
vezet külföldön tevékenykedik.”

kacujókacujó ◆ megbarnult őszi falevélmegbarnult őszi falevél
kacujókacujó ◆ alkalmazásalkalmazás 「Dzsinzaino kacujó」
„munkaerő alkalmazása” ◆ felhasználásfelhasználás 「Sik-
inno kacujó」 „tőke felhasználása” ◆ használathasználat
「Éaino kacujó-va kjúszokuni hirogatteiru.」 „A
mesterséges intelligencia használata rohamosan
terjed.” ◆ igeragozásigeragozás ◆ japánjapán melléknévra-melléknévra-
gozásgozás ◆ ragozásragozás ◇ szagjóhenkakukacujószagjóhenkakukacujó
szuruhozszuruhoz hasonlóhasonló igékigék ragozásaragozása ◇ teika-teika-
cujócujó tárgyastárgyas ragozásragozás ◇ futeikacujófuteikacujó alanyialanyi
ragozásragozás ◇ jodankacujójodankacujó négyfokúnégyfokú igerago-igerago-
zászás
kacujógokacujógo ◆ ragozott szóragozott szó
kacujógobikacujógobi ◆ ragrag
kacujóhjókacujóhjó ◆ ragozási táblázatragozási táblázat
kacujókeikacujókei ◆ ragozott alakragozott alak
kacujószurukacujószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Szudeni naratta
keiszanhóhó-o kacujósita.」 „Az előzőleg tanult
számítási módszert alkalmaztam.” ◆ felhasználfelhasznál
「Éai-o kacujósite mondai-o kaikecusita.」 „Mes-
terséges intelligencia felhasználásával oldottam
meg a kérdést.” ◆ használhasznál 「Gakkóde
manandakoto-o kacujósiteiru.」 „Használom az
iskolában tanultakat.” ◆ kihasználkihasznál 「Genzaino
sokubade-va eigoga kacujódekinai.」 „A mostani
munkahelyemen nem tudom kihasználni az angol

tudásomat.” ◆ legtöbbetlegtöbbet kihozkihoz 「Kono kikai-
o umaku kacujósitai.」 „Szeretném a legtöbbet ki-
hozni ebből a lehetőségből.” ◆ ragozragoz 「Kono
dósi-o kacujósitekudaszai.」 „Ragozza ezt az
igét!” ◆ ragozódikragozódik 「Kono dósi-va dójatte kacu-
jószuru?」 „Hogyan ragozzák ezt az igét?” ◇ jú-jú-
kókacujószurukókacujószuru kiaknázkiaknáz 「Kare-va dzsibunno
szainó-o júkókacujószuru.」 „Kiaknázza a tehet-
ségét.”

kacukacukacukacu ◆ aligalig 「Kacukacu dzsúninga susz-
szekisita.」 „Alig jöttek tízen.” ◆ éppenéppen csakcsak
「Sigoto-o simekirikacukacuni siageta.」 „Éppen
csak befejeztem a munkát a határidőre.”

kacukadzsúkacukadzsú ◆ mozgóterhelésmozgóterhelés
kacukazankacukazan ◆ aktívaktív vulkánvulkán ◆ működőműködő tűzhá-tűzhá-
nyónyó ◆ működő vulkánműködő vulkán
kacukikacuki ◆ tujatuja
kacumensóhótaikacumensóhótai ◆ simasima felszínűfelszínű endoplaz-endoplaz-
matikus retikulummatikus retikulum
kacunisiteagetakacunisiteageta ◆ rántottrántott 「Kacunisite age
monoga szuki.」 „Szeretem a rántott ételeket.”

kacuniszurukacuniszuru ◆ kirántkiránt 「Butaniku-o kacunisi-
ta.」 „Kirántottam a disznóhúst.”

kacuokacuo ◆ bonitóbonitó ◇ kacuobusikacuobusi szárítottszárított hal-hal-
reszelékreszelék ◇ kacuobusikacuobusi szárítottszárított bonitófor-bonitófor-
gácsgács
kacuobusikacuobusi ◆ szárítottszárított bonitóforgácsbonitóforgács ◆

szárítottszárított halreszelékhalreszelék ◇ nekonikacuobusinekonikacuobusi
kecskére bízza a káposztátkecskére bízza a káposztát
kacuodorikacuodori ◆ fehérhasú szulafehérhasú szula
kacu-okacu-o ireruireru ◆ életetéletet lehellehel ◆ gatyábagatyába rázráz
「Sinsacsó-va kaisani kacu-o ireta.」 „Az új igaz-
gató gatyába rázta a vállalatot.”

kacurakacura ◆ japán júdásfajapán júdásfa
kacurakacura ◆ parókaparóka 「Kacura-o kaburu.」 „Paró-
kát vesz fel.” ◆ vendéghajvendéghaj 「Kacura-o cukeru.」
„Vendéghajat rak fel.”

kacuraavaszekacuraavasze ◆ paróka felpróbálásaparóka felpróbálása
kacuraiszukacuraiszu ◆ rizses rántottszeletrizses rántottszelet
kacurakuszurukacurakuszuru ◆ lecsúsziklecsúszik 「Kuruma-va
samen-o kacurakusita.」 „Az autó lecsúszott a lej-
tőn.”

kacurasikacurasi ◆ parókakészítőparókakészítő

AdysAdys kacujaku kacujaku – kacurasi kacurasi 15251525



kacurecukacurecu ◆ rántottrántott húshús ◆ rántottrántott szeletszelet
◇ kósinokacurecukósinokacurecu bécsibécsi szeletszelet ◇ mencsi-mencsi-
kacurecukacurecu rántott vagdaltrántott vagdalt
kacureikacurei ◆ körülmetéléskörülmetélés
kacurei-okacurei-o hodokoszuhodokoszu ◆ körülmetélkörülmetél 「Szeigo-
jókameno akacsan-ni kacurei-o hodokosita.」 „A
nyolcnapos csecsemőt körülmetélték.”

kacurjokukacurjoku ◆ életerőéleterő
kacurjokuniafurerukacurjokuniafureru ◆ életerőséleterős 「Kacurjoku-
ni afureru vakamono」 „életerős fiatal” ◆ energi-energi-
kuskus 「Kare-va kacurjokuni afureteiru.」 „Energi-
kus ember.”

kacurokacuro ◆ kiútkiút 「Pincsikarano kacuro-o szagasi-
ta.」 „Kiutat keresett a szorult helyzetből.”

kacusikakukacusikaku ◆ Kacusika kerületKacusika kerület
kacutekacute ◆ egykoregykor 「Kacute tomodacsidatta.」
„Egykor barátok voltunk.” ◆ korábbankorábban
「Kacute-va nacu-va kon-nani acukunakatta.」
„Korábban ilyen meleg nyarak nem voltak.” ◆ va-va-
lahalaha 「Koko-va kacute tatemonoga tatteita.」
„Itt valaha épület állt.” ◇ imadakacuteimadakacute ezez idáigidáig
「Rekisidzsóimadakacutenakatta dekigoto」
„történelem során ez idáig meg nem történt ese-
mény.” ◇ kacutenaihodonokacutenaihodono sohasoha nemnem látottlátott
「Kacutenai hodono szaigai」 „soha nem látott
katasztrófa”

kacutenaihodonokacutenaihodono ◆ sohasoha nemnem látottlátott 「Kac-
utenai hodono szaigai」 „soha nem látott kataszt-
rófa”

kacutenokacuteno ◆ egykoriegykori 「Kacuteno nicsidzsó-va
usinavaremasita.」 „Búcsút mondtunk egykori
életünknek.”

kacutozócsószurukacutozócsószuru ◆ fejébefejébe szállszáll aa dicső-dicső-
ségség 「Kare-va katte zócsósita.」 „A fejébe szállt a
dicsőség.”

kacuzaikacuzai ◆ kenőanyagkenőanyag
kacuzecukacuzecu ◆ artikulációartikuláció 「Kanodzso-va kacu-
zecugajoi.」 „Jó az artikulációja.”

kacuzentositekacuzentosite ◆ szélesreszélesre 「Kacuzentosite
sinkókeiga hiraketa.」 „Szélesre tárult előttünk
egy új látkép.”

kacscsiritokacscsirito ◆ jóljól 「Kacscsirito kagi-o kake-
ta.」 „Jól bezárkóztam.”

kacscsiritositakacscsiritosita ◆ formálisformális 「Menszecuni-
kacscsiritosita jófuku-o kita.」 „Az interjúra for-

mális ruhát vett fel.” ◆ szorosszoros 「Rjokó-va kacs-
csiritositaszukedzsúrudatta.」 „Szoros volt az
utazási programom.”

kaccsúkaccsú ◆ páncélpáncél 「Szensi-va kaccsúni mi-o ka-
tameteita.」 „A harcos talpig páncélban volt.” ◆

páncélzatpáncélzat
kacsikacsi ◆ értékérték 「Infurenotame okaneno kacsiga
szagatta.」 „Az infláció miatt a pénz értéke csök-
kent.” ◇ kacsigaarukacsigaaru megérmegér
「Konodaijamondo-va hjakuman enno kacsigaa-
ru.」 „Ez a gyémánt megér 1 millió jent.” ◇ ka-ka-
csiganaicsiganai nemnem érdemesérdemes 「Kono eiga-va dzsóe-
iszareru kacsiganai.」 „Ezt a filmet nem érdemes
levetíteni.” ◇ sidzsókacsisidzsókacsi piacipiaci értékérték ◇ da-da-
kenokacsigaarukenokacsigaaru érdemesérdemes 「Mattadakeno ka-
csigaatta.」 „Érdemes volt várni!” ◇ mattaku-mattaku-
kacsiganaikacsiganai fabatkátfabatkát semsem érér 「Kono kuruma-
va mattaku kacsiganai.」 „Ez az autó egy fabatkát
sem ér.” ◇ rijókacsirijókacsi használatihasználati értékérték
「Dzsóhóno rijókacsi」 „információ használati
értéke”

kacsikacsi ◆ gyalogsági katonagyalogsági katona
kacsikacsi ◆ győzelemgyőzelem 「Anatano gacsi!」 „Te győz-
tél!” ◆ nyerésnyerés ◇ kacsinidzsódzsirukacsinidzsódzsiru győzel-győzel-
menmen felbátorodvafelbátorodva 「Kacsini dzsódzsite mókó-
o kaisisita.」 „A győzelmen felbátorodva, vad tá-
madásba kezdett.” ◇ kacsi-okacsi-o hirouhirou ölébeölébe hullhull
aa győzelemgyőzelem 「Unjoku kacsi-o hirotta.」 „Sze-
rencsémre az ölembe hullott a győzelem.” ◇ han-han-
teigacsiteigacsi pontozásos győzelempontozásos győzelem
kacsiaukacsiau ◆ egybeesikegybeesik 「Kono sukudzsicu-va
nicsijóbitokacsiau.」 „Az ünnep egybeesik vasár-
nappal.” ◆ összekoccanösszekoccan 「Tomodacsito ata-
magakacsi atta.」 „Összekoccant a fejünk a bará-
tommal.” ◆ ütközikütközik 「Aneto ikengakacsi atta.」
„Ütközött a nővéremmel a véleményünk.”

kacsibosikacsibosi ◆ győzelmi csillaggyőzelmi csillag
kacsibosi-okacsibosi-o ageruageru ◆ győzelmetgyőzelmet jegyezjegyez
「Csímu-va mih-cuno kacsi bosi-o ageta.」 „A
csapat 3 győzelmet jegyzett.”

kacsidokikacsidoki ◆ üdvrivalgásüdvrivalgás 「Óendan-va
kacsidoki-o ageta.」 „A szurkolók üdvrivalgásban
törtek ki.”

kacsierukacsieru ◆ elnyerelnyer 「Kaisa-va torihikiszakino
sinrai-o kacsi eta.」 „A vállalat elnyerte a partne-
rei bizalmát.”
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kacsigaarukacsigaaru ◆ érér 「Kono kuruma-va taihenka-
csigaaru.」 „Ez kocsi sokat ér.” ◆ érdemesérdemes
「Szono hon-va kau kacsigaaru.」 „Azt a könyvet
érdemes megvenni.” ◆ értékesértékes 「Ano cubo-va
totemo kacsinoaru siromonodeszu.」 „Az a bödön
egy nagyon értékes cikk.” ◆ felérfelér 「Joi
szenmongidzsucu-o motteiru hito-va daiszocuk-
uraino kacsigaaru.」 „Egy jó szakma felér egy dip-
lomával.” ◆ megérmegér 「Konodaijamondo-va hjaku-
man enno kacsigaaru.」 „Ez a gyémánt megér 1
millió jent.”

kacsiganaikacsiganai ◆ értéktelenértéktelen 「Kacsiganaigaraku-
ta」 „értéktelen vacak” ◆ nemnem érdemesérdemes 「Kono
eiga-va dzsóeiszareru kacsiganai.」 „Ezt a filmet
nem érdemes levetíteni.” ◆ nemnem ériéri megmeg 「Kono
kikai-va súriszuru kacsiganai.」 „Ezt a gépet nem
érdemes megjavítani.”

kacsigurikacsiguri ◆ szárított gesztenyeszárított gesztenye
kacsihandankacsihandan ◆ értékítéletértékítélet
kacsihokorukacsihokoru ◆ diadalmaskodikdiadalmaskodik 「Kareni ka-
csi hokorarete kujasikatta.」 „Bosszantó volt,
hogy diadalmaskodott felettem.” ◆ győzelemit-győzelemit-
tastas 「Kacsi hokotta kibun」 „győzelemittas ér-
zés”

kacsihokottakacsihokotta ◆ diadalmasdiadalmas 「Dzsósi-va kacsi
hokotta kaode keiszanmiszu-o sitekisita.」 „A fő-
nököm diadalmas arccal mutatta a számítási hibá-
mat.” ◆ győzelemittasgyőzelemittas
kacsihokottekacsihokotte ◆ diadalmasandiadalmasan 「Szensutacsi-
va kacsi hokotte taidzsósita.」 „A játékosok dia-
dalmasan levonultak a pályáról.”

kacsihószokukacsihószoku ◆ értéktörvényértéktörvény
kacsiikuszakacsiikusza ◆ győztes csatagyőztes csata
kacsikacsikacsikacsi ◆ kattogvakattogva ◆ keményenkeményen ◆ ke-ke-
tyegvetyegve ◆ merevenmereven ◇ kacsikacsitokacsikacsito ketyeg-ketyeg-
veve 「Tokei-va kacsikacsito ugoiteita.」 „Az óra
ketyegett.” ◇ kacsikacsinakacsikacsina merevmerev 「Kacsikacs-
ina kiszoku」 „merev szabály”

kacsikacsinakacsikacsina ◆ keménykemény ◆ merevmerev 「Ka-
csikacsina kiszoku」 „merev szabály” ◇ atamag-atamag-
akacsikacsinaakacsikacsina hajthatatlanhajthatatlan 「Kareno
atama-va kacsikacsida.」 „Az az ember hajthatat-
lan.”

kacsikacsinikacsikacsini ◆ kővékővé 「Reitókono niku-va ka-
csikacsini kótta.」 „A mélyhűtőben a hús kővé fa-
gyott.”

kacsikacsininarukacsikacsininaru ◆ lebénullebénul 「Butaini deruto-
kacsikacsininaru.」 „Ha színpadra kerül, lebé-
nul.”

kacsikacsiszaszerukacsikacsiszaszeru ◆ összekocogtatösszekocogtat
「Ha-o kacsikacsiszaszeta.」 „Összekocogtattam
a fogam.”

kacsikacsitokacsikacsito ◆ ketyegveketyegve 「Tokei-va kacsika-
csito ugoiteita.」 „Az óra ketyegett.” ◆ kocog-kocog-
tatvatatva ◆ összekocogtatvaösszekocogtatva
kacsikacsitógokukacsikacsitógoku ◆ ketyegketyeg 「Tokeigakacsi-
kacsito ugoiteiru.」 „Az óra ketyeg.”

kacsikacsitoiuotokacsikacsitoiuoto ◆ kattogáskattogás
kacsikacsitoiuoto-okacsikacsitoiuoto-o taterutateru ◆ kattogkattog
「Kikai-va kacsikacsitoiu oto-o tateta.」 „A gép
kattogott.”

kacsikankacsikan ◆ értékrendértékrend 「Kareto vatasi-va ka-
csikanga csigau.」 „Különbözik az értékrendünk.”
◆ értékszemléletértékszemlélet
kacsikinakacsikina ◆ makacsmakacs ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen ◆

versenyszelleműversenyszellemű
kacsikosikacsikosi ◆ nyerőnyerő pontkülönbségpontkülönbség ◆ össze-össze-
sítésessítéses előnyelőny 「Konkai-va maketaga ih-ten ka-
csi kosida.」 „Most ugyan veszítettünk, összesí-
tésben viszont 1 pont előnyünk van.”

kacsikosi-okacsikosi-o kimerukimeru ◆ nyerőnyerő pontkülönbsé-pontkülönbsé-
getget érér elel 「Jonsó szanpaide kacsi kosi-o kime-
ta.」 „4 győzelemmel és 3 vereséggel nyerő pont-
különbséget ért el.”

kacsikoszukacsikoszu ◆ előnyeelőnye vanvan 「Csímu-va ih-ten
kacsi kosita.」 „A csapatnak egy pont előnye van.”
◆ összesítésbenösszesítésben legyőzlegyőz ◆ pontkülönbség-pontkülönbség-
gelgel legyőzlegyőz 「Konpjútá-va puro kisini kacsi kosi-
ta.」 „A számítógép pontkülönbséggel legyőzte a
hivatásos sógijátékost.”

kacsikukacsiku ◆ állatállományállatállomány ◆ barombarom ◆ háziál-háziál-
latlat ◆ jószágjószág 「Kacsikuni esza-o ageru tameha-
jaokisita.」 „Korán kelt fel, hogy megetesse a jó-
szágot.” ◆ tenyészállattenyészállat
kacsikugjúkacsikugjú ◆ szarvasmarhaszarvasmarha
kacsikukakacsikuka ◆ háziasításháziasítás
kacsikukasitakacsikukasita ◆ háziasítottháziasított
kacsikukaszurukacsikukaszuru ◆ háziasítháziasít
kacsikusiikukacsikusiiku ◆ állattartásállattartás ◆ állattenyész-állattenyész-
téstés
kacsikusókacsikusó ◆ tenyészállat-kereskedőtenyészállat-kereskedő
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kacsimakekacsimake ◆ győzelem és vereséggyőzelem és vereség
kacsimekacsime ◆ esélyesély aa győzelemregyőzelemre ◆ nyerésinyerési
esélyesély 「Konogémude vatasino kacsi me-va
nai.」 „Nincs esélyem nyerni ebben a játékban.”

kacsimenonaikacsimenonai ◆ esélytelenesélytelen 「Kacsi menonai
siaidatta.」 „Esélytelen meccs volt.” ◆ kilátás-kilátás-
talantalan 「Kacsi menonai tatakaidatta.」 „Kilátás-
talan harc volt.” ◆ reménytelenreménytelen
kacsinidzsódzsirukacsinidzsódzsiru ◆ győzelmengyőzelmen felbáto-felbáto-
rodvarodva 「Kacsini dzsódzsite mókó-o kaisisita.」
„A győzelmen felbátorodva, vad támadásba kez-
dett.”

kacsinkacsin-nakacsinkacsin-na ◆ keménykemény 「Biszuketto-va
kacsinkacsindatta.」 „A keksz kemény volt.”

kacsinkacsin-nikacsinkacsin-ni ◆ keményrekeményre
kacsinokacsino ◆ értékűértékű 「Kacsino takai kuruma-o
katta.」 „Nagy értékű autót vett.”

kacsintobucukarukacsintobucukaru ◆ koccankoccan 「Guraszu-va
binnikacsintobucukatta.」 „A pohár az üveghez
koccant.”

kacsintoiuotokacsintoiuoto ◆ koccanáskoccanás 「Koppunokacsin-
toiu oto」 „pohárkoccanás”

kacsinukiszenkacsinukiszen ◆ kieséseskieséses versenyverseny ◆ selej-selej-
tező mérkőzéstező mérkőzés
kacsinukukacsinuku ◆ győztesengyőztesen végigharcolvégigharcol
「Tatakai-o kacsi nuita.」 „Győztesen végighar-
colta a csatát.” ◆ végignyervégignyer 「Jonkaiszen-o ka-
csi nuita.」 „4 fordulót végignyert.” ◆ végig-végig-
győzgyőz
kacsi-okacsi-o hirouhirou ◆ ölébeölébe hullhull aa győzelemgyőzelem 「Un-
joku kacsi-o hirotta.」 „Szerencsémre az ölembe
hullott a győzelem.”

kacsi-okacsi-o mitomerumitomeru ◆ méltányolméltányol 「Kareno sigo-
tono kacsi-va mitomerarenakatta.」 „Nem méltá-
nyolták a munkáját.”

kacsi-o szeiszurukacsi-o szeiszuru ◆ győzgyőz
kacsippanasikacsippanasi ◆ sorozatossorozatos győzelemgyőzelem 「Kjó-
madezutto kacsippanasida.」 „Egészen máig so-
rozatos győzelmet arattunk.”

kacsironkacsiron ◆ értékelméletértékelmélet
kacsiszuszumukacsiszuszumu ◆ továbbjuttovábbjut 「Csímu-va ka-
csi szuszunda.」 „A csapat továbbjutott.”

kacsitaikeikacsitaikei ◆ értékrendszerértékrendszer
kacsitenkacsiten ◆ győzelmi pontgyőzelmi pont

kacsitorukacsitoru ◆ beveszbevesz 「Tekiga siro-o kacsi tot-
ta.」 „Az ellenség bevette a várat.” ◆ elnyerelnyer
「Kare-va toranpude vatasino okane-o kacsi tot-
ta.」 „Kártyán elnyerte a pénzemet.” ◆ kiharcolkiharcol
「Ródókumiai-va csin-age-o kacsi totta.」 „A
szakszervezet kiharcolta a béremelést.” ◆ kivívkivív
「Dzsijú-o kacsi totta.」 „Kivívtuk a szabadsá-
got.”

kacsittonarukacsittonaru ◆ kattankattan 「Dzsógakacsitto nat-
ta.」 „A zár kattant.”

kacsittoszurukacsittoszuru ◆ pattintpattint 「Renzukjappu-o
kacsitto tori cuketa.」 „A helyére pattintottam
lencsesapkát.”

kacsizukerukacsizukeru ◆ értékelértékel 「Szakuhin-o kacsizu-
keru.」 „Értékeli az alkotást.”

kacsókacsó ◆ részlegvezetőrészlegvezető
kacsókacsó ◆ családfőcsaládfő
kacsódairikacsódairi ◆ részlegvezető-helyettesrészlegvezető-helyettes
kacsódokacsódo ◆ hallhatósághallhatóság
kacsófúgecukacsófúgecu ◆ természettermészet szépségeiszépségei 「Sini
kacsófúgecu-o ori konda.」 „A versébe foglalta a
természet szépségeit.”

kacsókenkacsóken ◆ patriarkális jogpatriarkális jog
kacsókinkacsókin ◆ büntetésbüntetés ◆ különadókülönadó 「Doku-
szenkinsihódzsóno kacsókin」 „monopolistavál-
lalati különadó” ◇ jusucukacsókinjusucukacsókin exportadóexportadó
◇ junjúkacsókinjunjúkacsókin importadóimportadó ◇ junjúkacsó-junjúkacsó-
kinkin vámpótlékvámpótlék
kacsószeikacsószei ◆ hallhatósághallhatóság
kacsószeidokacsószeido ◆ patriarkális rendszerpatriarkális rendszer
kacsúkacsú ◆ forgatagforgatag 「Vaga kuni-va súszencsok-
ugo, konranno kacsúniatta.」 „A háború végén
országunk a káosz forgatagába került.” ◆ örvényörvény
közepeközepe ◇ kacsúniarukacsúniaru rólaróla szólszól 「Kanodzso-
va uvaszano kacsúniaru.」 „Róla szólnak a plety-
kák.”

kacsúkacsú ◆ tűztűz belsejebelseje 「Kacsúni tobi komu.」
„Tűzbe ugrik.”

kacsúkacsú ◆ bibeszálbibeszál
kacsúkókacsúkó ◆ virágállatokvirágállatok
kacsúniarukacsúniaru ◆ rólaróla szólszól 「Kanodzso-va uvasza-
no kacsúniaru.」 „Róla szólnak a pletykák.”
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kacsúnitódzsirukacsúnitódzsiru ◆ tűzbetűzbe vetvet 「Himicusorui-
o kacsúni tódzsita.」 „Tűzbe vetettem a titkos ira-
tokat.”

kacsúnokacsúno ◆ szóban forgószóban forgó
kacsúnokacsúno kuri-okuri-o hirouhirou ◆ tűzbetűzbe megymegy 「To-
modacsinotameni kacsúno kuri-o hirou.」 „Tűzbe
megy a barátjáért.”

kadakada ◆ buddhista versbuddhista vers ◆ gáthágáthá
kadaikadai ◆ hevenyészetthevenyészett címcím ◆ ideiglenesideiglenes címcím

kadaikadai ◆ feladatfeladat 「Szenszei-va szeitoni kadai-
o ataeta.」 „A tanár feladatot adott a diáknak.”
◆ problémaprobléma 「Ókuno kadaiga nokotta.」 „Sok
problémánk maradt.” ◆ tématéma 「Kenkjúkadai」
„kutatási téma” ◆ tételtétel 「Ucside szocugjósiken-
no kadaino dzsunbi-o sita.」 „Otthon kidolgoz-
tam az érettségi tételeket.”

kadaikadai ◆ állványállvány ◆ konzolkonzol ◆ tartóváztartóváz
kadaibonkadaibon ◆ kötelező olvasmánykötelező olvasmány
kadaihjókakadaihjóka ◆ felülértékelésfelülértékelés ◆ túlbecsüléstúlbecsülés
◆ túlértékeléstúlértékelés
kadaihjókaszurukadaihjókaszuru ◆ felülértékelfelülértékel 「Kadaihjó-
kaszareta cúka」 „felülértékelt valuta” ◆ túlbe-túlbe-
csülcsül 「Kaikakuno kóka-o kadaihjókasita.」 „Túl-
becsülte a reformok hatását.” ◆ túlértékeltúlértékel
「Dzsiko-o kadaihjókasita.」 „Túlértékelte önma-
gát.”

kadaikjokukadaikjoku ◆ kötelező zenedarabkötelező zenedarab
kadainakadaina ◆ túlzotttúlzott 「Kadaina jókjú」 „túlzott
követelés”

kadainikadaini ◆ túlzotttúlzott mennyiségbenmennyiségben 「Buppin-
o kadaini csótacusita.」 „Túlzott mennyiségben
szereztük be az árut.” ◆ túlzotttúlzott nagyságbannagyságban
「Zeikin-o kadaini nófusita.」 „Túlzott nagyság-
ban fizettem adót.”

kadaisiszurukadaisiszuru ◆ felnagyítfelnagyít 「Mondai-o kadaisi-
szuru.」 „Felnagyítja a problémát.” ◆ túlérté-túlérté-
kelkel 「Kareno nórjoku-o kadaisiszuru.」 „Túlérté-
keli a képességét.”

kadankadan ◆ költői körköltői kör
kadankadan ◆ alacsonyalacsony fokozatfokozat ◆ alsóalsó fokfok ◆ al-al-
sósó kardtartáskardtartás ◆ alsóalsó lépcsőfoklépcsőfok ◆ alsóalsó polcpolc

kadankadan ◆ ágyáságyás ◆ virágágyásvirágágyás

kadenkaden ◆ háztartásiháztartási elektronikaelektronika ◇ siromo-siromo-
nokadennokaden háztartási gépháztartási gép
kadenkaden ◆ feltöltődésfeltöltődés ◆ töltéstöltés
kadenkaden ◆ családon belül továbbadáscsaládon belül továbbadás
kaden-acukaden-acu ◆ túlfeszültségtúlfeszültség
kaden-acukeidenkikaden-acukeidenki ◆ túlfeszültségfigyelőtúlfeszültségfigyelő
relérelé
kadencakadenca ◆ kadenciakadencia
kaden-jakukaden-jaku ◆ családicsaládi csodagyógyszercsodagyógyszer ◆

családi orvosságcsaládi orvosság
kaden-nohidzsucukaden-nohidzsucu ◆ családi csodafegyvercsaládi csodafegyver
kaden-nohihókaden-nohihó ◆ családi ereklyecsaládi ereklye
kadenrjúkadenrjú ◆ túláramtúláram
kadenrjúsikadenrjúsi ◆ töltött részecsketöltött részecske
kadensikadensi ◆ vegyértékelektronvegyértékelektron
kadensitaikadensitai ◆ valencia sávvalencia sáv
kadenszeihinkadenszeihin ◆ háztartásiháztartási elektronikaelektronika ◆

háztartási gépháztartási gép
kádigankádigan ◆ kardigánkardigán
kadokado ◆ bejáratbejárat ◆ házház ◆ házház elejeeleje ◆ kapukapu ◇

varaukadonihafukukitaruvaraukadonihafukukitaru boldogságotboldogságot hozhoz
a házhoz a nevetésa házhoz a nevetés
kadokado ◆ gyanúgyanú 「Súvaikóino kadode taihosza-
reta.」 „Korrupció gyanújával letartóztatták.” ◆

kérdéskérdés 「Fusinno kadode taihoszareta.」 „Van
néhány gyanús kérdés, ezért letartóztatták.” ◆ okok
「Szupai kóino kadode kokugaitaikjotonatta.」
„Kémkedés okából kitoloncolták az országból.”

kadokado ◆ túlzott mértéktúlzott mérték
kadokado ◆ csücsökcsücsök 「Hagakino kado-va maruku-
szuri hetteiru.」 „A levelezőlap csücske gömbö-
lyűre kopott.” ◆ nyersségnyersség 「Kareno kotobani-va
kadogaaru.」 „Nyersek a szavai.” ◆ sarksark 「Hej-
ano kado」 „szoba sarka” ◆ saroksarok 「Nibanmeno
kado-o hidarini magattekudaszai.」 „A második
saroknál forduljon balra!” ◇ kadogatacukadogatacu
rosszulrosszul vesziveszi kiki magátmagát 「Vatasiga iuto kadoga
tacukaraanataga itte.」 „Ha én mondom neki, az
rosszul veszi ki magát, mondd inkább te!” ◇ ka-ka-
dogatacudogatacu sértősértő 「Szó ittara kadoga tacu.」
„Ha így mondod, az sértő.” ◇ kadogatorerukadogatoreru
enyhülenyhül aa modoramodora 「Nenre-o kaszanete kadoga
toretekita.」 „Ahogy idősödött, enyhült a modo-
ra.” ◇ kadonotoretakadonotoreta barátságosbarátságos ◇ kado-kado-
notorenainotorenai barátságtalanbarátságtalan ◇ kado-okado-o taterutateru
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mérgesmérges 「Csiiszanakotoni kado-o tateru.」 „Ap-
ró dolgok miatt is mérges lesz.” ◇ kado-okado-o torutoru
legömbölyítlegömbölyít 「Cukueno kado-o totta.」 „Le-
gömbölyítette az asztal sarkát.” ◇ kado-okado-o torutoru
finomítfinomít 「Kotobano kado-o totta.」 „Finomított
a szavain.” ◇ micsinokadomicsinokado utcasarokutcasarok ◇

mekado-omekado-o taterutateru szúrósszúrós szemmelszemmel néznéz ◇

menikado-o taterumenikado-o tateru szúrós szemmel nézszúrós szemmel néz
kadókadó ◆ ikebanaikebana ◆ virágkötészetvirágkötészet 「Kadó-o
manabu.」 „Virágkötészetet tanul.”

kadókadó ◆ kürtőkürtő ◆ vulkáni csatornavulkáni csatorna
kadókadó ◆ eltolhatóeltolható 「Kadóma dzsikiri-o mó-
keta.」 „Eltolható válaszfalat szerelt. be.” ◆ moz-moz-
gathatógatható 「Kadódana」 „mozgatható polc”

kadókadó ◆ dolgozásdolgozás ◆ működésműködés ◆ működtetésműködtetés
kádokádo ◆ kartonkarton ◆ kártyakártya 「Kádode haraitai-
nodeszuga.」 „Szeretnék kártyával fizetni!” ◆ laplap
「Kore-va icsibancujoikádodeszu.」 „Ez a legerő-
sebb lap.” ◆ meccsmeccs 「Konokádo-va minogasze-
nai.」 „Ezt a meccset nem lehet kihagyni.” ◆ túrótúró
◆ üdvözlőlapüdvözlőlap 「Rjokószakikarakádo-o dasita.」
„Küldtem egy üdvözlőlapot a helyről, ahol jár-
tam.” ◇ aidíkádoaidíkádo személyiszemélyi igazolványigazolvány ◇ ka-ka-
zokukádozokukádo társkártyatárskártya ◇ gifuto-kádogifuto-kádo aján-aján-
dékkártyadékkártya ◇ kjassukádokjassukádo bankkártyabankkártya
「Kjassukádode okane-o hiki dasita.」 „Bankkár-
tyával vettem fel pénzt.” ◇ gurín-kádogurín-kádo zöldkár-zöldkár-
tyatya ◇ kuriszumaszu-kádokuriszumaszu-kádo karácsonyikarácsonyi üd-üd-
vözlőlapvözlőlap ◇ kuredzsittokádokuredzsittokádo hitelkártyahitelkártya
「Kuredzsittokádono gendogaku-o koeta.」 „Túl-
léptem a hitelkártyám összeghatárát.” ◇

szaundo-kádoszaundo-kádo hangkártyahangkártya ◇ szumátokádoszumátokádo
csipkártyacsipkártya ◇ tarottokádotarottokádo tarokktarokk kártyakártya ◇

terehon-kádoterehon-kádo telefonkártyatelefonkártya ◇ tosokanká-tosokanká-
dodo olvasójegyolvasójegy 「Tosokankádono szakuszei」
„olvasójegy készítése” ◇ bászudé-kádobászudé-kádo szüle-szüle-
tésnapitésnapi üdvözlőlapüdvözlőlap ◇ pancsi-kádopancsi-kádo lyukkár-lyukkár-
tyatya ◇ bideokádobideokádo videokártyavideokártya ◇ furassu-furassu-
kádokádo memorizálómemorizáló kártyakártya ◇ furassu-kádofurassu-kádo
szókártyaszókártya ◇ furanszunokádofuranszunokádo franciafrancia kár-kár-
tyatya ◇ pointo-kádopointo-kádo pontkártyapontkártya ◇ mainan-mainan-
bákádobákádo személyiszám-kártyaszemélyiszám-kártya ◇ mainanbá-mainanbá-
kádokádo adókártyaadókártya ◇ memoríkádomemoríkádo memóriakár-memóriakár-
tyatya ◇ reddo-kádoreddo-kádo pirospiros laplap ◇ vairudo-kádovairudo-kádo
helyettesítőhelyettesítő karakterkarakter ◇ vairudo-kádovairudo-kádo jo-jo-
ker karakterker karakter
kadobankadoban ◆ mindentmindent eldöntőeldöntő játszmajátszma ◆

nyolcnyolc nyerősorozatotnyerősorozatot igénylőigénylő címvédéscímvédés
「Kadobanózeki」 „nyolc nyerősorozatot igénylő

ózeki” ◆ sorsdöntősorsdöntő játszmajátszma 「Kadobanni kat-
ta.」 „Megnyerte a sorsdöntő játszmát.”

kadoban-nioikomukadoban-nioikomu ◆ nemnem hagyhagy választástválasztást
「Kadobanni oi komareta.」 „Nem maradt sok
választásom.”

kadobarukadobaru ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Szon-nani kadob-
arazuni ohanasikudaszai.」 „Kérem, beszéljen fe-
szélyezetlenül!” ◆ szögletesszögletes 「Kadobatta mo-
dzsi」 „szögletes betű”

kadobejakadobeja ◆ saroklakássaroklakás
kádobokkuszukádobokkuszu ◆ kartotékkartoték ◆ kártyatartókártyatartó
kadocsikadocsi ◆ sarokteleksaroktelek
kadodavarakadodavara ◆ szumószumó küzdőtérküzdőtér körülikörüli bálákbálák

kadodekadode ◆ indulásindulás 「Mirai-e no kadode」 „in-
dulás a jövőbe” ◆ kezdetkezdet 「Dzsinszeino ka-
dode」 „új élet kezdete” ◆ kilépéskilépés 「Sakaidzsin-
tositeno kadode-o ivatta.」 „Megünnepelte kilé-
pését a társadalmi életbe.”

kadódzsikankadódzsikan ◆ ledolgozottledolgozott órákórák számaszáma ◆

üzemóraüzemóra
kadódzsinkókadódzsinkó ◆ munkáslétszámmunkáslétszám
kádogakádoga deszoroudeszorou ◆ összeállösszeáll aa listalista 「Tai-
szenkádoga deszorotta.」 „Összeállt a lista, hogy
ki kivel fog játszani.”

kadogatacukadogatacu ◆ rosszulrosszul vesziveszi kiki magátmagát 「Va-
tasiga iuto kadoga tacukaraanataga itte.」 „Ha én
mondom neki, az rosszul veszi ki magát, mondd
inkább te!” ◆ sértősértő 「Szó ittara kadoga tacu.」
„Ha így mondod, az sértő.”

kadogatorerukadogatoreru ◆ enyhülenyhül aa modoramodora 「Nenre-o
kaszanete kadoga toretekita.」 „Ahogy idősödött,
enyhült a modora.”

kádogémukádogému ◆ kártyajátékkártyajáték
kadogucsikadogucsi ◆ bejáratbejárat ◆ kapukapu ◆ küszöbküszöb 「Ók-
ina henkano kadogucsini tatteiru.」 „Nagy válto-
zások küszöbén állunk.”

kadoherinkadoherin ◆ kadherinkadherin
kádohorudákádohorudá ◆ kártyatartókártyatartó
kadojakadoja ◆ sarokházsarokház
kadókakadóka ◆ igenigen vagyvagy semsem 「Bónaszu-va de-
rukadóka vakarimaszen.」 „Nem tudom, hogy
lesz-e prémium vagy sem.”

kadókakadóka ◆ ikebana mestereikebana mestere
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kadókankadókan ◆ tracheidatracheida
kádokészukádokészu ◆ kártyatartókártyatartó
kádokíkádokí ◆ kulcskártyakulcskártya
kadókjókadókjó ◆ mozgatható hídmozgatható híd ◆ mozgóhídmozgóhíd
kadókoirukadókoiru ◆ forgótekercsforgótekercs 「Kadókoiru kei-
denrjúkei」 „forgótekercses árammérő” ◆ moz-moz-
gótekercsgótekercs 「Kadókoirupikkuappu」 „mozgóte-
kercses hangszedő”

kadokokakadokoka ◆ vagyvagy holhol 「Kono eiga-va szegedo-
kadokokano szetteida.」 „Ez a film Szegeden vagy
hol játszódik.”

kadokokjúkadokokjú ◆ hiperventilációhiperventiláció
kadomacukadomacu ◆ újéviújévi fenyődekorációfenyődekoráció 「Tat-
emonono iri gucsini kadomacu-o tateta.」 „Az
épület bejáratához újévi fenyődekorációt állított.”

kadomiumukadomiumu ◆ kadmiumkadmium
kadomiumucsúdokukadomiumucsúdoku ◆ kadmiummérgezéskadmiummérgezés
kadonikadoni ◆ mértéktelenülmértéktelenül 「Kadoni oszake-o
nomu.」 „Mértéktelenül iszik.” ◆ túlságosantúlságosan
「Kadoni kincsószuru.」 „Túlságosan izgul.” ◆

túlzottantúlzottan 「Kadoni kitaisinai hógaii.」 „Nem
szabad túlzott elvárásokat támasztani.”

kadóniszszúkadóniszszú ◆ ledolgozott napok számaledolgozott napok száma
kadonokadono ◆ mértéktelenmértéktelen 「Kadonoarukóru
szessu-va karadani varui.」 „A mértéktelen alko-
holfogyasztás káros.” ◆ túlzotttúlzott 「Kadonoszuto-
reszu」 „túlzott stressz”

kadonotorenaikadonotorenai ◆ barátságtalanbarátságtalan
kadonotoretakadonotoreta ◆ barátságosbarátságos
kádonozandakakádonozandaka ◆ kártyaegyenlegkártyaegyenleg
kado-okado-o taterutateru ◆ mérgesmérges 「Csiiszanakotoni
kado-o tateru.」 „Apró dolgok miatt is mérges
lesz.”

kado-okado-o torutoru ◆ finomítfinomít 「Kotobano kado-o tot-
ta.」 „Finomított a szavain.” ◆ legömbölyítlegömbölyít
「Cukueno kado-o totta.」 „Legömbölyítette az
asztal sarkát.”

kadóricukadóricu ◆ kihasználtságkihasználtság 「Konohoteruno
kjakusicuno kadóricu-va hikui.」 „A hotel ven-
dégszobáinak kihasználtsága alacsony.” ◆ ki-ki-
használtsági fokhasználtsági fok
kádo-rídákádo-rídá ◆ kártyaolvasókártyaolvasó
kádorukádoru ◆ palackkötegpalackköteg

kadósikikadósiki ◆ mozgathatómozgatható 「Kadósikibeddo」
„mozgatható ágy”

kádosikimokurokukádosikimokuroku ◆ kartotékkartoték 「Tosokanno-
kádo sikimokuroku」 „könyvtári kartoték”

kadószeikadószei ◆ mobilitásmobilitás ◆ mozdíthatóságmozdíthatóság ◆

mozgathatóságmozgathatóság ◆ mozgékonyságmozgékonyság
kadószeiidensikadószeiidensi ◆ áthelyeződő génáthelyeződő gén
kadószekikadószeki ◆ mozgógátmozgógát
kádoszenkószócsikádoszenkószócsi ◆ kártyalyukasztókártyalyukasztó ◆

lyukkártyalyukasztólyukkártyalyukasztó
kadószurukadószuru ◆ működésbeműködésbe léplép 「Szócsiga kadó-
sinakatta.」 „A szerkezet nem lépett működésbe.”
◆ működikműködik 「Buréki-va kadósinakatta.」 „A fék
nem működött.”

kadóteisiszurukadóteisiszuru ◆ leállleáll 「Dzsisinno eikjóde
kódzsó-va kadóteisisiteiru.」 „A földrengés miatt
leállt a gyár.”

kádouranaikádouranai ◆ kártyajósláskártyajóslás ◆ kártyavetéskártyavetés
kadovakaszukadovakaszu ◆ elrabolelrabol 「Kodomo-o kadova-
kaszu.」 „Elrabolja a gyereket.”

kadzsakadzsa ◆ szolgaszolga
kadzsikadzsi ◆ kovácsoláskovácsolás ◇ katanakadzsikatanakadzsi kard-kard-
kovácskovács ◇ teppókadzsiteppókadzsi fegyverkovácsfegyverkovács
kadzsikadzsi ◆ családicsaládi ügyügy 「Kadzsicugó-o rijúni
jaszumu.」 „Családi ügyből kifolyólag hiányzik.”
◆ házimunkaházimunka 「Otto-va kadzsi-o tecudattekure-
ru.」 „A férjem segít a házimunkában.”

kadzsikadzsi ◆ hajókormányhajókormány ◆ kormánykormány ◆ kor-kor-
mánylapátmánylapát ◆ oldalkormányoldalkormány ◇ omokadzsiomokadzsi ha-ha-
jójó jobbrajobbra kormányzásakormányzása 「Omokadzsi-o to-
ru.」 „Jobbra kormányozza a hajót.” ◇ torika-torika-
dzsidzsi hajóhajó balrabalra kormányzásakormányzása 「Torikadzsito
omokadzsi」 „hajó balra és jobbra kormányzása”

kadzsikadzsi ◆ ráolvasásráolvasás ◇ kadzsikitókadzsikitó ráolvasá-ráolvasá-
sos imasos ima
kadzsikadzsi ◆ papíreperfapapíreperfa
kadzsikadzsi ◆ tűztűz 「Sóbósi-va kadzsi-o kesita.」 „A
tűzoltó eloltotta a tüzet.” ◆ tűzesettűzeset 「Kadzsiga
okoru.」 „Tűzeset történik.” ◇ ókadzsiókadzsi nagynagy
tűzvésztűzvész ◇ taigan-nokadzsitaigan-nokadzsi másmás problémá-problémá-
jaja ◇ taigan-nokadzsitaigan-nokadzsi nemnem azaz énén dolgomdolgom ◇

jamakadzsijamakadzsi erdőtűzerdőtűz ◇ jamakadzsijamakadzsi futótűzfutótűz

kadzsiatonohinojódzsinkadzsiatonohinojódzsin ◆ későkéső bánatbánat eb-eb-
gondolatgondolat
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kadzsibakadzsiba ◆ kovácsműhelykovácsműhely
kadzsibakadzsiba ◆ tűz helyszínetűz helyszíne
kadzsibadorobókadzsibadorobó ◆ katasztrófabűnözőkatasztrófabűnöző ◆

zavarosban halászózavarosban halászó
kadzsibadorobó-okadzsibadorobó-o hatarakuhataraku ◆ zavarosbanzavarosban
halászikhalászik
kadzsibókadzsibó ◆ járomrúdjáromrúd ◆ kocsirúdkocsirúd ◆ kor-kor-
mányrúdmányrúd
kadzsicukadzsicu ◆ szerencsés napszerencsés nap
kadzsicukadzsicu ◆ gyümölcsgyümölcs 「Kadzsicuno szukunai
sokano dzsiszecu」 „kevés gyümölcsöt hozó nyár-
eleje” ◆ terméstermés
kadzsicukadzsicu ◆ múltkormúltkor 「Kadzsicu-va oszevanina-
rimasita.」 „Köszönöm, hogy a múltkor foglalko-
zott velem!”

kadzsicusukadzsicusu ◆ erőserős ital,ital, amibenamiben gyümölcsgyümölcs
úszikúszik ◆ gyümölcsborgyümölcsbor ◆ gyümölcsös likőrgyümölcsös likőr
kadzsigahaszszeiszurukadzsigahaszszeiszuru ◆ kiüt a tűzkiüt a tűz
kadzsijakadzsija ◆ kovácskovács
kadzsijanomjóbankadzsijanomjóban ◆ üres ígéretüres ígéret
kadzsijanorokadzsijanoro ◆ kovácskemencekovácskemence
kadzsijanosigotobakadzsijanosigotoba ◆ kovácsműhelykovácsműhely
kadzsikakadzsika ◆ éneklő békaéneklő béka
kadzsikakadzsika ◆ kölöntekölönte
kadzsikagaerukadzsikagaeru ◆ éneklő békaéneklő béka
kadzsikamukadzsikamu ◆ elgémberedikelgémberedik 「Szamuszade
tegakadzsikandeimaszu.」 „A hidegtől elgémbe-
redett a kezem.” ◆ meggémberedikmeggémberedik 「Asigaka-
dzsikanda.」 „Meggémberedett a lábam.”

kadzsikikadzsiki ◆ kardhalkardhal
kadzsikimagurokadzsikimaguro ◆ kardhalkardhal
「Kadzsikimaguro-o tabetakotoarimaszuka?」
„Ettél már kardhalat?”

kadzsikitókadzsikitó ◆ ráolvasásos imaráolvasásos ima
kadzsikizakadzsikiza ◆ AranyhalAranyhal
kadzsikukadzsiku ◆ kalászorsókalászorsó
kadzsikukadzsiku ◆ áltengelyáltengely
kadzsimakurakadzsimakura ◆ hajón alváshajón alvás ◆ hajóúthajóút
kadzsimimaikadzsimimai ◆ tűzesettűzeset utániutáni vigasztalóvigasztaló lá-lá-
togatástogatás
kadzsiminaraikadzsiminarai ◆ gyakorlógyakorló háziasszonyháziasszony ◆

házimunka gyakorlásaházimunka gyakorlása

kadzsinkadzsin ◆ szépszép nőnő ◇ szaisikadzsinszaisikadzsin tehet-tehet-
séges férfi és szép nő jó párosításséges férfi és szép nő jó párosítás
kadzsinkadzsin ◆ családtagcsaládtag ◆ házház lakójalakója 「Ka-
dzsinno ruszucsúni dorobóga sinnjúsita.」 „Amíg
a ház lakói távol voltak, behatolt a betörő.”

kadzsinkadzsin ◆ költőköltő ◆ tanka költőtanka költő
kadzsinhakumeikadzsinhakumei ◆ szépszép nőknők boldogtalanokboldogtalanok
◆ szép nők rövid életűekszép nők rövid életűek
kadzsinokadzsino ◆ kaszinókaszinó
kadzsi-o okoszukotokadzsi-o okoszukoto ◆ tűzokozástűzokozás
kadzsi-okadzsi-o torutoru ◆ kormányozkormányoz 「Funeno kadzsi-
o totta.」 „Kormányozta a hajót.”

kadzsiricukukadzsiricuku ◆ beleharapbeleharap 「Pan-ni kadzsiri-
cuita.」 „Beleharapott a kenyérbe.” ◆ hozzáhozzá vanvan
nővenőve 「Kare-va szumahonikadzsiricuiteiru.」
„Hozzá van nőve az okostelefonjához.” ◆ ragasz-ragasz-
kodikkodik 「Sacsóno szuvani kadzsiricuiteiru.」 „Ra-
gaszkodik az igazgatói posztjához.”

kadzsiritorukadzsiritoru ◆ leráglerág 「Nezumi-va rimokon-
nobotan-o kadzsiri totta.」 „Az egér lerágta a táv-
szabályozó gombját.”

kadzsirukadzsiru ◆ átrágátrág 「Nezumi-va fukuro-o ka-
dzsitte nigeta.」 „Az egér átrágta magát a zsákon.”
◆ beleharapbeleharap 「Pan-o kadzsitta.」 „Beleharapott
kenyérbe.” ◆ belekóstolbelekóstol 「Csottoitaria go-o ka-
dzsitta.」 „Belekóstoltam az olasz nyelvbe.” ◆ ha-ha-
raprap 「Pan-o kadzsitta.」 „A kenyérbe haraptam.”
◆ majszolmajszol 「Arukinagaraszandoicscsi-o kadzsit-
ta.」 „Sétálás közben szendvicset majszoltam.” ◆

rágcsálrágcsál 「Biszuketto-o kadzsitteita.」 „Kekszet
rágcsáltam.” ◇ isinikadzsiricuitemoisinikadzsiricuitemo haha törik,törik,
haha szakadszakad 「Isinikadzsiricuitemokono keijaku-
o toritai.」 „Ha törik, ha szakad, meg fogom kötni
a szerződést.” ◇ kadzsiritorukadzsiritoru leráglerág 「Nezumi-
va rimokon-nobotan-o kadzsiri totta.」 „Az egér
lerágta a távszabályozó gombját.” ◇ garigarika-garigarika-
dzsirudzsiru megcsócsálmegcsócsál 「Rimokon-nobotan-va ne-
zuminigarigarikadzsirareta.」 „Az egér megcsó-
csálta a távszabályozó gombjait.” ◇ kikikadzsirukikikadzsiru
érintőlegesérintőleges 「Kikikadzsitta csisiki」 „érintőle-
ges ismeret” ◇ szune-oszune-o kadzsirukadzsiru eszieszi valakivalaki
kenyerétkenyerét 「Kare-va ojano szune-o kadzsittei-
ru.」 „A szülei kenyerét eszi.”

kadzsisicukadzsisicu ◆ házimunkáhozházimunkához fenntartottfenntartott
helyiséghelyiség
kadzsiszaibankadzsiszaiban ◆ családjogi tárgyaláscsaládjogi tárgyalás
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kadzsiszavagikadzsiszavagi ◆ tűz okozta riadalomtűz okozta riadalom
kadzsitecudaikadzsitecudai ◆ cselédcseléd
kadzsitorikadzsitori ◆ kormányzáskormányzás 「Funeno kadzsito-
ri」 „hajó kormányzása” ◆ vezetésvezetés 「Kaisano
kadzsitori」 „vállalat vezetése” ◆ vezetővezető
kadzsitoriórukadzsitorióru ◆ kormánylapátkormánylapát
kadzsitoriórukadzsitorióru ◆ evezőkormányevezőkormány
kadzsitori-okadzsitori-o szuruszuru ◆ kormányozkormányoz 「Funeno
kadzsitori-o szuru.」 „Kormányozza a hajót.” ◆

vezetvezet 「Kaisano kadzsitori-o szuru.」 „Vezeti a
vállalatot.”

kadzsitoriszócsikadzsitoriszócsi ◆ kormányszerkezetkormányszerkezet
kadzsizukakadzsizuka ◆ kormányrúdkormányrúd
kadzsokadzso ◆ virágzatvirágzat ◇ ensinkadzsoensinkadzso központ-központ-
belibeli virágzatvirágzat ◇ ensinkadzsoensinkadzso centrifugáliscentrifugális
virágzatvirágzat ◇ enszuikadzsoenszuikadzso bugavirágzatbugavirágzat ◇

kjúdzsókadzsokjúdzsókadzso tobozvirágzattobozvirágzat ◇ szankei-szankei-
kadzsokadzso ernyővirágzaternyővirágzat ◇ szanbókadzsoszanbókadzso sá-sá-
torvirágzattorvirágzat ◇ súszankadzsosúszankadzso bogasbogas virág-virág-
zatzat ◇ szuidzsókadzsoszuidzsókadzso füzérvirágzatfüzérvirágzat ◇

szendzsókadzsoszendzsókadzso legyezőlegyező virágzatvirágzat ◇ szó-szó-
dzsókadzsodzsókadzso fürtösfürtös virágzatvirágzat ◇ szódzsók-szódzsók-
adzsoadzso fürtvirágzatfürtvirágzat ◇ tódzsókadzsotódzsókadzso
fejecske-virágzatfejecske-virágzat ◇ nikuszuikadzsonikuszuikadzso buzo-buzo-
gánygány formájúformájú virágvirág ◇ bidzsókadzsobidzsókadzso barka-barka-
virágzatvirágzat ◇ mugenkadzsomugenkadzso nyíltnyílt virágzatvirágzat ◇

mugenkadzsomugenkadzso határozatlanhatározatlan növekedésűnövekedésű vi-vi-
rágzatrágzat ◇ júgenkadzsojúgenkadzso zártzárt virágzatvirágzat ◇ jú-jú-
genkadzsogenkadzso korlátoltkorlátolt növekedésűnövekedésű virágzatvirágzat

kadzsókadzsó ◆ Kadzsó-korKadzsó-kor
kadzsókadzsó ◆ cikkelycikkely ◆ pontpont 「Szeiszakuno eikjó-
o kadzsógotoni bunszekisita.」 „Pontonként ele-
mezte az intézkedés hatását.”

kadzsókadzsó ◆ feleslegfelesleg ◆ többlettöbblet ◆ túltúl ◆ túl-túl-
tengéstengés ◇ isikikadzsóisikikadzsó túlzotttúlzott öntudatöntudat ◇

kadzsónakadzsóna túlzotttúlzott 「Kadzsóna sinpai-va irima-
szen.」 „Felesleges a túlzott aggodalom.” ◇ kjók-kjók-
júkadzsójúkadzsó túlkínálattúlkínálat ◇ dzsisinkadzsódzsisinkadzsó túl-túl-
zottzott önbizalomönbizalom ◇ dzsinkókadzsódzsinkókadzsó túlnépe-túlnépe-
sedéssedés ◇ szeiszankadzsószeiszankadzsó túltermeléstúltermelés ◇

junjúkadzsójunjúkadzsó importtöbbletimporttöbblet
kadzsódzsinkókadzsódzsinkó ◆ túlnépesedéstúlnépesedés
kadzsógakikadzsógaki ◆ felsorolásfelsorolás 「Vápurode
kadzsógaki-o cukutta.」 „A szövegszerkesztőben
felsorolást készítettem.” ◆ tételestételes felsorolásfelsorolás

「Mondaiten-o kadzsógakini kaki dasite kuda-
szai!」 „Sorolja fel tételesen a hibákat!”

kadzsógakiniszurukadzsógakiniszuru ◆ pontokbapontokba foglalfoglal 「Na-
gai hókokusono naijó-o kadzsógakinisita.」 „Pon-
tokba foglaltam a hosszú jelentés tartalmát.”

kadzsóhannókadzsóhannó ◆ túlreagálástúlreagálás
kadzsóhannószurukadzsóhannószuru ◆ túllihegtúlliheg ◆ túlreagáltúlreagál
kadzsóhansokukadzsóhansoku ◆ túlszaporodástúlszaporodás 「Norane-
kono kadzsóhansoku」 „kóbor macskák túlszapo-
rodása”

kadzsóhosókadzsóhosó ◆ túlkompenzálástúlkompenzálás
kadzsókasicukekadzsókasicuke ◆ túlzott hitelezéstúlzott hitelezés
kadzsókiszeikadzsókiszei ◆ túlszabályozástúlszabályozás
kadzsókódókadzsókódó ◆ hiperaktivitáshiperaktivitás
kadzsónakadzsóna ◆ túlzotttúlzott 「Kadzsóna sinpai-va iri-
maszen.」 „Felesleges a túlzott aggodalom.” ◇

kadzsónaszózórjokukadzsónaszózórjoku élénk fantáziaélénk fantázia
kadzsónaszózórjokukadzsónaszózórjoku ◆ élénk fantáziaélénk fantázia
kadzsónikadzsóni ◆ túlságosantúlságosan 「Kare-va bjóki-o ka-
dzsóni oszoreteiru.」 „Túlságosan fél a betegség-
től.”

kadzsónihannószurukadzsónihannószuru ◆ túlreagáltúlreagál 「Tósi-
kaganjúszuni kadzsóni hannósita.」 „A befekte-
tők túlreagálták a hírt.”

kadzsósóhikadzsósóhi ◆ túlfogyasztástúlfogyasztás
kadzsószeikjúkadzsószeikjú ◆ túlszámlázástúlszámlázás
kadzsószeikjúszurukadzsószeikjúszuru ◆ túlszámláztúlszámláz 「Gazu
kava-o kadzsószeikjúszareta.」 „Túlszámlázták a
gázfogyasztásomat.”

kadzsószeiszankadzsószeiszan ◆ túltermeléstúltermelés
kadzsószensokutaikadzsószensokutai ◆ járulékosjárulékos kromoszó-kromoszó-
mama ◆ számfeletti kromoszómaszámfeletti kromoszóma
kadzsószessukadzsószessu ◆ túladagolástúladagolás
kadzsószessuszurukadzsószessuszuru ◆ túladagoltúladagol 「Kuszuri-o
kadzsószessusita.」 „Túladagolta a gyógyszert.”

kadzsótójokadzsótójo ◆ túladagolástúladagolás 「Majakuno ka-
dzsótójode sinda.」 „Kábítószer-túladagolásban
halt meg.”

kadzsótokkikadzsótokki ◆ bütyökbütyök ◆ csontbütyökcsontbütyök
kadzsózaikokadzsózaiko ◆ feleslegesfelesleges készletkészlet ◆ kész-kész-
letfeleslegletfelesleg
kadzsukadzsu ◆ gyümölcsfagyümölcsfa ◇ nettaikadzsunettaikadzsu tró-tró-
pusi gyümölcsfapusi gyümölcsfa
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kadzsúkadzsú ◆ túltúl nagynagy 「Kadzsúfutan」 „túl nagy
megterhelés” ◆ túltúl nehéznehéz 「Kadzsúródó」 „túl
nehéz munka” ◆ túlsúlytúlsúly 「Szúcukészuno ka-
dzsúde rjókinga torareta.」 „A bőröndre túlsúlyt
kellett fizetni.”

kadzsúkadzsú ◆ összeadódásösszeadódás ◆ súlynöveléssúlynövelés ◆ sú-sú-
lyosbításlyosbítás ◆ szummációszummáció ◇ kadzsúszurukadzsúszuru sú-sú-
lyosbítlyosbít 「Ruihanno kei-o kadzsúsita.」 „A
visszaeső elkövető büntetését súlyosbították.”

kadzsúkadzsú ◆ gyümölcslégyümölcslé
kadzsúkadzsú ◆ terhelésterhelés ◇ identekikadzsúidentekikadzsú gene-gene-
tikaitikai teherteher ◇ henkadzsúhenkadzsú kiegyensúlyozat-kiegyensúlyozat-
lan rakománylan rakomány
kadzsuarunakadzsuaruna ◆ hétköznapihétköznapi 「Kadzsuaruna
fukuszó」 „hétköznapi öltözék” ◆ lezserlezser 「Ka-
dzsuarunaszutairu」 „lezser stílus” ◆ szabadosszabados
「Kadzsuaruna fun-iki」 „szabados hangulat”

kadzsúcsikadzsúcsi ◆ súlyozássúlyozás
kadzsuenkadzsuen ◆ gyümölcsösgyümölcsös ◆ gyümölcsöskertgyümölcsöskert
kadzsuengeikadzsuengei ◆ gyümölcsfanevelésgyümölcsfanevelés
kadzsúheikinkadzsúheikin ◆ súlyozott átlagsúlyozott átlag
kadzsúkazeikadzsúkazei ◆ különadókülönadó
kadzsúnaródókadzsúnaródó ◆ megerőltetőmegerőltető munkamunka ◆ meg-meg-
terhelő munkaterhelő munka
kadzsúsikenkadzsúsiken ◆ terhelésiterhelési próbapróba 「Kurén ka-
dzsúsiken」 „daru terhelési próbája”

kadzsúsiroppukadzsúsiroppu ◆ gyümölcsszörpgyümölcsszörp
kadzsuszaibaikadzsuszaibai ◆ gyümölcstermesztésgyümölcstermesztés
kadzsuszaibaisakadzsuszaibaisa ◆ gyümölcstermesztőgyümölcstermesztő
kadzsúszettózaikadzsúszettózai ◆ minősített lopásminősített lopás
kadzsúszurukadzsúszuru ◆ súlyosbítsúlyosbít 「Ruihanno kei-o
kadzsúsita.」 „A visszaeső elkövető büntetését sú-
lyosbították.”

kadzsutaikadzsutai ◆ kettőskettős terhességterhesség ◆ szuperfe-szuperfe-
tációtáció
kaekae ◆ cserecsere 「Kaeno fuku」 „csereruha” ◇ ku-ku-
ragaeragae átnyergelésátnyergelés ◇ kuragaeszurukuragaeszuru átnyer-átnyer-
gelgel 「Becuno szeitóni kuragaesita.」 „Átnyergelt
egy másik pártra.” ◇ kuraszugaekuraszugae osztálycse-osztálycse-
rere ◇ koromogaekoromogae arculatváltásarculatváltás ◇ koromo-koromo-
gaegae ruhaváltásruhaváltás ◇ norikaenorikae átszállásátszállás 「Nori
kae dzsikan-va szukunai.」 „Kevés idő van az át-
szállásra.”

kaebakaeba ◆ cserélhetőcserélhető borotvapengeborotvapenge ◆ cse-cse-
repengerepenge

kaecuzukerukaecuzukeru ◆ váltogatváltogat 「Szuna-va totemo
acukattanode, hadasino asi-o kaecuzuketa.」 „A
forró homokban váltogattam a mezítlábas lába-
mat.”

kaecsikaecsi ◆ cserebirtokcserebirtok ◆ csereföldcsereföld ◆ föld-föld-
cserecsere
kaedamakaedama ◆ dublőrdublőr ◆ hasonmáshasonmás ◆ tésztare-tésztare-
petapeta 「Rámen jaszande kae dama-o tanonda.」
„A rámen-étteremben tésztarepetát kértem.” ◆

utánzatutánzat
kaedamadzsukenkaedamadzsuken ◆ másmás helyetthelyett felvételi-felvételi-
zészés ◆ más helyett vizsgázásmás helyett vizsgázás
kaedamatóhjókaedamatóhjó ◆ más helyett szavazásmás helyett szavazás
kaedekaede ◆ juharjuhar ◆ juharfajuharfa 「Kaedeno ha-va
kanadano kokkini egakareteimaszu.」 „Kanadai
zászlóra a juharfa levelét rajzolták.”

kaedenohakaedenoha ◆ juharlevéljuharlevél 「Kaedeno ha-va ka-
nadano kokkini egakareteimaszu.」 „Kanadai
zászlóra egy juharlevél van rajzolva.”

kaeikaei ◆ Kaei-korKaei-kor
kaenkaen ◆ lángláng 「Tatemono-va kaenni cucumare-
ta.」 „Az épületet lángok vették körül.”

kaenbinkaenbin ◆ Molotov-koktélMolotov-koktél 「Szensa-va
kaenbin-o nagecukerareta.」 „A tankra Molotov-
koktélokat dobtak.”

kaenhósakikaenhósaki ◆ lángszórólángszóró
kaenkabucukaenkabucu ◆ perkloridperklorid
kaenokaeno ◆ váltásváltás 「Tabini szancsakuno kaeno
sitagi-o jóisita.」 „Három váltás fehérneműt cso-
magoltam az útra.”

kaenorabuditiszu-ereganszukaenorabuditiszu-ereganszu ◆ Caenorhab-Caenorhab-
ditis elegansditis elegans
kaenszaikaenszai ◆ termesztett répatermesztett répa
kaenszoszan-enkaenszoszan-en ◆ perklorátperklorát
kaenszoszankariumukaenszoszankariumu ◆ kálium-perklorátkálium-perklorát
kaenszoszan-natoriumukaenszoszan-natoriumu ◆ nátrium-nátrium-
perklorátperklorát
kaeranaikaeranai ◆ kimaradkimarad 「Muszuko-va maibano-
szokumade kaeranai.」 „A fiunk minden éjszaka
sokáig kimarad.”

kaeraszetemoraujónitanomukaeraszetemoraujónitanomu ◆ hazaké-hazaké-
redzkedikredzkedik 「Gakkóde atamaga itakunattanode
kaeraszetemoraujóni tanonda.」 „Az iskolában
megfájdult a fejem, és hazakéredzkedtem.”
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ká-erekutoronikuszuká-erekutoronikuszu ◆ autóelektronikaautóelektronika
kaerikaeri ◆ jövetjövet 「Ikito kaeriha csigau micsi-o tót-
ta.」 „Jövet és menet más utat választottam.” ◆

visszajövetvisszajövet 「Kaerihazutto kudari zakaga cu-
zukimaszu.」 „Visszajövet végig lejtő van.” ◇ ka-ka-
erigivanierigivani búcsúzóulbúcsúzóul 「Omotenasini taisite ka-
eri givani orei-o nobeta.」 „Búcsúzóul megkö-
szönte a vendéglátást.” ◇ kaerinikaerini hazafeléhazafelé
「Kaerini miszeni haitta.」 „Hazafelé beugrottam
a boltba.” ◇ kaerinikaerini visszafelévisszafelé 「Kaerini mi-
szeni jottekita.」 „Visszafelé beugrottam a bolt-
ba.” ◇ kaeri-vakaeri-va visszafelévisszafelé 「Kaeriha densade
kita.」 „Visszafelé vonattal jöttem.”

kaerikaeri ◆ hajtókahajtóka ◆ válaszválasz ◇ komuragaerikomuragaeri
vádligörcsvádligörcs ◇ komuragaerikomuragaeri vádligörcsvádligörcs ◇

komuragaeri-okomuragaeri-o okoszuokoszu begörcsölbegörcsöl aa vádlijavádlija
「Komura gaeri-o okosita.」 „Begörcsölt a vád-
lim.” ◇ komuragaeri-okomuragaeri-o okoszuokoszu begörcsölbegörcsöl aa
vádlijavádlija 「Komura gaeri-o okosita.」 „Begörcsölt
a vádlim.” ◇ zenzogaerizenzogaeri visszaütésvisszaütés ◇ zenzo-zenzo-
gaerigaeri visszaütésvisszaütés
kaericukukaericuku ◆ visszaérkezikvisszaérkezik 「Ucsini kaeri cu-
ita.」 „Visszaérkezett az otthonába.”

kaericsikaericsi ◆ ráfröccsenőráfröccsenő vérvér 「Szacudzsinsa-
va korosita hitono kaeri csi-o abita.」 „A gyilkosra
ráfröccsent az áldozata vére.”

kaeridzsitakukaeridzsitaku ◆ hazafeléhazafelé készülődéskészülődés 「Si-
gotoga ovari min-nakaeri dzsitaku-o sita.」 „A
munka végeztével mindenki hazafelé készülő-
dött.”

kaerigakenikaerigakeni ◆ hazafeléhazafelé készülvekészülve 「Kaeriga-
keni iszogino sigoto-o tanomareta.」 „Hazafelé
készülve kaptam egy sürgős munkát.” ◆ vissza-vissza-
feléfelé 「Kaerigakenimiruku-o katta.」 „Visszafelé
tejet vettem.”

kaerigivanikaerigivani ◆ búcsúzóulbúcsúzóul 「Omotenasini
taisite kaeri givani orei-o nobeta.」 „Búcsúzóul
megköszönte a vendéglátást.”

kaerimicsikaerimicsi ◆ hazavezetőhazavezető útút 「Kaeri micsiga
vakaranakunatta.」 „Nem találtam a hazavezető
utat.” ◆ visszafelé vezető útvisszafelé vezető út
kaerimirukaerimiru ◆ elgondolkodikelgondolkodik 「Dzsibunno
okonai-o kaerimita.」 „Elgondolkodtam a tette-
men.” ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Atarasii hóricu-
va sóhisano riekinicuite kaeriminakatta.」 „Az új
törvény nem veszi figyelembe a fogyasztók érde-
keit.” ◆ hátranézhátranéz 「Usiro-o kaerimitaramó da-

remoinakatta.」 „Hátranéztem, és láttam, hogy
nincs már mögöttem.” ◆ törődiktörődik 「Sicurei-o ka-
erimizu kódósita.」 „Nem törődött az illemmel.”
◆ tudomásttudomást veszvesz 「Kono szakka-va joni ka-
erimirarenai.」 „Erről az íróról a világ nem vesz
tudomást.” ◆ visszanézvisszanéz 「Kako-o kaerimina-
ide!」 „Ne nézz vissza a múltra!” ◆ visszate-visszate-
kintkint 「Vakai dzsidai-o kaerimita.」 „Visszatekin-
tettem a fiatal éveimre.” ◇ kiken-okiken-o kaeriminaikaeriminai
reszkírozreszkíroz 「Kare-va sigoto-o usinau kiken-o ka-
erimizu kódó-o sita.」 „A tettével az állását resz-
kírozta.”

kaerinikaerini ◆ hazafeléhazafelé 「Kaerini miszeni haitta.」
„Hazafelé beugrottam a boltba.” ◆ visszafelévisszafelé
「Kaerini miszeni jottekita.」 „Visszafelé beug-
rottam a boltba.”

kaeritenkaeriten ◆ szórendfordító jelszórendfordító jel
kaeriucsikaeriucsi ◆ visszafelévisszafelé elsüléselsülés 「Aite-o ta-
oszóto omottara kaeri ucsiniszareta.」 „Fel akar-
tam lökni az ellenfelemet, de visszafelé sült el, és
engem löktek fel.” ◆ visszavágásvisszavágás
kaeri-vakaeri-va ◆ visszafelévisszafelé 「Kaeriha densade ki-
ta.」 „Visszafelé vonattal jöttem.”

kaerizakikaerizaki ◆ másodvirágzásmásodvirágzás 「Szakurano ka-
eri zaki」 „cseresznye másodvirágzása” ◆

visszatérésvisszatérés 「Intaisita szensuno kaeri zaki」
„visszavonult úszó visszatérése”

kaerizakukaerizaku ◆ újravirágzikújravirágzik 「Momoga kaeri za-
ita.」 „Újravirágzott a barackfa.” ◆ visszatérvisszatér
「Haijúga butaini kaeri zaita.」 „A színész vissza-
tért.”

kaerókaeró ◆ irányirány hazahaza 「Mó kaeró!」 „Most már
irány haza!”

kaerukaeru ◆ befutbefut 「Szanruiszósaga kaetta.」 „A
harmadik bázis játékosa befutott.” ◆ elmegyelmegy ha-ha-
zaza 「Dórjóga kaerimasita.」 „A kollégám elment
haza.” ◆ hazaindulhazaindul 「Tomodacsino tokorokara
kaetta.」 „Hazaindultam a barátomtól.” ◆ ha-ha-
zajönzajön 「Dzsúdzsimadeni kaere!」 „10 óra előtt
gyere haza!” ◆ hazamegyhazamegy 「Gásupáru-va mó
ucsini kaetta?」 „Gáspár már hazament?” ◆ le-le-
léplép 「Pátíga ovaru maeni kaetta.」 „A parti vége
előtt lelépett.” ◆ távoziktávozik 「Gótó-va nanimo nu-
szumazuni kaerukotoninatta.」 „Zsákmány nél-
kül távozott a betörő.” ◆ visszautazikvisszautazik 「Dens-
ade tókjóni kaetta.」 „Vonattal visszautaztam To-
kióba.” ◇ kaettekurukaettekuru hazaérkezikhazaérkezik 「Ottoga
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kaettekita.」 „Hazaérkezett a férjem.” ◇ kaette-kaette-
kurukuru hazajönhazajön 「Muszumega kaettekita.」 „Ha-
zajött a lányom.”

kaerukaeru ◆ alakítalakít 「Hikari-o denkini kaeru.」 „A
fényt elektromossággá alakítja.” ◆ átváltoztatátváltoztat
「Szupócu-va kanodzsono karada-o kaeta.」 „A
sport átváltoztatta a testét.” ◆ eltéríteltérít 「Kareno
isi-o kaeta.」 „Eltérítettem a szándékától.” ◆

megmásítmegmásít 「Iken-o kaeta.」 „Megmásítottam a
véleményemet.” ◆ megváltoztatmegváltoztat 「Intánetto-
va szekai-o kaeta.」 „Az internet megváltoztatta a
világot.” ◆ módosítmódosít 「Dzsóken-o kaeta.」 „Mó-
dosította a feltételeket.” ◆ változtatváltoztat 「Kare-
va dzsibunno dzsinszei-o kaeta.」 „Változtatott az
életén.” ◇ isi-oisi-o kaerukaeru rábeszélrábeszél 「Kareno inta-
ino isi-o kaeta.」 „Rábeszéltem, hogy ne vonuljon
vissza.” ◇ kotoba-okotoba-o kaerukaeru változtatváltoztat aa sza-sza-
vainvain 「Kotoba-o kaeruto dzsinszeiga kavaru.」
„Ha változtatsz a szavaidon, megváltozik az éle-
ted.” ◇ soku-osoku-o kaerukaeru állástállást váltvált ◇ szeniha-szeniha-
rahakaerarenairahakaerarenai szükségszükség törvényttörvényt bontbont ◇

baso-obaso-o kaerukaeru átteszáttesz 「Misin-no baso-o hej-
ano szumikara madogivani kaeta.」 „A varrógépet
áttettük a sarokból az ablak mellé.” ◇ vadai-ovadai-o
kaerukaeru témát válttémát vált
kaerukaeru ◆ békabéka ◇ hikigaeruhikigaeru varangyosvarangyos békabéka
「Hikigaerugagerogero naiteuruszai.」 „A varan-
gyos béka hangosan brekeg.” ◇ hebininiramare-hebininiramare-
takaerutakaeru kígyó által megbűvölt békakígyó által megbűvölt béka
kaerukaeru ◆ átváltátvált 「Ikurakano en-o doruni ka-
eta.」 „Átváltottam néhány jent dollárra.” ◆ he-he-
lyettesítlyettesít 「Siavasze-va okaneni kaerarenai.」
„A boldogságot nem lehet pénzzel helyettesíteni.”
◆ kiváltkivált 「Gaikarón-o gencsicúkanorón-ni ka-
eta.」 „A devizakölcsönét kiváltotta a helyi pénz-
nemre.” ◆ váltvált 「Sokuba-o kaeta.」 „Munkahe-
lyet váltottam.” ◇ isi-oisi-o kaerukaeru rábeszélrábeszél 「Ka-
reno intaino isi-o kaeta.」 „Rábeszéltem, hogy ne
vonuljon vissza.” ◇ kaecuzukerukaecuzukeru váltogatváltogat
「Szuna-va totemo acukattanode, hadasino asi-o
kaecuzuketa.」 „A forró homokban váltogattam
a mezítlábas lábamat.” ◇ kanenikaerukanenikaeru pénzzépénzzé
tesztesz 「Kabu-o kaneni kaeta.」 „Pénzzé tettem a
részvényemet.” ◇ kotoba-okotoba-o kaerukaeru változtatváltoztat
aa szavainszavain 「Kotoba-o kaeruto dzsinszeiga kava-
ru.」 „Ha változtatsz a szavaidon, megváltozik az
életed.” ◇ soku-osoku-o kaerukaeru állástállást váltvált ◇ szu-szu-
rikaerurikaeru titokbantitokban kicserélkicserél 「Futacunokaban-
o szuri kaeta.」 „Titokban kicserélte a két táskát.”

◇ szurikaeruszurikaeru lopvalopva kicserélkicserél 「Honmono-o
niszemonotoszuri kaeta.」 „Lopva kicseréltem az
igazit a hamisítvánnyal.” ◇ szeniharahakaera-szeniharahakaera-
renairenai szükségszükség törvényttörvényt bontbont ◇ narabika-narabika-
erueru átrendezátrendez 「Bunsóno tango-o narabi ka-
eta.」 „Átrendeztem a szavakat a mondatban.” ◇

nurikaerunurikaeru átfestátfest 「Szaku-o nuri kaeta.」 „Át-
festettem a kerítést.” ◇ baso-obaso-o kaerukaeru átteszáttesz
「Misin-no baso-o hejano szumikara madogivani
kaeta.」 „A varrógépet áttettük a sarokból az ab-
lak mellé.” ◇ vadai-o kaeruvadai-o kaeru témát válttémát vált
kaerukaeru ◆ kelkel 「Ato icukade tamagoga kaeru.」
„Még öt nap, és kelnek a tojások.” ◆ kikelkikel 「Ho-
zonsiteoita mamekara musino tamagogakaetta.」
„A tárolt babból kikeltek a bogár petéi.”

kaerukaeru ◆ átfordulátfordul 「Denguri gaeru.」 „Átfordul
a fején.” ◆ fordulfordul 「Beruto-va urani kaetta.」 „A
szíj visszájára fordult.” ◆ tértér 「Sókini kaere!」
„Térj észre!” ◆ visszakerülvisszakerül 「Kasiteita honga
kaettekita.」 „Visszakerült a kölcsönadott könyv.”
◆ visszatérvisszatér 「Gentenni kaetta.」 „Visszatért
a kiindulási ponthoz.” ◇ akirekaeruakirekaeru elképedelképed
「Kareno zúzúsiszani akire kaetta.」 „Elképed-
tem az arcátlanságán.” ◇ ikikaeruikikaeru újraéledújraéled
「Sindato omotta szakana-va iki kaetta.」 „A dög-
löttnek hitt hal újraéledt.” ◇ ikikaeruikikaeru feléledfeléled
「Sokubucuni mizu-o jattara iki kaetta.」 „A nö-
vény az öntözésre feléledt.” ◇ uranikaeruuranikaeru
visszájáravisszájára fordulfordul 「Kucusita-va urani kaet-
ta.」 „A zokni a visszájára volt fordulva.” ◇ ka-ka-
ettekuruettekuru jönjön 「Tegamini hendzsi-va kaetteko-
nakatta.」 „Nem jött válasz a levelemre.” ◇ sza-sza-
ekaeruekaeru kristálytisztakristálytiszta 「Szae kaetta jozora」
„kristálytiszta éjszakai égbolt” ◇ szaekaeruszaekaeru
dermesztődermesztő 「Szae kaetta kúki」 „dermesztő le-
vegő” ◇ sizumarikaerusizumarikaeru elnémulelnémul 「Sin-jaszono
micsi-va sizumarikaetta.」 „Az esti utca elné-
mult.” ◇ sizumarikaerusizumarikaeru elcsendesedikelcsendesedik
「Mori-va tocuzensizumari kaetta.」 „Az erdő
hirtelen elcsendesedett.” ◇ sókinikaerusókinikaeru magá-magá-
hozhoz tértér ◇ sosin-nikaerusosin-nikaeru újrakezdújrakezd ◇ szo-szo-
rikaerurikaeru hátradőlhátradől 「Iszuni szori kaetteita.」
„Hátradőltem a széken.” ◇ szorikaeruszorikaeru megve-megve-
temediktemedik 「Itaga szori kaetta.」 „A deszka meg-
vetemedett.” ◇ cucsinikaerucucsinikaeru porráporrá válikválik
「Sinde cucsini kaetta.」 „Meghalt és porrá vált.”
◇ dósin-nikaerudósin-nikaeru lélekbenlélekben ártatlanártatlan gyer-gyer-
mekkémekké válikválik ◇ niekurikaeruniekurikaeru szétrobbanszétrobban
「Haravataga niekuri kaetta.」 „Szétrobbantam a
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dühtől.” ◇ hanekaeruhanekaeru visszapattanvisszapattan 「Bóru-
va kabekara hane kaetta.」 „A labda visszapattant
a falról.” ◇ hikkurikaeruhikkurikaeru felborulfelborul 「Iszu-va
hikkuri kaetta.」 „A szék felborult.” ◇ hikkurika-hikkurika-
erueru megfordulmegfordul 「Siaigahikkuri kaetta.」 „Meg-
fordult a mérkőzés állása.” ◇ furikaerufurikaeru vissza-vissza-
tekinttekint 「Furi kaeruto dzsitensaga kieteita.」
„Amint visszatekintettem, eltűnt a bicikli.” ◇ fu-fu-
rikaerurikaeru felidézfelidéz 「Kinónokoto-o furikaetta.」
„Felidéztem a tegnapi eseményeket.” ◇ funzori-funzori-
kaerukaeru pöffeszkedikpöffeszkedik 「Dzsósi-va iszuni fun zori
kaetta.」 „A főnököm pöffeszkedett a székén.” ◇

varenikaeruvarenikaeru magáhozmagához tértér 「Sissinsita hito-va
vareni kaetta.」 „Az ájult ember magához tért.”

kaerukaeru ◆ kapkap 「Szarami-va kaenakatta.」 „Nem
kaptam szalámit.”

kaerukaeru ◆ átcserélátcserél 「Kókúken-o asitani kaeta.」
„Átcseréltem a repülőjegyemet holnapra.” ◆ fel-fel-
cserélcserél 「Dzsibunno sigoto-o darekato kaetai.」
„Szívesen felcserélné a munkáját máséval.” ◆ ki-ki-
cserélcserél 「Radzsiono dencsi-o kaeta.」 „Kicserél-
tem az elemet a rádióban.” ◆ lecseréllecserél 「Pancu-
o kaeta.」 „Lecseréltem az alsónadrágomat.” ◆

megcserélmegcserél 「Tangono dzsunban-o kaeta.」
„Megcseréltem a szavak sorrendjét.” ◇ kaecu-kaecu-
zukeruzukeru váltogatváltogat 「Szuna-va totemo acukatta-
node, hadasino asi-o kaecuzuketa.」 „A forró ho-
mokban váltogattam a mezítlábas lábamat.” ◇

kanenikaerukanenikaeru pénzzépénzzé tesztesz 「Kabu-o kaneni
kaeta.」 „Pénzzé tettem a részvényemet.” ◇ szu-szu-
rikaerurikaeru titokbantitokban kicserélkicserél 「Futacunokaban-
o szuri kaeta.」 „Titokban kicserélte a két táskát.”
◇ szurikaeruszurikaeru lopvalopva kicserélkicserél 「Honmono-o
niszemonotoszuri kaeta.」 „Lopva kicseréltem az
igazit a hamisítvánnyal.” ◇ narabikaerunarabikaeru átren-átren-
dezdez 「Bunsóno tango-o narabi kaeta.」 „Átren-
deztem a szavakat a mondatban.” ◇ nurikaerunurikaeru
átfestátfest 「Szaku-o nuri kaeta.」 „Átfestettem a
kerítést.”

kaeruasikaeruasi ◆ béka lábtempóbéka lábtempó
kaerunocuranimizukaerunocuranimizu ◆ falrafalra hánythányt borsóborsó
「Nanio ittemo kaeruno curani mizuda.」 „Falra
hányt borsó, amit mondanak neki.”

kaerunokohakaerukaerunokohakaeru ◆ almaalma nemnem esikesik messzemessze
a fájátóla fájától
kaeruojogikaeruojogi ◆ békaúszásbékaúszás
kaerutobikaerutobi ◆ bakugrásbakugrás

kaesikaesi ◆ bosszúbosszú ◆ viszonzásviszonzás ◆ visszajárásvisszajárás
◆ visszatérésvisszatérés ◇ okaesiokaesi viszonzásviszonzás 「Okaesi-
no okasi」 „viszonzásul adott sütemény” ◇ oka-oka-
esiesi visszajáróvisszajáró 「Gohjakuenno okaesi」 „öt-
száz jen visszajáró pénz” ◇ okaesiokaesi bosszúbosszú
「Zettai okaesisitejaru.」 „Mindenképpen
bosszút állok rajta.” ◇ okaesidearuokaesidearu visszajárvisszajár
「Szandzsúenno okaesideszu.」 „Tessék, vissza-
jár 30 jen.” ◇ okaesiniokaesini viszonzásulviszonzásul
「Okaesinicsoko-o katta.」 „Viszonzásul csokolá-
dét vettem neki.” ◇ okaesi-ookaesi-o szuruszuru viszonozviszonoz
「Barentaincsokono okaesi-o sita.」 „Viszonozta
a Valentin napi csokit.”

kaesinkaesin ◆ ceruzabetétceruzabetét ◆ cserekanóccserekanóc ◆ go-go-
lyóstollbetétlyóstollbetét ◆ tollbetéttollbetét
kaesinuikaesinui ◆ fonáköltésfonáköltés ◆ hátöltéshátöltés ◆ vissza-vissza-
öltésöltés
kaesitekurukaesitekuru ◆ visszahozvisszahoz 「Tomodacsi-va ka-
riteita hon-o kaesitekita.」 „A barátom visszahoz-
ta a kölcsönkért könyvet.”

kaesitemoraukaesitemorau ◆ visszakapvisszakap 「Tomodacsini
karita hon-o kaesitemoratta.」 „Visszakaptam a
barátomtól a könyvemet.” ◆ visszakérvisszakér 「To-
modacsini kasiteageta hon-o kaesite moratta.」
„Visszakértem a barátomtól a kölcsönadott köny-
vemet.”

kaesivazakaesivaza ◆ kontraakciókontraakció
kaeszenakunarukaeszenakunaru ◆ bedőlbedől 「Kaeszenakunatta-
rónga fueteiru.」 „A bedőlt hitelek száma megnö-
vekedett.”

kaeszukaeszu ❶ visszaadvisszaad 「Moratta okane-o kaesi-
ta.」 „Visszaadtam a kapott pénzt.” ❷ megfor-megfor-
gatgat 「Hosi kusza-o kaesita.」 „Megforgattam a
szénát.” ◆ feltúrfeltúr 「Cucsi-o kaesita.」 „Feltúr-
tam a földet.” ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Kare-va kari-o ka-
esita.」 „Kiegyenlítette a tartozását.” ◆ megadmegad
「Okane-o kaesita.」 „Megadtam a pénzt.” ◆

megfordítmegfordít 「Tekubi-o kaesita.」 „Megfordítot-
tam a tenyeremet.” ◆ viszonozviszonoz 「Kareni on-o
kaesitai.」 „Szeretném viszonozni a szívességét.”
◆ visszahajtvisszahajt 「Szode-o kaesita.」 „Visszahaj-
tottam az ingujjamat.” ◆ visszaküldvisszaküld 「Bóru-o
kaesita.」 „Visszaküldte a labdát.” ◆ visszarakvisszarak
「Hon-o motono basoni kaesita.」 „Visszaraktam
a könyvet az eredeti helyére.” ◆ visszatelepítvisszatelepít
「Dóbucu-o jaszeini kaesita.」 „Visszatelepítették
az állatot a vadonba.” ◆ visszaviszvisszavisz 「Karite-
ita hon-o kaesita.」 „Visszavittem a kölcsönzött
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könyvet.” ◇ aiszacu-oaiszacu-o kaeszukaeszu visszaköszönvisszaköszön
「Kanrininni aiszacu-o kaesita.」 „Visszaköszön-
tem a gondnoknak.” ◇ atatamekaeszuatatamekaeszu újra-újra-
melegítmelegít ◇ ada-oada-o kaeszukaeszu bosszútbosszút álláll 「Ojano
ada-o kaesita.」 „Bosszút álltam a szüleimet ért
sérelemért.” ◇ ada-oada-o kaeszukaeszu viszonozviszonoz 「On-o
adade kaesita.」 „Gonoszsággal viszonozta a szí-
vességet.” ◇ ucsikaeszuucsikaeszu visszaütvisszaüt
「Teniszubóru-o ucsi kaesita.」 „Visszaütötte a
teniszlabdát.” ◇ ucsikaeszuucsikaeszu felszántfelszánt
「Hatake-o ucsi kaesita.」 „Felszántotta a földet.”
◇ ucsikaeszuucsikaeszu verdesverdes 「Nami-va cukirukoto-
naku ucsi kaesita.」 „A hullám lankadatlanul ver-
deste a partot.” ◇ ura-oura-o kaeszukaeszu másikmásik oldalróloldalról
néznéz 「Kono sippai-va ura-o kaeszeba szeikótomo
ieru.」 „Ez a kudarc másik oldalról nézve siker-
ként is elkönyvelhető.” ◇ okotoba-ookotoba-o kaeszukaeszu vi-vi-
tatkoziktatkozik 「Okotoba-o kaeszujódeszuga, kore-va
umaku ikanaito omoimaszu.」 „Vitatkoznom kell
Önnel: szerintem, ez nem fog sikerülni.” ◇ osi-osi-
kaeszukaeszu visszalökvisszalök 「Kareno te-o osi kaesita.」
„Visszalöktem a kezét.” ◇ osikaeszuosikaeszu vissza-vissza-
fogfog 「Aiteno ikioi-o osi kaeszenai.」 „Nem tu-
dom visszafogni a lendületét.” ◇ osikaeszuosikaeszu
visszaszorítvisszaszorít 「Keiszacu-va gunsú-o osi kaeszó-
tosita.」 „A rendőrség megpróbálta visszaszoríta-
ni a tömeget.” ◇ on-oon-o adadekaeszuadadekaeszu jótjót ros-ros-
szalszal viszonozzaviszonozza 「On-o adade kaeszareta.」
„Jót tettem, de rosszal viszonozták.” ◇ kaesite-kaesite-
moraumorau visszakérvisszakér 「Tomodacsini kasiteageta
hon-o kaesite moratta.」 „Visszakértem a bará-
tomtól a kölcsönadott könyvemet.” ◇ kari-okari-o ka-ka-
eszueszu visszaadvisszaad 「Imamadeno kari-o kaesiteja-
ru.」 „Visszaadom neked, amit velem eddig tet-
tél!” ◇ kari-okari-o kaeszukaeszu visszafizetivisszafizeti aa köl-köl-
csöntcsönt 「Ondzsinni kari-o kaesita.」 „Visszafi-
zettem a kölcsönt a jótevőmnek.” ◇ kikikaeszukikikaeszu
visszakérdezvisszakérdez 「Anata-va dó omoukato kiki ka-
esita.」 „Kérdésére visszakérdeztem, hogy ő mit
gondol.” ◇ kikikaeszukikikaeszu újraújra meghallgatmeghallgat
「Kjoku-o kiki kaesita.」 „Újra meghallgattam a
dalt.” ◇ kikikaeszukikikaeszu újraújra megkérdezmegkérdez 「Mimi-
o utagatte nenrei-o kiki kaesita.」 „Nem hittem
a fülemnek, és újra megkérdeztem, hány éves.” ◇

kibiszu-okibiszu-o kaeszukaeszu sarkonsarkon fordulfordul 「Kibiszu-o
kaesita.」 „Sarkon fordultam.” ◇ kotoba-okotoba-o ka-ka-
eszueszu visszaszólvisszaszól 「Teineini kotoba-o kaesita.」
„Udvariasan visszaszóltam.” ◇ szakazuki-oszakazuki-o ka-ka-
eszueszu viszonzásulviszonzásul őő isis italtitalt tölttölt 「Szakazuki-
o kaesita.」 „Viszonzásul én is töltöttem neki

italt.” ◇ toikaeszutoikaeszu visszakérdezvisszakérdez 「『 Kimi-
va dó omoimaszuka?』To toi kaesita.」 „–És te,
hogy gondolod? – kérdeztem vissza.” ◇ toika-toika-
eszueszu mégmég egyszeregyszer megkérdezmegkérdez 「Aite-va ko-
taenakattanode toi kaesita.」 „A beszélgetőpart-
nerem nem válaszolt, ezért még egyszer megkér-
deztem.” ◇ tottekaeszutottekaeszu visszasietvisszasiet 「Kizu-
gucsikara csiga detanode bjóinni totte kaesita.」
„A sebből vér folyt, ezért visszasiettem a kórház-
ba.” ◇ nagurikaeszunagurikaeszu visszaütvisszaüt 「Otokoni na-
gurare naguri kaesita.」 „Egy férfi megütött, és
én visszaütöttem.” ◇ nikaeszunikaeszu átfőzátfőz 「Miszo
siru-o nikaesita.」 „Átfőztem a miszolevest.” ◇

hikikaeszuhikikaeszu visszafordulvisszafordul 「Hikóki-va nenrjó-
morede hiki kaesita.」 „A repülőgép visszafordult,
mert szivárgott az üzemanyag.” ◇ jobikaeszujobikaeszu
visszahívvisszahív 「Maeno sokubani jobi kaeszareta.」
„Visszahívtak az előző munkahelyemre.” ◇ jom-jom-
ikaeszuikaeszu újraolvasújraolvas 「Mukasijonda hon-o jomi
kaesita.」 „Újraolvastam a régebben olvasott
könyvet.”

kaeszukaeszu ◆ keltkelt 「Hórankei-va tamago-o ka-
eszu.」 „A kotlós tojásokat kelt.” ◆ keltetkeltet
「Hina-o kaesita.」 „Csibét keltetett.” ◆ kikeltkikelt
「Nivatori-va tamago-o kaesita.」 „A tyúk kikel-
tette a tojásokat.” ◆ kiköltkikölt 「Tori-va tamago-
o kaesita.」 „A madár kiköltötte a tojásokat.” ◆

költkölt 「Nivatori-va tamago-o kaeszu.」 „A madár
költ.”

kaeszukaeszu ◆ hazaküldhazaküld 「Szeitotacsi-o kaesita.」
„Hazaküldte a diákokat.”

kaeszubekikaeszubeki ◆ visszajárvisszajár 「Sakkin-va ka-
eszubekida.」 „A kölcsön visszajár.”

kaeszugaeszukaeszugaeszu ◆ igazánigazán 「Kaeszu gaeszu zan-
nendeszu.」 „Igazán sajnálom!” ◆ ismételtenismételten
「Kareni kaeszu gaeszu ii kikaszeta.」 „Ismétel-
ten győzködtem őt.”

kaettekaette ◆ ellenkezőlegellenkezőleg 「Kenkóni varuito
omovareteiru sokudzside, kaette kenkótekinamo-
nomoaru.」 „Van olyan étel, amiről azt hittük ár-
talmas, de éppen ellenkezőleg, nagyon is egészsé-
ges.” ◆ inkábbinkább 「Dzsódannocumoride ittanoni
kaette okoraszetesimatta.」 „Viccnek szántam, de
inkább mérges lett tőle.” ◇ kaettejokunaikaettejokunai in-in-
kábbkább árt,árt, mintmint használhasznál 「Murina undó-va ka-
ette jokunai.」 „A túlfeszített mozgás inkább árt,
mint használ.”
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kaettejokunaikaettejokunai ◆ inkábbinkább árt,árt, mintmint használhasznál
「Murina undó-va kaette jokunai.」 „A túlfeszí-
tett mozgás inkább árt, mint használ.”

kaettekurukaettekuru ◆ jönjön 「Tegamini hendzsi-va kaet-
tekonakatta.」 „Nem jött válasz a levelemre.”

kaettekurukaettekuru ◆ hazaérkezikhazaérkezik 「Ottoga kaetteki-
ta.」 „Hazaérkezett a férjem.” ◆ hazajönhazajön 「Mu-
szumega kaettekita.」 „Hazajött a lányom.”

kaettekuruno-okaettekuruno-o tanosiminisiteirutanosiminisiteiru ◆ vissza-vissza-
várvár 「Akini minamini vatattakónotoriga haruni
kaettekuruno-o tanosiminisiteiru.」 „Az ősszel
délre költözött gólyákat tavasszal visszavárjuk.”

kaeutakaeuta ◆ dalparódiadalparódia
kaezubonkaezubon ◆ váltónadrágváltónadrág
kafekafe ◆ kávékávé ◆ kávézókávézó ◇ ópun-kafeópun-kafe utcaiutcai
kávézókávézó ◇ nekokafenekokafe macskásmacskás kávézókávézó ◇ net-net-
tokafetokafe internetkávézóinternetkávézó
kafeinkafein ◆ koffeinkoffein ◇ non-kafeinnon-kafein koffeinmenteskoffeinmentes
「Non-kafein inrjó」 „koffeinmentes ital”

kafein-nukikafein-nuki ◆ koffeinmenteskoffeinmentes 「Kafein nukino-
kóhí」 „koffeinmentes kávé”

kafeorekafeore ◆ tejeskávétejeskávé
kaferatekaferate ◆ tejeskávétejeskávé
kafe-teraszukafe-teraszu ◆ teraszos kávézóteraszos kávézó
kafeteriakafeteria ◆ önkiszolgáló étteremönkiszolgáló étterem
kafukafu ◆ fűtőfűtő ◆ kazánfűtőkazánfűtő
kafukafu ◆ özvegyasszonyözvegyasszony
kafukafu ◆ özvegyemberözvegyember
kafúkafú ◆ dal stílusadal stílusa ◆ vers stílusavers stílusa
kafúkafú ◆ családicsaládi hagyományokhagyományok ◆ családicsaládi szo-szo-
káskás
kafucsókenkafucsóken ◆ patriarkális jogpatriarkális jog
kafucsósugikafucsósugi ◆ paternalizmuspaternalizmus
kafucsószeikafucsószei ◆ patriarkális rendszerpatriarkális rendszer
kafucsótekinakafucsótekina ◆ patriarkálispatriarkális
kafukakafuka ◆ túlterheléstúlterhelés
kafuka-okafuka-o kakerukakeru ◆ túlterheltúlterhel 「Nacuno
acuszadeeakon-va denkinettovákuni kafuka-o ka-
keta.」 „A nyári melegben a légkondicionálók túl-
terhelték a villamos hálózatot.”

kafukjúkafukjú ◆ többlet vagy hiánytöbblet vagy hiány
kafukjúnonaikafukjúnonai ◆ megfelelőmegfelelő

kafukukafuku ◆ hányattatáshányattatás 「Dzsinszeino kafu-
ku」 „élet hányattatásai” ◆ szerencseszerencse ésés bal-bal-
szerencseszerencse
kafukubukafukubu ◆ alhasalhas ◆ altájaltáj ◆ genitális részgenitális rész
kafukubucúkafukubucú ◆ alhasi fájdalomalhasi fájdalom
kafukumon-nasitadahitonomanekutokorokafukumon-nasitadahitonomanekutokoro ◆

mindenkimindenki aa magamaga szerencséjénekszerencséjének aa ková-ková-
csacsa
kafukutokuszókafukutokuszó ◆ baj,baj, szerencse,szerencse, sikersiker ésés
bukásbukás
kafuku-vakafuku-va azanaeruazanaeru navanonavano gotosigotosi ◆ egy-egy-
szerszer fent,fent, egyszeregyszer lentlent ◆ szerencseszerencse for-for-
gandógandó
kafunkafun ◆ hímporhímpor ◆ pollenpollen ◆ virágporvirágpor
kafun-arerugíkafun-arerugí ◆ pollenallergiapollenallergia
kafunbunszekikafunbunszeki ◆ pollenelemzéspollenelemzés
kafunenkinkafunenkin ◆ özvegyi nyugdíjözvegyi nyugdíj
kafungakukafungaku ◆ palinológiapalinológia
kafúniaukafúniau ◆ illikillik aa családbacsaládba 「Ano jome-va
ucsino kafúni au.」 „Az a menyecske illik a csalá-
dunkba.”

kafuninarukafuninaru ◆ megözvegyülmegözvegyül
kafunkankafunkan ◆ pollentömlőpollentömlő
kafunkankakukafunkankaku ◆ pollentömlőtpollentömlőt fejlesztőfejlesztő
sejtmagsejtmag
kafunnókafunnó ◆ pollenzsákpollenzsák
kafunsókafunsó ◆ pollenallergiapollenallergia ◆ pollinózispollinózis ◆

szénanáthaszénanátha 「Haruninaruto kafunsóninaru
hitoga ói.」 „Sokan lesznek szénanáthásak, ami-
kor eljön a tavasz.”

kafuonkjúkafuonkjú ◆ özvegyi nyugdíjözvegyi nyugdíj
kafuszokukafuszoku ◆ többlet vagy hiánytöbblet vagy hiány
kafuszokunakukafuszokunaku ◆ maradéktalanulmaradéktalanul 「Kagaku-
bussicuga kafuszokunaku hannószurujóni bunrjó-
o hakatta.」 „Megmértem a kémiai elemek
mennyiségét, hogy azok maradéktalanul reakció-
ba lépjenek.”

kafuszokunonaikafuszokunonai ◆ kielégítőkielégítő 「Kafuszokuno-
naiszábiszu」 „kielégítő szolgáltatás” ◆ megfele-megfele-
lőlő
kafuszukafuszu ◆ kézelőkézelő ◆ mandzsettamandzsetta ◇ daburu-daburu-
kafuszukafuszu dupla mandzsettadupla mandzsetta
kafuszu-botankafuszu-botan ◆ kézelőgombkézelőgomb ◆ mandzset-mandzset-
tagombtagomb
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kagaikagai ◆ órán kívüliórán kívüli ◆ tananyagon kívülitananyagon kívüli
kagaikagai ◆ ártalom okozásaártalom okozása ◆ károkozáskárokozás
kagaikacudókagaikacudó ◆ iskolániskolán kívülikívüli tevékenységtevékenység
◆ iskolaiskola utániutáni tevékenységtevékenység ◆ szakkörte-szakkörte-
vékenységvékenység
kagaisakagaisa ◆ bántalmazóbántalmazó ◆ elkövetőelkövető 「Szacu-
dzsinno kagaisa」 „gyilkosság elkövetője” ◆ kár-kár-
okozóokozó 「Kócúdzsikono kagaisa」 „autóbaleset
okozója” ◆ támadótámadó ◆ tettestettes 「Kagaisato higa-
isa」 „tettes és áldozat”

kagajaiteirukagajaiteiru ◆ fényesfényes 「Kono denkjú-va ho-
kanojorimo kagajaiteiru.」 „Ez a villanykörte fé-
nyesebb mint a többi.”

kagajakasiikagajakasii ◆ briliánsbriliáns 「Kagajakasii kószeki-o
jari togeta.」 „Briliáns sikereket ért el.” ◆ fényesfényes
「Kagajakasii miraiga macsi uketeiru.」 „Fényes
jövő vár rá.” ◆ tündöklőtündöklő 「Anatani-va kagajaka-
sii miraiga matteiruhazudeszu.」 „Tündöklő jövő
vár magára.”

kagajakaszerukagajakaszeru ◆ bearanyozbearanyoz 「Sintaiszóga
kanodzsono dzsinszei-o kagajakasita.」 „A talaj-
torna bearanyozta az életét.” ◆ csillogtatcsillogtat 「Me-
o kagajakaszeta.」 „Csillogott a szeme.”

kagajakaszukagajakaszu ◆ csillogtatcsillogtat 「Me-o kagajaka-
szete jorokonda.」 „Csillogó szemekkel örült.” ◆

tündöklővétündöklővé tesztesz 「Meiszei-o kagajakasita.」
„Tündöklővé tette a hírnevét.”

kagajakikagajaki ◆ csillogáscsillogás 「Hószekino kagajaki」
„drágakő csillogása” ◆ fénylésfénylés ◆ ragyogásragyogás
「Hosino kagajaki」 „csillagok ragyogása”

kagajakidaszukagajakidaszu ◆ felragyogfelragyog 「Karano hosi-
bosiga kagajaki dasita.」 „Az égen felragyogtak a
csillagok.”

kagajaki-okagajaki-o usinauusinau ◆ megkopikmegkopik 「Karerano jú-
dzsóga kagajaki-o usinatta.」 „A barátságuk meg-
kopott.”

kagajakukagajaku ◆ csillogcsillog 「Daiamondoga taijóno hi-
karide kagajaiteita.」 „A gyémánt csillogott a nap-
sütésben.” ◆ ékeskedikékeskedik 「Szubarasiinekku-
reszude kagajaiteita.」 „Csodálatos nyakláncával
ékeskedett.” ◆ felcsillanfelcsillan 「Koibito-o micuket-
atoki, me-o kagajakaszeta.」 „Felcsillant a szeme,
amikor meglátta szerelmét.” ◆ felragyogfelragyog
「Kárufurendo-o mikakete mega kagajaita.」
„Amikor megpillantotta a barátnőjét, felragyogott
az arca.” ◆ fénylikfénylik 「Kanodzsonoiaringuga

hikari-o abite kagajaita.」 „A nő fülbevalója fény-
lett.” ◆ izzikizzik 「Acui tecuno bó-va akaku kaga-
jaita.」 „A forró vasrúd vörösen izzott.” ◆ pom-pom-
pázikpázik 「Dzsoszei-va ohime szamaga kirujóna jó-
fukude kagajaiteita.」 „A nő meseszép ruhában
pompázott.” ◆ ragyogragyog 「Szensasita kuruma-va
kagajaita.」 „A megmosott autó ragyogott.” ◆ su-su-
gárzikgárzik 「Kanodzso-va uresiszade kagajaiteita.」
„Sugárzott a boldogságtól.” ◆ tündököltündököl 「Szora-
ni hosigakirakira kagajaiteita.」 „Az égen tündö-
költek a csillagok.” ◇ kirakirakagajakukirakirakagajaku csillogcsillog
「Kanodzsono megagirakira kagajaita.」 „A nő
szeme csillogott.”

kagakukagaku ◆ kémiakémia ◆ vegyészetvegyészet ◆ vegytanvegytan
◇ ójókagakuójókagaku alkalmazottalkalmazott kémiakémia ◇ kakuka-kakuka-
gakugaku nukleárisnukleáris kémiakémia ◇ kóbunsikagakukóbunsikagaku po-po-
limerkémialimerkémia ◇ szeibucukagakuszeibucukagaku biokémiabiokémia ◇

szosikikagakuszosikikagaku hisztokémiahisztokémia ◇ csikjúkagakucsikjúkagaku
geokémiageokémia ◇ necukagakunecukagaku termokémiatermokémia ◇ nó-nó-
szankagakuszankagaku chemurgiachemurgia ◇ bucurikagakubucurikagaku fizi-fizi-
kaikai kémiakémia ◇ bunszekikagakubunszekikagaku analitikaianalitikai ké-ké-
miamia ◇ mukikagakumukikagaku szervetlenszervetlen kémiakémia ◇ júki-júki-
kagakukagaku szervesszerves kémiakémia ◇ rjósikagakurjósikagaku kvan-kvan-
tumkémiatumkémia ◇ rironkagakurironkagaku elméleti kémiaelméleti kémia
kagakukagaku ◆ tudománytudomány 「Kagakuno hatten-va ka-
szokusita.」 „A tudomány fejlődése felgyorsult.”
◇ ójókagakuójókagaku alkalmazottalkalmazott tudománytudomány ◇ gi-gi-
dzsikagakudzsikagaku áltudományáltudomány ◇ kiszokagakukiszokagaku
alaptudományalaptudomány ◇ keikenkagakukeikenkagaku tapaszta-tapaszta-
latilati tudománytudomány ◇ sizenkagakusizenkagaku természet-természet-
tudománytudomány ◇ sakaikagakusakaikagaku társadalomtudo-társadalomtudo-
mánymány ◇ dzsunszeikagakudzsunszeikagaku tisztatiszta tudománytudomány
◇ dzsinbunkagakudzsinbunkagaku bölcsészettudománybölcsészettudomány ◇

szeimicukagakuszeimicukagaku egzaktegzakt tudománytudomány ◇ nincsi-nincsi-
kagakukagaku kognitív tudománykognitív tudomány
kagakukagaku ◆ alsó állkapocsalsó állkapocs
kagakuakademíkagakuakademí ◆ AkadémiaAkadémia ◆ TudományosTudományos
AkadémiaAkadémia
kagakuakademínomenbákagakuakademínomenbá ◆ akadémikusakadémikus
kagakubangumikagakubangumi ◆ ismeretterjesztőismeretterjesztő műsorműsor
「Kagakubangumigaszukideszu.」 „Szeretem az
ismeretterjesztő műsorokat.”

kagakubun-jakagakubun-ja ◆ tudományágtudományág
kagakubunkaikagakubunkai ◆ vegyi bontásvegyi bontás
kagakubunruigakukagakubunruigaku ◆ kemoszisztematikakemoszisztematika
kagakubunszekikagakubunszeki ◆ vegyelemzésvegyelemzés
kagakubussicukagakubussicu ◆ ágenságens ◆ kémiaikémiai anyaganyag ◆

vegyi anyagvegyi anyag ◆ vegyszervegyszer
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kagakubussicueijókagakubussicueijó ◆ kemotrófiakemotrófia
kagakubussicueijószeikagakubussicueijószei ◆ kemotrófkemotróf
kagakucsisikikagakucsisiki ◆ tudományos ismerettudományos ismeret
kagakucsómirjókagakucsómirjó ◆ mesterséges ízesítőmesterséges ízesítő
kagakudentacubussicukagakudentacubussicu ◆ kémiaikémiai közvetítő-közvetítő-
anyaganyag
kagakudzsikkensicukagakudzsikkensicu ◆ kémiai laborkémiai labor
kagakudzsócsakukagakudzsócsaku ◆ kémiaikémiai gőzleválasztásgőzleválasztás

kagakudzsujókikagakudzsujóki ◆ kémiaikémiai érzékelőérzékelő ◆ kemo-kemo-
receptorreceptor
kagakuenerugíkagakuenerugí ◆ kémiai energiakémiai energia
kagakugenszokagakugenszo ◆ kémiai elemkémiai elem
kagakugidzsucukagakugidzsucu ◆ tudománytudomány ésés technikatechnika ◆

tudományos technológiatudományos technológia
kagakugidzsucusakagakugidzsucusa ◆ vegyésztechnikusvegyésztechnikus
kagakugószeikagakugószei ◆ kemoszintéziskemoszintézis
kagakugószeijúkieijószeibucukagakugószeijúkieijószeibucu ◆ kemo-kemo-
organotróf élőlényorganotróf élőlény
kagakuhakubucukankagakuhakubucukan ◆ természettudomá-természettudomá-
nyi múzeumnyi múzeum
kagakuhannókagakuhannó ◆ kémiai reakciókémiai reakció
kagakuhannósikikagakuhannósiki ◆ kémiaikémiai egyenletegyenlet ◆ reak-reak-
cióegyenletcióegyenlet
kagakuheikikagakuheiki ◆ vegyi fegyvervegyi fegyver
kagakuheikibógjokunrenkagakuheikibógjokunren ◆ vegyvédelmivegyvédelmi
gyakorlatgyakorlat
kagakuheikibógujónofukurokagakuheikibógujónofukuro ◆ szimatsza-szimatsza-
tyortyor
kagakuheikókagakuheikó ◆ kémiai egyensúlykémiai egyensúly
kagakuhenkakagakuhenka ◆ kémiai változáskémiai változás
kagakuhirjókagakuhirjó ◆ műtrágyaműtrágya
kagakuhóteisikikagakuhóteisiki ◆ kémiai egyenletkémiai egyenlet
kagakujakuhinkagakujakuhin ◆ vegyszervegyszer
kagakujószeidokuricueijószeibucukagakujószeidokuricueijószeibucu ◆ kemo-kemo-
autotróf élőlényautotróf élőlény
kagakukakumeikagakukakumei ◆ tudományos forradalomtudományos forradalom
kagakukaszekikagakukaszeki ◆ kémiai fosszíliakémiai fosszília
kagakukecugókagakukecugó ◆ kémiai kötéskémiai kötés
kagakukeirjógakukagakukeirjógaku ◆ méréstudományméréstudomány ◆

szcientometriaszcientometria
kagakukigókagakukigó ◆ kémiai jelkémiai jel ◆ vegyjelvegyjel

kagakukocukagakukocu ◆ alsó állkapocscsontalsó állkapocscsont
kagakukódzsókagakukódzsó ◆ vegyi üzemvegyi üzem
kagakukógakukagakukógaku ◆ vegyészetvegyészet ◆ vegyészmér-vegyészmér-
nöki tudománynöki tudomány
kagakukógakugidzsucusakagakukógakugidzsucusa ◆ vegyészmér-vegyészmér-
nöknök
kagakukógekikagakukógeki ◆ vegyi támadásvegyi támadás
kagakukógjókagakukógjó ◆ vegyiparvegyipar
kagakukógjógidzsucusakagakukógjógidzsucusa ◆ vegyészmérnökvegyészmérnök
kagakukuszszeikagakukuszszei ◆ kemotropizmuskemotropizmus
kagakunokagakuno ◆ tudományostudományos 「Kagakuno dzsik-
ken.」 „Tudományos kísérlet.”

kagakurjóhókagakurjóhó ◆ kemoterápiakemoterápia 「Kandzsani
kagakurjóhó-o hodokosita.」 „Kemoterápiát al-
kalmazott a betegen.”

kagakusakagakusa ◆ kémikuskémikus ◆ vegyészvegyész
kagakusakagakusa ◆ tudóstudós
kagakusikagakusi ◆ tudományos folyóirattudományos folyóirat
kagakusikikagakusiki ◆ kémiai képletkémiai képlet ◆ képletképlet
kagakusikókagakusikó ◆ árérzékenységárérzékenység
kagakusikónokagakusikóno ◆ árérzékenyárérzékeny 「Kagakusikóno
sóhisa-o hikicukeru sóhin.」 „Árérzékeny vevőket
csalogató áru.”

kagakusintószecukagakusintószecu ◆ kemiozmotikuskemiozmotikus elmé-elmé-
letlet
kagakusorikagakusori ◆ vegykezelésvegykezelés
kagakusószecukagakusószecu ◆ tudományos-tudományos-
fantasztikus regényfantasztikus regény
kagakuszajókagakuszajó ◆ kémiaikémiai hatáshatás 「Denrjúno ka-
gakuszajó」 „áram kémiai hatása”

kagakuszeihinkagakuszeihin ◆ kémiai termékkémiai termék
kagakuszen-ikagakuszen-i ◆ műszálműszál ◆ szintetikus rostszintetikus rost
kagakuszószeikagakuszószei ◆ kemotaxiskemotaxis
kagakutecugakukagakutecugaku ◆ tudományfilozófiatudományfilozófia
kagakutekidaihakkenkagakutekidaihakken ◆ tudományostudományos áttö-áttö-
résrés 「Szótaiszeiriron-va kagakutekidaihakken-
datta.」 „A relativitáselmélet tudományos áttörés
volt.”

kagakutekidzsicuzaironkagakutekidzsicuzairon ◆ tudományostudományos re-re-
alizmusalizmus
kagakutekikudzsokagakutekikudzso ◆ kártevőkkártevők kémiaikémiai irtá-irtá-
sasa ◆ kémiai szabályozáskémiai szabályozás
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kagakutekinakagakutekina ◆ kémiaikémiai 「Kagakutekiszeisi-
cu」 „kémiai tulajdonság” ◆ vegyivegyi 「Kagakute-
kisuhó」 „vegyi módszer”

kagakutekinakagakutekina ◆ tudományostudományos 「Gensóno ka-
gakutekina kaiszecu-o sita.」 „Tudományos ma-
gyarázatot adott a jelenségre”

kagakutekinendaiszokuteikagakutekinendaiszokutei ◆ kémiaikémiai datá-datá-
láslás ◆ kémiai kormeghatározáskémiai kormeghatározás
kagakutekinikagakutekini ◆ tudományosantudományosan 「Kanrenga
kagakutekini sómeiszareta.」 „Az összefüggést tu-
dományosan bizonyították.”

kagakutekinidzsunszuinakagakutekinidzsunszuina ◆ vegytisztavegytiszta
kagakutekisakaisugikagakutekisakaisugi ◆ tudományostudományos szoci-szoci-
alizmusalizmus
kagakutekiszendzsókagakutekiszendzsó ◆ vegyi tisztításvegyi tisztítás
kagakutórjókagakutórjó ◆ kémiai ekvivalenciakémiai ekvivalencia
kagakuzassikagakuzassi ◆ tudományos folyóirattudományos folyóirat
kagamarukagamaru ◆ görnyedgörnyed
kagamatteirukagamatteiru ◆ görnyedtgörnyedt
kagamerukagameru ◆ meggörnyesztmeggörnyeszt 「Kosi-o kagame-
te dókucu-o aruita.」 „Meggörnyesztett háttal
mentem a barlangban.” ◆ meghajlítmeghajlít 「Kosi-o
kagameruto itai.」 „Ha meghajlítom a derekamat,
fáj.” ◇ mi-omi-o kagamerukagameru görnyedgörnyed ◇ mi-omi-o ka-ka-
gamerugameru meggörnyedmeggörnyed 「Mi-o kagamete aruitei-
ru.」 „Meggörnyedve jár.” ◇ mi-omi-o kagamerukagameru le-le-
hajolhajol 「Mi-o kagametegomi-o hirotta.」 „Leha-
jolt, hogy felvegye a szemetet.”

kagamikagami ◆ hordóhordó tetejeteteje ◆ tükörtükör 「Kagami-o
nozoita.」 „A tükörbe néztem.” ◇ obakekagamiobakekagami
torzítótorzító tükörtükör ◇ kaicsúkagamikaicsúkagami zsebtükörzsebtükör ◇

kagamiitakagamiita nószínpadnószínpad hátsóhátsó falafala ◇ kagami-kagami-
mocsimocsi újéviújévi mocsimocsi ◇ tekagamitekagami kézitükörkézitükör ◇

me-vame-va kokoronokokorono kagamikagami aa szemszem aa léleklélek tük-tük-
rere
kagamikagami ◆ mintaképmintakép 「Kanodzso-va hahano ka-
gamideszu.」 „Ő az anyák mintaképe.”

kagamibirakikagamibiraki ◆ hordóhordó felnyitásafelnyitása ◆ újéviújévi
mocsi feldarabolásamocsi feldarabolása
kagamicukitanszukagamicukitanszu ◆ tükrös szekrénytükrös szekrény
kagamihadakagamihada ◆ vetőtükörvetőtükör
kagamiitakagamiita ◆ nószínpad hátsó falanószínpad hátsó fala
kagamikomukagamikomu ◆ lekuporodiklekuporodik
kagamimocsikagamimocsi ◆ áldozatiáldozati mocsimocsi ◆ újéviújévi mo-mo-
csicsi

kagamimodzsikagamimodzsi ◆ tükörírástükörírás
kagaminiucuttakagekagaminiucuttakage ◆ tükörképtükörkép 「Bakku-
miráde usirono kurumaga ucutteita.」 „A vissza-
pillantóban a hátul jövő autó tükörképét látta.”

kagaminojónakagaminojóna ◆ tisztatiszta 「Kagaminojóna cu-
ki」 „tiszta holdkorong” ◆ tükörfényestükörfényes 「Ka-
gaminojóna szuimen」 „tükörfényes vízfelület”

kagaminokanonkagaminokanon ◆ tükörkánontükörkánon
kagaminomakagaminoma ◆ tükörszobatükörszoba
kagamitatekagamitate ◆ tükörállványtükörállvány
kagamitoszódanszurukagamitoszódanszuru ◆ tükörbetükörbe néznéz 「Ka-
gamito szódansite mono-o itta hógaiize.」 „Nézz a
tükörbe, mielőtt ezt mondod!”

kagamiucusinokagamiucusino ◆ tükrözötttükrözött 「Kono kigó-va
kagamiucusinoraten modzsini mieru.」 „Ez a jel
tükrözött latin betűnek látszik.”

kagamukagamu ◆ előregörnyedelőregörnyed 「Kagande
kojanodoa-o kugutta.」 „Előregörnyedve mentem
be az ólajtón.” ◆ előrehajolelőrehajol 「Szuieiszensu-va
kagandeszutátono aizu-o matteita.」 „Az úszók
előrehajolva várták a rajtjelet.” ◆ görnyedgörnyed 「Ko-
sino kaganda ródzsin」 „görnyedt hátú öregem-
ber” ◆ hajolhajol 「Dzsimenmade kaganda.」 „A
földre hajoltam.” ◆ lehajollehajol 「Kagande jukakara
hako-o mocsi ageta.」 „Lehajolt, és felvette a do-
bozt a földről.”

kagankagan ◆ folyópartfolyópart
kagandankjúkagandankjú ◆ folyóparti teraszfolyóparti terasz
kagansinsokukagansinsoku ◆ folyópart eróziójafolyópart eróziója
kagarikagari ◆ elvarráselvarrás ◆ pelenkaöltéspelenkaöltés ◆ sze-sze-
gélyvarrásgélyvarrás
kagarikagari ◆ tábortűztábortűz ◆ tűzkosártűzkosár
kagaribarikagaribari ◆ stoppolótűstoppolótű
kagaribikagaribi ◆ őrtűzőrtűz ◆ tábortűztábortűz
kagariitokagariito ◆ stoppolócérnastoppolócérna
kagarikagokagarikago ◆ tűzkosártűzkosár
kagarimisinkagarimisin ◆ interlockinterlock ◆ szegőgépszegőgép
kagarinui-okagarinui-o szuruszuru ◆ beszegbeszeg ◆ felhajtfelhajt ◆ fel-fel-
szegszeg 「Sitate ja-va szukátonokagari nui-o sita.」
„A szabó felszegte a szoknyát.”

kagarukagaru ◆ bestoppolbestoppol 「Sacuno ana-o kagatta.」
„Bestoppoltam a lukat az ingen.” ◆ elvarrelvarr 「Ta-
csi me-o kagatta.」 „Elvarrtam a ruha szélét.” ◆

megstoppolmegstoppol 「Kucusita-o kagatta.」 „Megstop-
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poltam a zoknit.” ◇ botan-ana-obotan-ana-o kagarukagaru gomb-gomb-
lyukaziklyukazik
kagaszaszukotokagaszaszukoto ◆ szúnyogcsípésszúnyogcsípés 「Kemu-
ride kaga szaszuno-o fuszeida.」 „Füsttel véde-
keztem a szúnyogcsípés ellen.”

kagavakenkagavaken ◆ Kagava megyeKagava megye
kagekage ◆ alakalak 「Iri gucsi-o jokogiru hitono kagega
mieta.」 „Egy ember alakja látszott, ahogy elment
a bejárat előtt.” ◆ tükörképtükörkép 「Jamano kagega
szuimenni ucutteita.」 „A hegy tükörképe látszott
a víz felszínén.” ◇ uvasza-ouvasza-o szurebakageg-szurebakageg-
aszaszuaszaszu nemnem szabadszabad azaz ördögötördögöt aa falrafalra
festenifesteni ◇ kagaminiucuttakagekagaminiucuttakage tükörképtükörkép
「Bakkumiráde usirono kurumaga ucutteita.」
„A visszapillantóban a hátul jövő autó tükörképét
látta.” ◇ kagegauszuikagegauszui jelentéktelenjelentéktelen 「Kare-
va kageno uszui hitodeszu.」 „Jelentéktelen em-
ber.” ◇ kagegaszaszukagegaszaszu árnyékárnyék vetülvetül 「Kei-
zaikaifukuni kagega szasiteiru.」 „Árnyék vetült a
gazdasági kilábalásra.” ◇ kagecukinokagecukino árnyék-árnyék-
effektusteffektust kapottkapott 「Kagecukino modzsi」 „ár-
nyékeffektust kapott betű” ◇ kagebósikagebósi sziluettsziluett
◇ kagemusakagemusa rejtettrejtett irányítóirányító ◇ sinokagesinokage
halálhalál árnyékaárnyéka ◇ cukinokagecukinokage holdfényholdfény ◇ ho-ho-
sikagesikage csillagfénycsillagfény 「Hosikageippaino szor-
adatta.」 „Az égen csak a csillagok fénylettek.”
◇ mirukagemonaimirukagemonai nemnem maradmarad belőlebelőle semmisemmi
「Kanodzso-va miru kagemonaku jaszeta.」 „Úgy
lefogyott, hogy már szinte nem maradt belőle
semmi.” ◇ mirukagemonaimirukagemonai csakcsak árnyékaárnyéka ön-ön-
magánakmagának 「Kakonoszutága, imaha miru kag-
emonai.」 „Az egykori sztár mára már csak árnyé-
ka önmagának.”

kagekage ◆ árnyalásárnyalás ◆ árnyékárnyék 「Kikagede-va
kúkiga szuzusikatta.」 „A fa árnyékában hűs volt
a levegő.” ◆ borúsborús hangulathangulat 「Kareni-va do-
koka kagegaaru.」 „Az az ember valahogy borús
hangulatot áraszt.” ◆ hátaháta mögöttmögött 「Kagede
varugucsi-o iu.」 „A háta mögött kibeszéli.” ◆

háttérháttér 「Kagekara szaszaeta.」 „A háttérből se-
gített.” ◆ mögöttimögötti részrész 「Doano kageni kaku-
reta.」 „Az ajtó mögé bújt.” ◇ uvasza-ouvasza-o szu-szu-
rebakagegaszaszurebakagegaszaszu nemnem szabadszabad azaz ördögötördögöt
aa falrafalra festenifesteni ◇ okageszamadeokageszamade lekopoglekopog
「Okageszamade kotosi-va infuruenza-o hikana-
katta.」 „Lekopogom, idén nem voltam influen-
zás.” ◇ okagedeokagede jóvoltábóljóvoltából 「Kimino okagede
kaisa-va taszukarimasita.」 „Az ő jóvoltából me-
nekült meg a cég.” ◇ okagedeokagede köszönhetőenköszönhetően

「Kótenno okagede kotosi-va hószakudeszu.」
„Az időjárásnak köszönhetően bő az idei termés.”
◇ kagaminiucuttakagekagaminiucuttakage tükörképtükörkép 「Bakku-
miráde usirono kurumaga ucutteita.」 „A vissza-
pillantóban a hátul jövő autó tükörképét látta.” ◇

kagegauszuikagegauszui jelentéktelenjelentéktelen 「Kare-va kage-
no uszui hitodeszu.」 „Jelentéktelen ember.” ◇

kagegaszaszukagegaszaszu árnyékárnyék vetülvetül 「Keizaikaifuku-
ni kagega szasiteiru.」 „Árnyék vetült a gazdasági
kilábalásra.” ◇ kagecukinokagecukino árnyékeffektustárnyékeffektust
kapottkapott 「Kagecukino modzsi」 „árnyékeffektust
kapott betű” ◇ kageninarihinataninarikageninarihinataninari holdhold
titokban,titokban, holhol nyíltannyíltan ◇ kagenokoekagenokoe súgássúgás ◇

kagenokoekagenokoe megsúgásmegsúgás ◇ kagebósikagebósi sziluettsziluett
◇ kagemusakagemusa rejtettrejtett irányítóirányító ◇ sinokagesinokage
halálhalál árnyékaárnyéka ◇ cukinokagecukinokage holdfényholdfény ◇ ho-ho-
sikagesikage csillagfénycsillagfény 「Hosikageippaino szor-
adatta.」 „Az égen csak a csillagok fénylettek.”
◇ mirukagemonaimirukagemonai nemnem maradmarad belőlebelőle semmisemmi
「Kanodzso-va miru kagemonaku jaszeta.」 „Úgy
lefogyott, hogy már szinte nem maradt belőle
semmi.” ◇ mirukagemonaimirukagemonai csakcsak árnyékaárnyéka ön-ön-
magánakmagának 「Kakonoszutága, imaha miru kag-
emonai.」 „Az egykori sztár mára már csak árnyé-
ka önmagának.” ◇ morikagemorikage sötétsötét erdőerdő ◇ mo-mo-
rikagerikage erdőerdő mélyemélye ◇ jorabataidzsunokagejorabataidzsunokage
erős embertől kérj segítségeterős embertől kérj segítséget
kagekage ◆ pejpej
kagebenkeikagebenkei ◆ otthon nagy a szájaotthon nagy a szája
kagebosikagebosi ◆ árnyékban szárításárnyékban szárítás
kagebósikagebósi ◆ árnyárny ◆ sziluettsziluett
kagebosiniszurukagebosiniszuru ◆ árnyékbanárnyékban szárítszárít
「Szentakumono-o kagebosinisita.」 „Árnyékban
szárítottam a ruhákat.”

kagecukagecu ◆ majomfamajomfa ◆ pozsgafapozsgafa
kagecukinokagecukino ◆ árnyékeffektustárnyékeffektust kapottkapott
「Kagecukino modzsi」 „árnyékeffektust kapott
betű”

kagecunokagecuno ◆ hónaposhónapos 「Kono akacsan-va mada
umarete ikkagecudeszu.」 „Ez a kisbaba még csak
egyhónapos.”

kagedeito-okagedeito-o hikuhiku ◆ háttérbőlháttérből mozgatjamozgatja aa
szálakatszálakat
kageekagee ◆ árnyjátékárnyjáték 「Tede kagee-o sita.」 „Ke-
zemmel árnyjátékot játszottam.” ◆ árnyképárnykép
kageesibaikageesibai ◆ árnyjátékárnyjáték
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kagegaarukagegaaru ◆ szomorkásszomorkás 「Szono fusimegacsi-
ni aruiteiru dzsoszei-va kagegaaru.」 „Az a lesze-
gett fővel járó nő szomorkás.”

kagegaszaszukagegaszaszu ◆ árnyékárnyék vetülvetül 「Keizaikaifu-
kuni kagega szasiteiru.」 „Árnyék vetült a gazda-
sági kilábalásra.”

kagegauszuikagegauszui ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Kare-va ka-
geno uszui hitodeszu.」 „Jelentéktelen ember.”

kagegucsikagegucsi ◆ rosszindulatú pletykarosszindulatú pletyka
kagegucsi-okagegucsi-o kikukiku ◆ kibeszélkibeszél valakitvalakit aa hátaháta
mögöttmögött
kagegucsi-okagegucsi-o tatakutataku ◆ kibeszélkibeszél valakitvalakit aa
hátaháta mögöttmögött 「Murabito-va atarasii dzsúminno
kagegucsi-o tataita.」 „A falu kibeszélte az új la-
kost a háta mögött.”

kagehinatakagehinata ◆ naposnapos ésés árnyasárnyas helyhely ◆ su-su-
mákolásmákolás
kagehinatagaarukagehinatagaaru ◆ körmérekörmére kellkell nézninézni
「Kagehinatagaaru saindeszu.」 „Annak a dolgo-
zónak a körmére kell nézni.” ◆ másképpenmásképpen vi-vi-
selkedik,selkedik, haha figyelikfigyelik ◆ sumákolsumákol 「Kagehina-
tagaarukara dzsósigaicumo kanszacusiteiru.」 „A
főnöke állandóan figyeli, mert sumákol.”

kagehinatanakukagehinatanaku ◆ akkorakkor is,is, haha nemnem figyelikfigyelik
「Kare-va kagehinatanaku hataraku.」 „Akkor is
dolgozik, ha nem figyelik.”

kagekikageki ◆ daljátékdaljáték ◆ operaopera ◆ operettoperett
kagekibunsikagekibunsi ◆ radikális elemradikális elem
kagekidankagekidan ◆ operatársulatoperatársulat
kagekidzsókagekidzsó ◆ dalszínházdalszínház
kagekihakagekiha ◆ szélsőséges csoportszélsőséges csoport
kagekikasukagekikasu ◆ operaénekesoperaénekes
kagekinakagekina ◆ radikálisradikális 「Kagekina henka」 „ra-
dikális változás” ◆ szélsőségesszélsőséges 「Kagekina si-
szó」 „szélsőséges eszme”

kagemi-nikagemi-ni szouszou ◆ árnyékkéntárnyékként követkövet 「Kag-
emini szotte kare-o sugosita.」 „Árnyékként kö-
vetve védelmeztem őt.”

kagemokatacsimonaikagemokatacsimonai ◆ nyomanyoma semsem maradmarad
「Bakuhacude kódzsó-va kagemo katacsimo-
nai.」 „A robbanás után a gyárnak nyoma sem
maradt.”

kagemusakagemusa ◆ dublőzdublőz ◆ rejtett irányítórejtett irányító
kagenkagen ◆ Kagen-korKagen-kor

kagenkagen ◆ egészségiegészségi állapotállapot 「Kandzsa-va ka-
genga joszaszóda.」 „A beteg egészségi állapota
jónak tűnik.” ◆ mennyiremennyire 「Szutékino jaki
kagen-va dósimasóka?」 „Mennyire süthetjük
meg a bifszteket?” ◆ mértékmérték 「Kagen-o siranai
hitoga ói.」 „Sok ember nem ismer mértéket.” ◆

okok 「Dóiu kagenka kjóha benkjódekinai.」 „Vala-
mi oknál fogva, ma nem tudok tanulni.” ◆ össze-össze-
adásadás ésés kivonáskivonás ◇ adzsikagenadzsikagen ízesítésízesítés
mértékemértéke 「Rjórino adzsikagen-va ikagadeszu-
ka?」 „Jó az ízesítése az ételnek?” ◇ iikagen-iikagen-
nisinaszainisinaszai elegemelegem vanvan 「Kenka-va ii kagen-
nisinaszai!」 „Elegem van a veszekedésből!” ◇

csottositakagendecsottositakagende könnyenkönnyen 「Csottosita ka-
gende kovarerukara ki-o cukete!」 „Vigyázz, mert
könnyen elromlik!” ◇ jukagenjukagen fürdővízfürdővíz hő-hő-
mérsékletemérséklete 「Jukagen-va ikagadeszuka?」
„Milyen a fürdővíz hőmérséklete?”

kagenkagen ◆ holdhold utolsóutolsó negyedenegyede 「Kagenno cu-
ki」 „utolsó negyedében lévő hold”

kagenkagen ◆ alsóalsó határhatár ◆ alsóalsó korlátkorlát ◆ mini-mini-
mummum
kagenagarakagenagara ◆ gondolatbangondolatban 「Kagenagara
kimi-o óensiteirujo!」 „Gondolatban mindig ne-
ked szurkolok!” ◆ háttérbenháttérben 「Kagenagara ki-
mino kenkó oinorisiteimaszu.」 „A háttérben
mindig az egészségedért imádkozok.”

kagendzsódzsokagendzsódzso ◆ négynégy alapműveletalapművelet ◆

összeadás, kivonás, szorzás és osztásösszeadás, kivonás, szorzás és osztás
kageninarihinataninarikageninarihinataninari ◆ holdhold titokban,titokban,
hol nyíltanhol nyíltan
kagenkikagenki ◆ virágkezdeményvirágkezdemény
kagenmeidaikagenmeidai ◆ feltételesfeltételes kijelentéskijelentés ◆ hi-hi-
potetikus kijelentéspotetikus kijelentés
kagenokoekagenokoe ◆ megsúgásmegsúgás ◆ súgássúgás
kagenonaikakukagenonaikaku ◆ árnyékkormányárnyékkormány
kagenószuikagenószui ◆ észrevétlenészrevétlen 「Kare-va kageno
uszui hitoda.」 „Az az ember szinte észrevétlen.”

kagenrimittoszuicscsikagenrimittoszuicscsi ◆ alsóalsó végálláskap-végálláskap-
csolócsoló
kagenszankikagenszanki ◆ összeadó-kivonó egységösszeadó-kivonó egység
kagenszurukagenszuru ◆ adagoladagol 「Taicsónijotte kuszu-
rino rjó-o kagensitekudaszai.」 „A közérzetének
megfelelően adagolja a gyógyszert!” ◆ állítállít
「Reibó-o kagensita.」 „Állított a klímán.” ◆ iga-iga-
zítzít 「Kodomoga aitenanode csikara-o kagensitej-
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atta.」 „Az ellenfelem gyerek volt, ezért hozzá iga-
zítottam az erőmet.” ◆ mérsékelmérsékel 「Hijóhito-o
kagensita.」 „Mérsékelte a kiadásokat.” ◆ mode-mode-
rálrál 「Kare-va kotoba-o kagensita.」 „Moderálta
magát.”

kage-okage-o hiszomeruhiszomeru ◆ nemnem látnilátni 「Szaikinkare-
va kage-o hiszometeiru.」 „Mostanában nem látni
őt.”

kage-okage-o otoszuotoszu ◆ rányomjarányomja bélyegétbélyegét
「Nacsizumu-va kareno idaina hakkenni kage-o
otosita.」 „A nácizmusa rányomta bélyegét a fel-
fedezésére.”

kagerikageri ◆ borúború 「Kokoronokageri」 „lelki ború”
◆ borulásborulás ◆ borultságborultság ◆ komorságkomorság 「Ka-
gerinoaru hjódzsó」 „komor arc” ◆ sötétsötét fel-fel-
legeklegek 「Kigjóno gjószekini kageriga mieteiru.」
„Sötét fellegek tornyosulnak a vállalat felett.”

kagerókageró ◆ kérészkérész ◆ tiszavirágtiszavirág 「Kageróno
inocsino kaisa」 „tiszavirág életű vállalat” ◇

uszubakageróuszubakageró hangyalesőhangyaleső
kagerókageró ◆ vibrálóvibráló levegőlevegő 「Kageróga tattei-
ru.」 „Vibrál a levegő.”

kagerózokukagerózoku ◆ efemerefemer
kagerukageru ◆ besötétedikbesötétedik ◆ eltakarjákeltakarják aa fel-fel-
hőkhők 「Cuki-va kagetteiru.」 „A Holdat eltakarják
a felhők.” ◆ komorkomor leszlesz 「Kareno hjódzsóga ka-
getta.」 „Komor lett az arca.”

kagezenkagezen ◆ ételétel szenteléseszentelése 「Racsihigaisano
sasinni mainicsikagezen-o szueta.」 „Az elrabolt
személy fényképe elé minden nap ételt szentel-
tünk.”

kagikagi ◆ kulcskulcs 「Kagi-o szasita.」 „Beledugtam
a kulcsot a zárba.” ◆ kulcsfontosságúkulcsfontosságú 「Kono
sókoga kagideszu.」 „Ez a bizonyíték kulcsfontos-
ságú.” ◆ zárzár 「Hakono kagi-o aketa.」 „Kinyitot-
tam a láda zárát.” ◇ angókagiangókagi titkosítótitkosító kulcskulcs
◇ angókagiangókagi rejtjelkulcsrejtjelkulcs ◇ ojakagiojakagi főkulcsfőkulcs
◇ kaikeicunokagikaikeicunokagi megoldásmegoldás kulcsakulcsa 「Mon-
daikaikeicuno kagi-o nigitteiru.」 „Kezében van
probléma megoldásának kulcsa.” ◇ kagi-okagi-o kake-kake-
ruru bezárbezár 「Doani kagi-o kaketa.」 „Bezártam az
ajtót.” ◇ jobinokagijobinokagi pótkulcspótkulcs
kagikagi ◆ horoghorog 「Szakana-va kagi-o nomi kon-
da.」 „A hal lenyelte a horgot.” ◆ kampókampó ◇ kag-kag-
igatanoigatano horgashorgas ◇ kagikakkokagikakko japánjapán idéző-idéző-
jeljel ◇ kagidzsúdzsikagidzsúdzsi horogkereszthorogkereszt ◇ kagini-kagini-

kakerukakeru felakasztfelakaszt 「Kóto-o kabeno kagini ka-
keta.」 „Felakasztottam a kabátomat a falra.”

kagiamiszurukagiamiszuru ◆ horgolhorgol 「Konotéburu kake-va
vatasinoobaaszangakagi amisita.」 „Ezt a terítőt a
nagymamám horgolta.”

kagianakagiana ◆ kulcslyukkulcslyuk
kagiaterukagiateru ◆ kiszagolkiszagol 「Dzsukusitameron-o
kagi ateta.」 „Kiszagoltam, hogy melyik sárga-
dinnye érett.” ◆ kiszimatolkiszimatol 「Ajasii otokono
ibaso-o kagi ateta.」 „Kiszimatoltam, hol tartóz-
kodik az a gyanús ember.”

kagibanakagibana ◆ horgas orrhorgas orr
kagibarikagibari ◆ horgolótűhorgolótű
kagibariamikagibariami ◆ horgoláshorgolás
kagicukerukagicukeru ◆ megszimatolmegszimatol 「Kiken-o kagicu-
keta.」 „Megszimatoltam a veszélyt.” ◆ szag-szag-
lászlász 「Jakinikuno nioi-o kagicuketereszutoran-o
micuketa.」 „A sült hús után szaglászva megtalál-
tam az éttermet.”

kagidaszukagidaszu ◆ kiszagolkiszagol 「Kokodepárinka-o cu-
kutteirudaróto kagi dasita.」 „Kiszagoltam, hogy
itt pálinkát főznek.” ◆ kiszimatolkiszimatol 「Himicu-o
kagi dasita.」 „Kiszimatoltam a titkot.” ◆ meg-meg-
érezérez 「Otto-va kogeta nioi-o kagi dasita.」 „A
férjem megérezte, hogy valami odakozmált.”

kagidzsúdzsikagidzsúdzsi ◆ horogkereszthorogkereszt
kagigakakarukagigakakaru ◆ kulcsrakulcsra záródikzáródik 「Konodoa-
va joruninaruto dzsidótekini kagiga kakaru.」 „Ez
az ajtó este automatikusan kulcsra záródik.” ◆

zárvazárva vanvan 「Konodoa-va kagigakakatteiru.」
„Ez az ajtó zárva van.”

kagigatanokagigatano ◆ horgashorgas
kagihokkukagihokku ◆ akasztóakasztó ◆ ruhaakasztóruhaakasztó
kagijakagija ◆ kulcskészítőkulcskészítő ◆ lakatoslakatos
kagikakkokagikakko ◆ japán idézőjeljapán idézőjel
kagikkokagikko ◆ kulcsos gyerekkulcsos gyerek
kagimavarukagimavaru ◆ körbeszimatolkörbeszimatol 「Inu-va boku-
no asi-o kagi mavatta.」 „A kutya körbeszimatolta
a lábam.” ◆ szaglászikszaglászik 「Kokuzeikjoku-va
dacuzei-o kagi mavatteiru.」 „Az adóhatóság adó-
csalók után szaglászik.”

kaginavakaginava ◆ kampós kötélkampós kötél
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kaginikakerukaginikakeru ◆ felakasztfelakaszt 「Kóto-o kabeno
kagini kaketa.」 „Felakasztottam a kabátomat a
falra.”

kaginotekaginote ◆ derékszögderékszög
kagi-okagi-o akeruakeru ◆ kizárkizár 「Doano kagi-o aketa.」
„Kizártam az ajtót.”

kagi-okagi-o kakerukakeru ◆ bezárbezár 「Doani kagi-o kake-
ta.」 „Bezártam az ajtót.”

kagi-okagi-o simerusimeru ◆ bezárbezár 「Doano kagi-o sime-
ta.」 „Bezártam az ajtót.”

kagiranaikagiranai ◆ nemnem feltétlenülfeltétlenül 「Okanemocsiga
siavaszetoha kagiranai.」 „A gazdagok nem feltét-
lenül boldogok.”

kagirarerukagirareru ◆ csakcsak 「Kono hoken-va kazokuni
kagirareteiru.」 „Ez a biztosítás csak családok
számára elérhető.” ◆ korlátozódikkorlátozódik 「Kareno
kengen-va kokunaini kagirareteiru.」 „Csak erre
az országra korlátozódik a hatalma.” ◆ korláto-korláto-
zottzott 「Gidzsucukakusinnono eikjó-va kagirare-
teita.」 „A technológiai újítás hatása korlátozott
volt.” ◆ limitáltlimitált
kagiraretakagirareta ◆ adottadott 「Kagirareta okane-o júk-
óni cukavanakerebanaranai.」 „Adott pénzből
kell hatékonyan gazdálkodni.”

kagirikagiri ◆ amennyireamennyire 「Bokuga siru kagiri kare-
va sinraidekiru.」 „Amennyire én ismerem, meg
lehet bízni benne.” ◆ amígamíg 「Haravanai kagiri
sinamono-o moraemaszen.」 „Addig nem kapja
meg az árut, amíg nem fizet.” ◆ csakcsak
「Dzsinszei-va icsidokagirideszu.」 „Csak egyszer
élünk.” ◆ határhatár 「Hitono jokuni-va kagiriga-
nai.」 „Az emberi mohóságnak nincs határa.” ◆

határtalanulhatártalanul 「Kimiga kitekurete uresii kagi-
rideszu.」 „Határtalanul boldog vagyok, hogy el-
jöttél.” ◆ korlátkorlát 「Kono ucsútanszaki-va gi-
dzsucuno kagiri-o cukusiteiru.」 „Ez az űrszonda
a technológia korlátait feszegeti.” ◆ mindaddigmindaddig
「Szóde-va naito sómeiszarenai kagiri hito-va
muzaito minaszareru.」 „Mindaddig ártatlan va-
laki, amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét.” ◇

arankagirinoarankagirino amennyiamennyi csakcsak vanvan ◇ aranka-aranka-
girinogirino mindenminden 「Aran kagirino csikara-o dasite
tatakatta.」 „Minden erőmmel küzdöttem.” ◇

arankagirinoarankagirino összesösszes 「Aran kagirino okane-o
tósisita.」 „Befektettem az összes pénzemet.” ◇

ikkaikagiriikkaikagiri csakcsak egyszeregyszer 「Dzsinszei-va ikka-
ikagirideszu.」 „Csak egyszer élünk.” ◇ uresii-uresii-

kagirikagiri nagyonnagyon boldogboldog 「Oai dekite uresii kagi-
rideszu.」 „Nagyon boldog vagyok, hogy találkoz-
hattunk!” ◇ kanónakagirinokanónakagirino lehetőlehető 「Kanóna
kagirino hóhó-o tamesitemita.」 „Minden lehető
módszert kipróbáltam.” ◇ kjókagirikjókagiri maimai nap-nap-
palpal 「Kono szensu-va kjókagiri intaiszuru.」 „Ez
a versenyző a mai nappal visszavonul.” ◇ kjó-kjó-
kagirikagiri csakcsak mama 「Jaszúri-va kjókagirideszu.」
„Csak ma tartunk leárazást.” ◇ koenokagirinikoenokagirini
torkatorka szakadtábólszakadtából ◇ koenokagirinikoenokagirini ahogyahogy
aa torkántorkán kiférkifér 「Koeno kagirini szakenda.」
„Úgy ordított, ahogy a torkán kifért.” ◇ koe-okoe-o
kagirinikagirini torkaszakadtábóltorkaszakadtából 「Koe-o kagirini
szakenda.」 „Torkom szakadtából kiabáltam.” ◇

konkaikagirikonkaikagiri mostmost azaz egyszeregyszer 「Konkaikagi-
ri jurusite ageru.」 „Most az egyszer megbocsá-
tok.” ◇ konkainikagirikonkainikagiri mostmost azaz egyszeregyszer
「Konkaini kagiri jurusiteageru.」 „Most az egy-
szer megbocsátok.” ◇ dekirukagirinodekirukagirino telhetőtelhető
「Dekiru kagirinokoto-o jatta.」 „Megtettem
minden tőlem telhetőt.” ◇ mivataszukagirimivataszukagiri
ameddigameddig aa szemszem ellátellát 「Mivataszu kagiri kiiro-
no mugibatakedatta.」 „Sárga búzaföld volt ott,
ameddig a szem ellát.” ◇ juruszukagirijuruszukagiri
amennyireamennyire engedenged 「Súmacu-va dzsikanno juru-
szu kagiri hon-o jomitai.」 „Amennyire az időm
engedi, hétvégén olvasni fogok.”

kagirinaikagirinai ◆ határtalanhatártalan 「Kareno jokubó-va
kagirinai.」 „Határtalan a mohósága.” ◆ korlát-korlát-
lanlan ◆ végtelenvégtelen 「Kagirinai daicsi」 „végtelen
pusztaság”

kagirinakukagirinaku ◆ határtalanulhatártalanul 「Honmononi ka-
girinaku csikai niszemono.」 „Az eredetihez ha-
tártalanul hasonló másolat.” ◆ korlátlanulkorlátlanul ◆

végtelenségigvégtelenségig 「Csikjúno kaiten-va kagirinaku
cuzuku.」 „A Föld a végtelenségig forogni fog.”

kagirinikagirini ◆ ezzelezzel végevége 「Kjó-o kagirini tabako-
o szuimaszen.」 „Ma még dohányzok, és vége.”
◇ koe-okoe-o kagirinikagirini torkaszakadtábóltorkaszakadtából 「Koe-o
kagirini szakenda.」 „Torkom szakadtából kiabál-
tam.”

kagiri-okagiri-o cukuszucukuszu ◆ határáthatárát feszegetifeszegeti
「Tairjokuno kagiri-o cukusita.」 „Az ereje hatá-
rát feszegette.”

kagirukagiru ◆ csakcsak 「Kanszensano kjúzó-va tókjóni
kagittakotode-va nai.」 „Nem csak Tokióban ug-
rott meg a fertőzöttek száma.” ◆ korlátozkorlátoz
「Dzsikanga kagirareteiru.」 „Korlátozott idő áll
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rendelkezésünkre.” ◆ nincsnincs jobbjobb 「Nacu-va
cumetaibíruni kagiru.」 „Nyáron nincs jobb egy
hideg sörnél.” ◇ kagittekagitte bezzegbezzeg 「Szóiu tokini
kagitte keiszacu-va inai.」 „Ilyenkor bezzeg nincs
rendőr.” ◇ kagittekagitte éppenéppen 「Moteru otokoni
kagitte koini ocsinai.」 „Éppen azok férfiak nem
lesznek szerelmesek, akiket bálványoznak a nők.”
◇ kagittekagitte csakcsak 「Enki-va jamu-o enai baaini
kagitte mitomeru.」 „A halasztást csak elkerül-
hetetlen esetben fogadjuk el.” ◇ kagittekagitte mikormikor
máskormáskor 「Súmacuni kagitte amega furu.」 „Mi-
kor esne máskor, mint hétvégén?” ◇ kagittekagitte so-so-
hasemhasem 「Kareni kagitte uvakiszuruhazuganai.」
„Ő sohasem csalna meg.” ◇ kagiranaikagiranai nemnem fel-fel-
tétlenültétlenül 「Okanemocsiga siavaszetoha kagira-
nai.」 „A gazdagok nem feltétlenül boldogok.” ◇

kagirarerukagirareru csakcsak 「Kono hoken-va kazokuni ka-
girareteiru.」 „Ez a biztosítás csak családok szá-
mára elérhető.” ◇ kagirarerukagirareru korlátozódikkorlátozódik
「Kareno kengen-va kokunaini kagirareteiru.」
„Csak erre az országra korlátozódik a hatalma.”
◇ tokinikagittetokinikagitte mimi máskormáskor 「Tabeteiru tokini
kagitte denvagakakattekuru.」 „Mi máskor tele-
fonálna, ha nem evéskor?” ◇ mikagirumikagiru remény-remény-
telennektelennek ítélítél 「Dzsibunkattena kare-o mikagit-
ta.」 „Reménytelennek ítéltem azt az önfejű em-
bert.”

kagisigekikagisigeki ◆ jelzőingerjelzőinger ◆ kioldókioldó ingeringer ◆ ki-ki-
váltó ingerváltó inger ◆ kulcsingerkulcsinger
kagisimetehairenaijóniszurukagisimetehairenaijóniszuru ◆ kizárkizár
「Szakujacuma-va ajamatte kagi-o simetesimat-
tanode otto-va ieni irenakatta.」 „Múlt éjjel a fe-
leség véletlenül kizárta a férjét.”

kagitabakagitaba ◆ kulcscsomókulcscsomó
kagitabakokagitabako ◆ burnótburnót ◆ tubáktubák
kagitabako-o kagukagitabako-o kagu ◆ tubákoltubákol
kagitorukagitoru ◆ megérezmegérez 「Kicuensa-va uncsino ni-
oisika kagi torenai.」 „A dohányosok csak a szar-
szagot képesek megérezni.”

kagittekagitte ◆ bezzegbezzeg 「Szóiu tokini kagitte
keiszacu-va inai.」 „Ilyenkor bezzeg nincs rend-
őr.” ◆ csakcsak 「Enki-va jamu-o enai baaini kagitte
mitomeru.」 „A halasztást csak elkerülhetetlen
esetben fogadjuk el.” ◆ éppenéppen 「Moteru otokoni
kagitte koini ocsinai.」 „Éppen azok férfiak nem
lesznek szerelmesek, akiket bálványoznak a nők.”
◆ mikormikor máskormáskor 「Súmacuni kagitte amega fu-
ru.」 „Mikor esne máskor, mint hétvégén?” ◆

pontpont 「Daidzsinakotoni kagitte osietekurenai.」
„Pont a fontos részt hallgatja el előlem.” ◆ soha-soha-
semsem 「Kareni kagitte uvakiszuruhazuganai.」 „Ő
sohasem csalna meg.” ◇ tokinikagittetokinikagitte mimi más-más-
korkor 「Tabeteiru tokini kagitte denvagakakatteku-
ru.」 „Mi máskor telefonálna, ha nem evéskor?”

kagivakagiva ◆ kulcskarikakulcskarika
kagivakerukagivakeru ◆ illatárólillatáról megkülönböztetmegkülönböztet
「Hana-o kagi vakerukotoga dekiru.」 „Az illa-
tukról meg tudom különböztetni a virágokat.” ◆

kiszagolkiszagol 「Jogoreta kucusita-o kagi vaketa.」
„Kiszagoltam a szennyes zoknikat.” ◆ szagaszaga
alapjánalapján szétválogatszétválogat 「Szentakumono-o kagi
vaketa.」 „A szaguk alapján szétválogattam a
szennyest.” ◆ szagárólszagáról megkülönböztetmegkülönböztet
「Bara-o kagi vakerukotoga dekiru?」 „Meg tu-
dod különböztetni a szagáról a rózsát?”

kagizakikagizaki ◆ szakadásszakadás 「Sacuni kugino kagizak-
iga dekiteiru.」 „Van egy szög okozta szakadás az
ingemen.”

kagizaki-okagizaki-o cukerucukeru ◆ kiszakítkiszakít 「Barano tog-
egasacuni kagizaki-o cuketa.」 „A rózsatövis ki-
szakította az ingemet.”

kagjakukagjaku ◆ reverzibilisreverzibilis 「Kagjakukagakuhan-
nó」 „reverzibilis kémiai reakció”

kagjakukagjaku ◆ megkínzásmegkínzás ◆ szadizmusszadizmus
kagjakuaikagjakuai ◆ szadizmusszadizmus
kagjakusumikagjakusumi ◆ szadizmusszadizmus
kagjakuszeiaikagjakuszeiai ◆ szadizmusszadizmus
kagjakuszeiaisakagjakuszeiaisa ◆ szadistaszadista
kagjakutekinakagjakutekina ◆ reverzibilisreverzibilis ◆ visszafor-visszafor-
díthatódítható
kagjókagjó ◆ feladatfeladat ◆ normanorma
kagjókagjó ◆ családicsaládi vállalkozásvállalkozás 「Muszuko-va
kagjó-o cuida.」 „A fiú folytatta a családi vállalko-
zást.”

kagjókagjó ◆ munkamunka 「Kore-va kirakuna kagjóda.」
„Ez könnyű munka.” ◆ üzelmeküzelmek 「Jakuza kagjó-
va abunai.」 „A jakuza üzelmei veszélyesek.” ◇

urakagjóurakagjó hátsóhátsó üzelmeküzelmek ◇ dorobókagjódorobókagjó hi-hi-
vatásszerűvatásszerű lopáslopás ◇ doromizukagjódoromizukagjó szex-szex-
iparbaniparban dolgozásdolgozás ◇ ninkikagjóninkikagjó divatszak-divatszak-
mama
kagjóhenkakukacujókagjóhenkakukacujó ◆ kuru ige ragozásakuru ige ragozása
kagjúkagjú ◆ csigacsiga
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kagjúkakukagjúkaku ◆ csigajáratcsigajárat
kagjúkakudzsónoaraszoikagjúkakudzsónoaraszoi ◆ jelentéktelenjelentéktelen
harcharc
kagjúkókagjúkó ◆ helicotremahelicotrema
kagjúnoajumikagjúnoajumi ◆ csigalassúságcsigalassúság
kagjúszókagjúszó ◆ kerek ablakkerek ablak
kagokago ◆ hibahiba 「Kago-o okaszu.」 „Hibát követ
el.” ◆ műhibaműhiba ◇ irjókagoirjókago orvosi műhibaorvosi műhiba
kagokago ◆ garabolygaraboly ◆ kalitkakalitka 「Kagono tobira-o
hiraketara, toriga tobi dasita.」 „Kinyitotta a ka-
litka ajtaját, és kiröppent belőle a madárka.” ◆

ketrecketrec 「Uszagino kago」 „nyúlketrec” ◆ ko-ko-
sársár 「Curude kago-o anda.」 „Vesszőből kosarat
fontam.” ◇ kaimonokagokaimonokago bevásárlókosárbevásárlókosár
「Kaitai mono-o kai monokomoni ireta.」 „Bele-
tettem a bevásárlókosárba, amit meg akarok ven-
ni.” ◇ szeoikagoszeoikago puttonyputtony ◇ dacuikagodacuikago ru-ru-
háskosárháskosár ◇ teszagekagoteszagekago kézikosárkézikosár ◇ mori-mori-
kagokago gyászajándék-kosárgyászajándék-kosár
kagokago ◆ oltalomoltalom 「Kamino gokagogaarimaszu-
jóni.」 „Isten oltalmazzon!”

kagokago ◆ gyaloghintógyaloghintó 「Kago-o kacuida.」
„Gyaloghintót vitt.” ◆ palankinpalankin
kagókagó ◆ összeadás jeleösszeadás jele ◆ pluszjelpluszjel
kagókagó ◆ vegyülésvegyülés
kágokágo ◆ teheráruteheráru ◇ ea-kágoea-kágo légi árulégi áru
kagóbucukagóbucu ◆ vegyületvegyület ◇ ganszuikagóbucuganszuikagóbucu
hidráthidrát ◇ kóenerugíkagóbucukóenerugíkagóbucu makroergmakroerg ve-ve-
gyületgyület ◇ takansikagóbucutakansikagóbucu többbgyűrűstöbbbgyűrűs
vegyületvegyület ◇ csozókagóbucucsozókagóbucu raktározottraktározott
vegyületvegyület ◇ nigenkagóbucunigenkagóbucu binárisbináris vegyü-vegyü-
letlet ◇ nitorokagóbucunitorokagóbucu nitrovegyületnitrovegyület ◇ hó-hó-
kózokukagóbucukózokukagóbucu aromásaromás vegyületvegyület ◇ hóva-hóva-
kagóbucukagóbucu telítetttelített vegyületvegyület ◇ júkikagóbu-júkikagóbu-
cucu szerves vegyületszerves vegyület
kagodemizu-o kumukagodemizu-o kumu ◆ biztos kudarcbiztos kudarc
kagokakikagokaki ◆ gyaloghintó hordozójagyaloghintó hordozója
kagomekagome ◆ kosárfonatkosárfonat ◆ kosárfonatoskosárfonatos min-min-
tata
kagomekagomekagomekagome ◆ kalitkábakalitkába zártzárt madarasmadaras
játékjáték
kagonkagon ◆ túlzástúlzás 「Kanpekito ittemo kagonde-va
nai.」 „Nem túlzás azt állítani, hogy tökéletes.”

kagonókinkagonókin ◆ túlfizetéstúlfizetés
kagosimakenkagosimaken ◆ Kagosima megyeKagosima megye

kagosimasikagosimasi ◆ KagosimaKagosima
kagoszaibókagoszaibó ◆ kosársejtkosársejt
kagószurukagószuru ◆ vegyülvegyül 「Kigaszu-va hokano gen-
szoto kagósinai.」 „A nemesgázok nem vegyülnek
más elemekkel.”

kagukagu ◆ bútorbútor 「Kagu-o dzsibunde kumi tat-
eta.」 „Magam szereltem össze a bútort.” ◇ ka-ka-
bemensúnókagubemensúnókagu szekrénysorszekrénysor ◇ kurasikk-kurasikk-
ukaguukagu antikantik bútorbútor ◇ zószakukaguzószakukagu beépí-beépí-
tetttett bútorbútor ◇ cukuricukenokagucukuricukenokagu beépítettbeépített
bútorbútor ◇ junittokagujunittokagu elemeselemes bútorbútor ◇ vaka-vaka-
gugu japán bútorjapán bútor
kagukagu ◆ szagolszagol 「Kono hanano nioi-o kaidemi-
te.」 „Szagold meg ezt a virágot!” ◇ kagivakerukagivakeru
illatárólillatáról megkülönböztetmegkülönböztet 「Hana-o kagi vak-
erukotoga dekiru.」 „Az illatukról meg tudom kü-
lönböztetni a virágokat.” ◇ nioi-onioi-o kagukagu megsza-megsza-
golgol 「Hanano nioi-o kaida.」 „Megszagolta a vi-
rágot.”

kagucukinokagucukino ◆ berendezettberendezett
「Kagucukinoapáto-o kariteiru.」 „Berendezett
lakást bérlek.” ◆ bútorozottbútorozott 「Kagucukino
csintaimanson」 „bútorozott bérlakás”

kaguissikikaguissiki ◆ bútorgarnitúrabútorgarnitúra
kagujakaguja ◆ bútorboltbútorbolt ◆ bútorüzletbútorüzlet
kagu-okagu-o okuoku ◆ berendezberendez 「Atarasii ucsini kagu-
o oita.」 „Berendeztem az új lakást.”

kagurakagura ◆ kagurakagura
kagusokuninkagusokunin ◆ asztalosasztalos ◆ bútorasztalosbútorasztalos ◆

műbútorasztalosműbútorasztalos
kaguszettokaguszetto ◆ bútorgarnitúrabútorgarnitúra ◆ garnitúragarnitúra
kaguvasiikaguvasii ◆ illatosillatos
kahankahan ◆ több,több, mintmint felefele 「Dzsoszeiga suszsze-
kisano kahan-o simeteiru.」 „A résztvevők több
mint a fele, nő volt.” ◆ zömzöm 「Dzsúminno kahan-
va kanszensiteita.」 „Az lakosság zöme megfertő-
ződött.”

kahankahan ◆ folyópartfolyópart 「Kahanni szakuraga szai-
teiru.」 „A folyó partján cseresznyefa virágzik.”

kahan-nokahan-no ◆ folyópartifolyóparti 「Kahanno jadoni to-
matta.」 „Folyóparti fogadóban szálltam meg.”

kahansinkahansin ◆ alfélalfél ◆ alsótestalsótest 「Dzsóhansin-
va jaszetanoni kahansin-va jaszenakatta.」 „A fel-
sőtestem lefogyott, de az alsótestem nem.” ◆ al-al-
testtest ◆ fertályfertály
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kahansinfuzuikahansinfuzui ◆ alsótest bénulásaalsótest bénulása
kahansinfuzuinokahansinfuzuino ◆ alul lebénultalul lebénult
kahanszeikahanszei ◆ szállíthatóságszállíthatóság
kahanszúkahanszú ◆ többségtöbbség 「Karega tóhjóno
kahanszú-o eta.」 „A szavazatok többségét ő kap-
ta.” ◆ zömzöm 「Csósúno kahanszú-va vatasino
ittakoto-o rikaisitekureta.」 „A hallgatóság zöme
értette, amit mondok.” ◇ tandzsunkahanszútandzsunkahanszú
egyszerű többségegyszerű többség
kahanszú-okahanszú-o szeiszuruszeiszuru ◆ többségbentöbbségben vanvan
「Hosuha-va kahanszú-o szeisiteiru.」 „A kon-
zervatívok vannak többségben.”

kaheikahei ◆ ivaros ágivaros ág ◆ kocsánykocsány
kaheikahei ◆ pénzpénz 「Infurede kaheino kacsi-va don-
don szagatteiku.」 „Inflációban a pénz értéke egy-
re csökken.” ◇ kinzokukaheikinzokukahei fémpénzfémpénz ◇ csú-csú-
zókaheizókahei vertvert pénzpénz ◇ csúzókaheicsúzókahei fémalapúfémalapú
pénzpénz ◇ hóteikaheihóteikahei törvényestörvényes fizetőeszközfizetőeszköz
◇ hodzsokaheihodzsokahei aprópénzaprópénz ◇ hon-ikaheihon-ikahei hiva-hiva-
talos fizetőeszköztalos fizetőeszköz
kaheidómeikaheidómei ◆ pénzuniópénzunió
kaheigakukaheigaku ◆ numizmatikanumizmatika
kaheigakunokaheigakuno ◆ numizmatikusnumizmatikus
kaheigakusakaheigakusa ◆ numizmatikusnumizmatikus
kaheigizókaheigizó ◆ pénzhamisításpénzhamisítás
kaheigizósakaheigizósa ◆ pénzhamisítópénzhamisító
kaheikacsikaheikacsi ◆ pénzértékpénzérték ◆ pénz értékepénz értéke
kaheikeizaikaheikeizai ◆ pénzgazdaságpénzgazdaság
kaheikjókjúrjókaheikjókjúrjó ◆ pénzkínálatpénzkínálat
kaheinohakkókaheinohakkó ◆ pénzkibocsátáspénzkibocsátás
kaheinotan-ikaheinotan-i ◆ pénzegységpénzegység 「Pengé-va mu-
kasino kaheino tan-ideszu.」 „A pengő régi pénz-
egység.” ◆ pénznempénznem 「Hangaríno kaheino tan-i-
va forintodeszu.」 „Magyarország pénzneme a fo-
rint.”

kaheirjógaekaheirjógae ◆ pénzváltáspénzváltás
kaheirjúcúkaheirjúcú ◆ pénzforgalompénzforgalom ◆ pénzpénz forgásaforgása

kaheirjúcúszokudokaheirjúcúszokudo ◆ pénzpénz forgásiforgási sebes-sebes-
ségesége
kaheironkaheiron ◆ pénzelméletpénzelmélet
kaheisihonkaheisihon ◆ pénztőkepénztőke
kaheiszeidokaheiszeido ◆ pénzrendszerpénzrendszer

kaheiszekikaheiszeki ◆ nummulitnummulit ◆ SzentSzent LászlóLászló pén-pén-
zeze
kaheiszúrjószecukaheiszúrjószecu ◆ mennyiségimennyiségi pénzelmé-pénzelmé-
letlet
kahenkahen ◆ kuru ige ragozásakuru ige ragozása
kahenkahen ◆ változtathatóváltoztatható 「Kahencsó」 „vál-
toztatható hossz”

kahenkondenszákahenkondenszá ◆ forgókondenzátorforgókondenzátor
kahensihonkahensihon ◆ változó tőkeváltozó tőke
kahentaikahentai ◆ hipermetamorfózishipermetamorfózis
kahenteikókahenteikó ◆ változtatható ellenállásváltoztatható ellenállás
kahenteikókikahenteikóki ◆ potméterpotméter
kahikahi ◆ verses síremlékverses síremlék
kahikahi ◆ hipodermiszhipodermisz
kahikahi ◆ lepellevéllepellevél ◆ perianthiumperianthium ◆ virágta-virágta-
karókaró
kahikahi ◆ gyümölcshéjgyümölcshéj ◆ karpiumkarpium ◆ kopácskopács ◆

perikarpiumperikarpium ◆ termésfaltermésfal ◇ gaikahigaikahi külsőkülső
termésfaltermésfal ◇ gaikahigaikahi exokarpiumexokarpium ◇ csúkahicsúkahi
középsőközépső termésfaltermésfal ◇ csúkahicsúkahi mezokarpiummezokarpium
◇ naikahinaikahi belsőbelső termésfaltermésfal ◇ naikahinaikahi endo-endo-
karpiumkarpium
kahikahi ◆ igenigen vagyvagy nemnem 「Ginkóga júsino kahi-
o kimeru.」 „A bank dönti el, hogy kapunk-e köl-
csönt vagy sem.” ◆ jójó vagyvagy rosszrossz 「Sikeisze-
idono kahi-o rondzsita.」 „Megvitatták, hogy jó-
e vagy rossz a halálbüntetés.” ◆ megállja-emegállja-e aa
helyéthelyét 「Nanminmósi tateno kahiga tovareta.」
„Megvizsgálták, hogy megállja-e a helyét a mene-
kültjogi kérelem.”

kahicukahicu ◆ belejavításbelejavítás
kahicuszurukahicuszuru ◆ belejavítbelejavít 「Kodomono kaigani
kahicusita.」 „Belejavítottam a gyerek festményé-
be.”

kahókahó ◆ Kahó-korKahó-kor
kahókahó ◆ boldogságboldogság ◆ szerencseszerencse ◆ vipakavipaka ◇

kahó-va netematekahó-va netemate türelem rózsát teremtürelem rózsát terem
kahókahó ◆ löveglöveg
kahókahó ◆ összeadásösszeadás
kahókahó ◆ családi ereklyecsaládi ereklye ◆ ereklyeereklye
kahókahó ◆ lefelélefelé 「Uriagejoszoku-o kahósúszeis-
ita.」 „Lefelé módosították a várt árbevételt.” ◆

lentlent 「Kahóno tana」 „lenti polc” ◇ kahónikahóni al-al-
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jánján 「Dzsimaku-va gamenno kahóniaru.」 „A
filmfelirat a képernyő alján van.”

kahogokahogo ◆ elkényeztetéselkényeztetés 「Kahogono ko」
„elkényeztetett gyerek” ◆ túlaggódástúlaggódás ◆ túl-túl-
zott gyámolítászott gyámolítás ◆ túlzott óvástúlzott óvás
kahogonakahogona ◆ széltőlszéltől isis óvóv 「Szono kodomo-
va kahogoni szodaterareta.」 „A gyereket a széltől
is óvták.” ◆ túlzottantúlzottan gyámolítógyámolító 「Kahogona
oja」 „túlzottan gyámolító szülő”

kahókanszúkahókanszú ◆ additív függvényadditív függvény
kahokusókahokusó ◆ HopejHopej
kahómonokahómono ◆ mázlistamázlista
kahónakahóna ◆ szerencsésszerencsés
kahónikahóni ◆ aljánalján 「Dzsimaku-va gamenno kahó-
niaru.」 „A filmfelirat a képernyő alján van.”

kahonkakahonka ◆ pázsitfűfélékpázsitfűfélék ◆ perjefélékperjefélék
kahósikahósi ◆ karpospórakarpospóra
kahósúszeiszurukahósúszeiszuru ◆ lefelélefelé módosítmódosít
「Gjószekimitósi-o kahósúszeisita.」 „Lefelé mó-
dosították a vállalat várható eredményét.”

kahóteirikahóteiri ◆ addíciós tételaddíciós tétel
kahóvakahóva ◆ túltelítettségtúltelítettség
kahóvadzsókikahóvadzsóki ◆ túltelített gőztúltelített gőz
kahóvajóekikahóvajóeki ◆ túltelített oldattúltelített oldat
kahó-vakahó-va netematenetemate ◆ türelemtürelem rózsátrózsát teremterem

kaikai ◆ emeletemelet 「Szankaini szundeimaszu.」 „A
második emeleten lakom.” ◆ szintszint 「Szankaini
szundeimaszu.」 „A harmadik szinten lakom.” ◇

ikkaiikkai egyegy emeletemelet 「Ója-va ikkaiueni szundei-
ru.」 „A tulajdonos egy emelettel feljebb lakik.” ◇

ikkaiikkai földszintföldszint 「Ikkaini szundeiru.」 „A föld-
szinten lakunk.” ◇ kaidatekaidate emeletesemeletes 「Szan-
kaidateno ucsini szundeiru.」 „Kétemeletes ház-
ban lakom.” ◇ szangaiszangai harmadikharmadik szintszint ◇ ni-ni-
kaikai másodikmásodik szintszint ◇ nikainikai elsőelső emeletemelet
「Dorobó-va nikaino madokara sinnjúsita.」 „A
betörő az első emelet ablakán át hatolt be.”

kaikai ◆ érdemességérdemesség 「Benkjósita kaigaatteii so-
kunicuketa.」 „Érdemes volt tanulni, jó munka-
helyem van.” ◇ ikigaiikigai lételemlételem 「Ongaku-va va-
tasino iki gaideszu.」 „Lételemem a zene.” ◇ iki-iki-
gaigai életélet értelmeértelme 「Ikigai-o micuketa.」 „Meg-
találta az élete értelmét.” ◇ ikigai-oikigai-o ataeruataeru él-él-
tettet 「Kanodzsoni koszodatega iki gai-o ataetei-

ru.」 „A gyereknevelés élteti.” ◇ kaigaarukaigaaru érde-érde-
mesmes 「Kono kaisa-va hataraki kaigaaru.」 „Ér-
demes itt dolgozni.” ◇ tosigaimonaitosigaimonai koráhozkorához
nemnem illőillő 「Tosigaimonai fukuszó」 „korához
nem illő ruházat” ◇ tosigaimonakutosigaimonaku idősidős lé-lé-
téretére 「Tosigaimonaku vakai on-na-o oikaketei-
ru.」 „Idős létére a fiatal lányok után futkos.” ◇

tomodacsigaitomodacsigai igazigaz barátságbarátság 「Vatasinokoto-
o damasiteitanante, tomodacsigaiganaidzsanai!」
„Nem is vagyunk igaz barátságban, ha így be tud-
tál csapni!” ◇ dorjokunokaimonakudorjokunokaimonaku hiábava-hiábava-
lóló voltvolt aa fáradozásafáradozása 「Dorjokuno kaimonaku
sikenni ocsita.」 „Hiábavaló volt a fáradozásom,
megbuktam a vizsgán.” ◇ fugainaifugainai tehetetlentehetetlen
「Fugainai kimocsi」 „tehetetlenség érzése” ◇

fugainaifugainai bátortalanbátortalan 「Fugainai kói」 „bátor-
talan tett” ◇ jarigainoarujarigainoaru érdemesérdemes csinálnicsinálni
「Jari gainoaru sigoto」 „munka, amit érdemes
csinálni”

kaikai ◆ körkör 「Min-jóaikósa tomono kai」 „nép-
dalkedvelők baráti köre” ◆ összejövetelösszejövetel 「Asi-
tano kaini suszszekiszuru joteideszu.」 „A holna-
pi összejövetelre el szándékozok menni.” ◆ talál-talál-
kozókozó 「Godzsiszugini kaiga hadzsimatta.」 „Öt
óra után kezdődött a találkozó.” ◆ társaságtársaság
「Higaisano kai-o szecuricusita.」 „Megalakítot-
ták a károsultak társaságát.” ◇ gecureikaigecureikai havihavi
találkozótalálkozó ◇ sitókaisitókai ciszterciciszterci rendrend ◇ sin-sin-
nenkainenkai évköszöntőévköszöntő összejövetelösszejövetel ◇ bengo-bengo-
sikaisikai ügyvédi kamaraügyvédi kamara
kaikai ◆ alkalomalkalom 「Dzsikai-va kjósúdzsode unten-
simaszu.」 „A következő alkalommal a tanpályán
fogunk vezetni.” ◆ körkör 「Konkai-va bokuga ha-
rau bandeszu.」 „Ezt a kört én fizetem!” ◆ menetmenet
「Baszukettobóruno siai-va jonkaimadedeszu.」
„A kosárlabda-mérkőzés négy menetből áll.” ◆

szerszer 「Szoreni ikkaimo szeikósitakotoganai.」
„Ez még neki egyszer sem sikerült.” ◆ szorszor
「Nankaiberu-o narasitano?」 „Hányszor csen-
gettél?” ◆ szörször 「Aszokoni nankaimo ittakoto-
gaaru.」 „Már többször voltam ott.” ◇ kaidekaide rere
「Sikenni ikkaide gókakusita.」 „Elsőre átmen-
tem a vizsgán.” ◇ zenszankainozenszankaino háromrészesháromrészes
「Kore-va zenszankaino renzokudoramadeszu.」
„Ez egy háromrészes sorozat.” ◇ zen-nikainozen-nikaino
kétrészeskétrészes 「Kore-va zen-nikaino renzokudora-
madeszu.」 „Ez egy kétrészes sorozat.”

kaikai ◆ vételvétel 「Urito kai」 „eladás és vétel” ◇

osimegaiosimegai olcsóolcsó árfolyamonárfolyamon vásárlásvásárlás 「Osi
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megainotaimingu」 „olcsó árfolyamon vásárlás
időzítése” ◇ sódógaisódógai ötletszerűötletszerű vásárlásvásárlás ◇

tókigaitókigai spekulációsspekulációs vásárlásvásárlás ◇ dorugaidorugai
dollárvételdollárvétel
kaikai ◆ országország 「Dóbucukai」 „állatok országa”
◆ világvilág ◇ kinkaikinkai gombákgombák országaországa ◇ kin-kin-
júkaijúkai pénzügyipénzügyi világvilág ◇ kin-júkaikin-júkai pénzvilágpénzvilág
◇ genszeiszeibucukaigenszeiszeibucukai protisztákprotiszták országaországa
◇ sokubucukaisokubucukai növényeknövények országaországa ◇ den-den-
dzsikaidzsikai elektromágneseselektromágneses tértér ◇ dóbucukaidóbucukai
állatvilágállatvilág ◇ dóbucukaidóbucukai állatokállatok országaországa ◇

bidzsucukaibidzsucukai művészvilágművészvilág ◇ bungakukaibungakukai iro-iro-
dalmi világdalmi világ
kaikai ◆ evezőevező 「Ipponno kaidebóto-o koida.」
„Egy evezővel eveztem a csónakot.” ◆ evezőla-evezőla-
pátpát
kaikai ◆ földszorosföldszoros ◆ szorosszoros ◆ szurdokszurdok
kaikai ◆ alsóalsó kagyló-gyökkagyló-gyök ◆ kagylókagyló ◆ kagy-kagy-
lóhéjlóhéj ◇ kaininarukaininaru nemnem nyitjanyitja kiki aa szájátszáját
◇ sindzsugaisindzsugai gyöngykagylógyöngykagyló ◇ nimaigainimaigai két-két-
teknős kagylóteknős kagyló ◇ nimaigainimaigai kéthéjú kagylókéthéjú kagyló
kaikai ◆ alacsonyabbalacsonyabb beosztásbeosztás 「Kare-va kaini
ocsita.」 „Alacsonyabb beosztásba került.” ◆ ala-ala-
csonycsony pozíciópozíció ◆ alacsonyalacsony rangrang 「Kaino hei-
si」 „alacsony rangú katona” ◆ alacsonyalacsony szintszint
「Karejori kaino szensu」 „nála alacsonyabb
szintű versenyző”

kaikai ◆ morálmorál ◆ sílasíla
kaikai ◆ parancsolatparancsolat ◇ dzsikkaidzsikkai tízparancso-tízparancso-
latlat
kaiagerukaiageru ◆ felvásárolfelvásárol 「Kokka-va tocsi-o kai
ageta.」 „Az állam felvásárolta a földet.”

kaiakukaiaku ◆ felváltásfelváltás rosszabbalrosszabbal 「Kenpóka-
iaku」 „alkotmány felváltása egy rosszabbal” ◆

rontásrontás
kaiakuszurukaiakuszuru ◆ rontront 「Kjóikukihonhó-o kaia-
kusita.」 „Rontottak az oktatási törvényen.”

kaiasiruikaiasirui ◆ evezőlábú rákokevezőlábú rákok
kaiaszarukaiaszaru ◆ összevásárolösszevásárol 「Júmeina gakano
kaiga-o kai aszatta.」 „Összevásároltam annak a
híres festőnek a festményeit.”

kaibakaiba ◆ abrakabrak
kaibakaiba ◆ hippokampuszhippokampusz
kaibakaiba ◆ vételivételi lehetőséglehetőség 「Kabuno kai ba-o
nogasita.」 „Elmulasztottam a részvényvételi le-
hetőséget.”

kaibabukurokaibabukuro ◆ abrakostarisznyaabrakostarisznya
kaibacukaibacu ◆ tengerszinttengerszint felettfelett 「Kono mura-
va kaibacuniszenmétorunotokoroniarimaszu.」
„Ez az falu a tengerszint felett 2000 méteren van.”

kaibaokekaibaoke ◆ etetővályúetetővályú ◆ jászoljászol
kaibasirakaibasira ◆ záróizomzáróizom
kaibikaerukaibikaeru ◆ tartózkodiktartózkodik aa vásárlástólvásárlástól
「Sinsa-o kai bikaeta.」 „Tartózkodtam új kocsi
vásárlásától.”

kaibjakukaibjaku ◆ teremtésteremtés 「Tencsikaibjaku」 „vi-
lág teremtése” ◇ tencsikaibjakutencsikaibjaku világvilág terem-terem-
tésetése ◇ tencsikaibjakutencsikaibjaku világvilág kezdetekezdete
「Tencsikaibjakukarano dekigoto」 „világ kezde-
te óta először történt esemény”

kaibjókaibjó ◆ macskaszörnymacskaszörny
kaibókaibó ◆ analizálásanalizálás ◆ boncolásboncolás 「Sitai-o ka-
ibóni fusita.」 „Boncolásra küldték a holttestet.”
◆ boncolgatásboncolgatás ◆ disszekciódisszekció ◇ kenbikaibókenbikaibó
mikrodisszekciómikrodisszekció ◇ sihókaibósihókaibó igazságügyiigazságügyi
boncolásboncolás ◇ sihókaibósihókaibó törvényszékitörvényszéki bonco-bonco-
láslás ◇ szeitaikaibószeitaikaibó élveboncolásélveboncolás ◇ tokusi-tokusi-
kaibókaibó törvényszéki boncolástörvényszéki boncolás
kaibódaikaibódai ◆ boncasztalboncasztal
kaibógakukaibógaku ◆ anatómiaanatómia ◆ bonctanbonctan ◇ dzsin-dzsin-
taikaibógakutaikaibógaku emberi anatómiaemberi anatómia
kaibógakusakaibógakusa ◆ anatómusanatómus
kaibószurukaibószuru ◆ analizálanalizál 「Ren-aisinri-o kaibó-
szuru.」 „Analizálja a szerelem lélektanát.” ◆

boncolboncol ◆ boncolgatboncolgat 「Dzsiken-o kaibószuru.」
„Boncolgatja az esetet.” ◆ felboncolfelboncol 「Sitai-va
kaibószareta.」 „A holttestet felboncolták.”

kaibótókaibótó ◆ bonckésbonckés
kaibózukaibózu ◆ anatómiai térképanatómiai térkép
kaibucukaibucu ◆ elképesztőelképesztő emberember 「Szeikaino kai-
bucu」 „elképesztő politikus” ◆ rémrém ◆ szörnyszörny ◆

szörnyetegszörnyeteg 「Kare-va ningenno omen-o cuke-
ta kaibucuda.」 „Ő egy embermaszkot viselő ször-
nyeteg.” ◇ zentojúbónakaibucuzentojúbónakaibucu reménybelireménybeli
szörnyetegszörnyeteg
kaibunkaibun ◆ körlevélkörlevél ◆ körözvénykörözvény ◆ palindró-palindró-
mama ◆ tükörmondattükörmondat
kaibunkózókaibunkózó ◆ palindrómapalindróma
kaibunsokaibunso ◆ ismeretlenismeretlen eredetű,eredetű, gyalázko-gyalázko-
dó írásdó írás
kaicúkaicú ◆ megnyitásmegnyitás

AdysAdys kai kai – kaicú kaicú 15511551



kaicuburikaicuburi ◆ kis vöcsökkis vöcsök ◆ vöcsökvöcsök
kaicukekaicuke ◆ felvásárlásfelvásárlás ◆ megszokottmegszokott vá-vá-
sárlássárlás 「Kaicukeno miszeni itta.」 „A megszo-
kott üzletembe mentem.” ◆ vásárlásvásárlás ◇ kókai-kókai-
kaicukekaicuke felvásárlási ajánlatfelvásárlási ajánlat
kaicukejorjokukaicukejorjoku ◆ vásárlóerővásárlóerő
kaicukekakakukaicukekakaku ◆ beszerzési árbeszerzési ár
kaicukerukaicukeru ◆ felvásárolfelvásárol 「Komugi-o kai cuke-
ta.」 „Felvásárolta a búzát.” ◆ vásárolvásárol 「Kabu-
o kai cuketa.」 „Részvényt vásároltam.” ◆ vásá-vásá-
rolnirolni járjár 「Anataga kai cuketeiru misze-va do-
kodeszuka?」 „Te hová jársz vásárolni?”

kaicuketeszúrjókaicuketeszúrjó ◆ vásárlási jutalékvásárlási jutalék
kaicumamukaicumamu ◆ összefoglalösszefoglal 「Jóten-o kaicu-
mande hanaszu.」 „A lényeget összefoglalva be-
szél.”

kaicúsikikaicúsiki ◆ avatásavatás ◇ dórokaicúsikidórokaicúsiki útava-útava-
tástás ◇ ton-nerunokaicúsikiton-nerunokaicúsiki alagútavatásalagútavatás ◇

hasinokaicúsikihasinokaicúsiki hídavatáshídavatás
kaicúsiki-okaicúsiki-o okonauokonau ◆ felavatfelavat 「Atarasii tecu-
dóno kaicúsikigaatta.」 „Felavattak egy új vasút-
vonalat.”

kaicúszurukaicúszuru ◆ megnyílikmegnyílik 「Densano atarasii
szenroga kaicúsita.」 „Megnyílt egy új vasútvo-
nal.” ◆ megnyílikmegnyílik aa forgalomforgalom előttelőtt
「Atarasiiton-neruga kaicúsita.」 „Egy új alagút
nyílt meg a forgalom előtt.”

kaicsikukaicsiku ◆ átépítésátépítés ◆ felújításfelújítás ◆ újjáépí-újjáépí-
téstés ◇ zenmenkaicsikuzenmenkaicsiku teljesteljes felújításfelújítás ◇

bubunkaicsikububunkaicsiku részleges felújításrészleges felújítás
kaicsikuhikaicsikuhi ◆ felújítási költségfelújítási költség
kaicsikuszurukaicsikuszuru ◆ átépítátépít 「Ie-o kaicsikusita.」
„Átépítettem a házat.” ◆ felújítfelújít 「Misze-o ka-
icsikusita.」 „Felújítottam az üzlethelyiséget.” ◆

újjáépítújjáépít 「Hoteru-o kaicsikusita.」 „Újjáépítet-
ték a hotelt.”

kaicsinkaicsin ◆ kinyilvánításkinyilvánítás
kaicsinszurukaicsinszuru ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Kenkai-o kai-
csinszuru.」 „Kinyilvánítja a véleményét.”

kaicsókaicsó ◆ remek állapotremek állapot ◆ remek formaremek forma
kaicsókaicsó ◆ elnökelnök 「Kare-va júkókjókaino kaicsó-
deszu.」 „Ő a baráti társaság elnöke.” ◇ szei-szei-
tokaicsótokaicsó diáktanácsdiáktanács elnökeelnöke ◇ szómukai-szómukai-
csócsó végrehajtótanácsvégrehajtótanács elnökeelnöke ◇ torisimari-torisimari-
jakukaicsójakukaicsó igazgatótanácsigazgatótanács elnökeelnöke ◇ fuku-fuku-

kaicsókaicsó alelnökalelnök ◇ meijokaicsómeijokaicsó tiszteletbelitiszteletbeli
elnökelnök ◇ meijokaicsómeijokaicsó díszelnökdíszelnök
kaicsókaicsó ◆ buddhistabuddhista szoborszobor megmutatásamegmutatása ◆

hazárdjátékhazárdjáték ◆ nagyközönség elé tárásnagyközönség elé tárás
kaicsókaicsó ◆ csípőbélcsípőbél ◆ ileumileum
kaicsókaicsó ◆ tengeri madártengeri madár
kaicsókaicsó ◆ harmóniaharmónia
kaicsóenkaicsóen ◆ csípőbélgyulladáscsípőbélgyulladás ◆ ileitiszileitisz
kaicsónakaicsóna ◆ remekremek állapotúállapotú ◆ remekremek formá-formá-
banban vanvan 「Kjóha kaicsódane!」 „Úgy látom, ma
remek formában vagy.”

kaicsónaszuberidasikaicsónaszuberidasi ◆ remekremek indításindítás
「Csímu-va kaicsóna szuberi dasi-o miszeta.」 „A
csapat remekül indított.”

kaicsónikaicsóni ◆ zökkenőmentesenzökkenőmentesen 「Kósóga kai-
csóni szuszundeiru.」 „Zökkenőmentesen halad-
nak a tárgyalások.”

kaicsóniugoiteirukaicsóniugoiteiru ◆ jóljól ketyegketyeg 「Endzsin-va
kaicsóni ugoiteiru.」 „Jól ketyeg a motor.”

kaicsószekikaicsószeki ◆ anortitanortit
kaicsószurukaicsószuru ◆ játékbarlangotjátékbarlangot nyitnyit ◆ nagy-nagy-
közönség elé tárközönség elé tár
kaicsúkaicsú ◆ bélféregbélféreg ◆ bélgilisztabélgiliszta ◆ galand-galand-
féregféreg ◆ orsóféregorsóféreg ◆ orsósféregorsósféreg ◆ orsósgi-orsósgi-
lisztaliszta
kaicsúkaicsú ◆ kebelkebel mélyemélye ◆ zsebzseb 「Te-o szasi ire-
te kaicsú-o szagutta.」 „A kezemmel a zsebemben
kotorásztam.” ◆ zsebzseb mélyemélye 「Szaifu-o kaicsú-
ni simatta.」 „A pénztárcámat a zsebem mélyére
süllyesztettem.”

kaicsúkaicsú ◆ tengertenger 「Dzsiszacusa-va kaicsúni mi-
o nageta.」 „Az öngyilkos a tengerbe vetette ma-
gát.” ◆ tengertenger alattalatt 「Kaicsúszacuei」 „tenger
alatti fényképezés” ◆ tengertenger mélyemélye 「Fune-va
kaicsúni sizunda.」 „A hajó a tenger mélyére
süllyedt.”

kaicsúkaicsú ◆ újraformázásújraformázás ◆ újraöntésújraöntés ◆ újra-újra-
verésverés
kaicsúdencsijódencsikaicsúdencsijódencsi ◆ zsebtelepzsebtelep
kaicsúdentókaicsúdentó ◆ elemlámpaelemlámpa ◆ zseblámpazseblámpa
「Kaicsúdentóde kurajami-o terasita.」 „Zseb-
lámpával belevilágítottam a sötétbe.”

kaicsúdentójódencsikaicsúdentójódencsi ◆ lapos elemlapos elem
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kaicsúdokeikaicsúdokei ◆ zsebórazsebóra 「Kono kaicsúdokei-va
ojoszo hjakuszaideszu.」 „Ez a zsebóra majdnem
száz éves.”

kaicsúkagamikaicsúkagami ◆ zsebtükörzsebtükör
kaicsúkazankaicsúkazan ◆ tenger alatti vulkántenger alatti vulkán
kaicsúkóenkaicsúkóen ◆ tenger alatti parktenger alatti park
kaicsúmonkaicsúmon ◆ vételi megbízásvételi megbízás
kaicsúmonokaicsúmono ◆ zsebben hordott tárgyzsebben hordott tárgy
kaicsúnaifukaicsúnaifu ◆ zsebkészsebkés
kaicsúszuizokukankaicsúszuizokukan ◆ tengertenger alattialatti akvári-akvári-
umum
kaicsúszurukaicsúszuru ◆ újraverújraver 「Kóka-va kaicsúsza-
reta.」 „Újraverték az érméket.”

kaidakaida ◆ remek ütésremek ütés ◆ tiszta ütéstiszta ütés
kaidaikaidai ◆ bibliográfiai magyarázatbibliográfiai magyarázat
kaidaikaidai ◆ címváltoztatáscímváltoztatás
kaidaisakaidaisa ◆ bibliográfusbibliográfus
kaidaiszurukaidaiszuru ◆ címetcímet változtatváltoztat 「Szono hon-
va 『『 kakumei』to kaidaisite szaisuppanszareta.」
„A könyv címét »Forrdalom«-ra változtatva újra-
nyomtatták.”

kaidakakaidaka ◆ emelet magasságaemelet magassága
kaidakukaidaku ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Szenpóno kaidaku-o
eta.」 „Megkaptam a másik fél beleegyezését.” ◆

örömmel elfogadásörömmel elfogadás
kaidakuszurukaidakuszuru ◆ örömmelörömmel beleegyezikbeleegyezik
「Dzsósi-va vatasino mósi ire-o kaidakusita.」 „A
főnököm örömmel beleegyezett a kérésembe.” ◆

örömmelörömmel elfogadelfogad 「Sótai-o kaidakusita.」
„Örömmel elfogadtam a meghívást.”

kaidamekaidame ◆ felvásárlásfelvásárlás
kaidame-okaidame-o szuruszuru / kaidameszurukaidameszuru ◆ bespáj-bespáj-
zolzol 「Renkjúga kurukara sokurjóno kai dame-o
sita.」 „Bespájzoltam élelemből, mert jön a több-
napos ünnep.” ◆ felvásárolfelvásárol 「Neagarinon-
júszude, szató-va kaidameszareta.」 „Az áremelés
hírére felvásárolták a cukrot.”

kaidameszurukaidameszuru / kaidame-okaidame-o szuruszuru ◆ bespáj-bespáj-
zolzol 「Renkjúga kurukara sokurjóno kai dame-o
sita.」 „Bespájzoltam élelemből, mert jön a több-
napos ünnep.” ◆ felvásárolfelvásárol 「Neagarinon-
júszude, szató-va kaidameszareta.」 „Az áremelés
hírére felvásárolták a cukrot.”

kaidankaidan ◆ fogadalmi pulpitusfogadalmi pulpitus

kaidankaidan ◆ kísértettörténetkísértettörténet ◆ rémtörténetrémtörténet
kaidankaidan ◆ megbeszélésmegbeszélés 「Kaidan-o hiraku.」
„Megbeszélést kezd.” ◆ tanácskozástanácskozás ◆ tár-tár-
gyalásgyalás 「Kaidan-o ucsi kiru.」 „Megszakítja a
tárgyalásokat.” ◇ kjúszenkaidankjúszenkaidan fegyverszü-fegyverszü-
netineti tárgyalástárgyalás ◇ szansakaidanszansakaidan háromol-háromol-
dalúdalú megbeszélésmegbeszélés 「Beikanhokuno szansakai-
dan」 „amerikai, észak- és dél koreai, háromolda-
lú megbeszélés” ◇ sunókaidansunókaidan csúcstalálko-csúcstalálko-
zózó ◇ denvakaidandenvakaidan telefonos megbeszéléstelefonos megbeszélés
kaidankaidan ◆ lépcsőlépcső 「Kaidan-o nobotta.」 „Fel-
mentem a lépcsőn.” ◇ isinokaidanisinokaidan kőlépcsőkőlépcső
◇ ucsikaidanucsikaidan lépcsőházlépcsőház ◇ kaidan-noteszurikaidan-noteszuri
lépcsőkorlátlépcsőkorlát ◇ kjúkóbainokaidankjúkóbainokaidan meredekmeredek
lépcsőlépcső ◇ suszszenokaidansuszszenokaidan ranglétraranglétra
「Kare-va dondonto suszszeno kaidan-o nobo-
ru.」 „Gyorsan halad a ranglétrán.” ◇ sókóka-sókóka-
idanidan kabinlépcsőkabinlépcső ◇ sómenkaidansómenkaidan bejáratibejárati
lépcsőlépcső ◇ szotokaidanszotokaidan külsőkülső lépcsőlépcső ◇ hi-hi-
dzsókaidandzsókaidan tűzlépcsőtűzlépcső ◇ mavarikaidanmavarikaidan
íveltívelt lépcsőlépcső ◇ raszenkaidanraszenkaidan csigalépcsőcsigalépcső
「Ueno kaini raszenkaidanga cuzuita.」 „Az eme-
letre egy csigalépcső vezetett.”

kaidanbubunkaidanbubun ◆ lépcsőházlépcsőház ◆ lépcsős részlépcsős rész
kaidandzsikaidandzsi ◆ belevalóbelevaló férfiférfi ◆ szimpatikusszimpatikus
férfiférfi
kaidankjósicukaidankjósicu ◆ emelkedő előadóterememelkedő előadóterem
kaidankószakukaidankószaku ◆ teraszos földművelésteraszos földművelés
kaidan-noteszurikaidan-noteszuri ◆ lépcsőkorlátlépcsőkorlát
kaidansikaidansi ◆ belevalóbelevaló férfiférfi ◆ szimpatikusszimpatikus
férfiférfi
kaidansicukaidansicu ◆ lépcsőházlépcsőház
kaidansikikaidansiki ◆ lépcsőslépcsős 「Kaidansikitana」 „lép-
csős polc”

kaidansikipiramiddokaidansikipiramiddo ◆ lépcső piramislépcső piramis
kaidanszurukaidanszuru ◆ tanácskoziktanácskozik 「Szeifu-va si-
szecudanto kaidansita.」 „A kormány a küldött-
séggel tanácskozott.” ◆ tárgyaltárgyal 「Amerika
daitórjó-va szóridaidzsinto kaidanszuru.」 „Az
amerikai elnök a miniszterelnökkel tárgyal.”

kaidasikaidasi ◆ bevásárlásbevásárlás ◆ nagybevásárlásnagybevásárlás
「Kai dasini dekaketa.」 „Nagybevásárlásra men-
tem.” ◆ vásárlásvásárlás
kaidaszukaidaszu ◆ kimerkimer 「Bótokara mizu-o kai dasi-
ta.」 „Kimertem a vizet a csónakból.”
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kaidatekaidate ◆ emeletesemeletes 「Szankaidateno ucsini
szundeiru.」 „Kétemeletes házban lakom.”

kaidekaide ◆ rere 「Sikenni ikkaide gókakusita.」 „El-
sőre átmentem a vizsgán.”

kaidenkaiden ◆ jártasságjártasság ◇ menkjokaidenmenkjokaiden mes-mes-
terréterré válásválás 「Menkjokaidenno udemae」
„mesteri ügyesség”

kaidókaidó ◆ főútfőút ◇ gokaidógokaidó EdóbólEdóból indulóinduló ötöt fő-fő-
útvonalútvonal
kaidókaidó ◆ gyűlésteremgyűlésterem ◆ kápolnakápolna
kaidókaidó ◆ tengerparti úttengerparti út
kaidokikaidoki ◆ legjobblegjobb alkalomalkalom aa vásárlásravásárlásra
「Kabu-va imakai dokida.」 „Most a legjobb alka-
lom részvényt venni.”

kaidokukaidoku ◆ megfejtésmegfejtés
kaidokukaidoku ◆ jójó vásárvásár 「Kore-va okai dokudesi-
ta.」 „Jó vásárt csináltam.” ◇ okaidokunookaidokuno akci-akci-
ósós ◇ okaidokuhinokaidokuhin akciósakciós áruáru 「Okai dokuhin-
o uri bani narabeta.」 „Kitették az akciós árukat
a polcokra.” ◇ okaidokuhinokaidokuhin alkalmialkalmi vételvétel
「Kjóno okaidoku hin-o csirasidecsekkuszuru.」
„Megnézem a szórólapon, hogy milyen alkalmi vé-
tel van ma.”

kaidokuhinkaidokuhin ◆ akciósakciós áruáru ◆ jutányosjutányos árúárú
cikkcikk
kaidokuszurukaidokuszuru ◆ dekódoldekódol
「Angókasitameszszédzsi-o kaidokusita.」 „De-
kódoltam a rejtjeles üzenetet.” ◆ elolvaselolvas
「Angó-o kaidokusita.」 „Elolvasta a titkos üze-
netet.” ◆ feltörfeltör 「Angó-o kaidokusita.」 „Fel-
törte a rejtjelet.” ◆ megfejtmegfejt 「Angó-o kaidokus-
ita.」 „Megfejtette a rejtjelet.”

kaidorikaidori ◆ díszmadárdíszmadár
kaidózoinokaidózoino ◆ útút mentimenti 「Kaidózoino ie」 „út
menti ház”

kaidzsikaidzsi ◆ kellemeskellemes dologdolog ◆ örvendetesörvendetes
eseményesemény 「Karetono deai-va dzsinszeino kai-
dzsideatta.」 „A vele való találkozás örvendetes
esemény volt az életemben.”

kaidzsikaidzsi ◆ tengerészettengerészet
kaidzsikaidzsi ◆ tengerészetitengerészeti
kaidzsikaidzsi ◆ kandzsi magyarázatakandzsi magyarázata
kaidzsikaidzsi ◆ felfedésfelfedés ◆ kibocsátáskibocsátás
kaidzsieiszeikaidzsieiszei ◆ tengerészeti műholdtengerészeti műhold

kaidzsihókaidzsihó ◆ tengerjogtengerjog
kaidzsijógokaidzsijógo ◆ tengerészetitengerészeti szakkifejezésszakkifejezés

kaidzsikenkaidzsiken ◆ rejtélyes esetrejtélyes eset
kaidzsikóhókaidzsikóhó ◆ tengeri közjogtengeri közjog
kaidzsinkaidzsin ◆ hamuhamu ◇ kaidzsintokaszurukaidzsintokaszuru tűztűz
martalékávámartalékává válikválik 「Tera-va kaidzsinto kasi-
ta.」 „A templom a tűz martalékává vált.” ◇

kaidzsin-nikiszurukaidzsin-nikiszuru porigporig égég 「Szenszóde ma-
csino taihan-va kaidzsinni kisita.」 „A háborúban
a város nagy része porig égett.”

kaidzsin-nikiszurukaidzsin-nikiszuru ◆ porigporig égég 「Szenszóde
macsino taihan-va kaidzsinni kisita.」 „A háború-
ban a város nagy része porig égett.”

kaidzsintokaszurukaidzsintokaszuru ◆ tűztűz martalékávámartalékává vá-vá-
liklik 「Tera-va kaidzsinto kasita.」 „A templom a
tűz martalékává vált.”

kaidzsisihókaidzsisihó ◆ tengeri magánjogtengeri magánjog
kaidzsiszurukaidzsiszuru ◆ felfedfelfed 「Dzsóhó-o kaidzsisi-
ta.」 „Felfedte az információt.” ◆ közzéteszközzétesz ◆

nyilvánosságra hoznyilvánosságra hoz
kaidzsokaidzso ◆ segédkezéssegédkezés 「Haiszecuno ka-
idzso」 „segédkezés a vécézésnél” ◆ segítéssegítés
kaidzsokaidzso ◆ feloldásfeloldás ◆ kioldáskioldás ◇ buszóka-buszóka-
idzsoidzso lefegyverzéslefegyverzés
kaidzsókaidzsó ◆ masszívmasszív ◆ tömbszerűtömbszerű ◆ tömegestömeges

kaidzsókaidzsó ◆ emeletemelet 「Kaidzsóno heja」 „emeleti
szoba” ◆ felső szintfelső szint ◆ lépcső felettlépcső felett
kaidzsókaidzsó ◆ faktoriálisfaktoriális 「Gono kaidzsó-va
dzsúnidzsúdeszu.」 „5 faktoriálisa 120.”

kaidzsókaidzsó ◆ vár feladásavár feladása
kaidzsókaidzsó ◆ tengertenger 「Kaidzsó-o iku fune」 „ten-
geren közlekedő hajó” ◆ tengeritengeri 「Kaidzsókin-
mu」 „tengeri szolgálat”

kaidzsókaidzsó ◆ kizáráskizárás ◆ zárnyitászárnyitás
kaidzsókaidzsó ◆ díszteremdíszterem ◆ előadóteremelőadóterem 「Ha-
geno kaidzsó」 „színház előadóterme” ◆ hely-hely-
színszín 「Kekkonsikino kaidzsótositehoteru-o eran-
da.」 „Hotelt választottunk az esküvő helyszíné-
ül.” ◆ rendezvényteremrendezvényterem 「Hoteruno kaidzsó-
o jojakusita.」 „Lefoglaltam a hotel rendezvény-
termét.” ◆ teremterem 「Konszátono kaidzsó-va rai-
dzsókjakude ippaidatta.」 „A koncerttermet meg-
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töltötte a közönség.” ◇ tokuszecukaidzsótokuszecukaidzsó kü-kü-
lönteremlönterem
kaidzsókaidzsó ◆ körlevélkörlevél ◆ körözvénykörözvény
kaidzsókaidzsó ◆ kapunyitáskapunyitás 「Konszátono kaidzsó-
va hacsidzsideszu.」 „A koncertterem 8 órakor
nyitja kapuit.”

kaidzsóbóekikaidzsóbóeki ◆ tengeri kereskedelemtengeri kereskedelem
kaidzsódzsieitaikaidzsódzsieitai ◆ haditengerészethaditengerészet ◆ ten-ten-
geri önvédelmi erőkgeri önvédelmi erők
kaidzsodzsókenkaidzsodzsóken ◆ szerződésbontástszerződésbontást lehe-lehe-
tővé tevő záradéktővé tevő záradék
kaidzsodzsókókaidzsodzsókó ◆ szerződésbontástszerződésbontást lehe-lehe-
tővé tevő záradéktővé tevő záradék
kaidzsódzsúgókaidzsódzsúgó ◆ tömeges polimerizációtömeges polimerizáció
kaidzsófúszakaidzsófúsza ◆ tengeritengeri blokádblokád 「Kaikjóno
kaidzsófúsza-o sita.」 „Tengeri blokád alá helyez-
ték a szorost.”

kaidzsógankaidzsógan ◆ masszív kőzetmasszív kőzet
kaidzsóhoancsókaidzsóhoancsó ◆ TengerbiztonságiTengerbiztonsági Hiva-Hiva-
taltal
kaidzsóhokenkaidzsóhoken ◆ tengeri biztosítástengeri biztosítás
kaidzsójógankaidzsójógan ◆ lávatömblávatömb
kaidzsójuszókaidzsójuszó ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
kaidzsokenkaidzsoken ◆ visszalépéshez való jogvisszalépéshez való jog
kaidzsokenkaidzsoken ◆ segítőkutyasegítőkutya
kaidzsókenkaidzsóken ◆ tengeritengeri hatalomhatalom 「Csicsúkaino
kaidzsóken-o sóakusita.」 „Hatalmat gyakorolt a
Földközi-tenger felett.”

kaidzsoszurukaidzsoszuru ◆ segítsegít 「Sógaisa-o kaidzsoszu-
ru.」 „Segíti a fogyatékost.”

kaidzsoszurukaidzsoszuru ◆ feloldfelold 「Kanodzso-va csikai-o
kaidzsosita.」 „A nő feloldotta az esküjét.” ◆ ki-ki-
oldold 「Szukurínrokku-o kaidzsosita.」 „Kioldot-
tam a képernyőzárat.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Butani-
kuno junjúszeigen-o kaidzsosita.」 „Megszüntet-
ték a disznóhús importkorlátozását.” ◆ vissza-vissza-
léplép 「Keijaku-o kaidzsositai.」 „Szeretnék
visszalépni a szerződéstől.” ◇ buszókaidzs-buszókaidzs-
oszuruoszuru lefegyverezlefegyverez 「Horjo-o buszókaidzsosi-
ta.」 „Lefegyverezte a foglyot.”

kaidzsószurukaidzsószuru ◆ feladja a váratfeladja a várat
kaidzsószurukaidzsószuru ◆ kinyitkinyit
kaidzsótosikaidzsótosi ◆ úszó városúszó város
kaidzsóun-jukaidzsóun-ju ◆ tengeri szállítástengeri szállítás

kaidzsóunszókaidzsóunszó ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
kaidzsúkaidzsú ◆ megnyerésmegnyerés ◆ pártjára állításpártjára állítás
kaidzsúkaidzsú ◆ fenevadfenevad ◆ szörnyszörny
kaidzsúkaidzsú ◆ tengeri emlőstengeri emlős
kaidzsúeigakaidzsúeiga ◆ horrorfilmhorrorfilm ◆ rémfilmrémfilm
kaidzsúszakukaidzsúszaku ◆ megnyerési stratégiamegnyerési stratégia
kaidzsúszurukaidzsúszuru ◆ magáhozmagához édesgetédesget
「Dzsúmin-o kaidzsúsite kikenna tocsikaihacu-o
hadzsimeta.」 „Magához édesgetve a lakosságot,
veszélyes területfejlesztésbe fogott.” ◆ megnyermegnyer
「Dzsósi-o kaidzsúsite an-o tósita.」 „Megnyer-
tem a főnökömet a javaslatomnak.” ◆ pártjárapártjára
állítállít 「Teki-o kaidzsúsite rijósita.」 „Pártjára ál-
lította, és felhasználta az ellenséget.”

kaienkaien ◆ tengeri sótengeri só
kaienkaien ◆ kinyitáskinyitás
kaienkaien ◆ előadás kezdeteelőadás kezdete
kaienszurukaienszuru ◆ nyitnyit 「Dóbucuen-va aszahacsi-
dzsini kaiensimaszu.」 „Az állatkert reggel nyolc-
kor nyit.” ◆ nyitjanyitja kapuitkapuit 「Raigecukaiensima-
szu.」 „Jövő hónapban nyitjuk kapuinkat.”

kaienszurukaienszuru ◆ kezdődikkezdődik azaz előadáselőadás 「Butaiga
mamonaku kaienszuru.」 „Hamarosan kezdődik
a színházi előadás.”

kaifúkaifú ◆ tengeri széltengeri szél ◆ tengeri szellőtengeri szellő
kaifúkaifú ◆ borítékboríték kinyitásakinyitása ◆ felbontásfelbontás
「Tegamino kaifú」 „levél felbontása” ◆ nyitottnyitott
borítékboríték ◇ mikaifúnomikaifúno zártzárt borítékúborítékú 「Cuku-
eni mikaifúno sótaidzsógaatta.」 „Zárt borítékú
meghívó hevert az asztalon.”

kaifukukaifuku ◆ felépülésfelépülés 「Bjókikarano kaifuku」
„felépülés a betegségből” ◆ helyreálláshelyreállás 「Konp-
jútásiszutemuno kaifuku」 „számítógépes rend-
szer helyreállása” ◆ helyrejövetelhelyrejövetel 「Keizaikai-
fuku」 „gazdaság helyrejövetele” ◆ kilábaláskilábalás
「Fukjókarano kaifukuga oszoi.」 „Lassú a kilá-
balás a válságból.” ◆ regenerálódásregenerálódás ◆ vissza-vissza-
nyerésnyerés 「Kenkókaifuku」 „egészség visszanye-
rése” ◇ keikikaifukukeikikaifuku gazdaságigazdasági kilábaláskilábalás ◇

genkikaifukugenkikaifuku erőnléterőnlét visszanyerésevisszanyerése ◇

sicscsikaifukusicscsikaifuku elvesztettelvesztett területterület vissza-vissza-
szerzéseszerzése ◇ higaikaifukuhigaikaifuku kárrendezéskárrendezés ◇ hi-hi-
rókaifukurókaifuku fáradtság kipihenésefáradtság kipihenése
kaifukukaifuku ◆ gyógyulásgyógyulás
kaifukukaifuku ◆ hasfelnyitáshasfelnyitás ◆ hasmetszéshasmetszés
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kaifukudzsucukaifukudzsucu ◆ laparotómialaparotómia
kaifukufukanónakaifukufukanóna ◆ helyreállíthatatlanhelyreállíthatatlan
「Kaifukufukanóna nóno sógai」 „helyreállítha-
tatlan agykárosodás”

kaifukukanónakaifukukanóna ◆ helyreállíthatóhelyreállítható 「Kaifuku-
kanóna kega」 „helyreállítható sérülés”

kaifukukikaifukuki ◆ lábadozási időszaklábadozási időszak
kaifukunimukaukaifukunimukau ◆ lábadoziklábadozik 「Bjónin-va kai-
fukuni mukatteiru.」 „A beteg lábadozik.”

kaifukurjokukaifukurjoku ◆ regenerálódási képességregenerálódási képesség
kaifukusicukaifukusicu ◆ lábadozók kórtermelábadozók kórterme
kaifukusudzsucukaifukusudzsucu ◆ hasihasi műtétműtét ◆ laparotó-laparotó-
miamia
kaifukuszaszerukaifukuszaszeru ◆ helyreállíthelyreállít 「Sudzsucu-
va sirjoku-o kaifukuszaszeta.」 „A műtét helyreál-
lította a látását.” ◆ regenerálregenerál 「Szuimin-o totte
karada-o kaifukuszaszeta.」 „Alvással regenerálta
magát.”

kaifukuszurukaifukuszuru ◆ meggyógyulmeggyógyul 「Bjókiga kaifu-
kusita.」 „Meggyógyultam.”

kaifukuszurukaifukuszuru ◆ elmúlikelmúlik 「Akutenkóga kaifuku-
sita.」 „Elmúlt a rossz idő.” ◆ felépülfelépül 「Omoi
bjókikara kaifukusita.」 „Felépült a súlyos beteg-
ségből.” ◆ helyreállhelyreáll 「Csicudzsoga kaifukusi-
ta.」 „Helyreállt a rend.” ◆ helyrejönhelyrejön 「Onak-
aga kaifukusita.」 „Helyrejött a gyomrom.” ◆ ki-ki-
heverhever 「Bjókikara kaifukusita.」 „Kiheverte a
betegséget.” ◆ kilábalkilábal 「Bjókikara kaifukusi-
ta.」 „Kilábalt a betegségből.” ◆ regenerálódikregenerálódik
「Kenkóga kaifukusita.」 „Regenerálódott az
egészsége.” ◆ rendeződikrendeződik 「Dzsókjóga kaifuku-
sita.」 „Rendeződött a helyzet.” ◆ visszanyervisszanyer
「Sirjoku-o kaifukusita.」 „Visszanyerte a látá-
sát.” ◆ visszaszerezvisszaszerez 「Szono kuni-va
dokuricu-o kaifukusita.」 „Az ország visszasze-
rezte a függetlenségét.” ◆ visszatérvisszatér 「Tenkiga
kaifukusita.」 „Visszatért a jó idő.” ◇ kaifukuni-kaifukuni-
mukaumukau lábadoziklábadozik 「Bjónin-va kaifukuni mukat-
teiru.」 „A beteg lábadozik.”

kaifuszurukaifuszuru ◆ átküldátküld ◆ továbbadtovábbad
kaifúszurukaifúszuru ◆ felbontfelbont 「Fútó-o kaifúsita.」
„Felbontottam a borítékot.” ◆ kinyitkinyit 「Tegami-o
kaifúsita.」 „Kinyitottam a levelet.”

kaigakaiga ◆ festészetfestészet ◆ festményfestmény
kaigaarukaigaaru ◆ érdemesérdemes 「Kono kaisa-va hataraki
kaigaaru.」 „Érdemes itt dolgozni.”

kaigaikaigai ◆ külföldkülföld ◆ tengerentúltengerentúl
kaigaidzsigjóbukaigaidzsigjóbu ◆ külföldi részlegkülföldi részleg
kaigaienszeikaigaienszei ◆ külföldi vendégjátékkülföldi vendégjáték
kaigaihakenkaigaihaken ◆ külföldi küldetéskülföldi küldetés
kaigaihiarudairitenkaigaihiarudairiten ◆ külképviseletkülképviselet
kaigaiidzsúkaigaiidzsú ◆ emigrációemigráció
kaigaikinmukaigaikinmu ◆ külszolgálatkülszolgálat
kaigainjúszukaigainjúszu ◆ külföldi hírekkülföldi hírek
kaigairjokókaigairjokó ◆ külföldikülföldi utazásutazás ◆ tengeren-tengeren-
túli utazástúli utazás
kaigaisidzsókaigaisidzsó ◆ külföldikülföldi piacpiac 「Kono kigjó-va
kaigaisidzsó-o mezasiteiru.」 „Ez a vállalat a kül-
földi piacot célozza meg.” ◆ külpiackülpiac
kaigaisihonkaigaisihon ◆ külföldi tőkekülföldi tőke
kaigaisiikaigaisii ◆ iparkodóiparkodó ◆ odaadóodaadó 「Kaigaisii
kanbjó」 „odaadó ápolás” ◆ serényserény 「Kaigaisii
sigotoburi」 „serény munka”

kaigaisikukaigaisiku ◆ odaadóanodaadóan 「Hahaoja-o kaigaisi-
ku kaigoszuru.」 „Odaadóan ápolja az anyját.” ◆

serényenserényen 「Kaigaisiku hataraku.」 „Serényen
dolgozik.”

kaigaisitenkaigaisiten ◆ külföldi kirendeltségkülföldi kirendeltség
kaigaisuccsókaigaisuccsó ◆ külföldi kiküldetéskülföldi kiküldetés
kaigaitokónodzsijúkaigaitokónodzsijú ◆ szabadszabad kiutazáskiutazás
「Sakaisugide-va kaigaitokóno dzsijú-va nakat-
ta.」 „A szocializmusban nem volt szabad a kiuta-
zás.”

kaigaitósikaigaitósi ◆ külföldi befektetéskülföldi befektetés
kaigaizairjúhódzsinkaigaizairjúhódzsin ◆ külföldön élő japánkülföldön élő japán
kaigakankaigakan ◆ festménymúzeumfestménymúzeum
kaigankaigan ◆ tengerparttengerpart 「Kaiganzoiniaru mina-
totosi」 „tengerparti kikötőváros” ◇ riaszusiki-riaszusiki-
kaigankaigan öblökkel csipkézett tengerpartöblökkel csipkézett tengerpart
kaiganheijakaiganheija ◆ parti síkságparti síkság
kaigankeibiinkaigankeibiin ◆ partőrpartőr
kaiganojónakaiganojóna ◆ festőifestői 「Kaiganojóna ucukusi-
sza」 „festői szépség”

kaiganokjanbaszukaiganokjanbaszu ◆ festővászonfestővászon
kaigansubiheikaigansubihei ◆ partőrpartőr
kaiganszenkaiganszen ◆ partvonalpartvonal ◆ tengertenger melletmellet
futó vasútfutó vasút ◆ tengerpart menti területtengerpart menti terület
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kaiga-okaiga-o tasinamutasinamu ◆ festegetfesteget 「Kaiga-o szu-
kosi tasinamimaszu.」 „Festegetek egy kicsit.”

kaigarakaigara ◆ kagylóhéjkagylóhéj
kaigaragatanokaigaragatano ◆ kagyló formájúkagyló formájú
kaigaramusikaigaramusi ◆ pajzstetűpajzstetű
kaigatekinakaigatekina ◆ festőifestői 「Kaigatekina fúkei」
„festői táj”

kaigatenkaigaten ◆ festménykiállításfestménykiállítás
kaigenkaigen ◆ császáricsászári évjelváltásévjelváltás ◆ korszak-korszak-
váltásváltás
kaigenkaigen ◆ megvilágosodásmegvilágosodás ◆ szoborszente-szoborszente-
léslés 「Daibucukaigen」 „nagy Buddha-szobor fel-
szentelése”

kaigenkujókaigenkujó ◆ szobor felszenteléseszobor felszentelése
kaigenreikaigenrei ◆ statáriumstatárium 「Kaigenreiga kófu-
szareta.」 „Statáriumot hirdettek.” ◆ szükség-szükség-
állapotállapot 「Kaigenreiga fukokuszareta.」 „Szük-
ségállapotot hirdettek.”

kaigenszurukaigenszuru ◆ beletanulbeletanul 「Szeijú-va fuki ka-
eno engini kaigensita.」 „A szinkronszínész bele-
tanult a szinkronizálásba.” ◆ kinyílikkinyílik aa szemeszeme
「Geidzsucuni kaigensita.」 „Kinyílt a szemem a
művészetek iránt.”

kaigenszurukaigenszuru ◆ évjeletévjelet váltvált 「Heiszei-o reiva-
ni kaigensita.」 „Heiszeiről Reivára váltották az
évjelet.”

kaigikaigi ◆ kétkedéskétkedés ◆ kétségkétség
kaigikaigi ◆ értekezletértekezlet 「Denvakaigi-o hiraita.」
„Telefonos értekezletet tartottunk.” ◆ konferen-konferen-
ciacia 「Kaigiga hirakareta.」 „Konferenciát tartot-
tak.” ◆ tanácskozástanácskozás 「Kaigini suszszekisita.」
„Részt vettem a tanácskozáson.” ◆ tárgyalástárgyalás
「Rinsicude jakuinnijoru kaigiga okonavaretei-
maszu.」 „A szomszéd szobában a vezető tárgya-
lást tart.” ◇ entakukaigientakukaigi kerekasztalkerekasztal tár-tár-
gyalásgyalás ◇ ósúkaigiósúkaigi EurópaiEurópai TanácsTanács ◇ gun-gun-
pókaigipókaigi hadbírósághadbíróság 「Daszszóhei-va gunpóka-
iginikakerareta.」 „A dezertőrt hadbíróság elé ál-
lították.” ◇ kendzsinkaigikendzsinkaigi bölcsekbölcsek tanácsatanácsa ◇

szakuszenkaigiszakuszenkaigi hadműveletihadműveleti tanácskozástanácskozás
◇ sokuinkaigisokuinkaigi tanáritanári értekezletértekezlet ◇ zenta-zenta-
ikaigiikaigi plenárisplenáris ülésülés ◇ terebikaigiterebikaigi videokon-videokon-
ferenciaferencia ◇ bideokaigibideokaigi videokonferenciavideokonferencia ◇

himicukaigihimicukaigi titkostitkos megbeszélésmegbeszélés ◇ honkai-honkai-
gigi plenárisplenáris ülésülés ◇ rekkokukaigirekkokukaigi nemzetközinemzetközi
konferenciakonferencia

kaigicsiudearukaigicsiudearu ◆ értekezletenértekezleten vanvan
「Bucsó-va kaigicsiudeszu.」 „Az osztályvezető
értekezleten van.”

kaigidzsikókaigidzsikó ◆ napirendi pontnapirendi pont
kaigidzsókaigidzsó ◆ kongresszusi központkongresszusi központ
kaigihanokaigihano ◆ szkeptikusszkeptikus
kaigironkaigiron ◆ szkepticizmusszkepticizmus
kaigironsakaigironsa ◆ szkeptikusszkeptikus
kaigisicukaigisicu ◆ tárgyalótárgyaló ◆ tárgyalószobatárgyalószoba ◆

tárgyalóteremtárgyalóterem
kaigisinkaigisin ◆ kétkedő érzületkétkedő érzület
kaigisokaigiso ◆ értekezletértekezlet helyszínehelyszíne ◆ kamarakamara ◇

sókókaigisosókókaigiso kereskedelmi és ipari kamarakereskedelmi és ipari kamara
kaigisugikaigisugi ◆ szkepticizmusszkepticizmus
kaigitekinakaigitekina ◆ kétkedőkétkedő 「Kaigitekina koega
ókatta.」 „Sokan kétkedésüknek adtak hangot.”
◆ szkeptikusszkeptikus 「Szorenicuite vatasi-va kaigiteki-
deszu.」 „Ezzel szemben szkeptikus vagyok.”

kaigjakukaigjaku ◆ humorhumor ◆ viccvicc
kaigjaku-o rószurukaigjaku-o rószuru ◆ elsüt egy viccetelsüt egy viccet
kaigjókaigjó ◆ praxis nyitásapraxis nyitása ◆ üzlet kezdéseüzlet kezdése
kaigjókaigjó ◆ soremeléssoremelés ◆ sorváltássorváltás ◆ újúj be-be-
kezdéskezdés ◆ új sorúj sor
kaigjóikaigjói ◆ magánorvosmagánorvos
kaigjokukaigjoku ◆ hosszúhosszú részvénypozíciórészvénypozíció ◆ longlong
pozíciópozíció
kaigjószurukaigjószuru ◆ megnyílikmegnyílik 「Kindzsoni atarasii
haisaga kaigjósita.」 „A közelünkben megnyílt
egy fogorvosi rendelő.” ◆ nyitnyit
「Bengosidzsimuso-o kaigjósita.」 „Ügyvédi hi-
vatalt nyitottam.” ◆ praktizálpraktizál 「Kurinikku-o
kaigjósiteimaszu.」 „Magánrendelőben prakti-
zál.”

kaigjószurukaigjószuru ◆ újúj bekezdéstbekezdést nyitnyit ◆ újúj sortsort
kezdkezd
kaigjúkaigjú ◆ tengeritengeri tehéntehén 「Kaigjú-va ningjoto
ivareteiruga, sasin-o mitatokorodeha sindzsiga-
tai.」 „Azt mondják a tengeri tehén a sellő, hát ne-
héz elhinni képek láttán.”

kaigokaigo ◆ ápolásápolás ◆ ellátásellátás 「Kono ródzsin-va
kaigo-o uketeinai.」 „Ez az öregember nem ré-
szesül ellátásban.” ◆ gondozásgondozás 「Otosijorino
kaigo-va mondaininatteiru.」 „Problémás az idő-
sek gondozása.” ◆ idősgondozásidősgondozás ◇ irjókaigoirjókaigo
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betegápolásbetegápolás ◇ dzsitakukaigodzsitakukaigo otthonápo-otthonápo-
láslás ◇ dzsútakukaigodzsútakukaigo otthoniotthoni gondozásgondozás ◇

hómonkaigohómonkaigo kiszállásoskiszállásos gondozásgondozás ◇ ró-ró-
dzsinkaigodzsinkaigo idősgondozásidősgondozás
kaigokaigo ◆ bűnbánatbűnbánat 「Han-nin-va kaigono iro-
o aravasita.」 „A tettes bűnbánatot tanúsított.”
◆ megbánásmegbánás 「Kaigono namida」 „megbánás
könnyei”

kaigokaigo ◆ megjavulásmegjavulás
kaigókaigó ◆ gyűlésgyűlés 「Iinkai-va kaigó-o hiraiita.」
„A bizottság gyűlést tartott.” ◆ összejövetelösszejövetel ◆

találkozótalálkozó ◆ ülésülés ◇ kakudaikaigókakudaikaigó bővítettbővített
ülésülés
kaigobeddokaigobeddo ◆ ápolási ágyápolási ágy
kaigobjóinkaigobjóin ◆ elfekvőelfekvő
kaigofukusisikaigofukusisi ◆ gondozógondozó ◆ szociálisszociális gondo-gondo-
zózó
kaigohokenkaigohoken ◆ gondozási biztosításgondozási biztosítás
kaigokandzsakaigokandzsa ◆ elfekvő betegelfekvő beteg
kaigokenkaigoken ◆ segítőkutyasegítőkutya 「Kaigokenga
kjúkjúsa-o jonda.」 „A segítőkutya kihívta a men-
tőket.”

kaigoninkaigonin ◆ ápolóápoló ◆ gondozógondozó
kaigo-okaigo-o szuruszuru / kaigoszurukaigoszuru ◆ ápolápol 「Neta-
kirino muszume-o kaigosita.」 „Ápolta az ágyhoz
kötött lányát.” ◆ ellátellát 「Kanodzso-va hahaoj-
ano kaigo-o siteiru.」 „Ellátja az anyját.” ◆ gon-gon-
dozdoz 「Tositotta haha-o kaigositeimaszu.」 „Gon-
dozom az idős anyukámat.” ◇ dzsitakukaig-dzsitakukaig-
oszuruoszuru otthonotthon ápolápol 「Haha-o gonenkan dzsi-
takukaigosita.」 „5 évig otthon ápolta az anyuká-
ját.”

kaigorosikaigorosi ◆ túltartástúltartás
kaigorosiniszurukaigorosiniszuru ◆ tétlenségretétlenségre kényszerítkényszerít
「Kiraina buka-o kai gorosinisita.」 „Tétlenségre
kényszerítette a nem kedvelt beosztottját.”

kaigosikaigosi ◆ gondozógondozó
kaigosiszecukaigosiszecu ◆ gondozási létesítménygondozási létesítmény
kaigósúkikaigósúki ◆ szinodikus periódusszinodikus periódus
kaigoszurukaigoszuru / kaigo-okaigo-o szuruszuru ◆ ápolápol 「Neta-
kirino muszume-o kaigosita.」 „Ápolta az ágyhoz
kötött lányát.” ◆ ellátellát 「Kanodzso-va hahaoj-
ano kaigo-o siteiru.」 „Ellátja az anyját.” ◆ gon-gon-
dozdoz 「Tositotta haha-o kaigositeimaszu.」 „Gon-
dozom az idős anyukámat.” ◇ dzsitakukaig-dzsitakukaig-

oszuruoszuru otthonotthon ápolápol 「Haha-o gonenkan dzsi-
takukaigosita.」 „5 évig otthon ápolta az anyuká-
ját.”

kaigoszurukaigoszuru ◆ megbánmegbán 「Hankó-o fukaku kaig-
ositeiru.」 „Mélyen megbántam a tettemet.”

kaiguiszurukaiguiszuru ◆ vásárlásvásárlás utánután rögtönrögtön eszikeszik
「Kodomo-va ucsini kaeru tocsúdepan-o kai gui-
sita.」 „A gyerek a kenyér vásárlása után rögtön
enni kezdte hazafelé menet.”

kaigunkaigun ◆ haditengerészethaditengerészet
kaigunbukankaigunbukan ◆ tengerészti attasétengerészti attasé
kaiguncsúsókaiguncsúsó ◆ altengernagyaltengernagy
kaigundzsunsókaigundzsunsó ◆ sorhajókapitánysorhajókapitány
kaigungakutaikaigungakutai ◆ katonai zenekarkatonai zenekar
kaigungenszuikaigungenszui ◆ flottatengernagyflottatengernagy
kaigunheigakkókaigunheigakkó ◆ haditengerészetihaditengerészeti akadé-akadé-
miamia
kaigunkicsikaigunkicsi ◆ haditengerészetihaditengerészeti támasz-támasz-
pontpont
kaigunsikankaigunsikan ◆ tengerésztiszttengerésztiszt
kaigunsókókaigunsókó ◆ tengerésztiszttengerésztiszt
kaigunsósókaigunsósó ◆ ellentengernagyellentengernagy
kaigunszentaikaigunszentai ◆ hadiflottahadiflotta ◆ hajóhadhajóhad
kaiguntaisókaiguntaisó ◆ tengernagytengernagy
kaiguntaiszakaiguntaisza ◆ flottakapitányflottakapitány
kaihakaiha ◆ frakciófrakció ◇ in-naikaihain-naikaiha parlamentiparlamenti
frakciófrakció ◇ sókaihasókaiha kis politikai pártkis politikai párt
kaihacukaihacu ◆ fejlesztésfejlesztés 「Daikibona tosikaiha-
cu」 „nagyszabású városfejlesztés” ◆ kiaknázáskiaknázás
「Ten-nensigenno mucsana kaihacu」 „termé-
szeti erőforrások felelőtlen kiaknázása” ◆ kifej-kifej-
lesztéslesztés 「Apurino kaihacu」 „applikáció kifej-
lesztése” ◇ kaiteikaihacukaiteikaihacu tengerfenéktengerfenék fel-fel-
tárásatárása ◇ kaihacukjóikukaihacukjóiku közösségfejlesz-közösségfejlesz-
tőtő oktatásoktatás ◇ gidzsucukaihacugidzsucukaihacu műszakiműszaki fej-fej-
lesztéslesztés ◇ kenkjúkaihacukenkjúkaihacu kutatáskutatás ésés fej-fej-
lesztéslesztés ◇ sigenkaihacusigenkaihacu erőforrásokerőforrások kiak-kiak-
názásanázása ◇ dzsizokukanónakaihacudzsizokukanónakaihacu fenn-fenn-
tarthatótartható fejlődésfejlődés ◇ sinkaihacusinkaihacu újúj fejlesz-fejlesz-
téstés ◇ csihókaihacucsihókaihacu vidékfejlesztésvidékfejlesztés ◇

tosikaihacutosikaihacu városfejlesztésvárosfejlesztés ◇ tocsikaiha-tocsikaiha-
cucu területfejlesztésterületfejlesztés
kaihacubukaihacubu ◆ fejlesztési osztályfejlesztési osztály
kaihacucsókaihacucsó ◆ fejlesztési hivatalfejlesztési hivatal
kaihacucsúnokaihacucsúno ◆ fejlesztés alatt állófejlesztés alatt álló
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kaihacuendzsokaihacuendzso ◆ segítségsegítség aa fejlesztésbenfejlesztésben

kaihacugaszuszumukaihacugaszuszumu ◆ beépülbeépül 「Kono csiiki-
va kaihacuga szuszundeiru.」 „Ez a városrész be-
épült.”

kaihacugengokaihacugengo ◆ fejlesztőnyelvfejlesztőnyelv
kaihacuginkókaihacuginkó ◆ fejlesztési bankfejlesztési bank
kaihacuhikaihacuhi ◆ fejlesztési költségfejlesztési költség
kaihacukankjókaihacukankjó ◆ fejlesztőkörnyezetfejlesztőkörnyezet
kaihacukeikakukaihacukeikaku ◆ fejlesztési tervfejlesztési terv
kaihacukjóikukaihacukjóiku ◆ közösségfejlesztőközösségfejlesztő okta-okta-
tástás
kaihacusakaihacusa ◆ fejlesztőfejlesztő
kaihacusikinkaihacusikin ◆ fejlesztési alapfejlesztési alap
kaihacuszurukaihacuszuru ◆ fejlesztfejleszt 「Kare-va szofuto-o
kaihacusiteiru.」 „Szoftvert fejleszt.” ◆ kiaknázkiaknáz
「Ten-nensigen-o kaihacuszuru.」 „Kiaknázza a
természeti erőforrásokat.” ◆ kifejlesztkifejleszt
「Szeijakugaisa-va atarasii kuszuri-o kaihacusi-
ta.」 „A gyógyszergyár egy új orvosságot fejlesz-
tett ki.”

kaihacutodzsókokukaihacutodzsókoku ◆ fejlődő országfejlődő ország
kaihaikaihai ◆ átalakításátalakítás ◆ eltörléseltörlés ◆ módosításmódosítás

kaihaiszurukaihaiszuru ◆ átalakítátalakít 「Szosiki-o kaihaiszu-
ru.」 „Átalakítja a szervezetet.” ◆ módosítmódosít
「Hórei-o kaihaiszuru.」 „Módosítja a törvény-
rendeletet.”

kaihakusicukaihakusicu ◆ szürkeállományszürkeállomány
kaihakusokukaihakusoku ◆ világosszürkevilágosszürke
kaihakusokunokaihakusokuno ◆ fakófakó 「Kaihakusokuno szo-
ra」 „fakó égbolt”

kaihankaihan ◆ átdolgozott kiadásátdolgozott kiadás
kaihankaihan ◆ új publikációúj publikáció
kaihanrirekikaihanrireki ◆ átdolgozottátdolgozott kiadásokkiadások listá-listá-
jaja
kaihanszurukaihanszuru ◆ átdolgozottan kiadátdolgozottan kiad
kaiheikaihei ◆ hadkötelezettséghadkötelezettség ◆ sorköteles-sorköteles-
ségség ◇ kokuminkaiheikokuminkaihei sorkötelességsorkötelesség
kaiheikaihei ◆ négyzetgyökvonásnégyzetgyökvonás 「Kaiheito kair-
jú」 „négyzetgyök- és köbgyökvonás”

kaiheikaihei ◆ nyitásnyitás ésés zárászárás ◆ nyitogatásnyitogatás
「Konosiszutemu-va dzsidóde mado-o kaiheisite

kankisitekureru.」 „Ez a rendszer az ablakokat
automatikusan nyitogatva biztosítja a szellőzést.”
◇ kaiheikinsikaiheikinsi kinyitni tiloskinyitni tilos
kaiheikaihei ◆ tengerész katonatengerész katona
kaiheidekirukaiheidekiru ◆ zárhatózárható
kaiheikikaiheiki ◆ sorompósorompó
kaiheikikaiheiki ◆ kapcsolókapcsoló
kaiheikinsikaiheikinsi ◆ kinyitni tiloskinyitni tilos
kaiheikjókaiheikjó ◆ csapóhídcsapóhíd ◆ felvonóhídfelvonóhíd
kaiheiszeidokaiheiszeido ◆ sorkatonai rendszersorkatonai rendszer
kaiheiszurukaiheiszuru ◆ négyzetgyököt vonnégyzetgyököt von
kaiheiszurukaiheiszuru ◆ nyitogatnyitogat
kaiheitaikaiheitai ◆ haditengerészethaditengerészet ◆ tengeré-tengeré-
szetszet
kaiheitaiinkaiheitaiin ◆ tengerészgyalogostengerészgyalogos
kaihenkaihen ◆ átszerkesztésátszerkesztés ◆ átszervezésátszervezés
kaihenkaihen ◆ módosításmódosítás ◆ változtatásváltoztatás ◇ kikó-kikó-
kaihenkaihen szerkezeti átalakításszerkezeti átalakítás
kaihenkaihen ◆ bal oldali kagyló-gyökbal oldali kagyló-gyök
kaihenszurukaihenszuru ◆ megváltoztatmegváltoztat
「Szenkjoszeido-o kaihenszuru.」 „Megváltoztat-
ja a választási rendszert.” ◆ módosítmódosít 「Idensi-o
kaihenszuru.」 „Módosítja a gént.”

kaihenszurukaihenszuru ◆ átszerkesztátszerkeszt 「Bangumi-o ka-
ihensita.」 „Átszerkesztették a műsorokat.” ◆ át-át-
szervezszervez 「Guntai-o kaihensita.」 „Átszervezte a
hadsereget.”

kaihikaihi ◆ elhárításelhárítás ◆ elkerüléselkerülés 「Hokósatono
sótocuno kaihi」 „gyalogossal történő ütközés el-
kerülése” ◇ szozeikaihiszozeikaihi adóelkerülésadóelkerülés
kaihikaihi ◆ részvételirészvételi díjdíj 「Cudoino kaihi」
„összejövetel részvételi díja” ◆ tagdíjtagdíj 「Nihon-
hangarí júkókjókaino kaihi-va ikuradeszuka?」
„Mekkora a Japán-Magyar Baráti Társaság tagdí-
ja?” ◇ kurabukaihikurabukaihi klubtagságiklubtagsági díjdíj ◇ nen-nen-
kaihikaihi éveséves tagdíjtagdíj 「Konokuredzsittokádono
nenkaihi-va murjódeszu.」 „Ennek a hitelkártyá-
nak nincs éves tagdíja.”

kaihikaihi ◆ ajtónyitásajtónyitás ◆ buddhistabuddhista szoborszobor
megmutatásamegmutatása
kaihinkaihin ◆ tengerparttengerpart
kaihinhoterukaihinhoteru ◆ tengerparti hoteltengerparti hotel
kaihinkóenkaihinkóen ◆ tengerparti parktengerparti park
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kaihinsokubucukaihinsokubucu ◆ tengerparti növénytengerparti növény
kaihiszeikaihiszei ◆ fizetős rendszerfizetős rendszer
kaihiszurukaihiszuru ◆ elhárítelhárít 「Szekinin-o kaihiszu-
ru.」 „Elhárítja magáról a felelősséget.” ◆ elke-elke-
rülrül 「Kaisa-va tószan-o kaihisita.」 „A vállalat el-
kerülte a csődöt.” ◆ fedezfedez 「Opusonderiszuku-
o kaihisita.」 „Opcióval fedezte a kockázatot.” ◆

kerülkerül 「Hitotono sótocu-o kaihiszuru.」 „Kerüli
az emberekkel a konfliktust.” ◆ menekülmenekül 「Kare-
va hito-o kaihisiteiru.」 „Menekül az emberek
elől.”

kaihitekinakaihitekina ◆ ódzkodikódzkodik 「Kare-va kabutoriki-
hini taisite kaihitekida.」 „Ódzkodik a részvény-
kereskedéstől.” ◆ próbálja elkerülnipróbálja elkerülni
kaihjókaihjó ◆ jégmentesítésjégmentesítés 「Furontogaraszuno
kaihjó」 „szélvédő jégmentesítése” ◆ olvadásolvadás
「Mizúmino kaihjó」 „tó olvadása”

kaihjókaihjó ◆ szavazatszámlálásszavazatszámlálás 「Kaihjóga
ovatta.」 „Befejezték a szavazatok számlálását.”
◇ szokudzsicukaihjószokudzsicukaihjó aznapaznap történőtörténő szava-szava-
zatszámlálászatszámlálás ◇ jokudzsicukaihjójokudzsicukaihjó másnapmásnap
történő szavazatszámlálástörténő szavazatszámlálás
kaihjódzsokaihjódzso ◆ szavazatszámláló helyiségszavazatszámláló helyiség
kaihjókanrisakaihjókanrisa ◆ szavazatszámlálószavazatszámláló
kaihjókekkakaihjókekka ◆ szavazás eredményeszavazás eredménye
kaihjókikaihjóki ◆ tavaszi olvadástavaszi olvadás
kaihjóricukaihjóricu ◆ szavazatokszavazatok feldolgozottságafeldolgozottsága
「Genzai, kaihjóricu-va jondzsuh-
pászentodeszu.」 „Jelenleg 40 százalékos a szava-
zatok feldolgozottsága.”

kaihjószokuhókaihjószokuhó ◆ szavazatiszavazati gyorsjelentésgyorsjelentés
◆ szavazatszámlálási jelentésszavazatszámlálási jelentés
kaihjószurukaihjószuru ◆ elolvad a jégelolvad a jég
kaihjószurukaihjószuru ◆ feldolgozzákfeldolgozzák aa szavazato-szavazato-
katkat ◆ összeszámolják a szavazatokatösszeszámolják a szavazatokat
kaihjótacsiaininkaihjótacsiainin ◆ szavazatszámlálószavazatszámláló el-el-
lenőrlenőr
kaihjózaikaihjózai ◆ jégmentesítő szerjégmentesítő szer
kaihokaiho ◆ Tengerbiztonsági HivatalTengerbiztonsági Hivatal
kaihókaihó ◆ gyógyulásgyógyulás
kaihókaihó ◆ felszabadításfelszabadítás ◆ felszabadulásfelszabadulás ◆

szabadon engedésszabadon engedés
kaihókaihó ◆ ápolásápolás ◆ ellátásellátás

kaihókaihó ◆ megnyitásmegnyitás 「Gaikokudzsintósika-e no
sidzsókaihó」 „piac megnyitása külföldi befekte-
tők előtt” ◆ nyitottnyitott blendeblende ◆ nyitottságnyitottság ◆

nyitvanyitva hagyáshagyás 「Konodoa-va kaihókinside-
szu.」 „Ezt az ajtót tilos nyitva hagyni!” ◆ sza-sza-
baddábaddá tevéstevés ◇ kaihógatanokaihógatano nyitottnyitott 「Ka-
ihógatanoheddohon」 „nyitott fejhallgató” ◇ ka-ka-
ihókeizaiihókeizai nyitottnyitott gazdasággazdaság ◇ kaihókosz-kaihókosz-
szecuszecu nyíltnyílt töréstörés ◇ nódokaihónódokaihó jobbágy-jobbágy-
felszabadításfelszabadítás ◇ monkokaihómonkokaihó tárttárt kapukapu
「Gaikokudzsinródósa-e no monkokaihó-o sita.」
„Kitárták a kapukat a külföldi vendégmunkások
előtt.”

kaihókaihó ◆ közlönyközlöny
kaihocsókaihocsó ◆ Tengerbiztonsági HivatalTengerbiztonsági Hivatal
kaihógatanokaihógatano ◆ nyitottnyitott 「Kaihógatanoheddo-
hon」 „nyitott fejhallgató”

kaihógenkinkaihógenkin ◆ szigorúanszigorúan tilostilos nyitvanyitva hagy-hagy-
nini ◆ zárva tartandózárva tartandó
kaihógunkaihógun ◆ felszabadító hadseregfelszabadító hadsereg
kaihoinkaihoin ◆ gondozógondozó
kaihókankaihókan ◆ szabadságérzetszabadságérzet
kaihókankaihókan ◆ tágasságérzettágasságérzet 「Tendzsóno ta-
kai hejadato kaihókangaaru.」 „Ha magas a
mennyezet, tágasnak érezzük a szobát.”

kaihókan-noarukaihókan-noaru ◆ felszabadítófelszabadító 「Széringu-
va kaihókannoaruszupócuda.」 „A vitorlázás fel-
szabadító tevékenység.”

kaihókeikaihókei ◆ nyílt rendszernyílt rendszer
kaihókeizaikaihókeizai ◆ nyitott gazdaságnyitott gazdaság
kaihókekkankeikaihókekkankei ◆ nyílt keringési rendszernyílt keringési rendszer
kaihókinsikaihókinsi ◆ nyitvanyitva hagynihagyni tilostilos ◆ zárvazárva
tartandótartandó
kaihókoszszecukaihókoszszecu ◆ nyílt törésnyílt törés
kaihókukaihóku ◆ felszabadított területfelszabadított terület
kaihóminzokuszenszenkaihóminzokuszenszen ◆ nemzetinemzeti felsza-felsza-
badítási frontbadítási front
kaihónimukaukaihónimukau ◆ gyógyulgyógyul
kaihósakaihósa ◆ felszabadítófelszabadító
kaihósiborikaihósibori ◆ nyitott blendenyitott blende
kaihószarerukaihószareru ◆ megszabadulmegszabadul 「Jójaku zucú-
kara kaihószareta.」 „Megszabadultam a fejfájá-
somtól.” ◆ nemnem kellkell továbbtovább szenvedniszenvedni 「Jója-
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ku kúfukukara kaihószareta.」 „Nem kell tovább
szenvednem az éhségtől.”

kaihószeikekkakukaihószeikekkaku ◆ nyílt tuberkulózisnyílt tuberkulózis
kaihószurukaihószuru ◆ ápolápol 「Bjókino muszume-o ka-
ihósita.」 „Ápolta beteg lányát.” ◆ ellátellát 「Isa-
va bjónin-o kaihósite iszoide szatta.」 „Az orvos
ellátta a beteget, és sietett is tovább.” ◆ pátyol-pátyol-
gatgat 「Jotta otto-o kaihósiteita.」 „Pátyolgatta a
részeg férjét.”

kaihószurukaihószuru ◆ megnyitmegnyit 「Tosokan-o siminni
kaihósita.」 „Megnyitották a könyvtárat a polgá-
rok előtt.” ◆ nyitottányitottá tesztesz 「Sidzsó-o kaihó-
sita.」 „Nyitottá tette a piacot.” ◆ nyitvanyitva hagyhagy
「Mado-o csódzsikankaihósitamamanisita.」
„Hosszú ideig nyitva hagytuk az ablakot.”

kaihószurukaihószuru ◆ felszabadítfelszabadít 「Korekara-va ano
dzsigokunojóna hibikara kaihószareru.」 „Most
már felszabadulunk ezekből a pokoli napokból.”
◆ kiszabadítkiszabadít 「Horjo-va kaihószareta.」 „Ki-
szabadították a foglyokat.” ◆ megszabadítmegszabadít
「Sudzsucu-va kandzsa-o itamikara kaihósita.」
„A műtét megszabadította a beteget a fájdalom-
tól.” ◆ szabadonszabadon engedenged 「Hitodzsicsi-va kai-
hószareta.」 „A túszokat szabadon engedték.” ◇

kaihószarerukaihószareru megszabadulmegszabadul 「Jójaku zucúka-
ra kaihószareta.」 „Megszabadultam a fejfájá-
somtól.”

kaihótekinakaihótekina ◆ nyitottnyitott 「Kaihótekina szeika-
ku」 „nyitott természet” ◆ tágastágas 「Kaihótekina
kúkan」 „tágas tér”

kaihóundókaihóundó ◆ felszabadító mozgalomfelszabadító mozgalom
kaiikaii ◆ rejtélyrejtély ◆ szellemszellem
kaiikaii ◆ összetettösszetett jelentésűjelentésű kandzsikategó-kandzsikategó-
riaria
kaiikikaiiki ◆ óceánióceáni területterület ◆ tengeritengeri területterület ◆

tengerrésztengerrész
kaiimodzsikaiimodzsi ◆ összetett ideogrammaösszetett ideogramma
kaiinkaiin ◆ hajószemélyzet tagjahajószemélyzet tagja ◆ matrózmatróz
kaiinkaiin ◆ tagtag 「Júkókjókaino kaiin」 „baráti tár-
saság tagja” ◆ tagságtagság ◇ súsinkaiinsúsinkaiin örökösörökös
tagtag ◇ dzsunkaiindzsunkaiin külsőskülsős tagtag ◇ dzsunkaiindzsunkaiin
kültagkültag ◇ szeikaiinszeikaiin rendesrendes tagtag ◇ torihik-torihik-
idzsokaiinidzsokaiin tőzsdetagtőzsdetag ◇ heidzsicukaiinheidzsicukaiin hét-hét-
köznapköznap használóhasználó tagtag ◇ honkaiinhonkaiin állandóállandó
tagtag ◇ meijokaiinmeijokaiin tiszteletbeli tagtiszteletbeli tag
kaiinakaiina ◆ markánsmarkáns ◆ robusztusrobusztus

kaiindearukotokaiindearukoto ◆ tagságtagság
kaiinkenkaiinken ◆ tagsági kártyatagsági kártya
kaiinkumiaikaiinkumiai ◆ hajós szakszervezethajós szakszervezet
kaiinmeibokaiinmeibo ◆ taglistataglista ◆ tagnévsortagnévsor
kaiin-nosokaiin-noso ◆ szexuális tartalmú könyvszexuális tartalmú könyv
kaiinsókaiinsó ◆ tagsági jelvénytagsági jelvény
kaiinsókaiinsó ◆ tagsági igazolványtagsági igazolvány
kaiinszeinokaiinszeino ◆ tagsághoz kötötttagsághoz kötött
kaiintórokukaiintóroku ◆ tagfelvételtagfelvétel ◇ kaiintórokukaiintóroku
tagfelvételtagfelvétel
kaiintórokuszurukaiintórokuszuru ◆ feliratkozikfeliratkozik 「Netto-
soppuni kaiintórokusita.」 „Feliratkoztam egy
webáruházba.”

kaiinukaiinu ◆ tartott kutyatartott kutya
kaiinunite-okaiinunite-o kamarerukamareru ◆ kígyótkígyót melengetmelenget aa
keblénkeblén
kaiirekaiire ◆ beszerzésbeszerzés ◆ felvásárlásfelvásárlás
「Csúóginkó-va kokuszaino tairjókai ire-o cuzu-
keta.」 „A jegybank folytatta az államkötvények
nagy mennyiségű felvásárlását.”

kaiirekakakukaiirekakaku ◆ beszerzési árbeszerzési ár
kaiirerukaiireru ◆ beszerezbeszerez 「Zaikoganakunatte
sóhin-o kai ireta.」 „Kifogyott a raktárból, ezért
beszereztem az árut.”

kaijakukaijaku ◆ újrafordításújrafordítás
kaijakukaijaku ◆ megszüntetésmegszüntetés 「Hokenno kaija-
ku」 „biztosítás megszüntetése” ◆ szerződés-szerződés-
bontásbontás ◆ szerződésszerződés felbontásafelbontása ◇ csútoka-csútoka-
ijakuijaku lejáratlejárat előttielőtti feltörésfeltörés 「Teikijokinno
csútokaijaku」 „lekötött betét lejárat előtti feltö-
rése” ◇ csútokaijakucsútokaijaku lejáratlejárat előttielőtti felbon-felbon-
tástás 「Csintaisakukeijakuno csútokaijaku」 „la-
kásbérleti szerződés lejárat előtti felbontása”

kaijakuharaimodosikinkaijakuharaimodosikin ◆ visszavásárlásivisszavásárlási
értékérték
kaijakujokokukaijakujokoku ◆ szerződésbontásszerződésbontás beje-beje-
lentéselentése
kaijakukinkaijakukin ◆ szerződésbontás büntetéseszerződésbontás büntetése
kaijakuricukaijakuricu ◆ szerződésbontók arányaszerződésbontók aránya
kaijakuszurukaijakuszuru ◆ újrafordítújrafordít 「Szeiso-o kaijaku-
sita.」 „Újrafordította a bibliát.”

kaijakuszurukaijakuszuru ◆ felbontfelbont 「Csintaikeijaku-o ka-
ijakusita.」 „Felbontottam a lakásbérleti szerző-
désemet.” ◆ feltörfeltör 「Teikijokin-o kaijakusita.」
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„Feltörtem a lekötött pénzt.” ◆ lemondlemond 「Hoken-
o kaijakusita.」 „Lemondtam a biztosításomat.” ◆

megszüntetmegszüntet 「Intánetto-o kaijakusita.」 „Meg-
szüntettem az internet-előfizetésemet.”

kaijankaijan ◆ ázsiai cápaharcsaázsiai cápaharcsa
kaijókaijó ◆ fekélyfekély 「Ini aszai kaijóga dekita.」
„Enyhe fekély keletkezett a gyomrában.” ◇ dzsú-dzsú-
szókaijószókaijó hosszantihosszanti fekélyfekély ◇ dzsúnisicsó-dzsúnisicsó-
kaijókaijó nyombélfekélynyombélfekély
kaijókaijó ◆ óceánóceán
kaijobinekaijobine ◆ vételi árfolyamvételi árfolyam
kaijócsitaikaijócsitai ◆ óceáni zónaóceáni zóna
kaijócsószaszenkaijócsószaszen ◆ tengeri kutatóhajótengeri kutatóhajó
kaijódzsunkankaijódzsunkan ◆ tengeráramlattengeráramlat
kaijógakukaijógaku ◆ oceanográfiaoceanográfia ◆ oceanológiaoceanológia ◆

tengerkutatástengerkutatás ◇ szeibucukaijógakuszeibucukaijógaku bioló-bioló-
giai oceanológiagiai oceanológia
kaijógakusakaijógakusa ◆ oceanográfusoceanográfus ◆ oceanoló-oceanoló-
gusgus ◆ tengerkutatótengerkutató
kaijóhakurankaikaijóhakurankai ◆ tengeri kiállítástengeri kiállítás
kaijókagakukaijókagaku ◆ tengertudománytengertudomány
kaijókeiszacukaijókeiszacu ◆ tengeritengeri rendészetrendészet ◆ vízivízi
rendőrségrendőrség
kaijókokkakaijókokka ◆ hajós nemzethajós nemzet
kaijonekaijone ◆ vásárolt rizsvásárolt rizs
kaijóoszenkaijóoszen ◆ tengerszennyezéstengerszennyezés
kaijópurétokaijópuréto ◆ óceáni lemezóceáni lemez
kaijórjóhókaijórjóhó ◆ tengeri fürdőkúratengeri fürdőkúra
kaijósókaikikaijósókaiki ◆ tengeri járőrgéptengeri járőrgép
kaijószeikaijószei ◆ fekélyesfekélyes 「Kaijószeibjóhen」 „fe-
kélyes elváltozás”

kaijószeibucukaijószeibucu ◆ tengeri élőlénytengeri élőlény
kaijószeibucugakukaijószeibucugaku ◆ óceánbiológiaóceánbiológia ◆ ten-ten-
gerbiológiagerbiológia
kaijószeidaicsóenkaijószeidaicsóen ◆ fekélyesfekélyes vastagbél-vastagbél-
gyulladásgyulladás
kaijószeikikókaijószeikikó ◆ óceáni éghajlatóceáni éghajlat
kaijószeikónaienkaijószeikónaien ◆ fekélyesfekélyes szájgyulla-szájgyulla-
dásdás
kaijószeitaigakukaijószeitaigaku ◆ tengerökológiatengerökológia
kaijóteikaijótei ◆ tengerfenéktengerfenék
kaijótókikaijótóki ◆ tengeri hulladéklerakástengeri hulladéklerakás

kaijukaiju ◆ gyógyulásgyógyulás
kaijúkaijú ◆ halvándorláshalvándorlás ◆ kiránduláskirándulás ◆ kör-kör-
bejárásbejárás ◆ körutazáskörutazás ◇ kókagjokókagjo katardrómkatardróm
halhal 「Szokagjoto kókagjo」 „anadróm hal és ka-
tadróm hal” ◇ kórjúgjokórjúgjo íváshozíváshoz tengerbetengerbe
vándorlóvándorló halhal 「Sórjúgjoto kórjúgjo」 „íváshoz
édesvízbe vándorló hal és íváshoz tengerbe ván-
dorló hal” ◇ sórjúgjosórjúgjo íváshozíváshoz édesvízbeédesvízbe
vándorlóvándorló halhal 「Sórjúgjoto kórjúgjo」 „íváshoz
édesvízbe vándorló hal és íváshoz tengerbe ván-
dorló hal” ◇ szokagjoszokagjo anadrómanadróm halhal 「Szokag-
joto kókagjo」 „anadróm hal és katadróm hal”

kaijúdzsósakenkaijúdzsósaken ◆ turistajegyturistajegy
kaijúgjokaijúgjo ◆ vándorhalvándorhal ◆ vándorló halvándorló hal
kaijúkenkaijúken ◆ turistajegyturistajegy
kaijúsikiteienkaijúsikiteien ◆ tavacska körüli parktavacska körüli park
kaijúszeikaijúszei ◆ körbejárkálhatóságkörbejárkálhatóság ◆ vándor-vándor-
ló viselkedésló viselkedés
kaijúszenkaijúszen ◆ sétahajósétahajó
kaijuszurukaijuszuru ◆ meggyógyulmeggyógyul 「Kaijuszurumade
dzsikangakakatta.」 „Sokáig tartott, amíg meg-
gyógyult.”

kaijúszurukaijúszuru ◆ körbejárkörbejár 「Sima-o kaijúsita.」
„Körbejártam a szigetet.”

kaikakaika ◆ alsó szintalsó szint ◆ lépcső alattlépcső alatt
kaikakaika ◆ kibontakozáskibontakozás 「Szainóno kaika」 „te-
hetség kibontakozása” ◆ kivirágzáskivirágzás ◆ virág-virág-
zászás
kaikakaika ◆ civilizálódáscivilizálódás ◆ felvilágosodásfelvilágosodás ◇

bunmeikaikabunmeikaika kulturáliskulturális nyitásnyitás ◇ bunmeikai-bunmeikai-
kaka civilizálódáscivilizálódás
kaikakaika ◆ szabad hozzáférésszabad hozzáférés ◆ szabadpolcszabadpolc
kaikaburukaikaburu ◆ drágándrágán veszvesz ◆ túlbecsültúlbecsül 「Szo-
no dzsinbucu-o kaikabutta.」 „Túlbecsültem azt
az embert.” ◆ túltúl nagyranagyra értékelértékel 「Szeito-va
vatasi-o kai kabutteiru.」 „A diákjaim túl nagyra
értékelnek.”

kaikacunakaikacuna ◆ életvidáméletvidám 「Kaikacuna szeika-
ku」 „életvidám természet” ◆ eleveneleven 「Kaikacu-
na kodomotacsi」 „eleven gyerekek” ◆ vidámvidám
「Kaikacuna koe」 „vidám hang”

kaikacunakaikacuna ◆ nyitottnyitott
kaikacunakaikacuna ◆ gondtalangondtalan
kaikadonkaikadon ◆ kaika rizsestálkaika rizsestál
kaikadzsinkaikadzsin ◆ felvilágosult emberfelvilágosult ember
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kaikaerukaikaeru ◆ kicserélkicserél 「Kuruma-o kai kaeta.」
„Kicseréltem az autómat.” ◆ lecseréllecserél
「Kuruma-o kai kaeta.」 „Lecseréltem a kocsi-
mat.”

kaikaikaikai ◆ megnyitásmegnyitás
kaikaicsúdearukaikaicsúdearu ◆ ülésezikülésezik 「Kokkai-va gen-
zaikaikaicsúdearu.」 „Az országgyűlés most ülé-
sezik.”

kaikai-okaikai-o szenszuruszenszuru ◆ megnyitjamegnyitja azaz üléstülést
「Gicsó-va kaikai-o szensita.」 „Az elnök megnyi-
totta az ülést.”

kaikaisikikaikaisiki ◆ megnyitómegnyitó
kaikaiszurukaikaiszuru ◆ megnyitjamegnyitja azaz üléstülést ◆ ülése-ülése-
zikzik 「Kokkaiga kaikaisiteiru.」 „Ülésezik az or-
szággyűlés.”

kaikakekaikake ◆ hitelbe vásárláshitelbe vásárlás
kaikakekinkaikakekin ◆ vevői kintlevőségvevői kintlevőség
kaikakeszaimukaikakeszaimu ◆ vevővevő fizetésifizetési kötelezett-kötelezett-
ségesége
kaikakikaikaki ◆ virágzási időszakvirágzási időszak
kaikakukaikaku ◆ reformreform 「Kuni-o tate naoszuni-va
daitanna kaikakuga hicujódeszu.」 „Az ország új-
jáépítéséhez merész reformokra van szükség.” ◆

reformációreformáció ◇ kakakukaikakukakakukaikaku árreformárreform ◇ ki-ki-
kókaikakukókaikaku strukturálisstrukturális reformreform 「Kin-
júsiszutemuno kikókaikaku-o dzsissisita.」 „A
pénzügy rendszer strukturális reformját hajtottuk
végre.” ◇ gjószeikaikakugjószeikaikaku közigazgatásiközigazgatási re-re-
formform ◇ gjószeikaikakugjószeikaikaku államigazgatásiállamigazgatási re-re-
formform ◇ keizaikaikakukeizaikaikaku gazdaságigazdasági reformreform ◇

kózókaikakukózókaikaku strukturálisstrukturális reformreform ◇ súkjó-súkjó-
kaikakukaikaku reformációreformáció ◇ zeiszeikaikakuzeiszeikaikaku adó-adó-
reformreform
kaikakuankaikakuan ◆ reformtervezetreformtervezet
kaikakudzsidaikaikakudzsidai ◆ reformkorreformkor
kaikakuhakaikakuha ◆ reformerreformer ◆ reformistareformista
kaikakusakaikakusa ◆ reformerreformer
kaikakuszurukaikakuszuru ◆ megreformálmegreformál 「Irjószeido-o
kaikakuszuru.」 „Megreformálja az egészség-
ügyet.”

kaikankaikan ◆ élvezetélvezet 「Kaikan-o oboeta.」 „Élve-
zetet érzett.” ◆ gyönyörgyönyör 「Mudzsóno kaikan-o
adzsivatta.」 „Végtelen gyönyört érzett.”

kaikankaikan ◆ könyvkönyv kezdetekezdete ◆ könyvkönyv kinyitásakinyitása

kaikankaikan ◆ központközpont ◇ siminkaikansiminkaikan városivárosi mű-mű-
velődésivelődési központközpont ◇ bunkakaikanbunkakaikan kultúrházkultúrház

kaikankaikan ◆ könyvtárkönyvtár nyitásanyitása ◆ múzeummúzeum nyi-nyi-
tásatása
kaikasikinokaikasikino ◆ szabadpolcosszabadpolcos 「Kaikasikino
zóso」 „szabadpolcos könyvállomány”

kaikaszurukaikaszuru ◆ civilizálódikcivilizálódik 「Kaikasita kuni」
„civilizálódott ország” ◆ felvilágosulfelvilágosul ◆ nyitot-nyitot-
tátá válásválás 「Kaikasita kaisa」 „új eszmékkel
szemben nyitott vállalat”

kaikaszurukaikaszuru ◆ kibontakoztatkibontakoztat 「Szensu-va
szainó-o kaikasita.」 „A sportoló kibontakoztatta
a tehetségét.” ◆ kivirágzikkivirágzik 「Momo-va kaikasi-
masita.」 „Kivirágzott az őszibarackfa.” ◆ virág-virág-
zikzik 「Szakuraga kaikasita.」 „A cseresznyefa vi-
rágzik.”

kaikatakaikata ◆ vevővevő
kaikecukaikecu ◆ géniuszgéniusz ◆ különlegeskülönleges tehetségűtehetségű
emberember
kaikecukaikecu ◆ megoldásmegoldás 「Mondaino kaikecu」
„probléma megoldása” ◆ rendeződésrendeződés 「Dzsita-
ino kaikecu」 „helyzet rendeződése” ◇ kaikecu-kaikecu-
gacukugacuku megoldódikmegoldódik 「Dzsikenno kaikecugacu-
ita.」 „Megoldódott az ügy.” ◇ szokudzsika-szokudzsika-
ikecuikecu azonnali megoldásazonnali megoldás
kaikecubjókaikecubjó ◆ skorbutskorbut
kaikecugacukukaikecugacuku ◆ megoldódikmegoldódik 「Dzsikenno
kaikecugacuita.」 „Megoldódott az ügy.”

kaikecuhókaikecuhó ◆ megoldásmegoldás 「Don-na kaikecuhóga-
arimaszuka?」 „Milyen megoldás van?” ◆ megol-megol-
dás módjadás módja
kaikecuhóhókaikecuhóhó ◆ megoldás módjamegoldás módja
kaikecu-okaikecu-o cukerucukeru ◆ megoldmegold 「Mondaini
kaikecu-o cuketa.」 „Megoldottam a problémát.”

kaikecuszakukaikecuszaku ◆ megoldásimegoldási stratégiastratégia ◆

megoldás módjamegoldás módja
kaikecuszarerukaikecuszareru ◆ megoldódikmegoldódik 「Mondai-va
sizenni kaikecuszareta.」 „Magától megoldódott a
probléma.” ◆ rendeződikrendeződik 「Dzsitaiga kaikecu-
szareta.」 „A helyzet rendeződött.”

kaikecuszurukaikecuszuru ◆ elsimítelsimít
「Nantokakonotoraburu-o kaikecusinakute-va
naranai.」 „El kell simítani valahogyan ezt a
problémát.” ◆ felderítfelderít 「Keiszacu-va dzsiken-o
kaikecusita.」 „A rendőrség felderítette az ügyet.”
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◆ felgöngyölfelgöngyöl 「Keiszacu-va dzsiken-o kaikecus-
ita.」 „A rendőrség felgöngyölte az ügyet.” ◆ fel-fel-
oldold 「Mudzsun-o kaikecusita.」 „Feloldottam az
ellentmondást.” ◆ megoldmegold 「Ano hito-va szube-
teno mondai-o szuguni kaikecuszuru.」 „Az az
ember minden problémát gyorsan megold.” ◇ ka-ka-
ikecuszareruikecuszareru megoldódikmegoldódik 「Mondai-va sizen-
ni kaikecuszareta.」 „Magától megoldódott a
probléma.”

kaikecuzuminokaikecuzumino ◆ felderítettfelderített 「Kaikecuzum-
ino dzsiken」 „felderített eset” ◆ megoldottmegoldott
「Kaikecuzumino mondai」 „megoldott problé-
ma” ◆ rendeződöttrendeződött 「Kaikecuzumino dzsók-
jó」 „rendeződött helyzet”

kaikeikaikei ◆ gumógumó ◆ gumós gyökérgumós gyökér
kaikeikaikei ◆ könyveléskönyvelés ◆ könyvvitelkönyvvitel ◆ szám-szám-
fejtésfejtés ◆ számlaszámla 「Kaikei-o onegaisimaszu!」
„Kérem a számlát!” ◆ számlafizetésszámlafizetés 「Okaikei
onegaisimaszu!」 „Kérem a számlát!” ◇ ippan-ippan-
kaikeikaikei általánosáltalános költségvetésköltségvetés ◇ kaikei-okaikei-o
szumaszeruszumaszeru rendezirendezi aa számlátszámlát ◇ kaikei-kaikei-
oo szumaszeruszumaszeru kifizetikifizeti aa számlátszámlát 「Otto-va
kaikei-o szumaszeta.」 „A férjem fizette ki a
számlát.” ◇ bettokaikeibettokaikei külön elszámoláskülön elszámolás
kaikeicunokagikaikeicunokagi ◆ megoldásmegoldás kulcsakulcsa 「Mon-
daikaikeicuno kagi-o nigitteiru.」 „Kezében van
probléma megoldásának kulcsa.”

kaikeicsóbokaikeicsóbo ◆ főkönyvfőkönyv
kaikeigakarikaikeigakari ◆ könyvelőkönyvelő
kaikeigakukaikeigaku ◆ könyveléskönyvelés
kaikeihókaikeihó ◆ számviteli törvényszámviteli törvény
kaikeihókokukaikeihókoku ◆ pénzügyipénzügyi beszámolóbeszámoló ◆

pénzügyi jelentéspénzügyi jelentés
kaikeikakaikeika ◆ könyvelésikönyvelési osztályosztály ◆ számfej-számfej-
téstés
kaikeikacsókaikeikacsó ◆ főkönyvelőfőkönyvelő
kaikeikankaikeikan ◆ könyvelőkönyvelő
kaikeikanszakaikeikansza ◆ auditaudit ◆ könyvvizsgálatkönyvvizsgálat
kaikeikenszakaikeikensza ◆ könyvvizsgáláskönyvvizsgálás ◆ revíziórevízió
kaikeikenszainkaikeikenszain ◆ számvevőszékszámvevőszék ◇ kokka-kokka-
kaikeikenszainkaikeikenszain állami számvevőszékállami számvevőszék
kaikeikenszakankaikeikenszakan ◆ könyvvizsgálókönyvvizsgáló ◆ revi-revi-
zorzor
kaikeikikankaikeikikan ◆ pénzügyipénzügyi évév 「Vatasino kaisano
kaikeikikan-va sigacukara jokunenno szangacu-

deszu.」 „A cégemnél a pénzügyi év áprilistól a
következő év márciusáig tart.”

kaikeinendokaikeinendo ◆ elszámolásielszámolási évév ◆ pénzügyipénzügyi
évév
kaikei-okaikei-o szumaszeruszumaszeru ◆ kifizetikifizeti aa számlátszámlát
「Otto-va kaikei-o szumaszeta.」 „A férjem fizette
ki a számlát.” ◆ rendezi a számlátrendezi a számlát
kaikei-okaikei-o szuruszuru / kaikeiszurukaikeiszuru ◆ fizetfizet 「Re-
szutorande genkinde kaikei-o sita.」 „Készpénz-
zel fizettem az étteremben.” ◆ kiegyenlítikiegyenlíti aa
számlátszámlát 「Redzside kaikei-o sita.」 „A pénztár-
nál kiegyenlítettem a számlát.” ◆ kifizetikifizeti aa
számlátszámlát 「Redzside kaikeisita.」 „A pénztárnál
kifizettem a számlát.”

kaikeisikaikeisi ◆ könyvelőkönyvelő ◆ könyvvizsgálókönyvvizsgáló ◇ kó-kó-
ninkaikeisininkaikeisi okleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgáló
kaikeisokubucukaikeisokubucu ◆ gumós növénygumós növény
kaikeisuninkaikeisunin ◆ főkönyvelőfőkönyvelő
kaikeiszurukaikeiszuru / kaikei-okaikei-o szuruszuru ◆ fizetfizet 「Re-
szutorande genkinde kaikei-o sita.」 „Készpénz-
zel fizettem az étteremben.” ◆ kiegyenlítikiegyenlíti aa
számlátszámlát 「Redzside kaikei-o sita.」 „A pénztár-
nál kiegyenlítettem a számlát.” ◆ kifizetikifizeti aa
számlátszámlát 「Redzside kaikeisita.」 „A pénztárnál
kifizettem a számlát.”

kaikenkaiken ◆ interjútinterjút 「Szeidzsika-va kaiken-o ko-
banda.」 „A politikus visszautasította az interjút.”
◆ sajtótájékoztatósajtótájékoztató 「Keiszacu-va dzsikenni
kanszuru kaiken-o hiraita.」 „A rendőrség sajtó-
tájékoztatót tartott az ügyről.” ◆ tájékoztatótájékoztató
「Kúkótócsakurobíde acumatta hódódzsinni
kaiken-o hiraita.」 „A repülőtér érkezési csarno-
kában tájékoztatót tartottak az összegyűlt újság-
íróknak.” ◆ találkozótalálkozó 「Hódódzsin-va susóni
kaiken-o motometa.」 „Az újságírók találkozót
kértek a miniszterelnöktől.” ◇ kisakaikenkisakaiken saj-saj-
tóértekezlettóértekezlet ◇ kisakaikenkisakaiken sajtótájékoz-sajtótájékoz-
tatótató 「Kisakaikenga hirakareta.」 „Sajtótájé-
koztatót tartottak.” ◇ tandokukaikentandokukaiken exkluzívexkluzív
interjúinterjú ◇ dokuszenkaikendokuszenkaiken exkluzív interjúexkluzív interjú
kaikenkaiken ◆ alkotmánymódosításalkotmánymódosítás
kaikenkaiken ◆ önvédelmi tőrönvédelmi tőr
kaikendzsókaikendzsó ◆ konferenciateremkonferenciaterem
kaikenkikaikenki ◆ riportriport ◆ találkozóróltalálkozóról készítettkészített
feljegyzésfeljegyzés
kaikenronsakaikenronsa ◆ alkotmánymódosítás hívealkotmánymódosítás híve
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kaikenszurukaikenszuru ◆ találkoziktalálkozik 「Kakkokuno
sunóra-va kaikensita.」 „Az országok vezetői ta-
lálkoztak.” ◇ kisakaikenszurukisakaikenszuru sajtótájékoz-sajtótájékoz-
tatóttatót tarttart 「Szószahonbu-va kisakaikensita.」
„A nyomozóközpont sajtótájékoztatót tartott.”

kaikikaiki ◆ halálhalál évfordulójaévfordulója 「Csicsino nanaka-
ikihójó」 „apám halálának hetedik évfordulójára
rendezett szertartás” ◇ sicsikaikisicsikaiki halálhalál hato-hato-
dik évfordulójadik évfordulója
kaikikaiki ◆ felgyógyulásfelgyógyulás ◆ kellemes érzéskellemes érzés
kaikikaiki ◆ selyemszövetfajtaselyemszövetfajta
kaikikaiki ◆ ülésszakülésszak 「Kokkaino kaikiga ovatta.」
„Véget ért a parlament ülésszaka.”

kaikikaiki ◆ regresszióregresszió ◆ visszatérésvisszatérés ◇ eigó-eigó-
kaikikaiki végtelenvégtelen ismétlődésismétlődés ◇ tadzsúkaikitadzsúkaiki
többszörös regressziótöbbszörös regresszió
kaikicsokuszenkaikicsokuszen ◆ regressziós egyenesregressziós egyenes
kaikicsúdearukaikicsúdearu ◆ ülésezikülésezik 「Kokkai-va kai-
kicsúdearu.」 „A parlament ülésezik.”

kaikieigakaikieiga ◆ horrorfilmhorrorfilm
kaikigensókaikigensó ◆ rejtélyes jelenségrejtélyes jelenség
kaikigessokukaikigessoku ◆ teljes holdfogyatkozásteljes holdfogyatkozás
kaikikaiszekikaikikaiszeki ◆ regressziós analízisregressziós analízis
kaikinkaikin ◆ mulasztásmulasztás nélkülinélküli bejárásbejárás 「Dzsú-
nenkan kaikinde hataraita.」 „Mulasztás nélkül
dolgozott tíz éven át.” ◆ szorgalmasszorgalmas részvételrészvétel

kaikinkaikin ◆ tilalom feloldásatilalom feloldása
kaikinkaikin ◆ nyitott gallérnyitott gallér
kaikinakaikina ◆ bizarrbizarr 「Kaikina monogatari」 „bi-
zarr történet” ◆ furafura ◆ groteszkgroteszk ◆ rejtélyesrejtélyes
◆ rémesrémes ◇ fukuzacukaikinafukuzacukaikina bonyolultbonyolult ésés
rejtélyesrejtélyes
kaikinbókaikinbó ◆ nyílt szomszédságnyílt szomszédság
kaikinecukaikinecu ◆ visszatérő lázvisszatérő láz
kaikinenkaikinen ◆ tropikus évtropikus év
kaikinissokukaikinissoku ◆ teljesteljes napfogyatkozásnapfogyatkozás
「Kaikinissokuga okotta.」 „Teljes napfogyatko-
zás volt.”

kaikinsakaikinsa ◆ mulasztás nélkül bejárómulasztás nélkül bejáró
kaikinsókaikinsó ◆ szorgalomdíjszorgalomdíj
kaikinszurukaikinszuru ◆ feloldjafeloldja aa tilalmattilalmat 「Curino
kinrjó-va kaikinszareta.」 „Feloldották a horgász-
tilalmat.” ◆ legalizállegalizál 「Dzsikadzsózó-va kaikin-

szareta.」 „Legalizálták az otthoni szeszfőzést.” ◆

szabaddászabaddá tesztesz 「Sukkoku-va kaikinszareta.」
„Szabaddá tették a kiutazást.”

kaikirukaikiru ◆ felvásárolfelvásárol 「Ginkóga kokuszai-o kai
kitta.」 „A jegybank felvásárolta az államkötvé-
nyeket.”

kaikisószecukaikisószecu ◆ rémregényrémregény ◆ rémtörténetrémtörténet
kaikiszeikaikiszei ◆ visszatérővisszatérő 「Kaikiszeiriumacsi」
„visszatérő reuma”

kaikiszenkaikiszen ◆ regressziósregressziós egyenesegyenes ◆ térítőtérítő
◇ kitakaikiszenkitakaikiszen RáktérítőRáktérítő ◇ minamika-minamika-
ikiszenikiszen BaktérítőBaktérítő
kaikiszurukaikiszuru ◆ visszatérvisszatér 「Szake-va szanranno-
tameni kava-e to kaikiszuru.」 „A lazac visszatér a
folyóba, hogy ikrát rakjon.”

kaikjakukaikjaku ◆ lábterpesztéslábterpesztés ◆ spárgaspárga
kaikjakukótenkaikjakukóten ◆ terpeszbukfenc hátraterpeszbukfenc hátra
kaikjakuszurukaikjakuszuru ◆ lemegylemegy spárgábaspárgába ◆ szét-szét-
terpeszti a lábátterpeszti a lábát
kaikjakutobikaikjakutobi ◆ terpeszugrásterpeszugrás
kaikjakuzentenkaikjakuzenten ◆ terpeszbukfenc előreterpeszbukfenc előre
kaikjokaikjo ◆ felszínifelszíni csatornacsatorna 「Ankjoto kaik-
jo」 „föld alatti és felszíni csatorna”

kaikjokaikjo ◆ csodálatoscsodálatos teljesítményteljesítmény 「Szen-
suno kaikjo」 „sportoló csodálatos teljesítménye”
◆ sikeressikeres eredményeredmény 「Kenkjúsa-va szekaihac-
uno kaikjo-o nasi togeta.」 „A kutató világelső
eredményt ért el.”

kaikjókaikjó ◆ szorosszoros ◆ tengerszorostengerszoros ◇ igiriszu-igiriszu-
kaikjókaikjó LaLa MancheManche csatornacsatorna ◇ dzsiburaru-dzsiburaru-
tarukaikjótarukaikjó Gibraltári-szorosGibraltári-szoros ◇ béringuka-béringuka-
ikjóikjó Bering-szorosBering-szoros ◇ mamijakaikjómamijakaikjó Tatár-Tatár-
szorosszoros
kaikjókaikjó ◆ honvágyhonvágy
kaikjókaikjó ◆ iszlámiszlám
kaikjódzsiinkaikjódzsiin ◆ mecsetmecset
kaikjókigenkaikjókigen ◆ mohamedán időszámításmohamedán időszámítás
kaikjókokukaikjókoku ◆ mohamedán országmohamedán ország
kaikjótokaikjóto ◆ muszlimmuszlim ◆ muzulmánmuzulmán
kaikjúkaikjú ◆ nosztalgianosztalgia ◆ nosztalgiázásnosztalgiázás ◆

visszaemlékezésvisszaemlékezés
kaikjúkaikjú ◆ kasztkaszt ◆ osztályosztály ◆ rangrang ◆ rang-rang-
létralétra 「Kaikjúno icsibanhikui tokoroniiru.」 „A
ranglétra legalsó fokán áll.” ◆ rendfokozatrendfokozat ◇
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kaszókaikjúkaszókaikjú alsóalsó társadalmitársadalmi osztályosztály ◇ si-si-
honkakaikjúhonkakaikjú tőkéstőkés osztályosztály ◇ sakaikaikjúsakaikaikjú
társadalmitársadalmi osztályosztály ◇ dzsószókaikjúdzsószókaikjú felsőfelső
társadalmitársadalmi osztályosztály ◇ dzsórjúkaikjúdzsórjúkaikjú arisz-arisz-
tokráciatokrácia ◇ sinkókaikjúsinkókaikjú ébredezőébredező társadal-társadal-
mimi osztályosztály ◇ daiszankaikjúdaiszankaikjú középosztályközéposztály
◇ daiszankaikjúdaiszankaikjú kispolgárságkispolgárság ◇ taidzsú-taidzsú-
becukaikjúbecukaikjú súlycsoportsúlycsoport ◇ csisikikaikjúcsisikikaikjú ér-ér-
telmiségitelmiségi osztályosztály ◇ csúszankaikjúcsúszankaikjú kis-kis-
burzsoáziaburzsoázia ◇ csúszankaikjúcsúszankaikjú középosztályközéposztály
◇ csúrjúkaikjúcsúrjúkaikjú középosztályközéposztály ◇ tokkenka-tokkenka-
ikjúikjú kiváltságoskiváltságos osztályosztály ◇ burudzsoaka-burudzsoaka-
ikjúikjú burzsoáziaburzsoázia ◇ muszankaikjúmuszankaikjú proleta-proleta-
riátusriátus ◇ júkankaikjújúkankaikjú vagyonosvagyonos osztályosztály ◇

júszankaikjújúszankaikjú vagyonosvagyonos osztályosztály ◇ júszan-júszan-
kaikjúkaikjú burzsoáziaburzsoázia ◇ ródósakaikjúródósakaikjú munkás-munkás-
osztályosztály
kaikjúdankaikjúdan ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés
kaikjúdan-okaikjúdan-o szuruszuru ◆ régirégi időkrőlidőkről beszélgetbeszélget

kaikjúisikikaikjúisiki ◆ osztálytudatosztálytudat
kaikjúnokaikjúno ◆ rendűrendű
kaikjúsakaikaikjúsakai ◆ osztálytársadalomosztálytársadalom
kaikjúsókaikjúsó ◆ rangjelzésrangjelzés
kaikjúszeidokaikjúszeido ◆ osztályrendszerosztályrendszer
kaikjútószókaikjútószó ◆ osztályharcosztályharc
kaikokaiko ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés ◆ visszatekintésvisszatekintés

kaikokaiko ◆ nosztalgianosztalgia 「Kako-o furi kaeruto kai-
kono dzsóga vaitekuru.」 „Elfog a nosztalgia, ha a
múltra gondolok.”

kaikokaiko ◆ elbocsátáselbocsátás ◆ elküldéselküldés ◇ tairjókai-tairjókai-
koko tömegestömeges elbocsátáselbocsátás ◇ futókaikofutókaiko jogta-jogta-
lan elbocsátáslan elbocsátás
kaikokaiko ◆ selyemhernyóselyemhernyó 「Kaikoga ito-o fuitei-
ru.」 „A selyemhernyó szálat ereszt.” ◇ okaikog-okaikog-
urumideurumide luxusbanluxusban 「Okaikogurumide kurasite-
iru.」 „Luxusban él.”

kaikókaikó ◆ kikötőkikötő megnyitásamegnyitása ◆ repülőtérrepülőtér
megnyitásamegnyitása
kaikókaikó ◆ hajózáshajózás ◆ körbehajózáskörbehajózás ◆ vissza-vissza-
hajózáshajózás
kaikókaikó ◆ tengeri kikötőtengeri kikötő
kaikókaikó ◆ megszólalásmegszólalás ◆ száj kinyitásaszáj kinyitása
kaikókaikó ◆ iskolaiskola alapításaalapítása 「Kaikókinenbi」
„iskola alapításának évfordulója”

kaikókaikó ◆ véletlenvéletlen találkozástalálkozás 「Tomodacsito-
no szúnenburino kaikó」 „véletlen találkozás egy
éveken át nem látott baráttal”

kaikókaikó ◆ mélytengeri árokmélytengeri árok ◆ tengerároktengerárok
kaikókaikó ◆ előadás-sorozatelőadás-sorozat indításaindítása ◆ kur-kur-
zuskezdészuskezdés
kaikóbukaikóbu ◆ nyílásnyílás ◇ doanokaikóbudoanokaikóbu ajtónyí-ajtónyí-
láslás ◇ madonokaikóbumadonokaikóbu ablaknyílásablaknyílás
kaikóbunpicukaikóbunpicu ◆ exocitózisexocitózis
kaikocúcsikaikocúcsi ◆ felmondólevélfelmondólevél
kaikodankaikodan ◆ visszaemlékező beszélgetésvisszaemlékező beszélgetés
kaikodzsókaikodzsó ◆ felmondólevélfelmondólevél
kaikóicsibankaikóicsiban ◆ alighogyalighogy kinyitjakinyitja aa szájátszáját
◆ azzalazzal kedvekedve aa beszédétbeszédét 「Kare-va kaikói-
csibanni dzsisinno eikjónicuite ukagatta.」 „Azzal
kezdte a beszédét, hogy a földrengésről érdeklő-
dött.” ◆ elsőelső szószó 「Kare-va kaikóicsibandzsósi-
o nonositta.」 „Az első szava az volt, hogy a főnö-
két szidta.”

kaikókikaikóki ◆ szájfeszítő eszközszájfeszítő eszköz
kaikokukaikoku ◆ tengerrel körülvett országtengerrel körülvett ország
kaikokukaikoku ◆ dorgálásdorgálás ◆ intésintés ◆ megrovásmegrovás
kaikokukaikoku ◆ országnyitásországnyitás
kaikokukaikoku ◆ körutazás az országbankörutazás az országban
kaikokuminkaikokumin ◆ hajós nemzethajós nemzet ◆ hajós néphajós nép
kaikokusobunkaikokusobun ◆ megrovásmegrovás
kaikokuszurukaikokuszuru ◆ országotországot nyitnyit 「Bakufu-va
kaikokusita.」 „A sógunátus országot nyitott.”

kaikokuszurukaikokuszuru ◆ megrovásbanmegrovásban részesítrészesít
「Hikoku-o gendzsúni kaikokusita.」 „Az alpe-
rest szigorú megrovásban részesítették.”

kaikokuszurukaikokuszuru ◆ körbeutazza az országotkörbeutazza az országot
kaikomukaikomu ◆ bevásárolbevásárol 「Kanzume-o takuszan
kai konda.」 „Bevásároltam konzervekből.” ◆

felvásárolfelvásárol 「Szató-o takuszan kai konda.」
„Felvásároltam a cukrot.”

kaikonkaikon ◆ csomagbontáscsomagbontás ◆ csomagnyitáscsomagnyitás ◆

kibontáskibontás ◆ kicsomagoláskicsomagolás ◇ mikaikon-nomikaikon-no ki-ki-
bontatlanbontatlan 「Mikaikonno sóhinni kagiri henpin-
ga kanódeszu.」 „Az árut csak kibontatlan álla-
potban vesszük vissza.”

kaikonkaikon ◆ szűzföldszűzföld feltörésefeltörése ◆ talajhasz-talajhasz-
nosításnosítás ◆ termővé tételtermővé tétel
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kaikonkaikon ◆ bűnbánatbűnbánat 「Kaikonno nenni karare-
ta.」 „Bűnbánat gyötörte.” ◆ megbánásmegbánás
kaikonkaikon ◆ gumós gyökérgumós gyökér
kaikoncsikaikoncsi ◆ termővé tett földtermővé tett föld
kaikonszurukaikonszuru ◆ kibontkibont 「Pakkédzsi-o kaikonsi-
ta.」 „Kibontottam a csomagot.” ◆ kicsomagolkicsomagol
「Sóhin-o kaikonsita.」 „Kicsomagoltam az árut.”

kaikonszurukaikonszuru ◆ művelésművelés aláalá veszvesz 「Mikaino
csi-o kaikonsita.」 „Művelés alá vette a szűzföl-
det.” ◆ termőfölddétermőfölddé tesztesz 「Mori-o kaikonsi-
ta.」 „Termőfölddé tette az erdőt.”

kaikorokukaikoroku ◆ emlékiratemlékirat ◆ memoármemoár
kaikosakaikosa ◆ elbocsátott dolgozóelbocsátott dolgozó
kaikósikaikósi ◆ HajkouHajkou
kaikósikikaikósiki ◆ iskolaavatásiskolaavatás
kaikosumikaikosumi ◆ nosztalgiázásnosztalgiázás ◆ retroretro
kaikoszurukaikoszuru ◆ elbocsátelbocsát 「Kaisaga cuburete ka-
ikoninatta.」 „A cégem tönkrement, és elbocsá-
tottak.” ◆ elküldelküld 「Kaisa-va hjakunin kaikosi-
ta.」 „A cégünk 100 embert elküldött.” ◆ me-me-
nesztneszt 「Sainno hitori-va kaikoszareta.」 „Me-
nesztették az egyik dolgozónkat.” ◇ csókaikaik-csókaikaik-
oszuruoszuru fegyelmivelfegyelmivel elbocsátelbocsát 「Csókaikaik-
oszareta.」 „Fegyelmivel elbocsátották.”

kaikoszurukaikoszuru ◆ visszaemlékezikvisszaemlékezik 「Ródzsin-va
vakakarisi hi-o kaikosita.」 „Az öregember vissza-
emlékezett a fiatalkorára.” ◆ visszatekintvisszatekint
「Sónendzsidai-o kaikoszuru.」 „Visszatekint a
fiatalkorára.”

kaikoszurukaikoszuru ◆ nosztalgiávalnosztalgiával gondolgondol 「Vaka-
karisi koro-o kaikosita.」 „Nosztalgiával gondolt a
fiatal éveire.” ◆ nosztalgiáziknosztalgiázik
kaikószurukaikószuru ◆ hajózikhajózik 「Anzenni kaikószu-
ru.」 „Biztonságosan hajózik.” ◆ járjajárja aa kikö-kikö-
tőkettőket ◆ körbehajózikkörbehajózik ◆ visszahajózikvisszahajózik
kaikószurukaikószuru ◆ megalapulmegalapul
kaikószurukaikószuru ◆ megnyitmegnyit 「Atarasii kúkó-o kaikó-
sita.」 „Megnyitottak egy új repülőteret.”

kaikószurukaikószuru ◆ indítindít 「Onrain kóza-o kaikósi-
ta.」 „Internetes tanfolyamot indítottak.”

kaikószurukaikószuru ◆ nyitvanyitva vanvan 「Tatanga kaikósita
kuda」 „egyik végén nyitott cső”

kaikoteatekaikoteate ◆ végkielégítésvégkielégítés
kaikotekinakaikotekina ◆ visszaemlékezővisszaemlékező

kaikotekinakaikotekina ◆ nosztalgikusnosztalgikus 「Kaikotekina
kibun」 „nosztalgikus érzelmek”

kaikotenkaikoten ◆ emlékkiállításemlékkiállítás
kaikotobakaikotoba ◆ visszavágásvisszavágás
kaikugurukaikuguru ◆ átcsúszikátcsúszik 「Kenmon-o kai kug-
utta.」 „Átcsúszott az ellenőrzési ponton.” ◆ el-el-
kerülkerül 「Kare-va kiken-o kai kugutta.」 „Ügyesen
elkerülte a veszélyt.” ◆ kijátszikkijátszik 「Han-nin-va
keiszacuno me-o kai kugutta.」 „Az elkövető ki-
játszotta a rendőröket.”

kaikukankaikukan ◆ nyílt intervallumnyílt intervallum
kaimakikaimaki ◆ bélelt alvóköntösbélelt alvóköntös
kaimakukaimaku ◆ előadáselőadás kezdetekezdete 「Gogorokudzsi-
no kaimakudeszu.」 „Az előadás délután 6 órakor
kezdődik.” ◆ eseményesemény kezdetekezdete 「Rikudzsók-
jógino kaimaku」 „atlétikai verseny kezdete” ◆

megnyitómegnyitó 「Orinpikkuno kaimaku」 „olimpia
megnyitója”

kaimakuszenkaimakuszen ◆ nyitómérkőzésnyitómérkőzés
kaimakuszurukaimakuszuru ◆ felmegyfelmegy aa függönyfüggöny ◆ meg-meg-
kezdődikkezdődik 「Orinpikkuga kaimakusita.」 „Meg-
kezdődött az olimpia.”

kaimamirukaimamiru ◆ betekintéstbetekintést nyernyer 「Kono
honni-va vakamonotacsino szeikacuga kaimami-
rareru.」 „Ebből a könyvből betekintést nyerhe-
tünk a fiatalok életébe.”

kaimamirukotokaimamirukoto ◆ bepillantásbepillantás 「Kono eigade-
va mirai-o kaimamirukotogadekiru」 „Ebben a
filmben bepillantást nyerhetünk a jövőbe.”

kaimankaiman ◆ óceánóceán
kaimecukaimecu ◆ megsemmisülésmegsemmisülés ◆ pusztuláspusztulás
kaimecuszaszerukaimecuszaszeru ◆ pusztítpusztít
kaimecuszurukaimecuszuru ◆ elpusztulelpusztul 「Macsiga kaime-
cusita.」 „A város elpusztult.” ◆ megsemmisülmegsemmisül
「Szendan-va kaimecusita.」 „A hajóflotta meg-
semmisült.” ◆ pusztulpusztul 「Hacsi-va kaimecusi-
ta.」 „Pusztultak a méhek.”

kaimecutekinakaimecutekina ◆ megsemmisítőmegsemmisítő 「Tekigunni
kaimecutekina dageki-o ataeta.」 „Megsemmisítő
csapást mért az ellenségre.” ◆ pusztítópusztító
「Dzsisin-va kaimecutekihigai-o motarasita.」
„Pusztító erejű földrengés volt.”

kaimecutekinikaimecutekini ◆ pusztítóanpusztítóan
kaimeikaimei ◆ felvilágosodásfelvilágosodás 「Kaimeino dzsi-
dai」 „felvilágosodás kora” ◆ haladáshaladás
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kaimeikaimei ◆ hangskála neveihangskála nevei
kaimeikaimei ◆ tengermorajtengermoraj
kaimeikaimei ◆ sötétségsötétség
kaimeikaimei ◆ névváltoztatásnévváltoztatás
kaimeikaimei ◆ kiderítéskiderítés 「Dzsúminkarano cúhóga
dzsikenno kaimeinicunagatta.」 „Egy lakossági
bejelentés segített kideríteni az ügyet.” ◆ magya-magya-
rázatrázat 「Dójatteszúcukészuga kino ueni nobotta-
noka kaimeidekinakatta.」 „Nem tudtak magya-
rázatot adni arra, hogy hogyan került a bőrönd a
fa tetejére.” ◆ tisztázástisztázás 「Givakuno kaimei」
„gyanú tisztázása”

kaimeinakaimeina ◆ bölcsbölcs ◆ felvilágosultfelvilágosult ◆ haladóhaladó
kaimeisóhókaimeisóhó ◆ szolmizációszolmizáció
kaimeiszenszeisugikaimeiszenszeisugi ◆ felvilágosultfelvilágosult abszo-abszo-
lutizmuslutizmus
kaimeiszurukaimeiszuru ◆ kiderítkiderít 「Zunóno hataraki-va
kaimeiszareta.」 „Kiderítették, hogyan működik
az agy.” ◆ kihámozkihámoz 「Kareno kaitó-o kaimeide-
kinakatta.」 „Nem sikerült semmit kihámozni a
válaszából.” ◆ megmagyarázmegmagyaráz 「Nazo-va kaga-
kutekini kaimeiszareta.」 „Tudományosan meg-
magyarázták a rejtélyt.” ◆ tisztáztisztáz 「Dzsikenno
zen-jó-va mada kaimeiszareteinai.」 „Az ügy rész-
letei még nem tisztázottak.”

kaimeiszurukaimeiszuru ◆ átnevezátnevez 「Kaisa-va kaimeisza-
reta.」 „A vállalatot átnevezték.” ◆ nevetnevet vál-vál-
toztattoztat 「Icsiró-o ken-icsiróni kaimeisita.」
„Megváltoztattam a nevemet Icsiróról Kenicsiró-
ra.”

kaimeitodokekaimeitodoke ◆ névváltoztatásinévváltoztatási kérelemkérelem
「Kaimeitodoke-o dasita.」 „Névváltoztatási ké-
relmet nyújtottam be.”

kaimenkaimen ◆ tengerfelszíntengerfelszín ◆ vízfelületvízfelület
kaimenkaimen ◆ spongyaspongya ◆ szivacsszivacs 「Umide
kaimen-o mita.」 „A tengerben láttam szivacso-
kat.” ◇ usikaimendzsónósóusikaimendzsónósó kergemarhakórkergemarhakór
kaimendóbucukaimendóbucu ◆ szivacsállatszivacsállat
kaimendóbucumonkaimendóbucumon ◆ szivacsokszivacsok
kaimendzsókaimendzsó ◆ tenger feletttenger felett
kaimendzsókaimendzsó ◆ szivacsosszivacsos 「Kaimendzsószosi-
ki」 „szivacsos testszövet”

kaimendzsójónikuszosikikaimendzsójónikuszosiki ◆ szivacsosszivacsos me-me-
zofillumzofillum

kaimendzsónokaimendzsóno ◆ tengertenger felettifeletti 「Kaimen-
dzsóno kúkiga hóvasiteiru.」 „A tenger feletti le-
vegő telített.”

kaimendzsósókaimendzsósó ◆ tengerszint-emelkedéstengerszint-emelkedés
kaimenhjószókaimenhjószó ◆ epipelágikus zónaepipelágikus zóna
kaimenkakaimenka ◆ tenger alatttenger alatt
kaimenkanokaimenkano ◆ tengertenger alattialatti 「Kamerade ka-
imenkano szekai-o toraeta.」 „A kamerával meg-
örökítette a tenger alatti világot.”

kaimenkaszszeizaikaimenkaszszeizai ◆ felületaktív anyagfelületaktív anyag
kaimenruikaimenrui ◆ szivacsokszivacsok
kaimensicukaimensicu ◆ sponginspongin
kaimentaikaimentai ◆ barlangos testbarlangos test
kaiminkaimin ◆ jójó alvásalvás ◇ kaisokukaiminkaisokukaimin jójó ét-ét-
vágy és jó alvásvágy és jó alvás
kaiminszurukaiminszuru ◆ jó alszikjó alszik
kaimjókaimjó ◆ buddhistabuddhista névnév ◆ buddhistabuddhista szer-szer-
zetesnévzetesnév ◆ halál utáni névhalál utáni név
kaimocsikaimocsi ◆ vételi pozícióvételi pozíció
kaimodosikaimodosi ◆ visszavásárlásvisszavásárlás ◇ kabunoka-kabunoka-
imodosiimodosi részvény-visszavásárlásrészvény-visszavásárlás ◇ dzsi-dzsi-
sakabunokaimodosisakabunokaimodosi sajátrészvény-sajátrészvény-
visszavásárlásvisszavásárlás
kaimodoszukaimodoszu ◆ visszavásárolvisszavásárol 「Szengecuutta
kabu-o kai modosita.」 „Visszavásároltam a múlt
hónapban eladott részvényemet.”

kaimokukaimoku ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「Kono bunsó-va
kaimokuvakaranai.」 „Egyáltalán nem értem ezt
a mondatot.” ◇ kaimokuvakaranaikaimokuvakaranai gőzegőze sincssincs
「Karega itteirukotoga kaimokuvakaranai.」
„Gőzöm sincs miről beszél.”

kaimokuvakaranaikaimokuvakaranai ◆ gőzegőze sincssincs 「Karega it-
teirukotoga kaimokuvakaranai.」 „Gőzöm sincs
miről beszél.”

kaimonkaimon ◆ kapunyitáskapunyitás
kaimonokaimono ◆ bevásárlásbevásárlás 「Ottoni kai mono-o ta-
nonda.」 „Megkértem a férjem a bevásárlásra.” ◆

fogásfogás 「Kono cukue-va ii kai monodatta.」 „Ez
az íróasztal jó fogás volt.” ◆ mulatságmulatság 「Takai
kai mononanodedzsikkuri kangaemasó.」 „Nem
olcsó mulatság, jól meg kell gondolnunk, hogy
megvegyük-e.” ◆ vásárlásvásárlás 「Kai mononi iku.」
„Vásárolni megyek.” ◆ vásároltvásárolt holmiholmi 「Kai
mono-o dzsitensano kagoni ireta.」 „A vásárolt
holmit a bicikli kosarába tettem.” ◆ vételvétel 「Ko-
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no ie-va ii kai monodatta.」 „Jó vétel volt ez a la-
kás.” ◇ szon-nakaimonoszon-nakaimono rosszrossz boltbolt 「Kono
kuruma-va szonna kai monodatta.」 „Ezzel a ko-
csival rossz boltot csináltam.”

kaimonobukurokaimonobukuro ◆ bevásárlószatyorbevásárlószatyor
kaimonoizonsókaimonoizonsó ◆ vásárlási mániavásárlási mánia
kaimonokagokaimonokago ◆ bevásárlókosárbevásárlókosár 「Kaitai
mono-o kai monokomoni ireta.」 „Beletettem a
bevásárlókosárba, amit meg akarok venni.”

kaimonokjakukaimonokjaku ◆ vásárlóvásárló 「Ten-in-va
kaimonokjaku-o egaode mukaemaszu.」 „Az el-
adó mosollyal fogadja a vásárlókat.” ◆ vevővevő
kaimononanminkaimononanmin ◆ elszigetelődéselszigetelődés aa bevá-bevá-
sárlóhelyektőlsárlóhelyektől
kaimono-okaimono-o szuruszuru / kaimonoszurukaimonoszuru ◆ bevásá-bevásá-
rolrol 「Kai monoszuru tokoro-va icumo onadzsi-
deszu.」 „Mindig ugyanott szoktam bevásárolni.”
◆ vásárolvásárol 「Kaimonositekita.」 „Vásárolni vol-
tam.”

kaimonoriszutokaimonoriszuto ◆ bevásárlólistabevásárlólista
kaimonoszurukaimonoszuru / kaimono-okaimono-o szuruszuru ◆ bevásá-bevásá-
rolrol 「Kai monoszuru tokoro-va icumo onadzsi-
deszu.」 „Mindig ugyanott szoktam bevásárolni.”
◆ vásárolvásárol 「Kaimonositekita.」 „Vásárolni vol-
tam.”

kaimonszurukaimonszuru ◆ kinyitkinyit 「Teibóhaiszui mon-o
kaimonsita.」 „Kinyitották a gát zsilipjét.” ◆

megnyitjamegnyitja kapuitkapuit 「Kóen-va aszakudzsini kai-
monsita.」 „A park reggel 9 órakor nyitotta meg
kapuit.”

kaimotomerukaimotomeru ◆ kereskeres 「Kai motometeita
sóhin-va micukatta.」 „A keresett árut megtalál-
tam.” ◆ vásárolvásárol 「Kono sóhin-o kai motomeru
hito-va szukunai.」 „Kevesen vásárolják ezt a ter-
méket.”

kaimotoripusinkaimotoripusin ◆ kimotripszinkimotripszin
kaimukaimu ◆ semmisemmi 「Kjónonjúszu-va kaimuda.」
„Ma nem volt semmi hír.” ◇ kaimudearukaimudearu nemnem
akadakad 「Óbosa-va kaimudatta.」 „Nem akadt je-
lentkező.”

kaimudearukaimudearu ◆ nemnem akadakad 「Óbosa-va kaimu-
datta.」 „Nem akadt jelentkező.” ◆ nincsnincs senkisenki
「Kareno kotoba-o sindzsiru mono-va kaimudea-
ru」 „Nincs senki, aki hinne a szavainak.”

kainkain ◆ alsóházalsóház

kainakaina ◆ karkar
kainagekainage ◆ kézszőrzetkézszőrzet
kainankainan ◆ hajószerencsétlenséghajószerencsétlenség ◆ hajótö-hajótö-
résrés 「Simano csikakude kainanni atta.」 „A szi-
gettől nem messze hajótörést szenvedett.”

kainandzsikokainandzsiko ◆ hajóbalesethajóbaleset ◆ hajóka-hajóka-
tasztrófatasztrófa ◆ hajótöréshajótörés
kainanhókokusokainanhókokuso ◆ hajókáróváshajókáróvás ◆ káróváskáróvás
kainankjúdzsokainankjúdzso ◆ tengeri mentéstengeri mentés
kainankjúdzsoszenkainankjúdzsoszen ◆ mentőhajómentőhajó
kainansingókainansingó ◆ SOS-jelzésSOS-jelzés 「Kainansingó-o
dzsusinsita.」 „Vették a hajó SOS-jelzését.”

kainansinpancsókainansinpancsó ◆ hajóbalesetekethajóbaleseteket vizs-vizs-
gáló hivatalgáló hivatal
kainansókainansó ◆ HajnanHajnan
kainaraszaretakainaraszareta ◆ szelídszelíd
kainaraszukainaraszu ◆ betörbetör 「Buka-o kai narasita.」
„Betörte a beosztottját.” ◆ megszelídítmegszelídít
「Norainu-o kai narasimasita.」 „Megszelídítet-
tem egy kóbor kutyát.” ◆ szelídítszelídít
「Jaszeidóbucu-o kai narasita.」 „Vadállatot sze-
lídített.”

kainekaine ◆ vételi árvételi ár
kainekokaineko ◆ házi macskaházi macska ◆ tartott macskatartott macska
kainészukainészu ◆ kinázkináz
kaingicsókaingicsó ◆ alsóházi elnökealsóházi elnöke
kaingiinkaingiin ◆ alsóházi képviselőalsóházi képviselő
kaininkainin ◆ kininkinin ◇ szaitokaininszaitokainin citokinincitokinin
kaininkainin ◆ terhességterhesség
kaininkainin ◆ elbocsátáselbocsátás ◆ felmentésfelmentés ◆ vissza-vissza-
híváshívás
kaininarukaininaru ◆ nem nyitja ki a szájátnem nyitja ki a száját
kainindzsókainindzsó ◆ felmentési értesítésfelmentési értesítés
kaininszankaininszan ◆ kainsavkainsav
kaininszurukaininszuru ◆ elmozdítelmozdít 「Szakká kantoku-va
kaininszareta.」 „A futballedzőt elmozdították.”
◆ felmentfelment 「Iincsó-va kaininszareta.」 „A bi-
zottság elnökét felmentették tisztségéből.”

kaininszurukaininszuru ◆ terhesterhes leszlesz 「Kanodzso-va ka-
ininsiteiru.」 „A nő terhes.”

kainjúkainjú ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Siminszeikacu-e no
kainjú」 „beavatkozás a városi polgárok életébe”
◆ intervencióintervenció ◆ közbeavatkozásközbeavatkozás ◆ közbe-közbe-
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lépéslépés ◇ kavaszekainjúkavaszekainjú valutapiacivalutapiaci beavat-beavat-
kozáskozás ◇ kjócsókainjúkjócsókainjú összehangoltösszehangolt be-be-
avatkozásavatkozás 「Nanakakoku-va
gaikokukavaszesidzsó-e no kjócsókainjú-o dzsis-
sisita.」 „Hét ország összehangolt beavatkozást
végzett a valutapiacba.” ◇ kucsiszakikainjúkucsiszakikainjú
szóbeliszóbeli intervencióintervenció ◇ gundzsikainjúgundzsikainjú kato-kato-
nainai beavatkozásbeavatkozás ◇ fukumenkainjúfukumenkainjú rejtettrejtett
beavatkozásbeavatkozás ◇ burjokukainjúburjokukainjú fegyveresfegyveres
beavatkozásbeavatkozás
kainjúszurukainjúszuru ◆ beavatkozikbeavatkozik 「Csúóginkó-va
kavaszeszóbani kainjúsita.」 „A jegybank beavat-
kozott a valutapiacba.” ◆ közbeavatkozikközbeavatkozik
「Fúfugenkani-va kainjúsitakunai.」 „Nem aka-
rok közbeavatkozni a családi veszekedésbe.” ◆

közbelépközbelép 「Pabuno mome gotoni keiszacuga ka-
injúsita.」 „A kocsmai verekedésnél a rendőrség
közbelépett.”

kainkinkainkin ◆ lefelélefelé húzóhúzó izomizom ◆ süllyesztősüllyesztő
izomizom
kainomikainomi ◆ szegy hátulja feletti részszegy hátulja feletti rész
kainusikainusi ◆ vásárlóvásárló ◆ vevővevő
kainusikainusi ◆ gazdagazda 「Inu-va kai nusini kamicui-
ta.」 „A kutya megharapta a gazdáját.” ◆ gazdigazdi
kainusinonaikainusinonai ◆ gazdátlangazdátlan 「Kai nusinonai
inu」 „gazdátlan kutya”

kaiokekaioke ◆ jászoljászol
kaiokikaioki ◆ tartalékbatartalékba vásárlásvásárlás ◆ tartaléko-tartaléko-
láslás
kaiokiszurukaiokiszuru ◆ tartalékbatartalékba vásárolvásárol 「Izatoiu
tokini szonaete dencsi-o kai okisiteiru.」 „Tarta-
lékba vásárolok elemet, hogy legyen, ha szükség
lesz rá.”

kaionkaion ◆ kettős ékesítéskettős ékesítés
kaionkaion ◆ kellemes hangkellemes hang
kaionszecukaionszecu ◆ nyílt szótagnyílt szótag
kaiószeikaiószei ◆ NeptunuszNeptunusz
kaiószeikjúkaiószeikjú ◆ Neptunusz-dombNeptunusz-domb
kaipédzsikaipédzsi ◆ oldaltörésoldaltörés ◆ új oldalúj oldal
kairaikairai ◆ bábbáb ◆ strómanstróman
kairaikokkakairaikokka ◆ bábállambábállam
kairaisikairaisi ◆ bábjátékosbábjátékos ◆ háttérbőlháttérből irányítóirányító
emberember
kairaiszeikenkairaiszeiken ◆ bábkormánybábkormány

kairakukairaku ◆ élvezetélvezet 「Kare-va kairakuni fuket-
teiru.」 „Elmerül az élvezetekben.” ◆ örömöröm
「Dzsinszeino kairaku-o szuteta.」 „Lemondott
az élet örömeiről.” ◇ genszenokairakugenszenokairaku világivilági
örömökörömök ◇ genszenokairakugenszenokairaku földi örömökföldi örömök
kairakugenszokukairakugenszoku ◆ örömelvörömelv
kairakusugikairakusugi ◆ élvhajhászatélvhajhászat ◆ hedonizmushedonizmus
kairakusugisakairakusugisa ◆ élvhajhászélvhajhász ◆ hedonistahedonista
kairakuszecukairakuszecu ◆ hedonizmushedonizmus
kairankairan ◆ körbeadáskörbeadás 「Sikjúkairan」 „Sürgő-
sen körbeadni!” ◆ köröztetésköröztetés
kairankairan ◆ romlásromlás ◇ fúzokukairanfúzokukairan erkölcsierkölcsi
romlásromlás
kairanbankairanban ◆ körlevélkörlevél ◆ körözvénykörözvény
kairanszurukairanszuru ◆ körbeadkörbead 「Kakino dzsunde ka-
iransitekudaszai!」 „Adják körbe az alábbi sor-
rendben!”

kairanszurukairanszuru ◆ rontront 「Fúzoku-o kairanszuru.」
„Rontja a közerkölcsöt.”

kaireikairei ◆ tenger alatti hegységtenger alatti hegység
kairekikaireki ◆ naptárváltásnaptárváltás ◆ újévújév
kairikairi ◆ bomlásbomlás ◆ bontásbontás ◆ disszociációdisszociáció ◇

szanszokairikjokuszenszanszokairikjokuszen oxigén-hemoglobinoxigén-hemoglobin
disszociációs görbedisszociációs görbe
kairikairi ◆ eltávolodáseltávolodás ◆ szeparációszeparáció ◆ szét-szét-
válásválás
kairikairi ◆ tengeritengeri mérföldmérföld 「Icsikairi-va szekidó-
no ippunno kakudono nagaszadeszu.」 „Egy ten-
geri mérföld az egyenlítő 1 szögpercének a távol-
sága.”

kairicukairicu ◆ parancsolatparancsolat ◆ vallásivallási rendsza-rendsza-
bálybály 「Súdóinno kairicu-va kibisii.」 „A kolostor
vallási rendszabályai szigorúak.”

kairikikairiki ◆ emberfelettiemberfeletti erőerő 「Kairikide iva-o
ugokasita.」 „Emberfeletti erővel megmozgatta a
sziklát.” ◆ herkulesi erőherkulesi erő
kairikimuszókairikimuszó ◆ páratlan erőpáratlan erő
kairikukairiku ◆ tenger és szárazföldtenger és szárazföld
kairikufúkairikufú ◆ tengerparti szellőtengerparti szellő
kairiszurukairiszuru ◆ eltávolodikeltávolodik 「Kareno kangae
kata-va gendzsicukara kairisiteiru.」 „A gondol-
kodása eltávolodott a valóságtól.” ◆ köszönőköszönő vi-vi-
szonybanszonyban sincssincs egymássalegymással 「Kaisano riekito
kabuka-va kairisiteiru.」 „A részvény árfolyama
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és a profit köszönő viszonyban sincs egymással.”
◆ nincsnincs összhangbanösszhangban 「Rjókinto naijóga ka-
irisiteiru.」 „Az ár nincs összhangban a tartalom-
mal.” ◆ összeegyeztethetetlennéösszeegyeztethetetlenné válikválik
「Kono szeiszakuto minsin-va kairisiteiru.」 „A
népfelfogással összeegyeztethetetlenné vált politi-
ka.” ◆ szétválikszétválik
kairjókairjó ◆ javításjavítás ◆ továbbfejlesztéstovábbfejlesztés ◆ tö-tö-
kéletesítéskéletesítés ◆ újításújítás ◇ kairjógatakairjógata tovább-tovább-
fejlesztettfejlesztett 「Kairjógataendzsin」 „továbbfej-
lesztett motor” ◇ csisicukairjócsisicukairjó talajjavítástalajjavítás
◇ dodzsókairjódodzsókairjó talajjavítástalajjavítás ◇ hinsicukair-hinsicukair-
jójó minőségjavításminőségjavítás ◇ hinsukairjóhinsukairjó nemesítésnemesítés
◇ hinsukairjóhinsukairjó fajnemesítésfajnemesítés
kairjóbankairjóban ◆ javított változatjavított változat
kairjógatakairjógata ◆ továbbfejlesztetttovábbfejlesztett 「Kairjóga-
taendzsin」 „továbbfejlesztett motor”

kairjókódzsikairjókódzsi ◆ javítási munkálatokjavítási munkálatok
kairjokusokukairjokusoku ◆ szürkés-zöldszürkés-zöld
kairjósitakairjósita ◆ javítottjavított
kairjósukairjósu ◆ nemesített fajtanemesített fajta
kairjósugikairjósugi ◆ reformizmusreformizmus
kairjószurukairjószuru ◆ feljavítfeljavít 「Kurumanoendzsin-o
ókiinoni kairjósita.」 „Feljavítottam a kocsi mo-
torját egy nagyobbra.” ◆ javítjavít 「Resipi-o kairjó-
sita.」 „Javítottam a recepten.” ◆ nemesítnemesít 「Ka-
dzsúno hinsu-o kairjósita.」 „Gyümölcsfát neme-
sítettek.” ◆ továbbfejleszttovábbfejleszt 「Kizonno
gidzsucu-o kairjósita.」 „Továbbfejlesztették a
meglévő technológiát.” ◆ tökéletesíttökéletesít
「Kaivadzsucu-o migaita.」 „Tökéletesítettem a
beszédtechnikámat.” ◇ hinsukairjószuruhinsukairjószuru kite-kite-
nyésztnyészt 「Kjószóba-o hinsukairjósita.」 „Ver-
senylovakat tenyésztettek ki.” ◇ hinsukairjó-hinsukairjó-
szuruszuru nemesítnemesít 「Kudamonono tane-o gaikoku-
kara mocsi konde hinsukairjósita.」 „A gyümöl-
csöt külföldről hozott magokból nemesítették.”

kairjúkairjú ◆ tengeráramlattengeráramlat ◇ sinszókairjúsinszókairjú
mélytengerimélytengeri áramlatáramlat ◇ nihonkairjúnihonkairjú Japán-Japán-
áramlatáramlat ◇ nihonkairjúnihonkairjú Kurosio-áramlatKurosio-áramlat
kairjúkairjú ◆ köbgyökvonásköbgyökvonás 「Kaiheito kairjú」
„négyzetgyök- és köbgyökvonás”

kairjúbinkairjúbin ◆ áramlatvizsgáló palackáramlatvizsgáló palack
kairjúszurukairjúszuru ◆ köbgyököt vonköbgyököt von
kairjúzukairjúzu ◆ áramlattérképáramlattérkép

kairokairo ◆ hajózásihajózási útvonalútvonal ◆ tengeritengeri útút ◆

tengeritengeri útvonalútvonal 「Kairo-o toru.」 „Tengeri út-
vonalat választ.” ◇ matebakaironohijoriarimatebakaironohijoriari
türelem rózsát teremtürelem rózsát terem
kairokairo ◆ áramköráramkör 「Kairo-o hiraku.」 „Nyitja az
áramkört.” ◇ icsidzsikairoicsidzsikairo primerprimer körkör ◇ ka-ka-
irozuirozu kapcsolásikapcsolási rajzrajz ◇ kansikairokansikairo figye-figye-
lőáramkörlőáramkör 「Den-acukansikairo」 „feszültségfi-
gyelő áramkör” ◇ kiszantofirukairokiszantofirukairo xantofill-xantofill-
ciklusciklus ◇ kumiavaszekairokumiavaszekairo kombinatorikuskombinatorikus
áramköráramkör 「Kumi avasze kairoto dzsundzsokai-
ro」 „kombinatorikus áramkör és szekvenciális
áramkör” ◇ guriokisiruszankairoguriokisiruszankairo glioxálsav-glioxálsav-
ciklusciklus ◇ sikókairosikókairo gondolatmenetgondolatmenet 「Sikó-
kairoga tomatta.」 „Megszakadt a gondolatmene-
tem.” ◇ dzsikohodzsikairodzsikohodzsikairo öntartóöntartó áramköráramkör
◇ dzsanpukairodzsanpukairo léptetőléptető áramköráramkör ◇

dzsundzsokairodzsundzsokairo szekvenciálisszekvenciális áramköráramkör
「Kumi avasze kairoto dzsundzsokairo」 „kom-
binatorikus áramkör és szekvenciális áramkör” ◇

szenkeikairoszenkeikairo lineárislineáris áramköráramkör ◇ zófukukai-zófukukai-
roro erősítőerősítő áramköráramkör ◇ denkikairodenkikairo elektro-elektro-
mosmos áramköráramkör ◇ densikairodensikairo elektronikuselektronikus
áramköráramkör ◇ nidzsikaironidzsikairo szekunderszekunder körkör ◇

hassinkairohassinkairo rezgőkörrezgőkör ◇ hacscsi-hacscsi-
szurakkukairoszurakkukairo Hatch-Slack-útvonalHatch-Slack-útvonal ◇ hen-hen-
kókairokókairo eltérítőeltérítő áramköráramkör ◇ ronrikairoronrikairo logi-logi-
kai áramkörkai áramkör
kairokairo ◆ melegítőmelegítő tasaktasak ◆ testmelegítőtestmelegítő
「Kosinikairo-o hatta.」 „Testmelegítőt raktam a
derekamra.” ◆ zsebmelegítőzsebmelegítő
kairókairó ◆ korridorkorridor ◆ körfolyosókörfolyosó ◆ oldalfolyo-oldalfolyo-
sósó ◇ pórandokairópórandokairó lengyel korridorlengyel korridor
kairókairó ◆ együtt megöregedniegyütt megöregedni
kairobaikairobai ◆ testmelegítőbetestmelegítőbe valóvaló fűtőanyagfűtőanyag

kairódókecukairódókecu ◆ együttegyütt megöregednimegöregedni ésés egyegy
sírba temetkeznisírba temetkezni
kairódókecunocsigiri-okairódókecunocsigiri-o muszubumuszubu ◆ örökörök fo-fo-
gadalmat teszgadalmat tesz
kairokeikairokei ◆ multimétermultiméter
kairomikuronkairomikuron ◆ kilomikronkilomikron
kairomonkairomon ◆ kairomonkairomon
kairosadankikairosadanki ◆ kismegszakítókismegszakító ◆ megszakí-megszakí-
tó kapcsolótó kapcsoló
kairoszekkeikairoszekkei ◆ áramkör tervezéseáramkör tervezése
kairoszosikairoszosi ◆ áramköri elemáramköri elem
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kairozukairozu ◆ kapcsolási rajzkapcsolási rajz
kairuikairui ◆ mészhéjú állatmészhéjú állat
kaisakaisa ◆ cégcég 「Kaisano binszen-o cukatta.」
„Céges levélpapírt használtam.” ◆ társaságtársaság ◆

vállalatvállalat 「Atarasii kaisani haitta.」 „Új vállalat-
hoz mentem dolgozni.” ◇ incsikigaisaincsikigaisa kamu-kamu-
cégcég ◇ ojagaisaojagaisa anyavállalatanyavállalat ◇ gappeigaisagappeigaisa
vegyesvállalatvegyesvállalat ◇ kabusikigaisakabusikigaisa részvény-részvény-
társaságtársaság ◇ kiszengaisakiszengaisa gőzhajótársasággőzhajótársaság
◇ kenszecugaisakenszecugaisa építővállalatépítővállalat ◇ gósiga-gósiga-
isaisa betétibetéti társaságtársaság ◇ kogaisakogaisa leányvál-leányvál-
lalatlalat ◇ dzsittainonaikaisadzsittainonaikaisa fantomvállalatfantomvállalat
◇ simaigaisasimaigaisa testvérvállalattestvérvállalat ◇ dzsakuta-dzsakuta-
igaisaigaisa düledeződüledező vállalatvállalat ◇ dzsódzsógaisadzsódzsógaisa
tőzsdéntőzsdén jegyzettjegyzett cégcég ◇ sinszecugaisasinszecugaisa in-in-
dulóduló vállalatvállalat ◇ damígaisadamígaisa fiktívfiktív vállalatvállalat
◇ hakengaisahakengaisa munkaerő-kölcsönzőmunkaerő-kölcsönző ◇ bóke-bóke-
igaisaigaisa társvállalattársvállalat ◇ hokengaisahokengaisa biztosí-biztosí-
tótársaságtótársaság ◇ júreigaisajúreigaisa fantomvállalatfantomvállalat ◇

júreigaisajúreigaisa fantomcégfantomcég ◇ raibarugaisaraibarugaisa rivá-rivá-
lis vállalatlis vállalat
kaisahókaisahó ◆ társasági törvénytársasági törvény
kaisainkaisain ◆ alkalmazottalkalmazott ◆ cégalkalmazottcégalkalmazott
◆ foglalkoztatottfoglalkoztatott ◆ munkahelyimunkahelyi dolgozódolgozó ◆

vállalati alkalmazottvállalati alkalmazott
kaisajakuinkaisajakuin ◆ vállalati vezetőség tagjavállalati vezetőség tagja
kaisajórankaisajóran ◆ cégismertetőcégismertető
kaisakeieikaisakeiei ◆ cégvezetéscégvezetés
kaisakeieisakaisakeieisa ◆ cégvezetőcégvezető
kaisakószeihókaisakószeihó ◆ vállalatokvállalatok talpratalpra állítá-állítá-
sát segítő törvénysát segítő törvény
kaisakukaisaku ◆ asszisztálásasszisztálás ◆ asszisztensasszisztens ◆

harakiriél segédkezésharakiriél segédkezés
kaisakukaisaku ◆ értelmezésértelmezés 「Kono bunsó-va kaisa-
kunijotte imiga csigau.」 „Ez a mondat az értel-
mezéstől függően mást és mást jelent.” ◆ interp-interp-
retációretáció
kaisakudekinaikaisakudekinai ◆ megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan
kaisakugakukaisakugaku ◆ hermeneutikahermeneutika ◆ írásmagya-írásmagya-
rázatrázat
kaisakumiaikaisakumiai ◆ vállalati szakszervezetvállalati szakszervezet
kaisakuninkaisakunin ◆ harakirit elkövető segítőjeharakirit elkövető segítője
kaisakuszurukaisakuszuru ◆ lefejezlefejez ◆ segédkeziksegédkezik
kaisakuszurukaisakuszuru ◆ értelmezértelmez 「Dzsiko-va zuszan-
na kanrino kekkato kaisakudekiru.」 „A balesetet
a rossz igazgatás eredményeként lehet értelmez-

ni.” ◆ interpretálinterpretál 「Honno naijónicuite dok-
utokuno kaisaku-o sita.」 „Egyedileg interpretál-
ta a könyv mondanivalóját.” ◆ kihozkihoz 「Karega
ittakoto-o dó kaisakuszuruno?」 „Te mit tudsz ki-
hozni abból, amit mondott?”

kaisameikaisamei ◆ cégnévcégnév ◆ vállalat nevevállalat neve
kaisanokaisano ◆ bentibenti 「Kaisanokonpjútága kovar-
eta.」 „Elromlott a benti számítógépem.”

kaisanokeieikaisanokeiei ◆ cégvezetéscégvezetés 「Kaisano keieini
szankasita.」 „Részt vettem a cég vezetésében.”

kaisanomenszecukaisanomenszecu ◆ állásinterjúállásinterjú
kaisanomocsibunkaisanomocsibun ◆ üzletrészüzletrész 「Kaisano mo-
csi bun-o tomodacsini utta.」 „Eladta az üzlet-
részt a barátjának.”

kaisanorencsúkaisanorencsú ◆ munkatársakmunkatársak 「Kaisano
rencsúto nomini itta.」 „A munkatársaimmal ita-
lozni mentünk.”

kaisa-okaisa-o jamerujameru ◆ felmondfelmond 「Kaisa-o jameta.」
„Felmondtam.”

kaisa-okaisa-o okoszuokoszu ◆ cégetcéget alapítalapít 「Kaisa-o
okoszuni-va dószurebaiinodeszuka?」 „Hogyan
lehet céget alapítani?”

kaisaszecuricukaisaszecuricu ◆ vállalatalapításvállalatalapítás
kaisaszurukaisaszuru ◆ közismertközismert leszlesz ◇ dzsinkóni-dzsinkóni-
kaisasitakaisasita közismertközismert
kaisatókikaisatóki ◆ cégbejegyzéscégbejegyzés ◆ cégjegyzékcégjegyzék
◆ cégregisztrációcégregisztráció 「Kaisatóki-va hijógakaka-
ru.」 „A cégregisztráció pénzbe kerül.”

kaisazutomekaisazutome ◆ vállalatnálvállalatnál dolgozásdolgozás 「Ka-
isazutomeno hito」 „vállalatnál dolgozó ember”

kaisazutomeszurukaisazutomeszuru ◆ vállalatnál dolgozikvállalatnál dolgozik
kaisikaisi ◆ kimonóbakimonóba dugottdugott papírpapír ◆ versesverses pa-pa-
pírpír
kaisikaisi ◆ rejtélyesrejtélyes halálhalál 「Szókode kaisi-o to-
geta.」 „A raktárban rejtélyes körülmények között
halt meg.”

kaisikaisi ◆ elkezdéselkezdés ◆ elkezdődéselkezdődés ◆ iniciációiniciáció ◆

kezdetkezdet 「Kaigino kaisimademó dzsikanganai.」
„A megbeszélés kezdetéig nincs több időnk.” ◇

hanbaikaisihanbaikaisi árusítás megkezdéseárusítás megkezdése
kaisibikaisibi ◆ kezdőnapkezdőnap
kaisibókaisibó ◆ alsóállású magházalsóállású magház
kaisiinsikaisiinsi ◆ iniciációs faktoriniciációs faktor
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kaisikodonkaisikodon ◆ iniciációsiniciációs kodonkodon ◆ startstart ko-ko-
dondon
kaisimekaisime ◆ felvásárlásfelvásárlás
kaisimerukaisimeru ◆ felvásárolfelvásárol 「Kabu-o kai simete
nedan-o curi ageta.」 „Felvásárolta a részvényt,
hogy nőjön az árfolyama.”

kaisinkaisin ◆ megtérésmegtérés ◇ kaisinszaszerukaisinszaszeru téríttérít
「Kare-o kiriszuto kjóni kaisinszata.」 „Keresz-
ténységre térítettem.” ◇ kaisinszurukaisinszuru tértér 「Ki-
riszuto kjóni kaisinsita.」 „Keresztény vallásra
tért.”

kaisinkaisin ◆ megjavulásmegjavulás
kaisinkaisin ◆ reformreform 「Taikano kaisin」 „Taika-
reform”

kaisinkaisin ◆ tengermélységtengermélység 「Kaisinnihjakumét-
oruno tokoro」 „tenger 200 méteres mélységű he-
lye”

kaisinkaisin ◆ tenger istenetenger istene
kaisinkaisin ◆ vizitvizit 「Bjóindeno aszano kaisin」
„reggeli vizit a kórházban”

kaisinkaisin ◆ elővigyázatosságelővigyázatosság
kaisin-nokaisin-no ◆ elégedettelégedett 「Kaisinno emi」 „elé-
gedett mosoly” ◆ elégedettséggelelégedettséggel eltöltőeltöltő
「Kaisinno deki」 „elégedettséggel eltöltő kivite-
lezés” ◆ kedveskedves 「Kaisinno tomo」 „kedves ba-
rát” ◆ szívéhezszívéhez nőttnőtt 「Dzsibunde kaita naka-
deno kaisinno szakudeszu.」 „Az írásaim közül ez
az alkotás különösen a szívemhez nőtt.”

kaisinszaszerukaisinszaszeru ◆ téríttérít 「Kare-o kiriszuto kjó-
ni kaisinszata.」 „Kereszténységre térítettem.”

kaisinszaszerukaisinszaszeru ◆ jójó útraútra téríttérít 「Manbiki-
szuru hito-o kaisinszaszejótosita.」 „Megpróbál-
tam jó útra téríteni az áruházi tolvajt.”

kaisinszurukaisinszuru ◆ tértér 「Kiriszuto kjóni kaisinsi-
ta.」 „Keresztény vallásra tért.”

kaisinszurukaisinszuru ◆ megreformálmegreformál ◆ megújítmegújít
kaisinszurukaisinszuru ◆ megjavulmegjavul 「Dorobómo kaisin-
szurukotogaaru.」 „Van úgy, hogy a betörő is
megjavul.”

kaisinszurukaisinszuru ◆ vizitelvizitel 「Isa-va kaisinsita.」
„Az orvos vizitelt.” ◆ vizitetvizitet tarttart 「Isa-va
bjóinnai-o kaisinsita.」 „Az orvos vizitet tartott a
kórházban.”

kaisiszurukaisiszuru ◆ rejtélyesrejtélyes körülményekkörülmények közöttközött
hal meghal meg

kaisiszurukaisiszuru ◆ elkezdődikelkezdődik 「Barébóruno siaiga
kaisisita.」 „Elkezdődött a röplabdameccs.” ◆

kezdődikkezdődik 「Mamonaku omacuriga kaisiszuru.」
„Nemsokára kezdődik a fesztivál.” ◆ megkezdmegkezd
「Kaisa-va taijódencsino dzsigjó-o kaisisita.」 „A
vállalat megkezdte napelemes tevékenységét.”

kaisitekaisite ◆ általáltal 「Tomodacsi-o kaisite cumato
deaimasita.」 „A barátom által ismertem meg a
feleségemet.” ◆ keresztülkeresztül 「Intánetto-o kaisite
sigoto-o siteimaszu.」 „Az interneten keresztül
dolgozom.” ◆ révénrévén 「Tomodacsi-o kaisite
sigoto-o micuketa.」 „Barátom révén találtam
munkát.”

kaisokaiso ◆ klubhelyiségklubhelyiség ◆ találkozóhelytalálkozóhely
kaisokaiso ◆ szabályosszabályos írásírás ◆ szabványosszabványos betűbetű
「Kaisode kaku.」 „Szabványos betűkkel ír.”

kaisókaisó ◆ képességképesség 「Kare-va kodomoni rippana
kjóiku-o hodokoszudakeno kaisógaaru.」 „Képes
jó oktatást biztosítani a gyerekének.”

kaisókaisó ◆ könnyű győzelemkönnyű győzelem
kaisókaisó ◆ tengernagytengernagy
kaisókaisó ◆ felbontásfelbontás 「Kon-jakuno kaisó」 „je-
gyesség felbontása” ◆ feloldásfeloldás ◆ levezetéslevezetés
「Szutoreszuno kaisó」 „stressz levezetése” ◆

megszüntetésmegszüntetés ◇ szutoreszukaisószutoreszukaisó feszült-feszült-
ségoldásségoldás ◇ szutoreszukaisószutoreszukaisó stresszoldásstresszoldás
kaisókaisó ◆ átnevezésátnevezés ◆ névváltozatásnévváltozatás ◇ ka-ka-
isószuruisószuru átnevezátnevez 「Edoga tókjóni kaisósza-
reta.」 „Edot átnevezték Tokiónak.”

kaisógaarukaisógaaru ◆ jójó keresetűkeresetű 「Kare-va kaisóga-
arukara szan-ninno kodomo-va siricuni kajottei-
ru.」 „Jó keresete van, ezért a három gyereke ma-
gániskolába jár.”

kaisóganaikaisóganai ◆ mihasznamihaszna 「Nondebakariiru ka-
isóganai otoko.」 „Mihaszna ember, csak a kocs-
mázáson jár az esze.”

kaisóhokaisóho ◆ ellentengernagyellentengernagy
kaisókókaisókó ◆ admirálisadmirális ◆ tengernagytengernagy
kaisokukaisoku ◆ tengeritengeri erózióerózió ◆ tengertenger okoztaokozta
erózióerózió
kaisokukaisoku ◆ bankettbankett 「Kekkonsikino kaisoku」
„esküvői bankett” ◆ együttegyütt étkezésétkezés ◇ kai-kai-
sokuszurusokuszuru együttegyütt eszikeszik 「Kare-va tadaima,
tomodacsito kaisokusiteimaszu.」 „Most éppen
együtt eszik a barátaival.”
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kaisokukaisoku ◆ jó étvágyjó étvágy
kaisokukaisoku ◆ elbocsátáselbocsátás
kaisokudaikaisokudai ◆ tengeri terasztengeri terasz
kaisokudókaisokudó ◆ tengertenger általáltal kivájtkivájt barlangbarlang ◆

tengeri barlangtengeri barlang
kaisokugaikaisokugai ◆ tengerszirttengerszirt
kaisokukaiminkaisokukaimin ◆ jó étvágy és jó alvásjó étvágy és jó alvás
kaisokukaiminszurukaisokukaiminszuru ◆ jójó étvágyaétvágya vanvan ésés
jól alszikjól alszik
kaisokuszurukaisokuszuru ◆ együttegyütt eszikeszik 「Kare-va tada-
ima, tomodacsito kaisokusiteimaszu.」 „Most ép-
pen együtt eszik a barátaival.”

kaisónasikaisónasi ◆ mihasznamihaszna
kaisóocukaisóocu ◆ altengernagyaltengernagy
kaisószarerukaisószareru ◆ megszűnikmegszűnik 「Pacscsino tekijó-
nijori gensó-va kaisószaremasita.」 „A javítócso-
mag alkalmazása után a hibajelenség megszűnt.”

kaisószurukaisószuru ◆ könnyedénkönnyedén győzgyőz 「Szantai icsi-
de kaisósita.」 „3-1-es végeredménnyel, könnye-
dén győzött.”

kaisószurukaisószuru ◆ bepótolbepótol 「Nebuszoku-o kaisósi-
ta.」 „Bepótoltam az alváshiányom.” ◆ felbontfelbont
「Keijaku-o kaisósita.」 „Felbontottam a szerző-
dést.” ◆ feloldfelold 「Kare-va curideszutoreszu-o ka-
isószuru.」 „Horgászással oldja fel a stresszet.”
◆ kompenzálkompenzál 「Szutoreszu-o sokudzside kaisó-
sita.」 „Evéssel kompenzáltam a stresszt.” ◆ le-le-
vezetvezet 「Szutoreszu-o kaisósita.」 „Levezette az
idegfeszültségét.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Mondai-o
kaisósita.」 „Megszüntettem a problémát.”

kaisószurukaisószuru ◆ átnevezátnevez 「Edoga tókjóni kaisó-
szareta.」 „Edot átnevezték Tokiónak.”

kaisúkaisú ◆ begyűjtésbegyűjtés 「Fujóninatta kadenno ka-
isú」 „feleslegessé vált háztartási gépek begyűjté-
se” ◆ bevonásbevonás 「Dzsikoszeihinno kaisú」 „bal-
esetet okozó termék bevonása” ◆ megtérülésmegtérülés
「Tósigakuno kaisúkikan」 „befektetett összeg
megtérülési ideje”

kaisúkaisú ◆ helyreállításhelyreállítás ◆ javításjavítás
kaisúkaisú ◆ áttérésáttérés
kaisúkaisú ◆ gyülekezetgyülekezet
kaisúbakokaisúbako ◆ gyűjtődobozgyűjtődoboz
kaisúgókaisúgó ◆ nyílt halmaznyílt halmaz

kaisúkikankaisúkikan ◆ megtérülésimegtérülési időidő ◇ ganponkai-ganponkai-
súkikansúkikan tőkemegtérülési időtőkemegtérülési idő
kaisúkódzsikaisúkódzsi ◆ helyreállításihelyreállítási munkálatokmunkálatok ◆

renoválásrenoválás ◆ tatarozástatarozás
kaisúkódzsi-okaisúkódzsi-o okonauokonau ◆ tataroztataroz 「Tatemo-
nono kaisúkódzsi-o okonatta.」 „Tatarozták az
épületet.”

kaisunkaisun ◆ megfiatalodásmegfiatalodás ◆ tavasztavasz vissza-vissza-
térésetérése
kaisunkaisun ◆ bűnbánatbűnbánat ◆ megbánásmegbánás ◆ megjavu-megjavu-
láslás 「Kare-va kaisunno mikomi-va nai.」 „Soha-
sem fog megjavulni.”

kaisunszurukaisunszuru ◆ megbánmegbán 「Cumibito-va cumi-o
kaisunsita.」 „A bűnös megbánta bűnét.” ◆ meg-meg-
javuljavul 「Kaisunsinai mono-va hiaburinisza-
reta.」 „Aki nem javult meg, azt máglyára küld-
ték.”

kaisunzaikaisunzai ◆ fiatalító szerfiatalító szer
kaisúricukaisúricu ◆ megtérülési rátamegtérülési ráta
kaisúszurukaisúszuru ◆ áttéráttér 「Imamade sindzsitekita
súkjókara kaisúsita.」 „A régi vallásomról áttér-
tem egy másikra.”

kaisúszurukaisúszuru ◆ begyűjtbegyűjt 「Cukai kitta gjúnjúno
hako-o kaisúsita.」 „Begyűjtötték a használt tejes-
dobozokat.” ◆ bevonbevon 「Kaisa-va furjóhin-o ka-
isúsita.」 „A vállalat bevonta a selejtes árut.” ◆

kivonkivon aa forgalombólforgalomból 「Kono szeihin-va kaisú-
szareru.」 „Kivonják a forgalomból ezt a termé-
ket.” ◆ megtérülmegtérül 「Kono tósi-va szuguni nibaini
kaisúdekiruto omou.」 „Szerintem ez a befekte-
tés rövid időn belül kétszeresen megtérül.” ◆ ürítürít
「Kono júbinposzuto-va icsinicsinikai kaisúszar-
eru.」 „Ezt a postaládát naponta kétszer ürítik.”

kaisúszurukaisúszuru ◆ kijavítkijavít 「Jane-o kaisúsita.」
„Kijavította a tetőt.”

kaiszacukaiszacu ◆ jegyellenőrzésjegyellenőrzés ◆ jegykezelésjegykezelés
kaiszacudomekaiszacudome ◆ beléptetésbeléptetés felfüggeszté-felfüggeszté-
sese
kaiszacugakarikaiszacugakari ◆ jegykezelőjegykezelő
kaiszacugucsikaiszacugucsi ◆ beléptetőbeléptető kapukapu ◆ jegyel-jegyel-
lenőrzőlenőrző kapukapu ◆ jegykezelőjegykezelő kapukapu ◇ dzsidó-dzsidó-
kaiszacugucsikaiszacugucsi automataautomata jegykezelőjegykezelő kapukapu
「Dzsidókaiszacugucsi-o tótta.」 „Átmentem az
automata jegykezelő kapun.” ◇ dzsidókaisza-dzsidókaisza-
cugucsicugucsi automata beléptető kapuautomata beléptető kapu
kaiszacuhaszamikaiszacuhaszami ◆ jegylyukasztójegylyukasztó
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kaiszacukikaiszacuki ◆ jegykezelő gépjegykezelő gép
kaiszacuszurukaiszacuszuru ◆ kiértékelikkiértékelik aa pályázato-pályázato-
katkat
kaiszaikaiszai ◆ visszafizetésvisszafizetés
kaiszaikaiszai ◆ megrendezésmegrendezés ◆ rendezésrendezés 「Vaga
kuni-va orinpikkuno kaiszaiken-o kakutokusi-
ta.」 „Az országunk nyerte el az olimpia rendezési
jogát.”

kaiszaikaiszai ◆ örömmámorörömmámor
kaiszaibikaiszaibi ◆ rendezvény napjarendezvény napja
kaiszaicsikaiszaicsi ◆ színhelyszínhely 「Orinpikku kaiszai-
csi」 „Olimpia színhelye” ◇ orinpikkukaiszai-orinpikkukaiszai-
csicsi olimpia helyszíneolimpia helyszíne
kaiszaicsúdearukaiszaicsúdearu ◆ tarttart 「Tenrankai-va ka-
iszaicsú.」 „Tart a kiállítás.”

kaiszaikokukaiszaikoku ◆ rendezőrendező országország 「Orinpikk-
uno kaiszaikoku」 „olimpiát rendező ország”

kaiszai-o szakebukaiszai-o szakebu ◆ ujjongujjong
kaiszaiszurukaiszaiszuru ◆ visszafizetvisszafizet 「Sakkin-o ka-
iszaiszuru.」 „Visszafizeti az adósságát.”

kaiszaiszurukaiszaiszuru ◆ megrendezmegrendez 「Itaria rjórifeszu-
tibaruga kaiszaiszareteiru.」 „Megrendezték az
olasz ételfesztivált.” ◆ rendezrendez 「Orinpikku-o ka-
iszaisita.」 „Olimpiát rendeztek.”

kaiszakukaiszaku ◆ átdolgozásátdolgozás ◆ átírásátírás
kaiszakuszurukaiszakuszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Kjoku-o ókeszu-
tora jóni kaiszakusita.」 „Zenekarra átdolgozta a
zeneművet.”

kaiszankaiszan ◆ felbomlásfelbomlás ◆ feloszlásfeloszlás ◆ felosz-felosz-
latáslatás ◆ oszoljoszolj 「Kaiszan!」 „Oszolj!” ◆ szét-szét-
oszlásoszlás ◇ súgiinkaiszansúgiinkaiszan alsóházalsóház feloszlatá-feloszlatá-
sasa
kaiszankaiszan ◆ tengeri terméktengeri termék
kaiszankaiszan ◆ szektaalapításszektaalapítás ◆ szektaalapítószektaalapító
◆ templomalapítástemplomalapítás
kaiszanbucukaiszanbucu ◆ tengeri terméktengeri termék
kaiszanbucusókaiszanbucusó ◆ tengeritengeri termékkeltermékkel keres-keres-
kedőkedő
kaiszanhirjókaiszanhirjó ◆ tengeri trágyatengeri trágya
kaiszankakóhinkaiszankakóhin ◆ feldolgozottfeldolgozott tengeritengeri
terméktermék
kaiszankenkaiszanken ◆ parlamentparlament feloszlatásánakfeloszlatásának
jogajoga ◆ választások kiírásának jogaválasztások kiírásának joga
kaiszansokuhinkaiszansokuhin ◆ tengeri ételtengeri étel

kaiszanszaszerukaiszanszaszeru ◆ feloszlatfeloszlat 「Keiszacu-va
demo-o kaiszanszaszeta.」 „A tüntetést feloszlatta
a rendőrség.” ◆ oszlatoszlat 「Keiszacu-va demo tai-
o hószuisade kaiszanszaszeteita.」 „A rendőrség
vízágyúkkal oszlatta a tüntetőket.” ◆ szétzavarszétzavar
「Keiszacu-va demo tai-o kaiszanszaszeta.」 „A
rendőrség szétzavarta a tüntetőket.”

kaiszanszurukaiszanszuru ◆ felbomlikfelbomlik 「Bandoga kaiszan-
sitesimatta.」 „Az együttes felbomlott.” ◆ fel-fel-
oszlatoszlat 「Súgiinga kaiszanszareta.」 „Feloszlat-
ták a képviselőházat.” ◆ feloszlikfeloszlik 「Bando-va
kaiszansita.」 „Az együttes feloszlott.” ◆ szét-szét-
oszlikoszlik 「Demo tai-va kaiszansita.」 „A tüntetők
szétoszlottak.” ◆ szétszéledszétszéled 「Gunsú-va ka-
iszansita.」 „A tömeg szétszéledt.” ◇ kaiszan-kaiszan-
szaszeruszaszeru oszlatoszlat 「Keiszacu-va demo tai-o hó-
szuisade kaiszanszaszeteita.」 „A rendőrség víz-
ágyúkkal oszlatta a tüntetőket.”

kaiszecukaiszecu ◆ diffrakciódiffrakció ◆ elhajláselhajlás ◆ hullám-hullám-
elhajláselhajlás ◇ kaiszecuszeikaiszecuszei elhajlásielhajlási hajlamhajlam
「Kaiszecuszeiga takai denpa」 „könnyen elhajló
rádióhullám” ◇ densikaiszecudensikaiszecu elektronel-elektronel-
hajláshajlás ◇ densikaiszecudensikaiszecu elektrondiffrakcióelektrondiffrakció
kaiszecukaiszecu ◆ kommentárkommentár 「Njúzu kaiszecu-o ki-
iteita.」 „A hírkommentárt hallgattam.” ◆ ma-ma-
gyarázatgyarázat 「Eigano kaiszecu-va dzsóeino
atodeszu.」 „A film magyarázata a vetítés után
lesz.” ◇ dzsidzsikaiszecudzsidzsikaiszecu hírmagyarázathírmagyarázat ◇

njúszukaiszecunjúszukaiszecu filmkommentárfilmkommentár
kaiszecukaiszecu ◆ létesítéslétesítés ◆ létrehozáslétrehozás ◆ nyi-nyi-
tástás ◇ kóozakaiszecukóozakaiszecu bankszámlanyitásbankszámlanyitás
kaiszecugenkaikaiszecugenkai ◆ diffrakciólimitáltdiffrakciólimitált felbon-felbon-
tási határtási határ
kaiszecuinkaiszecuin ◆ kommentátorkommentátor
kaiszecukeikaiszecukei ◆ diffraktométerdiffraktométer
kaiszecukidzsikaiszecukidzsi ◆ kommentárkommentár
kaiszecukósikaiszecukósi ◆ diffrakciósdiffrakciós rácsrács ◆ elhajlásielhajlási
rácsrács
kaiszecusakaiszecusa ◆ elemzőelemző ◆ hírelemzőhírelemző ◆ kom-kom-
mentátormentátor ◇ njúszukaiszecusanjúszukaiszecusa filmkommen-filmkommen-
tátortátor ◇ radzsiokaiszecusaradzsiokaiszecusa rádiókommen-rádiókommen-
tátortátor
kaiszecusokaiszecuso ◆ kézikönyvkézikönyv ◆ leírásleírás
kaiszecuszanrankaiszecuszanran ◆ diffrakciós szóródásdiffrakciós szóródás
kaiszecuszeikaiszecuszei ◆ elhajlásielhajlási hajlamhajlam 「Kaiszecu-
szeiga takai denpa」 „könnyen elhajló rádióhul-
lám”
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kaiszecuszurukaiszecuszuru ◆ létesítlétesít 「Eki-o kaiszecuszu-
ru.」 „Vasútállomást létesít.” ◆ létrehozlétrehoz
「Eigjóso-o kaiszecuszuru.」 „Telephelyet hoz
létre.” ◆ nyitnyit 「Ginkókóza-o kaiszecusita.」
„Bankszámlát nyitottam.”

kaiszecuszurukaiszecuszuru ◆ magyarázmagyaráz 「Fudószantósino
ninkino rijú-o kaiszecusimaszu.」 „Elmagyará-
zom, miért olyan népszerű az ingatlanbefektetés.”

kaiszecutekinakaiszecutekina ◆ magyarázómagyarázó
kaiszecuzukeikaiszecuzukei ◆ diffrakciósdiffrakciós mintaminta ◆ elhaj-elhaj-
lási mintalási minta
kaiszeikaiszei ◆ családi név megváltoztatásacsaládi név megváltoztatása
kaiszeikaiszei ◆ derűsderűs időidő 「Kaiszeino hi」 „derűs
nap” ◆ tiszta időtiszta idő
kaiszeikaiszei ◆ javításjavítás ◆ jobbrajobbra változtatásváltoztatás
◆ módosításmódosítás 「Keijakuno kaiszei」 „szerződés-
módosítás” ◇ kenpókaiszeikenpókaiszei alkotmánymódo-alkotmánymódo-
sítássítás ◇ hóricunokaiszeihóricunokaiszei törvénymódosítástörvénymódosítás

kaiszeikaiszei ◆ újraéledésújraéledés ◇ kisikaiszeikisikaiszei feltá-feltá-
masztásmasztás ◇ kisikaiszeikisikaiszei visszahozásvisszahozás aa ha-ha-
lálbóllálból 「Atarasii sacsó-va kisikaiszeino szaku-o
kódzsita.」 „Az új igazgató visszahozta a halálból
a vállalatot.”

kaiszeikaiszei ◆ mohamedánkékmohamedánkék
kaiszeiankaiszeian ◆ módosítómódosító javaslatjavaslat 「Szenkjohó-
no kaiszeian」 „választási törvényt módosító ja-
vaslat”

kaiszeiburékikaiszeiburéki ◆ elektrodinamikuselektrodinamikus fékfék ◆

visszatáplálásos fékvisszatáplálásos fék
kaiszeihókaiszeihó ◆ módosított törvénymódosított törvény
kaiszeiszókaiszeiszó ◆ tengeri hordaléktengeri hordalék
kaiszeiszurukaiszeiszuru ◆ javítjavít 「Kinmudzsóken-o ka-
iszeisita.」 „Javítottak a munkafeltételeken.” ◆

megreformálmegreformál 「Gakkókjóikuhó-o kaiszeisita.」
„Megreformálták az oktatást.” ◆ módosítmódosít 「Ken-
póga kaiszeiszareta.」 „Módosították az alkot-
mányt.”

kaiszeiszurukaiszeiszuru ◆ családicsaládi nevetnevet felveszfelvesz
「Cuma-va ottono szeini kaiszeisita.」 „A feleség
a férje családi nevét vette fel.”

kaiszekikaiszeki ◆ analizálásanalizálás ◆ analízisanalízis ◆ elemzéselemzés
「Nagai kaiszekino ato, kare-va korositeinaitoiu
kecuronninatta.」 „Hosszas elemzés után arra ju-
tottak, hogy ő nem lehet a gyilkos.” ◇ kaikikai-kaikikai-
szekiszeki regressziósregressziós analízisanalízis ◇ kóbunkaisze-kóbunkaisze-

kiki mondatelemzésmondatelemzés ◇ dzsicukaiszekidzsicukaiszeki valósvalós
analízisanalízis ◇ szúcsikaiszekiszúcsikaiszeki numerikusnumerikus analí-analí-
ziszis ◇ détakaiszekidétakaiszeki adatelemzésadatelemzés ◇ fukusz-fukusz-
okaiszekiokaiszeki komplexkomplex analízisanalízis ◇ bekutorukai-bekutorukai-
szekiszeki vektoranalízisvektoranalízis
kaiszekigakukaiszekigaku ◆ analitikaanalitika
kaiszekikikagakukaiszekikikagaku ◆ analitikusanalitikus geometriageometria ◆

koordinátageometriakoordinátageometria
kaiszekirjórikaiszekirjóri ◆ teaceremóniásteaceremóniás ételétel ◆ több-több-
fogásos ételfogásos étel
kaiszekirjórikaiszekirjóri ◆ többfogásos ünnepi ételtöbbfogásos ünnepi étel
kaiszekiszurukaiszekiszuru ◆ analizálanalizál 「Déta-o kaiszeki-
sita.」 „Analizáltam az adatokat.” ◆ elemezelemez
「Bunsó-o kaiszekisita.」 „Elemeztem a monda-
tot.”

kaiszekitekikaiszekiteki ◆ analitikus számelméletanalitikus számelmélet
kaiszekitekinakaiszekitekina ◆ analitikusanalitikus 「Kaiszekitekina
suhó」 „analitikus módszer”

kaiszenkaiszen ◆ csatacsata ◆ ütközetütközet
kaiszenkaiszen ◆ csavarodáscsavarodás ◆ forgásforgás
kaiszenkaiszen ◆ dereglyedereglye ◆ könnyű teherhajókönnyű teherhajó
kaiszenkaiszen ◆ tisztújító választástisztújító választás
kaiszenkaiszen ◆ tengeritengeri csatacsata ◆ tengeritengeri ütközetütközet

kaiszenkaiszen ◆ rührüh ◆ rühösségrühösség
kaiszenkaiszen ◆ háborúháború indításaindítása ◆ háborúháború kezde-kezde-
tete
kaiszenkaiszen ◆ vezetékvezeték ◆ vonalvonal 「Okaaszan-ni
denvasitara kaiszenni daisansaga haitta.」 „Ami-
kor anyukámat hívtam, valaki belépett a vonalba.”
◇ siszecukaiszensiszecukaiszen béreltbérelt vonalvonal ◇ szen-szen-
jókaiszenjókaiszen béreltbérelt vonalvonal ◇ denvakaiszendenvakaiszen te-te-
lefonvonallefonvonal 「Denvakaiszenga kireta.」 „Meg-
szakadt a telefonvonal.”

kaiszenkaiszen ◆ fordulóforduló 「Soszende katta.」 „Az első
fordulóban nyert.”

kaiszenkaiszen ◆ friss tengeri állatfriss tengeri állat
kaiszenbikaiszenbi ◆ háború kezdetének napjaháború kezdetének napja
kaiszencuiszekikaiszencuiszeki ◆ vonal lekövetésevonal lekövetése
kaiszencsúkaiszencsú ◆ rühatkarühatka
kaiszen-jónokaiszen-jóno ◆ csavartcsavart
kaiszenkinkaiszenkin ◆ vállizomvállizom
kaiszenkinkenbankaiszenkinkenban ◆ rotátorköpenyrotátorköpeny ◆ váll-váll-
izmokizmok
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kaiszenkjokukaiszenkjoku ◆ rondórondó
kaiszenkókankaiszenkókan ◆ kapcsoláskapcsolás
kaiszenmókaiszenmó ◆ vezetékhálózatvezetékhálózat
kaiszenrijókóricukaiszenrijókóricu ◆ vonal kihasználtságavonal kihasználtsága
kaiszenrjórikaiszenrjóri ◆ friss tengeri ételfriss tengeri étel
kaiszenszecudankaiszenszecudan ◆ vezetékszakadásvezetékszakadás
kaiszenszokudokaiszenszokudo ◆ vonal sebességevonal sebessége
kaiszenszurukaiszenszuru ◆ csatározikcsatározik ◆ megütközikmegütközik
kaiszenszurukaiszenszuru ◆ tisztújító választás tarttisztújító választás tart
kaiszenszurukaiszenszuru ◆ háborúzniháborúzni kezdkezd 「Szono ku-
niganaze kaiszensitaka sirabeta.」 „Megvizsgál-
tam, miért kezdett háborúzni az az ország.” ◆ ki-ki-
törtör 「Betonamu szenszóga kaiszensita.」 „Kitört
a vietnámi háború.”

kaiszenton-jakaiszenton-ja ◆ hajózásihajózási társaságtársaság ◆ hajó-hajó-
zási ügynökzási ügynök
kaiszen-undókaiszen-undó ◆ felcsavarodásfelcsavarodás ◆ körözőköröző
mozgásmozgás ◆ nutációnutáció
kaiszokaiszo ◆ átszervezésátszervezés
kaiszokaiszo ◆ alapítóalapító ◆ szektaalapítószektaalapító ◆ vallás-vallás-
alapítóalapító
kaiszókaiszó ◆ tengeritengeri algaalga ◆ tengeritengeri hínárhínár ◆

tengeritengeri moszatmoszat 「Ivajuru nori-va kaiszókar-
adekiteiru nihonno tabe monodeszu.」 „Az úgy-
nevezett „nori”, tengeri moszatból készült japán
étel.” ◇ ógonsokuszóógonsokuszó aranysárgaaranysárga moszatmoszat ◇

órjokusokuszóórjokusokuszó sárgászöldsárgászöld moszatmoszat ◇

ranszóranszó kékes-zöldkékes-zöld algaalga ◇ ranszóranszó kékes-kékes-
zöld moszatzöld moszat
kaiszókaiszó ◆ részvétel a temetésenrészvétel a temetésen
kaiszókaiszó ◆ felidézésfelidézés ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés ◆

visszagondolásvisszagondolás
kaiszókaiszó ◆ tengerészaltiszttengerészaltiszt
kaiszókaiszó ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
kaiszókaiszó ◆ átirányításátirányítás ◆ garázsmenetgarázsmenet ◆ to-to-
vábbküldésvábbküldés ◆ üresjáratüresjárat
kaiszókaiszó ◆ megerőltetésmegerőltetés nélkülinélküli száguldásszáguldás ◆

sebes haladássebes haladás
kaiszókaiszó ◆ ördögi szerzetesördögi szerzetes
kaiszókaiszó ◆ újratemetésújratemetés
kaiszókaiszó ◆ hierarchiahierarchia ◆ osztályosztály ◆ rétegréteg ◆

szintszint
kaiszókaiszó ◆ felújításfelújítás ◆ renoválásrenoválás ◆ újracso-újracso-
magolmagol ◆ újracsomagolásújracsomagolás ◆ újrakötésújrakötés

kaiszóbonkaiszóbon ◆ újrakötött könyvújrakötött könyv
kaiszógjókaiszógjó ◆ tengeri szállítmányozástengeri szállítmányozás
kaiszókakaiszóka ◆ rétegződésrétegződés 「Sakaino kaiszóka」
„társadalmi rétegződés”

kaiszókózókaiszókózó ◆ hierarchikus felépítéshierarchikus felépítés
kaiszokukaiszoku ◆ egyesületegyesület szabályzataszabályzata ◆ klubklub
szabályzataszabályzata ◆ társaság szabályzatatársaság szabályzata
kaiszokukaiszoku ◆ gyorsgyors lábláb 「Kaiszokuno uma」
„gyors lábú ló”

kaiszokukaiszoku ◆ sebessebes ◇ cúkinkaiszokucúkinkaiszoku bejáróbejáró
sebesvonatsebesvonat
kaiszokucsókaiszokucsó ◆ allegroallegro ◆ gyorsangyorsan
kaiszokudekaiszokude ◆ sebesensebesen 「Niruimade kaiszoku-
de szuszumu.」 „Sebesen halad a második bázis
felé.”

kaiszokudensakaiszokudensa ◆ sebesvonatsebesvonat
kaiszokudórokaiszokudóro ◆ gyorsforgalmi útgyorsforgalmi út
kaiszokuressakaiszokuressa ◆ sebesvonatsebesvonat
kaiszokuszenkaiszokuszen ◆ sebes hajósebes hajó
kaiszoroerukaiszoroeru ◆ összevásárolösszevásárol
「Szeikacuhicudzsuhinissiki-o kai szoroeta.」
„Összevásároltam egy készletnyi létszükségleti
cikket.”

kaiszórokukaiszóroku ◆ emlékiratemlékirat ◆ memoármemoár
kaiszósakaiszósa ◆ garázsmenetgarázsmenet
kaiszósakaiszósa ◆ gyászoló vendégekgyászoló vendégek
kaiszósakaikaiszósakai ◆ osztálytársadalomosztálytársadalom
kaiszósanorecukaiszósanorecu ◆ gyászmenetgyászmenet
kaiszószeikaiszószei ◆ hierarchikushierarchikus 「Kaiszószeiszosi-
ki」 „hierarchikus szervezet”

kaiszoszurukaiszoszuru ◆ átalakítátalakít 「Szosiki-o kaiszoszu-
ru.」 „Átalakítják a szervezetet.” ◆ átszervezátszervez
「Gengogakubu-o kaiszoszuru.」 „Átszervezik a
nyelvészeti kart.”

kaiszószurukaiszószuru ◆ átalakítátalakít 「Misze-o kaiszósi-
ta.」 „Átalakítottuk az üzletet.” ◆ felújítfelújít 「Csi-
kuhjaku nenno ie-o kaiszósita.」 „A száz éves há-
zat felújítottuk.” ◆ renoválrenovál 「Kjókai-o kaiszó-
sita.」 „Renoválták a templomot.” ◆ újrakötújraköt
「Hon-o kaiszószuru.」 „Újraköti a könyvet.”

kaiszószurukaiszószuru ◆ résztrészt veszvesz 「Oszósikini kai-
szósita.」 „Részt vettem a temetésen.”

kaiszószurukaiszószuru ◆ tengeren szállíttengeren szállít
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kaiszószurukaiszószuru ◆ átirányítátirányít 「Kúsaninattabaszu-
o eigjósoni kaiszósita.」 „Az üres buszt átirányí-
totta a telephelyre.” ◆ továbbküldtovábbküld
「Júbinbucu-o kaiszószuru.」 „Továbbküldi a
postai küldeményt.”

kaiszószurukaiszószuru ◆ sebesensebesen haladhalad 「Kaiszószuru
densa」 „sebesen haladó vonat” ◆ sikliksiklik 「Van-
o kaiszószuru fune」 „öbölben sikló hajó”

kaiszószurukaiszószuru ◆ felidézfelidéz 「Kodomonokoro-o ka-
iszósita.」 „Felidéztem a gyerekkoromat.” ◆ vé-vé-
gigpergetgigperget 「Kinóno dekigoto-o kuri kaesi ka-
iszósicuzuketa.」 „Többször is végigpergettem a
tegnapi eseményeket.” ◆ visszaemlékezikvisszaemlékezik
「Deatta koro-o kaiszósita.」 „Visszaemlékeztem
a találkozásunkra.” ◆ visszagondolvisszagondol 「Kodomo-
no korono dzsiko-o kaiszósita.」 „Visszagondolt
a gyerekkori balesetére.” ◆ visszaidézvisszaidéz
「Mitakoto-o kaiszósita.」 „Visszaidéztem a lá-
tottakat.”

kaiszószurukaiszószuru ◆ újratemetújratemet 「Ikocu-o kaiszó-
szuru.」 „Újratemetik a hamvakat.”

kaiszótenkaiszóten ◆ hajóügynökhajóügynök
kaiszótenkaiszóten ◆ tengeri szállítmányozótengeri szállítmányozó
kaiszóton-jakaiszóton-ja ◆ tengeri szállítmányozótengeri szállítmányozó
kaiszúkaiszú ◆ alkalmakalkalmak számaszáma 「Njóno kaiszúga
fueta.」 „Növekedett a vizelési alkalmak száma.”
◆ ismétlésekismétlések számaszáma 「Undóno kaiszúga tar-
inai.」 „Nem ismétlem eleget a gyakorlatokat.”

kaiszuikaiszui ◆ tengervíztengervíz
kaiszuibókaiszuibó ◆ fürdősapkafürdősapka
kaiszuigikaiszuigi ◆ fürdőruhafürdőruha
kaiszuigjokaiszuigjo ◆ tengeri haltengeri hal
kaiszuijokukaiszuijoku ◆ strandolásstrandolás ◆ tengerbentengerben für-für-
désdés ◆ tengeri fürdéstengeri fürdés
kaiszuijokudzsókaiszuijokudzsó ◆ strandstrand ◆ tengerpartitengerparti
strandstrand
kaiszuijoku-okaiszuijoku-o szuruszuru ◆ megfürdikmegfürdik aa tenger-tenger-
benben ◆ strandolstrandol
kaiszuimenkaiszuimen ◆ tengerszinttengerszint
kaiszuitanszuikakaiszuitanszuika ◆ tengervíztengervíz édesvízzéédesvízzé
alakításaalakítása
kaiszúkenkaiszúken ◆ gyűjtőjegygyűjtőjegy
kaiszúkjokuszenkaiszúkjokuszen ◆ gyakorisági görbegyakorisági görbe

kaiszurukaiszuru ◆ értért 「Szono bunsóno imi-o kaiszuru
hito-va inakatta.」 „Senki sem értette a monda-
tot.” ◆ értelmezértelmez 「Szeidzsikano hacugen-o dzsi-
hakuto kaisita.」 „Beismerő vallomásként értel-
meztem a politikus kijelentését.” ◇ ongaku-oongaku-o ka-ka-
iszuruiszuru zeneértőzeneértő 「Ongaku-o kaiszuru hito」
„zeneértő ember” ◇ fúrjú-ofúrjú-o kaiszurukaiszuru értiérti aa
művészetetművészetet ◇ fúrjú-ofúrjú-o kaiszurukaiszuru költőiköltői lel-lel-
kületűkületű
kaiszurukaiszuru ◆ közbeiktatközbeiktat 「Csúkeikjoku-o ka-
isite bangumi-o hószószuru.」 „Reléállomás köz-
beiktatásával sugározzák a műsort.” ◆ közvetítközvetít
「Tomodacsi-o kaisite kanodzsoto siri atta.」 „A
barátom közvetítésével ismertem meg.” ◆ törő-törő-
dikdik 「Muszuko-va csicsino kotobani szukosimo i-
o kaiszanai.」 „A fiú egyáltalán nem törődik ve-
le, mit mond neki az apja.” ◇ inikaiszuruinikaiszuru izgatizgat
「Kare-va taninno hihannado ini kaiszanai.」
„Nem izgatja a kritika.” ◇ inikaiszuruinikaiszuru törődiktörődik
「Kare-va kiken-o ini kaiszanai.」 „Nem törődik
a veszéllyel.” ◇ kaisitekaisite keresztülkeresztül 「Intánetto-
o kaisite sigoto-o siteimaszu.」 „Az interneten ke-
resztül dolgozom.”

kaiszurukaiszuru ◆ összesereglikösszesereglik 「Sinszekiga icsi-
dóni kaisita.」 „Egy helyen összesereglettek a ro-
konok.” ◆ találkoziktalálkozik 「Kono csiiki-va szama-
zamana bunkaga kaisiteiru.」 „Ezen a helyen sok
kultúra találkozik.”

kaitakaita ◆ megírmegír 「Genkidejatteiruto ojani ka-
ita.」 „Megírtam a szüleimnek, hogy jól vagyok.”

kaitaikaitai ◆ bontásbontás 「Torino kaitai」 „csirke bon-
tása” ◆ felbomlásfelbomlás 「Ószutoria-hangarí teikoku-
no kaitai」 „Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lása” ◆ felbontásfelbontás 「Butano kaitai」 „disznó
felbontása” ◆ feloszlatásfeloszlatás 「Szosikino kaitai」
„szervezet feloszlatása” ◆ lebontáslebontás 「Tatemo-
nono kaitaiszagjó」 „épület lebontása” ◆ szét-szét-
szedésszedés 「Kikaino kaitai」 „gép szétszedése”

kaitaikaitai ◆ fogantatásfogantatás ◇ sodzsokaitaisodzsokaitai szep-szep-
lőtelen fogantatáslőtelen fogantatás
kaitaikakuheikikaitaikakuheiki ◆ szétszereltszétszerelt atomfegy-atomfegy-
verver
kaitaikódzsikaitaikódzsi ◆ bontásbontás 「Tatemonono kaitai-
kódzsi」 „épület bontása”

kaitaisúrikaitaisúri ◆ szétbontvaszétbontva javításjavítás 「Terano
kaitaisúri」 „templom szétbontva javítása”

kaitaiszagjóinkaitaiszagjóin ◆ bontómunkásbontómunkás
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kaitaiszurukaitaiszuru ◆ felbomlasztfelbomlaszt 「Szosiki-va ka-
itaiszareta.」 „Felbomlasztották a szervezetet.” ◆

felbontfelbont 「Szúfunde szakana-o kaitaisita.」 „Né-
hány perc alatt felbontotta a halat.” ◆ feloszlatfeloszlat
「Szeitó-o kaitaisita.」 „Feloszlatták a pártot.” ◆

lebontlebont 「Mamukainobiruga kaitaiszareta.」 „Az
előttünk levő épületet lebontották.” ◆ leépítleépít
「Dokuszaisa-va sihószeido-o kaitaisita.」 „A
diktátor leépítette az igazságszolgáltatást.” ◆

szétszedszétszed 「Kuruma-o kaitaisita.」 „Szétszed-
tem a kocsit.”

kaitakukaitaku ◆ feltárásfeltárás ◆ földfejlesztésföldfejlesztés
kaitakucsikaitakucsi ◆ feltártfeltárt földföld ◆ irtásirtás ◆ műve-műve-
lésre alkalmassá tett földlésre alkalmassá tett föld
kaitakudzsidainoszeibucsihókaitakudzsidainoszeibucsihó ◆ vadnyugatvadnyugat

kaitakudzsigjókaitakudzsigjó ◆ fejlesztőfejlesztő vállalkozásvállalkozás ◆

úttörő vállalkozásúttörő vállalkozás
kaitakusakaitakusa ◆ telepestelepes ◆ úttörőúttörő
kaitakusaszeisinkaitakusaszeisin ◆ úttörő szellemúttörő szellem
kaitakusikaitakusi ◆ HokkaidóHokkaidó feltárásárafeltárására alapí-alapí-
tott hivataltott hivatal
kaitakuszarerukaitakuszareru ◆ megnyílikmegnyílik 「Atarasii sidzsó-
ga kaitakuszareta.」 „Új piacok nyíltak meg.”

kaitakuszurukaitakuszuru ◆ felfedezfelfedez 「Sinkikjaku-o ka-
itakuszuru.」 „Új ügyfélbázist fedez fel.” ◆ fel-fel-
tártár 「Atarasii sidzsó-o kaitakuszuru.」 „Új pia-
cokat tár fel.” ◆ feltörfeltör 「Sodzsocsi-o kaitaku-
szuru.」 „Feltöri a szűzföldet.” ◆ irtirt 「Sinrin-
o kaitakuszuru.」 „Erdőt irt.” ◆ kezébekezébe veszvesz
「Dzsibunno unmei-o kaitakuszuru.」 „Kezébe
veszi a sorsát.” ◆ kialakítkialakít 「Hanro-o kaitaku-
szuru.」 „Értékesítési útvonalat alakít ki.” ◇ ka-ka-
itakuszareruitakuszareru megnyílikmegnyílik 「Atarasii sidzsóga
kaitakuszareta.」 „Új piacok nyíltak meg.”

kaitatakukaitataku ◆ lenyomlenyom 「Katacsigaibicudato
kudamono-o kai tataita.」 „Mondtam, hogy for-
mátlan a gyümölcs, hogy lenyomjam az árát.” ◆

megizzasztjamegizzasztja azaz eladóeladó feletfelet 「Uri te-va iszo-
ideirunode kai tatakó!」 „Az eladó fél siet, alapo-
san izzasszuk meg!”

kaitatenokaitateno ◆ újonnanújonnan vettvett 「Kaitateno fuku-o
icumo arau.」 „Mindig kimosom az újonnan vett
ruhákat.”

kaitekaite ◆ vásárlóvásárló ◆ vevővevő 「Nedan-o jaszuku-
szureba kai tegacuku.」 „Ha levisszük az árat,

akad rá vevő.” ◆ vevővevő félfél 「Uri teto kai te」 „el-
adó és vevő fél” ◇ kaitegacukukaitegacuku vanvan rárá vevővevő
「Szono bukken-va szudeni kai tega cuiteiru.」
„Arra az ingatlanra már van vevő.”

kaitearukaitearu ◆ írottírott
kaitegacukukaitegacuku ◆ vanvan rárá vevővevő 「Szono bukken-
va szudeni kai tega cuiteiru.」 „Arra az ingatlanra
már van vevő.”

kaiteikaitei ◆ tengerfenéktengerfenék ◆ tengertenger fenekefeneke
「Fune-va kaiteini sizunda.」 „A hajó a tenger fe-
nekére süllyedt.”

kaiteikaitei ◆ tárgyalástárgyalás megkezdésemegkezdése 「Kaiteito
heitei」 „tárgyalás megkezdése és tárgyalás bere-
kesztése” ◆ tárgyalástárgyalás tartásatartása 「Kaiteito hei-
tei」 „tárgyalás tartása és tárgyalás felfüggeszté-
se”

kaiteikaitei ◆ átdolgozásátdolgozás ◆ revíziórevízió
kaiteikaitei ◆ módosításmódosítás ◇ kakakukaiteikakakukaitei ármódo-ármódo-
sítássítás
kaiteiankaiteian ◆ módosító javaslatmódosító javaslat
kaiteibankaiteiban ◆ átdolgozottátdolgozott kiadáskiadás ◆ javítottjavított
kiadáskiadás ◇ zóhokaiteibanzóhokaiteiban bővítettbővített ésés átdol-átdol-
gozott kiadásgozott kiadás
kaiteidenszenkaiteidenszen ◆ tenger alatt kábeltenger alatt kábel
kaiteidzsisinkaiteidzsisin ◆ tengertenger alattialatti földrengésföldrengés ◆

tengerrengéstengerrengés
kaiteijudenkaiteijuden ◆ tenger alatti olajmezőtenger alatti olajmező
kaiteikaihacukaiteikaihacu ◆ tengerfenék feltárásatengerfenék feltárása
kaiteikakakukaiteikakaku ◆ módosított ármódosított ár
kaiteikazankaiteikazan ◆ tenger alatti vulkántenger alatti vulkán
kaiteikéburukaiteikéburu ◆ mélytengerimélytengeri kábelkábel
「Kaiteikéburu-o siku.」 „Mélytengeri kábelt fek-
tet.”

kaiteikéburufuszecuszenkaiteikéburufuszecuszen ◆ mélytengerimélytengeri
kábelt fektető hajókábelt fektető hajó
kaiteiszaikókaiteiszaikó ◆ mélytengeri bányászatmélytengeri bányászat
kaiteiszanmjakukaiteiszanmjaku ◆ tenger alatti hegységtenger alatti hegység
kaiteiszurukaiteiszuru ◆ módosítmódosít 「Dzsóken-o kaiteiszu-
ru.」 „Módosítja a feltételeket.”

kaiteiszurukaiteiszuru ◆ tárgyalásttárgyalást tarttart 「Szaiban-va
dzsúgonicsini kaiteiszuru joteideszu.」 „Tizenötö-
dikére tervezik a tárgyalás tartását.”
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kaiteiszurukaiteiszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Kono hon-va zen-
menkaiteisitamonodeszu.」 „Ez a könyv teljesen
át lett dolgozva.”

kaiteitandenkaiteitanden ◆ tenger alatti szénmezőtenger alatti szénmező
kaiteitankenkaiteitanken ◆ mélytengeri expedíciómélytengeri expedíció
kaiteitanszakaiteitansza ◆ óceánfenék-vizsgálatóceánfenék-vizsgálat ◆

tengerfenék-vizsgálattengerfenék-vizsgálat
kaiteiton-nerukaiteiton-neru ◆ tenger alatti alagúttenger alatti alagút
kaiteizóhokaiteizóho ◆ átdolgozásátdolgozás ésés bővítésbővítés ◆ ja-ja-
vítás és bővítésvítás és bővítés
kaiteizóhobankaiteizóhoban ◆ javítottjavított ésés bővítettbővített ki-ki-
adásadás
kaitekaszenkaitekaszen ◆ vevők által uralt piacvevők által uralt piac
kaitekikaiteki ◆ kellemességkellemesség ◆ kényelmességkényelmesség
kaitekinakaitekina ◆ kellemeskellemes 「Kaitekina atatakasza-
no tenkidesita.」 „Kellemes meleg idő volt.” ◆

kényelmeskényelmes 「Konoszofá-va totemo kaitekida.」
„Ez a kanapé nagyon kényelmes.”

kaitekinikaitekini ◆ kellemesenkellemesen 「Kono ondodato kai-
tekini nemureru.」 „Ezen a hőmérsékleten kelle-
mesen lehet aludni.” ◆ kényelembenkényelemben 「Kaiteki-
ni kurasiteiru.」 „Kényelemben él.” ◆ kényelme-kényelme-
sensen 「Kaitekini tabiszuru.」 „Kényelmesen uta-
zik.”

kaitekiondokaitekiondo ◆ kellemes hőmérsékletkellemes hőmérséklet
kaitekiszakaitekisza ◆ kellemességkellemesség ◆ kényelmességkényelmesség
kaitekiszeikaitekiszei ◆ kényelemkényelem
kaitenkaiten ◆ nyitásnyitás ◆ üzletnyitásüzletnyitás 「Kaitento
heiten」 „üzletnyitás és üzletzárás” ◇ sinkika-sinkika-
iteniten újonnanújonnan nyitottunknyitottunk ◇ sinszókaitensinszókaiten
megújult üzlet megnyitásamegújult üzlet megnyitása
kaitenkaiten ◆ forgásforgás 「Csikjúno kaiten-va szukosi-
zucu oszokunatteiru.」 „A Föld forgása az idők fo-
lyamán lelassul.” ◆ pörgéspörgés ◆ rotációrotáció 「Beku-
toru bano kaiten」 „vektortér rotációja” ◇ ata-ata-
manokaitenmanokaiten észjárásészjárás 「Atamano kaitenga
oszoi.」 „Lassú észjárású.” ◇ kókaitenkókaiten magasmagas
fordulatszámfordulatszám ◇ teikaitenteikaiten alacsonyalacsony fordu-fordu-
latszámlatszám
kaitendaikaitendai ◆ fordítókorongfordítókorong
kaitendaijarusikidenvakikaitendaijarusikidenvaki ◆ tárcsástárcsás tele-tele-
fonfon
kaitendoakaitendoa ◆ forgóajtóforgóajtó
kaitendzsikankaitendzsikan ◆ nyitásinyitási időidő ◆ nyitvatartá-nyitvatartá-
si idősi idő

kaitendzsikukaitendzsiku ◆ forgástengelyforgástengely 「Csikjúno
kaitendzsiku-va katamuiteiru.」 „A Föld forgás-
tengelye ferde.”

kaitendzsunbicsúkaitendzsunbicsú ◆ nemsokára nyitunknemsokára nyitunk
kaitengikaitengi ◆ giroszkópgiroszkóp ◆ pörgettyűpörgettyű
kaitenhókókaitenhókó ◆ forgásirányforgásirány
kaiten-iszukaiten-iszu ◆ forgószékforgószék 「Kaiten-
iszudeguruguru mavatte kimocsi varukunatta.」
„A forgószékkel forogva rosszul lettem.”

kaiten-ivaikaiten-ivai ◆ üzletnyitás megünnepléseüzletnyitás megünneplése
kaiten-jokukaiten-joku ◆ forgólapátforgólapát ◆ forgószárnyforgószárny ◆

rotorrotor ◆ rotorlapátrotorlapát
kaitenkaszszószurukaitenkaszszószuru ◆ szlalomozikszlalomozik
kaitenkjógikaitenkjógi ◆ műlesiklásműlesiklás
kaitenkjúgjókaitenkjúgjó ◆ forgalomforgalom nélkülinélküli nyitvanyitva
tartástartás
kaitenkoirukaitenkoiru ◆ forgótekercsforgótekercs
kaitenmokubakaitenmokuba ◆ ringlispílringlispíl 「Kodomono koro-
júencside kaitenmokubani notta.」 „Gyermekko-
romban a vidámparkban felültem a ringlispílre.”

kaitenmómentokaitenmómento ◆ forgatónyomatékforgatónyomaték
kaitenricukaitenricu ◆ forgásiforgási sebességsebesség 「Okaneno
kaitenricu」 „pénz forgási sebessége”

kaitenrjokukaitenrjoku ◆ forgatóerőforgatóerő
kaitensikaitensi ◆ forgórészforgórész 「Mótáno kaitensi」
„motor forgórésze”

kaitensikikendzsúkaitensikikendzsú ◆ revolverrevolver
kaitensikinkaitensikin ◆ forgótőkeforgótőke
kaitensikinokaitensikino ◆ forgóforgó 「Kaitensikino honda-
na」 „forgó könyvespolc” ◆ rotációsrotációs 「Kaiten-
sikino inszacuki」 „rotációs nyomdagép”

kaitensiteikukaitensiteiku ◆ gördülgördül 「Dacurinsita sarin-va
micsibatanodobuni kaitensiteitta.」 „Az elszaba-
dult kerék az útszéli árokba gördült.”

kaitensiteirukaitensiteiru ◆ pergőpergő
kaitenszaszerukaitenszaszeru ◆ elforgatelforgat 「Paszokon-no
gazó-o kaitenszaszeta.」 „Elforgattam a képet a
számítógépen.” ◆ megforgatmegforgat 「Koma-o kaiten-
szaszeta.」 „Megforgattam a pörgettyűt.”

kaitenszokudokaitenszokudo ◆ fordulatszámfordulatszám ◆ forgásiforgási
sebességsebesség
kaitenszokudokeikaitenszokudokei ◆ fordulatszámmérőfordulatszámmérő
kaitenszúkaitenszú ◆ fordulatszámfordulatszám
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kaitenszurukaitenszuru ◆ megnyílikmegnyílik 「Kokoni atarasii mi-
szega kaitenszuru joteideszu.」 „A tervek szerint
itt meg fog nyílni egy új üzlet.” ◆ megnyitmegnyit 「Gin-
zani atarasii miszega kaitensita.」 „Ginzán meg-
nyitott egy új bolt.” ◆ nyitnyit 「Misze-va icumo
dóri hacsidzsini kaitensita.」 „A bolt, mint min-
dig, reggel nyolckor nyitott.”

kaitenszurukaitenszuru ◆ forgóforgó 「Kaitenszuru buttai」
„forgó test” ◆ forogforog 「Sarin-va gjakumavarini
kaitensiteiru.」 „A kerék visszafelé forog.” ◇ ka-ka-
itensiteikuitensiteiku gördülgördül 「Dacurinsita sarin-va mi-
csibatanodobuni kaitensiteitta.」 „Az elszabadult
kerék az útszéli árokba gördült.”

kaitentaikaitentai ◆ forgástestforgástest
kaitentéburukaitentéburu ◆ forgóasztalforgóasztal
kaitentókaitentó ◆ forgólámpaforgólámpa
kaitentobirakaitentobira ◆ forgóajtóforgóajtó
kaiten-undókaiten-undó ◆ forgómozgásforgómozgás ◆ körmozgáskörmozgás
kaitenzusikaitenzusi ◆ futószalagos szusifutószalagos szusi
kaitesidzsókaitesidzsó ◆ felvevőifelvevői piacpiac ◆ vevőknekvevőknek
kedvező piackedvező piac
kaitókaitó ◆ elnökelnök
kaitókaitó ◆ párt feloszlásapárt feloszlása
kaitókaitó ◆ éles kardéles kard
kaitókaitó ◆ remek dobásremek dobás
kaitókaitó ◆ nagyszerűnagyszerű tolvajtolvaj ◆ titokzatostitokzatos tol-tol-
vajvaj
kaitókaitó ◆ glikolízisglikolízis
kaitókaitó ◆ dolgozatdolgozat ◆ megfejtésmegfejtés 「Nazonazono
kaitó」 „találós kérdés megfejtése” ◆ megoldásmegoldás
「Sikenmondaino kaitó」 „vizsgakérdés megol-
dása”

kaitókaitó ◆ felolvasztásfelolvasztás ◆ kibontáskibontás 「Fairuno
assukuto kaitó」 „fájl tömörítése és kibontása” ◆

kiolvasztáskiolvasztás ◆ kitömörítéskitömörítés
kaitókaitó ◆ válaszválasz 「Csószade-va szenninkara
kaitó-o eta.」 „A felmérésen 1000 embertől kap-
tak választ.” ◆ válaszadásválaszadás ◇ ippacukaitóippacukaitó
azonnali válaszazonnali válasz
kaitójósikaitójósi ◆ megoldólapmegoldólap
kaitórankaitóran ◆ megoldásnak fenntartott helymegoldásnak fenntartott hely
kaitóranma-okaitóranma-o tacutacu ◆ elvágjaelvágja aa gordiuszigordiuszi
csomótcsomót

kaitóricukaitóricu ◆ válaszolókválaszolók arányaaránya 「Csószano
kaitóricu」 „felmérésre válaszolók aránya”

kaitorikakakukaitorikakaku ◆ vételi árvételi ár
kaitorukaitoru ◆ felvásárolfelvásárol 「Ure nokori-o kai tot-
ta.」 „Felvásárolta az eladatlan árut.” ◆ meg-meg-
veszvesz 「Fudószangaisa-va urenakattamanson-o
dzsinusikara kai totta.」 „Az ingatlanvállalat meg-
vette a tulajdonostól az eladatlan lakást.”

kaitórupankaitórupan ◆ Lupin, az úri tolvajLupin, az úri tolvaj
kaitósakaitósa ◆ válaszadóválaszadó ◆ válaszolóválaszoló 「Kaitósa-
va szukunakatta.」 „Kevés válaszoló volt.”

kaitószarerukaitószareru ◆ felengedfelenged 「Nikuga kaitószar-
erumade dzsikangakakaru.」 „Idő kell, amíg fel-
enged a hús.”

kaitószurukaitószuru ◆ feloszlatfeloszlat 「Tó-o kaitósita.」
„Feloszlatta a pártot.”

kaitószurukaitószuru ◆ megoldmegold 「Mondai-o kaitósita.」
„Megoldottam a feladatot.”

kaitószurukaitószuru ◆ remekülremekül dobdob 「Tósu-va kaitósi-
ta.」 „A dobójátékos remekül dobott.”

kaitószurukaitószuru ◆ felengedfelenged 「Reitógurínpíszu-o
kaitósita.」 „A mirelit borsó felengedett.” ◆ fel-fel-
olvasztolvaszt 「Reitósita niku-o kaitósita.」 „Felol-
vasztottam a lefagyasztott húst.” ◆ kiengedkienged
「Niku-o reitókokara dasite, kaitószurumade
oszarani oita.」 „Kivettem a húst a fagyasztóból,
és egy tányérra raktam, amíg kienged.” ◆ kiol-kiol-
vasztvaszt 「Reitósita niku-o kaitósita.」 „Kiolvasz-
tottam a lefagyasztott húst.” ◆ kitömörítkitömörít
「Fairu-o kaitósita.」 „Kitömörítettem a fájlt.”

kaitószurukaitószuru ◆ válaszolválaszol 「Sicumonni kaitósi-
ta.」 „Válaszolt a kérdésre.”

kaiunkaiun ◆ szerencse eljöveteleszerencse eljövetele
kaiunkaiun ◆ tengertenger ésés felhőfelhő ◆ tengertenger felettifeletti
felhőfelhő
kaiunkaiun ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
kaiungaisakaiungaisa ◆ tengeri szállítóvállalattengeri szállítóvállalat
kaiungjókaiungjó ◆ tengeri szállítástengeri szállítás
kaiun-nokaiun-no ◆ szerencsehozószerencsehozó 「Kaiunno
omamori-o katta.」 „Szerencsehozó talizmánt
vettem.”

kaiunsóhókaiunsóhó ◆ csaláscsalás szerencsehozószerencsehozó tár-tár-
gyak eladásávalgyak eladásával
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kaivakaiva ◆ beszélgetésbeszélgetés 「Kareto nagai kaivaga
dekinai.」 „Nem tudok vele hosszú beszélgetést
folytatni.” ◆ párbeszédpárbeszéd 「Kono honno nakano
kaivabubunga szuki.」 „Ebben a könyvben a pár-
beszédes részeket szeretem.” ◆ társalgástársalgás
「Hangarí gono kaiva」 „magyar nyelvű társal-
gás”

kaivadzsucukaivadzsucu ◆ beszédtechnikabeszédtechnika
kaivaikaivai ◆ környékkörnyék 「Kono macsino kaivai-va
mottomo kikendeszu.」 „Ez a város legveszélye-
sebb környéke.”

kaivanihairukaivanihairu ◆ szóhozszóhoz jutjut 「Bokumo hana-
sitaikotogaattaga, kaivani hairenakatta.」 „Akar-
tam én is mondani valamit, de nem jutottam szó-
hoz.”

kaiva-okaiva-o dokuszenszurudokuszenszuru ◆ nemnem engedenged mástmást
szóhozszóhoz jutnijutni 「Kare-va kaiva-o dokuszensite-
ita.」 „Nem engedett mást szóhoz jutni.”

kaiva-okaiva-o kurihirogerukurihirogeru ◆ elkápráztatelkápráztat beszé-beszé-
déveldével 「Kare-va rjúcsóna eigode kaiva-o kuri hi-
rogeta.」 „Folyékony angol beszédével mindenkit
elkápráztatott.” ◆ társalogtársalog
kaivaredaikonkaivaredaikon ◆ jégcsapretekjégcsapretek hajtásahajtása ◆

retekcsíraretekcsíra
kaivarjokukaivarjoku ◆ beszédképességbeszédképesség ◆ beszéd-beszéd-
készségkészség ◆ tárgyalóképességtárgyalóképesség ◆ társalgásitársalgási
képességképesség
kaivasihadzsimerukaivasihadzsimeru ◆ szóbaszóba elegyedikelegyedik
「Macsiaisicudearu hitoto kaivasi hadzsimeta.」
„Szóba elegyedtem a váróteremben egy emberrel.”

kaivaszurerukaivaszureru ◆ elfelejtelfelejt vennivenni 「Gjúnjú-o kai
vaszureta.」 „Elfelejtettem tejet venni.”

kaivaszurukaivaszuru ◆ beszélgetbeszélget 「Tomodacsito ni-
dzsikan kaivasimasita.」 „Két órán át beszélget-
tem a barátommal.” ◆ társalogtársalog 「Szanka kok-
ugode kaivadekiru.」 „Három nyelven tudok tár-
salogni.”

kaivataikaivatai ◆ beszélgető stílusbeszélgető stílus
kaizaikaizai ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Futaride kimete, ta-
sano kaizai-o juruszanai.」 „Ketten elhatároztuk,
nem engedjük, hogy más beavatkozzon.” ◆ inter-inter-
kaláriskaláris ◆ közrejátszásközrejátszás ◆ köztük állásköztük állás
kaizaibunrecuszosikikaizaibunrecuszosiki ◆ interkalárisinterkaláris me-me-
risztémarisztéma
kaizaihairecukaizaihairecu ◆ közbenső szekvenciaközbenső szekvencia
kaizainjúronkaizainjúron ◆ interneuroninterneuron

kaizaisinkeikaizaisinkei ◆ interneuroninterneuron
kaizaisinkeiszaibókaizaisinkeiszaibó ◆ közbeiktatottközbeiktatott ideg-ideg-
sejtsejt
kaizaiszurukaizaiszuru ◆ közéközé álláll 「Karerano aidani-va
gengono mondaiga kaizaisiteiru.」 „Nyelvi prob-
léma áll közéjük.” ◆ közrejátszikközrejátszik 「Kono dzsi-
kenni becuno mondaiga kaizaisiteiru.」 „Ebben a
bűnesetben más dolog is közrejátszik.”

kaizankaizan ◆ fenékhegyfenékhegy
kaizankaizan ◆ meghamisításmeghamisítás ◇ détanokaizandétanokaizan
adathamisításadathamisítás
kaizangunkaizangun ◆ fenékhegyvidékfenékhegyvidék ◇ tennóka-tennóka-
izangunizangun Emperor-fenékhegyvidékEmperor-fenékhegyvidék
kaizanrecukaizanrecu ◆ fenékhegysorfenékhegysor
kaizanszanmjakukaizanszanmjaku ◆ fenékhegyláncfenékhegylánc ◆ fe-fe-
nékhegységnékhegység
kaizanszurukaizanszuru ◆ hamisíthamisít 「Csóbo-o kaizansi-
ta.」 „Üzleti könyvet hamisított.” ◆ meghamisítmeghamisít
「Kóbunso-o kaizansita.」 „Meghamisította az
okiratot.”

kaizenkaizen ◆ javításjavítás 「Ródókankjóno kaizen」
„munkakörülmények javítása” ◆ javulásjavulás ◇ hin-hin-
sicukaizensicukaizen minőségjavításminőségjavítás
kaizenszarerukaizenszareru ◆ javuljavul 「Dzsókjóga kaizensza-
reta.」 „Javult a helyzet.”

kaizenszaszerukaizenszaszeru ◆ javítjavít 「Szeikacu-o kaizen-
sijótoszuru.」 „Próbál javítani az életkörülménye-
in.”

kaizenszurukaizenszuru ◆ javítjavít 「Kono hacumei-va hito-
no kurasi-o kaizenszuru.」 „Ez a találmány javít
az emberek életén.” ◆ reszelreszel rajtarajta ◆ tovább-tovább-
fejlesztfejleszt 「Rjórinoresipi-o kaizensita.」 „To-
vábbfejlesztettem az ételreceptet.” ◇ kaizen-kaizen-
szareruszareru javuljavul 「Dzsókjóga kaizenszareta.」
„Javult a helyzet.”

kaizókaizó ◆ átalakításátalakítás ◆ átépítésátépítés
kaizókaizó ◆ képbontásképbontás
kaizódokaizódo ◆ felbontásfelbontás 「Gamenno kaizódo-o
henkósita.」 „Megváltoztattam a képernyő fel-
bontását.”

kaizoekaizoe ◆ segédsegéd ◆ segédkezéssegédkezés ◆ segítéssegítés
kaizoeninkaizoenin ◆ koszorúslánykoszorúslány ◆ násznagynásznagy ◆

nyoszolyólánynyoszolyólány ◆ szekundánsszekundáns ◇ kettónoka-kettónoka-
izoeninizoenin párbajsegédpárbajsegéd
kaizókankaizókan ◆ képbontó csőképbontó cső
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kaizokukaizoku ◆ kalózkalóz
kaizokubankaizokuban ◆ kalózkiadáskalózkiadás 「Kaizokubanno-
szofuto」 „kalózkiadású szoftver”

kaizokuhószókaizokuhószó ◆ kalózadáskalózadás
kaizokuhószókjokukaizokuhószókjoku ◆ kalózadókalózadó ◆ kalózrá-kalózrá-
diódió
kaizokukikaizokuki ◆ kalózzászlókalózzászló
kaizokukóikaizokukói ◆ kalózkodáskalózkodás
kaizokunodokurokaizokunodokuro ◆ halálfejes zászlóhalálfejes zászló
kaizokuradzsiokjokukaizokuradzsiokjoku ◆ kalózrádiókalózrádió
kaizokusuppankaizokusuppan ◆ kalózkiadáskalózkiadás
kaizokuszenkaizokuszen ◆ kalózhajókalózhajó
kaizószurukaizószuru ◆ átalakítátalakít 「Szóridaidzsin-va
naikaku-o kaizósita.」 „A miniszterelnök átalakí-
totta a kormányt.” ◆ átépítátépít 「Daidokoro-o ka-
izósita.」 „Átépítettük a konyhánkat.”

kaizukaizu ◆ tengerészeti térképtengerészeti térkép
kaizudaikaizudai ◆ térképasztaltérképasztal
kaizugakukaizugaku ◆ térképtantérképtan
kaizukakaizuka ◆ kagylódombkagylódomb ◆

kagylóhéjmaradék-dombkagylóhéjmaradék-domb
kaizusicukaizusicu ◆ térképszobatérképszoba
kajakaja ◆ szénaszéna ◆ tetőfedésretetőfedésre használthasznált nö-nö-
vényvény
kajakaja ◆ nagymagvú tiszafanagymagvú tiszafa
kajakaja ◆ moszkitófüggönymoszkitófüggöny 「Beddoni kaja-o
cutta.」 „Moszkitófüggönyt tettem az ágy köré.” ◆

szúnyoghálószúnyogháló
kajabukijanekajabukijane ◆ zsúptetőzsúptető
kajabukinokajabukino ◆ zsúptetőszsúptetős 「Mazusii kajabuki-
no iedatta.」 „Szegényes zsúptetős ház volt.”

kajakajasaberukajakajasaberu ◆ rikácsolrikácsol
kajakkukajakku ◆ kajakkajak
kajakku-okajakku-o jarujaru ◆ kajakozikkajakozik 「Muszuko-va
kajakku-o jatteiru.」 „A fiam kajakozik.”

kajakku-okajakku-o kogukogu ◆ kajakozikkajakozik 「Kinókajakku-o
koida.」 „Tegnap kajakoztam.”

kajakukajaku ◆ lőporlőpor 「Taihóni kajaku-o kometa.」
„Lőport tettem az ágyúba.” ◆ puskaporpuskapor ◆ rob-rob-
banótöltetbanótöltet 「Hanabini kajaku-o ireta.」 „A tű-
zijátékba beletette a robbanótöltetet.” ◇ ócubu-ócubu-
kajakukajaku szemcsésszemcsés lőporlőpor ◇ kokusokukajakukokusokukajaku

feketefekete lőporlőpor ◇ muenkajakumuenkajaku füstfüst nélkülinélküli lő-lő-
porpor
kajakugurakajakugura ◆ puskaporos raktárpuskaporos raktár
kajakugurikajakuguri ◆ rőtrőt szürkebegyszürkebegy ◆ szürkebegyszürkebegy

kajakuirekajakuire ◆ puskaporospuskaporos szaruszaru ◆ puskapor-puskapor-
tartótartó
kajakukokajakuko ◆ lőporraktárlőporraktár ◆ puskaporraktárpuskaporraktár
kajakukódzsókajakukódzsó ◆ lőporgyárlőporgyár
kajakuruikajakurui ◆ robbanóanyagokrobbanóanyagok
kajanezumikajanezumi ◆ törpeegértörpeegér
kajarikajari ◆ szúnyogriasztás füsttelszúnyogriasztás füsttel
kajaribikajaribi ◆ szúnyogriasztáshozszúnyogriasztáshoz füstötfüstöt adóadó
tűztűz
kajókajó ◆ daldal
kajókajó ◆ keddikeddi 「Kajóno kaigi」 „keddi értekez-
let”

kajóbikajóbi ◆ keddkedd 「Kajóbini aimasó.」 „Találkoz-
zunk kedden!”

kájóhintenkájóhinten ◆ autósboltautósbolt
kajoikajoi ◆ bejárásbejárás 「Kajoika szumi komino otec-
udaiszan」 „bejáró vagy bent lakó cseléd” ◆ já-já-
rásrás 「Nagamiszaki gajoino fune」 „Nagaszaki
között járó hajó” ◇ tosokan-joitosokan-joi könyvtárláto-könyvtárláto-
gatásgatás 「Tosokan-joiga súkanninatta.」 „Szoká-
sommá vált a könyvtárlátogatás.” ◇ bjóingajoibjóingajoi
kórházba járáskórházba járás
kajoicumerukajoicumeru ◆ sűrűnsűrűn járjár 「Konobáni kajoi-
cumeteiru.」 „Sűrűn járok ebbe a bárba.”

kajoicsókajoicsó ◆ betétkönyvbetétkönyv ◆ könyvelő füzetkönyvelő füzet
kajoidzsikajoidzsi ◆ útvonalútvonal
kajókjokukajókjoku ◆ popdalpopdal ◆ popszámpopszám ◆ slágersláger
kajónakajóna ◆ ilyenilyen 「Kajóna hitoto-va omoima-
szendesita.」 „Nem gondoltam, hogy ő ilyen em-
ber.”

kajónakajóna ◆ oldhatóoldható 「Mizuni kajóna kagakubus-
sicu」 „vízben oldható kémiai anyag”

kajónikajóni ◆ ily módonily módon
kajószeikajószei ◆ oldhatóságoldhatóság
kajoukajou ❶ járjár 「Gakkóni kajou.」 „Iskolába jár.”
◆ átjárátjár 「Kono uta-va szakkjokukano kokoroga
tótteiru.」 „Ezt a dalt átjárják a dalszerző érzel-
mei.” ◆ csörgedezikcsörgedezik 「Kareni-va hangarí
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dzsinno csiga kajotteiru.」 „Magyar vér csörgede-
zik az ereiben.” ◆ eljáreljár 「Mainicsikurabuni ka-
jotteiru.」 „Minden nap eljár a klubba.” ◆ ha-ha-
sonlítsonlít 「Kono sószecu-va aru kotenni kajouto-
korogaaru.」 „Ez a regény hasonlít egy bizonyos
klasszikus novellára.” ◆ járkáljárkál 「Kare-va gora-
kukurabuni tótteiru.」 „Szórakozóhelyekre jár-
kál.” ◆ odajárodajár 「Kadoni mainicsikajotteirukóhí
jagaaru.」 „A sarkon van egy kávézó, minden nap
odajárok.” ◇ asisigekuasisigeku gyakrangyakran 「Kanodzsono
tokoroni asisigeku kajotta.」 „Gyakran látogat-
tam hozzájuk.” ◇ ikigaikiga kajoukajou élettelélettel teliteli
「Kareno szakuhin-va ikiga kajotteiru.」 „A mű-
vei élettel teliek.” ◇ gakkónigakkóni kajoukajou iskolábaiskolába
járjár 「Kimi-va dono gakkóni kajotteiru?」 „Te
melyik iskolába jársz?” ◇ kokoro-okokoro-o kajovasze-kajovasze-
ruru megértmegért 「Kareto kokoro-o kajovaszeta.」
„Megértem magam vele.” ◇ csinokajottacsinokajotta hús-hús-
vérvér 「Csino kajotta ningen」 „hús-vér ember” ◇

csi-ocsi-o kajovaszerukajovaszeru emberivéemberivé tesztesz 「Szakka-
va sószecuno tódzsódzsinbucuni csi-o kajovasze-
ta.」 „Az író emberivé tette a regény szereplőit.” ◇

csi-ocsi-o kajovaszerukajovaszeru életetéletet adad 「Kasu-va utani
csi-o kajovaszeta.」 „Az énekes életet adott a dal-
nak.” ◇ nikajounikajou hasonlíthasonlít egymáshozegymáshoz 「Kar-
erano rireki-va nikajotteiru.」 „Hasonlít egymás-
hoz az életútjuk.” ◇ funegafunega kajoukajou hajójárat-hajójárat-
taltal rendelkezőrendelkező 「Funega kajou sima」 „hajójá-
rattal rendelkező sziget”

kajovaikajovai ◆ gyengegyenge 「Ka jovai on-nano ko」
„gyenge kislány” ◆ törékenytörékeny
kajovaszerukajovaszeru ◆ küldküld 「Buka-o puroguramingu
kjósicuni kajovaszeta.」 „Programozói tanfo-
lyamra küldte a beosztottját.” ◇ kajovaszerukajovaszeru
küldküld 「Buka-o puroguramingu kjósicuni kajova-
szeta.」 „Programozói tanfolyamra küldte a be-
osztottját.” ◇ kokoro-okokoro-o kajovaszerukajovaszeru megértmegért
「Kareto kokoro-o kajovaszeta.」 „Megértem ma-
gam vele.”

kajukaju ◆ kásakása 「Kaju-o niru.」 „Kását főz.” ◆

rizskásarizskása 「Kaju-o szuszuru.」 „Rizskását szür-
csöl.” ◇ aszagajuaszagaju reggelireggeli kásakása ◇ sicsibuga-sicsibuga-
juju sűrűsűrű kásakása ◇ siragajusiragaju fehérfehér kásakása ◇ zen-zen-
gajugaju híg kásahíg kása
kajuikajui ◆ viszketviszket 「Kizuatogamada kajui.」
„Még viszket a seb helye.” ◇ itakumokajukumo-itakumokajukumo-
nainai nemnem izgatizgat 「Anatani nani-o ivaretemo ita-
kumo kajukumonai.」 „Nem izgat, mit vágsz a fe-

jemhez.” ◇ muzugajuimuzugajui kínoskínos 「Iitaikotoga uma-
ku cutaerarenakutemuzu gajui.」 „Kínos érzés, ha
nem tudjuk kifejezni magunkat.” ◇ muzugajuimuzugajui
viszketviszket 「Asiga nandakamuzu gajui.」 „Valami
miatt viszket a lábam.”

kajuitokoronitegatodokukajuitokoronitegatodoku ◆ figyelmesfigyelmes
kajukunarukajukunaru ◆ viszketviszket
kajumikajumi ◆ viszketegségviszketegség ◆ viszketésviszketés 「Teno
kajumi-va oszamatta.」 „Elmúlt a kézviszketé-
sem.”

kajumidomekajumidome ◆ viszketéscsökkentőviszketéscsökkentő
kajúzuikajúzui ◆ álporzóálporzó ◆ csökevényes porzócsökevényes porzó
kakakaka ◆ harsányanharsányan 「Kakaóvaraisita.」 „Harsá-
nyan nevetett.”

kakaakakaa ◆ feleségfeleség 「Ucsinokakaa-va uruszai.」
„Feleségem nagyon kukacos.”

kakaatenkakakaatenka ◆ asszonyuralomasszonyuralom ◆ feleségfeleség
irányításairányítása 「Ucsi-va kakaa denkada.」 „Nálunk
a feleségem irányít.” ◆ nőuralomnőuralom
kakaekakae ◆ átölelésátölelés 「Hitokakaenoaru gansze-
ki」 „átölelhető méretű szikla” ◆ foglalkozta-foglalkozta-
tástás ◇ okakaeokakae magánmagán 「Okakaeno untensu」
„magánsofőr” ◇ okakaeniszuruokakaeniszuru szolgálatábaszolgálatába
állítállít 「Ószama-va tenszaigaka-o okakaenisita.」
„A király a szolgálatába állította a tehetséges fes-
tőt.”

kakaeagerukakaeageru ◆ felnyalábolfelnyalábol 「Maki-o kakae-
ageta.」 „Felnyaláboltam a tűzifát.” ◆ felölelfelölel
「Szúszacuno hon-o kakaeageta.」 „Felöleltem
néhány könyvet.”

kakaekomukakaekomu ◆ felölelfelölel 「Sorui-o kakae konda.」
„Felöleltem az iratokat.” ◆ felvállalfelvállal 「Kare-va
ószugiru sigoto-o kakae konda.」 „Túl sok mun-
kát vállalt fel.” ◆ fogfog 「Dósijóto atama-o kakae
konda.」 „A fejemet fogtam, mert nem tudtam
mitévő legyek.” ◆ küzdküzd 「Dzsigjó-va
kjogakuszonsicu-o kakae konda.」 „A vállalkozás
óriási veszteséggel küzdött.” ◆ magáhozmagához ölelölel
「Nuigurumino kuma-o kakae konda.」 „Magá-
hoz ölelte a játékmackót.” ◇ vakinikakaekomuvakinikakaekomu
hónahóna aláalá tesztesz 「Kaban-o vakini kakae konda.」
„Hóna alá tette a táskát.”

kakaerukakaeru ◆ alkalmazalkalmaz 「Sainszúhjaku nin-o ka-
kaeteiru kaisa」 „több száz főt alkalmazó vállalat”
◆ átfogátfog 「Kamino taba-o kakaeteita.」 „Átfog-
tam egy papírköteget.” ◆ átkarolátkarol 「Hiza-o ka-
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kaeta.」 „Átkaroltam a térdem.” ◆ gondoskodikgondoskodik
「Kare-va daikazoku-o kakaeteiru.」 „Nagy csa-
ládról kell gondoskodnia.” ◆ hordozhordoz 「Kono
sakai-va mudzsun-o kakaeteiru.」 „Ez a társada-
lom ellentmondásokat hordoz.” ◆ karjábankarjában
tarttart 「Kanodzso-va akacsan-o kakaeteita.」
„Kisbabát tartott a karjában.” ◆ küzdküzd 「Bjóki-
o kakaeteiru.」 „Betegséggel küzd.” ◆ nehezítinehezíti
azaz életétéletét 「Kare-va sógai-o kakaeteiru.」 „Fo-
gyatékosság nehezíti az életét.” ◆ nyomjanyomja aa vál-vál-
látlát 「Kjogakuna sakkin-o kakaeteiru.」 „Óriási
adósság nyomja a vállát.” ◆ ölelölel 「Sorui-o ka-
kaetamama iszuno aida-o tóri nuketa.」 „Az ira-
tokat ölelve lavírozott a székek között.” ◆ ros-ros-
kadozikkadozik 「Kaisa-va ókina szonsicu-o kakaetei-
ru.」 „A vállalat nagy veszteségtől roskadozik.”
◇ akadzsi-oakadzsi-o kakaerukakaeru veszteségesveszteséges 「Kigjó-
va akadzsi-o kakaeteiru.」 „A vállalat vesztesé-
ges.” ◇ akadzsi-oakadzsi-o kakaerukakaeru deficitesdeficites 「Kuni-
va akadzsi-o kakaeteiru.」 „Az ország deficites.” ◇

atama-oatama-o kakaerukakaeru fejéhezfejéhez kapkap 「Tomodacsi-
no bakana hacugenni atama-o kakaeta.」 „A fe-
jemhez kaptam, a barátom csacsi kijelentése mi-
att.” ◇ atama-oatama-o kakaerukakaeru fejétfejét fogjafogja 「Na-
jamigotode atama-o kakaeta.」 „Tanácstalansá-
gomban a fejemet fogtam.” ◇ uppun-ouppun-o kakaerukakaeru
elégedetlenelégedetlen 「Kokumin-va szeifuno taiszakuni
taisite uppun-o kakaeteiru.」 „A nép elégedetlen
a kormány intézkedésével szemben.” ◇ onaka-oonaka-o
kakaerukakaeru hasáthasát fogjafogja 「Onaka-o kakaete var-
atta.」 „A hasamat fogtam a nevetéstől.” ◇ ma-ma-
rugakaeszururugakaeszuru teljesteljes összegbenösszegben álláll 「Hijó-o
marugakaesita.」 „Teljes összegben álltam a költ-
ségeket.” ◇ mondai-omondai-o kakaerukakaeru gondokkalgondokkal
küzdküzd 「Keizaitekimondai-o kakaeteiru.」 „Anya-
gi gondokkal küzd.” ◇ rón-orón-o kakaerukakaeru eladóso-eladóso-
dikdik 「Dzsinkóno taihanharón-o kakaeteiru.」 „A
lakosság több mint fele el van adósodva.”

kakagerukakageru ◆ hangoztathangoztat 「Szeidzsika-va osok-
uto tatakaóto kakageteirunoni okane-o órjószu-
ru.」 „A politikus a korrupcióval való harc han-
goztatása mellett lopja a közpénzt.” ◆ kiakasztkiakaszt
「Menjú-va kabeni kakagerareteita.」 „A menü a
falra volt kiakasztva.” ◆ kiteszkitesz 「Keidzsibanni
kókoku-o kakageta.」 „Kitett egy reklámot a hir-
detőtáblára.” ◆ kitűzkitűz 「Kokki-o kakageta.」 „Ki-
tűzte a nemzeti zászlót.” ◆ publikálpublikál 「Kisa-va
sinbunni kidzsi-o kakageta.」 „Az újságíró egy
cikket publikált az újságban.” ◇ kanban-okanban-o kaka-kaka-

gerugeru zászlajárazászlajára tűztűz 「Kono szeitó-va kikaik-
intóno kanban-o kakageta.」 „Ez a párt az esély-
egyenlőséget tűzte zászlajára.” ◇ hanki-ohanki-o kaka-kaka-
gerugeru félárbócrafélárbócra eresztiereszti aa zászlótzászlót 「Hanki-
o kakageta.」 „Félárbócra eresztették a zászlót.”

kakaikakai ◆ költőtalálkozóköltőtalálkozó
kakakukakaku ◆ átutazó vendégátutazó vendég
kakakukakaku ◆ különlegeskülönleges ügyfélügyfél ◆ virágnézővirágnéző
vendégvendég
kakakukakaku ◆ árár 「Kakakuni-va sóhizeiga fukuma-
retemaszuka?」 „Benne van az árban az ÁFA?” ◇

kaiirekakakukaiirekakaku beszerzésibeszerzési árár ◇ gaiszankaka-gaiszankaka-
kuku hozzávetőlegeshozzávetőleges árár ◇ kaitorikakakukaitorikakaku vé-vé-
teliteli árár ◇ kibókakakukibókakaku irányárirányár 「Kibókakaku-
jori nedan-o maketemoratta.」 „Sikerült lealkud-
nom az irányárból.” ◇ kibókakakukibókakaku kívántkívánt árár
◇ kjóteikakakukjóteikakaku szerződésesszerződéses árár ◇ kjóba-kjóba-
ikakakuikakaku licitárlicitár ◇ kinkókakakukinkókakaku egyensúlyiegyensúlyi
árár ◇ genkókakakugenkókakaku folyófolyó árár ◇ kósikakakukósikakaku
érvényesítésiérvényesítési árár 「Opuson-no kósikakaku」
„opció érvényesítési ára” ◇ kószeikakakukószeikakaku tisz-tisz-
tességestességes árár ◇ kóteikakakukóteikakaku hivataloshivatalos árár
◇ kónjúkakakukónjúkakaku vételárvételár 「Kónjúkakakuto han-
baikakaku」 „vételár és eladási ár” ◇ kokuszai-kokuszai-
kakakukakaku nemzetközinemzetközi árár ◇ szaikókakakuszaikókakaku leg-leg-
magasabbmagasabb árár ◇ szaiteikakakuszaiteikakaku legalacso-legalacso-
nyabbnyabb árár ◇ szaiteikakakuszaiteikakaku minimálárminimálár ◇ sza-sza-
teikakakuteikakaku becsültbecsült értékérték ◇ szateikakakuszateikakaku
becsültbecsült árár ◇ szanteikakakuszanteikakaku becsültbecsült árár ◇

sidzsókakakusidzsókakaku piacipiaci árár 「Fudószan-o sidzsóka-
kakuikade kónjúsita.」 „A piaci árnál alacsonyab-
ban vettem az ingatlant.” ◇ sidzsókakakusidzsókakaku for-for-
galmigalmi értékérték 「Sidzsókakakuhjakuman ennoda-
ijamondo」 „egymillió jenes forgalmi értékű gyé-
mánt” ◇ dzsijúkakakudzsijúkakaku szabadszabad árár ◇ sutoku-sutoku-
kakakukakaku beszerzésibeszerzési árár ◇ sóhisakakakusóhisakakaku fo-fo-
gyasztóigyasztói árár ◇ zeikomikakakuzeikomikakaku bruttóbruttó árár ◇

szeiszansakakakuszeiszansakakaku termelőitermelői árár ◇ zeibecu-zeibecu-
kakakukakaku nettónettó árár ◇ tan-ikakakutan-ikakaku egységen-egységen-
kéntikénti árár ◇ danpingukakakudanpingukakaku dömpingárdömpingár ◇

csintaikakakucsintaikakaku bérletibérleti értékérték ◇ csintaikaka-csintaikaka-
kuku lakbérlakbér ◇ csintaikakakucsintaikakaku bérletibérleti díjdíj ◇ te-te-
ikakakuikakaku alacsonyalacsony árár ◇ tekiszeikakakutekiszeikakaku reá-reá-
lislis árár ◇ tentókakakutentókakaku kiskereskedelmikiskereskedelmi árár ◇

tentókakakutentókakaku fogyasztóifogyasztói árár ◇ tószeikaka-tószeikaka-
kuku szabályozottszabályozott árár ◇ njúszacukakakunjúszacukakaku ár-ár-
ajánlatajánlat ◇ hanbaikakakuhanbaikakaku eladásieladási árár 「Kónjú-
kakakuto hanbaikakaku」 „vételár és eladási ár”
◇ hjókakakakuhjókakakaku becsültbecsült árár ◇ hósikakakuhósikakaku ju-ju-
tányos ártányos ár
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kakakuanteikakakuantei ◆ árstabilizációárstabilizáció 「Kakakuante-
iszeiszaku」 „árstabilizációs politika”

kakakubótókakakubótó ◆ árrobbanásárrobbanás 「Fudószansidzsó-
de kakakubótóga okotta.」 „Árrobbanás volt az
ingatlanpiacon.”

kakakucsószakakakucsósza ◆ árfelmérésárfelmérés
kakakudzsógenkakakudzsógen ◆ árkorlátozásárkorlátozás ◆ ársapkaársapka
◆ árstopárstop
kakakuhakaikakakuhakai ◆ árzuhanásárzuhanás
kakakuhendókakakuhendó ◆ áringadozásáringadozás ◆ ármozgásármozgás
kakakuhjókakakuhjó ◆ árjegyzékárjegyzék ◆ árlistaárlista
kakakuhókaikakakuhókai ◆ árak összeomlásaárak összeomlása
kakakukaikakukakakukaikaku ◆ árreformárreform
kakakukaiteikakakukaitei ◆ ármódosításármódosítás
kakakukakuszakakakukakusza ◆ árkülönbségárkülönbség
kakakukaruterukakakukaruteru ◆ árkartellárkartell 「Jonsaga
kakakukaruteru-o muszunda.」 „Négy vállalat ár-
kartellt kötött.”

kakakukiszeikakakukiszei ◆ árszabályozásárszabályozás
kakakukjószókakakukjószó ◆ árversenyárverseny
kakakukjóteikakakukjótei ◆ áregyezményáregyezmény ◆ ármegálla-ármegálla-
podáspodás
kakakukósókakakukósó ◆ áralkuáralku ◆ ártárgyalásártárgyalás
kakakunokótókakakunokótó ◆ drágulásdrágulás 「Genzairjókaka-
kuno kótó」 „alapanyagok drágulása” ◇ szekiju-szekiju-
kakakunokótókakakunokótó kőolajdráguláskőolajdrágulás
kakaku-okakaku-o cukerucukeru ◆ beárazbeáraz 「Sóhinni kakaku-
o cuketa.」 „Beáraztam az árut.”

kakakusiszúkakakusiszú ◆ árindexárindex
kakakuszakakakusza ◆ árkülönbségárkülönbség
kakakuszenszókakakuszenszó ◆ árháborúárháború
kakakuszessókakakuszessó ◆ ártárgyalásártárgyalás
kakakuszetteikakakuszettei ◆ árképzésárképzés
kakakuszószakakakuszósza ◆ ármanipulációármanipuláció
kakakuszuidzsunkakakuszuidzsun ◆ árszínvonalárszínvonal
kakakutaikakakutai ◆ árkategóriaárkategória 「Tega todoku kaka-
kutaino szeihin」 „elérhető árkategóriába tartozó
termék”

kakakutókecukakakutókecu ◆ árbefagyasztásárbefagyasztás
kakakutószeikakakutószei ◆ árszabályozásárszabályozás

kakankakan ◆ pártapárta ◆ virágpártavirágpárta ◇ góbenkakangóbenkakan
forrtforrt szirmúszirmú pártapárta ◇ sinkeikakansinkeikakan ajakosajakos
pártapárta ◇ ribenkakanribenkakan szabad szirmú pártaszabad szirmú párta
kakan-nakakan-na ◆ bátorbátor 「Kakanna kói」 „bátor tett”
◆ határozotthatározott 「Kakanna kecudan」 „határo-
zott döntés” ◆ merészmerész 「Kakanna kokoromi」
„merész próbálkozás” ◇ szekkjokukakan-naszekkjokukakan-na
vakmerővakmerő 「Szekkjokukakanna szenrjaku」 „vak-
merő stratégia”

kakan-nikakan-ni ◆ bátranbátran 「Kakanni teikószuru.」
„Bátran ellenáll.” ◆ határozottanhatározottan 「Kakanni
kecudanszuru.」 „Határozottan dönt.” ◆ meré-meré-
szenszen 「Kakanni csószenszuru.」 „Merészen pró-
bálkozik.”

kakansókakansó ◆ túlzott beavatkozástúlzott beavatkozás
kakaokakao ◆ kakaókakaó ◆ kakaófakakaófa
kakao-batákakao-batá ◆ kakaóvajkakaóvaj
kakao-maszukakao-maszu ◆ kakaómasszakakaómassza
kakarikakari ◆ felelősfelelős ◆ illetékesilletékes 「Kono ken-
va bokuno kakaride-va nai.」 „Nem vagyok illeté-
kes ebben az ügyben.” ◆ korrelatívkorrelatív partikulapartikula
◆ megbízásmegbízás ◆ megbízottmegbízott 「Konszátode onk-
jóno kakari-o cutometa.」 „Én voltam megbízva
a hangosítással a koncerten.” ◇ ukecukegakariukecukegakari
recepciósrecepciós ◇ sógaigakarisógaigakari PR-referensPR-referens ◇

szutátogakariszutátogakari indítóbíróindítóbíró ◇ tosogakaritosogakari
könyvtároskönyvtáros ◇ redzsigakariredzsigakari pénztárospénztáros
kakarikakari ◆ horoghorog szakállaszakálla ◆ indulásindulás 「Kono
kurumanoendzsin-va kakariga varui.」 „Ez a ko-
csi nehezen indul.” ◆ kiadáskiadás 「Dzsiszuiszuru-
tokakariga szukunai.」 „Ha magunkra főzünk, az
kevesebb kiadással jár.” ◆ módosítószómódosítószó ◆ zá-zá-
ródásródás 「Kono monno kagi-va kakariga varui.」
„Ez a kapu rosszul záródik.”

kakariaikakariai ◆ belekeveredésbelekeveredés 「Szono súhatono
kakari ai-o szaketai.」 „Nem akarok belekevered-
ni abba a vallási szektába.” ◆ kapcsolatkapcsolat 「Szosi-
kito nanikano kakari ai-o nokositeiru.」 „Még van
valami kapcsolata a szervezettel.”

kakariaukakariau ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Szon-nakotoni
kakari aitakunai.」 „Nem akarok ebbe belekeve-
redni.” ◆ kapcsolatbankapcsolatban vanvan 「Kavaszeto kinki-
va miszszecuni kakavari atteiru.」 „A valutaárfo-
lyam és a kamat szoros kapcsolatban van egymás-
sal.” ◆ közeköze vanvan hozzáhozzá 「Kareto kakari avana-
ihógaii.」 „Jobb, ha nincs közöd ahhoz az ember-
hez.”
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kakaricukekakaricuke ◆ megszokottmegszokott orvosiorvosi látoga-látoga-
tástás
kakaricukenoisakakaricukenoisa ◆ háziorvosháziorvos ◆ körzetikörzeti or-or-
vosvos
kakaricsókakaricsó ◆ főelőadófőelőadó
kakaridzsosikakaridzsosi ◆ korrelatív partikulakorrelatív partikula
kakariinkakariin ◆ hivatalnokhivatalnok ◆ tisztviselőtisztviselő
「Szúcukészu-o zeikankakariinni miszeta.」
„Megmutattam a bőröndömet a vámtisztviselő-
nek.” ◆ ügyintézőügyintéző
kakarikankakarikan ◆ ügyintézőügyintéző 「Madogucsino kaka-
rikanni sorui-o teisucusita.」 „Átadtam az irato-
kat az ügyintézőnek.”

kakarikirikakarikiri ◆ teljesteljes elfoglaltságelfoglaltság 「Cuma-va
ikudzsini kakari kiride iszogasii.」 „A feleségem
idejét teljesen elfoglalja a gyermeknevelés.”

kakarimuszubikakarimuszubi ◆ kötött formakötött forma
kakariukekakariuke ◆ módosító kapcsolatmódosító kapcsolat
kakarukakaru ◆ ilyenilyen 「Kakaru dzsókjóno moto,
kiszei-o minaoszu hicujógaaru.」 „Ilyen helyzet-
ben felül kell vizsgálnunk a szabályokat.”

kakarukakaru ◆ érintérint 「Kaigohokenni kakaru sinsze-
iricu」 „gondozási biztosítást érintő igénylések
aránya” ◆ függfügg 「Vatasino inocsi-va kono kuszu-
rini kakatteiru.」 „Ettől a gyógyszertől függ az éle-
tem.” ◆ kiki vanvan tűzvetűzve 「Kaizokuni-va kensókin-
ga kakatteiru.」 „Vérdíjat tűztek ki a kalózok fejé-
re.” ◆ kockánkockán forogforog 「Kono sóbuni-va taikinga
kakatteiru.」 „Nagy pénzek forognak kockán ezen
a mérkőzésen.” ◆ múlikmúlik 「Kono dzsódan-va tai-
mingunikakatteiru.」 „Ennek a viccnek a sikere
az időzítésen múlik.” ◇ kaszanikakarukaszanikakaru felbuz-felbuz-
dulvadulva támadtámad 「Szensu-va konopureiga cuzuite
kaszani kakatta.」 „A játékos a sikereitől felbuz-
dulva támadott.” ◇ kaszanikakarukaszanikakaru fölénye-fölénye-
sensen kihasználkihasznál ◇ kitaigakakarukitaigakakaru reményremény fű-fű-
ződikződik 「Atarasiicsímuni kitaigakakatteiru.」
„Sok remény fűződik az új csapathoz.”

kakarukakaru ◆ elkapelkap 「Kodomono tokiarajuru bjóki-
ni kakatta.」 „Gyermekkoromban mindent elkap-
tam.” ◆ kapkap 「Mizubószónikakatta.」 „Bárány-
himlőt kaptam.” ◆ megkapmegkap 「Infuruenzanika-
katta.」 „Megkaptam az influenzát.” ◇ otonag-otonag-
akakarubjókiakakarubjóki felnőtteketfelnőtteket érintőérintő betegségbetegség
◇ bjókinikakarubjókinikakaru megbetegszikmegbetegszik 「Szono
kodomo-va bjókinikakarijaszui.」 „Az a gyerek
hamar megbetegszik.”

kakarukakaru ◆ függfügg 「Kabeni egakakatteiru.」 „A fa-
lon függ egy kép.” ◆ lóglóg 「Kabeni egakakatte-
ita.」 „A falon lógott egy kép.” ◇ szoranikakaruszoranikakaru
fentfent vanvan azaz égenégen 「Szorani nidzsiga kakattei-
rujo.」 „Szivárvány van az égen!” ◇ nidzsigaka-nidzsigaka-
karukaru szivárványszivárvány vanvan 「Szorani nidzsigakakat-
teiru.」 „Szivárvány van az égen.”

kakarukakaru ❶ kerülkerül 「Nihonkarahangarímade
kókúken-va ikurakakarimasitaka?」 „Mennyibe
került Japánból Magyarországra a repülőjegy?” ❷

teliktelik 「Tócsakuszurumade icsidzsikankakatta.」
„1 órába telt, míg megérkeztünk.” ❸ ráömlikráömlik
「Kíbódoni mizugakakattesimatta.」 „A billen-
tyűzetre ráömlött a víz.” ❹ belefogbelefog 「Sigotoni-
kakatta.」 „Belefogtam a munkába.” ❺ rárá vanvan
rakvarakva 「Kono sóhinni sóhizei-va kakatteinai.」
„Erre az árura nem raktak forgalmi adót.” ❻ felfel
vanvan tévetéve 「Imakakatteiru kjoku-o sitteiru.」 „A
zenét, amit most tettek fel ismerem.” ❼ rárá vanvan
terítveterítve 「Hizano ueni mófugakakatteita.」 „A
térdére volt terítve egy pokróc.” ❽ rárá vanvan kötvekötve
「Hakoniribongakakatteita.」 „A dobozra szalag
volt kötve.” ❾ lóglóg 「Mimini kakatta kami」 „fül-
re lógó haj” ❿ kapkap 「Haijúniacsikocsikara sza-
szoiga kakatta.」 „A színész innen-onnan kapott
meghívást.” ◆ akasztvaakasztva vanvan 「Kabeni kakat-
teiru tokei」 „falra akasztott óra” ◆ belekerülbelekerül
「Hjakumankakattakedo, kattejokatta.」 „Bele-
került egy millióba, de megérte.” ◆ bebe vanvan bo-bo-
rítvarítva 「Jamani kumogakakatteita.」 „A hegyet
felhők borították.” ◆ borulborul 「Tanini kirigakakat-
teita.」 „Köd borult a völgyre.” ◆ eltarteltart 「Ko-
no nazoga kaimeiszareruni-va madamada dzsik-
angakakarudesó.」 „Egy ideig eltart, amíg a rej-
tély megoldódik.” ◆ éppenéppen csinálcsinál 「Imarjóri-
nikakatteirukara, csotto mattete!」 „Most éppen
főzök, várj egy kicsit!” ◆ esikesik 「Hangarí
gonoakuszento-va szaisono onszecunikakarima-
szu.」 „A magyarban a hangsúly az első szótagra
esik.” ◆ fogfog 「Burékigakakaranai.」 „Nem fog a
fék.” ◆ függfügg 「Kabeni ega kakatteiru.」 „Egy kép
függ a falon.” ◆ hathat 「Szubeteno buttaini dzsúr-
jokuga kakatteiru.」 „Minden tárgyra nehézségi
erő hat.” ◆ hozzáfoghozzáfog 「Furo-o vakaszu sitaku-
nikakatta.」 „Hozzáfogtam a fürdővíz elkészítésé-
hez.” ◆ indulindul 「Endzsingakakaranai.」 „Nem in-
dul a motor.” ◆ kiérkiér 「Sikicsiga dóronikakatta.」
„A telek kiért az útra.” ◆ nehezediknehezedik 「Katahó-
no katadakeni omomigakakaru.」 „Csak az egyik
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vállamra nehezedik súly.” ◆ nekimegynekimegy 「Hitor-
ide tekinikakatta.」 „Egyedül mentem neki az el-
lenségnek.” ◆ ráakadráakad 「Szakana-va harini ka-
katteiru.」 „A hal ráakadt a horogra.” ◆ ráborulráborul
「Konpjútáni mizugakakatta.」 „Ráborult a víz a
számítógépre.” ◆ ráfröccsenráfröccsen 「Szúpuga kakat-
tesimatta.」 „Rám fröccsent a leves.” ◆ terhelterhel
「Junjúhinni-va kanzeiga kakaru.」 „Az importot
vám terheli.” ◆ végeznekvégeznek velevele 「Tekino jai-
banikakatta.」 „Ellenség kardja végzett vele.” ◇

aminikakaruaminikakaru hálóbahálóba kerülkerül 「Aminikakatta
szakana」 „hálóba került hal” ◇ angógakakaruangógakakaru
kódolvakódolva vanvan 「Meszszédzsi-va angógakakatte-
ita.」 „Az üzenet kódolva volt.” ◇ isanikakaruisanikakaru
orvoshozorvoshoz járjár 「Kono bjókide icsinenkanisani-
kakatteita.」 „Ezzel a betegséggel egy évig jártam
orvoshoz.” ◇ ottegakakaruottegakakaru üldözőbeüldözőbe veszikveszik
「Vatasini ottegakakatta.」 „Üldözőbe vettek.” ◇

omenikakaruomenikakaru találkoziktalálkozik 「Omenikakarete
uresiideszu.」 „Örülök, hogy találkozhattunk!” ◇

kakarudesókakarudesó megvanmegvan 「Kono ie-va icsiokuenk-
uraikakarudesó.」 „Ez a ház megvan 100 millió.”
◇ kagigakakarukagigakakaru zárvazárva vanvan 「Konodoa-va
kagigakakatteiru.」 „Ez az ajtó zárva van.” ◇ kag-kag-
igakakaruigakakaru kulcsrakulcsra záródikzáródik 「Konodoa-va jo-
runinaruto dzsidótekini kagiga kakaru.」 „Ez az
ajtó este automatikusan kulcsra záródik.” ◇ kita-kita-
igakakaruigakakaru reményremény fűződikfűződik 「Atarasiicsímu-
ni kitaigakakatteiru.」 „Sok remény fűződik az új
csapathoz.” ◇ kinikakarukinikakaru aggasztaggaszt
「Okaaszan-no bjókiga kini kakaru.」 „Aggaszt
anyukám betegsége.” ◇ kinikakarukinikakaru izgatizgat 「Ko-
domono sóraiga kinikakaru.」 „Izgat a gyerek jö-
vője.” ◇ kimetekakarukimetekakaru biztosrabiztosra veszvesz 「Ka-
rega szangjószupaidato kimetekakatta.」 „Biztos-
ra vettem, hogy ipari kém.” ◇ kirikakarukirikakaru rátá-rátá-
madmad 「Han-nin-va naifude bokuni kiri kakatta.」
„A tettes késsel rám támadt.” ◇ kuttekakarukuttekakaru in-in-
dulatosandulatosan visszaszólvisszaszól 「Kare-va sigoto-o ke-
naszarete kuttekakatta.」 „Amikor becsmérelték
a munkáját, indulatosan visszaszólt.” ◇ kuttek-kuttek-
akaruakaru rátámadrátámad 「Fukóheina szenszeini kutte-
kakatta.」 „Rátámadt az igazságtalan tanárra.” ◇

kuttekakarukuttekakaru indulatosanindulatosan odaszólodaszól 「Dzsósi-
ni kuttekakatta.」 „Indulatosan odaszólt a főnö-
kének.” ◇ kengigakakarukengigakakaru gyanúbagyanúba kevere-kevere-
dikdik 「Dzsitensadorobóno kengigakakerareta.」
„Gyanúba keveredett egy kerékpárlopási ügyben.”
◇ koegakakarukoegakakaru szólnakszólnak hozzáhozzá 「Keiszacu-
kankara koega kakatta.」 „Egy rendőr megszó-

lított.” ◇ koszutogakakarukoszutogakakaru költséggelköltséggel járjár
「Anzenni-va koszutogakakaru.」 „A biztonság
költséggel jár.” ◇ kodomogakakarubjókikodomogakakarubjóki gyer-gyer-
mekbetegségmekbetegség ◇ szaimindzsucugakakaruszaimindzsucugakakaru
hipnotizálvahipnotizálva vanvan 「Kanodzso-va icuno manika
szaimindzsucugakakatteita.」 „A nő egyszer csak
hipnotizálva volt.” ◇ sikakarusikakaru majdnemmajdnem 「Ka-
vani oborekakatta.」 „Majdnem belefulladtam a
folyóba.” ◇ sikakarusikakaru éppenéppen csinálcsinál 「Tórika-
katta misze-va csódobágen-o jatteita.」 „Az üzlet,
ami előtt éppen elmentem, leárazást tartott.” ◇

sikakarusikakaru nekineki csinálcsinál 「Kabenijori kakatta.」
„Nekidőltem a falnak.” ◇ sikakarusikakaru rárá csinálcsinál
「Jadzsúga vatasini oszoikakattekita.」 „A vadál-
lat rám támadt.” ◇ szoranikakaruszoranikakaru fentfent vanvan azaz
égenégen 「Szorani nidzsiga kakatteirujo.」 „Szivár-
vány van az égen!” ◇ csairogakattacsairogakatta barnásbarnás
「Csairogakatta midori」 „barnászöld” ◇ teg-teg-
akakaruakakaru gondgond vanvan velevele 「Tenokakaru kodo-
moda.」 „Sok gond van ezzel a gyerekkel.” ◇ teg-teg-
akakaruakakaru fáradságosfáradságos 「Tenokakaru sigoto」
„fáradságos munka” ◇ tenikakarutenikakaru kezérekezére ke-ke-
rülrül 「Tekino tenikakatte sinda.」 „Az ellenség ke-
zére kerülve halt meg.” ◇ tenikakarutenikakaru kezekeze aláalá
kerülkerül 「Kareno tenikakatta sigoto-va kicsinto na-
si togerareru.」 „Ami munka a keze alá kerül, azt
jól el is végzi.” ◇ temagakakarutemagakakaru vesződikvesződik
「Hon-jakuni temagakakatta.」 „Sokat vesződ-
tem a fordítással.” ◇ denvagakakarudenvagakakaru hívásthívást
kapkap 「Denvaga kakattekita.」 „Hívást kaptam.”
◇ dokuganikakarudokuganikakaru karmaikarmai közéközé kerülkerül
「Kanodzso-va pureibóino dokuganikakatta.」
„Lator karmai közé került.” ◇ dokuganikakarudokuganikakaru
áldozatáuláldozatául esikesik 「Szagisino dokuganikakat-
ta.」 „Csaló áldozatává esett.” ◇ nametekakarunametekakaru
alábecsülalábecsül 「Aite-o nametekakaruto makeru-
zo.」 „Ha alábecsülöd az ellenfeledet, veszíteni
fogsz!” ◇ navanikakarunavanikakaru elel leszlesz fogvafogva 「Han-
nin-va navanikakatta.」 „A tettest elfogták.” ◇

norikakattafunenorikakattafune nincsnincs visszaútvisszaút ◇ haszuig-haszuig-
akakaruakakaru érzéstelenítveérzéstelenítve vanvan 「Hagukini ha-
szuigakakatteiru.」 „Az ínyem érzéstelenítve
van.” ◇ haszuigakakaruhaszuigakakaru elel vanvan kábítvakábítva
「Tora-va haszuigakakatte nemutteiru.」 „A tig-
ris elkábítva alszik.” ◇ hananikakattakoehananikakattakoe orr-orr-
hanghang ◇ hananikakattakoehananikakattakoe hízelgőhízelgő hanghang
「Erebétágáruno hanagoe」 „lifteslány hízelgő
hangja” ◇ futangakakarufutangakakaru terhelőterhelő 「Kosini
futangakakaru siszei」 „derekat terhelő testtar-
tás” ◇ puresságakakarupuresságakakaru nyomásnyomás nehezediknehezedik
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「Szensunipuressága kakatta.」 „Nyomás nehe-
zedett a sportolóra.” ◇ menikakarumenikakaru találkoziktalálkozik
「Omenikakarete kóeideszu.」 „Őrülök, hogy ta-
lálkozhattunk!” ◇ menikakarumenikakaru szemébeszemébe lóglóg
「Kamiga menikakatteiru.」 „Szemembe lóg a
hajam.” ◇ jódan-nikakarujódan-nikakaru tárgyratárgyra tértér 「Sza-
te, jódannikakaró.」 „Most pedig térjünk a tárgy-
ra!”

kakarudesókakarudesó ◆ megvanmegvan 「Kono ie-va icsioku-
enkuraikakarudesó.」 „Ez a ház megvan 100 mil-
lió.”

kakasikakasi ◆ bábbáb 「Imano sacsó-va kakasinojóda.」
„A mostani igazgató csak egy báb.” ◆ madár-madár-
ijesztőijesztő 「Hatakenikakasi-o tateta.」 „Madár-
ijesztőt állítottam a veteményes földre.” ◆ stró-stró-
manman
kakaszazukakaszazu ◆ kihagyáskihagyás nélkülnélkül ◆ kivételkivétel nél-nél-
külkül 「Kare-va mainicsikakaszazubíru-o nomu.」
„Kivétel nélkül minden nap sört iszik.” ◆ okvet-okvet-
lenüllenül ◆ rendszeresenrendszeresen 「Mainicsikakaszazu
undósinakerebanaranai.」 „Minden nap rendsze-
resen tornázni kell.” ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Szan-
dzsúninenkan kakaszazucuketeita nikki」 „32
éven át szakadatlanul vezetett napló”

kakaszenaikakaszenai ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen 「Hangarí
rjórinipapurika-va kakaszenai.」 „A magyar éte-
lekhez elengedhetetlen a paprika.” ◆ elmarad-elmarad-
hatatlanhatatlan 「Siaino maeni dzsunbitaiszó-va ka-
kaszenai.」 „A mérkőzés előtt elmaradhatatlan a
bemelegítés.” ◆ előfeltételelőfeltétel 「Kono sigoto-o
ukeruni-va eigo-va kakaszenai.」 „Ehhez a mun-
kához az angol nyelvtudás előfeltétel.”

kakaszenaijószokakaszenaijószo ◆ alapelemalapelem 「Sio-va inocsi-
no kakaszenai jószodeszu.」 „A só létünk alapele-
me.”

kakaszenaimonokakaszenaimono ◆ alapfeltételalapfeltétel 「Kenkó-va
siavaszena dzsinszeini kakaszemaszen.」 „A bol-
dog élet alapfeltétele az egészség.”

kakaszokudokakaszokudo ◆ rándulásrándulás
kakaszukakaszu ◆ elmulasztelmulaszt 「Mainicsino rensú-o ka-
kaszanakatta.」 „Nem mulasztottam el a napi
gyakorlást.” ◆ nélkülöznélkülöz 「Kateini-va szentakk-
iga kakaszenai.」 „A mosógép nélkülözhetetlen a
háztartásban.” ◇ kakaszazukakaszazu szakadatlanulszakadatlanul
「Szandzsúninenkan kakaszazucuketeita nikki」
„32 éven át szakadatlanul vezetett napló” ◇ ka-ka-
kaszenaikaszenai elengedhetetlenelengedhetetlen 「Hangarí

rjórinipapurika-va kakaszenai.」 „A magyar éte-
lekhez elengedhetetlen a paprika.”

kakataisókakataisó ◆ hangos nevetéshangos nevetés
kakatokakato ◆ saroksarok 「Kakato-va kaszakaszaninat-
teiru.」 „Bőrkeményedés van a sarkamon.” ◇

kucunokakatokucunokakato cipőcipő sarkasarka 「Kucuno kakatoga
hazureta.」 „Lejött a cipőm sarka.”

kakatonohikuikucukakatonohikuikucu ◆ lapos sarkú cipőlapos sarkú cipő
kakatonotakaikucukakatonotakaikucu ◆ magas sarkú cipőmagas sarkú cipő
kakavaranaikakavaranai ◆ távoltávol tartjatartja magátmagát 「Ne-
zumikóbidzsineszuni kakavaranaijónisiteiru.」
„Próbálom távol tartani magam a piramisjátékok-
tól.”

kakavarazukakavarazu ◆ ellenéreellenére 「Daiettositani-
mokakavarazu, jaszenakatta.」 „A diéta ellenére
sem fogyott le.” ◆ függetlenülfüggetlenül 「Kono bjóki-
va nenreinikakavarazu daredemonaru oszoregaa-
ru.」 „Ezt a betegséget életkortól függetlenül, bár-
ki elkaphatja.”

kakavarikakavari ◆ kapcsolatkapcsolat 「Hitotono kakavari-o
szakejótoszuru.」 „Kerüli az emberi kapcsolato-
kat.” ◆ összefüggésösszefüggés 「Tónjóbjó-va szutoreszu-
to fukai kakavarigaaru.」 „A cukorbetegség a
stresszel szoros összefüggés van.” ◇ kakavarino-kakavarino-
aruaru szerepetszerepet játszikjátszik 「Hangaríno rekisini ka-
kavarinoaru dzsinbucu.」 „A magyar történelem-
ben szerepet játszó személy.” ◇ kakavarinoarukakavarinoaru
közeköze vanvan hozzáhozzá 「Boku-va szeidzsini-va nanno
kakavarimonai.」 „Semmi közöm sincs a politiká-
hoz.”

kakavariaikakavariai ◆ belekeveredésbelekeveredés 「Kono dzsiken-
ni kakavari aininaritakunai.」 „Nem akarok bele-
keveredni ebbe az ügybe.” ◆ kölcsönöskölcsönös kapcso-kapcso-
latlat 「Gjószeito minkanno kakavari ai」 „politi-
ka és nép kölcsönös kapcsolata” ◆ viszonyulásviszonyulás
「Sógainoaru kodomotono kakavari ai」 „fogya-
tékos gyerekekhez való viszonyulás”

kakavariaukakavariau ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Szettódzsiken-
ni kakavari atta.」 „Belekeveredett egy lopásba.”
◆ kapcsolódikkapcsolódik egymáshozegymáshoz 「Kankjóto
ningen-va kakavari atteiru.」 „A környezet és az
ember kapcsolódik egymáshoz.” ◆ keveredikkeveredik
「Csinpirato kakavarigaatta.」 „Rossz társaságba
keveredett.” ◆ összefüggösszefügg 「Kabukato kinri-va
miszszecuni kakavari atteiru.」 „A részvények ár-
folyama és a kamatláb szorosan összefügg.” ◇ ka-ka-
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kavariavanaikavariavanai kerülkerül 「Kareni kakavari avanai-
hógaiijo.」 „Kerüld azt az embert!”

kakavariavanaikakavariavanai ◆ kerülkerül 「Kareni kakavari
avanaihógaiijo.」 „Kerüld azt az embert!”

kakavarinakukakavarinaku ◆ függetlenülfüggetlenül 「Szeibecunika-
kavarinaku daredemo kacudóni szankadekiru.」
„Nemtől függetlenül bárki részt vehet a tevékeny-
ségünkben.”

kakavarinoarukakavarinoaru ◆ közeköze vanvan hozzáhozzá 「Boku-
va szeidzsini-va nanno kakavarimonai.」 „Semmi
közöm sincs a politikához.” ◆ szerepetszerepet játszikjátszik
「Hangaríno rekisini kakavarinoaru dzsinbucu.」
„A magyar történelemben szerepet játszó sze-
mély.”

kakavarukakavaru ◆ függfügg 「Kaisano sinrainikakavaru
mondai」 „probléma, amitől a vállalattal szembe-
ni bizalom függ” ◆ közeledikközeledik 「Kono hitoni zet-
taini kakavatte-va ikenai.」 „Semmiképpen sem
szabad ehhez az emberhez közeledni.” ◆ közeköze
vanvan hozzáhozzá 「Karemo órjóni kakavatteita.」
„Neki is köze volt a sikkasztáshoz.” ◆ vezetvezet
「Kore-va inocsini kakavarukotodeszu.」 „Ez ha-
lálhoz vezethet.” ◇ kakavaranaikakavaranai távoltávol tartjatartja
magátmagát 「Nezumikóbidzsineszuni kakavaranaijó-
nisiteiru.」 „Próbálom távol tartani magam a pi-
ramisjátékoktól.”

kakavarukakavaru ◆ foglalkozikfoglalkozik velevele
「Cumaranukotonikakavatteiruno-va ojamena-
szai.」 „Ne foglalkozz ilyen apróságokkal!”

kakazuraukakazurau ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Sódzsinadonika-
kazurau.」 „Csip-csup ügyekkel foglalkozik.” ◆

köze vanköze van
kakekake ◆ gáncsolásgáncsolás ◆ hitelhitel 「Kuruma-o kakede
katta.」 „Hitelbe vettem a kocsit.” ◆ megkezdésmegkezdés
「Jomikakeno hon」 „megkezdett könyv” ◆ tar-tar-
tótó 「Asikake」 „lábtartó” ◆ tartozástartozás ◆ tész-tész-
talevestaleves ◇ taorukaketaorukake törülközőtartótörülközőtartó ◇ jó-jó-
fukukakefukukake ruhaakasztóruhaakasztó
kakekake ◆ darabdarab 「Kavarano kake」 „cserépdarab”
◆ fogyásfogyás 「Cukino micsi kake」 „Hold daga-
dása és fogyása” ◆ gerezdgerezd 「Neh-sitafuraipan-
nioríbuoiru ószadzsiicsito, nin-niku hitokakera-o
uszuku kittamono-o kaorigaderumade itamema-
szu.」 „Forró serpenyőben egy kanál olajban sü-
tünk egy gerezd vékonyra vágott fokhagymát,
amíg nem érezzük az illatát.”

kakekake ◆ fogadásfogadás 「Kakeni kacu.」 „Megnyeri a
fogadást.” ◆ kockáztatáskockáztatás 「Ókina kakeni de-
ta.」 „Sokat kockáztattam.” ◆ téttét
「Konopurodzsekuto-va ókina kakedatta.」 „A
projektnek nagy volt a tétje.” ◇ kake-okake-o szuruszuru fo-fo-
gadástgadást kötköt 「Kareto kake-o sita.」 „Fogadást
kötöttem vele.”

kakeagarukakeagaru ◆ felszaladfelszalad 「Kaidan-o kake agat-
ta.」 „Felszaladtam a lépcsőn.”

kakeaikakeai ◆ duettduett ◆ párbeszédpárbeszéd
kakeaimanzaikakeaimanzai ◆ humoros párbeszédhumoros párbeszéd
kakeasikakeasi ◆ gyorsgyors iramiram 「Kake aside ekimade
itta.」 „Gyors iramban mentem az állomásra.” ◆

sietségsietség 「Rjórino cukuri kata-o kake aside sze-
cumeisita.」 „Sietve elmagyaráztam, hogyan ké-
szül ez az étel.” ◆ vágtavágta
kakeasidekakeaside ◆ futvafutva
kakeasideikukakeasideiku ◆ vágtatvágtat 「Macsi-o kake aside
itta.」 „Keresztülvágtattam a városon.”

kakeaukakeau ◆ alkudozikalkudozik 「Ten-into nedan-o kake
atta.」 „Az eladóval alkudozott az árról.” ◆ be-be-
szélszél 「Kareto kake aimasóka?」 „Beszéljek ve-
le?” ◆ egymásraegymásra fröcskölfröcsköl 「Kodomotacsi-va
mizu-o kake atta.」 „A gyerekek egymásra fröcs-
költék a vizet.” ◇ koe-okoe-o kakeaukakeau szótszót váltvált ◇

koe-okoe-o kakeaukakeau egymástegymást szólongatszólongat 「Szuikjú-
no szensutacsi-va koe-o kake attepuré-o sita.」 „A
vízilabdások egymást szólongatva játszottak.”

kakeavaszerukakeavaszeru ◆ keresztezkeresztez 「Butao inosisito
kake avaszeta.」 „Keresztezte a disznót a vaddisz-
nóval.” ◆ összeszorozösszeszoroz 「Szano jonto kake
avaszeta.」 „Összeszorozta a hármat néggyel.”

kakebutonkakebuton ◆ paplanpaplan
kakebutonkabákakebutonkabá ◆ paplanhuzatpaplanhuzat
kakecukakecu ◆ elfogadáselfogadás ◆ jóváhagyásjóváhagyás
kakecukerukakecukeru ◆ kiszállkiszáll 「Cúhóno atokeiszacuga
kakecuketa.」 „A hívásra kiszállt a rendőrség.” ◆

odarohanodarohan 「Dzsikogenbani kake cuketa.」
„Odarohantam a baleset színhelyére.” ◆ odasietodasiet
「Bjóinmade kurumade kake cuketa.」 „Kocsival
gyorsan a kórházba siettem.” ◆ odaszaladodaszalad 「Ta-
szukejóto hitoga kake cuketa.」 „Az emberek oda-
szaladtak segíteni.”

kakecukeszanbaikakecukeszanbai ◆ háromhárom pohárpohár szakészaké aa
későn érkezőnekkésőn érkezőnek
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kakecuszurukakecuszuru ◆ elfogadelfogad 「Gian-va szanszeita-
szúde kakecuszareta.」 „Szavazati többséggel el-
fogadták az indítványt.” ◆ jóváhagyjóváhagy 「Hóan-va
kakecuszareta.」 „Jóváhagyták a törvényterveze-
tet.” ◆ megszavazmegszavaz 「Gian-va kakecuszareta.」
„Megszavazták a javaslatot.”

kakecsigaerukakecsigaeru ◆ félregombolfélregombol 「Sacunobotan-
o kake csigaetadesó!」 „Félregomboltad az inge-
det!”

kakecsizukakecsizu ◆ falitérképfalitérkép
kakedasikakedasi ◆ kezdőkezdő 「Kake dasino isa」 „kezdő
orvos”

kakedaszukakedaszu ◆ futnifutni kezdkezd 「Jukkuri aruiteita
hito-va tozuzenkake dasita.」 „A lassan sétáló
ember hirtelen futni kezdett.” ◆ kifutkifut 「Szairen-
no otoga kikoete iekara kake dasita.」 „A sziréna
hangjára kifutottam a házból.” ◆ nekiiramodiknekiiramodik
「Dorobó-va kake dasita.」 „A tolvaj nekiiramo-
dott.”

kakedokeikakedokei ◆ faliórafalióra
kakedzsajakakedzsaja ◆ útszéli teázóútszéli teázó
kakedzsikukakedzsiku ◆ falifali tekercsdísztekercsdísz ◆ függőképfüggőkép
◆ tekercsképtekercskép
kakefukakefu ◆ drapériadrapéria
kakefudakakefuda ◆ kiakasztott táblakiakasztott tábla
kakegaekakegae ◆ pótláspótlás
kakegaenonaikakegaenonai ◆ drágadrága 「Kakegaenonai kodo-
mo」 „drága gyermek” ◆ pótolhatatlanpótolhatatlan 「Ka-
kegaenonai hito」 „pótolhatatlan ember”

kakegaikakegai ◆ hitelre vásárláshitelre vásárlás
kakegaiszurukakegaiszuru ◆ hitelre vásárolhitelre vásárol
kakeganekakegane ◆ kallantyúkallantyú 「Hakono kake gane」
„dobozt záró kallantyú” ◆ kampókampó 「Doano kake
gane」 „ajtón lévő kampó” ◆ riglirigli 「Doano kake
gane」 „ajtón lévő rigli” ◇ nankindzsónokake-nankindzsónokake-
ganegane lakatpántlakatpánt
kakegane-okakegane-o hazuszuhazuszu ◆ kinyitkinyit 「Hakono kake
gane-o hazusita.」 „Kinyitottam a bezárt dobozt.”

kakegane-okakegane-o kakerukakeru ◆ bezárbezár 「Doani kake
gane-o kaketa.」 „Bezártam a riglivel az ajtót.”

kakegoekakegoe ◆ bekiabálásbekiabálás 「Kansúkara kake goe-
ga kikoeta.」 „A közönség soraiból bekiabálás hal-
latszott.” ◆ bravózásbravózás 「Kjakuszekikara kake go-
egakakatta.」 „A nézőtérről bravózás hallatszott.”
◆ buzdításbuzdítás ◆ csatakiáltáscsatakiáltás ◆ hórukkoláshórukkolás

kakegoedaorekakegoedaore ◆ szavakszavak üresüres pufogtatásapufogtatása
「Szeifuno kaikaku-va kake goedaoreni ovatta.」
„A kormány reformja szavak üres pufogtatásával
ért véget.”

kakegotokakegoto ◆ hazardírozáshazardírozás ◆ hazárdjátékhazárdjáték ◆

szerencsejátékszerencsejáték 「Kake gotode zaiszan-o naku-
sita.」 „Szerencsejátékon eljátszotta a vagyonát.”

kakegoto-okakegoto-o szuruszuru ◆ hazardírozikhazardírozik 「Kake
goto-o site katta.」 „Hazardíroztam és nyertem.”
◆ hazárdjátékothazárdjátékot játszikjátszik 「Hjakumanenno
kake goto-o sita.」 „Egymillió jenben játszottam
hazárdjátékot.”

kakehagikakehagi ◆ műbeszövésműbeszövés ◆ műstoppolásműstoppolás
kakehanarerukakehanareru ◆ eltérőeltérő 「Kidzsuntokon-
nanikake hanareteiru szúcsi-va okasiideszu.」
„Az előírttól ennyire eltérő érték furcsa.” ◆ közeköze
sincssincs hozzáhozzá 「Kareno hanasi-va sindzsicuto-va
kake hanareteita.」 „Amit mondott, annak köze
sem volt az igazsághoz.” ◆ nagyonnagyon eltéreltér 「Kar-
erano szeikaku-va kakehanareteiru.」 „Nagyon
eltérő a személyiségük.” ◆ távoltávol esikesik 「Demo
taikarakake hanareta basoni tatteita.」 „A tünte-
tőktől távol eső helyen álltam.”

kakehanaretakakehanareta ◆ messzemenőmesszemenő 「Kake hana-
reta kecuron-o dasite-va ikenai.」 „Nem szabad
messzemenő következtetést levonni.”

kakehasikakehasi ◆ függőhídfüggőhíd ◆ ideiglenesideiglenes hídhíd ◆

közvetítőközvetítő 「Niccsúno kake hasitonatta.」 „Köz-
vetítő szerepet vállalt Japán és Kína között.” ◆

összekötőösszekötő hídhíd 「Hitoto hito-o muszubu kake
hasi」 „embereket összekötő híd”

kakehedatarukakehedataru ◆ messzemessze vanvan egymástólegymástól
「Karerano nórjoku-va kake hedatatteiru.」
„Messze van egymástól a képességük.”

kakehikakehi ◆ vízcsorgatóvízcsorgató ◆ vízcsurgatóvízcsurgató
kakehikikakehiki ◆ alkudozásalkudozás 「Kare-va kake hikino
dzsózuna hito.」 „Jól tud alkudozni.” ◆ taktikataktika
「Gaikódzsóno kake hiki」 „diplomáciai taktika”
◆ trükktrükk 「Sóbaino kake hikini kuvasikunai.」
„Nem ismerem az üzleti trükköket.”

kakehikiniódzsirukakehikiniódzsiru ◆ megalkuszikmegalkuszik
kakehiki-okakehiki-o szuruszuru ◆ fondorlathozfondorlathoz folyamo-folyamo-
dikdik 「Kake hiki-o sitemo kanodzsono koibitoni-
naritai.」 „Akár fondorlattal is, de szeretném el-
nyerni a nő szívét.” ◆ manőverezikmanőverezik ◆ taktiká-taktiká-
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zikzik 「Kake hiki-o site siaini katta.」 „Taktikázva
nyerte meg a mérkőzést.”

kakehódaikakehódai ◆ korlátlankorlátlan díjcsomagdíjcsomag 「Kake
hódaino keijaku-o sita.」 „Korlátlan díjcsomagra
fizettem elő.” ◆ korlátlankorlátlan telefonbeszélge-telefonbeszélge-
téstés
kakeikakei ◆ családicsaládi kasszakassza ◆ családicsaládi költség-költség-
vetésvetés
kakeikakei ◆ virágszárvirágszár
kakeikakei ◆ máglyahalálra ítélésmáglyahalálra ítélés
kakeikakei ◆ származásszármazás 「Csicsikatano kakei-o
tadotta.」 „Lekövettem édesapám származását.”

kakeibokakeibo ◆ családicsaládi költségvetéstköltségvetést nyilván-nyilván-
tartó füzettartó füzet ◆ háztartási naplóháztartási napló
kakeigakurusiikakeigakurusii ◆ családcsalád anyagianyagi helyzetehelyzete
nehéznehéz
kakeiszeikakeiszei ◆ hipermorfózishipermorfózis ◆ hiperpláziahiperplázia
kakeizukakeizu ◆ családfacsaládfa
kakejorukakejoru ◆ átszaladátszalad 「Tomodacsinotokoroni
kake jotta.」 „Átszaladtam a barátomhoz.” ◆

odaszaladodaszalad 「Madobeni kake jotta.」 „Odasza-
ladtam az ablakhoz.”

kakekinkakekin ◆ fogadásfogadás összegeösszege ◆ téttét 「Toba-
kuno kake kin」 „fogadás tétje”

kakekinkakekin ◆ befizetésbefizetés 「Cukiicsiman enno kake
kin」 „havi tízezer jenes befizetés” ◆ díjdíj 「Nen-
gakuno kake kin」 „éves díj” ◆ járulékjárulék 「Sakai-
hokenno kake kin-o kakeru.」 „Társadalombizto-
sítási járulékot fizetek.”

kakekkokakekko ◆ futóversenyfutóverseny ◆ versenyfutásversenyfutás
kakekkoszurukakekkoszuru ◆ versenytversenyt futfut 「Tomodacsito
kakekkosita.」 „Versenyt futottam a barátom-
mal.”

kakekkurakakekkura ◆ futóversenyfutóverseny
kakekomiderakakekomidera ◆ menedéketmenedéket nyújtónyújtó temp-temp-
lomlom
kakekomidzsósakakekomidzsósa ◆ felugrálásfelugrálás aa buszrabuszra ◆

felugrálásfelugrálás aa vonatravonatra 「Kake komi dzsósa-va
goenrjo kudaszai!」 „Kérem ne ugráljanak fel a
vonatra!”

kakekomidzsujókakekomidzsujó ◆ pánikszerűpánikszerű keresletkereslet
「Zózeimaeno kake komi dzsujó」 „adóemelés
előtti pánikszerű kereslet”

kakekomukakekomu ◆ berohanberohan 「Toireni kake konda.」
„Berohantam a vécébe.” ◆ beszaladbeszalad 「Hejani
kake konda.」 „Beszaladtam a szobába.” ◆ felug-felug-
rálrál 「Densani kake komanaide kudaszai.」 „Ne
ugráljanak fel a vonatra!” ◆ felugrikfelugrik 「Baszuni
kake konda.」 „Felugrottam a buszra.” ◆ megro-megro-
hanhan 「Neageno maeni hitobitogagaszorinszutan-
doni kake konda.」 „Az áremelés előtt az emberek
megrohanták a benzinkutakat.” ◇ kakekomi-kakekomi-
dzsósadzsósa felugrálásfelugrálás aa buszrabuszra ◇ kakekomi-kakekomi-
dzsósadzsósa felugrálásfelugrálás aa vonatravonatra 「Kake komi
dzsósa-va goenrjo kudaszai!」 „Kérem ne ugrálja-
nak fel a vonatra!”

kakekotobakakekotoba ◆ szójátékszójáték
kakekurabekakekurabe ◆ versenyfutásversenyfutás
kakemavarukakemavaru ◆ futkosfutkos 「Kodomotacsi-va
kóen-o kake mavatteiru.」 „A gyerekek a parkban
futkosnak.” ◆ szaladgálszaladgál 「Kodomono koro-va
takuszan kake mavarimasita.」 „Amikor gyerek
voltam, sokat szaladgáltam.” ◇ acsikocsika-acsikocsika-
kemavarukemavaru rohangálrohangál 「Buhin-o kaótoacsikocsi
kake mavatteita.」 „Egy alkatrész után rohangál-
tam.” ◇ kinszakunikakemavarukinszakunikakemavaru pénzpénz utánután
futkosfutkos 「Kinszakuni kake mavatteita.」 „A pénz
után futkosott.”

kakemavarukotokakemavarukoto ◆ futkározásfutkározás
kakemegurukakemeguru ◆ lepereglepereg 「Sino szunzenni dzsi-
bunno dzsinszeiga szómatónojóni kake megut-
ta.」 „A halála előtt lepergett a szeme előtt az éle-
te.” ◆ végigperegvégigpereg 「Kioku-va atamano naka-o
kake megutteita.」 „Végigperegtek az emlékek a
fejemben.”

kakemocsikakemocsi ◆ egyszerreegyszerre többtöbb munkamunka válla-válla-
lásalása 「Nisa kake mocside hataraiteiru.」 „Két
helyen dolgozik egyszerre.”

kakemocsiszurukakemocsiszuru ◆ egyszerreegyszerre többtöbb munkájamunkája
vanvan 「Arubaito-o kake mocsisiteiru.」 „Több
részmunkaidős munkát is végez egyszerre.”

kakemonokakemono ◆ függőtekercsfüggőtekercs ◆ takarótakaró
kakenkaken ◆ család törvényecsalád törvénye
kakenaoszukakenaoszu ◆ újrahívújrahív 「Gofungotoni kakena-
osita.」 „Ötpercenként újrahívtam.” ◆ vissza-vissza-
hívhív 「Tomodacsini kake naoszuno-o vaszureta.」
„Elfelejtettem visszahívni a barátomat.”

kakenekakene ◆ felárralfelárral megnöveltmegnövelt árár 「Kake ne-o
iu.」 „Felárral megnövelt árat mond.” ◆ túlzástúlzás
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kakenenasikakenenasi ◆ felárfelár nélkülnélkül 「Kake nenasino
nedan」 „felár nélküli ár” ◆ túlzástúlzás nélkülnélkül
「Szore-va kake nenasini szubarasii.」 „Túlzás
nélkül állíthatom, hogy csodálatos.”

kakenoborukakenoboru ◆ felszaladfelszalad 「Kaidan-o kake no-
botta.」 „Felszaladtam a lépcsőn.”

kakenukerukakenukeru ◆ átfutátfut 「Kanodzso-e no acui
omoiga mune-o kake nuketa.」 „Heves érzelem
futott át rajta a nő iránt.” ◆ átszaladátszalad
「Hitodakari-o otokoga kake nuketa.」 „Egy férfi
átszaladt a tömegen.” ◆ elrobogelrobog 「Ótobai-va bo-
kuno joko-o kake nuketa.」 „Egy motoros elro-
bogott mellettem.” ◆ elsuhanelsuhan 「Attoiu mani
dzsúnenga kake nuketa.」 „Pillanatok alatt elsu-
hant tíz év.” ◆ elszaladelszalad 「Micsi-o aruitetara oto-
koni kake nukareta.」 „Az utcán sétálva hátulról
egy férfi szaladt el mellettem.” ◇ szaszszóto-szaszszóto-
kakenukerukakenukeru ügyesenügyesen átvészelátvészel 「Kontontosi-
ta dzsidai-o szaszszóto kake nuketa.」 „Ügyesen
átvészeltem a viharos időket.”

kakeocsikakeocsi ◆ szökésszökés 「Rjósinga jurusitekuren-
akattanode, kake ocsi-o kangaeta.」 „A szülei
nem engedtek hozzá, ezért szökésre készült.” ◆

szöktetésszöktetés
kakeocsimonokakeocsimono ◆ megszökött szerelmesekmegszökött szerelmesek
kakeocsi-okakeocsi-o szuruszuru ◆ megszökikmegszökik 「Koibitoto
kake ocsi-o sita.」 „Megszökött a kedvesével.”

kakeocsiszaszerukakeocsiszaszeru ◆ szöktetszöktet
kakeorirukakeoriru ◆ leszaladleszalad 「Kaidan-o kake orita.」
„Leszaladtam a lépcsőn.”

kake-okake-o szuruszuru ◆ fogadástfogadást kötköt 「Kareto kake-
o sita.」 „Fogadást kötöttem vele.”

kakerakakera ◆ darabdarab 「Kavaranokakera」 „cserép-
darab” ◆ szikrányiszikrányi 「Kare-va rjósinnokakera-
monai.」 „Szikrányi becsület sincs benne.” ◆ szi-szi-
lánklánk 「Garaszunokakera.」 „Üvegszilánk.” ◇ ki-ki-
okunokakeraokunokakera emlékfoszlányemlékfoszlány
kakericukakericu ◆ nagykereskedelminagykereskedelmi ésés kiskeres-kiskeres-
kedelmi ár arányakedelmi ár aránya
kakericukakericu ◆ árszorzóárszorzó
kakerukakeru ◆ repülrepül 「Tori-va szora-o kaketeita.」
„A madár a magasban repült.” ◆ vágtatvágtat 「Uma-
va szógen-o kaketeita.」 „A ló a mezőn vágtatott.”
◇ kaketeikukaketeiku futvafutva megymegy 「Gakkóni kakete it-
ta.」 „Futva mentem az iskolába.”

kakerukakeru ◆ fogadfogad 「Karega kacukotoni kakema-
szu!」 „Fogadjunk, hogy ő fog győzni!” ◆ ráteszrátesz
「Ano umaniszubete-o kaketa.」 „Mindenét rá-
tette arra a lóra.” ◇ issó-oissó-o kakerukakeru életreéletre szó-szó-
lóló 「Issó-o kakeru sigoto-o szagasitai.」 „Életre
szóló munkát keresek.” ◇ kaketekakete rere 「Meijo-
nikakete csikatta.」 „A becsületemre esküdtem.”
◇ kaketemirukaketemiru kockáztatkockáztat 「Kaketemitara atat-
ta.」 „Kockáztattam, és nyertem.” ◇ kaketemirukaketemiru
reszkírozreszkíroz 「Kakenaihógaii.」 „Ne reszkírozz!”
◇ kubi-okubi-o kakerukakeru életétéletét tesziteszi rárá 「Atarasii
dzsigjóni kubi-o kaketeiru.」 „Az életemet ráte-
szem az új vállalkozásra.”

kakerukakeru ◆ csorbulcsorbul 「Fucsino kaketamagukap-
pu.」 „Csorba bögre.” ◆ hiányoshiányos 「Kono zensú-
va kaketeiru.」 „Ez a könyvgyűjtemény hiányos.”
◆ hiányzikhiányzik 「Aru bubun-va kaketeiru.」 „Hi-
ányzik az egyik része.” ◆ kimaradkimarad 「Kidzsino
kandzsinna bubunga kaketeita.」 „Kimaradt a
cikkből egy fontos rész.” ◆ letörikletörik 「Haga kak-
eteiru.」 „Letört a fogam.” ◆ megfogyatkozikmegfogyatkozik
「Cukiga kaketeita.」 „Megfogyatkozott a Hold.”
◆ nincsnincs 「Súcsúrjokunikaketeiru.」 „Nincs kon-
centrálóképessége.” ◇ rjósikinikakerurjósikinikakeru értel-értel-
metlenmetlen 「Rjósikini kaketeirukomento」 „értel-
metlen hozzászólás”

kakerukakeru ❶ rálöttyintrálöttyint 「Szaradanidoressingu-
o kaketa.」 „Rálöttyintettem a salátára az önte-
tet.” ❷ ráeresztráereszt 「Puroguramunikonpairá-o ka-
keta.」 „Ráeresztettem a fordítót a programra.”
❸ feltárcsázfeltárcsáz 「Tomodacsino bangó-o kaketa.」
„Feltárcsáztam a barátom számát.” ❹ takartakar
「Kodomoni futon-o kaketa.」 „Paplant takart a
gyerekre.” ◆ áldozáldoz 「Okane-o kakete ie-o tat-
eta.」 „Pénzt áldozott a házépítésre.” ◆ állítállít
「Jógisa-o szaibanni kaketa.」 „Bíróság elé állí-
tották a vádlottat.” ◆ átkötátköt 「Kozucumini himo-
o kaketa.」 „A csomagot átkötöttem egy madzag-
gal.” ◆ behintbehint 「Kékini konazató-o kaketa.」 „A
süteményt behintettem porcukorral.” ◆ beindítbeindít
「Endzsin-o kaketa.」 „Beindítottam a motort.”
◆ benyombenyom 「Ongaku-o kaketa.」 „Benyomtam
egy zenét.” ◆ betakarbetakar 「Rjóriniszaranrappu-o
kaketa.」 „Az ételt betakartam folpack fólióval.”
◆ fecskendezfecskendez 「Sóbósi-va hini mizu-o kake-
ta.」 „A tűzoltó vizet fecskendezett a tűzre.” ◆

felrakfelrak 「Kabeni e-o kaketa.」 „Felraktam a falra
egy képet.” ◆ hinthint 「Tenipaudá-o kaketa.」 „Pú-
dert hintettem a kezemre.” ◆ keresztezkeresztez 「Sza-
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rabureddoni csigau suruino uma-o kaketa.」 „Ke-
reszteztem egy telivért egy másik lófajtával.” ◆

költkölt 「Rjokó-va amari okane-o kakenaide szun-
da.」 „Nem kellett sokat költenem az utazásra.” ◆

leöntleönt 「Zeríni namakurímu-o kaketa.」 „A zse-
lét leöntöttem tejszínnel.” ◆ leülleül 「Iszuni ka-
keta.」 „Leültem a székre.” ◆ locsollocsol 「Mizu-
o dzsimenni kaketa.」 „A földre locsoltam a vi-
zet.” ◆ megkezdmegkezd 「Téburuni tabekaketapanga-
atta.」 „Az asztalon volt egy megkezdett kenyér.”
◆ megszórmegszór 「Kékini konazató-o kaketa.」 „A
süteményt megszórtam porcukorral.” ◆ okozokoz
「Meivaku-o okakesite mósi vakearimaszen.」
„Bocsánat, hogy gondot okoztam!” ◆ öntönt 「Kóhí-
o dzsútannikaketesimatta.」 „A szőnyegre öntötte
a kávét.” ◆ ráborítráborít 「Zubon-ni kócsa-o kaketesi-
matta.」 „Véletlenül ráborítottam a teát a nadrá-
gomra.” ◆ rakrak 「Keikan-va gótóni tedzsó-o kake-
ta.」 „A rendőr bilincset rakott a betörőre.” ◆ rá-rá-
küldküld 「Angókaszareta bunsó-o kaidokuszofutoni
kaketa.」 „Ráküldtem a titkosított szöveget a fel-
törő szoftverre.” ◆ ráloccsantráloccsant 「Ajamattekóhí-
o soruini kaketesimatta.」 „Véletlenül ráloccsan-
tottam a kávét az iratokra.” ◆ rálocsolrálocsol ◆ ráöntráönt
「Kóhí-o kíbódonikaketesimatta.」 „Véletlenül
ráöntöttem a kávét a billentyűzetre.” ◆ rárakrárak
「Sokuhinni sóhizei-o kaketa.」 „Az élelmisze-
rekre rárakták a forgalmi adót.” ◆ ráterítráterít 「Ko-
domoni mófu-o kaketa.」 „Ráterítette a pokrócot
a kisgyerekre.” ◆ szerszer 「Nikakeru ni-va jon.」
„Kétszer kettő az négy.” ◆ szójátékotszójátékot csinálcsinál
「Hasini hasi-o kaketa.」 „Az evőpálcikából és a
hídból szójátékot csináltam.” ◆ szorszor 「Szank-
akeru ni-va roku.」 „Háromszor kettő az hat.” ◆

szorozszoroz 「Kono szúdzsini ninzúbun-o kaketek-
udaszai.」 „Ezt a számot szorozd meg annyival,
ahányan vagyunk!” ◆ szörször 「Gokakeru ni-va
dzsú.」 „Ötször kettő az tíz.” ◆ terítterít
「Hizanitaoru-o kaketa.」 „Egy törülközőt terí-
tettem a térdemre.” ◆ tölttölt 「Icsidzsikankakete
kagu-o kumi tateta.」 „Egy órát töltöttem a bútor
összeszerelésével.” ◇ angó-oangó-o kakerukakeru rejtjelezrejtjelez
「Cúsinni angó-o kaketa.」 „Rejtjelezte a hír-
adást.” ◇ icsimei-oicsimei-o kakerukakeru életétéletét kockáz-kockáz-
tatjatatja 「Sóbósi-va icsimei-o kakete kodomo-o
kjúsucusita.」 „A tűzöltő életét kockáztatva men-
tette meg a gyereket.” ◇ óte-oóte-o kakerukakeru mattotmattot
adad ◇ óte-oóte-o kakerukakeru sakkotsakkot adad 「Aiteni óte-o
kaketa.」 „Sakkot adott az ellenfelének.” ◇ ói-oói-o
kakerukakeru betakarbetakar 「Vanani ói-o kaketa.」 „Beta-

kartam a csapdát.” ◇ ottega-oottega-o kakerukakeru nyomá-nyomá-
baba eresztereszt ◇ kaginikakerukaginikakeru felakasztfelakaszt 「Kóto-
o kabeno kagini kaketa.」 „Felakasztottam a ka-
bátomat a falra.” ◇ kagi-okagi-o kakerukakeru bezárbezár 「Do-
ani kagi-o kaketa.」 „Bezártam az ajtót.” ◇ kak-kak-
eteete igig 「Gecujóbikara mokujóbinikakete amega
furu.」 „Hétfőtől egész csütörtökig esni fog.” ◇

kitai-okitai-o kakerukakeru reményeketreményeket fűzfűz 「Szenszei-
va szeitoni kitai-o kaketa.」 „A tanár reményeket
fűzött a diákhoz.” ◇ gómon-nikakerugómon-nikakeru kínozkínoz
「Horjo-o gómonnikaketa.」 „Kínozták a foglyo-
kat.” ◇ kosikakerukosikakeru leülleül 「Kare-va jukkuri iszu-
ni kosikaketa.」 „Lassan leült a székre.” ◇ kosó-kosó-
oo kakerukakeru megborsozmegborsoz 「Nikuni kosó-o kake-
ta.」 „Megborsoztam a húst.” ◇ kosi-okosi-o kakerukakeru
helyethelyet foglalfoglal 「Kosi-o kaketekudaszai!」 „Fog-
laljon helyet!” ◇ szaimindzsucu-oszaimindzsucu-o kakerukakeru hip-hip-
notizálnotizál 「Hebino me-va hitoni szaimindzsucu-
o kakeru.」 „A kígyó szeme hipnotizálja az em-
bert.” ◇ szaimindzsucu-oszaimindzsucu-o kakerukakeru meghipno-meghipno-
tizáltizál 「Kare-va kanodzsoni szaimindzsucu-o
kakete iszukara tatenakusita.」 „Meghipnotizálta
a nőt, hogy ne tudjon felkelni a székről.” ◇ sio-sio-
oo kakerukakeru megsózmegsóz 「Jakinikuni sio-o kaketa.」
„Megsóztam a sült húst.” ◇ sikakerusikakeru elkezdelkezd
「Tabekaketaga, jameta.」 „Elkezdtem enni, de
félbehagytam.” ◇ sikakerusikakeru megkezdmegkezd
「Tabekaketamono-o tabenaszai.」 „Ha meg-
kezdted, edd is meg!” ◇ sikakerusikakeru belekezdbelekezd
「Jomikaketa hon-o tocsúdejameta.」 „Félbe-
hagytam a könyvet, aminek az olvasásába bele-
kezdtem.” ◇ dzsikan-odzsikan-o kakerukakeru időtidőt áldozáldoz
「Gogakunikanarino dzsikan-o kaketa.」 „Megle-
hetősen sok időt áldoztam a nyelvtanulásra.” ◇

sinikakerusinikakeru haldoklikhaldoklik 「Bjónin-va sinikakete-
ita.」 „A beteg haldoklott.” ◇ dzsumon-odzsumon-o kake-kake-
ruru varázsigétvarázsigét olvasolvas 「Madzso-va ohime sza-
mani dzsumon-o kaketa.」 „A boszorkány varázs-
igét olvasott a királylányra.” ◇ szu-oszu-o kakerukakeru há-há-
lótlót szősző 「Kumo-va szu-o kaketa.」 „A pók hálót
szőtt.” ◇ szu-oszu-o kakerukakeru fészketfészket rakrak 「Tori-
va szu-o kaketa.」 „A madár fészket rakott.” ◇

szódzsiki-oszódzsiki-o kakerukakeru kiporszívózkiporszívóz 「Hejani
szódzsiki-o kaketa.」 „Kiporszívóztam a szobát.”
◇ szódóin-oszódóin-o kakerukakeru mindenkitmindenkit mozgósítmozgósít
「Szódóin-o kakete tatakatta.」 „Mindenkit moz-
gósítva harcoltak.” ◇ taidzsú-otaidzsú-o kakerukakeru ráne-ráne-
hézkedikhézkedik 「Macubazueni zentaidzsú-o kaketara
vareta.」 „Amikor teljes súlyommal ránehézked-
tem a mankóra, eltörött.” ◇ taidzsu-otaidzsu-o kakerukakeru
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ránehezedikránehezedik 「Asini taidzsu-o kakeruto itai.」
„Ha ránehezedek a lábamra, fáj.” ◇ tatekakerutatekakeru
nekitámasztnekitámaszt 「Gádoréruni dzsitensa-o tate ka-
keta.」 „Nekitámasztotta a biciklijét a korlátnak.”
◇ tenikakerutenikakeru sajátsaját kezűlegkezűleg ölöl megmeg
「Aidzsin-o teni kaketa.」 „Saját kezűleg ölte meg
a szeretőjét.” ◇ tenikakerutenikakeru sajátsaját kezévelkezével ne-ne-
velvel 「Tenikaketa buta-o júdzsinni juzutta.」 „A
saját kezemmel nevelt disznót a barátomnak ad-
tam.” ◇ tema-otema-o kakerukakeru vesződségetvesződséget okozokoz
「Kiminikorede tema-o kaketakunai.」 „Nem
akarok ezzel vesződséget okozni.” ◇ te-ote-o kakerukakeru
dolgozikdolgozik rajtarajta 「Kono rjórini-va godzsikanmo
te-o kaketa.」 „5 órán át dolgoztam ezen az éte-
len.” ◇ te-ote-o kakerukakeru gondjátgondját viseliviseli 「Te-o ka-
keta muszumega szeidzsinsita.」 „A lányom, aki-
nek gondját viseltem felnőtt.” ◇ te-ote-o kakerukakeru ke-ke-
zetzet emelemel 「Kattonatta otto-va cumani te-o ka-
keta.」 „A feldühödött férj kezet emelt a feleségé-
re.” ◇ te-ote-o kakerukakeru rátesziráteszi aa kezétkezét 「Doa-
handoruni te-o kaketa.」 „Rátetettem a kezemet a
kilincsre.” ◇ tóhjónikakerutóhjónikakeru szavazásraszavazásra bo-bo-
csátcsát 「Mondai-o tóhjónikaketa.」 „Szavazásra
bocsátották a kérdést.” ◇ nava-onava-o kakerukakeru meg-meg-
kötözkötöz 「Dorobóni nava-o kaketa.」 „Megkötöz-
ték a betörőt.” ◇ nankindzsó-onankindzsó-o kakerukakeru lela-lela-
katolkatol 「Doani nankindzsó-o kaketa.」 „Lelaka-
toltam az ajtót.” ◇ páma-opáma-o kakerukakeru dauerozikdauerozik
「Szukkari ocsitesimattanode, matapáma-o kake-
niikanakja.」 „Teljesen kiment a dauer a hajam-
ból, megint daueroztatni kell.” ◇ hattari-ohattari-o ka-ka-
kerukeru blöffölblöfföl 「Pókádehattari-o kaketa.」 „Blöf-
föltem a pókerben.” ◇ hanasikakeruhanasikakeru hozzá-hozzá-
szólszól 「Imacsórini súcsúsiteirukara hanasikake-
naide!」 „Most a főzésre koncentrálok, ne szólj
hozzám!” ◇ hanasikakeruhanasikakeru belekezdbelekezd aa be-be-
szédbeszédbe 「Hanasikaketaga, tocsúde jameta.」
„Belekezdett a beszédbe, de abbahagyta.” ◇ ha-ha-
nanikaketeirunanikaketeiru fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát 「Kare-
va csicsiojaga júmeina szeidzsikadearukoto-o ha-
nanikaketeiru.」 „Az apja híres politikus, ezért
fenn hordja az orrát.” ◇ hi-ohi-o kakerukakeru meggyújtmeggyújt
「Gaszuni hi-o kaketa.」 „Meggyújtottam a gázt.”
◇ futan-ofutan-o kakerukakeru terhelterhel 「Anatani futan-o ka-
ketakunaikara, vatasigajarimaszu.」 „Nem akar-
lak ezzel terhelni, majd én megcsinálom.” ◇

futan-ofutan-o kakerukakeru megterhelmegterhel 「Kaiva-va bjónin-
ni futan-o kaketa.」 „A beteget megterhelte a be-
széd.” ◇ burasi-oburasi-o kakerukakeru lekeféllekefél
「Szúcuniburasi-o kaketa.」 „Lekeféltem az öl-

tönyt.” ◇ burasi-oburasi-o kakerukakeru kefélkefél
「Kótoniburasi-o kaketeita.」 „Kefélte a kabát-
ját.” ◇ puressá-opuressá-o kakerukakeru nyomástnyomást gyakorolgyakorol
「Bukanipuressá-o kaketa.」 „Nyomást gyakorolt
a beosztottakra.” ◇ botan-obotan-o kakerukakeru begombolbegombol
「Kótonibotan-o kaketa.」 „Begomboltam a ka-
bátomat.” ◇ maszui-omaszui-o kakerukakeru elérzéstelenítelérzéstelenít
「Isa-va sudzsucuno maeni asini maszui-o kake-
ta.」 „Az operáció előtt elérzéstelenítette az orvos
a lábát.” ◇ maszui-omaszui-o kakerukakeru elkábítelkábít 「Torani
maszui-o kake, cukamaeta.」 „Elkábították a tig-
rist, és elfogták.” ◇ mahó-omahó-o kakerukakeru megbabo-megbabo-
náznáz 「Kare-va mahó-o kakeraretamitaini kano-
dzsoni mucsúninatta.」 „A férfit megbabonázta
a nő.” ◇ mahó-omahó-o kakerukakeru elvarázsolelvarázsol
「Kanodzso-va mahó-o kaketamitaini kireininat-
ta.」 „Olyan szép lett, mintha elvarázsoltak vol-
na.” ◇ migaki-omigaki-o kakerukakeru csiszolcsiszol 「Méká-va
kurumano szeinóni migaki-o kaketa.」 „A gyártó
csiszolt a kocsi teljesítményén.” ◇ megane-omegane-o
kaketeirukaketeiru szemüvegesszemüveges 「Sasinde megane-o
kaketeiru sónen-va vatasino otótoda.」 „A szem-
üveges kisfiú a képen az öcsém.” ◇ mezamasi-mezamasi-
oo kakerukakeru csörgőrecsörgőre állítjaállítja azaz órátórát
「Mezamasi-o kaketa?」 „Csörgőre állítottad az
órát?” ◇ me-ome-o kakerukakeru figyelemmelfigyelemmel bánikbánik
「Dzsósi-va aru bukani tokuni me-o kaketeiru.」
„A főnököm megkülönböztetett figyelemmel bá-
nik az egyik beosztottjával.” ◇ mófu-omófu-o kakerukakeru
betakarózikbetakarózik 「Mófu-o kakerujainaja nemurini-
cuita.」 „Amint betakaróztam, már aludtam is.”
◇ móson-omóson-o kakerukakeru kikezdkikezd 「Kanodzso-va
karenimóson-o kaketa.」 „A nő kikezdett a fér-
fivel.” ◇ motaszekakerumotaszekakeru nekitámasztnekitámaszt
「Hasigo-o kabenimotaszekaketa.」 „Nekitá-
masztottam a létrát a falnak.” ◇ jógi-ojógi-o kakerukakeru
gyanúsítgyanúsít 「Kareni szettóno jógi-o kaketa.」
„Lopás vádjával gyanúsították.” ◇ radzsio-oradzsio-o ka-ka-
kerukeru bekapcsoljabekapcsolja aa rádiótrádiót ◇ vakkuszu-ovakkuszu-o
kakerukakeru vikszelvikszel 「Jukanivakkuszu-o kaketa.」
„Vikszeltem a padlót.” ◇ vana-ovana-o kakerukakeru csap-csap-
dátdát állítállít 「Nezumini vana-o kaketa.」 „Csapdát
állítottam az egérnek.” ◇ va-ova-o kaketakaketa mégmég
「Kjonenno nacumo acukattaga, kotosi-va szor-
eni va-o kaketa acuszada.」 „Múlt évben is meleg
volt, de idén még melegebb van.”

kakerukakeru ◆ aggataggat 「Kuriszumaszucuríni kazari-
o kaketa.」 „A fenyőfára aggattuk a díszeket.” ◆

akasztakaszt 「Jófuku-o hangáni kakete kudaszai.」
„Akassza a ruháját a fogasra!” ◆ felaggatfelaggat ◆ fel-fel-
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akasztakaszt 「E-o kabenikaketa.」 „Felakasztottam
a képet a falra.” ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Kekkonsikino
sasin-o kabenikaketa.」 „Az esküvői képet felfüg-
gesztette a falra.” ◆ felkötfelköt 「Káten-o kaketa.」
„Felkötöttem a függönyt.” ◆ felteszfeltesz 「Megane-
o kaketa.」 „Feltette a szemüvegét.” ◇ angó-oangó-o
kakerukakeru rejtjelezrejtjelez 「Cúsinni angó-o kaketa.」
„Rejtjelezte a híradást.” ◇ icsimei-oicsimei-o kakerukakeru éle-éle-
téttét kockáztatjakockáztatja 「Sóbósi-va icsimei-o kakete
kodomo-o kjúsucusita.」 „A tűzöltő életét kockáz-
tatva mentette meg a gyereket.” ◇ óte-oóte-o kakerukakeru
mattotmattot adad ◇ óte-oóte-o kakerukakeru sakkotsakkot adad 「Aite-
ni óte-o kaketa.」 „Sakkot adott az ellenfelének.”
◇ ói-oói-o kakerukakeru betakarbetakar 「Vanani ói-o kake-
ta.」 „Betakartam a csapdát.” ◇ ottega-oottega-o ka-ka-
kerukeru nyomábanyomába eresztereszt ◇ kaginikakerukaginikakeru fel-fel-
akasztakaszt 「Kóto-o kabeno kagini kaketa.」 „Fel-
akasztottam a kabátomat a falra.” ◇ kagi-okagi-o ka-ka-
kerukeru bezárbezár 「Doani kagi-o kaketa.」 „Bezártam
az ajtót.” ◇ kaketekakete igig 「Gecujóbikara mokujó-
binikakete amega furu.」 „Hétfőtől egész csütör-
tökig esni fog.” ◇ kitai-okitai-o kakerukakeru reményeketreményeket
fűzfűz 「Szenszei-va szeitoni kitai-o kaketa.」 „A
tanár reményeket fűzött a diákhoz.” ◇ gómon-gómon-
nikakerunikakeru kínozkínoz 「Horjo-o gómonnikaketa.」
„Kínozták a foglyokat.” ◇ kosikakerukosikakeru leülleül
「Kare-va jukkuri iszuni kosikaketa.」 „Lassan
leült a székre.” ◇ kosó-okosó-o kakerukakeru megborsozmegborsoz
「Nikuni kosó-o kaketa.」 „Megborsoztam a
húst.” ◇ kosi-okosi-o kakerukakeru helyethelyet foglalfoglal 「Kosi-
o kaketekudaszai!」 „Foglaljon helyet!” ◇

szaimindzsucu-oszaimindzsucu-o kakerukakeru hipnotizálhipnotizál 「Hebi-
no me-va hitoni szaimindzsucu-o kakeru.」 „A kí-
gyó szeme hipnotizálja az embert.” ◇

szaimindzsucu-oszaimindzsucu-o kakerukakeru meghipnotizálmeghipnotizál
「Kare-va kanodzsoni szaimindzsucu-o kakete
iszukara tatenakusita.」 „Meghipnotizálta a nőt,
hogy ne tudjon felkelni a székről.” ◇ sio-osio-o kake-kake-
ruru megsózmegsóz 「Jakinikuni sio-o kaketa.」 „Meg-
sóztam a sült húst.” ◇ sikakerusikakeru elkezdelkezd 「Ta-
bekaketaga, jameta.」 „Elkezdtem enni, de félbe-
hagytam.” ◇ sikakerusikakeru megkezdmegkezd
「Tabekaketamono-o tabenaszai.」 „Ha meg-
kezdted, edd is meg!” ◇ sikakerusikakeru belekezdbelekezd
「Jomikaketa hon-o tocsúdejameta.」 „Félbe-
hagytam a könyvet, aminek az olvasásába bele-
kezdtem.” ◇ dzsikan-odzsikan-o kakerukakeru időtidőt áldozáldoz
「Gogakunikanarino dzsikan-o kaketa.」 „Megle-
hetősen sok időt áldoztam a nyelvtanulásra.” ◇

sinikakerusinikakeru haldoklikhaldoklik 「Bjónin-va sinikakete-

ita.」 „A beteg haldoklott.” ◇ dzsumon-odzsumon-o kake-kake-
ruru varázsigétvarázsigét olvasolvas 「Madzso-va ohime sza-
mani dzsumon-o kaketa.」 „A boszorkány varázs-
igét olvasott a királylányra.” ◇ szu-oszu-o kakerukakeru há-há-
lótlót szősző 「Kumo-va szu-o kaketa.」 „A pók hálót
szőtt.” ◇ szu-oszu-o kakerukakeru fészketfészket rakrak 「Tori-
va szu-o kaketa.」 „A madár fészket rakott.” ◇

szódzsiki-oszódzsiki-o kakerukakeru kiporszívózkiporszívóz 「Hejani
szódzsiki-o kaketa.」 „Kiporszívóztam a szobát.”
◇ szódóin-oszódóin-o kakerukakeru mindenkitmindenkit mozgósítmozgósít
「Szódóin-o kakete tatakatta.」 „Mindenkit moz-
gósítva harcoltak.” ◇ taidzsú-otaidzsú-o kakerukakeru ráne-ráne-
hézkedikhézkedik 「Macubazueni zentaidzsú-o kaketara
vareta.」 „Amikor teljes súlyommal ránehézked-
tem a mankóra, eltörött.” ◇ taidzsu-otaidzsu-o kakerukakeru
ránehezedikránehezedik 「Asini taidzsu-o kakeruto itai.」
„Ha ránehezedek a lábamra, fáj.” ◇ tatekakerutatekakeru
nekitámasztnekitámaszt 「Gádoréruni dzsitensa-o tate ka-
keta.」 „Nekitámasztotta a biciklijét a korlátnak.”
◇ tenikakerutenikakeru sajátsaját kezűlegkezűleg ölöl megmeg
「Aidzsin-o teni kaketa.」 „Saját kezűleg ölte meg
a szeretőjét.” ◇ tenikakerutenikakeru sajátsaját kezévelkezével ne-ne-
velvel 「Tenikaketa buta-o júdzsinni juzutta.」 „A
saját kezemmel nevelt disznót a barátomnak ad-
tam.” ◇ tema-otema-o kakerukakeru vesződségetvesződséget okozokoz
「Kiminikorede tema-o kaketakunai.」 „Nem
akarok ezzel vesződséget okozni.” ◇ te-ote-o kakerukakeru
dolgozikdolgozik rajtarajta 「Kono rjórini-va godzsikanmo
te-o kaketa.」 „5 órán át dolgoztam ezen az éte-
len.” ◇ te-ote-o kakerukakeru gondjátgondját viseliviseli 「Te-o ka-
keta muszumega szeidzsinsita.」 „A lányom, aki-
nek gondját viseltem felnőtt.” ◇ te-ote-o kakerukakeru ke-ke-
zetzet emelemel 「Kattonatta otto-va cumani te-o ka-
keta.」 „A feldühödött férj kezet emelt a feleségé-
re.” ◇ te-ote-o kakerukakeru rátesziráteszi aa kezétkezét 「Doa-
handoruni te-o kaketa.」 „Rátetettem a kezemet a
kilincsre.” ◇ tóhjónikakerutóhjónikakeru szavazásraszavazásra bo-bo-
csátcsát 「Mondai-o tóhjónikaketa.」 „Szavazásra
bocsátották a kérdést.” ◇ nava-onava-o kakerukakeru meg-meg-
kötözkötöz 「Dorobóni nava-o kaketa.」 „Megkötöz-
ték a betörőt.” ◇ nankindzsó-onankindzsó-o kakerukakeru lela-lela-
katolkatol 「Doani nankindzsó-o kaketa.」 „Lelaka-
toltam az ajtót.” ◇ páma-opáma-o kakerukakeru dauerozikdauerozik
「Szukkari ocsitesimattanode, matapáma-o kake-
niikanakja.」 „Teljesen kiment a dauer a hajam-
ból, megint daueroztatni kell.” ◇ hasi-ohasi-o kakerukakeru
hidathidat építépít 「Kavani hasi-o kaketa.」 „Hidat épí-
tett a folyó fölé.” ◇ hattari-ohattari-o kakerukakeru blöffölblöfföl
「Pókádehattari-o kaketa.」 „Blöfföltem a póker-
ben.” ◇ hanasikakeruhanasikakeru hozzászólhozzászól 「Imacsó-
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rini súcsúsiteirukara hanasikakenaide!」 „Most a
főzésre koncentrálok, ne szólj hozzám!” ◇ hana-hana-
sikakerusikakeru belekezdbelekezd aa beszédbebeszédbe 「Hanasika-
ketaga, tocsúde jameta.」 „Belekezdett a beszéd-
be, de abbahagyta.” ◇ hananikaketeiruhananikaketeiru fennfenn
hordjahordja azaz orrátorrát 「Kare-va csicsiojaga júmeina
szeidzsikadearukoto-o hananikaketeiru.」 „Az
apja híres politikus, ezért fenn hordja az orrát.”
◇ hi-ohi-o kakerukakeru meggyújtmeggyújt 「Gaszuni hi-o ka-
keta.」 „Meggyújtottam a gázt.” ◇ futan-ofutan-o ka-ka-
kerukeru terhelterhel 「Anatani futan-o kaketakunaikara,
vatasigajarimaszu.」 „Nem akarlak ezzel terhelni,
majd én megcsinálom.” ◇ futan-ofutan-o kakerukakeru meg-meg-
terhelterhel 「Kaiva-va bjóninni futan-o kaketa.」 „A
beteget megterhelte a beszéd.” ◇ burasi-oburasi-o ka-ka-
kerukeru lekeféllekefél 「Szúcuniburasi-o kaketa.」 „Le-
keféltem az öltönyt.” ◇ burasi-oburasi-o kakerukakeru kefélkefél
「Kótoniburasi-o kaketeita.」 „Kefélte a kabát-
ját.” ◇ puressá-opuressá-o kakerukakeru nyomástnyomást gyakorolgyakorol
「Bukanipuressá-o kaketa.」 „Nyomást gyakorolt
a beosztottakra.” ◇ botan-obotan-o kakerukakeru begombolbegombol
「Kótonibotan-o kaketa.」 „Begomboltam a ka-
bátomat.” ◇ maszui-omaszui-o kakerukakeru elérzéstelenítelérzéstelenít
「Isa-va sudzsucuno maeni asini maszui-o kake-
ta.」 „Az operáció előtt elérzéstelenítette az orvos
a lábát.” ◇ maszui-omaszui-o kakerukakeru elkábítelkábít 「Torani
maszui-o kake, cukamaeta.」 „Elkábították a tig-
rist, és elfogták.” ◇ mahó-omahó-o kakerukakeru megbabo-megbabo-
náznáz 「Kare-va mahó-o kakeraretamitaini kano-
dzsoni mucsúninatta.」 „A férfit megbabonázta
a nő.” ◇ mahó-omahó-o kakerukakeru elvarázsolelvarázsol
「Kanodzso-va mahó-o kaketamitaini kireininat-
ta.」 „Olyan szép lett, mintha elvarázsoltak vol-
na.” ◇ migaki-omigaki-o kakerukakeru csiszolcsiszol 「Méká-va
kurumano szeinóni migaki-o kaketa.」 „A gyártó
csiszolt a kocsi teljesítményén.” ◇ megane-omegane-o
kaketeirukaketeiru szemüvegesszemüveges 「Sasinde megane-o
kaketeiru sónen-va vatasino otótoda.」 „A szem-
üveges kisfiú a képen az öcsém.” ◇ mezamasi-mezamasi-
oo kakerukakeru csörgőrecsörgőre állítjaállítja azaz órátórát
「Mezamasi-o kaketa?」 „Csörgőre állítottad az
órát?” ◇ me-ome-o kakerukakeru figyelemmelfigyelemmel bánikbánik
「Dzsósi-va aru bukani tokuni me-o kaketeiru.」
„A főnököm megkülönböztetett figyelemmel bá-
nik az egyik beosztottjával.” ◇ mófu-omófu-o kakerukakeru
betakarózikbetakarózik 「Mófu-o kakerujainaja nemurini-
cuita.」 „Amint betakaróztam, már aludtam is.”
◇ móson-omóson-o kakerukakeru kikezdkikezd 「Kanodzso-va
karenimóson-o kaketa.」 „A nő kikezdett a fér-
fivel.” ◇ motaszekakerumotaszekakeru nekitámasztnekitámaszt

「Hasigo-o kabenimotaszekaketa.」 „Nekitá-
masztottam a létrát a falnak.” ◇ jógi-ojógi-o kakerukakeru
gyanúsítgyanúsít 「Kareni szettóno jógi-o kaketa.」
„Lopás vádjával gyanúsították.” ◇ radzsio-oradzsio-o ka-ka-
kerukeru bekapcsoljabekapcsolja aa rádiótrádiót ◇ vakkuszu-ovakkuszu-o
kakerukakeru vikszelvikszel 「Jukanivakkuszu-o kaketa.」
„Vikszeltem a padlót.” ◇ vana-ovana-o kakerukakeru csap-csap-
dátdát állítállít 「Nezumini vana-o kaketa.」 „Csapdát
állítottam az egérnek.” ◇ va-ova-o kaketakaketa mégmég
「Kjonenno nacumo acukattaga, kotosi-va szor-
eni va-o kaketa acuszada.」 „Múlt évben is meleg
volt, de idén még melegebb van.”

kakerukotokakerukoto ◆ tárcsázástárcsázás
kakeszobakakeszoba ◆ hajdinaleveshajdinaleves
kakeszukakeszu ◆ mátyásmadármátyásmadár ◆ szajkószajkó
kaketekakete ◆ rere 「Meijonikakete csikatta.」 „A be-
csületemre esküdtem.”

kaketekakete ◆ igig 「Gecujóbikara mokujóbinikakete
amega furu.」 „Hétfőtől egész csütörtökig esni
fog.” ◇ nikaketenikakete rara 「Kaminikakete csikau.」
„Az istenre esküszöm.” ◇ nikaketenikakete illetőenilletően
「Gengonórjokunikakete-va dzsisingaaru.」 „A
nyelvismeretet illetően bízok magamban.” ◇ ni-ni-
kaketekakete egészenegészen -ig-ig 「Kantókara
kjúsúnikakete-va hareru tokoroga óidesó.」
„Kantótól egészen Kjúsúig derült idő várható.”

kaketeikukaketeiku ◆ futvafutva megymegy 「Gakkóni kakete it-
ta.」 „Futva mentem az iskolába.”

kaketeirukaketeiru ◆ csorbacsorba 「Konokoppu-va kaketei-
ru.」 „Ez a bögre csorba.” ◆ hiányzik belőlehiányzik belőle
kaketemirukaketemiru ◆ kockáztatkockáztat 「Kaketemitara atat-
ta.」 „Kockáztattam, és nyertem.” ◆ reszkírozreszkíroz
「Kakenaihógaii.」 „Ne reszkírozz!”

kakete-vakakete-va ◆ illetőenilletően 「Gengorjokunikakete-
va karenimaszarumono-va nai.」 „A nyelvtudást
illetően nincs nála jobb.”

kaketorihikikaketorihiki ◆ margin ügyletmargin ügylet
kakeudonkakeudon ◆ udonlevesudonleves
kakeurikakeuri ◆ hitelbehitelbe árusításárusítás 「Kake uri okoto-
vari!」 „Nem árulunk hitelbe!”

kakeuridaikinkakeuridaikin ◆ követelésekkövetelések
kakeurikjakukakeurikjaku ◆ hitelbe vásárló vevőhitelbe vásárló vevő
kakeuriszurukakeuriszuru ◆ hitelbe árusíthitelbe árusít
kakevataszukakevataszu ◆ áthidaláthidal 「Mizoni ita-o kake
vatasita.」 „Egy deszkával hidaltuk át az árkot.”
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kakezankakezan ◆ szorzásszorzás 「Kake zanto vari zan」
„szorzás és osztás”

kakezan-nohjókakezan-nohjó ◆ szorzótáblaszorzótábla
kakezan-nokigókakezan-nokigó ◆ szorzásjelszorzásjel ◆ szorzójelszorzójel
kakezan-okakezan-o szuruszuru ◆ összeszorozösszeszoroz 「Futacuno
szúdzsino kake zan-o sita.」 „Összeszoroztam két
számot.” ◆ szorozszoroz 「Anzandekake zan-o sita.」
„Fejben szorzott.”

kakezukakezu ◆ falitérképfalitérkép ◆ falrafalra akaszthatóakasztható
ábraábra
kakezurimavarukakezurimavaru ◆ futkosfutkos 「Kodomo-va gen-
kini iedzsú-o kakezuri mavatteita.」 „A gyerek
elevenen futkosott a lakásban.”

kakikaki ◆ virágzásivirágzási időidő 「Kono sokubucuno kaki-
va nagai.」 „Ez a növény hosszú ideig virágzik.”

kakikaki ◆ vázaváza ◆ virágtartó edényvirágtartó edény
kakikaki ◆ dísznövénydísznövény ◆ virágosvirágos növénynövény ◇ ka-ka-
kiengeikiengei dísznövénykertészetdísznövénykertészet ◇ kakiengeikakiengei
virágkertészetvirágkertészet
kakikaki ◆ alábbalább írtakírtak 「Kakino tóri kódósite ku-
daszai.」 „Az alább írtak szerint járjanak el!” ◇

kakinokakino alábbialábbi 「Kakino hi-va heitenszaszete ita-
dakimaszu.」 „Az alábbi napokon zárva tartunk.”
◇ kakinokakino lentilenti 「Kinkjúno baaiha kakino den-
vabangóni renrakukudaszai.」 „Vész esetén a hív-
ja a lenti telefonszámot!” ◇ kakinokakino következőkövetkező
「Kakino bunni-va ajamariga futacuarimaszu.」
„A következő szövegben két hiba van.”

kakikaki ◆ datolyaszilvadatolyaszilva ◆ kakiszilvakakiszilva ◇ kus-kus-
igakiigaki nyársonnyárson aszaltaszalt datolyaszilvadatolyaszilva ◇ sibu-sibu-
gakigaki fanyarfanyar datolyaszilvadatolyaszilva ◇ tarugakitarugaki hor-hor-
dóbandóban érleltérlelt datolyaszilvadatolyaszilva ◇ hosigakihosigaki
aszalt datolyaszilvaaszalt datolyaszilva
kakikaki ◆ kaparáskaparás ◆ piszkálópiszkáló ◇ mimikakimimikaki fül-fül-
piszkálópiszkáló 「Takeno mimikaki」 „bambuszból ké-
szült fülpiszkáló” ◇ jukikakijukikaki hólapáthólapát ◇ jukika-jukika-
kiki hólapátoláshólapátolás
kakikaki ◆ osztrigaosztriga ◇ namagakinamagaki nyersnyers osztrigaosztriga
◇ jósokugakijósokugaki tenyésztett osztrigatenyésztett osztriga
kakikaki ◆ nyárinyári évszakévszak ◇ kakiorinpikkukakiorinpikku nyárinyári
olimpiaolimpia
kakikaki ◆ nyíltnyílt lángláng 「Kakigenkin」 „Nyílt láng
használata tilos!” ◆ tűz erejetűz ereje
kakikaki ◆ kerítéskerítés 「Kaki-o tobi koeru.」 „Átugrik
a kerítésen.” ◆ sövénysövény ◇ kaki-okaki-o meguraszumeguraszu
elkerítelkerít 「Nivani kaki-o megurasita.」 „Elkerí-

tettem a kertet.” ◇ kaki-okaki-o meguraszumeguraszu bezárbezár
「Kokoroni kaki-o megurasita.」 „Bezárta a szí-
vét.” ◇ takegakitakegaki bambuszkerítésbambuszkerítés ◇ mekura-mekura-
nokakinozokinokakinozoki feleslegesfelesleges erőlködéserőlködés ◇ ja-ja-
regakiregaki megrongálódott kerítésmegrongálódott kerítés
kakikaki ◆ nyári időszaknyári időszak
kakikaki ◆ lőfegyverlőfegyver ◆ tűzfegyvertűzfegyver ◇ keikakikeikaki
könnyűfegyverkönnyűfegyver ◇ dzsidókakidzsidókaki automataautomata lő-lő-
fegyverfegyver ◇ dzsúkakidzsúkaki nehézfegyvernehézfegyver ◇ sókakisókaki
kisfegyverkisfegyver ◇ taiszensakakitaiszensakaki tankelhárítótankelhárító
fegyverfegyver
kakiacumerukakiacumeru ◆ összeírösszeír 「Mokuhjó-o kaki
acumeta.」 „Összeírtam a célkitűzéseimet.” ◇ ka-ka-
kiacumetamonokiacumetamono íróiírói terméstermés 「Kono dzsiso-va
nidzsúnenkan kaki acumeta monodeszu.」 „Ez a
szótár 20 év termése.”

kakiacumerukakiacumeru ◆ összekaparösszekapar 「Gomi-o kaki
acumeta.」 „Összekapartam a szemetet.” ◆

összeszedösszeszed 「Boranti-o nan-ninka kaki acum-
eta.」 „Összeszedtem néhány önkéntest.”

kakiacumetamonokakiacumetamono ◆ íróiírói terméstermés 「Kono
dzsiso-va nidzsúnenkan kaki acumeta monodes-
zu.」 „Ez a szótár 20 év termése.”

kakiadzsigaiikakiadzsigaii ◆ szépenszépen fogfog 「Konopen-va ka-
ki adzsigaii.」 „Ez a toll szépen fog.”

kakiadzsivaruikakiadzsivarui ◆ csúnyáncsúnyán fogfog 「Konopen-va
kaki adzsivarui.」 „Ez a toll csúnyán fog.”

kakiagekakiage ◆ ömlesztett tempuraömlesztett tempura
kakiagerukakiageru ◆ felfésülfelfésül 「Kamino ke-o tede kaki
ageta.」 „Kézzel felfésültem a hajam.” ◆ hátra-hátra-
simítsimít 「Nagai kami-o kaki ageta.」 „Hátrasimí-
tottam a hosszú hajam.”

kakiagerukakiageru ◆ megírmegír 「Tegami-o kaki ageta.」
„Megírtam a levelet.” ◆ összeírösszeír 「Kjóno jotei-o
kaki ageta.」 „Összeírtam a mai teendőimet.”

kakiajamarukakiajamaru ◆ hibásanhibásan írír 「Dzsibunno
tandzsóbi-o kaki ajamatta.」 „Hibásan írtam a
születésnapomat.”

kakiaratamerukakiaratameru ◆ újraírújraír 「Tegami-o kaki ara-
tameta.」 „Újraírtam a levelet.”

kakiaravaszukakiaravaszu ◆ ecsetelecsetel 「Szono tokino
dzsókjó-o kidzside kaki aravasita.」 „A cikkben
ecsetelte az akkori állapotokat.” ◆ írásbanírásban ki-ki-
fejezfejez 「Dzsibunno omoi-o kaki aravaszenai.」
„Nem tudom írásban kifejezni a gondolataimat.”
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◆ írásbaírásba öntönt 「Dzsibunno kimocsi-o kaki ara-
vasita.」 „Írásba öntöttem az érzelmeimet.”

kakiaravaszukakiaravaszu ◆ publikálpublikál
kakiavaszerukakiavaszeru ◆ összehúzösszehúz 「Sacuno eri-o kaki
avaszeta.」 „Összehúztam az ingem nyakát.”

kakiburikakiburi ◆ írásmódírásmód ◆ írásírás stílusastílusa 「Szensza-
ina kaki buri」 „részletekbe menő stílus”

kakicukakicu ◆ Kakicu-korKakicu-kor
kakicubatakakicubata ◆ vízi nősziromvízi nőszirom
kakicukekakicuke ◆ feljegyzésfeljegyzés ◆ számlaszámla
kakicukerukakicukeru ◆ leírleír 「Tomodacsino atarasii
dzsúso-o kaki cuketa.」 „Leírtam a barátom új cí-
mét.” ◆ lejegyezlejegyez 「Kai monoriszuto-o kaki cu-
keta.」 „Lejegyeztem a vásárlási listát.” ◆ meg-meg-
szokikszokik 「Kakicuketeitapen-o cukatta.」 „A meg-
szokott tollammal írtam.”

kakicukuszukakicukuszu ◆ kimerítőenkimerítően leírleír 「Kono hon-va
szono dzsikennicuite kaki cukuszareteiru.」 „Eb-
ben a könyvben kimerítően leírták az esetet.”

kakicuranerukakicuraneru ◆ sorolsorol 「Nikkicsóni ren-aino
najamiga kaki curaneteatta.」 „Naplójában sze-
relmi bánatát sorolta.”

kakicutaerukakicutaeru ◆ írásban megörökítírásban megörökít
kakicuzurukakicuzuru ◆ papírrapapírra vetvet 「Dzsibunno omoi-
o kaki cuzutta.」 „Papírra vetettem a gondolatai-
mat.”

kakicsigaerukakicsigaeru ◆ elírelír
kakicsigaikakicsigai ◆ elíráselírás
kakicsiraszukakicsiraszu ◆ összefirkálösszefirkál 「Kabeni
rakugaki-o kaki csirasita.」 „Összefirkálta a falat.”
◆ összevisszaösszevissza irkálirkál 「Szono ronbun-va tada
kaki csirasiteirujóni mieta.」 „Úgy tűnt, csak
összevissza irkált a dolgozatában.”

kakidaigakukakidaigaku ◆ nyári egyetemnyári egyetem
kakidasikakidasi ◆ indításindítás 「Sószecuno kaki dasi-va
muzukasii.」 „Nehéz egy novella történetének in-
dítása.” ◆ kezdéskezdés 「Kono sószecuno kaki das-
igaii.」 „Jó a kezdése ennek a novellának.” ◆

számlaszámla
kakidasinobunkakidasinobun ◆ kezdőmondatkezdőmondat ◆ nyitónyitó mon-mon-
datdat
kakidaszukakidaszu ◆ előkotorelőkotor 「Szaifukara
dzsúendama-o kaki dasita.」 „Előkotortam a
pénztárcámból egy tízjenest.” ◆ kikaparkikapar

「Nivatori-va cucsikaramimizu-o kaki dasita.」
„A tyúk kikapart a földből egy kukacot.” ◆ kiko-kiko-
tortor 「Beddono sitakara kucusita-o kaki dasita.」
„Kikotortam az ágy alól egy zoknit.” ◆ kipiszkálkipiszkál
「Mimiaka-o kaki dasita.」 „Kipiszkáltam a fü-
lem.”

kakidaszukakidaszu ◆ írniírni kezdkezd 「Tegami-o kaki dasi-
ta.」 „Levelet kezdtem írni.” ◆ kiírkiír 「Détá-o jú-
eszubímemoríni kaki dasita.」 „Az adatokat kiír-
tam egy pendrájvra.”

kakidókakidó ◆ alsó légútalsó légút
kakidósikakidósi ◆ repkényrepkény
kakidzsikankakidzsikan ◆ nyári időszámításnyári időszámítás
kakidzsunkakidzsun ◆ vonássorrendvonássorrend 「Kandzsino kaki
dzsun」 „kandzsi vonássorrendje”

kakiengeikakiengei ◆ dísznövénykertészetdísznövénykertészet ◆ virág-virág-
kertészetkertészet
kakifuraikakifurai ◆ rántott osztrigarántott osztriga
kakigakkókakigakkó ◆ nyári iskolanyári iskola
kakigórikakigóri ◆ gyalultgyalult jégjég ◆ ízesítettízesített gyalult-gyalult-
jégjég ◆ jégkásajégkása
kakigorinkakigorin ◆ nyári olimpianyári olimpia
kakiguszekakigusze ◆ írásstílusírásstílus
kakihagaszukakihagaszu ◆ kikaparkikapar 「Kaszabuta-o kaki
hagaszanaide!」 „Ne kapard ki a sebet!” ◆ kiva-kiva-
karkar 「Ajamatte kizugucsi-o kaki hagasita.」 „Vé-
letlenül kivakartam a sebemet.” ◆ lekaparlekapar 「Ne-
koga kabegami-o kaki hagasita.」 „A macska le-
kaparta a tapétát.” ◆ levakarlevakar 「Tekara
szecscsakuzai-o kaki hagasita.」 „Levakartam a
ragasztót a kezemről.”

kakiirekakiire ◆ bejegyzésbejegyzés
kakiiredokikakiiredoki ◆ csúcsszezoncsúcsszezon 「Kongecu-va ka-
ki ire dokidakarakittobónaszumo deru.」 „Ez a
hónap a csúcsszezon, biztosan jó prémiumot ka-
punk majd.”

kakiirerukakiireru ◆ beírbeír 「Gaitószuru ranni namae-o
kaki ireta.」 „Beírtam a nevem a megfelelő rubri-
kába.” ◆ beleírbeleír 「Kjóno dekigoto-o nikkini kaki
ireta.」 „Beleírtam a naplómba a mai eseménye-
ket.” ◆ bevezetbevezet 「Torihiki-o csóboni kaki ire-
ta.」 „Bevezettem a főkönyvbe az ügyletet.”

kakiirokakiiro ◆ barnássárgabarnássárga
kákiirokákiiro ◆ khaki színkhaki szín
kákiironokákiirono ◆ khakiszínűkhakiszínű ◆ tábor barnatábor barna
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kakijósokukakijósoku ◆ osztrigatenyésztésosztrigatenyésztés
kakijoszerukakijoszeru ◆ magáhozmagához húzhúz 「Cukueno ue-
niaru kozeni-o kaki joszeta.」 „Magamhoz húz-
tam az asztalon lévő pénzérméket.” ◆ összeka-összeka-
parpar 「Téburuni ocsitapankuzu-o kaki joszeta.」
„Összekapartam a morzsát az asztalon.”

kakikaekakikae ◆ átfogalmazásátfogalmazás 「Tegamino kaki
kae」 „levél átfogalmazása” ◆ átírásátírás 「Ronbun-
no kaki kae」 „értekezés átírása” ◆ meg-meg-
hosszabbításhosszabbítás 「Menkjono kaki kae」 „jogosít-
vány meghosszabbítása” ◇ kakikaekanónakakikaekanóna új-új-
raírhatóraírható 「Kaki kae kanónaCD」 „újraírható
CD” ◇ meigikakikaemeigikakikae átíratásátíratás 「Tocsino mei-
gikakikae」 „föld átíratása”

kakikaekanónakakikaekanóna ◆ újraírhatóújraírható 「Kaki kae ka-
nónaCD」 „újraírható CD”

kakikaerukakikaeru ◆ átfogalmazátfogalmaz 「Iszszecu-o kaki ka-
eta.」 „Átfogalmaztam egy részt az írásban.” ◆

átírátír 「Kiszoku-va kaki kaerareta.」 „Átírták a
szabályokat.” ◆ újraírújraír 「Díbuidí-o kaki kaeta.」
„Újraírtam a DVD-t.” ◇ meigi-omeigi-o kakikaerukakikaeru át-át-
íratírat 「Szózokusita ieno meigi-o kaki kaeta.」
„Átírattam az örökölt lakást.”

kakikaerukakikaeru ◆ meghosszabbítmeghosszabbít 「Untenmenkjo-
o kaki kaeta.」 „Meghosszabbíttattam a jogosítvá-
nyomat.” ◇ meigi-omeigi-o kakikaerukakikaeru átíratátírat 「Szó-
zokusita ieno meigi-o kaki kaeta.」 „Átírattam az
örökölt lakást.”

kakikakenokakikakeno ◆ megkezdettmegkezdett 「Kakikakeno teg-
ami」 „megkezdett levél”

kakikatakakikata ◆ betűvetésbetűvetés ◆ formátumformátum ◆ ho-ho-
gyangyan írjákírják 「Kono kandzsino kaki kataga va-
karanai.」 „Nem tudom hogyan írják ezt a kan-
dzsit.” ◆ írásmódírásmód
kakikeszukakikeszu ◆ elnyelelnyel 「Kareno szugata-va kirini-
kaki keszareta.」 „Alakját elnyelte a köd.” ◆ hir-hir-
telentelen kioltkiolt ◆ teljesenteljesen elfojtelfojt 「Szóonni koeg-
akaki keszareta.」 „Hangomat teljesen elfojtotta
a zaj.” ◇ szugata-oszugata-o kakikeszukakikeszu kámforrákámforrá vá-vá-
liklik 「Kare-va bódaina sakkin-o nokosite szugata-
o kaki kesita.」 „Hatalmas adósságot hátrahagyva
kámforrá vált.”

kakikierukakikieru ◆ eltűnikeltűnik
kakikirukakikiru ◆ felvágfelvág 「Hara-o kaki kitte dzsisza-
cusita.」 „Az öngyilkos felvágta a hasát.”

kakikizukakikizu ◆ karcoláskarcolás ◆ karmolásnyomkarmolásnyom 「Ude-
va nekono kaki kizude ippai.」 „A kezem tele van
macskakarmolás nyomaival.”

kakikjúkakakikjúka ◆ nyárinyári szabadságszabadság ◆ nyárinyári szü-szü-
netnet ◆ vakációvakáció
kakikomikakikomi ◆ bejegyzésbejegyzés 「Intánettono kaki ko-
mide macsigatta dzsóhó-o teni ireta.」 „Az inter-
netes bejegyzésből hamis információhoz jutot-
tam.” ◆ hozzászóláshozzászólás 「Eszuenueszuno kaki ko-
mi」 „közösségi oldalra írt hozzászólás” ◆ írásírás
「Sídíno kaki komiga sippaisita.」 „A CD írása
nem sikerült.” ◆ posztposzt 「Fészubukku-va bokuno
kaki komi-o szakudzsosita.」 „A Facebook törölte
a posztomat.” ◇ nikkinokakikominikkinokakikomi naplóbe-naplóbe-
jegyzésjegyzés ◇ burogunokakikomiburogunokakikomi blogbejegy-blogbejegy-
zészés
kakikomikinsicumamikakikomikinsicumami ◆ írásvédő kapcsolóírásvédő kapcsoló
kakikomikinsiniszurukakikomikinsiniszuru ◆ írásvédettéírásvédetté tesztesz
「Fairu-o kaki komi kinsinisita.」 „Írásvédetté
tettem a fájlt.”

kakikomukakikomu ◆ habzsolhabzsol 「Sokudzsi-o kaki kon-
da.」 „Habzsolva ette az ételt.” ◆ szájábaszájába ko-ko-
tortor 「Ohaside gohan-o kaki konda.」 „A pálciká-
val a számba kotortam a rizst.”

kakikomukakikomu ◆ beírbeír 「Nótonimemo-o kaki kon-
da.」 „Beírtam a noteszembe egy emlékeztetőt.” ◆

bejegyezbejegyez 「Kjóno mojó-o nikkini kakikonda.」
„A mai eseményeket bejegyeztem a naplóba.” ◆

beleírbeleír 「Nótoni nanika kaki konda.」 „Beleírtam
valamit a noteszembe.” ◆ hozzászólhozzászól 「Kidzsini-
cuiteintanettofóramuni kaki konda.」 „Hozzá-
szóltam a cikkhez az internetes fórumon.” ◆ írír
「Déta-o sídíni kaki konda.」 „CD-re írtam az
adatokat.” ◆ kiírkiír 「Keidzsibannimeszszédzsi-o
kaki konda.」 „Kiírtam a hirdetőtáblára az üzene-
tet.” ◆ kitöltkitölt 「Ankétoni kaki konda.」 „Kitöl-
töttem a kérdőívet.” ◇ bissiritokakikomubissiritokakikomu sű-sű-
rűnrűn teleírteleír 「Jósinibissirito kaki konda.」 „Sű-
rűn teleírtam a lapot.”

kakikósúkakikósú ◆ nyári tanfolyamnyári tanfolyam
kakikotobakakikotoba ◆ írottírott nyelvnyelv 「Kore-va kaki kot-
obade hanasi kotobato csigau.」 „Ez írott nyelv, a
beszélt nyelvtől különbözik.”

kakikudasikakikudasi ◆ fentről lefelé írásfentről lefelé írás
kakikudasibunkakikudasibun ◆ átírt kínai szövegátírt kínai szöveg
kakikudaszukakikudaszu ◆ átírátír 「Kanbun-o kaki kudasi-
ta.」 „Kínai szöveget átírt.” ◆ fentről lefelé írfentről lefelé ír
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kakikudokukakikudoku ◆ könyörögkönyörög ◆ siránkoziksiránkozik
kakikumorukakikumoru ◆ beborulbeborul 「Tocuzenszoraga kaki
kumotta.」 „Hirtelen beborult az ég.” ◆ befelhő-befelhő-
södiksödik ◆ könnyekbe borulkönnyekbe borul
kakikurerukakikureru ◆ hirtelenhirtelen besötétedikbesötétedik ◆

könnyeibe borulkönnyeibe borul
kakikuvaerukakikuvaeru ◆ hozzáírhozzáír 「Tegamini hizuke-o
kaki kuvaeta.」 „A levélhez hozzáírtam a dátu-
mot.”

kakimacsigaekakimacsigae ◆ elíráselírás
kakimacsigaerukakimacsigaeru ◆ elírelír 「Szankasahitorino
namae-o kaki macsigaeta.」 „Elírtam az egyik
résztvevő nevét.”

kakimacsigaikakimacsigai ◆ elíráselírás 「Kareno tegamini-va
ikucukano kaki macsigaigaatta.」 „A levelében
volt néhány elírás.”

kakimaszerukotokakimaszerukoto ◆ felkavarásfelkavarás
kakimatomerukakimatomeru ◆ összeírösszeír 「Kai monoriszuto-o
kakimatometa.」 „Összeírtam, hogy mit kell ven-
nem.”

kakimavaszukakimavaszu ◆ felforgatfelforgat 「Hikidasi-o kaki
mavasitepen-o szagasita.」 „A fiókot felforgatva
kerestem a tollat.” ◆ kavarkavar 「Kóhí-o kaki ma-
vasiteita.」 „Kavarta a kávéját.” ◆ megkavarmegkavar
「Szúpu-va dzsuppungotonikaki mavaszanakere-
banarimaszen.」 „A levest tízpercenként meg kell
kavarni!” ◆ megzavarmegzavar 「Kanodzso-va anokap-
puruno kankei-o szanzankaki mavasita.」 „A nő
alaposan megzavarta kettejük kapcsolatát.”

kakimazerukakimazeru ◆ elhabarelhabar 「Batá-o namerakani-
kaki mazemasó!」 „Habarjuk el a vajat!” ◆ elke-elke-
verver 「Szató-o jokukaki mazetekara nonde kuda-
szai.」 „A cukrot jól elkeverve igya meg!” ◆ fel-fel-
kavarkavar 「Jóeki-o kaki mazeta.」 „Felkavartam az
oldatot.” ◆ habarhabar 「Futacuno kimi-o kaki maze-
ta.」 „Két tojássárgáját is belehabart.” ◆ megka-megka-
varvar 「Nabe-o kaki mazetekureru?」 „Megkavar-
nád az ételt?” ◆ megkevermegkever 「Nabe-o kaki maze-
tekureru?」 „Megkevernéd az ételt?”

kakimidaszukakimidaszu ◆ borzolborzol 「Haruicsibanga kano-
dzsono nagai kami-o kaki midasita.」 „Tavaszi
szellő borzolta a nő haját.” ◆ feldúlfeldúl 「Dorobó-
va ieno naka-o kaki midasita.」 „A betörő feldúlta
a lakást.” ◆ megzavarmegzavar 「Szacudzsindzsiken-va
macsino heiva-o kaki midasita.」 „A gyilkosság
megzavarta a város nyugalmát.”

kakimocsikakimocsi ◆ rizskekszrizskeksz
kakimonokakimono ◆ írnivalóírnivaló 「Sószecuka-va kaki mo-
nogaarukaratoitte sicureisita.」 „Az író elment,
mert volt még valami írnivalója.”

kakimonoszurukakimonoszuru ◆ írogatírogat 「Icsinicsidzsúkaki
monositeiru.」 „Egész nap írogat.”

kakimoraszukakimoraszu ◆ kifelejtkifelejt 「Iszoide kaitanode
nanika-o kaki morasita.」 „Sietve írtam, és kife-
lejtettem valamit.”

kakimusirukakimusiru ◆ tépdestépdes 「Irairasite kami-o kaki
musitta.」 „Idegesen tépdestem a hajam.” ◆ vé-vé-
resreresre vakarvakar 「Kaniszaszaretatokoro-o kaki mu-
sitta.」 „Véresre vakarta a szúnyogcsípést.” ◇

mune-omune-o kakimusirukakimusiru szívszaggatószívszaggató 「Kodomo-
no bjókide mune-o kakimusirareru omoida.」
„Szívszaggató a gyerekem betegsége.”

kakinkakin ◆ kiszámlázáskiszámlázás ◆ számlázásszámlázás ◇ teigen-teigen-
kakinhósikikakinhósiki degresszív számlázásdegresszív számlázás
kakinkakin ◆ baromfibaromfi
kakinagaszukakinagaszu ◆ könnyedénkönnyedén leírleír
「Omoicuitamono-o szaraszarato kaki nagasi-
ta.」 „Könnyedén leírtam, ami csak eszembe ju-
tott.”

kakinagurukakinaguru ◆ csúnyáncsúnyán összefirkálösszefirkál 「Nótoni
kitanai dzside kakinagutta.」 „Csúnyán összefir-
kálta a füzetét.” ◆ irkálirkál 「Nótoni kakinagutte-
ita.」 „A füzetembe irkáltam.” ◆ papírrapapírra hányhány
「Dzsibunno mószó-o kakinagutta.」 „Papírra
hányta a kényszerképzeteit.”

kakinaosikakinaosi ◆ átírásátírás ◆ újraírásújraírás 「Kono kidzsi-
va szaisokara kaki naosi.」 „Az elejétől fogva újra
kell írni ezt a cikket.”

kakinaoszukakinaoszu ◆ átírátír 「Tegami-o kaki naosita.」
„Átírtam a levelet.” ◆ újraírújraír 「Atarasii sirjóno
hacugende rekisino kjókaso-o naoszanakereba-
naranai.」 „A napvilágra került adatok miatt újra-
írják a történelemkönyveket.”

kakinaraszukakinaraszu ◆ elgereblyézelgereblyéz 「Tocsi-o kaki na-
rasita.」 „Elgereblyéztem a földet.”

kakinaraszukakinaraszu ◆ pengetpenget 「Gitá-o kaki narasi-
ta.」 „Gitárt pengetett.”

kakinekakine ◆ bambuszkerítésbambuszkerítés ◆ sövénysövény ◆ sö-sö-
vénykerítésvénykerítés
kakinenokarikomikakinenokarikomi ◆ sövényvágássövényvágás
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kakinikuikakinikui ◆ nehéznehéz írniírni 「Szorenicuite-va csotto
kakinikui.」 „Nehéz most erről írni.” ◆ nehéznehéz le-le-
írniírni 「Kono dzsi-va kakinikui.」 „Ezt a betűt ne-
héz leírni.” ◆ nemnem esikesik kézrekézre 「Konopen-va ka-
kinikui.」 „Nem esik kézre ez a toll.”

kakinokakino ◆ alábbialábbi 「Kakino hi-va heitenszaszete
itadakimaszu.」 „Az alábbi napokon zárva tar-
tunk.” ◆ következőkövetkező 「Kakino bunni-va ajamar-
iga futacuarimaszu.」 „A következő szövegben két
hiba van.” ◆ lentilenti 「Kinkjúno baaiha kakino
denvabangóni renrakukudaszai.」 „Vész esetén a
hívja a lenti telefonszámot!”

kakinokarakakinokara ◆ osztrigahéjosztrigahéj
kakinokerukakinokeru ◆ átfurakszikátfurakszik 「Keiszacu-va
jadzsiuma-o kaki nokete dzsikengenbani mukat-
ta.」 „A rendőr átfurakodott a bámészkodók kö-
zött a tett színhelyére.” ◆ félresöpörfélresöpör 「Hodóka-
ra ocsi ba-o kaki noketa.」 „Félresöpörtem a jár-
dáról a lehullott faleveleket.”

kakinokoszukakinokoszu ◆ írásbanírásban hátrahagyhátrahagy 「Iso-o
kaki nokosita.」 „Írásban hátrahagyott egy vég-
rendeletet.” ◆ meghagymeghagy 「Sószecuka-va
hitopédzsi-o kaki nokosita.」 „Az író meghagyott
egy oldalt.”

kakinruikakinrui ◆ baromfibaromfi ◆ háziházi szárnyasokszárnyasok ◆

háztáji szárnyasokháztáji szárnyasok
kakinszurukakinszuru ◆ fizetfizet 「Onraingémuni kakinsi-
ta.」 „Fizetett az online játékért.” ◆ kirókiró
「Ongakugjókai-va csoszakukenno rijúde roku-
onbaitaini itteikingaku-o kakinsita.」 „A hang-
hordozókra a zeneipar jogvédelmi okokból kiró
egy bizonyos összeget .”

kakinukikakinuki ◆ kivonatkivonat ◆ színész példányaszínész példánya
kakiokikakioki ◆ búcsúlevélbúcsúlevél 「Dzsiszacusita otoko-va
kaki oki-o nokoszanakatta.」 „Az öngyilkos fér-
fi nem hagyott hátra búcsúlevelet.” ◆ hátraha-hátraha-
gyottgyott üzenetüzenet 「Cukueni muszume-e no kaki
oki-o nokosite dekaketa.」 „A lányomnak hátra-
hagytam egy üzenetet az asztalon, és elmentem
hazulról.”

kakiokoszarerukakiokoszareru ◆ kezdődőenkezdődően íródikíródik
「Honso-va szono szacudzsindzsikenkara kaki
okoszareteiru.」 „Ez a könyv a gyilkossági esettől
kezdődően íródott.”

kakiokoszukakiokoszu ◆ megkezdmegkezd 「Szudeni kaki ok-
oszareteiru bubun-o kaki naoszu.」 „A már meg-
kezdett részt újraírom.” ◇ kakiokoszarerukakiokoszareru kez-kez-

dődőendődően íródikíródik 「Honso-va szono szacudzsin-
dzsikenkara kaki okoszareteiru.」 „Ez a könyv a
gyilkossági esettől kezdődően íródott.”

kakiokoszukakiokoszu ◆ felpiszkálfelpiszkál 「Hi-o kaki okosi-
ta.」 „Felpiszkáltam a tüzet.”

kakiokurukakiokuru ◆ megírmegír 「Boku-va genkidato ojani
tegamide kaki okutta.」 „Megírtam a szüleimnek
egy levélben, hogy jól vagyok.”

kaki-okaki-o meguraszumeguraszu ◆ bezárbezár 「Kokoroni kaki-o
megurasita.」 „Bezárta a szívét.” ◆ elkerítelkerít 「Ni-
vani kaki-o megurasita.」 „Elkerítettem a kertet.”

kakiorinpikkukakiorinpikku ◆ nyári olimpianyári olimpia
kakiorosikakiorosi ◆ írásműírásmű ◆ megírásmegírás
kakiorosikakiorosi ◆ megrajzolásmegrajzolás ◆ rajzműrajzmű
kakioroszukakioroszu ◆ megírmegír 「Kjakuhon-o kaki orosi-
ta.」 „Megírta a forgatókönyvet.”

kakioroszukakioroszu ◆ megrajzolmegrajzol 「Suppansano jóbó-
nijori manga-o kaki orosita.」 „A kiadó kérésére
megrajzoltam a képregényt.”

kakiotosikakiotosi ◆ kifelejtéskifelejtés
kakiotoszukakiotoszu ◆ kifelejtkifelejt 「Kareno namae-o ri-
szutokara kaki otosita.」 „Az írott listából kifelej-
tettem a nevét.”

kakiotoszukakiotoszu ◆ lekaparlekapar 「Penki-o kaki otosi-
ta.」 „Lekapartam a festéket.” ◆ lekotorlekotor 「Ku-
rumakara juki-o kaki otosita.」 „Lekotortam a ko-
csiról a havat.”

kakiovarukakiovaru ◆ teleírteleír 「Kaki ovattanóto-o szute-
ta.」 „Kidobtam a teleírt füzetet.”

kakippurikakippuri ◆ írásmódírásmód 「Gókaina kakippuri」
„lehengerlő írásmód” ◆ írás stílusaírás stílusa
kakirjókinkakirjókin ◆ nyári tarifanyári tarifa
kakisibukakisibu ◆ datolyaszilva-lédatolyaszilva-lé
kakisiruszukakisiruszu ◆ felírfelír 「Kaminiresipi-o kaki si-
rusita.」 „Felírtam a receptet egy lapra.” ◆ fel-fel-
jegyezjegyez 「Kareno dzsinszei-va honni kaki siru-
szareteiru.」 „Az élettörténetét feljegyezték egy
könyvben.” ◆ feltüntetfeltüntet 「Keijakusoni hizuke-o
kaki sirusita.」 „A szerződésen feltüntettem a dá-
tumot.”

kakisiszutemukakisiszutemu ◆ írásrendszerírásrendszer
kakiszoerukakiszoeru ◆ hozzáírhozzáír
「Rirekisoniméruadoreszu-o kaki szoeta.」 „Az
önéletrajzomhoz hozzáírtam az e-mail címemet.”

16021602 kakinikui kakinikui – kakiszoeru kakiszoeru AdysAdys



kakiszokonaukakiszokonau ◆ elírelír
kakiszondzsirukakiszondzsiru ◆ elírelír
kakiszuterukakiszuteru ◆ firkantfirkant 「Tegamini vakareno
kotoba-o kaki szuteta.」 „Búcsúszavakat firkan-
tottam a levélre.” ◆ megírásmegírás utánután kidobkidob
「Taisokutodoke-o kaki szuteta.」 „A felmondá-
somat megírás után kidobtam.” ◆ olvasatlanulolvasatlanul
hagyhagy 「Dzsidaiga kavatte, kaki szuterareteita
szakuhinga suppanszareta.」 „Megváltoztak az
idők, és kinyomtatták az olvasatlanul hagyott mű-
veit.”

kakitamadzsirukakitamadzsiru ◆ tojáslevestojásleves
kakitaszukakitaszu ◆ hozzáírhozzáír 「Honni kaiszecu-o kaki
tasita.」 „Hozzáírtam a könyvhöz egy kommen-
tárt.”

kakitaterukakitateru ◆ beállítbeállít 「Sinbun-va
dokuszacuszecu-o kaki tateta.」 „Az újságok úgy
állították be, hogy mérgezés történt.” ◆ felemlítfelemlít
「Szubeteno dzsiken-o kaki tateta.」 „Minden
esetet felemlítettem.” ◆ felfújfelfúj 「Sinbunniszono
hanasi-va kaki taterareta.」 „Az újságok felfújták
a sztorit.”

kakitaterukakitateru ◆ felpiszkálfelpiszkál 「Hanszeifu kandzsó-
o kaki tateta.」 „Felpiszkálta az kormányellenes
érzelmeket.” ◆ megpiszkálmegpiszkál 「Danrono hi-o kaki
tateta.」 „Megpiszkálta a tüzet a kandallóban.” ◇

fuan-ofuan-o kakitaterukakitateru felfokozzafelfokozza azaz aggodal-aggodal-
matmat
kakitekakite ◆ íróíró ◆ írótehetségírótehetség 「Kare-va taisita
kaki teda.」 „Remek író.”

kakitomejúbinkakitomejúbin ◆ ajánlottajánlott levéllevél 「Kore-o ka-
kitomejúbinde okuritainodeszu!」 „Szeretném ezt
ajánlott levélként feladni!” ◆ tértivevénytértivevény
kakitomerukakitomeru ◆ felírfelír 「Han-ninno
kurumanonanbá-va kaki tomerareta.」 „Felírták
az elkövető rendszámát.” ◆ feljegyezfeljegyez 「Cugino
cudoino hinicsi-o kaki tometa.」 „Feljegyeztem a
következő találkozó dátumát.” ◆ jegyezjegyez 「Va-
tasiga iu koto-o kaki tomete kudaszai.」 „Kérem,
jegyezze, amit mondok!”

kakitoraszerukakitoraszeru ◆ diktáldiktál 「Tegami-o kaki tora-
szeta.」 „Levelet diktált.” ◆ lediktállediktál
kakitorikakitori ◆ diktálásdiktálás ◆ tollbamondástollbamondás
kakitorukakitoru ◆ leírleír 「Kaigino kaiva-o kaki totta.」
„Leírtam, amit az értekezleten mondtak.” ◆ leje-leje-
gyezgyez 「Kareno kotoba-o kaki totta.」 „Lejegyez-

tem, amit mondott.” ◇ kakitoraszerukakitoraszeru lediktállediktál
◇ kakitoraszerukakitoraszeru diktáldiktál 「Tegami-o kaki tora-
szeta.」 „Levelet diktált.”

kakiucuszukakiucuszu ◆ átírátír 「Bun-o becunonótoni kaki
ucusita.」 „Átírtam a szöveget egy másik füzetbe.”
◆ átmásolátmásol 「Hovaitobódokara naijó-o kaki ucu-
sita.」 „Átmásoltam a tábláról a szöveget.”

kakivakerukakivakeru ◆ átfurakodikátfurakodik 「Gunsú-o kaki
vakete tóri nuketa.」 „Átfurakodtam magam a tö-
megen.” ◆ félrelökdösfélrelökdös 「Hito-o kaki vakete
szuszunda.」 „Az embereket félrelökdösve men-
tem.” ◆ fésülfésül 「Nekono ke-o jubidejaszasiku ka-
ki vaketa.」 „Az ujjaival fésülte gyengéden a
macska szőrét.” ◆ furakodikfurakodik 「Hitogaki-o kaki
vakekete szuszunda.」 „Furakodva haladt.” ◆

jobbra-balrajobbra-balra hajthajt 「Szuieiszensu-va mizu-o
kaki vakete szuszunda.」 „A versenyző a vizet
jobbra-balra hajtva úszott.” ◆ keresztülfurako-keresztülfurako-
dikdik ◆ utatutat törtör 「Hitogomi-o kaki vakenagara
szuszunda.」 „Haladt, utat törve magának a tö-
megben.” ◆ utatutat vágvág magánakmagának ◇ hitonami-hitonami-
oo kakivaketeszuszumukakivaketeszuszumu utatutat törtör magánakmagának aa
tömegbentömegben
kakivakerukakivakeru ◆ megkülönböztetimegkülönbözteti írásábanírásában
「Tomodacsito dzsósi-e no tegamino
kotobazukai-o kaki vaketa.」 „Megkülönböztette
írásának szóhasználatával a főnökét és a barátját.”

kakizomekakizome ◆ újévi kalligráfiaújévi kalligráfia
kakjakukonszairessakakjakukonszairessa ◆ teherszállítóteherszállító sze-sze-
mélyvonatmélyvonat
kakjakuszenkakjakuszen ◆ teher-teher- ésés utasszállítóutasszállító hajóhajó

kakjokakjo ◆ hivatalnokvizsgahivatalnokvizsga
kakjókakjó ◆ Kakjó-korKakjó-kor
kakjókakjó ◆ hídépítéshídépítés ◆ keresztkötéskeresztkötés ◆ térhá-térhá-
lósításlósítás
kakjókakjó ◆ külföldönkülföldön élőélő kínaikínai ◆ külföldönkülföldön élőélő
kínai kereskedőkínai kereskedő
kakjókakjó ◆ tetőfoktetőfok 「Sószecu-va kakjóni haitta.」
„A novella a tetőfokára ért.”

kakjókagóbucukakjókagóbucu ◆ keresztkötéseskeresztkötéses vegyü-vegyü-
letlet
kakjókecugókakjókecugó ◆ keresztkötéskeresztkötés
kakjókódzsikakjókódzsi ◆ hídépítéshídépítés
kakjokukakjoku ◆ daldal ◇ geidzsucukakjokugeidzsucukakjoku műdalműdal ◇

sókakjokusókakjoku ariettaarietta ◇ sókakjokusókakjoku kis áriakis ária
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kakjokusúkakjokusú ◆ dalgyűjteménydalgyűjtemény
kakjúkakjú ◆ fizetéskiegészítésfizetéskiegészítés
kakjúkakjú ◆ sürgősségsürgősség ◆ vészvész
kakjúkakjú ◆ alapfokalapfok ◆ alsóbb osztályalsóbb osztály
kakjúkakjú ◆ túladagolástúladagolás ◆ turbóadagolásturbóadagolás
kakjúkancsókakjúkancsó ◆ alárendelt hivatalalárendelt hivatal
kakjúkanrikakjúkanri ◆ alacsonyalacsony beosztásúbeosztású hivatal-hivatal-
noknok
kakjúkikakjúki ◆ túladagolótúladagoló ◆ turbóadagolóturbóadagoló
kakjúkinkakjúkin ◆ bérpótlékbérpótlék ◆ fizetéskiegészítésfizetéskiegészítés

kakjúnokakjúno ◆ sürgetősürgető 「Kakjúno mondai」 „sür-
gető probléma” ◆ sürgőssürgős 「Kakjúno jódzsi」
„sürgős ügy”

kakjúnokakjúno ◆ alapfokúalapfokú ◆ alsó osztályúalsó osztályú
kakjúreberukakjúreberu ◆ alapfokalapfok ◆ alapszintalapszint
kakjúsinkakjúsin ◆ alsófokú tárgyalásalsófokú tárgyalás
kakjúsokukakjúsoku ◆ alacsony beosztásalacsony beosztás
kakjúszaibansokakjúszaibanso ◆ alsófokú bíróságalsófokú bíróság
kakjúszeikakjúszei ◆ alsósalsós 「Kakjúszeikara miruto
dzsókjúszei-va otonani mieru.」 „Az alsósoknak a
felsősök felnőtteknek tűnnek.”

kakjúszen-inkakjúszen-in ◆ matrózmatróz
kakjúszurukakjúszuru ◆ pótlékotpótlékot adad 「Donicsi-va dzsik-
júgodzsú en kakjúsimaszu.」 „Hétvégén 50 jenes
órabérpótlékot adunk.”

kakkakakka ◆ őnagyméltóságaőnagyméltósága
kakkakakka ◆ izzóanizzóan ◇ kakkaszurukakkaszuru égég 「Hazuka-
sikute hoogakakkasiteita.」 „Égett az arcom a szé-
gyentől.” ◇ kakkaszurukakkaszuru lángollángol 「Necude ka-
ogakakkasiteita.」 „A láztól lángolt az arcom.” ◇

kakkatoszurukakkatoszuru vérbevérbe borulborul azaz agyaagya 「Mu-
szumega aszagaerisitato sittekakkatosita.」 „Vér-
be borult az agya, amikor megtudta, hogy a lánya
csak reggel jött haza.” ◇ kakkatomoerukakkatomoeru izzikizzik
「Mokutan-va kakkato moeteita.」 „A faszén iz-
zott.”

kakkakakka ◆ csonthéjascsonthéjas gyümölcsgyümölcs ◆ csonthé-csonthé-
jas termésjas termés
kakkakutarukakkakutaru ◆ dicsőségesdicsőséges 「Kakkakutaru
kószeki」 „dicsőséges érdem” ◆ fényesfényes 「Kak-
kakutaru szenka」 „fényes győzelem”

kakkaszurukakkaszuru ◆ égég 「Hazukasikute hoogakakka-
siteita.」 „Égett az arcom a szégyentől.” ◆ lán-lán-

golgol 「Necude kaogakakkasiteita.」 „A láztól lán-
golt az arcom.”

kakkatomoerukakkatomoeru ◆ izzikizzik 「Mokutan-va kakkato
moeteita.」 „A faszén izzott.”

kakkatoszurukakkatoszuru ◆ vérbevérbe borulborul azaz agyaagya 「Mu-
szumega aszagaerisitato sittekakkatosita.」 „Vér-
be borult az agya, amikor megtudta, hogy a lánya
csak reggel jött haza.”

kakkekakke ◆ beriberiberiberi
kakkecukakkecu ◆ tüdővérzéstüdővérzés ◆ vérköpetvérköpet
kakkikakki ◆ élénkségélénkség ◆ életerőéleterő ◆ pezsgéspezsgés
kakkikakki ◆ korszakkorszak ◆ korszakhatárkorszakhatár 「Kono
dzsidaino kakki-o icuni okubekika?」 „Hová he-
lyezzük ennek a korszaknak a határát?” ◆ kor-kor-
szakokra osztásszakokra osztás
kakkinimicsitakakkinimicsita ◆ életteliéletteli 「Kakkini micsita
macsi」 „életteli város” ◆ pezsgőpezsgő 「Kakkini mi-
csita fun-iki」 „pezsgő hangulat”

kakkinitobosiikakkinitobosii ◆ élettelenélettelen ◆ fásultfásult ◆ tes-tes-
pedtpedt
kakkinonaszakakkinonasza ◆ élettelenségélettelenség
kakki-okakki-o ataeruataeru ◆ élénkítélénkít 「Vakai sain-va so-
kubani kakki-o ataeta.」 „A fiatal munkaerő élén-
kítette a munkahelyet.” ◆ felélénkítfelélénkít
「Dótengóru-va csímuni kakki-o ataeta.」 „A ki-
egyenlítő gól felélénkítette a csapatot.” ◆ lendítlendít
「Kin-júszeiszaku-va keizaini kakki-o ataeta.」
„A pénzügyi politika lendített a gazdaságon.”

kakkirikakkiri ◆ pontosanpontosan 「Kakkiri dzsúdzsini dek-
aketa.」 „Pontosan tíz órakor indultam el hazul-
ról.”

kakkitekidekigotokakkitekidekigoto ◆ mérföldkőmérföldkő 「Penisirin-
no hacumei-va igakunitotte kakkitekidekigoto-
deatta.」 „A penicillin felfedezése mérföldkövet
jelentett az orvostudományban.”

kakkitekinakakkitekina ◆ forradalmiforradalmi 「Kareno hacumei-
va kakkitekina henka-o motarasita.」 „A találmá-
nya forradalmi változást hozott.” ◆ korszakal-korszakal-
kotókotó 「Kakkitekina szeizóhóhó-o hakkensita.」
„Korszakalkotó gyártástechnológiát fedeztek fel.”

kakkjokakkjo ◆ terület feletti uralomterület feletti uralom
kakkjókakkjó ◆ pezsgéspezsgés 「Keizaikacudóga kakkjó-o
obiteita.」 „A gazdaság pezsgett.” ◆ pörgőpörgő gaz-gaz-
daságdaság
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kakkjoszurukakkjoszuru ◆ uralkodikuralkodik 「Soótacsiga rjócsi-o
kakkjoszuru.」 „A királyok a saját területük felett
uralkodnak.”

kakkjúkakkjú ◆ blasztomerblasztomer
kakkokakko ◆ zárójelzárójel 「Tango-o kakkoni ireta.」
„Zárójelbe tettem a szót.” ◇ kagikakkokagikakko japánjapán
idézőjelidézőjel ◇ kakukakkokakukakko szögletesszögletes zárójelzárójel ◇

namikakkonamikakko kapcsoskapcsos zárójelzárójel ◇ marugakkomarugakko
gömbölyűgömbölyű zárójelzárójel ◇ jamakakkojamakakko kúposkúpos záró-záró-
jeljel
kakkokakko ◆ minden egyesminden egyes
kakkokakko ◆ stabilitásstabilitás ◆ szilárdságszilárdság
kakkokakko ◆ minden ajtóminden ajtó ◆ minden házminden ház
kakkókakkó ◆ lesikláslesiklás ◆ sílesiklássílesiklás ◇ sakakkósakakkó ol-ol-
dalirányúdalirányú lesikláslesiklás ◇ csokkakkócsokkakkó egyenesegyenes le-le-
siklássiklás
kakkókakkó ◆ kakukkkakukk
kakkókakkó ◆ alakalak 「Henna kakkóno megane」 „fur-
csa alakú szemüveg” ◆ állapotállapot 「Mina-va cu-
kare kitta kakkódatta.」 „Mindenki holtfáradt ál-
lapotban volt.” ◆ formaforma 「Jondzsúkakkóno oto-
ko」 „negyvenévesforma férfi” ◆ kinézetkinézet
「Omosiroi kakkóno hito」 „érdekes kinézetű
ember” ◆ megfelelésmegfelelés 「Uszagi-va mi-o kaku-
szunoni kakkóno baso-o szagasita.」 „A nyúl ke-
reste a megfelelő helyet a rejtőzködéshez.” ◆

megjelenésmegjelenés 「Akusumina kakkóno on-na」 „íz-
léstelen megjelenésű nő” ◇ arukukakkóarukukakkó járás-járás-
módmód 「Moderuszan-no aruku kakkó」 „manöken
járásmódja” ◇ kakkoiikakkoii dögösdögös 「Kakkoii jófu-
ku」 „dögös ruha” ◇ kakkoiikakkoii ragyogóragyogó 「Kak-
koii sokugjó」 „ragyogó állás” ◇ kakkoiikakkoii klasszklassz
「Kakkoii namae」 „klassz név” ◇ kakkoiikakkoii menőmenő
「Kakkoii otoko」 „menő pasi” ◇ kakkóiikakkóii menőmenő
「Kakkóii jófuku-o kiteita.」 „Menő szerelésben
volt.” ◇ kakkóiikakkóii dögösdögös 「Kakkóii jófuku-o kite-
ita.」 „Dögös ruhában volt.” ◇ kakkógajoikakkógajoi tet-tet-
szetősszetős 「Karenoszupícsi-va kakkógajokatta.」
„Tetszetős volt a beszéde.” ◇ kakkógavaruikakkógavarui
égéségés 「Tocuzenzubonga ocsitesimatte, kakkóga
varukata.」 „Égés volt, ahogy hirtelen lecsúszott
a nadrágom.” ◇ kakkódekakkóde nn 「Siai-va kinkóno
toreta kakkóde hadzsimatta.」 „A mérkőzés ki-
egyenlítetten kezdődött.” ◇ kakkódearukakkódearu úgyúgy
tűniktűnik 「Szeiszaku-va kokuminno sidzsi-o eta
kakkóda.」 „Úgy tűnik, hogy az intézkedés elnyer-
te a nép támogatását.” ◇ kakkónakakkóna megfelelőmegfelelő
「Icsimanen-va kakkóna nedandato omoima-

szu.」 „Tízezer jen megfelelő árnak tűnik.” ◇

kakkóninarukakkóninaru alakulalakul 「Kazokuzen-
ingainfuruenzani kakatta kakkóninatta.」 „Úgy
alakult, hogy az egész család influenzás lett.” ◇

kakkójoikakkójoi tetszetőstetszetős 「Kanodzsono aruki kata-
va kakkójoi.」 „Tetszetős a járásmódja.” ◇ kak-kak-
kóvaruikóvarui égéségés 「Korondesimatte kakkóvarukat-
ta.」 „Égés volt, ahogy elestem.” ◇ kakkó-okakkó-o cu-cu-
kerukeru pózolpózol 「Sasinszacueinotameni kakkó-o cu-
keteita.」 „Pózoltam a fényképezéskor.” ◇ kak-kak-
kovaruikovarui égéségés ◇ tosikakkótosikakkó ránézésesránézéses élet-élet-
korkor 「Szandzsúdzsuszszaikuraino tosikakkóno
on-na」 „ránézésre harminc év körüli nő” ◇ bu-bu-
kakkónakakkóna esetlenesetlen 「Bukakkóna ugoki-o sita.」
„Esetlenül mozgott.” ◇ bukakkónabukakkóna idétlenidétlen
「Kare-va icumo bukakkóna jófuku-o kiteiru.」
„Mindig valami idétlen ruhát vesz fel.” ◇ bukak-bukak-
kónakóna formátlanformátlan 「Bukakkóna jaszai-o jaszuku
uru.」 „A formátlan zöldségeket olcsóbban adja.”
◇ bukakkónabukakkóna otrombaotromba 「Bukakkóna tatemo-
no」 „otromba épület”

kakkocukerukakkocukeru ◆ affektálaffektál ◆ jópofáskodikjópofáskodik
「Szukina hitono maedekakkocuketa.」 „A szere-
tett nő előtt jópofáskodott.” ◆ negédesnegédes ◆ negé-negé-
deskedikdeskedik ◆ tesziteszi magátmagát 「Sasin-o toru toki,
kakkocuketeiru.」 „Ha fényképezik, teszi magát.”

kakkódekakkóde ◆ nn 「Siai-va kinkóno toreta kakkóde
hadzsimatta.」 „A mérkőzés kiegyenlítetten kez-
dődött.”

kakkódearukakkódearu ◆ úgyúgy tűniktűnik 「Szeiszaku-va koku-
minno sidzsi-o eta kakkóda.」 „Úgy tűnik, hogy az
intézkedés elnyerte a nép támogatását.”

kakkógajoikakkógajoi ◆ tetszetőstetszetős 「Karenoszupícsi-va
kakkógajokatta.」 „Tetszetős volt a beszéde.”

kakkógavaruikakkógavarui ◆ égéségés 「Tocuzenzubonga ocsi-
tesimatte, kakkóga varukata.」 „Égés volt, ahogy
hirtelen lecsúszott a nadrágom.”

kakkoiikakkoii ◆ dögösdögös 「Kakkoii jófuku」 „dögös ru-
ha” ◆ klasszklassz 「Kakkoii namae」 „klassz név” ◆

menőmenő 「Kakkoii otoko」 „menő pasi” ◆ ragyo-ragyo-
gógó 「Kakkoii sokugjó」 „ragyogó állás”

kakkóiikakkóii ◆ baróbaró 「Kakkóii kamigata」 „baró sé-
ró” ◆ dögösdögös 「Kakkóii jófuku-o kiteita.」 „Dö-
gös ruhában volt.” ◆ gálánsgáláns ◆ menőmenő 「Kakkóii
jófuku-o kiteita.」 „Menő szerelésben volt.”

kakkójoikakkójoi ◆ tetszetőstetszetős 「Kanodzsono aruki
kata-va kakkójoi.」 „Tetszetős a járásmódja.”
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kakkójokukakkójoku ◆ nagystílűennagystílűen 「Ocuri-va iranaito
kakkójoku itta.」 „Nagystílűen nem kérte a
visszajáró pénzt.”

kakkókjógikakkókjógi ◆ sílesiklóversenysílesiklóverseny
kakkokukakkoku ◆ mindenminden egyesegyes országország ◆ orszá-orszá-
gokgok ◇ óbeikakkokuóbeikakkoku európaieurópai ésés amerikaiamerikai or-or-
szágokszágok ◇ szekaikakkokunoszekaikakkokuno országonkéntiországonkénti
「Szekaikakkokuno dzsinkó」 „országonkénti né-
pesség”

kakkónakakkóna ◆ megfelelőmegfelelő 「Icsimanen-va kakkóna
nedandato omoimaszu.」 „Tízezer jen megfelelő
árnak tűnik.”

kakkóninarukakkóninaru ◆ alakulalakul 「Kazokuzen-
ingainfuruenzani kakatta kakkóninatta.」 „Úgy
alakult, hogy az egész család influenzás lett.”

kakkónotamagokakkónotamago ◆ kakukktojáskakukktojás
kakkó-okakkó-o cukerucukeru ◆ illegetiillegeti magátmagát 「Moderu -
va kakkó-o cukete aruiteita.」 „A modell illegette
magát.” ◆ megjátsszamegjátssza magátmagát ◆ pózolpózol
「Sasinszacueinotameni kakkó-o cuketeita.」
„Pózoltam a fényképezéskor.”

kakkószurukakkószuru ◆ öltözködiköltözködik 「Kanodzso-va ka-
dzsuaruna kakkó-o sita.」 „Alkalmi ruhába öltöz-
ködött.”

kakkotarukakkotaru ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen 「Kakkotaru
sin-nen」 „rendíthetetlen meggyőződés” ◆ szi-szi-
lárdlárd 「Kakkotaru kessingaarimaszu.」 „Szilár-
dan elhatároztam.”

kakkotositakakkotosita ◆ szilárdszilárd 「Kakkotosita kecui」
„szilárd elhatározás”

kakkotositamononinarukakkotositamononinaru ◆ rögzülrögzül
kakkovaruikakkovarui ◆ cikiciki 「Szankaimo rikonszuru-
nantekakko varui.」 „Ciki harmadszor is elválni.”
◆ égéségés ◆ neccesnecces
kakkóvaruikakkóvarui ◆ égéségés 「Korondesimatte kakkó-
varukatta.」 „Égés volt, ahogy elestem.”

kakkúkakkú ◆ siklórepüléssiklórepülés ◆ vitorlázó repülésvitorlázó repülés
kakkusion-nakakkusion-na ◆ szeretőszerető ◆ titkolt szeretőtitkolt szerető
kakkúszurukakkúszuru ◆ sikliksiklik 「Guraidá-va kakkúsita.」
„A vitorlázó repülő siklott.”

kakokako ◆ elmúltelmúlt 「Kore-va kakodzsú nenno
kabuka-o aravasitagurafudeszu.」 „Ezen a grafi-
konon az elmúlt tíz év részvényárfolyama látható.”
◆ előéletelőélet 「Kakoni keibacu-o uketeinai.」
„Büntetlen előélete van.” ◆ múltmúlt 「Kakonokoto-

o omoi dasita.」 „Eszembe jutott a múltbeli em-
lékem.” ◇ kakoicsinenkakoicsinen elmúltelmúlt évév 「Kakoicsin-
enno dekigoto」 „az elmúlt év eseményei” ◇ dai-dai-
kakokako befejezett múltbefejezett múlt
kakokako ◆ csónakoscsónakos ◆ hajóshajós
kakókakó ◆ folyótorkolatfolyótorkolat ◆ torkolattorkolat
kakókakó ◆ kráterkráter
kakókakó ◆ kocsánykocsány ◇ sókakósókakó nyélnyél
kakókakó ◆ ereszkedésereszkedés
kakókakó ◆ feldolgozásfeldolgozás 「Sokuhinkakó」
„élelmiszer-feldolgozás” ◆ megmunkálásmegmunkálás 「Kin-
zokukakó」 „fémmegmunkálás” ◇ kikaikakókikaikakó
gépigépi megmunkálásmegmunkálás ◇ kinzokukakókinzokukakó fémfel-fémfel-
dolgozásdolgozás ◇ tefuronkakótefuronkakó teflonbevonatteflonbevonat
kakobunsikakobunsi ◆ befejezettbefejezett melléknévimelléknévi igenévigenév
◆ előidejű melléknévi igenévelőidejű melléknévi igenév
kakocukakocu ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Fuun-o kakocu.」
„Balszerencséjére panaszkodik.” ◇ fugú-ofugú-o kako-kako-
cucu balszerencséjét hibáztatjabalszerencséjét hibáztatja
kakocukakocu ◆ kalluszkallusz
kakocukekakocuke ◆ ürügyürügy
kakocukerukakocukeru ◆ ráfográfog 「Sigotoni kakocukete
keihi-o cukai konda.」 „Ráfogta, hogy a munká-
jához kell, és elszámolta költségként.” ◆ ürügy-ürügy-
kéntként használhasznál 「Zucúni kakocukete kaisa-o ja-
szunda.」 „Fejfájás ürügyén nem mentem ma dol-
gozni.”

kakocsókakocsó ◆ halotti anyakönyvhalotti anyakönyv
kakodzsiszeikakodzsiszei ◆ múlt időmúlt idő
kakógankakógan ◆ gránitgránit
kakógjókakógjó ◆ feldolgozóiparfeldolgozóipar
kakóhinkakóhin ◆ pirotechnikai eszközpirotechnikai eszköz
kakóhinkakóhin ◆ feldolgozottfeldolgozott áruáru ◆ készárukészáru ◇ ka-ka-
iszankakóhiniszankakóhin feldolgozott tengeri termékfeldolgozott tengeri termék
kakoikakoi ◆ elkerítettelkerített részrész 「Kakoino szotogava-
ni jadzsiumaga acumatteita.」 „Az elkerített rész
túloldalán bámészkodók sereglettek össze.” ◆ ke-ke-
rítésrítés ◇ szakukakoiszakukakoi karámkarám
kakoibakakoiba ◆ elkerítettelkerített részrész ◇ torinokakoibatorinokakoiba
tyúkudvartyúkudvar
kakoicsinenkakoicsinen ◆ elmúltelmúlt évév 「Kakoicsinenno de-
kigoto」 „az elmúlt év eseményei”

kakóikikakóiki ◆ torkolattorkolat
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kakoikomukakoikomu ◆ becserkészbecserkész 「Kokjaku-o kakoi
komu.」 „Becserkészi a kuncsaftokat.” ◆ be-be-
gyűjtgyűjt 「Dzsóhó-o kakoi komu.」 „Begyűjti az in-
formációt.” ◆ bekerítbekerít 「Usi-o kakoi konda.」
„Bekerítette a teheneket.” ◆ körülkerítkörülkerít 「Ik-
egakide niva-o kakoi konda.」 „Sövénnyel körül-
kerítette a kertet.” ◆ lefoglallefoglal 「Joi dzsinzai-o
kakoi komu.」 „Lefoglalja a legjobb embereket.”

kakoi-okakoi-o meguraszumeguraszu ◆ körülkerítkörülkerít 「Keiszacu-
va dzsikogenbani kakoi-o megurasita.」 „A rend-
őrség körülkerítette a baleset színhelyét.”

kakokanrjókakokanrjó ◆ befejezett múltbefejezett múlt
kakokeikakokei ◆ múltmúlt idejűidejű alakalak 「Dósino kakokei」
„ige múlt idejű alakja” ◆ múlt időmúlt idő
kakókirjúkakókirjú ◆ bukószélbukószél ◆ leszállóleszálló légáramlatlégáramlat

kakókokakóko ◆ krátertókrátertó ◆ vulkáni tóvulkáni tó
kakókógukakókógu ◆ megmunkáló szerszámmegmunkáló szerszám
kakokukakoku ◆ országok számlálószavaországok számlálószava
kakokunakakokuna ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Kakokuna
kankjóde hataraiteiru.」 „Barátságtalan környe-
zetben dolgozom.” ◆ embertelenembertelen 「Genbade-
va ródósa-va kakokuna dzsókjóde hataraiteiru.」
„A munka helyszínén a munkások embertelen kö-
rülmények között dolgoznak.” ◆ mostohamostoha 「Ka-
kokuna dzsókende hataraku.」 „Mostoha körül-
mények között dolgozik.” ◆ zordzord 「Kakokuna
taiken-o katatta.」 „Zord tapasztalatairól beszélt.”

kakokurinkakokurin ◆ galériaerdőgalériaerdő
kakomikakomi ◆ bekeretezésbekeretezés 「Kakomino nakani-
szainsite kudaszai.」 „A bekeretezett részen írja
alá!” ◆ bekerítésbekerítés 「Kakomino nakade ie-o ka-
itaisita.」 „A bekerített házat lebontották.” ◆

ostromgyűrűostromgyűrű 「Kakomi-o jabutta.」 „Kitört az
ostromgyűrűből.” ◆ ostromzárostromzár 「Kakomi-o toi-
ta.」 „Feloldották az ostromzárat.”

kakomihjódaikakomihjódai ◆ bekeretezett szalagcímbekeretezett szalagcím
kakomikeikakomikei ◆ keretkeret
kakomikidzsikakomikidzsi ◆ bekeretezett cikkbekeretezett cikk
kakomimodzsikakomimodzsi ◆ bekeretezett betűbekeretezett betű
kakomukakomu ◆ bekeretezbekeretez 「Dzsújóna bubun-o akai
szende kakonda.」 „Piros vonallal bekereteztem
a fontos részt.” ◆ keretezkeretez 「Akaszende kako-
mareta bubun-o jonda.」 „A pirossal keretezett
részt olvastam el.” ◆ kerítkerít 「Ki-o navade ka-

konda.」 „Kötelet kerített a fa köré.” ◆ körbe-körbe-
kerítkerít 「Sikicsi-o szakude kakonda.」 „Kerítéssel
körbekerítette a telket.” ◆ körbeveszkörbevesz 「Keikan-
va otoko-o kakonda.」 „A rendőrök körülvették
a férfit.” ◆ körülveszkörülvesz 「Mori-va ie-o kakonde-
ita.」 „A házat egy erdő vette körül.” ◆ körülzárkörülzár
「Szono baso-va himode kakomareteita.」 „Sza-
laggal körülzárták a területet.” ◆ övezövez 「Kono
macsi-va jamani kakomareteiru.」 „Ezt a várost
hegyek övezik.” ◇ kakondeszuvarukakondeszuvaru körülülkörülül
「Gurúpu-va téburu-o kakonde szuvatteita.」 „A
csoport körülülte az asztalt.” ◇ marudekakomumarudekakomu
bekarikázbekarikáz 「Bangó-o marude kakonda.」 „Be-
karikáztam a számot.”

kakonkakon ◆ gyökérszerű szőrgyökérszerű szőr
kakonkakon ◆ bajbaj csírájacsírája 「Hanran-o mizenni fu-
szegi, nocsino kakon-o tatta.」 „Csírájában fojtot-
ták el a lázadást, előre megakadályozva a bajt.” ◆

bajbaj forrásaforrása 「Genpacudzsiko-va ókina kakon-o
nokosita.」 „Az atombaleset nagy bajok forrásává
vált.”

kakondeszuvarukakondeszuvaru ◆ körülülkörülül 「Gurúpu-va
téburu-o kakonde szuvatteita.」 „A csoport körül-
ülte az asztalt.”

kakonikakoni ◆ pályafutásapályafutása soránsorán 「Kakoni
nitajónakészu-o mitakotoganai.」 „Pályafutásom
során még nem találkoztam hasonló esettel.”

kakonokakono ◆ lejárlejár korúkorú 「Kare-va mó kakono hit-
odeszu.」 „Annak az embernek a kora már lejárt.”
◆ múltbelimúltbeli ◆ múltbélimúltbéli 「Kakono dekigoto」
„múltbéli esemény”

kakonogen-eikakonogen-ei ◆ múltmúlt kísértetekísértete 「Szutetaha-
zuno kakono gen-eigajomigaeta.」 „Kísért a múlt,
amitől már azt hittem, megszabadultam.”

kakónoherikakónoheri ◆ kráterkráter permeperme 「Kakóno heri-o
aruita.」 „A kráter peremén sétáltam.”

kakósicukakósicu ◆ égéstérégéstér
kakosicsibucukakosicsibucu ◆ BuddhaBuddha héthét előzőelőző reinkar-reinkar-
nációjanációja ◇ kasóbucukasóbucu KásjapaKásjapa ◇ kunagon-kunagon-
munibucumunibucu KanakamuniKanakamuni ◇ kuruszonbucukuruszonbucu Kra-Kra-
kucscshandakucscshanda ◇ sikibucusikibucu SikhinSikhin ◇ sakamunisakamuni
GótamaGótama SziddhártaSziddhárta ◇ bisafubucubisafubucu VisvabhúVisvabhú
◇ bibasibucubibasibucu VipasjánaVipasjána
kakósokuhinkakósokuhin ◆ feldolgozott élelmiszerfeldolgozott élelmiszer
kakoszaikónokakoszaikóno ◆ rekord magasrekord magas
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kakoszaitanokakoszaitano ◆ eddigieddigi legtöbblegtöbb ◆ rekord-rekord-
mennyiségűmennyiségű 「Kotosino ameno hi-va kakosza-
itadatta.」 „Rekordmennyiségű volt az esős na-
pok száma.”

kakoszaiteinokakoszaiteino ◆ rekord alacsonyrekord alacsony
kakoszúnenkakoszúnen ◆ elmúltelmúlt évekévek 「Kakoszúnenhei-
kinkionga dzsósósita.」 „Az elmúlt években meg-
növekedett az átlaghőmérséklet.” ◆ elmúltelmúlt né-né-
hányhány évév 「Kakoszúnenno dekigoto-o furi kaet-
ta.」 „Visszatekintettem az elmúlt néhány év ese-
ményeire.”

kakószurukakószuru ◆ feldolgozfeldolgoz 「Zairjó-o kakósitei-
ru.」 „Feldolgozza az alapanyagot.” ◆ kikészítkikészít
「Kava-o kakósita.」 „Kikészítette a bőrt.” ◆

megmunkálmegmunkál 「Buhin-o kakósiteiru.」 „Megmun-
kálja az alkatrészt.” ◆ retusálretusál 「Szofutode totta
sasin-o kakósita.」 „Szoftverrel retusálta a képet.”

kakószurukakószuru ◆ ereszkedikereszkedik 「Szukaidaibá-va
csihjó-e kakósite itta.」 „Az ejtőernyős a földre
ereszkedett.”

kakótaisóbucukakótaisóbucu ◆ munkadarabmunkadarab
kakottóbukakottóbu ◆ ízületi bütyökízületi bütyök
kakoukakou ◆ elkerítelkerít 「Kanaamide sihó-o kakotta.」
„A négy oldalát dróthálóval elkerítettem.” ◆ el-el-
tesztesz 「Ringo-o kakou.」 „Elteszi az almát.” ◆

körülfogkörülfog 「Macscsino hi-o rjótede kakotta.」
„Körülfogtam a kezeimmel a gyufa lángját.” ◆

tarttart 「Mekake-o kakou.」 „Szeretőt tart.”

kakoukotokakoukoto ◆ elkerítéselkerítés
kakukaku ◆ mindenminden 「Kakutennite, szutaffu bosú-
csúdeszu.」 „Minden üzletünkbe felvételt hirde-
tünk!” ◆ mindenminden egyesegyes 「Góu-va kokunaikaku-
csi ikinite haszszeisita.」 „Az ország minden egyes
részén heves esőzések voltak.”

kakukaku ◆ elhányelhány 「Hodókara juki-o kaita.」 „El-
hánytam a havat a járdáról.” ◆ gyalulgyalul 「Kóri-o
kaku.」 „Jeget gyalul.” ◆ kaparkapar 「Kizu-o kaka-
naide!」 „Ne kapard a sebet!” ◆ kapargálkapargál 「Te-
no kizu-o kaita.」 „Kapargáltam a sebet a keze-
men.” ◆ kapirgálkapirgál 「Nivatoriga cucsi-o kaite
esza-o szagaszu.」 „A tyúk kapirgálva keresi az
élelmet a földön.” ◆ megvakarmegvakar 「Kajui tokoro-
o kaita.」 „Megvakarta a viszkető részt.” ◆ pisz-pisz-
kálkál 「Kojubide mimi-o kaita.」 „A kisujjammal
piszkáltam a fülemet.” ◆ vakarvakar 「Nanimo ivazu,
tada atama-o kaita.」 „Nem szólt semmit, csak a
fejét vakarta.” ◇ asze-oasze-o kakaszerukakaszeru izzasztóizzasztó

「Asze-o kakaszeru taiszó」 „izzasztó tornagya-
korlat” ◇ asze-oasze-o kakukaku izzadizzad 「Acukute asze-
o kaita.」 „A melegben izzadtam.” ◇ asze-oasze-o ka-ka-
kuku verítékezikverítékezik 「Inu-va asze-o kakanai.」 „A
kutya nem verítékezik.” ◇ asze-oasze-o kakukaku meg-meg-
izzadizzad 「Csikarasigotode asze-o kaita.」 „Megiz-
zadtam a fizikai munkától.” ◇ asze-oasze-o kakukaku vízvíz
csapódikcsapódik kiki 「Guraszuga asze-o kaiteiru.」 „A
poháron gyöngyöző vízcseppek csapódtak ki.” ◇

ibiki-oibiki-o kakukaku horkolhorkol 「Otto-va uruszakuibiki-o
kaku.」 „A férjem hangosan horkol.” ◇ nekubi-nekubi-
oo kakukaku álmábanálmában levágjalevágja aa fejétfejét ◇ hadzsi-ohadzsi-o
kakaszerukakaszeru meghurcolmeghurcol 「Media-va szeidzsikani
hadzsi-o kakaszeta.」 „A médiában meghurcol-
ták a politikust.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakaszerukakaszeru szé-szé-
gyentgyent hozhoz rárá 「Kimini hadzsi-o kakaszeta.」
„Szégyent hoztam rád.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakaszerukakaszeru
megszégyenítmegszégyenít 「Csicsini hadzsi-o kakaszeta.」
„Megszégyenítettem apámat.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o kakukaku
elássaelássa magátmagát 「Tomodacsino maede hadzsi-
o kaita.」 „Elástam magam a barátaim előtt.” ◇

hadzsi-ohadzsi-o kakukaku szégyenbeszégyenbe kerülkerül ◇ hijaasze-hijaasze-
oo kakukaku kiverikiveri aa vízvíz 「Uszogabareszóninatte hi-
ja asze-o kaita.」 „Kivert a víz, amikor majdnem
kiderült a hazugságom.” ◇ beszo-obeszo-o kakukaku el-el-
kámpicsorodikkámpicsorodik
kakukaku ◆ vállonvállon viszvisz 「Kago-o kaita.」 „Gyalog-
hintó vitt a vállán.”

kakukaku ◆ futófutó ◆ kockakocka 「Dzsagaimo-o kakugi-
rinisita.」 „Kockára vágtam a krumplit.” ◆ szögszög
「Kono samen-va szuiheito szandzsúdono kaku-o
naszu.」 „Ez a lejtő a vízszintessel 30 fokos szö-
get zár be.” ◇ csúsinkakucsúsinkaku középpontiközépponti szögszög
◇ hansakakuhansakaku visszaverődésivisszaverődési szögszög ◇ buta-buta-
kakunikakuni kockárakockára vágottvágott abáltabált disznóhúsdisznóhús ◇

rjókakurjókaku lapszöglapszög
kakukaku ◆ besorolásbesorolás 「Kunino kakuga agatta.」
„Az ország besorolása emelkedett.” ◆ eseteset ◆ mi-mi-
nőségnőség ◆ minősítésminősítés ◆ rangrang ◇ sukakusukaku alany-alany-
eseteset ◇ sojúkakusojúkaku birtokosbirtokos eseteset ◇ jokakujokaku
részes esetrészes eset
kakukaku ◆ atomfegyveratomfegyver 「Kono kuni-va kaku-o
motteiru.」 „Ennek az országnak van atomfegy-
vere.” ◆ magmag 「Taimutoraberuga hanasino kaku-
tonatteiru.」 „A történet magva az időutazás.” ◇

szaibókakuszaibókaku sejtmagsejtmag ◇ csikakucsikaku földmagföldmag ◇

csikakucsikaku Föld magjaFöld magja
kakukaku ◆ vonásvonás 「Jonkakuno kandzsi」 „négyvo-
násos kandzsi” ◇ kakuszúkakuszú vonásszámvonásszám 「Kan-
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dzsino kakuszú-o kazoeta.」 „Megszámoltam a
kandzsi vonásszámát.”

kakukaku ◆ csorbítcsorbít ◆ hanyagolhanyagol 「Giri-o kaku.」
„Hanyagolja a kötelességét.” ◆ hiányzikhiányzik
「Funbecu-o kaku.」 „Hiányzik az ítélőképessé-
ge.” ◆ híjánhíján vanvan 「Rjósiki-o kaiteiru.」 „Híján
van a jóérzésnek.” ◆ kicsorbítkicsorbít 「Naifu-o kaite-
simatta.」 „Kicsorbítottam a kést.” ◆ letöriletöri aa
szélétszélét 「Dzsitensade koronde maeba-o kaitesi-
matta.」 „Elestem a biciklivel, és letört a széle
a metszőfogamnak.” ◆ megcsorbítmegcsorbít 「Koppu-
o kaitesimatta.」 „Megcsorbítottam a csészét.” ◆

nélkülöznélkülöz 「Reigi-o kaku hacugen-o sita.」 „A ki-
jelentése nélkülöz minden jó modort.” ◇ kimete-kimete-
oo kakukaku nemnem tudtud érvényesülniérvényesülni 「Tagaini kime
te-o kaki, hiki vakeninatta.」 „Egyik csapat sem
tudott érvényesülni, így döntetlen lett a végered-
mény.” ◇ kotokakukotokaku nélkülöznélkülöz 「Szeikacuni ko-
tokaku.」 „Nélkülözve él.” ◇ csúszei-ocsúszei-o kakukaku el-el-
fogultfogult 「Csúszei-o kaku iken」 „elfogult véle-
mény”

kakukaku ◆ felírfelír 「Kamikireni dzsibunno
denvabangó-o kaita.」 „Egy cetlire felírtam a te-
lefonszámomat.” ◆ írír 「Tegami-o kaita.」 „Le-
velet írtam.” ◆ kiállítkiállít 「Isa-va sohószen-o ka-
ita.」 „Az orvos kiállította a receptet.” ◆ papírrapapírra
vetvet 「Kangaetakoto-o kaitemita.」 „Papírra ve-
tettem a gondolataimat.” ◆ ráírráír 「Dzsibunno
denvabangó-o kamikireni kaita.」 „Ráírtam egy
cetlire a telefonszámom.” ◆ vetvet 「Kamini kaita
bunsó」 „papírra vetett mondat” ◇ kitanaidzsi-kitanaidzsi-
dekakudekaku lekaparlekapar 「Kitanai dzside kareno
namae-o kamikireni kaita.」 „Lekapartam a nevét
egy cetlire.”

kakukaku ◆ festfest 「Szuiszaiga-o kakunoga sumide-
szu.」 „Hobbiból vízfestékkel festek.” ◆ lefestlefest
「Umano e-o kaita.」 „Lefestettem egy lovat.” ◆

lerajzollerajzol 「Enpicude cumano nigaoe-o kaita.」
„Lerajzoltam a feleségemet.” ◆ rajzolrajzol 「Szan-
punde nigaoe-o kaita.」 „Három perc alatt rajzolt
egy karikatúrát.” ◆ szerkesztszerkeszt 「Konpaszuto
dzsógide szankakukei-o kaita.」 „Körzővel és vo-
nalzóval háromszöget szerkesztettem.”

kakúkakú ◆ képzelődésképzelődés ◆ kitalációkitaláció ◆ levegőbenlevegőben
vezetettvezetett 「Kakúkéburu」 „levegőben vezetett
kábel”

kakuagekakuage ◆ felminősítésfelminősítés

kakuageszurukakuageszuru ◆ felminősítfelminősít 「Kaisa-va kakua-
geszareta.」 „Felminősítették a céget.”

kakubakudankakubakudan ◆ atombombaatombomba
kakubakuhacukakubakuhacu ◆ atomrobbanásatomrobbanás ◇ csikaka-csikaka-
kubakuhacukubakuhacu föld alatti atomrobbantásföld alatti atomrobbantás
kakubarukakubaru ◆ éleséles sarkúsarkú 「Cukue-va kakubat-
teirukara ki-o cukete!」 „Vigyázz, mert élesek az
asztal sarkai!” ◆ élsarkosélsarkos 「Modzsi-va kakubat-
teita.」 „A betűk élsarkosak voltak.” ◆ feszengfeszeng
「Kakubatta aiszacu-o sita.」 „Feszengve kö-
szönt.” ◆ merevmerev 「Kakubarazuni hanasi aó!」
„Ne beszéljünk ilyen mereven!” ◆ szögletesszögletes
「Kareno kao-va kakubatteita.」 „Szögletes arca
volt.” ◇ sikakubarusikakubaru sarkosansarkosan négyszögle-négyszögle-
testes
kakubecukakubecu ◆ különleges dologkülönleges dolog
kakubecunakakubecuna ◆ különlegeskülönleges 「Kakubecuna
adzsi-o tanosinda.」 „Különleges ízeket élvez-
tem.” ◆ különöskülönös 「Karadano fudzsijúna katani
kakubecuna hairjoganaszareta.」 „A mozgássé-
rültekre különös figyelmet fordítottak.”

kakubecunikakubecuni ◆ különlegesenkülönlegesen 「Szono kjaku-o
kakubecuni acukau.」 „Különlegesen bánik azzal
a vendéggel.” ◆ különösebbenkülönösebben 「Kore-va kaku-
becuni mezurasii kotode-va nai.」 „Ez nem külö-
nösebben ritka.” ◆ különösenkülönösen 「Kjóha kakube-
cuni ucukusiine.」 „Ma különösen szép vagy!”

kakubekarazarukakubekarazaru ◆ nélkülözhetetlennélkülözhetetlen
kakubikikakubiki ◆ vonásszám szerinti keresésvonásszám szerinti keresés
kakubikinokanvadzsitenkakubikinokanvadzsiten ◆ vonásszámvonásszám sze-sze-
rint rendezett kandzsi szótárrint rendezett kandzsi szótár
kakubókakubó ◆ négyszögletű kalapnégyszögletű kalap
kakubószuitaikakubószuitai ◆ magorsómagorsó
kakubukakubu ◆ mindenminden egyesegyes osztályosztály 「Kakubuno
bucsóga acumatta.」 „Minden egyes osztály veze-
tője találkozott.” ◆ mindenminden egyesegyes részrész 「Sinta-
ikakubuno meisó-o szeikakuni oboeta.」 „Ponto-
san megjegyeztem minden egyes testrész nevét.”

kakubucurigakukakubucurigaku ◆ magfizikamagfizika
kakubunrecukakubunrecu ◆ kariokinéziskariokinézis ◆ maghasadásmaghasadás
「Kakubunrecude necuga haszszeisita.」 „A mag-
hasadáskor hő szabadult fel.” ◆ sejtmagsejtmag osztó-osztó-
dásadása
kakubunrecubussicukakubunrecubussicu ◆ hasadóanyaghasadóanyag
「Uran-va kakubunrecubussicudeszu.」 „Az urán
hasadóanyag.”
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kakubunrecuszeibussicukakubunrecuszeibussicu ◆ hasadóanyaghasadóanyag
kakubunrecuszeikakusukakubunrecuszeikakusu ◆ hasadóanyaghasadóanyag
kakubunrecuszeiszeibucukakubunrecuszeiszeibucu ◆ hasadásihasadási ter-ter-
mékmék
kakubussicukakubussicu ◆ nukleáris anyagnukleáris anyag
kakubuszókakubuszó ◆ atomfegyverkezésatomfegyverkezés
kakucsikakucsi ◆ egyesegyes területekterületek 「Kakucsino kjó-
no tenki」 „mai időjárás az egyes területeken” ◆

helyekhelyek 「Kakucsi-o tententosita.」 „Helyről
helyre vándorolt.” ◇ szekaikakucsiszekaikakucsi világvilág min-min-
denden tájatája 「Kono macsini szekaikakucsikara
kankókjakugajatte kuru.」 „A világ minden tájá-
ról érkeznek ide turisták.” ◇ szekaikakucsiszekaikakucsi vi-vi-
láglág részerésze 「Szekaikakucside taikioszen-va mon-
daideszu.」 „A világ minden részén gondot okoz a
légszennyezés.”

kakucsidekakucside ◆ mindenholmindenhol 「Kakucside kinkjú-
dzsitaiszengenga daszareta.」 „Mindenhol vész-
helyzetet hirdettek.”

kakucsókakucsó ◆ dilatációdilatáció ◆ kibővítéskibővítés ◆ kiter-kiter-
jesztésjesztés ◆ terjeszkedésterjeszkedés ◇ gunbikakucsógunbikakucsó
fegyverzetbővítésfegyverzetbővítés ◇ rjódokakucsórjódokakucsó terü-terü-
letnövelésletnövelés
kakucsókakucsó ◆ emelkedettségemelkedettség
kakucsógendzsicukakucsógendzsicu ◆ kiterjesztettkiterjesztett való-való-
ságság
kakucsókecuacukakucsókecuacu ◆ elernyedési vérnyomáselernyedési vérnyomás
kakucsókikakucsóki ◆ diasztolediasztole
kakucsókikecuacukakucsókikecuacu ◆ diasztolésdiasztolés vérnyomásvérnyomás

kakucsónotakaikakucsónotakai ◆ fennköltfennkölt 「Kore-va kaku-
csóno takai bunsódeszu.」 „Ez egy emelkedett
mondat.”

kakucsósikakucsósi ◆ kiterjesztéskiterjesztés 「『Txt』no
kakucsósinofairu-va daitaitekiszutoga fukumare-
teimaszu.」 „A „txt” kiterjesztésű fájlok általában
szöveget tartalmaznak.”

kakucsósitakakucsósita ◆ bővítettbővített
kakucsószeikakucsószei ◆ bővíthetőségbővíthetőség
kakucsószurukakucsószuru ◆ kibővítkibővít 「Konpjútá-o kaku-
csósita.」 „Kibővítettem a számítógépemet.” ◆

kiterjesztkiterjeszt 「Tonarino kenmade dzsigjó-o ka-
kucsósita.」 „Kiterjesztette az üzletét a szomszéd
megyékbe.” ◆ terjeszkedikterjeszkedik 「Higasino hókóni

macsiga kakucsósiteiru.」 „Északi irányban ter-
jeszkedik a város.”

kakucsúkakucsú ◆ hasábhasáb ◆ oszloposzlop ◇ gokakucsúgokakucsú öt-öt-
szögszög alapúalapú hasábhasáb ◇ szankakucsúszankakucsú három-három-
szögszög alapúalapú hasábhasáb ◇ sikakucsúsikakucsú négyszögnégyszög
alapúalapú hasábhasáb ◇ sakakucsúsakakucsú ferdeferde hasábhasáb ◇

csokukakucsúcsokukakucsú egyenesegyenes hasábhasáb ◇ hakkaku-hakkaku-
csúcsú nyolcszögnyolcszög alapúalapú hasábhasáb ◇ rokkakucsúrokkakucsú
hatszög alapú hasábhatszög alapú hasáb
kakudaikakudai ◆ bővülésbővülés 「Bóekino kakudai-va na-
gaku cuzuita.」 „A kereskedelem bővülése sokáig
tartott.” ◆ kibővítéskibővítés 「Naidzsukakudai」 „bel-
ső kereslet kibővítése” ◆ kinagyításkinagyítás 「Sasinno
kakudai」 „fénykép kinagyítása” ◆ kiszélese-kiszélese-
désdés 「Szenszóno kakudai」 „háború kiszélesedé-
se” ◆ nagyításnagyítás 「Kakudaito sukusó」 „nagyí-
tás és kicsinyítés” ◆ nagyítottnagyított 「Kakudaikopí」
„nagyított másolat” ◆ nagyobbodásnagyobbodás 「Bódóno
kakudai」 „zavargások nagyobbodása” ◆ terje-terje-
désdés 「Kanszenkakudai bósi」 „fertőzés terjedé-
sének megakadályozása” ◇ keikikakudaikeikikakudai gaz-gaz-
daságdaság bővülésebővülése ◇ sidzsókakudaisidzsókakudai piacbőví-piacbőví-
téstés ◇ sidzsókakudaisidzsókakudai piacbővüléspiacbővülés
kakudaihanbaikakudaihanbai ◆ eladásnöveléseladásnövelés
kakudaiiinkaikakudaiiinkai ◆ bővített bizottságbővített bizottság
kakudaikaigókakudaikaigó ◆ bővített ülésbővített ülés
kakudaikaisakukakudaikaisaku ◆ tágabb értelmezéstágabb értelmezés
kakudaikazokukakudaikazoku ◆ többgenerációstöbbgenerációs családcsalád
「Kakukazokuto kakudaikazoku」 „egygeneráci-
ós és többgenerációs család”

kakudaikjókakudaikjó ◆ nagyítónagyító
kakudairenzukakudairenzu ◆ nagyítólencsenagyítólencse
kakudairicukakudairicu ◆ nagyításnagyítás arányaaránya ◆ nagyításnagyítás
mértékemértéke
kakudaisasinkakudaisasin ◆ nagyított fényképnagyított fénykép
kakudaiszaiszeiszankakudaiszaiszeiszan ◆ bővítettbővített újrater-újrater-
melésmelés
kakudaiszaszerukakudaiszaszeru ◆ kibővítkibővít 「Dzsigjó-o ka-
kudaiszaszeta.」 „Kibővítette az üzleti tevékeny-
ségét.” ◆ kitágítkitágít 「Csisiki-o kakudaiszaszeta.」
„Kitágította az ismereteit.” ◆ nagyítnagyít 「Kenbikjó-
va mono-o kakudaiszaszeru.」 „A mikroszkóp na-
gyítja a tárgyakat.”

kakudaiszurukakudaiszuru ◆ bővülbővül 「Szakunenkeizai-va ni-
pászento kakudaisita.」 „Múlt évben 2 százalék-
kal bővült a gazdaság.” ◆ kinagyítkinagyít 「Kekkonsik-
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ino sasin-o kakudaisita.」 „Kinagyítottam az es-
küvői képünket.” ◆ kiszélesedikkiszélesedik 「Szenszó-va
kakudaisita.」 „A háború kiszélesedett.” ◆ na-na-
gyobbítgyobbít 「Dzsigjó-o kakudaisita.」 „Nagyobbí-
totta az üzleti tevékenységét.” ◆ nagyobbodiknagyobbodik
「Densano roszenga kakudaisita.」 „Nagyobbo-
dott a vasúthálózat.” ◆ növekediknövekedik 「Higai-va
kakudaisita.」 „Növekedtek a károk.” ◆ terjedterjed
「Kanszenga kakudaisita.」 „A fertőzés terjedt.”
◇ kakudaiszaszerukakudaiszaszeru kitágítkitágít 「Csisiki-o kaku-
daiszaszeta.」 „Kitágította az ismereteit.”

kakudaizukakudaizu ◆ nagyított nézetnagyított nézet
kakudan-nikakudan-ni ◆ határozottanhatározottan 「Szeikacuga ka-
kudanni jutakaninatta.」 „Határozottan jobban
élünk.” ◆ jelentősenjelentősen 「Mohóhin-va oridzsi-
naruni kurabete kakudanni jaszui.」 „A másolat
az eredetinél jelentősen olcsóbb.” ◆ sokkalsokkal 「At-
arasii kisu-va kakudanni cukaijaszui.」 „Az új tí-
pusú gépet sokkal könnyebb használni.”

kakudan-nokakudan-no ◆ határozotthatározott 「Kakudanno sin-
po」 „határozott fejlődés” ◆ jelentősjelentős 「Kaku-
danno sza」 „jelentős különbség”

kakudantókakudantó ◆ nukleárisnukleáris rakétafejrakétafej ◆ nukleá-nukleá-
ris robbanófejris robbanófej
kakudokakudo ◆ szemszögszemszög 「Mondai-o becuno kaku-
dokara miru.」 „Más szemszögből nézi a problé-
mát.” ◆ szögszög 「Kjúna kakudono szaka.」 „Mere-
dek szögű lejtő.”

kakudokakudo ◆ bizonyosságbizonyosság mértékemértéke ◆ biztos-biztos-
ságság 「Kakudono takai dzsóhó」 „biztos informá-
ció” ◆ valószínűségvalószínűség 「Tacumakino haszszeika-
kudo」 „tornádó keletkezésének valószínűsége”

kakudokeikakudokei ◆ szögmérőszögmérő
kakudzsikakudzsi ◆ mindenminden egyesegyes emberember 「Ninzúga
szukunakattanode kakudzsiga nanjaku-o mo kan-
eteita.」 „Kevesen voltunk, ezért minden ember-
nek több szerep jutott.” ◆ mindenkimindenki magánakmagának
「Kakudzsi obentó-o mottekitekudaszai.」 „Min-
denki hozzon magának uzsonnát!”

kakudzsicukakudzsicu ◆ mindenminden másodikmásodik napnap 「Kaku-
dzsicuni kinmuszuru.」 „Minden második napon
megyek dolgozni.”

kakudzsicukakudzsicu ◆ biztosbiztos dologdolog 「Júsó-va kaku-
dzsicudeszu.」 „Biztos a győzelem.”

kakudzsicukimukakudzsicukimu ◆ kétnapontakétnaponta járásjárás mun-mun-
kábakába

kakudzsicunakakudzsicuna ◆ bizonyosbizonyos 「Karega han-
nindearukoto-va kakudzsicuda.」 „Bizonyos,
hogy ő a tettes.” ◆ biztosbiztos 「Kakudzsicuna tósi」
„biztos befektetés” ◆ borítékolhatóborítékolható 「Szeikó-
va kakudzsicuda.」 „Borítékolható a siker.” ◆ ga-ga-
rantáltrantált 「Kakudzsicuna hóhó」 „garantált mód-
szer” ◆ kétségtelenkétségtelen 「Kakudzsicuna sóko」
„kétségtelen bizonyíték” ◆ megbízhatómegbízható 「Kaku-
dzsicuna dzsóhó」 „megbízható információ”

kakudzsicunikakudzsicuni ◆ bizonyosanbizonyosan 「Kószuruto ka-
kudzsicuni szeikószuru.」 „Ha így csinálod, bi-
zonyosan sikerülni fog.” ◆ biztosakbiztosak lehetünklehetünk
bennebenne 「Tabenakereba kakudzsicuni jaszeru.」
„Ha nem eszünk, biztosak lehettünk abban, hogy
lefogyunk.” ◆ biztosanbiztosan 「Kono hon-o jomuto
kakudzsicuni nemukunaru.」 „Amikor ezt a köny-
vet olvasom, biztosan elálmosodom.” ◆ garan-garan-
táltantáltan 「Kono hjógen-o cukauto kakudzsicuni
kiravaremaszu.」 „Ha ezt a kifejezést használjuk,
garantáltan megutáltatjuk magunkat.”

kakudzsicuszeikakudzsicuszei ◆ biztos volta valaminekbiztos volta valaminek
kakudzsicutoszarerukakudzsicutoszareru ◆ borítékolborítékol 「Csímu-
va sóri-o kakudzsicutoszareta.」 „A csapat boríté-
kolta a győzelmét.”

kakudzsikikjómeikakudzsikikjómei ◆ magmágnesesmagmágneses rezonan-rezonan-
ciacia
kakudzsikikjómeigazóhókakudzsikikjómeigazóhó ◆

magmágnesesrezonancia-képalkotásmagmágnesesrezonancia-képalkotás ◆

mágneses magrezonanciás képalkotásmágneses magrezonanciás képalkotás
kakudzsikkenkakudzsikken ◆ atomkísérletatomkísérlet
「Kakudzsikken-o kinsiszuru.」 „Betiltják az
atomkísérleteket.” ◆ atomrobbantásatomrobbantás
「Csikakakudzsikken-o okonatta.」 „Föld alatti
atomrobbantást hajtott végre.” ◇ csikakaku-csikakaku-
dzsikkendzsikken föld alatti atomkísérletföld alatti atomkísérlet
kakudzsinkakudzsin ◆ mindenminden egyesegyes emberember ◆ minden-minden-
kiki 「Júkitoiuka mubóto jobuka-va kakudzsinno
dzsijúda.」 „Hogy ez bátorság vagy vakmerőség,
mindenki döntse el maga!”

kakudzsinkakujókakudzsinkakujó ◆ ahányahány ember,ember, annyiannyi fé-fé-
lele
kakudzsinkakuszecukakudzsinkakuszecu ◆ ahányahány ember,ember, annyiannyi
véleményvélemény
kakudzsosikakudzsosi ◆ esetpartikulaesetpartikula
kakudzsúkakudzsú ◆ bővítésbővítés 「Szeiszanno kakudzsú」
„termelés bővítése” ◆ kiterjesztéskiterjesztés
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kakudzsúszurukakudzsúszuru ◆ bővítbővít 「Hinanbaso-o kaku-
dzsúszuru.」 „Bővíti a menedékhelyeket.” ◆ ki-ki-
terjesztterjeszt 「Sigotoni szen-nendekiru dzsikan-o
kakudzsúszuru.」 „Kiterjeszti a munkával töltött
időt.” ◆ szélesítszélesít 「Hodzsokinno taisóhan-i-o
kakudzsúszuru.」 „Szélesíti a segélyre jogosultság
tartományát.”

kakuekikakueki ◆ mindenminden állomásállomás 「Kono densa-va
kakuekini tomarimaszu.」 „Ez a vonat minden ál-
lomáson megáll.”

kakuekiteisakakuekiteisa ◆ mindenminden állomásonállomáson megállásmegállás
◆ személyvonatszemélyvonat
kakuenerugíkakuenerugí ◆ nukleáris energianukleáris energia
kakufukukakufuku ◆ szélesítésszélesítés 「Kószokudórono ka-
kufukuszeibiga joteiszareteiru.」 „Tervezik az au-
tópálya szélesítését.” ◇ dóronokakufukudóronokakufuku út-út-
szélesítésszélesítés 「Dórono kakufukukódzsiga szuszu-
merareteimaszu」 „Folynak az útszélesítési mun-
kálatok.”

kakugaikakugai ◆ kormányonkormányon kívülkívül ◆ kormányonkormányon kí-kí-
vülivüli
kakugaikakugai ◆ szabványtól eltérésszabványtól eltérés
kakugaiidensikakugaiidensi ◆ extranukleáris génextranukleáris gén
kakugaikjórjokukakugaikjórjoku ◆ kormányonkormányon kívülikívüli
együttműködésegyüttműködés
kakugaisókakugaisó ◆ kormányon kívüli miniszterkormányon kívüli miniszter
kakugarikakugari ◆ kefefrizurakefefrizura
kakugatakakugata ◆ kariotípuskariotípus
kakugatazusikikakugatazusiki ◆ idiogramidiogram ◆ kariogramkariogram
kakugattaikakugattai ◆ kariogámiakariogámia ◆ maganyag-maganyag-
összeolvadásösszeolvadás ◆ sejtmagoksejtmagok összeolvadásaösszeolvadása

kakugecukakugecu ◆ minden hónapminden hónap
kakugecukakugecu ◆ minden második hónapminden második hónap
kakugecukankóbucukakugecukankóbucu ◆ kéthavontakéthavonta megje-megje-
lenő kiadványlenő kiadvány
kakugecunikakugecuni ◆ kéthavontakéthavonta
kakugenkakugen ◆ kijelentéskijelentés
kakugenkakugen ◆ aforizmaaforizma ◆ aranymondásaranymondás ◆ szál-szál-
lóigelóige
kakugenkeisicukakugenkeisicu ◆ karioplazmakarioplazma
kakugenszurukakugenszuru ◆ kijelentkijelent 「Szore-va
sindzsicudearukoto-o kakugensimaszu.」 „Kije-
lentem, hogy ez igaz.”

kakugikakugi ◆ kormányüléskormányülés 「Kaiszeian-o kakugi-
nikaketa.」 „Kormányülésre vitték a módosító ja-
vaslatot.” ◇ kinkjúkakugikinkjúkakugi rendkívülirendkívüli kor-kor-
mányülésmányülés ◇ kuriagekakugikuriagekakugi előrehozottelőrehozott
kormányüléskormányülés ◇ teireikakugiteireikakugi rendesrendes kor-kor-
mányülésmányülés ◇ rindzsikakugirindzsikakugi rendkívülirendkívüli kor-kor-
mányülésmányülés
kakugiketteikakugikettei ◆ kormánydöntéskormánydöntés ◆ kormány-kormány-
határozathatározat
kakugirikakugiri ◆ kockára vágáskockára vágás
kakugirjókaikakugirjókai ◆ kormányjóváhagyáskormányjóváhagyás
kakugjókakugjó ◆ futófutó
kakugokakugo ◆ beletörődésbeletörődés 「Szakaraenai unmeini
kakugo-o kimeta.」 „Beletörődtem az elkerülhe-
tetlen sorsba.” ◆ eltökéltségeltökéltség 「Pianiszutonina-
ritaikeredomo kakugogadekitenai.」 „Zongorista
szeretnék lenni, de nincs bennem eltökéltség.” ◆

felkészültségfelkészültség 「Sino kakugo-va dekiteiru.」
„Felkészültem a halálra.”

kakugogadekirukakugogadekiru ◆ készkész 「Kuninotameni sinu
kakugogadekiteiru.」 „Kész meghalni a hazájá-
ért.”

kakugoorikakugoori ◆ jégkockajégkocka
kakugoszurukakugoszuru ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Bjónin-va si-
o kakugosita.」 „A beteg belenyugodott a halál-
ba.” ◆ beletörődikbeletörődik 「Dzsibunno unmei-o kak-
ugosita.」 „Beletörődött a sorsába.” ◆ elkönyvelelkönyvel
「Haiboku-o kakugosita.」 „Elkönyvelte, hogy
veszteni fog.” ◆ felkészülfelkészül 「Szaiakuno dzsitai-
o kakugosita.」 „Felkészült a legrosszabbra.” ◆

tisztábantisztában vanvan velevele 「Szonsicu-o kakugosi-
ta.」 „Tisztában volt a veszteséggel.”

kakugunsukukakugunsuku ◆ atomfegyver leszerelésatomfegyver leszerelés
kakuhakakuha ◆ mindenminden frakciófrakció ◆ mindenminden irányzatirányzat

kakuhaikibucukakuhaikibucu ◆ atomhulladékatomhulladék
kakuhaikibucucsozósiszecukakuhaikibucucsozósiszecu ◆

atomhulladék-temetőatomhulladék-temető
kakuhankakuhan ◆ eladásnöveléseladásnövelés
kakuhankakuhan ◆ keveréskeverés
kakuhanbókakuhanbó ◆ keverőpálcakeverőpálca
kakuhankikakuhanki ◆ keverőkeverő ◆ keverőgépkeverőgép
kakuhannókakuhannó ◆ magreakciómagreakció ◆ nukleárisnukleáris reak-reak-
cióció
kakuhannórokakuhannóro ◆ atomreaktoratomreaktor
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kakuhanpadorukakuhanpadoru ◆ keverőlapátkeverőlapát
kakuhanszeirenhókakuhanszeirenhó ◆ kavaró acélgyártáskavaró acélgyártás
kakuhanszurukakuhanszuru ◆ keverkever 「Konkuríto-o kaku-
hanszuru.」 „Betont kever.”

kakuhaszúkakuhaszú ◆ körhullámszámkörhullámszám
kakuheikikakuheiki ◆ atomfegyveratomfegyver ◆ nukleárisnukleáris fegy-fegy-
verver ◇ kaitaikakuheikikaitaikakuheiki szétszereltszétszerelt atom-atom-
fegyverfegyver ◇ szendzsucukakuheikiszendzsucukakuheiki taktikaitaktikai
atomfegyveratomfegyver ◇ szenrjakukakuheikiszenrjakukakuheiki straté-straté-
giai atomfegyvergiai atomfegyver
kakuheikinofukakuszan-kakuheikinofukakuszan-
nikanszurudzsójakunikanszurudzsójaku ◆ Atomsorompó-Atomsorompó-
egyezményegyezmény
kakuhekikakuheki ◆ elválasztóelválasztó falfal ◆ rekeszfalrekeszfal ◆

sövénysövény ◆ válaszfalválaszfal ◇ acurjokukakuhekiacurjokukakuheki
túlnyomásostúlnyomásos kabinkabin válaszfalaválaszfala ◇ bókakaku-bókakaku-
hekiheki tűzszakaszokattűzszakaszokat elválasztóelválasztó falfal ◇ bó-bó-
kakakuhekikakakuheki tűzgátló faltűzgátló fal
kakuhenkakuhen ◆ bal oldali szarv-gyökbal oldali szarv-gyök
kakuhenkakakuhenka ◆ eset ragozásaeset ragozása
kakuhikakuhi ◆ kutikulakutikula
kakuhiszokakuhiszo ◆ kutinkutin
kakuhokakuho ◆ biztosításbiztosítás 「Szocugjószeiga szuku-
nainode kigjó-va dzsinzaino kakuhoga muzuka-
sii.」 „Kevés a végzős diák, ezért a vállalatoknak
nehéz a humán erőforrások biztosítása.” ◆ lefog-lefog-
laláslalás 「Dzsinzaino kakuho」 „munkaerő lefogla-
lása” ◇ anzenkakuhoanzenkakuho biztonságbiztonság megterem-megterem-
tésetése
kakuhókakuhó ◆ megerősített hírmegerősített hír
kakuhojúkokukakuhojúkoku ◆ atomfegyverrelatomfegyverrel rendelke-rendelke-
ző országző ország ◆ atomhatalomatomhatalom
kakuhókaikakuhókai ◆ kariorrhexiskariorrhexis
kakuhómenkakuhómen ◆ minden oldalminden oldal
kakuhómen-ekakuhómen-e ◆ mindenfelémindenfelé
「Kakuhómenheméru-o okutta.」 „Mindenfelé
küldtem levelet.”

kakuhómenkarakakuhómenkara ◆ mindenfelőlmindenfelől 「Kono baso-
va kakuhómenkaranoakuszeszuga benrideszu.」
„Ez a hely mindenfelől könnyen megközelíthető.”

kakuhoszurukakuhoszuru ◆ bebiztosítbebiztosít 「Kessósinsucu-o
kakuhosita.」 „Bebiztosítottam magamnak a to-
vábbjutást a döntőbe.” ◆ biztosítbiztosít 「Fukuszúno
súnjúgen-o kakuhosita.」 „Számos jövedelemfor-
rást biztosított.” ◆ lefoglallefoglal 「Ii dzsinzai-va haja-

ku kakuhoszareru.」 „A legjobb embereket hamar
lefoglalják.”

kakuikakui ◆ hölgyeimhölgyeim ésés uraimuraim ◇ kankeisakakuikankeisakakui
tisztelttisztelt címzettcímzett ◇ szankasakakuiszankasakakui tisztelttisztelt
résztvevőkrésztvevők ◇ suszszekisakakuisuszszekisakakui tisztelttisztelt
egybegyűltekegybegyűltek
kakuicukakuicu ◆ egységességegységesség ◆ uniformitásuniformitás
kakuicukakakuicuka ◆ egységesítésegységesítés
kakuicukaszurukakuicukaszuru ◆ egységesítegységesít 「Súdanno
kódó-o kakuicukasita.」 „Egységesítette a csoport
tevékenységét.” ◆ uniformizáluniformizál 「Kjóiku-o kaku-
icukasita.」 „Uniformizálta az oktatást.”

kakuicusugikakuicusugi ◆ szabványosításszabványosítás ◆ uniformi-uniformi-
zálászálás
kakuicuszeikakuicuszei ◆ egységességegységesség ◆ uniformitásuniformitás
kakuicutekinakakuicutekina ◆ egységesegységes 「Kakuicutekina
kangae」 „egységes gondolatok” ◆ uniformizáltuniformizált
「Szubeteno gakkóde kakuicutekina kjóiku-o site-
iru.」 „Az összes iskolában uniformizált az okta-
tás.”

kakuigakukakuigaku ◆ nukleáris orvostudománynukleáris orvostudomány
kakuinkakuin ◆ négyszögletes pecsétnyomónégyszögletes pecsétnyomó
kakuisokukakuisoku ◆ sejtmagátültetéssejtmagátültetés ◇ taisza-taisza-
ibókakuisokuibókakuisoku szomatikusszomatikus sejtmagátülte-sejtmagátülte-
téstés
kakujakukakujaku ◆ biztosbiztos ígéretígéret 「Kakutóhakara
sienno kakujaku-o eta.」 „Biztos ígéretet kaptunk
a pártoktól a támogatásukról.”

kakujakusokakujakuso ◆ írásos elkötelezettségírásos elkötelezettség
kakujakuszurukakujakuszuru ◆ biztosrabiztosra ígérígér 「Szore-va
kakujakudekimaszen.」 „Ezt nem tudom biztosra
ígérni.”

kakujaszukakujaszu ◆ nagyonnagyon olcsóolcsó 「Kakujaszuhote-
ru」 „nagyon olcsó szálloda”

kakujaszukókúgaisakakujaszukókúgaisa ◆ fapadosfapados légitársa-légitársa-
ságság
kakujaszúncsinkakujaszúncsin ◆ jutányos viteldíjjutányos viteldíj
kakujaszunonedandekakujaszunonedande ◆ nagyon olcsónnagyon olcsón
kakujókakujó ◆ sokféleségsokféleség 「Kakujónojari kata」
„sokféle módszer” ◇ kakudzsinkakujókakudzsinkakujó ahányahány
ember, annyi féleember, annyi féle
kakujókaikakujókai ◆ kariolíziskariolízis
kakujokusirjokukakujokusirjoku ◆ nukleárisnukleáris elrettentőelrettentő
erőerő
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kakujótaikakujótai ◆ magzónamagzóna ◆ nukleoidnukleoid
kakujúgókakujúgó ◆ magfúziómagfúzió
kakujúgórokakujúgóro ◆ fúziós reaktorfúziós reaktor
kakukakakuka ◆ csonthéjascsonthéjas gyümölcsgyümölcs ◆ magvasmagvas
gyümölcsgyümölcs
kakukakakuka ◆ elszarusodáselszarusodás ◆ szarusodásszarusodás
kakukagakukakukagaku ◆ nukleáris kémianukleáris kémia
kakukagakukakukagaku ◆ nukleáris tudománynukleáris tudomány
kakukaikakukai ◆ életélet mindenminden területeterülete 「Kakukaino
szenmonka」 „szakemberek az élet minden terü-
letéről”

kakukakkokakukakko ◆ szögletes zárójelszögletes zárójel
kakukakukakukaku ◆ ilyenilyen ésés ilyenilyen 「Kaku kakusi-
kadzsikano rijúde taigakuszurukotoninatta.」
„Ilyen és ilyen okok miatt kimaradtam az iskolá-
ból.”

kakukakuszanbósidzsójakukakukakuszanbósidzsójaku ◆

Atomsorompó-egyezményAtomsorompó-egyezmény
kakukaszokudokakukaszokudo ◆ szöggyorsulásszöggyorsulás
kakukazokukakukazoku ◆ egygenerációsegygenerációs családcsalád 「Ka-
kukazokuto kakudaikazoku」 „egygenerációs és
többgenerációs család” ◆ nukleáris családnukleáris család
kakukazokukakakukazokuka ◆ egygenerációsegygenerációs családdácsaláddá
válásválás
kakúkéburukakúkéburu ◆ légkábellégkábel ◆ légvezetéklégvezeték
kakúkózakakúkóza ◆ fiktív pénzintézeti számlafiktív pénzintézeti számla
kakumakukakumaku ◆ sejtmagfalsejtmagfal ◆ sejtmaghártyasejtmaghártya
kakumakukakumaku ◆ diafragmadiafragma ◆ sövénysövény ◆ válasz-válasz-
falfal ◆ választófalválasztófal ◇ ókakumakuókakumaku rekeszizomrekeszizom

kakumakukakumaku ◆ szaruhártyaszaruhártya
kakumakuenkakumakuen ◆ szaruhártya-gyulladásszaruhártya-gyulladás
kakumakuisokukakumakuisoku ◆ szaruhártya-átültetésszaruhártya-átültetés
kakumakukanszósókakumakukanszósó ◆ szaruhártyaszaruhártya kiszára-kiszára-
dásadása
kakumakukeiszeitaikakumakukeiszeitai ◆ fragmoplasztfragmoplaszt
kakumakukókakumakukó ◆ magpórusmagpórus
kakumakukondakukakumakukondaku ◆ szaruhártya-szaruhártya-
ködösödésködösödés
kakumatorikkuszukakumatorikkuszu ◆ magmátrixmagmátrix
kakumaukakumau ◆ bújtatbújtat 「Han-nin-o kakumau.」
„Bújtatja a bűnöst.” ◆ rejtegetrejteget 「Tószósiteiru

hito-o ucsini kakumatta.」 „A szökevényt a laká-
sán rejtegette.”

kakumeikakumei ◆ forradalomforradalom 「Szangjókakumeiga
okotta.」 „Ipari forradalom volt.” ◇ aitíkakumeiaitíkakumei
informatikaiinformatikai forradalomforradalom ◇ eizokukakumei-eizokukakumei-
ronron permanenspermanens forradalomforradalom elméleteelmélete ◇ ener-ener-
ugíkakumeiugíkakumei energiaforradalomenergiaforradalom ◇ kagakuka-kagakuka-
kumeikumei tudományostudományos forradalomforradalom ◇ szangjó-szangjó-
kakumeikakumei IpariIpari ForradalomForradalom ◇ siminkakumeisiminkakumei
polgárforradalompolgárforradalom ◇ hankakumeihankakumei ellenforra-ellenforra-
dalomdalom ◇ burjokukakumeiburjokukakumei fegyveresfegyveres forra-forra-
dalomdalom ◇ burudzsoakakumeiburudzsoakakumei polgáripolgári forra-forra-
dalomdalom ◇ puroretariakakumeipuroretariakakumei proletárfor-proletárfor-
radalomradalom ◇ bórjokukakumeibórjokukakumei erőszakoserőszakos for-for-
radalomradalom ◇ midorinokakumeimidorinokakumei mezőgazdaságimezőgazdasági
forradalomforradalom ◇ midorinokakumeimidorinokakumei zöldzöld forra-forra-
dalomdalom ◇ mukecukakumeimukecukakumei vérontásvérontás nélkülinélküli
forradalomforradalom
kakúmeigikakúmeigi ◆ fiktívfiktív névnév 「Kakúmeigino ginkó-
kóza」 „fiktív névre kiállított bankszámla” ◆ ki-ki-
talált névtalált név
kakumeigunkakumeigun ◆ forradalmi seregforradalmi sereg
kakumeihjógikaikakumeihjógikai ◆ forradalmi tanácsforradalmi tanács
kakumeikakakumeika ◆ forradalmi énekforradalmi ének
kakumeikakakumeika ◆ forradalmárforradalmár
kakumeikinenbikakumeikinenbi ◆ forradalom ünnepeforradalom ünnepe
kakumeinokakumeino ◆ forradalmiforradalmi
kakumei-o cubuszukakumei-o cubuszu ◆ leveri a forradalmatleveri a forradalmat
kakumei-okakumei-o hikiokoszuhikiokoszu ◆ forradalmasítforradalmasít
「Kareno hacumei-va kagakuni kakumei-o hiki
okosita.」 „A felfedezése forradalmasította a tu-
dományt.”

kakumeirekikakumeireki ◆ forradalmi naptárforradalmi naptár
kakumeironsakakumeironsa ◆ reformerreformer 「Csúdókakumei-
ronsa」 „mérsékelt reformer”

kakumeiszeifukakumeiszeifu ◆ forradalmi kormányforradalmi kormány
kakumeitekinakakumeitekina ◆ forradalmiforradalmi 「Kakumeitek-
ina csirjóhó-o kaihacusita.」 „Forradalmi gyógy-
módot fejlesztett ki.”

kakumeitószókakumeitószó ◆ forradalmi harcforradalmi harc
kakumeiundókakumeiundó ◆ forradalmi mozgalomforradalmi mozgalom
kakumiszairukakumiszairu ◆ atomrakétaatomrakéta
kakumokakumo ◆ ennyireennyire 「Kakumo hajaku jumega
kanauto-va uresii.」 „Örülök, hogy ennyire hamar
teljesült az álmom!”
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kakumonokakumono ◆ íróeszközíróeszköz 「Kaku monoganakute
bangó-o kiokusita.」 „Megjegyeztem a számot,
mert nem volt nálam íróeszköz.”

kakunkakun ◆ családcsalád szabályaszabálya 「Kakunni sita-
gau.」 „Követi a család szabályát.”

kakúndórjókakúndórjó ◆ forgásmennyiségforgásmennyiség ◆ impulzus-impulzus-
nyomatéknyomaték ◆ perdületperdület
kakúndórjóhozonszokukakúndórjóhozonszoku ◆

impulzusmomentum-megmaradásimpulzusmomentum-megmaradás törvényetörvénye
◆ perdületmegmaradás törvényeperdületmegmaradás törvénye
kakunenkakunen ◆ mindenminden másodikmásodik évév 「Várudok-
appuno kakunenkaiszai-o teiansita.」 „Javasolta,
hogy minden második évben rendezzenek világ-
bajnokságot”

kakunenkecudzsicukakunenkecudzsicu ◆ másodéventemásodévente terméstermés

kakunenrjókakunenrjó ◆ nukleáris fűtőanyagnukleáris fűtőanyag
kakunenrjóbókakunenrjóbó ◆ nukleáris üzemanyagrúdnukleáris üzemanyagrúd
kakunikakuni ◆ kakunyikakunyi
kakuninkakunin ◆ ellenőrzésellenőrzés 「Anzenno kakunin」
„biztonság ellenőrzése” ◆ megbizonyosodásmegbizonyosodás
「Dzsútaidzsóhóno kakunin」 „megbizonyosodás
az úthelyzetről” ◆ nyugtázásnyugtázás ◇ hon-hon-
ninkakuninninkakunin személyazonosságszemélyazonosság ellenőrzéseellenőrzése
「Keijakusano hon-ninkakunin」 „szerződő fél
személyazonosságának ellenőrzése”

kakunindekirukakunindekiru ◆ felismerhetőfelismerhető 「Gizósihei-va
kakuninsinikui.」 „A hamis bankjegy nehezen fel-
ismerhető.”

kakunindzsikókakunindzsikó ◆ ellenőrzendő pontokellenőrzendő pontok
kakuninsinaidekaukakuninsinaidekau ◆ zsákbamacskátzsákbamacskát veszvesz
「Kakuninsinaide kattakedo, jokatta.」 „Zsákba-
macskát vettem, de megérte.”

kakuninsiteansinszurukakuninsiteansinszuru ◆ nyugtáznyugtáz 「Doro-
bóga okane-o micukenakatta koto-o kakuninsite
ansinsita.」 „Örömmel nyugtáztam, hogy a tolvaj
nem találta meg a pénzemet.”

kakuninsokakuninso ◆ nyugtanyugta 「Csúmonno kakuninso」
„rendelés nyugtája” ◆ visszaigazolásvisszaigazolás
kakuninso-okakuninso-o daszudaszu ◆ visszaigazolvisszaigazol 「Hoteru-
va jojakuno kakuninso-o dasita.」 „A hotel vissza-
igazolta a foglalást.”

kakuninszurukakuninszuru ◆ azonosítazonosít 「Keiszacu-va sitai-
o kakuninsita.」 „A rendőrség azonosította holt-
testet.” ◆ ellenőrizellenőriz 「Doano kagi-o simetaka ka-

kuninsita.」 „Ellenőriztem, hogy bezártam-e az
ajtót.” ◆ észlelészlel 「Paipuraindegaszu more-va ka-
kunindekinakatta.」 „A gázvezetéken nem észlel-
tek szivárgást.” ◆ hitelesíthitelesít 「Júmeina gakano
edato kakuninszareta.」 „Hitelesítették a híres
festő képét.” ◆ leellenőrizleellenőriz 「Kucusitani anaga
aiteinaika kakuninsita.」 „Leellenőriztem, hogy
nem lyukas-e a zoknim.” ◆ megállapítmegállapít 「Futa-
rino kandzsade kanszenga kakuninszareta.」 „Két
betegnél állapítottak meg fertőzést.” ◆ megbizo-megbizo-
nyosodiknyosodik 「Kaki otosiganaika kakuninsita.」
„Megbizonyosodtam róla, hogy nem felejtettem-
e ki valamit.” ◆ megerősítmegerősít 「Dzsikononjúszuga
kakuninszareta.」 „Megerősítették a baleset hí-
rét.” ◆ megnézmegnéz 「Doa-o simetakadóka kakun-
insita.」 „Megnéztem, hogy bezártam-e az ajtót.”
◆ meggyőződikmeggyőződik 「Denkiga kieteiruka kakunin-
site kudaszai!」 „Győződjék meg róla, hogy ki van
kapcsolva az áram!” ◆ tapasztaltapasztal 「Gaszu
more-va kakuninszaremaszendesita.」 „Nem ta-
pasztaltak gázszivárgást.” ◇ kakuninsiteansin-kakuninsiteansin-
szuruszuru nyugtáznyugtáz 「Dorobóga okane-o micuken-
akatta koto-o kakuninsite ansinsita.」 „Örömmel
nyugtáztam, hogy a tolvaj nem találta meg a pén-
zemet.” ◇ szaikakuninszuruszaikakuninszuru mégmég egyszeregyszer le-le-
ellenőrizellenőriz 「Ninzú-o szaikakuninsita.」 „Még
egyszer leellenőriztem a létszámot.” ◇ szai-szai-
kakuninszurukakuninszuru megerősítmegerősít 「Kókúkenno jojaku-
o szaikakuninsita.」 „Megerősítettem a
repülőjegy-foglalásomat.” ◇ baso-obaso-o kakunin-kakunin-
szuruszuru feltérképezfeltérképez 「Kaidzsóde hidzsógucsino
baso-o kakuninsita.」 „Feltérképeztem a vészkijá-
ratokat a teremben.”

kakunokakuno ◆ nukleárisnukleáris
kakunókakunó ◆ raktározásraktározás ◆ tárolástárolás
kakúnokakúno ◆ fiktívfiktív 「Kakúno kózani okane-o furi
konda.」 „Fiktív számlákra küldött pénzt.” ◆

képzeletbeliképzeletbeli 「Kakúno dóbucu」 „képzeletbeli
állat” ◆ képzeltképzelt 「Kakúno dekigoto」 „képzelt
esemény” ◆ kitaláltkitalált 「Monogatari-va kakúno
hitonicuiteno hanasideszu.」 „A történet egy kita-
lált személyről szól.”

kakúnodzsinbucukakúnodzsinbucu ◆ kitalált személykitalált személy
kakunogotokukakunogotoku ◆ imigyenimigyen
kakunogotosikakunogotosi ◆ ehhezehhez hasonlóhasonló ◆ ilyenilyen
「Kareno szeikaku-va kakuno gotosidearu.」
„Ilyen a természete.”
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kakunókokakunóko ◆ hangárhangár ◆ silósiló ◆ tárolótároló ◇ misza-misza-
irunokakunókoirunokakunóko rakétasilórakétasiló
kakunószurukakunószuru ◆ tároltárol 「Déta-o memoríni ka-
kunószuru.」 „Memóriában tárolja az adatokat.”

kakuobikakuobi ◆ férfiövférfiöv
kaku-o naszukaku-o naszu ◆ szöget zár beszöget zár be
ká-kúráká-kúrá ◆ autóklímaautóklíma
kakurankakuran ◆ felforgatásfelforgatás
kakuranszurukakuranszuru ◆ felforgatfelforgat 「Csicudzso-o ka-
kuransita.」 „Felforgatta a rendet.” ◆ felkavarfelkavar
「Sakai-o kakuranszuru.」 „Felkavarja a társa-
dalmat.”

kakuran-undókakuran-undó ◆ turbolenciaturbolencia
kakurekakure ◆ elbújáselbújás ◆ rejtőzködésrejtőzködés ◇ okakureokakure
elhalálozáselhalálozás ◇ okakureninaruokakureninaru elhalálozikelhalálozik
「Tennó-va okakureninatta.」 „A császár elhalá-
lozott.”

kakurebejakakurebeja ◆ titkos szobatitkos szoba
kakurefankakurefan ◆ titkos hódolótitkos hódoló
kakuregakakurega ◆ búvóhelybúvóhely 「Kore-va dorobóno ka-
kure gadatta.」 „Ez volt a rabló búvóhelye.” ◆

rejtekhelyrejtekhely 「Dorobó-va kakure gani hiszondei-
ru.」 „A rabló a rejtekhelyén lapul.” ◆ világtólvilágtól
rejtett helyrejtett hely
kakurekirisitankakurekirisitan ◆ titkos kereszténytitkos keresztény
kakureminokakuremino ◆ álcaálca ◆ kakureminokakuremino ◆ látha-látha-
tatlannátatlanná tévőtévő köpenyköpeny ◆ lepellepel 「Súkjó-o ka-
kure minonisite hito-o damasita.」 „A vallás leple
alatt becsapták az embereket.”

kakuremonaikakuremonai ◆ ismertismert ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Ka-
kuremonai dzsidzsicu」 „nyilvánvaló tény”

kakurenbokakurenbo ◆ bújócskabújócska
kakurenbókakurenbó ◆ bújócskabújócska
kakurenbositeaszobukakurenbositeaszobu ◆ bújócskázikbújócskázik
「Kodomotacsi-va kakuren bosite aszondeita.」
„A gyerekek bújócskáztak.”

kakurerarerutokorokakurerarerutokoro ◆ fedezékfedezék 「Kakurerar-
eru tokoroni mi-o kakusita.」 „Fedezékbe vo-
nult.”

kakurerukakureru ◆ bújikbújik 「Kodomo-va tanszuni kaku-
reta.」 „A gyerek a szekrénybe bújt.” ◆ bujkálbujkál
「Han-nin-va jamaokuni kakureteita.」 „A tettes
a hegyekben bujkált.” ◆ burkolózikburkolózik 「Jama-va
kumoni kakureteita.」 „A hegy felhőbe burkoló-

zott.” ◆ elbújikelbújik 「Kodomo-va cukueno sitani ka-
kureta.」 „A gyerek elbújt az asztal alá.” ◆ el-el-
halálozikhalálozik ◆ elrejtőzikelrejtőzik 「Beddono sitani ka-
kureta.」 „Elrejtőzött az ágy alatt.” ◆ lapullapul
「Szaifuni-va icsiman enszacugamó icsimaikaku-
reteita.」 „A pénztárcámban lapult még egy tízez-
res.” ◆ lepleleple alattalatt csinálcsinál 「Súkjóno nani ka-
kurete hito-o damasita.」 „A vallás leple alatt be-
csapta az embereket.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Szen-
nin-va jamani kakureta.」 „A remete visszavonult
a hegyek közé.” ◇ kakuretakakureta rejtettrejtett 「Kaku-
reta imi」 „rejtett jelentés” ◇ kakuretakakureta titkostitkos
「Kakureta teki」 „titkos ellenség”

kakurerukotokakurerukoto ◆ rejtőzésrejtőzés
kakuresakkinkakuresakkin ◆ rejtett adósságrejtett adósság
kakureszenkakureszen ◆ rejtett vonalrejtett vonal
kakuretakakureta ◆ látenslátens ◆ rejtettrejtett 「Kakureta
imi」 „rejtett jelentés” ◆ titkostitkos 「Kakureta te-
ki」 „titkos ellenség”

kakuretaru-jorikakuretaru-jori aravaruru-vaaravaruru-va nasinasi ◆ legfél-legfél-
tettebb titkok szivárognak kitettebb titkok szivárognak ki
kakureteirukakureteiru ◆ láthatatlanláthatatlan 「Dorobó-va jami-
ni kakureteita.」 „A betörő a sötétben láthatatlan
volt.”

kakuretobirakakuretobira ◆ rejtekajtórejtekajtó
kakurezatokakurezato ◆ külvilágtólkülvilágtól elzártelzárt helyhely ◆ rej-rej-
tett helytett hely
kakurikakuri ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ izolációizoláció ◆ karanténkarantén
◆ szegregációszegregáció ◇ kakuriszarerukakuriszareru karanténbekaranténbe
kerülkerül 「Bjónin-va kakuriszareta.」 „A beteg ka-
ranténbe került.” ◇ kiszecutekikakurikiszecutekikakuri szezo-szezo-
nálisnális izolációizoláció ◇ dzsitakukakuridzsitakukakuri háziházi karan-karan-
téntén ◇ csiritekikakuricsiritekikakuri földrajzi izolációföldrajzi izoláció
kakuribjósakakuribjósa ◆ karanténkórházkaranténkórház
kakuribjótókakuribjótó ◆ elkülönítőelkülönítő ◆ fertőzőosztályfertőzőosztály

kakuricukakuricu ◆ valószínűségvalószínűség 「Sudzsucuga
szeikószuruno-va dzsúbunno icsino kakuricude-
szu.」 „Egy a tízhez a valószínűsége, hogy sikerül
a műtét.” ◇ szenkentekikakuricuszenkentekikakuricu aa prioripriori va-va-
lószínűséglószínűség
kakuricukakuricu ◆ létrehozatallétrehozatal ◆ megalapozásmegalapozás ◆

megszilárdításmegszilárdítás
kakuricubunpukakuricubunpu ◆ valószínűség-eloszlásvalószínűség-eloszlás
kakuricubunpunomómentokakuricubunpunomómento ◆ valószínűség-valószínűség-
eloszlás momentumaeloszlás momentuma
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kakuricugoszakakuricugosza ◆ statisztikaistatisztikai hibahiba ◆ való-való-
színű hibaszínű hiba
kakuricuhenszúkakuricuhenszú ◆ valószínűségi változóvalószínűségi változó
kakuricuhjóhonkakuricuhjóhon ◆ véletlen mintavéletlen minta
kakuricukanszúkakuricukanszú ◆ válószínűségi függvényválószínűségi függvény
kakuricurironkakuricuriron ◆ valószínűségelméletvalószínűségelmélet
kakuricuronkakuricuron ◆ valószínűségelméletvalószínűségelmélet ◆

valószínűség-számításvalószínűség-számítás
kakuricuszarerukakuricuszareru ◆ létrejönlétrejön 「Keikakuga ka-
kuricuszareta.」 „Létrejött a terv.”

kakuricuszurukakuricuszuru ◆ létrehozlétrehoz 「Sinraikankei-o
kakuricusita.」 „Bizalmi kapcsolatot hozott létre.”
◆ megalapozmegalapoz 「Mokuteki-va joi kankei-o kaku-
ricuszurukotodeszu.」 „A jó kapcsolatok megala-
pozása a célunk.” ◆ megszilárdítmegszilárdít
「Szeidzsitaiszei-o kakuricusita.」 „Megszilárdí-
totta a politikai rendszert.”

kakurikandzsakakurikandzsa ◆ elkülönített betegelkülönített beteg
kakurikikókakurikikó ◆ izolációs mechanizmusizolációs mechanizmus
kakurisicukakurisicu ◆ elkülönítőelkülönítő ◆ karanténszobakaranténszoba
kakuriszarerukakuriszareru ◆ karanténbekaranténbe kerülkerül 「Bjónin-
va kakuriszareta.」 „A beteg karanténbe került.”

kakuriszurukakuriszuru ◆ elkülönítelkülönít 「Bjónin-o kakurisi-
ta.」 „A betegeket elkülönítették.”

kakurjókakurjó ◆ kormánytagkormánytag ◆ miniszterminiszter ◇ nai-nai-
kakukakurjókakukakurjó kormánytagkormánytag
kakurjóhjógikaikakurjóhjógikai ◆ minisztertanácsminisztertanács
kakurjóikikakurjóiki ◆ nukleáris régiónukleáris régió
kakurjókaigikakurjókaigi ◆ kormányüléskormányülés ◆ miniszteriminiszteri
értekezletértekezlet
kakuronkakuron ◆ részletekrészletek ◆ taglalástaglalás ◆ taglalttaglalt
okfejtésokfejtés 「Szóronto kakuron」 „átfogó és tag-
lalt okfejtés”

kakusakakusa ◆ mindenminden egyesegyes vállalatvállalat ◆ mindenminden
vállalatvállalat 「Kagakuszangjó kakusa-va fukeikini
ocsiitta.」 „Minden vegyi vállalat recesszióba ke-
rült.” ◇ tecudókakusatecudókakusa mindenminden egyesegyes vasút-vasút-
társaságtársaság
kakusakakusa ◆ megvilágosodott embermegvilágosodott ember
kakusakutarukakusakutaru ◆ jójó erőbenerőben lévőlévő 「Kakusaku-
taru ródzsin」 „jó erőben lévő öregember”

kakusakutositeirukakusakutositeiru ◆ jójó bőrbenbőrben vanvan 「Mó
tosinanoni kakusakutositeiru.」 „Már öreg, de
még jó bőrben van.” ◆ jóljól tartjatartja magátmagát 「Ha-

csidzsuszszaiszugitemokakusakutositeiru.」
„Nyolcvan év felett is jól tartja magát.”

kakuserutákakuserutá ◆ atombiztosatombiztos bunkerbunker ◆ atom-atom-
bunkerbunker
kakusikakusi ◆ idegenidegen földönföldön meghalnimeghalni ◇ kakusi-kakusi-
szuruszuru idegenidegen földönföldön meghalmeghal 「Torukode ka-
kusisita.」 „Idegen földön, Törökországban halt
meg.”

kakusikakusi ◆ minden városminden város
kakusikakusi ◆ különbözőkülönböző lapoklapok 「Szononjúszu-o
nihonno kakusiga hódzsita.」 „A hírt különböző
japán lapok lehozták.”

kakusikakusi ◆ nukleonnukleon
kakusiadzsikakusiadzsi ◆ kiemelőkiemelő ízíz 「Kakusi adzsitosite
sóju-o cukatta.」 „Szójaszószt használtam, hogy
kiemeljem az étel ízét.” ◆ titokzatos íztitokzatos íz
kakusibasokakusibaso ◆ rejtekhelyrejtekhely 「Okaneno kakusi
baso-o osienakatta.」 „Nem árulta el a pénz rej-
tekhelyét.”

kakusibejakakusibeja ◆ titkos szobatitkos szoba
kakusicukakusicu ◆ karioplazmakarioplazma ◆ magplazmamagplazma
kakusicukakusicu ◆ keratinkeratin ◆ szaruszaru
kakusicukakusicu ◆ civakodáscivakodás 「Jometo sútomeno ka-
kusicu」 „anyós és menyecske civakodása” ◆

konfliktuskonfliktus 「Kjódaino aidani kakusicuga sódzsi-
ta.」 „A testvérek között konfliktus keletkezett.”
◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Sinpohato hosuhano kakusi-
cu」 „haladó és konzervatív csoport közötti nézet-
eltérés” ◆ ragaszkodásragaszkodás
kakusicukakakusicuka ◆ elszarusodáselszarusodás ◆ keratinizá-keratinizá-
cióció ◆ szarusodásszarusodás
kakusicukaszurukakusicukaszuru ◆ elszarusodikelszarusodik ◆ szaru-szaru-
sodiksodik
kakusicuotosikakusicuotosi ◆ hámláshámlás
kakusidatekakusidate ◆ rejtegetésrejtegetés ◆ titkolózástitkolózás
kakusidatekakusidate ◆ takargatástakargatás
kakusidate-okakusidate-o sinaisinai ◆ közlékenyközlékeny 「Sacsó-va
kisadanni taisite kakusi goto-o sinakatta.」 „Az
igazgató a riporterekkel szemben közlékeny volt.”

kakusidate-okakusidate-o szuruszuru / kakusidateszurukakusidateszuru ◆

rejtegetrejteget 「Kare-va nanika kakusi date-o sitei-
rundzsanaika.」 „Lehet, hogy valamit rejteget az
az ember.” ◆ takargattakargat 「Kare-va vatasini nani-
ka kakusi date-o siteiru.」 „Valamit takargat elő-
lem.” ◆ zsákbamacskátzsákbamacskát árulárul

AdysAdys kakuricugosza kakuricugosza – kakusidate-o szuru kakusidate-o szuru 16171617



「Kakusidatesinaide-va kkiri iu.Kono ninmu-va
kikenda.」 „Nem árulok zsákbamacskát: ez a fel-
adat veszélyes.”

kakusidateszurukakusidateszuru / kakusidate-okakusidate-o szuruszuru ◆

rejtegetrejteget 「Kare-va nanika kakusi date-o sitei-
rundzsanaika.」 „Lehet, hogy valamit rejteget az
az ember.” ◆ takargattakargat 「Kare-va vatasini nani-
ka kakusi date-o siteiru.」 „Valamit takargat elő-
lem.” ◆ zsákbamacskátzsákbamacskát árulárul
「Kakusidatesinaide-va kkiri iu.Kono ninmu-va
kikenda.」 „Nem árulok zsákbamacskát: ez a fel-
adat veszélyes.”

kakusidorikakusidori ◆ rejtettrejtett felvételfelvétel ◆ titkostitkos fel-fel-
vételvétel 「Kakusi dorino sasin」 „titkos fénykép-
felvétel”

kakusidoriszurukakusidoriszuru ◆ titkostitkos felvételtfelvételt készítkészít
「Kaivano kakusi dori-o sita.」 „Titkos felvételt
készített a beszélgetésről.”

kakusiekakusie ◆ varázsképvarázskép
kakusigeikakusigei ◆ rejtettrejtett képességképesség 「Utano ka-
kusi gei-o hirósita.」 „Bemutatta rejtett éneklőké-
pességét.”

kakusigokakusigo ◆ titkolttitkolt gyerekgyerek ◆ zabigyerekzabigyerek
「Odzsi-va kakusi gogairu.」 „A nagybátyámnak
van egy zabigyereke.”

kakusigotokakusigoto ◆ takargatnivalótakargatnivaló 「Fúfu-va ota-
gaini kakusi gotoganai.」 „A házastársaknak
nincs takargatnivalójuk egymás előtt.” ◆ titkoló-titkoló-
zászás ◆ titoktitok 「Kakusi gotogabareta.」 „Kiderült
a titkom.”

kakusigoto-okakusigoto-o szuruszuru ◆ titkolóziktitkolózik 「Otto-va
kakusi goto-o siteiru.」 „A férjem titkolózik.”

kakusikikakusiki ◆ előkelőségelőkelőség 「Kakusikinoaru ie」
„előkelő család” ◆ etikettetikett ◆ formalitásformalitás
「Kakusiki-o omondzsiru.」 „Fontosnak tartja a
formalitásokat.” ◆ formaságformaság 「Kakusikini koda-
varu.」 „Ragaszkodik a formaságokhoz.” ◆ rangrang
「Kakusikino takaihoteru」 „rangos szálloda” ◇

kakusikibarukakusikibaru ragaszkodikragaszkodik aa formaságok-formaságok-
hozhoz 「Kakusikibaranai dzsijúna fun-iki」 „for-
maságokhoz nem ragaszkodó, szabad hangulat”

kakusikibarukakusikibaru ◆ ragaszkodikragaszkodik aa formaságok-formaságok-
hozhoz 「Kakusikibaranai dzsijúna fun-iki」 „for-
maságokhoz nem ragaszkodó, szabad hangulat”

kakusikjokukakusikjoku ◆ rejtett dalrejtett dal
kakusikotobakakusikotoba ◆ argóargó

kakusimaikukakusimaiku ◆ rejtettrejtett mikrofonmikrofon 「Kaigisicu-
ni kakusimaiku-o sikaketa.」 „Rejtett mikrofont
szereltek a tárgyalóterembe.”

kakusimakurukakusimakuru ◆ takargattakargat 「Otto-va uvakino
sóko-o kakusimakutteiru.」 „A férj takargatja a
kalandjának bizonyítékait.”

kakusimocukakusimocu ◆ rejtegetrejteget 「Buki-o kakusi mo-
cuteiru.」 „Fegyvert rejteget.”

kakusinkakusin ◆ innovációinnováció ◆ megújulásmegújulás 「Siszóno
kakusin」 „gondolatok megújulása” ◆ reformreform ◆

újításújítás ◇ gidzsucukakusingidzsucukakusin technológiaitechnológiai újí-újí-
tástás 「Aru gidzsucukakusin-o rijósite szeiszanko-
szutoga hangensita.」 „Egy technológiai újítással
felére csökkent a termelési költség.” ◇ gidzsucu-gidzsucu-
kakusinkakusin technikai újítástechnikai újítás
kakusinkakusin ◆ kulcskulcs 「Nazono kakusinni szemat-
tekita.」 „Közeledtem a rejtély kulcsához.” ◆ lé-lé-
nyegnyeg 「Szuguni-va kakusinni furetagaranakat-
ta.」 „Nem akart rögtön a lényegre térni.”

kakusinkakusin ◆ hithit ◆ meggyőződésmeggyőződés 「Kore-va zet-
taino kakusin-o motte ieru.」 „Ezt határozott
meggyőződéssel állíthatom.”

kakusindószúkakusindószú ◆ körfrekvenciakörfrekvencia ◆ szögfrek-szögfrek-
venciavencia
kakusinganaikakusinganai ◆ bizonytalanbizonytalan 「Sórino kakus-
inganai.」 „Bizonytalan vagyok a győzelemben.”

kakusingidzsucukakusingidzsucu ◆ alaptechnológiaalaptechnológia
kakusinhakakusinha ◆ haladóhaladó irányzatirányzat ◆ reformistareformista
irányzatirányzat
kakusinhankakusinhan ◆ megfontoltmegfontolt szándékkalszándékkal elkö-elkö-
vetettvetett bűncselekménybűncselekmény ◆ meggyőződésbőlmeggyőződésből
elkövetett bűncselekményelkövetett bűncselekmény
kakusin-nifurerukakusin-nifureru ◆ beletalálbeletalál aa sűrűjébesűrűjébe
「Mondaino kakusinni fureta.」 „Beletalált a sű-
rűjébe, a probléma közepébe.”

kakusinokakusino ◆ rejtettrejtett
kakusin-okakusin-o erueru ◆ bizonyságotbizonyságot szerezszerez
「Szandzsuh-pászentono kakusin-o etara kódó-o
okoszu.」 „Ha harminc százalékos bizonyságot
szerzek, cselekedni fogok.”

kakusinsugikakusinsugi ◆ progresszivizmusprogresszivizmus ◆ refor-refor-
mizmusmizmus
kakusinszaszerukakusinszaszeru ◆ meggyőzmeggyőz 「Kareni júsó-o
kakusinszaszeta.」 „Meggyőztem, hogy nyerhet.”

kakusinszeikenkakusinszeiken ◆ reformista kormányreformista kormány
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kakusinszeitókakusinszeitó ◆ haladó párthaladó párt ◆ reformpártreformpárt
kakusinszurukakusinszuru ◆ megreformálmegreformál 「Kono
gakuszecu-va igaku-o kakusinsita.」 „Ez az elmé-
let megreformálta az orvostudományt.” ◆ meg-meg-
újítújít 「Siszó-o kakusinszuru.」 „Megújítja az esz-
mét.”

kakusinszurukakusinszuru ◆ elhiszelhisz 「Mikkade dzsúbunda-
to kakusinsita.」 „Most már elhiszem, hogy há-
rom nap is elég erre.” ◆ megmeg vanvan győződvegyőződve ró-ró-
lala 「Júsó-o kakusinsita.」 „Meg volt győződve a
győzelemről.”

kakusintekinakakusintekina ◆ forradalmiforradalmi 「Kakusintekina
iken」 „forradalmi ötlet” ◆ haladóhaladó 「Kakusin-
tekina siszó」 „haladó eszme” ◆ innovatívinnovatív
「Kakusintekina gidzsucu」 „innovatív technoló-
gia”

kakusintekinikakusintekini ◆ innovatívaninnovatívan
kakusisotokukakusisotoku ◆ láthatatlan jövedelemláthatatlan jövedelem
kakúsiszankakúsiszan ◆ fiktív vagyonfiktív vagyon
kakusiszurukakusiszuru ◆ idegenidegen földönföldön meghalmeghal 「To-
rukode kakusisita.」 „Idegen földön, Törökor-
szágban halt meg.”

kakusitekakusite ◆ ígyígy 「Kakusite kekkonnitadori cuki-
masita.」 „Így végül megnősültem.”

kakusitorakkukakusitorakku ◆ rejtett sávrejtett sáv
kakusizaiszankakusizaiszan ◆ titkolt vagyontitkolt vagyon
kakusokakuso ◆ mindenminden helyhely 「Kakusokara dzsóhó-
o súsúsita.」 „Minden helyről információkat gyűj-
töttünk.” ◆ mindenüttmindenütt 「Kóennai kakusoniben-
csiga szecscsiszareteimaszu.」 „A parkban minde-
nütt padok vannak.”

kakusókakusó ◆ minden minisztériumminden minisztérium
kakusókakusó ◆ egyértelműegyértelmű bizonyítékbizonyíték ◆ egyér-egyér-
telműségtelműség 「Mondainaikotono kakusó-o eta.」
„Egyértelművé vált, hogy nincs probléma.” ◆ hi-hi-
telttelt érdemlőérdemlő bizonyítékbizonyíték 「Karegajattatoiu ka-
kusóganai.」 „Nincs rá hitelt érdemlő bizonyíték,
hogy ő tette.”

kakusókakusó ◆ megvilágosodás képességemegvilágosodás képessége
kakusódaidzsinkakusódaidzsin ◆ minden miniszterminden miniszter
kakusónokakusóno ◆ tárcaközitárcaközi 「Kakusókanno csósze-
iga hicujódeszu.」 „Tárcaközi egyeztetés szüksé-
ges.”

kakusószurukakusószuru ◆ hitelthitelt érdemlőenérdemlően bizonyítbizonyít
「Gidzsucuno tekijószei-o kakusósita.」 „Hitelt

érdemlően bizonyította, hogy a technológia hasz-
nálható erre.”

kakusótaikakusótai ◆ magvacskamagvacska ◆ nukleolusznukleolusz ◆

sejtmagvacskasejtmagvacska
kakusótaikeiszeitaikakusótaikeiszeitai ◆ nukleolusz-nukleolusz-
organizátororganizátor
kakusukakusu ◆ különfélekülönféle 「Szumahono kakususzet-
tei」 „okostelefon különféle beállításai” ◆ min-min-
denfajtadenfajta 「Kakusudzsóhó」 „mindenfajta in-
formáció” ◆ mindenfélemindenféle 「Kakusunórjoku-o
motteiru.」 „Mindenféle képessége van.”

kakusukakusu ◆ elbocsátáselbocsátás
kakusukakusu ◆ atomfajtaatomfajta ◆ atommagatommag ◆ nuklidnuklid ◇

hósaszeikakusuhósaszeikakusu radioaktív nuklidradioaktív nuklid
kakusúkakusú ◆ minden hétminden hét
kakusúkakusú ◆ kéthetentekéthetente 「Kakusúsuppanbucu」
„kéthetente megjelenő magazin” ◆ mindenminden má-má-
sodiksodik héthét 「Kakusúnicsijóbi-va kjúsinbide-
szu.」 „Minden második héten rendel csak az or-
vos vasárnap.”

kakusúfucukaszeikakusúfucukaszei ◆ kéthetentekéthetente biztosí-biztosí-
tott szabad szombatos rendszertott szabad szombatos rendszer
kakusugakkókakusugakkó ◆ szakiskolaszakiskola
kakusúhaszúkakusúhaszú ◆ körfrekvenciakörfrekvencia ◆ szögfrek-szögfrek-
venciavencia
kakusúikókakusúikó ◆ perinukleárisperinukleáris kompartmentkompartment ◆

perinukleáris térperinukleáris tér
kakusúnikakusúni ◆ kéthetentekéthetente 「Kono kógi-va kakus-
úni okonavaremaszu.」 „Ez az előadás kéthetente
van.”

kakusunokakusuno ◆ különfélekülönféle 「Njúkani-va kakususo-
ruiga hicujódeszu.」 „Különféle papírokra van
szükség, ha be akar lépni.” ◆ mindenfélemindenféle
「Kakusunocsízu-o tori szoroeteimaszu.」 „Min-
denféle sajtjaink vannak.”

kakususotokukakususotoku ◆ egyébegyéb jövedelmekjövedelmek 「Kaku-
susotokuno kazeihóhó」 „egyéb jövedelmek adó-
zása”

kakusutoriavaszenokakusutoriavaszeno ◆ vegyesvegyes
kakuszakakusza ◆ aránytalanságaránytalanság 「Sakaino kakusza-
o zeszeiszuru.」 „Csökkenti a társadalmi arányta-
lanságokat.” ◆ egyenlőtlenségegyenlőtlenség 「Hinpuno ka-
kuszaga hirogatteiru.」 „Nőtt a gazdagok és a sze-
gények közti egyenlőtlenség.” ◆ különbségkülönbség
「Sakaino kakuszaga kakudaisita.」 „Nőttek a
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társadalmi különbségek.” ◇ ippjónokakuszaippjónokakusza
egyegy szavazatnyiszavazatnyi különbségkülönbség ◇ kakakukaku-kakakukaku-
szasza árkülönbségárkülönbség ◇ sotokukakuszasotokukakusza jövede-jövede-
lemkülönbséglemkülönbség ◇ csinginkakuszacsinginkakusza bérkülönb-bérkülönb-
ségség
kakuszagekakuszage ◆ leminősítésleminősítés ◆ visszaminősí-visszaminősí-
téstés
kakuszage-okakuszage-o szuruszuru ◆ leminősítleminősít 「Kokuszaino
kakuszage-o sita.」 „Leminősítették az államköt-
vényeket.” ◆ visszaminősítvisszaminősít 「Saszaino
kakuszage-o sita.」 „Visszaminősítette a vállalati
kötvényt.”

kakuszaibósicuhikakuszaibósicuhi ◆ sejtmag-citoplazmasejtmag-citoplazma
arányarány
kakuszakukakuszaku ◆ ármánykodásármánykodás ◆ tervterv forralá-forralá-
sasa
kakuszakuszurukakuszakuszuru ◆ ármánykodikármánykodik 「Kúdetá-o
kakuszakusita.」 „Államcsínyen ármánykodott.”
◆ mahinálmahinál ◆ tervettervet forralforral 「Tero-o kakusza-
kusita.」 „Terrorista tervet forralt.”

kakuszankakuszan ◆ nukleinsavnukleinsav ◇ ribokakuszanribokakuszan ri-ri-
bonukleinsavbonukleinsav
kakuszankakuszan ◆ diffúziódiffúzió ◆ elterjedéselterjedés 「Kaku-
heikino kakuszan」 „atomfegyverek elterjedése”
◆ szétszóródásszétszóródás ◆ szétterjedésszétterjedés ◇ kaku-kaku-
kakuszanbósidzsójakukakuszanbósidzsójaku Atomsorompó-Atomsorompó-
egyezményegyezmény ◇ szokusinkakuszanszokusinkakuszan facilitáltfacilitált
diffúziódiffúzió ◇ bunsikakuszanbunsikakuszan molekulárismolekuláris diffú-diffú-
ziózió
kakuszanbunkaikószokakuszanbunkaikószo ◆ nukleáznukleáz
kakuszanhaiburidaizésonkakuszanhaiburidaizéson ◆ nukleinsav-nukleinsav-
hibridizációhibridizáció
kakuszankibókakuszankibó ◆ add továbbadd tovább
kakuszankóbaikakuszankóbai ◆ diffúziósdiffúziós gradiensgradiens ◆ diffú-diffú-
ziós grádiensziós grádiens
kakuszanszecugókakuszanszecugó ◆ diffúziós kötésdiffúziós kötés
kakuszanszurukakuszanszuru ◆ diffundáldiffundál 「Szuiszoga kin-
zokuno nakani kakuszanszuru.」 „A hidrogén a
fém belsejébe diffundál.” ◆ elterjedelterjed 「Dzsóhó-
va szuguni kakuszansita.」 „A hír gyorsan elter-
jedt.” ◆ szétáramlikszétáramlik 「Gaszu-va kakuszansi-
ta.」 „A gáz szétáramlott.” ◆ szétszóródikszétszóródik
「Hikari-va kakuszansinagara kiri-o cúkaszuru.」
„A fény szétszóródva terjed a ködben.”

kakuszarerukakuszareru ◆ rejlikrejlik 「Dzsújóna bubun-va ko-
makai tokoroni kakuszareteiru.」 „A lényeg a
részletekben rejlik.”

kakuszasakaikakuszasakai ◆ rétegeződött társadalomrétegeződött társadalom
kakuszatóbaszamikakuszatóbaszami ◆ cukorcsipeszcukorcsipesz
kakuszeikakuszei ◆ időkidők változásaváltozása
「Szaisonopaszokon-o miruto kakuszeino kanga-
aru.」 „Ha az első személyi számítógépet nézem,
érzem a az idők változását.”

kakuszeikakuszei ◆ ébredésébredés 「Akumukarano kaku-
szei」 „rémálomból ébredés” ◆ eszméléseszmélés ◆ ma-ma-
gához térésgához térés ◆ ráébredésráébredés
kakuszeiidenkakuszeiiden ◆ atavizmusatavizmus ◆ reverzióreverzió ◆

visszaütésvisszaütés ◆ visszaütés az ősökrevisszaütés az ősökre
kakuszeikikakuszeiki ◆ megafonmegafon 「Kakuszeiki-o cuketa
gaiszensa」 „megafonnal felszerelt, szélsőjobbol-
dali eszméket hirdető autó” ◆ szócsőszócső
「Keiszacu-va kakuszeiki-o cukatte hitogomini
hanasikaketa.」 „A rendőrség szócsövön szólt a
tömeghez.”

kakuszeiszaszerukakuszeiszaszeru ◆ felrázfelráz 「Taisúundó-va
sakai-o kakuszeiszaszeta.」 „A népi mozgalom
felrázta a társadalmat.” ◆ ráébresztráébreszt 「Hitobit-
ono kikikan-o kakuszeiszaszeta.」 „Az embereket
ráébresztette a veszélyre.”

kakuszeiszócsikakuszeiszócsi ◆ hangosító berendezéshangosító berendezés
kakuszeiszurukakuszeiszuru ◆ magáhozmagához tértér 「Isikifumeino
kandzsa-va kakuszeisita.」 „Az eszméletlen beteg
magához tért.” ◆ tudatáratudatára ébredébred 「Tokusuna
nórjoku-o kakuszeisita.」 „Különleges képességé-
nek tudatára ébredt.”

kakuszeizaikakuszeizai ◆ drogdrog ◆ izgatószerizgatószer ◆ kábító-kábító-
szerszer ◆ stimulánsstimuláns
kakuszeizaicsúdokukakuszeizaicsúdoku ◆ kábítószerfüggéskábítószerfüggés
kakuszeizaikandzsakakuszeizaikandzsa ◆ kábítószereskábítószeres betegbeteg

kakuszeizai-o cukaukakuszeizai-o cukau ◆ drogozikdrogozik
kakuszeizai-o szuukakuszeizai-o szuu ◆ szipózikszipózik
kakuszeizaitorisimarihókakuszeizaitorisimarihó ◆ kábítószertör-kábítószertör-
vényvény
kakuszenszókakuszenszó ◆ atomháborúatomháború
kakuszokudokakuszokudo ◆ szögsebességszögsebesség ◇ tókaku-tókaku-
szokudoszokudo egyenlő szögsebességegyenlő szögsebesség
kakuszokurjókakuszokurjó ◆ szögmérésszögmérés
kakuszukakuszu ❶ elrejtelrejt 「Kare-va
cumakaraheszokuri-o kakusita.」 „Elrejtette a fe-
lesége elől a dugipénzét.” ❷ elbújtatelbújtat 「Aidzsin-
o tanszuni kakusita.」 „Elbújtatta a szeretőjét a
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szekrénybe.” ❸ eltakareltakar 「Tede me-o kakusita.」
„A kezével eltakarta a szemét.” ❹ eltitkoleltitkol
「Honsin-o kakusita.」 „Eltitkolta igazi szándé-
kát.” ◆ dugdug 「Purezento-o usironi kakusita.」 „A
hátam mögé dugtam az ajándékot.” ◆ dugdosdugdos
「Cumakaraarukóru-o kakusita.」 „A felesége
elől dugdosta az italt.” ◆ eldugeldug 「Kareni micu-
karanaijóni okane-o kakusita.」 „Eldugtam előle
a pénzt.” ◆ elfedelfed 「Cukiga taijó-o kakusita.」
„A Hold elfedte a Napot.” ◆ elhallgatelhallgat 「Haha-
va sudzsucunicuite kakusiteita.」 „Az anyám el-
hallgatta előlem a műtétjét.” ◆ elkendőzelkendőz
「Sindzsicu-o kakusita.」 „Elkendőzte az igazsá-
got.” ◆ kendőzkendőz 「Uszo-o kakuszótosita.」 „Meg-
próbálta kendőzni hazugságát.” ◆ leplezleplez 「Kare-
va jorokobi-o kakusikirenakatta.」 „Nem tudta
leplezni örömét.” ◆ letakarletakar 「Hidarime-o kaku-
sita.」 „Letakartam a bal szemem.” ◆ palástolpalástol
「Kare-va ikari-o kakuszenakatta.」 „Nem tud-
ta palástolni a mérgét.” ◆ rejtrejt 「Okane-o ma-
kurano sitani kakusita.」 „A párnája alá rejtette
a pénzét.” ◆ rejtegetrejteget 「Beddoni okane-o ka-
kusiteita.」 „Az ágyában rejtegette a pénzt.” ◆

takartakar 「Kanodzsono kao-va bérude kakuszarete-
ita.」 „Egy fátyol takarta a nő arcát.” ◆ titkoltitkol
「Kaisa-va szonsicu-o kakusiteita.」 „A vállalat
titkolta a veszteséget.” ◇ óikakuszuóikakuszu eltakareltakar
「Tede kao-o ói kakusita.」 „A kezemmel elta-
kartam az arcom.” ◇ óikakuszuóikakuszu elhallgatelhallgat
「Hinkonmondai-o ói kakusita.」 „Elhallgatja a
szegénység problémáját.” ◇ kakuszarerukakuszareru rejlikrejlik
「Dzsújóna bubun-va komakai tokoroni ka-
kuszareteiru.」 „A lényeg a részletekben rejlik.”
◇ kakusimakurukakusimakuru takargattakargat 「Otto-va uvakino
sóko-o kakusimakutteiru.」 „A férj takargatja a
kalandjának bizonyítékait.” ◇ kakusimocukakusimocu rej-rej-
tegetteget 「Buki-o kakusi mocuteiru.」 „Fegyvert
rejteget.” ◇ sótai-osótai-o kakuszukakuszu álcázálcáz 「Dzsoszó-
site dzsibunno sótai-o kakusita.」 „Nőnek öltözve
álcázta magát.” ◇ szugata-oszugata-o kakuszukakuszu eltűnikeltűnik
「Kava-va csikani mogutte szugata-o kakusita.」
„A patak a föld alá bukva eltűnt.” ◇ szugata-szugata-
oo kakuszukakuszu elrejtőzikelrejtőzik 「Kiszeruno kjaku-va
densanotoireni szugata-o kakusita.」 „A potya-
utas a vonat vécéjében rejtőzött el.” ◇ cume-ocume-o
kakuszukakuszu behúzzabehúzza aa karmátkarmát ◇ nóarunóaru vasi-vasi-
vava cume-ocume-o kakuszukakuszu amelyikamelyik kutyakutya ugat,ugat, azaz
nemnem harapharap ◇ mae-omae-o kakuszukakuszu eltakarjaeltakarja ma-ma-
gátgát 「Mae-o kakusite kudaszai.」 „Takard el ma-
gad valamivel!” ◇ mi-omi-o kakuszukakuszu elbújikelbújik 「Cu-

kueno sitani mi-o kakusita.」 „Elbújt az asztal
alá.”

kakuszúkakuszú ◆ vonásszámvonásszám 「Kandzsino kakuszú-
o kazoeta.」 „Megszámoltam a kandzsi vonásszá-
mát.”

kakuszuikakuszui ◆ gúlagúla ◇ gokakuszuigokakuszui ötszögötszög alapúalapú
gúlagúla ◇ szankakuszuiszankakuszui háromszögháromszög alapúalapú gúlagúla
◇ sikakuszuisikakuszui négyszögnégyszög alapúalapú gúlagúla ◇ saka-saka-
kuszuikuszui ferdeferde gúlagúla ◇ szeikakuszuiszeikakuszui szabá-szabá-
lyoslyos gúlagúla ◇ csokukakuszuicsokukakuszui egyenesegyenes gúlagúla ◇

rokkakuszuirokkakuszui hatszög alapú gúlahatszög alapú gúla
kakuszuidaikakuszuidai ◆ csonka gúlacsonka gúla
kakuszujoriaravarukakuszujoriaravaru ◆ amitamit rejtegetünk,rejtegetünk,
még inkább látszikmég inkább látszik
kakuszurukakuszuru ◆ elhatárolelhatárol 「Bidzsineszuto
szeidzsi-va iszszen-o kakuszurubekida.」 „El kell
határolni az üzletet a politikától.” ◆ nyitnyit 「Ni-
honno kjóikuni sindzsidai-o kakuszuru.」 „Új
korszakot nyit a japán oktatásban.” ◆ terveltervel
「Inbó-o keikakusita.」 „Összeesküvést tervelt.”
◆ vonalat húzvonalat húz
kakutaikokukakutaikoku ◆ atomnagyhatalomatomnagyhatalom
kakutankakutan ◆ köpetköpet
kakutankenszakakutankensza ◆ köpetvizsgálatköpetvizsgálat
kakutanpakusicukakutanpakusicu ◆ nukleoproteinnukleoprotein
kakutarukakutaru ◆ biztosbiztos 「Kurodzsi-o kakuhodeki-
rutoiu kakutaru konkjoganai.」 „Nincs biztos
alapja annak, hogy sikerül-e nyereséget elérni.”
◆ szilárdszilárd 「Kakutaru sóko-va nakatta.」 „Nem
volt szilárd bizonyíték.”

kakutekakute ◆ ígyígy 「Kakute kekkonszurukotoninat-
ta.」 „Így aztán megnősültem.”

kakútecudókakútecudó ◆ magasvasútmagasvasút
kakuteikakutei ◆ bizonyossábizonyossá válásválás ◆ megtörténésmegtörténés
◆ realizálódásrealizálódás ◆ véglegesítésvéglegesítés ◇ mikakute-mikakute-
inoino realizálatlanrealizálatlan 「Mikakuteino rieki」 „reali-
zálatlan profit” ◇ mikakuteinomikakuteino nemnem véglegesvégleges
「Mikakuteino jotei」 „nem végleges program”

kakuteikakutei ◆ megállapításmegállapítás 「Nicsirokanno kokk-
jókakutei」 „Japán és Oroszország közti határ
megállapítása” ◆ meghúzásmeghúzás 「Kokkjóno kaku-
tei」 „országhatár meghúzása”

kakuteidzsikókakuteidzsikó ◆ eldöntötteldöntött kérdéskérdés ◆ lezártlezárt
ügyügy
kakuteiekikakuteieki ◆ realizált haszonrealizált haszon
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kakuteihankecukakuteihankecu ◆ jogerős ítéletjogerős ítélet
kakuteikingakukakuteikingaku ◆ meghatározott összegmeghatározott összeg
kakuteikjosucunenkinkakuteikjosucunenkin ◆ befizetésselbefizetéssel meg-meg-
határozott nyugdíjhatározott nyugdíj
kakuteikjúfunenkinkakuteikjúfunenkin ◆ fix összegű nyugdíjfix összegű nyugdíj
kakuteiricukisókenkakuteiricukisóken ◆ fixfix kamatozásúkamatozású ér-ér-
tékpapírtékpapír
kakuteisinkokukakuteisinkoku ◆ adóbevallásadóbevallás ◆ személyiszemélyi
jövedelemadó-bevallásjövedelemadó-bevallás ◆ szja-bevallásszja-bevallás
kakuteisitadzsidzsicukakuteisitadzsidzsicu ◆ elfogadott tényelfogadott tény
kakuteiszonkakuteiszon ◆ realizált veszteségrealizált veszteség
kakuteiszurukakuteiszuru ◆ bizonyossábizonyossá válikválik 「Kaihjó-
kekkaga kakuteisita.」 „Bizonyossá vált a szava-
zás végeredménye.” ◆ eldőleldől 「Csímuno kaobu-
rega kakuteisita.」 „Eldőlt a csapat összeállítása.”
◆ elfogadottáelfogadottá válikválik 「Tokkjoga kakuteisita.」
„Elfogadták a találmányt.” ◆ helybenhelyben leszlesz
hagyvahagyva 「Csókaisobun-va kakuteisita.」 „Hely-
ben hagyták a fegyelmi büntetést.” ◆ jogerősjogerős
leszlesz 「Hankecu-va kakuteisita.」 „Jogerős lett
a bírósági ítélet.” ◆ meghatározmeghatároz 「Rainendono
mokuhjó-o kakuteisita.」 „Meghatározták a jövő
évi célt.” ◆ megszületikmegszületik 「Csiszaino hankecuga
kakuteiszurumadeni ninen csikakukakatta.」
„Közel két évbe telt, hogy megszülessen a helyi bí-
róság döntése.” ◆ megtörténikmegtörténik 「Taisokukinno
sikjúga kakuteisita.」 „A végkielégítés folyósítása
megtörtént.” ◆ realizálódikrealizálódik 「Kakuteisita rieki-
ni taisitenomi zeikingakakaru.」 „Csak a realizált
profit után kell adót fizetni.” ◆ születikszületik 「Hand-
anga kakuteisita.」 „Döntés született.” ◆ vég-vég-
legesítvelegesítve leszlesz 「Micumoriga kakuteisita.」
„Véglegesítették az árajánlatot.”

kakuteiszurukakuteiszuru ◆ meghúzmeghúz 「Kjókai-o kakutei-
szuru.」 „Meghúzza a határt.”

kakuteitekinakakuteitekina ◆ biztosbiztos 「Kakuteitekina dzsó-
hó」 „biztos információ” ◆ döntődöntő 「Kakutei-
tekina sóko」 „döntő bizonyíték” ◆ határozotthatározott
「Kakuteitekina szacui」 „határozott emberölési
szándék” ◆ véglegesvégleges 「Kakuteitekina kecu-
ron」 „végleges következtetés”

kakutenkakuten ◆ minden üzletminden üzlet
kakuterukakuteru ◆ koktélkoktél 「Kakuteru-o cukuru.」
„Koktélt kever.” ◇ furúcu-kakuterufurúcu-kakuteru gyümölcs-gyümölcs-
salátasaláta ◇ furúcu-kakuterufurúcu-kakuteru gyümölcskoktélgyümölcskoktél

kakuteru-doreszukakuteru-doreszu ◆ egyszerűegyszerű estélyiestélyi ruharuha

kakuteru-guraszukakuteru-guraszu ◆ koktélospohárkoktélospohár
kakuteru-pátíkakuteru-pátí ◆ koktélpartikoktélparti
kakuterurjóhókakuterurjóhó ◆ gyógyszerkeverékesgyógyszerkeverékes te-te-
rápiarápia
kakuteru-sékákakuteru-séká ◆ koktélmixerkoktélmixer
kakuteru-szaradakakuteru-szarada ◆ vegyes salátavegyes saláta
kakuteru-szószukakuteru-szószu ◆ salátaöntetsalátaöntet
kakutokakuto ◆ kupacskupacs
kakutókakutó ◆ dulakodásdulakodás ◆ küszködésküszködés ◆ küzde-küzde-
lemlem ◆ tusatusa 「Szeisintekikakutó」 „lelki tusa” ◆

viaskodásviaskodás
kakutókakutó ◆ egyértelműegyértelmű válaszválasz 「Szeidzsika-va
kakutó-o szaketa.」 „A politikus kerülte az egy-
értelmű választ.” ◆ határozotthatározott válaszválasz
「Kakutó-o jókjúsimaszu.」 „Határozott választ
követelek.”

kakutokukakutoku ◆ elnyeréselnyerés ◆ megszerzésmegszerzés ◇ só-só-
kinkakutokusakinkakutokusa díjnyertesdíjnyertes
kakutokukeisicukakutokukeisicu ◆ szerzett tulajdonságszerzett tulajdonság
kakutokumen-ekikakutokumen-eki ◆ szerzettszerzett immunitásimmunitás ◆

szerzett védettségszerzett védettség
kakutokuszurukakutokuszuru ◆ elnyerelnyer 「Sógakukin-o kaku-
tokusita.」 „Elnyertem az ösztöndíjat.” ◆ hozzá-hozzá-
jutjut 「Kodomono korogaikokugo nórjoku-o ka-
kutokusita.」 „Fiatalon hozzájutott az idegenny-
elv ismeretéhez.” ◆ jutjut 「Sokurjó-o kakutoku-
dekinai hitomoiru.」 „Sok olyan ember van, aki
nem jut élelmiszerhez.” ◆ kapkap 「Szensu-va
ginmedaru-o kakutokusita.」 „A versenyző ezüst-
érmet kapott.” ◆ megkapmegkap 「Eidzsúken-o kakuto-
kusita.」 „Megkaptam a letelepedési engedélyt.”
◆ megszerezmegszerez 「Hakusigó-o kakutokusita.」
„Megszereztem a doktori fokozatot.” ◆ szerezszerez
「Jaszasii cuma-o kakutokusimasita.」 „Kedves
feleséget szereztem.” ◆ szertszert tesztesz valamirevalamire
「Szagi-o kuri kaesite taikin-o kakutokusita.」
„Csalást csalásra halmozva nagy vagyonra tett
szert.”

kakutositakakutosita ◆ döntődöntő 「Kakutosita sóko」
„döntő bizonyíték” ◆ elfogadottelfogadott 「Mada kaku-
tosita kidzsun-va nai.」 „Erre még nincs elfoga-
dott szabály.” ◆ határozotthatározott 「Kakutosita kai-
tó」 „határozott válasz” ◆ pontospontos 「Csizugana-
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inode kakutosita basoga vakaranai.」 „Nincs tér-
képem, nem ismerem a pontos helyet.”

kakutószurukakutószuru ◆ dulakodikdulakodik 「Dzsitakuni haitta
dorobóto kakutósita.」 „Dulakodtam a lakásomba
behatoló betörővel.” ◆ küszködikküszködik 「Szúgakuto
kakutósiteiru.」 „Küszködöm a matematikával.”
◆ küzdküzd 「Siszóka-va dzsidaito kakutósita.」 „A
gondolkodó a kor szellemével küzdött.” ◆ vias-vias-
kodikkodik 「Mendóna tecuzukito kakutósita.」 „A
bürokráciával viaskodtam.”

kakutószurukakutószuru ◆ határozott választ adhatározott választ ad
kakuzaikakuzai ◆ fagerendafagerenda ◆ fűrészárufűrészáru ◆ szögle-szögle-
tes fagerendates fagerenda
kakuzaizukakuzaizu ◆ nagyított rajznagyított rajz
kakuzatókakuzató ◆ kockacukorkockacukor ◆ mokkacukormokkacukor
kakuzecukakuzecu ◆ elszigetelődéselszigetelődés ◆ szegregációszegregáció
kakuzecuszurukakuzecuszuru ◆ elhatárolódikelhatárolódik 「Sakaikara
kakuzecusiteiru.」 „Elhatárolódott a társadalom-
tól.” ◆ elszigetelődikelszigetelődik 「Súino hitotacsikara ka-
kuzecusita szeikacu-o siteiru.」 „Elszigetelődött a
körülötte lévő emberektől.” ◆ elvonulelvonul 「Szeken-
kara kakuzecusite kurasiteiru.」 „A világtól elvo-
nultan él.”

kakuzenkakuzen ◆ egyértelműségegyértelműség ◆ határozott-határozott-
ságság
kakuzentarukakuzentaru ◆ egyértelműegyértelmű 「Kakuzentaru
sóko」 „egyértelmű bizonyíték”

kakuzentositakakuzentosita ◆ határozotthatározott 「Kakuzentosi-
ta csigai」 „határozott különbség”

kakuzukekakuzuke ◆ besorolásbesorolás 「Ano kaisa-va joi
kakuzuke-o moratta.」 „A vállalat jó besorolást
kapott.” ◆ minősítésminősítés ◆ osztályzatosztályzat ◆ rangso-rangso-
rolásrolás
kakuzukegaisakakuzukegaisa ◆ minősítő cégminősítő cég
kakuzuke-okakuzuke-o kaerukaeru ◆ átminősítátminősít 「Kokuszaino
kakuzuke-o kaeta.」 „Átminősítette az államköt-
vényt.” ◆ átsorolátsorol 「Saszaino kakuzuke-o ka-
eta.」 „Átsorolta a vállalati kötvényt.”

kakuzukeszurukakuzukeszuru ◆ besorolbesorol 「Henkennasini
kakuzukeszuruno-va muzukasii.」 „Nehéz előíté-
let nélkül besorolni.” ◆ minősítminősít 「Kaisano
kakuzuke-o sita.」 „Minősítette a vállalatokat.” ◆

rangsorolrangsorol 「Szeihinno kakuzuke-o sita.」
„Rangsoroltam a termékeket.”

kamakama ◆ vízmelegítővízmelegítő

kamakama ◆ ravaszravasz kérdéskérdés 「Kama-o kaketemi-
taga aite-va hakudzsósinakatta.」 „Ravasz kérdé-
sekkel próbálkoztam, de nem vallott.” ◆ sarlósarló
「Kamade zaszszó-o katta.」 „Sarlóval levágtam a
gazt.” ◇ ógamaógama kaszakasza
kamakama ◆ kemencekemence ◇ isibaigamaisibaigama mészégetőmészégető
kemencekemence ◇ szumijakigamaszumijakigama boksaboksa
kamakama ◆ fémedényfémedény 「Kamade gohan-o taitara
makkurokogeninatta.」 „A fémedényben rizst
főztem, de szénné égett.” ◆ kisedénykisedény ◆ kis-kis-
fazékfazék ◆ teáskannateáskanna 「Kamano nakade mizuga
futtósi hadzsimeta.」 „A teáskannában forrni kez-
dett a víz.” ◆ üstüst ◇ onadzsionadzsi kamanokamano mesi-mesi-
oo kuukuu egyegy tányérbóltányérból eszikeszik 「Mukasi, kareto
onadzsi kamano mesi-o kutteita.」 „Régen egy tá-
nyérból ettem vele.” ◇ cukijonikama-ocukijonikama-o nukar-nukar-
erueru borzasztóanborzasztóan elővigyázatlanelővigyázatlan ◇ denk-denk-
igamaigama elektromoselektromos rizsfőzőrizsfőző ◇ furogamafurogama ja-ja-
pán fürdőkádpán fürdőkád
kamaasiruikamaasirui ◆ előrovarokelőrovarok
kamabiszusiikamabiszusii ◆ lármáslármás
kamabokokamaboko ◆ halpasztahalpaszta ◆ kamabokokamaboko
kamabokogatakamabokogata ◆ alagút alakalagút alak
kamabokogataheisakamabokogataheisa ◆ alagútalagút alakúalakú fémba-fémba-
rakkrakk
kamabokogatajanekamabokogatajane ◆ dongatetődongatető
kamabokogatatendzsókamabokogatatendzsó ◆ dongaboltozatdongaboltozat
kamacsikamacsi ◆ ablakkeretablakkeret ◆ ajtókeretajtókeret ◆ sze-sze-
gélylécgélyléc ◇ agarikamacsiagarikamacsi lakáslakás megemeltmegemelt
szintjét határoló szegélylécszintjét határoló szegélyléc
kamadokamado ◆ katlankatlan 「Kamadoni hi-o ireta.」
„Begyújtott a katlanba.” ◆ kemencekemence ◆ üstházüstház
◇ kamadonositanohaimadekamadonositanohaimade utolsóutolsó szögigszögig
「Kono ie-va kamadono sitano haimade oreno-
monoda.」 „Ebben az házban az utolsó szögig
minden az enyém.” ◇ kamado-okamado-o okoszuokoszu gya-gya-
rapítjarapítja aa családotcsaládot ◇ kamado-okamado-o jaburujaburu el-el-
vesztiveszti aa vagyonátvagyonát ◇ kamado-okamado-o vakeruvakeru kü-kü-
lönlön élél ◇ hitocukamadonohitocukamadono mesi-omesi-o kuukuu egyegy fe-fe-
dél alatt éldél alatt él
kamadonositanohaimadekamadonositanohaimade ◆ utolsóutolsó szögigszögig
「Kono ie-va kamadono sitano haimade oreno-
monoda.」 „Ebben az házban az utolsó szögig
minden az enyém.”

kamado-o jaburukamado-o jaburu ◆ elveszti a vagyonátelveszti a vagyonát
kamado-o okoszukamado-o okoszu ◆ gyarapítja a családotgyarapítja a családot

AdysAdys kakutószuru kakutószuru – kamado-o okoszu kamado-o okoszu 16231623



kamado-o vakerukamado-o vakeru ◆ külön élkülön él
kamadzsirusikamadzsirusi ◆ porcelánporcelán jelzésjelzés ◆ porcelánporcelán
márkajelzésmárkajelzés ◆ porcelán monogramporcelán monogram
kamadzsószekkekkjúhinkecusókamadzsószekkekkjúhinkecusó ◆ sarlósej-sarlósej-
tes vérszegénységtes vérszegénység
kamadzsószekkekkjúsókamadzsószekkekkjúsó ◆ sarlósejtessarlósejtes be-be-
tegségtegség
kamaekamae ◆ állásfoglalásállásfoglalás ◆ angardangard ◆ enen gardegarde
◆ felkészülésfelkészülés 「Taifúni taiszuru kamaega de-
kiteiru.」 „Felkészültem a tájfunra.” ◆ kardtar-kardtar-
tástás ◆ készüléskészülés 「Szeifu-va zózeiszuru kamae-
deszu.」 „A kormány adóemelésre készül.” ◆ kör-kör-
bezáróbezáró gyökgyök ◆ megjelenésmegjelenés 「Szotogamaeno
rippana ie」 „szép külső megjelenésű ház” ◆ pózpóz
「Kógekino kamae-o totta.」 „Támadó pózt vet-
tem fel.” ◆ szerkezetszerkezet 「Tatemonono kamae」
„épület szerkezete” ◆ testtartástesttartás 「Nageno ka-
maeni haitta.」 „Dobó testtartást vett fel.” ◇ ka-ka-
zagamaezagamae körbezárókörbezáró szél-gyökszél-gyök ◇ kamaedea-kamaedea-
ruru készkész 「Zen-inuke ireru kamaedeszu.」 „Ké-
szek vagyunk mindenkit befogadni.” ◇ kamae-kamae-
dearudearu készülkészül 「Hikokugava-va kószoszuru ka-
maeda.」 „Az alperes fellebbezésre készül.” ◇

gjógamaegjógamae körbezárókörbezáró menni-gyökmenni-gyök ◇ kuniga-kuniga-
maemae körbezárókörbezáró ország-gyökország-gyök ◇ szandanga-szandanga-
maenomaeno háromhárom fokozatúfokozatú 「Szandangamaeno
keizaitaiszaku」 „három fokozatú gazdasági in-
tézkedés” ◇ cucumigamaecucumigamae körbezárókörbezáró
csomagoló-gyökcsomagoló-gyök ◇ tógamaetógamae körbezárókörbezáró
harc-gyökharc-gyök ◇ hakogamaehakogamae körbezárókörbezáró doboz-doboz-
gyökgyök ◇ mongamaemongamae körbezáró kapu-gyökkörbezáró kapu-gyök
kamaedearukamaedearu ◆ készkész 「Zen-inuke ireru kamae-
deszu.」 „Készek vagyunk mindenkit befogadni.”
◆ készülkészül 「Hikokugava-va kószoszuru kamae-
da.」 „Az alperes fellebbezésre készül.”

kamaerukamaeru ◆ állítállít 「Tókjóni honsa-o kamaetei-
ru.」 „Tokióban állították fel a székházukat.” ◆

építépít 「Kare-va inakade ie-o kamaeta.」 „Vidé-
ken épített házat.” ◆ feszengfeszeng 「Kókjúna rjór-
idakedo kamaezuni tanosimimasó.」 „Feszengés
nélkül élvezzük ezeket a ínyencfalatokat!” ◆ ké-ké-
szenszen álláll 「Kógeki-o kamaeru.」 „Készen áll a tá-
madásra.” ◆ készülkészül 「Szutoraiki-o kamaeru.」
„Sztrájkra készül.” ◆ kezébekezébe készítkészít 「Kamera-
o kamaeta.」 „Kezébe készítette a fényképezőgé-
pet.” ◆ kezébenkezében tarttart 「Kare-va dzsú-o kama-
eta.」 „Kezében tartotta a fegyvert.” ◆ megté-megté-
vesztveszt ◆ pózbanpózban álláll 「Puroreszurárasiku kama-
eteiru.」 „Olyan pózban áll, mint egy díjbirkózó.”

◆ vanvan nekineki 「Gótei-o kamaeteiru.」 „Luxuslaká-
sa van.” ◆ viselkedikviselkedik 「Óheini kamaeta.」 „Fel-
lengzősen viselkedett.” ◇ kjo-okjo-o kamaerukamaeru lete-lete-
lepsziklepszik 「Ószakani kjo-o kamaeta.」 „Oszaká-
ban telepedtem le.” ◇ koto-okoto-o kamaerukamaeru köte-köte-
kedikkedik 「Pabuno hitoto koto-o kamaeta.」 „Köte-
kedtem valakivel a kocsmában.” ◇ sanikamaerusanikamaeru
cinikuscinikus 「Jono naka-o sani kamaeteiru.」 „Cini-
kusan nézi a világot.” ◇ sanikamaerusanikamaeru ferdénferdén
fogfog 「Katana-o sani kamaeta.」 „Ferdén fogta a
kardot.” ◇ sanikamaerusanikamaeru pökhendipökhendi 「Sani ka-
maete hacugensita.」 „Pökhendi kijelentést tesz.”
◇ dzsú-odzsú-o kamaerukamaeru tüzelőállásttüzelőállást veszvesz felfel
「Dzsú-o kamaeta heisi」 „tüzelőállást felvett ka-
tona” ◇ macsikamaerumacsikamaeru ugrásraugrásra készenkészen várvár
「Kikai-o macsi kamaeteita.」 „Ugrásra készen
várta az alkalmat.” ◇ macsikamaerumacsikamaeru kivárkivár
「Csóga tobi tacu sunkan-o macsi kamaeta.」
„Kivártam a pillanatot, amikor felreppen a pillan-
gó.” ◇ macsikamaerumacsikamaeru leselkedikleselkedik 「Kikenna-
monoga macsi kamaeteita.」 „Veszély leselkedett
rá.” ◇ misze-omisze-o kamaerukamaeru boltotboltot nyitnyit
「Kjonenmisze-o kamaeta.」 „Múlt évben nyitott
egy boltot.” ◇ misze-omisze-o kamaerukamaeru boltjaboltja vanvan
「Ekino csikakuni misze-o kamaeteiru.」 „Az ál-
lomás közelében van egy boltja.”

kamaimaszenkamaimaszen ◆ nemnem bajbaj 「Kjóhajaku kaette-
mo kamaimaszenka?」 „Nem baj, ha ma előbb el-
megyek?” ◆ nem bánomnem bánom
kamakerukamakeru ◆ állandóanállandóan csinálcsinál 「Gémunika-
maketeiru.」 „Állandóan csak játszik.” ◆ lele vanvan
foglalvafoglalva 「Suminikamakete kadzsi-o zenzensi-
nai.」 „A hobbim annyira lefoglal, hogy egyáltalán
nem végzek házi munkát.” ◇ sigotonikamakerusigotonikamakeru
el van havazvael van havazva
kamakirikamakiri ◆ ájtatosájtatos sáskasáska ◆ imádkozóimádkozó sás-sás-
kaka ◆ sáskasáska
kamakubi-okamakubi-o motagerumotageru ◆ meggörbítimeggörbíti aa nya-nya-
kátkát 「Hebi-va kamakubi-o motageta.」 „A kígyó
meggörbítette a nyakát.”

kamakurakamakura ◆ KamakuraKamakura
kamakuradzsidaikamakuradzsidai ◆ Kamakura-korszakKamakura-korszak
kamamesikamamesi ◆ edénykébenedénykében főttfőtt ésés szervíro-szervíro-
zott rizottózott rizottó
kamamotokamamoto ◆ fazekasfazekas ◆ fazekasműhelyfazekasműhely
kamanbérukamanbéru ◆ camembert sajtcamembert sajt
ká-maniaká-mania ◆ autóbuziautóbuzi
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kamarerukotokamarerukoto ◆ harapásharapás ◆ marásmarás ◇ inuni-inuni-
kamarerukotokamarerukoto kutyaharapáskutyaharapás ◇ hebinika-hebinika-
marerukotomarerukoto kígyómaráskígyómarás
kamaretakizukamaretakizu ◆ harapásharapás ◆ marásmarás ◇ inuni-inuni-
kamaretakizukamaretakizu kutyaharapáskutyaharapás ◇ hebinikama-hebinikama-
retakizuretakizu kígyómaráskígyómarás
kamaszukamaszu ◆ szalmazsákszalmazsák
kamaszukamaszu ◆ barrakudabarrakuda ◆ nyilascsukanyilascsuka ◇ ka-ka-
vakamaszuvakamaszu csukacsuka 「Kono ogavani-va
kavakamaszugatakuszan-imaszu.」 „Ebben a pa-
takban sok a csuka.”

kamaszukamaszu ◆ haraptatharaptat ◆ szájábaszájába tesztesz
「Umanikucuva-o kamaszu.」 „Zablát tesz a ló
szájába.” ◇ kuszabi-okuszabi-o kamaszukamaszu éketéket verver
「Szukimani kuszabi-o kamaszeta.」 „Éket ver-
tem a résbe.” ◇ hattari-ohattari-o kamaszukamaszu félreve-félreve-
zetzet 「Hattari-o kamasite okane-o maki agejóto-
sita.」 „Félrevezetően próbált pénz kicsalni.” ◇

hattari-ohattari-o kamaszukamaszu blöffölblöfföl 「Kimi-va hattari-
o kamasiteirunoka!」 „Te csak blöffölsz!” ◇

harite-oharite-o kamaszukamaszu tenyerestenyeres ütéstütést mérmér
「Rikisi-va aiteni hari te-o kamasita.」 „A szumós
tenyeres ütést mért az ellenfelére.” ◇ boke-oboke-o ka-ka-
maszumaszu ostobaságot mondostobaságot mond
kámaszútorakámaszútora ◆ KámaszútraKámaszútra
kamatocucsikamatocucsi ◆ sarló-kalapácssarló-kalapács
kamatotokamatoto ◆ ártatlanak látszó nőártatlanak látszó nő
kamatotobuttakamatotobutta ◆ ártatlanságotártatlanságot színlelőszínlelő
「Kamatotobutta dzsoszei」 „ártatlanságot szín-
lelő nő” ◆ naivitást színlelőnaivitást színlelő
kamaukamau ◆ bántbánt 「Nekoni kamavanaide!」 „Ne
bántsd a macskát!” ◆ törődiktörődik 「Mikakeni ka-
maimaszen.」 „Nem törődik a megjelenésével.” ◆

zavartatzavartat 「Dózo kamavanaidekudaszai.」 „Ké-
rem, ne zavartassák magukat!” ◇ kamavanaikamavanai
nemnem bánombánom 「Kenkónara okanega szukunakute-
mo kamavanai.」 „Nem bánom, ha kevés a pén-
zem, csak egészségem legyen.” ◇ kamavanaikamavanai
nemnem bajbaj 「Suszszebaraide kamavanaijo.」 „Nem
baj, ha csak akkor adod meg, ha egyenesbe jössz!”
◇ kamavanaikamavanai nemnem zavarzavar 「Hagetemo kamava-
nai.」 „Nem zavar a kopaszság.” ◇ kamavanaikamavanai
jójó leszlesz 「Asitademo kamavanaijo.」 „Akár hol-
nap is jó lesz.” ◇ kamavanaikamavanai békénbékén hagyhagy
「Otótoni kamavanaide!」 „Hagyd békén az öcsé-
det!”

kamavanaikamavanai ◆ békénbékén hagyhagy 「Otótoni kamava-
naide!」 „Hagyd békén az öcsédet!” ◆ jójó leszlesz
「Asitademo kamavanaijo.」 „Akár holnap is jó
lesz.” ◆ nemnem bajbaj 「Suszszebaraide kamavanai-
jo.」 „Nem baj, ha csak akkor adod meg, ha egye-
nesbe jössz!” ◆ nemnem bánombánom 「Kenkónara okan-
ega szukunakutemo kamavanai.」 „Nem bánom,
ha kevés a pénzem, csak egészségem legyen.” ◆

nemnem zavarzavar 「Hagetemo kamavanai.」 „Nem za-
var a kopaszság.”

kamavazukamavazu ◆ zavartalanulzavartalanul 「Hiru gohan csú-
datta tomodacsi-va kamavazu tabe cuzuketa.」
„Az éppen ebédelő barátom, zavartalanul folytatta
az evést.” ◇ iszaikamavazuiszaikamavazu mitmit semsem törődvetörődve
「Szeifu-va kógini iszaikamavazu kenpó-o ka-
eta.」 „A kormány a tiltakozásokkal mit sem tö-
rődve módosította az alkotmányt.”

kamekame ◆ teknőcteknőc ◆ teknősteknős 「Kame-va man-
nen.」 „A teknősök tízezer évig élnek.” ◆ tek-tek-
nősbékanősbéka ◇ umigameumigame tengeritengeri teknősteknős ◇ kami-kami-
cukigamecukigame aligátorteknősaligátorteknős
kamekame ◆ agyagkorsóagyagkorsó ◆ cserépbödöncserépbödön ◆ cse-cse-
répedényrépedény ◆ csuporcsupor ◆ köcsögköcsög ◆ palackpalack ◆ vá-vá-
zaza
kameanakameana ◆ vízmosta gödörvízmosta gödör
kameikamei ◆ csatlakozáscsatlakozás
kameikamei ◆ családcsalád becsületebecsülete 「Rokudenasi mu-
szukogairuto kameini kizugacuku.」 „Semmire-
kellő fiú esetén csorbul a család becsülete.” ◆

családcsalád neveneve 「Kamei-o cugu.」 „Továbbviszi a
család nevét.”

kameikamei ◆ rendszertani család neverendszertani család neve
kameikamei ◆ álnéválnév ◆ ideiglenesideiglenes névmegjelölésnévmegjelölés
◆ kitaláltkitalált névnév 「Sudzsinkóni kamei-o mocsi-
ita.」 „A főszereplőnek kitalált nevet adott.”

kameidzsójakukameidzsójaku ◆ társulásitársulási szerződésszerződés ◇

dzsunkameidzsójakudzsunkameidzsójaku társulásitársulási előszerző-előszerző-
désdés
kameikenkameiken ◆ jogbérletjogbérlet
kameikokukameikoku ◆ tagtag ◆ tagállamtagállam ◆ tagországtagország
◇ dzsunkameikokudzsunkameikoku korlátozottkorlátozott jogújogú tagor-tagor-
szágszág ◇ natókameikokunatókameikoku NATO-tagállamNATO-tagállam
kameisakameisa ◆ tagtag
kameiszurukameiszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Rengóni kamei-
sita.」 „Csatlakozott az unióhoz.” ◆ tagjatagja leszlesz
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valaminekvalaminek 「Kokurenni kameisita.」 „Tagja lett
az ENSZ-nek.”

kameitenkameiten ◆ elfogadóhelyelfogadóhely ◆ elfogadóelfogadó üzletüzlet
「Kore-va bizakádo kameitendeszu.」 „Ez egy Vi-
sa kártyát elfogadó üzlet.” ◆ hivataloshivatalos árusító-árusító-
helyhely ◆ tagüzlettagüzlet
kamemusikamemusi ◆ címerespoloskacímerespoloska ◆ poloskapoloska ◇

kinkamemusikinkamemusi pajzsospoloskapajzsospoloska
kamenkamen ◆ álarcálarc 「Kamen-o kabutte
kodomotacsi-o kovagaraszeta.」 „Álarcban ijeszt-
gette a gyerekeket.” ◆ maszkmaszk 「Kamen-o hazusi-
ta.」 „Levette a maszkját.”

kamenaikamenai ◆ rágósrágós
kamenbutókaikamenbutókai ◆ álarcosbálálarcosbál
kamen-okamen-o hagitoruhagitoru ◆ lerántjalerántja aa lepletleplet 「Mi-
szuteríno kamen-o hagi totta.」 „Lerántja a leplet
a rejtélyről.”

kamenokókamenokó ◆ hatszöghatszög ◆ teknőspáncélteknőspáncél ◇ ka-ka-
menokódzsónohibivaremenokódzsónohibivare töredezettségtöredezettség
「Dóro-va kameno kódzsónohibi varedarakedat-
ta.」 „Az útburkolat töredezett volt.”

kamenokódzsónohibivarekamenokódzsónohibivare ◆ töredezettségtöredezettség
「Dóro-va kameno kódzsónohibi varedarakedat-
ta.」 „Az útburkolat töredezett volt.”

kamenokójoritosinokókamenokójoritosinokó ◆ életélet soránsorán szer-szer-
zettzett bölcsességbölcsesség fontosfontos ◆ jójó azaz öregöreg aa
háználháznál
kamenokórakamenokóra ◆ teknőspáncélteknőspáncél
kameokameo ◆ kámeakámea
kamerakamera ◆ fényképezőgépfényképezőgép 「Hódódzsin-va
kamera-o kamaete matteita.」 „Az újságírók fény-
képezőgéppel a kezükben várakoztak.” ◆ filmfel-filmfel-
vevővevő ◆ kamerakamera 「Kamerani toraeta eizó」 „ka-
merával felvett kép” ◇ ikameraikamera gyomorendosz-gyomorendosz-
kópkóp ◇ icsiganrefukameraicsiganrefukamera tükörreflexestükörreflexes
fényképezőgépfényképezőgép ◇ kansikamerakansikamera térfigyelőtérfigyelő
kamerakamera ◇ kansikamerakansikamera megfigyelőmegfigyelő kamerakamera
◇ szekigaiszenkameraszekigaiszenkamera infravörösinfravörös kamerakamera
◇ terebi-kameraterebi-kamera televízióstelevíziós kamerakamera ◇

terebi-kameraterebi-kamera tévékameratévékamera ◇ niganrefuka-niganrefuka-
meramera ikerlencsésikerlencsés fényképezőgépfényképezőgép ◇ necu-necu-
gazókameragazókamera hőkamerahőkamera ◇ bodivónkamerabodivónkamera
testkameratestkamera ◇ bodikamerabodikamera testkameratestkamera ◇

poraroido-kameraporaroido-kamera polaroidpolaroid fényképezőgépfényképezőgép
◇ refurekkuszu-kamerarefurekkuszu-kamera tükörreflexestükörreflexes
fényképezőgépfényképezőgép
kamera-angurukamera-anguru ◆ kamerafelvétel szögekamerafelvétel szöge

kameracukinokameracukino ◆ kameráskamerás 「Kamera cukino
keitai」 „kamerás mobiltelefon”

kameramankameraman ◆ filmoperatőrfilmoperatőr
kameraszenmontenkameraszenmonten ◆ fotósboltfotósbolt ◆ kamera-kamera-
boltbolt ◆ kameraüzletkameraüzlet
kamereonkamereon ◆ kaméleonkaméleon
kamereonzakamereonza ◆ KaméleonKaméleon
kamerúnkamerún ◆ KamerunKamerun
kamerúndzsinkamerúndzsin ◆ kamerunikameruni
kamerún-nokamerún-no ◆ kamerunikameruni
kamikami ◆ felsőfelső 「Kamiószaki」 „Ószaki felső” ◆

felsőfelső szakaszszakasz 「Kavano ueniaru hasi」 „folyó
felső szakaszán lévő híd” ◆ legnagyobblegnagyobb helyi-helyi-
értékérték 「Szúdzsino simoszan keta.」 „három leg-
nagyobb helyiértékű számjegy” ◆ magasmagas rangúrangú
személyszemély ◆ uralkodóuralkodó ◆ vakavaka elsőelső háromhárom so-so-
rara ◇ okamiokami rezsimrezsim 「Boku-va okami-o oszor-
eteinai.」 „Nem félek a rezsimtől.” ◇ okamiokami csá-csá-
szárszár őfelségeőfelsége ◇ okamiszanokamiszan feleségfeleség ◇ oka-oka-
miszanmiszan fogadósfogadós ◇ okamiszanokamiszan tulajtulaj ◇ oka-oka-
miszanmiszan nagyságosnagyságos asszonyasszony ◇ kazakaminikazakamini
széllelszéllel szembenszemben 「Dóbucu-va kazakaminiiru
emononi csikazuita.」 „Az állat széllel szemben
közelítette meg a zsákmányát.” ◇ kamihankikamihanki el-el-
sőső félévfélév ◇ kavakamikavakami folyófolyó elejeeleje ◇ kavaka-kavaka-
mimi folyófolyó felsőfelső szakaszaszakasza 「Kavakamito kava-
simo」 „folyó felső és alsó szakasza”

kamikami ◆ hajhaj 「Kami-o katta.」 „Levágattam a ha-
jam.” ◇ kami-okami-o otoszuotoszu szerzetesnekszerzetesnek megymegy ◇

kami-okami-o oroszuoroszu szerzetesnekszerzetesnek megymegy ◇ kami-kami-
oo oroszuoroszu leengedileengedi aa hajáthaját 「Kamino ke-o
oroszunoga niavanai.」 „Nem áll jól, ha leenge-
dem a hajam.” ◇ kami-okami-o tokaszutokaszu fésülködikfésülködik
「Kanodzso-va icumo dzsikan-o kakete kami-o
tokasiteiru.」 „Mindig sokáig fésülködik.” ◇

kami-okami-o tokaszutokaszu megfésülködikmegfésülködik
「Maiaszakami-o tokasiteiru.」 „Reggel mindig
megfésülködöm.” ◇ nihongaminihongami hagyományoshagyományos
japán női hajviseletjapán női hajviselet
kamikami ◆ fűszerezésfűszerezés ◆ ízesítésízesítés ◇ kamiszurukamiszuru
fűszerezfűszerez ◇ kamiszurukamiszuru ízesítízesít 「Rjóri-o ka-
miszuru.」 „Ízesíti az ételt.” ◇ kamiszurukamiszuru figye-figye-
lembelembe veszvesz 「Daisansano iken-o kamiszuru.」
„Figyelembe veszi a harmadik fél véleményét.”

kamikami ◆ papírpapír 「Kai monoriszuto-o kamini ka-
ita.」 „A bevásárlólistát papírra írtam.” ◇ uszu-uszu-
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gamigami vékonyvékony papírpapír ◇ haetorigamihaetorigami légypapírlégypapír

kamikami ◆ istenisten 「Kami-o sindzsiru.」 „Hisz is-
tenben.” ◆ úrúr 「Kamijo, avaremitamae!」 „Uram
irgalmazz!” ◇ kamiszamakamiszama úristenúristen 「Dzsibun-
o kamiszamato omotteiru.」 „Azt hiszi, ő az úr-
isten.” ◇ kaminaranumikaminaranumi emberember 「Kaminaranu
midearu idzsó-va miszu-va zettainiarimaszu.」
„Emberek vagyunk, hibázhatunk.” ◇ szavara-szavara-
nukaminitatarinasinukaminitatarinasi nene keltsdkeltsd felfel azaz alvóalvó
oroszlántoroszlánt ◇ zókanokamizókanokami teremtőteremtő istenisten ◇

mikamimikami istenisten ◇ mihasiranokamimihasiranokami háromhárom sintósintó
főistenfőisten ◇ jaszogamijaszogami sok istensok isten
kamiaburakamiabura ◆ hajolajhajolaj
kamiarizukikamiarizuki ◆ októberoktóber
kamiatokamiato ◆ harapásharapás ◆ harapásnyomharapásnyom
kamiaukamiau ◆ egyezikegyezik 「Aneto ikenga kami ava-
nai.」 „Nem egyezik a véleményünk a nővérem-
mel.” ◆ illeszkedikilleszkedik 「Maebaga kami attenai.」
„Az első fogaim nem illeszkednek.” ◆ marakodikmarakodik
「Nihikino inu-va kami atteita.」 „Két kutya ma-
rakodott.” ◆ összeilleszkedikösszeilleszkedik 「Haguruma-va
kami ateh-iru.」 „A fogaskerekek összeilleszked-
nek.” ◆ összekapcsolódikösszekapcsolódik 「Dzsippá -va kami
avanai.」 „Nem kapcsolódik össze a cipzár.” ◇

kamiavanaikamiavanai elütelüt 「Szúcuno uvaginidzsínzu-va
kami avanakatta.」 „Az öltönyzakó elütött a far-
mernadrágtól.”

kamiavanaikamiavanai ◆ elütelüt 「Szúcuno uvaginidzsínzu-
va kami avanakatta.」 „Az öltönyzakó elütött a
farmernadrágtól.”

kamiavaszekamiavasze ◆ fogsor záródásafogsor záródása
kamiavaszekamiavasze ◆ illeszkedésilleszkedés
kamiavaszerukamiavaszeru ◆ összeakasztösszeakaszt 「Dzsippá-o
kami avaszeta.」 „Összeakasztottam a cipzárt.” ◆

összeillesztösszeilleszt 「Haguruma-o kami avaszeta.」
„Összeillesztettem a fogaskerekeket.” ◆ össze-össze-
kapcsolkapcsol 「Haguruma-o kami avaszeta.」
„Összekapcsoltam a fogaskerekeket.” ◆ össze-össze-
zárzár 「Ha-o kami avaszeta.」 „Összezártam a fo-
gaimat.”

kamibaszamikamibaszami ◆ iratrögzítőiratrögzítő
kamibjósikamibjósi ◆ papírkötéspapírkötés ◆ puha borítópuha borító
kamibjósinokamibjósino ◆ puhapuha fedelűfedelű 「Kamibjósino
hon」 „puha fedelű könyv”

kamibukurokamibukuro ◆ papírszatyorpapírszatyor 「Kamibukuro-
va amedezubunureninatta.」 „A papírszatyor
ronggyá ázott az esőben.” ◆ papírtasakpapírtasak ◆ pa-pa-
pírzacskópírzacskó ◆ papírzacskópapírzacskó
kamicukamicu ◆ nektárnektár
kamicukamicu ◆ túlzsúfoltságtúlzsúfoltság
kamicubuszukamicubuszu ◆ elfojtelfojt 「Akubi-o kami cubu-
sita.」 „Elfojtottam az ásítást.” ◆ szétrágszétrág ◇

nigamusi-onigamusi-o kamicubusitajónakamicubusitajóna savanyúsavanyú
「Nigamusi-o kami cubusitajóna kaosita.」 „Sa-
vanyú arcot vágott.”

kamicubutekamicubute ◆ papírgalacsinpapírgalacsin 「Kareni
kamicubute-o utta.」 „Papírgalacsinokat pöcköl-
tem rá.”

kamicudaijakamicudaija ◆ zsúfolt menetrendzsúfolt menetrend
kamicukigamekamicukigame ◆ aligátorteknősaligátorteknős
kamicukijaszuikamicukijaszui ◆ hamishamis 「Kono inu-va kami-
cukijaszui.」 „Ez a kutya hamis.”

kamicukukamicuku ◆ beleharapbeleharap 「Ringoni kamicuita.」
„Beleharaptam az almába.” ◆ harapharap 「Kono inu-
va kamicuku?」 „Harap ez a kutya?” ◆ harapósharapós
「Kono inu-va kamicuku.」 „Ez a kutya harapós.”
◆ marmar 「Inuga dorobóno asini kamicuita.」 „A
kutya a betörő lábába mart.” ◆ megharapmegharap
「Banken-va dorobóni kamicuita.」 „A házőrző
kutya megharapta a betörőt.” ◆ rátámadrátámad
「Dzsósini kami cuita.」 „Rátámadtam a főnö-
kömre.”

kamicunakamicuna ◆ túlnépesedetttúlnépesedett 「Kamicuna
dzsinkóga mondaininatteimaszu.」 „A túlnépese-
dett lakosság problémává vált.” ◆ túlzsúfolttúlzsúfolt
「Szukedzsúruga kamicudeszu.」 „Túlzsúfolt a
programom.”

kamicuszukedzsúrukamicuszukedzsúru ◆ zsúfolt programzsúfolt program
kamicutosikamicutosi ◆ túlnépesedett várostúlnépesedett város
kamicsigirukamicsigiru ◆ leharapleharap
kamidanakamidana ◆ házi oltárházi oltár
kamidanomikamidanomi ◆ fohászfohász ◇ kurusiitokinokami-kurusiitokinokami-
danomidanomi bajbanbajban eszünkbeeszünkbe jutjut istenhezistenhez fo-fo-
hászkodnihászkodni
kamidanomiszurukamidanomiszuru ◆ fohászkodikfohászkodik istenhezistenhez
「Sikenni gókakuszurujóni kamidanomisita.」
„Fohászkodtam istenhez, hogy átmenjen a vizs-
gán.”

kamifubukikamifubuki ◆ konfettikonfetti
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kamifúszenkamifúszen ◆ papírlufipapírlufi
kamigakarikamigakari ◆ megszállottságmegszállottság 「Kamigakari-
no dzsótai」 „megszállott állapot”

kamigakarinojónakamigakarinojóna ◆ isteniisteni 「Kamigakarino-
jóna engi」 „isteni előadás”

kamiganukerukamiganukeru ◆ hullikhullik aa hajahaja 「Konosanpú-
dato kamiga nukeru.」 „Ettől a sampontól hullik
a hajam.”

kamigasirakamigasira ◆ felső haj-gyökfelső haj-gyök
kamigatakamigata ◆ KanszaiKanszai ◆ Kiotó környékeKiotó környéke
kamigatakamigata ◆ frizurafrizura 「Kamigata-o kaeta.」 „Új
frizurája van.” ◆ hajviselethajviselet 「Kono eigade-va
mukasino kamigataga miremaszu.」 „Ebben film-
ben látható a régi hajviselet.” ◆ séróséró 「Ano
otoko-va kamigatagakakkoii.」 „Annak a fiúnak
fantasztikus a sérója.”

kamihankikamihanki ◆ első félévelső félév
kamihikókikamihikóki ◆ papírrepülőpapírrepülő 「Kamihikóki-o to-
basita.」 „Papírrepülőt reptettem.”

kamihitoekamihitoe ◆ csakcsak egyegy hajszálhajszál választjaválasztja elel
「Bakato tenszai-va kamihitoe.」 „Az őrültet és a
zsenit csak egy hajszál választja el egymástól.”

kamihitoenokamihitoeno ◆ elenyészőelenyésző 「Csigai-va kami-
hitoedatta.」 „Elenyésző volt a különbség.”

kamihotokekamihotoke ◆ istenek és Buddhaistenek és Buddha
kamiicsidankacujókamiicsidankacujó ◆ iruiru végűvégű igékigék ragozá-ragozá-
sasa
kamiirekamiire ◆ bankótárcabankótárca ◆ levéltárcalevéltárca ◆

papírzsebkendő-tartópapírzsebkendő-tartó
kamijaszurikamijaszuri ◆ csiszolópapírcsiszolópapír ◆ csiszolóvá-csiszolóvá-
szonszon ◆ dörzspapírdörzspapír ◆ smirglismirgli 「Kamijaszu-
rideikurakoszuttemo ocsinakatta.」 „Hiába dör-
zsölte, smirglivel sem jött le.”

kamikabutokamikabuto ◆ csákócsákó ◆ papírcsákópapírcsákó
kamikakusikamikakusi ◆ rejtélyesrejtélyes eltűnéseltűnés 「Kodomo-
va kamikakusini atta.」 „A gyerek rejtélyesen el-
tűnt.”

kamikazagurumakamikazaguruma ◆ papírforgópapírforgó
kamikazarikamikazari ◆ hajdíszhajdísz
kamikazekamikaze ◆ kamikazekamikaze ◆ közveszélyesközveszélyes 「Ka-
mikazetakusí」 „közveszélyes taxi”

kamikaze-dorónkamikaze-dorón ◆ kamikaze-drónkamikaze-drón
kamikazetokkótaikamikazetokkótai ◆ kamikaze alakulatkamikaze alakulat

kamikazetokubecukógekitaikamikazetokubecukógekitai ◆ kamikazekamikaze
alakulatalakulat
kamikazeuntensukamikazeuntensu ◆ közveszélyes sofőrközveszélyes sofőr
kamikikamiki ◆ első félévelső félév
kamikirekamikire ◆ cédulacédula ◆ cetlicetli 「Kamikireni
denvabangó-o kaita.」 „Egy cetlire ráírta a tele-
fonszámát.” ◆ papírcetlipapírcetli ◆ papírfecnipapírfecni 「Kono
sihei-va tadano kamikireda.」 „Ez a bankjegy csu-
pán egy papírfecni.”

kamikirikamikiri ◆ papírvágáspapírvágás ◆ papírvágó késpapírvágó kés
kamikirimusikamikirimusi ◆ cincércincér ◇ ruribosikamikiriruribosikamikiri ha-ha-
vasi cincérvasi cincér
kamikirukamikiru ◆ elharapelharap 「Ito-o kami kitta.」 „El-
haraptam a cérnát.” ◆ elrágelrág 「Kono szudzsippoi
katai niku-va kamikirenai.」 „Nem bírom elrágni
ezt a mócsingot.” ◆ kirágkirág 「Nezumi-va fukuro-o
kami kitte, nigeta.」 „Az egér kirágta a zsákot, és
elszaladt.”

kamikizukamikizu ◆ harapásharapás ◆ harapottharapott sebseb ◆ ma-ma-
rásrás
kamikonaszukamikonaszu ◆ alaposanalaposan megrágmegrág 「Katai
niku-o kami konasita.」 „Alaposan megrágtam a
kemény húst.” ◆ jóljól megértmegért 「Kadai-o kami
konasiteiru.」 „Jól megértettem a feladatot.”

kamikoppukamikoppu ◆ papírpohárpapírpohár
kamikoroszukamikoroszu ◆ elfojtelfojt 「Akubi-o kami koro-
sita.」 „Elfojtotta az ásítást.” ◆ halálrahalálra marmar
「Takuszan-no ókamiga hito-o kami korosita.」
„A farkasok halálra martak egy embert.”

kamikudaiteszecumeiszurukamikudaiteszecumeiszuru ◆ leegyszerű-leegyszerű-
sítvesítve elmagyarázelmagyaráz 「Szótaiszeiriron-o kami ku-
daite szecumeisita.」 „Leegyszerűsítve elmagya-
ráztam a relativitáselméletet.”

kamikudakukamikudaku ◆ csócsálcsócsál 「Niku-o kami kudakó-
tositagadamedatta.」 „Hiába csócsáltam a húst,
nem bírtam megrágni.” ◆ megcsócsálmegcsócsál 「Otoko-
va tositotta nekonotameni tabe mono-o kami ku-
daita.」 „Az ember megcsócsálta az öreg macská-
jának az ételt.” ◆ megrágmegrág ◇ kamikudaitesze-kamikudaitesze-
cumeiszurucumeiszuru leegyszerűsítveleegyszerűsítve elmagyarázelmagyaráz
「Szótaiszeiriron-o kami kudaite szecumeisita.」
„Leegyszerűsítve elmagyaráztam a relativitásel-
méletet.”

kamikuromatogurafíkamikuromatogurafí ◆ papírkromatográfiapapírkromatográfia
kamikuzukamikuzu ◆ értéktelenértéktelen papírpapír 「Infurede
okane-va kamikuzudózentonatta.」 „Az infláció-
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tól a pénz értéktelen papírrá vált.” ◆ papírfecnipapírfecni
◆ papírhulladékpapírhulladék 「Sureddáno kamikuzu-o szu-
teta.」 „Kidobtam a papírhulladékot az iratmeg-
semmisítőből.”

kamikuzu-okamikuzu-o marumetamonomarumetamono ◆ papírgalacsinpapírgalacsin

kamimakitabakokamimakitabako ◆ cigarettacigaretta
kaminkamin ◆ esztivációesztiváció ◆ nyári álomnyári álom
kaminkamin ◆ szendergésszendergés ◆ szundikálásszundikálás ◆ szun-szun-
dításdítás 「Kaminnocumoridattaga aszamade nete-
simatta.」 „Csak szundítani akartam, de reggelig
aludtam.” ◆ szunyókálásszunyókálás
kaminapukinkaminapukin ◆ papírszalvétapapírszalvéta
kaminaranumikaminaranumi ◆ emberember 「Kaminaranu midea-
ru idzsó-va miszu-va zettainiarimaszu.」 „Embe-
rek vagyunk, hibázhatunk.”

kaminaranuminosirujosimonasikaminaranuminosirujosimonasi ◆ istenisten tud-tud-
jaja
kaminarikaminari ◆ mennydörgésmennydörgés ◆ villámvillám 「Kami-
nariga ocsita.」 „Lecsapott a villám.” ◆ villám-villám-
csapáscsapás 「Kareni kaminariga ocsita.」 „Villám-
csapás érte.” ◇ kaminari-okaminari-o otoszuotoszu villámokatvillámokat
szórszór 「Ottoni kaminari-o otosita.」 „Villámokat
szórt a férje fejére.”

kaminaricsúihókaminaricsúihó ◆ viharjelzésviharjelzés
kaminarigagorogoroiuotokaminarigagorogoroiuoto ◆ mennydörgésmennydörgés
kaminariganarukaminariganaru ◆ dörögdörög azaz égég 「Kaminariga
natteirujo!」 „Dörög az ég!” ◆ mennydörögmennydörög
kaminarihigaikaminarihigai ◆ viharkárviharkár
kaminarijokekaminarijoke ◆ villámvillám ellenielleni talizmántalizmán ◆ vil-vil-
lámhárítólámhárító
kaminarikjófusókaminarikjófusó ◆ asztrafóbiaasztrafóbia ◆ brontofó-brontofó-
biabia
kaminarimonkaminarimon ◆ Kaminari-kapuKaminari-kapu
kaminarinohibikikaminarinohibiki ◆ mennydörgésmennydörgés
kaminarinojónakaminarinojóna ◆ mennydörgőmennydörgő 「Kaminari-
nojóna ikari」 „mennydörgő düh”

kaminarinotodorokikaminarinotodoroki ◆ mennydörgésmennydörgés
kaminari-okaminari-o otoszuotoszu ◆ villámokatvillámokat szórszór 「Ot-
toni kaminari-o otosita.」 „Villámokat szórt a fér-
je fejére.”

kaminazukikaminazuki ◆ októberoktóber
kaminendokaminendo ◆ papírgyurmapapírgyurma ◆ papírmasépapírmasé
kaminicsikaukaminicsikau ◆ istenbizonyistenbizony

kaminocukaikaminocukai ◆ isten szolgájaisten szolgája
kaminoirokaminoiro ◆ hajszínhajszín
kaminokekaminoke ◆ hajhaj 「Kamino kega
uszukunattanodekacura-o cuketaito omotteiru.」
„Megritkult a hajam, ezért szeretnék parókát vi-
selni.” ◇ ippon-nokaminokeippon-nokaminoke hajszálhajszál 「Szúp-
uni ipponno kamino kega ocsiteita.」 „Hajszál
volt a levesemben.”

kaminokenogomukaminokenogomu ◆ hajgumihajgumi
kaminokenoicsibukaminokenoicsibu ◆ hajtincshajtincs ◆ tincstincs
kaminokenoirokaminokenoiro ◆ hajszínhajszín
kaminokezakaminokeza ◆ Bereniké HajaBereniké Haja
kaminokukaminoku ◆ vers elejevers eleje
kaminomizosirukaminomizosiru ◆ csakcsak azaz istenisten tudhatjatudhatja
「Cugino dzsisingaicu kuruka-va kaminomizo si-
ru.」 „Csak az isten tudhatja, mikor jön a követ-
kező földrengés.”

kaminosinbunkaminosinbun ◆ nyomtatott sajtónyomtatott sajtó
kaminoszanbucukaminoszanbucu ◆ istenisten teremtményeteremtménye
「Szakana-va kamino szanbucuda.」 „A hal az is-
ten teremtménye.”

kaminoszeikjúsokaminoszeikjúso ◆ papír alapú számlapapír alapú számla
kaminotamikaminotami ◆ isten népeisten népe
kaminotogamekaminotogame ◆ isten büntetéseisten büntetése
kamin-okamin-o torutoru ◆ szundítszundít 「Kamin-o totta.」
„Szundítottam egyet.”

kaminsicukaminsicu ◆ pihenőhelyiségpihenőhelyiség 「Kaisano ka-
minsicu」 „vállalat pihenőhelyisége”

kaminszurukaminszuru ◆ szenderegszendereg 「Szofáde sizukani
kaminsiteita.」 „Békésen szenderegtem a kana-
pén.” ◆ szundikálszundikál 「Kaminsitekara benkjó-o si-
ta.」 „Szundikálás után tanultam.” ◆ szundítszundít
「Kaminsitadakedeszu.」 „Csak szundítottam.” ◆

szunyókálszunyókál 「Icsidzsikankaminsita.」 „Egy órát
szunyókáltam.”

kamiokamio ◆ papírpántpapírpánt
kami-okami-o agameruagameru ◆ istenfélőistenfélő ◆ istentiszte-istentiszte-
lőlő
kami-okami-o appuszuruappuszuru ◆ kontybakontyba rakjarakja aa hajáthaját

kami-okami-o furimidasitefurimidasite ◆ mindenrőlmindenről megfeled-megfeled-
kezvekezve 「Kami-o furi midasite benkjósiteita.」
„Mindenről megfeledkezve tanultam.”
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kami-okami-o kirukiru ◆ megnyiratkozikmegnyiratkozik 「Kami-o kit-
ta.」 „Megnyiratkoztam.” ◆ nyiratkoziknyiratkozik
「Kjókami-o kiriniiku.」 „Ma megyek nyiratkoz-
ni.”

kamiomucukamiomucu ◆ papírpelenkapapírpelenka
kami-okami-o oroszuoroszu ◆ leengedileengedi aa hajáthaját 「Kamino
ke-o oroszunoga niavanai.」 „Nem áll jól, ha leen-
gedem a hajam.” ◆ szerzetesnek megyszerzetesnek megy
kami-o otoszukami-o otoszu ◆ szerzetesnek megyszerzetesnek megy
kami-okami-o tataejotataejo ◆ dicsértessékdicsértessék azaz úrúr JézusJézus

kami-okami-o tokaszutokaszu ◆ fésülködikfésülködik 「Kanodzso-va
icumo dzsikan-o kakete kami-o tokasiteiru.」
„Mindig sokáig fésülködik.” ◆ megfésülködikmegfésülködik
「Maiaszakami-o tokasiteiru.」 „Reggel mindig
megfésülködöm.”

kamipakkukamipakku ◆ kartondobozkartondoboz
kamisibaikamisibai ◆ képes mesemondásképes mesemondás
kamisicukamisicu ◆ hajhaj 「Paszapaszasita kamisicu」
„száraz haj” ◆ hajtípushajtípus
kamisimerukamisimeru ◆ átgondolátgondol 「Kareno kotoba-o ka-
mi simeta.」 „Átgondoltam, amit mondott.” ◆

beleharapbeleharap 「Kujasiszade kucsibiru-o kami si-
meta.」 „Mérgemben beleharaptam az ajkamba.”
◆ élvezélvez 「Kaikan-o kami simeteita.」 „Élvezte a
gyönyört.” ◆ megízlelmegízlel 「Mudzsintóde kodoku-o
kami simeta.」 „A lakatlan szigeten megízlelte a
magányt.” ◆ megrágmegrág 「Niku-o kami simetekara
nomi konda.」 „Jól megrágta a húst, mielőtt le-
nyelte.”

kamisimokamisimo ◆ szamurájviseletszamurájviselet ◆ ünnepiünnepi vise-vise-
letlet
kamisimo-okamisimo-o kirukiru ◆ feszélyezettenfeszélyezetten viselke-viselke-
dikdik 「Kamisimo-o kitajóna hanasi kata-o szu-
ru.」 „Feszélyezetten beszél.”

kamisimo-okamisimo-o nugunugu ◆ fesztelenülfesztelenül viselkedikviselkedik
「Kamisimo-o nuide hanasi-o simasó.」 „Beszél-
gessünk fesztelenül!”

kamisindzsinkamisindzsin ◆ istenhitistenhit ◆ istenségistenség
kamiszamakamiszama ◆ istenisten 「Kamiszamani
tanomigoto-o sita.」 „Istenhez fohászkodtam.” ◆

isteniisteni képességűképességű emberember 「Kare-va szakkáno
kamiszamada.」 „Isteni képességű focista.” ◆

mestermester 「Kare-va gogakuno kamiszamato ivar-
eteiru.」 „A nyelvtudományok mesterének tart-

ják.” ◆ úristenúristen 「Dzsibun-o kamiszamato omot-
teiru.」 „Azt hiszi, ő az úristen.”

kamiszankamiszan ◆ feleségfeleség
kamiszeihinkamiszeihin ◆ papírtermékpapírtermék
kamiszorikamiszori ◆ borotvaborotva ◇ anzenkamiszorianzenkamiszori zsi-zsi-
lettlett ◇ szeijókamiszoriszeijókamiszori borotvakésborotvakés ◇ den-den-
kikamiszorikikamiszori villanyborotvavillanyborotva 「Denkika-
miszoride hige-o szotta.」 „Villanyborotvával
megborotválkoztam.” ◇ dendókamiszoridendókamiszori vil-vil-
lanyborotvalanyborotva
kamiszoridokamiszorido ◆ borotvafenő kőborotvafenő kő
kamiszorikaburekamiszorikabure ◆ borotvaborotva okoztaokozta irritá-irritá-
cióció
kamiszorimakekamiszorimake ◆ borotva okozta irritációborotva okozta irritáció
kamiszorinohakamiszorinoha ◆ borotvaélborotvaél 「Kamiszorino
ha-o vataru.」 „Borotvaélen táncol.” ◆ borot-borot-
vapengevapenge 「Mó kirenainodekamiszorino ha-o ka-
enakerebanarimaszen.」 „A borotvapengét ki kell
cserélni, mert életlen.” ◆ pengepenge 「Kamiszorino
ha-o kaeta.」 „Kicseréltem a borotva pengéjét.”
◆ zsilettpengezsilettpenge 「Mukasino kamiszorino hano
higeszori-o motteimaszu.」 „Egy régi, zsilettpen-
gés borotvám van.”

kamiszoripancsikamiszoripancsi ◆ jól irányzott ütésjól irányzott ütés
kamiszurukamiszuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Daisansano
iken-o kamiszuru.」 „Figyelembe veszi a harma-
dik fél véleményét.” ◆ fűszerezfűszerez ◆ ízesítízesít
「Rjóri-o kamiszuru.」 „Ízesíti az ételt.”

kamitabakokamitabako ◆ bagóbagó
kamitekamite ◆ felsőfelső részrész ◆ folyófolyó felsőfelső szakaszaszakasza
◆ színpad jobb oldalaszínpad jobb oldala
kamitépukamitépu ◆ lyukszalaglyukszalag ◆ papírszalagpapírszalag
kamivakerukamivakeru ◆ ízíz szerintszerint megkülönböztetmegkülönböztet ◆

megízlelmegízlel 「Szuimo amaimo ka mi vaketa.」 „A
jót és a rosszat is megízlelte.”

kamivakerukamivakeru ◆ belekóstolbelekóstol 「Dzsinszeino szui-
mo amaimo-o kami vaketa.」 „Belekóstolt az élet
nehéz és vidám részébe is.” ◆ megkülönböztetmegkülönböztet
「Zen-aku-o kami vakeru.」 „Megkülönbözteti a
jót a rossztól.” ◇ szuimoamaimokamivakeruszuimoamaimokamivakeru
megtapasztaljamegtapasztalja azaz életélet örömeitörömeit ésés kese-kese-
rűségeitrűségeit
kamivazakamivaza ◆ csodacsoda ◆ emberfelettiemberfeletti erőfe-erőfe-
szítésszítés 「Kore-va mukasiha kamivazadattanoni
imade-va kantannidekiru.」 „Ez régen emberfe-
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letti erőfeszítést igényelt, most pedig könnyen el-
végezhető.”

kamizakamiza ◆ asztalfőasztalfő 「Kamizani szuvatta.」 „Az
asztalfőre ült.”

kamizaikukamizaiku ◆ papírművességpapírművesség ◆ papírtárgypapírtárgy
kamizaikunokamizaikuno ◆ papírbólpapírból készültkészült 「Kamizai-
kuno hana」 „papírból készült virág”

kamizarakamizara ◆ papírtányérpapírtányér
kamizucumikamizucumi ◆ papírba csomagolt dologpapírba csomagolt dolog
kamizumarikamizumari ◆ begyűrődésbegyűrődés 「Acugami-va
kamizumari-o okosita.」 „A vastag papír begyűrő-
dést okozott” ◆ papírbegyűrődéspapírbegyűrődés
kamokamo ◆ talántalán 「Kamone.」 „Talán igen.”

kamokamo ◆ balekbalek 「Kamo-o micukete
niszemononodaija-o kavaszeta.」 „Fogtam egy
balekot, akire rásóztam a hamis gyémántomat.”
◆ palimadárpalimadár ◇ kamoniszurukamoniszuru palirapalira veszvesz
「Szagisi-va kare-o kamonisita.」 „A csaló palira
vette.”

kamokamo ◆ állatszőrből szőtt szőnyegállatszőrből szőtt szőnyeg
kamokamo ◆ kacsakacsa ◆ réceréce ◆ vadkacsavadkacsa 「Hantá-
va kamo-o utta.」 „A vadász vadkacsára lőtt.” ◇

tonarinobinbóhakamonoadzsitonarinobinbóhakamonoadzsi legszebblegszebb
örömöröm aa kárörömkáröröm ◇ nogamonogamo vadkacsavadkacsa ◇ hasi-hasi-
birogamobirogamo kanalaskanalas réceréce ◇ hidorigamohidorigamo fütyü-fütyü-
lő récelő réce ◇ magamomagamo tőkés récetőkés réce
kamocukamocu ◆ rakományrakomány ◆ szállítmányszállítmány ◆ teherteher
◆ teheráruteheráru ◇ kókúkamocukókúkamocu légi teherárulégi teheráru
kamocudzsidósakamocudzsidósa ◆ kamionkamion ◆ tehergépkocsitehergépkocsi

kamocuekikamocueki ◆ teherpályaudvarteherpályaudvar
kamocuhikókikamocuhikóki ◆ teherszállító repülőgépteherszállító repülőgép
kamocujuszókamocujuszó ◆ teheráru-szállításteheráru-szállítás ◆ teher-teher-
fuvarozásfuvarozás ◆ teherszállításteherszállítás
kamocúnszódzsókamocúnszódzsó ◆ menetlevélmenetlevél
kamocu-okamocu-o cumucumu ◆ megpakolmegpakol 「Torakkuni
kamocu-o cunda.」 „Megpakoltam a teherautót.”

kamocuressakamocuressa ◆ tehervonattehervonat
kamocusakamocusa ◆ teherkocsiteherkocsi ◆ tehervagontehervagon
kamocusicukamocusicu ◆ rakodótérrakodótér 「Funani-o funeno
kamocusicuni ireta.」 „A rakományt a hajó rako-
dóterébe rakták.” ◆ raktérraktér
kamocuszenkamocuszen ◆ teherhajóteherhajó

kamodzsikamodzsi ◆ vendéghajvendéghaj 「Kamodzsi-o ireru.」
„Vendéghajat illeszt a hajához.”

kamofukamonaikamofukamonai ◆ nemnem jó,jó, nemnem rosszrossz
「Konoreszutoran-va kamonaku fukamonai.」
„Ez az étterem se nem jó, se nem rossz.”

kamofurádzsukamofurádzsu ◆ álcaálca ◆ álcázásálcázás
kamofurádzsu-nettokamofurádzsu-netto ◆ álcahálóálcaháló
kamofurádzsu-okamofurádzsu-o hodokoszuhodokoszu ◆ álcázálcáz
「Jaszeidóbucu-o
szacueiszurukameranikamofurádzsu-o hodokosi-
ta.」 „Álcáztam a vadon élő állatokat felvevő ka-
merát.”

kamofurádzsuszurukamofurádzsuszuru ◆ álcázálcáz 「Szensa-o gi-
szómódekamofurádzsusita.」 „Álcahálóval álcáz-
ták a tankot.” ◆ elrejtelrejt 「Kin-júszeiszakuno
sippai-o kamofurádzsusita.」 „Elrejtette a gazda-
ságit intézkedések kudarcát.”

kamogajakamogaja ◆ csomós ebírcsomós ebír
kamoganegi-okamoganegi-o sottekurusottekuru ◆ csőstülcsőstül hullhull azaz
áldásáldás ◆ ölébe hull a szerencseölébe hull a szerencse
kamoikamoi ◆ szemöldökfaszemöldökfa
kamokukamoku ◆ cikkcikk 「Sóhizeiricu-o kamokubecuni
szetteisita.」 „Cikkenként különböző forgalmi
adót állapítottak meg.” ◆ tantárgytantárgy ◆ tételtétel
「Uriagedaka-o kamokubecuni simeszu.」 „Téte-
lenként mutatja a bevételt.” ◇ ippankamokuippankamoku
közismeretiközismereti tárgytárgy ◇ sikenkamokusikenkamoku vizsga-vizsga-
tárgytárgy ◇ dzsukenkamokudzsukenkamoku vizsgatárgyvizsgatárgy ◇ su-su-
jókamokujókamoku főfő tantárgytantárgy ◇ hissúkamokuhissúkamoku kö-kö-
telezőtelező tárgytárgy 「Taiiku-va hissúkamokudeszu.」
„A torna kötelező tárgy.” ◇ hiszszukamokuhiszszukamoku kö-kö-
telezőtelező tantárgytantárgy 「Szúgaku-va hiszszuka-
mokudeszu.」 „A matematika kötelező tantárgy.”
◇ risúkamokurisúkamoku felvett tantárgyfelvett tantárgy
kamokukamoku ◆ alrendágalrendág
kamokunakamokuna ◆ hallgataghallgatag 「Kamokuna otoko」
„hallgatag férfi” ◆ szűkszavúszűkszavú 「Kamokuna szei-
kakuno hito」 „szűkszavú természetű ember”

kamokusúrjósikenkamokusúrjósiken ◆ szigorlatszigorlat
kamokusúrjósiken-okamokusúrjósiken-o ukeruukeru ◆ szigorlatozikszigorlatozik
「Kinó szúgakuno kamokusúrjósiken-o uketa.」
„Tegnap szigorlatoztam matematikából.”

kamokuszentakukamokuszentaku ◆ tárgyfelvételtárgyfelvétel
kamomekamome ◆ sirálysirály ◆ viharsirályviharsirály ◇ sirokamo-sirokamo-
meme jeges sirályjeges sirály ◇ jurikamomejurikamome dankasirálydankasirály
kamomírukamomíru ◆ kamillakamilla
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kamomírucsakamomírucsa ◆ kamillateakamillatea
kamomírunoocsakamomírunoocsa ◆ kamillateakamillatea
kamonkamon ◆ tanács meghallgatástanács meghallgatás
kamonkamon ◆ családcsalád 「Kamonno homare」 „család
büszkesége” ◆ dinasztiadinasztia
kamonkamon ◆ csigamintacsigaminta ◆ csigavonalcsigavonal ◆ teker-teker-
vényvény
kamonkamon ◆ családi címercsaládi címer
kamonakufukamonaikamonakufukamonai ◆ sese nemnem jó,jó, sese nemnem
rosszrossz
kamoniszurukamoniszuru ◆ bepalizbepaliz 「Matakamonisza-
reta.」 „Megint bepaliztak.” ◆ palirapalira veszvesz
「Szagisi-va kare-o kamonisita.」 „A csaló palira
vette.”

kamonohasikamonohasi ◆ kacsacsőrű emlőskacsacsőrű emlős
kamonszurukamonszuru ◆ meghallgatmeghallgat 「Heika-va
sitamon-o sita.」 „Őfelsége meghallgatta alattva-
lója tanácsát.”

kamosidaszukamosidaszu ◆ keltkelt 「Bakkumjúdzsikku-va
romancsikkuna fun-iki-o kamosi dasita.」 „A hát-
térzene romantikus hangulatot keltett.”

kamosikakamosika ◆ antilopantilop ◆ kecskeszarvúkecskeszarvú zergezerge
◆ szérószéró
kamosirenaikamosirenai ◆ lehetlehet 「Asita amega furukamo
sirenai.」 „Lehet, hogy holnap esni fog.” ◆ netánnetán
「Kono csie-va inocsi-o taszukerukamosirenai.」
„Ez a tudás netán életet is menthet.” ◆ talántalán
「Karemo kurukamo sirenai.」 „Talán ő is jön
majd.”

kamosirenaigakamosirenaiga ◆ attólattól 「Hajatteirukamo si-
renaiga jakuni tacuto-va kagirimaszen.」 „Attól,
hogy divatos, még nem biztos, hogy hasznos is.”

kamoszukamoszu ◆ főzfőz 「Szake-o kamosita.」 „Szeszt
főzött.” ◆ keltkelt 「Reszutoran-va retorona fun-iki-
o kamosita.」 „Az étterem retro hangulatot kel-
tett.”

kamukamu ◆ akadakad 「Hagurumagafirumunigasikkari
kandeiru.」 „A fogaskerék erősen a film perforá-
ciójába akad.” ◆ beakadbeakad 「Faszuná-va nunoni
kande ugokanai.」 „A cipzár beakadt a ruhába, és
nem mozog.” ◆ elharapelharap 「Sita-o kandesimat-
ta.」 „Elharaptam a nyelvemet.” ◆ harapharap 「Ken-
kasite aneno te-o kanda.」 „Veszekedett, és a nő-
vére kezébe harapott.” ◆ marmar 「Hebi-va kareno
te-o kanda.」 „A kígyó a kezébe mart.” ◆ mardosmardos

「Kjúrjú-va iva-o kandeiru.」 „A heves áramlat
mardossa a sziklát.” ◆ megharapmegharap 「Kucsibiru-
o kandzsatta.」 „Megharaptam a szám szélét.” ◆

megmarmegmar 「Hebini kamaretara taihennakotonina-
rimaszu.」 „Nagy baj lesz, ha megmar egy kígyó.”
◆ megrágmegrág 「Joku kandekara nomi kondene.」
„Jól rágd meg, mielőtt lenyeled!” ◆ rágrág 「Joku
kandekudaszai.」 „Jól rágja meg!” ◇ icsimai-icsimai-
kamukamu bennebenne vanvan aa kezekeze 「Szono dzsikenni ka-
rega icsimaikandeirurasii.」 „Úgy tűnik az ő keze
van abban a bűnesetben.” ◇ icsimaikamuicsimaikamu sze-sze-
reperepe vanvan bennebenne 「Kaisaszecuricuni-va karemo
icsimaikandeiru.」 „Neki is szerepe volt a vállalat
megalapításában.” ◇ kaiinunite-okaiinunite-o kamarerukamareru
kígyótkígyót melengetmelenget aa keblénkeblén ◇ kamikirukamikiru elrágelrág
「Kono szudzsippoi katai niku-va kamikirenai.」
„Nem bírom elrágni ezt a mócsingot.” ◇ kamikirukamikiru
kirágkirág 「Nezumi-va fukuro-o kami kitte, nigeta.」
„Az egér kirágta a zsákot, és elszaladt.” ◇ gamu-gamu-
oo kamukamu rágózikrágózik 「Gamu-o kaminagara hana-
szu.」 „Rágózva beszél.” ◇ gamu-ogamu-o kamukamu rá-rá-
gógumizikgógumizik 「Gamu-o kamuto cumemonoga tor-
eru.」 „Ha rágógumizok, kijön a tömésem.” ◇

kandesimaukandesimau megharapmegharap 「Sita-o kandesimat-
ta.」 „Véletlenül megharaptam a nyelvemet.” ◇

szarugucuva-oszarugucuva-o kamaszerukamaszeru felpeckelifelpeckeli aa szá-szá-
játját 「Dorobó-va te-o sibatte szarugucuva-o ka-
maszeta.」 „A rabló megkötözte, és felpeckelte a
száját.” ◇ szuna-oszuna-o kamujónakamujóna unalmasunalmas
「Szuna-o kamujóna dzsinszei」 „unalmas élet”
◇ szuna-oszuna-o kamujónakamujóna ízteleníztelen 「Tabe mono-va
szuna-o kamujóna adzsigasita.」 „Az étel íztelen
volt.” ◇ hoeruhoeru inu-vainu-va kamanaikamanai amelyikamelyik kutyakutya
ugat,ugat, azaz nemnem harapharap ◇ hozo-ohozo-o kamukamu keserű-keserű-
en megbánen megbán
kamukamu ◆ fújfúj 「Ippungotoni hana-o kanda.」
„Percenként fújta az orrát.” ◆ kifújkifúj 「Hana-o
kanda.」 „Kifújtam az orrom.”

kamukamu ◆ bütyökbütyök ◆ vezérlőbütyökvezérlőbütyök
kamubakkukamubakku ◆ visszatérésvisszatérés
kamubakkuszurukamubakkuszuru ◆ visszatérvisszatér 「Giszoku-o
cuketepararinpikku szensutosite mikotonikamu-
bakkusita.」 „Műlábat használva paralimpiai ver-
senyzőként látványosan visszatért.”

kamudzsikukamudzsiku ◆ vezérműtengelyvezérműtengely
kamufurádzsukamufurádzsu ◆ álcaálca ◆ álcázásálcázás
kamurozaszakamurozasza ◆ nádfűnádfű
kamu-safutokamu-safuto ◆ vezérműtengelyvezérműtengely
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kankan ◆ koronakorona ◇ kantarukantaru elsőelső 「Szekaini kan-
taru kigjó」 „világelső vállalat”

kankan ◆ érzékérzék 「Kare-va gogakuno kangaii.」 „Jó
nyelvérzéke van.” ◆ megérzésmegérzés 「On-nano kan」
„női megérzés” ◆ ösztönösztön 「Inu-va karino kan-
gaaru.」 „A kutyáknak vadászösztönük van.” ◆

ráérzésráérzés ◇ kandevakarukandevakaru megérezmegérez 「Kjóvata-
sinotokoroni kurudaróto kande vakatteimasita.」
„Megéreztem, hogy ma el fogsz jönni hozzám.”

kankan ◆ időtartamidőtartam 「Icsinenkan」 „egy éves idő-
tartam” ◆ igig 「Issúkanmo szeki-o siteita.」 „Egy
hétig köhögtem.” ◆ közöttközött 「Niten kanno kjo-
ri.」 „Két pont közötti távolság.” ◇ icsinenkanicsinenkan
egyegy évenéven átát 「Icsinenkankurumade cúkinsite-
ita.」 „Egy éven át kocsival jártam dolgozni.” ◇

ippunkandeippunkande egyegy percperc alattalatt 「Ippunkande de-
kiru taiszó」 „egy perc alatt elvégezhető testgya-
korlat” ◇ sikonokansikonokan hallótávolsághallótávolság ◇ siko-siko-
nokannokan karnyújtásnyikarnyújtásnyi távolságtávolság 「Kabuka-va
dzsósósi szenen-va sikono kanninatta.」 „A rész-
vény árfolyama emelkedett, és az 1000 jenes szint
karnyújtásnyi távolságra került.” ◇ szeisinoszeisino
kan-okan-o szamajouszamajou élet-halálélet-halál közöttközött lebeglebeg ◇

dzsúicsinicsikandedzsúicsinicsikande tizenegytizenegy napnap alattalatt ◇

fucukakanfucukakan kétkét napignapig 「Fucukakanbaszuga
unkjúsiteita.」 „Két napig nem járt a busz.” ◇ fu-fu-
cukakandecukakande kétkét napnap alattalatt 「Sigoto-va fucu-
kakande dekita.」 „Két nap alatt kész voltam a
munkával.” ◇ mikkakandemikkakande háromhárom napnap alattalatt
「Kaze-va mikkakande naotta.」 „Három nap
alatt meggyógyult a náthám.”

kankan ◆ nagynagy hidegekhidegek 「Kanga aketa.」 „Elmúl-
tak a nagy hidegek.”

kankan ◆ koporsókoporsó ◇ okanokan koporsókoporsó 「Itai-o okan-
ni oszameta.」 „Koporsóba tették a holttestet.”

kankan ◆ Han-dinasztiaHan-dinasztia ◆ Han-korHan-kor ◇ gokangokan Ké-Ké-
seisei Han-korHan-kor ◇ szeikanszeikan Nyugati-Nyugati- Han-korHan-kor ◇

zenkanzenkan KoraiKorai Han-korHan-kor ◇ tókantókan KeletiKeleti Han-Han-
korkor
kankan ◆ csőcső ◇ gaszukangaszukan gázcsőgázcső ◇ kjúszuikankjúszuikan
vízvezetékcsővízvezetékcső ◇ szuidókanszuidókan vízcsővízcső
kankan ◆ szakémelegítésszakémelegítés ◇ acukanacukan forróforró sza-sza-
kéké ◇ kan-okan-o szuruszuru melegítmelegít 「Kan-o site oszake-
o dasita.」 „Melegítve szervírozta a szakét.” ◇ nu-nu-
rukanrukan langyos szakélangyos szaké
kankan ◆ ingerlékenységingerlékenység ◆ lobbanékonyságlobbanékonyság ◇

kan-nocujoikan-nocujoi nyűgösnyűgös 「Kanno cujoi kodomo」
„nyűgös gyerek” ◇ kan-nocujoikan-nocujoi tüzestüzes 「Kanno

cujoi uma」 „tüzes ló” ◇ kan-nomusikan-nomusi nyűgös-nyűgös-
ségség 「Akacsan-no kanno musini najandeiru.」
„Nem tudom kezelni a nyűgös kisbabámat.”

kankan ◆ tömörségtömörség 「Gen-va kan-o tattobu.」
„Tömörség az eszme lelke.”

kankan ◆ hivatalnokihivatalnoki állásállás ◆ kormányzatkormányzat ◆

közszolgálatközszolgálat 「Kanni cuku.」 „Közszolgálat-
ban helyezkedik el.”

kankan ◆ épületépület ◇ kan-naikan-nai épületenépületen belülbelül
「Kan-nai-va kin-endeszu.」 „Az épületen belül
tilos a dohányzás.” ◇ kjófunokankjófunokan TerrorTerror HázaHáza
◇ bekkanbekkan épületszárnyépületszárny 「Bekkan-va gaiszó-
kódzsicsúdeszu.」 „Az épületszárnyat most tata-
rozzák.” ◇ bekkanbekkan különálló épületkülönálló épület
kankan ◆ kötetkötet 「Kore-va daiszankandeszu.」 „Ez
a harmadik kötet.” ◇ gekangekan utolsóutolsó kötetkötet ◇

dzsókandzsókan elsőelső kötetkötet ◇ zenszankan-nozenszankan-no há-há-
romkötetesromkötetes 「Kore-va zenszankanno honde-
szu.」 „Ez egy háromkötetes könyv.” ◇ zen-zen-
nikan-nonikan-no kétköteteskétkötetes 「Kore-va zen-nikanno
hondeszu.」 „Ez egy kétkötetes könyv.” ◇ csú-csú-
kankan középsőközépső kötetkötet ◇ csúkancsúkan másodikmásodik kö-kö-
tettet
kankan ◆ KoreaKorea ◇ nikkannikkan japán-koreaijapán-koreai 「Nik-
kankaidan」 „japán-koreai tárgyalás”

kankan ◆ darabdarab 「Oszusi-o dzsukkantabeta.」 „10
darab szusit ettem.” ◆ kankan ◆ kilomommekilomomme
kankan ◆ érzésérzés 「Konoreszutoran-va kókjúkanga-
aru.」 „Ez az étterem előkelő érzést kelt.” ◇ kan-kan-
gaimurjógaimurjó mérhetetlenmérhetetlen érzelemérzelem 「Aeruno-va
korega szaigokamosirenaito kangaimurjóninat-
ta.」 „Mérhetetlen érzelmekkel töltött el, amikor
arra gondoltam, hogy talán utoljára látom.” ◇

kankivamarukankivamaru elérzékenyülelérzékenyül 「Kankivamatte
naitesimatta.」 „Elérzékenyülve sírva fakadt.” ◇

kan-nitaenaikan-nitaenai meghatódottmeghatódott 「Kanni taenai
hjódzsó-o siteita.」 „Tekintetén meghatódottság
látszott.” ◇ dairokkandairokkan hatodikhatodik érzékérzék 「Dai-
rokkanga nakani haitte-va ikenaitoszaszajaita.」
„A hatodik érzékem súgta, hogy nem szabad be-
menni.” ◇ júecukanjúecukan felsőbbrendűségifelsőbbrendűségi érzésérzés
「Kare-va júecukanni hitatteiru.」 „Felsőbbren-
dűségi érzés tölti el.” ◇ rettókanrettókan kisebbrendű-kisebbrendű-
ségiségi érzésérzés 「Rettókan-o idaku.」 „Kisebbren-
dűségi érzése van.”

kankan ◆ kiadáskiadás 「Kindzsicukan」 „nemsokára ki-
adjuk” ◆ kiadványkiadvány ◇ csókancsókan reggelireggeli laplap
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「Csókan-o totteiru.」 „Járatom a reggeli lapot.”
◇ júkanjúkan estiesti laplap 「Júkan-o jondeiru.」 „Olva-
som az esti lapot.”

kankan ◆ belátásbelátás ◆ kinézetkinézet 「Kono ie-va jósza-
ino kangaaru.」 „Ez a ház úgy néz ki, mint egy
vár.” ◆ nézetnézet ◆ szemléletszemlélet ◆ vipasszanávipasszaná
◇ dzsoszeikandzsoszeikan nőkrenőkre tekintéstekintés 「Kareno
dzsoszeikan-va furukuszai.」 „Régimódian tekint
a nőkre.” ◇ szekaikanszekaikan világnézetvilágnézet ◇ szennjú-szennjú-
kankan előítéletelőítélet
kankan ◆ bádogdobozbádogdoboz ◆ fémdobozfémdoboz ◆ italdobozitaldoboz
◆ sörössörös dobozdoboz ◆ üdítősüdítős dobozdoboz ◇ akikanakikan
üresüres konzervdobozkonzervdoboz ◇ akikanakikan üresüres sörössörös do-do-
bozboz ◇ arumikanarumikan alumíniumalumínium italdobozitaldoboz ◇ do-do-
ramukanramukan olajoshordóolajoshordó ◇ doramukandoramukan vashor-vashor-
dódó
kanakana ◆ kanakana 「Namae-o kanade kaku.」 „Kaná-
val írja a nevét.” ◇ katakanakatakana katakanakatakana ◇ kan-kan-
azukaiazukai kanahelyesíráskanahelyesírás ◇ hiraganahiragana hiraga-hiraga-
nana
kanakana ◆ jójó lennelenne 「Kore-o asitamadeni dekina-
ikana.」 „Jó lenne, ha ezt holnapra befejeznéd!”
◆ milyenmilyen 「Szubarasikikana, kono dzsinszei.」
„Milyen csodálatos ez az élet!” ◆ ténylegtényleg 「Hen-
dzsanaikana?」 „Ez tényleg nem furcsa?” ◆ va-va-
jonjon 「Kare-va kurukana.」 „Vajon eljön-e?”

kanaamikanaami ◆ dróthálódrótháló
kanaatokanaato omouomou ◆ tűnődiktűnődik 「Sórai-va dónaru-
kanaato omotta.」 „Azon tűnődtem, hogy vajon
milyen lesz a jövő.”

kánabikánabi ◆ autónavigációautónavigáció ◆ autósautós navigátornavigátor
◆ GPSGPS 「Kánabiga mokutekicsimade curete itte-
kureru.」 „A GPS elvezet a célállomáshoz.”

kanabókanabó ◆ buzogánybuzogány ◆ fémrúdfémrúd
kanabunkanabun ◆ ganajtúróganajtúró bogárbogár ◆ ganéjtúróganéjtúró
bogárbogár
kan-acusikan-acusi ◆ önátírós papírönátírós papír
kanadakanada ◆ KanadaKanada
kanadabaruszamukanadabaruszamu ◆ kanada-balzsamkanada-balzsam
kanadadzsinkanadadzsin ◆ kanadaikanadai
kanadanokanadano ◆ kanadaikanadai
kanadaraikanadarai ◆ lavórlavór ◆ mosdótálmosdótál
kanaderukanaderu ◆ játszikjátszik 「Ókeszutora-va ongaku-
o kanadeta.」 „A zenekar zenét játszott.” ◇

adoribuongaku-oadoribuongaku-o kanaderukanaderu improvizálimprovizál

「Dzsazubando-va adoribu ongaku-o kanadete-
ita.」 „A dzsesszegyüttes improvizált.”

kanaekanae ◆ háromlábúháromlábú bronzüstbronzüst ◇ kanaenokanaeno
keicsó-okeicsó-o toutou megkérdőjelezimegkérdőjelezi azaz alkalmas-alkalmas-
ságátságát
kanaenokanaeno keicsó-okeicsó-o toutou ◆ megkérdőjelezimegkérdőjelezi azaz
alkalmasságátalkalmasságát
kanaerukanaeru ◆ teljesítteljesít 「Kibó-o kanaeru.」 „Tel-
jesíti a vágyat.” ◆ valóravalóra váltvált 「Jume-o kana-
eta.」 „Valóra váltotta az álmát.”

kanaerukanaeru ◆ kielégítkielégít 「Muzukasii dzsóken-o ka-
naetekureru.」 „Kielégíti a nehéz feltételeket.”

kanagatakanagata ◆ fémformafémforma ◆ öntőformaöntőforma ◆ szer-szer-
számszám
kanagavakenkanagavaken ◆ Kanagava megyeKanagava megye
kanagukanagu ◆ fémszerelvényfémszerelvény
kanaguriszuterukanaguriszuteru ◆ elvetelvet 「Teiszai-o kanaguri
szuteta.」 „Elvetette a külsőségeket.” ◆ ledobledob
「Fuku-o kanaguri szuteta.」 „Ledobta magáról
a ruhát.” ◆ mitmit semsem törődiktörődik 「Dzsósiki-o ka-
naguri szuteta.」 „Mit sem törődik a józan ésszel.”

kanagusikanagusi ◆ fémnyársfémnyárs
kanahebikanahebi ◆ gyíkgyík
kanahokokanahoko ◆ jobb oldali lándzsa-gyökjobb oldali lándzsa-gyök
kanaikanai ◆ családcsalád 「Kanaiicsidóga szorotta.」
„Összejött az egész család.” ◆ feleségfeleség 「Kanai-
va sodókjósicuni kajotteiru.」 „A feleségem kalli-
gráfiát tanul.” ◆ otthonotthon lévőklévők ◇ kanaianzenkanaianzen
családcsalád biztonságabiztonsága 「Kanaianzenno ofuda」
„amulett a család biztonságáért”

kanaianzenkanaianzen ◆ családcsalád biztonságabiztonsága 「Kanaian-
zenno ofuda」 „amulett a család biztonságáért”

kanaikógjókanaikógjó ◆ háziiparháziipar
kanaiszeisukógjókanaiszeisukógjó ◆ háziiparháziipar
kanakanakanakana ◆ higurasihigurasi
kan-akekan-ake ◆ tavasz kezdetetavasz kezdete
kanakekanake ◆ fémesfémes ízíz 「Kono mizu-va kanakegaa-
ru.」 „Ez a víz fémes ízű.” ◆ valamivalami fémfém ◆ vasízvasíz

kanakirigoekanakirigoe ◆ éleséles hanghang ◆ sikítássikítás ◆ visíto-visíto-
zászás
kanakirigoedenakukanakirigoedenaku ◆ visítvisít 「Kobuta-va kana-
kiri goede naiteita.」 „A malac visított.” ◆ visíto-visíto-
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zikzik 「Akacsan-va kanakiri goede naita.」 „A baba
éles hangon visítozott.”

kanakugirjúkanakugirjú ◆ macskakaparásmacskakaparás ◆ szálkásszálkás
betűkbetűk
kanakuzukanakuzu ◆ fémforgácsfémforgács ◆ fémhulladékfémhulladék ◆

fémreszelékfémreszelék
kanamadzsiribunkanamadzsiribun ◆ kandzsi-kanakandzsi-kana vegyes-vegyes-
írásírás
kanamekaname ◆ fontosfontos 「Anzentozanno kaname-va
joi tozangucu-o cukau kotodeszu.」 „A biztonsá-
gos hegymászáshoz fontos, hogy jó bakancsot
használjunk.” ◆ legyezőlegyező csuklójacsuklója ◆ sarkala-sarkala-
tostos pontpont ◆ támasztámasz 「Kono szensu-va csímuno
kanameda.」 „Ez a versenyző a csapat támasza.”

kanameisikanameisi ◆ talpkőtalpkő ◆ zárókőzárókő
kanamonokanamono ◆ fémárufémáru ◆ fémszerelvényfémszerelvény ◆

vasáruvasáru
kanamonojakanamonoja ◆ vaskereskedésvaskereskedés
kanamonozaikukanamonozaiku ◆ fémmunkafémmunka
kan-ankan-an ◆ figyelembe vételfigyelembe vétel
kanankanan ◆ tűzvésztűzvész
kanankakananka ◆ vagyvagy másmás 「Kóhíka nanka nomita-
kunai?」 „Nem akarsz kávét vagy valami mást in-
ni?”

kanansókanansó ◆ HonanHonan
kan-anszurukan-anszuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Zaigenno
dzsókjó-o kan-anszuru.」 „Figyelembe veszik az
anyagi körülményeket.”

kanappekanappe ◆ koktélszendvicskoktélszendvics
kanarazukanarazu ◆ áldottáldott 「Otto-va maibankanarazu
tomodacsito issoni nomini iku.」 „A férjem min-
den áldott éjjel a barátaival iszik.” ◆ egészenegészen
biztosanbiztosan 「Agaru mono-va kanarazu szagaru.」
„Ami felemelkedik, az egészen biztosan le is esik.”
◆ feltétlenülfeltétlenül 「Eigano omosiroitokoroni kana-
razu síemuga kuru.」 „A reklámok feltétlenül a
film érdekes részénél jönnek.” ◆ okvetlenülokvetlenül
「Kanarazu ikimaszu.」 „Okvetlenül megyek.”

kanarazujakanarazuja ◆ egészenegészen biztosanbiztosan 「Honnóni
sitagaeba kanarazuja kóunninareru .」 „Ha hall-
gatsz az ösztöneidre egészen biztosan szerencsés
leszel.”

kanarazusimokanarazusimo ◆ nemnem biztosbiztos 「Kanarazusi-
moszótoha kagiranai.」 „Ez nem biztos, hogy úgy
van.” ◆ nemnem feltétlenülfeltétlenül 「Undósitara kanara-

zusimo jaszeru vakedehanai.」 „A mozgástól nem
feltétlenül leszünk karcsúbbak.”

kanarikanari ◆ eléggéeléggé 「Szaikin-va kanari iszogasi-
ideszu.」 „Mostanában eléggé elfoglalt vagyok.”
◆ meglehetősenmeglehetősen 「Csokinnonai hito-va kanari
ói.」 „Meglehetősen sok embernek nincs megta-
karítása.”

kanariakanaria ◆ kanárikanári
kanariasotókanariasotó ◆ Kanári-szigetekKanári-szigetek
kanarijakanarija ◆ kanárikanári
kanarinokanarino ◆ jókorajókora 「Kanarino rieki-o ageta.」
„Jókora profitjuk lett.” ◆ tetemestetemes 「Kanarino
gakuno bakkin-o haravaszeta.」 „Tetemes bírsá-
got kapott.” ◆ tisztestisztes 「Kanarino kjori-o oite
otta.」 „Tisztes távolságból követte.”

kanasibarikanasibari ◆ fojtogatásfojtogatás 「Sakkinde kana-
sibarininatteiru.」 „Fojtogatják az adósságai.” ◆

gúzsbagúzsba kötéskötés ◆ megdermedésmegdermedés ◆ pillanatnyipillanatnyi
bénulásbénulás
kanasibarininarukanasibarininaru ◆ megdermedmegdermed 「Dzsiko-o
mite kanasibarininatta.」 „Megdermedve figyelte
a balesetet.” ◆ pillanatnyipillanatnyi bénulásabénulása leszlesz
「Kanasibarininaruno-va cukarega omona gen-
indeszu.」 „A fáradság pillanatnyi bénulást okoz.”

kanasigenakanasigena ◆ szomorkásszomorkás
kanasigenikanasigeni ◆ szomorkásanszomorkásan
kanasiikanasii ◆ bánatosbánatos 「Kanasii kao」 „bánatos
arc” ◆ búsbús 「Kanasii kibun」 „bús kedv” ◆ gyá-gyá-
szosszos 「Szósiki-va kanasii gjódzsideszu.」 „A te-
metés gyászos esemény.” ◆ sajnálatossajnálatos 「Kana-
sii dekigoto」 „sajnálatos esemény” ◆ szomorúszomorú
「Kore-va kanasii hanasideszu.」 „Ez egy szomo-
rú történet.”

kanasikikanasiki ◆ üllőüllő
kanasikunarukanasikunaru ◆ elkeseredikelkeseredik 「Kjúrjómeiszai-
o mite kanasikunatta.」 „Amikor meglátta a fize-
tését, elkeseredett.” ◆ elszomorodikelszomorodik 「Szore-o
omoi daszuto kanasikunaru.」 „Amikor az eszem-
be jut, elszomorodok.”

kanasikuszaszerukanasikuszaszeru ◆ elszomorítelszomorít
kanasimaszerukanasimaszeru ◆ fájdítja a szívétfájdítja a szívét
kanasimikanasimi ◆ bánatbánat 「Koibitotono vakarega ók-
ina kanasimitonatteiru.」 „A szerelmétől a válás
nagy bánat volt számára.” ◆ búbú ◆ szomorúságszomorúság
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kanasimidekanasimide ◆ bánatábanbánatában 「Kanasimide joi cu-
bureta.」 „Bánatában leitta magát.”

kanasimigaierukanasimigaieru ◆ megvigasztalódikmegvigasztalódik 「Szú-
nentattejójaku kanasimiga ieta.」 „Évek múltán
megvigasztalódott.”

kanasimukanasimu ◆ bánkódikbánkódik 「Szon-nakotode kanasi-
manaide!」 „Ne bánkódj ezen!” ◆ búsulbúsul 「Naku-
sita jubiva-o kanasindeita.」 „Búsultam az elvesz-
tett gyűrű miatt.” ◆ gyászolgyászol 「Tomodacsino si-
o kanasinda.」 „Gyászolta a barátja halálát.” ◆

lógatjalógatja azaz orrátorrát 「Kanasimanaide!」 „Ne ló-
gasd az orrod!” ◆ szomorkodikszomorkodik 「Kanasimana-
ide!」 „Ne szomorkodj!” ◇ nakikanasimunakikanasimu ke-ke-
seregsereg 「Dzsinszei-o mudanisitakoto-o naki ka-
nasinda.」 „Kesergett az eltékozolt élete miatt.”

kanasimubekikanasimubeki ◆ sajnálatossajnálatos 「Kanasimubeki
dzsidzsicu」 „sajnálatos tény” ◆ tragikustragikus 「Ka-
nasimubeki dekigoto」 „tragikus esemény”

kanasimukotokanasimukoto ◆ szívfájdalomszívfájdalom 「Kanodzsoga
kanasimukoto-o sitakunai.」 „Nem akarok szív-
fájdalmat okozni neki!”

kanasiszakanasisza ◆ szomorúságszomorúság
kanasiszónakanasiszóna ◆ bánatosbánatos 「Kanasiszóna hjód-
zsó」 „bánatos arckifejezés” ◆ szomorúszomorú 「Kana-
siszóna koe」 „szomorú hang”

kanasiszónikanasiszóni ◆ keserűenkeserűen 「Kanasiszóni varat-
ta.」 „Keserűen nevetett.” ◆ szomorúanszomorúan 「Ka-
nasiszóni aruita.」 „Szomorúan sétált.”

kanaszabikanaszabi ◆ rozsdarozsda
kanaszabigaderukanaszabigaderu ◆ megrozsdásodikmegrozsdásodik 「Kono
kóka-va kanaszabiga deteimaszu.」 „Ez az érme
megrozsdásodott.”

kanatakanata ◆ messzeségmesszeség ◆ távoliságtávoliság ◇ kana-kana-
tanotano messzimesszi 「Tanszaki-va ucsúnokanata-e tobi
tatta.」 „Az űrszonda elindult a messzi világűrbe.”
◇ harukakanataniharukakanatani messzimesszi távolbantávolban 「Ha-
ruka kanatani jamaga mieru.」 „A messzi távol-
ban egy hegy látszik.” ◇ rekisinokanatarekisinokanata törté-törté-
nelemnelem süllyesztőjesüllyesztője 「Kono sihaisa-va rekisino
kanatani kieta.」 „Ez az uralkodó eltűnt a történe-
lem süllyesztőjében.”

kanata-ekanata-e ◆ tovatova 「Nagare bosi-va kanata-e ki-
ete itta.」 „A hullócsillag tovatűnt.”

kanatanokanatano ◆ messzimesszi 「Tanszaki-va
ucsúnokanata-e tobi tatta.」 „Az űrszonda elin-
dult a messzi világűrbe.” ◆ távolitávoli 「Kanatano ja-

ma」 „távoli hegy” ◆ túlitúli 「Uminokanatano ku-
ni」 „tengeren túli ország”

kanatekokanateko ◆ feszítővasfeszítővas 「Dorobó-va
kanatekodedoa-o kodzsi akejótosita.」 „A betörő
feszítővassal nekiesett az ajtónak.” ◆ pajszerpajszer
「Hakono futa-o kanatekodekodzsi aketa.」 „Paj-
szerrel felfeszítette a láda tetejét.”

kanatekobókanatekobó ◆ feszítőrúdfeszítőrúd
kanatokokanatoko ◆ üllőüllő
kanaukanau ◆ elviselelvisel 「Kono acuszani-va kanava-
nai.」 „Elviselhetetlen ez a hőség.” ◆ felveszifelveszi
azaz versenytversenyt 「Kareni kanau hito-va inai.」
„Senki sem veszi fel a versenyt vele.” ◇ kanava-kanava-
nainai nyomábanyomába semsem érér 「Szúgakude-va kareni
kanavanai.」 „A matematikában a nyomába sem
lehet érni.” ◇ kanavanaikanavanai kibírhatatlankibírhatatlan 「Acu-
kute kanavanai.」 „Kibírhatatlan ez a meleg.” ◇

kanavanaikanavanai kifogkifog 「Kononedzsi-va cujoszugite
kanavanai.」 „Kifog rajtam ez az erős csavar.”

kanaukanau ◆ alkalmasalkalmas 「Mokutekini kanau.」 „A
célra alkalmas.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Nozomini ka-
nau.」 „A kívánságnak megfelelő.” ◇ kokoroni-kokoroni-
kanaukanau kívánalmainakkívánalmainak megfelelmegfelel 「Kokoronik-
anatta ie-o kaukotoga dekita.」 „Sikerült a kívá-
nalmaimnak megfelelő lakást vennem.” ◇ dórini-dórini-
kanaukanau jogosjogos 「Dórinikanatta kói」 „jogos cse-
lekedet” ◇ dórinikanaudórinikanau észszerűészszerű 「Dórinika-
nau rijú」 „észszerű indok” ◇ rinikanaurinikanau ész-ész-
szerűszerű 「Rini kanau kói」 „észszerű cselekedet”

kanaukanau ◆ beteljesülbeteljesül 「Jumega kanatta.」 „Be-
teljesült az álma.” ◆ teljesülteljesül 「Negai gotoga
kanatta.」 „Teljesült a kívánságom” ◆ valóravalóra
válikválik 「Kasuninarutoiu jumega kanatta.」 „Va-
lóra vált az álmom, hogy énekes lehessek.”

kanaukotokanaukoto ◆ teljesülésteljesülés 「Jumega kanauko-
to」 „álom teljesülése”

kanavanaikanavanai ◆ kibírhatatlankibírhatatlan 「Acukute kan-
avanai.」 „Kibírhatatlan ez a meleg.” ◆ kifogkifog
「Kononedzsi-va cujoszugite kanavanai.」 „Kifog
rajtam ez az erős csavar.” ◆ nyomábanyomába semsem érér
「Szúgakude-va kareni kanavanai.」 „A matema-
tikában a nyomába sem lehet érni.”

kanazavasikanazavasi ◆ KanazavaKanazava
kanazósikanazósi ◆ kanazósikanazósi
kanazucsikanazucsi ◆ kalapácskalapács 「Kanazucside kugi-o
ucsi konda.」 „Kalapáccsal bevertem a szöget.”
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◆ nyeletlennyeletlen baltabalta 「Boku-va kanazucsida.」
„Úgy úszok, mint a nyeletlen balta.”

kanazucsiatamakanazucsiatama ◆ keményfejű emberkeményfejű ember
kanazukaikanazukai ◆ kanahelyesíráskanahelyesírás ◇ sinkanazu-sinkanazu-
kaikai új kanahelyesírásúj kanahelyesírás
kanbacukanbacu ◆ erdőritkításerdőritkítás
kanbacukanbacu ◆ aszályaszály ◆ szárazságszárazság
kanbacuhigaikanbacuhigai ◆ aszálykáraszálykár
kanbacunokanbacuno ◆ aszályosaszályos 「Kanbacuno nenni-
va nószakubucuno nedanga agaru.」 „Az aszályos
években megemelkedik a mezőgazdasági termé-
kek ára.”

kanbacuszurukanbacuszuru ◆ ritkítritkít 「Ikucukano ki-o kan-
bacuszuru.」 „Néhány fával ritkít.”

kanbaikanbai ◆ korai szilvakorai szilva
kanbaikanbai ◆ elkeltelkelt
kanbaiszurukanbaiszuru ◆ elkapkodelkapkod 「Csiketto-va kan-
baiszareta.」 „A jegyeket elkapkodták.” ◆ elkelelkel
「Kono sóhin-va kanbaisimasita.」 „Ez az áru el-
kelt.” ◇ szokudzsicukanbaiszuruszokudzsicukanbaiszuru elel leszlesz
kapkodvakapkodva 「Konszátono kippu-va szokudzsicu-
kanbaisimasita.」 „A koncertjegyeket első napon
elkapkodták.”

kanbankanban ❶ cégtáblacégtábla 「Sitatejano kanbanga de-
teita.」 „Kint volt a szabó cégtáblája.” ◆ arcarc
「Kaisano kanbantosite kare-o cukau.」 „Őt hasz-
nálják a cég arcaként.” ◆ cégércégér ◆ hírnévhírnév
「Koregabaretara siniszetoiu kanbanga naku.」
„Ha ez nyilvánosságra kerül, patinás cégünk hír-
neve fogja megsínyleni.” ◆ táblatábla 「Kabeni kjú-
dzsinkókokuno kanbangakakatteita.」 „Volt egy
álláshirdető tábla a falon.” ◆ zárászárás 「Kanban-
made nomó!」 „Zárásig igyunk!” ◇ kanban-okanban-o
oroszuoroszu lehúzzalehúzza aa rolótrolót 「Kono szeitó-va mo-
va ja kanban-o oroszusikanai.」 „Ez a párt már
lehúzhatja a rolót.” ◇ kanban-okanban-o oroszuoroszu bezárbezár
「Misze-va kanban-o orosita.」 „Az üzlet bezárt.”
◇ kanban-okanban-o kakagerukakageru zászlajárazászlajára tűztűz 「Ko-
no szeitó-va kikaikintóno kanban-o kakageta.」
„Ez a párt az esélyegyenlőséget tűzte zászlajára.”
◇ kanban-okanban-o taterutateru kirakjakirakja aa cégtáblátcégtáblát ◇

kanban-okanban-o nurikaerunurikaeru átfestiátfesti aa cégtáblátcégtáblát
「Furukunatteita kanban-o nuri kaeta.」 „Átfes-
tettem a régi cégtáblát.” ◇ kanban-okanban-o nurikaerunurikaeru
átállátáll 「Kaikakuhani kanban-o nuri kaeta.」 „Át-
állt a reformistákhoz.” ◇ kókokunokanbankókokunokanban rek-rek-
lámtáblalámtábla

kanbandaorenokanbandaoreno ◆ csalódástcsalódást okozóokozó 「Kan-
bandaoreno szeiszaku」 „csalódást okozó intézke-
dés”

kanbanganakukanbanganaku ◆ csorbulcsorbul aa hírehíre 「Kon-
namazui rjóri-o cukuttarakonoreszutoran-no
kanbanga naku.」 „Ha ilyen rossz ételt csinálunk,
csorbul az éttermünk híre.”

kanbanhósikikanbanhósiki ◆ raktárkészletraktárkészlet nélkülinélküli ter-ter-
melésszervezésmelésszervezés
kanban-jakanban-ja ◆ cégtáblafestőcégtáblafestő ◆ cégtáblaké-cégtáblaké-
szítőszítő
kanbanmuszumekanbanmuszume ◆ vevőcsalogató nővevőcsalogató nő
kanban-niicuvarinasikanban-niicuvarinasi ◆ az,az, aminekaminek mondjamondja
magátmagát
kanban-niszurukanban-niszuru ◆ hirdetihirdeti magátmagát 「Kono
gakkó-va jakjú-o kanbannisiteiru.」 „Ez az iskola
a bázislabdacsapatával hirdeti magát.”

kanban-okanban-o kakagerukakageru ◆ zászlajárazászlajára tűztűz 「Ko-
no szeitó-va kikaikintóno kanban-o kakageta.」
„Ez a párt az esélyegyenlőséget tűzte zászlajára.”

kanban-okanban-o nurikaerunurikaeru ◆ átállátáll 「Kaikakuhani
kanban-o nuri kaeta.」 „Átállt a reformistákhoz.”
◆ átfestiátfesti aa cégtáblátcégtáblát 「Furukunatteita
kanban-o nuri kaeta.」 „Átfestettem a régi cég-
táblát.”

kanban-okanban-o oroszuoroszu ◆ bezárbezár 「Misze-va kanban-
o orosita.」 „Az üzlet bezárt.” ◆ lehúzzalehúzza aa rolótrolót
「Kono szeitó-va mo-va ja kanban-o oroszu-
sikanai.」 „Ez a párt már lehúzhatja a rolót.”

kanban-o taterukanban-o tateru ◆ kirakja a cégtáblátkirakja a cégtáblát
kanbansiszutemukanbansiszutemu ◆ raktárkészletraktárkészlet nélkülinélküli
termelésszervezéstermelésszervezés
kanbasiikanbasii ◆ aromásaromás 「Reszutoran-ni kócsano
kanbasii kaoriga tadajotteita.」 „A tea aromás il-
lata betöltötte az éttermet.” ◆ illatosillatos ◆ kelle-kelle-
mesmes 「Barano kanbasii kaori-o kaida.」 „Meg-
szagoltam a rózsa kellemes illatát.” ◇ kanbasiku-kanbasiku-
nainai nemnem túltúl biztatóbiztató 「Kaisano gjószeki-va kan-
basikunai.」 „Nem túl biztató a vállalat teljesít-
ménye.” ◇ kanbasikunaikanbasikunai kellemetlenkellemetlen 「Kan-
basikunai uvasza-o kiita.」 „Kellemetlen pletykát
hallottam.”

kanbasikunaikanbasikunai ◆ kellemetlenkellemetlen 「Kanbasikunai
uvasza-o kiita.」 „Kellemetlen pletykát hallot-
tam.” ◆ nemnem túltúl biztatóbiztató 「Kaisano gjószeki-va
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kanbasikunai.」 „Nem túl biztató a vállalat telje-
sítménye.”

kanbasirukanbasiru ◆ éleséles 「Kanbasitta koe」 „éles
hang”

kanbasittakanbasitta ◆ éleséles
kanbaszésonkanbaszéson ◆ beszélgetésbeszélgetés
kanbaszukanbaszu ◆ festővászonfestővászon ◆ vászonvászon
kanbecukanbecu ◆ elkülönítéselkülönítés ◆ elválasztáselválasztás ◆ kü-kü-
lönválasztáslönválasztás ◆ szétválasztásszétválasztás ◇ ojakokan-ojakokan-
becubecu szülőségszülőség megállapításamegállapítása ◇ sijúkanbe-sijúkanbe-
cucu szexálásszexálás ◇ sijúkanbecusasijúkanbecusa szexálószexáló
kanbecubinakanbecubina ◆ szexáltszexált csirkecsirke ◇ mukanbe-mukanbe-
cubinacubina szexálatlan csirkeszexálatlan csirke
kanbecusindankanbecusindan ◆ megkülönböztetőmegkülönböztető diagnó-diagnó-
ziszis 「Rjószeisujóto akuszeisujóno kanbecusin-
dan」 „jóindulatú és rosszindulatú daganat meg-
különböztető diagnózisa”

kanbecusokanbecuso ◆ elzáróelzáró intézetintézet ◆ javítóinté-javítóinté-
zetzet ◇ sónenkanbecusosónenkanbecuso ifjúságiifjúsági javítóinté-javítóinté-
zetzet
kanbecuszurukanbecuszuru ◆ különválasztkülönválaszt 「Hijokono
sijú-o kanbecusita.」 „Nemek szerint különvá-
lasztotta a csibéket.”

kanbenkanben ◆ elnézéselnézés ◆ megbocsátásmegbocsátás ◆ türe-türe-
lemlem
kanbenkakanbenka ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés 「Kadzsino kan-
benka」 „házimunka egyszerűsítése” ◆ prakti-prakti-
kussákussá tételtétel 「Szeikacuno kanbenka」 „élet
praktikussá tétele”

kanben-nakanben-na ◆ egyszerűegyszerű 「Kanbenna tecuzuki」
„egyszerű ügyintézés” ◆ könnyűkönnyű 「Kanbenna
hóhó-o eranda.」 „A könnyű utat választotta.” ◆

praktikuspraktikus 「Kanbenna dógu」 „praktikus szer-
szám”

kanbenszurukanbenszuru ◆ elnézelnéz 「Kondodake-va kan-
bensitejaru.」 „Most az egyszer elnézem.” ◆ meg-meg-
bocsájtbocsájt ◆ megbocsátmegbocsát 「Nicsijóbimo hatara-
kaszete kanbensitekurejo!」 „Már megbocsáss, de
én nem akarok vasárnap is dolgozni!” ◆ tűrtűr
「Kore idzsó-va kanbendekinai.」 „Ez már tűrhe-
tetlen!”

kanbikanbi ◆ maradéktalanmaradéktalan ellátottságellátottság ◇ rei-rei-
danbókanbidanbókanbi teljesteljes légkondicionáláslégkondicionálás 「Rei-
danbókanbino sokuba」 „teljesen légkondicionált
munkahely”

kanbinakanbina ◆ andalítóandalító 「Kanodzsokara kószuino
kanbina nioiga tadajottekita.」 „A nő andalító il-
latot árasztott.” ◆ édesédes 「Kanbina kudamono-
da.」 „Édes gyümölcs.” ◆ fülbemászófülbemászó 「Kanbi-
namerodí.」 „Fülbemászó dallam.” ◆ kellemeskellemes
「Kanbina jume-o miteita.」 „Kellemes álmot lá-
tott.”

kanbin-nahannókanbin-nahannó ◆ túlreagálástúlreagálás
kanbin-nahannószurukanbin-nahannószuru ◆ túlreagáltúlreagál 「Kareno
kotobani kanbinna hannó-o sita.」 „Túlreagáltam
a kijelentését.”

kanbírukanbíru ◆ dobozos sördobozos sör
kanbisitakanbisita ◆ komplettkomplett 「Reizókinó-o kanbisita
juszósadeszu.」 „Szállítójármű komplett hűtő-
vel.”

kanbiszurukanbiszuru ◆ biztosítbiztosít 「Macsiaisicuni mu-
szenranga kanbiszareteiru.」 „A váróteremben
wifit biztosítunk.” ◆ maradéktalanulmaradéktalanul kiépítkiépít
「Kono macsi-va dzsógeszuidóga kanbiszaretei-
ru.」 „Ebben a városban a szennyvíz- és ivóvíz-
hálózat maradéktalanul ki van építve.” ◆ mindenminden
részétrészét ellátellát 「Konohoteru-va reibóga kanbi-
szareteiru.」 „A hotel minden részét ellátták lég-
kondicionálóval.” ◆ mindenminden teljesülteljesül 「Dzsó-
kenga kanbisita.」 „Minden feltétel teljesült.”

kanbjókanbjó ◆ betegápolásbetegápolás
kanbjóninkanbjónin ◆ ápolóápoló
kanbjószurukanbjószuru ◆ ápolápol 「Kjó-va kodomoga necu-
o dasitanode kanbjósiteimaszu.」 „Ma belázaso-
dott a gyerek, őt ápolom.”

kanbjózukarekanbjózukare ◆ kimerültségkimerültség azaz ápolástólápolástól
「Kanbjózukarega deta.」 „Kimerültem az ápo-
lástól.”

kanbókanbó ◆ megfigyelésmegfigyelés ◇ tentaikanbótentaikanbó csil-csil-
lagvadászatlagvadászat
kanbókanbó ◆ megfázásmegfázás ◇ rjúkószeikanbórjúkószeikanbó influ-influ-
enzaenza
kanbókanbó ◆ börtöncellabörtöncella ◆ cellacella ◆ zárkazárka ◇ do-do-
kuricunokanbókuricunokanbó magánzárkamagánzárka ◇ mikecukanbómikecukanbó
fogdafogda
kanbókanbó ◆ titkárititkári hivatalhivatal ◆ titkárságtitkárság ◇ szór-szór-
idaidzsinkanbóidaidzsinkanbó miniszterelnök titkárságaminiszterelnök titkársága
kanbocukanbocu ◆ beszakadásbeszakadás ◆ gödörgödör ◆ talaj-talaj-
süllyedéssüllyedés ◆ talajsüppedéstalajsüppedés
kanbocuanakanbocuana ◆ víznyelővíznyelő
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kanbocuszurukanbocuszuru ◆ beomlikbeomlik 「Kózande kódóga
kanbocusita.」 „A bányában beomlott a járat.” ◆

besüllyedbesüllyed 「Dóroga kanbocusita.」 „Besüllyedt
az út.” ◆ beszakadbeszakad 「Tendzsóga kanbocusita.」
„Beszakadt a mennyezet.”

kanbócsókanbócsó ◆ főtitkárfőtitkár
kanbócsókankanbócsókan ◆ kabinet-főtitkárkabinet-főtitkár ◆ kor-kor-
mányhivatalmányhivatal főtitkárafőtitkára ◇ naikakukanbócsó-naikakukanbócsó-
kankan kancelláriahivatalkancelláriahivatal vezetőjevezetője ◇ nai-nai-
kakukanbócsókankakukanbócsókan kabinet-főtitkárkabinet-főtitkár ◇ nai-nai-
kakukanbócsókankakukanbócsókan miniszterelnökiminiszterelnöki hivatalhivatal
vezetőjevezetője
kanbodzsiakanbodzsia ◆ KambodzsaKambodzsa
kanbodzsiadzsinkanbodzsiadzsin ◆ kambodzsaikambodzsai
kanbodzsianokanbodzsiano ◆ kambodzsaikambodzsai
kanbokukanboku ◆ bokorbokor ◆ bozótbozót ◆ cserjecserje
kanbokukanboku ◆ kányabangitakányabangita
kanbokunosigemikanbokunosigemi ◆ bozótbozót
kanbónikakarukanbónikakaru ◆ megfázikmegfázik
kanbószurukanbószuru ◆ megfigyelmegfigyel 「Jozorano hosi-o
tenbósita.」 „Megfigyeltem a csillagokat az éjsza-
kai égbolton.”

kanbukanbu ◆ betegbeteg részrész 「Kanbu-o hijasita.」
„Hűtötte a beteg részt.” ◆ sérült helysérült hely
kanbukanbu ◆ törzstörzs ◆ vezetővezető ◆ vezetőségvezetőség 「Ka-
isano kanbu」 „cégvezetőség” ◇ kumiaikanbukumiaikanbu
szakszervezet vezetőségeszakszervezet vezetősége
kanbucukanbucu ◆ sviháksvihák
kanbucukanbucu ◆ aszaltaszalt gyümölcsgyümölcs ◆ szárítottszárított
ételétel
kanbucuekanbucue ◆ Buddha születésnapjaBuddha születésnapja
kanbucujakanbucuja ◆ szárítottszárított ételeketételeket árusítóárusító
boltbolt
kanbukaikanbukai ◆ vezetőségvezetőség
kanbukaigikanbukaigi ◆ vezetőségi ülésvezetőségi ülés
kanbukóhoszeikanbukóhoszei ◆ kadétkadét ◆ tisztjelölttisztjelölt
kanbunkanbun ◆ Kanbun-korKanbun-kor
kanbunkanbun ◆ csupacsupa kandzsivalkandzsival írtírt szövegszöveg ◆

kanbunkanbun ◆ régi kínai szövegrégi kínai szöveg
kanbunkundokukanbunkundoku ◆ kínaikínai szövegszöveg japánjapán olva-olva-
sásasása
kanbunkundokubunkanbunkundokubun ◆ átültetett kanbunátültetett kanbun
kanburiakikanburiaki ◆ kambriumkambrium

kancónekancóne ◆ canzonecanzone
kancúkancú ◆ házasságtörésházasságtörés
kancúkancú ◆ átfúródásátfúródás ◆ áthatolásáthatolás
kancúanakancúana ◆ átmenő furatátmenő furat
kancúdzsúszókancúdzsúszó ◆ lőtt seblőtt seb
kancúszurukancúszuru ◆ házasságtöréstházasságtörést követkövet elel ◆

tiltotttiltott kapcsolatakapcsolata vanvan 「Haigúsato kancúsi-
ta aite」 „házastárssal tiltott kapcsolatot létesített
személy”

kancúszurukancúszuru ◆ átfúrátfúr 「Dzsúdanga sinzó-o kan-
cúsita.」 „A golyó átfúrta a szívét.” ◆ áthatoláthatol
「Tamaga asi-o kancúsita.」 „A golyó áthatolt a
lábán.” ◆ átmegyátmegy 「Kugiga ita-o kancúsita.」
„A szög átment a deszkán.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy
「Ton-neru-va jama-o kancúsita.」 „Az alagút ke-
resztülment a hegyen.”

kancúzaikancúzai ◆ házasságtörésházasságtörés
kancsendzsungakancsendzsunga ◆ KancsendzöngaKancsendzönga
kancsikancsi ◆ érzékelésérzékelés
kancsikancsi ◆ fortélyfortély ◇ kancsinitaketakancsinitaketa agya-agya-
fúrtfúrt 「Kancsini taketa otoko」 „agyafúrt ember”

kancsikancsi ◆ kapcsolatkapcsolat ◆ vonatkozásvonatkozás
kancsikancsi ◆ felépülésfelépülés 「Kancsino kanószei」 „fel-
épülésre való esély” ◆ teljes gyógyulásteljes gyógyulás
kancsigaikancsigai ◆ félreértésfélreértés 「Kancsigaisite menno
kucusitadenaimono-o katta.」 „Félreértésből
nem pamutzoknit vettem.” ◆ tévedéstévedés 「Kancsi-
gaide, siranai hitoto te-o cunaidesimatta.」 „Té-
vedésből valaki más kezét fogtam meg.”

kancsigaiszurukancsigaiszuru ◆ félreértelmezfélreértelmez 「Hitono
óku-va súkjó-o kancsigaisiteiru.」 „Az emberek
többsége félreértelmezi a vallást.” ◆ félreismerfélreismer
「Karenicuite kancsigaisiteite, dzsicu-va ii hito-
datta.」 „Félreismertem, valójában jó ember
volt.” ◆ hiszhisz 「Zenbutabetemojoito kancsigaisi-
ta.」 „Azt hitte, hogy nem baj, ha mind megeszi.”
◆ néznéz 「Gomidato kancsigaisite szutetesimat-
ta.」 „Szemétnek néztem, és kidobtam.”

kancsikikancsiki ◆ érzékelőérzékelő
kancsinitaketakancsinitaketa ◆ agyafúrtagyafúrt 「Kancsini taketa
otoko」 „agyafúrt ember”

kancsiszurukancsiszuru ◆ érzékelérzékel 「Konoszenszá-va
kaszai-o kancsiszuru.」 „Ez a szenzor érzékeli a
tüzet.” ◆ felfogfelfog 「Kiken-o kancsisita.」 „Felfog-
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ta a veszélyt.” ◆ megérezmegérez 「Kiken-o kancsisi-
ta.」 „Megéreztem a veszélyt.”

kancsiszurukancsiszuru ◆ közeköze vanvan hozzáhozzá 「Boku-va
szonokotoni iszszaikancsisinai.」 „Semmi közöm
ahhoz az ügyhöz.”

kancsiszurukancsiszuru ◆ felgyógyulfelgyógyul 「Bjónin-va kan-
csisita.」 „A beteg felgyógyult.” ◆ meggyógyulmeggyógyul
「Kancsisitanode taiinga mitomerareta.」 „Meg-
gyógyultam, így elhagyhattam a kórházat.”

kancsókancsó ◆ allövetallövet ◆ beöntésbeöntés ◇ kancsószurukancsószuru
beöntéstbeöntést adad 「Kandzsani kancsósita.」 „Beön-
tést adott a betegnek.”

kancsókancsó ◆ hajóskapitányhajóskapitány ◆ kapitánykapitány 「Szen-
szuikanno kancsó」 „tengeralattjáró kapitánya”

kancsókancsó ◆ kémkém 「Zenszekaini kancsó-o hanat-
ta.」 „Kémeket küldött a világ országaiba.”

kancsókancsó ◆ intézetigazgatóintézetigazgató ◆ könyvtárigaz-könyvtárigaz-
gatógató ◆ múzeumigazgatómúzeumigazgató
kancsókancsó ◆ jójó jutalmazásajutalmazása ésés rosszrossz bünte-bünte-
tésetése
kancsókancsó ◆ államiállami hivatalhivatal ◆ államiállami szervszerv ◆

hatósághatóság ◆ kormányhivatalkormányhivatal ◆ kormányzatkormányzat ◇

kankacukancsókankacukancsó illetékesilletékes hivatalhivatal ◇ kankei-kankei-
kancsókancsó illetékesilletékes hatósághatóság ◇ gjószeikancsógjószeikancsó
közigazgatásiközigazgatási hivatalhivatal ◇ sokacukancsósokacukancsó il-il-
letékesletékes hatósághatóság ◇ tógaikancsótógaikancsó illetékesilletékes
hatósághatóság
kancsókancsó ◆ apályapály ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb vízállásvízállás
「Kancsódzsi」 „legalacsonyabb vízállás ideje”

kancsókancsó ◆ főapátfőapát ◆ főpapfőpap
kancsógaikancsógai ◆ kormányzati negyedkormányzati negyed
kancsókikancsóki ◆ beöntő fecskendőbeöntő fecskendő
kancsósicukancsósicu ◆ hajóskapitány kabinjahajóskapitány kabinja
kancsószurukancsószuru ◆ beöntéstbeöntést adad 「Kandzsani
kancsósita.」 „Beöntést adott a betegnek.”

kancsúkancsú ◆ hideg időszakhideg időszak ◆ tél közepetél közepe
kancsúkonkurítokancsúkonkuríto ◆ téli betontéli beton
kancsúszuieikancsúszuiei ◆ téli úszástéli úszás
kandaatokandaato ◆ harapásnyomharapásnyom 「Asini inuno kan-
da atogaatta.」 „A lábán egy kutya harapásnyoma
volt.”

kandaikandai ◆ engedékenységengedékenység ◆ nagylelkűségnagylelkűség
kandaikandai ◆ ravatalravatal

kandainakandaina ◆ elnézőelnéző 「Kare-va kodomoni kanda-
idearu.」 „Elnéző a gyerekeivel szemben.” ◆ en-en-
gedékenygedékeny 「Kandaina csicsioja」 „engedékeny
apa” ◆ enyheenyhe 「Kandaina socsi」 „enyhe in-
tézkedés” ◆ gálánsgáláns 「Kandaina taido」 „gáláns
viselkedés” ◆ nagylelkűnagylelkű 「Kandaina ningen」
„nagylelkű ember” ◆ nagyvonalúnagyvonalú 「Kandaina
socsi-va hodokoszareta.」 „Nagyvonalúan kezel-
ték az ügyet.” ◆ vajszívűvajszívű 「Siavaszenakotoni
dzsósi-va kandaina hitodeszu.」 „Szerencsére a
főnököm vajszívű.”

kandainakokorokandainakokoro ◆ vajszívűségvajszívűség
kandainikandaini ◆ elnézőenelnézően 「Bukano macsigai-o
kandaini jurusita.」 „Elnézően megbocsátotta a
beosztottja hibáját.” ◆ nagylelkűennagylelkűen 「Teki-o
kandaini jurusita.」 „Nagylelkűen megbocsátott
az ellenségének.”

kandaiszakandaisza ◆ nagylelkűségnagylelkűség
kandakaikandakai ◆ csikorgócsikorgó 「Kuruma-va kandakai
oto-o dasiteszupído-o otosita.」 „A kocsi csikorgó
hanggal fékezett.” ◆ éleséles 「Kandakai koede ha-
naszu.」 „Éles hangon beszél.” ◆ harsányharsány
「Kandakai koe-o siteiru.」 „Harsány hangja
van.”

kandakaikoedenakukandakaikoedenaku ◆ rikácsolrikácsol 「Ómu-va
kan dakai koede naiteita.」 „A papagáj rikácsolt.”
◆ vijjogvijjog 「Vasi-va kan dakai koede naiteita.」
„A sas vijjogott.”

kandakaikoedeszakebukandakaikoedeszakebu ◆ rikácsolrikácsol ◆ sivítsivít
「Kanodzso-va kan dakai koede szakendeita.」
„A nő sivított.”

kandakaiotodeunarukandakaiotodeunaru ◆ vijjogvijjog 「Szairen-va
kan dakai otode unatteita.」 „A sziréna vijjogott.”

kandankandan ◆ hideg és meleghideg és meleg
kandankandan ◆ csevegéscsevegés 「Hiróenno kandancsúni
bídzsíemuga nagareteita.」 „Mialatt a banketten
csevegtek az emberek, háttérzene szólt.” ◆ kelle-kelle-
mes beszélgetésmes beszélgetés
kandankeikandankei ◆ hőmérőhőmérő 「Kjóha kandankeiga
szagatteiru.」 „Ma a hőmérő higanyszála esett.”

kandan-nakukandan-naku ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Ame-va kan-
dannaku furi cuzuiteita.」 „Szakadatlanul esett az
eső.” ◆ szünetszünet nélkülnélkül 「Rakuraino otoga kan-
dannaku cuzuiteita.」 „Szünet nélkül dörgött az
ég.”
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kandanszurukandanszuru ◆ csevegcseveg ◆ kellemesenkellemesen be-be-
szélgetszélget 「Sunóra-va kandansiteita.」 „Az ál-
lamfők kellemesen beszélgettek.”

kandekande ◆ alattalatt 「Icsidzsikande sigotoga deki-
ta.」 „Egy óra alatt kész volt a munka.”

kandefukumerukandefukumeru ◆ szájábaszájába rágrág 「Hóricu-va
mamorubekidato kande fukumerujóni ii kikasze-
ta.」 „Szájába rágtam, hogy mindig tartsa be a
törvényt.”

kandenkanden ◆ áramütésáramütés
kandenbósikandenbósi ◆ érintésvédelemérintésvédelem
kandenbósitebukurokandenbósitebukuro ◆ érintésvédelmiérintésvédelmi
kesztyűkesztyű
kandencsikandencsi ◆ szárazelemszárazelem ◇ arukarikanden-arukarikanden-
csicsi alkáli elemalkáli elem
kanden-jobókanden-jobó ◆ érintésvédelemérintésvédelem
kanden-okanden-o bukkuraubukkurau ◆ megbasszamegbassza azaz áramáram
「Kanden-o bukkuratta.」 „Megbaszott az áram.”

kandensikandensi ◆ halálos áramütéshalálos áramütés
kandensiszurukandensiszuru ◆ agyonütiagyonüti azaz áramáram ◆ halá-halá-
los áramütést kaplos áramütést kap
kandenszurukandenszuru ◆ megrázzamegrázza azaz áramáram 「Denkjú-
o kaerutokini kandensinaijóni ki-o cukete!」 „Vi-
gyázz, nehogy megrázzon az áram, amikor kicse-
réled a körtét!” ◆ megütimegüti azaz áramáram 「Denszen-
o szavattara kandensita.」 „Amikor megfogtam
a vezetéket, megütött az áram.” ◆ rázráz
「Konoairon-o szavaruto kandenszuru.」 „Ez a
vasaló ráz.”

kanderakandera ◆ kandelakandela
kandesimaukandesimau ◆ megharapmegharap 「Sita-o kandesimat-
ta.」 „Véletlenül megharaptam a nyelvemet.”

kandevakarukandevakaru ◆ megérezmegérez 「Kjóvatasinotokoro-
ni kurudaróto kande vakatteimasita.」 „Megérez-
tem, hogy ma el fogsz jönni hozzám.”

kandokando ◆ érzékenységérzékenység 「Konofirumuno
kando-va ikucudeszuka?」 „Milyen érzékenységű
ez a tekercs film?” ◇ radzsionokandoradzsionokando rádiórádió ér-ér-
zékenységezékenysége 「Antenaderadzsiono kando-o age-
ta.」 „Antennával növeltem a rádió érzékenysé-
gét.”

kandókandó ◆ kitagadáskitagadás
kandókandó ◆ elérzékenyüléselérzékenyülés 「Kono eiga-va kan-
dónasini mirukotoga dekinai.」 „Nem tudom el-
érzékenyülés nélkül nézni ezt a filmet.” ◆ érze-érze-

lemlem 「Fukai kandó-o jonda hanasidatta.」 „Mély
érzelmeket kiváltó történet volt.” ◆ meghatódásmeghatódás
「Kareno kotobani kandó-o oboeta.」 „Megható-
dást éreztem a szavaitól.” ◆ meghatottságmeghatottság
「Karenoszupícsi-va bokuni kandó-o ataenakat-
ta.」 „Nem hatott meg a beszéde.” ◇ kandó-okandó-o
ataeruataeru meghatmeghat 「Sicsósani kandó-o ataetai.」
„Meg akarom hatni a közönséget.” ◇ kandó-okandó-o
ukeruukeru meghatódikmeghatódik 「Órorani kandó-o uketa.」
„Meghatódtam az északi fény láttán.” ◇ kandó-kandó-
oo ukeruukeru elérzékenyülelérzékenyül 「Szubarasii hjógenni
kandó-o uketa.」 „Elérzékenyültem a csodálatos
kifejezéstől.”

kandókandó ◆ kerülőútkerülőút 「Kandó-o iku.」 „Kerülő-
utat választ.” ◆ mellékútmellékút ◆ mellékutcamellékutca
kandóhivakandóhiva ◆ megható epizódmegható epizód
kandokkukandokku ◆ szárazdokkszárazdokk 「Fune-va kandokku-
ni haitta.」 „A hajó szárazdokkba került.”

kandokorokandokoro ◆ érintőpontérintőpont ◆ lényeglényeg 「Hanasi-
no kandokoro-o oszaeta.」 „Megragadtam törté-
net lényegét.”

kandokuszokandokuszo ◆ hepatotoxinhepatotoxin ◆ májméregmájméreg
kandómjakukandómjaku ◆ koszorúérkoszorúér ◆ szívkoszorúérszívkoszorúér
kandó-okandó-o ataeruataeru ◆ meghatmeghat 「Sicsósani kandó-
o ataetai.」 „Meg akarom hatni a közönséget.”

kandó-okandó-o erueru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Dokusode
kandó-o eta.」 „A könyvet olvasva elérzékenyül-
tem.”

kandó-okandó-o jobujobu ◆ megindítmegindít 「Konosín-va ókuno
hitono kandó-o jonda.」 „Ez a jelenet sok embert
megindított.”

kandó-okandó-o ukeruukeru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Szubarasii
hjógenni kandó-o uketa.」 „Elérzékenyültem a
csodálatos kifejezéstől.” ◆ meghatódikmeghatódik 「Órora-
ni kandó-o uketa.」 „Meghatódtam az északi fény
láttán.”

kandósikandósi ◆ indulatszóindulatszó
kandósitekandósite ◆ megilletődvemegilletődve
kandósiteirukandósiteiru ◆ elfogódottelfogódott
kandószaszerukandószaszeru ◆ meghatmeghat 「Szono hon-va
vatasi-o hidzsóni kandószaszeta.」 „Az a könyv
nagyon meghatott.”

kandószurukandószuru ◆ kitagadkitagad 「Muszuko-o kandósi-
ta.」 „Kitagadta a fiát.”
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kandószurukandószuru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Kanodzso-va
kandósijaszui.」 „Könnyen elérzékenyül.” ◆ el-el-
fogódikfogódik 「Purezento-o moratte kandósita.」
„Amikor az ajándékot megkapta, elfogódott.” ◆

meghatódikmeghatódik 「Ano eigani kandósita.」 „Megha-
tódott a filmen.” ◆ megilletődikmegilletődik 「Sótaidzsó-
o moratte, kandósita.」 „Megilletődtem, amikor
megkaptam a meghívót.”

kandótekinakandótekina ◆ meghatómegható 「Kandótekina eiga-
o mita.」 „Láttam egy megható filmet.” ◆ megin-megin-
dítódító 「Kandótekina hanasi.」 „Megindító törté-
net.”

kandzsakandzsa ◆ kémkém
kandzsakandzsa ◆ legénylegény ◆ szolgaszolga
kandzsakandzsa ◆ betegbeteg 「Kandzsano dzsótai-va jo-
kunattekita.」 „A beteg állapota javult.” ◆ eseteset
「Gerino kandzsa」 „hasmenéses eset” ◆ páci-páci-
ensens ◇ gairaikandzsagairaikandzsa járóbetegjáróbeteg ◇ gairai-gairai-
kandzsakandzsa ambulánsambuláns betegbeteg ◇ keisókandzsakeisókandzsa
könnyűkönnyű betegségűbetegségű pácienspáciens 「Keisókandzsato
dzsúsókandzsa」 „könnyű és súlyos betegségű pá-
ciens” ◇ kószókandzsakószókandzsa hátraküldötthátraküldött betegbeteg
katonakatona ◇ dzsúbjókandzsadzsúbjókandzsa súlyossúlyos betegbeteg ◇

sosinkandzsasosinkandzsa újúj betegbeteg ◇ sinraikandzsasinraikandzsa újúj
pácienspáciens ◇ denszenbjókandzsadenszenbjókandzsa fertőzőfertőző be-be-
tegteg ◇ njúinkandzsanjúinkandzsa fekvőbetegfekvőbeteg ◇ njúin-njúin-
kandzsakandzsa kórházikórházi betegbeteg ◇ noirózekandzsanoirózekandzsa
idegbetegidegbeteg
kandzsakunakandzsakuna ◆ csendescsendes 「Kandzsakuna ni-
va」 „csendes kert”

kandzsaszúkandzsaszú ◆ betegek számabetegek száma
kandzsikandzsi ◆ Kandzsi-korKandzsi-kor
kandzsikandzsi ◆ benyomásbenyomás 「Gehinna kotoba-va fu-
kaina kandzsi-o ataeru.」 „A trágár szavak kelle-
metlen benyomást keltenek.” ◆ érzésérzés 「Darek-
aga usironi tatteiru kandzsigasita.」 „Olyan ér-
zésem volt, mintha valaki állt volna mögöttem.”
◆ érzetérzet 「Atatakai kandzsino iro」 „meleg ér-
zetet keltő szín” ◆ hangulathangulat 「Kore-va kanasii
kandzsino ongakudeszu.」 „Ennek a zenének szo-
morkás hangulata van.” ◇ kandzsinojoikandzsinojoi szim-szim-
patikuspatikus 「Kandzsino joi hito」 „szimpatikus
ember” ◇ kandzsinojoikandzsinojoi barátságosbarátságos 「Dare-
demo kandzsino joi hitoga szukideszu.」 „Min-
denki szereti a barátságos embereket.” ◇ kan-kan-
dzsinovaruidzsinovarui barátságtalanbarátságtalan 「Kandzsino va-
rui hito」 „barátságtalan ember” ◇ kon-kon-

nakandzsinakandzsi valamivalami hasonlóhasonló ◇ szon-szon-
nakandzsinakandzsi valami hasonlóvalami hasonló
kandzsikandzsi ◆ mosolygásmosolygás ◇ kandzsitositekandzsitosite mo-mo-
sollyalsollyal azaz arcánarcán 「Kandzsitosite sinu.」 „Mo-
sollyal az arcán hal meg.”

kandzsikandzsi ◆ koordinátorkoordinátor ◆ szervezőszervező ◆ titkártitkár

kandzsikandzsi ◆ kandzsikandzsi ◆ kínaikínai írásjelírásjel ◇ kjói-kjói-
kukandzsikukandzsi alapkandzsialapkandzsi ◇ dzsójókandzsidzsójókandzsi
dzsójódzsójó kandzsikandzsi ◇ sinzókandzsisinzókandzsi újonnanújonnan ké-ké-
szült kínai írásjelszült kínai írásjel
kandzsicsókandzsicsó ◆ főtitkárfőtitkár
kandzsidaikandzsidai ◆ Han-dinasztiaHan-dinasztia
kandzsidakinkandzsidakin ◆ Candida gombaCandida gomba
kandzsiirukandzsiiru ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Dzsoszeino furu mai-
ni kandzsi itta.」 „Lenyűgözött a viselkedése.”

kandzsijaku-okandzsijaku-o taterutateru ◆ megbízmegbíz aa szerve-szerve-
zésselzéssel
kandzsijaszuikandzsijaszui ◆ érzékenyérzékeny 「Kanodzso-va
kandzsijaszuikara kotoba-o eranda hógaii.」 „Vá-
logassuk meg a szavainkat, mert az a nő érzé-
keny!” ◆ fogékonyfogékony 「Kandzsijaszui tosigoro」
„fogékony kor”

kandzsikanamadzsiribunkandzsikanamadzsiribun ◆ kandzsi-kanakandzsi-kana
vegyesírásvegyesírás
kandzsikikandzsiki ◆ hótalphótalp
kandzsinkandzsin ◆ adománygyűjtésadománygyűjtés ◆ misszionári-misszionári-
usi munkausi munka
kandzsinkandzsin ◆ fontosságfontosság
kandzsincsókandzsincsó ◆ gyűjtéseketgyűjtéseket feljegyzőfeljegyző
könyvkönyv
kandzsinkanamekandzsinkaname ◆ kulcsfontosságúkulcsfontosságú dologdolog
「Koszuto szakugen-va , kandzsinkanameno
bubun-o szakugenszurukotomoaru.」 „A költség-
csökkentés során néha kulcsfontosságú dolgot
vesznek el.”

kandzsinmotokandzsinmoto ◆ támogatótámogató
kandzsin-nakandzsin-na ◆ alapvetőenalapvetően fontosfontos 「Kareno
hanasi-va kandzsinna tenni ojobanakatta.」 „A
beszéde nem érintette az alapvetően fontos részt.”
◆ kritikuskritikus 「Kandzsinna tokoroga habukare-
ta.」 „Kimaradt a kritikus rész.” ◆ legfonto-legfonto-
sabbsabb 「Szaisoga kandzsinda.」 „A kezdet a leg-
fontosabb.” ◆ leginkábbleginkább szükségesszükséges 「Kono
dógu-va kandzsinna tokini jakuni tatanai.」
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„Amikor leginkább szükség lenne erre a szerszám-
ra, nem lehet hasznát venni.”

kandzsinoiihitokandzsinoiihito ◆ jófejjófej
kandzsinojoikandzsinojoi ◆ barátságosbarátságos 「Daredemo kan-
dzsino joi hitoga szukideszu.」 „Mindenki szereti
a barátságos embereket.” ◆ szimpatikusszimpatikus 「Kan-
dzsino joi hito」 „szimpatikus ember”

kandzsinovaruikandzsinovarui ◆ barátságtalanbarátságtalan 「Kandzsi-
no varui hito」 „barátságtalan ember”

kandzsinszurukandzsinszuru ◆ adománytadományt gyűjtgyűjt 「Terasú-
fukunotameni zenkoku-o kandzsinsite mavatta.」
„Az egész országból gyűjtött adományokat a temp-
lom helyreállítására.”

kandzsinzumókandzsinzumó ◆ jótékonyságijótékonysági célúcélú szumó-szumó-
mérkőzésmérkőzés
kandzsionkandzsion ◆ honosítotthonosított kínaikínai olvasatolvasat ◆ onon
olvasatolvasat
kandzsirarerukandzsirareru ◆ érzikérzik ◆ érződikérződik 「Kareno
koeni kincsókanga kandzsirareta.」 „A hangján
érződött a feszültsége.” ◆ kivehetőkivehető 「Kano-
dzsono kucsóni oszoreteirukotoga kandzsirare-
ta.」 „A hangjából kivehető volt a félelem.”

kandzsirukandzsiru / kanzurukanzuru ◆ érezérez 「Mattaku itami-
o kandzsinakatta.」 „Egyáltalán nem éreztem fáj-
dalmat.” ◆ érezérez 「Júreino kehai-o kandzsita.」
„Szellem jelenlétét éreztem.” ◆ érzékelérzékel 「Kar-
adade kandzsiru dzsisinga fueteiru.」 „Növeke-
dett a testünkkel érzékelhető földrengések szá-
ma.” ◆ érziérzi magátmagát 「Kanasiku kandzsita.」
„Szomorúnak éreztem magam.” ◆ kiérezkiérez 「Ka-
reno kotobanitoge-o kandzsita.」 „Szavaiból ki-
éreztem az rosszindulatot.” ◆ megérezmegérez 「Jaszui
nikude cukuttakoto-o kandzsinaine.」 „Nem le-
het megérezni rajta, hogy olcsó húsból készült.”
◆ meghatmeghat 「Jófuboni ongio kandzsita.」 „Meg-
hatott a mostohaszülők kedvessége.” ◇ acusza-acusza-
oo kandzsirukandzsiru melegemelege vanvan ◇ kandzsijaszuikandzsijaszui
érzékenyérzékeny 「Kanodzso-va kandzsijaszuikara
kotoba-o eranda hógaii.」 „Válogassuk meg a sza-
vainkat, mert az a nő érzékeny!” ◇ kandzsija-kandzsija-
szuiszui fogékonyfogékony 「Kandzsijaszui tosigoro」 „fo-
gékony kor” ◇ kandzsirarerukandzsirareru érződikérződik 「Ka-
reno koeni kincsókanga kandzsirareta.」 „A
hangján érződött a feszültsége.” ◇ kúfuku-okúfuku-o kan-kan-
dzsirudzsiru éheséhes 「Kúfuku-o kandzsinaidaietto」
„olyan diéta, ami alatt nem vagyunk éhesek” ◇

kehai-okehai-o kandzsirukandzsiru megérezmegérez 「Kurajamide hit-

ono kehai-o kandzsita.」 „A sötétben megéreztem
egy ember jelenlétét.” ◇ szamusza-oszamusza-o kandzsirukandzsiru
fázikfázik ◇ szeireinikandzsiruszeireinikandzsiru rászállrászáll aa Szent-Szent-
léleklélek ◇ hadadekandzsiruhadadekandzsiru sajátsaját bőrénbőrén érezérez
「Hinkonno curasza-o hadade kandzsita.」 „Saját
bőrén érezte a szegénység gyötrelmeit.”

kandzsirukotogadekirukandzsirukotogadekiru ◆ érezhetőérezhető
「Rekisi-o kandzsirukotogadekiru.」 „Érezhető a
történelem folyama.”

kandzsiszaszerukandzsiszaszeru ◆ érzékeltetérzékeltet
「Jozoratoiuno-va ucsúno ókisza-o kandzsisza-
szeru」 „Az éjszakai égbolt érzékelteti a világűr
nagyságát.”

kandzsitorarerukandzsitorareru ◆ kiérzikkiérzik 「Kareno hanasi
katakara sussinga kandzsi toraremaszu.」 „A be-
szédén kiérzik a származása.”

kandzsitorukandzsitoru ◆ kiérezkiérez 「Kareno kotobani akui-
o kandzsi totta.」 „Rossz szándékot éreztem ki a
szavaiból.” ◆ megérezmegérez 「Júreino kehai-o kan-
dzsi totta.」 „Megérezte a szellem jelenlétét.” ◆

ráérezráérez 「Kotobano imi-o kandzsi totta.」 „Ráér-
zett a szó jelentésére.”

kandzsitorukandzsitoru ◆ kiérződikkiérződik 「Kareno koekara
aidzsó-o kandzsi torukotogadekita.」 „A hangjá-
ból kiérződött a szeretet.”

kandzsitositekandzsitosite ◆ mosollyalmosollyal azaz arcánarcán 「Kan-
dzsitosite sinu.」 „Mosollyal az arcán hal meg.”

kandzsivaruikandzsivarui ◆ durvadurva 「Redzsino hito-va to-
temo kandzsi varukatta.」 „A pénztáros nagyon
durva volt.” ◆ gorombagoromba 「Takusí-va szugoku
kandzsiga varukute, szaigoni-va bottakurareta.」
„A taxis nagyon goromba volt, és még a végén át is
vert.” ◆ gorombáskodikgorombáskodik ◆ modortalanmodortalan 「Kan-
dzsi varui hitodeszu.」 „Modortalan ember.” ◆

unszimpatikusunszimpatikus
kandzsokandzso ◆ udvarhölgyudvarhölgy
kandzsókandzsó ◆ korona alakkorona alak
kandzsókandzsó ◆ csőcső alakalak ◆ csőcső alakúalakú 「Kan-
dzsókózó」 „cső alakú szerkezet”

kandzsókandzsó ◆ kör alakkör alak
kandzsókandzsó ◆ emócióemóció ◆ érzelemérzelem 「Ano otokoni-
va kandzsógaarimaszen.」 „Ennek a férfinek nin-
csenek érzelmei.” ◆ érzésérzés 「Kandzsógakomotte-
inai.」 „Minden érzés nélküli.” ◆ érzületérzület ◇ kan-kan-
dzsóniafuretadzsóniafureta érzelemmelérzelemmel áthatottáthatott 「Kan-
dzsóni afureta szakuhin」 „érzelemmel áthatott
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alkotás” ◇ kandzsóniafuretakandzsóniafureta érzelmesérzelmes
「Kandzsóni afureta uta」 „érzelmes dal” ◇ kan-kan-
dzsónikararerudzsónikarareru elragadjákelragadják azaz érzelmeiérzelmei
「Kandzsóni kararete donatta.」 „Elragadtak az
érzelmeim, és kiabálni kezdtem.” ◇ kandzsó-okandzsó-o
gaiszurugaiszuru megbántmegbánt 「Hitono kandzsó-o gaiszu-
ru.」 „Megbánt másokat.” ◇ tainicsikandzsótainicsikandzsó
JapánnalJapánnal szembeniszembeni érzületérzület ◇ tairicukan-tairicukan-
dzsódzsó ellenérzésellenérzés ◇ haigaikandzsóhaigaikandzsó idegenel-idegenel-
leneslenes érzületérzület ◇ hainicsikandzsóhainicsikandzsó japánelle-japánelle-
nesnes érzületérzület ◇ han-nicsikandzsóhan-nicsikandzsó japánelle-japánelle-
nesnes érzületérzület ◇ ren-aikandzsóren-aikandzsó szerelmiszerelmi ér-ér-
zészés
kandzsókandzsó ◆ fizetésfizetés 「Okandzsó onegaisima-
szu!」 „Fizetni szeretnék!” ◆ számításszámítás
「Riszuku-o kandzsóni ireta.」 „Számításba vet-
tem a kockázatot.” ◆ számlaszámla 「Reszutoran-no
kandzsó-o szumaszeta.」 „Rendezte az éttermi
számlát.” ◆ számolásszámolás 「Kandzsó-o macsiga-
eru.」 „Eltéveszti a számolást.” ◇ kandzsó-okandzsó-o fu-fu-
mitaositemitaosite fizetésfizetés nélkülnélkül 「Kandzsó-o fumi
taositereszutorankara nigeta.」 „Fizetés nélkül
távozott az étteremből.” ◇ zandakakandzsózandakakandzsó
egyenlegkészítésegyenlegkészítés ◇ zandakakandzsózandakakandzsó
egyenlegfizetésegyenlegfizetés ◇ siharaikandzsósiharaikandzsó fizetésifizetési
számlaszámla ◇ tóhókandzsótóhókandzsó mi számlánkmi számlánk
kandzsókandzsó ◆ bálványátvitelibálványátviteli szertartásszertartás ◆

imádkozás az istenek eljöveteléhezimádkozás az istenek eljöveteléhez
kandzsóbakandzsóba ◆ pénztárpénztár ◆ pénztárhelyiségpénztárhelyiség
kandzsóbugjókandzsóbugjó ◆ pénzügyi biztospénzügyi biztos
kandzsódakaikandzsódakai ◆ anyagiasanyagias 「Kandzsódakai
hito」 „anyagias ember” ◆ szűkmarkúszűkmarkú
kandzsódómjakukandzsódómjaku ◆ koszorúérkoszorúér ◆ szívkoszo-szívkoszo-
rúérrúér
kandzsódómjakuheiszokukandzsódómjakuheiszoku ◆ koszorúér-koszorúér-
elzáródáselzáródás
kandzsódómjakukeszszensókandzsódómjakukeszszensó ◆ koszorúér-koszorúér-
trombózistrombózis
kandzsódómjakukókasókandzsódómjakukókasó ◆ koszorúér-koszorúér-
elmeszesedéselmeszesedés
kandzsódonmakandzsódonma ◆ fásultságfásultság
kandzsódórokandzsódóro ◆ körútkörút ◇ gaikakukandzsódó-gaikakukandzsódó-
roro külső körgyűrűkülső körgyűrű
kandzsófukugókandzsófukugó ◆ komplexuskomplexus
kandzsóganibukunarukandzsóganibukunaru ◆ elfásulelfásul
kandzsóganibukunattakandzsóganibukunatta ◆ elfásultelfásult
kandzsóhógókandzsóhógó ◆ koronavarratkoronavarrat

kandzsóinjúkandzsóinjú ◆ átélésátélés 「Haijú-va kandzsóin-
júsite endzsita.」 „A színész átéléssel játszott.” ◆

empátiaempátia
kandzsóinjúszurukandzsóinjúszuru ◆ beleélibeleéli magátmagát 「Eigano
tódzsódzsinbucuni kandzsóinjúszuru.」 „Beleéli
magát a film szereplőjének a szerepébe” ◆ em-em-
pátiátpátiát érezérez 「Kanodzsoni kandzsóinjúsiszugite
tadasii handanga dekinai.」 „Túlságos empátiát
érez a nő iránt, ezért nem tud helyesen dönteni.”

kandzsójutakanakandzsójutakana ◆ érzelemgazdagérzelemgazdag 「Kan-
dzsójutakana hjógen」 „érzelemgazdag kifejezés”
◆ érzőérző 「Kandzsójutakana hito」 „érző ember”

kandzsókószarokandzsókószaro ◆ körforgalomkörforgalom
kandzsókószatenkandzsókószaten ◆ körforgalomkörforgalom
kandzsonakandzsona ◆ elnézőelnéző ◆ megbocsátómegbocsátó
kandzsóniafuretakandzsóniafureta ◆ érzelemmelérzelemmel áthatottáthatott
「Kandzsóni afureta szakuhin」 „érzelemmel át-
hatott alkotás” ◆ érzelmesérzelmes 「Kandzsóni afureta
uta」 „érzelmes dal”

kandzsónihasirukandzsónihasiru ◆ elragadjákelragadják azaz érzelmeiérzelmei
「Kandzsóni hasitte-va ikenai.」 „Nem szabad,
hogy az embert elragadják az érzelmei.”

kandzsónikararerukandzsónikarareru ◆ elragadjákelragadják azaz érzel-érzel-
meimei 「Kandzsóni kararete donatta.」 „Elragadtak
az érzelmeim, és kiabálni kezdtem.”

kandzsónimoroikandzsónimoroi ◆ érzékenyérzékeny
kandzsónonaikandzsónonai ◆ érzéketlenérzéketlen 「Kandzsónonai
hito」 „érzéketlen ember” ◆ szenvtelenszenvtelen
kandzsónosótocukandzsónosótocu ◆ érzelmi konfliktusérzelmi konfliktus
kandzsónotairicukandzsónotairicu ◆ érzelmi konfliktusérzelmi konfliktus
kandzsó-okandzsó-o fumitaositefumitaosite ◆ fizetésfizetés nélkülnélkül
「Kandzsó-o fumi taositereszutorankara nige-
ta.」 „Fizetés nélkül távozott az étteremből.”

kandzsó-okandzsó-o gaiszurugaiszuru ◆ megbántmegbánt 「Hitono
kandzsó-o gaiszuru.」 „Megbánt másokat.”

kandzsó-okandzsó-o oszaeruoszaeru ◆ elfojtjaelfojtja azaz érzelmeitérzelmeit

kandzsóreszszekikandzsóreszszeki ◆ megalitkörmegalitkör
kandzsóronkandzsóron ◆ érzelmi töltetű vitaérzelmi töltetű vita
kandzsósijakandzsósija ◆ csőlátáscsőlátás
kandzsósokandzsóso ◆ számlaszámla
kandzsószaibókandzsószaibó ◆ pálcikasejtpálcikasejt
kandzsószenkandzsószen ◆ szívvonalszívvonal 「Kandzsószento
zunószengacunagatte icsihonninatteiru.」 „A
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szívvonala és a fejvonala egybeesik, és egy vonalat
alkot.”

kandzsószenkandzsószen ◆ körgyűrűkörgyűrű 「Kandzsószenzoini
szundeirunode kurumano otoga kininarimaszu.」
„A körgyűrű mellett lakom, és nagyon zavar a zaj.”

kandzsószurukandzsószuru ◆ megszámolmegszámol 「Okane-o kan-
dzsószuru.」 „Megszámolja a pénzt.” ◆ számolszámol
「Ninzú-o kandzsósita.」 „Számolta a létszámot.”
◇ issonikandzsószuruissonikandzsószuru egybeszámolegybeszámol 「Issoni
kandzsósitekudaszai.」 „Kérem számolja egybe!”

kandzsotaisakandzsotaisa ◆ bradimetabolizmusbradimetabolizmus
kandzsótekinakandzsótekina ◆ elragadjákelragadják azaz érzelmeiérzelmei ◆

elragadtatottelragadtatott 「Kandzsótekina kotoba-o dasi-
tesimatta.」 „Elragadtatott szavakat mondtam.”
◆ érzelgősérzelgős 「Kandzsótekina on-na」 „érzelgős
nő” ◆ érzelgősködikérzelgősködik ◆ érzelmiérzelmi 「Kandzsó-
tekina hannó」 „érzelmi reakció” ◇ kandzsóte-kandzsóte-
kininarukininaru elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Kanodzso-va
szuguni kandzsótekininaru.」 „Hamar elragad-
tatja magát.”

kandzsótekininarukandzsótekininaru ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Kanodzso-va szuguni kandzsótekininaru.」
„Hamar elragadtatja magát.”

kandzsózandakakandzsózandaka ◆ számlaegyenlegszámlaegyenleg
kandzsózukukandzsózuku ◆ számításszámítás 「Kandzsózukude
kaisa-o utta.」 „Számításból adta el a céget.”

kandzsukandzsu ◆ állami igényállami igény
kandzsukandzsu ◆ főapátfőapát
kandzsukuszurukandzsukuszuru ◆ megérikmegérik 「Midzsukunau-
csini tabenaide, kandzsukuszurumade matteite
kudaszai.」 „Ne edd meg zölden, várd meg míg
megérik!”

kandzsuricukandzsuricu ◆ szuszceptibilitásszuszceptibilitás ◇ kan-kan-
dzsuricudzsuricu szuszceptibilitásszuszceptibilitás ◇ dzsikikan-dzsikikan-
dzsuricudzsuricu mágnesesmágneses szuszceptibilitásszuszceptibilitás ◇

denkikandzsuricudenkikandzsuricu elektromoselektromos szuszcepti-szuszcepti-
bilitásbilitás
kandzsuszeikandzsuszei ◆ érzékérzék 「Bini taisite kandzsu-
szeigaaru.」 „Van érzéke a szép iránt.” ◆ érzé-érzé-
kenységkenység 「Dzsoszózaini kandzsuszei-o simeszu
sokubucu」 „gyomirtókra érzékeny növény” ◆

fogékonyságfogékonyság 「Kandzsuszeiga szurudoi kodo-
mo」 „fogékony gyerek”

kandzsuszeijutakanakandzsuszeijutakana ◆ érzékenyérzékeny 「Kan-
dzsuszeijutakana dzsoszei」 „érzékeny nő”

kandzsúszukandzsúszu ◆ dobozosdobozos gyümölcslégyümölcslé ◆ dobo-dobo-
zos üdítőzos üdítő
kandzsuszurukandzsuszuru ◆ beletörődikbeletörődik 「Furina
dzsóken-o kandzsusita.」 „Beletörődött a rossz
feltételekbe.” ◆ eltűrieltűri 「Kucudzsoku-o kandzsu-
szuru.」 „Eltűri, hogy megalázzák.”

kanekane ◆ anyagiakanyagiak 「Kaneni komatteiru.」
„Anyagi gondjai vannak.” ◆ fémfém ◆ gubaguba 「Kin-
dasze!」 „Ide a gubát!” ◆ lóvélóvé 「Kane-o kaszegu
hóhógaarunokane.」 „Hogyan lehetne lóvét ke-
resni?” ◆ pénzpénz 「Nanimokamo kanegakakaru.」
„Minden pénzbe kerül.” ◆ zsugazsuga ◇ ikitakaneikitakane
jórajóra költöttköltött pénzpénz ◇ icsiosinikaneszan-icsiosinikaneszan-
otokootoko rámenősség,rámenősség, pénzpénz ésés jóképűségjóképűség ◇

okaneokane pénzpénz 「Csanto sigotosite okane-o kasze-
gu.」 „Becsületes munkával keresi a pénzt.” ◇

kanegaariamarukanegaariamaru felvetifelveti aa pénzpénz 「Kare-va
kanegaari amatteiru.」 „Felveti a pénz.” ◇ kan-kan-
egakatakinojononakaegakatakinojononaka pénzpénz azaz istenveréseistenverése
◇ kanegako-okanegako-o umuumu pénzpénz pénztpénzt fialfial ◇ kan-kan-
egatamaruegatamaru gyűlikgyűlik aa pénzpénz 「Dósitemo kanega
tamaranai.」 „Sehogyan sem gyűlik a pénzem.”
◇ kanegahairukanegahairu pénzhezpénzhez jutjut 「Tocsi-o ureba
kanega hairu.」 „Ha eladom a földemet, pénzhez
jutok.” ◇ kanegamonoiujononakakanegamonoiujononaka pénzpénz be-be-
szél,szél, kutyakutya ugatugat ◇ kaneniakaszukaneniakaszu bőkezűenbőkezűen
bánikbánik aa pénzzelpénzzel 「Kaneni akasite tateta ieda.」
„Bőkezűen bántak a pénzzel, amikor ezt a házat
építették.” ◇ kaneniitome-okaneniitome-o cukezunicukezuni pénztpénzt
nemnem sajnálvasajnálva 「Hosii monogaareba kaneni
itome-o cukezuni kau.」 „Nem sajnálom a pénzt,
megveszem, amit akarok.” ◇ kanenikitanaikanenikitanai
zsugorizsugori 「Kaneni kitanai hito」 „zsugori ember”
◇ kaneniszurukaneniszuru pénzzépénzzé tesztesz 「Nekkureszu-
o utte kanenisita.」 „Pénzzé tettem a nyaklánco-
mat.” ◇ kaneninarukaneninaru pénztpénzt hozhoz 「Kono sóbai-
va okaneninaranai.」 „Ez az üzlet nem hoz pénzt.”
◇ kanenokiremegaen-nokiremekanenokiremegaen-nokireme pénzpénz meg-meg-
szűnésévelszűnésével aa kapcsolatkapcsolat isis megszűnikmegszűnik ◇

kanenocsikarakanenocsikara pénzpénz hatalmahatalma ◇ kaneno-kaneno-
narukinaruki aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk ◇ kanenomó-kanenomó-
dzsadzsa pénzsóvárpénzsóvár emberember ◇ kane-vakane-va tenka-notenka-no
mavarimonomavarimono pénzpénz kézrőlkézről kézrekézre járjár ◇ kane-kane-
meatenimeateni anyagianyagi érdekbőlérdekből 「Kanodzso-va kan-
emeateni kekkonsita.」 „Anyagi érdekből házaso-
dott.” ◇ kane-okane-o kuukuu eszieszi aa pénztpénzt 「Kono
sumi-va kane-o kuu.」 „Ez a hobbi eszi a pénzt.”
◇ komakaikanekomakaikane aprópénzaprópénz ◇ dzsigokunosza-dzsigokunosza-
tamokanesidaitamokanesidai pénzpénz beszél,beszél, kutyakutya ugatugat ◇

sindakanesindakane rosszrarosszra költöttköltött pénzpénz ◇ toki-vatoki-va
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kanenarikanenari azaz időidő pénzpénz ◇ matomattakanematomattakane te-te-
kintélyeskintélyes összegösszeg ◇ jogoretakanejogoretakane piszkospiszkos
pénzpénz 「Jogoreta kane-o uke toru.」 „Piszkos
pénzt fogad el.”

kanekane ◆ harangharang 「Kane-o cuku.」 „Megkongatja
a harangot.” ◇ iriainokaneiriainokane estharangestharang ◇ kane-kane-
oo naraszunaraszu harangozikharangozik 「Kjókai-va kane-o na-
rasiteiru.」 „Harangoznak a templomban.” ◇

tokinokanetokinokane időt jelző harangütésidőt jelző harangütés
kaneaikaneai ◆ egyensúlyegyensúly 「Sigototo kateitono kane
ai-o toru.」 „Megtalálja az egyensúlyt a munka és
az otthon között.”

kanebanarekanebanare ◆ pénzköltéspénzköltés
kanebanaregajoikanebanaregajoi ◆ bőkezűenbőkezűen bánikbánik aa pénz-pénz-
zelzel 「Kare-va kanebanaregajoi.」 „Bőkezűen bá-
nik a pénzzel.”

kanebanaregavaruikanebanaregavarui ◆ szűkmarkúanszűkmarkúan bánikbánik aa
pénzzelpénzzel 「Kare-va kanebanarega varui.」
„Szűkmarkúan bánik a pénzzel.”

kan-ecukan-ecu ◆ seregszemleseregszemle
kanecukanecu ◆ túlfűtéstúlfűtés ◆ túlhevüléstúlhevülés ◆ túlmele-túlmele-
gedésgedés
kanecukanecu ◆ hevítéshevítés ◆ hőközléshőközlés ◆ melegítésmelegítés
◇ júdókanecujúdókanecu indukciós fűtésindukciós fűtés
kanecucsórikanecucsóri ◆ főzésfőzés
kan-ecudaikan-ecudai ◆ tribüntribün 「Kan-
ecudaikaraparédono jószu-o mita.」 „A tribünről
nézték a felvonulást.”

kanecujókanecujó ◆ főznifőzni valóvaló 「Kanecujókaki」 „főz-
ni való osztriga”

kanecukikanecuki ◆ harangkongatásharangkongatás ◆ harangozásharangozás
◆ harangütésharangütés
kanecukikanecuki ◆ hevítőeszközhevítőeszköz
kanecukidókanecukidó ◆ haranglábharangláb
kan-ecusikikan-ecusiki ◆ parádéparádé ◆ seregszemleseregszemle
kanecusitakanecusita ◆ felhevültfelhevült
kanecusorikanecusori ◆ hőkezeléshőkezelés
kanecuszurukanecuszuru ◆ felforrósodikfelforrósodik 「Giron-va kan-
ecusiteitta.」 „A vita felforrósodott.” ◆ lázassálázassá
válikválik 「Kenrjokuaraszoi-va kanecusita.」 „A ha-
talmi harc lázassá vált.” ◆ túlfűtöttétúlfűtötté válikválik
「Keizaiga kanecusita.」 „A gazdaság túlfűtötté
vált.” ◆ túlhevültúlhevül 「Buhin-va kanecusita.」 „Az
alkatrész túlhevült.” ◆ túlmelegsziktúlmelegszik 「Endzsin-
ga kanecusita.」 „A motor túlmelegedett.”

kanecuszurukanecuszuru ◆ felmelegítfelmelegít 「Gjúnjú-o kanecu-
sita.」 „Felmelegítette a tejet.” ◆ hevíthevít 「Tecu-
o kanecusita.」 „Hevítettem a vasat.” ◆ melegítmelegít
「Nabe-o kanecusita.」 „Melegítettem az edényt.”

kanecsúzókanecsúzó ◆ harangöntésharangöntés
kanedzsakukanedzsaku ◆ ácsszögmérőácsszögmérő ◆ sakusaku
kanegaariamarukanegaariamaru ◆ felvetifelveti aa pénzpénz 「Kare-va
kanegaari amatteiru.」 „Felveti a pénz.”

kanegaariamatteirukanegaariamatteiru ◆ dúskál a pénzbendúskál a pénzben
kanegahairukanegahairu ◆ pénzhezpénzhez jutjut 「Tocsi-o ureba
kanega hairu.」 „Ha eladom a földemet, pénzhez
jutok.”

kanegakatakinojononakakanegakatakinojononaka ◆ pénzpénz azaz isten-isten-
veréseverése
kanegako-o umukanegako-o umu ◆ pénz pénzt fialpénz pénzt fial
kanegamonoiujononakakanegamonoiujononaka ◆ pénzpénz beszél,beszél, ku-ku-
tya ugattya ugat
kanegamono-okanegamono-o iuiu ◆ pénzpénz beszélbeszél 「Szeidzsik-
ano aidade-va kanega mono-o iu.」 „A politiku-
soknál a pénz beszél.”

kaneganekanegane ◆ egyegy idejeideje 「Icsido-va ittemitai-
tokanegane omotteita.」 „Egy ideje már szeret-
tem volna elmenni oda.” ◆ sokatsokat 「Ouvasza-va
kanegane kiiteorimaszu.」 „Sokat hallottam már
önről.” ◆ sokszorsokszor 「Inu-o kaitaitokanegane
omotteita.」 „Sokszor gondoltam arra, hogy ku-
tyát tartsak.”

kanegatamarukanegatamaru ◆ gyűlikgyűlik aa pénzpénz 「Dósitemo
kanega tamaranai.」 „Sehogyan sem gyűlik a pén-
zem.”

kanegurikaneguri ◆ pénzpénz felhajtásafelhajtása ◆ pénzszerzéspénzszerzés
「Dónimo kanegurigacukanai.」 „Sehogyan sem
sikerül pénz szereznem.”

kaneguri-okaneguri-o szuruszuru ◆ pénztpénzt szerezszerez 「Tocsi-o
utte kaneguri-o sita.」 „Föld eladásával szereztem
pénzt.”

kanehenkanehen ◆ bal oldali fém-gyökbal oldali fém-gyök
kanehon-inokanehon-ino ◆ pénzcentrikuspénzcentrikus 「Okane hon-
ino sakai」 „pénzcentrikus társadalom”

kan-eikan-ei ◆ Kan-ei-korKan-ei-kor
kan-eikan-ei ◆ állami irányításállami irányítás
kan-eikaszurukan-eikaszuru ◆ államiállami irányításirányítás aláalá vonvon
「Terano sikicsino icsibu-o kan-eikasita.」 „A
templom területének egy részét állami irányítás
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alá vonták.” ◆ államosítállamosít 「Kózan-o kan-
eikasita.」 „Államosította a bányát.”

kan-eikigjókan-eikigjó ◆ állami vállalatállami vállalat
kanejataikodeszagaszukanejataikodeszagaszu ◆ nagynagy erővelerővel ke-ke-
resres 「Inakunatta kodomo-o kaneja taikode sza-
gasita.」 „Nagy erővel keresték az elveszett gyere-
ket.”

kanekasikanekasi ◆ pénzkölcsönzéspénzkölcsönzés ◆ pénzkölcsön-pénzkölcsön-
zőző ◆ uzsorásuzsorás ◇ koganekasikoganekasi kiskis összegűösszegű
pénzkölcsönzőpénzkölcsönző
kanekasi-okanekasi-o szuruszuru ◆ pénztpénzt kölcsönözkölcsönöz 「Hó-
gaina kinride kanekasi-o szuru jamikingjósa」
„törvénytelenül magas kamattal pénzt kölcsönző
uzsorás”

kanemavarikanemavari ◆ anyagianyagi helyzethelyzet 「Kare-va kan-
emavariga varui.」 „Nem áll jól anyagilag.” ◆

pénz forgásapénz forgása
kanemekaneme ◆ értékérték
kanemeatenikanemeateni ◆ anyagianyagi érdekbőlérdekből 「Kanodzso-
va kanemeateni kekkonsita.」 „Anyagi érdekből
házasodott.” ◆ pénzérdekbőlpénzérdekből
kanemenomonokanemenomono ◆ értékérték 「Dorobó-va kaneme-
no mono-o motteitta.」 „A betörő elvitte az érté-
keket.”

kanemocsikanemocsi ◆ gazdaggazdag ◇ óganemocsióganemocsi dúsgaz-dúsgaz-
dagdag emberember ◇ óganemocsinoóganemocsino dúsgazdagdúsgazdag
「Óganemocsino sinszekigairu.」 „Van egy dús-
gazdag rokonom.” ◇ okanemocsiokanemocsi gazdaggazdag em-em-
berber ◇ okanemocsininaruokanemocsininaru meggazdagodikmeggazdagodik
「Kabude okanemocsininatta.」 „A részvényei-
men meggazdagodtam.” ◇ okanemocsinookanemocsino gaz-gaz-
dagdag 「Okanemocsino tósika」 „gazdag befekte-
tő”

kanemocsininarukanemocsininaru ◆ meggazdagodikmeggazdagodik 「Kono
sigotodato kanemocsininarenai.」 „Ezzel a mun-
kával nem lehet meggazdagodni.”

kanemókekanemóke ◆ gazdagodásgazdagodás 「Kanemókeni kjó-
miganai.」 „Nem érdekel a gazdagodás.” ◆ pénz-pénz-
nyerésnyerés 「Kono sóbai-va zenzen okane mókeni-
naranai.」 „Ezen az üzleten egyáltalán nem lehet
pénzt nyerni.” ◆ pénzszerzéspénzszerzés 「Kanemókeni
meganai.」 „Csak a pénzszerzés érdekli.”

kanemókesugikanemókesugi ◆ pénzéhségpénzéhség
kanemókeszurukanemókeszuru ◆ meggazdagszikmeggazdagszik 「Rakuni
kanemókeszuru.」 „Könnyedén meggazdagodik.”

kan-enkan-en ◆ Kan-en-korKan-en-kor

kan-enkan-en ◆ hepatitishepatitis ◆ májgyulladásmájgyulladás ◇

gekisókan-engekisókan-en heveny májgyulladásheveny májgyulladás
kanenkanen ◆ éghetőségéghetőség ◆ gyúlékonysággyúlékonyság
kanenaikanenai ◆ könnyenkönnyen lehetlehet 「Kore-va szensz-
ónimonarikanenai.」 „Könnyen lehet akár hábo-
rú is ebből.” ◆ vezethetvezethet 「Osokumondai-va ko-
kuminno sinrai-o szokonaikanenai.」 „A korrup-
ció a polgárok bizalmának elvesztéséhez vezet-
het.”

kanenbucukanenbucu ◆ éghetőéghető anyaganyag ◆ gyúlékonygyúlékony
anyaganyag
kanendokanendo ◆ elmúlt évelmúlt év
kanengomikanengomi ◆ éghető hulladékéghető hulladék
kaneniakaszukaneniakaszu ◆ bőkezűenbőkezűen bánikbánik aa pénzzelpénzzel
「Kaneni akasite tateta ieda.」 „Bőkezűen bántak
a pénzzel, amikor ezt a házat építették.”

kanenicumarukanenicumaru ◆ pénzszűkébenpénzszűkében vanvan 「Kaneni
cumatteiru.」 „Pénzszűkében vagyok.”

kaneniitome-okaneniitome-o cukezunicukezuni ◆ pénztpénzt nemnem saj-saj-
nálvanálva 「Hosii monogaareba kaneni itome-o cu-
kezuni kau.」 „Nem sajnálom a pénzt, megve-
szem, amit akarok.”

kanenikaerukanenikaeru ◆ pénzzépénzzé tesztesz 「Kabu-o kaneni
kaeta.」 „Pénzzé tettem a részvényemet.”

kanenikitanaikanenikitanai ◆ zsugorizsugori 「Kaneni kitanai
hito」 „zsugori ember”

kaneninarukaneninaru ◆ pénztpénzt hozhoz 「Kono sóbai-va oka-
neninaranai.」 „Ez az üzlet nem hoz pénzt.”

kaneniszurukaneniszuru ◆ pénzzépénzzé tesztesz 「Nekkureszu-
o utte kanenisita.」 „Pénzzé tettem a nyaklánco-
mat.”

kanenocurukanenocuru ◆ anyagi segítséganyagi segítség
kanenocsikarakanenocsikara ◆ pénz hatalmapénz hatalma
kanenokiremegaen-nokiremekanenokiremegaen-nokireme ◆ pénzpénz meg-meg-
szűnésével a kapcsolat is megszűnikszűnésével a kapcsolat is megszűnik
kanenomódzsakanenomódzsa ◆ pénzsóvár emberpénzsóvár ember
kanenonaikanenonai ◆ pénztelenpénztelen
kanenonaikotokanenonaikoto ◆ pénztelenségpénztelenség
kanenonarukikanenonaruki ◆ aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk ◆

majomfamajomfa ◆ pozsgafapozsgafa
kanenonekanenone ◆ harangszóharangszó
kanenootokanenooto ◆ harangszóharangszó
kanenositakanenosita ◆ harangnyelvharangnyelv ◆ harangütőharangütő
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kanenovaradzsikanenovaradzsi ◆ mindenminden erőerő
「Kanenovaradzsi-o haitedemo szagasze!」
„Minden erővel keresd!”

kanenszeikanenszei ◆ éghetőségéghetőség ◆ gyúlékonysággyúlékonyság
「Kanenszeikitai」 „gyúlékony gáz”

kanenszeigekibucukanenszeigekibucu ◆ éghető károsanyagéghető károsanyag
kanenszeinokanenszeino ◆ éghetőéghető 「Kanenszeino hai-
kibucu」 „éghető hulladék” ◆ gyúlékonygyúlékony 「Kan-
enszeino bussicu」 „gyúlékony anyag” ◆ tűzve-tűzve-
szélyesszélyes 「Gaszorin-va kanenszeideszu.」 „A
benzin tűzveszélyes.”

kane-o cugikomukane-o cugikomu ◆ beleölbeleöl
kane-okane-o kuukuu ◆ eszieszi aa pénztpénzt 「Kono sumi-va
kane-o kuu.」 „Ez a hobbi eszi a pénzt.”

kane-okane-o naraszunaraszu ◆ elhúzelhúz 「Sógono kanega nat-
ta.」 „Elhúzták a delet.” ◆ elütelüt 「Kjókai-va dzsú-
nidzsino kane-o narasita.」 „Elütötték a delet.”
◆ harangozikharangozik 「Kjókai-va kane-o narasiteiru.」
„Harangoznak a templomban.”

kanerukaneru ◆ egyesítiegyesíti magábanmagában
「Riszótekinapátoná-va aidzsinto csúdzsicuna
tomo-o kaneru.」 „Az ideális társ egyesíti magá-
ban a jó szeretőt és a hű barátot.” ◆ egyszerreegyszerre
「Kore-va radzsiototépurekódá-o kaneteiru.」
„Ez egyszerre rádíó és magnetofon.” ◆ nehezennehezen
lehetlehet 「Szore-va sindzsicuto-va iikaneru.」 „Ne-
hezen lehet igaznak mondani.” ◆ nemnem bírbír 「Ka-
reno kurusimi-o miruni mikanete taszuketa.」
„Nem bírtam nézni a szenvedését, segítettem.” ◆

összekötösszeköt 「Sumito dzsicueki-o kaneta.」
„Összekötöttem a kellemest a hasznossal.” ◇ iika-iika-
neruneru nemnem tudja,tudja, mitmit mondjonmondjon 「Nantomo ii-
kaneru.」 „Nem is tudom, mit mondjak.” ◇ kan-kan-
eszonaerueszonaeru társultársul 「Kanodzso-va bibóni csisze-
imo kane szonaeteiru.」 „A szépségéhez éles elme
társult.” ◇ kanetekanete összekötveösszekötve 「Sigototo
aszobi-o kanete kjótoni itta.」 „A munkát és a
szórakozást összekötve Kiotóba mentem.” ◇ kan-kan-
enaienai vezethetvezethet 「Osokumondai-va kokuminno
sinrai-o szokonaikanenai.」 „A korrupció a polgá-
rok bizalmának elvesztéséhez vezethet.” ◇ kane-kane-
nainai könnyenkönnyen lehetlehet 「Kore-va szenszónimonari-
kanenai.」 „Könnyen lehet akár háború is ebből.”
◇ dai-vadai-va só-osó-o kanerukaneru nagynagy magábanmagában foglal-foglal-
jaja aa kicsitkicsit 「Daiha só-o kanerukara eruszaizu-
no tísacu-o katta.」 „A »nagy magában foglalja a
kicsit« elve alapján nagy méretű pólót vettem.” ◇

macsikanetamacsikaneta aligalig vártvárt 「Macsikaneteitanjú-

szuga kita.」 „Megérkezett az alig várt hír.” ◇ mi-mi-
kanerukaneru nemnem bírjabírja tétlenültétlenül nézninézni 「Kaigan-
no szandzsó-o mikanetegomino szódzsi-o hadzsi-
meta.」 „Nem bírtam tétlenül nézni a tengerpart
szörnyű látványát, ezért nekifogtam eltakarítani
a szemetet.” ◇ mirunimikanerumirunimikaneru nemnem nézhetinézheti
tétlenültétlenül 「Komatteiru tomodacsi-o miruni mi-
kanete taszuketeageta.」 „Nem nézhettem tétle-
nül, hogy a barátom bajban van, segítettem neki.”
◇ mósikanerumósikaneru nehezérenehezére esikesik elmondanielmondani
「Mósikanemaszuga, anatano bjóki-va szaihacu-
siteimaszu.」 „Nehezemre esik elmondani, de a
betegsége kiújult.”

kánésonkánéson ◆ szegfűszegfű 「Nivanokánéson-ni mizu-o
ageta.」 „Megöntöztem a kerti szegfűt.”

kaneszonaerukaneszonaeru ◆ mindkettővelmindkettővel rendelkezikrendelkezik
◆ párosulpárosul 「Kanodzso-va csieto bi-o kane szona-
eteiru.」 „Nála az ész szépséggel párosul.” ◆ tár-tár-
sulsul 「Kanodzso-va bibóni csiszeimo kane szona-
eteiru.」 „A szépségéhez éles elme társult.”

kaneszonavarukaneszonavaru ◆ társultársul 「Kono sokuninni-va
csisikito kijószaga kane szonavatteiru.」 „A mes-
ter hozzáértéséhez kézügyesség társul.”

kanetekanete ◆ előzőlegelőzőleg 「Kanete mósi ageta tóri
dokusindeszu.」 „Mint előzőleg említettem, nem
vagyok házas.” ◆ korábbankorábban 「Kanete kiitakoto-
noaru namae」 „korábban hallott név”

kanetekanete ◆ összekötveösszekötve 「Sigototo aszobi-o kan-
ete kjótoni itta.」 „A munkát és a szórakozást
összekötve Kiotóba mentem.” ◇ kanerukaneru nehe-nehe-
zenzen lehetlehet 「Szore-va sindzsicuto-va iikaneru.」
„Nehezen lehet igaznak mondani.” ◇ kanerukaneru
nemnem bírbír 「Kareno kurusimi-o miruni mikanete
taszuketa.」 „Nem bírtam nézni a szenvedését,
segítettem.”

kanetekarakanetekara ◆ régótarégóta 「Kanetekarakonoaku-
szeszaríga kaitakatta.」 „Régóta szerettem volna
megvenni ezt az ékszert.”

kanetekaranokanetekarano ◆ régirégi 「Kanetekarano negai」
„régi óhaj”

kanetenokaneteno ◆ régirégi 「Kaneteno mokuhjó」 „régi
célkitűzés”

kane-vakane-va tenka-notenka-no mavarimonomavarimono ◆ pénzpénz kéz-kéz-
ről kézre járről kézre jár
kanezasikanezasi ◆ ácsszögmérőácsszögmérő
kanezukaikanezukai ◆ pénzhasználatpénzhasználat
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kanezukaigaaraikanezukaigaarai ◆ költekezőköltekező 「Kanezukaiga
arai hito」 „költekező ember”

kanezukudekanezukude ◆ pénzpénz erejévelerejével 「Kanezukudeii
szensu-o acumejótosita.」 „Pénz erejével próbált
jó versenyzőket szerezni.”

kanezumarikanezumari ◆ pénzszűkepénzszűke 「Imadzsibun-va
kanezumarida.」 „Most pénzszűkében vagyok.”

kanezurukanezuru ◆ pénzforráspénzforrás ◇ iikanezuruiikanezuru arany-arany-
bányabánya 「Kare-va ii kanezurudakara kanodzso-va
vakarenai.」 „Az a pasi egy aranybánya, biztosan
nem hagyja ott az a nő.”

kanfúkanfú ◆ kung-fukung-fu
kanfurukanfuru ◆ kámforkámfor
kanfurucsinkikanfurucsinki ◆ kámfortinktúrakámfortinktúra
kanfurucsúsakanfurucsúsa ◆ élénkítőélénkítő injekcióinjekció ◆ kám-kám-
forinjekcióforinjekció
kanfuzenkanfuzen ◆ májelégtelenségmájelégtelenség
kangaekangae ◆ elgondoláselgondolás 「Vatasino kangaede-va
ningen-va nisuruini vakerareru.」 „Az én elgon-
dolásom szerint, az emberek két csoportba oszt-
hatók.” ◆ elképzeléselképzelés 「Kare-va szono kangaeni
kosicusita.」 „Kitart az elképzelése mellett.” ◆

gondolatgondolat 「Mondaini taiszuru dzsibunno
kangae-o matometa.」 „Összeszedtem a gondola-
taimat a kérdéssel kapcsolatban.” ◆ ötletötlet 「Ii
kangae-o omoicuita.」 „Eszembe jutott egy jó öt-
let.” ◇ sirótokangaesirótokangae amatőr véleményeamatőr véleménye
kangaeagunerukangaeaguneru ◆ sehogyansehogyan semsem tudjatudja ki-ki-
gondolnigondolni 「Kaisa-o jamerubekika cuzukerubeki-
ka kangaeaguneteiru.」 „Sehogyan sem tudja ki-
gondolni, hogy kilépjen-e.”

kangaebukaikangaebukai ◆ elgondolkozottelgondolkozott 「Kangae bu-
kai kao」 „elgondolkozott tekintet” ◆ körülte-körülte-
kintőkintő 「Kangae bukai hito」 „körültekintő em-
ber”

kangaebukakukangaebukaku ◆ elgondolkozvaelgondolkozva 「Kangae
bukaku unazuita.」 „Elgondolkozva bólintottam.”

kangaecukukangaecuku ◆ kigondolkigondol 「Umaretekuru kodo-
moniii namae-o kangaecuita.」 „Kigondoltam egy
jó nevet a születendő gyereknek!” ◆ kiötölkiötöl
「Kómjóna tegucsi-o kangaecuita.」 „Kiötlöttem
egy fondorlatos trükköt!” ◆ ötleteötlete támadtámad
「Umaikoto-o kangaecuita.」 „Támadt egy jó öt-
letem!”

kangaecsigaikangaecsigai ◆ tévestéves gondolatgondolat 「Bokuno
kangae csigaidesita.」 „Tévesen gondoltam.”

kangaecsigai-okangaecsigai-o szuruszuru ◆ tévesentévesen gondolko-gondolko-
dikdik 「Kangae csigai-o sitamama gironsita.」 „Té-
vesen gondolkozva vitáztam.”

kangaedaszukangaedaszu ◆ elkezdelkezd gondolkoznigondolkozni 「Icsi-
dokangae dasitara tomaranai.」 „Ha egyszer el-
kezdek gondolkozni, nem tudom abbahagyni.” ◆

kieszelkieszel 「Dójatte szeiszankoszuto-o heraszeruka
kangae dasita.」 „Kieszelte, hogyan lehet ezt a ter-
méket olcsóbban gyártani.” ◆ kigondolkigondol 「Mon-
daino kaikecumucsi-o kangae dasita.」 „Kigon-
dolta a probléma megoldástervét.”

kangaegaamaikangaegaamai ◆ naívnaív ◆ túl optimistatúl optimista
kangaegotokangaegoto ◆ elgondolkodáselgondolkodás
kangaegoto-okangaegoto-o szuruszuru ◆ elgondolkozikelgondolkozik 「Sú-
csúszezu, bon-jari kangae goto-o sinagara unten-
siteita.」 „Nem figyeltem, hanem csak mélán el-
gondolkozva vezettem.” ◆ járjár azaz eszeesze 「Kan-
gae goto-o site nemurenai.」 „Egyfolytában jár az
eszem, nem tudok elaludni.”

kangaejónijottekangaejónijotte ◆ attólattól függ,függ, hogyanhogyan néz-néz-
zükzük 「Kore-va kangaejónijotte-va , musiro kóun-
nanokamosirenai.」 „Ez lehet hogy szerencsés
dolog. Attól függ, hogyan nézzük.”

kangaekatakangaekata ◆ észjárásészjárás 「Fukuzacuna kangae
katano hitoda.」 „Csavaros észjárása van.” ◆

gondolkodásmódgondolkodásmód 「Dokutokuno kangae kata」
„egyedi gondolkodásmód” ◆ mentalitásmentalitás 「Kan-
gae kata-o kaenaito sigoto-va micukaranai.」 „Ha
nem változtatsz a mentalitásodon, nem találsz
munkát.”

kangaekomaszerukangaekomaszeru ◆ gondolkodóbagondolkodóba ejtejt
「Kono kidzsi-va dokusa-o kangae komaszeta.」
„Ez a cikk gondolkodóba ejtette az olvasókat.”

kangaekomukangaekomu ◆ erősenerősen foglalkoztatfoglalkoztat 「Noko-
rino dzsinszeinicuite kangae kondeita.」 „Erősen
foglalkoztatta a hátralévő élete.” ◆ morfondíro-morfondíro-
zikzik 「Nani-o kangae kondeiruno?」 „Min mor-
fondírozol?” ◆ töprengtöpreng 「Korenicuite-va szon-
nani kangae konde-va ikemaszen.」 „Ezen nem
szabad sokat töprengeni!” ◇ kangaekomaszerukangaekomaszeru
gondolkodóbagondolkodóba ejtejt 「Kono kidzsi-va dokusa-o
kangae komaszeta.」 „Ez a cikk gondolkodóba ej-
tette az olvasókat.”

kangaemonokangaemono ◆ meggondolandómeggondolandó 「Kono mu-
zukasii sigoto-o makaszerareruka-va kangae mo-
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noda.」 „Meggondolandó, hogy rábízzuk-e ezt a
nehéz feladatot.” ◆ rejtvényrejtvény
kangaenaoszukangaenaoszu ◆ meggondoljameggondolja magátmagát
「Szeikeisijóto omottakedo kangae naosita.」
„Plasztikai műtéten törtem a fejem, de meggon-
doltam magam.” ◆ újraújra átgondolátgondol 「Mó icsi-
dokangae naosimasó.」 „Gondoljuk át újra!” ◆

visszatáncolvisszatáncol 「Szeifu-va kangae naosite, zózei-
o jameta.」 „Visszatáncolt a kormány, mégsem
lesz adóemelés.”

kangaenoszudzsimicsikangaenoszudzsimicsi ◆ gondolatmenetgondolatmenet
kangaenukukangaenuku ◆ alaposanalaposan kigondolkigondol
「Dacugoku-o kangae nuita.」 „Alaposan kigon-
dolta a szökést.” ◆ végiggondolvégiggondol 「Dzsibunno
sórai-o kangae nuita.」 „Végiggondolta a saját jö-
vőjét.”

kangae-okangae-o cuzukerucuzukeru ◆ folytatjafolytatja gondolat-gondolat-
menetétmenetét
kangae-okangae-o meguraszerumeguraszeru ◆ elmélkedikelmélkedik 「Nin-
genkankeinicuite kangae-o meguraszeteita.」 „Az
emberi kapcsolatokról elmélkedtem.” ◆ filozo-filozo-
fálfál 「Dzsinszeino iminicuite kangae-o megura-
szeta.」 „Az élet értelméről filozofált.”

kangae-okangae-o meguraszerukotomeguraszerukoto ◆ elmélkedéselmélkedés
「Dzsinszeinicuite kangae-o meguraszerukoto」
„elmélkedés az életről”

kangae-okangae-o meguraszumeguraszu ◆ eltöprengeltöpreng 「Intánet-
tonoarigataszanicuite kangae-o megurasiteita.」
„Eltöprengtem azon, hogy milyen áldás az inter-
net.” ◆ eltűnődikeltűnődik 「Naze genpacuga hicujóna-
noka kangae-o megurasita.」 „Eltűnődtem azon,
hogy minek kellenek az atomerőművek.” ◆ tűnő-tűnő-
dikdik 「Ucsúcuite kangae-o megurasiteita.」 „A vi-
lágűrről tűnődtem.”

kangae-okangae-o meguraszukotomeguraszukoto ◆ eszmefuttatáseszmefuttatás
「Kangae-o megurasiteitaramó ieni cuita.」 „Az
eszmefuttatásom végére haza is értem.”

kangae-okangae-o omoicukuomoicuku ◆ ötleteötlete támadtámad 「Asza-
aru kangae-o omoicuita.」 „Reggel egy ötletem tá-
madt.”

kangaerarerukangaerareru ◆ bennebenne vanvan aa paklibanpakliban
「Dzsósino hóga kaikoszarerukotomo kangaerar-
eru.」 „Az is benne van a pakliban, hogy a főnö-
kömet rúgják ki.” ◆ elképzelhetőelképzelhető
kangaerukangaeru ◆ elgondolelgondol 「Vatasiga kangaeta tó-
rinikono keikaku-va dzsicugenszarenakatta.」

„Nem úgy valósult meg a terv, ahogy elgondol-
tam.” ◆ elképzelelképzel 「Tókjódato kangaerarenai,
jaszui jacsinda.」 „Ez Tokióban elképzelhetetle-
nül alacsony lakbér.” ◆ gondolgondol 「Kare-va dzsi-
bunnokotosika kangaenai.」 „Csak magára gon-
dol.” ◆ gondolkodikgondolkodik 「Dószurebaiikato issúkan-
mo kangaeteita.」 „Egy hétig gondolkodtam azon,
hogy mit tegyek.” ◆ gondolkozikgondolkozik 「Kare-va kan-
gaenaide kódószuru.」 „Nem gondolkozik, csak
cselekszik.” ◆ hiszhisz 「Kangaerarenaihodo muzu-
kasii sicumon」 „hihetetlenül nehéz kérdés” ◆

következtetkövetkeztet 「Konojóna sódzsókaradonojóna
bjókiga kangaerarerudesóka?」 „Ezekből a pana-
szokból, milyen betegségre következtethetünk?” ◆

megfontolmegfontol 「Kore-va kangaerubekideszu.」 „Ez
megfontolandó.” ◆ meggondolmeggondol 「Joku kangaete
kudaszai.」 „Jó gondold meg!” ◆ spekulálspekulál
「Nani-o kangaeteiruno?」 „Min spekulálsz?” ◆

vélvél 「Kareno kódóno imi-o dó kangaerebaiinoka-
vakaranai.」 „Nem tudom mire vélni a cseleke-
detét.” ◇ atehametekangaeruatehametekangaeru átérezátérez 「Ka-
reno tacsiba-o dzsibunni atehamete kangaetemi-
ta.」 „Próbáltam átérezni a helyzetét.” ◇ an-an-
inikangaeruinikangaeru könnyelműenkönnyelműen gondolkozikgondolkozik
「Kimi-va an-ini kangaeszugi.」 „Túlságosan
könnyelműen gondolkozol!” ◇ an-inikangaeruan-inikangaeru
könnyenkönnyen veszvesz 「Szaiakurikonszurebaiito
kekkon-o an-ini kangaeru.」 „Könnyen veszi az
esküvőt, hiszen ha nem sikerül, elválhat.” ◇

interia-ointeria-o kangaerukangaeru bútorozbútoroz 「Cuma-va
interia-o kangaeta.」 „A feleségem bútorozta a
szobát.” ◇ kangaejónijottekangaejónijotte attólattól függ,függ, ho-ho-
gyangyan nézzüknézzük 「Kore-va kangaejónijotte-va ,
musiro kóunnanokamosirenai.」 „Ez lehet hogy
szerencsés dolog. Attól függ, hogyan nézzük.” ◇

kangaerarerukangaerareru bennebenne vanvan aa paklibanpakliban 「Dzsó-
sino hóga kaikoszarerukotomo kangaerareru.」
„Az is benne van a pakliban, hogy a főnökömet
rúgják ki.” ◇ gen-intositekangaerarerugen-intositekangaerareru be-be-
tudhatótudható 「Doru jaszu-va júro takano hitocuno
gen-intosite kangaerareru.」 „Az euró erőssége a
dollár gyengeségének is betudható.” ◇ dzsikk-dzsikk-
urikangaeruurikangaeru meggondolmeggondol 「Anataga ittakotoni-
cuitedzsikkuri kangaetajo.」 „Meggondoltam,
amit mondtál.” ◇ dzsikkurikangaerudzsikkurikangaeru átgon-átgon-
doldol 「Szentakusinicuitedzsikkuri kangaeta.」
„Átgondoltam a lehetőségeket.” ◇ sincsónikan-sincsónikan-
gaerugaeru jóljól megfontolmegfontol 「Sincsóni kangaeta hó-
gaii.」 „Jól fontold meg!” ◇ zenteinikangaeruzenteinikangaeru
eleveeleve úgyúgy álláll hozzáhozzá 「Sippai-o zenteini kan-
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gaete sigotositeiru.」 „Eleve úgy áll a munkához,
hogy hibázni fog.” ◇ matomonikangaerujóni-matomonikangaerujóni-
narunaru megjönmegjön azaz eszeesze 「Nigoszaininatta koro,
matomoni kangaerujóninatta.」 „25 éves korom-
ban jött meg az eszem.” ◇ munenite-omunenite-o atetek-atetek-
angaeruangaeru elgondolkozikelgondolkozik 「Anatagajattakoto-o
muneni te-o atete kangaenaszai.」 „Gondolkozz el
azon, amit tettél!” ◇ jokukangaetajokukangaeta meggon-meggon-
doltdolt 「Joku kangaeta kódó」 „meggondolt csele-
kedet”

kangaeszaszerarerukangaeszaszerareru ◆ elgondolkodtatóelgondolkodtató
「Kangaeszaszerareru eiga-o mita.」 „Láttam egy
elgondolkodtató filmet.” ◆ elgondolkoztatóelgondolkoztató
kangaetaagekukessinszurukangaetaagekukessinszuru ◆ meghányja-meghányja-
vetiveti
kangaetemirukangaetemiru ◆ belegondolbelegondol
kangaikangai ◆ fagykárfagykár
kangaikangai ◆ áthatóátható érzelemérzelem ◆ elérzékenyüléselérzékenyülés

kangaikangai ◆ aszálykáraszálykár
kangaikangai ◆ öntözésöntözés
kangaibukagenikangaibukageni ◆ elérzékenyültenelérzékenyülten 「Kan-
gaibukageni nikki-o jonda.」 „Elérzékenyülten ol-
vasta a naplót.” ◆ meghatódottanmeghatódottan 「Kare-va
kangaibukageni hanasi-o kiita.」 „Meghatódottan
hallgatta a történetet.”

kangaibukaikangaibukai ◆ elérzékenyültelérzékenyült ◆ megható-megható-
dottdott
kangaijószuikangaijószui ◆ öntözővízöntözővíz
kangaimurjókangaimurjó ◆ mérhetetlenmérhetetlen érzelemérzelem
「Aeruno-va korega szaigokamosirenaito kangai-
murjóninatta.」 „Mérhetetlen érzelmekkel töltött
el, amikor arra gondoltam, hogy talán utoljára lá-
tom.”

kangainokangaino ◆ hatáskörén kívülihatáskörén kívüli
kangainógjókangainógjó ◆ öntözéses gazdálkodásöntözéses gazdálkodás
kangakkikangakki ◆ fúvósfúvós hangszerhangszer ◇ kinkangakkikinkangakki
rézfúvósrézfúvós hangszerhangszer ◇ mokkangakkimokkangakki fafúvósfafúvós
hangszerhangszer
kangakukangaku ◆ sinológiasinológia
kangakukangaku ◆ állami iskolaállami iskola
kangakukangaku ◆ fúvószenefúvószene
kangakusakangakusa ◆ sinológussinológus
kangamirebakangamireba ◆ tükrébentükrében 「Szakunenno
dzsireini kangamireba, keikaku-va umakuikude-

só.」 „A múlt évi példa tükrében, a terv sikerülni
fog.”

kangamirukangamiru ◆ alapozalapoz 「Kakono keizaidzsókjóni
kangamite kongono dókó-o kimeru.」 „Az elmúlt
időszak gazdasági helyzetére alapozva határozzuk
meg a trendet.” ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Zenkaino
sippaini kangamitejarubekida.」 „Az előző kudar-
cot figyelembe véve kell csinálni!” ◇ kangamitekangamite
tükrébentükrében 「Zen-nendono dzsiszszekini kanga-
mite kotosino keikaku-o tateru.」 „A múlt évi
eredmény tükrében készítjük el az idei tervet.” ◇

kangamirebakangamireba tükrébentükrében 「Szakunenno dzsirei-
ni kangamireba, keikaku-va umakuikudesó.」 „A
múlt évi példa tükrében, a terv sikerülni fog.”

kangamitekangamite ◆ tükrébentükrében 「Zen-nendono dzsisz-
szekini kangamite kotosino keikaku-o tateru.」
„A múlt évi eredmény tükrében készítjük el az idei
tervet.”

kangankangan ◆ eunucheunuch ◆ kasztráltkasztrált tisztviselőtisztviselő ◇

haremunokanganharemunokangan háremőrháremőr
kangankangan ◆ májrákmájrák
kangankangan ◆ szégyenérzetszégyenérzet
kangarúkangarú ◆ kengurukenguru
kangaszurudoikangaszurudoi ◆ jókjók aa megérzéseimegérzései ◆ jóljól ér-ér-
zékelzékel
kangecukangecu ◆ holdnézésholdnézés
kangeikangei ◆ fogadásfogadás ◆ fogadtatásfogadtatás 「Atatakai
kangei-o uketa.」 „Meleg fogadtatásban része-
sült.” ◆ üdvözlésüdvözlés ◇ sinnjúszeikangeikonpasinnjúszeikangeikonpa
gólyabálgólyabál ◇ daikangeidaikangei melegmeleg fogadtatásfogadtatás ◇

daikangeidaikangei örömmelörömmel fogadásfogadás
「Gaikokudzsintósika-va daikangeideszu.」
„Örömmel fogadjuk a külföldi befektetőket!”

kangeiiinkaikangeiiinkai ◆ fogadóbizottságfogadóbizottság
kangeikaikangeikai ◆ köszöntő buliköszöntő buli
kangeikaidzsókangeikaidzsó ◆ fogadóteremfogadóterem
kangeikokangeiko ◆ téli edzéstéli edzés
kangeiszubekikangeiszubeki ◆ örvendetesörvendetes 「Kjúszen-va
kangeiszubeki ugokideszu.」 „A tűzszünet örven-
detes fejlemény.”

kangeiszurukangeiszuru ◆ örömmelörömmel fogadfogad 「Macsino
dzsúmin-va susó-o kangeisita.」 „A város lakói
örömmel fogadták a miniszterelnököt.” ◆ örülörül
「Kokumin-va genzei-o kangeisita.」 „A nép örült
az adócsökkentésnek.” ◆ szívesenszívesen látlát 「Kan-
geiszarenai kjaku」 „nem szívesen látott vendég”
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◆ üdvözölüdvözöl 「Gunsú-va enzecusa-o kangeisita.」
„A tömeg üdvözölte a szónokot.”

kangekikangeki ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség 「Hitono kange-
kini dzsódzsiru.」 „Kihasználja az emberek figyel-
metlenségét.” ◆ hézaghézag 「Szeidono kangeki-o
nuu.」 „A rendszer hézagai között lavíroz.” ◆ közköz
「Baiku-va kurumano kangeki-o nutte hasitte-
ita.」 „A motoros az autók között szlalomozva ha-
ladt.” ◆ óvatlanságóvatlanság 「Tekino kangeki-o cuku
kógeki」 „ellenség óvatlanságát kihasználó táma-
dás” ◆ töréstörés 「Karerano aidani kangekiga só-
dzsita.」 „Törés keletkezett a kapcsolatukban.” ◇

sinapuszukangekisinapuszukangeki szinaptikus résszinaptikus rés
kangekikangeki ◆ meghatódásmeghatódás ◆ meghatódottságmeghatódottság
kangekikangeki ◆ színházbaszínházba járásjárás ◆ színházláto-színházláto-
gatásgatás
kangekikakangekika ◆ könnyen elérzékenyülő emberkönnyen elérzékenyülő ember
kangekiniikukangekiniiku ◆ színházbaszínházba megymegy 「Kangekini
itta.」 „Színházba mentem.”

kangekisakangekisa ◆ színházlátogatószínházlátogató
kangekiszuiszeidóbucugunkangekiszuiszeidóbucugun ◆ interstíciálisinterstíciális
faunafauna
kangekiszurukangekiszuru ◆ megdobogtatjamegdobogtatja aa szívétszívét
「Macsino jakeini kangekisita.」 „A város éjsza-
kai látványa megdobogtatta a szívemet.” ◆ meg-meg-
hatódikhatódik 「Kanodzsono jaszasiszani kangekisi-
ta.」 „Meghatódtam a kedvességétől.”

kangekiszurukangekiszuru ◆ előadástelőadást néznéz 「Kabuki-o
kangekiszuru.」 „Kabukielőadást néz.”

kangekitekinakangekitekina ◆ meghatómegható 「Kangekitekina
kotoba」 „megható szavak”

kangenkangen ◆ Kangen-korKangen-kor
kangenkangen ◆ fúvósfúvós ésés húroshúros hangszerekhangszerek ◇ sii-sii-
kakangenkakangen költészet és zeneköltészet és zene
kangenkangen ◆ hízelgéshízelgés ◆ mézesmázosmézesmázos szavakszavak
「Fudószangjósano kangenni noszerareta.」 „Be-
dőltem az ingatlanügynök mézesmázos szavai-
nak.” ◆ szépszép szavakszavak 「Szagisi-va kangen-o ró-
site okane-o damasi totta.」 „A csaló szép szavak-
kal pénzt csalt ki az áldozatából.”

kangenkangen ◆ dezoxidációdezoxidáció ◆ dezoxidálásdezoxidálás ◆ re-re-
dukálásdukálás 「Szankabucuno kangen」 „oxid redu-
kálása” ◆ redukcióredukció ◆ visszaállításvisszaállítás ◆ vissza-vissza-
juttatásjuttatás 「Pointo kangenszéru」 „pont-
visszajuttatásos vásárlási akció” ◇ szankakan-szankakan-

gengen oxidáció-redukcióoxidáció-redukció ◇ nósukukangennósukukangen
koncentrátumból készítéskoncentrátumból készítés
kangenkangen ◆ panaszpanasz 「Kokuó-va szaisókarano
kangen-o kiita.」 „A király meghallgatta a minisz-
ter panaszát.”

kangenbunrecukangenbunrecu ◆ meiózismeiózis
kangengakukangengaku ◆ fúvósfúvós ésés vonósvonós zenezene ◆ zene-zene-
kari zenekari zene
kangengakudankangengakudan ◆ fúvós és vonós zenekarfúvós és vonós zenekar
kangengakuhókangengakuhó ◆ hangszereléshangszerelés ◆ zenekarizenekari
feldolgozásfeldolgozás
kangengjúnjúkangengjúnjú ◆ feloldottfeloldott tejtej ◆ rekombi-rekombi-
nált tejnált tej ◆ tejporból készült tejtejporból készült tej
kangenhannókangenhannó ◆ redukcióredukció
kangen-júsikangen-júsi ◆ meglévőmeglévő eszközökreeszközökre felvettfelvett
hitelhitel
kangenkószokangenkószo ◆ reduktázreduktáz ◇ szankakangen-szankakangen-
kószokószo oxidoreduktázoxidoreduktáz
kangensokubaikangensokubai ◆ redukáló katalizátorredukáló katalizátor
kangenszarerukangenszareru ◆ redukálódikredukálódik 「Szankabucu-
va motono bussicuni kangenszareru.」 „Az oxid
az eredeti anyaggá redukálódik.” ◆ visszakapvisszakap
「Kjanpénde icsiman enga kangenszareru.」 „A
kampány alatt visszakapnak 10 ezer jent.”

kangenszurebakangenszureba ◆ másmás szóvalszóval 「Kore-va kan-
genszureba hosusugidearu.」 „Ez más szóval kon-
zervatizmus.”

kangenszurukangenszuru ◆ redukálredukál 「Szankabucu-o kan-
gensita.」 „Redukáltam az oxidot.” ◆ visszajut-visszajut-
tattat 「Kigjó-va rieki-o haimaszatosite kabunusi-
ni kangensita.」 „A vállalat a nyereséget osztalék-
ként juttatta vissza a részvényeseinek.” ◇ kan-kan-
genszarerugenszareru redukálódikredukálódik 「Szankabucu-va
motono bussicuni kangenszareru.」 „Az oxid az
eredeti anyaggá redukálódik.” ◇ kangenszarerukangenszareru
visszakapvisszakap 「Kjanpénde icsiman enga kangen-
szareru.」 „A kampány alatt visszakapnak 10 ezer
jent.”

kangentókangentó ◆ redukálóredukáló cukorcukor ◇ hikangentóhikangentó
nem-redukáló cukornem-redukáló cukor
kangenzaikangenzai ◆ redukálószerredukálószer ◆ redukánsredukáns
kangezaikangezai ◆ hashajtóhashajtó
kangikukangiku ◆ krizantémnézéskrizantémnézés
kangjókangjó ◆ ipartámogatásipartámogatás
kangjóhakurankaikangjóhakurankai ◆ ipari kiállításipari kiállítás
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kangokango ◆ kangokango ◆ kínai szókínai szó
kangokango ◆ ápolásápolás ◆ betegápolásbetegápolás ◆ beteggon-beteggon-
dozásdozás ◇ kangoniatarukangoniataru ápolápol 「Fusóheino kan-
goni atatta.」 „A sebesült katonákat ápolta.”

kangókangó ◆ összevetésösszevetés
kangoekangoe ◆ téli trágyatéli trágya
kangoekangoe ◆ éles hangéles hang
kangofukangofu ◆ ápolónőápolónő ◆ ápolónővérápolónővér ◆ nővérnővér
◆ nővérkenővérke ◇ tócsokukangofutócsokukangofu ügyeletesügyeletes nő-nő-
vérvér ◇ minaraikangofuminaraikangofu tanulónővértanulónővér
kangófukangófu ◆ hitelesítő cédulahitelesítő cédula
kangoheikangohei ◆ szanitécszanitéc
kangokukangoku ◆ börtönbörtön 「Kangokuni hairu.」 „Bör-
tönbe vonul.” ◆ fogdafogda
kangoniatarukangoniataru ◆ ápolápol 「Fusóheino kangoni
atatta.」 „A sebesült katonákat ápolta.”

kangoninkangonin ◆ ápolóápoló ◆ gondozógondozó
kangosikangosi ◆ ápolóápoló
kangósúrakukangósúraku ◆ vizesárokkalvizesárokkal körülhatároltkörülhatárolt
településtelepülés
kangoszurukangoszuru ◆ ápolápol 「Kangofuszan-va bjónin-
o kangositeimaszu.」 „A nővérke ápolja a betege-
ket.”

kangószurukangószuru ◆ összevetösszevet
kangunkangun ◆ kormánycsapatkormánycsapat ◆ kormányhadse-kormányhadse-
regreg ◇ katebakangunkatebakangun mindigmindig aa győztesnekgyőztesnek
van igazavan igaza
kangurukanguru ◆ gyanítgyanít 「Kare-va uszo-o
cuiteirunode-va naikato kangutta.」 „Gyanítot-
tam, hogy hazudik.” ◆ kombinálkombinál 「Kare-va hon-
kideszó omottandato omou. Kimi-va kanguri szu-
gidajo!」 „Túlkombinálod a dolgot, szerintem
tényleg úgy van, ahogy mondta.” ◆ rosszindu-rosszindu-
latúanlatúan feltételezfeltételez 「Jaszasikusitanoni
sitagokorogaarunode-va naika kangurareta.」
„Kedves voltam, de rosszindulatúan feltételezték
rólam, hogy hátsó szándékaim vannak.”

kanhacu-okanhacu-o irezuirezu ◆ azonnalazonnal 「Sicumonni
kanhacu-o irezu kotaeta.」 „Azonnal válaszolt a
kérdésre.” ◆ rögtönrögtön
kan-ikan-i ◆ egyszerűségegyszerűség
kan-ikan-i ◆ fejfedő színével jelzett rangfejfedő színével jelzett rang
kan-ikan-i ◆ hivatalhivatal ésés rangrang ◆ hivatalihivatali besoro-besoro-
láslás

kanikani ◆ rákrák ◆ tarisznyaráktarisznyarák
kanibarizumukanibarizumu ◆ kannibalizmuskannibalizmus
kánibarukánibaru ◆ farsangfarsang ◆ karneválkarnevál ◇ hjódzsó-hjódzsó-
kánibarukánibaru jégkarneváljégkarnevál
kan-ikakan-ika ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés 「Szagjóno kan-
ika」 „munka egyszerűsítése”

kanikankanikan ◆ rákkonzervrákkonzerv
kan-ikaszurukan-ikaszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Tecuzuki-o
kan-ikasita.」 „Egyszerűsítették az ügyintézést.”

kan-ikazeiszeidokan-ikazeiszeido ◆ egyszerűsítettegyszerűsített adózásadózás

kanikószenkanikószen ◆ rákfeldolgozó hajórákfeldolgozó hajó
kanikukaniku ◆ gyümölcs húsagyümölcs húsa
kanimiszokanimiszo ◆ rákbelsőségrákbelsőség
kan-inkan-in ◆ házasságtörésházasságtörés 「Otto-va kan-in-o
okasita.」 „A férj házasságtörést követett el.” ◆

kicsapongáskicsapongás ◆ paráználkodásparáználkodás
kan-inakan-ina ◆ egyszerűegyszerű 「Kan-ina tecuzuki」 „egy-
szerű eljárás”

kaninohaszamikaninohaszami ◆ rákollórákolló
kaninonikukaninoniku ◆ rákhúsrákhús
kan-insókan-insó ◆ voyeurizmusvoyeurizmus
kan-inszurukan-inszuru ◆ kicsapongkicsapong ◆ paráználkodikparáználkodik
「Kan-inszurunakare.」 „Ne paráználkodj!”

kan-inzaikan-inzai ◆ házasságtörésházasságtörés
kan-ippacunotokorodekan-ippacunotokorode ◆ hajszálonhajszálon múltmúlt
「Kan-ippacunotokorode taszukatta.」 „Hajszá-
lon múlt, hogy megmenekültem.”

kanirjókanirjó ◆ rákhalászatrákhalászat
kan-isokudókan-isokudó ◆ falatozófalatozó
kan-iszaibansokan-iszaibanso ◆ rögtönítélő bíróságrögtönítélő bíróság
kaniszaszaretatokorokaniszaszaretatokoro ◆ szúnyogcsípésszúnyogcsípés
helyehelye 「Kani szaszaretatokorogakajui.」 „A szú-
nyogcsípés helye viszket.”

kaniszeiunkaniszeiun ◆ Rák-ködRák-köd
kanitamakanitama ◆ rákos rántottarákos rántotta
kan-itoirekan-itoire ◆ hordozható vécéhordozható vécé
kani-vakani-va kóra-nikóra-ni niszeteniszete ana-oana-o horuhoru ◆ addigaddig
nyújtózkodj, amíg a takaród érnyújtózkodj, amíg a takaród ér
kanizakaniza ◆ RákRák
kan-jakukan-jaku ◆ teljes fordításteljes fordítás
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kan-jakukan-jaku ◆ fordításfordítás irányításairányítása ◆ fordításfordítás
vezetésevezetése
kan-jakukan-jaku ◆ kínai fordításkínai fordítás
kan-jakubankan-jakuban ◆ kivonatoskivonatos kiadáskiadás ◆ rövidí-rövidí-
tett kiadástett kiadás
kan-jakukakan-jakuka ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés
kan-jakunakan-jakuna ◆ tömörtömör 「Kan-jakuna bunsó」
„tömör mondat”

kan-jakusakan-jakusa ◆ fordítás felelősefordítás felelőse
kan-jakuszurukan-jakuszuru ◆ egészébenegészében lefordítlefordít
「Szeiso-o kan-jakusita.」 „Lefordította az egész
bibliát.”

kan-jakuszurukan-jakuszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Hóteisiki-o
kan-jakusita.」 „Egyszerűsítettem az egyenletet.”

kan-jokan-jo ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Kokkano kan-joga
utagavareru.」 „Gyanítható az állami beavatko-
zás.” ◆ részességrészesség
kan-jókan-jó ◆ elnézéselnézés 「Gokan-jónohodo onegai
mósi agemaszu.」 „Kérem legyen elnéző velem
szemben!” ◆ toleranciatolerancia ◇ men-ekikan-jómen-ekikan-jó im-im-
munológiai toleranciamunológiai tolerancia
kan-jókan-jó ◆ állandósultállandósult használathasználat ◆ általá-általá-
nos használatnos használat ◆ bevett használatbevett használat
kan-jókan-jó ◆ fejlesztésfejlesztés 「Komjunikéson nórjoku-
no kan-jó」 „kommunikációs készség fejlesztése”
◆ művelésművelés
kan-jókan-jó ◆ mesenchimamesenchima
kan-jókan-jó ◆ fontosságfontosság ◆ kritikus fontosságkritikus fontosság
kan-jógokan-jógo ◆ idiómaidióma
kan-jógohókan-jógohó ◆ általános szóhasználatáltalános szóhasználat
kan-jóhjógenkan-jóhjógen ◆ állandósultállandósult szókapcsolatszókapcsolat
◆ idiómaidióma
kan-jójomikan-jójomi ◆ állandósultállandósult olvasatolvasat ◆ elter-elter-
jedt olvasatjedt olvasat
kan-jókukan-jóku ◆ állandósultállandósult szókapcsolatszókapcsolat ◆ idi-idi-
ómaóma
kan-jónakan-jóna ◆ elnézőelnéző 「Dzsósi-va kan-jóna hit-
ode, csoitto sippaisitemo sikaranai.」 „A főnököm
elnéző ember, nem szokott leszidni, ha egy kicsit
hibázom.” ◆ nagylelkűnagylelkű ◆ toleránstoleráns 「Kan-jóna
taido」 „toleráns hozzáállás”

kan-jónakan-jóna ◆ nagyonnagyon fontosfontos 「Akiramenaiko-
toga kan-jódeszu.」 „Nagyon fontos, hogy sohase
adjuk fel.”

kan-jónihanszurukan-jónihanszuru ◆ bevettől eltérőbevettől eltérő
kan-jónokan-jóno ◆ általánosáltalános ◆ bevettbevett ◆ elfoga-elfoga-
dottdott
kan-jóonkan-jóon ◆ általánosáltalános olvasatolvasat ◆ hagyomá-hagyomá-
nyosannyosan elfogadottelfogadott kiejtéskiejtés ◆ japánosjapános olva-olva-
satsat
kan-jósokubucukan-jósokubucu ◆ dísznövénydísznövény
kan-joszurukan-joszuru ◆ közeköze vanvan valamihezvalamihez 「Kare-
va ano dzsikenni kan-jositeiru.」 „Köze van ahhoz
az esethez.” ◆ résztrészt veszvesz 「Rinsósikenni kan-
josita.」 „Részt vett a klinikai tesztekben.” ◇ kan-kan-
joszuruhitojoszuruhito részesrészes 「Inbóni kan-jositeita.」
„Részese volt az összeesküvésnek.”

kan-jószurukan-jószuru ◆ toleráltolerál 「Anatano taido-va
kan-jódekinai.」 „Nem tudom tolerálni a viselke-
désedet.”

kan-jószurukan-jószuru ◆ általánosanáltalánosan használhasznál 「Kore-
va kan-jószareteiru sudandearu.」 „Ez általáno-
san használt módszer.” ◆ elfogadelfogad 「Kore-va
kan-jószareteiru ii katadearu.」 „Ez az elfogadott
kifejezés.”

kan-joszuruhitokan-joszuruhito ◆ részesrészes 「Inbóni kan-
jositeita.」 „Részese volt az összeesküvésnek.”

kanjótekinakanjótekina ◆ állandósultállandósult 「Kanjótekina jo-
mi kata」 „állandósult olvasat” ◆ szokásosszokásos
「Kanjótekina aiszacu」 „szokásos köszöntés”

kanjótekininarukanjótekininaru ◆ állandósulállandósul
kan-jukan-ju ◆ fogalomcserefogalomcsere ◆ metonímiametonímia
kan-jukan-ju ◆ csukamájolajcsukamájolaj
kan-júkan-jú ◆ ajánlásajánlás ◆ beszervezésbeszervezés ◆ rábe-rábe-
szélésszélés ◆ ügynökölésügynökölés ◇ gekidzsógatakan-júgekidzsógatakan-jú
álvásárlósálvásárlós árusításiárusítási csaláscsalás ◇ súkjókan-júsúkjókan-jú
hittérítéshittérítés
kanjúkanjú ◆ belépésbelépés ◆ csatlakozáscsatlakozás ◆ előfize-előfize-
téstés
kanjúdenvakanjúdenva ◆ előfizetéses telefonelőfizetéses telefon
kan-jugokan-jugo ◆ metonimametonima
kan-júinkan-júin ◆ házalóügynökházalóügynök ◇ hokenkan-júinhokenkan-júin
biztosítási ügynökbiztosítási ügynök
kanjúsakanjúsa ◆ belépőbelépő tagtag ◆ előfizetőelőfizető 「Keita-
idenvakanjúsa」 „mobiltelefon-előfizető” ◆ tagtag
◇ denvakanjúsadenvakanjúsa telefon-előfizetőtelefon-előfizető
kan-júszurukan-júszuru ◆ beszervezbeszervez 「Szupaini kan-
júszareta.」 „Beszervezték ügynöknek.” ◆ rábe-rábe-
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szélszél 「Hokenni kan-júsita.」 „Rábeszélt a bizto-
sításra.”

kanjúszurukanjúszuru ◆ belépbelép 「Kurabuni kanjúsita.」
„Belépett a klubba.” ◆ előfizetelőfizet 「Intánettoni
kanjúsita.」 „Előfizettem az internetre.” ◆ igé-igé-
nyelnyel 「Kuredzsitto-kádoni kanjúsita.」 „Hitel-
kártyát igényeltem.” ◆ kötköt 「Szeimeihokenni
kanjúsita.」 „Életbiztosítást kötöttem.” ◇ hoken-hoken-
nikanjúszurunikanjúszuru biztosítástbiztosítást kötköt 「Szeimeiho-
kenni kanjúsita.」 „Életbiztosítást kötöttem.”

kankakanka ◆ pangáspangás ◆ tétlenségtétlenség
kankakanka ◆ befolyásbefolyás ◆ hatáshatás 「Kono eiga-va va-
kamononi varui kanka-o ataeru.」 „Ez a film rossz
hatást gyakorol a fiatalokra.”

kankakanka ◆ fennhatóságfennhatóság 「Kanagavakenkankano
kuiki」 „Kanagava megye fennhatósága alá tarto-
zó terület” ◆ illetékességilletékesség
kankakanka ◆ szemhunyásszemhunyás
kankakanka ◆ száraz termésszáraz termés
kankacukankacu ◆ fennhatóságfennhatóság 「Kono szosiki-va na-
ikakuno kankacukaniaru.」 „Ez a szervezet a mi-
nisztérium fennhatósága alatt van.” ◆ hatáskörhatáskör
「Kore-va tókjokuno kankacude-va arimaszen.」
„Ez nem tartozik a hivatal hatáskörébe.”

kankacudeszukankacudeszu ◆ alárendelvealárendelve vanvan 「Kono
ginkó-va kin-júcsóno kankacudeszu.」 „Ez a bank
a pénzügyminisztérium alá van rendelve.”

kankacukancsókankacukancsó ◆ illetékes hivatalilletékes hivatal
kankacukenkankacuken ◆ hatáskörhatáskör ◆ illetékességilletékesség
kankadzsikankadzsi ◆ egyszerűsített kínai írásjelegyszerűsített kínai írásjel
kankaikankai ◆ csillapodáscsillapodás ◆ enyhülésenyhülés
kankaikankai ◆ államiállami szféraszféra 「Kankaini haitta.」
„Állami szférába került.” ◆ hivatalnoki világhivatalnoki világ
kankaikankai ◆ fájdalom enyhítésefájdalom enyhítése
kankaikankai ◆ övező tengerövező tenger
kankakószokankakószo ◆ ciklázcikláz
kankakukankaku ❶ érzékelésérzékelés 「Hitonijotte kionni tai-
szuru kankakuga csigau.」 „Minden ember más-
ként érzékeli a hőmérsékletet.” ◆ érzékérzék 「Kare-
va okaneno kankakuga nibui.」 „Nincs érzéke a
pénzhez.” ◆ érzésérzés 「Asino jubino kankakuga-
arimaszen.」 „Nem érzem a lábam ujját.” ◆ ér-ér-
zetzet ◆ viszonyulásviszonyulás 「Kodomo-va iszeini taiszu-
ru kankakuga csigau.」 „A gyerekek másként vi-
szonyulnak a másik nemhez.” ◇ kjorinokank-kjorinokank-

akuaku távolságérzettávolságérzet ◇ kinszenkankakukinszenkankaku
anyagianyagi érzékérzék 「Szeidzsika-va kinszenkankaku-
ga kurutteiru.」 „A politikusoknak nincs érzékük
az anyagiakhoz.” ◇ kokuszaikankakukokuszaikankaku nemzet-nemzet-
köziségköziség érzeteérzete ◇ dzsikan-nokankakudzsikan-nokankaku idő-idő-
érzékérzék 「Kurai tokoroni todzsi komerare, dzsik-
anno kankakugaokasikunatta.」 „A sötétbe zárva
elvesztettem az időérzékemet.” ◇ dzsiszeikank-dzsiszeikank-
akuaku korkor szelleméreszellemére valóvaló fogékonyságfogékonyság ◇ to-to-
modacsikankakumodacsikankaku barátságérzetbarátságérzet ◇ baran-baran-
szukankakuszukankaku egyensúlyérzékegyensúlyérzék 「Cunavatariga-
dekiru hito-va baranszu kankakugaii.」 „A kötél-
táncosnak jó az egyensúlyérzéke.” ◇ bitekikank-bitekikank-
akuaku esztétikaiesztétikai érzékérzék ◇ heikókankakuheikókankaku
egyensúlyérzékegyensúlyérzék ◇ júmoakankakujúmoakankaku humorér-humorér-
zékzék 「Kare-va júmoa kankakugaaru.」 „Van hu-
morérzéke.” ◇ ricudókankakuricudókankaku ritmusérzékritmusérzék
kankakukankaku ◆ időközidőköz 「Itteino kankakude densaga
kuru.」 „Szabályos időközönként jár a villamos.”
◆ közköz 「Niszencsino kankakude kiri komi-o ire-
ta.」 „Két centis közönként bevágást csináltam.”
◆ távolságtávolság 「Futacunoiszu-o futamétoruno
kankaku-o akete oita.」 „A két széket egymástól 2
méteres távolságra tette.”

kankakudzsujókikankakudzsujóki ◆ érzőreceptorérzőreceptor
kankakukikankakuki ◆ érzőkészülékérzőkészülék
kankakukikankankakukikan ◆ érzékszervérzékszerv
kankakukikeisikkankankakukikeisikkan ◆ érzékszerviérzékszervi beteg-beteg-
ségség
kankakunjúronkankakunjúron ◆ érzőneuronérzőneuron ◇ taiszei-taiszei-
kankakunjúronkankakunjúron testi érzőneurontesti érzőneuron
kankaku-okankaku-o usinattausinatta ◆ érzéstelenérzéstelen 「Asino
jubino kankaku-o usinatta.」 „Érzéstelen a lábuj-
ja.”

kankakusinkeikankakusinkei ◆ érzékszerviérzékszervi idegideg ◆ érző-érző-
idegideg ◇ naizókankakusinkeinaizókankakusinkei zsigerizsigeri érző-érző-
idegideg
kankakusinkeiszaibókankakusinkeiszaibó ◆ érzőidegsejtérzőidegsejt
kankakuszaibókankakuszaibó ◆ érzéksejtérzéksejt
kankakutekinakankakutekina ◆ érzékiérzéki 「Kankakukikan-va
kankakutekina dzsóhó-o acumeteiru.」 „Az ér-
zékszervek az érzéki tapasztalatokat gyűjtik.”

kankankankan ◆ égetőenégetően 「Higakankan tetteita.」
„Égetően sütött a nap.” ◆ felpaprikásodvafelpaprikásodva
「Dzsósi-va kankan-ni okotta.」 „A főnököm fel-
paprikásodott.” ◆ ütemesenütemesen zengvezengve 「Fumi
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kiri-va kankan natta.」 „A sorompó ütemesen
zengő hangon jelzett.”

kankankankan ◆ kánkánkánkán
kankanbókankanbó ◆ girardi kalapgirardi kalap ◆ zsirárdi kalapzsirárdi kalap
kankanderikankanderi ◆ égető napégető nap
kankangakugakunokankangakugakuno ◆ hevesheves 「Kankangaku-
gakuno gironga maki okotta.」 „Heves vita ala-
kult ki.”

kankan-niokorukankan-niokoru ◆ dühöngdühöng 「Mataszareta
kjaku-va kankanni okotteita.」 „A megvárakoz-
tatott ügyfél dühöngött.” ◆ éktelenéktelen haragraharagra
lobbanlobban 「Fudan-va odajakana dzsósiga kankanni
okotta.」 „Az általában békés főnököm éktelen
haragra lobbant.” ◆ felpaprikásodikfelpaprikásodik
kankansikikankansiki ◆ tengerészeti szemletengerészeti szemle
kankaszurukankaszuru ◆ befolyásolbefolyásol 「Kare-va kanka-
szarejaszui.」 „Könnyen befolyásolható.” ◆ ha-ha-
tásatása aláalá vonvon 「Súkjóni kankaszareta.」 „A val-
lás hatása alá került.” ◆ megfogmegfog 「Kjószansugi-
no siszóni kankaszareta.」 „Megfogta a kommu-
nista eszme.”

kankaszurukankaszuru ◆ elnézelnéz 「Bukano kasicu-o kanka-
sita.」 „Elnézte a beosztottja mulasztását.” ◆ nemnem
törődiktörődik 「Szekininsa-va mondaiten-o kankasi-
ta.」 „A felelős nem törődött a problémával.” ◆

szemetszemet hunyhuny 「Fuszeikeiri-o kankasita.」 „Sze-
met hunyt a szabálytalan könyvelés felett.”

kankecukankecu ◆ időszakosságidőszakosság
kankecukankecu ◆ tömörségtömörség
kankecukankecu ◆ befejezésbefejezés ◇ dzsigókankecudzsigókankecu vé-vé-
ge következikge következik
kankecuhenkankecuhen ◆ befejező részbefejező rész
kankecukosókankecukosó ◆ időszakos hibaidőszakos hiba
kankecunakankecuna ◆ tömörtömör 「Kankecuna hókokudesi-
ta.」 „Tömör jelentés volt.”

kankecunecukankecunecu ◆ váltólázváltóláz
kankecunikankecuni ◆ rövidenröviden 「Kanodzso-va kankecuni
hanaszenai.」 „Nem tud röviden beszélni.” ◆ tö-tö-
mörenmören 「Iitaikoto-o kankecunimatometa.」 „Tö-
mören összefoglaltam a mondanivalómat.”

kankecuszenkankecuszen ◆ gejzírgejzír
kankecuszurukankecuszuru ◆ befejeződikbefejeződik 「Konodorama-
va konsúkankecuszuru.」 „Ez a sorozat a héten
befejeződik.”

kankecutekikosókankecutekikosó ◆ időszakos hibaidőszakos hiba
kankecutekinakankecutekina ◆ időszakosidőszakos 「Kankecutekina
hacunecu」 „időszakos belázasodás”

kankecutekinikankecutekini ◆ időrőlidőről időreidőre 「Kazanga kan-
kecutekini funkaszuru.」 „Időről időre kitör a tűz-
hányó.” ◆ időszakosanidőszakosan 「Kankecutekini itam-
iga sódzsiru.」 „Időszakosan fájdalom jelentke-
zik.”

kankecutekiniszecudanszurukankecutekiniszecudanszuru ◆ megszag-megszag-
gatgat 「Kono keidenki-va kairo-o kankecutekini
szecudanszuru.」 „Ez a relé megszaggatja az
áramkört.”

kankeikankei ◆ aljasaljas trükktrükk 「Kankei-o meguraszu.」
„Aljas trükköt alkalmaz.” ◆ gonoszgonosz tervterv 「Kan-
keini ocsiiru.」 „Gonosz terv áldozata lesz.”

kankeikankei ◆ kapcsolatkapcsolat 「Kono futacuno koto-va
kankeiarimaszen.」 „Ez a két dolog nincs kap-
csolatban egymással.” ◆ közköz 「Boku-va szono
dzsikento-va kankeiganai.」 „Nincs közöm ahhoz
az ügyhöz.” ◆ összefüggésösszefüggés 「Keiszacu-va ren-
zokudzsikenno kankei-o sirabeta.」 „A rendőrség
kereste az összefüggést a bűncselekmény-sorozat
elemei között.” ◆ viszonyviszony 「Dandzso-va ren-
aikankeidatta.」 „Szerelmi viszonyban voltak.” ◇

ingakankeiingakankei ok-okozatiok-okozati összefüggésösszefüggés 「On-
dankato hokkjokuno kórino gensó-va ingakanke-
iniaru.」 „A felmelegedés és az északi sarki jég-
takaró megfogyatkozása között ok-okozati össze-
függés van.” ◇ kankeiszurukankeiszuru összefüggösszefügg 「Kono
futacuno dzsikenga kankeisiteiru.」 „Ez a két eset
összefügg.” ◇ kankeiszurukankeiszuru kapcsolatbankapcsolatban vanvan
「Szutoreszuto kecuacu-va fukaku kankeiszu-
ru.」 „A stressz és a vérnyomás szoros kapcsolat-
ban van.” ◇ kankeidekankeide kifolyólagkifolyólag 「Sigotono
kankeide júmeina hito-o takuszan sitteiru.」 „A
munkámból kifolyólag sok híres embert ismerek.”
◇ kankei-okankei-o muszubumuszubu kapcsolatotkapcsolatot létesítlétesít
「Karera-va kon-inkankei-o muszunda.」 „Há-
zastársi kapcsolatot létesítettek.” ◇ kecuenkan-kecuenkan-
keikei vérrokonivérrokoni kapcsolatkapcsolat ◇ kokuszaikankeikokuszaikankei
nemzetközinemzetközi kapcsolatokkapcsolatok ◇ kokkakankan-kokkakankan-
keikei államköziállamközi kapcsolatokkapcsolatok ◇ szankakukan-szankakukan-
keikei szerelmiszerelmi háromszögháromszög ◇ dzsúzokukankeidzsúzokukankei
alárendeltalárendelt viszonyviszony ◇ sinraikankeisinraikankei bizalmibizalmi
kapcsolatkapcsolat ◇ szeikankeiszeikankei szexuálisszexuális kapcso-kapcso-
latlat ◇ zengokankeizengokankei kontextuskontextus ◇ zengokan-zengokan-
keikei szövegösszefüggésszövegösszefüggés 「Bunno zengokan-
keikara tangono imi-o ateta.」 „A szövegösszefüg-
gésből kitaláltam a szó jelentését.” ◇ taibeikan-taibeikan-
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keikei AmerikáhozAmerikához fűződőfűződő viszonyviszony 「Taibeikan-
keiga kaizensita.」 „Javult Amerikához fűződő vi-
szonyunk.” ◇ naienkankeinaienkankei élettársiélettársi kapcso-kapcso-
latlat ◇ nikutaikankeinikutaikankei testitesti kapcsolatkapcsolat ◇ nin-nin-
genkankeigenkankei emberiemberi kapcsolatkapcsolat 「Kare-va nin-
genkankeiga nigate.」 „Nehezen boldogul az em-
beri kapcsolatokkal.” ◇ haigokankeihaigokankei titkostitkos
kapcsolatkapcsolat ◇ haigokankeihaigokankei rejtettrejtett körül-körül-
ménymény 「Keiszacu-va dzsikenno haigokankei-o
szagutta.」 „A rendőrség az ügy rejtett körülmé-
nyeit vizsgálta.” ◇ furin-nakankeifurin-nakankei tiltotttiltott kap-kap-
csolatcsolat ◇ jucsakukankeijucsakukankei összefonódásösszefonódás
「Rósino jucsakukankeiga kinikakaru.」 „A szak-
szervezet és a munkaadók összefonódása aggasz-
tó.” ◇ jokonokankeijokonokankei egyenrangú kapcsolategyenrangú kapcsolat
kankeiarukankeiaru ◆ ideide tartoziktartozik 「Szore-va kanke-
inai.」 „Az nem ide tartozik.” ◆ rátartozikrátartozik
「Kore-va anatani-va kankeinai.」 „Ez nem tarto-
zik rád!”

kankeidaimeisikankeidaimeisi ◆ vonatkozó névmásvonatkozó névmás
kankeidekankeide ◆ kifolyólagkifolyólag 「Sigotono kankeide jú-
meina hito-o takuszan sitteiru.」 „A munkámból
kifolyólag sok híres embert ismerek.” ◆ miattmiatt
「Sigotono kankeide kaigaini dekaketa.」 „A
munkám miatt külföldre mentem.”

kankeidóbucukankeidóbucu ◆ gyűrűsféreggyűrűsféreg
kankeidóbucumonkankeidóbucumon ◆ gyűrűsférgekgyűrűsférgek
kankeifukusikankeifukusi ◆ vonatkozó határozószóvonatkozó határozószó
kankeikancsókankeikancsó ◆ illetékes hatóságilletékes hatóság
kankeikócsikukankeikócsiku ◆ kapcsolatépítéskapcsolatépítés
kankeinaikankeinai ◆ irrelevánsirreleváns 「Kankeinai hanasi-
deszuga okikisitemoiideszuka?」 „Megkérdezhe-
tek egy irreleváns dolgot?” ◆ nemnem tartoziktartozik rárá
「Kore-va kimini-va kankeinaikotodeszu.」
„Nem tartozik rád!”

kankeinakukankeinaku ◆ függetlenülfüggetlenül 「Kócúrjóni kanke-
inaku dzsiko-va okoriuru.」 „A forgalom nagysá-
gától függetlenül előfordulnak balesetek.”

kankei-okankei-o muszubumuszubu ◆ kapcsolatotkapcsolatot létesítlétesít
「Karera-va kon-inkankei-o muszunda.」 „Há-
zastársi kapcsolatot létesítettek.”

kankeisakankeisa ◆ érintettérintett
kankeisaigaikankeisaigai ◆ illetéktelenilletéktelen 「Kankeisaigai-
va tacsiirikinsi.」 „Illetékteleneknek belépni ti-
los!”

kankeisakakuikankeisakakui ◆ tisztelt címzetttisztelt címzett

kankeiszurukankeiszuru ◆ hozzájárulhozzájárul 「Kadzsino hasz-
szeini kazemo kankeisiteita.」 „A szél is hozzájá-
rult a tűz keletkezéséhez.” ◆ kapcsolatbankapcsolatban vanvan
「Szutoreszuto kecuacu-va fukaku kankeiszu-
ru.」 „A stressz és a vérnyomás szoros kapcsolat-
ban van.” ◆ összefüggösszefügg 「Kono futacuno dzsik-
enga kankeisiteiru.」 „Ez a két eset összefügg.”

kankeitókjokukankeitókjoku ◆ illetékes hatóságilletékes hatóság
kankeizukerukankeizukeru ◆ összekapcsolösszekapcsol 「Keiszacu-va
futacuno dzsiken-o kankeizuketa.」 „A rendőrség
összekapcsolta a két esetet.”

kankekkankankekkan ◆ koszorúérkoszorúér
kankenkanken ◆ szerényszerény véleményvélemény 「Kanken-o no-
beszaszeteitadakimaszu.」 „Hadd mondjam el
szerény véleményemet.” ◆ szűk látókörszűk látókör
kankenkanken ◆ hatósághatóság ◆ nyomozóhatóságnyomozóhatóság ◆

nyomozószervnyomozószerv
kankikanki ◆ Kanki-korKanki-kor
kankikanki ◆ haragharag 「Kare-va kamino kankini fure-
ta.」 „Kihívta isten haragját.”

kankikanki ◆ hideghideg ◆ hideghideg időidő ◆ hideghideg levegőlevegő ◇

kankidankankidan hideg légtömeghideg légtömeg
kankikanki ◆ előhíváselőhívás ◆ felidézésfelidézés ◆ felkeltésfelkeltés ◇

csúikankicsúikanki érdeklődés felkeltéseérdeklődés felkeltése
kankikanki ◆ interfázisinterfázis ◇ bunrecukankibunrecukanki interki-interki-
nézisnézis
kankikanki ◆ száraz évszakszáraz évszak ◆ száraz időszakszáraz időszak
kankikanki ◆ nagynagy örömöröm ◆ örvendezésörvendezés ◆ ujjon-ujjon-
gásgás
kankikanki ◆ légcseréléslégcserélés ◆ szellőzésszellőzés 「Kankiga
varui basode hataraiteiru.」 „Rossz szellőzésű he-
lyen dolgozom.” ◆ szellőztetésszellőztetés 「Kanszensó-
no jobóni-va , teikitekina kankiga júkóda.」 „A
fertőzés ellen hatásos a rendszeres szellőztetés.”

kankicuruikankicurui ◆ citrusfélékcitrusfélék
kankidankankidan ◆ hideg légtömeghideg légtömeg
kankikókankikó ◆ szellőzőnyílásszellőzőnyílás
kankinkankin ◆ bacilusbacilus
kankinkankin ◆ alaptőkealaptőke
kankinkankin ◆ beváltásbeváltás ◆ haszonhozáshaszonhozás ◆ pénzrepénzre
váltásváltás
kankinkankin ◆ elzáráselzárás 「Kare-va icsinenkan kankin-
szareteita.」 „Egy évig volt elzárva.” ◆ fogságfogság ◆

fogvatartásfogvatartás 「Kankinszareteiru aidakúfukuni-
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natta.」 „A fogvatartás alatt megéhezett.” ◇ do-do-
kubókankinkubókankin magánzárkábanmagánzárkában tartástartás ◇ fuhó-fuhó-
kankinkankin illegális fogvatartásillegális fogvatartás
kankindzsótaikankindzsótai ◆ fogságfogság
kankinókankinó ◆ májműködésmájműködés
kankinszakumocukankinszakumocu ◆ haszonnövényhaszonnövény
kankinszeikankinszei ◆ beválthatóságbeválthatóság ◆ eladható-eladható-
ságság 「Kankinszeino takai kokuszai」 „könnyen
eladható államkötvény”

kankinszurukankinszuru ◆ bezárbezár 「Han-nin-va cure szatta
dzsoszei-o manson-no issicuni kankinsita.」 „A
tettes az elrabolt nőt bezárta egy társasházi szobá-
ba.” ◆ elzárelzár 「Han-nin-va kankinszareta.」 „A
tettest elzárták.” ◆ fogvafogva tarttart 「Jógisa-va issú-
kankankinszareteita.」 „A vádlottat egy hétig fog-
va tartották.”

kankinszurukankinszuru ◆ beváltbevált 「Kogitte-o kankinsi-
ta.」 „Beváltottam a csekkemet.” ◆ hasznothasznot
hozhoz 「Konoapuri-va kankindekiru.」 „Ez az app-
likáció hasznot hoz.” ◆ pénzrepénzre váltvált 「Pointo-o
kankinsita.」 „Pénzre váltottam a pontokat.”

kankin-urikankin-uri ◆ értékesítésértékesítés
kanki-okanki-o kómurukómuru ◆ kegyvesztettkegyvesztett leszlesz 「Hei-
kano kanki-o kómutta.」 „Kegyvesztett lett őfel-
ségénél.”

kankirikankiri ◆ konzervnyitókonzervnyitó
kankirjókeikankirjókei ◆ respirométerrespirométer
kankisiszutemukankisiszutemu ◆ szellőzőrendszerszellőzőrendszer
kankiszecubigidzsucukankiszecubigidzsucu ◆ szellőzéstechnikaszellőzéstechnika

kankiszenkankiszen ◆ légcserélőlégcserélő ◆ légszellőztetőlégszellőztető ◆

szellőztetőszellőztető ventilátorventilátor ◇ daidokoronokan-daidokoronokan-
kiszenkiszen szagelszívószagelszívó
kankiszócsikankiszócsi ◆ szellőzőberendezésszellőzőberendezés
kankiszurukankiszuru ◆ élénkítélénkít 「Kin-júszeiszakuga
dzsujó-o kankisita.」 „A monetáris politika élén-
kítette a keresletet.” ◆ felhívfelhív 「Te-o futte hitono
csúi-o kankisita.」 „Integetve hívtam fel az em-
berek figyelmét.” ◆ felidézfelidéz 「Kono tegami-va
csicsino kioku-o kankiszaszeta.」 „A levél felidéz-
te bennem apám emlékét.” ◆ felkeltfelkelt 「Hon-va
hitono rjokóni taiszuru kansin-o kankisita.」 „A
könyv felkeltette az emberek érdeklődését az uta-
zás iránt.” ◆ keltkelt 「Fuun-va dódzsó-o kankiszu-
ru.」 „A balszerencse együttérzést kelt.” ◇ csúi-csúi-
oo kankiszurukankiszuru felhívjafelhívja aa figyelmetfigyelmet 「Gan-no

szókihakkenno dzsújószeinicuite csúi-o kankis-
ita.」 „Felhívta a figyelmet a rák korai felismeré-
sének fontosságára.”

kankiszurukankiszuru ◆ nagyonnagyon örülörül 「Omoimojoranu-
kono sóni kankisiteorimaszu.」 „Nagyon örülök,
hogy megkaphattam ezt a nem is várt díjat.” ◆

ujjongujjong 「Ninkibandoga kite, minaga kankisite-
ita.」 „Mindenki ujjongott, amikor a népszerű
együttes idelátogatott.”

kankiszurukankiszuru ◆ kiszellőztetkiszellőztet 「Aszakankisita.」
„Reggel kiszellőztettem.” ◆ szellőztetszellőztet 「Kan-
kisita hógaii.」 „Szellőztetni kell!”

kankivamarukankivamaru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Kankivamatte
naitesimatta.」 „Elérzékenyülve sírva fakadt.”

kankjakukankjaku ◆ elhanyagoláselhanyagolás ◆ lekicsinyléslekicsinylés ◆

mellőzésmellőzés
kankjakukankjaku ◆ közönségközönség 「Kankjaku-va itteino-
rizumude hakusu-o sita.」 „A közönség ütemesen
tapsolt.” ◆ nézőnéző ◇ mukankjakudemukankjakude nézőknézők nél-nél-
külkül 「Siai-va mukankjakude okonavareta.」 „A
mérkőzést nézők nélkül játszották.”

kankjakudeippaikankjakudeippai ◆ zsúfolásigzsúfolásig telttelt
「Szonoopera-va kankjakudeippaidatta.」 „A
operaelőadás székei zsúfolásig megteltek.”

kankjakusicukankjakusicu ◆ nézőtérnézőtér ◆ nézőteremnézőterem
kankjakusókankjakusó ◆ közönségdíjközönségdíj
kankjakuszekikankjakuszeki ◆ lelátólelátó
「Kankjakuszekikaracsímu-o óensita.」 „A lelá-
tóról biztatta a csapatot.” ◆ nézőtérnézőtér
「Kankjakuszeki-va karappodatta.」 „A nézőtér
üres volt.”

kankjakuszurukankjakuszuru ◆ mellőzmellőz 「Kono dzsúdainaru
ten-va kankjakuszurukotoga dekinai.」 „Ezt a
fontos pontot nem szabad mellőzni.” ◆ semmibesemmibe
veszvesz 「Kono mondai-va kankjakusite-va oke-
nai.」 „Ezt a problémát nem szabad semmibe
venni.”

kankjokankjo ◆ csendescsendes zugzug ◆ tétlentétlen életélet ◆

visszavonultvisszavonult életélet ◇

sódzsinkankjositefuzen-osódzsinkankjositefuzen-o naszunaszu lustaságlustaság
az ördög párnájaaz ördög párnája
kankjókankjó ◆ parancsnoki hídparancsnoki híd
kankjókankjó ◆ kiáltáskiáltás
kankjókankjó ◆ környékkörnyék ◆ környezetkörnyezet 「Kankjóhi-
gaino szekinin-va ano kaisaniatta.」 „A környezet
ért károkért a céget tették felelőssé.” ◆ miliőmiliő ◆
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ökológiaökológia ◇ keizaikankjókeizaikankjó gazdaságigazdasági környe-környe-
zetzet ◇ siszutemukankjósiszutemukankjó rendszerkörnyezetrendszerkörnyezet
◇ szeikacukankjószeikacukankjó életkörnyezetéletkörnyezet
kankjókankjó ◆ érdeklődésérdeklődés 「Kare-va nan-no kank-
jómo oboenakatta.」 „Nem tanúsított semmilyen
érdeklődést.” ◆ kedvkedv 「Gengono kiszoku-o hak-
kensita toki, kankjóga vaita.」 „Amikor felfedez-
tem a törvényszerűséget, megjött a kedvem a
nyelv iránt.”

kankjó-enokankjó-eno hairjohairjo ◆ környezettudatosságkörnyezettudatosság

kankjóhakaikankjóhakai ◆ környezetpusztításkörnyezetpusztítás ◆ kör-kör-
nyezetrombolásnyezetrombolás
kankjóhogokankjóhogo ◆ környezetvédelemkörnyezetvédelem
kankjóhogodantaikankjóhogodantai ◆ környezetvédőkörnyezetvédő cso-cso-
portport
kankjóhogoronsakankjóhogoronsa ◆ környezetvédőkörnyezetvédő
kankjóhókikankjóhóki ◆ természetvédelmi törvénytermészetvédelmi törvény
kankjóhozenkankjóhozen ◆ környezetvédelemkörnyezetvédelem
kankjókacsikankjókacsi ◆ ökológiai értékökológiai érték
kankjókagakukankjókagaku ◆ környezetkémiakörnyezetkémia
kankjókiszeikankjókiszei ◆ környezetszabályozáskörnyezetszabályozás
kankjómondaikankjómondai ◆ környezeti problémakörnyezeti probléma
kankjónihairjositakankjónihairjosita ◆ környezetkímélőkörnyezetkímélő
「Kankjóni hairjosita sokubucuhogo」 „környe-
zetkímélő növényvédelem”

kankjónijaszasiikankjónijaszasii ◆ környezetbarátkörnyezetbarát
「Szairijó-va kankjóni jaszasii.」 „Az újrafelhasz-
nálás környezetbarát.”

kankjónitaiószaszerukankjónitaiószaszeru ◆ honosíthonosít
kankjónivaruikankjónivarui ◆ környezetszennyezőkörnyezetszennyező
「Puraszucsikku-va kankjóni varui.」 „A mű-
anyag környezetszennyező.”

kankjóondokankjóondo ◆ környezeti hőmérsékletkörnyezeti hőmérséklet
kankjóoszenkankjóoszen ◆ környezetszennyezéskörnyezetszennyezés
kankjósókankjósó ◆ KörnyezetvédelmiKörnyezetvédelmi Minisztéri-Minisztéri-
umum
kankjósújórjokukankjósújórjoku ◆ eltartóképességeltartóképesség
kankjószeibikankjószeibi ◆ környezetrendezéskörnyezetrendezés
kankjószensinkankjószensin ◆ környezetvédelmilegkörnyezetvédelmileg fej-fej-
lettlett
kankjóteikókankjóteikó ◆ környezetikörnyezeti ellenállásellenállás ◆ kör-kör-
nyezeti rezisztancianyezeti rezisztancia

kankjótekitakeikankjótekitakei ◆ környezetikörnyezeti polimorfiz-polimorfiz-
musmus
kankjótótakankjótóta ◆ környezetikörnyezeti kiválogatódáskiválogatódás ◆

környezeti szelekciókörnyezeti szelekció
kankjúkankjú ◆ engedékenységengedékenység ésés szigorszigor ◆ las-las-
súságsúság ésés gyorsasággyorsaság 「Densa-va szokudoni
kankjú-o cuketa.」 „A vonat egyszer gyorsan, egy-
szer lassan ment.” ◆ tempótempó 「Kankjú-o cukete
hanaszu.」 „Váltakozó tempóban beszél.” ◆ ütemütem
◆ vészvész 「Ittankankjúaraba」 „vész esetén” ◇ it-it-
tankankjútankankjú veszély eseténveszély esetén
kankjúkankjú ◆ könnyekre fakadáskönnyekre fakadás
kankjúdzsizaikankjúdzsizai ◆ szabad tempószabad tempó
kankjúdzsizainokankjúdzsizaino ◆ jóljól ütemezettütemezett 「Kankjú-
dzsizaino kógeki」 „jól ütemezett támadás”

kankjúkigókankjúkigó ◆ ütemjelzésütemjelzés
kankjúondokankjúondo ◆ száraz hőmérsékletszáraz hőmérséklet
kankjúondokeikankjúondokei ◆ száraz hőmérőszáraz hőmérő
kankjúsakankjúsa ◆ fékezőkocsifékezőkocsi
kankjúszurukankjúszuru ◆ könnyekrekönnyekre fakadfakad 「Szensu-va
kinmedaruni kankjúsita.」 „Az aranyérmes ver-
senyző könnyekre fakadt.”

kankokanko ◆ éljenzéséljenzés ◆ ujjongásujjongás
kankókankó ◆ Kankó-korKankó-kor
kankókankó ◆ bátorbátor végrehajtásvégrehajtás ◆ határozotthatározott
akcióakció ◆ keresztülvitelkeresztülvitel 「Tocugekisuzai-o
kankósita.」 „Keresztülvitte a konfrontáló inter-
jút.”

kankókankó ◆ fényérzékenységfényérzékenység ◇ kankószurukankószuru
fénytfényt kapkap 「Firumu-va kankósitesimatta.」
„Véletlenül fényt kapott a film.”

kankókankó ◆ kiadáskiadás ◆ megjelentetésmegjelentetés
kankókankó ◆ bevettbevett szokásszokás 「Szekaino kankó」
„világszerte bevett szokás” ◆ elfogadottelfogadott gya-gya-
korlatkorlat 「Rósikankó」 „munkáltatók és munka-
adók közt elfogadott gyakorlat”

kankókankó ◆ idegenforgalomidegenforgalom ◆ turisztikaturisztika ◆ tu-tu-
rizmusrizmus ◇ sinaikankósinaikankó városnézésvárosnézés
kankókankó ◆ munkálatok befejezésemunkálatok befejezése
kankóan-naikankóan-nai ◆ turisztikai információturisztikai információ
kankóan-naidzsokankóan-naidzso ◆ idegenforgalmi hivatalidegenforgalmi hivatal
kankóbaszukankóbaszu ◆ kirándulóbuszkirándulóbusz ◆ turistabuszturistabusz
◆ városnéző buszvárosnéző busz
kankóbizakankóbiza ◆ turistavízumturistavízum
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kankóbucukankóbucu ◆ kiadványkiadvány ◇ teikikankóbucuteikikankóbucu
időszakosidőszakos kiadványkiadvány ◇ teikikankóbucuteikikankóbucu ma-ma-
gazingazin
kankocukankocu ◆ pofacsontpofacsont
kankocukankocu ◆ csípőcsontcsípőcsont
kankocudattaikankocudattai ◆ átdolgozásátdolgozás
kankocudattaiszurukankocudattaiszuru ◆ átdolgozátdolgoz 「Sinva-o
kankocudattaisite cukutta sószecu」 „mítosz át-
dolgozásával készült regény”

kankocukjúkankocukjú ◆ csípőízületi vápacsípőízületi vápa
kankocunaikokkakankocunaikokka ◆ enchondrálisenchondrális csonto-csonto-
sodássodás ◆ porcon belüli csontosodásporcon belüli csontosodás
kankócsikankócsi ◆ kirándulóhelykirándulóhely 「Kono macsi-va
kankócsitosite sirareteimaszu.」 „Ez a város ki-
rándulóhelyként ismert.” ◆ turisztikaiturisztikai cél-cél-
pontpont ◆ utazási célpontutazási célpont ◆ üdülőhelyüdülőhely
kankócsizukankócsizu ◆ turistatérképturistatérkép
kankócsókankócsó ◆ kormányhivatalkormányhivatal
kankódankankódan ◆ turistacsoportturistacsoport
kankodorikankodori ◆ kakukkkakukk
kankodoriganakukankodoriganaku ◆ kongkong azaz ürességtőlürességtől
「Ano misze-va kankodoriga naiteiru.」 „Az a
bolt kong az ürességtől.”

kankógaidokankógaido ◆ útikalauzútikalauz
kankógaisiinkankógaisiin ◆ veláris mássalhangzóveláris mássalhangzó
kankógjókankógjó ◆ turizmusturizmus
kankóhenkankóhen ◆ cirróziscirrózis ◆ májzsugormájzsugor
kankóhíkankóhí ◆ dobozos kávédobozos kávé
kankójóbizakankójóbiza ◆ turistavízumturistavízum
kankókjakukankókjaku ◆ turistaturista
kankókjakumukenosukuhakukankókjakumukenosukuhaku ◆ turistaszál-turistaszál-
láslás
kankókjakuszúkankókjakuszú ◆ idegenforgalomidegenforgalom 「Kono
hen-va nacuno kankókjakuszúga ói.」 „Itt nyáron
nagy az idegenforgalom.”

kankókjókaikankókjókai ◆ turisztikai társaságturisztikai társaság
kankokukankoku ◆ Dél-KoreaDél-Korea ◆ KoreaKorea
kankokukankoku ◆ ajánlásajánlás ◆ felszólításfelszólítás 「Szókita-
isokuno kankoku-o uketa.」 „Felszólítást kapott,
hogy menjen előbb nyugdíjba.” ◆ tanácstanács 「Hi-
nankankokuga daszareta.」 „Tanácsos a mene-
dékhelyre húzódni!”

kankokudzsinkankokudzsin ◆ dél-koreaidél-koreai ◆ koreaikoreai

kankokugokankokugo ◆ hangulhangul ◆ koreai nyelvkoreai nyelv
kankokunokankokuno ◆ dél-koreaidél-koreai ◆ koreaikoreai
kankokuszurukankokuszuru ◆ felszólítfelszólít 「Tókjoku-va ihan-
ga kakuninszareta kódzsóni zeszeikankokusita.」
„A hatóságok felszólították a szabálytalan üzemet,
hogy javítsanak a helyzeten.” ◆ tanácsoltanácsol 「Ko-
kuminniszono kuni-e no tokócsúsi-o kankokusi-
ta.」 „Azt tanácsolta a polgároknak, hogy ne utaz-
zanak abba az országba.”

kankómeisokankómeiso ◆ látogatóközpontlátogatóközpont ◆ turista-turista-
látványosságlátványosság ◆ turisztikaiturisztikai látványosságlátványosság
「Kjótono kankómeiso-o gosókaiszuru hon」 „Ki-
otó turisztikai látványosságait bemutató könyv”

kankónóenkankónóen ◆ szedd-magad ültetvényszedd-magad ültetvény
kankonszószaikankonszószai ◆ családicsaládi eseményekesemények ◆ csa-csa-
ládi rituálékládi rituálék
kankóókokukankóókoku ◆ turistaparadicsomturistaparadicsom
kankóreikankórei ◆ elhallgattatáselhallgattatás ◆ elnémításelnémítás ◆

eltitkoláseltitkolás
kankórei-okankórei-o sikusiku ◆ elhallgattatelhallgattat 「Szeifu-va
hódóni kankórei-o siita.」 „A kormány elhallgat-
tatta a sajtót.” ◆ eltitkoleltitkol 「Szeifu-va susóno
bjódzsóni kankórei-o siita.」 „A kormány eltitkol
a miniszterelnök betegségét.”

kankórikkokukankórikkoku ◆ turisztikaiturisztikai célországgácélországgá
fejlesztésfejlesztés
kankórjokókankórjokó ◆ turistaútturistaút
kankósikankósi ◆ fényérzékeny papírfényérzékeny papír
kankósigenkankósigen ◆ turisztikai nevezetességturisztikai nevezetesség
kankósiszecukankósiszecu ◆ látogatóközpontlátogatóközpont
kankószaszerukankószaszeru ◆ megvilágítmegvilágít 「Firumu-o va-
zato kankószaszeta.」 „Készakarva megvilágítot-
tam a filmet.”

kankószeikankószei ◆ fényérzékenységfényérzékenység
kankószenkankószen ◆ turistahajóturistahajó
kankoszurukankoszuru ◆ éljenezéljenez ◆ ujjongujjong
kankószurukankószuru ◆ keresztülviszkeresztülvisz
kankószurukankószuru ◆ fénytfényt kapkap 「Firumu-va kankó-
sitesimatta.」 „Véletlenül fényt kapott a film.” ◇

kankószaszerukankószaszeru megvilágítmegvilágít 「Firumu-o vaza-
to kankószaszeta.」 „Készakarva megvilágítottam
a filmet.”

kankószurukankószuru ◆ turistáskodikturistáskodik 「Nara-o kankó-
sita.」 „Narában turistáskodtam.”
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kankószurukankószuru ◆ kiadkiad 「Macsini matteita honga
kankószareta.」 „Kiadták a várva várt könyvet.”

kankukanku ◆ helyihelyi 「Kankukisódai」 „helyi meteo-
rológiai állomás” ◆ illetékesilletékes 「Kankukeiszacu
kjoku」 „illetékes rendőrség” ◆ körzetkörzet 「Dai-
dzsúicsikanku kaidzsóhoan honbu」 „tizenegyes
körzet tengerbiztonsági hivatala” ◆ területterület
kankukanku ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Kankuni taeru.」
„Elviseli a megpróbáltatást.”

kankukanku ◆ édesédes ésés keserűkeserű ◆ örömöröm ésés bánatbánat
「Karera-va kanku-o tomonisita.」 „Megosztot-
ták az örömüket és bánatukat.”

kanmakanma ◆ vesszővessző
kanmacukanmacu ◆ könyv végekönyv vége ◆ kötet végekötet vége
kanmacufurokukanmacufuroku ◆ kötetvégi függelékkötetvégi függelék
kanmankanman ◆ elnyújtottságelnyújtottság ◆ lassúságlassúság ◆ lom-lom-
hasághaság ◆ pangáspangás ◇ kinjúkanmankinjúkanman pénzbőségpénzbőség
◇ hainjókanmanhainjókanman kórosan lassú vizeléskórosan lassú vizelés
kanmankanman ◆ árapályárapály
kanman-nakanman-na ◆ elnyújtottelnyújtott 「Kanmanna ugoki」
„elnyújtott mozgás” ◆ gyengegyenge 「Kanmanna
taió」 „gyenge intézkedés” ◆ lassúlassú 「Kanman-
nainfure」 „lassú infláció” ◆ lazalaza 「Kanmanna
kiszei」 „laza szabályozás” ◆ lomhalomha 「Kanman-
na dósza」 „lomha mozdulat” ◆ pangópangó 「Kan-
manna sidzsó」 „pangó piac”

kanmanszakanmansza ◆ gyengeséggyengeség ◆ lassúságlassúság ◆ la-la-
zaságzaság
kanmekanme ◆ kankan ◆ méltóságméltóság ◆ súlysúly
kanmeikanmei ◆ titulustitulus
kanmeikanmei ◆ kormányrendeletkormányrendelet
kanmeikanmei ◆ meghatódásmeghatódás 「Kanmei-o ataeru ha-
nasi」 „megható történet” ◆ mélymély benyomásbenyomás
「Kareno kotobani kanmei-o uketa.」 „Szavai
mély benyomást keltettek bennem.”

kanmeinakanmeina ◆ tömörtömör ésés világosvilágos 「Kanmeina
bunsó」 „tömör és világos mondat”

kanmeinikanmeini ◆ tömörentömören
kanmeiszakanmeisza ◆ tömörségtömörség
kanmenkanmen ◆ száraztésztaszáraztészta
kanmikanmi ◆ édes ízédes íz ◆ édességédesség
kanminkanmin ◆ államállam ésés népnép ◆ államiállami ésés civilcivil
szféraszféra 「Kanminno kjórjoku」 „állami és civil
szféra együttműködése”

kanminkanmin ◆ anhidrobiózisanhidrobiózis ◆ kriptobióziskriptobiózis
kanminzokukanminzoku ◆ hanhan nemzetségnemzetség ◆ kínaikínai nem-nem-
zetzet
kanmirjókanmirjó ◆ édesítőszerédesítőszer ◇ daitaikanmirjódaitaikanmirjó
mesterséges édesítőszermesterséges édesítőszer
kanmókanmó ◆ bóbitabóbita ◆ pihepihe
kanmokusókanmokusó ◆ némaságnémaság
kanmonkanmon ◆ beidézésbeidézés ◆ citátumcitátum ◆ idézésidézés ◇

sóninkanmonsóninkanmon tanú beidézésetanú beidézése
kanmonkanmon ◆ akadályakadály 「Opera kasuninarutameno
kanmon-o toppasita.」 „Leküzdötte az operaéne-
kessé válás akadályát .” ◆ ellenőrzőellenőrző pontpont
「Maraszon-no kanmon」 „hosszútávfutás ellen-
őrző pontja” ◆ kapukapu 「Umi-e no kanmon」 „ten-
ger kapuja” ◇ kecuekinókanmonkecuekinókanmon vér-agy gátvér-agy gát
kanmonmjakukanmonmjaku ◆ májkapuérmájkapuér
kanmonmjakukeikanmonmjakukei ◆ májkapuér keringésemájkapuér keringése
kanmonszurukanmonszuru ◆ beidézbeidéz 「Szaibansoni mokuge-
kisatosite kanmonszareta.」 „Tanúként idézték
be a bíróságra.” ◆ idézidéz 「Sónintosite szaibansoni
kanmonszareta.」 „Tanúként a bíróságra idéz-
tek.”

kanmurikanmuri ◆ felsőfelső gyökgyök ◆ koronakorona ◆ titulustitulus
◇ ibaranokanmuriibaranokanmuri töviskoronatöviskorona 「Ieszuni iba-
rano kanmuri-o kabuszeta.」 „Töviskoronát tet-
tek Jézus fejére.” ◇ ukanmuriukanmuri felsőfelső u-gyöku-gyök ◇

okanmuriokanmuri rosszkedvrosszkedv 「Dzsósi-va imaokanmu-
rida.」 „A főnökömnek most rossz kedve van.”
◇ okanmuriokanmuri nemtetszésnemtetszés 「Kantoku-va miszu
renpacuniokanmurida.」 „A rendezőnek nem tet-
szik a folyamatos hibázás.” ◇ kanmuri-okanmuri-o magerumageru
megsértődikmegsértődik 「Namae-o macsigaete jondesi-
mattadakede, kare-va kanmuri-o magetesimat-
ta.」 „Megsértődött, mert rosszul mondtam a ne-
vét.” ◇ kin-nokanmurikin-nokanmuri aranykoronaaranykorona ◇ kusza-kusza-
kanmurikanmuri felsőfelső fű-gyökfű-gyök ◇ takekanmuritakekanmuri felsőfelső
bamusz-gyökbamusz-gyök ◇ rikanikanmuri-orikanikanmuri-o tadaszazutadaszazu
kerülikerüli aa félreérthetőfélreérthető mozdulatokatmozdulatokat ◇

rikanikanmuri-orikanikanmuri-o tadaszazutadaszazu nemnem adad okotokot
félreértésrefélreértésre ◇ vakanmurivakanmuri felső va-gyökfelső va-gyök
kanmurihagurumakanmurihaguruma ◆ koronakerékkoronakerék
kanmurikaicuburikanmurikaicuburi ◆ búbos vöcsökbúbos vöcsök
kanmuri-okanmuri-o magerumageru ◆ megsértődikmegsértődik 「Namae-
o macsigaete jondesimattadakede, kare-va
kanmuri-o magetesimatta.」 „Megsértődött, mert
rosszul mondtam a nevét.”
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kanmuriszuponszákanmuriszuponszá ◆ szponzorszponzor
kanmuritaikaikanmuritaikai ◆ szponzorált eseményszponzorált esemény
kanmurizakanmuriza ◆ Északi KoronaÉszaki Korona
kanmurjókanmurjó ◆ mérhetetlenmérhetetlen érzelemérzelem 「Kószek-
iga mitomerarete kanmurjódeszu.」 „Mérhetet-
len érzelemmel tölt el, hogy elismerték a munká-
mat.”

kanmurjódzsukjókanmurjódzsukjó ◆ Amitajurdhjana-Amitajurdhjana-
szutraszutra
kan-nakan-na ◆ Kanna-korKanna-kor
kan-nakan-na ◆ rózsanádrózsanád
kan-nakan-na ◆ gyalugyalu ◇ kurigan-nakurigan-na völgyelőgyaluvölgyelőgyalu
◇ siagekan-nasiagekan-na simítógyalusimítógyalu ◇ nankinkan-nanankinkan-na
vonókésvonókés ◇ nankinkan-nanankinkan-na hántológyaluhántológyalu
kan-nabekan-nabe ◆ szakémelegítő kannaszakémelegítő kanna
kan-nadaikan-nadai ◆ gyalupadgyalupad
kan-nagikan-nagi ◆ sámánsámán
kan-naikan-nai ◆ csövöncsövön belülbelül ◆ igazgatásiigazgatási körzetkörzet
◆ körzetkörzet 「Keikan-va sin-jani uke mocsi kan-
nai-o dzsunkaisita.」 „A rendőr éjszaka körbejár-
ta a körzetét.”

kan-naikan-nai ◆ épületenépületen belülbelül 「Kan-nai-va kin-
endeszu.」 „Az épületen belül tilos a dohányzás.”

kan-nainokan-naino ◆ körzetébekörzetébe tartozótartozó 「Mekuro
kan-naino kateiszaibanso.」 „Meguro körzetébe
tartozó családjogi bíróság.”

kan-nakakekan-nakake ◆ gyalulásgyalulás
kan-nakókan-nakó ◆ gyalusgyalus
kan-nakuzukan-nakuzu ◆ faforgácsfaforgács
kan-nankan-nan ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Kan-nanni ta-
eru.」 „Viseli a megpróbáltatást.” ◆ nehézségnehézség
kan-nan-nandzsi-okan-nan-nandzsi-o tamaniszutamaniszu ◆ teherteher alattalatt
nő a pálmanő a pálma
kan-nansinkukan-nansinku ◆ kemény megpróbáltatáskemény megpróbáltatás
kan-na-okan-na-o kakerukakeru ◆ gyalulgyalul ◆ meggyalulmeggyalul 「Ita-
ni kan-na-o kaketa.」 „Meggyalultam a deszkát.”

kan-nazukikan-nazuki ◆ októberoktóber
kan-necuindzsiszócsikan-necuindzsiszócsi ◆ hőnyomtatóhőnyomtató
kan-necusikan-necusi ◆ hőérzékeny papírhőérzékeny papír
kan-necusikipurintákan-necusikipurintá ◆ hőnyomtatóhőnyomtató
kan-nenkan-nen ◆ beletörődésbeletörődés ◆ elvelv 「Bjódóno kan-
nen.」 „Az egyenlőség elve.” ◆ érzékérzék 「Kare-va
dzsikanno kan-nenganai.」 „Nincs időérzéke.” ◆

eszmeeszme 「Dzsijúno kan-nen.」 „A szabadság esz-
méje.” ◆ feladásfeladás ◆ fogalomfogalom 「Okaneno kan-
nen.」 „A pénz fogalma.” ◇ keizaikan-nenkeizaikan-nen
pénzügyipénzügyi érzékérzék ◇ koteikan-nenkoteikan-nen berögződésberögződés
「Koteikan-nenni sibarareteiru.」 „A berögződé-
se nem engedi szabadon.” ◇ koteikan-nen-koteikan-nen-
nitoravarerunitoravareru belébelé rögződikrögződik 「Kószurubeki-
datoiu koteikan-nenni toravareteiru.」 „Belé rög-
ződött, hogy ezt mindenképpen így kell csinálni.”
◇ szeiginokan-nenszeiginokan-nen igazságérzetigazságérzet ◇

szeitokukan-nenszeitokukan-nen velünkvelünk születettszületett fogal-fogal-
makmak ◇ csúsótekikan-nencsúsótekikan-nen elvontelvont fogalomfogalom ◇

bitekikan-nenbitekikan-nen szépérzékszépérzék 「Bitekikan-nen-o
nobaszu.」 „Fejleszti a szépérzékét.”

kan-nenronkan-nenron ◆ elmélkedéselmélkedés 「Kore-va hidzsisz-
szentekina kan-nenronniszuginai.」 „Ez csak egy
gyakorlatiatlan elmélkedés.” ◆ idealizmusidealizmus
kan-nenronsakan-nenronsa ◆ idealistaidealista
kan-nensugikan-nensugi ◆ idealizmusidealizmus
kan-nensugisakan-nensugisa ◆ idealistaidealista
kan-nenszurukan-nenszuru ◆ beletörődikbeletörődik 「Koredeiikato
kan-nensita.」 „Beletörődött a helyzetébe.” ◆

feladfelad 「Tószócsúno dorobó-va kan-nensita.」 „A
menekülő rabló feladta.”

kan-nentekinakan-nentekina ◆ elvielvi 「Kore-va gendzsicunia-
rukotode kan-nentekina kangaede-va nai.」 „Ez a
valóságban is létezik, nem csak egy elvi gondolat.”
◆ elvontelvont 「Kan-nentekide vakarinikui sószecu-
datta.」 „Nehezen érthető, elvont novella volt.”

kan-nentekinikan-nentekini ◆ elvilegelvileg ◆ elvontanelvontan
kan-ninkan-nin ◆ Kan-nin-korKan-nin-kor
kan-ninkan-nin ◆ eltűréseltűrés ◆ megbocsátásmegbocsátás ◆ tolerá-tolerá-
láslás ◆ tűréstűrés
kan-ninbukurokan-ninbukuro ◆ béketűrésbéketűrés 「Kan-
ninbukurono oga kireta.」 „Kijöttem a béketűrés-
ből.”

kan-ninbukuronoogakirerukan-ninbukuronoogakireru ◆ betelikbetelik aa po-po-
hárhár 「Csottono aidacumano monku-o kiiteitaga
kan-ninbukurono oga kireta.」 „Egy ideig hallgat-
ta a felesége zsörtölődését, aztán betelt a pohár.”
◆ kijönkijön aa béketűrésbőlbéketűrésből ◆ megsokallmegsokall 「Kano-
dzsogagamigami iunoni kan-ninbukurono oga ki-
reta.」 „Megsokalltam a zsörtölődését.”

kan-ningukan-ningu ◆ puskázáspuskázás 「Szeito-va kan-
ningude cukamattesimatta.」 „A diákot puskázá-
son kapták.”
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kan-ningu-pépákan-ningu-pépá ◆ puskapuska
kan-ninguszurukan-ninguszuru ◆ csalcsal 「Sikendekan-
ningusita.」 „Csalt a vizsgán.” ◆ puskázikpuskázik
「Kan-ningu-o siteii ten-o tottemo nanno imimo-
arimaszen.」 „Nincs értelme puskázva jó ered-
ményt elérni.”

kan-ninszurukan-ninszuru ◆ megbocsátmegbocsát 「Kan-ninsite ku-
daszai!」 „Bocsásson meg kérem!” ◆ tűrtűr
「Szore-va kan-nindekinai.」 „Ez tűrhetetlen.”

kan-nitaenaikan-nitaenai ◆ meghatódottmeghatódott 「Kanni taenai
hjódzsó-o siteita.」 „Tekintetén meghatódottság
látszott.”

kannjókannjó ◆ fekvő fedetlen-gyökfekvő fedetlen-gyök
kannjúkannjú ◆ benövésbenövés ◆ besüllyedésbesüllyedés ◇ gencsó-gencsó-
kannjúkannjú gasztrulációgasztruláció
kannjúcumekannjúcume ◆ benőtt körömbenőtt köröm
kannjúszókannjúszó ◆ benőtt körömbenőtt köröm
kan-nokan-no ◆ dobozosdobozos
kannókannó ◆ Kan-nó-korKan-nó-kor
kannókannó ◆ érzékiségérzékiség ◆ szexualitásszexualitás ◆ tes-tes-
tiségtiség ◇ kannókenszakannókensza érzékszerviérzékszervi vizsgá-vizsgá-
latlat 「Sokurjóhinno kannókensza-o okonatta.」
„Az élelmiszert érzékszervi vizsgálatnak vetették
alá.” ◇ kannótekinikannótekini érzékienérzékien 「Dzsoszei-va
danszei-o kannó tekini micumeteita.」 „A nő ér-
zékien nézett a férfire.” ◇ kannónokannóno testitesti 「Kan-
nóno kjóraku.」 „Testi örömök.” ◇ kannónokannóno
szexuálisszexuális 「Kannóno manzoku」 „szexuális ki-
elégültség”

kannókannó ◆ maradéktalan befizetésmaradéktalan befizetés
kannókannó ◆ deinkephalondeinkephalon ◆ köztiagyköztiagy
kannókannó ◆ ihletettségihletettség ◆ indukcióindukció ◆ reagálásreagálás
◆ válaszérzésválaszérzés ◇ kavaszekannódokavaszekannódo
valutaárfolyam-érzékenységvalutaárfolyam-érzékenység ◇ dzsikikan-dzsikikan-
nónó mágnesesmágneses indukcióindukció ◇ szógokannószógokannó köl-köl-
csönös indukciócsönös indukció
kannóbikannóbi ◆ nemi varázsnemi varázs ◆ szexepilszexepil
kan-nocujoikan-nocujoi ◆ nyűgösnyűgös 「Kanno cujoi kodo-
mo」 „nyűgös gyerek” ◆ tüzestüzes 「Kanno cujoi
uma」 „tüzes ló”

kannódokannódo ◆ érzékenységérzékenység ◆ kitettségkitettség ◇ ka-ka-
vaszekannódovaszekannódo valutaárfolyam-valutaárfolyam-
érzékenységérzékenység
kannógjoraikannógjorai ◆ önvezérlő torpedóönvezérlő torpedó
kan-noirikan-noiri ◆ tél derekának kezdetetél derekának kezdete

kannókenszakannókensza ◆ érzékszerviérzékszervi vizsgálatvizsgálat 「So-
kurjóhinno kannókensza-o okonatta.」 „Az élel-
miszert érzékszervi vizsgálatnak vetették alá.”

kannókoirukannókoiru ◆ indukciós tekercsindukciós tekercs
kan-nomusikan-nomusi ◆ nyűgösségnyűgösség 「Akacsan-no kanno
musini najandeiru.」 „Nem tudom kezelni a nyű-
gös kisbabámat.”

kan-nonkan-non ◆ AvalókitésvaraAvalókitésvara ◆ KannonKannon
kan-nonbirakinokan-nonbirakino ◆ szárnyasszárnyas 「Kan-
nonbirakino to」 „szárnyas ajtó”

kan-nonboszacukan-nonboszacu ◆ Kannon bódhiszattvaKannon bódhiszattva
kan-nondókan-nondó ◆ Kannon-templomKannon-templom
kannónokannóno ◆ szexuálisszexuális 「Kannóno manzoku」
„szexuális kielégültség” ◆ testitesti 「Kannóno kjó-
raku.」 „Testi örömök.”

kannó-okannó-o kuszugurukuszuguru ◆ felizgatfelizgat
「Kanodzsonominiszukáto-va kareno kannó-o
kuszugutta.」 „A nő miniszoknyája felizgatta a
férfit.”

kannósószecukannósószecu ◆ erotikuserotikus novellanovella ◆ eroti-eroti-
kus regénykus regény ◆ szexnovellaszexnovella ◆ szexregényszexregény
kannósugikannósugi ◆ szenzualizmusszenzualizmus
kannószeisinbjókannószeisinbjó ◆ kiváltottkiváltott elmebetegségelmebetegség

kannószurukannószuru ◆ maradéktalanulmaradéktalanul befizetbefizet
「Zeikin-o kannósita.」 „Maradéktalanul befizet-
tem az adómat.”

kannószurukannószuru ◆ érzékenyérzékeny 「Dzsikini kannószu-
ru kirai」 „mágnességre érzékeny tengeri akna” ◆

megihletődikmegihletődik 「Hosizorani kannósite eiga-o cu-
kutta.」 „A csillagos ég megihlette, és készített egy
filmet.” ◆ reagálreagál 「Ki-va kionni kannósite me-o
daszu.」 „A fa a hőmérsékletre reagálva kirügye-
zik.”

kan-noszurudoikan-noszurudoi ◆ jó megérzései vannakjó megérzései vannak
kannótekinakannótekina ◆ érzékiérzéki 「Kannótekina fun-iki-
o kamosi daszu kjoku」 „érzéki hangulatot árasz-
tó zene” ◆ szexuálisszexuális 「Kannótekina jorokobi」
„szexuális öröm”

kannótekinikannótekini ◆ érzékienérzékien 「Dzsoszei-va
danszei-o kannó tekini micumeteita.」 „A nő ér-
zékien nézett a férfire.”

kan-nukikan-nuki ◆ reteszretesz ◆ riglirigli ◆ tolózártolózár
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kan-nuki-okan-nuki-o kakerukakeru ◆ bereteszelbereteszel 「Doani
kan-nuki-o kaketa.」 „Bereteszeltem az ajtót.”

kan-nusikan-nusi ◆ sintó papsintó pap
kanokano ◆ amazamaz ◆ azaz 「Kano hito」 „az az ember”
◆ azaz aa bizonyosbizonyos 「Kono ieni-va kanobarutóku-
béraga szundeita.」 „Ebben a házban lakott az a
bizonyos Bartók Béla.”

kanokano ◆ elégségeselégséges
kanókanó ◆ lehetségességlehetségesség
kanókanó ◆ elfertőződéselfertőződés ◆ fertőződésfertőződés ◆

gennyesedésgennyesedés
kan-o cukerukan-o cukeru ◆ szakét melegítszakét melegít
kanódearukanódearu ◆ lehetlehet 「Kanódearunaraba
gaisucu-o hikaetekudaszai.」 „Ha lehet, ne men-
jen el hazulról!” ◆ lehetségeslehetséges 「Genzaide-va
kono bjóki-va csirjókanódeszu.」 „Ma már lehet-
séges ennek a betegségnek a gyógyítása.”

kanódósikanódósi ◆ hatóható igeige 「Ikeru-va kanódóside-
szu.」 „A mehet ható ige.”

kanodzsokanodzso ◆ barátnőbarátnő 「Kare-va kanodzsogai-
ru.」 „Van barátnője.” ◆ kedvesekedvese valakinekvalakinek
「Bokuno kanodzso-o sókaisimaszu.」 „Bemuta-
tom a kedvesemet.” ◆ őő 「Kanodzso-va mada
kekkonsiteinai.」 „Ő még nem házas.” ◇ ma-ma-
enokanodzsoenokanodzso exbarátnőexbarátnő ◇ motokanomotokano exba-exba-
rátnőrátnő ◇ motokanodzsomotokanodzso volt barátnővolt barátnő
kanoekanoe ◆ kínai naptár hetedik jelekínai naptár hetedik jele
kan-okan-o hatarakaszeruhatarakaszeru ◆ ráérezráérez 「Dokoni
kagi-o kakusitaka kan-o hatarakaszetemite!」
„Próbálj meg ráérezni, hogy hová rejtette a kul-
csot!”

kan-okekan-oke ◆ koporsókoporsó
kanókeikanókei ◆ feltételes módfeltételes mód
kanókinkanókin ◆ gennykeltő baktériumgennykeltő baktérium
kanokokanoko ◆ őzgidaőzgida
kanokoszókanokoszó ◆ macskagyökérmacskagyökér
kan-onkan-on ◆ eredetieredeti kínaikínai olvasatolvasat ◆ kankan olva-olva-
satsat
kanonkanon ◆ egyháziegyházi törvénytörvény ◆ kakonokkakonok ◆ ká-ká-
nonnon ◇ kagaminokanonkagaminokanon tükörkánontükörkánon
kanónakanóna ◆ alkalmasalkalmas 「Fukakanóna tamago-o
szagasiteiru.」 „Keltetésre alkalmas tojást kere-
sek!” ◆ lehetségeslehetséges 「Kanóna kagirianatani
kjórjokusimaszu.」 „Amennyiben lehetséges se-

gítek önnek.” ◆ valószínűvalószínű 「Dzsúbunni kanó-
nadekigoto.」 „Nagyon valószínű esemény.”

kanónakagirinokanónakagirino ◆ lehetőlehető 「Kanóna kagirino
hóhó-o tamesitemita.」 „Minden lehető módszert
kipróbáltam.”

kanonakujónakoekanonakujónakoe ◆ cérnahangcérnahang 「Sódzso-va
kano nakujóna koede hanasiteita.」 „A kislány
cérnahangon beszélt.”

kanóniszurukanóniszuru ◆ lehetővélehetővé tesztesz 「Kono
gidzsucu-va bjókino szókihakken-o kanóniszu-
ru.」 „Ez a technológia lehetővé teszi a betegségek
korai felismerését.”

kan-ontaikan-ontai ◆ hőérzékelőhőérzékelő
kanórenszakjúkinkanórenszakjúkin ◆ StreptococcusStreptococcus pyoge-pyoge-
nesnes
kanosisikanosisi ◆ szarvashússzarvashús
kanószeikanószei ◆ esélyesély 「Sikenni gókakuszuru
kanószei-va szukunai.」 „Kevés az esély, hogy át-
megyek a vizsgán.” ◆ eshetőségeshetőség 「Szubeteno
kanószei-o kórjosinakerebanaranai.」 „Minden
eshetőségre fel kell készülni.” ◆ lehetőséglehetőség
「Arajuru kanószeini szonaenakerebanaranai.」
„Minden lehetőségre fel kell készülni.” ◆ való-való-
színűségszínűség 「Sóvakuszei-va csikjúni szekkinszuru
kanószeigaaru.」 „Valószínűség szerint az aszte-
roida megközelíti a Földet.”

kanószeigaarukanószeigaaru ◆ megeshetmegeshet 「Viruszu-va ga-
ikokukara mocsi komareta kanószeigaaru.」
„Megeshet, hogy külföldről hurcolták be a vírust.”

kanószeigahikuikanószeigahikui ◆ valószínűtlenvalószínűtlen 「Makeru
kanószeiga hikui.」 „A vereség valószínűtlen.”

kanószeigatakaikanószeigatakai ◆ feltételezhetőenfeltételezhetően 「Ju-
kuega vakaranakunatta hikóki-va cuirakusita ka-
nószeiga takai.」 „Az eltűnt repülőgép feltételez-
hetően lezuhant.” ◆ potenciálispotenciális 「Kare-va kono
siaini kacu kanószeiga takai.」 „Ő a verseny po-
tenciális győztese.” ◆ valószínűvalószínű 「Dzsikono
gen-in-va ningenno kasicudatta kanószeiga ta-
kai.」 „Valószínű, hogy emberi mulasztás okozta
a balesetet.”

kanószeigatakaitomirukanószeigatakaitomiru ◆ valószínűsítvalószínűsít
「Hikóki-va cuirakusita kanószeiga takaito mira-
reta.」 „Valószínűsítették, hogy a gép lezuhant.”

kan-okan-o szuruszuru ◆ melegítmelegít 「Kan-o site oszake-o
dasita.」 „Melegítve szervírozta a szakét.”
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kanószurukanószuru ◆ elfertőződikelfertőződik 「Kizu-va kanósi-
ta.」 „Elfertőződött a seb.” ◆ elgennyesedikelgennyesedik
「Kizugucsiga kanósitezukizuki itai.」 „A seb el-
gennyesedett, lüktetve fáj.” ◆ elmérgesedikelmérgesedik
「Kizu-va kanósita.」 „Elmérgesedett a seb.”

kanotokanoto ◆ kínai naptár nyolcadik jelekínai naptár nyolcadik jele
kanpakanpa ◆ felismerésfelismerés ◆ keresztüllátáskeresztüllátás
kanpakanpa ◆ adakozásadakozás ◆ kampánykampány 「Szeidzsi-
sikinkanpa」 „politikai célú pénzgyűjtő kampány”
◆ pénzadománypénzadomány 「Szóbecukainokanpa-o one-
gaisimaszu.」 „Kérem, adjanak pénzt a búcsúzta-
tóra!” ◆ pénzgyűjtő akciópénzgyűjtő akció
kanpakanpa ◆ hideghullámhideghullám 「Kitakara daikanpaga
súrai.」 „Nagy hideghullám érkezik északról.”

kanpabakokanpabako ◆ adománygyűjtő dobozadománygyűjtő doboz
kanpacukanpacu ◆ ragyogásragyogás ◇ szaikikanpacuszaikikanpacu szi-szi-
porkázóporkázó tehetségtehetség 「Kareno szaikikanpacubu-
rini sita-o maita.」 „Csodáltam a sziporkázó te-
hetségét.”

kanpacsikanpacsi ◆ óriás borostyáncsukaóriás borostyáncsuka
kanpaikanpai ◆ megsemmisítőmegsemmisítő vereségvereség 「Ikkaimo-
górudekinai kanpaidatta.」 „Gólszerzés nélküli,
megsemmisítő vereség volt.” ◆ teljesteljes vereségvereség
◆ totális vereségtotális vereség
kanpaikanpai ◆ egészségedreegészségedre ◆ egészségünkreegészségünkre
「Vatasitacsino kenkóni kanpai!」 „Igyunk az
egészségünkre!” ◆ fenékigfenékig ◆ koccintáskoccintás
kanpainoaiszacukanpainoaiszacu ◆ pohárköszöntőpohárköszöntő 「Kan-
paino aiszacu-o onegaisimaszu.」 „Kérem, mond-
jon pohárköszöntőt!” ◆ tószttószt 「Enkaide kanpai-
no aiszacu-o nobeta.」 „A banketten tósztot mon-
dott.”

kanpainoaiszacu-okanpainoaiszacu-o szuruszuru ◆ pohárköszön-pohárköszön-
tőttőt mondmond 「Bucsó-va kanpaino aiszacu-o sita.」
„Az osztályvezető pohárköszöntőt mondott.”

kanpaiszurukanpaiszuru ◆ megsemmisítőmegsemmisítő vereségetvereséget
szenvedszenved 「Dzsóhószende kanpaisita.」 „Az in-
formációs háborúban megsemmisítő vereséget
szenvedtünk.”

kanpaiszurukanpaiszuru ◆ áldomástáldomást iszikiszik ◆ koccintkoccint
「Kanpaisijó!」 „Koccintsunk!”

kanpakukanpaku ◆ császáricsászári főtanácsadófőtanácsadó ◇ teisu-teisu-
kanpakukanpaku férjférj aa főnökfőnök 「Ucsi-va ainiku teisu-
kanpakuda.」 „Nálunk sajnos az uram a főnök.”

kanpankanpan ◆ fedélzetfedélzet 「Szen-in-va kanpanni de-
ta.」 „A matróz felment a fedélzetre.” ◇ dzsó-dzsó-
kanpankanpan felsőfelső fedélzetfedélzet ◇ júhokanpanjúhokanpan séta-séta-
fedélzetfedélzet
kanpankanpan ◆ szárazlemezszárazlemez
kanpankanpan ◆ megsértésmegsértés 「Taikenkanpan」 „ural-
kodói hatalom megsértése”

kanpankanpan ◆ májfoltmájfolt
kanpaníkanpaní ◆ cégcég ◇ ofusoa-kanpaníofusoa-kanpaní offshoreoffshore
cégcég ◇ pépá-kanpanípépá-kanpaní fantomcégfantomcég
kanpan-inkanpan-in ◆ hajósinashajósinas
kanpanvatasikanpanvatasi ◆ hajónhajón átvehetőátvehető rakományrakomány

kanpaszurukanpaszuru ◆ felismerfelismer 「Kareno sin-i-o kan-
pasita.」 „Felismertem valódi szándékát.” ◆ ke-ke-
resztüllátresztüllát 「Kareno takurami-o kanpasita.」
„Keresztülláttam a tervén.”

kanpeisikikanpeisiki ◆ katonaikatonai parádéparádé ◆ katonaikatonai
szemleszemle
kanpekikanpeki ◆ ingerlékenységingerlékenység
kanpekikanpeki ◆ tökéletességtökéletesség ◆ tökélytökély
kanpekinakanpekina ◆ perfektperfekt ◆ tökéletestökéletes 「Kanpek-
ina nihongo-o hanaszu.」 „Tökéletesen beszél ja-
pánul.”

kanpekinikanpekini ◆ tökéletesentökéletesen 「Inu-va kotoba-o
kanpekini rikaisita.」 „A kutya tökéletesen meg-
értette a beszédet.”

kanpekiniszurukanpekiniszuru ◆ tökéletesíttökéletesít 「Hangarí go-
o kanpekiniszuru.」 „Tökéletesíti a magyar tudá-
sát.”

kanpekinocujoikanpekinocujoi ◆ hirtelenhirtelen haragúharagú ◆ inger-inger-
lékenylékeny
kanpekisugikanpekisugi ◆ maximalizmusmaximalizmus
kanpekisugisakanpekisugisa ◆ maximalistamaximalista ◆ tökéletes-tökéletes-
re törőre törő
kanpikanpi ◆ államiállami költségköltség 「Kanpide rjokósita.」
„Állami költségen utazott.”

kanpirjúgakukanpirjúgaku ◆ állami ösztöndíjállami ösztöndíj
kanpirjúgakuszeikanpirjúgakuszei ◆ államiállami ösztöndíjasösztöndíjas di-di-
ákák
kanpjókanpjó ◆ Kanpjó-korKanpjó-kor
kanpjókanpjó ◆ kanpjókanpjó
kanpjókanpjó ◆ jégsapkajégsapka
kanpjókikanpjóki ◆ jékkorszakközjékkorszakköz
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kanpókanpó ◆ Genpó-korGenpó-kor
kanpókanpó ◆ hivatalos távirathivatalos távirat ◆ közlönyközlöny
kanpókanpó ◆ kínaikínai gyógymódgyógymód 「Kanpóde kaze-o
naosita.」 „Kínai gyógymóddal gyógyultam ki a
náthából.”

kanpókanpó ◆ hajóágyúhajóágyú
kanpódzsóhókanpódzsóhó ◆ közlönybenközlönyben megjelentmegjelent in-in-
formációformáció
kanpóikanpói ◆ kínai gyógyászkínai gyógyász
kanpójakukanpójaku ◆ gyógynövény-készítménygyógynövény-készítmény
kanponkanpon ◆ hiánytalanhiánytalan könyvsorozatkönyvsorozat ◆ tel-tel-
jes könyvsorozatjes könyvsorozat
kanponkanpon ◆ nyomtatott könyvnyomtatott könyv
kanpósagekikanpósageki ◆ ágyúnaszádos támadáságyúnaszádos támadás
kanposzurukanposzuru ◆ lesétállesétál 「Hjah-kiro-o kanposi-
ta.」 „Lesétáltam 100 kilométert.” ◆ végigsé-végigsé-
táltál ◇ issú-oissú-o kanposzurukanposzuru körbesétálkörbesétál 「Bara-
ton koissú-o kanposita.」 „Gyalog körbesétáltam
a Balatont.”

kanpukanpu ◆ szárazszáraz kendőkendő ◆ szárazszáraz ruhadarabruhadarab

kanpukanpu ◆ hűtlen férjhűtlen férj
kanpukanpu ◆ hűtlen asszonyhűtlen asszony
kanpukanpu ◆ térítéstérítés ◆ visszaszolgáltatásvisszaszolgáltatás ◆

visszatérítésvisszatérítés ◇ zeikin-nokanpuzeikin-nokanpu adó-adó-
visszatérítésvisszatérítés
kanpúkanpú ◆ hideghideg szélszél 「Jama-va kanpúni fuki
szaraszareteita.」 „A hegyen hideg szél fújt.”

kanpúkanpú ◆ hárításhárítás ◆ lefogáslefogás
kanpukaszankinkanpukaszankin ◆ visszatérítésvisszatérítés megemeltmegemelt
összegeösszege
kanpukinkanpukin ◆ visszatérített összegvisszatérített összeg
kanpukukanpuku ◆ álmélkodásálmélkodás ◆ csodálatcsodálat
kanpukuszurukanpukuszuru ◆ ámulatbaámulatba esikesik 「Kareno si-
gotoburini kanpukusita.」 „Ámulatba estem a
munkájától.” ◆ csodálcsodál 「Kareno júkanszani
kanpukusita.」 „Csodáltam a bátorságát.”

kanpumaszacukanpumaszacu ◆ szárazszáraz törölközőstörölközős dör-dör-
zsölészsölés
kanpunakimadenikanpunakimadeni ◆ mígmíg kőkő kövönkövön nemnem ma-ma-
radrad
kanpusinkokukanpusinkoku ◆ adó-visszatérítésiadó-visszatérítési kére-kére-
lemlem ◆ visszaigénylésvisszaigénylés ◆ visszatérítésivisszatérítési ké-ké-
relemrelem

kanpuszurukanpuszuru ◆ visszaszolgáltatvisszaszolgáltat
「Ósúbukken-o kanpuszuru.」 „Visszaszolgáltat-
ja az elkobzott vagyontárgyat.” ◆ visszatérítvisszatérít
「Csókagaku-o kanpusita.」 „Visszatérítette a
túlfizetést.”

kanpúszurukanpúszuru ◆ háríthárít 「Dageki-o kanpúsita.」
„Hárította az ütést.” ◆ végigvégig gátoljagátolja aa pont-pont-
szerzéstszerzést
kanpuzeikanpuzei ◆ visszatérített adóvisszatérített adó
kanrakukanraku ◆ élvezetélvezet 「Kanraku-o ou.」 „Az él-
vezeteket hajszolja.” ◆ gyönyörgyönyör ◆ szórakozásszórakozás
◆ vidámságvidámság
kanrakukanraku ◆ eleséselesés 「Jószaino kanraku」 „vár
eleste”

kanrakugaikanrakugai ◆ bulinegyedbulinegyed ◆ szórakozóne-szórakozóne-
gyedgyed
kanrakunocsimatakanrakunocsimata ◆ örömnegyedörömnegyed
kanrakunoszeikacukanrakunoszeikacu ◆ örömteli életörömteli élet
kanraku-okanraku-o cukuszucukuszu ◆ dorbézoldorbézol ◆ mulatozikmulatozik
◆ tivornyáziktivornyázik
kanrakuszokanrakuszo ◆ kazeinkazein
kanrakuszurukanrakuszuru ◆ beszakadbeszakad 「Dóroga kanraku-
sita.」 „Beszakadt az úttest.” ◆ elesikelesik 「Siro-va
kanrakusita.」 „A vár elesett.” ◆ engedenged 「Ha-
ijúninaritaitoiu isini rjósin-va kanrakusita.」 „A
szüleim engedtek a kérésemnek, hogy színész le-
hessek.” ◆ visszaesikvisszaesik 「Szekairanku niini kanr-
akusita.」 „A világranglistán visszaesett a máso-
dik helyre.”

kanrankanran ◆ megnézésmegnézés ◆ megtekintésmegtekintés 「Bi-
dzsucuhinno kanran」 „múzeumi tárgy megte-
kintése”

kanrankanran ◆ kínai olajfakínai olajfa ◆ olajfaolajfa
kanrangankanrangan ◆ peridotitperidotit
kanran-jukanran-ju ◆ olivaolajolivaolaj
kanrankenkanranken ◆ belépőjegybelépőjegy
kanranrjókanranrjó ◆ belépődíjbelépődíj
kanransakanransa ◆ látogatólátogató ◆ nézőnéző
kanransakanransa ◆ óriáskerékóriáskerék 「Kanransakara jakei-
o miru.」 „Az óriáskerékről nézi az éjszakai lát-
ványt.”

kanranszekikanranszeki ◆ lelátólelátó ◆ nézőtéri helynézőtéri hely
kanranszekikanranszeki ◆ olivinolivin
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kanranszurukanranszuru ◆ megnézmegnéz 「Engeki-o kanransi-
ta.」 „Megnézte az előadást.” ◆ megtekintmegtekint
「Gorinkaikaisiki-o kanransita.」 „Megtekintet-
ték az olimpia megnyitóját.”

kanreikanrei ◆ hideghideg 「Kanreikókiacu」 „hideg anti-
ciklon”

kanreikanrei ◆ kialakultkialakult gyakorlatgyakorlat ◆ szokásszokás
「Kono gisiki-va kanreininatteiru.」 „Ez a rítus
szokás lett.”

kanreikikókanreikikó ◆ hideg éghajlathideg éghajlat
kanreikondakukanreikondaku ◆ hideghideg kicsapódáskicsapódás ◆ hideghideg
párapára
kanreimaszuikanreimaszui ◆ fagyasztásosfagyasztásos érzéstelení-érzéstelení-
téstés
kanreinakanreina ◆ fagyosfagyos 「Kanreina csiiki」 „fagyos
terület” ◆ hideghideg 「Kanreina kankjó」 „hideg
környezet”

kanreirjójókanreirjójó ◆ krioterápiakrioterápia
kanreizenszenkanreizenszen ◆ hidegfronthidegfront
kanrekikanreki ◆ csillagjegyekcsillagjegyek visszatérésevisszatérése ◆

hatvanhatvan éveséves 「Kotosikanreki-o mukaeta.」
„Ebben az évben lett hatvan éves.”

kanrenkanren ◆ kapcsolatkapcsolat 「Keiszacu-va kinmu-
dzsókjóto dzsikotono kanren-o sirabeteiru.」 „A
rendőrség vizsgálja a munkakörülmények és a
baleset kapcsolatát.” ◆ összefüggésösszefüggés 「Korera-
no dekigotono kanrengavakaranai.」 „Nem értem
az események összefüggését.” ◆ vonatkozásvonatkozás
kanrendzsikókanrendzsikó ◆ kapcsolódókapcsolódó anyaganyag ◆ vonat-vonat-
kozó részletkozó részlet
kanrengaarukanrengaaru ◆ összefüggösszefügg 「Csikjúondanka-
va ningenno kódóto kanrengaaru.」 „A globális
felmelegedés emberi tevékenységgel függ össze.”

kanrengaisakanrengaisa ◆ befolyásbefolyás alattalatt állóálló vállalatvállalat
◆ társvállalattársvállalat
kanrengokanrengo ◆ kapcsolódó szókapcsolódó szó
kanrenkidzsikanrenkidzsi ◆ kapcsolatos cikkkapcsolatos cikk
kanrenkigjókanrenkigjó ◆ társvállalattársvállalat
kanren-nokanren-no ◆ kapcsolatoskapcsolatos
「Nanminkanrennonjúszu-o mita.」 „Menekül-
tekkel kapcsolatos híreket néztem.” ◆ kapcsoló-kapcsoló-
dódó 「Anzenszeini kanrenno fukai dzsóhó」 „biz-
tonsághoz szorosan kapcsolódó információ”

kanrensitakanrensita ◆ vonatkozásúvonatkozású 「Kore-va súkjóni
kanrensitanjúszudeszu.」 „Ez a hír vallásos vo-
natkozású.”

kanrenszangjókanrenszangjó ◆ kapcsolódó iparágkapcsolódó iparág
kanrenszeikanrenszei ◆ összefüggésösszefüggés 「Kankjóto bjóki-
tono kanrenszei-o siraberu.」 „Megvizsgálja van-
e összefüggés a környezet és a betegség között.”

kanrenszurukanrenszuru ◆ kapcsolatoskapcsolatos 「Szutoreszuto
kanrenszuru sikkan」 „stresszel kapcsolatos be-
tegség” ◆ összefüggösszefügg 「Kono futacuno dzsiken-
va kanrensiteiru.」 „Ez a két eset összefügg.”

kanrenzukekanrenzuke ◆ társítástársítás
kanrenzukerukanrenzukeru ◆ összefüggésbeösszefüggésbe hozhoz 「Fu-
tacuno dzsiken-o kanrenzuketa.」 „Összefüggés-
be hozta a két esetet.” ◆ társíttársít
「Ébuiaikakucsósinofairu-o bideopuréjáni kan-
renzuketa.」 „Az »avi« kiterjesztésű fájlt a video-
lejátszóval társítottam.”

kanrikanri ◆ felügyelésfelügyelés ◆ felügyeletfelügyelet ◆ gazdál-gazdál-
kodáskodás ◆ igazgatásigazgatás ◆ irányításirányítás ◆ kezeléskezelés
◆ menedzsmentmenedzsment ◆ üzemeltetésüzemeltetés ◇ iszank-iszank-
anrianri hagyatékihagyatéki gondnoksággondnokság ◇ ikkacukanriikkacukanri
központiközponti üzemeltetésüzemeltetés 「Kono kaisa-va dzsuh-
tónomanson-o ikkacukanrisiteiru.」 „Ez a vállalat
10 társasház központi üzemeltetését végzi.” ◇ ei-ei-
szeikanriszeikanri egészségvédelemegészségvédelem ◇ kjódókanrikjódókanri
közösközös felügyeletfelügyelet ◇ kinszen-nokanrikinszen-nokanri pénz-pénz-
gazdálkodásgazdálkodás ◇ gunbikanrigunbikanri fegyverfelügye-fegyverfelügye-
letlet ◇ kenkókanrikenkókanri egészségmegóvásegészségmegóvás ◇ kó-kó-
tekikanritekikanri államiállami ellenőrzésellenőrzés ◇ zaiszankanrizaiszankanri
vagyonkezelésvagyonkezelés ◇ szanrinkanriszanrinkanri erdőgazdál-erdőgazdál-
kodáskodás ◇ súhaszúkanrisúhaszúkanri frekvenciagazdálko-frekvenciagazdálko-
dásdás ◇ dzsóhókanridzsóhókanri információkezelésinformációkezelés ◇

szeiszankanriszeiszankanri termelésirányítástermelésirányítás ◇ njúko-njúko-
kukanrikjokukukanrikjoku bevándorlásibevándorlási hivatalhivatal 「Njú-
kokukanrikjokuni njúkoku-o kjohiszareta.」 „A
bevándorlási hivatal megtagadta, hogy belépjen az
országba.” ◇ hinsicukanrihinsicukanri minőség-minőség-
ellenőrzésellenőrzés ◇ bukken-nokanribukken-nokanri ingatlangaz-ingatlangaz-
dálkodásdálkodás
kanrikanri ◆ államiállami hivatalnokhivatalnok ◇ dzsókjúkanridzsókjúkanri
magas rangú tisztviselőmagas rangú tisztviselő
kanribukanribu ◆ igazgatóságigazgatóság
kanricukanricu ◆ állami alapításállami alapítás
kanridzsótaikanridzsótai ◆ felügyeletifelügyeleti szigorszigor 「Gen-
pacuno kanridzsótaiga varukatta.」 „Az atomerő-
műnél rossz volt a felügyeleti szigor.”
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kanrihikanrihi ◆ közösközös költségköltség ◆ üzemeltetésiüzemeltetési
költségköltség
kanrihókanrihó ◆ irányításiirányítási módszermódszer ◆ vezetésivezetési
módszermódszer
kanrihoszakanrihosza ◆ igazgatási asszisztensigazgatási asszisztens
kanriiinkaikanriiinkai ◆ felügyelőbizottságfelügyelőbizottság ◇ szen-szen-
kjokanriiinkaikjokanriiinkai választásiválasztási felügyelőbizott-felügyelőbizott-
ságság
kanrikankanrikan ◆ felügyelőfelügyelő ◆ ügyvezetőügyvezető
kanrikaniokukanrikanioku ◆ ellenőrzésellenőrzés aláalá vonvon
「Szangjósó-va kono kaisa-o kanrikani oita.」
„Az Ipari Minisztérium az ellenőrzése alá vonta a
vállalatot.”

kanrikikankanrikikan ◆ felügyeleti szervfelügyeleti szerv
kanrikjóikukanrikjóiku ◆ irányított oktatásirányított oktatás
kanrikjokukanrikjoku ◆ igazgatóságigazgatóság
kanrikuikikanrikuiki ◆ ellenőrzött területellenőrzött terület
kanrikumiaikanrikumiai ◆ üzemeltetéstüzemeltetést felügyelőfelügyelő la-la-
kóegyletkóegylet
kanrininkanrinin ◆ gondnokgondnok 「Iszanno kanrinin」 „ha-
gyatéki gondnok” ◆ házfelügyelőházfelügyelő ◆ házmes-házmes-
terter 「Manson-no kanrinin」 „társasház házmes-
tere” ◇ iszankanrininiszankanrinin hagyatékihagyatéki gondnokgondnok ◇

zaiszankanrininzaiszankanrinin vagyonkezelővagyonkezelő ◇ haszank-haszank-
anrininanrinin csődgondnokcsődgondnok 「Szaibanso-va
haszankanrinin-o simeisita.」 „A bíróság csőd-
gondnokot rendelt ki.”

kanrinindairikanrinindairi ◆ viceházmesterviceházmester
kanrininsicukanrininsicu ◆ gondnokgondnok szobájaszobája ◆ házfel-házfel-
ügyelő szobájaügyelő szobája
kanrinokanrino ◆ adminisztratívadminisztratív
kanrisakanrisa ◆ kurátorkurátor ◆ rendszergazdarendszergazda 「Kan-
risaakaunto」 „felhasználói fiók rendszergazda
jogosultsággal” ◆ üzemeltetőüzemeltető 「Kúkókanrisa」
„repülőtér üzemeltetője”

kanrisokukanrisoku ◆ vezetőivezetői állásállás ◆ vezetőivezetői posztposzt
「Kanrisokuninaritakunai.」 „Nem akarok veze-
tői posztra kerülni.”

kanrisugikjóikukanrisugikjóiku ◆ irányított elvű oktatásirányított elvű oktatás
kanriszurukanriszuru ◆ felügyelfelügyel 「Kono szeifukikan-va
kin-júgjókai-o kanrisiteiru.」 „Ez az állami szerv
felügyel a pénzintézetekre.” ◆ gazdálkodikgazdálkodik
「Szuidókjoku-va nomi mizu-o kanrisiteiru.」 „A
vízmű gazdálkodik az ivóvízzel.” ◆ igazgatigazgat
「Karega bjóin-o kanrisiteiru.」 „Ő igazgatja a

kórházat.” ◆ irányítirányít 「Szeiszan-o kanriszuru.」
„Irányítja a termelést.” ◆ kezelkezel 「Ucsi-va cuma-
ga kakei-o kanrisiteiru.」 „Nálunk az asszony ke-
zeli a pénzt.” ◆ kontrollálkontrollál 「Kono sóbai-o jaku-
zaga kanrisiteiru.」 „A jakuza kontrollálja ezt az
üzletet.” ◆ menedzselmenedzsel 「Kono kenkjú-o szeifuga
kanrisiteiru.」 „Az állam menedzseli ezeket a ku-
tatásokat.” ◆ organizálorganizál 「Dzsibunno dzsinszei-
o kanrisita.」 „Organizáltam az életemet.” ◆ üze-üze-
meltetmeltet 「Kono kaisa-va manson-o kanrisitei-
ru.」 „Ez a vállalat társasházakat üzemeltet.” ◆

vezetvezet 「Vaga sa-va kencsiku-o kanrisiteiru.」
„A mi vállalatunk vezeti az építkezést.” ◆ vigyázvigyáz
「Anata-va dójatte kenkó-o kanrisiteimaszuka?」
„Maga hogyan vigyáz az egészségére?”

kanrjakukanrjaku ◆ leegyszerűsítésleegyszerűsítés
kanrjakukakanrjakuka ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés
kanrjakukaszurukanrjakukaszuru ◆ leegyszerűsítleegyszerűsít 「Han-
zacuna keiszan-o kanrjakukasita.」 „Leegyszerű-
sítettem a bonyolult számítást.”

kanrjakunakanrjakuna ◆ egyszerűegyszerű 「Kanrjakuna csizu」
„egyszerű térkép” ◆ rövidrövid 「Kanrjakuna gaijó」
„rövid áttekintés” ◆ tömörtömör 「Kanrjakuna hóko-
ku」 „tömör jelentés”

kanrjakunagarakanrjakunagara ◆ rövidenröviden 「Cugino kennicu-
ite kanrjakunagara gohókokusimaszu.」 „Szeret-
nék röviden beszámolni a következő ügyről.”

kanrjakuniszurukanrjakuniszuru ◆ leegyszerűsítleegyszerűsít
「Tecuzuki-o kanrjakunisita.」 „Leegyszerűsítet-
tük az eljárást.”

kanrjókanrjó ◆ befejezésbefejezés ◆ elkészüléselkészülés ◇ kako-kako-
kanrjókanrjó befejezettbefejezett múltmúlt ◇ genzaikanrjógenzaikanrjó be-be-
fejezettfejezett jelenjelen ◇ miraikanrjómiraikanrjó befejezettbefejezett
jövőjövő
kanrjókanrjó ◆ államiállami hivatalnokhivatalnok ◆ bürokratabürokrata ◆

kormányhivatalnokkormányhivatalnok ◆ tisztviselőtisztviselő ◇ kókjú-kókjú-
kanrjókanrjó magas rangú hivatalnokmagas rangú hivatalnok
kanrjódzsiszeikanrjódzsiszei ◆ befejezett igeidőbefejezett igeidő
kanrjókeikanrjókei ◆ befejezett alakbefejezett alak
kanrjósugikanrjósugi ◆ bürokratizmusbürokratizmus
kanrjósugisakanrjósugisa ◆ bürokratabürokrata
kanrjósugitekinakanrjósugitekina ◆ bürokratikusbürokratikus
kanrjószeikanrjószei ◆ bürokráciabürokrácia ◆ bürokratikusbürokratikus
rendszerrendszer
kanrjószeidzsikanrjószeidzsi ◆ bürokratikusbürokratikus kormánykormány ◆

bürokratikus kormányzásbürokratikus kormányzás
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kanrjószeidzsikakanrjószeidzsika ◆ bürokratabürokrata előéletűelőéletű po-po-
litikuslitikus
kanrjószurukanrjószuru ◆ befejezbefejez 「Ataerareta sokumu-
o kanrjósinakatta.」 „Nem fejezte be a rábízott
feladatot.” ◆ befejeződikbefejeződik 「Tecuzukiga kanrjó-
sitara renrakusimaszu.」 „Ha befejeződött az el-
járás, majd jelentkezünk.” ◆ elkészülelkészül 「Hasiga
kanrjósita.」 „Elkészült a híd.”

kanrjótekikeisikisugikanrjótekikeisikisugi ◆ bürokráciabürokrácia
kanrjótekinakanrjótekina ◆ bürokratikusbürokratikus 「Kanrjótekina
szosiki」 „bürokratikus szervezet”

kanrjúkanrjú ◆ kokszosításkokszosítás ◆ szárazszáraz desztillá-desztillá-
láslás ◆ száraz lepárlásszáraz lepárlás
kanrjúkanrjú ◆ visszaáramlásvisszaáramlás
kanrjúkanrjú ◆ átáramoltatásátáramoltatás ◆ perfúzióperfúzió
kanrjúkanrjú ◆ hideg áramlathideg áramlat
kanrjúkanrjú ◆ átfolyásátfolyás
kanrjúbúmukanrjúbúmu ◆ koreaikoreai hullámhullám ◆ koreaikoreai pop-pop-
kultúra virágzásakultúra virágzása
kanrjúdoramakanrjúdorama ◆ népszerű koreai filmnépszerű koreai film
kanrjúhókanrjúhó ◆ perfúziós technikaperfúziós technika
kanrjúszurukanrjúszuru ◆ kokszosítkokszosít 「Szekitan-o kanrjú-
szuru.」 „Kokszosítja a szenet.” ◆ szárazonszárazon le-le-
párolpárol
kanrjúszurukanrjúszuru ◆ visszaáramlikvisszaáramlik 「Kaigaikara
sikinga kanrjúsita.」 „A tőke visszaáramlott kül-
földről.”

kanrjúszurukanrjúszuru ◆ átfolyikátfolyik 「Kono kava-va sinai-
o kanrjúszuru.」 „Ez a folyó átfolyik a városon.” ◆

átszelátszel 「Donau gava-va budapeszuto-o kanrjú-
szuru.」 „A Duna átszeli Budapestet.”

kanrokanro ◆ édes ízédes íz ◆ nektárnektár
kanrokukanroku ◆ méltóságméltóság 「Kare-va ószamano
kanroku-o szonaeteiru.」 „Királyi méltósággal
rendelkezik.” ◆ tekintélytekintély 「Kare-va tosi-o toru-
nicure kanrokugacuita.」 „Ahogy teltek az évek,
tekintélyt szerzett.”

kanrokuganaikanrokuganai ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Kanrokuga-
nai hito」 „jelentéktelen ember”

kanrokunoarukanrokunoaru ◆ markánsmarkáns megjelenésmegjelenés 「Bo-
szutositeno kanrokugaaru.」 „Megvan a főnökhöz
illő markáns megjelenése.” ◆ méltóságteljesméltóságteljes
◆ tekintélyestekintélyes 「Kanrokunoaru hito」 „tekinté-
lyes ember”

kanronkanron ◆ gyűrűelméletgyűrűelmélet
kanrosukanrosu ◆ édesített alkoholédesített alkohol
kanroszuikanroszui ◆ cukros vízcukros víz ◆ finom vízfinom víz
kanruikanrui ◆ hálakönnyekhálakönnyek ◆ könnykönny aa megható-megható-
dástóldástól
kanruinimuszebukanruinimuszebu ◆ hálakönnyekethálakönnyeket ontont ◆

meghatódva könnyezikmeghatódva könnyezik
kansakansa ◆ elismeréselismerés 「Kansaszarete uresikat-
ta.」 „Jól esett neki az elismerés.” ◆ hálahála
「Kare-va szenszeini kansano kimocsi-o aravasi-
ta.」 „Háláját fejezte ki a tanárának.” ◆ hála-hála-
adásadás 「Kansano kotoba」 „hálaadó szavak” ◆

köszönetköszönet 「Minaszamani kansa-o mósi agema-
szu.」 „Köszönetet szeretnék mondani mindenki-
nek!” ◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás 「Kansano teg-
ami」 „köszönetnyilvánító levél”

kansakansa ◆ hivatalihivatali rezidenciarezidencia ◆ szolgálatiszolgálati
lakáslakás
kansadzsókansadzsó ◆ köszönetnyilvánító levélköszönetnyilvánító levél
kansakukansaku ◆ haragosharagos kitöréskitörés ◆ hisztériahisztéria ◆

lobbanékonyságlobbanékonyság
kansakudamakansakudama ◆ dühdüh 「Kansakudamaga hare-
cuszuru.」 „Szétveti a düh.” ◆ petárdapetárda
kansakumocsinokansakumocsino ◆ lobbanékonylobbanékony 「Kansaku-
mocsino hito」 „lobbanékony ember” ◆ tempe-tempe-
ramentumosramentumos 「Dzsósi-va kansakumocsino hit-
odeszu.」 „A főnököm temperamentumos em-
ber.”

kansaku-okansaku-o okoszuokoszu ◆ hisztizikhisztizik 「Kodomo-va
kansaku-o okosita.」 „A gyerek hisztizett.”

kansaszaikansaszai ◆ hálaadás ünnepehálaadás ünnepe
kansaszurukansaszuru ◆ hálaadóhálaadó 「Kansaszuru kotoba」
„hálaadó szavak” ◆ hálálkodikhálálkodik 「Kodzsiki-va
namida-o nagasite kansasita.」 „A koldus
könnyes szemmel hálálkodott.” ◆ háláshálás 「Kare-
va sótaisitemorattakoto-o kansasita.」 „Hálás
volt, hogy meghívták.” ◆ háláthálát adad 「Kare-va
dzsiko-o manugaretakoto-o kamini kansasita.」
„Hálát adott az égnek, hogy elkerülte a balesetet.”
◆ köszönköszön 「Vatasino inocsi-o szukuttekurete,
kansasimaszu.」 „Köszönöm, hogy megmentette
az életemet!” ◆ megköszönmegköszön 「Kare-va kjórjoku-
ni kansasita.」 „Megköszönte a segítséget.”

kansaszuruhitokansaszuruhito ◆ hálaadóhálaadó
kansikansi ◆ kínai költészetkínai költészet ◆ kínai verskínai vers
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kansikansi ◆ névelőnévelő ◇ teikansiteikansi határozotthatározott név-név-
előelő ◇ futeikansifuteikansi határozatlanhatározatlan névelőnévelő ◇ bu-bu-
bunkansibunkansi részelőrészelő
kansikansi ◆ kínai horoszkópkínai horoszkóp
kansikansi ◆ felügyeletfelügyelet ◆ figyelésfigyelés ◆ megfigye-megfigye-
léslés ◆ monitorozásmonitorozás ◇ enkakukansienkakukansi távfel-távfel-
ügyeletügyelet
kansikansi ◆ körülvévekörülvéve nézésnézés ◇ súdzsinkansisúdzsinkansi
közfigyelemközfigyelem ◇ súdzsinkansinonakadesúdzsinkansinonakade min-min-
denkidenki szemeszeme láttáraláttára 「Súdzsinkansino
nakadeburadzsá-o nuida.」 „Mindenki szeme lát-
tára levette a melltartóját.”

kansikansi ◆ csiptetőcsiptető ◆ fogófogó ◆ orvosiorvosi csipeszcsipesz
◇ szankakansiszankakansi szülészfogószülészfogó ◇ sikakansisikakansi fo-fo-
gászati fogógászati fogó ◇ sikecukansisikecukansi ércsiptetőércsiptető
kansibutaikansibutai ◆ őrségőrség
kansicukansicu ◆ szárazszáraz lakklakk ◆ szárazlakk-szárazlakk-
technikatechnika
kansicukeikansicukei ◆ páramérőpáramérő ◆ páratartalom-páratartalom-
mérőmérő
kansicuszaibókansicuszaibó ◆ interstíciális sejtinterstíciális sejt
kansicuszaibósigekihorumonkansicuszaibósigekihorumon ◆ interstíciá-interstíciá-
lis sejteket serkentő hormonlis sejteket serkentő hormon
kansiinkansiin ◆ megfigyelőmegfigyelő ◆ őrőr ◆ strandőrstrandőr ◇ sin-sin-
rinkansiinrinkansiin erdőkerülőerdőkerülő ◇ sinrinkansiinsinrinkansiin erdő-erdő-
őrőr
kansikairokansikairo ◆ figyelőáramkörfigyelőáramkör 「Den-
acukansikairo」 „feszültségfigyelő áramkör”

kansikamerakansikamera ◆ megfigyelőmegfigyelő kamerakamera ◆ térfi-térfi-
gyelő kameragyelő kamera
kansikikansiki ◆ megítélésmegítélés ◆ nyomelemzésnyomelemzés ◇ han-han-
zaikansikizaikansiki nyomelemzésnyomelemzés ◇ hanzaikansikihanzaikansiki
nyomvizsgálatnyomvizsgálat
kansikigankansikigan ◆ ítélőképességítélőképesség 「Bidzsucuni
kansikigangaaru.」 „Jól meg tudja ítélni a művé-
szeti alkotásokat.”

kansikikakansikika ◆ nyomelemzőnyomelemző osztályosztály ◆ rendőr-rendőr-
ségi laborségi labor
kansikjokukansikjoku ◆ felügyelőségfelügyelőség ◇ kokudokan-kokudokan-
sikjokusikjoku útfelügyelőségútfelügyelőség
kansinkansin ◆ aggodalomaggodalom 「Kokkano sórai-va kan-
sinni taenai.」 „Az ország jövője aggasztó.”

kansinkansin ◆ kedvkedv ◆ örvendezésörvendezés ◇ kansin-okansin-o kaukau
kedvébenkedvében járjár 「Dzsósino kansin-o kau.」 „A
főnöke kedvében jár.”

kansinkansin ◆ érdeklődésérdeklődés 「Szono dekigotoni ko-
kuminno kansinga acumatteimaszu.」 „A polgá-
rok nagy érdeklődést mutatnak az esemény iránt.”
◇ kansingatakamarukansingatakamaru fokozódikfokozódik azaz érdek-érdek-
lődéslődés 「Kabusikitósini kansinga takamatteiru.」
„Fokozódik az érdeklődés a részvénykereskedés
iránt.” ◇ kansingatakamarukansingatakamaru egyreegyre jobbanjobban
foglalkoztatfoglalkoztat 「Sokuno anzenni sóhisano kans-
inga takamatteiru.」 „Egyre jobban foglalkoztatja
a fogyasztókat az élelmiszerek biztonsága.” ◇

kansindzsikansindzsi fontosfontos dologdolog 「Ojanitotte
koszodate-va szaidaino kansindzsidearu.」 „A
szülő számára a gyermeknevelés a legfontosabb
dolog.” ◇ kansin-okansin-o mocumocu érdekelérdekel 「Rekisini
kansin-o motteiru.」 „Érdekel a történelem.” ◇

kansin-okansin-o mocumocu foglalkoztatfoglalkoztat 「Kikóhendó-
mondaini kansin-o motteiru.」 „Foglalkoztat az
éghajlatváltozás problémája.” ◇ mukansinmukansin ér-ér-
dektelenségdektelenség ◇ mukansinmukansin közömbösségközömbösség
kansinkansin ◆ hőkiütéshőkiütés ◆ köleshimlőköleshimlő
kansinkansin ◆ álmélkodásálmélkodás ◆ bravóbravó 「Teszuto-va
hjakutenmantendattano? Kansinkansin!」 „Ma-
ximális pontszámú lett a teszted? Bravó!” ◆ cso-cso-
dálatdálat ◆ elragadtatáselragadtatás ◆ nagyra becsülésnagyra becsülés
kansindzsikansindzsi ◆ fontosfontos dologdolog 「Ojanitotte
koszodate-va szaidaino kansindzsidearu.」 „A
szülő számára a gyermeknevelés a legfontosabb
dolog.”

kansingaarukansingaaru ◆ érdekliérdekli 「Rekisini kansingaa-
ru.」 „Érdekel a történelem.”

kansingatakamarukansingatakamaru ◆ egyreegyre jobbanjobban foglal-foglal-
koztatkoztat 「Sokuno anzenni sóhisano kansinga ta-
kamatteiru.」 „Egyre jobban foglalkoztatja a fo-
gyasztókat az élelmiszerek biztonsága.” ◆ foko-foko-
zódikzódik azaz érdeklődésérdeklődés 「Kabusikitósini kans-
inga takamatteiru.」 „Fokozódik az érdeklődés a
részvénykereskedés iránt.”

kansin-nakansin-na ◆ derékderék 「Hiszaicsiniborantiatosite
ikuno-va kansinna okonaideszune.」 „Derék do-
log a katasztrófa sújtotta területre önkéntesnek
menni.” ◆ elismerésre méltóelismerésre méltó
kansin-nohan-ikansin-nohan-i ◆ érdeklődési körérdeklődési kör
kansin-okansin-o kaukau ◆ kedvébenkedvében járjár 「Dzsósino
kansin-o kau.」 „A főnöke kedvében jár.”

kansinomekansinome ◆ felügyeletfelügyelet 「Ojano kansino me-
ga kibisii.」 „Szigorú szülői felügyeletet kap.”
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kansin-okansin-o mocumocu ◆ érdekelérdekel 「Rekisini kansin-
o motteiru.」 „Érdekel a történelem.” ◆ foglal-foglal-
koztatkoztat 「Kikóhendómondaini kansin-o mottei-
ru.」 „Foglalkoztat az éghajlatváltozás problémá-
ja.”

kansin-okansin-o motaraszumotaraszu ◆ felkeltifelkelti azaz érdeklő-érdeklő-
déstdést 「Konotéma-va kareno kansin-o motarasi-
ta.」 „Ez a téma felkeltette az érdeklődését.”

kansinsitekansinsite ◆ elragadtatássalelragadtatással 「Tankenkano
hanasi-o kansinsite kiiteita.」 „Elragadtatással
hallgatták a felfedező beszédét.”

kansinszeikansinszei ◆ holocén korholocén kor
kansinszurukansinszuru ◆ álmélkodikálmélkodik 「Karega daigaku-o
szocugjósitato sitte kansinsita.」 „Álmélkodtam,
mikor megtudtam, hogy sikerült elvégeznie az
egyetemet.” ◆ becsülbecsül 「Kareno sódzsikiszani
kansinszuru.」 „Becsülöm az őszinteségét.” ◆

csodálcsodál 「Tomodacsino dokjóni kansinsita.」
„Csodáltam a barátom merészségét.” ◆ elálmél-elálmél-
kodikkodik 「Kareno tecudómokei-o mite kansinsi-
ta.」 „Elálmélkodtam a vasúti terepasztalán.” ◆

elámulelámul 「Kareno nórjokuni kansinsita.」 „El-
ámultam a tudásán.” ◆ elismerelismer 「Kareno sigo-
toni kansinszuru.」 „Elismerem a munkáját.” ◆

kacsingatkacsingat 「Haijútoiu sokugjóni kansinsita.」
„Színészi pálya felé kacsingatott.” ◆ nagyranagyra be-be-
csülcsül 「Kareno sigotoburini kansinszuru.」
„Nagyra becsülöm a szorgalmát.” ◆ nagyranagyra ér-ér-
tékeltékel 「Anataga jakuszoku-o mamottanoni-va
kansinszuru.」 „Nagyra értékelem, hogy álltad a
szavad.” ◆ odaoda vanvan érteérte 「Kono súkjó-va
kansinsinaine.」 „Nem vagyok oda ezért a vallá-
sért.” ◆ rácsodálkozikrácsodálkozik 「Kodomo-va szekaini
kansinsita.」 „A gyerek rácsodálkozott a világra.”

kansirirékansiriré ◆ felügyeleti reléfelügyeleti relé ◆ figyelőreléfigyelőrelé
kansisiszutemukansisiszutemu ◆ figyelőrendszerfigyelőrendszer ◆ megfi-megfi-
gyelőrendszergyelőrendszer
kansiszurukansiszuru ◆ felügyelfelügyel 「Szábá-o nidzsújo-
dzsikankansiszuru.」 „A szervereket 24 órán át
felügyelik.” ◆ figyelfigyel 「Kandzsa-o kansiszuru.」
„Figyelik a beteget.” ◆ megfigyelmegfigyel 「Keiszacuni
kansiszareteiru.」 „Megfigyeli a rendőrség.” ◆

monitorozmonitoroz ◆ szemmelszemmel tarttart 「Rédáde kókúki-
no ugoki-o kansiszuru.」 „Radaron szemmel tart-
ják a repülőgépek mozgását.”

kansitekansite ◆ illetillet 「Hijóni kansiteha vatasiga fu-
tansimaszu.」 „Ami a költségeket illeti, azokat én

állom.” ◆ illetőenilletően 「Dzsikenni kansite dzsóhóga
hairi sidai osiraszesimaszu.」 „Az esetet illetően
tájékoztatást adunk, amint csak megtudunk vala-
mit.” ◆ illetőlegilletőleg 「Sóraini kansiteha, mada na-
nimo kimatteinai.」 „A jövőt illetőleg még sem-
mi sem biztos.” ◆ kapcsánkapcsán 「Kono dzsikenni
kansite aratana sókogaarimaszu.」 „Új bizonyíték
merült fel az eset kapcsán.” ◆ vonatkozóanvonatkozóan
「Koreni kansite nanika szeigengaarimaszuka?」
„Van valamilyen megkötés erre vonatkozóan?”

kansite-vakansite-va ◆ illetveilletve 「Kono kenni kansite-va
csószaga hicujódeszu.」 „Az esetet illetve, vizs-
gálatra van szükség.” ◆ kapcsolatbankapcsolatban 「Szor-
eni kansiteha nanimo sirimaszen.」 „Azzal kap-
csolatban semmit sem tudok.” ◆ szempontjá-szempontjá-
bólból 「Memorí rijónikansite-va konopuroguramu-
va kóricutekideszu.」 „Memóriahasználat szem-
pontjából ez a program hatékony.” ◆ tekinte-tekinte-
tébentében 「Kankóni kansiteha szakunendono
gjószeki-va sinkirokudatta.」 „A turizmus tekin-
tetében rekordévet írtunk.” ◆ tekintvetekintve 「Kjúr-
jóni kansite-va heikintekideszu.」 „A fizetését te-
kintve, nem marad el az átlagtól.”

kansitókansitó ◆ őrtoronyőrtorony
kansokanso ◆ batátabatáta ◆ édesburgonyaédesburgonya
kansokanso ◆ cukornádcukornád
kansokanso ◆ hideghideg ésés melegmeleg 「Kansono aiszacu」
„köszöntés hideg és meleg időben” ◇ kansono-kansono-
szagahagesiiszagahagesii szélsőségesszélsőséges éghajlatúéghajlatú
「Kansono szaga hagesii kuni」 „szélsőséges ég-
hajlatú ország”

kansókansó ◆ Kansó-korKansó-kor
kansókansó ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Gaikokukarano kan-
sónicuite kógisita.」 „Tiltakoztak a külföldi be-
avatkozás ellen.” ◆ beleavatkozásbeleavatkozás ◆ interfe-interfe-
renciarencia ◇ naiszeikansónaiszeikansó beavatkozásbeavatkozás aa bel-bel-
ügyekbeügyekbe ◇ burjokukansóburjokukansó fegyveresfegyveres be-be-
avatkozásavatkozás ◇ burjokukansóburjokukansó fegyveresfegyveres köz-köz-
beavatkozásbeavatkozás
kansókansó ◆ rögtön a tárgyra térekrögtön a tárgyra térek
kansókansó ◆ elérzékenyüléselérzékenyülés
kansókansó ◆ puffereléspufferelés ◆ rázkódás-csillapításrázkódás-csillapítás
◆ rázkódás-tompításrázkódás-tompítás
kansókansó ◆ atollatoll ◆ korallzátonykorallzátony
kansókansó ◆ elmélkedéselmélkedés ◆ tűnődéstűnődés
kansókansó ◆ gyönyörködésgyönyörködés
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kansókansó ◆ ingerlékenységingerlékenység
kansókansó ◆ teljesteljes győzelemgyőzelem ◆ tökéletestökéletes győ-győ-
zelemzelem
kansókansó ◆ hallgatáshallgatás 「Ongakuno kansóga sumi-
deszu.」 „Kedvenc időtöltésem a zenehallgatás.”
◆ műélvezetműélvezet ◆ nézésnézés 「Eigano kansóga sumi-
deszu.」 „Kedvenc időtöltésem a filmnézés.”

kansókansó ◆ javaslatjavaslat ◆ tanácstanács
kansócsitaikansócsitai ◆ senki földjesenki földje ◆ ütközőzónaütközőzóna
kansódzsimakansódzsima ◆ interferenciacsíkinterferenciacsík
kansóekikansóeki ◆ pufferpuffer ◆ pufferoldatpufferoldat
kansógjokansógjo ◆ díszhaldíszhal
kansójósokubucukansójósokubucu ◆ dísznövénydísznövény
kansókakansóka ◆ szentimentalistaszentimentalista
kansókeikansókei ◆ interferométerinterferométer
kansókikansóki ◆ lengéscsillapítólengéscsillapító ◆ ütközőütköző
kansókokukansókoku ◆ ütközőállamütközőállam
kansokukansoku ◆ hivatalihivatali tisztségtisztség ◆ hivatalnokihivatalnoki
pozíciópozíció 「Kare-va takai kansoku-o eta.」 „Ma-
gas hivatalnoki pozícióba került.” ◆ közhivatal-közhivatal-
nokinoki állásállás 「Kansokuni cuku.」 „Közhivatalnoki
állásba kerül.”

kansokukansoku ◆ benyomásbenyomás ◆ érzésérzés 「Menszecude
gókakusitajóna kansoku-o eta.」 „Olyan érzésem
volt az elbeszélgetésen, hogy felvesznek.” ◆ ta-ta-
pintáspintás 「Javarakai kansokuno szozai」 „puha
tapintású anyag”

kansokukansoku ◆ jelentéktelenjelentéktelen állásállás 「Kansokuni-
mavaszareta.」 „Jelentéktelen állásba helyezték.”
◆ nemnem soksok vizetvizet zavarózavaró állásállás ◆ nyugisnyugis ál-ál-
láslás ◇ kansokunioijarukansokunioijaru félreállítfélreállít 「Sippai-o
site kansokuni oijarareta.」 „Hibáztam, ezért fél-
reállítottak.”

kansokukansoku ◆ hideg színhideg szín
kansokukansoku ◆ kevertkevert színszín ◆ köztesköztes színszín ◆

összetett színösszetett szín
kansokukansoku ◆ nassolásnassolás
kansokuhakudacukansokuhakudacu ◆ hivatalihivatali tisztségtőltisztségtől
megfosztásmegfosztás
kansokunioijarukansokunioijaru ◆ félreállítfélreállít 「Sippai-o site
kansokuni oijarareta.」 „Hibáztam, ezért félreál-
lítottak.”

kansoku-okansoku-o cukamucukamu ◆ ráérezráérez 「Jójaku szeik-
óno kansoku-o cukanda.」 „Végre ráéreztem a si-
kerre.”

kansokuszurukansokuszuru ◆ nassolnassol
kansokuszurukansokuszuru ◆ betermelbetermel 「Szan-ninmae-o
kansokusita.」 „Három adagot betermelt.” ◆ ma-ma-
radékradék nélkülnélkül elfogyasztelfogyaszt 「Dezátomade kan-
sokusita.」 „Még a desszertet is maradék nélkül
elfogyasztottam.” ◆ megeszikmegeszik 「Moratta
sokudzsi-o kansokudekinakatta.」 „Nem tudtam
mind megenni az adagot.”

kansónakansóna ◆ ingerlékenyingerlékeny 「Kansóna otoko」
„ingerlékeny ember”

kansónitaenaikansónitaenai ◆ élvezhetetlenélvezhetetlen 「Kono
ongaku-va kansóni taenai.」 „Ez a zene élvezhe-
tetlen.”

kansonoszagahagesiikansonoszagahagesii ◆ szélsőségesszélsőséges ég-ég-
hajlatúhajlatú 「Kansono szaga hagesii kuni」 „szélső-
séges éghajlatú ország”

kansósicukansósicu ◆ nézőtérnézőtér ◆ nézőteremnézőterem
kansósugikansósugi ◆ szentimentalizmusszentimentalizmus
kansószessukansószessu ◆ javasolt oltásjavasolt oltás
kansószócsikansószócsi ◆ rezgéscsillapítórezgéscsillapító
kansószurukansószuru ◆ beavatkozikbeavatkozik 「Kunino naiszei-
ni kansószuru.」 „Beavatkozik az ország belügyei-
be.” ◆ beleavatkozikbeleavatkozik 「Taninno kotoni kansó-
sitakunai.」 „Nem akarok beleavatkozni más dol-
gába.”

kansószurukansószuru ◆ tűnődiktűnődik 「Sizen-o kansószu-
ru.」 „A természeten tűnődtem..”

kansószurukansószuru ◆ gyönyörködikgyönyörködik 「Mankaino
szakura-o kansószuru.」 „A kivirágzott cseresz-
nyefákban gyönyörködik.”

kansószurukansószuru ◆ teljes győzelmet aratteljes győzelmet arat
kansószurukansószuru ◆ élvezélvez 「Eiga-o kansósita.」 „Él-
vezte a filmet.” ◆ megcsodálmegcsodál 「E-o kansósita.」
„Megcsodáltam a festményt.”

kansószurukansószuru ◆ javasoljavasol 「Taisoku-o kansósi-
ta.」 „Javasoltam, hogy mondjon fel.” ◆ taná-taná-
csolcsol 「Nózei-o kansószuru.」 „Tanácsolja az adó
befizetését.”

kansótaisokukansótaisoku ◆ eltanácsoláseltanácsolás ◆ tanácsolttanácsolt
felmondásfelmondás
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kansótekinakansótekina ◆ érzelmesérzelmes 「Kansótekina kjo-
ku」 „érzelmes dal” ◆ szentimentálisszentimentális 「Kan-
sótekina kibun」 „szentimentális hangulat”

kansótekininarukansótekininaru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Csicsino
si-o omoi dasite kansótekininari naitesimatta.」
„Az apám halálát felidézve elérzékenyültem, és el-
sírtam magam.”

kansózaikansózai ◆ pufferpuffer
kansózaikansózai ◆ rázkódást elnyelő anyagrázkódást elnyelő anyag
kansózukinokansózukino ◆ kotnyeleskotnyeles 「Kansózukino
hito」 „kotnyeles ember”

kansukansu ◆ hadihajó orrahadihajó orra
kansukansu ◆ kitaláláskitalálás ◆ rájövetelrájövetel
kansukansu ◆ börtönőrbörtönőr ◆ fegyőrfegyőr ◆ foglárfoglár ◆

smasszersmasszer
kansukansu ◆ főapátfőapát
kansúkansú ◆ szerkesztés felügyeleteszerkesztés felügyelete
kansúkansú ◆ szokásszokás 「Kaisano kansú-o kaeta.」
„Megváltoztatta a vállalati szokásokat.”

kansúkansú ◆ közönségközönség 「Kansúni kóen-o sita.」 „A
közönségnek tetszett az előadás.” ◆ nézőközön-nézőközön-
ségség
kansudaikansudai ◆ májnagyobbodásmájnagyobbodás
kansukusókansukusó ◆ KanszuKanszu
kansúnohitorikansúnohitori ◆ nézőnéző
kansúsakansúsa ◆ főszerkesztőfőszerkesztő
kansuszurukansuszuru ◆ rájönrájön 「Jono nakanoari kata-o
kansusita.」 „Rájöttem, hogyan működik a világ.”

kansúszurukansúszuru ◆ felügyelfelügyel 「Dzsisono hensú-o
kansúszuru.」 „Felügyeli a szótár szerkesztését.”

kanszakansza ◆ értékelésértékelés ◆ műbírálatműbírálat ◇ mukan-mukan-
szasuppinszasuppin előzeteselőzetes értékelésértékelés nélkülinélküli bene-bene-
vezésvezés
kanszakansza ◆ érzékenyítésérzékenyítés
kanszakansza ◆ átvilágításátvilágítás ◆ auditaudit ◆ vizsgálatvizsgálat ◇

gjószeikanszagjószeikansza közigazgatásiközigazgatási ellenőrzésellenőrzés ◇

naibukanszanaibukansza belsőbelső ellenőrzésellenőrzés ◇ naibukan-naibukan-
szasza belső auditbelső audit
kanszacukanszacu ◆ engedélyengedély ◇ inunokanszacuinunokanszacu ku-ku-
tyatartásityatartási engedélyengedély ◇ curinokanszacucurinokanszacu
horgászengedélyhorgászengedély
kanszacukanszacu ◆ megfigyelésmegfigyelés ◆ tanulmányozástanulmányozás
◇ jacsókanszacujacsókanszacu madármegfigyelésmadármegfigyelés

kanszacukanszacu ◆ felügyeletfelügyelet ◆ vizsgálatvizsgálat 「Gjó-
szeikanszacu」 „hivatali vizsgálat”

kanszacucsikanszacucsi ◆ metszetmetszet ◆ transzszektumtranszszektum
kanszacugangaszurudoikanszacugangaszurudoi ◆ jó megfigyelőjó megfigyelő
kanszacuikanszacui ◆ halottkémhalottkém ◆ törvényszékitörvényszéki
kórboncnokkórboncnok ◆ törvényszéki orvostörvényszéki orvos
kanszacukankanszacukan ◆ felügyelőfelügyelő ◆ vizsgálóbiztosvizsgálóbiztos

kanszacunikkikanszacunikki ◆ megfigyelési naplómegfigyelési napló
kanszacurjokukanszacurjoku ◆ megfigyelőképességmegfigyelőképesség
kanszacusakanszacusa ◆ megfigyelőmegfigyelő ◇ jacsókansza-jacsókansza-
cusacusa madármegfigyelőmadármegfigyelő
kanszacuszurukanszacuszuru ◆ figyelfigyel 「Keiszacu-va hanza-
isano ie-o kanszacusiteiru.」 „A rendőrök figyelik
a bűnöző lakását.” ◆ fürkészfürkész 「Raihósano kao-
o kanszacusita.」 „A jövevény arcát fürkészte.” ◆

kémlelkémlel 「Bóenkjó-o nozoite szora-o kanszacus-
ita.」 „Távcsővel kémleltem az eget.” ◆ megfi-megfi-
gyelgyel 「Sikano kódó-o kanszacusita.」 „Megfi-
gyelte az őzike mozgását.” ◆ szemügyreszemügyre veszvesz
「Atarasii hikóki-o kanszacusita.」 „Szemügyre
vették az új repülőgépet.” ◆ tanulmányoztanulmányoz 「Isi-
va rentogen sasin-o kanszacusita.」 „Az orvos ta-
nulmányozta a röntgenképet.”

kanszadzsimukjokukanszadzsimukjoku ◆ számvevőszékszámvevőszék
kanszahódzsinkanszahódzsin ◆ auditorauditor
kanszaikanszai ◆ KanszaiKanszai
kanszaikanszai ◆ visszafizetésvisszafizetés 「Dzsútakurón-no
kanszaimadeato dzsúnendeszu.」 „A házkölcsö-
nöm visszafizetéséig még 10 év van hátra.”

kanszaibókanszaibó ◆ őssejtőssejt ◆ törzsejttörzsejt ◇ zennó-zennó-
szeikanszaibószeikanszaibó totipotenstotipotens őssejtőssejt ◇ tan-tan-
ószeikanszaibóószeikanszaibó pluripotenspluripotens őssejtőssejt ◇ tan-tan-
nószeikanszaibónószeikanszaibó unipotensunipotens őssejtőssejt ◇ hai-hai-
szeikanszaibószeikanszaibó embrionálisembrionális őssejtőssejt ◇ fukun-fukun-
ószeikanszaibóószeikanszaibó multipotens őssejtmultipotens őssejt
kanszaihókanszaihó ◆ hajóágyúhajóágyú
kanszaikikanszaiki ◆ anyahajóra telepített repülőanyahajóra telepített repülő
kanszaiszurukanszaiszuru ◆ letudletud 「Ninende sakkin-o
kanszaisita.」 „2 éven belül letudta a tartozását.”
◆ maradéktalanulmaradéktalanul visszafizetvisszafizet 「Sakkin-o
kanszaisita.」 „Maradéktalanul visszafizette a
kölcsönt.” ◆ visszafizetvisszafizet 「Dzsútakurón-o kan-
szaisimasita.」 „Visszafizette a házkölcsönét.”

kanszajakukanszajaku ◆ auditorauditor ◆ könyvvizsgálókönyvvizsgáló
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kanszakankanszakan ◆ auditorauditor
kanszakukanszaku ◆ csalogatócsalogató vetésvetés ◆ köztesköztes ter-ter-
mesztésmesztés
kanszakukanszaku ◆ aljasaljas trükktrükk 「Kanszaku-o rószu-
ru.」 „Aljas trükköt alkalmaz.” ◆ gonosz trükkgonosz trükk
kanszakuszakumocukanszakuszakumocu ◆ csalogatócsalogató vete-vete-
ménymény ◆ köztes növényköztes növény
kanszankanszan ◆ átszámításátszámítás ◆ átváltásátváltás 「Oka-
neno kanszande szenen szonsita.」 „Az átváltáson
buktam 1000 jent.”

kanszankanszan ◆ csendcsend ◆ pangáspangás
kanszankanszan ◆ fokozatos lázcsökkenésfokozatos lázcsökkenés ◆ lízislízis
kanszankanszan ◆ édességédesség ésés savanyúságsavanyúság ◆ örömöröm
és bánatés bánat
kanszanhjókanszanhjó ◆ átszámításiátszámítási táblázattáblázat ◆ át-át-
váltásiváltási táblázattáblázat ◇ dorjókókanszanhjódorjókókanszanhjó
mértékegységek átváltási táblázatamértékegységek átváltási táblázata
kanszaninkanszanin ◆ auditorauditor ◆ könyvvizsgálókönyvvizsgáló ◆ re-re-
gulátorgulátor
kanszankikanszanki ◆ holtszezonholtszezon
kanszan-nakanszan-na ◆ csendescsendes 「Kanszanna macsi」
„csendes negyed” ◆ pangópangó 「Kanszanna sidzsó」
„pangó piac”

kanszanricukanszanricu ◆ átváltási árfolyamátváltási árfolyam
kanszanszurukanszanszuru ◆ átszámítátszámít 「Gaika-o enni
kanszansita.」 „Átszámította a valutát jenre.” ◆

átváltátvált 「Dójattemairu-va kirométoruni kansz-
anszurunodeszuka?」 „Hogyan kell átváltani a
mérföldet kilométerre?”

kanszantositakanszantosita ◆ csendescsendes 「Kanszantosita
dzsútakugai」 „csendes lakónegyed”

kanszaszurukanszaszuru ◆ átvilágítátvilágít 「Kaisa-o kansza-
szuru.」 „Átvilágítja a céget.” ◆ ellenőrizellenőriz
「Kaikei-o kanszaszuru.」 „Ellenőrzik a könyve-
lést.”

kanszecukanszecu ◆ államiállami alapításalapítás ◆ államiállami üze-üze-
meltetésmeltetés
kanszecukanszecu ◆ ízületízület 「Asikubino kanszecu-o ku-
dzsiitesimatta.」 „Kificamodott a bokaízületem.”
◇ gakukanszecugakukanszecu állkapocsállkapocs 「Gakukanszecu-
ga hazureta.」 „Kiakadt az állkapcsom.” ◇ ka-ka-
takanszecutakanszecu vállízületvállízület ◇ kokanszecukokanszecu csípő-csípő-
ízületízület 「Kokanszecuga hazureta dzsótaide uma-
reta.」 „Kificamodott csípőízülettel született.” ◇

sicukanszecusicukanszecu térdízülettérdízület ◇ csúkanszecucsúkanszecu
könyökízületkönyökízület
kanszecukanszecu ◆ hókoronahókorona ◆ hósapkahósapka ◇ hacu-hacu-
kanszecukanszecu első hósapkaelső hósapka
kanszecukanszecu ◆ ízíz ◆ szelvényszelvény
kanszecukanszecu ◆ közvetettségközvetettség 「Kanszecuto cso-
kuszecu」 „követettség és közvetlenség”

kanszecubumonkanszecubumon ◆ háttérirodaháttériroda
kanszecuenkanszecuen ◆ ízületi gyulladásízületi gyulladás
kanszecufuríkikkukanszecufuríkikku ◆ közvetettközvetett szabadrú-szabadrú-
gásgás
kanszecuhaszszeikanszecuhaszszei ◆ közvetett fejlődésközvetett fejlődés
kanszecuhikanszecuhi ◆ általánosáltalános költségköltség ◆ közve-közve-
tett költségtett költség
kanszecukakanszecuka ◆ glenoid üregglenoid üreg
kanszecumokutekigokanszecumokutekigo ◆ részeshatározórészeshatározó
kanszecunokanszecuno ◆ államiállami
kanszecurjúmacsikanszecurjúmacsi ◆ ízületiízületi reumareuma ◇ man-man-
szeikanszecurjúmacsiszeikanszecurjúmacsi idült ízületireumaidült ízületireuma
kanszecuronsókanszecuronsó ◆ közvetett bizonyításközvetett bizonyítás
kanszecusókokanszecusóko ◆ közvetett bizonyítékközvetett bizonyíték
kanszecusómeikanszecusómei ◆ közvetettközvetett megvilágításmegvilágítás
◆ rejtettrejtett világításvilágítás 「Csokuszecusómeito kan-
szecusómei」 „közvetlen és rejtett világítás”

kanszecuszenkjokanszecuszenkjo ◆ közvetett választásközvetett választás
kanszecuszurukanszecuszuru ◆ hósapkahósapka vanvan rajtarajta
「Szancsó-va kanszecusiteiru.」 „A hegyen hó-
sapka van.”

kanszecutekinakanszecutekina ◆ burkoltburkolt 「Kanszecutekina
hjógen」 „burkolt kifejezés” ◆ közvetettközvetett
「Kore-va kanszecutekina sókodeszu.」 „Ez köz-
vetett bizonyíték.”

kanszecutekinikanszecutekini ◆ burkoltanburkoltan 「Kanszecuteki-
ni otokoni szukito cutaeru.」 „Burkoltan tudatja a
férfivel, hogy szereti.” ◆ közvetettenközvetetten 「Kigjó-
va szaigainijori kanszecutekini eikjó-o uketa.」 „A
vállalatot közvetetten érintette a katasztrófa.” ◆

közvetveközvetve 「Szore-o kanszecutekini kiita.」
„Közvetve hallottam róla.” ◆ másodkézbőlmásodkézből
「Kono dzsóhó-o kanszecutekini kiita.」 „Másod-
kézből hallottam az információt.”

kanszecutekinikikukanszecutekinikiku ◆ puhatolódzikpuhatolódzik ◆ pu-pu-
hatolózikhatolózik 「Don-napurezentoga icsibanuresiika
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kanszecutekini kiita.」 „Puhatolóztam, hogy mi-
lyen ajándéknak örülne.”

kanszecutósikanszecutósi ◆ közvetett befektetésközvetett befektetés
kanszecuvahókanszecuvahó ◆ függő beszédfüggő beszéd
kanszecuzeikanszecuzei ◆ közvetett adóközvetett adó
kanszeikanszei ◆ Kanszei-korKanszei-kor
kanszeikanszei ◆ bőszültbőszült kiáltáskiáltás ◆ izgatottizgatott kiál-kiál-
tástás ◆ meglepettmeglepett kiáltáskiáltás ◇ kanszei-okanszei-o age-age-
ruru meglepettenmeglepetten kiáltkiált ◇ kanszei-okanszei-o ageruageru bő-bő-
szültenszülten kiáltkiált 「Szensitacsi-va kanszei-o age-
ta.」 „A harcosok bőszülten kiáltottak.” ◇

kanszei-okanszei-o ageruageru izgatottanizgatottan felkiáltfelkiált 「Man-
kaino szakura-o mite kanszei-o ageta.」 „Amikor
megláttam a virágzó cseresznyefákat, izgatottan
felkiáltottam.”

kanszeikanszei ◆ államilagállamilag létrehozáslétrehozás 「Kanszeino
dantai」 „államilag létrehozott szervezet” ◆ álla-álla-
milagmilag gyártásgyártás 「Kanszeika siszei」 „államilag
gyártás vagy saját készítés”

kanszeikanszei ◆ érzelemérzelem 「Kanszeijutakana dzs-
oszei」 „érzelmileg gazdag nő” ◆ fogékonyságfogékonyság
「Kanszeino szurudoi hito」 „fogékony ember”

kanszeikanszei ◆ irányításirányítás ◆ kontrollkontroll ◆ szabá-szabá-
lyozáslyozás ◇ kucúkanszeikucúkanszei forgalomirányításforgalomirányítás ◇

kókúkanszeikókúkanszei légiforgalom-irányításlégiforgalom-irányítás ◇ csi-csi-
dzsókanszeidzsókanszei földiföldi irányításirányítás ◇ hódókanszeihódókanszei
hírekhírek cenzúrázásacenzúrázása 「Hódókanszeiga sikaretei-
ru.」 „Bevezették a hírek cenzúrázását.”

kanszeikanszei ◆ csapdacsapda ◆ kelepcekelepce 「Han-nin-va
keiszacuno kanszeini hamatta.」 „A rendőrök ke-
lepcébe csalták a tettest.”

kanszeikanszei ◆ interszexinterszex
kanszeikanszei ◆ szárazságkedvelőszárazságkedvelő
kanszeikanszei ◆ tehetetlenségtehetetlenség
kanszeikanszei ◆ befejezésbefejezés 「Szakuhin-va kanszeini
csikazuita.」 „Befejezéséhez közeledett a mű.” ◆

elkészítéselkészítés ◇ kanszeidearukanszeidearu készkész vanvan 「Kó-
szóbiruno kanszeideszu.」 „Kész a toronyház!” ◇

mikanszeimikanszei befejezetlenségbefejezetlenség 「Kódzsino mi-
kanszeibubun」 „munkálatok befejezetlen része”
◇ mikanszeinomikanszeino befejezetlenbefejezetlen 「Mikanszeino
tatemonogatakuszan-arimaszu.」 „Sok a befeje-
zetlen épület.”

kanszeikanszei ◆ éljenzéséljenzés ◆ hurrázáshurrázás ◆ kurjon-kurjon-
gatásgatás ◆ örömujjongásörömujjongás ◆ üdvrivalgásüdvrivalgás
「Kodomotacsi-va osiraszeni kanszei-o ageta.」

„A gyerekek üdvrivalgással fogadták a hírt.” ◇

kanszei-okanszei-o ageruageru ujjongujjong 「Dóbucuenni iku-
jo!To ivareta kodomotacsi-va kanszei-o ageta.」
„A gyerekek ujjongva fogadták, hogy állatkertbe
viszem őket.” ◇ kanszei-okanszei-o ageruageru örömébenörömében
felkiáltfelkiált 「Takarakudzsiga atatte, omovazu
kanszei-o ageta.」 „Amikor nyertem a lottón, aka-
ratlanul is felkiáltottam örömömben.” ◇

kanszei-okanszei-o ageruageru éljenezéljenez 「Gunsú-va kanszei-
o ageta.」 „A tömeg éljenzett.” ◇ kanszei-okanszei-o age-age-
ruru hurrázikhurrázik 「Kansú-va dotto kanszei-o ageta.」
„A nézők egyszerre hurrázni kezdtek.” ◇

kanszei-okanszei-o ageruageru kurjongatkurjongat 「Szensu-va sóri-
no kanszei-o ageta.」 „A győztes versenyző kur-
jongatott.”

kanszeikanszei ◆ államiállami szervezetekszervezetek szabályozá-szabályozá-
sasa
kanszeidearukanszeidearu ◆ készkész vanvan 「Kószóbiruno kan-
szeideszu.」 „Kész a toronyház!”

kanszeidokanszeido ◆ elkészültségelkészültség fokafoka ◆ elké-elké-
szültség mértékeszültség mértéke
kanszeidórokanszeidóro ◆ főútfőút
kanszeigaagarukanszeigaagaru ◆ örömujjongásörömujjongás törtör kiki
「Kansúkara kanszeiga agatta.」 „A nézők között
örömujjongás tört ki.”

kanszeihagakikanszeihagaki ◆ postai levelezőlappostai levelezőlap
kanszeihikivatasinokanszeihikivatasino ◆ kulcsrakészkulcsrakész
「Heisa-va kanszeihiki vatasino ie-o kenszecuszu-
ru.」 „A cégünk kulcsrakész házépítést vállal.”

kanszeihinkanszeihin ◆ készárukészáru ◆ késztermékkésztermék ◆ vég-vég-
terméktermék
kanszeijoszózukanszeijoszózu ◆ látványtervlátványterv 「Koregaima
kenszecucsúnomanson-no kanszeijoszózude-
szu.」 „Ez a jelenleg tervezés alatt álló társasház
látványterve.”

kanszeikankanszeikan ◆ irányítóirányító ◆ légiforgalmilégiforgalmi irá-irá-
nyítónyító ◆ légiforgalom-irányítólégiforgalom-irányító
kanszeikeirecukanszeikeirecu ◆ szárazföldiszárazföldi szukcesszi-szukcesszi-
ós sorozatós sorozat ◆ xeroszériesxeroszéries
kanszeikeiszokuszócsikanszeikeiszokuszócsi ◆ inerciálisinerciális mérő-mérő-
egységegység
kanszeikotaikanszeikotai ◆ interszexinterszex
kanszeimómentokanszeimómento ◆ tehetetlenségitehetetlenségi nyoma-nyoma-
tékték
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kanszeinakanszeina ◆ csendescsendes 「Konomanson-va kan-
szeina dzsútakugainiaru.」 „Ez a társasház egy
csendes lakónegyedben van.”

kanszeinocsikarakanszeinocsikara ◆ tehetetlenségi erőtehetetlenségi erő
kanszeinohószokukanszeinohószoku ◆ tehetetlenségtehetetlenség törvé-törvé-
nyenye
kanszei-okanszei-o ageruageru ◆ éljenezéljenez 「Gunsú-va
kanszei-o ageta.」 „A tömeg éljenzett.” ◆ hurrá-hurrá-
zikzik 「Kansú-va dotto kanszei-o ageta.」 „A né-
zők egyszerre hurrázni kezdtek.” ◆ kurjongatkurjongat
「Szensu-va sórino kanszei-o ageta.」 „A győztes
versenyző kurjongatott.” ◆ örömébenörömében felkiáltfelkiált
「Takarakudzsiga atatte, omovazu kanszei-o age-
ta.」 „Amikor nyertem a lottón, akaratlanul is fel-
kiáltottam örömömben.” ◆ ujjongujjong 「Dóbucuen-
ni ikujo!To ivareta kodomotacsi-va kanszei-o age-
ta.」 „A gyerekek ujjongva fogadták, hogy állat-
kertbe viszem őket.”

kanszei-okanszei-o ageruageru ◆ bőszültenbőszülten kiáltkiált
「Szensitacsi-va kanszei-o ageta.」 „A harcosok
bőszülten kiáltottak.” ◆ izgatottanizgatottan felkiáltfelkiált
「Mankaino szakura-o mite kanszei-o ageta.」
„Amikor megláttam a virágzó cseresznyefákat, iz-
gatottan felkiáltottam.” ◆ meglepetten kiáltmeglepetten kiált
kanszeisikikanszeisiki ◆ avatásavatás ◆ avatóavató
kanszeisiki-okanszeisiki-o okonauokonau ◆ felavatfelavat 「Bjóinno
kanszeisikiga okonavareta.」 „Felavattak egy új
kórházat.”

kanszeisitakanszeisita ◆ befejezettbefejezett 「Kanszeisita
sószecu-o jomi kaesita.」 „Átolvasta a befejezett
novellát.”

kanszeisokubucukanszeisokubucu ◆ szárazságkedvelőszárazságkedvelő nö-nö-
vényvény
kanszeiszaszerukanszeiszaszeru ◆ elkészítelkészít 「Kantoku-va
eiga-o kanszeiszaszeta.」 „A rendező elkészítette
a filmet.”

kanszeiszen-ikeirecukanszeiszen-ikeirecu ◆ szárazföldiszárazföldi szuk-szuk-
cessziós sorozatcessziós sorozat ◆ xeroszériesxeroszéries
kanszeiszurukanszeiszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Kokka-va cúsin-o
kanszeiszuru.」 „Az állam ellenőrzi a kommuni-
kációt.” ◆ irányítirányít 「Singóki-va kócú-o kanszeisi-
teiru.」 „Közlekedési lámpák irányítják a forgal-
mat.” ◆ kontrollálkontrollál 「Hikókino kócú-o kansze-
isiteiru.」 „A repülőgépek forgalmát kontrollálja.”

kanszeiszurukanszeiszuru ◆ befejezbefejez 「Bétóben-va
kjószókjoku-o kanszeidekinakatta.」 „Beethoven

nem tudta befejezni a szimfóniát.” ◆ elkészítelkészít
「Efferu tóno mokei-o kanszeisita.」 „Elkészítet-
tem az Eiffel-torony makettjét.” ◆ elkészülelkészül
「Atarasiihómupédzsiga kanszeisimasita.」 „El-
készült az új honlap.”

kanszeitókanszeitó ◆ irányítótoronyirányítótorony
kanszekikanszeki ◆ kínaikínai klasszikusokklasszikusok ◆ kínaikínai
könyvkönyv
kanszenkanszen ◆ pikkelysömörpikkelysömör
kanszenkanszen ◆ fővonalfővonal ◆ telefonközpontoktelefonközpontok kö-kö-
zöttzött vonalvonal ◇ sinkanszensinkanszen újúj vasútivasúti fővonalfővonal
◇ sinkanszensinkanszen sinkanszensinkanszen
kanszenkanszen ◆ izzadságmirigyizzadságmirigy ◆ verejtékmi-verejtékmi-
rigyrigy
kanszenkanszen ◆ állam által választottállam által választott
kanszenkanszen ◆ hadi és kereskedelmi hajókhadi és kereskedelmi hajók
kanszenkanszen ◆ fertőzésfertőzés 「Kanszenga hirogatta.」
„A fertőzés terjedt.” ◆ fertőződésfertőződés ◇ kanszen-kanszen-
sósó járványjárvány 「Singatakoronaviruszu kanszen-
só」 „koronavírus-járvány” ◇ kanszensókanszensó fer-fer-
tőzéstőzés ◇ keikókanszenkeikókanszen szájonszájon átát történőtörténő
fertőzésfertőzés ◇ szuicsokukanszenszuicsokukanszen anyátólanyától ka-ka-
pottpott fertőzésfertőzés ◇ szenpukukanszenszenpukukanszen lappan-lappan-
gógó fertőzésfertőzés ◇ szenpukukanszenszenpukukanszen látenslátens
fertőzésfertőzés ◇ tadzsúkanszentadzsúkanszen többszöröstöbbszörös
fertőzésfertőzés ◇ nókókanszennókókanszen koncentráltkoncentrált fer-fer-
tőzéstőzés ◇ himacukanszenhimacukanszen cseppfertőzéscseppfertőzés
「Kono bjóki-va himacukanszende hirogaru」
„Ez a betegség cseppfertőzéssel terjed.” ◇ hijori-hijori-
mikanszenmikanszen alkalomszerű fertőzésalkalomszerű fertőzés
kanszenkanszen ◆ meccsnézésmeccsnézés ◆ mérkőzésmérkőzés megte-megte-
kintésekintése
kanszenbengoninkanszenbengonin ◆ kirendelt védőügyvédkirendelt védőügyvéd
kanszendórokanszendóro ◆ főútfőút
kanszendzsókjókanszendzsókjó ◆ járványhelyzetjárványhelyzet
「Konszáto-va kanszendzsókjónijotte-va csúsini-
naru baaigaarimaszu.」 „A koncert a járványhely-
zettől függően elmaradhat.”

kanszengenkanszengen ◆ fertőzés eredetefertőzés eredete
kanszen-jobótaiszakukanszen-jobótaiszaku ◆ járványügyijárványügyi in-in-
tézkedéstézkedés
kanszenkakudaibósinotamenodzsisukujó-kanszenkakudaibósinotamenodzsisukujó-
szeiszei ◆ járványügyi korlátozásjárványügyi korlátozás
kanszenkakudaibósinotamenokacudósze-kanszenkakudaibósinotamenokacudósze-
igenigen ◆ járványügyi korlátozásjárványügyi korlátozás
kanszenkeijukanszenkeiju ◆ fertőzés útjafertőzés útja
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kanszenkikanszenki ◆ beszámoló a mérkőzésrőlbeszámoló a mérkőzésről
kanszenricukanszenricu ◆ fertőzöttségfertőzöttség
kanszenrjokukanszenrjoku ◆ ragadósságragadósság ◆ ragályosságragályosság

kanszensakanszensa ◆ nézőnéző 「Részu-o mijóto endóni
kanszensaga acumatta.」 „Az út mentén össze-
gyűltek a versenyt látni kívánó nézők.”

kanszensakanszensa ◆ fertőzöttfertőzött 「Koronaviruszu kan-
szensa」 „koronavírus-fertőzött”

kanszensaszúkanszensaszú ◆ fertőzöttekfertőzöttek számaszáma 「Kan-
szensaszúga fueteiru.」 „A fertőzöttek száma nö-
vekszik.”

kanszensiteirukanszensiteiru ◆ fertőzöttfertőzött
kanszensókanszensó ◆ fertőzésfertőzés ◆ fertőződésfertőződés ◆ jár-jár-
ványvány 「Singatakoronaviruszu kanszensó」
„koronavírus-járvány” ◇ viruszukanszensóviruszukanszensó ví-ví-
rusfertőzésrusfertőzés ◇ szeikanszensószeikanszensó neminemi útonúton
terjedőterjedő betegségbetegség ◇ dóbucujuraikanszensódóbucujuraikanszensó
állati eredetű betegségállati eredetű betegség
kanszensóbjótókanszensóbjótó ◆ fertőzőosztályfertőzőosztály
kanszensószenmon-ikanszensószenmon-i ◆ infektológusinfektológus
kanszensótaiszakukanszensótaiszaku ◆ járványügyijárványügyi intézke-intézke-
désdés
kanszenszaszerukanszenszaszeru ◆ fertőzfertőz ◆ megfertőzmegfertőz
「Konoviruszu-va szennin-o kanszenszaszeta.」
„Ez a vírus 1000 embert fertőzött meg.”

kanszenszurukanszenszuru ◆ elkapelkap 「Koronani kanszen-
sita.」 „Elkapta a koronavírust.” ◆ fertőződikfertőződik
「Méru keijude kanszensitakonpjútá」 „levelezé-
sen keresztül fertőződött számítógép” ◆ megfer-megfer-
tőződiktőződik 「Kanszensinaijóni bógofuku-o kite-
ita.」 „Védőöltözékben volt, nehogy megfertőződ-
jön.” ◆ terjedterjed 「Hitokara hito-e to kanszenszu-
ru bjóki」 „emberről emberre terjedő betegség”

kanszenszurukanszenszuru ◆ meccsetmeccset néznéz 「Szakká-o
kanszensita.」 „Focimeccset néztem.” ◆ mérkő-mérkő-
zéstzést néznéz 「Jakjúno kanszen-o sita.」
„Bázislabda-mérkőzést néztem.”

kanszentokuitekitanpakusicukanszentokuitekitanpakusicu ◆ kórképző-kórképző-
déssel kapcsolatos fehérjedéssel kapcsolatos fehérje
kanszezukanszezu ◆ függetlenülfüggetlenül 「Sisósano umuni
kanszezu dzsikenno gen-in-o siraberu.」 „Meg-
vizsgálják a baleset okát, attól függetlenül, hogy
vannak-e sérültek.”

kanszokanszo ◆ egyszerűségegyszerűség

kanszókanszó ◆ búcsúztatásbúcsúztatás
kanszókanszó ◆ közjátékközjáték
kanszókanszó ◆ kiszáradáskiszáradás ◆ kiszárításkiszárítás ◆ szára-szára-
dásdás ◆ szárításszárítás ◇ kanszóhadakanszóhada szárazszáraz bőrbőr
「Motomoto kanszóhadananode fuju-va hadaga-
gaszagaszadeszu.」 „Amúgy is száraz a bőre, ezért
télen rücskös lesz.” ◇ sizenkanszósizenkanszó természe-természe-
testes száradásszáradás ◇ tendzsicukanszótendzsicukanszó naponnapon
szárításszárítás ◇ tókecukanszótókecukanszó fagyasztvafagyasztva szá-szá-
rításrítás ◇ tókecukanszótókecukanszó liofilizációliofilizáció
kanszókanszó ◆ benyomásbenyomás ◆ véleményvélemény 「Kono eiga-
no gokanszó o onegaisimaszu.」 „Mi a véleménye
a filmről?”

kanszókanszó ◆ szénaszéna
kanszókanszó ◆ fecskendőfecskendő
kanszóbunkanszóbun ◆ értékelésértékelés ◆ eszmefuttatáseszmefuttatás ◇

dokusokanszóbundokusokanszóbun könyvértékeléskönyvértékelés
kanszócsitaikanszócsitai ◆ száraz övezetszáraz övezet
kanszóhadakanszóhada ◆ szárazszáraz bőrbőr 「Motomoto
kanszóhadananode fuju-va hadagagaszagaszade-
szu.」 „Amúgy is száraz a bőre, ezért télen rücskös
lesz.”

kanszójaszaikanszójaszai ◆ szárított zöldségszárított zöldség
kanszokakanszoka ◆ egyszerűsítésegyszerűsítés ◆ leegyszerűsí-leegyszerűsí-
téstés
kanszókakanszóka ◆ szárazszáraz virágvirág ◆ szárítottszárított virágvirág

kanszókakanszóka ◆ száraz termésszáraz termés
kanszókaikanszókai ◆ búcsúztatóbúcsúztató
kanszokaszurukanszokaszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Biza szeido-
o kanszokaszuru.」 „Egyszerűsíti a vízumrend-
szert.” ◆ leegyszerűsítleegyszerűsít 「Hóteisiki-o kanszo-
kasita.」 „Leegyszerűsítettem az egyenletet.”

kanszókikanszóki ◆ száraz évszakszáraz évszak
kanszókikanszóki ◆ ruhaszárítóruhaszárító ◆ szárítógépszárítógép
「Kanszókino jófukumó kavaita?」 „Megszáradt
már a ruha a szárítógépben?”

kanszókjokukanszókjoku ◆ intermezzointermezzo ◆ közjátékközjáték
kanszokukanszoku ◆ edénynyalábedénynyaláb
kanszokukanszoku ◆ megfigyelésmegfigyelés 「Nagaku mokuszei-
no kanszoku-o cuzuketa.」 „Hosszú ideig folytat-
tam a Jupiter megfigyelését.” ◆ meglátásmeglátás 「Va-
tasino kanszokude-va ógatasaga ói.」 „Saját meg-
látásom szerint, sok a nagy méretű autó.” ◇ gan-gan-
sikanszokusikanszoku szabadszabad szeműszemű megfigyelésmegfigyelés ◇
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ganbótekikanszokuganbótekikanszoku vágyálomvágyálom ◇ kisókan-kisókan-
szokuszoku meteorológiaimeteorológiai megfigyelésmegfigyelés ◇ kibó-kibó-
tekikanszokutekikanszoku vágyálomvágyálom ◇ tentaikanszokutentaikanszoku
csillagászati megfigyeléscsillagászati megfigyelés
kanszokudétakanszokudéta ◆ megfigyelt adatokmegfigyelt adatok
kanszokudzsokanszokudzso ◆ megfigyelőállomásmegfigyelőállomás ◆ ob-ob-
szervatóriumszervatórium ◇ kazankanszokudzsokazankanszokudzso vul-vul-
kanológiai megfigyelőállomáskanológiai megfigyelőállomás
kanszokukikikanszokukiki ◆ megfigyelőeszközmegfigyelőeszköz
kanszokukikjúkanszokukikjú ◆ ballonszondaballonszonda
kanszokurédákanszokurédá ◆ megfigyelőradarmegfigyelőradar
kanszokusakanszokusa ◆ megfigyelőmegfigyelő
kanszokusidzsókanszokusidzsó ◆ jegyzettjegyzett 「Kjóha kaszo-
kusidzsószaikótonaru jonnido-o kirokusita.」
„Ma 42 fokot mértek, ami a jegyzett legmaga-
sabb.”

kanszokusokubucukanszokusokubucu ◆ edényesedényes növénynövény ◆

tracheophytontracheophyton
kanszokuszurukanszokuszuru ◆ észlelészlel 「Dzsisin-o kanszo-
kusita.」 „Földrengést észleltek.” ◆ megfigyelmegfigyel
「Hosi-o kanszokuszuru」 „Megfigyeli a csillago-
kat.” ◆ mérmér 「Bjószokunidzsúgométoruno kaze-
o kanszokusita.」 „Másodpercenkénti 25 méteres
szelet mértek.”

kanszonkanszon ◆ elhagyatott faluelhagyatott falu
kanszonakanszona ◆ cicomázatlancicomázatlan 「Kanszonadeza-
in」 „cicomázatlan formatervezés” ◆ egyszerűegyszerű
「Kono kidzsi-va kanszona mojóda.」 „Ennek a
szövetnek egyszerű mintája van.” ◆ szerényszerény
「Kanszona sokudzsi」 „szerény étel”

kanszórokanszóro ◆ szárítókemenceszárítókemence
kanszósicukanszósicu ◆ szárítókamraszárítókamra
kanszósicurjókanszósicurjó ◆ száraz tömegszáraz tömeg
kanszósitakanszósita ◆ szárazszáraz 「Kanszósita hada」
„száraz bőr” ◆ tikkasztótikkasztó 「Kanszósita acusza-
datta.」 „A meleg tikkasztó volt.”

kanszószaszerukanszószaszeru ◆ aszalaszal 「Barukoníde ume-
o kanszószaszeta.」 „Az erkélyen aszalta a szil-
vát.” ◆ megszárítmegszárít 「Siitake-o kanszószaszeruto-
bitaminga fuemaszu.」 „Ha megszárítjuk a sítake
gombát, akkor megnő a vitamintartalma.” ◆ szá-szá-
rítrít 「Maki-o kanszószaszeru.」 „Tűzifát szárít.”

kanszószurukanszószuru ◆ búcsúztatbúcsúztat
kanszószurukanszószuru ◆ megszikkadmegszikkad 「Fukuroniirena-
itopanga kanszószuru.」 „Ha nem tesszük zacs-

kóba a kenyeret, megszikkad.” ◆ száradszárad 「Mo-
kuzaiga kanszósite súsukuszuru.」 „A száradó fa
zsugorodik.” ◆ szárazszáraz 「Kúkiga kanszósitei-
ru.」 „Száraz a levegő.” ◆ szikkadszikkad 「Kanszósita
cucsi」 „szikkadt föld” ◇ kanszósitakanszósita tikkasz-tikkasz-
tótó 「Kanszósita acuszadatta.」 „A meleg tikkasz-
tó volt.” ◇ kanszósitakanszósita szárazszáraz 「Kanszósita ha-
da」 „száraz bőr”

kanszószurukanszószuru ◆ lefutlefut 「Furumaraszon-o
kanszósita.」 „Lefutottam a teljes maratont.” ◆

végigfutvégigfut 「Maraszon-o kanszósita.」 „Végigfu-
totta a maratont.”

kanszótaikanszótai ◆ száraz égövszáraz égöv
kanszózaikanszózai ◆ szárítószerszárítószer
kanszúkanszú ◆ függvényfüggvény ◇ inkanszúinkanszú implicitimplicit
függvényfüggvény ◇ kikanszúkikanszú páratlanpáratlan függvényfüggvény ◇

gjakukanszúgjakukanszú inverzinverz függvényfüggvény ◇ gúkanszúgúkanszú
párospáros függvényfüggvény ◇ szaikikanszúszaikikanszú rekurzívrekurzív
függvényfüggvény ◇ szankakukanszúszankakukanszú trigonometri-trigonometri-
kuskus függvényfüggvény ◇ siszúkanszúsiszúkanszú exponenciálisexponenciális
függvényfüggvény ◇ súkikanszúsúkikanszú periodikusperiodikus függ-függ-
vényvény ◇ taisókanszútaisókanszú szimmetrikusszimmetrikus függ-függ-
vényvény ◇ taiszúkanszútaiszúkanszú logaritmusfüggvénylogaritmusfüggvény
◇ daiszúkanszúdaiszúkanszú algebraialgebrai függvényfüggvény ◇ taka-taka-
kanszúkanszú többértékűtöbbértékű függvényfüggvény ◇ tahenszú-tahenszú-
kanszúkanszú többváltozóstöbbváltozós függvényfüggvény ◇ nidzsik-nidzsik-
anszúanszú másodfokúmásodfokú függvényfüggvény ◇ jókanszújókanszú
explicitexplicit függvényfüggvény ◇ renzokukanszúrenzokukanszú folya-folya-
matos függvénymatos függvény
kanszúdzsikanszúdzsi ◆ kandzsikandzsi számjegyszámjegy ◆ kínaikínai
számjegyszámjegy
kanszugekanszuge ◆ díszsásdíszsás ◆ tarka sástarka sás
kanszúhaszszeikikanszúhaszszeiki ◆ függvénygenerátorfüggvénygenerátor
kanszuikanszui ◆ elvégzéselvégzés ◆ sikeressikeres végrehajtásvégrehajtás
◆ véghezvitelvéghezvitel
kanszuikanszui ◆ leöntésselleöntéssel kereszteléskeresztelés ◆ megön-megön-
tözéstözés ◆ öntözésöntözés
kanszuikanszui ◆ sós vízsós víz
kanszuikanszui ◆ kondenzátumkondenzátum ◆ kondenzvízkondenzvíz
kanszuicsitaikanszuicsitai ◆ elárasztott területelárasztott terület
kanszuigjokanszuigjo ◆ sós vízi halsós vízi hal
kanszuihószukanszuihószu ◆ locsolócsőlocsolócső
kanszuijokukanszuijoku ◆ zuhanyzászuhanyzás
kanszuikankanszuikan ◆ öntözőcsőöntözőcső
kanszuikokanszuiko ◆ sós tósós tó
kanszuisikikanszuisiki ◆ keresztelőkeresztelő
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kanszuiszurukanszuiszuru ◆ elvégezelvégez 「Heisi-va ninmu-o
kanszuisita.」 „A katona elvégezte a feladatát.” ◆

megvalósítmegvalósít 「Csímu-va mokuteki-o kanszuisi-
ta.」 „A csapat megvalósította a célját.” ◆ vég-vég-
hezhez viszvisz 「Szeifu-va keizaikeikaku-o kanszuisi-
ta.」 „A kormány véghez vitte a gazdasági tervet.”

kanszuiszurukanszuiszuru ◆ öntözöntöz 「Hatakeni kanszuiszu-
ru.」 „Öntözi a földet.”

kanszuiszurukanszuiszuru ◆ ellepiellepi aa vízvíz 「Dóro-va kan-
szuisiteiru.」 „A víz ellepte az utat.” ◆ elel leszlesz
árasztvaárasztva 「Tanboga kanszuisite inega mi-
enakunatta.」 „A földet elárasztotta a víz, még a
rizspalánták sem látszottak ki.” ◆ vízvíz aláalá kerülkerül
「Amede csikacsúsadzsóga kanszuisita.」 „Az
esőtől a mélygarázs víz alá került.”

kanszuitankusakanszuitankusa ◆ öntözőkocsiöntözőkocsi
kanszúkaiszekikanszúkaiszeki ◆ függvényanalízisfüggvényanalízis
kanszúkaiszekigakukanszúkaiszekigaku ◆ funkcionálanalízisfunkcionálanalízis
kanszúronkanszúron ◆ függvényelméletfüggvényelmélet
kanszurukanszuru ◆ illetillet 「Nasonaru-o kanszuru kigjó-
mei」 „»nemzeti« szóval illetett vállalatnév” ◆ vi-vi-
selsel 「Meiszensuno mei-o kansita kjúdzsó.」 „A
bázislabdapálya, amely egy híres versenyző nevét
viseli.”

kanszurukanszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Bjókini kanszuru
szódanmadogucsi」 „betegségekkel foglalkozó ta-
nácsadó szolgálat” ◆ függfügg 「Kono handan-va
szeimeini kanszurukamo sirenai.」 „Életek függ-
hetnek a döntésünktől.” ◆ illetillet 「Nózeini kan-
szuru sicumon」 „adózást illető kérdés” ◆ kap-kap-
csolatoscsolatos 「Nenkinni kanszuru sicumonni-va
purezen-no atode kotaemaszu.」 „A nyugdíjjal
kapcsolatos kérdésekre az előadás után válaszo-
lunk.” ◆ vonatkozikvonatkozik 「Jacsinno tainóni kanszu-
ru tegami-o moratta.」 „Kaptam egy lakbérhátra-
lékra vonatkozó levelet.” ◆ vonatkozóvonatkozó 「Genpa-
cuni kanszuru sicumon-o sita.」 „Atomerőműre
vonatkozó kérdést tett fel.” ◇ kanszezukanszezu függet-függet-
lenüllenül 「Sisósano umuni kanszezu dzsikenno gen-
in-o siraberu.」 „Megvizsgálják a baleset okát, at-
tól függetlenül, hogy vannak-e sérültek.” ◇ var-var-
ekanszezuekanszezu elhatárolódvaelhatárolódva 「Otto-va kadzsini
varekanszezuda.」 „A férjem elhatárolódik a házi-
munkától.”

kantaberídaisikjókantaberídaisikjó ◆ canterbury-érsekcanterbury-érsek
kantábirekantábire ◆ cantabilecantabile

kantaikantai ◆ hideghideg égövégöv ◆ sarkisarki övöv ◆ sarkvidéksarkvidék
◇ kitakantaikitakantai Északi-sarkvidékÉszaki-sarkvidék ◇ minami-minami-
kantaikantai Déli-sarkvidékDéli-sarkvidék
kantaikantai ◆ örömmelörömmel fogadásfogadás ◆ szívélyesszívélyes fo-fo-
gadtatásgadtatás ◆ vendégszeretetvendégszeretet
kantaikantai ◆ flottaflotta ◆ hajórajhajóraj ◇ sókantaisókantai flotil-flotil-
lala ◇ taibikantaitaibikantai állóálló hajórajhajóraj ◇ bunkenkan-bunkenkan-
taitai önállóönálló hajórajhajóraj ◇ júgekikantaijúgekikantai gyorsangyorsan
mozgómozgó hajórajhajóraj ◇ jobikantaijobikantai tartalékflottatartalékflotta
◇ rengókantairengókantai összesített hajórajösszesített hajóraj
kantaidóbucukantaidóbucu ◆ sarkvidéki állatsarkvidéki állat
kantaidzsikantaidzsi ◆ egyszerűsített kínai írásjelegyszerűsített kínai írásjel
kantaiheijókazantaikantaiheijókazantai ◆ TűzgyűrűTűzgyűrű
kantaikidankantaikidan ◆ sarkvidéki légtömegsarkvidéki légtömeg
kantairinkantairin ◆ tajgatajga
kantairuikantairui ◆ nyeregképzőknyeregképzők
kantaisireikankantaisireikan ◆ hajórajparancsnokhajórajparancsnok
kantaisokubucukantaisokubucu ◆ sarkvidéki növénysarkvidéki növény
kantaiszaibókantaiszaibó ◆ pálcikasejtpálcikasejt
kantaiszurukantaiszuru ◆ örömmelörömmel fogadfogad 「Kono eiga-
va kotosimottomo kantaiszareta.」 „Ezt a filmet
fogadták a legnagyobb örömmel az idén.” ◆ szí-szí-
vélyesenvélyesen fogadfogad 「Kanodzsono kazokuni kanta-
iszareta.」 „A barátnőm családja szívélyesen foga-
dott.”

kantakukantaku ◆ földterületföldterület visszahódításvisszahódítás aa
tengertőltengertől ◆ lecsapoláslecsapolás
kantakucsikantakucsi ◆ feltöltött földterületfeltöltött földterület
kantakukódzsikantakukódzsi ◆ feltöltési munkafeltöltési munka
kantakuszurukantakuszuru ◆ feltöltfeltölt 「Umi-o kantakusita
tocsi」 „tenger feltöltésével létrehozott földterü-
let” ◆ lecsapollecsapol 「Numa-va kantakuszareta.」
„Lecsapolták a mocsarat.”

kantankantan ◆ tücsöktücsök
kantankantan ◆ májmáj ésés epeepe ◇ kantan-aiteraszukantan-aiteraszu
elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Kantan-aiteraszu naka-
dearu.」 „Elválaszthatatlanok egymástól.”

kantankantan ◆ álmélkodásálmélkodás ◆ ámulatámulat ◆ csodálatcsodálat
「Kono haszszó-va kantanni ataiszuru.」 „Ez az
ötlet csodálatos.”

kantan-aiteraszukantan-aiteraszu ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan
「Kantan-aiteraszu nakadearu.」 „Elválasztha-
tatlanok egymástól.”

kantanbunkantanbun ◆ felkiáltó mondatfelkiáltó mondat
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kantande-vakantande-va nainai ◆ nemnem egyegy leányálomleányálom
「Guntaiszeikacu-va kantandehanai.」 „A kato-
naság nem egy leányálom.”

kantanfukantanfu ◆ felkiáltójelfelkiáltójel
kantanmeirjónakantanmeirjóna ◆ egyszerűegyszerű ésés világosvilágos
「Kantanmeirjóna hanasi」 „egyszerű és világos
beszéd”

kantan-nakantan-na ◆ egyszerűegyszerű 「Kono sigoto-va kan-
tan.」 „Ez a munka egyszerű.” ◆ könnyűkönnyű
「Siken-va kantandatta.」 „Könnyű volt a vizsga.”
◆ kurtakurta 「Kantanna aiszacu」 „kurta köszöntés”
◆ nemnem ördöngösségördöngösség 「Kono kikaino cukai
kata-va kantanda.」 „Nem ördöngösség ennek a
gépnek a kezelése.”

kantan-nikantan-ni ◆ egyszerűenegyszerűen 「Kantanni kumi
avaszetapuroguramudatta.」 „Egyszerűen össze-
állított program volt.” ◆ könnyenkönnyen 「Eszuperan
go-va kantanni oboerareru.」 „Az eszperantót
könnyen meg lehet tanulni.” ◆ mindenminden továbbitovábbi
nélkülnélkül 「Kore-va kantanni szózódekiru.」 „Ezt
minden további nélkül el tudom képzelni.” ◆

mintmint aa karikacsapáskarikacsapás 「Sigoto-va kantanni de-
kita.」 „A munka ment, mint a karikacsapás.” ◆

simánsimán 「Njúszuga sindzsicudato kantanni szózó-
dekiru.」 „Simán el tudom képzelni, hogy igaz a
hír.”

kantan-nidamaszarerukantan-nidamaszareru ◆ csalókacsalóka 「Hitono
taikan-ondo-va kantanni damaszareru.」 „A hő-
érzet csalóka.”

kantan-niiutokantan-niiuto ◆ egyszerűen szólvaegyszerűen szólva
kantan-ninarukantan-ninaru ◆ egyszerűsödikegyszerűsödik 「Tecuzuki-
va kantanninaru.」 „Egyszerűsödik az ügyinté-
zés.”

kantan-niszecumeiszurukantan-niszecumeiszuru ◆ körvonalazkörvonalaz
「Mondai-o kantanni szecumeisita.」 „Körvona-
lazta a problémákat.”

kantan-niszurukantan-niszuru ◆ könnyítkönnyít 「Mondai-o motto
kantanniszurukoto-va dekimaszenka?」 „Nem le-
hetne könnyíteni a kérdéseken?” ◆ megkönnyítmegkönnyít
「Tecuzuki-o kantannisita.」 „Megkönnyítettük
az eljárást.”

kantan-nomakurakantan-nomakura ◆ üres álomüres álom
kantan-okantan-o kudakukudaku ◆ töritöri aa fejétfejét 「Kaszecuno
ronsóni kantan-o kudaita.」 „Törtem a fejem, ho-
gyan bizonyíthatnám a feltételezésemet.”

kantansikantansi ◆ indulatszóindulatszó

kantanszubekikantanszubeki ◆ csodálatoscsodálatos 「Kantanszube-
ki szakuhin」 „csodálatos alkotás”

kantanszurukantanszuru ◆ álmélkodikálmélkodik 「Hakucsóno ucu-
kusiszani kantanszurubakaridatta.」 „Álmélko-
dott a hattyúk szépségén.” ◆ csodálcsodál 「Kano-
dzsono bini szekaiga kantansita.」 „Az egész világ
csodálta a szépségét.”

kantantokoe-okantantokoe-o haszszuruhaszszuru ◆ álmélkodvaálmélkodva
felkiáltfelkiált
kantarukantaru ◆ elsőelső 「Szekaini kantaru kigjó」 „vi-
lágelső vállalat” ◆ páratlanpáratlan
kantátakantáta ◆ kantátakantáta ◇ kjókaikantátakjókaikantáta egy-egy-
háziházi kantátakantáta ◇ szezokukantátaszezokukantáta világivilági kan-kan-
tátatáta
kantecukantecu ◆ májmételymájmétely ◆ mételymétely
kantecuszurukantecuszuru ◆ teljesítteljesít 「Jókjú-o kantecu-
dekinakatta.」 „Nem tudtam maradéktalanul tel-
jesíteni a kérést.” ◆ véghezvéghez viszvisz 「Mokuteki-o
kantecusita.」 „Véghez vitte a célját.”

kanteikantei ◆ hivatalihivatali rezidenciarezidencia ◆ rezidenciarezidencia
◇ susókanteisusókantei miniszterelnökminiszterelnök hivatalihivatali rezi-rezi-
denciájadenciája ◇ szórikanteiszórikantei miniszterelnökminiszterelnök hi-hi-
vatalivatali rezidenciájarezidenciája ◇ szóridaidzsinkanteiszóridaidzsinkantei
miniszterelnökminiszterelnök hivatalihivatali rezidenciájarezidenciája ◇ dai-dai-
tórjókanteitórjókantei elnöki rezidenciaelnöki rezidencia
kanteikantei ◆ hadihajóhadihajó ◇ gun-jókanteigun-jókantei hadihajóhadihajó

kanteikantei ◆ felbecsülésfelbecsülés ◆ megítélésmegítélés 「Kare-
va vain-no kanteigaumai.」 „Jól meg tudja ítélni a
borokat.” ◆ szakértőiszakértői vizsgálatvizsgálat ◇ ojakokan-ojakokan-
teitei szülőségszülőség megállapításamegállapítása ◇ szeisinkan-szeisinkan-
teitei pszichológiaipszichológiai vizsgálatvizsgálat ◇ díenuékanteidíenuékantei
DNS-vizsgálatDNS-vizsgálat ◇ hiszszekikanteihiszszekikantei írásszak-írásszak-
értőiértői vizsgálatvizsgálat ◇ fusikanteifusikantei apaságiapasági vizs-vizs-
gálatgálat ◇ bosikanteibosikantei anyasági vizsgálatanyasági vizsgálat
kanteikakanteika ◆ becsüsbecsüs ◆ vizsgáló szakértővizsgáló szakértő
kanteikakakukanteikakaku ◆ becsült értékbecsült érték
kanteininkanteinin ◆ becsüsbecsüs ◆ vizsgáló szakértővizsgáló szakértő
kanteisikanteisi ◆ becsüsbecsüs ◆ szakellenőrszakellenőr ◆ vizsgálóvizsgáló
◇ kinokokanteisikinokokanteisi gombaszakellenőrgombaszakellenőr ◇ hijo-hijo-
kokanteisikokanteisi csirkeszexálócsirkeszexáló ◇ fudószankan-fudószankan-
teisiteisi ingatlanbecsüsingatlanbecsüs
kanteisokanteiso ◆ szakvéleményszakvélemény
kanteiszurukanteiszuru ◆ elemezelemez 「Hiszszeki-o kantei-
szuru.」 „Kézírást elemez.” ◆ felbecsülfelbecsül
「Kottóhin-o kanteisitemoratta.」 „Felbecsültet-
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tem az régiség értékét.” ◆ vizsgálatotvizsgálatot végezvégez
「Fusikantei-o sitemoratta.」 „Apasági vizsgála-
tot végeztettem.”

kantenkanten ◆ nézőpontnézőpont 「Anatato-va csigau kan-
tenkara mondai-o miteimaszu.」 „Én más néző-
pontból látom a problémát, mint te.” ◆ szem-szem-
szögszög 「Aru kantenkara miruto tadasikattamono-
ga becuno kantenkara miruto macsigaidatta.」
„Bizonyos szemszögből helyes dolog volt, egy má-
sik szemszögből hibás volt.”

kantenkanten ◆ agaragaragaragar ◆ hideghideg égboltégbolt ◆ ziman-ziman-
kókó ◆ zselatinzselatin
kantenkanten ◆ aszályaszály ◆ száraz időszáraz idő
kanterakantera ◆ kézi lámpáskézi lámpás
kantokanto ◆ állami szolgálatállami szolgálat
kantókantó ◆ játék végigdobásajáték végigdobása
kantókantó ◆ bátorbátor küzdelemküzdelem ◇ kantószeisinkantószeisin
harciharci szellemszellem 「Kono szensu-va kantószeisinga
ószeida.」 „Ebben a versenyzőben buzog a harci
szellem.” ◇ kantó-okantó-o tataerutataeru bátranbátran küzdküzd
「Csímu-va kantó-o tataeta.」 „A csapat bátran
küzdött.”

kantókantó ◆ KantóKantó
kantókantó ◆ könyvkönyv elejeeleje 「Soszekino kantó-o ka-
zaruiraszuto」 „könyv elejét díszítő illusztráció” ◆

kötet elejekötet eleje
kantócsihókantócsihó ◆ Kantó régióKantó régió
kantódaisinszaikantódaisinszai ◆ nagy kantói földrengésnagy kantói földrengés
kantódzsosikantódzsosi ◆ mondat-tagoló partikulamondat-tagoló partikula
kantógenkantógen ◆ előszóelőszó
kantógunkantógun ◆ Kvantung-hadseregKvantung-hadsereg
kantóheijakantóheija ◆ Kantó-síkságKantó-síkság
kantóicsienkantóicsien ◆ KantóKantó egészegész területeterülete 「Kan-
tóicsienno csizu」 „Kantó egész területét ábrázoló
térkép”

kantokukantoku ◆ Kantoku-korKantoku-kor
kantokukantoku ◆ edzőedző 「Szakká kantoku」 „futball-
edző” ◆ felügyelésfelügyelés 「Szeitono kantoku」 „diá-
kok felügyelése” ◆ felügyeletfelügyelet 「Szeifuno kanto-
kuno sitaniaru kikan」 „állami felügyelet alatt lé-
vő intézmény” ◆ felügyelőfelügyelő 「Genbakantoku」
„munkafelügyelő” ◆ irányításirányítás 「Sacsó-va kais-
ano kantoku-o okonau.」 „Az igazgató a vállalat
irányítását végzi.” ◆ irányítóirányító ◆ rendezésrendezés
「Jancsó kantokuno eiga」 „Jancsó rendezésével

készült film” ◆ rendezőrendező 「Eigakantoku」 „film-
rendező” ◆ szövetségiszövetségi kapitánykapitány 「Hangarí
daihjószakkácsímu kantoku」 „magyar futball-
válogatott szövetségi kapitánya” ◇ eigakantokueigakantoku
filmrendezőfilmrendező ◇ ongakukantokuongakukantoku zeneizenei igaz-igaz-
gatógató ◇ kencsikugenbakantokukencsikugenbakantoku építkezés-építkezés-
vezetővezető ◇ kencsikugenbakantokukencsikugenbakantoku építke-építke-
zésfelügyelőzésfelügyelő ◇ genbakantokugenbakantoku munkafel-munkafel-
ügyelőügyelő ◇ kódzsikantokukódzsikantoku építésvezetőépítésvezető ◇

szakkákantokuszakkákantoku futballedzőfutballedző ◇ sikenkanto-sikenkanto-
kuku vizsgabiztosvizsgabiztos ◇ sikenkantokusikenkantoku vizsgafel-vizsgafel-
ügyelőügyelő ◇ dzsokantokudzsokantoku segédrendezősegédrendező ◇

dzsokantokudzsokantoku rendezőasszisztensrendezőasszisztens ◇ szuik-szuik-
júkantokujúkantoku vízilabdaedzővízilabdaedző ◇ barébórukanto-barébórukanto-
kuku röplabdaedzőröplabdaedző ◇ bidzsucukantokubidzsucukantoku művé-művé-
sziszi rendezőrendező ◇ butaikantokubutaikantoku színrendezőszínrendező ◇

meikantokumeikantoku híreshíres rendezőrendező ◇ jakkjúkantokujakkjúkantoku
bázislabdaedzőbázislabdaedző ◇ jakkjúkantokujakkjúkantoku baseball-baseball-
edzőedző
kantokufujukitodokikantokufujukitodoki ◆ nevelésnevelés hiányahiánya
「Kodomo-va manbikisitano-va ojano kantokufu-
juki todokideszu.」 „A szülői nevelés hiánya okoz-
ta, hogy a gyerek lopott.”

kantokuiinkaikantokuiinkai ◆ felügyelőbizottságfelügyelőbizottság
kantokukankantokukan ◆ ellenőrellenőr
kantokukikankantokukikan ◆ felügyelő szervfelügyelő szerv
kantokukjókaikantokukjókai ◆ episzkopális egyházepiszkopális egyház
kantokusakantokusa ◆ felügyelőfelügyelő
kantokuszurukantokuszuru ◆ felügyelfelügyel 「Kencsikugenba-
o kantokuszuru.」 „Felügyel az építkezésre.” ◆

igazgatigazgat 「Sigoto-o kantokuszuru.」 „Igazgatja a
munkát.” ◆ irányítirányít 「Ródósa-o kantokuszuru.」
„Irányítja a munkásokat.” ◆ menedzselmenedzsel 「Siga-
ano siszecu-o kantoku-o siteiru.」 „A város me-
nedzseli azt a létesítményt.” ◆ rendezrendez 「Kono
eiga-o darega kantokusita?」 „Ki rendezte ezt a
filmet?”

kantónodzsikantónodzsi ◆ előszóelőszó
kantónokotobakantónokotoba ◆ előszóelőszó
kantonsókantonsó ◆ KuangtungKuangtung
kantó-okantó-o tataerutataeru ◆ bátranbátran küzdküzd 「Csímu-va
kantó-o tataeta.」 „A csapat bátran küzdött.”

kantorí-fandokantorí-fando ◆ külföldikülföldi részvényeketrészvényeket tar-tar-
talmazó alaptalmazó alap
kantorí-kurabukantorí-kurabu ◆ golfpályagolfpálya ◆ természet-természet-
ben elhelyezett sportlétesítményben elhelyezett sportlétesítmény
kantorí-mjúdzsikkukantorí-mjúdzsikku ◆ countryzenecountryzene
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kantorí-riszukukantorí-riszuku ◆ országkockázatországkockázat 「Koko-e
no tósi-va kantoríriszukuga takaszugiru.」 „Itt túl
magas az országkockázat a befektetéshez.”

kantórómukantórómu ◆ kantói agyagkantói agyag
kantósikantósi ◆ közbevetésközbevetés ◆ töltelékszótöltelékszó
kantósókantósó ◆ bátor küzdelem díjabátor küzdelem díja
kantószeisinkantószeisin ◆ harciharci szellemszellem 「Kono szensu-
va kantószeisinga ószeida.」 „Ebben a versenyző-
ben buzog a harci szellem.”

kantószurukantószuru ◆ végigdobja a játékotvégigdobja a játékot
kantószurukantószuru ◆ bátran küzdbátran küzd
kanúkanú ◆ kenukenu
kanú-okanú-o jarujaru ◆ kenuzikkenuzik 「Muszume-va kanú-o
jatteiru.」 „A lányom kenuzik.”

kanú-okanú-o kogukogu ◆ kenuzikkenuzik 「Kinókanú-o koida.」
„Tegnap kenuztam.”

kanvakanva ◆ mandarinmandarin
kanvakanva ◆ kínai-japánkínai-japán
kanvakanva ◆ enyhítésenyhítés 「Szeigenno kanva」 „kor-
látozás enyhítése” ◆ lazításlazítás ◇ kiszeikanvakiszeikanva
korlátozáskorlátozás enyhítéseenyhítése ◇ kincsókanvakincsókanva eny-eny-
hüléshülés ◇ kin-júkanvakin-júkanva monetárismonetáris lazításlazítás
「Csúóginkó-va kin-júkanvani fumi kitta.」 „A
jegybank monetáris lazításba kezdett.” ◇ rjóte-rjóte-
kikanvakikanva mennyiségimennyiségi lazításlazítás 「Csúóginkóno
rjótekikanva」 „jegybank mennyiségi lazítása”

kanvadzsitenkanvadzsiten ◆ kandzsikandzsi szótárszótár ◇ kakubiki-kakubiki-
nokanvadzsitennokanvadzsiten vonásszámvonásszám szerintszerint rende-rende-
zett kandzsi szótárzett kandzsi szótár
kanvakjúdaikanvakjúdai ◆ visszatérvevisszatérve azaz eredetieredeti té-té-
máhozmához
kanvaszurukanvaszuru ◆ enyhítenyhít 「Junjúszeigen-o kanva-
sita.」 „Enyhítették az importkorlátozást.” ◆ la-la-
zítzít 「Sicugjóhokensinszeino kidzsun-o kanvasi-
ta.」 „Lazították a munkanélküli segély jelentke-
zési feltételeit.”

kanzaininkanzainin ◆ felszámolóbiztosfelszámolóbiztos ◆ vagyonke-vagyonke-
zelőzelő
kanzainoharaimodosikanzainoharaimodosi ◆ vámvisszatérítésvámvisszatérítés
kanzankobokukanzankoboku ◆ élettelen kopárságélettelen kopárság
kanzasikanzasi ◆ hajdíszhajdísz ◆ hajtűhajtű ◇ kusikanzasikusikanzasi
díszfésűdíszfésű
kanzeikanzei ◆ vámvám 「Junjúdzsini sóhizeito kanzeig-
akakaru.」 „Importáláskor forgalmi adót és vá-

mot kell fizetni.” ◆ vámilletékvámilleték ◆ vámösszegvámösszeg ◇

kinsikanzeikinsikanzei védővámvédővám ◇ kóricukanzeikóricukanzei magasmagas
vámtarifavámtarifa ◇ gokeikanzeigokeikanzei kölcsönöskölcsönös vámta-vámta-
rifarifa ◇ szabecukanzeiszabecukanzei szelektívszelektív vámvám ◇ sin-sin-
sukukanzeisukukanzei rugalmasrugalmas vámtarifavámtarifa ◇ szeisza-szeisza-
ikanzeiikanzei vámszankcóvámszankcó 「Szeiszaikanzei-o hacu-
dósita.」 „Vámszankciókat alkalmazott.” ◇ szó-szó-
szaikanzeiszaikanzei kiegyenlítőkiegyenlítő vámvám ◇ danpingukan-danpingukan-
zeizei dömpingvámdömpingvám ◇ tokkeikanzeitokkeikanzei kedvezmé-kedvezmé-
nyesnyes vámvám ◇ hófukukanzeihófukukanzei ellenvámellenvám ◇ hófu-hófu-
kukanzeikukanzei megtorlómegtorló vámvám ◇ hogokanzeihogokanzei védő-védő-
vámvám ◇ jusucukanzeijusucukanzei exportvámexportvám ◇ junjúkan-junjúkan-
zeizei importvámimportvám
kanzeidómeikanzeidómei ◆ vámközösségvámközösség ◆ vámunióvámunió
kanzeihókanzeihó ◆ vámtörvényvámtörvény
kanzeikeiszacukanzeikeiszacu ◆ pénzügyőrségpénzügyőrség
kanzeikjokukanzeikjoku ◆ vámhivatalvámhivatal
kanzeinokanzeino ◆ vámjellegűvámjellegű ◇ hikanzeinohikanzeino nemnem
vámjellegűvámjellegű
kanzei-okanzei-o haravaszeruharavaszeru ◆ elvámolelvámol 「Vain-no
kanzei-o haravaszeta.」 „Elvámolták a boromat.”

kanzei-o kaszerarerukanzei-o kaszerareru ◆ vámkötelesvámköteles
kanzeiricukanzeiricu ◆ vámtarifavámtarifa
kanzeisóhekikanzeisóheki ◆ vámkorlátvámkorlát ◆ védővámvédővám
「Kanzeisóheki-o mókeru.」 „Védővámot vezet
be.”

kanzeisoruikanzeisorui ◆ vámokmányvámokmány
kanzeiszeidokanzeiszeido ◆ vámrendszervámrendszer
kanzeiszeiszakukanzeiszeiszaku ◆ vámpolitikavámpolitika
kanzenkanzen ◆ teljességteljesség ◆ tökéletességtökéletesség
kanzencsóakukanzencsóaku ◆ jójó jutalmazásajutalmazása ésés rosszrossz
büntetésebüntetése
kanzendóbucuszeikanzendóbucuszei ◆ holozoikusholozoikus
kanzenhanzaikanzenhanzai ◆ tökéletes bűnténytökéletes bűntény
kanzenhentaikanzenhentai ◆ holometabolikusholometabolikus
kanzenhentaiaszecukanzenhentaiaszecu ◆ fejlettfejlett szárnyasszárnyas
rovarokrovarok
kanzenkinóhókanzenkinóhó ◆ teljes indukcióteljes indukció
kanzenkojókanzenkojó ◆ teljes foglalkoztatásteljes foglalkoztatás
kanzenmukecunakanzenmukecuna ◆ hibátlanhibátlan 「Kanzenmuke-
cuna otoko-va on-nanimotenai.」 „A nők nem
szeretik a hibátlan férfiakat.” ◆ tökéletestökéletes
「Kanzenmukecuna szekai」 „tökéletes világ”
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kanzen-nakanzen-na ◆ komplettkomplett 「Kanzennakorek-
uson」 „komplett gyűjtemény” ◆ teljesteljes 「Kan-
zenna gokanszei」 „teljes kompatibilitás” ◆ to-to-
tálistális 「Kanzenna haiboku」 „totális vereség” ◆

tökéletestökéletes 「Kanzenhanzai-va nai.」 „Nincs tö-
kéletes bűntény.”

kanzen-nensókanzen-nensó ◆ tökéletes égéstökéletes égés
kanzen-nikanzen-ni ◆ maradéktalanulmaradéktalanul
「Szeikósitakoto-o kanzenni jorokobenakatta.」
„Nem tudtam maradéktalanul örülni a sikernek.”
◆ teljesenteljesen 「Asi-va kanzenni naotta.」 „Telje-
sen meggyógyult a lábam.” ◆ teljesteljes mértékbenmértékben
「Kono kaisa-va kanzenni gaisikeininatta.」 „Ez
a cég teljes mértékben külföldi tulajdonba került.”
◆ totálisantotálisan 「Kuruma-o kanzenni kovasitesi-
matta.」 „Totálisan összetörtem a kocsimat.” ◆

tökéletesentökéletesen 「Kona futacuno buhin-va kanzen-
ni icscsiszuru.」 „Ez a két alkatrész tökéletesen
megegyezik.” ◆ végképpvégképp 「Kanzenni karetono
kankei-o tatta.」 „Végképp megszakítottam vele a
kapcsolatot.”

kanzen-nikórukanzen-nikóru ◆ átfagyátfagy 「Reitókono nikuga
kanzenni kótteita.」 „A mélyhűtőben a hús átfa-
gyott.”

kanzen-nikucugaeszarerukanzen-nikucugaeszareru ◆ fenekestülfenekestül fel-fel-
fordulfordul 「Kareno dzsinszei-va kanzenni kucuga-
eszareta.」 „Fenekestül felfordult az élete.”

kanzen-niszurukanzen-niszuru ◆ tökéletessétökéletessé tesztesz
「Kanszentaiszaku-o kanzennisita.」 „Tökéletes-
sé tettük a fertőzés elleni védekezést.”

kanzensiaikanzensiai ◆ teljes mérkőzésteljes mérkőzés
kanzensokubucuszeikanzensokubucuszei ◆ holofitonholofiton
kanzensugikanzensugi ◆ maximalizmusmaximalizmus
kanzensugisakanzensugisa ◆ maximalistamaximalista
kanzensúgjókanzensúgjó ◆ teljesteljes foglalkoztatottságfoglalkoztatottság
◇ fukanzensúgjófukanzensúgjó alulfoglalkoztatottságalulfoglalkoztatottság
kanzenszóbikanzenszóbi ◆ cakompakkcakompakk ◆ menetfelsze-menetfelsze-
relésrelés ◆ teljesteljes menetfelszerelésmenetfelszerelés 「Kanzen-
szóbide hasiranakerebanaranakatta.」 „Teljes
menetfelszereléssel kellett futni.”

kanzenszógjókanzenszógjó ◆ teljes üzemteljes üzem
kanzentokanzento ◆ bátranbátran 「Aszszeini taisi kanzento
tacsi agaru.」 „Bátran szembeszáll az elnyomók-
kal.” ◆ elszántanelszántan 「Nankjokuni kanzento tacsi
mukau.」 „Elszántan küzd a nehézségekkel.”

kanzeonboszacukanzeonboszacu ◆ AvalókitésvaraAvalókitésvara ◆ Kan-Kan-
nonnon
kanzókanzó ◆ lángliliomlángliliom ◆ lángszínű sásliliomlángszínű sásliliom
kanzókanzó ◆ édesgyökérédesgyökér
kanzókanzó ◆ májmáj
kanzóbjókanzóbjó ◆ májbetegségmájbetegség
kanzódzsiszutomakanzódzsiszutoma ◆ májmételymájmétely
kanzóenkanzóen ◆ májgyulladásmájgyulladás
kanzógankanzógan ◆ májrákmájrák
kanzóhidaikanzóhidai ◆ májnagyobbodásmájnagyobbodás
kanzokukanzoku ◆ alávaló gazemberalávaló gazember ◆ gazembergazember
kanzósógaikanzósógai ◆ májkárosodásmájkárosodás
kanzótakekanzótake ◆ májgombamájgomba
kanzukukanzuku ◆ észreveszészrevesz 「Bikó-o kanzuita.」
„Észrevettem, hogy követnek.” ◆ megérezmegérez 「Ki-
kenni kanzuita.」 „Megéreztem a veszélyt.” ◆

meghallmeghall 「Karenoszaszajakini kanzuita.」 „Meg-
hallottam, amit suttog.”

kanzukurikanzukuri ◆ télen készülttélen készült
kanzumekanzume ◆ konzervkonzerv 「Dzsisinni szonaeteiku-
cukano kanzume-o rjukkuni iremasó.」 „Készül-
jünk fel a földrengésre, tegyünk néhány konzervet
a hátizsákba!” ◇ kanzumeniszurukanzumeniszuru konzervetkonzervet
csinálcsinál 「Szakana-o kanzumenisita.」 „Konzer-
vet csinált a halból.” ◇ kanzumeninarukanzumeninaru bebe vanvan
zárvazárva 「Dzsókjaku-va kosósita densani nagaku
kanzumeninatta.」 „Az utasok hosszú ideig be
voltak zárva a lerobbant vonatba.” ◇ szakanano-szakanano-
kanzumekanzume halkonzervhalkonzerv ◇ cunanokanzumecunanokanzume ton-ton-
halkonzervhalkonzerv ◇ maguronokanzumemaguronokanzume tonhal-tonhal-
konzervkonzerv
kanzumegjókanzumegjó ◆ konzerviparkonzervipar
kanzumegjósakanzumegjósa ◆ konzervgyároskonzervgyáros
kanzumekódzsókanzumekódzsó ◆ konzervgyárkonzervgyár
kanzumeninarukanzumeninaru ◆ bebe vanvan zárvazárva 「Dzsókjaku-
va kosósita densani nagaku kanzumeninatta.」
„Az utasok hosszú ideig be voltak zárva a lerob-
bant vonatba.” ◆ végigvégig ottott vanvan 「Sószecuka-va
hoteruni kanzumeninatteita.」 „Az író végig a ho-
telben volt, amíg a mű el nem készült.”

kanzumeniszurukanzumeniszuru ◆ konzervetkonzervet csinálcsinál
「Szakana-o kanzumenisita.」 „Konzervet csinált
a halból.”
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kanzurukanzuru / kandzsirukandzsiru ◆ érezérez 「Júreino kehai-o
kandzsita.」 „Szellem jelenlétét éreztem.” ◆ érezérez
「Mattaku itami-o kandzsinakatta.」 „Egyáltalán
nem éreztem fájdalmat.” ◆ érzékelérzékel 「Karadade
kandzsiru dzsisinga fueteiru.」 „Növekedett a tes-
tünkkel érzékelhető földrengések száma.” ◆ érziérzi
magátmagát 「Kanasiku kandzsita.」 „Szomorúnak
éreztem magam.” ◆ kiérezkiérez 「Kareno
kotobanitoge-o kandzsita.」 „Szavaiból kiéreztem
az rosszindulatot.” ◆ megérezmegérez 「Jaszui nikude
cukuttakoto-o kandzsinaine.」 „Nem lehet meg-
érezni rajta, hogy olcsó húsból készült.” ◆ meg-meg-
hathat 「Jófuboni ongio kandzsita.」 „Meghatott a
mostohaszülők kedvessége.” ◇ acusza-oacusza-o kan-kan-
dzsirudzsiru melegemelege vanvan ◇ kandzsijaszuikandzsijaszui érzé-érzé-
kenykeny 「Kanodzso-va kandzsijaszuikara kotoba-o
eranda hógaii.」 „Válogassuk meg a szavainkat,
mert az a nő érzékeny!” ◇ kandzsijaszuikandzsijaszui fogé-fogé-
konykony 「Kandzsijaszui tosigoro」 „fogékony kor”
◇ kandzsirarerukandzsirareru érződikérződik 「Kareno koeni kin-
csókanga kandzsirareta.」 „A hangján érződött a
feszültsége.” ◇ kúfuku-okúfuku-o kandzsirukandzsiru éheséhes
「Kúfuku-o kandzsinaidaietto」 „olyan diéta, ami
alatt nem vagyunk éhesek” ◇ kehai-okehai-o kandzsirukandzsiru
megérezmegérez 「Kurajamide hitono kehai-o kandzsi-
ta.」 „A sötétben megéreztem egy ember jelen-
létét.” ◇ szamusza-oszamusza-o kandzsirukandzsiru fázikfázik ◇

szeireinikandzsiruszeireinikandzsiru rászállrászáll aa SzentlélekSzentlélek ◇

hadadekandzsiruhadadekandzsiru sajátsaját bőrénbőrén érezérez 「Hin-
konno curasza-o hadade kandzsita.」 „Saját bő-
rén érezte a szegénység gyötrelmeit.”

kaokao ❶ arcarc 「Ano hitono kao-o oboeteiru.」 „Em-
lékszem az arcára.” ◆ ábrázatábrázat ◆ becsületbecsület
「Szore-va vatasino kaonikakavaru mondaide-
szu.」 „A becsületem függ ettől a problémától.” ◆

befolyásbefolyás 「Bucsóni kaoga kikukara kimi-o njú-
saszaszeteagerujo.」 „Befolyásom van az osztály-
vezetőnél, fel fogunk téged venni.” ◆ felhozatalfelhozatal
「Kono engekide nadzsiminoaru kaoga szorottei-
ru.」 „Ebben a darabban ismert színészekből áll a
felhozatal.” ◆ ismertségismertség 「Ano hito-va gakusa-
tosite kaoga ureteiru.」 „Ismert tudós.” ◆ kedvkedv
「Bokuno kaoni mendzsite jurusitekudaszai!」
„Bocsásson meg neki a kedvemért!” ◆ képkép 「Oto-
kono kao-o hirateucsisita.」 „Képen törölte a fér-
fit.” ◆ képviselőképviselő 「Csímuno kao」 „csapat kép-
viselője” ◆ színszín 「Kaomo mitakunai.」 „A szí-
nedet sem akarom látni.” ◆ tekintettekintet 「Okotta
kao」 „mérges tekintet” ◇ ukanukaoukanukao komorkomor arcarc
◇ ukanukaoukanukao morcosmorcos arcarc ◇ egaoegao mosolygómosolygó

arcarc ◇ kaogaaukaogaau találkoziktalálkozik aa tekintetüktekintetük
「Kareto kaoga atta.」 „Találkozott a tekinte-
tünk.” ◇ kaogaurerukaogaureru ismerikismerik 「Kare-va kono
gjókaide kaoga ureteiru.」 „Őt ebben az iparág-
ban ismerik.” ◇ kaogatacukaogatacu nemnem hozhoz szé-szé-
gyentgyent rárá 「Anataga suszszekisinakereba bokuno
kaoga tacsimaszen.」 „Ha te nem jössz el, szé-
gyent hozol rám.” ◇ kaogahiroikaogahiroi nagynagy isme-isme-
retségiretségi köreköre vanvan 「Kare-va szeikaini kaoga hi-
roi.」 „Nagy ismeretségi köre van a politikai élet-
ben.” ◇ kaokarahigaderukaokarahigaderu égég azaz arcaarca 「Ha-
zukasikute kaokara higa deta.」 „Égett az arcom
a szégyentől.” ◇ kaonaraberukaonaraberu összegyűlikösszegyűlik
「Júmeiszensuraga kaonarabeta.」 „Összegyűl-
tek a híres versenyzők.” ◇ kaonidaszukaonidaszu kimutatkimutat
「Kare-va dzsibunno kandzsó-o kaoni daszana-
katta.」 „Nem mutatta ki az érzelmeit.” ◇

kaonidoro-okaonidoro-o nurunuru szégyentszégyent hozhoz rárá
「Nuszumi-o hataraite csicsino kaoni doro-o nut-
ta.」 „Szégyent hoztam az apámra a lopásommal.”
◇ kao-okao-o avaszeruavaszeru szemeszeme eléelé kerülkerül 「Ha-
zukasikute kanodzsoto kao-o avaszerarenai.」
„Nem merek a szeme elé kerülni szégyenemben.”
◇ kao-okao-o kaszukaszu beszédebeszéde vanvan velevele 「Csotto
kao-o kasitekurenai.」 „Beszédem van veled!” ◇

kao-okao-o daszudaszu benézbenéz 「Kaerini tomodacsinotok-
oroni kao-o dasita.」 „Hazafelé menet benéztem a
barátomhoz.” ◇ kao-okao-o taterutateru támogattámogat 「Ki-
mino kao-o taterutameni dzsósini kimi-o homete-
oita.」 „Dicsértelek a főnöködnek, hogy támogas-
salak.” ◇ kao-okao-o taterutateru kedvéértkedvéért csinálcsinál 「Ki-
mino kao-o tate keijaku-o muszubó.」 „A kedve-
dért megkötöm a szerződést.” ◇ kao-okao-o cunagucunagu
kapcsolatotkapcsolatot ápolápol 「Súni icsidotorihikiszaki-o
hómonsite kao-o cunaida.」 „Egy héten egyszer
elmegyünk az üzleti partnerünkhöz, hogy ápoljuk
a kapcsolatunkat.” ◇ kao-okao-o cubuszucubuszu bemocs-bemocs-
koljakolja aa becsületétbecsületét 「Kare-va bokuno kao-o
cubusita.」 „Bemocskolta a becsületemet.” ◇

kao-okao-o naoszunaoszu megigazítjamegigazítja aa sminkjétsminkjét
「Csotto kao-o naositekurune!」 „Várjatok egy
kicsi, megigazítom a sminkemet.” ◇ kao-okao-o na-na-
oszuoszu kozmetikaikozmetikai műtéteműtéte vanvan 「Kanodzso-va
kao-o naositajone.」 „Egészen biztosan kozmeti-
kai műtétje volt!” ◇ siradzsirasiikaosiradzsirasiikao rezze-rezze-
néstelennéstelen arcarc 「Szeidzsika-va siradzsirasii ka-
ode uszo-o cuita.」 „A politikus rezzenéstelen arc-
cal hazudott.” ◇ sirankao-osirankao-o szuruszuru úgyúgy tesz,tesz,
minthamintha nemnem tudnátudná 「Szonokotonicuite siran
kao-o sita.」 „Úgy tett, mintha nem tudna a do-
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logról.” ◇ sirankao-osirankao-o szuruszuru úgyúgy tesz,tesz, minthamintha
nemnem ismernéismerné 「Namae-o jondemo kare-va siran
kao-o sita.」 „Hiába szólítottam a nevén, úgy tett,
mintha nem ismerne.” ◇ ningjónojónakaoningjónojónakao ba-ba-
baarcbaarc 「Kono sódzso-va ningjónojóna kao-o si-
teiru.」 „Ennek a kislánynak babaarca van.” ◇

negaonegao alvóalvó arcarc 「Kodomono negao-o mite-
ita.」 „Néztem az alvó gyerek arcát.” ◇ hoto-hoto-
kenokaomoszandokenokaomoszando béketűrésnekbéketűrésnek isis vanvan ha-ha-
táratára ◇ muzukasiikaomuzukasiikao gondterheltgondterhelt arcarc
「Súrikó-va muzukasii kao-o sita.」 „A szerelő
gondterhelt arcot vágott.” ◇ varaigaovaraigao mosoly-mosoly-
gó arcgó arc
kaókaó ◆ Kaó-korKaó-kor
kaoavaszekaoavasze ◆ közösközös szereplésszereplés 「Eigaszutáno
kaoavasze」 „filmcsillagok közös szereplése” ◆

összejövetelösszejövetel 「Sinnjúsainno kaoavasze」
„összejövetel a új dolgozókkal” ◆ találkozótalálkozó
kaoavasze-okaoavasze-o szuruszuru ◆ bemutatbemutat egymásnakegymásnak
「Kekkonmaeni rjókeno kaoavasze-o sita.」 „Az
esküvő előtt bemutattuk egymásnak a rokonain-
kat.”

kaoburekaobure ◆ állományállomány 「Kaisano kaobure-va ta-
szaida.」 „A cégünk állománya változatos.” ◆ fel-fel-
állásállás 「Siaino kaobure-va dóda.」 „Milyen fel-
állásban játsszuk a meccset?” ◆ összeállításösszeállítás
「Csímuno kaobure-va kavatta.」 „Megváltozott
a csapat összeállítása.” ◇ onadzsikaobureonadzsikaobure meg-meg-
szokottszokott arcokarcok 「Kurabuni-va icumo onadzsi
kaoburega acumattekuru.」 „A klubba általában
a megszokott arcok jönnek.” ◇ onadzsikaobureonadzsikaobure
ugyanazokugyanazok azaz arcokarcok 「Naikaku-va kakonidzsú
nenkanzutto onadzsi kaobureda.」 „Az elmúlt
húsz évben ugyanazok az arcok vannak kormá-
nyon.”

kaocukikaocuki ◆ ábrázatábrázat ◆ arckifejezésarckifejezés 「Kare-
va kurai kaocukidejattekita.」 „Sötét arckifejezés-
sel jelent meg.” ◆ arcvonásarcvonás 「Kaocukino kibisii
otokodeszu.」 „Markáns arcvonású férfi.” ◆ vo-vo-
násnás 「Kanodzsono kaocuki-o szukosisika oboete-
inai.」 „Csak halványan emlékszem a vonásaira.”

kaocunagikaocunagi ◆ kapcsolattartáskapcsolattartás 「Kaocunagi-
nipátíni maicukisuszszekiszuru.」 „A kapcsolat-
tartás végett minden hónapban elmegyek a par-
tira.” ◆ összeismerkedésösszeismerkedés 「Konopátí-va kao-
cunaginiii kikaideszu.」 „Ez a parti jó alkalom az
összeismerkedésre.”

kaodacsikaodacsi ◆ arcarc 「Riszóno kaodacsi」 „tökéle-
tes arc” ◆ arcvonásarcvonás
kaodacsinototonottakaodacsinototonotta ◆ jóképűjóképű 「Kaodacsi-
no totonotta otoko」 „jóképű férfi” ◆ szépszép arcúarcú
「Kaodacsino totonotta dzsoszei」 „szép arcú nő”

kaodasikaodasi ◆ arcarc mutatásamutatása ◆ benézésbenézés ◆ meg-meg-
jelenésjelenés
kaodasibókaodasibó ◆ kámzsakámzsa
kaodasiszurukaodasiszuru ◆ benézbenéz 「Kjúkacsúni dzsimu-
soni kaodasisita.」 „Szabadságom alatt benéztem
az irodába.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Szono sinszeki-va
kankonszószaini-va kaodasiszuru.」 „Az a rokon
családi rituálékon megjelenik.” ◆ mutatjamutatja azaz
arcátarcát 「Dógademo kubikara sitasika ucuszazu,
icsidomo kaodasisitakotoganakatta.」 „A filmben
mindig csak nyaktól lefelé látszott, az arcát soha-
sem mutatta.”

kaodzsasinkaodzsasin ◆ arcképarckép 「Paszupótoni
kaodzsasin-o jóisita.」 „Készítettem egy arcképet
az útlevelemhez.” ◆ portréportré
kaodzsirogankaodzsirogan ◆ apácalúdapácalúd
kaodzsúkaodzsú ◆ egészegész arcarc 「Kaodzsúninikibiga de-
kiteiru.」 „Az egész arca pattanásos.”

kaogaaukaogaau ◆ találkoziktalálkozik aa tekintetüktekintetük 「Kareto
kaoga atta.」 „Találkozott a tekintetünk.”

kaogahiroikaogahiroi ◆ nagynagy ismeretségiismeretségi köreköre vanvan
「Kare-va szeikaini kaoga hiroi.」 „Nagy ismeret-
ségi köre van a politikai életben.”

kaogahokorobirukaogahokorobiru ◆ szélesszéles mosolytmosolyt csalcsal azaz
arcáraarcára 「Kavaii akacsan-o mite kaogahokorobi-
ta.」 „Az aranyos kisbaba széles mosolyt csalt az
arcomra.”

kaogahokorobukaogahokorobu ◆ füligfülig érér aa szájaszája 「Góka-
kusitato sitte kaogahokoronda.」 „Fülig ért a szá-
ja a sikeres vizsgája után.”

kaogakumorukaogakumoru ◆ borús lesz a tekinteteborús lesz a tekintete
kaogatacukaogatacu ◆ nemnem hozhoz szégyentszégyent rárá 「Ana-
taga suszszekisinakereba bokuno kaoga tacsima-
szen.」 „Ha te nem jössz el, szégyent hozol rám.”

kaogaurerukaogaureru ◆ ismerikismerik 「Kare-va kono gjókaide
kaoga ureteiru.」 „Őt ebben az iparágban isme-
rik.”

kaoirokaoiro ◆ arckifejezésarckifejezés 「Nedan-o itte kónjú-
sano kaoiro-o ukagatta.」 „Árat mondva figyel-
tem a vevő arckifejezését.” ◆ arcszínarcszín 「Kaoiroga
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varuikara, csotto jaszundekudaszai.」 „Rossz az
arcszíned, pihenj egy kicsit!” ◇ kaoiro-okaoiro-o jomujomu
arckifejezésbőlarckifejezésből olvasolvas 「Hitono kaoiro-o jo-
mu.」 „Az emberek arckifejezéséből olvas.”

kaoirogavaruikaoirogavarui ◆ rosszrossz színbenszínben vanvan 「Kaoi-
roga varuijo.」 „Rossz színben vagy!”

kaoiro-okaoiro-o jomujomu ◆ arckifejezésbőlarckifejezésből olvasolvas
「Hitono kaoiro-o jomu.」 „Az emberek arckife-
jezéséből olvas.”

kaojakukaojaku ◆ bandavezérbandavezér ◆ nagyágyúnagyágyú
kaokarahigaderukaokarahigaderu ◆ égég azaz arcaarca 「Hazukasi-
kute kaokara higa deta.」 „Égett az arcom a szé-
gyentől.”

kaokarahigadeszókaokarahigadeszó ◆ felsülfelsül
「Jaszuppoipurezento-o vatasite kaokara higa de-
szódatta.」 „Felsültem az olcsó ajándékommal.”
◆ leégleég 「Funiaina joszóini kaokara higa deszó-
datta.」 „Leégtem a nem hozzám illő ruhában.”

kaokarataorerukaokarataoreru ◆ orraorra esikesik 「Cumazuite ka-
okara taoreta.」 „Megbotlottam, és orra estem.”

kaokatacsikaokatacsi ◆ arcarc 「Ano kaokatacsini umarete-
kitakatta!」 „Szerettem volna olyan arccal szület-
ni, mint ő.” ◆ arcformaarcforma ◆ arcvonásarcvonás 「Dorobó-
no kaokatacsi-o oboeteimaszuka?」 „Emlékszik a
rabló arcvonásaira?”

kaokatacsinototonottakaokatacsinototonotta ◆ jóképűjóképű 「Kaoka-
tacsino totonotta otoko」 „jóképű férfi” ◆ szépszép
arcúarcú 「Kaokatacsino totonotta dzsoszei」 „szép
arcú nő”

kaokukaoku ◆ lakóházlakóház ◇ dokuricukaokudokuricukaoku különállókülönálló
házház
kaokudaicsókaokudaicsó ◆ ingatlan-nyilvántartásingatlan-nyilvántartás
kaokukaitaikaokukaitai ◆ házbontásházbontás
kaokunomissúsitaikaokunomissúsitai ◆ beépült területbeépült terület
kaomakekaomake ◆ megszégyenülésmegszégyenülés
kaomakenokaomakeno ◆ megirigyelhetnémegirigyelhetné 「Opera kasu-
kaomakeno utagoeda.」 „Olyan hangja van, hogy
egy operaénekes is megirigyelhetné.” ◆ megszé-megszé-
gyenítőgyenítő 「Kurótokaomakeno engidatta.」 „Pro-
fikat is megszégyenítő előadás volt.”

kaomakeszurukaomakeszuru ◆ elképesztőelképesztő 「Kanodzsono
namaikiszani kaomakesita.」 „Elképesztően pi-
masz.”

kaomisirinokaomisirino ◆ ismerősismerős
「Kaomisirinoodzsiszan-ni mainicsiaiszacusitei-

ru.」 „Minden nap köszönök egy idős ismerősöm-
nek.” ◆ látásbóllátásból ismertismert 「Kaomisirino hito」
„látásból ismert ember”

kaomiszekaomisze ◆ bemutatkozásbemutatkozás ◆ debütálásdebütálás ◆

első megjelenéselső megjelenés
kaomiszekógjókaomiszekógjó ◆ mindenkitmindenkit felvonultatófelvonultató
előadáselőadás
kaomiszeszurukaomiszeszuru ◆ debütáldebütál
kaomodzsikaomodzsi ◆ emotikonemotikon ◆ hangulatjelhangulatjel
kaomukeszurukaomukeszuru ◆ szemeszeme eléelé kerülkerül 「Szono
hitoni kaomukedekinai.」 „Nem merek a szeme
elé kerülni.”

kaonkaon ◆ melegítésmelegítés
kaonadzsiminokaonadzsimino ◆ látásbóllátásból ismerősismerős 「Kaona-
dzsimino kjaku」 „látásból ismerős vendég”

kaonaraberukaonaraberu ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Júmeiszensur-
aga kaonarabeta.」 „Összegyűltek a híres ver-
senyzők.”

kaonicsikazukiszugirukaonicsikazukiszugiru ◆ képébeképébe mászikmászik
「Kare-va hanaszutokini kaoni csikazuki szugiru
kuszegaaru.」 „Állandóan a képembe mászva be-
szél.”

kaonidaszukaonidaszu ◆ kimutatkimutat 「Kare-va dzsibunno
kandzsó-o kaoni daszanakatta.」 „Nem mutatta
ki az érzelmeit.”

kaonidoro-okaonidoro-o nurunuru ◆ szégyentszégyent hozhoz rárá
「Nuszumi-o hataraite csicsino kaoni doro-o nut-
ta.」 „Szégyent hoztam az apámra a lopásommal.”

kaonihohoemi-okaonihohoemi-o ukabaszeruukabaszeru ◆ mosolytmosolyt csalcsal
aa szájáraszájára 「Akacsan-va hitoni hohoemi-o uka-
baszeta.」 „A kisbaba mosolyt csalt az emberek
szájára.”

kaoninsókaoninsó ◆ arc alapú azonosításarc alapú azonosítás
kaonohadakaonohada ◆ arcbőrarcbőr
kaonohjódzsókaonohjódzsó ◆ arcjátékarcjáték 「Ano haijúno ka-
ono hjódzsó-va umakatta.」 „A színésznek jó volt
az arcjátéka.”

kaonozószakukaonozószaku ◆ arcformaarcforma 「Kaono zószaku-
ga totonotteiru.」 „Szabályos arcformája van.”

kao-okao-o avaszeruavaszeru ◆ szemeszeme eléelé kerülkerül 「Ha-
zukasikute kanodzsoto kao-o avaszerarenai.」
„Nem merek a szeme elé kerülni szégyenemben.”
◆ találkoziktalálkozik 「Karera-va hadzsimete kao-o
avaszeta.」 „Először találkoztak.”
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kao-okao-o cubuszucubuszu ◆ bemocskoljabemocskolja aa becsületétbecsületét
「Kare-va bokuno kao-o cubusita.」 „Bemocskol-
ta a becsületemet.”

kao-okao-o cukiavaszerucukiavaszeru ◆ szemtőlszemtől szembenszemben ta-ta-
lálkoziklálkozik 「Kao-o cuki avaszete hanasita.」
„Szemtől szemben beszélgettünk.”

kao-okao-o cunagucunagu ◆ kapcsolatotkapcsolatot ápolápol 「Súni
icsidotorihikiszaki-o hómonsite kao-o cunaida.」
„Egy héten egyszer elmegyünk az üzleti partne-
rünkhöz, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat.”

kao-okao-o daszudaszu ◆ benézbenéz 「Kaerini tomodacsino-
tokoroni kao-o dasita.」 „Hazafelé menet benéz-
tem a barátomhoz.”

kao-o fuszerukao-o fuszeru ◆ lehorgasztja a fejétlehorgasztja a fejét
kao-okao-o jogoszujogoszu ◆ foltotfoltot ejtejt aa becsületénbecsületén
「Csicsino kao-o jogosita.」 „Foltot ejtettem
apám becsületén.”

kao-okao-o kaszukaszu ◆ beszédebeszéde vanvan velevele 「Csotto
kao-o kasitekurenai.」 „Beszédem van veled!”

kao-okao-o miavaszerumiavaszeru ◆ egymásraegymásra tekinttekint
「Karera-va kao-o miavaszeta.」 „Egymásra te-
kintettek.” ◆ összenézösszenéz 「Hitobito-va kao-o
miavaszeta.」 „Összenéztek az emberek.”

kao-okao-o miszerumiszeru ◆ arcátarcát mutatjamutatja 「Jorunina-
rutokono macsi-va mattaku csigau kao-o misze-
ru.」 „Ez a város este tökéletesen más arcát mu-
tatja.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Sacsó-va súikkaikódzsóni
kao-o miszeteiru.」 „Az igazgató egy héten egy-
szer megjelenik az üzemben.”

kao-okao-o naoszunaoszu ◆ kozmetikaikozmetikai műtéteműtéte vanvan
「Kanodzso-va kao-o naositajone.」 „Egészen
biztosan kozmetikai műtétje volt!” ◆ megigazít-megigazít-
jaja aa sminkjétsminkjét 「Csotto kao-o naositekurune!」
„Várjatok egy kicsi, megigazítom a sminkemet.”

kao-okao-o sikamerusikameru ◆ elfintorodikelfintorodik 「Akusú-o ka-
ide kao-o sikameta.」 „Elfintorodott a bűztől.” ◆

eltorzítjaeltorzítja azaz arcátarcát ◆ fintorogfintorog ◆ grimasztgrimaszt
vágvág 「Dzsósino ijamini kao-o sikameta.」 „A fő-
nököm szurkálódására grimaszt vágtam.” ◆ meg-meg-
gyötört arcot vággyötört arcot vág
kao-o sikamerukotokao-o sikamerukoto ◆ fintorfintor
kao-okao-o szomukeruszomukeru ◆ elfordítjaelfordítja aa fejétfejét ◆ el-el-
fordulfordul 「Jobikakejótositaga kanodzso-va kao-o
szomuketa.」 „Megszólítottam, de elfordult.”

kao-okao-o taterutateru ◆ kedvéértkedvéért csinálcsinál 「Kimino
kao-o tate keijaku-o muszubó.」 „A kedvedért

megkötöm a szerződést.” ◆ támogattámogat 「Kimino
kao-o taterutameni dzsósini kimi-o hometeoita.」
„Dicsértelek a főnöködnek, hogy támogassalak.”

kao-okao-o uruuru ◆ ismerttéismertté válikválik ◆ népszerűsítinépszerűsíti
magátmagát 「Terebide kao-o utta.」 „Televízióban
népszerűsítettem magam.”

kaopaszukaopaszu ◆ arcarc alapjánalapján beengedésbeengedés 「Mon-
o kaopaszude tótta.」 „Arc alapján beengedtek a
kapun.”

kaopaszugakikukaopaszugakiku ◆ nemnem kellkell belépőbelépő 「Kono-
konszátoni boku-va kaopaszuga kiku.」 „Nekem
nem kell belépő arra a koncertre.”

kaorikaori ◆ bukébuké 「Konovain-va kaorigaii.」 „En-
nek a bornak bukéja van.” ◆ illatillat 「Ohanano ka-
ori」 „virág illata” ◆ művésziművészi jellegjelleg ◆ zama-zama-
tostos illatillat 「Kóhíno kaori」 „kávé zamatos illata”
◇ iszonokaoriiszonokaori sóssós tengerillattengerillat ◇ uminokaoriuminokaori
tengerillattengerillat
kaoricukinoszekkenkaoricukinoszekken ◆ pipereszappanpipereszappan
kaorinkaorin ◆ kaolinkaolin
kaorinaitokaorinaito ◆ kaolinitkaolinit
kaorukaoru ◆ illatozikillatozik 「Nivade hanaga kaotteita.」
„A kertben illatoztak a virágok.”

kaoszukaoszu ◆ káoszkáosz
kaoszurironkaoszuriron ◆ káoszelméletkáoszelmélet
kaoszurukaoszuru ◆ arcotarcot vágvág 「Odoroita kao-o sita.」
„Meglepett arcot vágott.”

kápettokápetto ◆ szőnyegszőnyeg 「Daitórjóno
maenireddokápetto-va sikareta.」 „Az elnök elé
vörös szőnyeget terítettek.” ◆ szőnyegpadlószőnyegpadló
「Kápettokarafuróringuni hari kaeta.」 „A sző-
nyegpadlót padlóra cseréltem.”

kapibarakapibara ◆ vízidisznóvízidisznó 「Kapibara-va nezum-
ino nakamadeszu.」 „A vízidisznó az egerekhez
tartozik.”

kapokapo ◆ gitárhúr-leszorítógitárhúr-leszorító
kapokkukapokku ◆ gyapotfagyapotfa
kaposuvárukaposuváru ◆ KaposvárKaposvár
kappakappa ◆ jójó úszóúszó ◆ kappakappa ◆ vízivízi manómanó ◇ oka-oka-
niagattakappaniagattakappa partrapartra vetettvetett halhal 「Boku-va
kurumaganaito okani agatta kappadeszu.」 „Ko-
csi nélkül olyan vagyok, mint a partra vetett hal.”
◇ henoheno kappakappa gyerekjátékgyerekjáték 「Kono sigoto-va
heno kappada.」 „Ez a munka gyerekjáték.”
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kappakappa ◆ ráförmedésráförmedés
kappakappa ◆ esőköpenyesőköpeny
kappakappa ◆ kappakappa
kappacukappacu ◆ aktivitásaktivitás ◆ élénkségélénkség ◇ kappa-kappa-
cukaszaszerucukaszaszeru felélénkítfelélénkít 「Teikinri-va
kabusikisidzsó-o kappacukaszaszeta.」 „Az ala-
csony kamatok felélénkítették a részvénypiaco-
kat.” ◇ kappacuninarukappacuninaru felélénkülfelélénkül 「Kareno
nóno kacudóga kappacuninatta.」 „Felélénkült az
agyműködése.”

kappacukakappacuka ◆ élénkülésélénkülés ◆ megélénkülésmegélénkülés ◇

kappacukaszaszerukappacukaszaszeru felélénkítfelélénkít 「Teikinri-va
kabusikisidzsó-o kappacukaszaszeta.」 „Az ala-
csony kamatok felélénkítették a részvénypiaco-
kat.” ◇ kappacukaszurukappacukaszuru megélénkülmegélénkül 「Kazan-
kacudóga kappacukasita.」 „A vulkáni tevékeny-
ség megélénkült.”

kappacukaszaszerukappacukaszaszeru ◆ felélénkítfelélénkít 「Teikinri-
va kabusikisidzsó-o kappacukaszaszeta.」 „Az
alacsony kamatok felélénkítették a részvénypiaco-
kat.”

kappacukaszurukappacukaszuru ◆ megélénkülmegélénkül 「Kazankac-
udóga kappacukasita.」 „A vulkáni tevékenység
megélénkült.”

kappacunakappacuna ◆ aktívaktív 「Kjó-va kabusikisidzsó-va
kappacudatta.」 „Ma aktív volt a részvénypiac.”
◆ élénkélénk 「Kono kodomo-va kappacuszugiru.」
„Ez a gyerek túl élénk.” ◆ mozgékonymozgékony 「Kap-
pacuna dóbucu」 „mozgékony állat” ◆ pörgőspörgős
「Kappacuna kaiva」 „pörgős beszélgetés” ◆ pö-pö-
rögrög 「Fudószansidzsó-va kappacuda.」 „Pörög a
lakáspiac.” ◆ virgoncvirgonc 「Kono ko-va kappacu-
da.」 „Ez a gyerek virgonc.” ◇ kappacuninarukappacuninaru
felélénkülfelélénkül 「Kareno nóno kacudóga kappacuni-
natta.」 „Felélénkült az agyműködése.”

kappacunikappacuni ◆ élénkenélénken 「Taiikuno dzsugjóde
kodomotacsi-va min-nakappacuni ugoita.」 „A
tornaórán a gyerekek élénken mozogtak.”

kappacuninarukappacuninaru ◆ felélénkülfelélénkül 「Kareno nóno
kacudóga kappacuninatta.」 „Felélénkült az agy-
működése.” ◆ felpörögfelpörög 「Fudószansidzsó-va
kappacuninatta.」 „Felpörgött a lakáspiac.” ◆

megelevenedikmegelevenedik 「Kabuno torihiki-va kappacu-
ninatta.」 „A részvénykereskedés megelevene-
dett.”

kappacuniszurukappacuniszuru ◆ stimulálstimulál 「Kórjú-o kappa-
cunisita.」 „Stimulálta a kommunikációt.”

kappacuniugokaszerukappacuniugokaszeru ◆ megtáncoltatmegtáncoltat
「Csúóginkóno riszagede sidzsó-va kappacuni
ugoita.」 „A jegybank kamatvágása megtáncoltat-
ta a piacokat.”

kappamakikappamaki ◆ uborkás tekercsuborkás tekercs
kappankappan ◆ betűnyomtatásbetűnyomtatás ◆ nyomóformanyomóforma ◆

tipográfiatipográfia
kappanbonkappanbon ◆ nyomtatott könyvnyomtatott könyv
kappandzsokappandzso ◆ nyomdanyomda
kappangjósakappangjósa ◆ tipográfustipográfus
kappan-inszacukappan-inszacu ◆ betűnyomtatásbetűnyomtatás ◆ tipo-tipo-
gráfiagráfia
kappan-jakappan-ja ◆ nyomdanyomda ◆ nyomdásznyomdász
kappanokavanagarekappanokavanagare ◆ aa lónaklónak négynégy lábalába
van, mégis megbotlikvan, mégis megbotlik
kappanoszarakappanoszara ◆ kappa tányérjakappa tányérja
kappanzurikappanzuri ◆ nyomtatásnyomtatás ◆ nyomtatványnyomtatvány
kapparaukapparau ◆ elcsórelcsór 「Tentóniattaringo-o kap-
paratta.」 „Elcsórta a bolt elejére kirakott almát.”
◆ elkaszálelkaszál 「Bóde aiteno asi-o kapparatta.」
„Egy bottal elkaszálta az ellenfele lábát.” ◆ el-el-
ragadragad 「Hittakuri-va dzsoszeino kaban-o kappa-
ratte nigeta.」 „A rabló a nő táskáját elragadva el-
futott.”

kappaszurukappaszuru ◆ hangosan kifejti az igazáthangosan kifejti az igazát
kappenszurukappenszuru ◆ megbarnulmegbarnul
kappokappo ◆ járás-kelésjárás-kelés ◆ lépdeléslépdelés ◆ sétafiká-sétafiká-
láslás ◆ vagány sétavagány séta
kappókappó ◆ japánjapán ételkészítésételkészítés ◆ japánjapán kony-kony-
haha
kappógikappógi ◆ konyhaköténykonyhakötény ◆ otthonkaotthonka ◆

szakácsruhaszakácsruha
kapposzurukapposzuru ◆ büszkénbüszkén lépdellépdel 「Szensudan-
va kaikaisiki-o kapposita.」 „A versenyzők büsz-
kén lépdeltek a megnyitó ünnepségen.” ◆ jár-jár-
kelkel 「Gundzsin-va dóro-o vaga monogaode kap-
positeita.」 „A katonák úgy jártak-keltek az utcán,
mintha csak az övék lenne.” ◆ vagányulvagányul sétálsétál
「Szaikókjúna fuku-o
minimatoiburandoszutoríto-o kappositeita.」
„Drága ruhában, vagányul sétáltam a divatsoron.”

kappótenkappóten ◆ japán étteremjapán étterem
kappukappu ◆ részletfizetésrészletfizetés
kappukappu ◆ csészecsésze ◆ kosárkosár
「Kanodzsonoburadzsá-va Dkappuda.」 „D mé-

16881688 kappa kappa – kappu kappu AdysAdys



retű melltartókosár kell neki.” ◆ kupakupa 「Kappu-
o kakutokusita.」 „Elnyerte a kupát.” ◆ pohárpohár
「Szúpunimiruku hitokappu-o irete kudaszai.」
„Öntsön a levesbe 1 pohár tejet!” ◇ keirjókappukeirjókappu
mérőpohármérőpohár ◇ gekkeikappugekkeikappu intimkehelyintimkehely ◇

kóhí-kappukóhí-kappu kávéscsészekávéscsésze ◇ medzsá-kappumedzsá-kappu
mérőpohármérőpohár ◇ júsókappujúsókappu bajnokibajnoki kupakupa ◇

várudokappuvárudokappu világkupavilágkupa
kappu-aiszukappu-aiszu ◆ poharas fagylaltpoharas fagylalt
kappuhósikikappuhósiki ◆ részletfizetési tervrészletfizetési terv
kappu-kékikappu-kéki ◆ kosár alakú süteménykosár alakú sütemény
kappukinkappukin ◆ részletrészlet ◆ részletösszegrészletösszeg
kappukóbaikappukóbai ◆ részletre vásárlásrészletre vásárlás
kappukukappuku ◆ testalkattestalkat 「Kappukuno joi hito」
„erős testalkatú ember”

kappukukappuku ◆ harakiriharakiri
kappumenkappumen ◆ instantinstant rámenrámen ◆ instantinstant tész-tész-
tata
kappunókezarakappunókezara ◆ csészealjcsészealj
kappunúdorukappunúdoru ◆ poharas instant rámenpoharas instant rámen
kappurámenkappurámen ◆ poharas instant rámenpoharas instant rámen
kappurukappuru ◆ párpár 「Kappuru tacsi-va odotteita.」
„A párok táncoltak.”

kappusókankappusókan ◆ amortizációamortizáció
kappuszutankappuszutan ◆ továbbítógörgőtovábbítógörgő
kapucsákapucsá ◆ elfogáselfogás ◇ szukurín-kapucsászukurín-kapucsá kép-kép-
ernyőelmentésernyőelmentés ◇ szukurín-kapucsászukurín-kapucsá képer-képer-
nyőkép rögzítésenyőkép rögzítése
kapucsínokapucsíno ◆ cappuccinocappuccino ◆ tejeskávétejeskávé fa-fa-
héjjalhéjjal
kapuricsiokapuricsio ◆ capricciocapriccio ◆ kötetlen zeneműkötetlen zenemű
kapusidokapusido ◆ kapszidkapszid
kapuszaisinkapuszaisin ◆ kapszaicinkapszaicin
kapuszerukapuszeru ◆ kabinkabin ◆ kapszulakapszula 「Kapuszeru
irino kuszuri」 „kapszulás gyógyszer” ◇ ucsú-ucsú-
kapuszerukapuszeru űrkabinűrkabin 「Ucsúhikósi-va ucsúkapu-
szeruni norikonda.」 „Az űrhajósok beszálltak az
űrkabinba.” ◇ kikankapuszerukikankapuszeru visszatérővisszatérő
egységegység ◇ szufuto-kapuszeruszufuto-kapuszeru puhapuha kapszu-kapszu-
lala ◇ taimu-kapuszerutaimu-kapuszeru időkapszulaidőkapszula ◇ hádo-hádo-
kapuszerukapuszeru kemény kapszulakemény kapszula
kapuszeruhoterukapuszeruhoteru ◆ kapszulahotelkapszulahotel
kapuszeruzaikapuszeruzai ◆ kapszulás gyógyszerkapszulás gyógyszer
kapuszomeakapuszomea ◆ kapszomerkapszomer

karakara ◆ KínaKína
karakara ◆ ürességüresség ◇ karageikikarageiki jójó gazdaságigazdasági
helyzethelyzet hamishamis érzeteérzete ◇ karaniszurukaraniszuru kiürítkiürít
「Gótó-va szóko-o karanisita.」 „A rablók kiürí-
tették a raktárat.” ◇ karaninarukaraninaru kiürülkiürül
「Gaszubonbe-va karaninatta.」 „Kiürült a gáz-
palack.” ◇ karanokarano üresüres 「Karanodanbóru bako-
o cubusita.」 „Az üres papírdobozokat szétszed-
tem.”

karakara ◆ alólalól 「Szekininkara nogarejótosita.」
„Ki akart bújni a felelősség alól.” ◆ attólattól 「Szo-
no hikaraszubete kavatta.」 „Attól a naptól kezd-
ve minden megváltozott.” ◆ bólból 「Szore-va kei-
kenkara sitteiru.」 „Ezt tapasztalatból tudom.” ◆

bőlből 「Jófuku-o szúcukészukara tori dasita.」 „Ki-
vettem a bőröndből a ruhát.” ◆ csakcsak szólokszólok
「Okuretemo matanaikara.」 „Csak szólok, hogy
én nem fogok ott szobrozni, ha késel!” ◆ elel
「Iszu-o cukuekara hanasita.」 „Elhúztam az szé-
ket az asztaltól.” ◆ előlelől 「Han-nin-va keiszacu-
kara nigeta.」 „A tettes elfutott a rendőrök elől.”
◆ felőlfelől 「Densa-va tókjókara kimasita.」 „Tokió
felől jött a vonat.” ◆ hiszenhiszen 「Megane-o katei-
naikara mienainojo.」 „Nem csoda, hogy nem lá-
tod, hiszen nincs is rajtad a szemüveged!” ◆ mertmert
「Súmacudakara oszoku okita.」 „Később keltem
fel, mert hétvége van.” ◆ miattmiatt 「Szaszainako-
tokara kenkaninarimasita.」 „Apróság miatt vesz-
tek össze.” ◆ miótamióta 「Szaigoni attekara iroiro-
atta.」 „Sok minden történt, mióta nem találkoz-
tunk.” ◆ miutánmiután 「Tabetekara ha-o migaita.」
„Miután ettem, megmostam a fogam.” ◆ ótaóta
「Kare-o kodomono tokikara sitteiru.」 „Gyerek-
korom óta ismerem.” ◆ rólról 「Neko-va téburuka-
ra tobi orita.」 „A macska leugrott az asztalról.” ◆

rőlről 「Iszukara tacsi agatta.」 „Felálltam a szék-
ről.” ◆ tóltól 「Ano eiga-va dojóbikara dzsóeiszar-
eteiru.」 „Azt a filmet szombattól kezdik vetíteni.”
◆ tőltől 「Godzsikara rokudzsimade」 „öttől hatig”
◇ aszakarabanmadeaszakarabanmade reggeltőlreggeltől estigestig
「Aszakara banmade benkjósi cuzuketeiru.」
„Reggeltől estig tanulok.” ◇ aszakarabanmadeaszakarabanmade
látástóllátástól vakulásigvakulásig 「Aszakara banmade ha-
taraiteiru.」 „Látástól vakulásig dolgozik.” ◇ ii-ii-
karakara mármár 「Iikarajamete!」 „Hagyd már abba!”
◇ siranaikarasiranaikara felőlemfelőlem 「Szon-nani tabete fu-
tottemo siranaikarane.」 „Felőlem degeszre is
eheted magad, de aztán ne mondd, hogy elhíztál.”
◇ cugikaracugikara cugi-ecugi-e toto egyre-másraegyre-másra 「Cugi-
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kara cugiheto hókokuga happjószareta.」 „Egyre-
másra érkeztek a jelentések.” ◇ cugikaracugikara cugi-cugi-
ee toto egymásegymás utánután 「Cugikara cugiheto monda-
iga okiru.」 „Egymás után jönnek a problémák.”
◇ tekaratoiumonotekaratoiumono miutánmiután 「Muszuko-va kek-
konsitekaratoiumono, madzsimena hitoninatta.」
„A fiam miután megnősült, megkomolyodott.” ◇

nakakaranakakara belőlebelőle 「Kono nakakara hitocu tot-
tekudaszai.」 „Vegyen belőle egyet!” ◇ nakaka-nakaka-
rara közülközül 「Omijageno nakakara hitocu erandek-
udaszai.」 „Válasszon ki egyet az ajándékok kö-
zül!”

karakara ◆ héjhéj 「Kurumino kara」 „dió héja” ◆ hü-hü-
velyvely 「Mameno kara」 „bab hüvelye” ◆ kitin-kitin-
páncélpáncél 「Koncsúno kara」 „bogár kitinpáncél-
ja” ◆ páncélpáncél 「Ebino kara」 „garnélarák pán-
célja” ◇ kakinokarakakinokara osztrigahéjosztrigahéj ◇ katacu-katacu-
ruminokararuminokara csigaházcsigaház ◇ kara-okara-o jaburujaburu kitörkitör
「Nicsidzsóno kara-o jabutta.」 „Kitörtem a hét-
köznapokból.” ◇ dzsibun-dzsibun-
nokaranitodzsikomorunokaranitodzsikomoru magábamagába zárkózikzárkózik ◇

szuigaraszuigara csikkcsikk 「Haizara-va szuigaradeippa-
idatta.」 „A hamutartó tele volt csikkel.” ◇ ta-ta-
magonokaramagonokara tojáshéjtojáshéj ◇ torigaratorigara csirke-csirke-
csontcsont 「Torigaraszúpu」 „csirkecsont leves” ◇

nukegaranukegara levedlettlevedlett bőrbőr 「Hebino nuke ga-
ra」 „levedlett kígyóbőr” ◇ bentónokarabentónokara üres-üres-
sésé váltvált uzsonnásuzsonnás dobozdoboz ◇ monukenokaramonukenokara
levedlettlevedlett kitinpáncélkitinpáncél ◇ monukenokaramonukenokara hűlthűlt
helyhely 「Dorobóno kakure ga-va monukeno kar-
adatta.」 „A búvóhelyén már csak a rablók hűlt
helyét találták.”

karákará ◆ gallérgallér ◆ szellemiségszellemiség 「Szukúru-
kará」 „iskola szellemisége” ◆ színszín 「Paszuteru-
kará」 „pasztellszín” ◆ színesszínes 「Kore-va szaiko-
nokará sasindeszu.」 „Ez a legrégibb színes fény-
kép.” ◆ színezetszínezet ◇ képu-karáképu-kará körgallérkörgallér ◇

szukúru-karászukúru-kará iskolaiskola színeiszínei ◇ szukúru-karászukúru-kará
iskolaiskola arculataarculata ◇ szérá-karászérá-kará matrózgallérmatrózgallér
◇ daburu-karádaburu-kará dupladupla gallérgallér ◇ paszuteru-paszuteru-
karákará pasztellszínpasztellszín ◇ metarikku-karámetarikku-kará metálmetál
színszín ◇ rókaru-karárókaru-kará helyi színezethelyi színezet
kárákárá ◆ hajcsavaróhajcsavaró
karaagekaraage ◆ liszttelliszttel rántottrántott húshús ◇ torinok-torinok-
araagearaage liszttel rántott csirkehúsliszttel rántott csirkehús
karaarukaraaru ◆ megvanmegvan 「Súiszanmétorukaraaru
taibokuda.」 „Ennek a fának a kerülete megvan
vagy három méter.”

karabakokarabako ◆ üres dobozüres doboz

karábásingókarábásingó ◆ színsávjelszínsávjel
karabicukarabicu ◆ lábakon álló ládalábakon álló láda
karabinakarabina ◆ karabinerkarabiner
karaborikarabori ◆ száraz várárokszáraz várárok
kará-botankará-botan ◆ gallérgombgallérgomb
karabukikarabuki ◆ száraz ronggyal törlésszáraz ronggyal törlés
karabukiszurukarabukiszuru ◆ szárazszáraz ronggyalronggyal töröltöröl
「Téburu-o karabukisitepikapikanisita.」 „Száraz
ronggyal fényesre töröltem az asztalt.”

karaburikaraburi ◆ kudarckudarc 「Kógeki-va mattakuno ka-
raburini ovatta.」 „Teljes kudarcba fulladt a tá-
madás.” ◆ melléütésmelléütés 「Teniszupuréjá-va kara-
burino renzokudesita.」 „A teniszező melléütések
sorozatát vétette.”

karaburidearukaraburidearu ◆ nemnem sikerülsikerül 「Kanodzso-o
détoni szaszottaga karaburidatta.」 „Randira hív-
tam, de nem sikerült.”

karacujukaracuju ◆ száraz esősévszakszáraz esősévszak
karacumonokaracumono ◆ porcelánporcelán
karadakarada ◆ egészségegészség 「Zangjó-va karadani ko-
taeta.」 „A túlóra megviselte az egészségemet.”
◆ testtest 「Kare-va karadaga ókii.」 „Nagy teste
van.” ◇ okarada-ookarada-o daidzsinidaidzsini vigyázzonvigyázzon ma-ma-
gáragára 「Okarada-o daidzsini!」 „Vigyázzon ma-
gára!” ◇ karadagaakukaradagaaku szabadszabad 「Han-
nicsikaradaga aita.」 „Fél napig szabad voltam.”
◇ karadagacuzukukaradagacuzuku bírjabírja erővelerővel 「Icumade
karadaga cuzukukavakaranai.」 „Nem tudom
még meddig bírom erővel.” ◇ karadagamota-karadagamota-
nainai nemnem bírbír 「Kono sigoto-va karadaga mota-
nai.」 „Nem bírom ezt a munkát.” ◇ karada-karada-
dzsúdzsú mindenemindene 「Karadadzsúga itai.」 „Minde-
nem fáj.” ◇ karadaniki-okaradaniki-o cukerucukeru vigyázvigyáz ma-ma-
gáragára 「Karadani ki-o cukete!」 „Vigyázz magad-
ra!” ◇ karadaniszavarukaradaniszavaru megártmegárt 「Nomiszu-
giruto karadani szavaru.」 „A sok ital megárt.” ◇

karadanivaruikaradanivarui ártalmasártalmas 「Nomiszugi-va kar-
adani varui.」 „A túlzott italozás ártalmas.” ◇

karadahitocudekaradahitocude egyegy szálszál magábanmagában 「Kar-
adahitocude tobeisita.」 „Egy szál magában Ame-
rikába ment.” ◇ karada-okarada-o arauarau mosakszikmosakszik
「Kare-va karada-o aratteiru.」 „Mosakszik.” ◇

karada-okarada-o okoszuokoszu felülfelül 「Kare-va beddode
karada-o okosita.」 „Felült az ágyban.” ◇

karada-okarada-o osimuosimu kímélikíméli magátmagát 「Csicsi-va
karada-o osimazu hataraiteita.」 „Az apám magát
nem kímélve dolgozott.” ◇ karada-okarada-o kovaszukovaszu
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tönkretönkre tesziteszi magátmagát 「Kare-va tabako-o szui-
szugite karada-o kovasita.」 „Tönkre tette magát
a sok dohányzással.” ◇ karada-okarada-o nobaszunobaszu
nyújtózkodiknyújtózkodik 「Neko-va karada-o nobasita.」
„A macska nyújtózkodott.” ◇ karada-okarada-o fudzsi-fudzsi-
júniszaszerujúniszaszeru megnyomorítmegnyomorít 「Dzsikode ka-
reno karadaga fudzsijúninatta.」 „A baleset meg-
nyomorította.” ◇ karada-okarada-o rakuniszururakuniszuru ké-ké-
nyelembenyelembe helyezihelyezi magátmagát 「Karada-o rakuni-
site kudaszai!」 „Helyezze magát kényelembe!” ◇

karada-okarada-o rakuniszururakuniszuru elernyedelernyed 「Karada-o
rakunisite ongaku-o kiita.」 „Elernyedve hallgat-
tam a zenét.”

karadacukikaradacuki ◆ testfelépítéstestfelépítés 「Kanodzsono
karadacuki-va hoszoi.」 „Vékony testfelépítésű.”

karadadzsúkaradadzsú ◆ mindenemindene 「Karadadzsúga itai.」
„Mindenem fáj.”

karadagaakukaradagaaku ◆ szabadszabad 「Han-nicsikaradaga
aita.」 „Fél napig szabad voltam.”

karadagaaszedebetocukukaradagaaszedebetocuku ◆ izzad,izzad, mintmint aa
lóló 「Nacumo fujumo karadaga aszedebetocuitei-
ru.」 „Télen-nyáron izzadok, mint a ló.”

karadagacuzukukaradagacuzuku ◆ bírjabírja erővelerővel 「Icumade
karadaga cuzukukavakaranai.」 „Nem tudom
még meddig bírom erővel.”

karadagahietekaze-okaradagahietekaze-o hikuhiku ◆ felfázikfelfázik
「Cumetai kaidanni szuvatte karadaga hiete kaze-
o hiita.」 „A hideg lépcsőn ülve felfáztam.”

karadagakikanakunarukaradagakikanakunaru ◆ megrokkanmegrokkan
「Dzsikode karadaga kikanakunatta.」 „Baleset-
ben megrokkant.”

karadagakitaerareteinaikaradagakitaerareteinai ◆ elpuhultelpuhult
karadagakovarerukaradagakovareru ◆ megszakadmegszakad 「Omoi
mono-o mocsi agete, karadaga kovareta.」 „Túl
nehezet emelt, és megszakadt.”

karadagamotanaikaradagamotanai ◆ nemnem bírbír 「Kono sigoto-va
karadaga motanai.」 „Nem bírom ezt a munkát.”

karadahitocudekaradahitocude ◆ egyegy szálszál magábanmagában 「Kar-
adahitocude tobeisita.」 „Egy szál magában Ame-
rikába ment.”

kará-dainamikkuszukará-dainamikkuszu ◆ színdinamikaszíndinamika
karadanifittositakaradanifittosita ◆ testheztesthez simulósimuló
「Karadanifittositazubon-o haita.」 „Testhez si-
muló nadrágot vettem fel.”

karadaniiikaradaniii ◆ egészségesegészséges

karadanikandzsirukaradanikandzsiru ◆ érezhetőérezhető 「Karadani
kandzsiru dzsisinga fueteiru.」 „Növekszik az
érezhető földrengések száma.”

karadaniki-okaradaniki-o cukerucukeru ◆ vigyázvigyáz magáramagára
「Karadani ki-o cukete!」 „Vigyázz magadra!”

karadaniszavarukaradaniszavaru ◆ megártmegárt 「Nomiszugiruto
karadani szavaru.」 „A sok ital megárt.”

karadanivaruikaradanivarui ◆ ártalmasártalmas 「Nomiszugi-va
karadani varui.」 „A túlzott italozás ártalmas.”

karadanokaradano ◆ testitesti 「Karadano fudzsijúna hitoni
szeki-o ojuzurikudaszai.」 „Kérjük adja át a helyét
a testi fogyatékosoknak!”

karadanobjókikaradanobjóki ◆ testitesti betegségbetegség 「Karada-
no bjókito kokorono bjóki」 „testi és lelki beteg-
ség”

karadanobubunkaradanobubun ◆ testrésztestrész 「Karadanodono
bubunga itai?」 „Melyik testrészed fáj?”

karadanobuikaradanobui ◆ testtájtesttáj
karadanofudzsijúnakaradanofudzsijúna ◆ mozgáskorlátozottmozgáskorlátozott
◆ rokkantrokkant
karadanofudzsijúnahitokaradanofudzsijúnahito ◆ bénabéna 「Ano hito-
no karada-va fudzsijúdeszu.」 „Az az ember bé-
na.” ◆ mozgássérültmozgássérült
karadanokinókaradanokinó ◆ testfunkciótestfunkció
karadanosinmadekaradanosinmade ◆ csontigcsontig 「Karadano sin-
made hieta.」 „Csontig átfagytam.”

karada-okarada-o arauarau ◆ megmosdikmegmosdik ◆ mosakodikmosakodik
「Szenmenkide karada-o aratta.」 „Lavórban
mosakodtam.” ◆ mosakszikmosakszik 「Kare-va karada-
o aratteiru.」 „Mosakszik.” ◆ mosdikmosdik
「Mainicsikarada-o araubekida.」 „Minden nap
mosdani kell!” ◆ tisztálkodiktisztálkodik
「Mainicsikarada-o aratta hógaii.」 „Minden nap
tisztálkodni kell.”

karada-okarada-o araukotoaraukoto ◆ mosakodásmosakodás ◆ tisztál-tisztál-
kodáskodás
karada-okarada-o fudzsijúniszaszerufudzsijúniszaszeru ◆ megnyomo-megnyomo-
rítrít 「Dzsikode kareno karadaga fudzsijúninat-
ta.」 „A baleset megnyomorította.”

karada-okarada-o fukufuku ◆ megtörülközikmegtörülközik 「Ofurokara
agatte, karada-o fuita.」 „Kijöttem a kádból, és
megtörülköztem.”

karada-okarada-o furuvaszerufuruvaszeru ◆ remegremeg 「Ikaride
karada-o furuvaszeta.」 „Remegett az idegesség-
től.”
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karada-okarada-o fuszerufuszeru ◆ földreföldre borulborul ◆ leborulleborul
「Ószamano maede karada-o fuszeta.」 „A király
előtt leborultak.”

karada-okarada-o haruharu ◆ életeélete áránárán isis csinálcsinál
「Karada-o hatte kimi-o mamoru.」 „Akár az éle-
tem árán is megvédelek.”

karada-okarada-o jodzsirujodzsiru ◆ megtekeredikmegtekeredik
「Karada-o jodzsitte furi muita.」 „Megtekeredve
hátranéztem.” ◆ vonaglikvonaglik 「Akacsan-va karada-
o jodzsitte naiteita.」 „A kisbaba vonagló testtel
sírt.”

karada-okarada-o juruszujuruszu ◆ lefeksziklefekszik velevele 「On-na-
va otokoni karada-o jurusita.」 „A nő lefeküdt a
férfivel.”

karada-okarada-o kavakaszukavakaszu ◆ szárítkozikszárítkozik 「Taijó-
no hikaride karada-o kavakasita.」 „Napon szárít-
koztam.”

karada-okarada-o kenaszukotokenaszukoto ◆ testszégyenítéstestszégyenítés
「Debuto iuno-va karada-o kenaszukotodeszu.」
„Testszégyenítés lekövérezni valakit.”

karada-okarada-o kitaerukitaeru ◆ edzedz 「Karada-o kitaeru-
tamenidzsimuni kajotteiru.」 „Konditerembe já-
rok edzeni.” ◆ erősíterősít 「Dzsimude karada-o kita-
eta.」 „Az edzőteremben erősített.”

karada-okarada-o kovaszukovaszu ◆ beleszakadbeleszakad 「Sigotode
karada-o kovaszu.」 „Beleszakad a munkába.” ◆

tönkretönkre tesziteszi magátmagát 「Kare-va tabako-o szui-
szugite karada-o kovasita.」 „Tönkre tette magát
a sok dohányzással.”

karada-okarada-o kurumukurumu ◆ beburkolózikbeburkolózik 「Mófude
karada-o kurunda.」 „Beburkolózott egy pokróc-
ba.”

karada-okarada-o nobaszunobaszu ◆ elnyújtózikelnyújtózik 「Beddoni
karada-o nobasita.」 „Elnyújtóztam az ágyon.” ◆

nyújtózkodiknyújtózkodik 「Neko-va karada-o nobasita.」
„A macska nyújtózkodott.”

karada-okarada-o noridaszunoridaszu ◆ áthajoláthajol 「Teszurikara
karada-o nori daszanaidekudaszai.」 „Ne hajol-
jon át a korláton!” ◆ kihajolkihajol 「Madokara
karada-o nori daszanaidekudaszai.」 „Ne hajol-
jon ki az ablakon!”

karada-okarada-o okoszuokoszu ◆ felülfelül 「Kare-va beddode
karada-o okosita.」 „Felült az ágyban.”

karada-o okoszukotokarada-o okoszukoto ◆ felülésfelülés

karada-okarada-o osimuosimu ◆ kímélikíméli magátmagát 「Csicsi-va
karada-o osimazu hataraiteita.」 „Az apám magát
nem kímélve dolgozott.”

karada-okarada-o rakuniszururakuniszuru ◆ elernyedelernyed 「Karada-
o rakunisite ongaku-o kiita.」 „Elernyedve hall-
gattam a zenét.” ◆ kényelembekényelembe helyezihelyezi magátmagát
「Karada-o rakunisite kudaszai!」 „Helyezze ma-
gát kényelembe!” ◆ lazítlazít 「Karada-o rakunisite
kudaszai.」 „Kérem, lazítson!”

karadazentaikaradazentai ◆ egészegész testtest ◇ karadazen-karadazen-
taigakeirenszurutaigakeirenszuru vonaglikvonaglik
karadazentaigakeirenszurukaradazentaigakeirenszuru ◆ vonaglikvonaglik
karadazukurikaradazukuri ◆ testépítéstestépítés
karadekirukaradekiru ◆ leszlesz belőlebelőle 「Korekara naniga
dekiru?」 „Mi lesz belőle?”

karadeppókaradeppó ◆ levegőbelevegőbe beszélésbeszélés ◆ nagyzo-nagyzo-
láslás ◆ töltetlen fegyvertöltetlen fegyver
karade-vakarade-va naikatonaikato omouomou ◆ tulajdoníttulajdonít
「Hitogaamarikonakattano-va amega futtakar-
adehanaikato omou.」 „Az esőnek tulajdonítot-
tam azt, hogy kevesen jöttek el.”

karadokarado ◆ zsanéros ajtózsanéros ajtó
karadzsimankaradzsiman ◆ üres hencegésüres hencegés
karadzsimanszurukaradzsimanszuru ◆ henceghenceg
ká-radzsioká-radzsio ◆ autórádióautórádió
kará-firumukará-firumu ◆ színes filmszínes film
karáfirutakaráfiruta ◆ színszűrőszínszűrő
karáfirutákaráfirutá ◆ színszűrőszínszűrő
karafukasikarafukasi ◆ üresjáratüresjárat
karafurunakarafuruna ◆ színpompásszínpompás 「Kóendekarafuru-
na hanaga szaiteita.」 „A parkban színpompás vi-
rágok nyíltak.” ◆ tarkatarka 「Karafuruna jófuku-o
kiteita.」 „Tarka ruhában volt.”

karáfurunakaráfuruna ◆ színesszínes
karafutoacumoriszókarafutoacumoriszó ◆ boldogasszonyboldogasszony pa-pa-
pucsapucsa ◆ erdei papucskosborerdei papucskosbor
karafutotókarafutotó ◆ Szahalin-szigetSzahalin-sziget
karageikikarageiki ◆ jójó gazdaságigazdasági helyzethelyzet hamishamis ér-ér-
zetezete
karagenkikaragenki ◆ bravúroskodásbravúroskodás ◆ látszatbá-látszatbá-
torságtorság ◆ színleltszínlelt elevenségelevenség ◆ virtuskodásvirtuskodás
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karagenki-okaragenki-o daszudaszu ◆ bravúroskodikbravúroskodik ◆ ele-ele-
venségetvenséget színlelszínlel 「Karagenki-o dasitemita.」
„Próbáltam elevennek látszani.” ◆ virtuskodikvirtuskodik
karagerukarageru ◆ átkötátköt 「Nimocu-o karageta.」 „Át-
kötöttem a málhát.” ◆ felhajtfelhajt 「Kimonono
szuszo-o karageta.」 „Felhajtotta a kimonó alját.”
◇ siri-o karagerusiri-o karageru rövidre fogrövidre fog
karagínankaragínan ◆ karragenkarragen
kará-hoírukará-hoíru ◆ színkerékszínkerék
karaikarai ◆ erőserős 「Karai rjóriga szukideszuka?」
„Szereted az erős ételeket?” ◆ sóssós ◆ szárazszáraz
「Karaivain」 „száraz bor” ◆ szigorúszigorú 「Kono
szenszei-va tenga karai.」 „Ez a tanár szigorúan
osztályoz.” ◇ amakaraiamakarai édes-sósédes-sós ◇ karamikarami
csípősségcsípősség 「Konoszúpu-va karamiga tarinai.」
„Nem eléggé csípős ez a leves.” ◇ karamikarami erőserős
ízíz ◇ karamikarami csípőscsípős ízíz 「Gjúnjúde tógarasino
karami-o oszaeta.」 „Tejjel elvettem a csilipapri-
ka csípős ízét.” ◇ szansóhakocubudemopiriri-szansóhakocubudemopiriri-
tokaraitokarai kicsikicsi aa bors,bors, dede erőserős ◇ siokaraisiokarai
sóssós 「Siokarai cukemono」 „sós savanyúság”

karaibarikaraibari ◆ szájhősködésszájhősködés
karaibariszurukaraibariszuru ◆ szájhősszájhős
karáinszacukaráinszacu ◆ színes nyomtatásszínes nyomtatás
karairikarairi ◆ száraz pörkölésszáraz pörkölés
karajakuszokukarajakuszoku ◆ üresüres ígéretígéret
「Karajakuszoku-o szuru.」 „Üres ígéretet tesz.”

karakaikarakai ◆ csipkelődéscsipkelődés ◆ élcelődésélcelődés
「Kisanokarakai-o fujukaini kandzsita.」 „Az új-
ságírók élcelődése zavarta.” ◆ ugratásugratás
karakamikarakami ◆ ajtóborításhozajtóborításhoz használthasznált papírpapír
◆ fuszumafuszuma
karakarakarakara ◆ kiszáradvakiszáradva ◆ üresenüresen ◇ kar-kar-
akaradearuakaradearu kiki vanvan száradvaszáradva 「Nodogakar-
akarada.」 „Kiszáradt a torkom!” ◇ karakar-karakar-
adearuadearu üresüres 「Bakecu-va karakaradeszu.」
„Üres a vödör.” ◇ karakaratokarakarato kocogtatvakocogtatva
「Geta-o karakarato narasite aruita.」 „A fapapu-
csot a földhöz kocogtatva sétált.”

karakaradearukarakaradearu ◆ kiki vanvan száradvaszáradva 「Nodo-
gakarakarada.」 „Kiszáradt a torkom!” ◆ üresüres
「Bakecu-va karakaradeszu.」 „Üres a vödör.”

karakaraninarukarakaraninaru ◆ kiszáradkiszárad 「Megakarakara-
ni kavaita.」 „Kiszáradt a szemem.” ◆ tikkadtikkad
「Nacuno noharade kuszabana-va kavaitekaraka-
raninatteita.」 „A nyári mezőn a növények tik-

kadtak.” ◇ nodogakarakaraninarunodogakarakaraninaru kitikkadkitikkad
「Nodogakarakaraninatta.」 „Kitikkadtam.”

karakaranokarakarano ◆ kiszáradtkiszáradt 「Karakarano nodo-
o uruosita.」 „Megöntöztem a kiszáradt torko-
mat.” ◆ szárazszáraz 「Karakarano tenki」 „száraz
idő”

karakaratokarakarato ◆ kocogtatvakocogtatva 「Geta-o karakara-
to narasite aruita.」 „A fapapucsot a földhöz ko-
cogtatva sétált.” ◆ nyikorogvanyikorogva 「Kurumaidono
kuruma-va karakarato mavatteita.」 „A kerekes-
kút kereke nyikorogva forgott.”

karakaravaraukarakaravarau ◆ röhögröhög
karakaszakarakasza ◆ papíresernyőpapíresernyő
karakaszatakekarakaszatake ◆ nagynagy őzlábgombaőzlábgomba ◆ őz-őz-
lábgombalábgomba ◇ koganekinukarakaszatakekoganekinukarakaszatake
sárga bordás-őzlábgombasárga bordás-őzlábgomba
karakaukarakau ◆ csipkelődikcsipkelődik 「Tomodacsi-o kara-
katta.」 „Csipkelődött a barátjával.” ◆ csúfolcsúfol ◆

csúfolódikcsúfolódik 「Kare-va dókjúszeinikarakavar-
eta.」 „Csúfolódtak vele az iskolatársai.” ◆ élce-élce-
lődiklődik 「Kareno jófuku-o karakatta.」 „A ruháján
élcelődött.” ◆ heccelheccel ◆ incselkedikincselkedik 「Otóto-
o karakavanaide!」 „Ne incselkedjetek az öcsém-
mel!” ◆ kicsúfolkicsúfol 「Kare-va on-nanojóna koe-
nanodekarakavareta.」 „Kicsúfolták a fiút, mert
lányos hangja volt.” ◆ megtréfálmegtréfál 「Kare-va to-
modacsinikarakavareta.」 „A barátai megtréfál-
ták.” ◆ tréfálkoziktréfálkozik 「Hómureszunokoto-o ka-
rakavanaihógaii.」 „Nem illik a hajléktalanokon
tréfálkozni.” ◆ tréfáttréfát űzűz 「Vakamonotacsi-va
ródzsin-o karakatteita.」 „A fiatalok tréfát űztek
az öregemberből.” ◆ ugratugrat 「Tomodacsi-o kara-
katta.」 „Ugratta a barátját.”

karakaukotokarakaukoto ◆ ugratásugratás
karakisikarakisi ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「Gakkóno
benkjó-va karakisi dameda.」 „Egyáltalán nem
megy a suli.”

karakkazekarakkaze ◆ száraz szélszáraz szél
kará-kontakuto-renzukará-kontakuto-renzu ◆ színesszínes kontakt-kontakt-
lencselencse
kará-kopíkará-kopí ◆ színes másolatszínes másolat
karákopíkikarákopíki ◆ színes fénymásolószínes fénymásoló
karakorokarakoro ◆ kipp-koppkipp-kopp
karakorotokarakoroto ◆ kopogvakopogva 「Getadekarakoroto
aruita.」 „Kopogó léptekkel mentem a fapapucs-
ban.”

AdysAdys karagenki-o daszu karagenki-o daszu – karakoroto karakoroto 16931693



karakucsikarakucsi ◆ szárazszáraz 「Karakucsika amakucsi」
„száraz vagy édes”

karakucsinokarakucsino ◆ lesújtólesújtó 「Karakucsino iken」
„lesújtó vélemény” ◆ sóssós 「Karakucsino miszo」
„sós miszo” ◆ szárazszáraz 「Vatasi-va karakucsino-
vainga szukideszu.」 „Én a száraz bort szeretem.”
◆ szigorúszigorú 「Karakucsino hihjó」 „szigorú kriti-
ka”

karakudzsikarakudzsi ◆ nemnem nyertnyert sorsjegysorsjegy
「Karakudzsi-o hiita.」 „Nem nyert a sorsje-
gyem.” ◆ nem nyert szelvénynem nyert szelvény
karakudzsinasikarakudzsinasi ◆ minden szelvény nyerminden szelvény nyer
karakumokarakumo ◆ éppenhogyéppenhogy 「Kikenkara, karaku-
mo nogareta.」 „Éppenhogy megmenekült a ve-
szélytől.”

karakurenaikarakurenai ◆ karmazsinvöröskarmazsinvörös
karakurikarakuri ◆ mechanikamechanika ◆ óraműóramű ◆ trükktrükk
「Gémunokarakuri-o mijabutta.」 „Rájöttem a
játék trükkjére.”

karakuridokeikarakuridokei ◆ zenélő órazenélő óra
karakuriningjókarakuriningjó ◆ felhúzható bábufelhúzható bábu
karakurisikakenokarakurisikakeno ◆ felhúzhatófelhúzható
karakuszamojókarakuszamojó ◆ arabeszkarabeszk ◆ életfa-mintaéletfa-minta
◆ kacskaringós mintakacskaringós minta
karakuszamojónokarakuszamojóno ◆ cirádáscirádás
karamacukaramacu ◆ vörösfenyővörösfenyő
karamacuszókaramacuszó ◆ erdei borkóróerdei borkóró
karamarukaramaru ◆ beleakadbeleakad 「Rópuga asini kara-
matte taoreta.」 „Beleakadt a lábam a kötélbe, és
elestem.” ◆ belegabalyodikbelegabalyodik 「Mameno edaga
szakuni karamatteita.」 „A bab szára belegabalyo-
dott a kerítésbe.” ◆ felfutfelfut 「Mameno cuta-va
himoni karamatta.」 „A bab szára felfutott a zsi-
negre.” ◆ feltekeredikfeltekeredik 「Mameno cuta-va bó-
ni karamatteiru.」 „A bab szára feltekeredett a
botra.” ◆ hozzáfonódikhozzáfonódik 「Budó-va himoni ka-
ramatta.」 „A szőlő hozzáfonódott a zsineghez.”
◆ közrejátszikközrejátszik 「Kono bjóki-va szamazamana
jóinga karamatteiru.」 „Ennek a betegségnek a
kialakulásához sokféle tényező közrejátszik.” ◆

összeakadösszeakad 「Kurippuga karamatta.」 „A gem-
kapcsok összeakadtak.” ◆ összegabalyodikösszegabalyodik
「Sokubucuno nekkoga fukuzacuni karamatte-
ita.」 „A növény gyökere tekervényesen összega-
balyodott.” ◆ összegubancolódikösszegubancolódik 「Himoga
karamatta.」 „Összegubancolódott a zsineg.” ◆

tekerediktekeredik 「Curiitoga torino karadani karamat-
teita.」 „A madár testére tekeredett a damil.”

karamaszerukaramaszeru ◆ belekeverbelekever 「Hokano ken-o
karamaszenai hógaii.」 „Nem kellene belekeverni
a másik ügyet.” ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o ka-
ramaszeta.」 „Elgáncsolta az ellenfelét.” ◆ fel-fel-
futtatfuttat 「Sokubucu-o kuini karamaszeta.」 „Fel-
futtattam a növényt a karóra.” ◆ hagyjahagyja rá-rá-
tekerednitekeredni 「Budónocuta-o szakuni karamasze-
ta.」 „Hagytam rátekeredni a szőlőt a kerítésre.”
◆ megbonyolítmegbonyolít 「Mondai-o karamaszeta.」
„Megbonyolítottam a problémát.” ◆ összefűzösszefűz
「Futari-va kojubi-o karamaszete jakuszokusi-
ta.」 „Összefűzött kisujjal tettek fogadalmat.” ◆

rátekerráteker
karamavarikaramavari ◆ kaparáskaparás ◆ kipörgéskipörgés ◆ túráz-túráz-
tatástatás ◆ üresjáratüresjárat
karamavariszurukaramavariszuru ◆ egyegy helybenhelyben toporogtoporog
「Kóron-va karamavarisiteita.」 „A vita egy hely-
ben toporgott.” ◆ kaparkapar 「Kurumano sarin-va
karamavarisita.」 „A kocsi kereke csak kapart.” ◆

kipörögkipörög 「Tókecusita dórode kurumano saringa
karamavarisita.」 „A fagyott úton a kocsi kereke
kipörgött.” ◆ üresenüresen járjár 「Endzsinga karama-
varisita.」 „A motor üresen járt.”

karamekarame ◆ csípőscsípős 「Karameno rjóri」 „csípős
étel” ◆ kissékissé sóssós 「Karameno miszo」 „kissé
sós miszo” ◆ kissékissé szigorúszigorú 「Karameni szaiten-
szuru.」 „Kissé szigorúan osztályoz.”

karamerukarameru ◆ karamellakaramella ◆ tejkaramellatejkaramella ◇

kurému-karamerukurému-karameru karamellás krémkaramellás krém
karamerukarameru ◆ belekeverbelekever 「Kabutorikihini
nindzsó-o karamete-va ikenai.」 „A részvényke-
reskedésbe nem szabad belekeverni az érzelme-
ket.” ◆ beletunkolbeletunkol 「Pan-o szószuni karame-
ta.」 „Beletunkoltam a kenyeret a mártásba.” ◆

megkötözmegkötöz ◆ megmártmegmárt 「Nikuniszószu-o kara-
meta.」 „Megmártottam a húst a szószban.” ◆

összefűzösszefűz 「Futacuno mondai-o karamete giron-
sita.」 „Két kérdést összefűzve vitatottunk meg.”
◆ összekapcsolösszekapcsol 「Kaidande nihon-va , dzsiko-
kuno futanzó-o anzenhosóni karameta.」 „A tár-
gyalások során Japán a terhek növelését a biz-
tonság garantálásával kapcsolta össze.” ◆ ráte-ráte-
kerker 「Fókuniszupagettí-o karameta.」 „Ráteker-
tem a spagettit a villára.” ◆ tunkoltunkol
「Nitokasitacsízunipan-o karameta.」 „Kenyeret
tunkoltunk az olvadt sajtba.” ◇ asi-oasi-o karamerukarameru
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elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o karamete taosita.」
„Elgáncsoltam az ellenfelemet.” ◇ ude-oude-o kara-kara-
merumeru egymásbaegymásba karolkarol 「Ude-o karamete arui-
ta.」 „Egymásba karolva sétáltak.”

karametekaramete ◆ gyengegyenge pontpont 「Kósóaitenok-
arame tekara szemeta.」 „Tárgyalópartnerem
gyenge pontját támadtam.” ◆ hátsóhátsó kapukapu 「Si-
ronokarame te」 „várkastély hátsó kapuja”

karametorukarametoru ◆ elfog és megkötözelfog és megkötöz
karamikarami ◆ csípőscsípős ízíz 「Gjúnjúde tógarasino
karami-o oszaeta.」 „Tejjel elvettem a csilipapri-
ka csípős ízét.” ◆ csípősségcsípősség 「Konoszúpu-va
karamiga tarinai.」 „Nem eléggé csípős ez a le-
ves.” ◆ erős ízerős íz
karamikarami ◆ kohósalakkohósalak ◆ salakanyagsalakanyag
karamiaukaramiau ◆ egymásbaegymásba gabalyodikgabalyodik 「Koron-
da hitotacsi-va karami atteita.」 „A felbukott em-
berek egymásba gabalyodtak.” ◆ összefonódikösszefonódik
「Karerano unmei-va karami atteita.」 „Összefo-
nódott a sorsuk.” ◆ összegubancolódikösszegubancolódik 「Hi-
moga karami atteita.」 „Összegubancolódott a fo-
nal.” ◆ tekervényestekervényes 「Fukuzacuni karami atta
dzsiken」 „tekervényes, bonyolult eset”

karamicukukaramicuku ◆ belekötbeleköt 「Jopparai-va vatasini
karamicuitekita.」 „A részeg belém kötött.” ◆ rá-rá-
csavarodikcsavarodik 「Curi itoga asini karamicuita.」 „A
horgászdamil rácsavarodott a lábamra.” ◆ ráfo-ráfo-
nódiknódik 「Budó-va tanani karamicuiteita.」 „A
szőlő ráfonódott a lugasra.” ◆ rátekeredikrátekeredik
「Hebi-va emononi karamicuita.」 „A kígyó ráte-
keredett az áldozatára.”

karamidekaramide ◆ csomagcsomag nélkülnélkül ◆ egyedülegyedül ◆ egyegy
szálszál magábanmagában 「Karamidehaikinguni itta.」
„Egy szál magamban mentem a túrára.”

karamukaramu ◆ oszloposzlop
karamukaramu ◆ belekötbeleköt 「Jopparai-va iron-na hitoni
karandeita.」 „A részeg mindenkibe belekötött.”
◆ bennebenne vanvan 「Kono szensu-va szubeteno kóge-
kini karandeita.」 „Ez a játékos benne volt min-
den támadásban.” ◆ érintérint 「Sarjódzsú daiga ka-
ramu tadzsúdzsikoga haszszeisita.」 „10 kocsit
érintő tömegbaleset történt.” ◆ felkúszikfelkúszik
「Cuta-va kabeni karandeiru.」 „A repkény felkú-
szott a falra.” ◆ gabalyodikgabalyodik 「Dóbucu-va netto-
ni karandesimatta.」 „Az állat a hálóba gabalyo-
dott.” ◆ hozzátapadhozzátapad 「Nodoni tanga karandei-
ru.」 „Hozzátapadt a slejm a torkomhoz.” ◆ kap-kap-

csolatoscsolatos 「Okanega karanda dzsiken」 „pénz-
zel kapcsolatos bűneset” ◆ kapcsolódikkapcsolódik egy-egy-
mássalmással 「Fukuszúno rigaikankeiga karandei-
ru.」 „Sokféle érdekek kapcsolódnak egymással.”
◆ összegubancolódikösszegubancolódik 「Itoga karandeita.」 „A
szálak összegubancolódtak.” ◆ rátekeredikrátekeredik
「Rópu-va asini karanda」 „rátekeredett a kötél a
lábamra” ◇ karamaszerukaramaszeru összefűzösszefűz 「Futari-
va kojubi-o karamaszete jakuszokusita.」 „Össze-
fűzött kisujjal tettek fogadalmat.” ◇ karamasze-karamasze-
ruru hagyjahagyja rátekerednirátekeredni 「Budónocuta-o sza-
kuni karamaszeta.」 „Hagytam rátekeredni a sző-
lőt a kerítésre.” ◇ karamaszerukaramaszeru felfuttatfelfuttat
「Sokubucu-o kuini karamaszeta.」 „Felfuttat-
tam a növényt a karóra.” ◇ karamaszerukaramaszeru meg-meg-
bonyolítbonyolít 「Mondai-o karamaszeta.」 „Megbo-
nyolítottam a problémát.” ◇ karamaszerukaramaszeru be-be-
lekeverlekever 「Hokano ken-o karamaszenai hógaii.」
„Nem kellene belekeverni a másik ügyet.” ◇ ka-ka-
ramaszeruramaszeru elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o karama-
szeta.」 „Elgáncsolta az ellenfelét.” ◇ garaminogaramino
kapcsolatoskapcsolatos 「Jakubucugaramino dzsiken」
„drogokkal kapcsolatos bűnesetek” ◇ garaminogaramino
összefüggőösszefüggő 「Insugaramino bókó」 „italozás-
sal összefüggő randalírozás” ◇ garaminogaramino körülikörüli
「Godzsúgaramino otoko」 „Ötven év körüli fér-
fi.”

karamuraszakicucudzsikaramuraszakicucudzsi ◆ vöröseslilavöröseslila ha-ha-
vasszépevasszépe
karamusikaramusi ◆ hócsalánhócsalán ◆ raviravi
karankaran ◆ vízcsapvízcsap
kará-nega-firumukará-nega-firumu ◆ színes negatív filmszínes negatív film
karanenbucukaranenbucu ◆ nemnem szívbőlszívből jövőjövő imaima
「Karanenbucu-o tonaeta.」 „Nem szívből jövően
imádkozott.” ◆ üresüres szólamszólam 「Kareno
jakuszoku-va karanenbucuni ovatta.」 „Ígérete
üres szólam maradt.”

karanikarani ◆ rakományrakomány nélküliségnélküliség ◇ karaninokaranino
rakományrakomány nélkülinélküli 「Karaninotorakku」 „rako-
mány nélküli teherautó”

karanihakaraniha ◆ haha 「Anataga iukarani-va macsiga-
inai.」 „Ha te mondod, semmi kétség sem lehet
felőle.” ◆ haha mármár egyszeregyszer 「Hiki uketakarani-
va teineinijaritai.」 „Ha már egyszer elvállaltam,
szépen akarom csinálni.”

karaninarukaraninaru ◆ kiürülkiürül 「Gaszubonbe-va karani-
natta.」 „Kiürült a gázpalack.”
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karaninokaranino ◆ rakományrakomány nélkülinélküli 「Karaninotor-
akku」 „rakomány nélküli teherautó”

karaniszurukaraniszuru ◆ kiürítkiürít 「Gótó-va szóko-o karan-
isita.」 „A rablók kiürítették a raktárat.” ◆ ürítürít
◇ atama-oatama-o karaniszurukaraniszuru kitisztítjakitisztítja aa fejétfejét
「Ippainonde atama-o karanisita.」 „Egy pohár
itallal kitisztítottam a fejem.”

karankarantokarankaranto ◆ zörögvezörögve 「Getadekaranka-
ranto oto-o szaszete aruita.」 „A fapapucsot zör-
getve sétált.”

karanokarano ◆ üresüres 「Karanodanbóru bako-o cubus-
ita.」 „Az üres papírdobozokat szétszedtem.”

kara-okara-o jaburujaburu ◆ kitörkitör 「Nicsidzsóno kara-o ja-
butta.」 „Kitörtem a hétköznapokból.”

karaokekaraoke ◆ karaokekaraoke ◆ karaokikaraoki
kára-okára-o makumaku ◆ berakberak 「Kaminikárá-o maita.」
„Beraktam a hajam.”

kará-peintokará-peinto ◆ színes festékszínes festék
karápenkarápen ◆ színes tollszínes toll
karappokarappo ◆ üresüres
karapponakarappona ◆ üresüres 「Atamano karappona hit-
odeszu.」 „Üres fejű ember.”

kará-puran-ningukará-puran-ningu ◆ színtervezésszíntervezés
kararerukarareru ◆ elfogelfog 「Kjófuni karareta.」 „Elfo-
gott a félelem.” ◆ gerjedgerjed 「Jokudzsóni karare-
ta.」 „Nemi vágyra gerjedt.” ◆ leszlesz 「Kókisin-
ni karareta.」 „Kíváncsi lettem.” ◆ vezérelvevezérelve
leszlesz 「Nikusimini kararete higaisa-o hamonode
szasita.」 „Gyűlölettől vezérelve megkéselte áldo-
zatát.” ◇ omoinikarareruomoinikarareru késztetéstkésztetést érezérez
「Naguttejaritaitoiu omoini karareta.」 „Készte-
tést éreztem, hogy megüssem.” ◇ kandzsónikar-kandzsónikar-
areruareru elragadjákelragadják azaz érzelmeiérzelmei 「Kandzsóni
kararete donatta.」 „Elragadtak az érzelmeim, és
kiabálni kezdtem.” ◇ kókisin-nikararerukókisin-nikarareru hajt-hajt-
jaja aa kíváncsiságkíváncsiság 「Kókisinni kararete tabe-
temita.」 „Hajtott a kíváncsiság, ezért megkós-
toltam.” ◇ sódónikararerusódónikarareru késztetéstkésztetést érezérez
「Utaitai sódóni karareta.」 „Hirtelen késztetést
éreztem, hogy énekeljek.”

kararingukararingu ◆ színezésszínezés
kararitokararito ◆ egyszeribenegyszeriben 「Kararito hareta.」
„Egyszeriben szép idő lett.” ◆ hirtelenhirtelen 「Hiki
do-o kararito aketa.」 „Hirtelen kinyitottam a to-
lóajtót.” ◆ lazánlazán 「Kararitosita szeikakuno

hito」 „laza természetű ember” ◆ ropogósraropogósra
「Tonkacu-o kararito ageta.」 „Ropogósra sütöt-
tem a rántott húst.” ◆ szárazraszárazra 「Szentaku-
monogakararito kavaita.」 „A mosott ruha meg-
száradt.” ◆ teljesenteljesen 「Kinóokotteitakoto-o
keszani-va kararito vaszureteita.」 „Ma reggelre
már teljesen elfelejtette, hogy tegnap mérges
volt.”

kará-sacukará-sacu ◆ színes ingszínes ing
karásasinkarásasin ◆ színes fényképszínes fénykép
karasikarasi ◆ mustármustár
karasiirekarasiire ◆ mustártartómustártartó
karasiirokarasiiro ◆ mustárszínmustárszín
karasijukarasiju ◆ mustárolajmustárolaj
karasimiszokarasimiszo ◆ mustáros miszomustáros miszo
karasinakarasina ◆ szareptai mustárszareptai mustár
karasizukekarasizuke ◆ mustáros savanyúságmustáros savanyúság
karásorikarásori ◆ színfeldolgozásszínfeldolgozás
karasuccsókarasuccsó ◆ fiktív üzleti útfiktív üzleti út
kará-szákurukará-szákuru ◆ színkerékszínkerék
karaszavagikaraszavagi ◆ felhajtásfelhajtás 「Sinbun-va kara
szavagi-o sita.」 „Az újságok nagy felhajtást csap-
tak.” ◆ hűhóhűhó ◆ SokSok hűhóhűhó semmiértsemmiért ◆ vak-vak-
lármalárma 「Kanszenno kakudai-va maszukomino
karaszavagini ovatta.」 „A fertőzés terjedése vé-
gül a média vaklármája volt.”

karaszekikaraszeki ◆ krákogáskrákogás 「Karaszeki-o szuru.」
„Krákog.” ◆ szárazszáraz köhögésköhögés 「Karaszekiga de-
ru.」 „Száraz köhögésem van.”

kará-szerapíkará-szerapí ◆ színterápiaszínterápia
karaszóbakaraszóba ◆ shortolásshortolás
karaszukaraszu ◆ elhervasztelhervaszt 「Mizu-o age vaszurete
hana-o karasitesimatta.」 „Elfelejtettem megön-
tözni, így elhervasztottam a virágot.” ◆ kipusztítkipusztít
「Zaszszó-o karasita.」 „Kipusztítottam a gyo-
mot.” ◆ kiszárítkiszárít 「Ki-o kitte karasita.」 „Kivág-
tam, és kiszárítottam a fát.”

karaszukaraszu ◆ elapasztelapaszt 「Namida-o karasita.」
„Annyit sírtam, hogy a könnyem is elapadt.” ◆ ki-ki-
apasztapaszt 「Sigen-o karasitesimatta.」 „Kiapasz-
tottuk az erőforrásokat.”

karaszukaraszu ◆ rekedttérekedtté tesztesz ◇ koe-okoe-o karaszukaraszu
berekedbereked 「Saberiszugite koe-o karasitesimat-
ta.」 „Berekedtem a sok beszédtől.”
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karaszukaraszu ◆ hollóholló ◆ varjúvarjú 「Karaszuga naku.」
„A varjú károg.” ◇ imanaitakaraszugamóva-imanaitakaraszugamóva-
raurau egyikegyik pillanatbanpillanatban sír,sír, aa másikbanmásikban pedigpedig
mármár nevetnevet ◇ unomane-ounomane-o szurukaraszuszurukaraszu so-so-
katkat akarakar aa szarka,szarka, dede nemnem bírjabírja aa farkafarka
◇ karaszunonurebairokaraszunonurebairo hollófeketehollófekete ◇

karaszubairokaraszubairo hollófeketehollófekete 「Karaszubairono
kami-o mocu dzsoszei」 „hollófekete hajú nő” ◇

zukingaraszuzukingaraszu dolmányosdolmányos varjúvarjú ◇ nuregara-nuregara-
szuszu hollófeketehollófekete ◇ hasibutogaraszuhasibutogaraszu dzsun-dzsun-
gelvarjúgelvarjú ◇ hasiboszogaraszuhasiboszogaraszu kormoskormos var-var-
jújú ◇ munadzsirogaraszumunadzsirogaraszu fehérnyakúfehérnyakú varjúvarjú
◇ jatagaraszujatagaraszu szentszent varjúvarjú ◇ jamijo-jamijo-
nikaraszunikaraszu sötétbensötétben mindenminden tehéntehén feketefekete
◇ jamijonokaraszujamijonokaraszu sötétbensötétben mindenminden tehéntehén
feketefekete ◇ vatarigaraszuvatarigaraszu hollóholló
karaszubairokaraszubairo ◆ hollófeketehollófekete 「Karaszubairo-
no kami-o mocu dzsoszei」 „hollófekete hajú nő”

karaszugucsikaraszugucsi ◆ tuskihúzótuskihúzó
karaszukikaraszuki ◆ ekeeke
karaszumikaraszumi ◆ szárítottszárított tengeritengeri pérpér pete-pete-
fészkefészke
karaszumikaraszumi ◆ kínai tuskínai tus
karaszumugikaraszumugi ◆ hélazabhélazab
karaszunakikaraszunaki ◆ varjúkárogásvarjúkárogás
karaszunoasiatokaraszunoasiato ◆ szarkalábszarkaláb 「Tosi-o toru-
nicurete, karaszuno asiatoga fueta.」 „Ahogy öre-
gedtem, egyre inkább szarkalábas lett a szemem.”

karaszunogjózuikaraszunogjózui ◆ gyors mosakodásgyors mosakodás
karaszunonakigoekaraszunonakigoe ◆ károgáskárogás
karaszunonurebairokaraszunonurebairo ◆ hollófeketehollófekete
karaszu-okaraszu-o hamekomuhamekomu ◆ beüvegezbeüvegez 「Madoni
karaszu-o hame konda.」 „Beüvegeztem az abla-
kot.”

karaszúrikaraszúri ◆ kígyótökkígyótök
karaszutengukaraszutengu ◆ madárcsőrű lidércmadárcsőrű lidérc
karaszuzakaraszuza ◆ HollóHolló
karatacsikaratacsi ◆ télálló citromtélálló citrom ◆ vadcitromvadcitrom
karatakevariniszurukaratakevariniszuru ◆ hosszábanhosszában szétha-szétha-
sítsít ◆ végighasítvégighasít
karatekarate ◆ karatekarate
karatekarate ◆ üresüres kézkéz ◇ karatedekaratede üresüres kézzelkézzel
「Karatede kaetta.」 „Üres kézzel tért vissza.”

karatecukikaratecuki ◆ karateütéskarateütés

karatedekaratede ◆ üresüres kézzelkézzel 「Karatede kaetta.」
„Üres kézzel tért vissza.”

karatedókaratedó ◆ karatekarate
karategatakarategata ◆ hamishamis váltóváltó ◆ üresüres ígéretígéret
「Kareno kójaku-va karategatani ovatta.」 „Ígé-
rete üresnek bizonyult.”

karategerikarategeri ◆ karaterúgáskaraterúgás
karategikarategi ◆ karateöltözékkarateöltözék
karatekakarateka ◆ karatéskaratés
karatenokatakaratenokata ◆ karateformakarateforma
kará-terebikará-terebi ◆ színes tévészínes tévé
karateucsikarateucsi ◆ karatecsapáskaratecsapás
karatónakaratóna ◆ borisszaborissza ◆ szereti az erősetszereti az erőset
karatorihikikaratorihiki ◆ shortolásshortolás
karattokaratto ◆ karátkarát 「Kono jubivani icsikaratto-
nodaijamondogaszettoszareteiru.」 „Ebbe a gyű-
rűbe 1 karátos gyémántot foglaltak.”

karaurikarauri ◆ fedezetlen eladásfedezetlen eladás ◆ shortolásshortolás
karáviggukaráviggu ◆ színes parókaszínes paróka
karazakaraza ◆ jégzsinórjégzsinór
karazaokarazao ◆ cséphadarócséphadaró
karazaodedakkokuszurukarazaodedakkokuszuru ◆ csépelcsépel
「Komugi-o karazaode dakkokusita.」 „Búzát
csépelt.”

karazao-o ucukarazao-o ucu ◆ csépelcsépel
karekare ◆ azaz ◆ őő 「Karemo hitonari, varemo hito-
nari.」 „Ő is ugyanolyan ember, mint én.” ◆ pa-pa-
sisi 「Kanodzsoni-va karegairu.」 „Van pasija.” ◇

karenokareno övéövé 「Konopen-va kareno monoda.」
„Ez a toll az övé.”

karékaré ◆ currycurry ◆ köriköri
karecunakarecuna ◆ ádázádáz 「Karecuna tatakai」 „ádáz
harc” ◆ könyörtelenkönyörtelen
karedzsdzsikaredzsdzsi ◆ főiskolafőiskola
karedzsisinkaredzsisin ◆ delikvensdelikvens
kareedakareeda ◆ elszáradtelszáradt faágfaág ◆ szárazszáraz ágág
「Kare eda-o otta.」 „Letörtem egy száraz ágat.”
◆ szárazszáraz gallygally 「Kare eda-o cukatte hi-o okosi-
ta.」 „Száraz gallyakkal gyújtottam tüzet.”

karegoekaregoe ◆ rekedt hangrekedt hang
karehakareha ◆ avaravar ◆ harasztharaszt ◆ száraz levelekszáraz levelek
kareikarei ◆ szépségszépség
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kareikarei ◆ idősödésidősödés ◆ öregedésöregedés
kareikarei ◆ lepényhalféléklepényhalfélék ◆ sima lepényhalsima lepényhal
kareikarei ◆ szárított főtt rizsszárított főtt rizs
kareigaihakareigaiha ◆ rajtarajta kívülkívül 「Vatasiigaiha min-
naszono himicu-o sitteita.」 „Rajtam kívül min-
denki ismerte a titkot.”

kareiikareii ◆ szárított főtt rizsszárított főtt rizs
kareikjakukareikjaku ◆ túlhűléstúlhűlés ◆ túlhűtéstúlhűtés
kareinakareina ◆ káprázatoskáprázatos 「Kareinaru iszan」
„káprázatos örökség” ◆ pompáspompás 「Kareina szó-
soku」 „pompás díszítés”

kareióhanhenszeikareióhanhenszei ◆ időskoriidőskori makuladege-makuladege-
nerációneráció
kareisúkareisú ◆ öregedő test szagaöregedő test szaga
karekikareki ◆ kiszáradt fakiszáradt fa ◆ kórókóró
karékokaréko ◆ curry fűszerkeverékcurry fűszerkeverék ◆ curry porcurry por
karekorekarekore ◆ erre-arraerre-arra 「Karekore kangaeta.」
„Erre-arra gondoltam.” ◆ ez-azez-az ◆ ezt-aztezt-azt ◆

hozzávetőlegesenhozzávetőlegesen 「Karekore dzsúnentat-
ta.」 „Hozzávetőlegesen 10 év telt el.” ◇ ka-ka-
rekoreszuruucsinirekoreszuruucsini eközbeneközben 「Karekoreszuru-
ucsini hantosiga szugita.」 „Eközben eltelt fél év.”

karekoreiukarekoreiu ◆ akadékoskodikakadékoskodik 「Karekore
ivazunijarinaszai!」 „Ne akadékoskodj, hanem
csináld!” ◆ mindenfélétmindenfélét mondmond 「Rindzsin-va
kanodzsonokoto-o arekore itteiru.」 „A szomszé-
dok mindenfélét mondanak róla.” ◆ panaszko-panaszko-
dikdik 「Imaszarakarekore ittemosóganai.」 „Most
már nincs értelme panaszkodni.”

karekoreszuruucsinikarekoreszuruucsini ◆ eközbeneközben 「Karekor-
eszuruucsini hantosiga szugita.」 „Eközben eltelt
fél év.”

karekuszakarekusza ◆ száraz fűszáraz fű ◆ szénaszéna
karekuszabjókarekuszabjó ◆ szénanáthaszénanátha
karekuszanecukarekuszanecu ◆ szénanáthaszénanátha
karemofukumeteózeikaremofukumeteózei ◆ sokadsokad magamaga 「Vata-
simo fukumete ózeiga onadzsi mondai-o kakaete-
iru.」 „Sokad magamnak van ez a problémája.” ◆

többedtöbbed magamaga 「Vatasimo fukumete ózeiga ona-
dzsi ikendeszu.」 „Többed magamnak ez a véle-
ménye.”

karenasinikarenasini ◆ nélkülenélküle 「Vatasinasinikono
mondai-va kaikecudekimaszen.」 „Nélkülem ezt
nem tudod megoldani.”

karendákarendá ◆ naptárnaptár 「Karendáde sukudzsicu-o
sirabeta.」 „Megnéztem a naptárban, mikor lesz
ünnep.” ◇ adobentokarendáadobentokarendá adventiadventi naptárnaptár

karen-nakaren-na ◆ aranyosaranyos 「Karenna sódzso」 „ara-
nyos kislány” ◆ szegényszegény
karen-nikaren-ni ◆ gyönyörűengyönyörűen 「Baraga karenni szai-
teiru.」 „Gyönyörűen virágoznak a rózsák.”

karenokareno ◆ övéövé 「Konopen-va kareno monoda.」
„Ez a toll az övé.”

karenokareno ◆ pusztapuszta ◆ pusztaságpusztaság
karenohónidzsú-okarenohónidzsú-o ucuucu ◆ rálőrálő 「Heisi-va vata-
sino katani dzsú-o utta.」 „A katona rám lőtt.”

karenominóenikarenominóeni ◆ velevele 「Korega vaga mino ue-
ni okoruto-va omovanakatta.」 „Nem gondoltam,
hogy ez velem is megtörténhet.”

karenotokoronikarenotokoroni ◆ hozzáhozzá 「Kareno tokoroni
aszobini itta.」 „Átmentem hozzá.”

karensíkarensí ◆ valutavaluta ◇ szofuto-karensíszofuto-karensí puhapuha
valutavaluta ◇ hádo-karensíhádo-karensí keménykemény valutavaluta ◇

rókaru-karensírókaru-karensí helyi pénzhelyi pénz
karerakarera ◆ őkők ◇ kareranikarerani nekiknekik
「Konomeszszédzsi-o karerani cutaetekuda-
szai.」 „Kérem, adja át nekik ezt az üzenetet!”

karéraiszukaréraiszu ◆ köris rizsköris rizs
kareranikarerani ◆ nekiknekik 「Konomeszszédzsi-o karera-
ni cutaetekudaszai.」 „Kérem, adja át nekik ezt az
üzenetet!”

karerazen-inkarerazen-in ◆ mindannyiukmindannyiuk 「Karera zen-in-
o sitteiru.」 „Mindannyiukat ismerem.”

karerukareru ◆ elaszikelaszik 「Kareta te」 „elaszott kéz”
◆ elhervadelhervad 「Taiszecuni szodateta hanaga ka-
reszódeszu.」 „Úgy tűnik el fog hervadni a gon-
dosan nevelt virág.” ◆ elpusztulelpusztul 「Szaboten-va
kareta.」 „Elpusztult a kaktuszom.” ◆ elszáradelszárad
「Sokubucuga kareta.」 „Elszáradt a növény.” ◆

hervadhervad 「Nivano hanaga kareszódeszu.」 „Her-
vadni látszik a virág a kertben.” ◆ kiforrkiforr 「Gaka-
va tosi-o totte geiga karetekita.」 „Idős korára ki-
forrott a művészete.” ◆ kiszáradkiszárad 「Kiga karete-
simatta.」 „Kiszáradt a fa.”

karerukareru ◆ elapadelapad 「Namidaga kareta.」 „El-
apadtak a könnyeim.” ◆ kiapadkiapad 「Sigenga ka-
reta.」 „Kiapadtak az erőforrások.” ◆ kiszáradkiszárad
「Mizúmi-va kareta.」 „Kiszáradt a tó.”
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karerukareru ◆ elhalelhal 「Bjónin-va kareta koede hana-
sita.」 „A beteg elhaló hangon beszélt.” ◆ elmegyelmegy
「Szakebiszugite koega kareta.」 „Sokat kiabál-
tam, és elment tőle a hangom.” ◇ koegakarerukoegakareru
berekedbereked 「Tabakono szui szugide koegakaretei-
maszu.」 „A sok dohányzás miatt berekedt.”

karé-rúkaré-rú ◆ köris ízesítőköris ízesítő
karerukotokarerukoto ◆ hervadáshervadás
karesikaresi ◆ fiúfiú 「Karesigairuno?」 „Van fiúd?” ◆

fiúfiú barátbarát ◆ pasipasi 「Karesiiru?」 „Van pasid?” ◆

udvarlóudvarló 「Vatasino karesi-o sókaisimasó.」 „Be
szeretném mutatni az udvarlómat.” ◇ motokaremotokare
exbarátexbarát
kareszanszuikareszanszui ◆ sziklakertsziklakert
kareszenkareszen ◆ öregeketöregeket kedveléskedvelés 「Kare szen-
no dzsosi」 „öregeket kedvelő lány”

kareszuszukikareszuszuki ◆ száraz fűszáraz fű
karetokareto ◆ hozzáhozzá 「Kanodzso-va kareto kekkon-
sita.」 „Hozzá ment feleségül.”

karikari ◆ kölcsönkölcsön 「Kari-o kaesita.」 „Visszafi-
zettem a kölcsönt.” ◆ tartozástartozás 「Icsimanenno
karigaaru.」 „Tízezer jenes tartozásom van.” ◇

kariszeifukariszeifu állítólagosállítólagos kormánykormány ◇ kari-okari-o ka-ka-
eszueszu visszaadvisszaad 「Imamadeno kari-o kaesiteja-
ru.」 „Visszaadom neked, amit velem eddig tet-
tél!” ◇ kari-okari-o kaeszukaeszu visszafizetivisszafizeti aa köl-köl-
csöntcsönt 「Ondzsinni kari-o kaesita.」 „Visszafizet-
tem a kölcsönt a jótevőmnek.”

karikari ◆ káliumkálium
karikari ◆ vadlibavadliba
karikari ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ hajszahajsza ◆ hajtáshajtás ◆ szedésszedés
◆ üldözésüldözés ◆ vadászásvadászás 「Karini iku.」 „Va-
dászni megy.” ◆ vadászatvadászat ◇ kinokogarikinokogari gom-gom-
baszedésbaszedés ◇ kubigarikubigari fejvadászatfejvadászat ◇ kuma-kuma-
garigari medvevadászatmedvevadászat ◇ siohigarisiohigari kagyló-kagyló-
gyűjtésgyűjtés 「Siohigarini iku.」 „Elmegy kagylót
gyűjteni.” ◇ budógaribudógari szüretszüret ◇ madzsogarimadzsogari
boszorkányüldözésboszorkányüldözés ◇ momidzsigarimomidzsigari ősziőszi fa-fa-
leveleklevelek nézegetésenézegetése ◇ ringogariringogari almaszü-almaszü-
retret
karikari ◆ káliumkálium ◇ kaszeikarikaszeikari marókáliummarókálium ◇

karigaraszukarigaraszu káliumüvegkáliumüveg ◇ karihirjókarihirjó káliu-káliu-
mos trágyamos trágya
karikari ◆ ideiglenességideiglenesség ◇ kariszaijószurukariszaijószuru
próbaidőrepróbaidőre felveszfelvesz 「Hito-o kariszaijósita.」
„Próbaidőre felvettünk egy embert.” ◇ kariszai-kariszai-

jószurujószuru próbaképpenpróbaképpen alkalmazalkalmaz 「Kareno an-
o kariszaijósita.」 „Próbaképpen alkalmaztuk a
javaslatát.” ◇ karisakuhókarisakuhó feltételesfeltételes szabad-szabad-
lábralábra helyezéshelyezés ◇ karisobunkarisobun ideiglenesideiglenes vég-vég-
zészés ◇ karizumaikarizumai ideiglenesideiglenes lakáslakás ◇ karizu-karizu-
maimai ideiglenesideiglenes elhelyezéselhelyezés ◇ karizumaiszu-karizumaiszu-
ruru ideiglenesideiglenes lakiklakik 「Sinszekino ucsini karizu-
maiszuru.」 „Ideiglenesen a rokonomnál lakok.”
◇ kariszeifukariszeifu ideiglenesideiglenes kormánykormány ◇ karinimokarinimo
elvégre,elvégre, vagyvagy nemnem 「Karinimopuronandakara-
kicsintosita sigoto-o site kudaszai.」 „Végezz ren-
des munkát, elvégre profi vagy, vagy nem?” ◇ ka-ka-
rinimorinimo mégmég véletlenülvéletlenül sese 「Karinimo
dzsiszacusite-va ikenai.」 „Még véletlenül se sza-
bad öngyilkosságra gondolni.” ◇ karinimokarinimo seho-seho-
gyangyan semsem 「Karinimo hito-o damaszujónakoto-
o sitakunai.」 „Sehogyan sem vinne rá a lélek,
hogy becsapjak másokat.” ◇ karijojakukarijojaku ideig-ideig-
leneslenes foglalásfoglalás 「Kókúkenno karijojaku-o si-
ta.」 „Ideiglenesen foglaltam repülőjegyet.”

karikari ◆ nyírásnyírás ◇ bózugaribózugari kopaszra nyíráskopaszra nyírás
kariacumerukariacumeru ◆ felhajtfelhajt 「Kisadan-o kari
acumeta.」 „Felhajtottam az újságírókat.” ◆

összeszedösszeszed 「Zanzonhei-o kari acumeta.」
„Összeszedtük a még élő katonákat.” ◆ összete-összete-
relrel 「Hicudzsi-o kari acumeta.」 „Összetereltem
a birkákat.” ◆ összeverbuválösszeverbuvál 「Gjangu-o kari
acumeta.」 „Összeverbuváltuk a bandát.”

kariagerukariageru ◆ felnyírfelnyír 「Kami-o kari ageta.」
„Felnyíratta a haját.” ◆ learatlearat 「Ine-o kari age-
ta.」 „Learattam a rizst.”

kariagerukariageru ◆ igénybeigénybe veszvesz 「Guntai-va
minkancsi-o kari ageta.」 „A hadsereg igénybe
vett magántulajdonú földeket.” ◆ lízingellízingel
「Tósisa-va ónákara csintaimanson-o hitomune-
kari agete njúkjosarani tentaisita.」 „A befektető
lízingelte az egész bérházat, és kiadta a lakóknak.”

karibakariba ◆ ideiglenes fogideiglenes fog
karicukejószecukaricukejószecu ◆ tűzőhegesztéstűzőhegesztés
karicsikaricsi ◆ bérelt földbérelt föld
karicsinkaricsin ◆ bérleti díjbérleti díj
karidaszukaridaszu ◆ kikölcsönözkikölcsönöz 「Tosokankara hon-
o kari dasita.」 „Kikölcsönöztem egy könyvet a
könyvtárból.”

karidaszukaridaszu ◆ beráncigálberáncigál 「Kodomomade gun-
taini kari daszareta.」 „A gyerekeket is beránci-
gálták a hadseregbe.” ◆ kihajtkihajt 「Ródzsinmo
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szenszóni kari daszareta.」 „Az öregeket is kihaj-
tották a frontra.” ◆ kiugrasztkiugraszt 「Keiszacu-va ka-
kure gakara han-nin-o kari dasita.」 „A rendőrség
kiugrasztotta a rejtekhelyéről a rablót.” ◆ kiüldözkiüldöz
「Tózoku-o morikara kari dasita.」 „Kiüldözték
az erdőből a rablókat.” ◆ kiűzkiűz 「Kicune-o szu-
anakara kari dasita.」 „Kiűzték a rókát az lyuká-
ból.”

karidzsimekaridzsime ◆ megfogatásmegfogatás
karidzsinkaridzsin ◆ kallidinkallidin
karidzsukaridzsu ◆ álkeresletálkereslet
karieszukarieszu ◆ csontszúcsontszú ◆ csonttuberkolóziscsonttuberkolózis
◆ karieszkariesz ◆ szuvasodásszuvasodás
kariforuniakariforunia ◆ KaliforniaKalifornia
kariforuniumukariforuniumu ◆ kaliforniumkalifornium
karifukarifu ◆ kalifakalifa
karifuravákarifuravá ◆ karfiolkarfiol ◆ kelvirágkelvirág
karigaarukarigaaru ◆ tartoziktartozik
kariganekarigane ◆ kis lilikkis lilik
karigaraszukarigaraszu ◆ káliumüvegkáliumüveg
kariginukariginu ◆ kariginukariginu ◆ vadászruhavadászruha
karigurafíkarigurafí ◆ kalligráfiakalligráfia
karihirjókarihirjó ◆ káliumos trágyakáliumos trágya
karihoruniumukarihoruniumu ◆ kaliforniumkalifornium
kariirekariire ◆ hitelfelvételhitelfelvétel ◇ tankikariiretankikariire
hosszúhosszú lejáratúlejáratú kölcsönkölcsön ◇ csókikariirecsókikariire
hosszú lejáratú kölcsönhosszú lejáratú kölcsön
kariirekariire ◆ aratásaratás
kariirekariire ◆ kölcsönzéskölcsönzés ◇ tankikariiretankikariire hosszúhosszú
lejáratúlejáratú kölcsönkölcsön ◇ csókikariirecsókikariire hosszúhosszú le-le-
járatú kölcsönjáratú kölcsön
kariirekinkariirekin ◆ kölcsönkölcsön ◆ kölcsönpénzkölcsönpénz
kariirenórjokukariirenórjoku ◆ hitelképességhitelképesség
kariirenórjokunoarukariirenórjokunoaru ◆ hitelképeshitelképes
kariirenórjokunonaikariirenórjokunonai ◆ hitelképtelenhitelképtelen
kariirerukariireru ◆ learatlearat 「Komugi-o kari ireta.」
„Learattam a búzát.”

kariirerukariireru ◆ kölcsöntkölcsönt veszvesz felfel 「Okane-o kari
ireta.」 „Pénzkölcsönt vettem fel.”

kariiresihonkariiresihon ◆ kölcsöntőkekölcsöntőke
karijakarija ◆ ideiglenesideiglenes lakáslakás ◆ ideiglenesideiglenes me-me-
nedéknedék
karijakarija ◆ vadásznyílvadásznyíl

karijakarija ◆ bérházbérház ◆ bérlakásbérlakás ◆ főbérletfőbérlet
karijojakukarijojaku ◆ ideiglenesideiglenes foglalásfoglalás 「Kókú-
kenno karijojaku-o sita.」 „Ideiglenesen foglal-
tam repülőjegyet.”

karikabukarikabu ◆ tarlótarló
karikabubatakekarikabubatake ◆ tarlótarló
karikacsuakarikacsua ◆ karikatúrakarikatúra
karikacsúrukarikacsúru ◆ karikatúrakarikatúra
karikarikarikari ◆ bosszankodvabosszankodva 「Kekkondekikizu,
karikarisiteiru.」 „Bosszankodik, mert nem sike-
rült házasodnia.” ◆ idegesenidegesen 「Iszogasiszanika-
rikarisiteiru.」 „Ideges a sok munka miatt.” ◆ ka-ka-
parvaparva 「Mizuaka-o karikari otosita.」 „Lekapar-
tam a vízkövet.” ◆ ropogtatvaropogtatva 「Biszuketto-o
karikari tabeta.」 „Ropogtatva ette a kekszet.” ◇

karikarinikarikarini ropogósraropogósra 「Békon-o karikarini ja-
ita.」 „Ropogósra sütöttem a szalonnát,”

karikarinikarikarini ◆ ropogósraropogósra 「Békon-o karikarini
jaita.」 „Ropogósra sütöttem a szalonnát,”

karikarinokarikarino ◆ ropogósropogós 「Torino karaagenokari-
karino kavaga szukideszu.」 „A sült csirke ropo-
gós bőrét szeretem.”

karikaritaberukarikaritaberu ◆ ropogtatropogtat
karikatakarikata ◆ adósadós ◆ aktívákaktívák 「Karikatato ka-
sikata」 „aktívák és passzívák” ◆ bérlőbérlő ◆ köl-köl-
csönvevőcsönvevő ◆ tartoziktartozik 「Karikatato kasikata」
„tartozik-követel”

karikatakandzsókarikatakandzsó ◆ tartozások számlájatartozások számlája
karikatazandakakarikatazandaka ◆ tartozások egyenlegetartozások egyenlege
karikeijakukarikeijaku ◆ ideiglenesideiglenes szerződésszerződés 「Csin-
taino karikeijaku-o sita.」 „Ideiglenes lakásbérleti
szerződést kötöttem.”

karikirukarikiru ◆ kibérelkibérel 「Hoteru-o kari kitta.」 „Ki-
bérelt egy egész szállodát.”

karikjuramukarikjuramu ◆ tananyagtananyag ◆ tanmenettanmenet ◆ tan-tan-
tervterv
karikomikarikomi ◆ begyűjtésbegyűjtés 「Hanzaisano kari ko-
mi.」 „Bűnözők begyűjtése.”

karikomikarikomi ◆ nyírásnyírás ◆ vágásvágás ◇ kakinenok-kakinenok-
arikomiarikomi sövényvágássövényvágás ◇ hicudzsinokenokar-hicudzsinokenokar-
ikomiikomi birkanyírásbirkanyírás
karikomibaszamikarikomibaszami ◆ sövénynyírósövénynyíró ollóolló ◆ sö-sö-
vényvágóvényvágó ollóolló 「Kari komi baszamidecucudzsi-
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o maruku katta.」 „A sövényvágó ollóval kör ala-
kúra vágtam az azáleát.”

karikomukarikomu ◆ igazítigazít rajtarajta 「Genkó-o kari kon-
da.」 „Igazítottam a kéziraton.” ◆ kiigazítkiigazít
「Kucsihige-o kari konda.」 „Kiigazítottam a ba-
juszomat.” ◆ learatlearat ◆ megnyesmegnyes 「Ike gaki-o
kari konda.」 „Megnyestem a sövényt.” ◆ meg-meg-
nyírnyír 「Hicudzsino ke-o kari konda.」 „Megnyír-
tam a birkákat.” ◆ vágvág 「Kamino ke-o midzsika-
ku kari konda.」 „Rövidre vágatta a haját.”

karikosikarikosi ◆ hitelkerethitelkeret túllépésetúllépése ◆ hiteltúl-hiteltúl-
lépéslépés ◆ negatív egyenlegnegatív egyenleg ◆ túlkölcsönzéstúlkölcsönzés
karikubikarikubi ◆ libafejlibafej ◆ makkmakk ◆ pipafejpipafej
karikureinkarikurein ◆ kallikreinkallikrein
karimakurukarimakuru ◆ fűnek-fánakfűnek-fának tartoziktartozik 「Kare-
va okane-o karimakutteiru.」 „Fűnek-fának tarto-
zik.”

karimenkjokarimenkjo ◆ ideiglenesideiglenes engedélyengedély ◆ ideig-ideig-
lenes jogosítványlenes jogosítvány
karimjóbankarimjóban ◆ kálium-alumínium-timsókálium-alumínium-timsó
karimonokarimono ◆ átvettátvett dologdolog 「Kono kotoba-va
kari monodeszu.」 „Ezt a kifejezést átvettem.” ◆

kölcsönkölcsön vettvett dologdolog 「Konopurintá-va kari mo-
nodeszu.」 „Ezt a nyomtatót kölcsön vettük.” ◆

nemnem azaz övéövé 「Kono bunsó-va kari monodes-
zu.」 „Ez a mondat nem az enyém.”

karimononokarimonono ◆ átvettátvett 「Kari monono iken」
„átvett vélemény” ◆ kölcsönzöttkölcsönzött 「Kari mono-
no dzsitensa」 „kölcsönzött bicikli”

karinkarin ◆ álbirsálbirs ◆ kínaikínai álbirsálbirs ◆ kínaibirskínaibirs ◇

szeijókarinszeijókarin naspolyanaspolya
karinkarin ◆ termőpikkelytermőpikkely
karinkarin ◆ szenegáliszenegáli rózsafarózsafa ◇ szeijókarinszeijókarin
naspolyanaspolya
karinarí-átokarinarí-áto ◆ konyhaművészetkonyhaművészet
káringukáringu ◆ curlingcurling ◆ jégtekejégteke
karinikarini ◆ ideiglenesenideiglenesen 「Karini furui megane-
o cukatta.」 „Ideiglenesen a régi szemüvegemet
használtam.” ◆ mégmég haha 「Karini sitteitatositemo
osieteagenai.」 „Még ha tudnám, sem mondanám
meg neked.” ◆ tételezzüktételezzük felfel 「Karini kokkjó-
va hicujódatosijó.」 „Tételezzük fel, hogy szükség
van az országhatárokra!”

karinigeszurukarinigeszuru ◆ adósság elől megszökikadósság elől megszökik

karinimokarinimo ◆ elvégre,elvégre, vagyvagy nemnem 「Karinimop-
uronandakarakicsintosita sigoto-o site kuda-
szai.」 „Végezz rendes munkát, elvégre profi vagy,
vagy nem?” ◆ mégmég véletlenülvéletlenül sese 「Karinimo
dzsiszacusite-va ikenai.」 „Még véletlenül se sza-
bad öngyilkosságra gondolni.” ◆ sehogyansehogyan semsem
「Karinimo hito-o damaszujónakoto-o sitaku-
nai.」 „Sehogyan sem vinne rá a lélek, hogy be-
csapjak másokat.”

karinokarino ◆ ideiglenesideiglenes 「Karinopaszupótoga hak-
kószareta.」 „Ideiglenes útlevelet adtak.” ◆ lep-lep-
lezettlezett 「Szararíman-va karino szugatadatta.」
„Dolgozónak leplezte magát.” ◆ nemnem igaziigazi 「Ka-
rino oja」 „nem igazi szülő”

karinoemonokarinoemono ◆ vadászzsákmányvadászzsákmány
karinszanbunkaikószokarinszanbunkaikószo ◆ foszforilázfoszforiláz
karinszan-enkarinszan-en ◆ szuperfosztátszuperfosztát
karinszanhirjókarinszanhirjó ◆ szuperfosztát műtrágyaszuperfosztát műtrágya
karinszanszekkaikarinszanszekkai ◆ kalcium-szuperfosztátkalcium-szuperfosztát
◆ szuperfosztátszuperfosztát
karinuikarinui ◆ fércelésfércelés 「Kore-va karinui jóno ito-
da.」 „Ez férceléshez való cérna.”

karinui-okarinui-o szuruszuru ◆ fércelfércel 「Szaisoni karinui-
o sinakerebanaranai.」 „Először fércelni kell.” ◆

megfércelmegfércel 「Sitateja-va jófukuno karinui-o si-
ta.」 „A szabó megfércelte a ruhát.”

karinuiszagjókarinuiszagjó ◆ fércmunkafércmunka
karinusikarinusi ◆ albérlőalbérlő 「Karinusi-va csintairjó-o
szankagecumo tainósiteiru.」 „Az albérlőnek már
három hónapos lakbérhátraléka van.” ◆ bérlőbérlő ◆

főbérlőfőbérlő ◆ kölcsönadókölcsönadó
kariojakarioja ◆ átmenetilegátmenetileg szülőszülő szerepétszerepét be-be-
töltőtöltő ◆ nevelőszülőnevelőszülő
kari-okari-o kaeszukaeszu ◆ visszaadvisszaad 「Imamadeno kari-
o kaesitejaru.」 „Visszaadom neked, amit velem
eddig tettél!” ◆ visszafizetivisszafizeti aa kölcsöntkölcsönt 「On-
dzsinni kari-o kaesita.」 „Visszafizettem a köl-
csönt a jótevőmnek.”

kariokibakariokiba ◆ ideiglenesideiglenes lerakóhelylerakóhely ◆ ideig-ideig-
lenes tárolólenes tároló
kariokuramukariokuramu ◆ kariogramkariogram
karioszaitokarioszaito ◆ kariocitakariocita
kari-okari-o szuruszuru ◆ vadászikvadászik 「Rjósi-va moride
kari-o sita.」 „A vadász az erdőben vadászott.”
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karippanasikarippanasi ◆ egyfolytábanegyfolytában kölcsönzéskölcsönzés
「Icsigacukara karippanasino hon」 „január óta
kikölcsönzött könyv” ◆ egyfolytábanegyfolytában tarto-tarto-
zászás 「Ninenmaekara karippanasino okane」
„két éves tartozás”

kariputorakariputora ◆ kaliptrakaliptra ◆ toksüvegtoksüveg
karirukariru ◆ átveszátvesz 「Sószecuni hokano szakkano
kotoba-o karita.」 „Regényében más író szavait
vette át.” ◆ bérelbérel 「Kaisa-va konobiruno nakano
dzsimuso-o kariteimaszu.」 „A cégünk ebben az
épületben bérelt irodát.” ◆ elkérelkér 「Tonarini szu-
vatteiru hitono kesigomu-o karita.」 „Elkértem a
mellettem ülő radírját.” ◆ igénybeigénybe veszvesz 「To-
modacsino csikara-o karita.」 „A barátom segít-
ségét vettem igénybe.” ◆ kibérelkibérel 「Tenpo-o ka-
rita.」 „Kibéreltem egy üzlethelyiséget.” ◆ kiköl-kiköl-
csönözcsönöz 「Tosokankara hon-o karitekita.」 „Ki-
kölcsönöztem egy könyvet a könyvtárból.” ◆ ki-ki-
veszvesz 「Tosokankara hon-o karita.」 „Kivettem
egy könyvet a könyvtárból.” ◆ kölcsönkérkölcsönkér
「Kuruma-o karitemoii?」 „Kölcsönkérhetem a
kocsidat?” ◆ kölcsönözkölcsönöz 「Tomodacsikara hon-
o karita.」 „A barátomtól kölcsönöztem egy köny-
vet.” ◆ kölcsönveszkölcsönvesz 「Aneno kuruma-o kari-
ta.」 „Kölcsönvettem a nővérem kocsiját.” ◇

kotoba-okotoba-o karirukariru szavaivalszavaival élél 「Marukuszuno
kotoba-o karirutokore-va szakusudeszu.」 „Marx
szavaival élve ez kizsákmányolás.” ◇ csie-ocsie-o ka-ka-
riruriru tanácsottanácsot kérkér 「Szenmonkano csie-o kari-
masó!」 „Kérjünk tanácsot egy szakembertől!” ◇

na-ona-o karirukariru nevébennevében csinálcsinál 「Taninno na-o
karite sakkin-o cukutta.」 „Más nevében vett fel
kölcsönt.” ◇ na-ona-o karirukariru ürügyénürügyén csinálcsinál 「Zei-
mucsószani na-o karita dzsinkensingai」 „adó-
ügyi ellenőrzés ürügyén okozott emberi jogok sé-
relme” ◇ ba-oba-o karirukariru élél azaz alkalommalalkalommal 「Ko-
no ba-o karite orei-o mósi agetaito omoimaszu.」
„Szeretnék élni az alkalommal, hogy köszönetet
mondjak.”

kariruhitokariruhito ◆ kölcsönvevőkölcsönvevő
karirukotokarirukoto ◆ bérelésbérelés ◆ bérlésbérlés ◆ kölcsönbe-kölcsönbe-
vételvétel
karisakuhókarisakuhó ◆ feltételesfeltételes szabadlábraszabadlábra he-he-
lyezéslyezés
karisobunkarisobun ◆ ideiglenes végzésideiglenes végzés
karisussokarisusso ◆ feltételesfeltételes szabadlábraszabadlábra helye-helye-
zészés

kariszaijókariszaijó ◆ ideiglenesideiglenes alkalmazásalkalmazás ◆ pró-pró-
baidős alkalmazásbaidős alkalmazás
kariszaijószurukariszaijószuru ◆ próbaidőrepróbaidőre felveszfelvesz
「Hito-o kariszaijósita.」 „Próbaidőre felvettünk
egy embert.” ◆ próbaképpenpróbaképpen alkalmazalkalmaz 「Ka-
reno an-o kariszaijósita.」 „Próbaképpen alkal-
maztuk a javaslatát.”

kariszeifukariszeifu ◆ állítólagosállítólagos kormánykormány ◆ ideigle-ideigle-
nes kormánynes kormány
kariszekkenkariszekken ◆ káliumszappankáliumszappan ◆ kenőszap-kenőszap-
panpan
kariszomenimokariszomenimo ◆ egyegy pillanatrapillanatra sese 「Kore-o
kariszomenimo vaszureruna.」 „Ezt egy pillanat-
ra se felejtsd el!” ◆ mégmég véletlenülvéletlenül semsem 「Kari-
szomenimo uszo-o cuitarisinai.」 „Még véletlenül
sem hazudnék.”

kariszomeniszurukariszomeniszuru ◆ nem foglalkozik velenem foglalkozik vele
kariszomenokariszomeno ◆ átmenetiátmeneti 「Kono kankei-va
kariszomeda.」 „Kapcsolatunk átmeneti.” ◆ futófutó
「Kariszomeno koi」 „futó szerelem” ◆ ideig-ideig-
leneslenes 「Kavabeni kariszomeno szumai-o cukut-
ta.」 „A parton ideiglenes szállást készítettem.”
◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Kariszomeno koto」 „jelen-
téktelen dolog” ◆ múlómúló 「Kariszomeno inocsi」
„múló élet”

kariszomenokoikariszomenokoi ◆ futófutó szerelemszerelem
「Hadzsime-va kariszomeno koito omotteita.」
„Először azt hittem, csak egy futó szerelem lesz.”

kariszumakariszuma ◆ karizmakarizma ◆ karizmatikuskarizmatikus alakalak
「Kare-va vakamononokariszumadearu.」 „Ka-
rizmatikus alak a fiatalok körében.” ◆ termé-termé-
szetfeletti adottságszetfeletti adottság
kariszumatekinakariszumatekina ◆ karizmatikuskarizmatikus 「Kariszu-
ma tekina sidó」 „karizmatikus vezetés” ◆ töme-töme-
geketgeket megmozgatómegmozgató 「Kariszuma tekina nin-
ki」 „tömegeket megmozgató népszerűség” ◆ va-va-
rázsosrázsos 「Kariszuma tekina mirjoku」 „varázsos
vonzerő”

kariszutokariszuto ◆ KallisztoKalliszto
karitaoszukaritaoszu ◆ nemnem fizetfizet 「Kuredzsitto-kádode
kai monosita okane-o kari taosita.」 „Nem fizet-
tem ki a hitelkártya-tartozásomat.”

karitaterukaritateru ◆ felhajtfelhajt 「Rjóken-va jadzsú-o ka-
ri tateta.」 „A vadászkutya felhajtotta a vadat.” ◆

felkeltfelkelt 「Rjokókiga hiroku hitobitono kókisin-o
kari tateta.」 „Az útleírás sok ember kíváncsisá-
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gát felkeltette.” ◆ hajszolhajszol 「Kokumin-o szensz-
óni kari tateta.」 „A háborúba hajszolták a népet.”
◆ hajthajt 「Hicudzsi-o bokuszócsini kari tateta.」
„A legelőre hajtotta a birkákat.” ◆ úrráúrrá leszlesz raj-raj-
tata 「Kjófuni kari taterareta.」 „Úrrá lett rajtam
a félelem.” ◇ kimocsi-okimocsi-o karitaterukaritateru lelkesítlelkesít
「Csikazuitekitaorinpikkuga szensuno kimocsi-o
kari tateta.」 „A közeledő olimpia lelkesítette a
sportolót.” ◇ kokoro-okokoro-o karitaterukaritateru lelkesítlelkesít
「Kareno kokoro-o kari tatetano-va bucurigaku-
datta.」 „A fizika iránt lelkesedett.” ◇ roman-oroman-o
karitaterukaritateru izgalmasizgalmas 「Roman-o kari tateru ki-
kaku」 „izgalmas projekt”

karitekarite ◆ adósadós ◆ bérlőbérlő 「Hejani kari tegacui-
ta.」 „Találtunk bérlőt a lakásra.” ◆ kölcsönve-kölcsönve-
vővő
karitekitanekokaritekitaneko ◆ idegenidegen környezetbekörnyezetbe ke-ke-
rültrült macskamacska 「Sinnjúsain-va karitekita nekono-
jóni otonasikatta.」 „Az új dolgozó olyan csendes
volt, mint egy idegen környezetbe került macska.”

karitekitanekonojónakaritekitanekonojóna ◆ szelídszelíd
karitenpokaritenpo ◆ ideiglenes üzlethelyiségideiglenes üzlethelyiség
karitorikikaritoriki ◆ aratógéparatógép
karitorukaritoru ◆ aratarat 「Kikaide komugi-o kari tot-
ta.」 „Géppel aratta a búzát.” ◆ leváglevág 「Szodatta
jaszai-o kari totta.」 „Levágtam a nevelt zöldsé-
get.”

kariukekinkariukekin ◆ kölcsönkölcsön
kariukeninkariukenin ◆ kölcsönvevőkölcsönvevő
kariukerukariukeru ◆ bérelbérel 「Kuruma-o kari uketa.」
„Autót béreltem.” ◆ kölcsönkapkölcsönkap 「Okane-o kari
uketa.」 „Pénzkölcsönt kaptam.”

kariumukariumu ◆ káliumkálium ◇ enkakariumuenkakariumu kálium-kálium-
kloridklorid ◇ enkakariumuenkakariumu kálisókálisó ◇ sószankari-sószankari-
umuumu kálium-nitrátkálium-nitrát ◇ sószankariumusószankariumu salét-salét-
romrom
kariumu-arugonhónendaiszokuteikariumu-arugonhónendaiszokutei ◆ kálium-kálium-
argon kormeghatározásargon kormeghatározás
karizumaikarizumai ◆ ideiglenesideiglenes elhelyezéselhelyezés ◆ ideig-ideig-
lenes lakáslenes lakás
karizumaiszurukarizumaiszuru ◆ ideiglenesideiglenes lakiklakik 「Sinsze-
kino ucsini karizumaiszuru.」 „Ideiglenesen a ro-
konomnál lakok.”

karjakukarjaku ◆ Karjaku-korKarjaku-kor
karjókarjó ◆ orvosiorvosi kezeléskezelés 「Kandzsa-va karjó-
csúdearu.」 „A beteg orvosi kezelés alatt áll.” ◇

njúinkarjónjúinkarjó kórházikórházi kezeléskezelés 「Njúinkarjó-o
uketa.」 „Kórházi kezelést kaptam.”

karjókarjó ◆ kisebbkisebb pénzbírságpénzbírság 「Keihanzaihó
ihande karjóni soszareta.」 „Könnyű vétségéért
kisebb pénzbírságot kapott.”

karjókarjó ◆ kormányzati bírságkormányzati bírság
karjócsúnokarjócsúno ◆ kezeléskezelés alattalatt állóálló 「Karjó-
csúno kandzsa」 „kezelés alatt álló beteg” ◆ ke-ke-
zeltzelt 「Kicuen-va karjócsúno bjóki-o akkaszasze-
ta.」 „A dohányzás súlyosbította a kezelt betegsé-
get.” ◆ kezelvekezelve vanvan 「Karjócsúno irjókikan-va
dzsimotono bjóindeszu.」 „A helyi kórházban ke-
zelnek.”

karjokukarjoku ◆ fűtőerőfűtőerő 「Kono suruino szekitan-
va karjokuga jovai.」 „Ennek a fajta szénnek kicsi
a fűtőereje.” ◆ hőenergiahőenergia ◆ hőteljesítményhőteljesítmény
「Kono danbó-va karjokuga cujoi.」 „Ennek a
kályhának nagy a hőteljesítménye.” ◆ tűzerőtűzerő
「Vaga kunino gunno karjoku-va szukuna szugi-
ru.」 „Túl kicsi a hadseregünk tűzereje.”

karjokuhacudensokarjokuhacudenso ◆ hőerőműhőerőmű
karjúkarjú ◆ granulátumgranulátum 「Karjúno kuszuri-o obu-
rátoni cucunde nonda.」 „Ostyával vettem be a
gyógyszergranulátumot.” ◆ porpor ◆ szemcseszemcse
karjúkarjú ◆ áramlatáramlat ◆ folyó sodrásafolyó sodrása
karjúkarjú ◆ vulkanizálásvulkanizálás
karjúkarjú ◆ alsóbbalsóbb társadalmitársadalmi osztályosztály ◆ folyófolyó
alsóalsó szakaszaszakasza 「Kono macsi-va kavano karjú-
niaru.」 „Ez a község a folyó alsó szakaszán van.”

karjúkarjú ◆ piros lámpás negyedpiros lámpás negyed
karjúbjókarjúbjó ◆ szexuális betegségszexuális betegség
karjúdokarjúdo ◆ vadászvadász
karjúdzsónokarjúdzsóno ◆ szemcsésszemcsés
karjúhakkekkjúkarjúhakkekkjú ◆ granulocitagranulocita
karjúheojogukarjúheojogu ◆ leúszikleúszik 「Kavano karjú-e ojo-
ida.」 „Leúsztam a folyón.”

karjúkaikarjúkai ◆ prostituáltakprostituáltak világavilága ◆ vörös-vörös-
lámpás negyedlámpás negyed
karjúkjúkarjúkjú ◆ granulocitagranulocita
karjúmakuszaibókarjúmakuszaibó ◆ granulózasejtgranulózasejt
karjúnikarjúni ◆ lefelélefelé 「Fune-va kavano karjúni szu-
szunda.」 „A hajó lefelé ereszkedett a folyón.”

karjúsorikarjúsori ◆ vulkanizálásvulkanizálás
karjúsoriszurukarjúsoriszuru ◆ vulkanizálvulkanizál
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karjúszurukarjúszuru ◆ vulkanizálvulkanizál 「Gomu-o karjúsi-
ta.」 „Vulkanizálta a gumit.”

karjúzaikarjúzai ◆ gyógyszergranulátumgyógyszergranulátum
karókaró ◆ főtanácsosfőtanácsos ◇ dzsódaigaródzsódaigaró megbí-megbí-
zott kastélygondnokzott kastélygondnok
karókaró ◆ túlfeszítetttúlfeszített munkamunka ◆ túlhajszolt-túlhajszolt-
ságság ◆ túlzott munkatempótúlzott munkatempó
karocsinkarocsin ◆ karotinkarotin
karocsinoidokarocsinoido ◆ karotinoidkarotinoid
karódzsitekaródzsite ◆ aligalig 「Karoudzsite sigoto-o oe-
ta.」 „Alig tudtam befejezni a munkát.” ◆ ép-ép-
penhogypenhogy csakcsak 「Karódzsite kikoeta.」 „Éppen-
hogy csak lehetett hallani.” ◆ nagynagy nehezennehezen
「Bjónin-va karódzsite me-o hiraketa.」 „A beteg
nagy nehezen kinyitotta a szemét.”

karódzsitecukurukaródzsitecukuru ◆ kiizzadkiizzad 「Karódzsite hja-
kupédzsino hókokuso-o kaita.」 „Kiizzadtam egy
százoldalas jelentést.”

karojakanakarojakana ◆ könnyedkönnyed 「Karojakana asidor-
ide szuszunda.」 „Könnyed léptekkel haladt.”

karokukaroku ◆ Karoku-korKaroku-kor
karokukaroku ◆ örökölhető juttatásörökölhető juttatás
karondzsirukarondzsiru ◆ alábecsülalábecsül 「Szeifu-va
oszenmondai-o karondzsita.」 „Az állam alábe-
csülte a szennyezési problémát.” ◆ félvállrólfélvállról
veszvesz 「Vatasino csúkoku-o karondzsita.」 „Fél-
vállról vette a tanácsaimat.” ◆ lekicsinyellekicsinyel 「Hó-
saszenno kiken-o karondzsita.」 „Lekicsinyelte a
sugárzásveszélyt.”

karoríkarorí ◆ kalóriakalória ◇ kókaroríkókarorí magasmagas kalóriakalória
◇ teikaroríteikarorí alacsonyalacsony kalóriakalória ◇ teikarorínoteikaroríno
alacsonyalacsony kalóriájúkalóriájú 「Teikaroríno tabe mono」
„alacsony kalóriájú étel”

karorígaszukunaikarorígaszukunai ◆ kalóriaszegénykalóriaszegény
karoríszúkaroríszú ◆ kalóriaértékkalóriaérték
karósikarósi ◆ halálos túlmunkahalálos túlmunka
karósiszurukarósiszuru ◆ belehalbelehal aa túltúl soksok munkábamunkába
「Naze hito-va karósiszurumade hatarakuno-
ka?」 „Miért dolgoznak az emberek annyit, hogy
belehaljanak?” ◆ halálrahalálra dolgozzadolgozza magátmagát
「Karósisitakunainode zangjósinai.」 „Nem aka-
rom halálra dolgozni magam, ezért nem túlórá-
zok.”

karotenkaroten ◆ karotinkarotin
karótokaróto ◆ urnahelyurnahely

karotószenkarotószen ◆ szükségtelen dologszükségtelen dolog
karukaru ◆ hajthajt 「Basa-o katta.」 „Szekeret haj-
tott.” ◆ terelterel 「Hicudzsikai-va hicudzsino mure-
o katta.」 „A juhász birkanyájat terelt.” ◆ ve-ve-
zérelzérel 「Kókisinni kararete kenkjú-o cuzuketa.」
„Kíváncsiságtól vezérelve folytatta a kutatást.” ◇

omoinikarareruomoinikarareru késztetéstkésztetést érezérez 「Nagut-
tejaritaitoiu omoini karareta.」 „Késztetést érez-
tem, hogy megüssem.” ◇ katteoikomukatteoikomu beterelbeterel
「Buta-o katte butagojani oi konda.」 „Beterel-
tem a disznókat az ólba.” ◇ kararerukarareru leszlesz 「Kó-
kisinni karareta.」 „Kíváncsi lettem.” ◇ karar-karar-
erueru elfogelfog 「Kjófuni karareta.」 „Elfogott a féle-
lem.” ◇ kararerukarareru vezérelvevezérelve leszlesz 「Nikusimi-
ni kararete higaisa-o hamonode szasita.」 „Gyű-
lölettől vezérelve megkéselte áldozatát.” ◇ sódó-sódó-
nikararerunikarareru késztetéstkésztetést érezérez 「Utaitai sódóni
karareta.」 „Hirtelen késztetést éreztem, hogy
énekeljek.” ◇ joszei-ojoszei-o karukaru felbuzdulfelbuzdul 「Kaisa-
va kokunaiszeikóno joszei-o katte kaigaini sinsu-
cusita.」 „A vállalat a hazai sikereken felbuzdulva,
külföldön is terjeszkedett.” ◇ joszei-ojoszei-o karukaru ki-ki-
használjahasználja aa lendületetlendületet 「Hacusórino joszei-
o katte sóri-o kaszaneta.」 „Az első győzelem len-
dületét kihasználva, folytatta a győzelemsoroza-
tot.”

karukaru ◆ kaszálkaszál 「Kusza-o katta.」 „Füvet kaszál-
tam.” ◆ lekaszállekaszál 「Mugi-o karu.」 „Lekaszálja
a búzát.” ◆ lenyeslenyes 「Tobi dateita eda-o katta.」
„Lenyeste a kiálló ágakat.” ◆ leváglevág 「Siba-o kat-
ta.」 „Levágtam a füvet.” ◆ megnyírmegnyír 「Kakine-o
katta.」 „Megnyírtam a sövényt.” ◆ nyesnyes 「Eda-
o katta.」 „Nyestem az ágakat.” ◆ nyírnyír 「Asza
kusza-o katteita.」 „Reggel füvet nyírtam.”

karukaru ◆ vadászikvadászik
karukaru ◆ kölcsönveszkölcsönvesz
kárukáru ◆ csavarcsavar ◆ göndör hajgöndör haj ◆ göndörséggöndörség
karubamétokarubaméto ◆ karbamátkarbamát
karubamidokarubamido ◆ karbamidkarbamid
karubaminohemogurobinkarubaminohemogurobin ◆ karbamino-karbamino-
hemoglobinhemoglobin
karubaminszan-enkarubaminszan-en ◆ karbamátkarbamát
karubaminszan-eszuterukarubaminszan-eszuteru ◆ karbamátkarbamát
karubarinookakarubarinooka ◆ KálváriaKálvária
karubikarubi ◆ szegy elejeszegy eleje
karubinhanokarubinhano ◆ reformátusreformátus
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karubinkairokarubinkairo ◆ Calvin-ciklusCalvin-ciklus
karubinkjótokarubinkjóto ◆ reformátusreformátus
karubokisihemogurobinkarubokisihemogurobin ◆ karboxi-karboxi-
hemoglobinhemoglobin
karubokisipepucsidázekarubokisipepucsidáze ◆ karboxipeptidázkarboxipeptidáz
karubokisirázekarubokisiráze ◆ karboxilázkarboxiláz ◇ dekaruboki-dekaruboki-
sirázesiráze dekarboxilázdekarboxiláz
karubokisirukikarubokisiruki ◆ karboxilcsoportkarboxilcsoport
karubokisiszómukarubokisiszómu ◆ karboxiszómakarboxiszóma
karubonszankarubonszan ◆ karbonsavkarbonsav ◆ karboxilsavkarboxilsav
karucsákarucsá ◆ kultúrakultúra ◆ művelődésművelődés
karucsásokkukarucsásokku ◆ kultúrsokkkultúrsokk
karucsászentákarucsászentá ◆ kultúrközpontkultúrközpont ◆ művelő-művelő-
dési központdési központ
karucsibétákarucsibétá ◆ kultivátorkultivátor
karudamonkarudamon ◆ kardamomkardamom ◆ kardamomumkardamomum ◆

kardamonkardamon
karuderakarudera ◆ kalderakaldera
karuderakokaruderako ◆ krátertókrátertó
karugamokarugamo ◆ foltoscsőrű récefoltoscsőrű réce
karugarusiikarugarusii ◆ könnyelműkönnyelmű 「Karugarusii
hacugen-o sita.」 „Könnyelmű kijelentést tet-
tem.”

karugarutokarugaruto ◆ könnyedénkönnyedén 「Tori-va kagokara
karugaruto dassucusita.」 „A madár könnyedén
kiszökött a ketrecből.”

karuhazumikaruhazumi ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság ◆ meg-meg-
gondolatlansággondolatlanság
karuhazuminakaruhazumina ◆ könnyelműkönnyelmű ◆ meggondolat-meggondolat-
lanlan 「Karuhazumina hacugen」 „meggondolat-
lan kijelentés” ◆ szeleburdiszeleburdi 「Karuhazumina
hito」 „szeleburdi ember”

karuikarui ◆ enyheenyhe 「Karui bacu」 „enyhe büntetés”
◆ gyengegyenge 「Karui keibacu」 „gyenge büntetés”
◆ könnyedkönnyed 「Karui asidoriride aruku.」
„Könnyed léptekkel sétál.” ◆ könnyűkönnyű 「Torino
hane-va karui.」 „A madártoll könnyű.” ◆

könnyűkönnyű lefolyásúlefolyású 「Konoinfuruenza-va ka-
rui.」 „Ez az influenza könnyű lefolyású.” ◇ ku-ku-
csigakaruicsigakarui könnyenkönnyen eljáreljár aa szájaszája
「Kanodzso-va kucsiga karuikara ki-o cukenaku-
csa.」 „Vigyázni kell vele, mert könnyen eljár a
szája.” ◇ kosigakaruikosigakarui fürgefürge ◇ sirigakaruisirigakarui
szeleburdiszeleburdi ◇ sirigakaruisirigakarui mindenkimindenki ágyasaágyasa
「Siriga karui on-nadane.」 „Az a nő mindenki

ágyasa.” ◇ sirinokaruisirinokarui nemnem hűségeshűséges ◇ siri-siri-
nokaruinokarui könnyűvérűkönnyűvérű 「Sirino karui on-na」
„könnyűvérű nő” ◇ hanenootohanenooto szárnysuho-szárnysuho-
gásgás 「Kino uekara haneno otogasita.」 „A fa te-
tejéről szárnysuhogás hallatszott.” ◇ hanenojó-hanenojó-
nikaruinikarui pihekönnyűpihekönnyű 「Hanenojóni karuikóto」
„pihekönnyű kabát” ◇ migakaruimigakarui fürgefürge 「Miga
karui vakamono」 „fürge fiatalember”

karuibjókikaruibjóki ◆ gyengélkedésgyengélkedés
karuikegakaruikega ◆ könnyűkönnyű sérüléssérülés 「Karui kegade
szundejokatta.」 „Örülök, hogy megúsztam
könnyebb sérüléssel.”

karuikimocsidekaruikimocside ◆ nemnem komolyankomolyan 「Karui ki-
mocside kanodzsoto cuki atteita.」 „Nem jártam
vele komolyan.”

karuimiszukaruimiszu ◆ bakibaki
karuisikaruisi ◆ habkőhabkő 「Kazanfunkago szorakara ka-
ruisiga furi szoszoida.」 „A vulkánkitörést köve-
tően habkő hullott a levegőből.” ◆ horzsakőhorzsakő ◆

tajtékkőtajtékkő
karuisokudzsikaruisokudzsi ◆ könnyű étkezéskönnyű étkezés
karuisokudzsi-okaruisokudzsi-o szuruszuru ◆ bekapbekap valamitvalamit
「Asza-va karui sokudzsi-o sita.」 „Reggel csak
bekaptam valamit.”

karukattakarukatta ◆ KalkuttaKalkutta
karukikaruki ◆ klórmészklórmész
karukonkarukon ◆ chalconechalcone
karukucsikarukucsi ◆ beszédességbeszédesség ◆ szellemesszellemes meg-meg-
jegyzésjegyzés ◆ viccelődésviccelődés ◇ karukucsi-okarukucsi-o tatakutataku
viccelődikviccelődik ◇ karukucsi-okarukucsi-o cucusimucucusimu nemnem be-be-
szél annyitszél annyit
karukucsinakarukucsina ◆ beszédesbeszédes 「Karukucsina
hito」 „beszédes ember” ◆ viccelődőviccelődő 「Kareno
hacugen-va honkika karukucsika vakaranai.」
„Nem tudtam, hogy komolyan mondta-e, vagy
csak viccelődött.”

karukucsinokarukucsino ◆ könnyűkönnyű 「Karukucsino szake」
„könnyű szaké”

karukucsi-o cucusimukarukucsi-o cucusimu ◆ nem beszél annyitnem beszél annyit
karukucsi-o tatakukarukucsi-o tataku ◆ viccelődikviccelődik
karukumirukarukumiru ◆ lenézlenéz 「Kare-va dzsoszei-o karu-
ku miru.」 „Lenézi a nőket.”

karukusótocuszurukarukusótocuszuru ◆ összekoccanösszekoccan 「Nida-
ino kuruma-va karuku sótocusita.」 „Összekoc-
cant két autó.”

AdysAdys karubinkairo karubinkairo – karukusótocuszuru karukusótocuszuru 17051705



karukuszurukarukuszuru ◆ enyhítenyhít 「Bacu-o karukusita.」
„Enyhítettem a büntetésén.” ◆ könnyítkönnyít
「Nimocu-o karukusita.」 „Könnyített a poggyá-
szán.” ◆ könnyűvékönnyűvé tesztesz 「Júsoku-o karukusi-
ta.」 „Könnyű vacsorát ettem.”

karukutatakukarukutataku ◆ megkocogtatmegkocogtat ◆ megpaskolmegpaskol
◆ paskolpaskol
karumakaruma ◆ karmakarma
karumejakikarumejaki ◆ törökméztörökméz
karumerakarumera ◆ törökméztörökméz
karuminkarumin ◆ kárminkármin ◇ hósakaruminhósakarumin bórax-bórax-
kárminkármin
karumodzsurinkarumodzsurin ◆ kalmodulinkalmodulin
karunkurukarunkuru ◆ karunkuluskarunkulus ◇ njódókarunkurunjódókarunkuru
húgycső-karunkulushúgycső-karunkulus
karupacscsokarupacscso ◆ carpacciocarpaccio
karupacsiaboncsikarupacsiaboncsi ◆ Kárpát-medenceKárpát-medence
karupacsiaszanmjakukarupacsiaszanmjaku ◆ KárpátokKárpátok
karupatiabaiszonkarupatiabaiszon ◆ kárpáti bölénykárpáti bölény
karupatiaszanmjakukarupatiaszanmjaku ◆ KárpátokKárpátok
karurakarura ◆ GarudaGaruda
karusiferórukarusiferóru ◆ kalciferolkalciferol ◇ erugokarusife-erugokarusife-
róruróru ergokalciferolergokalciferol
karusitoninkarusitonin ◆ kalcitoninkalcitonin
karusiumukarusiumu ◆ kalciumkalcium ◇ szankakarusiumuszankakarusiumu
kalcium-oxidkalcium-oxid ◇ dzsiaenszoszankarusiumudzsiaenszoszankarusiumu
kalcium-hipokloritkalcium-hipoklorit ◇ dzsiaenszoszankaru-dzsiaenszoszankaru-
siumusiumu klórmészklórmész ◇ szuiszankakarusiumuszuiszankakarusiumu
kalcium-hidroxidkalcium-hidroxid ◇ szuiszankakarusiumuszuiszankakarusiumu
oltottoltott mészmész ◇ tankakarusiumutankakarusiumu kalcium-kalcium-
karbidkarbid ◇ rjúszankarusiumurjúszankarusiumu kalcium-szulfátkalcium-szulfát

káruszurukáruszuru ◆ göndörgöndör 「Anatano kami, nandek-
árusiteiruno?」 „Miért göndör a hajad?” ◆ gön-gön-
dörödikdörödik ◆ hullámoshullámos 「Kanodzsono kamino ke-
va kárusiteiru.」 „Hullámos a haja.”

karuszutokaruszuto ◆ karsztkarszt
karuszutocsikeikaruszutocsikei ◆ karsztos domborzatkarsztos domborzat
karutakaruta ◆ japánjapán kártyakártya 「Karuta-o totta.」
„Japán kártyával játszottunk.” ◇ irohagarutairohagaruta
iroha kártyairoha kártya
karutekarute ◆ betegkártyabetegkártya ◆ beteglapbeteglap ◆ kartonkarton
◆ kórlapkórlap

karuterukaruteru ◆ kartellkartell ◇ kakakukaruterukakakukaruteru ár-ár-
kartellkartell 「Jonsaga kakakukaruteru-o muszun-
da.」 „Négy vállalat árkartellt kötött.” ◇ jamika-jamika-
ruteruruteru illegális kartellillegális kartell
karutettokarutetto ◆ kvartettkvartett ◆ négyesnégyes
karutokaruto ◆ szektaszekta
karuvansugikaruvansugi ◆ kálvinizmuskálvinizmus
karuvazakaruvaza ◆ akrobatamutatványakrobatamutatvány
karuvazasikaruvazasi ◆ akrobataakrobata ◆ artistaartista
kasakasa ◆ tüzes szekértüzes szekér
kasakasa ◆ teherkocsiteherkocsi ◆ tehervagontehervagon ◇ kasava-kasava-
tasitasi vagonon átvehető rakományvagonon átvehető rakomány
kasababakasababa ◆ csoroszlyacsoroszlya
kasakukasaku ◆ kegyelemkegyelem ◆ könyörületkönyörület ◆ ugyan-ugyan-
olyan kiejtésű kandzsi kölcsönzéseolyan kiejtésű kandzsi kölcsönzése
kasakukasaku ◆ furdalásfurdalás ◆ gyötrődésgyötrődés ◇ rjósin-rjósin-
nokasakunokasaku kínzókínzó lelkiismeretlelkiismeret 「Rjósinno ka-
sakuni kurusimu.」 „Kínozza a lelkiismeret.” ◇

rjósin-nokasakurjósin-nokasaku lelkiismeret-furdaláslelkiismeret-furdalás ◇

rjósin-nokasakurjósin-nokasaku lelkifurdaláslelkifurdalás
kasakunakikasakunaki ◆ kegyetlenkegyetlen 「Kasakunaki un-
mei」 „kegyetlen sors” ◆ könyörtelenkönyörtelen
kasakunakukasakunaku ◆ kegyetlenülkegyetlenül ◆ könyörtelenülkönyörtelenül
「Cumibito-o kasakunaku bah-sita.」 „A bűnöst
könyörtelenül megbüntette.”

kasatomeokirjókasatomeokirjó ◆ kocsiálláspénzkocsiálláspénz
kasavatasikasavatasi ◆ vagononvagonon átvehetőátvehető rakományrakomány

kásearingukásearingu ◆ kocsimegosztáskocsimegosztás ◆ telekocsitelekocsi
kásearinguszábiszukásearinguszábiszu ◆ telekocsi szolgálattelekocsi szolgálat
kasikasi ◆ bázishelybázishely ◆ folyópartfolyópart ◆ halpiachalpiac ◆

törzshelytörzshely ◇ uogasiuogasi halpiachalpiac
kasikasi ◆ ajándékajándék aa feljebbvalótólfeljebbvalótól ◆ császáricsászári
ajándékajándék ◇ kasiszurukasiszuru ajándékozajándékoz 「Sukun-
kara rjócsi-o kasiszareta.」 „A fejedelem földet
ajándékozott neki.” ◇ kasiszurukasiszuru adományozadományoz
「Tennókara ginpai-o kasiszareta.」 „A császár
ezüstserleget adományozott nekem.” ◇ gokasik-gokasik-
inin császári pénzadománycsászári pénzadomány
kasikasi ◆ tetszhaláltetszhalál ◇ kasidzsótaikasidzsótai tetszha-tetszha-
lottlott állapotállapot 「Gjódzsa-va kasidzsótaininatta.」
„A fakír tetszhalott állapotba került.” ◇ kasi-kasi-
dzsótainohitodzsótainohito tetszhalotttetszhalott
kasikasi ◆ alsó végtagalsó végtag
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kasikasi ◆ bérbeadásbérbeadás ◆ kintlévőségkintlévőség ◆ kölcsönkölcsön
◆ kölcsönadáskölcsönadás ◇ kasigaarukasigaaru tartoziktartozik 「To-
modacsini icsimanenno kasigaaru.」 „A barátom
tartozik nekem 10 ezer jennel.” ◇ kasigaarukasigaaru
adósaadósa valakinekvalakinek 「Tomodacsi-o taszuketanode
kareni kasigaaru.」 „Segítettem a barátomnak,
ezért most az adósom.”

kasikasi ◆ filamentumfilamentum ◆ porzószálporzószál
kasikasi ◆ örökzöldörökzöld tölgytölgy ◇ tokivagasitokivagasi magyal-magyal-
tölgytölgy
kasikasi ◆ láthatólátható 「Kasikószen」 „látható fénysu-
gár” ◆ láthatóságláthatóság
kasikasi ◆ FahrenheitFahrenheit 「Taion-va kasikjú hacsita-
bideszu.」 „Az emberi test hőmérséklete 98 Fah-
renheit fokos.”

kasikasi ◆ ideiglenes fogideiglenes fog ◆ műfogműfog
kasikasi ◆ dalszövegdalszöveg 「Kasi-o oboeru.」 „Meg-
jegyzi a dalszöveget.”

kasikasi ◆ hiányossághiányosság
kasikasi ◆ cukrászsüteménycukrászsütemény ◆ édességédesség ◆ sü-sü-
teménytemény ◇ kucsitorigasikucsitorigasi teasüteményteasütemény ◇ da-da-
gasigasi olcsóolcsó édességédesség ◇ mizugasimizugasi zselészselés
desszertdesszert ◇ jógasijógasi nyugatinyugati cukrászsüte-cukrászsüte-
ménymény ◇ vagasivagasi japánjapán cukrászsüteménycukrászsütemény ◇

vagasivagasi japán édességjapán édesség
kasibacsikasibacsi ◆ süteményes tálsüteményes tál
kasibakokasibako ◆ cukrászdobozcukrászdoboz
kasibirukasibiru ◆ bérelhetőbérelhető épületépület ◆ béreltbérelt iroda-iroda-
házház ◆ kiadó irodaházkiadó irodaház
kasibonkasibon ◆ édességtartóédességtartó
kasibótokasibóto ◆ bérelhető csónakbérelhető csónak
kasicukasicu ◆ párásításpárásítás
kasicukasicu ◆ gondatlansággondatlanság 「Gjómudzsóno kasi-
cu」 „munkakörében elkövetett gondatlanság” ◆

hanyagsághanyagság ◆ hibahiba 「Vatasino kasicudeszu.」
„Ez az én hibám.” ◆ mulasztásmulasztás 「Kasicu-o oka-
szu.」 „Mulasztást követ el.” ◇ isikiarukasicuisikiarukasicu
tudatostudatos gondatlansággondatlanság ◇ isikinakikasicuisikinakikasicu
hanyaghanyag gondatlansággondatlanság ◇ gjómudzsókasicugjómudzsókasicu
foglalkozáskörébenfoglalkozáskörében elkövetettelkövetett mulasztásmulasztás
◇ keikasicukeikasicu enyheenyhe gondatlansággondatlanság ◇ dzsúka-dzsúka-
sicusicu súlyossúlyos mulasztásmulasztás ◇ dzsúkasicudzsúkasicu súlyossúlyos
gondatlansággondatlanság
kasicukasicu ◆ égéstérégéstér
kasicucsisikasicucsisi ◆ gondatlanságbólgondatlanságból elkövetettelkövetett
emberölésemberölés ◆ halált okozó gondatlansághalált okozó gondatlanság

kasicucsisizaikasicucsisizai ◆ gondatlanságbólgondatlanságból elköve-elköve-
tett emberöléstett emberölés
kasicuhankasicuhan ◆ gondatlanság vétségegondatlanság vétsége
kasicukekasicuke ◆ hitelhitel ◆ hitelezéshitelezés ◆ kölcsönkölcsön ◆

kölcsönzéskölcsönzés ◇ kadzsókasicukekadzsókasicuke túlzotttúlzott hi-hi-
telezéstelezés ◇ ginkókasicukeginkókasicuke bankibanki kölcsönkölcsön ◇

kórukasicukekórukasicuke kintkint lévőlévő kölcsönkölcsön ◇ kokka-kokka-
kasicukekasicuke államiállami kölcsönkölcsön ◇ tankikasicuketankikasicuke
rövidlejáratúrövidlejáratú kölcsönkölcsön ◇ teirikasicuketeirikasicuke ala-ala-
csonycsony kamatúkamatú kölcsönkölcsön ◇ jokudzsicubara-jokudzsicubara-
isicukeisicuke egynapos kölcsönegynapos kölcsön
kasicukeginkókasicukeginkó ◆ hitelbankhitelbank
kasicukekigenkasicukekigen ◆ kölcsön lejárati idejekölcsön lejárati ideje
kasicukekinkasicukekin ◆ kölcsönkölcsön ◇ tankikasicukekintankikasicukekin
rövidrövid lejáratúlejáratú kölcsönkölcsön ◇ csókikasicukekincsókikasicukekin
hosszúhosszú lejáratúlejáratú kölcsönkölcsön ◇ mutanpokasicu-mutanpokasicu-
kekinkekin fedezet nélküli kölcsönfedezet nélküli kölcsön
kasicukekingakukasicukekingaku ◆ hitelösszeghitelösszeg
kasicukerisikasicukerisi ◆ kölcsönkamatkölcsönkamat
kasicukerjókasicukerjó ◆ hitelköltséghitelköltség
kasicukerukasicukeru ◆ hitelezhitelez 「Ginkó-va kaisani
icsiokuen-o kasi cuketa.」 „A bank 100 millió jent
hitelezett a vállalatnak.”

kasicukezandakakasicukezandaka ◆ hitelállományhitelállomány
kasicukikasicuki ◆ párásítópárásító
kasicusógaizaikasicusógaizai ◆ gondatlanságbólgondatlanságból elköve-elköve-
tett testi sértéstett testi sértés
kasicuszurukasicuszuru ◆ párásítpárásít 「Heja-o kasicusitai.」
„Párásítani szeretném a szobában a levegőt.”

kasicsinkasicsin ◆ bérbeadási díjbérbeadási díj
kasidaisósokasidaisóso ◆ kölcsönzőjegykölcsönzőjegy
kasidaorekasidaore ◆ behajthatatlan követelésbehajthatatlan követelés
kasidaoreninarukasidaoreninaru ◆ behajthatatlannábehajthatatlanná válikválik
「Kasicukekin-va kasi daoreninatta.」 „A kölcsön
behajthatatlanná vált.”

kasidaoreriszukukasidaoreriszuku ◆ fizetésképtelenségfizetésképtelenség
kockázatakockázata
kasidaoreszonsicukasidaoreszonsicu ◆ behajthatatlanbehajthatatlan köl-köl-
csönből származó veszteségcsönből származó veszteség
kasidasikasidasi ◆ kölcsönadáskölcsönadás 「Okaneno kasida-
si」 „pénz kölcsönadása” ◆ kölcsönzéskölcsönzés 「To-
sokanno honno kasidasi」 „könyvtári könyv köl-
csönzése”

kasidasibucukasidasibucu ◆ bérleménybérlemény

AdysAdys kasi kasi – kasidasibucu kasidasibucu 17071707



kasidasigendogakukasidasigendogaku ◆ felvehetőfelvehető hitel-hitel-
összegösszeg
kasidasikinkasidasikin ◆ hitelösszeghitelösszeg ◆ kölcsön-kölcsön-
összegösszeg
kasidasikinrikasidasikinri ◆ hitelkamathitelkamat ◆ kölcsönkamatkölcsönkamat

kasidasininkasidasinin ◆ kölcsönadókölcsönadó ◆ kölcsönzőkölcsönző
kasidasirjókasidasirjó ◆ kölcsönzési díjkölcsönzési díj
kasidasiszurukasidasiszuru ◆ kölcsönözkölcsönöz 「Kono kaisa-va
dzsitensa-o kasi dasiszuruszábiszu-o hadzsime-
ta.」 „Ez a cég kerékpárkölcsönző szolgáltatást in-
dított.”

kasidaszukasidaszu ◆ kiadkiad 「Rentarusoppu-va szubete-
nokomedí eiga-o kasi dasiteita.」 „A kölcsönző az
összes vígjátékot kiadta.” ◆ kölcsönadkölcsönad 「Ginkó-
va dzsúmanen-o kasi dasita.」 „A bank kölcsön-
adott 100 ezer jent.”

kasidaszukotokasidaszukoto ◆ bérbeadásbérbeadás ◆ kölcsönzéskölcsönzés
kasidokasido ◆ Fahrenheit-fokFahrenheit-fok
kasidzsimusokasidzsimuso ◆ kiadó irodakiadó iroda
kasidzsitensakasidzsitensa ◆ bérelhető kerékpárbérelhető kerékpár
kasidzsótaikasidzsótai ◆ tetszhalotttetszhalott állapotállapot
「Gjódzsa-va kasidzsótaininatta.」 „A fakír tetsz-
halott állapotba került.”

kasidzsótainohitokasidzsótainohito ◆ tetszhalotttetszhalott
kasigaarukasigaaru ◆ adósaadósa valakinekvalakinek 「Tomodacsi-
o taszuketanode kareni kasigaaru.」 „Segítettem
a barátomnak, ezért most az adósom.” ◆ tarto-tarto-
zikzik 「Tomodacsini icsimanenno kasigaaru.」 „A
barátom tartozik nekem 10 ezer jennel.”

kasigerukasigeru ◆ csóválcsóvál 「Kare-va nattokuikazu,
kubi-o kasigeteita.」 „Elégedetlenül csóválta a fe-
jét.” ◆ félrebillentfélrebillent 「Kubi-o kasigeta.」 „Félre-
billentette a fejét.” ◆ megbillentmegbillent 「Szemai mi-
cside cúkóninga tórerujóni kasza-o kasigeta.」 „A
keskeny utcában megbillentettem az esernyőmet,
hogy elférjenek mellettem.” ◇ kubi-okubi-o kasigerukasigeru
félrefordítjafélrefordítja aa fejétfejét ◇ kubi-okubi-o kasigerukasigeru fe-fe-
jétjét kapkodjakapkodja 「Karega tószensitatoki, min-na,
kubi-o kasigeta.」 „Amikor megválasztották, min-
denki csak a fejét kapkodta.” ◇ kokubi-okokubi-o kasi-kasi-
gerugeru kissékissé félrehajtjafélrehajtja aa fejétfejét 「Fusigini
omotte kokubi-o kasigeta.」 „Furcsállva félrehaj-
totta egy kissé a fejét.”

kasigukasigu ◆ félrehajlikfélrehajlik

kasihagasikasihagasi ◆ hitelek visszakövetelésehitelek visszakövetelése
kasiisókasiisó ◆ kölcsönzött ruhakölcsönzött ruha
kasijakasija ◆ cukrászcukrász ◆ cukrászdacukrászda ◆ sütemény-sütemény-
árusárus ◆ süteményboltsüteménybolt
kasijakasija ◆ béreltbérelt házház 「Kasijani szundeiru.」
„Bérelt házban lakom.” ◆ bérlakásbérlakás 「Kasijano
ója」 „bérlakás tulajdonosa” ◆ kiadókiadó házház
「Kasija-o szagasiteiru.」 „Kiadó házat keresek.”
◆ kiadó lakáskiadó lakás
kasikakasika ◆ láthatóváláthatóvá tevéstevés ◆ megjelenítésmegjelenítés
◆ vizualizációvizualizáció ◇ dzsóhónokasikadzsóhónokasika adatvizu-adatvizu-
alizációalizáció ◇ dzsóhónokasikadzsóhónokasika adatmegjelení-adatmegjelení-
téstés
kasikabukasikabu ◆ kölcsönzöttkölcsönzött részvényrészvény ◆

részvény-kölcsönzésrészvény-kölcsönzés
kasikankasikan ◆ tiszthelyettesektiszthelyettesek
kasikarikasikari ◆ kölcsönügyletkölcsönügylet
kasikaricsaradearukasikaricsaradearu ◆ kvittekkvittek vagyunkvagyunk
「Naguraretasi naguttasi, szorede kasi karicsara-
da!」 „Megütöttél és én is megütöttelek. Kvittek
vagyunk!”

kasikarinasikasikarinasi ◆ kvittekkvittek 「Szorede kasi karina-
sida.」 „Ezzel kvittek vagyunk!”

kasikaszurukasikaszuru ◆ láthatóváláthatóvá tesztesz 「Necurjú-o
kasikaszuru.」 „Láthatóvá teszi a hőáramlást.” ◆

megjelenítmegjelenít 「Déta-o kasikaszuru.」 „Megjelení-
ti az adatot.”

kasikatakasikata ◆ hitelezőhitelező ◆ kölcsönadókölcsönadó ◆ köve-köve-
teltel 「Karikatato kasikata」 „tartozik-követel” ◆

passzívákpasszívák 「Karikatato kasikata」 „aktívák és
passzívák”

kasikatakandzsókasikatakandzsó ◆ követelések számlájakövetelések számlája
kasikatakanzandakakasikatakanzandaka ◆ követelésekkövetelések
egyenlegeegyenlege
kasikatanikinjúszurukasikatanikinjúszuru ◆ jóváírjóváír
kasikikasiki ◆ süteményessüteményes táltál ◆ süteménytálalósüteménytálaló
tányértányér ◆ süteménytartósüteménytartó
kasikinkasikin ◆ kölcsönkölcsön 「Kaisúfunóno kasikin」
„behajthatatlan kölcsön” ◆ pénzkölcsönpénzkölcsön
kasikingjósakasikingjósa ◆ pénzkölcsönzőpénzkölcsönző
kasikinkokasikinko ◆ értékmegőrzőértékmegőrző ◆ trezortrezor
「Daijamondo-o ginkóno kasikinkoni ireta.」 „A
gyémántokat a bank trezorjába tettem.”

kasikirikasikiri ◆ kibérléskibérlés ◆ lefoglaláslefoglalás
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kasikirikasikiri ◆ teljesteljes kibérléskibérlés ◇ kasikiripátíkasikiripátí
zártzárt körűkörű rendezvényrendezvény ◇ kasikiribaszukasikiribaszu bé-bé-
relt autóbuszrelt autóbusz
kasikiribaszukasikiribaszu ◆ bérelt autóbuszbérelt autóbusz
kasikirihikókikasikirihikóki ◆ bérelt repülőgépbérelt repülőgép
kasikiripátíkasikiripátí ◆ zárt körű rendezvényzárt körű rendezvény
kasikirukasikiru ◆ béreltbérelt 「Kekkonsikino sótaikjakuno
idónotamenibaszu-o kasi kitta.」 „Az esküvői
vendégek szállításához autóbuszt béreltünk.” ◆

kibérelkibérel 「Kekkonsikinotamereszutoran-o kasi
kitta.」 „Kibéreltük az éttermet az esküvőre.”

kasikókasikó ◆ látható fénylátható fény
kasikóbóenkjókasikóbóenkjó ◆ optikaioptikai távcsőtávcső ◆ optikaioptikai
teleszkópteleszkóp
kasikoikasikoi ◆ értelmesértelmes 「Kasikoi kodomo」 „értel-
mes gyerek” ◆ intelligensintelligens 「Kasikoi dóbucu」
„intelligens állat” ◆ okosokos 「Kare-va kasikoi hit-
odeszu.」 „Okos ember.”

kasikokunaikasikokunai ◆ oktalanoktalan 「Kasikokunai han-
dandatta.」 „Oktalan döntés volt.”

kasikokunakukasikokunaku ◆ oktalanuloktalanul
kasikokunarukasikokunaru ◆ okosodikokosodik
kasikomarimasitakasikomarimasita ◆ értettemértettem
kasikomarukasikomaru ◆ alázatosanalázatosan megértmegért 「Kasi-
komarimasita!」 „Igenis, értettem!” ◆ egyenesegyenes
háttalháttal ülül ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Szon-nani kasi-
komaranakutemoiijo.」 „Ne légy ennyire feszélye-
zett!” ◆ merevmerev 「Kasikomatta taido」 „merev vi-
selkedés” ◆ szertartásosan viselkedikszertartásosan viselkedik
kasikosikasikosi ◆ hiteltúllépéshiteltúllépés ◆ túlhitelezéstúlhitelezés
kasikószenkasikószen ◆ látható fénylátható fény
kasimakasima ◆ kiadó szobakiadó szoba
kasimasiikasimasii ◆ fülsüketítőfülsüketítő 「Kasimasii, kanda-
kai koe」 „fülsüketítő, éles hang” ◆ zsibongózsibongó
「Kodomotacsino kasimasii koe」 „gyerekek zsi-
bongó hangja” ◇ on-naszan-nin-on-naszan-nin-
jorebakasimasiijorebakasimasii nőknők szeretnekszeretnek tereferélnitereferélni

kasimiakasimia ◆ atlaszselyematlaszselyem ◆ kasmírkasmír
kasimijakasimija ◆ kasmírkasmír
kasinkasin ◆ alsó ajakalsó ajak
kasinkasin ◆ elbizakodottságelbizakodottság

kasinkasin ◆ hírhír aa virágzásrólvirágzásról 「Sinbunnimo
kasinga notteiru.」 „Az újságok is hírt adnak a vi-
rágzásról.”

kasinkasin ◆ hűbéreshűbéres ◆ vazallusvazallus
kasinkasin ◆ gerjesztésgerjesztés
kasinomikasinomi ◆ makkmakk
kasinszurukasinszuru ◆ elbízelbíz 「Kasinsite dzsunkessóde
ocsita.」 „Elbízta magát, és kiesett az elődöntő-
ben.” ◆ elbizakodottelbizakodott 「Dzsibunno nórjoku-o
kasinsiteita.」 „Elbizakodott volt.” ◆ túlbecsültúlbecsül
「Dzsikono nórjoku-o kasinszuru.」 „Túlbecsüli
a saját tudását.” ◆ túlságosantúlságosan hiszhisz 「Kimi-
va szenden-o kasinsiteiru.」 „Túlságosan hiszel a
reklámoknak.”

kasinusikasinusi ◆ hitelezőhitelező ◆ kölcsönadókölcsönadó
kasi-okasi-o kaerukaeru ◆ átmegyátmegy máshovámáshová 「Kasi-o ka-
ete nomi naoszó.」 „Menjünk át máshová folytat-
ni az ivászatot!”

kasiondokasiondo ◆ Fahrenheit-fokFahrenheit-fok 「Kasiondoto
szessiondo」 „Fahrenheit-fok és Celsius-fok”

kasi-okasi-o noszerunoszeru ◆ dalszövegetdalszöveget adad 「Onga-
kuni kasi-o noszeta.」 „Dalszöveget adott a zené-
hez.”

kasiopejazakasiopejaza ◆ KassziopeiaKassziopeia
kasiorikasiori ◆ dobozbadobozba csomagoltcsomagolt cukrászsüte-cukrászsüte-
ménymény
kasipankasipan ◆ buktabukta
kasirakasira ◆ elsőelső 「Dzsuszszai-o kasirani goninno
kodomogairu.」 „Öt gyereke van, az első tíz éves.”
◆ fejfej 「Szakanano kasira」 „hal feje” ◆ főnökfőnök
「Daikuno atama」 „ácsok főnöke” ◇ ógasiraógasira
nagyfőnöknagyfőnök ◇ kasirahidarikasirahidari balrabalra nézznézz 「Ka-
sirahidari!」 „Balra nézz!” ◇ kasiramigikasiramigi jobbrajobbra
nézznézz 「Kasiramigi!」 „Jobbra nézz!” ◇ kasira-kasira-
modzsimodzsi kezdőbetűkezdőbetű 「Tangono kasiramodzsi」
„szó kezdőbetűje” ◇ kogasirakogasira kisfőnökkisfőnök ◇ han-han-
agasiraagasira orrhegyorrhegy 「Jubi-o dzsibunno hanagasi-
rani ateta.」 „Az ujjammal megérintettem az or-
rom hegyét.” ◇ megasiramegasira belső szemzugbelső szemzug
kasirakasira ◆ hethet 「Kore-o totteiikasira?」 „Elvehe-
tem ezt?” ◆ vajonvajon 「Amega furukasira?」 „Va-
jon esni fog?” ◇ icukasiraicukasira valamikorvalamikor 「Icu-
kasiraanatano jumega kanaudesó.」 „Valamikor
teljesülni fog az álmod!” ◇ darekasiradarekasira valakivalaki
「Darekasira eigogadekiru hitogairu.」 „Valaki
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csak tud angolul.” ◇ nanikasirananikasira valamivalami 「Nani-
kasira tabe monogaaru.」 „Valami étel csak van.”

kasirabunkasirabun ◆ főnökfőnök
kasirahidarikasirahidari ◆ balrabalra nézznézz 「Kasirahidari!」
„Balra nézz!”

kasiramigikasiramigi ◆ jobbrajobbra nézznézz 「Kasiramigi!」
„Jobbra nézz!”

kasiramodzsikasiramodzsi ◆ kezdőbetűkezdőbetű 「Tangono kas-
iramodzsi」 „szó kezdőbetűje” ◆ monogrammonogram
「Eszudzsítoiu kasiramodzsi-o kini kizanda.」
„Belevéstem a fába a SG monogramot.” ◆ moza-moza-
ikszóikszó ◆ nagybetűnagybetű
kasiranakakasiranaka ◆ vigyázzvigyázz 「Kasiranaka!」 „Vi-
gyázz!”

kasiranojukikasiranojuki ◆ deres hajderes haj
kasiranosimokasiranosimo ◆ deres hajderes haj
kasira-o oroszukasira-o oroszu ◆ leborotválja a hajátleborotválja a haját
kasirjókasirjó ◆ bérbeadási díjbérbeadási díj
kasiruikasirui ◆ süteményféleségsüteményféleség
kasisiburikasisiburi ◆ kölcsönszűkítéskölcsönszűkítés ◆ nehéznehéz köl-köl-
csönfeltételekcsönfeltételek
kasiszekikasiszeki ◆ kiadókiadó szobaszoba ◆ szobakölcsönzőszobakölcsönző

kasiszukasiszu ◆ fekete ribiszkefekete ribiszke ◆ fekete ribizlifekete ribizli
kasiszukérukasiszukéru ◆ Fahrenheit-skálaFahrenheit-skála 「Szessi-
szukéruto kasiszukéru」 „Celsius-skála és
Fahrenheit-skála”

kasiszurukasiszuru ◆ adományozadományoz 「Tennókara ginpai-
o kasiszareta.」 „A császár ezüstserleget adomá-
nyozott nekem.” ◆ ajándékozajándékoz 「Sukunkara
rjócsi-o kasiszareta.」 „A fejedelem földet ajándé-
kozott neki.”

kasitekasite ◆ hitelezőhitelező ◆ kölcsönadókölcsönadó
kasiteagerukasiteageru ◆ kölcsönadkölcsönad 「Tomodacsini
hon-o kasiteageta.」 „Kölcsönadtam egy könyvet
a barátomnak.”

kasitemoraukasitemorau ◆ kölcsönkapkölcsönkap 「Tomodacsini
hon-o kasitemoratta.」 „Kölcsönkaptam egy
könyvet a barátomtól.”

kasitenpokasitenpo ◆ bérelhetőbérelhető üzlethelyiségüzlethelyiség ◆ ki-ki-
adó üzlethelyiségadó üzlethelyiség
kasiurikasiuri ◆ hitelre árusításhitelre árusítás
kasivakasiva ◆ császártölgycsászártölgy ◆ tölgytölgy

kasivadekasivade ◆ kéz összecsapásakéz összecsapása ◆ tapstaps
kasivade-okasivade-o ucuucu ◆ összecsapjaösszecsapja aa kezétkezét
「Dzsindzsade kasivade-o utta.」 „A szentélyben
összecsaptam a kezem.”

kasivagikasivagi ◆ tölgyfatölgyfa
kasivamocsikasivamocsi ◆ kasivamocsikasivamocsi ◆ tölgyfalevél-tölgyfalevél-
be tekert mocsibe tekert mocsi
kasivanomikasivanomi ◆ makkmakk
kasizarakasizara ◆ desszerttányérdesszerttányér
kasokaso ◆ helyhely 「Nikasoni macsigaigaatta.」 „Két
helyen volt hiba.” ◆ pontpont 「Taijókószen-o ikka-
soni acumeta.」 „Egy pontba gyűjtöttem a nap-
sugarakat.” ◆ részrész 「Kono kaso-o mó icsidojo-
mimasita.」 „Még egyszer elolvastam ezt a részt.”
◇ súszeikasosúszeikaso javítottjavított részrész 「Súszeikaso-o
gokakuninkudaszai.」 „Kérem, nézze át a javított
részt!” ◇ nacuin-nokasonacuin-nokaso pecsét helyepecsét helye
kasókasó ◆ Kasó-korKasó-kor
kasókasó ◆ átmenetiátmeneti névnév ◆ ideiglenesideiglenes névnév 「Ka-
só『 takebajasi』toiu kóen」 „ideiglenesen Bam-
buszligetnek nevezett hely” ◇ kasószurukasószuru átme-átme-
netilegnetileg neveznevez 「Atarasii kaisa-o tanaka dzsim-
usoto kasósita.」 „Átmenetileg Tanaka Titkársá-
gának neveztem az új céget.”

kasókasó ◆ folyóágyfolyóágy ◆ folyómederfolyómeder
kasókasó ◆ túl kicsitúl kicsi
kasókasó ◆ álalakbanálalakban kristályosodókristályosodó ◆ pszeu-pszeu-
domorfdomorf
kasókasó ◆ vacokvacok
kasókasó ◆ túl kevéstúl kevés
kasókasó ◆ énekének ◆ énekléséneklés
kasóbucukasóbucu ◆ KásjapaKásjapa
kasobunsotokukasobunsotoku ◆ fennmaradófennmaradó jövedelemjövedelem ◆

rendelkezésre álló jövedelemrendelkezésre álló jövedelem
kasóhjókakasóhjóka ◆ alábecsülésalábecsülés ◆ alulértékelésalulértékelés ◆

alulértékeltségalulértékeltség
kasóhjókaszaretakasóhjókaszareta ◆ alulértékeltalulértékelt 「Kasóh-
jókaszareta cúka」 „alulértékelt valuta”

kasóhjókaszurukasóhjókaszuru ◆ alábecsülalábecsül 「Szon-va ka-
sóhjókaszareta.」 „Alábecsülték a veszteséget.” ◆

alulbecsülalulbecsül ◆ alulértékelalulértékel 「Kono fudószan-va
kasóhjókaszareteiru.」 „Ez az ingatlan alulérté-
kelt.” ◇ kasóhjókaszaretakasóhjókaszareta alulértékeltalulértékelt
「Kasóhjókaszareta cúka」 „alulértékelt valuta”
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kasókojókasókojó ◆ túl kicsi foglalkoztatástúl kicsi foglalkoztatás
kasokukasoku ◆ túlzott étkezéstúlzott étkezés
kasokunotenkasokunoten ◆ esküvőesküvő
kasokusókasokusó ◆ betegesbeteges falánkságfalánkság ◆ farkaséh-farkaséh-
ségség
kasokuszurukasokuszuru ◆ túl sokat esziktúl sokat eszik
kasónakasóna ◆ kevéskevés ◆ ritkaritka
kasónamicumorikasónamicumori ◆ alulbecslésalulbecslés
kasórjokukasórjoku ◆ énektehetségénektehetség
kasósihonkasósihon ◆ tőkehiánytőkehiány
kasósinkokukasósinkoku ◆ kevesebb adó bevallásakevesebb adó bevallása
kasósóhikasósóhi ◆ alulfogyasztásalulfogyasztás
kasószeiszankasószeiszan ◆ elégtelen termeléselégtelen termelés
kasószurukasószuru ◆ átmenetilegátmenetileg neveznevez 「Atarasii
kaisa-o tanaka dzsimusoto kasósita.」 „Átmeneti-
leg Tanaka Titkárságának neveztem az új céget.”

kassakassa ◆ eleven ábrázoláseleven ábrázolás
kassakassa ◆ csigacsiga 「Kassa-va tandzsunkikaide-
szu.」 „A csiga egyszerű gép.” ◇ teikassateikassa álló-álló-
csigacsiga ◇ dókassadókassa mozgócsigamozgócsiga
kassaszurukassaszuru ◆ elevenenelevenen ábrázolábrázol 「Inuto hito-
o kassaszuru.」 „Elevenen ábrázolja a kutyát és az
embert.”

kassokukassoku ◆ barnabarna ◇ tankassokutankassoku világosbar-világosbar-
nana
kassokunokassokuno ◆ kreolkreol 「Kanodzso-va kassokuno
hadadeszu.」 „Kreol bőre van.”

kassokusibószosikikassokusibószosiki ◆ barna zsírszövetbarna zsírszövet
kassokuvaiszeikassokuvaiszei ◆ barna törpebarna törpe
kasukasu ◆ fűtőfűtő ◆ kazánfűtőkazánfűtő
kasukasu ◆ égetettégetett szeszesitalszeszesital ◆ erőserős italital ◆

tüzes víztüzes víz
kasukasu ◆ énekesénekes 「Ano kasu-va oncsida.」 „Az
az énekes hamisan énekel.” ◇ aidorukasuaidorukasu nép-nép-
szerűszerű énekesénekes ◇ operakasuoperakasu operaénekesoperaénekes ◇

sanszonkasusanszonkasu sanzonénekessanzonénekes ◇ szenzokuka-szenzokuka-
susu állandóállandó énekesénekes 「Hoteruno szenzokuka-
su」 „hotel állandó énekese” ◇ szenzokukasuszenzokukasu
szerződöttszerződött énekesénekes 「Rekódo gaisano szenzo-
kukasu」 „hanglemezgyártó vállalat szerződött
énekese” ◇ teionkasuteionkasu basszistabasszista
kasúkasú ◆ kesukesu

kasúkasú ◆ antológiaantológia ◆ dalgyűjteménydalgyűjtemény ◆ vakavaka
antológiaantológia ◆ versgyűjteményversgyűjtemény
kasuhikasuhi ◆ maglepelmaglepel
kasúnaccukasúnaccu ◆ kesudiókesudió
kaszakasza ◆ mennyiségmennyiség 「Gomino kaszaga fueta.」
„Megnőtt a szemét mennyisége.” ◆ terjedelemterjedelem
「Nikomeba jaszai-va kaszaga heru.」 „A zöldség
terjedelme csökken, ha megfőzzük.” ◇ kaszaagekaszaage
gátgát magasságánakmagasságának emeléseemelése ◇ kasza-kasza-
ageszuruageszuru megemelmegemel 「Cunamitaiszakutosite ie-
no kaszaage-o sita.」 „A szökőár ellen megemel-
ték az épületet.” ◇ kaszaageszurukaszaageszuru magasabb-magasabb-
rara építépít 「Isigakino kaszaage-o sita.」 „Maga-
sabbra építették a kőkerítést.” ◇ kaszanikakarukaszanikakaru
felbuzdulvafelbuzdulva támadtámad 「Szensu-va konopureiga
cuzuite kaszani kakatta.」 „A játékos a sikereitől
felbuzdulva támadott.” ◇ kaszanikakarukaszanikakaru fölé-fölé-
nyesennyesen kihasználkihasznál ◇ kaszanoókiikaszanoókii terjedel-terjedel-
mesmes 「Kaszano ókii nimocude rjokóni deta.」
„Terjedelmes poggyásszal mentem az útra.”

kaszakasza ◆ duzzanatduzzanat ◆ szifiliszszifilisz ◆ varvar
kaszakasza ◆ ernyőernyő 「Amega futtekitanode kasza-
o szasita.」 „Kinyitottam az ernyőmet, mert esni
kezdett az eső.” ◆ esernyőesernyő 「Kasza-o cubome-
ta.」 „Összecsuktam az esernyőmet.” ◆ védőer-védőer-
nyőnyő 「Kakuno kasza」 „nukleáris védőernyő” ◇

aigaszaaigasza esernyőtesernyőt megosztómegosztó párpár ◇ orita-orita-
tamigaszatamigasza összecsukhatóösszecsukható esernyőesernyő ◇ kó-kó-
morigaszamorigasza nyugatinyugati esernyőesernyő ◇ jometómek-jometómek-
aszanócsiaszanócsi nagynagy jóindulattaljóindulattal szépnekszépnek
mondhatómondható ◇ jometómekaszanócsijometómekaszanócsi sötét-sötét-
benben mindenminden tehéntehén feketefekete ◇ vagaszavagasza japánjapán
esernyőesernyő ◇ vantacscsinokaszavantacscsinokasza rugósrugós eser-eser-
nyőnyő
kaszakasza ◆ búrabúra 「Ranpuno kasza」 „lámpabúra”
◆ ernyőernyő 「Ranpuno kasza」 „lámpaernyő” ◆

kalapkalap ◇ entocunokaszaentocunokasza kéménytetőkéménytető ◇ ki-ki-
nokonokaszanokonokasza gombakalapgombakalap ◇ mandzsúgaszamandzsúgasza
kerek bambuszkalapkerek bambuszkalap
kaszakasza ◆ fényudvarfényudvar ◆ holdudvarholdudvar 「Cukini ka-
szaga kakatteiru.」 „Udvara van a holdnak.”

kaszaagekaszaage ◆ gát magasságának emelésegát magasságának emelése
kaszaageszurukaszaageszuru ◆ magasabbramagasabbra építépít 「Isiga-
kino kaszaage-o sita.」 „Magasabbra építették a
kőkerítést.” ◆ megemelmegemel 「Cunamitaiszakutosite
ieno kaszaage-o sita.」 „A szökőár ellen megemel-
ték az épületet.”
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kaszabarukaszabaru ◆ soksok helyethelyet foglalfoglal 「Konopoket-
to dzsiso-va kaszabaranai.」 „Ez a zsebszótár nem
sok helyet foglal.” ◆ terjedelmesterjedelmes 「Fujumono-
va kaszabaru.」 „A téli ruhák terjedelmesek.”

kaszabutakaszabuta ◆ alvadásalvadás
「Kizugucsikarakaszabuta-o hagaszanaide!」 „Ne
kapard le az alvadást a sebről!” ◆ varvar 「Kizuno-
kaszabutaga toreta.」 „Lejött a var a sebről.”

kaszabutagadekirukaszabutagadekiru ◆ varasodikvarasodik
kaszadakanakaszadakana ◆ ormótlanormótlan ◆ terjedelmesterjedelmes
kaszadakanikaszadakani ◆ gőgösengőgösen 「Kaszadakani
meireisita.」 „Gőgösen parancsolgatott.”

kaszagatakadzsokaszagatakadzso ◆ ernyővirágzaternyővirágzat
kaszagokaszago ◆ kőhalkőhal 「Kaszagokaraszúpu-o cukut-
ta.」 „Kőhalból készített levest.” ◆ skorpióhalskorpióhal
kaszagomokukaszagomoku ◆ skorpióhal-alakúakskorpióhal-alakúak
kaszahagurumakaszahaguruma ◆ kúpfogaskerékkúpfogaskerék
kaszaikaszai ◆ családjogi bíróságcsaládjogi bíróság
kaszaikaszai ◆ tűzesettűzeset ◆ tűzvésztűzvész ◇ szókokaszaiszókokaszai
raktártűzraktártűz
kaszaibósikaszaibósi ◆ tűzmegelőzéstűzmegelőzés ◆ tűzvédelemtűzvédelem
「Kaszaibósitaiszaku」 „tűzvédelmi intézkedés”

kaszaihinankunrenkaszaihinankunren ◆ tűzvédelmitűzvédelmi gyakorlatgyakorlat

kaszaihócsikaszaihócsi ◆ tűzjelzéstűzjelzés
kaszaihócsikikaszaihócsiki ◆ tűzjelzőtűzjelző
kaszaihokenkaszaihoken ◆ tűzbiztosítástűzbiztosítás ◆ tűzkárbiz-tűzkárbiz-
tosítástosítás
kaszaijobókaszaijobó ◆ tűzvédelemtűzvédelem
kaszaikansitókaszaikansitó ◆ tűztoronytűztorony
kaszaikeihókaszaikeihó ◆ tűzjelzéstűzjelzés ◆ tűzriadótűzriadó
kaszaikeihókikaszaikeihóki ◆ tűzjelzőtűzjelző
kaszaikunrenkaszaikunren ◆ tűzvédelmi gyakorlattűzvédelmi gyakorlat
kaszairekaszaire ◆ esernyőtartóesernyőtartó
kaszairjúkaszairjú ◆ piroklaszt árpiroklaszt ár
kaszaiszongaikaszaiszongai ◆ tűzkártűzkár
kaszajakaszaja ◆ ernyőárusernyőárus
kaszakaszakaszakasza ◆ kiszáradvakiszáradva 「Kaszakaszasita
hada」 „kiszáradt bőr” ◆ zizegvezizegve 「Kare ha-
va kaszakaszatoiu oto-o tateta.」 „A száraz levelek
zizegtek.”

kaszakaszaninarukaszakaszaninaru ◆ kedvétkedvét vesztiveszti 「Ko-
korogakaszakaszaninatta.」 „Elvesztettem a ked-
vemet.” ◆ kiszáradkiszárad 「Kurímu-o nuranato teg-
akaszakaszaninarujo.」 „Ki fog száradni a kezed,
ha nem kened be krémmel!”

kaszakaszaoto-okaszakaszaoto-o taterutateru ◆ zizegzizeg 「Hitoga
kamide oto-o tateteiru.」 „Az ember zizeg a papír-
ral.”

kaszakaszaszurukaszakaszaszuru ◆ kiki vanvan száradvaszáradva 「Ka-
ogakaszakaszaninatteiru.」 „Az arcom ki van szá-
radva.”

kaszakoszotokaszakoszoto ◆ zizegvezizegve 「Ocsi ba-va kazede-
kaszakoszoto uzumaiteita.」 „A lehullott falevele-
ket zizegve forgatta a szél.”

kaszakukaszaku ◆ jóljól sikerültsikerült alkotásalkotás ◆ nívósnívós al-al-
kotáskotás ◇ szengaikaszakuszengaikaszaku nívósnívós alkotásalkotás ◇

szengaikaszakuszengaikaszaku nívósnívós alkotásalkotás futottakfutottak
még kategóriábanmég kategóriában
kaszakunakaszakuna ◆ terméketlenterméketlen 「Kaszakuna szak-
ka」 „terméketlen író”

kaszamukaszamu ◆ félelmetesrefélelmetesre nőnő 「Sakkinga ka-
szanda.」 „Félelmetesre nőtt az adóssága.” ◆ fel-fel-
halmozódikhalmozódik 「Zaikoga kaszanda.」 „Felhalmo-
zódott a raktárkészlet.” ◆ feltornyosulfeltornyosul 「Sisuc-
uga kaszanda.」 „Feltornyosultak a kiadások.”

kaszankaszan ◆ hozzászámításhozzászámítás ◆ összeadásösszeadás
kaszanariaukaszanariau ◆ átfediátfedi egymástegymást 「Vatasitacsi-
no mokuteki-va kaszanari atteiru.」 „A céljaink
átfedik egymást.” ◆ halmozódikhalmozódik 「Fukuszúno
bjókiga kaszanari atteita.」 „A betegségei halmo-
zódtak.”

kaszanarukaszanaru ◆ átfedátfed 「Kono futacuno en-va ka-
szanatteiru.」 „Ez a két kör átfedi egymást.” ◆

egybeesikegybeesik 「Kotosi-va vatasino
tandzsóbitoíszutá-va kaszanaru.」 „Idén a szüle-
tésnapom egybeesik húsvéttal.” ◆ felhalmozó-felhalmozó-
dikdik 「Cukueni soruigatakuszan kaszanatteima-
szu.」 „Az asztalon sok irat van felhalmozva.” ◆

halmozódikhalmozódik 「Fukóga kaszanatta.」 „Halmo-
zódtak a bajok.” ◆ összeérösszeér 「Vatasitacsino
micsi-va aru dzsitende kaszanatteita.」 „Egyszer
csak összeért az utunk.” ◆ ütközikütközik 「Kono
enszókai-va vatasino joteito kaszanaru.」 „Ez a
koncert ütközik a programommal.” ◇ orikasza-orikasza-
nattenatte egymásegymás hegyén-hátánhegyén-hátán 「Szendzsóde
sitai-va ori kaszanatteita.」 „A csatatéren egymás
hegyén-hátán feküdtek a halottak.” ◇ orikasza-orikasza-
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narunaru egymásraegymásra rakódikrakódik 「Ori kaszanatta szó-
dzsóno kessó」 „egymásra rakódott rétegekből ál-
ló kristály”

kaszanekaszane ◆ rakásrakás 「Potetono kaszane jaki.」
„Rakott krumpli.” ◆ rétegréteg 「Kaszane gi.」 „Ré-
teges öltözék.”

kaszaneavaszekaszaneavasze ◆ szuperpozíciószuperpozíció
kaszaneavaszerukaszaneavaszeru ◆ egymásraegymásra rakrak 「Gazó-
soriszofutode nimaino sasin-o kaszane avasze-
ta.」 „A képszerkesztő programmal két fényképet
egymásra raktam.” ◆ összehúzösszehúz 「Baszuróbuno
mae-o kaszane avaszeta.」 „Összehúztam a kön-
tös elejét.”

kaszanegaszanekaszanegaszane ◆ őszinténőszintén 「Kaszane gasz-
ane ovabi mósi agemaszu.」 „Őszintén sajnálom!”
◆ újra és újraújra és újra
kaszanegikaszanegi ◆ rétegesenrétegesen öltözködésöltözködés ◆ réte-réte-
ges öltözékges öltözék ◆ réteges öltözésréteges öltözés
kaszanegiszurukaszanegiszuru ◆ rétegesenrétegesen öltözködiköltözködik
「Tenki-va kavarijaszuinode kaszane gisitekite
kudaszai!」 „Változékony az idő, öltözködjünk ré-
tegesen!”

kaszaneitabanekaszaneitabane ◆ laprugólaprugó
kaszanerukaszaneru ◆ egymásraegymásra rakrak 「Cukueni hon-o
kaszaneta.」 „Egymásra rakta a könyveket az asz-
talon.” ◆ egyreegyre csakcsak 「Szecumeini szecumei-o
kaszaneta.」 „Egyre csak magyaráztam.” ◆ fel-fel-
halmozhalmoz 「Sakkin-o kaszaneta.」 „Felhalmozta az
adósságot.” ◆ halmozhalmoz 「Kare-va dóraku-o kasza-
neteiru.」 „Halmozza az élvezeteket.” ◆ hosszanhosszan
csinálcsinál 「Kuróni kuró-o kaszaneta.」 „Hosszas
lelki szenvedés volt.” ◆ rakrak 「Sinkuni jogoreta
sokkiga kaszanetearimaszu.」 „A piszkos edények
a mosogatóba vannak rakva.” ◇ giron-ogiron-o kasza-kasza-
neruneru hosszasanhosszasan megvitatmegvitat 「Teiannicuite
giron-o kaszaneta.」 „Hosszasan megvitatták a
javaslatot.” ◇ szakazuki-oszakazuki-o kaszanerukaszaneru iszo-iszo-
gatgat 「Tomodacsito szakazuki-o kaszaneta.」 „A
barátaimmal iszogattunk.” ◇ szaranarukoto-oszaranarukoto-o
kaszanerukaszaneru tetéztetéz 「Zenkaino uszoni szaranaru
uszo-o kaszaneta.」 „Az előző hazugságait újakkal
tetézte.” ◇ tosicuki-otosicuki-o kaszanetekaszanete évekévek soránsorán
「Tosicuki-o kaszanete inszacuno modzsiga uszu-
kunatta.」 „Az évek során a nyomtatott betűk
megfakultak.” ◇ tosi-otosi-o kaszanerukaszaneru telnek-telnek-
múlnakmúlnak azaz évekévek 「Kare-va tosi-o kaszaneta.」
„Teltek-múltak az évei.” ◇ nenre-onenre-o kaszanerukaszaneru

öregebböregebb ésés öregebböregebb leszlesz 「Kare-va nenre-o
kaszaneta.」 „Öregebb és öregebb lett.” ◇ hada-ohada-o
kaszanerukaszaneru lefeksziklefekszik 「Daiszukidakara hada-
o kaszanetaito omotta.」 „Nagyon szeretem, ezért
szerettem volna lefeküdni vele.” ◇ makura-omakura-o
kaszanerukaszaneru többször együtt háltöbbször együtt hál
kaszanetekaszanete ◆ ismételtenismételten 「Kaszanete iima-
szu.」 „Ismételten elmondom.” ◆ mégmég egyszeregyszer
「Kaszanete szecumeiszuru hicujó-va nai.」
„Nem kell még egyszer elmagyarázni.”

kaszanikakarukaszanikakaru ◆ felbuzdulvafelbuzdulva támadtámad
「Szensu-va konopureiga cuzuite kaszani kakat-
ta.」 „A játékos a sikereitől felbuzdulva táma-
dott.” ◆ fölényesen kihasználfölényesen kihasznál
kaszanikirukaszanikiru ◆ mögémögé bújikbújik 「Csicsino eikó-o
kaszani kiteiru.」 „Az apja hírneve mögé bújik.”

kaszankabucukaszankabucu ◆ peroxidperoxid
kaszankaszuiszokaszankaszuiszo ◆ hidrogén-peroxidhidrogén-peroxid
kaszankikaszanki ◆ összeadó egységösszeadó egység
kaszanoekaszanoe ◆ ernyőnyélernyőnyél
kaszanofukurokaszanofukuro ◆ ernyőtokernyőtok
kaszanohonekaszanohone ◆ ernyővázernyőváz
kaszanoókiikaszanoókii ◆ terjedelmesterjedelmes 「Kaszano ókii ni-
mocude rjokóni deta.」 „Terjedelmes poggyásszal
mentem az útra.”

kaszansókaszansó ◆ gyomorsavtúltengésgyomorsavtúltengés ◆ soksok aa
savasava
kaszansódearukaszansódearu ◆ sok a savasok a sava
kaszansúgókaszansúgó ◆ megszámlálható halmazmegszámlálható halmaz
kaszanszarerukaszanszareru ◆ járuljárul 「Kjúrjóni jakinteatega
kaszanszareru.」 „A fizetéshez éjszakai pótlék já-
rul.” ◆ jönjön 「Nedanni sóhizeiga kaszanszar-
eru.」 „Az árhoz jön a forgalmi adó.”

kaszanszurukaszanszuru ◆ beleszámítbeleszámít 「Ródódzsikanni
hirujaszumi-va kaszansinai.」 „A munkaidőbe
nem számít bele az ebédidő.” ◆ beszámítbeszámít 「Ne-
danni szórjómo kaszanszareteimaszu.」 „Az árba
beszámították a szállítási költséget.” ◆ felszámítfelszámít
「Szábiszu rjómo kaszanszareta.」 „Felszámítot-
ták a kiszolgálás díját is.” ◆ hozzáadhozzáad 「Nedanni
sóhizeigaku-o kaszansita.」 „Az árhoz hozzáad-
tam a forgalmi adót.” ◆ hozzászámíthozzászámít 「Bai-
sókinni bengosihijó-o kaszansita.」 „Az ügyvédi
költséget hozzászámította a kártérítés összegé-
hez.” ◇ kaszanszarerukaszanszareru járuljárul 「Kjúrjóni ja-
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kinteatega kaszanszareru.」 „A fizetéshez éjszakai
pótlék járul.”

kaszanzeikaszanzei ◆ járulékos adójárulékos adó
kaszaszagikaszaszagi ◆ szarkaszarka ◇ kibasikaszaszagikibasikaszaszagi
sárgacsőrű szarkasárgacsőrű szarka
kaszatatekaszatate ◆ ernyőtartóernyőtartó ◆ esernyőtartóesernyőtartó
kaszekasze ◆ béklyóbéklyó 「Nórjokuni kasze-o hametei-
ru.」 „Béklyóba köti a tudást.” ◇ asikaszeasikasze bék-bék-
lyólyó 「Súdzsinni asikasze-o hameta.」 „Béklyóba
verte a rabot.” ◇ asikaszeninaruasikaszeninaru gátolgátol 「Sigo-
toga ren-aino asikaszeninatta.」 „A munkám gá-
tolja az egészséges szerelmi kapcsolatot.” ◇ asi-asi-
kaszeninarukaszeninaru hátráltathátráltat 「Doreiszeido-va
szeiszancsikara hattenno asikaszeninatta.」 „A
rabszolgaság hátráltatta a produktivitás emelke-
dését.”

kaszecukaszecu ◆ hipotézishipotézis ◆ ideiglenesideiglenes létesítéslétesítés
◆ kitalációkitaláció ◇ tairicukaszecutairicukaszecu alternatívalternatív hi-hi-
potézispotézis
kaszecukaszecu ◆ emelésemelés ◆ kiépítéskiépítés
kaszecukaszecu ◆ feltételezésfeltételezés 「Kore-va kaszecu-
niszuginai.」 „Ez csak feltételezés.” ◆ feltevésfeltevés
◆ hipotézishipotézis 「Kagakusa-va kaszecu-o tateta.」
„A tudós felállított egy hipotézist.” ◆ teóriateória ◆

tézistézis
kaszecudzsútakukaszecudzsútaku ◆ átmenetiátmeneti szállásszállás ◆

konténerlakáskonténerlakás ◆ szükséglakásszükséglakás
kaszecunokaszecuno ◆ ideiglenesideiglenes 「Kaszecuno hasi」
„ideiglenes híd” ◆ ideiglenesenideiglenesen építettépített 「Ka-
szecuno tatemono」 „ideiglenes építmény” ◆ ide-ide-
iglenesen létesítettiglenesen létesített
kaszecuszurukaszecuszuru ◆ emelemel 「Kava-o matagaru hasi-
o kaszecuszuru.」 „Hidat emel a folyó fölé.” ◆

húzhúz 「Hacudensokara szódenszen-o kaszecusi-
ta.」 „Távvezetéket húztak az erőműtől.”

kaszecuszurukaszecuszuru ◆ ideiglenesenideiglenesen építépít 「Asiba-o
kaszecusita.」 „Ideiglenes állványt építettem.”

kaszecuszutédzsikaszecuszutédzsi ◆ ideiglenes színpadideiglenes színpad
kaszegikaszegi ◆ keresetkereset 「Kaszegi-va szukunai.」
„Kevés a keresete.” ◆ munkamunka 「Asza, kaszegini
deru.」 „Reggel munkába megy.” ◆ pénzkere-pénzkere-
séssés 「Kono sigoto-va kaszegininaranai.」 „Ezzel
a munkával nem lehet pénzt keresni.” ◆ pénzke-pénzke-
resetreset
kaszegidokikaszegidoki ◆ alkalomalkalom aa pénzkeresésrepénzkeresésre
「Aiszukurímu ja-va nacuga kaszegi dokida.」

„Nyáron keresnek jól a fagylaltárusok.” ◆ nyerőnyerő
szériaszéria 「Póká-o kaszegi dokidejametakunai.」
„Nem akarom abbahagyni a pókert, amikor nyerő
szériám van.”

kaszegigasirakaszegigasira ◆ legnagyobb nyerőlegnagyobb nyerő
kaszegigucsikaszegigucsi ◆ állásállás ◆ munkalehetőségmunkalehetőség
kaszegininkaszeginin ◆ kenyérkeresőkenyérkereső ◆ szorgosszorgos dol-dol-
gozógozó
kaszegitekaszegite ◆ pénzkeresőpénzkereső 「Ottoga vaga jano
kaszegi tedeszu.」 „Nálunk a férjem a pénzkere-
ső.” ◆ szorgosszorgos dolgozódolgozó 「Kare-va vaga sano
kaszegi tedeszu.」 „Ő a cégünk szorgos dolgozó-
ja.”

kaszegukaszegu ◆ hazaviszhazavisz 「Kono sigotode szúhja-
kumanenmo kaszegeru.」 „Ezzel a munkával mil-
liókat vihetsz haza.” ◆ kereskeres 「Cukiszandzsú
manen kaszeideiru.」 „Havi 300 ezer jent keres.”
◆ megkeresmegkeres 「Kaszeida okanejoritakuszan cu-
kau.」 „Többet költ, mint amennyit megkeres.”
◇ okane-ookane-o kaszegukaszegu kenyérkeresőkenyérkereső 「Kono
kazokude-va csicsiojaga okane-o kaszegu.」 „Eb-
ben a családban az apa a kenyérkereső.” ◇

dzsikan-odzsikan-o kaszegukaszegu húzzahúzza azaz időtidőt 「Tantós-
aga kurumade okjakuszamano dzsikan-o kaszei-
doite!」 „Húzd az ügyfél idejét, amíg nem jön az
illetékes!” ◇ ten-oten-o kaszegukaszegu pontotpontot szerezszerez
「Csímu-va ten-o kaszeganakatta.」 „A csapat
nem szerzett pontot.”

kaszeikaszei ◆ MarsMars
kaszeikaszei ◆ tűztűz erejeereje 「Kaszei-va sidaini otoroe-
ta.」 „Lassan csökkent a tűz ereje.”

kaszeikaszei ◆ erősítéserősítés 「Kaszei-o motometa.」
„Erősítést kértünk.” ◆ felmentőfelmentő seregsereg ◆ se-se-
gítőtársgítőtárs ◆ segítségsegítség ◆ utánpótlásutánpótlás ◇ ka-ka-
szeiszuruszeiszuru segítsegít 「Maketeirucsímuni kaszeisi-
ta.」 „Segített a vesztésre álló csapatnak.” ◇ ka-ka-
szeiszuruszeiszuru megerősítmegerősít 「Kono sokuzai-va men-
ekirjoku-o kaszeiszuru.」 „Ez az étel megerősíti az
ellenálló képességünket.”

kaszeikaszei ◆ álál ◆ látszólagoslátszólagos ◆ pszeudopszeudo
kaszeikaszei ◆ házvezetésházvezetés
kaszeikaszei ◆ marómaró
kaszeikaszei ◆ átalakulásátalakulás ◆ vegyítésvegyítés
kaszeiarukarikaszeiarukari ◆ marólúgmarólúg
kaszeidzsinkaszeidzsin ◆ Mars-lakóMars-lakó
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kaszeifukaszeifu ◆ bejárónőbejárónő ◆ házvezetőnőházvezetőnő
kaszeigakukaszeigaku ◆ háztartástanháztartástan
kaszeigankaszeigan ◆ vulkanikus kőzetvulkanikus kőzet
kaszeihirjókaszeihirjó ◆ műtrágyaműtrágya
kaszeihorumonkaszeihorumon ◆ florigénflorigén
kaszeikarikaszeikari ◆ marókáliummarókálium
kaszeikinkaszeikin ◆ lefelélefelé húzóhúzó izomizom ◆ süllyesztősüllyesztő
izomizom ◇ kókakukaszeikinkókakukaszeikin szájzugotszájzugot lefelélefelé
húzó izomhúzó izom
kaszeikjúkaszeikjú ◆ Mars-dombMars-domb ◇ daiicsikaszeikjúdaiicsikaszeikjú
kiskis Mars-dombMars-domb ◇ dainikaszeikjúdainikaszeikjú nagynagy Mars-Mars-
dombdomb
kaszeikjúmahikaszeikjúmahi ◆ pszeudobulbárispszeudobulbáris
kaszeikógjókaszeikógjó ◆ vegyiparvegyipar
kaszeisinkakaszeisinka ◆ peramorfózisperamorfózis
kaszeisorikaszeisori ◆ vegyi feldolgozásvegyi feldolgozás
kaszeiszódakaszeiszóda ◆ marónátronmarónátron ◆ nátronlúgnátronlúg
kaszeiszurukaszeiszuru ◆ megerősítmegerősít 「Kono sokuzai-va
men-ekirjoku-o kaszeiszuru.」 „Ez az étel meg-
erősíti az ellenálló képességünket.” ◆ segítsegít
「Maketeirucsímuni kaszeisita.」 „Segített a
vesztésre álló csapatnak.”

kaszeiszurukaszeiszuru ◆ átformálátformál
kaszekikaszeki ◆ fosszíliafosszília 「Szúhjakumannenmaeno
kaszekiga micukatta.」 „Több millió éves fosszí-
liákat találtak.” ◆ kövületkövület 「Manmoszuno ka-
szekiga hakkenszareta.」 „Mamutkövületet talál-
tak.” ◆ őskövületőskövület 「Kare-va ikita kaszekida.」
„Ez az ember egy élő őskövület.” ◆ ősmarad-ősmarad-
ványvány ◆ petrefaktumpetrefaktum ◇ ikitakaszekiikitakaszeki élőélő
fosszíliafosszília ◇ kagakukaszekikagakukaszeki kémiaikémiai fosszíliafosszília
◇ dzsidzsunkaszekidzsidzsunkaszeki vezérkövületvezérkövület ◇ dzsi-dzsi-
dzsunkaszekidzsunkaszeki index-fosszíliaindex-fosszília ◇ szeikonka-szeikonka-
szekiszeki nyomfosszílianyomfosszília ◇ bikaszekibikaszeki mikro-mikro-
fosszíliafosszília ◇ bikaszekibikaszeki mikroszkóposmikroszkópos kövü-kövü-
letlet ◇ honenokaszekihonenokaszeki csontmaradványcsontmaradvány
kaszekidzsinruikaszekidzsinrui ◆ fosszilis hominidafosszilis hominida
kaszekienerugíkaszekienerugí ◆ fosszilis energiafosszilis energia
kaszekigakukaszekigaku ◆ paleontológiapaleontológia
kaszekikaszurukaszekikaszuru ◆ megkövülmegkövül 「Kjórjúno
honega kaszekikasita.」 „A dinoszaurusz csontja
megkövült.”

kaszekinenrjókaszekinenrjó ◆ fosszilisfosszilis tüzelőanyagtüzelőanyag ◆

fosszilis üzemenyagfosszilis üzemenyag

kaszekiszajókaszekiszajó ◆ fosszilizációfosszilizáció ◆ megkövülésmegkövülés

kaszekiszeiszeironkaszekiszeiszeiron ◆ tafonómiatafonómia
kaszekiszókaszekiszó ◆ fosszilis rétegfosszilis réteg
kaszenkaszen ◆ műszálműszál
kaszenkaszen ◆ folyófolyó
kaszenkaszen ◆ kaszenkaszen versformaversforma ◆ nagynagy vakavaka
költőköltő
kaszenkaszen ◆ tűzvonaltűzvonal
kaszenkaszen ◆ megosztvamegosztva uralásuralás ◆ oligopóliumoligopólium
「Dokuszento kaszen」 „monopólium és oligopó-
lium” ◇ uritekaszenuritekaszen eladókeladók általáltal uralturalt piacpiac
◇ kaitekaszenkaitekaszen vevők által uralt piacvevők által uralt piac
kaszenkaszen ◆ aláhúzásaláhúzás
kaszenkaszen ◆ felsővezetékfelsővezeték ◆ légvezetéklégvezeték ◆ ve-ve-
zetékzeték felszerelésefelszerelése ◇ kóacukaszenkóacukaszen magas-magas-
feszültségű felsővezetékfeszültségű felsővezeték
kaszenbukaszenbu ◆ aláhúzott részaláhúzott rész
kaszendanszenkaszendanszen ◆ felsővezeték-szakadásfelsővezeték-szakadás
kaszenkaisúkaszenkaisú ◆ folyamszabályozásfolyamszabályozás
kaszenkódzsikaszenkódzsi ◆ part menti munkálatokpart menti munkálatok
kaszenkódzsikaszenkódzsi ◆ vezeték felszerelésevezeték felszerelése
kaszenkógakukaszenkógaku ◆ folyómérnöki tudományfolyómérnöki tudomány
kaszenmókaszenmó ◆ vízhálózatvízhálózat
kaszen-okaszen-o hikuhiku ◆ aláhúzaláhúz 「Ankisinakute-va
naranaitokoroni kaszenga hiitearimaszu.」 „A
megjegyzendő részek alá vannak húzva.”

kaszensikikaszensiki ◆ ártérártér ◆ folyófolyó ártereártere 「Kono
baso-va kaszensikininarimaszu.」 „Ez a terület a
folyó árterébe tartozik.”

kaszenszagjóinkaszenszagjóin ◆ vezetékszerelővezetékszerelő
kaszenszuikaszenszui ◆ folyó vizefolyó vize
kaszenszurukaszenszuru ◆ megosztvamegosztva uralural 「Szumaho
sidzsó-va szansaga kaszensiteiru.」 „Az okostele-
fonok piacát csupán három vállalat uralja.”

kasze-o kakerukasze-o kakeru ◆ lebilincsellebilincsel
kaszettokaszetto ◆ kazettakazetta
kaszetto-dekkikaszetto-dekki ◆ kazettás deckkazettás deck
kaszettodekkikaszettodekki ◆ kazettás magnókazettás magnó
kaszettokonrokaszettokonro ◆ gázfőzőgázfőző
kaszettopureijákaszettopureijá ◆ kazettás magnókazettás magnó
kaszetto-puréjákaszetto-puréjá ◆ kazettás magnókazettás magnó
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kaszetto-rekódákaszetto-rekódá ◆ kazettás magnókazettás magnó
kaszettotépukaszettotépu ◆ magnókazettamagnókazetta
「Kaszettotépunimeszszédzsi-o fuki konda.」
„Rámondtam az üzenetet a magnókazettára.”

kaszetto-tépu-rekódákaszetto-tépu-rekódá ◆ kazettás magnókazettás magnó
kaszokaszo ◆ gyéren lakottsággyéren lakottság
kaszókaszó ◆ tüneménytünemény
kaszókaszó ◆ képzeletbeliségképzeletbeliség ◆ virtualizálásvirtualizálás
kaszókaszó ◆ elhamvasztáselhamvasztás ◆ hamvasztáshamvasztás 「Ka-
szóka maiszó」 „hamvasztás vagy koporsós teme-
tés”

kaszókaszó ◆ házház jellegzetességeibőljellegzetességeiből jóslásjóslás ◆

házház szerencsésszerencsés voltavolta 「Kono ie-va kaszóga-
ii.」 „Ez a ház szerencsét hoz a lakóinak.”

kaszókaszó ◆ álcaruhaálcaruha ◆ jelmezjelmez ◆ maskaramaskara
kaszókaszó ◆ alacsonyalacsony rétegréteg 「Sakaino szaik-
aszó」 „társadalom legalacsonyabb rétege” ◆ al-al-
só rétegsó réteg
kaszókaszó ◆ ideiglenes temetésideiglenes temetés
kaszóbakaszóba ◆ krematóriumkrematórium
kaszóbaibaikaszóbaibai ◆ megtévesztő kereskedésmegtévesztő kereskedés
kaszóbukaszóbu ◆ alacsonyalacsony beosztásbeosztás 「Kaisade ka-
szóbuni zokusiteiru.」 „Alacsony beosztásban
dolgozom.”

kaszóbutókaikaszóbutókai ◆ jelmezbáljelmezbál
kaszócúkakaszócúka ◆ kriptopénzkriptopénz ◆ kriptovalutakriptovaluta
kaszócúkanokaisakaszócúkanokaisa ◆ kriptós cégkriptós cég
kaszócsakkakaszócsakka ◆ előgyújtáselőgyújtás
kaszocsiikikaszocsiiki ◆ gyéren lakott helygyéren lakott hely
kaszódokaszódo ◆ katódkatód 「Dencsinokaszódo-va szeik-
jokudeszu.」 „Az elem katódja a pozitív pólus.”

kaszófukukaszófuku ◆ jelmezjelmez
kaszógendzsicukaszógendzsicu ◆ virtuális valóságvirtuális valóság
kaszógjórecukaszógjórecu ◆ jelmezes felvonulásjelmezes felvonulás
kaszokakaszoka ◆ képlékennyé tevésképlékennyé tevés
kaszokakaszoka ◆ elnéptelenedéselnéptelenedés 「Kaszokaga szu-
szundeiru.」 „Az elnéptelenedés előrehaladt.”

kaszókaikjúkaszókaikjú ◆ alsó társadalmi osztályalsó társadalmi osztály
kaszokasitakaszokasita ◆ elnéptelenedettelnéptelenedett 「Kaszoka-
sita macsi」 „elnéptelenedett város” ◆ néptelennéptelen
「Kaszokasita csiiki」 „néptelen vidék”

kaszokaszurukaszokaszuru ◆ elnéptelenedikelnéptelenedik 「Kono
mura-va kaszokasiteiru.」 „Ez a falu elnéptelene-
dett.”

kaszókeirikaszókeiri ◆ hamis könyveléshamis könyvelés
kaszokekikaszokeki ◆ haloványhalovány ◆ múlómúló
kaszokukaszoku ◆ állábálláb
kaszokukaszoku ◆ gyorsításgyorsítás ◆ gyorsulásgyorsulás
kaszokudokaszokudo ◆ gyorsulásgyorsulás ◇ ensinkaszokudoensinkaszokudo
centripetáliscentripetális gyorsulásgyorsulás ◇ kakukaszokudokakukaszokudo
szöggyorsulásszöggyorsulás ◇ dzsúrjokukaszokudodzsúrjokukaszokudo ne-ne-
hézségi gyorsuláshézségi gyorsulás
kaszokudokeikaszokudokei ◆ gyorsulásmérőgyorsulásmérő
kaszokukikaszokuki ◆ gyorsítógyorsító ◆ részecskegyorsítórészecskegyorsító

kaszokusaszenkaszokusaszen ◆ gyorsítósávgyorsítósáv
kaszokusidzsókaszokusidzsó ◆ megfigyelésekmegfigyelések történeté-történeté-
benben
kaszokuszaszerukaszokuszaszeru ◆ befűtbefűt 「Tenki-va szekiju-
kakakuno dzsósó-o kaszokuszaszeta.」 „Befűtött
az időjárás az olajáraknak.” ◆ felgyorsítfelgyorsít
「Konpjútaga varevareno szeikacu-o kaszokusza-
szeta.」 „A számítógépek felgyorsították az éle-
tünket.” ◆ gyorsítgyorsít 「Inrjoku-va rakkasiteiru isi-
o kaszokuszaszeteiru.」 „A gravitáció gyorsítja a
hulló követ.”

kaszokuszurukaszokuszuru ◆ felgyorsulfelgyorsul 「Kurumaga ka-
szokusita.」 „Felgyorsult az autó.” ◆ felpörögfelpörög
「Endzsin-va kaszokusita.」 „A motor felpör-
gött.” ◆ gyorsítgyorsít 「Kurumaga kaszokusita.」 „Az
autó gyorsított.” ◆ gyorsulgyorsul 「Infurega kaszoku-
sita.」 „Gyorsult az infláció.”

kaszokutekinikaszokutekini ◆ egyreegyre sebesebbensebesebben 「Koku-
szaikaga kaszokutekini szuszumu.」 „A globalizá-
ció egyre sebesebben halad.”

kaszómasinkaszómasin ◆ virtuális gépvirtuális gép
kaszóminkaszómin ◆ alsó réteghez tartozó népalsó réteghez tartozó nép
kaszóniszurukaszóniszuru ◆ elhamvasztelhamvaszt 「Vatasiga sin-
dara doszódenaku kaszónisite kudaszai.」 „Ha
meghalnék ne koporsóban temess, hanem ham-
vassz el!”

kaszonokaszono ◆ képlékenyképlékeny
kaszonokaszono ◆ néptelennéptelen 「Kaszono macsi」 „nép-
telen város”
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kaszónokaszóno ◆ alacsonyalacsony réteghezréteghez tartózótartózó
「Kaszóno hito」 „alacsony réteghez tartózó em-
ber”

kaszónokaszóno ◆ képzeletbeliképzeletbeli ◆ látszólagoslátszólagos ◆

virtuálisvirtuális 「Kaszóno szekai」 „virtuális világ”

kaszópátíkaszópátí ◆ álarcosbálálarcosbál ◆ álarcos buliálarcos buli
kaszorikkukaszorikku ◆ katolikuskatolikus 「Katorikku kjókai」
„katolikus egyház”

kaszorikkunokaszorikkuno ◆ katolikuskatolikus
kaszórjúkaszórjú ◆ felszín alatti áramlásfelszín alatti áramlás
kaszórokaszóro ◆ hamvasztókemencehamvasztókemence
kászorukászoru ◆ kurzorkurzor
kaszósakaikaszósakai ◆ társadalom alsó rétegetársadalom alsó rétege
kaszoszeikaszoszei ◆ formálhatóságformálhatóság ◆ képlékeny-képlékeny-
ségség 「Kaszoszeibussicu」 „képlékeny anyag” ◆

plaszticitásplaszticitás ◇ sinapuszukaszoszeisinapuszukaszoszei szinap-szinap-
tikus plaszticitástikus plaszticitás
kaszoszeinoarukaszoszeinoaru ◆ képlékenyképlékeny 「Kaszoszeino-
aru szozai」 „képlékeny anyag” ◆ plasztikusplasztikus
kaszószurukaszószuru ◆ ideiglenesen eltemetideiglenesen eltemet
kaszószurukaszószuru ◆ jelmezbejelmezbe öltöziköltözik 「Ószamani
kaszósitepátíni itta.」 „Királynak öltözve mentem
a partira.”

kaszószurukaszószuru ◆ elképzelelképzel 「Szakka-va kaszei-
dzsinno szeikacu-o kaszósiteiru.」 „Az író elkép-
zeli a marslakók életét.” ◆ virtualizálvirtualizál 「Szábá-o
kaszószuru.」 „Virtualizálja a szervert.”

kaszótanmacukaszótanmacu ◆ virtuális terminálvirtuális terminál
kaszótekikokukaszótekikoku ◆ képzeletbeli ellenségképzeletbeli ellenség
kaszótekinakaszótekina ◆ látszólagoslátszólagos 「Kaszótekina
mondai」 „látszólagos probléma” ◆ virtuálisvirtuális
「Kaszótekinanettováku」 „virtuális hálózat”

kaszótenkakaszótenka ◆ előgyújtáselőgyújtás
kaszóunkaszóun ◆ alacsony rétegű felhőalacsony rétegű felhő
kaszozaikaszozai ◆ képlékenyítő szerképlékenyítő szer
kaszozaikaszozai ◆ képlékeny anyagképlékeny anyag
kaszszaikaszszai ◆ bravózásbravózás ◆ éljenzéséljenzés 「Kaigino
szankasa-va kaszszaisita.」 „A gyűlés résztvevői
éljenzésbe kezdtek.” ◆ ovációováció ◆ tapsolástapsolás
「Haijú-va kaszszaigajamuno-o matteita.」 „A
színész várta, míg befejezik a tapsolást.” ◆ ujjon-ujjon-
gásgás ◇ daikaszszaidaikaszszai nagynagy ovációováció 「Daikasz-
szaiga vaki okotta.」 „Nagy ováció tört ki.” ◇ ha-ha-
kusukaszszaikusukaszszai tapstaps ésés ujjongásujjongás 「Kaidzsó-

kara hakusukaszszaiga okotta.」 „A nézőtérről
taps és ujjongás hallatszott.”

kaszszaraukaszszarau ◆ magáhozmagához ragadragad 「Dorobó-va
kaban-o kaszszaratta.」 „A rabló magához ragad-
ta a táskát.” ◆ megkaparintmegkaparint 「Júsó-o kasz-
szaratta.」 „Megkaparintotta a bajnoki címet.”

kaszszeikaszszei ◆ aktívaktív 「Kaszszeitanszo」 „aktív
szén” ◆ aktivitásaktivitás ◇ kógakukaszszeikógakukaszszei optikaioptikai
aktivitásaktivitás ◇ sokubaikaszszeisokubaikaszszei katalitikuskatalitikus
aktivitásaktivitás ◇ fukaszszeikitaifukaszszeikitai semleges gázsemleges gáz
kaszszeiaruminakaszszeiarumina ◆ aktív timföldaktív timföld
kaszszeikakaszszeika ◆ aktivációaktiváció ◆ aktiválásaktiválás ◆ élén-élén-
kítéskítés ◆ élénkülésélénkülés ◇ szeitainaikaszszeikaszeitainaikaszszeika
bioaktivációbioaktiváció ◇ tainaikaszszeikatainaikaszszeika bioakti-bioakti-
vációváció
kaszszeikaszurukaszszeikaszuru ◆ aktiválaktivál 「Jakuzai-o kasz-
szeikaszuru.」 „Aktiválja a szert.” ◆ élénkítélénkít
「Kinrino hiki szage-va keizai-o kaszszeikasita.」
„A kamatcsökkentés élénkítette a gazdaságot.” ◆

élénkülélénkül 「Keizai-va kaszszeikaszuru.」 „A gaz-
daság élénkül.” ◆ fellendítfellendít 「Kinrino hiki szage-
va keizai-o kaszszeikasita.」 „A kamatcsökkentés
fellendítette a gazdaságot.” ◆ pezsdítpezsdít 「Kankó-
va csiikikeizai-o kaszszeikaszuru.」 „A turizmus
pezsdíti a helyi gazdaságot.”

kaszszeinoarukaszszeinoaru ◆ aktívaktív 「Kaszszeinoarutanpa-
ku sicu」 „aktív fehérje”

kaszszeinonaikaszszeinonai ◆ semlegessemleges 「Kaszszeinonai
kószo」 „semleges enzim”

kaszszeiodeikaszszeiodei ◆ aktív iszapaktív iszap
kaszszeiszanszokaszszeiszanszo ◆ aktívaktív oxigénoxigén ◆ reaktívreaktív
oxigénoxigén
kaszszeitankaszszeitan ◆ aktív szénaktív szén
kaszszeitandzsózaikaszszeitandzsózai ◆ széntablettaszéntabletta
kaszszeizaikaszszeizai ◆ aktiváló anyagaktiváló anyag
kaszszenkaszszen ◆ áram alatti vezetékáram alatti vezeték
kaszszenkaszszen ◆ csatacsata ◆ harcharc ◇ utagaszszenutagaszszen
táncdalversenytáncdalverseny ◇ danpingugaszszendanpingugaszszen döm-döm-
pingháborúpingháború ◇ nebikigaszszennebikigaszszen árháborúárháború
「Kaisa-va nebiki gaszszenni maki komareta.」
„A vállalatok árháborúba keveredtek.” ◇ bundor-bundor-
igaszszenigaszszen marakodásmarakodás 「Sokumincsino bun-
dori gaszszenga hadzsimatta.」 „Megkezdődött a
marakodás a gyarmatokért.” ◇ jukigaszszenjukigaszszen
hócsatázáshócsatázás ◇ jukigaszszenjukigaszszen hógolyózáshógolyózás ◇

jukigaszszen-ojukigaszszen-o szuruszuru hógolyózikhógolyózik
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「Kodomotacsi-va jukigaszszen-o sita.」 „A gye-
rekek hógolyóztak.” ◇ ranbaigaszszenranbaigaszszen árhá-árhá-
borúború
kaszszenkaszszen ◆ törtvonaltörtvonal
kaszszenbakaszszenba ◆ csatatércsatatér
kaszszenszagjókaszszenszagjó ◆ áram alatti szerelésáram alatti szerelés
kaszszókaszszó ◆ barnamoszatbarnamoszat
kaszszókaszszó ◆ csúszáscsúszás ◆ gurulásgurulás ◇ szukíkasz-szukíkasz-
szószó lesikláslesiklás
kaszszórokaszszóro ◆ felszállópályafelszállópálya ◆ futópályafutópálya ◆

kifutópályakifutópálya ◆ leszállópályaleszállópálya ◇ heikókasz-heikókasz-
szóroszóro párhuzamos kifutópályapárhuzamos kifutópálya
kaszszóruikaszszórui ◆ barnamoszatokbarnamoszatok
kaszszósokubucumonkaszszósokubucumon ◆ barnamoszatokbarnamoszatok
kaszszószurukaszszószuru ◆ csúszikcsúszik 「Kóri-o kaszszószu-
ru.」 „Csúszik a jégen.” ◆ gurulgurul 「Hikóki-va
kaszszósi hadzsimeta.」 „A repülőgép gurulni
kezdett.”

kaszszuikaszszui ◆ aszályaszály 「Kaszszuinen」 „aszályos
év” ◆ kiszáradáskiszáradás 「Mizúmino kaszszui」 „tó
kiszáradása” ◆ szárazságszárazság
kaszszuikikaszszuiki ◆ száraz időszakszáraz időszak
kaszszuiszurukaszszuiszuru ◆ kiszáradkiszárad 「Amega furana-
kute kavaga kaszszuisita.」 „Kiszáradt a folyó,
mert nem esett eső.”

kaszszuredomotószen-nomizu-okaszszuredomotószen-nomizu-o nomazunomazu ◆

inkább éhezik, mint lopjoninkább éhezik, mint lopjon
kaszszurukaszszuru ◆ kiszáradkiszárad 「Kavano mizuga kah-
sita.」 „A folyó kiszáradt.” ◆ szomjazikszomjazik 「Kah-
szuru mono-va mizu-o erabazu.」 „A szomjas em-
ber nem válogat.” ◇ kaszszuredomotószen-kaszszuredomotószen-
nomizu-onomizu-o nomazunomazu inkábbinkább éhezik,éhezik, mintmint lop-lop-
jonjon
kaszukaszu ◆ morzsamorzsa 「Kukkínokaszu」 „sütemény
morzsája” ◆ ruskóruskó ◆ seprőseprő 「Vain-nokaszu」
„bor seprője” ◆ söpredéksöpredék 「Ningennokaszu」
„emberi söpredék” ◆ üledéküledék ◆ zacczacc 「Kóhíno-
kaszu」 „kávé zacca” ◇ tabekaszutabekaszu ételmara-ételmara-
dékdék ◇ nokorikaszunokorikaszu maradékmaradék
kaszukaszu ◆ adad 「Pen-o kasite.」 „Adj egy tollat!” ◆

bérbebérbe adad 「Vatasi-va kasiteiru iegaarimaszu.」
„Van egy lakásom, amit bérbe adtam.” ◆ hitelezhitelez
「Tomodacsini okane-o kasita.」 „Pénzt hitele-
zett a barátjának.” ◆ kiadkiad 「Ie-o kasita.」 „Ki-
adtam a lakásomat.” ◆ kölcsönadkölcsönad 「Tomoda-

csini kuruma-o kasita.」 „Kölcsönadtam a kocsi-
mat a barátomnak.” ◆ kölcsönözkölcsönöz 「Tomodacsi-
ni okane-o kasita.」 „A barátomnak kölcsönöz-
tem pénzt.” ◆ odaadodaad 「Asitanotameni
icsinicsikuruma-o oikkoni kasita.」 „Odaadtam
holnapra az autómat az unokaöcsémnek.” ◇ ude-ude-
oo kaszukaszu segítősegítő kezetkezet nyújtnyújt 「Tomodacsini
ude-o kasita.」 „Segítő kezet nyújtottam a bará-
tomnak.” ◇ okane-ookane-o kaszukaszu kisegítkisegít 「Gecu-
macumade okane-o kasitekurenai?」 „Nem tud-
nál kisegíteni hó végéig?” ◇ kao-okao-o kaszukaszu be-be-
szédeszéde vanvan velevele 「Csotto kao-o kasitekurenai.」
„Beszédem van veled!” ◇ kata-okata-o kaszukaszu segítsegít
「Kata-o kasitekurenaika?」 „Nem segítenél?” ◇

csie-ocsie-o kaszukaszu tanácsottanácsot adad 「Csie-o kasite ku-
daszai.」 „Kérem, adjon tanácsot!” ◇ csikara-csikara-
oo kaszukaszu segítsegít 「Atarasii kaisano szecuricuni
csikara-o kasita.」 „Segítettem beindítani a válla-
latot.” ◇ te-ote-o kaszukaszu segítsegít 「Nivasigotoni te-o
kasita.」 „Segítettem a kerti munkában.” ◇ mimi-mimi-
oo kaszukaszu meghallgatmeghallgat 「Vatasino iukotoni mimi-
o kasiszaemosinakatta.」 „Meg sem hallgatta,
amit mondtam.”

kaszúkaszú ◆ mantisszamantissza 「Siszúto kaszú」 „karak-
terisztika és mantissza”

kaszúbukaszúbu ◆ mantisszamantissza
kaszudokokaszudoko ◆ savanyító szakéruskósavanyító szakéruskó
kaszudzsirukaszudzsiru ◆ rizsborrizsbor ruskójábólruskójából készültkészült
levesleves
kaszugaikaszugai ◆ ácskapocsácskapocs ◆ kapocskapocs ◇ kaszu-kaszu-
gaitonarugaitonaru kötköt 「Hiekitta fúfuno kankeini ko-
domogakaszugaitonatteita.」 „A gyerekek kötöt-
ték össze az elhidegült szülőket.” ◇ ko-vako-va kaszu-kaszu-
gaigai a gyermek kapocs a szülők közötta gyermek kapocs a szülők között
kaszugaitonarukaszugaitonaru ◆ kötköt 「Hiekitta fúfuno kan-
keini kodomogakaszugaitonatteita.」 „A gyerekek
kötötték össze az elhidegült szülőket.”

kaszugamjódzsinkaszugamjódzsin ◆ Kaszuga istenKaszuga isten
kaszugekaszuge ◆ deresderes
kaszuhitokaszuhito ◆ kölcsönadókölcsönadó
kaszuikaszui ◆ szundításszundítás
kaszuikaszui ◆ csüngéscsüngés ◆ lelógáslelógás ◆ süllyedéssüllyedés
◇ ikaszuiikaszui gyomorsüllyedésgyomorsüllyedés ◇ gankenkaszuigankenkaszui
szemhélycsüngésszemhélycsüngés ◇ gankenkaszuigankenkaszui ptózisptózis ◇

gankenkaszuigankenkaszui lógólógó szemhéjszemhéj ◇ keccsóka-keccsóka-
szuisószuisó vastagbélsüllyedésvastagbélsüllyedés
kaszuikaszui ◆ folyóvízfolyóvíz
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kaszuibunkaikaszuibunkai ◆ hidrolízishidrolízis ◆ vízbontásvízbontás
kaszuibunkaikószokaszuibunkaikószo ◆ hidrolázhidroláz
kaszuibunkaiszurukaszuibunkaiszuru ◆ hidrolízálhidrolízál
kaszuiszurukaszuiszuru ◆ szundítszundít
kaszuiszurukaszuiszuru ◆ lelóglelóg
kaszuitaikaszuitai ◆ agyalapiagyalapi mirigymirigy ◆ agyfüggelékagyfüggelék
◆ hipofízishipofízis
kaszukanakaszukana ◆ aligalig érezhetőérezhető 「Kaszukana
kaori-o kandzsita.」 „Alig érezhető illatot szagol-
tam.” ◆ aligalig észrevehetőészrevehető 「Kaszukana
hohoemi-o ukabeta.」 „A mosolya alig észrevehe-
tő volt.” ◆ aligalig kivehetőkivehető 「Szorani-va kaszuka-
na tenga mieta.」 „Az égen egy alig kivehető pont
látszott.” ◆ csöppnyicsöppnyi 「Kaszukana kibómo no-
koranakatta.」 „Csöppnyi reménye sem maradt.”
◆ elveszőelvesző 「Tókukara kaszukana otoga kikoe-
ta.」 „A távolból elvesző hang hallatszott.” ◆ hal-hal-
ványvány 「Kono szakini kaszukana kibóga mieteki-
masita.」 „Felderengett egy halvány remény.” ◆

homályoshomályos 「Kodomono korono kioku-va kaszu-
kadeszu.」 „Nagyon homályos a memóriám a gye-
rekkoromról.”

kaszukanaoto-okaszukanaoto-o taterutateru ◆ duruzsolduruzsol 「Szutó-
bude higa kaszukana oto-o tateteita.」 „A kályhá-
ban duruzsolt a tűz.”

kaszukanikaszukani ◆ aligalig kivehetőenkivehetően 「Tókuno ja-
magakaszukani mieta.」 „Alig kivehetően látszó-
dott a távoli hegy.”

kaszukanioto-okaszukanioto-o taterutateru ◆ megzörrenmegzörren
「Madogaraszu-va kaszukani oto-o tateta.」 „Az
ablaküveg megzörrent.”

kaszukaszudekaszukaszude ◆ éppenéppen csakcsak 「Kaszukaszude
erabareta.」 „Éppen csak sikerült bekerülnöm.”

kaszukaszunakaszukaszuna ◆ aszottaszott 「Kaszukaszunarin-
go」 „aszott alma” ◆ szárazszáraz 「Kaszukaszuna
koe」 „száraz hang” ◆ szikkadtszikkadt 「Kaszukaszu-
namikan」 „szikkadt mandarin”

kaszumaszerukaszumaszeru ◆ szürkítszürkít 「Dzsikan-va kioku-
o kaszumaszeru.」 „Az idő szürkíti az emlékeket.”

kaszumerukaszumeru ◆ átsuhanátsuhan 「Szono tokino kiokuga
nóura-o kaszumeta.」 „Átsuhant az akkori emlék
a fejemben.” ◆ elcsenelcsen 「Csicsiojano szaifukara
okane-o kaszumeta.」 „Elcsente a pénzt az apja
pénztárcájából.” ◆ kijátszikkijátszik 「Kansi-o kaszum-
ete daszszósita.」 „Kijátszotta az őröket, és meg-
szökött.” ◆ súrolsúrol 「Dzsúdan-va hotondo ude-o

kaszumeta.」 „A golyó szinte súrolta a kezét.” ◆

úgyúgy csinálja,csinálja, hogyhogy nene vegyékvegyék észreészre 「Dzsó-
sino me-o kaszumete, intánettode aszonda.」
„Úgy interneteztem, hogy a főnököm ne vegye ész-
re.”

kaszumetorukaszumetoru ◆ elcsenelcsen 「Hahano szaifukara
okane-o kaszume totta.」 „Elcsente az anyja
pénztárcájából a pénzt.” ◆ elsinkófálelsinkófál
「Szeidzsika-va zeikinkara kaszume totteiru.」 „A
politikusok elsinkófálják az adónkat.”

kaszumikaszumi ◆ homályhomály 「Kaszumigakakatta me」
„homályos látás” ◆ ködköd 「Jamano fumotoni ka-
szumigakakatteita.」 „A hegy lábát köd borította”
◆ ködfátyolködfátyol 「Kaszumino szora」 „ködfátyollal
borított égbolt” ◇ harugaszumiharugaszumi tavaszitavaszi párapára
◇ harugaszumiharugaszumi tavaszi ködfátyoltavaszi ködfátyol
kaszumiamikaszumiami ◆ madárfogó hálómadárfogó háló
kaszumiszókaszumiszó ◆ fátyolvirágfátyolvirág
kaszumukaszumu ◆ elködösödikelködösödik 「Namidade megaka-
szunda.」 „A könnytől elködösödött a szemem.”
◆ fátyolosfátyolos leszlesz 「Kaszunda me」 „fátyolos
szem” ◆ ködösködös leszlesz 「Jamagakaszunde mi-
eru.」 „A hegy ködösen látszik.” ◆ szürkülszürkül ◇ ka-ka-
szumaszeruszumaszeru szürkítszürkít 「Dzsikan-va kioku-o ka-
szumaszeru.」 „Az idő szürkíti az emlékeket.”

kaszuparíszenkaszuparíszen ◆ Caspary-csíkCaspary-csík
kaszupázekaszupáze ◆ kaszpázkaszpáz
kaszurekaszure ◆ kihagyáskihagyás ◆ rekedtségrekedtség
kaszurerukaszureru ◆ elmegyelmegy 「Kazede koegakaszure-
ta.」 „A náthától elment a hangom.” ◆ helyen-helyen-
kéntként nemnem látsziklátszik 「Hiszszekiga kaszureteiru.」
„Az írás helyenként nem látszik.” ◇ kaszuretakaszureta
rekedtrekedt 「Hanasiszugide koegakaszureta.」 „A
sok beszélgetéstől rekedt volt a hangja.” ◇ ko-ko-
egakaszureruegakaszureru berekedbereked 「Hanasiszugite koega
koegakaszureta.」 „A sok beszédtől berekedtem.”

kaszuretakaszureta ◆ rekedtrekedt 「Hanasiszugide koegaka-
szureta.」 „A sok beszélgetéstől rekedt volt a
hangja.”

kaszuretakoedekaszuretakoede ◆ selypegveselypegve 「Sanaihan-
baino oneeszan-va kaszureta koede sóhin-o szu-
szumeta.」 „Az utasellátó kislány selypegve kínál-
ta a portékáját.”

kaszurikaszuri ◆ kaszurikaszuri szőttesszőttes ◆ szakaszosanszakaszosan
festett szállal szőtt mintafestett szállal szőtt minta
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kaszurikizukaszurikizu ◆ horzsoláshorzsolás 「Kaszuri kizu-o ot-
ta.」 „Horzsolásokat szenvedett.” ◆ karcoláskarcolás
「Dzsikodekaszuri kizude szunda.」 „Megúsztam
karcolásokkal a balesetet.” ◆ kisebbkisebb kárkár
「Fukeiki-va kaisa-e kaszuri kizuteidono eikjó-o
ataeta.」 „A recesszió csak kisebb károkat okozott
a cégnél.”

kaszurukaszuru ◆ horzsolhorzsol 「Dzsikode hidzsi-o kaszut-
ta.」 „A balesetben a könyökömet horzsoltam.” ◆

lefölözlefölöz 「Kareno rieki-o kaszutta.」 „Lefölözte a
nyereségét.” ◆ súrolsúrol 「Dzsúdan-va kaszuttada-
kedatta.」 „A golyó csak súrolta.”

kaszurukaszuru ◆ adad 「Szenszei-va sukudai-o kasita.」
„A tanár házi feladatot adott.” ◆ kirókiró 「Dzsigjóni
atarasii zeikinga kaszareta.」 „Új adót róttak ki a
vállalkozásokra.” ◆ róró 「Dzsújóna ninmuga ka-
szareta.」 „Fontos feladatot róttak rám.” ◇ gimu-gimu-
oo kaszukaszu kötelezettségetkötelezettséget róró 「Gjómuitaku-
szakini suhigimu-o kasita.」 „Titoktartási kötele-
zettséget rótt a kiszervezési megbízást kapott vál-
lalatra.”

kaszurukaszuru ◆ férjezférjez adad ◆ férjezférjez megymegy
「Kanodzso-va ikoku-e kasita.」 „Idegenben
ment férjhez.” ◆ háríthárít 「Bukani szekinin-o ka-
szuru.」 „A beosztottra hárítja a felelősséget.”

kaszurukaszuru ◆ emelemel 「Szenrodzsóni tekkjó-o kaszu-
ru.」 „Vashidat emel a vágányok fölé.” ◆ húzhúz
「Muramade denszen-o kaszuru.」 „Villanyveze-
téket húz a faluba.”

kaszurukaszuru ◆ ráhatássalráhatással vanvan 「Osakaszama-va
sú-o kasita.」 „A Buddha ráhatással volt a töme-
gekre.” ◆ válikválik 「Arukóruno doreito kasita.」
„Az alkohol rabjává vált.” ◇ aitíkaszuruaitíkaszuru számí-számí-
tógépesíttógépesít 「Keiei-o aitíkaszuru.」 „Számítógé-
pesíti a vállalatvezetést.” ◇ abareumatokaszu-abareumatokaszu-
ruru megvadulmegvadul 「Uma-va abare umato kasita.」
„A ló megvadult.” ◇ abikjókan-abikjókan-
nocsimatatokasitanocsimatatokasita elszabadulelszabadul aa pokolpokol
「Bakuhacude ittai-va abikjókanno csimatato ka-
sita.」 „A robbanás után a környéken elszabadult
a pokol.” ◇ ekikaszuruekikaszuru cseppfolyóssácseppfolyóssá válikválik
「Gaszu-va ekikasita.」 „A gáz cseppfolyóssá
vált.” ◇ onitokaszuonitokaszu megszállottmegszállott leszlesz 「Fu-
kusúno onito kasita.」 „A bosszú megszállottja
lett.” ◇ kindaikaszurukindaikaszuru modernizálmodernizál 「Kuni-o
kindaikasita.」 „Modernizálta az országot.” ◇

kindaikaszurukindaikaszuru korszerűsítkorszerűsít 「Guntai-o kinda-
ikasita.」 „Korszerűsítette a hadsereget.” ◇ dzsi-dzsi-

dókaszurudókaszuru automatizálautomatizál 「Singidzsucude
szeiszan-o dzsidókasita.」 „Új technológiával au-
tomatizálta a termelést.” ◇ szendzsótokaszu-szendzsótokaszu-
ruru csatatérrécsatatérré válikválik 「Szendzsóto kasita uri-
ba」 „csatatérré vált árusítóhely” ◇ szenran-szenran-
nocsimatatokaszunocsimatatokaszu háború pusztítjaháború pusztítja
kaszurukaszuru ◆ kirókiró 「Han-ninni csóekikeiga kasza-
reta.」 „Az elkövetőre börtönbüntetést róttak ki.”
◆ kivetkivet 「Bakkinga kaszareta.」 „Bírságot vetet-
tek ki.” ◆ sújtsújt 「Csóekiga kaszareta.」 „Börtön-
büntetéssel sújtották.”

kaszutákaszutá ◆ cukorszórócukorszóró ◆ fűszerszórófűszerszóró ◆ só-só-
szórószóró
kaszutádokaszutádo ◆ madártejmadártej ◆ sodósodó ◆ tejsodótejsodó
kaszutádo-kurímukaszutádo-kurímu ◆ madártejkrémmadártejkrém
kaszutádo-kurímu-kékukaszutádo-kurímu-kéku ◆ krémeskrémes
kaszutádo-szószukaszutádo-szószu ◆ madártejkrémmadártejkrém
kaszutamá-szábiszukaszutamá-szábiszu ◆ ügyfélszolgálatügyfélszolgálat ◆

ügyfélszolgáltatásügyfélszolgáltatás
kaszutamukaszutamu ◆ rendelésrerendelésre készültkészült
「Kaszutamu-ká」 „rendelésre készült kocsi” ◆

vámvám
kaszutamu-aisíkaszutamu-aisí ◆ custom ICcustom IC
kaszutanettokaszutanetto ◆ csattogtatócsattogtató ◆ kaszta-kaszta-
nyettanyetta
kaszuterakaszutera ◆ piskótapiskóta
kaszutírjakaszutírja ◆ KasztíliaKasztília
kaszutírjagokaszutírjago ◆ kasztíliai nyelvkasztíliai nyelv
kaszutokaszuto ◆ kasztkaszt
kászutokászuto ◆ kasztkaszt
kaszutorátokaszutoráto ◆ kasztrált énekeskasztrált énekes
kászutoszeidokászutoszeido ◆ kasztrendszerkasztrendszer
kaszuzukekaszuzuke ◆ seprőlébenseprőlében pácoláspácolás ◆ seprő-seprő-
lében pácolt élelmiszerlében pácolt élelmiszer
katakata ◆ túltengéstúltengés ◇ iszankatasóiszankatasó gyomor-gyomor-
savtúltengéssavtúltengés ◇ katagekkeikatagekkei erőserős menstru-menstru-
ációáció ◇ kjókjúkatakjókjúkata túlkínálattúlkínálat ◇ szankataszankata
savtúltengéssavtúltengés ◇ sibókatasósibókatasó kóroskóros elhája-elhája-
sodássodás ◇ sukkecukatasukkecukata erőserős vérzésvérzés ◇ dzsin-dzsin-
kókatakókata túlnépesedéstúlnépesedés
katakata ◆ akiaki 「Usirono hóniiru kata, vatasino ko-
ega kikoemaszuka?」 „Akik hátul vannak, hallják,
amit mondok?” ◆ bizonyosbizonyos 「Tanakaszantoiu
katakara denvagaarimasita.」 „Egy bizonyos
Tanaka-úr telefonált.” ◆ címéncímén 「Tanaka szama-

17201720 kaszurikizu kaszurikizu – kata kata AdysAdys



kata szuzukiateni tegami-o kaita.」 „Tanaka úr
címén Szuzuki úr részére írtam egy levelet.” ◆

egyénegyén ◆ emberember 「Ano kata-va otomodacside-
szuka?」 „Az az ember a barátja?” ◆ félfél 「Ai-
tekatano iken-o kiita.」 „Megkérdeztem a másik
fél véleményét.” ◆ irányirány 「Nisino katani szu-
szunda.」 „Nyugati irányban mentem.” ◆ módmód
「Umano aruki kata」 „lovak járásmódja” ◆ sze-sze-
mélymély 「Kare-va totemo jaszasii katadeszu.」 „Ő
nagyon kedves személy.” ◇ otokonokataotokonokata úrúr ◇

on-nanokataon-nanokata hölgyhölgy ◇ csicsikatanosinszekicsicsikatanosinszeki
apaiapai ágúágú rokonrokon ◇ hahakatanosinszekihahakatanosinszeki
anyai ágú rokonanyai ágú rokon
katakata ◆ egyikegyik ◇ kataasidekataaside féllábonféllábon 「Nagai
dzsikankataaside tatemaszen.」 „Nem tudok so-
káig féllábon állni.” ◇ katainakakatainaka félreesőfélreeső
helyhely 「Tóku hanareta katainakani hikkosita.」
„Egy távoli, félreeső helyre költöztem.” ◇ kata-kata-
kotokoto töredezetttöredezett beszédbeszéd 「Katakotosika eigo-
o hanaszemaszen.」 „Töredezetten tudok csak an-
golul beszélni.” ◇ kataszumikataszumi zugzug 「Kono to-
kaino kataszuminikitto bokuno koibitogairuhazu-
da.」 „A város egyik zugában biztosan megtalá-
lom a leendő kedvesemet.” ◇ katatokikatatoki pillanatpillanat
「Katatokimo hanaretakunai.」 „Egy pillanatra
sem akarlak elhagyni.” ◇ katabóekikatabóeki egyirányúegyirányú
külkereskedelemkülkereskedelem ◇ katamekatame félfél szemszem 「Kata-
mede nerai-o cuketa.」 „Fél szemmel célzott.”

katakata ◆ felsőfelső saroksarok 「Modzsino migino katani
bangó-o cuketa.」 „A betű jobb felső sarkához ír-
tam egy számot.” ◆ lapockalapocka ◆ vállváll 「Kaban-o
katani kaketa.」 „A vállamra akasztottam a táská-
mat.” ◇ ikarigataikarigata hegyeshegyes vállváll ◇ ikarigataikarigata
kihúzottkihúzott vállváll ◇ katagaiikatagaii jóljól tudtud dobnidobni 「Ko-
no szensu-va katagaii.」 „Ez a játékos jól tud dob-
ni.” ◇ katagakarukunarukatagakarukunaru megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Purodzsekutoga budzsini ovatte kataga karuku-
natta.」 „Megkönnyebbültem, mert baj nélkül vé-
get ért a projekt.” ◇ kataniszurukataniszuru válláravállára tesztesz
「Curi zao-o katanisite aruita.」 „A horgászbotot
a vállamra téve sétáltam.” ◇ katanokoranaikatanokoranai
könnyűkönnyű 「Katanokoranai sószecu」 „könnyű ol-
vasmány” ◇ katanokoranaikatanokoranai nemnem okozokoz váll-váll-
merevedéstmerevedést 「Katanokoranai makura」 „pár-
na, ami nem okoz vállmerevedést” ◇ kata-okata-o ire-ire-
ruru válláravállára veszvesz 「Kazugi bóni kata-o ireta.」
„Vállára vette a teherhordó rudat.” ◇ kata-okata-o ire-ire-
ruru támogattámogat 「Szeiszakuni kata-o ireta.」 „Tá-
mogatta az intézkedést.” ◇ kata-okata-o otoszuotoszu el-el-

csüggedcsügged ◇ kata-okata-o kaszukaszu segítsegít 「Kata-o kasi-
tekurenaika?」 „Nem segítenél?” ◇ kata-okata-o szu-szu-
kumerukumeru vállatvállat vonvon 「Nattokudekizuni kata-o
szukumeta.」 „Meggyőződés nélkül vállat von-
tam.” ◇ kata-okata-o szubomeruszubomeru összehúzzaösszehúzza ma-ma-
gátgát ◇ kata-okata-o tatakutataku célzástcélzást tesz,tesz, hogyhogy
lépjenlépjen kiki 「Dzsoszei-va kekkongo, dzsósini kata-
o tatakareta.」 „A férjhez ment nőnek célzást tett
a főnöke, hogy lépjen ki.” ◇ kata-okata-o narabetenarabete
fejfej fejfej mellettmellett 「Kata-o narabete icsiidatta.」
„Fej fej mellett elsők lettek.” ◇ kata-okata-o narabetenarabete
egymásegymás mellettmellett 「Kata-o narabete aruita.」
„Egymás mellett sétáltak.” ◇ kata-okata-o mocumocu pár-pár-
jánján álláll 「Kare-va jovai monono kata-o mocu.」
„A gyengék pártján áll.” ◇ nadegatanadegata csapottcsapott
vállváll ◇ jamanokatajamanokata hegynyúlványhegynyúlvány
katakata ◆ árapályárapály területterület ◆ ártériártéri fövenyföveny ◆

lagúnalagúna ◆ öbölöböl
katakata ◆ alakalak 「Hosigatanokukkí-o cukutta.」
„Csillag alakú süteményt csináltam.” ◆ alkatalkat
「Kare-va himangatadeszu.」 „Elhízott alkata
van.” ◆ biztosítékbiztosíték 「Ie-o sakkinno katanisi-
ta.」 „A házat a kölcsön biztosítékául használ-
tam.” ◆ formaforma 「Kidzsi-o katani ireta.」 „For-
mába töltöttem a tésztát.” ◆ idomidom ◆ képátlóképátló
「Jondzsúrokugatanoterebi」 „116 cm-es képát-
lójú televízió” ◆ lenyomatlenyomat 「Haisa-va hano
kata-o totta.」 „A fogorvos lenyomatot vett a fo-
gamról.” ◆ mintaminta 「Gaikokuno kjókai-o katan-
isite cukurareta tatemono」 „külföldi templom
mintájára készült épület” ◆ típustípus 「Onadzsi-
mékádakedo kataga csigau.」 „Ugyanaz a gyár-
tója, de más a típusa.” ◇ aszagatanoaszagatano reggelreggel
aktívaktív 「Aszagatano ningen」 „reggel aktív em-
ber” ◇ asigataasigata láblenyomatláblenyomat 「Kareno asigata-
o totta.」 „Láblenyomatot vettek tőle.” ◇ asiga-asiga-
tata lábnyomatlábnyomat ◇ erudzsigataerudzsigata LL alakúalakú 「Eru-
dzsigatakicscsin」 „L alakú konyha” ◇ kataocsikataocsi
kifutókifutó modellmodell 「Kataocsinoszumaho-o jaszuku
katta.」 „Olcsóbban kaptam meg az okostelefon
kifutó modelljét.” ◇ katanihamarukatanihamaru sablonossablonos
「Szaikinno ongaku-va katanihamatteiru.」 „A
mai zenék sablonosak.” ◇ katabankataban típusszámtípusszám
「Densirendzsino kataban」 „mikrohullámú sütő
típusszáma” ◇ kucunokatakucunokata kaptafakaptafa ◇ kecu-kecu-
ekigataekigata vércsoportvércsoport 「Anatano kecuekigata-va
nandeszuka.」 „Milyen a vércsoportja?” ◇ kono-kono-
dzsigatanodzsigatano UU alakúalakú 「Kono dzsigatanoman-
son」 „U alakú társasház” ◇ dzsúdzsigatanodzsúdzsigatano
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keresztkereszt alakúalakú 「Dzsúdzsigatanokukkí」 „ke-
reszt alakú sütemény” ◇ singatasingata újúj típusútípusú
「Singatasano nenpi-va iideszu.」 „Az új típusú
autók fogyasztása alacsony.” ◇ tegatategata kézle-kézle-
nyomatnyomat 「Kodomono tegata-o totta.」 „Kézle-
nyomatot vettem a gyerekről.” ◇ tegatategata kéz-kéz-
nyomatnyomat 「Tegata-o toru.」 „Kéznyomatot vesz.”
◇ hagatahagata foglenyomatfoglenyomat 「Haisa-va kandzsano
hagata-o totta.」 „A fogász foglenyomatot vett a
beteg fogáról.” ◇ hisigatahisigata rombuszrombusz alakúalakú
「Hisigatapantagurafu」 „rombusz alakú áram-
szedő” ◇ hosigatanohosigatano csillagcsillag alakúalakú
「Hosigatanokukkí-o cukutta.」 „Csillag alakú
süteményt készítettem.” ◇ jorugatanojorugatano éjsza-éjsza-
kaka aktívaktív 「Jorugatano ningen」 „éjszaka aktív
ember”

kataamekataame ◆ keménycukorkakeménycukorka
kataasikataasi ◆ félfél lábláb 「Szenszóde kataasi-o usinat-
ta.」 „A háborúban elvesztette a fél lábát.”

kataasidekataaside ◆ féllábbalféllábbal ◆ féllábonféllábon 「Nagai
dzsikankataaside tatemaszen.」 „Nem tudok so-
káig féllábon állni.”

katabakataba ◆ egyélűegyélű 「Katabahócsó」 „egyélű
konyhakés”

katabamikatabami ◆ szürke madársóskaszürke madársóska
katabankataban ◆ típusszámtípusszám 「Densirendzsino kata-
ban」 „mikrohullámú sütő típusszáma”

katabandokatabando ◆ vállpántvállpánt
katabanokatabano ◆ egyélűegyélű 「Katabanokamiszori」
„egyélű borotva”

katabarakatabara ◆ szegy elejeszegy eleje
katabaranikukatabaraniku ◆ lapockalapocka
kataberikataberi ◆ aszimmetrikusaszimmetrikus kopáskopás 「Katabe-
rinotaija」 „aszimmetrikusan kopott kerék”

katabirakatabira ◆ könnyű kimonókönnyű kimonó
katabirakinokatabirakino ◆ egyszárnyasegyszárnyas 「Katabirakino
tobira」 „egyszárnyas ajtó” ◆ egyszárnyúegyszárnyú 「Ka-
tabirakino mado」 „egyszárnyú ablak”

katabjósikatabjósi ◆ kemény borítókemény borító
katabjósinokatabjósino ◆ keménykemény fedelűfedelű 「Katabjósino
hon」 „kemény fedelű könyv”

katabóekikatabóeki ◆ egyirányú külkereskedelemegyirányú külkereskedelem
katabó-okatabó-o kacugukacugu ◆ segédkeziksegédkezik 「Akudzsino
katabó-o kacuida.」 „Segédkezett a gaztettben.”

kataborizumukataborizumu ◆ katabolizmuskatabolizmus
katabucukatabucu ◆ szigorúszigorú erkölcsűerkölcsű 「Kare-va on-
natomo cuki avanai katabucuda.」 „Olyan szigorú
erkölcsű, hogy még nőkkel sem jár.” ◆ vaskala-vaskala-
pospos
katabutorikatabutori ◆ vasgyúróvasgyúró 「Katabutorino kodo-
mo」 „kis vasgyúró”

katacumurikatacumuri ◆ csigacsiga ◇ sokujókatacumurisokujókatacumuri
éticsigaéticsiga
katacuruminokarakatacuruminokara ◆ csigaházcsigaház
katacsikatacsi ◆ alakalak 「Csikjú-va don-na katacsi-o
siteimaszuka?」 „Milyen alakja van a Földnek?”
◆ fazonfazon 「Kono jófukuno katacsi-va okasii.」
„Furcsa fazonja van ennek a ruhának.” ◆ formaforma
「Hóan-va kono katacside tóranai.」 „A törvény-
javaslatot ebben a formában nem szavazzák meg.”
◆ formalitásformalitás 「Keijakusonante katacsidake-
da.」 „A szerződés puszta formalitás.” ◆ forma-forma-
ságság 「Kono gisiki-va katacsibakarinomonodes-
zu.」 „Ez a szertartás csak formaság.” ◆ idomidom
「Katacsino kavatta jama」 „furcsa idomú hegy”
◆ kinézetkinézet ◆ látszatlátszat 「Bizano tameno katacsi-
dakeno kekkon」 „vízumért kötött látszatházas-
ság” ◇ kagemokatacsimonaikagemokatacsimonai nyomanyoma semsem ma-ma-
radrad 「Bakuhacude kódzsó-va kagemo katacsimo-
nai.」 „A robbanás után a gyárnak nyoma sem
maradt.” ◇ katacsigakuzurerukatacsigakuzureru deformálódikdeformálódik
「Omocsano iszuni szuvattara katacsiga kuzure-
ta.」 „Amikor ráültem a játékszékre, deformáló-
dott.” ◇ katacsigakuzurerukatacsigakuzureru deformáltdeformált leszlesz
「Vaijáhangáno katacsiga kuzureta.」 „Deformált
lett a drótból készült ruhaakasztó.” ◇ katacsiga-katacsiga-
totonottatotonotta formásformás 「Katacsiga totonotta dzsi-o
kaita.」 „Formás betűket írt.” ◇ katacsi-okatacsi-o torutoru
formátformát veszvesz felfel 「Kono sima-va szúhjakunen-
maeni imano katacsi-o totta.」 „Ez a sziget né-
hány millió évvel ezelőtt vette fel jelenlegi formá-
ját.”

katacsigakuzurerukatacsigakuzureru ◆ deformálódikdeformálódik 「Omo-
csano iszuni szuvattara katacsiga kuzureta.」
„Amikor ráültem a játékszékre, deformálódott.” ◆

deformáltdeformált leszlesz 「Vaijáhangáno katacsiga ku-
zureta.」 „Deformált lett a drótból készült ruha-
akasztó.”

katacsigamietekurukatacsigamietekuru ◆ alakulalakul 「Hómupédzsi-
no katacsiga mietekitaga, mada kanzennidekitei-
nai.」 „Alakul a honlapom, de még nincs teljesen
kész.”
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katacsigatotonottakatacsigatotonotta ◆ formásformás 「Katacsiga
totonotta dzsi-o kaita.」 „Formás betűket írt.”

katacsinokatacsino ◆ alakúalakú 「Hosino katacsino szuna」
„csillag alakú homok”

katacsinojoikatacsinojoi ◆ formásformás 「Katacsinojoi hana」
„formás orr”

katacsinonaikatacsinonai ◆ alaktalanalaktalan
katacsi-okatacsi-o naszunaszu ◆ formátformát öltölt 「Sószecu-va
katacsi-o nasita.」 „A novella formát öltött.”

katacsi-okatacsi-o torutoru ◆ formátformát veszvesz felfel 「Kono
sima-va szúhjakunenmaeni imano katacsi-o tot-
ta.」 „Ez a sziget néhány millió évvel ezelőtt vette
fel jelenlegi formáját.”

katacsizukurukatacsizukuru ◆ alakítalakít 「Súdan-o katacsizu-
kutta.」 „Csoportot alakítottunk.” ◆ formálformál
「Bunkano sinkaga gengo-o katacsizukutteiru.」
„A kultúra fejlődése formálja a nyelvünket.” ◆

megmintázmegmintáz 「Csókokuka-va kakumeikano zó-o
katacsizukutta.」 „A szobrász megmintázta a for-
radalmárt.” ◆ mintázmintáz 「Kumo-va szorani
hicudzsi-o katacsizukutta.」 „A felhő egy birkát
mintázott az égen.”

katadekaze-okatadekaze-o kirukiru ◆ feszítfeszít 「Katade kaze-o
kitte aruita.」 „Feszítve sétált.”

katadórinikatadórini ◆ sablonosansablonosan 「Siki-va katadórini
szuszunda.」 „Sablonosan folyt az ünnepség.”

katadórinokatadórino ◆ előírásoselőírásos 「Kare-va katadórino
sigotosikadekinai.」 „Csak olyan munkát tud vé-
gezni, ami elő van írva.” ◆ formálisformális 「Katadóri-
no aiszacu-o kavasita.」 „Formálisan üdvözölték
egymást.” ◆ gépiesgépies ◆ sablonossablonos 「Katadórino
sazai-o sita.」 „Bocsánatkérése sablonos volt.” ◆

sematikussematikus
katadorukatadoru ◆ formálformál 「Iva-va hitono atama-o
katadotteita.」 „A szikla egy emberfejet formált.”
◆ mintájáramintájára készülkészül 「Arucseszuno koma-va
uma-o katadotteiru.」 „Az egyik sakkfigura ló
mintájára készült.”

katadzsikenaikatadzsikenai ◆ háláshálás vagyokvagyok ◆ lekötele-lekötele-
zettje vagyokzettje vagyok ◆ megtiszteltetőmegtiszteltető
kataekubokataekubo ◆ gödröcske az egyik arcongödröcske az egyik arcon
katagaiikatagaii ◆ jóljól tudtud dobnidobni 「Kono szensu-va ka-
tagaii.」 „Ez a játékos jól tud dobni.”

katagaikarukatagaikaru ◆ hegyeshegyes aa vállaválla ◆ kihúzottkihúzott aa
vállaválla ◆ szélesszéles aa vállaválla 「Kataga ikatteiru szen-
su」 „széles vállú versenyző”

katagakarukunarukatagakarukunaru ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Pu-
rodzsekutoga budzsini ovatte kataga karukunat-
ta.」 „Megkönnyebbültem, mert baj nélkül véget
ért a projekt.”

katagakikatagaki ◆ címcím 「Hakaszeno katagaki-o motte-
iru.」 „Doktori címe van.” ◆ titulustitulus
katagakuzurerukatagakuzureru ◆ deformálódikdeformálódik 「Kabanno
kataga kuzureta.」 „A táska deformálódott.” ◆ el-el-
veszítiveszíti alakjátalakját 「Szebirono kataga kuzureta.」
„A zakó elveszítette az alakját.”

katagamikatagami ◆ szabásmintaszabásminta
katagatakatagata ◆ hölgyekhölgyek ◆ személyekszemélyek ◆ urakurak ◇

raidzsónokatagataraidzsónokatagata egybegyűltekegybegyűltek 「Gorai-
dzsóno katagata!」 „Tisztelt egybegyűltek!”

katagatakatagata ◆ egybenegyben ◆ egyetembenegyetemben 「Hi-
gorono oreikatagata goan-nai mósi agemaszu.」
„Szokásos üdvözletemmel egyetemben tájékozta-
tást küldök.” ◆ egyúttalegyúttal 「Szanpokatagata kai
mono-o szuru.」 „Sétálás közben egyúttal bevá-
sárlok.”

katagavakatagava ◆ egyik oldalegyik oldal
katagavacúkókatagavacúkó ◆ egyegy oldalraoldalra korlátozottkorlátozott
közlekedésközlekedés ◆ váltott irányú közlekedésváltott irányú közlekedés
katagavakógocúkókatagavakógocúkó ◆ váltottváltott irányúirányú közle-közle-
kedéskedés
katagavanijorukatagavanijoru ◆ félreállfélreáll ◆ lehúzódiklehúzódik
「Kurumade micsino katagavani jotta.」 „Lehú-
zódott a kocsival az útról.”

katagavanijoszerukatagavanijoszeru ◆ félreállítfélreállít 「Kuruma-o
micsino katagavani joszeta.」 „Félreállította a ko-
csit az úton.”

katagavarikatagavari ◆ átruházásátruházás ◆ átvállalásátvállalás
katagavariszurukatagavariszuru ◆ átvállalátvállal 「Sakkin-o ka-
tagavariszuru.」 „Átvállalja az adósságot.”

katagekkeikatagekkei ◆ erős menstruációerős menstruáció
katagikatagi ◆ beállítottságbeállítottság ◆ szellemszellem 「Sokun-
inkatagi」 „kézműves szellem” ◇ kurótono-kurótono-
katagikatagi professzionalizmusprofesszionalizmus ◇ sokuninkata-sokuninkata-
gigi iparosiparos szellemszellem 「Muszuko-va
sokuninkatagi-o uke cuida.」 „A fiukban tovább
örökítették az iparos szellemet.” ◇ mukasikata-mukasikata-
ginogino régirégi vágásúvágású 「Csicsi-va mukasikatagino
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hitode zaiszan-va csónanga hiki cugunoga tózen-
dato omotteiru.」 „Az apám régi vágású ember,
természetesnek veszi, hogy a legidősebb fiú örököl
mindent.”

katagikatagi ◆ keményfakeményfa
katagimonokatagimono ◆ típusrajztípusrajz
kataginakatagina ◆ becsületesbecsületes ◆ rendesrendes 「Katagina
sokugjócuita.」 „Rendes állást talált.” ◆ tisztes-tisztes-
ségességes 「Jakuza-o jamete katagina sokugjóni cu-
kinaszai.」 „Ne legyél maffiózó, legyen egy tisztes-
séges munkád!”

kataginikatagini ◆ rendesenrendesen 「Katagininatta.」 „Ren-
desen kezdett élni.” ◆ tisztességesentisztességesen
katagininarukatagininaru ◆ jójó útraútra tértér 「Sófu-va katagi-
ninatta.」 „A prosti jó útra tért.” ◆ tisztessé-tisztessé-
ges leszges lesz
katagosinikatagosini ◆ vállaválla felettfelett 「Katagosini furi
kaetta.」 „Hátranéztem a vállam felett.”

katagucsikatagucsi ◆ vállcsúcsvállcsúcs ◆ vállhegyvállhegy
katagurumakataguruma ◆ nyakba ülésnyakba ülés
kataguruma-okataguruma-o szuruszuru ◆ nyakábannyakában viszvisz
「Kodomo-o katagurumasite aruita.」 „A nya-
kamban vittem a gyereket.”

katagurumasitemoraukatagurumasitemorau ◆ nyakábanyakába ülül
「Kodomo-va csicsini katagurumasitemoratta.」
„A gyerek az apja nyakába ült.”

katahabakatahaba ◆ vállszélességvállszélesség
katahabaitokatahabaito ◆ oldalélű esztergakésoldalélű esztergakés
katahadanugininarukatahadanugininaru ◆ letűriletűri azaz egyikegyik vál-vál-
láról a ruhátláról a ruhát
katahadanugukatahadanugu ◆ segítsegít 「Tomodacsinotameni
katahadanugu.」 „Segít a barátjának.” ◇ kata-kata-
hadanugininaruhadanugininaru letűriletűri azaz egyikegyik vállárólválláról aa
ruhátruhát
kataharaitaikataharaitai ◆ abszurdabszurd ◆ nevetségesnevetséges
katahasikatahasi ◆ egyikegyik oldaloldal 「Dórono katahasini-
va fukai mizoga horareteita.」 „Az út egyik ol-
dalán mély árok volt.” ◆ egyikegyik végvég 「Navano
katahasi-o motta.」 „Megfogtam a kötél egyik vé-
gét.” ◆ töredéktöredék 「Hanasino katahasisika sira-
nai.」 „A történetnek csak a töredékét ismerem.”

katahasikarakatahasikara ◆ szépen sorjábanszépen sorjában
katahenkatahen ◆ bal oldali irány-gyökbal oldali irány-gyök
katahenkatahen ◆ bal oldali oldal-gyökbal oldali oldal-gyök

katahidzsiharukatahidzsiharu ◆ önfejűenönfejűen küzdküzd 「Szon-na
katahidzsiharanaide szódansitemitara.」 „Ne
küzd önfejűen, kérj valakitől tanácsot!” ◆ vas-vas-
akarattalakarattal küzdküzd 「Ottoto rikonsite hitoride ka-
tahidzsihatte ikitekita.」 „Miután elvált a férjétől,
vasakarattal küzdött egyedül.”

katahimokatahimo ◆ vállpántvállpánt
katahókatahó ◆ egyikegyik 「Katahóno hanaga cumattei-
ru.」 „Az egyik orrlyukam bedugult.” ◆ egyikegyik félfél
「Katahóno hanasika kikanai.」 „Csak az egyik
felet hallgatja meg.” ◆ féloldaltféloldalt 「Kami-o kata-
hónagakusita.」 „Féloldalt hosszabbra hagytam a
hajam.” ◆ félfél párpár 「Katahóno kucusitaganaku-
natteiru.」 „Fél pár zokni eltűnt.” ◆ oldaloldal 「Ko-
no kabe-va katahóni katamuiteiru.」 „Ez a fal ol-
dalra dől.”

kataikatai ◆ biztosbiztos 「Hitocu ureba szenenno kieki-
va katai.」 „Ha egyet eladunk, az ezerjenes hasz-
nunk biztos.” ◆ erőserős 「Katai kizuna」 „erős kö-
telék” ◆ keménykemény 「Katai ki, katai isi」 „kemény
fa, kemény kő” ◆ komolykomoly 「Katai jakuszoku」
„komoly ígéret” ◆ kőkeménykőkemény 「Katai kiszoku」
„kőkemény szabály” ◆ merevmerev 「Katai hjódzsó」
„merev arc” ◆ nehézkesnehézkes 「Katai buntai」 „ne-
hézkes stílus” ◆ rágósrágós 「Kono niku-va katai.」
„Ez a hús rágós.” ◆ szilárdszilárd 「Katai kessin」
„szilárd elhatározás” ◆ szorosszoros 「Katai muszubi
me」 „szoros csomó” ◆ szorulszorul 「Nedzsiga ka-
tai.」 „Szorul a csavar.” ◆ tisztességestisztességes 「Ka-
tai sigoto」 „tisztességes munka” ◆ tömörtömör 「Ko-
no cukue-va katai kikaradekiteiru.」 „Ez az asztal
tömör fából van.” ◆ törtör 「Kono iszu-va katai.」
„Ez a szék tör.” ◇ atamagakataiatamagakatai keményfejűkeményfejű
「Atamaga katai dzsósi」 „keményfejű főnök” ◇

atamagakataiatamagakatai makacsmakacs 「Atamaga katai hito」
„makacs ember” ◇ kucsigakataikucsigakatai tudtud titkottitkot
tartanitartani 「Kucsiga kataikara sin-jódekiru.」
„Megbízok benne, mert tud titkot tartani.” ◇ mi-mi-
mocsinokataimocsinokatai erkölcsöserkölcsös 「Mimocsino katai
dzsoszei」 „erkölcsös nő”

kataikatai ◆ nehéznehéz 「Vatasitacsi-o naniga macsi
uketeirunoka szózószuruni katakunai.」 „Nem
nehéz elképzelni, hogy mi vár ránk.” ◇ kikigataikikigatai
rosszrossz hallanihallani 「Sirecuna hihan-va kiki gatai.」
„Rossz hallani az éles kritikát.”

kataidzsikataidzsi ◆ makacsságmakacsság
kataidzsinakataidzsina ◆ makacsmakacs 「Kataidzsina szeika-
ku」 „makacs természet”
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kataidzsi-o harukataidzsi-o haru ◆ makacskodikmakacskodik
kataidzsi-okataidzsi-o hattehatte ◆ makacsulmakacsul 「Kataidzsi-o
hatte szomuita.」 „Makacsul ellenkezett.”

kataikessinkataikessin ◆ szilárd elhatározásszilárd elhatározás
kataikocukataikocu ◆ lábszárcsontlábszárcsont
kataikotokataikoto ◆ formalitásformalitás 「Kataikoto-va nuki-
masó.」 „Hagyjuk a formalitást!” ◆ formaságformaság
katainakakatainaka ◆ félreesőfélreeső helyhely 「Tóku hanareta
katainakani hikkosita.」 „Egy távoli, félreeső
helyre költöztem.”

kataippókataippó ◆ egyikegyik 「Kataippóno tegasibiretei-
ru.」 „Az egyik kezem elzsibbadt.” ◆ párpár egyikeegyike
「Kucuno kataippódakega heru.」 „Az egyik pár
cipőm egyike kopik csak.”

katairekataire ◆ pártoláspártolás ◆ támogatástámogatás
kataireszurukataireszuru ◆ pártolpártol 「Kokueiterebi-va jotó-
ni kataireszuru hódó-o szuru.」 „Az állami tele-
vízió kormánypárti.” ◆ támogattámogat 「Kareno anni
katairesita.」 „Támogattam a javaslatát.”

katajaburinokatajaburino ◆ formabontóformabontó 「Katajaburino
kangae」 „formabontó gondolat” ◆ nemnem szok-szok-
ványosványos 「Katajaburino ningen」 „nem szokvá-
nyos ember” ◆ rendkívülirendkívüli 「Katajaburino ten-
szaigaka」 „rendkívül tehetséges festő”

katajamakatajama ◆ váll hegyeváll hegye
katajorikatajori ◆ egyenetlenségegyenetlenség 「Tomino katajo-
ri」 „vagyon egyenetlen eloszlása” ◆ kiegyen-kiegyen-
súlyozatlanságsúlyozatlanság 「Sokudzsino katajori」 „ki-
egyensúlyozatlan étrend” ◆ polarizációpolarizáció 「Hika-
rino katajori」 „fény polarizációja” ◆ torzítástorzítás
「Tókeino katajori」 „statisztikai torzítás”

katajorukatajoru ◆ egyoldalúegyoldalú 「Kokueimediano hódó-
va katajotteiru.」 „A kormánymédiának egyolda-
lú a tájékoztatása.” ◆ helyeződikhelyeződik 「Nimocuno
dzsúsinga hidarini katajoriszugita.」 „A rako-
mány súlypontja túlságosan balra helyeződött.” ◆

kiegyensúlyozatlankiegyensúlyozatlan 「Eijóga katajotteiru.」
„Kiegyensúlyozatlan a táplálkozása.” ◆ nagyobbnagyobb
részrész jutjut 「Cumani kadzsino futanga katajottei-
ru.」 „A feleségemet a házimunka nagyobb része
terheli.” ◆ részrerészre hajlikhajlik 「Kareno iken-va ka-
tajotteiru.」 „Részre hajlik a véleménye.” ◆ te-te-
relődikrelődik 「Kareno sumi-va dzsibunno szenmonni
katajoriszugiteiru.」 „Az érdeklődése túlságosan
szakirányba terelődött.” ◇ katajottakatajotta egyolda-egyolda-
lúlú 「Media-va katajotta iken-o -o tobasita.」 „A

média egyoldalú vélemény terjesztett.” ◇ kata-kata-
jottajotta részrehajlórészrehajló ◇ katajottakatajotta szemellen-szemellen-
zőszős ◇ katajottasokudzsikatajottasokudzsi hiányoshiányos táplál-táplál-
kozáskozás 「Katajotta sokudzsi-va kenkóni varui.」
„A hiányos táplálkozás rossz az egészségre.” ◇ ka-ka-
tajotteirutajotteiru polarizáltpolarizált 「Kokumintóhjóno
kekka-va katajotteita.」 „A népszavazás eredmé-
nye polarizált volt.”

katajottakatajotta ◆ egyoldalúegyoldalú 「Media-va katajotta
iken-o -o tobasita.」 „A média egyoldalú véle-
mény terjesztett.” ◆ egysíkúegysíkú 「Katajotta atama-
no mocsi nusida.」 „Egysíkú gondolkodású em-
ber.” ◆ részrehajlórészrehajló ◆ szemellenzősszemellenzős ◇ ka-ka-
tajottaatamanotajottaatamano szemellenzősszemellenzős ◇ katajot-katajot-
taatamanotaatamano egyoldalúanegyoldalúan informáltinformált
「Hitocunocsan-nerukaradakenjúszu-o kiiteitara,
katajotta atamaninaru.」 „Ha csak egy hírcsator-
nát nézünk, egyoldalúan leszünk informálva.”

katajottaatamanokatajottaatamano ◆ egyoldalúanegyoldalúan infor-infor-
máltmált 「Hitocunocsan-nerukaradakenjúszu-o ki-
iteitara, katajotta atamaninaru.」 „Ha csak egy
hírcsatornát nézünk, egyoldalúan leszünk infor-
málva.” ◆ szemellenzősszemellenzős
katajottasokudzsikatajottasokudzsi ◆ hiányoshiányos táplálkozástáplálkozás
「Katajotta sokudzsi-va kenkóni varui.」 „A hiá-
nyos táplálkozás rossz az egészségre.”

katajottasokudzsi-okatajottasokudzsi-o ataeruataeru ◆ hiányosanhiányosan
tápláltáplál
katajotteinaikatajotteinai ◆ változatosváltozatos 「Katajotteinai
sokuga kenkóni-va joi.」 „A változatos étrend
egészséges.”

katajotteirukatajotteiru ◆ részlehajlórészlehajló 「Kareno iken-va
katajotteita.」 „A véleménye részlehajló volt.”

katajotteirukatajotteiru ◆ polarizáltpolarizált 「Kokumintóhjóno
kekka-va katajotteita.」 „A népszavazás eredmé-
nye polarizált volt.”

katajudetamagokatajudetamago ◆ keménykemény tojástojás 「Ojude
dzsuppunnirutokatajude tamagoninarimaszu.」
„Ha forró vízben 10 percig főzzük, akkor kemény
tojás lesz belőle.”

katakakekatakake ◆ vállkendővállkendő ◆ vállra akasztásvállra akasztás
katakakekabankatakakekaban ◆ válltáskaválltáska
katakakesikikatakakesiki ◆ vállravállra akaszthatóakasztható 「Kata-
kake sikikuszakari ki」 „vállra akasztható fűka-
sza”

katakanakatakana ◆ katakanakatakana
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katakanszecukatakanszecu ◆ vállízületvállízület
katakatakatakata ◆ kattogáskattogás ◆ zörgészörgés ◇ kataka-kataka-
tatotato kopogvakopogva 「Kikucuga katai jukani atatte-
katakatato natta.」 „A facipő kopogott a kemény
padlón.” ◇ katakatatokatakatato kocogvakocogva 「Binno fu-
tagakatakatato natta.」 „Az üveg fedele kocogott.”
◇ katakatatokatakatato vacogvavacogva 「Szamuszade
hagakatakatato natta.」 „A hidegben vacogott a
fogam.” ◇ katakatatokatakatato zörögvezörögve 「Kappu-va
uke zarano uedekatakatato natta.」 „A csésze zör-
gött a csészealjon.”

katakataszurukatakataszuru ◆ kotyogkotyog 「Jurui buhingaka-
takatasiteiru.」 „A meglazult alkatrész kotyog.”

katakatatokatakatato ◆ kocogvakocogva 「Binno futagakata-
katato natta.」 „Az üveg fedele kocogott.” ◆ ko-ko-
pogvapogva 「Kikucuga katai jukani atattekatakatato
natta.」 „A facipő kopogott a kemény padlón.”
◆ vacogvavacogva 「Szamuszade hagakatakatato nat-
ta.」 „A hidegben vacogott a fogam.” ◆ zörögvezörögve
「Kappu-va uke zarano uedekatakatato natta.」
„A csésze zörgött a csészealjon.” ◇ katakata-katakata-
szuruszuru kotyogkotyog 「Jurui buhingakatakatasitei-
ru.」 „A meglazult alkatrész kotyog.” ◇

katakatatóto-okatakatatóto-o taterutateru kattogkattog 「Irjókig-
ugakatakatato oto-o tateta.」 „Az orosi műszer
kattogott.” ◇ katakatatonakukatakatatonaku kerepelkerepel 「Ka-
takatato naku tori」 „kerepelő madár” ◇ kata-kata-
katatonarukatatonaru kerepelkerepel 「Katakatato naru dógu」
„kereplő szerszám”

katakatatonakukatakatatonaku ◆ kerepelkerepel 「Katakatato na-
ku tori」 „kerepelő madár”

katakatatonarukatakatatonaru ◆ kerepelkerepel 「Katakatato naru
dógu」 „kereplő szerszám”

katakatatóto-okatakatatóto-o taterutateru ◆ kattogkattog 「Irjókig-
ugakatakatato oto-o tateta.」 „Az orosi műszer
kattogott.”

katakikataki ◆ ellenségellenség 「Naganenno teki」 „régi el-
lenség” ◆ vetélytársvetélytárs ◇ katakiucsikatakiucsi bosszú-bosszú-
állásállás ◇ kataki-okataki-o ucuucu bosszútbosszút álláll 「Csicsino
kataki-o utta.」 „Bosszút álltam apám haláláért.”
◇ kataki-okataki-o torutoru vérbosszútvérbosszút álláll 「Csicsino
kataki-o totta.」 „Vérbosszút állt apja haláláért.”
◇ kanegakatakinojononakakanegakatakinojononaka pénzpénz azaz isten-isten-
veréseverése ◇ koigatakikoigataki szerelmiszerelmi riválisrivális ◇ koi-koi-
gatakigataki szerelmiszerelmi vetélytársvetélytárs ◇ sóbaigatakisóbaigataki
üzletiüzleti vetélytársvetélytárs ◇ menokatakimenokataki esküdtesküdt el-el-
lenséglenség 「Kare-o meno katakinisiteiru.」 „Es-
küdt ellenségemnek tekintem őt.” ◇ menokata-menokata-

kiniszurukiniszuru látnilátni semsem bírbír 「Sútome-o meno ka-
takinisiteiru.」 „Látni sem bírom az anyósomat.”

katakikataki ◆ nehézségnehézség
katakijakukatakijaku ◆ ellenhősellenhős ◆ ellenszenvesellenszenves sze-sze-
reprep ◆ negatívnegatív hőshős 「Tacsijakuto katakijaku」
„pozitív és negatív hős”

kataki-okataki-o torutoru ◆ vérbosszútvérbosszút álláll 「Csicsino
kataki-o totta.」 „Vérbosszút állt apja haláláért.”

kataki-okataki-o ucuucu ◆ bosszútbosszút álláll 「Csicsino kataki-
o utta.」 „Bosszút álltam apám haláláért.”

katakiucsikatakiucsi ◆ bosszúállásbosszúállás ◆ vendettavendetta ◆

vérbosszúvérbosszú ◆ visszavágásvisszavágás
katakókatakó ◆ váltott irányú közlekedésváltott irányú közlekedés
katakonbekatakonbe ◆ katakombakatakomba
katakorikatakori ◆ nyakszirtmerevedésnyakszirtmerevedés ◆ vállfá-vállfá-
jásjás ◆ vállizom-merevedésvállizom-merevedés ◆ vállmerevedésvállmerevedés

katakorigaszurukatakorigaszuru ◆ megmerevedikmegmerevedik aa váll-váll-
izmaizma 「Katakorisinaijóniszutorecscsiszuru.」
„Nyújtógyakorlatokat végzek, hogy ne merevedjen
meg a vállizmom.”

katakotokatakoto ◆ apróapró szószó 「Katakotomo kiki mo-
raszanai.」 „Minden apró szóra figyel.” ◆ gagyo-gagyo-
gásgás 「Szono kodomo-va mada katakotosika sa-
berenai.」 „Az a gyerek még csak gagyog.” ◆ gü-gü-
gyögésgyögés 「Akacsan-va mó katakoto-va nasze-
ru.」 „A baba gügyögni már tud.” ◆ töredezetttöredezett
beszédbeszéd 「Katakotosika eigo-o hanaszema-
szen.」 „Töredezetten tudok csak angolul beszél-
ni.”

katakotonokotoba-okatakotonokotoba-o hanaszuhanaszu ◆ törtör 「Kare-
va katakotono nihongo-o hanaszu.」 „Töri a japán
nyelvet.”

katakoto-o iukatakoto-o iu ◆ gagyoggagyog ◆ gügyöggügyög
katakukataku ◆ birtokbirtok ◆ házház
katakukataku ◆ jóljól 「Doa-o kataku simeta.」 „Jól be-
zártam az ajtót.” ◆ keményrekeményre 「Tamago-o ka-
taku judeta.」 „keményre főztem a tojást” ◆ ko-ko-
molyanmolyan 「Gundzsisien-o kataku jakuszokusita.」
„Komoly ígéretet tett a katonai segítségre.” ◆ me-me-
revenreven 「Szó kataku kangaenaide!」 „Ne gondol-
kozz olyan mereven!” ◆ szigorúanszigorúan 「Kokode-va
kicuen-va kataku kindzsirareteiru.」 „Itt szigorú-
an tilos a dohányzás.” ◆ szilárdulszilárdul 「Szeikó-o ka-
taku sindzsiteita.」 „Szilárdul hitte, hogy sikerül-
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ni fog.” ◆ szorosanszorosan 「Himo-o kataku muszun-
da.」 „Szorosan megkötöttem a madzagot.”

katakukataku ◆ vacokvacok
katakucsiivasikatakucsiivasi ◆ japán szardellajapán szardella
katakunaikatakunai ◆ nemnem nehéznehéz 「Kanodzsono
kimocsi-va szah-szurunikatakunai.」 „Nem nehéz
elképzelni, mit érezhetett.”

katakunanakatakunana ◆ konokkonok 「Katakunana taido」
„konok magatartás” ◆ makacsmakacs 「Katakunana
kjohi」 „makacs visszautasítás”

katakunanikatakunani ◆ makacsulmakacsul 「Katakunani kucsi-o
tozasita.」 „Makacsul hallgatott.”

katakunarukatakunaru ◆ megkeményedikmegkeményedik 「Asino urano
hifuga katakunatta.」 „Megkeményedett a bőr a
talpamon.” ◆ megmerevedikmegmerevedik 「Kare-va sinde
katakunatta.」 „Meghalt és megmerevedett.”

katakunatteiruhifukatakunatteiruhifu ◆ bőrkeményedésbőrkeményedés
katakurikatakuri ◆ japán kakasmandikójapán kakasmandikó
katakurikokatakuriko ◆ burgonyalisztburgonyaliszt ◆ keményítőkeményítő
katakurusiikatakurusii ◆ erőltetetterőltetett 「Kono eigano
hanasi-va katakurusikatta.」 „A film cselekménye
erőltetett volt.” ◆ feszengfeszeng 「Katakurusii taido」
„feszengve viselkedés” ◆ komolykomoly 「Katakurusii
hanasi」 „komoly beszéd” ◆ körülményeskörülményes 「Ka-
takurusii hóricuno bunsó」 „körülményesen fo-
galmazott jogi szöveg” ◆ merevmerev 「Katakurusii ki-
szoku」 „merev szabály” ◆ mesterkéltmesterkélt 「Ano
szakka-va szakuhin-va katakurusiiszutairudesi-
ta.」 „Az írónak mesterkélt stílusa volt.” ◇

kokoro-o katakurusikuszaszerukokoro-o katakurusikuszaszeru feszélyezfeszélyez
katakurusikukatakurusiku ◆ merevenmereven ◆ mesterkéltenmesterkélten
katakusinnjúkatakusinnjú ◆ birtokháborításbirtokháborítás ◆ lakásbe-lakásbe-
töréstörés
katakuszószakatakuszósza ◆ házkutatásházkutatás
katakuszószakukatakuszószaku ◆ házkutatásházkutatás 「Keiszacu-
va jógisano ie-o katakuszószasita.」 „A rendőrök
házkutatást tartottak a vádlottnál.”

katakuszószakureidzsókatakuszószakureidzsó ◆ házkutatásiházkutatási pa-pa-
rancsrancs
katakuzurekatakuzure ◆ deformálódásdeformálódás
katamarikatamari ◆ csomócsomó 「Beddono sitani hokori-va
katamarininatteiru.」 „Az ágy alatt csomókban áll
a por.” ◆ csoportcsoport 「Hitono katamari」 „em-
bercsoport” ◆ darabdarab 「Nikuno katamari」 „hús-
darab” ◆ göröngygöröngy 「Cucsino katamari」 „föld-

göröngy” ◆ megtestesültmegtestesült 「Kanodzso-va sitto-
no katamarida.」 „Megtestesült féltékenység az a
nő.” ◆ rögrög 「Csino katamari」 „vérrög” ◇ uszo-uszo-
nokatamarinojónanokatamarinojóna megrögzöttmegrögzött hazudozóhazudozó
「Uszono katamarinojóna ningen」 „megrögzött
hazudozó” ◇ csinokatamaricsinokatamari vérrögvérrög ◇ haik-haik-
insuginokatamariinsuginokatamari pénzimádópénzimádó ◇ hitokatamahitokatama
egyegy tömbtömb 「Toketacsoko-va hitokatamarininat-
ta.」 „A megolvadt csoki egy tömbbé vált.” ◇ hit-hit-
okatamarinocucsiokatamarinocucsi földrögföldrög
katamarukatamaru ◆ alvadalvad 「Csi-va jukani katamatta.」
„A vér a padlóra alvadt.” ◆ dermeddermed
「Konoaszupikku-va dzsóonde katamaru.」 „Ez
a kocsonya szobahőmérsékleten dermed.” ◆ fel-fel-
gyülemlikgyülemlik 「Iri gucsifukinde hitoga katamatteite
irenakatta.」 „Nem tudtam bejutni, mert a bejá-
ratnál felgyülemlett a tömeg.” ◆ kikristályoso-kikristályoso-
dikdik 「Kecuiga katamatta.」 „Kikristályosodott az
akaratom.” ◆ koncentrálódikkoncentrálódik 「Misze-va eki-
csúsinni katamatteiru.」 „Az üzletek az állomás
környékén koncentrálódnak.” ◆ kötköt
「Konkuríto-va szúdzsicukande katamaru.」 „A
beton néhány nap alatt köt.” ◆ megalszikmegalszik
「Gjúnjúga katamatta.」 „Megaludt a tej.” ◆

megalvadmegalvad 「Csiga katamatta.」 „Megalvadt a
vér.” ◆ megbénulmegbénul 「Hebito mega atte katamat-
ta.」 „A kígyó pillantása megbénított.” ◆ meg-meg-
dermeddermed 「Rószokuno róga katamatta.」 „Meg-
dermedt a gyertya viasza.” ◆ megkötmegköt 「Gipuszu-
ga katamatta.」 „Megkötött a gipsz.” ◆ megszi-megszi-
lárdullárdul 「Mizuga katamatte kórininatta.」 „A víz
megszilárdult, és jég lett.” ◆ összeállösszeáll 「Szemen-
toga katamatta.」 „Összeállt a cement.” ◆ szilár-szilár-
duldul 「Kono szecscsakuzai-va kóonde hajaku ka-
tamaru.」 „Ez a ragasztó melegben gyorsabban
szilárdul.” ◇ gamengakatamarugamengakatamaru lefagylefagy
「Paszokon-no gamenga katamatta.」 „Lefagyott
a számítógépem.” ◇ kessingakatamarukessingakatamaru kikris-kikris-
tályosodiktályosodik bennebenne azaz elhatározáselhatározás 「Kessin-
ga katamarumade dzsikangakakatta.」 „Időbe
tellett, amíg kikristályosodott bennem az elhatá-
rozás.” ◇ korikatamarukorikatamaru megszilárdulmegszilárdul
「Dzsusiga kori katamatta.」 „A gyanta megszi-
lárdult.” ◇ korikatamarukorikatamaru görcsösengörcsösen ragasz-ragasz-
kodikkodik 「Dzsibunno kangaeni kori katamattei-
ru.」 „Görcsösen ragaszkodik az elképzeléséhez.”
◇ korikatamarukorikatamaru összeállösszeáll 「Szatóga kori kata-
matta.」 „Összeállt a cukor.”

katamattakatamatta ◆ dermedtdermedt
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katamattaszuppaigjúnjúkatamattaszuppaigjúnjú ◆ aludttejaludttej
katamekatame ◆ esküeskü 「Fúfuno katame」 „házassági
eskü” ◆ védelemvédelem 「Kunino katame」 „ország vé-
delme”

katamekatame ◆ keménységkeménység 「Poteto-o katameni ju-
deta.」 „Kissé keményre hagyva főztem a krump-
lit.”

katamekatame ◆ egyikegyik szemszem 「Katamega jovai.」
„Egyik szeme gyengébb.” ◆ félfél szemszem 「Katame-
de nerai-o cuketa.」 „Fél szemmel célzott.”

katamedekatamede ◆ félszemmelfélszemmel
katamegaakarukukatamegaakaruku ◆ elsőelső győzelmétgyőzelmét elérveelérve

katameganekatamegane ◆ monoklimonokli
katamenkatamen ◆ egyikegyik oldaloldal 「Monogotono kata-
mensika miteinai.」 „Csak a dolgok egyik oldalát
látja.” ◆ egyoldalasegyoldalas 「Katameninszacu」 „egy-
oldalas nyomtatás” ◆ egyoldalúegyoldalú 「Katamennen-
csakutépu」 „egyoldalú ragasztószalag”

katamerukatameru ◆ döngöldöngöl 「Omoi dógude cucsi-o ka-
tameta.」 „Egy nehéz tárggyal döngölte a földet.”
◆ megerősítmegerősít 「Kokkjó-o katameta.」 „Megerő-
sítettük a határokat.” ◆ megkeményítmegkeményít
「Aszupikku-o katameta.」 „Megkeményítettem
a kocsonyát.” ◆ megszilárdítmegszilárdít 「Súkjódzsóno
sinkó-o katameta.」 „Megszilárdította a vallásos
hitét.” ◆ megtöltmegtölt 「Uszode katameta rirekiso-
o dasita.」 „Hazugságokkal megtöltött önéletraj-
zot adott be.” ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Moerugomi-o ik-
kasoni katameta.」 „Egy helyre gyűjtöttem össze
az éghető hulladékot.” ◆ összeszorítösszeszorít 「Kobusi-
o katameta.」 „Összeszorítottam az öklömet.” ◆

szilárdítszilárdít 「Karera-va keszszoku-o katameta.」
„Szilárdították a köteléküket.” ◇ uszodekata-uszodekata-
merumeru hazugságokrahazugságokra alapozalapoz 「Uszode kata-
meta dzsinszei」 „hazugságokon alapuló élet” ◇

kiszo-okiszo-o katamerukatameru megszilárdítjamegszilárdítja azaz alap-alap-
jaitjait 「Heivano kiszo-o katameta.」 „Megszilár-
dította a béke alapjait.” ◇ kecui-okecui-o katamerukatameru
szilárdanszilárdan elhatározelhatároz 「Taisokuno kecui-o ka-
tameta.」 „Szilárdan elhatároztam, hogy felmon-
dok.” ◇ genkocu-ogenkocu-o katamerukatameru ökölbeökölbe szorít-szorít-
jaja aa kezétkezét 「Genkocu-o katameta.」 „Ökölbe
szorítottam a kezem.” ◇ konkurítodekatamerukonkurítodekatameru
lebetonozlebetonoz 「Niva-o konkurítode katameta.」
„Lebetonoztuk az udvart.” ◇ csiho-ocsiho-o katamerukatameru
megszilárdítjamegszilárdítja aa helyéthelyét 「Kóhosa-va job-

iszende csiho-o katameta.」 „A jelölt megszilárdí-
totta a helyét az előválasztáson.” ◇ hozo-ohozo-o ka-ka-
tamerutameru szilárdanszilárdan elhatározelhatároz ◇ mi-omi-o kata-kata-
merumeru megállapodikmegállapodik ◇ mi-omi-o katamerukatameru meghá-meghá-
zasodikzasodik 「Szoroszoro mi-o katametaradóda?」
„Már igazán megházasodhatnál!” ◇ mi-omi-o kata-kata-
merumeru beöltözikbeöltözik 「Joroini mi-o katameta.」
„Beöltözött páncélba.”

katamevazakatamevaza ◆ akadályoztatásakadályoztatás
katamikatami ◆ félfél oldaloldal ◆ félfél testtest 「Szakanano
katami」 „fél hal”

katamikatami ◆ büszkeségbüszkeség ◆ vállváll ésés testtest ◇ ka-ka-
tamigaszemaitamigaszemai szégyelliszégyelli magátmagát 「Miszubora-
sii kakkóde katamiga szemakatta.」 „Szégyelltem
magam a toprongyos öltözetem miatt.” ◇ katam-katam-
igaszemaiigaszemai meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Kin-enundóga
hirogari kicuensano katamiga szemakunatta.」
„A dohányzásellenes mozgalom felerősödött, a do-
hányosok pedig meghunyászkodtak.” ◇ katam-katam-
igahiroiigahiroi büszkebüszke 「Homerarete katamiga hiro-
kunattajóni kandzsita.」 „Megdicsértek, amitől
büszkének éreztem magam.”

katamikatami ◆ emlékemlék 「Kono jubiva-va csicsino ka-
tamideszu.」 „Ez a gyűrű egy emlék az apámtól.”
◇ vaszuregatamivaszuregatami hátrahagyotthátrahagyott dologdolog
「Kono ko-va kanodzsono vaszure gatamida.」
„Ez a gyereket az elhunyt nő hagyta hátra.”

katamicsikatamicsi ◆ odaútodaút 「Katamicsidake haratta.」
„Csak az odautat fizette ki.” ◆ oda-visszaoda-vissza útút
egyik feleegyik fele
katamicsikippukatamicsikippu ◆ jegyjegy csakcsak odaoda
「Katamicsikippu-o katta.」 „Vettem egy jegyet
csak oda.”

katamigahiroikatamigahiroi ◆ büszkebüszke 「Homerarete katam-
iga hirokunattajóni kandzsita.」 „Megdicsértek,
amitől büszkének éreztem magam.”

katamigaszemaikatamigaszemai ◆ meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Kin-
enundóga hirogari kicuensano katamiga szema-
kunatta.」 „A dohányzásellenes mozgalom felerő-
södött, a dohányosok pedig meghunyászkodtak.”
◆ szégyelliszégyelli magátmagát 「Miszuborasii kakkóde ka-
tamiga szemakatta.」 „Szégyelltem magam a top-
rongyos öltözetem miatt.”

katamimikatamimi ◆ fél fülfél fül
katamimidekatamimide ◆ félfüllelfélfüllel
katamivakekatamivake ◆ emléktárgyakemléktárgyak elosztásaelosztása
「Aneto hahano katamivake-o sita.」 „A nővé-
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remmel elosztottuk az anyám után hátramaradt
emléktárgyakat.”

katamodzsikatamodzsi ◆ felső indexfelső index
katamomikatamomi ◆ vállmasszázsvállmasszázs
katamuitakatamuita ◆ dőltdőlt
katamuiteirukatamuiteiru ◆ ferdeferde 「Densinbasira-va kata-
muiteita.」 „Az oszlop ferde volt.”

katamukerukatamukeru ◆ bedöntbedönt 「Szaigai-va keizai-o ka-
tamuketa.」 „A katasztrófa bedöntötte a gazda-
ságot.” ◆ billentbillent 「Kubi-o hidarini katamuke-
ta.」 „Balra billentettem a fejem.” ◆ felhajtfelhajt
「Guraszu-o katamuketa.」 „Felhajtottam egy
pohárral.” ◆ irányítirányít 「Kodomoni aidzsó-o ka-
tamuketa.」 „A gyerekre irányította a szeretetét.”
◆ megbillentmegbillent 「Kare-va bósi-o szukosi katamu-
keta.」 „Megbillentette a kalapját.” ◆ megdöntmegdönt
「Ita-o katamukete, koppa-o jukani otosita.」
„Megdöntöttem a deszkát, hogy a földre hulljon
a forgács.” ◆ összpontosítösszpontosít 「Szupócuni
zenrjoku-o katamuketa.」 „A sportra összponto-
sítottam az erőmet.” ◇ dzsónecu-odzsónecu-o katamuke-katamuke-
ruru lelkesenlelkesen csinálcsinál 「Mokeizukurini dzsónecu-
o katamukeru.」 „Lelkes modellkészítő.” ◇

sinkon-osinkon-o katamukerukatamukeru szívét-lelkétszívét-lelkét belead-belead-
jaja 「Ganno kenkjúni sinkon-o katamuketa.」
„Szívét-lelkét beleadta a rákkutatásba.” ◇ mimi-omimi-o
katamukerukatamukeru felfigyelfelfigyel 「Tonarino donari goeni
mimi-o katamuketa.」 „Felfigyeltem a kiabálásra
a szomszédban.”

katamukikatamuki ◆ dőlésdőlés 「Piszano satóno katamuki」
„pisai ferde torony dőlése” ◆ lejtéslejtés 「Samenno
katamuki」 „út lejtése” ◆ tendenciatendencia 「Csirjoku-
o keisiszuru katamukigaaru.」 „Van egy olyan
tendencia, miszerint leértékelik a tudást.”

katamukukatamuku ◆ bedőlbedől 「Uriagega gensósite dzsig-
jóga katamuita.」 „Az eladások csökkenésével be-
dőlt a vállalkozás.” ◆ billenbillen 「Hasira-va migini
katamuita.」 „Az oszlop jobbra billent.” ◆ bukikbukik
「Tó-va kitani katamuiteiru.」 „A torony észak
felé bukik.” ◆ elferdülelferdül 「Buttaino kaitendzsiku-
ga katamuita.」 „A test forgástengelye elferdült.”
◆ félrebillenfélrebillen 「E-va katamuiteiru.」 „Félrebil-
lent a kép.” ◆ félredőlfélredől 「Tóga katamuiteiru.」
„A torony félre van dőlve.” ◆ hajlikhajlik 「Tomoda-
csino ikenni katamuiteiru.」 „Hajlok a barátom
véleménye felé.” ◆ leáldozóbanleáldozóban vanvan 「Taijóga
nisini katamuki hadzsimeta.」 „A nap leáldozó-
ban volt.” ◆ megbillenmegbillen 「Bóto-va katamuita.」

„A csónak megbillent.” ◆ megdőlmegdől 「Dzsisinno
ato, tatemono-va katamuita.」 „A földrengés után
az épület megdőlt.” ◇ katamuiteirukatamuiteiru ferdeferde
「Densinbasira-va katamuiteita.」 „Az oszlop fer-
de volt.” ◇ nanamenikatamukunanamenikatamuku ferdénferdén álláll
「Piszano sató-va nanameni katamuiteiru.」 „A
pisai ferde torony ferdén áll.”

katankatan ◆ aljalj 「Pédzsino katanni bangóga futtea-
rimaszu.」 „A lap alján van a számozás.” ◆ alsóalsó
részrész 「Doano katanni nekojó tobira-o cuketa.」
„Az ajtó alsó részére tettünk egy nyílást a cicának.”

katankatan ◆ bűnrészességbűnrészesség ◆ cinkosságcinkosság
katanakatana ◆ kardkard 「Kono macsi-o mamoruto ka-
tananikakete csikatta.」 „Felesküdött a kardjára,
hogy megvédi a várost.” ◇ nukiminokatananukiminokatana ki-ki-
vont kardvont kard
katanagarejanekatanagarejane ◆ félnyeregtetőfélnyeregtető
katanagarikatanagari ◆ kardok beszolgáltatásakardok beszolgáltatása
katanakadzsikatanakadzsi ◆ kardkovácskardkovács
katanakizukatanakizu ◆ kardvágáskardvágás
katananocukakatananocuka ◆ kardmarkolatkardmarkolat
katana-o nukukotokatana-o nukukoto ◆ kardrántáskardrántás
katanaosikatanaosi ◆ centrírozáscentrírozás
katanarasikatanarasi ◆ bemelegítésbemelegítés
katanasikatanasi ◆ kárbakárba vészvész 「Imamadeno dorjok-
uga katanasida.」 „Kárba veszett az eddigi erő-
feszítésünk.” ◆ megszégyenülésmegszégyenülés 「Kodomoni
makete otokomo katanasida.」 „Megszégyenült a
férfi, amikor egy gyerektől kikapott.” ◆ végevége
「Csicsiojano igen-va katanasida.」 „Vége az apai
tekintélyének.”

katanihamarukatanihamaru ◆ sablonossablonos 「Szaikinno
ongaku-va katanihamatteiru.」 „A mai zenék sab-
lonosak.”

katanihamattakatanihamatta ◆ modorosmodoros
katanihamattaszeikacu-okatanihamattaszeikacu-o szuruszuru ◆ taposó-taposó-
malombamalomba kerülkerül 「Katanihamatta szeikacu-o si-
teirujóna kigaszuru.」 „Úgy érzem taposómalom-
ba kerültem.”

katanikacugukatanikacugu ◆ válláravállára veszvesz 「Omotai isi-o
katani kacuide hakonda.」 „A vállán vitte a nehéz
követ.”

katanikukataniku ◆ vállhúsvállhús
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kataniszurukataniszuru ◆ válláravállára tesztesz 「Curi zao-o ka-
tanisite aruita.」 „A horgászbotot a vállamra téve
sétáltam.”

katan-itokatan-ito ◆ pamufonalpamufonal ◆ pamutszálpamutszál
katanokin-nikukatanokin-niku ◆ vállizomvállizom
katanokoranaikatanokoranai ◆ könnyűkönnyű 「Katanokoranai só-
szecu」 „könnyű olvasmány” ◆ nemnem okozokoz váll-váll-
merevedéstmerevedést 「Katanokoranai makura」 „pár-
na, ami nem okoz vállmerevedést”

katansakatansa ◆ bűnrészesbűnrészes ◆ bűnsegédbűnsegéd ◆ cinkoscinkos
◆ összeesküvőösszeesküvő
katanszeinokatanszeino ◆ képlékenyképlékeny
katanszurukatanszuru ◆ asszisztálasszisztál 「Vatasi-va kono
szagini-va katansinai.」 „Én ehhez a csaláshoz
nem asszisztálok.” ◆ bűnrészességetbűnrészességet vállalvállal
「Inbóni katansita.」 „Bűnrészességet vállalt az
összeesküvésben.” ◆ kezekeze vanvan bennebenne 「Kareg-
akono szagini katansitanda.」 „Az ő keze van eb-
ben a csalásban.”

katanukikatanuki ◆ pogácsaszaggatópogácsaszaggató ◆ sütemény-sütemény-
szaggatószaggató
katanukiszurukatanukiszuru ◆ kisajtolkisajtol ◆ kivágkivág ◆ sajtolsajtol
「Buhinno katanuki-o sita.」 „Alkatrészeket saj-
tolt.” ◆ szaggatszaggat 「Szukón-o katanukisita.」
„Pogácsát szaggatott.”

kata-okata-o cukerucukeru ◆ befejezbefejez 「Sigotoni kata-o
cuketa.」 „Befejeztem a munkát.” ◆ elsimítelsimít
「Mondaini kata-o cuketa.」 „Elsimította a prob-
lémát.”

kataocsikataocsi ◆ kifutókifutó modellmodell
「Kataocsinoszumaho-o jaszuku katta.」 „Ol-
csóbban kaptam meg az okostelefon kifutó mo-
delljét.” ◆ modell kifutásamodell kifutása
kata-okata-o haruharu ◆ feszélyezifeszélyezi magátmagát
「Konoreszutorande-va kókjúna rjóri-o kata-o
harazuni tanosimeru.」 „Ebben az étteremben fe-
szélyezettség nélkül ehetünk pazar ételeket.”

kata-o ikaraszukata-o ikaraszu ◆ kihúzza vállátkihúzza vállát
kata-okata-o ireruireru ◆ támogattámogat 「Szeiszakuni kata-o
ireta.」 „Támogatta az intézkedést.” ◆ újraújra aa be-be-
lebújiklebújik aa kimonóbakimonóba ◆ válláravállára veszvesz 「Kazu-
gi bóni kata-o ireta.」 „Vállára vette a teherhordó
rudat.”

kataojakataoja ◆ egyikegyik szülőszülő ◆ félárvafélárva ◆ félárva-félárva-
ságság 「Kócúdzsikode kataojaninatta.」 „Az autó-
balesetben félárva lett.”

kataojanokataojano ◆ félárvafélárva 「Kataojano ko」 „félár-
va gyerek”

kata-okata-o kaszukaszu ◆ segítsegít 「Kata-o kasitekurenai-
ka?」 „Nem segítenél?”

kata-okata-o kumiattekumiatte ◆ egymásegymás vállátvállát átkarol-átkarol-
vava 「Kata-o kumi atte aruita.」 „Egymás vállát
átkarolva sétáltak.”

kata-okata-o kumukumu ◆ egymásegymás vállábavállába kapaszkod-kapaszkod-
naknak 「Kata-o kunde aruita.」 „Egymás vállába
kapaszkodva mentek.”

kata-o kundekata-o kunde ◆ vállvetvevállvetve
kata-o mavaszúndókata-o mavaszúndó ◆ vállkörzésvállkörzés
kata-okata-o mocumocu ◆ párjánpárján álláll 「Kare-va jovai mo-
nono kata-o mocu.」 „A gyengék pártján áll.”

kataomoikataomoi ◆ viszonzatlanviszonzatlan szerelemszerelem ◇ iszo-iszo-
noavabinokataomoinoavabinokataomoi viszonzatlanviszonzatlan szerelemszerelem

kataomoiszurukataomoiszuru ◆ viszonzatlanviszonzatlan szerelmetszerelmet
érezérez
kata-okata-o naraberunaraberu ◆ egyegy szintenszinten vanvan 「Kare-
va szekainotopputo kata-o narabeteiru.」 „Világ-
elsőkkel van egy szinten.” ◆ fejfej fejfej mellettmellett
álláll 「Futarino kóhosa-va kata-o narabeteiru.」
„A két jelölt fej fej mellett áll.”

kata-okata-o narabetenarabete ◆ egymásegymás mellettmellett 「Kata-
o narabete aruita.」 „Egymás mellett sétáltak.” ◆

fejfej fejfej mellettmellett 「Kata-o narabete icsiidatta.」
„Fej fej mellett elsők lettek.”

kata-o otoszukata-o otoszu ◆ elcsüggedelcsügged
kata-o szubomerukata-o szubomeru ◆ összehúzza magátösszehúzza magát
kata-okata-o szukumeruszukumeru ◆ vállatvállat vonvon 「Nattokude-
kizuni kata-o szukumeta.」 „Meggyőződés nélkül
vállat vontam.”

kata-okata-o tatakutataku ◆ célzástcélzást tesz,tesz, hogyhogy lépjenlépjen
kiki 「Dzsoszei-va kekkongo, dzsósini kata-o tata-
kareta.」 „A férjhez ment nőnek célzást tett a fő-
nöke, hogy lépjen ki.” ◆ megveregetimegveregeti aa vállátvállát
「Dórjóno kata-o tataite hagemasita.」 „A kollé-
gám biztatóan megveregette a vállamat.”

katapankatapan ◆ kétszersültkétszersült
kataparutokataparuto ◆ katapultkatapult ◆ kilövőszerkezetkilövőszerkezet
katapattokatapatto ◆ válltömésválltömés
katappasikatappasi ◆ egyik végegyik vég
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katappasikarakatappasikara ◆ apránkéntapránként 「Katappasikara
heja-o katazuketa.」 „Apránként rendet raktam a
szobában.” ◆ szépenszépen sorjábansorjában 「Détá-o katap-
pasikarakonpjútáni njúrjokusita.」 „Szépen sor-
jában bevitték a számítógépbe az adatokat.”

katappokatappo ◆ féloldaltféloldalt 「Kareno
katapponomomiage-va midzsikakatta.」 „Félol-
dalt rövidre volt vágva a pajesza.”

kataraikatarai ◆ beszélgetésbeszélgetés
kataraukatarau ◆ beszélgetbeszélget 「Szendzsicujúdzsinto
kataratta.」 „A múltkor beszélgettem a barátom-
mal.” ◆ rábeszélrábeszél 「Nakama-o kataratte hana-
mini itta.」 „Rábeszéltem a társaimat, hogy men-
jünk cseresznyevirágzást nézni.”

katarázekataráze ◆ katalázkataláz
katarensúkatarensú ◆ formagyakorlatformagyakorlat 「Karateno ka-
tarensú」 „karate formagyakorlat”

katarikatari ◆ csaláscsalás ◆ csalócsaló
katarikatari ◆ beszédbeszéd ◆ beszédtémabeszédtéma ◆ narrációnarráció
◇ gidajúkatarigidajúkatari gidajú előadógidajú előadó
katarikatari ◆ koppanvakoppanva ◇ kataritokatarito koppanvakoppanva
「Enpicu-va katarito jukaniocsita.」 „A ceruza
koppanva leesett a padlóra.”

katariakaszukatariakaszu ◆ átbeszélátbeszél 「Tomodacsito
icsija-o katari akasita.」 „A barátommal átbeszél-
tük az éjszakát.”

katariaukatariau ◆ beszélgetbeszélget 「Tomodacsito katari
atta.」 „Beszélgettem a barátommal.” ◆ megbe-megbe-
széltükszéltük 「Szeidzsidzsószeinicuite katari atta.」
„Megbeszéltük a politikai helyzetet.”

kataribekataribe ◆ történetmondótörténetmondó
kataricugukataricugu ◆ továbbadtovábbad 「Kono hanasi-o mu-
szukoni katari cuida.」 „A történetet továbbadta a
fiának.”

katariguszakatarigusza ◆ beszédtémabeszédtéma ◆ legendalegenda 「Ka-
reno kódó-va kószeimade katari guszaninatta.」
„A cselekedete generációkon át legendává vált.” ◆

tématéma
katarikankeikatarikankei ◆ szimbiotikus kapcsolatszimbiotikus kapcsolat
katarikatakatarikata ◆ beszédmódbeszédmód 「Kono szakkano
katarikata-va vakarijaszui.」 „Ennek az írónak a
beszédmódja könnyen érthető.”

katarikucsikatarikucsi ◆ elbeszélőelbeszélő technikatechnika 「Kono
szakkano katari kucsiga szubarasii.」 „Ennek az
írónak csodálatos az elbeszélő technikája.”

katarimonokatarimono ◆ hangszeres elbeszéléshangszeres elbeszélés
katarinokatarino ◆ narratívnarratív
kataritekatarite ◆ elbeszélőelbeszélő ◆ mesélőmesélő ◆ mesemon-mesemon-
dódó ◆ narrátornarrátor ◆ történetmondótörténetmondó
kataritokatarito ◆ koppanvakoppanva 「Enpicu-va katarito ju-
kaniocsita.」 „A ceruza koppanva leesett a padló-
ra.”

kataritoiuotokataritoiuoto ◆ koppanáskoppanás
katarogukatarogu ◆ brossúrabrossúra ◆ katalóguskatalógus
「Ikucukanomékánokameranokatarogu-o morat-
tekita.」 „Sok gyártótól kaptam katalógust.” ◆

lajstromlajstrom ◆ prospektusprospektus
katarószukatarószu ◆ tarjatarja
katarukataru ◆ árulkodikárulkodik 「Cukinokurétá-va insze-
kino rakka-o katatteiru.」 „A Hold kráterei me-
teorok becsapódásáról árulkodnak.” ◆ elmesélelmesél
「Dzsibunno dzsinszeinicuite katatta.」 „Elme-
sélte élete történetét.” ◆ elmondelmond 「Kuru tocsúde
okottakoto-o katatta.」 „Elmondta, mi történt ve-
le az úton.” ◆ elsorolelsorol 「Kareni naniga okotta-
noka katatta.」 „Elsorolta, hogy mi történt vele.”
◆ mesélmesél 「Aru monogatari-o júdzsinni katatta.」
„Egy történetet meséltem a barátomnak.” ◆ mondmond
「Kó katatta.」 „Így mondta.” ◆ szólszól 「Kono só-
szecuha szenszónicuite katatteiru.」 „Ez a könyv
a háborúról szól.” ◇ ivazukatarazuivazukatarazu szavakszavak
nélkülnélkül 「Ivazu katarazu cúdzsi atteiru.」 „Szavak
nélkül is megértik egymást.” ◇ kataricugukataricugu to-to-
vábbadvábbad 「Kono hanasi-o muszukoni katari cui-
da.」 „A történetet továbbadta a fiának.”

katarukataru ◆ huruthurut ◇ ikataruikataru gyomorhurutgyomorhurut ◇

kataruszeihaienkataruszeihaien hurutoshurutos tüdőgyulladástüdőgyulladás ◇

daicsókatarudaicsókataru vastagbélhurutvastagbélhurut
katarukataru ◆ hazudjahazudja magátmagát 「Dorobó-va gaszu
súrikó-o katatte ucsini hairi konda.」 „A betörő
gázszerelőnek hazudva magát bejutott a lakásba.”
◆ kicsalkicsal 「Kare-va taikin-o kataszareta.」 „Sok
pénzt csaltak ki tőle.” ◆ mondjamondja magátmagát 「Jú-
meina ginkó-o katatta fusinnaméruga fuetekita.」
„Egyre több az olyan gyanús e-mail, amiben a csa-
lók híres banknak mondják magukat.” ◇ tanin-tanin-
nona-onona-o katattekatatte álnévenálnéven 「Taninno na-o ka-
tatte kaki komi-o sita.」 „Álnéven tett bejegyzést.”

katárukatáru ◆ katalkatal ◆ KatarKatar
katárudzsinkatárudzsin ◆ katarikatari
katarukotokatarukoto ◆ elmondáselmondás
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kataruniocsirukataruniocsiru ◆ elszóljaelszólja magátmagát 「Hora, ka-
taruni ocsitajo.」 „Most elszóltad magad!”

katárunokatáruno ◆ katarikatari
katarusiszukatarusiszu ◆ katarziskatarzis
kataruszeihaienkataruszeihaien ◆ hurutos tüdőgyulladáshurutos tüdőgyulladás
katasikatasi ◆ nehéznehéz ◇ iu-vaiu-va jaszukujaszuku okonau-vaokonau-va
katasikatasi könnyebbkönnyebb mondani,mondani, mintmint véghezvéghez vin-vin-
nini
katasikikatasiki ◆ típustípus
katasikisómeikatasikisómei ◆ típustanúsítványtípustanúsítvány
katasirovasikatasirovasi ◆ parlagi sasparlagi sas
kataszakatasza ◆ keménységkeménység
kataszakikataszaki ◆ vállváll 「Tomodacsino kataszaki-o
jubide cuita.」 „Vállon böktem a barátomat.” ◆

vállcsúcsvállcsúcs ◆ vállhegyvállhegy
kataszasikenkataszasiken ◆ keménységi vizsgálatkeménységi vizsgálat
kataszodezukuekataszodezukue ◆ egyikegyik felénfelén fiókosfiókos asz-asz-
taltal
kataszukasikataszukasi ◆ elhárításelhárítás
kataszukasi-okataszukasi-o kuvaszerukuvaszeru ◆ elhárítelhárít 「Sicu-
monni kataszukasi-o kuvaszeta.」 „Elhárította a
kérdéseket.”

kataszumikataszumi ◆ kuckókuckó ◆ szegletszeglet 「Hejano ka-
taszuminiterebigaatta.」 „A szoba egyik szegleté-
ben volt a tévé.” ◆ zugzug 「Kono tokaino kataszum-
inikitto bokuno koibitogairuhazuda.」 „A város
egyik zugában biztosan megtalálom a leendő ked-
vesemet.”

kataszutorofíkataszutorofí ◆ katasztrófakatasztrófa
kataszutorofírironkataszutorofíriron ◆ katasztrófaelméletkatasztrófaelmélet
katatatakikatatataki ◆ nyugdíjazásranyugdíjazásra noszogatásnoszogatás ◆

vállütögetésvállütögetés
katatatakiniaukatatatakiniau ◆ noszogatják,noszogatják, hogyhogy men-men-
jenjen nyugdíjba.nyugdíjba. 「Otto-va kjókaisade katatataki-
ni atta.」 „A férjemet ma noszogatták, hogy men-
jen már nyugdíjba.”

katatekatate ◆ egyegy kézkéz 「Szeidzsicuna szeidzsika-
va katatede kazoerareru hododa.」 „Egy kezemen
meg tudom számlálni az őszinte politikusokat.” ◆

fél kézfél kéz
katatecukainingjókatatecukainingjó ◆ kesztyűbábkesztyűbáb
katatedekatatede ◆ félfél kézenkézen 「Katatede tateru?」
„Tudsz fél kézen állni?” ◆ félfél kézzelkézzel 「Omori-

o katatede mocsi ageta.」 „Fél kézzel felemelte a
súlyt.”

katatemanikatatemani ◆ részidőbenrészidőben 「Kono sigoto-va
katatemanidekinai.」 „Ezt a munkát nem lehet
részidőben végezni.” ◇ hongjónokatatemanihongjónokatatemani
munkamunka mellettmellett 「Hongjóno
katatemanireszutoran-o keieiszuru.」 „Munka
mellett éttermet is vezet.”

katatemasigotokatatemasigoto ◆ mellékmunkamellékmunka
katateocsikatateocsi ◆ részrehajlásrészrehajlás
katateocsinokatateocsino ◆ részrehajlórészrehajló 「Katateocsino
szabaki」 „részrehajló ítélkezés”

katatokikatatoki ◆ egyegy pillanatpillanat 「Kiminokoto-o kata-
tokimo vaszureteinai.」 „Egy pillanatra sem felej-
tettelek el.” ◆ pillanatpillanat 「Katatokimo hanareta-
kunai.」 „Egy pillanatra sem akarlak elhagyni.”

kataudekataude ◆ egyikegyik karkar ◆ jobbkézjobbkéz 「Kare-va sa-
csóno kataudeda.」 „Ő az igazgató jobbkeze.”

kataudenokataudeno ◆ félkarúfélkarú 「Kataudeno hito」 „fél-
karú ember”

kataumakatauma ◆ nyakba ülésnyakba ülés
katavakatava ◆ nyomoréknyomorék ◆ tökéletlenségtökéletlenség
katavakukatavaku ◆ zsaluzsalu ◆ zsaluzatzsaluzat
katavanokatavano ◆ egyoldalúegyoldalú ◆ nyomoréknyomorék
katavarakatavara ◆ amellettamellett 「Sigotono katavara
koszodate-o sita.」 „Dolgozott, és amellett nevelte
a gyerekeket.” ◆ mellettmellett 「Sigotono katavara
eigo-o osieteiru.」 „A munka mellett angolt tanít.”
◆ oldaloldal
katavaranikatavarani ◆ mellettmellett 「Kóenno katavarania-
rutoire」 „park mellett lévő vécé”

katavaranikatavarani ◆ mellettemellette 「Kanodzso-va
kodomo-o szodateru katavarani hataraiteiru.」
„Gyereket nevel, és mellette dolgozik.”

katavaraniokukatavaranioku ◆ magamaga mellémellé rakrak 「Hanmá-
o katavarani oita.」 „Magam mellé raktam a kala-
pácsot.”

katavarekatavare ◆ darabdarab ◆ párpár 「Tebukurono
katavare-o nakusita.」 „Elvesztettem a kesztyűm
párját.” ◆ szilánkszilánk ◆ tagtag 「Gótóno katavare-
va dzsisusita.」 „A rablóbanda egyik tagja feladta
magát.” ◆ töredéktöredék
katazuitakatazuita ◆ rendezettrendezett 「Katazuita hejadat-
ta.」 „A szoba rendezett volt.”
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katazuiteinaikatazuiteinai ◆ rendezetlenrendezetlen
katazuiteirudzsótaikatazuiteirudzsótai ◆ rendrend 「Heja-va kata-
zuiteiru dzsótaidesita.」 „A szobában rend volt.”

katazukekatazuke ◆ rendrakásrendrakás
katazuke-okatazuke-o szuruszuru ◆ rámolrámol 「Súmacu-va
katazuke-o siteita.」 „A hétvégén rámoltam.”

katazukerarerukatazukerareru ◆ elrendeződikelrendeződik
「Rikontecuzuki-va katazukerareta.」 „Elrende-
ződött a válásunk.”

katazukerukatazukeru ❶ rendberendbe tesztesz 「Heja-o
katazukeruno-va kazokuszorezoreno sigotodes-
zu.」 „A szobák rendbe tétele minden egyes csa-
ládtag saját feladata.” ❷ eltakaríteltakarít 「Gomi-o ka-
tazuketa.」 „Eltakarítottam a szemetet.” ❸ el-el-
tesztesz 「Dasitaracsanto katazukenaszai!」 „Ha
elővetted tedd is el!” ❹ felszámolfelszámol 「Tózokudan-
va katazukerareta.」 „Felszámoltak egy bűnban-
dát.” ❺ elintézelintéz 「Iranaito hitokotode katazu-
keta.」 „Egy szóval elintézte, hogy nem kell.” ❻

elvégezelvégez 「Sigoto-o katazuketa.」 „Elvégezte a
munkáját.” ◆ elrakelrak 「Cukuekara hon-o katazu-
keta.」 „Elraktam a könyvet az asztalról.” ◆ el-el-
rendezrendez 「Szono ken-o katazuketa.」 „Elrendez-
tem az ügyet.” ◆ elteszeltesz lábláb alólalól 「Han-nin-
va mokugekisa-o katazuketa.」 „A tettes eltette
láb alól a szemtanút.” ◆ helyrerakhelyrerak 「Hon-o ka-
tazuketa.」 „Helyreraktam a könyveket.” ◆ ki-ki-
házasítházasít 「Muszume-o jójaku katazuketa.」 „Si-
került végre kiházasítani a lányomat.” ◆ lebontlebont
「Kuriszumaszucurí-o katazuketa.」 „Lebontot-
tam a karácsonyfát.” ◆ összepakolösszepakol 「Hon-o ka-
tazuketa.」 „Összepakoltam a könyveket.” ◆

összerakösszerak 「Soszaide hon-o katazuketa.」
„Összeraktam a dolgozószobában a könyveket.” ◆

rendetrendet rakrak 「Janeurabeja-o katazuketa.」
„Rendet raktam a padláson.” ◆ rendezrendez 「Rón-
o katazuketa.」 „Rendeztem a kölcsönömet.” ◇

oszara-ooszara-o katazukerukatazukeru leszedileszedi azaz asztaltasztalt
「Sokugo, oszara-o katazuketa.」 „Evés után le-
szedtem az asztalt.” ◇ sokutaku-osokutaku-o katazukerukatazukeru
leszedileszedi azaz asztaltasztalt 「Sokutaku-o
katazukeruno-va bokuno sigotoda.」 „Az én dol-
gom leszedni az asztalt.” ◇ téburu-otéburu-o katazuke-katazuke-
ruru leszedi az asztaltleszedi az asztalt
katazukukatazuku ◆ elel leszlesz takarítvatakarítva ◆ elel leszlesz
végezvevégezve 「Sigotoga katazuita.」 „Elvégeztem a
munkámat.” ◆ férjhezférjhez megymegy 「Muszume-va ii
tokorohe katazuita.」 „A lányomnak sikerült jó

helyre mennie férjhez.” ◆ rendeződikrendeződik 「Sakkin-
va jójaku katazuita.」 „Végre rendeztük a kölcsö-
nünket.” ◆ rendrend leszlesz 「Heja-va katazuiteiru.」
„A szobában rend van.” ◇ katazuitakatazuita rende-rende-
zettzett 「Katazuita hejadatta.」 „A szoba rendezett
volt.” ◇ katazuiteinaikatazuiteinai rendezetlenrendezetlen
katazumikatazumi ◆ kemény faszénkemény faszén
katazu-okatazu-o nondenonde ◆ feszültenfeszülten 「Kabukano
dókó-o katazu-o nonde mimamotta.」 „Feszülten
figyeltem a részvénymozgásokat.” ◆ lélegzet-lélegzet-
visszafojtvavisszafojtva 「Katazu-o nonde siai-o mima-
motteita.」 „Lélegzet-visszafojtva figyeltem a
mérkőzést.”

katekate ◆ eleségeleség ◆ kenyérkenyér 「Higotono kate-o
kjómo-o oatae kudaszai.」 „Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma!” ◆ tápláléktáplálék
katebakangunkatebakangun ◆ mindigmindig aa győztesnekgyőztesnek vanvan
igazaigaza
katebakangunmakerebazokugunkatebakangunmakerebazokugun ◆ mindigmindig aa
győztesnek van igazagyőztesnek van igaza
katédzsi-csízukatédzsi-csízu ◆ túrótúró
kategoríkategorí ◆ kategóriakategória 「Ródódzsóhó-va kate-
gorí becuni szagaszeru.」 „A munkavállalási in-
formációk kategóriánként kereshetők.”

kateikatei ◆ Katei-korKatei-kor
kateikatei ◆ családcsalád ◆ háztartásháztartás 「Kono dógu-
va dono kateidemoaru.」 „Ez a szerszám minden
háztartásban megtalálható.” ◆ otthonotthon ◇ hin-hin-
konkateikonkatei szegényszegény családcsalád ◇ fusikateifusikatei anyaanya
nélkülinélküli családcsalád ◇ bosikateibosikatei apaapa nélkülinélküli csa-csa-
ládlád
kateikatei ◆ feltételezésfeltételezés 「Kore-va tadano kate-
ideszu.」 „Ez csak egy feltételezés.” ◆ feltevésfeltevés
「Kateini motozuku szuiszoku」 „feltevésen ala-
puló következtetés” ◆ hipotézishipotézis 「Katei-o tat-
eru.」 „Hipotézist állít fel.”

kateikatei ◆ folyamatfolyamat 「Szatógadekiru katei-va
nandeszuka?」 „Mi a cukorkészítés folyamata?”
◆ menetmenet 「Rippóno katei.」 „A törvényhozás
menete.” ◇ szeizókateideszeizókateide gyártásgyártás soránsorán
「Szeizókateide gjúnjúni hosi kuszaga mazattesi-
matta.」 „A gyártás során a tejbe széna kevere-
dett.”

kateikatei ◆ képzésképzés ◆ kurzuskurzus ◆ tanmenettanmenet ◇

gakusikateigakusikatei alapkurzusalapkurzus ◇ kjóikukateikjóikukatei tan-tan-
tervterv ◇ súsikateisúsikatei mesterimesteri kurzuskurzus ◇ súsika-súsika-
teitei magiszterimagiszteri kurzuskurzus ◇ dzsókjúkateidzsókjúkatei fel-fel-
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sőfokúsőfokú kurzuskurzus ◇ sokjúkateisokjúkatei alapfokúalapfokú kur-kur-
zuszus ◇ hakusikateihakusikatei doktori kurzusdoktori kurzus
kateidzsóbijakuszettokateidzsóbijakuszetto ◆ házi patikaházi patika
kateigekikateigeki ◆ szappanoperaszappanopera
kateigikateigi ◆ házi ruhaházi ruha
kateigomikateigomi ◆ háztartási hulladékháztartási hulladék
kateihókateihó ◆ feltételes módfeltételes mód
kateihókaikateihókai ◆ család felbomlásacsalád felbomlása
kateihómonkateihómon ◆ családlátogatáscsaládlátogatás 「Sin-
ninkjósino kateihómon」 „új tanár családlátoga-
tása”

kateiikateii ◆ háziorvosháziorvos
kateijókateijó ◆ háztartásiháztartási 「Kore-va kateijóno szó-
dzsikideszu.」 „Ez egy háztartási porszívó.”

kateijóhinkateijóhin ◆ háztartásiháztartási cikkcikk ◆ háztartásiháztartási
eszközeszköz
kateikakateika ◆ háztartástanháztartástan
kateikankjókateikankjó ◆ családicsaládi háttérháttér 「Kodomota-
csino singakuni hicujóna kateikankjó-o cukuri da-
sita.」 „Megteremtette a családi hátteret a gyere-
kei továbbtanulásához.” ◆ családicsaládi környezetkörnyezet
◆ családi körülményekcsaládi körülmények
kateikeikateikei ◆ feltételes alakfeltételes alak
kateikjóikukateikjóiku ◆ otthoni nevelésotthoni nevelés
kateikjósikateikjósi ◆ magántanármagántanár ◆ magántanítómagántanító ◆

nevelőnevelő
kateikjósi-okateikjósi-o szuruszuru ◆ korrepetálkorrepetál 「Tomoda-
csino kodomono szúgakuno kateikjósi-o siteiru.」
„A barátom gyerekét korrepetálom matematiká-
ból.”

kateinaikateinai ◆ családicsaládi ◆ családoncsaládon belülibelüli ◆ ott-ott-
honihoni 「Kateinaikanszen」 „otthoni megfertőző-
dés”

kateinaibekkjokateinaibekkjo ◆ házon belüli elkülönülésházon belüli elkülönülés
kateinaibórjokukateinaibórjoku ◆ családoncsaládon belülibelüli erőszakerőszak
「Kateinaibórjoku-o uketeiru.」 „Családon belüli
erőszak áldozata.”

kateinairikonkateinairikon ◆ válás utáni együttélésválás utáni együttélés
kateirankateiran ◆ családi rovatcsaládi rovat
kateireihaikateireihai ◆ családi istentiszteletcsaládi istentisztelet
kateirjórikateirjóri ◆ háziházi ételétel 「Gaikokudzsinni ni-
honno kateirjóri-o furumau.」 „A fülföldit japán

házi étellel vendégelte meg.” ◆ háziházi kosztkoszt 「Ka-
teirjóride szodatta.」 „Házi koszton nőttem fel.”

kateiszábiszu-okateiszábiszu-o szuruszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik aa csa-csa-
láddalláddal 「Asitakaisa-o jaszunde kateiszábiszu-o
szuru jotei.」 „Holnap szabit veszek ki, és foglal-
kozok egy kicsit a családommal.”

kateiszaibansokateiszaibanso ◆ családjogi bíróságcsaládjogi bíróság
kateiszaienkateiszaien ◆ konyhakertkonyhakert
kateiszeikacukateiszeikacu ◆ családi életcsaládi élet
kateiszógikateiszógi ◆ családi pertatvarcsaládi pertatvar
kateiszurukateiszuru ◆ feltételezfeltételez 「Varugi-va nakatta-
to kateisimasó.」 „Tételezzük fel, hogy nem akart
rosszat.”

kateitaizaiszurukateitaizaiszuru ◆ családnál lakikcsaládnál lakik
kateitekinakateitekina ◆ feltételezettfeltételezett 「Kateitekina
dzsókjó」 „feltételezett helyzet”

kateitekinakateitekina ◆ háziasházias 「Kateitekina rjóriga
szukideszu.」 „Szeretem a házias ételeket.”

kateizukurikateizukuri ◆ családépítéscsaládépítés ◆ családterem-családterem-
téstés ◆ otthonteremtésotthonteremtés
katekinkatekin ◆ katekinkatekin
katekiszutakatekiszuta ◆ katekétakatekéta
katekizumukatekizumu ◆ katekizmuskatekizmus
katekóruaminkatekóruamin ◆ katekolaminkatekolamin
katenkaten ◆ hozzáírthozzáírt pontpont ◆ kipipáláskipipálás ◆ látta-látta-
mozásmozás ◆ olvasatiolvasati segédjelsegédjel hozzáadásahozzáadása ◆

pont hozzáírásapont hozzáírása
kátenkáten ◆ függönyfüggöny 「Káten-o aketa.」 „Elhúz-
tam a függönyt.” ◇ ea-kátenea-káten légfüggönylégfüggöny ◇

savá-kátensavá-káten zuhanyzófüggönyzuhanyzófüggöny ◇ széfuti-széfuti-
kátenkáten biztonságibiztonsági fényfüggönyfényfüggöny ◇ tecunok-tecunok-
átenáten vasfüggönyvasfüggöny ◇ részu-kátenrészu-káten csipkefüg-csipkefüg-
gönygöny
katenaríkjokuszenkatenaríkjokuszen ◆ kötélgörbekötélgörbe ◆ lánc-lánc-
görbegörbe
kátenbokkuszukátenbokkuszu ◆ függönytartófüggönytartó ◆ karniskarnis
kátenkórukátenkóru ◆ visszatapsolásvisszatapsolás
káten-notakekáten-notake ◆ függönyfüggöny magasságamagassága
「Káten-no take-o hakatta.」 „Megmértem a füg-
göny magasságát.”

kátenrérukátenréru ◆ függönytartófüggönytartó ◆ karniskarnis
katenszurukatenszuru ◆ pontotpontot hozzáírhozzáír 「Szensu-va
muzukasii vazade goten katenszareta.」 „A nehéz
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technikát bemutató versenyző eredményéhez öt
pontot hozzáírtak.”

katepusinkatepusin ◆ katepszinkatepszin
katéterukatéteru ◆ katéterkatéter ◇ keibikatéterukeibikatéteru orr-orr-
katéterkatéter ◇ njúkankatéterunjúkankatéteru húgyvezeték-húgyvezeték-
katéterkatéter ◇ njódókatéterunjódókatéteru húgycső-katéterhúgycső-katéter

katókató ◆ fruktózfruktóz ◆ gyümölcscukorgyümölcscukor
katódóbucukatódóbucu ◆ alacsonyrendű állatalacsonyrendű állat
katokikatoki ◆ átmenetiátmeneti időszakidőszak 「Enerugí
szangjó-va katokiniaru.」 „Az energiaipar most
átmeneti időszakában van.”

katókjószókatókjószó ◆ túlzott versenytúlzott verseny
katokukatoku ◆ családfőicsaládfői posztposzt 「Katokuszózoku」
„családfői poszt öröklése” ◆ családcsalád utódjautódja ◆

család vagyonacsalád vagyona
katokuszózokuninkatokuszózokunin ◆ család utódjacsalád utódja
katónakatóna ◆ méltánytalanméltánytalan 「Katóna rjókin」
„méltánytalan tarifa” ◆ túlzotttúlzott 「Katóna jók-
jú」 „túlzott követelés” ◇ katónaszeikjúkatónaszeikjú túl-túl-
számlázásszámlázás
katónakatóna ◆ alacsonyrendűalacsonyrendű 「Kore-va katóna
dóbucu.」 „Ez egy alacsonyrendű állat.” ◆ alá-alá-
valóvaló 「Katóna ningen」 „alávaló ember” ◆ al-al-
sóbbrendűsóbbrendű 「Katóna szeibucu」 „alsóbbrendű
élőlény” ◆ hitványhitvány 「Katóna sina」 „hitvány
áru” ◆ közönségesközönséges 「Katóna sumi」 „közönsé-
ges ízlés”

katónaszeikjúkatónaszeikjú ◆ túlszámlázástúlszámlázás
katonbokatonbo ◆ égimeszelőégimeszelő ◆ lószúnyoglószúnyog
katorejakatoreja ◆ bugakosborbugakosbor
kátoridzsdzsikátoridzsdzsi ◆ kazettakazetta ◆ patronpatron ◇ inku-inku-
kátoridzsdzsikátoridzsdzsi festékpatronfestékpatron ◇ firumu-firumu-
kátoridzsdzsikátoridzsdzsi filmkazettafilmkazetta
kátoridzsdzsiinkukátoridzsdzsiinku ◆ tintapatrontintapatron
katorikkukatorikku ◆ katolikuskatolikus
katorikkukeinokatorikkukeino ◆ katolikuskatolikus
katorikkukjókatorikkukjó ◆ katolicizmuskatolicizmus ◆ katolikuskatolikus
vallásvallás
katorikkukjókaikatorikkukjókai ◆ katolikus egyházkatolikus egyház
katorikkukjótokatorikkukjóto ◆ katolikuskatolikus ◆ katolikuskatolikus hí-hí-
vővő
katorikkusinkókatorikkusinkó ◆ katolicizmuskatolicizmus ◆ katolikuskatolikus
hithit

katorikkusugikatorikkusugi ◆ katolicizmuskatolicizmus
katoriszenkókatoriszenkó ◆ szúnyogriasztószúnyogriasztó füstölőfüstölő ◆

szúnyogriasztó spirálszúnyogriasztó spirál
katószeikatószei ◆ oligarchiaoligarchia ◇ kin-júkatószeikin-júkatószei
pénzoligarchiapénzoligarchia
katószeidzsikatószeidzsi ◆ oligarchiaoligarchia
katotekinakatotekina ◆ átmenetiátmeneti 「Katotekina dzsók-
jó」 „átmeneti állapot”

kattákattá ◆ kutterkutter ◆ szikeszike ◆ vágóeszközvágóeszköz ◆ vá-vá-
gókésgókés ◆ vitorláshajóvitorláshajó ◇ kéburukattákéburukattá kábel-kábel-
vágóvágó
kattacunakattacuna ◆ nagylelkűnagylelkű ◆ nyitottnyitott 「Katta-
cuna hitogara」 „nyitott elméjű” ◇ dzsijúkat-dzsijúkat-
tacunatacuna szabadszabad ésés nyitottnyitott 「Dzsijúkattacuna
ikenkókan」 „szabad és nyitott véleménycsere”

kattankattan ◆ barnaszénbarnaszén
kattánaifukattánaifu ◆ papírvágó késpapírvágó kés ◆ szikeszike
kattaruikattarui ◆ bágyadtbágyadt 「Kattarukute ugokitaku-
nai.」 „Bágyadt vagyok, nem akarok mozogni.” ◆

macerásmacerás 「Kon-nakattarui sigotositeirarenai.」
„Nem tudok ilyen macerás munkát végezni.”

kattekatte ◆ használhatósághasználhatóság 「Katteno joi dó-
gu」 „könnyen használható szerszám” ◆ konyhakonyha
「Kóricuno joi okatte sigoto-o sitai.」 „Hatéko-
nyan szeretném végezni a konyhai munkát.” ◆

megélhetésmegélhetés 「Kattega kurusii.」 „Nehéz a meg-
élhetése.” ◆ otthonosotthonos mozgásmozgás 「Kono sigoto-
va mó katte-o sitteiru.」 „Ebben a munkában már
otthonosan mozgok.” ◆ önfejűségönfejűség ◆ önké-önké-
nyességnyesség ◆ sajátsaját dolgadolga 「Vatasino kattedesó!
Hootte oite kudaszai!」 „Ez az én dolgom! Ne
avatkozz bele!” ◇ cukaigattecukaigatte használható-használható-
ságság 「Kono szeihin-va cukai gattega dzsújó-
deszu.」 „Ennél a terméknél a használhatóság
fontos.”

kattederukattederu ◆ bevállalbevállal 「Ijana jaku-o katte de-
ta.」 „Bevállalta a rossz szerepet.” ◆ felajánlfelajánl
「Sokkiarai-o katte deta.」 „Felajánlotta, hogy se-
gít mosogatni.” ◆ jelentkezikjelentkezik 「Sigoto-o katte-
deta.」 „Jelentkezett a munkára.”

kattédzsi-csízukattédzsi-csízu ◆ túrótúró
kattédzsicsízuirinokattédzsicsízuirino ◆ túróstúrós 「Kattédzsicsízu
irinokurépu-o cukutta.」 „Túrós palacsintát csi-
náltam.”
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kattegacsigaukattegacsigau ◆ teljesenteljesen másmás 「Icumoto-va
nanika kattega csigauzo.」 „Ez teljesen más, mint
amihez szoktam.”

kattegucsikattegucsi ◆ konyhaajtókonyhaajtó ◆ konyhábakonyhába nyílónyíló
bejárati ajtóbejárati ajtó
kattekabutonoo-okattekabutonoo-o simejosimejo ◆ nyugtávalnyugtával di-di-
csérd a napotcsérd a napot ◆ ördög nem alszikördög nem alszik
kattekimamanakattekimamana ◆ kedvekedve szerintiszerinti 「Katteki-
mamana kurasi-o siteiru.」 „Kedve szerint éli vi-
lágát.”

kattekurukattekuru ◆ hozhoz 「Miruku-o kattekita?」
„Hoztál tejet?”

kattenakattena ◆ önfejűönfejű 「Kattenakoto-o itteszumi-
maszen.」 „Bocsánat az önfejű kijelentésemért.”
◆ önkényesönkényes 「Kattena rikucu-o cuketa.」 „Ön-
kényes érvet hozott fel.” ◆ öntörvényűöntörvényű
kattenamane-okattenamane-o szuruszuru ◆ önfejűsködikönfejűsködik
「Kattena mane-o szaretara komaru.」 „Ne önfe-
jűsködj!”

kattenikatteni ◆ amitamit akarakar 「Kattenisiro!」 „Felőlem
azt csinálsz, amit akarsz.” ◆ magátólmagától 「Nedzsi-
va katteni ocsita.」 „Magától kiesett a csavar.” ◆

önkényesenönkényesen 「Katteniobaszan-no tokoroni hik-
kosita.」 „Önkényesen ráköltözött a nagynénjé-
re.”

kattenihairukattenihairu ◆ fogjafogja magátmagát ésés bemegybemegy
「Neko-va hejani katteni haitta.」 „A macska fog-
ta magát, és bement a szobába.”

katteoikomukatteoikomu ◆ beterelbeterel 「Buta-o katte butago-
jani oi konda.」 „Betereltem a disznókat az ólba.”

katte-okatte-o juruszujuruszu ◆ engedenged aa szeszélyénekszeszélyének
「Katte-o juruszuno-va konkaidakeda.」 „Egy-
szer és utoljára engedek a szeszélyednek.”

kattingukattingu ◆ szabásszabás ◆ vágásvágás ◇ firumunokat-firumunokat-
tingutingu filmvágásfilmvágás ◇ rekódonokattingurekódonokattingu hang-hang-
lemezvágáslemezvágás
kattokatto ◆ elfogáselfogás ◆ fazonfazon 「Konokatto-va fu-
rukuszai.」 „Ez a fazon régies.” ◆ hajvágáshajvágás
「Katto-o onegaisimaszu.」 „Hajvágást kérek!” ◆

illusztrációillusztráció ◆ kurtításkurtítás ◆ nyiratkozásnyiratkozás ◆

szegésszegés ◆ vágásvágás 「Eiganokatto-o vatta.」 „El-
döntöttem, hol kell megvágni a filmet.” ◆ végevége
「Katto!」 „Vége!” ◇ kattoszurukattoszuru megnyirat-megnyirat-
kozikkozik 「Kami-o kattosita.」 „Megnyiratkoztam.”
◇ kattoszurukattoszuru megnyirbálmegnyirbál 「Dzsin-in-o katto-
sita.」 „Megnyirbálta a létszámot.” ◇ kattoszu-kattoszu-

ruru kivágkivág 「Katagami-o kattosita.」 „Kivágtam
a mintát.” ◇ kattoszurukattoszuru kiveszkivesz 「Szaigono
iszszecu-o kattosita.」 „Az utolsó bekezdést kivet-
tem.” ◇ kékikattokékikatto tortaszegéstortaszegés ◇ sótokat-sótokat-
toto útút levágásalevágása ◇ sótokattosótokatto rövidrövid fazonfazon
◇ csinginkattocsinginkatto bércsökkentésbércsökkentés ◇ tépukat-tépukat-
toto avatószalag-vágásavatószalag-vágás 「Ohikivatasinotépu-
kattoga okonavareta.」 „Az átadáson átvágták az
avatószalagot.” ◇ nó-kattonó-katto teljesteljes terjedelműterjedelmű
「Nó-katto eiga」 „teljes terjedelmű film” ◇ hó-hó-
súkattosúkatto fizetésmegvonásfizetésmegvonás 「Jakuinhósúkat-
to」 „vezetői fizetésmegvonás”

kattokatto ◆ dühdüh 「Kattonaru」 „dühbe jön” ◆ ége-ége-
tőentően 「Taijó-va katto tericuketa.」 „Égetően sü-
tött a nap.” ◆ fényesenfényesen ◆ tágratágra nyitvanyitva 「Ka-
idzsúga kucsi-o katto hiraita.」 „A fenevad tágra
nyitotta a száját.” ◇ kattonarukattonaru felpaprikáso-felpaprikáso-
dikdik 「Kattonatte aite-o nagutta.」 „Felpaprikáso-
dott, és megütötte a másikat.”

kattókattó ◆ konfliktuskonfliktus 「Ojakono kattó」 „szülő-
gyerek konfliktus”

kattoandopészutokattoandopészuto ◆ kivágáskivágás ésés beillesz-beillesz-
téstés
kattoguraszukattoguraszu ◆ metszett üvegmetszett üveg
kattonarukattonaru ◆ bepörögbepörög 「Vatasiga oszoku ka-
ettanode cuma-va kattonatta.」 „A feleségem be-
pörgött, mert későn jöttem haza.” ◆ feldühödikfeldühödik
◆ felkapjafelkapja aa vizetvizet 「Kare-va szugukattona-
ru.」 „Rögtön felkapja a vizet.” ◆ felmegyfelmegy ben-ben-
nene aa pumpapumpa 「Karakavaretekattonatta.」 „Ami-
kor csúfolták, felment benne a pumpa.” ◆ fel-fel-
paprikásodikpaprikásodik 「Kattonatte aite-o nagutta.」
„Felpaprikásodott, és megütötte a másikat.” ◆

megdühödikmegdühödik 「Kattonatte oszara-o jukani nage-
cuketa.」 „Annyira megdühödtem, hogy a földhöz
vágtam a tálcát.”

kattoszurukattoszuru ◆ elfogelfog 「Paszu-o kattosita.」 „El-
fogtam a passzt.” ◆ kivágkivág 「Katagami-o kattosi-
ta.」 „Kivágtam a mintát.” ◆ kiveszkivesz 「Szaigono
iszszecu-o kattosita.」 „Az utolsó bekezdést kivet-
tem.” ◆ megnyiratkozikmegnyiratkozik 「Kami-o kattosita.」
„Megnyiratkoztam.” ◆ megnyirbálmegnyirbál 「Dzsin-in-
o kattosita.」 „Megnyirbálta a létszámot.” ◆ vágvág
「Firumu-o kattoszuru.」 „Filmet vág.”

kattószurukattószuru ◆ dilemmábandilemmában vanvan 「Tensokusita
hógaiikato kattószuru.」 „Dilemmában van, hogy
változtasson-e munkahelyet vagy sem.” ◆ vias-vias-
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kodikkodik 「Dzsibunto kattószuru.」 „Saját lelkével
viaskodik.”

kaukau ❶ veszvesz 「Sidzsódedzsagaimo-o katta.」
„Krumplit vettem a piacon.” ◆ elismerelismer
「Dorjoku-o kavareta.」 „Elismerték az erőfeszí-
tésemet.” ◆ értékelértékel 「Sacsó-va kare-o takaku
katteiru.」 „Az igazgató nagyra értékeli.” ◆ keltkelt
「Hitono urami-o katta.」 „Gyűlöletet keltett az
emberekben.” ◆ magáramagára vonvon 「Aiteno urami-o
katta.」 „Magára vonta a másik haragját.” ◆ meg-meg-
veszvesz 「Me-o cuketeita kuruma-o katta.」 „Meg-
vettem a kocsit, amit kinéztem magamnak.” ◆

provokálprovokál 「Kenka-o katta.」 „Veszekedést pro-
vokált.” ◆ szabadítszabadít 「Kazokuzen-inno ikari-o
katta.」 „Az egész családom haragját magamra
szabadítottam.” ◆ vásárolvásárol 「Genkinde kuruma-
o katta.」 „Készpénzzel kocsit vásároltam.” ◇

ikari-oikari-o kaukau felmérgesítfelmérgesít 「Sippaisite dzsósino
ikari-o katta.」 „A kudarcommal felmérgesítet-
tem a főnökömet.” ◇ kaivaszurerukaivaszureru elfelejtelfelejt
vennivenni 「Gjúnjú-o kai vaszureta.」 „Elfelejtettem
tejet venni.” ◇ kakuninsinaidekaukakuninsinaidekau zsákba-zsákba-
macskátmacskát veszvesz 「Kakuninsinaide kattakedo,
jokatta.」 „Zsákbamacskát vettem, de megérte.”
◇ kattederukattederu felajánlfelajánl 「Sokkiarai-o katte de-
ta.」 „Felajánlotta, hogy segít mosogatni.” ◇ kat-kat-
tederutederu jelentkezikjelentkezik 「Sigoto-o kattedeta.」
„Jelentkezett a munkára.” ◇ kansin-okansin-o kaukau ked-ked-
vébenvében járjár 「Dzsósino kansin-o kau.」 „A főnöke
kedvében jár.” ◇ kippu-okippu-o kaukau jegyetjegyet váltvált
「Dokode kippu-o kaemaszuka?」 „Hol lehet je-
gyet váltani?” ◇ szakauramiszuruszakauramiszuru mégmég őő sér-sér-
tődiktődik megmeg 「Pavaharano uecukaszado-o dzsin-
dzsibuni uttaetara, szakauramiszareta.」 „Elpa-
naszoltam a személyzeti osztályon a hatalmi ter-
rorját, és még ő sértődött meg.” ◇ szakaurami-szakaurami-
oo szuruszuru haraggalharaggal viszonozviszonoz 「Jokareto omotte
csúisitaga aite-va szakaurami-o sita.」 „Jóindu-
latból figyelmeztettem, erre haraggal viszonozta.”
◇ sissó-osissó-o kaukau kinevetikkinevetik 「Sicumonsa-va súino
sissó-o katta.」 „A kérdezőt kinevették.” ◇ sissó-sissó-
oo kaukau jótjót mulatnakmulatnak rajtarajta 「Odzsigi-o sita-
raonaraga detesimai, sissó-o katta.」 „Jót mulat-
tak rajtam, amikor meghajláskor elfingottam ma-
gam.” ◇ dódzsó-odódzsó-o kaukau együttérzéstegyüttérzést váltvált
kiki 「Kareno unmei-va hitono dódzsó-o katta.」
„Sorsa együttérzést váltott ki az emberekből.” ◇

nomuucukaunomuucukau ivás,ivás, hazárdjátékozáshazárdjátékozás ésés nő-nő-
zészés ◇ hitojakukauhitojakukau szerepetszerepet vállalvállal 「Dzsig-

jókakudaini hitojakukatta.」 „Szerepet vállalt az
üzleti tevékenység bővítésében.” ◇ hitojakukauhitojakukau
szerepeszerepe vanvan 「Karemo sórini hitojakukattei-
ru.」 „Neki is szerepe volt a győzelemben.” ◇

hinsuku-ohinsuku-o kaukau felháborítfelháborít 「Ibiki-o -o kaiteiru
kjaku-va kansúnohinsuku-o katta.」 „Felháborí-
totta a közönséget a horkoló néző.”

kaukau ◆ tarttart 「Kindzsono hito-va inu-o katteima-
szu.」 „A szomszédunk kutyát tart.”

kaukau ◆ felváltvafelváltva csinálcsinál ◆ ide-odaide-oda csinálcsinál ◇

ikikauikikau jön-megyjön-megy 「Hirobani hitoga iki katte-
ita.」 „A téren jöttek-mentek az emberek.” ◇

cuppari-ocuppari-o kaukau kitámasztkitámaszt ◇ tobikautobikau elrepülelrepül
mellettemellette 「Rjokjakukito szentókiga tobi katte-
ita.」 „Az utasszállító mellett szemből elrepült egy
vadászrepülő.” ◇ tobikautobikau repkedrepked 「Iroirona ik-
enga tobi katta.」 „Különféle vélemények repked-
tek.” ◇ jobikavaszujobikavaszu szólongatja egymástszólongatja egymást
kaubóikaubói ◆ cowboycowboy
kaubói-búcukaubói-búcu ◆ cowboycsizmacowboycsizma
kaubói-hattokaubói-hatto ◆ cowboykalapcowboykalap
kaujojúgaarukaujojúgaaru ◆ teliktelik 「Kuruma-o kau jojúga-
nai.」 „Nem telik kocsira.”

kaukotokaukoto ◆ tartástartás 「Inu-o katta keikengaari-
maszen.」 „Nincs tapasztalatom kutyák tartásá-
ban.”

kaunkaun ◆ családcsalád szerencséjeszerencséje 「Katamuita ka-
un」 „család csökkenő szerencséje”

kaunszerákaunszerá ◆ tanácsadótanácsadó ◇ sinrikaunszerásinrikaunszerá
lelki tanácsadólelki tanácsadó
kaunszeringukaunszeringu ◆ konzultáláskonzultálás ◆ tanácsadástanácsadás
kauntákauntá ◆ ellenellen ◆ pénztárpénztár ◆ pultpult
「Reszutorande-va kauntánotokorodakesika ai-
tenakatta.」 „Az étteremben csak a pultnál volt
hely.” ◆ számlálószámláló ◇ ukecukekauntáukecukekauntá recep-recep-
ciósciós pultpult ◇ gaigá-kauntágaigá-kauntá GeigerGeiger–Müller-Müller-
számlálószámláló ◇ sincsirésonkauntásincsirésonkauntá szcintilláci-szcintilláci-
ósós számlálószámláló ◇ pabunokauntápabunokauntá kocsmapultkocsmapult ◇

furonto-kauntáfuronto-kauntá recepciós pultrecepciós pult
kauntá-atakkukauntá-atakku ◆ ellentámadásellentámadás
kauntáburókauntáburó ◆ megelőző ütésmegelőző ütés
kauntádemokauntádemo ◆ ellentüntetésellentüntetés
kauntádemotaikauntádemotai ◆ ellentüntetőkellentüntetők
kauntádemotainoicsiinkauntádemotainoicsiin ◆ ellentüntetőellentüntető
kauntá-kicscsinkauntá-kicscsin ◆ étkezőpultos konyhaétkezőpultos konyha
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kauntápancsikauntápancsi ◆ megelőző ütésmegelőző ütés
kauntászekikauntászeki ◆ pultpult előttielőtti helyhely ◆ pultpult előt-előt-
ti székti szék
kauntátenákauntátená ◆ kontratenorkontratenor
kauntátenórukauntátenóru ◆ kontratenorkontratenor
kauntávétokauntávéto ◆ ellensúlyellensúly
kauntokaunto ◆ becsapódásszámbecsapódásszám ◆ rászámolásrászámolás ◆

számértékszámérték ◆ számolásszámolás ◇ nó-kauntonó-kaunto nincsnincs
pontszerzéspontszerzés ◇ nó-kauntonó-kaunto nem érnem ér
kauntoautokauntoauto ◆ kiszámoláskiszámolás
kauntoautoszurukauntoautoszuru ◆ kiszámolkiszámol 「Kare-va bo-
kusingudekauntoautoszareta.」 „Kiszámolták a
bokszmeccsen.”

kauntodaunkauntodaun ◆ visszaszámlálásvisszaszámlálás
kauntodaunszurukauntodaunszuru ◆ visszaszámlálvisszaszámlál
kauntoszurukauntoszuru ◆ rászámolrászámol 「Taoretabokusingu
szensunikauntosita.」 „A földre esett bokszolóra
rászámoltak.”

kautoiukautoiu ◆ kínálkínál 「Kónjúsa-va furuikonpjútá-o
goman ende kauto itta.」 „A vevő ötvenezer jent
kínált a régi számítógépért.”

kavakava ◆ folyófolyó 「Kava-o vatatta.」 „Átkeltem a
folyón.” ◇ szanzunokavaszanzunokava túlvilágtúlvilág határfo-határfo-
lyójalyója 「Dzsúsókandzsa-va szanzuno kava-o va-
tarótoszuru jume-o mita.」 „A súlyos beteg azt ál-
modta, hogy a túlvilág határfolyóján készül átkel-
ni.” ◇ tanigavatanigava völgypatakvölgypatak
kavakava ◆ cserzettcserzett bőrbőr 「Kavatebukuro」 „bőr-
kesztyű” ◇ enamerugavaenamerugava lakkbőrlakkbőr ◇ gjúkavagjúkava
marhabőrmarhabőr 「Gjúkavano kaban」 „marhabőr tás-
ka” ◇ namesigavanamesigava cserzett bőrcserzett bőr
kavakava ◆ bőrbőr 「Dóbucuno kava」 „állat bőre” ◆

csuhécsuhé 「Tómorokosino kava」 „kukoricacsuhé”
◆ héjhéj 「Arattadzsagaimo-o kavanomama jude-
tekudaszai.」 „Főzze meg héjában a mosott
krumplit!” ◆ kéregkéreg 「Kino kava」 „fa kérge” ◇

uszukavauszukava vékonyvékony bőrbőr 「Pínaccuno uszukava」
„földimogyoró vékony bőre” ◇ uszukavauszukava hár-hár-
tyatya 「Mikan-no uszukava」 „mandarin hártyá-
ja” ◇ kavagamukerukavagamukeru hámlikhámlik 「Hijakede kava-
ga muketeimaszu.」 „Leégtem, ezért hámlik a bő-
röm.” ◇ kavagotokavagoto bőröstülbőröstül 「Jaki zakana-o
kavagoto tabeta.」 „Bőröstül ettem meg a sült ha-
lat.” ◇ kavamukikikavamukiki krumplihámozókrumplihámozó ◇ kava-kava-
oo haguhagu megnyúzmegnyúz 「Uszagino kava-o muida.」
„Megnyúzta a nyulat.” ◇ kava-okava-o mukumuku megpu-megpu-

colcol 「Dzsagaimono kava-o muitekureru?」
„Megpucolnád a krumplit?” ◇ kava-okava-o mukumuku
meghámozmeghámoz 「Bananano kava-o muita.」 „Meg-
hámoztam a banánt.” ◇ kava-okava-o mukumuku hámozhámoz
「Ringono kava-o muita.」 „Almát hámoztam.”
◇ curanokavacuranokava arcbőrarcbőr 「Curano kavaga acui.」
„Vastag bőr van az arcán.” ◇ bakenokavabakenokava álcaálca
◇ bakenokavagahagarerubakenokavagahagareru lehulllehull azaz álarcálarc ◇

pan-nokavapan-nokava kenyérhéjkenyérhéj ◇ honetokavahonetokava csontcsont
ésés bőrbőr 「Bjókide honeto kavaninatta.」 „A be-
tegségben csont és bőr lett.” ◇ hongavahongava valódivalódi
bőrbőr 「Mosi zenbuga hongavanaramotto takaide-
só.」 „Ha valódi bőrből lenne az egész, akkor drá-
gább lenne.”

kavakava ◆ irhairha ◇ uszukavauszukava vékonyvékony bőrbőr 「Pí-
naccuno uszukava」 „földimogyoró vékony bőre”
◇ uszukavauszukava hártyahártya 「Mikan-no uszukava」
„mandarin hártyája” ◇ enamerugavaenamerugava lakkbőrlakkbőr
◇ kavagamukerukavagamukeru hámlikhámlik 「Hijakede kavaga
muketeimaszu.」 „Leégtem, ezért hámlik a bő-
röm.” ◇ kavagotokavagoto bőröstülbőröstül 「Jaki zakana-o
kavagoto tabeta.」 „Bőröstül ettem meg a sült ha-
lat.” ◇ kavamukikikavamukiki krumplihámozókrumplihámozó ◇ kava-kava-
oo haguhagu megnyúzmegnyúz 「Uszagino kava-o muida.」
„Megnyúzta a nyulat.” ◇ kava-okava-o mukumuku megpu-megpu-
colcol 「Dzsagaimono kava-o muitekureru?」
„Megpucolnád a krumplit?” ◇ kava-okava-o mukumuku
meghámozmeghámoz 「Bananano kava-o muita.」 „Meg-
hámoztam a banánt.” ◇ kava-okava-o mukumuku hámozhámoz
「Ringono kava-o muita.」 „Almát hámoztam.”
◇ gjúkavagjúkava marhabőrmarhabőr 「Gjúkavano kaban」
„marhabőr táska” ◇ curanokavacuranokava arcbőrarcbőr 「Cu-
rano kavaga acui.」 „Vastag bőr van az arcán.” ◇

namesigavanamesigava cserzettcserzett bőrbőr ◇ bakenokavabakenokava ál-ál-
caca ◇ bakenokavagahagarerubakenokavagahagareru lehulllehull azaz ál-ál-
arcarc ◇ pan-nokavapan-nokava kenyérhéjkenyérhéj ◇ honetokavahonetokava
csontcsont ésés bőrbőr 「Bjókide honeto kavaninatta.」
„A betegségben csont és bőr lett.” ◇ hongavahongava va-va-
lódilódi bőrbőr 「Mosi zenbuga hongavanaramotto ta-
kaidesó.」 „Ha valódi bőrből lenne az egész, akkor
drágább lenne.”

kavaaiszakavaaisza ◆ nagy bukónagy bukó
kavaaszobikavaaszobi ◆ folyóbanfolyóban csónakázáscsónakázás ◆ fo-fo-
lyóban lubickoláslyóban lubickolás
kavaaszobiszurukavaaszobiszuru ◆ folyóbanfolyóban csónakázikcsónakázik ◆

folyóban lubickolfolyóban lubickol
kavabarikavabari ◆ bőrkötésbőrkötés 「Kavabarino hon」
„bőrkötésű könyv”
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kavabarikavabari ◆ bőrborításbőrborítás 「Kavabarino ku-
rumanosíto」 „bőrborítású kocsiülés” ◆ bőrkár-bőrkár-
pitpit 「Kavabarinoszofá」 „bőrkárpitos kanapé”

kavabatakavabata ◆ folyópartfolyópart 「Kavabatani hanaga
szaiteiru.」 „A folyóparton virágok nyílnak.”

kavabekavabe ◆ folyópartfolyópart 「Kavabeno iki mono」
„folyóparti élőlény”

kavaberikavaberi ◆ folyópartfolyópart
kavabjósikavabjósi ◆ bőrfedélbőrfedél ◆ bőrkötésbőrkötés
kavabukurokavabukuro ◆ bőrtömlőbőrtömlő ◆ bőrzsákbőrzsák
kavabunekavabune ◆ kiskis merülésűmerülésű csónakcsónak ◆ kiskis me-me-
rülésű hajórülésű hajó ◆ ladikladik
kavadokokavadoko ◆ folyóágyfolyóágy ◆ folyómederfolyómeder ◆ me-me-
derder
kavadomekavadome ◆ kompjáratkompjárat szüneteltetéseszüneteltetése
「Kavaga zószuisite kavadomeninatta.」 „A meg-
duzzadt folyó miatt szünetelt a kompjárat.”

kavadzsankavadzsan ◆ bőrkabátbőrkabát
kavagamukerukavagamukeru ◆ hámlikhámlik 「Hijakede kavaga
muketeimaszu.」 „Leégtem, ezért hámlik a bő-
röm.”

kavagaraszukavagaraszu ◆ barnabarna vízirigóvízirigó ◆ hegyihegyi vízi-vízi-
rigórigó
kavagisikavagisi ◆ folyópartfolyópart
kavagotokavagoto ◆ bőröstülbőröstül 「Jaki zakana-o kavago-
to tabeta.」 „Bőröstül ettem meg a sült halat.”

kavagucukavagucu ◆ bőrcipőbőrcipő
kavagucsikavagucsi ◆ folyótorkolatfolyótorkolat ◆ torkolattorkolat
「Kavagucsinigomigatamatteita.」 „A folyó tor-
kolatánál felgyülemlett a szemét.”

kavahabakavahaba ◆ folyó szélességefolyó szélessége
kavahenkavahen ◆ bal oldali bőr-gyökbal oldali bőr-gyök
kavahimokavahimo ◆ pórázpóráz
kavahimokavahimo ◆ bőrszíjbőrszíj
kavahimokavahimo ◆ bőrcsíkbőrcsík ◆ bőrpórázbőrpóráz
kavaigararerukavaigarareru ◆ szeretetétszeretetét élveziélvezi 「Kare-
va dzsósini kavaigarareteiru.」 „A főnöke szerete-
tét élvezi.”

kavaigarukavaigaru ◆ ajnározajnároz 「Icsinicsidzsúneko-o
kavaigatteiru.」 „Egész nap a macskáját ajnároz-
za.” ◆ babusgatbabusgat 「Kanodzso-va kodomo-o ka-
vaigatteita.」 „Babusgatta a gyereket.” ◆ dédel-dédel-
getget 「Inu-o kavaigatteimaszu.」 „Dédelgeti a ku-

tyát.” ◆ megdögönyözmegdögönyöz 「Kavaigattejarukara-
na!」 „Majd jól megdögönyözlek!” ◆ szeretgetszeretget
「Kanodzso-va neko-o kavaigatta.」 „Szeretgette
a macskát.” ◇ kavaigararerukavaigarareru szeretetétszeretetét él-él-
vezivezi 「Kare-va dzsósini kavaigarareteiru.」 „A
főnöke szeretetét élvezi.”

kavaigarukotokavaigarukoto ◆ dédelgetésdédelgetés
kavaiikavaii ◆ aranyosaranyos 「Cuma-va kavaiinekocsan-o
katta.」 „A feleségem vett egy aranyos kiscicát.” ◆

cukicuki 「Nante kavaiino!」 „Jaj, de cuki!” ◆ édesédes
「Kono koneko-va kavaii.」 „Nagyon édes ez a
kiscica!” ◆ édiédi 「Kavaii akacsan」 „édi kisbaba”
◆ imádniimádni valóvaló 「Kono neko-va kavaii.」 „Imád-
ni való ez a cica!” ◆ kedveskedves 「Hahaoja-va kavaii
muszumeni nandemoszuru.」 „Az anya mindent
megtesz a kedves lányáért.” ◆ pirinyópirinyó 「Kéki-o
kavaiiszaizuni kitta.」 „A süteményt pirinyó mé-
retűre daraboltam.” ◆ tetszetőstetszetős 「Kavaii-
doreszu」 „tetszetős ruha” ◆ tündéritündéri 「Kano-
dzsono muszume-va kavaii.」 „Tündéri kislánya
van.”

kavaiimonokavaiimono ◆ cukiságcukiság 「Aszokono
bunbógujani-va kavaii monogatakuszan-arujo.」
„Abban a papírboltban sok cukiság van.”

kavaikukavaiku ◆ aranyosanaranyosan
kavairasiikavairasii ◆ aranyosaranyos
kavaiszakavaisza ◆ kedvességkedvesség ◇ vagamikava-vagamikava-
iszakaraiszakara féltifélti önmagátönmagát 「Vaga mikavaiszaka-
ra taninni giszei-o jókjúsita」 „Féltette önmagát,
ezért mástól várta az áldozatot.”

kavaiszaamattenikuszahjakubaikavaiszaamattenikuszahjakubai ◆ szere-szere-
tett embert nagyon meg lehet utálnitett embert nagyon meg lehet utálni
kavaiszónakavaiszóna ◆ sajnálatraméltósajnálatraméltó ◆ szegényszegény
「Szono inu-va kavaiszó!」 „Szegény kutya!”

kavaiszónahitokavaiszónahito ◆ szegényszegény 「Karegakavai-
szódato omou.」 „Sajnálom szegényt.”

kavaiszónajacukavaiszónajacu ◆ csóringercsóringer
kavaiszónajacukavaiszónajacu ◆ csórikámcsórikám 「Szono kava-
iszóna jacu-va szubete-o usinatta.」 „Csórikám-
nak mindene odaveszett.”

kavaiszónikavaiszóni ◆ sajnossajnos 「Kavaiszóni, anata-va
atode bakkin-o torarerujo.」 „Sajnos, meg fognak
téged büntetni.”

kavaiszónikavaiszóni omouomou ◆ sajnálsajnál 「Szaginiatta kare-
o kavaiszóni omotta.」 „Sajnáltam, hogy becsap-
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ták.” ◆ szánszán 「Micsiniiru kodzsikitacsi-o kava-
iszóni omou.」 „Szánom az utcai koldusokat.”

kavaitakavaita ◆ száradtszáradt 「Kavaita szentakumono」
„száradt mosottruha” ◆ szárazszáraz 「Kavaita kúk-
ide mizuga dzsóhacusijaszui.」 „A száraz levegő-
ben a víz jobban párolog.”

kavaitakavaita sunagasunaga mizu-omizu-o suujónisuujóni oboeruoboeru ◆

szivacsként szívja magába a tudástszivacsként szívja magába a tudást
kavajakavaja ◆ budibudi ◆ vécévécé
kavajanagikavajanagi ◆ barkabarka ◆ folyópartifolyóparti fűzfűz ◆ vi-vi-
szonylag jobb minőségű bancsaszonylag jobb minőségű bancsa
kavakaburikavakaburi ◆ fitymaszűkületfitymaszűkület
kavakamaszukavakamaszu ◆ csukacsuka 「Kono ogavani-va
kavakamaszugatakuszan-imaszu.」 „Ebben a pa-
takban sok a csuka.”

kavakamikavakami ◆ alapanyag-készítésalapanyag-készítés 「Kavaka-
mikara kavasimomadeno ikkandzsigjó」
„alapanyag-készítéstől árusításig” ◆ folyófolyó elejeeleje
◆ folyófolyó felsőfelső szakaszaszakasza 「Kavakamito kavasi-
mo」 „folyó felső és alsó szakasza”

kavakaszukavakaszu ◆ eltörölgeteltörölget 「Sokki-va kicsinto
kavakasitekarasimatte kudaszai.」 „Az edényeket,
és evőeszközöket tedd el, miután eltörölgetted
őket.” ◆ felszárítfelszárít 「Taijó-va mizutamari-o ka-
vakasita.」 „A nap felszárította a pocsolyát.” ◆

megszárítmegszárít 「Kamino ke-o kavakasita.」 „Meg-
szárítottam a hajam.” ◆ szárítszárít 「Kamino ke-o
kavakasiteiru.」 „Szárítom a hajam.” ◇ karada-karada-
oo kavakaszukavakaszu szárítkozikszárítkozik 「Taijóno hikaride
karada-o kavakasita.」 „Napon szárítkoztam.” ◇

tenpidekavakaszutenpidekavakaszu naponnapon aszalaszal 「Tenpide
kavakasitarézun」 „napon aszalt mazsola” ◇ ten-ten-
pidekavakaszupidekavakaszu naponnapon szárítszárít 「Kabocsano
tane-o tenpide kavakasita.」 „Napon szárítottam
a tökmagot.”

kavakikavaki ◆ száradásszáradás 「Kavakiga hajaitaoru」
„könnyen száradó törülköző”

kavakikavaki ◆ szomjúságszomjúság 「Kokonaccumirukude-
nodono kavaki-o ijasita.」 „Kókusztejjel csillapí-
totta a szomjúságát.” ◆ vágyvágy 「Aino kavaki」
„szeretet iránti vágy” ◇ csisikinokavakicsisikinokavaki tudás-tudás-
szomjszomj ◇ nodonokavakinodonokavaki szomjúságszomjúság 「Nodono
kavaki-o uttaeta.」 „Szomjúságra panaszkodott.”

kavaki-o oboerukavaki-o oboeru ◆ szomjazikszomjazik

kavakirikavakiri ◆ kezdetkezdet 「Baiorin enszó-o kavakiri-
nikonszátoga hadzsimatta.」 „Hegedűszóval vette
kezdetét a koncert.”

kavakirinikavakirini ◆ kezdődőenkezdődően 「Szaifu-o otositano-
o kavakirini fuunno renzokuga hadzsimatta.」 „A
pénztárcám elvesztésétől kezdődően, balszeren-
csék sorozata ért.”

kavakukavaku ◆ kiszáradkiszárad 「Acuszade nodoga kava-
ita.」 „A melegben kiszáradt a torkom.” ◇ csini-csini-
kavaitakavaita vérszomjasvérszomjas 「Csini kavaita kemono」
„vérszomjas fenevad” ◇ nodogakavakunodogakavaku szom-szom-
jasjas 「Nodoga kavaita.」 „Szomjas vagyok!” ◇

nodogakavakunodogakavaku szomjazikszomjazik 「Fucukakanmo
nodoga kavaita dzsótaida.」 „Már két napja szom-
jazom.” ◇ nodogakavakunodogakavaku eltikkadeltikkad 「Acuszade
nodoga kavaitekita.」 „A melegtől eltikkadtam.”
◇ nodokavakunodokavaku szomjasszomjas 「Nodo kavaita.」
„Szomjas vagyok!”

kavakukavaku ◆ felszáradfelszárad 「Nureteita juka-va kava-
ita.」 „A vizes padló felszáradt.” ◆ megszáradmegszárad
「Szentakumono-va mó kavakimasitaka?」
„Megszáradtak már a ruhák?” ◆ száradszárad
「Szentakumono-o szotode kavakasita.」 „A mo-
sott ruhák kint száradnak.” ◆ szárazszáraz 「Mega
kavaiteiru.」 „Szárazak a szemeim.” ◇ kavaitakavaita
száradtszáradt 「Kavaita szentakumono」 „száradt
mosottruha” ◇ kavaitakavaita szárazszáraz 「Kavaita kúk-
ide mizuga dzsóhacusijaszui.」 „A száraz levegő-
ben a víz jobban párolog.” ◇ sitanonegakava-sitanonegakava-
kanuucsinikanuucsini alighogyalighogy kimondjakimondja 「Szeidzsika-
va kokuminno futano fujaszanaito itta sitano
negakavakanuucsini zózeian-o teisucusita.」
„Alighogy a politikus kimondta, hogy nem fogják
növelni a lakossági terheket, már meg be is adta az
adóemelési javaslatot.” ◇ megakavakumegakavaku kiszá-kiszá-
rad a szemerad a szeme
kavamaszukavamaszu ◆ pisztrángpisztráng
kavamokavamo ◆ folyó vízfelületefolyó vízfelülete
kavamukikavamuki ◆ krumplihámozókrumplihámozó
kavamukikikavamukiki ◆ hámozóhámozó ◆ krumplihámozókrumplihámozó
kavamukókavamukó ◆ folyó túlpartjafolyó túlpartja
kavanohanrankavanohanran ◆ folyóáradásfolyóáradás
kavanomizukavanomizu ◆ folyóvízfolyóvíz
kavanoszuiikikavanoszuiiki ◆ folyószakaszfolyószakasz
kavanozószuikavanozószui ◆ folyóáradásfolyóáradás
kavaobikavaobi ◆ bőrövbőröv
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kava-okava-o haguhagu ◆ megnyúzmegnyúz 「Uszagino kava-o
muida.」 „Megnyúzta a nyulat.”

kava-okava-o mukumuku ◆ hámozhámoz 「Ringono kava-o mui-
ta.」 „Almát hámoztam.” ◆ meghámozmeghámoz 「Bana-
nano kava-o muita.」 „Meghámoztam a banánt.”
◆ megpucolmegpucol 「Dzsagaimono kava-o muitekure-
ru?」 „Megpucolnád a krumplit?” ◆ pucolpucol
「Dzsagaimono kava-o muita.」 „Krumplit pucol-
tam.”

kavarakavara ◆ folyófövenyfolyóföveny ◆ folyópartfolyópart ◆ ka-ka-
vicspartvicspart
kavarakavara ◆ cserépcserép 「Janeni kavara-o fuku.」
„Cserepet rak a tetőre.” ◆ jobbjobb oldalioldali cserép-cserép-
gyökgyök ◆ tetőcseréptetőcserép ◇ onigavaraonigavara ördögördög for-for-
májúmájú cserépcserép ◇ kavarabukinokavarabukino cseréptetőscseréptetős
「Kavarabukino ie」 „cseréptetős ház” ◇ janeg-janeg-
avaraavara tetőcseréptetőcserép
kavarabankavaraban ◆ dúcnyomtatásos újságdúcnyomtatásos újság
kavarabatokavarabato ◆ szirti galambszirti galamb
kavarabukijanekavarabukijane ◆ cseréptetőcseréptető
kavarabukinokavarabukino ◆ cserepescserepes ◆ cseréptetőscseréptetős
「Kavarabukino ie」 „cseréptetős ház”

kavaragekavarage ◆ őzpejőzpej ◆ zsufafakózsufafakó
kavarahivakavarahiva ◆ szalagos zöldikeszalagos zöldike
kavarajomogikavarajomogi ◆ ürömüröm
kavarakekavarake ◆ agyagedényagyagedény ◆ cserépedénycserépedény
kavarakodzsikikavarakodzsiki ◆ csepűrágócsepűrágó ◆ éhenkórászéhenkórász
◆ földönfutóföldönfutó ◆ ripacsripacs
kavarakomonokavarakomono ◆ éhenkórászéhenkórász ◆ földönfutóföldönfutó
kavaramacubakavaramacuba ◆ tejoltófűtejoltófű ◆ tejoltótejoltó galajgalaj

kavaramonokavaramono ◆ csepűrágócsepűrágó
kavaramonokavaramono ◆ ripacsripacs
kavaranaikavaranai ◆ megegyezőmegegyező 「Kore-va honmono-
to kavaranaikopídeszu.」 „Ez az eredetivel meg-
egyező másolat.” ◆ nemnem oszt,oszt, nemnem szorozszoroz
「Szenkjoni darega kattemo kavaranai.」 „Nem
oszt, nem szoroz, hogy ki nyeri a választásokat.” ◆

változatlanváltozatlan
kavaranukavaranu ◆ változatlanváltozatlan 「Icumademo kava-
ranu ai」 „örökké változatlan szeretet”

kavara-okavara-o fukufuku ◆ becserepezbecserepez 「Janeni
kavara-o fuita.」 „Becserepezte a tetőt.”

kavarikavari ◆ cserébecserébe viszontviszont 「Zeikinga takai
kavarini sakaifukusiga dzsúdzsicusiteiru.」 „Az
adók magasak, cserébe viszont jó a szociális háló.”
◆ cseretárgycseretárgy 「Vareta kabinno kavari-o kat-
ta.」 „A törött vázát újra cseréltem.” ◆ helyet-helyet-
testes 「Kaisa-va jaszumi-o totteiru hitono kavari-
o szagasiteiru.」 „A cég helyettest keres, amíg va-
laki szabadságon van.” ◆ helyettesítéshelyettesítés 「Ko-
no kaban-va kaszano kavarininaru.」 „Ezt a tás-
kát használom majd esernyő helyett.” ◆ pótláspótlás
「Baiodízeru-va gaszorin-no kavarini cukau.」
„Biodízellel pótoljuk a benzint.” ◇ okavariokavari pót-pót-
adagadag ◇ okavariokavari repetarepeta 「Okavari onegaisima-
szu.」 „Repetát kérek!” ◇ okavariszuruokavariszuru repe-repe-
táziktázik 「Sokudóde nikaiokavarisita.」 „A men-
zán kétszer repetázott.” ◇ kavarinikavarini cserébecserébe
「Okaneno kavarini sakujósóso-o moratta.」 „A
pénzért cserébe kaptam egy adóslevelet.” ◇ ka-ka-
varinivarini viszontviszont ◇ kavaribaesinaikavaribaesinai ebengubaebenguba
「Kami-o ih-szencsi kiróto hanszencsi kiróto, ka-
vari baesinai.」 „Ha egy centit vágsz a hajadból,
vagy csak felet az ebenguba.” ◇ kavaribankonikavaribankoni
felváltvafelváltva 「Kjódai-va kavaribankoni ojano
mendó-o mita.」 „A testvérek felváltva viselték
gondját a szülőknek.” ◇ kavari-okavari-o szuruszuru helyet-helyet-
tesíttesít 「Vatasiga bjókino dórjóno kavari-o sita.」
„Én helyettesítettem a beteg kollégámat.” ◇

kavari-okavari-o cutomerucutomeru helyettesíthelyettesít 「Konohábu-
va kuszurino kavari-o cutomeru.」 „Ez a gyógyfű
helyettesíti a gyógyszert.” ◇ kavari-okavari-o cutomerucutomeru
beállbeáll aa helyévehelyéve 「Kegasita szensuno kavari-o
cutometa.」 „Beálltam a sérült versenyző helyé-
be.” ◇ kavari-okavari-o cutomerucutomeru helyébehelyébe léplép 「Tok-
idokiiincsóno kavari-o cutometa.」 „Időnként a
bizottság elnöke helyébe léptem.” ◇ migavarimigavari
bűnbakbűnbak ◇ migavarimigavari magáramagára vállalásvállalás ◇ mi-mi-
gavarigavari helyébe lépéshelyébe lépés
kavarikavari ◆ különbözéskülönbözés 「Kono naikaku-va ma-
enoto nanno kavarimonai.」 „Ez a kormány sem-
miben sem különbözik az előzőtől.” ◆ különbségkülönbség
「Docscsinisitemo kavariganai.」 „Semmi kü-
lönbség sincs, bármelyiket is választjuk.” ◆ vál-vál-
tozástozás 「Bjódzsóni kavarigaarimasitara gorenra-
kukudaszai.」 „Ha a betegségében változás lenne,
jelentkezzen!” ◇ okavarimaszenkaokavarimaszenka hogyhogy vanvan
「Okavariarimaszenka?」 „Hogy van?” ◇ ka-ka-
varimevarime fordulópontfordulópont 「Dzsinszeino kavari me」
„élet fordulópontja” ◇ kavarimekavarime átmenetátmenet
「Nacukara aki-e no kavari me」 „átmenet a
nyárból az őszbe”
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kavariaukavariau ◆ cserélnekcserélnek egymássalegymással
「Vatasitacsi-va szeki-o kavari atta.」 „Helyet
cseréltünk egymással.” ◆ felváltvafelváltva csinálcsinál
「Kavari atte szagjó-o sita.」 „Felváltva dolgoz-
tak.”

kavaribaesinaikavaribaesinai ◆ ebengubaebenguba 「Kami-o ih-
szencsi kiróto hanszencsi kiróto, kavari baesi-
nai.」 „Ha egy centit vágsz a hajadból, vagy csak
felet az ebenguba.” ◆ egyformaegyforma 「Kavari baesi-
nai nicsidzsó」 „egyforma hétköznapok” ◆ szür-szür-
keke 「Kavari haenosinai mainicsi.」 „Szürke min-
dennapok.”

kavaribankonikavaribankoni ◆ felváltvafelváltva 「Kjódai-va kava-
ribankoni ojano mendó-o mita.」 „A testvérek fel-
váltva viselték gondját a szülőknek.”

kavaricuzukerukavaricuzukeru ◆ ingadozikingadozik 「Kareno iken-
va kavari cuzuketeita.」 „Ingadozott a vélemé-
nye.”

kavaridanekavaridane ◆ furcsafurcsa emberember 「Kare-va geki-
danni hairutameni isa-o jameta kavari daneda.」
„Orvosi pályát színtársulatért elhagyó furcsa em-
ber.” ◆ hibridhibrid 「Aszagaono kavari dane」 „hib-
rid hajnalka”

kavarihaterukavarihateru ◆ lepusztullepusztul 「Muzanna szuga-
tani kavari hateta eki」 „borzalmasan lepusztult
állomás” ◆ nemnem önmagaönmaga 「Szono geinódzsin-va
szukkari kavari hateta.」 „Az a celeb már nem ön-
maga.”

kavarijaszuikavarijaszui ◆ hektikushektikus 「Kavarijaszui ten-
ki」 „hektikus időjárás” ◆ változékonyváltozékony 「Kjó-
va kavarijaszui tenkininarudesó.」 „Ma bizonyára
változékony idő lesz.”

kavarijókavarijó ◆ változásváltozás 「Amarino kavarijóni
odoroita.」 „Meglepődtem a nagy változáson.”

kavarimekavarime ◆ átmenetátmenet 「Nacukara aki-e no ka-
vari me」 „átmenet a nyárból az őszbe” ◆ for-for-
dulópontdulópont 「Dzsinszeino kavari me」 „élet fordu-
lópontja” ◇ kiszecunokavarimekiszecunokavarime évszakfor-évszakfor-
dulóduló 「Kiszecuno kavari meninaruto zucúgaszu-
ru.」 „Évszakforduló idején fáj a fejem.” ◇ ten-ten-
kinokavarimekinokavarime időváltozásidőváltozás 「Kiszecuno kavari
meno zucú」 „időváltozáskor jelentkező fejfájás”

kavarimikavarimi ◆ mozgékonyságmozgékonyság ◆ változékony-változékony-
ságság 「Kavari mino hajai szeidzsika」 „változé-
kony álláspontú politikus”

kavarimonokavarimono ◆ furabogárfurabogár ◆ különckülönc

kavarinikavarini ◆ cserébecserébe 「Okaneno kavarini
sakujósóso-o moratta.」 „A pénzért cserébe kap-
tam egy adóslevelet.” ◆ érteérte 「Kuruma-o uttaga,
kavarinimoratta okane-va szukunakatta.」 „Elad-
tam a kocsimat, de nem sokat kaptam érte.” ◆ fe-fe-
jébenjében 「Heivano kavarini nanbuno rjóiki-o ju-
zutta.」 „A béke fejében átengedte a déli tarto-
mányokat.” ◆ helyetthelyett 「Kesino mino kavarini
kurogoma-o cukatta.」 „A mák helyett fekete sze-
zámmagot használtam.” ◆ viszontviszont
kavarinokavarino ◆ pótlópótló 「Dzsikode romendensaga
hasirenakunari kavarinobaszuga unkósita.」
„Baleset miatt a villamos nem járt, helyette villa-
mospótló buszok közlekedtek.”

kavari-okavari-o cutomerucutomeru ◆ beállbeáll aa helyévehelyéve 「Ke-
gasita szensuno kavari-o cutometa.」 „Beálltam a
sérült versenyző helyébe.” ◆ helyébehelyébe léplép 「Tok-
idokiiincsóno kavari-o cutometa.」 „Időnként a
bizottság elnöke helyébe léptem.” ◆ helyettesíthelyettesít
「Konohábu-va kuszurino kavari-o cutomeru.」
„Ez a gyógyfű helyettesíti a gyógyszert.”

kavari-okavari-o szuruszuru ◆ helyettesíthelyettesít 「Vatasiga bjó-
kino dórjóno kavari-o sita.」 „Én helyettesítettem
a beteg kollégámat.”

kavarukavaru ◆ cserélcserél 「Szeki-o kavattekuremaszen-
ka?」 „Nem cserélnél velem helyet?” ◆ cserélő-cserélő-
dikdik 「Ucsúszutéson-no nori kumi in-va cugicugi-
ni kavaru.」 „Folyamatosan cserélődik az űrállo-
más személyzete.” ◆ felcserélődikfelcserélődik 「Kakoni-va
csikjúno dzsibaga kavatta kotogaaru.」 „A múlt-
ban a Föld mágneses pólusai felcserélődtek.” ◆

megcserélődikmegcserélődik 「Szeikenga kavatta.」 „Meg-
cserélődött a kormány.” ◇ kavattekavatte helyetthelyett
「Cumani kavatte jócsienmade kodomo-o muka-
eni itta.」 „A feleségem helyett én mentem el a
gyerekért az óvodába.” ◇ kavattekavatte nevébennevében
「Kodzsinni kavatte, fukaku orei-o mósi agema-
szu.」 „Az elhunyt nevében köszöntöm önöket!”
◇ tottekavarutottekavaru helyébehelyébe léplép 「Kareni totte ka-
varu hito-va inai.」 „Nincs, aki a helyébe lépne.”
◇ tottekavarutottekavaru felváltfelvált 「Kikai-va hitoni totte
kavaru.」 „A gépek felváltják az embereket.”

kavarukavaru ◆ átalakulátalakul 「Macsinami-va kavatta.」
„Átalakult a városkép.” ◆ átköltözikátköltözik 「Motto
hiroi ucsini kavatta.」 „Átköltöztem egy nagyobb
lakásba.” ◆ átmegyátmegy 「Becuno kaisani kavatta.」
„Átmentem egy másik céghez.” ◆ eltéreltér 「Tenki-
va kinóto kavatta.」 „Az időjárás eltér a tegnapi-
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tól.” ◆ furcsafurcsa 「Szono hito-va totemo kavattei-
ru.」 „Az az ember nagyon furcsa.” ◆ különbözikkülönbözik
「Hidzsódzsinimo fudanto kavaranai szeikacuga
dekita.」 „A vészhelyzet idején sem különbözött
az életem a megszokottól.” ◆ különöskülönös 「Kavatta
ikendane.」 „Különös véleményed van.” ◆ meg-meg-
változikváltozik 「Szekaiga kavatta.」 „Megváltozott a
világ.” ◆ terelődikterelődik 「Vadaiga kankeinaikotoni
kavatta.」 „A téma érdektelen dologra terelődött.”
◆ váltvált 「Singóga aoni kavatta.」 „A közlekedési
lámpa zöldre váltott.” ◆ változikváltozik 「Tedzsinade
hebigaattoiu mani cueni kavatta.」 „Bűvész kezé-
ben a bot egy pillanat alatt kígyóvá változott.” ◇

odenvakavarimasitaodenvakavarimasita átvettemátvettem aa telefonttelefont
「Odenvakavarimasita, tanakato mósimaszu.」
„Tanakának hívnak, átvettem a telefont.” ◇

kavattakavatta különöskülönös 「Ano hakasze-va kavatta hit-
odeszu.」 „Az a professzor különös ember.” ◇

kavattakavatta bogarasbogaras 「Kavatta hito」 „bogaras
ember” ◇ kavatteinaikavatteinai változatlanváltozatlan
「Dzsókjó-va kavatteinai.」 „A helyzet változat-
lan.” ◇ kavaranaikavaranai megegyezőmegegyező 「Kore-va hon-
monoto kavaranaikopídeszu.」 „Ez az eredetivel
megegyező másolat.” ◇ kavaranukavaranu változatlanváltozatlan
「Icumademo kavaranu ai」 „örökké változatlan
szeretet” ◇ kavaricuzukerukavaricuzukeru ingadozikingadozik 「Ka-
reno iken-va kavari cuzuketeita.」 „Ingadozott a
véleménye.” ◇ kigakavarukigakavaru meggondoljameggondolja ma-ma-
gátgát 「Kiga kavavatte uranaikotonisita.」 „Meg-
gondoltam magam, mégsem akarom eladni.” ◇

tokorokavarebasinakavarutokorokavarebasinakavaru ahányahány ház,ház,
annyiannyi szokásszokás ◇ nekonomenojónikavarunekonomenojónikavaru vál-vál-
tozékonytozékony 「Nekono menojóni kavaru tenkó」
„változékony időjárás” ◇ menoirogakavarumenoirogakavaru
megváltozikmegváltozik aa tekintetetekintete 「Kono sokuhinni
naniga fukumareteiruka sitte, meno iroga kava-
vatta.」 „Amikor megtudta, mit tartalmaz az étel,
megváltozott a tekintete.”

kavarukavaru ◆ felváltfelvált 「Hiruha joruni kavatta.」
„A nappalt felváltotta az éjszaka.” ◆ helyettehelyette
csinálcsinál 「Unten-o kavaróka?」 „Vezessek helyet-
ted?” ◇ kavattekavatte helyetthelyett 「Cumani kavatte jó-
csienmade kodomo-o mukaeni itta.」 „A felesé-
gem helyett én mentem el a gyerekért az óvodá-
ba.” ◇ kavattekavatte nevébennevében 「Kodzsinni kavatte,
fukaku orei-o mósi agemaszu.」 „Az elhunyt ne-
vében köszöntöm önöket!” ◇ tottekavarutottekavaru he-he-
lyébelyébe léplép 「Kareni totte kavaru hito-va inai.」
„Nincs, aki a helyébe lépne.” ◇ tottekavarutottekavaru

felváltfelvált 「Kikai-va hitoni totte kavaru.」 „A gé-
pek felváltják az embereket.”

kavarugavarukavarugavaru ◆ egymásegymás utánután
「Kodomotacsi-va kavaru gavaru ana-o ukagaite-
mita.」 „A gyerekek egymás után benéztek a lyuk-
ba.”

kavasimokavasimo ◆ árusításigárusításig 「Kavakamikara ka-
vasimomadeno ikkandzsigjó」 „alapanyag-
készítéstől árusításig” ◆ folyófolyó alsóalsó szakaszaszakasza
「Kavasimoniaru macsi」 „folyó alsó szakaszán
lévő város”

kavasimoszangjókavasimoszangjó ◆ ellátóláncellátólánc végénvégén levőlevő
iparágiparág
kavasokuninkavasokunin ◆ cipőkészítőcipőkészítő ◆ vargavarga
kavaszekavasze ◆ átváltásátváltás ◆ idegenidegen váltóváltó ◆ pénz-pénz-
váltásváltás ◇ gaikokukavaszegaikokukavasze valutaváltásvalutaváltás ◇

gaikokukavaszegaikokukavasze valutaváltásvalutaváltás ◇ gaikoku-gaikoku-
kavaszesidzsókavaszesidzsó devizapiacdevizapiac ◇ júbinkavaszejúbinkavasze
postaipostai átutalásátutalás ◇ júbinkavaszejúbinkavasze posta-posta-
utalványutalvány
kavaszeheikakavaszeheika ◆ valutaárfolyam-paritásvalutaárfolyam-paritás
kavaszehendókavaszehendó ◆ árfolyam-ingadozásárfolyam-ingadozás
kavaszehendóriszukukavaszehendóriszuku ◆ árfolyamkockázatárfolyamkockázat

kavaszeikavaszei ◆ bőrbőr 「Kavaszeibaggu」 „bőrtáska”
◆ bőrből készültbőrből készült
kavaszeihinkavaszeihin ◆ bőrtermékbőrtermék
kavaszekainjúkavaszekainjú ◆ valutapiacivalutapiaci beavatkozásbeavatkozás

kavaszekannódokavaszekannódo ◆ valutaárfolyam-valutaárfolyam-
érzékenységérzékenység
kavaszemikavaszemi ◆ jégmadárjégmadár ◇ varaikavaszemivaraikavaszemi
kacagójancsikacagójancsi
kavaszerétokavaszeréto ◆ valutaárfolyamvalutaárfolyam
kavaszesidzsókavaszesidzsó ◆ valutapiacvalutapiac
kavaszeszaekikavaszeszaeki ◆ árfolyamnyereségárfolyamnyereség
kavaszeszaszon-ekikavaszeszaszon-eki ◆ valutaárfolyambólvalutaárfolyamból
származó nyereség vagy veszteségszármazó nyereség vagy veszteség
kavaszeszóbakavaszeszóba ◆ átváltásiátváltási árfolyamárfolyam ◆ de-de-
vizaárfolyamvizaárfolyam ◇ dorunokavaszeszóbadorunokavaszeszóba dol-dol-
lárárfolyamlárárfolyam ◇ hendókavaszeszóbahendókavaszeszóba lebegőlebegő
árfolyamárfolyam
kavaszeszószakavaszeszósza ◆ árfolyam-manipulációárfolyam-manipuláció
kavaszetegatakavaszetegata ◆ idegenidegen váltóváltó 「Sóhinno
daikintosite goman enno kavaszetegata-o furi da-
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sita.」 „Az áruért fizetségül 50 ezer jenes idegen
váltót bocsátott ki.”

kavaszetókikavaszetóki ◆ devizaspekulációdevizaspekuláció ◆ valuta-valuta-
spekulációspekuláció
kavaszókavaszó ◆ bőrkötésbőrkötés
kavaszóbonkavaszóbon ◆ bőrkötésű könyvbőrkötésű könyv
kavaszukavaszu ◆ cserélcserél 「Karera-va dzsóhó-o ka-
vasita.」 „Információt cseréltek.” ◆ váltvált
「Meszszédzsi-o kavasita.」 „Üzenetet váltot-
tunk.” ◇ kumikavaszukumikavaszu egymásnakegymásnak töltvetöltve
iszogatiszogat 「Tomodacsitovain-o kumi kavasite-
ita.」 „A barátommal egymásnak töltve bort iszo-
gattunk.” ◇ kotoba-okotoba-o kavaszukavaszu szótszót váltvált
「Kareto kotoba-o kavasitakotoganai.」 „Még so-
hasem váltottam szót vele.” ◇ szakazuki-oszakazuki-o ka-ka-
vaszuvaszu együttegyütt iszikiszik 「Karera-va szakazuki-o
kavasita.」 „Együtt ittak.” ◇ hohoemi-ohohoemi-o kava-kava-
szuszu egymásraegymásra mosolyogmosolyog 「Karera-va
hohoemi-o kavasita.」 „Egymásra mosolyogtak.”
◇ makura-omakura-o kavaszukavaszu együttegyütt hálhál ◇

mizuszakazuki-omizuszakazuki-o kavaszukavaszu búcsútbúcsút veszvesz
「Szencsini omomuku tomoto mizuszakazuki-o
kavasita.」 „Búcsút vettem a háborúba induló ba-
rátomtól.”

kavaszukavaszu ◆ elhárítelhárít 「Kógeki-o kavasita.」 „El-
hárította a támadást.” ◆ kitérkitér 「Muzukasii
sicumon-o kavasita.」 „Kitért a kényes kérdések
elől.” ◆ kivédkivéd 「Pancsi-o kavasita.」 „Kivédte
az ütést.” ◆ megkerülmegkerül 「Sicumon-o kavasita.」
„Megkerülte a kérdést.” ◇ tai-otai-o kavaszukavaszu ki-ki-
bújikbújik 「Szeidzsika-va sicumonkara tai-o kavasi-
ta.」 „A politikus kibújt a kérdés elől.” ◇ nor-nor-
arikuraritokavaszuarikuraritokavaszu kicsúszikkicsúszik aa kezekeze közülközül
「Szeidzsikano age asi-o torótositaganorarikura-
ritokavaszareta.」 „Próbáltam megfogni a politi-
kust, de kicsúszott a kezem közül.” ◇ mi-omi-o ka-ka-
vaszuvaszu félrefordulfélrefordul 「Nagurareszódattaga mi-o
kavasite budzsidatta.」 „Meg akarták ütni, de fél-
refordult, és megúszta.” ◇ mi-omi-o kavaszukavaszu félre-félre-
ugrikugrik 「Szatto mi-o kavasitepancsi-o szaketa.」
„Gyorsan félreugrottam, és elkerültem az ütést.”

kavaszudzsikavaszudzsi ◆ folyófolyó mentemente 「Kavaszudzsini
szotte micsiga cukurareta.」 „A folyó mentén utat
építettek.” ◆ folyófolyó vonalavonala 「Hikókikara ka-
vaszudzsiga mieru.」 „A repülőgépből látszik a fo-
lyó vonala.”

kavaszuzumekavaszuzume ◆ bölcsőszájú halbölcsőszájú hal
kavatebukurokavatebukuro ◆ bőrkesztyűbőrkesztyű

kavatokavato ◆ borotvaélezőborotvaélező szíjszíj ◆ borotvafenőborotvafenő
szíjszíj ◆ borotvaszíjborotvaszíj ◆ fenőszíjfenőszíj
kavatodzsikavatodzsi ◆ bőrkötésbőrkötés ◇ szekavatodzsiszekavatodzsi
félbőrkötésfélbőrkötés ◇ szókavatodzsiszókavatodzsi teljesteljes bőr-bőr-
kötéskötés
kavatodzsinohonkavatodzsinohon ◆ bőrkötésű könyvbőrkötésű könyv
kavattakavatta ◆ bogarasbogaras 「Kavatta hito」 „bogaras
ember” ◆ furcsafurcsa 「Kavatta kuszegaaru.」 „Fur-
csa szokása van.” ◆ különöskülönös 「Ano hakasze-va
kavatta hitodeszu.」 „Az a professzor különös em-
ber.”

kavattahitokavattahito ◆ különckülönc 「Kanodzso-va kanari
kavatta hitodeszu.」 „Az a nő különc.”

kavattasukónokavattasukóno ◆ nem mindennapinem mindennapi
kavattatokorokavattatokoro ◆ beütésbeütés 「Ano hito-va
kavattatokorogaaru.」 „Van egy kis beütése.”

kavattekavatte ◆ helyetthelyett 「Cumani kavatte jócsien-
made kodomo-o mukaeni itta.」 „A feleségem he-
lyett én mentem el a gyerekért az óvodába.” ◆

nevébennevében 「Kodzsinni kavatte, fukaku orei-o mó-
si agemaszu.」 „Az elhunyt nevében köszöntöm
önöket!”

kavatteinaikavatteinai ◆ változatlanváltozatlan 「Dzsókjó-va
kavatteinai.」 „A helyzet változatlan.”

kavaukavau ◆ nagy kárókatonanagy kárókatona
kavauokavauo ◆ édesvízi halédesvízi hal ◆ folyami halfolyami hal
kavauszokavauszo ◆ vidravidra
kavazan-jókavazan-jó ◆ túlzotttúlzott optimizmusoptimizmus ◇

toranutanukinokavazan-jó-otoranutanukinokavazan-jó-o szuruszuru előreelőre
iszik a medve bőréreiszik a medve bőrére
kavazan-jószurukavazan-jószuru ◆ előreelőre iszikiszik aa medvemedve bő-bő-
rérerére
kavazaraekavazarae ◆ folyókotrásfolyókotrás
kavazoikavazoi ◆ folyó mentefolyó mente
kavazoinikavazoini ◆ folyófolyó menténmentén 「Kavazoini dóroga
hasitteita.」 „A folyó mentén út haladt.”

kavazoinokavazoino ◆ folyófolyó mentimenti 「Kavazoino macsi」
„folyó menti város”

kavazokokavazoko ◆ folyófolyó aljaalja 「Kavazokoni szuna-
gatamatteiru.」 „A folyó alján felgyülemlett a ho-
mok.” ◆ folyómederfolyómeder 「Kavazoko-o szarau.」
„Kotorja a folyó medrét.” ◆ medermeder
kavazukavazu ◆ békabéka ◆ éneklőéneklő békabéka ◇

inonakanokavazutaikai-oinonakanokavazutaikai-o sirazusirazu mitmit semsem
tud a világróltud a világról
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kavazurakavazura ◆ folyó vízfelületefolyó vízfelülete
kavazurikavazuri ◆ folyóban horgászásfolyóban horgászás
kavazuriszurukavazuriszuru ◆ folyóban horgászikfolyóban horgászik
kazaanakazaana ◆ szellőzőlyukszellőzőlyuk ◆ szellőzőnyílásszellőzőnyílás
kazaasikazaasi ◆ szél sebességeszél sebessége
kazabukurokazabukuro ◆ szélisten zsákjaszélisten zsákja
kazafuszutankazafuszutan ◆ KazahsztánKazahsztán
kazafuszutandzsinkazafuszutandzsin ◆ kazahkazah
kazafuszutan-nokazafuszutan-no ◆ kazahkazah
kazagamaekazagamae ◆ körbezáró szél-gyökkörbezáró szél-gyök
kazagurumakazaguruma ◆ forgóforgó 「Kazaguruma-o fuite
mavasita.」 „Ráfújtam a forgóra, hogy pörögjön.”
◆ iszalagiszalag ◆ szélkerékszélkerék ◆ szélmalomszélmalom ◇ kami-kami-
kazagurumakazaguruma papírforgópapírforgó
kazaikazai ◆ családi vagyoncsaládi vagyon ◆ otthoni holmiotthoni holmi
kazajokekazajoke ◆ szélfogószélfogó ◆ szélvédőszélvédő
kazakamigenkazakamigen ◆ hajó szél felőli oldalahajó szél felőli oldala
kazakaminikazakamini ◆ ahonnanahonnan fújfúj aa szélszél ◆ széllelszéllel
szembenszemben 「Dóbucu-va kazakaminiiru emononi
csikazuita.」 „Az állat széllel szemben közelítette
meg a zsákmányát.”

kazakaminimookeikazakaminimookei ◆ szégyenszégyen 「Kare-va ken-
kjúsano kazakaminimo oken jacuda.」 „Ez az em-
ber a kutatók szégyene.”

kazakaminimukattekazakaminimukatte ◆ széllelszéllel szembenszemben
「Kazakamini mukatte szuszunda.」 „Széllel
szemben haladtam.”

kazamadokazamado ◆ szellőzőablakszellőzőablak ◆ szellőzőnyí-szellőzőnyí-
láslás
kazamikazami ◆ szélirányjelzőszélirányjelző ◆ szélkakasszélkakas
「Kazami-va cujoi kazedeburuburu jureteita.」
„A szélkakas remegett az erős szélben.”

kazamidorikazamidori ◆ szélkakasszélkakas 「Kazamidori-va ki-
sikisi oto-o tatete ugoiteta.」 „A szélkakas nyiko-
rogva mozgott.”

kazamukikazamuki ◆ dolgokdolgok állásaállása ◆ kedvkedv ◆ szél-szél-
irányirány ◆ széljárásszéljárás ◇ kazamukigajoikazamukigajoi jójó
iránybanirányban haladhalad 「Kósóno kazamukigajoi.」 „Jó
irányban haladnak a tárgyalások.” ◇ kazamuki-kazamuki-
gajoigajoi kedvébenkedvében vanvan 「Kjó-va csicsino kaza-
mukigajoi.」 „Ma az apám kedvében van.”

kazamukigajoikazamukigajoi ◆ jójó iránybanirányban haladhalad 「Kósó-
no kazamukigajoi.」 „Jó irányban haladnak a tár-

gyalások.” ◆ kedvébenkedvében vanvan 「Kjó-va csicsino
kazamukigajoi.」 „Ma az apám kedvében van.”

kazamukigavaruikazamukigavarui ◆ rosszrossz kedvébenkedvében vanvan
「Kjóha dzsósino kazamukiga varui.」 „Ma a fő-
nököm rossz kedvében van.” ◆ rosszulrosszul megymegy
「Kósóno kazamukiga varui」 „Rosszul mennek a
tárgyalások.”

kazankazan ◆ tűzhányótűzhányó ◆ vulkánvulkán ◇ kaicsúkazankaicsúkazan
tengertenger alattialatti vulkánvulkán ◇ kaiteikazankaiteikazan tengertenger
alattialatti vulkánvulkán ◇ kacukazankacukazan működőműködő tűzhá-tűzhá-
nyónyó ◇ kjúkazankjúkazan szunnyadószunnyadó vulkánvulkán ◇ sika-sika-
zanzan kialudtkialudt vulkánvulkán ◇ sikazansikazan kialudtkialudt tűz-tűz-
hányóhányó
kazanbaikazanbai ◆ vulkánivulkáni hamuhamu ◆ vulkanikusvulkanikus ha-ha-
mumu
kazancsitaikazancsitai ◆ vulkáni övezetvulkáni övezet
kazandankazandan ◆ lávabombalávabomba
kazanfunkakazanfunka ◆ vulkánkitörésvulkánkitörés
kazangakukazangaku ◆ vulkanológiavulkanológia
kazangakusakazangakusa ◆ vulkanológusvulkanológus
kazangankazangan ◆ vulkanikus kőzetvulkanikus kőzet
kazangaszukazangaszu ◆ vulkáni gázvulkáni gáz
kazankacudókazankacudó ◆ vulkanikusvulkanikus tevékenységtevékenység ◆

vulkáni tevékenységvulkáni tevékenység
kazankanszokudzsokazankanszokudzso ◆ vulkanológiaivulkanológiai megfi-megfi-
gyelőállomásgyelőállomás
kazankokukazankoku ◆ vulkáni országvulkáni ország
kazanmjakukazanmjaku ◆ vulkáni láncvulkáni lánc
kazan-nofunkakazan-nofunka ◆ vulkánkitörésvulkánkitörés
kazanrekikazanreki ◆ lapillilapilli
kazanrettókazanrettó ◆ vulkáni szigetsorvulkáni szigetsor
kazansókabucukazansókabucu ◆ vulkáni szublimátumvulkáni szublimátum
kazanszakazansza ◆ vulkanikus homokvulkanikus homok
kazanszeidzsisinkazanszeidzsisin ◆ vulkánivulkáni eredetűeredetű föld-föld-
rengésrengés
kazanszeiszancsikazanszeiszancsi ◆ vulkáni hegységvulkáni hegység
kazantaikazantai ◆ vulkanikusvulkanikus övezetövezet ◆ vulkánivulkáni
övezetövezet
kazantókazantó ◆ vulkáni szigetvulkáni sziget
kazararerukazarareru ◆ ékeskedikékeskedik 「Odzsiszan-no
muneni kunsóga kazarareteita.」 „A nagybácsi-
kám mellén állami kitüntetés ékeskedett.”
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kazarikazari ◆ dekorációdekoráció 「Sin-nenno okazari」 „új-
évi dekoráció” ◆ díszdísz 「Konopokke-va kazaride-
szu.」 „Ez a zseb csak dísz.” ◆ díszítésdíszítés ◇ kaza-kaza-
rinonairinonai dísztelendísztelen 「Kazarinonaikéki」 „díszte-
len torta” ◇ kazarinonaikazarinonai egyszerűegyszerű 「Kazari-
nonai kotoba」 „egyszerű szavak” ◇ kazarimo-kazarimo-
dzsidzsi iniciáléiniciálé ◇ kazarimodzsikazarimodzsi díszesdíszes betűbetű
◇ kazari-okazari-o cukerucukeru feldíszítfeldíszít 「Kuriszumaszu-
curíni kazari-o cuketa.」 „Feldíszítettük a kará-
csonyfát.” ◇ kazari-okazari-o torutoru lebontlebont 「Kuriszum-
aszucuríno kazari-o totta.」 „Lebontottuk a kará-
csonyfát.” ◇ kamikazarikamikazari hajdíszhajdísz ◇ hanakaza-hanakaza-
riri virágdíszvirágdísz 「Atamani hanakazari-o cuketa on-
nano ko」 „hajába virágdíszt tett lány” ◇ hane-hane-
kazarikazari tolldísztolldísz ◇ fuszakazarifuszakazari bojtbojt ◇ fucsi-fucsi-
kazarikazari szegélydíszszegélydísz
kazaribotankazaribotan ◆ díszgombdíszgomb
kazaricukekazaricuke ◆ díszítésdíszítés 「Nacumacurino kazari
cuke」 „díszítés a nyári fesztiválhoz” ◆ kicico-kicico-
mázásmázás 「Kaidzsóno kazari cuke」 „terem kici-
comázása” ◇ só-vindónokazaricukesó-vindónokazaricuke kirakat-kirakat-
rendezésrendezés
kazaricukerukazaricukeru ◆ díszítdíszít 「Bósini torino hane-
o kazaricuketa.」 „Madártollal díszítette a kalap-
ját.” ◆ kicicomázkicicomáz 「Ie-va sumivaruku kazari cu-
kerareta.」 „A házat ízléstelenül kicicomázták.” ◆

kirakkirak 「Jófuku-o sóvindóni kazaricuketa.」 „Ki-
rakta a ruhát a kirakatba.”

kazaridanakazaridana ◆ vitrinvitrin 「Kazari dananitorofígaat-
ta.」 „A vitrinben voltak a trófeák.”

kazariisikazariisi ◆ ékkőékkő ◆ féldrágakőféldrágakő
kazarikekazarike ◆ mesterkéltségmesterkéltség ◆ parádézásparádézás
kazarikenonaikazarikenonai ◆ egyszerűegyszerű 「Kazari kenonai
kotoba」 „egyszerű szavak” ◆ természetestermészetes
「Kazari kenonai taido」 „természetes viselke-
dés”

kazarimadokazarimado ◆ kirakatkirakat
kazarimodzsikazarimodzsi ◆ díszes betűdíszes betű ◆ iniciáléiniciálé
kazarimonokazarimono ◆ díszdísz 「Kono fune-va kazari mo-
noda.」 „Ez a hajó csak egy dísz.”

kazarinonaikazarinonai ◆ dísztelendísztelen 「Kazarinonaikéki」
„dísztelen torta” ◆ egyszerűegyszerű 「Kazarinonai kot-
oba」 „egyszerű szavak”

kazariokazario ◆ vállzsinórvállzsinór

kazari-okazari-o cukerucukeru ◆ feldíszítfeldíszít 「Kuriszumaszu-
curíni kazari-o cuketa.」 „Feldíszítettük a kará-
csonyfát.”

kazari-okazari-o torutoru ◆ lebontlebont 「Kuriszumaszucuríno
kazari-o totta.」 „Lebontottuk a karácsonyfát.”

kazariszugiteirukazariszugiteiru ◆ cikornyáscikornyás
「Konokarigurafí-va kazariszugiteiru.」 „Cikor-
nyás betűkkel írt.”

kazaritaterukazaritateru ◆ kidíszítkidíszít 「Heja-o hanade ka-
zari tateta.」 „Virágokkal kidíszítettem a termet.”

kazaritendzsókazaritendzsó ◆ díszmennyezetdíszmennyezet
kazarivakukazarivaku ◆ díszkeretdíszkeret
kazarukazaru ◆ biggyesztbiggyeszt 「Madzsipan ningjó-o ké-
kino ueni kazatta.」 „A marcipánfigurát a torta
tetejére biggyesztettem.” ◆ dekoráldekorál 「Heja-va
hanade kazarareteita.」 „Virágokkal dekorálták a
termet.” ◆ díszítdíszít 「Kabe-o kaigade kazatta.」
„Egy festménnyel díszítette a falat.” ◆ ékesítékesít
「Csúóhirobani funszuiga kazarareteiru.」 „Egy
szökőkút ékesíti a főteret.” ◆ feldíszítfeldíszít 「Min-
nadekuriszumaszucurí-o kazatta.」 „Közösen fel-
díszítettük a karácsonyfát.” ◆ kidíszítkidíszít 「Heja-
o hanade kazatta.」 „Virágokkal kidíszítettem a
szobát.” ◆ kiteszkitesz 「Fujumonono sóhin-o sóvin-
dóni kazatta.」 „Kitette a téli árut a kirakatba.” ◆

mesterkélmesterkél 「Kazatta taido」 „mesterkélt visel-
kedés” ◇ uvabe-ouvabe-o kazarukazaru látszatralátszatra csinálcsinál
「Jaszasigenauvabe-o kazaru.」 „Látszatra ked-
ves.” ◇ uvabe-ouvabe-o kazarukazaru elkendőzielkendőzi aa hibájáthibáját
◇ uvabe-ouvabe-o kazarukazaru kozmetikázkozmetikáz 「Uvabe-o ka-
zattemo, nakamiganai.」 „Hiába kozmetikázzuk,
tartalmilag nulla.” ◇ kazattakazatta mesterkéltmesterkélt
「Kazatta taido」 „mesterkélt viselkedés” ◇ ka-ka-
zattazatta ékesékes 「Kazatta kotoba」 „ékes szavak” ◇

kazararerukazarareru ékeskedikékeskedik 「Odzsiszan-no mune-
ni kunsóga kazarareteita.」 „A nagybácsikám
mellén állami kitüntetés ékeskedett.” ◇ kazari-kazari-
szugiteiruszugiteiru cikornyáscikornyás 「Konokarigurafí-va ka-
zariszugiteiru.」 „Cikornyás betűkkel írt.” ◇

kotoba-okotoba-o kazarukazaru szavaitszavait ékesítiékesíti 「Kotoba-o
kazatte dzsidzsicu-o bikasita.」 „Szavait ékesítve
szépítette a valóságot.” ◇ szaigo-oszaigo-o kazarukazaru szé-szé-
penpen búcsúzikbúcsúzik 「Intaidzsiaide szubarasii szaigo-
o kazatta.」 „A visszavonuló versenyző szépen bú-
csúzott.” ◇ debjú-odebjú-o kazarukazaru fényesenfényesen debütáldebütál
「Gekidan-va szenrecunadebjú-o kazatta.」 „A
színtársulat fényesen debütált.” ◇ nisiki-onisiki-o kaza-kaza-
ruru dicsőségetdicsőséget hozhoz 「Ókina kaisano sacsóni-
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natte kokjóni nisiki-o kazatta.」 „Nagyvállalat
igazgatójaként dicsőséget hozott a szülőföldjére.”
◇ júsúnobi-ojúsúnobi-o kazarukazaru szépenszépen búcsúzikbúcsúzik 「In-
taiszuru szensu-va assóde júsúno bi-o kazatta.」
„A visszavonuló versenyző fergeteges győzelem-
mel búcsúzott.” ◇ júsó-ojúsó-o kazarukazaru bajnokibajnoki győ-győ-
zelmetzelmet viszvisz hazahaza 「Szensu-va szandomeno
júsó-o kazatta.」 „A sportoló a harmadik bajnoki
győzelmét vitte haza.”

kazarukotokazarukoto ◆ dekorálásdekorálás ◆ díszítésdíszítés ◆ éke-éke-
sítéssítés
kazasimonikazasimoni ◆ amerreamerre fújfúj aa szélszél ◆ szél-szél-
iránybanirányban 「Kumo-va kazasimoni mukatteiru.」
„A felhők szélirányban mennek.”

kazasimonimukattekazasimonimukatte ◆ széliránybanszélirányban 「Jotto-
va kazasimoni mukatte szuszunde iku.」 „A vitor-
lás szélirányban halad.”

kazaszukazaszu ◆ emelemel 「Hata-o takakukazasita.」
„Magasba emeltem a zászlót.” ◆ fordítfordít 「Aka-
rinikazasite fútóno nakami-o mita.」 „A fény felé
fordítva megnéztem a boríték tartalmát.” ◆ föléfölé
tarttart 「Te-o szutóbuno uenikazasita.」 „A kályha
fölé tartotta a kezét.” ◆ odatartodatart 「Teikiken-o rí-
dánikazasita.」 „Odatartottam a bérletemet a le-
olvasóhoz.” ◆ szemellenzőtszemellenzőt formálformál 「Taijóga
mabusikattanode te-o kazasita.」 „Elvakított a
fény, ezért szemellenzőt formáltam a kezemmel.”
◇ furikazaszufurikazaszu magasbamagasba lendítlendít 「Jari-o motta
ude-o furikazasita.」 „Magasba lendítette a kezét,
amivel a lándzsát fogta.” ◇ furikazaszufurikazaszu hivat-hivat-
kozikkozik 「Szeigi-o furikazasite kógekisita.」 „Az
igazságra hivatkozva támadott.” ◇ furikazaszufurikazaszu
kérkedikkérkedik 「Kenrjoku-o furikazaszu.」 „Hatal-
mával kérkedik.” ◇ furikazaszufurikazaszu fejefeje föléfölé len-len-
dítdít 「Katana-o furikazasite teki-o kitta.」 „Lesúj-
tott a feje fölé lendített karddal.”

kazatósikazatósi ◆ szellőzésszellőzés
kazattakazatta ◆ ékesékes 「Kazatta kotoba」 „ékes sza-
vak” ◆ mesterkéltmesterkélt 「Kazatta taido」 „mester-
kélt viselkedés”

kazekaze ◆ megfázásmegfázás 「Kazega nuketa.」 „Kigyó-
gyultam a megfázásból.” ◆ meghűlésmeghűlés ◆ náthanátha
「Fucúno kazemo curaku kandzsiru.」 „Az egy-
szerű náthát is nehezen viselem.” ◇ kaze-okaze-o hi-hi-
iteiruiteiru náthásnáthás 「Kaze-o hiiteiruno?」 „Náthás
vagy?”

kazekaze ◆ huzathuzat 「Kazede atamagazukizukisita.」
„A huzattól zúgott a fejem.” ◆ szélszél 「Akino kaze-
o kandzsiru.」 „Érzi az őszi szelet.” ◆ szellőszellő ◇

akikazeakikaze ősziőszi szélszél ◇ okaze-ookaze-o meszumeszu megfá-megfá-
zikzik 「Okaze-o mesimaszen-jó, oki-o cuke kuda-
szai.」 „Vigyázzon, nehogy megfázzon!” ◇ kaz-kaz-
egatacuegatacu feltámadfeltámad aa szélszél 「Kazega tatteiru-
node namiga takai.」 „Feltámadt a szél, ezért na-
gyok a hullámok.” ◇ kazegacujokunarukazegacujokunaru feltá-feltá-
madmad aa szélszél 「Kazega cujokunattekita.」 „Fel-
támadt a szél.” ◇ kazegatórukazegatóru szellősszellős 「Kono
ie-va kazegajoku tótteiru.」 „Ez a lakás szellős.”
◇ kazegahairikondeirukazegahairikondeiru huzatoshuzatos 「Kono
macsiaisicuni-va kazega hairi kondeiru.」 „Ez a
váróterem huzatos.” ◇ kazeninorukazeninoru szélszél hátárahátára
szállszáll 「Hanszen-va kazeni notte kókaisiteita.」
„A vitorlás a szél hátán futott a tengeren.” ◇ ka-ka-
zenimukauzenimukau széllelszéllel szembenszemben 「Kazeni mukatte
hasitta.」 „Széllel szemben futottam.” ◇ kazen-kazen-
oaruoaru szelesszeles 「Kazenoaru hi-va jagaibábekjú-va
jarimaszen.」 „Ha szeles idő van, nem sütünk a
szabadban húst.” ◇ kazenokodearukazenokodearu kintkint sze-sze-
retret játszanijátszani 「Kodomo-va kazeno koda.」 „A
gyerekek kint szeretnek játszani.” ◇ kazenota-kazenota-
jorijori kószakósza hírhír ◇ kazenotajorinikikukazenotajorinikiku rebes-rebes-
getettgetett információtinformációt meghallmeghall 「Karega rikon-
sitarasiito kazeno tajorini kiita.」 „Azt rebesgetik,
hogy elvált.” ◇ kazenofukimavasikazenofukimavasi kiki tudja,tudja,
miértmiért 「Dósita kazeno fuki mavasika kabuni te-
o dasita.」 „Ki tudja, miért, részvényekkel kezdett
foglalkozni.” ◇ kazenofukimavasidekurukazenofukimavasidekuru szélszél
hozzahozza 「Dóiu kazeno fuki mavasidekokoni kita-
no?」 „Mi szél hozott?” ◇ kaze-okaze-o ireruireru kiszel-kiszel-
lőztetlőztet 「Hejani kaze-o ireta.」 „Kiszellőztettem
a szobát.” ◇ kaze-okaze-o ukeruukeru belekapbelekap aa szélszél
「Ho-va kaze-o uketa.」 „Belekapott a szél a vi-
torlába.” ◇ kaze-okaze-o kittetobukittetobu surrogsurrog 「Jaga
kaze-o kitte tondeitta.」 „A nyíl surrogva repült.”
◇ kaze-okaze-o kittetondeikuotokittetondeikuoto surrogássurrogás 「Jaga
kaze-o kitte tondeiku oto」 „nyíl surrogása” ◇

kaze-okaze-o kirukiru süvítsüvít 「Ja-va kaze-o kitte tonda.」
„A nyílvessző süvítve szállt.” ◇ kaze-okaze-o kirukiru ha-ha-
sítjasítja aa levegőtlevegőt 「Jari-va kaze-o kitte tonda.」
„A lándzsa hasította a levegőt.” ◇ kaze-okaze-o ku-ku-
ratteratte fejvesztvefejvesztve 「Kaze-o kuratte nigeta.」
„Fejvesztve menekültem.” ◇ kaze-okaze-o tószutószu ki-ki-
szellőztetszellőztet 「Hejani kaze-o tósita.」 „Kiszellőz-
tettem a szobát.” ◇ kaze-okaze-o fukaszufukaszu játszikjátszik
「Dzsósikaze fukasiteiru.」 „Főnökösdit játszik.”
◇ kaze-okaze-o fukaszufukaszu megjátszikmegjátszik 「Eijúkaze-o
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fukaszu.」 „Megjátssza a hőst.” ◇ kaze-okaze-o fuka-fuka-
szeruszeru úgyúgy viselkedikviselkedik 「Oneeszan kaze-o fuka-
szeru.」 „Úgy viselkedik, mintha ő lenne a nővé-
rem.” ◇ kaze-okaze-o jomujomu kitapasztaljakitapasztalja aa szél-szél-
járástjárást 「Dzsidaino kaze-o jonda.」 „Kitapasz-
talta korának széljárását.” ◇ kitakazekitakaze északiészaki
szélszél ◇ dóiukazenofukimavasikadóiukazenofukimavasika mimi ütöttütött
belebele 「Dóiu kazeno fuki mavasika otto-va sokki-
o aratta.」 „Nem tudom mi ütött a férjembe, hogy
elmosogatott.” ◇ dóiukazenofukimavasikadóiukazenofukimavasika
mitmit tesztesz istenisten 「Dóiu kazeno fuki mavasika-
kecsina dzsósiga gocsiszósitekureta.」 „Mit tesz
isten, megvendégelt a fukar főnököm.” ◇ dokofu-dokofu-
kukazekukaze egyáltalánegyáltalán nemnem érdekliérdekli 「Okorarete-
modoko fuku kazeda.」 „Egyáltalán nem érdekli,
ha mérgesek is lesznek rá.” ◇ nisikazenisikaze nyugatinyugati
szélszél ◇ harukazeharukaze tavaszitavaszi szellőszellő ◇ higasika-higasika-
zeze keletikeleti szélszél ◇ minamikazeminamikaze délidéli szélszél ◇ jú-jú-
kazekaze esti szélesti szél
kazeatarikazeatari ◆ szélnekszélnek kitettségkitettség 「Jama-va
kazeatariga cujoi.」 „A hegyek szelesek.” ◆ táma-táma-
dásdás 「Szeidzsikani szekenkarano kazeatariga cu-
joi.」 „A politikus az emberek támadásainak van
kitéve.”

kazebakokazebako ◆ szélládaszélláda
kazegacujokunarukazegacujokunaru ◆ feltámadfeltámad aa szélszél 「Kaz-
ega cujokunattekita.」 „Feltámadt a szél.”

kazegafukebaokejagamókarukazegafukebaokejagamókaru ◆ eseményekesemények
váratlan összefüggéseváratlan összefüggése
kazegafukioroszukazegafukioroszu ◆ bukószélbukószél fújfúj 「Jamaka-
ra kazega fuki orosita.」 „Bukószél fújt a hegyről.”

kazegahairikondeirukazegahairikondeiru ◆ huzatoshuzatos 「Kono
macsiaisicuni-va kazega hairi kondeiru.」 „Ez a
váróterem huzatos.”

kazegajamukotokazegajamukoto ◆ szélcsendszélcsend
「Kazegajamukoto-o matteiru.」 „A szélcsendet
várom.”

kazegatacukazegatacu ◆ feltámadfeltámad aa szélszél 「Kazega tat-
teirunode namiga takai.」 „Feltámadt a szél, ezért
nagyok a hullámok.”

kazegatóranaitokorokazegatóranaitokoro ◆ szélárnyékszélárnyék 「Kaz-
ega tóranaitokoronara atatakai.」 „Szélárnyékban
melegebb van.”

kazegatórukazegatóru ◆ szellősszellős 「Kono ie-va kazegajo-
ku tótteiru.」 „Ez a lakás szellős.”

kazegimikazegimi ◆ kiskis megfázásmegfázás ◆ megfázásmegfázás jeleijelei
「Kodomo-va kazegimida.」 „A gyereken megfá-
zás jelei mutatkoznak.”

kazegurumakazeguruma ◆ szélkerékszélkerék
kazeguszurikazeguszuri ◆ megfázás elleni gyógyszermegfázás elleni gyógyszer
kazeikazei ◆ adóadó 「Kazei-o mendzsoszareta.」 „Nem
kellett adót fizetnem.” ◆ adóztatásadóztatás ◆ vámvám ◇

icsiricukazeiicsiricukazei egykulcsosegykulcsos adóadó ◇ kadzsúka-kadzsúka-
zeizei különadókülönadó ◇ tokubecukazeitokubecukazei különadókülönadó ◇

nidzsúkazeinidzsúkazei kettőskettős adóztatásadóztatás ◇ bunrika-bunrika-
zeizei elkülönített adózáselkülönített adózás
kazeinkazein ◆ kazeinkazein
kazeisómeisokazeisómeiso ◆ adóbevallási igazolásadóbevallási igazolás
kazeisotokukazeisotoku ◆ adóalapadóalap ◆ adókötelesadóköteles jöve-jöve-
delemdelem
kazeiszurukazeiszuru ◆ adóztatadóztat 「Inu-o katteitemo ka-
zeiszaremaszu.」 „A kutyát tartókat is adóztat-
ják.” ◆ megadóztatmegadóztat 「Ginkójokinmo kazeiszar-
eru.」 „Megadóztatják a bankbetéteket is.” ◆

megvámolmegvámol
kazeitaisótonarukazeitaisótonaru ◆ adókötelesadóköteles 「Kono
teate-va kazeitaisótonaru.」 „Ez a juttatás adókö-
teles.”

kazejokekazejoke ◆ szélfogószélfogó ◆ szélvédőszélvédő
kazekaorukazekaoru ◆ üdeüde 「Kazekaoru gogacu」 „üde
májusi szellő”

kazemakaszekazemakasze ◆ sodródássodródás
kazemakaszenokazemakaszeno ◆ céltalancéltalan 「Kazemakaszeno
tabi」 „céltalan utazás”

kazenimukaukazenimukau ◆ széllelszéllel szembenszemben 「Kazeni
mukatte hasitta.」 „Széllel szemben futottam.”

kazeninorukazeninoru ◆ szélszél hátárahátára szállszáll 「Hanszen-
va kazeni notte kókaisiteita.」 „A vitorlás a szél
hátán futott a tengeren.”

kazenoarukazenoaru ◆ szelesszeles 「Kazenoaru hi-va
jagaibábekjú-va jarimaszen.」 „Ha szeles idő van,
nem sütünk a szabadban húst.”

kazenofukimavasikazenofukimavasi ◆ kiki tudja,tudja, miértmiért 「Dósi-
ta kazeno fuki mavasika kabuni te-o dasita.」 „Ki
tudja, miért, részvényekkel kezdett foglalkozni.” ◆

szeszélyszeszély ◆ valahogyvalahogy 「Dóiu kazeno fuki ma-
vasika, kjóha dzsósino kigengaii.」 „Valahogy ma
jó kedve van a főnökömnek.” ◇ dóiukazenofu-dóiukazenofu-
kimavasikakimavasika mimi ütöttütött belebele 「Dóiu kazeno fuki
mavasika otto-va sokki-o aratta.」 „Nem tudom
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mi ütött a férjembe, hogy elmosogatott.” ◇ dói-dói-
ukazenofukimavasikaukazenofukimavasika mitmit tesztesz istenisten 「Dó-
iu kazeno fuki mavasikakecsina dzsósiga gocsiszó-
sitekureta.」 „Mit tesz isten, megvendégelt a fu-
kar főnököm.” ◇ dósitakazenofukimavasikadósitakazenofukimavasika
mimi ütöttütött belébelé ◇ dósitakazenofukimavasikadósitakazenofukimavasika
vajonvajon miértmiért ◇ dósitakazenofukimavasikadósitakazenofukimavasika
kiki tudja,tudja, miértmiért 「Dósita kazeno fuki mavasika,
dzsósiga kjúni sinszecuninatta.」 „Ki tudja, miért,
a főnököm hirtelen kedves lett.”

kazenofukimavasidekurukazenofukimavasidekuru ◆ szélszél hozzahozza
「Dóiu kazeno fuki mavasidekokoni kitano?」
„Mi szél hozott?”

kazenokodearukazenokodearu ◆ kintkint szeretszeret játszanijátszani
「Kodomo-va kazeno koda.」 „A gyerekek kint
szeretnek játszani.”

kazenootokazenooto ◆ suhogássuhogás
kazenotajorikazenotajori ◆ kósza hírkósza hír ◆ szóbeszédszóbeszéd
kazenotajorinikikukazenotajorinikiku ◆ rebesgetettrebesgetett informá-informá-
ciótciót meghallmeghall 「Karega rikonsitarasiito kazeno
tajorini kiita.」 „Azt rebesgetik, hogy elvált.”

kaze-okaze-o fukaszerufukaszeru ◆ úgyúgy viselkedikviselkedik 「One-
eszan kaze-o fukaszeru.」 „Úgy viselkedik, mint-
ha ő lenne a nővérem.” ◇ otószankaze-ootószankaze-o fu-fu-
kaszerukaszeru atyáskodikatyáskodik 「Otto-va otószan kaze-
o fukaszete vatasini meireibakarisiteiru.」 „A fér-
jem atyáskodni akar felettem, mindig parancsol-
gat.” ◇ dzsósikaze-odzsósikaze-o fukaszerufukaszeru főnököskö-főnököskö-
dikdik 「Hitorino dórjó-va dzsósikaze-o fukaszete-
iru.」 „Az egyik munkatársam főnökösködik fe-
lettem.” ◇ szenpaikaze-oszenpaikaze-o fukaszeteibarufukaszeteibaru
atyáskodikatyáskodik 「Csímuno hitori-va szenpaikaze-o
fukaszete ibatteita.」 „A csapat egyik tagja atyás-
kodott a többiek felett.”

kaze-okaze-o fukaszufukaszu ◆ játszikjátszik 「Dzsósikaze fu-
kasiteiru.」 „Főnökösdit játszik.” ◆ megjátszikmegjátszik
「Eijúkaze-o fukaszu.」 „Megjátssza a hőst.”

kaze-okaze-o fukitószufukitószu ◆ huzatothuzatot csinálcsinál 「Mado-
o akete hejani fú-o fuki tósita.」 „Kinyitottam az
ablakokat, hogy huzatot csináljak.”

kaze-okaze-o hiiteiruhiiteiru ◆ náthásnáthás 「Kaze-o hiiteiru-
no?」 „Náthás vagy?”

kaze-okaze-o hikuhiku ◆ megfázikmegfázik 「Nureta jófukude
kaze-o hiita.」 „Az átázott ruhában megfáztam.”
◆ meghűlmeghűl 「Kóto-o kinaide dekaketanode, kaze-
o hiita.」 „Nem vittem kabátot, és meghűltem.”

kaze-okaze-o ireruireru ◆ kiszellőztetkiszellőztet 「Hejani kaze-o
ireta.」 „Kiszellőztettem a szobát.”

kaze-okaze-o jomujomu ◆ kitapasztaljakitapasztalja aa széljárástszéljárást
「Dzsidaino kaze-o jonda.」 „Kitapasztalta korá-
nak széljárását.”

kaze-okaze-o kirukiru ◆ hasítjahasítja aa levegőtlevegőt 「Jari-va
kaze-o kitte tonda.」 „A lándzsa hasította a leve-
gőt.” ◆ süvítsüvít 「Ja-va kaze-o kitte tonda.」 „A
nyílvessző süvítve szállt.” ◇ katadekaze-okatadekaze-o kirukiru
feszítfeszít 「Katade kaze-o kitte aruita.」 „Feszítve
sétált.”

kaze-okaze-o kittetobukittetobu ◆ surrogsurrog 「Jaga kaze-o kitte
tondeitta.」 „A nyíl surrogva repült.”

kaze-okaze-o kittetondeikuotokittetondeikuoto ◆ surrogássurrogás 「Jaga
kaze-o kitte tondeiku oto」 „nyíl surrogása”

kaze-okaze-o kurattekuratte ◆ fejvesztvefejvesztve 「Kaze-o ku-
ratte nigeta.」 „Fejvesztve menekültem.”

kazeotokazeoto ◆ szélsüvítésszélsüvítés
kaze-okaze-o tószutószu ◆ kiszellőztetkiszellőztet 「Hejani kaze-o
tósita.」 „Kiszellőztettem a szobát.”

kaze-okaze-o ukeruukeru ◆ belekapbelekap aa szélszél 「Ho-va kaze-
o uketa.」 „Belekapott a szél a vitorlába.”

kazetósikazetósi ◆ nyitottságnyitottság 「Kono kaisa-va kaze-
tósiga varukute dzsibunno iken-o ienai.」 „Ez a
cég nem nyitott, nem tudom elmondani a vélemé-
nyemet.” ◆ szellőzésszellőzés 「Kono kikaino kazetósi-
va varui.」 „Ennek a gépnek nem jó a szellőzése.”

kazetósinojoikazetósinojoi ◆ levegőslevegős 「Kazetósinojoi aka-
rui hejadesita.」 „Levegős és világos volt szoba.”
◆ szellősszellős 「Kono heja-va kazetósigajoi.」 „Ez a
szoba szellős.”

kazetósinovaruikazetósinovarui ◆ levegőtlenlevegőtlen 「Kazetósino
varui heja」 „levegőtlen szoba”

kazetósi-okazetósi-o jokuszurujokuszuru ◆ kiszellőztetkiszellőztet
「Kurumanodoa-o zenbuakete, kazetósi-o jokus-
ita.」 „Kinyitotta a kocsi összes ajtaját, hogy ki-
szellőztessen.”

kaze-vakaze-va manbjómanbjó nono motomoto ◆ megfázásmegfázás ezerezer
betegség okozójabetegség okozója
kazókazó ◆ álalakbanálalakban kristályosodókristályosodó ◆ pszeu-pszeu-
domorfdomorf ◇ dósicukazódósicukazó paramorfparamorf
kazókazó ◆ növekedésnövekedés ◆ növelésnövelés
kazoeagerukazoeageru ◆ felsorolfelsorol 「Dzsikono gen-in-o
hitocu hitocu kazoe ageta.」 „Egyenként felsorol-
ta a baleset okait.” ◆ összeszámolösszeszámol 「Tanani na-
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randeiru hon-o kazoe ageta.」 „Összeszámolta a
könyveket a polcon.”

kazoedekazoede ◆ születésiszületési évetévet beleszámolvabeleszámolva
「Kazoede godzsuszszai」 „születési évet beleszá-
molva 50 éves”

kazoedosikazoedosi ◆ látottlátott évekévek számaszáma 「Kazoe
dosi-va umareta tokiga iszszaideszu.」 „A látott
évek száma születéskor 1 év.”

kazoekirenaikazoekirenai ◆ megszámlálhatatlanmegszámlálhatatlan 「Csó-
no surui-va kazoe kirenaihodoaru.」 „Megszám-
lálhatatlanul sok lepkefaj létezik.” ◆ számtalanszámtalan
「Teian-o kotovaru rijú-va kazoe kirenaihodoari-
maszu.」 „Számtalan oka van, hogy miért nem tu-
dom elfogadni az ajánlatodat.” ◆ temérdektemérdek soksok
「Okane-o kazoe kirenaikurai motteiru.」 „Te-
mérdek sok pénze van.” ◆ töméntelentöméntelen 「Nivani
kazoe kirenaihodonokatacumurigaita.」 „Tömén-
telen mennyiségű csiga lepte el a kertet.”

kazoemacsigaerukazoemacsigaeru ◆ elszámolelszámol 「Iszu-o kazoe
macsigaeta.」 „Elszámoltam a székeket.”

kazoenaoszukazoenaoszu ◆ átszámolátszámol 「Okane-o nando-
mo kazoe naosita.」 „Többször is átszámoltam a
pénzt.”

kazoerukazoeru ◆ átolvasátolvas 「Okane-o joku kazoeta.」
„Átolvastam a pénzt.” ◆ elszámolelszámol 「Dzsúmade
kazoeta.」 „Elszámoltam tízig.” ◆ leolvasleolvas
「Okane-o cukueno uede kazoeta.」 „Leolvastam
az asztalra a pénzt.” ◆ leszámolleszámol 「Okane-o cu-
kueno uede kazoeta.」 „Leszámoltam az asztalra
a pénzt.” ◆ megolvasmegolvas 「Okane-o kazoeta.」
„Megolvastam a pénzt.” ◆ megszámlálmegszámlál 「Bunsó-
no nakano tango-o kazoeta.」 „Megszámláltam a
szavakat a mondatban.” ◆ megszámolmegszámol 「Uma-
o kazoeru.」 „Megszámolja a lovakat.” ◆ össze-össze-
olvasolvas 「Ari gane-o kazoeta.」 „Összeolvasta a
pénzét.” ◆ összeszámlálösszeszámlál 「Hareta hi-o kazoe-
ta.」 „Összeszámlálta a derült napokat.” ◆ szá-szá-
mítmít 「Furui honmo zaiszanno nakani kazoeta.」
„A régi könyveket is a vagyonba számítottam.” ◆

számolszámol 「Dzsúmade kazoetekudaszai.」 „Szá-
moljon tízig!” ◇ sindakonotosi-osindakonotosi-o kazoerunakazoeruna
amiami elmúlt,elmúlt, elmúltelmúlt ◇ jubiorikazoerujubiorikazoeru meg-meg-
számolszámol azaz ujjainujjain 「Kinóno szankasita hito-o
jubiori kazoeta.」 „Megszámolta az ujjain, hogy
hányan voltak tegnap.” ◇ jubi-ojubi-o ottekazoeruottekazoeru
ujjainujjain megszámolmegszámol 「Mokutekicsimadeno eki-o
jubi-o otte kazoeta.」 „Az ujjaimon megszámol-
tam, hány állomást kell még mennem.”

kazoerukotokazoerukoto ◆ számlálásszámlálás
kazoetaterukazoetateru ◆ felsorolfelsorol 「Kakono cumi-o ka-
zoe tateta.」 „Felsoroltam a múltbeli bűneit.”

kazoeutakazoeuta ◆ számoló dalszámoló dal ◆ számoló rímszámoló rím
kazokukazoku ◆ nemesnemes ◇ daimjókazokudaimjókazoku nemessénemessé
vált földesúrvált földesúr
kazokukazoku ◆ családcsalád 「Ucsi-va joninkazokude-
szu.」 „A mi családunk négytagú.” ◇ kakukazo-kakukazo-
kuku egygenerációsegygenerációs családcsalád 「Kakukazokuto ka-
kudaikazoku」 „egygenerációs és többgenerációs
család” ◇ daikazokudaikazoku nagycsaládnagycsalád 「Daikazo-
kuno zeikinkódzsogakuga fueru.」 „A nagycsalá-
dosok adókedvezményt fognak kapni.”

kazokuaikazokuai ◆ családszeretetcsaládszeretet
kazokucsúsin-nokazokucsúsin-no ◆ családcentrikuscsaládcentrikus ◆ csa-csa-
ládközpontúládközpontú
kazokudakedekazokudakede ◆ szűkszűk családicsaládi körbenkörben 「Ka-
zokudakede kekkonsiki-o ageta.」 „Szűk családi
körben tartották az esküvőt.”

kazokugaóikazokugaói ◆ nagynagy családjacsaládja vanvan 「Kare-va
kazokuga ói.」 „Nagy családja van.”

kazokugurumidekazokugurumide ◆ családostulcsaládostul 「Kazokugu-
rumide rjokóni dekaketa.」 „Családostul elutaz-
tunk.”

kazokuicsidókazokuicsidó ◆ pereputtypereputty
kazokukádokazokukádo ◆ társkártyatárskártya
kazokukeikakukazokukeikaku ◆ családtervezéscsaládtervezés
kazokukószeikazokukószei ◆ családfelépítéscsaládfelépítés 「Kare-va
ucsino kazokukószei-o joku sitteiru.」 „Jól ismeri
a családunk felépítését.”

kazokumukenokazokumukeno ◆ családokcsaládok számáraszámára 「Ka-
zokumukeno csintaimanson」 „bérlakás családok
számára”

kazokunokazokuno ◆ családicsaládi 「Kazokuno kizuna」
„családi kötelék”

kazokunocudoikazokunocudoi ◆ családi összejövetelcsaládi összejövetel
kazokunoicsiinkazokunoicsiin ◆ családtagcsaládtag 「Ucsino inu-va
kazokuno icsiindeszu.」 „A kutya nálunk család-
tag.”

kazokusugikazokusugi ◆ családszemléletcsaládszemlélet
kazokuszeidokazokuszeido ◆ arisztokratikusarisztokratikus rendszerrendszer
◆ nemesi rendszernemesi rendszer
kazokuszeidokazokuszeido ◆ családrendszercsaládrendszer
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kazokuszeikeiszeitaimahikazokuszeikeiszeitaimahi ◆ öröklődőöröklődő fe-fe-
szes alsó végtagi bénulásszes alsó végtagi bénulás
kazokuteatekazokuteate ◆ családi pótlékcsaládi pótlék
kazokutekinafun-ikikazokutekinafun-iki ◆ családias hangulatcsaládias hangulat
kazokuzukurikazokuzukuri ◆ családalapításcsaládalapítás
kazokuzuredekazokuzurede ◆ családostulcsaládostul 「Kazokuzure-
de rjokóni ikimasita.」 „Családostul utaztam el.”

kazukazu ❶ számszám 「Kodomono kazuga gensósitei-
ru.」 „A gyerekek száma csökken.” ◆ állományállomány
「Kono mizúmini-va szakanano kazuga ói.」 „Eb-
ben a tóban jó a halállomány.” ◆ beleszámolásbeleszámolás
「Kimino bunmo kazuni ireta.」 „A te részedet
is beleszámoltam.” ◆ mennyiségmennyiség 「Tonikaku
kazu-o ure!」 „Mindenesetre nagy mennyiségben
áruld!” ◇ kazunaranukazunaranu jelentéktelenjelentéktelen 「Ka-
zunaranu mi」 „jelentéktelen személy” ◇ kazu-kazu-
oo konaszukonaszu sokatsokat foglalkozikfoglalkozik 「Gogakutte
kazu-o konaszanaito umakunaranai.」 „A nyelv-
tanulásnál sokat kell foglalkozni a nyelvvel.” ◇

kazu-okazu-o konaszukonaszu sokatsokat csinálcsinál 「Kazu-o kon-
asite nareta.」 „Sokat csinálva hozzászoktam.” ◇

kazu-okazu-o konaszukonaszu minélminél többtöbb dolgotdolgot csinálcsinál
「Kazu-o konasite keiken-o cunda.」 „Minél több
dolgot csinálva szereztem tapasztalatot.” ◇ kazu-kazu-
oo szoroeruszoroeru összegyűjtiösszegyűjti aa szükségesszükséges
mennyiségetmennyiséget 「Purezentonocsokono kazu-o
szoroeta.」 „Összegyűjtöttem a csokimennyisé-
get, ami az ajándékokhoz kell.” ◇ kazu-okazu-o fuja-fuja-
szuszu megszaporodikmegszaporodik 「Kónotori-va dzsodzsoni
kazu-o fujasiteita.」 „A gólyák lassan megszapo-
rodtak.” ◇ kiszúkiszú páratlanpáratlan számszám 「Gúszúto ki-
szú」 „páros és páratlan szám” ◇ gúszúgúszú párospáros
számszám 「Gúszúto kiszú」 „páros és páratlan
szám” ◇ sizenszúsizenszú természetestermészetes számszám ◇

szeiszúszeiszú pozitívpozitív számszám ◇ fukuszoszúfukuszoszú komp-komp-
lexlex számszám ◇ fuszúfuszú negatívnegatív számszám ◇ mononomonono
kazude-vakazude-va nainai jelentéktelenjelentéktelen 「Bokuno
kanasiszanado-va mono nokazudehanai.」 „Az én
szomorúságom jelentéktelen.”

kazudemaszarukazudemaszaru ◆ számbeliszámbeli fölénybenfölényben vanvan
「Aitenocsímu-va kazude maszatteita.」 „A má-
sik csapat számbeli fölényben volt.”

kazukazukazukazu ◆ tömkelegetömkelege 「Mondaino kazuka-
zu.」 „Problémák tömkelege.”

kazukazunokazukazuno ◆ számosszámos 「Kazukazuno meisza-
ku」 „számos híres alkotás”

kazunaranukazunaranu ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Kazunaranu
mi」 „jelentéktelen személy”

kazunokokazunoko ◆ heringkaviárheringkaviár
kazu-okazu-o fujaszufujaszu ◆ megszaporodikmegszaporodik
「Kónotori-va dzsodzsoni kazu-o fujasiteita.」 „A
gólyák lassan megszaporodtak.”

kazuóikazuói ◆ soksok 「Kazuói kankókjaku」 „sok turis-
ta” ◆ számosszámos 「Kazuói rjóriga damasita.」 „Szá-
mos ételt felszolgáltak.”

kazu-okazu-o konaszukonaszu ◆ minélminél többtöbb dolgotdolgot csinálcsinál
「Kazu-o konasite keiken-o cunda.」 „Minél több
dolgot csinálva szereztem tapasztalatot.” ◆ so-so-
katkat csinálcsinál 「Kazu-o konasite nareta.」 „Sokat
csinálva hozzászoktam.” ◆ sokatsokat foglalkozikfoglalkozik
「Gogakutte kazu-o konaszanaito umakunara-
nai.」 „A nyelvtanulásnál sokat kell foglalkozni a
nyelvvel.”

kazuókukazuóku ◆ nagynagy számbanszámban 「Gaisikeikigjóga
kazuókuarimaszu.」 „Nagy számban vannak kül-
földi érdekeltségű vállalatok.”

kazuókunokazuókuno ◆ számosszámos 「Kazuókuno kunini itta-
kotogaaru.」 „Számos országban járt már.”

kazu-okazu-o szoroeruszoroeru ◆ összegyűjtiösszegyűjti aa szüksé-szüksé-
gesges mennyiségetmennyiséget 「Purezentonocsokono kazu-
o szoroeta.」 „Összegyűjtöttem a csokimennyisé-
get, ami az ajándékokhoz kell.”

kazurakazura ◆ kúszónövénykúszónövény ◇ nenasikazuranenasikazura
arankaaranka
kazuszukunaikazuszukunai ◆ kevéskevés 「Konokurabu-va ka-
iinga kazuszukunai.」 „Kevés tagja van ennek a
klubnak.” ◆ ritkaritka 「Kono hende eigoga cúdzsiru
misze-va kazuszukunai.」 „Ritka itt az olyan üz-
let, ahol beszélnek angolul.”

keke ◆ isis 「Kagi-va dokoni oitakke?」 „Hová is
tettük a kulcsot?” ◆ nemnem isis tudomtudom 「Kare-va
kuruma-o motteitakke?」 „Nem is tudom, van ne-
ki kocsija?” ◆ vajonvajon 「Ucsino gakkóniszon-na
szeitoirukke?」 „Vajon tényleg van ilyen diák az
iskolánkban?”

keke ◆ családcsalád 「Tanaka ke」 „Tanaka család” ◆

nemzetségnemzetség 「Micuiie」 „Micui nemzetség” ◇

ókeóke királyi családkirályi család
keke ◆ érzetérzet 「Szamuke」 „hidegérzet” ◆ haj-haj-
lamlam 「Szono kenoaru danszei」 „homoszexuális
hajlamú férfi” ◆ jeljel ◆ tűnőtűnő ◇ ijakeijake megcsö-megcsö-
mörlésmörlés ◇ ijakeijake undorundor ◇ ijakeijake nemtetszésnemtetszés
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◇ irokeiroke szexuálisszexuális érdeklődésérdeklődés ◇ irokeiroke sze-sze-
xuálisxuális vonzerővonzerő ◇ irokejorikuikeirokejorikuike szerelem-szerelem-
nélnél többretöbbre tartjatartja azaz evéstevést 「Kanodzso-va
irokejori kui keda.」 „Az a nő a szerelemnél több-
re tartja az evést.” ◇ otokokkeotokokke férfireférfire utalóutaló
jeljel 「Otokokkenonai ie」 „férfire utaló jel nélküli
ház” ◇ otokokkeotokokke férfireférfire jelenlétjelenlét 「Otokok-
kenonai sokuba」 „férfi nélküli munkahely” ◇ on-on-
nakkenakke nőrenőre utalóutaló jeljel 「On-nakkenonai ie」
„nőre utaló jel nélküli ház” ◇ on-nakkeon-nakke nőinői je-je-
lenlétlenlét 「On-nakkenonai sokuba」 „nők nélküli
munkahely” ◇ on-nakkeon-nakke nőkkelnőkkel körülvételkörülvétel
「On-nakkenonai otoko」 „férfi, aki valahogy
nincs nőkkel körülvéve” ◇ kuikekuike étvágyétvágy ◇ ge-ge-
nana tűnőtűnő 「Kanasigena hjódzsó」 „szomorúnak
tűnő arckifejezés” ◇ sóbaikkesóbaikke üzletiüzleti indítta-indítta-
tástás ◇ sóbaikkesóbaikke nyerészkedésnyerészkedés 「Kono misze-
va sóbaikke-o dasiszugiteiru.」 „Ez az üzlet nye-
részkedni akar.” ◇ hinokenonaihinokenonai fűtetlenfűtetlen 「Hi-
no kenonai heja」 „fűtetlen szoba”

keke ◆ jóslójeljóslójel 「Hakkeno varui ke」 „jóslópálca
rossz jele” ◇ hakkehakke jóslatjóslat 「Atarumo hakkea-
taranumo hakke.」 „A jóslat vagy bejön, vagy
nem.” ◇ hakkehakke jóslásjóslás
keke ◆ fekvőfekvő szőr-gyökszőr-gyök ◆ gyapjúgyapjú 「Keno ku-
cusita」 „gyapjúzokni” ◆ hajhaj ◆ szőrszőr
「Tenitakuszan-no kega haeteita.」 „Sok szőr volt
a kezén.” ◆ szőrzetszőrzet 「Nekono javarakai ke」
„macska puha szőrzete” ◆ tolltoll 「Torino kega nu-
keta.」 „Kihullott a madár tolla.” ◆ tollazattollazat ◇

ippon-nokeippon-noke szőrszálszőrszál ◇ inunokeinunoke kutyaszőrkutyaszőr
◇ umageumage lószőrlószőr ◇ umanokeumanoke lószőrlószőr ◇ keno-keno-
haetajónahaetajóna kicsitkicsit jobbjobb 「Sirótoni keno haet-
ajóna sigoto」 „kicsit jobb munka, mint egy ama-
tőré” ◇ kehodomonaikehodomonai csöppnyicsöppnyi sincssincs 「Tata-
kau ki-va kehodomonai.」 „Csöppnyi harci szel-
lem sincs benne.” ◇ ke-oke-o musirumusiru megkopasztmegkopaszt
「Torino ke-o musitta.」 „Megkopasztottam a
tyúkot.” ◇ szókedacuszókedacu felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán
「Szó kangaerudakede szókedacu.」 „Még a gon-
dolatától is feláll a szőr a hátamon.” ◇ szókeda-szókeda-
cujónacujóna hajmeresztőhajmeresztő 「Szókedacujóna hana-
si」 „hajmeresztő történet” ◇ nacugenacuge nyárinyári tol-tol-
lazatlazat ◇ nacugenacuge nyárinyári szőrzetszőrzet ◇ nekonokenekonoke
macskaszőrmacskaszőr ◇ hanagehanage orrszőrorrszőr ◇ fujugefujuge télitéli
bundabunda 「Inu-va fujugeninatta.」 „A kutya téli
bundát növesztett.” ◇ fujugefujuge télitéli szőrzetszőrzet ◇

fujugefujuge télitéli tollazattollazat ◇ makigemakige göndörgöndör hajhaj
◇ minokegajodacuminokegajodacu felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán
「Kareno tegami-o jonde mino kegajodacsimasi-

ta.」 „A levelére felállt a szőr a hátamon.” ◇ mimi-mimi-
gege fülszőrfülszőr
keakea ◆ ápolásápolás 「Szukin-kea」 „bőrápolás” ◆

gondozásgondozás 「Otosijorinokea」 „idősgondozás” ◇

keaszurukeaszuru gondozgondoz 「Akacsan-nokeaszuru.」
„Gondozza a kisbabát.” ◇ keaszurukeaszuru ápolápol
「Higenokea-o szuru.」 „Ápolja a szakállát.” ◇

szukin-keaszukin-kea bőrápolásbőrápolás ◇ hea-keahea-kea hajápoláshajápolás

keacukiródzsinhómukeacukiródzsinhómu ◆ gondozásosgondozásos idő-idő-
sotthonsotthon
keagarikeagari ◆ fellendülésfellendülés
keagariszurukeagariszuru ◆ fellendülfellendül 「Rjóaside hazumi-
o cukete, tecubóni keagarisita.」 „A lábamat meg-
himbálva fellendültem a korlátra.”

keagerukeageru ◆ felrúgfelrúg 「Bóru-o keageta.」 „Felrúg-
tam a labdát.” ◆ levegőbelevegőbe rúgrúg 「Uma-va usiro-
no asi-o keageta.」 „A ló a hátsó lábával a levegő-
be rúgott.”

kea-hauszukea-hauszu ◆ gondozóotthongondozóotthon
keanakeana ◆ póruspórus 「Keanaga hiraiteite jogorega
cumatteimaszu.」 „A pórusok kitágultak, és közé-
jük ment a kosz.”

keareszumiszukeareszumiszu ◆ figyelmetlenségbőlfigyelmetlenségből szár-szár-
mazó hibamazó hiba ◆ hanyagságból származó hibahanyagságból származó hiba
keasikeasi ◆ szőrszőr növekedésenövekedése 「Boku-va kamino
keasiga hajai.」 „Gyors a hajam növekedése.” ◆

szőrösszőrös lábláb ◆ szőrszálszőrszál 「Dzsútanno keasiga
szorotteiru.」 „A szőnyeg szőrszálai egyenlő
hosszúak.”

keaszurukeaszuru ◆ ápolápol 「Higenokea-o szuru.」
„Ápolja a szakállát.” ◆ gondozgondoz 「Akacsan-
nokeaszuru.」 „Gondozza a kisbabát.”

kea-vákákea-váká ◆ gondozógondozó
kebakeba ◆ meredekségetmeredekséget érzékeltetőérzékeltető dombor-dombor-
zatizati vonalkázásvonalkázás ◆ rojtrojt ◇ kebadacukebadacu roj-roj-
tosodiktosodik 「Zubon-no szuszoga kebadatteiru.」
„Rojtosodik a nadrágom alja.” ◇ kebadacukebadacu ki-ki-
szőrösödikszőrösödik 「Eriga szukosi kebadatteiru.」 „Ki-
csit kiszőrösödött a gallérom.”

kebabukebabu ◆ kebabkebab ◇ doná-kebabudoná-kebabu dönerdöner ke-ke-
babbab ◇ doneru-kebabudoneru-kebabu döner kebabdöner kebab
kebadacukebadacu ◆ kirojtosodikkirojtosodik 「Nunono kiri ku-
csiga kebadatteiru.」 „Kirojtosodott a ruhaanyag
vágott széle.” ◆ kiszőrösödikkiszőrösödik 「Eriga szukosi
kebadatteiru.」 „Kicsit kiszőrösödött a gallérom.”

17521752 ke ke – kebadacu kebadacu AdysAdys



◆ rojtosodikrojtosodik 「Zubon-no szuszoga kebadattei-
ru.」 „Rojtosodik a nadrágom alja.”

kebaekebae ◆ bársonylégybársonylégy
kebakebasiikebakebasii ◆ csiricsárécsiricsáré 「Kebakebasii fu-
ku」 „csiricsáré ruha” ◆ rikítórikító 「Kebakebasii
iro」 „rikító szín” ◆ túlzotttúlzott 「Kebakebasii ke-
só」 „túlzott smink”

kebarikebari ◆ műcsaliműcsali ◆ műlégyműlégy
kebiisikebiisi ◆ rendőrbírórendőrbíró
kebiisicsókebiisicsó ◆ rendőrbírói hivatalrendőrbírói hivatal
kebjókebjó ◆ látszatbetegséglátszatbetegség ◆ szimulálásszimulálás ◆

szimulált betegségszimulált betegség ◆ tettetett betegségtettetett betegség
kebjónohitokebjónohito ◆ szimulánsszimuláns
kebjó-okebjó-o cukaucukau ◆ betegségetbetegséget színlelszínlel
「Kebjó-o cukatte kaisa-o jaszunda.」 „Betegsé-
get színlelve nem mentem dolgozni.” ◆ szimulálszimulál
「Kare-va bjókide-va nakute kebjó-o cukattei-
ru.」 „Nem beteg, csak szimulál.”

kebukaikebukai ◆ szőrösszőrös 「Kareno te-va kebukai.」
„Szőrös a keze.”

keburukeburu ◆ füstölfüstöl
kéburukéburu ◆ drótkötéldrótkötél ◆ kábelkábel ◆ kötélkötél ◆ sod-sod-
ronyrony ◇ encsókéburuencsókéburu hosszabbítóhosszabbító kábelkábel ◇

gaiszókéburugaiszókéburu páncélkábelpáncélkábel ◇ kaiteikéburukaiteikéburu
mélytengerimélytengeri kábelkábel 「Kaiteikéburu-o siku.」
„Mélytengeri kábelt fektet.” ◇ kakúkéburukakúkéburu lég-lég-
kábelkábel ◇ kakúkéburukakúkéburu légvezetéklégvezeték ◇ sírudo-sírudo-
kéburukéburu árnyékoltárnyékolt kábelkábel ◇ saheikéburusaheikéburu ár-ár-
nyékoltnyékolt kábelkábel ◇ tasinkéburutasinkéburu többerestöbberes ve-ve-
zetékzeték ◇ csikakéburucsikakéburu földkábelföldkábel ◇ cuiszuto-cuiszuto-
kéburukéburu sodrottsodrott kábelkábel ◇ cuiszutopeakéburucuiszutopeakéburu
sodrottsodrott vezetékvezeték ◇ dódzsikukéburudódzsikukéburu koaxiá-koaxiá-
lislis kábelkábel ◇ doroppu-kéburudoroppu-kéburu bevezetőbevezető kábelkábel
◇ hikarifaibá-kéburuhikarifaibá-kéburu optikai kábeloptikai kábel
kéburu-doramukéburu-doramu ◆ kábeldobkábeldob
kéburuháneszukéburuháneszu ◆ kábelkötegkábelköteg
kéburukákéburuká ◆ siklósikló
kéburukattákéburukattá ◆ kábelvágókábelvágó
kéburunomaiszecukéburunomaiszecu ◆ kábelfektetéskábelfektetés
kéburu-okéburu-o hikuhiku ◆ kábelezkábelez ◆ kábeltkábelt fektetfektet
「Kaiteikéburu-o hiita.」 „Tenger alatti kábelt
fektetett.”

kéburu-pittokéburu-pitto ◆ kábelaknakábelakna
kéburuterebikéburuterebi ◆ kábeltévékábeltévé
kéburu-terebi-csan-nerukéburu-terebi-csan-neru ◆ kábelcsatornakábelcsatorna

kéburu-terebidzsonkéburu-terebidzson ◆ kábeltévékábeltévé
kecukecu ◆ hiányhiány 「Kecu-o oginau.」 „Pótolja a hi-
ányt.” ◇ gaszukecuninarugaszukecuninaru kifogykifogy aa benzinbenzin
「Kuruma-va gaszu kecuninatta.」 „Kifogyott a
kocsiból a benzin.” ◇ kecuinkecuin üresedésüresedés 「Joru-
no keibiinni hitorikecuingaarimaszu.」 „Van egy
üresedés az éjjeliőröknél.”

kecukecu ◆ döntésdöntés ◆ szavazásszavazás 「Szanpino kecu-
o totta.」 „Szavaztunk.”

kecukecu ◆ hátsóhátsó részrész ◆ picsapicsa 「Kecu-o kettobas-
zuzo!」 „Picsán rúglak!” ◆ seggsegg 「Kecuno ana」
„segglyuk” ◇ kecunoaoikecunoaoi zöldfülűzöldfülű 「Kecuno aoi
vakazó」 „zöldfülű fiatal” ◇ kecunoanakecunoana segg-segg-
lyuklyuk ◇ kecu-o makurukecu-o makuru ellenséges leszellenséges lesz
kecuacukecuacu ◆ vérnyomásvérnyomás 「Kecuacuga agatta.」
„Felment a vérnyomásom.” ◇ kakucsókikecua-kakucsókikecua-
cucu diasztolésdiasztolés vérnyomásvérnyomás ◇ kókecuacukókecuacu ma-ma-
gasgas vérnyomásvérnyomás ◇ súsukukikecuacusúsukukikecuacu szisz-szisz-
toléstolés vérnyomásvérnyomás ◇ teikecuacuteikecuacu alacsonyalacsony
vérnyomásvérnyomás
kecuacudzsujókikecuacudzsujóki ◆ baroreceptorbaroreceptor
kecuacukeikecuacukei ◆ vérnyomásmérővérnyomásmérő
kecuacukókajakukecuacukókajaku ◆ vérnyomáscsökkentővérnyomáscsökkentő
kecuacukókazaikecuacukókazai ◆ vérnyomáscsökkentővérnyomáscsökkentő
kecubankecuban ◆ hiányzóhiányzó számszám ◆ kihagyottkihagyott számszám
「Szebangódzsúszan-va kecubanninatteita.」 „A
mezeknél kihagyták a 13-as számot.”

kecubecukecubecu ◆ elbúcsúzáselbúcsúzás 「Kakotono kecube-
cu」 „elbúcsúzás a múlttól” ◆ elváláselválás 「Furu-
szatotono kecubecu」 „elválás a szülőföldtől”

kecubecuszurukecubecuszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik
kecubenkecuben ◆ véres székletvéres széklet
kecubikecubi ◆ befejezésbefejezés ◆ kódakóda
kecubigokecubigo ◆ zárszózárszó
kecubinkecubin ◆ járattörlésjárattörlés 「Akutenkónotame
hikóki-va kecubinninatta.」 „A rossz időjárás mi-
att törölték a repülőjáratot.”

kecubókecubó ◆ hiányhiány ◆ szűkölködésszűkölködés ◇ aenkecu-aenkecu-
bóbó cinkhiánycinkhiány ◇ bitaminkecubóbitaminkecubó vitaminhiányvitaminhiány

kecubósókecubósó ◆ hiánybetegséghiánybetegség ◇ bitaminkecu-bitaminkecu-
bósóbósó kóroskóros vitaminhiányvitaminhiány ◇ bitaminkecubó-bitaminkecubó-
sósó avitaminózisavitaminózis
kecubószeisikkankecubószeisikkan ◆ hiánybetegséghiánybetegség
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kecubószurukecubószuru ◆ hiányhiány vanvan 「Sokurjóga kecu-
bószuru.」 „Élelmiszerhiány van.” ◆ nincsnincs ele-ele-
gendőgendő 「Sikinga kecubószuru.」 „Nincs elegen-
dő tőke.”

kecubucukecubucu ◆ kiváló emberkiváló ember
kecudankecudan ◆ döntésdöntés ◇ szaisúkecudanszaisúkecudan végsővégső
döntésdöntés
kecudangacukanaikecudangacukanai ◆ döntésképtelendöntésképtelen
「Kecudangacukanai hito」 „döntésképtelen em-
ber”

kecudan-okecudan-o kudaszukudaszu ◆ döntdönt 「Jószeini-va
ódzsinaitono kecudan-o kudasita.」 „Úgy döntöt-
tem, nem teszek eleget a kérésnek.”

kecudanrjokukecudanrjoku ◆ döntőképességdöntőképesség
kecudanszurukecudanszuru ◆ döntdönt 「Ucsi-va sudzsingaicu-
mo kecudanszuru.」 „Nálunk mindig az uram
dönt.” ◆ eldönteldönt 「Kekkon-o kecudansita.」 „El-
döntöttem, hogy megházasodom.”

kecudzsikecudzsi ◆ betűkimaradásbetűkimaradás
kecudzsicukecudzsicu ◆ gyümölcshozásgyümölcshozás ◆ gyümölcsö-gyümölcsö-
zészés ◆ terméstermés ◆ termésfejlődéstermésfejlődés ◆ termés-termés-
hozáshozás ◇ kakunenkecudzsicukakunenkecudzsicu másodéventemásodévente
terméstermés ◇ tan-ikecudzsicutan-ikecudzsicu partenokarpiapartenokarpia ◇

tan-ikecudzsicutan-ikecudzsicu megtermékenyítésmegtermékenyítés nélkülinélküli
termésfejlődéstermésfejlődés
kecudzsicuszurukecudzsicuszuru ◆ gyümölcsötgyümölcsöt hozhoz 「Kono
ki-va kecudzsicusinai.」 „Ez a fa nem hoz gyümöl-
csöt.” ◆ gyümölcsözőgyümölcsöző 「Naganenno dorjoku-va
kecudzsicusita.」 „A sokéves erőfeszítésünk gyü-
mölcsöző volt.”

kecudzsokecudzso ◆ hiányhiány 「Dzsósikino kecudzsokara
dzsikoga haszszeisita.」 „A józan ész hiánya okoz-
ta a balesetet.” ◇ kjúkakukecudzsokjúkakukecudzso szaglás-szaglás-
hiányhiány
kecudzsókecudzsó ◆ távolléttávollét
kecudzsoszurukecudzsoszuru ◆ hiányoshiányos 「Szorenicuiteno
dzsóhó-va kecudzsositeiru.」 „Azzal kapcsolatban
hiányosak az információk.” ◆ hiányzikhiányzik 「Kare-
va tasa-e no kjókanga kecudzsositeiru.」 „Hiány-
zik belőle az együttérzés.”

kecudzsószurukecudzsószuru ◆ kihagykihagy 「Szensu-va
daiszanszen-o kecudzsósita.」 „A versenyző a
harmadik mérkőzést kihagyta.” ◆ nemnem veszvesz
résztrészt 「Kegano eikjóde soszen-o kecudzsósi-
ta.」 „Sérülés miatt az első mérkőzésen nem vett
részt.”

kecudzsúkecudzsú ◆ szangítiszangíti
kecuekikecueki ◆ vérvér
kecuekidokukecuekidoku ◆ vérméregvérméreg
kecuekidzsunkankecuekidzsunkan ◆ vérkeringésvérkeringés
kecuekigatakecuekigata ◆ vércsoportvércsoport 「Anatano
kecuekigata-va nandeszuka.」 „Milyen a vércso-
portja?”

kecuekiginkókecuekiginkó ◆ vérellátó szolgálatvérellátó szolgálat
kecuekigjókokecuekigjóko ◆ véralvadásvéralvadás ◆ vér-vér-
koagulációkoaguláció
kecuekigjókobósizaikecuekigjókobósizai ◆ véralvadásgátlóvéralvadásgátló
szerszer ◆ vérhígítóvérhígító
kecuekigjókoinsikecuekigjókoinsi ◆ véralvadási faktorvéralvadási faktor
kecuekikecubókecuekikecubó ◆ vérszegénységvérszegénység
kecuekikenszakecuekikensza ◆ vérvizsgálatvérvizsgálat
kecuekikenszanokekkakecuekikenszanokekka ◆ vérképvérkép
kecuekinodzsunkankecuekinodzsunkan ◆ vérkeringésvérkeringés
kecuekinókanmonkecuekinókanmon ◆ vér-agy gátvér-agy gát
kecuekinosikkankecuekinosikkan ◆ vérrendellenességvérrendellenesség
kecuekiszaibókecuekiszaibó ◆ vérsejtvérsejt
kecuekiszanpurukecuekiszanpuru ◆ vérmintavérminta
kecuekiszeizaikecuekiszeizai ◆ vérkészítményvérkészítmény
kecuekiteikjósakecuekiteikjósa ◆ véradóvéradó
kecuekizókecuekizó ◆ vérképvérkép
kecuenkecuen ◆ vérrokonvérrokon ◆ vérrokonságvérrokonság
kecuenkankeikecuenkankei ◆ vérkapcsolatvérkapcsolat ◆ vérrokonivérrokoni
kapcsolatkapcsolat
kecuenszentakukecuenszentaku ◆ rokonszelekciórokonszelekció
kecugankecugan ◆ palapala
kecugan-jukecugan-ju ◆ palaolajpalaolaj
kecugikecugi ◆ döntésdöntés ◆ határozathatározat 「Takae kecu-
giga szeiricusita.」 „Határozat született az átala-
kításról.” ◇ kjódókecugikjódókecugi közösközös döntésdöntés ◇ ko-ko-
kurenkecugikurenkecugi ENSZ-határozatENSZ-határozat
kecugiankecugian ◆ határozat-tervezethatározat-tervezet 「Kecugian-
nicuite tógi-o szuru.」 „Megvitatják a határozat-
tervezetet.”

kecugjokuzuikecugjokuzui ◆ héliotróphéliotróp
kecugokecugo ◆ befejezésbefejezés ◆ végkövetkeztetésvégkövetkeztetés
kecugókecugó ◆ hiányzóhiányzó számszám 「Tosokansozó zassi-
no kecugó」 „könyvtár állományában lévő maga-
zin hiányzó száma”
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kecugókecugó ◆ egyesülésegyesülés ◆ kacsoláskacsolás ◆ kohéziókohézió
◆ kötéskötés ◇ ionkecugóionkecugó ionosionos kötéskötés ◇ kaga-kaga-
kukecugókukecugó kémiaikémiai kötéskötés ◇ gurikosidokecu-gurikosidokecu-
gógó glikozidosglikozidos kötéskötés ◇ szuiszokecugószuiszokecugó hid-hid-
rogénkötésrogénkötés ◇ tankecugótankecugó egyszeresegyszeres kötéskötés
◇ nidzsúkecugónidzsúkecugó kettőskettős kötéskötés ◇ haiikecugóhaiikecugó
koordinatívkoordinatív kötéskötés ◇ pepucsidokecugópepucsidokecugó pep-pep-
tidkötéstidkötés ◇ micscsakukecugómicscsakukecugó szorosszoros kap-kap-
csolódáscsolódás ◇ júdókecugójúdókecugó induktív csatolásinduktív csatolás
kecugóbuikecugóbui ◆ kötőhelykötőhely
kecugóenerugíkecugóenerugí ◆ kötési energiakötési energia
kecugóhankecugóhan ◆ összetett bűntényösszetett bűntény
kecugóhószokukecugóhószoku ◆ asszociativitásasszociativitás
kecugókakecugóka ◆ valenciavalencia
kecugókakukecugókaku ◆ kötési szögkötési szög
kecugókondenszákecugókondenszá ◆ csatoló kondenzátorcsatoló kondenzátor
kecugósikecugósi ◆ címkézett csatlakozócímkézett csatlakozó
kecugószosikikecugószosiki ◆ kötőszövetkötőszövet
kecugószosikienkecugószosikien ◆ kötőszövet-gyulladáskötőszövet-gyulladás
kecugószószeidzsikecugószószeidzsi ◆ sziámi ikreksziámi ikrek
kecugószuikecugószui ◆ kötöttkötött vízvíz 「Dzsijúszuito kecu-
gószui」 „szabad víz és kötött víz”

kecugószurukecugószuru ◆ asszociálasszociál ◆ egyesülegyesül 「Fu-
tacuno szeitóga kecugósita.」 „Két párt egyesült.”
◆ egymáshozegymáshoz kötődikkötődik 「Gensi-va kecugósi-
ta.」 „Az atomok egymáshoz kötődtek.” ◆ össze-össze-
kapcsolódikkapcsolódik 「Ucsúszen-va ucsúszutéson-ni ke-
cugósita.」 „Az űrhajó összekapcsolódott az űrál-
lomással.” ◆ vegyülvegyül 「Szuiszoto szanszo-va ke-
cugósite mizuninatta.」 „A hidrogén és az oxigén
vegyülve vizet alkot.”

kecuikecui ◆ döntésdöntés ◆ elhatározáselhatározás 「Szeifu-va
dacugenpacuno kecui-o aratanisita.」 „A kor-
mány megerősítette az elhatározását az atomerő-
művek felszámolását illetően.” ◆ elszántságelszántság ◆

tettrekészségtettrekészség ◇ kecui-okecui-o katamerukatameru szilár-szilár-
dandan elhatározelhatároz 「Taisokuno kecui-o katame-
ta.」 „Szilárdan elhatároztam, hogy felmondok.”

kecuinkecuin ◆ üresedésüresedés 「Joruno keibiinni hitori-
kecuingaarimaszu.」 „Van egy üresedés az éjjeli-
őröknél.”

kecui-okecui-o katamerukatameru ◆ szilárdanszilárdan elhatározelhatároz
「Taisokuno kecui-o katameta.」 „Szilárdan elha-
tároztam, hogy felmondok.”

kecuiszurukecuiszuru ◆ eldönteldönt 「Kekkon-o kecuisita.」
„Eldöntöttem, hogy megházasodom.” ◆ elhatá-elhatá-
rozroz 「Dzsuh-kiro jaszerujóni kecuisita.」 „Elha-
tároztam, hogy 10 kilót fogyni fogok.”

kecujúbjókecujúbjó ◆ hemofíliahemofília ◆ vérzékenységvérzékenység
kecujúbjókandzsakecujúbjókandzsa ◆ vérzékeny személyvérzékeny személy
kecumacukecumacu ◆ befejezésbefejezés 「Eigano kecumacu」
„film befejezése” ◆ lezáruláslezárulás ◆ végvég 「Mono-
gatarino kecumacu」 „történet vége” ◆ végki-végki-
fejletfejlet 「Szenszóno kecumacu」 „háború végki-
fejlete” ◇ kecumacu-okecumacu-o mukaerumukaeru végetvéget érér
「Dzsiken-va hiszanna kecumacu-o mukaeta.」
„Az eset tragikus véget ért.”

kecumacugacukukecumacugacuku ◆ elrendeződikelrendeződik 「Szono
mondai-va mada kecumacugacuiteinai.」 „A
probléma még nem rendeződött el.” ◆ lezárullezárul
「Szono hanasi-va mada kecumacugacuiteinai.」
„Az a történet még nem zárult le.”

kecumacuninarukecumacuninaru ◆ végetvéget érér 「Sudzsinkóga
koroszarenakattara, eiga-va dóiu kecumacuninat-
tadesóka?」 „Ha nem ölik meg a főhőst, hogyan
ért volna véget a film?” ◆ végződikvégződik 「Bóken-va
szaiakuno kecumacutonatta.」 „A kaland rosszul
végződött.”

kecumacu-okecumacu-o cukerucukeru ◆ lezárlezár 「Dzsikenni
kecumacu-o cuketa.」 „Lezárták az ügyet.”

kecumacu-okecumacu-o mukaerumukaeru ◆ végetvéget érér 「Dzsiken-
va hiszanna kecumacu-o mukaeta.」 „Az eset tra-
gikus véget ért.”

kecumakukecumaku ◆ kötőhártyakötőhártya
kecumakuenkecumakuen ◆ kötőhártya-gyulladáskötőhártya-gyulladás
kecumazukukecumazuku ◆ megbotlikmegbotlik
kecumeikecumei ◆ vérszerződésvérszerződés
kecumjakukecumjaku ◆ érér ◆ származásszármazás ◆ vérrokon-vérrokon-
ságság
kecunikukecuniku ◆ vérrokonvérrokon
kecunikukaszurukecunikukaszuru ◆ magáévámagáévá tesztesz 「Siszó-o
kecunikukaszuru.」 „Magáévá teszi az eszmét.”

kecunjókecunjó ◆ véres vizeletvéres vizelet
kecunjósókecunjósó ◆ véres vizelésvéres vizelés ◆ vérvizelésvérvizelés
kecunoanakecunoana ◆ segglyuksegglyuk
kecunoaoikecunoaoi ◆ zöldfülűzöldfülű 「Kecuno aoi vakazó」
„zöldfülű fiatal”
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kecu-okecu-o kettobaszukettobaszu ◆ szétrúgjaszétrúgja aa seggétseggét
「Rakugakisita jacunokecu-o kettobasitejaru!」
„Szétrúgom a seggét annak, aki összefirkálta a fa-
lat!”

kecu-o makurukecu-o makuru ◆ ellenséges leszellenséges lesz
kecurakukecuraku ◆ hiányhiány 「Rjósinno kecuraku」 „lel-
kiismeret hiánya” ◆ kimaradáskimaradás ◇ détanokecu-détanokecu-
rakuraku hiányos adathiányos adat
kecurakuszurukecurakuszuru ◆ hézagoshézagos 「Kiokuga kecur-
akusiteiru.」 „Hézagosak az emlékeim.” ◆ hiá-hiá-
nyosnyos 「Dzsóhóga kecurakusiteiru.」 „Hiányosak
az információim.” ◆ hiányzikhiányzik 「Kare-va dzsó-
sikiga kecurakusiteiru.」 „Hiányzik belőle a józan
ész.”

kecurecukecurecu ◆ félbeszakadásfélbeszakadás 「Kósóno kecure-
cu」 „tárgyalások félbeszakadása” ◆ megszaka-megszaka-
dásdás
kecurecuszaszerukecurecuszaszeru ◆ megszakítmegszakít 「Kósó-o ke-
curecuszaszeta.」 „Megszakította a tárgyaláso-
kat.”

kecurecuszurukecurecuszuru ◆ megszakadmegszakad 「Kósó-va kecu-
recusita.」 „A tárgyalások megszakadtak.”

kecureikecurei ◆ üdvözlésüdvözlés kihagyásakihagyása 「Mocsúnicu-
ki nengakecurei itasimaszu.」 „A gyász miatt nem
küldünk üdvözlő lapot.”

kecurinpakecurinpa ◆ vérnyirokvérnyirok
kecurjúkecurjú ◆ véráramvéráram ◆ véráramlásvéráramlás
kecurokecuro ◆ kivezetőkivezető útút 「Mizukarano inocsi-o
tosite kecuro-o kiri hiraita.」 „Élete kockáztatásá-
val tört magának kivezető utat.”

kecurokecuro ◆ harmatképződésharmatképződés ◆ kondenzációkondenzáció
◆ páralecsapódáspáralecsapódás ◆ párásodáspárásodás ◇ hikecurohikecuro
nemnem lecsapódólecsapódó ◇ hikecurohikecuro nemnem kondenzálókondenzáló
「Hikecurokankjó」 „nem kondenzáló környezet”
◇ hikecurojókihikecurojóki nem kondenzáló tartálynem kondenzáló tartály
kecurobósikecurobósi ◆ páramentesítéspáramentesítés
kecurobósifirumukecurobósifirumu ◆ párátlanító fóliapárátlanító fólia
kecurobósiszupurékecurobósiszupuré ◆ páramentesítőpáramentesítő sprayspray

kecuronkecuron ◆ konklúziókonklúzió ◆ konzekvenciakonzekvencia ◆ kö-kö-
vetkeztetésvetkeztetés 「Kicsinto kangaenaide kecuron-
o daszuno-va jokunai.」 „Nem szabad meggon-
dolatlan következtetéshez jutni.” ◆ megállapí-megállapí-
tástás 「Kecuron-va hajaszugitamitaidane.」 „Úgy
tűnik, elhamarkodott megállapítás volt.” ◆ vég-vég-
következtetéskövetkeztetés 「Kono kikai-va súrifukanótoiu

kecuronni tah-sita.」 „Arra a végkövetkeztetésre
jutottam, hogy a készülék javíthatatlan.” ◇ kecu-kecu-
ronzukeruronzukeru következtetésrekövetkeztetésre jutjut 「Keikaku-
va dzsicugenfukanódato kecuronzuketa.」 „Arra a
következtetésre jutott, hogy a terv megvalósítha-
tatlan.”

kecuron-okecuron-o daszudaszu ◆ következtetésrekövetkeztetésre jutjut
「Kecuron-o daszazuni kaigiga ovatta.」 „Úgy ért
véget az értekezlet, hogy nem jutottunk semmi-
lyen következtetésre.”

kecuron-okecuron-o hikidaszuhikidaszu ◆ következtetésrekövetkeztetésre
jutjut 「Macsigatta kecuron-o hiki dasita.」 „Rossz
következtetésre jutott.” ◆ levonjalevonja aa következ-következ-
tetésttetést 「Csószasirjókara kecuron-o hiki dasi-
ta.」 „A vizsgálati anyagból levontam a következ-
tetést.”

kecuronszurukecuronszuru ◆ megállapítmegállapít 「Sikin-va tarina-
ito kecuronsita.」 „Megállapította, hogy kevés a
tőke.”

kecuronzukerukecuronzukeru ◆ következtetésrekövetkeztetésre jutjut
「Keikaku-va dzsicugenfukanódato kecuronzuke-
ta.」 „Arra a következtetésre jutott, hogy a terv
megvalósíthatatlan.”

kecuro-okecuro-o hirakuhiraku ◆ utatutat nyitnyit 「Tekidzsinni
cukkonde kecuro-o hiraita.」 „Az ellenség vona-
lán áttörve utat nyitott.”

kecuro-o torinozokukotokecuro-o torinozokukoto ◆ párátlanításpárátlanítás
kecuroszurukecuroszuru ◆ bepárásodikbepárásodik 「Madoga kecu-
rosita.」 „Bepárásodott az ablak.” ◆ kondenzá-kondenzá-
lódiklódik 「Dzsóki-va madoni kecuroszuru.」 „A gőz
kondenzálódik az ablakon.”

kecurotenkecuroten ◆ harmatpontharmatpont
kecuruikecurui ◆ keserűkeserű könnykönny 「Kecurui-o siboru.」
„Keserű könnyeket hullat.” ◆ véres könnyvéres könny
kecuzeikecuzei ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat ◆ keményenkeményen
sújtó adósújtó adó
kecuzeiikkikecuzeiikki ◆ katonaikatonai szolgálatszolgálat ellenielleni lá-lá-
zadászadás
kecuzei-o kaszukecuzei-o kaszu ◆ kemény adót vet kikemény adót vet ki
kecuzentarukecuzentaru ◆ határozotthatározott 「Kecuzentaru
taido」 „határozott kiállás”

kecuzentokecuzento ◆ határozottanhatározottan ◆ markánsanmarkánsan
kecuzentositakecuzentosita ◆ erélyeserélyes 「Kecuzentosita ku-
csóde kotaeta.」 „Erélyes hangon válaszolt.” ◆
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határozotthatározott 「Kecuzentosita asidoriride aruki
dasita.」 „Határozott léptekkel elindult.”

kecuzokukecuzoku ◆ vérrokonvérrokon ◇ csokkeikecuzokucsokkeikecuzoku
egyenesegyenes ágiági rokonrokon ◇ bókeikecuzokubókeikecuzoku oldal-oldal-
ági vérrokonági vérrokon
kecuzokukankeikecuzokukankei ◆ vérrokonságvérrokonság
kecuzokukekkonkecuzokukekkon ◆ vérrokoni házasságvérrokoni házasság
kecsappukecsappu ◆ ketchupketchup
kecscsakukecscsaku ◆ elrendeződéselrendeződés ◆ lezáráslezárás 「Ha-
nasi aini kecscsakugacuita.」 „Lezárták a beszél-
getést.” ◆ megoldódásmegoldódás
kecscsakugacukukecscsakugacuku ◆ megoldódikmegoldódik 「Dzsikenni
kecscsakugacuita.」 „Megoldották az ügyet.” ◆

végetvéget érér 「Kósóni kecscsakugacuita.」 „Véget
értek a tárgyalások.”

kecscsaku-okecscsaku-o cukerucukeru ◆ lezárlezár 「Ronszóni
kecscsaku-o cuketa.」 „Lezárta a vitát.” ◆ végetvéget
vetvet 「Tatakaini kecscsaku-o cuketa.」 „Véget ve-
tett a harcoknak.”

kecscsakuszurukecscsakuszuru ◆ megoldódikmegoldódik 「Mondai-va
kecscsakusita.」 „Megoldódott a probléma.” ◆

végetvéget érér 「Araszoi-va kecscsakusita.」 „Véget
ért a viszály.”

kecscsinkecscsin ◆ vérsejtsüllyedésvérsejtsüllyedés ◆ vérsüllye-vérsüllye-
désdés
kecscsinkenszakecscsinkensza ◆ vérsüllyedés-vizsgálatvérsüllyedés-vizsgálat
keccsókeccsó ◆ remesebélremesebél ◆ vastagbélvastagbél ◇ eszu-eszu-
dzsókeccsódzsókeccsó szigmabélszigmabél
keccsóenkeccsóen ◆ vastagbélgyulladásvastagbélgyulladás
keccsókaszuisókeccsókaszuisó ◆ vastagbélsüllyedésvastagbélsüllyedés
keccsószecudzsokeccsószecudzso ◆ vastagbélkimetszésvastagbélkimetszés
keccsúkeccsú ◆ vérben lévővérben lévő
keccsúarukórunódokeccsúarukórunódo ◆ véralkoholszintvéralkoholszint
keccsúarukórunódonokenszakeccsúarukórunódonokensza ◆ véralkohol-véralkohol-
vizsgálatvizsgálat
kecsikecsi ◆ kicsinyességkicsinyesség ◆ köcsögségköcsögség ◆ zsu-zsu-
gorisággoriság ◇ kecsigacukukecsigacuku szerencsétlenülszerencsétlenül érér
「Icsidono furjóhinde kaisano hjóbannikecsiga-
cuita.」 „Szerencsétlenül érte a vállalat hírnevét,
hogy egyszer selejtet gyártott.” ◇ kecsi-okecsi-o cukerucukeru
elgáncsolelgáncsol 「Kare-va bokuno kangaenikecsi-o
cuketa.」 „Elgáncsolta az ötletemet.”

kecsigacukukecsigacuku ◆ szerencsétlenülszerencsétlenül érér 「Icsi-
dono furjóhinde kaisano hjóbannikecsigacuita.」
„Szerencsétlenül érte a vállalat hírnevét, hogy egy-

szer selejtet gyártott.” ◆ üldöziüldözi balszerencsebalszerencse
「Tabino hadzsimenikecsigacuita.」 „Kezdettől
fogva üldözte a balszerencse az utat.”

kecsigaerukecsigaeru ◆ melléfogmelléfog
kecsigaikecsigai ◆ melléfogásmelléfogás
kecsikecsirjokókecsikecsirjokó ◆ olcsó utazásolcsó utazás
kecsikecsiszurukecsikecsiszuru ◆ garasoskodikgarasoskodik 「Kecsike-
csiszezuni okane-o tametai.」 „Garasoskodás nél-
kül szeretnék pénzt gyűjteni!” ◆ krajcárosko-krajcárosko-
dikdik 「Okanenikecsikecsisinaide, iimono-o kat-
te!」 „Ne krajcároskodj, vegyél jó dolgokat!”

kecsikecsitokecsikecsito ◆ spórolvaspórolva 「Kecsikecsito
okane-o tameta.」 „Pénzt spórolt.”

kecsikemétokecsikeméto ◆ KecskemétKecskemét
kecsikuszaikecsikuszai ◆ fösvényfösvény 「Kecsi kuszai hito」
„fösvény ember” ◆ hitványhitvány 「Kecsi kuszaiszábi-
szu」 „hitvány szolgáltatás”

kecsinakecsina ◆ értéktelenértéktelen 「Kecsinapurezento」
„értéktelen ajándék” ◆ fösvényfösvény
「Anokecsinadzsidzsii-va zettaini okane-o kure-
naidesó.」 „Az a fösvény vénember biztosan nem
fog nekünk pénzt adni.” ◆ fukarfukar 「Óganemo-
csinokuszenikecsideszu.」 „Sok pénze van, de na-
gyon fukar.” ◆ fukarkodikfukarkodik ◆ köcsögköcsög 「Ke-
csi!」 „Köcsög vagy!” ◆ krajcároskodókrajcároskodó ◆ pitipiti
「Kecsina jaró」 „piti alak” ◆ smucigsmucig
「Kecsinakoto-o ivanaide, okane-o kasite!」
„Nem légy olyan smucig, adj kölcsön!” ◆ snasszsnassz
◆ sóhersóher 「Kecsina hito」 „sóher ember” ◆ szűkszűk
látókörűlátókörű 「Kan-ningu-va kecsina kangaeda.」
„A puskázás szűk látókörű gondolat.” ◆ vacakvacak
「Kecsina jófuku-o kiteiru.」 „Vacak ruhában
van.” ◆ zsugorizsugori 「Denki-o irenaihodokecsidesi-
ta.」 „Olyan zsugori volt, hogy még a villanyt sem
vezette be.”

kecsinbónakecsinbóna ◆ fukarfukar ◆ smucigsmucig ◆ sóhersóher
kecsi-okecsi-o cukerucukeru ◆ elgáncsolelgáncsol 「Kare-va bokuno
kangaenikecsi-o cuketa.」 „Elgáncsolta az ötlete-
met.”

kecsi-okecsi-o cukerucukeru ◆ belekötbeleköt 「Dósitemokecsi-o
cuketakatta.」 „Mindenáron belém akart kötni.”
◆ kötekedikkötekedik
kecsiraszukecsiraszu ◆ szétrugdosszétrugdos 「Gomi-o kecsira-
sita.」 „Szétrugdosta a szemetet.” ◆ szétverszétver
「Teki-o kecsirasita.」 „Szétverte az ellenséges
sereget.”
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kecsirukecsiru ◆ fukarkodikfukarkodik 「Rifómu dai-o kecsitte
kókaisita.」 „Megbántam, hogy fukarkodtam a
felújítási költséggel.” ◆ spórolspórol 「Kami-o kecsitte
sinbunsidekoppu-o cucunda.」 „A papírral spó-
rolva, újságpapírba csomagoltam a poharakat.”

kedakaikedakai ◆ fennköltfennkölt 「Kedakai kandzsó」
„fennkölt érzés” ◆ méltóságteljesméltóságteljes 「Kedakai
szugata」 „méltóságteljes alak” ◆ nemesnemes 「Ke-
dakai kao」 „nemes arcvonások”

kedamakedama ◆ bolyhbolyh ◆ szőrmókszőrmók
kedamagadekirukedamagadekiru ◆ bolyhosodikbolyhosodik
「Konoszétá-va szuguni kedamagadekiru.」 „Ez a
pulóver hamar bolyhosodik.”

kedamanoarukedamanoaru ◆ bolyhosbolyhos
kedamonokedamono ◆ fenevadfenevad ◆ vadállatvadállat 「Kono
otoko-va kedamonoda.」 „Ez az ember egy vadál-
lat.”

kedanikedani ◆ bársonyatkabársonyatka
kedaruikedarui ◆ bágyadtbágyadt 「Kedarui karada」 „bá-
gyadt test” ◆ bágyasztóbágyasztó 「Kedarui nicsijóbi」
„bágyasztó vasárnap”

kedaruszakedarusza ◆ bágyadtságbágyadtság
kedaruszónikedaruszóni ◆ lomhánlomhán
kedasikedasi ◆ nagyjábólnagyjából ◆ valóbanvalóban
kedasisigenkedasisigen ◆ valóban találó megjegyzésvalóban találó megjegyzés
kedokedo ◆ bárcsakbárcsak 「Asitatenkigajokattaraiike-
do.」 „Bárcsak jó lenne az idő holnap!” ◆ dede
「Kai mononi ittakedo, misze-va simatteita.」
„Elmentem vásárolni, de nem volt nyitva a bolt.”
◆ dede hiszenhiszen 「Nandomo ittandeszukedo.」 „De
hiszen már többször is elmondtam!” ◆ mégismégis
「Daiettositakedo futottesimatta.」 „Diétáztam,
mégis elhíztam.” ◆ mégsemmégsem 「Nomukedo jova-
nai.」 „Iszik, mégsem lesz részeg.” ◆ pedigpedig
「Kare-va szugoku ganbattakedone.」 „Pedig
mennyire igyekezett!” ◇ itteokukedoitteokukedo mostmost
szólokszólok 「Itteokukedo kin-jóbi-va sokudzsikaid-
ajo.」 „Most szólok, hogy pénteken vacsorára va-
gyunk hivatalosak.” ◇ szódakedoszódakedo háthát ◇ szó-szó-
dakedodakedo igaz, deigaz, de
kédzsikédzsi ◆ kalitkakalitka ◆ ketrecketrec ◆ tyúkketrectyúkketrec ◇

faradé-kédzsifaradé-kédzsi Faraday-kalitkaFaraday-kalitka
kédzsigaikédzsigai ◆ ketreces tartásketreces tartás
kedzsimekedzsime ◆ megkülönböztetésmegkülönböztetés ◆ miheztar-miheztar-
tástás ◆ nagynagy döntésdöntés 「Kekkonsiki-va dzsinszei-

nokedzsimedeszu.」 „A házasság egy nagy döntés
az ember életében.”

kedzsime-okedzsime-o cukerucukeru ◆ disztingváldisztingvál ◆ fele-fele-
lősségetlősséget vállalvállal 「Ano szeidzsika-va kono mon-
daini taisitekedzsime-o cukerubekida.」 „Annak
a politikusnak felelősséget kell vállalnia az ügy-
ben.” ◆ felelősségteljesfelelősségteljes elhatározásraelhatározásra jutjut
「Kare-va kedzsime-o cukete kekkonszurukotoni-
sita.」 „Felelősségteljesen elhatározta, hogy meg-
nősül.” ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Zen-
akunokedzsime-o cukeru.」 „Megkülönbözteti a
jót a rossztól.”

kedzsiramikedzsirami ◆ lapostetűlapostetű
kedzsuszukedzsuszu ◆ félszaténfélszatén
kefeuszuzakefeuszuza ◆ CefeuszCefeusz
kefiakefia ◆ kefírkefír
kegakega ❶ sérüléssérülés 「Zencsini súkannokega-o ot-
ta.」 „Két hét alatt gyógyuló sérülést szenvedett.”
❷ sebesüléssebesülés 「Heisino kega」 „katona sebesü-
lése” ◆ véletlenvéletlen 「Kegagacsi」 „véletlen nye-
rés” ◇ atamanokegaatamanokega fejsérülésfejsérülés ◇ inocsi-inocsi-
nikakavarukeganikakavarukega életveszélyeséletveszélyes sérüléssérülés ◇

ókegaókega súlyossúlyos sérüléssérülés 「Kare-va dzsidósadzsi-
kode ókega-o otta.」 „Az autóbalesetben súlyos
sérülést szenvedett.” ◇ karuikegakaruikega könnyűkönnyű sé-sé-
rülésrülés 「Karui kegade szundejokatta.」 „Örülök,
hogy megúsztam könnyebb sérüléssel.” ◇ kega-kega-
nokómjónokómjó mázlimázli 「Dzsikkenga sippaisita kek-
kaatarasii hacumeiga umaretanante, kegano kóm-
jódane.」 „Micsoda mázli, hogy a sikertelen kísér-
letből született az új találmány!” ◇ hizanokegahizanokega
térdsérüléstérdsérülés
kegajodacukegajodacu ◆ borsózikborsózik aa hátaháta 「Kireina
utagoede torihadaga tatta.」 „Borsózott a hátam,
a gyönyörű hangjától.”

kegakibarikegakibari ◆ karcolótűkarcolótű ◆ karctűkarctű
kegakiszurukegakiszuru ◆ előkarcolelőkarcol
keganinkeganin ◆ sebesültsebesült ◆ sérültsérült 「Dzsikode ke-
ganinga deta.」 „A balesetnek voltak sérültjei.”

keganingaderukeganingaderu ◆ sérültjesérültje vanvan 「Dzsikode-
va keganinga denakatta.」 „A balesetnek nem volt
sérültje.”

keganokegano ◆ hibázáshibázás 「Kegano kómjó」 „szeren-
csével végződő hibázás”

keganoatokeganoato ◆ sérülésnyomsérülésnyom
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keganokómjókeganokómjó ◆ mázlimázli 「Dzsikkenga sippaisita
kekkaatarasii hacumeiga umaretanante, kegano
kómjódane.」 „Micsoda mázli, hogy a sikertelen
kísérletből született az új találmány!”

keganukerukeganukeru ◆ vedlikvedlik 「Inu-va teikitekini kega
nukeru.」 „A kutya időnként vedlik.”

keganukerudzsikikeganukerudzsiki ◆ vedlési időszakvedlési időszak
kegaóikegaói ◆ szőrösszőrös 「Kega ói dóbucu」 „szőrös
állat”

kega-okega-o sijaszuisijaszui ◆ sebezhetősebezhető 「Busi-va joroi-
o kinaito kega-o sijaszui.」 „Ha harcoson nincs
páncél, akkor sebezhető.”

kega-okega-o szuruszuru / kegaszurukegaszuru ◆ bajabaja esikesik
「Otótoga kegasinaijóni ki-o cukete!」 „Vigyázz
az öcsédre, nehogy baja essék!” ◆ megsebesülmegsebesül
「Kare-va kócúdzsikode kega-o sita.」 „Közleke-
dési balesetben megsebesült.” ◆ megsérülmegsérül 「Ko-
ronde kega-o sita.」 „Elestem, és megsérültem.”
◆ sebesülsebesül ◆ sérülsérül 「Kega-o sita hito-o bjóinde
teatesita.」 „A sérült embert ellátták a kórház-
ban.”

kega-o szurukotokega-o szurukoto ◆ megsérülésmegsérülés
kegaravasiikegaravasii ◆ csúnyacsúnya 「Kegaravasii kotoba」
„csúnya beszéd” ◆ gyalázatosgyalázatos 「Kegaravasii
kói」 „gyalázatos tett” ◆ piszkospiszkos 「Kegaravasii
kane」 „piszkos pénz” ◆ undorítóundorító 「Szore-o mi-
runomo kegaravasii.」 „A látványától is undoro-
dom.”

kegarekegare ◆ fertőfertő 「Kanodzso-va szekenno kega-
reni szomatteinai.」 „Nem mételyezte meg a világ
fertője.” ◆ mocsokmocsok ◆ szégyenfoltszégyenfolt 「Icsizoku-
no kegare」 „család szégyenfoltja” ◆ tisztáta-tisztáta-
lanságlanság
kegarenonaikegarenonai ◆ makulátlanmakulátlan ◆ romlatlanromlatlan
kegare-o otoszukegare-o otoszu ◆ megtisztulmegtisztul
kegare-okegare-o siranaisiranai ◆ ártatlanártatlan 「Kegare-o sira-
nai kodomo」 „ártatlan kisgyermek”

kegarerukegareru ◆ bemocskolódikbemocskolódik 「Kegareta mei-
szei」 „bemocskolódott hírnév” ◆ tisztátalantisztátalan
leszlesz 「Kegareta kokoro」 „tisztátalan lélek” ◆

tisztességtelentisztességtelen leszlesz 「Kegareta okane.」
„Tisztességtelen úton szerzett pénz.” ◇ kegaretakegareta
megbecstelenítettmegbecstelenített 「Kegareta on-na.」
„Megbecstelenített nő.” ◇ kegaretakegareta mocskosmocskos
「Mimo kokoromo kegareta.」 „Teste-lelke

mocskos.” ◇ kegaretakegareta korruptkorrupt 「Kegareta
szeidzsika.」 „Korrupt politikus.”

kegaretakegareta ◆ korruptkorrupt 「Kegareta szeidzsika.」
„Korrupt politikus.”

kegaretakegareta ◆ megbecstelenítettmegbecstelenített 「Kegareta
on-na.」 „Megbecstelenített nő.” ◆ mocskosmocskos
「Mimo kokoromo kegareta.」 „Teste-lelke
mocskos.”

kegaszukegaszu ◆ bemocskolbemocskol 「Kigjóimédzsi-o kega-
sitesimatta.」 „Bemocskoltam a cég hírnevét.” ◆

meggyalázmeggyaláz 「Kami-o kegasita.」 „Meggyalázta
az istent.”

kegaszurukegaszuru / kega-okega-o szuruszuru ◆ bajabaja esikesik
「Otótoga kegasinaijóni ki-o cukete!」 „Vigyázz
az öcsédre, nehogy baja essék!” ◆ megsebesülmegsebesül
「Kare-va kócúdzsikode kega-o sita.」 „Közleke-
dési balesetben megsebesült.” ◆ megsérülmegsérül 「Ko-
ronde kega-o sita.」 „Elestem, és megsérültem.”
◆ sebesülsebesül ◆ sérülsérül 「Kega-o sita hito-o bjóinde
teatesita.」 „A sérült embert ellátták a kórház-
ban.”

kegauszukunarukegauszukunaru ◆ kopaszodikkopaszodik 「Kono nen-
reininaruto kega uszukunaru.」 „Ebben a korban
az ember már kopaszodik.”

kegavakegava ◆ bundabunda ◆ irhairha ◆ jobbjobb oldalioldali irha-irha-
gyökgyök ◆ prémprém ◆ szőrmeszőrme ◇ ottoszeinokegavaottoszeinokegava
fókaprémfókaprém
kegavabósikegavabósi ◆ kucsmakucsma ◆ szőrmesapkaszőrmesapka
kegavakótokegavakóto ◆ bundabunda ◆ irhabundairhabunda ◆ szőr-szőr-
mekabátmekabát
kegavasókegavasó ◆ szőrmekereskedőszőrmekereskedő
kegavasokuninkegavasokunin ◆ szűcsszűcs
kegavaszeihinkegavaszeihin ◆ szőrmeszőrme
kegen-nakegen-na ◆ értetlenértetlen 「Kegenna kao-o sita.」
„Értetlen tekintettel nézett.”

kegenszónikegenszóni ◆ értetlenülértetlenül 「Enzecusa-o ke-
genszóni micumeteita.」 „Értetlenül bámulta a
szónokot.”

kegiraikegirai ◆ antipátiaantipátia ◆ ellenszenvellenszenv
kegiraiszurukegiraiszuru ◆ ellenszenvetellenszenvet érezérez 「Hebi-
o kegiraiszuru.」 „Ellenszenvet érez a kígyókkal
szemben.”

kegonsúkegonsú ◆ kegon-buddhizmuskegon-buddhizmus
kehaeguszurikehaeguszuri ◆ hajnövesztőszerhajnövesztőszer
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kehaikehai ◆ ízelítőízelítő 「Sigacunanoni nacuno kehai-o
kandzsita.」 „Áprilisban ízelítőt kaptunk a nyár-
ból.” ◆ jeljel 「Amegajamu kehai-va nakatta.」
„Semmi jel nem mutatott arra, hogy elállna az
eső.” ◆ megérzésmegérzés 「Haigoni dzsósino kehai-o
kandzsita.」 „Megéreztem, hogy a főnököm mö-
göttem áll.” ◇ kehai-okehai-o kandzsirukandzsiru megérezmegérez
「Kurajamide hitono kehai-o kandzsita.」 „A sö-
tétben megéreztem egy ember jelenlétét.” ◇ szei-szei-
nokehainokehai életjeléletjel 「Murade szeino kehai-o kan-
dzsinakatta.」 „Semmi életjelet nem tapasztaltak
a faluban.”

kehai-okehai-o kandzsirukandzsiru ◆ megérezmegérez 「Kurajamide
hitono kehai-o kandzsita.」 „A sötétben megérez-
tem egy ember jelenlétét.”

kehodomonaikehodomonai ◆ csöppnyicsöppnyi sincssincs 「Tatakau ki-
va kehodomonai.」 „Csöppnyi harci szellem sincs
benne.”

keikei ◆ átmérőátmérő
keikei ◆ tíz billiárdtíz billiárd
keikei ◆ beállítottságbeállítottság 「Hosukeino hódókikan」
„konzervatív beállítottságú orgánum” ◆ rend-rend-
szerszer 「Csikjú-va taijókeiniarimaszu.」 „A Föld a
Naprendszerben van.” ◆ származásszármazás 「Kare-va
nikkeiburadzsiru dzsindeszu.」 „Japán származá-
sú brazil ember.” ◆ tartozástartozás 「Micuikeino ka-
isa」 „Micuihez tartozó vállalat” ◆ típustípus 「Eko
keino hito」 „környezetbarát típusú ember” ◇

gaisikeikigjógaisikeikigjó külföldikülföldi érdekeltségűérdekeltségű válla-válla-
latlat ◇ kaihókeikaihókei nyíltnyílt rendszerrendszer ◇ kekkankeikekkankei
érrendszerérrendszer ◇ koricukeikoricukei izoláltizolált rendszerrendszer ◇

dzsokeidzsokei nőinői ágág ◇ dzsokeinosiszondzsokeinosiszon nőinői le-le-
származottakszármazottak ◇ sinkeikeisinkeikei idegrendszeridegrendszer ◇

taiikukaikeinotaiikukaikeino sportnaksportnak élőélő 「Taiikukaikei-
no gakuszei」 „sportnak élő diák” ◇ dankeidankei férfiférfi
ágág ◇ dankeinosiszondankeinosiszon férfiférfi leszármazottakleszármazottak
◇ dokuricukeidokuricukei függetlenfüggetlen 「Dokuricukeiaití-
kigjó」 „független informatikai vállalat” ◇ do-do-
kuricukeimediakuricukeimedia függetlenfüggetlen médiamédia ◇ nikkei-nikkei-
dzsindzsin japánjapán származásúszármazású emberember ◇ heiszakeiheiszakei
zártzárt rendszerrendszer ◇ rikakeirikakei reálreál beállítottságbeállítottság
「Rikakeino hito」 „reál beállítottságú ember” ◇

rikakeirikakei reálreál 「Rikakeikamoku」 „reáltantárgy”

keikei ◆ mérőmérő 「Kecuacukei」 „vérnyomásmérő” ◆

összesenösszesen 「Dzsúmanenzucu keihjakuman en-
o kifusita.」 „Százezer jenenként, összesen egy-
milliót adományoztam.” ◆ tervterv 「Csókino kei-
o tateta.」 „Hosszútávú tervet készítettem.” ◇

icsinicsi-noicsinicsi-no kei-vakei-va asza-niasza-ni ariari reggelreggel kellkell
aa napranapra tervettervet készítenikészíteni ◇ ichinen-noichinen-no kei-kei-
vava gantan-nigantan-ni ariari újévkorújévkor kellkell éveséves tervettervet
készítenikészíteni ◇ kei-okei-o daszudaszu összegezösszegez 「Hjóno
tatekei-o dasita.」 „Összegeztem az oszlopokat a
táblázatban.” ◇ hjakunen-nokeihjakunen-nokei hosszúhosszú távútávú
tervterv
keikei ◆ vonalazásvonalazás ◇ urakeiurakei vastagvastag vonala-vonala-
zászás ◇ omotekeiomotekei vékonyvékony vonalazásvonalazás ◇ keino-keino-
aruaru vonalasvonalas 「Keinoaru kami」 „vonalas lap” ◇

keinonaikeinonai simasima 「Keinonai kami」 „sima lap” ◇

kei-okei-o hikuhiku megvonalazmegvonalaz 「Kamini kei-o hiita.」
„Megvonalaztam a papírt.” ◇ komocsikeikomocsikei ket-ket-
tőstős vonalazásvonalazás ◇ tatekeitatekei függőlegesfüggőleges vona-vona-
lazáslazás ◇ namikeinamikei hullámoshullámos vonalazásvonalazás ◇ fu-fu-
tokeitokei szélesszéles közűközű vonalazásvonalazás ◇ mukeimukei vona-vona-
lazatlanlazatlan 「Mukeinóto」 „vonalazatlan jegyzet-
füzet” ◇ jokokeijokokei vízszintes vonalazásvízszintes vonalazás
keikei ◆ alakalak 「Dósino kacujókei」 „ige ragozott
alakja” ◇ ukemikeiukemikei szenvedőszenvedő alakalak 「Dósino
ukemikei」 „ige szenvedő alakja” ◇ tansukukeitansukukei
rövidítettrövidített alakalak ◇ meireikeimeireikei felszólítófelszólító alakalak

keikei ◆ büntetésbüntetés 「Szacudzsinhan-va omoi keini
soszareta.」 „A gyilkost súlyos büntetésre ítélték.”
◇ kei-o cutomerukei-o cutomeru büntetését töltibüntetését tölti
keiaikeiai ◆ mély tiszteletmély tisztelet
keiaiszurukeiaiszuru ◆ mélyenmélyen tiszteltisztel 「Kono isi-va
dzsúminni keiaiszareteiru.」 „A lakosok mélyen
tisztelik ezt az orvost.”

keiankeian ◆ Keian-korKeian-kor
keibakeiba ◆ lóversenylóverseny 「Keibani kane-o kakeru.」
„Fogad a lóversenyen.”

keibacukeibacu ◆ büntetésbüntetés 「Kibisii keibacu-o uke-
ta.」 „Szigorú büntetést kapott.” ◆ felelősségrefelelősségre
vonásvonás 「Keibacu-o manugareru.」 „Elkerüli a
felelősségre vonást.”

keibacugakukeibacugaku ◆ büntetéstanbüntetéstan
keibacuhókikeibacuhóki ◆ büntetésibüntetési rendszabályrendszabály ◆

büntetőtörvénybüntetőtörvény
keibacunakeibacuna ◆ kiválókiváló ◆ sziporkázósziporkázó 「Keibacu-
na bundatta.」 „Sziporkázó mondat volt.”

keibacunisoszurukeibacunisoszuru ◆ megbüntetmegbüntet 「Han-nin-o
keibacuni soszuru.」 „Megbüntetik a tettest.”

keibacunórjokukeibacunórjoku ◆ büntethetőségbüntethetőség
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keibacu-okeibacu-o kuvaerukuvaeru ◆ megbüntetmegbüntet 「Futóni
keibacu-o kuvaerareta.」 „Igazságtalanul büntet-
tek meg.”

keibacuszeidzsikeibacuszeidzsi ◆ feleségfeleség rokonaibólrokonaiból állóálló
kormánykormány
keibadzsókeibadzsó ◆ lóversenypályalóversenypálya
keibahókeibahó ◆ lóversenytörvénylóversenytörvény
keibaikeibai ◆ árverésárverés ◆ árverezésárverezés ◆ aukcióaukció
keibajoszókeibajoszó ◆ lóversenytipplóversenytipp
keibakisukeibakisu ◆ zsokézsoké
keibaumakeibauma ◆ versenylóversenyló
keibecukeibecu ◆ lekezeléslekezelés ◆ lekicsinyléslekicsinylés ◆ lené-lené-
zészés ◆ megvetésmegvetés
keibecugokeibecugo ◆ pejoratívpejoratív értelműértelmű szószó ◆ pejo-pejo-
ratív jelzőratív jelző
keibecunokeibecuno ◆ lekezelőlekezelő 「Keibecuno me-o mu-
kerareta.」 „Lekezelően nézett rám.”

keibecunomekeibecunome ◆ megvető tekintetmegvető tekintet
keibecuszubekikeibecuszubeki ◆ megvetendőmegvetendő 「Kare-va ke-
ibecuszubeki szonzaidato omou.」 „Megvetendő
embernek tartom.”

keibecuszurukeibecuszuru ◆ lekicsinyellekicsinyel 「Kareno sigoto-o
keibecusita.」 „Lekicsinyeltem a munkáját.” ◆ le-le-
néznéz 「Kare-va dzsibunjori jovai hito-o keibecusi-
teiru.」 „Lenézi a nálánál gyengébbeket.” ◆ meg-meg-
vetvet 「Gizensa-o keibecuszuru.」 „Megveti a kép-
mutatókat.”

keibecutekinakeibecutekina ◆ lekicsinylőlekicsinylő ◆ lenézőlenéző
keibecutekinikeibecutekini ◆ lekicsinylőenlekicsinylően ◆ lenézőenlenézően
keiben-nakeiben-na ◆ praktikuspraktikus 「Keibenna szócsi」
„praktikus szerkentyű”

keibentecudókeibentecudó ◆ keskenykeskeny nyomtávúnyomtávú vasútvasút ◆

keskenyvágányú vasútkeskenyvágányú vasút
keibikeibi ◆ biztonságibiztonsági őrzésőrzés ◆ őrzésőrzés ◇ rjóiki-rjóiki-
keibikeibi területvédelemterületvédelem
keibibutaikeibibutai ◆ őrségőrség
keibigaisakeibigaisa ◆ őrző-védő vállalatőrző-védő vállalat
keibiinkeibiin ◆ biztonságibiztonsági őrőr ◆ őrőr 「Keibiin-va
sinnjúsa-o tometa.」 „Az őr megállította a beha-
tolót.”

keibikatéterukeibikatéteru ◆ orrkatéterorrkatéter
keibikjókakeibikjóka ◆ megerősített védelemmegerősített védelem

keibinakeibina ◆ csekélycsekély 「Keibina henkóga hicujó-
deszu.」 „Csekély változtatásra van szükség.” ◆

jelentéktelenjelentéktelen 「Akutenkó-va keibina higai-o
motarasita.」 „A rossz időjárás jelentéktelen kárt
okozott.” ◆ könnyűkönnyű 「Kore-va keibina futande-
szu.」 „Ez könnyű terhet jelent.”

keibiniatarukeibiniataru ◆ biztosítbiztosít 「Demode hjakunin-
no keiszacukanga keibini atatteita.」 „A tünteté-
sen 100 rendőr biztosította a helyszínt.”

keibisarjókeibisarjó ◆ rohamkocsirohamkocsi
keibiszurukeibiszuru ◆ őrizőriz 「Konobiru-va nidzsújo-
dzsikan keibiszareteiru.」 „Ezt az épületet a nap
24 órájában őrzik.”

keibitaikeibitai ◆ helyőrséghelyőrség ◆ őrségőrség ◇ engankeibi-engankeibi-
taitai partiparti őrségőrség ◇ kokkjókeibitaikokkjókeibitai határőr-határőr-
ségség
keibiteikeibitei ◆ őrhajóőrhajó
keibjakukeibjaku ◆ tiszteletteltisztelettel
keibokeibo ◆ rajongásrajongás ◆ tisztelettisztelet 「Szainóni
taisite keibono dzsó-o simeszu.」 „Tiszteletet mu-
tat a tehetség iránt.”

keibokeibo ◆ mostohaanyamostohaanya 「Keiboni szodaterare-
ta.」 „A mostohaanyja nevelte fel.” ◆ nevelő-nevelő-
anyaanya
keibókeibó ◆ hálószobahálószoba ◆ nappalinappali
keibókeibó ◆ gumibotgumibot 「Keiszacu-va keibóde
konran-o oszaejótosita.」 „A rendőrök gumibottal
próbálták fékezni a zavargást.”

keibódankeibódan ◆ polgáripolgári védelemvédelem ◆ polgárvéde-polgárvéde-
lemlem
keiboszurukeiboszuru ◆ rajongrajong 「Szeitotacsi-va kono
szenszei-o keibositeiru.」 „A diákok rajonganak
ezért a tanárért.” ◆ tiszteltisztel 「Murabito-va kare-
o keibositeiru.」 „A falu lakói tisztelik őt.”

keibukeibu ◆ felügyelőfelügyelő ◆ főhadnagyfőhadnagy ◆ rendőrfel-rendőrfel-
ügyelőügyelő
keibukeibu ◆ nyaknyak 「Keibu-o kókucuszuruto sódzsó-
o júhacuszuru.」 „Akkor jelentkezik a tünet, ami-
kor hátrahajlítja a nyakát.”

keibuhokeibuho ◆ hadnagyhadnagy
keibunodaiicsiszekicuikocukeibunodaiicsiszekicuikocu ◆ fejgyámfejgyám
keibuszekicuisókeibuszekicuisó ◆ nyakcsigolya-bántalomnyakcsigolya-bántalom
keicuekiszeiszeikeicuekiszeiszei ◆ vérképzésvérképzés
keicuikeicui ◆ nyakcsigolyanyakcsigolya
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keicuidakkjúkeicuidakkjú ◆ nyaki ficamnyaki ficam
keicuisókeicuisó ◆ nyakcsigolya-bántalomnyakcsigolya-bántalom
keicsicukeicsicu ◆ március 6 körülmárcius 6 körül
keicsókeicsó ◆ Keicsó-korKeicsó-kor
keicsókeicsó ◆ figyelmes meghallgatásfigyelmes meghallgatás
keicsókeicsó ◆ részvétnyilvánításrészvétnyilvánítás
keicsókeicsó ◆ értékelésértékelés ◆ könnyűkönnyű vagyvagy nehéznehéz ◆

könnyű vagy súlyoskönnyű vagy súlyos ◆ mérlegelésmérlegelés
keicsókeicsó ◆ gratulációgratuláció vagyvagy részvétnyilvání-részvétnyilvání-
tástás ◆ öröm vagy gyászöröm vagy gyász
keicsófuhakunakeicsófuhakuna ◆ könnyelműkönnyelmű 「Keicsófuha-
kuna vakamonotacsi」 „könnyelmű fiatalok”

keicsógankeicsógan ◆ felzitfelzit
keicsóhikeicsóhi ◆ gyászajándékgyászajándék ◆ kegyeletikegyeleti aján-aján-
dékdék ◆ ünnepi ajándékünnepi ajándék
keicsónoi-okeicsónoi-o aravaszuaravaszu ◆ részvétetrészvétet nyilvá-nyilvá-
nítnít 「Izokuni keicsóno i-o aravasita.」 „Részvétet
nyilvánított a gyászoló családnak.”

keicsórjokukeicsórjoku ◆ figyelőképességfigyelőképesség ◆ odafigye-odafigye-
léslés
keicsószurukeicsószuru ◆ figyelmesenfigyelmesen meghallgatmeghallgat ◆

tiszteletteltisztelettel hallgathallgat 「Sacsóno hanasi-o kei-
csószuru.」 „Tisztelettel hallgat, amit az igazgató
mond.”

keicsószuruniataiszurukeicsószuruniataiszuru ◆ érdemesérdemes meg-meg-
hallgatnihallgatni 「Keicsószuruni ataisinaiszupícsi-
da.」 „Meg sem érdemes hallgatni ezt a mesét.”

keicsúkeicsú ◆ összpontosításösszpontosítás
keicsúszurukeicsúszuru ◆ összpontosítösszpontosít 「Kaisano un-
eini zenrjoku-o keicsúszuru.」 „A vállalat vezeté-
sére összpontosítja az erejét.”

keidaikeidai ◆ szentélyszentély területeterülete 「Keidai-va kin-
endeszu.」 „A szentély területén tilos a dohány-
zás!” ◆ templom területetemplom területe ◆ templomudvartemplomudvar
keidainokenkeidainoken ◆ aktuális kérdésaktuális kérdés
keidanrenkeidanren ◆ JapánJapán VállalatokVállalatok SzövetségeSzövetsége

keidenkikeidenki ◆ elektromos kisgépelektromos kisgép ◆ kisgépkisgép
keidenkikeidenki ◆ jelfogójelfogó ◆ relérelé ◇ kaden-kaden-
acukeidenkiacukeidenki túlfeszültségfigyelőtúlfeszültségfigyelő relérelé ◇

dendzsikeidenkidendzsikeidenki mágnesrelémágnesrelé
keidokeido ◆ földrajziföldrajzi hosszúsághosszúság 「Idoto keido」
„földrajzi szélesség és hosszúság” ◆ hosszúsághosszúság
keidokeido ◆ kovaföldkovaföld

keidokeido ◆ dőlésszögdőlésszög ◇ kiacukeidokiacukeido légnyo-légnyo-
másgradiensmásgradiens
keidómjakukeidómjaku ◆ nyaki verőérnyaki verőér
keidómjakukeidómjaku ◆ fejifeji verőérverőér ◆ fejverőérfejverőér ◇ ga-ga-
ikeidómjakuikeidómjaku külsőkülső fejverőérfejverőér ◇ szókeidóm-szókeidóm-
jakujaku közösközös fejverőérfejverőér ◇ naikeidómjakunaikeidómjaku bel-bel-
ső fejverőérső fejverőér
keidómjakudókeidómjakudó ◆ karotiszöbölkarotiszöböl
keidómjakukjószakusókeidómjakukjószakusó ◆ nyakinyaki verőérszű-verőérszű-
kületkület
keidómjakusótaikeidómjakusótai ◆ karotisztestkarotisztest
keidonokeidono ◆ enyheenyhe 「Keidono sódzsó-o uttaeta.」
„Enyhe tünetekre panaszkodott.” ◆ kisebbkisebb ◆

kisfokúkisfokú 「Keidono hattacusógai」 „kisfokú fej-
lődési rendellenesség” ◆ kismértékűkismértékű 「Keidono
nincsisó」 „kismértékű demencia” ◆ könnyűkönnyű fo-fo-
kúkú 「Keidono kega-o otta.」 „Könnyű fokú sé-
rüléseket szenvedett.” ◆ mérsékeltmérsékelt fokúfokú 「Ke-
idonócuno sódzsógaaru.」 „Mérsékelt fokú de-
presszió jeleit mutatja.”

keidzsikeidzsi ◆ büntetőjogibüntetőjogi ügyügy ◆ nyomozónyomozó ◇ si-si-
fukukeidzsifukukeidzsi civil ruhás rendőrcivil ruhás rendőr
keidzsikeidzsi ◆ értesítésértesítés ◆ hirdetéshirdetés 「Dencsúno
keidzsi-o hatta.」 „Kiragasztott egy hirdetést a vil-
lanyoszlopra.” ◆ közleményközlemény ◆ plakátplakát 「Gen-
bani kencsikukeikakuno keidzsiga deteita.」 „Az
építkezés helyszínén ki volt rakva egy plakát a
tervről.”

keidzsikeidzsi ◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás 「Kamino keidzsi-o
uketa.」 „Megnyilvánult neki isten.” ◆ sugalma-sugalma-
zászás 「Kareno kokoro-va kamino keidzsinijotte
micsibikareta.」 „A szívét isteni sugalmazás ve-
zérelte.” ◇ keidzsiszurukeidzsiszuru küldküld 「Kami-va
dzsinruinimeszszédzsi-o keidzsisita.」 „Isten üze-
netet küldött az embereknek.” ◇ keidzsiszurukeidzsiszuru
megmutatmegmutat 「Sizenkai-va zóbucusuno csikara-o
keidzsisimaszu.」 „A természet megmutatja a Te-
remtő erejét.”

keidzsikeidzsi ◆ örömteliörömteli eseményesemény 「Kekkon-va ke-
idzsideszu.」 „Az esküvő örömteli esemény.”

keidzsikeidzsi ◆ kapcsolóigekapcsolóige ◆ kopulakopula ◆ létigelétige
keidzsikeidzsi ◆ időmérésidőmérés 「Densikeidzsi」 „elekt-
ronikus időmérés” ◆ időmérőidőmérő 「Keidzsiszócsi」
„időmérő szerkezet” ◇ tocsúkeidzsitocsúkeidzsi részidőrészidő
keidzsibankeidzsiban ◆ faliújságfaliújság ◆ hirdetőtáblahirdetőtábla ◆

üzenőfalüzenőfal 「Intánettoni keidzsibangaarima-
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szu.」 „Az Interneten van egy üzenőfalunk.” ◇

denkókeidzsibandenkókeidzsiban elektronikuselektronikus eredmény-eredmény-
jelző táblajelző tábla
keidzsidósakeidzsidósa ◆ kisautókisautó
keidzsidósaszenmontenkeidzsidósaszenmonten ◆ autószalonautószalon
keidzsidzsikenkeidzsidzsiken ◆ bűnügybűnügy
keidzsidzsókeidzsidzsó ◆ fantazmagórikusságfantazmagórikusság ◆ me-me-
tafizikatafizika ◆ metafizikaimetafizikai 「Keidzsidzsókaiga」
„metafizikai festészet” ◆ misztikusságmisztikusság
keidzsidzsógakukeidzsidzsógaku ◆ metafizikametafizika
keidzsidzsógakutekijuibucuronkeidzsidzsógakutekijuibucuron ◆ metafizi-metafizi-
kai materializmuskai materializmus
keidzsidzsónokeidzsidzsóno ◆ bűnügyibűnügyi
keidzsigakarikeidzsigakari ◆ időmérőidőmérő
keidzsihankeidzsihan ◆ bűnelkövetésbűnelkövetés
keidzsihikokuninkeidzsihikokunin ◆ vádlottvádlott
keidzsihosókeidzsihosó ◆ jóvátételjóvátétel
keidzsijoszenkeidzsijoszen ◆ időmérő versenyidőmérő verseny
keidzsikakeidzsika ◆ fizikaifizikai 「Keidzsikano szekai」 „fi-
zikai világ”

keidzsikagakukeidzsikagaku ◆ természettantermészettan
keidzsimonokeidzsimono ◆ detektívtörténetdetektívtörténet ◆ krimikrimi
「Terebide keidzsimono-o mita.」 „Krimit néz-
tem a tévében.”

keidzsimononodoramakeidzsimononodorama ◆ krimikrimi 「Kinóterebide
keidzsimononodorama-o mita.」 „Tegnap néztem
egy krimit a tévében.”

keidzsisobunkeidzsisobun ◆ büntetőintézkedésbüntetőintézkedés
keidzsiszaibankeidzsiszaiban ◆ büntetőeljárásbüntetőeljárás ◆ bünte-bünte-
tőpertőper ◆ büntetőperbüntetőper ◆ bűnügyi tárgyalásbűnügyi tárgyalás
keidzsiszekininkeidzsiszekinin ◆ büntetőjogibüntetőjogi felelősségfelelősség
「Keidzsiszekinin-o tovareta.」 „Büntetőjogi fele-
lősségét firtatták.”

keidzsiszosókeidzsiszosó ◆ büntetőjogibüntetőjogi eljáráseljárás ◆ bün-bün-
tetőpertetőper
keidzsiszosóhókeidzsiszosóhó ◆ büntető perrendtartásbüntető perrendtartás
keidzsiszurukeidzsiszuru ◆ küldküld 「Kami-va
dzsinruinimeszszédzsi-o keidzsisita.」 „Isten üze-
netet küldött az embereknek.” ◆ megmutatmegmutat
「Sizenkai-va zóbucusuno csikara-o keidzsisima-
szu.」 „A természet megmutatja a Teremtő ere-
jét.”

keidzsiszurukeidzsiszuru ◆ felrakfelrak 「Dzsikanvari-o intán-
ettoni keidzsisita.」 „Felrakta a netre az óraren-
det.” ◇ kókoku-okókoku-o keidzsiszurukeidzsiszuru hirdethirdet 「Zas-
sini kókoku-o keidzsisiteita.」 „Az újságban hir-
dettem.”

keidzsitecuzukikeidzsitecuzuki ◆ büntetőeljárásbüntetőeljárás 「Kareni
taisite keidzsitecuzuki-o kaisisita.」 „Büntetőeljá-
rást kezdeményezett ellene.”

keidzsókeidzsó ◆ vérpadvérpad ◆ vesztőhelyvesztőhely
keidzsókeidzsó ◆ hozzászámításhozzászámítás
keidzsókeidzsó ◆ mondanivalómondanivaló ◇ ippicukeidzsóippicukeidzsó
csak néhány sort írokcsak néhány sort írok
keidzsókeidzsó ◆ folyófolyó 「Keidzsósúsi」 „folyó fizetési
mérleg” ◆ működésiműködési 「Keidzsóippan zaigen」
„működési bevételi források” ◆ rendszeresrendszeres
keidzsókeidzsó ◆ alakalak 「Kono csikei-va fukuzacuna
keidzsó-o siteiru.」 „Bonyolult alakú domborzata
van.” ◆ formaforma
keidzsoakadzsikeidzsoakadzsi ◆ folyó hiányfolyó hiány
keidzsógaikeidzsógai ◆ rendkívülirendkívüli 「Keidzsógaihijó」
„rendkívüli kiadás”

keidzsóhikeidzsóhi ◆ működési költségműködési költség
keidzsójoszankeidzsójoszan ◆ működési költségvetésműködési költségvetés
keidzsókandzsókeidzsókandzsó ◆ folyószámlafolyószámla
keidzsókiokugókinkeidzsókiokugókin ◆ emlékezőemlékező fémötvözetfémötvözet

keidzsókurodzsikeidzsókurodzsi ◆ folyó többletfolyó többlet
keidzsómjakukeidzsómjaku ◆ jugulárisjuguláris vénavéna ◆ nyakinyaki
gyűjtőérgyűjtőér ◆ nyaki vénanyaki véna
keidzsónocujutokierukeidzsónocujutokieru ◆ kiki leszlesz végezvevégezve
「Szenszóhanzainintosite keidzsóno cujuto ki-
eta.」 „Háborús bűnösként kivégezték.”

keidzsóriekikeidzsórieki ◆ rendes haszonrendes haszon
keidzsosikeidzsosi ◆ korrelatív partikulakorrelatív partikula
keidzsósisucukeidzsósisucu ◆ működési kiadásműködési kiadás
keidzsósúnjúkeidzsósúnjú ◆ működési bevételműködési bevétel
keidzsósúsikeidzsósúsi ◆ folyófolyó fizetésifizetési mérlegmérleg ◆ fo-fo-
lyószámlamérleglyószámlamérleg
keidzsószainjúkeidzsószainjú ◆ éves működési bevételéves működési bevétel
keidzsószaisucukeidzsószaisucu ◆ éves működési kiadáséves működési kiadás
keidzsószurukeidzsószuru ◆ hozzászámíthozzászámít 「Akadzsini
aratana szonsicu-o keidzsósita.」 „A deficithez
újabb veszteségeket számítottak.” ◇ keihi-okeihi-o ke-ke-
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idzsószuruidzsószuru költségetköltséget felszámolfelszámol 「Kakúno
keihi-o keidzsósita.」 „Kitalált költségeket szá-
molt fel.”

keidzsúkeidzsú ◆ enyheenyhe vagyvagy súlyossúlyos 「Keino kei-
dzsú」 „enyhe vagy súlyos büntetés” ◆ könnyűkönnyű
vagyvagy nehéznehéz ◆ könnyűkönnyű vagyvagy súlyossúlyos 「Bjókino
keidzsú-o hjókaszuru.」 „Megállapítja, hogy
könnyű vagy súlyos-e a betegség.” ◆ mérlegelésmérlegelés

keieikeiei ◆ fenntartásfenntartás 「Hoteruno keieiga akkasi-
ta.」 „Megnehezedett a hotel fenntartása.” ◆ mű-mű-
ködtetésködtetés 「Rjokanno keieini sippaisita.」
„Rosszul működtette a fogadót.” ◆ üzemeltetésüzemeltetés
「Kazokukeieinohoteru」 „családi üzemeltetésű
hotel” ◆ üzletvezetésüzletvezetés 「Keieino keikenga
aszai.」 „Kevés az üzletvezetési tapasztalatom.”
◆ vezetésvezetés 「Sacsóno keieide rieki-va baizósi-
ta.」 „Az igazgató vezetése alatt megsokszorozó-
dott a nyereség.” ◇ kaisanokeieikaisanokeiei cégvezetéscégvezetés
「Kaisano keieini szankasita.」 „Részt vettem a
cég vezetésében.” ◇ kigjónokeieikigjónokeiei vállalatve-vállalatve-
zetészetés ◇ kjódókeieikjódókeiei közösközös üzletvezetésüzletvezetés ◇

keieiakkakeieiakka üzletiüzleti helyzethelyzet romlásaromlása 「Kaisa-
va keieiakkani ocsiitta.」 „A cégnél romlott az üz-
leti helyzet.” ◇ keieigakidóninorukeieigakidóninoru beindulbeindul
「Reszutoran-no keieiga kidóni notta.」 „Az étte-
rem beindult.” ◇ keieigahatanszurukeieigahatanszuru becsőd-becsőd-
ölöl 「Kaisano keieiga hatansita.」 „A vállalat be-
csődölt.” ◇ genrjókeieigenrjókeiei megszorításmegszorítás ◇

kódzsókeieikódzsókeiei gyárigazgatásgyárigazgatás ◇ takakukeieitakakukeiei
szerteágazószerteágazó üzletágaküzletágak vezetésevezetése ◇ van-van-
mankeieimankeiei egy személyes vállalatvezetésegy személyes vállalatvezetés
keieiakkakeieiakka ◆ üzletiüzleti helyzethelyzet romlásaromlása 「Kaisa-
va keieiakkani ocsiitta.」 „A cégnél romlott az üz-
leti helyzet.”

keieidzsinkeieidzsin ◆ vállalatvezetésvállalatvezetés ◆ vezetőségvezetőség
◆ vezetőtestületvezetőtestület
keieidzsótaikeieidzsótai ◆ üzletiüzleti helyzethelyzet ◆ vállalatvállalat ál-ál-
lapotalapota
keieifusinkeieifusin ◆ üzemeltetésiüzemeltetési gondgond 「Kono
kigjó-va keieifusinni ocsiitteiru.」 „Ez a vállalat
üzemeltetési gondokkal küszködik.”

keieigahatanszurukeieigahatanszuru ◆ becsődölbecsődöl 「Kaisano ke-
ieiga hatansita.」 „A vállalat becsődölt.”

keieigakidóninorukeieigakidóninoru ◆ beindulbeindul 「Reszutoran-no
keieiga kidóni notta.」 „Az étterem beindult.”

keieigakukeieigaku ◆ üzletvezetésüzletvezetés ◆ üzletvezetésüzletvezetés
tudományatudománya ◆ vállalatvezetésvállalatvezetés
keieigakusúsikeieigakusúsi ◆ MBAMBA
keieigavakeieigava ◆ vezetőségvezetőség
keieihikeieihi ◆ működési költségműködési költség
keieihósinkeieihósin ◆ üzletpolitikaüzletpolitika
keieikanrikeieikanri ◆ üzleti menedzsmentüzleti menedzsment
keieinankeieinan ◆ pénzügyipénzügyi nehézségnehézség 「Kaisa-va ke-
ieinanni ocsiitta.」 „A vállalat pénzügyi nehézség-
be került.”

keieirinenkeieirinen ◆ üzleti filozófiaüzleti filozófia
keieisakeieisa ◆ cégvezetőcégvezető ◆ üzemeltetőüzemeltető ◆ üz-üz-
letvezetőletvezető ◇ ónákeieisaónákeieisa cégvezetőcégvezető tulaj-tulaj-
donosdonos ◇ kigjókeieisakigjókeieisa vállalatmenedzservállalatmenedzser
keieisúsikeieisúsi ◆ diplomás üzemgazdászdiplomás üzemgazdász
keieiszaikenkeieiszaiken ◆ átszervezésátszervezés
keieiszenrjakukeieiszenrjaku ◆ üzleti stratégiaüzleti stratégia
keieiszurukeieiszuru ◆ működtetműködtet 「Reszutoran-o kei-
eiszuru.」 „Éttermet működtet.” ◆ üzemeltetüzemeltet
「Kare-va hoteru-o keieisiteiru.」 „Szállodát üze-
meltet.” ◆ vezetvezet 「Konpjútá kaisa-o keieiszu-
ru.」 „Számítógépes vállalatot vezet.”

keienkeien ◆ sétáltatássétáltatás ◆ tiszteletteljestiszteletteljes tá-tá-
volságtartásvolságtartás
keiengekikeiengeki ◆ bohózatbohózat ◆ könnyű színdarabkönnyű színdarab
keienszurukeienszuru ◆ kerülkerül 「Hitorino sinszeki-o ke-
iensiteimaszu.」 „Kerüli az egyik rokonát.” ◆

nagynagy ívbenívben elkerülelkerül 「Atamano okasii
otonariszan-o keiensiteiru.」 „Nagy ívben elkerüli
a lökött szomszédját.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Muzu-
kasii ninmu-o keienszuru.」 „Tartózkodik a nehéz
feladatoktól.”

keifukeifu ◆ családfacsaládfa ◆ családvonalcsaládvonal ◆ szárma-szárma-
zászás 「Szakkano keifu-o tadotta.」 „Végigkövet-
ték az író származását.”

keifukeifu ◆ mostohaapamostohaapa ◆ nevelőapanevelőapa
keifugakukeifugaku ◆ családkutatáscsaládkutatás
keifugakusakeifugakusa ◆ családkutatócsaládkutató
keifukukeifuku ◆ csodálatcsodálat ◆ lele aa kalappalkalappal ◆ nagy-nagy-
rabecsülésrabecsülés ◆ tisztelettisztelet
keifukunokeifukuno ◆ elfekvőelfekvő
keifukuszubekikeifukuszubeki ◆ csodálatracsodálatra méltóméltó 「Kei-
fukuszubeki issódatta.」 „Csodálatra méltó élete
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volt.” ◆ csodálnivalócsodálnivaló 「Keifukuszubeki
nessinszada.」 „Csodálnivaló a buzgalma.”

keifukuszurukeifukuszuru ◆ csodálcsodál 「Kareno kondzsóni
keifukusiteiru.」 „Csodálom a kitartását.” ◆ min-min-
denden elismerésemelismerésem 「Keifukusimaszu!」 „Min-
den elismerésem!” ◆ nagyranagyra becsülbecsül 「Kareno
sódzsikiszani keifukusiteiru.」 „Nagyra becsülöm
az őszinteségét.” ◆ tiszteltisztel 「Kareno ikenni kei-
fukuszuru.」 „Tisztelem a véleményét.”

keifunkeifun ◆ tyúkszartyúkszar ◆ tyúkürüléktyúkürülék
keigakeiga ◆ befogásbefogás
keigakeiga ◆ gratulációgratuláció 「Kinkonsiki-o mukaera-
retatono jue, keigano itarini zondzsimaszu.」
„Gratulálok az aranylakodalmukhoz!” ◆ örven-örven-
désdés 「Kono bani omanekiitadaite keigani taema-
szen.」 „Örvendek, hogy meghívtak erre a helyre.”
◇ keigaszubekikeigaszubeki örvendetesörvendetes 「Hondzsicu-va
iroiroto keigaszubekikotogaarimasita.」 „Ma sok
örvendetes esemény történt.”

keigahajaasikjószókeigahajaasikjószó ◆ ügetőversenyügetőverseny
keigaikeigai ◆ köhécselésköhécselés
keigaikeigai ◆ élettelenélettelen testtest ◆ lecsupaszítottlecsupaszított
vázváz 「Cunamino higaigaatta kencsikubucu-va
vazukani keigai-o todometeita.」 „A szökőár után
az épületeknek pusztán a lecsupaszított vázuk ma-
radt.” ◆ maradványmaradvány
keigaikasitakeigaikasita ◆ formailagformailag létezőlétező 「Keigaik-
asita szosiki」 „már csak formailag létező szerve-
zet” ◆ kiégettkiégett 「Cumatono keigaikasita kankei-
o hókisita.」 „Megszabadult a feleségével folyta-
tott kiégett kapcsolatától.” ◆ üresüres 「Ginkókóza-
no zandaka-va keigaikasita szúdzsida.」 „A bank-
számla összege csak egy üres szám.”

keigainiszeszszurukeigainiszeszszuru ◆ közvetlenülközvetlenül meghall-meghall-
gatgat
keigaivakuszeikeigaivakuszei ◆ exabolygóexabolygó ◆ extraszolá-extraszolá-
ris bolygóris bolygó
keigakjószókeigakjószó ◆ ügetőversenyügetőverseny
keigakukeigaku ◆ konfucianizmuskonfucianizmus
keigakukeigaku ◆ csillapíthatatlancsillapíthatatlan vágyvágy ◆ mohó-mohó-
ságság ◆ szurdokszurdok
keigamaekeigamae ◆ körbezárókörbezáró alulalul nyitottnyitott doboz-doboz-
gyökgyök
keigankeigan ◆ éleslátáséleslátás 「Keiganno mocsi nusi」
„éleslátó ember” ◆ jójó szemszem 「Szainó-o minuku

keigan-o motteiru.」 „Jó szeme van a tehetség fel-
fedezéséhez.”

keigankeigan ◆ tyúkszemtyúkszem
keigankeigan ◆ kvarcitkvarcit
keigankeigan ◆ éles személes szem
keigasirakeigasira ◆ felső disznófej-gyökfelső disznófej-gyök
keigaszokuhokjószókeigaszokuhokjószó ◆ ügetőversenyügetőverseny
keigaszubekikeigaszubeki ◆ örvendetesörvendetes 「Hondzsicu-va
iroiroto keigaszubekikotogaarimasita.」 „Ma sok
örvendetes esemény történt.”

keigaszurukeigaszuru ◆ befogbefog 「Uma-o basani keigasi-
ta.」 „Befogtam a lovat a kocsiba.”

keigaszurukeigaszuru ◆ gratulálgratulál ◆ örvendörvend 「Budzsino
kicsaku-o keigasiteorimaszu.」 „Örvendek, hogy
épségben visszatért.”

keigenkeigen ◆ enyhítésenyhítés ◆ mérséklésmérséklés 「Zeino ke-
igenga hicujódeszu.」 „Az adók mérséklésére van
szükség.”

keigenszurukeigenszuru ◆ csökkentcsökkent 「Kankjó-e no eikjó-
o keigensita.」 „Csökkentették a környezetre gya-
korolt hatást.” ◆ enyhítenyhít 「Sobun-o keigensita.」
„Enyhítették a büntetését.” ◆ mérsékelmérsékel 「Futan-
o keigensita.」 „Mérsékelték a terheit.”

keigenzeiricukeigenzeiricu ◆ csökkentett adókulcscsökkentett adókulcs
keigokeigo ◆ őrizetőrizet 「Takaramono-va gendzsúna
keigono motode hanszószareta.」 „A kincset szi-
gorú őrizetben szállították.” ◆ testőrtestőr ◆ véde-véde-
lemlem 「Daitórjóno keigoni nidzsúninga atatta.」
„Húsz ember biztosította az elnök védelmét.”

keigokeigo ◆ magázásmagázás ◆ udvariasudvarias kifejezéskifejezés ◆

udvariasudvarias nyelvnyelv ◇ keigo-okeigo-o jamerujameru tegeződiktegeződik
「Keigo-o jamejó!」 „Tegeződjünk!”

keigókeigó ◆ azonosságazonosság
keigókinkeigókin ◆ könnyűfém ötvözetkönnyűfém ötvözet
keigo-okeigo-o cukaucukau ◆ magázódikmagázódik 「Szenszeini
keigo-o cukatteiru.」 „Magázódik a tanárával.”

keigo-okeigo-o cukavanaidehanaszucukavanaidehanaszu ◆ tegeződiktegeződik
「Vatasi-va kindzsono hitoto keigo-o cukavanaide
hanaszu.」 „Én tegeződöm a szomszédokkal.”

keigo-okeigo-o jamejótoiuszakazuki-ojamejótoiuszakazuki-o kavaszukavaszu ◆

pertutpertut iszikiszik 「Rindzsinto keigo-o jamejótoiu
szakazuki-o kavasita.」 „Pertut ittam a szomszé-
dommal.”
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keigo-okeigo-o jamerujameru ◆ tegeződiktegeződik 「Keigo-o jame-
jó!」 „Tegeződjünk!”

keigoszurukeigoszuru ◆ őrizőriz 「Genkin-juszósa-o keig-
oszuru.」 „Őrzi a pénzszállító autót.” ◆ védvéd
「Kono hito-va susó-o keigoszuru.」 „Ő az, aki a
miniszterelnököt védi.”

keigótenkeigóten ◆ közös pontközös pont
keigukeigu ◆ maradokmaradok tiszteletteltisztelettel ◆ őszinteőszinte hí-hí-
veve ◆ tiszteletteltisztelettel
keihacukeihacu ◆ felvilágosításfelvilágosítás ◆ ráébresztésráébresztés ◇

dzsikokeihacudzsikokeihacu önfejlesztésönfejlesztés
keihacuszarerukeihacuszareru ◆ felvilágosulfelvilágosul ◆ ráébredráébred
keihacuszurukeihacuszuru ◆ felvilágosítfelvilágosít ◆ ráébresztráébreszt
「Szenszeino kógini óini keihacuszareta.」 „Sok
mindenre ráébresztett a tanár előadása.”

keihaikeihai ◆ szilikózisszilikózis
keihaisókeihaisó ◆ szilikózisszilikózis
keihakukeihaku ◆ tiszteletteltisztelettel
keihakukeihaku ◆ csapodárságcsapodárság ◆ léhaságléhaság
keihakunakeihakuna ◆ csapodárcsapodár 「Keihakuna otoko」
„csapodár férfi” ◆ komolytalankomolytalan 「Keihakuna-
dzsókuda.」 „Komolytalan vicc.” ◆ könnyelműkönnyelmű
「Keihakuna hacugen」 „könnyelmű kijelentés”
◆ léhaléha 「Sinraidekinai keihakuna otokodeszu.」
„Megbízhatatlan, léha ember.”

keihankeihan ◆ Kiotó-OszakaKiotó-Oszaka
keihanzaikeihanzai ◆ kiskis bűncselekménybűncselekmény ◆ könnyűkönnyű
bűncselekménybűncselekmény ◆ vétségvétség
keiheikikeiheiki ◆ havivérzéshavivérzés elmaradásaelmaradása ◆ meno-meno-
pauzapauza
keihikeihi ◆ fahéjfahéj
keihikeihi ◆ költségköltség 「Kaisano kaisoku-o keihitosi-
ta.」 „Az üzleti vacsorát költségként számolta fel.”
◇ rindzsinokeihirindzsinokeihi rendkívüli kiadásrendkívüli kiadás
keihideotoszukeihideotoszu ◆ költségkéntköltségként leírleír
「Sokudzsidai-o keihide otosita.」 „Az étkezést
költségként leírta.”

keihigakakarukeihigakakaru ◆ költségesköltséges 「Siszutemu dón-
júni keihigakakaru.」 „A rendszer bevezetése
költséges.”

keihinkeihin ◆ ajándéktárgyajándéktárgy 「Szeikaisani keihin-
o daszu.」 „Ajándéktárgyat ad a helyes választ
adóknak.” ◆ promócióspromóciós ajándékajándék ◆ reklám-reklám-

ajándékajándék 「Sóhinni keihin-o cukeru.」 „Reklám-
ajándékot ad az áruhoz.”

keihinhikikaekenkeihinhikikaeken ◆ ajándékutalványajándékutalvány
keihinkókandzsokeihinkókandzso ◆ nyereménynyeremény pénzrepénzre vál-vál-
tótó helyhely 「Pacsinkono keihinkókandzso」 „pa-
csinko játékterem nyereményét pénzre váltó hely”

keihi-okeihi-o keidzsószurukeidzsószuru ◆ költségetköltséget felszá-felszá-
molmol 「Kakúno keihi-o keidzsósita.」 „Kitalált
költségeket számolt fel.”

keihókeihó ◆ büntetőjogbüntetőjog ◆ büntetőbüntető törvény-törvény-
könyvkönyv
keihókeihó ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés ◆ riadóriadó ◆ riasztásriasztás
「Keihó-o kaidzsoszuru.」 „Törlik a riasztást.” ◆

vészjelzésvészjelzés 「Keihóga naru.」 „Vészjelzés hal-
latszik.” ◇ kaszaikeihókaszaikeihó tűzriadótűzriadó ◇ kúsúkeihókúsúkeihó
légiriadólégiriadó 「Kúsúkeihó-o hacureisita.」 „Légiri-
adót jelentettek be.” ◇ cunamikeihócunamikeihó szökőárri-szökőárri-
adóadó 「Cunamikeihóga deteimaszu.」 „Szökőárri-
adó van érvényben.” ◇ bófúkeihóbófúkeihó másodfokúmásodfokú
viharjelzésviharjelzés 「Bófúkeihóga deteimaszu.」 „Má-
sodfokú viharjelzés van érvényben.” ◇ mósokei-mósokei-
hóhó hőségriadóhőségriadó 「Mósokeihóga daszareteiru.」
„Hőségriadót adtak ki.”

keihóberukeihóberu ◆ riasztócsengőriasztócsengő ◆ vészcsengővészcsengő
keihógakusakeihógakusa ◆ büntetőjogászbüntetőjogász
keihóhankeihóhan ◆ bűncselekménybűncselekmény ◆ büntetendőbüntetendő
cselekménycselekmény
keihóhannókeihóhannó ◆ vészreakcióvészreakció
keihóihankeihóihan ◆ bűncselekménybűncselekmény
keihókikeihóki ◆ riasztóriasztó ◆ riasztókészülékriasztókészülék ◆

vészjelzővészjelző ◇ tónankeihókitónankeihóki riasztóriasztó 「Kurum-
ano tónankeihókiga natta.」 „Megszólalt a kocsi
riasztója.”

keihóonkeihóon ◆ riasztójelriasztójel ◆ riasztójelzésriasztójelzés
keihó-o naraszukeihó-o naraszu ◆ riadót fújriadót fúj
keihóondokeikeihóondokei ◆ hőfigyelőhőfigyelő
keihósingókeihósingó ◆ riasztójelzésriasztójelzés ◆ vészjelvészjel ◆

vészjelzésvészjelzés
keihósiszutemukeihósiszutemu ◆ jelzőrendszerjelzőrendszer
keihószócsikeihószócsi ◆ vészjelző készülékvészjelző készülék
keihószurukeihószuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Kiken-o keihó-
sita.」 „Figyelmeztetett a veszélyre.”

keihótenkeihóten ◆ büntető törvénykönyvbüntető törvénykönyv
keihótókeihótó ◆ jelzőfényjelzőfény
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keiikeii ◆ előtörténetelőtörténet 「Kekkonno keii」 „házas-
ság előtörténete” ◆ előzményelőzmény 「Keiszacu-va
keii-o sirabeteiru.」 „A rendőrség az előzménye-
ket vizsgálja.” ◆ hosszúságihosszúsági ésés szélességiszélességi
fokfok
keiikeii ◆ hódolathódolat ◆ nagyrabecsülésnagyrabecsülés
「Kimitacsino dorjokunicuite keii-o hjósitaito
omoimaszu.」 „Szeretném kifejezni nagyrabecsü-
lésemet az igyekezetükért.” ◆ tisztelettisztelet
keiigikeiigi ◆ teodolitteodolit
keiinsokutenkeiinsokuten ◆ falatozófalatozó
keii-okeii-o harauharau ◆ hódolhódol 「Nakunatta sidzsinno
kószekini keii-o haratta.」 „Hódoltak az elhunyt
költő munkássága előtt.” ◆ tiszteletettiszteletet adad
「Otosijorini keii-o harau.」 „Tiszteletet ad az
öregeknek.”

keii-o haraukotokeii-o haraukoto ◆ tiszteletadástiszteletadás
keii-okeii-o hjószuruhjószuru ◆ megtiszteltetmegtiszteltet 「Karera-
va otóto-o sótaisite keii-o hjósita.」 „Megtisztel-
tették öcsémet azzal, hogy meghívták.”

keijakukeijaku ◆ előfizetéselőfizetés 「Buródobandointánet-
tono keijaku-o siteiru.」 „Szélessávú internet-
előfizetésem van.” ◆ szerződésszerződés
「Csintaikeijaku-o muszunda.」 „Megkötöttük az
bérleti szerződést.” ◇ ókenkeijakuókenkeijaku szakszer-szakszer-
vezetivezeti tagságottagságot tiltótiltó munkaszerződésmunkaszerződés ◇

karikeijakukarikeijaku ideiglenesideiglenes szerződésszerződés 「Csinta-
ino karikeijaku-o sita.」 „Ideiglenes lakásbérleti
szerződést kötöttem.” ◇ kótókeijakukótókeijaku szóbeliszóbeli
megállapodásmegállapodás 「Kótókeijaku-o kavasita.」
„Szóbeli megállapodást kötöttek.” ◇ súdankei-súdankei-
jakujaku kollektívkollektív szerződésszerződés ◇ dzsusinkeijakudzsusinkeijaku
televízió-előfizetéstelevízió-előfizetés ◇ dzsunkeijakudzsunkeijaku elő-elő-
szerződésszerződés ◇ sinkikeijakusinkikeijaku újúj szerződésszerződés ◇

szenzokukeijakuszenzokukeijaku exkluzívexkluzív szerződésszerződés ◇

szómukeijakuszómukeijaku kétoldalúkétoldalú szerződésszerződés ◇ ta-ta-
kakukeijakukakukeijaku multilaterálismultilaterális szerződésszerződés ◇

tenantokeijakutenantokeijaku bérletibérleti szerződésszerződés ◇ dódó-dódó-
keijakukeijaku munkaszerződésmunkaszerződés ◇ baikaikeijakubaikaikeijaku
közvetítőiközvetítői szerződésszerződés 「Fudószanbaikaikeija-
ku」 „ingatlanközvetítői szerződés” ◇ baibaikei-baibaikei-
jakujaku adásvételiadásvételi szerződésszerződés ◇ henmukeijakuhenmukeijaku
egyoldalúegyoldalú szerződésszerződés ◇ hokenkeijakuhokenkeijaku biz-biz-
tosításitosítási szerződésszerződés ◇ musókeijakumusókeijaku visszte-visszte-
herher nélkülinélküli szerződésszerződés ◇ musókeijakumusókeijaku egy-egy-
oldalúoldalú szerződésszerződés ◇ júsókeijakujúsókeijaku visszter-visszter-
heshes szerződésszerződés ◇ júsókeijakujúsókeijaku kétoldalúkétoldalú
szerződésszerződés
keijakuankeijakuan ◆ szerződéstervezetszerződéstervezet

keijakubikeijakubi ◆ szerződésszerződés napjanapja 「Keijakubini
szonaete sorui-o dzsunbisita.」 „A szerződés nap-
jára előkészítettem az iratokat.”

keijakufurikókeijakufurikó ◆ szerződésszegésszerződésszegés
keijakuihankeijakuihan ◆ szerződésszegésszerződésszegés
keijakukikankeijakukikan ◆ szerződésidőszerződésidő
keijakukikan-nosibarikeijakukikan-nosibari ◆ hűségidőhűségidő 「Keija-
kukikanno sibariganai rjókinpuran-o eranda.」
„Hűségidő nélküli díjcsomagot választottam.”

keijaku-okeijaku-o szuruszuru / keijakuszurukeijakuszuru ◆ bérelbérel
「Szába-o keijakusita.」 „Béreltem egy szervert.”
◆ előfizetelőfizet 「Intánettono keijaku-o sita.」 „Elő-
fizettem az internetre.”

keijakuródókeijakuródó ◆ szerződéses munkaszerződéses munka
keijakuródósakeijakuródósa ◆ szerződéses munkásszerződéses munkás
keijakusakeijakusa ◆ előfizetőelőfizető ◆ szerződőszerződő félfél ◇

dzsusinkeijakusadzsusinkeijakusa televízió-előfizetőtelevízió-előfizető
keijakusainkeijakusain ◆ szerződésesszerződéses alkalmazottalkalmazott ◆

szerződéses dolgozószerződéses dolgozó
keijakusokeijakuso ◆ szerződésszerződés
keijakusosikikeijakusosiki ◆ szerződésmintaszerződésminta
keijakusúszeikeijakusúszei ◆ szerződésmódosításszerződésmódosítás
keijakuszurukeijakuszuru / keijaku-okeijaku-o szuruszuru ◆ bérelbérel
「Szába-o keijakusita.」 „Béreltem egy szervert.”
◆ előfizetelőfizet 「Intánettono keijaku-o sita.」 „Elő-
fizettem az internetre.”

keijakuteikecukeijakuteikecu ◆ szerződéskötésszerződéskötés
keijókeijó ◆ felhúzásfelhúzás ◆ felvonásfelvonás
keijókeijó ◆ jellemzésjellemzés 「Szono furu mainicuiteii
keijó-o omoicuita.」 „Kitaláltam mivel jellemez-
hetném ezt a viselkedést.” ◆ leírásleírás 「Szono kot-
obano keijóni kusinsita.」 „Erőlködtem a szó le-
írásával.”

keijódósikeijódósi ◆ álmelléknéválmelléknév ◆ na-típusúna-típusú mel-mel-
léknévléknév
keijómudzsunkeijómudzsun ◆ oximoronoximoron ◆ önellentmon-önellentmon-
dásdás 「『 Ikeru sikabane』-va keijómudzsunde-
szu.」 „Az »élő halott« szókapcsolat önellent-
mondás.”

keijósikeijósi ◆ ii végűvégű melléknévmelléknév ◆ jelzőjelző ◆ mel-mel-
léknévléknév ◇ genteikeijósigenteikeijósi melléknévi jelzőmelléknévi jelző
keijósigataikeijósigatai ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Keijósigatai
kjófu-o kandzsita.」 „Leírhatatlan félelmet érez-
tem.”
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keijósiszecukeijósiszecu ◆ jelzői mellékmondatjelzői mellékmondat
keijósokubucukeijósokubucu ◆ hajtásoshajtásos növénynövény ◆ kormo-kormo-
fitafita
keijószurukeijószuru ◆ jellemezjellemez 「Kono taido-o dó ke-
ijósiteiikavakaranai.」 „Nem tudom mivel jelle-
mezni ezt a viselkedést.”

keijószurukeijószuru ◆ felhúzfelhúz 「Hata-o keijósita.」 „Fel-
húzta a zászlót.” ◆ felvonfelvon 「Kokki-o keijósita.」
„Felvonták a nemzeti lobogót.”

keijótaikeijótai ◆ leveles szárleveles szár
keijukeiju ◆ gázolajgázolaj ◆ könnyűolajkönnyűolaj
keijukeiju ◆ átutazásátutazás ◆ keresztülkeresztül menésmenés ◇ kan-kan-
szenkeijuszenkeiju fertőzés útjafertőzés útja
keijudekeijude ◆ átát 「Pari keijude tókjóni itta.」 „Pá-
rizson át mentem Tokióba.” ◆ keresztülkeresztül
「Amuszuterudamu keijude tókjóni ikimasita.」
„Amszterdamon keresztül mentem Tokióba.”

keijusitekeijusite ◆ keresztülkeresztül 「Bucsó-o keijusite sa-
csóni hókokuso-o teisucusita.」 „Az osztályveze-
tőn keresztül adtam be a jelentésemet az igazgató-
nak.”

keijuszurukeijuszuru ◆ átutazikátutazik 「Hangaríni
ittatokipari-o keijusita.」 „Amikor Magyarország-
ra mentem, átutaztam Párizson.” ◆ keresztül-keresztül-
megymegy 「Szubeteno mósi komi-va vatasi-o keiju-
szuru.」 „Minden igénylés rajtam megy keresz-
tül.”

keikakeika ◆ elferdüléselferdülés
keikakeika ◆ alakulásalakulás 「Bjókino keika-o kanszacu-
sita.」 „A betegség alakulását figyelte.” ◆ átha-átha-
ladásladás 「Tentaino keika」 „égitest áthaladása” ◆

haladáshaladás 「Dzsikanno keika」 „idő haladása” ◆

haladtahaladta 「Dzsikanno keikadegémunoszupído-
va ocsita.」 „Az idő haladtával lelassult a játék.”
◆ múlásmúlás 「Dzsikanno keika」 „idő múlása” ◇

dzsidzsicukeikadzsidzsicukeika eseményekesemények alakulásaalakulása ◇

dzsidzsicunokeikadzsidzsicunokeika idő múlásaidő múlása
keikacsúkeikacsú ◆ leforgásleforgás 「Szúfunkeikacsúni fu-
tacuno dzsikomo okita.」 „Néhány perc leforgása
alatt két baleset is történt.”

keikadzsikankeikadzsikan ◆ eltelt időeltelt idő
keikahókokukeikahókoku ◆ időközi jelentésidőközi jelentés
keikaikeikai ◆ elővigyázatosságelővigyázatosság 「Tókjoku-va
keikai-o okotatte-va narumai.」 „A hatóságnak
elővigyázatosnak kell lennie.” ◆ készültségkészültség

「Kózuikeikaireberu」 „árvízvédelmi készültség
szintje” ◆ óvatosságóvatosság 「Kótenga cuzukimaszu-
node keikaiga hicujódeszu.」 „A viharos időjárás
miatt, óvatosságra van szükség.” ◇ keikaireberukeikaireberu
riasztásiriasztási szintszint ◇ keikai-okeikai-o jobikakerujobikakeru óva-óva-
tosságratosságra intint 「Kisócsó-va kavano hanranni
gendzsúna keikai-o jobikaketeiru.」 „A meteoro-
lógiai intézett fokozott óvatosságra int a megáradt
folyók miatt.”

keikaikeihókeikaikeihó ◆ légiriadólégiriadó ◆ riadóriadó
keikaikuikikeikaikuiki ◆ veszélyzónaveszélyzóna
keikaimókeikaimó ◆ rendőrkordonrendőrkordon
keikainakeikaina ◆ könnyedkönnyed 「Keikaina asidoride arui-
ta.」 „Könnyed léptekkel sétált.”

keikai-okeikai-o jobikakerujobikakeru ◆ óvatosságraóvatosságra intint
「Kisócsó-va kavano hanranni gendzsúna keikai-
o jobikaketeiru.」 „A meteorológiai intézett foko-
zott óvatosságra int a megáradt folyók miatt.”

keikaireberukeikaireberu ◆ riasztási szintriasztási szint
keikaisinkeikaisin ◆ éberségéberség
keikaisingacujoikeikaisingacujoi ◆ éberéber ◆ óvatosóvatos
keikaisingókeikaisingó ◆ figyelmeztető jelzésfigyelmeztető jelzés
keikaisokukeikaisoku ◆ figyelmeztető színfigyelmeztető szín
keikaiszenkeikaiszen ◆ árvédelmi szintárvédelmi szint ◆ kordonkordon
keikaiszocsikeikaiszocsi ◆ óvintézkedésóvintézkedés
keikaiszurukeikaiszuru ◆ elővigyázatoselővigyázatos 「Óameni ke-
ikaisite kudaszai.」 „Legyenek elővigyázatosak a
vihar miatt!” ◆ résenrésen vanvan 「Mó nidomo tónan-
niattanode keikaisiteimaszu.」 „Mivel már két-
szer meglopták, most résen van.” ◆ tarttart tőletőle
「Konomamadedato makeruto keikaisiteiru.」
„Attól tart, ha így folytatják kikapnak.” ◆ vigyázvigyáz
「Dorobó-va keiszacuni cukamaranaijóni keika-
isiteita.」 „A betörő vigyázott, hogy el ne kapják a
rendőrök.”

keikaitaiszeikeikaitaiszei ◆ riadókészültségriadókészültség
keikaitaiszeidekeikaitaiszeide ◆ készültségkészültség 「Tokubecuke-
ikai taiszei-o szecscsisita.」 „Rendkívüli készült-
séget léptettek életbe.”

keikakikeikaki ◆ könnyűfegyverkönnyűfegyver
keikakukeikaku ◆ eltervezéseltervezés ◆ tervterv
「Keihiszakugen-o keikakudórini szuszumeta.」
„A költségcsökkentés a terv szerint haladt.” ◇ ka-ka-
ihacukeikakuihacukeikaku fejlesztésifejlesztési tervterv ◇ kazoku-kazoku-
keikakukeikaku családtervezéscsaládtervezés ◇ kidzsónokeika-kidzsónokeika-
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kuku papírtervpapírterv ◇ keikaku-okeikaku-o taterutateru megter-megter-
vezvez 「Rjokóno keikaku-o tateta.」 „Megtervezte
az utazást.” ◇ kódókeikakukódókeikaku akciótervakcióterv ◇ go-go-
kanenkeikakukanenkeikaku ötévesötéves tervterv ◇ sidzsókeikakusidzsókeikaku
papíronpapíron létezőlétező tervterv ◇ siharaikeikakusiharaikeikaku fize-fize-
tésitési tervterv ◇ szekókeikakuszekókeikaku kivitelezésikivitelezési tervterv
◇ szenkeikeikakuszenkeikeikaku lineárislineáris programozásprogramozás ◇

daikeikakudaikeikaku nagyszabásúnagyszabású tervterv ◇ tankikei-tankikei-
kakukaku rövidtávúrövidtávú tervterv ◇ tosikeikakutosikeikaku rende-rende-
zésizési tervterv ◇ tosikeikakutosikeikaku várostervezésvárostervezés ◇

nenkankeikakunenkankeikaku éves tervéves terv
keikakucsúnokeikakucsúno ◆ tervezéstervezés alattalatt állóálló 「Ke-
ikakucsúno tosikaihacu」 „tervezés alatt álló vá-
rosfejlesztés”

keikakudaorekeikakudaore ◆ terv meghiúsulásaterv meghiúsulása
keikakudaoreninarukeikakudaoreninaru ◆ terv meghiúsulterv meghiúsul
keikakudórinikeikakudórini ◆ tervszerűentervszerűen 「Jobószessu-
va keikakudórini szuszundeiru.」 „A védőoltások
beadása tervszerűen halad.”

keikakudórinokeikakudórino ◆ tervszerűtervszerű 「Keikakudórino
sikkó」 „tervszerű végrehajtás”

keikakuiinkaikeikakuiinkai ◆ tervbizottságtervbizottság ◇ kokkakei-kokkakei-
kakuiinkaikakuiinkai állami tervbizottságállami tervbizottság
keikakukeizaikeikakukeizai ◆ tervgazdálkodástervgazdálkodás ◆ terv-terv-
gazdasággazdaság
keikaku-okeikaku-o tatenaoszutatenaoszu ◆ áttervezáttervez
「Gakusúkeikaku-o tate naosita.」 „Átterveztem
a tanulási tervemet.”

keikaku-okeikaku-o taterutateru ◆ megtervezmegtervez 「Rjokóno
keikaku-o tateta.」 „Megtervezte az utazást.” ◆

tervettervet szősző ◆ terveztervez 「Sóraino keikaku-o tat-
eteita.」 „Tervezgette a jövőjét.”

keikakusakeikakusa ◆ tervezőtervező
keikakuszeikeikakuszei ◆ eltervezettségeltervezettség ◆ tervező-tervező-
készségkészség ◆ tervszerűségtervszerűség
keikakuszurukeikakuszuru ◆ kitervelkitervel 「Dacugoku-o kei-
kakusita.」 „Kitervelte a szökését.” ◆ megszer-megszer-
vezvez 「Kaigairjokó-o keikakusita.」 „Megszervez-
tem a külföldi utazást.” ◆ szervezszervez 「Szenszei-
va súgakurjokó-o keikakusita.」 „A tanár osztály-
kirándulást szervezett.” ◆ terveltervel 「Tóbó-o kei-
kakusiteita.」 „Szökést tervelt.” ◆ terveztervez 「Ko-
no rjokó-o zutto maekara keikakusiteiru.」 „Már
jó ideje tervezem ezt az utazást.”

keikakuszurukotokeikakuszurukoto ◆ szervezésszervezés

keikakutekinakeikakutekina ◆ kiterveltkitervelt 「Keikakutekina
hankó」 „kitervelt bűntény” ◆ szisztematikusszisztematikus
「Keikakutekina hakugai」 „szisztematikus em-
berüldözés” ◆ tervezetttervezett 「Keikakutekina ten-
ken」 „tervezett karbantartó vizsgálat” ◆ terv-terv-
szeretőszerető 「Keikakutekina hito」 „tervszerető
ember”

keikakutekinikeikakutekini ◆ előreelőre megtervezettenmegtervezetten
「Kódzsi-va keikakutekini okonaimaszu.」 „A
munkálatokat előre megtervezetten végezzük.” ◆

kiterveltenkitervelten 「Kúbaku-va keikakutekini okona-
vareta.」 „A légitámadásokat kitervelten végre-
hajtották.” ◆ tervezettentervezetten 「Keikakutekini
ninsinsitai.」 „Tervezetten akarok teherbe esni.”

keikakutekiszacudzsinkeikakutekiszacudzsin ◆ szándékosszándékos em-em-
berölésberölés
keikakutosikeikakutosi ◆ mesterségesmesterséges városváros ◆ terve-terve-
zett városzett város
keikankeikan ◆ látképlátkép 「Keikan-o szokonau tatemo-
no」 „látképet rontó épület” ◆ látványlátvány 「Koku-
ricukóenno keikan」 „nemzeti park látványa” ◆

panorámapanoráma 「Keikan-o nagameru.」 „Gyönyör-
ködik a panorámában.” ◇ tosinokeikantosinokeikan város-város-
képkép
keikankeikan ◆ babérkoszorúbabérkoszorú
keikankeikan ◆ hegyi patakhegyi patak
keikankeikan ◆ szurdokszurdok ◆ vízmosásvízmosás
keikankeikan ◆ töviskoszorútöviskoszorú
keikankeikan ◆ krisztakriszta
keikankeikan ◆ közegközeg ◆ rendőrrendőr 「Kazede keikanno
bósiga tobaszareta.」 „Lefújta a szél a rendőr sap-
káját.” ◆ rendőrtisztrendőrtiszt ◇ kibakeikankibakeikan lovaslovas
rendőrrendőr ◇ kócúkeikankócúkeikan közlekedésiközlekedési rendőrrendőr ◇

sifukukeikansifukukeikan civilcivil ruhásruhás rendőrrendőr ◇ fudzsin-fudzsin-
keikankeikan rendőrnőrendőrnő
keikanhogokeikanhogo ◆ tájvédelemtájvédelem
keikanhozenkeikanhozen ◆ tájvédelemtájvédelem
keikankenkeikanken ◆ látványlátvány élvezetéhezélvezetéhez valóvaló jogjog

keikansidzsinkeikansidzsin ◆ babérkoszorús költőbabérkoszorús költő
keikantaikeikantai ◆ rendőrosztagrendőrosztag ◆ rendőrökrendőrök
keikaonkeikaon ◆ átmenő hangátmenő hang
keikarisikeikarisi ◆ felszaporodott kamatfelszaporodott kamat
keikasicukeikasicu ◆ enyhe gondatlanságenyhe gondatlanság
keikaszocsikeikaszocsi ◆ átmeneti megoldásátmeneti megoldás
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keikaszurukeikaszuru ◆ alakulalakul 「Siai-va omosiroku kei-
kasiteita.」 „Érdekesen alakult mérkőzés.” ◆ el-el-
teliktelik 「Dzsikenhaszszeikaraszudeni dzsúdzsikan
keikasita.」 „Az eset óta 10 óra telt el.” ◆ haladhalad
「Dzsikanga keikasita.」 „Haladt az idő.” ◆ múlikmúlik
「Dzsikanga keikaszuruto tomoni szotoha atata-
kakunatta.」 „Ahogy múlt az idő, egyre melegebb
lett kint.” ◆ teliktelik 「Dzsikanga keikasita.」 „Telt-
múlt az idő.”

keikaszurukeikaszuru ◆ elferdülelferdül ◇ ukeikaszuruukeikaszuru jobb-jobb-
rara tolódiktolódik 「Szeidzsi-va ukeikasita.」 „A poli-
tika jobbra tolódott.” ◇ szakeikaszuruszakeikaszuru balrabalra
tolódiktolódik 「Szeidzsi-va szakeikasita.」 „A politika
balra tolódott.”

keikecukeikecu ◆ akupunktúrás pontakupunktúrás pont
keikeimodzsikeikeimodzsi ◆ ékírásékírás
keikeinikeikeini ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan 「Hito-o koros-
zónante keikeini kucsiniszubekide-va nai.」
„Nem lehet elhamarkodottan mondani, hogy
megölünk valakit.” ◆ könnyenkönnyen 「Kono mondai-
va keikeini kankaszurukoto-va dekinai.」 „Nem
szabad könnyen venni ezt a problémát.”

keikenkeiken ◆ áhítatáhítat ◇ keiken-nakeiken-na áhítatosáhítatos 「Ka-
miszamani inorujóna keikenna koe-o dasita.」
„Áhítatosan beszélt, mintha istenhez imádkozna.”
◇ keiken-nakeiken-na hitbuzgóhitbuzgó 「Keikennakuriszuc-
san.」 „Hitbuzgó keresztény.”

keikenkeiken ◆ élményélmény 「Ano jamani nobottano-va
totemo tanosii keikendesita.」 „Szép élmény volt,
amikor felmásztunk a hegyre.” ◆ praxispraxis 「Isa-
tositeno keikendzsókonojóna bjóki-o mitano-va
hadzsimetedeszu.」 „Az orvosi praxisom során
ilyen betegséggel még nem találkoztam.” ◆ rutinrutin
「Kono untensu-va keikenga aszai.」 „Ennek a
sofőrnek kevés a rutinja.” ◆ tapasztalattapasztalat 「Cu-
rai keiken」 „keserves tapasztalat” ◇ keikendekeikende
tapasztalatbóltapasztalatból 「Szono hitoga sakkin-o fumi
taoszuno-va keikende sitteiru.」 „Tapasztalatból
tudom, hogy nem adja meg az adósságát.” ◇ mi-mi-
keikensakeikensa tapasztalatlan embertapasztalatlan ember
keikencsikeikencsi ◆ tapasztalattapasztalat
keikendankeikendan ◆ élményélmény 「Szofuno szenszóno
keikendan-o kiita.」 „A nagyapám háborús élmé-
nyeit hallgattam.” ◆ élménybeszámolóélménybeszámoló 「Rjok-
óno keikendan-o hanasita.」 „Élménybeszámolót
tartott az utazásról.”

keikendekeikende ◆ tapasztalatbóltapasztalatból 「Szono hitoga
sakkin-o fumi taoszuno-va keikende sitteiru.」
„Tapasztalatból tudom, hogy nem adja meg az
adósságát.”

keikendzsónokeikendzsóno ◆ empirikusempirikus
keikendzsóvakarukeikendzsóvakaru ◆ kitapasztalkitapasztal 「Densa-
va dono dzsikanni aiteiruka keikendzsóvakatta.」
„Kitapasztaltam, hogy mikor vannak kevesen a
vonaton.”

keikenfumonkeikenfumon ◆ tapasztalattapasztalat nemnem szükségesszükséges

keikengaaszaikeikengaaszai ◆ gyakorlatlangyakorlatlan 「Sinnjúsain-
va mada keikenga aszai.」 „A friss dolgozók gya-
korlatlanok.” ◆ tapasztalatlantapasztalatlan 「Kono
ródósa-va mada keikenga aszai.」 „Ez a munkás
még tapasztalatlan.”

keiken-jutakanakeiken-jutakana ◆ gyakorlottgyakorlott 「Keiken-
jutakana isa」 „gyakorlott orvos” ◆ tapasztalttapasztalt
「Keiken-jutakana gidzsucusa」 „tapasztalt mér-
nök”

keikenkagakukeikenkagaku ◆ empirikusempirikus tudománytudomány ◆ ta-ta-
pasztalati tudománypasztalati tudomány
keiken-nakeiken-na ◆ áhítatosáhítatos 「Kamiszamani inorujó-
na keikenna koe-o dasita.」 „Áhítatosan beszélt,
mintha istenhez imádkozna.” ◆ hitbuzgóhitbuzgó 「Kei-
kennakuriszucsan.」 „Hitbuzgó keresztény.”

keiken-nenszúkeiken-nenszú ◆ tapasztalattapasztalat évekbenévekben
「Kono ródósa-va keiken-nenszúga nagai.」 „Ez a
munkás sokéves tapasztalattal rendelkezik.”

keiken-nijorukeiken-nijoru ◆ empirikusempirikus 「Keikennijoru
kenkjúkekka」 „empirikus kutatási eredmény”

keiken-nocumikaszanekeiken-nocumikaszane ◆ tapasztalatgyűj-tapasztalatgyűj-
téstés
keiken-okeiken-o cumikaszanerucumikaszaneru ◆ tapasztalato-tapasztalato-
katkat gyűjtgyűjt 「Naganenkeiken-o cumi kaszane-
ta.」 „Hosszú éveken át gyűjtötte a tapasztalato-
kat.”

keiken-okeiken-o cumucumu ◆ tapasztalatottapasztalatot gyűjtgyűjt
「Keiken-o cumukoto-va taiszecudeszu.」 „Fon-
tos a tapasztalatok gyűjtése.” ◆ tapasztalatottapasztalatot
szerezszerez 「Dzsicumukeiken-o cundekara tensoku-
sita.」 „Gyakorlati tapasztalatot szerezve állást
változtattam.”

keiken-okeiken-o cundacunda ◆ gyakorlottgyakorlott 「Keiken-o cun-
da ródósa」 „gyakorlott munkás” ◆ tapasztalttapasztalt
「Keiken-o cundajúzá」 „tapasztalt felhasználó”
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keikenronkeikenron ◆ empirizmusempirizmus ◇ igiriszukeikenronigiriszukeikenron
brit empirizmusbrit empirizmus
keikenronsakeikenronsa ◆ empiristaempirista
keikensakeikensa ◆ tapasztalt embertapasztalt ember
keikensugikeikensugi ◆ empirizmusempirizmus
keikensugikeikensugi ◆ pietizmuspietizmus
keikenszurukeikenszuru ◆ átélátél 「Dokuszaiszeiken-o kei-
kensita.」 „Átéltem a diktatúrát.” ◆ keresztül-keresztül-
megymegy 「Otonaninarumadeniiroironakoto-o kei-
kenszuru.」 „Amíg felnő, sok mindenen keresz-
tülmegy.” ◆ megtapasztalmegtapasztal 「Iroirokeikensi-
ta.」 „Sok mindent megtapasztaltam.” ◆ ta-ta-
pasztalpasztal 「Hangarídeszamazamana koto-o kei-
kensita.」 „Sokat tapasztaltam Magyarországon.”
◇ ikiteiruaidanikeikenszuruikiteiruaidanikeikenszuru megélmegél
「Taiszeitenkan-o ikiteiru aidani keikensita.」
„Megéltem a rendszerváltást.”

keikikeiki ◆ büntetés idejebüntetés ideje
keikikeiki ◆ mérőkészülékmérőkészülék ◆ mérőóramérőóra ◆ műszerműszer
「Pairotto-va kinaino keiki-o sinraisite hikósi-
ta.」 „A pilóta a fedélzeti műszerekre hagyatkozva
repült.”

keikikeiki ◆ egymás után történésegymás után történés
keikikeiki ◆ alkalomalkalom 「Bjóki-o keikini hon-o jomi
hadzsimeta.」 „A betegség jó alkalmat adott arra,
hogy elkezdjek olvasni.” ◆ apropóapropó 「Nani-o ke-
ikinikono gakki-o hadzsimemasitaka?」 „Milyen
apropóból választottad ezt a hangszert?” ◆ jójó okok
「Szekaikeizaikiki-o keikini csokin-o hadzsime-
ta.」 „A világgazdasági válság jó okot adott arra,
hogy takarékoskodni kezdjek.” ◆ motivációmotiváció
「Hitorigurasi-o keikini rjóri-o narai hadzsime-
ta.」 „Az önálló háztartás motivációt adott a fő-
zéstanulásra.”

keikikeiki ◆ anyagianyagi helyzethelyzet 「Tomodacsino ucsi-
va keikiga varui.」 „A barátomnak rossz az anyagi
helyzete.” ◆ bőségbőség 「Kjó oivaidakara, keikijoku
okane-o cukau.」 „Ma ünneplünk, bőven bánha-
tunk a pénzzel.” ◆ elevenségelevenség 「Szono haijú-va
butaini keiki-o cuketa.」 „Az a színész elevenné
tette a színpadot.” ◆ gazdasággazdaság 「Keiki-o ao-
ru.」 „Felpörgeti a gazdaságot.” ◆ gazdasággazdaság ál-ál-
lapotalapota 「Ano kuni-va keikiga varui.」 „Annak
az országnak rossz a gazdasági állapota.” ◆ üzletüzlet
「Keiki-va dódeszuka?」 „Hogy megy az üzlet?” ◆

vidámságvidámság 「Keikinoii ongaku」 „vidám zene” ◇

orinpikkukeikiorinpikkukeiki gazdaságigazdasági fellendülésfellendülés olim-olim-

piapia idejénidején ◇ karageikikarageiki jójó gazdaságigazdasági hely-hely-
zetzet hamishamis érzeteérzete ◇ gundzsukeikigundzsukeiki katonaikatonai
igényigény okoztaokozta konjunktúrakonjunktúra ◇ keikinoiihana-keikinoiihana-
sisi sikertörténetsikertörténet ◇ keikijokukeikijoku erősenerősen
「Taiko-o keikijoku tataita.」 „Erősen megdön-
gettem a dobot.” ◇ keikijokukeikijoku víganvígan 「Keikijoku
oszake-o nomu.」 „Vígan iszik.” ◇ keikivaru-keikivaru-
szónaszóna búskomorbúskomor 「Keikivaruszóna kao」 „bús-
komor arc” ◇ keiki-okeiki-o cukerucukeru felvidítfelvidít
「Oszake-o nonde keiki-o cuketa.」 „Italozva fel-
vidítottam magam.” ◇ szendzsikeikiszendzsikeiki háborúsháborús
konjunktúrakonjunktúra ◇ taiszenkeikitaiszenkeiki háborúsháborús kon-kon-
junktúrajunktúra
keikianteikakeikianteika ◆ gazdaság stabilizációjagazdaság stabilizációja
keikibankeikiban ◆ műszerfalműszerfal ◆ műszerpultműszerpult
keikicsakurikukeikicsakuriku ◆ vakleszállásvakleszállás
keikicsakurikuszócsikeikicsakurikuszócsi ◆ műszeresműszeres leszállí-leszállí-
tó rendszertó rendszer
keikidókókeikidókó ◆ gazdasági trendgazdasági trend
keikidzsunkankeikidzsunkan ◆ gazdasági ciklusgazdasági ciklus
keikigaiikeikigaii ◆ jóljól futfut aa szekérszekér 「Vatasino
kodzsindzsigjó-va imakeikigaii.」 „A vállalkozá-
somnak most jól fut a szekér.”

keikigajokunarukeikigajokunaru ◆ felviszifelviszi azaz istenisten aa dol-dol-
gátgát 「Kare-va kjúni keikiga jokunatta.」 „Hirte-
len felvitte az isten a dolgát.”

keikiheikeikihei ◆ könnyűlovaskönnyűlovas ◆ könnyűlovasságkönnyűlovasság
keikihikókeikihikó ◆ vakrepülésvakrepülés
keikijokukeikijoku ◆ erősenerősen 「Taiko-o keikijoku tata-
ita.」 „Erősen megdöngettem a dobot.” ◆ vidá-vidá-
manman 「Kekkonsikide kuruma-va
keikijokukurakuson-o narasita.」 „Az esküvőn a
kocsik vidáman dudáltak.” ◆ víganvígan 「Keikijoku
oszake-o nomu.」 „Vígan iszik.”

keikikaifukukeikikaifuku ◆ gazdasági kilábalásgazdasági kilábalás
keikikakudaikeikikakudai ◆ gazdaság bővülésegazdaság bővülése
keikikandzsúkeikikandzsú ◆ könnyű gépfegyverkönnyű gépfegyver
keikikjúkeikikjú ◆ léghajóléghajó
keikikótaikeikikótai ◆ gazdaságigazdasági visszaesésvisszaesés ◆ re-re-
cessziócesszió
keikinikeikini ◆ ezértezért 「Hangaríni hikkositano-o kei-
kinihangarí go-o narai hadzsimeta.」 „Magyaror-
szágra költözött, ezért elkezdett magyarul tanul-
ni.”

keikinoiihanasikeikinoiihanasi ◆ sikertörténetsikertörténet
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keikinoiikoto-o iukeikinoiikoto-o iu ◆ kiszínezi a valóságotkiszínezi a valóságot
keikinomitósikeikinomitósi ◆ gazdasági kilátásokgazdasági kilátások
keikinzokukeikinzoku ◆ könnyűfémkönnyűfém 「Arumi-va keikinzo-
kuno hitocudeszu.」 „Az alumínium a könnyűfé-
mek egyike.”

keiki-okeiki-o cukerucukeru ◆ felvidítfelvidít 「Oszake-o nonde
keiki-o cuketa.」 „Italozva felvidítottam magam.”

keiki-okeiki-o cutomerucutomeru ◆ büntetésétbüntetését töltitölti 「Ka-
sicucsisizaide keiki-o cutometeiru.」 „Gondatlan-
ságból elkövetett emberölés miatt büntetését töl-
ti.”

keiki-okeiki-o oeruoeru ◆ büntetéstbüntetést letöltletölt 「Keiki-o oe-
ta súdzsin」 „büntetését letöltött rab”

keikiririkukeikiririku ◆ vakfelszállásvakfelszállás
keikisihjókeikisihjó ◆ konjunktúraindexkonjunktúraindex
keikiszaikurukeikiszaikuru ◆ gazdasági ciklusgazdasági ciklus
keikiszurukeikiszuru ◆ egymásegymás utánután történiktörténik 「Sza-
igaiga keikiszuru.」 „Egymás után történnek a ka-
tasztrófák.”

keikiteitaikeikiteitai ◆ gazdasági stagnálásgazdasági stagnálás
keikivaruszónakeikivaruszóna ◆ búskomorbúskomor 「Keikivaruszó-
na kao」 „búskomor arc”

keikjokeikjo ◆ elhamarkodottelhamarkodott cselekedetcselekedet ◆ meg-meg-
gondolatlan cselekedetgondolatlan cselekedet
keikjókankeikjókan ◆ üzleti hangulatüzleti hangulat
keikjokukeikjoku ◆ tövisbokortövisbokor
keikjomódókeikjomódó ◆ meggondolatlanmeggondolatlan cselekedetcselekedet
「Keikjomódó-o cucusinda.」 „Nem akart meg-
gondolatlanul cselekedni.”

keikjomódószurukeikjomódószuru ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan cse-cse-
leksziklekszik
keikjúsingókeikjúsingó ◆ vészjelzésvészjelzés
keikokeiko ◆ átgyakorlásátgyakorlás ◆ edzésedzés 「Kjóha kara-
teno keikogaaru.」 „Ma karateedzésem van.” ◆

gyakorlásgyakorlás 「Ongakuno keiko」 „zenegyakorlás”
◆ leckelecke 「Szadóno keikoni kajotteiru.」
„Teaszertartás-leckéket veszek.” ◆ óraóra 「Piano-
no keikoni iku.」 „Zongoraórára megyek.” ◆ pró-pró-
baba 「Butaino keikocsúni sudzsinkóga szaszareru
dzsikogaatta.」 „A színpadi próba alatt véletlenül
megszúrták a főhőst.” ◇ okeikookeiko gyakorlásgyakorlás ◇

szaihónokeikoszaihónokeiko varróleckevarrólecke

keikókeikó ◆ magánálmagánál hordáshordás 「Mibunsómeisóno
keikógimugaaru.」 „Az igazolvány magunknál
hordása kötelező.” ◆ magával vitelmagával vitel
keikókeikó ◆ fluoreszcenciafluoreszcencia ◆ fluoreszkálásfluoreszkálás ◆

fluoreszkálófluoreszkáló 「Keikóbussicu」 „fluoreszkáló
anyag” ◇ men-ekikeikómen-ekikeikó immun-fluoreszcenciaimmun-fluoreszcencia

keikókeikó ◆ szájon átszájon át
keikókeikó ◆ hajlamhajlam ◆ irányzatirányzat 「Ongakuno sza-
isinkeikó」 „legújabb zenei irányzat” ◆ tenden-tenden-
ciacia 「Kono sóhinno uriage-va zókaszuru keikóga-
aru.」 „Ennek az árunak a forgalma növekvő ten-
denciát mutat.” ◆ trendtrend 「Sidzsóno keikó」 „pi-
aci trend” ◇ gerakukeikógerakukeikó esőeső trendtrend ◇ gen-gen-
sókeikósókeikó csökkenőcsökkenő tendenciatendencia 「Hanzaino
kenszú-va gensókeikóniaru.」 „A bűnesetek szá-
ma csökkenő tendenciát mutat.” ◇ dzsósókeikódzsósókeikó
emelkedőemelkedő trendtrend 「Kabuka-va dzsósókeikóda.」
„A részvényárak emelkedő trendet mutatnak.” ◇

zókakeikózókakeikó növekvőnövekvő tendenciatendencia 「Infure-va
zókakeikóniaru.」 „Az infláció növekvő tenden-
ciát mutat.” ◇ dokusokeikódokusokeikó olvasóiolvasói szokásszokás
◇ nankakeikónankakeikó gyengülőgyengülő trendtrend 「Szóba-va
nankakeikó-o simesita.」 „A börze gyengülő tren-
det mutat.”

keikocukeikocu ◆ sípcsontsípcsont
keikódenszenbjókeikódenszenbjó ◆ szájonszájon átát terjedőterjedő jár-jár-
ványvány
keikógaarukeikógaaru ◆ hajlamoshajlamos 「Kincsósiteirutoki-va
hito-va macsigaeru keikógaaru.」 „Feszült hely-
zetben az ember hajlamos hibázni.”

keikóganrjókeikóganrjó ◆ fluoreszkáló színezékfluoreszkáló színezék
keikogikeikogi ◆ edzőruhaedzőruha ◆ tréningruhatréningruha
keikógjókeikógjó ◆ könnyűiparkönnyűipar
keikógjúgokeikógjúgo ◆ kiskis szervezetszervezet élenélen jobbjobb mintmint
a nagy aljána nagy alján
keikogotokeikogoto ◆ gyakorlásgyakorlás ◆ óravételóravétel
keikóhinin-jakukeikóhinin-jaku ◆ fogamzásgátlófogamzásgátló tablettatabletta
◆ szájonszájon átát szedhetőszedhető fogamzásgátlófogamzásgátló szerszer

keikójakukeikójaku ◆ szájonszájon átát szedhetőszedhető gyógy-gyógy-
szerszer
keikókankeikókan ◆ fénycsőfénycső ◇ reiinkjokukeikókanreiinkjokukeikókan
hidegkatódos fénycsőhidegkatódos fénycső
keikókanónakeikókanóna ◆ hordozhatóhordozható 「Keikókanóna
irjójószócsi」 „hordozható orvosi berendezés”
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keikókanszenkeikókanszen ◆ szájonszájon átát történőtörténő fertő-fertő-
zészés
keikókenbikjókeikókenbikjó ◆ fluoreszcenciamikroszkópfluoreszcenciamikroszkóp

keikokukeikoku ◆ kanyonkanyon ◆ szorosszoros ◆ szurdokszurdok ◆

vízmosásvízmosás
keikokukeikoku ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés ◆ intelemintelem
keikokuburokkukeikokuburokku ◆ figyelmeztető burkolatfigyelmeztető burkolat
keikokusokukeikokusoku ◆ aposzematikusaposzematikus színezetszínezet ◆

riasztószínriasztószín ◆ riasztószínezetriasztószínezet
keikokuszurukeikokuszuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Kadzsino ba-
aihakonobuzága keikokuszuru.」 „Ez a berregő fi-
gyelmeztet a tűzre.” ◆ intint 「Terebi-va zószuisita
kavani csikazukanaijóni keikokusita.」 „A televí-
zió arra intett, hogy ne menjünk közel a megáradt
folyóhoz.”

keikokuszurujónakeikokuszurujóna ◆ figyelmeztetőfigyelmeztető 「Keiko-
kuszurujóna mecuki」 „figyelmeztető pillantás” ◆

intőintő 「Keikokuszurujóna koede itta.」 „Intő
hangon mondta.”

keikokuszurujónikeikokuszurujóni ◆ intőenintően
keikokutókeikokutó ◆ figyelmeztetőfigyelmeztető lámpalámpa ◆ vész-vész-
jelző lámpajelző lámpa
keikómen-ekikeikómen-eki ◆ szájonszájon átát történőtörténő immuni-immuni-
zálászálás
keikópenkeikópen ◆ szövegkiemelő tollszövegkiemelő toll
keikósokukeikósoku ◆ elemózsiaelemózsia ◆ vitt ételvitt étel
keikósokurjókeikósokurjó ◆ elemózsiaelemózsia
keikószeikeikószei ◆ fotonasztiafotonasztia
keikószeikeikószei ◆ fluoreszcensfluoreszcens
keikószenrjókeikószenrjó ◆ fluoreszkáló festékfluoreszkáló festék
keikoszurukeikoszuru ◆ edzedz 「Dzsúdószensu-va nakama-
tacsito keikosita.」 „A dzsúdóversenyző a társai-
val edzett.” ◆ gyakorolgyakorol 「Ongakuno keiko-o si-
ta.」 „Gyakorolta a zenét.” ◇ sitageikoszurusitageikoszuru
próbálpróbál 「Gekidan-va gekino sitageikosita.」 „A
színtársulat próbálta a darabot.”

keikószurukeikószuru ◆ magánálmagánál hordhord 「Buki-o keikó-
szuru.」 „Magánál hordja a fegyverét.” ◆ magá-magá-
valval viszvisz 「Rjokónipaszupóto-o keikószuru.」
„Az útra magammal viszem az útlevelemet.”

keikótaikeikótai ◆ fluoreszkáló anyagfluoreszkáló anyag
keikótókeikótó ◆ fénycsőfénycső ◆ neoncsőneoncső ◆ világítócsővilágítócső
◇ reiinkjokukeikótóreiinkjokukeikótó hidegkatódoshidegkatódos fénycsőfénycső

keikótójokeikótójo ◆ szájon át történő beadásszájon át történő beadás
keikótorjókeikótorjó ◆ fluoreszcensfluoreszcens festékfesték ◆ fluo-fluo-
reszkáló festékreszkáló festék
keikóvakucsinkeikóvakucsin ◆ szájonszájon átát bevehetőbevehető vak-vak-
cinacina
keikukeiku ◆ aforizmaaforizma ◆ csípőscsípős megjegyzésmegjegyzés
「Keiku-o haku.」 „Csípős megjegyzést tesz.”

keikukakeikuka ◆ szellemes emberszellemes ember
keikusúkeikusú ◆ aforizmagyűjteményaforizmagyűjtemény
keikutekinakeikutekina ◆ csattanóscsattanós ◆ velősvelős 「Keiku-
tekina monku」 „velős mondás”

keimakeima ◆ huszárhuszár ◆ lovaslovas
keimeikeimei ◆ kakaskukorékoláskakaskukorékolás ◆ kakasszókakasszó ◆

kukorékoláskukorékolás
keimjónakeimjóna ◆ frappánsfrappáns 「Keimjóna kaitó-o si-
ta.」 „Frappáns választ adott.” ◆ szellemesszellemes
「Keimjónasare-o tobasita.」 „Szellemes viccet
mondott.”

keimjósadacunakeimjósadacuna ◆ könnyedenkönnyeden intellektuá-intellektuá-
lis humorúlis humorú
keimókeimó ◆ bevezetésbevezetés ◆ felvilágosodásfelvilágosodás ◆ pro-pro-
pedeutikapedeutika
keimósiszókeimósiszó ◆ felvilágosodás eszméjefelvilágosodás eszméje
keimósokeimóso ◆ bevezető könyvbevezető könyv
keimósugikeimósugi ◆ illuminizmusilluminizmus ◆ megvilágoso-megvilágoso-
dottságdottság
keimószurukeimószuru ◆ felvilágosítfelvilágosít 「Kokumin-o kei-
mószuru.」 „Felvilágosítja a népet.”

keimóundókeimóundó ◆ felvilágosodásfelvilágosodás
keimukankeimukan ◆ börtönőrbörtönőr ◆ foglárfoglár ◆ smasszersmasszer
keimusokeimuso ◆ börtönbörtön 「Kare-va imakeimusonii-
ru.」 „Most börtönben van.” ◆ fegyházfegyház ◆ fog-fog-
házház
keimusocsókeimusocsó ◆ börtönigazgatóbörtönigazgató
keimusonihairukeimusonihairu ◆ ülül 「Gonenkan keimusoni
haitteimasita.」 „5 évet ült.”

keimusoniirerukeimusoniireru ◆ bebörtönözbebörtönöz ◆ börtönbebörtönbe
csukcsuk ◆ lecsuklecsuk 「Dorobó-va keimusoni irerare-
ta.」 „Lecsukták a rablót.”

keinenkeinen ◆ idő haladtaidő haladta
keinenrekkakeinenrekka ◆ elöregedéselöregedés
kein-nosikjúkein-nosikjú ◆ szándékos sétáltatásszándékos sétáltatás
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keinokeino ◆ fajtafajta 「Szappari keino tabe monoga
szuki.」 „A zsírtalan ételeket szeretem.” ◆ szár-szár-
mazásúmazású 「Kare-va nikkeinoburadzsiru dzsinde-
szu.」 „Ő japán származású brazil.”

keinoarukeinoaru ◆ vonalasvonalas 「Keinoaru kami」 „vona-
las lap”

keinonaikeinonai ◆ simasima 「Keinonai kami」 „sima lap”

keiókeió ◆ Keió-korKeió-kor
kei-o cutomerukei-o cutomeru ◆ büntetését töltibüntetését tölti
kei-okei-o daszudaszu ◆ összegezösszegez 「Hjóno tatekei-o da-
sita.」 „Összegeztem az oszlopokat a táblázat-
ban.”

kei-okei-o hikuhiku ◆ megvonalazmegvonalaz 「Kamini kei-o hi-
ita.」 „Megvonalaztam a papírt.”

keiongakukeiongaku ◆ könnyűzenekönnyűzene
keionkikeionki ◆ hangjelzőhangjelző
keipákeipá ◆ kapribogyókapribogyó
keirakeira ◆ járőrjárőr ◆ járőrözésjárőrözés
keirakeira ◆ önökönök
keirakukeiraku ◆ dolgokdolgok összefüggéseösszefüggése ◆ testtest fon-fon-
tos pontjait összekötő vonaltos pontjait összekötő vonal
keirankeiran ◆ tyúktojástyúktojás
keiraszurukeiraszuru ◆ járőrözikjárőrözik 「Kenpei-va keirasite-
iru.」 „A katonai rendőr járőrözik.”

keirecukeirecu ◆ csoportcsoport ◆ érdekcsoportérdekcsoport 「Méká
keirecuni zokuszuru hanbaiten」 „gyártók érdek-
csoportjába tartozó üzlet” ◆ lánclánc ◆ sorozatsorozat
「Toriumu keirecuni zokuszururadon」 „tórium
sorozatba tartozó radon” ◇ kindzsirandamuke-kindzsirandamuke-
irecuirecu pszeudovéletlenpszeudovéletlen sorozatsorozat ◇ kindzsi-kindzsi-
randamukeirecurandamukeirecu pszeudorandompszeudorandom sorozatsorozat ◇

szen-ikeirecuszen-ikeirecu szukcessziós sorozatszukcessziós sorozat
keirecudzsunkankeirecudzsunkan ◆ párhuzamos keringéspárhuzamos keringés
keirecugaisakeirecugaisa ◆ érdekcsoportbanérdekcsoportban lévőlévő vál-vál-
lalatlalat 「Micubisikeirecugaisa」 „Mitsubishi ér-
dekcsoportban lévő vállalat” ◆ vállalatcsoportvállalatcsoport

keirecukakeirecuka ◆ érdekcsoportbaérdekcsoportba vonásvonás 「Kigjó-
no keirecuka」 „vállalat érdekcsoportba vonása”

keireikeirei ◆ köszöntésköszöntés 「Aiteno keireini kota-
eru.」 „Viszonozza a másik köszöntését.” ◆ meg-meg-
hajláshajlás ◆ tisztelegjtisztelegj 「Keirei!」 „Tisztelegj!”
◆ tisztelgéstisztelgés 「Kokkini taiszuru keirei」 „tisz-

telgés a zászlónak” ◇ szaikeirei-oszaikeirei-o szuruszuru mélymély
meghajlásmeghajlás
keireiszurukeireiszuru ◆ köszöntköszönt 「Dacubósite keireisi-
ta.」 „Megemelt kalappal köszöntötte a másikat.”
◆ tisztelegtiszteleg 「Heisi-va dzsókanni keireisita.」
„A katona tisztelgett a parancsnoka előtt.”

keirekikeireki ◆ előéletelőélet 「Rirekisoni sokumukeire-
kinicuite kaita.」 „Az önéletrajzában a szakmai
előéletéről írt.” ◆ múltmúlt 「Keiszacu-va jógisano
keireki-o sirabeta.」 „A rendőrség megvizsgálta
a gyanúsított múltját.” ◆ pályafutáspályafutás 「Szono
haijú-va nagai keirekino nakadetakuszan-no eiga-
ni sucuensita.」 „A színész hosszú pályafutása so-
rán sok filmben szerepelt.” ◆ tapasztalattapasztalat
「Zenkokuni vataru kódzsikeirekigaarimaszu.」
„Országos építési tapasztalattal rendelkezünk.”

keirenkeiren ◆ görcsgörcs ◆ izomgörcsizomgörcs ◆ rángásrángás ◆ rán-rán-
gatózásgatózás ◆ rángatózássalrángatózással járójáró izomgörcsizomgörcs
◇ ikeirenikeiren gyomorgörcsgyomorgörcs ◇ karadazentaiga-karadazentaiga-
keirenszurukeirenszuru vonaglikvonaglik ◇ gankenkeirengankenkeiren szem-szem-
rángásrángás ◇ ganmenkeirenganmenkeiren arcizomrángásarcizomrángás ◇

kjócsokuszeikeirenkjócsokuszeikeiren merevgörcsmerevgörcs ◇ kinkei-kinkei-
renren izomgörcsizomgörcs ◇ kekkankeirenkekkankeiren érgörcsérgörcs ◇

zensinkeirenzensinkeiren egészegész testtest rángatózásarángatózása ◇

csicukeirencsicukeiren hüvelygörcshüvelygörcs ◇ dengekikeirenr-dengekikeirenr-
jóhójóhó elektrokonvulzióselektrokonvulziós terápiaterápia ◇ neszsze-neszsze-
ikeirenikeiren lázgörcslázgörcs
keiren-jakukeiren-jaku ◆ görcsoldó szergörcsoldó szer
keirenszeinoszekikeirenszeinoszeki ◆ köhögési rohamköhögési roham
keirenszurukeirenszuru ◆ görcsölgörcsöl ◆ rángatódzikrángatódzik
「Mabuta-va pikupiku keirensiteiru.」 „Rángató-
dzik a szemhéjam” ◆ rángatózikrángatózik 「Jubi-va ke-
irensiteita.」 „Az ujjam rángatózott.” ◇ karada-karada-
zentaigakeirenszuruzentaigakeirenszuru vonaglikvonaglik
keirikeiri ◆ könyveléskönyvelés ◆ számvitelszámvitel ◇ kaszókeirikaszókeiri
hamis könyveléshamis könyvelés
keirikeiri ◆ hóhérhóhér
keirikeiri ◆ csendőrcsendőr
keiribucsókeiribucsó ◆ számviteli osztály vezetőjeszámviteli osztály vezetője
keirikakeirika ◆ számviteli osztályszámviteli osztály
keirikjokukeirikjoku ◆ gazdaságigazdasági ésés számviteliszámviteli inté-inté-
zetzet
keirinkeirin ◆ bicikliversenybicikliverseny ◆ kerékpárversenykerékpárverseny
keirindzsókeirindzsó ◆ kerékpárverseny-pályakerékpárverseny-pálya
keirinszensukeirinszensu ◆ kerékpárversenyzőkerékpárversenyző
keirisikeirisi ◆ okleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgáló

17741774 keino keino – keirisi keirisi AdysAdys



keirjakukeirjaku ◆ cselcsel 「Keirjaku-o mocsiiru.」 „Cselt
alkalmaz.” ◆ cselfogáscselfogás ◆ fondorlatosfondorlatos tervterv
◇ keirjaku-okeirjaku-o mijaburumijaburu átlátátlát aa szitánszitán ◇

keirjaku-okeirjaku-o mijaburumijaburu átlátátlát aa terventerven 「Ka-
reno keirjaku-o mijabutta.」 „Átláttam a tervén.”

keirjakunihikkakarukeirjakunihikkakaru ◆ bekapjabekapja aa horgothorgot
「Higaisa-va szagisino keirjakuni hikkakatta.」
„Az áldozat bekapta a csaló horgát.”

keirjakunitomukeirjakunitomu ◆ fondorlatosfondorlatos 「Keirjakuni
tomu otoko」 „fondorlatos ember”

keirjaku-okeirjaku-o meguraszumeguraszu ◆ fondorlatosanfondorlatosan ki-ki-
terveltervel 「Kare-o sacsóno zakara hikizuri orosz-
utameni keirjaku-o megurasita.」 „Fondorlato-
san kitervelte, hogy kimozdítja az igazgatót a he-
lyéről.”

keirjaku-okeirjaku-o mijaburumijaburu ◆ átlátátlát aa szitánszitán ◆ át-át-
látlát aa terventerven 「Kareno keirjaku-o mijabutta.」
„Átláttam a tervén.”

keirjakutekinakeirjakutekina ◆ fondorlatosfondorlatos 「Keirjakutek-
ina kokjakukakutoku」 „fondorlatos vendégfo-
gás”

keirjókeirjó ◆ mennyiségmérésmennyiségmérés ◆ súlyméréssúlymérés ◆

térfogatméréstérfogatmérés ◆ tömegméréstömegmérés ◆ űrtarta-űrtarta-
lomméréslommérés
keirjókeirjó ◆ könnyűkönnyű 「Keirjókamocu」 „könnyű ra-
komány” ◆ könnyű súlykönnyű súly
keirjógakukeirjógaku ◆ méréstanméréstan ◆ metrológiametrológia ◇ ka-ka-
gakukeirjógakugakukeirjógaku szcientometriaszcientometria
keirjókakeirjóka ◆ súlycsökkentéssúlycsökkentés 「Dzsidósano ke-
irjóka」 „kocsi önsúlyának csökkentése”

keirjóka-okeirjóka-o szuruszuru ◆ csökkenticsökkenti aa súlyátsúlyát
「Keitaidenvano keirjóka-o sita.」 „Csökkentet-
ték a mobiltelefon súlyát.”

keirjókappukeirjókappu ◆ mérőedénymérőedény ◆ mérőpohármérőpohár ◆

űrmértékűrmérték
keirjókeizaigakukeirjókeizaigaku ◆ ökonometriaökonometria
keirjókikeirjóki ◆ mérlegmérleg ◆ mérőeszközmérőeszköz
keirjókjúkeirjókjú ◆ könnyű súlycsoportkönnyű súlycsoport
keirjókjúszensukeirjókjúszensu ◆ könnyűsúlyú versenyzőkönnyűsúlyú versenyző
keirjókonkurítokeirjókonkuríto ◆ könnyűbetonkönnyűbeton
keirjónokeirjóno ◆ könnyűkönnyű
keirjószókeirjószó ◆ adagolókádadagolókád
keirjószurukeirjószuru ◆ megmérmegmér 「Koppude okome-o
keirjószuru.」 „Pohárral megméri a rizst.” ◆ mérmér

「Szupúnde szató-o keirjószuru.」 „Kanállal méri
a cukrot.”

keirjúkeirjú ◆ kikötéskikötés ◆ lehorgonyzáslehorgonyzás
keirjúkeirjú ◆ hegyi patakhegyi patak ◆ patakpatak
keirjúcsúnokeirjúcsúno ◆ kikötöttkikötött 「Keirjúcsúno fune」
„kikötött hajó” ◆ lehorgonyzottlehorgonyzott
keirjúkikjúkeirjúkikjú ◆ kikötött léggömbkikötött léggömb
keirjúkiraikeirjúkirai ◆ lehorgonyzottlehorgonyzott aknaakna ◆ tenger-tenger-
fenékhez kötött aknafenékhez kötött akna
keirjúsikeirjúsi ◆ leptonlepton
keirjúsiszúkeirjúsiszú ◆ leptonszámleptonszám
keirjúszurukeirjúszuru ◆ kikötkiköt 「Fune-va keirjúszarete-
ita.」 „A hajót kikötötték.”

keirokeiro ◆ fajtafajta ◆ hajszínhajszín ◆ szőrszőr színeszíne ◆ tolltoll
színeszíne ◆ tulajdonságtulajdonság ◇ keironokavattakeironokavatta fur-fur-
csacsa 「Keirono kavatta hito」 „furcsa ember”

keirokeiro ◆ útút 「Kare-va becuno keiro-o tadotta.」
„Ő más utat követett.” ◆ útvonalútvonal 「Kanszensóno
keiro-o cuki tometa.」 „Feltárta a fertőzés útvona-
lát.” ◇ gotantórinszankeirogotantórinszankeiro pentóz-foszfátpentóz-foszfát
pályapálya ◇ dzsóhókeirodzsóhókeiro információinformáció útjaútja ◇ tó-tó-
szókeiroszókeiro szökésiszökési útvonalútvonal ◇ tószókeirotószókeiro me-me-
nekülésinekülési útvonalútvonal 「Keiszacu-va han-ninno
tószókeiro-o sirabeta.」 „A rendőrség megvizsgál-
ta a tettes menekülési útvonalát.” ◇ baszunokei-baszunokei-
roro buszbusz útvonalaútvonala ◇ hanbaikeirohanbaikeiro értékesí-értékesí-
tésitési útvonalútvonal ◇ hinankeirohinankeiro menekülésimenekülési útvo-útvo-
nalnal 「Hinankeiro-o kakuninsite kudaszai!」 „El-
lenőrizze a menekülési útvonalat!”

keirókeiró ◆ idősek tiszteleteidősek tisztelete
keiródzsósasókeiródzsósasó ◆ idősek buszbérleteidősek buszbérlete
keironkeiron ◆ kalonkalon
keirónohikeirónohi ◆ öregek napjaöregek napja
keironokavattakeironokavatta ◆ furcsafurcsa 「Keirono kavatta
hito」 „furcsa ember” ◆ szokatlanszokatlan 「Keirono
kavattazonbi eiga」 „szokatlan zombifilm”

keirónonenkarakeirónonenkara ◆ korára való tekintettelkorára való tekintettel
keiroszekibunkeiroszekibun ◆ útintegrálútintegrál
keiruikeirui ◆ eltartotteltartott családtagokcsaládtagok ◆ hozzá-hozzá-
tartozótartozó ◆ kötöttségkötöttség ◆ rokonságrokonság
keisakeisa ◆ baromfiházbaromfiház ◆ tyúkóltyúkól
keisakeisa ◆ kövaföldkövaföld
keisakeisa ◆ dőlésdőlés ◆ emelkedésemelkedés ◆ ferdeségferdeség ◆

lejtéslejtés ◆ meredekségmeredekség 「Kono szakano keisa-va
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jurujakadeszu.」 „Ennek a lejtőnek enyhe a mere-
deksége.”

keisadokeisado ◆ dőlésfokdőlésfok ◆ dőlésszögdőlésszög
keisajacsinkeisajacsin ◆ emelkedő lakbéremelkedő lakbér
keisakakukeisakaku ◆ dőlésszögdőlésszög
keisakeikeisakei ◆ dőlésszögmérődőlésszögmérő ◆ inklinométerinklinométer
keisakuszszeikeisakuszszei ◆ plagiotropizmusplagiotropizmus
keisamenkeisamen ◆ emelkedőemelkedő ◆ ferde síkferde sík ◆ lejtőlejtő
keisaszeiszankeisaszeiszan ◆ kiemeltkiemelt termékektermékek terme-terme-
léselése
keisaszurukeisaszuru ◆ ereszkedikereszkedik 「Jurujakani keisa-
szuru szakamicsi」 „enyhén ereszkedő lejtő” ◆

ferdeferde 「Keisaszuru kabe」 „ferde fal” ◆ hajlikhajlik
valamivalami feléfelé 「Docsirano szeitónimo keisasitei-
maszen.」 „Én egyik párt felé sem hajlok.” ◆ lejtlejt
「Kono dóro-va keisasiteiru.」 „Ez az út lejt.” ◆

megdőlmegdől 「Fune-va keisasiteiru.」 „A hajó meg-
dőlt.” ◇ kjúkeisaszurukjúkeisaszuru meredeken lejtmeredeken lejt
keisikeisi ◆ bátya és nénebátya és néne ◆ testvértestvér
keisikeisi ◆ lekicsinyléslekicsinylés 「Kankjómondaino kei-
si」 „környezeti probléma lekicsinylése” ◆ sem-sem-
mibevételmibevétel 「Dzsinkenno keisi」 „emberi jogok
semmibevétele”

keisikeisi ◆ vonalas papírvonalas papír ◆ vonalazott papírvonalazott papír
keisikeisi ◆ rendőrszázadosrendőrszázados ◆ századosszázados
keisikeisi ◆ kivégzéses halálkivégzéses halál
keisikeisi ◆ örökösörökös ◆ utódutód 「Sógunkeisi mondai」
„hadvezér utódjának problematikus megválasztá-
sa”

keisicukeisicu ◆ bélyegbélyeg ◆ formaforma ésés természettermészet ◆

jellegjelleg ◇ idenkeisicuidenkeisicu öröklöttöröklött jellegjelleg ◇ si-si-
szonkeisicuszonkeisicu apomorfapomorf jellegjelleg ◇ szoszenkei-szoszenkei-
sicusicu ősiősi jellegjelleg ◇ haszeikeisicuhaszeikeisicu apomorfapomorf jel-jel-
legleg ◇ reszszeikeisicureszszeikeisicu recesszív jellegrecesszív jelleg
keisicukeisicu ◆ diverticulumdiverticulum ◆ kiboltosuláskiboltosulás
keisicudónjúkeisicudónjú ◆ transzdukciótranszdukció
keisicuszaibókeisicuszaibó ◆ plazmasejtplazmasejt
keisicutenkankeisicutenkan ◆ transzformációtranszformáció
keisicsókeisicsó ◆ fővárosifővárosi rendőr-főkapitányságrendőr-főkapitányság
「Keisicsókankacu gaino dzsiken」 „fővárosi
rendőr-főkapitányság hatáskörén kívül álló eset”

keisicsókeisicsó ◆ vezérőrnagyvezérőrnagy
keisikankeisikan ◆ altábornagyaltábornagy ◆ főfelügyelőfőfelügyelő

keisikikeisiki ◆ formaforma ◆ formaságformaság 「Kare-va keisik-
ini sitagau.」 „Követi a formaságokat.” ◆ formá-formá-
tumtum ◇ détakeisikidétakeisiki adatformátumadatformátum ◇ dósino-dósino-
keisikikeisiki igejellegigejelleg ◇ fairukeisikifairukeisiki fájlformá-fájlformá-
tumtum
keisikibarukeisikibaru ◆ feszélyezifeszélyezi magátmagát ◇ keisiki-keisiki-
battabatta feszélyezettfeszélyezett 「Keisikibatta enzecu」
„feszélyezett beszéd” ◇ keisikibattakeisikibatta merevmerev
「Keisikibatta hjógen」 „merev kifejezés”

keisikibattakeisikibatta ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Keisikibatta
enzecu」 „feszélyezett beszéd” ◆ merevmerev 「Keisi-
kibatta hjógen」 „merev kifejezés”

keisikicsikeisikicsi ◆ explicit tudásexplicit tudás
keisikidakenokeisikidakeno ◆ formálisformális 「Keijakuso-va ke-
isikidakeno soruide-va nai.」 „A szerződés nem
csak formális irat.” ◆ külsőlegeskülsőleges 「Keisikida-
keno kaizen」 „külsőleges javítás” ◆ látszatilátszati
「Keisikidakeno sien」 „látszati segítség”

keisikidzsókeisikidzsó ◆ formailagformailag 「Kono bunsó-va ke-
isikidzsó, mondaiarimaszen.」 „Formailag helyes
ez a mondat.” ◆ formálisanformálisan 「Vatasi-va kono
szosikini-va keisikidzsózokuszanai.」 „Nem tarto-
zom formálisan ehhez a szervezethez.”

keisikidzsónokeisikidzsóno ◆ formaiformai 「Kono szeikjúsoni-va
keisikidzsóno fubigaaru.」 „Ennek a kérvénynek
formai hiányosságai vannak.” ◆ formálisformális 「Kei-
sikidzsóno kasi daore」 „formális fizetésképtelen-
ség”

keisikimeisikeisikimeisi ◆ formális főnévformális főnév
keisikironrikeisikironri ◆ formális logikaformális logika
keisikisugikeisikisugi ◆ formalizmusformalizmus
keisikitekinakeisikitekina ◆ formaiformai 「Keisikitekina fubi」
„formai hiányosság” ◆ formálisformális 「Keisikitekina
aiszacu」 „formális köszöntés” ◆ sablonossablonos
「Keisikitekina enzecu」 „sablonos beszéd”

keisikitekinikeisikitekini ◆ formailagformailag 「Keisikitekini tada-
sii tecuzuki」 „formailag helyes eljárás” ◆ formá-formá-
lisanlisan 「Handan-o keisikitekini okonau.」 „For-
málisan eldönt valamit.”

keisikitonaijókeisikitonaijó ◆ forma és tartalomforma és tartalom
keisinkeisin ◆ gyenge földrengésgyenge földrengés
keisinkeisin ◆ kegyeletkegyelet
keisinkeiszókeisinkeiszó ◆ nyaki idegfonatnyaki idegfonat
keisiszeikeisiszei ◆ dandártábornokdandártábornok
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keisiszókankeisiszókan ◆ fővárosifővárosi rendőrfőkapitányrendőrfőkapitány
◆ vezérezredesvezérezredes
keisiszurukeisiszuru ◆ kivégzés által meghalkivégzés által meghal
keisiszurukeisiszuru ◆ fitymálfitymál 「Csicsino dorjoku-o ke-
isisita.」 „Fitymálta az apja erőfeszítését.” ◆ le-le-
fitymálfitymál 「Okaaszanga kurósite kizuita zaiszan-o
kodomo-va keisisita.」 „Lefitymálta az anyja ke-
servesen összerakott vagyonát.” ◆ lekicsinyellekicsinyel
「Szeito-va szenszeino kacsinoaru szakuhin-o ke-
isisita.」 „A diák lekicsinyelte a tanár értékes
munkáját.” ◆ lenézlenéz 「Atamano kaitenga oszoi-
karamavarino hitoni keisiszareteiru.」 „Lenézik a
körülötte lévők, mert lassú a felfogása.” ◆ sem-sem-
mibemibe veszvesz 「Szenmonkano iken-o keisiszuru.」
„Semmibe veszi a szakértők véleményét.”

keisokeiso ◆ konfucianizmus szent könyvekonfucianizmus szent könyve
keisókeisó ◆ alakalak ◆ formaforma ◆ képkép
keisókeisó ◆ festői szépségfestői szépség
keisókeisó ◆ intőintő jeljel 「Csikjúondanka-va dzsinrui-
e no keisódeszu.」 „A globális felmelegedés intő
jelül szolgál az emberiségnek.” ◆ vészharangvészharang
「Csikjúondankani keisó-o naraszu.」 „A globális
felmelegedés miatt megkongatja a vészharangot.”

keisókeisó ◆ megszólításmegszólítás
keisókeisó ◆ enyheenyhe 「Keisóucu bjó」 „enyhe de-
presszió” ◆ enyheenyhe betegségbetegség ◆ könnyűkönnyű beteg-beteg-
ségség
keisókeisó ◆ átvételátvétel 「Ózano keisó.」 „A trón át-
vétele.” ◆ öröklésöröklés 「Zaiszanno keisó.」 „A va-
gyon öröklése.” ◆ továbbadástovábbadás 「Ginóno kei-
só.」 „A mesterségbeli tudás továbbadása.” ◇ ói-ói-
keisókeisó trónörökléstrónöröklés
keisókeisó ◆ könnyűkönnyű sérüléssérülés 「Keisó-o ou.」
„Könnyű sérülést szenved.”

keisókandzsakeisókandzsa ◆ könnyűkönnyű betegségűbetegségű pácienspáciens
「Keisókandzsato dzsúsókandzsa」 „könnyű és
súlyos betegségű páciens”

keisókaszurukeisókaszuru ◆ alakotalakot adad 「Gainen-o keisó-
kaszuru.」 „Alakot ad az elképzelésnek.” ◆ for-for-
mábamába öntönt 「Kangae-o keisókaszuru.」 „Formá-
ba önti a gondolatait.” ◆ képetképet alkotalkot 「Kono
eiga-va csúszei-o keisókasiteiru.」 „A film a kö-
zépkorról alkot képet.”

keisokukeisoku ◆ harapnivalóharapnivaló 「Júgatani keisoku-o
tabeta.」 „Este bekapott valami harapnivalót.” ◆

könnyűkönnyű ételétel ◆ könnyűkönnyű étkezésétkezés 「Keisoku-o
szumaszeru.」 „Könnyen étkezik.” ◆ nassolásnassolás
keisokudókeisokudó ◆ gyorsbüfégyorsbüfé ◆ gyorsétkezdegyorsétkezde
keisokuszeikeisokuszei ◆ haptonasztiahaptonasztia
keisónakeisóna ◆ csekélycsekély
keisónocsikeisónocsi ◆ előnyöselőnyös helyhely 「Macsi-va hei-
csiniaru keisóno csi-o simeteiru.」 „A város elő-
nyös helyen van a síkságon.” ◆ festőifestői szépségűszépségű
helyhely 「Keisóno csitosite júmeina kokuricukó-
en」 „festői szépségéről híres nemzeti park”

keisó-okeisó-o naraszunaraszu ◆ riogatriogat 「Gakusatacsi-va
dzsisinga kuruzoto keisó-o narasiteiru.」 „A tudó-
sok földrengéssel riogatnak.”

keisórjakukeisórjaku ◆ megszólítás elhagyásamegszólítás elhagyása
keisósakeisósa ◆ örökösörökös ◆ utódutód ◆ várományosvárományos
keisósakeisósa ◆ könnyű sérültkönnyű sérült
keisószurukeisószuru ◆ átveszátvesz 「Boku-va csicsino
sigoto-o keisósita.」 „Apám munkáját vettem át.”
◆ örökölörököl 「Macsi-va rekisitekina bunkaiszan-o
keisósita.」 „A város történelmi kulturális hagya-
tékot örökölt.” ◆ továbbvisztovábbvisz 「Csicsioja-va
dzsibunno sokugjó-o keisószurukoto-o muszuko-
ni kitaisimasita.」 „Az apa remélte, hogy a fia viszi
majd tovább a mesterségét.”

keisukeisu ◆ bakterbakter ◆ forgalmistaforgalmista ◆ váltóőrváltóőr
keisúkeisú ◆ kiemelkedőkiemelkedő tehetségűtehetségű nőnő ◇ keisú-keisú-
gakagaka kiemelkedőkiemelkedő tehetségűtehetségű festőnőfestőnő ◇ ke-ke-
isúszakkaisúszakka kiemelkedő tehetségű írónőkiemelkedő tehetségű írónő
keisúkeisú ◆ könnyű csónakkönnyű csónak ◆ szkiffszkiff
keisucukeisucu ◆ kirakáskirakás ◇ keisucuszurukeisucuszuru kirakkirak
「Daigaku-va gókakusano namae-o keisucuszu-
ru.」 „Az egyetem kirakja a sikeres vizsgázók ne-
vét.”

keisucuszurukeisucuszuru ◆ kirakkirak 「Daigaku-va gókakusa-
no namae-o keisucuszuru.」 „Az egyetem kirakja
a sikeres vizsgázók nevét.”

keisúgakakeisúgaka ◆ kiemelkedőkiemelkedő tehetségűtehetségű festő-festő-
nőnő
keisukukeisuku ◆ gratulációgratuláció ◆ örömünnepörömünnep ◆ ünnep-ünnep-
léslés
keisukugjódzsikeisukugjódzsi ◆ ünnepi ceremóniaünnepi ceremónia
keisukuszurukeisukuszuru ◆ gratulálgratulál ◆ megünnepelmegünnepel
「Tennókógó-va goszeikon godzsúnen-o keisuku-
szuru.」 „A császári pár megünnepli az ötvenedik
házassági évfordulóját.”
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keisúszakkakeisúszakka ◆ kiemelkedőkiemelkedő tehetségűtehetségű írónőírónő

keiszacukeiszacu ◆ csendőrségcsendőrség ◆ karhatalomkarhatalom ◆

rendőrségrendőrség 「Mó icsidomanbikisitara dzsikai-va
keiszacu-o jobujo!」 „Ha még egyszer lopáson
foglak, kihívom a rendőrséget!” ◇ ószakafuke-ószakafuke-
iszacuiszacu OszakaiOszakai RendőrségRendőrség ◇ keiszacuno-keiszacuno-
sirabesirabe rendőrségirendőrségi nyomozásnyomozás 「Higaigaku-va
icsiokuenninoborukotoga keiszacuno sirabede va-
katta.」 „A rendőrségi nyomozás során kiderült,
hogy a kár eléri a 100 millió jent.” ◇ szaibá-szaibá-
keiszacukeiszacu kiberrendőrségkiberrendőrség ◇ szaibákeiszacuszaibákeiszacu
kiberrendészetkiberrendészet ◇ himicukeiszacuhimicukeiszacu titkos-titkos-
rendőrségrendőrség
keiszacucsókeiszacucsó ◆ országosországos rendőr-rendőr-
főkapitányságfőkapitányság
keiszacucsócsókankeiszacucsócsókan ◆ országosországos rendőrfő-rendőrfő-
kapitánykapitány
keiszacugakkókeiszacugakkó ◆ rendőr-akadémiarendőr-akadémia ◆ rend-rend-
őriskolaőriskola
keiszacuhonbukeiszacuhonbu ◆ főkapitányságfőkapitányság ◆ rendőr-rendőr-
főkapitányságfőkapitányság
keiszacuhonbucsókeiszacuhonbucsó ◆ rendőrfőkapitányrendőrfőkapitány
keiszacujórédákeiszacujórédá ◆ traffipaxtraffipax
keiszacukankeiszacukan ◆ biztos úrbiztos úr ◆ rendőrrendőr
keiszacukenkeiszacuken ◆ rendőrkutyarendőrkutya
keiszacukenkeiszacuken ◆ rendőrségi hatáskörrendőrségi hatáskör
keiszacukokkakeiszacukokka ◆ rendőrállamrendőrállam
keiszacumuszenkeiszacumuszen ◆ rendőrségi rádiórendőrségi rádió
keiszacunicúhószurukeiszacunicúhószuru ◆ feljelentfeljelent 「Oszake-
o micuzósiteitanode rindzsin-o keiszacuni cúhó-
sita.」 „Feljelentette a szomszédját, mert titkos
szeszfőzdéje volt.”

keiszacunivataszukeiszacunivataszu ◆ rendőrkézrerendőrkézre adad
「Han-nin-o keiszacuni vatasita.」 „Rendőrkézre
adtam a tettest.”

keiszacunomibunsómeisókeiszacunomibunsómeisó ◆ rendőrigazol-rendőrigazol-
ványvány
keiszacunosirabekeiszacunosirabe ◆ rendőrségirendőrségi nyomozásnyomozás
「Higaigaku-va icsiokuenninoborukotoga kei-
szacuno sirabede vakatta.」 „A rendőrségi nyo-
mozás során kiderült, hogy a kár eléri a 100 millió
jent.”

keiszacusokeiszacuso ◆ kapitányságkapitányság ◆ őrsőrs ◆ rend-rend-
őrkapitányságőrkapitányság ◆ rendőrőrsrendőrőrs ◆ rendőrségrendőrség
「Keiszacusoni itta.」 „A rendőrségre mentem.”

◇ sokacukeiszacusosokacukeiszacuso illetékesilletékes rendőrkapi-rendőrkapi-
tányságtányság
keiszacusocsókeiszacusocsó ◆ rendőrfőnökrendőrfőnök ◆ rendőrka-rendőrka-
pitánypitány
keiszacusómeikeiszacusómei ◆ erkölcsi bizonyítványerkölcsi bizonyítvány
keiszacutókjokukeiszacutókjoku ◆ rendőrhatóságrendőrhatóság
keiszacuzatakeiszacuzata ◆ rendőrségi ügyrendőrségi ügy
keiszaikeiszai ◆ megjelenésmegjelenés 「Tokusúkidzsiga ren-
dzsicukeiszai!」 „Minden nap megjelenő főcikk!”

keiszaibójuszókeiszaibójuszó ◆ transzcelluláristranszcelluláris szállí-szállí-
tástás
keiszaibókeirokeiszaibókeiro ◆ transzcelluláris pályatranszcelluláris pálya
keiszaisikeiszaisi ◆ megjelentetőmegjelentető újságújság 「Kidzsino
keiszaisi」 „cikket megjelentető újság”

keiszaiszurukeiszaiszuru ◆ felrakfelrak 「Keidzsibanni kókoku-
o keiszaisita.」 „Felraktam a faliújságra egy hir-
detést.” ◆ kiírkiír 「Keidzsibannimeszszédzsi-o kei-
szaisita.」 „Kiírt egy üzenetet a hirdetőtáblára.” ◆

közölközöl 「Sinbunni kidzsi-o keiszaisita.」 „Az új-
ságban közölte a cikket.” ◆ megjelentetmegjelentet 「Sin-
bunni kidzsi-o keiszaisita.」 „Az újságban megje-
lentette a cikket.”

keiszankeiszan ◆ kalkulációkalkuláció 「Kjúrjóno keiszan」
„bérkalkuláció” ◆ számításszámítás 「Keiszanga ava-
nai.」 „Nem stimmel a számítás.” ◆ számolásszámolás ◇

hjókeiszanhjókeiszan táblázatostáblázatos számításszámítás ◇ hjókei-hjókei-
szanszan táblázatszámítástáblázatszámítás
keiszankeiszan ◆ kovasavkovasav
keiszanbucurigakukeiszanbucurigaku ◆ számítógépes fizikaszámítógépes fizika
keiszancsigaikeiszancsigai ◆ hibáshibás számításszámítás ◆ tévestéves
számításszámítás
keiszancsigai-okeiszancsigai-o szuruszuru ◆ elszámolelszámol 「Dzsik-
anno keiszancsigai-o sita.」 „Elszámoltam az
időt.”

keiszandakaikeiszandakai ◆ anyagiasanyagias ◆ haszonlesőhaszonleső ◆

önzőönző ◆ számítószámító 「Kare-va keiszandakai hit-
odeszu.」 „Ő számító ember.”

keiszandzsakukeiszandzsaku ◆ logarléclogarléc ◆ számolólécszámolóléc
keiszan-enkeiszan-en ◆ szilikátszilikát
keiszankikeiszanki ◆ számítógépszámítógép ◆ számológépszámológép ◇

densikeiszankidensikeiszanki elektronikus számítógépelektronikus számítógép
keiszankikagakukeiszankikagaku ◆ számítástechnikaszámítástechnika
keiszankóbucukeiszankóbucu ◆ szilikátásványszilikátásvány
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keiszanmacsigaikeiszanmacsigai ◆ elszámoláselszámolás ◆ számolásiszámolási
hibahiba
keiszanmiszukeiszanmiszu ◆ elszámoláselszámolás ◆ számolásiszámolási hi-hi-
baba
keiszan-niirerukeiszan-niireru ◆ bekalkulálbekalkulál 「Macsi
dzsikan-o keiszanni irenakatta.」 „Nem kalkulál-
ta be a várakozási időt.” ◆ beszámítbeszámít 「Hidokei-
o cukuru tokini dzsúgofunno dzsisza-o keiszanni
ireta.」 „A napóra készítésénél a 15 perc időkü-
lönbséget beszámítottam.” ◆ számbaszámba veszvesz
「Arajuru kanószei-o keiszanni ireta.」 „Minden
lehetőséget számba vettem.” ◆ számításbaszámításba
veszvesz 「Kare-va nori kaeno dzsikanmo keiszanni
ireta.」 „Számításba vette az átszállásra fordítan-
dó időt.” ◆ számítszámít rárá 「Karega okurete
kurukoto-o keiszanni ireta.」 „Számítottam rá,
hogy késni fog.” ◆ számolszámol 「Mukai kaze-o ke-
iszanni irenakatta.」 „Nem számolt az ellenszél-
lel.”

keiszansicunohikakukeiszansicunohikaku ◆ kovapáncélkovapáncél
keiszansinaoszukeiszansinaoszu ◆ utánaszámolutánaszámol 「Keiszansi
naositara ocuri-va atteita.」 „Utánaszámoltam, és
megvolt a visszajáró.”

keiszansokeiszanso ◆ kimutatáskimutatás ◇ szon-szon-
ekikeiszansoekikeiszanso nyereségkimutatásnyereségkimutatás ◇ szon-szon-
ekikeiszansoekikeiszanso eredménykimutatáseredménykimutatás
keiszanszentákeiszanszentá ◆ számítóközpontszámítóközpont
keiszanszurukeiszanszuru ◆ kalkulálkalkulál 「Mikkade cukuto
keiszansita.」 „Úgy kalkulálta, hogy 3 nap múlva
megérkeznek.” ◆ kiszámítkiszámít 「Mokutekicsimade-
no dzsikan-o keiszansita.」 „Kiszámította az uta-
zási időt.” ◆ kiszámolkiszámol 「Mokutekicsimadeno
dzsikan-o keiszansita.」 „Kiszámolta az időt a cél-
állomásig.” ◆ számolszámol 「Nani-o keiszansiteiru-
no?」 „Mit számolsz?”

keiszecukeiszecu ◆ szorgalmasszorgalmas tanulástanulás 「Keiszec-
uno kó-o cumu.」 „Éveken át szorgalmasan ta-
nul.”

keiszecudzsidaikeiszecudzsidai ◆ diákévekdiákévek
keiszeikeiszei ◆ alakulásalakulás 「Siaino keiszei」 „mérkő-
zés alakulása” ◆ erőviszonyerőviszony 「Keiszeiga kavat-
ta.」 „Megváltoztak az erőviszonyok.” ◆ felállásfelállás
「Keiszeiga kavatte oi tega ovare teninatta.」
„Megváltozott a felállás, az üldözőkből üldözöttek
lettek.” ◆ helyzethelyzet 「Abunai keiszei」 „veszélyes
helyzet” ◇ dzsinkakunokeiszeidzsinkakunokeiszei személyiség-személyiség-
formálásformálás

keiszeikeiszei ◆ intelemintelem aa társadalomtársadalom feléfelé ◆

pusztába kiáltáspusztába kiáltás
keiszeikeiszei ◆ nasztianasztia 「Keiszeito kuszszei」
„nasztia és tropizmus” ◇ ondokeiszeiondokeiszei termon-termon-
asztiaasztia ◇ kókeiszeikókeiszei fotonasztiafotonasztia ◇ szesso-szesso-
kukeiszeikukeiszei haptonasztiahaptonasztia
keiszeikeiszei ◆ alakításalakítás ◆ formálódásformálódás ◆ rekonst-rekonst-
rukciósrukciós plasztikaplasztika ◇ ningikeiszeiningikeiszei jellemfor-jellemfor-
málásmálás ◇ haigúsikeiszeihaigúsikeiszei ivarsejtképzésivarsejtképzés ◇

patánkeiszeipatánkeiszei mintázatképződésmintázatképződés
keiszeikeiszei ◆ jelentéstjelentést ésés kiejtéstkiejtést hordozóhordozó
kandzsikategóriakandzsikategória
keiszeigekakeiszeigeka ◆ rekonstrukciósrekonstrukciós plasztikaiplasztikai
sebészetsebészet ◆ rekonstrukciós sebészetrekonstrukciós sebészet
keiszeigekaikeiszeigekai ◆ rekonstrukciósrekonstrukciós plasztikaiplasztikai
sebészsebész
keiszeikakeiszeika ◆ társadalomkritikustársadalomkritikus
keiszeimahikeiszeimahi ◆ feszes bénulásfeszes bénulás
keiszeimodzsikeiszeimodzsi ◆ jelentésjelentés ésés olvasatolvasat kom-kom-
binálásával készült írásjelbinálásával készült írásjel
keiszeinosokeiszeinoso ◆ pusztába kiáltó íráspusztába kiáltó írás
keiszeiszarerukeiszeiszareru ◆ formálódikformálódik 「Kareno
dzsinkaku-va imamo keiszeiszare cuzuketeiru.」
„Még most is formálódik a személyisége.” ◆ ki-ki-
alakulalakul 「Cuki-va csikjúkara keiszeiszareta.」 „A
Hold a Földből alakult ki.”

keiszeiszókeiszeiszó ◆ gyarapítógyarapító gyűrűgyűrű ◆ kambiumkambium
◆ oldalmerisztémaoldalmerisztéma ◇ ikanszokukankeisze-ikanszokukankeisze-
iszóiszó interfaszcikulárisinterfaszcikuláris kambiumkambium ◇ ikanszo-ikanszo-
kukeiszeiszókukeiszeiszó edénykambiumedénykambium ◇ ikanszoku-ikanszoku-
naikeiszeiszónaikeiszeiszó nyalábkambiumnyalábkambium ◇ korukuke-korukuke-
iszeiszóiszeiszó parakambiumparakambium ◇ korukukeiszeiszókorukukeiszeiszó
fellogénfellogén ◇ zenkeiszeiszózenkeiszeiszó prokambiumprokambium
keiszeiszurukeiszeiszuru ◆ alakítalakít 「Kazankacudó-va
csikei-o keiszeiszuru csikaragaaru.」 „A vulkáni
tevékenység képes a hely domborzatának alakítá-
sára.” ◆ alkotalkot 「Kúkito mizu-va hitocuno kei-o
keiszeiszuru.」 „A levegő és a víz egy rendszert al-
kot.” ◆ fejlesztfejleszt 「Home kotoba-va kodomono
joi dzsinkaku-o keiszeiszuru.」 „A dicséret fejlesz-
ti a gyerekek személyiségét.” ◆ formálformál 「Tae ma-
nai fúfugenka-va kodomono dzsinkaku-o varuku
keiszeiszuru.」 „A szülők örökös veszekedése
rosszul formálja a gyerek személyiségét.” ◆ ki-ki-
alakítalakít 「Kankjó-va dzsinkaku-o keiszeiszuru.」
„A környezet kialakítja az ember személyiségét.”
◆ létrehozlétrehoz 「Hosi-va ginga-o keiszeisita.」 „A

AdysAdys keiszanmacsigai keiszanmacsigai – keiszeiszuru keiszeiszuru 17791779



csillagok létrehozták a galaxist.” ◆ megformálmegformál
「Hon-o takuszan jomukotode kangaega keisze-
iszareta.」 „A sok könyv, amit olvastam, megfor-
málta a gondolataimat.” ◆ megplasztikázmegplasztikáz ◆ or-or-
topédiai műtétet végeztopédiai műtétet végez
keiszeitaikeiszeitai ◆ organizátororganizátor ◇ kakusótaikei-kakusótaikei-
szeitaiszeitai nukleolusz-organizátornukleolusz-organizátor
keiszeiundókeiszeiundó ◆ nasztiásnasztiás mozgásmozgás ◆ naszti-naszti-
kus mozgáskus mozgás
keiszekikeiszeki ◆ bizonyítékbizonyíték ◆ nyomnyom 「Ucsini sinn-
júsita keiszeki-va nakatta.」 „A lakásban nem volt
behatolásra utaló nyom.”

keiszekikeiszeki ◆ kovakőkovakő
keiszenkeiszen ◆ kikötéskikötés ◆ lehorgonyzáslehorgonyzás
keiszenkeiszen ◆ vonalazásvonalazás
keiszenkeiszen ◆ hosszúsági körhosszúsági kör ◆ meridiánmeridián
keiszenhjókeiszenhjó ◆ grafikongrafikon
keiszen-okeiszen-o hikuhiku ◆ megvonalazmegvonalaz 「Hjóno
keiszen-o hiita.」 „Megvonalaztam a táblázatot.”
◆ vonalazvonalaz
keiszensakeiszensa ◆ könnyűkönnyű harckocsiharckocsi ◆ könnyű-könnyű-
páncélospáncélos
keiszenszurukeiszenszuru ◆ kikötkiköt 「Szanbasini keiszen-
sita.」 „Kikötött a mólónál.” ◆ lehorgonyozlehorgonyoz
「Van-naini keiszensita.」 „Lehorgonyzott az
öbölben.”

keiszokeiszo ◆ szilíciumszilícium
keiszókeiszó ◆ formaforma ◆ külalakkülalak
keiszókeiszó ◆ kovamoszatkovamoszat
keiszókeiszó ◆ kevéskevés cucccucc 「Rjokó-va keiszóde
iku.」 „Kevés cuccal utazik.” ◆ könnyűkönnyű öltözéköltözék
◇ keiszószurukeiszószuru könnyűkönnyű öltözéketöltözéket viselvisel
「Icumojori keiszósiteita.」 „Könnyebb öltözéket
viselt, mint általában.”

keiszókeiszó ◆ váltófutásváltófutás
keiszókeiszó ◆ műszerezésműszerezés
keiszókeiszó ◆ bíróságibírósági vitavita ◆ perlekedésperlekedés ◆ pör-pör-
lekedéslekedés
keiszóbucukeiszóbucu ◆ per tárgyaper tárgya
keiszocukeiszocu ◆ könnyelműségkönnyelműség ◆ meggondolat-meggondolat-
lanságlanság
keiszocunakeiszocuna ◆ átgondolatlanátgondolatlan 「Keiszocuna
handan」 „átgondolatlan döntés” ◆ elhamarko-elhamarko-
dottdott 「Keiszocuna kóidesita.」 „Elhamarkodott

cselekedet volt.” ◆ elsietettelsietett 「Keiszocuna kek-
kon」 „elsietett házasság” ◆ meggondolatlanmeggondolatlan
「Intánettode siri atta hitotoszuguni aunante ke-
iszocuszugimaszu.」 „Meggondolatlan dolog rög-
tön találkozni az interneten megismert emberrel.”

keiszocunikeiszocuni ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan 「Keiszocuni
handanszuru.」 „Elhamarkodottan dönt.” ◆

könnyelműenkönnyelműen 「Keiszocuni kódószuru.」
„Könnyelműen viselkedik.” ◆ könnyenkönnyen 「Hito-o
keiszocuni sin-jószuru.」 „Könnyen megbízik má-
sokban.”

keiszócsúdearukeiszócsúdearu ◆ folyamatbanfolyamatban vanvan 「Ka-
reni taisite szankenno szosóga keiszócsúdeszu.」
„Három bírósági ügy van folyamatban ellene.”

keiszódokeiszódo ◆ kovaföldkovaföld
keiszokókeiszokó ◆ szilíciumvasszilíciumvas
keiszókókeiszókó ◆ kovamoszatokkovamoszatok
keiszokukeiszoku ◆ megmérésmegmérés ◆ mérésmérés
keiszokukikeiszokuki ◆ mérőműszermérőműszer
keiszokukikikeiszokukiki ◆ mérőeszközmérőeszköz
keiszóruikeiszórui ◆ kovamoszatokkovamoszatok
keiszósokubucukeiszósokubucu ◆ diatómadiatóma
keiszószurukeiszószuru ◆ könnyűkönnyű öltözéketöltözéket viselvisel
「Icumojori keiszósiteita.」 „Könnyebb öltözéket
viselt, mint általában.”

keiszótenkeiszóten ◆ vitapontvitapont
keiszúkeiszú ◆ számlálásszámlálás ◆ számolásszámolás
keiszúkeiszú ◆ együtthatóegyüttható ◆ koefficienskoefficiens ◆ mo-mo-
dulusdulus ◇ assukukeiszúassukukeiszú kompresszióskompressziós modu-modu-
luslus ◇ anzenkeiszúanzenkeiszú biztonságibiztonsági tényezőtényező ◇

engerukeiszúengerukeiszú Engel-együtthatóEngel-együttható ◇ ondoke-ondoke-
iszúiszú hőmérsékletihőmérsékleti együtthatóegyüttható ◇ nikókei-nikókei-
szúszú binominálisbinominális együtthatóegyüttható ◇ nenszeike-nenszeike-
iszúiszú viszkozitásiviszkozitási együtthatóegyüttható 「Rjútaino
nenszeikeiszú」 „folyadék viszkozitási együttha-
tója” ◇ maszacukeiszúmaszacukeiszú súrlódási tényezősúrlódási tényező
keiszuirokeiszuiro ◆ könnyűvizes reaktorkönnyűvizes reaktor
keiszúkairokeiszúkairo ◆ számlálóáramkörszámlálóáramkör
keiszúkankeiszúkan ◆ GeigerGeiger–Müller-számlálóMüller-számláló
keiszúkikeiszúki ◆ számlálószámláló
keiszúkógakukeiszúkógaku ◆ mérnöki matematikamérnöki matematika
keitaikeitai ◆ alakalak ◆ formaforma ◇ kigjókeitaikigjókeitai válla-válla-
latformalatforma ◇ gjómukeitaigjómukeitai üzletformaüzletforma ◇ sú-sú-
rakukeitairakukeitai településformatelepülésforma ◇ juszókeitaijuszókeitai
szállítási módszállítási mód
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keitaikeitai ◆ hordozhatóhordozható 「Keitaidíbuidípuréjá-o
katta.」 „Vettem egy hordozható DVD lejátszót.”
◆ magánál hordásmagánál hordás ◆ mobilmobil
keitaikeitai ◆ udvarias formaudvarias forma ◆ udvarias stílusudvarias stílus
keitaibangókeitaibangó ◆ mobilszámmobilszám
keitaidenvakeitaidenva ◆ mobiltelefonmobiltelefon 「Densade ke-
itaidenvaga natta.」 „A mobiltelefonom megcsör-
rent a villamoson.” ◆ rádiótelefonrádiótelefon
keitaigakukeitaigaku ◆ alaktanalaktan ◆ morfológiamorfológia
keitaihinkeitaihin ◆ magávalmagával vittvitt holmiholmi 「Beszszóhin-
to keitaihin」 „feladott és magával vitt holmi”

keitaijódzsúdenkikeitaijódzsúdenki ◆ mobiltöltőmobiltöltő
keitaijótaipuraitákeitaijótaipuraitá ◆ táskaírógéptáskaírógép
keitaikészukeitaikészu ◆ telefontoktelefontok
keitainenrjókeitainenrjó ◆ hordozható üzemanyaghordozható üzemanyag
keitairadzsiokeitairadzsio ◆ táskarádiótáskarádió ◆ zsebrádiózsebrádió
keitairin-nekeitairin-ne ◆ ciklomorfózisciklomorfózis
keitaironkeitairon ◆ morfológiamorfológia
keitaisokurjókeitaisokurjó ◆ úti élelemúti élelem
keitaisószecukeitaisószecu ◆ mobiltelefonos regénymobiltelefonos regény
keitaiszokeitaiszo ◆ morfémamorféma
keitaiszurukeitaiszuru ◆ hordozhordoz 「Tecsó-o icumo keitai-
szuru.」 „Mindig hordozok egy noteszt.” ◆ magá-magá-
nálnál tarttart 「Musimegane-o cuneni keitaisiteiru.」
„Mindig magamnál tartok egy nagyítót.” ◆ magá-magá-
valval hordhord 「Cumano sasin-o keitaisiteiru.」 „Ma-
gammal hordom a feleségem fényképét.” ◆ min-min-
digdig vanvan nálanála 「Mizu-o keitaisiteiru.」 „Mindig
van nálam víz.” ◆ nálanála vanvan 「Keitaisiteitapoket-
tonaifude ami-o kitta.」 „A nálam lévő bicskával
elvágtam a kötelet.”

keitaitenimocukeitaitenimocu ◆ magávalmagával vittvitt kézi-kézi-
poggyászpoggyász
keitekikeiteki ◆ dudaduda ◆ jelzőkürtjelzőkürt ◆ kürtkürt ◆ rend-rend-
őrsípőrsíp
keitekikinsikeitekikinsi ◆ tilos dudálnitilos dudálni
keitekikinsikuikikeitekikinsikuiki ◆ dudaduda használatátólhasználatától til-til-
tott területtott terület
keiteki-okeiteki-o naraszunaraszu ◆ dudáldudál 「Kuruma-va
keiteki-o naraszu.」 „A kocsi dudál.” ◆ kürtölkürtöl
「Fune-va keiteki-o naraszu.」 „A hajó kürtöl.” ◆

sípolsípol 「Dzsókikikansa-va keiteki-o naraszu.」 „A
gőzmozdony sípol.”

keitenkeiten ◆ szentírásszentírás ◆ szútraszútra

keitokeito ◆ gyapjúgyapjú ◆ gyapjúfonalgyapjúfonal
keitókeitó ❶ rendszerrendszer 「Sókakeitó」 „emésztőrend-
szer” ❷ családcsalád 「Kotonaru keitóni zokuszuru
gengodósi」 „különböző nyelvcsaládba tartozó
nyelvek” ❸ származásszármazás 「Hahakatano keitó-o
tadoru.」 „Leköveti az anyai ág származását.” ❹

ágág 「Gakumonno keitó」 „tudományág” ❺ já-já-
ratrat 「Baszuno keitóbangó-o osietekudaszai.」
„Mondja meg kérem a buszjárat számát!” ◆ alapalap
「Fuku-o aokeitódematometa.」 „Kék alapú
ruha-összeállítást választottam.” ◆ csoportcsoport
「Akakeitó」 „vörös színcsoport” ◆ kötődéskötődés
「Dzsinbungakukeitó-o benkjósiteiru.」 „Humán
kötődésű tárgyakat tanul.” ◆ törzstörzs 「Onadzsi
keitóno dóbucu」 „ugyanabba a törzsbe tartozó
állatok” ◇ identekikeitóidentekikeitó genetikaigenetikai szárma-szárma-
zászás ◇ keitódaterukeitódateru szisztematikusanszisztematikusan csi-csi-
nálnál 「Keitódateta kjóiku」 „szisztematikus okta-
tás” ◇ sikikeitósikikeitó parancsláncparancslánc ◇ sinkeikeitósinkeikeitó
idegrendszeridegrendszer ◇ denkikeitódenkikeitó elektromoselektromos
rendszerrendszer ◇ meireikeitómeireikeitó parancsláncparancslánc
keitókeitó ◆ celóziacelózia ◆ ezüstezüst celóziacelózia ◆ kakasta-kakasta-
rajraj ◆ tarajos celóziatarajos celózia
keitókeitó ◆ odaadásodaadás
keitókeitó ◆ dobócseredobócsere ◆ dobójátékos-cseredobójátékos-csere
keitóbunruikeitóbunrui ◆ filogenetikus osztályozásfilogenetikus osztályozás
keitóbunruigakukeitóbunruigaku ◆ filogenetikusfilogenetikus rendszer-rendszer-
tantan
keitodamakeitodama ◆ gomolyaggomolyag ◆ gyapjúgombolyaggyapjúgombolyag

keitódaterukeitódateru ◆ szisztematikusanszisztematikusan csinálcsinál
「Keitódateta kjóiku」 „szisztematikus oktatás”

keitódzsukeitódzsu ◆ törzsfatörzsfa
keitógakukeitógaku ◆ filogenetikafilogenetika ◆ rendszertanrendszertan ◆

törzsfejlődéstantörzsfejlődéstan
keitógakutekinakeitógakutekina ◆ filogenetikusfilogenetikus
keitóhaszszeikeitóhaszszei ◆ fejlődéstörténetfejlődéstörténet ◆ filo-filo-
genézisgenézis ◆ törzsfejlődéstörzsfejlődés
keitókankeikeitókankei ◆ rendszerkapcsolatrendszerkapcsolat
keitonobósikeitonobósi ◆ gyapjúsapkagyapjúsapka
keitonokucusitakeitonokucusita ◆ gyapjúzoknigyapjúzokni
keitó-okeitó-o hikuhiku ◆ követőkövető ◆ származásúszármazású 「Han-
garí dzsinno keitó-o hiku hito」 „magyar szárma-
zású ember”

keitorakkukeitorakku ◆ platósplatós kocsikocsi ◆ teherszállítóteherszállító
kocsikocsi
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keitorakkukeitorakku ◆ kisteherautókisteherautó
keitosókeitosó ◆ gyapjúkereskedőgyapjúkereskedő
keitószakukeitószaku ◆ dobócserés stratégiadobócserés stratégia
keitószurukeitószuru ◆ odaadássalodaadással csinálcsinál 「Kenkjúni
keitósita.」 „Odaadással kutat.” ◆ odaadássalodaadással
szeretszeret 「Kurassikku ongakuni keitósiteiru.」
„Odaadással szereti a klasszikus zenét.”

keitótekinakeitótekina ◆ filogenetikusfilogenetikus ◆ módszeresmódszeres
「Keitótekina gakusú」 „módszeres tanulás” ◆

rendszeresrendszeres 「Randamu goszato keitótekina
gosza」 „véletlen hiba és rendszeres hiba” ◆

szisztematikusszisztematikus 「Détano keitótekina sori」
„adatok szisztematikus feldolgozása”

keitózukerukeitózukeru ◆ rendszerberendszerbe foglalfoglal 「Sinsu-o
keitózukeru.」 „Rendszerbe foglalja az új fajokat.”

keiunkeiun ◆ Keiun-korKeiun-kor
keizaikeizai ◆ anyagiakanyagiak 「Kateino keizaidzsótai」
„háztartás anyagi helyzete” ◆ gazdasággazdaság
「Szeifu-va keizai-o mavasita.」 „A kormány fel-
pörgette a gazdaságot.” ◆ gazdaságigazdasági 「Juruja-
kana keizaikaifukuga kitaiszareteimaszu.」 „Las-
sú gazdasági kilábalást várnak.” ◆ közgazdaságközgazdaság
◇ gaibukeizaigaibukeizai külgazdaságkülgazdaság ◇ kaihókeizaikaihókeizai
nyitottnyitott gazdasággazdaság ◇ kaheikeizaikaheikeizai pénzgaz-pénzgaz-
daságdaság ◇ kjójúkeizaikjójúkeizai közösségiközösségi gazdasággazdaság ◇

kinkókeizaikinkókeizai egyensúlybanegyensúlyban lévőlévő gazdasággazdaság ◇

keikakukeizaikeikakukeizai tervgazdaságtervgazdaság ◇ keizaidzsó-keizaidzsó-
taitai gazdaságigazdasági helyzethelyzet 「Keizaidzsótaigana-
kanaka kódzsósinai.」 „A gazdasági helyzet nem
akar javulni.” ◇ keizaidzsótaikeizaidzsótai anyagianyagi hely-hely-
zetzet 「Kateino keizaidzsótai」 „család anyagi
helyzete” ◇ keizaitekinakeizaitekina gazdaságosgazdaságos 「Kono
szeiszangidzsucu-va keizaitekideszu.」 „Ez a
gyártástechnológia gazdaságos.” ◇ keizaitekinakeizaitekina
pénzügyipénzügyi 「Keizaitekina rijúde daigakuni ikana-
katta.」 „Pénzügyi okokból nem mentem egye-
temre.” ◇ keizaitekinikeizaitekini gazdaságosangazdaságosan
「Toirettopépá-o keizaitekini cukau.」 „Gazdasá-
gosan használom a vécépapírt.” ◇ keizaitekinikeizaitekini
pénzügyilegpénzügyileg 「Keizaitekini daigakuni ikenai.」
„Pénzügyileg nem engedhetem meg magamnak,
hogy egyetemre járjak.” ◇ kokkakeizaikokkakeizai nem-nem-
zetgazdaságzetgazdaság ◇ szaibákeizaiszaibákeizai kibergazda-kibergazda-
ságság ◇ sidzsókeizaisidzsókeizai piacgazdaságpiacgazdaság ◇ dzsit-dzsit-
taikeizaitaikeizai reálgazdaságreálgazdaság 「Dzsittaikeizai-o
mocsi naositai.」 „A reálgazdaságot kellene rend-
be hozni.” ◇ sihonsugikeizaisihonsugikeizai kapitalistakapitalista
gazdasággazdaság ◇ dzsijúsugikeizaidzsijúsugikeizai szabadszabad gaz-gaz-

daságdaság ◇ heidzsikeizaiheidzsikeizai gazdasággazdaság békeidő-békeidő-
benben ◇ makurokeizaimakurokeizai makrogazdaságmakrogazdaság ◇ jami-jami-
keizaikeizai feketegazdaságfeketegazdaság
keizaibucurigakukeizaibucurigaku ◆ ökonofizikaökonofizika
keizaicsirigakukeizaicsirigaku ◆ gazdasági földrajzgazdasági földrajz
keizaidantaikeizaidantai ◆ gazdasági szervezetgazdasági szervezet
keizaidantairengókaikeizaidantairengókai ◆ érdekképviseletérdekképviselet
keizaidzsókjókeizaidzsókjó ◆ üzleti helyzetüzleti helyzet
keizaidzsószeikeizaidzsószei ◆ gazdaságigazdasági helyzethelyzet 「Kei-
zaidzsószeino akka」 „gazdasági helyzet romlása”

keizaidzsótaikeizaidzsótai ◆ anyagianyagi helyzethelyzet 「Kateino
keizaidzsótai」 „család anyagi helyzete” ◆ gaz-gaz-
daságidasági helyzethelyzet 「Keizaidzsótaiganakanaka
kódzsósinai.」 „A gazdasági helyzet nem akar ja-
vulni.”

keizaiendzsokeizaiendzso ◆ gazdaságigazdasági segítségsegítség ◆

pénzügyi segítségpénzügyi segítség
keizaifukkókeizaifukkó ◆ gazdaság helyreállításagazdaság helyreállítása
keizaifúszakeizaifúsza ◆ gazdasági blokádgazdasági blokád
keizaigakukeizaigaku ◆ gazdaságtangazdaságtan ◆ gazdaságtu-gazdaságtu-
dománydomány ◆ közgazdaságtanközgazdaságtan ◆

közgazdaság-tudományközgazdaság-tudomány ◇ szúrikeizaigakuszúrikeizaigaku
matematikaimatematikai közgazdaságtanközgazdaságtan ◇ szeidzsi-szeidzsi-
keizaigakukeizaigaku politikaipolitikai gazdaságtangazdaságtan ◇ dóta-dóta-
ikeizaigakuikeizaigaku dinamikusdinamikus közgazdaságtanközgazdaságtan ◇

makurokeizaigakumakurokeizaigaku makro-közgazdaságtanmakro-közgazdaságtan
◇ mikurokeizaigakumikurokeizaigaku mikrogazdaságtanmikrogazdaságtan ◇

ródókeizaigakuródókeizaigaku munkagazdaságtanmunkagazdaságtan
keizaigakubukeizaigakubu ◆ közgazdasági karközgazdasági kar
keizaigakunokeizaigakuno ◆ közgazdaságiközgazdasági
keizaigakusakeizaigakusa ◆ közgazdászközgazdász
keizaihakusokeizaihakuso ◆ gazdaságigazdasági beszámolóbeszámoló ◆

gazdasági közleménygazdasági közlemény
keizaihattenkeizaihatten ◆ gazdasági fejlődésgazdasági fejlődés
keizaihendókeizaihendó ◆ gazdasági fluktuációgazdasági fluktuáció
keizaikakeizaika ◆ takarékos embertakarékos ember
keizaikacudókeizaikacudó ◆ gazdaságigazdasági aktivitásaktivitás
「Keizaikacudó-va kappacuninatta.」 „Nőtt a
gazdasági aktivitás.”

keizaikaikeizaikai ◆ üzleti világüzleti világ
keizaikaikakukeizaikaikaku ◆ gazdasági reformgazdasági reform
keizaikankjókeizaikankjó ◆ gazdasági környezetgazdasági környezet
keizaikan-nenkeizaikan-nen ◆ pénzügyi érzékpénzügyi érzék
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keizaikaszszeikakeizaikaszszeika ◆ gazdaságélénkítésgazdaságélénkítés ◆

gazdaságélénkülésgazdaságélénkülés
keizaikaszszeikanokeizaikaszszeikano ◆ gazdaságélénkítőgazdaságélénkítő
keizaikibankeizaikiban ◆ gazdasági infrastruktúragazdasági infrastruktúra
keizaikikakucsókeizaikikakucsó ◆ gazdasági tervhivatalgazdasági tervhivatal
keizaikikikeizaikiki ◆ gazdasági válsággazdasági válság
keizaikikókeizaikikó ◆ gazdasági szerkezetgazdasági szerkezet
keizaikinkókeizaikinkó ◆ gazdasági egyensúlygazdasági egyensúly
keizaikisakeizaikisa ◆ gazdasági újságírógazdasági újságíró
keizaikjórjokukaihacukikókeizaikjórjokukaihacukikó ◆ GazdaságiGazdasági
EgyüttműködésiEgyüttműködési ésés FejlesztésiFejlesztési SzervezetSzervezet

keizaikjószórjokukeizaikjószórjoku ◆ gazdaságigazdasági versenyké-versenyké-
pességpesség
keizaimaszacukeizaimaszacu ◆ gazdasági vitagazdasági vita
keizaimenkeizaimen ◆ gazdasági oldalgazdasági oldal
keizaimendekeizaimende ◆ gazdasági oldalrólgazdasági oldalról
keizairankeizairan ◆ gazdasági rovatgazdasági rovat
keizairjokukeizairjoku ◆ gazdasági erőgazdasági erő
keizaisikeizaisi ◆ gazdaságtörténetgazdaságtörténet
keizaisikeizaisi ◆ gazdasági lapgazdasági lap
keizaisigekiszakukeizaisigekiszaku ◆ gazdaságélénkítőgazdaságélénkítő in-in-
tézkedéstézkedés
keizaisihjókeizaisihjó ◆ gazdasági mutatógazdasági mutató
keizaisikószakukeizaisikószaku ◆ gazdaságélénkítőgazdaságélénkítő intéz-intéz-
kedéskedés
keizaiszamittokeizaiszamitto ◆ gazdaságigazdasági csúcstalálko-csúcstalálko-
zózó
keizaiszangjósókeizaiszangjósó ◆ GazdaságiGazdasági ésés IpariIpari Mi-Mi-
nisztériumnisztérium
keizaiszeicsókeizaiszeicsó ◆ gazdasági növekedésgazdasági növekedés
keizaiszeicsókikeizaiszeicsóki ◆ gazdaságigazdasági növekedésnövekedés
korakora
keizaiszeiszaikeizaiszeiszai ◆ gazdaságigazdasági szankciószankció
「Keizaiszeiszai-o kaidzsosita.」 „Feloldották a
gazdasági szankciókat.”

keizaiszeiszakukeizaiszeiszaku ◆ gazdaságpolitikagazdaságpolitika
keizaitaikokukeizaitaikoku ◆ gazdasági nagyhatalomgazdasági nagyhatalom
keizaitaiszeikeizaitaiszei ◆ gazdasági rendszergazdasági rendszer
keizaitekinakeizaitekina ◆ gazdaságosgazdaságos 「Kono
szeiszangidzsucu-va keizaitekideszu.」 „Ez a
gyártástechnológia gazdaságos.” ◆ pénzügyipénzügyi

「Keizaitekina rijúde daigakuni ikanakatta.」
„Pénzügyi okokból nem mentem egyetemre.”

keizaitekinahaikeikeizaitekinahaikei ◆ anyagianyagi háttérháttér 「Kazo-
kuno keizaitekina haikei」 „család anyagi háttere”
◆ gazdasági háttérgazdasági háttér
keizaitekinikeizaitekini ◆ anyagilaganyagilag 「Kareno ie-va ke-
izaitekini jojúgaaru.」 „Az a család anyagilag jól
áll.” ◆ gazdaságilaggazdaságilag 「Kuni-va keizaitekini kib-
isii dzsókjóniaru.」 „Az ország rosszul áll gazda-
ságilag.” ◆ gazdaságosangazdaságosan 「Toirettopépá-o ke-
izaitekini cukau.」 „Gazdaságosan használom a
vécépapírt.” ◆ pénzügyilegpénzügyileg 「Keizaitekini
daigakuni ikenai.」 „Pénzügyileg nem engedhe-
tem meg magamnak, hogy egyetemre járjak.”

keizaitekisinkaicsikeizaitekisinkaicsi ◆ feltörekvőfeltörekvő gazdasá-gazdasá-
gi központgi központ
keizaitógókeizaitógó ◆ gazdasági integrációgazdasági integráció
keizaiun-eikeizaiun-ei ◆ gazdaság irányításagazdaság irányítása
keizokukeizoku ◆ folytatásfolytatás ◆ folytatódásfolytatódás ◆ foly-foly-
tatólagosságtatólagosság ◆ folytonosságfolytonosság ◆ huzamhuzam ◆

huzamossághuzamosság ◆ meghosszabbításmeghosszabbítás
keizokucsúnokeizokucsúno ◆ folyamatban lévőfolyamatban lévő
keizokuszeikeizokuszei ◆ folyamatosságfolyamatosság
keizokuszurukeizokuszuru ◆ folytatfolytat 「Kenkjú-o keizokus-
ita.」 „Folytatták a kutatást.” ◆ meghosszabbítmeghosszabbít
「Hokenkeijaku-o keizokusita.」 „Meghosszabbí-
tottam a biztosítást.”

keizokutekinakeizokutekina ◆ állandóállandó 「Keizokutekina
súnjú-o kakuhositai.」 „Szeretnék állandó jöve-
delmet biztosítani magamnak.” ◆ folyamatosfolyamatos
「Keizokutekina sien」 „folyamatos segítség”

keizokutekinikeizokutekini ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Szeihinno
hinsicu-o keizokutekini kaizenszuru.」 „Folyama-
tosan javítjuk a termék minőségét.” ◆ huzamo-huzamo-
sansan 「Keizokutekini tairjóno oszake-o nonda.」
„Huzamosan fogyasztott sok alkoholt.”

keizokutekininarukeizokutekininaru ◆ állandósulállandósul 「Szeki-va
keizokutekininatta.」 „Állandósult a köhögésem.”

keizokutekiniszurukeizokutekiniszuru ◆ állandósítállandósít 「Tósi-o ke-
izokutekinisita.」 „Állandósítottam a befektetése-
ket.”

keizukeizu ◆ családfacsaládfa ◆ leszármazásileszármazási ábraábra ◆

származásszármazás 「Kareno keizu-o sirabeta.」 „Meg-
vizsgálták a származását.”
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keizugakukeizugaku ◆ családkutatáscsaládkutatás ◆ genealógiagenealógia ◆

származástanszármazástan
kejaburukejaburu ◆ berúgberúg 「Keiszacu-va doa-o keja-
butte hejani hairi konda.」 „A rendőrök berúgták
az ajtót, és benyomultak a szobába.” ◆ szétrúgszétrúg
「Musakusasitegomi bukuro-o kejabutta.」
„Mérgemben szétrúgtam a szemetes zsákot.” ◆

szétverszétver 「Teki-o kejabutta.」 „Szétvertem az el-
lenséget.”

kejakikejaki ◆ gyertyánszilgyertyánszil ◆ japánjapán gyertyán-gyertyán-
szilszil
kekadzsúsikekadzsúsi ◆ eredményorientáltságeredményorientáltság
kékikéki ◆ cukrászsüteménycukrászsütemény ◆ süteménysütemény ◆ tor-tor-
tata 「Kéki-o ninzúbunni kiri vaketa.」 „A tortát
felvágtam úgy, hogy mindenkinek jusson.” ◆ tor-tor-
taszelettaszelet ◇ kappu-kékikappu-kéki kosárkosár alakúalakú süte-süte-
ménymény ◇ dekoréson-kékidekoréson-kéki díszesdíszes tortatorta ◇

bászudé-kékibászudé-kéki születésnapiszületésnapi tortatorta ◇ furúcu-furúcu-
kékikéki gyümölcstortagyümölcstorta ◇ hotto-kékihotto-kéki lepénylepény
kékijakékija ◆ cukrászcukrász ◆ cukrászatcukrászat ◆ cukrászdacukrászda

kékikattokékikatto ◆ tortaszegéstortaszegés
kékisokuninkékisokunin ◆ cukrászcukrász
kekkakekka ◆ eredményeredmény 「Kenkósindanno kekka-va
dódesitaka?」 „Milyen lett az egészségügyi vizsgá-
lat eredménye?” ◆ gyümölcshozásgyümölcshozás ◆ konzek-konzek-
venciavencia ◆ következménykövetkezmény 「Himan-va kasoku-
no kekkadearu.」 „A kövérség a falánkság követ-
kezménye.” ◆ következtébenkövetkeztében 「Szono kekka,
cugino keikaku-va hakusininatta.」 „Ennek kö-
vetkeztében nem lett a következő tervből semmi.”
◆ okozatokozat 「Gen-into kekka」 „ok és okozat” ◇

kókekkakókekka jójó eredményeredmény ◇ szaisúkekkaszaisúkekka vég-vég-
eredményeredmény ◇ dzsikkenkekkadzsikkenkekka kísérletikísérleti ered-ered-
ménymény ◇ csószakekkacsószakekka vizsgálat eredményevizsgálat eredménye
kekkadearukekkadearu ◆ következikkövetkezik 「Szeikó-va kin-
benno kekkadearu.」 „A siker a szorgalomból kö-
vetkezik.”

kekkafuzakekkafuza ◆ lótuszüléslótuszülés
kekkahappjókekkahappjó ◆ eredményhirdetéseredményhirdetés
kekkahjókekkahjó ◆ eredménytáblázateredménytáblázat
kekkaikekkai ◆ gátszakadásgátszakadás
kekkaikekkai ◆ buddhistabuddhista gyakorlatgyakorlat ésés élettérélettér
elválasztásaelválasztása
kekkaiszurukekkaiszuru ◆ átszakadátszakad 「Teibóga kekkaisi-
ta.」 „Átszakadt a gát.”

kekkakukekkaku ◆ elutasításelutasítás ◆ kizáráskizárás
kekkakukekkaku ◆ gümőkórgümőkór ◆ TBCTBC ◆ tuberkulózistuberkulózis ◆

tüdővésztüdővész ◇ kaihószeikekkakukaihószeikekkaku nyíltnyílt tuber-tuber-
kulóziskulózis ◇ honbaszeikekkakuhonbaszeikekkaku vágtatóvágtató tüdő-tüdő-
vészvész ◇ honbaszeikekkakuhonbaszeikekkaku gyorsangyorsan ölőölő tü-tü-
dővészdővész
kekkakubjóinkekkakubjóin ◆ tüdőgondozótüdőgondozó
kekkakudzsókókekkakudzsókó ◆ kizáró okkizáró ok
kekkakukandzsakekkakukandzsa ◆ gümőkórosgümőkóros ◆ tüdőbetegtüdőbeteg

kekkakukinkekkakukin ◆ tuberkulózisbacilustuberkulózisbacilus
kekkankekkan ◆ érér 「Kekkanga cumatteiruto sindan-
szaremasita.」 „Az orvos azt mondta, hogy el van-
nak záródva az ereim.” ◇ santokekkansantokekkan vérérs-vérérs-
öntönt ◇ nókekkannókekkan agyéragyér ◇ mószaikekkanmószaikekkan haj-haj-
szálérszálér
kekkankekkan ◆ hiányossághiányosság 「Jakinde cukurareta
buhinnitakuszan-no kekkanga hakkenszareta.」
„Az éjszakai műszakban gyártott alkatrészekben
sok hiányosságot fedeztek fel.” ◆ hibahiba
「Manson-ni kekkanga micukatta.」 „Hibát talál-
tak a társasházban.” ◇ kojúkekkankojúkekkan típushibatípushiba
◇ sintainokekkansintainokekkan testitesti fogyatékfogyaték ◇ nikuta-nikuta-
itekikekkanitekikekkan testi fogyatékosságtesti fogyatékosság
kekkanbenmakukekkanbenmaku ◆ érbillentyűérbillentyű
kekkangekakekkangeka ◆ érsebészetérsebészet
kekkangekaikekkangekai ◆ érsebészérsebész
kekkanhekikekkanheki ◆ érfalérfal
kekkankakucsókekkankakucsó ◆ érkitágulásérkitágulás ◆ értágulásértágulás
◆ vazodilatációvazodilatáció
kekkankakucsózaikekkankakucsózai ◆ értágító szerértágító szer
kekkankeikekkankei ◆ érrendszerérrendszer ◆ keringésikeringési rend-rend-
szerszer ◆ vérérrendszervérérrendszer ◇ kaihókekkankeikaihókekkankei
nyíltnyílt keringésikeringési rendszerrendszer ◇ heiszakekkan-heiszakekkan-
keikei zárt keringési rendszerzárt keringési rendszer
kekkankeirenkekkankeiren ◆ érgörcsérgörcs
kekkankjószakukekkankjószaku ◆ érszűkületérszűkület
kekkankjúsukukekkankjúsuku ◆ érösszehúzódásérösszehúzódás
kekkan-naihikekkan-naihi ◆ endotéliumendotélium
kekkan-nokekkan-no ◆ hibáshibás 「Kekkanszeihin-o mékáni
henkjakusita.」 „A hibás árut visszaadtuk a gyár-
tónak.”

kekkansukekkansu ◆ érdaganatérdaganat
kekkansúsukukekkansúsuku ◆ érösszehúzódásérösszehúzódás
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kekkanszadószeicsókanpepucsidokekkanszadószeicsókanpepucsido ◆ vazo-vazo-
aktív intesztinális polipeptidaktív intesztinális polipeptid
kekkanszeihinkekkanszeihin ◆ hibás termékhibás termék
kekkan-undócsúszúkekkan-undócsúszú ◆ vazomotorikusvazomotorikus köz-köz-
pontpont ◆ vazomotoros központvazomotoros központ
kekkan-undósinkeikekkan-undósinkei ◆ vazomotoros idegvazomotoros ideg
kekka-okekka-o micsibikumicsibiku ◆ következményhezkövetkezményhez ve-ve-
zetzet 「Ajamacsi-va szaiakuno kekka-o micsibi-
ita.」 „A hiba a legrosszabb következményekhez
vezetett.”

kekka-okekka-o miszerumiszeru ◆ felmutatfelmutat 「Dzsúnenkan-
mo kenkjúsiteirunoni nanno kekkamo miszerare-
nai.」 „Már tíz éve kutat, de még semmit sem tud
felmutatni.”

kekkaóraikekkaórai ◆ végeredmény jóvégeredmény jó
kekkaszecukekkaszecu ◆ következményeskövetkezményes mellékmon-mellékmon-
datdat
kekkatekinikekkatekini ◆ mindentmindent összevéveösszevéve 「Sibók-
óni ikenakute kekkatekini-va jokatta.」 „Mindent
összevéve jó volt, hogy nem sikerült abba az isko-
lába menni, ahová akartam.” ◆ végeredmény-végeredmény-
benben 「Kekkatekini-va zenbuumakuitta.」 „Vég-
eredményben minden jól sikerült.” ◆ végered-végered-
ményképpenményképpen
kekkatositenokekkatositeno ◆ eredőeredő
kekkeimodzsikekkeimodzsi ◆ ékírásékírás
kekkikekki ◆ életerőéleterő ◆ forróvérűségforróvérűség ◇ sószó-sószó-
kekkikekki forróvérűségforróvérűség
kekkikekki ◆ felkelésfelkelés ◆ lázadáslázadás
kekkinkekkin ◆ hiányzáshiányzás ◆ távolmaradástávolmaradás ◇ bjóki-bjóki-
kekkinkekkin betegszabadságbetegszabadság ◇ mudankekkinmudankekkin en-en-
gedélygedély nélkülinélküli hiányzáshiányzás 「Mudankekkin-o si-
ta saingairu.」 „Van egy munkatársunk, aki enge-
dély nélkül hiányzott.”

kekkinihajarukekkinihajaru ◆ elragadjaelragadja aa hévhév 「Kekkini
hajatte mubóna kói-o sita.」 „Elragadta a hév, és
vakmerő dolgot tett.” ◆ indulatosindulatos 「Kekkini ha-
jatte nagurikakatta.」 „Indulatosan megütötte.”

kekkinszurukekkinszuru ◆ nemnem megymegy dolgoznidolgozni 「Bjókino
toki-va issúkankekkinsita.」 „Amikor beteg vol-
tam, egy hétig nem mentem dolgozni.”

kekkisúkaikekkisúkai ◆ felkelésfelkelés
kekkiszakan-nakekkiszakan-na ◆ erejeereje teljébenteljében levőlevő
「Kekkiszakan-na vakai hitoda.」 „Ereje teljében
lévő fiatal volt.” ◆ forróvérűforróvérű 「Kekkiszakan-na

tosigorono hito」 „forróvérű korban lévő ember”
◆ vagányvagány
kekkiszurukekkiszuru ◆ felkelfelkel 「Kokumin-va hókenteki-
szenszeini taisite kekkisita.」 „A nép felkelt a feu-
dális autokrácia ellen.” ◆ fellázadfellázad 「Kokumin-
va fuszeiszenkjoni taisite kekkisita.」 „A nép fel-
lázadt az elcsalt választások miatt.”

kekkjokekkjo ◆ barlangban élésbarlangban élés
kekkjodzsinkekkjodzsin ◆ barlanglakóbarlanglakó
kekkjokukekkjoku ◆ legvégüllegvégül 「Iroiro tamesitaga kekk-
jokukorenisita.」 „Sokat kipróbáltam, és legvégül
ennél maradtam.” ◆ végevége azaz leszlesz 「Súmacu-
va kekkjokudokonimo ikanakatta.」 „A vége az
lett, hogy sehová sem mentünk hétvégén.” ◆ vé-vé-
géngén 「Kekkjokudono udedokei-o erandano?」 „A
végén melyik karórát választottad?” ◆ végered-végered-
ménybenményben 「Kekkjokusakkin-o henszaisinakere-
banaranai.」 „Végeredményben úgyis vissza kell
fizetni az adósságot.” ◆ végtérevégtére 「Kare-va
kekkjokusakkin-o kaesita.」 „Végtére csak meg-
adta az adósságát.” ◆ végülvégül 「Kekkjokukono
bunsó-o hon-jakudekinakatta.」 „Végül csak nem
sikerült lefordítani a mondatot.”

kekkjoszeikacukekkjoszeikacu ◆ barlangban élésbarlangban élés
kekkjoszurukekkjoszuru ◆ barlangban élbarlangban él
kekkjúkekkjú ◆ fejesedésfejesedés ◆ káposztafejkáposztafej
kekkjúkekkjú ◆ alakos elemekalakos elemek ◆ vérsejtvérsejt
kekkjúkeiszankikekkjúkeiszanki ◆ hemocitométerhemocitométer ◆ vér-vér-
sejtszámlálósejtszámláló
kekkjúszurukekkjúszuru ◆ fejesedikfejesedik 「Kjabecu-va
szoroszoro kekkjúszuru.」 „Hamarosan fejesedik
a káposzta.” ◆ megfejesedikmegfejesedik 「Kjabecu-va mi-
gotoni kekkjúsita.」 „Gyönyörűen megfejesedett
a káposzta.”

kekkókekkó ◆ járattörlésjárattörlés
kekkókekkó ◆ véráramlásvéráramlás ◆ vérkeringésvérkeringés
kekkókekkó ◆ eléggéeléggé 「Koko-va kekkószamui.」
„Eléggé hideg van itt.” ◆ felépítésfelépítés 「Sószecuno
kekkó」 „novella felépítése” ◆ igencsakigencsak 「Kore-
va kekkóomosiroi.」 „Ez igencsak érdekes.” ◆

meglehetősenmeglehetősen 「Kare-va kjúrjó-o kekkómorat-
teiru.」 „Meglehetősen sokat visz haza.” ◇ nikkó-nikkó-
oo mizusitekekkótoiunakaremizusitekekkótoiunakare NápolytNápolyt látnilátni
és meghalniés meghalni
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kekkókekkó ◆ keresztülvitelkeresztülvitel ◇ utenkekkóutenkekkó esőeső
nemnem akadályakadály ◇ sóukekkósóukekkó kisebbkisebb esőeső ese-ese-
tén is megtartvatén is megtartva
kekkódótaikekkódótai ◆ hemodinamikahemodinamika
kekkonkekkon ◆ frigyfrigy ◆ házasodásházasodás ◆ házasságházasság
「Kanodzsono kekkon-va siavaszedatta.」 „Bol-
dog volt a házassága.” ◆ nősülésnősülés ◇ giszókek-giszókek-
konkon látszatházasságlátszatházasság ◇ kinsinkekkonkinsinkekkon ro-ro-
konokkonok köztiközti házasságházasság ◇ kokuszaikekkonkokuszaikekkon
vegyesvegyes házasságházasság ◇ gokucsúkekkongokucsúkekkon fogva-fogva-
tartotttartott házasságkötéseházasságkötése ◇ sokubakekkonsokubakekkon
munkahelyimunkahelyi házasságházasság 「Vatasi-va sokubakek-
kondatta.」 „A munkahelyemről házasodtam.” ◇

sinsikikekkonsinsikikekkon sintósintó esküvőesküvő ◇ sinzokukek-sinzokukek-
konkon rokonházasságrokonházasság ◇ szeirjakukekkonszeirjakukekkon ér-ér-
dekházasságdekházasság ◇ daszantekinakekkondaszantekinakekkon ér-ér-
dekházasságdekházasság 「Daszantekina kekkon-o sita.」
„Érdekházasságot kötött.” ◇ dengekikekkondengekikekkon
villámházasságvillámházasság ◇ nidzsúkekkonnidzsúkekkon bigámiabigámia ◇

jokutokuzukunokekkonjokutokuzukunokekkon érdekházasságérdekházasság ◇

ren-aikekkonren-aikekkon szerelemházasságszerelemházasság 「Ren-
aikekkon-o gokaisimasita.」 „Ötször kötött már
szerelemházasságot.”

kekkonkekkon ◆ vérfoltvérfolt 「Kekkonnocuita juka」
„vérfoltos padló” ◆ vérnyomvérnyom
kekkónakekkóna ◆ csinálhatcsinálhat 「Oszara-o szagetemo
kekkódeszu.」 „Elviheti a tányérokat!” ◆ elégelég
「Ippaidakede kekkódeszu.」 „Egy pohárral elég
lesz.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Vain-va akade kekkóde-
szu.」 „A vörösbor megfelel.” ◆ meglehetősenmeglehetősen
nehéznehéz 「Kekkóna szagjódatta.」 „Meglehetősen
nehéz munka volt.” ◆ nagyszerűnagyszerű
「Kekkónapurezento-o itadaita.」 „Nagyszerű
ajándékot kaptam.” ◆ nemnem kérkér 「Kóhí-va kek-
kódeszu.」 „Nem kérek kávét!” ◆ remekremek 「Kek-
kóna ocsadeszu.」 „Remek ez a tea!” ◆ szépszép
「Kekkóna sina-o tamavariarigatógozaimaszu.」
„Köszönöm a szép ajándékot!” ◆ szükségesszükséges
「Dzsúso-o kakanakutemo kekkódeszu.」 „Nem
szükséges beírnia a címét.”

kekkon-aitekekkon-aite ◆ menyasszonymenyasszony 「Bokuno
kekkon-aite-o sókaisimaszu.」 „Bemutatom a
menyasszonyomat!” ◆ párpár 「Kekkon-aite-o sza-
gasita.」 „Házassághoz párt keresett.” ◆ vőle-vőle-
génygény 「Vatasino kekkon-aite-o sókaisimaszu.」
„Bemutatom a vőlegényemet!”

kekkon-aiteszagasikekkon-aiteszagasi ◆ párkereséspárkeresés ◆ párvá-párvá-
lasztáslasztás

kekkonbanasikekkonbanasi ◆ házasságházasság megbeszélésemegbeszélése
「Kekkonbanasiganakanaka szuszumanai.」
„Nehezen jutunk el a házasságig.”

kekkonganbókekkonganbó ◆ házasodási szándékházasodási szándék
kekkongokekkongo ◆ házasságházasság utánután 「Kekkongoma-
dzsimeninatta.」 „A házasság után megkomolyo-
dott.”

kekkonhiróenkekkonhiróen ◆ esküvői bankettesküvői bankett
kekkóninarukekkóninaru ◆ törliktörlik aa járatotjáratot 「Taifúno-
tame nihjakubin idzsóga kekkóninatta.」 „A táj-
fun miatt több mint 200 repülőgépjáratot töröl-
tek.”

kekkon-isókekkon-isó ◆ esküvői ruhaesküvői ruha
kekkon-ivaikekkon-ivai ◆ nászajándéknászajándék 「Kono tokei-va
kekkon-ivainimoratta.」 „Ez az órát nászajándék-
ba kaptuk.”

kekkon-jubivakekkon-jubiva ◆ jegygyűrűjegygyűrű
kekkonkenszakekkonkensza ◆ vérnyomvizsgálatvérnyomvizsgálat
kekkonkinenbikekkonkinenbi ◆ házassági évfordulóházassági évforduló
kekkonkósinkjokukekkonkósinkjoku ◆ nászindulónászinduló
kekkonkekkon mae-vamae-va ◆ házasságházasság előttelőtt 「Kekkon-
maeha jaszeteita.」 „A házasság előtt karcsú volt.”

kekkon-nenreikekkon-nenrei ◆ házasodási korházasodási kor
kekkon-nokekkon-no ◆ házasházas 「Kekkonszeikacu-va tano-
sii.」 „Élvezem a házaséletet.”

kekkon-noenkekkon-noen ◆ lakodalomlakodalom
kekkon-nogosúgikekkon-nogosúgi ◆ nászajándéknászajándék 「Tomoda-
csini kekkonno gosúgitosite szanman en-o vatasi-
ta.」 „A barátomnak 30 ezer jent adtam nászaján-
dékba.”

kekkon-nohiszekikekkon-nohiszeki ◆ házasság szentségeházasság szentsége
kekkon-nomósikomikekkon-nomósikomi ◆ házasságiházassági ajánlatajánlat
「Kanodzsoni kekkonno mósi komi-o sita.」 „Há-
zassági ajánlatot tettem neki.”

kekkon-nozótóhinkekkon-nozótóhin ◆ nászajándéknászajándék
kekkon-okekkon-o kotovarukotovaru ◆ kikosarazkikosaraz 「Kanodzso-
va karetono kekkon-o kotovatta.」 „A nő kikosa-
razta a férfit.”

kekkon-okekkon-o mósikomumósikomu ◆ megkérimegkéri aa kezétkezét 「Re-
idzsóni kekkon-o mósi komimasita.」 „Megkérte
a kisasszony kezét.”

kekkonsikikekkonsiki ◆ esketésesketés ◆ esküvőesküvő ◆ házas-házas-
ságkötésságkötés ◆ lagzilagzi ◆ lakodalomlakodalom ◆ menyegzőmenyegző
◇ kinkonsikikinkonsiki aranylakodalomaranylakodalom 「Kekkongo-
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dzsú nenno kinkonsiki-o mukaeta.」 „Elérkeztek
a házasságok ötvenedik évét jelző aranylakodal-
mukhoz.” ◇ ginkonsikiginkonsiki ezüstlakodalomezüstlakodalom
「Ginkonsikino oivai」 „ezüstlakodalom megün-
neplése” ◇ daijamondokonsikidaijamondokonsiki gyémántlako-gyémántlako-
dalomdalom
kekkonsikinosótaikjakukekkonsikinosótaikjaku ◆ násznépnásznép
kekkonsitatenofúfukekkonsitatenofúfu ◆ ifjúifjú párpár ◆ újdonsültújdonsült
házaspárházaspár
kekkonsiteirukekkonsiteiru ◆ házasházas 「Kare-va mó kekkon-
siteiru.」 „Már házas.”

kekkonsojakekkonsoja ◆ nászéjszakanászéjszaka
kekkonsómeisokekkonsómeiso ◆ házasságiházassági anyakönyvianyakönyvi ki-ki-
vonatvonat
kekkonszagikekkonszagi ◆ házasságszédelgésházasságszédelgés
kekkonszagisikekkonszagisi ◆ házasságszédelgőházasságszédelgő
kekkonszaitokekkonszaito ◆ társkereső oldaltárskereső oldal
kekkonszaszerukekkonszaszeru ◆ hozzáadhozzáad 「Muszume-o
okanemocsino otokoto kekkonszaszeta.」 „Hoz-
záadta a lányát egy gazdag emberhez.” ◆ meges-meges-
ketket 「Sinpu-va kappuru-o kekkonszaszeta.」 „A
pap megeskette a párt.”

kekkonszeikacukekkonszeikacu ◆ házaséletházasélet
kekkonszenkekkonszen ◆ házasságvonalházasságvonal
kekkonszódandzsokekkonszódandzso ◆ házasságközvetítőházasságközvetítő
irodairoda
kekkonszurukekkonszuru ◆ egybekelegybekel 「Karera-va kekkon-
sita.」 „A pár egybekelt.” ◆ elkötelezielkötelezi magátmagát
「Kanodzso-va hajaku kekkonsita.」 „Az a nő fi-
atalon elkötelezte magát.” ◆ elveszelvesz 「Kare-va
kono kjókaide kanodzsoto kekkonsita.」 „Ebben a
templomban vette el a lányt.” ◆ feleségülfeleségül veszvesz
「Sanaino dzsoszeito kekkonsita.」 „Feleségül
vette a munkatársát.” ◆ frigyrefrigyre léplép 「Karera-
va kekkonsita.」 „Frigyre léptek.” ◆ házasodikházasodik
「Tomodacsi-va raisúkekkonszuru.」 „A barátom
jövő héten házasodik.” ◆ hozzámegyhozzámegy 「Jódzsito
kekkonsita.」 „Hozzáment Józsihoz.” ◆ meges-meges-
küszikküszik 「Fúfu-va rokugacuni kekkonsita.」 „Jú-
niusban megesküdtek.” ◆ megházasodikmegházasodik 「Kjo-
nenkekkonsita.」 „Múlt évben megházasodtam.”
◆ megnősülmegnősül 「Kare-va kjonenkekkonsita.」
„Múlt évben megnősült.” ◆ nősülnősül 「Ani-va rai-
súkekkonszuru.」 „Jövő héten nősül a bátyám.”
◆ összeházasodikösszeházasodik 「Koibitodósi-va kekkonsi-
ta.」 „A szerelmespár összeházasodott.” ◇ kek-kek-

konszaszerukonszaszeru hozzáadhozzáad 「Muszume-o okane-
mocsino otokoto kekkonszaszeta.」 „Hozzáadta a
lányát egy gazdag emberhez.” ◇ kekkonszasze-kekkonszasze-
ruru megesketmegesket 「Sinpu-va kappuru-o kekkonsza-
szeta.」 „A pap megeskette a párt.”

kekkontekireikikekkontekireiki ◆ házasulandó korházasulandó kor
kekkórikigakukekkórikigaku ◆ hemodinamikahemodinamika
kekkószurukekkószuru ◆ kimaradkimarad 「Rijószurucumorino
funeno binga kekkósitesimatta.」 „Kimaradt a
hajójárat, amivel úgy volt, hogy megyek.” ◆ tö-tö-
rölverölve leszlesz 「Jojakusita szorano binga kekkósi-
tesimatta.」 „Törölték a repülőjáratomat.”

kekkószurukekkószuru ◆ keresztülviszkeresztülvisz
「Nankjokutanken-o kekkósita.」 „Keresztülvit-
tük a déli-sarki expedíciót.” ◆ megtartmegtart
「Szutoraiki-o kekkósita.」 „Megtartották a
sztrájkot.” ◆ végrehajtvégrehajt 「Kúsú-o kekkósita.」
„Végrehajtották a légitámadást.”

kekkukensinkekkukensin ◆ tüdőszűréstüdőszűrés
kekomikekomi ◆ cipőlehúzócipőlehúzó helyhely ◆ lábtartólábtartó ◆ lép-lép-
csőfellépőcsőfellépő
kemanszókemanszó ◆ nagy szívvirágnagy szívvirág
kemarikemari ◆ lábtengólábtengó ◆ tengótengó
kemikaru-parupukemikaru-parupu ◆ mesterséges cellulózmesterséges cellulóz
kemikaru-súzukemikaru-súzu ◆ műbőr cipőműbőr cipő
kemiszurukemiszuru ◆ ellenőrizellenőriz ◆ elmulasztelmulaszt ◆ eltelikeltelik

kemonokemono ◆ állatállat ◆ vadállatvadállat
kemonohenkemonohen ◆ bal oldali állat-gyökbal oldali állat-gyök
kemonomicsikemonomicsi ◆ csapáscsapás 「Sika-va
kemonomicsi-o aruiteita.」 „Egy őz baktatott a
csapáson.” ◆ vadcsapásvadcsapás ◆ vadösvényvadösvény
kemukemu ◆ füstfüst ◇ kemunimakukemunimaku összezavarösszezavar
「Gairaigo-o cukatte vatasi-o kemuni maita.」
„Idegen szavakkal összezavart.”

kemuikemui ◆ fojtogatófojtogató ◆ füstösfüstös 「Kemukute me-
ga itai.」 „Marja a szemem a füst.”

kemukudzsaranokemukudzsarano ◆ borzasborzas 「Kemukudzsara-
no inu.」 „Borzas kutya.” ◆ bozontosbozontos 「Kemu-
kudzsaranoagohige.」 „Bozontos szakáll.” ◆ sző-sző-
rösrös 「Kemukudzsarano te.」 „Szőrös kéz.”

kemunimakukemunimaku ◆ összezavarösszezavar 「Gairaigo-o cu-
katte vatasi-o kemuni maita.」 „Idegen szavakkal
összezavart.”
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kemurikemuri ◆ füstfüst 「Kiszen-va kemuri-o haite szu-
szunda.」 „A gőzhajó füstöt okádva haladt.” ◇

kemurigatacukemurigatacu felszállfelszáll aa füstfüst ◇ kemurikó-kemurikó-
gaigai füstszennyezésfüstszennyezés ◇ kemuritokierukemuritokieru sem-sem-
mivémivé válikválik 「Szeidzsikano tenijotte icsiokuenga
kemurito kieta.」 „A politikus keze alatt százmil-
lió jen semmivé vált.” ◇ kemurininarukemurininaru elham-elham-
vadvad ◇ kemurininarukemurininaru semmibesemmibe vészvész 「Icsioku-
enno tósi-va kemurininatta.」 „Semmibe veszett
100 millió jen befektetésem.” ◇ kemurinimakar-kemurinimakar-
erueru beborítjabeborítja aa füstfüst ◇ kemuri-okemuri-o taterutateru füs-füs-
töltöl 「Ki-va kemuri-o tatete moeteita.」 „A fa füs-
tölve égett.” ◇ tabakonokemuritabakonokemuri dohányfüstdohányfüst
◇ higanaitokoronikemurihatatanaihiganaitokoronikemurihatatanai nemnem zö-zö-
rögrög aa haraszt,haraszt, haha nemnem fújfúj aa szélszél ◇ hitoszu-hitoszu-
dzsinokemuridzsinokemuri füstcsíkfüstcsík
kemuricsúdokukemuricsúdoku ◆ füstmérgezésfüstmérgezés
kemuridasikemuridasi ◆ füstnyílásfüstnyílás ◆ kéménykémény
kemurigatacukemurigatacu ◆ felszáll a füstfelszáll a füst
kemurikancsikikemurikancsiki ◆ füstérzékelőfüstérzékelő
kemurikógaikemurikógai ◆ füstszennyezésfüstszennyezés
kemurinimakarerukemurinimakareru ◆ beborítja a füstbeborítja a füst
kemurininarukemurininaru ◆ elhamvadelhamvad ◆ semmibesemmibe vészvész
「Icsiokuenno tósi-va kemurininatta.」 „Semmi-
be veszett 100 millió jen befektetésem.”

kemurinonioikemurinonioi ◆ füstszagfüstszag 「Kemurino nioiga-
szuru.」 „Füstszagot érzek.”

kemuri-okemuri-o daszudaszu ◆ füstölfüstöl 「Kurumanoendzsin-
va kemuri-o dasita.」 „Az autó motorja füstölt.”

kemuri-okemuri-o hakuhaku ◆ füstölfüstöl 「Entocuga kemuri-
o haiteiru.」 „Füstöl a kémény.” ◆ füstötfüstöt oká-oká-
dikdik 「Dzsókikikansa-va kemuri-o haita.」 „A gő-
zös füstöt okádott”

kemuri-o nigaszukotokemuri-o nigaszukoto ◆ füstelvezetésfüstelvezetés
kemuri-okemuri-o szuukotoszuukoto ◆ füstmérgezésfüstmérgezés
「Dandzsoszan-ninga kemuri-o szutte bjóinni ha-
kobareta.」 „3 személyt füstmérgezéssel kórházba
szállítottak.”

kemuri-okemuri-o taterutateru ◆ füstölfüstöl 「Ki-va kemuri-o
tatete moeteita.」 „A fa füstölve égett.”

kemuritokierukemuritokieru ◆ semmivésemmivé válikválik 「Szeidzsik-
ano tenijotte icsiokuenga kemurito kieta.」 „A po-
litikus keze alatt százmillió jen semmivé vált.”

kemurizuisókemurizuisó ◆ füstkvarcfüstkvarc

kemurukemuru ◆ füstölfüstöl 「Entocuga kemutteiru.」
„Füstöl a kémény.” ◆ ködösködös 「Macsi-va ameni
kemutteita.」 „A város az esőtől ködös volt.” ◇

kemuttakemutta füstösfüstös 「Tabakode kemutta nomi jani
haitta.」 „Beléptem egy dohányfüstös kocsmába.”

kemusikemusi ◆ hernyóhernyó
kemusimajugekemusimajuge ◆ bozontosbozontos szemöldökszemöldök ◆

markáns szemöldökmarkáns szemöldök
kemutagarukemutagaru ◆ feszengfeszeng 「Ijamittarasii dzsósi-
va min-nakara kemutagarareteiru.」 „Mindenki
feszeng a gúnyos főnök miatt.” ◆ zavarjazavarja aa
füstfüst 「Tabako-o szutteiru otokono tonarino
hito-va kemutagatteita.」 „A pöfékelő ember mel-
letti vendéget zavarta a füst.”

kemutaikemutai ◆ füstösfüstös 「Izakaja-va szugoku kemu-
takatta.」 „A kocsma nagyon füstös volt.” ◆ ide-ide-
gesítőgesítő 「Boszu-va kemutai szonzaida.」 „A fő-
nököm idegesítő.”

kemuttakemutta ◆ füstösfüstös 「Tabakode kemutta nomi
jani haitta.」 „Beléptem egy dohányfüstös kocs-
mába.”

kenken ◆ egybenegyben 「Kare-va kjósiken szakkade-
szu.」 „Ő tanár és egyben író is.”

kenken ◆ fullánkfullánk ◆ kardkard 「Ken-o nuku.」 „Kardot
ránt.” ◆ kardvíváskardvívás 「Ken-o mananda.」 „Kard-
vívást tanult.” ◆ tojócsőtojócső ◇ pen-vapen-va ken-jorimoken-jorimo
cujosicujosi toll erősebb a kardnáltoll erősebb a kardnál
kenken ◆ éleséles 「Kennoaru kotoba」 „éles szavak”
◆ nehézségnehézség ◆ szigorúságszigorúság 「Kennoaru me」
„szigorú tekintet” ◆ veszélyesveszélyes meredélymeredély
「Arupuszuno ken」 „Alpok veszélyes meredélye”

kenken ◆ kutyakutya ◇ módókenmódóken vakvezető kutyavakvezető kutya
kenken ◆ megyemegye ◆ vármegyevármegye ◇ rinszecukenrinszecuken
szomszéd megyeszomszéd megye
kenken ◆ eseteset 「Koremade dzsúszankenno hókok-
ugaatta.」 „Eddig 13 esetet jelentettek.” ◆ ügyekügyek
számlálószavaszámlálószava ◇ ikkenikken egyegy ügyügy 「Reino
ikken-va katazuketa.」 „Azt a bizonyos ügyet elin-
téztük.” ◇ honkenhonken ee tárgytárgy 「Honkennicuite-va
nocsihodo happjósimaszu.」 „E tárgyra vonatko-
zólag később fogunk nyilatkozni.” ◇ honkenhonken szó-szó-
banban forgóforgó dologdolog 「Honkennicukimasite-va só-
csiitasimasita.」 „A szóban forgó dolgot tudomá-
sul vettem.” ◇ honkenhonken ee tématéma 「Honkenni kan-
szuru otoi avasze szaki-va cugino tórideszu.」 „E
témában a következő helyen lehet érdeklődni.”
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kenken ◆ ínín ◇ akireszukenakireszuken Achilles-ínAchilles-ín 「Akire-
szu kenga kireta.」 „Elszakadt az Achilles-inam.”
◇ akireszukenakireszuken gyengegyenge pontpont 「Szábuno jova-
szaga bokunoakireszu kenda.」 „A gyenge szervá-
lás az én gyenge pontom.” ◇ kensókensó ínhüvelyínhüvely
kenken ◆ bilétabiléta ◆ jegyjegy 「Kókúken-o katta.」 „Re-
pülőjegyet vettem.” ◆ kártyakártya ◆ szelvényszelvény ◇ ka-ka-
iinkeniinken tagságitagsági kártyakártya ◇ kaiszúkenkaiszúken gyűjtő-gyűjtő-
jegyjegy ◇ gifutokengifutoken ajándékutalványajándékutalvány ◇ só-só-
kenken értékpapírértékpapír ◇ dzsósakendzsósaken menetjegymenetjegy ◇

sóhinkensóhinken vásárlásivásárlási utalványutalvány ◇ sokkensokken
ebédjegyebédjegy ◇ sinszacukensinszacuken előjegyzésielőjegyzési kár-kár-
tyatya ◇ szeirikenszeiriken sorszámozottsorszámozott jegyjegy 「Nin-
kinoarukonszátono njúdzsónotameni szeirikenga
kubarareta.」 „A népszerű koncertnél a belépés-
hez sorszámozott jegyeket osztogattak.” ◇ tó-tó-
dzsókendzsóken beszállókártyabeszállókártya 「Tódzsóken-o kika-
ini ireta.」 „Belecsúsztatta a beszállókártyát a
gépbe.” ◇ tokutaikentokutaiken tiszteletjegytiszteletjegy ◇ to-to-
sokensoken könyvvásárlásikönyvvásárlási utalványutalvány ◇ njúdzsó-njúdzsó-
kenken belépőjegybelépőjegy ◇ hikikaekenhikikaeken utalványutalvány
「Murjóhikikaekenno taisósóhin」 „ingyenes
utalványért kapható termékek” ◇ hikikaekenhikikaeken el-el-
ismervényismervény ◇ maeurikenmaeuriken jegyjegy elővételbenelővételben ◇

varibikikenvaribikiken kedvezményre jogosító kuponkedvezményre jogosító kupon
kenken ◆ körzetkörzet 「Terebi kjokuno dzsusinkenni
szundeiru.」 „A tévéállomás vételi körzetében la-
kom.” ◆ területterület ◇ iszuramukeniszuramuken iszlámiszlám világvilág
◇ eigokeneigoken angolangol nyelvterületnyelvterület ◇ kjószan-kjószan-
kenken kommunistakommunista tábortábor ◇ kengaininarukengaininaru el-el-
megymegy aa térerőtérerő 「Keitai-va kengaininatta.」 „A
mobilomon nincs térerő.” ◇ sutokensutoken fővárosfőváros
vonzáskörzetevonzáskörzete ◇ sutokensutoken agglomerációagglomeráció ◇

szeirjokukenszeirjokuken befolyásbefolyás köreköre ◇ cúsókencúsóken ke-ke-
reskedelmireskedelmi övezetövezet ◇ nankjokukennankjokuken Déli-Déli-
sarkvidéksarkvidék ◇ júrokenjúroken euroövezeteuroövezet
kenken ◆ billentyűbillentyű ◇ kenbankenban klaviatúraklaviatúra ◇ ken-ken-
banban billentyűzetbillentyűzet ◇ kokkenkokken feketefekete billentyűbillentyű
◇ hakkenhakken fehér billentyűfehér billentyű
kenken ◆ jogjog 「Szenkjoken-va hatacsikara ataerar-
eru.」 „A választójogot húsz éves korban adják.”
◇ ketteikenketteiken döntésidöntési jogjog ◇ sakucsikensakucsiken in-in-
gatlanhasználatigatlanhasználati jogjog ◇ sudókensudóken vezetővezető
szerepszerep ◇ csoszakukencsoszakuken szerzőiszerzői jogjog ◇ ródó-ródó-
kenken munkához való jogmunkához való jog
kenken ◆ hat japán lábhat japán láb ◆ kenken
kenken ◆ kiskis épületeképületek számlálószavaszámlálószava 「Szan-
genno ie」 „három ház” ◇ ikken-jaikken-ja családicsaládi házház
◇ ikken-jaikken-ja különálló házkülönálló ház

ken-acukiken-acuki ◆ manométermanométer ◆ nyomásmérőnyomásmérő
kenagenakenagena ◆ derékderék 「Kenagena sónen」 „derék
kisfiú” ◆ erejéterejét meghazudtolómeghazudtoló 「Kenagena
furu mai」 „erejét meghazudtoló viselkedés” ◆

hősieshősies 「Kanodzsono dorjoku-va kenageni mie-
ta.」 „A lány erőfeszítése hősiesnek tűnt.” ◆ ön-ön-
feláldozófeláldozó 「Kenageni otto-o taszuketa.」 „Ön-
feláldozóan segített a férjének.”

kenagenikenageni ◆ erejéterejét meghazudtolvameghazudtolva 「Sónen-
va kenageni kazokuzen-inno okane-o kaszeida.」
„A kisfiú erejét meghazudtolva eltartotta az egész
családját.” ◆ hősiesenhősiesen ◆ önfeláldozóanönfeláldozóan
ken-akunaken-akuna ◆ elmérgesedettelmérgesedett 「Ken-akuna
kankei」 „elmérgesedett viszony” ◆ feszültfeszült
「Ken-akuna fun-iki」 „feszült hangulat” ◆ viha-viha-
rosros 「Ken-akuna kumojuki」 „viharos helyzet”

ken-akuninaruken-akuninaru ◆ elmérgesedikelmérgesedik 「Karerano
kankei-va ken-akuninatta.」 „Elmérgesedett ket-
tőjük között a viszony.”

kenamikenami ◆ bundabunda 「Kenamino ucukusii neko」
„szép bundájú macska” ◆ fajtafajta 「Kare-va ka-
zokuno nakade kenamiga csigatteiru.」 „Ő nem
olyan fajta ember, mint a család többi tagja.” ◆

származásszármazás 「Kenaminojoi hito」 „jó származá-
sú ember” ◆ szőrzetszőrzet 「Sirukunojóna kenami」
„selymes szőrzet” ◆ végzettségvégzettség
ken-anken-an ◆ elhúzódóelhúzódó problémaprobléma 「Tanenno ken-
an」 „évekig elhúzódó probléma” ◆ függőfüggő prob-prob-
lémaléma 「Bóekimaszacu-va rjókokukande ken-
anninatteiru.」 „A kereskedelmi súrlódás függő
probléma a két ország között.”

kenaszukenaszu ◆ becsmérelbecsmérel 「Szenszei-o kenasita.」
„Becsmérelte a tanárt.” ◆ derogálderogál 「Inakano
sinszeki-o kenasiteiru.」 „Derogál neki a vidéki
rokon.” ◆ elmarasztalelmarasztal 「Homerareruto omot-
tara kenaszareta.」 „Azt hittem meg fognak di-
csérni, de elmarasztaltak.” ◆ lebecsmérellebecsmérel 「Ka-
reno sigoto-o kenasita.」 „Lebecsmérelte a mun-
káját.” ◆ ócsárolócsárol 「Sóhin-o kenasita.」 „Ócsá-
rolta az árut.” ◆ pocskondiázpocskondiáz 「Rindzsin-o ke-
nasita.」 „Pocskondiázta a szomszédját.” ◆

rosszakatrosszakat mondmond rólaróla 「Aite-o kenaszu.」
„Rosszakat mond az ellenfélről.” ◇ debutoken-debutoken-
aszuaszu lekövérezlekövérez 「Debuto dókjúszei-o kenasi-
ta.」 „Lekövérezte az iskolatársát.”

kenbaikikenbaiki ◆ jegyárusítójegyárusító automataautomata ◆ jegy-jegy-
automataautomata
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kenbankenban ◆ billentyűzetbillentyűzet ◆ klaviatúraklaviatúra
kenbangakkikenbangakki ◆ billentyűs hangszerbillentyűs hangszer
kenbenkenben ◆ székletmintaszékletminta 「Benkenszanotameni
dzsitakude kenben-o totta.」 „A székletvizsgálat-
hoz otthon székletmintát vettem.” ◆ széklet-széklet-
vizsgálatvizsgálat 「Kenben-va mendónanode icsi-
bankiraina kenszadeszu.」 „A székletvizsgálat na-
gyon macerás - nem szeretem.”

kenbikenbi ◆ párosuláspárosulás ◇ szaisokukenbiszaisokukenbi intelli-intelli-
genciával párosult szépséggenciával párosult szépség
kenbikaibókenbikaibó ◆ mikrodisszekciómikrodisszekció
kenbikjókenbikjó ◆ górcsőgórcső ◆ mikroszkópmikroszkóp 「Hae-o
kenbikjóde sirabeta.」 „Megnéztem a legyet mik-
roszkóp alatt.” ◇ iszószakenbikjóiszószakenbikjó fáziskont-fáziskont-
rasztraszt mikroszkópmikroszkóp ◇ keikókenbikjókeikókenbikjó fluo-fluo-
reszcenciamikroszkópreszcenciamikroszkóp ◇ gengaikenbikjógengaikenbikjó
ultramikroszkópultramikroszkóp ◇ kógakukenbikjókógakukenbikjó fény-fény-
mikroszkópmikroszkóp ◇ kógakukenbikjókógakukenbikjó optikaioptikai mik-mik-
roszkóproszkóp ◇ sigaiszenkenbikjósigaiszenkenbikjó ultraibolya-ultraibolya-
mikroszkópmikroszkóp ◇ denkaiionkenbikjódenkaiionkenbikjó térionizá-térionizá-
ciósciós mikroszkópmikroszkóp ◇ denkaihósucukenbikjódenkaihósucukenbikjó
téremisszióstéremissziós mikroszkópmikroszkóp ◇ densikenbikjódensikenbikjó
elektronmikroszkópelektronmikroszkóp ◇ nikósikenbikjónikósikenbikjó
kétfoton-mikroszkópkétfoton-mikroszkóp ◇ nomaruszukíken-nomaruszukíken-
bikjóbikjó Nomarski-mikroszkópNomarski-mikroszkóp ◇ bibunkansó-bibunkansó-
kenbikjókenbikjó differenciál-interferenciadifferenciál-interferencia kont-kont-
rasztraszt mikroszkópmikroszkóp ◇ fukusikikenbikjófukusikikenbikjó
összetettösszetett mikroszkópmikroszkóp ◇ rittaikenbikjórittaikenbikjó
sztereomikroszkópsztereomikroszkóp
kenbikjósasinkenbikjósasin ◆ mikrofényképmikrofénykép
kenbikjósasinszacueikenbikjósasinszacuei ◆ fotomikrográfiafotomikrográfia
kenbikjózakenbikjóza ◆ MikroszkópMikroszkóp
kenbiszószakenbiszósza ◆ mikromanipulációmikromanipuláció
kenbiszurukenbiszuru ◆ ötvözötvöz 「Cujoszato ucukusisza-o
kenbiszuru.」 „Ötvözi az erőt a szépséggel.” ◆ pá-pá-
rosítrosít 「Kono szeihin-va dezainto kinószei-o ken-
biszuru.」 „Ez a termék párosítja a szép formát a
használhatósággal.”

kenbokenbo ◆ bölcsbölcs anyaanya ◇ rjószaikenborjószaikenbo jójó fe-fe-
leség és bölcs anyaleség és bölcs anya
kenbókenbó ◆ cselszövéscselszövés
kenbódzsuszszúkenbódzsuszszú ◆ cselcsel ◆ cselszövéscselszövés
kenbósókenbósó ◆ amnéziaamnézia ◆ feledékenységfeledékenység
kenbukenbu ◆ kardtánckardtánc 「Kenbu-o szuru.」 „Kard-
táncot mutat be.”

kenbucukenbucu ◆ bámulásbámulás 「Dzsikono kenbucu-va
dzsikono gen-intomonaru.」 „A baleset bámulása
is balesethez vezethet.” ◆ megnézésmegnézés 「Ókjúno
kenbucu」 „vár megnézése” ◆ megtekintésmegtekintés
「Kóenno kenbucu」 „park megtekintése” ◆ vá-vá-
rosnézésrosnézés 「Jokohama kenbucuni itta.」 „Joko-
hamába mentem városnézésre.” ◇ sinaikenbucusinaikenbucu
városnézésvárosnézés ◇ takaminokenbucutakaminokenbucu kivárnikivárni azaz
eseményeketeseményeket 「Takamino kenbucu-o kimeta.」
„Úgy döntöttem, kivárom az eseményeket.”

kenbucukenbucu ◆ Buddha nézéseBuddha nézése
kenbucuninkenbucunin ◆ bámészkodóbámészkodó ◆ nézőnéző
kenbucuszurukenbucuszuru ◆ látványánlátványán szórakozikszórakozik
「Reszutorande vakafúfuno kenka-o kenbucusi-
ta.」 „Az étteremben egy fiatal pár veszekedésé-
nek a látványán szórakoztam.” ◆ megbámulmegbámul
「Dzsokósite dzsiko-o kenbucusita.」 „Lassítva
megbámultam a balesetet.” ◆ megnézmegnéz
「Kamakura-o kenbucusita.」 „Megnéztem Ka-
makurát.” ◆ megszemlélmegszemlél 「Hakendan-va
kódzsó-o kenbucusita.」 „A delegáció megszem-
lélte a gyárat.” ◆ megtekintmegtekint 「Susó-va atarasii
bjóin-o kenbucusita.」 „A miniszterelnök megte-
kintette az új kórházat.” ◇ takaminokenbucu-takaminokenbucu-
oo szuruszuru kívülállókéntkívülállóként szemléliszemléli azaz esemé-esemé-
nyeketnyeket 「Anzenna basokara takamino kenbucu-
o sita.」 „Biztonságos helyről, kívülállóként szem-
léltem az eseményeket.” ◇ takaminokenbucu-otakaminokenbucu-o
szuruszuru letekintveletekintve néznéz ◇ takaminokenbucu-otakaminokenbucu-o
szuruszuru kívülállókéntkívülállóként néznéz 「Kenkano takamino
kenbucu-o sita.」 „Kívülállóként néztem a vesze-
kedést.”

kenbunkenbun ◆ felderítésfelderítés ◆ megvizsgálásmegvizsgálás ◆

szemrevételezésszemrevételezés ◆ terepszemleterepszemle ◇ sitaken-sitaken-
bunbun előzeteselőzetes felderítésfelderítés ◇ sitakenbunsitakenbun elő-elő-
zeteszetes terepszemleterepszemle ◇ dzsikkjókenbundzsikkjókenbun hely-hely-
színi szemleszíni szemle
kenbunkenbun ◆ megfigyelésmegfigyelés ◆ tájékozottságtájékozottság ◆

tapasztalattapasztalat
kenbungahiroikenbungahiroi ◆ tájékozotttájékozott
kenbungaszemaikenbungaszemai ◆ tájékozatlantájékozatlan
kenbun-okenbun-o hiromeruhiromeru ◆ gazdagítjagazdagítja aa tudásáttudását
「Csúgokubunka-e no kenbun-o hirometa.」 „A
kínai kultúrával gazdagítottam a tudásomat.” ◆

tájékozódiktájékozódik ◆ tapasztalatottapasztalatot gyűjtgyűjt 「Tab-
isite kenbun-o hirometa.」 „Utazva gyűjtöttem
tapasztalatot.”
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kenbunszurukenbunszuru ◆ felderítfelderít 「Dzsicscsi-o kenbun-
sita.」 „Felderítettem a helyszínt.” ◆ megvizs-megvizs-
gálgál 「Keidzsi-va sitai-o kenbunsita.」 „A rendőr
megvizsgálta a holttestet.” ◆ szemrevételezszemrevételez
「Kanszeihinno siagari dzsókjó-o kenbunsita.」
„Szemrevételeztem a készterméket.” ◆ terep-terep-
szemlétszemlét tarttart ◇ genba-ogenba-o kenbunszurukenbunszuru hely-hely-
színelszínel 「Keiszacu-va dzsikogenba-o kenbunsi-
ta.」 „A rendőrök egy balesetnél helyszíneltek.”

kenbunszurukenbunszuru ◆ informálódikinformálódik ◆ megfigyelmegfigyel ◆

megtapasztalmegtapasztal
kencúkencú ◆ vállfájásvállfájás
kencukukencuku ◆ szidalmazásszidalmazás
kencuku-okencuku-o kuvaszerukuvaszeru ◆ leszidleszid 「Csicsi-va va-
tasini kencuku-o kuvaszeta.」 „Apám leszidott.”
◆ leteremtleteremt 「Dzsósini kencu-o kuvaszareta.」
„A főnököm leteremtett.”

kencsikencsi ◆ földmérésföldmérés ◆ földvizsgálatföldvizsgálat
kencsikencsi ◆ nézőpontnézőpont 「Mondai-o kagakutekina
kencsikara sirabeta.」 „A problémát tudományos
nézőpontból vizsgáltam.” ◆ perspektívaperspektíva ◆

szempontszempont 「Kikai-va sóbóno kencsikara mite
szaiakuno basoniaru.」 „A gép tűzvédelmi szem-
pontból nézve a legrosszabb helyen van.” ◆ szem-szem-
szögszög 「Taikjokutekikencsini tatte kangaeru.」
„Tágabb szemszögben gondolkodik.” ◇ szen-szen-
montekinakencsimontekinakencsi szakmai szempontszakmai szempont
kencsikencsi ◆ detektálásdetektálás ◆ érzékelésérzékelés ◇ in-in-
sukencsisukencsi szondázásszondázás 「Insukencsi-o kjohisi-
ta.」 „Megtagadta a szondázást.”

kencsidzsikencsidzsi ◆ megyeimegyei helytartóhelytartó ◆ megyeimegyei is-is-
pánpán ◆ megyei kormányzómegyei kormányzó
kencsikikencsiki ◆ detektordetektor
kencsikukencsiku ◆ építésépítés 「Mokuzókencsikuno tat-
emono.」 „Faépítésű ház.” ◆ építésiépítési módszermódszer
◆ építésiépítési technológiatechnológia ◆ építészetépítészet 「Kono
tatemono-va nihonkencsikuno kiszekideszu.」
„Ez az épület a japán építészet csodája.” ◇ tai-tai-
kakencsikukakencsiku tűzbiztostűzbiztos építésiépítési technológiatechnológia
◇ fuhókencsikufuhókencsiku illegálisillegális építkezésépítkezés ◇ mo-mo-
kuzókencsikukuzókencsiku faépületfaépület ◇ mokuzókencsikumokuzókencsiku
faépítészetfaépítészet ◇ jófúkencsikujófúkencsiku nyugatinyugati stílu-stílu-
súsú építészetépítészet ◇ runeszszanszukencsikuruneszszanszukencsiku re-re-
neszánsz építészetneszánsz építészet
kencsikubucukencsikubucu ◆ építményépítmény

kencsikubúmukencsikubúmu ◆ építkezésiépítkezési hullámhullám 「Kencsi-
kubúmuni notta.」 „Meglovagoltam az építkezési
hullámot.”

kencsikubuszaikencsikubuszai ◆ építési szereléképítési szerelék
kencsikudenkiszecubikógakukencsikudenkiszecubikógaku ◆ villamos-villamos-
ságtechnikaságtechnika
kencsikudzsucukencsikudzsucu ◆ építéstechnikaépítéstechnika ◆ építé-építé-
szetszet
kencsikugaisakencsikugaisa ◆ építővállalatépítővállalat
kencsikugakukencsikugaku ◆ építéstudományépítéstudomány ◆ építé-építé-
szetszet
kencsikugenbakantokukencsikugenbakantoku ◆ építkezésfel-építkezésfel-
ügyelőügyelő ◆ építkezésvezetőépítkezésvezető
kencsikugidzsucukencsikugidzsucu ◆ építéstechnikaépítéstechnika
kencsikugisikencsikugisi ◆ építészmérnöképítészmérnök
kencsikugjókencsikugjó ◆ építőiparépítőipar 「Kencsikugjóno
sigoto-o siteiru.」 „Az építőiparban dolgozom.”

kencsikujónokencsikujóno ◆ építéshezépítéshez használthasznált 「Ken-
csikujóno mokuzai」 „építéshez használt faanyag”
◆ építésiépítési 「Kencsikujóno tocsi」 „építési telek”
◆ építőipariépítőipari 「Kencsikujóno asiba」 „építőipari
állvány”

kencsikujósikikencsikujósiki ◆ építészeti stílusépítészeti stílus
kencsikujózaikencsikujózai ◆ építőanyagépítőanyag
kencsikujózaiokibakencsikujózaiokiba ◆ építőanyag-telepépítőanyag-telep
kencsikukakencsikuka ◆ építészépítész 「Kono kencsikuka-va
takuszan-no júmeina tatemono-o szekkeisita.」
„Ez az építész sok híres épületet tervezett.” ◆ épí-épí-
tészmérnöktészmérnök ◆ építőmérnöképítőmérnök
kencsikukankjókógakukencsikukankjókógaku ◆ komforttechnikakomforttechnika
kencsikukidzsunkencsikukidzsun ◆ építészetiépítészeti előíráselőírás
「Dzsisinno ato, kencsikukidzsunga kjókasza-
reta.」 „A földrengés után megszigorították az
építészeti előírásokat.”

kencsikukiszeikencsikukiszei ◆ építésiépítési korlátozáskorlátozás 「Ken-
csikukiszeinotame, kokoni kószóbiru-va taterare-
nai.」 „Az építési korlátozás miatt ide nem lehet
felhőkarcolót építeni.”

kencsikumenszekikencsikumenszeki ◆ alapterületalapterület
kencsikusikencsikusi ◆ építészépítész
kencsikusizaikencsikusizai ◆ építőanyagépítőanyag
kencsikuszecubikógakukencsikuszecubikógaku ◆ épületgépészetépületgépészet
kencsikuszurukencsikuszuru ◆ építépít 「Ie-o kencsikusita.」
„Házat épített.”
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kencsikuzairjókencsikuzairjó ◆ építőanyagépítőanyag
kencsiszurukencsiszuru ◆ detektáldetektál ◆ érzékelérzékel
「Konoszenszá-va kemu-o kencsiszuru.」 „Ez a
szenzor érzékeli a füstöt.” ◇ insukencsiszuruinsukencsiszuru
szondáztatszondáztat 「Iki-o kakete insukencsiszuru ki-
kai.」 „Olyan szerkezet, amibe fújva szondáztatni
lehet.”

kencsokencso ◆ szembetűnőségszembetűnőség
kencsókencsó ◆ Kencsó-korKencsó-kor
kencsókencsó ◆ megyeházamegyeháza ◆ megyei hivatalmegyei hivatal
kencsonakencsona ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Kencsona kószeki」
„kiemelkedő eredmény” ◆ kirívókirívó 「Kencsona
rei」 „kirívó eset” ◆ kiválókiváló 「Kono kuszurino
kónó-va kencsodeszu.」 „Ennek az orvosságnak
kiváló a gyógyhatása.” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Ken-
csona dzsiicu」 „nyilvánvaló tény” ◆ szembeöt-szembeöt-
lőlő 「Kencsona csigai」 „szembeötlő különbség”
◆ szembeszökőszembeszökő 「Arucuhaimá bjóno kencso-
na tokucsó」 „Alzheimer-kór szembeszökő jele”
◆ szembetűnőszembetűnő 「Vakamonono aidade-va vaso-
kubanarega kencsoninatteimaszu.」 „Szembetű-
nő, hogy a fiatalok egyre kevesebb japán ételt esz-
nek.”

kencsónakencsóna ◆ erőserős 「Kencsóna dzsujó」 „erős
kereslet” ◆ erősödőerősödő 「Kaisano uriage-va ken-
csóda.」 „A vállalat forgalma erősödő.” ◆ pörögpörög
「Kókjónotame dzsútakuszóba-va kencsóda.」 „A
konjunktúra miatt a lakáspiac pörög.” ◆ stabilstabil
「Kencsóna gjószeki」 „stabil vállalati teljesít-
mény”

kencsonacsókókencsonacsókó ◆ egyértelműegyértelmű tünettünet 「Tón-
jóbjóno kencsona csókóga aravareta.」 „Jelentke-
zett a cukorbetegség egyértelmű tünete.”

kencsonadzsiicukencsonadzsiicu ◆ bizonyítástbizonyítást nemnem igénylőigénylő
ténytény ◆ nyilvánvaló ténynyilvánvaló tény
kencsonikencsoni ◆ kimagaslóankimagaslóan 「Bankonkano keikó-
va kencsoni aravareteiru.」 „A későn házasodás
kimagasló tendenciát mutat.” ◆ kirívóankirívóan ◆

szembetűnőenszembetűnően 「Hini hini kareno hiró-va ken-
csoninattekiteiru.」 „Napról napra szembetűnő
lett a fáradtsága.”

kencsósozaicsikencsósozaicsi ◆ megyeszékhelymegyeszékhely
kendacubakendacuba ◆ gandharvagandharva
kendaikendai ◆ könyvállványkönyvállvány ◆ könyvtartókönyvtartó
kendaikendai ◆ előre megadott témaelőre megadott téma
kendakukendaku ◆ szuszpenziószuszpenzió

kendakubaijókendakubaijó ◆ szuszpenziós tenyészetszuszpenziós tenyészet
kendakuekikendakueki ◆ szuszpenziószuszpenzió
kendakuzaikendakuzai ◆ szuszpenziószuszpenzió ◇ szuiszeiken-szuiszeiken-
dakuzaidakuzai vizes szuszpenzióvizes szuszpenzió
kendamakendama ◆ golyófogó játékgolyófogó játék ◆ kendamakendama
kendanrecukendanrecu ◆ ínszakadásínszakadás
kendenbókendenbó ◆ fázisceruzafázisceruza ◆ fáziskeresőfáziskereső
kendenkikendenki ◆ elektroszkópelektroszkóp
kendenszarerukendenszareru ◆ hírehíre megymegy 「Dzsigjóno
szeikórei-va kendenszareruga sippairei-va kóhjó-
szarenai.」 „A sikeres vállalkozásoknak híre
megy, de a sikertelenekről hallgatnak.”

kendenszurukendenszuru ◆ terjesztterjeszt 「Dema-o kendensi
cuzuketeiru.」 „Demagógiát terjeszt.”

kendenteszutákendenteszutá ◆ feszültség detektorfeszültség detektor
kendókendó ◆ bambuszkardos vívásbambuszkardos vívás ◆ kendókendó
kendocsóraikendocsórai ◆ újabbújabb erőfeszítéserőfeszítés mégmég többtöbb
igyekezetteligyekezettel
kendodzsúraikendodzsúrai ◆ újabbújabb erőfeszítéserőfeszítés mégmég
több igyekezetteltöbb igyekezettel
kendzsakendzsa ◆ bölcsbölcs ◆ bölcs emberbölcs ember
kendzsanoisikendzsanoisi ◆ Bölcsek köveBölcsek köve
kendzsikendzsi ◆ Kendzsi-korKendzsi-kor
kendzsikendzsi ◆ demonstrálásdemonstrálás 「Gundzsirjokuno
kendzsi」 „katonai hatalom demonstrálása” ◆

ereklyekéntereklyeként bemutatásbemutatás 「Kami-o szanbiszu-
rutameni dzsúdzsikano kendzsiga okonavareta.」
„Isten dicsőítésére ereklyeként bemutatták a ke-
resztet.” ◆ fitogtatásfitogtatás ◇ dzsikokendzsidzsikokendzsi nyo-nyo-
mulásmulás ◇ dzsikokendzsidzsikokendzsi magamutogatásmagamutogatás
kendzsikendzsi ◆ merevmerev kitartáskitartás ◆ merevmerev ragasz-ragasz-
kodáskodás
kendzsikendzsi ◆ dedikációdedikáció ◇ kendzsicukinokendzsicukino dedi-dedi-
káltkált 「Kendzsicukino csoso-o moratta.」 „Dedi-
kált könyvet kaptam.”

kendzsikendzsi ◆ betűkeresőbetűkereső ◆ vonásmutatóvonásmutató
kendzsikendzsi ◆ életerős fiataléleterős fiatal ◆ ifjú titánifjú titán
kendzsikendzsi ◆ ügyészügyész ◇ dzsiszekikendzsidzsiszekikendzsi he-he-
lyetteslyettes államügyészállamügyész ◇ dzsiszekikendzsidzsiszekikendzsi
alügyészalügyész ◇ suszekikendzsisuszekikendzsi főügyészfőügyész
kendzsicukinokendzsicukino ◆ dedikáltdedikált 「Kendzsicukino
csoso-o moratta.」 „Dedikált könyvet kaptam.”

kendzsicunakendzsicuna ◆ biztosbiztos 「Kendzsicuna sudan-o
eranda.」 „Biztos módszert választottam.” ◆ épép
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「Kendzsicuna kangae kata」 „ép gondolkodás-
mód.” ◆ józanjózan 「Kendzsicuna handanda.」 „Jó-
zan döntés.” ◆ megbízhatómegbízható 「Kare-va kendzsi-
cuna hitoda.」 „Megbízható ember.” ◆ stabilstabil
「Kono kaisa-va kendzsicuda.」 „A vállalat sta-
bil.” ◆ szilárdszilárd
kendzsidaikendzsidai ◆ mostranciamostrancia ◆ szentségtartószentségtartó
◇ szeitaikendzsidaiszeitaikendzsidai áldozatiáldozati ereklyetartóereklyetartó

kendzsigavanosóninkendzsigavanosónin ◆ vád tanújavád tanúja
kendzsikjokukendzsikjoku ◆ ügyészségügyészség
kendzsinkendzsin ◆ bölcsbölcs
kendzsinkaigikendzsinkaigi ◆ bölcsek tanácsabölcsek tanácsa
kendzsirukendzsiru / kenzurukenzuru ◆ ajándékozajándékoz 「Kokuóni
szakuhin-o kendzsita.」 „Alkotást ajándékozott a
királynak.” ◆ odaajándékozodaajándékoz ◇ issin-oissin-o ken-ken-
dzsirudzsiru életétéletét szenteliszenteli 「Szono siszóni issin-o
kendzsita.」 „Életét szentelte az eszmének.”

kendzsiszócsókendzsiszócsó ◆ főügyészfőügyész
kendzsiszurukendzsiszuru ◆ merevenmereven kitartkitart 「Dzsibunno
sugi-o kendzsiszuru.」 „Mereven kitart az eszméi
mellett.”

kendzsiszurukendzsiszuru ◆ megmutatmegmutat 「Kami-va szaika-
o cúdzsite csikara-o kendzsiszuru.」 „Isten a ka-
tasztrófákon át megmutatja erejét.” ◆ mutogatmutogat
「Medacu jófukude dzsiko-o kendzsiszuru.」
„Önmagát mutogatja a feltűnő ruhában.”

kendzsókendzsó ◆ ajándékozásajándékozás
kendzsókendzsó ◆ alázatalázat ◆ megalázkodásmegalázkodás ◆ sze-sze-
rénységrénység 「Kendzsóno bitoku-o vaszurenaide ku-
daszai.」 „Ne feledd, hogy a szerénység erény!”

kendzsógokendzsógo ◆ szerény nyelvezetszerény nyelvezet
kendzsóhinkendzsóhin ◆ ajándékajándék
kendzsósakendzsósa ◆ egészséges emberegészséges ember
kendzsúkendzsú ◆ pisztolypisztoly 「Kareni kendzsú-o mu-
keta.」 „Rászegezte a pisztolyt.” ◆ revolverrevolver
「Kendzsú-o hassasita.」 „Elsütötte a revolvert.”
◇ kaitensikikendzsúkaitensikikendzsú revolverrevolver ◇ dzsidóken-dzsidóken-
dzsúdzsú automataautomata pisztolypisztoly ◇ singókendzsúsingókendzsú
jelzőpisztolyjelzőpisztoly
kendzsucukendzsucu ◆ kardforgatáskardforgatás ◆ vívásvívás
kendzsucucukaikendzsucucukai ◆ kardforgatókardforgató
ken-ecuken-ecu ◆ cenzúracenzúra 「Kono hjógen-va ken-
ecuni hikkakatta.」 „Ez a kifejezés fennakadt a
cenzúrán.” ◆ cenzúrázáscenzúrázás ◇ muken-ecunomuken-ecuno

cenzúrázatlancenzúrázatlan 「Muken-ecunonjúszu」 „cen-
zúrázatlan hírek”

ken-ecubanken-ecuban ◆ cenzúrázottcenzúrázott kiadáskiadás ◇ muken-muken-
ecubanecuban cenzúrázatlan kiadáscenzúrázatlan kiadás
ken-ecukanken-ecukan ◆ cenzorcenzor
ken-ecunohaisiken-ecunohaisi ◆ cenzúracenzúra eltörléseeltörlése
「Kokumin-va ken-ecuno haisi-o motometa.」 „A
nép a cenzúra eltörlését követelte.”

ken-ecu-oken-ecu-o okonauokonau ◆ cenzúrázikcenzúrázik 「Szeifu-va
njúszuno ken-ecu-o okonatta.」 „A kormány cen-
zúrázta a híreket.”

ken-ecuzuminoken-ecuzumino ◆ cenzúrázottcenzúrázott
ken-eiken-ei ◆ Ken-ei-korKen-ei-kor
ken-eiken-ei ◆ megyeimegyei kezelésűkezelésű ◆ megyeimegyei üzemel-üzemel-
tetésűtetésű 「Ken-eibaszu」 „megyei üzemeltetésű
busz”

ken-eidzsútakuken-eidzsútaku ◆ megyemegye általáltal támogatotttámogatott
önkormányzati lakásönkormányzati lakás
ken-ekiken-eki ◆ érdekeltségérdekeltség 「Gjogjósano ken-eki-
o mamoru.」 „Védi a halászok érdekeltségeit.” ◇

kitokuken-ekikitokuken-eki szerzettszerzett jogokjogok ◇ kitokuken-kitokuken-
ekieki szerzett érdekeltségekszerzett érdekeltségek
ken-ekiken-eki ◆ karanténkarantén ◆ karanténvizsgálatkaranténvizsgálat
「Kúkóno ken-eki-o uketa.」 „A repülőtéren ka-
ranténvizsgálaton esett át.” ◇ ken-ekikenszaken-ekikensza
járványügyijárványügyi vizsgálatvizsgálat 「Jótondzsóde ken-
ekikensza-o meidzsita.」 „Járványügyi vizsgálatot
rendeltek el a hizlaldában.”

ken-ekicsúdearuken-ekicsúdearu ◆ karanténben vankaranténben van
ken-ekikanken-ekikan ◆ karanténtisztkaranténtiszt
ken-ekikenszaken-ekikensza ◆ járványügyijárványügyi vizsgálatvizsgálat
「Jótondzsóde ken-ekikensza-o meidzsita.」
„Járványügyi vizsgálatot rendeltek el a hizlaldá-
ban.”

ken-ekisoken-ekiso ◆ karanténállomáskaranténállomás
ken-ekizuminoken-ekizumino ◆ karanténvizsgálatonkaranténvizsgálaton át-át-
esettesett
ken-enken-en ◆ íngyulladásíngyulladás
ken-enken-en ◆ kutya és majomkutya és majom
ken-enken-en ◆ dohányzásellenességdohányzásellenesség
kenenkenen ◆ aggályaggály ◆ aggodalomaggodalom ◇ kenengaarukenengaaru
tarttart 「Taijóenerugí-va nakunaru kenenganai.」
„Nem kell tartani attól, hogy elfogy a napenergia.”
◇ kenengaarukenengaaru félőfélő 「Kacujószarenai tocsiga
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kakudaiszuru kenengaaru.」 „Félő, hogy több föld
marad kihasználatlanul.”

kenengaarukenengaaru ◆ félőfélő 「Kacujószarenai tocsiga
kakudaiszuru kenengaaru.」 „Félő, hogy több föld
marad kihasználatlanul.” ◆ tarttart 「Taijóenerugí-
va nakunaru kenenganai.」 „Nem kell tartani at-
tól, hogy elfogy a napenergia.”

ken-enkaken-enka ◆ dohányzásellenesdohányzásellenes
ken-enkenken-enken ◆ jog a füstmentességhezjog a füstmentességhez
ken-en-nonakaken-en-nonaka ◆ kutya-macskakutya-macska barátságbarátság
「Kanodzso-va sútometo ken-enno nakada.」 „Az
anyósával kutya-macska barátságban van.”

kenenszareteirukenenszareteiru ◆ félőfélő 「Szakanano rank-
akudekono su-va zecumecuga kenenszareteiru.」
„Félő, hogy a lehalászás miatt kihal ez a faj.”

kenenszurukenenszuru ◆ aggódikaggódik 「Dzsujóno ocsi komiga
kenenszareteiru.」 „A kereslet visszaesése miatt
aggódnak.” ◆ félfél 「Cuge gucsi-o szurunode-va
naikato kenensiteiru.」 „Fél, hogy árulkodni fog.”

kenenszurukoegaagarukenenszurukoegaagaru ◆ aggodalomraaggodalomra adad
okotokot 「Kanszensóno kankó-e no eikjó-o kenens-
zuru koegaagatteiru.」 „Aggodalomra ad okot,
hogy a járvány kihat a turizmusra.”

ken-en-undóken-en-undó ◆ dohányzásellenesdohányzásellenes mozgalommozgalom

kengaarukengaaru ◆ jogábanjogában álláll 「Anatani-va mokuhi-
kengaarimaszu.」 „Jogában áll hallgatni.”

kengaikengai ◆ körzetenkörzeten kívülkívül ◆ nincsnincs lefedett-lefedett-
ségség 「Koko-va keitaidenvano kengaideszu.」 „Itt
nincs mobiltelefon-lefedettség.” ◆ vételkörze-vételkörze-
tenten kívülkívül ◇ dzsusinkengaidzsusinkengai vételkörzetenvételkörzeten
kívülkívül
kengaininarukengaininaru ◆ elmegyelmegy aa térerőtérerő 「Keitai-
va kengaininatta.」 „A mobilomon nincs térerő.”
◆ hatótávolságonhatótávolságon kívülrekívülre kerülkerül 「Hikóki-va
rédá kengaininatta.」 „A repülőgép a radar ható-
távolságán kívülre került.” ◆ kiesikkiesik azaz esélye-esélye-
seksek közülközül 「Kare-va medaru kengaininatta.」
„Kiesett az éremesélyesek közül.”

kengakukengaku ◆ látogatáslátogatás ◆ megtekintésmegtekintés 「Sin-
szecuródzsinhómuno kengakukai-o mósi kon-
da.」 „Kérelmeztem az új öregek otthonának a
megtekintését.” ◆ szemleszemle ◇ kódzsókengakukódzsókengaku
üzemlátogatásüzemlátogatás 「Sacsó-va kódzsókengaku-o
sita.」 „Az igazgató látogatást tett az üzemben.”
◇ kódzsókengakukódzsókengaku gyárlátogatásgyárlátogatás 「Susó-va

kódzsókengaku-o sita.」 „A miniszterelnök láto-
gatást tett a gyárban.”

kengakurjokókengakurjokó ◆ tanulmányúttanulmányút
kengakusakengakusa ◆ gyárlátogatógyárlátogató ◆ látogatólátogató
kengakuszurukengakuszuru ◆ meglátogatmeglátogat 「Daidzsin-va
rakunókódzsó-o kengakusita.」 „A miniszter
meglátogatta a tejüzemet.” ◆ megnézmegnéz 「Rensú-
va kengakudekimaszuka?」 „Megnézhetem az
edzéseteket?” ◆ megszemlélmegszemlél 「Jócsien-o ken-
gakusitai.」 „Szeretném megszemlélni az óvodát!”
◆ megtekintmegtekint 「Ródzsinhómu-o kengakusita.」
„Megtekintettem az öreget otthonát.” ◆ szem-szem-
ügyreügyre veszvesz 「Kódzsó-o kengakusita.」 „Szem-
ügyre vették a gyárat.”

kengaminekengamine ◆ Kengamine hegyfokKengamine hegyfok
kengaminekengamine ◆ szumószumó küzdőtérküzdőtér peremepereme ◆ vul-vul-
kán kráterének peremekán kráterének pereme
kengankengan ◆ szemvizsgálatszemvizsgálat
kenganhókenganhó ◆ optometriaoptometria
kengan-ikengan-i ◆ szemvizsgáló orvosszemvizsgáló orvos
kengankjókengankjó ◆ oftalmométeroftalmométer ◆ oftalmoszkópoftalmoszkóp
◆ szemtükörszemtükör
kenganszurukenganszuru ◆ szemet vizsgálszemet vizsgál
kengekikengeki ◆ kardjelenetkardjelenet
kengekikengeki ◆ fegyverekfegyverek
kengenkengen ◆ Kengen-korKengen-kor
kengenkengen ◆ hatalomhatalom ◆ hatáskörhatáskör 「Dzsibunno
kengen-o koeru.」 „Túllép a hatáskörén.” ◆ ille-ille-
tékességtékesség ◆ jogjog 「Fairunoakuszeszu kengen」
„fájl hozzáférési joga” ◆ jogkörjogkör 「Kengen-o
idzsószuru.」 „Átruházza a jogkörét.” ◆ kompte-kompte-
tenciatencia ◇ sokumukengensokumukengen hivatali hatáskörhivatali hatáskör
kengenkengen ◆ jelenésjelenés ◆ megnyilvánulásmegnyilvánulás
kengen-arukengen-aru ◆ illetékesilletékes 「Kono kenni kansite
kare-va kengenganai.」 „Nem illetékes az ügy-
ben.” ◆ kompetenskompetens 「Kono kenni kansite
vatasi-va kengenganai.」 „Ebben az ügyben nem
vagyok kompetens.”

kengenfujokengenfujo ◆ felhatalmazásfelhatalmazás ◆ meghatal-meghatal-
mazásmazás
kengengaikengengai ◆ hatáskörönhatáskörön kívülkívül 「Kengengai-
no kói」 „hatáskörön kívül eső cselekedet”

kengen-naikengen-nai ◆ hatáskörön belülhatáskörön belül
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kengen-nohan-ikengen-nohan-i ◆ hatáskörhatáskör ◆ jogkörjogkör
「Dairikengenno han-i」 „képviseleti jogkör”

kengen-okengen-o ataeruataeru ◆ felhatalmazfelhatalmaz 「Hisoni
kozucumi-o uke toru kengen-o ataeta.」 „Felha-
talmazta a titkárnőjét, hogy átvehesse a csoma-
got.” ◆ meghatalmazmeghatalmaz 「Aneni ginkótorihikino
kengen-o ataeta.」 „Meghatalmaztam a nővére-
met a bankban.”

kengikengi ◆ indítványindítvány ◆ javaslatjavaslat
kengikengi ◆ megyei képviselőmegyei képviselő
kengikengi ◆ gyanúgyanú 「Szettóno kengigakakerareta.」
„Lopással keveredett gyanúba.” ◇ ivarenonaik-ivarenonaik-
engiengi alaptalanalaptalan gyanúgyanú ◇ gisónokengigisónokengi hamishamis
tanúzás gyanújatanúzás gyanúja
kengikengi ◆ kardforgatáskardforgatás
kengiankengian ◆ javaslatjavaslat
kengigaharerukengigahareru ◆ eloszlikeloszlik aa gyanúgyanú 「Szacu-
dzsinno kengiga hareta.」 „Eloszlott a gyilkosság
gyanúja.”

kengigakakarukengigakakaru ◆ gyanúbagyanúba keveredikkeveredik
「Dzsitensadorobóno kengigakakerareta.」 „Gya-
núba keveredett egy kerékpárlopási ügyben.”

kengikaikengikai ◆ megyegyűlésmegyegyűlés
kengikaigiinkengikaigiin ◆ megyei képviselőmegyei képviselő
kengi-okengi-o haraszuharaszu ◆ tisztázzatisztázza magátmagát 「Szac-
udzsinno kengi-o harasita.」 „Tisztázta magát az
emberölés alól.”

kengi-okengi-o kakerukakeru ◆ gyanúsítgyanúsít 「Szettózaino
kengi-o kakerareta.」 „Lopással gyanúsítottak.” ◆

meggyanúsítmeggyanúsít 「Szacudzsinno kengi-o kakerare-
ta.」 „Meggyanúsították emberöléssel.”

kengisakengisa ◆ előterjesztőelőterjesztő
kengiszurukengiszuru ◆ javaslatotjavaslatot tesztesz 「Sicsóni ken-
giszuru.」 „Javaslatot tesz a polgármesternek.”

kengjókengjó ◆ mellékfoglalkozásmellékfoglalkozás ◆ mellékvállal-mellékvállal-
kozáskozás
kengjószurukengjószuru ◆ egyszerreegyszerre dolgozikdolgozik 「Kjósito
sószecuka-o kengjósiteiru.」 „Egyszerre dolgozik
tanárként és íróként.” ◆ egyszerreegyszerre üzemeltetüzemeltet
「Dzsimutoreszutoran-o kengjósiteiru.」 „Egy-
szerre üzemeltet edzőtermet és éttermet.” ◆ mel-mel-
lékfoglalkozása vanlékfoglalkozása van
kengjúszeikengjúszei ◆ AltairAltair ◆ PásztorfiúPásztorfiú
kengókengó ◆ kiváló kardforgatókiváló kardforgató ◆ vívómestervívómester

kengonakengona ◆ erőserős 「Isino kengona otokoda.」
„Erős akaratú ember.” ◆ szilárdszilárd 「Kengona
kessin-o sita.」 „Szilárd elhatározásra jutott.”

ken-iken-i ◆ hitelességhitelesség 「Kagaku-va ken-i-o usi-
natta.」 „A tudomány elvesztette a hitelességét.”
◆ tekintélytekintély 「Szono hakasze-va ken-igaaru.」
„Annak a professzornak tekintélye van.”

ken-iken-i ◆ erős gyomorerős gyomor ◆ gyomorerősítésgyomorerősítés
keniakenia ◆ KenyaKenya
keniadzsinkeniadzsin ◆ kenyaikenyai
kenianokeniano ◆ kenyaikenyai
ken-iaruken-iaru ◆ hiteleshiteles 「Ken-iaru zassi」 „hiteles
folyóirat”

ken-ijakuken-ijaku ◆ gyomorerősítőgyomorerősítő
ken-inken-in ◆ húzáshúzás ◆ vontatásvontatás
ken-inken-in ◆ jóváhagyó pecsétjóváhagyó pecsét
keninkenin ◆ hűbéreshűbéres ◇ gokeningokenin hűbéreshűbéres
ken-infukkuken-infukku ◆ vonóhorogvonóhorog
ken-inkonken-inkon ◆ contractilis gyökércontractilis gyökér
ken-inoaruken-inoaru ◆ tekintélyestekintélyes 「Ano kata-va kei-
zaigakude ken-inoaru szenszeideszu.」 „Ő tekin-
télyes közgazdász tanár.”

ken-in-o oszuken-in-o oszu ◆ lepecsétellepecsétel
ken-inrjokuken-inrjoku ◆ vonóerővonóerő
ken-inrópuken-inrópu ◆ vontató kötélvontató kötél
ken-insaken-insa ◆ vonójárművonójármű ◆ vontatóvontató ◆ vonta-vonta-
tójárműtójármű
ken-inszangjóken-inszangjó ◆ húzóágazathúzóágazat 「Szeizai-va ko-
no csiikino ken-inszangjóninatteiru.」 „A fafel-
dolgozás ennek a térségnek a húzóágazata.”

ken-inszuruken-inszuru ◆ elvontatelvontat 「Kovareta kuruma-o
ken-insita.」 „Elvontatta a rossz kocsit.” ◆ húzhúz
「Ii dzsinzai-va kaisa-o ken-inszuru.」 „A jó
munkaerő előre húzza a céget.”

ken-inszurumonoken-inszurumono ◆ hajtómotorhajtómotor
「Kencsikugjó-va keizai-o ken-inszuru.」 „Az épí-
tőipar a gazdaság hajtómotorja.”

ken-isaken-isa ◆ szaktekintélyszaktekintély 「Igakuno ken-isa」
„orvosi szaktekintély”

ken-isugiken-isugi ◆ tekintélyelvűségtekintélyelvűség
ken-isugisaken-isugisa ◆ tekintélyelvűtekintélyelvű
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ken-iszudzsiken-iszudzsi ◆ hiteleshiteles forrásforrás 「Ken-
iszudzsikara eta dzsóhó」 „hiteles forrásból szer-
zett információ”

ken-jakuken-jaku ◆ spórolásspórolás ◆ takarékosságtakarékosság
ken-jakukaken-jakuka ◆ spórolósspórolós ◆ takarékostakarékos
ken-jakunaken-jakuna ◆ takarékostakarékos
ken-jakuniken-jakuni ◆ takarékosantakarékosan
ken-jakuszuruken-jakuszuru ◆ beosztbeoszt 「Okaaszan-va
nenkin-o ken-jakusiteiru.」 „Az anyukám beoszt-
ja a nyugdíját.” ◆ mértéktartómértéktartó 「Ken-jakusite
kurasiteiru.」 „Mértéktartóan él.” ◆ takarékostakarékos
「Ken-jakusite kami-o cukau.」 „Takarékosan
használja a papírt.” ◆ takarékoskodiktakarékoskodik
「Okane-o ken-jakusiteiru.」 „Takarékoskodik a
pénzzel.”

ken-jóken-jó ◆ egyarántegyaránt használáshasználás 「Kono
udedokei-va dandzsoken-jódeszu.」 „Ezt a kar-
órát férfiak és nők egyaránt használhatják.” ◆

kombináltkombinált 「Purintá ken-jónoszukjaná」 „kom-
binált szkenner és nyomtató” ◆ közösközös haszná-haszná-
latlat 「Konotoire-va dandzsoken-jódeszu.」 „Ezt a
vécét közösen használjak a férfiak és nők.”

ken-jónoken-jóno ◆ kombináltkombinált ◆ többfunkcióstöbbfunkciós
ken-jószuiken-jószui ◆ nyelvcsapnyelvcsap ◆ uvulauvula
ken-jószuruken-jószuru ◆ közösenközösen használhasznál 「Kono
kuruma-o cumato ken-jósiteiru.」 „Ezt a kocsit
közösen használjuk a feleségemmel.” ◆ osztozikosztozik
「Kodomotacsi-va hitocuno heja-o ken-
jósiteiru.」 „A gyerekek egy szobán osztoznak.” ◆

többtöbb dologradologra használhasznál 「Csiiszana iszu-va asi-
kakemo ken-jószuru.」 „Ezt a zsámolyt lábtartó-
ként is lehet használni.”

kenkakenka ◆ koszorúzáskoszorúzás
kenkakenka ◆ makktermésmakktermés
kenkakenka ◆ balhébalhé 「Jakuza dósino kenka」 „jaku-
zások közti balhé” ◆ csetepatécsetepaté 「Kenkani maki
komareta.」 „Belekeveredtem a csetepatéba.” ◆

haddelhaddhaddelhadd ◆ perpatvarperpatvar 「Kateinaikenka」
„családon belüli pertatvar” ◆ veszekedésveszekedés
「Kenkaninarukara ivanai.」 „Nem szólok, mert
veszekedés lesz belőle.” ◇ ógenkaógenka nagynagy vesze-vesze-
kedéskedés 「Ógenkaninarukarajamete!」 „Hagyd
abba, mert nagy veszekedés lesz belőle!” ◇ kjó-kjó-
daigenkadaigenka testvérektestvérek köztiközti veszekedésveszekedés ◇

kenkazukinakenkazukina veszekedősveszekedős 「Kenkazukina
hito」 „veszekedős ember” ◇ kenka-okenka-o uruuru újatújat

húzhúz 「Ano hitoni kenka-o uranai hógaii.」 „Ne
merj újat húzni vele!” ◇ kenka-okenka-o mizuninaga-mizuninaga-
szuszu elássaelássa aa csatabárdotcsatabárdot ◇ csivagenkacsivagenka
szerelmespárszerelmespár veszekedéseveszekedése ◇ fúfugenkafúfugenka
házastársiházastársi csetepatécsetepaté ◇ fúfugenkafúfugenka házas-házas-
társi pertatvartársi pertatvar
kenkakenka ◆ felfüggesztésfelfüggesztés
kenkabajaikenkabajai ◆ agresszívagresszív
kenkadaikenkadai ◆ koszorútartókoszorútartó
kenkagosikenkagosi ◆ kötözködéskötözködés ◆ provokálásprovokálás
kenkagosinokenkagosino ◆ kötözködőkötözködő 「Kare-va icumo
kenkagosino kucsóda.」 „Mindig kötözködni
akar.” ◆ provokálóprovokáló 「Kenkagosinokomento-o
sita.」 „Provokáló megjegyzést tett.”

kenkaikenkai ◆ megyegyűlésmegyegyűlés
kenkaikenkai ◆ nézetnézet 「Kenkaiga icscsisita.」 „Egye-
zett a nézetük.” ◆ véleményvélemény 「Hóanni kansite
dzsikisószódearutono kenkai-o simesita.」 „Azon
a véleményen volt, hogy elhamarkodott a törvény-
javaslat.” ◇ kósikikenkaikósikikenkai hivataloshivatalos véleményvélemény

kenkaigiinkenkaigiin ◆ megyegyűlési képviselőmegyegyűlési képviselő
kenkainoszóikenkainoszói ◆ nézetkülönbségnézetkülönbség ◆ véle-véle-
ménykülönbségménykülönbség
kenkai-okenkai-o kotoniszurukotoniszuru ◆ különvéleményenkülönvéleményen
vanvan ◆ másként látjamásként látja
kenkakukenkaku ◆ kardforgatókardforgató
kenkakukenkaku ◆ eltéréseltérés ◆ különbözőségkülönbözőség
kenkankókasókenkankókasó ◆ érelmeszesedésérelmeszesedés
kenka-okenka-o azukaruazukaru ◆ segítsegít elrendeznielrendezni aa vitátvitát
「Anefúfuno kenka-o azukatta.」 „Segítettem el-
rendezni a nővéremék családi vitáját.”

kenka-okenka-o fukkakerufukkakeru ◆ kötekedikkötekedik ◆ vitátvitát
szítszít
kenka-okenka-o mizuninagaszumizuninagaszu ◆ elássaelássa aa csata-csata-
bárdotbárdot
kenka-okenka-o uruuru ◆ belekötbeleköt 「Keiszacuni kenka-o
uttesimatta.」 „Belekötöttem a rendőrbe.” ◆ ki-ki-
húzzahúzza aa gyufátgyufát 「Kenka-o utteirunoka?」 „Vi-
gyázz, mert kihúzod a gyufát!” ◆ kötözködikkötözködik
「Kenka-o utteiru kucsóde kotaeta.」 „Kötözködő
hangon válaszolt.” ◆ újatújat húzhúz 「Ano hitoni
kenka-o uranai hógaii.」 „Ne merj újat húzni ve-
le!”

kenkappajaikenkappajai ◆ ingerlékenyingerlékeny
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kenkarjószeibaikenkarjószeibai ◆ mindegymindegy kiki kezdte,kezdte,
mindketten büntetést érdemelnekmindketten büntetést érdemelnek
kenkasokubucukenkasokubucu ◆ virágos növényvirágos növény
kenkaszugitenobócsigirikenkaszugitenobócsigiri ◆ esőeső utánután köpö-köpö-
nyegnyeg
kenkaszurukenkaszuru ◆ balhézikbalhézik 「Kenkasinaide!」 „Ne
balhézz!” ◆ marakodikmarakodik 「Kjódai-va kenkasite-
ita.」 „A testvérek marakodtak.” ◆ összezördülösszezördül
「Sútometo kenkasita.」 „Összezördültem az
anyósommal.” ◆ veszekedikveszekedik 「Otótoto kenka-
sita.」 „Veszekedtem az öcsémmel.” ◆ veszek-veszek-
szikszik 「Ano fúfu-va mainicsikenkasiteiru.」 „Az a
házaspár minden nap veszekszik.” ◆ viaskodikviaskodik
「Ondoridósiga kenkasiteita.」 „A kakasok vias-
kodtak.”

kenkaszurukenkaszuru ◆ megkoszorúzmegkoszorúz 「Susó-va mu-
meiheisino hakani kenkasita.」 „A miniszterelnök
megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját.” ◆ vi-vi-
rágotrágot tesztesz 「Genbakuireihini kenkaszuru.」
„Virágot tesz az atombomba áldozatainak emlék-
művére.”

kenkavakarekenkavakare ◆ haraggal elválásharaggal elválás
kenkavakareszurukenkavakareszuru ◆ összevesznek,összevesznek, azótaazóta
nemnem beszélnekbeszélnek egymássalegymással 「Anito dzsúnen-
mae kenkavakaresita.」 „10 évvel ezelőtt össze-
vesztem a bátyámmal, azóta nem beszélünk egy-
mással.”

kenkazukinakenkazukina ◆ veszekedősveszekedős 「Kenkazukina
hito」 „veszekedős ember”

kenkecukenkecu ◆ véradásvéradás
kenkecusakenkecusa ◆ véradóvéradó
kenkecuszurukenkecuszuru ◆ vértvért adad 「Kenkecusitai.」
„Szeretnék vért adni!”

kenkeikenkei ◆ megyeimegyei főkapitányságfőkapitányság ◆ megyeimegyei
rendőrségrendőrség
kenkeiszacuhonbukenkeiszacuhonbu ◆ megyeimegyei főkapitányságfőkapitányság

kenkenkenken ◆ egy lábon ugrálásegy lábon ugrálás
kenkengógókenkengógó ◆ felbolydulásfelbolydulás ◆ lármalárma ◆ tu-tu-
multusmultus 「Kokkaigidzsidó-va kenkengógótona-
tta.」 „Az országgyűlés üléstermében tumultus
keletkezett.”

kenkengógótarukenkengógótaru ◆ lármáslármás 「Kenkengógótaru
ikenga kavaszareta.」 „Lármásan megmondták
egymásnak a véleményüket.” ◆ nagyhangúnagyhangú
「Kenkengógótaru hinan」 „nagyhangú kritika”

kenken-o szurukenken-o szuru ◆ egy lábon ugrálegy lábon ugrál
kenkenpakenkenpa ◆ ugróiskolaugróiskola
kenkentobikenkentobi ◆ egy lábon ugrálásegy lábon ugrálás
kenkinkenkin ◆ adományadomány ◆ adományozásadományozás ◆ pénz-pénz-
adományadomány ◇ jamikenkinjamikenkin illegális adományillegális adomány
kenkinbakokenkinbako ◆ adománygyűjtőadománygyűjtő perselypersely ◆

perselypersely
kenkinszurukenkinszuru ◆ pénztpénzt adományozadományoz
「Icsimanen-o kenkinsita.」 „Tízezer jent ado-
mányoztam.”

kenkiszeikenkiszei ◆ anaerobanaerob ◆ oxigénkerülőoxigénkerülő ◇ hen-hen-
szeikenkiszeiszeikenkiszei obligátobligát anaerobanaerob ◇ henszei-henszei-
kenkiszeikinkenkiszeikin obligát anaerobobligát anaerob
kenkiszeikinkenkiszeikin ◆ anaerobanaerob baktériumbaktérium ◇ cúsze-cúsze-
ikenkiszeikinikenkiszeikin fakultatívfakultatív anaerobanaerob ◇ hensze-hensze-
ikenkiszeikinikenkiszeikin obligát anaerobbaktériumobligát anaerobbaktérium
kenkiszeiszaikinkenkiszeiszaikin ◆ anaerobanaerob baktériumbaktérium ◇

cúszeikenkiszeiszaikincúszeikenkiszeiszaikin fakultatívfakultatív anae-anae-
robbaktériumrobbaktérium
kenkitekinakenkitekina ◆ anaerobanaerob 「Kenkitekina han-
nó」 „anaerob reakció”

kenkjakudearukenkjakudearu ◆ jól bír gyalogolnijól bír gyalogolni
kenkjakumukinokenkjakumukino ◆ gyakorlottgyakorlott túrázóknaktúrázóknak
「Kenkjakumukinokószu」 „útvonal gyakorlott
túrázóknak” ◆ gyaloglást bíróknakgyaloglást bíróknak
kenkjokenkjo ◆ elkapáselkapás ◆ kézrekézre kerítéskerítés ◇ iszsze-iszsze-
ikenkjoikenkjo csoportos letartóztatáscsoportos letartóztatás
kenkjokenkjo ◆ alázatalázat ◆ szerénységszerénység
kenkjókenkjó ◆ megyehatármegyehatár
kenkjókenkjó ◆ exoterikusexoterikus vallásvallás ◆ közérthetőközérthető
buddhista tanításbuddhista tanítás
kenkjonakenkjona ◆ szerényszerény 「Dzsibunno kószeki-o
kessite dzsimansinaitotemo kenkjona hitodes-
zu.」 „Nagyon szerény ember, sohasem hivalko-
dik a tetteivel.”

kenkjonasiszeikenkjonasiszei ◆ alázatalázat 「Hito-o attószuru-
jóna kagakuno kenkjú-o szuruni-va kenkjona si-
szeiga hicujódeszu.」 „Az ember fölé kerekedő tu-
domány műveléséhez alázat kell.”

kenkjonikenkjoni ◆ szerényenszerényen 「Home kotoba-o ken-
kjoni uke tometa.」 „Szerényen fogadta a dicsére-
tet.”

kenkjoricukenkjoricu ◆ vádemelési rátavádemelési ráta
kenkjosakenkjosa ◆ őrizetbeőrizetbe vettvett személyszemély ◆ őrize-őrize-
testes
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kenkjoszurukenkjoszuru ◆ elkapelkap 「Szokudoihande kenkj-
oszareta.」 „Elkaptak gyorshajtásért.” ◆ kézrekézre
kerítkerít 「Han-nin-va kenkjoszareta.」 „Kézre ke-
rítették a tettest.” ◆ őrizetbe veszőrizetbe vesz
kenkjúkenkjú ◆ Kenkjú-korKenkjú-kor
kenkjúkenkjú ◆ kutatáskutatás ◆ tanulmánytanulmány ◇ kiszo-kiszo-
kenkjúkenkjú alapkutatásalapkutatás 「Kiszokenkjúto ójóken-
kjú」 „alapkutatás és alkalmazott kutatás” ◇ kjó-kjó-
dókenkjúdókenkjú közösközös kutatáskutatás ◇ dzsireikenkjúdzsireikenkjú
esettanulmányesettanulmány ◇ szószeidzsikenkjúszószeidzsikenkjú iker-iker-
kutatáskutatás ◇ jagaikenkjújagaikenkjú vizsgálódásvizsgálódás aa ter-ter-
mészetbenmészetben 「Gakuszeitacsi-va musino
jagaikenkjú-o sita.」 „A diákok vizsgálták a rova-
rokat a természetben.”

kenkjúcsímukenkjúcsímu ◆ kutatócsoportkutatócsoport
kenkjúdzsinkenkjúdzsin ◆ kutatócsoportkutatócsoport
kenkjúdzsokenkjúdzso ◆ intézetintézet ◆ kutatóintézetkutatóintézet ◆

kutatólaboratóriumkutatólaboratórium ◆ laboratóriumlaboratórium ◇ szó-szó-
gókenkjúdzsogókenkjúdzso többtöbb tudományágattudományágat átfogóátfogó
kutatóintézetkutatóintézet ◇ nógakukenkjúdzsonógakukenkjúdzso mező-mező-
gazdasági kutatóintézetgazdasági kutatóintézet
kenkjúgurúpukenkjúgurúpu ◆ kutatócsoportkutatócsoport
kenkjúhankenkjúhan ◆ kutatócsoportkutatócsoport
kenkjúhappjókaikenkjúhappjókai ◆ tudományostudományos konferen-konferen-
ciacia
kenkjúinkenkjúin ◆ kutatókutató
kenkjúkakenkjúka ◆ kutatókutató
kenkjúkaikenkjúkai ◆ kutatókörkutatókör
kenkjúkaihacukenkjúkaihacu ◆ kutatás és fejlesztéskutatás és fejlesztés
kenkjúkicsikenkjúkicsi ◆ kutatótáborkutatótábor ◆ kutatótelepkutatótelep
kenkjúkikankenkjúkikan ◆ kutatóintézetkutatóintézet
kenkjúnonaijókenkjúnonaijó ◆ kutatás témájakutatás témája
kenkjúnosigotokenkjúnosigoto ◆ kutatómunkakutatómunka
kenkjúsakenkjúsa ◆ kutatókutató
kenkjúsicukenkjúsicu ◆ kutatólaborkutatólabor ◆ kutatólabora-kutatólabora-
tóriumtórium ◆ kutatóműhelykutatóműhely ◆ laborlabor 「Kenkjúsi-
cude idensino kenkjú-o siteimaszu.」 „A laborban
DNS kutatásokat végeznek.” ◆ laboratóriumlaboratórium
kenkjúsokenkjúso ◆ monográfiamonográfia
kenkjúszeikenkjúszei ◆ kutató diákkutató diák
kenkjúszeikakenkjúszeika ◆ kutatási eredménykutatási eredmény
kenkjúszurukenkjúszuru ◆ felkutatfelkutat 「Donomékánocso-
koga icsibanoisiika kenkjúsita.」 „Felkutattam,
melyik gyártó csokija a legfinomabb.” ◆ kutatkutat

「Gensikakuno kenkjú-o siteiru.」 „Az atomma-
got kutatja.” ◆ tanulmányoztanulmányoz 「Mukasino dentó-
o kenkjúsita.」 „Tanulmányoztam az ősi hagyo-
mányokat.”

kenkjútémakenkjútéma ◆ kutatási témakutatási téma
kenkókenkó ◆ egyszerreegyszerre csináláscsinálás ◇ csújaken-csújaken-
kódekóde éjjel-nappaléjjel-nappal 「Csújakenkóde hataraita.」
„Éjjel-nappal dolgozott.”

kenkókenkó ◆ emelkedettemelkedett hangulathangulat ◇ ikikenkónoikikenkóno
életvidáméletvidám 「Oitemaszumaszu ikikenkóda.」
„Öregen még inkább életvidám lett.”

kenkókenkó ◆ egészségegészség 「Anatano kenkónotame-
ni.」 „Váljék egészségedre!” ◆ egészségügyiegészségügyi
「Kenkószábiszu」 „egészségügyi szolgáltatás”

kenkódzsónokenkódzsóno ◆ egészségiegészségi
kenkódzsótaikenkódzsótai ◆ egészségiegészségi állapotállapot 「Sin-
szekino kenkódzsótai-o ukagatta.」 „A rokonom
egészségi állapotáról érdeklődtem.” ◆ kondíciókondíció
「Mainicsidzsoginguszurunodejoi kenkódzsóta-
ideszu.」 „Minden nap kocogok, jó kondícióban
vagyok.”

kenkógaszugurenaikenkógaszugurenai ◆ nincsnincs túltúl jóljól 「Kare-
va kenkóga szugurenai.」 „Nincs túl jól.”

kenkóhigaikenkóhigai ◆ egészségkárosodásegészségkárosodás
kenkóhókenkóhó ◆ egészségápolásegészségápolás
kenkóhokenkenkóhoken ◆ egészségbiztosításegészségbiztosítás
「Nihonde-va ippanni-va kenkóhoken-o mottei-
reba irjóhi-va szanvarino kodzsinfutandeszu.」
„Általánosságban Japánban az egészségbiztosítás-
sal harminc százalékos önrészt kell fizetni.”

kenkóhokensokenkóhokenso ◆ egészségpénztáregészségpénztár
kenkóhokensókenkóhokensó ◆ TAJ-kártyaTAJ-kártya
kenkóhokensónobangókenkóhokensónobangó ◆ TAJ-számTAJ-szám
kenkóhokenszeidokenkóhokenszeido ◆ egészségbiztosításiegészségbiztosítási
rendszerrendszer
kenkóidzsikenkóidzsi ◆ egészségmegőrzésegészségmegőrzés
kenkókagakukenkókagaku ◆ egészségtudományegészségtudomány
kenkókanrikenkókanri ◆ egészségmegóvásegészségmegóvás
kenkókocukenkókocu ◆ lapockalapocka ◆ lapockacsontlapockacsont
kenkokukenkoku ◆ államalapításállamalapítás ◆ országalapításországalapítás

kenkokukinenbikenkokukinenbi ◆ államalapításállamalapítás napjanapja
「Nihonno kenkokukinenbi-va nigacudzsúicsini-
csi, hangaríno-va hacsigacuhacukadeszu.」 „Ja-

17981798 kenkjoszuru kenkjoszuru – kenkokukinenbi kenkokukinenbi AdysAdys



pán államalapítás napja február 11, Magyarorszá-
gé augusztus 20.”

kenkónakenkóna ◆ egészségesegészséges 「Kenkóna akacsanga
umareta.」 „Egészséges gyerek született.”

kenkónijoikenkónijoi ◆ egészségesegészséges 「Kenkóni joi soku-
dzsi」 „egészséges étel”

kenkónijokunaikenkónijokunai ◆ egészségtelenegészségtelen 「Osza-
keno nomiszugi-va kenkónijokunai.」 „Egészség-
telen a túlzott mértékű italozás.”

kenkónivaruikenkónivarui ◆ ártalmasártalmas 「Tabako-va kenk-
óni varui.」 „A dohányzás ártalmas.”

kenkónokenkóno ◆ egészségiegészségi
kenkósikókenkósikó ◆ egészségesegészséges életmódéletmód 「Kenkó-
sikóninatte taiszó-o hadzsimeta.」 „Egészséges
életmódra váltva, tornázni kezdtem.”

kenkósindankenkósindan ◆ általánosáltalános szűrővizsgálatszűrővizsgálat ◆

egészségügyiegészségügyi vizsgálatvizsgálat ◆ orvosiorvosi vizsgálatvizsgálat
◆ szűrővizsgálatszűrővizsgálat
kenkósógaikenkósógai ◆ egészségkárosodásegészségkárosodás
kenkósokuhinkenkósokuhin ◆ egészséges táplálékegészséges táplálék
kenkósómeisokenkósómeiso ◆ egészségügyi igazolásegészségügyi igazolás
kenkótaikenkótai ◆ egészséges testegészséges test
kenkótekinakenkótekina ◆ egészségesegészséges 「Kenkótekina
szeikacu」 „egészséges életmód”

kenkótekinikenkótekini ◆ egészségesenegészségesen
kenmakenma ◆ csiszoláscsiszolás ◆ polírozáspolírozás ◇ renzuken-renzuken-
mama lencsecsiszoláslencsecsiszolás
kenmakikenmaki ◆ csiszológépcsiszológép
kenmakókenmakó ◆ csiszolócsiszoló ◇ renzukenmakórenzukenmakó len-len-
csecsiszolócsecsiszoló
kenmakukenmaku ◆ fenyegetőfenyegető hanghang ◆ fenyegetőfenyegető
tekintettekintet ◆ fenyegető viselkedésfenyegető viselkedés
kenmakukenmaku ◆ bőnyebőnye ◇ susókenmakususókenmaku tenyéritenyéri
bőnyebőnye ◇ szokuteikenmakuszokuteikenmaku talpi bőnyetalpi bőnye
kenmasikenmasi ◆ csiszolópapírcsiszolópapír ◆ polírpapírpolírpapír
kenmaszurukenmaszuru ◆ csiszolcsiszol 「Dzsibunno nórjoku-o
kenmasi cuzuketa.」 „Csiszoltam a tudásomat.” ◆

polírozpolíroz 「Musimegane-o nagai dzsikankenmasi-
ta.」 „A nagyítólencsét sokáig polírozta.”

kenmavaniszukenmavaniszu ◆ fénymázfénymáz
kenmazaikenmazai ◆ polírozóanyagpolírozóanyag
kenmeikenmei ◆ igyekezetigyekezet
kenmeikenmei ◆ bölcsességbölcsesség ◆ életbölcsességéletbölcsesség

kenmeikenmei ◆ tárgytárgy 「Densiméruno kenmei-o ire
vaszuretesimatta.」 „Elfelejtettem megírni, hogy
mi az e-mailem tárgya.”

kenmeimokurokukenmeimokuroku ◆ tárgyjegyzéktárgyjegyzék
kenmeinakenmeina ◆ bölcsbölcs 「Szukosi macunoga kenme-
idatta.」 „Bölcs dolog volt várni egy kicsit.” ◆ ta-ta-
nácsosnácsos 「Jojaku-o sita kataga kenmeideszu.」
„Tanácsos előre helyet foglalni.”

kenmeinikenmeini ◆ derekasanderekasan 「Csímu-va kenmeini
tatakatta.」 „A csapat derekasan küzdött.” ◆

igyekezetteligyekezettel 「Kenmeini ojoida.」 „Igyekezet-
tel úsztam.” ◆ kitartóankitartóan
kenmeinikenmeini ◆ bölcsenbölcsen
kenmeinokenmeino ◆ buzgóbuzgó 「Kenmeino inori-o sita.」
„Buzgón imádkozott.” ◆ derekasderekas ◆ fáradha-fáradha-
tatlantatlan 「Kenmeino dorjoku-o szuru.」 „Fárad-
hatatlan erőfeszítéseket tesz.” ◆ kitartókitartó 「Bjó-
ninno kenmeino kanbjó-o cuzuketa.」 „Kitartóan
ápolta a beteget.”

kenmeiszakuinkenmeiszakuin ◆ tárgymutatótárgymutató
kenmidzsinkokenmidzsinko ◆ apróapró vízibolhavízibolha ◆ kandics-kandics-
rákrák
kenminkenmin ◆ megye lakosaimegye lakosai
kenmohororonikenmohororoni ◆ hűvösenhűvösen 「Kenmohororoni
kotaeta.」 „Hűvösen válaszolt.” ◆ ridegenridegen
「Tanomi-o kenmohororoni kotovatta.」 „Ride-
gen visszautasította a kérést.”

kenmonkenmon ◆ igazoltatásigazoltatás ◆ közútiközúti ellenőrzésellenőrzés
「Kuruma-va kenmonni hikkakatta.」 „Az autós
megbukott a közúti ellenőrzésen.” ◆ szondázásszondázás
◆ szondáztatásszondáztatás ◇ insukenmoninsukenmon szondázta-szondázta-
tástás ◇ insukenmoninsukenmon szondázásszondázás ◇ dzsidósak-dzsidósak-
enmonenmon közúti ellenőrzésközúti ellenőrzés
kenmondzsokenmondzso ◆ ellenőrzésiellenőrzési pontpont ◆ határát-határát-
kelőhelykelőhely 「Kokkjóni-va szenga hiiteari, csiisza-
na kenmondzsogaarudakedatta.」 „A határon egy
vonal volt húzva, és csak egy kis határátkelőhely
volt ott.”

kenmonszurukenmonszuru ◆ igazoltatigazoltat 「Keiszacu-va
cúkónin-o kenmonsita.」 „A rendőr igazoltatta a
járókelőket.”

kenmukenmu ◆ Kenmu-korKenmu-kor
kenmukenmu ◆ együttes elfoglaltságegyüttes elfoglaltság
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kenmuszurukenmuszuru ◆ egybenegyben dolgozikdolgozik 「Kare-va ho-
kano kaisano komon-o kenmusiteiru.」 „Egyben
külső cég konzultánsaként is dolgozik.”

ken-naiken-nai ◆ körzetébenkörzetében 「Kono mura-va genpa-
cukara nidzsuh-kiro ken-nainiaru.」 „Ez a falu az
atomerőmű 20 kilométeres körzetében fekszik.” ◆

körzetenkörzeten belülbelül ◇ dzsusinken-naidzsusinken-nai vételkör-vételkör-
zetenzeten belülbelül ◇ cúkinken-naicúkinken-nai bejárásbejárás körze-körze-
tete 「Cúkinken-naino ucsini hikkosita.」 „Olyan
helyre költöztem, ahonnan be tudok járni.” ◇

tószenken-naitószenken-nai esélyesély aa megválasztásramegválasztásra
「Kare-va ato szanbjaku hjóde tószenken-
naideszu.」 „Háromszáz szavazat után esélye lesz
a bejutásra.” ◇ bófúken-naibófúken-nai viharkörzetviharkörzet
「Tókjó-va taifúno bófúken-naini haitta.」 „To-
kió a tájfun viharkörzetébe került.” ◇ júsóken-júsóken-
nainai esélyesély aa győzelemregyőzelemre 「Kono siaide kattara
júsóken-naini hairu.」 „Ha megnyeri ezt a mérkő-
zést, esélye lesz a bajnoki győzelemre.”

ken-naiken-nai ◆ megyébenmegyében
ken-naihairuken-naihairu ◆ esélyesekesélyesek közéközé kerülkerül
「Szensu-va medaru ken-naihaitta.」 „A verseny-
ző az éremesélyesek közé került.” ◆ hatótávol-hatótávol-
ságonságon belülrebelülre kerülkerül 「Hikóki-va rédá ken-
naihaitta.」 „A repülőgép a radar hatótávolságán
belülre került.”

ken-nainaruken-nainaru ◆ leszlesz térerőtérerő 「Ton-neru-o cú-
kasitara keitaiga ken-nainatta.」 „Mikor kiértünk
az alagútból lett térerő a telefonomon.”

ken-ninken-nin ◆ Ken-nin-korKen-nin-kor
ken-ninken-nin ◆ feladatok párhuzamos ellátásafeladatok párhuzamos ellátása
ken-ninszuruken-ninszuru ◆ egybenegyben ellátellát 「Siszanno un-
jóto kanri-o ken-ninsiteiru.」 „Egyben befektetési
és vagyonkezelési feladatot is ellát.”

kennjókennjó ◆ vizeletvizsgálatvizeletvizsgálat
「Kennjózendzsicu-va jorukudzsimadeni
sokudzsi-o szumaszete kudaszai.」 „A vizeletvizs-
gálat előtti napon este kilenc óráig vacsorázzon
meg!”

kennjószurukennjószuru ◆ vizeletvizsgálatot végezvizeletvizsgálatot végez
ken-noken-no ◆ inasinas
kennókennó ◆ adományozásadományozás
kennókennó ◆ jogkörjogkör 「Daidzsinno kennó.」 „A mi-
niszter jogköre.” ◆ jogosultságjogosultság
kennóhinkennóhin ◆ adományadomány

ken-non-naken-non-na ◆ ellenségesellenséges 「Ken-nonna fun-
iki」 „ellenséges hangulat” ◆ feszültfeszült 「Ken-
nonna kúki」 „feszült légkör” ◆ vérrevérre menőmenő
「Ken-nonna kósó」 „vérre menő egyezkedés”

kennó-okennó-o ataeruataeru ◆ feljogosítfeljogosít 「Iinkaini csó-
szano kennó-o ataeta.」 „A bizottságot feljogosí-
tották a vizsgálatra.” ◆ hatalmathatalmat adad 「Tennóni
szeidzsino kennó-o ataerubeka?」 „Kellene-e po-
litikai hatalmat adni a császárnak?”

kennósakennósa ◆ adományozóadományozó
kennószurukennószuru ◆ adományozadományoz 「Niinameszaini
sinkoku-o kennósita.」 „A betakarítás ünnepére
új gabonát adományoztak.” ◆ felajánlfelajánl 「Sinbu-
cuni ocsa-o kennósita.」 „Az isteneknek teát aján-
lott fel.”

ken-oken-o ◆ gyűlöletgyűlölet 「Ken-o-o aoru.」 „Gyűlöletet
szít.” ◆ megvetésmegvetés ◆ utálatutálat ◇ dzsikoken-odzsikoken-o
öngyűlöletöngyűlölet
kenohaetajónakenohaetajóna ◆ kicsitkicsit jobbjobb 「Sirótoni keno
haetajóna sigoto」 „kicsit jobb munka, mint egy
amatőré”

ken-okanken-okan ◆ ellenszenvellenszenv 「Kareni taisite ken-
okan-o motteiru.」 „Erős ellenszenvvel viseltetik
iránta.”

ken-onken-on ◆ hőmérőzéshőmérőzés ◆ lázméréslázmérés
ken-onkiken-onki ◆ lázmérőlázmérő
ken-onszuruken-onszuru ◆ lázatlázat mérmér 「Njúinkandzsa-va
maiaszaken-onszareta.」 „A kórházban fekvő be-
tegnek minden reggel mérték a lázát.”

ken-oszubekiken-oszubeki ◆ megvetendőmegvetendő 「Ken-oszubeki
hanzai」 „megvetendő bűncselekmény”

ken-oszuruken-oszuru ◆ gyűlölgyűlöl 「Dzsibundzsisin-o ken-
oszuru.」 „Gyűlölöm saját magam.” ◆ megvetmegvet
「Namake mono-o ken-oszuru.」 „Megvetem a
lusta embereket.”

kenpakenpa ◆ detektálásdetektálás
kenpaiszurukenpaiszuru ◆ iszikiszik valakivalaki emlékéreemlékére 「Na-
kunatta tomodacsini kenpaisita.」 „Ittunk a ha-
lott barátom emlékére.”

kenpakeikenpakei ◆ hullámdetektorhullámdetektor ◇ dzsisinken-dzsisinken-
pakeipakei mágneses detektormágneses detektor
kenpakikenpaki ◆ detektordetektor ◆ hullámdetektorhullámdetektor
kenpakusokenpakuso ◆ felterjesztésfelterjesztés ◆ petíciópetíció
「Szeifuni kenpakuso-o teisucusita.」 „Petíciót
nyújtott be a kormánynak.”

18001800 kenmuszuru kenmuszuru – kenpakuso kenpakuso AdysAdys



kenpakuszurukenpakuszuru ◆ felterjesztfelterjeszt ◆ terjesztterjeszt
「Bakufuni iken-o kenpakusita.」 „A sógunátus
felé terjesztette a véleményét.”

kenpeikenpei ◆ katonai rendőrkatonai rendőr ◆ pandúrpandúr
kenpeiricukenpeiricu ◆ beépítettségibeépítettségi fokfok 「Kono kitei-
va dzsúkjono kenpei ricu-o sikicsimenszekino
rokudzsuh-pászentoni szadameteiru.」 „Ez a sza-
bály a lakóterület beépítettségi fokát a telek 60
százalékában határozza meg.”

kenpeitaikenpeitai ◆ katonai rendőrségkatonai rendőrség
kenpeitaiinkenpeitaiin ◆ katonai rendőrkatonai rendőr
kenpikenpi ◆ emlékműállításemlékműállítás
kenpicukenpicu ◆ termékenytermékeny tollforgatástollforgatás ◆ ügyesügyes
tollforgatástollforgatás
kenpicukakenpicuka ◆ termékenytermékeny tollforgatótollforgató ◆

ügyes tollforgatóügyes tollforgató
kenpicu-o furuukenpicu-o furuu ◆ könnyedén írkönnyedén ír
kenpinkenpin ◆ termékellenőrzéstermékellenőrzés ◆ termékvizs-termékvizs-
gálatgálat
kenpókenpó ◆ Kenpó-korKenpó-kor
kenpókenpó ◆ kempókempó
kenpókenpó ◆ kardforgatás művészetekardforgatás művészete
kenpókenpó ◆ alkotmányalkotmány 「Kokuminni-va kenpó-o
mamoru gimugaaru.」 „A népnek be kell tarta-
nia az alkotmányt.” ◆ alkotmányjogalkotmányjog ◇ kjúken-kjúken-
pópó régirégi alkotmányalkotmány ◇ kinteikenpókinteikenpó uralko-uralko-
dódó általáltal hozotthozott alkotmányalkotmány ◇ szeibunken-szeibunken-
pópó írottírott alkotmányalkotmány ◇ nihonkokukenpónihonkokukenpó Ja-Ja-
pánpán AlkotmányAlkotmány ◇ fubunkenpófubunkenpó íratlaníratlan alkot-alkot-
mánymány
kenpódzsónokenpódzsóno ◆ alkotmányialkotmányi 「Kenpódzsóno
mondai」 „alkotmányi kérdés” ◆ alkotmányosalkotmányos
「Kenpódzsóno kenri」 „alkotmányos jog”

kenpógakukenpógaku ◆ alkotmányjogalkotmányjog
kenpógakusakenpógakusa ◆ alkotmányjogászalkotmányjogász
kenpóhappukenpóhappu ◆ alkotmány kihirdetésalkotmány kihirdetés
kenpóihankenpóihan ◆ alkotmánysértésalkotmánysértés
kenpóihan-nokenpóihan-no ◆ alkotmányellenesalkotmányellenes 「Kono
hóricu-va kenpóihandeszu.」 „Ez a törvény alkot-
mányellenes.” ◆ alkotmánysértőalkotmánysértő 「Kono
kaiszeihó-va kenpóihandeszu.」 „Ez a törvény-
módosítás alkotmánysértő.”

kenpókaiszeikenpókaiszei ◆ alkotmánymódosításalkotmánymódosítás
kenpókinenbikenpókinenbi ◆ alkotmány ünnepealkotmány ünnepe

kenponkenpon ◆ tiszteletpéldánytiszteletpéldány
kenpónoban-ninkenpónoban-nin ◆ alkotmányőralkotmányőr
kenponszurukenponszuru ◆ tiszteletpéldányttiszteletpéldányt adad
「Csosa-va soszeki-o kenponsita.」 „A szerző tisz-
teletpéldányt adott a könyvéből.”

kenpószaibansokenpószaibanso ◆ alkotmánybíróságalkotmánybíróság
kenpukenpu ◆ selyemszövetselyemszövet
kenrangókanakenrangókana ◆ pazarpazar 「Kenrangókana fuku-
szó」 „pazar ruházat” ◆ pompáspompás 「Kenrangóka-
na sokudzsi」 „pompás ételek”

kenrankareinakenrankareina ◆ káprázatoskáprázatos
kenrantarukenrantaru ◆ ékesékes 「Kenrantaru buntai」
„ékes stílus” ◆ káprázatoskáprázatos 「Kenrantaru fuku-
szó」 „káprázatos ruházat” ◆ pompáspompás 「Kenran-
taruinteria」 „pompás lakberendezés”

kenreikenrei ◆ megyei rendeletmegyei rendelet
kenrikenri ◆ jogjog 「Kare-o hinanszuru kenrinado
bokuni-va nai.」 „Nincs jogom elmarasztalni.” ◆

jogcímjogcím 「Kare-va ie-o szen-júszuru kenri-o mot-
teiru.」 „Kizárólagos jogcímen használja a la-
kást.” ◆ jogosultságjogosultság 「Karega hodzsokin-o
morau kenri-va nai.」 „Nincs jogosultsága a se-
gélyre.” ◇ csoszakukencsoszakuken szerzői jogszerzői jog
kenricukenricu ◆ megyeimegyei 「Kenricubjóin」 „megyei
kórház” ◆ megyei létesítésmegyei létesítés
kenrigaarukenrigaaru ◆ jogábanjogában álláll 「Sindzsicu-o siru
kenrigaaru.」 „Jogomban áll tudni az igazságot.”
◆ jogosultjogosult 「Nenkin-o morau kenrigaaru.」
„Jogosult nyugdíjra.”

kenrikinkenrikin ◆ jogosultságijogosultsági díjdíj ◆ lakhatásilakhatási díjdíj

kenrinoran-jókenrinoran-jó ◆ túlkapástúlkapás 「Keiszacuno ken-
rino ran-jó-o jokuszeisinakerebanaranai.」 „Fel
kell lépni a rendőri túlkapások ellen.”

kenrinórjokukenrinórjoku ◆ jogosultságjogosultság
kenri-okenri-o ataeruataeru ◆ feljogosítfeljogosít 「Kono keijaku-
va szofuto-o cukau kenri-o ataeru.」 „Ez a szer-
ződés feljogosít a szoftver használatára.” ◆ jogo-jogo-
sítsít 「Kono sómeiso-va kócúkikanno murjórijóno
kenri-o ataeru.」 „Ez az igazolvány ingyenes uta-
zásra jogosít a tömegközlekedési eszközökön.”

kenri-o ubaukotokenri-o ubaukoto ◆ jogfosztásjogfosztás
kenrisúnjúkenrisúnjú ◆ tőkejövedelemtőkejövedelem
kenrjakukenrjaku ◆ Kenrjaku-korKenrjaku-kor
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kenrjokukenrjoku ◆ hatalomhatalom 「Kare-va kenrjoku-o ni-
gitteiru.」 „Hatalom van a kezében.” ◇ kokka-kokka-
kenrjokukenrjoku államhatalomállamhatalom ◇ zettaikenrjokuzettaikenrjoku
korlátlankorlátlan hatalomhatalom ◇ zettaikenrjokuzettaikenrjoku ab-ab-
szolútszolút hatalomhatalom ◇ zettainokenrjokuzettainokenrjoku teljha-teljha-
talomtalom
kenrjokuaraszoikenrjokuaraszoi ◆ hatalmihatalmi harcharc 「Sanaino
kenrjokuaraszoikara orita.」 „Kiléptem a cégen
belüli hatalmi harcból.”

kenrjokucsúszúkenrjokucsúszú ◆ hatalom központjahatalom központja
kenrjokuisikenrjokuisi ◆ hatalom akarásahatalom akarása
kenrjokujokukenrjokujoku ◆ hatalomvágyhatalomvágy
kenrjokunoarukenrjokunoaru ◆ hatalommalhatalommal rendelkezőrendelkező
「Kenrjokunoaru hito」 „hatalommal rendelkező
személy”

kenrjoku-okenrjoku-o kaszanikirukaszanikiru ◆ hatalmaskodikhatalmaskodik ◆

pöffeszkedikpöffeszkedik
kenrjokusakenrjokusa ◆ hatalommalhatalommal rendelkezőrendelkező em-em-
berber
kenrjokuszeidzsikenrjokuszeidzsi ◆ erőpolitikaerőpolitika
kenrjokutószókenrjokutószó ◆ hatalmi harchatalmi harc
kenrjúkeikenrjúkei ◆ galvanométergalvanométer ◇ dzsisinkenrjú-dzsisinkenrjú-
keikei mágneses galvanométermágneses galvanométer
kenrókenró ◆ strapabírásstrapabírás
kenrókengonakenrókengona ◆ strapabíróstrapabíró
kenronkenron ◆ kategóriaelméletkategóriaelmélet
kenrónakenróna ◆ erőserős 「Kenróna tatemonodeszu.」
„Erős épület.” ◆ masszívmasszív 「Kenróna kagude-
szu.」 „Masszív bútordarab.” ◆ strapabíróstrapabíró
「Kenróna kucu」 „strapabíró cipő”

kenrónazukurinokenrónazukurino ◆ masszívmasszív 「Kenróna zuku-
rino kinko」 „masszív páncélszekrény” ◆ stra-stra-
pabírópabíró
kensakensa ◆ kutyaházkutyaház
kensikensi ◆ ebfogebfog ◆ szemfogszemfog ◆ tépőfogtépőfog
kensikensi ◆ helyszíneléshelyszínelés ◇ kensi-okensi-o okonauokonau
helyszínelhelyszínel 「Keiszacu-va genbano kensi-o oko-
natta.」 „A rendőrök helyszíneltek.”

kensikensi ◆ selyemszálselyemszál ◇ dzsinzókensidzsinzókensi műse-műse-
lyemlyem
kensikensi ◆ dedikációdedikáció
kensikensi ◆ halottkémihalottkémi vizsgálatvizsgálat 「Itaino kensi-
o okonatta.」 „Halottkémi vizsgálatnak vetették
alá az elhunytat.” ◆ halottszemlehalottszemle ◇ kensi-kensi-

oo okonauokonau helyszínelhelyszínel 「Keiszacu-va genbano
kensi-o okonatta.」 „A rendőrök helyszíneltek.”

kensikensi ◆ jó kardforgatójó kardforgató ◆ vívóvívó
kensibószekikensibószeki ◆ selyemfonásselyemfonás
kensikikensiki ◆ ítélőképességítélőképesség 「Szeidzsikano
kensiki-o utagau.」 „Megkérdőjelezem a politikus
ítélőképességét.” ◆ rálátásrálátás 「Kensikinoaru hit-
odeszu.」 „Jó rálátása van a dolgokra.” ◆ tudástudás
「Kare-va kensikiga takai.」 „Nagy tudású.” ◇

icsikensikiicsikensiki jóljól ismerésismerés 「Kare-va ondanka-
mondainicuite icsikensikigaaru.」 „Jól ismeri a
globális felmelegedés problémáját.” ◇ kensiki-kensiki-
barubaru tudálékostudálékos 「Kareno kensikibatta szecu-
meiniunzarisita.」 „Elegem volt a tudálékos ma-
gyarázatából.” ◇ fukensikinafukensikina tapintatlantapintatlan
「Szeidzsika-va fukensikina hacugen-o sita.」 „A
politikus tapintatlan megjegyzést tett.”

kensikibarukensikibaru ◆ tudálékostudálékos 「Kareno kensiki-
batta szecumeiniunzarisita.」 „Elegem volt a tu-
dálékos magyarázatából.”

kensinkensin ◆ egészségügyi vizsgálategészségügyi vizsgálat
kensinkensin ◆ kivizsgáláskivizsgálás ◆ orvosiorvosi vizsgálatvizsgálat ◆

szűrővizsgálatszűrővizsgálat ◇ kekkukensinkekkukensin tüdőszűréstüdőszűrés
kensinkensin ◆ leolvasásleolvasás ◆ óraleolvasásóraleolvasás 「Gaszu-
métáno kensin」 „gázóra-leolvasás” ◆ tűvizsgá-tűvizsgá-
latlat ◇ dzsidókensindzsidókensin automatikusautomatikus leolvasásleolvasás
「Denrjoku-va dzsidókensinninatta.」 „Az ára-
mot már automatikusan olvassák le.”

kensinkensin ◆ áldozatkészségáldozatkészség ◆ odaadásodaadás ◆ ön-ön-
feláldozásfeláldozás
kensingakarikensingakari ◆ óraleolvasóóraleolvasó
kensin-inkensin-in ◆ leolvasóleolvasó ◆ óraleolvasóóraleolvasó 「Ga-
szumétá kensin-in」 „gázóra-leolvasó” ◇

gaszumétákensin-ingaszumétákensin-in gázóra-leolvasógázóra-leolvasó 「Ga-
szumétá kensin-inga kurunodedokonimo ike-
nai.」 „Otthon kell lennem, mert jön a gázóra-
leolvasó.” ◇ szuidómétákensin-inszuidómétákensin-in vízóra-vízóra-
leolvasóleolvasó ◇ denkikensin-indenkikensin-in villanyóra-villanyóra-
leolvasóleolvasó ◇ denkimétákensin-indenkimétákensin-in villanyóra-villanyóra-
leolvasóleolvasó ◇ métákensin-inmétákensin-in mérőóra-leolvasómérőóra-leolvasó

kensinreikensinrei ◆ bérmálásbérmálás
kensinreinohiszekikensinreinohiszeki ◆ bérmálás szentségebérmálás szentsége
kensinrei-o agerukensinrei-o ageru ◆ bérmálbérmál ◆ megbérmálmegbérmál
kensinrei-o ukerukensinrei-o ukeru ◆ bérmálkozikbérmálkozik
kensinsikikensinsiki ◆ bérmálkozásbérmálkozás
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kensinszurukensinszuru ◆ elkötelezielkötelezi magátmagát 「Kare-va
ongakuni kensinszurukoto-o kessinsita.」 „Elkö-
telezte magát a zene mellett.” ◆ szentelszentel 「Kare-
va bungakuni kensinsiteiru.」 „Az irodalomnak
szenteli életét.”

kensinszurukensinszuru ◆ kivizsgálkivizsgál 「Szekino gen-in-o
kensinsitemoraitai.」 „Szeretném kivizsgáltatni,
hogy miért köhögök.” ◆ megvizsgálmegvizsgál 「Ganno
kensin-o sita.」 „Megvizsgálta, nincs-e rákja.”

kensinszurukensinszuru ◆ leolvasleolvas 「Szuidómemétá-o
kensinsita.」 „Leolvasta a vízórát.”

kensintekinakensintekina ◆ áldozatkészáldozatkész 「Kensintekina
hito」 „áldozatkész ember” ◆ odaadóodaadó 「Kensin-
tekina kanbjó」 „odaadó ápolás” ◆ önfeláldozóönfeláldozó
「Kensintekina aidzsó」 „önfeláldozó szeretet”

kensintekinikensintekini ◆ áldozatkészenáldozatkészen ◆ odaadóanodaadóan
「Kanodzso-va otto-o kensintekini kaihósita.」
„Odaadóan ápolta a férjét.” ◆ önfeláldozóanönfeláldozóan
kensi-okensi-o okonauokonau ◆ helyszínelhelyszínel 「Keiszacu-va
genbano kensi-o okonatta.」 „A rendőrök helyszí-
neltek.”

kensiszenkensiszen ◆ selyemmirigyselyemmirigy ◆ selyemtermelőselyemtermelő
mirigymirigy
kensókensó ◆ kegyeletadáskegyeletadás ◆ nyilvánosnyilvános tiszte-tiszte-
letadásletadás
kensókensó ◆ díjdíj 「Terebi kensóni atatta.」 „Díjat
nyertem egy televíziós játékban!” ◆ nyereménynyeremény
◇ kensónióboszurukensónióboszuru benevezbenevez 「OridzsinaruT-
sacuno kensóni óbosita.」 „Beneveztem egy ere-
deti pólót ígérő versenyre.” ◇ dzsidósakensó-dzsidósakensó-
cukiteikijokincukiteikijokin gépkocsinyereménygépkocsinyeremény betétbetét
「Dzsidósakensócuki teikijokinde kurumaga atat-
ta.」 „Gépkocsinyeremény betéten nyertem au-
tót.”

kensókensó ◆ jójó egészségegészség 「Minaszan-no gokensó-
o oinori mósi agemaszu.」 „Mindenkinek jó
egészséget kívánok!”

kensókensó ◆ alapokmányalapokmány 「Kokurenkensó.」 „Az
ENSZ alapokmánya.” ◆ alaptörvényalaptörvény ◇ dzsi-dzsi-
szókensószókensó gyermekvédelmigyermekvédelmi törvénytörvény ◇ tai-tai-
szeijókensószeijókensó Atlanti AlapszabályAtlanti Alapszabály
kensókensó ◆ ínhüvelyínhüvely
kensókensó ◆ vállapvállap
kensókensó ◆ szemleszemle ◆ vizsgálatvizsgálat ◇ dzsicscsi-dzsicscsi-
kensókensó helyszínihelyszíni szemleszemle 「Keiszacu-va

dzsicscsikensó-o okonatta.」 „A rendőrség hely-
színi szemlét tartott.”

kensókensó ◆ megvilágosodásmegvilágosodás
kensóbosúkensóbosú ◆ pályázati felhíváspályázati felhívás
kensócukiteikijokinkensócukiteikijokin ◆ nyereménybetétnyereménybetét ◇

dzsidósakensócukiteikijokindzsidósakensócukiteikijokin gépkocsinye-gépkocsinye-
reményremény betétbetét 「Dzsidósakensócuki teikijokin-
de kurumaga atatta.」 „Gépkocsinyeremény beté-
ten nyertem autót.”

kensóenkensóen ◆ ínhüvelygyulladásínhüvelygyulladás
kensóhikensóhi ◆ emlékkőemlékkő
kensókinkensókin ◆ pénzdíjpénzdíj ◆ sikerdíjsikerdíj ◆ vérdíjvérdíj
「Han-ninni-va iszszenman enno kensókingaka-
katteiru.」 „Az elkövető fejére 10 millió jenes vér-
díjat tűztek ki.”

kensókókokukensókókoku ◆ pályázati felhíváspályázati felhívás
kensokukensoku ◆ ételmintaételminta 「Hóricudzsó nisúkan
kensoku-o hozonszuru gimugaaru.」 „Törvény
szerint két hétig kell tárolni az ételmintákat.”

kensokukensoku ◆ mellékfoglalkozásmellékfoglalkozás ◆ mellékmun-mellékmun-
kaka
kensokuszurukensokuszuru ◆ mellékfoglalkozáskéntmellékfoglalkozásként
dolgozikdolgozik 「Kare-va minkankaisano jakuin-o
kensokusiteiru.」 „Mellékfoglalkozásként magán-
vállalatban dolgozik vezetőként.”

kensómondaikensómondai ◆ kvízkérdéskvízkérdés
kensónióboszurukensónióboszuru ◆ benevezbenevez 「OridzsinaruT-
sacuno kensóni óbosita.」 „Beneveztem egy ere-
deti pólót ígérő versenyre.”

kensósószecukensósószecu ◆ díjnyertesdíjnyertes novellanovella ◆ díj-díj-
nyertes regénynyertes regény
kensószurukensószuru ◆ elismerielismeri munkájátmunkáját 「Macsi-va
sóbósi-o kensósita.」 „A város elismerte a tűzoltó
munkáját.” ◆ lerójalerója kegyeletétkegyeletét 「Kakumeino
giszeisa-o kensósita.」 „Lerótta kegyeletét a for-
radalomban elhunytakkal szemben.”

kensószurukensószuru ◆ bebizonyítbebizonyít 「Szenzaino
júkószei-o kensósita.」 „Bebizonyította a mosó-
szer hatékonyságát.” ◆ igazoligazol 「Kaszecu-o ken-
sósita.」 „Igazolta a feltevést.” ◆ megvizsgálmegvizsgál
「Hanzaigenba-o kensósita.」 „Megvizsgálta a
bűntett színhelyét.”

kensótószensakensótószensa ◆ díjnyertesdíjnyertes
kensukensu ◆ kutyafajtakutyafajta
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kensúkensú ◆ beérkezőbeérkező szállítmány-ellenőrzésszállítmány-ellenőrzés ◆

szállítmány-ellenőrzésszállítmány-ellenőrzés
kensúkensú ◆ képzésképzés 「Jakuinkensú」 „vezetőkép-
zés” ◆ tanfolyamtanfolyam 「Szeiszankanrino kensú」
„termelésirányítási tanfolyam” ◆ továbbkép-továbbkép-
zészés 「Sigotono kensú」 „munkahelyi továbbkép-
zés”

kensucukensucu ◆ detektálásdetektálás ◆ kimutatáskimutatás ◇ viru-viru-
szukensucuszukensucu víruskeresésvíruskeresés ◇ viruszukensu-viruszukensu-
cuszofutoveacuszofutovea víruskereső szoftvervíruskereső szoftver
kensucukikensucuki ◆ detektordetektor ◇ dzsúrjokuhakensu-dzsúrjokuhakensu-
cukicuki gravitációshullám-detektorgravitációshullám-detektor ◇ sincsi-sincsi-
résonkensucukirésonkensucuki szcintillációsszcintillációs detektordetektor ◇

hósaszenkensucukihósaszenkensucuki sugárérzékelősugárérzékelő detek-detek-
tortor
kensucuszurukensucuszuru ◆ detektáldetektál 「Konpjútá-va
memoríerá-o kensucusita.」 „A számítógép a me-
mória hibáját detektálta.” ◆ kimutatkimutat 「Kinokoni
júgaibussicuga kensucuszareta.」 „A gombában
káros anyagot mutattak ki.”

kensúikensúi ◆ rezidens orvosrezidens orvos
kensúinkensúin ◆ gyakornokgyakornok
kensúkaikensúkai ◆ szemináriumszeminárium 「Dórjó-va kensúka-
ini szankasita.」 „A kollégám szemináriumra
ment.” ◆ tanfolyamtanfolyam ◆ továbbképző kurzustovábbképző kurzus
kensúrjokókensúrjokó ◆ tanulmányi úttanulmányi út
kensúszeikensúszei ◆ gyakornokgyakornok
kensúszurukensúszuru ◆ továbbképeztovábbképez
kenszakensza ◆ ellenőrzésellenőrzés 「Teikikensza」 „idősza-
kos ellenőrzés” ◆ vizsgálatvizsgálat 「Kótaikensza-o
uketa.」 „Antitestvizsgálatot végeztek rajta.” ◇

iszszeikenszaiszszeikensza tömegestömeges vizsgálatvizsgálat 「Koro-
naviruszuno iszszeikensza-o dzsissisita.」 „Töme-
ges koronavírus-vizsgálatot hajtottak végre.” ◇

ekkuszuszenkenszaekkuszuszenkensza röntgenvizsgálatröntgenvizsgálat ◇

kannókenszakannókensza érzékszerviérzékszervi vizsgálatvizsgálat 「So-
kurjóhinno kannókensza-o okonatta.」 „Az élel-
miszert érzékszervi vizsgálatnak vetették alá.” ◇

szaikenszaszaikensza ismételtismételt vizsgálatvizsgálat ◇ sokugjó-sokugjó-
tekiszeikenszatekiszeikensza pályaalkalmasságipályaalkalmassági vizsgá-vizsgá-
latlat ◇ sirjokukenszasirjokukensza látásvizsgálatlátásvizsgálat ◇ sin-sin-
taikenszataikensza motozásmotozás ◇ sintaikenszasintaikensza szűrő-szűrő-
vizsgálatvizsgálat 「Szeito-va sintaikenszani gókakusi-
ta.」 „A diák átment a szűrővizsgálaton.” ◇ ta-ta-
csiirikenszacsiirikensza helyszínihelyszíni szemleszemle ◇ csinóken-csinóken-
szasza IQIQ tesztteszt ◇ csinókenszacsinókensza intelligencia-intelligencia-
tesztteszt ◇ dópingukenszadópingukensza doppingvizsgálatdoppingvizsgálat
「Szupócu szensu-va dópingu kenszani hikkakat-

ta.」 „A sportoló megbukott a doppingvizsgála-
ton.” ◇ njókenszanjókensza vizeletvizsgálatvizeletvizsgálat ◇ nu-nu-
kiucsikenszakiucsikensza meglepetésszerűmeglepetésszerű tesztteszt 「In-
suno nuki ucsi kensza-o okonatta.」 „Meglepe-
tésszerű alkoholtesztet végeztek.” ◇ haikenszahaikensza
tüdőszűréstüdőszűrés ◇ písíárukenszapísíárukensza covid-tesztcovid-teszt ◇

písíárukenszapísíárukensza PCR-tesztPCR-teszt ◇ písíárukenszapísíárukensza
polimeráz-láncreakcióspolimeráz-láncreakciós tesztteszt ◇ benkenszabenkensza
székletvizsgálatszékletvizsgálat ◇ hoankenszahoankensza biztonságibiztonsági
ellenőrzésellenőrzés 「Kúkóno hoankenszadzsó-o tót-
ta.」 „Átmentem a repülőtér biztonsági ellenőrzé-
sén.”

kenszacukenszacu ◆ kivizsgáláskivizsgálás ◆ ügyészségügyészség
「Kenszacugava-va júzai-o sucsósita.」 „Az
ügyészség szerint bűnös volt.” ◇ kenszacugavakenszacugava
vádvád 「Kenszacugavato bengogava-va bótócsin-
dzsucusita.」 „A vád és védelem nyitóbeszédet
mondott.”

kenszacukenszacu ◆ gondolásgondolás 「Gokenszacuno dóride-
gozaimaszu.」 „Úgy van, ahogy gondolta.” ◆

megértésmegértés 「Sukugakaini-va szankadekimaszen-
koto, gokenszacu kudaszai.」 „Megértését kérem,
de nem tudok részt venni az ünnepségen.”

kenszacukenszacu ◆ jegyvizsgálatjegyvizsgálat 「Hangaríde-va
fucúdensademo kenszacugaaru.」 „Magyarorszá-
gon a személyvonatokon is van jegyvizsgálat.”

kenszacucsókenszacucsó ◆ ügyészségügyészség ◇ kótókensza-kótókensza-
cucsócucsó főügyészségfőügyészség ◇ csihókenszacucsócsihókenszacucsó
helyi ügyészséghelyi ügyészség
kenszacugakarikenszacugakari ◆ ellenőrellenőr 「Kenszacugakari-
va kippu-o motometa.」 „Az ellenőr elkérte a je-
gyemet.” ◆ jegyellenőrjegyellenőr
kenszacugavakenszacugava ◆ vádvád 「Kenszacugavato
bengogava-va bótócsindzsucusita.」 „A vád és vé-
delem nyitóbeszédet mondott.”

kenszacukankenszacukan ◆ államügyészállamügyész ◆ ügyészügyész
kenszadzsókenszadzsó ◆ ellenőrzőhelyellenőrzőhely
kenszainkenszain ◆ ellenőrellenőr
kenszakankenszakan ◆ ellenőrellenőr ◆ vizsgálóvizsgáló ◇ zeikan-zeikan-
kenszakankenszakan vámosvámos ◇ zeikankenszakanzeikankenszakan vám-vám-
ellenőrellenőr
kenszakukenszaku ◆ köszörülésköszörülés
kenszakukenszaku ◆ kereséskeresés ◆ kikereséskikeresés ◇ kusiza-kusiza-
sikenszakusikenszaku többtöbb adatbázisadatbázis egyidejűegyidejű ke-ke-
reséseresése ◇ kenszakuendzsinkenszakuendzsin keresőmotorkeresőmotor
「Konoszaito-va gúguruno kenszakuendzsin-o
cukau.」 „Ez a szájt a Google keresőmotorját
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használja.” ◇ dzsóhókenszakudzsóhókenszaku adatkeresésadatkeresés
◇ dzsóhókenszakudzsóhókenszaku információinformáció kikeresésekikeresése
◇ détakenszakudétakenszaku adatkeresésadatkeresés
kenszakubankenszakuban ◆ köszörűköszörű
kenszakuendzsinkenszakuendzsin ◆ keresőmotorkeresőmotor
「Konoszaito-va gúguruno kenszakuendzsin-o
cukau.」 „Ez a szájt a Google keresőmotorját
használja.”

kenszakugokukenszakugoku ◆ keresettkeresett kifejezéskifejezés
「Kenszakugoku-va micukarimaszendesita.」 „A
keresett kifejezést nem találtam.” ◆ keresőkife-keresőkife-
jezésjezés
kenszakurirekikenszakurireki ◆ keresésikeresési előzményekelőzmények
「Burauzáde kenszakurireki-o szakudzsosita.」
„Letöröltem a keresési előzményeket a böngésző-
ben.”

kenszakuszurukenszakuszuru ◆ kereskeres
「Intánettodereszutoran-o kenszakusita.」 „Az
interneten kerestem egy éttermet.” ◆ kikereskikeres
「Détabészude kareno namae-o kenszakusita.」
„Kikerestem az adatbázisban a nevét.” ◆ lekérlekér
「Konpjútakaradéta-o kenszakusita.」 „Lekértem
az adatokat a számítógépből.” ◆ rákeresrákeres
「Nettodepanda-o kenszakusita.」 „Rákerestem
a pandára a neten.”

kenszakuszurukenszakuszuru ◆ köszörülköszörül
kenszakutoisikenszakutoisi ◆ köszörűkorongköszörűkorong ◆ köszörű-köszörű-
kőkő
kenszankenszan ◆ szorgosszorgos tanulmányozástanulmányozás 「Ben-
kjókaini szankasi, gidzsucuno kenszan-o cundeo-
rimaszu.」 „Foglalkozásokon keresztül szorgosan
tanulmányozzuk az új technológiákat.”

kenszaszurukenszaszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Kettócsi-o kensza-
sita.」 „Ellenőrizték a vércukorszintet.” ◆ meg-meg-
vizsgálvizsgál 「Idomizuno kenszasita.」 „Megvizsgál-
ták a kút vizét.” ◆ vizsgálvizsgál 「Me-o kenszasita.」
„Vizsgálták a szemem.”

kenszecukenszecu ◆ alapításalapítás ◆ építésépítés 「Kenszecu-
csúno tatemono」 „építés alatt álló épület” ◆

építkezésépítkezés ◇ kenszecugenbakenszecugenba építésiépítési terü-terü-
letlet 「Kenszecugenbanikurénga taterareta.」 „Az
építési területre darut állítottak.”

kenszecugaisakenszecugaisa ◆ építővállalatépítővállalat
kenszecugenbakenszecugenba ◆ építésiépítési területterület 「Kensze-
cugenbanikurénga taterareta.」 „Az építési terü-
letre darut állítottak.”

kenszecugjókenszecugjó ◆ építőiparépítőipar ◆ építőipariépítőipari tevé-tevé-
kenységkenység
kenszecuhikenszecuhi ◆ építési költségépítési költség
kenszecujócsikenszecujócsi ◆ építésiépítési területterület ◆ építésreépítésre
szánt területszánt terület
kenszecukikaikenszecukikai ◆ munkagépmunkagép
kenszecukjokasókenszecukjokasó ◆ építésiépítési engedélyengedély 「Ieno
kenszecukjokasó-o sutokusita.」 „Építési enge-
délyt kaptam a házra.”

kenszecuszurukenszecuszuru ◆ alapítalapít 「Atarasii kokka-o
kenszecusita.」 „Új államot alapított.” ◆ építépít
「Kjógidzsó-o kenszecusita.」 „Stadiont épített.”

kenszecutekinakenszecutekina ◆ célratörőcélratörő 「Kenszecutek-
ina teian」 „célratörő javaslat” ◆ építőépítő 「Ken-
szecutekina teian-o kangeiszuru.」 „Szívesen fo-
gadjuk az építő javaslatokat.” ◆ építőépítő jellegűjellegű ◆

konstruktívkonstruktív 「Kenszecutekina taido-o toru.」
„Konstruktív hozzáállása van.”

kenszeikenszei ◆ cselezéscselezés ◆ fékenféken tartástartás ◆ sakk-sakk-
ban tartásban tartás
kenszeikenszei ◆ hatalomhatalom 「Daitórjótosite kenszei-o
furutta.」 „Elnökként gyakorolt hatalmat.”

kenszeikenszei ◆ alkotmányos kormányzásalkotmányos kormányzás
kenszeidaikenszeidai ◆ fanerozoikumfanerozoikum
kenszeijokukenszeijoku ◆ hatalomvágyhatalomvágy
kenszeikokkakenszeikokka ◆ jogállamjogállam
kenszeisókógunkenszeisókógun ◆ alfa-szindrómaalfa-szindróma
kenszeiszurukenszeiszuru ◆ akadályozakadályoz 「Tekino ugoki-
o kenszeisita.」 „Akadályozta az ellenség mozgá-
sát.” ◆ fékenféken tarttart ◆ feltartóztatfeltartóztat 「Tekigun-
o kenszeisita.」 „Feltartóztattuk az ellenséget.” ◆

fogfog 「Furubakku-va fovádo-o kenszeiszuru.」 „A
hátvéd fogja a csatárt.” ◆ kicselezkicselez 「Szensu-o
kenszeisitebóru-o nageta.」 „Az ellenfelet kicse-
lezve eldobtam a labdát.” ◆ korlátozzakorlátozza aa moz-moz-
gásátgását ◆ megzabolázmegzaboláz 「Ujokuszeirjoku-o ken-
szeisita.」 „Megzabolázta a nacionalistákat.” ◆

sakkbansakkban tarttart 「Tekigun-o kenszeiszuru
szenrjaku-o totta.」 „Stratégiánkkal sakkban tar-
tottuk az ellenséget.” ◆ visszafogvisszafog 「Szósa-va
hokano szensu-o kenszeisita.」 „A futó visszafog-
ta a másik versenyzőt.”

kenszeiundókenszeiundó ◆ cselezéscselezés
kenszekikenszeki ◆ feddésfeddés ◆ megrovásmegrovás
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kenszekisobunkenszekisobun ◆ hivataloshivatalos megrovásmegrovás
「Dzsúgjóin-va ken szekisobun-o uketa.」 „A dol-
gozó hivatalos megrovásban részesült.”

kenszekiszurukenszekiszuru ◆ megrómegró
kenszekiunkenszekiun ◆ bárányfelhőbárányfelhő
kenszenkenszen ◆ kardhegykardhegy
kenszókenszó ◆ lármalárma 「Macurino kenszó」 „fesztivál
lármája” ◆ zajzaj 「Kono muramade-va tokaino
kenszó-va kikoenai.」 „Eddig a faluig nem hallat-
szik el a város zaja.”

kenszokukenszoku ◆ őrizetőrizet ◇ hogokenszokuhogokenszoku védő-védő-
őrizetőrizet
kenszonkenszon ◆ szerénységszerénység
kenszonkakenszonka ◆ szerény emberszerény ember
kenszónocsimatakenszónocsimata ◆ lármás utcalármás utca
kenszonszurukenszonszuru ◆ szerénykedikszerénykedik 「Kare-va
dzsózunanoni, kenszonsiteiru.」 „Nagyon ügyes,
csak szerénykedik.”

kenszóunkenszóun ◆ fátyolfelhőfátyolfelhő
kenszúkenszú ◆ esetekesetek számaszáma 「Kócúdzsikono cuki-
gotono kenszú」 „közúti balesetek havi száma”

kenszuikenszui ◆ húzódzkodáshúzódzkodás ◆ leereszkedésleereszkedés ◆

lógáslógás ◆ lógatáslógatás
kenszuigaisikenszuigaisi ◆ függő szigetelőfüggő szigetelő
kenszuikakókenszuikakó ◆ leereszkedés kötélenleereszkedés kötélen
kenszuikakószurukenszuikakószuru ◆ kötélenkötélen leereszkedikleereszkedik
「Jama-o kenszuikakósita.」 „Kötélen leeresz-
kedtem a hegyről.”

kenszui-okenszui-o szuruszuru / kenszuiszurukenszuiszuru ◆ felhú-felhú-
zódzkodikzódzkodik ◆ felhúzzafelhúzza magátmagát 「Nankaiken-
szui dekiru?」 „Hányszor tudod felhúzni magad?”
◆ húzódzkodikhúzódzkodik 「Tecubóde kenszuisita.」 „Hú-
zódzkodtam a nyújtón.”

kenszuisikimonorérukenszuisikimonoréru ◆ függővasútfüggővasút
kenszuiszenkenszuiszen ◆ kötélgörbekötélgörbe ◆ láncgörbeláncgörbe
kenszuiszurukenszuiszuru / kenszui-okenszui-o szuruszuru ◆ felhú-felhú-
zódzkodikzódzkodik ◆ felhúzzafelhúzza magátmagát 「Nankaiken-
szui dekiru?」 „Hányszor tudod felhúzni magad?”
◆ húzódzkodikhúzódzkodik 「Tecubóde kenszuisita.」 „Hú-
zódzkodtam a nyújtón.”

kenszuitaikenszuitai ◆ függesztőkötésfüggesztőkötés
kenszuitecudókenszuitecudó ◆ függővasútfüggővasút
kenszuiundókenszuiundó ◆ húzódzkodáshúzódzkodás

kentaikentai ◆ belefáradásbelefáradás 「Szeino kentai」 „be-
lefáradás az életbe” ◆ megcsömörlésmegcsömörlés 「Sigotoni
kentai-o kandzsiteiru.」 „Megcsömörlöttem a
munkától.” ◆ megunásmegunás ◇ szeinokentaiszeinokentai élet-élet-
untságuntság
kentaikentai ◆ mellcsonti tarajmellcsonti taraj ◆ vállövvállöv
kentaikentai ◆ halott test felajánlásahalott test felajánlása
kentaikentai ◆ vizsgálati darabvizsgálati darab
kentaikankentaikan ◆ belefáradásbelefáradás ◆ megcsömörlésmegcsömörlés
◆ megunásmegunás
kentaikikentaiki ◆ megunás idejemegunás ideje
kentaikininarukentaikininaru ◆ ellaposodikellaposodik 「Fúfuno
kankei-va kentaikininatta.」 „Ellaposodott a kap-
csolatuk.”

kentaiszurukentaiszuru ◆ megunmegun 「Kekkonszeikacuni
kentaisita.」 „Megunta a házas életet.”

kentaiszurukentaiszuru ◆ felajánljafelajánlja halotthalott testéttestét
「Sigo, bjóinni kentaisitai.」 „Fel akarom ajánla-
ni halott testemet a kórháznak.”

kentakkíkentakkí ◆ KentuckyKentucky
kentankentan ◆ falánkságfalánkság ◆ farkasétvágyfarkasétvágy
kentankentan ◆ köpetvizsgálatköpetvizsgálat
kentanburikentanburi ◆ farkasétvágyfarkasétvágy 「Kare-va szugoi
kentanburi-o miszeta.」 „Döbbenetes farkasétvá-
gya volt.”

kentan-nakentan-na ◆ nagyevőnagyevő
kentauroszukentauroszu ◆ kentaurkentaur
kentauruszukentauruszu ◆ kentaurkentaur
kentauruszuzakentauruszuza ◆ KentaurKentaur
kenteikentei ◆ engedélyezésengedélyezés ◆ minősítésminősítés ◆ minő-minő-
sítősítő vizsgavizsga ◇ suzankenteisuzankentei szorobanvizs-szorobanvizs-
gaga ◇ suzankenteisuzankentei abakuszvizsgaabakuszvizsga ◇ szei-szei-
bucukenteibucukentei biológiaibiológiai kimutatáskimutatás ◇ men-men-
ekigakutekikenteiekigakutekikentei immunológiai kimutatásimmunológiai kimutatás
kenteikentei ◆ tiszteletbelitiszteletbeli ajándékajándék ◇ csosak-csosak-
enteientei szerző tiszteletbeli ajándékaszerző tiszteletbeli ajándéka
kenteibankenteiban ◆ tiszteletpéldánytiszteletpéldány
kenteibonkenteibon ◆ könyv tiszteletpéldányakönyv tiszteletpéldánya
kenteikjókasokenteikjókaso ◆ hivataloshivatalos tankönyvtankönyv ◆ jó-jó-
váhagyott tankönyvváhagyott tankönyv
kenteikózacukenteikózacu ◆ tesztelő keresztezéstesztelő keresztezés
kenteisikenkenteisiken ◆ minősítő vizsgaminősítő vizsga
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kenteiszurukenteiszuru ◆ ajándékozajándékoz 「Reidzsóni kjoku-
o kenteisita.」 „Egy dalt ajándékozott a grófnő-
nek.”

kenteiszurukenteiszuru ◆ minősítminősít 「Kaisa-va sainno
nórjoku-o kenteisita.」 „A vállalat minősítette a
dolgozói tudását.”

kenteizumikenteizumi ◆ engedélyezveengedélyezve
kentókentó ◆ célcél ◆ elváráselvárás 「Uriageno kentóga
hazureta.」 „Az eladások nem feleltek meg az el-
várásunknak.” ◆ gondolkozásgondolkozás 「Szenen
kentónopurezento-o jóisitekudaszai.」 „Ezer je-
nes ajándékban gondolkozzon!” ◆ körülbelülkörülbelül
「Hjakumanen kentóno kikinzoku」 „körülbelül
egymillió jen értékű nemesfém” ◆ körülbelülikörülbelüli
irányirány 「Eki-va kono kentóda.」 „Az állomás kö-
rülbelül erre van.” ◆ sejtéssejtés 「Nazeszon-nani
jaszasikattaka kentógacuita.」 „Nagyjából sejtet-
tem, miért volt olyan kedves.” ◆ számításszámítás
「Korenicuite-va kentóga hazureta.」 „Nem erre
számítottam.” ◇ kentógacukanaikentógacukanai sejtelmesejtelme
sincssincs 「Kareno sótai-va kentógacukanai.」 „Sej-
telmem sincs, ki az az ember.” ◇ kentógacuka-kentógacuka-
nainai fogalmafogalma sincssincs 「Dósitarajoika kentógacu-
kanai.」 „Fogalmam sincs, mit tehetnék.” ◇ ken-ken-
tógacukanaitógacukanai gőzegőze sincssincs rólaróla 「Karegadójatte
szeikacusiteirukamarude kentógacukanai.」
„Halvány gőzöm sincs róla, hogy miből él.” ◇ ken-ken-
tógacukutógacuku fogalmafogalma vanvan 「Kabutorihikinicuite
daitaino kentógacuita.」 „Most már van valami
fogalmam a részvénykereskedésről.” ◇ kentóga-kentóga-
cukucuku sejtsejt 「Kotaeno kentógacuiteimaszu.」
„Sejtem, mi lehet a válasz.” ◇ kentógahazurerukentógahazureru
csalódikcsalódik 「Szonoreszutoran-va oisiszódato
omottaga kentóga hazureta.」 „Azt hittem abban
az étteremben jól főznek, de csalódtam.” ◇ ken-ken-
tóhazuretóhazure nemnem odaoda tartozástartozás 「Kentóhazure-
no sicumon」 „nem oda tartozó kérdés” ◇ ken-ken-
tóhazuretóhazure csalódáscsalódás 「Sóhin-va szeikószuruto
omottaga kentóhazuredatta.」 „Azt hittem sikeres
lesz a termék, de csalódtunk.” ◇ kentó-okentó-o cukerucukeru
sejtsejt 「Furjóhinno gen-inno kentó-o cuketa.」
„Sejtem, mi okozta a selejtet.” ◇ kentó-okentó-o cukerucukeru
megcélozmegcéloz 「Kentó-o cuketa basonitadori cui-
ta.」 „Megérkeztem a helyre, amit megcéloztam.”

kentókentó ◆ derekasderekas küzdelemküzdelem ◆ fáradhatat-fáradhatat-
lanlan igyekezetigyekezet 「Kentómunasiku fugókakudat-
ta.」 „Fáradhatatlan igyekezete ellenére megbu-

kott.” ◆ igyekezetigyekezet 「Kentó-o tataeta.」 „Meg-
dicsérte az igyekezetét.”

kentókentó ◆ fontolgatásfontolgatás ◆ megfontolásmegfontolás ◆

számvetésszámvetés ◆ tanulmányozástanulmányozás ◇ kentócsú-kentócsú-
dearudearu gondolkozikgondolkozik rajtarajta 「Imahikkosi-o ken-
tócsú.」 „Gondolkozunk azon, hogy elköltözünk.”
◇ szaikentószaikentó ismételt megfontolásismételt megfontolás
kentókentó ◆ ökölvívásökölvívás
kentóavaszekentóavasze ◆ illesztésillesztés 「Inszacuno kentó-
avasze」 „nyomtatás illesztése”

kentóburikentóburi ◆ harcmodorharcmodor 「Csímuno kentóburi-
o mano atarinisita.」 „Láttam a csapat harcmo-
dorát.” ◆ igyekezetigyekezet 「Kono gakuszeino
kentóburi-va migotodeszu!」 „Bámulatos ennek a
diáknak az igyekezete!”

kentócsigaikentócsigai ◆ eltájolódáseltájolódás 「Bokugaanata-o
taszukeruto omottara kentócsigaida.」 „Ha azt hi-
szed, hogy segíteni fogok, el vagy tájolva!” ◆

iránytirányt tévesztéstévesztés 「Kareno giron-va kentócsi-
gaidatta.」 „Az érvelése irányt tévesztett.” ◆ mel-mel-
lébeszéléslébeszélés 「Szeidzsika-va kentócsigaino
kotae-o sita.」 „A politikus válaszában mellébe-
szélt.” ◇ kentócsigaidearukentócsigaidearu hogyhogy jönjön ezez ideide
「Kono sicumon-va kentócsigaida.」 „Hogy jön
ez a kérdés ide?”

kentócsigaidearukentócsigaidearu ◆ hogyhogy jönjön ezez ideide 「Kono
sicumon-va kentócsigaida.」 „Hogy jön ez a kér-
dés ide?”

kentócsigai-okentócsigai-o szuruszuru ◆ csalódikcsalódik 「Karenicui-
te kentócsigai-o sita.」 „Csalódtam benne.” ◆ fél-fél-
reismerreismer 「Ii hitodato omotteitaga kentócsigai-
datta.」 „Félreismertem, azt hittem jó ember.”

kentócsúkentócsú ◆ megfontolás alattmegfontolás alatt
kentócsúdearukentócsúdearu ◆ gondolkozikgondolkozik rajtarajta
「Imahikkosi-o kentócsú.」 „Gondolkozunk
azon, hogy elköltözünk.”

kentódzsucukentódzsucu ◆ ökölvívásökölvívás
kentógacukanaikentógacukanai ◆ fogalmafogalma sincssincs 「Dósita-
rajoika kentógacukanai.」 „Fogalmam sincs, mit
tehetnék.” ◆ gőzegőze sincssincs rólaróla 「Karegadójatte
szeikacusiteirukamarude kentógacukanai.」
„Halvány gőzöm sincs róla, hogy miből él.” ◆ sej-sej-
telmetelme sincssincs 「Kareno sótai-va kentógacuka-
nai.」 „Sejtelmem sincs, ki az az ember.”

kentógacukukentógacuku ◆ fogalmafogalma vanvan 「Kabutorihiki-
nicuite daitaino kentógacuita.」 „Most már van
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valami fogalmam a részvénykereskedésről.” ◆

sejtsejt 「Kotaeno kentógacuiteimaszu.」 „Sejtem,
mi lehet a válasz.”

kentógahazurerukentógahazureru ◆ csalódikcsalódik
「Szonoreszutoran-va oisiszódato omottaga ken-
tóga hazureta.」 „Azt hittem abban az étteremben
jól főznek, de csalódtam.”

kentóhazurekentóhazure ◆ csalódáscsalódás 「Sóhin-va szeikó-
szuruto omottaga kentóhazuredatta.」 „Azt hit-
tem sikeres lesz a termék, de csalódtunk.” ◆ nemnem
odaoda tartozástartozás 「Kentóhazureno sicumon」
„nem oda tartozó kérdés”

kentóhazuredearukentóhazuredearu ◆ kiábrándítókiábrándító
「Daiicsiinsó-va kentóhazuredatta.」 „Az első be-
nyomás kiábrándító volt.”

kentókakentóka ◆ ökölvívóökölvívó
kentókacsihókentókacsihó ◆ bokszoló demenciabokszoló demencia
kentokukentoku ◆ Kentoku-korKentoku-kor
kentó-okentó-o cukerucukeru ◆ megcélozmegcéloz 「Kentó-o cuketa
basonitadori cuita.」 „Megérkeztem a helyre,
amit megcéloztam.” ◆ sejtsejt 「Furjóhinno gen-
inno kentó-o cuketa.」 „Sejtem, mi okozta a selej-
tet.”

kentó-okentó-o inoruinoru ◆ soksok sikertsikert 「Siaino gokentó-
o inorimaszu.」 „Sok sikert kívánok a verseny-
hez!”

kentósikentósi ◆ gladiátorgladiátor
kentósikentósi ◆ japán követ Kínábanjapán követ Kínában
kentósiaikentósiai ◆ ökölvívó mérkőzésökölvívó mérkőzés
kentószurukentószuru ◆ átgondolátgondol 「Fukuszúno
szentakusi-o kentósitekita.」 „Sok lehetőséget át-
gondoltam.” ◆ fontolgatfontolgat 「Szeifu-va sóhizeino
hiki age-o kentósiteimaszu.」 „A kormány fon-
tolgatja az ÁFA-növelést.” ◆ fontolórafontolóra veszvesz
「Teian-o kentósiteita.」 „Fontolóra vettük az
ajánlatot.” ◆ megfontolmegfontol 「Hai, kentósimaszu!」
„Majd még megfontolom!” ◆ tanulmányoztanulmányoz
「Szentakusi-o kentósita.」 „Tanulmányoztam az
alternatívákat.” ◇ szaikentószuruszaikentószuru ismétismét fon-fon-
tolóratolóra veszvesz 「Keikaku-o szaikentósita.」 „Is-
mét fontolóra vettük a tervet.” ◇ nen-nen-
irinikentószuruirinikentószuru meggondolmeggondol ◇ nen-nen-
irinikentószuruirinikentószuru átgondolátgondol
kenukikenuki ◆ szemöldökcsipeszszemöldökcsipesz ◆ szőrtelenítőszőrtelenítő
csipeszcsipesz
ken-unken-un ◆ cirruszcirrusz ◆ pehelyfelhőpehelyfelhő

kenzaikenzai ◆ jójó egészségegészség 「Haha-va kenzaide-
szu.」 „Anyukám jó egészségnek örvend.” ◆ jójó
erőnléterőnlét 「Szono szensu-va kenzaideszu.」 „Az a
versenyző jó erőben van.” ◆ rendbenlétrendbenlét 「Den-
tóno adzsi-va imamo kenzaida.」 „A hagyomá-
nyos ízek még most is rendben vannak.” ◆ szi-szi-
lárdságlárdság 「Kaisa-va kenzaideszu.」 „A vállalat
szilárdan áll.”

kenzaikenzai ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság ◆ szembeötlésszembeötlés
「Kenzaito szenzai」 „szembeötlés és rejtettség”

kenzaikenzai ◆ építőanyagépítőanyag
kenzaijakenzaija ◆ építőanyag telepépítőanyag telep
kenzaikakenzaika ◆ láthatóvá válásláthatóvá válás
kenzaikaszurukenzaikaszuru ◆ láthatóváláthatóvá válikválik 「Riszu-
kuga kenzaikasita.」 „Láthatóvá váltak a kockáza-
tok.” ◆ nyilvánvalóványilvánvalóvá válikválik 「Mondai-va ken-
zaikasita.」 „Nyilvánvalóvá vált a probléma.”

kenzaiszókenzaiszó ◆ ismertismert rétegréteg 「Kenzaiszó-va
honsóhin-o joku sitteiru.」 „Egy ismert réteg jól
ismeri ezt a terméket.”

kenzaitekinakenzaitekina ◆ láthatólátható 「Kenzaitekinanízu」
„látható igény” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Kenzaitekina
nórjoku」 „nyilvánvaló tehetség” ◆ szembeötlőszembeötlő

kenzankenzan ◆ ikebana tűpárnaikebana tűpárna
kenzankenzan ◆ ellenőrzőellenőrző számításszámítás ◆ számtaniszámtani
ellenőrzésellenőrzés ◆ utánaszámolásutánaszámolás
kenzanszurukenzanszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Keiszan-o kenzan-
sita.」 „Ellenőriztem a számítást.” ◆ utánaszá-utánaszá-
molmol 「Uriage-o kenzansitara atteita.」 „Utána-
számoltam az árbevételnek, és stimmelt.”

kenzenkenzen ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság
kenzenkenzen ◆ egészségegészség
kenzen-nakenzen-na ◆ biztosbiztos 「Fudószan-va kenzenna
tósida.」 „Az ingatlan biztos befektetés.” ◆

egészségesegészséges 「Kenzenna karada」 „egészséges
test” ◆ életerőséleterős 「Kenzenna vakamono」 „élet-
erős fiatal” ◆ épép 「Kenzenna karadani kenzenna
szeisin.」 „Ép testben ép lélek.” ◆ stabilstabil 「Kono
katei-va keizaitekini kenzenda.」 „Ez a háztartás
pénzügyileg stabil.” ◆ szilárdszilárd 「Kono kaisa-va
kenzenda.」 „Ez a vállalat szilárd.”

kenzentarukenzentaru ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Kenzentaru
szeirjoku」 „nyilvánvaló erő”
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kenzókenzó ◆ építésépítés 「Kenzócsúno fune」 „építés
alatt álló hajó”

kenzóbucukenzóbucu ◆ építményépítmény
kenzóbucusinnjúkenzóbucusinnjú ◆ illetéktelenilletéktelen behatolásbehatolás
「Kenzóbucusinnjúno utagaide taihoszareta.」
„Illetéktelen behatolás miatt letartóztatták.”

kenzóbucusinnjúzaikenzóbucusinnjúzai ◆ illetéktelenilletéktelen behato-behato-
láslás
kenzódokkukenzódokku ◆ építődokképítődokk
kenzósakenzósa ◆ építőépítő
kenzószurukenzószuru ◆ építépít 「Hasi-o kenzószuru.」
„Hidat épít.”

kenzuisikenzuisi ◆ KendzuisiKendzuisi
kenzurukenzuru / kendzsirukendzsiru ◆ ajándékozajándékoz 「Kokuóni
szakuhin-o kendzsita.」 „Alkotást ajándékozott a
királynak.” ◆ odaajándékozodaajándékoz ◇ issin-oissin-o ken-ken-
dzsirudzsiru életétéletét szenteliszenteli 「Szono siszóni issin-o
kendzsita.」 „Életét szentelte az eszmének.”

kéókéó ◆ kiütéskiütés ◆ KOKO ◇ kéógacsiszurukéógacsiszuru kiütés-kiütés-
selsel győzgyőz 「Bokuszá-va kéógacsisita.」 „A bok-
szoló kiütéssel győzött.” ◇ tíkéótíkéó technikaitechnikai ki-ki-
ütésütés
kéógacsiszurukéógacsiszuru ◆ kiütésselkiütéssel győzgyőz 「Bokuszá-
va kéógacsisita.」 „A bokszoló kiütéssel győzött.”

ke-oke-o musirumusiru ◆ megkopasztmegkopaszt 「Torino ke-o mu-
sitta.」 „Megkopasztottam a tyúkot.”

keorimonokeorimono ◆ gyapjúszövetgyapjúszövet
kéószurukéószuru ◆ kiütkiüt 「Bokuszá-va kéószuszareta.」
„A bokszolót kiütötték.”

keotoszukeotoszu ◆ eltiporeltipor 「Dórjó-o keotosite bu-
csóni sókakusita.」 „Kollégáit eltiporva lett osz-
tályvezető.” ◆ félreállítfélreállít 「Susó-o keotosita.」
„Félreállította a minisztert.” ◆ lerázleráz 「Raibaru-
o keotosita.」 „Lerázta a riválisát.” ◆ lerúglerúg
「Dorobó-o kaidankara keotosita.」 „Lerúgtam a
betörőt a lépcsőről.”

keppacukeppacu ◆ fodrászkodásfodrászkodás ◆ hajviselethajviselet
keppakukeppaku ◆ ártatlanságártatlanság ◆ tisztaságtisztaság 「Ka-
reno keppaku-va tótó sómeiszarenakatta.」 „A
tisztasága nem bizonyosodott be.”

keppakunakeppakuna ◆ ártatlanártatlan 「Bokuha keppakude-
szu!」 „Ártatlan vagyok.”

keppankeppan ◆ vérrel pecsételésvérrel pecsételés
keppandzsókeppandzsó ◆ vérrel lepecsételt esküvérrel lepecsételt eskü

keppanszurukeppanszuru ◆ vérrel lepecsételvérrel lepecsétel
keppekikeppeki ◆ tisztaságmániatisztaságmánia
keppekinakeppekina ◆ kényeskényes aa szabályokraszabályokra 「Kare-
va keppekidakara vairo-o uke toranai.」 „Ő ké-
nyes a szabályokra, nem fogad el kenőpénzt.” ◆

pedánspedáns 「Kanodzso-va keppekina fudzsinda.」
„Pedáns asszony.” ◆ tisztatiszta 「Keppekiszugi-
rundzsanai?」 „Agyadra ment a tisztaság.”

keppekisókeppekisó ◆ tisztaságmániatisztaságmánia
keppekisónokeppekisóno ◆ tisztaságmániástisztaságmániás
keppekisugisakeppekisugisa ◆ puritánpuritán
keppinkeppin ◆ hiánycikkhiánycikk
keppjókeppjó ◆ befagyásbefagyás ◆ fagyfagy
keppjókikeppjóki ◆ fagy időszakafagy időszaka
keppjószurukeppjószuru ◆ befagybefagy 「Ikega keppjósita.」
„A tó befagyott.”

képuképu ◆ ujjatlanujjatlan köpenyköpeny ◇ szanpacuképuszanpacuképu
borbélyköpenyborbélyköpeny
képu-karáképu-kará ◆ körgallérkörgallér
kerakera ◆ lótetűlótetű ◆ lótücsöklótücsök ◇ musikeramusikera tetűtetű
「Tosijori-o damaszunante kare-va musiker-
ada.」 „Az a tetű átverte az időseket!”

keracsinkeracsin ◆ keratinkeratin
keraikerai ◆ cselédcseléd 「Vatasi-va anatano keraide-va
nai.」 „Nem vagyok a cseléded!” ◆ etikettetetikettet
tanulótanuló ◆ hűbéreshűbéres ◆ szolgaszolga 「Otonoszamano
kerai」 „uraság szolgája” ◆ szolgálószolgáló ◆ vazal-vazal-
luslus
kerakerakerakera ◆ vihogvavihogva
keredokeredo ◆ dede
keredomokeredomo ◆ akárhogyakárhogy isis vanvan 「Keredomo ni-
imoszugokuii kekkadeszu.」 „Akárhogy is van, a
második hely is nagyon jó eredmény.” ◆ bárcsakbárcsak
「Mócsotto jaszeteitaraiindakeredomo.」 „Bár-
csak karcsúbb lennék!” ◆ dede 「Siteiszareta baso-
ni ittakeredomo, dzsimuso-va nakatta.」 „A mon-
dott helyre mentem, de nem volt ott a hivatal.”
◆ mégismégis 「Benkjósitakeredomo sikenni ocsita.」
„Tanultam, mégis megbuktam a vizsgán.” ◆ meg-meg-
jegyzemjegyzem 「Mó dzsikangiredakeredomo.」
„Megjegyzem, lejárt az idő!” ◆ mégsemmégsem 「Ja-
kuszokusitakeredomopátíni szankasinakatta.」
„Megígértem, mégsem mentem el a partira.” ◆

szeretnékszeretnék 「Sicumongaarunodeszukeredo-
mo.」 „Szeretnék valamit kérdezni!” ◆ ugyanugyan
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「Kare-va bótositeirukeredomo dzsicuha kasi-
koi.」 „Ugyan mindig csak bambul, valójában
azonban okos.”

kerenakimariakerenakimaria ◆ szeplőtlen Szűz Máriaszeplőtlen Szűz Mária
kerepurúkerepurú ◆ kereplőkereplő
kerezettokerezetto ◆ körözöttkörözött
kerikeri ◆ befejezésbefejezés ◆ mondatmondat régiesrégies befe-befe-
jezése.jezése. 「Haruga kurukeri.」 „Eljön a tavasz.”
◇ kerigacukukerigacuku végetvéget érér 「Sóbuni keriga cui-
ta.」 „Véget ért a mérkőzés.” ◇ keri-okeri-o cukerucukeru
befejezbefejez 「Sigotonikeri-o cuketa.」 „Befejeztem
a munkát.”

kerikeri ◆ bíbicbíbic ◆ szürkefejű bíbicszürkefejű bíbic
kerikeri ◆ rúgásrúgás ◇ karategerikarategeri karaterúgáskaraterúgás
kericukerukericukeru ◆ belerúgbelerúg 「Kovaretakonpjútá-o
kericuketa.」 „Belerúgott a rossz számítógépbe.”
◆ megrugdosmegrugdos 「Han-nin-va higaisa-o szúka-
ikericuketa.」 „A tettes megrugdosta az áldoza-
tát.”

kericuzukerukericuzukeru ◆ rugdalózikrugdalózik 「Akacsan-va asi-
de kericuzuketeita.」 „A baba rugdalózott a lábá-
val.”

kerigacukukerigacuku ◆ végetvéget érér 「Sóbuni keriga cui-
ta.」 „Véget ért a mérkőzés.”

keri-okeri-o cukerucukeru ◆ befejezbefejez 「Sigotonikeri-o cu-
keta.」 „Befejeztem a munkát.”

keritobaszukeritobaszu ◆ elrúgelrúg 「Kodomo-va isikoro-o
keri tobasita.」 „A gyerek elrúgta a követ.”

keroidokeroido ◆ forradásforradás ◆ hegheg ◆ sebhelysebhely
keroidogadekirukeroidogadekiru ◆ hegesedikhegesedik
kerokeronakukerokeronaku ◆ brekegbrekeg 「Jabude kaeruno ka-
zokugakerokerona naiteita.」 „A nádasban breke-
gett egy békacsalád.” ◆ kuruttyolkuruttyol
keroritokerorito ◆ közömbösenközömbösen 「Keroritosita kao」
„közömbös tekintet” ◆ teljesenteljesen 「Jakuszoku-
o kerorito vaszureta.」 „Teljesen elfejeltettem az
ígéretemet.” ◆ tökéletesentökéletesen 「Jukkuri netara,
kerorito kaifukusita.」 „Az alvás után tökéletesen
rendbe jöttem.”

keroritoszurukeroritoszuru ◆ közömbösközömbös 「Kare-va sikar-
aretemokeroritositeiru.」 „Közömbösen fogadta a
szidalmakat.” ◆ megmeg semsem kottyankottyan nekineki
「Kare-va takuszan nondemokeroritositeiru.」
„Sokat iszik, de meg sem kottyan neki.”

keroritovaszurerukeroritovaszureru ◆ teljesenteljesen kimegykimegy aa fe-fe-
jébőljéből 「Aneno tandzsóbi-o kerorito vaszureta.」
„Teljesen kiment a fejemből a nővérem születés-
napja.”

kerosinkerosin ◆ kerozinkerozin
kerukeru ◆ belerúgbelerúg 「Maeno hitono asi-o ketta.」
„Belerúgott az előtte lévő lábába.” ◆ berúgberúg
「Bóru-o góruni ketta.」 „Berúgtam a labdát a ka-
puba.” ◆ kerekenkereken elutasítelutasít 「Jókjú-o ketta.」
„Kereken elutasítottam a kérését.” ◆ kikosarazkikosaraz
「Endan-o ketta.」 „Kikosarazta a kérőt.” ◆ meg-meg-
rúgrúg 「Umani kerareta.」 „Megrúgott a ló.” ◆ rúgrúg
「Uma-va kerukara ki-o cukete!」 „Vigyázz, mert
rúg a ló!” ◆ rugdalrugdal 「Mizu-o kette ojoida.」 „A
vizet rugdalva úsztam.” ◇ kú-okú-o kerukeru lukatlukat rúgrúg
「Szakká szensu-va kú-o ketta.」 „A focista lukat
rúgott.” ◇ kú-okú-o kerukeru levegőbelevegőbe rúgrúg 「Uma-
va kú-o ketta.」 „A ló levegőbe rúgott.” ◇ szeki-szeki-
oo kerukeru kiviharzikkiviharzik 「Kaigide gekidosite szeki-
o ketta.」 „Dühösen kiviharzott az értekezletről.”
◇ nami-onami-o kerukeru szeliszeli aa hullámokathullámokat 「Fune-va
nami-o kette szuszunda.」 „A hajó szelte a hul-
lámokat.” ◇ fundarikettarinofundarikettarino lélektiprólélektipró
「Fundari kettarino icsinicsidatta.」 „Lélektipró
napom volt.”

kérukéru ◆ kelkáposztakelkáposzta
kerubinkerubin ◆ kelvinkelvin
kerunkerun ◆ kőhalomkőhalom ◆ megemlékezőmegemlékező kőhalomkőhalom ◆

útjelző kőhalomútjelző kőhalom
kerutokeruto ◆ keltakelta
kerutodzsinkerutodzsin ◆ keltakelta
kerutokeinokerutokeino ◆ keltakelta
kerutominzokukerutominzoku ◆ keltákkelták
kesikesi ◆ mákmák
kesibózukesibózu ◆ mákgubómákgubó
kesicubukesicubu ◆ mákszemmákszem
kesicubuhodonokesicubuhodono ◆ csöppnyicsöppnyi 「Kesi cubuho-
dono kibó」 „csöppnyi reménység” ◆ mákszem-mákszem-
nyinyi méretűméretű 「Kesi cubuhodono kinzokuhen」
„mákszemnyi méretű fémforgács” ◆ parányiparányi
「Kesi cubuhodono inocsi」 „parányi élet”

kesigomukesigomu ◆ radírradír ◆ radírgumiradírgumi ◇ inkukesiinkukesi
tintaradírtintaradír ◇ nerikesigomunerikesigomu gyurmaradírgyurmaradír
kesigomudekeszukesigomudekeszu ◆ kiradírozkiradíroz 「Hitocuno
tango-o kesi gomude kesita.」 „Egy szót kiradí-
roztam.”
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kesigomu-okesigomu-o kakerukakeru ◆ radírozradíroz 「Kesigomu-o
kaketa.」 „Radíroztam.”

kesiinkesiin ◆ dátumbélyegződátumbélyegző
kesikakerukesikakeru ◆ felbiztatfelbiztat 「Nakama-o kesikak-
ete misze-o gótószaszeta.」 „Felbiztatta a társát,
hogy törjön be az üzletbe.” ◆ ráuszítráuszít 「Keibiin-
va bokuni inu-o kesikaketa.」 „Az őr rám uszítot-
ta a kutyáját.” ◆ uszítuszít 「Inu-o kesikakete kare-o
kamaszeta.」 „Ráuszítottam a kutyát.”

kesikarankesikaran ◆ aljasaljas 「Kesikaran-itazura」 „aljas
tréfa” ◆ botrányosbotrányos 「Kesikaran furu mai」
„botrányos viselkedés” ◆ felháborítófelháborító 「Vakai
hitoga júszenszekini szuvaruno-va kesikaranto
omou.」 „Felháborítónak tartom, hogy a fiatalok
az időseknek fenntartott helyen ülnek.” ◆ pimaszpimasz
「Kesikaran jacuda!」 „Pimasz fráter!” ◆ pofát-pofát-
lanságlanság 「Kon-na zacuna sigotode okane-o
toruto-va kesikaran.」 „Pofátlanság ezért a po-
csék munkáért pénzt kérni.”

kesikikesiki ◆ utalóutaló jeljel 「Kare-va kaeru kesikiga-
nai.」 „Semmi jelét sem mutatja, hogy menni
szándékozna.” ◇ kesikiganaikesikiganai nemnem úgyúgy néznéz kiki
「Ame-va agaru kesikiganai.」 „Nem úgy néz ki,
hogy egyhamar eláll az eső.”

kesikikesiki ◆ kilátáskilátás 「Kokokarano kesiki-va szub-
arasii.」 „Innen gyönyörű a kilátás.” ◆ látképlátkép ◆

panorámapanoráma 「Kono madokarano kesiki-va szuba-
rasii.」 „Ebből az ablakból csodálatos a panorá-
ma.” ◆ tájtáj 「Saszókara nagareteiku kesiki-o na-
gameta.」 „A vonat ablakából nézte az elsuhanó
tájat.” ◇ harugesikiharugesiki tavaszitavaszi tájtáj ◇ júgesikijúgesiki
esti tájesti táj
kesikibamukesikibamu ◆ dühösdühös leszlesz ◆ elöntielönti aa méregméreg
「Kjúni kesikibanda.」 „Hirtelen elöntötte a mé-
reg.”

kesikiganaikesikiganai ◆ nemnem úgyúgy néznéz kiki 「Ame-va agaru
kesikiganai.」 „Nem úgy néz ki, hogy egyhamar
eláll az eső.”

kesikinobjósakesikinobjósa ◆ tájleírástájleírás
kesinkesin ◆ avatáravatár ◆ inkarnációinkarnáció ◆ megtestesü-megtestesü-
léslés 「Akumano kesin」 „megtestesült ördög” ◆

nirmána-kájanirmána-kája ◆ ujjászületett testujjászületett test
kesinohanakesinohana ◆ mákvirágmákvirág
kesinomikesinomi ◆ mákmák
kesinomiirinokesinomiirino ◆ mákosmákos 「Kesino miirinopan」
„mákos kalács”

kesinominocubukesinominocubu ◆ mákszemmákszem
kesiszarukesiszaru ◆ kitörölkitöröl 「Szono kioku-o atamaka-
ra kesi szaritai.」 „Szeretném kitörölni az emlé-
kezetemből azt az emléket!” ◆ megszabadulmegszabadul
「Ucu-o kesi szatta.」 „Megszabadultam a de-
pressziómtól.”

kesitobukesitobu ◆ elröppenelröppen 「Renkjú-va kesi ton-
da.」 „Elröppent a többnapos ünnep.” ◆ leve-leve-
gőbegőbe repülrepül 「Bakugekide tatemono-va kesi ton-
da.」 „A bombázásban a levegőbe repült az épü-
let.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Nozomi-va kesi ton-
da.」 „Szertefoszlott a reményem.”

kesitomerukesitomeru ◆ eloltelolt 「Kadzsi-va kesi tomerare-
ta.」 „Eloltották a tüzet.” ◆ megakadályozzamegakadályozza aa
továbbterjedéséttovábbterjedését ◆ megfékezmegfékez 「Honoo-va
kesi tomerareta.」 „Megfékezték a lángokat.”

kesókesó ◆ kozmetikakozmetika ◆ sminksmink ◆ sminkeléssminkelés ◆

szépítkezésszépítkezés ◇ acugesóacugesó vastagvastag sminksmink ◇

uszugesóuszugesó kevéskevés sminksmink ◇ sironurinokesósironurinokesó fe-fe-
hérhér sminksmink ◇ fujugesószurufujugesószuru hólepelbehólepelbe bur-bur-
kolózikkolózik 「Fujugesósita jama」 „hólepelbe bur-
kolózott hegy”

kesódaikesódai ◆ öltözőasztalöltözőasztal ◆ toalettasztaltoalettasztal
kesódógukesódógu ◆ kozmetikaikozmetikai eszközeszköz 「Kabankara
kesódógu-o tori dasita.」 „A táskámból elővettem
a kozmetikai eszközöket.”

kesódzsiokesódzsio ◆ sóbundasóbunda
kesóhinkesóhin ◆ arcápolószerarcápolószer ◆ kozmetikumkozmetikum ◆ pi-pi-
perecikkperecikk ◆ szépítőszerszépítőszer
kesóhintenkesóhinten ◆ kozmetikaikozmetikai boltbolt ◆ kozmetikaikozmetikai
üzletüzlet
kesó-okesó-o szuruszuru / kesószurukesószuru ◆ kifestikifesti azaz ar-ar-
cátcát 「Kesósita.」 „Kifestette az arcát.” ◆ kifestikifesti
magátmagát ◆ kikenikikeni magátmagát 「Kanodzso-va otea-
raide kesósita.」 „A nő a mosdóban kikente ma-
gát.” ◆ kikozmetikázkikozmetikáz 「Kanodzso-va kesó-o si-
ta.」 „A nő kikozmetikázta az arcát.” ◆ kozmeti-kozmeti-
kázkáz 「Kao-o kesósita.」 „Kozmetikázta az arcát.”
◆ kozmetikázzakozmetikázza magátmagát 「Kanodzso-va kesó-
va sinai.」 „Az a nő nem kozmetikázza magát.” ◆

szépítkezikszépítkezik 「Kanodzso-va kesó-o sita.」 „A nő
szépítkezett.”

kesóotosikesóotosi ◆ sminklemosósminklemosó
kesópakkukesópakku ◆ pakoláspakolás ◇ bigan-jókesópakkubigan-jókesópakku
arcpakolásarcpakolás
kesósicukesósicu ◆ toaletttoalett
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kesósikkuizaikukesósikkuizaiku ◆ stukkóstukkó
kesósitakesósita ◆ alapozásalapozás
kesószekkenkesószekken ◆ pipereszappanpipereszappan
kesószuikesószui ◆ szépítő arcvízszépítő arcvíz
kesószurukesószuru / kesó-okesó-o szuruszuru ◆ kifestikifesti azaz ar-ar-
cátcát 「Kesósita.」 „Kifestette az arcát.” ◆ kifestikifesti
magátmagát ◆ kikenikikeni magátmagát 「Kanodzso-va otea-
raide kesósita.」 „A nő a mosdóban kikente ma-
gát.” ◆ kikozmetikázkikozmetikáz 「Kanodzso-va kesó-o si-
ta.」 „A nő kikozmetikázta az arcát.” ◆ kozmeti-kozmeti-
kázkáz 「Kao-o kesósita.」 „Kozmetikázta az arcát.”
◆ kozmetikázzakozmetikázza magátmagát 「Kanodzso-va kesó-
va sinai.」 „Az a nő nem kozmetikázza magát.” ◆

szépítkezikszépítkezik 「Kanodzso-va kesó-o sita.」 „A nő
szépítkezett.”

kessakessa ◆ egyesületegyesület ◆ gyülekezetgyülekezet ◆ társa-társa-
ságság ◇ szeidzsikessaszeidzsikessa politikaipolitikai szervezetszervezet ◇

himicukessahimicukessa titkostitkos társaságtársaság 「Himicukes-
sani kanjúsita.」 „Beléptem egy titkos társaság-
ba.”

kessanodzsijúkessanodzsijú ◆ társulási szabadságtársulási szabadság
kessikessi ◆ elszántságelszántság
kessikiszokessikiszo ◆ hemoglobinhemoglobin ◆ vörösvörös vérfes-vérfes-
tékték
kessinkessin ◆ tárgyalás lezárásatárgyalás lezárása
kessinkessin ◆ nyúlszájnyúlszáj
kessinkessin ◆ elhatározáselhatározás 「Szeikacusúkan-o
kaeruni-va kessinga hicujódeszu.」 „Az életmód-
változtatás elhatározás kérdése.” ◆ eltökéltségeltökéltség
◆ határozottsághatározottság ◇ kataikessinkataikessin szilárdszilárd el-el-
határozáshatározás
kessingacukukessingacuku ◆ elhatározzaelhatározza magátmagát 「Naka-
naka karesito vakareru kessingacukanai.」 „Ne-
hezen tudom elhatározni magam a szakításra.”

kessingajuragukessingajuragu ◆ elbizonytalanodikelbizonytalanodik 「Are-
kore ivarete kekkonno kessinga juraida.」 „Vala-
mit mondtak neki, amitől elbizonytalanodott a há-
zassággal kapcsolatban.”

kessingakatamarukessingakatamaru ◆ kikristályosodikkikristályosodik ben-ben-
nene azaz elhatározáselhatározás 「Kessinga katamarumade
dzsikangakakatta.」 „Időbe tellett, amíg kikristá-
lyosodott bennem az elhatározás.”

kessinganiburukessinganiburu ◆ meggyengülmeggyengül azaz elhatáro-elhatáro-
zásazása 「Heitaini hairu kessinga nibutta.」 „Meg-
gyengült az elhatározásom, hogy katonának men-
jek.”

kessin-okessin-o hirugaeszuhirugaeszu ◆ meggondoljameggondolja magátmagát
「Henka-o oszorete kessin-o hirugaesita.」 „Fél-
tem a változástól, ezért meggondoltam magam.”

kessinojúkessinojú ◆ halálmegvetőhalálmegvető bátorságbátorság
「Sóbósi-va kessino jú-o furutte hito-o szukut-
ta.」 „A tűzoltó halálmegvető bátorsággal mentet-
te meg az embert.”

kessinokakugodekessinokakugode ◆ halálrahalálra készenkészen 「Kessi-
no kakugode tekini atatta.」 „Halálra készen üt-
között meg az ellenséggel.”

kessinsitakessinsita ◆ mindenremindenre felkészültfelkészült 「Kare-va
kessinsita omomocside gandearukoto-o kokuha-
kusita.」 „Mindenre felkészülve bevallotta, hogy
rákja van.”

kessinsitakanojónikessinsitakanojóni ◆ határozottanhatározottan
kessinszaszerukessinszaszeru ◆ döntésredöntésre kényszerítkényszerít
「Karesini kekkon-o kessinszaszeta.」 „A fiúját
házassági döntésre kényszerítette.”

kessinszurukessinszuru ◆ döntdönt 「Kessindekita?」 „Dön-
töttél?” ◆ elhatározelhatároz 「Maiaszataiszósijóto
kessinsita.」 „Elhatároztam, hogy minden reggel
tornázni fogok.” ◆ elhatározásraelhatározásra jutjut 「Na-
kanaka kessindekinai.」 „Nehezen tudok elhatá-
rozásra jutni.” ◆ elszánelszán 「Eigo-o benkjószuruto
kessinsita.」 „Elszántam magam, hogy megtanu-
lok angolul.” ◆ eltökéleltökél 「Maiaszataiszószuruto
kessinsita.」 „Eltökélte, hogy minden reggel tor-
názni fog.” ◆ rászánrászán 「Haisani ikuto kessinsi-
ta.」 „Rászántam magam, hogy elmenjek a fog-
orvoshoz.” ◇ kessinsitakanojónikessinsitakanojóni határozot-határozot-
tantan
kessinszurukessinszuru ◆ lezárja a tárgyalástlezárja a tárgyalást
kessitaikessitai ◆ öngyilkos alakulatöngyilkos alakulat
kessitekessite ◆ sohasoha 「Goon-va keh-site vaszurema-
szen.」 „Soha nem fogom elfelejteni, amit értem
tett.” ◆ sohasemsohasem 「Kare-va keh-site hito-o ura-
giranai.」 „Ő sohasem csapja be az embert.” ◆

sosincssosincs 「Hadzsimerunoni oszoitoiukoto-va
keh-sitearimaszen.」 „Sosincs késő elkezdeni.”

kessokesso ◆ vérrel írásvérrel írás
kessókessó ◆ vérplazmavérplazma
kessókessó ◆ gyümölcsgyümölcs 「Dorjokuno kessó」 „erő-
feszítés gyümölcse” ◆ kristálykristály 「Itode siono
kessó-o cukutta.」 „A zsinórra sókristályt növesz-
tettem.” ◇ ainokessóainokessó kisbabakisbaba ◇ ainokessóainokessó
szerelemszerelem gyümölcsegyümölcse ◇ aszetonamida-aszetonamida-
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nokessónokessó áldozatosáldozatos erőfeszítéserőfeszítés gyümölcsegyümölcse
「Kono dzsiso-va vatasitacsino aszeto namidano
kessódeszu.」 „Ez a szótár áldozatos erőfeszíté-
sünk gyümölcse.” ◇ aszenokessóaszenokessó fáradozásfáradozás
gyümölcsegyümölcse ◇ kórinokessókórinokessó jégkristályjégkristály ◇

sionokessósionokessó sókristálysókristály ◇ szekisucukessószekisucukessó
kicsapatottkicsapatott kristálykristály ◇ naihókessónaihókessó endo-endo-
morf kristálymorf kristály
kessókessó ◆ döntődöntő 「Kessóde maketa.」 „A dön-
tőben vesztett.” ◇ dzsunkessódzsunkessó elődöntőelődöntő
「Csímu-va dzsunkessóni szuszunda.」 „A csapat
eljutott az elődöntőig.” ◇ dzsundzsunkessódzsundzsunkessó ne-ne-
gyeddöntőgyeddöntő ◇ dzsundzsunkessódzsundzsunkessó középdön-középdön-
tőtő
kessóbankessóban ◆ trombocitatrombocita ◆ vérlemezkevérlemezke
kessóban-juraiszeicsóinsikessóban-juraiszeicsóinsi ◆ érlemezkeérlemezke
eredetű növekedési faktoreredetű növekedési faktor
kessóbucurigakukessóbucurigaku ◆ kristályfizikakristályfizika
kessódzsikukessódzsiku ◆ kristálytengelykristálytengely
kessódzsótainokessódzsótaino ◆ kristályoskristályos
kessógakukessógaku ◆ kristálytankristálytan ◆ krisztallográ-krisztallográ-
fiafia
kessógankessógan ◆ kristályos kőzetkristályos kőzet
kessóhengankessóhengan ◆ kristályos palakristályos pala
kessóhóikessóhói ◆ kristályorientációkristályorientáció
kessókaszurukessókaszuru ◆ kikristályosodikkikristályosodik
「Hacsimicu-va kessókasita.」 „Kikristályosodott
a méz.” ◆ kristályosodikkristályosodik 「Tanszo-va kóacu-
dedaijani kessókaszuru.」 „A szén nagy nyomá-
son gyémánttá kristályosodik.”

kessókeikessókei ◆ kristályrendszerkristályrendszer
kessókeikessókei ◆ kristályformakristályforma 「Kono bussicu-va
fukuszúno kessókei-o mocu.」 „Ennek az anyag-
nak sokféle kristályformája van.”

kessókikessóki ◆ kristálynövesztő gépkristálynövesztő gép
kessókógakukessókógaku ◆ kristályoptikakristályoptika
kessókókankessókókan ◆ plazmacsereplazmacsere ◆ plazmafere-plazmafere-
ziszis
kessókókanrjóhókessókókanrjóhó ◆ plazmacsere kezelésplazmacsere kezelés
kessókósikessókósi ◆ kristályrácskristályrács
kessókózókessókózó ◆ kristályszerkezetkristályszerkezet
kessókózókaiszekikessókózókaiszeki ◆ krisztallográfiakrisztallográfia ◇ ek-ek-
kuszuszenkessókózókaiszekikuszuszenkessókózókaiszeki röntgen-röntgen-
krisztallográfiakrisztallográfia

kessokukessoku ◆ alultápláltságalultápláltság ◆ étkezésétkezés kiha-kiha-
gyásagyása ◆ nem evésnem evés
kessokukessoku ◆ arcszínarcszín ◆ vérvörösvérvörös színszín ◇ kes-kes-
sokugaiisokugaii jójó színbenszínben vanvan ◇ kessokugavaruikessokugavarui
rosszrossz színbenszínben vanvan 「Kjóha kare-va kessokuga-
iina.」 „Ma jó színben van.”

kessokudzsidókessokudzsidó ◆ alultáplált gyerekalultáplált gyerek
kessokugaiikessokugaii ◆ jó színben vanjó színben van
kessokugavaruikessokugavarui ◆ rosszrossz színbenszínben vanvan 「Kjó-
ha kare-va kessokugaiina.」 „Ma jó színben van.”

kessokunokessokuno ◆ alultápláltalultáplált
kessokunojoikaonokessokunojoikaono ◆ pirospozsgáspirospozsgás
kessokuszurukessokuszuru ◆ kihagykihagy 「Kjóha csósoku-o
kessokusita.」 „Ma kihagytam a reggelit.”

kessómenkessómen ◆ kristálysíkkristálysík
kessonokessono ◆ vérrelvérrel írtírt 「Kessono tanganso」
„vérrel írt kérelem”

kessósakecukessósakecu ◆ plazmaferezisplazmaferezis
kessósasinkessósasin ◆ célfotócélfotó
kessósinsucukessósinsucu ◆ döntőbedöntőbe jutásjutás 「Csímuno
kessósinsucuga kimatta.」 „A csapat a döntőbe
jutott.”

kessósinsucusakessósinsucusa ◆ döntőbedöntőbe jutottjutott verseny-verseny-
zőző
kessószaibókessószaibó ◆ elemi cellaelemi cella
kessószeicsókessószeicsó ◆ kristálynövekedéskristálynövekedés ◆ kris-kris-
tálynövesztéstálynövesztés
kessószeifunmacukessószeifunmacu ◆ kristályos porkristályos por
kessószeiszeikessószeiszei ◆ kristályosodáskristályosodás
kessószenkessószen ◆ döntő mérkőzésdöntő mérkőzés
kessószenkessószen ◆ célvonalcélvonal
kessószuikessószui ◆ kristályvízkristályvíz
kessoszurukessoszuru ◆ vérrelvérrel írír 「Keijakuso-o kessosi-
ta.」 „Vérrel írták a szerződést.”

kessószurukessószuru ◆ kikristályosodikkikristályosodik 「Kessósita
hacsimicu」 „kikristályosodott méz” ◆ kristá-kristá-
lyosodiklyosodik 「Kono jóeki-va kónódode kessósija-
szui.」 „Ha tömény ez az oldat, könnyen kristá-
lyosodik.”

kessótakeikessótakei ◆ polimorfizmuspolimorfizmus
kessótanpakusicukessótanpakusicu ◆ vérplazmafehérjevérplazmafehérje
kessótenkessóten ◆ döntő pontdöntő pont
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kessótónamentokessótónamento ◆ döntődöntő 「Nihon-va kessó-
tónamentode maketa.」 „Japán a döntőben ki-
esett.”

kessukessu ◆ vérömlenyvérömleny
kessúkessú ◆ vérszagvérszag
kessúkessú ◆ koncentrációkoncentráció ◆ összegyűjtésösszegyűjtés
kessucukessucu ◆ kiválóságkiválóság
kessucusitakessucusita ◆ kiválókiváló 「Kessucusita szaku-
hin」 „kiváló alkotás” ◆ remekremek 「Szenszei-va
kessucusita hitodeszu.」 „A tanárom remek em-
ber.”

kessúszurukessúszuru ◆ beleadbelead 「Min-nano csie-o kes-
súsita.」 „Mindenki beleadta a tudását.” ◆ egye-egye-
sítsít 「Szórjoku-o kessúsita.」 „Egyesítettük a erő-
inket.” ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Kono kikaini-va
szaiszentangidzsucu-o kessúsita.」 „Ebben a ké-
szülékben a csúcstechnológia vívmányai vannak
összegyűjtve.” ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Demo taiga hi-
robani kessúsita.」 „A tüntetők összegyűltek a té-
ren.”

keszakesza ◆ mama reggelreggel 「Keszanebósicsatta.」 „Ma
reggel későn ébredtem.”

keszakesza ◆ kaszajakaszaja ◆ szerzetesiszerzetesi ruharuha ◇ bóz-bóz-
unikukerjakeszamadenikuiunikukerjakeszamadenikui utáltutált emberember
mindenétmindenét utáljukutáljuk ◇ vakeszavakesza szerzetesiszerzetesi
stólastóla
keszagakekeszagake ◆ harántvágásharántvágás ◆ vállonvállon átve-átve-
téstés
keszagakekirikeszagakekiri ◆ harántvágásharántvágás
keszagakenikirukeszagakenikiru ◆ haránt kettévágharánt kettévág
keszagakeniszurukeszagakeniszuru ◆ vállon átvetvállon átvet
keszagirikeszagiri ◆ harántvágásharántvágás
keszakikeszaki ◆ hajvéghajvég
keszarerukeszareru ◆ letörölődikletörölődik 「Fairu-va kesza-
reta.」 „A fájl letörlődött.” ◆ törlődiktörlődik 「Kaki
komi-va keszareta.」 „A bejegyzésem törlődött.”

keszókeszó ◆ vonzódásvonzódás
keszószurukeszószuru ◆ vonzódikvonzódik
keszszaikeszszai ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ szertartásosszertartásos
mosakodásmosakodás ◇ sódzsinkeszszaisódzsinkeszszai vegetáriá-vegetáriá-
nus megtisztulásnus megtisztulás
keszszaikeszszai ◆ belegyezésbelegyezés 「Kokuóno keszszai-o
aoida.」 „A király beleegyezését kérte.” ◆ jóvá-jóvá-
hagyáshagyás 「Kokuóno keszszaiga orita.」 „Megkap-
ta a király jóváhagyását.”

keszszaikeszszai ◆ elszámoláselszámolás ◆ számlakiegyenlí-számlakiegyenlí-
téstés ◇ kjassureszukeszszaikjassureszukeszszai készpénzmen-készpénzmen-
testes fizetésfizetés ◇ szokudzsikeszszaiszokudzsikeszszai azonnaliazonnali
elszámoláselszámolás ◇ csódzsirikeszszaicsódzsirikeszszai mérlegki-mérlegki-
egyenlítésegyenlítés ◇ densikeszszaidensikeszszai elektronikuselektronikus
fizetésfizetés ◇ mikeszszainomikeszszaino kiegyenlítetlenkiegyenlítetlen
「Mikeszszaino szeikjúso」 „kiegyenlítetlen
számla”

keszszaibikeszszaibi ◆ elszámolás napjaelszámolás napja
keszszaicúkakeszszaicúka ◆ elszámolóvalutaelszámolóvaluta
keszszaidómeikeszszaidómei ◆ fizetési uniófizetési unió
keszszaisiszutemukeszszaisiszutemu ◆ elszámolásielszámolási rendszerrendszer
◆ fizetési rendszerfizetési rendszer
keszszaiszurukeszszaiszuru ◆ megtisztulmegtisztul
keszszaiszurukeszszaiszuru ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Daikin-o kure-
dzsittokádode keszszaisita.」 „Hitelkártyával ki-
egyenlítettem a számlát.” ◆ rendezrendez 「Szeikjúso-
o keszszaisita.」 „Rendeztem a számláimat.”

keszszakukeszszaku ◆ mesterműmestermű ◆ műremekműremek ◆ remek-remek-
műmű 「Kono sószecu-va keszszakucsúno keszsza-
kuda.」 „Ez a regény a remekművek remeke.”

keszszakunakeszszakuna ◆ mulatságosmulatságos 「Kareno kakkót-
tara keszszakudatta!」 „Mulatságosan nézett ki.”
◆ remekremek 「Keszszakuna szakuhin」 „remek al-
kotás”

keszszankeszszan ◆ elszámoláselszámolás ◆ mérlegkészítésmérlegkészítés ◆

mérlegzárásmérlegzárás ◆ végelszámolásvégelszámolás ◇ súsikesz-súsikesz-
szanszan mérlegkészítésmérlegkészítés
keszszanbikeszszanbi ◆ elszámolási napelszámolási nap
keszszanhappjókeszszanhappjó ◆ zárszámadászárszámadás
keszszanhókokukeszszanhókoku ◆ pénzügyipénzügyi beszámolásbeszámolás ◆

zárszámadászárszámadás
keszszankikeszszanki ◆ elszámolási időszakelszámolási időszak
keszszantansinkeszszantansin ◆ zárszámadászárszámadás
keszszecukeszszecu ◆ bütyökbütyök ◆ csomócsomó ◇ dóbókesz-dóbókesz-
szecuszecu szinuszcsomószinuszcsomó ◇ bósicukeszszecubósicukeszszecu
pitvar-kamrai csomópitvar-kamrai csomó
keszszecusukeszszecusu ◆ bütyökbütyök
keszszeikeszszei ◆ megalakításmegalakítás ◆ megalakulásmegalakulás
keszszeikeszszei ◆ vérsavóvérsavó ◆ vérszérumvérszérum ◇ kókesz-kókesz-
szeiszei antiszérumantiszérum ◇ dzsikakeszszeidzsikakeszszei sajátsaját
szérumszérum ◇ men-ekikeszszeimen-ekikeszszei immunszérumimmunszérum
keszszeibjókeszszeibjó ◆ szérumbetegségszérumbetegség
keszszeicsúsakeszszeicsúsa ◆ széruminjekciószéruminjekció
keszszeigakukeszszeigaku ◆ szerológiaszerológia

18141814 kessótónamento kessótónamento – keszszeigaku keszszeigaku AdysAdys



keszszeihannókeszszeihannó ◆ szérumreakciószérumreakció
keszszeirjóhókeszszeirjóhó ◆ szérumkezelésszérumkezelés ◆ szérum-szérum-
terápiaterápia
keszszeiszarerukeszszeiszareru ◆ megalakulmegalakul 「Ródóku-
miaiga keszszeiszareta.」 „Megalakult a szakszer-
vezet.”

keszszeiszurukeszszeiszuru ◆ alapítalapít 「Szeitó-o keszsze-
iszuru.」 „Pártot alapít.” ◆ megalakítmegalakít
「Bujódan-o keszszeisita.」 „Megalakította a
táncegyüttest.”

keszszeizaikeszszeizai ◆ szérumszérum
keszszekikeszszeki ◆ héliotróphéliotróp
keszszekikeszszeki ◆ kőkő ◆ kövességkövesség ◇ dzsinzókesz-dzsinzókesz-
szekiszeki vesekővesekő ◇ njókeszszekinjókeszszeki húgykőhúgykő ◇ njó-njó-
rokeszszekirokeszszeki húgyútihúgyúti kőkő ◇ bókókeszszekibókókeszszeki
hólyagkőhólyagkő ◇ bókókeszszekibókókeszszeki húgykőhúgykő
keszszekikeszszeki ◆ hiányzáshiányzás ◆ távolmaradástávolmaradás ◇

csókikeszszekicsókikeszszeki huzamoshuzamos távolléttávollét ◇ bjóki-bjóki-
keszszekikeszszeki betegségbetegség miattmiatt hiányzáshiányzás ◇ mu-mu-
dankeszszekidankeszszeki igazolatlanigazolatlan hiányzáshiányzás
「Gakkó-o icsinicsimudankeszszekisita.」 „Egy
napot igazolatlanul hiányzott az iskolából.” ◇ mu-mu-
dankeszszekidankeszszeki engedély nélküli hiányzásengedély nélküli hiányzás
keszszekigakukeszszekigaku ◆ litológialitológia
keszszekijókaikeszszekijókai ◆ kőoldáskőoldás
keszszekiniszszúkeszszekiniszszú ◆ hiányzásihiányzási napoknapok számaszáma

keszszekisakeszszekisa ◆ hiányzóhiányzó 「Suszszekisato kesz-
szekisa」 „jelenlévők és hiányzók” ◆ távoltávol ma-ma-
radóradó
keszszekiszaibankeszszekiszaiban ◆ tárgyalástárgyalás aa beidézettbeidézett
távollétébentávollétében
keszszekiszurukeszszekiszuru ◆ hiányzikhiányzik 「Hitorino sin-
szekiga kekkonsikini keszszekisita.」 „Az egyik
rokonom hiányzott az esküvőmről.” ◆ nemnem veszvesz
résztrészt 「Haikinguni keszszekisita.」 „Nem vet-
tem részt a túrán.” ◆ nincsnincs jelenjelen 「Kaigini-va
hitorikeszszekisita.」 „Az értekezleten egy ember
nem volt jelen.” ◆ távoltávol maradmarad 「Reihai-o kesz-
szekisita.」 „Távol maradtam az istentiszteletről.”

keszszenkeszszen ◆ trombustrombus ◆ vérrögvérrög ◇ nókesz-nókesz-
szenszen agytrombózisagytrombózis
keszszenkeszszen ◆ véres harcvéres harc
keszszenkeszszen ◆ döntődöntő csatacsata 「Kaigun-va kesz-
szenni idonda.」 „A haditengerészet a döntő csa-
tára készült.” ◆ döntődöntő mérkőzésmérkőzés 「Csímu-va

keszszenno csini mukatta.」 „A csapat a döntő
mérkőzés helyszínére ment.” ◆ döntődöntő össze-össze-
csapáscsapás
keszszenhaszszeikeszszenhaszszei ◆ vérrög keletkezésevérrög keletkezése
keszszen-jókaikeszszen-jókai ◆ vérrögoldásvérrögoldás
keszszensókeszszensó ◆ trombózistrombózis ◇ kandzsódómja-kandzsódómja-
kukeszszensókukeszszensó koszorúér-trombóziskoszorúér-trombózis
keszszenszeiszeikeszszenszeiszei ◆ vérrög keletkezésevérrög keletkezése
keszszentóhjókeszszentóhjó ◆ szavazásszavazás döntődöntő forduló-forduló-
jaja
keszszókeszszó ◆ fáziskiesésfáziskiesés ◆ fázisszakadásfázisszakadás ◇

gjakuszókeszszórirégjakuszókeszszóriré fázissorrendetfázissorrendet ésés
fáziskiesést figyelő reléfáziskiesést figyelő relé
keszszókeszszó ◆ arcszínarcszín 「Szon-nani keszszó-o ka-
ete, nanigaattano.」 „Megváltozott az arcszíned,
történt valami?”

keszszokukeszszoku ◆ egységegység ◆ összetartásösszetartás ◆ szo-szo-
lidaritáslidaritás
keszszokubandokeszszokubando ◆ kábelkorbácskábelkorbács ◆ kábel-kábel-
kötegelőkötegelő
keszszokurjokukeszszokurjoku ◆ csapatszellemcsapatszellem 「Sanair-
jokóde keszszokurjoku-o cujometa.」 „Vállalati
kirándulással erősítette a csapatszellemet.” ◆

összetartásösszetartás
keszszokuszurukeszszokuszuru ◆ összekötözösszekötöz 「Kéburu-o
keszszokuszuru.」 „Összekötözi a kábeleket.”

keszszokutaikeszszokutai ◆ kábelkötegelőkábelkötegelő
keszszonkeszszon ◆ hiányhiány 「Okubaih- honno keszszon-
va mondaiarimaszen.」 „Egy hátsó fog hiánya
nem okoz gondot.” ◇ keszszongaarukeszszongaaru hiányoshiányos
「Kare-va hano keszszongaaru.」 „Hiányos a fo-
ga.” ◇ keszszongaarukeszszongaaru hiányzikhiányzik 「Kare-va
umarecuki jubino keszszongaatta.」 „Születésé-
nél fogva hiányzott az egyik ujja.” ◇ détakeszs-détakeszs-
zonzon adathiányadathiány
keszszongaarukeszszongaaru ◆ hiányoshiányos 「Kare-va hano
keszszongaaru.」 „Hiányos a foga.” ◆ hiányzikhiányzik
「Kare-va umarecuki jubino keszszongaatta.」
„Születésénél fogva hiányzott az egyik ujja.”

keszszongakukeszszongaku ◆ hiányhiány összegeösszege 「Kotosino
keszszongaku-va fueru mitósida.」 „Előrelátható-
lag idén növekedni fog a hiány összege.”

keszszurukeszszuru ◆ átszakadátszakad ◆ döntdönt 「Keh-
sikaneteiru.」 „Nem tud dönteni.” ◆ eldőleldől 「Só-
buga keh-sita.」 „Eldőlt a játszma.” ◆ eldönteldönt
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「Szono szenszó-va kunino meiun-o keh-sita.」
„Az a háború eldöntötte az ország sorsát.” ◇ i-i-
oo keszszurukeszszuru döntdönt 「I-o keh-site kaisa-o jame-
ta.」 „Döntöttem, és felmondtam.” ◇ si-osi-o kes-kes-
sitesite halálmegvetőhalálmegvető bátorsággalbátorsággal 「Si-o keh-
site tatakau.」 „Halálmegvető bátorsággal küz-
dött.” ◇ manadzsiri-omanadzsiri-o kessitekessite határozotthatározott
tekintetteltekintettel 「Manadzsiri-o keh-site zensinsi-
ta.」 „Határozott tekintettel haladt előre.”

keszukeszu ◆ eloltelolt 「Hi-o kesita.」 „Eloltottam a
tüzet.” ◆ eltünteteltüntet 「Madzsisan-va koin-o ke-
sita.」 „A bűvész eltüntette a pénzérmét.” ◆ el-el-
veszvesz 「Kucuno nioi-o keszu.」 „Elveszi a cipő
szagát.” ◆ kikapcsolkikapcsol 「Terebi-o kesita.」 „Ki-
kapcsoltam a tévét.” ◆ kinyírkinyír 「Kare-va teki-o
kesita.」 „Kinyírta az ellenségét.” ◆ kioltkiolt 「Higa
keszareta.」 „Kioltották a tüzet.” ◆ kitörölkitöröl
「Méruno szaigono gjó-o kesita.」 „A levelemből
kitöröltem az utolsó sort.” ◆ lekapcsollekapcsol 「Denki-
o kesita.」 „Lekapcsoltam a villanyt.” ◆ leoltleolt
「Denki-o kesita.」 „Leoltottam a villanyt.” ◆ le-le-
töröltöröl 「Tépuno rokuon-o kesita.」 „Letöröltem
a felvételt a szalagról.” ◆ oltolt 「Sóbósiga hi-o ke-
siteimaszu.」 „A tűzoltók oltják a tüzet.” ◆ sem-sem-
legesítlegesít 「Kono kuszuri-va doku-o keszu.」 „Ez
a gyógyszer semlegesíti a mérget.” ◆ szétfosz-szétfosz-
latlat 「Denszecu-va keszareta.」 „Szétfoszlatta a
legendát.” ◇ ucsikeszuucsikeszu elnyomelnyom 「Cujoi
kósinrjó-va gjúnikuno honraino adzsi-o ucsi ke-
sita.」 „Az erős fűszerezés elnyomta a marhahús
eredeti ízét.” ◇ ucsikeszuucsikeszu tagadtagad
「Kekkonnóvasza-o ucsi kesita.」 „Tagadta a há-
zasságról szóló híresztelést.” ◇ kakikeszukakikeszu el-el-
nyelnyel 「Kareno szugata-va kirinikaki keszareta.」
„Alakját elnyelte a köd.” ◇ kakikeszukakikeszu hirtelenhirtelen
kioltkiolt ◇ kakikeszukakikeszu teljesenteljesen elfojtelfojt 「Szóonni
koegakaki keszareta.」 „Hangomat teljesen elfoj-
totta a zaj.” ◇ keszarerukeszareru letörölődikletörölődik 「Fairu-
va keszareta.」 „A fájl letörlődött.” ◇ szugata-szugata-
oo keszukeszu köddéköddé válikválik 「Szobaniita szagisi-va
tocuzenszugata-o kesita.」 „A mellettem álló csa-
ló egyszer csak köddé vált.” ◇ szugata-oszugata-o keszukeszu
eltűnikeltűnik 「Tomodacsi-va szúsúkanszugata-o kesi-
ta.」 „A barátom néhány hétre eltűnt.” ◇ cuja-cuja-
oo keszukeszu fénytelenítfénytelenít 「Kinzokuno hjómenno
cuja-o kesita.」 „Fénytelenítettem a fém felüle-
tét.” ◇ hi-ohi-o keszukeszu eloltjaeloltja aa lámpátlámpát 「Hejade
hi-o kesita.」 „Eloltottam a lámpát a szobában.”

készukészu ◆ dobozdoboz 「Hamakikészu」 „szivartartó
doboz” ◆ eseteset 「Tokusunakészu」 „különleges
eset” ◆ rekeszrekesz 「Hitokészunobíru」 „egy rekesz
sör” ◆ tárcatárca 「Tabakokészu」 „cigarettatárca”
◆ tartótartó ◆ toktok 「Meganenokészu」 „szemüveg-
tok” ◇ garaszu-készugaraszu-készu üvegvitrinüvegvitrin ◇ keitai-keitai-
készukészu telefontoktelefontok ◇ sigarettokészusigarettokészu ciga-ciga-
rettatárcarettatárca ◇ teszutokészuteszutokészu tesztesetteszteset ◇

teszutokészuteszutokészu próbaperpróbaper ◇ bódárain-készubódárain-készu
határesethatáreset ◇ meganekészumeganekészu szemüvegtokszemüvegtok ◇

rezákészurezákészu bőrtokbőrtok
készu-bai-készukészu-bai-készu ◆ helyzettőlhelyzettől függőenfüggően
「Mondai-o készu-bai-készude soriszuru.」
„Helyzettől függően bánunk a problémákkal.”

keszudzsikeszudzsi ◆ hajszálhajszál
keszudzsihodokeszudzsihodo ◆ cseppnyicseppnyi 「Keszudzsihodo-
no majoimonai.」 „Cseppet sem tétovázik.” ◆

szemernyiszemernyi 「Keszudzsihodomo utagavanai.」
„Szemernyi kétségem sincs.”

készugotonikészugotoni ◆ esetenkéntesetenként
készugotonokészugotono ◆ esetenkéntiesetenkénti 「Készu gotono
handanga hicujódeszu.」 „Esetenkénti elbírálás
szükséges.”

készuszutadikészuszutadi ◆ esettanulmányesettanulmány
készu-szutadíkészu-szutadí ◆ esettanulmányesettanulmány
készu-vákákészu-váká ◆ szociális előadószociális előadó
készu-vákukészu-váku ◆ esettanulmányesettanulmány
ketaketa ◆ jegyjegy 「Szanketano szúdzsi-o ittekuda-
szai.」 „Mondj egy háromjegyű számot!” ◆ ke-ke-
resztgerendaresztgerenda ◆ nagyságrendnagyságrend 「Szansucusita
szúdzsi-va hitoketacsiiszakatta.」 „A kiszámított
szám egy nagyságrenddel kisebb volt.” ◆ párna-párna-
fafa ◆ számjegyszámjegy 「Hidarikara nibanmeno keta」
„balról a második számjegy” ◆ szelemenszelemen ◆

talpszelementalpszelemen ◇ niketanoniketano kétkét számjegyűszámjegyű
「Keizai-va niketano szeicsóricude kakudaisita.」
„A gazdaság két számjegyű növekedést ért el.” ◇

futaketafutaketa kétkét számjegyszámjegy 「Keizai-va futa
ketaszeicsó-o nasi togeta.」 „A gazdaság két
számjegyű növekedést ért el.” ◇ júkóketajúkóketa érté-érté-
kes számjegykes számjegy ◇ júkóketajúkóketa értékes jegyértékes jegy
ketabaketaba ◆ hajfürthajfürt ◆ hajtincshajtincs ◆ tincstincs ◇ ha-ha-
kenoketabakenoketaba ecsetpamacsecsetpamacs
ketacsigaiketacsigai ◆ nagyságrendinagyságrendi különbségkülönbség
「Kareto vatasino csingin-va ketacsigaideszu.」
„Nagyságrendi különbség van az ő- és az én fizeté-
sem között.”
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ketacsigainiketacsigaini ◆ aránytalanularánytalanul 「Kono gjókaino
csingin-va ketacsigaini takai.」 „Ebben az ipar-
ágban aránytalanul magas fizetések vannak.” ◆

mérhetetlenülmérhetetlenül 「Ketacsigaini ókii taifú」 „mér-
hetetlenül nagy tájfun”

ketacsigainoketacsigaino ◆ elképesztőelképesztő 「Ketacsigaino
kakaku」 „elképesztő ár” ◆ mérhetetlenmérhetetlen 「Ke-
tacsigaino kanemocsi」 „mérhetetlenül gazdag
ember”

ketahazureniketahazureni ◆ elképesztőenelképesztően 「Ketahazu-
reni takai nedan.」 „Elképesztően magas ár.” ◆

rendkívülrendkívül 「Ketahazureni ókiiburakkuhóruga
micukatta.」 „Rendkívül nagy fekete lyukat talál-
tak.” ◆ roppantulroppantul 「Kare-va ketahazureni cu-
joi.」 „Roppant nagy ereje van.”

ketahazurenoketahazureno ◆ elképesztőelképesztő 「Ketahazureno
óganemocsideszu.」 „Elképesztően gazdag.” ◆

elképesztőelképesztő nagyságrendűnagyságrendű 「Ketahazureno
szúdzsi」 „elképesztő nagyságrendű szám” ◆ or-or-
bitálisbitális 「Ie-va ketahazureno nedanninatteiru.」
„Orbitális árat kérnek egy lakásért.”

kétaikétai ◆ mobilmobil
ketaketatoketaketato ◆ vihogvavihogva
ketaketavarauketaketavarau ◆ vihogvihog
ketaoszuketaoszu ◆ felrúgfelrúg 「Csúsacsúno dzsitensa-o
ketaosita.」 „Felrúgta a parkoló biciklit.”

kétaringukétaringu ◆ élelmezésélelmezés
kétaringu-szábiszukétaringu-szábiszu ◆ ételkihordásételkihordás ◆ étel-étel-
szolgáltatásszolgáltatás
ketaszúketaszú ◆ számjegyekszámjegyek számaszáma ◇ júkóketa-júkóketa-
szúszú értékes számjegyek számaértékes számjegyek száma
ketatamasiiketatamasii ◆ fülsiketítőfülsiketítő 「Ketatamasii
oto」 „fülsiketítő hang” ◆ fülsüketítőfülsüketítő ◆ sikítósikító
「Ketatamasiiszairen」 „sikító szirénahang” ◆

velőtrázóvelőtrázó 「Ketatamasii himei」 „velőtrázó si-
koly”

ketateruketateru ◆ felkavarfelkavar 「Uma-va hokori-o keta-
tete hasitta.」 „A futó lovak felkavarták a port.”
◆ felrúgfelrúg 「Funzento szeki-o ketatete taisicusi-
ta.」 „Mérgesen felrúgta a széket, és távozott.” ◆

rugdosrugdos 「Dorei-va sudzsinni ketatererarete szu-
szunda.」 „A rabszolgát a gazdája rugdosta előre
az úton.” ◆ verver 「Fune-va nami-o ketatete szu-
szunda.」 „A hajó hullámokat verve haladt.”

ketobaszuketobaszu ◆ arrébbarrébb rúgrúg 「Aki kan-o ketobasi-
ta.」 „Arrébb rúgtam az üres sörös dobozt.” ◆ be-be-

lerúglerúg 「Kabe-o ketobasita.」 „Belerúgtam a fal-
ba.” ◆ elrúgelrúg 「Bóru-o ketobasita.」 „Elrúgtam
a labdát.” ◆ felrúgfelrúg 「Umani ketobaszareta.」
„Felrúgta a ló.” ◆ odébbodébb rúgrúg 「Dzsamana
gomibako-o ketobasita.」 „Odébb rúgta az útjába
került szemeteskosarat.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Bo-
kuno jókjú-va ketobaszareta.」 „Visszautasították
a kérésemet.”

ketohekiszószuketohekiszószu ◆ ketohexózketohexóz
ketonketon ◆ ketonketon
ketontaiketontai ◆ ketontestketontest
ketopentószuketopentószu ◆ ketopentózketopentóz
ketorudoramuketorudoramu ◆ üstdobüstdob
ketószuketószu ◆ ketózketóz
kettaikettai ◆ szívritmuszavarszívritmuszavar 「Mjakuni ketta-
igaaru.」 „Szívritmuszavarom van.”

kettaikókettaikó ◆ hemocölhemocöl
kettaiszurukettaiszuru ◆ kihagykihagy 「Mjakuga kettaiszu-
ru.」 „Kihagy a pulzusom.”

kettakukettaku ◆ összejátszásösszejátszás ◆ paktáláspaktálás
kettakuszurukettakuszuru ◆ összejátszikösszejátszik 「Szeidzsika-
va kigjóto kettakusiteiru.」 „A politikus összeját-
szik a vállalatokkal.” ◆ összepaktálösszepaktál 「Media-
va kenrjokuto kettakusiteiru.」 „A média össze-
játszik a hatalommal.” ◆ paktálpaktál 「Akumato ket-
takuszuru.」 „Az ördöggel paktál.”

kettankettan ◆ véresvéres köpetköpet 「Kettan-o haku.」
„Véreset köp.” ◆ véres slejmvéres slejm
ketteikettei ◆ dekrétumdekrétum ◆ döntésdöntés ◆ határozathatározat
◇ szaisúketteiszaisúkettei végsővégső döntésdöntés 「Sacsóga
szaisúkettei-o kudaszu.」 „Az igazgató hozza meg
a végső döntést.”

ketteibanketteiban ◆ legjobblegjobb alkotásalkotás ◆ legjobblegjobb aa
piaconpiacon 「Kore-va kesóhinno ketteiban!」 „Ez a
legjobb kozmetikai szer a piacon.” ◆ véglegesvégleges
verzióverzió 「Szofutono ketteiban-o happjósita.」
„Bejelentették a szoftver végleges verzióját.”

ketteikenketteiken ◆ döntési jogdöntési jog
kettei-okettei-o szuruszuru / ketteiszuruketteiszuru ◆ döntdönt
「Kaisa-va zangjódai-o sikjúsinai kettei-o sita.」
„A vállalat úgy döntött, nem fizet túlórát.” ◆ dön-dön-
téstés hozhoz 「Szeifu-va zan-nenna kettei-o sita.」
„A kormány sajnálatos döntést hozott.” ◆ eldönteldönt
「Siharai kjohino kettei-o sita.」 „Eldöntötték,
hogy nem fognak fizetni.” ◆ elhatározelhatároz 「Kaisa-
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va atarasii kódzsó-o kenszecuszurukoto-o kettei-
sita.」 „A cég elhatározta, hogy épít egy új gyá-
rat.” ◆ határozhatároz 「Rainendono joszan-o kettei-
szuru.」 „A jövő évi költségvetésről határoz.”

ketteironketteiron ◆ determinizmusdeterminizmus
ketteisaketteisa ◆ döntőbíródöntőbíró
ketteiszaszeruketteiszaszeru ◆ bebiztosítbebiztosít 「Csímu-va
szuguni sóri-o ketteiszaszeta.」 „A csapat már az
első percekben bebiztosította a győzelmet.”

ketteiszenketteiszen ◆ döntődöntő mérkőzésmérkőzés ◇ ózaket-ózaket-
teiszenteiszen bajnokibajnoki mérkőzésmérkőzés ◇ dzsun-dzsun-
iketteiszeniketteiszen újrajátszottújrajátszott mérkőzésmérkőzés ◇ jú-jú-
sóketteiszensóketteiszen bajnoki döntőbajnoki döntő
ketteiszuruketteiszuru / kettei-okettei-o szuruszuru ◆ döntdönt
「Kaisa-va zangjódai-o sikjúsinai kettei-o sita.」
„A vállalat úgy döntött, nem fizet túlórát.” ◆ dön-dön-
téstés hozhoz 「Szeifu-va zan-nenna kettei-o sita.」
„A kormány sajnálatos döntést hozott.” ◆ eldönteldönt
「Siharai kjohino kettei-o sita.」 „Eldöntötték,
hogy nem fognak fizetni.” ◆ elhatározelhatároz 「Kaisa-
va atarasii kódzsó-o kenszecuszurukoto-o kettei-
sita.」 „A cég elhatározta, hogy épít egy új gyá-
rat.” ◆ határozhatároz 「Rainendono joszan-o kettei-
szuru.」 „A jövő évi költségvetésről határoz.”

ketteitekinaketteitekina ◆ döntődöntő 「Ketteitekina tokuten-
o ireta.」 „Belőtte a döntő gólt.” ◆ kritikuskritikus
「Kaminariga ocsiru ketteitekina sunkan-o sasin-
ni toraeta.」 „Lefényképezte a villámcsapás kri-
tikus pillanatát.” ◆ legfőbblegfőbb 「Dzsikono kettei-
tekina gen-in」 „legfőbb ok, ami végül a baleset-
hez vezetett” ◆ perdöntőperdöntő 「Ketteitekina sóko-
datta.」 „Perdöntő bizonyíték volt.”

ketteizukeruketteizukeru ◆ bebiztosítbebiztosít 「Konogóru-va
sóri-o ketteizuketa.」 „Ez a gól bebiztosította a
győzelmet.” ◆ meghatározmeghatároz 「Kono hongakono
szakkano ninki-o ketteizuketa.」 „Ez a könyv
meghatározta az író népszerűségét.”

kettenketten ◆ hátrányhátrány 「Kono riten-va tamenkara
miruto kettendemoaru.」 „Ez az előny egyben
hátrány is.” ◆ hiányossághiányosság 「Kono kaikecuno
ketten-va hijógakakarukotodeszu.」 „Ennek a
megoldásnak az a hiányossága, hogy drága.” ◆ hi-hi-
baba 「Kareno sigotoni ketten-va nakatta.」 „Nem
talált a munkájában hibát.” ◇ ketten-oketten-o cukuroucukurou
elkendőzielkendőzi aa hibáthibát ◇ szeikakudzsónokettenszeikakudzsónoketten
jellemhibajellemhiba

ketten-noaruketten-noaru ◆ hibávalhibával rendelkezőrendelkező 「Ket-
tennoaru ningen」 „hibával rendelkező ember” ◆

tökéletlentökéletlen 「Kettennoaru szeihin」 „tökéletlen
termék”

ketten-o cukurouketten-o cukurou ◆ elkendőzi a hibátelkendőzi a hibát
kettetobukettetobu ◆ elrugaszkodikelrugaszkodik 「Púruno kabe-
o kette tonda.」 „Elrugaszkodott az úszómedence
falától.”

kettoketto ◆ takarótakaró ◇ taoru-kettotaoru-ketto frottírtaka-frottírtaka-
róró
kettókettó ◆ vércukorvércukor
kettókettó ◆ pártpárt alakításaalakítása 「Kettószandzsuh- sú-
nen」 „párt alakításának harmincadik évforduló-
ja”

kettókettó ◆ párbajpárbaj ◇ piszutorunijorukettópiszutorunijorukettó
pisztolypárbajpisztolypárbaj
kettókettó ◆ pedigrépedigré 「Kettóno joi inu」 „pedigré
kutya” ◆ származásszármazás 「Hangarí dzsinno kettó-
dearu.」 „Magyar származású vagyok.” ◆ vér-vér-
vonalvonal 「Csicsikatano kettó」 „apai ági vérvonal”
◇ kettósugikettósugi leszármazásileszármazási elvelv 「Kokuszeki-
sutokuno kettósugito szeicsisugi」 „állampolgár-
ság megszerzésének leszármazási és területiségi
elve”

kettobaszukettobaszu ◆ kirúgkirúg 「Aki kan-o nivani ketto-
basita.」 „Kirúgta az üres sörös dobozt az udvar-
ra.” ◆ lerúglerúg 「Doano totte-o kettobasita.」 „Le-
rúgtam a kilincset az ajtóról.”

kettócsikettócsi ◆ cukorcukor 「Kettócsiga takai.」 „Magas
a cukra.” ◆ vércukorszintvércukorszint
kettódzsókettódzsó ◆ párbajkihíváspárbajkihívás
kettógataerukettógataeru ◆ megszakadmegszakad aa vérvonalvérvonal
「Szono iekettóga taeta.」 „Annak a családnak
megszakadt a vérvonala.”

kettóhókettóhó ◆ párbajkódexpárbajkódex
kettókirokukettókiroku ◆ törzskönyvtörzskönyv
kettómósikomikettómósikomi ◆ párbajkihíváspárbajkihívás 「Kare-va
kettómósi komini ódzsita.」 „Elfogadta a kihívást
a párbajra.”

kettónokaizoeninkettónokaizoenin ◆ párbajsegédpárbajsegéd
kettósokettóso ◆ törzskönyvtörzskönyv
kettósocukinokettósocukino ◆ törzskönyvezetttörzskönyvezett 「Kettó-
socukino inu-o katteiru.」 „Törzskönyvezett ku-
tyám van.”
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kettósugikettósugi ◆ iusius sanguinissanguinis ◆ leszármazásileszármazási
elvelv 「Kokuszekisutokuno kettósugito szeicsisu-
gi」 „állampolgárság megszerzésének leszárma-
zási és területiségi elve”

kettószengenkettószengen ◆ pártpárt alakításánakalakításának beje-beje-
lentéselentése
kettószurukettószuru ◆ pártot alakítpártot alakít
kettószurukettószuru ◆ párbajozikpárbajozik
kettótórokukettótóroku ◆ törzskönyvezéstörzskönyvezés
keunakeuna ◆ ritkaritka 「Keuna dekigotodatta.」 „Ritka
esemény volt.”

keunokeuno ◆ páratlanpáratlan 「Kare-va keuno szonzai-
da.」 „Páratlan személyiség.”

keurakeura ◆ tollbéléstollbélés ◇ keuranokeurano tollaltollal béleltbélelt
「Keurano gaitó」 „tollal bélelt kabát”

keuranokeurano ◆ tollaltollal béleltbélelt 「Keurano gaitó」
„tollal bélelt kabát”

kevasiikevasii ◆ erélyeserélyes 「Kevasisii koe」 „erélyes
hang” ◆ meredekmeredek 「Jamano samen-va kevasi-
katta.」 „A hegyoldal meredek volt.” ◆ szigorúszigorú
「Kevasii hjódzsó」 „szigorú tekintet” ◆ zordzord
「Kevasii hjódzsó」 „zord tekintet”

kevasiimicsinorikevasiimicsinori ◆ nehéznehéz útút 「Mada kevasii
micsinoriga macsi kamaeteimaszu.」 „Még nehéz
út vár ránk.” ◆ rögösrögös útút 「Kevasii micsinoride-
szu.」 „Rögös út áll előttünk.”

kezomekezome ◆ hajfestéshajfestés
kezomekezome ◆ hajfestékhajfesték
kezomeguszurikezomeguszuri ◆ hajfestékhajfesték
kezukuroikezukuroi ◆ kurkászáskurkászás
kezukuroi-okezukuroi-o szuruszuru ◆ kurkászikkurkászik 「Szarudóside
kezukuroi-o siteita.」 „A majmok kurkászták egy-
mást.”

kezumekezume ◆ sarkantyúsarkantyú 「Ondorino kezume」
„kakas sarkantyúja” ◆ szarusarkantyúszarusarkantyú
kezunekezune ◆ szőrös lábszőrös láb
kezuribusikezuribusi ◆ gyalult szárítotthalgyalult szárítotthal
kezuridaszukezuridaszu ◆ kimarkimar 「Kószakukikaide
hosigata-o kezuri dasita.」 „Géppel kimart egy
csillagformát.”

kezurikuzukezurikuzu ◆ forgácsforgács
kezuritorukezuritoru ◆ lecsiszollecsiszol 「Musiba-o kezuri tot-
ta.」 „Lecsiszolta a szuvas részt a fogról.” ◆ lefa-lefa-

ragrag 「Fujóna bubun-o kezuri totta.」 „Lefarag-
tam a felesleges részt.” ◆ legyalullegyalul 「Ivahada-o
kezuri totte ie-o tateta.」 „Legyalulták a hegyet,
hogy házat építsenek.”

kezurukezuru ◆ csiszolcsiszol 「Daijamondo-o kezutta.」
„Gyémántot csiszolt.” ◆ csökkentcsökkent
「Szuimindzsikan-o kezutta.」 „Csökkentettem
az alvással töltött időt.” ◆ faragfarag 「Naifude ki-o
kezutta.」 „Késsel fát faragott.” ◆ gyalulgyalul 「Kan-
nade ki-o kezutta.」 „Gyalultam a fát.” ◆ hegyezhegyez
「Enpicu-o kezutta.」 „Ceruzát hegyezett.” ◆ le-le-
csiszolcsiszol 「Deppatteru bubun-o szandopépáde
kezutta.」 „Smirglivel lecsiszoltam a kiálló részt.”
◆ lefaraglefarag 「Suppi-o kezutta.」 „Lefaragta a ki-
adásokat.” ◇ sinogi-osinogi-o kezurukezuru veszekedettenveszekedetten
küzdküzd ◇ honemi-ohonemi-o kezurukezuru agyondolgozzaagyondolgozza ma-ma-
gátgát
kezurukezuru ◆ vésvés 「Denszen-o tószutameni rengano
kabe-o kezutta.」 „Véstem a falat a villanynak.”
◇ sinogi-osinogi-o kezurukezuru veszekedettenveszekedetten küzdküzd ◇

honemi-o kezuruhonemi-o kezuru agyondolgozza magátagyondolgozza magát
kezuttahimonokezuttahimono ◆ halforgácshalforgács ◆ halreszelékhalreszelék

kiki ◆ furcsaságfurcsaság 「Kare-va ki-o konomu.」 „Sze-
reti a furcsaságokat.” ◇ dzsidzsicu-vadzsidzsicu-va sósze-sósze-
cujoricujori kinarikinari valóságvalóság furcsább,furcsább, mintmint aa kép-kép-
zeletzelet ◇ sinkisinki újdonságújdonság 「Sinki-o motome-
ru.」 „Keresi az újdonságokat.” ◇ sinkisinki eredeti-eredeti-
ségség 「Gémuno sinki-o terau.」 „A játék eredeti-
ségével büszkélkedik.”

kiki ◆ gyászgyász 「Kiga aketa.」 „Véget ért a gyász.” ◆

halálhalál évfordulójaévfordulója 「Csicsino nanakaii」 „apu-
kám halálának hetedik évfordulója” ◇ súkisúki halálhalál
évfordulójaévfordulója 「Hahano issúki」 „anyukám halá-
lának első évfordulója”

kiki ◆ alkalomalkalom 「Fukusúno ki-o matteita.」 „Vár-
tam az alkalmat a bosszúra.” ◆ gépgép ◆ körülménykörülmény
「Kini nozomi henni ódzsiru.」 „Igazodok a kö-
rülményekhez.” ◆ lehetőséglehetőség 「Ki-o mite tósi-
szuru.」 „Befektetek, ha jó lehetőséget látok.” ◆

repülőgéprepülőgép 「Rjokakuki」 „utasszállító repülő-
gép” ◆ repülőgépekrepülőgépek számlálószavaszámlálószava ◇ ikkiikki
egyegy gépgép ◇ kinikini kifolyólagkifolyólag 「Kekkon-o kini
szapporoni idzsúsita.」 „Házasságból kifolyólag
Szapporóba költöztem.” ◇ kinitódzsirukinitódzsiru jóljól idő-idő-
zítzít 「Kini tódzsita szeiszaku」 „jól időzített in-
tézkedés” ◇ gun-jókigun-jóki katonaikatonai repülőgéprepülőgép ◇

dzsettokidzsettoki sugárhajtásúsugárhajtású gépgép ◇ szentakukiszentakuki
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mosógépmosógép 「Szentakuki-o mavaszujo!」 „Mosni
fogok a géppel!” ◇ szentakkiszentakki mosógépmosógép
「Szentakki-o mavasita.」 „Bekapcsoltam a mo-
sógépet.” ◇ han-jókihan-jóki univerzálisuniverzális gépgép ◇ fu-fu-
kujókikujóki kétfedelűkétfedelű gépgép ◇ fukujókifukujóki kétfedelűkétfedelű
repülőgéprepülőgép ◇ puroperakipuroperaki propellerespropelleres gépgép ◇

puroperakipuroperaki légcsavaroslégcsavaros gépgép ◇ mubijokuhi-mubijokuhi-
kókikóki farokfarok nélkülinélküli repülőgéprepülőgép ◇ juszókijuszóki te-te-
herszállítóherszállító repülőgéprepülőgép ◇ juszókijuszóki csapat-csapat-
szállítószállító repülőgéprepülőgép ◇ rjokjakkirjokjakki utasszállí-utasszállí-
tótó gépgép ◇ rinkióhen-norinkióhen-no helyénvalóhelyénvaló 「Rinki-
óhenno socsi-o totta.」 „Helyénvaló intézkedést
hoztak.”

kiki ◆ tisztatiszta 「Viszukí-o kide nomu.」 „Tisztán
iszom a whiskey-t.” ◇ kinomamanokinomamano tisztatiszta
「Kinomamano kandzsó」 „tiszta érzelem”

kiki ◆ korkor 「Hakuaki」 „krétakor” ◆ korszakkorszak
kiki ◆ kerékvágáskerékvágás ◆ útút 「Kono futacuno súkjó-
va ki-o icuniszuru.」 „Ez a két vallás egy utat kö-
vet.”

kiki ◆ sárgasárga
kiki ◆ évekévek 「Szeinenki」 „fiatal férfiévek” ◆ idő-idő-
szakszak ◆ szakaszszakasz 「Sokino nincsisó」 „demen-
cia kezdeti szakasza” ◆ szezonszezon 「Konkinoinfu-
ruenza」 „jelen influenzaszezon” ◆ terminusterminus
「Kono daitórjó-va niki-o cutometa.」 „Ez az el-
nök két terminust töltött.” ◇ súkakukisúkakuki betaka-betaka-
rításrítás idejeideje ◇ surjókisurjóki vadászativadászati idényidény ◇

hjógakihjógaki jégkorjégkor 「Hjógaki-va hjógadzsidaitomo
jobareru.」 „A jégkort jégkorszaknak is hívják.”
◇ reimeikireimeiki kezdetikezdeti időszakidőszak 「Intánettono re-
imeiki」 „internet kezdeti időszaka” ◇ reimeikireimeiki
hajnalhajnal 「Bunmeino reimeiki」 „civilizáció haj-
nala”

kiki ◆ csoportcsoport 「Karubokisiru ki」 „karboxilcso-
port” ◆ darabdarab 「Szankino eiszei-o kidóni no-
szeta.」 „3 műholdat állított pályára.” ◆ gyökgyök
「Szanki」 „savgyök” ◇ árukiáruki R-csoportR-csoport ◇

aminokiaminoki aminocsoportaminocsoport ◇ karubokisirukikarubokisiruki
karboxilcsoportkarboxilcsoport ◇ hidorokisirukihidorokisiruki hidroxil-hidroxil-
csoportcsoport ◇ hidorokisirukihidorokisiruki hidroxilgyökhidroxilgyök ◇ jú-jú-
rikiriki szabad gyökszabad gyök
kiki ◆ fafa 「Ki-o mite mori-o mizu.」 „Nem látja
a fától az erdőt.” ◆ szálfaszálfa ◇ kanenonarukikanenonaruki
aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk ◇ szarumokikara-szarumokikara-
ocsiruocsiru aa lónaklónak négynégy lábalába van,van, mégismégis meg-meg-
botlikbotlik ◇ baranokibaranoki rózsabokorrózsabokor

kiki ◆ akaratakarat 「Nani-o szuru ki?」 „És most mit
akarsz csinálni?” ◆ életerőéleterő 「Anatani ki-o oku-
ru.」 „Életerőt küldök neked.” ◆ érdeklődésérdeklődés
「Kare-va on-nani kiganai.」 „Nem érdeklik a
nők.” ◆ érzésérzés 「Damaszareta kigaszuru.」 „Az
az érzésem, hogy átvertek.” ◆ észész 「Kimi, ki-va
tasikaka?」 „Eszednél vagy?” ◆ eszméleteszmélet 「Ki-
o usinatta.」 „Elvesztettem az eszméletemet.” ◆

figyelemfigyelem 「Kino jurumi」 „figyelem lankadása”
◆ hangulathangulat 「Hejani-va júucuna kiga tadajot-
teita.」 „A szobában búskomor hangulat uralko-
dott.” ◆ kedvkedv 「Hataraku kigasinai.」 „Nincs
kedvem dolgozni.” ◆ léleklélek 「Tomodacsino ki-o
ocsi cukaszeta.」 „Megnyugtattam a barátom lel-
két.” ◆ levegőlevegő 「Sinszenna jamano ki-o szui-
tai.」 „Szívni akarok egy kis friss hegyi levegőt!”
◆ szándékszándék 「Kanodzso-o kizucukeru ki-va na-
katta.」 „Nem állt szándékomban megbántani.” ◆

természettermészet 「Kigaii hito」 „jó természetű em-
ber” ◇ ottegakakaruottegakakaru üldözőbeüldözőbe veszikveszik 「Va-
tasini ottegakakatta.」 „Üldözőbe vettek.” ◇ ki-ki-
gaaugaau megértimegérti egymástegymást 「Ano fuszai-va kiga
aimaszu.」 „Az a házaspár jól megérti egymást.”
◇ kigaaraikigaarai megbokrosodikmegbokrosodik 「Kono uma-va
kiga arai.」 „Ez a ló könnyen megbokrosodik.” ◇

kigaaraikigaarai ingerlékenyingerlékeny 「Kiga arai otoko」 „in-
gerlékeny pasi” ◇ kigauszerukigauszeru elmegyelmegy aa ked-ked-
veve 「Kekkonszuru kiga uszeta.」 „Elment a ked-
vem a házasságtól.” ◇ kigaóikigaói nőcsábásznőcsábász 「Ano
gaka-va kiga ói hitodeszu.」 „Az a festő egy nő-
csábász.” ◇ kigaóikigaói mindenbemindenbe belekapbelekap 「Kare-
va ongakunimo kaiganimoto kiga ói hitodeszu.」
„Zenél, fest, mindenbe belekap.” ◇ kigaókiikigaókii me-me-
részrész 「Oszake-o nomuto kiga ókikunaru.」 „Ha
iszik, merész lesz.” ◇ kigaokenaikigaokenai feszélyezet-feszélyezet-
lenlen 「Kare-va kiga okenai hitodeszune.」 „Ha ve-
le vagyok, nem érzem feszélyezve magam.” ◇ ki-ki-
gaomoigaomoi nehéznehéz aa szíveszíve 「Vakareta
koibitonokoto-o omouto kiga omoi.」 „Nehéz a
szívem, amikor az elhagyott kedvesemre gondo-
lok.” ◇ kigaomoikigaomoi kelletlenkelletlen 「Tansinfunin-va
kiga omoi.」 „Kelletlenül nézek a magányos ki-
küldetés elé.” ◇ kigakacukigakacu harciasharcias 「Kiga katta
on-na」 „harcias nő” ◇ kigakattakigakatta erőserős aka-aka-
ratúratú 「Kiga katta dzsoszei」 „erős akaratú nő”
◇ kigakavarukigakavaru meggondoljameggondolja magátmagát 「Kiga ka-
vavatte uranaikotonisita.」 „Meggondoltam ma-
gam, mégsem akarom eladni.” ◇ kigakikukigakiku fi-fi-
gyelmesgyelmes 「Aru kiga kiku szeinen-va módzsinga
dóro-o vataruno-o tecudatta.」 „Egy figyelmes fi-
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atalember átvezette a vakot az út túloldalára.” ◇

kigakikukigakiku vágvág azaz eszeesze 「Mókerukotonara kiga
kiku otokodeszu.」 „Ha a saját hasznát látja, vág
az esze.” ◇ kigakikukigakiku találékonytalálékony 「Kiga kiitajari
kata」 „találékony módszer” ◇ kigakikukigakiku szel-szel-
lemeslemes 「Kiga kiita dzsódan」 „szellemes vicc” ◇

kigakikukigakiku elegánselegáns 「Kiga kiitahoteru」 „elegáns
hotel” ◇ kigakikukigakiku nemnem isis kellkell nekineki mondanimondani
「Otto-va kiga kikunode szódzsi-o sitekureru.」
„A férjemnek nem is kell mondanom, és kitaka-
rít.” ◇ kigakidenaikigakidenai aggódikaggódik 「Karadano fu-
dzsijúno muszukono sórai-o andzsite oja-va kiga
kidenai.」 „A szülő aggódik mozgássérült fia jö-
vője miatt.” ◇ kigakuszarukigakuszaru mérgesmérges
「Mainicsitakuszan-no sukudaide kiga kuszat-
ta.」 „Mérges, mert minden nap sok a házi fel-
adat.” ◇ kigakuszarukigakuszaru elcsüggedelcsügged ◇ kiga-kiga-
kuszarukuszaru elkedvetlenedikelkedvetlenedik ◇ kigakuruukigakuruu meg-meg-
őrülőrül 「Kare-va kiga kuruttajóni mieta.」 „Úgy
nézett ki, mint aki megőrült.” ◇ kigaszaszukigaszaszu fur-fur-
daljadalja aa lelkiismeretlelkiismeret ◇ kigaszaszukigaszaszu fájfáj
「Aiszacumosinaide vakaretanode, kiga szasitei-
ru.」 „Fáj, hogy búcsúszó nélkül váltunk el.” ◇ ki-ki-
gasitenaranaigasitenaranai úgyúgy érezérez 「Nedan-va kavara-
zu sóhinga csiiszakunatta kigasitenaranai.」 „Úgy
érzem változatlan ár mellett kisebb lett a termék.”
◇ kigaszuszumanaikigaszuszumanai nincsnincs kedvekedve 「Gakkóni
ikuno-va kiga szuszumanai.」 „Nincs kedvem is-
kolába menni.” ◇ kigaszuszumukigaszuszumu rávesziráveszi ma-ma-
gátgát 「Szono sigoto-va dómo kiga szuszumanai.」
„Sehogyan sem tudom rávenni magam, hogy meg-
csináljam azt a munkát.” ◇ kigaszumukigaszumu nyugo-nyugo-
dikdik 「Sigoto-o ovaraszenaito kiga szumanakat-
ta.」 „Addig nem nyugodtam, amíg be nem fejez-
tem a munkát.” ◇ kigaszumukigaszumu nyugsziknyugszik 「Ka-
regajattato sómeiszurumade kigaszumanai.」
„Addig nem nyugszom, amíg be nem bizonyítom,
hogy ő tette.” ◇ kigaszurukigaszuru rémlikrémlik 「Attako-
togaarujóna kigaszuru.」 „Úgy rémlik, már talál-
koztunk.” ◇ kigaszurukigaszuru érzéseérzése vanvan 「Mada-
kono ucsini sindaobaacsanga szundeiru kigaszu-
ru.」 „Olyan érzésem van, mintha ebben a házban
még mindig itt lakna az a halott öregasszony.” ◇

kigaszekukigaszeku megszelesedikmegszelesedik 「Hajaku katóto
kiga szeite, sippaisitesimatta.」 „Megszelesedve
győzni akartam, de vesztettem.” ◇ kigaszekukigaszeku iz-iz-
gulgul 「Mudani kiga szeita.」 „Kár volt izgulni.” ◇

kigatacukigatacu idegesideges 「Sigotogahakadoranainode
kiga tatteiru.」 „Ideges vagyok, mert nem haladok
a munkámmal.” ◇ kigacsiiszaikigacsiiszai félénkfélénk 「Kono

inu-va ógatananoni kiga csiiszaine.」 „Ez a kutya
nagytestű, mégis milyen félénk.” ◇ kigacsiiszaikigacsiiszai
bátortalanbátortalan 「Kiga csiiszai hito」 „bátortalan
ember” ◇ kigacsigaukigacsigau nincsnincs eszénéleszénél 「Kare-
va kiga csigatteiru.」 „Nincs eszénél.” ◇ kigacsi-kigacsi-
gaugau megőrülmegőrül 「Kiga csigattesimatta.」 „Meg-
őrült.” ◇ kigacsirukigacsiru elterelődikelterelődik aa figyelmefigyelme
「Dórokódzsi-va uruszakute, kiga csitte hon-o
jomenakatta.」 „Az útépítés zaja elterelte a figyel-
memet, és nem tudtam olvasni.” ◇ kigacukukigacuku
észbeészbe kapkap 「Kigacuitara szaifu-va kietesimat-
ta.」 „Amikor észbe kaptam, már el is tűnt a pénz-
tárcám.” ◇ kigacukukigacuku felocsúdikfelocsúdik 「Kigacukuto
szaifuga kieta.」 „Mire felocsúdtam eltűnt a pénz-
tárcám.” ◇ kigacukukigacuku feltűnikfeltűnik 「Karega kókóno
dókjúszeidattato-va mattaku kizukanakatta.」
„Egyáltalán nem tűnt fel neki, hogy a középiskolai
osztálytársa volt.” ◇ kigacukukigacuku észreveszészrevesz
「Monga akeppanasidattakotoni kigacuita.」
„Észrevettem, hogy nyitva maradt a kapu.” ◇ ki-ki-
gacujoigacujoi hajthatatlanhajthatatlan 「Kanodzso-va kiga cu-
jokute otto-o iinarinisiteiru.」 „A nő hajthatatlan,
a férjének azt kell tennie, amit mond neki.” ◇ ki-ki-
gacujoigacujoi akaratosakaratos 「Futaritomo kiga cujokute
kenkabakarisiteiru.」 „Mindketten akaratosak,
ezért folyton veszekednek.” ◇ kigatentószurukigatentószuru
megrémülmegrémül 「Dzsikono sirasze-o kiite kiga ten-
tósita.」 „Amikor a balesetről hallottam, megré-
mültem.” ◇ kigatókunarukigatókunaru ájulásájulás környékezikörnyékezi
「Szuszamadzsii dzsikogenba-o mite kiga tókut-
ta.」 „A borzalmas baleset látványától az ájulás
környékezett.” ◇ kigatogamerukigatogameru furdaljafurdalja aa
lelkiismeretlelkiismeret 「Kare-o azamuite, kiga togame-
ta.」 „Furdalt a lelkiismeret, hogy becsaptam.” ◇

kiganukerukiganukeru állottállott leszlesz 「Konobíru-va kiga
nuketa.」 „Ez a sör állott.” ◇ kiganukerukiganukeru el-el-
múlikmúlik aa pezsgésepezsgése 「Szóda-va kiga nuketeita.」
„A szódának elmúlt a pezsgése.” ◇ kiganukerukiganukeru
elmúlikelmúlik azaz izgalmaizgalma 「Omosiroszaganakunatte
kiga nuketa.」 „Amikor már nem találtam érde-
kesnek, elmúlt az izgalmam.” ◇ kiganorukiganoru kedvekedve
vanvan hozzáhozzá 「Pátini ikanaikato szaszovaretake-
do, dzsiszszai-va zenzenkiga norimaszen.」 „Meg-
kértek, hogy nem mennék-e el a bulira, de egy-
általán nincs kedvem hozzá.” ◇ kigahairukigahairu kon-kon-
centrálcentrál 「Benkjóni kiga hairanai.」 „Nem tudok
koncentrálni a tanulásra.” ◇ kigaharukigaharu figyel-figyel-
metmet igénylőigénylő 「Kiga haru sigotodeszu.」 „Figyel-
met igénylő munka.” ◇ kigahikerukigahikeru bátortalanbátortalan
「Fun-ikini attószare, kiga hiketesimatta.」 „El-
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bátortalanított a hely légköre.” ◇ kigafuszagukigafuszagu
búskomorbúskomor 「Roiroto najamiga cuzuki kiga fusza-
ida.」 „A tornyosuló gondok búskomorrá tettek.”
◇ kigamavarukigamavaru kiterjedkiterjed aa figyelmefigyelme
「Szokomade-va kiga mavaranakatta.」 „Odáig
nem terjedt ki a figyelmem.” ◇ kigamidzsikaikigamidzsikai
türelmetlentürelmetlen ◇ kigamukukigamuku kedvekedve tartjatartja
「Kodomo-va kiga mukuto katazuke-o szuruga,
zan-nennakotoniicumoszóde-va arimaszen.」
„Ha kedve tartja rendet rak a gyerek, de ez sajnos
nincs mindig így.” ◇ kigamukukigamuku kedvekedve vanvan hoz-hoz-
zázá 「Kare-va kiga muku tokidake hataraku.」
„Csak akkor dolgozik, ha kedve van hozzá.” ◇ ki-ki-
gameirugameiru levertlevert 「Mainicsidzsósini sikararete
kiga meiru.」 „Nagyon levert vagyok, mert min-
den nap szid a főnököm.” ◇ kigamomerukigamomeru nyug-nyug-
talankodiktalankodik 「Kodomoga sinpaide, kiga mome-
teita.」 „Nyugtalankodtam a gyerek miatt.” ◇ ki-ki-
gajurumugajurumu lankadlankad aa figyelmefigyelme 「Kiga jurunde
dzsiko-o okositesimatta.」 „Lankadt a figyelmem,
és baleset lett a vége.” ◇ kigajurumukigajurumu felléleg-felléleg-
zikzik 「Sikenga ovattara kiga jurunda.」 „Amikor
a vizsga véget ért, fellélegeztem.” ◇ kigajurumukigajurumu
lazítlazít 「Madamada ki-o jurumeruvakeni-va ika-
nai.」 „Még nem lehet lazítani!” ◇ kigarakun-kigarakun-
inaruinaru mindenminden gondjagondja elmúlikelmúlik 「Suppansita
honno ure juki-o mite kiga rakuninatta.」 „Min-
den gondom elmúlt, amikor láttam, hogy mennyi-
re viszik a könyvemet.” ◇ kigarakuninarukigarakuninaru meg-meg-
könnyebbülkönnyebbül 「Purodzsekutoga ovatte kiga ra-
kuninatta.」 „Amikor véget ért a projekt, meg-
könnyebbültem.” ◇ kiniirukiniiru megtetszikmegtetszik 「Mi-
szedearu jófuku-o kini itta.」 „A boltban megtet-
szett egy ruha.” ◇ kiniirukiniiru tetsziktetszik
「Konoburauszu-o kini irimasitaka?」 „Tetszik ez
a blúz?” ◇ kinikakarukinikakaru aggasztaggaszt 「Okaaszan-no
bjókiga kini kakaru.」 „Aggaszt anyukám beteg-
sége.” ◇ kinikakarukinikakaru izgatizgat 「Kodomono sóraiga
kinikakaru.」 „Izgat a gyerek jövője.” ◇ kiniku-kiniku-
vanaivanai nincsnincs ínyéreínyére 「Ano sigoto-va kini kuva-
nai.」 „Nincs ínyemre az a munka.” ◇ kinisza-kinisza-
varuvaru megbántmegbánt 「Bokuno kotoba-va kanodzsono
kini szavattakamo sirenai.」 „Lehet, hogy meg-
bántottam a szavaimmal.” ◇ kiniszavarukiniszavaru meg-meg-
sértsért 「Pocscsarisiteiruto ivaretakotoga kini sza-
vattajóda.」 „Úgy tűnik megsértették azzal, hogy
ducinak nevezték.” ◇ kiniszurukiniszuru szívéreszívére veszvesz
「Okottakoto-va kiniszuruna!」 „Ne vedd a szí-
vedre, ami történt!” ◇ kiniszurukiniszuru izgatizgat 「Ano
hito-va hitoga iukoto-o kinisinai.」 „Nem izgatja,

hogy mit mondanak róla.” ◇ kiniszurukiniszuru törődiktörődik
「Kiniszuruna!」 „Ne törődj vele!” ◇ kiniszurukiniszuru
ráhederítráhederít 「Kinisinai hógaii.」 „Rá se hederíts!”
◇ kinitomerukinitomeru törődiktörődik 「Kare-va hitono dzsog-
enni ki-o tometakotoganai.」 „Sohasem törődött
mások tanácsával.” ◇ kininarukininaru kedvetkedvet kapkap
「Ikebana-o jaru kininatta.」 „Kedvet kaptam az
ikebanához.” ◇ kininarukininaru nyugtalanítnyugtalanít 「Szu-
goku kininarukotogaarimaszu.」 „Van egy dolog,
ami nagyon nyugtalanít.” ◇ kininarukininaru nemnem hagyhagy
nyugodninyugodni 「Karega ittakotoga kininaru.」 „Nem
hagy nyugodni, amit mondott.” ◇ kininarukininaru érde-érde-
kelkel 「Kuraszunicsotto kininaru kogairu.」 „Van
egy lány az osztályban, aki érdekel.” ◇ kinimeszukinimeszu
tetsziktetszik 「Enszó-va okini mesimasitaka?」
„Hogy tetszett a koncert?” ◇ kinijamukinijamu nyomjanyomja
aa lelkétlelkét 「Nani-o kini jandeiruno?」 „Mi nyom-
ja a lelked?” ◇ kinijamukinijamu megsértődikmegsértődik
「Kanodzso-va szuguni kini jandesimau.」 „Az a
lány rögtön megsértődik.” ◇ kinokiitakinokiita figyel-figyel-
mesmes 「Kino kiitaszábiszu」 „figyelmes kiszolgá-
lás” ◇ kinokiitakinokiita törődőtörődő 「Kino kiitareszuto-
ran」 „vendégekkel törődő étterem” ◇ kinokiitakinokiita
talpraesetttalpraesett 「Kino kiita kotae」 „talpraesett
válasz” ◇ kinokikanaikinokikanai tapintatlantapintatlan 「Kino ki-
kanai hacugen」 „tapintatlan megjegyzés” ◇ ki-ki-
noszeinoszei képzelődésképzelődés 「Kinoszeidajo.」 „Csak
képzeled.” ◇ kinonaikinonai lagymataglagymatag 「Kinonai
hendzsi-o sita.」 „Lagymatag választ adott.” ◇ ki-ki-
nojuruminojurumi vigyázatlanságvigyázatlanság 「Kino jurumide
kaze-o hiita.」 „Megfáztam, mert nem vigyáztam
eléggé.” ◇ ki-vaki-va kokorokokoro csekélységcsekélység 「Kiha
kokorodeszu, uke totteoitekudaszai.」 „Fogadja el
ezt a csekélységet!” ◇ ki-vaki-va kokorokokoro lássa,lássa, ki-ki-
velvel vanvan dolgadolga 「Kiha kokorodeszukara, szuko-
sidake nebikisimaszu.」 „Lássa, kivel van dolga,
engedek egy kicsit az árából.” ◇ kimajoikimajoi bizony-bizony-
talanságtalanság ◇ kimoszozoronakimoszozorona másonmáson járjár azaz
eszeesze 「Cuma-va dokoka kimoszozorona jószude-
szúpuni sio-o ireszugita.」 „A feleségemnek va-
lahol máshol járt az esze, és elsózta a levest.” ◇

kimoszozoronakimoszozorona izgatottizgatott 「Kokjóni csikazui-
tekite kimoszozorodatta.」 „Ahogy közeledtem a
szülőföldemhez, izgatott lettem.” ◇ ki-oki-o ireruireru
lelkesediklelkesedik 「Ki-o irete sigotoszuru.」 „Lelkese-
déssel dolgozik.” ◇ ki-oki-o usinauusinau elájulelájul 「Ama-
rinosokkude ki-o usinatta.」 „Elájult a nagy meg-
rázkódtatástól.” ◇ ki-oki-o ocsicukeruocsicukeru megnyug-megnyug-
szikszik 「Ongaku-o kiite ki-o ocsi cuketa.」 „Zenét
hallgattam, hogy megnyugodjak.” ◇ ki-oki-o ocsi-ocsi-
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cukerucukeru erőserős leszlesz 「Ki-o ocsi cukete kiitekuda-
szai.」 „Kérem, legyen erős, és hallgasson meg!”
◇ ki-oki-o otoszuotoszu csüggedcsügged 「Ki-o otoszanaide!」
„Ne csüggedj!” ◇ ki-oki-o sizumerusizumeru megnyugtatjamegnyugtatja
magátmagát 「Dónika ki-o sizumeta.」 „Valamennyire
sikerült megnyugtatnom magam.” ◇ ki-oki-o szoguszogu
elmegyelmegy aa kedvekedve 「Nagai sószecu-o jomu ki-o
szogareta.」 „Elment a kedvem elolvasni a hosszú
regényt.” ◇ ki-oki-o csiraszucsiraszu elterelieltereli aa figyel-figyel-
métmét 「Szóon-va kareno ki-o csirasita.」 „A zaj el-
terelte a figyelmét.” ◇ ki-oki-o cukerucukeru ügyelügyel 「Ie-
no kadonibucukete kovaszanaijóni ki-o cuketa.」
„Ügyelt arra, hogy nehogy leverje a ház sarkát.” ◇

ki-oki-o cukerucukeru vigyázvigyáz 「Ki-o cukete.」 „Vigyázz
magadra!” ◇ ki-oki-o torarerutorareru elvonjaelvonja aa figyel-figyel-
métmét valamivalami 「Kare-va góonni ki-o toraretesi-
matta.」 „Elvonta a figyelmét a dübörgés.” ◇ ki-ki-
oo torarerutorareru kiesikkiesik aa szerepébőlszerepéből 「Haijú-va
kankjakuno szekini ki-o torareta.」 „A színész a
néző köhögésétől kiesett a szerepéből.” ◇ ki-oki-o to-to-
rinaoszurinaoszu összeszediösszeszedi magátmagát 「Ki-o tori nao-
site futatabi sigotoni hagenda.」 „Összeszedtem
magam, és újra nekiálltam a munkának.” ◇ ki-ki-
oo torimodoszutorimodoszu visszanyerivisszanyeri aa kedvétkedvét 「Ki-
o tori modosite sigotoni hagenda.」 „Visszanyert
kedvvel nekiveselkedtem a munkának.” ◇ ki-oki-o
nukunuku elnagyolelnagyol 「Mendóninatte ki-o nuitesimat-
ta.」 „Macerásnak éreztem, és elnagyoltam.” ◇

ki-oki-o nukunuku lazítlazít 「Ki-o nuku hima-va nakatta.」
„Nem volt időm lazítani.” ◇ ki-oki-o hakuhaku kiteszkitesz
magáértmagáért 「Kin-júkikino naka, kono kaisa-va
juiicuki-o haiteiru.」 „A gazdasági válságban ez a
vállalat az egyedüli, amely kitesz magáért.” ◇ ki-oki-o
hikisimeruhikisimeru összeszediösszeszedi magátmagát 「Ki-o hiki si-
mete ganbarihadzsimeta.」 „Összeszedte magam,
és igyekezni kezdtem.” ◇ ki-oki-o hikisimeruhikisimeru ne-ne-
kigyürkőzikkigyürkőzik 「Mondai-o kaikacusijóto ki-o hiki
simeta.」 „Nekigyürkőztem, hogy megoldjam a
problémát.” ◇ ki-oki-o hikitataszeruhikitataszeru bátorítbátorít
「Sósza-va ocsi kondeiru heisino ki-o hiki tatasze-
ta.」 „A hadnagy bátorította a magába roskadt ka-
tonát.” ◇ ki-oki-o hikuhiku kipuhatoljakipuhatolja aa szándékátszándékát
◇ ki-oki-o hikuhiku felkeltifelkelti aa figyelmetfigyelmet 「Kodomo-
va ojano ki-o hikótosita.」 „A gyerek próbálta fel-
kelteni a szülő figyelmét.” ◇ ki-oki-o magiravaszumagiravaszu
elterelieltereli aa figyelmétfigyelmét 「Ijanakotokara ki-o ma-
giravaszutameni oszake-o nonda.」 „Ivott, hogy
elterelje a figyelmét a kellemetlenségről.” ◇ ki-oki-o
magiravaszumagiravaszu menekülmenekül 「Sigoto-o site kanasi-
mikara ki-o magiravasita.」 „Szomorúságában a

munkájába menekült.” ◇ ki-oki-o mavaszumavaszu túlkom-túlkom-
binálbinál 「Kimi-va icumo ki-o mavasiszugidajo.」
„Te mindig túlkombinálod a dolgot.” ◇ ki-oki-o mo-mo-
taszerutaszeru hitegethiteget 「Kare-va honkidemonai dzs-
oszeini ki-o motaszeta.」 „Hitegette a nőt, akivel
nem is voltak komoly szándékai.” ◇ ki-oki-o mota-mota-
szeruszeru felkeltifelkelti azaz érdeklődésétérdeklődését ◇ ki-oki-o momumomu
gyötrigyötri magátmagát 「Kanodzso-va tadanóvaszani ki-
o monda.」 „Egy egyszerű pletyka miatt gyötörte
magát.” ◇ ki-oki-o momumomu izgulizgul 「Kare-va kenkóni
ki-o mondeiru.」 „Izgul az egészsége miatt.” ◇ ki-ki-
oo momumomu aggódikaggódik 「Dorobó-va icu cukamaruka-
to mainicsiki-o monda.」 „A tolvaj minden nap
aggódott, hogy elkapják.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu meg-meg-
bízikbízik 「Mizu sirazuno mononi ki-o juruszuna.」
„Nem szabad ismeretlenekben megbízni!” ◇ ki-ki-
oo juruszujuruszu felajánljafelajánlja magátmagát 「Kanodzso-va
karesini ki-o jurusitesimatta.」 „A nő felajánlot-
ta magát a barátjának.” ◇ ki-oki-o juruszujuruszu közeliközeli
「Kareto-va ki-o juruszu nakada.」 „Közeli bará-
tok vagyunk.” ◇ ki-oki-o juruszunakajuruszunaka puszipaj-puszipaj-
tástás 「Szuguni ki-o juruszu nakaninatta.」
„Gyorsan puszipajtások lettek.” ◇ ki-oki-o jurumerujurumeru
lankadlankad aa figyelmefigyelme 「Ki-o jurumezu kanszen-
jobóni tori kumimaszu.」 „Lankadatlan figyelem-
mel próbáljuk elkerülni a fertőzést.” ◇ ki-oki-o joku-joku-
szuruszuru megmeg leszlesz hozvahozva aa kedvekedve 「Taisóni ki-
o jokusite, motto kattejaróto omotta.」 „Az elsöp-
rő győzelem meghozta a kedvemet, és még többet
akartam nyerni.” ◇ ki-oki-o rakuniszururakuniszuru elűzielűzi aa
gondjátgondját 「Piano-o hiite ki-o rakunisita.」 „Zon-
gorázással elűztem a gondjaimat.” ◇ ki-oki-o raku-raku-
niszuruniszuru nyugodtnyugodt leszlesz 「Ki-o rakunisite sikenni
idonda.」 „Nyugodtan mentem a vizsgára.” ◇ ki-ki-
oo varukuszuruvarukuszuru megsértődikmegsértődik 「Iken-o sódzsik-
ini ittara aitega ki-o varukusita.」 „Amikor őszin-
tén megmondtam a véleményem, megsértődött.”
◇ szurukidearuszurukidearu akarakar 「Kono untende vatasi-
o koroszu kikai?」 „Meg akarsz ölni ezzel a veze-
téssel?” ◇ szurukininaruszurukininaru kedvekedve leszlesz hozzáhozzá
「Jaru kininattarajarinaszai.」 „Ha kedved lesz
hozzá csináld meg!” ◇ szurukininaruszurukininaru felébredfelébred
bennebenne aa vágyvágy 「Kotobano benkjó-o szuru kini-
natta.」 „Felébredt bennem a vágy, hogy nyelve-
ket tanuljak.” ◇ szonokiszonoki kedvetkedvet kapkap hozzáhozzá
「Súdzsinokuraszuni szaszovarete, szono kininat-
ta.」 „Hívtak kalligráfiát tanulni, és én kedvet
kaptam hozzá.” ◇ nukerujónanukerujóna kristálytisztakristálytiszta
「Nukerujóna aozora」 „kristálytiszta égbolt” ◇

jarukijaruki kedvkedv 「Dzsikan-va arukedojaru ki-va
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nai.」 „Időm lenne, csak kedvem nincs hozzá.” ◇

jarukiganakunarujarukiganakunaru kedvétkedvét vesztiveszti 「Daietto-
o sitemo taidzsúga heranainodejaru kiganakunat-
ta.」 „Kedvemet vesztettem, mert a diéta alatt
nem csökkent a súlyom.” ◇ jarukinaszaszónijarukinaszaszóni
kedvetlenülkedvetlenül 「Jaru kinaszaszóni hataraita.」
„Kedvetlenül dolgoztam.” ◇ jarukimanman-nojarukimanman-no
lelkeslelkes 「Jaru kimanmanno sinnjúsain」 „lelkes
új dolgozó”

kiki ◆ eszközeszköz ◇ sokkakukisokkakuki tapintószervtapintószerv ◇

csókakukicsókakuki hallószervhallószerv
kíkí ◆ billentyűbillentyű ◆ kulcskulcs ◇ angókíangókí titkosító-titkosító-
kulcskulcs ◇ endzsin-kíendzsin-kí slusszkulcsslusszkulcs ◇ endzsin-kíendzsin-kí
indítókulcsindítókulcs ◇ opuson-kíopuson-kí opcióbillentyűopcióbillentyű ◇ ki-ki-
nókínókí funkcióbillentyűfunkcióbillentyű ◇ kótaikíkótaikí visszalép-visszalép-
tetőtető billentyűbillentyű ◇ fankusonkífankusonkí funkcióbillen-funkcióbillen-
tyűtyű ◇ maszutá-kímaszutá-kí főkulcsfőkulcs ◇ maszutá-kímaszutá-kí tol-tol-
vajkulcsvajkulcs
kíkí ◆ khíkhí
kiacukiacu ◆ légnyomáslégnyomás ◇ kókiacukókiacu magasmagas lég-lég-
nyomásnyomás ◇ kókiacukókiacu anticiklonanticiklon ◇ csúsinkiacucsúsinkiacu
magmag légnyomásalégnyomása 「Taifúno csúsinkiacu」 „táj-
fun magjának légnyomása” ◇ teikiacuteikiacu ala-ala-
csonycsony légnyomáslégnyomás ◇ teikiacuteikiacu ciklonciklon 「Hatta-
cusita teikiacu」 „kifejlett ciklon”

kiacukiacu ◆ gőznyomásgőznyomás
kiacuhaicsikiacuhaicsi ◆ légnyomáseloszláslégnyomáseloszlás
kiacukeikiacukei ◆ barométerbarométer ◆ légnyomásmérőlégnyomásmérő ◇

szuiginkiacukeiszuiginkiacukei higanyos barométerhiganyos barométer
kiacukeidokiacukeido ◆ légnyomásgradienslégnyomásgradiens
kiagehakiageha ◆ fecskefarkú lepkefecskefarkú lepke
kiaikiai ◆ buzdításbuzdítás 「Kiai-o irete, csímu-va ganbari
hadzsimeta.」 „Egymást buzdítva a csapat igye-
kezni kezdett.” ◆ harciharci kedvkedv ◆ lelkesedéslelkesedés
「Kiaiga tarin!」 „Lelkesebben!” ◆ munkakedvmunkakedv
◆ szuflaszufla
kiaigahairukiaigahairu ◆ motiválvamotiválva vanvan 「Szekaihacuno
kokorominanode kiaga haitteiru.」 „A világon
először csinálja, ezért motiválva van.”

kiainohaittakiainohaitta ◆ hevesheves 「Kiaino haitta tatakai」
„heves küzdelem”

kiai-okiai-o ireruireru ◆ buzdítbuzdít 「Sigotode ganbarujóni
kia-o ireta.」 „Munkára buzdítottam.” ◆ noszo-noszo-
gatgat 「Ninmu-o szuikószurutameni kia-o iren-
akerebanaranai.」 „Noszogatni kell ahhoz, hogy
elvégezze a feladatát.”

kiai-okiai-o ireruireru ◆ motiválmotivál 「Dzsósi-va bukani kiai-
o ireta.」 „A főnök motiválta a beosztottait.”

kiankian ◆ indítványozásindítványozás
kiankókiankó ◆ sztibnitsztibnit
kiankókiankó ◆ horgászhalhorgászhal
kiankózokukiankózoku ◆ horgászhalhorgászhal
kianszurukianszuru ◆ indítványozindítványoz ◆ okiratba foglalokiratba foglal
kiaodzsikiaodzsi ◆ citromsármánycitromsármány
kiaranuteidekiaranuteide ◆ közönyösenközönyösen
kiavaszerukiavaszeru ◆ éppenéppen arraarra jönjön 「Kiavaszeta-
takusíni notta.」 „Felszálltam egy taxira, ami ép-
pen arra jött.” ◆ jókorjókor jönjön 「Iitokoroni ki-
avaszeta!」 „Jókor jött!”

kiazumakiazuma ◆ kiazmakiazma
kibakiba ◆ faraktárfaraktár ◆ fatelepfatelep
kibakiba ◆ lovagláslovaglás ◆ lovaslovas 「Kibadzsunsza」
„lovas rendőr” ◇ kibadeikukibadeiku lovonlovon megymegy
「Micsi-o kibade itta.」 „Lovon ment az úton.”

kibakiba ◆ agyaragyar 「Inosisino kiba」 „vaddisznó
agyara” ◆ tépőfogtépőfog 「Ókamino kiba」 „farkas té-
pőfoga” ◇ kiba-okiba-o togutogu felkészülfelkészül 「Teki-o mu-
kae ucutameni kiba-o toida.」 „Felkészül a táma-
dásra.” ◇ kiba-okiba-o nukunuku kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát
「Dokuszaisano kiba-o nuita.」 „Kihúzta a diktá-
tor méregfogát.”

kibacunakibacuna ◆ bizarrbizarr 「Kanodzso-va kibacuna
jófuku-o kiteita.」 „Bizarr ruhában volt.” ◆ meg-meg-
hökkentőhökkentő 「Kibacunadezain-o teiansita.」
„Meghökkentő formatervvel állt elő.” ◆ őrültőrült
「Kareno kibacunaaidiani odoroita.」 „Megle-
pődtem őrült ötletén.”

kibacsikibacsi ◆ fatálfatál
kibacsikibacsi ◆ fadarázsfadarázs
kibadacsikibadacsi ◆ lovaglóálláslovaglóállás
kibadeikukibadeiku ◆ lovonlovon megymegy 「Micsi-o kibade it-
ta.」 „Lovon ment az úton.”

kibadzsunszakibadzsunsza ◆ lovas rendőrlovas rendőr
kibaekibae ◆ ragyogóragyogó viseletviselet 「Kono kimono-va
kibaegaszuru.」 „Ragyogóan áll rajtad ez a kimo-
nó.”

kibagjórecukibagjórecu ◆ lovas felvonuláslovas felvonulás
kibajúbokuminkibajúbokumin ◆ lovas nomád néplovas nomád nép
kibakeikankibakeikan ◆ lovas rendőrlovas rendőr
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kibakokibako ◆ fadobozfadoboz
kibakukibaku ◆ berobbantásberobbantás 「Bakudanno kibaku」
„bomba berobbantása”

kibakujakukibakujaku ◆ gyutacsgyutacs
kibakuszócsikibakuszócsi ◆ detonátordetonátor ◆ gyújtószerke-gyújtószerke-
zetzet
kibakuzaikibakuzai ◆ gyutacsgyutacs ◆ kirobbanáskirobbanás okaoka
「Szenszóno kibakuzai」 „háború kirobbanásá-
nak oka”

kibamikibami ◆ sárgulássárgulás
kibaminzokukibaminzoku ◆ lovas nemzetlovas nemzet
kibamukibamu ◆ megsárgulmegsárgul 「Haga kibanda.」 „Meg-
sárgult a fogam.”

kibamusakibamusa ◆ huszárhuszár ◆ lovas katonalovas katona
kibankiban ◆ alapalap 「Keizaino kibanga juraida.」
„Megrendültek a gazdaság alapjai.” ◆ fekükőzetfekükőzet
◆ fundamentumfundamentum ◆ hordozóhordozó ◇ keizaikibankeizaikiban
gazdaságigazdasági infrastruktúrainfrastruktúra ◇ kókjókibankókjókiban
infrastruktúrainfrastruktúra
kibankiban ◆ áramköriáramköri laplap ◆ hordozólaphordozólap ◆ lapkalapka
◇ haiszenkibanhaiszenkiban áramköri lapáramköri lap
kiba-okiba-o nukunuku ◆ kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát 「Do-
kuszaisano kiba-o nuita.」 „Kihúzta a diktátor
méregfogát.”

kiba-okiba-o togutogu ◆ felkészülfelkészül 「Teki-o mukae ucu-
tameni kiba-o toida.」 „Felkészül a támadásra.”

kibaraimorikibaraimori ◆ kárpáti gőtekárpáti gőte
kibarasikibarasi ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás 「Karenitotte-va
terebi-o mirukotoga kibarasideszu.」 „Neki a tévé
jelenti a kikapcsolódást.” ◆ pihenéspihenés 「Kibarasini
ocsademoikaga?」 „Pihenésképpen nem innál
meg egy teát?”

kibarasinikibarasini ◆ kikapcsolódásképpenkikapcsolódásképpen 「Kibara-
sini ongaku-o kiita.」 „Kikapcsolódásképpen ze-
nét hallgattam.”

kibarukibaru ◆ csakcsak azértazért isis csinálcsinál 「Kibatte kó-
kanaburando hin-o katta.」 „Csak azért is meg-
vettem a drága divatcikket.” ◆ erőlködikerőlködik 「Don-
nani kibattemóncsiga denai.」 „Hiába erőlködök,
nem jön ki a kaki.” ◆ megerőltetimegerőlteti magátmagát 「Ki-
batte kanodzso-o iireszutoran-ni sótaisita.」
„Megerőltettem magam, és egy jó étterembe vit-
tem a barátnőmet.”

kibasigaraszukibasigaraszu ◆ havasihavasi csókacsóka ◆ sárgacső-sárgacső-
rű csókarű csóka

kibasikaszaszagikibasikaszaszagi ◆ sárgacsőrű szarkasárgacsőrű szarka
kibasirikibasiri ◆ fakúszfakúsz ◆ hegyihegyi fakúszfakúsz ◆ hosszú-hosszú-
karmú fakúszkarmú fakúsz
kibaszamikibaszami ◆ metszőollómetszőolló
kibaszenkibaszen ◆ hátlovaglóshátlovaglós játékjáték ◆ lovaslovas csa-csa-
tata
kibataikibatai ◆ lovasságlovasság
kibatarakigaarukibatarakigaaru ◆ tudja mit kell tennietudja mit kell tennie
kibazókibazó ◆ lovasszoborlovasszobor
kibenkiben ◆ zászlósziromzászlószirom
kibenkiben ◆ köntörfalazásköntörfalazás ◆ szócsavarásszócsavarás ◆

szofizmaszofizma
kibengakuhakibengakuha ◆ szofizmusszofizmus
kibenkakibenka ◆ szócsavarószócsavaró ◆ szócsavarómű-szócsavarómű-
vészvész ◆ szofistaszofista
kiben-nakiben-na ◆ szócsavarószócsavaró
kiben-nokiben-no ◆ szócsavarószócsavaró
kiben-okiben-o rószururószuru ◆ csavarjacsavarja aa szótszót 「Kiben-
o rósite, hantaironnicuite szettokusita.」 „Addig
csavarta a szót, amíg bebizonyította az állítás el-
lenkezőjét.” ◆ köntörfalazköntörfalaz 「Kiben-o rósite
szekinin-o manugarejótosita.」 „Köntörfalazva
próbált kibújni a felelősség alól.”

kibentekinakibentekina ◆ megtévesztőmegtévesztő 「Kibentekina
giron」 „megtévesztő érvelés” ◆ szócsavarószócsavaró ◆

szofisztikusszofisztikus
kiberakibera ◆ fakanálfakanál
kibikibi ◆ farokfarok
kibikibi ◆ apróapró részletekrészletek 「Gaikóno kibi」 „dip-
lomácia apró részletei” ◆ rejtelmekrejtelmek 「Nindzsó-
no kibi-o siru.」 „Ismeri a szív rejtelmeit.”

kibikibi ◆ követendő vezérkövetendő vezér
kibikibi ◆ kölesköles ◇ mocsikibimocsikibi ragacsos kölesragacsos köles
kibidangokibidango ◆ kölesgombóckölesgombóc
kibikikibiki ◆ hiányzáshiányzás halálesethaláleset miattmiatt ◆ távol-távol-
lét haláleset miattlét haláleset miatt
kibikibikibikibi ◆ szaporánszaporán
kibikibisitakibikibisita ◆ energikusenergikus 「Kibikibisita hito」
„energikus ember” ◆ határozotthatározott 「Kibikibisita
dósza.」 „Határozott mozdulatok.” ◆ pergőpergő
「Kibikibisita hanasi kata.」 „Pergő beszédstí-
lus.” ◆ szaporaszapora
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kibikibitokibikibito ◆ szaporánszaporán 「Kare-va kibikibito si-
gotosita.」 „Szaporán dolgozott.”

kibikiszurukibikiszuru ◆ hiányzikhiányzik halálesethaláleset miattmiatt
「Gakkó-o kibikisita.」 „Haláleset miatt hiány-
zott az iskolából.”

kibinifuszurukibinifuszuru ◆ követi a vezértköveti a vezért
kibin-nakibin-na ◆ agilisagilis 「Kibinna hito」 „agilis em-
ber” ◆ fürgefürge 「Kibinna dósza」 „fürge mozdula-
tok” ◆ gyorsgyors ésés meggondoltmeggondolt 「Dzsisinno toki-
va kibinna kódó-o site kudaszai.」 „Földrengés
esetén gyorsan és meggondoltan cselekedjünk!” ◆

időszerűidőszerű 「Kibinna szocsi」 „időszerű intézke-
dés” ◆ mozgékonymozgékony 「Vakamono-va kibinda.」
„A fiatalok mozgékonyak.”

kibisiikibisii ◆ csípőscsípős 「Kibisiikomento-o sita.」
„Csípős megjegyzést tett.” ◆ embertembert próbálópróbáló
「Kibisii sigotoda.」 „Ez embert próbáló munka.”
◆ kegyetlenkegyetlen 「Kibisii acuszaga cuzuiteiru.」
„Folyamatos a kegyetlen forróság.” ◆ keménykemény
「Kibisiitoréningu」 „kemény edzés” ◆ nehéznehéz
「Kibisii szentaku-o siirareta.」 „Nehéz döntést
kellet hoznom.” ◆ ridegrideg 「Kibisii gendzsicuni
csokumensita.」 „Szembesültem a rideg valóság-
gal.” ◆ szigorúszigorú 「Szenszei-va kibisii.」 „A tanár
szigorú.” ◆ zordzord 「Kibisii tenkó」 „zord időjá-
rás” ◇ kiricunokibisiikiricunokibisii fegyelmetfegyelmet követelőkövetelő
「Kiricuno kibisii gakkó」 „fegyelmet követelő is-
kola” ◇ tekibisiitekibisii kíméletlenkíméletlen 「Tekibisii hihan-
o uketa.」 „Kíméletlen kritikát kapott.” ◇ tekib-tekib-
isiiisii lesújtólesújtó 「Tekibisii iken」 „lesújtó véle-
mény”

kibisiikikókibisiikikó ◆ zord éghajlatzord éghajlat
kibisikucuikjúszurukibisikucuikjúszuru ◆ megszorongatmegszorongat
「Jató-va szóridaidzsin-o kibisiku cuikjúsita.」
„Az ellenzék megszorongatta a miniszterelnököt.”

kibisikusicukerukibisikusicukeru ◆ szigorúanszigorúan fogfog
「Kodomotacsi-o kibisiku sicukeru.」 „Szigorúan
fogja a gyerekeit.”

kibisikuszurukibisikuszuru ◆ megszigorítmegszigorít 「Biza sutokuno
dzsóken-o kibisikusita.」 „Megszigorította a ví-
zumfeltételeket.” ◆ szigorítszigorít 「Kócúno tori
simari-va kibisikunatta.」 „Szigorították az ellen-
őrzést az utakon.”

kibiszukibiszu ◆ saroksarok ◇ kibiszu-okibiszu-o kaeszukaeszu sarkonsarkon
fordulfordul 「Kibiszu-o kaesita.」 „Sarkon fordul-
tam.” ◇ kibiszu-okibiszu-o szessiteszessite egymásegymás utánután
「Bágen kaidzsóni-va hitoga kibiszu-o szeh-

sitejattekita.」 „Egymás után jöttek a vevők a ki-
árusításra.”

kibiszu-okibiszu-o kaeszukaeszu ◆ sarkonsarkon fordulfordul 「Kibiszu-
o kaesita.」 „Sarkon fordultam.”

kibiszu-okibiszu-o szessiteszessite ◆ egymásegymás utánután 「Bágen
kaidzsóni-va hitoga kibiszu-o szeh-sitejattekita.」
„Egymás után jöttek a vevők a kiárusításra.”

kibiszu-okibiszu-o szeszszuruszeszszuru ◆ tolongtolong 「Eki-va
kibiszu-o szeh-szuru daikonzacutonatta.」 „Az ál-
lomáson tolongtak az emberek.”

kibitakikibitaki ◆ nárcisz-légykapónárcisz-légykapó
kibjókibjó ◆ furcsa betegségfurcsa betegség ◆ ritka betegségritka betegség
kibjósikibjósi ◆ kibjósikibjósi
kibokibo ◆ erőerő 「Bakuhacuno kibo-va ókikatta.」 „A
robbanás ereje nagy volt.” ◆ kiterjedéskiterjedés 「Szen-
szóno kiboga kakudaisita.」 „A háború kiterjedé-
se nőtt.” ◆ kiterjedtségkiterjedtség 「Dzsigjóno kibo-o ka-
kudaiszuru.」 „Növeli az üzleti tevékenység kiter-
jedtségét.” ◆ mértékmérték 「Zaiszeiakadzsino kibo-o
sukusószuru.」 „Csökkenti az államháztartás hi-
ányának mértékét.” ◆ nagyságnagyság 「Dzsisinno ki-
bo」 „földrengés nagysága” ◇ kigjókibokigjókibo cégmé-cégmé-
retret ◇ sókibosókibo kiskis kiterjedéskiterjedés ◇ sókibosókibo mik-mik-
roméretroméret ◇ sójókibonosójókibono ipariipari méretűméretű ◇ dai-dai-
kibokibo nagynagy kiterjedéskiterjedés ◇ daikibodemodaikibodemo tö-tö-
megmegmozdulásmegmegmozdulás ◇ daikibonadaikibona ipariipari méretűméretű
「Daikibona szagidatta.」 „A csalás ipari mérete-
ket öltött.” ◇ daikibonadaikibona nagyszabásúnagyszabású 「Dai-
kibona kaihacu-o okonatta.」 „Nagyszabású fej-
lesztést végeztek.” ◇ daikibonadaikibona nagynagy léptékűléptékű
「Daikibona fudószankaihacuni tori kunda.」
„Nagy léptékű ingatlanfejlesztésbe kezdtek.” ◇

daikibonadaikibona nagynagy erejűerejű 「Daikibona dzsisinga
haszszeisita.」 „Nagy erejű földrengés pattant ki.”
◇ daikibonadaikibona nagynagy 「Daikibona szaigaini szona-
eta.」 „Felkészült a nagy katasztrófákra.” ◇ dai-dai-
kibonaszaigaikibonaszaigai óriásióriási katasztrófakatasztrófa ◇ dai-dai-
kibonadzsikokibonadzsiko tömegbalesettömegbaleset
kibókibó ◆ akaratakarat 「Ojano kibóni hansite kareto
kekkonsita.」 „A szülei akarata ellenére ment
hozzá feleségül.” ◆ kívánságkívánság 「Szankocu-o ki-
bósiteiru.」 „Az a kívánságom, hogy szórják majd
el a hamvaimat.” ◆ kívántkívánt 「Kibódzsóken」 „kí-
vánt feltétel” ◆ megfelelésmegfelelés 「Jojakunicsidzsino
daiicsikibóto dainikibó-o siteisita.」 „Megjelöl-
tem az első és második legmegfelelőbb foglalási
időpontot.” ◆ óhajóhaj 「Docsiraga gokibódeszu-
ka?」 „Melyiket óhajtja?” ◆ reményremény 「Kancsi-
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e no kibó-o usinatta.」 „Elvesztettem a reménye-
met a gyógyulásra.” ◆ tettvágytettvágy 「Sinnjúsain-
va kibóni moeteita.」 „A friss dolgozóban égett
a tettvágy.” ◇ kakuszankibókakuszankibó addadd továbbtovább ◇

kibókakakukibókakaku irányárirányár 「Kibókakakujori nedan-o
maketemoratta.」 „Sikerült lealkudnom az irány-
árból.” ◇ kibókakakukibókakaku kívántkívánt árár ◇ kibókókibókó
megpályázottmegpályázott iskolaiskola ◇ kibósakibósa jelentkezőjelentkező
◇ kibósakibósa érdeklődőérdeklődő 「Manson kónjúkibósa」
„érdeklődő társasházi lakás iránt” ◇ kibószurukibószuru
szeretneszeretne 「Súró-o kibósiteiru.」 „Szeretnék el-
helyezkedni.” ◇ kibószurukibószuru óhajtóhajt 「Dóiu heja-o
kibósiteimaszuka?」 „Milyen szobát óhajt?” ◇ ki-ki-
bótaisokubótaisoku önkéntesönkéntes felmondásfelmondás ◇ kibóteki-kibóteki-
kanszokukanszoku vágyálomvágyálom ◇ kibóniódzsitekibóniódzsite igényigény
szerintszerint 「Kibóni ódzsite keikaku-va henkó-
kanódeszu.」 „Igény szerint módosítható a terv.”
◇ kibó-nikibó-ni szouszou kívánságátkívánságát teljesítiteljesíti 「Ki-
bóni szoezu mósi vakegozaimaszen.」 „Bocsánat,
hogy nem tudom a kívánságát teljesíteni!” ◇ ki-ki-
bónitaszszurubónitaszszuru megfelelmegfelel 「Szateigakuga kibó-
ni tah-sinai.」 „A felbecsült ár nem felel meg.” ◇

kibónimicsitakibónimicsita reményteljesreményteljes 「Kareno atara-
sii dzsigjó-va kibóni micsiteita.」 „Reményteljes
volt az új vállalkozása.” ◇ kibónijorikibónijori kívánsá-kívánsá-
gáragára 「Okjakuszamano kibónijorikono ippinga-
dekimasita.」 „A vendégeink kívánságára készült
el ez az ételféleség.” ◇ kibó-okibó-o idakuidaku reményke-reményke-
dikdik 「Icuka naorutoiu kibó-o idaita.」 „Remény-
kedett, hogy majd egyszer meggyógyul.” ◇ kibó-kibó-
oo usinauusinau reménytreményt vesztveszt 「Kibó-o usinatta
hito」 „reményt vesztett ember” ◇ kibó-okibó-o szu-szu-
teruteru feladjafeladja aa reménytreményt 「Kibó-o szuteruna!」
„Ne add fel a reményt!”

kíbódokíbódo ◆ billentyűzetbillentyűzet ◆ klaviatúraklaviatúra ◆ tasz-tasz-
tatúratatúra ◇ mekanikaru-kíbódomekanikaru-kíbódo mechanikusmechanikus
billentyűzetbillentyűzet
kíbódo-o ucukíbódo-o ucu ◆ billentyűzeten gépelbillentyűzeten gépel
kibódzsókenkibódzsóken ◆ kívánt feltételekkívánt feltételek
kibóhókibóhó ◆ Jóreménység fokaJóreménység foka
kibókakakukibókakaku ◆ irányárirányár 「Kibókakakujori
nedan-o maketemoratta.」 „Sikerült lealkudnom
az irányárból.” ◆ kívánt árkívánt ár
kibókókibókó ◆ megpályázott iskolamegpályázott iskola
kibonegaorerukibonegaoreru ◆ idegőrlőidegőrlő 「Kono sigoto-va
kibonega oreru.」 „Ez a munka idegőrlő.” ◆ ideg-ideg-
tépőtépő 「Fómarunapátí-va kibonega oreru.」
„Idegtépő dolog hivatalos partikon részt venni.”

kibónijorikibónijori ◆ kívánságárakívánságára 「Okjakuszamano
kibónijorikono ippingadekimasita.」 „A vendége-
ink kívánságára készült el ez az ételféleség.”

kibónimicsitakibónimicsita ◆ reménykedőreménykedő ◆ reménytel-reménytel-
jesjes 「Kareno atarasii dzsigjó-va kibóni micsite-
ita.」 „Reményteljes volt az új vállalkozása.”

kiboninarukiboninaru ◆ méreteketméreteket öltölt 「Osoku-va sin-
dzsirarenai kiboninatta.」 „A korrupció hihetet-
len méreteket öltött.”

kibóniódzsitekibóniódzsite ◆ igényigény szerintszerint 「Kibóni
ódzsite keikaku-va henkókanódeszu.」 „Igény
szerint módosítható a terv.”

kibó-nikibó-ni szouszou ◆ kívánságátkívánságát teljesítiteljesíti 「Ki-
bóni szoezu mósi vakegozaimaszen.」 „Bocsánat,
hogy nem tudom a kívánságát teljesíteni!”

kibonitaiszurusúkakukibonitaiszurusúkaku ◆ skálahozadékskálahozadék
kibónitaszszurukibónitaszszuru ◆ megfelelmegfelel 「Szateigakuga
kibóni tah-sinai.」 „A felbecsült ár nem felel
meg.”

kibónohikarikibónohikari ◆ reménysugárreménysugár
kibónohosikibónohosi ◆ reménycsillagreménycsillag 「Kono szensu-
va csímuno kibóno hosideszu.」 „Ez a játékos csa-
patunk reménycsillaga.”

kibónonaikibónonai ◆ kilátástalankilátástalan 「Kibónonai
dzsinszei-o okutteiru.」 „Kilátástalan az élete.”

kibó-okibó-o idakuidaku ◆ reménykedikreménykedik 「Icuka naor-
utoiu kibó-o idaita.」 „Reménykedett, hogy majd
egyszer meggyógyul.”

kibó-okibó-o szuteruszuteru ◆ feladjafeladja aa reménytreményt 「Kibó-
o szuteruna!」 „Ne add fel a reményt!”

kibó-okibó-o usinauusinau ◆ reménytreményt vesztveszt 「Kibó-o usi-
natta hito」 „reményt vesztett ember”

kibórakuszacukakakukibórakuszacukakaku ◆ kívánt árajánlatkívánt árajánlat
kiborikibori ◆ fafaragásfafaragás
kiborinokiborino ◆ fábólfából faragottfaragott 「Kiborino ning-
jó」 „fából faragott bábu”

kiborisikiborisi ◆ fafaragófafaragó
kiborisokuninkiborisokunin ◆ fafaragófafaragó
kibósakibósa ◆ érdeklődőérdeklődő 「Manson kónjúkibósa」
„érdeklődő társasházi lakás iránt” ◆ jelentkezőjelentkező
◇ szankakibósaszankakibósa jelentkezőjelentkező ◇ súsokukibó-súsokukibó-
sasa állásra jelentkezőállásra jelentkező
kibószurukibószuru ◆ óhajtóhajt 「Dóiu heja-o kibósiteima-
szuka?」 „Milyen szobát óhajt?” ◆ szeretneszeretne
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「Súró-o kibósiteiru.」 „Szeretnék elhelyezked-
ni.”

kibótaisokukibótaisoku ◆ önkéntes felmondásönkéntes felmondás
kibótekikanszokukibótekikanszoku ◆ vágyálomvágyálom
kibótekinakibótekina ◆ vágyszerűvágyszerű ◇ kibótekikanszo-kibótekikanszo-
kuku vágyálomvágyálom
kibukibu ◆ alapalap 「Encsúno kibu」 „henger alapja” ◇

onokibuonokibu fartőfartő
kibucukibucu ◆ berendezésiberendezési tárgytárgy ◆ edényedény ◆ esz-esz-
közköz ◆ tárolóedénytárolóedény ◆ tartálytartály
kibucuoszonkibucuoszon ◆ tárgytárgy bepiszkolásabepiszkolása ◆ tárgytárgy
elcsúfításaelcsúfítása
kibucuszonkaikibucuszonkai ◆ károkozáskárokozás ◆ rongálásrongálás
kibucuszonkaidzsikenkibucuszonkaidzsiken ◆ káresetkáreset ◆ rongá-rongá-
lás bűncselekményelás bűncselekménye
kibukurekibukure ◆ vastag öltözékvastag öltözék
kibukurerukibukureru ◆ vastagonvastagon beöltözködikbeöltözködik 「Ki-
bukurete nugenai!」 „Olyan vastagon beöltöztem,
hogy nem tudok levetkőzni.”

kibukureszurukibukureszuru ◆ vastagonvastagon öltözködiköltözködik 「Ki-
bukuresite ugokunoga taihenda.」 „Vastagon öl-
tözködve nehezen tudok mozogni.”

kibunkibun ◆ hangulathangulat 「Tenki-va kibunni eikjósi-
maszu.」 „A időjárás befolyásolja az ember han-
gulatát.” ◆ kedvkedv 「Terebi-o miru kibunde-va
nai.」 „Nincs kedvem tévézni.” ◆ közérzetközérzet
「Kibunga varui.」 „Rossz a közérzetem.” ◆ ter-ter-
mészetmészet 「Kare-va kibunnoii hitoda.」 „Jó ter-
mészetű ember.” ◇ ijanakibunijanakibun mélaméla undorundor ◇

ijanakibunijanakibun elégedetlenségelégedetlenség 「Genkjú-o uketa
ródósa-va ijana kibunninatta.」 „A fizetéscsök-
kentés után a dolgozók elégedetlenek voltak.” ◇

ukanukibunukanukibun lehangoltságlehangoltság ◇ kibun-kibun-
iszaszeruiszaszeru ráhangolráhangol 「Hitorigurasi-va kare-o
rjóri-o szuru kiniszaszeta.」 „Az egyedül élés rá-
hangolta a főzésre.” ◇ kibungaszaenaikibungaszaenai nyo-nyo-
mottmott aa hangulatahangulata 「Nantonaku kubungaszae-
nai.」 „Valahogy, olyan nyomott a hangulatom.”
◇ kibungaderukibungaderu megjönmegjön aa hangulatahangulata 「Ha-
taraku kibunganakanaka denai.」 „Sehogyan sem
jön meg a hangulatom a munkához.” ◇ kibunga-kibunga-
norunoru kedvetkedvet kapkap 「Kibunga nottarakéki-o cu-
kuru.」 „Ha kedvet kapok hozzá, csinálok egy tor-
tát.” ◇ kibungahazumukibungahazumu jójó kedvrekedvre derülderül ◇ ki-ki-
bungameirubungameiru melankolikusmelankolikus ◇ kibungamoria-kibungamoria-
garugaru ráhangolódikráhangolódik 「Kibunga mori agattepátí-
o tanosinda.」 „Ráhangolódtam a partira.” ◇ ki-ki-

bungajoibungajoi jójó aa hangulatahangulata 「Kjóhaii tenkide ki-
bungaii.」 „A szép az idő, jó a hangulatom.” ◇

kibungavaruikibungavarui rosszulrosszul vanvan 「Kibunga varuku-
nattara osietekudaszai.」 „Ha rosszul van, szól-
jon!” ◇ kibungavaruikibungavarui rosszrossz aa hangulatahangulata
「Kjóha amede kibunga varui.」 „Ma az eső mi-
att, rossz a hangulatom.” ◇ kibungavaruikibungavarui
rosszulrosszul érziérzi magátmagát 「Kibunga varuikaracsotto
jokoninaru.」 „Lefekszek egy kicsit, mert rosszul
érzem magam.” ◇ kibungavaruikotokibungavaruikoto rosszul-rosszul-
létlét ◇ kibuntenkanszurukibuntenkanszuru kikapcsolódikkikapcsolódik
「Benkjóde cukaretaga, júencsini itte kibunten-
kansita.」 „Belefáradtam a tanulásba, de a vidám-
parkban kikapcsolódtam.” ◇ kibuntenkan-nikibuntenkan-ni ki-ki-
kapcsolódásképpkapcsolódásképp 「Kibuntenkannikonszátoni
itta.」 „Kikapcsolódásképp koncertre mentem.” ◇

kibun-niszaszerukibun-niszaszeru elfogelfog 「Kanasii kibunninat-
ta.」 „Elfogott a szomorúság.” ◇ kibun-ninarukibun-ninaru
ráhangolódikráhangolódik 「Kurassikku ongaku-o kikitai ki-
bunninatta.」 „Ráhangolódtam a klasszikus zené-
re.” ◇ kibun-okibun-o gaiszurugaiszuru megbántmegbánt 「Futottei-
ruto itteno kanodzsono kibun-o gaisita.」 „Meg-
bántottam azzal, hogy kövérnek neveztem.” ◇

kibun-okibun-o kovaszukovaszu rosszulrosszul esikesik 「Karega
vatasinopurezento-o szutetano-o sitte kibun-o ko-
vasita.」 „Rosszul esett, hogy nem őrizte meg az
ajándékomat.” ◇ kibun-okibun-o kovaszukovaszu elrontjaelrontja aa
hangulatáthangulatát 「Njúszu-va júsokuno kibun-o ko-
vasita.」 „A hír elrontotta a hangulatomat a va-
csoraasztalnál.” ◇ kibun-okibun-o tenkanszurutenkanszuru kikap-kikap-
csolódikcsolódik ◇ toszokibuntoszokibun újéviújévi hangulathangulat ◇ na-na-
kitaikibunkitaikibun sírhatnéksírhatnék 「Nakitai kibunga oszot-
tekita.」 „Sírhatnékja támadt.”

kibundzsódzsókibundzsódzsó ◆ kitűnőkitűnő hangulathangulat 「Kjóha
kibundzsódzsó!」 „Ma kitűnő a hangulatom.”

kibungaderukibungaderu ◆ megjönmegjön aa hangulatahangulata 「Ha-
taraku kibunganakanaka denai.」 „Sehogyan sem
jön meg a hangulatom a munkához.”

kibungahazumukibungahazumu ◆ jó kedvre derüljó kedvre derül
kibungajoikibungajoi ◆ jójó aa hangulatahangulata 「Kjóhaii tenki-
de kibungaii.」 „A szép az idő, jó a hangulatom.”

kibungameirukibungameiru ◆ melankolikusmelankolikus
kibungamoriagarukibungamoriagaru ◆ ráhangolódikráhangolódik 「Kibun-
ga mori agattepátí-o tanosinda.」 „Ráhangolód-
tam a partira.”

kibunganorukibunganoru ◆ kedvetkedvet kapkap 「Kibunga
nottarakéki-o cukuru.」 „Ha kedvet kapok hozzá,
csinálok egy tortát.”
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kibungasizundeirukibungasizundeiru ◆ nyomottnyomott hangulatbanhangulatban
vanvan
kibungaszaenaikibungaszaenai ◆ nyomottnyomott aa hangulatahangulata
「Nantonaku kubungaszaenai.」 „Valahogy,
olyan nyomott a hangulatom.”

kibungavaruikibungavarui ◆ rosszrossz aa hangulatahangulata 「Kjóha
amede kibunga varui.」 „Ma az eső miatt, rossz a
hangulatom.” ◆ rosszulrosszul érziérzi magátmagát 「Kibunga
varuikaracsotto jokoninaru.」 „Lefekszek egy ki-
csit, mert rosszul érzem magam.” ◆ rosszulrosszul vanvan
「Kibunga varukunattara osietekudaszai.」 „Ha
rosszul van, szóljon!”

kibungavaruikotokibungavaruikoto ◆ rosszullétrosszullét
kibun-iszaszerukibun-iszaszeru ◆ ráhangolráhangol 「Hitorigurasi-va
kare-o rjóri-o szuru kiniszaszeta.」 „Az egyedül
élés ráhangolta a főzésre.”

kibun-jakibun-ja ◆ hangulatemberhangulatember
kibun-ninarukibun-ninaru ◆ ráhangolódikráhangolódik 「Kurassikku
ongaku-o kikitai kibunninatta.」 „Ráhangolód-
tam a klasszikus zenére.”

kibun-niszaszerukibun-niszaszeru ◆ elfogelfog 「Kanasii kibunni-
natta.」 „Elfogott a szomorúság.”

kibun-okibun-o gaiszurugaiszuru ◆ megbántmegbánt 「Futotteiruto it-
teno kanodzsono kibun-o gaisita.」 „Megbántot-
tam azzal, hogy kövérnek neveztem.”

kibun-okibun-o kovaszukovaszu ◆ elrontjaelrontja aa hangulatáthangulatát
「Njúszu-va júsokuno kibun-o kovasita.」 „A hír
elrontotta a hangulatomat a vacsoraasztalnál.” ◆

rosszulrosszul esikesik 「Karega vatasinopurezento-o
szutetano-o sitte kibun-o kovasita.」 „Rosszul
esett, hogy nem őrizte meg az ajándékomat.”

kibun-o tenkanszurukibun-o tenkanszuru ◆ kikapcsolódikkikapcsolódik
kibuntekinakibuntekina ◆ hangulatihangulati 「Kibuntekina mon-
dai」 „hangulati probléma”

kibuntenkan-nikibuntenkan-ni ◆ kikapcsolódásképpkikapcsolódásképp 「Ki-
buntenkannikonszátoni itta.」 „Kikapcsolódás-
képp koncertre mentem.” ◆ változatosságváltozatosság
kedvéértkedvéért 「Kibuntenkanni eigademo mima-
szenka?」 „A változatosság kedvéért, nem nézünk
meg például egy filmet?”

kibuntenkanszurukibuntenkanszuru ◆ kikapcsolódikkikapcsolódik 「Ben-
kjóde cukaretaga, júencsini itte kibuntenkansi-
ta.」 „Belefáradtam a tanulásba, de a vidámpark-
ban kikapcsolódtam.”

kiburutenbinkiburutenbin ◆ Kibble-mérlegKibble-mérleg

kicucukikicucuki ◆ fakopácsfakopács ◆ fakopáncsfakopáncs ◆ harkályharkály

kicuenkicuen ◆ dohányzásdohányzás ◇ dzsudókicuendzsudókicuen
passzív dohányzáspasszív dohányzás
kicuendzsokicuendzso ◆ dohányzóhelydohányzóhely
kicuensakicuensa ◆ dohányosdohányos ◆ dohányzódohányzó
kicuensakicuensa ◆ dohányzókocsidohányzókocsi
kicuensicukicuensicu ◆ dohányzószobadohányzószoba
kicuenszekikicuenszeki ◆ dohányzó helydohányzó hely
kicuenszurukicuenszuru ◆ dohányzikdohányzik
kicuikicui ◆ erőserős 「Konopárinka-va kicui.」 „Ez a
pálinka erős.” ◆ keserveskeserves 「Kózanródósano
sigoto-va kicui.」 „A bányászok munkája keser-
ves.” ◆ megerőltetőmegerőltető 「Jamanobori-va kicui.」
„A hegymászás megerőltető.” ◆ megizzadmegizzad
「Siken-va kicukatta.」 „Megizzadtam a vizsgán.”
◆ megviselmegvisel 「Kono acusza-va kicui.」 „Ez a hő-
ség megviseli az embert.” ◆ nehéznehéz 「Rón-no
henszai-va kicui.」 „Nehéz a törlesztőrészlet fize-
tése.” ◆ szigorúszigorú 「Dzsókan-va kicui kaocukino
hitodeszu.」 „A parancsnok szigorú kinézetű em-
ber.” ◆ szorítszorít 「Kono atarasii kucu-va totem-
okicui.」 „Az új cipőm nagyon szorít.” ◆ szorosszoros
「Kono nittei-va kicui.」 „Ez az ütemezés szoros.”
◆ szűkszűk 「Konobeszuto-va kosinotokorogaki-
cui.」 „Ez a mellény nekem derékban szűk.” ◆

törtör 「Mada atarasii kucu-va kicui.」 „Még min-
dig tör az új cipőm.” ◇ kicukuszurukicukuszuru összehúzösszehúz
「Zubon-noberuto-o kicukusita.」 „Összehúzza a
nadrágszíjat.” ◇ joteigakicuijoteigakicui húzóshúzós 「Raisúno
joteigakicui.」 „A jövő hetem húzós lesz.”

kicukekicuke ◆ magáhozmagához térítéstérítés ◇ kicukeguszurikicukeguszuri
repülősórepülősó
kicukekicuke ◆ kimonóbakimonóba öltöztetésöltöztetés 「Muszumeni
kimono-o kicuketeageta.」 „Kimonóba öltöztet-
tem a lányomat.” ◆ öltözésöltözés ◆ öltözködésöltözködés ◆

öltöztetésöltöztetés
kicukebejakicukebeja ◆ öltözőöltöző
kicukeguszurikicukeguszuri ◆ ájulásájulás ellenielleni szerszer ◆ erősí-erősí-
tőszertőszer ◆ repülősórepülősó
kicukekjósicukicukekjósicu ◆ kimonós öltözőtanfolyamkimonós öltözőtanfolyam
kicukesicukicukesicu ◆ öltözőöltöző
kicukicukicukicu ◆ szűkszűk 「Konosacu-va kicukicuda.」
„Szűk ez az ing.”
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kicukunaikicukunai ◆ beérbeér 「Konoszukáto-va kicui.」
„Nem ér be a szoknya.”

kicukuszurukicukuszuru ◆ összehúzösszehúz 「Zubon-noberuto-o
kicukusita.」 „Összehúzza a nadrágszíjat.”

kicumonkicumon ◆ keresztkérdéskeresztkérdés ◆ megszoronga-megszoronga-
tástás ◆ vallatásvallatás 「Tada kikitainoni kicumon-
ninattesimatta.」 „Egyszerűen csak érdeklődni
akartam, de vallatásnak tűnt a kérdésem.”

kicumonszurukicumonszuru ◆ kérdőrekérdőre vonvon 「Nazeszósita-
noto kicumonszareta.」 „Kérdőre vontak, hogy
miért csináltam.” ◆ követelkövetel 「Rijú-o kicumon-
sita.」 „Az okát követelte.”

kicunekicune ◆ rókaróka ◇ kicunenojomeirikicunenojomeiri veriveri azaz
ördögördög aa feleségétfeleségét 「Higa tetteirunoni amega
futteirukoto-o kicuneno jomeiritoiu.」 „Ha süt a
nap és esik az eső, akkor veri az ördög a feleségét.”
◇ tokuhakicunenarazutokuhakicunenarazu erényekkelerényekkel rendel-rendel-
kezőkező emberember mindigmindig találtalál barátokatbarátokat ◇

toranoi-otoranoi-o karukicunekarukicune oroszlánbőrbeoroszlánbőrbe bújtbújt
nyúlnyúl ◇ furugicunefurugicune vénvén rókaróka ◇ bengarugicu-bengarugicu-
nene bengáli rókabengáli róka ◇ megicunemegicune nőstény rókanőstény róka
kicunebikicunebi ◆ lidércfénylidércfény
kicuneirokicuneiro ◆ világosbarnavilágosbarna
kicuneironinarukicuneironinaru ◆ barnulbarnul ◆ megpirulmegpirul 「Ki-
cuneironinarumade itametahógaii.」 „Addig kell
sütni, amíg meg nem pirul.” ◆ pirulpirul
kicunekarikicunekari ◆ rókavadászatrókavadászat
kicunekenkicuneken ◆ róka-vadász-falufőnök játékróka-vadász-falufőnök játék
kicunemekicuneme ◆ ferde szemferde szem
kicunenicumamarerukicunenicumamareru ◆ hopponhoppon maradmarad 「Zet-
taimókaruto omotte kabu-o kattanoniszuguni
dzsúbun-noicsini szagatte kicunenicucumaretajó-
datta.」 „Részvényt vettem a biztos nyereség re-
ményében, de hoppon maradtam, mert rögtön a
tizedére esett.”

kicunenicumamaretajónikicunenicumamaretajóni ◆ becsapódvabecsapódva
kicunenoanakicunenoana ◆ rókalyukrókalyuk
kicunenojomeirikicunenojomeiri ◆ veriveri azaz ördögördög aa felesé-felesé-
gétgét 「Higa tetteirunoni amega futteirukoto-o ki-
cuneno jomeiritoiu.」 „Ha süt a nap és esik az eső,
akkor veri az ördög a feleségét.”

kicunenoszuanakicunenoszuana ◆ rókalyukrókalyuk
kicuneudonkicuneudon ◆ sült tofus udonsült tofus udon
kicunezarukicunezaru ◆ makimaki ◆ makimajommakimajom ◇ vaokicu-vaokicu-
nezarunezaru gyűrűsfarkú makigyűrűsfarkú maki

kicuonkicuon ◆ dadogásdadogás
kicuonkjószeikicuonkjószei ◆ dadogás korrigálásadadogás korrigálása
kicuricuszurukicuricuszuru ◆ magaslikmagaslik
kicurinsókicurinsó ◆ CsilinCsilin
kicsakukicsaku ◆ eredményreeredményre jutásjutás ◆ visszaérke-visszaérke-
zészés
kicsakuszurukicsakuszuru ◆ eredményreeredményre jutjut 「Kekkjo-
kurikaidekinaitoiu ittenni kicsakusita.」 „Arra az
eredményre jutottak, hogy nem értik.” ◆ kikötkiköt
「Bunanna kecuronni kicsakusita.」 „Kockázat-
mentes végkövetkeztetésnél kötöttek ki.” ◆ meg-meg-
állapodikállapodik ◆ visszaérkezikvisszaérkezik 「Suppacutenni ki-
csakusita.」 „Visszaérkeztünk oda, ahonnan elin-
dultunk.”

kicscsinkicscsin ◆ konyhakonyha ◇ ópun-kicscsinópun-kicscsin amerikaiamerikai
konyhakonyha 「Ópunkicscsinde ie-va hiroku mieta.」
„Az amerikai konyha miatt a lakás nagynak tűnt.”
◇ kauntá-kicscsinkauntá-kicscsin étkezőpultosétkezőpultos konyhakonyha ◇

dainingu-kicscsindainingu-kicscsin étkezőkonyhaétkezőkonyha ◇

dainingu-kicscsindainingu-kicscsin ebédlőkonyhaebédlőkonyha ◇ taimen-taimen-
gatakicscsingatakicscsin amerikaiamerikai konyhakonyha ◇ junitto-junitto-
kicscsinkicscsin elemeselemes konyhakonyha ◇ ribingu-kicscsinribingu-kicscsin
amerikaiamerikai konyhakonyha ◇ ribingu-kicscsinribingu-kicscsin étkező-étkező-
vel egybenyíló konyhavel egybenyíló konyha
kicscsin-jóhinkicscsin-jóhin ◆ konyhafelszerelési cikkkonyhafelszerelési cikk
kicscsinpépákicscsinpépá ◆ konyhai törlőpapírkonyhai törlőpapír
kicscsin-taimákicscsin-taimá ◆ főzőórafőzőóra
kicscsintaorukicscsintaoru ◆ konyharuhakonyharuha
kicscsirikicscsiri ◆ pontosanpontosan 「Sigoto-va kicscsiri go-
dzsini ovatta.」 „Pontosan ötre befejeztem a mun-
kát.” ◆ rendesenrendesen 「Sigoto-o kicscsirijatteiru.」
„Rendesen végzi a munkáját.” ◆ szorosanszorosan
「Binnofuta-o kicscsiri simeta.」 „Szorosan lezár-
tam az üveget.”

kicscsiriaukicscsiriau ◆ tökéletesentökéletesen illeszkedikilleszkedik
「Kicscsiri au futa」 „tökéletesen illeszkedő ku-
pak”

kicscsiritositakicscsiritosita ◆ pedánspedáns ◆ pontospontos
kicscsiritositajófuku-okicscsiritositajófuku-o kirukiru ◆ kipettyenkipettyen
「Cuma-va kicscsiritosita jófuku-o kiteita.」 „A
feleségem kipettyent.”

kiccsókiccsó ◆ szerencsés előjelszerencsés előjel
kiccsó-o simeszukiccsó-o simeszu ◆ szerencsésnek tűnikszerencsésnek tűnik
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kicsikicsi ◆ bajbaj 「Mizukara kicsini tobi konda.」
„Magának kereste a bajt.” ◆ veszélyveszély 「Kicsi-o
dah-sita.」 „Megmenekült a veszélytől.”

kicsikicsi ◆ elmésségelmésség ◆ frappánsságfrappánsság ◆ gyorsgyors
észjárásészjárás ◆ szellemességszellemesség
kicsikicsi ◆ már ismert dologmár ismert dolog
kicsikicsi ◆ bázisbázis 「Heisira-va sima-o kicsitosita.」
„A csapat egy szigetet választott bázisul.” ◆ lak-lak-
tanyatanya ◆ támaszponttámaszpont ◇ eikjúkicsieikjúkicsi állandóállandó
bázisbázis ◇ kaigunkicsikaigunkicsi haditengerészetihaditengerészeti tá-tá-
maszpontmaszpont ◇ kúgunkicsikúgunkicsi légibázislégibázis ◇ kúgun-kúgun-
kicsikicsi légitámaszpontlégitámaszpont ◇ gundzsikicsigundzsikicsi kato-kato-
nainai bázisbázis ◇ beigunkicsibeigunkicsi amerikaiamerikai támasz-támasz-
pontpont ◇ rédákicsirédákicsi radarállomásradarállomás
kicsikicsi ◆ jójó szerencseszerencse 「Kicsika kjó」 „jó vagy
rossz szerencse” ◆ szerencseszerencse 「Omikudzsi-va
kicsito deta.」 „A jóslat szerint szerencsém lesz.”

kicsidzsikicsidzsi ◆ szerencsés eseményszerencsés esemény
kicsidzsicukicsidzsicu ◆ szerencsésszerencsés napnap ◇ omoita-omoita-
cuhigakicsidzsicucuhigakicsidzsicu amitamit mama megtehetsz,megtehetsz, nene
halaszdhalaszd holnapraholnapra ◇ taiankicsidzsicutaiankicsidzsicu na-na-
gyongyon szerencsésszerencsés napnap 「Kekkonsikini
taiankicsidzsicu-o eranda.」 „A házasságkötéshez
kiválasztottuk a nagyon szerencsés napot.”

kicsidzsókicsidzsó ◆ szerencsés előjelszerencsés előjel
kicsigaikicsigai ◆ dilidili ◆ mániákusmániákus 「Szakká kicsigai」
„mániákus futballrajongó” ◆ őrületőrület ◆ őrültőrült
「Kare-va kjóbószeinoaru kicsigaida.」 „Közve-
szélyes őrült.” ◆ őrültségőrültség ◆ tébolytéboly ◆ tébolyo-tébolyo-
dottdott 「Karerano nakani-va kicsigaigaita.」 „Volt
köztük egy tébolyodott.” ◆ tébolyodottságtébolyodottság
kicsigaibijorikicsigaibijori ◆ megkergült időjárásmegkergült időjárás
kicsigaidzsimitakicsigaidzsimita ◆ őrület határán vanőrület határán van
kicsigaimizukicsigaimizu ◆ kerítésszaggatókerítésszaggató 「Kicsigai
mizunojónapárinka-o nonda.」 „Kerítésszaggató
pálinkát ittam.”

kicsigaininarukicsigaininaru ◆ megtébolyodikmegtébolyodik
kicsigainokicsigaino ◆ dilisdilis ◆ mániákusmániákus ◆ őrültőrült 「Ki-
csigaino mane-o sita.」 „Őrültnek tettette magát.”
◆ tébolyodotttébolyodott 「Kicsigai acukaiszareta.」 „Té-
bolyodottként bántak velem.”

kicsigainojónikicsigainojóni ◆ megszállottkéntmegszállottként ◆ tébo-tébo-
lyodottanlyodottan
kicsigaizatakicsigaizata ◆ őrült cselekedetőrült cselekedet
kicsikicsikicsikicsi ◆ pontosságpontosság 「Jacsin-o kicsikicsi
harau.」 „Pontosan fizeti a lakbért.” ◆ zsúfolt-zsúfolt-

ságság 「Jojakugakicsikicsini cumatteiru.」 „Zsú-
foltak a foglalások.”

kicsikjokukicsikjoku ◆ bázisbázis
kicsikukicsiku ◆ állatállat 「Szono otoko-va kicsikuda.」
„Az az ember egy állat.” ◆ brutálisbrutális emberember ◆ ke-ke-
gyetlen embergyetlen ember
kicsikunojónakicsikunojóna ◆ brutálisbrutális
kicsinázekicsináze ◆ kitinázkitináz
kicsinbunkaikószokicsinbunkaikószo ◆ kitinázkitináz
kicsinettokicsinetto ◆ főzőfülkefőzőfülke ◆ teakonyhateakonyha
kicsinicsikicsinicsi ◆ szerencsés napszerencsés nap
kicsinitomukicsinitomu ◆ szellemesszellemes
kicsinitondakicsinitonda ◆ szellemesszellemes 「Kicsini tonda
bunsódatta.」 „Szellemes mondat volt.”

kicsin-jadokicsin-jado ◆ olcsó szállásolcsó szállás
kicsin-jóhinkicsin-jóhin ◆ konyhaeszközkonyhaeszköz ◆ konyhaikonyhai
eszközeszköz
kicsinokicsino ◆ ismertismert
「Kicsinoszofutoeránodétabészu-o cukutta.」
„Adatbázist építettünk az ismert szoftverhibák-
ról.”

kicsinsicukicsinsicu ◆ kitinkitin
kicsintaimákicsintaimá ◆ konyhai órakonyhai óra
kicsintokicsinto ◆ illendőenillendően 「Júsokuno orei-o kicsin-
to itta.」 „Illendően megköszönte a vacsorát.” ◆

jóljól 「Nazesippaisitanokakicsinto kangaerukoto-
ga taiszecudeszu.」 „Érdemes jól elgondolkozni
azon, hogy miért is vallottunk kudarcot.” ◆ pon-pon-
tosantosan 「Isa-va sudzsucunicuitekicsinto szecu-
meisita.」 „Az orvos pontosan elmagyarázta a
műtétet.” ◆ rendesenrendesen 「Kicsinto jófuku-o ta-
taminaszai.」 „Rendesen hajtogasd össze a ruhá-
kat!” ◆ szépenszépen 「Jófuku-o kicsinto kita.」 „Szé-
pen felöltözött.”

kicsintokimerukicsintokimeru ◆ pontosítpontosít 「Asitano gogoni
aimasó. Konbandzsikan-o kicsintokimemasó.」
„Holnap délután találkozzunk! Majd ma este pon-
tosítunk.”

kicsintositakicsintosita ◆ következeteskövetkezetes 「Kicsintosita
sigoto-o siteiru.」 „Következetes munkát végez.”
◆ rendesrendes 「Kicsintosita fukuszó」 „rendes ruhá-
zat” ◆ tisztestisztes 「Kare-va kicsintosita ieno hit-
odeszu.」 „Tisztes családból származik.” ◆ tisz-tisz-
tességestességes 「Kicsintosita hito.」 „Tisztességes
ember.”

AdysAdys kicsi kicsi – kicsintosita kicsintosita 18311831



kicsintositeirukicsintositeiru ◆ korrektkorrekt 「Szekkjaku-va ki-
csintositeiru.」 „Korrekt a kiszolgálás.”

kicsiszúkicsiszú ◆ ismert számismert szám
kicsittokicsitto ◆ pontosanpontosan
kicsókicsó ◆ hazatérés Japánbahazatérés Japánba
kicsókicsó ◆ bejegyzésbejegyzés ◆ iktatásiktatás
kicsókicsó ◆ kapitánykapitány
kicsókicsó ◆ alapalap 「Aka-o kicsóni hejano mojógae-
o sita.」 „Piros alapszínt használva átrendeztem a
szobát.” ◆ alaphangalaphang 「Konomeszszédzsi-va kó-
sóno kicsótonatta.」 „Ez az üzenet megadta az
alaphangot a tárgyalásokra.” ◆ alaptónusalaptónus ◆ ál-ál-
talánostalános állapotállapot 「Keizaino kicsó」 „gazdaság
általános állapota” ◇ kicsótonarukicsótonaru átszőátsző
「Heivabokega sakaino kicsótonatta.」 „A béké-
hez hozzászokottság hangulata átszövi az egész
társadalmat.”

kicsóenzecukicsóenzecu ◆ programbeszédprogrambeszéd
kicsóhinkicsóhin ◆ értéktárgyértéktárgy 「Kicsóhinkara me-o
hanaszanaide kudaszai.」 „Ne hagyják az érték-
tárgyaikat őrizetlenül!”

kicsómenkicsómen ◆ aprólékosságaprólékosság
kicsómen-nakicsómen-na ◆ alaposalapos 「Boku-va kicsómen-
nanode csútohanpanakoto-va jaranai.」 „Alapos
ember vagyok, nem szoktam félmunkát végezni.”
◆ aprólékosaprólékos 「Mainicsino suppi-o nótoni kinjú-
siteiru kicsómenna otto.」 „Az aprólékos férj min-
den nap a kiadásokat vezeti.” ◆ tüzetestüzetes
kicsónakicsóna ◆ értékesértékes 「Kicsóna keiken-o cun-
da.」 „Értékes tapasztalatokat gyűjtött.”

kicsó-okicsó-o meidzsirumeidzsiru ◆ hazarendelhazarendel JapánbaJapánba
「Kicsó-o meizerareta.」 „Hazarendelték Japán-
ba.”

kicsósokicsóso ◆ értékes könyvértékes könyv
kicsósosicukicsósosicu ◆ helyiséghelyiség értékesértékes könyvekkönyvek
számáraszámára
kicsószurukicsószuru ◆ beírjabeírja aa nevétnevét 「Kekkonsikino
ukecukede kicsósita.」 „Beírtam a nevem az eskü-
vői recepción.” ◆ iktatiktat 「Kjóno uri age-o kicsó-
sita.」 „Iktattam a mai bevételt.”

kicsótonarukicsótonaru ◆ átszőátsző 「Heivabokega sakaino
kicsótonatta.」 „A békéhez hozzászokottság han-
gulata átszövi az egész társadalmat.”

kicsúkicsú ◆ gyászgyász ◆ gyászidőszakgyászidőszak

kicsúkicsú ◆ repülőgépenrepülőgépen
kicsúhakukicsúhaku ◆ repülőn éjszakázásrepülőn éjszakázás
kidaikidai ◆ évszaktémaévszaktéma
kidankidan ◆ különös történetkülönös történet
kidankidan ◆ nagyszerű történetnagyszerű történet
kidankidan ◆ légtömeglégtömeg ◇ kankidankankidan hideghideg lég-lég-
tömegtömeg ◇ kantaikidankantaikidan sarkvidékisarkvidéki légtömeglégtömeg
◇ siberiakidansiberiakidan szibériaiszibériai légtömeglégtömeg ◇ dzsó-dzsó-
szókidanszókidan felsőbbfelsőbb légtömeglégtömeg ◇ szekidókidanszekidókidan
egyenlítőiegyenlítői légtömeglégtömeg ◇ dankidandankidan melegmeleg lég-lég-
tömegtömeg
kidaorekidaore ◆ ruháraruhára költenikölteni aa pénztpénzt 「Kjóno ki-
daore ószakano kui daore.」 „A kiotóiak a ruhára,
az oszakaiak az ételre költik az összes pénzüket.”

kidaoreninarukidaoreninaru ◆ ruháraruhára költikölti azaz összesösszes
pénzétpénzét
kidatekidate ◆ természettermészet 「Kanodzsono kidate-va
jaszasii.」 „Kedves természete van.”

kidatenojaszasiikidatenojaszasii ◆ szelídszelíd
kidehana-okidehana-o kukuttajónakukuttajóna ◆ kurtakurta 「Kide
hana-o kukuttajóna hendzsi-o sita.」 „Kurtán vá-
laszolt.”

kideirukideiru ◆ hiszembenhiszemben vanvan 「Kare-va bjókiga
naoru kideiru.」 „Abban a hiszemben van, hogy
meggyógyul.”

kidenkiden ◆ önön
kidenrjokukidenrjoku ◆ elektromotoros erőelektromotoros erő
kidokido ◆ fényerőfényerő ◆ fényességfényesség ◆ fénysűrűségfénysűrűség
◆ luminancialuminancia ◆ luminozitásluminozitás ◇ hósakidohósakido su-su-
gársűrűséggársűrűség
kidokido ◆ bejáratibejárati ajtóajtó ◆ kapukapu ◇ nivakidonivakido
kertkapukertkapu
kidókidó ◆ mozgósításmozgósítás
kidókidó ◆ légútlégút
kidókidó ◆ pályapálya 「Eiszei-o kidóni noszeta.」 „Pá-
lyára állították a műholdat.” ◇ enkidóenkidó körpályakörpálya
◇ kidónimodorukidónimodoru visszatérvisszatér aa kerékvágásbakerékvágásba
「Rjókokuno kankei-va szeidzsóna kidóni modot-
ta.」 „A két ország kapcsolata visszatért a rendes
kerékvágásba.” ◇ súkaikidósúkaikidó körpályakörpálya ◇

szeisikidószeisikidó geostacionáriusgeostacionárius pályapálya ◇ taicsi-taicsi-
dókikidódókikidó geoszinkrongeoszinkron pályapálya ◇ daenkidódaenkidó el-el-
liptikusliptikus pályapálya 「Csikjú-va daenkidóde taijóno
mavari-o kótensiteiru.」 „A Föld elliptikus pályán
kering a Nap körül.” ◇ cukinokidócukinokidó holdhold pályá-pályá-
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jaja 「Cukino kidó-va daenkeideszu.」 „A hold pá-
lyája elliptikus.” ◇ cukinokidócukinokidó holdhold körülikörüli pá-pá-
lyalya 「Tanszaki-va cukino kidóni notta.」 „Az űr-
szonda hold körüli pályára állt.” ◇ hóbucuszen-hóbucuszen-
nokidónokidó parabolapályaparabolapálya
kidókidó ◆ beindításbeindítás ◆ elindításelindítás ◆ indításindítás
kidoairakukidoairaku ◆ érzelmekérzelmek kinyilvánításakinyilvánítása ◆ in-in-
dulatdulat 「Kare-va kidoairaku-o joku aravaszu.」
„Kifejezi az indulatait.”

kidoairakugahagesiikidoairakugahagesii ◆ szélsőségesenszélsőségesen ér-ér-
zelmeszelmes 「Kidoairakuga hagesii hito」 „szélsősé-
gesen érzelmes ember”

kidobankidoban ◆ kapuőrkapuőr
kidóbutaikidóbutai ◆ gépesített egységgépesített egység
kidódenrjokukidódenrjoku ◆ indítási áramfelvételindítási áramfelvétel
kidódiszukukidódiszuku ◆ indítólemezindítólemez
kidódósikidódósi ◆ kezdő igekezdő ige
kidódzsieizókidódzsieizó ◆ kezdőképkezdőkép
kidóensúkidóensú ◆ mozgósítási gyakorlatmozgósítási gyakorlat
kidofudakidofuda ◆ bilétabiléta
kidogomenkidogomen ◆ ingyenes bejárásingyenes bejárás
kidogucsikidogucsi ◆ bejáratbejárat
kidóhanmákidóhanmá ◆ légkalapácslégkalapács
kidókakidóka ◆ gépesítésgépesítés
kidókanszenkidókanszen ◆ légúti fertőzéslégúti fertőzés
kidókeikakukidókeikaku ◆ mozgósítási tervmozgósítási terv
kidókeinokidókeino ◆ kötöttkötött pályáspályás 「Kidókeino kó-
cúsiszutemu」 „kötött pályás közlekedési rend-
szer”

kidókeiszacukidókeiszacu ◆ rohamrendőrségrohamrendőrség
kidókikidóki ◆ indítómotorindítómotor
kidókíkidókí ◆ indítókulcsindítókulcs
kidokunokidokuno ◆ elolvasottelolvasott ◆ már olvasottmár olvasott
kidómenkidómen ◆ keringési síkkeringési sík ◆ pálya síkjapálya síkja
kidónimodorukidónimodoru ◆ visszatérvisszatér aa kerékvágásbakerékvágásba
「Rjókokuno kankei-va szeidzsóna kidóni modot-
ta.」 „A két ország kapcsolata visszatért a rendes
kerékvágásba.”

kidóninorukidóninoru ◆ beindulbeindul 「Miszega kidóni noru-
made dzsikangakakatta.」 „Időbe tellett, míg be-
indult az üzlet.” ◆ pályárapályára álláll 「Eiszei-va kidóni
notta.」 „A műhold pályára állt.” ◇ keieigakidó-keieigakidó-

ninoruninoru beindulbeindul 「Reszutoran-no keieiga kidóni
notta.」 „Az étterem beindult.”

kidóninoszerukidóninoszeru ◆ beindítbeindít 「Kaisa-o kidóni no-
szeta.」 „Beindított egy céget.” ◆ pályárapályára állítállít
「Eiszei-o kidóni noszeta.」 „Pályára állították a
műholdat.”

kidónokidóno ◆ légútilégúti
kidónohabakidónohaba ◆ nyomtávolságnyomtávolság
kidó-okidó-o hazureruhazureru ◆ letérletér aa pályájárólpályájáról
「Eiszei-va kidó-o hazureta.」 „A műhold letért a
pályájáról.”

kidó-okidó-o súszeiszurusúszeiszuru ◆ módosítjamódosítja aa pályájátpályáját
「Eiszeino kidó-o súszeisita.」 „Módosították a
műhold pályáját.”

kidórakunokidórakuno ◆ szeretszeret öltözködniöltözködni
「Kanodzso-va kidórakudeszu.」 „Az a nő szeret
öltözködni.”

kidorikidori ◆ affektálásaffektálás ◆ arroganciaarrogancia ◆ bekép-bekép-
zeltségzeltség ◆ megjátszásmegjátszás 「Kidorinonai szeika-
ku」 „megjátszás nélküli jellem” ◆ mesterkélt-mesterkélt-
ségség 「Kidorinonai furu mai」 „mesterkéletlen
viselkedés” ◆ minthamintha csakcsak 「Fúfukidorino
szeikacu-o hadzsimeta.」 „Úgy kezdtek élni,
mintha csak házasok lennének.” ◇ eijúkidorieijúkidori
hőshős megjátszásamegjátszása 「Kare-va eijúkidoridatta.」
„Megjátszotta a hőst.”

kidorijakidorija ◆ piperkőcpiperkőc ◆ sznobsznob
kidórjokukidórjoku ◆ hajtóerőhajtóerő
kidórjokukidórjoku ◆ bevethetőségbevethetőség ◆ mozgósítha-mozgósítha-
tóságtóság
kidorukidoru ◆ affektálaffektál 「Kidotte hanaszu.」 „Af-
fektálva beszél.” ◆ játszikjátszik 「Mangacú-o kidot-
teiru.」 „Játssza a mangaszakértőt.” ◆ játsszajátssza
azaz eszéteszét 「Kidoruna!」 „Ne játszd az eszed!”
◆ megjátszikmegjátszik 「Sitíbói-o kidotteiru.」 „Meg-
játssza a városi fiút.” ◆ nagyképűnagyképű 「Júmeininat-
te kidotteiru.」 „Híressé válva nagyképű lett.” ◆

pökhendipökhendi 「Ano kidotta otoko-va min-na-o mi-
kudasiteiru.」 „Az a pökhendi ember mindenkit
lenéz.” ◆ tesziteszi magátmagát 「Szúcu-o kite kidottei-
ru.」 „Teszi magát az öltönyében.”

kidoruhitokidoruhito ◆ megjátszómegjátszó emberember 「Vain cú-o
kidoru hito」 „borszakértőt megjátszó ember” ◆

sznobsznob 「Ongakucú-o kidoru hito」 „zenei sznob”

kidoruikidorui ◆ ritkaföldfémritkaföldfém
kidósakidósa ◆ motorkocsimotorkocsi
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kidósúszeikidósúszei ◆ pályamódosításpályamódosítás 「Ucsúszen-va
kidósúszei-o okonatta.」 „Az űrhajó pályamódo-
sítást hajtott végre.”

kidószaibókidószaibó ◆ motoros sejtmotoros sejt
kidószaszerukidószaszeru ◆ beindítbeindít 「Sibakari ki-o kidó-
szaszeta.」 „Beindítottam a fűnyírót.” ◇ osite-osite-
kidószaszerukidószaszeru betolbetol 「Batteríga agacscsattaka-
ra kuruma-o osite kidószaszenakerebanaranakat-
ta.」 „Be kellett tolni a kocsimat, mert lemerült az
akkumulátora.”

kidószeikidószei ◆ bevethetőségbevethetőség ◆ mozgósítható-mozgósítható-
ságság
kidoszenkidoszen ◆ belépti díjbelépti díj
kidószurukidószuru ◆ beindítbeindít 「Konpjútá-o kidósita.」
„Beindítottam a számítógépet.” ◆ elindítelindít 「Kopí
ki-o kidószuru.」 „Elindítja a fénymásolást.” ◆

indítindít 「Puroguramu-o kidósita.」 „Indította a
programot.”

kidótaikidótai ◆ rohamrendőrségrohamrendőrség
kidótaiinkidótaiin ◆ rohamrendőrrohamrendőr
kidótekinakidótekina ◆ gyorsan reagálógyorsan reagáló
kidzsikidzsi ◆ cikkcikk 「Kare-va suzaisitekara kidzsi-
o kaita.」 „Miután begyűjtötte az anyagot, meg-
írta a cikket.” ◆ újságcikkújságcikk ◇ teiszeikidzsiteiszeikidzsi
helyreigazítóhelyreigazító cikkcikk ◇ tokuhókidzsitokuhókidzsi rendkí-rendkí-
vülivüli cikkcikk ◇ necuzókidzsinecuzókidzsi hamishamis cikkcikk 「Sin-
bunni necuzókidzsiga keiszaiszareta.」 „Az újság-
ban hamis cikk jelent meg.” ◇ bakurokidzsibakurokidzsi le-le-
leplező cikkleplező cikk
kidzsikidzsi ◆ anyaganyag 「Ori mojónoaru kidzsi-o kat-
ta.」 „Szövetmintás anyagot vettem.” ◆ igaziigazi
természettermészet ◆ kezeletlenségkezeletlenség 「Kidzsinoma-
mano kihada」 „kezeletlen fafelület” ◆ mázolat-mázolat-
lanságlanság 「Kidzsino tóki」 „mázolatlan fazekas-
árú” ◆ sminksmink nélküliségnélküliség ◆ szövetszövet 「Szan-
métoruno kidzsi-o katta.」 „Három méter szöve-
tet vettem.” ◆ tésztatészta 「Kidzsi-o netta.」 „Tész-
tát gyúrtam.”

kidzsikidzsi ◆ fácánfácán ◆ zöld fácánzöld fácán
kidzsibatokidzsibato ◆ gerlicegerlice ◆ keleti gerlekeleti gerle
kidzsicukidzsicu ◆ határidőhatáridő 「Henszaikidzsicu」
„visszafizetési határidő” ◆ tervezetttervezett időpontidőpont
「Sikenno kidzsicu」 „vizsga tervezett időpontja”
◇ sikenkidzsicusikenkidzsicu vizsganapvizsganap ◇ nózeikidzsicunózeikidzsicu
adófizetésiadófizetési határidőhatáridő ◇ nónjúkidzsicunónjúkidzsicu ki-ki-

szállításszállítás idejeideje ◇ nónjúkidzsicunónjúkidzsicu befizetésbefizetés
határidejehatárideje
kidzsicukidzsicu ◆ halál évfordulójahalál évfordulója
kidzsijakidzsija ◆ kelmekereskedőkelmekereskedő ◆ méteráru-méteráru-
kereskedőkereskedő ◆ szövetkereskedőszövetkereskedő
kidzsikukidzsiku ◆ alappilléralappillér 「Hito-o kidzsikunioku
keiei-o mezaszu.」 „Olyan vállalatvezetésre törek-
szik, amelynek alappillére az ember.” ◆ referen-referen-
ciacia
kidzsikukidzsiku ◆ irányvonalirányvonal 「Szenrjakuno
sinkidzsiku-o ucsi dasita.」 „Új stratégiai irány-
vonalat fejlesztettek ki.” ◆ központiközponti tevékeny-tevékeny-
ségség ◆ tengelytengely ◇ kidzsikuniszuerukidzsikuniszueru feléfelé for-for-
duldul 「Guróbaru ka-o kidzsikuni szuete
kokuszaikórjú-o szuszumeru.」 „A globalizáció
felé fordulva, fejlesztjük a nemzetközi kapcsolata-
inkat.” ◇ sinkidzsikusinkidzsiku újúj irányvonalirányvonal 「Kono
kjoku-va bandono sinkidzsikutonaru.」 „Ez a dal
képviseli az együttes új irányvonalát.”

kidzsikucúkakidzsikucúka ◆ kulcsvalutakulcsvaluta
kidzsikuniszuerukidzsikuniszueru ◆ feléfelé fordulfordul 「Guróbaru
ka-o kidzsikuni szuete kokuszaikórjú-o szuszu-
meru.」 „A globalizáció felé fordulva, fejlesztjük a
nemzetközi kapcsolatainkat.”

kidzsimonakazubauraremaikidzsimonakazubauraremai ◆ nene szóljszólj
szám, nem fáj fejemszám, nem fáj fejem
kidzsinkidzsin ◆ nemesnemes ◆ uraságuraság
kidzsinkidzsin ◆ félelmetesfélelmetes istenisten ◇ oninonjóbó-oninonjóbó-
nikidzsinnikidzsin mindenminden zsákzsák megtaláljamegtalálja aa foltjátfoltját

kidzsinkidzsin ◆ csodabogárcsodabogár
kidzsinurikidzsinuri ◆ fafa rajzolatátrajzolatát meghagyómeghagyó lak-lak-
kozáskozás
kidzsi-okidzsi-o noszerunoszeru ◆ cikketcikket közölközöl 「Sinbunni
kidzsi-o noszeta.」 „Cikket közölt az újságban.”

kidzsitakidzsita ◆ japánjapán borostyánborostyán ◇ szeijókidzsi-szeijókidzsi-
tata közönséges borostyánközönséges borostyán
kidzsitazokukidzsitazoku ◆ borostyánborostyán
kidzsitenkidzsiten ◆ szövetboltszövetbolt
kidzsókidzsó ◆ asztalasztal tetejeteteje ◇ kidzsónokidzsóno elméletielméleti
「Kidzsóno kúronni ovatta.」 „Üres, elméleti vita
volt.”

kidzsókidzsó ◆ repülőgéprepülőgép fedélzetefedélzete ◇ kidzsóno-kidzsóno-
hitotonaruhitotonaru repülőgépre szállrepülőgépre száll
kidzsóbunakidzsóbuna ◆ bizalmat adóbizalmat adó ◆ erős lelkűerős lelkű
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kidzsójukidzsóju ◆ natúr szójaszósznatúr szójaszósz
kidzsónakidzsóna ◆ elszántelszánt 「Kidzsóna dzsoszei」 „el-
szánt nő” ◆ szívósszívós 「On-nadehitocude kodomo-
o szodateta kidzsóna hahadearu.」 „Gyermekeit
egyedül nevelő, szívós anya.”

kidzsónokidzsóno ◆ elméletielméleti 「Kidzsóno kúronni ovat-
ta.」 „Üres, elméleti vita volt.”

kidzsónokidzsóno ◆ repülőgép fedélzetén lévőrepülőgép fedélzetén lévő
kidzsónogakumonkidzsónogakumon ◆ elméletielméleti tudástudás ◆ köny-köny-
vekből merített tudásvekből merített tudás
kidzsónohitotonarukidzsónohitotonaru ◆ gépregépre szállszáll ◆ repülő-repülő-
gépre szállgépre száll
kidzsónokeikakukidzsónokeikaku ◆ papírtervpapírterv
kidzsukidzsu ◆ hetvenhetedik évében vanhetvenhetedik évében van
kidzsúkidzsú ◆ gépfegyvergépfegyver ◆ géppuskagéppuska
kidzsucukidzsucu ◆ előzőleg említéselőzőleg említés
kidzsucukidzsucu ◆ feljegyzésfeljegyzés ◆ leírásleírás ◇ kidzsu-kidzsu-
cubunpócubunpó leíróleíró nyelvtannyelvtan ◇ hádoveakidzsuc-hádoveakidzsuc-
ugengougengo hardverleíró nyelvhardverleíró nyelv
kidzsucukidzsucu ◆ bűvészetbűvészet ◆ bűvészkedésbűvészkedés
kidzsucubunpókidzsucubunpó ◆ leíró nyelvtanleíró nyelvtan
kidzsucugengogakukidzsucugengogaku ◆ leíró nyelvészetleíró nyelvészet
kidzsucumondaikidzsucumondai ◆ esszékérdésesszékérdés
kidzsucunokidzsucuno ◆ említettemlített
kidzsucunotórikidzsucunotóri ◆ mintmint említettükemlítettük 「Szúrjó-
va kidzsucuno tóri ohitoriszama ikkodeszu.」
„Mint említettük, egy személy csak egyet kaphat.”

kidzsucu-o endzsirukidzsucu-o endzsiru ◆ bűvészkedikbűvészkedik
kidzsucu-o okonaukidzsucu-o okonau ◆ bűvészkedikbűvészkedik
kidzsucusikidzsucusi ◆ bűvészbűvész ◆ illuzionistailluzionista ◆ zsong-zsong-
lőrlőr
kidzsucusikiteszutokidzsucusikiteszuto ◆ dolgozatdolgozat 「Gakkóde
bucurigakuno kidzsucusikiteszutogaatta.」 „Ma
dolgozatot írtunk fizikából.”

kidzsucusokidzsucuso ◆ leírásleírás ◇ sokumukidzsucusosokumukidzsucuso
munkakörimunkaköri leírásleírás 「Kono sigoto-va
sokumukidzsucusoni-va haitteinai.」 „Ez a mun-
ka nincs benne a munkaköri leírásomban.”

kidzsucuszurukidzsucuszuru ◆ leírleír 「Kinóno dekigoto-o ki-
dzsucusita.」 „Leírtam, hogy mi történt tegnap.”
◆ lejegyezlejegyez 「Kaisano rekisi-o kidzsucusita.」
„Lejegyeztem a vállalat történetét.”

kidzsucutekikagakukidzsucutekikagaku ◆ leíró tudományleíró tudomány

kidzsucutekinakidzsucutekina ◆ leíróleíró 「Kidzsucutekinaapu-
rikéson mei」 „applikációt leíró név”

kidzsucutókeigakukidzsucutókeigaku ◆ leíró statisztikaleíró statisztika
kidzsúkikidzsúki ◆ darudaru ◆ emelődaruemelődaru ◆ emelőgépemelőgép
kidzsúkiszenkidzsúkiszen ◆ daruhajódaruhajó
kidzsunkidzsun ◆ behódolásbehódolás ◆ engedelmességengedelmesség
kidzsunkidzsun ◆ előíráselőírás 「Kokuszaikidzsunkara icu-
dacusiteiru.」 „Eltér a nemzetközi előírásoktól.”
◆ elváráselvárás 「Szocugjóronbun-va hjókakidzsunni
dzsundzsiru.」 „A diplomamunka megfelel az ér-
tékelési elvárásoknak.” ◆ ismérvismérv 「Dzsigjóno
szeikóno kidzsun-o siritai.」 „Tudni akarom, mik
a sikeres vállalkozás ismérvei.” ◆ követelménykövetelmény
「Kare-va kidzsunni avanakatta.」 „Nem felelt
meg a követelménynek.” ◆ kritériumkritérium 「Han-
dankidzsun」 „elbírálási kritérium” ◆ mércemérce
「Takai kidzsunni szokusita taió」 „magas mér-
cének megfelelő intézkedés” ◆ normanorma 「Kódóki-
dzsun」 „viselkedési norma” ◆ referenciareferencia 「Ki-
dzsunkakaku」 „referenciaár” ◆ szempontszempont
「Dóiu kidzsunde mósi komi-o handansimaszu-
ka?」 „Milyen szempontok szerint mérlegelik a
pályázatokat?” ◆ viszonyításiviszonyítási alapalap 「Hjóka-
szurutameno kidzsun-o teikjószuru.」 „Viszonyí-
tási alapot biztosít a kiértékeléshez.” ◇ anzen-anzen-
kidzsunkidzsun biztonságibiztonsági követelménykövetelmény 「Anzen-
kidzsunni mitanai szeihin」 „biztonsági követel-
ménynek nem megfelelő termék” ◇ kidzsuncsikidzsuncsi
referenciaértékreferenciaérték ◇ kidzsuncsikidzsuncsi határértékhatárérték
「Hósaszenrjó-va kidzsuncsi-o harukani sitam-
avatta.」 „A sugárzás messze a határértéken belül
maradt.” ◇ kidzsunden-acukidzsunden-acu referencia-referencia-
feszültségfeszültség ◇ kencsikukidzsunkencsikukidzsun építészetiépítészeti
előíráselőírás 「Dzsisinno ato, kencsikukidzsunga kjó-
kaszareta.」 „A földrengés után megszigorították
az építészeti előírásokat.” ◇ zanteikidzsunzanteikidzsun ide-ide-
iglenesiglenes szabványszabvány ◇ taisinkidzsuntaisinkidzsun
földrengés-biztonságiföldrengés-biztonsági előíráselőírás 「Mokuzóno
taisinkidzsun」 „faépületek földrengés-biztonsági
előírása” ◇ dótokunokidzsundótokunokidzsun erkölcsierkölcsi normanorma
◇ nidzsúkidzsunnidzsúkidzsun kettőskettős mércemérce ◇ handank-handank-
idzsunidzsun elbírálásielbírálási kritériumkritérium ◇ handank-handank-
idzsunidzsun döntésidöntési szempontszempont ◇ hanteikidzsunhanteikidzsun
elbírálásielbírálási szempontszempont ◇ hjókakidzsunhjókakidzsun érté-érté-
kelésikelési szempontszempont ◇ hjóteikidzsunhjóteikidzsun értékelé-értékelé-
sisi szempontszempont ◇ ródóanzenkidzsunródóanzenkidzsun munkavé-munkavé-
delmidelmi előíráselőírás ◇ ródóanzenkidzsunródóanzenkidzsun munka-munka-
védelmi szabványvédelmi szabvány
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kidzsuncsikidzsuncsi ◆ határértékhatárérték 「Hósaszenrjó-va
kidzsuncsi-o harukani sitamavatta.」 „A sugárzás
messze a határértéken belül maradt.” ◆ referen-referen-
ciaértékciaérték
kidzsunden-acukidzsunden-acu ◆ referencia-feszültségreferencia-feszültség
kidzsundórikidzsundóri ◆ előírásosanelőírásosan 「Kanszen-
jobótaiszaku-o kidzsundóri dzsissisita.」 „Előírá-
sosan végrehajtotta a járványügyi intézkedése-
ket.”

kidzsunhaiszuirjókidzsunhaiszuirjó ◆ standardstandard vízkiszorí-vízkiszorí-
tástás
kidzsunhjóhonkidzsunhjóhon ◆ referenciareferencia mintapéldánymintapéldány
◆ típuspéldánytípuspéldány ◇ tókakidzsunhjóhontókakidzsunhjóhon szün-szün-
típustípus ◇ fukukidzsunhjóhonfukukidzsunhjóhon izotípusizotípus
kidzsunhókidzsunhó ◆ alaptörvényalaptörvény
kidzsunkakidzsunka ◆ szabványosításszabványosítás
kidzsunkakakukidzsunkakaku ◆ szabványárszabványár
kidzsunkakakukidzsunkakaku ◆ referenciaárreferenciaár
kidzsunkaszurukidzsunkaszuru ◆ szabványosítszabványosít
「Koteisiszanhjóka-o kidzsunkasita.」 „Szabvá-
nyosították az ingatlanok értékbecslését.”

kidzsunkeikidzsunkei ◆ vonatkoztatási rendszervonatkoztatási rendszer
kidzsunkinrikidzsunkinri ◆ alapkamatalapkamat 「Csúóginkó-va
kidzsunkinri-o hiki ageta.」 „A jegybank meg-
emelte az alapkamatot.” ◆ irányadó kamatlábirányadó kamatláb
kidzsun-nenkidzsun-nen ◆ bázisévbázisév ◆ viszonyítási évviszonyítási év
kidzsun-nikidzsun-ni ◆ szem előtt tartvaszem előtt tartva
kidzsun-nokidzsun-no ◆ előírásoselőírásos
kidzsun-nokidzsun-no ◆ előírtelőírt
kidzsun-nokidzsun-no ◆ standardstandard
kidzsun-okidzsun-o csikaucsikau ◆ hűségethűséget esküszikesküszik
「Hidejosini kidzsun-o csikatta.」 „Hűséget es-
küdött Hidejosinak.”

kidzsun-okidzsun-o mókerumókeru ◆ előírástelőírást hozhoz 「Atarasii
kidzsun-o móketa.」 „Új előírást hoztak.”

kidzsun-onkidzsun-on ◆ normálnormál hanghang 「Kidzsun-onnoi
on-va jonhjakujondzsúherucudeszu.」 „A normál
„A” hang 440 hertz.”

kidzsunszenkidzsunszen ◆ szintjelző vonalszintjelző vonal
kidzsunszurukidzsunszuru ◆ behódolbehódol 「Tekini kidzsunsi-
ta.」 „Behódolt az ellenségnek.”

kidzsuntenkidzsunten ◆ referenciapontreferenciapont ◆ viszonyítá-viszonyítá-
si pontsi pont

kidzsunzahjókeikidzsunzahjókei ◆ vonatkoztatásivonatkoztatási
koordináta-rendszerkoordináta-rendszer
kidzsúszósakidzsúszósa ◆ géppuskás pásztázásgéppuskás pásztázás
kiekie ◆ megtérésmegtérés ◆ menedékvételmenedékvétel
kiecukiecu ◆ örömmámorörömmámor 「Kiecu-o oboeta.」
„Örömmámorban úszott.”

kiefukiefu ◆ KijevKijev
kiegienikiegieni ◆ elenyészveelenyészve 「Otoga kie gieni kiko-
eru.」 „Elenyészve hallatszott a hang.” ◆ foltok-foltok-
banban 「Jukiga kie gieni nokotteiru.」 „Foltokban
megmaradt a hó.”

kieikiei ◆ energikusságenergikusság ◆ lelkesedéslelkesedés ◇ kieinokieino
lelkeslelkes 「Kieino kenkjúsa」 „lelkes kutató” ◇ ki-ki-
einoeino energikusenergikus 「Kieino vakate」 „energikus fi-
atal” ◇ sószókieisószókiei fiatalosságfiatalosság ésés energikus-energikus-
ságság 「Sószókieino kenkjúsa」 „fiatal és energi-
kus kutató” ◇ sinsinkieinosinsinkieino fiatalfiatal ésés energi-energi-
kuskus
kieinokieino ◆ energikusenergikus 「Kieino vakate」 „energi-
kus fiatal” ◆ lelkeslelkes 「Kieino kenkjúsa」 „lelkes
kutató”

kieirukieiru ◆ elbújikelbújik 「Hazukasikute kie iritai ki-
bundatta.」 „Szerettem volna elbújni szégyenem-
ben.” ◆ elhalelhal 「Kie irujóna koede hanasita.」
„Elhaló hangon beszélt.”

kieirubakarininakukieirubakarininaku ◆ sírdogálsírdogál 「Kanodzso-va
muszumeno sini csokumensite kie irubakarini na-
ita.」 „A lánya halálát sírdogálva fogadta.”

kienkien ◆ különös véletlenkülönös véletlen
kienkien ◆ alkalomalkalom 「Konszátoga kiendeszono on-
gakukaga szukininatta.」 „A koncert alkalmat
adott, hogy megkedveljem azt a zenészt.” ◆ le-le-
hetőséghetőség 「Tabi-o kientosite, karera-va sógaino
tomotonatta.」 „Az utazásuk lehetővé tette, hogy
életre szóló barátok legyenek.”

kienkien ◆ hévhév 「Hantaino kien-o ageta.」 „Heve-
sen tiltakozott.” ◆ nagyzolásnagyzolás 「Kien-o haku.」
„Nagyzol.”

kienbandzsókienbandzsó ◆ hévhév ◆ nagyzolásnagyzolás
kien-o agerukien-o ageru ◆ nagyzolnagyzol
kien-o hakukien-o haku ◆ nagyzolnagyzol
kienokorukienokoru ◆ féligfélig kihunykihuny 「Taki bi-va vazuka-
ni kie nokotta.」 „A tábortűz félig kihunyt.” ◆ fol-fol-
tokbantokban megmaradmegmarad 「Jukiga kie nokotta.」 „A
hó foltokban megmaradt.”
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kienszankienszan ◆ híg sósavhíg sósav
kierukieru ◆ elfolyikelfolyik 「Szeifuno hodzsokinga ki-
eta.」 „Elfolyt az állami támogatás.” ◆ elillanelillan
「Súdzsin-va dokubókara kieta.」 „A rab elillant
a cellájából.” ◆ elmúlikelmúlik 「Kanodzsono aiga ki-
eta.」 „Elmúlt a szerelme.” ◆ eloszlikeloszlik 「Kareno
najami-va sidaini kieta.」 „Eloszlott az aggodal-
ma.” ◆ eltűnikeltűnik 「Hon-va dokoka-e kieta.」 „Va-
lahová eltűnt a könyv.” ◆ felemésztődikfelemésztődik
「Dzsijúna dzsikan-va kadzsini kietesimau.」 „A
házimunka felemészti a szabadidőmet.” ◆ kiállkiáll
「Zucú-va kieta.」 „Kiállt a fájás a fejemből.” ◆

kialszikkialszik 「Higa kieta.」 „Kialudt a tűz.” ◆ ki-ki-
hunyhuny 「Honooga kieta.」 „Kihunyt a láng.” ◆

kioltódikkioltódik 「Higa kieta.」 „A tűz kioltódott.” ◆

megszűnikmegszűnik 「Itamiga kieta.」 „Megszűnt a fáj-
dalma.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Vatasino fuan-va ki-
eta.」 „Szertefoszlott az aggodalmam.” ◆ szét-szét-
foszlikfoszlik 「Nozomi-va kieteitta.」 „Szétfoszlott a
reménye.” ◆ tűniktűnik 「Szatteiku otokoga kirini ki-
eta.」 „A távolodó ember a ködbe tűnt.” ◇ ato-ato-
katamonakukierukatamonakukieru hűlthűlt helyehelye vanvan 「Oteara-
ikara modorutokaban-va atokatamonaku kiete-
ita.」 „Mikor visszajöttem a mosdóból, hűlt helye
volt a táskámnak.” ◇ atokatamonakukieruatokatamonakukieru
nyomtalanulnyomtalanul eltűnikeltűnik 「Gakkó-va atokatamo-
naku kieta.」 „Az iskolaépület nyomtalanul el-
tűnt.” ◇ avatokieruavatokieru semmibesemmibe vészvész 「Gjan-
burude okanega avato kieta.」 „A szerencsejáté-
kon semmibe veszett a pénzem.” ◇ avatokieruavatokieru
szertefoszlikszertefoszlik 「Jume-va avato kieta.」 „Szer-
tefoszlott az álmom.” ◇ kakikierukakikieru eltűnikeltűnik ◇

kemuritokierukemuritokieru semmivésemmivé válikválik 「Szeidzsikano
tenijotte icsiokuenga kemurito kieta.」 „A poli-
tikus keze alatt százmillió jen semmivé vált.” ◇

higakietajónahigakietajóna melegségétmelegségét vesztettvesztett 「Hi-
no kietajóna kateininattesimatta.」 „Melegségét
vesztett családdá váltak.” ◇ higakietajónahigakietajóna ki-ki-
halthalt 「Sósikade mura-va higa kietajóninatta.」
„A kevés gyermekszületés miatt falu kihalt lett.” ◇

mokuzutokierumokuzutokieru hullámsírbahullámsírba merülmerül 「Csinbo-
cusita fune-va mokuzuto kieta.」 „A hajó hullám-
sírba merült.”

kierukotokierukoto ◆ elillanáselillanás
kiesakiesa ◆ megtért személymegtért személy
kieszarukieszaru ◆ elmúlikelmúlik 「Itamiga kie szatta.」 „El-
múlt a fájdalmam.” ◆ elszállelszáll 「Hanasi kotoba-
va kie szaruga kaita kotoba-va nokoru.」 „A szó

elszáll, az írás megmarad.” ◆ eltűnikeltűnik 「Simiga
kie szatta.」 „A folt eltűnt.”

kieszaszerukieszaszeru ◆ megtérítmegtérít 「Szenkjósi-va kare-o
kieszaszeta.」 „A misszionárius megtérítette.”

kieszóninarukieszóninaru ◆ elenyészikelenyészik 「Kanodzsono
koe-va szóonde kieszóninatta.」 „A hangja el-
enyészett a zajban.”

kieszurukieszuru ◆ megtérmegtér ◆ tértér 「Bucumonni ki-
esita.」 „Buddhista vallásra tért.” ◆ vallásosvallásos
「Kare-va fukaku kiesiteiru.」 „Mélyen vallásos.”
◇ bucudónikieszurubucudónikieszuru buddhista leszbuddhista lesz
kieteikukieteiku ◆ tovatűniktovatűnik 「Hikóki-va kieteitta.」
„A repülő tovatűnt.”

kieteikukotokieteikukoto ◆ szétfoszlásszétfoszlás
kieuszerukieuszeru ◆ eltűnikeltűnik 「Kie uszero.」 „Tűnj el!”

kifukifu ◆ aszúsodásaszúsodás ◆ nemesnemes penészpenész keletke-keletke-
zésezése
kifukifu ◆ adakozásadakozás ◆ adományadomány 「Okaneno ki-
fu」 „pénzadomány” ◆ adományozásadományozás 「Kifuno
onegai」 „adományozásra buzdítás” ◇ sinamo-sinamo-
nokifunokifu természetbenitermészetbeni adományadomány ◇ tagaku-tagaku-
nokifunokifu nagy összegű adománynagy összegű adomány
kifúkifú ◆ karakterkarakter ◆ szellemszellem 「Jóroppano dzsi-
júna kifúni kankaszareta.」 „Átvettem Európa
szabad szellemét.” ◆ szellemiségszellemiség 「Gakkóno ki-
fú」 „iskola szellemisége” ◆ szokásszokás 「Tocsino
kifú」 „helyi szokások” ◆ természettermészet 「Kono
futacuno minzokuno kifúga avanai.」 „Nem illik
össze a két nép természete.”

kifubosúkifubosú ◆ adománygyűjtésadománygyűjtés
kifubudókifubudó ◆ aszúszőlőaszúszőlő
kifudzsinkifudzsin ◆ hölgyhölgy ◆ méltóságosméltóságos asszonyasszony ◆

nagyságanagysága 「Kifudzsinbutta taido-o toru.」 „Úgy
viselkedik, mint egy nagysága.” ◆ nagyságosnagyságos
asszonyasszony ◆ nemesasszonynemesasszony ◆ úriasszonyúriasszony ◆

úrinőúrinő
kifukinkifukin ◆ adományadomány ◆ pénzadománypénzadomány
kifukukifuku ◆ dimbes-dombosságdimbes-dombosság ◆ hepehupasághepehupaság
◆ hullámossághullámosság ◆ labilitáslabilitás ◆ változatosságváltozatosság
◇ kifukucsizukifukucsizu terepmodellterepmodell ◇ kifukunitondakifukunitonda
változatosváltozatos 「Kifukuni tonda dzsinszei-o okut-
ta.」 „Változatos élete volt.” ◇ kifukunitondakifukunitonda
dimbes-dombosdimbes-dombos 「Kifukuni tonda csikei」
„dimbes-dombos terep”

kifukucsizukifukucsizu ◆ domborművűdomborművű térképtérkép ◆ terep-terep-
modellmodell
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kifukugahagesiikifukugahagesii ◆ labilislabilis 「Kanodzso-va kan-
dzsóno kifukuga hagesii.」 „Labilisak az érzel-
mei.”

kifukunitondakifukunitonda ◆ dimbes-dombosdimbes-dombos 「Kifukuni
tonda csikei」 „dimbes-dombos terep” ◆ válto-válto-
zatoszatos 「Kifukuni tonda dzsinszei-o okutta.」
„Változatos élete volt.”

kifukunoarukifukunoaru ◆ dimbes-dombosdimbes-dombos 「Kifukunoaru
csikei」 „dimbes-dombos táj”

kifukurjókifukurjó ◆ egyenetlenség mértékeegyenetlenség mértéke
kifukurjózukifukurjózu ◆ terepmodellterepmodell
kifukuszurukifukuszuru ◆ egyenetlenegyenetlen 「Romen-va kifu-
kusiteiru.」 „Az út felszíne egyenetlen.” ◆ hepe-hepe-
hupáshupás 「Micsi-va kifukusiteiru.」 „Az út hepe-
hupás.” ◆ hullámoshullámos
kifurusinokifurusino ◆ elnyűttelnyűtt 「Kifurusinosacu」 „el-
nyűtt ing” ◆ kopottkopott 「Kifurusinozubon」 „ko-
pott nadrág” ◆ viseltesviseltes 「Kifurusinoszétá」
„viseltes pulóver”

kifurusitakifurusita ◆ elnyűttelnyűtt 「Kifurusitakóto-o mini-
matotta.」 „Elnyűtt kabátot viselt.”

kifuruszukifuruszu ◆ elkoptatelkoptat 「Zubon-o kifurusita.」
„Elkoptattam a nadrágomat.” ◆ elnyűelnyű 「Kare-va
sacu-o kifurusita.」 „Elnyűtte az ingét.”

kifusakifusa ◆ adakozóadakozó
kifuszaramikifuszarami ◆ téliszalámitéliszalámi 「Kifuszarami-va
nagamocsidearu.」 „A téliszalámi sokáig eláll.”

kifuszurukifuszuru ◆ adakozikadakozik 「Ano hito-va kifusita-
kotoganai.」 „Az az ember sohasem adakozik.”
◆ adományozadományoz 「Jófuku-o mazusii hitoni kifus-
ita.」 „A szegényeknek ruhákat adományoztam.”
◆ elajándékozelajándékoz 「Konpjútá-o kifusita.」 „El-
ajándékoztam a számítógépemet.” ◆ felajánlfelajánl
「Koreranoszétá-o kifusitainodeszuga.」 „Ezeket
a pulóvereket szeretném felajánlani!”

kifuvainkifuvain ◆ aszúaszú ◆ aszúboraszúbor
kigakiga ◆ éhezéséhezés 「Kigade teasigajasze hoszot-
ta.」 „Az éhezéstől elvékonyodtak a végtagjai.” ◆

éhínségéhínség 「Kigano sinkokuna csiikini sokurjó-o
kubatta.」 „Élelmet osztottak az éhínség sújtotta
területeken.”

kigaaraikigaarai ◆ ingerlékenyingerlékeny 「Kiga arai otoko」
„ingerlékeny pasi” ◆ megbokrosodikmegbokrosodik 「Kono
uma-va kiga arai.」 „Ez a ló könnyen megbokro-
sodik.”

kigaarukigaaru ◆ akarakar 「Hontóni hataraku kigaareba
sigoto-va arujo.」 „Van itt munka, ha tényleg
akarsz dolgozni.”

kigaaukigaau ◆ megértimegérti egymástegymást 「Ano fuszai-va
kiga aimaszu.」 „Az a házaspár jól megérti egy-
mást.”

kigacuitaraszokoniirukigacuitaraszokoniiru ◆ belecsöppenbelecsöppen 「Ki-
gacuitara kucsigenkanodo man nakaniita.」 „Be-
lecsöppentem egy veszekedés kellős közepébe.”

kigacujoikigacujoi ◆ akaratosakaratos 「Futaritomo kiga cu-
jokute kenkabakarisiteiru.」 „Mindketten akara-
tosak, ezért folyton veszekednek.” ◆ hajthatat-hajthatat-
lanlan 「Kanodzso-va kiga cujokute otto-o iinarini-
siteiru.」 „A nő hajthatatlan, a férjének azt kell
tennie, amit mond neki.” ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen
kigacukukigacuku ◆ észbeészbe kapkap 「Kigacuitara szaifu-va
kietesimatta.」 „Amikor észbe kaptam, már el is
tűnt a pénztárcám.” ◆ eszébeeszébe jutjut 「Szúpáde ie-
no szatóga kiretakotoni kigacuita.」 „Az áruház-
ban eszembe jutott, hogy otthon elfogyott a cu-
kor.” ◆ észreveszészrevesz 「Monga akeppanasidatta-
kotoni kigacuita.」 „Észrevettem, hogy nyitva ma-
radt a kapu.” ◆ felocsúdikfelocsúdik 「Kigacukuto sza-
ifuga kieta.」 „Mire felocsúdtam eltűnt a pénz-
tárcám.” ◆ feltűnikfeltűnik 「Karega kókóno
dókjúszeidattato-va mattaku kizukanakatta.」
„Egyáltalán nem tűnt fel neki, hogy a középiskolai
osztálytársa volt.” ◆ föleszmélföleszmél 「Kigacukuto,
noharani jokotavatteita.」 „Mire föleszméltem,
egy mezőn feküdtem.” ◆ magáhozmagához tértér 「Kiga-
cukuto jukani jokotavatteita.」 „A padlón feküd-
ve tértem magamhoz.” ◆ ocsúdikocsúdik 「Damasza-
reta hito-va kigacukunoga oszokatta.」 „Nehezen
ocsúdott, miután becsapták.” ◆ rájönrájön 「Kano-
dzsono himicuni kigacuita.」 „Rájöttem a titká-
ra.”

kigacukutócurukigacukutócuru ◆ átcsúszikátcsúszik 「Kigacukuto
szeikenga jatóni ucutta.」 „A hatalom átcsúszott
az ellenzék kezébe.”

kigacumarukigacumaru ◆ feszélyezve érzi magátfeszélyezve érzi magát
kigacsigaukigacsigau ◆ megőrülmegőrül 「Kiga csigattesimat-
ta.」 „Megőrült.” ◆ nincsnincs eszénéleszénél 「Kare-va
kiga csigatteiru.」 „Nincs eszénél.”

kigacsiiszaikigacsiiszai ◆ bátortalanbátortalan 「Kiga csiiszai
hito」 „bátortalan ember” ◆ félénkfélénk 「Kono inu-
va ógatananoni kiga csiiszaine.」 „Ez a kutya
nagytestű, mégis milyen félénk.” ◆ nyúlszívűnyúlszívű
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kigacsiiszakunarukigacsiiszakunaru ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik
「Butaini tattara kiga csiiszakunatta.」 „Amikor
felléptem a színpadra elbátortalanodtam.” ◆

megszeppenmegszeppen 「Ninmu-o sitte kiga csiiszakunat-
ta.」 „Megszeppentem a feladattól.”

kigacsirukigacsiru ◆ elterelődikelterelődik aa figyelmefigyelme
「Dórokódzsi-va uruszakute, kiga csitte hon-o
jomenakatta.」 „Az útépítés zaja elterelte a figyel-
memet, és nem tudtam olvasni.” ◆ figyelmetlenfigyelmetlen
「Kiga csitte dzsiko-o okosita.」 „Figyelmetlen
volt, és balesetet okozott.” ◆ nemnem tudtud koncent-koncent-
rálnirálni
kigadótenszurukigadótenszuru ◆ felkavarfelkavar 「Njúszude kiga
dótensita.」 „A hírek felkavarták.” ◆ ijedijed ◆ meg-meg-
ijedijed ◆ zaklatottzaklatott ◇ ki-oki-o dótenszaszerudótenszaszeru fel-fel-
zaklatzaklat 「Szenszónonjúszude kiga dótensita.」
„A háborús hírek felzaklatták.”

kigaekigae ◆ átöltözésátöltözés ◆ váltóruhaváltóruha 「Rjokóni
kigae-o jóisita.」 „Az útra váltóruhát vittem.”

kigaerukigaeru ◆ átöltözikátöltözik 「Macsigini kigaeta.」
„Átöltöztem utcai ruhába.” ◆ átöltözködikátöltözködik
「Kigaetekara ikujo!」 „Megyek, csak előbb átöl-
tözködök!” ◆ átvedlikátvedlik 「Ucsini kaettekara kiga-
eta.」 „Amikor hazaértem, átvedlettem.”

kigaeszaszerukigaeszaszeru ◆ átöltöztetátöltöztet 「Kodomo-o ki-
gaeszaszeta.」 „Átöltöztettem a gyereket.”

kigaeszurukigaeszuru ◆ átöltözikátöltözik 「Kodomo-va okiga-
esita.」 „A gyerek átöltözött.”

kigafurerukigafureru ◆ meghibbanmeghibban 「Kiga furetajóni tobi
haneta.」 „Kissé meghibbanva ugrándoztam.”

kigafuszagukigafuszagu ◆ búskomorbúskomor 「Roiroto najamiga
cuzuki kiga fuszaida.」 „A tornyosuló gondok
búskomorrá tettek.”

kigahairukigahairu ◆ koncentrálkoncentrál 「Benkjóni kiga haira-
nai.」 „Nem tudok koncentrálni a tanulásra.”

kigahajaikigahajai ◆ hirtelenhirtelen természetűtermészetű ◆ kapko-kapko-
dódó 「Anata-va kiga hajainaa. Akacsan-va mada
umareteinainonimóbebíká-o kattanone.」 „Te
nagyon kapkodsz! Még meg sem született a gye-
rek, és máris babakocsit vettél.” ◆ türelmetlentürelmetlen
kigaharerukigahareru ◆ felvidulfelvidul
kigaharukigaharu ◆ feszültfeszült 「Kiga hatteiru.」 „Feszült
vagyok.” ◆ figyelmetfigyelmet igénylőigénylő 「Kiga haru sigo-
todeszu.」 „Figyelmet igénylő munka.”

kigahikerukigahikeru ◆ bátortalanbátortalan 「Fun-ikini attósza-
re, kiga hiketesimatta.」 „Elbátortalanított a hely
légköre.”

kigaikigai ◆ ártalomártalom ◆ bántalmazásbántalmazás ◆ kárkár
kigaikigai ◆ harciasságharciasság
kigaiikigaii / kigajoikigajoi ◆ jójó természetűtermészetű ◆ nagyvo-nagyvo-
nalúnalú
kigainoarukigainoaru ◆ harciasharcias 「Darenimo makenai ki-
gainoaru hitoda.」 „Legyőzhetetlenül harcias
szellemű.”

kigai-okigai-o ataeruataeru ◆ ártárt 「Kokkaanzenni kigai-
o ataeta.」 „Ártott az ország biztonságának.” ◆

bántbánt 「Inuga hitoni kigai-o ataeta.」 „A kutya
bántotta az embert.” ◆ károsítkárosít
「Genpacudzsiko-va ókuno hitoni kigai-o atae-
ta.」 „Az atombaleset sok embert károsított.”

kigai-okigai-o kuvaerukuvaeru ◆ bántalmazbántalmaz 「Dókjúszeini
kigai-o kuvaeta.」 „Bántalmazta az osztálytársát.”

kigajaszumarukigajaszumaru ◆ nyugalmanyugalma vanvan 「Kino ja-
szumaru tokiganai.」 „Soha sincs nyugalmam.”

kigajoikigajoi / kigaiikigaii ◆ jójó természetűtermészetű ◆ nagyvo-nagyvo-
nalúnalú
kigajovaikigajovai ◆ bátortalanbátortalan ◆ bizonytalanbizonytalan
「Kare-va kiga jovakutenakanaka handandek-
inai.」 „Bizonytalan ember, nem tud dönteni.” ◆

félénkfélénk ◆ gyenge akaratúgyenge akaratú
kigajurumukigajurumu ◆ fellélegzikfellélegzik 「Sikenga ovattara
kiga jurunda.」 „Amikor a vizsga véget ért, fellé-
legeztem.” ◆ lankadlankad aa figyelmefigyelme 「Kiga jurunde
dzsiko-o okositesimatta.」 „Lankadt a figyelmem,
és baleset lett a vége.” ◆ lazítlazít 「Madamada ki-o
jurumeruvakeni-va ikanai.」 „Még nem lehet lazí-
tani!”

kigakacukigakacu ◆ harciasharcias 「Kiga katta on-na」 „har-
cias nő”

kigakankigakan ◆ éhezéséhezés
kigakarikigakari ◆ aggodalomaggodalom 「Sóraiga kigakarida.」
„Aggódok a jövőm miatt.”

kigakarinakigakarina ◆ aggasztóaggasztó 「Kógai-va kigakarina
mondaideszu.」 „A környezetszennyezés aggasztó
kérdés.”

kigakattakigakatta ◆ erőserős akaratúakaratú 「Kiga katta dzs-
oszei」 „erős akaratú nő”
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kigakavarukigakavaru ◆ meggondoljameggondolja magátmagát 「Kiga ka-
vavatte uranaikotonisita.」 „Meggondoltam ma-
gam, mégsem akarom eladni.”

kigakenikigakeni ◆ jövetjövet 「Kocsirani kigakeni miszeni
jotta.」 „Jövet beugrottam egy üzletbe.”

kigakidenaikigakidenai ◆ aggódikaggódik 「Karadano fudzsijúno
muszukono sórai-o andzsite oja-va kiga kide-
nai.」 „A szülő aggódik mozgássérült fia jövője
miatt.”

kigakidzsanaikigakidzsanai ◆ izgatottizgatott
kigakiitakigakiita ◆ frappánsfrappáns 「Kare-va kino kiita
kotae-o sita.」 „Frappáns választ adott.” ◆ szel-szel-
lemeslemes ◆ ügyesügyes 「Kare-va kiga kiitaaidia-o omoi
dasita.」 „Eszébe jutott egy ügyes ötlet.”

kigakikukigakiku ◆ elegánselegáns 「Kiga kiitahoteru」 „ele-
gáns hotel” ◆ előzékenyelőzékeny ◆ figyelmesfigyelmes 「Aru
kiga kiku szeinen-va módzsinga dóro-o vataruno-
o tecudatta.」 „Egy figyelmes fiatalember átvezet-
te a vakot az út túloldalára.” ◆ nemnem isis kellkell nekineki
mondanimondani 「Otto-va kiga kikunode szódzsi-o site-
kureru.」 „A férjemnek nem is kell mondanom, és
kitakarít.” ◆ szellemesszellemes 「Kiga kiita dzsódan」
„szellemes vicc” ◆ találékonytalálékony 「Kiga kiitajari
kata」 „találékony módszer” ◆ talpraesetttalpraesett ◆

vágvág azaz eszeesze 「Mókerukotonara kiga kiku oto-
kodeszu.」 „Ha a saját hasznát látja, vág az esze.”

kigakikukotokigakikukoto ◆ figyelmességfigyelmesség
kigakukigaku ◆ ön egyetemeön egyeteme
kigakukigaku ◆ hangszereshangszeres zenezene ◆ instrumentá-instrumentá-
lis zenelis zene
kigakukjokukigakukjoku ◆ hangszeres zeneműhangszeres zenemű
kigakuruukigakuruu ◆ belebolondulbelebolondul 「Benkjónosiszu-
gide kiga kurutta.」 „Belebolondult a tanulásba.”
◆ beleőrülbeleőrül 「Kare-va benkjónosiszugide kiga
kurutta.」 „Beleőrült a sok tanulásba.” ◆ meg-meg-
őrülőrül 「Kare-va kiga kuruttajóni mieta.」 „Úgy
nézett ki, mint aki megőrült.”

kigakuszarukigakuszaru ◆ elcsüggedelcsügged ◆ elkedvetlene-elkedvetlene-
dikdik ◆ idegesideges ◆ mérgesmérges 「Mainicsitakuszan-no
sukudaide kiga kuszatta.」 „Mérges, mert minden
nap sok a házi feladat.”

kigamaekigamae ◆ felkészültségfelkészültség 「Koibitono ojato au
kigamae-va dekiteinai.」 „Még nem vagyok fel-
készülve arra, hogy találkozzak a kedvesem szü-
leivel.” ◆ hozzáálláshozzáállás 「Engi-va rensúto
honbantode-va kigamaega csigau.」 „Más hozzá-

állás kell a gyakorláshoz és az éles előadáshoz.” ◆

körbezáró gőz-gyökkörbezáró gőz-gyök
kigamavarukigamavaru ◆ kiterjedkiterjed aa figyelmefigyelme
「Szokomade-va kiga mavaranakatta.」 „Odáig
nem terjedt ki a figyelmem.”

kigameirukigameiru ◆ elszomorodikelszomorodik ◆ levertlevert 「Mai-
nicsidzsósini sikararete kiga meiru.」 „Nagyon le-
vert vagyok, mert minden nap szid a főnököm.”

kigamidzsikaikigamidzsikai ◆ türelmetlentürelmetlen
kigamomerukigamomeru ◆ nyugtalankodiknyugtalankodik 「Kodomoga
sinpaide, kiga mometeita.」 „Nyugtalankodtam a
gyerek miatt.”

kigamukukigamuku ◆ kedvekedve tartjatartja 「Kodomo-va kiga
mukuto katazuke-o szuruga, zan-
nennakotoniicumoszóde-va arimaszen.」 „Ha
kedve tartja rendet rak a gyerek, de ez sajnos nincs
mindig így.” ◆ kedvekedve vanvan hozzáhozzá 「Kare-va kiga
muku tokidake hataraku.」 „Csak akkor dolgozik,
ha kedve van hozzá.”

kigamukumamanikigamukumamani ◆ amikoramikor kedvekedve vanvan
「Nikki-o kiga mukumamanicuketeimaszu.」
„Akkor írok a naplómba, amikor kedvem van.”

kigankigan ◆ fohászfohász ◆ imádkozásimádkozás
kiganagaikiganagai ◆ nagylélegzetűnagylélegzetű 「Kore-va kino
nagai hanasideszu.」 „Ez egy nagylélegzetű törté-
net.” ◆ türelmestürelmes 「Kare-va kino nagai hitodes-
zunode, jukkuri hanasitemoii.」 „Türelmes em-
ber, nem baj, ha lassan beszélünk.”

kiganekigane ◆ feszélyezettségfeszélyezettség ◆ kényszere-kényszere-
dettségdettség
kiganenakukiganenaku ◆ felszabadultanfelszabadultan 「Kiganenaku
otanosimi kudaszai.」 „Felszabadult szórakozást
kívánok!” ◆ fesztelenülfesztelenül 「Kareto kiganenaku
hanaszeru.」 „Vele fesztelenül tudok beszélgetni.”
◆ nemnem zavarvazavarva 「Mavarino hitoni kiganenaku
kosicude tabeta.」 „Külön helyiségben ettem,
hogy ne zavarjanak a többiek.” ◆ nyugodtannyugodtan
「Kibunga varukunattara kiganenaku ittekuda-
szai!」 „Nyugodtan szóljon, ha rosszul van!”

kiganenasinikiganenasini ◆ fesztelenülfesztelenül 「Tomodacsito
kiganenasini hanaszeru.」 „A barátommal feszte-
lenül tudok beszélni.”

kiganenoiranaikiganenoiranai ◆ felszabadultfelszabadult
kiganeszurukiganeszuru ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Kanodzso-va
kiganesiteirujódatta.」 „A nő feszélyezettnek
tűnt.”
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kiganoranaikiganoranai ◆ kedvetlenkedvetlen 「Kjó-va mattaku
kiga noranai.」 „Ma nagyon kedvetlen vagyok.” ◆

kedvtelenkedvtelen
kiganorukiganoru ◆ kedvekedve vanvan hozzáhozzá 「Pátini ikana-
ikato szaszovaretakedo, dzsiszszai-va zenzenkiga
norimaszen.」 „Megkértek, hogy nem mennék-e
el a bulira, de egyáltalán nincs kedvem hozzá.”

kiganszurukiganszuru ◆ epedezikepedezik 「Dzsibunno bjókiga
naorujóni kigansita.」 „Gyógyulásért epedezett.”
◆ imádkozikimádkozik 「Kenkó-o kiganszuru.」 „Egészsé-
gért imádkozik.”

kiganukenaikiganukenai ◆ nemnem lehetlehet lazítanilazítani ◆ nincsnincs
még túl rajtamég túl rajta
kiganukerukiganukeru ◆ állottállott leszlesz 「Konobíru-va kiga
nuketa.」 „Ez a sör állott.” ◆ elmúlikelmúlik aa pezs-pezs-
gésegése 「Szóda-va kiga nuketeita.」 „A szódának
elmúlt a pezsgése.” ◆ elmúlikelmúlik azaz izgalmaizgalma
「Omosiroszaganakunatte kiga nuketa.」 „Ami-
kor már nem találtam érdekesnek, elmúlt az izgal-
mam.” ◆ le van taglózvale van taglózva ◆ túl van rajtatúl van rajta
kiganuketakiganuketa ◆ poshadtposhadt 「Konobíru-va mó kiga
nuketeimaszu.」 „Ez a sör már poshadt.”

kigaóikigaói ◆ mindenbemindenbe belekapbelekap 「Kare-va onga-
kunimo kaiganimoto kiga ói hitodeszu.」 „Zenél,
fest, mindenbe belekap.” ◆ nőcsábásznőcsábász 「Ano
gaka-va kiga ói hitodeszu.」 „Az a festő egy nőcsá-
bász.”

kigaokasikunarukigaokasikunaru ◆ megőrülmegőrül 「Sakkinmamire-
de kigaokasikunatta.」 „A fojtogató adósságai mi-
att megőrült.”

kigaokenaikigaokenai ◆ feszélyezetlenfeszélyezetlen 「Kare-va kiga
okenai hitodeszune.」 „Ha vele vagyok, nem ér-
zem feszélyezve magam.”

kigaókiikigaókii ◆ bőkezűbőkezű 「Kare-va kiga ókikute, icu-
mo gocsiszósitekureru.」 „Mindig bőkezűen meg-
vendégel.” ◆ merészmerész 「Oszake-o nomuto kiga
ókikunaru.」 „Ha iszik, merész lesz.”

kigaókikunarukigaókikunaru ◆ jókedvűjókedvű leszlesz 「Kare-va
oszake-o nomuto kibunga ókikunaru.」 „Ha iszik,
jókedvű lesz.” ◆ madaratmadarat lehetnelehetne velevele fogat-fogat-
nini 「Takarano vake mae-o uke tori kiga ókikunat-
ta.」 „Madarat lehetett volna fogatni velem, ami-
kor megkaptam a részemet a kincsből.” ◆ meg-meg-
gondolatlangondolatlan 「Kiga ókikunatte keiszacuni
kenka-o uttesimatta.」 „Meggondolatlanul bele-
kötöttem a rendőrbe.” ◇ oszakedekigaókiku-oszakedekigaókiku-

narunaru fejébefejébe szállszáll azaz italital 「Oszake-o nonde
kiga ókikunatte, min-nani gocsiszósitesimatta.」
„Fejembe szállt az ital, és mindenkit megvendé-
geltem.” ◇ kigaókikunattekigaókikunatte meggondolatla-meggondolatla-
nulnul 「Kiga ókikunatte kuruma-o kattesimatta.」
„Meggondolatlanul vettem egy autót.”

kigaókikunattekigaókikunatte ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul 「Kiga
ókikunatte kuruma-o kattesimatta.」 „Meggon-
dolatlanul vettem egy autót.”

kigaomoikigaomoi ◆ kelletlenkelletlen 「Tansinfunin-va kiga
omoi.」 „Kelletlenül nézek a magányos kiküldetés
elé.” ◆ nehéznehéz aa szíveszíve 「Vakareta
koibitonokoto-o omouto kiga omoi.」 „Nehéz a
szívem, amikor az elhagyott kedvesemre gondo-
lok.”

kigarakuninarukigarakuninaru ◆ elmúlikelmúlik aa gondjagondja ◆ meg-meg-
könnyebbülkönnyebbül 「Purodzsekutoga ovatte kiga ra-
kuninatta.」 „Amikor véget ért a projekt, meg-
könnyebbültem.” ◆ mindenminden gondjagondja elmúlikelmúlik
「Suppansita honno ure juki-o mite kiga rakuni-
natta.」 „Minden gondom elmúlt, amikor láttam,
hogy mennyire viszik a könyvemet.”

kigarjóhókigarjóhó ◆ koplalókúrakoplalókúra
kigarukigaru ◆ könnyedségkönnyedség ◆ lezserséglezserség
kigarunakigaruna ◆ fesztelenfesztelen 「Kigaruna kaiva」
„fesztelen beszélgetés” ◆ könnyedkönnyed 「Kigaruna
csósi」 „könnyed hangvétel” ◆ lezserlezser 「Kigaru-
na fukuszó-o sita.」 „Lezser ruhában voltam.”

kigarunikigaruni ◆ fenntartásfenntartás nélkülnélkül 「Kareni ki-
garuni kikeru.」 „Tőle fenntartás nélkül megkér-
dezhetem.” ◆ fesztelenülfesztelenül 「Tomodacsino
maede-va kigaruni furu mau.」 „Barátai előtt
fesztelenül viselkedik.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Sicu-
mongaareba kigaruni kiitekudaszai.」 „Ha van
kérdése, nyugodtan kérdezze meg!”

kigasakigasa ◆ éhenkórászéhenkórász
kigasinaikigasinai ◆ nincsnincs kedvekedve 「Hataraku kigasi-
nai.」 „Nincs kedvem dolgozni.”

kigasiraszekireikigasiraszekirei ◆ citrombillegetőcitrombillegető
kigasitenaranaikigasitenaranai ◆ úgyúgy érezérez 「Nedan-va ka-
varazu sóhinga csiiszakunatta kigasitenaranai.」
„Úgy érzem változatlan ár mellett kisebb lett a ter-
mék.”

kigasizumarukigasizumaru ◆ megnyugszikmegnyugszik 「Nakanaka
kiga sizumaranai.」 „Nehezen tudok megnyugod-
ni.”
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kigaszaszukigaszaszu ◆ fájfáj 「Aiszacumosinaide vakare-
tanode, kiga szasiteiru.」 „Fáj, hogy búcsúszó nél-
kül váltunk el.” ◆ furdalja a lelkiismeretfurdalja a lelkiismeret
kigaszekukigaszeku ◆ izgulizgul 「Mudani kiga szeita.」 „Kár
volt izgulni.” ◆ kapkodkapkod 「Kiga szeite sippaisi-
ta.」 „Hibáztam, mert kapkodtam.” ◆ megsze-megsze-
lesediklesedik 「Hajaku katóto kiga szeite, sippaisite-
simatta.」 „Megszelesedve győzni akartam, de
vesztettem.”

kigaszukigaszu ◆ nemesgázoknemesgázok
kigaszumukigaszumu ◆ nyugodiknyugodik 「Sigoto-o ovaraszena-
ito kiga szumanakatta.」 „Addig nem nyugodtam,
amíg be nem fejeztem a munkát.” ◆ nyugsziknyugszik
「Karegajattato sómeiszurumade kigaszuma-
nai.」 „Addig nem nyugszom, amíg be nem bizo-
nyítom, hogy ő tette.”

kigaszurukigaszuru ◆ érzéseérzése vanvan 「Madakono ucsini
sindaobaacsanga szundeiru kigaszuru.」 „Olyan
érzésem van, mintha ebben a házban még mindig
itt lakna az a halott öregasszony.” ◆ rémlikrémlik 「At-
takotogaarujóna kigaszuru.」 „Úgy rémlik, már
találkoztunk.” ◆ sejtsejt 「Karegamata csikokuszu-
rujóna kigaszuru.」 „Sejtem, hogy megint késni
fog.”

kigaszuruikigaszurui ◆ nemesgázoknemesgázok
kigaszuszumanaikigaszuszumanai ◆ nincsnincs kedvekedve 「Gakkóni
ikuno-va kiga szuszumanai.」 „Nincs kedvem is-
kolába menni.”

kigaszuszumukigaszuszumu ◆ kedvekedve vanvan 「Mainicsinomi
kaini ikuno-va kiga szuszumanai.」 „Nincs ked-
vem minden nap inni járni.” ◆ rávesziráveszi magátmagát
「Szono sigoto-va dómo kiga szuszumanai.」 „Se-
hogyan sem tudom rávenni magam, hogy megcsi-
náljam azt a munkát.”

kigatacukigatacu ◆ idegesideges 「Sigotogahakadoranai-
node kiga tatteiru.」 „Ideges vagyok, mert nem
haladok a munkámmal.”

kigatasikanakigatasikana ◆ eszénéleszénél vanvan 「Ki-va tasika-
kai?」 „Eszednél vagy?” ◆ észnélésznél vanvan 「Ki-va
tasikaka?」 „Észnél vagy?”

kigatentószurukigatentószuru ◆ megrémülmegrémül 「Dzsikono
sirasze-o kiite kiga tentósita.」 „Amikor a baleset-
ről hallottam, megrémültem.”

kigatogamerukigatogameru ◆ furdaljafurdalja aa lelkiismeretlelkiismeret
「Kare-o azamuite, kiga togameta.」 „Furdalt a
lelkiismeret, hogy becsaptam.”

kigatókunarukigatókunaru ◆ ájulásájulás környékezikörnyékezi 「Szu-
szamadzsii dzsikogenba-o mite kiga tókutta.」 „A
borzalmas baleset látványától az ájulás környéke-
zett.”

kigauszerukigauszeru ◆ elmegyelmegy aa kedvekedve 「Kekkonszuru
kiga uszeta.」 „Elment a kedvem a házasságtól.”

kigavakaikigavakai ◆ lélekben fiatallélekben fiatal
kigekikigeki ◆ komédiakomédia ◆ vígjátékvígjáték 「Kigekitosite
hadzsimatte higekide ovatta.」 „Vígjátéknak in-
dult, de tragédia lett belőle.”

kigekihaijúkigekihaijú ◆ komikuskomikus
kigeki-o endzsirukigeki-o endzsiru ◆ komédiázikkomédiázik
kigekiszakkakigekiszakka ◆ vígjátékszerzővígjátékszerző
kigekitekinakigekitekina ◆ komikuskomikus 「Kigekitekina ba-
men」 „komikus jelenet”

kigenkigen ◆ időszámításidőszámítás kezdetekezdete ◆ korszakkorszak
kezdetekezdete ◇ sinkigensinkigen újúj korszakkorszak 「Sinkigen-o
kakuszuru hacumei」 „új korszakot nyitó felfede-
zés”

kigenkigen ◆ határidőhatáridő 「Siharaikigenga szugita.」
„Túlléptük a fizetési határidőt.” ◆ időtartamidőtartam
「Daiettoni kigen-o cuketa.」 „Megszabtam a di-
éta időtartamát.” ◇ siharaikigensiharaikigen fizetésifizetési ha-ha-
táridőtáridő ◇ sóhikigensóhikigen lejáratlejárat 「Sokuhin-o só-
hikigenmade tabenakerebanaranai.」 „A lejárat
napjáig meg kell enni az élelmiszert.” ◇ sómiki-sómiki-
gengen szavatosságiszavatossági időidő 「Gjúnjúno sómikigen-
ga kireta.」 „A tejnek lejárt a szavatossági ideje.”
◇ nónjúkigennónjúkigen szállításiszállítási határidőhatáridő ◇ nónjúki-nónjúki-
gengen fizetésifizetési határidőhatáridő ◇ nófukigennófukigen befize-befize-
tésitési határidőhatáridő 「Sotokuzeino nófukigen」 „jö-
vedelemadó befizetési határideje” ◇ henkjakuki-henkjakuki-
gengen kölcsönzésikölcsönzési határidőhatáridő 「Kasidasitosono
henkjakukigen」 „könyvtári könyv kölcsönzési
határideje” ◇ júkókigenjúkókigen érvényességiérvényességi időidő
「Kippuno júkókigenga kireta.」 „Lejárt a jegy ér-
vényességi ideje.”

kigenkigen ◆ eredeteredet 「Toruko gokigenno kotoba」
„török eredetű szó” ◇ szeimeinokigenszeimeinokigen életélet
eredeteeredete ◇ szeimeinokigenszeimeinokigen életélet keletkezé-keletkezé-
sese
kigenkigen ◆ hangulathangulat 「Rjórino adzsi-va sefuno ki-
gennijoru.」 „Az étel íze a szakács hangulatától
függ.” ◆ kedélykedély ◆ kedélyállapotkedélyállapot ◆ kedvkedv
「Kjó-va kigenga varui.」 „Ma rossz a kedvem.” ◇

ippaikigenippaikigen pityókáspityókás hangulathangulat 「Ippaikigen-
de odotta.」 „Pityókás hangulatban táncolt.” ◇
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gokigengokigen közérzetközérzet 「Gokigen-va ikagadeszu-
ka?」 „Hogy van?” ◇ gokigen-nagokigen-na jókedvűjókedvű
「Gokigenna cuma」 „jókedvű feleség” ◇

gokigen-nanamenogokigen-nanameno rosszkedvűrosszkedvű 「Gokigen-
nanameno dzsósi」 „rosszkedvű főnök” ◇

gokigen-jógokigen-jó vigyázz magadravigyázz magadra
kigencukinokigencukino ◆ bizonyosbizonyos ideigideig érvényesérvényes
「Kigencukinoraiszenszu」 „egy bizonyos ideig
érvényes licenc” ◆ határidőhözhatáridőhöz kötöttkötött ◆ le-le-
járattaljárattal rendelkezőrendelkező 「Kigencukino kippu」
„lejárattal rendelkező jegy” ◆ meghatározottmeghatározott
idejűidejű 「Kigencukino sigoto」 „meghatározott
idejű munka” ◇ júkókigencukinojúkókigencukino érvényes-érvényes-
ségiségi idővelidővel rendelkezőrendelkező 「Júkókigencukino va-
ribikikúpon」 „érvényességi idővel rendelkező ár-
engedményes kupon” ◇ júkókigencukinojúkókigencukino idő-idő-
korlátoskorlátos 「Júkókigencukinopaszuvádo」 „idő-
korlátos jelszó”

kigen-encsókigen-encsó ◆ határidőhatáridő meghosszabbításameghosszabbítása
◆ időtartam meghosszabbításaidőtartam meghosszabbítása
kigengakurukigengakuru ◆ elérkezikelérkezik aa határidőhatáridő 「Kaku-
teisinkokuno kigenga kita.」 „Elérkezett az adó-
bevallás határideje.”

kigenganaorukigenganaoru ◆ megvigasztalódikmegvigasztalódik 「Cuma-
va kenkano atodeszuguni kigenga naotta.」 „A fe-
leségem a veszekedésünk után hamar megvigasz-
talódott.”

kigengavaruikigengavarui ◆ rosszkedvűrosszkedvű 「Dójattemo ki-
genno varui dórjó-o nadamerukotogadekinai.」
„Semmivel sem lehetett felvidítani a rosszkedvű
kollégámat.”

kigengirekigengire ◆ lejáráslejárás
kigengiretonarukigengiretonaru ◆ lejárlejár 「Keijaku-va kigengi-
retonatta.」 „Lejárt a szerződésem.”

kigengokigengo ◆ időszámításunkidőszámításunk szerintszerint 「Kigen-
gohappjakukjúdzsúroku nen」 „időszámításunk
szerint 896” ◆ időszámításunkidőszámításunk utánután ◆ Krisz-Krisz-
tus utántus után
kigen-jokukigen-joku ◆ jókedvűenjókedvűen 「Kaisano fun-ikiga
varukute, kigen-joku hatarakenai.」 „A rossz
munkahelyi légkör miatt nem tudok jókedvűen
dolgozni.”

kigenmaehenszaikigenmaehenszai ◆ előtörlesztéselőtörlesztés 「Rón-no
kigenmaehenszai-o sita.」 „Előtörlesztettem a
kölcsönömet.”

kigenmaenikigenmaeni ◆ lejáratlejárat előttelőtt 「Kigenmaeni
saken-o uketa.」 „A lejárat előtt megcsináltattam
a kocsi műszaki vizsgáját.”

kigenmanrjókigenmanrjó ◆ határidőhatáridő letelteletelte
「Konokádo-va júkókigenmanrjóno ih-ka gecu-
maekara kósindekimaszu.」 „Ezt a kártyát az ér-
vényességi határidő előtt egy hónappal meg lehet
hosszabbítani.”

kigen-nainikigen-naini ◆ időtartamonidőtartamon belülbelül 「Szadame-
rareta kigen-naini hensinsita.」 „A meghatározott
időtartamon belül elküldtem a választ.”

kigen-nojoikigen-nojoi ◆ jókedvűjókedvű
kigen-nokiretakigen-nokireta ◆ lejártlejárt 「Kigenno kiretapa-
szupóto」 „lejárt útlevél”

kigen-okigen-o naoszunaoszu ◆ felvidítfelvidít 「Cumano egaode
otto-va kigen-o naosita.」 „A feleség mosolyával
felvidította a férjét.”

kigen-okigen-o nobaszunobaszu ◆ átütemezátütemez 「Rón-no
henszaikigen-o nobasita.」 „Átütemeztük az
adósságot.”

kigen-okigen-o szokoneruszokoneru ◆ megharagítmegharagít 「Dzsósino
kigen-o szokonetesimatta.」 „Megharagítottam a
főnökömet.”

kigen-okigen-o szondzsiruszondzsiru ◆ megbántmegbánt 「Cumano
kigen-o szondzsitesimatta.」 „Valamivel megbán-
tottam a feleségemet.”

kigen-okigen-o torimuszubutorimuszubu ◆ kegyeibekegyeibe férkőzikférkőzik
「Dzsósino kigen-o tori muszunda.」 „A főnöke
kegyeibe férkőzött.”

kigen-okigen-o torutoru ◆ kedvébenkedvében járjár 「Dzsósino
kigen-o toruno-va muzukasii.」 „Nehéz a főnö-
köm kedvében járni.”

kigen-okigen-o varukuszuruvarukuszuru ◆ megbántmegbánt 「Hahano
kigen-o varukusitesimatta.」 „Megbántottam
anyukámat.”

kigenszurukigenszuru ◆ eredered 「Csúgokuni kigenszuru
singatakorona kanszensó」 „Kínából eredő covid
fertőzés”

kigentorikigentori ◆ kedvébenkedvében járnijárni valakinekvalakinek ◆

talpnyalótalpnyaló
kigenzenkigenzen ◆ időszámításunkidőszámításunk előttelőtt 「Kigen-
zenszanzen nennoedzsiputo」 „Egyiptom, időszá-
mításunk előtt 3000-ben” ◆ Krisztus előttKrisztus előtt
kigikigi ◆ fákfák
kigikukigiku ◆ sárga krizantémsárga krizantém
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kigirekigire ◆ fadarabfadarab
kigiszukigiszu ◆ fácánfácán
kigjókigjó ◆ vállalatvállalat 「Kigjó-o okoszu.」 „Válla-
latot alapít.” ◇ aitíkigjóaitíkigjó informatikaiinformatikai válla-válla-
latlat ◇ akadzsikigjóakadzsikigjó veszteségesveszteséges vállalatvállalat ◇

ótekigjóótekigjó nagyvállalatnagyvállalat ◇ gaisikeikigjógaisikeikigjó kül-kül-
földiföldi érdekeltségűérdekeltségű vállalatvállalat ◇ kjódókigjókjódókigjó
közösközös vállalatvállalat ◇ kokujúkigjókokujúkigjó államiállami válla-válla-
latlat ◇ sókigjósókigjó kisvállalatkisvállalat ◇ dzsódzsókig-dzsódzsókig-
jójó tőzsdéntőzsdén jegyzettjegyzett vállalatvállalat ◇ sinkókigjósinkókigjó
újúj vállalkozásvállalkozás ◇ szutátoappukigjószutátoappukigjó újúj vál-vál-
lalkozáslalkozás ◇ daikigjódaikigjó nagyvállalatnagyvállalat 「Daikig-
jórankingu」 „nagyvállalatok ranglistája” ◇ ta-ta-
kokuszekikigjókokuszekikigjó multinacionálismultinacionális vállalatvállalat ◇

csúkigjócsúkigjó középvállalatközépvállalat ◇ csúsókigjócsúsókigjó kis-kis-
vagyvagy középméretűközépméretű vállalatvállalat ◇ csúsókigjócsúsókigjó
kis-kis- ésés középméretűközépméretű vállalatvállalat ◇ haitekukig-haitekukig-
jójó csúcstechnológiaicsúcstechnológiai vállalatvállalat ◇ fukugókig-fukugókig-
jójó konglomerátumkonglomerátum ◇ manmoszukigjómanmoszukigjó óriás-óriás-
vállalatvállalat ◇ minkankigjóminkankigjó magánvállalkozásmagánvállalkozás
◇ junikónkigjójunikónkigjó unikornisunikornis vállalkozásvállalkozás ◇ rei-rei-
szaikigjószaikigjó mikrovállalatmikrovállalat
kigjókigjó ◆ cégalapításcégalapítás ◆ vállalkozásvállalkozás
kigjókigjó ◆ szövőiparszövőipar ◆ textilipartextilipar
kigjóbecukumiaikigjóbecukumiai ◆ vállalativállalati szakszervezetszakszervezet

kigjógappeikigjógappei ◆ vállalatok fúziójavállalatok fúziója
kigjógódókigjógódó ◆ tröszttröszt
kigjógurúpukigjógurúpu ◆ vállalatcsoportvállalatcsoport
kigjóhimicukigjóhimicu ◆ vállalati titokvállalati titok
kigjóimédzsikigjóimédzsi ◆ vállalat imázsavállalat imázsa
kigjókakigjóka ◆ gyárosgyáros ◆ iparűzőiparűző
kigjókakigjóka ◆ vállalkozóvállalkozó
kigjókaszeisinkigjókaszeisin ◆ vállalkozói szellemvállalkozói szellem
kigjókaszeisinkigjókaszeisin ◆ vállalkozó szellemvállalkozó szellem
kigjókeieikigjókeiei ◆ vállalatvezetésvállalatvezetés
kigjókeieisakigjókeieisa ◆ vállalatmenedzservállalatmenedzser
kigjókeitaikigjókeitai ◆ vállalatformavállalatforma
kigjókibokigjókibo ◆ cégméretcégméret
kigjónaikigjónai ◆ vállalaton belülvállalaton belül
kigjónaikjóikukigjónaikjóiku ◆ továbbképzéstovábbképzés ◆ vállalativállalati
oktatásoktatás
kigjónenkinkigjónenkin ◆ vállalati nyugdíjvállalati nyugdíj
kigjónokeieikigjónokeiei ◆ vállalatvezetésvállalatvezetés
kigjónotaisicukigjónotaisicu ◆ vállalati kultúravállalati kultúra

kigjórengókigjórengó ◆ kartellkartell ◆ szindikátusszindikátus
kigjósinkigjósin ◆ vállalativállalati szellemszellem ◆ vállalkozóivállalkozói
szellemszellem
kigjószaimukigjószaimu ◆ vállalati adósságvállalati adósság
kigjótócsikigjótócsi ◆ vállalati kormányzásvállalati kormányzás
kigjótósikigjótósi ◆ vállalati beruházásvállalati beruházás
kigokigo ◆ évszakra utaló szóévszakra utaló szó ◆ évszakszóévszakszó
kigókigó ◆ jeljel 「Kono kigó-va modzsika szúdzsika
vakarimaszen.」 „Nem tudom, hogy ez a jel betű-
e vagy szám.” ◆ jelsorozatjelsorozat ◆ szimbólumszimbólum ◇

enzankigóenzankigó műveletiműveleti jeljel ◇ ongakukigóongakukigó zeneizenei
jeljel ◇ onszeikigóonszeikigó fonetikaifonetikai jeljel ◇ onbukigóonbukigó
kulcskulcs ◇ kakezan-nokigókakezan-nokigó szorzásjelszorzásjel ◇

tasizan-nokigótasizan-nokigó összeadásjelösszeadásjel ◇ csizukigócsizukigó
térképészetitérképészeti jeljel ◇ hacuonkigóhacuonkigó fonetikaifonetikai
jeljel ◇ hikizan-nokigóhikizan-nokigó kivonásjelkivonásjel ◇ hjóonki-hjóonki-
gógó fonetikusfonetikus jeljel ◇ puraszukigópuraszukigó pluszjelpluszjel ◇

furattonokigófurattonokigó leszállítóleszállító jeljel ◇ mainaszuki-mainaszuki-
gógó mínuszjelmínuszjel ◇ varizan-nokigóvarizan-nokigó osztásjelosztásjel
kigókigó ◆ ecsetművészetecsetművészet
kigodzsitenkigodzsiten ◆ évszakszótárévszakszótár
kigógakukigógaku ◆ szemiotikaszemiotika
kigókakigóka ◆ jelölésjelölés
kigókeikigókei ◆ jelrendszerjelrendszer
kigokocsikigokocsi ◆ kényelemkényelem 「Konoszúcu-va kigoko-
csigaii.」 „Ez az öltöny kényelmes.”

kigokorokigokoro ◆ gondolkodásmódgondolkodásmód 「Nan-
nentattemo kareto-va amari kigokoroga sirenai.」
„Már jó néhány év eltelt, de még mindig nem tud-
tam teljesen kiismerni a gondolkodásmódját.”

kigokorogatódzsirukigokorogatódzsiru ◆ megértikmegértik egymástegymást
「Kare-va kigokoroga cúdzsiteiru tomodacsida.」
„Ezzel a barátommal jól megértjük egymást.”

kigokoronosiretakigokoronosireta ◆ közeliközeli 「Kareto-va kigok-
orono sireta nakada.」 „Közeli barátok vagyunk.”

kigó-okigó-o cukerucukeru ◆ jeletjelet rakrak 「Szúdzsinimaina-
szuno kigó-o cuketa.」 „Negatív jelet raktam a
szám elé.”

kigóronkigóron ◆ szemiotikaszemiotika
kigóronrigakukigóronrigaku ◆ szimbolikus logikaszimbolikus logika
kigótaikeikigótaikei ◆ jelrendszerjelrendszer
kigukigu ◆ eszközeszköz 「Irjókigu」 „gyógyászati esz-
köz” ◆ készülékkészülék 「Denkikigu」 „elektromos ké-
szülék” ◆ kütyükütyü 「Densikigu」 „elektronikus
kütyü” ◆ szerkezetszerkezet ◇ dzsikkenkigudzsikkenkigu kísér-kísér-
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letileti eszközeszköz ◇ sómeikigusómeikigu világítóeszközvilágítóeszköz ◇

danbókigudanbókigu fűtőeszközfűtőeszköz ◇ csórikigucsórikigu konyha-konyha-
eszközeszköz ◇ csórikigucsórikigu főzőeszközfőzőeszköz ◇ denkikigudenkikigu
elektromos készülékelektromos készülék
kigukigu ◆ aggodalomaggodalom 「Kiguno nen-o idaiteiru.」
„Aggodalmat érzett.” ◆ fenyegetettségfenyegetettség 「Ki-
guno nenni karareta.」 „Fenyegetettséget érzett.”
◇ zecumecukigusuzecumecukigusu veszélyeztetettveszélyeztetett fajfaj ◇

hiszokanakiguhiszokanakigu belső aggodalombelső aggodalom
kigúkigú ◆ páratlan-párospáratlan-páros
kigúkigú ◆ megszállásmegszállás
kigúkigú ◆ véletlenvéletlen találkozástalálkozás 「Kigúdane!」
„Micsoda véletlen találkozás!”

kigúkenszakigúkensza ◆ paritás-ellenőrzésparitás-ellenőrzés
kigumikigumi ◆ faszerkezetfaszerkezet ◆ favázfaváz
kigunonenkigunonen ◆ rosszrossz előérzetelőérzet 「Kiguno nen-o
idaku.」 „Rossz előérzete van.”

kiguraikigurai ◆ büszkeségbüszkeség ◆ gőggőg ◆ méltóságér-méltóságér-
zetzet ◇ kiguraigatakaikiguraigatakai méltóságánméltóságán alulinakalulinak
érezérez 「Kiguraiga takakute kócúkikan-o cukava-
nai.」 „Méltóságán alulinak érzi, hogy tömegköz-
lekedést használjon.”

kiguraigatakaikiguraigatakai ◆ gőgösgőgös ◆ méltóságánméltóságán alu-alu-
linaklinak érezérez 「Kiguraiga takakute kócúkikan-o cu-
kavanai.」 „Méltóságán alulinak érzi, hogy tö-
megközlekedést használjon.”

kigurókiguró ◆ aggodalomaggodalom 「Kodomono bjókinoko-
tode kiguróga taenai.」 „Aggodalmat okoz, hogy a
gyerekem beteg.” ◆ gondgond 「Aru csúno ottode ki-
guróga taenai.」 „Gondot okoz az iszákos férjem.”
◆ stresszstressz 「Okaneno sinpaiga óku, kiguróga ta-
enai.」 „A szűkölködés folyamatos stresszt okoz
nekem.” ◇ kigurógataenaikigurógataenai felemésztfelemészt 「Ot-
tono uvakide kiguróga taenai.」 „Felemészt a fér-
jem hűtlensége.”

kigurógataenaikigurógataenai ◆ felemésztfelemészt 「Ottono uvaki-
de kiguróga taenai.」 „Felemészt a férjem hűtlen-
sége.”

kigúsakigúsa ◆ éjszakára megszálló vendégéjszakára megszálló vendég
kiguszarerukiguszareru ◆ veszélyeveszélye fenyegetifenyegeti 「Kono
tori-va zecumecuga kiguszareiru.」 „Ezt a madárt
a kihalás veszélye fenyegeti.”

kiguszurikiguszuri ◆ természetes gyógyszertermészetes gyógyszer
kiguszurukiguszuru ◆ aggódikaggódik 「Sórai-o kiguszuru.」 „A
jövőért aggódik.” ◆ tarttart 「Csikai sóraidzsisinno
haszszeiga kiguszareteiru.」 „Tartanak egy köze-

li földrengéstől.” ◇ kiguszarerukiguszareru veszélyeveszélye fe-fe-
nyegetinyegeti 「Kono tori-va zecumecuga kiguszarei-
ru.」 „Ezt a madárt a kihalás veszélye fenyegeti.”
◇ kiken-okiken-o kiguszurukiguszuru veszélytőlveszélytől tarttart
「Kiken-o kigusita.」 „Veszélytől tartottam.”

kigúszurukigúszuru ◆ megszállmegszáll
kihacukihacu ◆ elillanáselillanás ◆ elpárolgáselpárolgás
kihacujukihacuju ◆ benzinbenzin
kihacuszaikihacuszai ◆ kint lévő kötvénykint lévő kötvény
kihacuszeikihacuszei ◆ illékonyságillékonyság
kihacuszeibussicukihacuszeibussicu ◆ illóanyagillóanyag
kihacuszeijukihacuszeiju ◆ éterikus olajéterikus olaj ◆ illóolajillóolaj
kihacuszeinocujoikihacuszeinocujoi ◆ illékonyillékony
kihacuszurukihacuszuru ◆ elillanelillan 「Ekitaiga kihacusita.」
„A folyadék elillant.” ◆ illanillan 「Ekitai-va kihacus-
ita.」 „A folyadék a levegőbe illant.”

kihadakihada ◆ fakéregfakéreg
kihadakihada ◆ amúri parásfaamúri parásfa ◆ parásfaparásfa
kihadamagurokihadamaguro ◆ sárgaúszójú tonhalsárgaúszójú tonhal
kihakukihaku ◆ energikusságenergikusság 「Csímu-va kihakunia-
fureta siai-o miszeta.」 „A csapat energikus já-
tékot mutatott.” ◆ határozottsághatározottság 「Kareno
dzsi-va kihakuga kaketeiru.」 „A kézírásából hi-
ányzik a határozottság.” ◆ lelkesedéslelkesedés 「Kiha-
kuni micsita sigotoburi-o miszeta.」 „Lelkesen
dolgozott.” ◆ tántoríthatatlanságtántoríthatatlanság
kihakugakomottakihakugakomotta ◆ fergetegesfergeteges 「Kihakuga-
komotta engekidatta.」 „Fergeteges előadás volt.”
◆ lelkeslelkes 「Kihakugakomotta giron-o sita.」
„Lelkesen vitázott.”

kihakujóekikihakujóeki ◆ híg oldathíg oldat
kihakunakihakuna ◆ gyérgyér 「Kihakuna dzsinkó」 „gyér
népesség” ◆ híghíg 「Kihakuna jóeki」 „híg oldat”
◆ kevéskevés 「Kihakunajaru ki」 „kevés munka-
kedv” ◆ ritkaritka 「Kihakuna kúki」 „ritka levegő”
◆ szegényesszegényes 「Kihakuna ningenkankei」 „sze-
gényes emberi kapcsolatok”

kihakunensókihakunensó ◆ szegénykeverékes égésszegénykeverékes égés
kihakunensóendzsinkihakunensóendzsin ◆ szegénykeverékesszegénykeverékes
motormotor
kihankihan ◆ elváráselvárás ◆ mintaminta ◆ normanorma ◆ norma-norma-
tívatíva ◇ kihanbunpókihanbunpó előíróelőíró nyelvtannyelvtan ◇ sakai-sakai-
kihankihan társadalmi elvárástársadalmi elvárás
kihanbunpókihanbunpó ◆ előíró nyelvtanelőíró nyelvtan
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kihandzsikihandzsi ◆ egyszerűsített kínai írásjelegyszerűsített kínai írásjel
kihangakukihangaku ◆ normatív tudománynormatív tudomány
kihangengogakukihangengogaku ◆ előíró nyelvészetelőíró nyelvészet
kihantekihószokukihantekihószoku ◆ normatív törvénynormatív törvény
kihazukasiikihazukasii ◆ félénkfélénk ◆ szégyenlősszégyenlős
kiheikihei ◆ huszárhuszár ◆ lovasságlovasság ◆ lovasságilovassági ka-ka-
tonatona ◇ keikiheikeikihei könnyűlovaskönnyűlovas ◇ keikiheikeikihei
könnyűlovasságkönnyűlovasság ◇ dzsúkiheidzsúkihei nehézlovasnehézlovas ◇

dzsúkiheidzsúkihei nehézlovasságnehézlovasság
kiheicsútaikiheicsútai ◆ lovasszázadlovasszázad
kiheirentaikiheirentai ◆ lovasezredlovasezred
kiheitaikiheitai ◆ lovasságlovasság
kihekikiheki ◆ furcsafurcsa szokásszokás ◇ kihekinoaruhitokihekinoaruhito
különckülönc
kihekinoaruhitokihekinoaruhito ◆ különckülönc
kihenkihen ◆ bal oldali fa-gyökbal oldali fa-gyök
kihikihi ◆ elkerüléselkerülés ◆ kifogásoláskifogásolás 「Szaiban-
inno kihi」 „esküdt kifogásolása” ◆ megtaga-megtaga-
dásdás 「Csóheikihi」 „katonai szolgálat megtaga-
dása” ◆ visszautasításvisszautasítás 「Szaibankanno kihi」
„bíró visszautasítása”

kihinkihin ◆ előkelőségelőkelőség 「Kihinno takaireszuto-
ran」 „előkelő étterem” ◆ kifinomultságkifinomultság
「Otenbade kihinni kaketeita.」 „Hiányzott a
fruskából a kifinomultság.” ◆ méltóságméltóság ◇ kihin-kihin-
noarunoaru kecseskecses 「Dzsoóno kihinnoarusigusza」
„királynő kecses mozdulatai”

kihinkihin ◆ becses vendégbecses vendég ◆ díszvendégdíszvendég
kihin-noarukihin-noaru ◆ kecseskecses 「Dzsoóno kihinnoaru-
sigusza」 „királynő kecses mozdulatai”

kihinszekikihinszeki ◆ díszhelydíszhely ◆ díszpáholydíszpáholy 「Ope-
rano kihinszeki」 „opera díszpáholya” ◆ ünnepiünnepi
ülőhelyülőhely 「Kihinszeki-o jóisimaszu.」 „Ünnepi
ülőhelyet biztosítunk.”

kihiszurukihiszuru ◆ elkerülelkerül 「Kare-va szekinin-o ki-
hisita.」 „Elkerülte a felelősséget.” ◆ kifogásolkifogásol
「Kóheiszei-o kaita szaibankan-o kihisita.」 „Ki-
fogásolta a részrehajló bírót.” ◆ megtagadmegtagad
「Kare-va csóhei-o kihisita.」 „Megtagadta a ka-
tonai szolgálatot.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Szaiban-
in-o kihisita.」 „Visszautasította az esküdtet.”

kihókihó ◆ előzeteselőzetes jelzésjelzés 「Kihóno tóri, rin-
dzsikjúgjóitasimaszu.」 „Mint előzetesen jelez-
tük, rendkívüli leállás lesz.” ◆ előzetes közléselőzetes közlés

kihókihó ◆ buborékbuborék ◆ légbuboréklégbuborék ◆ légzárványlégzárvány

kihókankihókan ◆ buborékos csőbuborékos cső
kihókitakekihókitake ◆ csibelábcsibeláb ◆ sárga rókagombasárga rókagomba
kihonkihon ◆ alapalap 「Kihonkara hadzsimenakereba-
narimaszen.」 „Az alapoknál kell kezdeni.”

kihon-aidiakihon-aidia ◆ alapötletalapötlet 「Kihonaidia-va kan-
tandeszu.」 „Az alapötlet egyszerű.”

kihoncsinginkihoncsingin ◆ alapbéralapbér
kihoncsisikikihoncsisiki ◆ alaptudásalaptudás 「Intánetto-o
cukaikonaszukoto-va kon-nicside-va kihoncsisik-
ideszu.」 „Az internet használata a mai korban
alaptudás.”

kihondószakihondósza ◆ alapmozdulatalapmozdulat
kihondzsójakukihondzsójaku ◆ alapszerződésalapszerződés 「Nikkanki-
hondzsójaku」 „japán-koreai alapszerződés”

kihondzsókenkihondzsóken ◆ alapfeltételalapfeltétel
kihongainenkihongainen ◆ alapkoncepcióalapkoncepció
kihongenrikihongenri ◆ alapelvalapelv
kihongjómukihongjómu ◆ alaptevékenységalaptevékenység
kihongokihongo ◆ alapszóalapszó
kihongobunkeikihongobunkei ◆ alapvetőalapvető mondatszerke-mondatszerke-
zetzet
kihonhókihonhó ◆ alaptörvényalaptörvény ◇ kjóikukihonhókjóikukihonhó ok-ok-
tatási alaptörvénytatási alaptörvény
kihonhóikihonhói ◆ égtájégtáj ◆ világtájvilágtáj
kihonhósinkihonhósin ◆ alapvető akciótervalapvető akcióterv
kihon-icsikihon-icsi ◆ alaphelyzetalaphelyzet 「Kore-va kono tai-
szóno kihon-icsideszu.」 „Ez az alaphelyzete en-
nek a tornának.”

kihonkacudókihonkacudó ◆ alaptevékenységalaptevékenység
kihonkeikihonkei ◆ alapformaalapforma
kihonkeijakukihonkeijaku ◆ alapszerződésalapszerződés
kihonkeisikikihonkeisiki ◆ alapformátumalapformátum
kihonkenkihonken ◆ alapvető jogalapvető jog
kihonkinókihonkinó ◆ alapfunkcióalapfunkció
kihonkjúkihonkjú ◆ alapbéralapbér
kihonkonszeputokihonkonszeputo ◆ alapfogalomalapfogalom
kihon-nenkingakukihon-nenkingaku ◆ alapnyugdíjalapnyugdíj
kihon-nokihon-no ◆ alapalap 「Tonkacu-va kihonno rjóri-
da.」 „A rántott hús alapétel.”

kihonrensúkihonrensú ◆ alapgyakorlatalapgyakorlat
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kihonrjókinkihonrjókin ◆ alapdíjalapdíj
kihonrúrukihonrúru ◆ alapszabályalapszabály
kihonszagjókihonszagjó ◆ alapműveletalapművelet 「Fukuzacuna
szagjó-o ikucukano kihonszagjóni vaketa.」 „A
bonyolult munkát alapműveletekre bontottam.”

kihonszószakihonszósza ◆ alapműveletalapművelet ◆ alapszintűalapszintű
működtetésműködtetés 「Szumahono kihonszósza-o obo-
eta.」 „Megtanultam az okostelefon alapszintű
működtetését.”

kihontangokihontango ◆ alapszóalapszó 「Doicu go-va kihon-
tangosika siranai.」 „Németből csak az alapszava-
kat ismerem.”

kihontan-ikihontan-i ◆ alapegységalapegység ◆ alapmértékegy-alapmértékegy-
ségség
kihontekidzsinkenkihontekidzsinken ◆ alapvető emberi jogalapvető emberi jog
kihontekigenrikihontekigenri ◆ alaptételalaptétel 「Kore-va kono
súkjóno kihontekigenrininaru.」 „Ez ennek a val-
lásnak az alaptétele.”

kihontekihószokukihontekihószoku ◆ alaptételalaptétel 「Kore-va
szorjúsironno kihontekihószokudearu.」 „Ez a ré-
szecskeelmélet alaptétele.”

kihontekinakihontekina ◆ alapvetőalapvető 「Kore-va kihontek-
ina csisikino hitocudeszu.」 „Ez az alapvető isme-
retekhez tartozik.”

kihontekinaenzankihontekinaenzan ◆ alapműveletalapművelet ◆ alap-alap-
számításszámítás
kihontekinamoderukihontekinamoderu ◆ alapmodellalapmodell
kihontekinaszábiszukihontekinaszábiszu ◆ alapszolgáltatásalapszolgáltatás
kihontekinaszeihinkihontekinaszeihin ◆ alaptermékalaptermék
kihontekinaszeikakukihontekinaszeikaku ◆ alaptermészetalaptermészet
「Kare-va kihontekini jaszasii szeikakudeszu.」
„Az alaptermészete kedves.”

kihontekinikihontekini ◆ alapjábanalapjában vévevéve 「Kono teian-
va kihontekini varukunai.」 „Alapjában véve nem
rossz ez a javaslat.” ◆ alapvetőenalapvetően
「Kihontekini-va szúpu-va szukide-va naiga,
kore-va oisii.」 „Alapvetően nem szeretem a leve-
seket, de ez finom.”

kíhorudákíhorudá ◆ kulcskarikakulcskarika ◆ kulcstartókulcstartó
kihószuidzsunkikihószuidzsunki ◆ buborékos vízmértékbuborékos vízmérték
kihótaikihótai ◆ pneumatofórapneumatofóra
kiikii ◆ furcsaságfurcsaság ◆ szokatlanságszokatlanság
kiikii ◆ véleményvélemény
kiicsigokiicsigo ◆ málnamálna

kiicsigono siroppukiicsigono siroppu ◆ málnaszörpmálnaszörp
kii kokjúkii kokjú ◆ paradox légzésparadox légzés
kiinkiin ◆ eredeteredet ◆ indítóokindítóok ◆ kiváltó okkiváltó ok
kiinakiina ◆ furcsafurcsa 「Kiina hito」 „furcsa ember” ◆

szokatlanszokatlan 「Kiina kandzsi」 „szokatlan érzés”

kiinikandzsirukiinikandzsiru ◆ szokatlannak érezszokatlannak érez
kiinszurukiinszuru ◆ eredered 「Zangjóni kiinszuru karósi-
va fueteiru.」 „Megnövekedett a túlórázásból ere-
dő hirtelen elhalálozás.” ◆ fakadfakad 「Szenmoncsi-
sikino kecudzsoni kiinszuru mondaideszu.」 „Ez
a probléma a rossz szakmai tudásból fakad.”

kiipponkiippon ◆ egyesességegyesesség ◆ tisztaságtisztaság 「Nada-
no kiippon」 „tiszta Nada szaké”

kiippon-nakiippon-na ◆ egyesesegyeses 「Kiipponna szeikaku」
„egyenes jellem”

kiirokiiro ◆ citromsárgacitromsárga ◆ sárgasárga 「Singó-va kiiro-
ninatta.」 „A lámpa sárgára váltott.”

kiirogakattakiirogakatta ◆ sárgássárgás 「Kiirogakatta csai-
ro」 „sárgásbarna”

kiiroikiiroi ◆ citromsárgacitromsárga ◆ éleséles 「Kiiroi koe」
„éles hang” ◆ sárgasárga 「Kiiroi hana」 „sárga vi-
rág”

kiironinarukiironinaru ◆ megsárgulmegsárgul 「Kiironinatta ha」
„megsárgult levél”

kiirosingókiirosingó ◆ sárga lámpasárga lámpa
kiiszeikiiszei njósikkinnjósikkin ◆ paradoxparadox inkontinenciainkontinencia ◆

túlfolyásos inkontinenciatúlfolyásos inkontinencia
kiitakiita ◆ hallotthallott 「Kiita hanaside hon-o cukut-
ta.」 „Könyvet írt a hallott történetből.”

kiitafúnakiitafúna ◆ okoskodóokoskodó 「Kiita fúnakoto-o iu.」
„Okoskodva beszél.”

kiitegokurakumitedzsigokukiitegokurakumitedzsigoku ◆ csalódáscsalódás ta-ta-
lálkoznilálkozni velevele ◆ másmás dologdolog látni,látni, megmeg hallanihallani
rólaróla
kiitemavarukiitemavaru ◆ kérdezősködikkérdezősködik 「Karenicuite
sokubade kiite mavatta.」 „Kérdezősködtem a
munkahelyemen felőle.” ◆ körbekérdezkörbekérdez 「At-
arasii denvano tokucsónicuite kiite mavatta.」
„Körbekérdeztem az embereket, hogy mit tud az
új telefon.” ◆ körbekérdezősködikkörbekérdezősködik
kiitokiito ◆ nyers selyemszálnyers selyemszál ◆ selyemszálselyemszál
kiitosókiitosó ◆ nyersselyem-kereskedőnyersselyem-kereskedő
kijakukijaku ◆ megállapodásmegállapodás 「Hajaku óbosita kata-
o kijakutórini júszenszaszeta.」 „A megállapodás
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szerint előrehozták az előbb jelentkezőket.” ◆

szabályzatszabályzat 「Dairininno han-i-o kijakuni sza-
dameta.」 „Szabályzatba foglalták a képviselő ha-
táskörét.” ◇ rijókijakurijókijaku felhasználóifelhasználói szabály-szabály-
zatzat ◇ rijókijakurijókijaku felhasználóifelhasználói feltételfeltétel 「Ri-
jókijakuni dóisitekara ecuran-o cuzuketa.」 „A
felhasználói feltételek elfogadása után folytattam
a böngészést.”

kijariutakijariuta ◆ munkadalmunkadal
kijaszeszurukijaszeszuru ◆ felöltözvefelöltözve soványabbnaksoványabbnak
látsziklátszik 「Kanodzso-va kijaszesiteiru.」 „Az a nő
felöltözve soványabbnak látszik.”

kijaszuikijaszui ◆ feszélyezetlenfeszélyezetlen 「Kijaszui taido」
„feszélyezetlen magatartás” ◆ fesztelenfesztelen
「Kareto-va kijaszui cuki aideszu.」 „Fesztelen
barátság fűz hozzá.” ◆ oldottoldott 「Kijaszui hito」
„ember, akivel oldottan tudunk viselkedni”

kijaszukukijaszuku ◆ felszabadultanfelszabadultan 「Kono
tomodacsito-va kijaszuku hanaszeru.」 „A bará-
tommal felszabadultan tudok beszélgetni.” ◆ fe-fe-
szélyezetlenülszélyezetlenül 「Tomodacsito-va kijaszuku sa-
bereru.」 „A barátommal feszélyezetlenül tudok
beszélgetni.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Karenara kijaszu-
ku szódandekiru.」 „Hozzá nyugodtan tudok for-
dulni tanácsért.” ◆ tiszteletlenültiszteletlenül 「Kijaszuku
hanasikakeruna!」 „Kicsit több tiszteletet várok,
ha hozzám szólsz!”

kijaszukujobunakijaszukujobuna ◆ nemnem őriztünkőriztünk együttegyütt
birkátbirkát 「Kijaszuku jobuna!」 „Hogy beszélsz
hozzám? Nem őriztünk együtt birkát!”

kijaszumekijaszume ◆ áltatásáltatás ◆ önámításönámítás
「Omamori-va kijaszumeni szuginai.」 „A taliz-
mán tartása csak önámítás.” ◆ üresüres vigaszta-vigaszta-
láslás 「Kijaszume-o ivanaidekure.」 „Nincs szük-
ségem az üres vigasztalásodra!”

kijaszumeniszurukijaszumeniszuru ◆ áltatjaáltatja magát,magát, hogyhogy
használhasznál 「Kijaszumeniszapurimento-o nondei-
ru.」 „Áltatom magam, hogy használ a kiegészítő
táplálék, amit eszem.”

kijokijo ◆ hozzájáruláshozzájárulás
kijókijó ◆ agyafúrtságagyafúrtság ◆ élelmességélelmesség ◆ kéz-kéz-
ügyességügyesség ◆ ügyességügyesség 「Kijódane!」 „Ügyes
vagy!”

kijókijó ◆ közlönyközlöny 「Gaikokugokjóikugah- kai-
kijó」 „idegennyelv-oktatási társaság közlönye” ◆

újságújság 「Daigakukijó」 „egyetemi újság”

kijóbinbónakijóbinbóna ◆ hiábahiába ügyes,ügyes, semmiresemmire semsem vi-vi-
sziszi
kijohóhenkijohóhen ◆ dicséretdicséret ésés kritikakritika 「Kare-va
kijohóhenno ói hitodearu.」 „Sokan dicsérik és
sokan kritizálják is.”

kijoikijoi ◆ ártatlanártatlan 「Kijoi kószai」 „ártatlan kap-
csolat” ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Kijoi mizu」 „kris-
tálytiszta víz” ◆ tisztatiszta 「Kijoi kokoro-o mottei-
ru.」 „Tiszta szíve van.”

kijomarukijomaru ◆ derülderül ◆ megtisztulmegtisztul
kijomerukijomeru ◆ lemoslemos 「Cumi-o kijometa.」 „Le-
mosta magáról a bűnt.” ◆ megtisztítmegtisztít 「Kokoro-
o kijometa.」 „Megtisztította a lelkét.” ◇ mi-omi-o ki-ki-
jomerujomeru megtisztulmegtisztul 「Szanpaisa-va te-o aratte
mi-o kijometa.」 „A szentélylátogatók kezet mos-
va megtisztultak.” ◇ mi-omi-o kijomerukijomeru megtisz-megtisz-
títjatítja aa testéttestét 「Sugjósaga ikeno mizude mi-o
kijometa.」 „A vallásgyakorló megtisztította a tes-
tét a tóban.”

kijomizukijomizu ◆ KijomizuKijomizu
kijomizuderakijomizudera ◆ KijomizuderaKijomizudera ◆ Kijomizu-Kijomizu-
templomtemplom
kijomizunobutaikaratobiorirukijomizunobutaikaratobioriru ◆ átkelátkel aa Ru-Ru-
bicononbiconon ◆ döntő lépést teszdöntő lépést tesz
kijomotobusikijomotobusi ◆ Kijomoto stílusú mesélésKijomoto stílusú mesélés
kijónakijóna ◆ agyafúrtagyafúrt 「Boku-va konojóna kijóna
mane-va dekinai.」 „Én ilyen agyafúrt dologra
nem vagyok képes.” ◆ élelmesélelmes 「Kare-va jova-
tariga kijóda.」 „Élelmesen helyezkedik az élet-
ben.” ◆ ügyesügyes 「Teszakino kijóna tokeisokun-
in」 „ügyes kezű órásmester”

kijónatecukikijónatecuki ◆ ügyesügyes kézmozdulatkézmozdulat 「Kijóna
tecukidepiano-o hiku.」 „Ügyes kézmozdulatok-
kal zongorázik.”

kijónikijóni ◆ ügyesenügyesen
kijorakanakijorakana ◆ ártatlanártatlan 「Kijorakana kokoro」
„ártatlan lélek” ◆ bűntelenbűntelen 「Kijorakana szei-
kacu」 „bűntelen élet” ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Ki-
jorakana kúki」 „kristálytiszta levegő” ◆ tisztatiszta
「Moride kijorakana mizuga nagareteita.」 „Az
erdőben tiszta víz csordogált.”

kijósikijósi ◆ GuiyangGuiyang
kijósijókijósijó ◆ mellvédfalmellvédfal ◆ sáncsánc
kijoszekijosze ◆ évszakszavak gyűjteményeévszakszavak gyűjteménye

18481848 kijariuta kijariuta – kijosze kijosze AdysAdys



kijoszurukijoszuru ◆ hozzájárulhozzájárul 「Kagakuno hattenni
kijosita.」 „Hozzájárult a tudomány fejlődésé-
hez.”

kijószurukijószuru ◆ használhasznál 「Kókokuni júmeina
haijú-o kijósita.」 „Egy híres színészt használtak a
hirdetéshez.” ◆ helyezhelyez 「Sindzsin-o sujakuni ki-
jósita.」 „Egy friss munkaerőt helyezett fontos be-
osztásba.”

kijovanakijovana ◆ félénkfélénk 「Kijovana sónen」 „félénk
kisfiú”

kijúkijú ◆ feleslegesfelesleges aggodalomaggodalom 「Simekirini
okureruto omottara kijúdesita.」 „Azt hittem le-
késem a határidőt, de felesleges volt az aggodal-
mam.”

kikakika ◆ mértanmértan
kikakika ◆ tete
kikakika ◆ légneművélégneművé válásválás ◆ párolgáspárolgás ◆ szub-szub-
limációlimáció
kikakika ◆ állampolgárságállampolgárság megszerzésemegszerzése ◆ ho-ho-
nosításnosítás
kikacukikacu ◆ éhség és szomjúságéhség és szomjúság
kikadzsinkikadzsin ◆ állampolgárságotállampolgárságot szerzettszerzett
idegenidegen ◆ honosított idegenhonosított idegen
kikaerukikaeru ◆ átöltözikátöltözik ◆ átöltözködikátöltözködik
kikagahókikagahó ◆ geometriai ábrázolásgeometriai ábrázolás
kikagakukikagaku ◆ geometriageometria ◆ mértanmértan ◇ afinkika-afinkika-
gakugaku affinaffin geometriageometria ◇ iszókikagakuiszókikagaku topo-topo-
lógialógia ◇ kaiszekikikagakukaiszekikikagaku koordinátageo-koordinátageo-
metriametria ◇ saeikikagakusaeikikagaku projektívprojektív geomet-geomet-
riaria ◇ zukeikikagakuzukeikikagaku ábrázolóábrázoló geometriageometria ◇

daiszúkikagakudaiszúkikagaku algebraialgebrai geometriageometria ◇ bi-bi-
bunkikagakubunkikagaku differenciálgeometriadifferenciálgeometria ◇ hei-hei-
menkikagakumenkikagaku síkgeometriasíkgeometria ◇ heimenkika-heimenkika-
gakugaku síkmértansíkmértan ◇ henkankikagakuhenkankikagaku transz-transz-
formációsformációs geometriageometria ◇ júkuriddokikagakujúkuriddokikagaku
euklideszieuklideszi geometriageometria ◇ rittaikikagakurittaikikagaku tér-tér-
geometriageometria ◇ rittaikikagakurittaikikagaku térmértantérmértan
kikagakudzsónokikagakudzsóno ◆ geometriaigeometriai
kikagakurittaikikagakurittai ◆ mértani testmértani test
kikagakutekihenkankikagakutekihenkan ◆ geometriaigeometriai transz-transz-
formációformáció
kikagakutekinakikagakutekina ◆ geometriaigeometriai 「Kikagakutek-
ina mojó」 „geometriai mintázat” ◆ mértanimértani
「Kikagakutekina zukei」 „mértani alakzat”

kikagekikikageki ◆ vígoperavígopera
kikaheikinkikaheikin ◆ mértani átlagmértani átlag

kikaikikai ◆ alkalomalkalom 「Kikai-o nogaszanaide, kareto
hanasinaszai.」 „Ne szalaszd el az alkalmat, be-
szélj vele!” ◆ lehetőséglehetőség 「Kikaigaareba aitaito
omoimaszu.」 „Lehetőség szerint megpróbálok
találkozni vele.” ◇ kikai-okikai-o aratameruaratameru másmás al-al-
kalmatkalmat kereskeres 「Szorenicuite-va kikai-o arata-
mete gohókokusimaszu.」 „Egy más alkalommal
beszámolunk erről.” ◇ kikai-okikai-o mókerumókeru alkal-alkal-
matmat teremtteremt 「Iken-o kókanszuru kikai-o mó-
kemasó.」 „Teremtsünk alkalmat az eszmecseré-
re!” ◇ cuginokikainicuginokikaini legközelebblegközelebb 「Cugino
kikaini-va zehiszankaszaszeteitadakitaito omoi-
maszu.」 „Legközelebb mindenképpen részt sze-
retnék venni!”

kikaikikai ◆ gépgép 「Kikai-o ugokaszu.」 „Gépet mű-
ködtet.” ◆ gépezetgépezet ◆ készülékkészülék 「Kikaino si-
kumi」 „készülék működési elve” ◆ masinamasina ◆

műszerműszer 「Irjókikai」 „orvosi műszer” ◇ kósza-kósza-
kukikaikukikai szerszámgépszerszámgép ◇ szeimicukikaiszeimicukikai pre-pre-
cízióscíziós gépgép ◇ tandzsunkikaitandzsunkikai egyszerűegyszerű gépgép
「Teko-va tandzsunkikaideszu.」 „Az emelő egy-
szerű gép.”

kikaiaburakikaiabura ◆ gépolajgépolaj
kikaiamikikaiami ◆ gépi kötésgépi kötés
kikaibuhinkikaibuhin ◆ gépalkatrészgépalkatrész
kikaibunmeikikaibunmei ◆ technikai civilizációtechnikai civilizáció
kikaidzsikakekikaidzsikake ◆ mechanikus szerkezetmechanikus szerkezet
kikaidzsujókikikaidzsujóki ◆ mechanoreceptormechanoreceptor
kikaigaarebakikaigaareba ◆ alkalomadtánalkalomadtán 「Kikaigaare-
ba zehi okosikudaszai.」 „Alkalomadtán minden-
képpen jöjjön el hozzánk!”

kikaigaarisidaikikaigaarisidai ◆ elsőelső adandóadandó alkalommalalkalommal
「Kikaigaari sidaikareto hanasimasó.」 „Az első
adandó alkalommal beszéljünk vele!” ◆ lehető-lehető-
ségség szerintszerint 「Kikaigaari sidai oaisitaideszu.」
„Lehetőség szerint találkozni szeretnék önnel!”

kikaigakukikaigaku ◆ géptangéptan
kikaigakusúkikaigakusú ◆ gépi tanulásgépi tanulás
kikaigisikikaigisi ◆ gépészgépész ◆ gépészmérnökgépészmérnök
kikaihon-jakukikaihon-jaku ◆ gépi fordításgépi fordítás
kikaijukikaiju ◆ gépolajgépolaj
kikaikakikaika ◆ gépészkurzusgépészkurzus ◆ gépészszakgépészszak
kikaikakikaika ◆ gépesítésgépesítés
kikaikahoheikikaikahohei ◆ páncélgránátospáncélgránátos
kikaikakókikaikakó ◆ gépi megmunkálásgépi megmunkálás
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kikaikanógjókikaikanógjó ◆ gépesített mezőgazdasággépesített mezőgazdaság
kikaikasitakikaikasita ◆ gépesítettgépesített 「Kikaikasita sigo-
to」 „gépesített munka”

kikaikaszurukikaikaszuru ◆ gépesítgépesít
kikaikintókikaikintó ◆ esélyegyenlőségesélyegyenlőség
kikaikintóhókikaikintóhó ◆ esélyegyenlőségiesélyegyenlőségi törvénytörvény
◇ dandzsokojókikaikintóhódandzsokojókikaikintóhó munkavállalókmunkavállalók
nemeknemek köztiközti esélyegyenlőségétesélyegyenlőségét előíróelőíró tör-tör-
vényvény
kikaikintósugikikaikintósugi ◆ esélyegyenlőség elveesélyegyenlőség elve
kikaikókikaikó ◆ gépészgépész ◆ gépszerelőgépszerelő ◆ műsze-műsze-
részrész 「Kikaikótosite hataraiteimaszu.」 „Műsze-
részként dolgozik.”

kikaikódzsókikaikódzsó ◆ gépgyárgépgyár
kikaikógakukikaikógaku ◆ gépészetgépészet ◆ gépészmérnökigépészmérnöki
tudománytudomány
kikaikógjókikaikógjó ◆ gépipargépipar
kikainakikaina ◆ bizarrbizarr 「Kikaina fúcsó」 „bizarr
irányzat” ◆ furcsafurcsa 「Kikaina kódó-o totta.」
„Furcsán viselkedett.” ◆ rejtélyesrejtélyes 「Kikaina
dzsiken」 „rejtélyes eset”

kikainiazukarukikainiazukaru ◆ szerencséjeszerencséje vanvan 「Ibento-
ni szankaszuru kikaini azukatta.」 „Volt szeren-
csém részt venni az eseményen.”

kikainokikaino ◆ gépigépi
kikainokogirikikainokogiri ◆ fűrészgépfűrészgép
kikainórjokukikainórjoku ◆ gépkapacitásgépkapacitás
kikainuikikainui ◆ gépigépi varrásvarrás 「Tenuito kikainui」
„kézi és gépi varrás”

kikainuinokikainuino ◆ géppel varrottgéppel varrott
kikai-okikai-o aratameruaratameru ◆ másmás alkalmatalkalmat kereskeres
「Szorenicuite-va kikai-o aratamete gohókokus-
imaszu.」 „Egy más alkalommal beszámolunk er-
ről.”

kikai-okikai-o ataeruataeru ◆ lehetővélehetővé tesztesz 「Sindzsicu-
o siru kikai-o ataerareta.」 „Lehetővé tették, hogy
megismerhessem az igazságot.”

kikai-okikai-o idzsikurimavaszuidzsikurimavaszu ◆ bütykölbütyköl 「Otóto-
va icumo kikai-o idzsikuri mavasiteimaszu.」 „Az
öcsém mindig bütyköl.”

kikai-okikai-o idzsiruidzsiru ◆ szerelszerel 「Kikai-o idzsirunoga
szuki.」 „Szeretek szerelni.”

kikai-okikai-o iszszuruiszszuru ◆ elszalasztjaelszalasztja azaz alkal-alkal-
matmat 「Kotosino ohanamino kikai-o ih-

sitesimatta.」 „Elszalasztottam a cseresznyevirág-
zás nézésének alkalmát az idén.”

kikai-okikai-o mókerumókeru ◆ alkalmatalkalmat teremtteremt 「Iken-
o kókanszuru kikai-o mókemasó.」 „Teremtsünk
alkalmat az eszmecserére!”

kikaionkikaion ◆ géphanggéphang
kikaioncsikikaioncsi ◆ műszaki analfabétaműszaki analfabéta
kikai-okikai-o ukagauukagau ◆ lesilesi azaz alkalmatalkalmat 「Fukus-
úno kikai-o ukagatta.」 „Leste az alkalmat, hogy
bosszút állhasson.”

kikairuikikairui ◆ gépezetgépezet
kikaisicukikaisicu ◆ szertárszertár
kikaisicukikaisicu ◆ gépházgépház ◆ gépteremgépterem
kikaisúkakukikaisúkaku ◆ gépi betakarításgépi betakarítás
kikaiszeikikaiszei ◆ geometriai izomériageometriai izoméria
kikaiszeihinkikaiszeihin ◆ műszaki cikkműszaki cikk
kikaiszeinokikaiszeino ◆ gépigépi készítésűkészítésű 「Kikaiszeino-
részu」 „gépi készítésű csipke”

kikaiszeitaikikaiszeitai ◆ geometriai izomergeometriai izomer
kikaiszeizókikaiszeizó ◆ gépgyártásgépgyártás
kikaiszeizukikaiszeizu ◆ géprajzgéprajz
kikaiszenban-nakikaiszenban-na ◆ nagyon furcsanagyon furcsa
kikaiszócsikikaiszócsi ◆ berendezésberendezés 「Kaisa-va
kikaiszócsi-o katta.」 „A cég berendezéseket vá-
sárolt.” ◆ szerkezetszerkezet 「Tokeino kikaiszócsi」
„óraszerkezet”

kikaitaiszókikaitaiszó ◆ szertornaszertorna
kikaitaiszó-o jarukikaitaiszó-o jaru ◆ szertornázikszertornázik
kikaitekienerugíkikaitekienerugí ◆ mechanikai energiamechanikai energia
kikaitekinakikaitekina ◆ gépiesgépies 「Kikaitekina dósza」
„gépies mozdulatok” ◆ monotonmonoton 「Kikaitekina
kucsó」 „monoton hang”

kikaitekinikikaitekini ◆ automatikusanautomatikusan ◆ gépiesengépiesen
「Sorui-o kikaitekini sorisita.」 „Gépiesen ren-
dezte az iratokat.”

kikakikikaki ◆ párologtatópárologtató ◆ porlasztóporlasztó
kikakjúszúkikakjúszú ◆ mértani sormértani sor
kikakógakukikakógaku ◆ geometriai optikageometriai optika
kikakokukikakoku ◆ befogadó országbefogadó ország
kikakukikaku ◆ előíráselőírás 「Kikakuni avanai sokuhin」
„előírásoknak nem megfelelő élelmiszer” ◆ szab-szab-
ványvány 「Kikakuni avanai dzsútakuga hakkensza-
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reta.」 „Egy olyan lakást találtak, amely nem fe-
lelt meg a szabványnak.” ◇ kógjókikakukógjókikaku ipariipari
szabványszabvány ◇ tekigókikakutekigókikaku megfeleltetettmegfeleltetett
szabványszabvány ◇ nihonkógjókikakunihonkógjókikaku japánjapán ipariipari
szabványszabvány ◇ nórinkikakunórinkikaku japánjapán mezőgazda-mezőgazda-
ságisági szabványszabvány ◇ hinsicukikakuhinsicukikaku minőségiminőségi
előíráselőírás
kikakukikaku ◆ projektprojekt ◆ tervezéstervezés
kikakuankikakuan ◆ tervjavaslattervjavaslat
kikakuan-naikikakuan-nai ◆ projektismertetőprojektismertető ◆

projekt-tájékoztatóprojekt-tájékoztató
kikakubankikakuban ◆ szabványos méretszabványos méret
kikakubukikakubu ◆ tervezési osztálytervezési osztály
kikakudaorekikakudaore ◆ projekt meghiúsulásaprojekt meghiúsulása
kikakugaikikakugai ◆ előírástólelőírástól eltérőeltérő 「Kikakugaija-
szai」 „előírástól eltérő zöldség” ◆ szabványtólszabványtól
eltérőeltérő 「Kikakugaiszaizu」 „szabványtól eltérő
méret”

kikakuhinkikakuhin ◆ szabványos árucikkszabványos árucikk
kikakuinkikakuin ◆ tervhivataltervhivatal
kikakukakikakuka ◆ szabványosításszabványosítás 「Nedzsino kika-
kuka」 „csavarok szabványosítása”

kikakukakikakuka ◆ tervezési osztálytervezési osztály
kikakukaszurukikakukaszuru ◆ előírásbanelőírásban rögzítrögzít 「Soku-
hinnokarusiumu gan-júrjó-o kikakukasita.」
„Előírásban rögzítették az élelmiszer kalciumtar-
talmát.” ◆ szabványosítszabványosít 「Buhin-o kikakuka-
sita.」 „Szabványosították az alkatrészt.”

kikakuniavaszerukikakuniavaszeru ◆ igazítigazít aa szabványhozszabványhoz
「Kokuszaikikakuni avaszeta buhin」 „nemzet-
közi szabványhoz igazodott alkatrész”

kikakurjokukikakurjoku ◆ tervezőképességtervezőképesség
kikakusakikakusa ◆ tervezőtervező
kikakusokikakuso ◆ projektismertetőprojektismertető
kikakuszeikikakuszei ◆ kitervezéskitervezés 「Kikakuszeiga takai
sigoto」 „jól kitervezett munka”

kikakuszurukikakuszuru ◆ szervezszervez 「Cuá-o kikakusita.」
„Körutazást szervezett.” ◆ terveztervez
「Dzsigjókakudai-o kikakusita.」 „Üzleti tevé-
kenység bővítését tervezte.”

kikankikan ◆ légcsőlégcső ◇ aszszakukikanaszszakukikan pneumati-pneumati-
kus csőkus cső
kikankikan ◆ negyedévi kiadványnegyedévi kiadvány

kikankikan ◆ kitűnőkitűnő látványlátvány ◆ ritkaritka látványlátvány
「Tenkano kikan」 „ritka látvány a világon”

kikankikan ◆ alapalap
kikankikan ◆ vezérhajóvezérhajó ◆ zászlóshajózászlóshajó 「Tekino
kikan-o sizumeta.」 „Elsüllyesztették az ellenség
zászlóshajóját.”

kikankikan ◆ gőzkazángőzkazán
kikankikan ◆ korábbikorábbi kiadványkiadvány ◆ létezőlétező kiad-kiad-
ványvány
kikankikan ◆ időszakidőszak 「Kenszecukikancsúhoteruni
tomatta.」 „Az építkezés időszaka alatt szállodá-
ban aludtam.” ◆ időtartamidőtartam ◆ tartamtartam ◆ táv-táv-
latlat 「Szúnenkanno jotei-o tateru hito-va szuku-
nai.」 „Kevesen gondolkoznak több év távlatá-
ban.” ◆ terminusterminus ◇ ukecukekikanukecukekikan jelentke-jelentke-
zésizési időtartamidőtartam 「Szankamósi komino
ukecukekikan-va midzsikai.」 „A részvételre je-
lentkezés időtartama rövid.” ◇ kojókikankojókikan fog-fog-
lalkoztatásilalkoztatási időszakidőszak ◇ dzsikókikandzsikókikan elévü-elévü-
lésilési időidő ◇ szenpukukikanszenpukukikan lappangásilappangási időidő
「Butainfuruenzano szenpukukikan-va ih-
súkandeszu.」 „A sertésinfluenza lappangási ideje
1 hét.” ◇ hokenkikanhokenkikan biztosításibiztosítási időszakidőszak ◇

hosókikanhosókikan garanciaidőgaranciaidő ◇ hosókikancsúnohosókikancsúno
garanciálisgaranciális 「Hosókikancsúno súri」 „garanci-
ális javítás”

kikankikan ◆ szervszerv ◇ undókikanundókikan mozgásszervmozgásszerv
◇ eijókikaneijókikan vegetatívvegetatív szervszerv ◇ konszekiki-konszekiki-
kankan elcsökevényesedettelcsökevényesedett szervszerv ◇ konsze-konsze-
kikikankikikan csökevényescsökevényes szervszerv ◇ sókakikansókakikan
emésztőszervemésztőszerv ◇ sokkakukikansokkakukikan tapintó-tapintó-
szervszerv ◇ szeisokukikanszeisokukikan nemzőszervnemzőszerv ◇

szeisokukikanszeisokukikan párzószervpárzószerv ◇ zókecukikanzókecukikan
vérképzővérképző szervszerv ◇ szódzsikikanszódzsikikan analóganalóg
szervszerv 「Szódókikanto szódzsikikan」 „homológ
szerv és analóg szerv” ◇ szódókikanszódókikan homológhomológ
szervszerv 「Szódókikanto szódzsikikan」 „homológ
szerv és analóg szerv” ◇ csikakukikancsikakukikan érzék-érzék-
szervszerv ◇ denkikikandenkikikan elektromoselektromos szervszerv ◇ na-na-
ibunpicukikanibunpicukikan belsőbelső elválasztásúelválasztású szervszerv ◇

haiszecukikanhaiszecukikan kiválasztókiválasztó szervszerv ◇ hasz-hasz-
szeikikanszeikikan hangképzőhangképző szervszerv ◇ hacudenki-hacudenki-
kankan áramfejlesztőáramfejlesztő szervszerv ◇ heikókikanheikókikan
egyensúlyszervegyensúlyszerv ◇ mihattacukikanmihattacukikan rudimen-rudimen-
tális szervtális szerv
kikankikan ◆ apparátusapparátus 「Guntai-va szeifukikanno
icsibudeszu.」 „A hadsereg az államapparátus ré-
sze.” ◆ gépezetgépezet ◆ intézményintézmény ◆ motormotor ◇

kantokukikankantokukikan felügyelőfelügyelő szervszerv ◇ kanrikikankanrikikan
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felügyeletifelügyeleti szervszerv ◇ kjóikukikankjóikukikan oktatásioktatási
intézményintézmény ◇ kin-júkikankin-júkikan pénzintézetpénzintézet ◇

kókjókikankókjókikan közintézményközintézmény ◇ kószecunoki-kószecunoki-
kankan közintézményközintézmény ◇ kócúkikankócúkikan közlekedésiközlekedési
eszközeszköz ◇ kócúkikankócúkikan tömegközlekedéstömegközlekedés
「Nihon-va kócúkikanga hattacusiteiru.」 „Ja-
pánban jó a tömegközlekedés.” ◇ kokkakikankokkakikan
államgépezetállamgépezet ◇ kokkakikankokkakikan államappará-államappará-
tustus ◇ sikkókikansikkókikan végrehajtóvégrehajtó szervszerv ◇ súnó-súnó-
kikankikan beszedőbeszedő intézményintézmény 「Rjókinno súnó-
kikan」 „díjbeszedő intézmény” ◇ dzsókikikandzsókikikan
gőzgépgőzgép ◇ cúsinkikancúsinkikan kommunikációskommunikációs esz-esz-
közköz ◇ tízerukikantízerukikan dízelmotordízelmotor ◇ nainenki-nainenki-
kankan belsőégésűbelsőégésű motormotor ◇ nainenkikannainenkikan rob-rob-
banómotorbanómotor ◇ necukikannecukikan hőerőgéphőerőgép ◇ hanza-hanza-
iszószakikaniszószakikan bűnüldözőbűnüldöző szervszerv ◇ hódókikanhódókikan
hírközlőhírközlő szervszerv ◇ rippókikanrippókikan törvényhozótörvényhozó
testülettestület ◇ rippókikanrippókikan törvényhozó szervtörvényhozó szerv
kikankikan ◆ nyomtávnyomtáv ◆ nyomtávolságnyomtávolság 「Rosiani
hairuto densano kikanga csigau.」 „Oroszország-
ba vonatozva megváltozik a nyomtávolság.”

kikankikan ◆ visszacsatolásvisszacsatolás ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés
◆ visszaérkezésvisszaérkezés ◆ visszatérésvisszatérés ◇ szeiki-szeiki-
kankan pozitívpozitív visszacsatolásvisszacsatolás ◇ fukikanfukikan ne-ne-
gatívgatív visszacsatolásvisszacsatolás ◇ mugon-nokikanmugon-nokikan ko-ko-
porsóbanporsóban visszatérésvisszatérés 「Mugonno kikan-o
hataszu.」 „Koporsóban tér vissza.”

kikanakunarukikanakunaru ◆ lebénullebénul 「Kare-va teasiga ki-
kanakunatta.」 „Keze-lába lebénult.”

kikanbókikanbó ◆ makacs gyerekmakacs gyerek
kikancsókikancsó ◆ gépmestergépmester
kikancsúkikancsú ◆ időszakidőszak alattalatt 「Kjanpén kikan-
csúni hjakumeiszamani kókanapurezentoga ata-
rimaszu.」 „Az akció időszaka alatt 100 értékes
ajándékot sorsolunk ki.” ◆ időtartamidőtartam alattalatt
「Kódzsikikancsúni dóro-va heiszaszaretaita.」
„Az építkezés időtartama alatt lezárták az utat.”

kikandzsúkikandzsú ◆ gépfegyvergépfegyver ◆ géppisztolygéppisztoly ◇

keikikandzsúkeikikandzsú könnyűkönnyű gépfegyvergépfegyver ◇ dzsúki-dzsúki-
kandzsúkandzsú gépágyúgépágyú ◇ dzsúkikandzsúdzsúkikandzsú nehéznehéz
gépfegyvergépfegyver
kikandzsúnokikandzsúno ◆ géppuskagéppuska
kikandzsúsasukikandzsúsasu ◆ géppuskásgéppuskás
kikandzsúsukikandzsúsu ◆ géppuskásgéppuskás
kikandzsútaikikandzsútai ◆ géppuska alakulatgéppuska alakulat
kikandzsúzakikandzsúza ◆ géppuskaállásgéppuskaállás
kikanecukikanecu ◆ párolgáshőpárolgáshő

kikangatahassinkairokikangatahassinkairo ◆ harmonikusharmonikus oszcil-oszcil-
látorlátor ◆ szinuszosszinuszos oszcillátoroszcillátor ◆ szi-szi-
nuszoszcillátornuszoszcillátor
kikangenteikikangentei ◆ időszakhozidőszakhoz kötöttenkötötten ◆ sze-sze-
zonáliszonális
kikangenteisóhinkikangenteisóhin ◆ szezonális árucikkszezonális árucikk
kikangókikangó ◆ korábbi számkorábbi szám
kikanheikikanhei ◆ hazatérő katonahazatérő katona
kikanhireigatanokikanhireigatano ◆ időarányosidőarányos
kikanhókikanhó ◆ gépágyúgépágyú
kikan-isokukikan-isoku ◆ szervátültetésszervátültetés
kikankapuszerukikankapuszeru ◆ visszatérő egységvisszatérő egység
kikankeiszeikikankeiszei ◆ organogenezisorganogenezis ◆ szervkép-szervkép-
ződésződés
kikankeiszeinokikankeiszeino ◆ organogenikusorganogenikus
kikankikikanki ◆ hajthatatlansághajthatatlanság ◆ makacsságmakacsság
kikankinakikankina ◆ makacsmakacs 「Kikan kina ko」 „ma-
kacs gyerek”

kikan-nihairukikan-nihairu ◆ félrenyelfélrenyel 「Tosi-o toruto hin-
panni kikanni hairu.」 „Az öregek sokszor félre-
nyelnek.”

kikannókikannó ◆ légzsáklégzsák 「Koncsúno kikannó」 „ro-
var légzsákja”

kikansakikansa ◆ mozdonymozdony ◇ irekaekikansairekaekikansa tola-tola-
tómozdonytómozdony ◇ dzsókikikansadzsókikikansa gőzmozdonygőzmozdony ◇

tízerukikansatízerukikansa dízelmozdonydízelmozdony ◇ denkikikan-denkikikan-
sasa villanymozdonyvillanymozdony
kikansakikansa ◆ hazatérőhazatérő ◆ visszatérővisszatérő
kikansikikansi ◆ gépészgépész ◆ gépkezelőgépkezelő ◆ mozdony-mozdony-
vezetővezető ◇ ittókikansiittókikansi főgépészfőgépész
kikansikikansi ◆ hörgőhörgő ◇ szaikikansiszaikikansi hörgőcskehörgőcske
kikansikikansi ◆ negyedéves magazinnegyedéves magazin
kikansikikansi ◆ orgánumorgánum ◆ sajtóorgánumsajtóorgánum 「Szei-
dzsidantaino kikansi」 „politikai szervezet sajtó-
orgánuma” ◇ szeitókikansiszeitókikansi pártorgánumpártorgánum
kikansicukikansicu ◆ gépházgépház ◆ gépműhelygépműhely ◆ gépte-gépte-
remrem
kikansicukikansicu ◆ kazánházkazánház
kikansienkikansien ◆ hörghuruthörghurut
kikansiszutemukikansiszutemu ◆ alaprendszeralaprendszer
kikansukikansu ◆ mozdonyvezetőmozdonyvezető
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kikanszangjókikanszangjó ◆ húzóágazathúzóágazat 「Kencsikugjó-
va kikanszangjódeszu.」 „Az építőipar húzóága-
zat.” ◆ kulcsfontosságú iparágakkulcsfontosságú iparágak
kikanszaszerukikanszaszeru ◆ visszacsatolvisszacsatol 「Sucurjoku-
no icsibu-o njúrjokuni kikanszaszeta.」 „A kime-
netet leosztva visszacsatoltam a bemenetre.”

kikanszekkaikikanszekkai ◆ légcsőmetszéslégcsőmetszés
kikanszúkikanszú ◆ páratlan függvénypáratlan függvény
kikanszurukikanszuru ◆ visszaérkezikvisszaérkezik 「Tankentaiga
kikansita.」 „Az expedíció visszaérkezett.” ◆

visszatérvisszatér 「Tanszaki-va csikjúni modotta.」
„Az űrszonda visszatért a Földre.”

kikantósikakikantósika ◆ intézményes befektetőintézményes befektető
kikanzassikikanzassi ◆ negyedévi folyóiratnegyedévi folyóirat
kikasokubucukikasokubucu ◆ betelepítettbetelepített növénynövény ◆ ho-ho-
nosított növénynosított növény
kikaszaszerukikaszaszeru ◆ porlasztporlaszt 「Gaszorin-o kika-
szaszeru.」 „Benzint porlaszt.”

kikaszerukikaszeru ◆ éreztetiérezteti aa hatásáthatását 「Reibó-o
kikaszeta heja」 „érezhetően légkondicionált he-
lyiség” ◆ fűszerezfűszerez 「Kósinrjó-o kikaszeta rj-
óri」 „fűszerezett étel” ◇ kiten-okiten-o kikaszerukikaszeru jóljól
kigondolkigondol 「Kiten-o kikaszeta szenrjaku」 „jól ki-
gondolt stratégia” ◇ szugomi-oszugomi-o kikaszerukikaszeru
megfélemlítmegfélemlít 「Jakuza-va szugomi-o kikaszete
sakkinno tori ta-o tesita.」 „A jakuza megfélem-
lítéssel hajtotta be az adósságot.” ◇ szupaiszu-szupaiszu-
oo kikaszetakikaszeta fűszeresfűszeres 「Szupaiszu-o kikaszeta
rjóri」 „fűszeres étel” ◇ nirami-onirami-o kikaszerukikaszeru te-te-
kintélytkintélyt parancsolparancsol 「Szenszei-va szeitoni
nirami-o kikaszeta.」 „A tanár tekintélyt paran-
csolt magának a diákok között.” ◇ haba-ohaba-o kika-kika-
szeruszeru fölényeskedikfölényeskedik
kikaszerukikaszeru ◆ elbűvölőenelbűvölően hallatszóhallatszó 「Kika-
szeru utagoe」 „elbűvölő énekhang” ◆ hallathallat
「Goiken-o kikaszetekudaszai!」 „Hallani szeret-
ném a véleményét!” ◆ meghallgattatmeghallgattat 「Kimi-
no utagoe-o kikaszete kudaszai!」 „Szeretném
meghallgatni az énekhangodat!” ◇ ittekikasze-ittekikasze-
ruru magyarázmagyaráz 「Uszo-o cuicsa dameto kodomoni
itte kikaszeta.」 „Magyaráztam a gyereknek, hogy
nem szabad hazudni.”

kikaszurukikaszuru ◆ elpárologelpárolog 「Kikasitaarukóru」
„elpárolgott alkohol” ◆ légneművélégneművé válikválik 「Ki-
kasitadoraiaiszu」 „légneművé vált szárazjég”

kikaszurukikaszuru ◆ felveszifelveszi azaz állampolgárságotállampolgárságot
「Kare-va hangaríni kikasita.」 „Felvette a ma-
gyar állampolgárságot.”

kikazarikikazari ◆ kiöltözéskiöltözés
kikazarukikazaru ◆ kiöltözikkiöltözik 「Pátinotameni kikazat-
ta.」 „A partira kiöltözött.”

kikecukikecu ◆ előre eldöntött dologelőre eldöntött dolog
kikecukikecu ◆ eredményeredmény 「Nagai gironno kikecu-
dearu.」 „Ez hosszú vita eredménye.” ◆ konzek-konzek-
venciavencia ◆ következménykövetkezmény ◆ végkifejletvégkifejlet
「Szentó-va higekitekina kikecu-o mukaeta.」 „A
csata tragikus végkifejletbe torkollott.”

kikecusúkikecusú ◆ elítéltelítélt
kikeikikei ◆ alaktalanságalaktalanság ◆ eltorzuláseltorzulás
kikeikikei ◆ ravaszravasz tervterv ◆ zseniáliszseniális tervterv
「Kikei-o megurasita.」 „Zseniális tervet eszelt
ki.”

kikeikikei ◆ bátyámurambátyámuram
kikeibucukikeibucu ◆ szörnyszörny
kikeidzsikikeidzsi ◆ degeneráltdegenerált ◆ torzszülötttorzszülött
kikeinokikeino ◆ torztorz 「Kikeino ningjódatta.」 „Torz
bábu volt.”

kikeiszeisikikeiszeisi ◆ abnormális alakú spermiumabnormális alakú spermium
kikenkiken ◆ bántódásbántódás 「Kiken-va arimaszen.」
„Nem esik bántódása.” ◆ vészvész ◆ veszedelemveszedelem ◆

veszélyveszély 「Kikenga szatta.」 „Elmúlt a veszély.”
◇ inocsinokikeninocsinokiken életveszélyéletveszély 「Inocsino ki-
kenniszaraszareta.」 „Életveszélybe került.” ◇

inocsi-oinocsi-o ubaukikenubaukiken életveszélyéletveszély 「Kono
kódó-va inocsi-o ubau kiken-o tomonau.」 „Ez a
cselekedet életveszéllyel jár.” ◇ kiken-insikiken-insi koc-koc-
kázatikázati tényezőtényező 「Tabako-va kiken-
insideszu.」 „A dohányzás kockázati tényező.” ◇

kiken-insikiken-insi kockázatikockázati tényezőtényező 「Tabako-va
kiken-insideszu.」 „A dohányzás kockázati ténye-
ző.” ◇ kikenkanrininkikenkanrinin kockázatkezelőkockázatkezelő ◇ ki-ki-
kendzsinbucukendzsinbucu közveszélyesközveszélyes emberember 「Kare-
va csotto atamagaokasiikedo, kikendzsinbucude-
va nai.」 „Kicsit őrült, de nem közveszélyes.” ◇

kiken-niszaraszukiken-niszaraszu veszélybeveszélybe sodorsodor 「Dzsók-
jakuno inocsi-o kikenni szarasita.」 „Veszélybe
sodorta az utasok életét.” ◇ kiken-niszaraszukiken-niszaraszu
játszikjátszik 「Részá-va dzsibunno inocsi-o kikenni-
szarasiteiru.」 „Az autóversenyző az életével ját-
szik.” ◇ kiken-niszaraszukiken-niszaraszu veszélyeztetveszélyeztet
「Takuszan-no hitono inocsi-o kikenni szarasi-
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ta.」 „Több ember életét veszélyeztette.” ◇ kiken-kiken-
oo okaszuokaszu dacoldacol aa veszéllyelveszéllyel 「Kiken-o oka-
site sónen-o szukutta.」 „Dacolva a veszéllyel,
megmentette a kisfiút.” ◇ kiken-okiken-o okaszuokaszu koc-koc-
káztatkáztat 「Sóbósi-va inocsino kiken-o okasite
sódzso-o szukutta.」 „Életét kockáztatva mentette
ki a tűzoltó a kislányt.” ◇ kiken-okiken-o tomonautomonau ve-ve-
szélyesszélyes 「Kavadeno ojogi-va kiken-o tomo-
nau.」 „Folyóban úszni veszélyes.” ◇ tókaino-tókaino-
kikengaarukikengaaru életveszélyeséletveszélyes 「Kono tatemono-
va tókaino kikengaaru.」 „Ez az épület életveszé-
lyes.” ◇ minokikenminokiken életveszélyéletveszély 「Mino kiken-
o kandzsiru.」 „Veszélyben érzi az életét.”

kikenkiken ◆ jeles személyjeles személy
kikenkiken ◆ jogról lemondásjogról lemondás
kikenbósikikenbósi ◆ veszélyveszély elhárításaelhárítása 「Kikenbó-
siszocsi」 „veszély elhárítását szolgáló intézkedé-
sek”

kikenbucukikenbucu ◆ veszélyes anyagveszélyes anyag
kikenbucucsúinomákukikenbucucsúinomáku ◆ halálfejhalálfej
kikenbunsikikenbunsi ◆ veszélyesveszélyes elemelem 「Kaisano
kikenbunsi-o haidzsoszuru.」 „Megszabadul a ve-
szélyes elemektől a vállalatnál.”

kikenbunszankikenbunszan ◆ kockázat elosztásakockázat elosztása
kikencsitaikikencsitai ◆ veszélyzónaveszélyzóna
kikendokikendo ◆ veszélyességveszélyesség 「Kikendo-o szan-
dankaide hjókasita.」 „A veszélyességet 3 foko-
zatban értékelte.” ◆ veszélyességi fokozatveszélyességi fokozat
kikendzsinbucukikendzsinbucu ◆ közveszélyesközveszélyes emberember
「Kare-va csotto atamagaokasiikedo,
kikendzsinbucude-va nai.」 „Kicsit őrült, de nem
közveszélyes.” ◆ veszélyes egyénveszélyes egyén
kikenfutankikenfutan ◆ kockázatvállaláskockázatvállalás
kikenfutansihonkikenfutansihon ◆ kockázati tőkekockázati tőke
kikengaszemarukikengaszemaru ◆ veszélyveszély leselkedikleselkedik 「Ka-
reni kikenga szematteita.」 „Veszély leselkedett
rá.”

kiken-insikiken-insi ◆ kockázatikockázati tényezőtényező 「Tabako-va
kiken-insideszu.」 „A dohányzás kockázati ténye-
ző.”

kikenkanrininkikenkanrinin ◆ kockázatkezelőkockázatkezelő
kikenkuikikikenkuiki ◆ veszélyzónaveszélyzóna
kiken-nakiken-na ◆ kockázatoskockázatos 「Sacsó-o
hinanszuruno-va kikendeszu.」 „Kockázatos kri-
tizálni az igazgatót.” ◆ rázósrázós 「Kikenna dzsiken-

ni maki komareta.」 „Rázós ügybe keveredett.”
◆ veszélyesveszélyes 「Naifude aszobuno-va kikende-
szu.」 „Veszélyes a késsel játszani.” ◆ vészesvészes
「Hokubude-va jukiga kikenna dzsókjódeszu.」
„Az ország északi részében vészes a hóhelyzet.”

kiken-nahodonikiken-nahodoni ◆ vészesenvészesen 「Kanodzso-va
koko szúkagecude kikennahodonijaszeta.」 „Az
utóbbi hónapokban vészesen lefogyott.”

kiken-niszaraszukiken-niszaraszu ◆ játszikjátszik 「Részá-va dzsi-
bunno inocsi-o kikenniszarasiteiru.」 „Az autó-
versenyző az életével játszik.” ◆ veszélybeveszélybe so-so-
dordor 「Dzsókjakuno inocsi-o kikenni szarasita.」
„Veszélybe sodorta az utasok életét.” ◆ veszé-veszé-
lyeztetlyeztet 「Takuszan-no hitono inocsi-o kikenni
szarasita.」 „Több ember életét veszélyeztette.”

kiken-okiken-o daszszurudaszszuru ◆ megmenekülmegmenekül aa ve-ve-
szélytőlszélytől 「Kandzsano bjódzsóga anteisi kiken-
o dah-sita.」 „A beteg állapota stabilizálódott, és
megmenekült a veszélytől.”

kiken-okiken-o kaeriminaikaeriminai ◆ reszkírozreszkíroz 「Kare-va
sigoto-o usinau kiken-o kaerimizu kódó-o sita.」
„A tettével az állását reszkírozta.”

kiken-okiken-o kiguszurukiguszuru ◆ veszélytőlveszélytől tarttart
「Kiken-o kigusita.」 „Veszélytől tartottam.”

kiken-okiken-o monotomoszezucsikajorumonotomoszezucsikajoru ◆ me-me-
részkedikrészkedik 「Kiken-o monotomoszezuraion-ni
csikazuita.」 „Az oroszlán közelébe merészke-
dett.” ◆ odamerészkedikodamerészkedik 「Kiken-o
monotomoszezuraion-ni csikajotta.」 „Odame-
részkedett az oroszlán mellé.”

kiken-okiken-o okaszuokaszu ◆ dacoldacol aa veszéllyelveszéllyel
「Kiken-o okasite sónen-o szukutta.」 „Dacolva
a veszéllyel, megmentette a kisfiút.” ◆ kockáz-kockáz-
tattat 「Sóbósi-va inocsino kiken-o okasite sódzso-
o szukutta.」 „Életét kockáztatva mentette ki a
tűzoltó a kislányt.”

kiken-okiken-o okaszuokaszu ◆ megkockáztatmegkockáztat 「Gakusa-
va kono ronbunde dzsibunga orokani mieru
kiken-o okasita.」 „A tudós azzal az értekezésével
megkockáztatta, hogy bolondnak nézik.”

kiken-okiken-o tomonautomonau ◆ veszélyesveszélyes 「Kavadeno
ojogi-va kiken-o tomonau.」 „Folyóban úszni ve-
szélyes.”

kikenricukikenricu ◆ nemszavazók arányanemszavazók aránya
kikenricukikenricu ◆ kockázati aránykockázati arány
kikensakikensa ◆ nemszavazónemszavazó
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kikensingókikensingó ◆ veszélyjelzésveszélyjelzés
kikensiszókikensiszó ◆ veszélyes eszmeveszélyes eszme
kikenszeikikenszei ◆ veszélyveszély ◆ veszélyességveszélyesség
kikenszurukikenszuru ◆ jogáróljogáról lemondlemond 「Sojúken-o ki-
kensita.」 „Lemondott a birtokjogáról.” ◆ nemnem
élél aa jogávaljogával 「Szenkjode júkensa-va kikensi-
ta.」 „Nem élt a szavazati jogával.” ◆ tartózko-tartózko-
dikdik 「Tóhjóde dzsúninkikensita.」 „Tízen tartóz-
kodtak a szavazástól.” ◆ visszalépvisszalép 「Hacune-
cusita szensu-va kikensita.」 „A belázasodott ver-
senyző visszalépett.” ◇ tóhjó-otóhjó-o kikenszuruko-kikenszuruko-
toto tartózkodástartózkodás
kikenteatekikenteate ◆ veszélyességi pótlékveszélyességi pótlék
kikerukikeru ◆ feltehetőfeltehető 「Kore-va nakanaka kike-
nai sicumonda.」 „Ez a kérdés nehezen feltehető.”

kikikiki ◆ hatáshatás 「Kono kuszuri-va kikiga oszoi.」
„Ez a gyógyszer lassan hat.” ◆ ügyesebbügyesebb 「Ana-
tano kiki ude-va docsira?」 „Melyik az ügyesebb
kezed?” ◇ hidarikikinohidarikikino balkezesbalkezes 「Vatasi-va
hidarikikideszu.」 „Balkezes vagyok.” ◇ migiki-migiki-
kinokino jobbkezesjobbkezes 「Migikikinanoni hidarite-o
cukau.」 „Jobbkezes létére a balt használja.”

kikikiki ◆ Kodzsiki és NihonsokiKodzsiki és Nihonsoki
kikikiki ◆ borzalomborzalom ◆ hátborzongató érzéshátborzongató érzés
kikikiki ◆ kríziskrízis 「Kikini hinsiteiru.」 „A krízis kü-
szöbén áll.” ◆ válságválság 「Keizaino kikini csoku-
mensiteimaszu.」 „Gazdasági válságnak nézünk
elébe.” ◆ vészvész 「Kikiga szematteiru.」 „Vész kö-
zeleg.” ◆ veszélyveszély 「Genzaino zaiszei-va hatanno
kiki-o harandeiru.」 „A jelenlegi gazdaságpolitika
az államcsőd veszélyét hordozza.” ◇ kin-júkikikin-júkiki
pénzügyipénzügyi válságválság ◇ sokurjókikisokurjókiki élelmiszer-élelmiszer-
válságválság 「Kono kuni-va sokurjókikini ocsiittei-
ru.」 „Az országban élelmiszerválság van.” ◇

szeikjokunokikiszeikjokunokiki politikaipolitikai válságválság ◇ szei-szei-
dzsikikidzsikiki politikaipolitikai válságválság ◇ cúkakikicúkakiki valuta-valuta-
válságválság ◇ naikakukikinaikakukiki kormányválságkormányválság
kikikiki ◆ eszközeszköz ◆ készülékkészülék ◇ irjókikiirjókiki orvosiorvosi
műszerműszer ◇ irjókikiirjókiki gyógyeszközgyógyeszköz ◇ ódiokikiódiokiki
audioeszközaudioeszköz ◇ onkjókikionkjókiki audioeszközaudioeszköz ◇

kanszokukikikanszokukiki megfigyelőeszközmegfigyelőeszköz ◇ kjóiku-kjóiku-
kikikiki oktatásioktatási eszközeszköz ◇ sicsókakukikisicsókakukiki au-au-
diovizuálisdiovizuális eszközeszköz 「Dzsugjóde szenszei-va
sicsókakukiki-o cukau.」 „A tanár az órákon au-
diovizuális eszközöket használ.” ◇ dzsimukikidzsimukiki
irodaiirodai gépgép ◇ súhenkikisúhenkiki perifériaeszközperifériaeszköz ◇

szeimicukikiszeimicukiki precíziósprecíziós eszközeszköz ◇ cúsinkikicúsinkiki
kommunikációskommunikációs eszközeszköz ◇ densikikidensikiki elektro-elektro-

nikusnikus eszközeszköz ◇ njúsucurjokukikinjúsucurjokukiki be-be- ésés ki-ki-
viteli eszközviteli eszköz
kíkíkíkí ◆ majomsírásmajomsírás ◆ nyikorgásnyikorgás ◆ rikácsolásrikácsolás

kikiakirukikiakiru ◆ elegeteleget hallhall 「Szono hanasi-va mó
kiki akita.」 „Ezt már eleget hallottam!”

kikiasikikiasi ◆ erősebbik láberősebbik láb ◆ ügyesebbik lábügyesebbik láb
kikiavaszerukikiavaszeru ◆ megtudakolmegtudakol 「Kúsicudzsókjó-
o kiki avaszeta.」 „Megtudakoltam, hogy van-e
üres szoba.”

kikibetanakikibetana ◆ rosszrossz hallgatóhallgató 「Kiki betaoboe
dzsózu」 „rossz hallgató, de jó memóriájú”

kikicukenaikoekikicukenaikoe ◆ ismeretlen hangismeretlen hang
kikicukerukikicukeru ◆ fülébefülébe jutjut 「Aru uvasza-o ki-
kicuketa.」 „Fülembe jutott egy pletyka.” ◆ is-is-
merősenmerősen csengcseng 「Kikicuketa koe」 „ismerősen
csengő hang” ◆ meghallmeghall 「Aru himicu-o kiki-
cuketa.」 „Meghallottam egy titkot.” ◆ megütimegüti
aa fülétfülét 「Kaszaihócsikinoberuno oto-o kikicu-
keta.」 „A tűzjelző hangja ütötte meg a fülemet.”
◆ tudomásttudomást szerezszerez 「Keikaku-o kikicuketa.」
„Tudomást szereztem a tervről.” ◇ kikicukena-kikicukena-
ikoeikoe ismeretlenismeretlen hanghang ◇ mimizatokukikicu-mimizatokukikicu-
kerukeru éleséles fülévelfülével meghallmeghall 「Dorobóno asioto-
o mimizatoku kikicuketa.」 „Éles fülével meghal-
lotta a betörő lépteit.”

kikicutaekikicutae ◆ hallomáshallomás 「Szono dzsóhó-va kiki
cutaede sitta.」 „Hallomásból tudom ezt a hírt.”

kikicutaerukikicutaeru ◆ hallhall 「Szono hanasi-o kiki cuta-
eteorimaszu.」 „Hallottam már erről a történet-
ről.”

kikicsigaerukikicsigaeru ◆ félrehallfélrehall 「Aiteno kotoba-o ki-
ki csigaete hadzsi-o kaita.」 „Egy félrehallás miatt
szégyenben maradtam.”

kikicsigaikikicsigai ◆ félrehallásfélrehallás 「Mimiga varukuna-
inoni kiki csigaiga ói.」 „Jó a fülem, mégis sok
mindent félrehallok.”

kikidasakikidasa ◆ kisegítő ütőjátékoskisegítő ütőjátékos
kikidaszukikidaszu ◆ elkezdelkezd hallgatnihallgatni 「Ongaku-o kiki
dasita.」 „Elkezdtem zenét hallgatni.” ◆ kisza-kisza-
golgol ◆ kiszedkiszed 「Kareni kjóhansano namae-o kiki
dasita.」 „Kiszedtem belőle a bűntársai nevét.” ◆

megszerezmegszerez 「Kareno iken-o kiki dasita.」 „Meg-
szereztem a véleményét.”
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kikidokorokikidokoro ◆ megfogómegfogó részrész 「Kjokuno kiki
dokoro」 „zene megfogó része”

kikidzsózunakikidzsózuna ◆ jójó kérdezőpartnerkérdezőpartner
「Suzaisa-va kiki dzsózuna hitodatta.」 „A ripor-
ter jó kérdezőpartner volt.” ◆ segítsegít kitárulkoz-kitárulkoz-
nini 「Sinrigakusa-va kiki dzsózuna hitodatta.」 „A
pszichológus segített a betegnek kitárulkozni.”

kikifuruszukikifuruszu ◆ agyoncsépelagyoncsépel 「Kiki furusita
monku」 „agyoncsépelt frázis”

kikigakikikigaki ◆ mondottakmondottak leírásaleírása 「Kikokumo-
nono kiki gaki」 „hazatérők által mondottak leírá-
sa”

kikigataikikigatai ◆ rosszrossz hallanihallani 「Sirecuna hihan-va
kiki gatai.」 „Rossz hallani az éles kritikát.”

kíkígoekíkígoe ◆ rikácsoló hangrikácsoló hang
kikigotaegaarukikigotaegaaru / kikigotaenoarukikigotaenoaru ◆ érde-érde-
mesmes meghallgatnimeghallgatni 「Konszáto-va kiki gotaega-
atta.」 „Érdemes volt meghallgatni a koncertet.”
◆ érdemes meghallgatniérdemes meghallgatni
kikigotaenoarukikigotaenoaru / kikigotaegaarukikigotaegaaru ◆ érde-érde-
mesmes meghallgatnimeghallgatni ◆ érdemesérdemes meghallgatnimeghallgatni
「Konszáto-va kiki gotaegaatta.」 „Érdemes volt
meghallgatni a koncertet.”

kikigurusiikikigurusii ◆ fülsértőfülsértő 「Kiki gurusii nonosiri-
no kotoba」 „fülsértő káromkodás” ◆ nehezennehezen
hallhatóhallható 「Okiki gurusii koede sicureisimasi-
ta.」 „Elnézést a nehezen hallható hangomért.” ◆

szégyellniszégyellni valóvaló 「Okiki gurusii hanaside mó-
si vakearimaszen.」 „Szégyellem, hogy ilyen tör-
ténettel traktálom önöket.”

kikihorerukikihoreru ◆ megigézmegigéz 「Kanodzsono biszeini
kiki horeta.」 „Megigézett a szép hangja.”

kikiippacukikiippacu ◆ egy hajszálon függőegy hajszálon függő
kikiippacudekikiippacude ◆ hajszálhajszál híjánhíján 「Kikiippacude
dzsiko-o nogareta.」 „Hajszál híján balesetet
szenvedett.”

kikiirerukikiireru ◆ hallgathallgat 「Kare-va bokuno dzsogen-
o kiki irenakatta.」 „Nem hallgatott a tanácsom-
ra.” ◆ meghallgatmeghallgat 「Kamiszama, vatasino
nozomi-o okiki irekudaszai.」 „Istenem, hallgasd
meg kérésem!” ◆ teljesítteljesít 「Jóbó-o kiki ireta.」
„Teljesítettem az óhaját.”

kikiirukikiiru ◆ elbűvöltenelbűvölten hallgathallgat 「Daiszukina
kjokuni kiki itta.」 „Elbűvölten hallgattam a ked-
venc dalomat.” ◆ eszieszi aa szavaitszavait 「Enzecusano
kotobani kiki itta.」 „Ette a szónok szavait.”

kikiisikikikiisiki ◆ veszélyérzetveszélyérzet
kíkíiukíkíiu ◆ csikorogcsikorog 「Buréki-o kaketara kurum-
anotaijagakíkíitta.」 „Fékezéskor a kocsi kereke
csikorgott.”

kíkíiukíkíiu ◆ sikítsikít 「Kenmakigakíkíitteita.」 „A csi-
szológép sikított.”

kikijakukikijaku ◆ hallgatóhallgató szerepeszerepe 「Kiki jakuni
teh-szuruto dzsoszeinimoterurasii.」 „Állítólag a
nők jobban szeretik a férfiakat, akik megelégsze-
nek a hallgató szerepével.”

kikijoikikijoi ◆ jó hallgatnijó hallgatni ◆ könnyű kérdeznikönnyű kérdezni
kikikadzsirinokikikadzsirino ◆ érintőlegesérintőleges 「Kikikadzsiri-
no csisiki」 „érintőleges ismeret” ◆ légbőllégből ka-ka-
pottpott 「Kikikadzsirino uvasza」 „légből kapott
pletyka”

kikikadzsirukikikadzsiru ◆ érintőlegesérintőleges 「Kikikadzsitta
csisiki」 „érintőleges ismeret”

kikikaeszukikikaeszu ◆ kérdésselkérdéssel válaszolválaszol 「Bokuno
sicumonni kanodzso-va kiki kaesita.」 „Kérdé-
semre kérdéssel válaszolt.” ◆ újraújra meghallgatmeghallgat
「Kjoku-o kiki kaesita.」 „Újra meghallgattam a
dalt.” ◆ újraújra megkérdezmegkérdez 「Mimi-o utagatte
nenrei-o kiki kaesita.」 „Nem hittem a fülemnek,
és újra megkérdeztem, hány éves.” ◆ visszakér-visszakér-
dezdez 「Anata-va dó omoukato kiki kaesita.」
„Kérdésére visszakérdeztem, hogy ő mit gondol.”

kikikaikainakikikaikaina ◆ rendkívülrendkívül furcsafurcsa 「Kikikai-
kaina monogatari」 „rendkívül furcsa történet”

kikikankikikan ◆ válsághangulatválsághangulat
「Singatakoronaviruszu-e no kikikanga takamat-
ta.」 „A koronavírussal szembeni válsághangulat
fokozódott.” ◆ veszélyérzetveszélyérzet 「Tószanmagiva-
ninattemomattaku kikikanganai.」 „A csőd szélén
állva sincs egy csöpp veszélyérzete sem.”

kikikanrikikikanri ◆ válságkezelésválságkezelés
kikikatakikikata ◆ beszédértésbeszédértés ◆ hallgatóhallgató félfél ◆

kérdezéskérdezés módjamódja 「Anata-va kiki kataga va-
rui.」 „Rosszul kérdezel!”

kikikomikikikomi ◆ kikérdezéskikérdezés 「Keiszacu-va kiki komi
csósza-o sita.」 „A rendőrök kikérdezték a szom-
szédokat.”

kikikomukikikomu ◆ fülébefülébe jutjut 「Odorokubeki hanasini
kiki konda.」 „Meglepő történet jutott a fülembe.”
◆ szedszed 「Szore-o dokode kiki kondanoka sirana-
iga.」 „Nem tudom honnan szeded ezt.”

18561856 kikidokoro kikidokoro – kikikomu kikikomu AdysAdys



kikimacsigaerukikimacsigaeru ◆ félreértfélreért 「Namae-o kiki
macsigaeta.」 „Félreértettem a nevét.” ◆ félre-félre-
hallhall 「Kasi-o kiki macsigaeta.」 „Félrehallottam
a dalszöveget.”

kikimacsigaikikimacsigai ◆ félrehallásfélrehallás
kikimacsigaiszurukikimacsigaiszuru ◆ félrehallfélrehall
「Dzsósigaittakoto-o kiki macsigaisita.」 „Félre-
hallottam, amit a főnököm mondott.”

kikimekikime ◆ hatáshatás 「Itami domeno kiki mega kire-
ta.」 „A fájdalomcsillapító hatása elmúlt.”

kikimimi-okikimimi-o taterutateru ◆ felfigyelfelfigyel 「Kaivaga
omosirokute kiki mimi-o tateta.」 „Felfigyeltem
az érdekes beszélgetésre.” ◆ fülelfülel 「Kiki mimi-
o tatetaga, karerano kaiva-va kiki torenakatta.」
„Nem értettem a szavukat, hiába füleltem.” ◆

hallgatózikhallgatózik 「Tobirani mimi-o ate, kiki mimi-o
tateta.」 „Az ajtóra tettem a fülem, és hallgatóz-
tam.” ◆ hegyezihegyezi aa fülétfülét 「Tacsi domatte kiki
mimi-o tateta.」 „Megálltam és a fülemet hegyez-
tem.”

kikimonokikimono ◆ csemegecsemege 「Jonkjokume-va naka-
nakano kiki monoda.」 „A negyedik dal igazi cse-
mege.” ◆ érdemesérdemes meghallgatnimeghallgatni 「Kareno
kaiszecu-va kiki monoda.」 „Az ő kommentárját
érdemes meghallgatni.”

kikimoraszukikimoraszu ◆ elkerülielkerüli aa figyelmétfigyelmét
「Gakuszei-va hitokotomo kiki moraszanaijóni
nessinnimemo-o totteita.」 „A diák buzgón jegy-
zetelt, hogy egyetlen szó se kerülje el a figyelmét.”

kikinkikin ◆ alapalap 「Kaisano rieki-o kikinni kuri ire-
ta.」 „Alapba tette a vállalati hasznot.” ◆ ala-ala-
pítványpítvány 「Kodzsi-o sienszuru kikin-o okosita.」
„Alapítványt hozott létre az árva gyerekek meg-
segítésére.” ◆ pénzalappénzalap 「Atarasii sónotameni
kikin-o móketa.」 „Pénzalapot hozott létre az új
díjhoz.” ◇ kjúszaikikinkjúszaikikin segélyalapsegélyalap ◇ gen-gen-
szaikikinszaikikin törlesztésitörlesztési alapalap ◇ kokuszaikór-kokuszaikór-
júkikinjúkikin JapánJapán AlapítványAlapítvány ◇ kokuszaicúka-kokuszaicúka-
kikinkikin NemzetköziNemzetközi ValutaalapValutaalap ◇ dzsizenki-dzsizenki-
kinkin jótékonyságijótékonysági alapalap ◇ sakaikikinsakaikikin szociá-szociá-
lis alaplis alap ◇ nenkinkikinnenkinkikin nyugdíjalapnyugdíjalap
kikinkikin ◆ éhínségéhínség 「Kikinno hiszaicsi」 „éhínség
sújtotta terület” ◆ ínségínség ◆ szárazságszárazság okoztaokozta
éhezéséhezés ◇ suszszankikinsuszszankikin születésekszületések meg-meg-
csappanásacsappanása

kikinagaszukikinagaszu ◆ elengedielengedi aa fülefüle mellettmellett
「Dzsósinokarakai-o kiki nagasita.」 „Elengedte
a füle mellett a főnöke csipkelődő szavait.”

kikinaoszukikinaoszu ◆ újraújra meghallgatmeghallgat 「Szukina
kjoku-o nankaimo kiki naosita.」 „Újra és újra
meghallgattam a kedvenc dalomat.” ◆ újraújra meg-meg-
kérdezkérdez 「Kiki torenakattanode szokuzani kiki
naosita.」 „Azonnal megkérdeztem újra, mert
nem hallottam jól.”

kikinarerukikinareru ◆ ismerősenismerősen csengcseng 「Kiki nareta
namae」 „ismerősen csengő név” ◆ megszo-megszo-
kottkott 「Kiki naretamerodí」 „megszokott dal-
lam” ◇ kikinareteinaikikinareteinai idegenülidegenül hangzóhangzó 「Ki-
ki nareteinai kotoba」 „idegenül hangzó szó”

kikinaretakikinareta ◆ fülbemászófülbemászó 「Kiki nareta
ongaku-o omoi dasita.」 „Felidéztem egy fülbe-
mászó dalt.”

kikinareteinaikikinareteinai ◆ idegenülidegenül hangzóhangzó 「Kiki na-
reteinai kotoba」 „idegenül hangzó szó”

kíkínarukíkínaru ◆ nyikorognyikorog 「Baiorin-va kíkí natta.」
„A hegedű nyikorgott.”

kikinikuikikinikui ◆ kínoskínos megkérdeznimegkérdezni
「Miszedekondómu-o tori acukatteiruka kikini-
kui.」 „Kínos megkérdezni a boltban, hogy
árulnak-e kondomot.” ◆ nehezennehezen hallhatóhallható
「Kanodzsono koe-va csiiszakute kikikukatta.」
„Nehezen volt hallható a halk hangja.”

kikiniotosiirerukikiniotosiireru ◆ veszélybeveszélybe sodorsodor
「Kadzsókasicuke-va szekaikeizai-o kikini otosii-
reta.」 „A túlzott hitelezés veszélybe sodorta a vi-
lággazdaságot.”

kikinitaenaikikinitaenai ◆ rosszrossz hallgatnihallgatni 「Gudagudato
cuzuku monku-va kikini taenai.」 „Rossz hallgat-
ni az örökös panaszkodását.”

kikin-notosikikin-notosi ◆ ínséges esztendőínséges esztendő
kikinogaszukikinogaszu ◆ elkerülielkerüli aa figyelmétfigyelmét
「Dzsújónanjúszu-o kiki nogasita.」 „Elkerülte a
figyelmemet egy fontos hír.” ◆ elmulasztelmulaszt meg-meg-
hallgatnihallgatni 「Szonoradzsio bangumi-o kiki noga-
sita.」 „Elmulasztottam meghallgatni a rádiómű-
sort.” ◆ nemnem hallhall 「Kareno kekkonsikino hi-o
kiki nogasita.」 „Nem hallottam, hogy mikor nő-
sült.”

kikinzokukikinzoku ◆ nemesfémnemesfém
kikinzokusókikinzokusó ◆ nemesfém-kereskedőnemesfém-kereskedő
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kikioboekikioboe ◆ hallanihallani mármár valaholvalahol 「Kono
kjoku-va kiki oboegaaru.」 „Ezt a dalt hallottam
már valahol.” ◆ halláshallás 「Kiki oboedegitá-o hi-
ita.」 „Hallás után játszottam egy dalt a gitáron.”

kikioboerukikioboeru ◆ halláshallás utánután megtanulmegtanul 「Szono
oto-o kiki oboeta.」 „Hallás után megtanultam a
dalt.”

kikiojobukikiojobu ◆ tudomásatudomása vanvan 「Hai, szono ken-
va kiki ojondeorimaszu.」 „Igen, erről már tudo-
másom van.”

kikiokukikioku ◆ mindenesetremindenesetre meghallgatmeghallgat 「Ka-
reno jókjú-o keisikitekini kiki oita.」 „A forma
kedvéért mindenesetre meghallgattam a kérését.”

kikiokuszaibókikiokuszaibó ◆ memóriasejtmemóriasejt
kikioszamekikioszame ◆ utolsóutolsó halláshallás 「Szuzumusino
koe-va kotosino kiki oszamedattakamosirenai.」
„Talán most hallhattuk idén utoljára ciripelni a
tücsköket.”

kikiotoszukikiotoszu ◆ nemnem figyelfigyel 「Szenszeino
szecumei-o kiki otosita.」 „Nem figyeltem a tanár
magyarázatára.”

kikiotoszukikiotoszu ◆ elmulasztelmulaszt meghallgatnimeghallgatni 「Ra-
dzsio bangumi-o kiki otositesimatta.」 „Elmu-
lasztottam meghallgatni a rádióműsort.” ◆ nemnem
hallhall 「Anaunszu-o kiki otosite densa-o oriszo-
koneta.」 „Elfelejtettem leszállni, mert nem hal-
lottam az utastájékoztatást.”

kikisinimaszarukikisinimaszaru ◆ képzeletetképzeletet felülmúlófelülmúló
「Kare-va kikisini maszaru bakada.」 „Hülyébb,
mint képzeltem.”

kikisirukikisiru ◆ hallhall 「Kanodzsono rikonhanasi-o ki-
ki sitta.」 „Úgy hallottam, válik.”

kikiszemarukikiszemaru ◆ borzalmasborzalmas 「Kikiszemaru dzsi-
kogenba」 „baleset borzalmas látványa” ◆ ré-ré-
mültmült 「Kikiszemaru hjódzsó」 „rémült arckifeje-
zés”

kikiszokonaukikiszokonau ◆ elszalasztelszalaszt
「Szukinaradzsiodorama-o kiki szokonatta.」
„Elszalasztottam a kedvenc rádiójátékomat.” ◆

félrehallfélrehall 「Csiiszai koedattanode kareno
namae-o kiki szokonatta.」 „Halkan beszélt, így
félrehallottam a nevét.”

kikiszugoszukikiszugoszu ◆ figyelmenfigyelmen kívülkívül hagyhagy 「Csi-
dzsinkara kiki szugoszenai dzsóhó-o miminisi-
ta.」 „Olyan hírt hallottam az ismerősömtől, ami
nem lehet figyelmen kívül hagyni.”

kikiszumaszukikiszumaszu ◆ figyelmesen hallgatfigyelmesen hallgat
kikiszuterukikiszuteru ◆ elereszti a füle mellettelereszti a füle mellett
kikitadaszukikitadaszu ◆ kipuhatolkipuhatol 「Kareno kimocsi-
o kiki tadasita.」 „Kipuhatoltam az érzelmeit.” ◆

megbizonyosodikmegbizonyosodik 「Jógisanoaribai-o kiki tada-
sita.」 „Megbizonyosodtam a gyanúsított alibijé-
ről.”

kikitaino-vakikitaino-va jamajama-dejamajama-de aruaru ◆ elhallgatelhallgat
「Hanasi-o kikitaino-va jamajamadeszuga,
densaga suppacuszurunodeszu.」 „Elhallgatnám
még egy ideig, de hamarosan indul a vonatom.”

kikitaiszakukikitaiszaku ◆ válságelhárító intézkedésválságelhárító intézkedés
kikitekikite ◆ hallgatóhallgató 「Dzsibunno hanasiga ovari,
kiki teni mavatta.」 „Véget ért a mondókám, és én
lettem a hallgató.” ◆ kérdezőkérdező 「Kiki teno sicu-
monni kotaeta.」 „Válaszoltam a kérdező kérdé-
seire.”

kikitekikite ◆ ügyesebbikügyesebbik kézkéz 「Anatano kiki te-va
docsiradeszuka?」 „Melyik az ügyesebbik kezed?”

kikitekinakikitekina ◆ kritikuskritikus ◆ válságosválságos
kikitekinadzsókjókikitekinadzsókjó ◆ válsághelyzetválsághelyzet
kikitekisukkecukikitekisukkecu ◆ életveszélyes vérzéséletveszélyes vérzés
kikitodokerarerukikitodokerareru ◆ meghallgatásrameghallgatásra találtalál
「Vatasino oinori-va kiki todokerareta.」 „Az
imám meghallgatásra talált.”

kikitogamerukikitogameru ◆ fennakadfennakad 「Vatasino kotoba-
o kiki togameta.」 „Fennakadt azon, amit mond-
tam.”

kikitorenaikikitorenai ◆ kivehetetlenkivehetetlen 「Zacuonde ka-
reno hanasi-va kiki torenakatta.」 „A zajban ki-
vehetetlen volt, amit mondott.” ◆ rosszulrosszul hallhall
「Maikugajokunakute enzecusano kotoba-o szei-
kakuni kiki torenakatta.」 „Rosszul hallottam a
szónokot, mert nem volt jó a mikrofon.”

kikitorikikitori ◆ beszédértésbeszédértés 「Kaivano kiki tori」
„beszédértés” ◆ halláshallás 「Hocsókideno kiki to-
ri」 „hallókészülékes hallás” ◆ halláshallás utániutáni
megértésmegértés 「Gaikokugono kiki tori」 „idegen
nyelv hallás utáni megértése”

kikitoricsószakikitoricsósza ◆ kikérdezéses vizsgálatkikérdezéses vizsgálat
kikitorisikenkikitorisiken ◆ beszédértési vizsgabeszédértési vizsga
kikitoriteszutokikitoriteszuto ◆ beszédértésibeszédértési tesztteszt ◆

hallás utáni szövegértéshallás utáni szövegértés
kikitorukikitoru ◆ értért 「Bjónin-va ivaretakoto-o kiki
torenakatta.」 „A beteg nem értette, amit mond-
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tak neki.” ◆ hallhall 「Anatagaszakki itta koto-o kiki
toremaszendesita.」 „Nem hallottam, amit az
előbb mondtál.” ◆ kifaggatkifaggat 「Keiszacu-va ma-
varino hitokara dzsóhó-o kiki totta.」 „A rend-
őrök kifaggatták a környező embereket.” ◆ meg-meg-
kérdezkérdez 「Keszszekisano dzsidzsó-o kiki totta.」
„Megkérdeztem a távolléte indokait.” ◇ kiki-kiki-
torenaitorenai rosszulrosszul hallhall 「Maikugajokunakute en-
zecusano kotoba-o szeikakuni kiki torenakatta.」
„Rosszul hallottam a szónokot, mert nem volt jó a
mikrofon.”

kikitositakikitosita ◆ vidámvidám 「Kikitosita hjódzsó」 „vi-
dám arckifejezés”

kikitositekikitosite ◆ vidámanvidáman 「Kikitosite varau.」
„Vidáman nevet.”

kikiudekikiude ◆ erősebbik kézerősebbik kéz ◆ ügyesebbik kézügyesebbik kéz
kikivakekikivake ◆ engedelmességengedelmesség ◆ szófogadásszófogadás
kikivakenoiikikivakenoii / kikivakenojoikikivakenojoi ◆ szófogadószófogadó ◆

szófogadószófogadó 「Kiki vakeno joi kodomo」 „szófo-
gadó gyerek”

kikivakenojoikikivakenojoi / kikivakenoiikikivakenoii ◆ szófogadószófogadó
「Kiki vakeno joi kodomo」 „szófogadó gyerek” ◆

szófogadószófogadó
kikivakenonaikikivakenonai ◆ szófogadatlanszófogadatlan 「Kiki vak-
enonai kodomo」 „szófogadatlan gyerek”

kikivakerukikivakeru ◆ felismerfelismer 「Dóbucu-va kai nusino
koe-o kiki vakeru.」 „Az állatok felismerik a gaz-
dájuk hangját.” ◆ hallgathallgat 「Kodomo-va ojano
kotoba-o joku kiki vaketa.」 „A gyerek hallgatott
az anyja szavára.” ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Kono
futacunoszupíkano oto-va kiki vakenikui.」 „Ne-
héz megkülönböztetni a két hangfal hangját.”

kikivaszurerukikivaszureru ◆ elfelejtelfelejt megkérdeznimegkérdezni 「Ka-
nodzsono denvabangó-o kiki vaszureta.」 „Elfe-
lejtettem megkérdezni a telefonszámát.”

kikizakekikizake ◆ borkóstolásborkóstolás ◆ szakékóstolásszakékóstolás ◆

szaké kóstolásaszaké kóstolása
kikizuraikikizurai ◆ kínoskínos megkérdeznimegkérdezni 「Kon-na kan-
tanna sicumon-va kikizurai.」 „Kínos megkérdez-
nem ezt az egyszerű kérdést.” ◆ nehezennehezen hall-hall-
hatóható 「Romendensa-va sanaihószóga kikizu-
rai.」 „A villamoson nehezen hallható a hangos-
bemondó.”

kikizutenaranaikikizutenaranai ◆ felkapjafelkapja aa fejétfejét 「Kiki
zutenaranai kotobadeszu.」 „Az ilyen kijelentésre
felkapja az ember a fejét.”

kikizuteniszurukikizuteniszuru ◆ eleresztielereszti aa fülefüle mellettmellett
「Kareno csúkoku-o kiki zutenisita.」 „Eleresz-
tettem a fülem mellett a figyelmeztetését.”

kikjakukikjaku ◆ elutasításelutasítás 「Szeikjúno kikjaku」
„kérelem elutasítása” ◇ kószokikjakukószokikjaku felleb-felleb-
bezés elutasításabezés elutasítása
kikjakuszurukikjakuszuru ◆ elutasítelutasít 「Sinszei-o kikjakus-
ita.」 „Elutasította a kérelmet.”

kikjokikjo ◆ napi életnapi élet
kikjókikjó ◆ aposztáziaaposztázia ◆ hitelhagyáshitelhagyás
kikjókikjó ◆ harangvirágharangvirág ◆ hírharanghírharang ◆ lég-lég-
gömbvirággömbvirág
kikjókikjó ◆ visszatérésvisszatérés aa fővárosbafővárosba 「Kikjóno
toni cuita.」 „Elindultam, hogy visszatérjek a fő-
városba.”

kikjókikjó ◆ hazalátogatáshazalátogatás
kikjokukikjoku ◆ krízishelyzetkrízishelyzet
kikjo-o tomoniszurukikjo-o tomoniszuru ◆ együtt élegyütt él
kikjószurukikjószuru ◆ hazalátogathazalátogat 「Kikjószuru orini
hakamairisita.」 „Amikor hazalátogattam, elmen-
tem a temetőbe.”

kikjószurukikjószuru ◆ visszatérvisszatér aa fővárosbafővárosba 「Kik-
jószurukotoninatta.」 „Vissza kellett térnem a fő-
városba.”

kikjúkikjú ◆ közelgőközelgő veszélyveszély 「Kikjúni szona-
eru.」 „Felkészül a közelgő veszélyre.” ◆ kriti-kriti-
kuskus pillanatpillanat ◆ válsághelyzetválsághelyzet 「Kono kikjúno
szainitamerau koto-va dekinai.」 „Ebben a vál-
sághelyzetben nem tétovázhatunk.”

kikjúkikjú ◆ vágyakozásvágyakozás
kikjúkikjú ◆ szabadságolásszabadságolás ◇ icsidzsikikjúicsidzsikikjú
kényszer-szabadságoláskényszer-szabadságolás ◇ icsidzsikikjú-icsidzsikikjú-
szeiszei kényszer-szabadságolási rendszerkényszer-szabadságolási rendszer
kikjúkikjú ◆ ballonballon ◆ légballonlégballon 「Kikjúni notte
kesiki-o nagameteita.」 „Légballonra ülve néztem
a tájat.” ◆ léggömbléggömb 「Kikjú-o ageru.」 „Léggöm-
böt bocsát fel.” ◇ keirjúkikjúkeirjúkikjú kikötöttkikötött lég-lég-
gömbgömb ◇ szoszaikikjúszoszaikikjú léggömbzárléggömbzár ◇ tanszo-tanszo-
kukikjúkukikjú meteorológiai léggömbmeteorológiai léggömb
kikjúheikikjúhei ◆ szabadságolt katonaszabadságolt katona
kikjúsukikjúsu ◆ sebezhető fajsebezhető faj
kikjúszonbókikjúszonbó ◆ életveszélyéletveszély ◆ válsághely-válsághely-
zetzet 「Kikjúszonbóno toki」 „válsághelyzet ideje”

kikjúszonbónotokikikjúszonbónotoki ◆ kritikus időkritikus idő
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kikjúszurukikjúszuru ◆ vágyikvágyik 「Heiva-o kikjúszuru.」
„Békére vágyik.”

kikkakekikkake ◆ alkalomalkalom 「Kono kaisani hairu
kikkake-o cukanda.」 „Megragadtam az alkalmat,
hogy beléphessek a vállalathoz.” ◆ apropóapropó
「Hadzsimeteno rainicsi-va nihongo-o benkjó-
szurukikkaketonatta.」 „Az első japán utazásom
apropójából kezdtem el a nyelvet tanulni.” ◆ in-in-
díttatásdíttatás 「Dóiukikkakedebaiorin-o hadzsime-
tandeszuka?」 „Milyen indíttatásból kezdett el
hegedülni?” ◆ jeljel 「Sómeigakarini kikkake-o va-
tasita.」 „A világosítónak jelt adott.” ◆ okok 「Ko-
no dekigoto-va kare-o minaoszu kikkake-o cukut-
ta.」 „Ez az esemény okot adott arra, hogy átérté-
keljem őt.”

kikkakeninarukikkakeninaru ◆ okozokoz
kikkarikikkari ◆ pontosanpontosan 「Aszahacsidzsikikkarini
kitekudaszai.」 „Reggel pontosan nyolc órára gye-
re!”

kikkinkikkin ◆ sürgősségsürgősség
kikkindzsikikkindzsi ◆ sürgős dologsürgős dolog
kikkjókikkjó ◆ szerencse és balszerencseszerencse és balszerencse
kikkókikkó ◆ erőharcerőharc ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott küzde-küzde-
lemlem ◆ vetekedésvetekedés ◇ szeirjokukikkószeirjokukikkó izmozásizmozás
「Rjókokuno szeirjokukikkóga cuzuiteiru.」 „Fo-
lyik a két ország közötti izmozás.”

kikkókikkó ◆ teknősbékapáncélteknősbékapáncél ◆ teknőspáncélteknőspáncél

kikkóamikikkóami ◆ csirkedrótcsirkedrót ◆ csirkehálócsirkeháló
kikkódzsókirecukikkódzsókirecu ◆ töredezettségtöredezettség 「Ro-
menno kikkódzsókirecu」 „út töredezettsége”

kikkódzsúkocumodzsikikkódzsúkocumodzsi ◆ csontbacsontba vésettvésett
betűbetű
kikkógatakikkógata ◆ hatszögletű alakzathatszögletű alakzat
kikkómodzsikikkómodzsi ◆ teknőspáncélbateknőspáncélba vésettvésett be-be-
tűtű
kikkómojókikkómojó ◆ hatszögletű mintázathatszögletű mintázat
kikkósibarikikkósibari ◆ teknőskötésteknőskötés
kikkószogaikikkószogai ◆ vetélkedésivetélkedési gátlásgátlás ◇ hikikk-hikikk-
ószogaiószogai nem-vetélkedési gátlásnem-vetélkedési gátlás
kikkószurukikkószuru ◆ vetekszikvetekszik 「Kono rjócsímuno
csikara-va kikkósiteiru.」 „A két csapat ereje ve-
tekszik egymással.”

kikkózaikikkózai ◆ ellentétes hatású gyógyszerellentétes hatású gyógyszer

kikkukikku ◆ rúgásrúgás ◇ kikkuszurukikkuszuru rúgrúg 「Bóru-o
kikkuszuru.」 „Labdába rúg.” ◇ kikkuszurukikkuszuru el-el-
rúgrúg 「Bóru-o kikkuszuru.」 „Elrúgja a labdát.” ◇

kóná-kikkukóná-kikku szögletrúgásszögletrúgás ◇ penarutí-kikkupenarutí-kikku
büntetőrúgásbüntetőrúgás
kikkubokusingukikkubokusingu ◆ kickboxkickbox
kikkuofukikkuofu ◆ kezdőrúgáskezdőrúgás
kikkuszorikikkuszori ◆ fakutyafakutya
kikkuszukétákikkuszukétá ◆ rollerroller
kikkuszureddoszorikikkuszureddoszori ◆ fakutyafakutya
kikkuszurukikkuszuru ◆ elrúgelrúg 「Bóru-o kikkuszuru.」
„Elrúgja a labdát.” ◆ rúgrúg 「Bóru-o kikkuszuru.」
„Labdába rúg.”

kikókikó ◆ gázcserenyílásgázcserenyílás ◆ levélréslevélrés ◆ likacslikacs
◆ póruspórus ◆ sztómasztóma
kikókikó ◆ furcsaságokfurcsaságok csinálásacsinálása ◆ hóborthóbort ◆

különcködéskülöncködés
kikókikó ◆ hazafeléhazafelé tartótartó hajóúthajóút 「Fune-va ki-
kócsúdearu.」 „A hajó hazafelé tart.” ◆ hazafeléhazafelé
tartó repülőúttartó repülőút
kikókikó ◆ apparátusapparátus 「Tóno kikó」 „pártappará-
tus” ◆ mechanizmusmechanizmus 「Sidzsóno kikó-o ugokasi-
ta.」 „Működésbe hozta a piaci mechanizmust.” ◆

struktúrastruktúra 「Sakaino kikó」 „társadalom struk-
túrája” ◆ szerkezetszerkezet 「Tokeino naibukikó」
„óra belső szerkezete” ◆ szervezetszervezet 「Kokusza-
ikikó」 „nemzetközi szervezet” ◇ kitataisze-kitataisze-
ijódzsójakukikóijódzsójakukikó Észak-atlantiÉszak-atlanti SzerződésSzerződés
SzervezeteSzervezete ◇ keizaikikókeizaikikó gazdaságigazdasági szer-szer-
kezetkezet ◇ keizaikjórjokukaihacukikókeizaikjórjokukaihacukikó Gazda-Gazda-
ságisági EgyüttműködésiEgyüttműködési ésés FejlesztésiFejlesztési Szer-Szer-
vezetvezet ◇ kokuszaikikókokuszaikikó nemzetközinemzetközi szerve-szerve-
zetzet ◇ hagurumakikóhagurumakikó fogaskerék-áttételfogaskerék-áttétel ◇

júszeihagurumakikójúszeihagurumakikó bolygóműbolygómű ◇ rjúcúkikórjúcúkikó
elosztórendszerelosztórendszer ◇ varusavadzsójakukikóvarusavadzsójakukikó
Varsiói Szerződés SzervezeteVarsiói Szerződés Szervezete
kikókikó ◆ útinaplóútinapló 「Hangarí kikó」 „magyaror-
szági útinapló”

kikókikó ◆ építkezésépítkezés megkezdésemegkezdése ◆ munkála-munkála-
tok megkezdésetok megkezdése
kikókikó ◆ éghajlatéghajlat 「Kono kuni-va don-na kikód-
eszuka?」 „Milyen éghajlata van ennek az ország-
nak?” ◆ évszakévszak ◆ időjárásidőjárás 「Fudzsunna ki-
kó」 „rossz időjárás” ◆ klímaklíma 「Kono simano
kikó-va atatakai.」 „Ennek a szigetnek meleg a
klímája.” ◇ anettaikikóanettaikikó szubtrópusiszubtrópusi éghaj-éghaj-
latlat ◇ anettaiszeikikóanettaiszeikikó szubtrópusiszubtrópusi éghaj-éghaj-
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latlat ◇ onvanakikóonvanakikó mérsékeltmérsékelt éghajlatéghajlat ◇ ka-ka-
ijószeikikóijószeikikó óceánióceáni éghajlatéghajlat ◇ kibisiikikókibisiikikó
zordzord éghajlatéghajlat ◇ kjokucsikikókjokucsikikó helyihelyi klímaklíma
◇ sicudzsunkikósicudzsunkikó páráspárás éghajlatéghajlat ◇ taijó-taijó-
szeikikószeikikó óceánióceáni éghajlatéghajlat ◇ tairikuszeikikótairikuszeikikó
szárazföldiszárazföldi éghajlatéghajlat ◇ tairikuszeikikótairikuszeikikó
kontinentáliskontinentális éghajlatéghajlat ◇ csicsúkaiszeiki-csicsúkaiszeiki-
kókó mediterránmediterrán éghajlatéghajlat ◇ nairikuszeikikónairikuszeikikó
kontinentáliskontinentális éghajlatéghajlat ◇ nairikuszeikikónairikuszeikikó
szárazföldiszárazföldi éghajlatéghajlat ◇ nettaikikónettaikikó trópusitrópusi
éghajlatéghajlat ◇ nettaiszeikikónettaiszeikikó trópusitrópusi éghaj-éghaj-
latlat ◇ bikikóbikikó mikroklímamikroklíma
kikókikó ◆ cikk küldésecikk küldése
kikókikó ◆ tete
kikókikó ◆ befutás a kikötőbebefutás a kikötőbe
kikóbonkikóbon ◆ könyvritkaságkönyvritkaság
kikóbunkikóbun ◆ útirajzútirajz ◆ útleírásútleírás 「Kikóbunni
szasiemo szoeteimaszu.」 „Az útleíráshoz képes
illusztráció tartozik.”

kikóbungakukikóbungaku ◆ útleíró irodalomútleíró irodalom
kikóbutaikikóbutai ◆ páncélos egységpáncélos egység
kikocukikocu ◆ gerincességgerincesség ◆ szilárdszilárd elhatáro-elhatáro-
zászás ◆ szilárd jellemszilárd jellem ◆ tartástartás
kikocunoarukikocunoaru ◆ gerincesgerinces ◆ határozotthatározott
kikocunonaikikocunonai ◆ gerinctelengerinctelen 「Kikocunonai
szeidzsika」 „gerinctelen politikus” ◆ határo-határo-
zatlanzatlan
kikócsikikócsi ◆ pihenő kikötőpihenő kikötő
kikódenkikóden ◆ Tanabata fesztivál őseTanabata fesztivál őse
kikódzsónokikódzsóno ◆ klimatikusklimatikus 「Zecumecuno kikó-
dzsóno jóin」 „kipusztulás klimatikus okai”

kikoekikoe ◆ halláshallás 「Hidarimimino kikoega va-
rui.」 „Rosszul hallok a bal fülemre.” ◆ hallat-hallat-
szásszás 「Kono dzsuvakino kikoega varui.」 „Ezen
a telefonkagylón át rosszul hallatszik a beszélge-
tés.” ◆ hangzáshangzás 「Namae-o motto kikoegaiinoni
kaeta.」 „Jobban hangzóra változtattam a ne-
vem.” ◆ hírhír 「Isatosite kikoega takai.」 „Jó orvos
hírében áll.”

kikóeigakikóeiga ◆ úti filmúti film
kikoejogasinikikoejogasini ◆ fülefüle hallatárahallatára 「Kikoejoga-
sini varugucsi-o ivareta.」 „A fülem hallatára
mondott rosszat rólam.”

kikoenakunarukikoenakunaru ◆ elnémulelnémul 「Denvaga kiko-
enakunatta.」 „A telefon elnémult.” ◆ süketsüket

leszlesz 「Szukosizucu kikoenakunatta.」 „Egyre
süketebb lett.”

kikoerukikoeru ◆ behallatszikbehallatszik 「Hejani-va szotono
szóonga kikoeru.」 „A szobába behallatszik a kinti
zaj.” ◆ elhangzikelhangzik 「Kaigino nakadehangarí go-
va kikoenakatta.」 „Az értekezleten nem hangzott
el magyar szó.” ◆ értért 「Gomen, kikoenakatta!」
„Bocs, nem értettem!” ◆ hallhall 「Kikoemaszu-
ka?」 „Hallod, amit mondok?” ◆ hallatszikhallatszik
「Hejakara ongakuga kikoeta.」 „A szobából zene
hallatszott.” ◆ hallhatóhallható 「Kaszukani kikoeru
oto」 „alig hallható hang” ◆ hangzikhangzik 「Kareno
uszo-va hontónokotonojóni kikoeru.」 „Igaznak
hangzik a füllentése.” ◆ hírehíre vanvan 「Kono gei-
dzsucukano na-va szekaini kikoeru.」 „Ennek a
művésznek az egész világon híre van.” ◆ kihal-kihal-
latsziklatszik 「Hejakara ongakuga kikoeru.」 „Kihal-
latszik a szobából a zene.” ◆ kivehetőkivehető 「Szono
koe-va hakkiri kikoeta.」 „A hang tisztán kivehető
volt.” ◆ kiveszkivesz 「Góonde kareno hanasi-va kiko-
enakatta.」 „A dübörgésben nem tudtam kivenni,
amit mondott.” ◇ kikoenakunarukikoenakunaru süketsüket leszlesz
「Szukosizucu kikoenakunatta.」 „Egyre süke-
tebb lett.” ◇ kikoenakunarukikoenakunaru elnémulelnémul 「Denva-
ga kikoenakunatta.」 „A telefon elnémult.” ◇ ki-ki-
koerukoeru behallatszikbehallatszik 「Hejani-va szotono szó-
onga kikoeru.」 „A szobába behallatszik a kinti
zaj.” ◇ gencsógakikoerugencsógakikoeru hallucinálhallucinál 「Gen-
csóga kikoetara, szuguni csirjó-o ukerukotoga no-
zomasii.」 „Ha hallucinálunk, ajánlatos sürgősen
orvoshoz fordulnunk.” ◇ tósitekikoerutósitekikoeru áthal-áthal-
latsziklatszik 「Kabe-o tósite ongakuga kikoeta.」
„Áthallatszott a falon a zene.” ◇ mimigakikoenaimimigakikoenai
süketsüket 「Mimiga kikoenai hito」 „süket ember”
◇ mimigakikoenakunarumimigakikoenakunaru megsüketülmegsüketül 「Tae
manai szóonde mimiga kikoenakunatta.」 „A vé-
get nem érő zajtól megsüketült.” ◇ mimigakikoe-mimigakikoe-
ruru hallhall 「Mimigajoku kikoenai.」 „Nem jól hal-
lok.”

kikoeruhan-ikikoeruhan-i ◆ hallótávolsághallótávolság 「Kikoeru han-
inaini idósita.」 „Hallótávolságon belülre men-
tem.”

kikógakukikógaku ◆ éghajlattanéghajlattan ◆ klimatológiaklimatológia ◇

kokikógakukokikógaku paleoklimatológiapaleoklimatológia
kikóhendókikóhendó ◆ éghajlatváltozáséghajlatváltozás ◆ klímavál-klímavál-
tozástozás
kikókaihenkikókaihen ◆ szerkezeti átalakításszerkezeti átalakítás
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kikókaikakukikókaikaku ◆ strukturálisstrukturális reformreform 「Kin-
júsiszutemuno kikókaikaku-o dzsissisita.」 „A
pénzügy rendszer strukturális reformját hajtottuk
végre.” ◆ szerkezeti reformszerkezeti reform
kikókikikóki ◆ utazási regényutazási regény
kikokukikoku ◆ hazatéréshazatérés ◆ hazautazáshazautazás 「Kiko-
kuno binno szeki-o kakuninsita.」 „A hazautazás-
hoz ellenőriztem a helyet a repülőjáraton.” ◆

visszatérésvisszatérés 「Budzsina gokikoku-o inorima-
szu.」 „Jó utat kívánok a visszatéréshez!”

kikokukikoku ◆ gonosz lelkek sírásagonosz lelkek sírása
kikokusidzsokikokusidzso ◆ külföldönkülföldön nevelkedettnevelkedett gye-gye-
rekrek 「Kare-va kikokusidzsodakara eigogaperape-
radeszu.」 „Külföldön nevelkedett, ezért kiválóan
beszél angolul.”

kikokuszurukikokuszuru ◆ hazatérhazatér 「Szansúkanno
succsókara kikokusita.」 „Három hetes kikülde-
tés után hazatért.” ◆ hazautazikhazautazik 「Kaigaikara
kikokusita.」 „Hazautazott külföldről.”

kikomukikomu ◆ beöltözikbeöltözik 「Szamukattanode atata-
kai jófuku-o kikonda.」 „Beöltöztem a hideg mi-
att.” ◆ kiöltözikkiöltözik 「Gisikiniszúcu-o kikonda.」
„A ceremóniára kiöltöztem.”

kikonkikon ◆ házasházas
kikonkikon ◆ állhatatosságállhatatosság ◆ képességképesség BuddhaBuddha
tanának befogadásáratanának befogadására
kikonasikikonasi ◆ öltözködésöltözködés 「Kikonasini-va kjó-
miganai.」 „Nem érdekli az öltözködés.”

kikonaszukikonaszu ◆ jóljól álláll rajtarajta 「Moderu-o mite
jófuku-o kattakedo, vatasi-va umaku kikonaszen-
akatta.」 „A modellt látva vettem a ruhát, de raj-
tam nem állt jól.” ◆ tudja,tudja, hogyanhogyan kellkell horda-horda-
nini 「Kanodzso-va dzsózuni jófukuga kikonasze-
ru.」 „Tudja, hogyan kell hordani a ruhákat.”

kikondanszeikikondanszei ◆ nős férfinős férfi
kikonfudzsinkikonfudzsin ◆ férjes asszonyférjes asszony
kikon-nokikon-no ◆ házasházas 「Kikonno tomodacsito szo-
enninatta.」 „Eltávolodott tőlem a házas bará-
tom.”

kikónohenkakikónohenka ◆ éghajlatváltozáséghajlatváltozás
kikónomocsinusikikónomocsinusi ◆ különckülönc
kikónoóikikónoói ◆ hóbortoshóbortos 「Kikóno ói otokoda.」
„Hóbortos ember.”

kikonsakikonsa ◆ házas emberházas ember ◆ házas nőházas nő

kikorikikori ◆ favágófavágó
kikósakikósa ◆ cikkírócikkíró
kikósikikósi ◆ előkelőelőkelő fiatalemberfiatalember ◆ nemesinemesi
gyermekgyermek
kikósidankikósidan ◆ páncélos hadosztálypáncélos hadosztály
kikósikikikósiki ◆ alapkőletételalapkőletétel ◆ munkálatokmunkálatok ün-ün-
nepélyes megkezdésenepélyes megkezdése
kikosimeszukikosimeszu ◆ hallhall ◆ italozikitalozik
kikósószecukikósószecu ◆ utazási regényutazási regény
kikószakkakikószakka ◆ útirajzíróútirajzíró
kikószurukikószuru ◆ megkezdimegkezdi azaz építéstépítést
「Taijókóhacudenso-o kikósita.」 „Megkezdték a
naperőmű építését.”

kikószurukikószuru ◆ cikketcikket küldküld
「Kagakuzassinikoramu-o kikósita.」 „Cikket
küldtem a tudományos folyóiratba.”

kikószurukikószuru ◆ befutbefut aa kikötőbekikötőbe 「Fune-va ki-
kósita.」 „A hajó befutott a kikötőbe.”

kikótaikikótai ◆ éghajlatiéghajlati övöv ◆ égövégöv ◇ kanszótaikanszótai
szárazszáraz égövégöv ◇ dantaidantai melegmeleg égövégöv ◇ nettainettai
forró égövforró égöv ◇ reiontaireiontai hideg égövhideg égöv
kikukiku ◆ belemegybelemegy 「Konkurítono kabe-va kugiga
kikanai.」 „A szög nem megy bele a betonfalba.”
◆ ellenellen jójó 「Kono kuszuri-va icúni kiku.」 „Ez a
gyógyszer gyomorfájás ellen jó.” ◆ érződikérződik 「Ko-
no heja-va eakonga kiiteiru.」 „Ebben a szobában
érződik a légkondicionálás.” ◆ fogfog 「Buréki-va
kikanakatta.」 „Nem fogott a fék.” ◆ használhasznál
「Kodomoni szekkjóga kiita.」 „Használt a kiok-
tatás a gyereknél.” ◆ hathat 「Kuszuriga kiita.」
„Hatott rá a gyógyszer.” ◆ hatásoshatásos 「Odosiga
kikanakatta.」 „Nem volt hatásos a ráijesztés.” ◆

jójó 「Kiku kuszuri」 „jó orvosság” ◆ kifinomultkifinomult
「Inu-va hanaga kiku.」 „A kutyának kifinomult
szaglása van.” ◆ lehetségeslehetséges 「Kono kaisa-va
dzsikanno dzsijúga kiku.」 „Ennél a vállalatnál
kötetlen munkaidőben lehet dolgozni.” ◆ tudjatudja
használnihasználni 「Kare-va asiga kikanakunatta.」
„Nem tudja használni a lábát.” ◆ ügyesügyes
「Konosefu-va udega kiku.」 „Ennek a szakács-
nak ügyes keze van.” ◇ adzsigakikuadzsigakiku kiérződikkiérződik
「Kono rjóri-va papurika adzsiga kiiteiru.」
„Ezen az ételen kiérződik a paprikaíz.” ◇ ara-ara-
igakikuigakiku moshatómosható 「Araiga kiku jófuku」 „mos-
ható ruha” ◇ kaopaszugakikukaopaszugakiku nemnem kellkell be-be-
lépőlépő 「Konokonszátoni boku-va kaopaszuga ki-
ku.」 „Nekem nem kell belépő arra a koncertre.”
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◇ karadagakikanakunarukaradagakikanakunaru megrokkanmegrokkan
「Dzsikode karadaga kikanakunatta.」 „Baleset-
ben megrokkant.” ◇ kigakiitakigakiita frappánsfrappáns
「Kare-va kino kiita kotae-o sita.」 „Frappáns vá-
laszt adott.” ◇ kigakikukigakiku figyelmesfigyelmes 「Aru kiga
kiku szeinen-va módzsinga dóro-o vataruno-o tec-
udatta.」 „Egy figyelmes fiatalember átvezette a
vakot az út túloldalára.” ◇ kigakikukigakiku vágvág azaz
eszeesze 「Mókerukotonara kiga kiku otokodeszu.」
„Ha a saját hasznát látja, vág az esze.” ◇ kigakikukigakiku
találékonytalálékony 「Kiga kiitajari kata」 „találékony
módszer” ◇ kigakikukigakiku szellemesszellemes 「Kiga kiita
dzsódan」 „szellemes vicc” ◇ kigakikukigakiku elegánselegáns
「Kiga kiitahoteru」 „elegáns hotel” ◇ kigakikukigakiku
nemnem isis kellkell nekineki mondanimondani 「Otto-va kiga kiku-
node szódzsi-o sitekureru.」 „A férjemnek nem is
kell mondanom, és kitakarít.” ◇ kikanakunarukikanakunaru
lebénullebénul 「Kare-va teasiga kikanakunatta.」
„Keze-lába lebénult.” ◇ kitengakikukitengakiku figyelmesfigyelmes
「Szaikinno hito-va nakanaka kitenga kikana-
ina.」 „Mostanában az emberek egyre kevésbe fi-
gyelmesek.” ◇ kitengakikukitengakiku gyorsgyors észjárásúészjárású
「Kitenga kiku hito」 „gyors észjárású ember” ◇

kinokiitakinokiita figyelmesfigyelmes 「Kino kiitaszábiszu」 „fi-
gyelmes kiszolgálás” ◇ kinokiitakinokiita törődőtörődő 「Kino
kiitareszutoran」 „vendégekkel törődő étterem”
◇ kinokiitakinokiita talpraesetttalpraesett 「Kino kiita kotae」
„talpraesett válasz” ◇ kinokikanaikinokikanai tapintatlantapintatlan
「Kino kikanai hacugen」 „tapintatlan megjegy-
zés” ◇ kinokikanaikinokikanai nemnem figyelmesfigyelmes 「Ivarena-
ito nanimosinai kino kikanai otto」 „nem figyel-
mes férj, aki csak azt csinálja, amit mondanak ne-
ki” ◇ kogucsi-okogucsi-o kikukiku osztjaosztja azaz észtészt ◇ ko-ko-
mavarigakikumavarigakiku találékonytalálékony 「Komavariga kiku
otoko」 „találékony ember” ◇ komavarigaki-komavarigaki-
kuku fordulékonyfordulékony 「Dzsitensa-va komavariga ki-
ku.」 „A bicikli fordulékony.” ◇ sionokiitasionokiita sóssós
「Siono kiita szake」 „sós lazac” ◇ súzengaki-súzengaki-
kanaikanai javíthatatlanjavíthatatlan 「Kono tokei-va súzenga
kikanai.」 „Az az óra javíthatatlan.” ◇ szenta-szenta-
kugakikukugakiku moshatómosható 「Szentakuga kikumaszu-
ku」 „mosható szájmaszk” ◇ cukegakikucukegakiku hite-hite-
leznekleznek nekineki 「Szono misze-va cukega kikanai.」
„Nem hiteleznek nekem abban az üzletben.” ◇ cu-cu-
busigakikubusigakiku kapóskapós 「Kono szenmon-va cubus-
iga kiku.」 „Ez a szakma kapós.” ◇ niramigakikuniramigakiku
tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló 「Ojabun-va niram-
iga kiku szonzaidatta.」 „A bandavezérnek tiszte-
letet parancsoló alakja volt.” ◇ hanagakikuhanagakiku jójó aa
szaglásaszaglása ◇ hanagakikuhanagakiku jójó aa szimataszimata 「Inu-

va hanaga kiku.」 „A kutyának jó a szimata.” ◇

habagakikuhabagakiku befolyásosbefolyásos 「Kare-va kono ma-
cside habaga kiku.」 „Befolyásos ember a város-
ban.” ◇ pancsinokiitapancsinokiita magávalmagával ragadóragadó
「Pancsino kiita uta」 „magával ragadó dal” ◇

pancsinokiitapancsinokiita ütősütős 「Pancsino kiita kotoba」
„ütős szavak” ◇ hidarigakikuhidarigakiku szokottszokott inniinni
「Kimi-va hidariga kiku?」 „Szoktál inni?” ◇

funbarigakikanaifunbarigakikanai labilislabilis 「Kimocsiga szada-
maranai, fun bariga kikanai hitoda.」 „Határo-
zatlan, labilis ember.” ◇ funbarigakikanaifunbarigakikanai nemnem
tudjatudja megvetnimegvetni aa lábátlábát 「Szunano uede fun
bariga kikanai.」 „Nem tudom megvetni a lábam
a homokban.” ◇ hosógakikuhosógakiku érvényesérvényes aa ga-ga-
ranciarancia 「Kaigaidekono szeihin-va hosóga kika-
nai.」 „Erre a termékre külföldön nem érvényes
a garancia.” ◇ hozongakikuhozongakiku tartósíthatótartósítható
「Hozonga kiku tabe mono」 „tartósítható élel-
miszer” ◇ mitósigakikumitósigakiku tisztántisztán lehetlehet látnilátni
「Korona kade szakino mitósiga kikanai.」 „A
koronavírus-járvány miatt nem lehet tisztán látni
a jövőt.” ◇ murigakikumurigakiku nemnem ismerismer lehetetlentlehetetlent
「Anoreszutoran-va muriga kikunode jojaku-o
iretekurerudaró.」 „Az az étterem nem ismer le-
hetetlent, biztosan tudunk náluk helyet foglalni.”
◇ megakikumegakiku jójó szemeszeme vanvan 「Kaigani mega ki-
ku.」 „Jó szeme van a festményekhez.” ◇ meg-meg-
akikuakiku éleséles szeműszemű ◇ jakuminokiitajakuminokiita fűszeresfűszeres
「Jakumino kiita tabe mono」 „fűszeres étel” ◇

júzúgakikanaijúzúgakikanai hajthatatlanhajthatatlan 「Júzúga kika-
nai hito」 „hajthatatlan ember” ◇ júzúgakikujúzúgakiku
engedékenyengedékeny 「Júzúga kiku hito」 „engedékeny
ember” ◇ júzúgakikujúzúgakiku rugalmasrugalmas 「Júzúga kiku
sokubakankjó」 „rugalmas munkakörnyezet” ◇

vaironokikuvaironokiku korruptkorrupt
kikukiku ◆ krizantémkrizantém ◇ kigikukigiku sárgasárga krizantémkrizantém
◇ sokujógikusokujógiku ehetőehető krizantémkrizantém ◇ siragikusiragiku
fehérfehér krizantémkrizantém ◇ nogikunogiku vadkrizantémvadkrizantém ◇

muikanoajametókanokikumuikanoajametókanokiku megkésvemegkésve érték-érték-
telenné válnak a dolgoktelenné válnak a dolgok
kikukiku ❶ hallhall 「Kiitakoto-o szugu sindzsitesi-
mau.」 „Mindent elhisz, amit hall.” ❷ hallgathallgat
「Ongaku-o kiita.」 „Zenét hallgatott.” ❸ kérdezkérdez
「Csotto kiiteiideszuka?」 „Kérdezhetek vala-
mit?” ❹ megkérdezmegkérdez 「Dzsúso-o kiita.」 „Meg-
kérdeztem, hol lakik.” ◆ elkérelkér 「Otoko-va kano-
dzsono denvabangó-o kiita.」 „A fiú elkérte a nő
telefonszámát.” ◆ felteszfeltesz 「Sicumon-o kiita.」
„Feltette a kérdést.” ◆ meghallgatmeghallgat 「Radzsio-
dearu bangumi-o kiita.」 „Meghallgattam egy

AdysAdys kiku kiku – kiku kiku 18631863



műsört a rádióban.” ◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku szófo-szófo-
gadógadó 「Kare-va mattaku iukoto-o kikanai.」 „Ő
egyáltalán nem szófogadó.” ◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku
hajlikhajlik aa szóraszóra 「Kare-va iukoto-o kikanai.」
„Nem hajlik a jó szóra.” ◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku szótszót
fogadfogad 「Kodomo-va okaaszan-no iukoto-o kika-
nakatta.」 „A gyerek nem fogadott szót az anyjá-
nak.” ◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku hallgathallgat 「Kare-va tomo-
dacsino iukoto-o csanto kiku.」 „Hallgat a barát-
jára.” ◇ icsi-oicsi-o kiitedzsú-okiitedzsú-o sirusiru gyorsgyors felfo-felfo-
gásúgású ◇ otonikikuotonikiku híreshíres 「Otoni kiku busó」
„híres hadúr” ◇ kikitaino-vakikitaino-va jamajama-dejamajama-de
aruaru elhallgatelhallgat 「Hanasi-o kikitaino-va jamaja-
madeszuga, densaga suppacuszurunodeszu.」
„Elhallgatnám még egy ideig, de hamarosan indul
a vonatom.” ◇ kó-okó-o kikukiku tömjénttömjént szagolszagol ◇

szaigomadekikuszaigomadekiku végighallgatvégighallgat 「Kanodzsono
hanasi-o szaigomade kiita.」 „Végighallgattam,
amit mondott.” ◇ szugokukikitaiszugokukikitai csupacsupa fülfül
「『Kono kaisa-o tate naoszu kangaegaarima-
szu』『szugoku kikitaideszu』」 „– Tudom, hogyan
lehetne helyrehozni a vállalatot! – Csupa fül va-
gyok!” ◇ hanasihanbun-nikikuhanasihanbun-nikiku hiszihiszi is,is, megmeg
nemnem isis 「Karega iukoto-o hanasihanbunni ki-
ita.」 „Hittem is, meg nem is, amit mondott.” ◇

radzsio-oradzsio-o kikukiku rádiózikrádiózik
「Kurumadeicumoradzsio-o kiiteiru.」 „Az autó-
ban rádiózni szoktam.”

kikukiku ◆ körző és vonalzókörző és vonalzó ◆ mércemérce
kikubaibankikubaiban ◆ nagy kiku formátumnagy kiku formátum
kikubankikuban ◆ kikukiku formátumformátum ◇ kikubaibankikubaiban nagynagy
kikukiku formátumformátum ◇ kikuhanszaibankikuhanszaiban kiskis kikukiku
formátumformátum
kikubarikikubari ◆ figyelemfigyelem ◆ odafigyelésodafigyelés ◆ törő-törő-
désdés 「Szutaffuno kikubariga tarinai.」 „A sze-
mélyzet nem sokat törődik a vendégekkel.”

kikubarigajukitodokukikubarigajukitodoku ◆ figyelmetfigyelmet fordítfordít
「Komakai kikubariga juki todoiteiruszábiszu」
„apró részletekre is figyelmet fordító szolgáltatás”

kikubari-okikubari-o szuruszuru ◆ figyelmesfigyelmes 「Kikubari-o
szuru hito」 „figyelmes ember”

kikuhanszaibankikuhanszaiban ◆ kis kiku formátumkis kiku formátum
kikuimokikuimo ◆ csicsókacsicsóka
kikuimusikikuimusi ◆ fúróászkafúróászka ◆ szúszú 「Kikui musiga
kino nakadekirikiriitteiru.」 „A fában percegett a
szú.”

kikuimusigahaitteirukikuimusigahaitteiru ◆ szuvasszuvas 「Konotan-
szuni kikuimusiga haitteiru.」 „Ez a szekrény szu-
vas.”

kikuitadakikikuitadaki ◆ sárgafejű királykasárgafejű királyka
kikukinkikukin ◆ kannapenészkannapenész
kikukuszurikikukuszuri ◆ ellenszerellenszer 「Kono bjókini kiku
kuszuri-va nai.」 „Ennek a betegségnek nincs el-
lenszere.”

kikuningjókikuningjó ◆ krizantémbabakrizantémbaba
kikunoszekkukikunoszekku ◆ krizantém ünnepekrizantém ünnepe
kikuragekikurage ◆ júdásfülegombajúdásfülegomba ◆ júdásfülgom-júdásfülgom-
baba
kikutokoronijorutokikutokoronijoruto ◆ egyesekegyesek szerintszerint
「Kikutokoronijorutovazato kurumadehiitara-
sii.」 „Egyesek szerint készakarva ütötte el.” ◆

úgyúgy értesültemértesültem ◆ úgyúgy hallottamhallottam 「Kikuto-
koronijoruto hikókino szódzsú-o narattanodes-
zune.」 „Úgy hallottam, megtanultál repülőt ve-
zetni.” ◆ valaki azt mondtavalaki azt mondta
kikuzukikuzu ◆ faforgácsfaforgács ◆ forgácsforgács
kikuzurekikuzure ◆ kopáskopás ◆ rendetlenrendetlen öltözéköltözék
「Kikuzure-o naosita.」 „Megigazítottam a ren-
detlen öltözékemet.”

kikuzurerukikuzureru ◆ elnyűvődikelnyűvődik ◆ félrecsúszikfélrecsúszik
kikuzureszurukikuzureszuru ◆ rendetlenrendetlen öltözékűöltözékű 「Ki-
kuzuresita kakkó」 „rendetlen öltözékben megje-
lenés”

kimaburikimaburi ◆ fán hagyott gyümölcsfán hagyott gyümölcs
kimacukimacu ◆ félévfélév végevége ◆ harmadévharmadév végevége ◆

szemeszterszemeszter végevége ◆ szezonszezon végevége ◆ termi-termi-
nus végenus vége
kimacukimacu ◆ évszak végeévszak vége
kimacusikenkimacusiken ◆ félévfélév végivégi vizsgavizsga ◆ kollok-kollok-
viumvium
kimacuteszutokimacuteszuto ◆ félév végi vizsgafélév végi vizsga
kimadzsimenakimadzsimena ◆ halálosanhalálosan komolykomoly 「Kima-
dzsimena hjódzsó」 „halálosan komoly tekintet”
◆ végtelenülvégtelenül komolykomoly 「Kimadzsimena hito」
„végtelenül komoly ember”

kimadzsimenikimadzsimeni ◆ halálhalál komolyankomolyan 「Kimadzsi-
meni monogotoni tori kumu.」 „Halál komolyan
fog bele mindenbe.”

kimaekimae ◆ bőkezűségbőkezűség ◆ jószívűségjószívűség ◆ nagylel-nagylel-
kűségkűség
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kimaejokukimaejoku ◆ bőkezűenbőkezűen 「Kimaejoku kifu-o si-
tekureta.」 „Bőkezűen adakozott.” ◆ jószívűenjószívűen
「Kimaejoku sokudzsi-o vaketeageta.」 „Jószívű-
en megosztotta az ételét.” ◆ nagylelkűennagylelkűen 「Ki-
maejoku dzsusósita okane-o kifusita.」 „Nagylel-
kűen szétosztotta a jutalompénzt.”

kimaenojoikimaenojoi ◆ adakozóadakozó ◆ bőkezűbőkezű 「Kimaeno-
joi hitodattaga, kecsininattesimatta.」 „Bőkezű
ember volt, de szűkmarkú lett.” ◆ gálánsgáláns ◆ ga-ga-
vallérvallér ◆ jószívűjószívű 「Kimaenojoi tomo-va ojacu-
o vaketekureta.」 „A jószívű társam megosztotta
velem az uzsonnáját.” ◆ nagylelkűnagylelkű
kimagurekimagure ◆ rigolyarigolya ◆ szeszélyszeszély
「Aszakimaguredeszukuracscsi-o katta.」 „Reg-
gel hirtelen szeszélyből vettem egy kaparós sorsje-
gyet.”

kimaguremonokimaguremono ◆ szeszélyes emberszeszélyes ember
kimagurenakimagurena ◆ bogarasbogaras ◆ kiszámíthatatlankiszámíthatatlan
「Kimagurena hito」 „kiszámíthatatlan ember” ◆

rigolyásrigolyás ◆ szeszélyesszeszélyes 「Kanodzso-va kimag-
urena hitodeszu.」 „Az a nő szeszélyes.” ◆ válto-válto-
zékonyzékony 「Szono hino otenki-va totemo kimag-
uredatta」 „Aznap nagyon változékony volt az
időjárás.”

kimairakimaira ◆ kimérakiméra
kimajoikimajoi ◆ bizonytalanságbizonytalanság
kimakurakimakura ◆ fapárnafapárna
kimamanakimamana ◆ gondtalangondtalan 「Kimamana szeika-
cu」 „gondtalan élet” ◆ kötetlenkötetlen 「Kimamana
acumarideszu.」 „Ez egy kötetlen összejövetel.”
◆ önfejűönfejű 「Kimamana hito」 „önfejű ember” ◇

kattekimamanakattekimamana kedvekedve szerintiszerinti 「Kattekima-
mana kurasi-o siteiru.」 „Kedve szerint éli vilá-
gát.” ◇ dzsijúkimamanadzsijúkimamana szabadszabad ésés kötetlenkötetlen
「Dzsijúkimamana dzsinszei」 „szabad és kötet-
len élet”

kimamanikimamani ◆ kénye-kedvekénye-kedve szerintszerint
「Szekaidzsú-o kimamani rjokószuru.」 „Kénye-
kedve szerint utazik a világban.” ◆ kötetlenülkötetlenül
「Kimamani hanaszeru tomodacsigaimaszu.」
„Van egy barátom, akivel kötetlenül beszélgethe-
tek.”

kimamorikimamori ◆ fán hagyott gyümölcsfán hagyott gyümölcs
kímankíman ◆ kulcsemberkulcsember
kimaranaikimaranai ◆ betöltetlenbetöltetlen 「Sicugjósagairuni-
mo kakavarazu ókunoposzutoga kimaranaimama-

ni nokotteiru.」 „A munkanélküliség ellenére,
rengeteg állás betöltetlen marad.”

kimarikimari ❶ szabályszabály 「Gakkóno kimarini
dzsundzsiru.」 „Betartja az iskolai szabályokat.”
◆ eldöntéseldöntés 「Korede kimari.」 „A kérdés ezzel
el van döntve.” ◆ látszatlátszat 「Mento mukatte ki-
kareruto kimariga varui.」 „Zavartnak látszom,
ha a szemembe nézve kérdeznek.” ◆ megkötésmegkötés
「Kono kaisadato taisadzsikanno kimari-va nai.」
„Ennél a vállalatnál nincs megkötve, hogy mikor
van vége a munkaidőnek.” ◆ rendeződésrendeződés
「Szorede hanasino kimarigacuita.」 „Ezzel az
ügy rendeződött.” ◆ rendszabályrendszabály 「Nózeinicui-
teno kimari」 „adózási rendszabály” ◆ rendszerrendszer
「Kimarigaarukarakoszo tenkijohógadekiru.」
„Azért lehet előrejelezni az időjárást, mert van
benne rendszer.” ◆ szokásszokás 「Kokode-va szúpu-
o mazu nomuno-va kimaritonatteiru.」 „Itt az a
szokás, hogy először a levest esszük meg.” ◇

kimarivaruikimarivarui kínoskínos 「Vakaretagárufurendoto
gúzenaunantekimarivarui.」 „Kínos összefutni a
volt kedvesemmel.” ◇ kimarivaruikimarivarui cikiciki 「Kore-
o sicumonszuruto kimari varukunai?」 „Nem ciki
ezt megkérdezni?” ◇ hongimarininaruhongimarininaru végle-végle-
gesengesen eldőleldől 「Hasino kenszecuga hongimari-
tonatta.」 „Véglegesen eldőlt, hogy hidat fognak
építeni.”

kimarikittakimarikitta ◆ egyértelműegyértelmű 「Kore-va kimari-
kittakotoda.」 „Ez egyértelmű.” ◆ eldőlteldőlt 「Kacsi
makega kimarikitta sóbu」 „előre eldőlt végered-
ményű mérkőzés” ◆ evidensevidens 「Kimarikitta sze-
cumei」 „evidens magyarázat” ◆ magátólmagától ér-ér-
tetődőtetődő 「Szono sicumonni kimarikitta kotae-va
nai.」 „Nincs magától értetődő válasz erre a kér-
désre.” ◆ megszokottmegszokott 「Kimarikitta sicumon」
„megszokott kérdés” ◆ rutinszerűrutinszerű 「Kimarikit-
ta sigoto」 „rutinszerű munka” ◆ sablonossablonos
「Kimarikitta aiszacu」 „sablonos köszöntés”

kimarimonkukimarimonku ◆ kliséklisé ◆ közhelyközhely ◆ üresüres frá-frá-
ziszis
kimaritekimarite ◆ győztes fogásgyőztes fogás ◆ nyerő fogásnyerő fogás
kimarivaruikimarivarui ◆ cikiciki 「Kore-o sicumonszuruto
kimari varukunai?」 „Nem ciki ezt megkérdezni?”
◆ kínoskínos 「Vakaretagárufurendoto gúzenaunan-
tekimarivarui.」 „Kínos összefutni a volt kedve-
semmel.”

kimarukimaru ◆ biztosbiztos 「Mada nanimo kimatteinai.」
„Még semmi sem biztos.” ◆ célbacélba találtalál 「Súto-
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ga kimatta.」 „A lövés célba talált.” ◆ eldőleldől 「Icu
suppacuszurukamada kimatteimaszen.」 „Még
nem dőlt el, hogy mikor indulunk.” ◆ elel leszlesz
döntvedöntve 「Kore-va kaigide kimattakotoda.」 „Ezt
a gyűlésen eldöntöttük.” ◆ függfügg 「Singaku-va
njúgakusikenno kekkanijotte kimaru.」 „A to-
vábbtanulás a felvételi vizsga eredményétől függ.”
◆ helyénhelyén maradmarad 「Kamigata-va kimaranakat-
ta.」 „Nem akart a helyén maradni a frizurám.” ◆

jóljól álláll 「Kare-va szebiroga kimatteiru.」 „Jól áll
rajta az öltöny.” ◆ kiki vanvan választvaválasztva 「Kimari-
masitaka?」 „Sikerült választani?” ◆ leszlesz tévetéve
「Kekkonsiki-va taianno hito kimatta.」 „Szeren-
csés napra tették az esküvőt.” ◆ lele vanvan zsírozvazsírozva
「Tensokuszakiga kimaranaimamade taisokusi-
ta.」 „Úgy hagytam ott a munkahelyemet, hogy
nem volt még lezsírozva az új helyem.” ◆ megmeg
leszlesz határozvahatározva 「Maicukikimatta hini okane-o
furi komu.」 „Havonta egy meghatározott napon
utalom a pénzt.” ◆ megpecsételődikmegpecsételődik 「Kareno
unmei-va kimatta.」 „Megpecsételődött a sorsa.”
◆ megvanmegvan 「Kuizu bangumino júsósaga kimat-
ta.」 „Megvan a győztese a vetélkedőnek.” ◆ si-si-
kerülkerül 「Szakuszenga migotoni kimatta.」 „Az ak-
ció remekül sikerült.” ◇ kimattakimatta kitüntetettkitüntetett
「Nedzsi-o jurumerutameni kimatta hókóni ma-
vaszebajoi.」 „A csavart a lazításhoz kitüntetett
irányba kell forgatni.” ◇ naiteigakimarunaiteigakimaru bevá-bevá-
lasztlaszt 「Aru szensunoorinpikku naiteiga kimat-
ta.」 „A versenyzőt beválasztották az olimpiai csa-
patba.”

kimattakimatta ◆ állandóállandó 「Daidokoronimikiszáno ki-
matta basoganai.」 „A turmixgépnek nincs állan-
dó helye a konyhában.” ◆ bevettbevett 「Kimatta sú-
kan」 „bevett szokás” ◆ kitüntetettkitüntetett 「Nedzsi-
o jurumerutameni kimatta hókóni mavaszeba-
joi.」 „A csavart a lazításhoz kitüntetett irányba
kell forgatni.” ◆ kötöttkötött 「Kare-va kimatta
dzsikanhataraiteiru.」 „Kötött munkaidőben dol-
gozik.” ◆ meghatározottmeghatározott 「Mainicsikimatta
dzsikanni okiru.」 „Minden nap meghatározott
időben kelek.”

kimattekimatte ◆ menetrendszerűenmenetrendszerűen 「Kimi-va ben-
kjószuru tokininaruto mimatte atamaga itakuna-
ru.」 „Ha tanulnod kell, menetrendszerűen meg
szokott fájdulni a fejed.” ◆ tutituti 「Gohan-o tabe
hadzsimeruto kimatte kjakuga kuru.」 „Amint
enni kezdek tuti, hogy vendégem jön.”

kimatteirukimatteiru ◆ csakcsak 「Kotae-va kimatteiru.」
„Csak egy válasz lehet.” ◆ háthát perszepersze 「『 Vata-
sino rjóri-va oisii?』『Oisiini kimatteirudzsanai!』」
„–Finom a főztöm? –Hát persze, hogy finom!” ◆

hogynehogyne 「Untendekiru?Dekiruni kimatteiru.」
„Tudsz autót vezetni? Hogyne tudnék!” ◆ tutituti
「Kókaiszuruni kimatteiru.」 „Tuti, hogy megbá-
nod.”

kimazuikimazui ❶ kínoskínos 「Kareno hacugende kimazui
csinmokutonatta.」 „A megjegyzését kínos csend
fogadta.” ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Kimazui fun-iki」
„feszélyezett hangulat” ◆ feszültfeszült 「Kimazui
kankei」 „feszült kapcsolat” ◆ kényelmetlenkényelmetlen
「Kimazui omoi」 „kényelmetlen érzés”

kimekime ◆ erezeterezet ◆ szerkezetszerkezet 「Kimeganame-
rakana hifu」 „finom szerkezetű bőr” ◆ textúratextúra
「Kimeno arai hada」 „durva textúrájú bőr” ◇

kimenokomakaikimenokomakai részletekrerészletekre ügyelőügyelő 「Kime-
no komakaiszábiszu」 „részletekre ügyelő szolgál-
tatás” ◇ kimenokomakaikimenokomakai apróapró erezeterezet 「Ki-
meno komakai dairiszeki」 „apró erezetű már-
vány” ◇ kimenokomakaikimenokomakai gondosangondosan előkészí-előkészí-
tetttett 「Kimeno komakai taiszaku」 „gondosan
előkészített intézkedés” ◇ kimenokomakaikimenokomakai fi-fi-
nomnom erezeterezet 「Kimeno komakai mokuzai」 „fi-
nom erezetű fa” ◇ kimenokomakaikimenokomakai finomfinom 「Ki-
meno komakai hada」 „finom bőr”

kimecukerukimecukeru ◆ beskatulyázbeskatulyáz 「Ano szakka-va
gorakusószecusika kakenaito dokusani kime cu-
kerareteita.」 „Az olvasók ponyvaregényíróként
skatulyázták be.” ◆ elkönyvelelkönyvel 「Vatasi-va
vagacsímu-va katenaito kimecuketa.」 „Elköny-
veltem, hogy úgysem nyerhetünk.” ◆ ráfográfog
「Kare-va uszocukidato kimecuketa.」 „Ráfog-
tam, hogy hazug.”

kimedokorokimedokoro ◆ jójó lehetőséglehetőség 「Csúbande ku-
roga kime dokoro-o nogasita.」 „A középjátékban
a fekete kihagyott egy jó lehetőséget.” ◆ kritikuskritikus
pontpont 「Sóbuno kime dokoro」 „mérkőzés kriti-
kus pontja”

kimeikimei ◆ név feltüntetésenév feltüntetése
kimeikabukenkimeikabuken ◆ személyreszemélyre szólószóló részvényrészvény
◇ mukimeikabukenmukimeikabuken bemutatórabemutatóra szólószóló rész-rész-
vényvény
kimeisakimeisa ◆ alulírottalulírott
kimeisikikogittekimeisikikogitte ◆ névre szóló csekknévre szóló csekk
kimeisókenkimeisóken ◆ személyre szóló értékpapírszemélyre szóló értékpapír
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kimeiszaikenkimeiszaiken ◆ névre szóló kötvénynévre szóló kötvény
kimeiszurukimeiszuru ◆ feltüntetifeltünteti aa nevétnevét 「Sinsze-
isoni tocsisojúsa mei-o kimeisita.」 „A kérvényen
feltüntette a földtulajdonos nevét.”

kimeitóhjókimeitóhjó ◆ nyíltnyílt szavazásszavazás ◇ mukimeitóh-mukimeitóh-
jójó titkos szavazástitkos szavazás
kimekomakakukimekomakaku ◆ aprólékosanaprólékosan
kimekomakakuszecumeiszurukimekomakakuszecumeiszuru ◆ szájbaszájba rágrág
「Cuma-va kai monoriszuto-o kime komakaku
szecumeisita.」 „A feleségem a számba rágta,
hogy mit vegyek.”

kimekomakanakimekomakana ◆ aprólékosaprólékos 「Kime komaka-
na sigoto」 „aprólékos munka” ◆ finomfinom 「Kime
komakana hada」 „finom bőr” ◆ gondosgondos 「Kime
komakana sidó」 „gondos útmutatás” ◆ rész-rész-
letekreletekre ügyelőügyelő 「Kime komakanaszábiszu」
„részletekre ügyelő szolgáltatás” ◆ részletesrészletes
「Kime komakana szecumei」 „részletes magya-
rázat”

kimekomakanaszecumeikimekomakanaszecumei ◆ szájbarágásszájbarágás
kimekomukimekomu ◆ biztosrabiztosra veszvesz 「Kacuto kime ko-
manaihógaii.」 „Én nem venném biztosra, hogy
győzni fogunk.” ◆ fejébefejébe veszvesz 「Kareto kek-
konszuruto kime konda.」 „Fejébe vette, hogy
hozzámegy feleségül.” ◆ márpedigmárpedig csinálcsinál
「Kare-o sindzsiruto kime konda.」 „Elhatároz-
tam, hogy márpedig én hiszek neki.” ◆ megfo-megfo-
gadgad 「Danmari-o kime konda.」 „Megfogadta,
hogy hallgatni fog.” ◆ megmeg vanvan győződvegyőződve
「Dzsibunni-va mukankei-o kime konda.」
„Szentül meg voltam győződve arról, hogy ez en-
gem nem érint.” ◆ színlelszínlel 「Siran kao-o kime
konda.」 „Ártatlanságot színleltem.” ◇ ócsaku-oócsaku-o
kimekomukimekomu megengedmegenged magánakmagának egyegy kiskis lus-lus-
taságottaságot 「Szotoha amemojódasi ócsaku-o kime
konda.」 „Kint esőre állt, így megengedtem ma-
gamnak egy kis lustaságot.” ◇ nekobaba-onekobaba-o ki-ki-
mekomumekomu zsebrezsebre vágvág 「Nekobaba-o kime konde
hirotta szaifu-o mocsi kaetta.」 „Zsebre vágtam,
és hazavittem a talált pénztárcát.”

kimenokomakaikimenokomakai ◆ apróapró erezeterezet 「Kimeno ko-
makai dairiszeki」 „apró erezetű márvány” ◆ fi-fi-
nomnom 「Kimeno komakai hada」 „finom bőr” ◆ fi-fi-
nomnom erezeterezet 「Kimeno komakai mokuzai」 „fi-
nom erezetű fa” ◆ gondosangondosan előkészítettelőkészített
「Kimeno komakai taiszaku」 „gondosan előké-
szített intézkedés” ◆ részletekrerészletekre ügyelőügyelő 「Ki-

meno komakaiszábiszu」 „részletekre ügyelő
szolgáltatás”

kimerakimera ◆ kimérakiméra
kimeraretesimaukimeraretesimau ◆ becsúszikbecsúszik 「Siaiga ovaru
csokuzennigóru-o kimeraretesimatta.」 „Közvet-
lenül a meccs vége előtt becsúszott egy gól.”

kimeraszeibucukimeraszeibucu ◆ kiméra organizmuskiméra organizmus
kimerukimeru ❶ eldönteldönt 「Dono fuku-o kauka kimera-
renakatta.」 „Nem tudta eldönteni, hogy melyik
ruhát vegye meg.” ❷ elhatározelhatároz 「Vatasitacsi-
va kekkonszuruto kimeta.」 „Elhatároztuk, hogy
összeházasodunk.” ❸ választválaszt 「Kono jófukuni
kimeta.」 „Ezt a ruhát választom!” ❹ szerezszerez
「Jakjúszensu-va itten-o kimeta.」 „A baseball
játékos pontot szerzett.” ❺ sikeresensikeresen csinálcsinál
「Szensu-va júsó-o kimeta.」 „A versenyző sike-
resen elnyerte a bajnoki címet.” ❻ kicsípikicsípi magátmagát
「Fómaruszúcudebisitto kimeta.」 „Kicsíptem
magam az alkalmi öltönyömben.” ◆ alkalmazalkalmaz
「Vaza-o kimeta.」 „Egy fogást alkalmazott.” ◆

belőbelő 「Góru-o kimeta.」 „Belőttem a gólt.” ◆

diszponáldiszponál 「Naikakuga dzsinzaino szaijó-o ki-
merukotogadekiru.」 „A minisztérium diszponál
a személyzet felett.” ◆ döntdönt 「Iszoide
kimerukoto-va nai.」 „Ráérsz dönteni.” ◆ hatá-hatá-
rozroz 「Icu hikkoszukamada kimeteinai」 „Még
nem határoztunk, hogy mikor költözünk.” ◆ ki-ki-
tűztűz 「Kaigino hi-o kimeta.」 „Kitűzte az értekez-
let napját.” ◆ lezsírozlezsíroz 「Sukuhakuszaki-o ma-
emotte kimeta.」 „A szállást előre lezsíroztam.”
◆ lőlő 「Szakká szensu-va itten-o kimeta.」 „A fo-
cista gólt lőtt.” ◆ meghatározmeghatároz 「Macsi avasze
baso-o kimeta.」 „Meghatároztuk, hol fogunk ta-
lálkozni.” ◆ megszabmegszab 「Icsinicsino ródódzsikan-
va kimerareteiru.」 „Meg van szabva, hány órát
kell dolgozni naponta.” ◆ összeállítösszeállít 「Asitano
jotei-o kimeta.」 „Összeállítottam a holnapi prog-
ramot.” ◆ végrehajtvégrehajt 「Migotonareszuringu
vaza-o kimeta.」 „Bámulatos birkózófogást haj-
tott végre.” ◇ kimekomukimekomu márpedigmárpedig csinálcsinál
「Kare-o sindzsiruto kime konda.」 „Elhatároz-
tam, hogy márpedig én hiszek neki.” ◇ kimera-kimera-
retesimauretesimau becsúszikbecsúszik 「Siaiga ovaru
csokuzennigóru-o kimeraretesimatta.」 „Közvet-
lenül a meccs vége előtt becsúszott egy gól.” ◇

kokoronikimerukokoronikimeru elhatározelhatároz 「Tensoku-o kok-
oroni kimeta.」 „Elhatároztam, hogy munkahe-
lyet fogok váltani.” ◇ hanasi-ohanasi-o kimerukimeru meg-meg-
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egyezikegyezik 「Sóbaino hanasi-o kimeta.」 „Meg-
egyeztek az üzletről.” ◇ hidori-ohidori-o kimerukimeru lefixállefixál
「Nacujaszumino hidori-o kimeta.」 „Lefixáltam
a nyaralás napjait.” ◇ buntan-obuntan-o kimerukimeru eloszteloszt
「Sigotono buntan-o kimeta.」 „Elosztották a
munkát egymás között.”

kimetekimete ◆ döntődöntő tényezőtényező 「Kono ie-o kau kime
tetonattano-va hiroszadatta.」 „A tágasság volt a
döntő tényező, ami miatt megvettük ezt a lakást.”

kimetekakarukimetekakaru ◆ biztosrabiztosra veszvesz 「Karega
szangjószupaidato kimetekakatta.」 „Biztosra
vettem, hogy ipari kém.”

kimete-okimete-o kakukaku ◆ nemnem tudtud érvényesülniérvényesülni 「Ta-
gaini kime te-o kaki, hiki vakeninatta.」 „Egyik
csapat sem tudott érvényesülni, így döntetlen lett
a végeredmény.”

kimikimi ◆ sárgájasárgája 「Tamagono kimito siromi-o
vakeru.」 „Szétválasztja a tojás sárgáját a fehérjé-
től.” ◆ tojássárgájatojássárgája ◇ tamagonokimitamagonokimi tojás-tojás-
sárgájasárgája
kimikimi ◆ csöppnyicsöppnyi hajlamhajlam 「Kare-va mansinno
kimigaaru.」 „Egy csöppet beképzelt.” ◆ érzésérzés
「Kimino varui kao」 „undorító érzést keltő arc”
◇ iikimidaiikimida neszenesze nekedneked 「Ii kimida!」 „Nesze
neked!” ◇ kimigaiikimigaii jó érzésjó érzés
kimikimi ◆ sárgássárgás ◇ kimigakattakimigakatta sárgássárgás 「Ki-
migakatta iro」 „sárgás szín”

kimikimi ◆ kendkend ◆ tete 「Kimi-va hananojóni ucu-
kusii.」 „Te olyan szép vagy, mint egy virág.” ◆

uralkodóuralkodó ◇ anegimianegimi nővérednővéred ◇ csicsigimicsicsigimi
apukádapukád ◇ hahagimihahagimi anyukádanyukád ◇ vagakimivagakimi fel-fel-
séges uramséges uram
kimicukimicu ◆ ortodoxortodox szentségszentség ◆ titkosítástitkosítás
「Keikakuno kimicu-o kaidzsosita.」 „Feloldot-
ták a terv titkosítását.” ◆ titoktitok 「Kaisano
kimicu-o mamotta.」 „Tartotta a vállalati titkot.”
◇ kimicudokimicudo titkosságtitkosság fokafoka 「Kimicudono ta-
kai dzsóhó」 „szigorúan titkos információ” ◇

gundzsikimicugundzsikimicu katonaikatonai titoktitok
「Gundzsikimicu-o bakurosita.」 „Katonai titkot
árult el.” ◇ kokkakimicukokkakimicu államtitokállamtitok
「Kokkakimicu-o morasita.」 „Államtitkot szivá-
rogtatott ki.”

kimicukimicu ◆ hermetikusanhermetikusan záródózáródó 「Kimicutobi-
ra」 „hermetikusan záródó ajtó” ◆ légmentesenlégmentesen
zártzárt 「Kimicuszúcu」 „légmentesen zárt ruha”
◆ légmentességlégmentesség

kimicuacukainiszurukimicuacukainiszuru ◆ titkosíttitkosít
「Tokkjosucugan-o kimicuacukainisita.」 „Titko-
sították a szabadalmi kérelmet.”

kimicubunsokimicubunso ◆ titkos dokumentumtitkos dokumentum
kimicudokimicudo ◆ titkosságtitkosság fokafoka 「Kimicudono ta-
kai dzsóhó」 „szigorúan titkos információ”

kimicudzsikókimicudzsikó ◆ titkos ügytitkos ügy
kimicudzsóhókimicudzsóhó ◆ titkos információtitkos információ
kimicufukukimicufuku ◆ légmentes ruhalégmentes ruha
kimicujókikimicujóki ◆ légmentesen záródó edénylégmentesen záródó edény
kimicunisiteiszurukimicunisiteiszuru ◆ titkosíttitkosít 「Kono
keijaku-va szandzsúnenkan kimicuni siteiszarete-
ita.」 „A szerződést 30 évre titkosították.”

kimicunokimicuno ◆ bizalmasbizalmas 「Kore-va kimicudzsóhó-
deszu.」 „Ez bizalmas információ.” ◆ titkostitkos
「Kimicubunsoga nuszumareta.」 „Ellopták a tit-
kos iratot.”

kimicuróeikimicuróei ◆ titok kiszivárgásatitok kiszivárgása
kimicusicukimicusicu ◆ légmentes kamralégmentes kamra
kimicusoruikimicusorui ◆ titkos irattitkos irat
kimicuszakimicusza ◆ légmentességlégmentesség
kimicuszeikimicuszei ◆ légmentességlégmentesség 「Kanzumeno ki-
micuszei」 „konzerv légmentessége” ◆ záródászáródás
「Kono jóki-va kimicuszeiga varui.」 „Ez a tartály
rosszul záródik.”

kimicuszeinotakaikimicuszeinotakai ◆ hermetikusanhermetikusan zártzárt
「Kimicuszeino takai ucsúkapuszeru」 „hermeti-
kusan zárt űrhabin” ◆ kintikinti levegőtőllevegőtől elzártelzárt
「Kimicuszeino takai ie」 „kinti levegőtől elzárt
lakás”

kimidorikimidori ◆ sárgászöldsárgászöld
kimidzsikanakimidzsikana ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Kimidzsik-
ana kódó」 „elhamarkodott cselekedet” ◆ türel-türel-
metlenmetlen 「Kare-va kimidzsikana szeikakuda.」
„Türelmetlen ember.”

kimidzsikanikimidzsikani ◆ türelmetlenültürelmetlenül
kimigaiikimigaii ◆ jó érzésjó érzés
kimigajokimigajo ◆ császáricsászári uralomuralom ◆ japánjapán nemze-nemze-
titi himnuszhimnusz 「Kimiga jo-o utau.」 „Elénekli a ja-
pán nemzeti himnuszt.” ◆ KimigajoKimigajo
kimigakattakimigakatta ◆ sárgássárgás 「Kimigakatta iro」
„sárgás szín”

kimigakattacsairokimigakattacsairo ◆ sárgásbarnasárgásbarna
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kimivarugarukimivarugaru ◆ borzongborzong
kimivaruikimivarui ◆ baljósbaljós 「Kimivarui kandzsigasi-
ta.」 „Baljós érzésem támadt.” ◆ hátborzonga-hátborzonga-
tótó 「Jonakabocsi-o arukuto kimivarui.」 „Hát-
borzongató éjjel a temetőben sétálni.” ◆ kísérte-kísérte-
tiesties 「Kimivarui oto」 „kísérteties hang” ◆ ré-ré-
misztőmisztő 「Dzsinkócsinóno fukjú-va kimivarui.」
„A mesterséges intelligencia térhódítása rémisz-
tő.” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Kimivarui hito」
„visszataszító ember”

kimjakukimjaku ◆ kontaktuskontaktus ◆ titkos érintkezéstitkos érintkezés
kimjaku-okimjaku-o cúdzsirucúdzsiru ◆ megtaláljamegtalálja aa kontak-kontak-
tusttust 「Daitórjóto kimjaku-o cúdzsirukotoga de-
kinakatta.」 „Nem találta meg a kontaktust az el-
nökkel.” ◆ titokbantitokban érintkezikérintkezik 「Tekito
kimjaku-o cúdzsita.」 „Titokban érintkezett az el-
lenséggel.”

kimjókimjó ◆ furcsaságfurcsaság
kimjónakimjóna ◆ furcsafurcsa 「Kimjónakotoni iki nokot-
ta.」 „Furcsa módon túlélte.” ◆ különöskülönös 「Kim-
jóna kókei」 „különös látvány”

kimjónikimjóni omouomou ◆ furcsállfurcsáll 「Kareno jószu-o
kimjóni omotta.」 „Furcsálltam a viselkedését.”

kimjószakimjósza ◆ furcsaságfurcsaság
kimokimo ◆ aprólékaprólék 「Torino kimo」 „csirkeapró-
lék” ◆ bátorságbátorság 「Kare-va kimoga ókii.」 „Bá-
tor ember.” ◆ belsőségbelsőség ◆ fontosfontos részrész 「Bi-
dzsineszuno kimo-va komjunikésonda.」 „Az üz-
leti sikerhez fontos a kommunikáció.” ◆ májmáj ◇

kimogaszuvarukimogaszuvaru nemnem szívbajosszívbajos 「Ano dzsó-
sini iken-o iunante kimoga szuvatteiru.」 „Nem
szívbajos, megmondja a főnökének a véleményét.”
◇ kimogacsiiszaikimogacsiiszai félénkfélénk ◇ kimogacuburerukimogacubureru
inábainába szállszáll aa bátorságabátorsága ◇ kimogacuburerukimogacubureru
elveszítielveszíti aa lélekjelenlététlélekjelenlétét ◇ kimonime-kimonime-
idzsiruidzsiru megszívlelmegszívlel 「Tomodacsino dzsogen-o
kimoni meidzsita.」 „Megszívleltem a barátom
tanácsát.” ◇ kimonimeidzsirukimonimeidzsiru eszébeeszébe vésvés
「Korega dzsújódearukoto-o kimoni meidzsitek-
udaszai!」 „Jól véssék az eszükbe, hogy ez fon-
tos!” ◇ kimonimeizurukimonimeizuru gondjagondja leszlesz rárá 「Kore-
ga nidoto okoranaijóni kimoni meidzsimaszu.」
„Gondom lesz rá, hogy ez még egyszer ne fordul-
hasson elő.” ◇ kimo-okimo-o cubuszucubuszu frásztfrászt kapkap ◇

kimo-okimo-o cubuszucubuszu halálrahalálra rémülrémül ◇ kimo-okimo-o cu-cu-
buszubuszu elveszítielveszíti aa lélekjelenlététlélekjelenlétét ◇ kimo-okimo-o
cubuszucubuszu rémüldözikrémüldözik 「Kaibucuga aravareruto
gunsú-va kimo-o cubusita.」 „Amikor megjelent a

szörny az emberek rémüldözni kezdtek.” ◇ kimo-kimo-
oo hijaszuhijaszu halálrahalálra rémülrémül ◇ kimo-okimo-o jakujaku ide-ide-
geskedikgeskedik ◇ sibókansibókan zsíroszsíros májmáj 「Sibókan-o
naoszutameni-va mazu tekidona undóde taidzsú-
o otoszu hicujógaaru.」 „A zsíros máj gyógyításá-
hoz, mozgás és fogyás szükséges.”

kimocsikimocsi ◆ csekélycsekély 「Kimocsibakarino orei-o
sita.」 „Csekély ajándékot adtam hálám jeléül.”
◆ érzelemérzelem 「Koibitono kimocsiga kavatta.」
„Megváltoztak a kedvesem érzelmei.” ◆ érzésérzés
「Kattedon-na kimodeszuka?」 „Milyen érzés
győzni?” ◆ hangulathangulat 「Kaisa-o kubininatte
kurai kimocsinitta.」 „Amikor kirúgtak, borongós
lett a hangulatom.” ◆ kedvkedv 「Nakitai kimocside
egao-o cukutta.」 „Mosolyogtam, pedig sírni lett
volna kedvem.” ◆ közérzetközérzet 「Kimocsiga va-
rui」 „Rossz a közérzetem.” ◆ léleklélek 「Kimocsino
uede vakaicumorideszu.」 „Lélekben fiatal va-
gyok.” ◇ karuikimocsidekaruikimocside nemnem komolyankomolyan 「Ka-
rui kimocside kanodzsoto cuki atteita.」 „Nem
jártam vele komolyan.” ◇ kimocsigajoikimocsigajoi jóljól érziérzi
magátmagát ◇ kimocsigavaruikimocsigavarui rosszulrosszul érziérzi ma-ma-
gátgát ◇ kimocsininarukimocsininaru kedvekedve leszlesz 「Kekkonsi-
taikedo konkacuszuru kimocsininaranai.」 „Sze-
retném, ha lenne házastársam, de nincs kedvem
keresni.” ◇ kimocsi-okimocsi-o karitaterukaritateru lelkesítlelkesít
「Csikazuitekitaorinpikkuga szensuno kimocsi-o
kari tateta.」 „A közeledő olimpia lelkesítette a
sportolót.”

kimocsibakarinokimocsibakarino ◆ jelképesjelképes 「Tószansikak-
eteiru kaisano baisúno szaikimocsibakarino
okane-o haratta.」 „Jelképes összeget fizetett a
csőd szélén álló vállalatért.”

kimocsigahazumukimocsigahazumu ◆ feldobódikfeldobódik 「Asitadojó-
bidato omotte kimocsiga hazunda.」 „Amikor ar-
ra gondoltam, hogy holnap szombat lesz, feldo-
bódtam.”

kimocsigahogurerukimocsigahogureru ◆ enyhülnekenyhülnek azaz érzel-érzel-
meimei 「Hari cumeteita kimocsigahogureta」 „Eny-
hültek a feszült érzelmeim.”

kimocsigaiikimocsigaii / kimocsinojoikimocsinojoi / kimocsigajoikimocsigajoi /
kimocsinoiikimocsinoii ◆ jóljól érziérzi magátmagát ◆ jólesikjólesik
「Sokugovain-o ippainomuto kimocsigaii.」
„Ebéd után jólesik egy pohár bor.” ◆ kedveskedves
「Kimocsino joi aiszacu」 „kedves köszöntés” ◆

kellemeskellemes 「Kimocsinoii kaze」 „kellemes szellő”

kimocsigaisukuszurukimocsigaisukuszuru ◆ izgulizgul 「Menszecude
kimocsiga isukusite sicumonni kotaerarenakat-
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ta.」 „Az interjún izgultam, és nem tudtam vála-
szolni a kérdésekre.” ◆ szorongszorong 「Ózeino hito-
gairuto kimocsiga isukusitesimau.」 „Ha sok em-
ber vesz körül, szorongani kezdek.”

kimocsigajoikimocsigajoi / kimocsinojoikimocsinojoi / kimocsinoiikimocsinoii /
kimocsigaiikimocsigaii ◆ jóljól érziérzi magátmagát ◆ jólesikjólesik
「Sokugovain-o ippainomuto kimocsigaii.」
„Ebéd után jólesik egy pohár bor.” ◆ kedveskedves
「Kimocsino joi aiszacu」 „kedves köszöntés” ◆

kellemeskellemes 「Kimocsinoii kaze」 „kellemes szellő”

kimocsigaszadamarukimocsigaszadamaru ◆ eldönteldönt 「Kanodzsoto
kekkonszuru kimocsiga szadamatta.」 „Eldöntöt-
te, hogy elveszi a nőt.” ◆ elhatározzaelhatározza magátmagát
「Kimocsiganakanaka szadamaranakatta.」 „Ne-
hezen tudtam elhatározni magam.”

kimocsigatakaburukimocsigatakaburu ◆ izgatottizgatott
kimocsigavaruikimocsigavarui / kimocsinovaruikimocsinovarui ◆ rosszulrosszul
érziérzi magátmagát ◆ rosszulrosszul vanvan 「Kazede kimocsiga
varui.」 „Megfáztam, rosszul vagyok.” ◆ undorí-undorí-
tótó 「Ano kemusi-va kimocsiga varui.」 „Undorí-
tó az a selyemhernyó.” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Ki-
mocsino varui otoko」 „visszataszító férfi”

kimocsigavarukunarukimocsigavarukunaru ◆ felfordulfelfordul aa gyomragyomra
「Hiszannanjúszu-o miruto kimocsiga varukuna-
ru.」 „Felfordul a gyomrom a borzalmas híradá-
sok láttán.” ◆ rosszulrosszul leszlesz 「Megane-o kakeru-
to kimocsiga varukunaru.」 „Ha szemüveget ve-
szek fel, rosszul leszek.”

kimocsijokukimocsijoku ◆ kellemesenkellemesen 「Szukkirito kimo-
csijoku mezameta.」 „Frissen és kellemesen éb-
redtem.” ◆ nagylelkűennagylelkűen 「Kimocsijoku szukui-
o szasi nobeta.」 „Nagylelkűen felajánlotta a se-
gítségét.” ◆ örömmelörömmel 「Okuri mono-o kimocsijo-
ku uke totta.」 „Örömmel fogadta az ajándékot.”

kimocsijokunemutteirukimocsijokunemutteiru ◆ édesdedenédesdeden alszikalszik

kimocsininarukimocsininaru ◆ kedvekedve leszlesz 「Kekkonsita-
ikedo konkacuszuru kimocsininaranai.」 „Szeret-
ném, ha lenne házastársam, de nincs kedvem ke-
resni.”

kimocsiniszoguvanaikimocsiniszoguvanai ◆ ellentmondellentmond azaz ér-ér-
zelmeinekzelmeinek 「Kimocsiniszoguvanai kaitó-o si-
ta.」 „Olyan választ adtam, ami ellentmondott az
érzelmeimnek.” ◆ nincsnincs ínyéreínyére
「Kimocsiniszoguvanaikoto-o sinakerebanarana-
katta.」 „Olyan dolgot kellett csinálnom, ami nem
volt ínyemre.”

kimocsinoiikimocsinoii / kimocsinojoikimocsinojoi / kimocsigajoikimocsigajoi /
kimocsigaiikimocsigaii ◆ jóljól érziérzi magátmagát ◆ jólesikjólesik
「Sokugovain-o ippainomuto kimocsigaii.」
„Ebéd után jólesik egy pohár bor.” ◆ kedveskedves
「Kimocsino joi aiszacu」 „kedves köszöntés” ◆

kellemeskellemes 「Kimocsinoii kaze」 „kellemes szellő”

kimocsinojaszasiikimocsinojaszasii ◆ kedveskedves 「Kimocsino ja-
szasii ko」 „kedves gyerek”

kimocsinojoikimocsinojoi / kimocsigajoikimocsigajoi / kimocsinoiikimocsinoii /
kimocsigaiikimocsigaii ◆ jóljól érziérzi magátmagát ◆ jólesikjólesik
「Sokugovain-o ippainomuto kimocsigaii.」
„Ebéd után jólesik egy pohár bor.” ◆ kedveskedves
「Kimocsino joi aiszacu」 „kedves köszöntés” ◆

kellemeskellemes 「Kimocsinoii kaze」 „kellemes szellő”

kimocsinovaruikimocsinovarui / kimocsigavaruikimocsigavarui ◆ rosszulrosszul
érziérzi magátmagát ◆ rosszulrosszul vanvan 「Kazede kimocsiga
varui.」 „Megfáztam, rosszul vagyok.” ◆ undorí-undorí-
tótó 「Ano kemusi-va kimocsiga varui.」 „Undorí-
tó az a selyemhernyó.” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Ki-
mocsino varui otoko」 „visszataszító férfi”

kimocsi-okimocsi-o aravaszukotoaravaszukoto ◆ tanújeltanújel 「Jú-
dzsóno kimocsi-o aravasita.」 „Tanújelét adta a
barátságának.”

kimocsi-okimocsi-o karitaterukaritateru ◆ lelkesítlelkesít 「Csikazuite-
kitaorinpikkuga szensuno kimocsi-o kari tateta.」
„A közeledő olimpia lelkesítette a sportolót.”

kimócsi-okimócsi-o sókaszurusókaszuru ◆ emésztiemészti magátmagát
「Icumade tattemokono kimocsi-va sókadek-
inai.」 „Folyton csak emésztem magam ezen.”

kimocsiteidonokimocsiteidono ◆ jelképesjelképes 「Kimocsi teidono
kingaku-o vatasita.」 „Egy jelképes összeget
adott.”

kimocsivaruikimocsivarui ◆ gusztustalangusztustalan 「Toirede ta-
berunante kimocsi varui.」 „Gusztustalan dolog a
vécén enni.” ◆ pfujpfuj ◆ rosszulrosszul vanvan 「Kimocsi
varukute haki kegaszuru.」 „Rosszul vagyok,
hányingerem van.” ◆ undorítóundorító 「Gokiburi-va
hontónikimocsi varui.」 „A csótány undorító.” ◆

visszataszítóvisszataszító 「Konogero-va kimocsi varui.」
„Ez a hányás visszataszító.”

kimocsivarukunarukimocsivarukunaru ◆ rosszul leszrosszul lesz
kimodamesikimodamesi ◆ bátorságbátorság próbájapróbája 「Kimoda-
mesini joruno ohakani itta.」 „Elmentem éjjel a
temetőbe, hogy próbára tegyem a bátorságomat.”

kimogacuburerukimogacubureru ◆ elveszítielveszíti aa lélekjelenlé-lélekjelenlé-
téttét ◆ inába száll a bátorságainába száll a bátorsága
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kimogacsiiszaikimogacsiiszai ◆ félénkfélénk
kimogaszuvarukimogaszuvaru ◆ nemnem ijedijed megmeg aa sajátsaját ár-ár-
nyékátólnyékától ◆ nemnem szívbajosszívbajos 「Ano dzsósini
iken-o iunante kimoga szuvatteiru.」 „Nem szív-
bajos, megmondja a főnökének a véleményét.”

kimoikimoi ◆ undorítóundorító
kimoirikimoiri ◆ közbenjárásközbenjárás ◆ segítségsegítség 「Monbu-
sóno kimoiride szuszumerareta hjakkadzsitenno
hon-jaku」 „enciklopédia fordítása, amit a Műve-
lődésügyi Minisztérium segítségével végeztek”

kimonkimon ◆ északkeletiészakkeleti tájolástájolás 「Kimon-o
szakeru.」 „Kerüli a ház északkeleti tájolását.” ◆

nemnem fekvésfekvés 「Szúgaku-va kimonda.」 „Nem
fekszik a matek.” ◆ rettegett dologrettegett dolog
kimonkimon ◆ fogas kérdésfogas kérdés
kimonimeidzsirukimonimeidzsiru / kimonimeizurukimonimeizuru ◆ eszébeeszébe
vésvés 「Korega dzsújódearukoto-o kimoni mei-
dzsitekudaszai!」 „Jól véssék az eszükbe, hogy ez
fontos!” ◆ gondjagondja leszlesz rárá 「Korega nidoto
okoranaijóni kimoni meidzsimaszu.」 „Gondom
lesz rá, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő.”
◆ megfogadmegfogad 「Ossarukoto-o kimoni meidzsite-
okimaszu.」 „Megfogadom az ön tanácsát.” ◆

megszívlelmegszívlel 「Tomodacsino dzsogen-o kimoni
meidzsita.」 „Megszívleltem a barátom tanácsát.”

kimonimeidzsirubekikimonimeidzsirubeki ◆ megszívlelendőmegszívlelendő
「Kimoni meidzsirubeki dzsogendeszu.」 „Meg-
szívlelendő tanács.” ◆ nemnem szabadszabad elfelejtenielfelejteni
「Karega okjakuszamadearukoto-o kimoni
meidzsirubekida.」 „Nem szabad elfelejtenünk,
hogy ő itt a vendég.”

kimonimeizurukimonimeizuru / kimonimeidzsirukimonimeidzsiru ◆ eszébeeszébe
vésvés 「Korega dzsújódearukoto-o kimoni mei-
dzsitekudaszai!」 „Jól véssék az eszükbe, hogy ez
fontos!” ◆ gondjagondja leszlesz rárá 「Korega nidoto
okoranaijóni kimoni meidzsimaszu.」 „Gondom
lesz rá, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő.”
◆ megfogadmegfogad 「Ossarukoto-o kimoni meidzsite-
okimaszu.」 „Megfogadom az ön tanácsát.” ◆

megszívlelmegszívlel 「Tomodacsino dzsogen-o kimoni
meidzsita.」 „Megszívleltem a barátom tanácsát.”

kimonokimono ◆ kimonókimonó 「Kanodzso-va kimono-o ki-
ta.」 „A nő kimonót vett fel.” ◆ öltözéköltözék
kimonofutoszakimonofutosza ◆ bátorságbátorság
kimono-o kirukimono-o kiru ◆ felöltözikfelöltözik

kimonoszugatanokimonoszugatano ◆ kimonóskimonós 「Hejani kimo-
noszugatano dzsoszeiga haitta kita.」 „A szobába
belépett egy kimonós nő.”

kimonoszuvattakimonoszuvatta ◆ gerincesgerinces ◆ karakánkarakán
kimo-okimo-o cubuszucubuszu ◆ elveszítielveszíti aa lélekjelenlé-lélekjelenlé-
téttét ◆ frásztfrászt kapkap ◆ halálrahalálra rémülrémül ◆ rémül-rémül-
dözikdözik 「Kaibucuga aravareruto gunsú-va kimo-o
cubusita.」 „Amikor megjelent a szörny az embe-
rek rémüldözni kezdtek.”

kimo-o hijaszukimo-o hijaszu ◆ halálra rémülhalálra rémül
kimo-o jakukimo-o jaku ◆ idegeskedikidegeskedik
kimosinkimosin ◆ kimozinkimozin
kimoszozoronakimoszozorona ◆ izgatottizgatott 「Kokjóni csika-
zuitekite kimoszozorodatta.」 „Ahogy közeledtem
a szülőföldemhez, izgatott lettem.” ◆ másonmáson járjár
azaz eszeesze 「Cuma-va dokoka kimoszozorona
jószudeszúpuni sio-o ireszugita.」 „A feleségem-
nek valahol máshol járt az esze, és elsózta a le-
vest.”

kimotoripusinkimotoripusin ◆ kimotripszinkimotripszin
kimotoripusinógenkimotoripusinógen ◆ kimotripszinogénkimotripszinogén
kimottamakimottama ◆ rettenthetetlenségrettenthetetlenség
kimottamagafutoikimottamagafutoi ◆ merészmerész
kimottamagaókiikimottamagaókii ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
kimucsikimucsi ◆ kimcshikimcshi
kimuszumekimuszume ◆ ártatlan lányártatlan lány ◆ szűzszűz
kimuzukasiikimuzukasii ◆ házsártosházsártos 「Kimuzukasii súto-
me」 „házsártos anyós” ◆ mogorvamogorva 「Kimuzu-
kasii kao」 „mogorva tekintet” ◆ nyűgösnyűgös 「Ki-
muzukasii szeikaku」 „nyűgös személyiség” ◆

zsémbeszsémbes 「Kimuzukasii ródzsin」 „zsémbes
öregember”

kinkin ◆ kötelezőkötelező rendelkezésrendelkezés 「Kaisa-va szei-
fukucsakujóni kanszuru kin-o toita.」 „A vállalat
feloldotta a kötelező egyenruha viselési rendelke-
zést.” ◆ tilalomtilalom 「Dzsózóno kin-o okasita.」
„Megszegte a szeszfőzési tilalmat.”

kinkin ◆ aranyarany ◆ aranytábornokaranytábornok ◆ karátkarát
「Dzsúhacsikinnonekkureszuda.」 „18 karátos
aranynyaklánc.” ◆ péntekpéntek ◇ kinbakinba aranyfogaranyfog
◇ dzsúhacsikindzsúhacsikin tizennyolctizennyolc karátoskarátos aranyarany
◇ dzsunkindzsunkin színaranyszínarany 「Dzsunkinno okimo-
no」 „színarany dísztárgy” ◇ szenkinszenkin temérdektemérdek
pénzpénz 「Kono dózó-va szenkinno kacsigaaru.」
„Ez a szobor temérdek pénzt ér.” ◇ csinmoku-vacsinmoku-va
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kinkin hallgatnihallgatni aranyarany ◇ nidzsújonkinnidzsújonkin huszon-huszon-
négynégy karátoskarátos aranyarany ◇ nidzsújonkinnidzsújonkin szín-szín-
aranyarany ◇ hikarumonoszubetegakin-narazuhikarumonoszubetegakin-narazu
nemnem mindmind arany,arany, amiami fénylikfénylik ◇ mokukinmokukin csü-csü-
törtöktörtök ésés péntekpéntek 「Mokukin-va ruszudeszu.」
„Csütörtökön és pénteken nem vagyok otthon.”

kinkin ◆ kendőkendő
kinkin ◆ izomizom ◇ kaiszenkinkaiszenkin vállizomvállizom ◇ gai-gai-
tenkintenkin távolítótávolító izomizom ◇ kaszeikinkaszeikin süllyesz-süllyesz-
tőtő izomizom ◇ kacujakukinkacujakukin záróizomzáróizom ◇ gankingankin
szemmozgatószemmozgató izomizom ◇ kjokinkjokin emelőemelő izomizom ◇

kukkinkukkin hajlítóizomhajlítóizom ◇ kokkakukinkokkakukin vázizomvázizom
◇ szankakukinszankakukin deltaizomdeltaizom ◇ sinkinsinkin feszítő-feszítő-
izomizom ◇ sinkinsinkin szívizomszívizom ◇ zuiikinzuiikin harántcsí-harántcsí-
koltkolt izomizom ◇ naitenkinnaitenkin közelítőközelítő izomizom ◇ hei-hei-
kacukinkacukin simaizomsimaizom ◇ heikacukinheikacukin akaratlanakaratlan
izomizom ◇ ricumókinricumókin szőrmerevítőszőrmerevítő izomizom ◇ rok-rok-
kankinkankin bordaközi izombordaközi izom
kinkin ◆ bacilusbacilus ◆ baktériumbaktérium ◇ akudamakinakudamakin
ártalmasártalmas baktériumbaktérium ◇ kanókinkanókin gennykeltőgennykeltő
baktériumbaktérium ◇ zendamakinzendamakin ártalmatlanártalmatlan bak-bak-
tériumtérium
kinkin ◆ kinkin ◆ veknivekni
kínkín ◆ csikorgáscsikorgás
kinakina ◆ kínafakínafa
kin-acukin-acu ◆ betiltásbetiltás ◆ elnyomáselnyomás 「Kirisitan
kin-acuno kjóka」 „kereszténység elnyomásának
fokozása” ◆ korlátozáskorlátozás ◆ meggátolásmeggátolás
「Hanzaikóino kin-acu」 „bűncselekmények
meggátolása”

kin-acuszurukin-acuszuru ◆ betiltbetilt 「Kinsinkanno kekkon-
o kin-acusita.」 „Betiltották a rokoni házasságo-
kat.” ◆ korlátozkorlátoz 「Dzsijúna genron-o kin-
acusita.」 „Korlátozták a szólásszabadságot.” ◆

meggátolmeggátol 「Siminno kacudó-o kin-acusita.」
„Meggátolták a városi civilek tevékenységét.”

kinaganakinagana ◆ türelmestürelmes 「Kinagana hito」 „tü-
relmes ember” ◆ türelmettürelmet igényeligényel 「Pazuru-o
szoroeruno-va kinagana szagjódeszu.」 „A puzzle
kirakása türelmet igényel.”

kinaganikinagani ◆ türelmesentürelmesen 「Kinagani matteita.」
„Türelmesen vártam.”

kinagasikinagasi ◆ hakamahakama nélkülinélküli viseletviselet ◆ hét-hét-
köznapi ruhaköznapi ruha
kinaikinai ◆ fedélzetfedélzet 「Kinaini mocsi komeru ni-
mocu」 „fedélzetre vihető poggyász” ◆ repülő-repülő-
gép belsejegép belseje

kinaikinai ◆ KiotóKiotó környékikörnyéki császáricsászári tartomá-tartomá-
nyoknyok
kinaieigakinaieiga ◆ repülőgépen nézhető filmrepülőgépen nézhető film
kinaimódokinaimódo ◆ repülésirepülési üzemmódüzemmód
「Keitaidenva-o kinaimódoni kiri kaeta.」 „Re-
pülési üzemmódba kapcsoltam a mobilomat.”

kinaisokukinaisoku ◆ repülőgépen felszolgált ételrepülőgépen felszolgált étel
kinaiszábiszukinaiszábiszu ◆ utaskiszolgálásutaskiszolgálás 「Rankir-
júnotame kinaiszábiszu-va teisisita.」 „A légör-
vény miatt szünetelt az utaskiszolgálás.”

kinaitenimocukinaitenimocu ◆ utastéri csomagutastéri csomag
kinakokinako ◆ szójalisztszójaliszt
kinakuszaikinakuszai ◆ égettégett 「Kina kuszai nioi」 „égett
szag” ◆ gyanúsgyanús 「Kina kuszai hanasi」 „gyanús
beszéd” ◆ puskaporospuskaporos 「Kina kuszai fun-iki」
„puskaporos hangulat”

kinankinan ◆ bajbaj 「Eijú-va kunino kinan-o szukut-
ta.」 „A hős megmentette az országot a bajtól.” ◆

veszélyveszély 「Kinan-o nogareta.」 „Elkerülte a ve-
szélyt.”

kinandzsúnotatatatatoiuotokinandzsúnotatatatatoiuoto ◆ géppuska-géppuska-
ropogásropogás
kinarinokinarino ◆ fehérítetlenfehérítetlen 「Kinarino kidzsi」
„fehérítetlen ruhaanyag”

kinázekináze ◆ kinázkináz ◇ enterokinázeenterokináze enterokinázenterokináz
◇ szutoreputokinázeszutoreputokináze sztreptokinázsztreptokináz ◇ tan-tan-
pakusicukinázepakusicukináze proteinkinázproteinkináz
kinbakinba ◆ aranyfogaranyfog
kinbenkinben ◆ szorgalomszorgalom
kinbenhaszeikónohahakinbenhaszeikónohaha ◆ szorgalomszorgalom aa sikersiker
titkatitka
kinbenkakinbenka ◆ szorgalmas emberszorgalmas ember
kinben-nakinben-na ◆ szorgalmasszorgalmas 「Kinbenna hito」
„szorgalmas ember”

kinben-nikinben-ni ◆ szorgalmasanszorgalmasan 「Kinbenni hatara-
iteiru.」 „Szorgalmasan dolgozik.”

kinbjóbukinbjóbu ◆ aranyozott paravánaranyozott paraván
kinbókinbó ◆ szomszédságszomszédság ◇ kaikinbókaikinbó nyíltnyílt
szomszédságszomszédság ◇ heikinbóheikinbó zártzárt szomszéd-szomszéd-
ságság
kinbosikinbosi ◆ bajnokbajnok ellenielleni győzelemgyőzelem ◆ céltáb-céltáb-
lala közepeközepe ◆ fényesfényes győzelemgyőzelem 「Júsókóho-o
aiteni kinbosi-o ageta.」 „Fényes győzelmet ara-
tott az esélyessel szemben.”

18721872 kin kin – kinbosi kinbosi AdysAdys



kinbószuikinbószui ◆ izomorsóizomorsó
kinbotankinbotan ◆ aranyszínűaranyszínű gombgomb 「Kinbotan-no
szeifuku」 „egyenruha aranyszínű gombbal”

kinbucsikinbucsi ◆ aranykeretaranykeret 「Kinbucsimegane」
„aranykeretes szemüveg” ◆ aranyozottaranyozott szélszél
「Kinbucsino szara」 „aranyozott szélű tányér”

kinbunkinbun ◆ fémrefémre írtírt feliratfelirat ◆ fémrefémre vésettvésett
feliratfelirat
kincubakincuba ◆ japán minyonjapán minyon
kincugikincugi ◆ összeragasztás arannyalösszeragasztás arannyal
kincsakincsa ◆ aranyokkeraranyokker
kincsakukincsaku ◆ bugyorbugyor ◆ tarisznyatarisznya ◆ tofutás-tofutás-
kaka
kincsakubukurokincsakubukuro ◆ tarisznyatarisznya
kincsakukirikincsakukiri ◆ zsebmetszőzsebmetsző
kincsakuszókincsakuszó ◆ papucsvirágpapucsvirág
kincsitenkincsiten ◆ földközelföldközel ◆ perigeumperigeum
kincsokincso ◆ friss műfriss mű ◆ legújabb alkotáslegújabb alkotás
kincsókincsó ◆ védett madárvédett madár
kincsókincsó ◆ figyelmesfigyelmes hallgatáshallgatás ◆ halljukhalljuk
「Kincsó!」 „Halljuk!”

kincsókincsó ◆ feszültségfeszültség 「Rjókokuno aidano kin-
csóga takamatta.」 „A két ország között fokozó-
dott a feszültség.” ◆ idegességidegesség ◆ idegfeszült-idegfeszült-
ségség 「Kincsódzsótaide ikiteiru.」 „Idegfeszült-
ségben él.” ◆ izgalomizgalom ◆ tónustónus ◇ kinkincsókinkincsó
izomtónusizomtónus ◇ kókansinkeikincsókókansinkeikincsó szimpati-szimpati-
kuskus tónustónus ◇ sinkeinikincsósinkeinikincsó idegfeszültségidegfeszültség
◇ meiszósinkeikincsómeiszósinkeikincsó vagális tónusvagális tónus
kincsóbjókincsóbjó ◆ izommerevségizommerevség ◆ katatóniakatatónia
kincsógatakamarukincsógatakamaru ◆ izgalmasizgalmas 「Kincsóga ta-
kamaru bókendesita.」 „Izgalmas kaland volt.”

kincsókankincsókan ◆ drukkdrukk 「Sikenno maeno kincsó-
kan」 „vizsgadrukk” ◆ izgalomizgalom 「Eigade kin-
csókanga takamatta.」 „A filmben fokozódott az
izgalom.” ◇ siken-nomaenokincsókansiken-nomaenokincsókan vizsga-vizsga-
drukkdrukk 「Sikenno maeno kincsókande sokujoku-
ganakunatta.」 „A vizsgadrukktól elment az étvá-
gyam.”

kincsókanvakincsókanva ◆ enyhülésenyhülés
kincsókósinkincsókósin ◆ izomtúlfeszítettségizomtúlfeszítettség
kincsó-okincsó-o hoguszuhoguszu ◆ feloldjafeloldja aa feszültsé-feszültsé-
gétgét

kincsósitakincsósita ◆ feszültfeszült 「Kare-va kincsósita
hjódzsóde hanasi-o kiiteita.」 „Feszülten hallgat-
ta a történetet.”

kincsószaszerukincsószaszeru ◆ izgalombaizgalomba hozhoz 「Okane-
va kare-o kincsószaszeta.」 „A pénz izgalomba
hozta.”

kincsószurukincsószuru ◆ figyelmesen hallgatfigyelmesen hallgat
kincsószurukincsószuru ◆ drukkoldrukkol 「Dorobó-va kizuka-
renaikato kincsósita.」 „A betörő drukkolt, hogy
ne vegyék észre.” ◆ izgulizgul 「Hadzsimetenoterebi
sucuende kincsósiteita.」 „Izgultam, mert ez volt
az első tévészereplésem.” ◇ kincsószaszerukincsószaszeru iz-iz-
galombagalomba hozhoz 「Okane-va kare-o kincsószasze-
ta.」 „A pénz izgalomba hozta.” ◇ kincsósitakincsósita
feszültfeszült 「Kare-va kincsósita hjódzsóde hanasi-o
kiiteita.」 „Feszülten hallgatta a történetet.”

kindaikindai ◆ modern időkmodern idők ◆ modern kormodern kor ◆ újkorújkor
kindaibidzsucukindaibidzsucu ◆ kortárs művészetkortárs művészet
kindaibungakukindaibungaku ◆ modern irodalommodern irodalom
kindaigekikindaigeki ◆ modernmodern drámadráma ◆ modernmodern szín-szín-
házház
kindaigosukjógikindaigosukjógi ◆ modern pentatlonmodern pentatlon
kindaikakindaika ◆ korszerűsítéskorszerűsítés ◆ modernizációmodernizáció ◆

modernizálásmodernizálás
kindaikaszurukindaikaszuru ◆ korszerűsítkorszerűsít 「Guntai-o kin-
daikasita.」 „Korszerűsítette a hadsereget.” ◆

modernizálmodernizál 「Kuni-o kindaikasita.」 „Moderni-
zálta az országot.”

kindaikencsikukindaikencsiku ◆ modern építészetmodern építészet
kindaikokkakindaikokka ◆ modern állammodern állam
kindaiongakukindaiongaku ◆ modern zenemodern zene
kindaisikindaisi ◆ modern költészetmodern költészet
kindaisikindaisi ◆ modern kori történelemmodern kori történelem
kindaisicsókindaisicsó ◆ modernizmusmodernizmus
kindaisugikindaisugi ◆ modernizmusmodernizmus
kindaitekinakindaitekina ◆ korszerűkorszerű 「Kore-va kindaitek-
ina daidokorodeszu.」 „Ez korszerű konyha.” ◆

modernmodern 「Macsini kindaitekina tatemonoga tacsi
naranda.」 „A városban modern épületek sora-
koztak.”

kindaitosikindaitosi ◆ modern városmodern város
kindakakindaka ◆ pénzösszegpénzösszeg
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kindakankindakan ◆ aranyfedezetaranyfedezet 「Kono sihei-va
kindakandekiru.」 „Ennek a bankjegynek arany-
fedezete van.”

kindankindan ◆ eltiltáseltiltás ◆ elvonáselvonás
kindan-nokindan-no ◆ tiltotttiltott
kindan-nokinomikindan-nokinomi ◆ tiltott gyümölcstiltott gyümölcs
kindan-nokonomikindan-nokonomi ◆ tiltott gyümölcstiltott gyümölcs
kindanrecukindanrecu ◆ izomszakadásizomszakadás
kindansódzsókindansódzsó ◆ elvonásielvonási tünettünet 「Majakuno
kindansódzsóga deteimaszu.」 „Kábítószeres el-
vonási tünetei vannak.”

kindanszurukindanszuru ◆ eltilteltilt 「Romiotodzsuriettono
ai-va kindanszareta.」 „Rómeót és Júliát eltiltot-
ták egymástól.” ◆ tilttilt 「Kindanszareta mono-o
hoh-szszuru.」 „Áhítozik a tiltott dologra.”

kindenzukindenzu ◆ elektromiogramelektromiogram ◆ EMGEMG
kindokeikindokei ◆ aranyóraaranyóra
kindzsikindzsi ◆ közelítésközelítés ◆ megközelítésmegközelítés
kindzsikindzsi ◆ apródapród ◆ csatlóscsatlós ◆ szolgaszolga
kindzsikindzsi ◆ aranybetűaranybetű
kindzsikindzsi ◆ büszkeségbüszkeség ◆ tartástartás
kindzsicukindzsicu ◆ hamarosanhamarosan 「Sinszakuno eiga-va
kindzsicukókai!」 „Hamarosan láthatják az új fil-
met!”

kindzsicucsúnikindzsicucsúni ◆ hamarosanhamarosan 「Kindzsicucsú-
ni renrakusimaszu.」 „Hamarosan jelentkezünk.”
◆ rövidesenrövidesen 「Kindzsicucsúni kaiszaiszarerui-
bento」 „rövidesen megrendezésre kerülő ese-
mény”

kindzsicutenkindzsicuten ◆ napközelnapközel ◆ perihéliumperihélium
kindzsicsikindzsicsi ◆ közelítő értékközelítő érték
kindzsienaikindzsienai ◆ muszájmuszáj 「Gimon-o kindzsi
enai.」 „Muszáj megkérdőjeleznem.” ◆ nemnem tud-tud-
jaja lepleznileplezni 「Kaisano kadzsitorini-va sicubó-o
kindzsi enai.」 „Nem tudom leplezni a csalódott-
ságomat a vállalat vezetésével szemben.” ◆ nemnem
tudjatudja visszatartanivisszatartani 「Varai-o kindzsi enakat-
ta.」 „Nem tudtam visszatartani a nevetésemet.”

kindzsikeiszankindzsikeiszan ◆ közelítőközelítő számításszámítás ◆ meg-meg-
közelítő számításközelítő számítás
kindzsirandamukeirecukindzsirandamukeirecu ◆ pszeudorandompszeudorandom
sorozatsorozat ◆ pszeudovéletlen sorozatpszeudovéletlen sorozat
kindzsirarerukindzsirareru ◆ tilostilos 「Micsideno kicuen-va
kindzsirareteiru.」 „Az utcán tilos a dohányzás.”

kindzsirukindzsiru / kinzurukinzuru ◆ megtiltmegtilt 「Isa-va insu-
o kindzsita.」 „Az orvos megtiltotta az ivást.” ◆

tilttilt 「Kono sokuhintenkabucu-va kindzsiraretei-
ru.」 „Ez az élelmiszer-adalékanyag tiltva van.” ◇

kindzsienaikindzsienai muszájmuszáj 「Gimon-o kindzsi enai.」
„Muszáj megkérdőjeleznem.” ◇ kindzsienaikindzsienai
nemnem tudjatudja visszatartanivisszatartani 「Varai-o kindzsi
enakatta.」 „Nem tudtam visszatartani a neve-
tésemet.” ◇ kindzsirarerukindzsirareru tilostilos 「Micsideno
kicuen-va kindzsirareteiru.」 „Az utcán tilos a do-
hányzás.”

kindzsiszurukindzsiszuru ◆ szolgálszolgál 「Tennóni kindzsiszu-
ru hito」 „császárt szolgáló ember”

kindzsiszurukindzsiszuru ◆ közelítközelít 「Ippanno kanszú-o
takósikide kindzsiszuru.」 „Egy általános függ-
vényt polinommal közelít.”

kindzsiszutorofíkindzsiszutorofí ◆ izomdisztrófiaizomdisztrófia ◆ izom-izom-
sorvadássorvadás
kindzsitekindzsite ◆ szabálytalanszabálytalan fogásfogás ◆ szabály-szabály-
talan lépéstalan lépés
kindzsitókindzsitó ◆ monumentálismonumentális munkamunka
「Kindzsitó-o ucsi tateta.」 „Monumentális mun-
kát végzett.” ◆ piramispiramis
kindzsizacuonkindzsizacuon ◆ pszeudozajpszeudozaj
kindzsokindzso ◆ környékkörnyék 「Kindzsonijori ókinaszúp-
ágaarimaszu.」 „A környéken van egy nagyobb
szupermarket.” ◆ szomszédokszomszédok
kindzsókindzsó ◆ jelenlegijelenlegi uralkodóuralkodó ◇ kindzsóten-kindzsóten-
nónó jelenlegi császárjelenlegi császár
kindzsókindzsó ◆ jelenlegijelenlegi helyzethelyzet 「Tegamide
kindzsó-o hókokusita.」 „Levélben beszámoltam
a jelenlegi helyzetről.”

kindzsogappekinokindzsogappekino ◆ csakcsak egyegy falfal választ-választ-
ja elja el
kindzsóheikakindzsóheika ◆ jelenlegi uralkodójelenlegi uralkodó
kindzsohitokindzsohito ◆ környékbelikörnyékbeli ◆ szomszédszomszéd
kindzsomeivakukindzsomeivaku ◆ közháborításközháborítás
kindzsónihana-okindzsónihana-o szoeruszoeru ◆ fokozzafokozza szépsé-szépsé-
gétgét
kindzsonokindzsono ◆ helyihelyi 「Kindzsono júbinkjokuni
itta.」 „Elmentem a helyi postára.” ◆ környék-környék-
belibeli 「Kindzsono kóenni itta.」 „Elmentem a
környékbeli parkba.”

kindzsonoon-nakindzsonoon-na ◆ szomszédasszonyszomszédasszony
kindzsótennókindzsótennó ◆ jelenlegi császárjelenlegi császár
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kindzsóteppekikindzsóteppeki ◆ bevehetetlen várbevehetetlen vár
kindzsóteppekinokindzsóteppekino ◆ jól védettjól védett
kindzsozukiaikindzsozukiai ◆ kapcsolattartáskapcsolattartás aa szom-szom-
szédokkalszédokkal 「Kindzsozuki ai-o sinakatta.」
„Nem tartotta a szomszédokkal a kapcsolatot.” ◆

szomszédolásszomszédolás ◆ szomszédságszomszédság
「Kindzsozukiaigaumakuikanaino-va toruko
dzsinno noroi.(Hangaríno kotovaza)」 „Rossz
szomszédság török átok.”

kindzsúkindzsú ◆ madarak és egyéb állatokmadarak és egyéb állatok
kindzsunbikindzsunbi ◆ aranytartalékaranytartalék
kindzsundokindzsundo ◆ arany tisztaságaarany tisztasága
kinekine ◆ mozsártörőmozsártörő ◆ sulyoksulyok
kin-eikin-ei ◆ friss fényképfriss fénykép ◆ friss fotófriss fotó
kin-enkin-en ◆ izomgyulladásizomgyulladás ◇ tahacuszeikin-entahacuszeikin-en
polymyositispolymyositis
kin-enkin-en ◆ közeliközeli rokonrokon 「Ume-va anzuno kin-
enda.」 „A szilva a barack közeli rokona.”

kin-enkin-en ◆ dohányoznidohányozni tilostilos ◆ nemdohányzónemdohányzó
「Kono sarjó-va kin-endeszu.」 „Ez a kocsi nem-
dohányzó.” ◇ szekaikin-endészekaikin-endé füstmentesfüstmentes vi-vi-
lágnaplágnap
kinenkinen ◆ emlékemlék 「Iszszaino kinenni totta tega-
ta」 „egyéves korom emlékéül vett kéznyomat” ◆

megemlékezésmegemlékezés 「Kaisaszóricu kinenno oivai」
„vállalat alapításának megemlékezésére rendezett
ünnepség” ◇ kinenszaikinenszai emlékünnepélyemlékünnepély 「Gak-
kószóricu godzsuh-súnen kinenszai」 „emlékün-
nepély az iskola megalapításának ötvenedik évfor-
dulójára”

kinenkinen ◆ fohászfohász ◆ imaima ◇ heivakinenkósinheivakinenkósin bé-bé-
kemenetkemenet ◇ heivakinenkonszátoheivakinenkonszáto békekon-békekon-
certcert ◇ heivakinensikitenheivakinensikiten békeünnepélybékeünnepély
kinenbadzsdzsikinenbadzsdzsi ◆ emlékjelvényemlékjelvény
kinenbikinenbi ◆ emléknapemléknap 「Kenkokukinenbi」 „ál-
lamalapítás emléknapja” ◆ évfordulóévforduló 「Kjó-va
kekkonkinenbideszu.」 „Ma van a házassági év-
fordulónk.” ◆ jubileumjubileum ◇ kekkonkinenbikekkonkinenbi há-há-
zasságizassági évfordulóévforduló ◇ szóricukinenbiszóricukinenbi alapí-alapí-
tás évfordulójatás évfordulója
kin-engjódzsikin-engjódzsi ◆ emlékrendezvényemlékrendezvény
kinengókinengó ◆ emlékszámemlékszám 「Zassino kinengó」
„magazin emlékszáma”

kinenhakubucukankinenhakubucukan ◆ emlékmúzeumemlékmúzeum 「Ho-
rokószuto kinenhakubucukan」 „holokauszt em-
lékmúzeuma”

kinenhikinenhi ◆ emlékműemlékmű 「Kinenhi-o konrjúszuru.」
„Emlékművet állít.” ◆ emléktáblaemléktábla
kinenhinkinenhin ◆ emléktárgyemléktárgy
kinenkankinenkan ◆ emlékházemlékház ◆ emlékmúzeumemlékmúzeum
kinenkittekinenkitte ◆ emlékbélyegemlékbélyeg 「Orinpikkuno ki-
nenkitte」 „olimpiai emlékbélyeg”

kinenkókakinenkóka ◆ emlékérememlékérem 「Tennóheikago szo-
kuikinenkóka」 „császár koronázásának emlékér-
me”

kin-enkuikikin-enkuiki ◆ nemdohányzó területnemdohányzó terület
kinenmedarukinenmedaru ◆ emlékérememlékérem
kinen-nikinen-ni ◆ emlékülemlékül 「Kinennikore-o uke totte
kudaszai!」 „Kérem, fogadja ezt el emlékül!”

kinen-ninarukinen-ninaru ◆ emlékezetesemlékezetes 「Kinenninaru
okuri mono-o moratta.」 „Emlékezetes ajándékot
kaptam.”

kin-en-nokin-en-no ◆ füstmentesfüstmentes 「Kin-ennohoteru」
„füstmentes szálloda”

kinen-nokinen-no ◆ emlékezetesemlékezetes 「Kjó-va kinenno hi-
deszu.」 „A mai nap emlékezetes a számomra.”

kinen-nosinakinen-nosina ◆ emléktárgyemléktárgy
kinen-notosikinen-notosi ◆ emlékévemlékév 「Barutókuno kinen-
no tosi」 „Bartók emlékév”

kinenpurétokinenpuréto ◆ emlékplakettemlékplakett
kin-ensakin-ensa ◆ nemdohányzó kocsinemdohányzó kocsi
kinensasinkinensasin ◆ fényképemlékfényképemlék
kinensasinsúkinensasinsú ◆ emlékalbumemlékalbum
kinensikitenkinensikiten ◆ emlékszertartásemlékszertartás ◆ megem-megem-
lékezéslékezés
kinensitekinensite ◆ emlékéreemlékére 「Szógjógodzsú súnen-o
kinensite dzsúgjóinni sóhinken-o sikjúsita.」 „Az
alapítás 50. évfordulójának emlékére a dolgozók-
nak vásárlási utalványokat adtak.”

kin-ensukin-ensu ◆ rokon fajrokon faj
kinenszaikinenszai ◆ emlékünnepélyemlékünnepély 「Gakkószóricu
godzsuh-súnen kinenszai」 „emlékünnepély az is-
kola megalapításának ötvenedik évfordulójára”

kin-enszekikin-enszeki ◆ nemdohányzó helynemdohányzó hely
kinenszubekikinenszubeki ◆ emlékezetesemlékezetes 「Kinenszubeki
hi」 „emlékezetes nap”
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kin-enszurukin-enszuru ◆ nemnem dohányzikdohányzik 「Asitakara
kin-enszuru.」 „Holnaptól nem dohányzom.”

kinenszurukinenszuru ◆ fohászkodikfohászkodik 「Szekaino heiva-o
kinenszuru.」 „Világbékéért fohászkodik.”

kinenszurukinenszuru ◆ emléketemléket állítállít 「Kono zó-va jú-
meina tatakai-o kinensite cukurareta.」 „Ezt a
szobrot azért készítették, hogy emléket állítsanak
egy híres csatának.” ◆ megemlékezikmegemlékezik 「Kek-
kongodzsuh- súnen-o kinensite rjokó-o purezen-
toszuru.」 „Megemlékezve az 50. házassági évfor-
dulójukra, egy utat ajándékoztunk nekik.”

kinentókinentó ◆ emléktoronyemléktorony
kinenzókinenzó ◆ emlékszoboremlékszobor
kinesinkinesin ◆ kinezinkinezin
kinesiszukinesiszu ◆ kinéziskinézis ◇ szaikokinesiszuszaikokinesiszu pszi-pszi-
chokinézischokinézis ◇ terekinesiszuterekinesiszu telekinézistelekinézis
kinetikkuondokinetikkuondo ◆ kinetikuskinetikus hőmérséklethőmérséklet ◇

heikinkinetikkuondoheikinkinetikkuondo átlagosátlagos kinetikuskinetikus hő-hő-
mérsékletmérséklet
kinetikkuszukinetikkuszu ◆ kinetikakinetika
kinetokoakinetokoa ◆ kinetokórkinetokór
kinetopuraszutokinetopuraszuto ◆ kinetoplasztidakinetoplasztida
kinetopuraszutomokukinetopuraszutomoku ◆ kinetoplastidakinetoplastida
kinetoszómukinetoszómu ◆ kinetoszómakinetoszóma
kinezukakinezuka ◆ mozsártörőmozsártörő nyelenyele ◇ mukasitot-mukasitot-
takinezukatakinezuka régen szerzett tapasztalatrégen szerzett tapasztalat
kingakinga ◆ köszöntésköszöntés
kingakukingaku ◆ összegösszeg 「Kjodaina kingaku-o szó-
zokusita.」 „Óriási összeget örökölt.” ◆ pénz-pénz-
összegösszeg ◆ summasumma 「Taisita kingaku-o morat-
ta.」 „Szép summát tett zsebre.” ◇ kakuteikin-kakuteikin-
gakugaku meghatározottmeghatározott összegösszeg ◇ kjogakunakjogakuna
óriásióriási összegűösszegű 「Kjogakuna tósi」 „óriási
összegű befektetés” ◇ kjogakunakjogakuna hatalmashatalmas
összegűösszegű 「Kjogakuna baisó」 „hatalmas össze-
gű kártérítés”

kingankingan ◆ közellátásközellátás ◆ rövidlátásrövidlátás
kingankjókingankjó ◆ rövidlátó szemüvegrövidlátó szemüveg
kingasin-nenkingasin-nen ◆ BÚÉKBÚÉK
kingenkingen ◆ aranyköpésaranyköpés ◆ aranymondásaranymondás
kingendzsicscsokunakingendzsicscsokuna ◆ komolykomoly ésés becsüle-becsüle-
testes
kingen-nakingen-na ◆ komolykomoly 「Kingenna dzsinbucu」
„komoly ember”

kingenszeikingenszei ◆ izom eredetűizom eredetű ◆ miogénmiogén
kinginkingin ◆ arany és ezüstarany és ezüst ◆ pénzpénz
kinginzaikukinginzaiku ◆ ötvösmunkaötvösmunka
kinginzaikusikinginzaikusi ◆ ötvösötvös
kingjokingjo ◆ aranyhalaranyhal 「Kingjo-o katteiru.」
„Aranyhalat tart.”

kingjobacsikingjobacsi ◆ aranyhaltartályaranyhaltartály
kingjonofun-nojónikingjonofun-nojóni ◆ árnyékkéntárnyékként 「Kingjo-
no funnojónicuite mavaru.」 „Árnyékként követi
mindenfelé.”

kingjoszókingjoszó ◆ oroszlánszájoroszlánszáj ◆ tátikatátika
kingjoszukuikingjoszukui ◆ aranyhalhalászásaranyhalhalászás
kingókingó ◆ környékkörnyék
kingukingu ◆ királykirály
kingu-koburakingu-kobura ◆ királykobrakirálykobra
kingu-penginkingu-pengin ◆ királypingvinkirálypingvin
kingu-szaizu-beddokingu-szaizu-beddo ◆ extra méretű ágyextra méretű ágy
kingu-számonkingu-számon ◆ királylazackirálylazac
kinguszarikinguszari ◆ aranyesőaranyeső ◆ aranyláncaranylánc
kinheikakinheika ◆ aranyparitásaranyparitás
kinhinkinhin ◆ sétáló meditációsétáló meditáció
kinhon-ikinhon-i ◆ aranyalaparanyalap ◆ aranystandardaranystandard
kinhon-iszeikinhon-iszei ◆ aranyfedezetűaranyfedezetű pénzrend-pénzrend-
szerszer
kinikini ◆ kifolyólagkifolyólag 「Kekkon-o kini szapporoni
idzsúsita.」 „Házasságból kifolyólag Szapporóba
költöztem.”

kin-icukaszurukin-icukaszuru ◆ egységesegységes leszlesz 「Kin-
icukasita uncsin」 „egységes viteldíj” ◆ homoge-homoge-
nizálnizál 「Sakaisugi-va sakai-o kin-icukasita.」 „A
szocializmus homogenizálta a társadalmat.”

kin-icunakin-icuna ◆ egyenletesegyenletes 「Robottono szaijóde
kin-icuna hinsicuga mamorareru.」 „A robotok
alkalmazása egyenletes minőséget biztosít.” ◆

egyformaegyforma 「Kin-icuna rjókin」 „egyforma ár” ◆

homogénhomogén 「Kin-icuna kózó」 „homogén struktú-
ra”

kin-icúncsinkin-icúncsin ◆ egységes viteldíjegységes viteldíj
kin-icunikin-icuni ◆ egyenletesenegyenletesen 「Kono jukadanbó-
va jukazentai-o kin-icuni atatameru.」 „Ez a pad-
lófűtés az egész padlófelületet egyenletesen átme-
legíti.” ◆ egységesenegységesen 「Kakaku-o kin-icuni hja-
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kuentoszuru.」 „Egységesen 100 jenes árszabást
alkalmaz.”

kin-icuniszurukin-icuniszuru ◆ egyformáváegyformává tesztesz 「Uncsin-
o kin-icunisita.」 „Egyformává tette a viteldíjat.”

kin-icunokin-icuno ◆ egységesegységes 「Sóhin-o kin-icuno ne-
dande uru.」 „Egységes áron adja az árucikkeket.”

kiniirinokiniirino ◆ kedvenckedvenc 「Okini irinosacu-o kita.」
„A kedvenc ingemet vettem fel.”

kiniirukiniiru ◆ megtetszikmegtetszik 「Miszedearu jófuku-o
kini itta.」 „A boltban megtetszett egy ruha.” ◆

tetsziktetszik 「Konoburauszu-o kini irimasitaka?」
„Tetszik ez a blúz?” ◇ okiniiriokiniiri könyvjelzőkönyvjelző
「Intánettoszaito-o okini irini cuikasita.」 „Az in-
ternetes portált a könyvjelzőbe tettem.” ◇ kiniiri-kiniiri-
nono kedvenckedvenc 「Okini irinosacu-o kita.」 „A ked-
venc ingemet vettem fel.”

kinijamukinijamu ◆ megsértődikmegsértődik 「Kanodzso-va szug-
uni kini jandesimau.」 „Az a lány rögtön megsér-
tődik.” ◆ nyomjanyomja aa lelkétlelkét 「Nani-o kini jande-
iruno?」 „Mi nyomja a lelked?”

kinikakarukinikakaru ◆ aggasztaggaszt 「Okaaszan-no bjókiga
kini kakaru.」 „Aggaszt anyukám betegsége.” ◆

izgatizgat 「Kodomono sóraiga kinikakaru.」 „Izgat
a gyerek jövője.”

kinikuvanaikinikuvanai ◆ nemnem kedvelkedvel ◆ nincsnincs ínyéreínyére
「Ano sigoto-va kini kuvanai.」 „Nincs ínyemre
az a munka.”

kinimeszukinimeszu ◆ tetsziktetszik 「Enszó-va okini mesima-
sitaka?」 „Hogy tetszett a koncert?”

kin-inkin-in ◆ közvetlen okközvetlen ok
kin-inkin-in ◆ aranypecsétaranypecsét
kininkinin ◆ visszatérésvisszatérés
kininkinin ◆ kininkinin ◇ buradzsikininburadzsikinin bradikininbradikinin
kininaranaikininaranai ◆ nincsnincs kedvekedve 「Taberu kininara-
nai.」 „Nincs kedvem enni.”

kininarenaikininarenai ◆ nemnem tudtud 「Kare-o juruszu kini-
narenai.」 „Nem tudok megbocsájtani neki.” ◆

nemnem visziviszi rárá aa léleklélek 「Nivatori-o koroszu kini-
narenai.」 „Nem visz rá a lélek, hogy levágjam a
tyúkot.”

kininarukininaru ◆ diszponáldiszponál 「Nagai sószecu-o jomu
kininaranai.」 „Nem vagyok diszponálva hosszú
regények olvasásához.” ◆ érdekelérdekel 「Kuraszuni-
csotto kininaru kogairu.」 „Van egy lány az osz-
tályban, aki érdekel.” ◆ érdekesérdekes 「Csotto ita-

ikedo kininaranai.」 „Kicsit fáj, de nem érdekes.”
◆ kedvetkedvet kapkap 「Ikebana-o jaru kininatta.」
„Kedvet kaptam az ikebanához.” ◆ nemnem hagyhagy
nyugodninyugodni 「Karega ittakotoga kininaru.」 „Nem
hagy nyugodni, amit mondott.” ◆ nyugtalanítnyugtalanít
「Szugoku kininarukotogaarimaszu.」 „Van egy
dolog, ami nagyon nyugtalanít.” ◆ zavarzavar
「Bokunoakuszento-va kininarimaszenka?」
„Nem zavarja az akcentusom?” ◇ kininaranaikininaranai
nincsnincs kedvekedve 「Taberu kininaranai.」 „Nincs
kedvem enni.” ◇ szurukininaruszurukininaru kedvekedve leszlesz
hozzáhozzá 「Jaru kininattarajarinaszai.」 „Ha ked-
ved lesz hozzá csináld meg!” ◇ szurukininaruszurukininaru
felébredfelébred bennebenne aa vágyvágy 「Kotobano benkjó-
o szuru kininatta.」 „Felébredt bennem a vágy,
hogy nyelveket tanuljak.”

kin-incsokusokin-incsokuso ◆ AranybullaAranybulla
kinínekiníne ◆ kininkinin ◇ enszankiníneenszankiníne kinin-kinin-
hidrokloridhidroklorid ◇ rjúszankinínerjúszankiníne kinin-szulfátkinin-szulfát
kininógenkininógen ◆ kininogénkininogén
kininszurukininszuru ◆ visszatérvisszatér 「Kaigaikinmusa-va
kininsita.」 „A kiküldetésen dolgozó visszatért.”
◆ visszatérvisszatér munkahelyéremunkahelyére 「Tenkinkara icsi-
nenkantarazude tókjóni kininsita.」 „Áthelyezé-
sem után alig egy évre, visszatértem a tokiói mun-
kahelyemre.”

kin-ippúkin-ippú ◆ pénzajándékpénzajándék ◆ pénzjutalompénzjutalom
「Júsúsain-va kin-ippú-o moratta.」 „A kiváló
dolgozók pénzjutalmat kaptak.” ◆ valamennyivalamennyi
pénzpénz 「Kekkonszuru dórjóni júside kin-ippú-o
ageta.」 „Néhányan összedobtunk valamennyi
pénzt a házasodó kollégánknak.”

kin-irokin-iro ◆ aranysárgaaranysárga ◆ aranyszínaranyszín
kin-ironokin-irono ◆ aranyszínűaranyszínű 「Kin-irono modzsi」
„aranyszínű betű”

kinisinaikinisinai ◆ fütyülfütyül rárá 「Boku-va hitono hjóka-
nantecsittomo kinisinai.」 „Fütyül rá, hogy mi-
lyen kritikát kapok.” ◆ nemnem néznéz sese istent,istent, sese
embertembert ◆ nemnem számítszámít 「Don-nani itakutemo
kinisinai.」 „Nem számít, mennyire fáj.” ◆ rárá
semsem hederíthederít 「Kare-va szotono szavagimo kini-
szezu sigotoni súcsúsiteiru.」 „Rá sem hederített
a zajra, csak a munkájára koncentrált.”

kinisinaidekinisinaide ◆ felfel aa fejjelfejjel ◆ nana ésés 「Gému-
szuru okanenaino? Kinisinaide! Dzsijúdzsikanga
fuerudeso!」 „Nincs pénzed játékra? Na és! Leg-
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alább több időd marad.” ◆ nene törődjtörődj velevele ◆ rárá
se rántsse ránts
kin-isukusókin-isukusó ◆ izomsorvadásizomsorvadás
kin-isukuszeiszokuszakukókasókin-isukuszeiszokuszakukókasó ◆ amiotró-amiotró-
fiás laterálszklerózisfiás laterálszklerózis
kin-isukuszeiszokuszakukókasókin-isukuszeiszokuszakukókasó ◆ ALSALS
kiniszaszerukiniszaszeru ◆ bírbír 「Buka-o sigoto-o jaru kini-
szaszeta.」 „Munkára bírtam a beosztottakat.” ◆

megihletmegihlet 「Ucukusii kesiki-va sidzsinni si-o ka-
ku kiniszaszeta.」 „A költőt megihlette a táj szép-
sége.”

kiniszavarukiniszavaru ◆ megbántmegbánt 「Bokuno kotoba-va
kanodzsono kini szavattakamo sirenai.」 „Lehet,
hogy megbántottam a szavaimmal.” ◆ megsértmegsért
「Pocscsarisiteiruto ivaretakotoga kini szavatta-
jóda.」 „Úgy tűnik megsértették azzal, hogy duci-
nak nevezték.” ◆ rosszulrosszul esikesik 「Kareno hacu-
genha bokuno kini szavatta.」 „Rosszul esett ne-
kem, amit mondott.”

kiniszezukiniszezu ◆ kedélyesenkedélyesen
kiniszurukiniszuru ◆ adad 「Kare-va reigi-o amari kinis-
inai.」 „Nem sokat ad az illemre.” ◆ aggodal-aggodal-
maskodikmaskodik 「Kare-va gencsino csian-o kinisite-
iru.」 „Aggodalmaskodik az ottani közbiztonság
miatt.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Szekenno me-va kinis-
inai.」 „Nem foglalkozik azzal, hogy mit gondol-
nak róla az emberek.” ◆ izgatizgat 「Ano hito-va
hitoga iukoto-o kinisinai.」 „Nem izgatja, hogy
mit mondanak róla.” ◆ ráhederítráhederít 「Kinisinai
hógaii.」 „Rá se hederíts!” ◆ szívéreszívére veszvesz
「Okottakoto-va kiniszuruna!」 „Ne vedd a szí-
vedre, ami történt!” ◆ törődiktörődik 「Kiniszuruna!」
„Ne törődj vele!” ◆ zavarzavar 「Hihanszaretemo ki-
nisinai.」 „Nem zavar, ha kritizálnak.” ◇ icsii-icsii-
csikiniszurucsikiniszuru számonszámon tarttart 「Ren-aino sippai-o
icsiicsikinisiteinai.」 „Nem tartom számon a sze-
relmi kudarcaimat.” ◇ gaibun-ogaibun-o kiniszurukiniszuru iz-iz-
gatja,gatja, hogyhogy mitmit gondolnakgondolnak rólaróla 「Kare-va
gaibun-o kinisinai .」 „Nem izgatja, mit gondol-
nak róla az emberek.” ◇ kinisinaikinisinai nemnem számítszámít
「Don-nani itakutemo kinisinai.」 „Nem számít,
mennyire fáj.”

kinitake-okinitake-o cugucugu ◆ keverikeveri aa szezontszezont aa fa-fa-
zonnalzonnal ◆ nem összeillőnem összeillő
kinitake-okinitake-o cugujónakoto-ocugujónakoto-o szuruszuru ◆ értel-értel-
metlen dolgot csinálmetlen dolgot csinál

kinitódzsirukinitódzsiru ◆ jóljól időzítidőzít 「Kini tódzsita
szeiszaku」 „jól időzített intézkedés”

kinitomerukinitomeru ◆ törődiktörődik 「Kare-va hitono dzsog-
enni ki-o tometakotoganai.」 „Sohasem törődött
mások tanácsával.”

kin-jókin-jó ◆ péntekipénteki 「Kin-jóhószó」 „pénteki
adás”

kinjókinjó ◆ fekvő démon-gyökfekvő démon-gyök
kin-jóbikin-jóbi ◆ péntekpéntek 「Kin-jóbimadeni hókokuso-
o matometekudaszai.」 „Állítsd össze a jelentést
péntekig!”

kin-jokukin-joku ◆ absztinenciaabsztinencia ◆ celibátuscelibátus ◆ cöli-cöli-
bátusbátus ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás
kin-jokusugikin-jokusugi ◆ aszketizmusaszketizmus
kin-jokusugisakin-jokusugisa ◆ aszkétaaszkéta
kin-jokutekinakin-jokutekina ◆ absztinánsabsztináns ◆ aszkétaaszkéta
「Kin-jokutekina súkjó」 „aszkéta vallás” ◆ ön-ön-
megtartóztatómegtartóztató 「Kin-jokutekina szeikacu」
„önmegtartóztató élet” ◆ visszafogottvisszafogott
kin-jónakin-jóna ◆ életbevágóanéletbevágóan fontosfontos 「Kin-jóna
mondai」 „életbevágóan fontos probléma”

kin-jukin-ju ◆ embargóembargó ◆ exporttilalomexporttilalom ◆ import-import-
tilalomtilalom
kin-júkin-jú ◆ pénzügyipénzügyi 「Kin-júgjókaini súsokusi-
ta.」 „A pénzügyi szektorban helyezkedett el.” ◇

szararímankin-júszararímankin-jú uzsorakölcsönuzsorakölcsön ◇

sókibokin-júsókibokin-jú mikrohitelezésmikrohitelezés ◇ jamikin-jújamikin-jú
uzsorakölcsönzésuzsorakölcsönzés ◇ junjúkin-jújunjúkin-jú importhi-importhi-
teltel
kinjúkinjú ◆ beírásbeírás 「Namaeno kinjú」 „név beírá-
sa” ◆ kitöltéskitöltés 「Dzsúsohenkótodokeno kinjú」
„lakcímváltozás bejelentő lapjának kitöltése”

kin-júanariszutokin-júanariszuto ◆ pénzügyi elemzőpénzügyi elemző
kin-júburókákin-júburóká ◆ pénzügyipénzügyi közvetítőközvetítő ◆ tőzs-tőzs-
deügynökdeügynök ◆ tőzsdeügynökségtőzsdeügynökség
kin-júcsókin-júcsó ◆ Pénzügyi FelügyelőségPénzügyi Felügyelőség
kin-júdzsószeikin-júdzsószei ◆ pénzügyi helyzetpénzügyi helyzet
kin-júgaisakin-júgaisa ◆ pénzügyi vállalatpénzügyi vállalat
kin-júgjókin-júgjó ◆ bankszakmabankszakma ◆ pénzügyipénzügyi szféraszféra

kin-júgjósakin-júgjósa ◆ bankárbankár ◆ hitelezőhitelező 「Kin-
júgjósakara okane-o karita.」 „Kölcsönt vettem
fel egy hitelezőtől.”

kin-juhinkin-juhin ◆ embargós áruembargós áru
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kin-júhippakukin-júhippaku ◆ pénzszűkepénzszűke
kin-júkaikin-júkai ◆ pénzügyi világpénzügyi világ ◆ pénzvilágpénzvilág
kinjúkanmankinjúkanman ◆ pénzbőségpénzbőség
kin-júkanvakin-júkanva ◆ monetárismonetáris lazításlazítás
「Csúóginkó-va kin-júkanvani fumi kitta.」 „A
jegybank monetáris lazításba kezdett.”

kin-júkatószeikin-júkatószei ◆ pénzoligarchiapénzoligarchia
kin-júkikankin-júkikan ◆ pénzintézetpénzintézet
kin-júkikikin-júkiki ◆ pénzügyi válságpénzügyi válság
kin-júkókokin-júkóko ◆ takarékpénztártakarékpénztár
kinjúmorekinjúmore ◆ hiányoshiányos kitöltéskitöltés 「Sosikino kin-
júmore」 „űrlap hiányos kitöltése”

kin-júnocsúsinkin-júnocsúsin ◆ pénzügyi központpénzügyi központ
kin-júsidzsókin-júsidzsó ◆ pénzpiacpénzpiac
kin-júsihonkin-júsihon ◆ pénztőkepénztőke
kin-júsikinkin-júsikin ◆ finánctőkefinánctőke
kin-júsiszankin-júsiszan ◆ eszközeszköz 「Ginkó-va kin-
júsiszan-o katta.」 „A bank eszközöket vásárolt.”
◆ pénzeszközpénzeszköz
kin-júsiszutemukin-júsiszutemu ◆ pénzügyi rendszerpénzügyi rendszer
kin-júsóhinkin-júsóhin ◆ értékpapírértékpapír
kin-júszaikin-júszai ◆ banki kötvénybanki kötvény
kin-júszeidokin-júszeido ◆ pénzügyi rendszerpénzügyi rendszer
kin-júszeiszakukin-júszeiszaku ◆ monetárismonetáris politikapolitika ◆

pénzügyi politikapénzügyi politika
kin-júszószakin-júszósza ◆ pénzügyi műveletpénzügyi művelet
kinjúszurukinjúszuru ◆ beírbeír 「Kokuszeki-o kinjúsite ku-
daszai.」 „Írja be az állampolgárságát!” ◆ kitöltkitölt
「Kono jósini kinjúsite kudaszai.」 „Töltse ki ezt
az űrlapot!” ◆ odaírodaír 「Jósini namae-o kinjúsi-
ta.」 „Odaírtam a nevem a lapra.”

kin-jútószeikin-jútószei ◆ pénzügyi felügyeletpénzügyi felügyelet
kinjúzuminokinjúzumino ◆ kitöltöttkitöltött 「Kinjúzumimino
mósikomiso」 „kitöltött kérvény”

kinkakinka ◆ aranyérmearanyérme ◆ aranypénzaranypénz
kinkabukinkabu ◆ baktériumtörzsbaktériumtörzs ◆ törzstörzs 「Tori-
infuruenzano sinkinkabuga hakkenszareta.」 „A
madárinfluenza új törzsét fedezték fel.”

kinkagjokudzsókinkagjokudzsó ◆ aranyszabályaranyszabály
kinkagjokudzsónogotokukinkagjokudzsónogotoku ◆ szentülszentül ésés
sérthetetlenülsérthetetlenül

kinkagjokudzsónojónakinkagjokudzsónojóna ◆ szentszent ésés sérthe-sérthe-
tetlentetlen 「Szenszeino kotoba-va kinkagjokudzsó-
nojóda.」 „A tanár szava szent és sérthetetlen.”

kinkaikinkai ◆ partközelipartközeli tengertenger ◆ partközelipartközeli vi-vi-
zekzek
kinkaikinkai ◆ gombák országagombák országa
kinkaikinkai ◆ aranyrögaranyrög ◆ aranyrúdaranyrúd
kinkaigjokinkaigjo ◆ partközeli halpartközeli hal
kinkaigjogjókinkaigjogjó ◆ partközeli halászatpartközeli halászat
kinkaikinkinkaikin ◆ aranytilalom feloldásaaranytilalom feloldása
kinkaimonokinkaimono ◆ partközeli fogáspartközeli fogás
kinkamemusikinkamemusi ◆ pajzsospoloskapajzsospoloska
kinkankinkan ◆ hamarosanhamarosan megjelenésmegjelenés 「Kin-
kan!」 „Hamarosan megjelenik!” ◆ nemrégnemrég
megjelenésmegjelenés
kinkankinkan ◆ aranykoronaaranykorona 「Kinkan-o kabuszeta
ha」 „aranykoronás fog”

kinkankinkan ◆ kamkvatkamkvat ◆ savanyú narancssavanyú narancs
kinkankinkan ◆ aranykarikaaranykarika
kinkan-an-naikinkan-an-nai ◆ közelgőközelgő kiadványokkiadványok ismer-ismer-
tetésetetése
kinkanbankinkanban ◆ aranybetűsaranybetűs cégércégér ◆ aranyo-aranyo-
zottzott cégtáblacégtábla ◆ nemesnemes célcél 「Tero taiszakuno
kinkanban-o kakageru.」 „A terrorizmus elleni
védekezés nemes célját hirdeti.” ◆ szlogenszlogen
kinkangakkikinkangakki ◆ rézfúvós hangszerrézfúvós hangszer
kinkan-jokokukinkan-jokoku ◆ közelgőközelgő kiadványokkiadványok beje-beje-
lentéselentése
kinkan-nissokukinkan-nissoku ◆ gyűrűs napfogyatkozásgyűrűs napfogyatkozás
kinkanokorekusonkinkanokorekuson ◆ érmegyűjteményérmegyűjtemény
kinkansomokukinkansomoku ◆ közelgőközelgő kiadványokkiadványok kata-kata-
lógusalógusa
kinkansosókaikinkansosókai ◆ közelgőközelgő kiadványokkiadványok is-is-
mertetésemertetése
kinkecukinkecu ◆ pénzhiánypénzhiány ◆ pénztelenségpénztelenség 「Kin-
kecudemo aszoberu baso-o szagaszu.」 „Olyan
helyet keresek, ahol pénztelenül is lehet szórakoz-
ni.” ◆ pénzszűkepénzszűke 「Szukina jófukuga kinkecude
kaenakatta.」 „Pénzszűke miatt nem tudtam
megvenni a ruhát, amit szerettem volna.”

kinkecubjókinkecubjó ◆ nagynagy pénzszűkepénzszűke 「Kinkecubjó-
nikakatteiru.」 „Nagy pénzszűkében vagyok.”

kinkeikinkei ◆ előtérelőtér 「Kinkeini sóten-o avaszeta.」
„Az előtérre fókuszáltam.” ◆ közeli tájközeli táj
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kinkeikinkei ◆ tisztelt hölgyemtisztelt hölgyem ◆ tisztelt uramtisztelt uram
kinkeirenkinkeiren ◆ izomgörcsizomgörcs
kinkenkinken ◆ pénzpénz hatalmahatalma ◆ pénzügyipénzügyi befo-befo-
lyáslyás
kinkenkinken ◆ közeliközeli megyemegye ◆ szomszédosszomszédos me-me-
gyegye
kinkenkinken ◆ aranyfedezetűaranyfedezetű bankjegybankjegy ◆ arany-arany-
jegyjegy ◆ aranykuponaranykupon ◆ aranyutalványaranyutalvány ◆

diszkontjegydiszkontjegy ◆ vásárlási utalványvásárlási utalvány
kinkensugikinkensugi ◆ pénzuralompénzuralom ◆ plutokráciaplutokrácia
kinkensugisakinkensugisa ◆ pénzemberpénzember ◆ plutokrataplutokrata
kinkenszeidzsikakinkenszeidzsika ◆ anyagianyagi háttérrelháttérrel ren-ren-
delkező politikusdelkező politikus
kinkenszenkjokinkenszenkjo ◆ anyagilaganyagilag támogatotttámogatott vá-vá-
lasztáslasztás
kinkikinki ◆ történelmi főváros környéketörténelmi főváros környéke
kinkikinki ◆ ellenjavallatellenjavallat ◆ tabutabu 「Kinki-o oka-
sita.」 „Megtörte a tabut.” ◇ haigókinkihaigókinki
gyógyszer-összeférhetetlenséggyógyszer-összeférhetetlenség
kinkicsihókinkicsihó ◆ Kinki régióKinki régió
kinkinkinkin ◆ hamarosanhamarosan
kinkincsókinkincsó ◆ izomtónusizomtónus
kinkinsitakoekinkinsitakoe ◆ éles hangéles hang
kinkinszurukinkinszuru ◆ éleséles 「Kinkinsita koe」 „éles
hang”

kinkirakin-nokinkirakin-no ◆ csillogócsillogó 「Kinkirakin-no isó」
„csillogó ruha”

kinkiranokinkirano ◆ csillogócsillogó 「Kinkirano isó」 „csillo-
gó ruha”

kinkisókinkisó ◆ ellenjavallatellenjavallat 「Kono onszenno
kinkisó-va kakino bjókideszu.」 „A termálfürdő
ellenjavallatai az alábbi betegségek.”

kinkjókinkjó ◆ jelenlegijelenlegi állapotállapot ◆ jelenlegijelenlegi hely-hely-
zetzet
kinkjókinkjó ◆ tiltotttiltott vallásvallás ◆ vallástilalomvallástilalom ◆

vallás tiltásavallás tiltása
kinkjóhókokukinkjóhókoku ◆ helyzetjelentéshelyzetjelentés
kinkjóreikinkjórei ◆ vallástilalmivallástilalmi rendeletrendelet ◆ vallás-vallás-
tilalomtilalom
kinkjorikinkjori ◆ kis távolságkis távolság ◆ rövid távrövid táv
kinkjorinokinkjorino ◆ helyihelyi 「Kinkjorino cúva-o sita.」
„Helyi telefonbeszélgetést folytatott.” ◆ közeliközeli

「Kinkjorino unten-o sita.」 „Közeli helyre autóz-
tam.” ◆ rövid távúrövid távú
kinkjoriressakinkjoriressa ◆ helyi vonathelyi vonat
kinkjúkinkjú ◆ halaszthatatlansághalaszthatatlanság ◆ sürgősségsürgősség
◇ kinkjúnokinkjúno halaszthatatlanhalaszthatatlan 「Kinkjúno jód-
zsi」 „halaszthatatlan ügy” ◇ kinkjúnokinkjúno sürgőssürgős
「Kinkjúno sirasze」 „sürgős közlemény”

kinkjúcúhókinkjúcúhó ◆ segélyhívássegélyhívás
kinkjúcsakurikukinkjúcsakuriku ◆ kényszerleszálláskényszerleszállás
kinkjúcsakurikuszurukinkjúcsakurikuszuru ◆ kényszerleszál-kényszerleszál-
lástlást hajthajt végrevégre 「Hikóki-va kinkjúcsakurikus-
ita.」 „A repülőgép kényszerleszállást hajtott vég-
re.”

kinkjúdaijarukinkjúdaijaru ◆ segélyhívó telefonszámsegélyhívó telefonszám
kinkjúdassucuszuraidokinkjúdassucuszuraido ◆ menekülőcsúszdamenekülőcsúszda

kinkjúdassucuszurukinkjúdassucuszuru ◆ katapultálkatapultál 「Szent-
ókino szódzsúsiga kinkjúdassucusita.」 „A va-
dászpilóta katapultált.”

kinkjúdógikinkjúdógi ◆ sürgősségi indítványsürgősségi indítvány
kinkjúdzsikinkjúdzsi ◆ vészhelyzetvészhelyzet
kinkjúdzsisinszokuhókinkjúdzsisinszokuhó ◆ földrengés-földrengés-
információinformáció
kinkjúdzsitaikinkjúdzsitai ◆ kényszerhelyzetkényszerhelyzet ◆ vég-vég-
szükségszükség 「Jubuneni tameta mizuga kinkjúdzsi-
taide inocsi-o szukuukamosirenai.」 „A kádban
hagyott víz végszükség esetén akár életmentő is
lehet.” ◆ veszélyhelyzetveszélyhelyzet ◆ vészhelyzetvészhelyzet
「Szeifu-va kinkjúdzsitaiszengen-o dasita.」 „A
kormány kihirdette a vészhelyzetet.”

kinkjúendzsokinkjúendzso ◆ gyorssegélygyorssegély
kinkjúgikaikinkjúgikai ◆ rendkívüli ülésrendkívüli ülés
kinkjúhannókinkjúhannó ◆ vészreakcióvészreakció 「Nigeruka tata-
kaukano kinkjúhannó」 „menekülés vagy harc
vészreakciója”

kinkjúhassinkinkjúhassin ◆ bevetésbevetés 「Kókúdzsieitaikino
kinkjúhassin」 „légierő repülőgépének bevetése”
◆ sürgős bevetéssürgős bevetés
kinkjúhinankinkjúhinan ◆ azonnali evakuálásazonnali evakuálás
kinkjúhinin-jakukinkjúhinin-jaku ◆ sürgősségisürgősségi fogamzás-fogamzás-
gátló tablettagátló tabletta ◆ sürgősségi tablettasürgősségi tabletta
kinkjúkakugikinkjúkakugi ◆ rendkívüli kormányülésrendkívüli kormányülés
kinkjúkeihókinkjúkeihó ◆ vészjelzővészjelző 「Kinkjúkeihóga
natta.」 „Megszólalt a vészjelző.”
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kinkjúmeireikinkjúmeirei ◆ szükségrendeletszükségrendelet
kinkjúmondaikinkjúmondai ◆ sürgető problémasürgető probléma
kinkjúnikinkjúni ◆ sürgősensürgősen 「Kinkjúni njúinsinakere-
banaranai.」 „Sürgősen kórházba kell feküdnie.”

kinkjúnokinkjúno ◆ halaszthatatlanhalaszthatatlan 「Kinkjúno jód-
zsi」 „halaszthatatlan ügy” ◆ sürgőssürgős 「Kinkjúno
sirasze」 „sürgős közlemény”

kinkjúrenrakukinkjúrenraku ◆ sürgőssürgős értesítésértesítés ◆ vész-vész-
híváshívás
kinkjúrenrakuszaikinkjúrenrakuszai ◆ elérhetőségelérhetőség sürgőssürgős
esetbenesetben
kinkjúsinrjódzsokinkjúsinrjódzso ◆ segélyállomássegélyállomás ◆ se-se-
gélyhelygélyhely
kinkjúszocsikinkjúszocsi ◆ szükségintézkedésszükségintézkedés
kinkjúteisikinkjúteisi ◆ vészfékezésvészfékezés
kinkjúteisibotankinkjúteisibotan ◆ vészleállító gombvészleállító gomb
kinkokinko ◆ kései középkorkései középkor
kinkokinko ◆ elzáráselzárás ◆ fogságfogság ◆ szabadság-szabadság-
vesztésvesztés
kinkokinko ◆ kasszakassza ◆ kincstárkincstár ◆ mackómackó ◆ pán-pán-
célszekrénycélszekrény 「Daidzsina sorui-o kinkoni ire-
ta.」 „A fontos iratokat a páncélszekrénybe tet-
tem.” ◆ páncélterempáncélterem ◆ széfszéf ◆ trezortrezor ◇ ka-ka-
sikinkosikinko trezortrezor 「Daijamondo-o ginkóno kasik-
inkoni ireta.」 „A gyémántokat a bank trezorjába
tettem.” ◇ teszagekinkoteszagekinko kézikézi trezortrezor ◇ te-te-
szagekinkoszagekinko páncéldobozpáncéldoboz
kinkókinkó ◆ városváros környékekörnyéke 「Tókjóno kinkóni」
„Tokió környékén”

kinkókinkó ◆ aranybányaaranybánya ◆ aranyércaranyérc ◆ aranyle-aranyle-
lőhelylőhely 「Kinkó-o hakkenszuru.」 „Aranylelőhe-
lyet talál.”

kinkókinkó ◆ egyensúlyegyensúly 「Kinkó-o usinatte taore-
ta.」 „Elvesztettem az egyensúlyomat, és eles-
tem.” ◇ ippankinkóippankinkó általánosáltalános egyensúlyegyensúly ◇

kinkónotoretakinkónotoreta kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott 「Kinkóno
toreta szeicsó」 „kiegyensúlyozott fejlődés” ◇ ke-ke-
izaikinkóizaikinkó gazdaságigazdasági egyensúlyegyensúly ◇ kokorono-kokorono-
kinkókinkó lelkilelki egyensúlyegyensúly 「Kokorono kinkó-o ta-
motta.」 „Megőriztem a lelki egyensúlyomat.” ◇

sidzsókinkósidzsókinkó piacipiaci egyensúlyegyensúly ◇ szeirjoku-szeirjoku-
nokinkónokinkó erőegyensúlyerőegyensúly 「Szekai-va szeirjokuno
kinkó-o tori modosita.」 „A világban helyreállt az
erőegyensúly.” ◇ csikaranokinkócsikaranokinkó erőegyen-erőegyen-
súlysúly 「Reiszenkózóga hókaisi, csikarano kinkóga

kuzureta.」 „A hidegháborús struktúra összeom-
lásával az erőegyensúly felbomlott.”

kinkocukinkocu ◆ izomzat és csontozatizomzat és csontozat
kinkocugatakinkocugata ◆ izmos testalkatizmos testalkat
kinkocurjúrjútarukinkocurjúrjútaru ◆ izmosizmos 「Kinkocurjúrjú-
taru karada」 „izmos test”

kinkocutakumasiikinkocutakumasii ◆ keménykötésűkeménykötésű 「Kinko-
cutakumasii otoko」 „keménykötésű férfi”

kinkojaburikinkojaburi ◆ kasszafúráskasszafúrás ◆ kasszafúrókasszafúró ◆

mackósmackós
kinkójoszankinkójoszan ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott költség-költség-
vetésvetés
kinkókakakukinkókakaku ◆ egyensúlyi áregyensúlyi ár
kinkokeikinkokei ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés
kinkókeizaikinkókeizai ◆ egyensúlybanegyensúlyban lévőlévő gazdasággazdaság

kinkokukinkoku ◆ tisztelettel értesítéstisztelettel értesítés
kinkokuszurukinkokuszuru ◆ tiszteletteltisztelettel értesítértesít 「Ok-
jakuszama kakui-e cuginokoto-o kinkokusima-
szu.」 „Tisztelettel értesítjük ügyfeleinket a követ-
kezőkről.”

kinkonkinkon ◆ gombásgombás gyökérgyökér ◆ gyökérkapcsolt-gyökérkapcsolt-
ságság ◆ mikorrhizamikorrhiza
kinkónkinkón ◆ bim-bambim-bam
kinkónecukinkónecu ◆ aranylázaranyláz
kinkónógjókinkónógjó ◆ városkörnyékivároskörnyéki mezőgazda-mezőgazda-
ságság
kinkónotoretakinkónotoreta ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott 「Kink-
óno toreta szeicsó」 „kiegyensúlyozott fejlődés”

kinkonsikikinkonsiki ◆ aranylakodalomaranylakodalom 「Kekkongo-
dzsú nenno kinkonsiki-o mukaeta.」 „Elérkeztek
a házasságok ötvenedik évét jelző aranylakodal-
mukhoz.”

kinkóródósakinkóródósa ◆ aranyásóaranyásó
kinkosicukinkosicu ◆ páncélterempáncélterem
kinkószagasikinkószagasi ◆ aranykeresésaranykeresés ◆ aranykere-aranykere-
sőső
kinkótecudókinkótecudó ◆ helyiérdekű vasúthelyiérdekű vasút
kinkotobirakinkotobira ◆ páncélajtópáncélajtó
kinkótosikinkótosi ◆ környező városokkörnyező városok
kinkukinku ◆ tabutabu 「Kareno maede-va hagetoiukoto-
va kinkudeszu.」 „A kopasz szó tabu neki.”

kinkurohadzsirokinkurohadzsiro ◆ kontyos récekontyos réce
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kinmakukinmaku ◆ izomburokizomburok
kinmankakinmanka ◆ dúsgazdagdúsgazdag ◆ pénzeszsákpénzeszsák
kinmedaikinmedai ◆ díszesdíszes nyálkásfejűnyálkásfejű halhal ◆ nyál-nyál-
kásfejű halkásfejű hal
kinmedariszutokinmedariszuto ◆ aranyérmesaranyérmes ◇ orinpikk-orinpikk-
ukinmedariszutoukinmedariszuto olimpikonolimpikon
kinmedarukinmedaru ◆ aranyéremaranyérem 「Szensu-va
kinmedaru-o kakutokusita.」 „A versenyző arany-
érmet szerzett.”

kinmekkikinmekki ◆ aranyozásaranyozás
kinmekkinokinmekkino ◆ arannyalarannyal futtatottfuttatott 「Kinmek-
kinoakuszeszarí」 „arannyal futtatott ékszer” ◆

aranyozottaranyozott 「Kinmekkino tansi」 „aranyozott
csatlakozó”

kinmekki-okinmekki-o hodokoszuhodokoszu ◆ aranyozaranyoz
「Kinmekki-o hodokosita tansi」 „aranyozott
csatlakozó” ◆ bearanyozbearanyoz 「Dzsundóni
kinmekki-o hodokosita.」 „Bearanyoztam a re-
zet.”

kinmicukinmicu ◆ közelségközelség
kinmicunakinmicuna ◆ közeliközeli 「Rjósa-va kinmicuna kan-
keigaaru.」 „Közeli kapcsolatban vannak.” ◆

szorosszoros 「Kinmicuna renkei-o motometa.」
„Szoros együttműködést kért.”

kinmicuszakinmicusza ◆ közelségközelség
kinmiraikinmirai ◆ közeljövőközeljövő
kinmjakukinmjaku ◆ aranyteléraranytelér ◆ jövedelemforrásjövedelemforrás
「Jutakana kinmjaku-o cukuri daszu.」 „Gazdag
jövedelemforráshoz jut.” ◆ pénzpénz eredeteeredete 「Su-
sóno kinmjakumondai」 „miniszterelnök pénze
eredetét firtató probléma” ◆ pénzforráspénzforrás 「Szei-
dzsikano kinmjaku-o cuikjúsita.」 „A politikus
pénzforrását firtatta.”

kinmocukinmocu ◆ nemnem szabadszabad 「Judan-va kinmocu-
da.」 „Nem szabad óvatlannak lenni.” ◆ tabutabu
「Korenicuite hanaszuno-va kinmocudeszu.」
„Tabu erről beszélni.” ◆ tilostilos 「Kenkósindanno
mae-va , oszake-va kinmocuda.」 „A szűrővizsgá-
lat előtt tilos alkoholt fogyasztani.” ◆ tiltotttiltott do-do-
loglog
kinmodzsikinmodzsi ◆ aranybetűaranybetű
kinmokuszeikinmokuszei ◆ aranyosaranyos illatvirágillatvirág ◆ bódítóbódító
illatosfaillatosfa
kinmórukinmóru ◆ aranysujtásaranysujtás ◆ aranyzsinóraranyzsinór

kinmukinmu ◆ munkamunka ◆ munkavégzésmunkavégzés ◇ kaigaikin-kaigaikin-
mumu külszolgálatkülszolgálat ◇ zaitakukinmuzaitakukinmu távmunkatávmunka
「Zaitakukinmuszuru.」 „Távmunkát végzek.” ◇

zaitakukinmuzaitakukinmu otthoniotthoni munkavégzésmunkavégzés 「Kan-
szensóno aidaha zaitakukinmunisita.」 „A jár-
vány idején otthoni munkavégzésre rendezked-
tem be.” ◇ dzsitakukinmudzsitakukinmu otthoniotthoni munka-munka-
végzésvégzés ◇ szencsikinmuszencsikinmu frontszolgálatfrontszolgálat ◇

csúkankinmucsúkankinmu nappalinappali műszakműszak ◇ tócsokukin-tócsokukin-
mumu ügyeletiügyeleti szolgálatszolgálat ◇ hosókinmuhosókinmu őrszol-őrszol-
gálatgálat
kinmuakekinmuake ◆ munkamunka végeztevégezte 「Kinmuakeni ki-
takusita.」 „A munka végeztével hazamentem.”

kinmuburikinmuburi ◆ munkateljesítménymunkateljesítmény 「Kareno
kinmuburi-va maamaadatta.」 „A munkateljesít-
ménye elfogadtató volt.”

kinmucsúkinmucsú ◆ munkamunka közbenközben 「Kono kaisade-va
kinmucsúno kicuen-va kinsiszareteiru.」 „Ennél
a vállalatnál tilos munka közben dohányozni.”

kinmudzsikankinmudzsikan ◆ munkaidőmunkaidő 「Kinmudzsikanna-
ide sigotoga ovaranakatta.」 „A munkaidőn belül
nem lett kész a munkájával.” ◆ munkaórákmunkaórák szá-szá-
mama ◆ műszakműszak 「Kinmudzsikanga ovarumadeato
icsidzsikanaru.」 „A műszak végéig még van egy
óra.” ◇ súnokinmudzsikansúnokinmudzsikan munkahétmunkahét 「Súgo-
dzsú dzsikankinmu」 „ötvenórás munkahét”

kinmudzsókenkinmudzsóken ◆ munkahelyi feltételekmunkahelyi feltételek
kinmuhjóteikinmuhjótei ◆ munkavégzés értékelésemunkavégzés értékelése
kinmuikinmui ◆ kórházi orvoskórházi orvos
kinmukótaikinmukótai ◆ műszakváltásműszakváltás
kinmukukinmuku ◆ színaranyszínarany 「Kinmukuno jubiva」
„színarany gyűrű”

kinmunenszúkinmunenszú ◆ munkaévek számamunkaévek száma
kinmuniszszúkinmuniszszú ◆ munkanapokmunkanapok számaszáma ◇ súno-súno-
kinmuniszszúkinmuniszszú munkahétmunkahét 「Súicuka kinmu」
„ötnapos munkahét”

kinmurjokusókinmurjokusó ◆ izomgyengeségizomgyengeség ◆ miaszté-miaszté-
niania
kinmuszakikinmuszaki ◆ munkahelymunkahely
kinmuszeiszekikinmuszeiszeki ◆ munkateljesítménymunkateljesítmény
「Kare-va kinmuszeiszekiga furjódeszu.」 „Rossz
a munkateljesítménye.”

kinmuszurukinmuszuru ◆ dolgoznidolgozni járjár 「Asi-o otte nisú-
kan goni-va mó kinmusiteita.」 „A lábtörése után
két héttel már dolgozni járt.” ◆ felveszifelveszi aa mun-mun-
kátkát 「Dórjó-va jopparatte, kinmudekinakatta.」
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„A kollégám részeg volt, és nem tudta felvenni a
munkát.” ◆ munkátmunkát végezvégez 「Dzsimusoni kin-
muszuru.」 „Irodai munkát végez.” ◇

dzsitakukinmu-odzsitakukinmu-o szuruszuru otthonrólotthonról dolgozikdolgozik
「Kanszentaiszakutosite dzsitakukinmu-o sitei-
ru.」 „A fertőzés elkerülése érdekében itthonról
dolgozom.”

kinmutaidokinmutaido ◆ munkáhozmunkához valóvaló hozzáálláshozzáállás
「Kare-va kinmutaidogajokunai.」 „Rossz a hoz-
záállása a munkához.”

kin-narakin-nara ◆ KinnaraKinnara
kin-nenkin-nen ◆ elmúltelmúlt évekbenévekben 「Kin-
nenhanzairicu-va gensósiteiru.」 „Az elmúlt
években a bűnesetek száma csökkent.” ◆ mosta-mosta-
nábannában 「Kin-nende-va ógataterebiga fueteiru.」
„Mostanában megszaporodtak a nagy képernyős
tévék.” ◇ kin-nen-ninaikin-nen-ninai évekévek ótaóta nemnem tapasz-tapasz-
talttalt 「Kin-nenninai szamusza」 „évek óta nem
tapasztalt hideg”

kin-nen-ninaikin-nen-ninai ◆ évekévek ótaóta nemnem tapasztalttapasztalt
「Kin-nenninai szamusza」 „évek óta nem ta-
pasztalt hideg”

kin-nikukin-niku ◆ izomizom 「Hiki simatta kin-niku」 „fe-
szes izom” ◇ asinokin-nikuasinokin-niku lábizomlábizom ◇

udenokin-nikuudenokin-niku karizomkarizom ◇ kin-niku-okin-niku-o cukerucukeru
megizmosodikmegizmosodik 「Szuieide kin-niku-o cuketa.」
„Úsztam, és megizmosodtam.”

kin-nikucúkin-nikucú ◆ izomfájdalomizomfájdalom ◆ izomlázizomláz 「As-
iga kin-nikucúdeszu.」 „Izomlázas a lábam.”

kin-nikucsúsakin-nikucsúsa ◆ izominjekcióizominjekció
kin-nikugacukukin-nikugacuku ◆ megizmosodikmegizmosodik 「Mainicsi-
no undóde kin-nikugacuita.」 „A rendszeres moz-
gástól megizmosodtam.”

kin-nikugahikisimattakin-nikugahikisimatta ◆ izmosizmos 「Kare-va
kin-nikuga hiki simatta karadadatta.」 „Izmos
teste volt.”

kin-nikuhansateszutokin-nikuhansateszuto ◆ reflexvizsgálatreflexvizsgálat
kin-nikukócsokukin-nikukócsoku ◆ izommerevedésizommerevedés
kin-nikumukimukinokin-nikumukimukino ◆ izmosizmos
kin-niku-okin-niku-o cukerucukeru ◆ megizmosodikmegizmosodik 「Szuieide
kin-niku-o cuketa.」 „Úsztam, és megizmosod-
tam.”

kin-niku-okin-niku-o hatarakaszeruhatarakaszeru ◆ megdolgoztat-megdolgoztat-
jaja azaz izmokatizmokat 「Konotoréningu-va asino kin-
niku-o hatarakaszeru.」 „Ez az edzés megdolgoz-
tatja a lábizmokat.”

kin-niku-o kitaerukin-niku-o kitaeru ◆ erősíterősít
kin-nikuotokokin-nikuotoko ◆ macsómacsó
kin-nikuródókin-nikuródó ◆ fizikai munkafizikai munka
kin-nikuródósakin-nikuródósa ◆ fizikai munkásfizikai munkás
kin-nikusicukin-nikusicu ◆ izmosságizmosság 「Kin-nikusicuno
karada」 „izmos test”

kin-nikusukin-nikusu ◆ izomdaganatizomdaganat ◆ mioszarkómamioszarkóma
kin-nikuszosikikin-nikuszosiki ◆ izomszövetizomszövet
kinnókinnó ◆ királypártiságkirálypártiság
kinnókinnó ◆ császárpártiságcsászárpártiság
kin-noakuszeszaríkin-noakuszeszarí ◆ aranyékszeraranyékszer
kin-nodzsiganekin-nodzsigane ◆ aranyrúdaranyrúd
kin-nojubivakin-nojubiva ◆ aranygyűrűaranygyűrű
kin-nokakakukin-nokakaku ◆ aranyáraranyár
kin-nokanmurikin-nokanmuri ◆ aranykoronaaranykorona
kin-nonobebókin-nonobebó ◆ aranyrúdaranyrúd
kinnónosisikinnónosisi ◆ királypártikirálypárti
kinnónosisikinnónosisi ◆ császárpárticsászárpárti
kin-notamagokin-notamago ◆ aranytojásaranytojás ◆ aranytojástaranytojást
tojótojó tyúktyúk 「Kare-va vagacsímuni totte kinno ta-
magoda.」 „Ő aranytojást tojó tyúk a csapatunk-
nak.”

kinókinó ◆ funkciófunkció 「Konoterebi-va rokugakinómo
cuiteiru.」 „Ennek a tévének filmrögzítő funkciója
is van.” ◆ működésműködés 「Kare-va dzsinzóno kinóga
teikasiteiru.」 „Legyengült a veseműködése.” ◆

praktikusságpraktikusság 「Kinó-o kangaete kagu-o eran-
da.」 „A praktikusság volt a szempont a bútor-
választásnál.” ◆ rendeltetésrendeltetés 「Kono szosiki-va
kinó-o hatasiteinai.」 „Ez a szervezet nem tölti
be a rendeltetését.” ◇ undókinóundókinó mozgásfunk-mozgásfunk-
cióció ◇ karadanokinókaradanokinó testfunkciótestfunkció ◇ sinzóki-sinzóki-
nónó szívműködésszívműködés 「Sinzókinóga teisisita.」 „Le-
állt a szívműködése.”

kinókinó ◆ indukcióindukció ◆ következtetéskövetkeztetés
kinókinó ◆ ballonballon 「Hikószenno kinó」 „léghajó
ballonja” ◆ légzsáklégzsák 「Torino kinó」 „madár
légzsákja” ◇ hodzsokinóhodzsokinó gáztartálygáztartály
kinókinó ◆ visszatérés a mezőgazdasághozvisszatérés a mezőgazdasághoz
kinókinó ◆ tegnaptegnap 「Kinó icsinicsidzsúucsiniita.」
„Tegnap egész nap otthon voltam.”

kinobókinobó ◆ farúdfarúd
kinoborikinobori ◆ fára mászásfára mászás
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kinoboriszurukinoboriszuru ◆ fárafára mászikmászik 「Kodomono
korojoku kinobori-o sita.」 „Gyerekkoromban so-
kat másztam fára.”

kinodokukinodoku ◆ sajnálatos dologsajnálatos dolog
kinodokunakinodokuna ◆ sajnálatossajnálatos 「Szore-va kino
dokudeszu.」 „Sajnálatos.” ◆ szerencsétlenszerencsétlen
「Micside kino dokunakodzsiki-o mita.」 „Lát-
tam az utcán egy szerencsétlen koldust.”

kinodokunikinodokuni omouomou ◆ megesikmegesik rajtarajta aa szíveszíve
「Norainu-o kino dokuni omottanode hiki tot-
ta.」 „Megesett a kóbor kutyán a szívünk, ezért
magunkhoz vettük.” ◆ megsajnálmegsajnál 「Kodzsi-o ki-
no dokuni omotta.」 „Megsajnáltam az árvát.” ◆

megszánmegszán 「Kodzsiki-o kino dokuni omotte
okane-o megunda.」 „Megszántam a koldust, és
adtam neki pénzt.” ◆ sajnálsajnál 「Karega sigoto-o
usinattano-o kino dokuni omoimaszu.」 „Sajná-
lom, hogy elvesztette az állását.” ◆ sajnálkoziksajnálkozik
「Kareno dzsigjóga sippaini ovattakoto-o kino do-
kuni omotta.」 „Sajnálkoztam, hogy nem sikerült
a vállalkozása.” ◆ szánalmatszánalmat érezérez 「Varumo-
noga sippaisitemo daremo kino dokuni omova-
nai.」 „Senki sem érez szánalmat, ha egy rossz
embernek nem sikerül valami.”

kinodótenkinodóten ◆ ijedtségijedtség 「Kino dótenga osza-
matta.」 „Elmúlt az ijedtsége.”

kinodzsikinodzsi ◆ hetvenhét éveshetvenhét éves
kinoekinoe ◆ kínai naptár első jelekínai naptár első jele
kinoedakinoeda ◆ faágfaág
kinófuzenkinófuzen ◆ hibahiba ◆ működési elégtelenségműködési elégtelenség
kinohasikinohasi ◆ apróságapróság ◆ faforgácsfaforgács
kinóhókinóhó ◆ indukcióindukció ◆ induktívinduktív módszermódszer ◇

kanzenkinóhókanzenkinóhó teljesteljes indukcióindukció ◇ szúgakute-szúgakute-
kikinóhókikinóhó matematikai indukciómatematikai indukció
kinohoraanakinohoraana ◆ faodúfaodú
kinojovaikinojovai ◆ kishitűkishitű
kinojurumikinojurumi ◆ vigyázatlanságvigyázatlanság 「Kino jurumi-
de kaze-o hiita.」 „Megfáztam, mert nem vigyáz-
tam eléggé.”

kinokakinoka ◆ fafa illataillata 「Kino kano sincsikuno ie」
„fa illatú, új lakás”

kinókíkinókí ◆ funkcióbillentyűfunkcióbillentyű
kinokiitakinokiita ◆ figyelmesfigyelmes 「Kino kiitaszábiszu」
„figyelmes kiszolgálás” ◆ talpraesetttalpraesett 「Kino
kiita kotae」 „talpraesett válasz” ◆ törődőtörődő 「Ki-

no kiitareszutoran」 „vendégekkel törődő étte-
rem”

kinokikanaikinokikanai ◆ nemnem figyelmesfigyelmes 「Ivarenaito na-
nimosinai kino kikanai otto」 „nem figyelmes
férj, aki csak azt csinálja, amit mondanak neki” ◆

tapintatlantapintatlan 「Kino kikanai hacugen」 „tapin-
tatlan megjegyzés”

kinokokinoko ◆ gombagomba 「Kino sitanikinokoga haeta.」
„A fa tövében gomba nőtt.” ◇ kinoko-okinoko-o torutoru
gombászikgombászik 「Ameno atoicumokinoko-o torini
iku.」 „Eső után gombászni szoktam.” ◇ dokuki-dokuki-
nokonoko mérges gombamérges gomba
kinokogarikinokogari ◆ gombaszedésgombaszedés
kinokogarikinokogari ◆ gombászásgombászás ◆ gombaszedésgombaszedés
kinokogari-o szurukinokogari-o szuru ◆ gombászikgombászik
kinokogumokinokogumo ◆ gombafelhőgombafelhő
kinokokanteisikinokokanteisi ◆ gombaszakellenőrgombaszakellenőr
kinokonoekinokonoe ◆ gombatönkgombatönk
kinokonokaszakinokonokasza ◆ gombakalapgombakalap
kinoko-okinoko-o torutoru ◆ gombászikgombászik 「Ameno
atoicumokinoko-o torini iku.」 „Eső után gom-
bászni szoktam.”

kinókósinsókinókósinsó ◆ túlműködéstúlműködés ◇ kódzsószenki-kódzsószenki-
nókósinsónókósinsó pajzsmirigy-túlműködéspajzsmirigy-túlműködés
kinokotorikinokotori ◆ gombaszedésgombaszedés
kinokunijakinokunija ◆ KinokunijaKinokunija
kinomajoikinomajoi ◆ komolytalanságkomolytalanság
「Szukidatoittano-va kino majoidzsanai.」 „Ko-
molyan gondoltam, amikor azt mondtam, szeret-
lek.”

kinomamanokinomamano ◆ tisztatiszta 「Kinomamano kan-
dzsó」 „tiszta érzelem”

kinomatakinomata ◆ ágaságas
kinomekinome ◆ borscserjeborscserje hajtásahajtása ◆ fafa hajtásahajtása
◆ fafa rügyerügye 「Kino mega deta.」 „Kirügyezett a
fa.”

kinomeaekinomeae ◆ borscserjeborscserje hajtásokkalhajtásokkal meg-meg-
szórt salátaszórt saláta
kinomikinomi ◆ fafa termésetermése 「Dóbucu-va kino mi-
o tabeteita.」 „Az állatok a fák termését ették.”
◆ gyümölcsgyümölcs 「Kino miga minotta.」 „Megérett
a gyümölcs.” ◇ kindan-nokinomikindan-nokinomi tiltotttiltott gyü-gyü-
mölcsmölcs ◇ kindan-nokonomikindan-nokonomi tiltott gyümölcstiltott gyümölcs
kinomikikinomiki ◆ fatörzsfatörzs
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kinomikinomamakinomikinomama ◆ egyegy szálszál ruhábanruhában 「Moe-
teiru iekara kino mikinomamade hinansita.」 „Az
égő házból egy szál ruhában menekült meg.” ◆ ru-ru-
hát sem váltvahát sem váltva
kinonkinon ◆ kinonkinon
kinonaikinonai ◆ közömbösközömbös 「Kinonai hito」 „közöm-
bös ember” ◆ lagymataglagymatag 「Kinonai hendzsi-o
sita.」 „Lagymatag választ adott.”

kinonedzsikinonedzsi ◆ facsavarfacsavar
kinoorerukinooreru ◆ nehézségekkelnehézségekkel járjár 「Hontóni
kino orerupurodzsekutodesita.」 „Nagy nehézsé-
gekkel járó projekt volt.”

kinorikinori ◆ kedvkedv 「Kinorigasinai sigoto-o jarasza-
reta.」 „Olyan munkát végeztettek velem, amihez
nincs kedvem.”

kinorigasinaimamakinorigasinaimama ◆ kelletlenülkelletlenül
kinorisinaikinorisinai ◆ kelletlenkelletlen
kinósógaikinósógai ◆ működészavarműködészavar 「Nóno kinósó-
gai」 „agy működészavara”

kinósugikinósugi ◆ funkcionalizmusfunkcionalizmus
kinoszeikinoszei ◆ képzelődésképzelődés 「Kinoszeidajo.」
„Csak képzeled.”

kinószeikinószei ◆ funkcionalitásfunkcionalitás
kinószurukinószuru ◆ funkcionálfunkcionál 「Defurenotame
ginkó-va kinósinakatta.」 „A defláció miatt a ban-
kok nem funkcionáltak.” ◆ működikműködik
「Kuredzsittokádo-va dó kinósiteimaszuka?」
„Hogyan működik a hitelkártya?”

kinószurukinószuru ◆ következtetkövetkeztet 「Koreranodétáka-
ra cugino hószokuga kinószareru.」 „Az adatok-
ból a következő törvényre következtethetünk.”

kinószurukinószuru ◆ visszatérvisszatér aa mezőgazdasághozmezőgazdasághoz

kinoszuszumanaikinoszuszumanai ◆ kelletlenkelletlen
kinóteikasókinóteikasó ◆ alulműködésalulműködés ◆ csökkentcsökkent mű-mű-
ködésködés ◇ kódzsószenkinóteikasókódzsószenkinóteikasó pajzsmi-pajzsmi-
rigyrigy csökkentcsökkent működéseműködése ◇ kódzsószenki-kódzsószenki-
nóteikasónóteikasó pajzsmirigy alulműködésepajzsmirigy alulműködése
kinótekikanszúkinótekikanszú ◆ rekurzív függvényrekurzív függvény
kinótekinakinótekina ◆ funkcionálisfunkcionális ◆ praktikuspraktikus 「Ki-
nótekinadezain」 „praktikus formatervezés”

kinótekinakinótekina ◆ induktívinduktív ◆ rekurzívrekurzív
kinótekinaijóbunszekikinótekinaijóbunszeki ◆ induktív elemzésinduktív elemzés

kinótekinikinótekini ◆ működésműködés szempontjábólszempontjából 「Ko-
no kikai-va kono buhinganakutemo kinótekini
mondai-va nai.」 „Ez az alkatrész a gép működése
szempontjából felesleges.”

kinótekiszuirikinótekiszuiri ◆ induktív következtetésinduktív következtetés
kinotokinoto ◆ kínai naptár második jelekínai naptár második jele
kínótokínóto ◆ alaphangalaphang
kinotogamekinotogame ◆ aggodalomaggodalom
kinpacukinpacu ◆ szőke hajszőke haj
kinpacunokinpacuno ◆ aranyszőkearanyszőke ◆ szőkeszőke 「Kinpac-
uno dzsoszeidatta.」 „Szőke nő volt.”

kinpacunodzsoszeikinpacunodzsoszei ◆ szösziszöszi
kinpadorikinpadori ◆ kinpadorikinpadori
kinpaikinpai ◆ aranykupaaranykupa ◆ aranyserlegaranyserleg
kinpaikinpai ◆ aranyéremaranyérem
kinpakukinpaku ◆ aranyfóliaaranyfólia 「Bucuzóni kinpaku-o
hatta.」 „Aranyfóliát ragasztott a Buddha-
szoborra.” ◆ füstfóliafüstfólia ◇ kinpakugahagerukinpakugahageru ki-ki-
mutatjamutatja valódivalódi énjéténjét ◇ kinpakugahagerukinpakugahageru
lejönlejön rólaróla azaz aranyozásaranyozás 「Bucudanno kinpa-
kuga hageta.」 „Lejött az aranyozás a házi oltár-
ról.”

kinpakukinpaku ◆ feszültségfeszültség 「Rjókokuno aidani-va
kinpakusita dzsótaiga cuzuiteiru.」 „A két ország
között továbbra is feszültség van.”

kinpakucukinokinpakucukino ◆ notóriusnotórius 「Kinpakucukino
uszocuki」 „notórius hazudozó”

kinpakugahagerukinpakugahageru ◆ kimutatjakimutatja valódivalódi énjéténjét
◆ lejönlejön rólaróla azaz aranyozásaranyozás 「Bucudanno kin-
pakuga hageta.」 „Lejött az aranyozás a házi ol-
tárról.”

kinpakukankinpakukan ◆ feszültségérzetfeszültségérzet
kinpakuosikinpakuosi ◆ aranyfóliás nyomtatásaranyfóliás nyomtatás
kinpakusitakinpakusita ◆ feszültfeszült 「Kokunai-va kinpaku-
sita dzsókjódeszu.」 „Az országban feszült a hely-
zet.”

kinpenkinpen ◆ környékkörnyék 「Kono kinpennoreszutoran-
o szagasita.」 „Kerestem a környéken egy étter-
met.” ◆ szomszédságszomszédság 「Ekikinpenno csúrin-
dzsó」 „állomás szomszédságában lévő biciklipar-
koló”

kinpen-nokinpen-no ◆ helyihelyi 「Kinpenno miszeni itta.」
„Elmentem a helyi üzletbe.”
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kinpikanokinpikano ◆ aranylóanaranylóan csillogócsillogó 「Kinpikano
isó」 „aranylóan csillogó jelmez” ◆ csillogó-csillogó-
villogóvillogó 「Kinpikano kuruma」 „csillogó-villogó
kocsi” ◆ csiricsárécsiricsáré 「Kinpikano tokei」 „csiri-
csáré óra”

kinpinkinpin ◆ ajándékajándék 「Szeidzsika-va tagakuno
kinpin-o uke totta.」 „A politikus nagy értékű
ajándékot fogadott el.” ◆ értékérték 「Dzsókjaku-o
odosite kinpin-o maki ageta.」 „Megfenyegette az
utasokat, majd megfosztotta őket az értékeiktől.”
◆ pénz vagy tárgypénz vagy tárgy
kinpiragobókinpiragobó ◆ sült bojtorjánsült bojtorján
kinpógekinpóge ◆ boglárkaboglárka ◆ japán boglárkajapán boglárka
kinpunkinpun ◆ aranyporaranypor
kinraikinrai ◆ elmúltelmúlt időszakidőszak 「Kinraino keszsza-
ku」 „elmúlt időszak legkiválóbb alkotása” ◆

mostanábanmostanában 「Kinraimareni miru ójuki」
„mostanában ritkán látott nagy hó”

kinrankinran ◆ arany orchideaarany orchidea
kinrankinran ◆ aranybrokátaranybrokát
kinranbokinranbo ◆ közeli barátok névsoraközeli barátok névsora
kinrancsókinrancsó ◆ orix-szövőmadárorix-szövőmadár
kinrandonszukinrandonszu ◆ aranybrokátosaranybrokátos szaténda-szaténda-
masztmaszt
kinran-nomadzsivarikinran-nomadzsivari ◆ közeli barátközeli barát
kinreikinrei ◆ tilalomtilalom 「Fugu sokuno kinrei-o ka-
iita.」 „Feloldották a gömbhalevés tilalmát.” ◆

tiltástiltás ◇ kirisitankinreikirisitankinrei kereszténységkereszténység ti-ti-
lalmalalma
kinrenkakinrenka ◆ kertikerti sarkantyúkasarkantyúka ◆ sarkantyú-sarkantyú-
virágvirág
kinrikinri ◆ kamatkamat 「Csúóginkó-va kinrino hiki age-
o ketteisita.」 „A jegybank a kamat emelése mel-
lett döntött.” ◇ kidzsunkinrikidzsunkinri irányadóirányadó kamat-kamat-
lábláb ◇ kidzsunkinrikidzsunkinri alapkamatalapkamat 「Csúóginkó-
va kidzsunkinri-o hiki ageta.」 „A jegybank meg-
emelte az alapkamatot.” ◇ kinri-okinri-o umuumu kamato-kamato-
zikzik 「Kinri-o umu kin-júsóhin」 „kamatozó ér-
tékpapír” ◇ kókinrikókinri magasmagas kamatkamat ◇ sidzsó-sidzsó-
kinrikinri piacipiaci kamatkamat ◇ teikinriteikinri alacsonyalacsony kamatkamat
「Teikinride okane-o karita.」 „Alacsony kamatra
vettem fel kölcsönt.” ◇ mainaszukinrimainaszukinri negatívnegatív
kamatkamat 「Mainaszu kinriszeiszaku」 „negatív ka-
mat politikája” ◇ jokinkinrijokinkinri betéti kamatbetéti kamat
kinrifutankinrifutan ◆ kamatteherkamatteher

kinrinkinrin ◆ környékkörnyék ◆ szomszédságszomszédság
kinrinkjúbókaszeiszakukinrinkjúbókaszeiszaku ◆ környezőkörnyező orszá-orszá-
gok rovására gazdagodás politikájagok rovására gazdagodás politikája
kinrinsokokukinrinsokoku ◆ szomszédos országokszomszédos országok
kinri-okinri-o umuumu ◆ kamatozikkamatozik 「Kinri-o umu kin-
júsóhin」 „kamatozó értékpapír”

kinriszakinrisza ◆ kamatkülönbségkamatkülönbség ◆ kamatréskamatrés
kinriszeikacusakinriszeikacusa ◆ befektetéseibőlbefektetéseiből élőélő em-em-
berber ◆ járadékélvezőjáradékélvező
kinriszeiszakukinriszeiszaku ◆ kamatpolitikakamatpolitika
kinriszuidzsunkinriszuidzsun ◆ kamatszintkamatszint
kinriszuvappukinriszuvappu ◆ kamatcserekamatcsere 「Kinriszuvap-
pu torihiki」 „kamatcsere-ügylet”

kinrjókinrjó ◆ súlysúly 「Kjószóbani kinrjó-o szeovasze-
ta.」 „Súlyt raktak a versenylóra.”

kinrjókinrjó ◆ vadászati tilalomvadászati tilalom
kinrjókinrjó ◆ halászati tilalomhalászati tilalom
kinrjókinrjó ◆ aranysárkányaranysárkány
kinrjókikinrjóki ◆ vadászati tilalmi időszakvadászati tilalmi időszak
kinrjókikinrjóki ◆ halászati tilalmi időszakhalászati tilalmi időszak
kinrjokukinrjoku ◆ pénzpénz erejeereje ◆ pénzügyipénzügyi erőerő
「Burjokuto kinrjoku」 „katonai és pénzügyi erő”

kinrjokukinrjoku ◆ fizikai erőfizikai erő ◆ izomerőizomerő
kinrjókukinrjóku ◆ vadvédelmi területvadvédelmi terület
kinrjókukinrjóku ◆ halvédelmi területhalvédelmi terület
kinrjokunimono-okinrjokunimono-o ovaszeruovaszeru ◆ pénzpénz hatal-hatal-
mát használjamát használja
kinrjokuszúhaikinrjokuszúhai ◆ pénzimádatpénzimádat
kinrjúkinrjú ◆ iguanodoniguanodon ◆ óriás ősgyíkóriás ősgyík
kinrjúkinrjú ◆ értékforgalomértékforgalom ◆ pénzforgalompénzforgalom
kinrjúkinrjú ◆ aranysárkányaranysárkány
kinrókinró ◆ munkamunka 「Kinrónijoru sotoku」 „mun-
kából származó jövedelem” ◆ munkavégzésmunkavégzés ◆

odaadással végzett munkaodaadással végzett munka
kinrobaikinrobai ◆ cserjés pimpócserjés pimpó
kinródóinkinródóin ◆ munkaszolgálatra mozgósításmunkaszolgálatra mozgósítás
kinróhósikinróhósi ◆ munkaszolgálatmunkaszolgálat
kinróhósitaikinróhósitai ◆ munkaszolgálatos csapatmunkaszolgálatos csapat
kinróijokukinróijoku ◆ munkakedvmunkakedv 「Kinróijokugavaka-
nai.」 „Nincs munkakedvem.”

kinrókaikjúkinrókaikjú ◆ munkásosztálymunkásosztály
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kinrókansanohikinrókansanohi ◆ munkamunka tiszteleténektiszteletének ün-ün-
nepenepe
kinrósakinrósa ◆ munkásmunkás
kinrósotokukinrósotoku ◆ munkajövedelemmunkajövedelem
kinrótaisúkinrótaisú ◆ dolgozó tömegekdolgozó tömegek
kinruikinrui ◆ madarakmadarak ◆ madárfélékmadárfélék
kinruikinrui ◆ gombafélegombaféle ◆ gombákgombák ◇ sinkinruisinkinrui
valódivalódi gombákgombák ◇ fukanzenkinruifukanzenkinrui nemnem valódivalódi
gombákgombák
kinruigakukinruigaku ◆ gombatangombatan ◆ mikológiamikológia
kinruigakusakinruigakusa ◆ gombaszakértőgombaszakértő ◆ mikoló-mikoló-
gusgus
kinruikaikinruikai ◆ gombák országagombák országa
kinsikinsi ◆ gombafonalgombafonal ◆ hifahifa
kinsikinsi ◆ közellátásközellátás ◆ közellátóközellátó 「Rjógan-
tomo kinsideszu.」 „Mindkét szemem közellátó.”
◆ rövidlátásrövidlátás 「Kinsiga szuszunda.」 „Tovább
romlott a rövidlátásom.”

kinsikinsi ◆ tilalomtilalom 「Insuno kinsi-o toita.」 „Fel-
oldották az alkoholfogyasztási tilalmat.” ◆ tilostilos
「Tacsi iri kinsi!」 „Belépni tilos!” ◆ tiltástiltás
「Szacueikinsi」 „felvételkészítés tiltása” ◇

idzsúkinsiidzsúkinsi röghözröghöz kötéskötés 「Isano idzsúkinsi」
„orvosok röghöz kötése” ◇ kaihókinsikaihókinsi nyitvanyitva
hagynihagyni tilostilos ◇ sijókinsisijókinsi felhasználásfelhasználás tilal-tilal-
mama 「Aszubeszuto sijókinsi」 „azbesztfelhaszná-
lás tilalma” ◇ zenmenkinsizenmenkinsi totálistotális tilalomtilalom ◇

tacsiirikinsitacsiirikinsi belépnibelépni tilostilos ◇ teisakinsiteisakinsi meg-meg-
állni tilosállni tilos
kinsikinsi ◆ aranyfonalaranyfonal ◆ aranyszálaranyszál 「Kinsiirino
kimono」 „aranyszállal díszített kimonó”

kinsibaikinsibai ◆ nagyvirágú orbáncfűnagyvirágú orbáncfű
kinsicukinsicu ◆ egyneműségegyneműség ◆ homogenitáshomogenitás
kinsicuaivaszukinsicuaivaszu ◆ harmonikusanharmonikusan élél 「Fúfu-va
kinsicuaivasiteirassaimasita.」 „A házaspár har-
monikusan élt.”

kinsicugjúnjúkinsicugjúnjú ◆ homogenizált tejhomogenizált tej
kinsicukakinsicuka ◆ homogenizáláshomogenizálás 「Sakaino kinsi-
cuka」 „társadalom homogenizálása”

kinsicukaszurukinsicukaszuru ◆ homogenizálhomogenizál 「Gókin-o
kinsicukasita.」 „Homogenizálta az ötvözetet.”

kinsicunakinsicuna ◆ egyformaegyforma minőségűminőségű 「Kinsicuna
tairjószeiszan」 „egyforma minőségű tömeggyár-
tás” ◆ egyneműegynemű 「Kinsicuna bussicu」 „egyne-

mű anyag” ◆ homogénhomogén 「Kinsicuna hikari」
„homogén fény”

kinsicuszeikinsicuszei ◆ egyneműségegyneműség ◆ homogenitáshomogenitás
「Csiikino nenreitekina kinsicuszeiga kuzureta.」
„A térség életkorbeli homogenitása megbomlott.”

kinsicsókinsicsó ◆ védett madárvédett madár
kinsidzsakukinsidzsaku ◆ kanárikanári
kinsidzsikókinsidzsikó ◆ tiltott cikktiltott cikk
kinsidzsókinsidzsó ◆ aranypiacaranypiac
kinsidzsójakukinsidzsójaku ◆ tilalmitilalmi egyezményegyezmény 「Kaku-
heikikinsidzsójaku」 „atomfegyverek tilalmáról
szóló egyezmény”

kinsigantekinakinsigantekina ◆ rövidlátórövidlátó ◆ szűkszűk látó-látó-
körűkörű 「Kinsigantekina mikata」 „szűk látókörű
szemlélet”

kinsihókinsihó ◆ tiltótiltó törvénytörvény 「Dokuszenkinsihó」
„monopóliumot tiltó törvény”

kinsijakubucukinsijakubucu ◆ tiltott drogtiltott drog
kinsikanzeikinsikanzei ◆ védővámvédővám
kinsinkinsin ◆ aranytűaranytű
kinsinkinsin ◆ magábamagába szállásszállás 「Kinsinno i-o arava-
sita.」 „Magába szállt.” ◆ otthonotthon kellkell marad-marad-
niania 「Kinsin-o meidzsirareta.」 „Megparancsol-
ták, hogy otthon kell maradnia.” ◆ szobafogságszobafogság
「Kodomo-va mondai-o okosi, kinsincsúdeszu.」
„A gyerek rosszalkodott, és most szobafogságban
van.” ◆ visszafogásvisszafogás 「Kinsin-o meidzsirar-
eru.」 „Ráparancsolnak, hogy fogja vissza magát.”
◇ dzsitakukinsindzsitakukinsin háziházi őrizetőrizet
「Dzsitakukinsin-o ii vataszareta.」 „Házi őrizet-
re ítélték.”

kinsinkinsin ◆ atyafiságatyafiság ◆ közeli rokonságközeli rokonság
kinsininattakinsininatta ◆ betiltottbetiltott 「Kinsininattagé-
mu」 „betiltott játék”

kinsiniszurukinsiniszuru ◆ betiltbetilt 「Tabako-va kinsiniszu-
rubekida.」 „A cigarettát be kéne tiltani.”

kinsinkekkonkinsinkekkon ◆ rokonok közti házasságrokonok közti házasság
kinsinkóhaikinsinkóhai ◆ beltenyésztésbeltenyésztés ◆ rokonke-rokonke-
resztezésresztezés
kinsinsakinsinsa ◆ atyafiatyafi ◆ hozzátartozóhozzátartozó 「Ko-
dzsinno kinsinsa」 „elhunyt hozzátartozói”

kinsinszókankinsinszókan ◆ vérfertőzésvérfertőzés
kinsinszurukinsinszuru ◆ magábamagába szállszáll 「Oszake-o jame-
te kinsinsita.」 „Magába szállt, és abbahagyta az
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ivást.” ◆ otthonotthon kellkell maradniamaradnia 「Dzsitakude
kinsinsiteiru.」 „Otthon kell maradnia.”

kinsireikinsirei ◆ tilalomtilalom 「Hatake-e no csúszuikin-
sireiga deteiru.」 „Öntözési tilalom van.”

kinsiszareteinaikinsiszareteinai ◆ szabadszabad 「Koko-va tabako-
ga kinsiszareteiru.」 „Itt nem szabad dohányoz-
ni.”

kinsiszurukinsiszuru ◆ beszüntetbeszüntet 「Kuszurinijoru
csúzecu-va kinsiszareta.」 „Beszüntették a gyógy-
szeres terhességmegszakítást.” ◆ kitiltkitilt 「Kóen-
de dzsitensa-va kinsiszareteiru.」 „A parkból ki-
tiltották a biciklistákat.” ◆ megtiltmegtilt 「Szeifu-va
kono szeihinno junjú-o kinsisiteiru.」 „Az állam
megtiltotta ennek a terméknek a behozatalát.” ◆

tilttilt 「Ekide kicuen-va kinsiszareteiru.」 „Az ál-
lomáson tiltják a dohányzást.” ◆ tiltótiltó 「Uszecu-
o kinsiszuru hjósiki」 „jobbra fordulást tiltó táb-
la”

kinsitaikinsitai ◆ tiltott sávtiltott sáv
kinsitaikinsitai ◆ gombaszövedékgombaszövedék ◆ micéliummicélium
kinsitekikanzeikinsitekikanzei ◆ védővámvédővám
kinsokinso ◆ tiltott könyvtiltott könyv
kinsókinsó ◆ közelre mutató névmásközelre mutató névmás
kinsókinsó ◆ kevéskevés 「Zanbukinsó」 „Már kevés pél-
dány maradt.”

kinsókinsó ◆ aranydíjaranydíj ◆ fődíjfődíj ◆ nagydíjnagydíj
kinsókinsó ◆ aranytábornokaranytábornok
kinsomokurokukinsomokuroku ◆ tiltott könyvek listájatiltott könyvek listája
kinsónarukinsónaru ◆ kevéskekevéske 「Kinsónaru dzsikan」
„kevéske idő”

kinsónokinsóno ◆ elenyészőelenyésző 「Kinsóno szade katta.」
„Elenyésző különbséggel nyert.”

kinsukinsu ◆ alkoholtilalomalkoholtilalom 「Kuni-va genkakuna
kinsu-o siita.」 „Az ország szigorú alkoholtilalmat
vezetett be.” ◆ antialkoholizmusantialkoholizmus ◆ nemnem ivásivás
「Kinsuno csikai-o szuru.」 „Megfogadja, hogy
nem iszik.” ◇ zettaikinsuzettaikinsu antialkoholizmusantialkoholizmus
kinsukinsu ◆ izomdaganatizomdaganat ◆ miómamióma ◇ sikjúkinsusikjúkinsu
méhizomdaganatméhizomdaganat
kinsukinsu ◆ baktériumfajtabaktériumfajta ◆ baktériumtörzsbaktériumtörzs
kinsucsirjókinsucsirjó ◆ elvonókúraelvonókúra
kinsudómeikinsudómei ◆ antialkoholista ligaantialkoholista liga
kinsukakinsuka ◆ antialkoholistaantialkoholista
kinsukokukinsukoku ◆ alkoholtilalom alatti országalkoholtilalom alatti ország

kinsukukinsuku ◆ megszorításmegszorítás 「Aratana keizaikinsu-
kuga hicujódeszu.」 „Újabb pénzügyi megszorítás
szükséges.” ◇ zaiszeikinsukuzaiszeikinsuku pénzügyipénzügyi meg-meg-
szorításszorítás
kinsukuhósinkinsukuhósin ◆ megszorító politikamegszorító politika
kinsukujoszankinsukujoszan ◆ megszorítómegszorító költségvetésköltségvetés

kinsukuszakukinsukuszaku ◆ megszorításmegszorítás 「Kokumin-va
kinsukuszakuni hanpacusita.」 „A nép tiltakozott
a kormány megszorításai ellen.” ◆ megszorítómegszorító
intézkedésintézkedés
kinsukuszeiszakukinsukuszeiszaku ◆ megszorító politikamegszorító politika
kinsukuszurukinsukuszuru ◆ megszorítmegszorít 「Szeifu-va zaiszei-
o kinsukusita.」 „A kormány megszorította a
pénzügyeket.”

kinsúndókinsúndó ◆ antialkoholista mozgalomantialkoholista mozgalom
kinsureikinsurei ◆ alkoholtilalomalkoholtilalom
kinsuszurukinsuszuru ◆ tartózkodiktartózkodik azaz alkoholfo-alkoholfo-
gyasztástólgyasztástól 「Kinsusitainonidekinai.」 „Sze-
retnék tartózkodni az alkoholfogyasztástól, de
nem tudok.”

kinszadekinszade ◆ kiskis különbségkülönbség 「Kinszade make-
ta.」 „Kis különbséggel veszített.”

kinszakukinszaku ◆ pénzfelhajtáspénzfelhajtás ◆ pénzszerzéspénzszerzés
「Kinszakuni kjúszuru.」 „Nem tudja, hogyan
szerezhetne pénzt.” ◆ pénzszerzés taktikájapénzszerzés taktikája
kinszakunihasirukinszakunihasiru ◆ kölcsönbekölcsönbe veriveri magátmagát
「Keiei-o tate naoszutame, kinszakuni hasitta.」
„Kölcsönbe verte a vállalatot, hogy megmentse.”

kinszakunikakemavarukinszakunikakemavaru ◆ pénzpénz utánután futkosfutkos
「Kinszakuni kake mavatteita.」 „A pénz után
futkosott.”

kinszakuszurukinszakuszuru ◆ pénztpénzt hajthajt felfel 「Hissini
kinszakusita.」 „Kétségbeesetten próbált pénzt
felhajtani.”

kinszecukinszecu ◆ közeledésközeledés ◆ közeliségközeliség
kinszecukinszecu ◆ miotommiotom
kinszecubaszamikinszecubaszami ◆ lemezollólemezolló
kinszecumiraikinszecumirai ◆ közvetlen jövőközvetlen jövő
kinszecusósakinszecusósa ◆ közelbesugárzásközelbesugárzás
kinszecusósarjóhókinszecusósarjóhó ◆ belsőbelső sugárkezeléssugárkezelés ◆

brachyterápiabrachyterápia
kinszecuszajókinszecuszajó ◆ közelhatásközelhatás
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kinszecuszurukinszecuszuru ◆ közelébeközelébe kerülkerül 「Kinszeito
mokuszei-va szorade kinszecusiteiru.」 „Az ég-
bolton egymás közelébe került a Vénusz és a Ju-
piter.” ◆ közelébenközelében vanvan 「Csúrindzsó-va ekini
kinszecusiteiru.」 „A kerékpárparkoló az állomás
közelében van.”

kinszeikinszei ◆ VénuszVénusz
kinszeikinszei ◆ tilalomtilalom
kinszeikinszei ◆ gondosagondosa készítettkészített terméktermék ◆ gon-gon-
dos készítésdos készítés
kinszeikinszei ◆ aranybólaranyból készültkészült 「Kinszeiszósoku-
hin」 „aranyból készült dísztárgy”

kinszeikinszei ◆ arányosságarányosság ◇ kinszeinotoretakinszeinotoreta
arányosarányos 「Kinszeinotoreta karada-o siteiru.」
„Arányos teste van.”

kinszeikinszei ◆ korai újkorkorai újkor ◆ kora újkorkora újkor
kinszeibungakukinszeibungaku ◆ Edo-kori irodalomEdo-kori irodalom
kinszeikjúkinszeikjú ◆ Vénusz-dombVénusz-domb
kinszeinotoretakinszeinotoreta ◆ arányosarányos 「Kinszeino-
toreta karada-o siteiru.」 „Arányos teste van.”

kinszeinotoreteinaikinszeinotoreteinai ◆ aránytalanaránytalan 「Karada-
no kinszeino toreteinai hito-va óideszu.」 „Sok
embernek aránytalan a teste.”

kinszeisikinszeisi ◆ kora újkori történelemkora újkori történelem
kinszeitaikinszeitai ◆ tiltott sávtiltott sáv
kinszekikinszeki ◆ ásványásvány ◆ emlékkőemlékkő ◆ fémekfémek ésés
kövekkövek ◆ fém- és kőeszközökfém- és kőeszközök
kinszekibunkinszekibun ◆ kőfeliratkőfelirat
kinszenkinszen ◆ anyagiakanyagiak 「Kare-va kinszenni mu-
toncsakuda.」 „Nem érdeklik az anyagiak.” ◆

pénzpénz 「Kinszenni kaerarenai szeisintekiendzso」
„pénzben nem kifejezhető lelki segítség”

kinszenkinszen ◆ érzelmekérzelmek ◆ kotokoto húrjahúrja ◇ kinszen-kinszen-
nifurerunifureru megfogómegfogó 「Kokorono kinszenni fureru
uta」 „megfogó dal”

kinszenbaisókinszenbaisó ◆ anyagi kártalanításanyagi kártalanítás
kinszendzsónokinszendzsóno ◆ anyagianyagi 「Kinszendzsóno
mondai」 „anyagi probléma”

kinszen-ikinszen-i ◆ izomrostizomrost ◇ szuigaikinszen-iszuigaikinszen-i
extrafuzálisextrafuzális izomrostizomrost ◇ szuinaikinszen-iszuinaikinszen-i
intrafuzális izomrostintrafuzális izomrost
kinszen-jokukinszen-joku ◆ pénzéhségpénzéhség 「Tósika-va
kinnszen-jokuni karareta.」 „A befektetőt elra-
gadta a pénzéhség.” ◆ pénzsóvárságpénzsóvárság

kinszen-jokunoarukinszen-jokunoaru ◆ pénzéhespénzéhes 「Szeidzsika-
va kinnszen-jokugaaru.」 „A politikusok pénz-
éhes emberek.”

kinszenkakinszenka ◆ körömvirágkörömvirág
kinszenkankakukinszenkankaku ◆ anyagianyagi érzékérzék
「Szeidzsika-va kinszenkankakuga kurutteiru.」
„A politikusoknak nincs érzékük az anyagiakhoz.”

kinszenmenkinszenmen ◆ anyagianyagi oldaloldal 「Kinszenmenno
endzso」 „anyagi segítség”

kinszen-nifurerukinszen-nifureru ◆ megfogómegfogó 「Kokorono kin-
szenni fureru uta」 „megfogó dal”

kinszen-nikomakaikinszen-nikomakai ◆ anyagiasanyagias
kinszen-nokanrikinszen-nokanri ◆ pénzgazdálkodáspénzgazdálkodás
kinszenszaikenkinszenszaiken ◆ pénzköveteléspénzkövetelés
kinszenszuitóbokinszenszuitóbo ◆ pénztárkönyvpénztárkönyv
kinszentekinakinszentekina ◆ anyagianyagi 「Kinszentekina
rieki-o motaraszu.」 „Anyagi előnye származik
belőle.”

kinszentekinabengikinszentekinabengi ◆ pénzajándékpénzajándék
kinszentekinikinszentekini ◆ anyagilaganyagilag 「Kinszentekini
konkjúsiteiru.」 „Anyagilag rosszul állok.”

kinszentekinikomatteirukotokinszentekinikomatteirukoto ◆ pénzzavarpénzzavar
「Tomodacsi-va imakinszentekini komatteiru.」
„A barátom pénzzavarba került.”

kinszentoraburukinszentoraburu ◆ anyagi problémaanyagi probléma
kinszentórokukikinszentórokuki ◆ pénztárgéppénztárgép
kinszenzukudekinszenzukude ◆ pénzpénz erejévelerejével 「Kinszen-
zukude mondai-o kaikecusita.」 „Pénz erejével ol-
dotta meg a problémát.”

kinszokukinszoku ◆ tiltástiltás ◆ tiltótiltó szabályszabály ◇ gjó-gjó-
tókinszokutókinszoku sorsor elejénelején tiltástiltás ◇ gjómacukin-gjómacukin-
szokuszoku sor végén tiltássor végén tiltás
kinszokukinszoku ◆ laktanyafogságlaktanyafogság 「Heisi-va hitoka
gecuno kinszoku-o meidzsirareta.」 „A katona
egyhavi laktanyafogságot kapott.” ◆ szobafog-szobafog-
ságság
kinszokumodzsikinszokumodzsi ◆ nem tördelhető írásjelnem tördelhető írásjel
kinszokusorikinszokusori ◆ tördeléstördelés
kinszukinszu ◆ aranypénzaranypénz ◆ pénzpénz
kinszudzsikinszudzsi ◆ aranycsíkaranycsík
kintaikintai ◆ mikobiontamikobionta
kintamakintama ◆ herehere ◆ heregolyóheregolyó
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kintamagacsidzsimiagarukintamagacsidzsimiagaru ◆ félelemtőlfélelemtől
összetöpörödikösszetöpörödik
kintama-okintama-o nigirunigiru ◆ megmogyorózmegmogyoróz 「Fuzakete
ottono kintama-o nigitta.」 „Viccből megmogyo-
rózta a férjét.”

kinteikintei ◆ meghatározás uralkodó általmeghatározás uralkodó által
kinteikintei ◆ ajándékozásajándékozás ◆ dedikálásdedikálás
kinteikenpókinteikenpó ◆ uralkodóuralkodó általáltal hozotthozott alkot-alkot-
mánymány
kinteiszurukinteiszuru ◆ ajándékozajándékoz 「Dzsicso-o szensze-
ini kinteisita.」 „A könyvemet a tanáromnak aján-
dékoztam.”

kintekikinteki ◆ céltábla közepecéltábla közepe
kinteki-okinteki-o itomeruitomeru ◆ beletalálbeletalál aa céltáblacéltábla
közepébeközepébe ◆ elérieléri aa hőnhőn áhítottáhított céltcélt 「Vak-
akusite sacsóno zano kinteki-o itometa.」 „Fiata-
lon elérte a hőn áhított igazgatói posztot.”

kintenkinten ◆ közelpontközelpont
kintenszaikintenszai ◆ tilos újrapublikálnitilos újrapublikálni
kintókintó ◆ egyenlőségegyenlőség ◆ egyöntetűségegyöntetűség ◇ ki-ki-
kaikintókaikintó esélyegyenlőségesélyegyenlőség ◇ kintóniszurukintóniszuru
egyenlővéegyenlővé tesztesz 「Tanano kankaku-o kintónis-
ita.」 „Egyenlő távolságra tettem a polcokat.”

kintókintó ◆ Közel-KeletKözel-Kelet
kintóhókintóhó ◆ egyenlőségiegyenlőségi törvénytörvény ◇ kikaikin-kikaikin-
tóhótóhó esélyegyenlőségiesélyegyenlőségi törvénytörvény ◇ dandzs-dandzs-
okojókikaikintóhóokojókikaikintóhó munkavállalókmunkavállalók nemeknemek
közti esélyegyenlőségét előíró törvényközti esélyegyenlőségét előíró törvény
kíntoiukíntoiu ◆ csikorogcsikorog
kintokimamekintokimame ◆ vörösbabvörösbab
kintómondaikintómondai ◆ közel-keleti kérdésközel-keleti kérdés
kintonkinton ◆ batátapürébatátapüré ◆ püréfalatpüréfalat ◇ kurik-kurik-
intoninton gesztenyepürégesztenyepüré ◇ kurikintonkurikinton
gesztenyepüré-falatgesztenyepüré-falat ◇ mamekintonmamekinton babpü-babpü-
réré
kintónakintóna ◆ egyenlőegyenlő 「Kintóna taigú-o uketa.」
„Egyenlő bánásmódban részesültem.”

kintónikintóni ◆ egyenlőenegyenlően 「Kéki-o kintóni vak-
eta.」 „Egyenlően elosztottam a tortát.”

kintóniszurukintóniszuru ◆ egyenlővéegyenlővé tesztesz 「Tanano
kankaku-o kintónisita.」 „Egyenlő távolságra tet-
tem a polcokat.”

kintónuszukintónuszu ◆ izomtónusizomtónus
kintorekintore ◆ edzésedzés ◆ izomgyakorlatizomgyakorlat

kintoreszurukintoreszuru ◆ edzedz
kintósokokukintósokoku ◆ közel-keleti országokközel-keleti országok
kintótaigúkintótaigú ◆ egyenlő bánásmódegyenlő bánásmód
kintóvarikintóvari ◆ egyenlő elosztásegyenlő elosztás
kinukinu ◆ ruharuha ◇ hanikinu-ohanikinu-o kiszenaikiszenai nemnem vá-vá-
logatjalogatja megmeg aa szavaitszavait 「Hani kinu-o kiszenai
iken-o itta.」 „Nem válogatta meg a szavait, ami-
kor a véleményét mondta.”

kinukinu ◆ selyemselyem
kinuburuikinuburui ◆ selyemszitaselyemszita
kinudófukinudófu ◆ finomszemcsésfinomszemcsés tofutofu ◆ puhapuha to-to-
fufu
kinudzsikinudzsi ◆ selyemanyagselyemanyag
kinugaszaszókinugaszaszó ◆ kinugaszakinugasza
kinugaszatakekinugaszatake ◆ bambuszgombabambuszgomba ◆ szömör-szömör-
csögcsög ◇ uszukikinugaszatakeuszukikinugaszatake fátylasfátylas szö-szö-
mörcsögmörcsög
kinugosikinugosi ◆ selyemszitán áttörésselyemszitán áttörés
kinugosidófukinugosidófu ◆ finomszemcsésfinomszemcsés tofutofu ◆ puhapuha
tofutofu
kinuitokinuito ◆ selyemszálselyemszál
kinukekinuke ◆ állottságállottság ◆ elcsüggedéselcsüggedés ◆ elked-elked-
vetlenedésvetlenedés
kinukesitakinukesita ◆ állottállott 「Kinukesitabíru」 „állott
sör” ◆ csüggedtcsüggedt 「Kinukesita hjódzsó」 „csüg-
gedt tekintet”

kinumoszurinkinumoszurin ◆ selyemmuszlinselyemmuszlin
kin-unkin-un ◆ pénzszerencsepénzszerencse
kin-ungaiikin-ungaii ◆ szerencséjeszerencséje vanvan aa pénzzelpénzzel
「Kare-va kin-ungaii.」 „Szerencséje van a pénz-
zel.”

kin-unmokin-unmo ◆ flogopitflogopit
kinunojónakinunojóna ◆ selymesselymes 「Kinunojóna hada」
„selymes bőr”

kinunoszukáfukinunoszukáfu ◆ selyemsálselyemsál
kinuorimonokinuorimono ◆ selyemszövetselyemszövet
kinu-okinu-o szakujónaszakujóna ◆ velőtrázóvelőtrázó 「Kinu-o sza-
kujóna himei」 „velőtrázó sikoly”

kinutakinuta ◆ ruhadöngölőruhadöngölő kőkő ◆ ruhadöngölőruhadöngölő ül-ül-
lőlő
kinutakocukinutakocu ◆ üllőüllő
kinuunmokinuunmo ◆ szericitszericit
kinuvatakinuvata ◆ selyemfoszlányselyemfoszlány
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kinuzurekinuzure ◆ ruhasuhogásruhasuhogás
kinzaikinzai ◆ környékkörnyék 「Hirosimano kinzaini szumu
.」 „Hirosima környékén lakik.” ◆ környezőkörnyező
falvakfalvak
kinzaikukinzaiku ◆ ötvösmunkaötvösmunka
kinzaikuninkinzaikunin ◆ aranyművesaranyműves
kinzaikusokuninkinzaikusokunin ◆ aranyművesaranyműves ◆ ötvösötvös
kinzankinzan ◆ aranybányaaranybánya
kinzokukinzoku ◆ egyegy helyenhelyen végigdolgozásvégigdolgozás ◆ le-le-
dolgozásdolgozás
kinzokukinzoku ◆ fémfém ◇ kikinzokukikinzoku nemesfémnemesfém ◇ ke-ke-
ikinzokuikinzoku könnyűfémkönnyűfém 「Arumi-va keikinzokuno
hitocudeszu.」 „Az alumínium a könnyűfémek
egyike.” ◇ dzsúkinzokudzsúkinzoku nehézfémnehézfém ◇ hikinzo-hikinzo-
kuku nemnem nemesnemes fémfém ◇ hikinzokugenszohikinzokugenszo nem-nem-
fémekfémek
kinzokubankinzokuban ◆ fémlapfémlap ◆ fémlemezfémlemez
kinzokugenszokinzokugenszo ◆ fémekfémek
kinzokuhenkinzokuhen ◆ fémdarabfémdarab ◆ fémforgácsfémforgács
kinzokuhirókinzokuhiró ◆ fémkifáradásfémkifáradás
kinzokujókaiginósikinzokujókaiginósi ◆ kohászkohász ◆ martinászmartinász
kinzokukaheikinzokukahei ◆ fémpénzfémpénz
kinzokukakókinzokukakó ◆ fémfeldolgozásfémfeldolgozás ◆ fémmeg-fémmeg-
munkálásmunkálás
kinzokukankinzokukan ◆ fémcsőfémcső
kinzokukókinzokukó ◆ fémmunkásfémmunkás
kinzokukógakukinzokukógaku ◆ fémkohászatfémkohászat
kinzokukógjókinzokukógjó ◆ fémiparfémipar
kinzokunenszúkinzokunenszú ◆ munkaévek számamunkaévek száma
kinzokunokinzokuno ◆ fémesfémes
kinzokuszeikinzokuszei ◆ fémből készültfémből készült
kinzokuszeikinzokuszei ◆ fémességfémesség ◆ fémszerűségfémszerűség
kinzokuszeihinkinzokuszeihin ◆ fémtermékfémtermék
kinzokuszeinokinzokuszeino ◆ fémből készültfémből készült ◆ fémesfémes
kinzokuszeinodógukinzokuszeinodógu ◆ fémeszközfémeszköz ◆ fém-fém-
szerszámszerszám
kinzokuszeinoitakinzokuszeinoita ◆ fémlemezfémlemez
kinzokuszenkinzokuszen ◆ fémhuzalfémhuzal
kinzokuszuiszokinzokuszuiszo ◆ fémes hidrogénfémes hidrogén
kinzokuszuiszokagóbucukinzokuszuiszokagóbucu ◆ fémhidridfémhidrid
kinzokuszurukinzokuszuru ◆ ledolgozledolgoz 「Szandzsúnen kin-
zokusita sain」 „30 évet ledolgozott alkalmazott”

kinzokutancsikikinzokutancsiki ◆ fémdetektorfémdetektor ◆ fémkere-fémkere-
sőső
kinzokutavasikinzokutavasi ◆ drótszivacsdrótszivacs
kinzokuteatekinzokuteate ◆ hűségjutalomhűségjutalom
kinzurukinzuru / kindzsirukindzsiru ◆ megtiltmegtilt 「Isa-va insu-
o kindzsita.」 „Az orvos megtiltotta az ivást.” ◆

tilttilt 「Kono sokuhintenkabucu-va kindzsiraretei-
ru.」 „Ez az élelmiszer-adalékanyag tiltva van.” ◇

kindzsienaikindzsienai muszájmuszáj 「Gimon-o kindzsi enai.」
„Muszáj megkérdőjeleznem.” ◇ kindzsienaikindzsienai
nemnem tudjatudja visszatartanivisszatartani 「Varai-o kindzsi
enakatta.」 „Nem tudtam visszatartani a neve-
tésemet.” ◇ kindzsirarerukindzsirareru tilostilos 「Micsideno
kicuen-va kindzsirareteiru.」 „Az utcán tilos a do-
hányzás.”

kiókió ◆ előzetességelőzetesség 「Kókecuacuno kió-va na-
katta.」 „Előzetesen nem volt magas vérnyomá-
sa.” ◆ múltmúlt 「Kió-va oubekarazu.」 „Borítsunk
fátylat a múltra!” ◇ kióniszakanoborukióniszakanoboru vissza-vissza-
menőlegesmenőleges 「Hóricu-va kióni szakanoboru
kórjoku-va nai.」 „A törvények nem visszamenő-
leges érvényűek.”

ki-oki-o cujokuszurucujokuszuru ◆ erőserős leszlesz ◆ erőterőt merítmerít
「Dzsúgaarukara ki-o cujokusite szentóni tatta.」
„Erőt merítettem abból, hogy van fegyverem, és a
csapat élére álltam.”

ki-oki-o cukaucukau ◆ feszélyezifeszélyezi magátmagát 「Ki-o cuka-
vanakutemoiikara, hitorigurasiga szuki.」 „Szere-
tek egyedül lakni, mert nem kell feszélyeznem ma-
gam.” ◆ figyelmesfigyelmes 「Vatasini ki-o cukatteitada-
ki, arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy olyan
figyelmes volt hozzám!” ◆ törődiktörődik 「Kare-va ki-
o cukauszoburi-o miszenagaramo mattakukocs-
csino iken-o uke irenai.」 „A fiúm úgy tesz, mint-
ha törődne velem, de egyáltalán nem fogadja el a
véleményemet.” ◆ vigyázvigyáz rárá 「Gominoriszaiku-
rude kankjóni ki-o cukaó.」 „Vigyázzunk a kör-
nyezetünkre, hasznosítsuk újra a hulladékot!”

ki-oki-o cukavaszerucukavaszeru ◆ terhéreterhére vanvan 「Hitoni ki-
o cukavaszetakunai.」 „Nem szeretnék mások ter-
hére lenni.”

ki-oki-o cukecuke ◆ haptákhapták 「Heisi-va ki-o cuke-o si-
ta.」 „A katona haptákba vágta magát.” ◆ vi-vi-
gyázzgyázz ◆ vigyázzállásvigyázzállás
ki-oki-o cukerucukeru ◆ ügyelügyel 「Ieno kadonibucukete ko-
vaszanaijóni ki-o cuketa.」 „Ügyelt arra, hogy ne-
hogy leverje a ház sarkát.” ◆ vigyázvigyáz 「Ki-o cu-
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kete.」 „Vigyázz magadra!” ◇ karadaniki-okaradaniki-o cu-cu-
kerukeru vigyázvigyáz magáramagára 「Karadani ki-o cukete!」
„Vigyázz magadra!”

ki-oki-o cuketecukete ◆ óvatosanóvatosan 「Ki-o cukete unten-
szuru.」 „Óvatosan vezet.”

kiocsikiocsi ◆ elcsüggedéselcsüggedés ◆ elkedvetlenedéselkedvetlenedés
ki-oki-o csiraszucsiraszu ◆ elterelieltereli aa figyelmétfigyelmét
「Szóon-va kareno ki-o csirasita.」 „A zaj elterel-
te a figyelmét.”

kiocsiszurukiocsiszuru ◆ elcsüggedelcsügged ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik
「Csímuga makete kiocsisita.」 „Elkedvetlened-
tem, mert kikapott a csapatom.”

ki-oki-o dótenszaszerudótenszaszeru ◆ felzaklatfelzaklat 「Szenszó-
nonjúszude kiga dótensita.」 „A háborús hírek
felzaklatták.”

ki-oki-o hakuhaku ◆ kiteszkitesz magáértmagáért 「Kin-júkikino
naka, kono kaisa-va juiicuki-o haiteiru.」 „A gaz-
dasági válságban ez a vállalat az egyedüli, amely
kitesz magáért.”

ki-oki-o haraszuharaszu ◆ felvidítjafelvidítja magátmagát 「Ongaku-o
kiite ki-o harasita.」 „Zenével vidította fel magát.”

ki-oki-o haricumeruharicumeru ◆ stresszelstresszel 「Ki-o hari cum-
eteii sigoto-va dekinai.」 „Nem tudok stressz alatt
jól dolgozni.”

ki-oki-o haricumeteharicumete ◆ feszültenfeszülten 「Ki-o hari cum-
ete dzsikennonjúszu-o kiita.」 „Feszülten hallgat-
ta a hírt a bűnesetről.”

ki-o haruki-o haru ◆ megfeszíti az idegeitmegfeszíti az idegeit
ki-oki-o hikisimeruhikisimeru ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik 「Mondai-
o kaikacusijóto ki-o hiki simeta.」 „Nekigyürkőz-
tem, hogy megoldjam a problémát.” ◆ össze-össze-
szediszedi magátmagát 「Ki-o hiki simete ganbarihadzsi-
meta.」 „Összeszedte magam, és igyekezni kezd-
tem.”

ki-oki-o hikitataszeruhikitataszeru ◆ bátorítbátorít 「Sósza-va ocsi
kondeiru heisino ki-o hiki tataszeta.」 „A hadnagy
bátorította a magába roskadt katonát.” ◆ istápolistápol

ki-oki-o hikuhiku ◆ felkeltifelkelti aa figyelmetfigyelmet 「Kodomo-va
ojano ki-o hikótosita.」 „A gyerek próbálta felkel-
teni a szülő figyelmét.” ◆ kipuhatoljakipuhatolja aa szán-szán-
dékátdékát
kioikioi ◆ buzgóságbuzgóság 「Kioiszugi!」 „Túlbuzgó
vagy!” ◆ erőlködéserőlködés 「Mukasikara damedatta-

node mattaku kioiganai.」 „Sohasem sikerült ne-
ki, ezért egyáltalán nem is erőlködik.” ◆ hajtáshajtás
ki-oki-o icuniszuruicuniszuru ◆ egybehangolegybehangol 「Júkókokuto
ki-o icunisita keizaiszeiszaku-o totta.」 „A baráti
országgal egybehangolt gazdasági politikához
nyúlt.” ◆ egyegy kerékvágásbankerékvágásban haladhalad ◆ iga-iga-
zodikzodik 「Kareno kangae katato ki-o icunisita.」
„Igazodtam a gondolatmenetéhez.” ◆ követkövet
「Kono kunino hatten-va gidzsucuhattenno reki-
sito ki-o icunisitekita.」 „Az ország követte a tech-
nológiai fejlődést.” ◆ ugyanolyanugyanolyan útonúton járjár
「Nicsibeiga ki-o icunisite keizaitaiszaku-o ut-
ta.」 „Japán és Amerika ugyanolyan gazdaságpo-
litikát kezdett.”

ki-oki-o ireruireru ◆ lelkesediklelkesedik 「Ki-o irete sigotoszu-
ru.」 „Lelkesedéssel dolgozik.”

kioitacukioitacu ◆ felbuzdulfelbuzdul 「Kono hon-o kakóto kioi
tatta.」 „Felbuzdultam, hogy megírjam ezt a
könyvet.” ◆ hajthajt 「Makete-va ikenaito kioi tat-
ta.」 „Hajt, hogy ne veszítsen.”

ki-oki-o jokuszurujokuszuru ◆ megmeg leszlesz hozvahozva aa kedvekedve
「Taisóni ki-o jokusite, motto kattejaróto omot-
ta.」 „Az elsöprő győzelem meghozta a kedvemet,
és még többet akartam nyerni.”

ki-oki-o jurumerujurumeru ◆ lankadlankad aa figyelmefigyelme 「Ki-o
jurumezu kanszenjobóni tori kumimaszu.」
„Lankadatlan figyelemmel próbáljuk elkerülni a
fertőzést.”

ki-oki-o juruszujuruszu ◆ bizalmábabizalmába fogadfogad 「Szagisito
sirazuni ki-o jurusite damaszareta.」 „Nem tud-
tam, hogy csaló, ezért a bizalmamba fogadtam,
és végül átejtett.” ◆ biztonságosnakbiztonságosnak érziérzi ma-ma-
gátgát 「Ki-o jurusitaszukini szaifuga nuszumare-
ta.」 „Biztonságosnak éreztem magam, és ellop-
ták a pénztárcámat.” ◆ felajánljafelajánlja magátmagát
「Kanodzso-va karesini ki-o jurusitesimatta.」 „A
nő felajánlotta magát a barátjának.” ◆ közeliközeli
「Kareto-va ki-o juruszu nakada.」 „Közeli bará-
tok vagyunk.” ◆ megbízikmegbízik 「Mizu sirazuno mo-
noni ki-o juruszuna.」 „Nem szabad ismeretle-
nekben megbízni!”

ki-oki-o juruszunakajuruszunaka ◆ puszipajtáspuszipajtás 「Szuguni
ki-o juruszu nakaninatta.」 „Gyorsan puszipajtá-
sok lettek.”

ki-oki-o kaerukaeru ◆ meggondoljameggondolja magátmagát 「Kekkon-
szurucumoridattaga, ki-o kaeta.」 „Meg akart há-
zasodni, de meggondolta magát.”
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ki-o kikasiteki-o kikasite ◆ tapintatosantapintatosan
ki-oki-o kikaszerukikaszeru ◆ figyelmesfigyelmes ◆ tapintatosantapintatosan
jár eljár el
ki-oki-o kikaszetekikaszete ◆ figyelmesenfigyelmesen 「Ki-o kikasze-
te ninsincsúno dzsoszeini szeki-o juzutta.」 „Fi-
gyelmesen átadta a helyét a nőnek.”

ki-oki-o kikaszukikaszu ◆ tapintatostapintatos 「Dzsoszeini taisite
ki-o kikaszukoto-va taiszecudeszu.」 „Tapintatos-
nak kell lenni a nőkkel szemben.”

kiokukioku ◆ emlékemlék 「Furui kioku-o omoi dasita.」
„Eszembe jutott egy régi emlék.” ◆ emlékezésemlékezés
◆ emlékezetemlékezet 「Kono kotoba-va kiokuni nokot-
ta.」 „Ez a szó megmaradt az emlékezetemben.” ◆

memóriamemória 「Vatasi-va kiokuga varui.」 „Rossza a
memóriám.” ◇ tankikiokutankikioku rövidrövid távútávú memó-memó-
riaria ◇ csókikiokucsókikioku hosszúhosszú távútávú memóriamemória ◇ cu-cu-
gónojoikiokugónojoikioku szelektív emlékezetszelektív emlékezet
ki-oki-o kubarukubaru ◆ ügyelügyel 「Mizuszasiniicumo mizu-
gaarujóni ki-o kubatta.」 „Ügyelt arra, hogy min-
dig legyen víz a kancsóban.”

ki-oki-o kudzsikukudzsiku ◆ elveszielveszi aa kedvétkedvét 「Kareno
hitokotoga bokuno ki-o kudzsiita.」 „Egyetlen
szóval elvette a kedvemet.”

kiokugafúkaszurukiokugafúkaszuru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Sin-
szaino kiokuga fúkasita.」 „A földrengés emléke
feledésbe merült.”

kiokugatobukiokugatobu ◆ emlékezetkihagyásaemlékezetkihagyása vanvan ◆

filmszakadásafilmszakadása vanvan 「Jopparatte kiokuga ton-
da.」 „Túl sokat ittam, és filmszakadásom volt.”

kiokugémukiokugému ◆ memóriajátékmemóriajáték
kiokujórjókiokujórjó ◆ memóriakapacitásmemóriakapacitás
kiokuninokorukiokuninokoru ◆ emlékezetébenemlékezetében megmaradmegmarad
「Szakunennokotogaamari kiokuni nokottei-
nai.」 „A múlt év nem nagyon maradt meg az em-
lékezetemben.” ◆ megmaradmegmarad azaz emlékezeté-emlékezeté-
benben 「Kiokuni nokoru benkjónotto」 „olyan ta-
nulási módszer, amivel a tanult dolog megmarad
az emlékezetünkben”

kiokunokakerakiokunokakera ◆ emlékfoszlányemlékfoszlány
kioku-okioku-o tajorinitajorini ◆ emlékezetbőlemlékezetből
「Kiokudake-o tajorini szenszeino kao-o kaitemi-
ta.」 „Pusztán emlékezetből megpróbáltam leraj-
zolni a tanáromat.”

kiokurekiokure ◆ feszélyezettségfeszélyezettség 「Erai hitono
maede-va kiokureszuru.」 „Magas rangú ember
előtt feszélyezettséget érzek.”

kiokurjokukiokurjoku ◆ emlékezőképességemlékezőképesség ◆ emléke-emléke-
zőtehetségzőtehetség ◆ memóriamemória 「Kare-va kiokurjoku-
ga teikasiteiru.」 „Rossz a memóriája.”

kiokurjokukunrenkiokurjokukunren ◆ agytornaagytorna
kiokurjokukunren-okiokurjokukunren-o szuruszuru ◆ agytornázikagytornázik
「Gémude kiokurjokukunren-o siteiru.」 „Játék-
kal agytornázik.”

ki-oki-o kuruvaszerukuruvaszeru ◆ megőrjítmegőrjít 「Kono tancsó-
na sigoto-va atama-o kuruvaszeru.」 „Megőrjít ez
a monoton munka.”

kiokusógaikiokusógai ◆ emlékezetzavaremlékezetzavar
ki-oki-o kuszaraszerukuszaraszeru ◆ elrontjaelrontja aa kedvétkedvét
「Hihanni ki-o kuszaraszeta.」 „A kritika elron-
totta a kedvemet.”

kiokuszócsikiokuszócsi ◆ háttértárolóháttértároló ◆ memóriamemória ◆

tárolóegységtárolóegység ◆ tárolóeszköztárolóeszköz
kiokuszósicukiokuszósicu ◆ amnéziaamnézia ◆ emlékezetkiha-emlékezetkiha-
gyásgyás ◆ emlékezetvesztésemlékezetvesztés ◆ tudatvesztéstudatvesztés

kiokuszubekikiokuszubeki ◆ emlékezetesemlékezetes 「Kiokuszubeki
hi」 „emlékezetes nap”

kiokuszurukiokuszuru ◆ emlékszikemlékszik 「Szono dekigoto-va
szenmeini kiokusiteimaszu.」 „Tisztán emlék-
szem arra az eseményre.” ◆ megjegyezmegjegyez
「Utanomerodí-o kiokusita.」 „Megjegyeztem az
ének dallamát.” ◆ memorizálmemorizál 「Dzsúso-o kioku-
sita.」 „Memorizáltam a címet.” ◇ namanama-namanama-
sikukiokuszurusikukiokuszuru magamaga előttelőtt látjalátja 「Szaigai-
o imadani namanamasiku kiokusiteiru.」 „Még
most is magam előtt látom a katasztrófát.”

kiokuszurutokorokiokuszurutokoro ◆ emlékezetemlékezet 「Vatasino
kiokuszurutokoronijorebakore-va hontódeszu.」
„Emlékezetem szerint ez igaz.”

ki-oki-o magiravaszumagiravaszu ◆ elterelieltereli aa figyelmétfigyelmét
「Ijanakotokara ki-o magiravaszutameni oszake-
o nonda.」 „Ivott, hogy elterelje a figyelmét a kel-
lemetlenségről.” ◆ menekülmenekül 「Sigoto-o site kana-
simikara ki-o magiravasita.」 „Szomorúságában a
munkájába menekült.”

ki-oki-o mavasiszugirumavasiszugiru ◆ túlkombináltúlkombinál 「Ki-o ma-
vasiszugitajóda.」 „Úgy látszik, túlkombináltam a
dolgot.”

ki-oki-o mavaszumavaszu ◆ kombinálkombinál 「Ki-o mavaszana-
ide! Nantokanarujo.」 „Nem kell kombinálni,
majd csak lesz valahogy!” ◆ túlkombináltúlkombinál
「Kimi-va icumo ki-o mavasiszugidajo.」 „Te
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mindig túlkombinálod a dolgot.” ◇ ki-oki-o mavas-mavas-
iszugiruiszugiru túlkombináltúlkombinál 「Ki-o mavasiszugitajó-
da.」 „Úgy látszik, túlkombináltam a dolgot.”

ki-oki-o momumomu ◆ aggódikaggódik 「Dorobó-va icu cuka-
marukato mainicsiki-o monda.」 „A tolvaj min-
den nap aggódott, hogy elkapják.” ◆ gyötrigyötri ma-ma-
gátgát 「Kanodzso-va tadanóvaszani ki-o monda.」
„Egy egyszerű pletyka miatt gyötörte magát.” ◆

izgulizgul 「Kare-va kenkóni ki-o mondeiru.」 „Izgul
az egészsége miatt.”

kiomonakiomona ◆ lehangolólehangoló 「Kiomona hibiga cuzu-
iteiru.」 „Lehangolóak a napjaim.” ◆ unalmasunalmas
「Kiomona szagjó」 „unalmas munka”

ki-oki-o motaszerumotaszeru ◆ felkeltifelkelti azaz érdeklődésétérdeklődését
◆ hitegethiteget 「Kare-va honkidemonai dzsoszeini
ki-o motaszeta.」 „Hitegette a nőt, akivel nem is
voltak komoly szándékai.” ◆ reménnyelreménnyel ke-ke-
csegtetcsegtet 「Amari ki-o motaszetakunai.」 „Nem
akarlak reményekkel kecsegtetni.”

kionkion ◆ hőmérséklethőmérséklet 「Kion-va kjúni szagat-
ta.」 „A hőmérséklet hirtelen lecsökkent.” ◆ lég-lég-
hőmérséklethőmérséklet ◇ szaikókionszaikókion legmagasabblegmagasabb hő-hő-
mérsékletmérséklet ◇ szaiteikionszaiteikion legalacsonyabblegalacsonyabb
hőmérséklethőmérséklet
kionkion ◆ alaphangalaphang
kiongjakutenkiongjakuten ◆ hőmérsékleti inverzióhőmérsékleti inverzió
kióniszakanoborukióniszakanoboru ◆ visszamenőlegesvisszamenőleges
「Hóricu-va kióni szakanoboru kórjoku-va nai.」
„A törvények nem visszamenőleges érvényűek.”

kion-nohenkakion-nohenka ◆ hőmérséklet-változáshőmérséklet-változás
ki-o nomareruki-o nomareru ◆ meghökkenmeghökken
ki-oki-o nukunuku ◆ elnagyolelnagyol 「Mendóninatte ki-o nu-
itesimatta.」 „Macerásnak éreztem, és elnagyol-
tam.” ◆ lazítlazít 「Ki-o nuku hima-va nakatta.」
„Nem volt időm lazítani.”

ki-oki-o ocsicukeruocsicukeru ◆ erőserős leszlesz 「Ki-o ocsi cukete
kiitekudaszai.」 „Kérem, legyen erős, és hallgas-
son meg!” ◆ megnyugszikmegnyugszik 「Ongaku-o kiite ki-
o ocsi cuketa.」 „Zenét hallgattam, hogy megnyu-
godjak.”

ki-oki-o otoszuotoszu ◆ csüggedcsügged 「Ki-o otoszanaide!」
„Ne csüggedj!”

ki-oki-o rakunisiterakunisite ◆ lazánlazán 「Ki-o rakunisite men-
szecuni idondekudaszai.」 „Lazán kell menni ál-
lásinterjúra.”

ki-oki-o rakuniszururakuniszuru ◆ elűzielűzi aa gondjátgondját 「Piano-o
hiite ki-o rakunisita.」 „Zongorázással elűztem a
gondjaimat.” ◆ nyugodtnyugodt leszlesz 「Ki-o rakunisite
sikenni idonda.」 „Nyugodtan mentem a vizsgá-
ra.”

kiórekikióreki ◆ betegségtörténetbetegségtörténet ◆ korábbikorábbi be-be-
tegségektegségek 「Isa-va kiórekinicuite tazuneta.」
„Az orvos a korábbi betegségeimre volt kíváncsi.”
◆ kórelőzménykórelőzmény
ki-oki-o sizumerusizumeru ◆ megnyugtatjamegnyugtatja magátmagát 「Dó-
nika ki-o sizumeta.」 „Valamennyire sikerült
megnyugtatnom magam.”

kiósókiósó ◆ korábbikorábbi betegségekbetegségek ◆ kórelőzménykórelőzmény

ki-oki-o szoguszogu ◆ elmegyelmegy aa kedvekedve 「Nagai
sószecu-o jomu ki-o szogareta.」 „Elment a ked-
vem elolvasni a hosszú regényt.”

kioszukukioszuku ◆ elárusítóelárusító bódébódé ◆ kioszkkioszk ◆ tra-tra-
fikfik ◆ újságosbódéújságosbódé
ki-o terauki-o terau ◆ különcködikkülöncködik
ki-oki-o torarerutorareru ◆ elvonjaelvonja aa figyelmétfigyelmét ◆ el-el-
vonjavonja aa figyelmétfigyelmét valamivalami 「Kare-va góonni
ki-o toraretesimatta.」 „Elvonta a figyelmét a dü-
börgés.” ◆ foglalkoztatfoglalkoztat 「Taidzsúnibakari ki-
o torareteiru.」 „Csak a testsúlya foglalkoztatja.”
◆ kiesikkiesik aa szerepébőlszerepéből 「Haijú-va kankjakuno
szekini ki-o torareta.」 „A színész a néző köhögé-
sétől kiesett a szerepéből.” ◆ lekötleköt 「Bideogé-
muni ki-o torareteiru.」 „Leköti a videójáték.” ◆

leköti a figyelmétleköti a figyelmét
ki-oki-o torimodoszutorimodoszu ◆ felocsúdikfelocsúdik 「Bikkusite
asi-o tometaga ki-o tori modosite szakini szuszun-
da.」 „Meglepődve megálltam, majd felocsúdva
folytattam az utamat.” ◆ magáhozmagához tértér 「Nanto-
ka ki-o tori modosita.」 „Nagy nehezen magam-
hoz tértem.” ◆ visszanyerivisszanyeri aa kedvétkedvét 「Ki-
o tori modosite sigotoni hagenda.」 „Visszanyert
kedvvel nekiveselkedtem a munkának.” ◆

visszanyerivisszanyeri azaz eszméletéteszméletét 「Sissinsita
dzsoszei-va szugu ki-o tori modosita.」 „Az ájult
nő hamar visszanyerte az eszméletét.”

ki-oki-o torinaoszutorinaoszu ◆ összeszediösszeszedi magátmagát 「Ki-o
tori naosite futatabi sigotoni hagenda.」 „Össze-
szedtem magam, és újra nekiálltam a munkának.”

ki-oki-o torutoru ◆ elvonjaelvonja aa figyelmétfigyelmét 「Ongakuni
ki-o torarete benkjódekinakatta.」 „Elvonta a fi-
gyelmemet a zene a tanulásról.”

18941894 ki-o momu ki-o momu – ki-o toru ki-o toru AdysAdys



kiottakiotta ◆ terjengősterjengős 「Kare-va kiotta bunsó-o
kaita.」 „Terjengős szöveget írt.”

kioukiou ◆ buzgóbuzgó 「Kioi szugita.」 „Túlbuzgó vol-
tam.” ◆ erőlködikerőlködik 「Kiouto sippaiszuru.」 „Ha
erőlködünk, hibázunk.” ◆ erőlteterőltet 「Kiotta bun-
tai」 „erőltetett stílus” ◆ ügybuzgóügybuzgó 「Kareno ki-
otta tokoro-va kiravareru.」 „Annyira ügybuzgó,
hogy azt már senki sem szereti.” ◇ kiottakiotta ter-ter-
jengősjengős 「Kare-va kiotta bunsó-o kaita.」 „Ter-
jengős szöveget írt.”

ki-oki-o usinauusinau ◆ elájulelájul 「Amarinosokkude ki-o
usinatta.」 „Elájult a nagy megrázkódtatástól.”

ki-oki-o varukuszuruvarukuszuru ◆ megsértődikmegsértődik 「Iken-o só-
dzsikini ittara aitega ki-o varukusita.」 „Amikor
őszintén megmondtam a véleményem, megsértő-
dött.”

kípákípá ◆ kapuskapus ◇ taimukípátaimukípá időmérőidőmérő ◇

hauszu-kípáhauszu-kípá házvezetőházvezető ◇ handorukípáhandorukípá ki-ki-
jelölt kocsivezetőjelölt kocsivezető
kípaddokípaddo ◆ billentyűzetbillentyűzet ◇ szúcsikípaddoszúcsikípaddo
számbillentyűzetszámbillentyűzet
kípancsákípancsá ◆ adatbevivőadatbevivő ◆ kártyalyukasztókártyalyukasztó
◆ szalaglyukasztószalaglyukasztó
kípászonkípászon ◆ kulcsemberkulcsember ◆ kulcsfigurakulcsfigura
kí-pointokí-pointo ◆ kulcskérdéskulcskérdés ◆ lényeglényeg 「Kí-
pointo-o oszaeta.」 „Megragadta a lényeget.”

kipparikippari ◆ határozottanhatározottan 「Kippari kotaeta.」
„Határozottan válaszoltam.”

kipparikotovarukipparikotovaru ◆ lesöpörlesöpör 「Teian-va kippari
kotovarareta.」 „Lesöpörték a javaslatát.”

kipparitokipparito ◆ egyszer,egyszer, ss mindörökremindörökre 「Kare-
va kipparitotabako-o jameta.」 „Egyszer, s mind-
örökre abbahagyta a dohányzást.” ◆ határozot-határozot-
tantan 「Kipparito jókjú-o tatta.」 „Határozottan
elutasította a kérést.”

kipparitositakipparitosita ◆ határozotthatározott 「Kipparitosita
taido」 „határozott hozzáállás”

kippókippó ◆ jójó hírhír 「Kippógaarujo!」 „Van egy jó
hírem!”

kippukippu ◆ jegyjegy 「Densano kippu-o katta.」 „Vo-
natjegyet vettem.” ◇ eiganokippueiganokippu mozijegymozijegy ◇

ófukukippuófukukippu menettértimenettérti jegyjegy ◇ ófukukippuófukukippu
retúrjegyretúrjegy ◇ katamicsikippukatamicsikippu jegyjegy csakcsak odaoda
「Katamicsikippu-o katta.」 „Vettem egy jegyet
csak oda.” ◇ furíkippufuríkippu szabadjegyszabadjegy

kippukippu ◆ jellemjellem ◆ természettermészet 「Kippunoii oto-
ko」 „jó természetű ember”

kippugajoikippugajoi ◆ jószívűjószívű 「Kare-va kippuga jok-
uteicumo gocsiszósitekureru.」 „Jószívű, mindig
megvendégel.”

kippunodzsidóhanbaikikippunodzsidóhanbaiki ◆ jegyárusítójegyárusító au-au-
tomatatomata
kippunonedankippunonedan ◆ jegyárjegyár
kippu-okippu-o kaukau ◆ jegyetjegyet váltvált 「Dokode kippu-o
kaemaszuka?」 „Hol lehet jegyet váltani?”

kippu-okippu-o kirukiru ◆ jegyetjegyet kilyukasztkilyukaszt 「Sasó-va
kippu-o kitta.」 „A kalauz kilyukasztotta a jegyet.”

kippúrikippúri ◆ jegyárusjegyárus
kippúribakippúriba ◆ jegyárusítójegyárusító helyhely ◆ jegypénz-jegypénz-
tártár 「Ekino kippúri ba」 „állomás jegypénztára”

kípukípu ◆ fenntartásfenntartás ◆ megőrzésmegőrzés ◆ tartástartás
kípurirékípuriré ◆ öntartó reléöntartó relé
kipuroszukipuroszu ◆ CiprusCiprus
kipuroszudzsinkipuroszudzsin ◆ ciprusiciprusi
kipuroszunokipuroszuno ◆ ciprusiciprusi
kípuszurukípuszuru ◆ fenntartfenntart 「Szeki-o kípuszuru.」
„Fenntartja az ülőhelyet.” ◆ magánálmagánál tarttart
「Ragubínobóru-o kípuszuru.」 „Magánál tartja
a rögbilabdát.” ◆ megőrizmegőriz 「Gendzsó-o kípuszu-
ru.」 „Megőrzi a jelenlegi állapotot.”

kirabijakanakirabijakana ◆ káprázatoskáprázatos 「Kirabijakana
jakei-o mivatasita.」 „Néztem a káprázatos éjsza-
kai fényeket.” ◆ pompáspompás 「Kirabijakana joszói」
„pompás öltözék” ◆ tüneményestüneményes 「Kirabijaka-
na mirai-o szózósita.」 „Tüneményes jövőt kép-
zeltem el.”

kirabosikirabosi ◆ sziporkázósziporkázó csillagokcsillagok 「Aidoruta-
csiga kirabosino gotoku tódzsószuru.」 „Szipor-
kázó csillagokként tűnnek fel a hírességek.”

kiraikirai ◆ hajlamhajlam 「Kare-va dzsinsuszabecuno ki-
raigaaru.」 „Rasszista hajlamai vannak.” ◆ meg-meg-
különböztetéskülönböztetés ◆ szabályszabály ◆ utálatutálat ◇ ei-ei-
kokugiraikokugirai anglofóbiaanglofóbia ◇ kirainakiraina utálutál 「Hóren
szóga kirai.」 „Utálom a spenótot.” ◇ kirainakukirainaku
tekintettekintet nélkülnélkül 「Dandzsono kirainaku szaijó-
szuru.」 „Nemre való tekintet nélkül alkalmazni
fogjuk!” ◇ kuvazugiraikuvazugirai vakvak előítéletelőítélet ◇ ku-ku-
vazugiraiszuruvazugiraiszuru utálja,utálja, pedigpedig mégmég megmeg semsem
kóstoltakóstolta 「Kare-va foagura-o kuvazu giraisitei-
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ru.」 „Utálja a libamájat, pedig még meg sem kós-
tolta.”

kiraikirai ◆ aknaakna 「Gunkan-va kiraini fureta.」 „A
hajó aknára futott.” ◆ tengeritengeri aknaakna 「Kirai-
o fuszecusita.」 „Tengeri aknákat raktak le.” ◇

keirjúkiraikeirjúkirai tengerfenékheztengerfenékhez kötöttkötött aknaakna ◇

szuiacukiraiszuiacukirai nyomásra robbanó aknanyomásra robbanó akna
kiraifuszecukankiraifuszecukan ◆ aknarakó hajóaknarakó hajó
kiraigaarukiraigaaru ◆ hajlamoshajlamos 「Nani-o sitemo, szugu
futorukiraigaaru.」 „Bármit csinálok, hajlamos
vagyok hízni.”

kiraigenkiraigen ◆ aknamezőaknamező
kirainakiraina ◆ irtózikirtózik 「Hebi-va kiraideszu.」 „Irtó-
zom a kígyóktól.” ◆ utálutál 「Hóren szóga kirai.」
„Utálom a spenótot.” ◆ utáltutált 「Kiraina rjóri-
va nai.」 „Semelyik ételt sem utálom.” ◇ otoko-otoko-
girainagiraina férfigyűlölőférfigyűlölő 「Otokogiraina on-na」
„férfigyűlölő nő” ◇ on-nagirainaon-nagiraina nőgyűlölőnőgyűlölő
「On-nagiraina otoko」 „nőgyűlölő férfi” ◇ nin-nin-
gengirainagengiraina embergyűlölőembergyűlölő 「Ningengiraina ne-
ko.」 „Embergyűlölő macska.”

kirainakukirainaku ◆ tekintettekintet nélkülnélkül 「Dandzsono ki-
rainaku szaijószuru.」 „Nemre való tekintet nél-
kül alkalmazni fogjuk!”

kiraininarukiraininaru ◆ megutálmegutál 「Fujuga kiraininatta.」
„Megutáltam a telet.”

kiraiszótókiraiszótó ◆ aknamentesítésaknamentesítés
kiraiszótóteikiraiszótótei ◆ aknaszedő naszádaknaszedő naszád
kirakirakagajakukirakirakagajaku ◆ csillogcsillog 「Kanodzsono
megagirakira kagajaita.」 „A nő szeme csillogott.”
◆ ragyogragyog 「Szorani-va hosigakirakira kagajaite-
ita.」 „Az égen ragyogtak a csillagok.” ◆ tündök-tündök-
liklik 「Daijamondo-va kirakira kagajaiteita.」 „A
gyémánt tündöklött.”

kirakiraszurukirakiraszuru ◆ csillogócsillogó 「Kirakiraszuru hó-
szeki」 „csillogó drágakő” ◆ ékesékes
「Ohimeszama-va kirakirasiteirunekkureszu-o
cuketeita.」 „A királylányon ékes nyaklánc volt.”
◆ gyöngyözikgyöngyözik 「Kanodzsono me-va namidade-
kirakirasiteita.」 „Gyöngyözött a szeme a könny-
től.” ◆ ragyogragyog 「Hosi-va kirakirasiteita.」 „Ra-
gyogtak a csillagok.”

kirakiratokirakirato ◆ csillogvacsillogva ◆ tündökölvetündökölve
kirakunakirakuna ◆ gondtalangondtalan 「Kirakuna szeikacu」
„gondtalan élet” ◆ lezserlezser 「Kirakuna hito」 „le-
zser ember” ◆ nyugisnyugis 「Kirakuna kucsó」 „nyu-

gis hangvétel” ◆ oldottoldott 「Kirakuna fun-iki」
„oldott légkör” ◆ stresszmentesstresszmentes 「Kirakuna
sokubakankjó」 „stresszmentes munkakörnye-
zet”

kirakunikirakuni ◆ bátranbátran 「Pátíni kirakuni goszank-
akudaszai.」 „Bátran vegyenek részt az összejö-
vetelen!” ◆ gondtalanulgondtalanul 「Dzsinszei-o kirakuni
ikiru.」 „Gondtalanul éli életét.” ◆ lezserüllezserül
「Kirakuni kanodzsoni hanasikaketa.」 „Lezserül
megszólította a nőt.” ◆ nyugisannyugisan 「Kirakunija-
re!」 „Csak nyugisan!” ◆ nyugodtannyugodtan 「Kareni-
va kirakuni szódandekiru.」 „Nyugodtam fordul-
hatok hozzá tanácsért.”

kiramekaszukiramekaszu ◆ felcsillantfelcsillant 「Hitomi-o kira-
mekasita.」 „Felcsillantotta a szemét.” ◆ meg-meg-
csillantcsillant 「Kinba-o kiramekasita.」 „Megcsillan-
totta az aranyfogát.” ◆ megvillantmegvillant 「Gekidanni
haitte szainó-o kiramekasita.」 „A színtársulatba
lépve megvillantotta a tehetségét.”

kiramekikirameki ◆ csillogáscsillogás 「Hószekino kirameki」
„drágakő csillogása” ◆ ragyogásragyogás 「Hosino ki-
rameki」 „csillagok ragyogása” ◆ tündökléstündöklés
「Haijúnokirameki」 „színész tündöklése” ◇

issun-nokirameki-oissun-nokirameki-o hanacuhanacu felvillanfelvillan 「Hos-
iga issunno kirameki-o hanatta.」 „A csillag felvil-
lant.”

kiramekukirameku ◆ csillogcsillog 「Szuimen-va cukino hikar-
idekirameita.」 „A víz felülete csillogott a hold-
fényben.” ◆ kiviláglikkiviláglik 「Kanodzsono kaivani-
va csiszeigakirameiteita.」 „Beszédéből kiviláglott
az intelligenciája.” ◆ megvillanmegvillan 「Kurajamide
katana-va issunkirameita.」 „A sötétben megvil-
lant egy kard.” ◆ sziporkáziksziporkázik 「Raitoappude
macsigakirameita.」 „A díszkivilágításban szipor-
kázott a város.” ◆ tündökliktündöklik 「Kirameku szainó-
gaaru.」 „Tündöklő tehetsége van.” ◆ tündököltündököl
「Szorani hosigakirameiteita.」 „Az égen tündö-
költek a csillagok.”

kirarakirara ◆ csillámcsillám
kiraramusikiraramusi ◆ pikkelykepikkelyke
kirarerukirareru ◆ vanvan rajtarajta 「Kare-va szétá-o kite-
ita.」 „Pulóver volt rajta.”

kiraritíkirarití ◆ kiralitáskiralitás
kiraritokirarito ◆ megcsillanvamegcsillanva
kiraritohikarukiraritohikaru ◆ megcsillanmegcsillan 「Sibafudedaija-
mondogakirarito hikatta.」 „A fűben megcsillant
egy gyémánt.”
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kirarubunsikirarubunsi ◆ királis molekulakirális molekula
kirászaibókirászaibó ◆ ölő sejtölő sejt
kiraszukiraszu ◆ kifogykifogy 「Iki-o kirasita.」 „Kifogyott
a szuszból.” ◆ kifogyasztkifogyaszt 「Kome-o kirasita.」
„Kifogyasztotta a rizst.” ◇ iki-oiki-o kiraszukiraszu levegőlevegő
utánután kapkodkapkod 「Hasitte iki-o kirasita.」 „A futás
után levegő után kapkodtam.” ◇ iki-oiki-o kiraszukiraszu
kifulladkifullad 「Hasitte iki-o kirasita.」 „Kifulladtam
a futástól.” ◇ sibire-osibire-o kiraszukiraszu belefáradbelefárad
「Nagai gjórecunisibire-o kirasita.」 „Belefárad-
tam a sorban állásba.” ◇ sibire-osibire-o kiraszukiraszu el-el-
fogyfogy aa türelmetürelme 「Sibire-o kirasikaketakoro rj-
óriga kita.」 „Már kezdett elfogyni a türelmem,
amikor meghozták az ételt.”

kirattohikarukirattohikaru ◆ csillancsillan ◆ felcsillanfelcsillan 「Kusz-
ano nakadedaiamondo-va kirah-to hikatta.」
„Egy gyémánt felcsillant a fűben.” ◆ megcsillanmegcsillan
「Kanodzsono medamagakiratto hikatta.」
„Megcsillant a szeme.”

kiraukirau ◆ nemnem bírbír 「Kono sokubucu-va sike-o ki-
rau.」 „Ez a növény nem bírja a párát.” ◆ nemnem
szeretszeret 「Rúruni sitagauno-o kirau.」 „Nem sze-
reti betartani a szabályokat.” ◆ utálutál 「Kare-va
min-nani kiravareteiru.」 „Mindenki utálja azt az
embert.” ◆ viszolyogviszolyog 「Kareto aukoto-o ki-
rau.」 „Viszolygok a vele való találkozástól.” ◇ ki-ki-
raigaaruraigaaru hajlamoshajlamos 「Nani-o sitemo, szugu fu-
torukiraigaaru.」 „Bármit csinálok, hajlamos va-
gyok hízni.” ◇ kiravazukiravazu tekintettekintet nélkülnélkül 「To-
korokiravazu ógoede hanaszu.」 „A helyre való te-
kintet nélkül, mindenhol hangoskodik.”

kiravazukiravazu ◆ tekintettekintet nélkülnélkül 「Tokorokiravazu
ógoede hanaszu.」 „A helyre való tekintet nélkül,
mindenhol hangoskodik.”

kirekire ◆ darabdarab 「Kino kire」 „fadarab” ◆ élél
「Naifuno kirega varui.」 „Nincs éle a késnek.”
◆ elálláselállás 「Sóben-va kirega varui.」 „A pisilés
után sem áll el teljesen a pisim.” ◆ élességélesség
「Atamano kiregaii.」 „Éles az esze.” ◆ elfo-elfo-
gyásgyás 「Sóhin-va uri kireninatta.」 „Az áru elfo-
gyott.” ◆ karéjkaréj 「Pan-o hitokire kitta.」 „Vág-
tam egy karéj kenyeret.” ◆ szeletszelet 「Butaniku-
hitokire」 „egy szelet disznóhús” ◆ szövetszövet
「Momenno kire」 „pamutszövet” ◆ végrehaj-végrehaj-
tástás 「Kirenoii vaza」 „jól végrehajtott fogás” ◇

dzsikangiredzsikangire időidő lejárásalejárása ◇ dzsikangireni-dzsikangireni-
narunaru lejárlejár azaz időidő 「Gému-va dzsikangireninat-
ta.」 „Lejárt a játékidő.” ◇ sómikigengiresómikigengire sza-sza-

vatosságivatossági időidő lejártalejárta ◇ ninkigireninkigire megbízásmegbízás
lejárásalejárása ◇ hitokirehitokire egyegy szeletszelet 「Hitokire-
nopan」 „egy szelet kenyér”

kireadzsikireadzsi ◆ élességélesség ◆ lendületességlendületesség
kireadzsigajoikireadzsigajoi / kireadzsinoiikireadzsinoii ◆ éleséles
「Konohaszami-va kire adzsigaii.」 „Ez az olló
éles.” ◆ lendületeslendületes 「Kire adzsinoii engi」
„Lendületes előadás.” ◆ metszőmetsző 「Kire adzsinoii
hjóron-o moratta.」 „Metsző kritikát kapott.”

kireadzsigavaruikireadzsigavarui ◆ életlenéletlen 「Kire adzsiga va-
ruinaifu」 „életlen kés”

kireadzsigavarukunarukireadzsigavarukunaru ◆ kimegykimegy azaz éleéle
「Hócsó-va kire adzsiga varukunatta.」 „A kony-
hakésnek kiment az éle.”

kireadzsinoiikireadzsinoii / kireadzsigajoikireadzsigajoi ◆ éleséles
「Konohaszami-va kire adzsigaii.」 „Ez az olló
éles.” ◆ lendületeslendületes 「Kire adzsinoii engi」
„Lendületes előadás.” ◆ metszőmetsző 「Kire adzsinoii
hjóron-o moratta.」 „Metsző kritikát kapott.”

kireagarukireagaru ◆ felfeléfelfelé csúcsosodikcsúcsosodik 「Kire agat-
ta me」 „felfelé csúcsosodó szem” ◇ komataga-komataga-
kireagattakireagatta szép lábúszép lábú
kirecukirecu ◆ repedésrepedés 「Kabeno kirecu」 „fal repe-
dése” ◆ repedezettségrepedezettség ◆ szakadékszakadék 「Nic-
csúno kirecu-va fukamatta.」 „Mélyebb lett a sza-
kadék Japán és Kína között.” ◇ kikkódzsókire-kikkódzsókire-
cucu töredezettségtöredezettség 「Romenno kikkódzsókire-
cu」 „út töredezettsége”

kirecugahasirukirecugahasiru ◆ megrepedmegreped 「Ganpekini ki-
recuga hasitteita.」 „A sziklafal megrepedt.” ◆

repedésrepedés futfut végigvégig 「Kabeni kirecuga hasitte-
ita.」 „A falon egy repedés futott végig.”

kiredzsikiredzsi ◆ kifakadtkifakadt aranyéraranyér ◆ vérzővérző arany-arany-
érér
kiredzsikiredzsi ◆ szövetszövet
kiredzsikiredzsi ◆ elválasztó szóelválasztó szó
kireganiburukireganiburu ◆ kimegykimegy azaz éleéle 「Kononaifu-
va mata kirega nibutta.」 „Ennek a késnek megint
kiment az éle.”

kiregirenikiregireni ◆ cafatokracafatokra 「Tegami-o kire gireni
szaita.」 „Cafatokra téptem a levelet.” ◆ foszlá-foszlá-
nyosannyosan 「Tonarino hejakara kaivaga kire gireni
kikoeta.」 „A szomszéd szobából beszélgetésfosz-
lányok hallatszottak.” ◆ szaggatottanszaggatottan
kirehasikirehasi ◆ darabdarab 「Mokuzaino kire hasi」 „fa-
darab” ◆ fecnifecni 「Kamino kire hasi」 „papírfec-
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ni” ◆ maradékmaradék 「Nunono kire hasi」 „mara-
dék ruhaanyag” ◆ végvég 「Szószédzsino kire ha-
si」 „kolbászvég”

kireidokorokireidokoro ◆ gésagésa ◆ gyönyörű nőgyönyörű nő
kireigotokireigoto ◆ mentegetőzésmentegetőzés 「Kireigoto-o na-
rabeta.」 „Mentegetőzött.” ◆ szépítésszépítés 「Kire-
igotobakari itta.」 „Mindenáron szépíteni akarta
a tettét.” ◆ szőnyegszőnyeg aláalá söpréssöprés 「Kore-va
kireigotode-va szumaszarenai.」 „Ezt nem lehet
csak úgy a szőnyeg alá söpörni.”

kireinakireina ◆ frissfriss 「Jamadekireina kúki-o szuu.」
„Friss levegőt szív a hegyekben.” ◆ szépszép
「Kanodzso-va kireina hitodeszune.」 „Az a nő
szép, ugye?” ◆ tisztatiszta 「Konotaoru kirei?」
„Tiszta ez a törülköző?” ◇ kireininarukireininaru megszé-megszé-
pülpül 「Kanodzso-va otonaninaruto kireininatta.」
„A lány felnőtt, és megszépült.”

kireinakúkikireinakúki ◆ tiszta levegőtiszta levegő
kireinikireini ◆ szépenszépen 「Kono ko-va kireini hanasz-
eru.」 „Ez a gyerek szépen tud beszélni.” ◆ tel-tel-
jesenjesen 「Mukasimitakono eiga-o kireini vaszure-
tesimatta.」 „Teljesen elfejeltettem ezt a régebben
látott filmet.” ◆ tisztántisztán 「Kacunarakireini ka-
csitai.」 „Ha nyerek, tisztán szeretnék nyerni!” ◆

tisztáratisztára 「Kono sokkiarai ki-va oszara-o kireini
arau.」 „Ez a mosogatógép tisztára mossa a tá-
nyérokat.”

kireininarukireininaru ◆ megszépülmegszépül 「Kanodzso-va oto-
naninaruto kireininatta.」 „A lány felnőtt, és
megszépült.” ◆ szépülszépül 「Atarasii sicsónookag-
ede macsi-va kireininaru.」 „Az új polgármester-
nek köszönhetően szépül a város.” ◆ tisztultisztul
「Kuruma-o kinsiszureba kúkigakireininaru.」
„Az autók kitiltásával tisztulna a levegő.”

kireiniszurukireiniszuru ◆ kicsinosítkicsinosít 「Heja-o kireinis-
ita.」 „Kicsinosítottuk a szobát.” ◆ letakarítletakarít
「Mauszupaddo-o kireinisita.」 „Letakarítottam
az egérpadot.” ◆ szépítszépít 「Niva-o kireinisita.」
„Szépítette a kertet.” ◆ szépítgetszépítget 「Szeidzsika-
va kótekisikin-o cukatte ie-o kireinisita.」 „A po-
litikus közpénzből szépítgette a hazát.” ◆ tisztíttisztít
「Umino iki mono-va mizu-o kireinisiteiru.」 „A
tengeri élőlények tisztítják a vizet.”

kireiniteireszareteirukireiniteireszareteiru ◆ ápoltápolt 「Kano-
dzsono te-va kireini teireszareteita.」 „A nő keze
ápolt volt.”

kireiszapparikireiszappari ◆ végérvényesenvégérvényesen 「Singaku-
va kireiszappari akirameta.」 „Végérvényesen le-
mondtam a továbbtanulásról.” ◆ véglegvégleg 「Ka-
resitokireiszappari vakareta.」 „Végleg szakítot-
tam vele.”

kireizukinakireizukina ◆ pedánspedáns 「Kanodzso-va kireizu-
kideszu. Mainicsiszódzsisiteimaszu.」 „Pedáns
asszony, minden nap takarít.” ◆ rendszeretőrendszerető
「Vatasino cuma-va kireizukideszu.」 „A felesé-
gem rendszerető.”

kirekomikirekomi ◆ bevágásbevágás ◆ karéjkaréj 「Hano fucsini-
va kire komigaatta.」 „A levél széle karéjos volt.”
◆ sliccslicc
kiremakirema ◆ résrés 「Kumono kire ma」 „felhők kö-
zötti rés” ◆ szakadásszakadás ◆ szünetszünet 「Kire
manakuszábiszu-o teikjósiteiru.」 „Szünet nélküli
szolgáltatást nyújtunk.”

kiremekireme ◆ befejezésbefejezés 「Kire megaiikarakokode
ovarinisimasó.」 „Legjobb itt befejezni mára.” ◆

résrés 「Kumono kire mekara cukiga nozoiteita.」
„A felhők közti résen át kikandikált a Hold.” ◆

szakadásszakadás 「Szenno kire me」 „vonal szakadá-
sa” ◇ kanenokiremegaen-nokiremekanenokiremegaen-nokireme pénzpénz
megszűnésévelmegszűnésével aa kapcsolatkapcsolat isis megszűnikmegszűnik ◇

siraburunokiremesiraburunokireme szótaghatárszótaghatár
kiremeganaikiremeganai ◆ szakadatlanszakadatlan 「Kire meganai
keiko」 „szakadatlan gyakorlás”

kiremenakukiremenaku ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Kire menaku
nidzsikan hanasiteita.」 „Két órát beszéltem sza-
kadatlanul.”

kiremiadzsinamarukiremiadzsinamaru ◆ kimegykimegy azaz éleéle 「Ka-
miszorino hano kire miadzsinamatta.」 „Kiment
az éle a borotvapengének.”

kiremonokiremono ◆ kiválókiváló emberember 「Kare-va kaisade
kire monodato ivareteiru.」 „Azt mondják, hogy ő
a vállalat kiváló embere.”

kirenaganokirenagano ◆ hosszanhosszan metszettmetszett 「Kire nag-
ano me」 „hosszan metszett szem”

kirenaikirenai ◆ nemnem bírbír 「Zenbuno rjóri-va tabe ki-
renakatta.」 „Nem bírtam megenni az összes
ételt.” ◆ nemnem győzgyőz 「Ottoga kaettekuruno-o ma-
csikirenakute tabe hadzsimeta.」 „Nem győztem
várni, hogy hazajöjjön a férjem, ezért egyedül
kezdtem enni.”
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kirenaidecunagatteirukirenaidecunagatteiru ◆ folytonosfolytonos 「Kire-
naidecunagatteiru szen-o hiita.」 „Rajzoltam egy
folytonos vonalat.”

kirendzsakukirendzsaku ◆ csonttollúcsonttollú
kirerukireru ◆ rájönrájön 「Kono jófuku-va mó kirenai!」
„Már nem jön rám ez a ruha!”

kirerukireru ❶ elszakadelszakad 「Firumuga kireta.」 „El-
szakadt a film.” ❷ megszakadmegszakad 「Denvano cú-
vaga kireta.」 „A telefonbeszélgetés megszakadt.”
❸ vágvág 「Ano hito-va atamaga kireru.」 „Vág az
esze.” ❹ éleséles 「Kare-va atamaga kireru.」 „Éles
elméje van.” ❺ kifogykifogy 「Nenrjóga kireta.」 „Ki-
fogyott az üzemanyag.” ❻ lemerüllemerül 「Dencsiga
kireteimaszu.」 „Lemerült az elem.” ❼ lejárlejár
「Dzsikanga kireta.」 „Lejárt az idő.” ❽ kiégkiég
「Denkiga kireta.」 „Kiégett a körte.” ❾ elfogyelfogy
「Sioga kireta.」 „Elfogyott a sónk.” ◆ elvágó-elvágó-
dikdik 「Szurudoi ivade amiga kireta.」 „Az éles
sziklán elvágódott a kötél.” ◆ elel vanvan kevervekeverve
「Konotoranpu-va joku kireteinai.」 „Ez a kártya
nincs jól elkeverve.” ◆ fogfog 「Konohaszami-va
kamimo kirenai.」 „Ez az olló még a papírt sem
fogja.” ◆ fordulfordul 「Handoruga migini kireta.」
„A kormány jobbra fordult.” ◆ húzhúz 「Kono
dzsitensa-va hidarini kireru kuszegaaru.」 „Ez a
bicikli balra húz.” ◆ kiállkiáll 「Maszuiga kireta.」
„Kiállt az érzéstelenítés.” ◆ kimegykimegy 「Denkjúga
kireta.」 „Kiment az égő.” ◆ kimerülkimerül 「Dencsiga
kireta.」 „Kimerült az elem.” ◆ lele vanvan vágvavágva
「Jubiga kiretajónimiszekaketa.」 „Úgy tett, mint
akinek le van vágva az ujja.” ◆ megmeg vanvan vágvavágva
「Kamiszoride kaoga kireta.」 „A borotva meg-
vágta az arcom.” ◆ szakadszakad 「Kono ito-va kireja-
szui.」 „Ez a cérna könnyen szakad.” ◆ szét-szét-
kapcsolkapcsol 「Denvaga kireta.」 „A telefon szétkap-
csolt.” ◇ aburagakireruaburagakireru olajozásraolajozásra vanvan
szükségszükség 「Dzsitensano aburaga kireteirukara
szaszanakucsa.」 „A biciklit meg kell olajozni,
mert nyikorog.” ◇ kan-ninbukuronoogakirerukan-ninbukuronoogakireru
betelikbetelik aa pohárpohár 「Csottono aidacumano
monku-o kiiteitaga kan-ninbukurono oga kire-
ta.」 „Egy ideig hallgatta a felesége zsörtölődését,
aztán betelt a pohár.” ◇ sómikigengakirerusómikigengakireru le-le-
járjár 「Kono sokuhin-va sómikigenga kireta.」 „Ez
az élelmiszer már lejárt.” ◇ tegakirerutegakireru meg-meg-
szabadulszabadul 「Csinpira nakamakara tega kireta.」
„Megszabadultam a huligán barátaimtól.” ◇ puc-puc-
curitokirerucuritokireru elpattanelpattan 「Kincsóno ito-va puc-
curito kireta.」 „A feszes cérna elpattant.” ◇ jo-jo-

kukirerukukireru éleséles 「Kononaifu-va joku kireru.」
„Ez a kés éles.”

kirerukireru ◆ bírbír 「Ómono tabe mono-o tabekiren-
akatta.」 „Nem bírtam megenni a nagy adagot.” ◆

győzgyőz 「Anata-o macsikirezuni, jú gohan-o tabe-
tesimatta.」 „Nem győztelek várni, és megvacso-
ráztam.” ◆ tudtud 「Dzsibunno kimocsi-o cutae ki-
renakatta.」 „Nem tudtam elmondani, hogy mit
érzek.”

kireszókireszó ◆ fogytánfogytán vanvan 「Szatóga kireszóde-
szu.」 „Fogytán van a cukrunk.”

kiretakireta ◆ elhasználtelhasznált 「Kireta keikótó-o szute-
ta.」 „Kidobtam az elhasznált fénycsöveket.”

kirikiri ◆ ködköd 「Kirigakakatta.」 „Leszállt a köd.”
◆ párapára 「Kiriga hareta.」 „Felszállt a pára.” ◆

permetpermet 「Airon-o kakeru maeni kiri-o fukikake-
ta.」 „A vasalás előtt permetet fújtam a ruhára.” ◇

aszagiriaszagiri reggeli ködreggeli köd ◇ júgirijúgiri esti ködesti köd
kirikiri ◆ abbahagyásabbahagyás 「Ima kiriga varuikaraja-
merarenai.」 „Most a legrosszabb abbahagyni,
folytatnom kell!” ◆ csakcsak 「Hejade futarikirini-
natta.」 „Csak ketten maradtunk a szobában.” ◆

egyedülegyedül 「Hitorikirino muszuko.」 „Egyedüli
fiú.” ◆ félbeszakításfélbeszakítás 「Csódo kirigaiikaracsot-
to kjúkei.」 „Itt a legjobb időpont, hogy félbesza-
kítsuk a munkát, és egy kis szünetet tartsunk!”
◆ mindvégigmindvégig 「Hahaojagacukikiride csicsioja-o
kanbjósimasita.」 „Anyám ápolta apámat, mind-
végig mellette volt.” ◆ miótamióta 「Kareto kjonenat-
takiri, renrakuganai.」 „Mióta múlt évben talál-
koztunk, nem adott hírt magáról.” ◆ végvég ◇ are-are-
kirikiri azótaazóta 「Arekiri karekara renrakugaarima-
szen.」 „Azóta sem hallottam felőle.” ◇ garaszu-garaszu-
kirikiri üvegvágóüvegvágó ◇ kiriganaikiriganai sohasoha sincssincs vé-vé-
gege 「Ottono uvaki-va kiriganai.」 „A férjem ka-
landjainak soha sincs vége.” ◇ kiriganaikiriganai végte-végte-
lenlen 「Kareno jokubó-va kiriganai.」 „A kapzsi-
sága végtelen.” ◇ kiriganaikiriganai örökösenörökösen csinálcsinál
「Szaigainokotobakari kangaetemo, kiriganai.」
„Nem lehet örökösen csak a katasztrófákra gon-
dolni.” ◇ kiriganaikiriganai folytathatnámfolytathatnám napestignapestig
「Rijú-o icsiicsi kaiteitara, kiriganai.」 „Ha elkez-
deném leírni az okokat, folytathatnám napestig.”
◇ kiri-okiri-o cukerucukeru abbahagyabbahagy 「Kokode kiri-o cu-
kemasó.」 „Itt hagyjuk abba!” ◇ szorekiriszorekiri csakcsak
ennyiennyi 「Okome-va szore kiri?」 „Csak ennyi ri-
zsünk maradt?” ◇ szorekiriszorekiri azótaazóta nemnem 「Ka-
rekara icsinenmaenimérugaattakedo, szore kiri.」
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„Egy évvel ezelőtt írt nekem, de azóta nem.” ◇

szorekirininaruszorekirininaru máshogymáshogy alakulalakul 「Icuka ai-
masóto ittaga, szorekirininatta.」 „Azt mondta,
hogy majd találkozzunk, de aztán máshogy ala-
kult.” ◇ szorekirininaruszorekirininaru annyibanannyiban maradmarad
「Szono ken-va szorekirininatta.」 „Annyiban
maradt az ügy.” ◇ netakirinonetakirino ágyhozágyhoz kötöttkötött
「Dzsikonoato netakirininatta.」 „A baleset után
ágyhoz kötött lett.” ◇ netakirinonetakirino mozgáskép-mozgáskép-
telentelen 「Netakirino kandzsa」 „mozgásképtelen
beteg” ◇ jubikiriszurujubikiriszuru összefűzikösszefűzik aa kisujju-kisujju-
katkat 「Jubikirisita jakuszoku」 „összefűzött kis-
ujjakkal tett ígéret”

kirikiri ◆ tízestízes ◇ pinkarakirimadepinkarakirimade ilyenilyen is,is,
olyanolyan isis 「Opera kasutoittemopinkarakirima-
dearu.」 „Operaénekesből van ilyen is, olyan is.”

kirikiri ◆ császárfacsászárfa
kirikiri ◆ árár 「Kirideberutoni ana-o aketa.」 „Az ár-
ral lyukat fúrtam az övemre.” ◆ furdancsfurdancs ◆ ké-ké-
zifurdancszifurdancs ◆ lyukasztólyukasztó
kiriagekiriage ◆ befejezésbefejezés 「Hanasino kiri age ka-
ta」 „történet befejezésének módja” ◆ felérté-felérté-
keléskelés 「Enkiri age」 „jen felértékelése” ◆ fel-fel-
feléfelé kerekítéskerekítés 「Kiri szuteto kiri age」 „lefelé
és felfelé kerekítés” ◆ felkerekítésfelkerekítés 「Szúdzsino
kiri age」 „szám felkerekítése” ◇ enkiriageenkiriage jenjen
felértékelésefelértékelése ◇ heikakiriageheikakiriage felértékelésfelértékelés
kiriagerukiriageru ◆ befejezbefejez 「Tekitóna tokorode
hanasi-o kiriageta.」 „A megfelelő időpontban be-
fejezte a mondókáját.” ◆ felértékelfelértékel 「Doru-va
kiriagerareta.」 „Felértékelődött a dollár.” ◆ fel-fel-
feléfelé kerekítkerekít 「Szúdzsi-o kiri ageta.」 „Felfelé
kerekítette a számot.” ◆ felkerekítfelkerekít 「Kjúman-
enno sakkin-o dzsúmanenni kiri agete kaesita.」
„A 90 ezres adósságomat 100 ezer jenre felkere-
kítve adtam vissza.” ◆ kikerekítkikerekít 「Kiri ageta
kingaku-o haratta.」 „Kikerekítette az fizetett
összeget.”

kiriaikiriai ◆ kardcsatakardcsata ◆ kardvíváskardvívás
kiriaiszurukiriaiszuru ◆ kardcsatázikkardcsatázik
kirianakiriana ◆ menet nélküli lyukmenet nélküli lyuk
kiriaukiriau ◆ kardcsatázikkardcsatázik 「Honmonono katana-
de kiri atteita.」 „Igazi karddal csatáztak.” ◆

megvívmegvív
kiribakokiribako ◆ ködkamraködkamra
kiribanakiribana ◆ vágott virágvágott virág

kiribarikiribari ◆ foltozásfoltozás ◆ vágásvágás ésés összera-összera-
gasztásgasztás
kiribariszurukiribariszuru ◆ megfoltozmegfoltoz 「Sódzsi-o kiri ba-
risita.」 „Megfoltoztam a papírablakos ajtót.” ◆

vágvág 「Hensúsa-va firumu-o kiri barisita.」 „A
vágó filmet vágott.”

kiribaszukiribaszu ◆ KiribatiKiribati
kiribaszudzsinkiribaszudzsin ◆ kiribatikiribati
kiribaszunokiribaszuno ◆ kiribatikiribati
kiribikiribi ◆ pattintott tűzpattintott tűz
kiribi-o szurukiribi-o szuru ◆ tüzet pattinttüzet pattint
kiribosikiribosi ◆ feldarabolvafeldarabolva aszalásaszalás ◆ feldara-feldara-
bolvabolva szárításszárítás 「Kiri bosi daikon」 „feldara-
bolva szárított jégcsapretek”

kiricukiricu ◆ felállásfelállás ◆ vigyázzvigyázz 「Zen-in, kiri-
cu!」 „Osztály, vigyázz!” ◆ vigyázzállásvigyázzállás
kiricukiricu ◆ fegyelemfegyelem 「Gakuszeitacsini kiricu-o
mamoraszeruno-va muzukasii.」 „Nehéz megtar-
tani a fegyelmet a diákok közt.” ◆ rendrend ◇ tec-tec-
unokiricuunokiricu vasfegyelemvasfegyelem ◇ ródókiricuródókiricu munka-munka-
fegyelemfegyelem
kiricucsikiricucsi ◆ földkiemelkedésrőlföldkiemelkedésről levágottlevágott
földföld
kiricukerukiricukeru ◆ belevésbelevés ◆ megszúrmegszúr 「Kare-va
aite-o naifude kiricuketa.」 „Késsel megszúrta a
másik embert.” ◆ megvágmegvág 「Han-nin-va higaisa-
o hamonode kiricuketa.」 „A tettes késsel meg-
vágta az áldozatát.”

kiricumerukiricumeru ◆ megkurtítmegkurtít 「Szeikacu-o kiri cum-
eta.」 „Megkurtítottam az otthoni kiadásainkat.”
◆ megnyirbálmegnyirbál 「Kaisano keihi-o kiri cumeta.」
„Megnyirbáltuk a költségeket a cégnél.” ◆ rövi-rövi-
debbredebbre vágvág 「Zubon-no take-o kiri cumeta.」
„Rövidebbre vágta a nadrág szárát.” ◆ visszafogvisszafog
「Sokuhi-o kiri cumeta.」 „Visszafogott az étke-
zésre fordított pénzből.”

kiricunokiricuno ◆ fegyelmifegyelmi
kiricunokibisiikiricunokibisii ◆ fegyelmetfegyelmet követelőkövetelő 「Ki-
ricuno kibisii gakkó」 „fegyelmet követelő iskola”

kiricuszurukiricuszuru ◆ felállfeláll 「Szeitotacsi-va kiricusi-
ta.」 „A diákok felálltak.” ◆ vigyázzba állvigyázzba áll
kiricutadasiikiricutadasii ◆ fegyelmezettfegyelmezett 「Kiricutadasii
kódó」 „fegyelmezett viselkedés”

kiricutadasikukiricutadasiku ◆ fegyelmezettenfegyelmezetten 「Kiricu-
tadasiku kódószuru.」 „Fegyelmezetten viselke-
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dik.” ◆ rendezettenrendezetten 「Kiricutadasiku naranda
sóhin」 „rendezetten sorakozó áruk”

kiridasikiridasi ◆ beszédbeszéd megkezdésemegkezdése 「Kiri dasiga
varui.」 „Rosszul kezdi a beszédét.” ◆ előrukko-előrukko-
láslás ◆ fakivágásfakivágás ◆ ferdeferde élűélű késkés ◆ kibökéskibökés
◆ kőfejtéskőfejtés ◇ zaimokukiridasizaimokukiridasi fakitermelésfakitermelés

kiridaszukiridaszu ◆ előhozakodikelőhozakodik 「Kore-va ojani kiri
dasinikui hanasideszu.」 „Nehéz előhozakodni a
szüleink előtt ezzel a témával.” ◆ előrukkolelőrukkol
「Teian-o kiri dasita.」 „Előrukkoltam egy javas-
lattal.” ◆ fejtfejt 「Jamakara isi-o kiri dasita.」
„Követ fejtett a hegyből.” ◆ hasíthasít 「Kavakara-
berutono nuno-o kiri dasita.」 „Szíjat hasított a
bőrből.” ◆ kibökkibök 「Nazekitaka-o kiri daszunoni
nagai dzsikankakatta.」 „Hosszú ideig tartott,
amíg végre kibökte, hogy miért jött.” ◆ kivágkivág
「Mokuzai-o kiri dasita.」 „Kivágta a fát.” ◇

jóken-ojóken-o kiridaszukiridaszu kiböki,kiböki, mitmit akarakar 「Kare-va
nakanaka jóken-o kiri daszanakatta.」 „Nem na-
gyon akarta kibökni, hogy mit akar.”

kiridokirido ◆ földkiemelkedésről levágott földföldkiemelkedésről levágott föld
kiridokirido ◆ kapubakapuba vágottvágott ajtóajtó ◆ oldalsóoldalsó ajtóajtó

kiridósikiridósi ◆ sziklába vágott útsziklába vágott út
kiridzsóniszurukiridzsóniszuru ◆ porlasztporlaszt 「Szanpuki-va
nójaku-o kiridzsóniszuru.」 „A permetező por-
lasztja a növényvédő szert.”

kiridzsónokiridzsóno ◆ permetszerűpermetszerű
kiriekirie ◆ kollázskollázs
kiriegakakiriegaka ◆ kollázsfestőkollázsfestő
kirieszakkakirieszakka ◆ kollázskészítőkollázskészítő
kirifudakirifuda ◆ aduadu 「Naniga kiri fudanano?」 „Mi
az adu?” ◆ tromftromf 「Kiri fuda-va midorideszu.」
„Zöld a tromf.” ◆ ütőkártyaütőkártya 「Kono kósóno kiri
fuda-va mada icsimaiaru.」 „A tárgyaláson van
még egy ütőkártyánk.”

kirifukikirifuki ◆ permetezéspermetezés ◆ permetezőpermetező
kirifukiszurukirifukiszuru ◆ vizetvizet permetezpermetez 「Ohanani
kirifukisita.」 „Vizet permeteztem a virágra.”

kirigamikirigami ◆ kollázskollázs ◆ papírvágáspapírvágás ◆ vágottvágott
papírpapír
kirigamiekirigamie ◆ kollázskollázs
kirigamimenkjokirigamimenkjo ◆ kezdő engedélykezdő engedély
kirigamizaikukirigamizaiku ◆ kollázskollázs

kiriganaikiriganai ◆ folytathatnámfolytathatnám napestignapestig 「Rijú-
o icsiicsi kaiteitara, kiriganai.」 „Ha elkezdeném
leírni az okokat, folytathatnám napestig.” ◆ örö-örö-
kösenkösen csinálcsinál 「Szaigainokotobakari kangaete-
mo, kiriganai.」 „Nem lehet örökösen csak a ka-
tasztrófákra gondolni.” ◆ sohasoha sincssincs végevége
「Ottono uvaki-va kiriganai.」 „A férjem kaland-
jainak soha sincs vége.” ◆ végtelenvégtelen 「Kareno
jokubó-va kiriganai.」 „A kapzsisága végtelen.”

kirigiriszukirigiriszu ◆ fürgeszöcskefürgeszöcske ◆ tücsöktücsök
kirigisikirigisi ◆ partoldalpartoldal
kirigumokirigumo ◆ ködfelhőködfelhő
kirihanasikirihanasi ◆ elválasztáselválasztás ◆ leválasztásleválasztás ◆

szétválasztásszétválasztás
kirihanaszukirihanaszu ◆ elválasztelválaszt 「Sigototo
siszeikacu-o kiri hanasita.」 „Elválasztottam a
magánéletemet a munkámtól.” ◆ kiragadkiragad 「Aru
bunsó-o bunmjakukara kiri hanaszuto imiga ka-
varu baaigaaru.」 „Ha egy mondatot kiragadunk
a szövegkörnyezetéből, megváltozhat a jelentése.”
◆ lecsatollecsatol 「Zószendzsigjó-o kiri hanasita.」
„Lecsatolták a hajóépítő részleget.” ◆ lekapcsollekapcsol
「Ekide szaigono sarjó-va kiri hanaszareta.」 „A
vasútállomáson lekapcsolták az utolsó kocsit.” ◆

leváglevág 「Kudamono-o edakara kiri hanasita.」
„Levágtam a gyümölcsöt a fáról.” ◆ leválasztleválaszt
「Puroguramu-o détábeszukara kiri hanasita.」
„Leválasztottam a programot az adatbázisról.” ◆

szétkapcsolszétkapcsol 「Sarjó-va kiri hanaszareta.」 „A
szerelvényt szétkapcsolták.” ◆ szétválasztszétválaszt
「Gekai-va szanóto unó-o kiri hanasita.」 „A se-
bész szétválasztotta a jobb és a bal agyféltekét.”

kiriharaukiriharau ◆ leváglevág 「Csiiszai eda-o kiri harat-
ta.」 „Levágtam a kisebb ágakat.” ◆ szétkergetszétkerget
「Teki-o kiri haratta.」 „Szétkergettem az ellen-
séget.”

kirihirakukirihiraku ◆ eléelé tártár 「Denki-va akarui mirai-o
kiri hiraita.」 „Az elektromosság fényes jövőt tárt
elénk.” ◆ eltakaríteltakarít 「Kencsikunotame mori-o
kiri hiraita.」 „Eltakarította az erdőt az építkezés
miatt.” ◆ felhasítfelhasít 「Szakana-o kiri hiraita.」
„Felhasítottam a halat.” ◆ felvágfelvág 「Isa-va kan-
dzsano fukubu-o kiri hiraita.」 „Az orvos felvágta
a beteg hasát.” ◆ irtirt 「Mori-o kiri hiraku.」 „Er-
dőt irt.” ◆ szétvágszétvág 「Karano gjúnjúpakku-o kiri
hiraita.」 „Szétvágta az üres tejes dobozt.” ◆

utatutat vágvág 「Sigemi-o kiri hiraite szuszunda.」
„Utat vágott magának a bozótban.” ◇ micsi-omicsi-o ki-ki-

AdysAdys kiridasi kiridasi – kirihiraku kirihiraku 19011901



rihirakurihiraku utatutat törtör 「Gaikokugonórjoku-va
szeikó-e no micsi-o kiri hiraita.」 „Nyelvtudással
utat tört a siker felé.”

kirikabukirikabu ◆ fatuskófatuskó ◆ tőketőke ◆ tönktönk ◆ tuskótuskó
kirikaekirikae ◆ átállásátállás 「Sinnimanforinto szacu-e
no kiri kae.」 „Átállás az új húszezer forintos
bankjegyekre.” ◆ átkapcsolásátkapcsolás 「Kairono kiri
kae.」 „Áramkör átkapcsolása.” ◆ áttérésáttérés
「Anarogu hószókaradedzsitaru-e no kiri kae.」
„Áttérés analógról digitálisról adásra.” ◆ hono-hono-
sítássítás 「Gaikokuno untenmenkjosóno kiri kae.」
„Külföldi jogosítvány honosítása.” ◆ passzépasszé ◆

váltásváltás 「Mikatano kiri kaega hicujódeszu.」
„Szemléletváltásra van szükség.”

kirikaerukirikaeru ◆ átállátáll 「Mada nihondzsikanni kiri
kaerarenai.」 „Nem tudtam még átállni japán idő-
re.” ◆ átfordítátfordít 「Kaivano vadai-o kiri kaeta.」
„Átfordította a beszélgetést más témára.” ◆ át-át-
kapcsolkapcsol 「Kikai-o sudókara dzsidóni kiri ka-
eta.」 „Átkapcsoltam a gépet manuálisról auto-
matikusra.” ◆ áttéráttér 「Szekitankaragaszuni
nenrjó-o kiri kaeta.」 „Áttért széntüzelésről gáz-
ra.” ◆ átváltátvált 「Dójatte komodzsini kiri kaeru-
nodeszuka?」 „Hogyan lehet átváltani kisbetűk-
re?” ◆ honosíthonosít 「Gaikokuno gakui-o hangarí-
noni kiri kaeta.」 „Magyarra honosította a diplo-
máját.” ◆ kapcsolkapcsol 「Nibangiakara szanbangia-
ni kiri kaeta.」 „Kettesből hármasba kapcsoltam.”
◆ váltvált 「Rimokondecsan-neru-o kiri kaeta.」 „A
távszabályozóval csatornát váltottam.” ◇ atama-atama-
oo kirikaerukirikaeru kiszellőztetikiszellőzteti aa fejétfejét 「Kóenni
itte szukosi atama-o kiri kaemasita.」 „Elmegyek
a parkba, kicsit kiszellőztetem a fejem.”

kirikaesikirikaesi ◆ ellentámadásellentámadás ◆ gáncsgáncs ◆ képkép
váltogatásaváltogatása ◆ tekergetéstekergetés ◆ térdgáncstérdgáncs ◆

váltogatásváltogatás ◆ váltottváltott fejvédőütésekfejvédőütések ◆

visszavágásvisszavágás 「Hihanno kiri kaesigaumai.」
„Mindig frappánsan visszavág a kritikára.”

kirikaeszukirikaeszu ◆ gáncsolgáncsol
kirikaeszukirikaeszu ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o kiri ka-
esita.」 „Elgáncsolta a lábát.” ◆ kivédkivéd ésés
visszavágvisszavág 「Aiteno vaza-o kiri kaesite oszae
konda.」 „Az ellenfele fogását kivédve visszavá-
gott, és leszorította.” ◆ tekergettekerget 「Handoru-o
nandomo kiri kaesi kuruma-o csúsasita.」 „A kor-
mányt ide-oda tekergetve leparkoltam.” ◆ válto-válto-
gatgat 「Furontokamera eizótobakkukamera eizó-o

kiri kaesita.」 „Váltogatta az első és a hátsó kame-
ra képét.” ◆ visszavágvisszavág
kirikakarukirikakaru ◆ rásuhintrásuhint 「Katanade bokuni kiri
kakattekita.」 „Karddal rám suhintott.” ◆ rátá-rátá-
madmad 「Han-nin-va naifude bokuni kiri kakatta.」
„A tettes késsel rám támadt.” ◆ vágni kezdvágni kezd
kirikamikirikami ◆ kirikami kontykirikami konty ◆ vágott hajvágott haj
kirikavarukirikavaru ◆ átcserélődikátcserélődik 「Ie-va aipí den-
vani kiri kavatta.」 „Átcseréltettük a telefont IP
alapúra.” ◆ átváltódikátváltódik 「Szengecunacudzsik-
anni kiri kavatta.」 „Múlt hónapban átváltottunk
nyári időszámításra.” ◆ cserélődikcserélődik 「Szofuto-
va atarasiibádzson-ni kiri kavatta.」 „A szoftver új
verzióra cserélődött.”

kirikirimaikirikirimai ◆ pörgéspörgés ◆ serénykedésserénykedés ◆

sürgés-forgássürgés-forgás ◆ szédítő forgásszédítő forgás
kirikirimai-okirikirimai-o szuruszuru / kirikirimaiszurukirikirimaiszuru ◆ pö-pö-
rögrög 「Hikóki-va kirikiri mai-o sinagara cuiraku-
sita.」 „A repülő pörögve lezuhant.” ◆ szédítő-szédítő-
enen 「Siken-va muzukasikutekirikiri maisita.」 „A
vizsga szédítően nehéz volt.”

kirikirimaiszurukirikirimaiszuru / kirikirimai-okirikirimai-o szuruszuru ◆ pö-pö-
rögrög 「Hikóki-va kirikiri mai-o sinagara cuiraku-
sita.」 „A repülő pörögve lezuhant.” ◆ szédítő-szédítő-
enen 「Siken-va muzukasikutekirikiri maisita.」 „A
vizsga szédítően nehéz volt.”

kirikirisitaitamikirikirisitaitami ◆ szúró fájdalomszúró fájdalom
kirikiriszurukirikiriszuru ◆ szúrszúr 「Onakagakirikirisima-
szu.」 „Szúr a hasam.”

kirikiritokirikirito ◆ feszültenfeszülten 「Sigotoga iszogasiku-
tekirikirisiteiru.」 „Sok munkája miatt feszülten
dolgozik.” ◆ hasogatvahasogatva 「Atamagakirikirito
itai.」 „Hasogat a fejem.” ◆ megfeszülvemegfeszülve 「Ju-
mino gen-va kirikirito hiki siborareta.」 „Az íj
idege megfeszült.” ◆ pattanásigpattanásig feszítvefeszítve
「Jumino curu-o kirikirito hiki sibotta.」 „Pat-
tanásig feszítette a nyíl idegét.” ◆ pörögvepörögve
「Dendódoraibá-va kirikirito mavatta.」 „Az
elektromos csavarhúzó pörgött.” ◆ szorosanszorosan
「Cuna-o kirikirito sibatta.」 „Szorosan rákötötte
a kötelet.” ◆ szúrvaszúrva 「Onakagakirikirito itai.」
„Szúr a hasam.”

kirikiritoitamukirikiritoitamu ◆ szúrszúr 「Onakagakirikirito ita-
mu.」 „Szúr a hasam.”

kirikiritoivaszerukirikiritoivaszeru ◆ csikorgatcsikorgat 「Ha-o kiriki-
ritoivaszeta.」 „Csikorgatta a fogait.”
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kirikizamukirikizamu ◆ felaprítfelaprít 「Nindzsin-o kiri kizan-
da.」 „Felaprítottam a sárgarépát.” ◆ összevágösszevág
「Dzsagaimo-o kiri kizanda.」 „Összevágtam a
krumplit.”

kirikizukirikizu ◆ vágásivágási sérüléssérülés 「Kiri kizuno tea-
te」 „vágási sérülés kezelése” ◆ vágottvágott sebseb
「Kiri kizuno ato」 „vágott seb nyoma”

kirikjógenkirikjógen ◆ utolsó darabutolsó darab
kirikokiriko ◆ csiszolt tárgycsiszolt tárgy
kirikokiriko ◆ forgácsforgács
kirikódzsókirikódzsó ◆ kimértkimért beszédbeszéd 「Kiri kódzsóde
hanasi-o szuru.」 „Kimérten beszél.” ◆ lélekte-lélekte-
len beszédlen beszéd
kirikogaraszukirikogaraszu ◆ metszett üvegmetszett üveg
kirikogaraszukirikogaraszu ◆ csiszolt üvegcsiszolt üveg
kirikomikirikomi ◆ bemetszésbemetszés ◆ bevágásbevágás 「Fuku-
rono kiri komi」 „bevágás a zacskón” ◆ kivontkivont
karddal behatoláskarddal behatolás
kirikomi-okirikomi-o ireruireru ◆ bemetszbemetsz 「Nikuni tokoro-
dokorokiri komi-o ireta.」 „A húst néhány helyen
bemetszettem.”

kirikomitaikirikomitai ◆ rohamosztagrohamosztag
kirikomukirikomu ◆ belevágbelevág 「Itonokode ajamatte
cukueno-va si-o kiri konda.」 „A lombfűrésszel
véletlenül belevágtam az asztal szélébe.” ◆ bevágbevág
「Cume-o kiri kondesimatta.」 „Bevágtam a kör-
möm.” ◆ kivontkivont karddalkarddal behatolbehatol 「Tekidzsin-
ni kiri konda.」 „Kivont karddal behatolt az el-
lenség állásai közé.” ◆ rátapintrátapint 「Mondaini kiri
konda.」 „Rátapintottam a problémára.”

kirikoroszukirikoroszu ◆ kardélrekardélre hányhány 「Teki-o katana-
de kiri korosita.」 „Kardélre hányta az ellenfelét.”
◆ leszúrleszúr 「Higaisa-o hamonode kiri korosita.」
„Leszúrta az áldozatát.”

kirikozaikukirikozaiku ◆ csiszoltcsiszolt üvegüveg ◆ üvegcsiszo-üvegcsiszo-
láslás
kirikucsikirikucsi ◆ bevágásbevágás 「Ameno fukuro-o kiri ku-
csino tokorode aketa.」 „A bevágásnál kinyitot-
tam a cukorkás zacskót.” ◆ boncolgatásboncolgatás mód-mód-
jaja 「Kiri kucsino umai hjórondatta.」 „A kritikus
jól boncolgatott.” ◆ vágáshelyvágáshely 「Kiri kucsini
banszókó-o hatta.」 „Ragtapasszal beragasztot-
tam a vágás helyét.” ◆ vágottvágott felületfelület 「Mikino
kiri kucsini nenringa mieta.」 „A vágott fatörzs fe-
lületén látszottak az évgyűrűk.”

kirikuzukirikuzu ◆ forgácsforgács ◆ nyesedéknyesedék
kirikuzuszukirikuzuszu ◆ hozzányúlhozzányúl 「Súnjúganakunatte
csokin-o kiri kuzusita.」 „Nem lett jövedelmem,
ezért hozzányúltam a megtakarításomhoz.” ◆ le-le-
gyalulgyalul 「Jama-o kiri kuzusitemanson-o date-
ta.」 „Legyalulták a hegyet, hogy társasházat épít-
senek.” ◆ megbontmegbont 「Kózui-va teibó-o kiri ku-
zusita.」 „Az ár megbontotta a gátat.” ◆ vájváj
「Jama-o kiri kuzusite dóro-o cukutta.」 „Utat
vájt a hegybe.”

kirimakurukirimakuru ◆ feldarabolfeldarabol 「Han-nin-va
higaisa-o kirimakutta.」 „A tettes feldarabolta az
áldozatát.” ◆ kaszabolkaszabol 「Heisi-va katanade
teki-o kirimakutteita.」 „A katona kardjával ka-
szabolta az ellenséget.”

kirimavaszukirimavaszu ◆ ügyesenügyesen végezvégez 「Kanodzso-va
kakei-o kiri mavasiteiru.」 „Ügyesen gazdálkodik
a családi kasszával.”

kirimekirime ◆ abbahagyásabbahagyás 「Sigotoni kiri me-o cu-
keta.」 „Abbahagytam a munkát.” ◆ bevágásbevágás
kirime-okirime-o ireruireru ◆ bevagdosbevagdos 「Nikuni kiri me-o
ireta.」 „Bevagdosta a húst.”

kirimikirimi ◆ filéfilé ◆ halpatkóhalpatkó ◆ halszelethalszelet
kirimomikirimomi ◆ dugóhúzódugóhúzó 「Hikóki-va kirimomi
rakkasita.」 „A repülőgép dugóhúzóba kerülve
zuhant.” ◆ fúrásfúrás
kirimoriszurukirimoriszuru ◆ ügyesenügyesen vezetvezet 「Ikka-o kiri
moriszuru.」 „Ügyesen vezeti a háztartást.”

kirimuszubukirimuszubu ◆ hevesen küzdhevesen küzd
kirinkirin ◆ zsiráfzsiráf
kirindzsikirindzsi ◆ csodagyerekcsodagyerek
kirinokorikirinokori ◆ csonkcsonk
kirinreijókirinreijó ◆ zsiráfnyakú gazellazsiráfnyakú gazella
kirinszókirinszó ◆ varjúhájvarjúháj ◇ mijamaakinokirinszómijamaakinokirinszó
aranyvesszőaranyvessző
kirinuitematomerukirinuitematomeru ◆ összeollózösszeollóz 「Omosiroi
sinbunkidzsi-o kiri nuitematometa.」 „Összeol-
lóztam az érdekesebb újságcikkeket.”

kirinukerukirinukeru ◆ átvereksziátverekszi magátmagát 「Nankan-o
kiri nuketa.」 „Átverekedtem magam az akadá-
lyokon.” ◆ átvészelátvészel 「Kotosi-o nantoka kiri nu-
kerareta.」 „Valahogyan átvészeltük ezt az évet.”
◆ túltesztúltesz 「Kare-va kon-nan-o kiri nuketa.」
„Túltette magát a nehézségeken.”
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kirinukikirinuki ◆ kivágáskivágás ◇ sinbun-nokirinukisinbun-nokirinuki új-új-
ságkivágásságkivágás
kirinukicsókirinukicsó ◆ füzet újságkivágásokkalfüzet újságkivágásokkal
kirinukiningjókirinukiningjó ◆ papírból kivágott figurapapírból kivágott figura
kirinukizaikukirinukizaiku ◆ papírkivágáspapírkivágás
kirinukukirinuku ◆ kiollózkiollóz 「Sinbunkaraaru kidzsi-o ki-
ri nuita.」 „Kiollóztam egy cikket az újságból.”

kirinukukirinuku ◆ kivágkivág 「Sinbunkara e-o kiri nuita.」
„Kivágtam a képet az újságból.”

kirinzakirinza ◆ ZsiráfZsiráf
kiri-okiri-o cukerucukeru ◆ abbahagyabbahagy 「Kokode kiri-o cu-
kemasó.」 „Itt hagyjuk abba!”

kiriotoszukiriotoszu ◆ lenyisszentlenyisszent 「Nivatorino kubi-
o zubarito kiri otosita.」 „Lenyisszentette a tyúk
fejét.” ◆ leváglevág 「Eda-o kiri otosita.」 „Levágta
az ágat.” ◆ metszmetsz 「Eda-o kiri otosita.」 „Met-
szettem magamnak egy ágat.” ◇ kiriotoszukiriotoszu le-le-
nyisszentnyisszent 「Nivatorino kubi-o zubarito kiri oto-
sita.」 „Lenyisszentette a tyúk fejét.”

kiriritokiririto ◆ csikorogvacsikorogva ◆ feszesenfeszesen 「Obi-o
kiririto muszunda.」 „Feszesen megkötötte az
övet.”

kiriritositakiriritosita ◆ szépszép 「Kiriritosita kao」 „szép
arc”

kirirukiriru ◆ cirillcirill
kirirumodzsikirirumodzsi ◆ cirill betűcirill betű
kirisitankirisitan ◆ kereszténykeresztény ◇ kakurekirisitankakurekirisitan
titkos kereszténytitkos keresztény
kirisitankinreikirisitankinrei ◆ kereszténység tilalmakereszténység tilalma
kiriszagekiriszage ◆ leértékelésleértékelés 「Enkiri szage」 „jen
leértékelése” ◆ lekerekítéslekerekítés 「Szúdzsino kiri
szage」 „szám lekerekítése” ◇ cúkanokiriszagecúkanokiriszage
valutaleértékelésvalutaleértékelés ◇ heikakiriszageheikakiriszage leér-leér-
tékeléstékelés 「Doruno heikakiri szage」 „dollár leér-
tékelése”

kiriszagerukiriszageru ◆ lecsökkentlecsökkent 「Szeiszanhi-o kiri
szageta.」 „Lecsökkentette a termelési költséget.”
◆ leértékelleértékel 「Szeifu-va cúka-o kiri szageta.」
„A kormány leértékelte a pénzt.” ◆ lefelélefelé kere-kere-
kítkít 「Szúdzsi-o kiri szageta.」 „Lefelé kerekítet-
tem a számot.” ◆ lekerekítlekerekít 「Szúdzsi-o kiri sza-
geta.」 „Lekerekítettem a számot.” ◆ leváglevág ésés
lelógatlelógat 「Kiri szageta maegami」 „levágott és
lelógatott frufru”

kiriszainamukiriszainamu ◆ gyötörgyötör ◆ kínozkínoz

kiriszakukiriszaku ◆ hasíthasít 「Nagare bosi-va tenkú-o kiri
szaita.」 „Egy meteor hasított végig az égen.” ◆

szétszabdalszétszabdal 「Mukasino nikki-o kattáde kiri
szaita.」 „Szikével szétszabdaltam a régi napló-
mat.”

kiriszamekiriszame ◆ ködszitálásködszitálás
kiriszutekiriszute ◆ lefelélefelé kerekítéskerekítés 「Kiri szuteto ki-
ri age」 „lefelé és felfelé kerekítés” ◆ leszúrásleszúrás
és otthagyásés otthagyás
kiriszutegomenkiriszutegomen ◆ gyilkoláshoz való joggyilkoláshoz való jog
kiriszuterukiriszuteru ◆ lefelélefelé kerekítkerekít 「Szúdzsi-o kiri
szuteta.」 „Lefelé kerekítette a számot.” ◆ leszúrleszúr
ésés otthagyotthagy 「Szamurai-va aite-o kiri szuteta.」
„A szamuráj leszúrta és otthagyta az ellenfelét.” ◆

leváglevág ésés kidobkidob 「Nindzsinno happa-o kiri szu-
teta.」 „Levágtam és kidobtam a sárgarépa zöld-
jét.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Kaisa-va dekinai
dzsúgjóin-o kiri szuteta.」 „A vállalat megszaba-
dult a haszontalan munkaerőtől.” ◆ nemnem törődiktörődik
「Dzsakusa-o kiri szuteru.」 „Nem törődik a
gyengékkel.” ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Taninno iken-
o kiri szuteru.」 „Semmibe veszi mások vélemé-
nyét.”

kiriszutokiriszuto ◆ KrisztusKrisztus ◇ ieszu-kiriszutoieszu-kiriszuto Jé-Jé-
zus Krisztuszus Krisztus ◇ jódzsikiriszutojódzsikiriszuto kis Jézuskis Jézus
kiriszutokjókiriszutokjó ◆ kereszténységkereszténység 「Kiriszuto
kjó-o hiromeru.」 „Kereszténységet terjeszt.” ◆

kereszténykeresztény vallásvallás 「Kiriszuto kjó-o sinkósite-
iru.」 „Keresztény vallásban hisz.” ◇ gensikiri-gensikiri-
szutokjószutokjó őskereszténységőskereszténység
kiriszutokjóhakugaikiriszutokjóhakugai ◆ keresztényüldözéskeresztényüldözés
kiriszutokjókokukiriszutokjókoku ◆ keresztény országkeresztény ország
kiriszutokjóminsudómeikiriszutokjóminsudómei ◆ Keresztényde-Keresztényde-
mokrata Uniómokrata Unió
kiriszutokjónoszeitenkiriszutokjónoszeiten ◆ BibliaBiblia
kiriszutokjósakaisugikiriszutokjósakaisugi ◆ keresztényszoci-keresztényszoci-
alizmusalizmus
kiriszutokjósindzsakiriszutokjósindzsa ◆ kereszténykeresztény
kiriszutokjósinkókiriszutokjósinkó ◆ keresztény valláskeresztény vallás
kiriszutokjótokiriszutokjóto ◆ kereszténykeresztény
kiriszutokótanszaikiriszutokótanszai ◆ karácsonykarácsony ◆ Krisz-Krisz-
tus születésetus születése
kiriszutonodzsunankiriszutonodzsunan ◆ JézusJézus kínszenvedé-kínszenvedé-
sese ◆ passiópassió
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kiriszutonosótenkiriszutonosóten ◆ KrisztusKrisztus mennybeme-mennybeme-
netelenetele
kiriszutosindzsakiriszutosindzsa ◆ keresztény hívőkeresztény hívő
kiritacukiritacu ◆ meredekenmeredeken kimagaslikkimagaslik 「Kiri tatta
jama」 „meredeken kimagasló hegy” ◆ merede-merede-
zikzik 「Kiri tatta gake」 „meredező szirt”

kiritaoszukiritaoszu ◆ kidöntkidönt 「Kikori-va ki-o kiri taosi-
ta.」 „A favágó kidöntötte a fát.” ◆ kivágkivág 「Ki-o
kiri taosita.」 „Kivágta a fát.”

kiritorikiritori ◆ kivágáskivágás ◆ levágáslevágás
kiritoriszenkiritoriszen ◆ ittitt levágandólevágandó ◆ vágástvágást je-je-
lölő vonallölő vonal
kiritorukiritoru ◆ kivágkivág 「Kamini kaitearu e-o kiri tot-
ta.」 „Kivágtam a képet a papírból.” ◆ leváglevág
「Szotoni tobi dasiteiru eda-o kiri totta.」 „Le-
vágtam a kihajló faágat.”

kirittokiritto ◆ frissenfrissen ◆ határozottanhatározottan ◆ meg-meg-
sajdulvasajdulva 「Hagakiritto itai.」 „Megsajdult a fo-
gam.” ◆ szúróanszúróan 「Mune-va kiritto itai.」 „Szúr
a mellem.”

kirittositakirittosita ◆ frissfriss 「Kirittosita fujuno kúkide-
szu.」 „Friss téli levegő.” ◆ határozotthatározott 「Kare-
va kirittosita kao-o siteita.」 „Határozott arcvoná-
sai voltak.”

kiriuriszurukiriuriszuru ◆ apránkéntapránként adagoladagol 「Dzsóhó-o
kiri uriszuru.」 „Apránként adagolja az informá-
ciót.” ◆ feldarabolvafeldarabolva árulárul 「Szuika-o kiri uri-
szuru.」 „Feldarabolva árulja dinnyét.” ◆ felpar-felpar-
cellázvacellázva árulárul 「Tocsi-o kiri uriszuru.」 „Fel-
parcellázva árulja a földet.”

kirivakerukirivakeru ◆ szétdarabolszétdarabol 「Butano marujaki-
o kiri vaketa.」 „Szétdaraboltuk az egészben sült
malacot.”

kirizumakirizuma ◆ oromorom
kirizumajanekirizumajane ◆ nyeregtetőnyeregtető
kirizumazukurikirizumazukuri ◆ nyeregtetős építésnyeregtetős építés
kirjakukirjaku ◆ leleményességleleményesség
kirjakudzsúókirjakudzsúó ◆ leleményességleleményesség
kirjakudzsúónokirjakudzsúóno ◆ leleményesleleményes
kirjakunitomukirjakunitomu ◆ leleményesleleményes ◆ talpraesetttalpraesett
「Kirjakuni tonda hito」 „talpraesett ember”

kirjókirjó ◆ adottságadottság 「Sidósatositeno kirjónikak-
eteiru.」 „Nincs vezetői adottsága.” ◆ kaliberkaliber ◆

kinézetkinézet 「Kanodzso-va kirjójosi.」 „Jó kinézete

van.” ◆ rátermettségrátermettség 「Kare-va sidósatositeno
kirjóni tobosii.」 „Nincs meg benne a vezetői rá-
termettség.” ◆ tekintélytekintély
kirjokukirjoku ◆ go tudásgo tudás ◆ sógi tudássógi tudás
kirjokukirjoku ◆ életerőéleterő ◆ energiaenergia 「Kadzsi-o szu-
rudakeno kirjokuga nokotteinai.」 „Annyi ener-
giám sem maradt, hogy elvégezzem a házimun-
kát.” ◆ kedvkedv 「Hitorininattekara gohan-o cu-
kuru kirjokuganai.」 „Mióta egyedül maradtam,
nincs kedvem ahhoz, hogy ebédet főzzek.” ◆ lel-lel-
kierőkierő 「Tairjokuto kirjoku」 „testi és lelki erő”
◇ ikirukirjokuikirukirjoku életkedvéletkedv 「Ikiru kirjoku-o tori
modosita.」 „Visszanyertem az életkedvemet.”

kirjokukirjoku ◆ gőzenergiagőzenergia 「Kirjokuhacuden」
„gőzenergiás áramfejlesztés” ◆ gőzerőgőzerő
kirjokuganaikirjokuganai ◆ levertlevert 「Kjóha, nandaka kir-
jokuganai.」 „Ma valahogy olyan levert vagyok.”

kirjokuhacudensokirjokuhacudenso ◆ gőzerőműgőzerőmű
kirjokunoarukirjokunoaru ◆ energikusenergikus 「Kirjokunoaru va-
kai hito」 „energikus fiatalember”

kirjoku-okirjoku-o furisiborufurisiboru ◆ kifacsarkifacsar 「Szaigono
issú-o kirjoku-o furi sibotte hasitta.」 „Az utóbbi
egy hét kifacsarta az erőmet.”

kirjúkirjú ◆ légáramlatlégáramlat ◆ levegőáramláslevegőáramlás ◇ ka-ka-
kókirjúkókirjú leszállóleszálló légáramlatlégáramlat ◇ dzsettokirjúdzsettokirjú
futóáramlatfutóáramlat ◇ dzsósókirjúdzsósókirjú felszállófelszálló lég-lég-
áramlatáramlat
kirjúkirjú ◆ ideiglenes tartózkodásideiglenes tartózkodás
kirjúcsikirjúcsi ◆ ideiglenes tartózkodási helyideiglenes tartózkodási hely
kirjúsakirjúsa ◆ ideiglenes lakosideiglenes lakos
kirjúszankirjúszan ◆ híg kénsavhíg kénsav
kirjúszurukirjúszuru ◆ ideiglenesenideiglenesen lakiklakik ◆ ideiglene-ideiglene-
sen tartózkodiksen tartózkodik
kirokiro ◆ kilókiló 「Pan-o icsikiro kudaszai.」 „Kérek
egy kiló kenyeret!” ◆ kilogrammkilogramm ◆ kilométerkilométer
「Szankiro hasitta.」 „Három kilométert futot-
tam.”

kirokiro ◆ útelágazásútelágazás ◆ válaszútválaszút 「Dzsinszeino
kironi tatteiru.」 „Válaszút előtt állok.”

kirokiro ◆ kilokilo ◇ dzsiszokunankirokadzsiszokunankiroka kilométerkilométer
perper óraóra 「Kuruma-va dzsiszokuhjah-kirode ha-
sitteita.」 „Az autó 100 kilométer per órával
ment.” ◇ taikirouncsintaikirouncsin kilométerenkéntikilométerenkénti vi-vi-
teldíjteldíj ◇ hjakkironohjakkirono mázsásmázsás 「Hjah-kirono
omosza」 „mázsás súly”
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kirokiro ◆ hazaúthazaút ◆ hazavezetőhazavezető útút 「Kironi cu-
ku.」 „Rátér a hazavezető útra.” ◆ visszafelévisszafelé
vezető útvezető út ◆ visszaútvisszaút
kirobaitokirobaito ◆ kilobytekilobyte
kirobészukirobészu ◆ kilobáziskilobázis
kirobittokirobitto ◆ kilobitkilobit
kiroguramukiroguramu ◆ kgkg ◆ kilogrammkilogramm
kiroherucukiroherucu ◆ kilohertzkilohertz
kirokukiroku ◆ csúcscsúcs 「Szekaikiroku-o jabutta.」
„Megdöntötte a világcsúcsot.” ◆ dokumentációdokumentáció
◆ feljegyzésfeljegyzés 「Icsinicsino kiroku-o totta.」
„Feljegyzést készítettem a napomról.” ◆ jegyző-jegyző-
könyvkönyv 「Dzsikono kiroku-o totta.」 „A balesetről
jegyzőkönyvet készítettek.” ◆ rekordrekord
「Szekaikiroku-o totta.」 „Világrekordot állított
fel.” ◆ rögzítésrögzítés ◇ irjókirokuirjókiroku kórlapkórlap ◇ irjóki-irjóki-
rokuroku orvosiorvosi kartonkarton ◇ orinpikkukirokuorinpikkukiroku olim-olim-
piaipiai rekordrekord ◇ kirokutekinakirokutekina rekordmennyi-rekordmennyi-
ségűségű 「Kirokutekina amega futta.」 „Rekord-
mennyiségű eső esett.” ◇ kirokutekinakirokutekina rekord-rekord-
nagyságúnagyságú 「Kirokutekina ójuki」 „rekordnagy-
ságú hó” ◇ kiroku-okiroku-o kósinszurukósinszuru rekordotrekordot
döntdönt 「Kotosino acusza-va kanszokukiroku-o
kósinsita.」 „Az idei meleg rekordot döntött” ◇

szaikókirokuszaikókiroku rekordrekord 「Kabuka-va
szaikókiroku-o kósinsita.」 „A részvény árfolya-
ma rekordot döntött.” ◇ szaiteikirokuszaiteikiroku negatívnegatív
rekordrekord ◇ szekaikirokuszekaikiroku világcsúcsvilágcsúcs ◇ szeka-szeka-
ikirokuikiroku világrekordvilágrekord 「Szekaikiroku-o kósinsi-
ta.」 „Új világrekordot állított fel.”

kirokubaitaikirokubaitai ◆ adathordozóadathordozó
kirokubungakukirokubungaku ◆ dokumentumirodalomdokumentumirodalom
kirokudzsikankirokudzsikan ◆ rekordidőrekordidő ◆ rögzítési időrögzítési idő
kirokueigakirokueiga ◆ dokumentumfilmdokumentumfilm
kirokugakarikirokugakari ◆ archiválóarchiváló ◆ jegyzőkönyv-jegyzőkönyv-
vezetővezető
kirokuheddokirokuheddo ◆ felvevőfejfelvevőfej
kirokuhodzsisakirokuhodzsisa ◆ csúcstartócsúcstartó ◆ rekordtar-rekordtar-
tótó ◇ szekaikirokuhodzsisaszekaikirokuhodzsisa világcsúcstar-világcsúcstar-
tótó
kirokuhokansokirokuhokanso ◆ archívumarchívum
kirokujaburikirokujaburi ◆ rekorddöntésrekorddöntés
kirokukjorikirokukjori ◆ rekordtávolságrekordtávolság
kirokumediakirokumedia ◆ adathordozóadathordozó
kirokumediazeikirokumediazei ◆ üreshordozó-díjüreshordozó-díj

kiroku-okiroku-o kósinszurukósinszuru ◆ rekordotrekordot döntdönt 「Ko-
tosino acusza-va kanszokukiroku-o kósinsita.」
„Az idei meleg rekordot döntött”

kiroku-o mákuszurukiroku-o mákuszuru ◆ csúcsot állít felcsúcsot állít fel
kiroku-o nurikaerukiroku-o nurikaeru ◆ csúcsot javítcsúcsot javít
kiroku-o todomerukiroku-o todomeru ◆ jegyezjegyez ◆ lejegyezlejegyez
kirokuszurukirokuszuru ◆ archiválarchivál 「Dekigoto-o kirok-
usita.」 „Archiválta az eseményeket.” ◆ doku-doku-
mentálmentál 「Dekigoto-o kirokusita.」 „Dokumen-
táltam az eseményeket.” ◆ feljegyezfeljegyez
「Maiaszataidzsú-o kirokusita.」 „Minden reggel
feljegyeztem a testsúlyomat.” ◆ regisztrálregisztrál
「Dzsisindekono macsi-va sindoroku-o kirokusi-
ta.」 „A városban hatos rengésfokozatú földren-
gést regisztráltak.” ◆ rögzítrögzít 「Konokamera-va
dógamo kiokudekimaszu.」 „Ez a kamera mozgó-
képet is tud rögzíteni.”

kirokutekinakirokutekina ◆ rekordmennyiségűrekordmennyiségű 「Kirok-
utekina amega futta.」 „Rekordmennyiségű eső
esett.” ◆ rekordnagyságúrekordnagyságú 「Kirokutekina óju-
ki」 „rekordnagyságú hó”

kirokutekinaacuszakirokutekinaacusza ◆ melegrekordmelegrekord
「Hangarí-va kirokutekina acuszani mimavar-
eta.」 „Magyarországon melegrekord volt.”

kirokutekinahószakukirokutekinahószaku ◆ rekordtermésrekordtermés
「Kotosi-va kirokutekina hószakudatta.」 „Idén
rekordtermés volt.”

kirométorukirométoru ◆ kilométerkilométer
kiromikuronkiromikuron ◆ kilomikronkilomikron
kironiszorerukironiszoreru ◆ elterelődikelterelődik 「Hanasi-va ki-
roni szoreta.」 „A beszélgetés elterelődött.”

kiroposzutokiroposzuto ◆ kilométertáblakilométertábla
kirorittorukirorittoru ◆ kiloliterkiloliter ◆ klkl ◆ kLkL
kirovattokirovatto ◆ kilowattkilowatt
kirovattodzsikirovattodzsi ◆ kilowattórakilowattóra
kirukiru ❶ vágvág 「Haszamide kami-o maruku kitte
kudaszai.」 „Vágjon egy kört papírból!” ❷ elvágelvág
「Jubi-o kittesimatta.」 „Elvágtam az ujjam.” ❸

leváglevág 「Kami-o kitta.」 „Levágattam a hajamat.”
❹ leraklerak 「Denva-o kitta.」 „Leraktam a tele-
font.” ❺ kinyomkinyom 「Keitaidenva-o kitta.」 „Ki-
nyomtam a mobilt.” ❻ végigvégig 「Kjori-o hasiri-
kitta.」 „Végigfutottam a távot.” ❼ nagyonnagyon isis
「Anataga itteirukoto-va vakarikitteiru.」 „Na-
gyon is értem, amit mondasz.” ◆ aláalá esikesik
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「Ginkóno zandakaga icsimanen-o kitta.」 „A
bankszámlám egyenlege 10 ezer jen alá esett.” ◆

aprítaprít 「Dzsagaimo-o kitte ojuno nakani ireta.」
„Krumplit aprítottam a forró vízbe.” ◆ átvágátvág
「Haszamideribon-o kitta.」 „Ollóval átvágtam a
szalagot.” ◆ beveszbevesz 「Kuruma-va kábu-o kit-
ta.」 „Az autó bevette a kanyart.” ◆ daraboldarabol
「Nindzsin-o kitteszúpuni ireta.」 „Sárgarépát
daraboltam a levesbe.” ◆ felszeletelfelszeletel 「Pan-o
kitte!」 „Szeleteld fel a kenyeret!” ◆ felvágfelvág
「Kare-va dómjaku-o kitte dzsiszacusita.」 „Fel-
vágta az ereit.” ◆ keverkever 「Kondoha anataga kit-
te!」 „Most te keversz!” ◆ kiállítkiállít 「Uri age csó-
o kitta.」 „Kiállította az eladási bizonylatot.” ◆

kikapcsolkikapcsol 「Terebi-o kitte!」 „Kapcsolt ki a té-
vét!” ◆ kitűzkitűz 「Kigen-o kitte kikaku-o szuszum-
eta.」 „Kitűzött határidővel haladtunk a projekt-
tel.” ◆ leállítleállít 「Endzsin-o kitta.」 „Leállítottam
a motort.” ◆ leöntleönt 「Cukatta mamekara miszu-
o kitta.」 „Leöntöttem a babról a vizet.” ◆ lerázleráz
「Aratta jaszaino mizu-o kitta.」 „Leráztam a vi-
zet a mosott zöldségről.” ◆ leszegleszeg 「Pan-o hit-
okire kitta.」 „Leszegtem egy szelet kenyeret.” ◆

leszűrleszűr 「Dzsagaimoga jude agattara, miszu-o
kittekudaszai.」 „A főtt burgonyáról szűrje le a vi-
zet!” ◆ leteszletesz 「Denva-o kirimasita.」 „Letet-
te a telefont.” ◆ megcsinálmegcsinál 「Tabe mono-o ta-
be kirenakatta.」 „Nem tudtam megenni az összes
ételt.” ◆ megkevermegkever 「Toranpu-o manbennaku
kitta.」 „Jól megkevertem a kártyát.” ◆ megsza-megsza-
kítkít 「Denva-o kitta.」 „Megszakítottam a tele-
fonbeszélgetést.” ◆ megszegmegszeg 「Mada furuipan-
gaarukara, atarasiino-o kiranaide!」 „Van még
vágva kenyér, ne szegd meg az újat!” ◆ megvágmegvág
「Jubi-o kitta.」 „Megvágtam az ujjam.” ◆ metélmetél
「Paszutano kidzsi-o kitta.」 „Tésztát metélt.” ◆

nyírnyír 「Kamino ke-o kitta.」 „Hajat nyírt.” ◆ szelszel
「Pan-o kitta.」 „Kenyeret szeltem.” ◆ szétvágszétvág
「Dorobó-va kurumano horo-o kitta.」 „Szétvág-
ta az autó tetőponyváját egy tolvaj.” ◆ teljesenteljesen
csinálcsinál 「Kare-o sindzsi kitteiru.」 „Teljesen
megbízok benne.” ◆ ütüt 「Konokádode hokano-o
kirimaszu.」 „Ez a kártya üti a másikat.” ◆ vé-vé-
gigcsinálgigcsinál 「Maraszon-o hasirikitta.」 „Végigfu-
tottam a maratont.” ◇ arukikiruarukikiru végigsétálvégigsétál
「Hasi-o aruki kitta.」 „Végigsétáltunk a hídon.”
◇ arukikiruarukikiru legyalogollegyalogol 「Nidzsuh-kirono
kjori-o aruki kitta.」 „Legyalogoltam 20 kilomé-
tert.” ◇ iikiruiikiru biztosrabiztosra mondmond 「Szore-va ii-
kirerunokana?」 „Vajon biztosra lehet ezt mon-

dani?” ◇ iikiruiikiru befejezibefejezi aa mondanivalójátmondanivalóját
「Vatasiga iikiranuucsini kare-va denva-o kitta.」
„Be sem fejeztem a mondanivalómat, amikor le-
rakta a kagylót.” ◇ en-oen-o kirukiru megszakítjamegszakítja aa vi-vi-
szonytszonyt 「Kószaiaiteto en-o kitta.」 „Megszakí-
totta a viszonyt a kedvesével.” ◇ kábu-okábu-o kirukiru be-be-
vesziveszi aa kanyartkanyart 「Kuruma-va kábu-o kitta.」
„A kocsi bevette a kanyart.” ◇ gasantokirugasantokiru le-le-
csapcsap 「Gasanto denva-o kitta.」 „Lecsaptam a
kagylót.” ◇ kaze-okaze-o kittetobukittetobu surrogsurrog 「Jaga
kaze-o kitte tondeitta.」 „A nyíl surrogva repült.”
◇ kaze-okaze-o kirukiru süvítsüvít 「Ja-va kaze-o kitte ton-
da.」 „A nyílvessző süvítve szállt.” ◇ kaze-okaze-o kirukiru
hasítjahasítja aa levegőtlevegőt 「Jari-va kaze-o kitte ton-
da.」 „A lándzsa hasította a levegőt.” ◇

katadekaze-okatadekaze-o kirukiru feszítfeszít 「Katade kaze-o
kitte aruita.」 „Feszítve sétált.” ◇ karikirukarikiru kibé-kibé-
relrel 「Hoteru-o kari kitta.」 „Kibérelt egy egész
szállodát.” ◇ kippu-okippu-o kirukiru jegyetjegyet kilyukasztkilyukaszt
「Sasó-va kippu-o kitta.」 „A kalauz kilyukasztot-
ta a jegyet.” ◇ kirimakurukirimakuru feldarabolfeldarabol 「Han-
nin-va higaisa-o kirimakutta.」 „A tettes feldara-
bolta az áldozatát.” ◇ kuikirukuikiru elrágelrág 「Vanani-
va matta kicune-va asi-o kui kitte nigeta.」 „A
csapdába került róka a lábát elrágva elmenekült.”
◇ kuikirukuikiru megeszikmegeszik 「Kui kirenaihodono rj-
óriga deta.」 „Olyan sok étel jött, hogy nem bír-
tam megenni.” ◇ kucsibi-okucsibi-o kirukiru kiváltkivált 「Kono
dzsiken-va szenszóno kucsibi-o kitta.」 „Ez az in-
cidens váltotta ki a háborút.” ◇ kucsibi-okucsibi-o kirukiru
előszörelőször kezdkezd 「Kanodzso-va hanasino kucsibi-
o kitta.」 „Először ő kezdett beszélni.” ◇ kucsi-okucsi-o
kirukiru beszélnibeszélni kezdkezd 「Karega kucsi-o kitta.」 „Ő
kezdett beszélni.” ◇ kubi-okubi-o kirukiru lenyakazlenyakaz 「Ni-
vatorino kubi-o kitta.」 „Lenyakazta a csirkét.” ◇

keszagakenikirukeszagakenikiru harántharánt kettévágkettévág ◇ koki-koki-
zaminikiruzaminikiru apróraapróra vágvág 「Nindzsin-o kokizami-
ni kitta.」 „Apróra vágtam a répát.” ◇ zakku-zakku-
ritokiruritokiru széthasítszéthasít 「Kjabecu-o zakkurito kit-
ta.」 „Széthasította a káposztafejet.” ◇ zakku-zakku-
ritokiruritokiru felhasítfelhasít 「Torino onaka-o zakkurito
kitta.」 „Késsél felhasította a csirke hasát.” ◇

sattá-osattá-o kirukiru kioldógombotkioldógombot megnyommegnyom
「Kameranosattá-o kitta.」 „Megnyomtam a
fényképezőgép kioldógombját.” ◇ dzsúdzsi-odzsúdzsi-o
kirukiru keresztetkeresztet vetvet 「Ohakano maede
dzsúdzsi-o kitta.」 „A sír előtt keresztet vetettem.”
◇ sira-osira-o kirukiru úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem tudnátudná
◇ sira-osira-o kirukiru megjátszikmegjátszik 「Kiiteinaitosira-o
kitta.」 „Megjátszotta, hogy nem hallotta.” ◇
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szuicscsi-oszuicscsi-o kirukiru kikapcsolkikapcsol
「Terebinoszuicscsi-o kitta.」 „Kikapcsoltam a
tévét.” ◇ szentó-oszentó-o kirukiru élenélen haladhalad 「Szósa-
va szentó-o kitte hasitteita.」 „A futó az élen ha-
ladva futott.” ◇ szendó-oszendó-o kirukiru élreélre álláll 「Kare-
va hanranno szendó-o kitta.」 „A lázadás élére
állt.” ◇ tatakikirutatakikiru lecsaplecsap 「Aiteno kubi-o tata-
ki kitta.」 „Lecsapta az ellenfele fejét.” ◇ tabeki-tabeki-
ruru megeszikmegeszik 「Sokudzsi-va ószugitanode tabe-
kirenakatta.」 „Az étel túl sok volt, és nem bírtam
megenni.” ◇ tan-otan-o kirukiru felkaparjafelkaparja aa slej-slej-
metmet 「Kono kuszuri-va nodono tan-o kiru.」 „Ez
a gyógyszer felkaparja a slejmet a torokról.” ◇ cu-cu-
mikirerumikireru ráférráfér 「Nimocu-va torakkuni cumiki-
renakatta.」 „A szállítmány nem fért rá a teherau-
tóra.” ◇ cumebara-ocumebara-o kiraszarerukiraszareru lemondás-lemondás-
rara kényszerítkényszerít 「Sacsó-va szekinin-o tovarete
cume bara-o kiraszareta.」 „Az igazgatót felelős-
ségre vonták, és lemondásra kényszerült.” ◇ te-te-
nokirerujónanokirerujóna ropogósropogós 「Teno kirerujóna sza-
cu」 „ropogós bankjegy” ◇ denki-odenki-o kirukiru lekap-lekap-
csoljacsolja azaz áramotáramot 「Denkikikino denki-o kit-
ta.」 „Lekapcsoltam az áramot a gépről.” ◇

dengen-odengen-o kirukiru kikapcsolkikapcsol 「Konpjútáno
dengen-o kitta.」 „Kikapcsoltam a számítógépet.”
◇ denpjó-odenpjó-o kirukiru szelvénytszelvényt kitöltkitölt 「Haccsú-
no denpjó-o kitta.」 „Kitöltöttem a megrendelő-
szelvényt.” ◇ denva-odenva-o kirukiru leteszileteszi aa telefonttelefont
「Denva-o kitta.」 „Letettem a telefont.” ◇ no-no-
kogiridekirukogiridekiru elfűrészelelfűrészel 「Ki-o nokogiride kit-
ta.」 „Elfűrészeltem a fát.” ◇ hasirikiruhasirikiru lefutlefut
「Nikiromo hasiri kirenai.」 „Két kilométert sem
tudok lefutni.” ◇ pakkuritoakupakkuritoaku felhasadfelhasad 「Te-
no kizugapakkurito aita.」 „Felhasadt a seb a ke-
zén.” ◇ hara-ohara-o kirukiru felvágjafelvágja aa hasáthasát ◇ hara-hara-
oo kirukiru nyakátnyakát tesziteszi rárá 「Mosi csigattara hara-
o kiru.」 „A nyakamat teszem rá, hogy úgy van.”
◇ handoru-ohandoru-o kirukiru félrerántjafélrerántja aa kormánytkormányt
「Dzsiko-o szakerutamenihandoru-o kitta.」
„Félrerántotta a kormányt, hogy elkerülje a bal-
esetet.” ◇ hiekiruhiekiru teljesenteljesen kihűlkihűl 「Hie kitta
teasi」 „teljesen kihűlt végtagok” ◇ hitokucsi-hitokucsi-
dainikirudainikiru földarabolföldarabol 「Dzsagaimo-o hitokucs-
idaini kitta.」 „Földaraboltam a krumplit.” ◇

hibuta-ohibuta-o kirukiru indítindít 「Kógekino hibuta-o kit-
ta.」 „Támadást indított.” ◇ hibuta-ohibuta-o kirukiru kez-kez-
deményezdeményez 「Ronszóno hibuta-o kitta.」 „Vitát
kezdeményezett.” ◇ futacunikirufutacunikiru kettévágkettévág
「Kjabecu-o futacuni kitta.」 „Kettévágtam a ká-
posztát.” ◇ mie-omie-o kirukiru nagyzolnagyzol 「Mie-o kitte

goman enkifusita.」 „Nagyzolva 50 ezer jent ado-
mányozott.” ◇ mizu-omizu-o kirukiru leszűrileszűri aa vizetvizet
「Hitobanhitasita mameno mizu-o kitta.」 „Le-
szűrtem a vizet a babról, amiben egy éjszaka
ázott.” ◇ mizu-omizu-o kirukiru hasíthasít 「Fune-va mizu-
o kitte szuszunda.」 „A hajó hasította a vizet.” ◇

mizu-omizu-o kirukiru kirázzakirázza aa vizetvizet 「Jaszaino mizu-
o kitta.」 „Kiráztam a vizet a zöldségből.” ◇

mizeni-omizeni-o kirukiru áldozikáldozik 「Konojóna keitai-va
mizeni-o kitte kaitaihodode-va nai.」 „Ilyen tele-
fonra nem szívesen áldozok.” ◇ mi-omi-o kirarerukirareru
szívbemarkolószívbemarkoló 「Sin-júno kurusimi-o miruto
mi-o kirareru omoida.」 „A barátom szenvedése
szívbemarkoló.” ◇ jomikirujomikiru végigvégig elolvaselolvas
「Karita hon-o jomikirenakatta.」 „Nem tudtam
végig elolvasni a kölcsönvett könyvet.”

kirukiru ❶ felveszfelvesz 「Kóto-o kita.」 „Felvettem a ka-
bátomat.” ◆ bebújikbebújik 「Szétá-o kita.」 „Bebúj-
tam a pulóverembe.” ◆ belebújikbelebújik 「Szétá-o ki-
ta.」 „Belebújtam a pulóverembe.” ◆ beöltözikbeöltözik
「Ginkóno szeifuku-o kita.」 „Beöltözött a bank
egyenruhájába.” ◆ hordhord 「Mó kinai jófuku-o szu-
teta.」 „Kidobtam a ruhákat, amiket már nem
hordok.” ◆ magáramagára vállalvállal 「Tomodacsino
cumi-o kita.」 „Magára vállalta a barátja bűnét.”
◆ rámegyrámegy 「Kono jófuku-va mó kirenai!」 „Már
nem megy rám ez a ruha!” ◆ veszvesz 「Kóto-o kite
dekaketa.」 „Vette a kabátját, és elment.” ◆ viselvisel
「Hanszodenosacu-o kiteiru.」 „Rövid ujjú inget
visel.” ◇ on-nikiruon-nikiru lekötelezlekötelez 「Issóonni kima-
szu.」 „Egy életre le vagyok kötelezve.” ◇ on-on-
nikirunikiru hálávalhálával tartoziktartozik 「Onnikimaszu.」
„Hálával tartozom neked!” ◇ kaszanikirukaszanikiru mögémögé
bújikbújik 「Csicsino eikó-o kaszani kiteiru.」 „Az ap-
ja hírneve mögé bújik.” ◇ kamisimo-okamisimo-o kirukiru fe-fe-
szélyezettenszélyezetten viselkedikviselkedik 「Kamisimo-o kita-
jóna hanasi kata-o szuru.」 „Feszélyezetten be-
szél.” ◇ kirarerukirareru vanvan rajtarajta 「Kare-va szétá-
o kiteita.」 „Pulóver volt rajta.” ◇ kirerukireru rájönrájön
「Kono jófuku-va mó kirenai!」 „Már nem jön
rám ez a ruha!” ◇ jófuku-ojófuku-o kiszerukiszeru felöltöz-felöltöz-
tettet 「Hahaoja-va akacsan-ni jófuku-o kiszeta.」
„Az anyuka felöltöztette a babát.” ◇ jófuku-ojófuku-o ki-ki-
ruru öltöziköltözik 「Aszaicumo jófuku-o kirunoni dzsik-
angakakarimaszu.」 „Reggel mindig nagyon so-
káig öltözik.” ◇ jófuku-ojófuku-o kirukiru felöltözikfelöltözik
「Aszajófuku-o kita.」 „Reggel felöltöztem.”

kírukíru ◆ hajógerinchajógerinc ◆ hajótőkehajótőke
kirugiszudzsinkirugiszudzsin ◆ kirgizkirgiz
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kirugiszunokirugiszuno ◆ kirgizkirgiz
kirugiszutankirugiszutan ◆ KirgizisztánKirgizisztán
kirukukiruku ◆ parafaparafa ◆ parafadugóparafadugó
kirukuzórikirukuzóri ◆ parafatalpúparafatalpú papucspapucs ◆ parafa-parafa-
talpú szandáltalpú szandál
kiruteagerukiruteageru ◆ rásegítrásegít 「Cumanikóto-o kiru-
teageta.」 „Rásegítettem a kabátot a feleségem-
re.”

kirutingukirutingu ◆ steppeléssteppelés ◆ szteppelésszteppelés ◆ tűz-tűz-
delésdelés
kirutingudzsakettokirutingudzsaketto ◆ pufajkapufajka ◆ steppeltsteppelt
félkabátfélkabát
kirutingukótokirutingukóto ◆ steppeltsteppelt kabátkabát ◆ tűzdelttűzdelt
kabátkabát
kirutokiruto ◆ paplanpaplan ◆ skótszoknyaskótszoknya
kisakisa ◆ gőzös vonatgőzös vonat ◆ vonatvonat
kisakisa ◆ riporterriporter ◆ tudósítótudósító ◇ dzsúgunkisadzsúgunkisa
haditudósítóhaditudósító ◇ sinbunkisasinbunkisa újságíróújságíró ◇ szu-szu-
pócukisapócukisa sportújságírósportújságíró ◇ szeidzsibukisaszeidzsibukisa
politikaipolitikai tudósítótudósító ◇ tanbókisatanbókisa oknyomozóoknyomozó
riporterriporter ◇ hakenkisahakenkisa kiküldöttkiküldött tudósítótudósító
◇ fudzsinkisafudzsinkisa újságírónőújságírónő ◇ heppokonakisaheppokonakisa
firkászfirkász 「Heppokona kisaga kaita kidzsi-o ki-
niszuruna.」 „Ne törődj vele, mit írnak a firká-
szok!” ◇ júgunkisajúgunkisa beugró tudósítóbeugró tudósító
kisakisa ◆ önök vállalataönök vállalata
kisakisa ◆ lovas íjászatlovas íjászat
kisadankisadan ◆ újságírókújságírók ◆ újságírókújságírók csoportjacsoportja
◇ zuikónokisadanzuikónokisadan újságírói kíséretújságírói kíséret
kisagokisago ◆ parti csigaparti csiga
kisakaikenkisakaiken ◆ sajtóértekezletsajtóértekezlet ◆ sajtókon-sajtókon-
ferenciaferencia ◆ sajtótájékoztatósajtótájékoztató 「Kisakaiken-
ga hirakareta.」 „Sajtótájékoztatót tartottak.” ◇

kjódókisakaikenkjódókisakaiken közös sajtótájékoztatóközös sajtótájékoztató
kisakaikenszurukisakaikenszuru ◆ sajtótájékoztatótsajtótájékoztatót
tarttart 「Szószahonbu-va kisakaikensita.」 „A
nyomozóközpont sajtótájékoztatót tartott.”

kisakukisaku ◆ hígításhígítás
kisakudokisakudo ◆ hígításhígítás
kisakuekikisakueki ◆ hígított oldathígított oldat
kisakurabukisakurabu ◆ újságíróklubújságíróklub
kisakuszurukisakuszuru ◆ hígíthígít 「Mizude kisakusita jóe-
ki」 „vízzel hígított oldat”

kisakuzaikisakuzai ◆ hígítóhígító

kisanóntensukisanóntensu ◆ masinisztamasiniszta
kisapoppokisapoppo ◆ csihuhucsihuhu 「Kodomoto kisapoppo
aszobi-o sita.」 „A gyerekkel csihuhut játszot-
tunk.”

kisaszekikisaszeki ◆ újságírókarzatújságírókarzat ◆ újságírópá-újságírópá-
holyholy
kisikisi ◆ gojátékosgojátékos ◆ sógijátékossógijátékos ◇ dzsor-dzsor-
júkisijúkisi gojátékosgojátékos nőnő ◇ dzsorjúkisidzsorjúkisi sógijá-sógijá-
tékostékos nőnő ◇ purokisipurokisi hivatásoshivatásos gojátékosgojátékos ◇

purokisipurokisi hivatásos sógijátékoshivatásos sógijátékos
kisikisi ◆ partpart 「Fune-va kisini csikazuita.」 „A ha-
jó közeledett a parthoz.”

kisikisi ◆ huszárhuszár ◆ lovaglovag
kisibekisibe ◆ folyópartfolyópart ◆ partpart ◆ tengerparttengerpart ◆

vízpartvízpart 「Kisibeni ki-o ueta.」 „A vízpartra fá-
kat ültettünk.”

kisicukisicu ◆ alapállományalapállomány ◆ sztrómasztróma ◆

szubsztrátumszubsztrátum ◇ kószokisicufukugótaikószokisicufukugótai
enzim-szubsztrátumenzim-szubsztrátum komplexumkomplexum ◇ szaibó-szaibó-
sicukisicusicukisicu sejtoldatsejtoldat ◇ szaibósicukisicuszaibósicukisicu ci-ci-
toszoltoszol
kisicukisicu ◆ hajlamhajlam 「Geidzsucutekina kisicu」
„művészi hajlam” ◆ lelkületlelkület 「Nihonsakaino ki-
sicu」 „japán társadalom lelkülete” ◆ tempera-tempera-
mentummentum 「Kareno kisicu-va torani niteiru.」 „A
temperamentuma a tigriséhez hasonlítható.” ◆

természettermészet 「Karenoodajakana kisicu-va vatasi-
o nagomaszemaszu.」 „Az ő békés természete
megnyugtat.” ◇ jankíkisicujankíkisicu jenkijenki szellemiségszellemiség

kisidankisidan ◆ lovagrendlovagrend ◇ kisisúdókaikisisúdókai keresz-keresz-
testes lovagrendlovagrend ◇ súkjókisidansúkjókisidan kereszteskeresztes
lovagrendlovagrend
kisidókisidó ◆ lovagiasságlovagiasság ◆ lovagi szellemlovagi szellem
kisidónikanattakisidónikanatta ◆ lovagiaslovagias 「Kisidónikanat-
ta kói」 „lovagias cselekedet”

kisikaiszeikisikaiszei ◆ feltámasztásfeltámasztás ◆ visszahozásvisszahozás
aa halálbólhalálból 「Atarasii sacsó-va kisikaiszeino
szaku-o kódzsita.」 „Az új igazgató visszahozta a
halálból a vállalatot.”

kisikaiszeinokisikaiszeino ◆ életmentőéletmentő 「Kisikaiszeino-
csanszu」 „életmentő lehetőség”

kisikaiszeinokuszurikisikaiszeinokuszuri ◆ életelixíréletelixír
kisikatakisikata ◆ múltmúlt
kisikisiszurukisikisiszuru ◆ nyikorognyikorog 「Sarin-va kisikisi-
szuru.」 „Nyikorog a kerék.”
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kisikisitoiuotokisikisitoiuoto ◆ nyikorgásnyikorgás 「Doanogisigisi-
toiu oto」 „ajtó nyikorgása”

kisimedzsikisimedzsi ◆ pereszkepereszke
kisimenkisimen ◆ széles metéltszéles metélt
kisimikisimi ◆ csikorgáscsikorgás ◆ feszültségfeszültség 「Nicsibe-
ikannokisimi」 „kínai-amerikai kapcsolatok kö-
zötti feszültség” ◆ nyikorgásnyikorgás 「Doanokisimi」
„ajtó nyikorgása”

kisimodzsinkisimodzsin ◆ HaritiHariti
kisimonogatarikisimonogatari ◆ lovagregénylovagregény
kisimukisimu ◆ csikorogcsikorog 「Hagurumaga kisimu.」
„Csikorognak a fogaskerekek.” ◆ nyikorognyikorog 「Ka-
idanga kisinda.」 „Nyikorgott a lépcső.” ◆ súr-súr-
lódiklódik 「Kono kaisa-va ningenkankeiga kisindei-
ru.」 „Ennél a vállalatnál súrlódások vannak az
emberi kapcsolatokban.” ◇ hagakisimuotohagakisimuoto fog-fog-
csikorgáscsikorgás
kisimuotokisimuoto ◆ csikorgáscsikorgás ◆ nyikorgásnyikorgás
kisinkisin ◆ hazatérés vágyahazatérés vágya ◆ honvágyhonvágy
kisinkisin ◆ adományadomány ◆ adományozásadományozás ◆ felaján-felaján-
láslás
kisinkisin ◆ félelmetes istenfélelmetes isten
kisindakisinda ◆ nyikorgónyikorgó 「Tobira-va kisinda oto-o
tateta.」 „Az ajtónak nyikorgó hangja volt.”

kisin-janogotosikisin-janogotosi ◆ csak úgy repülne hazacsak úgy repülne haza
kisinsakisinsa ◆ adományozóadományozó
kisinszurukisinszuru ◆ adományozadományoz 「Oterani dzsizó-o
kisinsita.」 „Ksitigarbha szobrot adományozott a
templomnak.”

kisirenkisiren ◆ xilolxilol
kisirukisiru ◆ csikorogcsikorog 「Densa-va kisirinagara to-
matta.」 „A vonat csikorogva megállt.” ◆ nyiko-nyiko-
rogrog 「Doagakisitta.」 „Nyikorgott az ajtó.”

kisiruotokisiruoto ◆ csikorgáscsikorgás ◆ nyikorgásnyikorgás
kisisúdókaikisisúdókai ◆ keresztes lovagrendkeresztes lovagrend
kisitaikenkisitaiken ◆ deja vudeja vu
kisizoinokisizoino ◆ partpart mentimenti 「Kisizoino micsi」
„parti menti út”

kisizutainikisizutaini ◆ partpart menténmentén 「Kisizutaini arui-
teita.」 „A part mentén sétáltam.”

kisókisó ◆ temperamentumtemperamentum 「Kisóno hagesii
hito」 „temperamentumos ember” ◆ természettermészet
◆ vérmérsékletvérmérséklet 「Kisóno arai hito」 „ingerlé-

keny vérmérsékletű ember” ◇ sinsunokisósinsunokisó kez-kez-
deményeződeményező szellemszellem ◇ sinsunokisósinsunokisó vállalko-vállalko-
zózó szellemszellem 「Sinsuno kisóni tonda hito」 „vál-
lalkozó szellemű ember”

kisókisó ◆ ébresztőébresztő ◆ felkelésfelkelés 「Kisógotoireni
iku.」 „Felkelés után vécére megyek.”

kisókisó ◆ időjárásidőjárás 「Szono csiikide-va idzsókisóga
cuzuiteiru.」 „Rendkívüli időjárás uralkodik a tér-
ségben.” ◇ idzsókisóidzsókisó szélsőségesszélsőséges időjárásidőjárás
◇ idzsókisóidzsókisó extrémextrém időjárásidőjárás ◇ kjokucsiki-kjokucsiki-
sósó helyi időjáráshelyi időjárás
kisókisó ◆ jelvényjelvény 「Muneni kisó-o cukeru.」 „Jel-
vényt tűz a mellére.” ◇ dzsúgunkisódzsúgunkisó katonaikatonai
jelvényjelvény
kisócsókisócsó ◆ meteorológiai intézetmeteorológiai intézet
kisódaikisódai ◆ meteorológiaimeteorológiai állomásállomás ◆ obszer-obszer-
vatóriumvatórium
kisódzsikankisódzsikan ◆ ébresztőébresztő 「Kisódzsikan-va
rokudzsideszu.」 „Hatkor van az ébresztő.” ◆ fel-fel-
kelés idejekelés ideje
kisódzsóhókisódzsóhó ◆ időjárás-helyzetképidőjárás-helyzetkép
kisódzsókjókisódzsókjó ◆ időjárási helyzetidőjárási helyzet
kisóeiszeikisóeiszei ◆ meteorológiai műholdmeteorológiai műhold
kisógakukisógaku ◆ meteorológiameteorológia
kisógakusakisógakusa ◆ meteorológusmeteorológus
kisógensókisógensó ◆ meteorológiai jelenségmeteorológiai jelenség
kisójohókankisójohókan ◆ meteorológusmeteorológus
kisókacsikisókacsi ◆ ritkaságábanritkaságában rejlőrejlő értékérték ◆ rit-rit-
kaságértékkaságérték ◆ ritkaságiritkasági értékérték 「Kono
koszen-va kisókacsiga takai.」 „Nagy a ritkasági
értéke ennek a régi pénznek.”

kisókanszokukisókanszoku ◆ meteorológiaimeteorológiai megfigyelésmegfigyelés

kisókinzokukisókinzoku ◆ ritkafémritkafém
kisokukisoku ◆ derűsderűs arcarc ◆ örömarcörömarc 「Kare-va
vatasi-o mite kisoku-o ukabeta.」 „Örömarccal
fogadott.”

kisokukisoku ◆ élősködésélősködés ◆ kenyérpusztításkenyérpusztítás
kisokukisoku ◆ kedvkedv 「Icumo dzsósino kisoku-o uka-
gatteiru.」 „Mindig a főnöke kedvét lesi.” ◆ te-te-
kintetkintet 「Kjakuno kisoku-o ukagatta.」 „Az ügy-
fél tekintetét fürkészte.”

kisokugavaruikisokugavarui / kisokunovaruikisokunovarui ◆ kellemet-kellemet-
lenlen 「Kisokuno varui jacuda.」 „Kellemetlen em-
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ber.” ◆ rosszulrosszul leszlesz 「Dzsikogenba-o mite ki-
sokuga varukunatta.」 „A baleset helyszínét látva
rosszul lettem.”

kisokumanmenkisokumanmen ◆ sugárzósugárzó örömöröm 「Muszume-o
kisokumanmende mukaeta.」 „Sugárzó örömmel
fogadta a lányát.”

kisokunovaruikisokunovarui / kisokugavaruikisokugavarui ◆ kellemet-kellemet-
lenlen 「Kisokuno varui jacuda.」 „Kellemetlen em-
ber.” ◆ rosszulrosszul leszlesz 「Dzsikogenba-o mite ki-
sokuga varukunatta.」 „A baleset helyszínét látva
rosszul lettem.”

kisokusakisokusa ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító
kisokuszurukisokuszuru ◆ kenyerétkenyerét eszieszi 「Issúkan, hó-
júnotokoroni kisokusiteorimasita.」 „Egy évig a
barátom kenyerét ettem.”

kisokuvaruikisokuvarui ◆ undorítóundorító
kisónakisóna ◆ ritkaritka 「Kore-va kisóna torideszu.」
„Ez egy ritka madár.” ◆ szűkösszűkös 「Kisóna sigen」
„szűkös nyersanyag”

kisórédákisórédá ◆ meteorológiai radarmeteorológiai radar
kisósukisósu ◆ ritka fajritka faj
kisószeikisószei ◆ ritkaságritkaság
kisószeinotakaikisószeinotakai ◆ igenigen ritkaritka 「Puracsina-va
kisószeino takai kinzokuda.」 „A platina igen rit-
ka fém.”

kisószurukisószuru ◆ felkelfelkel 「Mezamasi dokeide kisó-
szuru.」 „Ébresztőórára kelek fel.” ◆ kelkel 「Ki-
matta dzsikanni kisósiteimaszu.」 „Mindig
ugyanakkor kelek.”

kisószurukisószuru ◆ megcsonkítmegcsonkít
kisótenkecukisótenkecu ◆ bevezetés,bevezetés, kibontakozás,kibontakozás,
fordulat, befejezésfordulat, befejezés ◆ szöveg felépítéseszöveg felépítése
kisótenkecunoarukisótenkecunoaru ◆ jóljól felépítettfelépített 「Kisó-
tenkecunoaru sószecuda.」 „Jól felépített novel-
la.” ◆ jóljól kigondoltkigondolt 「Kisótenkecunoaru hana-
sida.」 „Jól kigondolt beszéd.”

kissókissó ◆ szerencsés előjelszerencsés előjel
kisukisu ◆ lovaslovas ◆ zsokézsoké
kisukisu ◆ vezéralakvezéralak 「Irjókaikakuno kisu」 „gyó-
gyászati reform vezéralakja” ◆ zászlóvivőzászlóvivő
kisukisu ◆ géptípusgéptípus ◆ típustípus 「Kono kisuni-va an-
tenagacuiteimaszen.」 „Ennek a típusnak nincs
antennája.”

kisukisu ◆ repülőgéprepülőgép orraorra 「Kisu-o ageru.」 „Fel-
húzza a repülőgép orrát.”

kisukisu ◆ emfizémaemfizéma ◆ légdaganatlégdaganat ◇ haikisuhaikisu tü-tü-
dőemfizémadőemfizéma ◇ haikisuhaikisu tüdőtágulástüdőtágulás
kisukisu ◆ időszak kezdeteidőszak kezdete
kisúkisú ◆ lerohanáslerohanás ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű táma-táma-
dásdás ◆ rajtaütésrajtaütés ◇ kisú-okisú-o kakerukakeru rajtaütrajtaüt
「Tekini kisú-o kakeru.」 „Rajtaüt az ellenségen.”

kisúkisú ◆ furcsa szokásfurcsa szokás
kisúbutaikisúbutai ◆ kommandókommandó ◆ rohamcsapatrohamcsapat
kisuizonszeikisuizonszei ◆ típusfüggőségtípusfüggőség
kisúkógekikisúkógeki ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű támadástámadás ◆

rajtaütésrajtaütés
kisukukisuku ◆ megszállásmegszállás
kisukugakkókisukugakkó ◆ bentlakásosbentlakásos iskolaiskola ◆ inter-inter-
nátusnátus
kisukusakisukusa ◆ internátusinternátus ◆ kollégiumkollégium ◆ mun-mun-
kásszálláskásszállás
kisukuszeikisukuszei ◆ bentlakó diákbentlakó diák ◆ kollégistakollégista
kisukuszurukisukuszuru ◆ lakiklakik 「Rjóni kisukuszuru gaku-
szei」 „kollégiumban lakó diák”

kisúnokisúno ◆ eddigeddig szerzettszerzett 「Kisúno csisiki」
„eddig szerzett tudás” ◆ eddigeddig tanulttanult 「Kisúno
kandzsi」 „eddig tanult kandzsik” ◆ mármár megta-megta-
nultnult
kisú-okisú-o kakerukakeru ◆ rajtaütrajtaüt 「Tekini kisú-o kake-
ru.」 „Rajtaüt az ellenségen.”

kisusarinkisusarin ◆ orrfutóműorrfutómű
kisúsókisúsó ◆ KujcsouKujcsou
kisuszokisuszo ◆ sercegő üszögsercegő üszög
kisuzaikokisuzaiko ◆ nyitó készletnyitó készlet
kisuzandakakisuzandaka ◆ nyitó egyenlegnyitó egyenleg
kiszagokiszago ◆ parti csigaparti csiga
kiszaikiszai ◆ ritka tehetségritka tehetség ◆ zsenizseni
kiszaikiszai ◆ kötvénykibocsátáskötvénykibocsátás
kiszaikiszai ◆ géniuszgéniusz 「Gendaigeidzsucuno kiszai」
„kortárs művészet géniusza” ◆ ördögiördögi tehet-tehet-
ségség ◆ természetfeletti tehetségtermészetfeletti tehetség
kiszaikiszai ◆ feliratozásfeliratozás ◆ feltüntetésfeltüntetés ◆ meg-meg-
jelentetésjelentetés
kiszaidzsikókiszaidzsikó ◆ feltüntetett tételfeltüntetett tétel
kiszaiganszekigakukiszaiganszekigaku ◆ leíróleíró kőzettankőzettan ◆

petrográfiapetrográfia
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kiszaimorekiszaimore ◆ kifelejtéskifelejtés ◆ lefelejtéslefelejtés
「Atenani keisóno kiszaimoregaatta.」 „A címzett
megjelölésénél lefelejtettük a megszólítást.”

kiszaisidzsókiszaisidzsó ◆ kötvények aukciójakötvények aukciója
kiszaiszarerukiszaiszareru ◆ szerepelszerepel 「Kuvasiikoto-va
hókokusoni kiszaiszareteiru.」 „A részletek a je-
lentésben szerepelnek.”

kiszaiszurukiszaiszuru ◆ feliratozfeliratoz 「Sóhinni nedan-o ki-
szaisita.」 „Árat feliratozott az árura.” ◆ feltün-feltün-
tettet 「Ansóbangó-o kiszaisita sorui-o nakusita.」
„Elvesztettem az iratot, amit fel volt tüntetve a
PIN-kód.” ◆ megjelentetmegjelentet 「Szengecugóni ki-
szaisita kidzsi」 „múlt havi számunkban megje-
lent cikk” ◇ kiszaiszarerukiszaiszareru szerepelszerepel
「Kuvasiikoto-va hókokusoni kiszaiszareteiru.」
„A részletek a jelentésben szerepelnek.” ◇ gidzs-gidzs-
irokunikiszaiszuruirokunikiszaiszuru jegyzőkönyvbejegyzőkönyvbe veszvesz
「Kaigino naijó-o gidzsirokuni kiszaisita.」 „Az
értekezleten elhangzottakat jegyzőkönyvbe vet-
tem.” ◇ csóbonikiszaiszurucsóbonikiszaiszuru elkönyvelelkönyvel
「Torihikinaijó-o csóboni kiszaisita.」 „Elköny-
veltem az ügylet tartalmát.”

kiszakikiszaki ◆ császárnécsászárné ◆ királynékirályné
kiszakukiszaku ◆ ügyesügyes tervterv 「Kiszaku-o rószuru.」
„Ügyes tervet alkalmaz.”

kiszakunakiszakuna ◆ barátságosbarátságos 「Kiszakuna hitoga-
ra」 „barátságos természet” ◆ nyitottnyitott
kiszakunikiszakuni ◆ barátságosanbarátságosan
kiszamakiszama ◆ magamaga 「Kiszamaahoka!」 „Maga egy
ökör!” ◆ tete
kiszankiszan ◆ kezdőponttól számításkezdőponttól számítás
kiszanbikiszanbi ◆ számításszámítás elsőelső napjanapja ◆ számításszámítás
kezdőnapjakezdőnapja
kiszandzsikiszandzsi ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ könnyedségkönnyedség
kiszandzsinakiszandzsina ◆ könnyedkönnyed
kiszanszurukiszanszuru ◆ számítszámít 「Siharai meireisono
haszszóbikara kiszansite hacukainai-o nókigen-
toszuru.」 „A fizetési felszólításnak a feladástól
számított 20 napon belül eleget kell tenni.”

kiszantenkiszanten ◆ számítás kezdőpontjaszámítás kezdőpontja
kiszantofirukiszantofiru ◆ xantofillxantofill
kiszantofirukairokiszantofirukairo ◆ xantofill-ciklusxantofill-ciklus
kiszaragikiszaragi ◆ februárfebruár

kiszecukiszecu ◆ meglévőmeglévő 「Kiszecuhaikan-o rijósi-
ta.」 „Felhasználták a meglévő csőhálózatot.”

kiszecukiszecu ◆ csípőcsípő
kiszecukiszecu ◆ évszakévszak 「Acusza kibisii nacuno ki-
szecuninarimasita.」 „Az embert próbáló forrósá-
gú nyári évszakba léptünk.” ◆ idényidény 「Macurino
kiszecu」 „fesztiválok idénye” ◆ időszakidőszak 「Kó-
rakuni szaitekino kiszecuga otozureta.」 „Elérke-
zett a kirándulásokhoz legalkalmasabb időszak.”
◆ szezonszezon 「Taifúno kiszecu」 „tájfunszezon” ◇

kiszecuszeikiszecuszei szezonálisszezonális 「Kiszecuszeiinfuru-
enza」 „szezonális influenza” ◇ kiszecunoka-kiszecunoka-
varimevarime évszakfordulóévszakforduló 「Kiszecuno kavari
meninaruto zucúgaszuru.」 „Évszakforduló ide-
jén fáj a fejem.” ◇ kiszecuhazurenokiszecuhazureno késeikései
「Kiszecuhazureno budó」 „kései szőlő” ◇ ki-ki-
szecuródószecuródó idénymunkaidénymunka ◇ taifúnokiszecutaifúnokiszecu
tájfunszezontájfunszezon
kiszecugenteinokiszecugenteino ◆ szezonálisszezonális 「Kiszecugen-
teino jaszai-o katta.」 „Szezonális zöldséget vet-
tem.”

kiszecuhazurenokiszecuhazureno ◆ évszaktólévszaktól eltérőeltérő 「Ki-
szecuhazureno acusza」 „évszaktól eltérő meleg”
◆ késeikései 「Kiszecuhazureno budó」 „kései szőlő”

kiszecukankiszecukan ◆ évszak érzéseévszak érzése
kiszecukazekiszecukaze ◆ monszunmonszun ◇ hantaikiszecuka-hantaikiszecuka-
zeze antimonszunantimonszun
kiszecukocukiszecukocu ◆ alappercalapperc
kiszecukojókiszecukojó ◆ időszakos foglalkoztatásidőszakos foglalkoztatás
kiszecumacukiszecumacu ◆ szezonvégszezonvég
kiszecumacunokiszecumacuno ◆ szezonvégiszezonvégi 「Kiszecumac-
unoszéruga dzsissicsú.」 „Szezonvégi kiárusítás
van.”

kiszecunokiszecuno ◆ már megépítettmár megépített ◆ meglévőmeglévő
kiszecunokavarimekiszecunokavarime ◆ évszakfordulóévszakforduló 「Ki-
szecuno kavari meninaruto zucúgaszuru.」 „Év-
szakforduló idején fáj a fejem.”

kiszecuokurenokiszecuokureno ◆ megkésettmegkésett 「Kiszecuoku-
reno hana」 „megkésve virágzó növény”

kiszecurjórikiszecurjóri ◆ idényjellegű ételidényjellegű étel
kiszecuródókiszecuródó ◆ idénymunkaidénymunka
kiszecuródósakiszecuródósa ◆ idénymunkásidénymunkás
kiszecusóhinkiszecusóhin ◆ idénycikkidénycikk
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kiszecuszeikiszecuszei ◆ szezonálisszezonális 「Kiszecuszeiinfu-
ruenza」 „szezonális influenza”

kiszecuszeiinfuruenzakiszecuszeiinfuruenza ◆ szezonálisszezonális influ-influ-
enzaenza
kiszecuszeinokiszecuszeino ◆ szezonálisszezonális
kiszecuszenkiszecuszen ◆ csípőmirigycsípőmirigy
kiszecuszenkiszecuszen ◆ meglévő vasútvonalmeglévő vasútvonal
kiszecutekikakurikiszecutekikakuri ◆ szezonális izolációszezonális izoláció
kiszecutekinakiszecutekina ◆ évszakonkéntiévszakonkénti 「Ondono
kiszecutekina henka」 „hőmérséklet évszakon-
kénti változása”

kiszeikiszei ◆ különöskülönös hanghang ◆ torztorz hanghang
「Jopparai-va kiszei-o hah-site abareta.」 „A ré-
szeg torz hangon üvöltözve randalírozott.”

kiszeikiszei ◆ élősködésélősködés ◆ ingyenélésingyenélés ◆ parazi-parazi-
tizmustizmus
kiszeikiszei ◆ gomestergomester ◆ sógimestersógimester
kiszeikiszei ◆ lelkesedéslelkesedés 「Kiszei-o szogareta.」
„Lelohadt a lelkesedésem.”

kiszeikiszei ◆ kialakultkialakult 「Kiszeicsicudzso-o midasi-
ta.」 „Felborította a kialakult rendet.” ◆ meglé-meglé-
vővő ◇ kiszeiszakkakiszeiszakka befutottbefutott íróíró ◇ kisze-kisze-
isúkjóisúkjó elfogadottelfogadott vallásvallás ◇ kiszeiszeitókiszeiszeitó
befutottbefutott pártpárt ◇ kiszeiszeitókiszeiszeitó meglévőmeglévő pártpárt
◇ kiszeidótokukiszeidótoku elfogadott erkölcsi normaelfogadott erkölcsi norma
kiszeikiszei ◆ készrekészre gyártásgyártás ◆ konfekciókonfekció ◇ ki-ki-
szeifukuszeifuku konfekcióruhakonfekcióruha
kiszeikiszei ◆ korlátozáskorlátozás 「Junjúkiszei-o mamor-
anakatta.」 „Nem tartotta be az importkorláto-
zást.” ◆ szabályozásszabályozás ◇ kakakukiszeikakakukiszei ársza-ársza-
bályozásbályozás ◇ kankjókiszeikankjókiszei környezetszabá-környezetszabá-
lyozáslyozás ◇ kencsikukiszeikencsikukiszei építésiépítési korláto-korláto-
zászás 「Kencsikukiszeinotame, kokoni kószóbiru-
va taterarenai.」 „Az építési korlátozás miatt ide
nem lehet felhőkarcolót építeni.” ◇ kócúkiszeikócúkiszei
forgalomkorlátozásforgalomkorlátozás 「Dórokódzsinotame kó-
cúkiszeiga okonavareteiru.」 „Az útépítés miatt
forgalomkorlátozás van érvényben.” ◇ dzsisuki-dzsisuki-
szeiszei önkorlátozásönkorlátozás ◇ saszenkiszeisaszenkiszei sávkor-sávkor-
látozáslátozás 「Kódzsinotame saszenkiszeiga okona-
vareteiru.」 „A munkálatok miatt sávkorlátozás
van érvényben.” ◇ dzsúkiszeidzsúkiszei fegyverviselésfegyverviselés
szabályozásaszabályozása ◇ dzsúkiszeidzsúkiszei fegyverkorlá-fegyverkorlá-
tozástozás ◇ szúrjókiszeiszúrjókiszei kvótakvóta 「Dzsidósaju-
sucuno szúrjókiszei」 „autókra vonatkozó export-
kvóta” ◇ hókiszeihókiszei törvénykezéstörvénykezés ◇ jusucuki-jusucuki-
szeiszei exportkorlátozásexportkorlátozás ◇ jusucukiszeijusucukiszei ex-ex-

portszabályozásportszabályozás ◇ junjúkiszeijunjúkiszei importsza-importsza-
bályozásbályozás
kiszeikiszei ◆ hazalátogatáshazalátogatás
kiszeicsúkiszeicsú ◆ élősdiélősdi 「Kare-va kiszeicsúda.」
„Az az ember élősdi.” ◆ ingyenélőingyenélő ◆ parazitaparazita
「Nomi-va kiszeicsúdeszu.」 „A bolha parazita.”
◇ tainaikiszeicsútainaikiszeicsú endoparazitaendoparazita
kiszeicsúgakukiszeicsúgaku ◆ parazitológiaparazitológia
kiszeicsúsókiszeicsúsó ◆ parazitabetegségparazitabetegség
kiszeidóbucukiszeidóbucu ◆ élősködőélősködő állatállat ◆ parazitaparazita
állatállat
kiszeidótokukiszeidótoku ◆ elfogadott erkölcsi normaelfogadott erkölcsi norma
kiszeidzsidzsicukiszeidzsidzsicu ◆ készkész ténytény 「Kodomoga
dekitatoiu kiszeidzsidzsicu-o cukutte karesini
kekkon-o szematta.」 „Terhesség kész ténye elé
állítva, házasságra kényszerítette a férfit.”

kiszeifukukiszeifuku ◆ készruhakészruha ◆ konfekciókonfekció ◆ kon-kon-
fekcióruhafekcióruha
kiszeifukutenkiszeifukuten ◆ konfekcióruha-üzletkonfekcióruha-üzlet
kiszeigainenkiszeigainen ◆ sztereotípiasztereotípia
kiszeihinkiszeihin ◆ előregyártottelőregyártott terméktermék ◆ kész-kész-
áruáru ◆ meglévő termékmeglévő termék
kiszeikanvakiszeikanva ◆ korlátozás enyhítésekorlátozás enyhítése
kiszeikjakukiszeikjaku ◆ hazalátogatóhazalátogató
kiszeikonkiszeikon ◆ szívógyökérszívógyökér
kiszeirassukiszeirassu ◆ csúcsforgalomcsúcsforgalom hazalátoga-hazalátoga-
tók miatttók miatt
kiszeisokubucukiszeisokubucu ◆ élősködő növényélősködő növény
kiszeisúkjókiszeisúkjó ◆ elfogadottelfogadott vallásvallás ◆ meglévőmeglévő
vallásvallás
kiszeiszakkakiszeiszakka ◆ befutott íróbefutott író
kiszeiszeikiszeiszei ◆ élősködőélősködő ◆ élősködőélősködő termé-termé-
szetszet ◇ hosokukiszeiszeihosokukiszeiszei parazitoidparazitoid
kiszeiszeibucukiszeiszeibucu ◆ parazitaparazita 「Kiszeiszeibucuto
sukusu」 „parazita és gazdatest” ◇ gaibukisze-gaibukisze-
iszeibucuiszeibucu ektoparazitaektoparazita ◇ gaibukiszeiszei-gaibukiszeiszei-
bucubucu külsőkülső élősködőélősködő ◇ csófukukiszeiszei-csófukukiszeiszei-
bucubucu hiperparazitahiperparazita ◇ naibukiszeiszeibucunaibukiszeiszeibucu
endoparazitaendoparazita ◇ hankiszeiszeibucuhankiszeiszeibucu félélős-félélős-
ködőködő ◇ hankiszeiszeibucuhankiszeiszeibucu szemiparazitaszemiparazita ◇

hankiszeiszeibucuhankiszeiszeibucu hemiparazitahemiparazita
kiszeiszeitókiszeiszeitó ◆ befutottbefutott pártpárt ◆ meglévőmeglévő
pártpárt
kiszeiszurukiszeiszuru ◆ élősködikélősködik 「Kare-va sinszekini
kiszeisiteiru.」 „A rokonain élősködik.” ◆ in-in-
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gyenélősködikgyenélősködik 「Kare-va ojani kiszeisiteiru.」
„A szülein ingyenélősködik.”

kiszeiszurukiszeiszuru ◆ korlátozkorlátoz 「Zangjódzsikan-va
kiszeiszareteimaszu.」 „A túlóra korlátozva van.”
◆ szabályozszabályoz 「Ródódzsikan-va kiszeiszareta.」
„Szabályozták a munkaidőt.”

kiszeiszurukiszeiszuru ◆ hazalátogathazalátogat 「Nacujaszumini
kiszeisita.」 „Nyáron hazalátogattam.”

kiszeitókjokukiszeitókjoku ◆ szabályozó szervszabályozó szerv
kiszekaeningjókiszekaeningjó ◆ öltöztetőbabaöltöztetőbaba ◆ öltöz-öltöz-
tetős babatetős baba
kiszekae-okiszekae-o szuruszuru ◆ öltöztetöltöztet 「Ningjóno ki-
sze kae-o sita.」 „Öltöztette a babát.”

kiszekaerukiszekaeru ◆ átöltöztetátöltöztet 「Ningjó-o kisze ka-
ete aszonda.」 „Játékból átöltöztette a babát.”

kiszekikiszeki ◆ alapkőalapkő ◆ sarokkősarokkő
kiszekikiszeki ◆ augitaugit ◆ piroxénpiroxén
kiszekikiszeki ◆ keréknyomkeréknyom ◆ mértanimértani pályapálya ◆

nyomvonalnyomvonal ◇ dzsinszeinokiszekidzsinszeinokiszeki életútéletút
「Hahano dzsinszeino kiszeki-o tadotta.」 „Vé-
gigkövettem édesanyám életútját.”

kiszekikiszeki ◆ csodacsoda 「Kiszekiga okita.」 „Csoda
történt.”

kiszekikiszeki ◆ halotti nyilvántartáshalotti nyilvántartás
kiszekinihairukiszekinihairu ◆ meghalmeghal
kiszekinoisakiszekinoisa ◆ csodadoktorcsodadoktor
kiszekinokódokeizaiszeicsókiszekinokódokeizaiszeicsó ◆ gazdaságigazdasági
csodacsoda
kiszeki-okiszeki-o okoszuokoszu ◆ csodátcsodát tesztesz 「Atarasii
kuszuri-va bjóninni kiszeki-o okosita.」 „Az új
gyógyszert csodát tett a beteggel.”

kiszeki-o okoszuhitokiszeki-o okoszuhito ◆ csodatévőcsodatévő
kiszekireikiszekirei ◆ hegyi billegetőhegyi billegető
kiszekitekinakiszekitekina ◆ csodávalcsodával határoshatáros 「Kisze-
kitekina kaifuku」 „csodával határos felépülés”

kiszekitekinikiszekitekini ◆ csodávalcsodával határoshatáros módonmódon
「Dzsikode kiszekitekini taszukatta.」 „Csodával
határos módon túlélte a balesetet.”

kiszenkiszen ◆ gőzhajógőzhajó 「Kiszenni nori konda.」
„Gőzhajóra szálltam.”

kiszenkiszen ◆ társadalmitársadalmi rangrang 「Hanami-va
kiszen-o tovazumin-na tanosimu.」 „A cseresz-
nyevirágzást társadalmi rangra való tekintet nél-
kül, mindenki élvezettel nézi.”

kiszenkiszen ◆ sógimérkőzéssógimérkőzés
kiszenkiszen ◆ eseményteseményt megelőzőmegelőző pillanatpillanat ◇

kiszen-okiszen-o szeiszuruszeiszuru megelőzmegelőz 「Kiszen-o
szeisite kógekisita.」 „Megelőző támadásba len-
dült.”

kiszenkiszen ◆ alacsonyalacsony ésés magasmagas rangrang ◆ ala-ala-
csony és magas szintcsony és magas szint
kiszengaisakiszengaisa ◆ gőzhajótársasággőzhajótársaság
kiszenkószeikiszenkószei ◆ huzalozáshuzalozás ◆ huzalozáshuzalozás el-el-
rendezéserendezése
kiszenonkiszenon ◆ xenonxenon
kiszen-okiszen-o szeiszuruszeiszuru ◆ megelőzmegelőz 「Kiszen-o
szeisite kógekisita.」 „Megelőző támadásba len-
dült.”

kiszerukiszeru ◆ bevonbevon 「Jubivani kin-o kiszeta.」
„Arannyal vonta be a gyűrűt.” ◆ feladfelad
「Cumanikóto-o kiszeta.」 „Feladtam a felesé-
gemre a kabátot.” ◆ felvetetfelvetet 「Kodomoniszét-
áni kiszeta.」 „A gyerekkel felvetettem a puló-
vert.” ◆ nyakábanyakába varrvarr 「Mudzsicuno hitoni
cumi-o kiszeru.」 „Ártatlan ember nyakába varrja
saját bűnét.” ◆ ráadráad 「Akacsan-ni fuku-o kisze-
ta.」 „Ráadtam a csecsemőre a ruhát.” ◆ ráfográfog
「Siranai otokoni szacudzsinzai-o kiszeta.」 „Rá-
fogta a gyilkosságot egy ismeretlen emberre.” ◆

ráhárítráhárít 「Dórjóni szekinin-o kiszeta.」 „Ráhá-
rította a felelősséget a kollégájára.” ◇ on-on-
nikiszerunikiszeru elvárja,elvárja, hogyhogy háláshálás legyenlegyen
「Kare-va taszuketekureta koto-o nan-nenmo on-
ni kiszeru.」 „Évekig elvárja, hogy hálás legyek,
mert segített.” ◇ nureginu-onureginu-o kiszerukiszeru rákenráken
「Nakamani gótóno nure ginu-o kiszeta.」 „Rá-
kente a rablást a társára.” ◇ hakanihakani futon-vafuton-va
kiszerarezukiszerarezu halotthalott szülőszülő nemnem segítsegít ◇

hanikinu-ohanikinu-o kiszenaikiszenai nemnem válogatjaválogatja megmeg aa
szavaitszavait 「Hani kinu-o kiszenai iken-o itta.」
„Nem válogatta meg a szavait, amikor a vélemé-
nyét mondta.” ◇ hanikinu-ohanikinu-o kiszenukiszenu irgalmat-irgalmat-
lanlan 「Hani kinu-o kiszenu hihjó」 „irgalmatlan
kritika” ◇ fuku-ofuku-o kiszerukiszeru öltöztetöltöztet 「Kodo-
moni fuku-o kiszeru.」 „Öltözteti a gyereket.” ◇

jófuku-ojófuku-o kiszerukiszeru felöltöztetfelöltöztet 「Hahaoja-va
akacsan-ni jófuku-o kiszeta.」 „Az anyuka felöl-
töztette a babát.”

kiszerukiszeru ◆ bliccelésbliccelés ◆ pipapipa 「Kiszeruni hi-o
cuketa.」 „Pipára gyújtott.” ◇ kiszerudzsósakiszerudzsósa
bliccelésbliccelés 「Kiszerudzsósa-va rúru ihandeszu.」
„A bliccelés szabályba ütközik,”
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kiszerudzsósakiszerudzsósa ◆ bliccelésbliccelés 「Kiszerudzsósa-
va rúru ihandeszu.」 „A bliccelés szabályba ütkö-
zik,” ◆ potyázáspotyázás
kiszeru-okiszeru-o szuruszuru ◆ bliccelbliccel 「Kare-va
densanokiszeru-o sita.」 „Bliccelve utazott a vo-
naton.” ◆ lóglóg 「Densadekiszeru-o sita.」 „Lóg-
tam a vonaton.”

kiszezusitekiszezusite ◆ nemnem vártvárt módonmódon 「Kiszezusite
daihakken-o sita.」 „Nem várt felfedezést tett.”

kiszokiszo ◆ alapalap 「Tatemonono kiszo-o cukutta.」
„Lerakták az épület alapját.” ◆ alapozásalapozás 「Jurui
kiszono tatemono」 „gyenge alapozású épület” ◆

sarokkősarokkő ◇ ikadakiszoikadakiszo lemezalaplemezalap ◇ ikada-ikada-
kiszokiszo lemezalapozáslemezalapozás ◇ izucukiszoizucukiszo kútalapkútalap
◇ izucukiszoizucukiszo kútalapozáskútalapozás ◇ ukikiszoukikiszo úszóúszó
alapalap ◇ ukikiszoukikiszo lebegőlebegő alapalap ◇ ukikiszoukikiszo le-le-
begőbegő alapozásalapozás ◇ kiszotonarukiszotonaru alapjáulalapjául
szolgálszolgál 「Szubeteno gakumonno kiszotonaru
szúgaku」 „minden tudomány alapjául szolgáló
matematika” ◇ kiszo-okiszo-o okuoku nyugsziknyugszik 「Min-
ini kiszo-o oku minsusugi」 „népakaraton nyugvó
demokrácia” ◇ kiszo-okiszo-o katamerukatameru megszilár-megszilár-
dítjadítja azaz alapjaitalapjait 「Heivano kiszo-o katame-
ta.」 „Megszilárdította a béke alapjait.” ◇ kui-kui-
kiszokiszo cölöpalapcölöpalap ◇ kuikiszokuikiszo cölöpalapozáscölöpalapozás
◇ csokuszecukiszocsokuszecukiszo síkalapsíkalap ◇ csokuszecu-csokuszecu-
kiszokiszo síkalapozássíkalapozás ◇ nunokiszonunokiszo sávalapsávalap ◇

nunokiszonunokiszo sávalapozássávalapozás ◇ betakiszobetakiszo sík-sík-
alapalap ◇ betakiszobetakiszo síkalapozássíkalapozás
kiszokiszo ◆ beperlésbeperlés ◆ vádemelésvádemelés ◇ kiszoszurukiszoszuru
vádatvádat emelemel 「Szettózaide kiszoszareta.」 „Lo-
pásért vádat emeltek ellene.”

kiszocsisikikiszocsisiki ◆ alapismeretalapismeret 「Tenmonno ki-
szocsisikigaarimaszu.」 „Csillagászati alapisme-
retei vannak.”

kiszodzsókiszodzsó ◆ vádiratvádirat
kiszogakurjokukiszogakurjoku ◆ alapismeretalapismeret 「Kare-va ki-
szogakurjokuganai.」 „Nincsenek meg az alapis-
meretei.”

kiszogoikiszogoi ◆ alapszókincsalapszókincs
kiszóhonnókiszóhonnó ◆ fészekbefészekbe valóvaló visszatérésvisszatérés
ösztöneösztöne
kiszoiaukiszoiau ◆ versengverseng 「Kodomotacsi-va darega
icsibanhijakesitaka-o kiszoi atteita.」 „A gyerekek
azon versengtek, hogy melyikük barnult le job-
ban.”

kiszokagakukiszokagaku ◆ alaptudományalaptudomány

kiszokenkjúkiszokenkjú ◆ alapkutatásalapkutatás 「Kiszokenkjúto
ójókenkjú」 „alapkutatás és alkalmazott kutatás”

kiszókjokukiszókjoku ◆ capricciocapriccio
kiszokódzsikiszokódzsi ◆ alapozásalapozás 「Tatemonono kiszo-
kódzsiga hadzsimatta.」 „Megkezdődött az épület
alapozása.”

kiszokódzsi-okiszokódzsi-o jarujaru ◆ alapozalapoz 「Tatemonono
kiszokódzsi-o jatta.」 „Alapozták az épületet.”

kiszokódzsokiszokódzso ◆ adóalap-csökkentésadóalap-csökkentés
kiszokózakiszokóza ◆ alaptanfolyamalaptanfolyam
kiszokukiszoku ◆ lélegzéslélegzés
kiszokukiszoku ◆ rendtartásrendtartás ◆ szabályszabály 「Kaisano
kiszoku-o mamotta.」 „Betartotta a céges sza-
bályt.” ◆ szabályszerűségszabályszerűség 「Bunso-o tókeite-
kini kaiszekisite bunpótekina kiszokuga hakken-
szareta.」 „Az írást statisztikai módszerekkel ele-
mezve, nyelvtani szabályszerűséget fedeztek fel.”
◇ kiszoku-okiszoku-o szadameruszadameru szabályzatotszabályzatot meg-meg-
alkotalkot 「Sokubano kiszoku-o szadameta.」
„Megalkotta a munkahelyi szabályzatot.” ◇ kó-kó-
cúkiszokucúkiszoku közlekedésiközlekedési szabályszabály ◇ kócúki-kócúki-
szokuszoku KRESZKRESZ ◇ reiganoreigano nainai kiszoku-vakiszoku-va nainai
kivétel erősíti a szabálytkivétel erősíti a szabályt
kiszokudósikiszokudósi ◆ szabályos ragozású igeszabályos ragozású ige
kiszokuen-entositeirukiszokuen-entositeiru ◆ levegőért kapkodlevegőért kapkod
kiszokuihankiszokuihan ◆ szabálysértésszabálysértés
kiszoku-okiszoku-o dzsissiszurudzsissiszuru ◆ szabálytszabályt betar-betar-
tattat
kiszoku-okiszoku-o magerumageru ◆ rugalmasanrugalmasan értelmeziértelmezi
aa szabálytszabályt 「Szon-nani kiszoku-o magetemoi-
ideszuka?」 „Nem lesz baj, ha ennyire rugalma-
san értelmezzük a szabályt?”

kiszoku-okiszoku-o szadameruszadameru ◆ szabálytszabályt lefektetlefektet
「Szábiszu-o rijószuru szaino kiszoku-o szadame-
ta.」 „Lefektette a szolgáltatás használati szabá-
lyait.” ◆ szabályzatotszabályzatot megalkotmegalkot 「Sokubano
kiszoku-o szadameta.」 „Megalkotta a munkahe-
lyi szabályzatot.”

kiszokusokiszokuso ◆ szabályzatszabályzat
kiszokutadasiikiszokutadasii ◆ rendszeresrendszeres 「Kiszokutada-
sii szuiminga hicujódeszu.」 „Rendszeres alvás
szükséges.” ◆ szabályszerűszabályszerű 「Kiszokutadasii
szeikacu-o okutteiru.」 „Szabályszerű életet él.”
◆ ütemesütemes 「Kikaino kiszokutadasii otoga kikoe-
ta.」 „Hallatszott a gép ütemes hangja.” ◆ üte-üte-
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mezettmezett 「Kiszokutadasii mainicsi-o okutteiru.」
„Ütemezettek a napjaim.”

kiszokutadasikukiszokutadasiku ◆ következetesenkövetkezetesen
kiszokutekinakiszokutekina ◆ szabályosszabályos 「Tentaino ki-
szokutekina undó」 „égitestek szabályos mozgá-
sa” ◆ ütemesütemes 「Kiszokutekina kodó」 „ütemes
szívverés”

kiszokutekinikiszokutekini ◆ rendszeresenrendszeresen 「Kiszokute-
kini sokudzsiszuru.」 „Rendszeresen táplálkozik.”
◆ szabályosanszabályosan
kiszonkiszon ◆ csorbításcsorbítás ◆ rongálásrongálás ◇ kiszon-kiszon-
szuruszuru csorbítcsorbít 「Kidzsi-va kareno meijo-o ki-
szonsita.」 „A cikk csorbította a hírnevét.” ◇ ki-ki-
szonszuruszonszuru sértsért 「Meijo-o kiszonsita.」 „Sér-
tette a becsületét.” ◇ kiszonszurukiszonszuru megcsap-megcsap-
pantpant 「Kabukano hendó-va tósiganpon-o ki-
szonszuru baaigaarimaszu.」 „A részvényárak in-
gadozása megcsappanthatja befektetett összeget.”
◇ kiszonszurukiszonszuru rombolrombol 「Uvasza-va kaisano
sin-jó-o kiszonsita.」 „A pletyka rombolta a cég
hírnevét.” ◇ kiszonszurukiszonszuru megrongálmegrongál 「Csinta-
ino heja-o kiszonsitesimatta.」 „Véletlenül meg-
rongáltam a bérelt lakásomat.” ◇ meijokiszonmeijokiszon
becsületsértésbecsületsértés 「Meijokiszonde rindzsin-o ut-
taeta.」 „Becsületsértés miatt beperelte a szom-
szédját.”

kiszonbonkiszonbon ◆ megrongálódott könyvmegrongálódott könyv
kiszonenkinkiszonenkin ◆ alapnyugdíjalapnyugdíj
kiszon-nokiszon-no ◆ meglévőmeglévő 「Karega cukutta kjoku-
va kizonno utani niteiru.」 „Az általa szerzett zene
egy meglévő dalhoz hasonlít.”

kiszonszurukiszonszuru ◆ csorbítcsorbít 「Kidzsi-va kareno
meijo-o kiszonsita.」 „A cikk csorbította a hír-
nevét.” ◆ megcsappantmegcsappant 「Kabukano hendó-va
tósiganpon-o kiszonszuru baaigaarimaszu.」 „A
részvényárak ingadozása megcsappanthatja be-
fektetett összeget.” ◆ megrongálmegrongál 「Csintaino
heja-o kiszonsitesimatta.」 „Véletlenül megron-
gáltam a bérelt lakásomat.” ◆ rombolrombol 「Uvasza-
va kaisano sin-jó-o kiszonsita.」 „A pletyka rom-
bolta a cég hírnevét.” ◆ sértsért 「Meijo-o kiszonsi-
ta.」 „Sértette a becsületét.”

kiszonszurukiszonszuru ◆ mármár léteziklétezik 「Kono hacumei-
va kizonsiteiru.」 „Ez a találmány már létezik.” ◆

mégmég léteziklétezik 「Kore-va kizonszuru szaikono teg-
amideszu.」 „Ez a még létező legrégibb levél.”

kiszo-okiszo-o katamerukatameru ◆ megszilárdítjamegszilárdítja azaz alap-alap-
jaitjait 「Heivano kiszo-o katameta.」 „Megszilár-
dította a béke alapjait.”

kiszo-okiszo-o okuoku ◆ nyugsziknyugszik 「Min-ini kiszo-o oku
minsusugi」 „népakaraton nyugvó demokrácia”

kiszosakiszosa ◆ vádemelővádemelő
kiszósakiszósa ◆ megalkotómegalkotó 「Kenpóno kiszósa」
„alkotmány megalkotója” ◆ tervezetettervezetet készí-készí-
tőtő
kiszosikkankiszosikkan ◆ alapbetegségalapbetegség 「Kiszosikkan-
gaaruto haienga dzsúsókaszuru oszoregaaru.」
„Alapbetegség esetén a tüdőgyulladás könnyen
súlyosbodhat.”

kiszószaigaikiszószaigai ◆ időjárás okozta károkidőjárás okozta károk
kiszoszangjókiszoszangjó ◆ kulcsiparágkulcsiparág
kiszoszanmjakukiszoszanmjaku ◆ Kiszo-hegyláncKiszo-hegylánc
kiszószeikiszószei ◆ fészekbefészekbe valóvaló visszatérésvisszatérés ké-ké-
pességepessége
kiszoszurukiszoszuru ◆ vádatvádat emelemel 「Szettózaide ki-
szoszareta.」 „Lopásért vádat emeltek ellene.”

kiszószurukiszószuru ◆ megszövegezmegszövegez 「Hóan-o kiszósi-
ta.」 „Megszövegezte a törvénytervezetet.”

kiszotaionkiszotaion ◆ normál testhőmérsékletnormál testhőmérséklet
kiszotaisakiszotaisa ◆ alapanyagcserealapanyagcsere
kiszotekinakiszotekina ◆ alapalap 「Kiszotekina csisiki」
„alaptudás” ◆ alapvetőalapvető 「Kiszotekiszangjó」
„alapvető iparág” ◆ fundamentálisfundamentális 「Bucuriga-
kuno kiszotekina gainen」 „fundamentális fizikai
fogalom”

kiszotekinajószokiszotekinajószo ◆ alapvetőenalapvetően szükségesszükséges
elemelem 「Mizu-va szeimeino kiszotekina jószodes-
zu.」 „A víz az élethez alapvetően szükséges
elem.”

kiszótengainakiszótengaina ◆ egyedülállóegyedülálló 「Kiszóten-
gaina kangae-o happjósita.」 „Egyedülálló gon-
dolattal állt elő.” ◆ fantasztikusfantasztikus 「Kiszóten-
gaina haszszó」 „fantasztikus ötlet” ◆ hihetet-hihetet-
lenlen 「Kiszótengaina nazo」 „hihetetlen rejtély” ◆

zseniáliszseniális 「Kiszótengaina hito」 „zseniális em-
ber”

kiszotonarukiszotonaru ◆ alapjáulalapjául szolgálszolgál 「Szubeteno
gakumonno kiszotonaru szúgaku」 „minden tu-
domány alapjául szolgáló matematika”
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kiszoukiszou ◆ tervezettervezet megalkotásamegalkotása ◇ kiszó-kiszó-
szuruszuru megszövegezmegszövegez 「Hóan-o kiszósita.」
„Megszövegezte a törvénytervezetet.”

kiszoukiszou ◆ versengverseng 「Takuszan-nocsímu-va
sóhai-o kiszotta.」 „Sok csapat versengett a győ-
zelemért.” ◇ sóhai-osóhai-o kiszoukiszou versengverseng aa győ-győ-
zelemértzelemért 「Futari-va sóhai-o kiszotteita.」
„Ketten versengtek a győzelemért.”

kiszszakiszsza ◆ teázásteázás ◇ mangakiszszamangakiszsza képre-képre-
gényes kávézógényes kávézó
kiszszakikiszszaki ◆ kard hegyekard hegye
kiszszasicukiszszasicu ◆ teázóteázó ◆ teázó helyiségteázó helyiség
kiszszatenkiszszaten ◆ cukrászdacukrászda ◆ kávéházkávéház ◆

presszópresszó 「Kiszszatendekóhí-o nonda.」 „Megit-
tam egy kávét a presszóban.” ◆ teaházteaház ◆ teázóteázó

kiszszókiszszó ◆ jó arcjegyjó arcjegy ◆ szerencsés előjelszerencsés előjel
kiszszukiszszu ◆ csókcsók
kiszszukiszszu ◆ fogyasztfogyaszt ◇ haiboku-ohaiboku-o kiszszukiszszu
vereségetvereséget szenvedszenved 「Óensiteitacsímu-va
haiboku-o kih-sita.」 „A csapat, aminek drukkol-
tam, vereséget szenvedett.”

kiszszuikiszszui ◆ merülési mélységmerülési mélység
kiszszuikiszszui ◆ merülésmerülés 「Kiszszuiga aszai fune」
„kis merülésű hajó”

kiszszuinokiszszuino ◆ igaziigazi 「Kiszszuinohangarí dzsin-
deszu.」 „Igazi magyar ember.” ◆ színtisztaszíntiszta ◆

tősgyökerestősgyökeres 「Kiszszuino nihondzsindeszu.」
„Tősgyökeres japán.”

kiszszuiszenkiszszuiszen ◆ merülési vonalmerülési vonal
kiszszurukiszszuru ◆ fogyasztfogyaszt 「Csa-o kih-szuru.」
„Teát fogyaszt.” ◆ szenvedszenved 「Haiboku-o kih-
szuru.」 „Vereséget szenved.” ◇ kuhai-okuhai-o kisz-kisz-
szuruszuru kiisszakiissza aa keserűkeserű poharatpoharat 「Zanpaino
kuhai-o kih-sita.」 „Kiitta a vereség keserű poha-
rát.”

kiszszuszurukiszszuszuru ◆ megcsókolmegcsókol
kiszukiszu ◆ kiszukiszu
kiszukiszu ◆ csókcsók ◆ puszipuszi ◇ kiszuszurukiszuszuru puszitpuszit
adad ◇ kiszuszurukiszuszuru megcsókolmegcsókol ◇ nagekiszu-onagekiszu-o
szuruszuru csókotcsókot dobdob 「Ekimaedekakkoii otoko-
no koga vatasini nagekiszszu-o sita.」 „Az állomás
előtt egy jóképű fiú csókot dobott nekem.” ◇ nó-nó-
kónakiszukónakiszu csókolózáscsókolózás

kiszukiszu ◆ feljegyezfeljegyez 「Kono isibumini kareno
szeizenno igjóga kisitearimaszu.」 „Erre az em-
léklapra feljegyezték az életében véghez vitt tette-
it.” ◆ feltüntetfeltüntet 「Sómikigen-va hakono sitani
kisitearimaszu.」 „A szavatossági idő a doboz al-
ján van feltüntetve.” ◇ kokoronikiszurukokoronikiszuru szívé-szívé-
bebe vésvés 「Csicsino omoi de-o kokoroni kisita.」
„Szívembe véstem apukám emlékét.”

kiszúkiszú ◆ tőszámtőszám
kiszúkiszú ◆ alakulásalakulás 「Sizenno kiszú」 „dolgok
természetes alakulása” ◆ valahovávalahová vezetésvezetés
「Kono szenszóno kiszú-va akirakaninatta.」
„Látszott, hová vezet ez a háború.” ◆ végkifej-végkifej-
letlet
kiszúkiszú ◆ páratlanpáratlan számszám 「Gúszúto kiszú」 „pá-
ros és páratlan szám”

kiszúhókiszúhó ◆ számrendszerszámrendszer ◇ dzsúrokusinhódzsúrokusinhó
hexadecimálishexadecimális számrendszerszámrendszer ◇ dzsussinhódzsussinhó
tízestízes számrendszerszámrendszer ◇ nisinhónisinhó ketteskettes
számrendszerszámrendszer ◇ hassinhóhassinhó oktálisoktális szám-szám-
rendszerrendszer ◇ hassinhóhassinhó nyolcasnyolcas számrend-számrend-
szerszer
kiszuikiszui ◆ alacsonyalacsony sótartalmúsótartalmú vízvíz ◆ brakk-brakk-
vízvíz ◆ édesvízzelédesvízzel kevertkevert tengervíztengervíz ◆ fél-fél-
sósvízsósvíz
kiszumákukiszumáku ◆ csóknyomcsóknyom ◆ rúzsnyomrúzsnyom
kiszúnokiszúno ◆ páratlanpáratlan 「Szanha kiszúdeszu.」 „A
hármas szám páratlan.”

kiszu-okiszu-o szuruszuru ◆ megcsókolmegcsókol
「Muszumenohoppetanikiszu-o sita.」 „Megcsó-
koltam a lányom arcát.” ◆ puszilpuszil
「Hoppetanikiszu-o sita.」 „Az arcát pusziltam.”
◆ puszilkodikpuszilkodik 「Kiszu-o szurunoga szukidenai
hitomoiru.」 „Nem mindenki szeret puszilkodni.”

kiszurukiszuru ◆ kerülkerül 「Szeiken-va kareno teni ki-
sita.」 „A kezébe került a hatalom.” ◆ leszlesz
「Szubete-va muni kisita.」 „Semmivé lett min-
den.” ◆ okolokol 「Dzsibunno sippai-o dorjoku-
buszokuni kisita.」 „Az erőfeszítés hiányát okolta
sikertelenségért.” ◆ rákenráken 「Taninni cumi-o ki-
sita.」 „Rákente a bűnét másra.” ◆ végződikvégződik
「Kareno kokoromiga sippaini kisita.」 „Kudarc-
cal végződött a próbálkozása.” ◇ ujúnikiszuruujúnikiszuru
megsemmisülmegsemmisül 「Kaszaide dzsindzsa-va ujúni ki-
sita.」 „A tűzben a szentély megsemmisült.” ◇

kiszurutokorokiszurutokoro végeredménybenvégeredményben
「Kiszurutokoro-va onadzsida.」 „Végeredmény-
ben mindegy.” ◇ kúnikiszurukúnikiszuru hiábavalóhiábavaló
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「Szubeteno dorjoku-va kúni kisita.」 „Hiábavaló
volt az összes erőfeszítésünk.” ◇ sucsúnikiszurusucsúnikiszuru
birtokábabirtokába kerülkerül 「Kono csi-va róma teikokuno
sucsúni kisita.」 „Ez a terület a Római Birodalom
birtokába került.” ◇ szuihónikiszuruszuihónikiszuru kárbakárba
vészvész 「Kareno szubeteno dorjoku-va szuihóni
kisitesimatta.」 „Kárba veszett minden erőfeszí-
tése.” ◇ munikiszumunikiszu semmibesemmibe vészvész 「Varevare-
no kokoromi-va muni kisita.」 „Semmibe veszett
a próbálkozásunk.”

kiszurukiszuru ◆ akarakar 「Nanadzsuszszainisite dzsin-
szeini kiszurutokorogaaru.」 „70 évesen is akar
még valamit az élettől.” ◆ eltökéleltökél 「Hissó-o ki-
site tatakau.」 „A győzelem eltökélt szándékával
harcol.” ◆ megfogadmegfogad 「Szaikai-o kisite vakare-
ta.」 „Amikor elváltak, megfogadták, hogy újra
találkozni fognak.” ◆ megszabmegszab
「Dzsúnigacuszandzsúicsinicsi-o kisite simekiri-
tosimaszu.」 „December 31-ét szabjuk meg határ-
időnek.” ◆ sokatsokat várvár 「Taijókóhacudenni ki-
site tósisita.」 „A befektetésemmel sokat várok
a napenergiás áramfejlesztéstől.” ◆ töreksziktörekszik
「Détáno teikjóni szeikaku-o kisita.」 „Az adatok
közzétételénél a pontosságra törekedtünk.” ◇ ki-ki-
szezusiteszezusite nemnem vártvárt módonmódon 「Kiszezusite
daihakken-o sita.」 „Nem várt felfedezést tett.”
◇ szaiki-oszaiki-o kiszurukiszuru visszatérésbenvisszatérésben remény-remény-
kedikkedik 「Szensu-va koszszecukaifuku gono szaiki-
o kisita.」 „A versenyző a csonttörés helyrejöve-
tele után a visszatérésben reménykedett.” ◇

szeikaku-oszeikaku-o kiszurutamenikiszurutameni pontosságpontosság ked-ked-
véértvéért 「Szeikaku-o kiszurutamenidaburucsek-
kusite kudaszai.」 „A pontosság kedvéért ellen-
őrizze le még egyszer!” ◇ banzen-obanzen-o kiszukiszu nagynagy
figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Kenkóni-va banzen-o kisi-
ta.」 „Nagy figyelmet fordítottam az egészségem-
re.” ◇ banzen-obanzen-o kiszukiszu tökéletesentökéletesen felké-felké-
szülszül 「Sikenni banzen-o kisita.」 „Tökéletesen
felkészültem a vizsgára.”

kiszurutokorokiszurutokoro ◆ végeredménybenvégeredményben
「Kiszurutokoro-va onadzsida.」 „Végeredmény-
ben mindegy.”

kiszúsikiszúsi ◆ tőszámnévtőszámnév
kiszusimakurukiszusimakuru ◆ puszilgatpuszilgat 「Kósúno men-
zendegárufurendonikiszusimakutteita.」 „Min-
denki előtt a barátnőjét puszilgatta.”

kiszuszurukiszuszuru ◆ csókolcsókol ◆ megcsókolmegcsókol ◆ puszitpuszit
adad ◇ hohonikiszuszuruhohonikiszuszuru megpuszilmegpuszil 「Sinsze-

kino hohonikiszusita.」 „Megpusziltam a rokono-
mat.”

kí-szutésonkí-szutéson ◆ fontos állomásfontos állomás
kíszutónkíszutón ◆ zárókőzárókő
kitakita ◆ északészak 「Furobano mado-va kitani men-
siteiru.」 „A fürdőszoba ablaka északra néz.” ◇

makitamakita pontosanpontosan északiészaki irányirány ◇ makitanimakitani
pontosanpontosan északiészaki iránybanirányban 「Hokkjokuszei-va
csikjúno makitani icsiszuru.」 „A sarkcsillag pon-
tosan északi irányban van.”

kitaairurandokitaairurando ◆ Észak-ÍrországÉszak-Írország
kitaamerikakitaamerika ◆ Észak-AmerikaÉszak-Amerika
kitaamerikapurétokitaamerikapuréto ◆ Észak-amerikaiÉszak-amerikai lemezlemez

kitaarupuszukitaarupuszu ◆ Hida-hegyláncHida-hegylánc
kitacsihókitacsihó ◆ északiészaki országrészországrész ◆ északiészaki
tartománytartomány
kitacsószenkitacsószen ◆ Észak-KoreaÉszak-Korea 「Kitacsószen-
kara bómeisitekita hitono hon-o jonda.」 „Egy
Észak-Koreából emigrált ember könyvét olvas-
tam.” ◆ KoreaKorea
kitacsószen-nokitacsószen-no ◆ észak-koreaiészak-koreai
kitacsószen-nohitokitacsószen-nohito ◆ észak-koreaiészak-koreai
kitaeagerukitaeageru ◆ kifejlesztkifejleszt 「Sefu-va ude-o kitae
ageta.」 „A séf kifejlesztette a képességeit.” ◆ ki-ki-
gyúrgyúr 「Bodíbirude kitae ageta karada」 „testépí-
tő kigyúrt teste” ◆ megedzmegedz 「Karada-o kitae age-
ta.」 „Megedzette a testét.”

kitaeraretakitaerareta ◆ edzettedzett 「Kare-va karadaga ki-
taerareteiru.」 „Edzett teste van.”

kitaerukitaeru ◆ edzedz 「Szuiei-o site karada-o kitae-
ta.」 „Úszással edzettem.” ◆ fejlesztfejleszt 「Opera
kasu-va nodo-o kitaeta.」 „Az operaénekes fej-
lesztette a hangját.” ◆ kovácsolkovácsol 「Katana-o ki-
taeru.」 „Kardot kovácsol.”

kitagavakitagava ◆ északi oldalészaki oldal
kitagavanokitagavano ◆ északiészaki
kitagucsikitagucsi ◆ északiészaki bejáratbejárat ◆ északiészaki kijá-kijá-
ratrat
kitagunikitaguni ◆ északi országészaki ország
kitahankjúkitahankjú ◆ északiészaki féltekefélteke 「Nihon-va ki-
tahankjúniaru.」 „Japán az északi féltekén fek-
szik.”
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kitaikitai ◆ gázgáz ◆ légneműlégnemű anyaganyag ◆ légneműlégnemű
halmazállapothalmazállapot ◇ fukaszszeikitaifukaszszeikitai semlegessemleges
gázgáz
kitaikitai ◆ páratlanságpáratlanság ◆ ritkaságritkaság
kitaikitai ◆ elváráselvárás 「Atarasii szeihin-va kitaiha-
zuredatta.」 „Az új termék nem felelt meg az el-
várásoknak.” ◆ jövőbejövőbe vetettvetett hithit ◆ reményremény
「Kitai-va szuguni kieta.」 „Reménye azonnal
szertefoszlott.” ◆ várakozásvárakozás 「Kaisano
dzsiszszeki-va kitaini kotaerarenakatta.」 „A cég
eredménye nem felelt meg a várakozásoknak.”

kitaikitai ◆ repülőgéprepülőgép szerkezeteszerkezete ◆ repülőgéprepülőgép
törzsetörzse 「Rankirjúde kitaiga jureta.」 „A légör-
vénytől a repülőgép törzse remegett.”

kitaicsikitaicsi ◆ várható értékvárható érték
kitaidórikitaidóri ◆ papírformapapírforma szerintszerint 「Csímu-va
kitaidóri katta.」 „A csapat papírforma szerint
győzött.”

kitaidzsónokitaidzsóno ◆ gázneműgáznemű
kitaigakakarukitaigakakaru ◆ reményremény fűződikfűződik 「Atarasii-
csímuni kitaigakakatteiru.」 „Sok remény fűződik
az új csapathoz.”

kitaihaikibucukitaihaikibucu ◆ gáznemű égéstermékgáznemű égéstermék
kitaihazurenokitaihazureno ◆ alulmúljaalulmúlja aa várakozástvárakozást
「Kitaihazurenoszakká szensu」 „focista, aki
alulmúlta a várakozásokat” ◆ csalódástcsalódást okozokoz
「Kono eiga-va kitaihazuredatta.」 „A film csaló-
dást okozott.” ◆ nemnem válikválik bebe 「Siszakuhin-va
kitaihazuredatta.」 „A prototípus nem vált be.”

kitaiidzsónikitaiidzsóni ◆ várakozásonvárakozáson felülfelül 「Szensu-
va kitaiidzsóni szeika-o ageta.」 „A sportoló vára-
kozáson felül teljesített.”

kitaikakitaika ◆ gázosításgázosítás ◆ párologtatáspárologtatás
kitaikankitaikan ◆ reménykedésreménykedés
kitainenrjókitainenrjó ◆ légnemű üzemanyaglégnemű üzemanyag
kitainihansitekitainihansite ◆ várakozásvárakozás ellenéreellenére
「Csímu-va kitaini hansite maketa.」 „A csapat a
várakozás ellenére veszített.”

kitainikotaerukitainikotaeru ◆ beválikbeválik 「Kono hóhó-va ki-
taini kotaeta.」 „Ez a módszer bevált.”

kitainimicsitakitainimicsita ◆ bizakodóbizakodó 「Kitaini micsita
kaocukide kekka-o matteita.」 „Bizakodó tekin-
tettel várta az eredményt.” ◆ reménytelireményteli
kitainokitaino ◆ páratlanpáratlan 「Kitaino dzsinbucu」 „pá-
ratlan egyén” ◆ ritkaritka

kitainokitaino ◆ légneműlégnemű
kitainohószokukitainohószoku ◆ gáztörvénygáztörvény
kitai-okitai-o kakerukakeru ◆ reményeketreményeket fűzfűz 「Szenszei-
va szeitoni kitai-o kaketa.」 „A tanár reményeket
fűzött a diákhoz.”

kitai-okitai-o motaszerumotaszeru ◆ áltatáltat ◆ ámítámít 「Otoko-
niii sigotoni cukerutoiu kitai-o motaszeta.」 „Az-
zal ámította a férfit, hogy jó álláshoz juttatja.” ◆

hitegethiteget 「Kanodzsoni kekkonno kitai-o mota-
szeta.」 „Azzal hitegette a nőt, hogy elveszi.” ◆

kecsegtetkecsegtet 「Szagisi-va mókaru sigotogaaruto
kitai-o motaszeta.」 „Pénzes munkával kecsegte-
tett a csaló.”

kitai-okitai-o uragiruuragiru ◆ csalódástcsalódást okozokoz 「Kitai-
o uragirujóde kokorogurusiinodeszuga, kono
dzsigjó-va mókaranai.」 „Sajnálom, hogy csaló-
dást kell okoznom, de ez a vállalkozás nem hozhat
hasznot.”

kitaisinaidekitaisinaide ◆ várakozásvárakozás nélkülnélkül
「Kitaisinaidebágen-ni itta.」 „Minden várakozás
nélkül mentem a kiárusításra.”

kitaiszurukitaiszuru ◆ elvárelvár 「Anatani kaisaga kitaisitei-
ru.」 „A vállalat elvárja, hogy jól végezd a munká-
dat.” ◆ remélremél 「Kotosi-va zóeki-o kitaiszuru.」
„Reméljük, az idén növekedni fog a profit.” ◆ re-re-
ménytményt fűzfűz 「Sinnjúsainni kitaisiteita.」 „Remé-
nyeket fűzött az új dolgozóhoz.” ◆ számítszámít 「Ana-
tani kitaisiteimaszu.」 „Számítok rád.” ◆ várvár
「Oja-va kodomoni kitaisi szugiteiru.」 „A szülők
túl sokat várnak a gyereküktől.” ◆ várakozás-várakozás-
salsal tekinttekint 「Sóraini kitaisiteiru.」 „Várakozás-
sal tekint a jövőre.”

kitaiteiszúkitaiteiszú ◆ gázállandógázállandó ◇ fuhenkitaitei-fuhenkitaitei-
szúszú univerzális gázállandóuniverzális gázállandó
kitajorinokitajorino ◆ északiészaki 「Kitajorino kaze」 „észa-
ki szél”

kitakaikiszenkitakaikiszen ◆ RáktérítőRáktérítő
kitakantaikitakantai ◆ Északi-sarkvidékÉszaki-sarkvidék
kitakazekitakaze ◆ északi szélészaki szél
kitakekitake ◆ ruharuha hosszahossza 「Kitake-o hakatta.」
„Megmérte a ruha hosszát.”

kitakiriszuzumekitakiriszuzume ◆ egyegy öltőöltő ruhájaruhája vanvan
「Kanodzso-va icumo kita kiri szuzumeda.」
„Úgy tűnik, csak egy öltő ruhája van.”

kitakukitaku ◆ hazaérkezéshazaérkezés ◆ hazajáráshazajárás 「Otto-
va kitakuga oszoi.」 „A férjem későn jár haza.” ◆
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hazatéréshazatérés 「Kitakugosavá-o abita.」 „Hazaté-
rés után lezuhanyoztam.”

kitakukitaku ◆ Kita kerületKita kerület
kitakukon-nansakitakukon-nansa ◆ ember,ember, akiaki nemnem tudtud ha-ha-
zamennizamenni 「Dzsisingo, eki-va kitakukon-
nansaniafureteita.」 „A földrengés után az állo-
más tele volt emberekkel, akik nem tudtak haza-
menni.” ◆ ottragadt emberottragadt ember
kitakunanminkitakunanmin ◆ ottragadtottragadt emberember 「Dzsisin-
go, ekide kitakunanminninatta.」 „A földrengés
után ott ragadtam az állomáson.”

kitakunotocsúdekitakunotocsúde ◆ hazafeléhazafelé 「Kitakuno to-
csúde kuszurijani jotta.」 „Hazafelé bementem a
gyógyszertárba.”

kitakunotonicukukitakunotonicuku ◆ elindul hazaelindul haza
kitakurassukitakurassu ◆ esti csúcsforgalomesti csúcsforgalom
kitakuszaszerukitakuszaszeru ◆ hazaengedhazaenged 「Szeitotacsi-
va gakkókara kitakusita.」 „A diákokat hazaen-
gedték az iskolából.” ◆ hazaküldhazaküld 「Szenszei-va
necu-o dasita szeito-o kitakuszaszeta.」 „A tanár
hazaküldte a belázasodott diákot.”

kitakuszurukitakuszuru ◆ hazaérhazaér 「Kitakusiteszugu rj-
órino sitaku-o sita.」 „Amint hazaértem, elkezd-
tem főzni.” ◆ hazamegyhazamegy 「Kaisa-o dete kitakusi-
ta.」 „Hazamentem a munkahelyemről.” ◆ haza-haza-
tértér 「Cuma-va kitakusita otto-o genkande mu-
kaeta.」 „A feleség az előszobában fogadta a ha-
zatérő férjét.” ◇ kitakuszaszerukitakuszaszeru hazaengedhazaenged
「Szeitotacsi-va gakkókara kitakusita.」 „A diá-
kokat hazaengedték az iskolából.”

kitakutocsúkitakutocsú ◆ hazafelé menethazafelé menet
kitamukinokitamukino ◆ északiészaki fekvésűfekvésű 「Kitamukino
heja」 „északi fekvésű szoba”

kitankitan ◆ borzongásborzongás ◆ visszafogottságvisszafogottság
kitanaikitanai ◆ csúnyacsúnya 「Szono kitanai kotoba-o cu-
kavanaide!」 „Ne használd ezt a csúnya szót!” ◆

fukarfukar 「Kare-va okaneni kitanai.」 „Fukar em-
ber.” ◆ korruptkorrupt 「Szeidzsika-va kitanai.」 „A
politikusok korruptak.” ◆ koszoskoszos 「Kono heja-
va kitanai.」 „Ez a szoba koszos.” ◆ mocskosmocskos
「Kitanai tedekoppu-o betabeta szavaranaide!」
„Ne fogdosd össze a poharakat a mocskos kezed-
del!” ◆ obszcénobszcén 「Kare-va kitanai hjógen-o cu-
katta.」 „Obszcén kifejezést használt.” ◆ piszkospiszkos
「Kitanaijari katade móketa.」 „Piszkos módsze-
rekkel szerzett pénzt.” ◆ pocsékpocsék 「Vatasi-va

dzsiga kitanai.」 „Pocsék az írásom.” ◆ tisztes-tisztes-
ségtelenségtelen 「Kitanaijari katade okanemocsininat-
ta.」 „Tisztességtelen úton gazdagodott meg.” ◇

uszugitanaiuszugitanai piszkospiszkos 「Uszugitanai erimoto」
„piszkos gallér” ◇ kanenikitanaikanenikitanai zsugorizsugori
「Kaneni kitanai hito」 „zsugori ember”

kitanaidzsikitanaidzsi ◆ macskakaparásmacskakaparás 「Kono kitanai
dzsi-va dósitano?」 „Mi ez a macskakaparás?”

kitanaidzsidekakukitanaidzsidekaku ◆ lekaparlekapar 「Kitanai dzsi-
de kareno namae-o kamikireni kaita.」 „Lekapar-
tam a nevét egy cetlire.”

kitanaimodzsikitanaimodzsi ◆ irkafirkairkafirka
kitanaimodzsi-o kakukitanaimodzsi-o kaku ◆ irkafirkálirkafirkál
kitanarasiikitanarasii ◆ mocskosmocskos 「Kitanarasii kokorono
hito」 „mocskos lelkű ember” ◆ piszkospiszkos 「Kare-
va kitanarasiibidzsineszu-o jatteiru.」 „Piszkos
üzletet csinál.”

kitanihonkitanihon ◆ Észak-JapánÉszak-Japán
kitan-nakukitan-naku ◆ nyíltannyíltan ◆ őszinténőszintén 「Kitanna-
ku ieba, kono szakuhin-va iitoha ienai.」 „Őszin-
tén szólva, ez az alkotás nem nevezhető jónak.”

kitan-nonaikitan-nonai ◆ kendőzetlenkendőzetlen ◆ merészmerész 「Ki-
tannonai iken-o nobeta.」 „Hangot adtam merész
véleményemnek.” ◆ nyíltnyílt
kitarakitara ◆ akkorakkor 「Hangarítokitaragujásuda.」
„Ha Magyarország, akkor a gulyásleves.” ◆ illetiilleti
「Nedantokitarabikkuriszuruhodo takakatta.」
„Ami az árát illeti, megdöbbentően magas volt.”

kitarukitaru ◆ eljövendőeljövendő 「Kitaru tosiga joi toside-
arimaszujóni.」 „Legyen boldog az eljövendő
évünk!” ◆ kerülkerül 「Kokomadedójatte kitaka obo-
eteinai.」 „Nem tudom, hogyan kerültem ide.” ◆

következőkövetkező 「Kitaru nicsijóbi」 „következő va-
sárnap” ◆ közelgőközelgő 「Kitaru rjokóni szonaete kai
mono-o sita.」 „Bevásároltam a közelgő utazás
előtt.”

kitaszukitaszu ◆ hathat 「Fumin-va sigotoni sisó-o kita-
szu.」 „A kialvatlanság károsan hat a munkára.”
◆ okozokoz 「Szutoreszu-va gerinadono sódzsó-o ki-
taszu.」 „A stressz hasmenést is okozhat.” ◆ ve-ve-
zetzet 「Kjúgekinadaietto-va karadani fucsó-o ki-
taszu.」 „Az erős diéta egészségügyi problémák-
hoz vezet.” ◇ szogo-oszogo-o kitaszukitaszu megakasztmegakaszt
「Kódzsino sinkóniszogo-o kitaszu.」 „Meg-
akasztja a munka haladását.” ◇ szogo-oszogo-o kita-kita-
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szuszu meghiúsítmeghiúsít 「Keikakuniszogo-o kitaszu.」
„Meghiúsítja a tervet.”

kitataiszeijódzsójakukikókitataiszeijódzsójakukikó ◆ Észak-Észak-
atlanti Szerződés Szervezeteatlanti Szerződés Szervezete
kitatekitate ◆ frissenfrissen érkezésérkezés 「Kaigaikara kitate-
no gaikokudzsin」 „frissen érkezett külföldi”

kiteikitei ◆ alapalap 「Siszóno kiteiniaru kangae」 „esz-
me alapgondolata”

kiteikitei ◆ előíráselőírás 「Kare-va kiteini sitagatte kó-
dósita.」 „Előírás szerint járt el.” ◆ szabályszabály
「Kaisa-va hóno kiteidórini gjómuga okonavar-
eteita.」 „A cég a törvényben előírt szabályoknak
megfelelően működött.” ◆ szabályozásszabályozás ◇ gen-gen-
kókiteikókitei hatályoshatályos előíráselőírás ◇ dzsójakukiteidzsójakukitei
szerződési rendelkezésekszerződési rendelkezések
kiteikitei ◆ belső szabálybelső szabály
kiteiacukiteiacu ◆ alapnyomásalapnyomás
kiteidzsótaikiteidzsótai ◆ alapállapotalapállapot 「Gensino kitei-
dzsótai」 „atom alapállapota”

kiteiengikiteiengi ◆ kötelező gyakorlatkötelező gyakorlat
kiteihósinkiteihósin ◆ eddigi irányelveddigi irányelv
kiteikakukiteikaku ◆ törzsdúctörzsdúc
kiteimokukiteimoku ◆ páratlanujjú patásokpáratlanujjú patások
kiteinokiteino ◆ elfogadottelfogadott 「Kiteino dzsidzsicu」
„elfogadott tény” ◆ előreelőre eldöntötteldöntött 「Kiteino
kecuron」 „előre eldöntött ügy” ◆ előreelőre megha-megha-
tározotttározott 「Kiteino hósin」 „előre meghatáro-
zott irányvonal”

kiteinokiteino ◆ előírtelőírt 「Kiteino sosiki」 „előírt for-
mátum”

kiteirjókiteirjó ◆ normanorma
kiteiruikiteirui ◆ páratlanujjú patáspáratlanujjú patás
kiteisokukiteisoku ◆ előírtelőírt étrendétrend 「Kandzsa-va
kiteisoku-o toranakerebanaranai.」 „A beteg elő-
írt étrenden van.”

kiteisótaikiteisótai ◆ bazális testbazális test ◆ kinetoszómakinetoszóma
kiteiszurukiteiszuru ◆ előírelőír 「Mikkainaidattara dzsószo-
dekiruto kiteiszareteimaszu.」 „Előírták, hogy há-
rom napon belül lehet fellebbezni.” ◆ szabályozszabályoz
「Kono szosiki-va hóricunijotte kiteiszareteiru.」
„Ez a szervezet törvény által szabályozva van.”

kiteitaizakiteitaiza ◆ baziális placentációbaziális placentáció
kitekikiteki ◆ gőzsípgőzsíp 「Dzsókikikansano kiteki」
„gőzmozdony gőzsípja” ◆ hajókürthajókürt

kiteki-okiteki-o naraszunaraszu ◆ kürtölkürtöl 「Fune-va kiteki-o
narasita.」 „A hajó kürtölt.”

kitenkiten ◆ alappontalappont ◆ origóorigó ◆ viszonyításiviszonyítási
pontpont 「Genzaicsi-o kitenni mojorino insokuten-
no dzsóhó-o kenszakusita.」 „A jelenlegi helyzete-
met viszonyítási pontnak véve, rákerestem a köze-
li éttermekre.”

kitenkiten ◆ figyelmességfigyelmesség 「Kangofu-va kiten-o ki-
kaszete kuszuri-o nomijaszukusita.」 „A figyel-
mes nővér könnyen bevehetővé tette a gyógy-
szert.” ◆ gyorsgyors észjárásészjárás 「Kiten-o kikaszete
sóbósoni denvasita.」 „Gyorsan észjárással hívta
a tűzoltókat.”

kitenkiten ◆ indulópontindulópont ◆ kiindulópontkiindulópont 「Kono
eki-va kószuno kitentonaru.」 „Ez az állomás a ki-
indulópontja a túránknak.”

kitenkiten ◆ Jézus halálaJézus halála
kitengakikukitengakiku ◆ figyelmesfigyelmes 「Szaikinno hito-va
nakanaka kitenga kikanaina.」 „Mostanában az
emberek egyre kevésbe figyelmesek.” ◆ gyorsgyors
észjárásúészjárású 「Kitenga kiku hito」 „gyors észjárá-
sú ember”

kiten-okiten-o kikaszerukikaszeru ◆ jóljól kigondolkigondol 「Kiten-o
kikaszeta szenrjaku」 „jól kigondolt stratégia”

kitentoszurukitentoszuru ◆ kiindulkiindul 「Ekito eki-o kiten-
toszuru roszenbaszu」 „vonatállomásokról kiin-
duló buszjáratok”

kiterecunakiterecuna ◆ furcsafurcsa ◆ különöskülönös
kiterukiteru ◆ bajabaja vanvan 「『 Szaikinatamaga hagete-
kita』『 oremokiterujo』」 „–Kopaszodni kezdtem!
–Ne is mond! Nekem is ez a bajom.” ◆ borzasz-borzasz-
tótó 「Ano utagoe-va kanarikitetajone.」 „Bor-
zasztó volt az az énekhang.” ◆ hű,hű, dede 「Szaikin
onakamavarigakanarikicsatterunda.」 „Hű, de
meghíztam.”

kiteuzattaikiteuzattai ◆ nyakánnyakán ülül 「Tonarino hito-va
icumo kiteuzattai.」 „A szomszédom állandóan a
nyakamon ül.”

kitinkitin ◆ kitinkitin
kitokito ◆ szándékszándék ◆ tervterv
kitokito ◆ hazamenéshazamenés ◆ hazaúthazaút
kitókitó ◆ makkmakk
kitókitó ◆ hengerhenger 「Kono kuruma-va csokurecuro-
ku kitónoendzsinga tószaiszareteiru.」 „Ennek a
kocsinak soros hathengeres motorja van.”
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kitókitó ◆ imaima ◇ kadzsikitókadzsikitó ráolvasásos imaráolvasásos ima
kítoiuotokítoiuoto ◆ csikorgáscsikorgás 「Burékinokítoiu otoga
kikoeta.」 „Fékcsikorgás hallatszott.”

kítoiuszakebigoekítoiuszakebigoe ◆ sikolysikoly
kitójószekikitójószeki ◆ hengerűrtartalomhengerűrtartalom
kitókaikitókai ◆ imádkozó összejövetelimádkozó összejövetel
kitokukitoku ◆ életveszélyeséletveszélyes állapotállapot ◆ haldok-haldok-
láslás 「Csicsikitoku, szugu kaere.」 „Apád haldok-
lik, gyere haza.” ◆ kritikuskritikus állapotállapot ◆ válsá-válsá-
gosgos állapotállapot 「Kandzsa-va kitokuni ocsiitta.」
„A beteg válságos állapotba került.”

kitokudzsótaikitokudzsótai ◆ válságosválságos állapotállapot 「Dzsiko-
no fusósa-va kitokudzsótainiaru.」 „A baleset sé-
rültje válságos állapotban van.”

kitokukenkitokuken ◆ privilégiumprivilégium ◆ szerzett jogokszerzett jogok
kitokuken-ekikitokuken-eki ◆ szerzettszerzett érdekeltségekérdekeltségek ◆

szerzett jogokszerzett jogok
kitokunakitokuna ◆ dicséretesdicséretes 「Kitokuna kói」 „di-
cséretes cselekedet” ◆ jólelkűjólelkű 「Kitokuna dzsin-
bucu」 „jólelkű ember” ◆ különöskülönös 「Kitokude
mezurasiikoto」 „különösen ritka dolog”

kitokunakokorokitokunakokoro ◆ jótét lélekjótét lélek
kitokuniocsiirukitokuniocsiiru ◆ életveszélyeséletveszélyes állapotbaállapotba
kerülkerül 「Bjónin-va kitokuni ocsiitta.」 „A beteg
életveszélyes állapotba került.”

kitokunokitokuno ◆ életveszélyeséletveszélyes 「Kare-va kitoku-
deszu.」 „Életveszélyes állapotban van.”

kitonikitoni ◆ hazafeléhazafelé menetmenet 「Ekikara kitonikon-
binini jotta.」 „Az állomásról hazafelé menet be-
néztem az éjjel-nappaliba.”

kitonicukukitonicuku ◆ elindulelindul hazahaza 「Kaisakara kitoni-
cuita.」 „Elindultam haza a munkahelyemről.”

kito-okito-o kudzsikukudzsiku ◆ keresztülhúzzakeresztülhúzza aa szá-szá-
mításátmítását 「Aiteno kito-o kudzsiita.」 „Keresztül-
húzta a másik ember számítását.”

kitósakitósa ◆ imádkozóimádkozó
kitósikitósi ◆ hitgyógyászhitgyógyász ◆ javasjavas ◆ sámánsámán
kitosinszenkitosinszen ◆ kisagyi remegéskisagyi remegés
kitósokitóso ◆ imakönyvimakönyv
kitoszurukitoszuru ◆ kitervelkitervel ◆ szándékozikszándékozik
kitószurukitószuru ◆ imádkozikimádkozik 「Dokjósite kitószu-
ru.」 „Szútrát olvasva imádkozik.”

kittekitte ◆ bélyegbélyeg 「Fútóni kitte-o hatta.」 „Bélye-
get ragasztottam a borítékra.” ◇ kinenkittekinenkitte em-em-
lékbélyeglékbélyeg 「Orinpikkuno kinenkitte」 „olimpi-
ai emlékbélyeg” ◇ júbinkittejúbinkitte postabélyegpostabélyeg
kittecsókittecsó ◆ bélyegalbumbélyegalbum
kittekorekusonkittekorekuson ◆ bélyeggyűjteménybélyeggyűjtemény
kittemokirenaikittemokirenai ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Kit-
temo kirenai en」 „elválaszthatatlan kapcsolat”

kittemoraukittemorau ◆ levágatlevágat 「Kami-o kittemoratta-
no?」 „Levágattad a hajad?” ◆ vágatvágat 「Ottoni
kami-o kittemoraimasita.」 „Levágattam a haja-
mat a férjemmel.”

kittenokitteno ◆ legleg 「Szono kuni-va szekaikitteno
csódzsukokudeszu.」 „Abban az országban élnek
a legtovább az emberek.”

kittesítokittesíto ◆ bélyegblokkbélyegblokk 「Kinenno kittesí-
toga hakkószareta.」 „Kiadtak egy emlékbélyeg-
blokkot.”

kittesúsúkittesúsú ◆ bélyeggyűjtésbélyeggyűjtés
kittesúsúkakittesúsúka ◆ bélyeggyűjtőbélyeggyűjtő ◆ filatelistafilatelista
kitteszuszumukitteszuszumu ◆ hasíthasít 「Hikóki-va szora-o
kitte szuszundeita.」 „Egy repülőgép hasított az
égen.”

kittokitto ◆ bizonyárabizonyára 「Kittoanatamokono eiga-o
mitakotogaarudesó.」 „Bizonyára te is láttad már
ezt a filmet.” ◆ bizonyosanbizonyosan 「Kódzsó-va rai-
nenkitto kanszeiszurudesó.」 „A gyár jövőre bizo-
nyosan elkészül.” ◆ biztosanbiztosan 「Súmacu-va kit-
to amega furu.」 „Hétvégén biztosan esni fog.” ◆

szigorúanszigorúan 「Kitto niranda.」 „Szigorúan nézett
rá.” ◇ kittonarukittonaru elkomolyodikelkomolyodik 「Bokuno hi-
nikuni kanodzso-va kittonatta.」 „A gúnyos meg-
jegyzésemre a nő elkomolyodott.”

kittokitto ◆ készletkészlet ◆ kitkit ◇ fászuto-eido-kittofászuto-eido-kitto
elsősegélycsomagelsősegélycsomag
kittonarukittonaru ◆ elkomolyodikelkomolyodik 「Bokuno hinikuni
kanodzso-va kittonatta.」 „A gúnyos megjegyzé-
semre a nő elkomolyodott.”

kittoniramukittoniramu ◆ szúrósan nézszúrósan néz
kiukiu ◆ nagylelkűségnagylelkűség
kíukíu ◆ KijevKijev
kiucurikiucuri ◆ figyelemelterelődésfigyelemelterelődés
kiucuriszurukiucuriszuru ◆ elterelődikelterelődik aa figyelmefigyelme 「Ki-
ucurisijaszui.」 „Könnyen elterelődik a figyel-
mem.”
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kiunkiun ◆ irányzatirányzat 「Dzsidaino sinkiunni notta.」
„Meglovagolta a kor új irányzatát.” ◆ lendületlendület
「Atarasii mono-o cukuri daszu kiunga szagatte-
kita.」 „Megtört a lendület az új dolgok előállítá-
sában.” ◆ trendtrend 「Szaiszeikanóenerugíno kiun-
ga takamatteiru.」 „Egyre erősebb a trend a meg-
újuló energiaforrások felé.”

kiunkiun ◆ alkalomalkalom ◇ kiungadzsukuszukiungadzsukuszu megérikmegérik
azaz időidő 「Kenpókaiszeino kiun-va dzsukusita.」
„Megérett az idő az alkotmányváltoztatásra.”

kiungadzsukuszukiungadzsukuszu ◆ megérikmegérik azaz időidő 「Kenpó-
kaiszeino kiun-va dzsukusita.」 „Megérett az idő
az alkotmányváltoztatásra.”

kiuszódainakiuszódaina ◆ nagylelkűnagylelkű
kivakiva ◆ mellettmellett 「Kare-va umino kivani tattei-
ru.」 „A tenger mellett áll.” ◆ széleszéle valaminekvalaminek
「Gakeno kivani tatteita.」 „A szakadék szélén
állt.” ◇ imavanokivaimavanokiva halálhalál küszöbeküszöbe ◇ imava-imava-
nokivanokiva utolsóutolsó percekpercek 「Csicsi-va imavano ki-
vani cugino kotoba-o ii nokosita.」 „Apám a kö-
vetkezőket mondta utolsó perceiben.”

kivadacukivadacu ◆ kimagaslikkimagaslik 「Kareno szainó-va ki-
vadatteiru.」 „Kimagaslik a tehetsége.” ◆ szem-szem-
beötlikbeötlik 「Csigaiga kivadatteiru.」 „Szembeötlik
a különbség.” ◆ szembeötlőszembeötlő 「Futarino kjódai-
no csigaiga kivadacu.」 „Szembeötlő a különbség
a két testvér között.” ◆ szembeszökikszembeszökik 「Ga-
sicuno joszaga kivadatteiru.」 „Szembeszökik a jó
képminőség.”

kivadattakivadatta ◆ kimagaslókimagasló 「Kare-va kivadatta
szonzaida.」 „Kimagasló személyiség.” ◆ szem-szem-
beszökőbeszökő 「Kivadatta tokucsóda.」 „Szembeszö-
kő tulajdonság.”

kivadattekivadatte ◆ kimagaslóankimagaslóan ◆ szembeszökő-szembeszökő-
enen
kívádokívádo ◆ kulcsszókulcsszó 「Kívádode kenszakudeki-
maszu.」 „Kulcsszóval lehet keresni.”

kivadoikivadoi ◆ húzóshúzós 「Kivadoi tósi-o site imadok-
idokisiteiru.」 „Húzós befektetést csináltam, és
most izgulok.” ◆ kicentizettkicentizett 「Kivadoibaran-
szu」 „kicentizett egyensúly” ◆ merészmerész 「Ki-
vadoi sasin-o appusita.」 „Merész képeket töltött
fel.” ◆ pikánspikáns 「Kivadoi dzsódan-o itta.」 „Pi-
káns viccet mesélt.” ◆ rázósrázós 「Tócsószareteiru-
kara kivadoi hanasi-va jamemasó.」 „Lehallgat-
nak bennünket, kerüljük a rázós témát!” ◆ rizi-rizi-
kóskós 「Kivadoi sunkan」 „rizikós pillanat” ◆ si-si-

kamlóskamlós 「Szekkuszuno kivadoi hanasi-o sita.」
„A szex sikamlós témájáról beszélgettek.” ◆ szo-szo-
rosros 「Kivadoi sóbudatta.」 „Szoros küzdelem
volt.”

kivadoitokorodekivadoitokorode ◆ utolsóutolsó pillanatbanpillanatban 「Ki-
vadoitokorode taszukatta.」 „Az utolsó pillanat-
ban megmenekült.”

ki-vaki-va kokorokokoro ◆ csekélységcsekélység 「Kiha kokorodes-
zu, uke totteoitekudaszai.」 „Fogadja el ezt a cse-
kélységet!” ◆ lássa,lássa, kivelkivel vanvan dolgadolga 「Kiha
kokorodeszukara, szukosidake nebikisimaszu.」
„Lássa, kivel van dolga, engedek egy kicsit az árá-
ból.”

kivamarinaikivamarinai ◆ rendkívülrendkívül 「Sicureikivamarinai
hanasi」 „rendkívül illetlen beszéd” ◆ roppantroppant
「Kikenkivamarinai kói」 „roppant veszélyes cse-
lekedet” ◇ hentenkivamarinaihentenkivamarinai változatosváltozatos
「Hentenkivamarinai dzsinszei」 „változatos
élet”

kivamarukivamaru ◆ csúcsáracsúcsára érér 「Kareno kódó-va hi-
dzsósikikivamaru.」 „A viselkedése az abszurdum
csúcsa.” ◆ leszűkülleszűkül 「Susóno sintai-va kivamat-
ta.」 „A miniszterelnök mozgástere leszűkült.” ◆

megpecsételődikmegpecsételődik 「Tatemonono unmei-va ki-
vamatta.」 „Az épület sorsa megpecsételődött.” ◆

merőmerő 「Taikucukivamaru eigadatta.」 „Az a film
merő unalom volt.” ◆ roppantroppant 「Kikenkivamaru
keikakudatta.」 „A terv roppant veszélyes volt.”
◇ kankivamarukankivamaru elérzékenyülelérzékenyül 「Kankivamatte
naitesimatta.」 „Elérzékenyülve sírva fakadt.” ◇

sintaikivamarusintaikivamaru mozgásképtelenmozgásképtelen leszlesz 「Ho-
nooni kakomarete sintaikivamatta.」 „Lángokkal
körülvéve mozgásképtelen lettem.” ◇ sinta-sinta-
ikivamaruikivamaru megrekedmegreked 「Kaisa-va dzsidaiokure-
no szeiszanhóni kosicusite sintaikivamatta.」 „A
régi termelési módhoz ragaszkodva megrekedt a
cég.”

kivamarutokoro-okivamarutokoro-o siranaisiranai ◆ határtalanhatártalan
「Kanodzsono kanasimi-va kivamarutokoro-o si-
ranai.」 „Szomorúsága határtalan.” ◆ nemnem ismerismer
határokathatárokat 「Bukkano kótó-va kivamarutokoro-
o siranai.」 „Az árak emelkedése nem ismer hatá-
rokat.”

kivamecukinokivamecukino ◆ hamisítatlanhamisítatlan 「Kivame cu-
kino ippin」 „hamisítatlan ételkülönlegesség” ◆

hiteleshiteles ◆ igaziigazi 「Kivamecukino on-natarasi.」
„Igazi nőcsábász.” ◆ közismertközismert 「Kivame cuki-
no baka」 „közismert hülye” ◆ notóriusnotórius 「Ki-
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vamecukino uszocukida.」 „Notórius hazudozó.”
◆ páratlanpáratlan 「Kivamecukino tanteisószecuda.」
„Ez a detektívregény a maga nemében páratlan.”

kivamerukivameru ◆ kifürkészkifürkész 「Sindzsicu-o kivame-
ta.」 „Kifürkészte az igazságot.” ◆ mélyéremélyére ha-ha-
toltol 「Sinri-o kivameta.」 „Az igazság mélyére ha-
tolt.”

kivamerukivameru ◆ feltörfeltör 「Szancsó-o kivameta.」
„Feltört a csúcsra.” ◆ hajszolhajszol 「Zeitaku-o ki-
vameteiru.」 „Hajszolja az élvezeteket.” ◆ kifi-kifi-
nomítnomít 「Sokunin-va vaza-o kivameta.」 „Az ipa-
ros kifinomította a technikáját.” ◆ módfelettmódfelett
「Csirjó-va kon-nan-o kivameta.」 „Módfelett
nehéz volt a gyógyítása.” ◆ tökéletesíttökéletesít
「Dzsúdó-o kivameta.」 „Tökéletesítettem a csel-
gáncstechnikámat.” ◆ túlontúltúlontúl 「Tabó-o kiva-
meteiru.」 „Túlontúl elfoglalt vagyok.” ◇ kucsi-okucsi-o
kivametehomerukivametehomeru egekigegekig dicsérdicsér 「Hjóronka-
va kareno szakuhin-o kucsi-o kivamete hometa.」
„A kritikus egekig dicsérte az alkotását.” ◇ mjó-omjó-o
kivamerukivameru jeleskedikjeleskedik
kivametekivamete ◆ égetőenégetően 「Kore-va kivamete dzsú-
jóna mondaida.」 „Ez égetően fontos probléma.”
◆ kiemelkedőenkiemelkedően ◆ módfelettmódfelett 「Kono gengo-
va kivamete muzukasii.」 „Ez a nyelv módfelett
nehéz.” ◆ nagyonnagyon 「Bukka-va kivamete takai.」
„Nagyon magasak az árak.” ◆ rendkívülrendkívül 「Szore-
va kivamete ikandeszu.」 „Rendkívül sajnálatos.”

kivamikivami ◆ csúcscsúcs 「Kangekino kivami」 „meg-
hatottság csúcsa” ◆ netovábbnetovább 「Muszekininno
kivami」 „felelőtlenség netovábbja” ◆ tetőfoktetőfok
「Kono kaisa-va konranno kivamida.」 „Ez a vál-
lalat fejetlenség a tetőfokon.” ◆ végtelenségvégtelenség
「Kanasimino kivami」 „végtelen szomorúság”

kivamonokivamono ◆ felkapottfelkapott dologdolog ◆ szezonálisszezonális
áruáru
kivatakivata ◆ selyemgyapotfaselyemgyapotfa
kivikivi ◆ kivikivi
kívikívi ◆ kivikivi
kizakiza ◆ hivalkodáshivalkodás
kizahasikizahasi ◆ lépcsőlépcső
kizaikizai ◆ eszközeszköz 「Irjókizai」 „gyógyászati esz-
közök” ◆ eszközökeszközök ésés anyagokanyagok ◆ felszere-felszere-
léslés
kizaikizai ◆ szerkezetszerkezet
kizaikizai ◆ fő alapanyagfő alapanyag

kizaikukizaiku ◆ famunkafamunka ◇ joszegizaikujoszegizaiku parkettaparketta
◇ joszegizaikujoszegizaiku intarziaintarzia ◇ joszegizaikujoszegizaiku fa-fa-
berakásberakás
kizakekizake ◆ tiszta rizsbortiszta rizsbor ◆ tiszta szakétiszta szaké
kizamikizami ◆ beosztásbeosztás 「Kono memorino kizami-
va komakai.」 „Ennek a skálának finom beosztása
van.” ◆ egységegység 「Genkindato goforinto kizami-
de siharadekiru.」 „Készpénzzel csak ötforintos
egységben tudunk fizetni.” ◆ ketyegésketyegés 「Toke-
ino kizami」 „óra ketyegése” ◆ közköz 「Csikatecu-
va gofunkizamide kuru.」 „A metró ötperces kö-
zönként jár.” ◆ lépéslépés 「Konokáten-va ih-szencsi
kizamide csúmondekiru.」 „Ezt a függönyt centi-
méteres lépésekben lehet megrendelni.” ◆ rovásrovás
◆ rovátkarovátka ◆ vágottvágott dohánydohány ◇ kokizaminikokizamini
aprólékosanaprólékosan 「Keikaku-o kokizamini tateta.」
„Aprólékosan elkészítettem a tervet.” ◇ kokiza-kokiza-
minimini apróapró időközönkéntidőközönként 「Kokizamini mega
szameta.」 „Apró időközönként felébredtem.” ◇

kokizaminifuruerukokizaminifurueru remegremeg 「Kare-va irairasite
kokizamini tega furueteita.」 „Remegett a keze
az idegességtől.” ◇ kokizaminifuruerukokizaminifurueru rezegrezeg
「Dzsisindetéburunoguraszu-va kokizamini furu-
eteita.」 „A földrengés alatt az asztalon rezgett a
pohár.” ◇ kokizaminijurerukokizaminijureru rezegrezeg 「Góonde
madogaraszu-va kokizamini jureteita.」 „A dü-
börgéstől rezgett az ablaküveg.”

kizamiasikizamiasi ◆ szapora léptekszapora léptek
kizamiasidekizamiaside ◆ szapora léptekkelszapora léptekkel
kizamicukerukizamicukeru ◆ vésvés 「Kareno szugata-o ko-
koroni kizami cuketa.」 „A szívembe véstem az
alakját.”

kizamicsikizamicsi ◆ áregységáregység ◆ árlépésközárlépésköz 「Kabu-
sikino kizami csi」 „részvény árlépésköze”

kizamikomarerukizamikomareru ◆ bevésődikbevésődik 「Kono
dekigoto-va kiokuni kizami komareteiru.」 „Az
eset mélyen bevésődött az emlékezetembe.”

kizamikomukizamikomu ◆ belevésbelevés 「Namae-va jubivani
kizami komareteita.」 „A neve bele volt vésve a
gyűrűbe.” ◆ bevésbevés 「Kini namae-o kizami kon-
da.」 „Bevéste a fába a nevét.”

kizamimekizamime ◆ rovátkarovátka 「Kini kizami me-o cuke-
ta.」 „Rovátkát véstem a fába.” ◆ rovátkolásrovátkolás
「Komakai kizami menoszuri bacsi」 „sűrűn ro-
vátkolt dörzsmozsár”

kizaminegikizaminegi ◆ vágott zöldhagymavágott zöldhagyma
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kizamisokukizamisoku ◆ pépespépes ételétel 「Kizami sokusika
taberenai.」 „Csak pépes ételt ehetek.”

kizamitabakokizamitabako ◆ dohánydohány ◆ pipadohánypipadohány ◆ vá-vá-
gott dohánygott dohány
kizamukizamu ◆ aprítaprít 「Nindzsin-o kizandeszúpuni
ireta.」 „Sárgarépát aprítottam a levesbe.” ◆ be-be-
lekarcollekarcol 「Róbanni namae-o kizanda.」 „Bele-
karcoltam a nevemet a viasztáblába.” ◆ bemetszbemetsz
「Kini namae-o kizanda.」 „A fába bemetszette a
nevét.” ◆ felrófelró 「Kini bun-o kizanda.」 „Felrótta
a mondatot a fára.” ◆ felvagdalfelvagdal 「Nindzsin-o -
o kizamu.」 „Felvagdalja a sárgarépát.” ◆ metszmetsz
「Jubivaniinisaru-o kizanda.」 „A gyűrűbe met-
szette a monogramját.” ◆ róró 「Kini sirusi-o ki-
zanda.」 „Jeleket rótt a fába.” ◆ szántszánt
「Najami-va hitainisiva-o kizanda.」 „A gond ba-
rázdákat szántott a homlokára.” ◆ szeletelszeletel
「Tamanegi-o kizanda.」 „Vöröshagymát szele-
teltem.” ◆ vagdosvagdos 「Kami-o hoszonagaku kizan-
da.」 „Papírcsíkokat vagdostam.” ◆ verver 「Jubi-
detontonto hjósi-o kizanda.」 „Az ujjammal ver-
tem a ritmust.” ◆ vésvés 「Isiku-va isini hizuke-o
kizanda.」 „A kőfaragó a kőbe véste a dátumot.”
◇ atamanikizamuatamanikizamu fejébefejébe vésvés 「Oregaboszu-
da, kore-o atamani kizame!」 „Én vagyok a főnök,
ezt jól vésd a fejedbe!” ◇ kokoronikizamukokoronikizamu mélymély
emléketemléket hagyhagy 「Szono jume-o kokoroni kizan-
da.」 „Az az álom mély emléket hagyott bennem.”
◇ kokoronikizamukokoronikizamu sohasemsohasem felejtfelejt 「Kareno
namae-o kokoroni kizanda.」 „Sohasem felejtem
a nevét.” ◇ toki-otoki-o kizamukizamu számláljaszámlálja azaz időtidőt
「Tokeiga toki-o kizanda.」 „Az óra számlálta az
időt.” ◇ nórinikizamunórinikizamu megőrzimegőrzi emlékezeté-emlékezeté-
benben 「Kareno szugata-o nórini kizanda.」 „Meg-
őriztem emlékezetemben az alakját.” ◇ muneni-muneni-
kizamukizamu szívébeszívébe vésvés 「Sisóno kotoba-o muneni
kizanda.」 „Szívembe véstem a mesterem szava-
it.”

kizanakizana ◆ affektáltaffektált 「Kizana hanasi kata」 „af-
fektált beszéd” ◆ hetykehetyke 「Kizana szeinen」
„hetyke legény” ◆ hivalkodóhivalkodó 「Kizana fukuszó-
o siteiru.」 „Hivalkodó ruhákban jár.” ◆ kényeskényes
「Kizana tokaino kodomoni mieta.」 „Kényes vá-
rosi gyereknek tűnt.” ◆ puccospuccos 「Kizana jófuku-
o kiteita.」 „Puccos ruhában volt.”

kizasikizasi ◆ előjelelőjel 「Joi kizasi」 „jó előjel” ◆ jeljel
「Keiki-va kaifukuno kizasi-o miszeteiru.」 „A
gazdaság a javulás jelét mutatja.”

kizaszukizaszu ◆ ébredezikébredezik 「Harugakizasi hadzsi-
meta.」 „Ébredezni kezdett a tavasz.” ◆ jelétjelét
mutatjamutatja ◆ kicsírázikkicsírázik 「Aratana szeimeigaki-
zasita.」 „Kicsírázott egy új élet.” ◆ kihajtkihajt
「Sinmegakizasita.」 „Kihajtott a csíra.”

kizecukizecu ◆ ájulásájulás
kizecuszurukizecuszuru ◆ elájulelájul 「Kimocsiga varukunatte
kizecusita.」 „Rosszul lett, és elájult.”

kizenkizen ◆ határozottanhatározottan ◇ kizentositakizentosita hatá-hatá-
rozottrozott 「Kizentosita taió-o motometa.」 „Hatá-
rozott fellépést sürgetett.”

kizentositakizentosita ◆ határozotthatározott 「Kizentosita taió-
o motometa.」 „Határozott fellépést sürgetett.”

kizevasiikizevasii ◆ izgágaizgága 「Kizevasii hito」 „izgága
ember” ◆ nyughatatlannyughatatlan 「Hibino kizevasii
szeikacukara banareta.」 „Eltávolodott a nyugha-
tatlan mindennapi élettől.”

kizókizó ◆ adományozásadományozás ◆ odaajándékozásodaajándékozás
kizokukizoku ◆ arisztokrataarisztokrata 「Kizokuto heimin」
„arisztokraták és plebejusok” ◆ nemesnemes 「Kare-va
kizokuni reh-szerareta.」 „Nemesi rangra emel-
ték.” ◇ ocsiburekizokuocsiburekizoku dzsentridzsentri ◇ kizoku-kizoku-
szúhaiszúhai sznobságsznobság ◇ dzsórjúkizokudzsórjúkizoku főnemesfőnemes
◇ csúrjúkizokucsúrjúkizoku középnemesközépnemes ◇ dokusinkizo-dokusinkizo-
kuku gondtalangondtalan egyedülállóegyedülálló ◇ ródókizokuródókizoku dol-dol-
gozó arisztokratagozó arisztokrata
kizokukizoku ◆ hovatartozáshovatartozás ◆ identitásidentitás ◇ kizo-kizo-
kuszurukuszuru tartoziktartozik 「Kono rjódo-va vaga kunini
kizokuszuru.」 „Ez a tartomány az országunkhoz
tartozik.” ◇ kizokuszurukizokuszuru illetillet 「Csoszakuken-
va szakkani kizokuszuru.」 „A szerzői jog az írót
illeti.”

kizokuburukizokuburu ◆ urizálurizál 「Kare-va kizokubutta
okaneno cukai kata-o szuru.」 „Urizál.”

kizokudekizokude ◆ nemesi származásnemesi származás
kizokuinkizokuin ◆ felsőházfelsőház
kizokuisikikizokuisiki ◆ identitástudatidentitástudat
kizokukaikjúkizokukaikjú ◆ arisztokráciaarisztokrácia ◆ nemességnemesség
kizokunofudzsinkizokunofudzsin ◆ nemesasszonynemesasszony
kizokunofudzsinkizokunofudzsin ◆ úrhölgyúrhölgy
kizokusakaikizokusakai ◆ arisztokrata társadalomarisztokrata társadalom
kizokusussinkizokusussin ◆ nemesi származásnemesi származás
kizokuszeidzsikizokuszeidzsi ◆ arisztokratikusarisztokratikus rendszerrendszer
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kizokuszúhaikizokuszúhai ◆ sznobságsznobság
kizokuszurukizokuszuru ◆ illetillet 「Csoszakuken-va szakka-
ni kizokuszuru.」 „A szerzői jog az írót illeti.” ◆

tartoziktartozik 「Kono rjódo-va vaga kunini kizoku-
szuru.」 „Ez a tartomány az országunkhoz tarto-
zik.”

kizokutekinakizokutekina ◆ előkelőelőkelő 「Sakódanszu-va ki-
zokutekina sumida.」 „A szalontánc előkelő szó-
rakozás.” ◆ nemesnemes 「Kizokutekina kaotacsi」
„nemes arcvonások”

kizon-nokizon-no ◆ meglévőmeglévő 「Jukadanbónopaipu-o
kutaino kizonno anani tósita.」 „A padlófűtés csö-
vét a főfalon már meglévő lyukon vezettük át.”

kizonszurukizonszuru ◆ mármár léteziklétezik 「Sikicsinaini ki-
zonszuru tatemono-o szókoni cukatta.」 „A terü-
leten már létező épületet használtuk raktárnak.” ◆

mégmég léteziklétezik 「Kore-va kizonszuru icsibanfurui
szofuno sasin.」 „Ez a még létező legrégibb fény-
kép a nagyapámról.”

kizószurukizószuru ◆ adományozadományoz ◆ ajándékozajándékoz ◆

odaajándékozodaajándékoz
kizukizu ◆ foltfolt 「Kareno meijoni kizu-o cuketa.」
„Foltot ejtettem a becsületén.” ◆ karcoláskarcolás
「Szumahono gamenni kizugaatta.」 „Volt egy
karcolás az okostelefonom képernyőjén.” ◆ meg-meg-
bántódásbántódás 「Szono sicumon-va kareni fukai
kizu-o ovaszeta.」 „Mélyen megbántotta a kérdé-
se.” ◆ sebseb 「Kizuno teate-o sita.」 „Ellátta a se-
bet.” ◆ sérüléssérülés 「Szensu-va rensúcsúni kizu-o
otta.」 „A versenyzőt edzés közben sérülés érte.”
◇ azaikizuazaikizu apróapró karcoláskarcolás ◇ kizuganaorukizuganaoru
sebseb begyógyulbegyógyul ◇ kizu-okizu-o ouou megsebesülmegsebesül
「Asini kizu-o otta.」 „Megsebesült a lábam.” ◇

kizu-okizu-o naoszunaoszu sebetsebet begyógyítbegyógyít ◇ szuneni-szuneni-
kizumocukizumocu vajvaj vanvan aa fejénfején 「Karegaszuneni
kizu-o motteiruno-o sitteitanode, damatteita.」
„Nem szólt, mert tudta, hogy vaj van a fején.” ◇

szunenikizumocuszunenikizumocu sárossáros 「Ano otoko-va szune-
ni kizu-o mocu ningendearukotoni macsigainai.」
„Az a férfi egészen biztosan sáros.” ◇ tamanikizutamanikizu
hibahiba 「Konoszumaho-va gamenga csiiszaikoto-
dakega tamanikizuda.」 „Ennek a telefonnak az
egyetlen hibája a kis képernyőméret.” ◇ tamera-tamera-
ikizuikizu bizonytalanságtólbizonytalanságtól sikertelensikertelen öngyil-öngyil-
kosságkosság nyomanyoma ◇ mukókizumukókizu harciharci homloksé-homloksé-
rülésrülés
kizuatokizuato ◆ forradásforradás 「Kizuato-va medatanai
basoni nokotta.」 „Nem feltűnő helyen volt a for-

radása.” ◆ hegheg ◆ sebhelysebhely 「Kizuato-va nagaku
nokotteita.」 „Sokáig megmaradt a seb helye.” ◆

sérüléssérülés nyomanyoma 「Kokorono fukai kizuato」
„mély lelki sérülés nyoma” ◇ kokoronokizuatokokoronokizuato
lelkilelki nyomnyom 「Idzsimerareta kodomoni kokorono
kizuatoga nokotta.」 „Lelki nyomot hagyott a gye-
rekben, hogy gúnyolták.”

kizucuiteirukizucuiteiru ◆ sértődöttsértődött
kizucukenaidekizucukenaide ◆ kíméletesenkíméletesen 「Dójatte ki-
zucukenaide vakarerareruka?」 „Hogyan szakít-
sunk kíméletesen?”

kizucukenaijónikizucukenaijóni ◆ tapintatosantapintatosan
「Kanodzso-o kizucukenaijóni varuinjúszu-o cu-
taeta.」 „Tapintatosan közöltem a rossz hírt.”

kizucukerukizucukeru ◆ bántóbántó 「Kizucukeru kotoba-o cu-
katta.」 „Bántó megjegyzéseket tett.” ◆ megbántmegbánt
「Kizucuketakunakattakara nanimo ivanakat-
ta.」 „Nem akartam megbántani, ezért nem
mondtam semmit.” ◆ megcsorbítmegcsorbít 「Meiszei-o
kizucukeru.」 „Megcsorbítja a hírnevét.” ◆ meg-meg-
sebesítsebesít 「Naifude te-o kizucukeraretesimat-
ta.」 „Késsel megsebesítettem a kezemet.” ◆

megsértmegsért 「Szenszaina tomodacsi-o kizucuke-
ta.」 „Megsértette az érzékeny barátját.” ◆ sértsért
「Kanodzsono kokoro-o kizucuketa.」 „Sértette a
nő érzelmeit.” ◇ kizucukenaijónikizucukenaijóni tapintato-tapintato-
sansan 「Kanodzso-o kizucukenaijóni varuinjúszu-o
cutaeta.」 „Tapintatosan közöltem a rossz hírt.” ◇

kizucukerujónakizucukerujóna tapintatlantapintatlan
kizucukerujónakizucukerujóna ◆ tapintatlantapintatlan
kizucukijaszuikizucukijaszui ◆ sértődékenysértődékeny 「Imóto-va ki-
zucukijaszui.」 „A húgom sértődékeny” ◆ sérü-sérü-
lékenylékeny 「Kizucukijaszui hjómen」 „sérülékeny
felület”

kizucukukizucuku ◆ csorbulcsorbul 「Kizucuita meiszei」
„csorbult hírnév” ◆ megbántódikmegbántódik 「Kanodzsoha
kizucuite boku-o szaketeita.」 „Megbántódott, és
került engem.” ◆ megsértődikmegsértődik 「Kanodzso-va
kizucukijaszui.」 „Hamar megsértődik.” ◆ meg-meg-
sérülsérül 「Keitaidenvaga ocsite, kizucuita.」 „Le-
esett a mobiltelefonom, és megsérült.” ◆ sérülsérül
「Kizucuita tori」 „sérült madár”

kizucukukotokizucukukoto ◆ sértődéssértődés
kizucsikizucsi ◆ fakalapácsfakalapács
kizugaarukizugaaru ◆ sebessebes 「Asini kizugaaru.」 „Sebes
a lábam.” ◆ sérültsérült 「Kizugaaru sóhin」 „sérült
áru”
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kizugacukukizugacuku ◆ megkarcolódikmegkarcolódik 「Nande kuru-
mani kizugacuitesimattanodeszuka?」 „Miért
karcolódott meg az autó?” ◆ megsérülmegsérül 「Unszó-
no kateideakuriru banni kizugacuita.」 „A szállí-
tás közben megsérült a plexilap.” ◆ sérülsérül 「Kizu-
gacuita buhin-o tokasita.」 „A sérült alkatrészeket
beolvasztották.”

kizuganaorukizuganaoru ◆ seb begyógyulseb begyógyul
kizugekizuge ◆ sárgaliliomsárgaliliom
kizugucsikizugucsi ◆ sebseb 「Kizugucsi-o hótaide maita.」
„Bekötöztem a sebet.” ◆ sebnyílássebnyílás ◆ sebszájsebszáj
kizuguszurikizuguszuri ◆ gyógyírgyógyír ◆ kenőcskenőcs
kizuhorumonkizuhorumon ◆ sebhormonsebhormon
kizuisókizuisó ◆ citrincitrin
kizuiszenkizuiszen ◆ jonquilla nárciszjonquilla nárcisz
kizukaikizukai ◆ aggódásaggódás 「『 Ongaku-va uruszaiku-
naideszuka』『iie, okizukainaku!』」 „–Nem hangos
a zene? –Dehogy, miattam ne aggódjanak!” ◆ fé-fé-
lelemlelem 「Dzsóhóga moreru kizukai-va arima-
szen.」 „Nem kell félni, hogy kiszivárog az infor-
máció!”

kizukanaikizukanai ◆ átsiklikátsiklik 「Ajamatta bunsóni kizu-
kanakatta.」 „Átsiklott a hibás mondat felett.”

kizukanaijónikizukanaijóni ◆ észrevétlenülészrevétlenül 「Kizukarena-
ijónikoszszorito heja-o deta.」 „Észrevétlenül ki-
lopóztam a szobából.”

kizukarekizukare ◆ agyleszívásagyleszívás ◆ szellemiszellemi fáradt-fáradt-
ságság
kizukarenaikizukarenai ◆ észrevétlenészrevétlen
kizukareszurukizukareszuru ◆ leszívjaleszívja azaz agyátagyát 「Ok-
jakuszamano kigen-o torukotode kizukaresita.」
„Az ügyfelek kedvében jártam, akik teljesen leszív-
ták az agyamat.”

kizukaukizukau ◆ aggódikaggódik 「Muszumeno szeicsó-o ki-
zukatteiru.」 „Aggódom a lányom fejlődéséért.”
◆ félfél 「Oregairukara nanimo kizukauukoto-va
nai.」 „Nem félj semmit, amíg engem látsz!” ◆

vigyázvigyáz 「Kenkó-o kizukatteimaszu.」 „Vigyázok
az egészségemre.”

kizukekizuke ◆ címzéscímzés 「Jamataszan ateni kaisaki-
zukede tegami-o dasita.」 „Jamada úr számára, a
vállalatnak címezve levelet adtam fel.”

kizukiagerukizukiageru ◆ befuttatbefuttat 「Kaisa-va burando-o
kizuki ageta.」 „A vállalat befuttatta a márkane-
vet.” ◆ felépítfelépít 「Kjaria-o kizuki ageta.」 „Fel-

építette a karrierét.” ◆ kiépítkiépít
「Iroironabidzsineszunokonekuson-o kizuki age-
ta.」 „Kiépítette az üzleti kapcsolatrendszerét.”

kizukinikuikizukinikui ◆ észrevehetetlenészrevehetetlen
kizukukizuku ◆ eszméleszmél 「Damaszareta otoko-va ki-
zukunoga oszokatta.」 „Későn eszmélt a becsa-
pott ember.” ◆ észreveszészrevesz 「Kagiganainoni ki-
zuita.」 „Észrevettem, hogy nincs nálam a kulcs.”
◆ kapcsolkapcsol 「Koe-o kakerubekidattakedo kizu-
kunoga oszokatta.」 „Meg kellett volna szólíta-
nom, de későn kapcsoltam.” ◆ konstatálkonstatál 「Ma-
tadoani kagi-o kake vaszuretato kizuita.」 „Kons-
tatáltam, hogy megint nem zártam be az ajtót.”
◆ magáhozmagához tértér 「Kizuitatokini-va bjóindatta.」
„A kórházban tértem magamhoz.” ◆ meghallmeghall
「Szotto aruiteiru dorobóni kizuita.」 „Meghal-
lotta a settenkedő betörőt.” ◆ ráeszmélráeszmél 「Tocu-
zenkarega niszemonodearuto kizuita.」 „Ráesz-
méltem, hogy imposztor volt.”

kizukukizuku ◆ építépít 「Sinrai-o kizuku.」 „Bizalmat
épít.” ◆ kialakítkialakít 「Júdzsinkankei-o kizuku.」
„Barátságot alakít ki.” ◆ megalapozmegalapoz 「Ii daiga-
kuni hairebaii sóraiga kizukemaszu.」 „A jó egye-
tem megalapozza az ember jövőjét.” ◇ csiho-ocsiho-o
kizukukizuku pozíciótpozíciót kiépítkiépít 「Kono sószecude szak-
katositeno csiho-o kizuita.」 „Ezzel a regénnyel
építette ki írói pozícióját.” ◇ dodai-ododai-o kizukukizuku le-le-
fektetifekteti azaz alapjaitalapjait 「Puraton-va tecugakuno
dodai-o kizuita.」 „Platón lefektette a filozófia
alapjait.” ◇ tomi-otomi-o kizukukizuku vagyonravagyonra tesztesz
szertszert 「Kare-va bakudaina tomi-o kizuita.」
„Óriási vagyonra tett szert.”

kizukukotokizukukoto ◆ észrevételészrevétel
kizumarikizumari ◆ feszélyezettségfeszélyezettség 「Siranai hito-
bakkaride kizumaridatta.」 „Feszélyezetten érez-
tem magam a sok idegen ember között.”

kizumonokizumono ◆ hibás áruhibás áru ◆ hibás cikkhibás cikk
kizumononiszurukizumononiszuru ◆ megbecstelenítmegbecstelenít
「Kanodzso-va otokoni kizumononiszareta.」 „A
férfi megbecstelenítette a nőt.”

kizunakizuna ◆ kapcsolatkapcsolat 「Karera-va kizuna-o fu-
kameta.」 „Elmélyítették a kapcsolatukat.” ◆ ka-ka-
pocspocs 「Rjokó-va futarino kizuna-o cujometa.」
„A kettejük közötti kapocs az utazás során meg-
erősödött.” ◆ kötelékkötelék 「Karera-va aitoiu kizu-
nade muszubareta.」 „Szerelmi kötelék kötötte
őket egymáshoz.” ◆ kötődéskötődés 「Kanodzsoni fu-
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kai kizuna-o kandzsita.」 „Erős kötődést érzett
iránta.” ◆ összetartozásösszetartozás 「Kazokuno kizuna-
o kandzsita.」 „Éreztem a családi összetartozást.”
◆ pányvapányva
kizu-okizu-o cukerucukeru ◆ megkarcolmegkarcol 「Naifude szag-
jódaini kizu-o cuketesimatta.」 „Késsel véletlenül
megkarcoltam a munkalapot.”

kizu-okizu-o kosiraerukosiraeru ◆ megsérülmegsérül 「Koronde kizu-
o kosiraeta.」 „Elestem, és megsérültem.”

kizu-o naoszukizu-o naoszu ◆ sebet begyógyítsebet begyógyít
kizu-okizu-o ouou ◆ megsebesülmegsebesül 「Asini kizu-o otta.」
„Megsebesült a lábam.”

kizu-okizu-o ovaszeruovaszeru ◆ megsebesítmegsebesít 「Ja-va udeni
kizu-o ovaszeta.」 „Egy nyílvessző megsebesítette
a karján.”

kizu-okizu-o ukeruukeru ◆ megsebesülmegsebesül 「Asini kizu-o
uketa.」 „Megsebesült a lábam.” ◆ sérülsérül 「Don-
arareta kodomo-va fukai kizu-o uketa.」 „A szi-
dalmazott gyerek mélyen sérült.”

kizutakizuta ◆ japánjapán borostyánborostyán ◇ szeijókizutaszeijókizuta
közönséges borostyánközönséges borostyán
kjaakjaakjaakjaa ◆ visítozvavisítozva 「Dzsosikó szei-va kja-
akjaa szavaideita.」 „A középiskolás lányok visí-
toztak.” ◆ visítvavisítva
kjabakurakjabakura ◆ hostess bárhostess bár ◆ hosztesz bárhosztesz bár
kjabarékjabaré ◆ mulatómulató ◆ műsoros vendéglőműsoros vendéglő
kjabecukjabecu ◆ káposztakáposzta ◇ szengirikjabecuszengirikjabecu
gyalultgyalult káposztakáposzta ◇ rórukjabecurórukjabecu töltötttöltött
káposztakáposzta
kjabecunohappakjabecunohappa ◆ káposztalevélkáposztalevél ◆ ká-ká-
posztalevélposztalevél
kjabecunoszotobakjabecunoszotoba ◆ káposztalevélkáposztalevél
kjabiakjabia ◆ kaviárkaviár
kjabinkjabin ◆ hajófülkehajófülke ◆ kabinkabin
kjabinekjabine ◆ kabinetméretkabinetméret
kjabinebankjabineban ◆ kabinetkabinet formátumformátum 「Kjabine
banfotofurému」 „kabinet formátumú fénykép-
tartó”

kjabinettokjabinetto ◆ iratszekrényiratszekrény ◆ irattárirattár ◆ kor-kor-
mánymány ◆ tévészekrénytévészekrény ◆ vitrinvitrin ◇ sadó-sadó-
kjabinettokjabinetto árnyékkormányárnyékkormány
kjaburetákjaburetá ◆ karburátorkarburátor ◆ porlasztóporlasztó
kjacscsákjacscsá ◆ catchercatcher ◆ elkapójátékoselkapójátékos
kjacscsábótokjacscsábóto ◆ bálnavadászhajóbálnavadászhajó

kjacscsikjacscsi ◆ elkapáselkapás ◆ megszerzésmegszerzés
kjacscsibórukjacscsibóru ◆ labdadobáláslabdadobálás
kjacscsifurézukjacscsifurézu ◆ fülbemászófülbemászó szövegszöveg ◆

szlogenszlogen 「Sóhinni szendenjónokjacscsifurézu-o
cuketa.」 „A termékhez reklámozó szlogent ra-
kott.”

kjacscsigahairukjacscsigahairu ◆ vanvan egyegy másikmásik hívásahívása
「Gomen, kjacscsiga haitta.」 „Bocs, van egy má-
sik hívásom.”

kjacscsihonkjacscsihon ◆ hívásvárakoztatáshívásvárakoztatás
kjacscsihónkjacscsihón ◆ hívásvárakoztatáshívásvárakoztatás
kjacscsikopíkjacscsikopí ◆ szembetűnő szövegszembetűnő szöveg
kjacscsiszurukjacscsiszuru ◆ elkapelkap 「Kodomo-va bóru-o
kjacscsisita.」 „A gyerek elkapta a labdát.” ◆

megszerezmegszerez 「Dzsóhó-o kjacscsiszuru.」 „Infor-
mációt megszerez.”

kjadíkjadí ◆ ütőhordóütőhordó
kjahankjahan ◆ lábszárvédőlábszárvédő 「Kjahan-o cuketei-
ru.」 „Lábszárvédő van rajta.”

kjakkakjakka ◆ elutasításelutasítás ◆ visszautasításvisszautasítás
kjakkankjakkan ◆ objektivitásobjektivitás ◆ tárgyilagosságtárgyilagosság
kjakkanbjósakjakkanbjósa ◆ objektív leírásobjektív leírás
kjakkandzsószeikjakkandzsószei ◆ objektív helyzetobjektív helyzet
kjakkanihirefuszukjakkanihirefuszu ◆ lábailábai eléelé borulborul 「Kerai-
va tonoszamano kjakkani hirefusita.」 „A szolga
az uraság lábai elé borult.”

kjakkansugikjakkansugi ◆ objektivizmusobjektivizmus
kjakkanszeikjakkanszei ◆ objektivitásobjektivitás ◆ tárgyilagos-tárgyilagos-
ságság
kjakkantekikan-nenronkjakkantekikan-nenron ◆ objektívobjektív idealiz-idealiz-
musmus
kjakkantekinakjakkantekina ◆ elfogulatlanelfogulatlan 「Kare-va
reiszeisza-o usinatteitanode kjakkantekina hand-
anga muzukasikatta.」 „Elvesztette a higgadtsá-
gát, nem tudott elfogulatlan döntést hozni.” ◆ ob-ob-
jektívjektív 「Kjakkantekina siten」 „objektív néző-
pont” ◆ tárgyilagostárgyilagos 「Kjakkantekina taido-o
torujóni dorjokusita.」 „Igyekezett tárgyilagos
maradni.”

kjakkantekinikjakkantekini ◆ elfogulatlanulelfogulatlanul 「Kjakkan-
tekini handanszuru.」 „Elfogulatlanul dönt.” ◆

objektívenobjektíven 「Taiszei-o kjakkantekini hihanszu-
ru.」 „Objektíven bírálja a rendszert.” ◆ tárgyi-tárgyi-
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lagosanlagosan 「Monogoto-o kjakkantekini miru.」
„Tárgyilagosan nézi a dolgokat.”

kjakkanteszutokjakkanteszuto ◆ objektív tesztobjektív teszt
kjakkaszurukjakkaszuru ◆ elejtelejt 「Teian-va kjakkasza-
reta.」 „Elejtették az indítványt.” ◆ elutasítelutasít
「Rónga kjakkaszareta.」 „Elutasították a hitelt.”
◆ elvetelvet 「Kareno teian-va kjakkaszareta.」 „El-
vetették a javaslatát.” ◆ leszavazleszavaz 「Kokkai-va
hóan-o kjakkasita.」 „Az országgyűlés leszavazta
a törvényjavaslatot.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Bizano
sinszei-va kjakkaszareta.」 „Visszautasították a
vízumkérelmemet.”

kjakkjattokjakkjatto ◆ rikácsolvarikácsolva 「Szaru-va kjakkjat-
to naku.」 „A majom rikácsol.” ◆ visítvavisítva
「Kodomo-va kjakkjatto varatta.」 „A gyerek vi-
sítva nevetett.”

kjakkókjakkó ◆ alsóalsó világításvilágítás ◆ figyelemfigyelem közép-közép-
pontjapontja
kjakkó-okjakkó-o abiruabiru ◆ rivaldafényberivaldafénybe kerülkerül
「Kanszaibóno kenkjú-va kjakkó-o abiteiru.」
„Az őssejtkutatás rivaldafénybe került.”

kjakukjaku ◆ hallgatóhallgató 「Konszátono kjaku」 „kon-
certhallgató” ◆ klienskliens 「Tokojano kjaku」 „bor-
bély kliense” ◆ kuncsaftkuncsaft 「Sófuno kjaku」
„prostituált kuncsaftja” ◆ nézőnéző 「Siaino kjaku」
„mérkőzés nézője” ◆ utasutas 「Takusíno kjaku」
„taxi utasa” ◆ ügyfélügyfél 「Ginkóno kjaku」 „bank
ügyfele” ◆ vásárlóvásárló 「Depátono kjaku」 „áruházi
vásárló” ◆ vendégvendég 「Fuino kjakuga tazuneteki-
ta.」 „Váratlan vendég jött.” ◆ vevővevő 「Ten-in-
va kjakuno szettai-o sita.」 „Az eladó kiszolgál-
ta a vevőt.” ◇ icsigenkjakuicsigenkjaku előszörelőször látottlátott
vendégvendég 「Icsigenkjakuka dzsórenkjaku」 „elő-
ször látott vendég vagy törzsvendég” ◇ okja-okja-
kuszankuszan vendégvendég 「Reszutoran-no okjakuszan」
„éttermi vendég” ◇ okjakuszanokjakuszan ügyfélügyfél 「Ka-
isano okjakuszan」 „vállalati ügyfél” ◇ kankók-kankók-
jakujaku turistaturista ◇ kjakuasikjakuasi vendégforgalomvendégforgalom
「Konoreszutoran-va kjakuasiga fueta.」 „Ennek
az étteremnek megnövekedett a vendégforgalma.”
◇ sótaikjakusótaikjaku meghívottmeghívott vendégvendég ◇ dzsóren-dzsóren-
kjakukjaku törzsvásárlótörzsvásárló ◇ dzsórenkjakudzsórenkjaku törzs-törzs-
vendégvendég 「Icsigenkjakuka dzsórenkjaku」 „elő-
ször látott vendég vagy törzsvendég” ◇ sinkinok-sinkinok-
jakujaku előszörelőször jöttjött vendégvendég ◇ szenkjakuszenkjaku ha-ha-
jóutasjóutas ◇ hijakasikjakuhijakasikjaku nézelődőnézelődő vendégvendég
「Hijakasi kjakubakaride okaneninaranai.」
„Csak nézelődő vendégünk volt, ezektől nem lesz

bevételünk.” ◇ hómonkjakuhómonkjaku látogatólátogató ◇ rijók-rijók-
jakujaku használóhasználó utasutas 「Kono ekino rijókjaku-
ga hetta.」 „Csökkent az állomást használó utasok
száma.”

kjakukjaku ◆ darabdarab 「Iszu-o nikjaku mottekita.」
„Két széket hoztam.” ◆ szárszár ◆ székekszékek szám-szám-
lálószavalálószava ◇ tókjakuszankakukeitókjakuszankakukei egyenlőegyenlő
szárú háromszögszárú háromszög
kjakuacukaikjakuacukai ◆ vendégekkelvendégekkel valóvaló bánásmódbánásmód
「Kono misze-va kjakuacukaiga varui.」 „Ebben
az üzletben rosszul bánnak a vendégekkel.” ◆

vendégkéntvendégként kezeléskezelés 「Kjakuacukaisinaide ku-
daszai.」 „Kérem, ne kezeljen vendégként!” ◆

vendéglátásvendéglátás 「Hidoi kjakuacukai-o uketa.」
„Borzalmas vendéglátásban volt részem.”

kjakuasikjakuasi ◆ látogatottságlátogatottság ◆ vendégekvendégek szá-szá-
mama ◆ vendégforgalomvendégforgalom 「Konoreszutoran-va
kjakuasiga fueta.」 „Ennek az étteremnek megnö-
vekedett a vendégforgalma.”

kjakuasigacsikaikjakuasigacsikai ◆ frekventáltfrekventált ◆ soksok ven-ven-
dége vandége van
kjakuasigaherukjakuasigaheru ◆ kevesebbkevesebb vendégvendég jönjön
「Fujuninaruto kjakuasiga heru.」 „Télen keve-
sebb vendég jön ide.”

kjakuasiganobirukjakuasiganobiru ◆ többtöbb vendégvendég jönjön 「Jo-
szógaino acuszade kjakuasiga nobita.」 „A várat-
lan meleg miatt több vendég jött.”

kjakuasigaotoroerukjakuasigaotoroeru ◆ elpártolnakelpártolnak aa ven-ven-
dégekdégek 「Sefugajametara kjakuasiga otoroeta.」
„Miután felmondott a séf, elpártoltak a vendégek.”

kjakuasigatóikjakuasigatói ◆ kevéskevés vendégevendége vanvan 「Kono
rjokan-va kjakuasiga tókunatta.」 „Ennek a foga-
dónak kevesebb lett a vendége.”

kjakuasiraikjakuasirai ◆ bánásmódbánásmód aa vendégekkelvendégekkel
「Kono rjokan-va kjakuasiraiga varui.」 „Ebben a
fogadóban rosszul bánnak a vendégekkel.”

kjakubukjakubu ◆ lábláb 「Cukueno kjakubu」 „asztal lá-
ba”

kjakucsúkjakucsú ◆ lábjegyzetlábjegyzet 「Honni kjakucsú-o
hodokosita.」 „Lábjegyzetet írtam a könyvhöz.”

kjakudomekjakudome ◆ telttelt házház 「Gekidzsó-va kjakudo-
meno dzsókjóda.」 „A színházban telt ház van.”

kjakudomeniszurukjakudomeniszuru ◆ nemnem fogadfogad többtöbb ven-ven-
dégetdéget
kjakuenkjakuen ◆ vendégszereplésvendégszereplés
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kjakuensikisakjakuensikisa ◆ vendégkarmestervendégkarmester
kjakuenszurukjakuenszuru ◆ vendégszerepelvendégszerepel 「Júmei-
nabaioriniszutoga kjakuensita kóen」 „híres he-
gedűművész vendégszereplésével tartott előadás”

kjakugokjakugo ◆ tárgytárgy
kjakuhikikjakuhiki ◆ kuncsaftkerítőkuncsaftkerítő ◆ vendégfogásvendégfogás

kjakuhiki-okjakuhiki-o szuruszuru ◆ vendégeketvendégeket fogfog 「Iza-
kajanoarubaitode kjakuhiki-o sita.」 „Másodál-
lásban vendégeket fogtam egy kocsmába.” ◆ ve-ve-
vőketvőket fogfog 「Sicukoku kjakuhiki-o sita.」 „Erő-
szakkal próbált vevőket fogni.”

kjakuhonkjakuhon ◆ forgatókönyvforgatókönyv ◆ szövegkönyvszövegkönyv
kjakuhonkakjakuhonka ◆ forgatókönyvíróforgatókönyvíró ◆ szöveg-szöveg-
könyvírókönyvíró
kjakuinkjakuin ◆ rímrím
kjakuinkjakuin ◆ tiszteletbeli tagtiszteletbeli tag
kjakuinkenkjúinkjakuinkenkjúin ◆ vendégkutatóvendégkutató
kjakuinkjódzsukjakuinkjódzsu ◆ vendégprofesszorvendégprofesszor
kjakuinkósikjakuinkósi ◆ meghívottmeghívott előadóelőadó ◆ vendég-vendég-
tanártanár
kjakuin-o fumukjakuin-o fumu ◆ rímelrímel
kjakuirikjakuiri ◆ látogatottságlátogatottság 「Konoreszutoran-
va ekicsikano varini kjakuiriga varui.」 „Ahhoz
képest, hogy az állomás közelében van az étterem,
kicsi a látogatottsága.”

kjakúkekjakúke ◆ fogadtatásfogadtatás ◆ népszerűségnépszerűség
「Konopaszuta-va kjakúkegaii.」 „A tésztának
nagy a népszerűsége a vendégeink körében.”

kjakumakjakuma ◆ fogadószobafogadószoba ◆ nappalinappali ◆ ven-ven-
dégfogadó szobadégfogadó szoba ◆ vendégszobavendégszoba
kjakurjokukjakurjoku ◆ futóképességfutóképesség ◆ járóképes-járóképes-
ségség ◆ láb erejeláb ereje
kjakurjokugacujoikjakurjokugacujoi ◆ erős lábúerős lábú
kjakurjokugajovaikjakurjokugajovai ◆ gyenge lábúgyenge lábú
kjakusakjakusa ◆ személyvagonszemélyvagon
kjakusikjakusi ◆ idegen földön meghalniidegen földön meghalni
kjakusicukjakusicu ◆ kabinkabin ◆ kupékupé ◆ vendégfogadóvendégfogadó
szobaszoba ◆ vendégszobavendégszoba
kjakusicudzsómuinkjakusicudzsómuin ◆ légikísérőlégikísérő ◆ légiutas-légiutas-
kísérőkísérő
kjakusóbaikjakusóbai ◆ vendéglátásvendéglátás ◆ vendéglátó-vendéglátó-
iparipar 「Kare-va kjakusóbai-o siteiru.」 „A ven-
déglátóiparban dolgozik.”

kjakusokukjakusoku ◆ dramatizálásdramatizálás ◆ színesebbészínesebbé
tevéstevés
kjakusokusakjakusokusa ◆ dramaturgdramaturg
kjakusokuszurukjakusokuszuru ◆ átszínezátszínez 「Dzsidzsicu-o
kjakusokusite hanaszu.」 „Beszédében átszínezi a
valóságot.” ◆ dramatizáldramatizál 「Sószecu-o kjakuso-
kusita.」 „Dramatizálta a regényt.” ◆ kiszínezkiszínez
「Hanasi-o omosiroku kjakusokusita.」 „Érdeke-
sen kiszínezte a történetet.”

kjakuszekikjakuszeki ◆ nézőtérnézőtér 「Kjakuszekikara ja-
dzsiga tobaszareta.」 „A nézőtérről bekiabáltak.”
◆ nézőtérinézőtéri ülésülés 「Gekidzsóno kjakuszeki」
„színház nézőtéri ülése” ◆ utasülésutasülés 「Funeno
kjakuszeki」 „hajó utasülése”

kjakuszekian-naininkjakuszekian-nainin ◆ nézőtérinézőtéri alkalma-alkalma-
zottzott
kjakuszekigakarikjakuszekigakari ◆ nézőtéri alkalmazottnézőtéri alkalmazott
kjakuszenkjakuszen ◆ utasszállító hajóutasszállító hajó
kjakuszókjakuszó ◆ vendégkörvendégkör 「Misze-va habahiroi
kjakuszóniszábiszu-o teikjósiteiru.」 „Az üzlet
széles vendégkörnek nyújt szolgáltatást.” ◆ vevő-vevő-
körkör 「Kono misze-va kjakuszóga vakai.」 „Ennek
az üzletnek fiatal a vevőköre.”

kjakuszúkjakuszú ◆ vendégszámvendégszám 「Onszenno kja-
kuszúga fueta.」 „A fürdőben emelkedett a ven-
dégszám.”

kjakuszudzsikjakuszudzsi ◆ vendégkörvendégkör ◆ vevőkörvevőkör 「Ko-
no miszeno kjakuszudzsi-va csúnenno dzsoszeide-
szu.」 „Ennek az üzletnek a vevőkörébe a közép-
korú nők tartoznak.”

kjakutacsikjakutacsi ◆ vendégségvendégség
kjakutaikjakutai ◆ objektumobjektum
kjakutaikakjakutaika ◆ objektivizációobjektivizáció
kjakuzukikjakuzuki ◆ közkedveltségközkedveltség ◆ vendégsze-vendégsze-
retetretet
kjakuzukinakjakuzukina ◆ vendégszeretővendégszerető 「Kjakuzuk-
ina hito」 „vendégszerető ember”

kjakuzukinoszurukjakuzukinoszuru ◆ közkedveltközkedvelt 「Kjakuzu-
kinoszuru geisa」 „közkedvelt gésa”

kjamiszórukjamiszóru ◆ kombinékombiné
kjanarizésonkjanarizéson ◆ kanalizációkanalizáció
kjanbaszukjanbaszu ◆ festővászonfestővászon ◆ vászonvászon ◇ ka-ka-
iganokjanbaszuiganokjanbaszu festővászonfestővászon
kjanbaszu-súzukjanbaszu-súzu ◆ vászoncipővászoncipő
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kjandikjandi ◆ cukorkacukorka ◇ bócukikjandibócukikjandi nyalókanyalóka
kjandíkjandí ◆ cukorkacukorka ◇ aiszu-kjandíaiszu-kjandí jégkrémjégkrém
◇ peroperokjandíperoperokjandí nyalókanyalóka 「Peroperokjandí-
o namenagara micsi-o aruita.」 „Nyalókát nyalo-
gatva mentünk az úton.”

kjandorukjandoru ◆ gyertyagyertya ◇ aroma-kjandoruaroma-kjandoru il-il-
latgyertyalatgyertya
kjandoru-szábiszukjandoru-szábiszu ◆ gyertyagyújtásgyertyagyújtás ◆

gyertyás szertartásgyertyás szertartás
kjankjankjankjan ◆ vakkantásvakkantás
kjankjanhoerukjankjanhoeru ◆ csaholcsahol
kjankjantohoerukjankjantohoeru ◆ vakkantvakkant 「Inu-va niszan-
mavakjankjanto hoeta.」 „A kutya kettőt-hármat
vakkantott.”

kjanórajukjanóraju ◆ canola-olajcanola-olaj ◆ kanadaikanadai repce-repce-
olajolaj
kjanpaszukjanpaszu ◆ egyetemegyetem területeterülete 「Kjanpaszu
naino rjó」 „egyetem területén lévő kollégium” ◆

főiskolafőiskola területeterülete ◆ kampuszkampusz 「Szecumeikai-
va daigakuno tókjókjanpaszude okonavareta.」
„Az orientációt az egyetem tokiói kampuszán tar-
tották.”

kjanpénkjanpén ◆ akcióakció 「Iroironaotokunakjanpén
dzsissicsú!」 „Akciót tartunk sokféle kedvez-
ménnyel!” ◆ kampánykampány ◇ pureszu-kjanpénpureszu-kjanpén
sajtókampánysajtókampány ◇ máketingukjanpénmáketingukjanpén eladá-eladá-
si kampánysi kampány
kjanpingukjanpingu ◆ kempingezéskempingezés ◆ táborozástáborozás
kjanpingu-kákjanpingu-ká ◆ lakókocsilakókocsi
kjanpukjanpu ◆ kempingkemping ◆ tábortábor 「Kjanpudetento-o
hatta.」 „A táborban sátrat vertünk.” ◇ szamá-szamá-
kjanpukjanpu nyárinyári tábortábor ◇ sunkikjanpusunkikjanpu tavaszitavaszi
edzőtáboredzőtábor ◇ nanminkjanpunanminkjanpu menekülttábormenekülttábor
◇ bészu-kjanpubészu-kjanpu támaszponttámaszpont
kjanpudzsókjanpudzsó ◆ kempingkemping ◆ sátorozóhelysátorozóhely ◆

táborhelytáborhely
kjanpufaijakjanpufaija ◆ tábortűztábortűz 「Kjanpufaija-o ka-
konde utatteita.」 „Tábortűz körül énekeltünk.”

kjanpujóhinkjanpujóhin ◆ kempingfelszereléskempingfelszerelés
kjanpujóiszukjanpujóiszu ◆ kempingszékkempingszék
kjanpujónokjanpujóno ◆ táboritábori
kjanpujónonabekjanpujónonabe ◆ bográcsbogrács
kjanpujónonabederjóriszurukjanpujónonabederjóriszuru ◆ bográcso-bográcso-
zikzik 「Nivadekjanpu jóno nabede rjórisita.」 „A
kertben bográcsoztunk.”

kjanpumurakjanpumura ◆ kempingkemping
kjanpu-okjanpu-o haruharu ◆ sátratsátrat verver 「Morino
szobanikjanpu-o hatta.」 „Sátrat vertünk az erdő
mellett.”

kjanpu-okjanpu-o szuruszuru ◆ letáborozletáboroz
「Kaszendzsikidekjanpu-o sita.」 „A folyóparton
táboroztunk le.”

kjanpuszeikacukjanpuszeikacu ◆ kempingezéskempingezés
kjanpuszurukjanpuszuru ◆ kempingezikkempingezik 「Mizúmino ho-
toriridekjanpusita.」 „A tó partján kempingez-
tünk.” ◆ táboroziktáborozik 「Kjanpudekiru baso-o sza-
gasita.」 „Olyan helyet kerestem, ahol lehet tábo-
rozni.”

kjanszerukjanszeru ◆ törléstörlés
kjanszerumacsikjanszerumacsi ◆ várólistavárólista 「Kjanszeru ma-
csidesika kókúkenga kaenai.」 „A repülőjegyet
csak várólistán tudom megvenni.”

kjanszerurjókjanszerurjó ◆ lemondásilemondási költségköltség
「Kjanszeru rjó-o szeikjúszareta.」 „Lemondási
költséget varrtak a nyakamba.”

kjanszeruszurukjanszeruszuru ◆ lemondlemond 「Kjúna sigotono-
tameni rjokó-o kjanszerusinakerebanaranakunat-
ta.」 „A hirtelen jött munka miatt le kellett mon-
dania az utazást.” ◆ sztornózsztornóz 「Buhinno
csúmon-o kjanszerusita.」 „Sztornóztuk az alkat-
részrendelést.” ◆ töröltöröl 「Dzsóeigakjanszer-
uszareta.」 „Törölték a filmvetítést.” ◆ vissza-vissza-
mondmond 「Mósi komi-o kjanszerusita.」 „Vissza-
mondtam a kérvényt.” ◇ mósikomi-omósikomi-o kjanszer-kjanszer-
uszuruuszuru visszalépvisszalép 「Hitori-va kónjúno mósi
komi-o kjanszerusita.」 „Az egyik vevő visszalé-
pett.”

kjapasitákjapasitá ◆ kondenzátorkondenzátor
kjapasitanszukjapasitanszu ◆ kapacitáskapacitás
kjapasitíkjapasití ◆ befogadóképességbefogadóképesség ◆ kapaci-kapaci-
tástás ◆ űrtartaloműrtartalom
kjapiraríkjapirarí ◆ kapilláriskapilláris ◆ kapilláris csőkapilláris cső
kjapitarukjapitaru ◆ tőketőke ◇ aidoru-kjapitaruaidoru-kjapitaru
szunnyadószunnyadó tőketőke ◇ bencsá-kjapitarubencsá-kjapitaru kocká-kocká-
zati tőkezati tőke
kjapitaru-retákjapitaru-retá ◆ nagybetűnagybetű
kjappukjappu ◆ fedőfedő ◆ kapitánykapitány 「Szakkácsímunok-
jappu」 „focicsapat kapitánya” ◆ kupakkupak 「Mi-
zunopettobotorunokjappugatorenai.」 „Nem jön
le a vizes flakon kupakja.” ◆ sapkasapka ◇ kjújuk-kjújuk-
jappujappu tanksapkatanksapka ◇ habukjappuhabukjappu dísztárcsadísztárcsa
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◇ hoírukjappuhoírukjappu dísztárcsadísztárcsa ◇ renzu-kjappurenzu-kjappu
lencsesapkalencsesapka
kjapusonkjapuson ◆ ábrafeliratábrafelirat ◆ feliratfelirat ◆ képfel-képfel-
iratirat
kjapuszutankjapuszutan ◆ csörlőcsörlő ◆ hangtengelyhangtengely
kjaputenkjaputen ◆ kapitánykapitány ◇ csímu-kjaputencsímu-kjaputen
csapatkapitánycsapatkapitány
kjarakjara ◆ aloéfaaloéfa
kjarabankjaraban ◆ karavánkaraván ◆ kereskedőcsapatkereskedőcsapat
kjaraban-súzukjaraban-súzu ◆ hegymászóbakancshegymászóbakancs
kjarakokjarako ◆ kalikókalikó ◆ pamutvászonpamutvászon
kjarakutákjarakutá ◆ fazonfazon ◆ figurafigura 「Kono manga-
nokjarakutá sitteru?」 „Ismered ezt a rajzfilmfi-
gurát?” ◆ jellemjellem ◆ karakterkarakter ◇ manganokja-manganokja-
rakutárakutá képregénykarakterképregénykarakter ◇ manganokja-manganokja-
rakutárakutá képregényhősképregényhős
kjarakutáboiszukjarakutáboiszu ◆ karakterhangkarakterhang
kjarakutászettokjarakutászetto ◆ karakterkészletkarakterkészlet
kjaramerukjarameru ◆ égetettégetett cukorcukor ◆ karamellakaramella ◇

miruku-kjaramerumiruku-kjarameru tejkaramellatejkaramella
kjaramerudzsóniszurukjaramerudzsóniszuru ◆ karamellizálkaramellizál
「Szató-o kjarameru dzsónisita.」 „Karamellizál-
tam a cukrot.”

kjaramerudzsótaininarukjaramerudzsótaininaru ◆ karamellizáló-karamellizáló-
dikdik 「Szató-va kjarameru dzsótaininatta.」 „A
cukor karamellizálódott.”

kjaravékjaravé ◆ fűszerköményfűszerkömény ◆ köménykömény ◆ kö-kö-
ménymagménymag
kjaravé-sídokjaravé-sído ◆ köménymagköménymag
kjarettokjaretto ◆ beszúrásibeszúrási pontpont ◆ csúcsoscsúcsos éke-éke-
zetzet ◆ kurzorkurzor
kjariakjaria ◆ hordozóhordozó ◆ karrierkarrier
「Ongakukanokjaria-o kizuita.」 „Zenei karriert
építettem.” ◆ vivővivő ◇ nó-kjarianó-kjaria nincs vivőnincs vivő
kjaria-appukjaria-appu ◆ karrierfejlesztéskarrierfejlesztés 「Kjaria-
appunotameni tensokusita.」 „A karrierem fej-
lesztése miatt váltottam munkahelyet.”

kjariaúmankjariaúman ◆ karrierista nőkarrierista nő
kjaríbakkukjaríbakku ◆ kerekes utazótáskakerekes utazótáska
kjaríkúhankjaríkúhan ◆ mózeskosármózeskosár
kjarorukjaroru ◆ ünnepiünnepi énekének ◇ kuriszumaszu-kuriszumaszu-
kjarorukjaroru karácsonyi énekkarácsonyi ének
kjasakjasa ◆ törékenységtörékenység

kjasanakjasana ◆ gyengegyenge 「Kjasana cukue」 „gyenge
asztalka” ◆ törékenytörékeny 「Kjasana taikaku」 „tö-
rékeny testalkat”

kjassukjassu ◆ készpénzkészpénz
kjassu-diszupenszákjassu-diszupenszá ◆ pénzfelvevőpénzfelvevő auto-auto-
matamata
kjassufurókjassufuró ◆ pénzforgalompénzforgalom
kjassukádokjassukádo ◆ bankkártyabankkártya 「Kjassukádode
okane-o hiki dasita.」 „Bankkártyával vettem fel
pénzt.”

kjassuredzsiszutákjassuredzsiszutá ◆ pénztárgéppénztárgép
kjassureszukjassureszu ◆ készpénzmenteskészpénzmentes 「Kjassure-
szu keszszai」 „készpénzmentes fizetés” ◆ kész-kész-
pénzpénz nélkülinélküli 「Kjassureszu sakai」 „készpénz
nélküli társadalom”

kjassureszukeszszaikjassureszukeszszai ◆ készpénzmenteskészpénzmentes
fizetésfizetés
kjaszerórukjaszeróru ◆ tűzálló edénytűzálló edény
kjaszszabakjaszszaba ◆ maniókamanióka
kjaszszurukjaszszuru ◆ kastélykastély ◆ palotapalota ◇ baunsí-baunsí-
kjaszszurukjaszszuru ugrálóvárugrálóvár
kjaszszurunattokjaszszurunatto ◆ koronás anyakoronás anya
kjaszuringukjaszuringu ◆ sáncolássáncolás
kjaszutákjaszutá ◆ bútorgörgőbútorgörgő ◆ cukorszórócukorszóró ◆ fű-fű-
szerszórószerszóró ◆ görgőgörgő ◆ hírmagyarázóhírmagyarázó ◆ kom-kom-
mentátormentátor ◆ sószórósószóró ◇ terebi-kjaszutáterebi-kjaszutá te-te-
levízióslevíziós kommentátorkommentátor ◇ njúszu-kjaszutánjúszu-kjaszutá
hírkommentátorhírkommentátor
kjaszutingu-bótokjaszutingu-bóto ◆ döntő szavazatdöntő szavazat
kjaszutokjaszuto ◆ szereposztásszereposztás ◇ daburu-daburu-
kjaszutokjaszuto dupla szereposztásdupla szereposztás
kjatacukjatacu ◆ kétágú létrakétágú létra
kjatapirákjatapirá ◆ hernyótalphernyótalp ◆ lánctalplánctalp
kjatapirácukinokjatapirácukino ◆ lánctalpaslánctalpas 「Kjatapirá
cukinoburudózá」 „lánctalpas buldózer”

kjatapirá-torakutákjatapirá-torakutá ◆ lánctalpas traktorlánctalpas traktor
kjatorudoggukjatorudoggu ◆ pásztorkutyapásztorkutya
kjattoaikjattoai ◆ macskaszemmacskaszem
kjattofúdokjattofúdo ◆ macskaeledelmacskaeledel
kjokjo ◆ lakóhelylakóhely ◇ kjo-okjo-o ucuszuucuszu költözikköltözik
「Gaikokuni kjo-o ucusita.」 „Külföldre költöz-
tem.” ◇ kjo-okjo-o kamaerukamaeru letelepszikletelepszik 「Ósza-
kani kjo-o kamaeta.」 „Oszakában telepedtem le.”

19321932 kjapuson kjapuson – kjo kjo AdysAdys



◇ kjo-okjo-o szadameruszadameru letelepszikletelepszik 「Meifuruja-
ni kjo-o szadameta.」 „Nagojában telepedtem le.”

kjokjo ◆ cselekvéscselekvés 「Omoi kitta kjoni deru.」
„Határozottan cselekszik.” ◆ jelölésjelölés ◆ lépéslépés ◆

pártfogáspártfogás
kjokjo ◆ felkészületlenségfelkészületlenség 「Tekino kjo-o cu-
ita.」 „Kihasználtuk az ellenség felkészületlensé-
gét.” ◆ óvatlanóvatlan pillanatpillanat 「Aiteno kjoni dzsó-
dzsite sóri-o oszameta.」 „Egy óvatlan pillanat-
ban sikerült megszereznie a győzelmet.” ◆ száz-száz-
trilliomodtrilliomod ◆ ürességüresség
kjókjó ◆ fővárosfőváros ◆ KiotóKiotó
kjókjó ◆ élvezetélvezet ◆ érdekességérdekesség ◆ érdeklődésérdeklődés
「Kare-va kjó-o nivakani szamaszu hitoda.」 „Ő
hamar elrontja az ember érdeklődését.” ◆ han-han-
gulatgulat 「Szakeno csikaranado-o karite kjóga not-
ta.」 „Alkohol segítségével fokozódott a hangula-
tom.” ◆ lelkesedéslelkesedés 「Dzsicubucu-o mite kjó-
ga szameta.」 „Amikor eredetiben láttam, lelo-
hadt a lelkesedésem.” ◇ kjóninorukjóninoru fellelkesülfellelkesül
「Kjóni notte odoridasita.」 „Fellelkesülve táncra
perdültem.” ◇ kjónihairukjónihairu megrészegülmegrészegül
「Ongaku-o kiite kjóni haitta.」 „Megrészegültem
a zenétől.” ◇ kjó-okjó-o szoeruszoeru növelinöveli aa fényétfényét
「Utadepátíni kjó-o szoeta.」 „Dallal növelte a
parti fényét.”

kjókjó ◆ balszerencsebalszerencse 「Omikudzsi-va kjóto de-
ta.」 „Balszerencsés jóscédulát húztam.” ◆ rosszrossz
szerencseszerencse 「Kicsika kjó」 „jó vagy rossz szeren-
cse” ◇ daikjódaikjó nagynagy balszerencsebalszerencse 「Daikjóka
daikicsi」 „nagy balszerencse vagy nagy szeren-
cse”

kjókjó ◆ határhatár ◆ lelkiállapotlelkiállapot 「Taigono kjóni
hairu.」 „A nagy megvilágosodás lelkiállapotába
kerül.” ◆ területterület
kjókjó ◆ erőserős szereplőszereplő 「Gjókaino szankjó」
„iparág három erős szereplője” ◆ több,több, mintmint
「Ih-kiro kjó」 „több, mint egy kiló”

kjókjó ◆ mániákusmániákus 「Keibakjó」 „mániákus ló-
versenyfogadó” ◆ őrültőrült 「Szakká kjó」 „foci-
őrült” ◆ szenvedélyszenvedély 「Kanodzso-va kai monok-
jódeszu.」 „Szenvedélye a vásárlás.” ◇ siki-siki-
dzsókjódzsókjó szexőrültszexőrült ◇ sikidzsókjósikidzsókjó szexmá-szexmá-
niania
kjókjó ◆ szútraszútra ◇ okjóokjó szútraszútra 「Okjó-o tona-
eru.」 „Kántálja a szútrát.”

kjókjó ◆ mama 「Kjó-va hajaku kaisani iku.」 „Ma
korán megyek dolgozni.” ◆ maimai napnap 「Szono
dzsiken-o meguru ronszóga kjómade cuzuitei-
ru.」 „A mai napig vitatják azt az esetet.” ◆

ugyanezugyanez aa napnap 「Raigecuno kjó, mata aima-
só!」 „Jövő hónapban ugyanezen a napon talál-
kozzunk újra!” ◇ kjóatteaszunaimikjóatteaszunaimi halálhalál kö-kö-
zeledtezeledte ◇ kjóatteaszunaimikjóatteaszunaimi életélet mulandó-mulandó-
ságasága ◇ kjókaaszukakjókaaszuka mama vagyvagy holnapholnap ◇ kjó-kjó-
kaaszukakaaszuka napokbannapokban 「Kjóka aszukakéki-o cu-
kuróto omoimaszu.」 „A napokban tortát fogok
sütni.” ◇ kjókarakjókara mátólmától 「Sinszeihinno
hanbai-va kjókaraszutátosimaszu.」 „Mától kezd-
jük árusítani az új terméket.” ◇ kjókonogorokjókonogoro
mostanábanmostanában 「Kimi-o omoi daszu kjókono go-
rodeszu.」 „Mostanában sokszor gondolok rád.”
◇ kjódzsúnikjódzsúni maimai napnap folyamánfolyamán 「Kjódzsúni
renrakusimaszu.」 „A mai nap folyamán jelent-
kezni fogok.” ◇ kjónokjóno maimai 「Kjóno kondate-va
nandeszuka.」 „Mi a mai menü?” ◇ kjómadenikjómadeni
maimai napnap végéigvégéig 「Sorui-o kjómadeni teisucusi-
nakerebanaranai.」 „Az iratot a mai nap végéig le
kell adnom.”

kjoakukjoaku ◆ gazembergazember
kjóakukjóaku ◆ brutalitásbrutalitás ◆ gonoszsággonoszság
kjóakuhanzaikjóakuhanzai ◆ brutális tettbrutális tett
kjóakunakjóakuna ◆ brutálisbrutális ◆ elvetemültelvetemült 「Kjóaku-
na kói」 „elvetemült cselekedet” ◆ kegyetlenkegyetlen
「Kjóakuna hanzai」 „kegyetlen bűntett”

kjóakuszakjóakusza ◆ brutalitásbrutalitás
kjóankjóan ◆ óratervóraterv 「Szenszei-va kjóan-o tat-
eta.」 „A tanár óratervet készített.” ◆ tantervtanterv
kjóaszukjóaszu ◆ egyhamaregyhamar 「Kono mondai-va
kjóaszude-va kaikecudekinai.」 „Ez a probléma
nem oldódik meg egyhamar.” ◆ mama ésés holnapholnap
「Kjóaszuno tenki」 „mai és holnapi időjárás” ◆

mama vagyvagy holnapholnap 「Kaitó-va kjóaszudzsúni one-
gaisimaszu.」 „Ma vagy holnap kérnék választ!” ◆

napokbannapokban
kjóatteaszunaimikjóatteaszunaimi ◆ életélet mulandóságamulandósága ◆

halál közeledtehalál közeledte
kjóbaikjóbai ◆ árverésárverés 「Kono e-o kjóbaide katta.」
„Ezt a képet árverésen vettem.” ◆ árverezésárverezés ◆

aukcióaukció ◇ kjószeikjóbaikjószeikjóbai kényszerárverezéskényszerárverezés
◇ kjószeikjóbaikjószeikjóbai hatóságihatósági árverésárverés ◇ narea-narea-
inokjóbaiinokjóbai összejátszásonösszejátszáson alapulóalapuló árverésárverés
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kjóbaidekaukjóbaidekau ◆ leütleüt 「Kjóbaide jófuku-o kat-
ta.」 „Leütöttem egy ruhát az árverésen.”

kjóbaidzsókjóbaidzsó ◆ árverési csarnokárverési csarnok
kjóbaikakakukjóbaikakaku ◆ licitárlicitár
kjóbaimokurokukjóbaimokuroku ◆ árverési katalógusárverési katalógus
kjóbainikakerukjóbainikakeru ◆ elárverezelárverez 「Rón-o hara-
enakunatte, ie-va kjóbaini kakerareta.」 „Nem
tudta fizetni a kölcsönt, ezért elárverezték a há-
zát.”

kjóbainikakerukotokjóbainikakerukoto ◆ elárverezéselárverezés
kjóbaininkjóbainin ◆ árverésvezetőárverésvezető ◆ árverezőárverező
kjóbenkjóben ◆ erősködéserősködés
kjóbenkjóben ◆ tanáritanári pálcapálca 「Szeito-va kjóbende
osiri-o tatakareta.」 „A diákot elfenekelték a taná-
ri pálcával.” ◇ kjóben-okjóben-o torutoru tanártanár leszlesz 「Jú-
meina daigakude kjóben-o totta.」 „Híres egyete-
men lett tanár.”

kjóben-okjóben-o torutoru ◆ tanártanár leszlesz 「Júmeina daiga-
kude kjóben-o totta.」 „Híres egyetemen lett ta-
nár.” ◆ taníttanít 「Fukuszúno gakkóde kjóben-o
totta.」 „Több iskolában is tanított.”

kjóbenszurukjóbenszuru ◆ erősködikerősködik 「Dzsibunga tadasi-
ito kjóbensita.」 „Erősködött, hogy neki van iga-
za.”

kjóbokjóbo ◆ keresztanyakeresztanya
kjóbókjóbó ◆ konspirációkonspiráció ◆ összeesküvésösszeesküvés ◆

összejátszásösszejátszás
kjóbókjóbó ◆ brutalitásbrutalitás ◆ vadságvadság
kjóbókjóbó ◆ dühöngésdühöngés ◆ őrjöngésőrjöngés
kjóbókaszurukjóbókaszuru ◆ erőszakossáerőszakossá válikválik
「Bórjokueizó-o miszeta kodomo-va kjóbókaszu-
ru.」 „A vad filmektől a gyerekek is erőszakossá
válnak.”

kjóbókaszurukjóbókaszuru ◆ megvadulmegvadul 「Nekoga kjóbóka-
sita.」 „Megvadult a macskám.”

kjobokukjoboku ◆ óriási nagy faóriási nagy fa
kjóbónakjóbóna ◆ brutálisbrutális 「Kjóbóna kói」 „brutális
cselekedet” ◆ harapósharapós 「Kjóbóna inu」 „hara-
pós kutya” ◆ vadvad 「Kjóbóna inuni oszovareta.」
„Egy vad kutya rám támadt.” ◆ vérengzővérengző 「Kjó-
bóna kemononi oszovareta.」 „Egy vérengző fe-
nevad támadt rám.” ◇ kjúnikjóbóninarukjúnikjóbóninaru hamishamis
「Kjúni kjóbóninaru inu」 „hamis kutya”

kjóbónakjóbóna ◆ dühöngődühöngő ◆ őrjöngőőrjöngő 「Kjóbóna
szeisinbjókandzsa」 „őrjöngő elmebeteg” ◆ tom-tom-
bolóboló ◆ vadvad 「Kjóbóna noraneko-o narasita.」
„Megszelídítettem a vad kóbormacskát.”

kjóbósakjóbósa ◆ cinkoscinkos
kjóbószecukjóbószecu ◆ konspirációskonspirációs elméletelmélet ◆

összeesküvés-elméletösszeesküvés-elmélet 「Kare-va henna
kjóbószecu-o tateteiru.」 „Furcsa összeesküvés-
elméleteket sző.”

kjóbószurukjóbószuru ◆ konspirálkonspirál 「Szeifu-va csúgokuto
kjóbósita.」 „Az kormány a kínaiakkal konspi-
rált.” ◆ összejátszikösszejátszik 「Sinszekito kjóbósite
hanzai-o okasita.」 „A rokonával összejátszva
bűncselekményt követett el.” ◆ szövetkezikszövetkezik
「Szeifu-va ginkóto kjóbósite kokumin-o kurus-
imaszeta.」 „A kormány a bankokkal szövetkezve
sanyargatta a népet.”

kjóbukjóbu ◆ földszorosföldszoros ◆ szorosszoros
kjóbukjóbu ◆ mellmell ◆ mellkasmellkas 「Kandzsa-va kjóbuno
itami-o uttaeta.」 „A beteg mellkasi fájdalmakra
panaszkodott.” ◆ tortor
kjóbugekakjóbugeka ◆ mellkasi sebészetmellkasi sebészet
kjóbujóinpurantokjóbujóinpuranto ◆ mellimplantátummellimplantátum
kjóbunosikkankjóbunosikkan ◆ tüdő-rendellenességtüdő-rendellenesség
kjócúkjócú ◆ közösközös 「Kjócúten」 „közös pont”

kjócúkjócú ◆ mellfájásmellfájás ◆ mellkasi fájdalommellkasi fájdalom
kjócúbankókjócúbankó ◆ személyi számszemélyi szám
kjócúgaiszeszszenkjócúgaiszeszszen ◆ közös külső érintőközös külső érintő
kjócúgokjócúgo ◆ köznyelvköznyelv ◆ közös nyelvközös nyelv
kjócúhairecukjócúhairecu ◆ konszenzus szekvenciakonszenzus szekvencia
kjócuikjócui ◆ hátcsigolyahátcsigolya
kjócúinsikjócúinsi ◆ közös osztóközös osztó
kjócúinszúkjócúinszú ◆ közös tényezőközös tényező
kjócúkókjócúkó ◆ közösközös pontpont ◆ közösközös tulajdonságtulajdonság

kjócúnaiszeszszenkjócúnaiszeszszen ◆ közös belső érintőközös belső érintő
kjócúnokjócúno ◆ egészetegészet érintőérintő 「Kankjóoszen-va
szekaikjócúno mondaidearu.」 „A környezet-
szennyezés az egész világot érintő probléma.” ◆

közösközös 「Kjócúno tomodacsigaimaszu.」 „Van
egy közös barátunk.”

kjócúnotekikjócúnoteki ◆ közösközös ellenségellenség 「Kanszensó-
va varevareno kjócúno tekideszu.」 „Közös ellen-
ségünk a járvány.”
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kjócúsikenkjócúsiken ◆ központilagközpontilag meghatározottmeghatározott
vizsgavizsga
kjócúsojúbucukjócúsojúbucu ◆ közkincsközkincs 「ADys-va kjócú-
sojúbucudeszu.」 „Adys közkincs.”

kjócúszurukjócúszuru ◆ közösközös 「Hitoni kjócúszuru to-
kucsó」 „emberek közös jellemzője” ◇ ban-nin-ban-nin-
nikjócúszurunikjócúszuru mindannyiunkbanmindannyiunkban közösközös
「Dzsijú-o motomerukoto-va ban-ninni kjócúszu-
ru.」 „Mindannyiunkban közös a szabadság utáni
vágy.”

kjócúszurutokorogaarukjócúszurutokorogaaru ◆ átfedátfed 「Kagakuto
bucurigaku-va kjócúszuru tokorogaaru.」 „A ké-
mia és a fizika átfedi egymást.”

kjócútenkjócúten ◆ analógiaanalógia 「Futacuno taiszeino
kjócúten-o szagaszu.」 „Analógiát keres a két
rendszer között.” ◆ hasonlósághasonlóság ◆ közösközös pontpont
「Kono futacuno dzsikenno kjócúten-va hankó-
dzsikokudatta.」 „A két bűnesetben az elkövetés
ideje volt a közös pont.” ◆ közösközös vonásvonás 「Ni-
hondzsintohangarí dzsinno kjócúten-va nande-
szuka?」 „Mi a közös vonás a japánok és a magya-
rok között?”

kjócútokucsónokjócútokucsóno ◆ politetikuspolitetikus
kjócsikjócsi ◆ állapotállapot 「Szatorino kjócsini tacsisi-
ta.」 „Elérte a szatori állapotát.” ◆ határhatár 「Gi-
dzsucuni atarasii kjócsi-o kaitakusita.」 „Új hatá-
rokat nyitott a technológiában.” ◇ sinkjócsisinkjócsi újúj
távlattávlat 「Barutóku-va ongakuni sinkjócsi-o hi-
raita.」 „Bartók új távlatokat nyitott a zenében.”
◇ bóganokjócsiniarubóganokjócsiniaru transzbantranszban vanvan
「Sindzsa-va bógano kjócsiniatta.」 „A hívő
transzban volt.”

kjócsikutókjócsikutó ◆ babérrózsababérrózsa ◆ leanderleander ◆ ole-ole-
anderander
kjócsokjócso ◆ közösközös szerzeményszerzemény 「Kono hon-va
karetono kjócsodeszu.」 „Ez a könyv a kettejük
közös szerzeménye.”

kjócsókjócsó ◆ rossz előjelrossz előjel
kjócsókjócsó ◆ együttműködésegyüttműködés 「Dzsijúminsu
sokokutono kjócsó-o kjókasita.」 „Megerősítette
az együttműködést a szabad, demokratikus orszá-
gokkal.” ◆ kooperáláskooperálás ◆ koordinációkoordináció ◆

összehangolásösszehangolás ◆ összehangoltösszehangolt működésműködés ◆

összehangoltságösszehangoltság 「Súitono kjócsó-o taiszecu-
nisiteikimaszu.」 „Fontosnak tartom a környezet-
tel való összehangoltságot.” ◇ kjócsókainjúkjócsókainjú
összehangoltösszehangolt beavatkozásbeavatkozás 「Nanakakoku-

va gaikokukavaszesidzsó-e no kjócsókainjú-o dzs-
issisita.」 „Hét ország összehangolt beavatkozást
végzett a valutapiacba.” ◇ rósikjócsórósikjócsó munka-munka-
vállalókvállalók ésés munkaadókmunkaadók köztiközti együttműkö-együttműkö-
désdés
kjócsókjócsó ◆ hangsúlyhangsúly 「Tangono kjócsó」 „szó
hangsúlyozása” ◆ kiemeléskiemelés 「Majuno kjócsó」
„szemöldök kiemelése” ◆ kihangsúlyozáskihangsúlyozás
「Anzenszeino kjócsó」 „biztonság kihangsúlyo-
zása” ◆ nyomatéknyomaték 「Szaigono tango-o kjócsósite
itta.」 „Nyomatékkal mondtam az utolsó szót.”

kjócsókainjúkjócsókainjú ◆ összehangoltösszehangolt beavatkozásbeavatkozás
「Nanakakoku-va gaikokukavaszesidzsó-e no
kjócsókainjú-o dzsissisita.」 „Hét ország össze-
hangolt beavatkozást végzett a valutapiacba.”

kjócsokukjócsoku ◆ merevségmerevség ◇ dókókjócsokudókókjócsoku pu-pu-
pillamerevségpillamerevség
kjócsokuszeikeirenkjócsokuszeikeiren ◆ merevgörcsmerevgörcs
kjócsónoszeisinkjócsónoszeisin ◆ együttműködésegyüttműködés szelle-szelle-
meme
kjócsosakjócsosa ◆ társszerzőtársszerző
kjócsósiszugirukjócsósiszugiru ◆ túlhangsúlyoztúlhangsúlyoz 「Riten-
o kjócsósi szugiteiru.」 „Túlhangsúlyozta az elő-
nyöket.”

kjócsószareteirukjócsószareteiru ◆ hangsúlyoshangsúlyos
kjócsószaszetakjócsószaszeta ◆ összehangolösszehangol 「Kakakuto
keizaiszei-o kjócsószaszeta.」 „Összehangolta az
árat a gazdaságossággal.”

kjócsószeikjócsószei ◆ együttműködőegyüttműködő képességképesség
「Kjócsószei-o kaita dandokukódó」 „együttmű-
ködést nélkülöző egyedi tevékenység”

kjócsószurukjócsószuru ◆ együttműködikegyüttműködik 「Kanszensó-
fúdzsi komede szekaiga kjócsósiteiru.」 „Az egész
világ együttműködik a járvány megfékezésében.”

kjócsószurukjócsószuru ◆ aláhúzaláhúz 「Szeidzsika-va kojó-
mondaino dzsújósza-o kjócsósita.」 „A politikus
aláhúzta a foglalkoztatási probléma fontosságát.”
◆ hangoztathangoztat 「Heivano taiszecusza-o kjócsósi-
ta.」 „A béke fontosságát hangoztatta.” ◆ hang-hang-
súlyozsúlyoz 「Kjórjokuno dzsújószei-o kjócsósita.」
„Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta.” ◆

kiemelkiemel 「Kononekkureszu-va kaono ucukusisza-
o kjócsószuru.」 „Ez a nyaklánc kiemeli az arc
szépségét.” ◆ kihangsúlyozkihangsúlyoz 「Kono jófuku-va
hadano hijake-o kjócsószuru.」 „Ez a ruha ki-
hangsúlyozza a bőr barnaságát.” ◇ kjócsósiszu-kjócsósiszu-
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girugiru túlhangsúlyoztúlhangsúlyoz 「Riten-o kjócsósi szugite-
iru.」 „Túlhangsúlyozta az előnyöket.”

kjócsótekinakjócsótekina ◆ összehangoltösszehangolt
kjócsúkjócsú ◆ érzésérzés 「Kjócsú-o akaszu.」 „Felfedi
az érzéseit.” ◆ legbelsőbblegbelsőbb érzésérzés 「Karera-va
kjócsú-o katari atteita.」 „A legbelsőbb érzéseik-
ről beszéltek egymásnak.” ◇ kjócsúnihimerukjócsúnihimeru
senkineksenkinek semsem beszélbeszél rólaróla 「Szono himicu-o
kjócsúni himeta.」 „Senkinek sem beszélt a titok-
ról.”

kjócsúnihimerukjócsúnihimeru ◆ senkineksenkinek semsem beszélbeszél rólaróla
「Szono himicu-o kjócsúni himeta.」 „Senkinek
sem beszélt a titokról.”

kjócsú-okjócsú-o szaszszuruszaszszuru ◆ tudja,tudja, mitmit érezérez
「Tomodacsidósi-va otagaino kjócsú-o szah-
sita.」 „A barátok tudták egymásról, hogy mit
éreznek.”

kjódakjóda ◆ erős ütéserős ütés
kjodacukjodacu ◆ letargialetargia ◆ levertséglevertség ◆ összeom-összeom-
láslás
kjodacudzsótaikjodacudzsótai ◆ letargikusletargikus állapotállapot 「Ha-
iszenno kjodacudzsótai-o dah-sita.」 „Kikerült a
vereség utáni letargikus állapotból.”

kjodacukankjodacukan ◆ letargialetargia
kjodacumjakukjodacumjaku ◆ összeomló pulzusösszeomló pulzus
kjodaikjodai ◆ óriásméretóriásméret
kjódaikjódai ◆ fésülködőasztalfésülködőasztal ◆ öltözőasztalöltözőasztal ◆

öltözőtüköröltözőtükör ◆ tükörasztaltükörasztal
kjódaikjódai ◆ hídfőhídfő
kjódaikjódai ◆ fivérfivér 「Kjódaito simai」 „fivérek és
nővérek” ◆ testvértestvér 「Vatasi-va szan-
ninkjódaideszu.」 „Hárman vagyunk testvérek.”
◇ ifukjódaiifukjódai mostohatestvérmostohatestvér ◇ ifukjódaiifukjódai
féltestvérféltestvér ◇ ibokjódaiibokjódai mostohatestvérmostohatestvér ◇

ibokjódaiibokjódai féltestvérféltestvér ◇ otokokjódaiotokokjódai fiú-fiú-
testvértestvér ◇ on-nakjódaion-nakjódai lánytestvérlánytestvér ◇ gik-gik-
jódaijódai féltestvérféltestvér ◇ gikjódaigikjódai fogadottfogadott test-test-
vérvér ◇ gikjódaigikjódai sógorsógor ◇ kjódaidesikjódaidesi egyegy mes-mes-
terter aláalá tartozótartozó tanítványoktanítványok ◇ girinokjó-girinokjó-
daidai mostohatestvérmostohatestvér ◇ girinokjódaigirinokjódai sógorsógor ◇

csikjódaicsikjódai tejtestvértejtestvér
kjódaiaikjódaiai ◆ testvéri szeretettestvéri szeretet
kjódaibosikjódaibosi ◆ testvérbolygótestvérbolygó
kjódaibunkjódaibun ◆ fogadott testvérfogadott testvér
kjodaibunsikjodaibunsi ◆ makromolekulamakromolekula

kjódaidesikjódaidesi ◆ egyegy mestermester aláalá tartozótartozó tanít-tanít-
ványokványok
kjódaifutarikjódaifutari ◆ testvérpártestvérpár 「Kjódaifutaride
szógjósita.」 „A testvérpár vállalkozásba kezdett.”

kjodaigaisikeikigjókjodaigaisikeikigjó ◆ külföldikülföldi érdekeltsé-érdekeltsé-
gű megavállalatgű megavállalat
kjódaigenkakjódaigenka ◆ testvérektestvérek köztiközti veszeke-veszeke-
désdés
kjodaiginkókjodaiginkó ◆ megabankmegabank
kjódaigorosikjódaigorosi ◆ testvérgyilkostestvérgyilkos ◆ testvér-testvér-
gyilkossággyilkosság
kjódaihatanin-nohadzsimarikjódaihatanin-nohadzsimari ◆ testvérektestvérek
előbb utóbb idegenekké válnakelőbb utóbb idegenekké válnak
kjodaijókjodaijó ◆ megafillummegafillum
kjodainakjodaina ◆ gigantikusgigantikus 「Kjodaina tatemono」
„gigantikus épület” ◆ hatalmashatalmas 「Kjodainabi-
runi attószaremaszu.」 „A hatalmas épület lenyű-
göző.” ◆ horribilishorribilis 「Szeifuno kjodaina sakkin-
va mondaideszu.」 „Probléma az állam horribilis
adóssága.” ◆ jókorajókora 「Kjodaina fune」 „jókora
hajó” ◆ kolosszáliskolosszális 「Kjodainamiszu-o sita.」
„Kolosszális hibát követett el.” ◆ óriásióriási 「Kjoda-
inahóruni micsibikareta.」 „Egy óriási csarnok-
ba vezettek be.” ◆ roppantroppant nagynagy 「Kjodaina
inszekiga ocsita.」 „Roppant nagy meteorit esett
a földre.” ◆ terjedelmesterjedelmes 「Kjodainaámucsea-o
katta.」 „Terjedelmes foteleket vettünk.” ◆ vas-vas-
koskos 「Kjodaina bakkinga kaszareta.」 „Vaskos
bírságot szabtak ki.”

kjódainakjódaina ◆ erőserős 「Kjódaina minzoku」 „erős
nemzet” ◆ óriásióriási 「Kjódaina kenrjoku」 „óriási
hatalom”

kjódaisimaikjódaisimai ◆ testvérektestvérek
kjodaisinkeiszen-ikjodaisinkeiszen-i ◆ óriás idegrostóriás idegrost
kjodaitosikjodaitosi ◆ megapoliszmegapolisz
kjodakukjodaku ◆ hozzájáruláshozzájárulás
kjodakuszurukjodakuszuru ◆ elfogadelfogad 「Dzsóken-o kjoda-
kusita.」 „Elfogadta a feltételt.” ◆ hozzájárulhozzájárul
「Kaisa-va szofutono kodzsinsijó-o kjodakusi-
ta.」 „A vállalat hozzájárult a szoftver magánjelle-
gű használatához.” ◆ megengedmegenged 「Kaisa-va só-
góno sijó-o taninni kjodakusita.」 „A cég megen-
gedte, hogy használják a márkanevet.”

kjódankjódan ◆ gyilkosgyilkos golyógolyó ◆ orvgyilkosorvgyilkos golyó-golyó-
jaja
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kjódankjódan ◆ vallásivallási csoportcsoport ◇ pitagoraszuk-pitagoraszuk-
jódanjódan püthagoraszi rendpüthagoraszi rend
kjódankjódan ◆ katedrakatedra 「Vakai tokikara kjódanni
tatta.」 „Fiatalon állt katedrára.” ◆ tanáritanári pá-pá-
lyalya 「Kjódan-o szatta.」 „Elhagyta a tanári pá-
lyát.”

kjódan-nitaorerukjódan-nitaoreru ◆ orvulorvul lelőlelő 「Daitórjó-va
kjódanni taoreta.」 „Az elnököt orvul lelőtték.”

kjódasakjódasa ◆ erősenerősen ütőütő játékosjátékos ◆ erőserős ütő-ütő-
játékosjátékos
kjódaszurukjódaszuru ◆ erősenerősen beütbeüt 「Doano vakuni
atama-o kjódasita.」 „Erősen beütöttem a fejem
az ajtófélfába.” ◆ erősenerősen elütelüt 「Bóru-o kjódasi-
ta.」 „Erősen elütöttem a labdát.”

kjódekirukoto-okjódekirukoto-o aszuninobaszunaaszuninobaszuna ◆ amitamit
ma megtehetsz, ne halaszd holnaprama megtehetsz, ne halaszd holnapra
kjódenkjóden ◆ erősáramerősáram
kjódenszenkjódenszen ◆ erősáramú vezetékerősáramú vezeték
kjodókjodó ◆ viselkedésviselkedés 「Kjodóga ajasikatta.」
„Gyanús volt a viselkedése.”

kjódokjódo ◆ hazahaza ◆ szülőföldszülőföld 「Kjódoni hokori-o
motteiru.」 „Büszke vagyok a szülőföldemre.”

kjódokjódo ◆ hunokhunok
kjódokjódo ◆ erősségerősség 「Dzsisinno kjódo」 „föld-
rengés erőssége” ◆ intenzitásintenzitás 「Hikarino kjó-
do」 „fény intenzitása” ◆ szilárdságszilárdság 「Tekk-
inkonkurítono kjódo-va takai.」 „A vasbetonnak
nagy a szilárdsága.” ◇ dzsikaikjódodzsikaikjódo mágnesesmágneses
térerősségtérerősség ◇ denkaikjódodenkaikjódo elektromoselektromos tér-tér-
erősségerősség
kjódókjódó ◆ kollektívkollektív ◆ közösközös ◇ kjódószekininkjódószekinin
kollektívkollektív felelősségfelelősség ◇ kjódódekjódóde közösenközösen
「Kjódóde ie-o katta.」 „Közösen vették a lakást.”

kjódókjódó ◆ együttegyütt 「Kjódóundó」 „együttmoz-
gás” ◆ együttes tevékenységegyüttes tevékenység
kjódókjódó ◆ együttműködésegyüttműködés
kjódókjódó ◆ egymásraegymásra hatáshatás ◆ kombináltkombinált ha-ha-
tástás ◆ szinergizmusszinergizmus
kjódoaikjódoai ◆ lokálpatriotizmuslokálpatriotizmus ◆ szülőföldszülőföld
szereteteszeretete
kjódoaisakjódoaisa ◆ lokálpatriótalokálpatrióta
kjódóantenakjódóantena ◆ közös antennaközös antenna
kjódobacukjódobacu ◆ helyi klánhelyi klán

kjódóbendzsokjódóbendzso ◆ közösközös vécévécé ◆ nyilvánosnyilvános
vécévécé
kjódóbocsikjódóbocsi ◆ köztemetőköztemető
kjódóbógikjódóbógi ◆ összeesküvésösszeesküvés ◆ összejátszásösszejátszás

kjódóbokinkjódóbokin ◆ közösségi gyűjtésközösségi gyűjtés
kjódobujókjódobujó ◆ helyi tánchelyi tánc
kjódobungakukjódobungaku ◆ helyi irodalomhelyi irodalom
kjódódekjódóde ◆ közösenközösen 「Kjódóde ie-o katta.」
„Közösen vették a lakást.”

kjódódekjódóde ◆ együttesenegyüttesen 「Kono sigoto-o tomo-
dacsito kjódódejatta.」 „Ezt a munkát a barátom-
mal együttesen végeztük.”

kjódódenvakjódódenva ◆ ikertelefonikertelefon
kjódódzsigjókjódódzsigjó ◆ közös vállalkozásközös vállalkozás
kjódódzsútakukjódódzsútaku ◆ apartmanházapartmanház ◆ társas-társas-
házház
kjodófusinkjodófusin ◆ gyanús viselkedésgyanús viselkedés
kjodófusin-nakjodófusin-na ◆ gyanúsgyanús viselkedésűviselkedésű 「Kjo-
dófusinna otoko」 „gyanús viselkedésű férfi”

kjódogeidzsucukjódogeidzsucu ◆ helyi népművészethelyi népművészet
kjódogeinókjódogeinó ◆ helyi előadó-művészethelyi előadó-művészet
kjódohencsókjódohencsó ◆ intenzitás-modulációintenzitás-moduláció
「Rézáno kjódohencsó」 „lézer intenzitás-
modulációja”

kjódóicscsikjódóicscsi ◆ összefogásösszefogás
kjódokakjódoka ◆ helytörténészhelytörténész
kjódókanjúdenvakjódókanjúdenva ◆ ikervonalas telefonikervonalas telefon
kjódókanrikjódókanri ◆ közös felügyeletközös felügyelet
kjódókecugikjódókecugi ◆ közös döntésközös döntés
kjódókeieikjódókeiei ◆ közös üzletvezetésközös üzletvezetés
kjódókeieisakjódókeieisa ◆ üzlettársüzlettárs
kjódókenkjúkjódókenkjú ◆ közös kutatásközös kutatás
kjódókigjókjódókigjó ◆ közös vállalatközös vállalat
kjódókigjótaikjódókigjótai ◆ közösközös vállalkozásvállalkozás ◆ tár-tár-
sas vállalkozássas vállalkozás
kjódókisakaikenkjódókisakaiken ◆ közösközös sajtótájékozta-sajtótájékozta-
tótó
kjódókumiaikjódókumiai ◆ szövetkezetszövetkezet ◇ gjogjókjó-gjogjókjó-
dókumiaidókumiai halászszövetkezethalászszövetkezet ◇ kourikouri kjó-kjó-
dókumiaidókumiai kiskereskedelmikiskereskedelmi szövetkezetszövetkezet ◇

sóhiszeikacukjódókumiaisóhiszeikacukjódókumiai fogyasztóifogyasztói szö-szö-
vetkezetvetkezet ◇ sin-jókjódókumiaisin-jókjódókumiai hitelszövet-hitelszövet-
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kezetkezet ◇ nógjókjódókumiainógjókjódókumiai mezőgazdaságimezőgazdasági
szövetkezetszövetkezet ◇ nógjókjódókumiainógjókjódókumiai termelő-termelő-
szövetkezetszövetkezet
kjódókumiaiinkjódókumiaiin ◆ szövetkezeti tagszövetkezeti tag
kjódókumiaitenkjódókumiaiten ◆ szövetkezeti boltszövetkezeti bolt
kjódókumiaiundókjódókumiaiundó ◆ szövetkezetiszövetkezeti mozgalommozgalom

kjódokunrenkjódokunren ◆ közösközös gyakorlatozásgyakorlatozás ◆ kö-kö-
zös hadgyakorlatzös hadgyakorlat
kjódoningjókjódoningjó ◆ népviseletbenépviseletbe öltöztetettöltöztetett
babababa
kjódonokjódono ◆ erőserős 「Vatasi-va kjódono kinsida.」
„Erősen közellátó vagyok.” ◆ nagyfokúnagyfokú
kjódónokjódóno ◆ kollektívkollektív ◆ közösközös
「Konoapátonotoire-va kjódódeszu.」 „Ennek az
apartmennek a vécéje közös.” ◆ társastársas
kjódónódzsókjódónódzsó ◆ termelőszövetkezettermelőszövetkezet
kjódóriekikjódórieki ◆ közös érdekközös érdek ◆ összérdekösszérdek
kjódorjórikjódorjóri ◆ helyi ételkülönlegességhelyi ételkülönlegesség
kjódósakaikjódósakai ◆ közösségi társadalomközösségi társadalom
kjódosikjódosi ◆ helytörténethelytörténet
kjódósikjókjódósikjó ◆ koadjutorkoadjutor ◆ koadjutorkoadjutor püs-püs-
pökpök
kjódósippicukjódósippicu ◆ közös írásközös írás
kjódosokukjódosoku ◆ helyi színezethelyi színezet
kjódósukenkjódósuken ◆ közösközös felségjogfelségjog 「Kaikjóno
kjódósuken-o teiansita.」 „A tengerszoros közös
felségjogát javasolta.”

kjódósussikjódósussi ◆ közös befektetésközös befektetés
kjódószakuhinkjódószakuhin ◆ közös alkotásközös alkotás
kjódószakuszenkjódószakuszen ◆ közösközös akcióakció ◆ össze-össze-
hangolt hadművelethangolt hadművelet
kjódószeihankjódószeihan ◆ csoportosancsoportosan elkövetettelkövetett
bűnesetbűneset
kjódószeikacukjódószeikacu ◆ együttélésegyüttélés ◆ közösségiközösségi
életélet
kjódószeimeikjódószeimei ◆ közösközös nyilatkozatnyilatkozat
「Nicsibei-va csúgoku-o hihanszuru
kjódószeimei-o dasita.」 „Amerika és Japán Kínát
elítélő közös nyilatkozatot adott ki.”

kjódószeiszakukjódószeiszaku ◆ koprodukciókoprodukció ◆ közösközös al-al-
kotáskotás
kjódószekininkjódószekinin ◆ kollektív felelősségkollektív felelősség

kjódószengenkjódószengen ◆ közös kiáltványközös kiáltvány
kjódószenszenkjódószenszen ◆ közös frontközös front
kjódószentoraruhítingukjódószentoraruhítingu ◆ távfűtéstávfűtés 「Ucsi-
va kjódószentoraruhítingudeszu.」 „Nálunk táv-
fűtés van.”

kjódószokaikjódószokai ◆ együttes kitelepülésegyüttes kitelepülés
kjódószuidzsibakjódószuidzsiba ◆ közös konyhaközös konyha
kjódószurukjódószuru ◆ közösenközösen csinálcsinál 「Nócsi-o
kjódórijósita.」 „Közösen használtuk a termőföl-
det.”

kjódótaikjódótai ◆ közösségközösség ◆ teleptelep ◇ gensikjó-gensikjó-
dótaidótai ősközösségősközösség ◇ szonrakukjódótaiszonrakukjódótai fa-fa-
luközösségluközösség
kjódótaiisikikjódótaiisiki ◆ közösségi tudatközösségi tudat
kjódózaiszankjódózaiszan ◆ közös vagyonközös vagyon
kjódózekkókjódózekkó ◆ kiközösítéskiközösítés
kjodzsakukjodzsaku ◆ nyeszlettségnyeszlettség
kjódzsakukjódzsaku ◆ erősségerősség ◆ erősségerősség ésés gyen-gyen-
geséggeség ◇ cúkanokjódzsakucúkanokjódzsaku valutavaluta erősségeerőssége
vagy gyengeségevagy gyengesége
kjódzsakuakuszentokjódzsakuakuszento ◆ erősségi hangsúlyerősségi hangsúly
kjodzsakudzsikjodzsakudzsi ◆ nyápic gyereknyápic gyerek
kjódzsakuhókjódzsakuhó ◆ dinamikadinamika
kjodzsakunakjodzsakuna ◆ göthösgöthös 「Kjodzsakuna uma」
„göthös ló” ◆ gyengegyenge 「Kjodzsakuna taisicu.」
„Gyenge testalkat.” ◆ nyápicnyápic 「Kjodzsakuna
hito」 „nyápic ember” ◆ nyeszlettnyeszlett 「Kjodzsa-
kuna kodomo」 „nyeszlett gyerek”

kjodzsakunataisicukjodzsakunataisicu ◆ gyenge testalkatgyenge testalkat
kjódzsaku-okjódzsaku-o cukerucukeru ◆ hangsúlyozhangsúlyoz 「Koto-
bani kjódzsaku-o cukete hacuonsita.」 „Hangsú-
lyozva ejtette a szavakat.”

kjódzsakusikenkjódzsakusiken ◆ erősségi teszterősségi teszt
kjodzsakutaisicunokjodzsakutaisicuno ◆ vékonyvékony dongájúdongájú
「Kjodzsakutaisicuno szeinen」 „vékony dongájú
legény”

kjódzsikjódzsi ◆ csapáscsapás 「Mura-o kjódzsiga oszot-
ta.」 „Csapás érte a falut.” ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség
◆ tragédiatragédia
kjódzsikjódzsi ◆ tanítástanítás 「Kamino kjódzsi.」 „Isten
tanítása.” ◆ útmutatásútmutatás 「Kjódzsi-o aoida.」
„Útmutatást kért,”

kjódzsikjódzsi ◆ büszkeségbüszkeség ◆ tartástartás
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kjódzsikjódzsi ◆ kísérő szentkísérő szent ◆ oldalszentoldalszent
kjódzsibakjódzsiba ◆ erős mágneses térerős mágneses tér
kjódzsibagekihenszeikjódzsibagekihenszei ◆ kataklizmatikuskataklizmatikus
változócsillagváltozócsillag
kjodzsicukjodzsicu ◆ fikciófikció éé valóságvalóság ◆ hamishamis vagyvagy
igazigaz 「Sinbun-va kjodzsicu-o tori mazete hódósi-
ta.」 „Az újságok vegyesen közöltek hamis és igaz
híreket.”

kjodzsicuhimakukjodzsicuhimaku ◆ valóságvalóság ésés fikciófikció köztiközti
finom átmenetfinom átmenet
kjodzsicukonkókjodzsicukonkó ◆ igazságigazság ésés hazugsághazugság ke-ke-
veredéseveredése
kjodzsicu-okjodzsicu-o cukusitecukusite ◆ mindenminden ármánytármányt be-be-
vetvevetve 「Kjodzsicu-o cukusite tatakatta.」 „Min-
den ármányt bevetve harcoltak.”

kjodzsinkjodzsin ◆ góliátgóliát ◆ óriásóriás 「Kjodzsinno szu-
mu kuni」 „az Óriások országa”

kjódzsinkjódzsin ◆ gyilkosgyilkos pengepenge ◆ gyilkosgyilkos tőrtőr ◆

merénylő tőremerénylő tőre
kjódzsinkjódzsin ◆ elmebetegelmebeteg ◆ háborodottháborodott ◆

őrültőrült
kjódzsin-nakjódzsin-na ◆ erőserős 「Kono tori-va kjódzsinna
cubasza-o motteiru.」 „Ennek a madárnak erős
szárnyai vannak.”

kjódzsin-nitaorerukjódzsin-nitaoreru ◆ leszúrjákleszúrják 「Ódzsi-va
kjódzsinni taoreta.」 „A herceget leszúrták.”

kjodzsinsókjodzsinsó ◆ gigantizmusgigantizmus ◆ óriásnövésóriásnövés
kjódzsirukjódzsiru / kjózurukjózuru ◆ játszikjátszik
「Kodomotacsi-va jukiaszobini kjódzsiteita.」 „A
gyerekek a hóban játszottak.” ◆ szórakozikszórakozik
「Makuranageni kjódzsiteita.」 „Párnacsatával
szórakoztunk.” ◆ szórakoztatjaszórakoztatja magátmagát
「Karera-va bódogémuni kjódzsita.」 „Táblajá-
tékkal szórakoztatták magukat.” ◇ varaikjód-varaikjód-
zsiruzsiru vigadozikvigadozik ◇ varaikjódzsiruvaraikjódzsiru mulatmulat
「Kodomotacsi-va kareno bukakkóni varai kjód-
zsiteita.」 „A gyerekek mulattak a férfi esetlensé-
gén.”

kjódzsiszeikjódzsiszei ◆ ferromágnesesferromágneses 「Kjódzsiszei-
kóbucu」 „ferromágneses ásvány” ◆ ferromág-ferromág-
nesességnesesség
kjódzsiszeikjómeikjódzsiszeikjómei ◆ ferromágnesesferromágneses rezo-rezo-
nancianancia
kjódzsiszeitaikjódzsiszeitai ◆ ferromágneses anyagferromágneses anyag
kjódzsitekinakjódzsitekina ◆ egyidejűegyidejű ◆ szinkronikusszinkronikus

kjodzsókjodzsó ◆ földesúri kastélyföldesúri kastély
kjódzsókjódzsó ◆ dogmadogma ◆ hittételhittétel ◆ tantételtantétel
kjódzsókjódzsó ◆ tanteremtanterem
kjódzsosigikjódzsosigi ◆ kőforgatókőforgató
kjódzsósugikjódzsósugi ◆ dogmatizmusdogmatizmus
kjodzsukjodzsu ◆ óriási nagy faóriási nagy fa
kjodzsúkjodzsú ◆ lakáslakás ◆ tartózkodástartózkodás 「Kjodzsú-
itenno dzsijú」 „tartózkodási hely szabad megvá-
lasztása”

kjódzsukjódzsu ◆ egyetemiegyetemi tanártanár ◆ professzorprofesszor
「Tanaka kjódzsu」 „Tanaka professzor” ◆ ta-ta-
nításnítás ◇ kjakuinkjódzsukjakuinkjódzsu vendégprofesszorvendégprofesszor
◇ kjódzsuszurukjódzsuszuru taníttanít 「Keizaigaku-o kjódzsu-
szuru.」 „Közgazdaságtant tanít.” ◇ kjódzsu-okjódzsu-o
ukeruukeru órátórát veszvesz 「Eigono kjódzsu-o ukeru.」
„Angolórát vesz.” ◇ kókankjódzsukókankjódzsu cseretanárcseretanár
◇ sidókjódzsusidókjódzsu konzulenskonzulens ◇ sidókjódzsusidókjódzsu té-té-
mavezetőmavezető tanártanár ◇ dzsunkjódzsudzsunkjódzsu docensdocens ◇

dzsokjódzsudzsokjódzsu adjunktusadjunktus ◇ szeikjódzsuszeikjódzsu ren-ren-
desdes tanártanár ◇ meijokjódzsumeijokjódzsu nyugalmazottnyugalmazott
egyetemiegyetemi tanártanár ◇ meijokjódzsumeijokjódzsu kiérdeme-kiérdeme-
sült professzorsült professzor
kjódzsukjódzsu ◆ részesedésrészesedés
kjódzsucukjódzsucu ◆ vallomásvallomás ◆ vallomástételvallomástétel
「Kjódzsucukjohi」 „vallomástétel megtagadása”

kjódzsucucsósokjódzsucucsóso ◆ vallomás jegyzőkönyvevallomás jegyzőkönyve
kjódzsucusakjódzsucusa ◆ vallomástevővallomástevő
kjódzsucusokjódzsucuso ◆ nyilatkozatnyilatkozat ◆ vallomásvallomás
「Kjódzsucusonijattakoto-o kokuhakusita.」
„Vallomásában beismerte a tettét.” ◇ szenszeik-szenszeik-
jódzsucusojódzsucuso eskü alatti nyilatkozateskü alatti nyilatkozat
kjódzsucuszurukjódzsucuszuru ◆ vallvall 「Dzsibundejattato
kjódzsucusita.」 „Azt vallotta, hogy egyedül csi-
nálta.” ◆ vallomástvallomást tesztesz 「Hóteide kjódzsucu-
sita.」 „Vallomást tett a bíróságon.”

kjodzsúcsikjodzsúcsi ◆ lakhelylakhely ◆ lakóhelylakóhely
kjodzsúcsikukjodzsúcsiku ◆ lakónegyedlakónegyed
kjódzsudzsinkjódzsudzsin ◆ tanáritanári karkar 「Kjódzsudzsinno
katagata」 „tanári kar tagjai”

kjódzsugakukjódzsugaku ◆ didaktikadidaktika ◆ oktatástanoktatástan
kjódzsúgókjódzsúgó ◆ kopolimerizációkopolimerizáció
kjódzsúgótaikjódzsúgótai ◆ kopolimerkopolimer ◇ nigenkjódzsú-nigenkjódzsú-
gótaigótai bipolimerbipolimer
kjódzsuhókjódzsuhó ◆ pedagógiapedagógia ◆ tanításitanítási módszermódszer
◇ csokuszecukjódzsuhócsokuszecukjódzsuhó direkt módszerdirekt módszer

AdysAdys kjódzsi kjódzsi – kjódzsuhó kjódzsuhó 19391939



kjodzsúkanónakjodzsúkanóna ◆ lakhatólakható 「Kagakusa-va kjo-
dzsúkanóna vakuszei-o szagasiteiru.」 „A tudó-
sok lakható bolygót keresnek.”

kjodzsúkenkjodzsúken ◆ lakhatási joglakhatási jog
kjodzsúkjokakjodzsúkjoka ◆ lakhatási engedélylakhatási engedély
kjodzsúkokukjodzsúkoku ◆ tartózkodástartózkodás szerintiszerinti or-or-
szágszág ◇ zeimudzsónokjodzsúkokuzeimudzsónokjodzsúkoku adóillető-adóillető-
ségség
kjodzsúkukjodzsúku ◆ lakónegyedlakónegyed 「Oszuszumeno kjo-
dzsúku」 „javasolt lakónegyed”

kjodzsúkúkankjodzsúkúkan ◆ lakótérlakótér
kjódzsunkjódzsun ◆ alattvalóialattvalói hűséghűség 「Kjódzsun-o
csikau.」 „Alattvalói hűséget esküszik.” ◆ enge-enge-
delmességdelmesség
kjódzsúnikjódzsúni ◆ maimai napnap folyamánfolyamán 「Kjódzsúni
renrakusimaszu.」 „A mai nap folyamán jelent-
kezni fogok.” ◆ napnap folyamánfolyamán 「Kjódzsúni kota-
etekudaszai.」 „Kérem, még a mai nap folyamán
adjon választ!”

kjódzsunszurukjódzsunszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Kono
minzoku-va szeifuni kjódzsunsinai.」 „Ez a nem-
zetség nem veti magát alá a kormánynak.”

kjódzsu-okjódzsu-o ukeruukeru ◆ órátórát veszvesz 「Eigono
kjódzsu-o ukeru.」 „Angolórát vesz.”

kjodzsúsakjodzsúsa ◆ lakólakó ◇ mudankjodzsúsamudankjodzsúsa ház-ház-
foglalófoglaló 「Mudankjodzsúsa-o taikjoszaszetai.」
„Ki szeretném lakoltatni a házfoglalót.”

kjodzsúsiszecukjodzsúsiszecu ◆ lakólétesítménylakólétesítmény
kjodzsúsómeisokjodzsúsómeiso ◆ lakcímigazolványlakcímigazolvány
kjodzsúszeikjodzsúszei ◆ komfortosságkomfortosság ◆ lakályos-lakályos-
ságság ◆ otthonosságotthonosság
kjodzsúszurukjodzsúszuru ◆ lakiklakik 「Kaigaini kjodzsúsitei-
ru.」 „Külföldön lakik.”

kjódzsuszurukjódzsuszuru ◆ taníttanít 「Keizaigaku-o kjódzsu-
szuru.」 „Közgazdaságtant tanít.”

kjódzsuszurukjódzsuszuru ◆ élvezélvez 「Júszenken-o kjódzsu-
szuru.」 „Elsőbbségi jogot élvez.” ◆ részesedikrészesedik
「Konpjútáno benrisza-o kjódzsusiteiru.」 „Ré-
szesedik a számítógép nyújtotta előnyökben.”

kjóecukjóecu ◆ örvendezésörvendezés
kjóecusigokunakjóecusigokuna ◆ elel vanvan ragadtatvaragadtatva ◆

módfelettmódfelett örülörül 「Kjóecusigokuni zondzsima-
szu.」 „Módfelett örülök.”

kjoeikjoei ◆ alaptalanalaptalan büszkeségbüszkeség ◆ beképzelt-beképzelt-
ségség ◆ hiúsághiúság 「On-nano kjoei」 „női hiúság”

kjóeikjóei ◆ együttegyütt prosperálásprosperálás ◇ kjózonkjóe-kjózonkjóe-
iszuruiszuru együttegyütt élél ésés virulvirul 「Insokutenga kjó-
szósinagara kjózonkjóeiszuru.」 „A versengő ven-
déglátóhelyek együtt élnek és virulnak.”

kjóeikjóei ◆ úszóversenyúszóverseny ◇ kongókjóeikongókjóei vegyesvegyes
úszásúszás
kjoei-okjoei-o haruharu ◆ beképzeltbeképzelt 「Kjoei-o hatta.」
„Beképzelt volt.”

kjoeisinkjoeisin ◆ beképzeltségbeképzeltség 「Kjoeisinno cujoi
hito」 „nagyon beképzelt ember” ◆ büszkeségbüszkeség
「Otokono hacugen-va kanodzsono kjoeisin-o ki-
zucuketa.」 „A férfi kijelentése sértette a nő büsz-
keségét.” ◆ hiúsághiúság 「Kjoeisin-o manzokuszasze-
ru」 „kielégíti a hiúságát”

kjoeisin-okjoeisin-o kuszugurukuszuguru ◆ birizgáljabirizgálja aa hiúsá-hiúsá-
gátgát 「Takai fuku-o miszebirakaszuno-va
kjoeisin-o kuszugurareru.」 „A drága ruha muto-
gatása birizgálja a hiúságát.”

kjóeiszensukjóeiszensu ◆ úszóversenyzőúszóversenyző
kjóeitaikaikjóeitaikai ◆ úszóbajnokságúszóbajnokság
kjóekikjóeki ◆ közhaszonközhaszon
kjóekihikjóekihi ◆ közös költségközös költség
kjóenkjóen ◆ közös fellépésközös fellépés ◆ közös szereplésközös szereplés
kjóenkjóen ◆ díszebéddíszebéd ◆ díszvacsoradíszvacsora
kjóenkjóen ◆ előadóversenyelőadóverseny
kjóenkikjóenki ◆ erős báziserős bázis
kjóensakjóensa ◆ közös szereplőközös szereplő ◆ vendégsztárvendégsztár
kjóenszurukjóenszuru ◆ együttegyütt játszikjátszik 「Szono haijúto
kjóensitakunai.」 „Nem akar együtt játszani azzal
a színésszel.”

kjófukjófu ◆ egyházatyaegyházatya ◆ keresztapakeresztapa
kjófukjófu ◆ borzalomborzalom 「Eiga-va szenszóno kjófu-
o szaigensita.」 „Film felidézte a háború borzal-
mait.” ◆ félelemfélelem 「Terebi-va kanszenno kjófu-o
aotta.」 „A televízió fokozta a fertőződés iránti fé-
lelmünket.” ◆ rémületrémület ◆ rettegésrettegés 「Nandomo
cuzuku josinni kjófu-o oboeta.」 „Rettegtem az is-
métlődő utórengések miatt.” ◇ sinokjófusinokjófu halál-halál-
félelemfélelem
kjófúkjófú ◆ erős szélerős szél ◆ viharos szélviharos szél
kjófúcsúihókjófúcsúihó ◆ elsőfokúelsőfokú viharjelzésviharjelzés ◆ vi-vi-
harjelzésharjelzés
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kjófugakukjófugaku ◆ patrisztikapatrisztika ◆ patrológiapatrológia
kjófukankjófukan ◆ félelemérzetfélelemérzet
kjófumonogatarikjófumonogatari ◆ rémtörténetrémtörténet
kjófunimicsitakjófunimicsita ◆ rettegőrettegő 「Kjófuni micsita
kaode hanasi-o kiita.」 „Rettegő arccal hallgatta a
történetet.”

kjófúnokjófúno ◆ szelesszeles 「Asita-va kjófúninariszóde-
szu.」 „Holnap szeles idő várható.”

kjófunokankjófunokan ◆ Terror HázaTerror Háza
kjófu-okjófu-o kandzsirukandzsiru ◆ rémülrémül 「Sinukato omou-
jóna kjófu-o kandzsita.」 „Halálra rémültem.” ◆

rettegretteg 「Hitodzsicsi-va kjófu-o kandzsiteita.」
„A túszok rettegtek.”

kjófusinkjófusin ◆ félelemfélelem 「Kókisin-va kjófusinni ucsi
katta.」 „A kíváncsisága legyőzte a félelmét.”

kjófusókjófusó ◆ fóbiafóbia ◆ iszonyiszony ◇ an-jakjófusóan-jakjófusó
félelemfélelem aa sötéttőlsötéttől 「Vatasi-va an-
jakjófusónanode dentó-o keszanaide!」 „Félek a
sötétben, kérlek hagyd égve a villanyt!” ◇ kósok-kósok-
jófusójófusó magasságiszonymagasságiszony ◇ kósokjófusónokósokjófusóno
tériszonyostériszonyos 「Boku-va kósokjófusónanode
sita-o mitakunai.」 „Nem akarok lenézni, tériszo-
nyos vagyok.” ◇ koncsúkjófusókoncsúkjófusó rovarfóbiarovarfóbia ◇

sippeikjófusósippeikjófusó betegségektőlbetegségektől valóvaló félelemfélelem
◇ sippeikjófusósippeikjófusó nozofóbianozofóbia ◇ nikkókjófu-nikkókjófu-
sósó fényiszonyfényiszony ◇ heisokjófusóheisokjófusó klausztrofó-klausztrofó-
biabia 「Heisokjófusónanodeerebétani norenai.」
„Klausztrofóbiás vagyok, nem merek liftbe száll-
ni.” ◇ maikukjófusómaikukjófusó mikrofonlázmikrofonláz 「Maiku
kjófusóde hanaszenakunaru.」 „A mikrofonlá-
zamtól nem tudok beszélni.” ◇ missicukjófusómissicukjófusó
klausztrofóbiaklausztrofóbia
kjófusószecukjófusószecu ◆ rémregényrémregény
kjófuszeidzsikjófuszeidzsi ◆ rémuralomrémuralom
kjófuszeidzsihakubucukankjófuszeidzsihakubucukan ◆ Terror HázaTerror Háza
kjófutecugakukjófutecugaku ◆ alexandrizmusalexandrizmus ◆ patrisz-patrisz-
tikus filozófiatikus filozófia
kjógakjóga ◆ gratulációgratuláció ◆ köszöntésköszöntés
kjógaikjógai ◆ sorsor 「Rakuna kjógaininatta.」 „Jól
ment a sora.” ◆ sorssors 「Kjódai-va onadzsi kjógai-
ni okareta.」 „A fivérekre ugyanaz a sors várt.”

kjógakukjógaku ◆ koedukációkoedukáció ◆ vegyesvegyes oktatásoktatás ◇

dandzsokjógakudandzsokjógaku koedukációkoedukáció
kjógakukjógaku ◆ döbbenetdöbbenet

kjogakunakjogakuna ◆ hatalmashatalmas összegűösszegű 「Kjogakuna
baisó」 „hatalmas összegű kártérítés” ◆ óriásióriási
összegűösszegű 「Kjogakuna tósi」 „óriási összegű be-
fektetés”

kjógakunokjógakuno ◆ koedukáltkoedukált 「Kjógakuno gakkó」
„koedukált iskola”

kjógakuszurukjógakuszuru ◆ elképedelképed 「Kareno szainóni
kjógakusita.」 „Elképedtem a tehetségén.” ◆

megdöbbenmegdöbben 「Kógino szankasaganakattakotoni
kjógakusita.」 „Megdöbbentem, hogy senki sem
jött az előadásra.” ◆ megrendülmegrendül 「Szuszamadzsii
kókeini kjógakusita.」 „Megrendültem a borzal-
mas látványtól.” ◆ sokkolósokkoló 「Cunamino eizóni
kjógakusita.」 „Sokkoló volt számomra a tudósí-
tás a szökőárról.”

kjogankjogan ◆ óriás sziklaóriás szikla
kjógarukjógaru ◆ érdekesnek találérdekesnek talál
kjógasin-nenkjógasin-nen ◆ boldog új évetboldog új évet
kjogeikjogei ◆ óriásbálnaóriásbálna
kjógekikjógeki ◆ csingcsücsingcsü ◆ pekingi operapekingi opera
kjógekikjógeki ◆ átkarolóátkaroló támadástámadás ◆ kétkét oldalróloldalról
támadástámadás
kjógekiszakuszenkjógekiszakuszen ◆ átkarolóátkaroló hadmozdulathadmozdulat

kjógekiszendzsucukjógekiszendzsucu ◆ átkaroló taktikaátkaroló taktika
kjógekiszurukjógekiszuru ◆ kétkét oldalróloldalról támadtámad 「Teki-
o kjógekisita.」 „Két oldalról támadtunk az ellen-
ségre.”

kjogenkjogen ◆ hazudozáshazudozás
kjógenkjógen ◆ kabukikabuki játékjáték ◆ kjógenkjógen ◆ megját-megját-
szásszás ◇ aikjógenaikjógen kjógenkjógen közjátékközjáték ◇ aik-aik-
jógenjógen közjátékközjáték ◇ kjógengótókjógengótó rablásrablás meg-meg-
játszójajátszója ◇ kjógengótókjógengótó megjátszottmegjátszott rab-rab-
láslás ◇ kjógen-júkaikjógen-júkai megjátszottmegjátszott emberrab-emberrab-
láslás ◇ kirikjógenkirikjógen utolsóutolsó darabdarab ◇ nókjógennókjógen
nódarabok közti kjógennódarabok közti kjógen
kjógendzsiszacukjógendzsiszacu ◆ színlelt öngyilkosságszínlelt öngyilkosság
kjógengótókjógengótó ◆ megjátszottmegjátszott rablásrablás ◆ rablásrablás
megjátszójamegjátszója
kjogenhekikjogenheki ◆ hazudozási szokáshazudozási szokás
kjógen-júkaikjógen-júkai ◆ megjátszott emberrablásmegjátszott emberrablás
kjógenkeisicutaikjógenkeisicutai ◆ szimplasztszimplaszt
kjógenmavasikjógenmavasi ◆ fontos kisegítő szerepfontos kisegítő szerep
kjogen-okjogen-o hakuhaku ◆ füllentfüllent 「Kinódenvaga kita
toki-va ruszudatta, to kjogen-o haita.」 „Azt fül-
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lentettem neki, hogy tegnap nem voltam otthon,
amikor hívott.” ◆ lódítlódít 「Daitórjóto júsoku-o si-
ta, to kjogen-o haita.」 „Az elnökkel vacsoráztam!
– lódította.”

kjogen-okjogen-o naraberunaraberu ◆ hazudozikhazudozik 「Kurumaga
kovareta, densaga okureta, nadoto kjogen-o nara-
beta.」 „Elromlott a kocsi, késett a vonat. Min-
denfélét hazudozott.”

kjogensakjogensa ◆ hazudozóhazudozó
kjógensikjógensi ◆ kjógenszínészkjógenszínész ◆ nó humoristanó humorista
kjogensókjogensó ◆ betegesbeteges hazudozáshazudozás ◆ kóroskóros
hazudozáshazudozás
kjogikjogi ◆ hamissághamisság ◆ valótlanvalótlan állításállítás
「Tónan-va kjogidatta.」 „Valótlan állítás volt a
lopás.” ◆ valótlanságvalótlanság
kjógikjógi ◆ faháncsfaháncs ◆ papírvékony fapapírvékony fa
kjógikjógi ◆ mérkőzésmérkőzés 「Kjógini katta.」 „Megnyer-
tem a mérkőzést.” ◆ versenyverseny 「Kjógini mósi
konda.」 „Beneveztem a versenyre.” ◆ vetél-vetél-
kedőkedő ◇ okugaikjógiokugaikjógi szabadtériszabadtéri versenyverseny ◇

okunaikjógiokunaikjógi teremversenyteremverseny ◇ gosukjógigosukjógi öt-öt-
tusatusa ◇ konszeikjógikonszeikjógi többtöbb részbőlrészből állóálló ver-ver-
senyseny ◇ konszeikjógikonszeikjógi összetettösszetett versenyverseny ◇

sicunaikjógisicunaikjógi teremversenyteremverseny ◇ szuieikjógiszuieikjógi
úszóversenyúszóverseny ◇ taiszókjógitaiszókjógi gimnasztikaigimnasztikai
versenyverseny ◇ dantaikjógidantaikjógi csapatversenycsapatverseny
「Kodzsinkjógito dantaikjógi」 „egyéni verseny
és csapatverseny” ◇ torakkukjógitorakkukjógi futószá-futószá-
mokmok ◇ hjódzsókjógihjódzsókjógi jégversenyjégverseny
kjógikjógi ◆ konferenciakonferencia ◆ tárgyalástárgyalás 「Kjógi-
va kecurecusimasita.」 „Megszakadtak a tárgya-
lások.” ◇ szankakokukankjógiszankakokukankjógi háromoldalúháromoldalú
tárgyalásoktárgyalások 「Szankakoku kankjógiga okona-
vareta.」 „Háromoldalú tárgyalásokat tartottak.”
◇ dzsizenkjógidzsizenkjógi előzetes egyeztetéselőzetes egyeztetés
kjógikjógi ◆ dogmadogma ◆ hittételhittétel ◆ tantételtantétel
kjógikjógi ◆ szorosszoros értelmezésértelmezés ◆ szűkebbszűkebb ér-ér-
telmezéstelmezés 「Tokkjo-o kjógini kaisakusita.」
„Szűkebben értelmezte a szabadalmat.”

kjógidzsikókjógidzsikó ◆ vitapontvitapont
kjógidzsókjógidzsó ◆ sportpályasportpálya ◆ stadionstadion ◆ ver-ver-
senypályasenypálya ◇ okunaikjógidzsóokunaikjógidzsó sportcsar-sportcsar-
noknok ◇ orinpikkukjógidzsóorinpikkukjógidzsó olimpiaiolimpiai stadionstadion
◇ kokuricukjógidzsókokuricukjógidzsó népstadionnépstadion ◇ sicuna-sicuna-
ikjógidzsóikjógidzsó fedettfedett stadionstadion ◇ rikudzsókjó-rikudzsókjó-
gidzsógidzsó atlétikai pályaatlétikai pálya
kjógidzsónokjógidzsóno ◆ dogmatikusdogmatikus

kjogihódókjogihódó ◆ álhírálhír ◆ hamishamis hírhír ◆ hamishamis hírhír
közléseközlése
kjógijódzsitensakjógijódzsitensa ◆ versenybicikliversenybicikli
kjógikaikjógikai ◆ atlétikaiatlétikai versenyverseny ◆ sportver-sportver-
senyseny ◆ versenyverseny ◇ rikudzsókjógikairikudzsókjógikai atléti-atléti-
kai versenykai verseny
kjógikaikjógikai ◆ konferenciakonferencia
kjógimondókjógimondó ◆ katekizmuskatekizmus
kjógimondósúkjógimondósú ◆ katekizmuskatekizmus
kjoginokjogino ◆ hamishamis 「Kjogino kotogara-o cutae-
ta.」 „Hamis tényeket közölt.”

kjóginokjógino ◆ szűkebbszűkebb értelembenértelemben vettvett 「Kógi-
noszábiszuto kjóginoszábiszu.」 „Tágabb- és szű-
kebb értelemben vett szolgáltatás.”

kjoginodzsóhókjoginodzsóhó ◆ hamis hírhamis hír
kjoginohókokukjoginohókoku ◆ valótlan jelentésvalótlan jelentés
kjoginosógenkjoginosógen ◆ hamis tanúzáshamis tanúzás
kjoginosógen-okjoginosógen-o szuruszuru ◆ hamisanhamisan tanúsko-tanúsko-
dikdik 「Kjogino sógen-o sita.」 „Hamisan tanúsko-
dott.”

kjógirikonkjógirikon ◆ válás közös megegyezésselválás közös megegyezéssel
kjógisakjógisa ◆ atlétaatléta ◆ versenyzőversenyző
kjógisatacsikjógisatacsi ◆ mezőnymezőny 「Vatasitacsino szen-
suga szansúmede kjógisatacsino szentónitatta.」
„A versenyzőnk a második körben a mezőny élére
került.”

kjógiszurukjógiszuru ◆ megtárgyalmegtárgyal 「Dzsóken-o kjógis-
ita.」 „Megtárgyalták a feltételeket.” ◆ tárgyaltárgyal
「Nocsino taió-o kjógisita.」 „A következő lépé-
sekről tárgyaltak.”

kjógjókjógjó ◆ sétáló meditációsétáló meditáció
kjógjúbjókjógjúbjó ◆ kergemarhakórkergemarhakór
kjógokjógo ◆ javítónevelésjavítónevelés
kjógókjógó ◆ ütközésütközés ◆ versengésversengés ◆ versenyverseny
「Kjógó-o kaihiszuru.」 „Elkerüli a versenyt.” ◇

kjógószurukjógószuru versengverseng 「Kokunaikigjó szansaga
densikikino sidzsó-o kjógósiteiru.」 „Három bel-
földi vállalat verseng egymással az elektronikai pi-
acon.”

kjógoinkjógoin ◆ javítóintézetjavítóintézet
kjógókaisakjógókaisa ◆ rivális vállalatrivális vállalat
kjógókankeikjógókankei ◆ versenykapcsolatversenykapcsolat 「Kono
nisa-va kjógókankeiniaru.」 „Ez a két cég ver-
senykapcsolatban áll egymással.”
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kjógónakjógóna ◆ erőserős 「Siai-va kjógódósino tatakai-
datta.」 „A mérkőzés erős ellenfelek összecsapása
volt.”

kjógószogaikjógószogai ◆ vetélkedésivetélkedési gátlásgátlás ◇ hikjó-hikjó-
gószogaigószogai nem-vetélkedési gátlásnem-vetélkedési gátlás
kjógószurukjógószuru ◆ ütközikütközik 「Kjógószurudebai-
szu」 „ütköző eszközök” ◆ versengverseng 「Kokuna-
ikigjó szansaga densikikino sidzsó-o kjógósitei-
ru.」 „Három belföldi vállalat verseng egymással
az elektronikai piacon.”

kjógótasakjógótasa ◆ rivális vállalatrivális vállalat
kjógúkjógú ◆ életkörülményéletkörülmény 「Kodzsino kjógú-o
andzsiru.」 „Aggódom az árvák életkörülményei
miatt.” ◆ helyzethelyzet 「Dzsibunno kjógúni manzo-
kusiteiru.」 „Elégedett a helyzetével.” ◆ környe-környe-
zetzet ◆ körülménykörülmény 「Fukóna kjógúni szodatta.」
„Rossz körülmények között nőtt fel.”

kjóhakjóha ◆ felekezetfelekezet ◆ vallási irányzatvallási irányzat
kjóhakukjóhaku ◆ kényszeredettségkényszeredettség 「Kjóhakukói-
o sita.」 „Kényszeredetten cselekedett.” ◆ szo-szo-
rongásrongás
kjóhakukjóhaku ◆ fenyegetésfenyegetés ◆ megfélemlítésmegfélemlítés
kjóhakudenvakjóhakudenva ◆ fenyegető telefonhívásfenyegető telefonhívás
kjóhakudzsókjóhakudzsó ◆ fenyegetőfenyegető levéllevél ◆ zsaroló-zsaroló-
levéllevél
kjóhakukan-nenkjóhakukan-nen ◆ kényszerképzetkényszerképzet ◆ rög-rög-
eszmeeszme 「Cumaga uvakisiteirutoiu kjóhakukan-
nennicukimatovareteiru.」 „Az a rögeszméje,
hogy megcsalja a felesége.” ◆ szorongatószorongató ér-ér-
zészés
kjóhakukan-nensinkeisókjóhakukan-nensinkeisó ◆ rögeszmés-rögeszmés-
kényszeres rendellenességkényszeres rendellenesség
kjóhakukóikjóhakukói ◆ kényszercselekvéskényszercselekvés
kjóhakusakjóhakusa ◆ megfélemlítőmegfélemlítő ◆ zsarolózsaroló
kjóhakuszeisógaikjóhakuszeisógai ◆ kényszerbetegségkényszerbetegség ◆

obszesszív-kompulzív zavarobszesszív-kompulzív zavar
kjóhakuszurukjóhakuszuru ◆ fenyegetfenyeget 「Himicu-o mora-
sitara koroszuto kjóhakusita.」 „Azzal fenyegette,
hogy megöli, ha elárulja a titkát.” ◆ fenyege-fenyege-
tőziktőzik 「Himicu-o akaszuto kjóhakusita.」 „Azzal
fenyegetőzött, hogy elárulja a titkát.” ◆ megfé-megfé-
lemlítlemlít 「Jógisa-o kjóhakusite hakudzsószasze-
ta.」 „Megfélemlítve vallomásra kényszerítette a
gyanúsítottat.” ◆ megfenyegetmegfenyeget 「Keiszacukan-
o kjóhakusita.」 „Megfenyegette a rendőrt.” ◆

zsarolzsarol 「Meijo-o kizucuketejaruto itte kjóhakus-
ita.」 „Becsületébe gázoló dologgal zsarolta.”

kjóhakutekinakjóhakutekina ◆ fenyegetőfenyegető 「Kjóhakutekina
kotoba」 „fenyegető szavak”

kjóhakuzaikjóhakuzai ◆ megfélemlítésmegfélemlítés ◆ zsarolászsarolás
bűntettebűntette
kjóhankjóhan ◆ bűnrészességbűnrészesség
kjóhansakjóhansa ◆ bűnsegédbűnsegéd ◆ bűntársbűntárs ◆ cinkoscinkos
「Nagai szettokuno atomo kjóhansa-o hakudzsó-
sinakatta.」 „Hosszas rábeszélés után sem adta
fel a cinkosát.” ◆ cinkostárscinkostárs ◆ tettestárstettestárs
kjóhanzaikjóhanzai ◆ bűnpártolásbűnpártolás
kjóhasintókjóhasintó ◆ államilagállamilag elismertelismert sintósintó kö-kö-
zösségekzösségek
kjóhatekinakjóhatekina ◆ felekezetifelekezeti
kjoheikjohei ◆ fegyverragadásfegyverragadás ◆ hadsereghadsereg felál-felál-
lításalítása
kjóheikjóhei ◆ erős hadseregerős hadsereg ◆ haderőnöveléshaderőnövelés
kjoheiszurukjoheiszuru ◆ fegyvert ragadfegyvert ragad
kjóhekikjóheki ◆ mellkasmellkas ◆ mellvédmellvéd ◆ mellvédfalmellvédfal ◆

sáncsánc
kjóhenkjóhen ◆ közös szerkesztésközös szerkesztés
kjóhenkakjóhenka ◆ erős ragozáserős ragozás
kjóhenkadósikjóhenkadósi ◆ erőserős igeige ◆ erőserős ragozásúragozású
igeige
kjóhensakjóhensa ◆ társszerkesztőtársszerkesztő
kjohikjohi ◆ elutasításelutasítás ◆ letiltásletiltás ◆ megtaga-megtaga-
dásdás 「Miszede inuuke ireno kjohini atta.」
„Megtagadták a belépést az üzletbe a kutyámmal.”
◆ vétóvétó ◇ dzsósakjohidzsósakjohi utasfelvételutasfelvétel meg-meg-
tagadásatagadása ◇ tókókjohitókókjohi iskolakerülésiskolakerülés ◇ tó-tó-
kókjohidzsikókjohidzsi iskolakerülőiskolakerülő 「Zan-nenna koto-
nikono ko-va tókókjohidzsininattesimaimasita.」
„Sajnos ez a gyerek iskolakerülő lett.”

kjohikjohi ◆ kolosszáliskolosszális költségköltség ◇ kjohi-okjohi-o tó-tó-
dzsirudzsiru kolosszáliskolosszális összegeösszege fektetfektet 「Sin-
jakukaihacuni kjohi-o tódzsita.」 „Kolosszális
összeget fektettek a gyógyszerkutatásba.”

kjohihannókjohihannó ◆ kilökődésikilökődési reakcióreakció 「Isokugo-
no kjozecuhannó」 „szervátültetés utáni kilökő-
dési reakció”

kjohikenkjohiken ◆ vétójogvétójog 「Kjohiken-o kósisita.」
„Élt a vétójogával.”
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kjohiken-okjohiken-o hacudószuruhacudószuru ◆ megvétózmegvétóz 「Tei-
anni taisite kjohiken-o hacudósita.」 „Megvétózta
a javaslatot.”

kjohi-okjohi-o tódzsirutódzsiru ◆ kolosszáliskolosszális összegeösszege
fektetfektet 「Sin-jakukaihacuni kjohi-o tódzsita.」
„Kolosszális összeget fektettek a gyógyszerkuta-
tásba.”

kjóhisókjóhisó ◆ bőrkérgesedésbőrkérgesedés ◆ szklerodermaszkleroderma
kjohiszurukjohiszuru ◆ elutasítelutasít 「Jókjú-o kjohisita.」
„Elutasította a követelést.” ◆ letiltletilt
「Meivakuméru-o kjohisita.」 „Letiltottam a
spam-et a postafiókomban.” ◆ megtagadmegtagad
「Meirei-o kjohisita.」 „Megtagadta a parancsot.”
◆ visszautasítvisszautasít 「Teian-va kippari kjohisza-
reta.」 „Kereken visszautasították a javaslatot.”

kjohókjohó ◆ nagy ágyúnagy ágyú ◆ nagy erejű játékosnagy erejű játékos
kjohókjohó ◆ kékkék szőlőszőlő 「Kjohóno kava-o muitara
midorino kanikuga mieta.」 „Lehántoltam a kék
szőlő héját, és kilátszott a zöld húsa.”

kjohókjohó ◆ álhírálhír 「Kjohó-o cutaeru.」 „Álhíreket
terjeszt.” ◆ hamis hírhamis hír
kjóhokjóho ◆ gyorsgyaloglásgyorsgyaloglás ◆ távgyaloglástávgyaloglás ◆

versenygyaloglásversenygyaloglás
kjóhókjóhó ◆ Kjóhó-korKjóhó-kor
kjóhókjóhó ◆ halálhírhalálhír ◆ rosszrossz hírhír 「Kjóhóto kip-
pó」 „rossz és jó hír”

kjóhókjóhó ◆ tanításitanítási módszermódszer ◆ vallásosvallásos taní-taní-
tástás
kjóhonkjóhon ◆ kézikönyvkézikönyv 「Untenno kjóhon」 „ve-
zetési kézikönyv” ◆ útmutatóútmutató 「Paszokon-no
kjóhon」 „számítógépes útmutató”

kjóhonkjóhon ◆ őrült rohangászásőrült rohangászás
kjóhonszurukjóhonszuru ◆ őrültenőrülten csinálcsinál 「Neage-o
oszorete szatóno kai dameni kjóhonsita.」 „Őrül-
tem bevásároltam cukorból, mielőtt felmegy az
ára.”

kjóhosúzukjóhosúzu ◆ versenygyalogló cipőversenygyalogló cipő
kjóhoszensukjóhoszensu ◆ távgyaloglótávgyalogló ◆ versenygya-versenygya-
loglólogló
kjóikjói ◆ fenyegetésfenyegetés 「Varevareno szeikacu-va
singatakoronaviruszuno kjóiniszaraszareteiru.」
„A létünket fenyegeti a koronavírus.”

kjóikjói ◆ nyomatékosításnyomatékosítás

kjóikjói ◆ bámulatbámulat 「Kjóino keizaihatten」 „bá-
mulatos gazdasági fejlődés” ◆ csodacsoda 「Ucsúno
kjói」 „univerzum csodája” ◆ csodálkozáscsodálkozás
kjóikjói ◆ mellbőségmellbőség 「Kare-va kjóiga ókii.」
„Nagy a mellbősége.”

kjóikjói ◆ tantestülettantestület
kjóigokjóigo ◆ nyomatékosító szónyomatékosító szó
kjóikikjóiki ◆ határhatár ◆ területterület 「Reikaino kjóiki」
„szellemek területe”

kjóikukjóiku ◆ iskolázottságiskolázottság 「Kjóikunoaru hito」
„iskolázott ember” ◆ oktatásoktatás 「Szubeteno hito-
ni kjóiku-va ataerarerubekideszu.」 „Minden em-
bernek lehetőséget kell adni az oktatáshoz.” ◆ ta-ta-
nításnítás ◇ ippankjóikuippankjóiku közoktatásközoktatás ◇ eiszaik-eiszaik-
jóikujóiku zseniképzészseniképzés ◇ ongakukjóikuongakukjóiku zeneok-zeneok-
tatástatás ◇ ongakukjóikuongakukjóiku zenetanítászenetanítás ◇ gak-gak-
kókjóikukókjóiku iskolaiiskolai oktatásoktatás ◇ kateikjóikukateikjóiku
otthoniotthoni nevelésnevelés ◇ kigjónaikjóikukigjónaikjóiku tovább-tovább-
képzésképzés ◇ kigjónaikjóikukigjónaikjóiku vállalativállalati oktatásoktatás
◇ gimukjóikugimukjóiku kötelezőkötelező oktatásoktatás ◇ kjóikuhókjóikuhó
oktatásioktatási módszermódszer ◇ kjószeikjóikukjószeikjóiku javítójavító
nevelésnevelés ◇ guntaikjóikuguntaikjóiku katonaikatonai oktatásoktatás
◇ kókókjóikukókókjóiku középiskolaiközépiskolai oktatásoktatás ◇ kó-kó-
tókjóikutókjóiku felsőfokúfelsőfokú oktatásoktatás ◇ gogakukjói-gogakukjói-
kuku nyelvoktatásnyelvoktatás ◇ szaikjóikuszaikjóiku átképzésátképzés ◇

szainókjóikuszainókjóiku tehetségneveléstehetségnevelés ◇ sicsóka-sicsóka-
kukjóikukukjóiku szemléltetőszemléltető oktatásoktatás ◇ dzsics-dzsics-
csikjóikucsikjóiku gyakorlatigyakorlati oktatásoktatás ◇ sainkjóikusainkjóiku
vállalativállalati oktatásoktatás ◇ súsinkjóikusúsinkjóiku erkölcs-erkölcs-
oktatásoktatás ◇ sógaikjóikusógaikjóiku folyamatosfolyamatos képzésképzés
◇ sokugjókjóikusokugjókjóiku szakképzésszakképzés ◇ sotókjóikusotókjóiku
alapfokúalapfokú oktatásoktatás ◇ szuparutakjóikuszuparutakjóiku spár-spár-
taitai nevelésnevelés ◇ szeidzsinkjóikuszeidzsinkjóiku felnőttokta-felnőttokta-
tástás ◇ szenmonkjóikuszenmonkjóiku szakképzésszakképzés ◇ daiga-daiga-
kukjóikukukjóiku felsőoktatásfelsőoktatás ◇ csútókjóikucsútókjóiku kö-kö-
zépfokúzépfokú oktatásoktatás ◇ csúnjúkjóikucsúnjúkjóiku beleneve-beleneve-
lőlő oktatásoktatás ◇ cúsinkjóikucúsinkjóiku levelezőoktatáslevelezőoktatás
◇ tokusukjóikutokusukjóiku gyógypedagógiaigyógypedagógiai oktatásoktatás
◇ bairingarukjóikubairingarukjóiku kétnyelvűkétnyelvű oktatásoktatás ◇

henkókjóikuhenkókjóiku ideológiaiideológiai oktatásoktatás ◇ jutorik-jutorik-
jóikujóiku stresszmentesstresszmentes oktatásoktatás ◇ rikaren-rikaren-
tokjóikutokjóiku folyamatos újraoktatásfolyamatos újraoktatás
kjóikubangumikjóikubangumi ◆ ismeretterjesztőismeretterjesztő prog-prog-
ramram ◆ oktató műsoroktató műsor
kjóikubukjóikubu ◆ tagozattagozat 「Cúsinkjóikubuni kajot-
teiru.」 „Levelező tagozatra jár.”

kjóikucsokugokjóikucsokugo ◆ császáricsászári oktatásügyioktatásügyi
rendeletrendelet
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kjóikudaigakukjóikudaigaku ◆ tanárképzőtanárképző egyetemegyetem ◆ ta-ta-
nárképző főiskolanárképző főiskola
kjóikudzsissúkjóikudzsissú ◆ pedagógiai gyakorlatpedagógiai gyakorlat
kjóikudzsissúszeikjóikudzsissúszei ◆ gyakorló tanárgyakorló tanár
kjóikueigakjóikueiga ◆ oktatófilmoktatófilm
kjóikugakukjóikugaku ◆ oktatástanoktatástan ◆ pedagógiapedagógia
kjóikugakubukjóikugakubu ◆ oktatási karoktatási kar
kjóikuhikjóikuhi ◆ tandíjtandíj 「Hitorino kodomonikakaru
kjóikuhi-va iszszenmanto ivareteimaszu.」 „Azt
mondják, hogy egy gyerek tandíja 10 millióba ke-
rül.”

kjóikuhókjóikuhó ◆ oktatási módszeroktatási módszer
kjóikukakjóikuka ◆ pedagóguspedagógus
kjóikukandzsikjóikukandzsi ◆ alapkandzsialapkandzsi
kjóikukateikjóikukatei ◆ tananyagtananyag ◆ tanításitanítási tervterv ◆

tanmenettanmenet ◆ tanrendtanrend ◆ tantervtanterv
kjóikukihonhókjóikukihonhó ◆ oktatási alaptörvényoktatási alaptörvény
kjóikukikankjóikukikan ◆ oktatási intézményoktatási intézmény
kjóikukikikjóikukiki ◆ oktatási eszközoktatási eszköz
kjóikumamakjóikumama ◆ tanulást erőltető anyatanulást erőltető anya
kjóikunoszakan-nakjóikunoszakan-na ◆ erőserős 「Kjóikuno
szakan-na daigakuni haitta.」 „Erős egyetemre
mentem.”

kjóikurjokukjóikurjoku ◆ tanári képességtanári képesség
kjóikusakjóikusa ◆ pedagóguspedagógus
kjóikusinrigakukjóikusinrigaku ◆ oktatáspszichológiaoktatáspszichológia
kjóikusiszecukjóikusiszecu ◆ tanintézettanintézet ◇ sakaikjói-sakaikjói-
kusiszecukusiszecu művelődési házművelődési ház
kjóikusiszutemukjóikusiszutemu ◆ iskolarendszeriskolarendszer
kjóikuszeidokjóikuszeido ◆ iskolarendszeriskolarendszer ◆ oktatásioktatási
rendszerrendszer
kjóikuszurukjóikuszuru ◆ oktatoktat 「Kodomotacsi-o kjóiku-
siteiru.」 „Gyerekeket oktat.”

kjóikutaiszeikjóikutaiszei ◆ oktatási rendszeroktatási rendszer
kjóikutekinakjóikutekina ◆ nevelőnevelő 「Kjóikutekina szekkjó-
o sita.」 „Nevelő célzatú kioktatásban részesítet-
te.” ◆ tanításitanítási
kjóikuterebikjóikuterebi ◆ iskolatelevízióiskolatelevízió ◆ televízióstelevíziós
oktatásoktatás
kjóinkjóin ◆ tanártanár ◇ daijókjóindaijókjóin helyettesítőhelyettesítő
tanártanár
kjóin-jószeikjóin-jószei ◆ tanárképzéstanárképzés

kjóin-jószeidaigakukjóin-jószeidaigaku ◆ tanárképzőtanárképző főiskolafőiskola

kjóinkumiaikjóinkumiai ◆ pedagógusokpedagógusok szakszerveze-szakszerveze-
tete
kjóinmenkjokjóinmenkjo ◆ tanári diplomatanári diploma
kjóitekinakjóitekina ◆ bámulatosbámulatos 「Kjóitekina kiokur-
jokugaaru.」 „Bámulatos memóriája van.” ◆ cso-cso-
dálatosdálatos ◆ elképesztőelképesztő 「Kjóitekina dokuszei」
„elképesztően mérgező” ◆ lenyűgözőlenyűgöző
kjóitonarukjóitonaru ◆ fenyegetfenyeget 「Kakudzsikken-va ko-
kuszaiheivano kjóitonaru.」 „Az atomkísérletek
fenyegetik a világbékét.”

kjójakukjójaku ◆ közös fordításközös fordítás
kjójakukjójaku ◆ egyezményegyezmény 「Ródókjójaku」 „mun-
káltatói egyezmény” ◆ megegyezésmegegyezés ◆ paktumpaktum
◇ dantaikjójakudantaikjójaku kollektívkollektív szerződésszerződés ◇ ró-ró-
dókjójakudókjójaku kollektív szerződéskollektív szerződés
kjójakusakjójakusa ◆ társfordítótársfordító
kjójakusokjójakuso ◆ egyezményegyezmény
kjojókjojó ◆ engedékenységengedékenység ◆ megengedésmegengedés
「Kjojóondo」 „megengedett hőmérséklet” ◆ to-to-
lerancialerancia ◆ tűréstűrés 「Kjojószunpó」 „mérettű-
rés”

kjójokjójo ◆ átjátszásátjátszás 「Riekino kjójo」 „haszon
átjátszása” ◆ kezérekezére juttatásjuttatás 「Inszaidá tori-
hikinijoru riekino kjójogaatta.」 „Bennfentes ügy-
lettel kezére juttatta a nyereséget.” ◆ közösközös ér-ér-
dekbőldekből adásadás ◆ mutyimutyi 「Tocsino kenrino kjójo-
gaatta.」 „Földmutyi történt.” ◇ densikjójotaidensikjójotai
elektrondonorelektrondonor
kjójókjójó ◆ közösközös használathasználat ◇ kjójóbubunkjójóbubun kö-kö-
zöszös épületrészépületrész 「Ucsikaidan-va kjódódzsúta-
kuno kjójóbubundeszu.」 „A lépcsőház a társas-
ház közös célját szolgáló épületrésze.”

kjójókjójó ◆ kierőszakoláskierőszakolás
kjójókjójó ◆ műveltségműveltség ◇ kjójó-okjójó-o cukerucukeru mű-mű-
velődikvelődik 「Kare-va takuszan-no honkara kjójó-o
cuketeimaszu.」 „Én könyvekből művelődöm.” ◇

csisiki-ocsisiki-o cukerucukeru művelődikművelődik 「Vatasi-va intán-
ettode csisiki-o cuketeimaszu.」 „Én az interne-
ten művelődöm.” ◇ mukjójómukjójó kulturálatlanságkulturálatlanság
◇ mukjójómukjójó műveletlenségműveletlenség
kjójóbangumikjójóbangumi ◆ ismeretterjesztő műsorismeretterjesztő műsor
kjójóbukjójóbu ◆ bölcsésziskolabölcsésziskola
kjójóbubunkjójóbubun ◆ közösközös épületrészépületrész
「Ucsikaidan-va kjódódzsútakuno kjójóbubunde-
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szu.」 „A lépcsőház a társasház közös célját szol-
gáló épületrésze.”

kjójódzsinkjójódzsin ◆ művelt emberművelt ember
kjójógakubukjójógakubu ◆ bölcsésziskolabölcsésziskola
kjojógendokjojógendo ◆ megengedettmegengedett határhatár 「Szóon-
no kjojógendo」 „környezeti zaj megengedett ha-
tára”

kjojógoszakjojógosza ◆ hibahatárhibahatár ◆ tűréstűrés 「Szunpó-
no kjojógosza」 „méret tűrése” ◆ tűréshatártűréshatár
kjojóhan-ikjojóhan-i ◆ tűréshatártűréshatár 「Den-acu-va
kjojóhan-inainiaru.」 „A villamos feszültség a tű-
réshatáron belül van.” ◆ tűrésmezőtűrésmező
kjojóhókikjojóhóki ◆ engedékeny szabályozásengedékeny szabályozás
kjójónokjójóno ◆ közösközös 「Kore-va kjójóno hejade-
szu.」 „Ez egy közös helyiség.”

kjójónoarukjójónoaru ◆ műveltművelt 「Vatasino szenszei-va
kjójónoaru hitodeszu.」 „A tanárom művelt em-
ber.”

kjójó-okjójó-o cukerucukeru ◆ művelődikművelődik 「Kare-va
takuszan-no honkara kjójó-o cuketeimaszu.」
„Én könyvekből művelődöm.”

kjójó-o cukerukotokjójó-o cukerukoto ◆ művelődésművelődés
kjojórjókjojórjó ◆ megengedett mennyiségmegengedett mennyiség
kjójósószecukjójósószecu ◆ fejlődésregényfejlődésregény ◆ oktató-oktató-
regényregény
kjojószakjojósza ◆ megengedettmegengedett különbségkülönbség 「Na-
gaszano kjojósza」 „megengedett hosszkülönb-
ség” ◆ toleranciatolerancia ◆ tűréstűrés
kjojószenrjókjojószenrjó ◆ megengedettmegengedett sugárdózissugárdózis ◆

megengedhető dózismegengedhető dózis
kjojószunpókjojószunpó ◆ mérettűrésmérettűrés
kjojószurukjojószuru ◆ engedenged 「Konojóna kói-o dan-
dzsite kjojódekinai.」 „Egyáltalán nem engedjük
ezt a fajta magatartást!” ◆ engedékenyengedékeny 「Kjojó-
szuru kokoro」 „engedékeny szív” ◆ megengedmegenged
「Szunpó-va kjojósita ataikara hanareteita.」 „A
méret eltért a megengedett értéktől.”

kjójoszurukjójoszuru ◆ adad 「Tószenszurutameni
kinszen-o kjójosita.」 „Pénzt adott, hogy megvá-
lasszák.” ◆ biztosítbiztosít 「Kaisaga szeifuku-o kjójo-
sita.」 „A vállalat egyenruhát biztosított.” ◆ kö-kö-
zöszös érdekbőlérdekből adad ◇ buki-obuki-o kjójoszurukjójoszuru fel-fel-
fegyverezfegyverez 「Gaikokuni bukino kjójo-o sita.」
„Felfegyverezte az idegen országot.” ◇ bengi-obengi-o
kjójoszurukjójoszuru kedveskedikkedveskedik 「Szenkjono tame-

niarajuru bengi-o kjójosita.」 „Mindenféle mó-
don kedveskedett, hogy megválasszák.”

kjójószurukjójószuru ◆ kényszerítkényszerít 「Dzsósi-va
dzsisoku-o kjójósita.」 „A felettese felmondásra
kényszerítette.” ◆ kierőszakolkierőszakol 「Kifu-o kjójósi-
ta.」 „Kierőszakolta, hogy adakozzon.” ◆ köve-köve-
teltel 「Okaneno siharai-o kjójósita.」 „A pénz ki-
fizetését követelte.” ◆ rákényszerítrákényszerít 「On-nani
baisun-o kjójósita.」 „Rákényszerítette a nőt a
prostitúcióra.”

kjójószurukjójószuru ◆ közösenközösen használhasznál 「Soszai-o cu-
mato kjójószuru.」 „A dolgozószobát a feleségem-
mel közösen használjuk.” ◆ megosztmegoszt 「Kazoku-
de kuruma-o kjójószuru.」 „A család megosztja
egymással az autót.”

kjójótaikjójótai ◆ unióunió
kjójukjóju ◆ tanártanár ◆ tanítótanító ◇ jógokjójujógokjóju kisegí-kisegí-
tőiskolaitőiskolai tanártanár ◇ jógokjójujógokjóju gyógypedagó-gyógypedagó-
gusgus ◇ jócsienkjójujócsienkjóju óvónőóvónő
kjójúkjójú ◆ eutektikuseutektikus
kjójúkjójú ◆ eredendőeredendő élvezetélvezet 「Dzsinkenno kjó-
jú」 „eredendő emberi jogok élvezete” ◆ öröm-öröm-
melmel birtoklásbirtoklás ◇ kjójúszurukjójúszuru élvezélvez 「Dzsijú-o
kjójúszuru.」 „Élvezi a szabadságot.”

kjójúkjójú ◆ közös tulajdonközös tulajdon ◆ megosztásmegosztás
kjójúcsikjójúcsi ◆ közös földközös föld
kjójúdentaikjójúdentai ◆ ferroelektromos anyagferroelektromos anyag
kjójúdentaimemorikjójúdentaimemori ◆ ferroelektromosferroelektromos me-me-
móriamória
kjójúhaszeikeisicukjójúhaszeikeisicu ◆ szünapomorfiaszünapomorfia
kjójúkecugókjójúkecugó ◆ kovalens kötéskovalens kötés
kjójúkeizaikjójúkeizai ◆ közösségi gazdaságközösségi gazdaság
kjójúkongóbucukjójúkongóbucu ◆ eutektikus keverékeutektikus keverék
kjójúnokjójúno ◆ közösközös 「Kjójúno bokuszócsini
hicudzsi-o hóbokusimaszu.」 „Közös legelőn le-
geltetem a birkákat.” ◆ közös tulajdonúközös tulajdonú
kjójúsakjójúsa ◆ közös tulajdonosközös tulajdonos
kjójúsiszonkeisicukjójúsiszonkeisicu ◆ szünapomorfiaszünapomorfia
kjójúszaitokjójúszaito ◆ megosztómegosztó oldaloldal 「Kjójúszaito-
ni dóga-o appusita.」 „A megosztó oldalra felrak-
tam egy videót.”

kjójúszeikjójúszei ◆ együttesegyüttes dominanciadominancia ◆ kodo-kodo-
minanciaminancia
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kjójuszótaikjójuszótai ◆ kotranszporterkotranszporter ◆ szimport-szimport-
erer
kjójúszurukjójúszuru ◆ élvezélvez 「Dzsijú-o kjójúszuru.」
„Élvezi a szabadságot.”

kjójúszurukjójúszuru ◆ megosztmegoszt 「Fairu-o kjójúsita.」
„Megosztotta a fájlt.” ◇ kjójúszuruhitokjójúszuruhito részesrészes
「Vatasino jorokobi-o anatanimo kjójúszasze-
tai.」 „Szeretném, ha te is részese lennél az örö-
mömnek.”

kjójúszuruhitokjójúszuruhito ◆ részesrészes 「Vatasino jorokobi-
o anatanimo kjójúszaszetai.」 „Szeretném, ha te is
részese lennél az örömömnek.”

kjójútenkjójúten ◆ eutektikus ponteutektikus pont
kjokakjoka ◆ engedélyengedély 「Muszume-va ojano kjoka-
o ezu gaihakusita.」 „A lány a szülei engedélye
nélkül kimaradt éjszakára.” ◆ engedélyhezengedélyhez kö-kö-
téstés 「Kjokaeigjó」 „engedélyhez kötött üzemel-
tetés” ◆ jogosultságjogosultság 「Menzeino kjoka-o mo-
tometa.」 „Vámmentességi jogosultságot kért.” ◇

szainjúkokukjokaszainjúkokukjoka visszautazásivisszautazási engedélyengedély
◇ njúkokukjokanjúkokukjoka beutazási engedélybeutazási engedély
kjokakjoka ◆ fáklyafényfáklyafény
kjókakjóka ◆ civilizáláscivilizálás ◆ evangelizációevangelizáció ◆ felvi-felvi-
lágosításlágosítás 「Kjókaundó」 „felvilágosító mozga-
lom”

kjókakjóka ◆ komikus tankakomikus tanka ◆ szatirikus tankaszatirikus tanka
kjókakjóka ◆ hüvelyterméshüvelytermés
kjókakjóka ◆ megerősítésmegerősítés ◇ bóeikjókabóeikjóka védelemvédelem
megerősítésemegerősítése
kjókakjóka ◆ tananyagtananyag 「Kotosino kjóka-va tokuni
muzukasii.」 „Különösen az idei évben nehéz a
tananyag.” ◆ tantárgytantárgy 「Dono kjókaga toku-
ideszuka?」 „Melyik tantárgy megy a legjobban?”
◇ szentakukjókaszentakukjóka választhatóválasztható tantárgytantárgy ◇

hiszszukjókahiszszukjóka kötelező tantárgykötelező tantárgy
kjókaaszukakjókaaszuka ◆ mama vagyvagy holnapholnap ◆ napokbannapokban
「Kjóka aszukakéki-o cukuróto omoimaszu.」 „A
napokban tortát fogok sütni.”

kjókacukjókacu ◆ zsarolászsarolás
kjókacunotegamikjókacunotegami ◆ zsarolólevélzsarolólevél
kjókacuszurukjókacuszuru ◆ megzsarolmegzsarol 「Okane meateni
kjókacusita.」 „Megzsarolta, hogy pénzhez jus-
son.” ◆ zsarolzsarol 「Uvaki-o netani kjókacu-
szareta.」 „Azzal zsarolták, hogy csalja a felesé-
gét.”

kjókacuzaikjókacuzai ◆ zsarolászsarolás
kjókagaraszukjókagaraszu ◆ temperált üvegtemperált üveg
kjókagassukukjókagassuku ◆ edzőtáboredzőtábor
kjókagirikjókagiri ◆ csakcsak mama 「Jaszúri-va kjókagiride-
szu.」 „Csak ma tartunk leárazást.” ◆ maimai nap-nap-
palpal 「Kono szensu-va kjókagiri intaiszuru.」 „Ez
a versenyző a mai nappal visszavonul.”

kjókaikjókai ◆ egyházegyház ◆ templomtemplom 「Kjókaide
kekkonsiki-o ageta.」 „Templomi esküvőnk volt.”
◇ ingurandokokkjókaiingurandokokkjókai anglikánanglikán egyházegyház ◇

katorikkukjókaikatorikkukjókai katolikuskatolikus egyházegyház ◇ szei-szei-
kókaikókai anglikánanglikán egyházegyház ◇ tóhószeikjókaitóhószeikjókai
keletikeleti ortodoxortodox egyházegyház ◇ baputeszutokjó-baputeszutokjó-
kaikai baptistabaptista egyházegyház ◇ fukuinkjókaifukuinkjókai evan-evan-
gélikusgélikus egyházegyház ◇ puroteszutantokjókaipuroteszutantokjókai
protestánsprotestáns egyházegyház ◇ meszodzsiszutokjó-meszodzsiszutokjó-
kaikai metodistametodista egyházegyház ◇ rómakatorikkukjó-rómakatorikkukjó-
kaikai római katolikus egyházrómai katolikus egyház
kjókaikjókai ◆ társaságtársaság 「Nihonhangarí júkókjó-
kai」 „Japán-Magyar Baráti Társaság” ◇ júkók-júkók-
jókaijókai baráti társaságbaráti társaság
kjókaikjókai ◆ határhatár 「Hangarítoószutoriano kjókai-
va kokodeszu.」 „Itt van Ausztria és Magyaror-
szág határa.”

kjókaidókjókaidó ◆ kápolnakápolna
kjókaidzsókenkjókaidzsóken ◆ peremfeltételperemfeltétel
kjókaihjósikikjókaihjósiki ◆ határkőhatárkő
kjókaihókjókaihó ◆ egyházi törvényegyházi törvény
kjókaiinkjókaiin ◆ egyházközösség tagjaegyházközösség tagja
kjókaikaigikjókaikaigi ◆ zsinatzsinat
kjókaikaigi-o hirakukjókaikaigi-o hiraku ◆ zsinatolzsinatol
kjókaikantátakjókaikantáta ◆ egyházi kantátaegyházi kantáta
kjókaiongakukjókaiongaku ◆ templomi zenetemplomi zene
kjókaisikjókaisi ◆ egyháztörténetegyháztörténet
kjókaiszenkjókaiszen ◆ határvonalhatárvonal ◇ meiankjókai-meiankjókai-
szenszen árnyhatárárnyhatár 「Cukino meiankjókaiszen」
„árnyhatár a Holdon”

kjókaiszengahikareteinaikjókaiszengahikareteinai ◆ határtalanhatártalan
kjókaiszen-ninarukjókaiszen-ninaru ◆ határolhatárol 「Kono micsi-va
kuno kjókaiszenninatteiru.」 „Ez az út határolja a
kerületet.”

kjókakateikjókakatei ◆ tantervtanterv
kjókakukjókaku ◆ mellkasmellkas
kjókakukjókaku ◆ lovagiasságlovagiasság
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kjókakukjókaku ◆ csáprágócsáprágó
kjókakukjókaku ◆ megfélemlítésmegfélemlítés
kjokakukjúkjokakukjú ◆ megakariocitamegakariocita
kjókakuruikjókakurui ◆ csáprágóakcsáprágóak
kjókakuszurukjókakuszuru ◆ megfélemlítmegfélemlít
kjokankjokan ◆ behemót emberbehemót ember ◆ óriásóriás
kjókankjókan ◆ azonosulásazonosulás 「Kaisano hósinni
kjókan-o oboeta.」 „Azonosultam a vállalat irány-
vonalával.” ◆ rokonszenvrokonszenv 「Kareno hacugenni
kjókansita.」 „A beszéde rokonszenvet váltott ki
bennem.” ◆ szimpátiaszimpátia 「Szono kidzsi-va doku-
sano kjókan-o joszeta.」 „A cikk szimpátiát éb-
resztett az olvasókban.”

kjókankjókan ◆ gonosztevőgonosztevő
kjókankjókan ◆ kiképzőtisztkiképzőtiszt ◆ oktatóoktató ◆ tanártanár ◇

kjósúdzsokjókankjósúdzsokjókan gépjárműoktatógépjárműoktató ◇ sidók-sidók-
jókanjókan témavezető tanártémavezető tanár
kjókankjókan ◆ kiáltáskiáltás ◆ sikolysikoly
kjókankjókan ◆ érzésérzés ◆ mellmell ◆ mellkasmellkas
kjókannórjokukjókannórjoku ◆ empátiaempátia
kjókanszeikjókanszei ◆ együttérzésegyüttérzés ◆ konszenzuáliskonszenzuális

kjókanszurukjókanszuru ◆ azonosulazonosul 「Szakkano kangaeni
kjókansita.」 „Azonosultam az író gondolatával.”
◆ rokonszenvezrokonszenvez 「Kareno kimocsini kjókansi-
teiru.」 „Rokonszenvezek az érzéseivel.”

kjoka-okjoka-o erueru ◆ engedélytengedélyt kapkap 「Hanbaino
kjoka-o eta.」 „Engedélyt kapott az árusításra.”

kjoka-okjoka-o motomerumotomeru ◆ engedélyeztetengedélyeztet
「Reszutoran-no eigjóno kjoka-o motometa.」
„Engedélyeztettem az étterem működését.” ◆ en-en-
gedélytgedélyt kérkér 「Kencsikuno kjoka-o motometa.」
„Építési engedélyt kért.”

kjoka-okjoka-o sinszeiszurusinszeiszuru ◆ engedélyeztetengedélyeztet
「Njúkokukjoka-o sinszeisita.」 „Engedélyeztet-
tem a beutazást.”

kjókarakjókara ◆ mátólmától 「Sinszeihinno hanbai-va
kjókaraszutátosimaszu.」 „Mától kezdjük árusíta-
ni az új terméket.”

kjokasokjokaso ◆ engedélyengedély
kjokasókjokasó ◆ engedélyengedély 「Tacsiirikjokasó」 „be-
lépési engedély” ◇ kenszecukjokasókenszecukjokasó építésiépítési
engedélyengedély 「Ieno kenszecukjokasó-o sutokusi-
ta.」 „Építési engedélyt kaptam a házra.” ◇ súg-súg-

jókjokasójókjokasó munkavállalásimunkavállalási engedélyengedély 「Ga-
ikokuszeki dzsúgjóin-va súgjókjokasó-o sinszeis-
ita.」 „A külföldi munkás munkavállalási enge-
délyt kért.” ◇ ródókjokasóródókjokasó munkavállalásimunkavállalási
engedélyengedély
kjókasokjókaso ◆ nyelvkönyvnyelvkönyv 「Hangarí gono
kjókaso-o dokoni oitano?」 „Hová tetted a ma-
gyar nyelvkönyvet?” ◆ tankönyvtankönyv 「Rekisino
kjókaso-o cukatte benkjósita.」 „Történelem-
könyvből tanultam.” ◇ kenteikjókasokenteikjókaso jóvá-jóvá-
hagyotthagyott tankönyvtankönyv ◇ kenteikjókasokenteikjókaso hiva-hiva-
talostalos tankönyvtankönyv ◇ súdzsikjókasosúdzsikjókaso ábécés-ábécés-
könyvkönyv
kjokaszeikjokaszei ◆ engedélyeztetésiengedélyeztetési rendszerrendszer ◆

engedélyhezengedélyhez kötéskötés 「Osirono szacuei-va kjo-
kaszeideszu.」 „A várkastély fotózása engedély-
hez kötött.”

kjokaszeidearukjokaszeidearu ◆ engedélyhezengedélyhez vanvan kötvekötve
「Jaszeidóbucuno hokaku-va kjokaszeideszu.」
„Engedélyhez kötik a vadon élő állatok befogását.”

kjokaszurukjokaszuru ◆ engedélyezengedélyez 「Kenszecu-o kjo-
kasite itadaita.」 „Engedélyezték nekünk az épít-
kezést.” ◆ engedélytengedélyt adad 「Ririku-o kjokasita.」
„Engedélyt adtak a felszállásra.” ◆ felengedfelenged
「Kaisadeintánettono rijó-va kjokaszareteinai.」
„A vállalatunknál nem engednek fel a netre.”

kjókaszurukjókaszuru ◆ megerősítmegerősít 「Anzennotame tori
simari-o kjókasita.」 „A biztonság érdekében
megerősítették az ellenőrzést.”

kjókaszurukjókaszuru ◆ civilizálcivilizál ◆ evangelizálevangelizál ◆ fel-fel-
világosítvilágosít
kjókatabirakjókatabira ◆ halotti kimonóhalotti kimonó
kjókenkjóken ◆ erőserős karkar 「Kjókenno szensu」 „erős
karú játékos”

kjókenkjóken ◆ tanáritanári tekintélytekintély ◆ vallásivallási tekin-tekin-
télytély
kjókenkjóken ◆ államhatalomállamhatalom ◆ erőserős hatalomhatalom ◆

tekintélyelvűségtekintélyelvűség
kjókenkjóken ◆ veszett kutyaveszett kutya
kjókenbjókjókenbjó ◆ veszettségveszettség
kjóken-jobószessukjóken-jobószessu ◆ veszettségveszettség ellenielleni ol-ol-
tástás
kjóken-nakjóken-na ◆ erőserős fizikumúfizikumú 「Kjókenna kar-
ada」 „erős fizikum” ◆ makkegészségesmakkegészséges
「Kare-va kjókenna hitoda.」 „Az az ember
makkegészséges.”
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kjóken-okjóken-o hacudószuruhacudószuru ◆ államhatalmiállamhatalmi esz-esz-
közökhöz nyúlközökhöz nyúl
kjókenszeidzsikjókenszeidzsi ◆ erőskezűerőskezű kormányzáskormányzás ◆

tekintélyelvű uralomtekintélyelvű uralom
kjókikjóki ◆ keskeny nyomtávkeskeny nyomtáv
kjókikjóki ◆ lovagiasságlovagiasság
kjókikjóki ◆ örömmámorörömmámor
kjókikjóki ◆ őrületőrület
kjókikjóki ◆ együttelőfordulásegyüttelőfordulás
kjókikjóki ◆ gyilkosgyilkos fegyverfegyver 「Keiszacu-va kjóki-o
micukerarenakatta.」 „A gyilkos fegyvert nem ta-
lálta a rendőrség.”

kjókikjóki ◆ kellemes meglepetéskellemes meglepetés
kjokinkjokin ◆ adakozásadakozás ◆ befizetésbefizetés ◆ hozzájá-hozzájá-
rulásrulás
kjokinkjokin ◆ emelő izomemelő izom
kjókinkjókin ◆ meghittségmeghittség 「Kjókin-o hiraite hanasi
atta.」 „Meghitt beszélgetést folytattak.” ◆ szívszív
「Kjókin-o hiraita.」 „Kitártam a szívem.”

kjókinoszatakjókinoszata ◆ őrültségőrültség 「An-na takai to-
korokara tobi oriruno-va kjókino szatada.」
„Őrültség volt olyan magasról leugrania.”

kjokinszurukjokinszuru ◆ adakozikadakozik 「Gakusakencsikuno-
tameni kjokinszuru.」 „Az iskola újjáépítésére
adakozik.”

kjókiranbuszurukjókiranbuszuru ◆ vadulvadul táncoltáncol örömébenörömében
「Sórini kjókiranbuszuru.」 „A győzelem után va-
dul táncolt örömében.”

kjókiszurukjókiszuru ◆ kellemesen meglepődikkellemesen meglepődik
kjókiszurukjókiszuru ◆ együtt fordul előegyütt fordul elő
kjókitecudókjókitecudó ◆ keskeny nyomtávú vasútkeskeny nyomtávú vasút
kjókjakukjókjaku ◆ hídpillérhídpillér
kjókjakusúkjókjakusú ◆ állócsónakállócsónak ◆ állóhajóállóhajó ◆ pon-pon-
tonton
kjokjodzsicudzsicukjokjodzsicudzsicu ◆ egymásegymás kijátszásakijátszása
◆ minden ármány bevetéseminden ármány bevetése
kjokjodzsicudzsicunokakehiki-okjokjodzsicudzsicunokakehiki-o kurihi-kurihi-
rogerurogeru ◆ próbáljákpróbálják kijátszanikijátszani egymástegymást ◆

próbálnakpróbálnak túljárnitúljárni egymásegymás eszéneszén 「Karera-
va csii-o araszoi kjokjodzsicudzsicuno kake hiki-o
kuri hirogeta.」 „A pozícióharcban próbáltak túl-
járni egymás eszén.”

kjókjúkjókjú ◆ ellátásellátás ◆ kínálatkínálat 「Dzsujóto kjók-
júnobaranszu」 „kereslet és kínálat egyensúlya”

◆ szolgáltatásszolgáltatás ◇ anteikjókjúanteikjókjú stabilstabil után-után-
pótláspótlás 「Sokurjóno anteikjókjú」 „stabil
élelmiszer-utánpótlás” ◇ dzsujótokjókjúdzsujótokjókjú
kereslet-kínálatkereslet-kínálat 「Kakaku-va dzsujóto kjókjú-
no hószokude kimaru.」 „Az árat a kereslet-
kínálat törvénye határozza meg.” ◇ sokumocuk-sokumocuk-
jókjújókjú táplálékellátástáplálékellátás ◇ sokurjókjókjúsokurjókjókjú
élelmiszer-ellátásélelmiszer-ellátás ◇ csókakjókjúcsókakjókjú túlkíná-túlkíná-
latlat 「Sidzsócsókakjókjú」 „piaci túlkínálat” ◇

denrjokukjókjúdenrjokukjókjú villamosenergia-ellátásvillamosenergia-ellátás ◇

denrjokukjókjúdenrjokukjókjú áramszolgáltatásáramszolgáltatás 「Denr-
jokukjókjúga icsidzsikantodaeta.」 „Egy órára
megszakadt az áramszolgáltatás.” ◇ ródórjokuk-ródórjokuk-
jókjújókjú munkaerő-kínálatmunkaerő-kínálat
kjókjúbuszokukjókjúbuszoku ◆ ellátási hiányellátási hiány
kjókjúgenkjókjúgen ◆ beszerzési forrásbeszerzési forrás
kjókjúgjósakjókjúgjósa ◆ beszállítóbeszállító
kjókjúkadzsókjókjúkadzsó ◆ túlkínálattúlkínálat
kjókjúkaisakjókjúkaisa ◆ szolgáltatócégszolgáltatócég
kjókjúkatakjókjúkata ◆ túlkínálattúlkínálat
kjókjúkoszutokjókjúkoszuto ◆ szolgáltatás költségeszolgáltatás költsége
kjókjúmókjókjúmó ◆ ellátóellátó hálózathálózat 「Denrjokukjók-
júmó」 „villamosenergia-ellátó hálózat”

kjókjú-okjókjú-o tomerutomeru ◆ elzárelzár 「Gaszu dai-o ha-
ravanakattanode kjókjú-o tomerareta.」 „Nem fi-
zettem a gázt, ezért elzárták.” ◆ megszüntetimegszünteti azaz
utánpótlástutánpótlást 「Buhinno kjókjú-o tomerareta.」
„Megszüntették az alkatrész-utánpótlást.”

kjókjúrjókjókjúrjó ◆ állományállomány 「Ofiszubiruno kjókjúr-
jóga fueta.」 „Nőtt az irodaház-állomány.” ◆ ki-ki-
bocsátottbocsátott mennyiségmennyiség ◇ kaheikjókjúrjókaheikjókjúrjó
pénzkínálatpénzkínálat ◇ cúkakjókjúrjócúkakjókjúrjó pénzállománypénzállomány
◇ cúkakjókjúrjócúkakjókjúrjó pénzkínálatpénzkínálat
kjókjúsakjókjúsa ◆ szállítmányozószállítmányozó ◆ szolgáltatószolgáltató
◇ jukecukjókjúsajukecukjókjúsa vérdonorvérdonor ◇ jukecukjók-jukecukjók-
júsajúsa véradóvéradó
kjókjúszurukjókjúszuru ◆ adagoladagol 「Kono ben-va kúki-o
kjókjúszuru.」 „Ez a szelep adagolja a levegőt.” ◆

biztosítbiztosít 「Anata-va kono szeihin-o maicukiitte-
irjó kjókjúdekimaszuka?」 „Tud biztosítani min-
den hónapban egy bizonyos mennyiséget ebből az
áruból?” ◆ ellátellát 「Hinandzsoni tabe mono-o
kjókjúsita.」 „A menekülttábort ellátta étellel.” ◆

szolgáltatszolgáltat 「Kono kaisaga denki-o kjókjúsitei-
maszu.」 „Ez a cég szolgáltatja az áramot.”

kjokkaikjokkai ◆ félreértelmezésfélreértelmezés ◆ félremagyará-félremagyará-
zászás
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kjokkaiszurukjokkaiszuru ◆ félreértelmezfélreértelmez 「Kiszoku-o
kjokkaisita.」 „Félreértelmezte a szabályt.” ◆ fél-fél-
remagyarázremagyaráz 「Kareno kotoba-o koini kjokkaisi-
ta.」 „Szándékosan félremagyaráztam a szavait.”

kjokkeikjokkei ◆ haláloshalálos ítéletítélet ◆ legsúlyosabblegsúlyosabb
ítéletítélet 「Kjokkei-o soszareta.」 „A legsúlyosabb
ítéletet szabták ki rá.”

kjokkókjokkó ◆ sarki fénysarki fény
kjokókjokó ◆ lebonyolításlebonyolítás
kjokókjokó ◆ fikciófikció ◆ kitalációkitaláció
kjókókjókó ◆ erőszakkal végrehajtáserőszakkal végrehajtás
kjókókjókó ◆ hajthatatlansághajthatatlanság
kjókókjókó ◆ pánikpánik ◆ rémületrémület ◆ válságválság 「Kin-
júkjókó」 „pénzügyi válság” ◆ zűrzavarzűrzavar ◇ kjó-kjó-
kódzsótaikódzsótai válságosválságos állapotállapot 「Keizai-va kjó-
kódzsótaini ocsiitta.」 „A gazdaság válságos álla-
potba került.” ◇ daikjókódaikjókó nagynagy gazdaságigazdasági vi-vi-
lágválságlágválság
kjókókjókó ◆ mellüregmellüreg
kjókókjókó ◆ brutalitásbrutalitás ◆ erőszakerőszak ◆ erőszakoserőszakos
cselekménycselekmény 「Dzsútakugaideno kjókó」 „lakó-
övezetben elkövetett erőszakos cselekmény” ◆

szörnyűszörnyű tetttett 「Gamanno genkaide kjókóni oj-
onda.」 „Tűrőképessége határához érve szörnyű
tettre vetemedett.”

kjókókjókó ◆ pápapápa
kjokocukjokocu ◆ ugrócsontugrócsont
kjókocukjókocu ◆ mellcsontmellcsont ◆ szegycsontszegycsont
kjókocuheikjókocuhei ◆ szegycsontmarkolatszegycsontmarkolat
kjókócsakurikukjókócsakuriku ◆ erőszakos leszálláserőszakos leszállás
kjókócsókjókócsó ◆ pápaipápai kúriakúria ◆ SzentszékSzentszék ◆ Va-Va-
tikántikán
kjókódzsótaikjókódzsótai ◆ fejvesztettségfejvesztettség ◆ válsá-válsá-
gosgos állapotállapot 「Keizai-va kjókódzsótaini ocsiit-
ta.」 „A gazdaság válságos állapotba került.”

kjókógunkjókógun ◆ erőltetett meneterőltetett menet
kjókógundekjókógunde ◆ rohamtempóbanrohamtempóban 「Icukakanno
kjókógundejóroppa-o mavatta.」 „Öt napos ro-
hamtempóban végigutaztuk Európát.”

kjókóhakjókóha ◆ vaskalaposvaskalapos
kjókóhókikjókóhóki ◆ kötelező jogszabálykötelező jogszabály
kjókokjúkjókokjú ◆ mellkasi légzésmellkasi légzés
kjokokukjokoku ◆ egész nemzetegész nemzet ◆ egész országegész ország

kjókokukjókoku ◆ erőserős országország 「Szakká kjókoku」
„fociban erős ország” ◆ nagyhatalomnagyhatalom ◆ világ-világ-
hatalomhatalom ◇ gundzsikjókokugundzsikjókoku katonaikatonai nagy-nagy-
hatalomhatalom
kjókokukjókoku ◆ kanyonkanyon ◆ szurdokszurdok
kjókokukjókoku ◆ szülőföldszülőföld
kjokokuicscsikjokokuicscsi ◆ nemzeti egységnemzeti egység
kjokokuicscsinaikakukjokokuicscsinaikaku ◆ nemzetinemzeti egység-egység-
kormánykormány
kjokonkjokon ◆ imagináriusimaginárius gyökgyök ◆ képzetesképzetes
gyökgyök
kjokonkjokon ◆ araara ◆ eljegyzéseljegyzés ◆ jegyesjegyes
kjókonakjókona ◆ erőserős 「Kjókona isi-o motteiru.」
„Erős akarata van.” ◆ szilárdszilárd 「Kjókona sin-
nenda.」 „Szilárd a meggyőződése.”

kjókónakjókóna ◆ drasztikusdrasztikus 「Kjókóna sudan-o tot-
ta.」 „Drasztikus eszközökhöz nyúlt.” ◆ ellent-ellent-
mondástmondást nemnem tűrőtűrő 「Kjókóna taido-o toru.」
„Ellentmondást nem tűrő hozzáállása volt.” ◆

hajthatatlanhajthatatlan 「Kjókóna iken-o motteiru.」
„Hajthatatlan meggyőződése van.” ◆ kötiköti azaz
ebet a karóhozebet a karóhoz
kjókónikjókóni ◆ hajthatatlanulhajthatatlanul 「Iken-o kjókóni
sucsósita.」 „Hajthatatlanul kitartott a véleménye
mellett.” ◆ határozottanhatározottan 「Keikaku-o kjókóni
hantaisita.」 „Határozottan ellenezte a tervet.”

kjókoniszurukjókoniszuru ◆ megerősítmegerősít 「Subi-o kjókonis-
ita.」 „Megerősítette a védelmet.” ◆ megszilár-megszilár-
dítdít 「Kizuna-o kjókonisita.」 „Megszilárdította a
kapcsolatukat.”

kjókónitteikjókónittei ◆ lehetetlen ütemtervlehetetlen ütemterv
kjokónokjokóno ◆ fiktívfiktív 「Szakka-va kjokóno szekai-o
egaiita.」 „A szerző egy fiktív világról írt.” ◆ kita-kita-
láltlált 「Dóvani-va taitei kjokóno dzsinbucuga tó-
dzsószuru.」 „A mesékben általában kitalált sze-
mélyek szerepelnek.”

kjókonogorokjókonogoro ◆ mostanábanmostanában 「Kimi-o omoi
daszu kjókono gorodeszu.」 „Mostanában sok-
szor gondolok rád.”

kjókóroszenkjókóroszen ◆ keménykemény vonalvonal ◆ keményvo-keményvo-
nalasságnalasság
kjókósiszecukjókósiszecu ◆ nunciusnuncius ◆ pápai követpápai követ
kjókószaikecukjókószaikecu ◆ kierőszakoltkierőszakolt megszava-megszava-
zászás
kjókószakukjókószaku ◆ drasztikus intézkedésdrasztikus intézkedés

19501950 kjokkaiszuru kjokkaiszuru – kjókószaku kjókószaku AdysAdys



kjokószurukjokószuru ◆ lebonyolítlebonyolít 「Kinensikiten-o
kjokósita.」 „Lebonyolította a megemlékezést.”

kjókószurukjókószuru ◆ erőszakkalerőszakkal véghezvéghez viszvisz
「Hogosugitekina szeiszaku-o kjókósita.」 „Erő-
szakkal véghez vitte a protekcionista intézkedé-
seket.” ◆ haha törik,törik, haha szakadszakad végrehajtvégrehajt
「Keikaku-o kjókószuru.」 „Ha törik, ha szakad
végrehajtja a tervet.” ◆ kierőszakolkierőszakol 「Jatóno
teikó-o osi kiri, szaikecu-o kjókósita.」 „Az ellen-
zék tiltakozása ellenére kierőszakolta a megszava-
zást.”

kjókotobakjókotoba ◆ kiotói nyelvjáráskiotói nyelvjárás
kjokukjoku ◆ daldal 「Tanosii kjoku-o utatta.」 „Eléne-
keltem egy vidám dalt.” ◆ dallamdallam 「Kasi-va vas-
zuretakedo, kjoku-va oboeteiru.」 „A szövegét el-
felejtettem, de a dallamára emlékszem.” ◆ számszám
「Radzsiode bokuno szukina kjokuga nagarete-
ita.」 „A rádióban a kedvenc számom ment.” ◆

szerzeményszerzemény ◆ zeneműzenemű 「Daiszukina kjoku.」
„Imádott zenemű.” ◆ zeneszámzeneszám ◇ atarikjokuatarikjoku
slágersláger 「Kono sídí-va atari kjokude ippai.」 „Ez
a CD tele van slágerekkel.” ◇ ikkjokumeikkjokume elsőelső
zeneszámzeneszám ◇ gakkikjokugakkikjoku hangszereshangszeres műmű ◇

gassókjokugassókjoku karénekkarének ◇ gassókjokugassókjoku kórus-kórus-
műmű ◇ sinkjokusinkjoku újúj zeneműzenemű ◇ sinkjokusinkjoku újúj daldal
◇ szószókjokuszószókjoku halottihalotti zenezene ◇ szószókjo-szószókjo-
kuku gyászzenegyászzene ◇ cuikakjokucuikakjoku bónuszdalbónuszdal ◇

dókóikjokudókóikjoku egyegy kaptafárakaptafára készüléskészülés 「Szai-
kinno eiga-va doremo dókóikjokuda.」 „A mai fil-
mek mind egy kaptafára készülnek.” ◇ pianok-pianok-
jokujoku zongoradarabzongoradarab 「Muzukasiipiano kjoku-o
hiita.」 „Nehéz zongoradarabot játszott.” ◇ hit-hit-
tokjokutokjoku slágersláger ◇ hittokjokuhittokjoku sikeressikeres zene-zene-
műmű ◇ hittokjokuhittokjoku felkapottfelkapott számszám ◇ hittok-hittok-
jokujoku sikerszámsikerszám
kjokukjoku ◆ csúcscsúcs 「Sihonsugiga hattenno kjokuni
tah-sita.」 „A kapitalizmus fejlődése csúcsára
ért.” ◆ póluspólus ◆ sarksark ◆ saroksarok ◆ végletvéglet 「Fu-
unno kjokuniaru.」 „Végletekig balszerencsés.” ◆

végsővégső határhatár 「Zecubóno kjokuniaru.」 „A két-
ségbeesés végső határán van.” ◇ inkjokuinkjoku nega-nega-
tívtív póluspólus ◇ kjokuzahjókjokuzahjó polárkoordinátapolárkoordináta ◇

dzsikjokudzsikjoku mágnesesmágneses saroksarok ◇ dzsikjokudzsikjoku
mágnesesmágneses póluspólus ◇ szeikjokuszeikjoku pozitívpozitív póluspólus
◇ nankjokunankjoku Déli-sarkDéli-sark ◇ hantainokjokuhantainokjoku el-el-
lenpóluslenpólus 「Dzsisakuno hantaino kjoku」 „mág-
nes ellenpólusa” ◇ fukjokufukjoku negatívnegatív póluspólus ◇

hokkjokuhokkjoku Északi-sarkÉszaki-sark ◇ jókjokujókjoku pozitívpozitív
póluspólus

kjokukjoku ◆ állomásállomás 「Hószókjoku-va hószó-o tei-
sisita.」 „A rádióállomás beszüntette az adást.” ◆

hivatalhivatal ◆ irodairoda ◆ központközpont 「Ikjoku」 „gon-
dozóközpont” ◆ partiparti 「Go-o ikkjokuutta.」
„Játszottam egy gópartit.” ◆ postahivatalpostahivatal ◆

telefonközponttelefonközpont ◇ iminkjokuiminkjoku bevándorlásibevándorlási
hivatalhivatal 「Csiikino iminkjokuni toi avaszeteku-
daszai.」 „Kérjük érdeklődjék a területileg illeté-
kes bevándorlási hivatalnál!” ◇ dzsimukjokudzsimukjoku
titkárságtitkárság ◇ denvakjokudenvakjoku távbeszélőtávbeszélő állo-állo-
másmás ◇ denvakjokudenvakjoku telefonközponttelefonközpont ◇ njúko-njúko-
kukanrikjokukukanrikjoku bevándorlásibevándorlási hivatalhivatal 「Njú-
kokukanrikjokuni njúkoku-o kjohiszareta.」 „A
bevándorlási hivatal megtagadta, hogy belépjen az
országba.”

kjokúkjokú ◆ szélsőjobbszélsőjobb
kjókukjóku ◆ egyházközösségegyházközösség ◆ parókiaparókia ◆ plé-plé-
bániabánia
kjókukjóku ◆ humoros haikuhumoros haiku
kjókukjóku ◆ alázatalázat ◆ félelemmelfélelemmel vegyültvegyült tisz-tisz-
telettelet
kjokuadzsiszasikjokuadzsiszasi ◆ sarki csérsarki csér
kjokubakjokuba ◆ lóakrobatikalóakrobatika ◆ lovaslovas akrobati-akrobati-
kaka
kjokubadankjokubadan ◆ vándorcirkuszvándorcirkusz
kjokubankjokuban ◆ előhívószámelőhívószám ◆ hívószámhívószám ◆ kör-kör-
zetszámzetszám 「Ano sino( denvano) kjokuban-va iku-
cudeszuka?」 „Mi a körzetszáma annak a város-
nak?” ◇ sigaikjokubansigaikjokuban körzetikörzeti hívószámhívószám ◇

sinaikjokubansinaikjokuban helyi hívószámhelyi hívószám
kjokubasikjokubasi ◆ lovas akrobatalovas akrobata
kjokubinokjokubino ◆ mikroszkopikusmikroszkopikus
kjókubokusikjókubokusi ◆ plébánosplébános
kjokubukjokubu ◆ egyegy részrész ◆ genitálisgenitális részrész ◆ neminemi
szervszerv
kjokubugingagunkjokubugingagun ◆ LokálisLokális GalaxiscsoportGalaxiscsoport

kjokubumaszuikjokubumaszui ◆ helyihelyi érzéstelenítésérzéstelenítés
「Kjokubumaszui-o kakeru.」 „Helyi érzéstelení-
tést alkalmaz.”

kjokubunokjokubuno ◆ helyihelyi 「Hizaga kjokubukanszensi-
ta.」 „Helyi fertőzést kapott a térde.” ◆ lokálislokális
◇ kjokubumaszuikjokubumaszui helyihelyi érzéstelenítésérzéstelenítés
「Kjokubumaszui-o kakeru.」 „Helyi érzéstelení-
tést alkalmaz.”
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kjokubutekinakjokubutekina ◆ helyihelyi 「Kjokubutekina ita-
mi.」 „Helyi fájdalom.”

kjokucsikjokucsi ◆ helyihelyi jellegjelleg 「Kjokucsikaikecu」
„helyi jellegű megoldás”

kjokucsikjokucsi ◆ sarkoksarkok ◆ sarkvidéksarkvidék 「Kjokucsió-
dan hikó」 „sarkvidék feletti repülés” ◆ világvilág
végevége
kjokucsikjokucsi ◆ tökéletestökéletes fokfok 「Geidzsucuno kjo-
kucsini tah-sita.」 „Elérte a művészet tökéletes
fokát.” ◇ binokjokucsibinokjokucsi tökéletes szépségtökéletes szépség
kjokucsikjokucsi ◆ szélsőértékszélsőérték
kjokucsifúkjokucsifú ◆ helyi szélhelyi szél ◆ helyi szelekhelyi szelek
kjokucsifunszókjokucsifunszó ◆ helyihelyi konfliktuskonfliktus ◆ helyihelyi
viszályviszály
kjokucsikaszurukjokucsikaszuru ◆ korlátozkorlátoz
kjokucsikenkjokucsiken ◆ sarkvidéksarkvidék
kjokucsikikókjokucsikikó ◆ helyi klímahelyi klíma
kjokucsikisókjokucsikisó ◆ helyi időjáráshelyi időjárás
kjokucsisokubucukjokucsisokubucu ◆ sarkvidéki növénysarkvidéki növény
kjokucsiszenkjokucsiszen ◆ helyihelyi háborúháború ◆ korlátozottkorlátozott
háborúháború
kjokucsiszenszókjokucsiszenszó ◆ helyihelyi háborúháború ◆ helyihelyi
konfliktuskonfliktus ◆ korlátozott háborúkorlátozott háború
kjokucsitankenkjokucsitanken ◆ sarkvidéki expedíciósarkvidéki expedíció
kjokucsitankenkakjokucsitankenka ◆ sarkkutatósarkkutató
kjokucsitekinakjokucsitekina ◆ helyenkéntihelyenkénti 「Kjokucsitek-
ina góuga joszószareru.」 „Helyenkénti felhősza-
kadások várhatók.” ◆ helyihelyi 「Kjokucsitekina ki-
sógensó.」 „Helyi természeti jelenség.” ◆ szór-szór-
ványosványos 「Kjokucsitekina amega furiszódeszu.」
„Szórványos esőzések várhatók.”

kjokucsitekinikjokucsitekini ◆ helyenkénthelyenként 「Kjokucsiteki-
ni kion-va jondzsúdo-o koeru.」 „A hőmérséklet
helyenként meghaladja a 40 fokot.” ◆ szórvá-szórvá-
nyosannyosan 「Kjokucsitekini amega furiszódeszu.」
„Szórványos esőzések várhatók.”

kjokucsókjokucsó ◆ dallamdallam 「Akarui kjokucsóno uta-o
utatteiru.」 „Vidám dallamú dalt énekel.”

kjokucsókjokucsó ◆ hivatalvezetőhivatalvezető
kjokucsokukjokucsoku ◆ egyenesegyenes vagyvagy görbegörbe ◆ jójó
vagy rosszvagy rossz
kjokucsótanpakjokucsótanpa ◆ UHFUHF ◆ ultramagasultramagas frek-frek-
venciavencia

kjokudaikjokudai ◆ maximummaximum ◆ rendkívülirendkívüli nagyságnagyság
「Kjokusókara kjokudaimade szamazamana dó-
bucugairu.」 „Rendkívül nagy és rendkívül kicsi
állatok is vannak.”

kjokudaicsikjokudaicsi ◆ maximumértékmaximumérték 「Kanszúno
kjokudaicsi」 „függvény maximumértéke”

kjokudainokjokudaino ◆ maximálismaximális 「Kjokudaino taijó-
kacudó.」 „Maximális naptevékenység.” ◆ mér-mér-
hetetlenhetetlen 「Kareni kjokudaino kucú-o ataeta.」
„Mérhetetlen szenvedést okozott neki.” ◆ óriásióriási
「Kjokudaino ginga」 „óriási galaxis”

kjokúdantaikjokúdantai ◆ szélsőjobboldaliszélsőjobboldali csoportcsoport ◆

szélsőjobboldali szervezetszélsőjobboldali szervezet
kjokudokjokudo ◆ rendkívüli mértékrendkívüli mérték
kjokudomekjokudome ◆ postánpostán maradómaradó ◆ postánpostán őr-őr-
zöttzött ◆ poste restanteposte restante
kjokudomejúbinkjokudomejúbin ◆ postánpostán maradómaradó külde-külde-
ménymény ◆ poste restante küldeményposte restante küldemény
kjokudonikjokudoni ◆ irdatlanulirdatlanul 「Cúkindzsini densa-
va kjokudoni konzacusiteiru.」 „A munkába járás
ideje alatt irdatlanul sokan vannak a vonaton.” ◆

mértéktelenülmértéktelenül ◆ rendkívülrendkívül 「Inuno súkaku-
va kjokudoni binkanda.」 „A kutyának rendkívül
jó a szaglása.”

kjokudonokjokudono ◆ irdatlanirdatlan 「Kjokudono kikenni-
szaraszareta.」 „Irdatlan veszélynek tették ki.” ◆

mértéktelenmértéktelen 「Kjokudono kincsó」 „mértékte-
len feszültség” ◆ nagyfokúnagyfokú 「Kjokudono kins-
idearu.」 „Nagyfokú rövidlátása van.” ◆ óriásióriási
「Kjokudono kjófu」 „óriási félelem”

kjokudonohinkonkjokudonohinkon ◆ mélyszegénységmélyszegénység 「Szei-
dzsino eikjóde kokumin-va kjokudono hinkonni
ocsiitta.」 „A politikusok mélyszegénységbe taszí-
tották az országot.”

kjokudzsicukjokudzsicu ◆ felkelő napfelkelő nap
kjokudzsicudaidzsusókjokudzsicudaidzsusó ◆ FelkelőFelkelő NapNap ér-ér-
demrend nagyszalagjademrend nagyszalagja
kjokudzsicukikjokudzsicuki ◆ felkelő napos zászlófelkelő napos zászló
kjokudzsicusókjokudzsicusó ◆ Felkelő Nap érdemrendFelkelő Nap érdemrend
kjokudzsicusótenkjokudzsicusóten ◆ eleven lendületeleven lendület
kjokufusikjokufusi ◆ CsüfuCsüfu
kjokugaikjokugai ◆ kívülálláskívülállás
kjokugaicsúricukjokugaicsúricu ◆ semleges kívülállássemleges kívülállás
kjokugaicsúricukokukjokugaicsúricukoku ◆ semleges országsemleges ország
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kjokugainitacukjokugainitacu ◆ kívülkívül álláll 「Kjokugaini tatte
dzsikenno keika-o mimamoru kotonisita.」 „Úgy
döntöttem kívül állóként szemlélem majd az ese-
ményeket.”

kjokugaisakjokugaisa ◆ kívülállókívülálló
kjokugaisanoikenkjokugaisanoiken ◆ kívülálló véleményekívülálló véleménye
kjokugeikjokugei ◆ akrobatikaakrobatika 「Takeumano
kjokugei-o hirósita.」 „Gólyalábas akrobatikát
mutatott be.” ◇ kúcsúkjokugeikúcsúkjokugei légtornász-légtornász-
mutatványmutatvány
kjokugeisikjokugeisi ◆ akrobataakrobata 「Szákaszuno kjokuge-
isininaritaideszu.」 „Cirkuszi akrobata szeretnék
lenni!” ◆ artistaartista
kjokugenkjokugen ◆ merész állításmerész állítás
kjokugenkjokugen ◆ határhatár 「Nintaino kjokugenni tacsi-
sita.」 „Tűrőképessége határához ért.” ◆ határ-határ-
értékérték ◆ végsővégső határhatár 「Ningenno nórjokuno
kjokugenni tacsisita.」 „Az emberi képesség vég-
ső határait feszegeti.”

kjokugenkjokugen ◆ korlátozódáskorlátozódás
kjokugencujoszakjokugencujosza ◆ szakítószilárdságszakítószilárdság
kjokugencsikjokugencsi ◆ határértékhatárérték
kjokugendzsótaikjokugendzsótai ◆ kritikuskritikus helyzethelyzet
「Szeisino kjokugen-jótaini okareta.」 „Élet-halál
helyzetbe kerültem.”

kjokugenmadekjokugenmade ◆ végletekigvégletekig 「Kjokugen-
made szecujakusita.」 „Végletekig takarékosko-
dott.”

kjokugenszurebakjokugenszureba ◆ nemnem hazudokhazudok 「Kjoku-
genszureba gosintai-va nandemoii.」 „Nem hazu-
dok, bármi jó szentélybálványnak.”

kjokugenszurukjokugenszuru ◆ merimeri állítaniállítani 「Darenide-
modekiru, to kjokugenszuru.」 „Azt meri állítani,
hogy bárki képes erre.” ◆ odáigodáig megymegy 「Szei-
funado hicujónaito kjokugensita.」 „Odáig ment,
hogy szükségtelennek nevezte a kormányt.”

kjokugenszurukjokugenszuru ◆ egy részére korlátozegy részére korlátoz
kjokugikjokugi ◆ akrobatamutatványakrobatamutatvány ◆ akrobati-akrobati-
kaka
kjokugihikókjokugihikó ◆ műrepülésműrepülés
kjokuhicukjokuhicu ◆ ferdítésferdítés
kjokuhidóbucukjokuhidóbucu ◆ echinodermataechinodermata ◆ tüskés-tüskés-
bőrűbőrű
kjokuhidóbucumonkjokuhidóbucumon ◆ tüskésbőrűektüskésbőrűek

kjokuhokukjokuhoku ◆ legészakibblegészakibb részrész 「Kjokuhoku-
no csi-o funda hito」 „legészakibb területre lépett
ember”

kjokuhokusogokjokuhokusogo ◆ paleoszibériai nyelvekpaleoszibériai nyelvek
kjókuiinkjókuiin ◆ kurátorkurátor
kjokuikikjokuiki ◆ sarkvidéksarkvidék
kjokuinkjokuin ◆ hivatalihivatali alkalmazottalkalmazott ◆ hivatal-hivatal-
noknok ◇ hensúkjokuinhensúkjokuin szerkesztőségiszerkesztőségi alkal-alkal-
mazottmazott 「Sinbunno hensúkjokuin」 „újság szer-
kesztőségének alkalmazottja” ◇ júbinkjokuinjúbinkjokuin
postahivatal alkalmazottjapostahivatal alkalmazottja
kjokujakjokuja ◆ sarkvidéki éjszakasarkvidéki éjszaka
kjokujókjokujó ◆ főnévragozásfőnévragozás ◆ ragozásragozás
kjokukakukjokukaku ◆ másodlagosmásodlagos embriózsákembriózsák mag-mag-
jaja
kjokumekjokume ◆ dikdik 「Nikjokumekara netesimatta.」
„A második zeneszámnál elaludtam.”

kjokumenkjokumen ◆ görbe felületgörbe felület
kjokumenkjokumen ◆ állásállás 「Kono kjokumenkara óte-
o ucuno-va muzukasikatta.」 „Nehéz volt ebből
az állásból mattot adni.” ◆ helyzethelyzet 「Kono
kjokumen-o dakaiszuru.」 „Kiutat talál a helyzet-
ből.”

kjókuminkjókumin ◆ egyházközösségegyházközösség
kjokumokukjokumoku ◆ műsorszámműsorszám 「Enszójoteino
kjokumoku-o gosókaisimaszu.」 „Ismertetjük a
koncert műsorszámait.” ◇ enszókjokumokuenszókjokumoku
koncert programjakoncert programja
kjókunkjókun ◆ leckelecke 「Ókina kjókundatta.」 „Jó lec-
ke volt.” ◆ tanulságtanulság 「Okotta kotokara kjókun-
o eru.」 „Levonja a tanulságot a történtekből.” ◇

kjókun-okjókun-o erueru leszűrileszűri aa tanulságottanulságot 「Kono
aidano keikenkara kjókun-o eta.」 „Leszűrtem a
tanulságot a múltkori esetből.”

kjókun-okjókun-o erueru ◆ leszűrileszűri aa tanulságottanulságot 「Kono
aidano keikenkara kjókun-o eta.」 „Leszűrtem a
tanulságot a múltkori esetből.”

kjókunokjókaikjókunokjókai ◆ plébániatemplomplébániatemplom
kjokunorikjokunori ◆ akrobatikus vezetésakrobatikus vezetés
kjókun-okjókun-o tarerutareru ◆ beolvasbeolvas 「Csicsioja-va mu-
szukoni mukatte kjókun-o tareta.」 „Az apa beol-
vasott a fiának.”

kjókuntekinakjókuntekina ◆ tanulságostanulságos 「Kjókuntekina
gúva」 „tanulságos tanítómese”
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kjoku-o cukerukjoku-o cukeru ◆ megzenésítmegzenésít
kjoku-o cukurukjoku-o cukuru ◆ zenét komponálzenét komponál
kjoku-o kanaderukjoku-o kanaderu ◆ zenélzenél
kjokuricukjokuricu ◆ görbületgörbület ◇ kúkan-nokjokuricukúkan-nokjokuricu
térgörbülettérgörbület
kjokuricuenkjokuricuen ◆ görbületi körgörbületi kör ◆ simulókörsimulókör
kjokuricuhankeikjokuricuhankei ◆ görbületi sugárgörbületi sugár
kjokurjókjokurjó ◆ maximálismaximális adagadag 「Kjokurjócsó-
ka」 „maximális adag túllépése” ◆ maximálismaximális
dózisdózis 「Kuszuri-o kjokurjóidzsóni tójosita.」
„Maximális dózist túllépő gyógyszermennyiséget
adott.” ◆ maximális gyógyszeradagmaximális gyógyszeradag
kjokurjokukjokurjoku ◆ mindenminden erővelerővel 「Kjokurjoku-
dorjokusimaszu.」 „Minden erővel igyekezni fo-
gok.”

kjokurjúszurukjokurjúszuru ◆ meandervonalatmeandervonalat írír lele 「Ko-
no kava-va kjokurjúsiteiru.」 „Ez a folyó mean-
dervonalat ír le.”

kjokuronkjokuron ◆ szélsőséges érvszélsőséges érv
kjokuronszurebakjokuronszureba ◆ kegyetlenkegyetlen leszekleszek 「Kjo-
kuronszurebakono szakuhin-va daszakuda.」
„Kegyetlen leszek: ez a mű csapnivaló.”

kjokusahókjokusahó ◆ magasmagas röptűröptű ágyúágyú ◆ taracktarack ◆

tarackágyútarackágyú
kjokúsidósakjokúsidósa ◆ szélsőjobboldali vezetőszélsőjobboldali vezető
kjokusokjokuso ◆ bizonyosbizonyos helyhely ◆ genitálisgenitális részrész ◆

helyi részhelyi rész ◆ nemi szervnemi szerv
kjokusókjokusó ◆ minimumminimum ◆ rendkívülirendkívüli kicsiségkicsiség ◆

végtelen apróságvégtelen apróság
kjokusócsikjokusócsi ◆ minimumértékminimumérték 「Kanszúno kjo-
kusócsi」 „függvény minimumértéke”

kjokusókakjokusóka ◆ minimalizálásminimalizálás
kjokusomaszuikjokusomaszui ◆ helyihelyi érzéstelenítésérzéstelenítés
「Asino sudzsucu-va kjokusomaszuide okonai-
maszu.」 „A lábműtétet helyi érzéstelenítéssel
végzik.”

kjokusónokjokusóno ◆ elenyészőelenyésző 「Kjokusónoszaizu」
„elenyésző méret” ◆ mikroszkopikusmikroszkopikus 「Szaikin-
no kjokusóno szekai.」 „A baktériumok mikrosz-
kopikus világa.” ◆ mikroszkopikusmikroszkopikus méretűméretű
「Kjokusóno musi.」 „Mikroszkopikus méretű
bogár.” ◆ pirinyópirinyó 「Kjokusóno ie」 „pirinyó há-
zikó” ◆ végtelenülvégtelenül apróapró 「Kjokusóno cubu.」
„Végtelenül apró szemcse.” ◆ végtelenülvégtelenül kicsikicsi
「Kjokusóno ten」 „végtelenül kicsi pont”

kjokusosikecujakukjokusosikecujaku ◆ helyihelyi vérzéscsillapí-vérzéscsillapí-
tótó
kjokusotekinakjokusotekina ◆ helyihelyi
kjokusotekinikjokusotekini ◆ helyileghelyileg 「Maszui-va kjoku-
sotekini kiita.」 „Az érzéstelenítés helyileg ha-
tott.”

kjokuszakjokusza ◆ szélsőbalszélsőbal
kjokuszadantaikjokuszadantai ◆ szélsőbaloldaliszélsőbaloldali csoportcsoport
◆ szélsőbaloldali szervezetszélsőbaloldali szervezet
kjokuszecukjokuszecu ◆ hányattatáshányattatás ◆ kanyargáskanyargás ◆

tekervényességtekervényesség
kjokuszecugaóikjokuszecugaói ◆ hányattatotthányattatott 「Kjokusz-
ecuga ói dzsinszeidatta.」 „Hányattatott élete
volt.” ◆ tekervényestekervényes 「Kjokuszecuga ói sószec-
udeszu.」 „Tekervényes novella.”

kjokuszecunoóikjokuszecunoói ◆ kacskaringóskacskaringós 「Kjokusz-
ecuno ói kaiganszen」 „kacskaringós partvonal”
◆ kanyargóskanyargós 「Kjokuszecuno ói micsidesita.」
„Kanyargós út volt.” ◇ ujokjokuszecunoóiujokjokuszecunoói há-há-
nyattatottnyattatott 「Ujokjokuszecuno ói sógai」 „há-
nyattatott élet” ◇ ujokjokuszecunoóiujokjokuszecunoói teker-teker-
vényesvényes 「Ujokjokuszecuno ói hanasi」 „tekervé-
nyes történet”

kjokuszecuszurukjokuszecuszuru ◆ kanyarogkanyarog 「Micsi-va kjo-
kuszecusiteiru.」 „Az út kanyarog.”

kjokuszeikjokuszei ◆ polárispoláris ◆ polaritáspolaritás 「Dencsino
kjokuszei-o kaeta.」 „Felcseréltem az elem polari-
tását.” ◆ polarizációpolarizáció ◇ mukjokuszeimukjokuszei apolárisapoláris
「Mukjokuszeijózai」 „apoláris oldószer”

kjokuszeibunsikjokuszeibunsi ◆ polárispoláris molekulamolekula ◇ mukjo-mukjo-
kuszeibunsikuszeibunsi apoláris molekulaapoláris molekula
kjokuszei-okjokuszei-o mocumocu ◆ polarizáltpolarizált 「Mizubunsi-
va kjokuszei-o mocu.」 „A vízmolekula polari-
zált.”

kjokúszeitókjokúszeitó ◆ szélsőjobboldali pártszélsőjobboldali párt
kjokuszenkjokuszen ◆ görbegörbe ◆ görbegörbe vonalvonal 「Kjo-
kuszento csokuszen」 „görbe és egyenes vonal”
◇ siszúkjokuszensiszúkjokuszen exponenciálisexponenciális görbegörbe ◇

heikjokuszenheikjokuszen zártzárt görbegörbe ◇ bedzsekjoku-bedzsekjoku-
szenszen Bézier-görbeBézier-görbe
kjokuszenbikjokuszenbi ◆ molettségmolettség
kjokuszenbinoarukjokuszenbinoaru ◆ molettmolett ◆ telttelt idomúidomú
「Kjokuszenbinoaru dzsoszei」 „telt idomú nő”

kjokuszen-undókjokuszen-undó ◆ görbe vonalú mozgásgörbe vonalú mozgás
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kjokuszókjokuszó ◆ alapmotívumalapmotívum 「Umi-o nagamena-
gara kjokuszó-o netta.」 „A tengerben gyönyör-
ködve dolgozta ki a zene alapmotívumát.” ◆ ze-ze-
neinei alapgondolatalapgondolat 「Kjokuszó-o kandzsi totte
utatta.」 „A zenei alapgondolatot átérezve éne-
kelt.” ◆ zeneizenei ihletihlet 「Donau gavano nagarekara
kjokuszó-o eta.」 „A Duna folyásából merítette
zenei ihletét.”

kjokuszógunrakukjokuszógunraku ◆ klimax életközösségklimax életközösség
kjokutaikjokutai ◆ poláris testpoláris test
kjokutankjokutan ◆ szélsőségszélsőség ◆ túlzástúlzás ◆ végletvéglet
「Jorokobito kanasimino rjókjokutan-o adzsivat-
ta.」 „Megtapasztalta mind a két végletet: a vi-
dámságot és a szomorúságot.” ◇ rjókjokutanrjókjokutan
kétkét végletvéglet 「Rjókjokutanno iken」 „két véglet-
re oszlott vélemények”

kjokutan-nakjokutan-na ◆ drasztikusdrasztikus 「Kjokutanna szo-
csiga hicujódeszu.」 „Drasztikus intézkedésre van
szükség.” ◆ extrémextrém 「Kjokutanna ondo」 „ext-
rém hőmérséklet” ◆ szélsőségesszélsőséges 「Kjokutanna
baai」 „szélsőséges eset” ◆ végletekbevégletekbe bo-bo-
csátkozikcsátkozik 「Kare-va kjokutandeszu.」 „Ő a vég-
letekbe bocsátkozik.”

kjokutan-nikjokutan-ni ◆ drasztikusandrasztikusan 「Riszuku-va
kjokutanni heraszeru.」 „Drasztikusan csökkent-
hető a kockázat.” ◆ szélsőségesenszélsőségesen 「Suppa-
cunicsidzsinijotte kókúkenno nedanga kjokutanni
kavaru.」 „Az indulástól függően szélsőségesen
változnak a repülőjegyárak.”

kjokutan-nihasirukjokutan-nihasiru ◆ túlzásokbatúlzásokba esikesik
「Kjokutanni hasiranai teidonodaietto」 „diéta
anélkül, hogy túlzásokba esnénk”

kjokutenkjokuten ◆ csúcspontcsúcspont 「Kincsó-va kjokutenni
tah-sita.」 „Csúcspontjára ért a feszültség.” ◆ pó-pó-
luslus ◆ sarkpontsarkpont
kjokutókjokutó ◆ Távol-KeletTávol-Kelet
kjokutófúkjokutófú ◆ sarki keletiszélsarki keletiszél
kjokuzahjókjokuzahjó ◆ polárkoordinátapolárkoordináta
kjokuzahjókeikjokuzahjókei ◆ polárispoláris koordináta-koordináta-
rendszerrendszer ◆ polárkoordináta-rendszerpolárkoordináta-rendszer
kjómadekjómade ◆ máigmáig 「Kono tenrankai-va kjómad-
edeszu.」 „Ez a kiállítás máig tart.”

kjómadenikjómadeni ◆ maimai napnap végéigvégéig 「Sorui-o kjóma-
deni teisucusinakerebanaranai.」 „Az iratot a mai
nap végéig le kell adnom.”

kjómakukjómaku ◆ mellhártyamellhártya

kjómakukjómaku ◆ ínhártyaínhártya ◆ szemínhártyaszemínhártya
kjómakuenkjómakuen ◆ mellhártyagyulladásmellhártyagyulladás
kjomankjoman ◆ milliókmilliók
kjómankjóman ◆ fellengzősségfellengzősség ◆ gőggőg
kjóman-nakjóman-na ◆ fellengzősfellengzős 「Kjómanna taido」
„fellengzős viselkedés” ◆ gőgösgőgös 「Kjómanna on-
na」 „gőgös nő”

kjoman-notomikjoman-notomi ◆ óriásióriási vagyonvagyon 「Kare-va
kjomanno tomi-o kizuita.」 „Óriási vagyonra tett
szert.”

kjomeikjomei ◆ hírveréshírverés 「Kare-va kjomei-o moto-
meru.」 „Szereti, ha hírverés van körülötte.” ◆

méltánytalanméltánytalan hírnévhírnév 「Kjomei-o hakuszuru.」
„Méltánytalanul híres.” ◆ üres névüres név
kjómeikjómei ◆ rezonanciarezonancia ◆ szimpatizálásszimpatizálás ◇ ka-ka-
kudzsikikjómeikudzsikikjómei magmágnesesmagmágneses rezonanciarezonancia ◇

kjódzsiszeikjómeikjódzsiszeikjómei ferromágnesesferromágneses rezo-rezo-
nancianancia ◇ dzsikikjómeidzsikikjómei mágnesesmágneses rezonan-rezonan-
ciacia
kjómeibakokjómeibako ◆ rezonátorrezonátor ◇ denpanokjómei-denpanokjómei-
bakobako üregrezonátorüregrezonátor
kjómeibankjómeiban ◆ hanggerendahanggerenda ◆ rezonátorle-rezonátorle-
mezmez ◆ sípdeszkasípdeszka
kjómeikikjómeiki ◆ rezonátorrezonátor
kjómeikjúsúkjómeikjúsú ◆ rezonanciacsillapításrezonanciacsillapítás
kjómeikókjómeikó ◆ rezonanciaüregrezonanciaüreg
kjómeisakjómeisa ◆ szimpatizánsszimpatizáns
kjómeiszurukjómeiszuru ◆ berezonálberezonál 「Dzsidósanobon-
netto-va endzsin-no sindóni kjómeisita.」 „A mo-
torháztető berezonált a motor vibrálására.” ◆

egybecsengegybecseng 「Kono kidzsi-va bokuno kangaeni
kjómeiszuru.」 „Ez a cikk egybecseng a gondola-
taimmal.” ◆ rezonálrezonál 「Hikókino todorokide ma-
dogaraszuga kjómeisita.」 „A repülő dübörgése
miatt rezonáltak az ablaküvegek.” ◆ szimpatizálszimpatizál
「Ano hitono dzsinszeini taiszuru kangae katani-
va kjómeisimaszu.」 „Szimpatizál annak az em-
bernek a gondolataival.”

kjómenkjómen ◆ lencse felületelencse felülete ◆ tükör felületetükör felülete
kjómikjómi ◆ érdeklődésérdeklődés 「Fasson-e no kjómiga
uszureta.」 „Elvesztettem az érdeklődésemet a di-
vat iránt.” ◇ kjómiganaikjómiganai nemnem érdekelérdekel 「Susz-
szeni kjómiganai.」 „Nem érdekel a karrier.” ◇

kjóminaszagenikjóminaszageni ímmel-ámmalímmel-ámmal 「Szuszumera-
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reta hon-o kjóminaszageni jonda.」 „Ímmel-
ámmal elolvastam a javasolt könyvet.”

kjómibukaikjómibukai ◆ érdekfeszítőérdekfeszítő 「Totemo kjóm-
ibukai hanasideszune.」 „Nagyon érdekfeszítő
történet.” ◆ kíváncsikíváncsi 「Doi ii vake-o szurunoka
kjómibukaideszune.」 „Igazán kíváncsi vagyok,
milyen kifogást fog kitalálni.”

kjómigaarukjómigaaru ◆ érdekelérdekel 「Szamazamana gengo-
ni kjómigaaru.」 „Sokféle nyelv érdekel.” ◆ ér-ér-
deklődikdeklődik 「Tenmongakuni kjómigaarimaszu.」
„Érdeklődöm a csillagászat iránt.” ◆ kíváncsikíváncsi
「Nande tokeidaino tokeiga tomattanoka kjó-
migaatta.」 „Arra volt kíváncsi, hogy miért állt
meg a toronyóra.”

kjómigainokjómigaino ◆ érdeklődésenérdeklődésen kívülkívül esőeső
「Kore-va bokuno kjómigaideszu.」 „Ez kívül
esik az érdeklődési körömön.”

kjómiganaikjómiganai ◆ nemnem érdekelérdekel 「Suszszeni kjó-
miganai.」 „Nem érdekel a karrier.”

kjómihon-idekjómihon-ide ◆ passzióbólpasszióból 「Kjómihon-
ideszupócuszuru.」 „Passzióból sportolok.” ◆

pusztapuszta kíváncsiságbólkíváncsiságból 「Kjómihon-ide kiite-
mita.」 „Puszta kíváncsiságból megkérdeztem.” ◆

pusztapuszta szórakozásbólszórakozásból ◆ szórakozásbólszórakozásból
「Kjómihon-ide taninno uvakihanasi-o kiita.」
„Szórakozásból más házasságtörésein mulattam.”

kjómihon-inokjómihon-ino ◆ hatásvadászhatásvadász 「Eszuenueszu-
ni kjómihon-ino kidzsino kaki komi-o sita.」 „A
közösségi oldalra hatásvadász cikket írtam.” ◆

szenzációhajhászszenzációhajhász 「Sinbun-va kjómihon-ino
kidzsisika daszanai.」 „Az újságok csak szenzáció-
hajhász cikkeket írnak.”

kjóminaszagenikjóminaszageni ◆ ímmel-ámmalímmel-ámmal 「Szuszu-
merareta hon-o kjóminaszageni jonda.」 „Ímmel-
ámmal elolvastam a javasolt könyvet.”

kjóminaszaszónakjóminaszaszóna ◆ érdektelenérdektelen ◆ unottunott
kjóminaszaszónikjóminaszaszóni ◆ érdektelenülérdektelenül 「Kjómina-
szaszóni sigoto-o szuru.」 „Érdektelenül végzi a
munkáját.” ◆ unottanunottan
kjómi-okjómi-o mocumocu ◆ érdekelérdekel 「Gengogakuni kjómi-
o motteiru.」 „Érdekel a nyelvészet.”

kjómi-okjómi-o simeszusimeszu ◆ hederíthederít 「Kare-va ivareta-
kotoni kjómi-o simeszanakatta.」 „Rá sem hede-
rített arra, amit mondtak neki.”

kjómi-okjómi-o szoguszogu ◆ elveszielveszi aa kedvétkedvét 「Karega
ittakotoni kjómigaszogareta.」 „Elvette a kedve-
met, amit mondott.”

kjómisinsinkjómisinsin ◆ borzasztóborzasztó érdeklődésérdeklődés 「Ko-
nodoramano cuzuki-va kjómisinsindeszu.」 „Bor-
zasztóan érdekel, milyen lesz ennek sorozatnak a
folytatása.” ◆ felcsigázottfelcsigázott érdeklődésérdeklődés
「Siszacudan-va kjómisinsinno kaode kódzsóno
kengaku-o siteita.」 „A delegáció felcsigázott ér-
deklődéssel látogatta végig az üzemet.” ◆ odavanodavan
「Boku-va sizenkagakuni kjómisinsin.」 „Én oda-
vagyok a természettudományokért.”

kjomókjomó ◆ hamissághamisság ◆ képzeletképzelet szüleményeszüleménye
「Júreinanka kjomóniszuginai.」 „A kísértet csak
a képzelet szüleménye.” ◆ megtévesztésmegtévesztés
kjómonkjómon ◆ szútra szövegeszútra szövege
kjomónokjomóno ◆ hamishamis ◆ megtévesztőmegtévesztő 「Kjomóno
szecu」 „megtévesztő magyarázat”

kjómon-o zuszurukjómon-o zuszuru ◆ olvassa a szútrátolvassa a szútrát
kjomukjomu ◆ semmisemmi
kjómukjómu ◆ egyháziegyházi ügyekügyek ◆ tanulmányitanulmányi ügyekügyek

kjómukakjómuka ◆ tanulmányi osztálytanulmányi osztály
kjomusiszókjomusiszó ◆ nihilista eszmenihilista eszme
kjomusugikjomusugi ◆ nihilizmusnihilizmus
kjomusugisakjomusugisa ◆ nihilistanihilista
kjómusuninkjómusunin ◆ tanulmányi felelőstanulmányi felelős
kjomutekinakjomutekina ◆ nihilistanihilista
kjomutentan-nakjomutentan-na ◆ felülemelkedikfelülemelkedik aa hétköz-hétköz-
napokonnapokon
kjomutókjomutó ◆ nihilistáknihilisták
kjonenkjonen ◆ múltmúlt évév 「Szono dekigoto-va kjonen-
no gogacuni okita.」 „Múlt év májusában történt
az eset.” ◆ múltmúlt évbenévben 「Kjonenkekkonsita.」
„Múlt évben házasodtam.” ◆ tavalytavaly 「Kjonenno
kjó」 „tavaly ilyenkor”

kjónenkjónen ◆ rosszanrosszan termőtermő évév ◆ szerencsét-szerencsét-
len évlen év ◆ szűk esztendőszűk esztendő
kjónenkjónen ◆ életévekéletévek számaszáma ◆ éltélt 「Kjónenna-
nadzsúniszaidesita.」 „Élt 72 évet.”

kjónihairukjónihairu ◆ megrészegülmegrészegül 「Ongaku-o kiite
kjóni haitta.」 „Megrészegültem a zenétől.”

kjóninorukjóninoru ◆ fellelkesülfellelkesül 「Kjóni notte odorida-
sita.」 „Fellelkesülve táncra perdültem.”
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kjonjúkjonjú ◆ tejcsárdatejcsárda 「Kanodzsoszugoku kjon-
júdajone!」 „Hogy az a nő mekkora egy tejcsárda,
igaz?”

kjonjúnokjonjúno ◆ dudásdudás
kjónokjóno ◆ maimai 「Kjóno kondate-va nandeszuka.」
„Mi a mai menü?”

kjónoszábiszuhinkjónoszábiszuhin ◆ mai akciós termékmai akciós termék
kjóókjóó ◆ megvendégelésmegvendégelés 「Ikkó-va banszanno
kjóóni azukatta.」 „A csoportot vacsorával vendé-
gelték meg.”

kjo-okjo-o kamaerukamaeru ◆ lakáshozlakáshoz jutjut 「Kare-va jon-
dzsuszszaino toki, kjo-o kamaeta.」 „40 éves ko-
rában jutott lakáshoz.” ◆ letelepszikletelepszik 「Ószaka-
ni kjo-o kamaeta.」 „Oszakában telepedtem le.”

kjo-okjo-o szadameruszadameru ◆ letelepszikletelepszik 「Meifuruja-
ni kjo-o szadameta.」 „Nagojában telepedtem le.”

kjó-okjó-o szoeruszoeru ◆ növelinöveli aa fényétfényét 「Utadepátíni
kjó-o szoeta.」 „Dallal növelte a parti fényét.”

kjooszokutaisakjooszokutaisa ◆ felgyorsultfelgyorsult anyagcsereanyagcsere
◆ tachimetabolizmustachimetabolizmus
kjóószurukjóószuru ◆ megvendégelmegvendégel
kjo-okjo-o ucuszuucuszu ◆ költözikköltözik 「Gaikokuni kjo-o
ucusita.」 „Külföldre költöztem.”

kjoraikjorai ◆ jövés-menésjövés-menés
kjoraiszurukjoraiszuru ◆ kavarogkavarog 「Sindzsúniszamaza-
mana omoiga kjoraisita.」 „Számtalan érzés ka-
vargott a lelkemben.”

kjórakukjóraku ◆ élvezésélvezés
kjórakusugikjórakusugi ◆ élvhajhászatélvhajhászat ◆ epikureiz-epikureiz-
musmus ◆ hedonizmushedonizmus
kjórakusugisakjórakusugisa ◆ epikureistaepikureista ◆ epikureusepikureus ◆

hedonistahedonista
kjórakuszurukjórakuszuru ◆ élvezélvez 「Dzsinszei-o kjóraku-
szuru.」 „Élvezi az élet örömeit.”

kjórakutekinakjórakutekina ◆ élvhajhászóélvhajhászó
kjórankjóran ◆ elszabadultelszabadult 「Kjóranbukkani taiszu-
ru kógidemogaatta.」 „Tüntetés volt az elszaba-
dult árak miatt.” ◆ őrültségőrültség ◆ tébolytéboly ◇ hank-hank-
jóranjóran félőrültségfélőrültség 「Muszukono sini hankjór-
antonatta.」 „Félőrültté vált a fia halála miatt.”

kjórankjóran ◆ közszemleközszemle
kjóran-nifuszukjóran-nifuszu ◆ közszemléreközszemlére tesztesz
「Szakuhin-o kjóranni fusita.」 „Közszemlére tet-
ték az alkotást.”

kjóran-nokjóran-no ◆ eszementeszement
kjóransitekjóransite ◆ tébolyodottantébolyodottan 「Kjóransite
dorobó-o otteita.」 „Tébolyodottan üldöztem a
tolvajt.”

kjóranszurukjóranszuru ◆ megtébolyodikmegtébolyodik 「Kanodzso-
va kodomoni sinarete kjóransita.」 „A gyereke
halála után megtébolyodott.”

kjórecukjórecu ◆ erősségerősség
kjórecunakjórecuna ◆ erőserős 「Kjórecuna hikari-o abita.」
„Erős napfényben fürdött.” ◆ hivalkodóhivalkodó 「Kjó-
recuna ironodoreszu-o kiteita.」 „Hivalkodó szí-
nű ruhában volt.” ◆ intenzívintenzív 「Kjórecuna nioi」
„intenzív szag” ◆ szúrósszúrós 「Jakuhinno kjórecuna
nioi-o kandzsita.」 „Egy szer szúrós szagát érez-
tem.”

kjoreikjorei ◆ üresüres formaságformaság 「Kjorei-o haiszuru.」
„Mellőzi az üres formaságokat.”

kjoreihaisikjoreihaisi ◆ üres formaságok mellőzéseüres formaságok mellőzése
kjoreitekinakjoreitekina ◆ üresüres 「Kjoreitekina kotoba」
„üres szavak”

kjórenkjóren ◆ gyakorlatozásgyakorlatozás 「Kantaino kjóren」
„flotta gyakorlatozása” ◆ kiképzéskiképzés 「Kjókan-va
sinpeino kihonkjóren-o okonatta.」 „A kiképző-
tiszt alapkiképzést adott az újoncoknak.”

kjóren-okjóren-o okonauokonau ◆ kiképezkiképez 「Kaigungidzsuc-
uno kjóren-o okonatta.」 „Kiképezték a katonákat
a haditechnikára.”

kjorikjori ◆ busásbusás haszonhaszon 「Kjori-o hakuszuru.」
„Busás hasznot vág zsebre.” ◆ nagynagy haszonhaszon
「Kjori-o muszaboru.」 „Nagy haszonra vágyik.”

kjorikjori ◆ távtáv 「Szósa-va kjori-o hasirikirenakat-
ta.」 „A futó nem futotta le a távot.” ◆ távolságtávolság
「Kanodzsotono kjoriga csidzsimarujóna kigasi-
ta.」 „Úgy éreztem, hogy csökkent köztünk a tá-
volság.” ◆ útút 「Kjori-o dzsikande varuto haja-
szaninaru.」 „Ha az utat elosztjuk az idővel meg-
kapjuk a sebességet.” ◆ úthosszúthossz 「Ekimadeno
kjori-o hakatta.」 „Megmértem az út hosszát az
állomásig.” ◇ szaitankjoriszaitankjori legrövidebblegrövidebb tá-tá-
volságvolság ◇ szaicsókjoriszaicsókjori leghosszabbleghosszabb távol-távol-
ságság ◇ tankjoritankjori rövidtávrövidtáv 「Tankjorito csókjo-
ri」 „rövidtáv és hosszútáv” ◇ csúkjoricsúkjori közép-közép-
távtáv ◇ csúkjoricsúkjori közepesközepes távolságtávolság ◇ csók-csók-
jorijori hosszútávhosszútáv 「Tankjorito csókjori」 „rövid-
táv és hosszútáv” ◇ csokusakjoricsokusakjori közvetlenközvetlen
lőtávolságlőtávolság ◇ csokuszenkjoricsokuszenkjori légvonalbelilégvonalbeli
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távolságtávolság 「Csitenkanno csokuszenkjori-o ha-
katta.」 „Megmértem a két pont közötti légvo-
nalbeli távolságot.” ◇ tókjoritókjori egyenlőegyenlő távol-távol-
ságság 「Nitenkara tókjoriniaru ten」 „két ponttól
egyenlő távolságra lévő pont”

kjórikjóri ◆ hazahaza 「Gokjóri-va dokodeszuka?」 „Hol
van a hazád?” ◆ szülőföldszülőföld 「Kaisa-o jamete kj-
órini kaetta.」 „Felmondott, és visszatért szülő-
földjére.” ◆ szülővárosszülőváros
kjórikjóri ◆ doktrínadoktrína ◆ hittételhittétel
kjorihjókjorihjó ◆ kilométerkőkilométerkő ◆ kilométertáblakilométertábla
kjorikankjorikan ◆ távolságérzettávolságérzet 「Kanodzso-va hit-
otono kjorikangaokasii.」 „Nem tud megfelelő tá-
volságot tartani az emberek között.”

kjorikeikjorikei ◆ kilométerórakilométeróra ◆ távolságmérőtávolságmérő ◆

útmérőútmérő
kjórikikokjórikiko ◆ réteslisztrétesliszt
kjórimondókjórimondó ◆ katekizmuskatekizmus
kjórinkjórin ◆ barackligetbarackliget ◆ barackosbarackos
kjorinokankakukjorinokankaku ◆ távolságérzettávolságérzet
kjórjókjórjó ◆ beszűkültségbeszűkültség
kjórjókjórjó ◆ hídhíd
kjórjokukjórjoku ◆ együttműködésegyüttműködés 「Minaszamano
kjórjokuga hicujódeszu.」 „Mindenki együttmű-
ködésére szükség van.” ◆ kooperációkooperáció ◆ köz-köz-
reműködésreműködés ◇ gidzsucukjórjokugidzsucukjórjoku műszakiműszaki
együttműködésegyüttműködés ◇ kokuszaikjórjokukokuszaikjórjoku nem-nem-
zetközizetközi együttműködésegyüttműködés 「Kokuszaikjórjoku-
o takameru.」 „Fokozza a nemzetközi együttmű-
ködést.”

kjórjokukjórjoku ◆ roppant erőroppant erő
kjórjokunakjórjokuna ◆ erőserős 「Kono szenzai-va szugoku
kjórjokudeszu.」 „Ez a mosópor nagyon erős.” ◆

nagynagy erejűerejű 「Kjórjokuna buki」 „nagy erejű
fegyver” ◆ nagyonnagyon erőserős 「Kjórjokuna szecscsa-
kuzai」 „nagyon erős ragasztó”

kjórjokusakjórjokusa ◆ együttműködő egyénegyüttműködő egyén
kjórjokuszurukjórjokuszuru ◆ együttműködikegyüttműködik 「Kare-va
keiszacuni kjórjokusinai.」 „Nem hajlandó
együttműködni a rendőrséggel.” ◆ kollaborálkollaborál
「Jógisa-va kjórjokusinakatta.」 „A vádlott nem
kollaborált.” ◆ összefogösszefog 「Otagaini kjórjoku-
site teki-o taosita.」 „Összefogva legyőzték az el-
lenséget.” ◆ segítsegít 「Szecudenni kjórjokusiteku-
daszai.」 „Segíts az áramtakarékosságban!”

kjórjokutekinakjórjokutekina ◆ együttműködőegyüttműködő 「Kandzsa-
va kjórjokutekidatta.」 „A beteg együttműködő
volt.” ◆ készségeskészséges 「Keiszacuno sicumonni
kjórjokutekini kotaeta.」 „Készségesen válaszolt a
rendőr kérdéseire.” ◆ kooperatívkooperatív ◆ közlékenyközlékeny
「Mokugekisa-va kjórjokutekidatta.」 „A tanú
közlékeny volt.” ◆ segítőkészsegítőkész 「Szódanszentá-
va kjórjokutekidatta.」 „Az ügyfélszolgálat segítő-
kész volt.”

kjórjokutekinikjórjokutekini ◆ együttműködőenegyüttműködően ◆ kész-kész-
ségesenségesen ◆ közlékenyenközlékenyen ◆ segítőkészensegítőkészen
kjórjónakjórjóna ◆ beszűkültbeszűkült 「Kjórjóna kangae」
„beszűkült gondolkodás”

kjorjúkjorjú ◆ tartózkodástartózkodás 「Dzsúnen idzsókjor-
júno gaikokudzsinni eidzsúsikaku-o ataeta.」 „10
évnél tovább tartózkodó külföldieknek letelepedé-
si engedélyt adtak.”

kjórjúkjórjú ◆ dinoszauruszdinoszaurusz ◆ őshüllőőshüllő
kjorjúcsikjorjúcsi ◆ rezervátumrezervátum ◆ teleptelep ◆ telepü-telepü-
léslés ◇ indiankjorjúcsiindiankjorjúcsi indiánindián rezervátumrezervátum ◇

gaidzsinkjorjúcsigaidzsinkjorjúcsi külföldiekkülföldiek számáraszámára léte-léte-
sített telepsített telep
kjorjúminkjorjúmin ◆ kolóniakolónia
kjorjúsakjorjúsa ◆ külföldi lakoskülföldi lakos
kjórjúszekikjórjúszeki ◆ gránátgránát
kjorokjorokjorokjoro ◆ nyugtalanulnyugtalanul 「Kjorokjoroto mi-
mavasita.」 „Nyugtalanul nézett körbe-körbe.”

kjorokjoroszurukjorokjoroszuru ◆ jártatjajártatja aa szemétszemét 「Sit-
teiru hitogainaikakjorokjorosita.」 „Ismerősöket
fürkészve jártatta a szemét.”

kjórokukjóroku ◆ Kjóroku-korKjóroku-kor
kjósakjósa ◆ jarijari
kjósakjósa ◆ erős embererős ember
kjosikjosi ◆ fűrészfogfűrészfog
kjósikjósi ◆ keresztgyerekkeresztgyerek ◆ keresztgyermekkeresztgyermek
kjósikjósi ◆ oktatóoktató ◆ tanártanár ◆ tanítótanító 「Sógakk-
óno kjósi」 „általános iskolai tanító” ◇ odori-odori-
nokjósinokjósi tánctanártánctanár ◇ kateikjósikateikjósi magánta-magánta-
nárnár ◇ gogakukjósigogakukjósi nyelvtanárnyelvtanár ◇ taiszókjó-taiszókjó-
sisi tornatanártornatanár ◇ danszukjósidanszukjósi tánctanártánctanár ◇

danszunokjósidanszunokjósi tánctanártánctanár
kjosicukjosicu ◆ nappalinappali ◆ nappali szobanappali szoba
kjósicukjósicu ◆ iskolaiskola 「Nihongokjósicuni kajottei-
ru.」 „Japán nyelviskolába járok.” ◆ laborlabor 「Ka-
gakukjósicu」 „kémia labor” ◆ osztályteremosztályterem ◆
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tanfolyamtanfolyam 「Rjórikjósicuni szankasiteimaszu.」
„Főzőtanfolyamra járok.” ◆ tanteremtanterem 「Kjósic-
uno csicudzso」 „tantermi rend” ◇ amimonok-amimonok-
jósicujósicu kötőtanfolyamkötőtanfolyam ◇ ongakukjósicuongakukjósicu ze-ze-
neiskolaneiskola ◇ kaidankjósicukaidankjósicu emelkedőemelkedő előadó-előadó-
teremterem ◇ gogakukjósicugogakukjósicu nyelvtanfolyamnyelvtanfolyam ◇

szaihókjósicuszaihókjósicu varrótanfolyamvarrótanfolyam ◇ danszuk-danszuk-
jósicujósicu tánciskolatánciskola ◇ tegeikjósicutegeikjósicu
kézimunka-tanfolyamkézimunka-tanfolyam ◇ tokubecukjósicutokubecukjósicu
különlegeskülönleges tanteremtanterem ◇ rjórikjósicurjórikjósicu főző-főző-
tanfolyamtanfolyam
kjósicunocukuekjósicunocukue ◆ iskolapadiskolapad
kjosicsózakjosicsóza ◆ TukánTukán
kjosikikjosiki ◆ ceremóniaceremónia ◆ esküvőesküvő 「Sintóno
kjosiki-o ageta.」 „Sintó esküvőt tartottak.”

kjósikikokjúkjósikikokjú ◆ mellkasi légzésmellkasi légzés
kjósikjokukjósikjoku ◆ rapszódiarapszódia ◇ hangaríhangarí kjósikjo-kjósikjo-
kuku Magyar rapszódiaMagyar rapszódia
kjosinkjosin ◆ jójó hiszemhiszem ◆ nyitottságnyitottság ◆ tisztatiszta
szívszív ◇ kjosin-nikjosin-ni figyelmesenfigyelmesen 「Kandzsano
uttae-o kjosinni kiku.」 „Figyelmesen hallgatja a
beteg panaszát.” ◇ kjosin-nikjosin-ni érzékenyenérzékenyen
「Kjosinni csúkoku-o kiku.」 „Érzékenyen odafi-
gyel mások tanácsára.” ◇ kjosin-nikjosin-ni elfogulat-elfogulat-
lanullanul 「Kjosinni kangaeru.」 „Elfogulatlanul
gondolkodik.”

kjósinkjósin ◆ fanatizmusfanatizmus ◆ vakbuzgóságvakbuzgóság
kjósinkjósin ◆ erős földrengéserős földrengés
kjósinkjósin ◆ rezonanciarezonancia ◇ denkikjósindenkikjósin elektro-elektro-
nikus rezonancianikus rezonancia
kjosinheikinikjosinheikini ◆ őszinténőszintén 「Kjosinheikini furu
mau.」 „Őszintén viselkedik.”

kjósinkakjósinka ◆ koevolúciókoevolúció
kjósinkaikjósinkai ◆ kiállításkiállítás 「Nikugjúkjósinkaide
njúsósita usi」 „vágómarha-kiállításon díjnyertes
tehén” ◆ termékbemutatótermékbemutató ◆ vásárvásár
kjósinkairokjósinkairo ◆ rezgőkörrezgőkör
kjósinkikjósinki ◆ rezonátorrezonátor
kjosin-nikjosin-ni ◆ elfogulatlanulelfogulatlanul 「Kjosinni kanga-
eru.」 „Elfogulatlanul gondolkodik.” ◆ érzéke-érzéke-
nyennyen 「Kjosinni csúkoku-o kiku.」 „Érzékenyen
odafigyel mások tanácsára.” ◆ figyelmesenfigyelmesen
「Kandzsano uttae-o kjosinni kiku.」 „Figyelme-
sen hallgatja a beteg panaszát.”

kjósinsakjósinsa ◆ fanatikus hívőfanatikus hívő ◆ szentfazékszentfazék

kjósinsókjósinsó ◆ anginaangina pectorispectoris ◆ szívtájiszívtáji szo-szo-
rító fájdalomrító fájdalom
kjósinsúhaszúkjósinsúhaszú ◆ rezonanciafrekvenciarezonanciafrekvencia ◇

dzsikokjósinsúhaszúdzsikokjósinsúhaszú sajátfrekvenciasajátfrekvencia
kjósinszurukjósinszuru ◆ rezonálrezonál 「Endzsin-va hikui sú-
haszúde kjósinsita.」 „A motor alacsony frekven-
cián rezonált.”

kjosintankainikjosintankaini ◆ őszinténőszintén
kjósintekinakjósintekina ◆ fanatikusfanatikus 「Kjósintekina-
fan」 „fanatikus rajongó” ◆ vakbuzgóvakbuzgó 「Kjósin-
tekina hito」 „vakbuzgó ember”

kjósintekinikjósintekini ◆ fanatikusanfanatikusan 「Szono súkjó-o
kjósintekini sinpósiteiru.」 „Fanatikusan hisz ab-
ban a vallásban.”

kjósintekiniszaszerukjósintekiniszaszeru ◆ fanatikussáfanatikussá tesztesz
「Kono siszó-va hitobito-o kjósintekiniszasze-
ru.」 „Ez az eszme fanatikussá teszi az embere-
ket.”

kjósiszurukjósiszuru ◆ megzavarodva hal megmegzavarodva hal meg
kjositekinakjositekina ◆ egészreegészre tekintőtekintő ◆ holisz-holisz-
tikustikus 「Kjositekina kenkai.」 „Holisztikus né-
zet.” ◆ makroszintűmakroszintű 「Kjositekina bunszeki.」
„Makroszintű elemzés.” ◆ makroszkopikusmakroszkopikus
「Kjositekina szekai.」 „Makroszkopikus világ.”

kjositekinikjositekini ◆ makroszkopikusanmakroszkopikusan
「Szekaikeizai-o kjositekini miru.」 „Makroszko-
pikusan tekint a világgazdaságra.”

kjosokjoso ◆ tartózkodásitartózkodási helyhely ◇ kjoso-okjoso-o sza-sza-
damerudameru lakóhelyetlakóhelyet választválaszt 「Sinaini icsi-
dzsitekini kjoso-o szadameta.」 „A városban ide-
iglenes lakóhelyet választott.”

kjosókjosó ◆ eső dallammeneteső dallammenet ◆ eső tónuseső tónus
kjosókjosó ◆ mestermester ◇ pianonokjosópianonokjosó zongora-zongora-
művészművész
kjósokjóso ◆ bullabulla ◆ üzenetüzenet ◇ ippankjósoenzecuippankjósoenzecu
évértékelőévértékelő beszédbeszéd ◇ daitórjónokjósodaitórjónokjóso el-el-
nökinöki üzenetüzenet ◇ nentókjósonentókjóso évértékelőévértékelő be-be-
szédszéd ◇ joszankjósojoszankjóso költségvetésiköltségvetési elő-elő-
irányzatirányzat ◇ rómahóónokjósorómahóónokjóso pápai bullapápai bulla
kjósókjósó ◆ antantantant ◆ blokkblokk ◆ egyezményegyezmény 「Ni-
kokutono kjósó-o muszunda.」 „A két ország
egyezményt kötött.” ◆ megállapodásmegállapodás ◇ sókjó-sókjó-
sósó kis antantkis antant
kjósókjósó ◆ mellvédmellvéd
kjósókokukjósókoku ◆ antant hatalmakantant hatalmak
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kjosokukjosoku ◆ hivalkodáshivalkodás ◆ mesterkéltségmesterkéltség ◆

tetszelgéstetszelgés
kjósokukjósoku ◆ tanáritanári hivatáshivatás 「Kjósoku-o sigan-
szuru.」 „Tanári hivatást választ.” ◆ tanáritanári pá-pá-
lyalya 「Kjósokuni cuku.」 „Tanári pályára lép.”

kjósokuinkjósokuin ◆ tanári kartanári kar
kjósokuinkumiaikjósokuinkumiai ◆ pedagógus-pedagógus-
szakszervezetszakszervezet
kjósokukateikjósokukatei ◆ tanárképzéstanárképzés
kjósokukeikenkjósokukeiken ◆ tanári tapasztalattanári tapasztalat
kjosokunimicsitakjosokunimicsita ◆ hivalkodóhivalkodó 「Kjosokuni
micsita szeikacu」 „hivalkodó életmód”

kjosokunonaikjosokunonai ◆ mesterkéletlenmesterkéletlen 「Kjosoku-
nonai ucukusisza」 „mesterkéletlen szépség”

kjosokusókjosokusó ◆ anorexiaanorexia
kjosokutekinakjosokutekina ◆ tetszelgőtetszelgő
kjósónakjósóna ◆ kényelmetlenülkényelmetlenül kicsikicsi ◆ szűkszűk ◆

zsebkendőnyizsebkendőnyi 「Kjósóna tocside enpicunojóna
ie-o tateta.」 „Zsebkendőnyi területen épített egy
pirinyó, de magas házat.”

kjoso-okjoso-o szadameruszadameru ◆ lakóhelyetlakóhelyet választválaszt
「Sinaini icsidzsitekini kjoso-o szadameta.」 „A
városban ideiglenes lakóhelyet választott.”

kjosószekininkjosószekinin ◆ bizonyítási teherbizonyítási teher
kjosukjosu ◆ kézemeléskézemelés 「Kjosunijoru szaikecu.」
„Kézemeléses szavazás.” ◆ tisztelgéstisztelgés
kjosukjosu ◆ védelemvédelem
kjosúkjosú ◆ cselekedetcselekedet 「Kjosú-o ajamaru.」
„Rosszul cselekszik.” ◆ menésmenés vagyvagy maradásmaradás
「Szóridaidzsinno kjosúga csúmokuszareru.」
„Nagy figyelmet kap, hogy megy vagy marad-e a
miniszterelnök.”

kjósukjósu ◆ vallásalapítóvallásalapító
kjósúkjósú ◆ heves támadásheves támadás ◆ offenzívaoffenzíva
kjósúkjósú ◆ honvágyhonvágy 「Gaikokude szeikacu-o si-
teirunodefuruszatoni kjósú-o kandzsimaszu.」
„Külföldön élek, honvágyam van.” ◆ nosztalgianosztalgia
「Furuki joki dzsidai-e no kjósú」 „nosztalgia a
régi szép idők után”

kjósúkjósú ◆ gépjárműoktatásgépjárműoktatás
kjosucukjosucu ◆ befizetésbefizetés ◆ hozzájáruláshozzájárulás
kjósucukjósucu ◆ beszolgáltatásbeszolgáltatás
kjósucumaikjósucumai ◆ beszolgáltatott rizsbeszolgáltatott rizs

kjosucuszurukjosucuszuru ◆ adományozadományoz 「Hiszaisani
mimaikin-o kjosucusita.」 „Adományozott a ka-
tasztrófa áldozatainak.” ◆ befizetbefizet 「Nenkinno
kakekin-o maicukikjosucusiteiru.」 „Minden hó-
napban befizeti a nyugdíjjárulékot.”

kjósucuszurukjósucuszuru ◆ beszolgáltatbeszolgáltat 「Nóka-va
szendzsini okome-o kjósucusita.」 „A háborúban
a földművesek beszolgáltatták a rizst.”

kjósucuvariatekjósucuvariate ◆ beszolgáltatási kvótabeszolgáltatási kvóta
kjósúdzsokjósúdzso ◆ autósiskolaautósiskola ◆ rutinpályarutinpálya ◆

taniskolataniskola
kjósúdzsokjókankjósúdzsokjókan ◆ gépjárműoktatógépjárműoktató
kjósukudeszukjósukudeszu ◆ igazánigazán nemnem érdemlemérdemlem megmeg
「Ohomeno kotoba-o itadaki kjósukudeszu.」
„Igazán nem érdemlem meg a a dicsérő szavait.”
◆ köszönömköszönöm szépenszépen 「Odenvaitadaki kjósuku-
deszu.」 „Köszönöm szépen, hogy felhívott!” ◆

nene haragudjonharagudjon 「Oteszú-o okakesite kjósuku-
deszu.」 „Ne haragudjon, hogy fáradságot okoz-
tam.”

kjósukudeszugakjósukudeszuga ◆ nene haragudjonharagudjon 「Kjósu-
kudeszugamó icsidonamae-o ossatteitadakema-
szenka?」 „Ne haragudjon, nem mondaná meg
még egyszer a nevét?”

kjósukunoitarikjósukunoitari ◆ nagynagy hálahála 「Kjósukuno ita-
rideszu.」 „Nagyon hálás vagyok!”

kjósukuszurukjósukuszuru ◆ megszeppenmegszeppen 「Kjósukusita
kucsóde kotaeta.」 „Megszeppenve válaszolt.” ◆

megtiszteltetésnekmegtiszteltetésnek érezérez 「Kare-va erai
szenszeini hometemoratte kjósukusita.」 „Meg-
tiszteltetésnek érezte az elismert tanár dicsérő
szavait.” ◆ szégyellszégyell 「Kon-nakoto-o onegaisite-
simai kjósukusiteimaszu.」 „Szégyellem megkér-
ni erre.”

kjosunoreikjosunorei ◆ kézemeléseskézemeléses tisztelgéstisztelgés ◆

szalutálásszalutálás
kjosuszurukjosuszuru ◆ felemelifelemeli aa kezétkezét 「Szaikecu-
szurunode kjosusite kudaszai.」 „A szavazáshoz
emeljék fel a kezüket!”

kjósúszurukjósúszuru ◆ hevesheves támadásttámadást indítindít 「Teki-
no kjoten-o kjósúsita.」 „Heves támadást indítot-
tak az ellenség bázisa ellen.”

kjószakjósza ◆ uszításuszítás 「Futari-va otagaini kjószasi-
atta.」 „Egymásnak uszította a két embert.”

kjószacukjószacu ◆ beszorításbeszorítás
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kjószacuszurukjószacuszuru ◆ beszorítbeszorít 「Niruiszósa-o
kjószacusita.」 „A kettes bázis futójátékosát be-
szorította.”

kjószaikjószai ◆ közösközös rendezésrendezés ◆ közösközös szerve-szerve-
zészés
kjószaikjószai ◆ kölcsönös segítségkölcsönös segítség
kjószaikakjószaika ◆ papucsférjpapucsférj
kjószaikumiaikjószaikumiai ◆ egymástegymást segítősegítő egyesületegyesület
◆ szövetkezetszövetkezet
kjószaiszeidokjószaiszeido ◆ kölcsönöskölcsönös segítségsegítség rend-rend-
szereszere
kjószaiszurukjószaiszuru ◆ közösenközösen rendezrendez 「Ringokuto
banpaku-o kjószaisita.」 „A szomszédos országgal
együtt rendeztünk világkiállítást.”

kjószakukjószaku ◆ társszerzőségtársszerzőség
kjószakukjószaku ◆ pályaműpályamű ◆ versenyműversenymű ◆ ver-ver-
senymű készítésesenymű készítése
kjószakukjószaku ◆ rossz termésrossz termés
kjószakukjószaku ◆ konstrikciókonstrikció ◆ szűkületszűkület ◇ kek-kek-
kankjószakukankjószaku érszűkületérszűkület ◇ sokudókjószakusokudókjószaku
nyelőcsőszűkületnyelőcsőszűkület
kjószakukjószaku ◆ figyelmeztetőfigyelmeztető rúdrúd ◆ laposlapos ütő-ütő-
rúdrúd
kjószakusókjószakusó ◆ szűkületszűkület ◇ keidómjakukjó-keidómjakukjó-
szakusószakusó nyakinyaki verőérszűkületverőérszűkület ◇ szekicsú-szekicsú-
kankjószakusókankjószakusó gerinccsatorna-szűkületgerinccsatorna-szűkület
kjószakuszurukjószakuszuru ◆ közösenközösen készítkészít 「Ronbun-
o kjószakusita.」 „Közösen készítették az érteke-
zést.”

kjószakuszurukjószakuszuru ◆ pályaművetpályaművet készítkészít ◆ ver-ver-
senyművetsenyművet készítkészít 「Eiga-o kjószakusita.」
„Versenyfilmet készített.”

kjószankjószan ◆ kommunistakommunista ◆ közösközös tulajdonútulajdonú
termeléstermelés ◆ közös tulajdonú tőkeközös tulajdonú tőke
kjószankjószan ◆ szponzorálásszponzorálás ◆ támogatástámogatás
kjószandzsin-eikjószandzsin-ei ◆ kommunista táborkommunista tábor
kjószankenkjószanken ◆ kommunistakommunista tábortábor ◆ kommu-kommu-
nista tömbnista tömb
kjószankinkjószankin ◆ támogatástámogatás
kjószansakaikjószansakai ◆ kommunista társadalomkommunista társadalom
kjószansugikjószansugi ◆ kommunistakommunista 「Kjószansugisi-
szó」 „kommunista eszme” ◆ kommunizmuskommunizmus ◇

szendzsikjószansugiszendzsikjószansugi hadikommunizmushadikommunizmus ◇

hankjószansuginohankjószansugino antikommunistaantikommunista

kjószansugikokukjószansugikoku ◆ kommunista országkommunista ország
kjószansugisakjószansugisa ◆ kommunistakommunista
kjószansugiszeitaikjószansugiszeitai ◆ kommunista rezsimkommunista rezsim
kjószanszurukjószanszuru ◆ szponzorálszponzorál 「Ibento-o kjó-
szanszuru.」 „Szponzorálja az eseményt.”

kjószantókjószantó ◆ kommunista pártkommunista párt
kjószantónosidótaiszeikjószantónosidótaiszei ◆ proletárdikta-proletárdikta-
túratúra
kjószantószengenkjószantószengen ◆ KommunistaKommunista kiált-kiált-
ványvány
kjószaszurukjószaszuru ◆ felbujtfelbujt 「Kareni kjószaszarete
cumi-o okasitesimaimasita.」 „Ő bujtott fel, és én
követtem el a bűncselekményt.”

kjoszeikjoszei ◆ harciasságharciasság ◆ hősködéshősködés ◆ kekec-kekec-
kedéskedés
kjoszeikjoszei ◆ herélésherélés ◆ ivartalanításivartalanítás 「Nekoni
kjoszei-o hodokosita.」 „Ivartalanítást végeztek a
macskán.” ◆ kasztrációkasztráció ◆ kasztráláskasztrálás 「Oto-
koni kjoszei-o hodokosita.」 „Kasztrálták a férfit.”

kjoszeikjoszei ◆ óriáscsillagóriáscsillag ◆ sztársztár ◇ gadan-gadan-
nokjoszeinokjoszei nagynagy festőfestő ◇ szeisokukjoszeiszeisokukjoszei
kékkék óriásóriás ◇ szekisokukjoszeiszekisokukjoszei vörösvörös óriásóriás
◇ csókjoszeicsókjoszei szuperóriásszuperóriás
kjószeikjószei ◆ fogszabályzófogszabályzó 「Hano kjószeiga to-
reta.」 „Lejött a fogszabályzó a fogamról.” ◆ ja-ja-
vításvítás ◆ kijavításkijavítás ◆ korrigáláskorrigálás ◇ kicuonk-kicuonk-
jószeijószei dadogásdadogás korrigálásakorrigálása ◇ kjószeiszurukjószeiszuru
korrigálkorrigál 「Sirjoku-o kjószeidekiru megane-va
nai.」 „Nincs olyan szemüveg, amivel korrigálni
lehetne a látását.” ◇ kjószeiszurukjószeiszuru kijavítkijavít
「Akuheki-o kjószeiszuru.」 „Kijavítja a rossz
szokását.” ◇ kjószeiszurukjószeiszuru szabályozszabályoz
「Sirecu-o kjószeiszuru.」 „Szabályozza a fogát.”
◇ kjószeiszurukjószeiszuru javítjavít 「Inuno mondaikódó-o
kjószeiszuru.」 „Javít a kutya rossz viselkedésén.”
◇ kjószeiszócsikjószeiszócsi fogszabályozófogszabályozó ◇ sukumók-sukumók-
jószeijószei hajvasaláshajvasalás ◇ sirecukjószeisirecukjószei fogsza-fogsza-
bályozásbályozás
kjószeikjószei ◆ erőszakerőszak ◆ kényszerkényszer
kjószeikjószei ◆ kacér hangkacér hang ◆ sikító hangsikító hang
kjószeikjószei ◆ együttélésegyüttélés ◆ szimbiózisszimbiózis ◇ szu-szu-
mikomikjószeimikomikjószei inquilinizmusinquilinizmus ◇ szórikjószeiszórikjószei
kölcsönöskölcsönös előnyökönelőnyökön alapulóalapuló együttélésegyüttélés ◇

henrikjószeihenrikjószei egyoldalúegyoldalú előnyönelőnyön alapulóalapuló
együttélésegyüttélés
kjószeikjószei ◆ gyakorló tanárgyakorló tanár

AdysAdys kjószacuszuru kjószacuszuru – kjószei kjószei 19611961



kjószeikjószei ◆ mély hangmély hang
kjószeikjószei ◆ hangsúlyhangsúly 「Hangarí gode-va szaiso-
no onszecuni kjószei-o oku.」 „A magyar nyelv-
ben az első szótagra helyezzük a hangsúlyt.” ◇

kjószeinoarukjószeinoaru hangsúlyoshangsúlyos 「Kono onszecuni
kjószeigaaru.」 „Ez a szótag hangsúlyos.” ◇ kjó-kjó-
szeinonaiszeinonai hangsúlytalanhangsúlytalan 「Kjószeinonai on-
szecu」 „hangsúlytalan szótag” ◇ zassukjószeizassukjószei
hibrid fölényhibrid fölény
kjoszeibakjoszeiba ◆ herélt lóherélt ló
kjoszeibutakjoszeibuta ◆ ártányártány
kjószeicsakurikukjószeicsakuriku ◆ leszállásraleszállásra kényszerí-kényszerí-
téstés 「Sinnjúsita hikóki-o kjószeicsakurikusza-
szeta.」 „Leszállásra kényszerítették a behatoló
repülőgépet.”

kjószeicsirjókjószeicsirjó ◆ kényszergyógykezeléskényszergyógykezelés ◆

kényszerkezeléskényszerkezelés
kjószeicsósúkjószeicsósú ◆ kényszerbehajtáskényszerbehajtás
kjoszeidorikjoszeidori ◆ kappankappan
kjószeidzsihakukjószeidzsihaku ◆ kikényszerítettkikényszerített vallo-vallo-
másmás
kjószeidzsucukjószeidzsucu ◆ fogszabályozásfogszabályozás
kjószeihokenkjószeihoken ◆ kötelező biztosításkötelező biztosítás
kjószeiiminkjószeiimin ◆ kitelepítéskitelepítés
kjószeikinkjószeikin ◆ szimbiotróf gombaszimbiotróf gomba
kjószeikintaikjószeikintai ◆ mikobiontamikobionta
kjószeikjóbaikjószeikjóbai ◆ hatóságihatósági árverésárverés ◆ kény-kény-
szerárverezésszerárverezés
kjószeikjóikukjószeikjóiku ◆ javító nevelésjavító nevelés
kjószeinokjószeino ◆ szimbiotikusszimbiotikus 「Kjószeino dzsó-
tai」 „szimbiotikus állapot”

kjószeinoarukjószeinoaru ◆ hangsúlyoshangsúlyos 「Kono onszecu-
ni kjószeigaaru.」 „Ez a szótag hangsúlyos.”

kjószeinonaikjószeinonai ◆ hangsúlytalanhangsúlytalan 「Kjószeino-
nai onszecu」 „hangsúlytalan szótag”

kjoszeiocukjoszeiocu ◆ sztár halálasztár halála
kjoszei-okjoszei-o haruharu ◆ kekeckedikkekeckedik 「Icumo szen-
paini kjoszei-o haru.」 „Mindig a nála idősebbek-
kel kekeckedik.”

kjoszeiondorikjoszeiondori ◆ kappankappan
kjószeirenkószurukjószeirenkószuru ◆ elhurcolelhurcol 「Horjotacsi-
va kjószeirenkószareta.」 „A foglyokat elhurcol-
ták.”

kjószeirjokukjószeirjoku ◆ kényszerítő erőkényszerítő erő
kjószeiródókjószeiródó ◆ kényszermunkakényszermunka
kjószeisikkókjószeisikkó ◆ erőszakkalerőszakkal végrehajtásvégrehajtás
「Kono hiki vatasino kjószeisikkó」 „gyerek erő-
szakkal elvétele a szülőtől”

kjószeisiszecukjószeisiszecu ◆ javítóintézetjavítóintézet
kjószeisobunkjószeisobun ◆ kényszerítettkényszerített végrehaj-végrehaj-
tástás ◆ kényszerítőkényszerítő intézkedésintézkedés
「Taikjokjószeisobun-o uketa.」 „Kényszerrel ki-
lakoltatták.”

kjoszeisudzsucukjoszeisudzsucu ◆ ivartalanító műtétivartalanító műtét
kjószeisújókjószeisújó ◆ elkobzáselkobzás
kjószeisújókjószeisújó ◆ internálásinternálás
kjószeisújódzsokjószeisújódzso ◆ haláltáborhaláltábor ◆ internálóinternáló
tábortábor ◆ koncentrációs táborkoncentrációs tábor
kjószeisúrjókjószeisúrjó ◆ kényszerítettkényszerített befejezésebefejezése
◆ kényszerített megszakításkényszerített megszakítás
kjószeisutókjószeisutó ◆ kötelező himlőoltáskötelező himlőoltás
kjószeiszeibucukjószeiszeibucu ◆ szimbiontaszimbionta
kjószeiszeiszankjószeiszeiszan ◆ kényszer-kényszer-
végelszámolásvégelszámolás
kjószeiszócsikjószeiszócsi ◆ fogszabályozófogszabályozó
kjószeiszokaikjószeiszokai ◆ evakuációevakuáció ◆ kötelezőkötelező ki-ki-
ürítésürítés
kjószeiszókankjószeiszókan ◆ deportálásdeportálás ◆ kiutasításkiutasítás
kjoszeiszurukjoszeiszuru ◆ ivartalanítivartalanít 「Dzsúi-va inu-o
kjoszeisita.」 „Az állatorvos ivartalanította a ku-
tyát.” ◆ kasztrálkasztrál 「Haremuno kangan-va kj-
oszeiszareteiru.」 „A háremőrök kasztrálva van-
nak.” ◆ kiherélkiherél 「Uma-o kjoszeisita.」 „Kiherél-
ték a lovat.” ◆ kimiskárolkimiskárol 「Dzsúinioszu neko-
o kjoszeisitemoratta.」 „Az állatorvossal kimiská-
roltattam a kandúromat.” ◆ meggyengítmeggyengít 「Ko-
no súkjó-va szukkari kjoszeiszaretesimatta.」 „Ez
a vallás igencsak meggyengült.” ◆ miskárolmiskárol
「Ousi-o kjoszeisita.」 „Bikát miskárolt.”

kjószeiszurukjószeiszuru ◆ kényszerítkényszerít 「Doreini ródó-o
kjószeisita.」 „Munkára kényszerítette a rabszol-
gákat.” ◆ rákényszerítrákényszerít 「Ijana sigoto-o kjósze-
iszareta.」 „Rákényszerítették a kellemetlen mun-
kát.”

kjószeiszurukjószeiszuru ◆ együttegyütt élél 「Sizento kjósze-
iszuru sakai」 „természettel együtt élő társada-
lom” ◆ szimbiózisbanszimbiózisban élél 「Ningento kjósze-
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iszuru szaikin」 „emberrel szimbiózisban élő bak-
térium”

kjószeiszurukjószeiszuru ◆ javítjavít 「Inuno mondaikódó-o
kjószeiszuru.」 „Javít a kutya rossz viselkedésén.”
◆ kijavítkijavít 「Akuheki-o kjószeiszuru.」 „Kijavít-
ja a rossz szokását.” ◆ korrigálkorrigál 「Sirjoku-o kjó-
szeidekiru megane-va nai.」 „Nincs olyan szem-
üveg, amivel korrigálni lehetne a látását.” ◆ sza-sza-
bályozbályoz 「Sirecu-o kjószeiszuru.」 „Szabályozza
a fogát.”

kjószeitaiikjószeitaii ◆ trónfosztástrónfosztás
kjószeiteisikjószeiteisi ◆ kényszerleállításkényszerleállítás 「Kidócsú-
nosiszutemuno kjószeiteisi」 „üzemelő rendszer
kényszerleállítása” ◆ letiltásletiltás 「Akauntono kjó-
szeiteisi」 „felhasználói fiók letiltása”

kjószeitekinakjószeitekina ◆ kényszerítettkényszerített 「Kjószeitek-
ina kokuhakudatta.」 „Kényszerített vallomás
volt.” ◆ kényszerűkényszerű 「Kjószeitekina kekkon」
„kényszerű házasság”

kjószeitekinikjószeitekini ◆ erőszakkalerőszakkal 「Keiszacuni kjó-
szeitekini renkószareta.」 „Erőszakkal elvitték a
rendőrök.” ◆ kényszerítvekényszerítve 「Konpjútá-o kjó-
szeitekini szaikidószaszeta.」 „Újraindításra
kényszerítettem a számítógépet.” ◆ kényszerrelkényszerrel
「Hóricu-o kjószeitekini mamoraszeru.」 „Kény-
szerrel betartatja a törvényt.”

kjoszeiusikjoszeiusi ◆ ökörökör
kjószeivaiszecuzaikjószeivaiszecuzai ◆ erőszakoserőszakos neminemi kö-kö-
zösülészösülés
kjoszekikjoszeki ◆ kőtömbkőtömb ◆ megalitmegalit ◆ sziklatömbsziklatömb

kjoszekibunkakjoszekibunka ◆ megalitikus kultúramegalitikus kultúra
kjoszekibunmeikjoszekibunmei ◆ megalitikus civilizációmegalitikus civilizáció
kjoszekitenmongakukjoszekitenmongaku ◆ archeo-archeo-
csillagászatcsillagászat ◆ megalitikus csillagászatmegalitikus csillagászat
kjószenkjószen ◆ csecsemőmirigycsecsemőmirigy
kjószenszeikjószenszei ◆ kollinearitáskollinearitás
kjoszokjoszo ◆ viselkedésviselkedés
kjószokjószo ◆ létrehozólétrehozó ◆ vallásalapítóvallásalapító 「Sin-
súkjóno kjószo」 „új vallás alapítója”

kjószókjószó ◆ harcharc 「Kono kjószóni-va katenai.」
„Ezt a harcot nem lehet megnyerni.” ◆ kompetí-kompetí-
cióció ◆ konkurenciakonkurencia ◆ rivalizálásrivalizálás ◆ versen-versen-
gésgés ◆ versenyverseny 「Denkigaisakanno kjószóga ha-
gesikunatta.」 „Az elektronikus vállalatok közöt-

ti verseny kiéleződött.” ◇ kakakukjószókakakukjószó árver-árver-
senyseny ◇ gunkakukjószógunkakukjószó fegyverkezésifegyverkezési ver-ver-
senyseny ◇ gunbikjószógunbikjószó fegyverkezésifegyverkezési versenyverseny
◇ dzsijúkjószódzsijúkjószó szabadszabad versenyverseny 「Dzsijúk-
jószósihonsugi」 „szabad versenyes kapitalizmus”
◇ sukankjószósukankjószó fajokfajok közöttiközötti versengésversengés ◇

sunaikjószósunaikjószó fajonfajon belülibelüli versengésversengés ◇

szeizonkjószószeizonkjószó létharclétharc ◇ szeizonkjószószeizonkjószó
küzdelemküzdelem azaz életbenéletben maradásértmaradásért ◇ ne-ne-
bikikjószóbikikjószó árversenyárverseny 「Misze-va hagesii nebi-
ki kjószóni maki komareta.」 „Az üzlet éles árver-
senybe keveredett.” ◇ renbaikjószórenbaikjószó árháborúárháború
「Intánettoszábiszu-va renbaikjószóni ocsiitta.」
„Az internetszolgáltatók árháborúba keveredtek.”

kjószókjószó ◆ harsogásharsogás ◆ lármalárma ◆ vadvad izgatott-izgatott-
ságság
kjószókjószó ◆ futóversenyfutóverseny 「Kjószóni deta.」 „In-
dultam a futóversenyen.” ◆ versenyverseny 「Kuruma-
o kjószóni dasita.」 „Beneveztem a kocsit a ver-
senyre.” ◆ versenyfutásversenyfutás 「Szenmétoruno kjó-
szó.」 „1000 méteres versenyfutás.” ◇ ekiden-ekiden-
kjószókjószó stafétafutásstafétafutás ◇ ekidenkjószóekidenkjószó vál-vál-
tófutástófutás ◇ ótobaikjószóótobaikjószó motorversenymotorverseny ◇

keigakjószókeigakjószó ügetőversenyügetőverseny ◇ keigaszoku-keigaszoku-
hokjószóhokjószó ügetőversenyügetőverseny ◇ dzsidósakjószódzsidósakjószó
autóversenyautóverseny ◇ sógaibucukjószósógaibucukjószó akadály-akadály-
versenyverseny ◇ tankjorikjószótankjorikjószó rövidtávfutásrövidtávfutás ◇

csúkjorikjószócsúkjorikjószó középtávfutásközéptávfutás ◇ csókjo-csókjo-
rikjószórikjószó hosszútávfutáshosszútávfutás ◇ hádorukjószóhádorukjószó
gátfutásgátfutás ◇ hádorukjószóhádorukjószó akadályfutásakadályfutás ◇

baikukjószóbaikukjószó motorversenymotorverseny
kjószókjószó ◆ energiaenergia ◆ erőnléterőnlét
kjószóaitekjószóaite ◆ konkurenciakonkurencia ◆ riválisrivális ◆ ver-ver-
senytárssenytárs
kjószóaitekjószóaite ◆ vetélytársvetélytárs
kjószóaitenokjószóaiteno ◆ konkurenskonkurens 「Kjószóaiteno ki-
gjó」 „konkurens vállalat”

kjószóbakjószóba ◆ versenylóversenyló
kjószóbaibaikjószóbaibai ◆ aukciós kereskedésaukciós kereskedés
kjószódzsórikjószódzsóri ◆ verseny színtereverseny színtere
kjószójódzsitensakjószójódzsitensa ◆ versenybicikliversenybicikli
kjószókakakukjószókakaku ◆ versenyképes árversenyképes ár
kjószókjokukjószókjoku ◆ capricciocapriccio
kjószókjokukjószókjoku ◆ versenyműversenymű ◇ gaszszókjó-gaszszókjó-
szókjokuszókjoku concertoconcerto grossogrosso ◇ baiorinkjó-baiorinkjó-
szókjokuszókjoku hegedűversenyhegedűverseny ◇ pianokjószók-pianokjószók-
jokujoku zongoraversenyzongoraverseny
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kjószokukjószoku ◆ kartámaszkartámasz 「Zaiszuno vakini oite-
atta kjószokuni ude-o motareta.」 „A japán szék
mellé tett kartámaszon pihentettem a kezem.”

kjószokukjószoku ◆ tanítási szabálytanítási szabály
kjószokubonkjószokubon ◆ oktatókönyvoktatókönyv 「Untenno kjó-
szokubon」 „gépkocsivezetői oktatókönyv” ◆

tankönyvtankönyv 「Pianono kjószokubon」 „zongora
tankönyv”

kjószónakjószóna ◆ erőserős 「Kjószóna szeisin」 „erős
lelkület” ◆ keménykötésűkeménykötésű 「Kjószóna otoko」
„keménykötésű ember” ◆ robusztusrobusztus 「Kjószó-
na taisicu」 „robusztus testalkat”

kjószónjúszacukjószónjúszacu ◆ versenypályázatversenypályázat ◆ ver-ver-
senytárgyalássenytárgyalás
kjószóricukjószóricu ◆ felvételifelvételi arányarány ◆ túljelentke-túljelentke-
zészés 「Gobaino kjószóricude daigakunjúsini gó-
kakusita.」 „Ötszörös túljelentkezés mellett sike-
rült bejutnom az egyetemre.”

kjószórjokukjószórjoku ◆ versenyképességversenyképesség 「Kaisa-va
kjószórjoku-o usinatta.」 „A vállalat elvesztette a
versenyképességét.” ◇ keizaikjószórjokukeizaikjószórjoku gaz-gaz-
dasági versenyképességdasági versenyképesség
kjószórjokunoarukjószórjokunoaru ◆ versenyképesversenyképes 「Kono
kaisa-va kjószórjokugaaru.」 „A vállalat verseny-
képes.”

kjószórjokunonaikjószórjokunonai ◆ versenyképtelenversenyképtelen
「Kjószórjokunonai szeihin」 „versenyképtelen
áru”

kjószórokjószóro ◆ futópályafutópálya
kjószósakjószósa ◆ riválisrivális ◆ versenytársversenytárs
kjószósakjószósa ◆ futóversenyzőfutóversenyző
kjószósakjószósa ◆ versenyautóversenyautó
kjószósinkjószósin ◆ versenyszellemversenyszellem 「Kjószósinni
karareta.」 „Elragadott a versenyszellem.”

kjószószogaikjószószogai ◆ kompetitívkompetitív gátlásgátlás ◆ ve-ve-
télkedésitélkedési gátlásgátlás ◇ hikjószószogaihikjószószogai nem-nem-
vetélkedési gátlásvetélkedési gátlás
kjószószurukjószószuru ◆ versenytversenyt futfut 「Tomodacsito
ekimade kjószósita.」 „Versenyt futottam a bará-
tommal az állomásig.”

kjószószurukjószószuru ◆ konkurálkonkurál 「Kjószószuru kai-
sa」 „konkuráló vállalat” ◆ rivalizálrivalizál 「Kono fu-
tacuno kigjó-va kjószósiteiru.」 „Ez a két vállalat
rivalizál egymással.” ◆ versenyezversenyez 「Darega
icsibantakuszan-no dango-o taberareruka kjószó-

sita.」 „Azon versenyeztünk, hogy ki tud több
gombócot megenni.” ◆ versenyzikversenyzik
kjószótekihaidzsoszokukjószótekihaidzsoszoku ◆ kompetitívkompetitív ki-ki-
zárás elvezárás elve
kjószótekiszogaikjószótekiszogai ◆ kompetitív gátláskompetitív gátlás
kjószózaikjószózai ◆ energiaitalenergiaital ◆ energiakészít-energiakészít-
ménymény ◆ erősítőszererősítőszer
kjoszúkjoszú ◆ imagináriusimaginárius számszám ◆ képzetesképzetes
számszám 「Dzsiszszúto kjoszú」 „valós szám és kép-
zetes szám”

kjószurukjószuru ◆ bocsátbocsát 「Sirjó-o ippanecuranni
kjósita.」 „Közszemlére bocsátotta az iratot.” ◆

felajánlfelajánl 「Bucuzenni hana-o kjószuru.」 „Virá-
got ajánl fel a buddhista oltár előtt.” ◆ felszol-felszol-
gálgál 「Tennóheikani ocsa-o kjósita.」 „Teát szol-
gált fel a császárnak.” ◆ hasznosíthasznosít 「Sokubucu-
o jakujóni kjószuru.」 „A növényt gyógyászati cél-
ra hasznosítja.” ◇ dzsicujónikjószurudzsicujónikjószuru gya-gya-
korlatikorlati hasznothasznot hozhoz 「Dzsicujóni kjószuruta-
meno kenkjú」 „gyakorlati hasznot hozó kutatás”

kjószurukjószuru ◆ megvendégelmegvendégel 「Raikjaku-o kjósi-
ta.」 „Megvendégelte a látogatót.”

kjotaikjotai ◆ nagynagy testtest 「Kono tori-va kjotaida.」
„Ez egy nagytestű madár.”

kjótaikjótai ◆ bolond módjára viselkedésbolond módjára viselkedés
kjótaikjótai ◆ kacérkodáskacérkodás
kjótaikjótai ◆ házház ◆ sasszisasszi
kjotainokjotaino ◆ góliátgóliát ◆ nagytestűnagytestű
kjótai-okjótai-o endzsiruendzsiru ◆ bolondbolond módjáramódjára visel-visel-
kedikkedik 「Jopparatte kjótai-o endzsita.」 „Részeg
voltam, és bolond módjára viselkedtem.”

kjótai-okjótai-o miszerumiszeru ◆ kacérkodikkacérkodik 「Kanodzso-
va otokoni kjótai-o miszeru.」 „Kacérkodik a fér-
fiakkal.”

kjótakukjótaku ◆ tanári asztaltanári asztal
kjótakukjótaku ◆ letétletét
kjótakubucukjótakubucu ◆ letétbe helyezett dologletétbe helyezett dolog
kjótakukinkjótakukin ◆ letétösszegletétösszeg
kjótakusakjótakusa ◆ letétbe helyezőletétbe helyező
kjótakuszurukjótakuszuru ◆ letétbeletétbe helyezhelyez
「Júkasóken-o kjótakusita.」 „Értékpapírokat
helyezett letétbe.”

kjótankjótan ◆ ámulatámulat ◆ bámulatbámulat
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kjótanszubekikjótanszubeki ◆ bámulatosbámulatos 「Szensu-va kjó-
tanszubeki hajaszade hasitta.」 „A versenyző bá-
mulatos gyorsasággal futott.”

kjótanszurukjótanszuru ◆ ámulámul 「Szaisinno kurumani
min-naga kjótansita.」 „Mindenki ámult az leg-
újabb autó láttán.” ◆ megcsodálmegcsodál 「Tomodacsi-
no góteini kjótansita.」 „Megcsodáltam a bará-
tom luxuslakását.”

kjótanszurubakaridearukjótanszurubakaridearu ◆ ámuldozikámuldozik 「Ko-
no inszacukino eizóhinsicuni-va kjótanszuruba-
karidesita.」 „Ámuldoztam a nyomtató képminő-
ségén.”

kjóteikjótei ◆ hajóversenyhajóverseny ◆ motorcsónakver-motorcsónakver-
senyseny
kjóteikjótei ◆ tanításitanítási módmód ◆ tankönyvtankönyv ◆ tanme-tanme-
netnet
kjóteikjótei ◆ egyezményegyezmény 「Takoku kankjóteiga te-
ikecuszareta.」 „Megkötötték az államközi egyez-
ményt.” ◆ megállapodásmegállapodás 「Kjúszenkjótei-o ja-
butta.」 „Megszegte a tűzszüneti megállapodást.”
◆ paktumpaktum 「Kokuszaikjótei」 „nemzetközi pak-
tum” ◇ kakakukjóteikakakukjótei ármegállapodásármegállapodás ◇ ka-ka-
kakukjóteikakukjótei áregyezményáregyezmény ◇ kjúszenkjóteikjúszenkjótei
tűzszünetitűzszüneti megállapodásmegállapodás ◇ gjogjókjóteigjogjókjótei
halászatihalászati egyezményegyezmény ◇ gundzsikjóteigundzsikjótei ka-ka-
tonaitonai egyezményegyezmény ◇ genszankjóteigenszankjótei terme-terme-
léscsökkentésiléscsökkentési megállapodásmegállapodás ◇ szango-szango-
kukjóteikukjótei háromoldalúháromoldalú megállapodásmegállapodás ◇ sen-sen-
genkjóteigenkjótei schengenischengeni egyezményegyezmény ◇ sak-sak-
kankjóteikankjótei kölcsönszerződéskölcsönszerződés ◇ dzsijúbóe-dzsijúbóe-
kikjóteikikjótei szabadkereskedelmiszabadkereskedelmi egyezményegyezmény ◇

sinsikjóteisinsikjótei bizalmibizalmi megállapodásmegállapodás ◇ szó-szó-
gokjóteigokjótei kétoldalúkétoldalú egyezményegyezmény ◇ szómuk-szómuk-
jóteijótei kétoldalúkétoldalú egyezményegyezmény ◇ csinginkjóteicsinginkjótei
bérmegállapodásbérmegállapodás ◇ teiszenkjóteiteiszenkjótei fegyver-fegyver-
szünetiszüneti megállapodásmegállapodás ◇ baisókjóteibaisókjótei jóvá-jóvá-
tételi egyezménytételi egyezmény
kjóteikjótei ◆ szíve mélyeszíve mélye
kjóteikakakukjóteikakaku ◆ szerződéses árszerződéses ár
kjóteiszekaidzsikjóteiszekaidzsi ◆ egyezményesegyezményes koordi-koordi-
nált világidőnált világidő ◆ koordinált világidőkoordinált világidő
kjóteiszurukjóteiszuru ◆ megállapodikmegállapodik 「Nihon-va han-
garíto kjóteisita.」 „Japán megállapodott Ma-
gyarországgal.” ◆ megegyezikmegegyezik 「Szeifu-va sito
kjóteisita.」 „Az állam megegyezett a városveze-
téssel.”

kjótekikjóteki ◆ erőserős ellenfélellenfél 「Kjótekini atatta.」
„Erős ellenféllel állt szemben.” ◆ igaziigazi ellenfélellenfél

「Singatakoronaviruszutoiu kjótekiga aravar-
eta.」 „Igazi ellenfélre találtunk a koronavírus-
ban.”

kjótekinakjótekina ◆ eszelőseszelős 「Meni-va kjótekina hi-
karigakomotteita.」 „Eszelős tekintete volt.” ◆

fanatikusfanatikus 「Kjótekina sindzsadatta.」 „Fanati-
kus hívő volt.”

kjótekiókjótekió ◆ koadaptációkoadaptáció
kjotenkjoten ◆ bázisbázis 「Suszaisa-va furui tatemono-o
kjotennisita.」 „A szervezők egy öreg épületet sze-
meltek ki bázisnak.” ◆ lerakatlerakat 「Bucurjúno kjo-
ten」 „árulerakat” ◇ szeiszankjotenszeiszankjoten termelé-termelé-
sisi központközpont 「Kigjó-va szeiszankjoten-o kaigaini
ucusita.」 „A vállalat a termelés központját kül-
földre helyezte.”

kjótenkjóten ◆ alapkönyvalapkönyv ◆ szentszent könyvkönyv ◇ isz-isz-
uramukjótenuramukjóten KoránKorán
kjótenkjóten ◆ kánonkánon ◆ szentírásszentírás 「Kiriszuto kjóno
kjóten」 „keresztény szentírás” ◆ szentszent könyvkönyv
◆ szútraszútra
kjótendócsinokjótendócsino ◆ szenzációsszenzációs 「Kjótendócsi-
no hensin」 „szenzációs átváltozás” ◆ világra-világra-
szólószóló 「Kjótendócsino kiszeki」 „világraszóló
csoda” ◆ világrengetővilágrengető 「Kjótendócsinonjú-
szu」 „világrengető hír”

kjotókjotó ◆ kiemelkedőkiemelkedő alakalak ◆ nagynagy emberember
「Zaikaino kjotó」 „nagy ember a pénzügyi világ-
ban” ◇ szangjókainokjotószangjókainokjotó iparbáróiparbáró ◇ szei-szei-
kainokjotókainokjotó államférfiállamférfi ◇ tekkókainokjotótekkókainokjotó
acélmágnásacélmágnás
kjotókjotó ◆ egészegész pártpárt 「Kjotóicscside tatakat-
ta.」 „Az egész párt összefogva harcolt.”

kjótokjóto ◆ KiotóKiotó
kjótokjóto ◆ hívőhívő 「Kare-va kiriszuto kjótodeszu.」
„Keresztény hívő.” ◇ iszuramukjótoiszuramukjóto mohame-mohame-
dándán ◇ kaikjótokaikjóto muzulmánmuzulmán ◇ kaikjótokaikjóto musz-musz-
limlim ◇ kjúkjótokjúkjóto rómairómai katolikuskatolikus ◇ kiriszu-kiriszu-
tokjótotokjóto kereszténykeresztény ◇ sinkjótosinkjóto protestánsprotestáns
◇ szeikjótoszeikjóto puritánpuritán ◇ bukkjótobukkjóto buddhistabuddhista
◇ rómakatorikkukjótorómakatorikkukjóto rómairómai katolikuskatolikus hí-hí-
vővő
kjótókjótó ◆ közös harcközös harc ◆ közös küzdelemközös küzdelem
kjótókjótó ◆ iskolaigazgató-helyettesiskolaigazgató-helyettes
kjótofukjótofu ◆ KiotóKiotó
kjótofukeikjótofukei ◆ Kiotói RendőrségKiotói Rendőrség
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kjótóhokjótóho ◆ hídfőhídfő ◆ hídfőálláshídfőállás 「Kjótóho-o ki-
zuku.」 „hídfőállást létesít” ◆ támaszponttámaszpont
kjótóiinkaikjótóiinkai ◆ közös operatív bizottságközös operatív bizottság
kjotókaigikjotókaigi ◆ csúcstalálkozócsúcstalálkozó
kjótókaigikjótókaigi ◆ közös operatív tanácskozásközös operatív tanácskozás
kjotokjotoszurukjotokjotoszuru ◆ nyugtalanulnyugtalanul jártatjajártatja aa
szemétszemét
kjótokukjótoku ◆ Kjótoku-korKjótoku-kor
kjotontokjotonto ◆ elképedveelképedve 「Takarakudzsiga atat-
tekjotontosita.」 „Elképedtem, hogy nyertem a
lottón.” ◆ meghökkenvemeghökkenve
kjotontositakjotontosita ◆ elképedtelképedt 「Kjotontosita
kao」 „elképedt arc”

kjótososidaikjótososidai ◆ kiotóikiotói ◆ kiotóikiotói katonaikatonai
helytartóhelytartó
kjótószurukjótószuru ◆ közösenközösen küzdküzd 「Goninga kjótó-
szuru.」 „Öt ember küzd közösen.”

kjotótaiszeikjotótaiszei ◆ pártpárt egységesegységes hozzáállásahozzáállása
「Kaikaku-o kjotótaiszeide szuszumeta.」 „A párt
teljes egységében a reformok mögött állt.”

kjóunkjóun ◆ kivételeskivételes szerencseszerencse 「Kjóunno hit-
odatta.」 „Kivételesen szerencsés ember volt.”

kjou-vakjou-va arigatóarigató gozaimasitagozaimasita ◆ viszontlá-viszontlá-
tásratásra
kjóvakjóva ◆ Kjóva-korKjóva-kor
kjóvakjóva ◆ harmonikus együttműködésharmonikus együttműködés
kjóvakjóva ◆ együtthangzásegyütthangzás ◆ hangzáshangzás ◆ kon-kon-
szonanciaszonancia ◇ nincsitekikjóvanincsitekikjóva kognitívkognitív kon-kon-
szonanciaszonancia
kjóvakokukjóvakoku ◆ köztársaságköztársaság ◇ bananakjóva-bananakjóva-
kokukoku banánköztársaságbanánköztársaság 「Vaga kuni-va ban-
ana kjóvakokuninattesimatta.」 „Országunkból
banánköztársaság lett.” ◇ minsukjóvakokuminsukjóvakoku de-de-
mokratikusmokratikus köztársaságköztársaság ◇ renpókjóvako-renpókjóvako-
kuku szövetségi köztársaságszövetségi köztársaság
kjóvakokunokjóvakokuno ◆ köztársaságiköztársasági
kjóvakokunodaitórjókjóvakokunodaitórjó ◆ köztársaságiköztársasági el-el-
nöknök
kjóvaonkjóvaon ◆ konszonánskonszonáns hangzathangzat ◇ fukjóva-fukjóva-
onon disszonánsdisszonáns hangzathangzat ◇ fukjóvaonfukjóvaon nézet-nézet-
eltéréseltérés 「Nicsibeikanno fukjóvaon」 „Japán és
Amerika közti nézeteltérés”

kjóvasugikjóvasugi ◆ köztársaság-pártolásköztársaság-pártolás ◆ re-re-
publikanizmuspublikanizmus

kjóvasuginokjóvasugino ◆ köztársaságpártiköztársaságpárti 「Kjóvasu-
gino siszó」 „köztársaságpárti eszme” ◆ republi-republi-
kánuskánus
kjóvasugisakjóvasugisa ◆ köztársaságpártiköztársaságpárti ◆ republi-republi-
kanistakanista
kjóvasugiszeirjokukjóvasugiszeirjoku ◆ republikánus erőrepublikánus erő
kjóvasugiundókjóvasugiundó ◆ republikánus mozgalomrepublikánus mozgalom
kjóvaszeikjóvaszei ◆ köztársaságköztársaság
kjóvaszeidokjóvaszeido ◆ köztársasági rendszerköztársasági rendszer
kjóvaszeidzsikjóvaszeidzsi ◆ republikánus kormányzásrepublikánus kormányzás
kjóvaszeitaikjóvaszeitai ◆ republikánus államformarepublikánus államforma
kjóvatókjóvató ◆ republikánus pártrepublikánus párt
kjóvatóinkjóvatóin ◆ republikánusrepublikánus
kjózacubucukjózacubucu ◆ idegenanyagidegenanyag ◆ nemkívána-nemkívána-
tos anyagtos anyag
kjozaikjozai ◆ hatalmashatalmas vagyonvagyon ◆ óriásióriási vagyonvagyon
「Kjozai-o csikuita.」 „Óriási vagyont halmozott
fel.”

kjózaikjózai ◆ oktatásioktatási segédanyagsegédanyag ◆ tanesz-tanesz-
közköz ◇ sicsókakukjózaisicsókakukjózai szemléltetőeszközszemléltetőeszköz
◇ hodzsokjózaihodzsokjózai oktatási segédanyagoktatási segédanyag
kjózamenakjózamena ◆ hangulatrontóhangulatrontó ◆ kiábrándítókiábrándító
「Csokorétono kódzsó-o mitara kjózamedatta.」
„Kiábrándító volt, ahogy a csokoládét gyártják.”
◆ unalmasunalmas 「Kareno hanasi-va icumo kjózame-
da.」 „Mindig unalmas dolgokat mond.” ◆ ün-ün-
neprontóneprontó 「Kare-va pátíde kjózamena hanasi-o
sita.」 „A partin ünneprontó dolgot mondott.”

kjózamerukjózameru ◆ elveszti az érdeklődésételveszti az érdeklődését
kjozecukjozecu ◆ kilökődéskilökődés ◆ megtagadásmegtagadás 「Si-
harai kjozecu」 „fizetés megtagadása” ◆ vissza-vissza-
utasításutasítás
kjozecuhannókjozecuhannó ◆ kilökődéskilökődés ◆ szervkilökő-szervkilökő-
désdés
kjozecuhannó-okjozecuhannó-o okoszuokoszu ◆ kilökődikkilökődik 「Isoku-
sita dzsinzó-va kjozecuhannó-o okosita.」 „Az át-
ültetett vese kilökődött.”

kjozecuszurukjozecuszuru ◆ kivetkivet 「Karadano szosiki-va
isokubucu-o kjohisita.」 „A szervezete kivetette
az implantátumot.” ◆ megtagadmegtagad 「Hahaoja-va
menkai-o kjozecusita.」 „Az anyja megtagadta a
találkozást.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Jókjú-o kjozecu-
sita.」 „Visszautasította a követelésemet.”

kjózenkjózen ◆ étel-ital a vendégnekétel-ital a vendégnek ◆ lakomalakoma
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kjozókjozó ◆ szoboróriásszoboróriás
kjozókjozó ◆ hamishamis képkép 「Keizaino kjozóto dzsicu-
zó」 „gazdaságról alkotott hamis és valódi kép”
◆ látszólagoslátszólagos képkép 「Dzsicuzóto kjozó」 „valós
kép és látszólagos kép” ◆ virtuális képvirtuális kép
kjózókjózó ◆ tükörképtükörkép
kjózókjózó ◆ mellszobormellszobor
kjózókjózó ◆ PrédikációkPrédikációk kosarakosara ◆ Szutta-Szutta-
pitakapitaka
kjózóiszeitaikjózóiszeitai ◆ enantiomerenantiomer
kjózonkjózon ◆ együttélésegyüttélés 「Ibunkatono kjózon」
„együttélés az idegen kultúrával” ◆ együttegyütt léte-léte-
zészés 「Fukuszúsúkjóno kjózon」 „vallások együtt
létezése” ◆ meglétmeglét egymássalegymással 「Ningento dó-
bucutono kjózon」 „emberek és állatok megléte
egymással” ◇ heivakjózonheivakjózon békésbékés egymásegymás
mellett élésmellett élés
kjózondentacubussicukjózondentacubussicu ◆ kotranszmitterkotranszmitter
kjózonkjóeikjózonkjóei ◆ együttegyütt élésélés ésés prosperálásprosperálás
◆ együtt élés és virulásegyütt élés és virulás
kjózonkjóeiszurukjózonkjóeiszuru ◆ együttegyütt élél ésés virulvirul 「In-
sokutenga kjószósinagara kjózonkjóeiszuru.」 „A
versengő vendéglátóhelyek együtt élnek és virul-
nak.”

kjozónokjozóno ◆ látszólagoslátszólagos
kjózonszurukjózonszuru ◆ együttegyütt élél 「Konoviruszuto-
va kjózonszurusikanai.」 „Sajnos ezzel a vírussal
együtt kell élnünk.” ◆ együttegyütt léteziklétezik 「Futac-
uno sómeigidzsucu-va kjózonszuru.」 „Együtt lé-
tezik két világítástechnikai megoldás.”

kjózurukjózuru / kjódzsirukjódzsiru ◆ játszikjátszik
「Kodomotacsi-va jukiaszobini kjódzsiteita.」 „A
gyerekek a hóban játszottak.” ◆ szórakozikszórakozik
「Makuranageni kjódzsiteita.」 „Párnacsatával
szórakoztunk.” ◆ szórakoztatjaszórakoztatja magátmagát
「Karera-va bódogémuni kjódzsita.」 „Táblajá-
tékkal szórakoztatták magukat.” ◇ varaikjód-varaikjód-
zsiruzsiru vigadozikvigadozik ◇ varaikjódzsiruvaraikjódzsiru mulatmulat
「Kodomotacsi-va kareno bukakkóni varai kjód-
zsiteita.」 „A gyerekek mulattak a férfi esetlensé-
gén.”

kjúkjú ◆ korábbikorábbi 「Kjúbádzson-noszofuto」 „ko-
rábbi verziójú szoftver” ◆ régirégi 「Kjú-o szute
szara-o toru.」 „Eldobja a régit és megtartja az
újat.” ◆ régirégi naptárnaptár 「Kjúno gandzsicu」 „régi
naptár szerinti újév” ◇ kjúnifukuszurukjúnifukuszuru vissza-vissza-

állítállít 「Kjóikuszeido-o kjúni fukusita.」 „Vissza-
állította a régi oktatási rendszert.”

kjúkjú ◆ csillagjegycsillagjegy ◇ kódódzsúnikjúkódódzsúnikjú állatövállatöv
tizenkét jegyetizenkét jegye
kjúkjú ◆ bajbaj 「Tomodacsino kjú-o szukutta.」 „Se-
gítettem a barátomon a bajban.” ◆ hirtelenhirtelen
「Keizaino kjúszeicsó」 „gazdaság hirtelen növe-
kedése” ◆ meredekségmeredekség ◆ sürgősségsürgősség 「Kjúno
tokiniha boku-o jonde!」 „Sürgős esetben engem
hívj!” ◆ váratlanságváratlanság 「Dórjó-va kjúnijameta.」
„A kollégám váratlanul felmondott.” ◇ kjúnakjúna
sürgőssürgős 「Kjúna jódzside boku-o hómonsita.」
„Sürgős ügyben jött el hozzám.” ◇ kjúnakjúna hirte-hirte-
lenlen 「Kjúna henkani odoroita.」 „Meglepődtem
a hirtelen változáson.” ◇ kjúnakjúna meredekmeredek 「Kjú-
na szakamicsiga kare-o matteita.」 „Meredek út
várt rá.” ◇ kjúnakjúna gyorsgyors 「Kavano kjúna na-
gare」 „folyó gyors sodrása” ◇ kjúburékikjúburéki hir-hir-
telentelen fékezésfékezés ◇ sóbinokjúsóbinokjú égetőégető szükségszükség
「Csikjúondankataiszaku-va sóbino kjúda.」 „A
globális felmelegedés orvoslása égetően szüksé-
ges.”

kjúkjú ◆ fenyítésfenyítés ◆ köpölyözésköpölyözés ◇ isinikjúisinikjú hi-hi-
ábavalóábavaló erőfeszítéserőfeszítés ◇ kjú-okjú-o szueruszueru köpö-köpö-
lyözlyöz 「Onakani kjú-o szueta.」 „Köpölyözte a
hasát.” ◇ kjú-okjú-o szueruszueru letolletol 「Ojani kjú-o szu-
erareta.」 „Letoltak a szüleim.”

kjúkjú ◆ évfolyamévfolyam 「Kare-va daigakude dókjúdat-
ta.」 „Egy évfolyamra jártunk az egyetemen.” ◆

kaliberkaliber 「Kokuszaikjúno kagakusa」 „nemzet-
közi kaliberű tudós” ◆ kategóriakategória 「Rokudzsuh-
kiro ikakjúno dzsúdószensu」 „hatvan kiló alatti
kategóriájú cselgáncsozó” ◆ osztályosztály 「Daih-
kjúno mokuzai」 „első osztályú faanyag” ◇ ikkjúikkjú
elsőelső osztályosztály 「Kono kagu-va ikkjúno siagari-
da.」 „Ennek a bútornak első osztályú a kidolgo-
zása.” ◇ ikkjúikkjú egyegy osztályosztály 「Kono gakuszei-
va vatasino ikkjúueda.」 „Ez a diák egy osztállyal
feljebb jár nálam.” ◇ ikkjúikkjú felsőfokfelsőfok 「Nihon-
gonórjokusiken ikkjúni gókakusita.」 „Átment a
felsőfokú japán nyelvvizsgán.” ◇ szaidaikjúnoszaidaikjúno
legnagyobblegnagyobb kategóriájúkategóriájú 「Szaidaikjúno tai-
fú」 „legnagyobb kategóriájú tájfun” ◇ szaida-szaida-
ikjúnoikjúno igazánigazán nagynagy 「Szaidaikjúno jorokobi」
„igazán nagy öröm” ◇ dzsúrjókjúdzsúrjókjú nehéznehéz súly-súly-
csoportcsoport ◇ fezákjúfezákjú pehelysúlypehelysúly
kjúkjú ◆ kilenckilenc 「Kjúno szúdzsi」 „kilences szám”

kjúkjú ◆ dákódákó
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kjúkjú ◆ gömbgömb 「Kjúdzsóno buttai」 „gömb alakú
test” ◆ körtekörte ◆ labdalabda 「Jakjúszensu-va
daiikkjú-o nageta.」 „A baseballjátékos eldobta az
első labdát.” ◆ labdajátéklabdajáték ◇ kjúkaikjúkai baseballbaseball
világavilága ◇ birijádonokjúbirijádonokjú biliárdgolyóbiliárdgolyó ◇ hen-hen-
kakjúkakjú csavartcsavart labdalabda ◇ henkakjúhenkakjú csavartcsavart
dobásdobás ◇ henkakjúhenkakjú csavart rúgáscsavart rúgás
kjúaikjúai ◆ udvarlásudvarlás
kjúaikódókjúaikódó ◆ udvarlásudvarlás
kjúaiszurukjúaiszuru ◆ csapjacsapja aa szeletszelet 「Otoko-va on-
nani kjúaisita.」 „A férfi csapta a szelet a nőnek.”
◆ kéri,kéri, hogyhogy legyenlegyen aa párjapárja 「Ódzsi-va tona-
rino kunino ódzsoni kjúaisita.」 „A herceg kérte
a szomszéd király lányát, hogy legyen a párja.” ◆

tesziteszi aa szépetszépet ◆ udvaroludvarol 「Oszu-va meszuno
torini kjúaisita.」 „A hím madár udvarolt a nős-
ténynek.”

kjúakukjúaku ◆ régirégi gaztettgaztett 「Sinbunkisa-va szei-
dzsikano kjúaku-o abaita.」 „Az újságíró leleplez-
te a politikus régi gaztettét.”

kjúankjúan ◆ Kjúan-korKjúan-kor
kjúárukódokjúárukódo ◆ QR-kódQR-kód
kjúbakjúba ◆ szükséghelyzetszükséghelyzet 「Mizubuszokuno
kjúba-o sinogukotoga dekita.」 „A vízhiány szük-
séghelyzetét átvészeltük.”

kjúbakjúba ◆ harcharc ◆ íjászatíjászat ésés lovagláslovaglás ◆ íjíj ésés
lóló
kjúbakjúba ◆ KubaKuba
kjúbadzsinkjúbadzsin ◆ kubaikubai
kjúbainikjúbaini ◆ kilencszeresenkilencszeresen
kjúbainokjúbaino ◆ kilencszereskilencszeres
kjúbakjóvakokukjúbakjóvakoku ◆ Kubai KöztársaságKubai Köztársaság
kjúbankjúban ◆ szívókorongszívókorong ◆ tapadókorongtapadókorong
kjúbanmenokjúbanmeno ◆ kilencedikkilencedik
kjúbanokjúbano ◆ kubaikubai
kjúbanomaniavaszekjúbanomaniavasze ◆ áthidalóáthidaló megoldásmegoldás ◆

szükségmegoldásszükségmegoldás
kjúbanosocsikjúbanosocsi ◆ szükségintézkedésszükségintézkedés
kjúbizumukjúbizumu ◆ kubizmuskubizmus
kjúbjókjúbjó ◆ hirtelen megbetegedéshirtelen megbetegedés
kjúbjóninkjúbjónin ◆ sürgősségi betegsürgősségi beteg
kjúbjóninarukjúbjóninaru ◆ rosszulrosszul leszlesz 「Okjakuszama-
ga kjúbjóninatta eikjóde densaga okureteima-

szu.」 „A vonatok késnek, mert rosszul lett egy
utas.”

kjúbókjúbó ◆ nyomornyomor
kjúbokukjúboku ◆ korhadt fakorhadt fa
kjúbonkjúbon ◆ holdnaptár szerinti bonünnepholdnaptár szerinti bonünnep
kjúbósitakjúbósita ◆ hiánnyalhiánnyal küzdőküzdő 「Kjúbósita
zaiszei-o tate naosita.」 „Rendbe hozta a hiánnyal
küzdő államháztartást.” ◆ szegényesszegényes 「Kjúbó-
sita dzsidai」 „szegényes időszak”

kjúbószeikacukjúbószeikacu ◆ nyomorúságos életnyomorúságos élet
kjúbószurukjúbószuru ◆ nyomorognyomorog 「Murabito-va kjúbó-
sita.」 „A falubeliek nyomorogtak.”

kjúbukjúbu ◆ kockakocka ◇ aiszu-kjúbuaiszu-kjúbu jégkockajégkocka
kjúbunkjúbun ◆ régirégi hírhír 「Kjúbunni zokuszuru hana-
si」 „régi történet”

kjúbun-noicsikjúbun-noicsi ◆ kilencedkilenced
kjúburékikjúburéki ◆ hirtelen fékezéshirtelen fékezés
kjúburéki-okjúburéki-o kakerukakeru ◆ hirtelenhirtelen fékezfékez 「Ma-
eni hasitteita kuruma-va kjúburéki-o kaketa.」
„Az előttem haladó kocsi hirtelen fékezett.”

kjúcuikjúcui ◆ szorosan követésszorosan követés
kjúcuiszurukjúcuiszuru ◆ szorosanszorosan aa nyomábannyomában vanvan
「Netto hanbaide óte-o kjúcuiszuru.」 „Az inter-
netes értékesítésben szorosan a nagyvállalat nyo-
mában van.”

kjúcsakukjúcsaku ◆ adszorpcióadszorpció ◇ bucurikjúcsakubucurikjúcsaku
fizioszorpciófizioszorpció
kjúcsakunecukjúcsakunecu ◆ adszorpciós hőadszorpciós hő
kjúcsakuszeikjúcsakuszei ◆ adszorpciós képességadszorpciós képesség
kjúcsakuszurukjúcsakuszuru ◆ adszorbeáladszorbeál ◆ lekötleköt
「Kaszszeitan-va dokugaszu-o kjúcsakuszuru.」
„Az aktív szén leköti a mérgező gázokat.” ◆ meg-meg-
kötköt 「Kaszszeitan-va dokugaszu-o kjúcsakuszu-
ru.」 „Az aktív szén megköti a mérgező gázokat.”

kjúcsakuzaikjúcsakuzai ◆ adszorbensadszorbens
kjúcsikjúcsi ◆ régirégi barátbarát ◆ régirégi ismerősismerős 「Karera-
va kjúcsino nakadeatta.」 „Régi ismerősök vol-
tak.”

kjúcsikjúcsi ◆ lehetetlenlehetetlen helyzethelyzet 「Kariire kisze-
ino kjóka-va kaisa-o kjúcsini otosiireta.」 „A köl-
csönfelvétel szigorítása lehetetlen helyzetbe hozta
a vállalatot.” ◆ szorultszorult helyzethelyzet 「Dzsirikide
kjúcsi-o dah-sita.」 „Saját erejével szabadult ki
szorult helyzetéből.”
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kjúcsiniocsiiraszerukjúcsiniocsiiraszeru ◆ ellehetetlenítiellehetetleníti aa
helyzetéthelyzetét 「Sószúminzoku-o kjúcsini ocsiira-
szeta.」 „Ellehetetlenítették az etnikai kisebbség
helyzetét.”

kjúcsiniocsiirukjúcsiniocsiiru ◆ lehetetlenlehetetlen helyzetbehelyzetbe ke-ke-
veredikveredik 「Kjúcsini ocsiitta.」 „Lehetetlen hely-
zetbe keveredtem.”

kjúcsinioicumerukjúcsinioicumeru ◆ sarokbasarokba szorítszorít 「Kjúcsi-
ni oi cumerareta.」 „Sarokba szorítottak.”

kjúcsinioikomukjúcsinioikomu ◆ ellehetetlenítellehetetlenít 「Szeifu-va
kigjó-o kjúcsini oi konda.」 „A kormány ellehetet-
lenítette a vállalatokat.”

kjúcsinokjúcsino ◆ elesettelesett 「Kjúcsino hito-o szu-
kuu.」 „Segíti az elesetteket.”

kjúcsinokjúcsino ◆ régirégi 「Kjúcsino tomodeszu.」 „Régi
barátom.”

kjúcsúkjúcsú ◆ mételymétely ◇ dzsúkecukjúcsúdzsúkecukjúcsú vérmé-vérmé-
telytely
kjúcsúkjúcsú ◆ császáricsászári udvarudvar 「Kjúcsúni cuka-
eru.」 „Császári udvarban szolgál.” ◆ szentélyszentély
belsejebelseje
kjúcsúkókjúcsúkó ◆ mételyekmételyek
kjúcsúreifukukjúcsúreifuku ◆ udvari öltözékudvari öltözék
kjúcsúruikjúcsúrui ◆ mételyekmételyek
kjúcsúszandenkjúcsúszanden ◆ három császár szentélyhárom császár szentély
kjúdaikjúdai ◆ megfelelésmegfelelés ◆ továbbmeneteltovábbmenetel
「Kjúdaika rakudai」 „továbbmenetel vagy évis-
métlés”

kjúdaiszurukjúdaiszuru ◆ megfelelmegfelel 「Kimacusikenni kjú-
daisita.」 „Megfeleltem a szemeszteren.” ◆ meg-meg-
ütiüti aa mércétmércét 「Kótógakkódeicumogirigiri kjú-
daisita.」 „A középiskolában mindig éppen csak
megütöttem a mércét.”

kjúdaitenkjúdaiten ◆ ponthatárponthatár 「Sikenno kjúdaiten」
„vizsga ponthatára”

kjúdankjúdan ◆ baseball-egyesületbaseball-egyesület ◆ bázislabda-bázislabda-
egyesületegyesület
kjúdankjúdan ◆ elmarasztaláselmarasztalás ◆ kifogásoláskifogásolás
kjúdanszurukjúdanszuru ◆ elmarasztalelmarasztal 「Kareno sippai-
o kjúdansita.」 „Elmarasztalta a hibájáért.” ◆ ki-ki-
fogásolfogásol 「Kaisano fuszei-o kjúdansita.」 „A cég
által elkövetett szabálytalanságokat kifogásolta.”

kjúdenkjúden ◆ palotapalota 「Budapeszutonosándoru kjú-
den」 „budapesti Sándor-palota”

kjúdenkjúden ◆ áramellátásáramellátás ◆ tápellátástápellátás
kjúdenkjúden ◆ gömbvillámgömbvillám
kjúdenzukjúdenzu ◆ elektro-olfaktogramelektro-olfaktogram ◆ EOGEOG
kjúdokjúdo ◆ kilenc fokkilenc fok ◆ kilencszerkilencszer
kjúdókjúdó ◆ japán íjászatjapán íjászat
kjúdókjúdó ◆ régi útrégi út
kjúdókjúdó ◆ BuddhaBuddha tanításánaktanításának kutatásakutatása ◆

igazság kereséseigazság keresése
kjúdósakjúdósa ◆ igazságkeresőigazságkereső
kjúdósinkjúdósin ◆ igazságotigazságot kutatókutató léleklélek ◆ vallá-vallá-
si lelkületsi lelkület
kjúdzsikjúdzsi ◆ felszolgálásfelszolgálás ◆ felszolgálófelszolgáló
kjúdzsikjúdzsi ◆ állatetetésállatetetés ◆ etetésetetés
kjúdzsicukjúdzsicu ◆ munkaszünetimunkaszüneti napnap 「Kjúdzsicuni
sukkinsita.」 „Munkaszüneti napon mentem dol-
gozni.” ◆ pihenőnappihenőnap ◆ szabadnapszabadnap 「Kazokuto
issoni kjúdzsicu-o tanosinda.」 „A családommal
együtt élveztük a szabadnapot.” ◇ kokumin-kokumin-
nokjúdzsicunokjúdzsicu pirospiros betűsbetűs ünnepünnep ◇ nenkank-nenkank-
júdzsicuniszszújúdzsicuniszszú éveséves szabadnapokszabadnapok számaszáma
◇ hóteikjúdzsicuhóteikjúdzsicu hivataloshivatalos munkaszünetimunkaszüneti
napnap
kjúdzsicuakenokjúdzsicuakeno ◆ szabadnapszabadnap utániutáni 「Kjú-
dzsicuakeno sigoto」 „szabadnap utáni munka”

kjúdzsicudaijakjúdzsicudaija ◆ munkaszünetimunkaszüneti napinapi me-me-
netrendnetrend
kjúdzsicusukkinkjúdzsicusukkin ◆ munkaszünetimunkaszüneti napinapi mun-mun-
kavégzéskavégzés
kjúdzsicuteatekjúdzsicuteate ◆ munkaszünetimunkaszüneti napinapi bér-bér-
pótlékpótlék
kjúdzsinkjúdzsin ◆ nagy magasságnagy magasság
kjúdzsinkjúdzsin ◆ ajánlatajánlat ◆ állásajánlatállásajánlat 「Kono
kjúdzsin-va mó simekirimasita.」 „Az állásaján-
latunk már nem él.” ◆ felvételfelvétel 「Heisade-va
genzaikjúdzsin-va arimaszen.」 „A vállalatunknál
jelenleg nincs felvétel.” ◆ pályázatpályázat 「Sacsóno
sokuni kjúdzsingaatta.」 „Az igazgatói állásra pá-
lyázatot hirdettek.”

kjúdzsinkjúdzsin ◆ elmaradottelmaradott emberember ◆ neander-neander-
völgyi embervölgyi ember ◆ ősemberősember
kjúdzsin-icsibakjúdzsin-icsiba ◆ munkaerőpiacmunkaerőpiac
kjúdzsinkókokukjúdzsinkókoku ◆ álláshirdetésálláshirdetés 「Sinbunno
kjúdzsinkókokudeii dzsókenno kaisa-va szuku-
nai.」 „Az újságban kevés olyan álláshirdetés van,
ahol jók a feltételek.”
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kjúdzsin-nankjúdzsin-nan ◆ munkaerőhiánymunkaerőhiány
kjúdzsin-nokókjúdzsin-nokó ◆ látványos sikerlátványos siker
kjúdzsin-nokó-okjúdzsin-nokó-o ikkinikakuikkinikaku ◆ elcsúszikelcsúszik egyegy
banánhéjonbanánhéjon
kjúdzsinrankjúdzsinran ◆ álláshirdetési rovatálláshirdetési rovat
kjúdzsinsakjúdzsinsa ◆ álláshirdetőálláshirdető
kjúdzsiszurukjúdzsiszuru ◆ felszolgálfelszolgál 「Osokudzsi-o
kjúdzsiszuru.」 „Felszolgálja az ételt.”

kjúdzsitaikjúdzsitai ◆ régi kínai betűtípusrégi kínai betűtípus
kjúdzsokjúdzso ◆ mentésmentés ◇ kainankjúdzsokainankjúdzso tengeritengeri
mentésmentés ◇ dzsinmeikjúdzsodzsinmeikjúdzso életmentéséletmentés
kjúdzsókjúdzsó ◆ kimaradáskimaradás ◆ mérkőzésmérkőzés kihagyá-kihagyá-
sasa ◆ zárva tartászárva tartás
kjúdzsókjúdzsó ◆ nyomorúságnyomorúság 「Hódódzsinni mizu-
karano kjúdzsó-o uttaeta.」 „A nyomorúságára
panaszkodott a médiában.” ◆ szorultszorult helyzethelyzet
「Kaisano kjúdzsó-o szukutta.」 „Kimentette a
szorult helyzetéből a céget.”

kjúdzsókjúdzsó ◆ császári palotacsászári palota
kjúdzsókjúdzsó ◆ gömbgömb alakalak ◇ kjúdzsónokjúdzsóno gömb-gömb-
szerűszerű 「Kjúdzsóno szu」 „gömbszerű fészek” ◇

kjúdzsónokjúdzsóno gömbgömb alakúalakú 「Kjúdzsóno buttai」
„gömb alakú test” ◇ kjúdzsónokjúdzsóno gömbölyűgömbölyű
「Kjúdzsóno szaibó」 „gömbölyű sejt”

kjúdzsókjúdzsó ◆ baseballstadionbaseballstadion
kjúdzsókjúdzsó ◆ görbültgörbült ◆ íveltívelt alakalak ◆ ívesíves
「Kjúdzsódzsintai」 „íves ínszalag”

kjúdzsoamikjúdzsoami ◆ mentőhálómentőháló ◆ védőhálóvédőháló
kjúdzsobasigokjúdzsobasigo ◆ tűzoltólétratűzoltólétra
kjúdzsokacudókjúdzsokacudó ◆ mentőtevékenységmentőtevékenység
kjúdzsókadzsokjúdzsókadzso ◆ tobozvirágzattobozvirágzat
kjúdzsokenkjúdzsoken ◆ mentőkutyamentőkutya
kjúdzsókúkankjúdzsókúkan ◆ szférikusszférikus tértér 「Júkuriddo
kúkanto kjúdzsókúkan」 „euklideszi tér és szféri-
kus tér”

kjúdzsónokjúdzsóno ◆ gömbgömb alakúalakú 「Kjúdzsóno but-
tai」 „gömb alakú test” ◆ gömbölyűgömbölyű 「Kjúdzsó-
no szaibó」 „gömbölyű sejt” ◆ gömbszerűgömbszerű
「Kjúdzsóno szu」 „gömbszerű fészek”

kjúdzsosingókjúdzsosingó ◆ segélykérősegélykérő jeljel
「Kjúdzsosingó-o hah-szuru.」 „Segélykérő jelet
küld.”

kjúdzsósókjúdzsósó ◆ gyorsgyors emelkedésemelkedés 「Kabukano
kjúdzsósó」 „Részvények gyors emelkedése.” ◆

hirtelenhirtelen emelkedésemelkedés 「Kionno kjúdzsósó」
„hőmérséklet hirtelen emelkedése”

kjúdzsoszagjókjúdzsoszagjó ◆ mentőakciómentőakció
kjúdzsószeidankjúdzsószeidan ◆ gömbhalmazgömbhalmaz
kjúdzsoszenkjúdzsoszen ◆ mentőhajómentőhajó
kjúdzsoszurukjúdzsoszuru ◆ kimentkiment 「Rjokaku-va csinbo-
cusikaketa funekara kjúdzsoszareta.」 „Az utaso-
kat kimentették a süllyedő hajóból.” ◆ mentment
「Ucsini todzsi komerareta hito-o sóbótaiga kjú-
dzsositeita.」 „Tűzoltók mentették a házban re-
kedteket.”

kjúdzsószurukjúdzsószuru ◆ kihagykihagy 「Rikisi-va akibaso-o
kjúdzsósita.」 „A szumós kihagyta az őszi bajnok-
ságot.” ◆ kimaradkimarad 「Haijú-va kjúdzsósita.」 „A
színész kimaradt az előadásról.” ◆ zárvazárva tarttart
「Szuieidzsó-va kjúdzsósiiru.」 „Az uszoda zárva
tart.”

kjúdzsotaikjúdzsotai ◆ mentőalakulatmentőalakulat ◆ mentőcsa-mentőcsa-
patpat ◆ mentőosztagmentőosztag ◇ szónankjúdzsotaiszónankjúdzsotai
mentőosztagmentőosztag
kjúdzsótanpakusicukjúdzsótanpakusicu ◆ globulárisglobuláris fehérjefehérje ◆

gömb alakú fehérjegömb alakú fehérje
kjúdzsoteikjúdzsotei ◆ mentőcsónakmentőcsónak
kjúdzsukjúdzsu ◆ Kjúdzsu-korKjúdzsu-kor
kjúdzsúkjúdzsú ◆ kilencvenkilencven
kjúdzsúbun-noicsikjúdzsúbun-noicsi ◆ kilencvenedkilencvened
kjúdzsucukjúdzsucu ◆ íjászatíjászat
kjúdzsucukakjúdzsucuka ◆ íjászíjász
kjúdzsucunosiaikjúdzsucunosiai ◆ íjászversenyíjászverseny
kjúdzsúdainokjúdzsúdaino ◆ kilencvenes éveiben járókilencvenes éveiben járó
kjúdzsúnendaikjúdzsúnendai ◆ kilencvenes évekkilencvenes évek
kjúdzsuszszainokjúdzsuszszaino ◆ kilencvenéveskilencvenéves
kjúenkjúen ◆ előadáselőadás szüneteltetéseszüneteltetése ◆ szerep-szerep-
lés szüneteltetéselés szüneteltetése
kjúenkjúen ◆ park zárvatartásapark zárvatartása
kjúenkjúen ◆ megsegítésmegsegítés ◆ segítségnyújtássegítségnyújtás
「Kózuino hiszaicsi-e butai-o kjúenni hakensi-
ta.」 „Az árvíz sújtotta területre segítségnyújtás
céljából csapatokat küldtek.”

kjúenkjúen ◆ örökkévalóságörökkévalóság
kjúenbussikjúenbussi ◆ segélyszállítmánysegélyszállítmány 「Hiszaicsi-
ni kjúenbussi-o todoketa.」 „Segélyszállítmányt
vittek a katasztrófa sújtotta területre.”
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kjúenkacudókjúenkacudó ◆ mentőakciómentőakció
kjúen-note-o nobaszukjúen-note-o nobaszu ◆ segédkezet nyújtsegédkezet nyújt
kjúen-okjúen-o motomerumotomeru ◆ segítségetsegítséget kérkér 「Rin-
gokuni kjúen-o motometa.」 „Segítséget kértek a
szomszédos országtól.”

kjúen-o motomerukoekjúen-o motomerukoe ◆ segélykiáltássegélykiáltás
kjúen-o motomerukotokjúen-o motomerukoto ◆ segítségkéréssegítségkérés
kjúensikinkjúensikin ◆ segélyalapsegélyalap
kjúenszurukjúenszuru ◆ lemondlemond 「Jakusa-va butai-o kjú-
ensita.」 „A színész lemondta a fellépését.” ◆

szüneteltetszüneteltet 「Taicsóga kaifukuszurumade su-
cuenjoteino bangumi-o kjúenszurukotoninatta.」
„Amíg az egészsége rendbe nem jön szüneteltetik
a műsort, amiben szerepelne.”

kjúenszurukjúenszuru ◆ megsegítmegsegít 「Szeifu-va hiszaisa-o
kjúensita.」 „Az állam megsegítette a katasztrófa
áldozatait.” ◆ segítségéresegítségére sietsiet 「Borantia-va
hiszaisa-o kjúensita.」 „Az önkéntesek a kataszt-
rófa áldozatainak segítségére siettek.”

kjúentaikjúentai ◆ mentőosztagmentőosztag ◆ segélycsapatsegélycsapat
kjúentósukjúentósu ◆ cseredobócseredobó
kjúerugonhannókjúerugonhannó ◆ endergonikus reakcióendergonikus reakció
kjúerugonkateikjúerugonkatei ◆ endergonikus folyamatendergonikus folyamat
kjúfukjúfu ◆ ellátásellátás ◆ folyósításfolyósítás ◆ juttatásjuttatás ◇

irjókjúfuirjókjúfu orvosiorvosi ellátásellátás ◇ csingingaikjúfucsingingaikjúfu
béren felüli juttatásbéren felüli juttatás
kjúfukjúfu ◆ szünetjelszünetjel ◇ hacsibukjúfuhacsibukjúfu nyolcadnyolcad
szünetjelszünetjel
kjúfugakukjúfugaku ◆ folyósított összegfolyósított összeg
kjúfukinkjúfukin ◆ folyósítottfolyósított pénzpénz 「Sicugjókjúfu-
kin」 „folyósított munkanélküli segély” ◆ jutta-jutta-
tástás 「Tokubecukjúfukin」 „különleges juttatás”
◆ pénzsegélypénzsegély 「Higai-o uketa katani kjúfukin-o
sikjúsita.」 „A károsultaknak pénzsegélyt adtak.”

kjúfunkjúfun ◆ kilenc perckilenc perc
kjúfuszurukjúfuszuru ◆ folyósítfolyósít 「Teinenninattara
nenkinga kjúfuszareru.」 „A nyugdíjkorhatár be-
töltése után folyósítják a nyugdíjat.” ◆ juttatjuttat
「Mazusii hitoni okane-o kjúfusita.」 „Pénzt jut-
tatott a szegényeknek.”

kjúgaicsikjúgaicsi ◆ külhonkülhon
kjúgakukjúgaku ◆ hiányzáshiányzás 「Szúkagecukan kjúgaku-
sita.」 „Több hónap hiányzása volt.” ◆ iskolaiiskolai

hiányzáshiányzás ◆ iskolaiiskolai tanulmányoktanulmányok szünetel-szünetel-
tetésetetése
kjúgakuszurukjúgakuszuru ◆ hiányzikhiányzik 「Bjókide szankage-
cu kankjúgakusita.」 „A betegség miatt 3 hónapot
hiányzott.”

kjúgatakjúgata ◆ régi típusrégi típus
kjúgatanokjúgatano ◆ régirégi típusútípusú 「Kjúgatano denva-
ki」 „régi típusú telefonkészülék”

kjúgekinakjúgekina ◆ drasztikusdrasztikus 「Kjúgekina henka」
„drasztikus változás” ◆ hirtelenhirtelen
「Kjúgekinadaietto-va karadanijokuarimaszen.」
„A hirtelen diéta nem egészséges.” ◆ rohamosrohamos
「Fudószankakakuno kjúgekina dzsósóga mi-
komareteiru.」 „Az ingatlanárak rohamos növe-
kedésére számítanak.”

kjúgekinikjúgekini ◆ drasztikusandrasztikusan 「Kanszenszú-va
kjúgekini zókasiteiru.」 „Drasztikusan növekedik
a fertőzöttek száma.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kjúgekini
kúkiga cumetakunatta.」 „Hirtelen lehűlt a leve-
gő.” ◆ rohamosanrohamosan 「Suszszeiricuga kjúgekini te-
ikasiteiru.」 „Rohamosan csökken a születések
száma.”

kjúgekinikókaszurukjúgekinikókaszuru ◆ zuhanzuhan 「Hikóki-va hja-
kumétorukurai kjúgekini kókasita.」 „A repülő
100 métert zuhant.”

kjúgenkjúgen ◆ hirtelen csökkenéshirtelen csökkenés
kjúgenszurukjúgenszuru ◆ hirtelenhirtelen csökkencsökken ◆ hirtelenhirtelen
lecsökkenlecsökken 「Hanbairjóga kjúgensita.」 „Hirte-
len lecsökkent az eladások száma.”

kjúgikjúgi ◆ labdajátéklabdajáték
kjúgjókjúgjó ◆ leállásleállás 「Raisúkara futasúkan rin-
dzsikjúgjónisimaszu.」 „Jövő héttől lesz két hét
leállás.” ◆ munkaszünetmunkaszünet ◆ szünetszünet ◆ zárvazárva
tartástartás ◇ ikudzsikjúgjóikudzsikjúgjó gyermeknevelésigyermeknevelési
szabadságszabadság ◇ kaitenkjúgjókaitenkjúgjó forgalomforgalom nél-nél-
küliküli nyitvanyitva tartástartás ◇ hondzsicukjúgjóhondzsicukjúgjó mama
szünnapszünnap vanvan ◇ rindzsikjúgjórindzsikjúgjó rendkívülirendkívüli
zárva tartászárva tartás
kjúgjóbikjúgjóbi ◆ pihenőnappihenőnap
kjúgjószurukjúgjószuru ◆ munkaszünetetmunkaszünetet tarttart 「Kaisa-
va szúdzsicukankjúgjószuru.」 „A vállalat néhány
napig munkaszünetet fog tartani.”

kjúgokjúgo ◆ ápolásápolás ◆ mentésmentés ◆ segítségnyúj-segítségnyúj-
tástás
kjúgókjúgó ◆ egybegyűjtésegybegyűjtés
kjúgohankjúgohan ◆ mentőosztagmentőosztag
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kjúgokacudókjúgokacudó ◆ mentési munkamentési munka
kjúgosiraenokjúgosiraeno ◆ hevenyészetthevenyészett 「Kjúgosirae-
no isó」 „hevenyészett ruha” ◆ összetákoltösszetákolt
「Kjúgosiraeno koja」 „összetákolt viskó” ◆ rög-rög-
tönzötttönzött 「Kjúgosiraeno gekidzsó」 „rögtönzött
színház” ◆ sebtébensebtében összehozottösszehozott 「Kjúgo-
siraenotereváku kankjó」 „sebtében összehozott
környezet a távmunkához”

kjúgosokjúgoso ◆ elsősegélyelsősegély állomásállomás ◆ elsőse-elsőse-
gélyhelygélyhely
kjúgoszurukjúgoszuru ◆ elsősegélytelsősegélyt nyújtnyújt ◆ mentment
「Kócúdzsikonijoru fusósa-o kjúgosita.」 „Men-
tette a baleset áldozatait.”

kjúgószurukjúgószuru ◆ egybegyűjtegybegyűjt 「Dósi-o kjúgószu-
ru.」 „Egybegyűjti a rokon érzelműeket.” ◆ tö-tö-
mörítmörít 「Geidzsucuka-o kjúgószuru dantai」
„művészeket tömörítő szervezet”

kjúhakjúha ◆ régi irányzatrégi irányzat ◆ régi iskolarégi iskola
kjúhaiszuikjúhaiszui ◆ ivóvízellátásivóvízellátás ésés szennyvízel-szennyvízel-
vezetésvezetés
kjúhakukjúhaku ◆ fenyegetőfenyegető közelségközelség ◆ sürgős-sürgős-
ségség
kjúhakukjúhaku ◆ szorultságszorultság ◆ szűkölködésszűkölködés
kjúhakuszurukjúhakuszuru ◆ sürgetősürgető 「Kjúhakusita mon-
dai」 „sürgető probléma” ◆ szorongatószorongató 「Dzsi-
taiga kjúhakusiteiru.」 „Szorongató a helyzet.”

kjúhakuszurukjúhakuszuru ◆ szorultszorult helyzetbenhelyzetben vanvan
「Keizaitekini kjúhakusita dzsókjódeszu.」
„Anyagilag szorult helyzetben vagyunk.”

kjúhakutókakjúhakutóka ◆ tíz nap kilenc éjszakatíz nap kilenc éjszaka
kjúhankjúhan ◆ régirégi kiadáskiadás 「Kjúhantankóbon」
„régi kiadású könyv”

kjúhanrakukjúhanraku ◆ hirtelen visszaeséshirtelen visszaesés
kjúheikjúhei ◆ régimódiságrégimódiság ◆ régi szokásrégi szokás
kjúheinakjúheina ◆ régimódirégimódi 「Kjúheina ningen」 „ré-
gimódi ember”

kjúhenkjúhen ◆ hirtelenhirtelen változásváltozás 「Tenkino kjú-
hen」 „hirtelen időváltozás” ◆ vészhelyzetvészhelyzet
「Kjúhenni szonaeru.」 „Felkészül a vészhelyzet-
re.”

kjúhenszurukjúhenszuru ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik 「Ka-
nodzsono taido-va kjúhensita.」 „Hirtelen meg-
változott a modora.” ◆ vészesrevészesre fordulfordul 「Kan-
dzsano bjódzsó-va kjúhensita.」 „Vészesre fordult
a beteg állapota.”

kjúhikjúhi ◆ ösztöndíjösztöndíj
kjúhirjúgakuszeikjúhirjúgakuszei ◆ külföldönkülföldön tanulótanuló ösz-ösz-
töndíjas diáktöndíjas diák
kjúhiszeikjúhiszei ◆ ösztöndíjasösztöndíjas
kjúhiszeidokjúhiszeido ◆ ösztöndíjrendszerösztöndíjrendszer
kjúhjakukjúhjaku ◆ kilencszázkilencszáz
kjúhókjúhó ◆ sürgős jelentéssürgős jelentés ◆ sürgős üzenetsürgős üzenet
kjúhokkukjúhokku ◆ palearktikus faunaterületpalearktikus faunaterület
kjúhokukukjúhokuku ◆ palearktikus faunaterületpalearktikus faunaterület
kjúhószurukjúhószuru ◆ sürgősensürgősen jelentjelent 「Dzsiken-o
keiszacuni kjúhósita.」 „Sürgősen jelentettem az
esetet a rendőrségnek.”

kjúinkjúin ◆ beszívásbeszívás ◇ ahen-nokjúinahen-nokjúin ópiumszí-ópiumszí-
vásvás
kjúinkjúin ◆ belélegzésbelélegzés 「Dokugaszuno kjúinnijoru
sibódzsiko」 „haláleset mérgező gáz belélegzése
miatt” ◆ idevonzásidevonzás 「Kjakuno kjúin」 „ven-
dégek idevonzása” ◆ inhalálásinhalálás 「Dzsókino kjú-
in」 „gőz inhalálása” ◆ kiszíváskiszívás 「Umino kjú-
in」 „genny kiszívása”

kjúinkikjúinki ◆ szívókészülékszívókészülék 「Hanamizukjúin-
ki」 „orrváladékszívó készülék”

kjúinrjokukjúinrjoku ◆ szívóerőszívóerő
kjúinszurukjúinszuru ◆ idevonzidevonz 「Kaigaikara sihon-o
kjúinsita.」 „Külföldről idevonzotta a tőkét.” ◆

inhalálinhalál 「Kamomíruno dzsóki-o kjúinsita.」
„Inhaláltam a kamillagőzt.” ◆ kiszívkiszív 「Akacsan-
no hanamizu-o kikaide kjúinsita.」 „Géppel ki-
szívtam a baba orrváladékát.”

kjújakukjújaku ◆ ÓszövetségÓszövetség ◆ régi ígéretrégi ígéret
kjújakukjújaku ◆ előzőelőző fordításfordítás ◆ régirégi fordításfordítás
「Kjújakuto sin-jaku」 „régi és új fordítás”

kjújakuszeisokjújakuszeiso ◆ ÓszövetségÓszövetség
kjújokjújo ◆ fizetésfizetés ◆ járandóságjárandóság ◆ juttatásjuttatás
「Kjúrjóto hokano kjújo」 „fizetés és egyéb jut-
tatások” ◆ pótlékpótlék 「Kono kaisa-va szeifukuno
kjújogaarimaszu.」 „Ez a cég ruhapótlékot is ad.”
◇ genpinkjújogenpinkjújo természetbenitermészetbeni juttatásjuttatás ◇

genbucukjújogenbucukjújo természetbeli juttatástermészetbeli juttatás
kjújokjújo ◆ kétségbeeséskétségbeesés ◆ végsővégső elkesere-elkesere-
désdés
kjújókjújó ◆ gyógyulásgyógyulás ◆ pihenéspihenés ◆ üdülésüdülés
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kjújókjújó ◆ sürgőssürgős dologdolog 「Kjújóga dekitanode
imaszugu kaerimaszu.」 „Most rögtön hazame-
gyek, mert sürgős dolgom akadt.”

kjújókjújó ◆ ellátásellátás
kjújokeiszankjújokeiszan ◆ bérelszámolásbérelszámolás ◆ bérszám-bérszám-
fejtésfejtés
kjújokeiszangakarikjújokeiszangakari ◆ bérelszámolóbérelszámoló
kjújomeiszaisokjújomeiszaiso ◆ fizetési kimutatásfizetési kimutatás
kjújonoiszszakukjújonoiszszaku ◆ végsővégső lépéslépés 「Szaikenno
kjújono iszszakutosite dzsinzaiszakugen-o kime-
ta.」 „Az átszervezés során végső lépésként csök-
kentették a létszámot.”

kjújosotokukjújosotoku ◆ fizetett jövedelemfizetett jövedelem
kjújosotokusakjújosotokusa ◆ fizetettfizetett dolgozódolgozó ◆ fize-fize-
tett jövedelemmel rendelkezőtett jövedelemmel rendelkező
kjújoszuidzsunkjújoszuidzsun ◆ bérszínvonalbérszínvonal
kjújoszurukjújoszuru ◆ adagoladagol 「Onadzsitaimingude
esza-o kjújoszurusiszutemu」 „bizonyos időkö-
zönként takarmányt adagoló rendszer” ◆ fizetfizet
「Kono daigaku-va sógakukin-o kjújoszuru.」
„Ez az egyetem ösztöndíjat fizet.”

kjújószurukjújószuru ◆ gyógyulgyógyul 「Bjónin-va dzsitakude-
jukkuri kjújószuru.」 „A beteg otthonában gyó-
gyulgat.” ◆ pihenpihen 「Onszenhoterude kjújószu-
ru.」 „Termálszállóban pihen.” ◆ üdülüdül 「Dzsósi-
va kaigande kjújósiteiru.」 „A főnököm a tenger-
parton üdül.”

kjújotaikeikjújotaikei ◆ bérrendszerbérrendszer
kjújukjúju ◆ feltöltésfeltöltés ◆ olajozásolajozás ◆ tankolástankolás ◇

kúcsúkjújukúcsúkjúju légi utántöltéslégi utántöltés
kjújúkjújú ◆ régi barátrégi barát
kjújúkjújú ◆ osztálytársosztálytárs
kjújubutaikjújubutai ◆ légi osztaglégi osztag
kjújudzsokjújudzso ◆ benzinkútbenzinkút ◆ töltőállomástöltőállomás
kjújugakarikjújugakari ◆ benzinkutasbenzinkutas
kjújukankjújukan ◆ üzemanyagtöltő hajóüzemanyagtöltő hajó
kjújukikjújuki ◆ üzemanyagtöltő repülőgépüzemanyagtöltő repülőgép
kjújukjappukjújukjappu ◆ tanksapkatanksapka
kjújukókjújukó ◆ üzemanyagtöltő nyílásüzemanyagtöltő nyílás
kjújukónofutakjújukónofuta ◆ tanksapkatanksapka
kjújuranpukjújuranpu ◆ tankolásjelzőtankolásjelző
kjújuszenkjújuszen ◆ tankhajótankhajó ◆ tartályhajótartályhajó

kjújuszurukjújuszuru ◆ feltankolfeltankol 「Kurumani nenrjó-
o kjújusita.」 „Feltankoltam a kocsit üzemanyag-
gal.” ◆ tankoltankol 「Hikóki-va suppacumaeni kjúju-
sita.」 „A repülő indulás előtt tankolt.”

kjújutankukjújutanku ◆ üzemanyagtartályüzemanyagtartály
kjúkakjúka ◆ nagynagy múltúmúltú családcsalád 「Juisonoaru kjú-
kano dedearu.」 „Fényes múltú családból szár-
mazik.”

kjúkakjúka ◆ strobilusstrobilus ◆ tobozterméstoboztermés
kjúkakjúka ◆ tobozvirágzattobozvirágzat
kjúkakjúka ◆ szabadságszabadság 「Kjúka-o toru.」 „Sza-
badságot vesz ki.” ◇ iankjúkaiankjúka jutalomszabad-jutalomszabad-
ságság 「Dzsúgjóinni iankjúka-o ataeta.」 „A dolgo-
zóknak jutalomszabadságot adott.” ◇ ikudzsik-ikudzsik-
júkajúka gyermeknevelésigyermeknevelési szabadságszabadság ◇ iku-iku-
dzsikjúkadzsikjúka gyesgyes 「Kodomohitoriatarini
ikudzsikjúka-va nan-nendeszuka?」 „Hány év
gyes jár egy gyerek után?” ◇ kakikjúkakakikjúka vakációvakáció
◇ kakikjúkakakikjúka nyárinyári szabadságszabadság ◇ kakikjúkakakikjúka
nyárinyári szünetszünet ◇ kjúka-okjúka-o torutoru hiányzikhiányzik 「Is-
súkankaisano kjúka-o totta.」 „Egy hetet hiányoz-
tam a munkahelyemről.” ◇ szanzenszango-szanzenszango-
nokjúkanokjúka szülésiszülési szabadságszabadság ◇ suszszank-suszszank-
júkajúka szülésiszülési szabadságszabadság ◇ bjókikjúkabjókikjúka be-be-
tegszabadságtegszabadság ◇ mukjúkjúkamukjúkjúka fizetésfizetés nél-nél-
küliküli szabadságszabadság 「Mukjúkjúkade rjokóni ikima-
szu.」 „Az utazáshoz fizetés nélküli szabadságra
megyek.” ◇ mukjúkjúkamukjúkjúka fizetetlenfizetetlen szabad-szabad-
ságság 「Mukjúkjúka-o totta.」 „Fizetetlen szabad-
ságra ment.” ◇ júkjúkjúkajúkjúkjúka fizetésesfizetéses szabad-szabad-
ságság ◇ júkjúkjúkajúkjúkjúka fizetettfizetett szabadságszabadság
「Júkjúkjúka-o totte kazokudepúruni itta.」 „A
fizetett szabadságán strandra ment a családjával.”

kjúkábukjúkábu ◆ éleséles kanyarkanyar 「Kjúkábu-o magariki-
renakatta.」 „Nem vette be az éles kanyart.”

kjúkacu-okjúkacu-o dzsoszurudzsoszuru ◆ hosszúhosszú szünetszünet utánután
előszörelőször beszélbeszél ◆ szabadkozik,szabadkozik, hogyhogy rég-rég-
óta nem jelentkezettóta nem jelentkezett
kjúkacsúkjúkacsú ◆ szabadságszabadság alattalatt 「Kjúkacsúni
kaisanoméru-va jomanai.」 „Szabadság alatt nem
olvasom a céges leveleket.” ◇ ikudzsikjúkacsú-ikudzsikjúkacsú-
dearudearu gyesengyesen vanvan 「Cuma-va ikudzsikjúkacsú-
deszu.」 „A feleségem gyesen van.”

kjúkaikjúkai ◆ gyűlés szünetelésegyűlés szünetelése
kjúkaikjúkai ◆ baseball világabaseball világa
kjúkaikjúkai ◆ kilencszerkilencszer
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kjúkaicsúdearukjúkaicsúdearu ◆ átmenetilegátmenetileg nincsnincs aa gyű-gyű-
lésenlésen 「Szono giin-va imakjúkaicsúdeszu.」 „Az
a képviselő átmenetileg nincs a gyűlésen.” ◆ szü-szü-
netelnetel 「Kokkai-va imakjúkaicsúdeszu.」 „Az or-
szággyűlés most szünetel.”

kjúkaimenikjúkaimeni ◆ kilencedjérekilencedjére ◆ kilencedszerkilencedszer
kjúkaimenokjúkaimeno ◆ kilencedikkilencedik
kjúkakkeikjúkakkei ◆ kilencszögkilencszög
kjúkakkeinokjúkakkeino ◆ kilencszögletűkilencszögletű
kjúkakukjúkaku ◆ szaglásszaglás 「Inu-va kjúkakuga szuru-
doi.」 „A kutyának jó szaglása van.”

kjúkakudokjúkakudo ◆ éleséles szögszög 「Kjúkakudoni magat-
ta.」 „Éles szögben befordultam.”

kjúkakukecudzsokjúkakukecudzso ◆ szagláshiányszagláshiány
kjúkakukikankjúkakukikan ◆ szaglószervszaglószerv
kjúkakusinkeikjúkakusinkei ◆ szaglóidegszaglóideg
kjúkakusósicukjúkakusósicu ◆ szaglásvesztésszaglásvesztés
kjúkankjúkan ◆ régi szokásrégi szokás
kjúkankjúkan ◆ parlagon hagyásparlagon hagyás
kjúkankjúkan ◆ sürgőssürgős eseteset 「Isa-va kjúkande joba-
reta.」 „Az orvost sürgős esethez hívták.”

kjúkankjúkan ◆ régirégi arculatarculat 「Kono macsi-va
kjúkan-o todometa.」 „A város megőrizte régi ar-
culatát.”

kjúkankjúkan ◆ zárva tartászárva tartás
kjúkankjúkan ◆ lap szüneteléselap szünetelése
kjúkankjúkan ◆ régirégi épületépület 「Hoteruno sinkanto kjú-
kan」 „hotel új és régi épülete”

kjúkanazukaikjúkanazukai ◆ régi kana helyesírásrégi kana helyesírás
kjúkanbikjúkanbi ◆ szünnapszünnap
kjúkanbidearukjúkanbidearu ◆ nemnem járjár 「Kono sinbun-va
nicsijóbi-va kjúkanbideszu.」 „Ez az újság vasár-
nap nem jár.”

kjúkanbidearukjúkanbidearu ◆ nincsnincs nyitvanyitva 「Kono
tosokan-va gecujóbi-va kjúkanbideszu.」 „Ez a
könyvtár hétfőn nincs nyitva.”

kjúkancsikjúkancsi ◆ parlagparlag ◆ ugarugar
kjúkancsókjúkancsó ◆ beóbeó
kjúkancsúdearukjúkancsúdearu ◆ parlagonparlagon heverhever 「Szono
tocsi-va kjúkancsúdearu.」 „Az a föld parlagon
hever.”

kjúkanegaikjúkanegai ◆ szabadságkérelemszabadságkérelem
「Kjúkanegai-o dasita.」 „Beadtam a szabadság-
kérelmemet.”

kjúkansicukjúkansicu ◆ sürgősségi osztálysürgősségi osztály
kjúka-okjúka-o torutoru ◆ hiányzikhiányzik 「Issúkankaisano
kjúka-o totta.」 „Egy hetet hiányoztam a munka-
helyemről.”

kjúkasokubucukjúkasokubucu ◆ toboztermőktoboztermők
kjúkatodokekjúkatodoke ◆ szabadságbejelentésszabadságbejelentés
kjúkazankjúkazan ◆ szunnyadó vulkánszunnyadó vulkán
kjúkecukjúkecu ◆ heamtofágiaheamtofágia ◆ vérszívásvérszívás
kjúkecucsúkjúkecucsú ◆ vérszívóvérszívó
kjúkecudóbucukjúkecudóbucu ◆ vérszívóvérszívó
kjúkecukikjúkecuki ◆ vámpírvámpír ◆ vérszívóvérszívó ◆ vérszopóvérszopó
kjúkecuszeikjúkecuszei ◆ hematofághematofág ◆ vérevővérevő ◆ vér-vér-
ivóivó ◆ vészívóvészívó
kjúkeikjúkei ◆ ívív alakalak ◆ körívkörív ◇ kjúmenkjúkeikjúmenkjúkei
gömbszeletgömbszelet ◇ kjúmenkjúkeikjúmenkjúkei gömbszegmensgömbszegmens

kjúkeikjúkei ◆ gömb alakgömb alak
kjúkeikjúkei ◆ gumógumó ◆ gumósgumós gyökérgyökér ◆ hagyma-hagyma-
gumógumó
kjúkeikjúkei ◆ büntetésbüntetés kérésekérése ◆ keresetkereset
「Kjúkei-o uvamavaru hankecuga deta.」 „A ke-
resetet túlszárnyaló büntetést kapta.” ◇ ronko-ronko-
kukjúkeikukjúkei vádvád záróbeszédezáróbeszéde ésés büntetésibüntetési ja-ja-
vaslatavaslata
kjúkeikjúkei ◆ pihenőpihenő 「Szandzsuppunkjúkeisite
tozan-o cuzuketa.」 „Félórás pihenő után folytat-
tuk a hegymászást.” ◆ szünetszünet 「Cugino siaima-
deno aidani midzsikai kjúkeigaarimaszu.」 „A kö-
vetkező mérkőzésig szünet van.”

kjúkeidzsikankjúkeidzsikan ◆ pihenőpihenő ◆ szünetszünet
kjúkeidzsokjúkeidzso ◆ pihenőhelypihenőhely 「Cugino kjúke-
idzsode kuruma-o tomeru.」 „A legközelebbi pi-
henőhelyen megállunk a kocsival.” ◆ turistaházturistaház

kjúkeikanrankjúkeikanran ◆ karalábékaralábé
kjúkeinokjúkeino ◆ íveltívelt ◆ ívesíves
kjúkeinokjúkeino ◆ golyógolyó alakúalakú ◆ gömbgömb alakúalakú ◆

gömbölyűgömbölyű
kjúkeinókjúkeinó ◆ tömlőcsketömlőcske ◆ zsákocskazsákocska
kjúkei-okjúkei-o torutoru ◆ pihenőtpihenőt tarttart 「Dzsuppunno
kjúkei-o torimasó!」 „Tartsunk tíz perc pihenőt!”
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kjúkeisakjúkeisa ◆ meredek lejtőmeredek lejtő
kjúkeisaszurukjúkeisaszuru ◆ meredeken lejtmeredeken lejt
kjúkeisicukjúkeisicu ◆ pihenőszobapihenőszoba
kjúkeiszuiszókjúkeiszuiszó ◆ gömbakváriumgömbakvárium ◆ gömbgömb ala-ala-
kú akváriumkú akvárium
kjúkeiszurukjúkeiszuru ◆ pihenpihen 「Mó szandzsikanmo ha-
taraki cuzuketeirunode szukosi kjúkeisimasó.」
„Már három hete egyfolytában dolgozunk, pihen-
jünk egy kicsit!”

kjúkenpókjúkenpó ◆ régi alkotmányrégi alkotmány
kjúkikjúki ◆ belégzésbelégzés 「Kokito kjúki」 „kilégzés és
belégzés” ◆ belélegzésbelélegzés ◆ belélegzettbelélegzett leve-leve-
gőgő 「Kjúkito koki」 „belélegzett és kilélegzett le-
vegő” ◆ inhalációinhaláció 「Kokito kjúki」 „exhaláció és
inhaláció” ◆ légbeszíváslégbeszívás ◆ szívásszívás 「Kjúkito
haiki」 „szívás és kipufogás”

kjúkikjúki ◆ levegőadagoláslevegőadagolás
kjúkikókjúkikó ◆ beszívó lyukbeszívó lyuk
kjúkinkjúkin ◆ coccuscoccus ◆ gömbgömb alakúalakú baktériumbaktérium
◇ budókjúkinbudókjúkin StaphylococcusStaphylococcus ◇ renszakjú-renszakjú-
kinkin StreptococcusStreptococcus
kjúkinkjúkin ◆ fizetségfizetség 「Rikisi-va kjúkinzumó-o to-
ru.」 „A szumós fizetség emeléséért küzd.”

kjúkjokjúkjo ◆ előző lakóhelyelőző lakóhely ◆ régi lakóhelyrégi lakóhely
kjúkjokjúkjo ◆ gyorsangyorsan 「Kjúkjo kecudansinakere-
banaranai.」 „Gyorsan kell dönteni.” ◆ hamar-hamar-
jábanjában 「Hiszaicsini kjúkjokjúdzsotai-o hakensi-
ta.」 „Hamarjában mentőcsapatokat küldtek a
katasztrófa sújtotta területre.” ◆ hirtelenhirtelen
「Itoko-va kjúkjonakunatta.」 „Az unokatestvé-
rem hirtelen elhunyt.”

kjúkjókjúkjó ◆ római katolicizmusrómai katolicizmus
kjúkjokukjúkjoku ◆ végső határvégső határ
kjúkjokugen-inkjúkjokugen-in ◆ végsővégső okok 「Gensóno
kjúkjokugen-in」 „jelenség végső oka”

kjúkjokunokjúkjokuno ◆ végsővégső 「Kjúkjokuno mokuteki-
va sinsuno sokubucu-o cukuri daszukotodeszu.」
„A végső cél egy új növényfaj létrehozása.”

kjúkjokunomokutekikjúkjokunomokuteki ◆ igazigaz célcél 「Honszaito-
no kjúkjokuno mokuteki-va kankjóisiki-o takame-
rukotodeszu.」 „A szájtunk igaz célja a környezet-
tudatosság növelése.”

kjúkjokutekinakjúkjokutekina ◆ végletekbevégletekbe menőmenő 「Kjúk-
jokutekina kodzsinsugi」 „végletekbe menő indi-

vidualizmus” ◆ végsővégső 「Kjúkjokutekina mokuh-
jó」 „végső cél”

kjúkjokutekinikjúkjokutekini ◆ végletekbevégletekbe menőenmenően
「Kjúkjokutekini bi-o cuikjúszuru.」 „A végletek-
be menően a hajszolja a szépséget.”

kjúkjótokjúkjóto ◆ római katolikusrómai katolikus
kjúkjúkjúkjú ◆ elsősegélyelsősegély
kjúkjúkjúkjú ◆ csikorogvacsikorogva 「Juki-o fundebúcu-va
kjúkjú natta.」 „A cipő csikorgott a hóban.” ◆

keservesenkeservesen 「Okaneganakutekjúkjúno szeikac-
udatta.」 „Keservesen éltem, mert nem volt pén-
zem.” ◆ szorosanszorosan ◇ kjúkjúiumeniavaszerukjúkjúiumeniavaszeru
megleckéztetmegleckéztet 「Dorobó-o kjúkjúiu menia-
vaszeta.」 „Megleckéztettem a tolvajt.”

kjúkjúbakokjúkjúbako ◆ elsősegélydobozelsősegélydoboz ◆ elsőse-elsőse-
gélyládagélyláda
kjúkjúbjóinkjúkjúbjóin ◆ baleseti kórházbaleseti kórház
kjúkjúcsirjósicukjúkjúcsirjósicu ◆ sürgősségi osztálysürgősségi osztály
kjúkjúhanszókjúkjúhanszó ◆ betegszállításbetegszállítás
kjúkjúigakukjúkjúigaku ◆ sürgősségi gyógyászatsürgősségi gyógyászat
kjúkjúirjókjúkjúirjó ◆ sürgősségi ellátássürgősségi ellátás
kjúkjúiumeniavaszerukjúkjúiumeniavaszeru ◆ megleckéztetmegleckéztet
「Dorobó-o kjúkjúiu meniavaszeta.」 „Meglec-
kéztettem a tolvajt.”

kjúkjúkandzsakjúkjúkandzsa ◆ sürgősségisürgősségi betegbeteg ◆ sür-sür-
gősségi ellátásra szoruló beteggősségi ellátásra szoruló beteg
kjúkjúkjúmeisikjúkjúkjúmeisi ◆ életmentőéletmentő ◆ mentőorvosmentőorvos
◆ rohammentősrohammentős
kjúkjúkóruszentákjúkjúkóruszentá ◆ mentőszolgálatmentőszolgálat ◆ te-te-
lefonos mentőszolgálatlefonos mentőszolgálat
kjúkjúsakjúkjúsa ◆ mentőmentő 「Kjúkjúsa-o jonda.」
„Mentőt hívtam.” ◆ mentőautómentőautó 「Kjúkjúsade
bjóinni hakobareta.」 „Mentőautóval vitték kór-
házba.” ◆ mentőkocsimentőkocsi ◆ rohamkocsirohamkocsi
kjúkjúsicukjúkjúsicu ◆ sürgősségi osztálysürgősségi osztály
kjúkjúsingókjúkjúsingó ◆ vészjelvészjel
kjúkjúsiteirukjúkjúsiteiru ◆ mindenáronmindenáron csinálcsinál 「Kan-
emókeni kjúkjúsiteiru.」 „Mindenáron meg akar
gazdagodni.”

kjúkjúsocsikjúkjúsocsi ◆ elsősegélyelsősegély 「Kandzsani
kjúkjúsocsi-o hodokosita.」 „Elsősegélyben ré-
szesítettük a beteget.” ◆ elsősegélynyújtáselsősegélynyújtás
kjúkjúszábiszukjúkjúszábiszu ◆ mentőszolgálatmentőszolgálat
kjúkjúszurukjúkjúszuru ◆ kiteszi a lelkétkiteszi a lelkét
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kjúkjútaikjúkjútai ◆ mentősökmentősök
kjúkjútaiinkjúkjútaiin ◆ mentőalakulatmentőalakulat tagjatagja ◆ men-men-
tőstős
kjúkókjúkó ◆ parlagon hagyásparlagon hagyás
kjúkókjúkó ◆ előadáselőadás elmaradásaelmaradása 「Dzsugjó-va
kjúkóninatta.」 „Az előadás elmaradt.” ◆ lyu-lyu-
kasórakasóra 「Daigakude icsidzsikankjúkóninatta.」
„Az egyetemen volt egy lyukasórája.”

kjúkókjúkó ◆ gyorsgyors 「Szegedo ikino kjúkóga sup-
pacuszuru.」 „Most indul a szegedi gyors.” ◆

gyorsjáratgyorsjárat 「Kjúkóde kita.」 „Gyorsjárattal
jöttem.” ◆ sietéssietés ◇ orientokjúkóorientokjúkó OrientOrient
ExpresszExpressz ◇ tokubecukjúkótokubecukjúkó expresszvonatexpresszvonat
◇ tokubecukjúkótokubecukjúkó expresszexpressz
kjúkókjúkó ◆ fényelnyelésfényelnyelés
kjúkókjúkó ◆ iskolaiiskolai szünetszünet ◆ iskolaszünetiskolaszünet
「Jukino eikjóde kjúkóninatta.」 „A hó miatt is-
kolaszünet volt.” ◆ oktatásoktatás szüneteléseszünetelése
「Singatakoronaviruszuno eikjóde kjúkóninat-
ta.」 „A koronavírus miatt szünetel az oktatás.” ◆

tanszünettanszünet
kjúkókjúkó ◆ régirégi barátságbarátság ◆ régirégi kapcsolatkapcsolat
「Kjúkó-o atatameta.」 „Felelevenítettem egy ré-
gi kapcsolatomat.”

kjúkókjúkó ◆ éhezők segítéseéhezők segítése
kjúkóbaikjúkóbai ◆ meredek lejtésmeredek lejtés
kjúkóbainokaidankjúkóbainokaidan ◆ meredek lépcsőmeredek lépcső
kjúkóbainoszakakjúkóbainoszaka ◆ meredek emelkedőmeredek emelkedő
kjúkóbaszukjúkóbaszu ◆ gyorsgyors buszjáratbuszjárat ◆ gyorsjá-gyorsjá-
ratrat
kjúkócsikjúkócsi ◆ parlagparlag
kjúkódenkjúkóden ◆ parlagparlag
kjúkódensakjúkódensa ◆ gyorsvonatgyorsvonat
kjúkókakjúkóka ◆ gyorsgyors süllyedéssüllyedés 「Kionno kjúkó-
ka」 „hőmérséklet gyors süllyedése” ◆ zuhanászuhanás
「Hikókino kjúkóka」 „repülőgép zuhanása” ◆

zuhanórepülészuhanórepülés
kjúkókabakugekikjúkókabakugeki ◆ zuhanóbombázászuhanóbombázás
kjúkókabakugekikikjúkókabakugekiki ◆ zuhanóbombázózuhanóbombázó
kjúkókaszurukjúkókaszuru ◆ zuhanzuhan 「Kion-va icsinicside
nidzsúdo kjúkókasita.」 „Egy nap alatt húsz fokot
zuhant a hőmérséklet.”

kjúkókenkjúkóken ◆ gyorsvonat-jegygyorsvonat-jegy
kjúkokukjúkoku ◆ országmentésországmentés

kjúkokukjúkoku ◆ sürgőssürgős bejelentésbejelentés ◆ sürgőssürgős köz-köz-
leménylemény 「Sinbun-va kjúkoku-o dasita.」 „Az új-
ságban sürgős közlemény jelent meg.”

kjúkokunosisikjúkokunosisi ◆ országmentő hazafiországmentő hazafi
kjúkokuszeikjúkokuszei ◆ célszerűségcélszerűség ◆ teleológiateleológia
kjúkokuszurukjúkokuszuru ◆ sürgősen bejelentsürgősen bejelent
kjúkonkjúkon ◆ hausztóriumhausztórium ◆ szívógyökérszívógyökér
kjúkonkjúkon ◆ gumógumó ◆ hagymahagyma ◇ csúrippunokjú-csúrippunokjú-
konkon tulipánhagymatulipánhagyma
kjúkonkjúkon ◆ házassági ajánlatházassági ajánlat ◆ leánykérésleánykérés
kjúkonsakjúkonsa ◆ kérőkérő
kjúkonsokubucukjúkonsokubucu ◆ gumós növénygumós növény
kjúkonszurukjúkonszuru ◆ házasságiházassági ajánlatotajánlatot tesztesz
「Kare-va kanodzsoni kjúkonsita.」 „Házassági
ajánlatot tett a nőnek.” ◆ megkérimegkéri aa kezétkezét
「Koibitoni kjúkonsita.」 „Megkérte a kedvese
kezét.”

kjúkóressakjúkóressa ◆ gyorsvonatgyorsvonat
kjúkósokubucukjúkósokubucu ◆ ellenálló növényellenálló növény
kjúkószakumocukjúkószakumocu ◆ ellenállóellenálló növényeknövények ter-ter-
mésemése
kjúkószurukjúkószuru ◆ szüneteltetiszünetelteti aa tanítástanítás 「Óju-
kinotame sócsúgakkó-va kjúkósita.」 „A hóhely-
zet miatt az általános iskola szüneteltette a taní-
tást.”

kjúkószurukjúkószuru ◆ nemnem termeltermel 「Kono murano
nóka-va kotosikjúkósita.」 „Ebben a faluban idén
a földművesek nem termeltek.” ◆ parlagonparlagon
hagyhagy 「Szúnenkantocsi-o kjúkósita」 „Néhány
évig parlagon hagytam a földet.” ◆ parlagonparlagon he-he-
verver 「Kareno hatake-va kjúkósita.」 „A termő-
földje parlagon hevert.”

kjúkószurukjúkószuru ◆ sietsiet 「Sóbósi-va kadzsigenbani
kjúkósita.」 „A tűzoltók a tűzeset helyszínére siet-
tek.”

kjúkucukjúkucu ◆ kínosságkínosság ◆ merevségmerevség ◆ szoros-szoros-
ságság ◆ szűkölködésszűkölködés 「Kjúkucuna szeikacu-o si-
teiru.」 „Szűkölködve él.”

kjúkucunakjúkucuna ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Kjúkucuna
omoi」 „feszélyezettség érzése” ◆ kényelmetlenkényelmetlen
「Kjúkucuna siszei」 „kényelmetlen testtartás” ◆

kínoskínos 「Kjúkucuna omoi-o sita.」 „Kínosan érez-
te magát.” ◆ merevmerev 「Kjúkucuna kiszokudatta.」
„Merev volt a szabály.” ◆ szorosszoros 「Kjúkucuna
nittei」 „szoros napirend” ◆ szűkszűk
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「Futottanodeszúcu-va kjúkucuninatta.」 „Meg-
híztam, így szűk lett az öltönyöm.” ◆ szűkösszűkös
「Kjúkucuna joszan-o kunda.」 „Szűkös költség-
vetést készítettem.”

kjúkucunikjúkucuni ◆ kényelmetlenülkényelmetlenül 「Kare-va páti-
o kjúkucuni kandzsita.」 „Kényelmetlenül érezte
magát a partin.”

kjúmahikjúmahi ◆ bulbárisbulbáris bénulásbénulás ◇ kaszeikjúma-kaszeikjúma-
hihi pszeudobulbárispszeudobulbáris
kjúmankjúman ◆ kilencvenezerkilencvenezer
kjúmeikjúmei ◆ életmentéséletmentés ◆ életmentőéletmentő
kjúmeikjúmei ◆ feltárásfeltárás ◆ kinyomozáskinyomozás ◆ kivizs-kivizs-
gálásgálás
kjúmeikjúmei ◆ feltárásfeltárás ◆ kiderítéskiderítés 「Kaisa-va
dzsikono gen-inkjúmeiniatatta.」 „A vállalat a
baleset okának kiderítésével foglalkozott.” ◆

vizsgálatvizsgálat 「Dzsikono gen-in-va tadaimakjúmei
csúdeszu.」 „Jelenleg vizsgáljuk a baleset okát.” ◇

sinszókjúmeisinszókjúmei tényfeltárástényfeltárás
kjúmeikjúmei ◆ előző névelőző név ◆ születési névszületési név
kjúmeibakokjúmeibako ◆ mentőládamentőláda
kjúmeibótokjúmeibóto ◆ mentőcsónakmentőcsónak
kjúmeibuikjúmeibui ◆ mentőövmentőöv
kjúmeidóikjúmeidói ◆ mentőmellénymentőmellény
kjúmeigukjúmeigu ◆ mentőeszközmentőeszköz
kjúmeikittokjúmeikitto ◆ életmentő dobozéletmentő doboz
kjúmeinokjúmeino ◆ mentőmentő
kjúmeisocsikjúmeisocsi ◆ életmentőéletmentő beavatkozásbeavatkozás
「Isa-va kjúmeisocsi-o hodokosita.」 „Az orvos
életmentő beavatkozást hajtott végre.”

kjúmeiszurukjúmeiszuru ◆ kiderítkiderít 「Sippaino gen-in-o
kjúmeisita.」 „Kiderítette a kudarc okát.”

kjúmeiszurukjúmeiszuru ◆ feltárfeltár 「Kókúkidzsikono
sinszó-o kjúmeiszuru.」 „Feltárja a légi baleset
körülményeit.” ◆ kinyomozkinyomoz 「Han-nin-o kjúme-
iszuru.」 „Kinyomozza a tettest.” ◆ kivizsgálkivizsgál
「Akudzsi-o kjúmeiszuru.」 „Kivizsgálja a gaztet-
tet.”

kjúmeitaikjúmeitai ◆ mentőkarikamentőkarika ◆ mentőövmentőöv
kjúmeiteikjúmeitei ◆ mentőcsónakmentőcsónak
kjúmenkjúmen ◆ gömbfelszíngömbfelszín ◆ gömbfelületgömbfelület
kjúmenkikagakukjúmenkikagaku ◆ gömbmértangömbmértan
kjúmenkjókjúmenkjó ◆ gömbtükörgömbtükör

kjúmenkjúkeikjúmenkjúkei ◆ gömbszegmensgömbszegmens ◆ gömbsze-gömbsze-
letlet
kjúmenrenzukjúmenrenzu ◆ gömblencsegömblencse
kjúmensúszakjúmensúsza ◆ gömbtorzításgömbtorzítás
kjúmenszankakuhókjúmenszankakuhó ◆ gömbösgömbös trigonimetriatrigonimetria

kjúmenzahjókeikjúmenzahjókei ◆ gömbkoordináta-gömbkoordináta-
rendszerrendszer
kjúminkjúmin ◆ alvásalvás ◆ diapauzadiapauza ◆ dormanciadormancia ◆

inaktivitásinaktivitás ◆ pihenéspihenés ◆ szunnyadásszunnyadás ◇ kjú-kjú-
mingaminga szunnyadószunnyadó rügyrügy ◇ kjúmingaisakjúmingaisa alvóalvó
vállalatvállalat ◇ kjúminkózakjúminkóza inaktív bankszámlainaktív bankszámla
kjúmincsikjúmincsi ◆ ugarugar
kjúmindzsótainokjúmindzsótaino ◆ alvóalvó 「Kore-va kjúmin-
dzsótaino kódzsódeszu.」 „Ez egy alvó vállalat.”
◆ inaktívinaktív 「Ginkókóza-va dzsúnenkan kjúmin-
dzsótaininatteita.」 „10 évig inaktív volt a bank-
számlám.”

kjúmingakjúminga ◆ szunnyadó rügyszunnyadó rügy
kjúmingaisakjúmingaisa ◆ alvó vállalatalvó vállalat
kjúminkikjúminki ◆ alvási időszakalvási időszak
kjúminkózakjúminkóza ◆ alvóalvó számlaszámla ◆ inaktívinaktív bank-bank-
számlaszámla ◆ inaktív számlainaktív számla
kjúminszurukjúminszuru ◆ alvóalvó 「Fujuno aidakjúminszuru
koncsú」 „télen alvó rovar” ◆ inaktívinaktív ◆ pihenőpihenő
◆ szunnyadószunnyadó 「Kjúminszuru sokubucu」
„szunnyadó növény”

kjúmonkjúmon ◆ inkvizícióinkvizíció
kjúmonsugikjúmonsugi ◆ inkvizitórius rendszerinkvizitórius rendszer
kjúmukjúmu ◆ sürgetősürgető feladatfeladat 「Szeiszanszeino
kaizen-va kjúmutonatta.」 „A termelékenység nö-
velése sürgető feladattá vált.” ◆ sürgőssürgős feladatfeladat
「Nenkinkaikaku-va kjúmutonatta.」 „A nyugdíj-
reform sürgős feladattá vált.” ◆ sürgőssürgős ügyügy
「Csikjúondanka-va mokkano kjúmudeszu.」 „A
globális felmelegedés jelenlegi sürgős ügyünk.”

kjúmuinkjúmuin ◆ lovászgyereklovászgyerek
kjúnakjúna ◆ gyorsgyors 「Kavano kjúna nagare」 „folyó
gyors sodrása” ◆ hirtelenhirtelen 「Kjúna henkani odo-
roita.」 „Meglepődtem a hirtelen változáson.” ◆

meredekmeredek 「Kjúna szakamicsiga kare-o matte-
ita.」 „Meredek út várt rá.” ◆ sürgőssürgős 「Kjúna
jódzside boku-o hómonsita.」 „Sürgős ügyben
jött el hozzám.”

kjúnankjúnan ◆ mentésmentés
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kjúnanherikjúnanheri ◆ mentőhelikoptermentőhelikopter
kjúnanherikoputákjúnanherikoputá ◆ mentőhelikoptermentőhelikopter
kjúnan-jógukjúnan-jógu ◆ mentőfelszerelésmentőfelszerelés
kjúnankikjúnanki ◆ mentőrepülőgépmentőrepülőgép
kjúnanszagjókjúnanszagjó ◆ mentőakciómentőakció
kjúnantaikjúnantai ◆ mentőalakulatmentőalakulat
kjúnecukjúnecu ◆ endotermendoterm
kjúnecuhannókjúnecuhannó ◆ endotermendoterm reakcióreakció 「Kjúne-
cuhannóto hacunecuhannó」 „endoterm reakció
és exoterm reakció” ◆ hőelnyelésselhőelnyeléssel járójáró re-re-
akcióakció
kjúnenkjúnen ◆ elmúltelmúlt évév ◆ óévóév 「Kjúnen-o okutte
sin-nen-o mukaeta.」 „Elbúcsúztattuk az óévet,
és az újévet ünnepeltük.”

kjúnikjúni ◆ hirtelenhirtelen 「Kjúni bjókininatta.」 „Hirte-
len megbetegedett.” ◆ sürgősensürgősen 「Kjúni okan-
ega hicujóninatta.」 „Sürgősen pénzre lett szük-
ségem.” ◆ váratlanulváratlanul 「Kjúni okjakuszamaga-
kita.」 „Váratlanul betoppant egy vendég.”

kjúniaravarerukjúniaravareru ◆ teremterem 「Karega kjúni kaigi-
ni aravareta.」 „Hirtelen az értekezleten termett.”

kjúnibaisitekjúnibaisite ◆ sokszorozottansokszorozottan 「Kongoto-
mo kjúni baisite iszszóno gokacujaku-o oinorisi-
maszu.」 „Kívánom, hogy a továbbiakban is sok-
szorozott erővel tevékenykedjék!”

kjúnifukuszurukjúnifukuszuru ◆ helyreállhelyreáll 「Kenkó-va kjúni
fukusita.」 „Helyreállt az egészségem.” ◆

visszaállítvisszaállít 「Kjóikuszeido-o kjúni fukusita.」
„Visszaállította a régi oktatási rendszert.”

kjúnikjóbóninarukjúnikjóbóninaru ◆ hamishamis 「Kjúni kjóbónina-
ru inu」 „hamis kutya”

kjúninkjúnin ◆ régi kinevezésrégi kinevezés ◆ régi megbízottrégi megbízott
kjúninkjúnin ◆ kilenc személykilenc személy
kjúnindekjúninde ◆ kilencenkilencen
kjúninzucukjúninzucu ◆ kilencesévelkilencesével
kjúnitacsiagarukjúnitacsiagaru ◆ felpattanfelpattan 「Kare-va kjúni
tacsi agatte szakebi dasita.」 „Hirtelen felpattant,
és kiáltozni kezdett.”

kjúnjúkjúnjú ◆ belégzésbelégzés ◆ belélegzésbelélegzés ◆ inhalációinhaláció
◆ inhalálásinhalálás ◇ szanszokjúnjúszanszokjúnjú oxigénbelé-oxigénbelé-
legzéslegzés ◇ szanszokjúnjúmaszukuszanszokjúnjúmaszuku légző-légző-
maszkmaszk ◇ szanszokjúnjúmaszukuszanszokjúnjúmaszuku oxigén-oxigén-
maszkmaszk
kjúnjúkikjúnjúki ◆ inhalálókészülékinhalálókészülék

kjúnjú-okjúnjú-o okonauokonau ◆ belélegeztetbelélegeztet 「Kandzsa-
ni szanszokjúnjú-o okonatta.」 „Oxigént lélegez-
tettek be a beteggel.”

kjúnjúszurukjúnjúszuru ◆ belélegezbelélegez 「Tabakono kemuri-
o kjúnjúszuru.」 „Belélegzi a dohányfüstöt.” ◆ in-in-
halálhalál 「Csirjójaku-o kjúnjúszuru.」 „Gyógyszert
inhalál.”

kjúnokjúno ◆ kategóriáskategóriás ◆ nagyságúnagyságú ◆ osztályúosztályú

kjúnókjúnó ◆ szaglólebenyszaglólebeny
kjúonkjúon ◆ hangelnyeléshangelnyelés
kjúonszeinokjúonszeino ◆ hangelnyelőhangelnyelő
kjúonzaikjúonzai ◆ hangelnyelő anyaghangelnyelő anyag
kjú-okjú-o szueruszueru ◆ köpölyözköpölyöz 「Onakani kjú-o szu-
eta.」 „Köpölyözte a hasát.” ◆ letolletol 「Ojani kjú-
o szuerareta.」 „Letoltak a szüleim.”

kjúpicscsidekjúpicscside ◆ teljesteljes gőzzelgőzzel 「Kjúpicscside
sigoto-o cuzuketa.」 „Teljes gőzzel folytatták a
munkát.”

kjúpittokjúpitto ◆ ÁmorÁmor ◆ CupidoCupido
kjúporakjúpora ◆ körkemencekörkemence ◆ kupolakupola
kjúraikjúrai ◆ régi időktől valórégi időktől való
kjúrainokjúraino ◆ hagyományoshagyományos 「Kjúraino kacsik-
an」 „hagyományos értékrend” ◆ konvencioná-konvencioná-
lislis 「Kjúraino hósiki」 „konvencionális mód-
szer” ◆ régirégi 「Kjúraino dentó」 „régi hagyo-
mány”

kjúrakukjúraku ◆ zuhanászuhanás
kjúrakuszurukjúrakuszuru ◆ zuhanzuhan 「Kabu-va kjúrakusi-
ta.」 „Zuhantak a részvények.”

kjúreikjúrei ◆ régi szokásrégi szokás
kjúrekikjúreki ◆ holdnaptárholdnaptár ◆ régirégi naptárnaptár 「Kjúre-
kino gantan」 „régi naptár szerinti újév napja”

kjúrikjúri ◆ uborkauborka
kjúríkjúrí ◆ curiecurie
kjúrinopikuruszukjúrinopikuruszu ◆ ecetes uborkaecetes uborka
kjúrinosunkjúrinosun ◆ uborkaszezonuborkaszezon
kjúrinoszaradakjúrinoszarada ◆ uborkasalátauborkasaláta
kjuriumukjuriumu ◆ kűriumkűrium
kjúriuokakjúriuoka ◆ bűzöslazacfélékbűzöslazacfélék
kjúrjókjúrjó ◆ régi birtokrégi birtok
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kjúrjókjúrjó ◆ bérbér 「Kjúrjó-o moraenakatta.」 „Nem
kaptam meg a béremet.” ◆ fizetésfizetés 「Kjúrjóga
takai hitohodo sigoto-o sinai.」 „Minél nagyobb
a fizetése valakinek, annál kevesebbet dolgozik.”
◆ gázsigázsi ◆ munkabérmunkabér 「Takai kjúrjó-o toru.」
„Magas munkabért kap.”

kjúrjókjúrjó ◆ dombdomb
kjúrjóappukjúrjóappu ◆ fizetésemelésfizetésemelés 「Tensokude
kjúrjóappu-o nerau.」 „Állásváltoztatással fize-
tésemelést szeretnék elérni.”

kjúrjóbikjúrjóbi ◆ fizetésnapfizetésnap
kjúrjóbukurokjúrjóbukuro ◆ fizetéses borítékfizetéses boríték
kjúrjócsitaikjúrjócsitai ◆ dombos vidékdombos vidék ◆ dombvidékdombvidék
kjúrjódorobókjúrjódorobó ◆ vállalatonvállalaton élősködőélősködő emberember

kjúrjódorobódearukjúrjódorobódearu ◆ csakcsak bejár,bejár, ésés felve-felve-
sziszi aa fizetésétfizetését 「Kare-va kjúrjódorobódearu」
„Ő csak bejár, és felveszi a fizetését.”

kjúrjómeiszaikjúrjómeiszai ◆ fizetési igazolásfizetési igazolás
kjúrjómeiszaisokjúrjómeiszaiso ◆ fizetési kimutatásfizetési kimutatás
kjúrjónokjúrjóno ◆ fizetésesfizetéses 「Kjúrjóno fútó-va kar-
adatta.」 „A fizetéses boríték üres volt.”

kjúrjónoóikjúrjónoói ◆ dombosdombos ◆ lankáslankás
kjúrjó-okjúrjó-o moraumorau ◆ kereskeres 「Kare-va kjúrjó-o
takuszanmoratteiru.」 „Ő sokat keres.”

kjúrjótorikjúrjótori ◆ fizetésből élőfizetésből élő
kjúrjúkjúrjú ◆ sebessebes folyamfolyam 「Gomu szeibótode
kjúrjú-o kudaru.」 „Gumicsónakkal leúszik a se-
bes folyamon.” ◆ sebes sodrássebes sodrás
kjúrjúkjúrjú ◆ boltívboltív 「Gosikku fúno kjúrjú」 „góti-
kus boltív”

kjúrjúhantókjúrjúhantó ◆ Kaulung-félszigetKaulung-félsziget ◆

Kowloon-félszigetKowloon-félsziget
kjurottokjurotto ◆ szoknyanadrágszoknyanadrág
kjurottoszukátokjurottoszukáto ◆ nadrágszoknyanadrágszoknya ◆ szok-szok-
nyanadrágnyanadrág
kjúsakjúsa ◆ veterán autóveterán autó
kjúsakjúsa ◆ istállóistálló
kjúsakjúsa ◆ régi szentélyrégi szentély
kjúsainkjúsain ◆ istállófiúistállófiú ◆ lovászgyereklovászgyerek
kjúsamenkjúsamen ◆ meredekmeredek emelkedőemelkedő ◆ meredekmeredek
emelkedőemelkedő ◆ meredek lejtőmeredek lejtő

kjúsikjúsi ◆ biztosbiztos halálhalál 「Kjúsini issó-o eta.」 „A
biztos halálból menekült meg.”

kjúsikjúsi ◆ gyorsfutárgyorsfutár 「Kjúsi-o tateru.」 „Gyors-
futárt küld.”

kjúsikjúsi ◆ diapauzadiapauza ◆ dormanciadormancia ◆ leállásleállás
「Kono kódzsó-va kjúsi-o szezaru-o enakatta.」
„Az üzem leállásra kényszerült.” ◆ szünetelte-szünetelte-
téstés 「Jojakuukecukeno kjúsi」 „időpontfoglalá-
sok fogadásának szüneteltetése”

kjúsikjúsi ◆ sarjhajtássarjhajtás ◆ taracktarack ◆ vadhajtásvadhajtás
kjúsikjúsi ◆ őrlőfogőrlőfog ◆ tarajostarajos zápfogzápfog ◆ zápfogzápfog
◇ sókjúsisókjúsi kisőrlőfogkisőrlőfog ◇ sókjúsisókjúsi előzápfogelőzápfog ◇

daikjúsidaikjúsi nagyőrlőfognagyőrlőfog
kjúsikjúsi ◆ gyors halálgyors halál ◆ hirtelen halálhirtelen halál
kjúsiberiasogokjúsiberiasogo ◆ paleoszibériai nyelvekpaleoszibériai nyelvek
kjúsicukjúsicu ◆ nedvszívásnedvszívás
kjúsicubócsókjúsicubócsó ◆ higroszkópos duzzadáshigroszkópos duzzadás
kjúsicurjokukjúsicurjoku ◆ nedvszívónedvszívó képességképesség 「Kjú-
sicurjokuno takai szozai」 „jó nedvszívó képessé-
gű anyag”

kjúsicuszeikjúsicuszei ◆ higroszkóposhigroszkópos 「Kjúsicuszei-
bussicu」 „higroszkópos anyag” ◆ higroszkó-higroszkó-
posságposság ◆ nedvszívónedvszívó 「Kjúsicuszeiszen-i」
„nedvszívó textil” ◆ nedvszívó tulajdonságnedvszívó tulajdonság
kjúsifukjúsifu ◆ szünetjelszünetjel ◇ zenkjúsifuzenkjúsifu egészegész
szünetjelszünetjel ◇ hankjúsifuhankjúsifu fél szünetjelfél szünetjel
kjúsigaikjúsigai ◆ óvárosóváros
kjúsikikjúsiki ◆ régi stílusrégi stílus
kjúsikinakjúsikina ◆ régimódirégimódi 「Kjúsikina hito」 „régi-
módi ember” ◆ régirégi stílusústílusú 「Kjúsikina kjói-
ku」 „régi stílusú oktatás” ◆ régirégi típusútípusú 「Kjú-
sikina kuruma」 „régi típusú kocsi”

kjúsinkjúsin ◆ rendelésrendelés szüneteléseszünetelése ◆ vizsgálatvizsgálat
szüneteléseszünetelése
kjúsinkjúsin ◆ gyors haladásgyors haladás ◆ radikalizmusradikalizmus
kjúsinkjúsin ◆ baseballbaseball játékvezetőjátékvezető ◆ bázislab-bázislab-
da játékvezetőda játékvezető
kjúsinkjúsin ◆ megugrásmegugrás
kjúsinaikjúsinai ◆ óvárosóváros
kjúsinbikjúsinbi ◆ szünnapszünnap
kjúsinbunsikjúsinbunsi ◆ szélsőségesszélsőséges elemelem 「Kjúsin-
bunsiga maszumaszukageki kasita.」 „A szélsősé-
ges elemek tovább radikalizálódtak.”

kjúsinhakjúsinha ◆ radikális frakcióradikális frakció
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kjúsinrjokukjúsinrjoku ◆ centripetáliscentripetális erőerő ◆ kohézióskohéziós
erőerő
kjúsinsiszókjúsinsiszó ◆ radikális eszmeradikális eszme
kjúsinsugikjúsinsugi ◆ radikalizmusradikalizmus
kjúsinsugisakjúsinsugisa ◆ radikálisradikális
kjúsinszeikjúsinszei ◆ afferensafferens 「Kjúsinszeisinkei」
„afferens ideg”

kjúsinszeitókjúsinszeitó ◆ radikális pártradikális párt
kjúsinszurukjúsinszuru ◆ felszökkenfelszökken 「Kjúsinsita gen-
juno kakakuno tamenigaszorin-no nedanga aga-
ru.」 „A felszökkenő olajárak miatt drágul a ben-
zin.” ◆ megugrikmegugrik 「Szatóno dzsujóga kjúsinsi-
ta.」 „Megugrott a cukor iránti kereslet.”

kjúsinszurukjúsinszuru ◆ előretörelőretör 「Kjúsinszuru gidzsu-
cu」 „előretörő technológia” ◆ gyorsangyorsan haladhalad
「Kjúsinszuru en-jaszu」 „gyorsan haladó jen-
gyengülés”

kjúsinszurukjúsinszuru ◆ nemnem rendelrendel 「Kakari cukeno
isa-va kjókjúsinsiteiru.」 „A körzeti orvosunk ma
nem rendel.” ◆ rendelésrendelés szünetelszünetel
「Nicsisukudzsicu-va kjúsinsimaszu.」 „Vasár-
nap és ünnepnapokon a rendelés szünetel.”

kjúsintekinakjúsintekina ◆ befelébefelé fordulóforduló ◆ centripe-centripe-
tálistális 「Kjúsintekina csikara」 „centripetális erő”

kjúsintekinakjúsintekina ◆ radikálisradikális 「Kjóikuno kjúsin-
tekina kaikaku-o motometa.」 „Az oktatás radiká-
lis reformját sürgette.”

kjúsiszurukjúsiszuru ◆ időzikidőzik 「Sibarakuno aidadensa-
va ekini kjúsisiteita.」 „Egy darabig a vonat az ál-
lomáson időzött.” ◆ leállítleállít 「Kaisa-va tankikan-
dzsigjó kacudó-o kjúsisiteita.」 „A vállalat rövid
időre leállította az üzleti tevékenységét.” ◆ szü-szü-
neteltetneteltet 「Terebi kjoku-va hószó-o kjúsisita.」
„A tévéadó szüneteltette az adást.”

kjúsiszurukjúsiszuru ◆ gyorsangyorsan meghalmeghal 「Sinkinkó-
szokude kjúsisita.」 „Gyorsan meghalt szívinfark-
tusban.” ◆ hirtelenhirtelen meghalmeghal 「Júmeidzsinga
dzsikode kjúsisita.」 „A híres ember balesetben
hirtelen meghalt.”

kjúsokjúso ◆ érzékenyérzékeny pontpont 「Kjúso-o cukareta.」
„Érzékeny pontomra tapintottak.” ◆ lényegeslényeges
pontpont 「Mondaino kjúso-o cukanda.」 „Megra-
gadtam a probléma lényeges pontját,” ◆ létfon-létfon-
tosságútosságú pontpont 「Kjúso-o jarareta.」 „Létfontos-
ságú pontunkat találták el.” ◆ létfontosságúlétfontosságú
szervszerv 「Kendzsúde kjúso-o neratta.」 „A pisz-

tollyal létfontosságú szervre célzott.” ◆ sebezhe-sebezhe-
tő ponttő pont
kjúsókjúsó ◆ kárigénykárigény
kjúsógacukjúsógacu ◆ holdújévholdújév ◆ kínai újévkínai újév
kjúsokukjúsoku ◆ étkeztetésétkeztetés ◆ menzamenza ◇ gakkók-gakkók-
júsokujúsoku iskolaiiskolai étkeztetésétkeztetés ◇ bjóinkjúsokubjóinkjúsoku
kórházi étkeztetéskórházi étkeztetés
kjúsokukjúsoku ◆ ideiglenesideiglenes munkahelyimunkahelyi távolléttávollét
◆ szabadságolásszabadságolás 「Bjókino toki-va kjúsoku-
csúno kjújoga gengakuszareteita.」 „Amikor be-
teg voltam, a szabadságolásom alatt csökkentett
fizetést kaptam.” ◇ ikudzsikjúsokuikudzsikjúsoku gyermek-gyermek-
nevelési szabadságnevelési szabadság
kjúsokukjúsoku ◆ álláskeresésálláskeresés
kjúsokugjósakjúsokugjósa ◆ étkeztetőétkeztető
kjúsokuhikjúsokuhi ◆ étkezési díjétkezési díj
kjúsokukacudókjúsokukacudó ◆ álláskeresésálláskeresés
「Kjúsokukacudó-o siteiru.」 „Állást keresek.”

kjúsokusakjúsokusa ◆ álláskeresőálláskereső
kjúsokusicukjúsokusicu ◆ menzamenza
kjúsokusobunkjúsokusobun ◆ felfüggesztésesfelfüggesztéses fegyelmifegyelmi
büntetésbüntetés
kjúsokuszurukjúsokuszuru ◆ szabadságoltatjaszabadságoltatja magátmagát
「Szanka gecukjúsokusita.」 „Három hónapig
szabadságoltattam magam.”

kjúsokuszurukjúsokuszuru ◆ állástállást kereskeres 「Szengecukara
hiki cuzuki kjúsokusiteiru.」 „Múlt hónaptól kez-
dődően folyamatosan állást keresek.”

kjúsukjúsu ◆ dobásfajtadobásfajta
kjúsúkjúsú ◆ abszorbeálásabszorbeálás ◆ abszorpcióabszorpció ◆

asszimilációasszimiláció ◆ beolvadásbeolvadás ◆ beolvasztásbeolvasztás ◆

elnyeléselnyelés ◆ felszívódásfelszívódás 「Eijóno kjúsú」 „táp-
anyag felszívódása” ◆ magábamagába szívásszívás ◇ szaik-szaik-
júsújúsú visszaszívásvisszaszívás ◇ szaikjúsúszaikjúsú reabszorp-reabszorp-
cióció
kjúsúkjúsú ◆ régi szokásrégi szokás
kjúsúkjúsú ◆ KjúsúKjúsú
kjúsúkjúsú ◆ megrohamozásmegrohamozás ◆ megrohanásmegrohanás ◆

rajtaütésrajtaütés
kjúsubógikjúsubógi ◆ gyűlésgyűlés összeesküvésösszeesküvés céljábólcéljából

kjúsucukjúsucu ◆ kimenekítéskimenekítés ◆ kimentéskimentés ◆ kisza-kisza-
badításbadítás ◆ mentésmentés
kjúsucukókogakukjúsucukókogaku ◆ leletmentő régészetleletmentő régészet
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kjúsucuszagjókjúsucuszagjó ◆ mentőakciómentőakció
kjúsucuszurukjúsucuszuru ◆ kimenekítkimenekít 「Kaszaigenbani
tori nokoszareta hito-o kjúsucusita.」 „Kimenekí-
tették a lángok közül az embereket.” ◆ kimentkiment
「Kóricuita mizúmikara inu-o kjúsucusita.」 „Ki-
mentette a fagyott tóból a kutyát.” ◆ kiszabadítkiszabadít
「Hitodzsicsi-o kjúsucusita.」 „Kiszabadították a
túszokat.”

kjúsúcsihókjúsúcsihó ◆ Kjúsú régióKjúsú régió
kjúsúeijószeikjúsúeijószei ◆ ozmotrófozmotróf ◆ ozmotrófiaozmotrófia
kjúsúgappeikjúsúgappei ◆ beolvadásbeolvadás ◆ egybeolvadásegybeolvadás
kjúsúgappeiszaszerukjúsúgappeiszaszeru ◆ beolvasztbeolvaszt 「Kaisa-
o kjúsúgappeiszaszeta.」 „Beolvasztotta a vállala-
tot.”

kjúsúgappeiszurukjúsúgappeiszuru ◆ beolvasztbeolvaszt 「Ésa-va
bísa-o kjúsúgappeisita.」 „A B vállalat beolvadt az
A-ba.” ◆ egybeolvadegybeolvad
kjúsukukonkjúsukukon ◆ contractilis gyökércontractilis gyökér
kjúsúnecukjúsúnecu ◆ abszorpciós hőabszorpciós hő
kjúsun-nakjúsun-na ◆ meredekmeredek
kjúsúricukjúsúricu ◆ abszorptivitásabszorptivitás
kjúsúrjokukjúsúrjoku ◆ felszívóképességfelszívóképesség ◆ magábamagába
szívó képességszívó képesség ◆ nedvszívó képességnedvszívó képesség
kjúsúsinkanszenkjúsúsinkanszen ◆ Kjúsú sinkanszenKjúsú sinkanszen
kjúsúszajókjúsúszajó ◆ abszorpcióabszorpció
kjúsúszarerukjúsúszareru ◆ felszívódikfelszívódik 「Umi-va kar-
adano szosikini kjúsúszareta.」 „A genny felszívó-
dott a testszövetben.”

kjúsúszenrjókjúsúszenrjó ◆ abszorbeáltabszorbeált dózisdózis ◆ el-el-
nyelt dózisnyelt dózis ◆ elnyelt sugárdóziselnyelt sugárdózis
kjúsúszurukjúsúszuru ◆ abszorbeálabszorbeál 「Konotairu-va
sike-o kjúsúszuru.」 „Ez a csempe abszorbeálja a
párát.” ◆ asszimilálasszimilál 「Kokka-va sószúminzoku-
o kjúsúsita.」 „Az állam asszimilálta a kisebbségi
nemzetiségeket.” ◆ bekebelezbekebelez 「Daikigjó-va
csiiszai kaisa-o kjúsúsita.」 „A nagyvállalat beke-
belezte a kicsit.” ◆ elnyelelnyel 「Buacui dzsútan-va
asioto-o kjúsúsita.」 „A vastag szőnyeg elnyelte a
léptek hangját.” ◆ magábamagába olvasztolvaszt 「Kogaisa-
o kjúsúsita.」 „Magába olvasztotta a leányvállala-
tokat.” ◆ magábamagába szívszív 「Csisiki-o kjúsúszuru.」
„Magába szívja a tudást.” ◇ kjúsúszarerukjúsúszareru fel-fel-
szívódikszívódik 「Umi-va karadano szosikini kjúsúsza-
reta.」 „A genny felszívódott a testszövetben.”

kjúsúszurukjúsúszuru ◆ megrohanmegrohan 「Teki-o kjúsúsita.」
„Megrohantuk az ellenséget.” ◆ rajtaütrajtaüt
「Keiszacu-va szettódan-o kjúsúsita.」 „A rend-
őrség rajtaütött a tolvajokon.”

kjúsúzaikjúsúzai ◆ abszorbensabszorbens
kjúszaikjúszai ◆ megmentésmegmentés ◆ megsegítésmegsegítés 「Si-
cugjósano kjúszai」 „munkanélküliek megsegíté-
se” ◆ segítségnyújtássegítségnyújtás ◇ hinminkjúszaihinminkjúszai sze-sze-
gények megsegítésegények megsegítése
kjúszaigienkinkjúszaigienkin ◆ pénzsegélypénzsegély
kjúszaijúsikjúszaijúsi ◆ segélykölcsönsegélykölcsön
kjúszaikikinkjúszaikikin ◆ segélyalapsegélyalap
kjúszainokjúszaino ◆ kilencéveskilencéves
kjúszaisakjúszaisa ◆ megmentőmegmentő
kjúszaisikinkjúszaisikin ◆ segélyalapsegélyalap
kjúszaiszakukjúszaiszaku ◆ megsegítőmegsegítő intézkedésintézkedés
「Dzsinkensingaino higaisano kjúszaiszaku」
„emberi jogok sérelmét elszenvedő embereket
megsegítő intézkedés”

kjúszaiszentákjúszaiszentá ◆ segélyközpontsegélyközpont
kjúszaiszurukjúszaiszuru ◆ megmentmegment 「Szeifu-va tószan-
szuru szunzenno kigjó-o kjúszaisita.」 „Az állam
megmentette a csőd szélén álló vállalatot.” ◆

megsegítmegsegít 「Szeifu-va dzsútakurón-o kakaeteiru
kokumin-o kjúszaisita.」 „Az állam megsegítette
a lakáshiteleseket.” ◆ mentment 「Hatanginkó-o kjú-
szaiszuru.」 „Csődbe ment bankot ment.” ◆ se-se-
gítségéregítségére sietsiet 「Nanmin-o kjúszaiszuru.」 „A
menekültek segítségére siet.”

kjúszakukjúszaku ◆ régi alkotásrégi alkotás ◆ régi műrégi mű
kjúszecukjúszecu ◆ korábbikorábbi elméletelmélet 「Kjúszecu-o
kucugaesite sinszecu-o szaijósita.」 „A korábbi el-
méletet megdöntötték, és újat alkalmaztak.”

kjúszeikjúszei ◆ régirégi rendszerűrendszerű 「Kjúszeidaigaku」
„régi rendszerű egyetem”

kjúszeikjúszei ◆ akutakut 「Kjúszeikanszensó」 „akut fer-
tőzés” ◆ hevenyheveny 「Kjúszeiszuien」 „heveny
hasnyálmirigy-gyulladás” ◇ akjúszeiakjúszei félhe-félhe-
venyveny 「Akjúszeikódzsószen-en」 „félheveny
pajzsmirigygyulladás”

kjúszeikjúszei ◆ megváltásmegváltás
kjúszeikjúszei ◆ hirtelen halálhirtelen halál ◆ váratlan halálváratlan halál
kjúszeikjúszei ◆ leánykorileánykori névnév 「Nihonno dzsoszei-
va kekkongo-va kjúszei-o szuterukotoninaru.」
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„A japán nők elvetik a leánykori nevüket a házas-
ságuk után.” ◆ születési névszületési név
kjúszeicsókjúszeicsó ◆ gyorsgyors fejlődésfejlődés ◆ gyorsgyors növe-növe-
kedéskedés
kjúszeicsószurukjúszeicsószuru ◆ gyorsangyorsan növekediknövekedik
「Keizai-va kjúszeicsósita.」 „A gazdaság gyorsan
növekedett.”

kjúszeidokjúszeido ◆ régirégi rendszerrendszer 「Henkómade-va
kjúszeido-o tekijószuru.」 „A változtatásig a régi
rendszert használjuk.”

kjúszeigunkjúszeigun ◆ ÜdvhadseregÜdvhadsereg
kjúszeihaienkjúszeihaien ◆ heveny tüdőgyulladásheveny tüdőgyulladás
kjúszeihinkjúszeihin ◆ kifutottkifutott terméktermék ◆ régirégi terméktermék

kjúszeinokjúszeino ◆ akutakut ◆ hevenyheveny 「Kjúszeihaienni-
natta.」 „Heveny tüdőgyulladást kapott.”

kjúszeisukjúszeisu ◆ MegváltóMegváltó ◆ MessiásMessiás ◆ üdvözí-üdvözí-
tőtő ◆ világmegmentő hősvilágmegmentő hős
kjúszeiszurukjúszeiszuru ◆ hirtelenhirtelen meghalmeghal ◆ váratla-váratla-
nul meghalnul meghal
kjúszekaikjúszekai ◆ óvilágóvilág
kjúszekikjúszeki ◆ ősiősi maradványokmaradványok ◆ történelmitörténelmi
helyhely ◇ meisokjúszekimeisokjúszeki nevezetességnevezetesség
kjúszekkidzsidaikjúszekkidzsidai ◆ őskőkorőskőkor ◆ paleolitikumpaleolitikum
◆ pattintottkő-korszakpattintottkő-korszak
kjúszenkjúszen ◆ kilencezerkilencezer
kjúszenkjúszen ◆ fegyverszünetfegyverszünet ◆ tűzszünettűzszünet
「Ih-ka gecuno kjúszen-o motometa.」 „Egy hó-
napos tűzszünetet kért.”

kjúszendzsójakukjúszendzsójaku ◆ fegyverszünetifegyverszüneti egyez-egyez-
ménymény
kjúszenkaidankjúszenkaidan ◆ fegyverszünetifegyverszüneti tárgya-tárgya-
láslás
kjúszenkjóteikjúszenkjótei ◆ tűzszüneti megállapodástűzszüneti megállapodás
kjúszenpókjúszenpó ◆ élharcosélharcos 「Kare-va kaikakuhano
kjúszenpóda.」 „Ő reformerek élharcosa.” ◆ él-él-
vonalvonal ◆ vezérvezér 「Kare-va szeikenhihanno kjú-
szenpóda.」 „Ő a kormányt bírálók vezére.”

kjúszenszurukjúszenszuru ◆ felfüggesztifelfüggeszti aa harcotharcot
「Szúdzsicukankjúszensita.」 „Néhány napra fel-
függesztették a harcot.”

kjúszokjúszo ◆ sarokba szorított egérsarokba szorított egér
kjúszokukjúszoku ◆ pihenőpihenő
kjúszokudzsikankjúszokudzsikan ◆ pihenőpihenő

kjúszokudzsokjúszokudzso ◆ pihenőhelypihenőhely
kjúszokudzsúdenkjúszokudzsúden ◆ gyorstöltésgyorstöltés
kjúszokudzsúdenkikjúszokudzsúdenki ◆ gyorstöltőgyorstöltő
kjúszokugankjúundókjúszokugankjúundó ◆ gyors szemmozgásgyors szemmozgás
kjúszokuhankeikjúszokuhankei ◆ konvergenciasugárkonvergenciasugár
kjúszokukakukjúszokukaku ◆ konvergenciaszögkonvergenciaszög
kjúszokunakjúszokuna ◆ gyorsgyors 「Vaga kuni-va kjúszoku-
na hatten-o togeta.」 „Országunk gyors fejlődést
mutatott.” ◆ rohamosrohamos 「Szangjó-va kjúszokuna
hatten-o togeta.」 „Az ipar rohamos fejlődést mu-
tatott.” ◆ sebessebes
kjúszokunaszupídokjúszokunaszupído ◆ rohamosrohamos léptekkelléptekkel
「Kjúszokunaszupídode zecumecuni csikazuitei-
ru.」 „Rohamos léptekkel haladunk a kihalás fe-
lé.”

kjúszokunikjúszokuni ◆ gyorsangyorsan 「Sicugjóricu-va kjúszo-
kuni fueteiru.」 „Gyorsan növekszik a munkanél-
küliség.” ◆ sebesensebesen 「Tosikaga kjúszokuni szu-
szunda.」 „Sebesen haladt az urbanizáció.”

kjúszokureitókjúszokureitó ◆ gyorsfagyasztásgyorsfagyasztás
kjúszokuszurukjúszokuszuru ◆ pihenpihen 「Icsidzsikankjúkeisi-
ta.」 „Egy órát pihentem.”

kjúszokutókecukjúszokutókecu ◆ gyorsfagyasztásgyorsfagyasztás
kjúszukjúszu ◆ teáskannateáskanna
kjúszúkjúszú ◆ sorsor 「Teirá kjúszú」 „Taylor-sor” ◇

teirákjúszúteirákjúszú Taylor-sorTaylor-sor ◇ fúriekjúszúfúriekjúszú
Fourier-sorFourier-sor ◇ bekikjúszúbekikjúszú hatványsorhatványsor
kjúszuikjúszui ◆ imbibícióimbibíció ◆ nedvszívásnedvszívás ◆ vízfel-vízfel-
szívásszívás
kjúszuikjúszui ◆ vízadagolásvízadagolás ◆ vízellátásvízellátás 「Dzsis-
inde kjúszuiga tomatta.」 „A földrengés miatt le-
állt a vízellátás.” ◆ vízszolgáltatásvízszolgáltatás ◇ dzsik-dzsik-
ankjúszuiankjúszui időkorlátos vízszolgáltatásidőkorlátos vízszolgáltatás
kjúszuibócsókjúszuibócsó ◆ vízfelszívás és duzzadásvízfelszívás és duzzadás
kjúszuihószukjúszuihószu ◆ bekötőcsőbekötőcső 「Szentakukino
kjúszuihószu」 „mosógép bekötőcsöve”

kjúszuikankjúszuikan ◆ vízvezetékcsővízvezetékcső
kjúszuikankjúszuikan ◆ szívócsőszívócső ◆ vízfelszívó csővízfelszívó cső
kjúszuikeikjúszuikei ◆ potométerpotométer
kjúszuiponpukjúszuiponpu ◆ szivattyúszivattyú
kjúszuirjokukjúszuirjoku ◆ nedvszívó képességnedvszívó képesség
kjúszuisakjúszuisa ◆ lajtkocsilajtkocsi ◆ lajtoslajtos kocsikocsi ◆ víz-víz-
szállító autószállító autó
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kjúszuiszecubikjúszuiszecubi ◆ vízellátó berendezésvízellátó berendezés
kjúszuiszeikjúszuiszei ◆ nedvszívónedvszívó ◆ nedvszívónedvszívó ké-ké-
pességpesség
kjúszuiszeigenkjúszuiszeigen ◆ vízkorlátozásvízkorlátozás 「Macsi-va
kjúszuiszeigen-o dzsissisita.」 „A város vízkorlá-
tozást vezetett be.”

kjúszuiszenkjúszuiszen ◆ vízcsapvízcsap
kjúszuiszurukjúszuiszuru ◆ felszívfelszív 「Ame-o kjúszuiszuru-
matto」 „esővizet felszívó szőnyeg”

kjúszuiszurukjúszuiszuru ◆ ellátellát 「In-jókanóna mizu-o
kakukateini kjúszuiszuru.」 „Iható vízzel látja el a
háztartásokat.”

kjúszuitókjúszuitó ◆ víztoronyvíztorony
kjúszurebacúzukjúszurebacúzu ◆ szükség törvényt bontszükség törvényt bont
kjúszurukjúszuru ◆ pihenpihen ◆ végetvéget érér ◇ bandzsikjú-bandzsikjú-
szuszu mindennekmindennek végevége 「Bandzsikjúsita.」 „Min-
dennek vége!” ◇ bandzsikjúszubandzsikjúszu mindhiábamindhiába
「Szubeteno te-o hodokosimasitaga, bandzsikjú-
simasita.」 „Mindent megtettetünk, de mindhiá-
ba.”

kjúszurukjúszuru ◆ gondbangondban vanvan 「Hentóni kjúsita.」
„Gondban voltam, hogy mit válaszoljak.” ◆ hi-hi-
ánytányt szenvedszenved 「Szekaini-va sokudzsini kjúszu-
ru hitoga ózeiiru.」 „A világon sokan szenvednek
hiányt élelmiszerben.” ◆ megszorulmegszorul 「Kaneni
kjúszuru.」 „Anyagilag megszorul.” ◆ szűkölkö-szűkölkö-
dikdik 「Sokumocuni kjúszuru.」 „Élelemben szű-
kölködik.” ◇ kjúszurebacúzukjúszurebacúzu szükségszükség tör-tör-
vénytvényt bontbont ◇ kotobanikjúszurukotobanikjúszuru nemnem találtalál
szavakatszavakat 「Szaszszokunanto itte joika kotobani
kjúsita.」 „Hirtelen nem talált szavakat.” ◇ szei-szei-
kacunikjúszurukacunikjúszuru szűkölködikszűkölködik 「Vakai toki-va
szeikacuni kjúsita.」 „Fiatal koromban szűköl-
ködtem.” ◇ bandzsikjúszubandzsikjúszu mindhiábamindhiába
「Szubeteno te-o hodokosimasitaga, bandzsikjú-
simasita.」 „Mindent megtettetünk, de mindhiá-
ba.”

kjúszútenkaikjúszútenkai ◆ sorba fejtéssorba fejtés ◆ sorfejtéssorfejtés
kjútaikjútai ◆ régi állapotrégi állapot
kjútaikjútai ◆ gömbgömb
kjútaidzsónokjútaidzsóno ◆ gömbgömb alakúalakú 「Kjútaidzsóno
szu」 „gömb alakú fészek”

kjútaiizenkjútaiizen ◆ változatlanságváltozatlanság

kjútaiizentositakjútaiizentosita ◆ megállmegáll azaz időidő 「Kjútai-
izentosita macsidatta.」 „A városban megállt az
idő.” ◆ változatlanváltozatlan
kjútai-okjútai-o todomenaitodomenai ◆ rárá semsem lehetlehet ismerniismerni
「Minato-va hotondo kjútai-o todomenai.」 „A
kikötőre szinte rá sem lehet ismerni.”

kjútairikukjútairiku ◆ ÓvilágÓvilág 「Kjútairikuto sintairiku」
„Óvilág és Újvilág”

kjútaiszeikjútaiszei ◆ régi rendszerrégi rendszer ◆ régi rezsimrégi rezsim
kjútakukjútaku ◆ előző lakáselőző lakás
kjúteikjútei ◆ tárgyalástárgyalás berekesztéseberekesztése 「Kjútei-o
szenszuru.」 „Berekeszti a tárgyalást.” ◆ tárgya-tárgya-
lás szüneteléselás szünetelése
kjúteikjútei ◆ császári udvarcsászári udvar ◆ királyi udvarkirályi udvar
kjúteibikjúteibi ◆ bírósági szünnapbírósági szünnap
kjúteidókesikjúteidókesi ◆ udvari bolondudvari bolond
kjúteigakakjúteigaka ◆ udvari festőudvari festő
kjúteisakjúteisa ◆ hirtelen megálláshirtelen megállás
kjúteisaszurukjúteisaszuru ◆ hirtelenhirtelen megállmegáll 「Baszu-
va dzsikobósinotame kjúteisaszurukotogaarima-
szu.」 „Balesetek elkerülése érdekében előfordul-
hat, hogy a busz hirtelen megáll.”

kjúteisikjúteisi ◆ vészfékezésvészfékezés
kjúteisidzsinkjúteisidzsin ◆ udvari költőudvari költő
kjúteiszakkjokukakjúteiszakkjokuka ◆ udvari zeneszerzőudvari zeneszerző
kjúteiszurukjúteiszuru ◆ szünetelteti a tárgyalástszünetelteti a tárgyalást
kjútekikjúteki ◆ esküdt ellenségesküdt ellenség
kjútenkjúten ◆ hirtelenhirtelen fordulatfordulat ◆ váratlanváratlan for-for-
dulatdulat
kjútencsokkakjútencsokka ◆ váratlanváratlan fordulatfordulat
「Kjútencsokkaen-jaszuninatta.」 „Váratlan for-
dulattal gyengülni kezdett a jen.”

kjútencsokkaszurukjútencsokkaszuru ◆ hirtelenhirtelen fordulatotfordulatot
veszvesz 「Keiki-va kjútencsokkasita.」 „A gazdaság
hirtelen fordulatot vett.” ◆ váratlanváratlan fordula-fordula-
tottot veszvesz 「Kjokumen-va kjútencsokkasita.」 „A
helyzet váratlan fordulatot vett.”

kjútenkaikjútenkai ◆ gyorsgyors fordulatfordulat 「Kokunaidzsó-
szeino kjútenkai」 „belpolitikai helyzet gyors for-
dulata”

kjútenkankjútenkan ◆ hirtelenhirtelen változásváltozás ◆ száz-száz-
nyolcvan fokos fordulatnyolcvan fokos fordulat
kjútenkanszurukjútenkanszuru ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik
「Fun-iki-va kjútenkansita.」 „A légkör hirtelen
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megváltozott.” ◆ száznyolcvanszáznyolcvan fokosfokos fordu-fordu-
latotlatot veszvesz 「Kareno dzsinszei-va kjútenkansi-
ta.」 „Az élete száznyolcvan fokos fordulatot vett.”

kjútenpokjútenpo ◆ gyorsgyors tempótempó 「Kaihacuga kjúten-
pode szuszunda.」 „A fejlesztés gyors tempóban
haladt.”

kjútokjúto ◆ korábbi fővároskorábbi főváros ◆ régi fővárosrégi főváros
kjútókjútó ◆ melegvíz-ellátásmelegvíz-ellátás
kjútókjútó ◆ hirtelen emelkedéshirtelen emelkedés
kjútókikjútóki ◆ bojlerbojler ◆ kazánkazán ◆ vízmelegítővízmelegítő
◇ szen-necukaisúgatakjútókiszen-necukaisúgatakjútóki kondenzáci-kondenzáci-
ós kazánós kazán
kjútószecubikjútószecubi ◆ melegmeleg vizetvizet biztosítóbiztosító be-be-
rendezésrendezés
kjútószurukjútószuru ◆ melegmeleg vizetvizet biztosítbiztosít 「Hejani
onszenkjútósiteiru jado」 „szobában termálvizet
biztosító szálloda”

kjútószurukjútószuru ◆ felugrikfelugrik 「Kabuka-va kjútósi-
ta.」 „Felugrott a részvény árfolyama.” ◆ meg-meg-
ugrikugrik 「Bukkaga kjútósita.」 „Megugrottak az
árak.” ◆ szárnyalszárnyal 「Njúszudeforintoga kjútósi-
ta.」 „A hírre szárnyalni kezdett a forint.”

kjuttokjutto ◆ erősenerősen 「Munegakjutto sime cuker-
areta.」 „Erős szorítást éreztem a mellemen.” ◆

felhörpintvefelhörpintve 「Párinka-o kjutto nomi hosita.」
„Felhörpintettem a pálinkát.” ◆ szorosanszorosan
「Cuma-o kjutto dakisimeta.」 „Magamhoz szorí-
tottam a feleségemet.”

kjúvarikjúvari ◆ kilencvenkilencven százalékszázalék 「Kono icsigo-
no kjúvariga kuszatteiru.」 „Ennek az epernek a
kilencven százaléka romlott.”

kjúzahjókeikjúzahjókei ◆ gömbi koordináta-rendszergömbi koordináta-rendszer
kjúzókjúzó ◆ sebtében készítéssebtében készítés
kjúzókjúzó ◆ hirtelenhirtelen növekedésnövekedés ◆ megszaporo-megszaporo-
dásdás
kjúzóeigakjúzóeiga ◆ gyorsan összeütött filmgyorsan összeütött film
kjúzónokjúzóno ◆ gyorsangyorsan készültkészült 「Kjúzóno kan-
szenbjótó」 „gyorsan készült fertőző osztály” ◆

hevenyészetthevenyészett 「Kjúzóno teibó」 „hevenyészett
gát” ◆ sebtébensebtében készültkészült 「Kjúzóno hinan-
dzso」 „sebtében készült menedékhely”

kjúzószurukjúzószuru ◆ eszkábáleszkábál 「Szakuno jónamono-
o kjúzósita.」 „Kerítésféleséget eszkábáltam.” ◆

összetákolösszetákol 「Hinanbasonitoire-o kjúzósita.」
„A menedékhelyen összetákoltak egy vécét.”

kjúzószurukjúzószuru ◆ megszaporodikmegszaporodik 「Gótódzsiken-
va kjúzósiteita.」 „Megszaporodtak a lopások.” ◆

megugrikmegugrik 「Kanszensa-va kjúzósita.」 „Megug-
rott a fertőzöttek száma.”

kkekke ◆ isis 「Kareno namae-va nandesitakke?」
„Mi is volt annak az embernek a neve?” ◆ nemnem isis
tudomtudom 「Ano hito-va kono rjóriga szukidakke?」
„Nem is tudom, szereti ő ezt az ételt?” ◆ ugyeugye
「Kimitojokukono micsi-o aruitakke?」 „Ugye,
sokat sétáltunk ebben az utcában?” ◆ vajonvajon
「Tamago-va ucsiniarukke?」 „Vajon van otthon
tojás?”

kkonaikkonai ◆ nemnem lehetlehet 「Kon-na sakkin-o ka-
eszekkonai.」 „Ekkora kölcsönt nem lehet vissza-
fizetni.” ◆ úgysemúgysem 「Anata-va vatasino kimocsi-
o vakarikkonai.」 „Úgysem tudod, mit érzek.”

koko ◆ házház 「Vazuka szandzsuh-kono mura」
„mindössze 30 házból álló falu” ◆ háztartásháztartás
「Ikkoatarino sotoku」 „háztartásonkénti jövede-
lem”

koko ◆ porpor ◇ komugikokomugiko búzalisztbúzaliszt ◇ pankopanko
zsemlemorzsazsemlemorzsa 「Niku-o jaku maenipan ko-o
mabusita.」 „Sütés előtt zsemlemorzsát szórtam a
húsra.”

koko ◆ kicsitkicsit 「Kodzsareta fuku」 „kicsit divatos
ruha” ◆ kiskis 「Kodzsiva」 „kis ránc” ◆ kissékissé
「Kokubi-o kasigeru.」 „Kissé félrehajtja a fejét.”
◆ mindösszemindössze 「Koicsidzsikan」 „mindössze egy
óra” ◇ kogireinakogireina takarostakaros 「Kanodzso-va ko-
gireina jófuku-o kiteita.」 „Takaros ruhában
volt.” ◇ kogireinakogireina tisztatiszta 「Kogireina hejani
maneki ireta.」 „Tiszta szobába vezetett.” ◇ ko-ko-
goedegoede halkanhalkan 「Kanodzso-va kogoede hanasi-
ta.」 „Halkan beszélt.” ◇ koszadzsikoszadzsi kávéska-kávéska-
nálnál 「Szúpuni sio-o koszadzsiszuri kire ippaiire-
ta.」 „Egy csapott kávéskanál sót tettem a leves-
be.” ◇ kodógukodógu színháziszínházi kellékkellék 「Kono katana-
va butaino kodógudeszu.」 „Ez a kard színházi
kellék.” ◇ kobakaniszurukobakaniszuru lekicsinyellekicsinyel 「Koba-
kaniszuru kotoba」 „lekicsinylő beszéd” ◇ kob-kob-
utorinoutorino dundidundi 「Kobutorino kodomo」 „dundi
gyerek” ◇ koburinokoburino kisebbkisebb 「Koburino csa-
van」 „kisebb csésze” ◇ komicsikomicsi utcácskautcácska
「Macsino komicsi」 „városi utcácska”

koko ◆ tótó 「Bivako」 „Biva-tó” ◇ baratonkobaratonko Ba-Ba-
latonlaton
koko ◆ utódutód ◇ urikouriko árusárus ◇ urekkonourekkono fel-fel-
kapottkapott 「Kare-va urekkono sószecukadeszu.」
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„Felkapott regényíró.” ◇ otokonokootokonoko fiúgyer-fiúgyer-
mekmek ◇ ojagaojanarakomokoojagaojanarakomoko amilyenamilyen aa szü-szü-
lő,lő, olyanolyan aa gyerekegyereke ◇ ojanosirenaikoojanosirenaiko isme-isme-
retlenretlen szülőkszülők gyermekegyermeke ◇ on-nanokoon-nanoko leány-leány-
gyermekgyermek ◇ koko gyerekgyerek 「Kono ko-va ókikunat-
tane.」 „Hogy megnőtt ez a gyerek!” ◇ koko gyer-gyer-
mekmek 「Ko-o umu.」 „Gyermeket szül.” ◇ kono-kono-
ojanisitekonokoariojanisitekonokoari almaalma nemnem esikesik messzemessze
aa fájátólfájától ◇ kononaikononai gyermektelengyermektelen 「Ko-
nonai fúfu」 „gyermektelen házaspár” ◇ ko-vako-va
kaszugaikaszugai aa gyermekgyermek kapocskapocs aa szülőkszülők kö-kö-
zöttzött ◇ ko-vako-va szankai-noszankai-no kubikaszekubikasze gyer-gyer-
mekmek örökkéörökké összekötiösszeköti aa szülőketszülőket ◇ ko-oko-o
mirukotójanisikazumirukotójanisikazu szülőszülő ismeriismeri legjobbanlegjobban
aa gyermekétgyermekét ◇ ko-oko-o mottesiruojanoonmottesiruojanoon sa-sa-
játját gyermekgyermek szüléseszülése utánután ébredezőébredező szü-szü-
lőklők irántiiránti hálahála ◇ sindakonotosi-osindakonotosi-o kazoeru-kazoeru-
nana amiami elmúlt,elmúlt, elmúltelmúlt ◇ takenokotakenoko bambusz-bambusz-
hajtáshajtás ◇ csicsitokotoszeireicsicsitokotoszeirei Atya,Atya, Fiú,Fiú,
SzentlélekSzentlélek ◇ toranokotoranoko tigriskölyöktigriskölyök ◇ tor-tor-
anokoanoko féltveféltve őrzöttőrzött kincskincs 「Torano kono
hjakumanen-o szagisini torareta.」 „A féltve őr-
zött egymillió jenemet elvitte egy csaló.” ◇

netako-onetako-o okoszuokoszu felébresztifelébreszti azaz alvóalvó
oroszlántoroszlánt ◇ hitonokohitonoko emberiemberi lénylény ◇ hitono-hitono-
koko valakivalaki gyerekegyereke ◇ motomokomonaimotomokomonai sese be-be-
fektetettfektetett összeg,összeg, sese haszonhaszon ◇ motomoko-motomoko-
monaimonai veszendőbeveszendőbe megymegy mindenminden 「Dzsigjóni
sippaisitara motomo komonai.」 „Ha nem sikerül
a vállalkozásom, veszendőbe megy minden.”

koko ◆ ívív ◇ ko-oko-o egakuegaku ívelível 「Kanatade nidzsiga
ko-o egaiteita.」 „A távolban egy szivárvány ívelt.”

koko ◆ darabdarab 「Ringo-va ikkomo nokoranakat-
ta.」 „Az almákból egy darab sem maradt.” ◆

egyedegyed 「Koto zentai」 „egyed és összesség” ◆

kiskis tárgyaktárgyak számlálószavaszámlálószava ◇ nankonanko hányhány
「Icsinicsini tamago-o nankotabemaszuka?」
„Hány tojást eszel egy nap?”

koko ◆ megboldogultmegboldogult 「Kotanaka szama」 „meg-
boldogult Tanaka úr” ◆ néhainéhai
koko ◆ gyerekgyerek 「Kono ko-va ókikunattane.」
„Hogy megnőtt ez a gyerek!” ◆ gyermekgyermek 「Ko-o
umu.」 „Gyermeket szül.” ◆ ikraikra 「Ko-o motta
szakana」 „ikrás hal” ◆ kártyajátékoskártyajátékos ◆ kö-kö-
lyöklyök 「Inuno ko」 „kölyökkutya” ◆ lánylány 「Szo-
no ko-va bokuno cumaninatta.」 „Az a lány a fele-
ségem lett.” ◆ sarjsarj 「Kizokuno kodearu.」 „Ne-
mesi család sarja.” ◆ születettszületett 「Tókjókko」
„született tokiói” ◇ urikouriko árusárus ◇ urekkonourekkono fel-fel-
kapottkapott 「Kare-va urekkono sószecukadeszu.」

„Felkapott regényíró.” ◇ otokonokootokonoko fiúgyer-fiúgyer-
mekmek ◇ ojagaojanarakomokoojagaojanarakomoko amilyenamilyen aa szü-szü-
lő,lő, olyanolyan aa gyerekegyereke ◇ ojanosirenaikoojanosirenaiko isme-isme-
retlenretlen szülőkszülők gyermekegyermeke ◇ on-nanokoon-nanoko leány-leány-
gyermekgyermek ◇ koko gyerekgyerek 「Kono ko-va ókikunat-
tane.」 „Hogy megnőtt ez a gyerek!” ◇ koko gyer-gyer-
mekmek 「Ko-o umu.」 „Gyermeket szül.” ◇ kono-kono-
ojanisitekonokoariojanisitekonokoari almaalma nemnem esikesik messzemessze
aa fájátólfájától ◇ kononaikononai gyermektelengyermektelen 「Ko-
nonai fúfu」 „gyermektelen házaspár” ◇ ko-vako-va
kaszugaikaszugai aa gyermekgyermek kapocskapocs aa szülőkszülők kö-kö-
zöttzött ◇ ko-vako-va szankai-noszankai-no kubikaszekubikasze gyer-gyer-
mekmek örökkéörökké összekötiösszeköti aa szülőketszülőket ◇ ko-oko-o
mirukotójanisikazumirukotójanisikazu szülőszülő ismeriismeri legjobbanlegjobban
aa gyermekétgyermekét ◇ ko-oko-o mottesiruojanoonmottesiruojanoon sa-sa-
játját gyermekgyermek szüléseszülése utánután ébredezőébredező szü-szü-
lőklők irántiiránti hálahála ◇ sindakonotosi-osindakonotosi-o kazoeru-kazoeru-
nana amiami elmúlt,elmúlt, elmúltelmúlt ◇ takenokotakenoko bambusz-bambusz-
hajtáshajtás ◇ csicsitokotoszeireicsicsitokotoszeirei Atya,Atya, Fiú,Fiú,
SzentlélekSzentlélek ◇ toranokotoranoko tigriskölyöktigriskölyök ◇ tor-tor-
anokoanoko féltveféltve őrzöttőrzött kincskincs 「Torano kono
hjakumanen-o szagisini torareta.」 „A féltve őr-
zött egymillió jenemet elvitte egy csaló.” ◇

netako-onetako-o okoszuokoszu felébresztifelébreszti azaz alvóalvó
oroszlántoroszlánt ◇ hitonokohitonoko emberiemberi lénylény ◇ hitono-hitono-
koko valakivalaki gyerekegyereke ◇ motomokomonaimotomokomonai sese be-be-
fektetettfektetett összeg,összeg, sese haszonhaszon ◇ motomoko-motomoko-
monaimonai veszendőbeveszendőbe megymegy mindenminden 「Dzsigjóni
sippaisitara motomo komonai.」 „Ha nem sikerül
a vállalkozásom, veszendőbe megy minden.”

kókó ◆ elsőelső 「Kóto ocu」 „első és második” ◆ fel-fel-
sőrészsőrész 「Kucuno kó」 „cipő felsőrésze” ◆ kitű-kitű-
nőnő ◆ páncélpáncél 「Kameno kó」 „teknős páncélja”
◇ asinokóasinokó lábfejlábfej felsőfelső részerésze ◇ kóocuheikóocuhei
első,első, második,második, harmadikharmadik ◇ kóocu-okóocu-o cuke-cuke-
ruru rangsorolrangsorol 「Eigani kóocu-o cuketa.」 „Rang-
soroltam a filmeket.” ◇ kósukósu elsőelső osztályosztály ◇

kónokuszurihaocunodokukónokuszurihaocunodoku amiami azaz egyiknekegyiknek
orvosság,orvosság, aa másiknakmásiknak méregméreg ◇ tenokótenokó kéz-kéz-
háthát ◇ tenokótenokó kézfej felső részekézfej felső része
kókó ◆ közlő stílusközlő stílus
kókó ◆ bekezdésbekezdés 「Rjokenhó dairokudzsó daii-
csikó daiicsigó」 „útlevélről szóló törvény 6. § (1)
bekezdés 1. pontja” ◆ tagtag 「Szankó hóteisiki」
„három tagú egyenlet” ◆ tételtétel 「Joszanno kó」
„költségvetés egyik tétele” ◇ dóruidókódóruidókó egyne-egyne-
mű tagmű tag
kókó ◆ évszakévszak 「Genkanno kó」 „téli évszak kö-
zepe” ◆ időjárásidőjárás 「Mósono kóikaga oszugosi-

AdysAdys ko ko – kó kó 19851985



desóka.」 „Hogy van ebben a kánikulai időjárás-
ban?” ◇ súreinokósúreinokó hűvös őszi évszakhűvös őszi évszak
kókó ◆ eredményességeredményesség ◆ hatásossághatásosság
kókó ◆ szülőkkelszülőkkel valóvaló törődéstörődés ◇ kou-vakou-va
hyakkó-nohyakkó-no motomoto szülőkkelszülőkkel valóvaló törődéstörődés azaz
emberiesség alapjaemberiesség alapja
kókó ◆ szerencseszerencse 「Kóka fukó」 „szerencse vagy
szerencsétlenség”

kókó ◆ iratirat 「Kó-o okoszu.」 „Iratot kezd írni.”

kókó ◆ acélacél ◇ kókókókó keménykemény acélacél ◇ tanszokótanszokó
szénacélszénacél ◇ beszszemákóbeszszemákó Bessemer-acélBessemer-acél
kókó ◆ jójó 「Kótenki」 „jó időjárás” ◆ kedvezőkedvező
「Kóeikjó」 „kedvező hatás”

kókó ◆ foramenforamen ◆ lyuklyuk ◇ daikótókódaikótókó öreglyuköreglyuk
kókó ◆ éj szakaszaéj szakasza ◇ gokógokó éj öt szakaszaéj öt szakasza
kókó ◆ osztályosztály 「Honjúkó」 „emlősök osztálya”
◇ akóakó alosztályalosztály ◇ dzsókódzsókó főosztályfőosztály ◇ ni-ni-
maigaikómaigaikó kagylókkagylók ◇ jaszudekójaszudekó ikerszelvé-ikerszelvé-
nyeseknyesek
kókó ◆ tömjéntömjén 「Kó-o taku.」 „Tömjént éget.” ◇

kódókódó tömjénégetés ceremóniájatömjénégetés ceremóniája
kókó ◆ fejedelemfejedelem 「Géza kó」 „Géza fejedelem”
◆ hercegherceg 「Aohige kóno siro」 „A Kékszakállú
herceg vára” ◆ nyilvánosságnyilvánosság ◆ úrúr ◇ aohi-aohi-
gekónosirogekónosiro AA kékszakállúkékszakállú hercegherceg váravára ◇

kókokukókoku fejedelemségfejedelemség ◇ kókokukókoku nagyher-nagyher-
cegségcegség ◇ taikótaikó nagyhercegnagyherceg 「Monako tai-
kó」 „monacói nagyherceg”

kókó ◆ kikötőkikötő 「Jokohama kóni funega tócsakusi-
ta.」 „A jokohamai kikötőbe hajó érkezett.”

kókó ◆ tárnatárna
kókó ◆ ígyígy 「Kósitekudaszai.」 „Csináld így!” ◇

kóittakóitta ilyenilyen 「Kóitta kaivagaka kavaszareta.」
„Ilyen beszélgetés folyt.”

kókó ◆ üregüreg ◇ nikósinnikósin kétkét rekeszesrekeszes szívszív ◇

jonkósinjonkósin négy rekeszes szívnégy rekeszes szív
kókó ◆ érdemérdem 「Szenszóni oite ikutano kó-o tat-
eta.」 „A háborúban érdemeket szerzett.” ◆

eredményeredmény 「Ban-nenni-va imamadeno kóga mi-
tomerareta.」 „Idős korában elismerték az addigi
eredményeit.” ◆ sikersiker 「Karera-va kó-o araszot-
teiru.」 „A sikerekért harcolnak.” ◇ róókusite-róókusite-
kószukunasikószukunasi nem éri meg a fáradságotnem éri meg a fáradságot

kókó ◆ iskolákiskolák számlálószavaszámlálószava ◇ szankakószankakó
résztrészt vevővevő iskolaiskola 「Csihótaikai szankakó」
„vidéki bajnokságon részt vevő iskolák”

koa-bidzsineszukoa-bidzsineszu ◆ alapvetőalapvető üzletiüzleti tevé-tevé-
kenységkenység ◆ főtevékenységfőtevékenység 「Koa-
bidzsineszu-va kikaino szeiszandeszu.」 „A válla-
lat főtevékenysége a gépgyártás.”

kóacukóacu ◆ magasmagas feszültségfeszültség ◆ magasmagas nyo-nyo-
másmás
kóacudenkikóacudenki ◆ magasfeszültségmagasfeszültség
kóacudenrjúkóacudenrjú ◆ magasfeszültségű árammagasfeszültségű áram
kóacugamakóacugama ◆ autoklávautokláv
kóacugaszukóacugaszu ◆ nagynyomású gáznagynyomású gáz
kóacuhószuidzsúkóacuhószuidzsú ◆ vízágyúvízágyú
kóacukaszenkóacukaszen ◆ magasfeszültségűmagasfeszültségű felsőve-felsőve-
zetékzeték
kóacuszenkóacuszen ◆ magasfeszültségűmagasfeszültségű vezetékvezeték ◆

nagyfeszültségű vezetéknagyfeszültségű vezeték
kóacuszendzsókóacuszendzsó ◆ nagynyomású tisztításnagynyomású tisztítás
kóacuszendzsókikóacuszendzsóki ◆ gőzborotvagőzborotva ◆ nagynyo-nagynyo-
mású tisztítógépmású tisztítógép
kóacuszódenszenkóacuszódenszen ◆ nagyfeszültségűnagyfeszültségű táv-táv-
vezetékvezeték
kóacuszuikóacuszui ◆ nagynyomású víznagynyomású víz
kóacutekinakóacutekina ◆ agresszívagresszív 「Kóacutekina su-
dan」 „agresszív eszköz” ◆ erőserős kezűkezű 「Kóacu-
tekina taido」 „erős kezű hozzáállás” ◆ erősza-erősza-
koskos 「Kóacutekina kucsó」 „erőszakos hangvé-
tel” ◆ keményvonalaskeményvonalas 「Kóacutekina szeisza-
ku」 „keményvonalas intézkedés”

kóacuzaikóacuzai ◆ vérnyomáscsökkentővérnyomáscsökkentő ◆ vérnyo-vérnyo-
máscsökkentőmáscsökkentő gyógyszergyógyszer ◆ vérnyomás-vérnyomás-
csökkentő szercsökkentő szer
koadzsiszasikoadzsiszasi ◆ kis csérkis csér
koakagerakoakagera ◆ kis fakopáncskis fakopáncs
koakarikjuramukoakarikjuramu ◆ alaptantervalaptanterv
koakindokoakindo ◆ kufárkufár
koakumakoakuma ◆ démondémon ◆ kisördögkisördög
koakumanokoakumano ◆ kacérkodókacérkodó 「Kanodzso-va
koakumanoszumairu-o sita.」 „Kacérkodva mo-
solygott.”

kóankóan ◆ Kóan-korKóan-kor
kóankóan ◆ Kóan-korKóan-kor
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kóankóan ◆ közbiztonságközbiztonság ◆ közrendközrend 「Kóan-o
gaiszuru kói」 „közrendet megzavaró viselkedés”

kóankóan ◆ kigondoláskigondolás ◆ ötletötlet
kóankóan ◆ zen-buddhista feladatzen-buddhista feladat
kóankankóankan ◆ vasútivasúti biztonságibiztonsági őrőr ◇ tecudó-tecudó-
kóankankóankan vasúti biztonsági őrvasúti biztonsági őr
kóanszurukóanszuru ◆ agyalagyal 「Aru keikaku-o kóansite-
ita.」 „Egy terven agyalt.” ◆ kiagyalkiagyal 「Atarasii
kikai-o kóansita.」 „Egy új gépet agyalt ki.” ◆

kieszelkieszel 「Hacumeika-va atarasii kikai-o kóansi-
ta.」 „A feltaláló kieszelt egy új gépet.” ◆ kigon-kigon-
doldol 「Szeihinni mjóna meisó-o kóansita.」 „Kü-
lönös nevet gondolt ki a terméknek.” ◆ kiötölkiötöl
「Atarasii hóhó-o kóansita.」 „Kiötlött egy új
módszert.”

koarakoara ◆ koalakoala
kóarerugíjakukóarerugíjaku ◆ allergiaellenesallergiaellenes gyógyszergyógyszer

kóarerugínokóarerugíno ◆ allergiaellenesallergiaellenes
koarikuikoarikui ◆ dolmányos hangyászdolmányos hangyász
kóarukariszeikóarukariszei ◆ alkalofilalkalofil ◆ lúgkedvelőlúgkedvelő
koaszerubétokoaszerubéto ◆ koacervátumkoacervátum
kóbakóba ◆ üzemüzem ◇ macsikóbamacsikóba városi kisüzemvárosi kisüzem
kobaekobae ◆ apró légyapró légy
kobaikobai ◆ orgazdaságorgazdaság ◇ tóhinkobaitóhinkobai orgazda-orgazda-
ságság
kóbaikóbai ◆ dőlésdőlés 「Gassózukurino jane-va kjúna
kóbaigaaru.」 „Az alpesi tetőnek meredek a dőlé-
se.” ◆ emelkedésemelkedés 「Dórono kóbai」 „út emelke-
dése” ◆ gradiensgradiens ◆ lejtéslejtés 「Mizuga nagareru-
tameno kóbaiga torenakatta.」 „Nem tudott ele-
gendő lejtést biztosítani a víz lefolyásához.” ◆ me-me-
redekségredekség 「Kaidanno kóbai-o jurukuszuru.」
„A lépcső meredekségét csökkenti.” ◇ ondokóbaiondokóbai
hőmérséklet-gradienshőmérséklet-gradiens ◇ kakuszankóbaikakuszankóbai
diffúziósdiffúziós gradiensgradiens ◇ kjúkóbaikjúkóbai meredekmeredek lej-lej-
téstés ◇ kúkankóbaikúkankóbai térgradienstérgradiens ◇ kudarikó-kudarikó-
baibai lejtőlejtő ◇ kóbai-okóbai-o cukerucukeru megdöntmegdönt 「Jane-
ni kóbai-o cukeru.」 „Megdönti a tetőt.” ◇ den-den-
inokóbaiinokóbai elektromoselektromos potenciálpotenciál gradiensegradiense ◇

nódokóbainódokóbai koncentrációgradienskoncentrációgradiens ◇ nobori-nobori-
kóbaikóbai kaptatókaptató ◇ noborikóbainoborikóbai emelkedőemelkedő ◇

janenokóbaijanenokóbai tető lejtésetető lejtése
kóbaikóbai ◆ vásárlásvásárlás
kóbaikóbai ◆ piros virágú japán kajszipiros virágú japán kajszi

kóbaidzsógikóbaidzsógi ◆ állíthatóállítható háromszögvonalzóháromszögvonalzó

kóbaiijokukóbaiijoku ◆ vásárlási kedvvásárlási kedv
kóbaijanekóbaijane ◆ rézsútos tetőrézsútos tető
kóbaijokukóbaijoku ◆ vásárlási kedvvásárlási kedv
kóbaikumiaikóbaikumiai ◆ fogyasztásifogyasztási szövetkezetszövetkezet ◆

szövetkezetszövetkezet
kóbai-okóbai-o cukerucukeru ◆ megdöntmegdönt 「Janeni kóbai-o
cukeru.」 „Megdönti a tetőt.”

kóbaipatánkóbaipatán ◆ vásárlási szokásvásárlási szokás
kóbairicunokóbairicuno ◆ nagynagy átfogásúátfogású 「Kóbairicuno-
zúmu」 „nagy átfogású zoom” ◆ nagynagy nagyí-nagyí-
tásútású 「Kóbairicuno kenbikjó」 „nagy nagyítású
mikroszkóp”

kóbairirekikóbairireki ◆ vásárlásivásárlási szokásszokás 「Kokjakuno
kóbairireki-o bunszekisita.」 „Analizáltam az
ügyfelek vásárlási szokásait.” ◆ vásárlástörté-vásárlástörté-
netnet
kóbairjokukóbairjoku ◆ vásárlóerővásárlóerő 「Kaheino kóbairjo-
ku」 „pénz vásárlóereje”

kóbairjokuheikakóbairjokuheika ◆ vásárlóerő-paritásvásárlóerő-paritás
kobaisakobaisa ◆ orgazdaorgazda ◇ tóhinkobaisatóhinkobaisa orgazdaorgazda

kóbaisakóbaisa ◆ vásárlóvásárló
kóbaisinkóbaisin ◆ vásárlási kedvvásárlási kedv
kobaisóninkobaisónin ◆ orgazdaorgazda
kóbaisúkankóbaisúkan ◆ vásárlási szokásokvásárlási szokások
kóbaiszókóbaiszó ◆ vásárlóközönségvásárlóközönség ◆ vásárlóré-vásárlóré-
tegteg ◆ vevőrétegvevőréteg
kóbaiszúkóbaiszú ◆ közösközös többszöröstöbbszörös ◇ szaisókó-szaisókó-
baiszúbaiszú legkisebb közös többszöröslegkisebb közös többszörös
kóbaitendzsókóbaitendzsó ◆ ferde mennyezetferde mennyezet
kóbaiusasinrikóbaiusasinri ◆ vásárlási pszichológiavásárlási pszichológia
kobakaniszurukobakaniszuru ◆ lekicsinyellekicsinyel 「Kobakaniszu-
ru kotoba」 „lekicsinylő beszéd”

kobakokobako ◆ dobozkadobozka ◆ ládikaládika ◆ szelenceszelence
kóbakokóbako ◆ tömjénes doboztömjénes doboz
kóbakukóbaku ◆ határtalansághatártalanság ◆ terjedelmességterjedelmesség

kóbakutositakóbakutosita ◆ kietlenkietlen 「Kóbakutosita sza-
baku.」 „Kietlen sivatag.” ◆ terjedelmesterjedelmes 「Kó-
bakutosita daicsi.」 „Terjedelmes föld.” ◆ vég-vég-
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telentelen 「Kóbakutosita szógen.」 „Végtelen me-
ző.”

kobamukobamu ◆ elutasítelutasít 「Kare-va enmeicsirjó-o ko-
banda.」 „Elutasította a mesterséges életben tar-
tást.” ◆ elzárkózikelzárkózik 「Kjórjoku-o kobanda.」
„Elzárkózott az együttműködés elől.” ◆ megta-megta-
gadgad 「Reszutoran-no kjaku-va kaikei-o kobande-
ita.」 „Az éttermi vendég megtagadta a fizetést.”
◆ útjátútját álláll 「Tekino sinnjú-o kobanda.」 „Útját
állta az ellenségnek.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Teian-o
kobanda.」 „Visszautasítottam az ajánlatot.”

kobankoban ◆ kiskis aranypénzaranypénz ◆ kobankoban ◇ nekoniko-nekoniko-
banban feleslegesfelesleges ◇ nekonikobannekonikoban pazarláspazarlás
kóbankóban ◆ acéllemezacéllemez
kóbankóban ◆ rendőrállomásrendőrállomás ◆ rendőrbódérendőrbódé ◆

rendőrposztrendőrposzt
kobanakobana ◆ orrcimpaorrcimpa
kobanarekobanare ◆ elszakadáselszakadás aa gyerekektőlgyerekektől
「Mada kobanare dekiteinai.」 „Még nem tudott
elszakadni a gyerekétől.”

kobanasikobanasi ◆ anekdotaanekdota ◇ ensókobanasiensókobanasi paj-paj-
zánzán történettörténet ◇ ensókobanasiensókobanasi erotikuserotikus
anekdotaanekdota
kobanegaamokukobanegaamoku ◆ valódi molyokvalódi molyok
kobanegakakobanegaka ◆ rágóspillefélékrágóspillefélék
kobangatanokobangatano ◆ oválisovális
kóbanszurukóbanszuru ◆ elhagyjaelhagyja aa dobódombotdobódombot ◆ le-le-
mondmond 「Haijú-va kjóno butai-o kóbansita.」 „A
színész lemondta a mai előadást.”

kobanzamekobanzame ◆ Echeneis naucratesEcheneis naucrates
kobaraminkobaramin ◆ kobalaminkobalamin ◇ sianokobaraminsianokobaramin
cianokobalamincianokobalamin
kobarutokobaruto ◆ kobaltkobalt
kóbasiikóbasii ◆ aromásaromás 「Kóhíno kóbasii kaori.」 „A
kávé aromás illata.” ◆ illatosillatos 「Kóbasiikóhíno
kaori.」 „Illatos kávé.” ◆ kellemeskellemes 「Tószutono
kóbasii nioigasita.」 „A pirítósnak kellemes illata
volt.”

kobasirikobasiri ◆ cselédlánycselédlány ◆ kocogáskocogás
kobasiriszurukobasiriszuru ◆ kocogkocog 「Kopí kimade kobasi-
risita.」 „A fénymásolóhoz kocogtam.”

kóbekóbe ◆ fejfej 「Kóbe-o meguraszu.」 „A fejét for-
gatja.” ◇ kóbe-okóbe-o tarerutareru lehajtjalehajtja aa fejétfejét ◇

kóbe-o tarerukóbe-o tareru meghunyászkodikmeghunyászkodik

kobecukobecu ◆ házról-házraházról-házra 「Széruszuman-va
kobecuhómon-o sita.」 „Az eladási ügynök házról
házra járt.”

kobecunikobecuni ◆ egyedilegegyedileg 「Minaszan-no mondai-
ni kobecuni taiószuru.」 „A problémáikat egyedi-
leg kezeljük.” ◆ külön-különkülön-külön 「Óbosani kobecu-
ni renrakuszuru.」 „A jelentkezőkkel külön-külön
kapcsolatba lépünk.”

kobecunokobecuno ◆ egyéniegyéni 「Apurini kobecuno
szettei-o hozonsita.」 „Elmentettem az applikáci-
óban az egyéni beállításaimat.” ◆ individuálisindividuális
「Szeitoni kobecuno sidószuru.」 „Individuálisan
foglalkoznak a diákokkal.” ◆ személyreszemélyre szólószóló
「Kobecuno hokenkeijakuni kanjúsita.」 „Sze-
mélyre szóló biztosítást kötöttem.”

kobecutekiókobecutekió ◆ idioadaptációidioadaptáció
kóbegjúkóbegjú ◆ kóbei marhahúskóbei marhahús
kobejakobeja ◆ fülkefülke ◆ kabinkabin ◆ kis szobakis szoba
kóbenkóben ◆ kifogásoláskifogásolás ◆ tiltakozástiltakozás
kóbendekirukóbendekiru ◆ kifogásolhatókifogásolható 「Kóbendekiru
dzsijú」 „kifogásolható ok”

kóbenkenkóbenken ◆ védekezés jogavédekezés joga
kóbenszurukóbenszuru ◆ kifogásolkifogásol ◆ tiltakozotttiltakozott
「Hikokugava-va csoszakuken-o singaisiteinaito
kóbensita.」 „A vádlott tiltakozott az ellen, hogy
szerzői jogot sértett volna.”

kóbe-okóbe-o tarerutareru ◆ lehajtjalehajtja aa fejétfejét ◆ meghu-meghu-
nyászkodiknyászkodik
kóbesikóbesi ◆ KóbeKóbe
kobikobi ◆ hízelgéshízelgés
kóbikóbi ◆ utóvédutóvéd
kóbikóbi ◆ hátuljahátulja ◆ végvég ◇ szaikóbiszaikóbi végvég 「Rec-
uno szaikóbi-va kokodeszu.」 „Itt a sor vége.”

kóbikóbi ◆ kopulációkopuláció ◆ násznász ◆ párosodáspárosodás ◆ pár-pár-
zászás
kobihecuraukobihecurau ◆ talpattalpat nyalnyal 「Kare-va dzsósini
kobihecurau.」 „A főnöke talpát nyalja.” ◆ talp-talp-
nyalónyaló
kobikikobiki ◆ fafűrészelésfafűrészelés ◆ fűrészesfűrészes
kóbikikóbiki ◆ párosodásipárosodási időszakidőszak ◆ párzásipárzási idő-idő-
szakszak
kobikibakobikiba ◆ fűrésztelepfűrésztelep
kobikidaikobikidai ◆ fűrészbakfűrészbak
kobikidainómakobikidainóma ◆ fűrészbakfűrészbak
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kobikijakobikija ◆ fűrészüzemfűrészüzem
kobinkobin ◆ üvegcseüvegcse 「Kobinni hosino szuna-o
cumemasita.」 „Az üvegcsébe csillaghomokot tö-
mött.”

kóbinkóbin ◆ későbbikésőbbi postaposta 「Sirjó-va kóbinde
okurimaszu.」 „Az anyagot későbbi postával
küldjük.”

kóbinkóbin ◆ kedvező alkalomkedvező alkalom
kobi-okobi-o uruuru ◆ hízeleghízeleg 「Dzsósini kobi-o utte
sósinszaszetemoratta.」 „A főnökének hízelgett,
és előléptették.”

kobiricukukobiricuku ◆ hozzáragadhozzáragad 「Kucunigamuga-
kobiri cuita.」 „A rágógumi hozzáragadt a cipőm
talpához.” ◆ lerakódiklerakódik 「Nabeni mizuakagako-
biricuita.」 „Az edényre lerakódott a vízkő.” ◆

megrögzülmegrögzül 「Szono henken-va atamanikobiri
cuiteiru.」 „Az előítélet megrögzült a fejében.” ◆

nemnem tudtud szabadulniszabadulni 「Szenszóno dzsókeiga
atamanikobiricuiteiru.」 „Nem tud szabadulni a
háború látványától.” ◆ rákozmálrákozmál 「Tabe mono-
va nabenikobiricuita.」 „Az étel rákozmált az
edényre.”

kobirukobiru ◆ behízelgibehízelgi magátmagát 「Dzsósini kobi-
ru.」 „Behízelgi magát a főnökénél.” ◆ hízeleghízeleg
「Kenrjokusani kobiteita.」 „Hízelgett a befolyá-
sos embernek.” ◆ imponálimponál 「Vakamononi
kobirutameniszurangu-o cukau.」 „Szlenget
használ, hogy imponáljon a fiataloknak.” ◆ ked-ked-
vébenvében járjár 「Szeikenni kobirujóna kidzsi-o ka-
ku.」 „Olyan cikkeket ír, amivel kedvében jár a
kormánynak.” ◇ kobihecuraukobihecurau talpnyalótalpnyaló ◇ ko-ko-
bihecuraubihecurau talpattalpat nyalnyal 「Kare-va dzsósini ko-
bihecurau.」 „A főnöke talpát nyalja.”

kobirukotokobirukoto ◆ behízelgésbehízelgés
kóbiszurukóbiszuru ◆ párzikpárzik 「Haega cukueno uede
kóbisiteiru.」 „Pároznak a legyek az asztalon.”

kobitakobita ◆ szolgalelkűszolgalelkű 「Dzsósini kobita egao-
o mukata.」 „Szolgalelkűen mosolygott a főnöké-
re.”

kobitokobito ◆ törpetörpe 「Nananinno kobito」 „a hét
törpe”

kóbitókóbitó ◆ hátsó lámpahátsó lámpa
kobitoinosisikobitoinosisi ◆ törpedisznótörpedisznó
kobitoirukakobitoiruka ◆ parti delfinparti delfin
kobitokabakobitokaba ◆ törpe vízilótörpe víziló

kobitopenginkobitopengin ◆ kékkék pingvinpingvin ◆ törpetörpe pingvinpingvin

kobitosókobitosó ◆ törpeségtörpeség
kóbokóbo ◆ élesztőélesztő ◇ sucugakóbosucugakóbo sörélesztősörélesztő
◇ sucugakóbosucugakóbo élesztőgombaélesztőgomba ◇ pankóbopankóbo sü-sü-
tőélesztőtőélesztő
kóbokóbo ◆ nyilvánosnyilvános jegyzésjegyzés ◆ nyilvánosnyilvános pá-pá-
lyázatlyázat ◆ pályázatpályázat ◇ kóboszurukóboszuru pályázatotpályázatot
hirdethirdet 「Szekaikara kaigaszakuhin-o kóboszu-
ru.」 „Festészeti alkotásokra hirdetnek globális
pályázatot.”

kóbókóbó ◆ felemelkedésfelemelkedés ésés hanyatláshanyatlás 「Kok-
kano kóbó」 „nemzet felemelkedése és hanyat-
lása” ◆ hányattatotthányattatott sorssors 「Minzokuno kó-
bó」 „nemzet hányattatott sorsa”

kóbókóbó ◆ fénycsóvafénycsóva 「Szuiszei-va kóbó-o hiite
szora-o vataru.」 „Az üstökös fénycsóvát húzva
megy az égen.” ◆ fénysugárfénysugár 「Taijóga kóbó-o
hanacu.」 „A nap fénysugarakat bocsát ki.”

kóbókóbó ◆ küzdelemküzdelem ◆ támadástámadás ésés védekezésvédekezés
◇ suikóbósuikóbó küzdelem az első helyértküzdelem az első helyért
kóbókóbó ◆ műhelyműhely 「Csókokukano kóbó」 „szob-
rász műhelye” ◆ műteremműterem 「Gakano kóbó」
„festő műterme”

kóbódaisikóbódaisi ◆ KóbóKóbó daisidaisi ◆ KukaiKukai posztumuszposztumusz
neveneve
kóbodzsinkószensokutaikóbodzsinkószensokutai ◆ élesztőélesztő
mesterséges-kromoszómamesterséges-kromoszóma
kóbófude-okóbófude-o erabazuerabazu ◆ jójó mestermester bármilyenbármilyen
szerszámmal tud dolgozniszerszámmal tud dolgozni
kóboinkóboin ◆ mély hangrendű magánhangzómély hangrendű magánhangzó
kóbokakakukóbokakaku ◆ jegyzési árjegyzési ár
kobókikobóki ◆ kis seprőkis seprő
kóbokinkóbokin ◆ élesztőbaktériumélesztőbaktérium ◆ élesztőgom-élesztőgom-
baba
kóbokukóboku ◆ közalkalmazottközalkalmazott ◆ közszolgaközszolga
「Kokuminno kóboku」 „nép közszolgája”

kóbokukóboku ◆ magasmagas fafa ◇ rakujókóbokurakujókóboku lomb-lomb-
hullató fahullató fa
kóbómugikóbómugi ◆ sássás
kobonekobone ◆ csontocskacsontocska ◆ porcikaporcika
kóbónimofudenoajamarikóbónimofudenoajamari ◆ mindenkimindenki hibáz-hibáz-
hathat
kobonnókobonnó ◆ gyerekszeretetgyerekszeretet ◆ gyermeksze-gyermeksze-
retetretet
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kobonnónakobonnóna ◆ gyerekszeretőgyerekszerető 「Kobonnóna
oja」 „gyerekszerető szülő”

koborebanasikoborebanasi ◆ érdekesérdekes epizódepizód 「Iezukuri-
nokobore banasi-o matometa.」 „Összeállítottam
az érdekes epizódokat a házépítésről.”

koborekizukoborekizu ◆ csorbuláscsorbulás
koborerukoboreru ◆ csorbacsorba leszlesz 「Katanano hagako-
boreteiru.」 „Csorba lett a kard.” ◆ csorbulcsorbul ◆

kicsorbulkicsorbul 「Naifuno haga koboreteiru.」 „Ki-
csorbult a kés.”

koborerukoboreru ◆ elejtelejt 「Kareno kucsikara koboreru
kotobakara dzsókjó-o szagutta.」 „Az elejtett sza-
vaiból próbáltam felmérni a helyzetet.” ◆ kiborulkiborul
「Dzsúszu-va koboreta.」 „Az üdítő kiborult.” ◆

kibuggyankibuggyan belőlebelőle ◆ kicsordulkicsordul 「Namidagako-
boreta.」 „Kicsordult a könnyem.” ◆ kilöttyenkilöttyen
「Miruku-va téburuni koboreta.」 „A tej ki-
löttyent az asztalra.” ◆ kimaradkimarad 「Anatano
namae-va meibokarakoboreta.」 „Kimaradt a ne-
ved a listáról.” ◆ kiömlikkiömlik 「Kóhígakoboreta.」
„Kiömlött a kávé.” ◆ kiszűrődikkiszűrődik 「Doano szu-
kimakara hikarigakoboreteita.」 „Az ajtó résén át
kiszűrődött a fény.” ◆ szétfolyikszétfolyik 「Cukueni-
vaingakoboreta.」 „Szétfolyt az asztalon a bor.”
◆ szóródikszóródik 「Siogatéburunikoboreta.」 „Az asz-
talra szóródott a só.” ◇ fukikoborerufukikoboreru kifutkifut
「Szúpuga fukikoboreta.」 „Kifutott a leves.” ◇

hohoemigakoboreruhohoemigakoboreru elmosolyodikelmosolyodik 「Sirasze-
o kiiteni hohoemigakoboreta.」 „A hírre elmoso-
lyodott.”

kóbosihonkóbosihon ◆ jegyzett tőkejegyzett tőke
kóbószenkóbószen ◆ küzdelemküzdelem
koboszukoboszu ◆ kibuggyantkibuggyant 「Otto-va icumo sigot-
obakaridatocui gucsi-o kobosita.」 „Kibuggyant
belőle, hogy a férje mindig csak dolgozik.” ◆ ki-ki-
löttyentlöttyent 「Kóhí-o mottekuru tocsúde kobosi-
ta.」 „Ahogy hoztam a kávét, kilöttyentettem.” ◆

kiöntkiönt 「Miruku-o cukuenikobosita.」 „Kiöntöt-
tem a tejet az asztalra.” ◆ löttyentlöttyent 「Kóhí-o
téburuni kobositesimatta.」 „Az asztalra löttyen-
tettem a kávét.” ◇ gucsi-ogucsi-o koboszukoboszu kifakadkifakad
「Nagaku gamansitaga, kekkjokugucsi-o kobosi-
ta.」 „Sokáig tűrt, de aztán kifakadt.” ◇ namida-namida-
oo koboszukoboszu elpityeredikelpityeredik 「Sódzso-va namida-
o kobosita.」 „A kislány elpityeredett.” ◇ poro-poro-
porotokoboszuporotokoboszu peregpereg 「Poroporoto namida-o
koboszu.」 „Peregnek a könnyei.”

koboszukoboszu ◆ csorbítcsorbít ◆ kicsorbítkicsorbít 「Isi-va ono-
no ha-o kobosita.」 „A kő kicsorbította a fejszét.”

kóboszurukóboszuru ◆ pályázatotpályázatot hirdethirdet 「Szekaikara
kaigaszakuhin-o kóboszuru.」 „Festészeti alkotá-
sokra hirdetnek globális pályázatot.”

kobózukobózu ◆ fiatalfiatal boncbonc ◆ fiatalfiatal szerzetesszerzetes ◆

öcskösöcskös
kobukobu ◆ buckabucka ◆ bütyökbütyök 「Edanokobu」 „faág
bütyke” ◆ csomócsomó ◆ dudordudor ◆ göcsgöcs ◆ göcsörtgöcsört
◆ gubacsgubacs ◆ púppúp 「Atamanikobuga dekita.」
„Púp nőtt a fejemre.” ◇ menóenokobumenóenokobu púppúp aa
hátánhátán 「Dzsósi-va meno ueno kobuda.」 „A fő-
nököm csak púp a hátamon.”

kobukobu ◆ barnamoszatbarnamoszat
kobukobu ◆ bátorításbátorítás ◆ biztatásbiztatás ◆ inspirációinspiráció
kóbukóbu ◆ katonaikatonai ismeretekismeretek tanulásatanulása ◆ kato-kato-
nai kiképzésnai kiképzés
kóbukóbu ◆ hátsóhátsó részrész ◆ hátuljahátulja 「Baszuno zen-
buto kóbu」 „busz eleje és hátulja”

kóbukóbu ◆ nyakszirtnyakszirt
kóbucukóbucu ◆ ásványásvány 「Szekiei-va csikjúdzsóde
mottomoarifureta kóbucudeszu.」 „A kvarc a leg-
elterjedtebb ásvány a Földön.” ◇ keiszankóbu-keiszankóbu-
cucu szilikátásványszilikátásvány
kóbucukóbucu ◆ kedvenckedvenc ételétel 「Anatano kóbucu-va
nandeszuka?」 „Mi a kedvenc ételed?” ◇ daikó-daikó-
bucubucu kedvenckedvenc tápláléktáplálék 「Donguri-va inosisi-
no daikóbucudeszu.」 „A vaddisznó kedvenc táp-
láléka a makk” ◇ daikóbucudaikóbucu kedvenckedvenc ételétel
「Konoszúpu-va daikóbucudeszu.」 „Ez a leves a
kedvenc ételem.”

kóbucugakukóbucugaku ◆ ásványtanásványtan
kóbucugakusakóbucugakusa ◆ ásványtudósásványtudós
kóbucujukóbucuju ◆ ásványolajásványolaj
kobucukinokobucukino ◆ gyerekesgyerekes 「Kobu cuki dzsoszei-
to kekkonsita.」 „Gyerekes nőt vett el.”

kóbucusigenkóbucusigen ◆ ásványkincsásványkincs
kobucusókobucusó ◆ ószeresószeres
kobucusóninkobucusónin ◆ ószeresószeres
kóbucutárukóbucutáru ◆ ásványi kátrányásványi kátrány
kobugekireikobugekirei ◆ bátorításbátorítás ◆ biztatásbiztatás
kóbuhagukionkóbuhagukion ◆ fogmederfogmeder mögöttimögötti hanghang ◆

posztalveoláris hangposztalveoláris hang
kóbukócsokukóbukócsoku ◆ nyakszirtmerevedésnyakszirtmerevedés
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kobunkobun ◆ régi irományrégi iromány
kobunkobun ◆ bandatagbandatag 「Ojabun-va kobunni
meirei-o dasita.」 „A főnök a bandatagoknak pa-
rancsokat osztott.” ◆ banditabandita 「Keiszacu-va
kobuntacsi-o cukamaeta.」 „A rendőrök elfogták
a banditákat.” ◆ bérencbérenc ◆ csatlóscsatlós
kóbunkóbun ◆ mondatszerkezetmondatszerkezet ◇ bunsikóbunbunsikóbun
melléknévimelléknévi igenéviigenévi szerkezetszerkezet ◇ bunsikóbunbunsikóbun
participális szerkezetparticipális szerkezet
kóbunbokóbunbo ◆ közös nevezőközös nevező
kobunekobune ◆ csónakcsónak ◆ ladikladik
kobungakukobungaku ◆ paleográfiapaleográfia
kóbunkaiszekikóbunkaiszeki ◆ mondatelemzésmondatelemzés
kóbunronkóbunron ◆ mondattanmondattan
kóbunsikóbunsi ◆ makromolekulamakromolekula ◆ óriásmolekulaóriásmolekula
◆ polimerpolimer ◇ kotaikóbunsigatanenrjódencsikotaikóbunsigatanenrjódencsi
polimerelektrolitospolimerelektrolitos üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇

szeitaikóbunsiszeitaikóbunsi biopolimerbiopolimer
kóbunsibucurigakukóbunsibucurigaku ◆ polimerfizikapolimerfizika
kóbunsikagakukóbunsikagaku ◆ polimerkémiapolimerkémia
kóbunsokóbunso ◆ hivataloshivatalos iratirat ◆ közokiratközokirat ◆ ok-ok-
iratirat ◆ okmányokmány ◇ kóbunsogizókóbunsogizó közokirat-közokirat-
hamisításhamisítás
kóbunsogizókóbunsogizó ◆ közokirat-hamisításközokirat-hamisítás
kobuntaikobuntai ◆ régi stílusrégi stílus
kobu-okobu-o kosiraerukosiraeru ◆ púppúp nőnő 「Atama-o bucuke-
te kobu-o kosiraeta.」 „Beütöttem a fejem, és púp
nőtt rajta.”

koburakobura ◆ kobrakobra ◆ pápaszemespápaszemes kígyókígyó ◇

kingu-koburakingu-kobura királykobrakirálykobra
koburikoburi ◆ esőszitálásesőszitálás ◆ hószitáláshószitálás ◆ szitá-szitá-
ló esőló eső ◆ szitáló hóesésszitáló hóesés
koburininarukoburininaru ◆ csendesedikcsendesedik 「Ame-va kobu-
rininatta.」 „Az eső csendesedett.”

koburinokoburino ◆ kisebbkisebb 「Koburino csavan」 „ki-
sebb csésze” ◆ kiskis méretűméretű 「Koburino szuzu-o
narasita.」 „Megszólaltatott egy kis méretű csen-
gettyűt.”

koburiszurukoburiszuru ◆ kis lendületet veszkis lendületet vesz
kobusikobusi ◆ fehér liliomfafehér liliomfa ◆ japán liliomfajapán liliomfa
kobusikobusi ◆ ökölököl 「Kobusi-o nigitta.」 „Ökölbe
szorítottam a kezem.” ◇ nigirikobusinigirikobusi ökölbeökölbe
szorított kézszorított kéz ◇ nigirikobusinigirikobusi üres kézüres kéz

kobusidainokobusidaino ◆ öklömnyiöklömnyi 「Kobusidaino isi」
„öklömnyi nagyságú kő”

kobusidenaguricuzukerukobusidenaguricuzukeru ◆ öklözöklöz 「Kagaisa-
va higaisa-o kobuside naguri cuzuketa」 „A táma-
dó öklözte az áldozatát.”

kóbusikeionkóbusikeion ◆ fogmederfogmeder mögöttimögötti hanghang ◆

posztalveoláris hangposztalveoláris hang
kobusi-okobusi-o nigirisimerunigirisimeru ◆ ökölbeökölbe szorulszorul aa ke-ke-
zeze 「Kujasiszade kobusi-o nigirisimeta.」 „Tehe-
tetlenségében ökölbe szorult a keze.”

kobusiszaizunokobusiszaizuno ◆ öklömnyiöklömnyi 「Kobusiszaizuno
kóriga futta.」 „Öklömnyi jégdarabok hullottak.”
◆ ökölnyiökölnyi
kobusiteidonokobusiteidono ◆ öklömnyiöklömnyi 「Kóri-va kobusi
teidono ókiszadatta.」 „A jégdarab öklömnyi mé-
retű volt.”

kobuszurukobuszuru ◆ bátorítbátorít ◆ drukkoldrukkol 「Sikenno
maeni dzsibun-o kobusita.」 „A vizsga előtt druk-
koltam.” ◇ siki-osiki-o kobuszurukobuszuru lelkesítlelkesít 「Heita-
ino siki-o kobuszuru.」 „Lelkesíti a katonákat.”

kobutakobuta ◆ malacmalac
kobutorinokobutorino ◆ dundidundi 「Kobutorino kodomo」
„dundi gyerek”

kóbuzaszekikóbuzaszeki ◆ hátsóhátsó ülésülés 「Kurumano
kóbuzaszekidemosítoberuto-o szuru hicujógaari-
maszu.」 „Be kell kapcsolni a hátsó ülésen a biz-
tonsági övet.”

kocukocu ◆ csontcsont 「Kocudzsóno sóvakuszei」
„csont alakú aszteroida” ◆ hamvakhamvak ◇ okocuokocu
csontmaradványcsontmaradvány 「Okocu-o hirotta.」 „Fel-
szedték a csontmaradványokat.”

kocukocu ◆ fortélyfortély 「Hangarí gogakusúnokocu-o
micuketa.」 „Megtalálta a magyar nyelvtanulás
fortélyát.” ◆ mottómottó 「Kocu-o oboeta.」 „Rájöt-
tem a mottójára.” ◇ kocu-okocu-o cukamucukamu beletanulbeletanul
「Rjórino kocu-o cukanda.」 „Beletanultam a fő-
zésbe.”

kocukocu ◆ százezredszázezred
kócúkócú ◆ forgalomforgalom 「Cúkindzsikan-va kócúni-
jotte csigau.」 „A munkahelyemig az idő a for-
galomtól függ.” ◆ közlekedésközlekedés 「Kódzsigaaru-
tame kócú-va muzukasii.」 „A munkálatok miatt
nehéz a közlekedés.” ◆ közlekedésügyközlekedésügy ◇

kócúnoben-nojoikócúnoben-nojoi jóljól megközelíthetőmegközelíthető 「Kó-
cúno benno joi basoni szundeimaszu.」 „Jól meg-
közelíthető helyen lakom.” ◇ taimenkócútaimenkócú szem-szem-
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bejövőbejövő forgalomforgalom ◇ dórokócúdórokócú közútiközúti közle-közle-
kedéskedés ◇ romenkócúromenkócú felszíni közlekedésfelszíni közlekedés
kocuagekocuage ◆ hamvak urnába helyezésehamvak urnába helyezése
kócúanzenkócúanzen ◆ közlekedésbiztonságközlekedésbiztonság
kócúanzengekkankócúanzengekkan ◆ közlekedésbiztonságiközlekedésbiztonsági
hónaphónap
kócúanzensúkankócúanzensúkan ◆ közlekedésbiztonságiközlekedésbiztonsági
héthét
kócúanzen-undókócúanzen-undó ◆ közlekedésbiztonságiközlekedésbiztonsági
akcióakció 「Zenkokukócúanzen-undó」 „országos
közlekedésbiztonsági akció”

kocubankocuban ◆ medencemedence ◆ medencecsontmedencecsont
kocubankoszszecukocubankoszszecu ◆ medencetörésmedencetörés
kocuban-nokegakocuban-nokega ◆ medencesérülésmedencesérülés
kocubantaikocubantai ◆ medenceövmedenceöv
kocubukocubu ◆ apróapró szemszem 「Kocubuno ame」 „apró
szemű eső” ◆ kis kaliberkis kaliber ◆ pöttöm termetpöttöm termet
kocucubokocucubo ◆ urnaurna
kócúdótokukócúdótoku ◆ közlekedési morálközlekedési morál
kócúdzsigokukócúdzsigoku ◆ közlekedési káoszközlekedési káosz
kócúdzsikokócúdzsiko ◆ karambolkarambol 「Ieno maede kócú-
dzsikogaatta.」 „A házunk előtt volt egy karam-
bol.” ◆ közlekedésiközlekedési balesetbaleset ◆ közútiközúti bal-bal-
eseteset
kócúdzsóhókócúdzsóhó ◆ közlekedésiközlekedési információinformáció ◆ út-út-
információinformáció
kócúdzsútaikócúdzsútai ◆ forgalmiforgalmi dugódugó 「Nidzsuh-
kmno kócúdzsútai」 „20 kilométeres forgalmi du-
gó”

kocugarakocugara ◆ megjelenésmegjelenés ◆ testfelépítéstestfelépítés ◇

dzsinpinkocugaradzsinpinkocugara megjelenésmegjelenés
kocugaszaibókocugaszaibó ◆ csontképzőcsontképző sejtsejt ◆ oszte-oszte-
oblasztoblaszt
kócúgjómukócúgjómu ◆ közlekedésügyközlekedésügy
kócugókócugó ◆ kedvezőségkedvezőség
kócugódearukócugódearu ◆ kedvezkedvez 「Oi kaze-va kócugó-
da.」 „A hátszél nekünk kedvez.”

kócugónakócugóna ◆ kedvezőkedvező 「Tósikanitotte kócugó-
na dzsókjóga umareta.」 „Kedvező helyzet alakult
ki a befektetők számára.”

kócúhanszokukippukócúhanszokukippu ◆ büntetőcédulabüntetőcédula

kócúhikócúhi ◆ utazásiutazási költségköltség 「Kócúhi-va kais-
ano futanninaru.」 „Az utazási költség a vállalatot
terheli.” ◆ útiköltségútiköltség
kocuhiroikocuhiroi ◆ hamvak urnába helyezésehamvak urnába helyezése
kócúhjósikikócúhjósiki ◆ forgalmiforgalmi jelzőtáblajelzőtábla ◆ közle-közle-
kedési táblakedési tábla
kócúhókikócúhóki ◆ közlekedési szabályközlekedési szabály
kócúidzsikócúidzsi ◆ közlekedésiközlekedési balesetbaleset miattmiatt
megárvult gyermekmegárvult gyermek
kócúihankócúihan ◆ közlekedésiközlekedési kihágáskihágás ◆ közleke-közleke-
dési szabálysértésdési szabálysértés
kócújúdóinkócújúdóin ◆ forgalomirányítóforgalomirányító
kócúkeikankócúkeikan ◆ közlekedési rendőrközlekedési rendőr
kócúkikankócúkikan ◆ közlekedésiközlekedési eszközeszköz ◆ tömeg-tömeg-
közlekedésközlekedés 「Nihon-va kócúkikanga hattacusi-
teiru.」 „Japánban jó a tömegközlekedés.” ◇ kók-kók-
jókócúkikanjókócúkikan tömegközlekedési eszköztömegközlekedési eszköz
kócúkippukócúkippu ◆ kihágási cédulakihágási cédula
kócúkippuszeidokócúkippuszeido ◆ büntetőjegyrendszerbüntetőjegyrendszer
kócúkiszeikócúkiszei ◆ forgalomkorlátozásforgalomkorlátozás 「Dórokó-
dzsinotame kócúkiszeiga okonavareteiru.」 „Az
útépítés miatt forgalomkorlátozás van érvény-
ben.”

kócúkiszokukócúkiszoku ◆ közlekedésiközlekedési szabályszabály ◆

KRESZKRESZ
kócúkiteikócúkitei ◆ közlekedési szabályközlekedési szabály
kócúkjokukócúkjoku ◆ közlekedésügyi felügyelőségközlekedésügyi felügyelőség
kocukocuhatarakukocukocuhataraku ◆ szorgalmasanszorgalmasan dolgo-dolgo-
zikzik 「Csicsi-va kocukocu hataraitekono ie-o tat-
eta.」 „Az apám szorgalmasan dolgozott, és fel-
építette ezt a házat.”

kocukocutatakukocukocutataku ◆ kocogtatkocogtat 「Vainguraszu-
o szupúnde kocukocutataita.」 „Kanállal kocog-
tatta a borospoharat.” ◆ megkocogtatmegkocogtat
「Madogaraszu-o kocukocu tataita.」 „Megko-
cogtattam az ablaküveget.”

kocukocutokocukocuto ◆ kocogtatvakocogtatva 「Madogaraszu-o
kocukocuto tataita.」 „Megkocogtattam az abla-
kot.” ◆ kopogvakopogva 「Kucuno otogakocukocuto ki-
koeta.」 „Cipőkopogás hallatszott.” ◆ szorgo-szorgo-
sansan 「Kocukocuto okane-o tameru.」 „Szorgo-
san gyűjti a pénzt.”

kocumakukocumaku ◆ csonthártyacsonthártya
kocumakuenkocumakuen ◆ csonthártyagyulladáscsonthártyagyulladás
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kocumeirokocumeiro ◆ csontos labirintuscsontos labirintus
kócúmókócúmó ◆ közlekedési hálózatközlekedési hálózat
kocunikukocuniku ◆ rokonrokon 「Kocunikuno dzsó」 „roko-
ni érzés” ◆ vérrokonságvérrokonság 「Kocunikuno aida」
„vérrokoni kapcsolat”

kocunikunoaraszoikocunikunoaraszoi ◆ családicsaládi vitavita ◆ roko-roko-
nok közötti viszálynok közötti viszály
kocunikusukocunikusu ◆ csontdaganatcsontdaganat ◆ csontszar-csontszar-
kómakóma
kocunikuszósokukocunikuszósoku ◆ rokonokrokonok közöttiközötti vi-vi-
szályszály
kocunkocuntohibikukocunkocuntohibiku ◆ kopogkopog 「Janenihjóga-
kocunkocunto kudatta.」 „A jégeső kopogott a te-
tőn.”

kócúnokócúno ◆ forgalmiforgalmi 「Njúszude kócúdzsótai-o
kiita.」 „A hírekben a forgalmi helyzetről tájéko-
zódtam.” ◆ közlekedésiközlekedési
kócúnoben-nojoikócúnoben-nojoi ◆ jóljól megközelíthetőmegközelíthető
「Kócúno benno joi basoni szundeimaszu.」 „Jól
megközelíthető helyen lakom.”

kócúnohagesiikócúnohagesii ◆ forgalmasforgalmas 「Kore-va kócúno
hagesii dóroda.」 „Ez egy forgalmas út.”

kócúnojósokócúnojóso ◆ közlekedési csomópontközlekedési csomópont
kócúnokonzacukócúnokonzacu ◆ torlódástorlódás 「Kócúno kon-
zacuga joszószareteimaszu.」 „Torlódások várha-
tók.”

kocuntobucukarukocuntobucukaru ◆ összekoccanösszekoccan 「Karera-
no atama-va kocuntobucukatta.」 „Összekoccant
a fejük.”

kocuntotatakukocuntotataku ◆ koppintkoppint 「Jubide cukue-o
kocunto tataita.」 „Az ujjammal az asztalra kop-
pintottam.” ◆ rákoppintrákoppint 「Enpicude hakono
futa-o kocunto tataita.」 „Ceruzával rákoppintott
doboz tetejére.”

kocuntotatakukotokocuntotatakukoto ◆ koppintáskoppintás
kocu-okocu-o cukamucukamu ◆ beletanulbeletanul 「Rjórino kocu-o
cukanda.」 „Beletanultam a főzésbe.”

kócúrúrukócúrúru ◆ közlekedési szabályközlekedési szabály
kócúsingókócúsingó ◆ közlekedésiközlekedési lámpalámpa ◆ rendőr-rendőr-
lámpalámpa
kócúsudankócúsudan ◆ közlekedési eszközközlekedési eszköz
kócúszeirikócúszeiri ◆ forgalomirányításforgalomirányítás
kocuszosókocuszosó ◆ csontritkuláscsontritkulás 「Kocuszosó-o
bósiszurutameni-va karusiumuga hicujódeszu.」

„A csontritkulás megelőzéséhez kalciumra van
szükség.”

kocuszosósókocuszosósó ◆ csontritkuláscsontritkulás
kócútorisimarikócútorisimari ◆ közúti ellenőrzésközúti ellenőrzés
kocuzaikocuzai ◆ adalékanyagadalékanyag ◆ aggregátumaggregátum ◆

töltőanyagtöltőanyag
kocuzentokocuzento ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Otoko-va missi-
cukara kocuzento kieta.」 „A férfi a zárt szobából
egyszer csak eltűnt.” ◆ hipp-hopphipp-hopp 「Szekininsa-
va kocuzento szugata-o kesita.」 „A felelős hipp-
hopp eltűnt.”

kocuzuikocuzui ◆ csontvelőcsontvelő ◆ velővelő
kocuzuienkocuzuien ◆ csontvelőgyulladáscsontvelőgyulladás
kocuzuisukocuzuisu ◆ csontvelődaganatcsontvelődaganat ◆ mielómamielóma
◆ myelomamyeloma
kocuzuiszaisukocuzuiszaisu ◆ csontvelő-mintavételcsontvelő-mintavétel
kocuzuiszen-isókocuzuiszen-isó ◆ csontvelőcsontvelő rostosrostos elfa-elfa-
julásajulása
kocuzuiszosikikocuzuiszosiki ◆ mieloid szövetmieloid szövet
kocuzumikocuzumi ◆ kisdobkisdob
kócsakócsa ◆ fermentáltfermentált teatea ◆ teatea
「Kócsaniremon-o ireta.」 „Citromot tettem a te-
ába.”

kócsákócsá ◆ edzőedző ◆ utasítást adó játékosutasítást adó játékos
kócsacsavankócsacsavan ◆ teáscsészeteáscsésze
kócsakosikócsakosi ◆ teaszűrőteaszűrő
kocsakukocsaku ◆ ragasztásragasztás ◆ rögzítésrögzítés
kócsakukócsaku ◆ agglutinációagglutináció ◆ beragadásberagadás ◆

hozzáragadáshozzáragadás
kócsakudzsótaikócsakudzsótai ◆ holtpontholtpont 「Kósó-va kócsa-
kudzsótaininatta.」 „A tárgyalások holtpontra ju-
tottak.” ◆ megrekedésmegrekedés 「Tatakai-va kócsaku-
dzsótaitonatta.」 „A harcok megrekedtek.”

kócsakugokócsakugo ◆ agglutinálóagglutináló nyelvnyelv ◆ toldalé-toldalé-
koló nyelvkoló nyelv
kocsakugukocsakugu ◆ rögzítőelemrögzítőelem
kocsakukan-nenkocsakukan-nen ◆ rögzült fogalomrögzült fogalom
kocsakuszaszerukocsakuszaszeru ◆ ragasztragaszt ◆ rögzítrögzít
kócsakuszócsikócsakuszócsi ◆ futóműfutómű
kocsakuszurukocsakuszuru ◆ ragadragad ◆ rögzülrögzül
kócsakuszurukócsakuszuru ◆ megrekedmegreked 「Kósóga kócsaku-
sita.」 „Megrekedtek a tárgyalások.”

kócsanotíbaggukócsanotíbaggu ◆ teafilterteafilter
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kócsázu-bokkuszukócsázu-bokkuszu ◆ utasítástutasítást adóadó játé-játé-
kos helyekos helye
kocscsikocscsi ◆ erreerre 「Kocscsi kite!」 „Erre gyere!”
◆ ideide 「Kocscsi muite!」 „Nézz ide!” ◆ ittitt
「Kocscsi, kocscsi!」 „Itt vagyok!”

koccsi-ekoccsi-e curetecurete kurukuru ◆ idehozidehoz 「Neko-o
kocscsi-e curetekita.」 „Idehoztam a macskát.”

koccsi-ekoccsi-e mottemotte kurukuru ◆ idehozidehoz 「Iszu-o mot-
tekita.」 „Idehoztam egy széket.”

kocscsimitekocscsimite ◆ idesüssidesüss 「Kocscsi mite!」 „Ide-
süss!”

kocscsinohókocscsinohó ◆ errefeléerrefelé 「Kocscsino hóni
szundeiru.」 „Errefelé lakik.” ◆ ezez 「Kocscsino
hóga szuki.」 „Én inkább ezt szeretem.”

kocscsinohónikocscsinohóni ◆ ideide 「Kocscsino hóni tatte ku-
daszai.」 „Álljon ide!”

kocscsi-okocscsi-o mirumiru ◆ idenézidenéz 「Tonarinotéburuni
szuvatta hito-va kocscsi-o mita.」 „A szomszéd
asztalnál ülő ember idenézett.”

koccsókoccsó ◆ csúcscsúcs 「Mudano koccsó」 „hiábava-
lóság csúcsa” ◆ netovábbnetovább 「Bakano koccsó」
„butaság netovábbja” ◇ sinkoccsósinkoccsó igaziigazi önma-önma-
gaga 「Szensu-va szaigono siaide sinkoccsó-o hak-
kisita.」 „A versenyző az utolsó mérkőzésen adta
igazi önmagát.”

kócsikócsi ◆ kidolgozottságkidolgozottság
kócsikócsi ◆ fogva tartásfogva tartás
kócsikócsi ◆ szántóföldszántóföld ◆ termőföldtermőföld
kócsikócsi ◆ kopár földkopár föld ◆ pusztapuszta ◆ ugarugar
kócsikócsi ◆ fortélyfortély ◆ ravaszságravaszság
kócsikócsi ◆ felföldfelföld ◆ felvidékfelvidék ◆ magaslatmagaslat
kócsikócsi ◆ köztudatköztudat
kócsikócsi ◆ edzőedző 「Vatasinoszukétonokócsi-va to-
temo kibisii.」 „A korcsolyaedzőm nagyon szigo-
rú.” ◆ oktatóoktató ◆ trénertréner ◇ szukínokócsiszukínokócsi síok-síok-
tatótató
kocsidorikocsidori ◆ kis lilekis lile
kócsikenkócsiken ◆ Kócsi megyeKócsi megye
kocsikocsininarukocsikocsininaru ◆ feszültfeszült leszlesz ◆ megke-megke-
ményedikményedik 「Kavaitapan-va kocsikocsininatta.」
„A száraz kenyér megkeményedett.”

kocsikocsinokocsikocsino ◆ makacsmakacs 「Kocsikocsino hosu-
sugisa.」 „Makacsul konzervatív.” ◆ merevmerev

kocsikocsitokocsikocsito ◆ keményenkeményen ◆ ketyegveketyegve ◆ ko-ko-
pogvapogva ◆ ütögetveütögetve 「Iva-o hanmádekocsikocsi-
to tataita.」 „Kalapáccsal ütögettem a sziklát.”

kócsikukócsiku ◆ kiépítéskiépítés ◆ megalkotásmegalkotás ◇ sza-sza-
ikócsikuszuruikócsikuszuru helyreállíthelyreállít 「Sútometono
júkókankei-o szaikócsikusita.」 „Helyreállítottam
a kapcsolatot az anyósommal.”

kócsikubucukócsikubucu ◆ építményépítmény
kócsikuszurukócsikuszuru ◆ építépít 「Détabészu-o kócsiku-
szuru.」 „Adatbázist épít.” ◆ kiépítkiépít 「Kare-va
bidzsineszunettováku-o kócsikusita.」 „Kiépített
egy üzleti hálózatot.” ◆ megalkotmegalkot 「Riron-o kó-
csikuszuru.」 „Elméletet megalkot.” ◇ szaikó-szaikó-
csikuszurucsikuszuru helyreállíthelyreállít 「Sútometono
júkókankei-o szaikócsikusita.」 „Helyreállítottam
a kapcsolatot az anyósommal.”

kócsimenszekikócsimenszeki ◆ megműveltmegművelt területterület ◆ mű-mű-
velhető területvelhető terület
kócsinkócsin ◆ beszerelési költségbeszerelési költség ◆ munkabérmunkabér
kócsinakócsina ◆ kidolgozottkidolgozott 「Funeno kócsina
mokei」 „kidolgozott hajómodell”

kócsingin-nokócsingin-no ◆ jóljól fizetőfizető 「Kócsinginno
sokugjó-o micuketa.」 „Jól fizető állást talált.”

kocsinírukaigaramusikocsinírukaigaramusi ◆ bíbortetűbíbortetű
kocsinírusikiszokocsinírusikiszo ◆ kokcsinellakokcsinella
kócsinitaketakócsinitaketa ◆ fortélyosfortélyos ◆ ravaszravasz
kócsinokócsino ◆ köztudomásúköztudomású
kocsirakocsira ◆ ezez 「Kocsirano miszeno kataga szu-
ki.」 „Ezt az üzletet jobban szeretem.” ◆ ittitt
「Kocsirade matteite kudaszai!」 „Kérem, itt vár-
jon!” ◇ kocsirade-wakocsirade-wa felémfelém 「Kocsiradehakóiu
koto-va sinai.」 „Felénk ez nem szokás.” ◇

kocsira-ekocsira-e erreerre 「Kocsira-e dózo.」 „Erre tes-
sék!”

kocsirade-wakocsirade-wa ◆ felémfelém 「Kocsiradehakóiu
koto-va sinai.」 „Felénk ez nem szokás.”

kocsira-ekocsira-e ◆ erreerre 「Kocsira-e dózo.」 „Erre tes-
sék!”

kocsiragavakocsiragava ◆ ideátideát 「Kocsira gava-va tada-
sii.」 „Az igazság ideát van.”

kocsirakoszokocsirakoszo ◆ én köszönömén köszönöm
kócsisikócsisi ◆ névutónévutó
kócsisikócsisi ◆ KócsiKócsi
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kócsisokócsiso ◆ fogdafogda ◇ sikeisúnokócsisosikeisúnokócsiso sira-sira-
lomházlomház
kócsisokubucukócsisokubucu ◆ ruderális növényruderális növény
kócsiszurukócsiszuru ◆ fogvafogva tarttart 「Jógisa-va keisza-
cuni kócsiszareta.」 „A gyanúsítottat a rendőrség
fogva tartotta.”

kocsókocsó ◆ szuperlatívuszszuperlatívusz ◆ túlzástúlzás
kócsókócsó ◆ Kócsó-korKócsó-kor
kócsókócsó ◆ vándormadárvándormadár
kócsókócsó ◆ emelkedettemelkedett hangulathangulat ◆ magasmagas
hanghang
kócsókócsó ◆ iskolaigazgatóiskolaigazgató
kócsókócsó ◆ cölenteroncölenteron ◆ gyomorbél-üreggyomorbél-üreg ◆

testbélüregtestbélüreg ◆ űrbélűrbél
kócsókócsó ◆ utóbélutóbél
kócsókócsó ◆ fellendülésfellendülés ◆ jójó kondíciókondíció ◆ kedve-kedve-
ző állapotző állapot ◆ konjunktúrakonjunktúra
kócsókócsó ◆ pírpír ◆ piruláspirulás ◇ sómószeikócsósómószeikócsó láz-láz-
rózsarózsa
kócsókócsó ◆ árszintárszint ◆ dagálydagály tetőzésetetőzése ◆ tető-tető-
fokfok
kócsódairikócsódairi ◆ iskolaigazgató-helyettesiskolaigazgató-helyettes
kócsódóbucukócsódóbucu ◆ tömlőbelűektömlőbelűek ◆ tömlőstömlős álla-álla-
toktok ◆ tömőbelűektömőbelűek ◆ űrbelűekűrbelűek
kócsóekikócsóeki ◆ hipertóniás oldathipertóniás oldat
kocsóhókocsóhó ◆ nagyításnagyítás
kócsókaikócsókai ◆ nyilvánosnyilvános kihallgatáskihallgatás ◆ nyilvá-nyilvá-
nos tárgyalásnos tárgyalás
kócsokukócsoku ◆ merevedésmerevedés ◆ merevségmerevség ◇ kin-kin-
nikukócsokunikukócsoku izommerevedésizommerevedés ◇ kóbukócso-kóbukócso-
kuku nyakszirtmerevedésnyakszirtmerevedés ◇ sigokócsokusigokócsoku hul-hul-
lamerevséglamerevség
kócsokunakócsokuna ◆ merevmerev
kócsokusitakócsokusita ◆ merevmerev 「Kócsokusita kangae
kata-o siteiru.」 „A gondolkodásmódja merev.”

kócsokuszurukócsokuszuru ◆ megmerevedikmegmerevedik 「Szamusza-
de karadaga kócsokusiteiru.」 „A hidegtől meg-
merevedett a testem.”

kócsónakócsóna ◆ jójó kondícióbankondícióban vanvan 「Szubeteno
szensu-va kócsóda.」 „Az összes versenyző jó
kondícióban van.” ◆ kedvezőkedvező 「Kono szeihinno
uri age-va kócsódeszu.」 „Ennek a terméknek
kedvezőek az eladási adatai.” ◇ zekkócsónazekkócsóna re-re-
mekmek formábanformában vanvan 「Kjóhakono szensu-va zek-

kócsóda.」 „Ma ez a játékos remek formában
van.”

kócsónikócsóni ◆ kedvezőenkedvezően 「Dzsujó-va kócsóni no-
biteita.」 „Kedvezően alakult a kereslet.”

kócsóninarukócsóninaru ◆ fellendülfellendül 「Kadensidzsó-va kó-
csóninatta.」 „Fellendült a háztartási gépek pia-
ca.”

kócsónitaszszurukócsónitaszszuru ◆ tetőfokáratetőfokára hághág
「Dzsónecu-va szaikócsóni tah-sita.」 „A lelkese-
dés a tetőfokára hágott.”

kocsórankocsóran ◆ lepkeorchidealepkeorchidea
kócsórjokukócsórjoku ◆ szakítószilárdságszakítószilárdság
kócsószenszeikócsószenszei ◆ iskolaigazgatóiskolaigazgató
kocsószókocsószó ◆ kerti lepkevirágkerti lepkevirág ◆ lepkeviráglepkevirág
kocsószurukocsószuru ◆ túloztúloz 「Szukosi kocsósite itta
kataga kókatekideszu.」 „Nem árt, ha kicsit túl-
zunk.”

kócsószurukócsószuru ◆ kipirulkipirul 「Hasitte kaoga kócsósi-
ta.」 „A futástól kipirult az arcom.”

kocsózamekocsózame ◆ kecsegekecsege
kocsúkocsú ◆ zooidzooid
kócsúkócsú ◆ bogárbogár
kócsúkócsú ◆ helyesbítő jegyzethelyesbítő jegyzet ◆ korrektúrakorrektúra
kócsúkócsú ◆ horogféreghorogféreg
kócsúkócsú ◆ száj belsejeszáj belseje
kócsúdzsókócsúdzsó ◆ pasztillapasztilla ◆ szájpasztillaszájpasztilla
kócsúkjúkócsúkjú ◆ neutrofil granulocitaneutrofil granulocita
kócsúmokukócsúmoku ◆ bogarakbogarak
kócsúruikócsúrui ◆ bogarakbogarak
kócsúszeirjózaikócsúszeirjózai ◆ szájdezodorszájdezodor ◆ szájfris-szájfris-
sítősítő
kódakóda ◆ codacoda
kodacsikodacsi ◆ berekberek ◆ ligetliget
kodaikodai ◆ eltúlzáseltúlzás
kodaikodai ◆ ókorókor
kódaikódai ◆ jövő nemzedékjövő nemzedék ◆ utókorutókor
kódaikódai ◆ műegyetemműegyetem
kodaibunmeikodaibunmei ◆ ókori civilizációókori civilizáció
kodaidzsinkodaidzsin ◆ ókoriakókoriak ◆ ókori emberókori ember
kodaigirisakodaigirisa ◆ ókori Görögországókori Görögország
kodaiiszekikodaiiszeki ◆ ókori maradványokókori maradványok
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kodaikokodaiko ◆ kisdobkisdob
kodaikókokukodaikókoku ◆ túlzótúlzó reklámreklám 「Kodaikókoku-
ni damaszareta.」 „A túlzó reklám becsapott.”

kodaimószókodaimószó ◆ megalomániamegalománia ◆ nagyzásinagyzási hó-hó-
bortbort
kodaimószókjókodaimószókjó ◆ megalomániamegalománia
kodaimószónokodaimószóno ◆ megalomániásmegalomániás
kodaimószónohitokodaimószónohito ◆ megalomániásmegalomániás
kódaimuhen-nakódaimuhen-na ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Kódai-
muhenna umi」 „végeláthatatlan tenger” ◆ vég-vég-
telentelen 「Kódaimuhenna szabaku」 „végtelen si-
vatag”

kódainakódaina ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Meno maeni
kódaina heigenga hirogatteita.」 „A szemünk
előtt végeláthatatlan pusztaság volt.”

kodainikodaini ◆ eltúlozvaeltúlozva 「Kandzsó-o kodaini hjó-
genszuru.」 „Eltúlozva fejezi ki az érzéseit.” ◆ tú-tú-
lozvalozva 「Dzsisinnoriszuku-o kodaini hódósita.」
„Túlozva közvetítették a földrengésveszélyt.”

kodainokodaino ◆ ókoriókori
kodaiorientokodaioriento ◆ ókori keletókori kelet
kodaisikodaisi ◆ ókori történelemókori történelem
kodakaikodakai ◆ enyhénenyhén magasmagas 「Kodakai okani no-
botta.」 „Felkaptattam egy enyhén magas domb-
ra.”

kodakarakodakara ◆ drágadrága gyermekgyermek ◆ gyermekgyermek
「Kodakarani megumareta.」 „Gyermekkel ál-
dotta meg az isten.” ◆ gyermekáldásgyermekáldás
kodamakodama ◆ visszhangvisszhang
kodamaszurukodamaszuru ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Koegabiruno
kabenikodamasite kaettekita.」 „A falon vissz-
hangzó hang visszatért.”

kódankódan ◆ szóbeli kommunikációszóbeli kommunikáció
kódankódan ◆ mendemondamendemonda ◆ szóbeszédszóbeszéd
kódankódan ◆ későbbikésőbbi részrész 「Dzsóken-va kódanno-
tórideszu.」 „A feltételek a későbbi részben leírtak
szerintiek.”

kódankódan ◆ lelépéslelépés azaz emelvényrőlemelvényről ◇ kódan-kódan-
szaszeruszaszeru leléptet az emelvényrőlleléptet az emelvényről
kódankódan ◆ magas fokozatmagas fokozat
kódankódan ◆ közüzemeltetésűközüzemeltetésű társaságtársaság ◆ köz-köz-
szolgálatiszolgálati társaságtársaság ◇ dórokódandórokódan útfel-útfel-
ügyelőségügyelőség ◇ min-eikakódanmin-eikakódan vagyonkezelővagyonkezelő
és privatizációs társaságés privatizációs társaság

kódankódan ◆ mesélésmesélés ◆ történetmondástörténetmondás
kódandzsútakukódandzsútaku ◆ szövetkezeti lakásszövetkezeti lakás
kodanekodane ◆ utódutód
kódansikódansi ◆ történetmondótörténetmondó
kódansikódansi ◆ derékderék emberember ◆ helyeshelyes férfiférfi ◆ he-he-
lyes fiúlyes fiú
kódanszaszerukódanszaszeru ◆ leléptet az emelvényrőlleléptet az emelvényről
kódanszurukódanszuru ◆ leléplelép azaz emelvényrőlemelvényről ◇ kód-kód-
anszaszeruanszaszeru leléptet az emelvényrőlleléptet az emelvényről
kódanzokuszecukódanzokuszecu ◆ szóbeszédszóbeszéd
kódasakódasa ◆ jó ütőjátékosjó ütőjátékos
kodasikodasi ◆ adagolásadagolás ◆ aprózásaprózás
kodasinikodasini ◆ apránkéntapránként 「Ikari-o kodasiniszu-
ru.」 „Apránként adja ki a mérgét.”

kodasinicukaukodasinicukau ◆ beosztbeoszt 「Okane-o kodasini
cukau.」 „Beosztja a pénzét.”

kodasiniszurukodasiniszuru ◆ adagoladagol 「Dzsóhó-o kodasi-
niszuru.」 „Apránként adagolja a hírt.”

kodatekodate ◆ családi házcsaládi ház
kodavaranaikodavaranai ◆ igénytelenigénytelen 「Kodavaranai iki
kata-o siteiru.」 „Igénytelen életet él.”

kodavarikodavari ◆ igényességigényesség ◇ bunka-e-nobunka-e-no koda-koda-
varivari kultúrigénykultúrigény
kodavarigaarukodavarigaaru / kodavarinoarukodavarinoaru ◆ igényesigényes
「Kodavarinoaru omisze.」 „Igényes hely.” ◆

nagyigényűnagyigényű 「Vatasi-va kodavariganaikarakono
jófukudemoii.」 „Nem vagyok nagyigényű, jó lesz
nekem ez ruha.” ◆ nagyravágyónagyravágyó ◆ nívósnívós
「Kodavarinoarureszutorande tabeta.」 „Nívós
étteremben ettünk.”

kodavarinakukodavarinaku ◆ igénytelenüligénytelenül ◆ válogatásválogatás
nélkülnélkül
kodavarinoarukodavarinoaru / kodavarigaarukodavarigaaru ◆ igényesigényes
「Kodavarinoaru omisze.」 „Igényes hely.” ◆

nagyigényűnagyigényű 「Vatasi-va kodavariganaikarakono
jófukudemoii.」 „Nem vagyok nagyigényű, jó lesz
nekem ez ruha.” ◆ nagyravágyónagyravágyó ◆ nívósnívós
「Kodavarinoarureszutorande tabeta.」 „Nívós
étteremben ettünk.”

kodavarinonaikodavarinonai ◆ igénytelenigénytelen 「Kodavarinonai
otokoda.」 „Igénytelen ember.”

kodavariszugirukodavariszugiru ◆ kényeskedikkényeskedik 「Kodava-
riszugi!Kono kurumade manzokusinaszai!」 „Ne
kényeskedj, jó lesz nekünk ez a kocsi!”
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kodavarukodavaru ◆ adad 「Kare-va minarini kodavaru.」
„Ad a megjelenésére.” ◆ foglalkoztatfoglalkoztat 「Hitoga
karuku itta kotobanikodavaru.」 „Foglalkoztatja
az, amit könnyedén odavetetettek neki.” ◆ húzhúz
「Vatasi-va hosusuginikodavarimaszu.」 „A kon-
zervatívokhoz húzok.” ◆ igényesigényes 「Kodavara-
naikaradono keitaidenvademoii.」 „Nem vagyok
igényes a mobiltelefonokra, bármelyik megteszi.”
◆ kényeskényes 「Jófukunikodavatteiru.」 „Kényes az
öltözetére.” ◆ maradmarad 「Vatasi-va furui hóhónik-
odavarimaszu.」 „Én maradok a régi módszer-
nél.” ◆ megszállottmegszállott 「Icumademo kodavaru-
najo.」 „Ne légy ilyen megszállott!” ◆ törődiktörődik
「Vatasi-va szeidzsini kodavarimaszen.」 „Én
nem törődöm a politikával.” ◇ kodavattekodavatte igé-igé-
nyesennyesen 「Kanodzso-va kodavatta fukuszó-o szu-
ru.」 „Igényesen öltözködik.” ◇ kodavaranaikodavaranai
igénytelenigénytelen 「Kodavaranai iki kata-o siteiru.」
„Igénytelen életet él.” ◇ kodavariszugirukodavariszugiru ké-ké-
nyeskediknyeskedik 「Kodavariszugi!Kono kurumade
manzokusinaszai!」 „Ne kényeskedj, jó lesz ne-
künk ez a kocsi!” ◇ kodavarinoarukodavarinoaru nívósnívós
「Kodavarinoarureszutorande tabeta.」 „Nívós
étteremben ettünk.” ◇ kodavarukodavaru igényesigényes
「Kodavaranaikaradono keitaidenvademoii.」
„Nem vagyok igényes a mobiltelefonokra, bárme-
lyik megteszi.”

kodavattekodavatte ◆ igényesenigényesen 「Kanodzso-va kod-
avatta fukuszó-o szuru.」 „Igényesen öltözködik.”

kódeikódei ◆ aggályoskodásaggályoskodás ◆ aggodalmasko-aggodalmasko-
dásdás
kodeinkodein ◆ kodeinkodein
kódeiszurukódeiszuru ◆ izgulizgul 「Szaszainakotoni kódei-
szuru.」 „Apróságok miatt izgul.” ◆ ragaszko-ragaszko-
dikdik 「Keisikini kódeiszuru.」 „Ragaszkodik a for-
maságokhoz.”

kodemarikodemari ◆ kantoni gyöngyvesszőkantoni gyöngyvessző
kódenkóden ◆ hivatalos távirathivatalos távirat
kódenkóden ◆ fényelektromosságfényelektromosság ◆ fotoelektro-fotoelektro-
mosmos
kódenkóden ◆ gyászajándékgyászajándék ◇ okódenokóden gyász-gyász-
ajándékajándék
kóden-acukóden-acu ◆ magasfeszültségmagasfeszültség ◆ nagyfe-nagyfe-
szültségszültség
kódencsikódencsi ◆ fényelektromosfényelektromos cellacella ◆ fény-fény-
elemelem
kódendókódendó ◆ fotovezetésfotovezetés

kódengaesikódengaesi ◆ gyászajándék meghálálásagyászajándék meghálálása
kóden-ikóden-i ◆ potenciálhullámpotenciálhullám ◇

sinapuszukóden-isinapuszukóden-i posztszinaptikusposztszinaptikus poten-poten-
ciálhullámciálhullám
kódenkankódenkan ◆ fotocellafotocella
kódenkókakódenkóka ◆ fotoeffektusfotoeffektus ◆ fotoelektro-fotoelektro-
mos hatásmos hatás
kódensikódensi ◆ fotoelektronfotoelektron
kódenszuicscsikódenszuicscsi ◆ fotocellás kapcsolófotocellás kapcsoló
kódinétákódinétá ◆ koordinátorkoordinátor
kódinétokódinéto ◆ koordinációkoordináció ◆ válogatásválogatás
kódinétoszurukódinétoszuru ◆ koordinálkoordinál
kódingukódingu ◆ kódoláskódolás
kódjuroikódjuroi ◆ kordbársonykordbársony
kodókodó ◆ dobogásdobogás ◆ lüktetéslüktetés ◆ szívdobogásszívdobogás
◇ mjakumjaku szívritmusszívritmus 「Mjakuga hajai.」 „Gyors
a szívritmusa.”

kódokódo ◆ kopár földkopár föld
kódokódo ◆ magasmagas fokfok ◆ magasságmagasság ◇ kódo-okódo-o
ageruageru feljebbfeljebb emelkedikemelkedik 「Hikóki-va kódo-o
ageteita.」 „A repülőgép feljebb emelkedett.” ◇

kódo-okódo-o szageruszageru lejjebblejjebb ereszkedikereszkedik
「Necukikjú-va kódo-o szageteita.」 „A hőlégbal-
lon lejjebb ereszkedett.”

kódokódo ◆ alvilágalvilág ◆ HadészHadész ◆ sárga földsárga föld
kódokódo ◆ akkordakkord ◆ kábelkábel ◆ kódkód ◆ szabályzatszabályzat
◆ vezetékvezeték ◆ zsinegzsineg ◇ iron-jódengenkódoiron-jódengenkódo
vasalózsinórvasalózsinór ◇ kódokaszurukódokaszuru kódolkódol 「Iden-
sini szeibucuno szekkeigakódo kaszareteiru.」 „A
génekben az kódolva van az élőlények szerkezete.”
◇ kódoreszudenvakódoreszudenva vezetékvezeték nélkülinélküli telefontelefon
◇ kódoreszu-honkódoreszu-hon vezetékvezeték nélkülinélküli telefontelefon ◇

szószu-kódoszószu-kódo forráskódforráskód ◇ csúkankódocsúkankódo köz-köz-
bensőbenső kódkód ◇ dengenkódodengenkódo hálózatihálózati kábelkábel ◇

doreszukódodoreszukódo előírtelőírt öltözéköltözék ◇ furekisiburu-furekisiburu-
kódokódo hajlékonyhajlékony vezetékvezeték ◇ pureszu-kódopureszu-kódo
sajtószabályzatsajtószabályzat
kódokódo ◆ keménységkeménység 「Daijamondo-va kódono
takai isideszu.」 „A gyémánt nagy keménységű
kő.”

kódokódo ◆ fényerősségfényerősség ◇ taijókódotaijókódo luminozi-luminozi-
tástás
kódókódó ◆ egész társadalomegész társadalom
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kódókódó ◆ igazságigazság 「Tenkano kódó」 „egyetemes
igazság” ◆ közútközút 「Kódóto sidó」 „közút és ma-
gánút” ◆ országútországút
kódókódó ◆ auditóriumauditórium ◆ előadóteremelőadóterem
kódókódó ◆ cselekedetcselekedet 「Kareno kódó-o haakus-
itai.」 „Szeretném megérteni a cselekedeteit.” ◆

cselekvéscselekvés 「Joku kangaetekara kódósitekuda-
szai.」 „Jól meggondolva cselekedjenek!” ◆ ma-ma-
gatartásgatartás 「Kareno kódóde szeikakuga szui-
szokudekita.」 „A magatartása alapján következ-
tetni lehetett a jellemére.” ◆ ténykedésténykedés ◆ tevé-tevé-
kenységkenység 「Dantaikódó」 „csoportos tevékeny-
ség” ◆ viselkedésviselkedés 「Kareno omoigakenai kó-
dóni odoroita.」 „Meglepődtem váratlan viselke-
désén.” ◇ idzsókódóidzsókódó abnormálisabnormális viselkedésviselkedés
「Nincsisókandzsa-va idzsókódóni deta.」 „A de-
menciás beteg abnormálisan kezdett viselkedni.”
◇ gundzsikódógundzsikódó hadviseléshadviselés ◇ gundzsikódógundzsikódó
katonaikatonai műveletművelet ◇ gengokódógengokódó szóbeliszóbeli vi-vi-
selkedésselkedés ◇ kódószurukódószuru jár-keljár-kel 「Kono
dóbucuende-va dóbucu-va dzsijúni kódódekiru.」
„Ebben az állatkertben az állatok szabadon
járhatnak-kelhetnek.” ◇ kódóniucuszukódóniucuszu meg-meg-
tesztesz 「Omoi-o kódóni ucusita.」 „Megtette,
amit kigondolt.” ◇ kódóniucurukódóniucuru tettektettek meze-meze-
jérejére léplép 「Kare-va szumijakani kódóni ucutta.」
„Azonnal a tettek mezejére lépett.” ◇ kódóniderukódónideru
viselkedniviselkedni kezdkezd 「Dóbucu-va fusigina kódóni
deta.」 „Az állat furcsa módon kezdett viselked-
ni.” ◇ kódó-okódó-o torutoru cselekszikcselekszik 「Szaigaidzsini
reiszeina kódó-o totta.」 „A katasztrófa alatt hig-
gadtan cselekedtem.” ◇ sakaiszeikódósakaiszeikódó társastársas
viselkedésviselkedés 「Dóbucuno sakaiszeikódó」 „álla-
tok társas viselkedése” ◇ dzsijúkódódzsijúkódó szabad-szabad-
időidő 「Korekara icsidzsikandzsijúkódódeszu.」
„Mostantól egy óra szabadidőt adok.” ◇ szeitok-szeitok-
utekikódóutekikódó veleszületettveleszületett viselkedésviselkedés ◇ tan-tan-
dokukódódokukódó önállóönálló cselekedetcselekedet ◇ csokuszecu-csokuszecu-
kódókódó közvetlenközvetlen akcióakció ◇ ten-ikódóten-ikódó pótcse-pótcse-
lekvéslekvés
kódókódó ◆ ekliptikaekliptika ◆ nappályanappálya
kódókódó ◆ tömjénégetés ceremóniájatömjénégetés ceremóniája
kódókódó ◆ járatjárat 「Szaikósa-va kódó-o hotta.」 „A
vájárok járatot fúrtak.”

kodóbucugakukodóbucugaku ◆ ősállattanősállattan ◆ paleozooló-paleozooló-
giagia
kódobukkukódobukku ◆ jelkódexjelkódex
kódócsinsakuninkódócsinsakunin ◆ társbérlőtársbérlő

kódocsókódocsó ◆ kódhosszkódhossz
kododasikododasi ◆ haha mármár úgyisúgyis 「Kodomoga dekita-
kotodasi, kekkonsijó!」 „Ha már úgyis gyerekünk
lett, házasodjuk össze!” ◆ hiszenhiszen 「Amega agat-
takotodasipikunikkuni ikó!」 „Menjünk kirándul-
ni, hiszen az eső is elállt!”

kódódzsúnikjúkódódzsúnikjú ◆ állatöv tizenkét jegyeállatöv tizenkét jegye
kódoenerugíkódoenerugí ◆ fénymennyiségfénymennyiség
kódógasunbin-nakódógasunbin-na ◆ agilisagilis 「Kódóga sunbinna
hito」 „agilis ember”

kódogidzsucukódogidzsucu ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia ◆ fej-fej-
lett technológialett technológia
kodógukodógu ◆ kellékkellék 「Haijú-va kodógu-o otosi-
ta.」 „A színész leejtette az egyik kelléket.” ◆

színháziszínházi kellékkellék 「Kono katana-va butaino ko-
dógudeszu.」 „Ez a kard színházi kellék.”

kodógukodógu ◆ régiségrégiség
kodógugakarikodógugakari ◆ kellékeskellékes
kódóhan-ikódóhan-i ◆ élettérélettér 「Dóbucuno kódóhan-i」
„állat élettere” ◆ mozgáskörzetmozgáskörzet 「Inosisino
kódóhan-i-va muramade hirogatta.」 „A vaddisz-
nó mozgáskörzete kiterjedt a falura.” ◆ mozgás-mozgás-
tértér 「Minkandzsinno kódóhan-i-o szeigenszu-
ru.」 „Szűkíti a polgárok mozgásterét.”

kódóidengakukódóidengaku ◆ magatartásgenetikamagatartásgenetika ◆ vi-vi-
selkedésgenetikaselkedésgenetika
kódóigakukódóigaku ◆ viselkedésgyógyászatviselkedésgyógyászat
kódójósikikódójósiki ◆ viselkedésmintaviselkedésminta
kódokaszurukódokaszuru ◆ kódolkódol 「Idensini szeibucuno
szekkeigakódo kaszareteiru.」 „A génekben az kó-
dolva van az élőlények szerkezete.”

kódokeikódokei ◆ fényerősségmérőfényerősségmérő ◆ fotométerfotométer
kódokeikódokei ◆ magasságmérőmagasságmérő
kódókeikakukódókeikaku ◆ akciótervakcióterv
kódokeizaiszeicsókódokeizaiszeicsó ◆ gazdasági csodagazdasági csoda
kódókenkódóken ◆ lakókörzetlakókörzet
kódókihankódókihan ◆ viselkedési normaviselkedési norma
kodókjókodókjó ◆ autós felüljáróautós felüljáró ◆ felüljárófelüljáró
kodokukodoku ◆ egyedüllétegyedüllét ◆ elhagyatottságelhagyatottság ◆

magánymagány 「Kodokuni taeru.」 „Elviseli a ma-
gányt.” ◇ tengaikodokutengaikodoku világ árvájavilág árvája
kódokukódoku ◆ bányaipari méregbányaipari méreg
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kódokukódoku ◆ előfizetéselőfizetés 「Sinbunno kódoku-o ja-
meta.」 „Felmondtam az újság-előfizetésem.” ◇

teikikódokuteikikódoku előfizetéselőfizetés 「Sinbunno
teikikódoku-o jameta.」 „Lemondtam az újság-
előfizetésem.”

kódokukódoku ◆ felolvasásfelolvasás ◆ leckeszerűleckeszerű felolva-felolva-
sássás
kódokuhigaicsikódokuhigaicsi ◆ bányaiparibányaipari mérgezésselmérgezéssel
sújtott területsújtott terület
kodokukankodokukan ◆ magányérzetmagányérzet
kodokunakodokuna ◆ magánosmagános ◆ magányosmagányos
「Macsini-va kodokuna ródzsingatakuszan szun-
deiru.」 „A városban sok a magányos, idős em-
ber.”

kodokunikodokuni ◆ magányosanmagányosan 「Kodokuni ikiru.」
„Magányosan él.”

kódoku-okódoku-o mósikomumósikomu ◆ előfizetelőfizet 「Sinbunno
kódoku-o mósi konda.」 „Előfizettem az újságra.”

kódokurjókódokurjó ◆ előfizetési díjelőfizetési díj
kódokusakódokusa ◆ előfizetőelőfizető ◆ újság-előfizetőújság-előfizető ◇

dzsódzsikódokusadzsódzsikódokusa állandóállandó előfizetőelőfizető ◇ te-te-
ikikódokusaikikódokusa előfizetőelőfizető ◇ teikikódokusateikikódokusa
újság-előfizetőújság-előfizető
kodokusikodokusi ◆ magányos halálmagányos halál
kódokuszokódokuszo ◆ antitoxinantitoxin
kódokuszurukódokuszuru ◆ előfizetelőfizet 「Csókanno kódoku-o
siteiru.」 „Előfizetek a reggeli újságra.”

kódomeikódomei ◆ fedőnévfedőnév
kodomokodomo ◆ csemetecsemete ◆ gyerekgyerek 「Kono fúfu-va
szan-ninno kodomogairu.」 „Ennek a házaspár-
nak három gyereke van.” ◆ gyermekgyermek ◆ kölyökkölyök
「Nekono kodomoga umareta.」 „A macskának
kölykei születtek.” ◇ oszanaikodomooszanaikodomo kisgye-kisgye-
rekrek ◇ kodomoacukaiszurukodomoacukaiszuru gyerekkéntgyerekként ke-ke-
zelzel 「Szega hikuikara kodomoacukaiszareru.」
„Kis termete miatt gyerekként kezelik.” ◇ kodo-kodo-
mogaóimogaói sokgyermekessokgyermekes 「Kodomoga ói katei」
„sokgyermekes család” ◇ kodomogadekirukodomogadekiru ter-ter-
heshes leszlesz 「Kanodzso-va kodomoga dekita.」 „A
nő terhes lett.” ◇ kodomodamasikodomodamasi ócskaócska trükktrükk
「Szon-na kodomodamasini-va noran.」 „Nem
dőlök be ilyen ócska trükknek!” ◇ kodomono-kodomono-
nakigoenakigoe gyermeksírásgyermeksírás ◇ kodomo-okodomo-o umuumu fialfial
「Anatano buta-va nanbikikodomo-o undano?」
„Mennyit fialt a disznótok?” ◇ kodomo-okodomo-o umuumu
szülszül 「Ano dzsoszei-va hatacside kodomo-o un-

da.」 „Az a nő húszévesen szült.” ◇ kodomo-okodomo-o
umuumu megfialmegfial 「Ieno nekoga kodomo-o unda.」
„A macskánk megfialt.” ◇ kodomo-okodomo-o szazuka-szazuka-
rukotorukoto gyermekáldásgyermekáldás 「Fúfu-va kodomo-o
szazukarukotoga dekimaszendesita.」 „A házas-
pár nem részesült gyermekáldásban.” ◇ kodomo-kodomo-
oo mocukessin-omocukessin-o szuruszuru gyereketgyereket vállalvállal
「Fúfu-va kodomo-o mocu kessin-o sita.」 „A há-
zaspár gyereket vállalt.”

kodomoacukaiszurukodomoacukaiszuru ◆ gyerekkéntgyerekként kezelkezel
「Szega hikuikara kodomoacukaiszareru.」 „Kis
termete miatt gyerekként kezelik.”

kodomoazukarisokodomoazukariso ◆ gyermekőrzőgyermekőrző
kodomobejakodomobeja ◆ gyerekszobagyerekszoba ◆ gyermekszo-gyermekszo-
baba
kodomocsúsin-nokodomocsúsin-no ◆ gyermekközpontúgyermekközpontú 「Ko-
domocsúsinno szeikacu-o okutteimaszu.」 „Gyer-
mekközpontúak a napjaim.”

kodomodamasikodomodamasi ◆ gyengegyenge próbálkozáspróbálkozás ◆

ócskaócska trükktrükk 「Szon-na kodomodamasini-va
noran.」 „Nem dőlök be ilyen ócska trükknek!”

kodomodamasinokodomodamasino ◆ átlátszóátlátszó 「Kodomoda-
masino uszo」 „átlátszó hazugság” ◆ egyszerűegyszerű
「Kodomodamasinojóna szagi」 „egyszerű csa-
lás” ◆ gyengegyenge 「Kodomodamasino sóhin」
„gyenge áru”

kodomodzsidaikodomodzsidai ◆ gyerekkorgyerekkor ◆ gyermekkorgyermekkor
「Siavaszena kodomodzsidai-o szugosita.」 „Bol-
dog gyermekkora volt.”

kodomodzsimitakodomodzsimita ◆ gyerekesgyerekes 「Kodomodzs-
imita kangae kata」 „gyerekes gondolkodásmód”

kodomodzsitensakodomodzsitensa ◆ gyermekkerékpárgyermekkerékpár
kodomofukukodomofuku ◆ gyermekruházatgyermekruházat
kodomogadekirukodomogadekiru ◆ gyerekegyereke születikszületik 「Szan-
ninno kodomoga dekita.」 „Három gyereke szüle-
tett.” ◆ terhesterhes leszlesz 「Kanodzso-va kodomoga
dekita.」 „A nő terhes lett.”

kodomogainaikodomogainai ◆ gyermektelengyermektelen 「Kodomoga-
inai fúfu」 „gyermektelen házaspár”

kodomogakakarubjókikodomogakakarubjóki ◆ gyermekbetegséggyermekbetegség

kodomogaóikodomogaói ◆ sokgyermekessokgyermekes 「Kodomoga ói
katei」 „sokgyermekes család”

kodomogokorokodomogokoro ◆ gyermeki lélekgyermeki lélek
kodomoiszukodomoiszu ◆ gyerekszékgyerekszék
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kodomojófukukodomojófuku ◆ gyermekruhagyermekruha
kodomojúkaidzsikenkodomojúkaidzsiken ◆ gyermekrablásgyermekrablás
kodomojúkaisakodomojúkaisa ◆ gyermekrablógyermekrabló
kodomomitainamane-okodomomitainamane-o szuruszuru ◆ gyerekeske-gyerekeske-
dikdik 「Kodomomitaina mane-va josze!」 „Ne gye-
rekeskedj!”

kodomomukenokodomomukeno ◆ gyermekeknek szántgyermekeknek szánt
kodomomukenoeigakodomomukenoeiga ◆ mesefilmmesefilm
kodomomukenohonkodomomukenohon ◆ gyerekkönyvgyerekkönyv ◆ gyer-gyer-
mekkönyvmekkönyv
kodomonióibjókikodomonióibjóki ◆ gyerekeknélgyerekeknél gyakorigyakori be-be-
tegségtegség
kodomonoaszobikodomonoaszobi ◆ gyerekjátékgyerekjáték
kodomonohikodomonohi ◆ gyereknapgyereknap ◆ gyermeknapgyermeknap
「Kodomono hini muszuko-o júencsini curete it-
ta.」 „Gyermeknapon elvittem a fiam a vidám-
parkba.”

kodomonokorokodomonokoro ◆ gyerekkorábangyerekkorában 「Kodomo-
no korotakuszan aszonda.」 „Gyerekkoromban
sokat játszottam.” ◆ gyermekkorábangyermekkorában 「Kodo-
monokoro dokusoga szukidatta.」 „Gyermekko-
romban szerettem olvasni.”

kodomonokoronotaikenkodomonokoronotaiken ◆ gyermekkorigyermekkori él-él-
ménymény
kodomonokunikodomonokuni ◆ gyerekek világagyerekek világa
kodomononakigoekodomononakigoe ◆ gyereksírásgyereksírás ◆ gyer-gyer-
meksírásmeksírás
kodomononodzsikankodomononodzsikan ◆ gyerekgyerek azaz időidő 「Ma-
da kodomono nodzsikanda, nidzsikaini ikó!」
„Gyerek még az idő, menjünk máshová is bulizni!”

kodomonopátíkodomonopátí ◆ gyerekzsúrgyerekzsúr
kodomonotokikodomonotoki ◆ gyerekkorombangyerekkoromban 「Kodo-
mono tokijoku aszondeita.」 „Gyerekkoromban
sokat játszottam.”

kodomo-okodomo-o mocukessin-omocukessin-o szuruszuru ◆ gyereketgyereket
vállalvállal 「Fúfu-va kodomo-o mocu kessin-o sita.」
„A házaspár gyereket vállalt.”

kodomo-okodomo-o szazukarukotoszazukarukoto ◆ gyermekáldásgyermekáldás
「Fúfu-va kodomo-o szazukarukotoga dekima-
szendesita.」 „A házaspár nem részesült gyer-
mekáldásban.”

kodomo-okodomo-o umuumu ◆ babázikbabázik 「Ninengotoni
kodomo-o unda.」 „Kétévente babázott.”

kodomo-okodomo-o umuumu ◆ fialfial 「Anatano buta-va
nanbikikodomo-o undano?」 „Mennyit fialt a
disznótok?” ◆ megfialmegfial 「Ieno nekoga kodomo-
o unda.」 „A macskánk megfialt.” ◆ szülszül 「Ano
dzsoszei-va hatacside kodomo-o unda.」 „Az a nő
húszévesen szült.”

kodomoppoikodomoppoi ◆ gyerekesgyerekes 「Kodomoppoi kó-
dó」 „gyerekes viselkedés” ◆ gyermeteggyermeteg 「Ko-
domoppoi kao」 „gyermeteg arc”

kodomoppoimane-okodomoppoimane-o szuruszuru ◆ gyerekeskedikgyerekeskedik
「Kodomoppoimane-o szuruna!」 „Ne gyerekes-
kedj!”

kodomozukinakodomozukina ◆ gyerekszeretőgyerekszerető ◆ gyermek-gyermek-
szeretőszerető
kodomozuredekodomozurede ◆ gyerekestülgyerekestül
kodonkodon ◆ kodonkodon ◇ kaisikodonkaisikodon startstart kodonkodon ◇

súsikodonsúsikodon stop kodonstop kodon
kódonakódona ◆ fejlettfejlett 「Kódona gidzsucu-o cukat-
ta.」 „Fejlett technológiát használt.” ◆ magasmagas
fokúfokú 「Kódona bunmei」 „magas fokú civilizá-
ció” ◆ magasmagas színvonalúszínvonalú 「Kódona kjóiku-o
uketa.」 „Magas színvonalú oktatásban része-
sült.”

kódonémukódonému ◆ fedőnévfedőnév 「Szakuszennokódoné-
mu」 „akció fedőneve”

kódóniderukódónideru ◆ akcióbaakcióba lendüllendül 「Kódóni de-
rumade dzsikangakakatta.」 „Sokáig tartott, míg
akcióba nem lendült.” ◆ viselkedniviselkedni kezdkezd
「Dóbucu-va fusigina kódóni deta.」 „Az állat
furcsa módon kezdett viselkedni.”

kódóniucurukódóniucuru ◆ tettektettek mezejéremezejére léplép 「Kare-
va szumijakani kódóni ucutta.」 „Azonnal a tettek
mezejére lépett.”

kódóniucuszukódóniucuszu ◆ megteszmegtesz 「Omoi-o kódóni
ucusita.」 „Megtette, amit kigondolt.”

kódónodzsijúszairjókenkódónodzsijúszairjóken ◆ szabadszabad cselek-cselek-
vési jogvési jog
kódo-okódo-o ageruageru ◆ feljebbfeljebb emelkedikemelkedik 「Hikóki-
va kódo-o ageteita.」 „A repülőgép feljebb emel-
kedett.”

kódo-okódo-o szageruszageru ◆ lejjebblejjebb ereszkedikereszkedik
「Necukikjú-va kódo-o szageteita.」 „A hőlégbal-
lon lejjebb ereszkedett.”

kódó-okódó-o szuruszuru / kódószurukódószuru ◆ aktívaktív 「Kono
dóbucu-va jorukódószuru.」 „Ez az állat éjszaka
aktív.” ◆ cselekszikcselekszik 「Kangaetekara kódósite
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kudaszai.」 „Először gondolkodj, aztán csele-
kedj!” ◆ eljáreljár 「Koreni sitagatte kódósite kuda-
szai.」 „Ennek megfelelően járjon el!” ◆ jár-keljár-kel
「Kono dóbucuende-va dóbucu-va dzsijúni kódó-
dekiru.」 „Ebben az állatkertben az állatok szaba-
don járhatnak-kelhetnek.” ◆ ténykedikténykedik 「Ha-
jaku kódósitahógaii.」 „Serényen kell tényked-
nünk.” ◆ tevékenykediktevékenykedik 「Dzsisutekini kódó-
szuru.」 „Önállóan tevékenykedik.”

kódó-okódó-o torutoru ◆ cselekszikcselekszik 「Szaigaidzsini rei-
szeina kódó-o totta.」 „A katasztrófa alatt higgad-
tan cselekedtem.”

kódópatánkódópatán ◆ viselkedésiviselkedési szokásszokás 「Nezum-
ino kódópatán-o sirabeta.」 „Az egér viselkedési
szokásait vizsgáltam.” ◆ viselkedésmintaviselkedésminta
kodorátokodoráto ◆ kvadrátkvadrát
kódoreddokódoreddo ◆ szívatásszívatás
kódoreszudenvakódoreszudenva ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli telefontelefon

kódoreszu-honkódoreszu-hon ◆ vezeték nélküli telefonvezeték nélküli telefon
kódórjokukódórjoku ◆ cselekvőképességcselekvőképesség ◆ tetterőtetterő
kódósokankódósokan ◆ apostoli levélapostoli levél
kódósugikódósugi ◆ aktivizmusaktivizmus ◆ viselkedés-viselkedés-
lélektanlélektan
kódoszakódosza ◆ kódolókódoló szálszál 「Kódo szato igata-
sza」 „kódoló szál és templát-szál”

kódoszeicsókikódoszeicsóki ◆ gyorsgyors gazdaságigazdasági növeke-növeke-
dés időszakadés időszaka
kodószurukodószuru ◆ dobogdobog 「Sinzó-va kodósiteiru.」
„A szív dobog.” ◆ verver 「Sinzóno kodóga hajaku-
natta.」 „Gyorsabban vert a szívem.”

kódószurukódószuru / kódó-okódó-o szuruszuru ◆ aktívaktív 「Kono
dóbucu-va jorukódószuru.」 „Ez az állat éjszaka
aktív.” ◆ cselekszikcselekszik 「Kangaetekara kódósite
kudaszai.」 „Először gondolkodj, aztán csele-
kedj!” ◆ eljáreljár 「Koreni sitagatte kódósite kuda-
szai.」 „Ennek megfelelően járjon el!” ◆ jár-keljár-kel
「Kono dóbucuende-va dóbucu-va dzsijúni kódó-
dekiru.」 „Ebben az állatkertben az állatok szaba-
don járhatnak-kelhetnek.” ◆ ténykedikténykedik 「Ha-
jaku kódósitahógaii.」 „Serényen kell tényked-
nünk.” ◆ tevékenykediktevékenykedik 「Dzsisutekini kódó-
szuru.」 „Önállóan tevékenykedik.”

kódoszutorappukódoszutorappu ◆ kábelkorbácskábelkorbács ◆ kábel-kábel-
kötegelőkötegelő
kódótaikódótai ◆ állatövállatöv ◆ zodiákuszodiákus

kodzsenekodzsene ◆ kapcsolt energiatermeléskapcsolt energiatermelés
kódzsenekódzsene ◆ kapcsolt energiatermeléskapcsolt energiatermelés
kódzsenerésonkódzseneréson ◆ kapcsoltkapcsolt energiaterme-energiaterme-
léslés
kodzsikodzsi ◆ merevmerev ragaszkodásragaszkodás ◇ kodzsiszu-kodzsiszu-
ruru merevenmereven ragaszkodikragaszkodik 「Dzsibunno tacsiba-
o kodzsisiteiru.」 „Mereven ragaszkodik az állás-
pontjához.”

kodzsikodzsi ◆ elzárkózáselzárkózás ◇ kodzsiszurukodzsiszuru elzár-elzár-
kózikkózik 「Súkjó-e no kan-jú-o kodzsisita.」 „Elzár-
kózott a vallás felvétele elől.” ◇ kodzsiszurukodzsiszuru ma-ma-
kacsulkacsul visszautasítvisszautasít 「Jószei-o kodzsiszuru.」
„Makacsul visszautasítja a kérést.”

kodzsikodzsi ◆ történelmitörténelmi eseményesemény ◆ történelmitörténelmi
példapélda 「Csúgokuno kodzsi-o in-jósita.」 „Kínai
történelmi példát említett.” ◇ kodzsirairekikodzsiraireki
történelmitörténelmi múltmúlt 「Kodzsiraireki-o sirabeta.」
„A történelmi múltat vizsgálta.”

kodzsikodzsi ◆ fitogtatásfitogtatás ◇ kodzsiszurukodzsiszuru fitog-fitog-
tattat 「Csikara-o kodzsiszuru.」 „Fitogtatja az
erejét.” ◇ kodzsiszurukodzsiszuru ékeskedikékeskedik 「Takai
tokei-o kodzsisiteita.」 „Drága órájával ékeske-
dett.”

kodzsikodzsi ◆ árvaárva 「Rjósinga sinde kodzsininat-
ta.」 „A szülei meghaltak, árvaságra jutott.” ◇

szenszókodzsiszenszókodzsi hadiárvahadiárva ◇ tengainokodzsitengainokodzsi
magányos árvamagányos árva
kódzsikódzsi ◆ Kódzsi-korKódzsi-kor
kódzsikódzsi ◆ Kódzsi-korKódzsi-kor
kódzsikódzsi ◆ építésépítés 「Csikatecunoton-neru kódzsi-
csúdeszu.」 „A metróalagút építés alatt áll.” ◆

építkezésépítkezés 「Anobiru-va imakódzsicsúdeszu.」
„Az épületben építkezés van.” ◆ munkálatokmunkálatok
「Szonomanson-va haikanno kódzsi-o siteima-
szu.」 „A társasházban most vízszerelési munká-
latok folynak.” ◇ kaisúkódzsikaisúkódzsi helyreállításihelyreállítási
munkálatokmunkálatok ◇ kiszokódzsikiszokódzsi alapozásalapozás 「Tat-
emonono kiszokódzsiga hadzsimatta.」 „Megkez-
dődött az épület alapozása.” ◇ geszuikódzsigeszuikódzsi
szennyvízcsatorna-építésszennyvízcsatorna-építés ◇ kókjókódzsikókjókódzsi
közműépítésközműépítés ◇ kódzsigenbakódzsigenba építésiépítési terü-terü-
letlet 「Szeidzsika-va csikatecuno kódzsigenba-o
otozureta.」 „A politikus megnézte a metró építé-
si területét.” ◇ szenrokódzsiszenrokódzsi vágánykarban-vágánykarban-
tartástartás ◇ tecudókódzsitecudókódzsi vasútépítésvasútépítés ◇ den-den-
kikódzsikikódzsi villanyszerelésvillanyszerelés ◇ dórokódzsidórokódzsi út-út-
építésépítés 「Dórokódzsinotame ukairo-o móketa.」
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„Az útépítés miatt terelőutat biztosítottunk.” ◇

dórohosúkódzsidórohosúkódzsi útjavítóútjavító munkálatokmunkálatok ◇ dó-dó-
rohosúkódzsirohosúkódzsi útjavításútjavítás ◇ dobokukódzsidobokukódzsi
közműépítésközműépítés ◇ ton-nerukódzsiton-nerukódzsi alagútépí-alagútépí-
téstés ◇ haikankódzsihaikankódzsi vízszerelésvízszerelés ◇ haikan-haikan-
kódzsikódzsi csőszereléscsőszerelés ◇ haiszuikódzsihaiszuikódzsi vízve-vízve-
zetékzeték kiépítésekiépítése ◇ bettokódzsibettokódzsi másmás munká-munká-
latlat
kódzsikódzsi ◆ hivatalos kihirdetéshivatalos kihirdetés
kódzsikódzsi ◆ jó tettjó tett ◆ örvendetes dologörvendetes dolog
kódzsikódzsi ◆ jójó csalicsali 「Kódzsi-o motte szaszovar-
eta.」 „Egy jó csalival elcsábítottak.” ◆ könnyűkönnyű
prédapréda 「Kare-va maszukomino kódzsitonatta.」
„A média könnyű prédájává vált.”

kódzsikódzsi ◆ tanóratanóra
kódzsikódzsi ◆ halálhalál utániutáni dolgokdolgok 「Keraini kódzsi-
o takusita.」 „A halála utáni dolgok intézésével a
szolgáját bízta meg.” ◆ jövőbeli dolgokjövőbeli dolgok
kódzsikódzsi ◆ fermentálófermentáló anyaganyag ◆ rizsélesztőrizsélesztő ◆

rizsmalátarizsmaláta
kódzsikódzsi ◆ kiskis utcautca ◇ fukurokódzsifukurokódzsi zsákutcazsákutca
「Fukurokódzsini hairi konda.」 „Zsákutcába ke-
rültem.”

kódzsikódzsi ◆ magasfokúmagasfokú ◆ magasrendűmagasrendű
kodzsiakerukodzsiakeru ◆ felfeszítfelfeszít 「Dorobó-va kinko-o
kodzsi aketa.」 „A rabló felfeszítette a páncélszek-
rényt.” ◆ feltörfeltör 「Kinko-o kodzsi aketa.」 „Fel-
törte a páncélszekrényt.” ◆ kifeszítkifeszít 「Dorobó-
va kinko-o kodzsi aketa.」 „A rabló kifeszítette a
páncélszekrényt.” ◆ rátörrátör 「Kizecusita dzsoszei-
no ienodoa-o kodzsi aketa.」 „Az ájult nőre rátör-
ték az ajtót.”

kódzsicukódzsicu ◆ kifogáskifogás 「Hetana kódzsicu-o cu-
kuttesimatta.」 „Csak gyenge kifogást sikerült ta-
lálnom.” ◆ ürügyürügy 「Kaze-o kódzsicutosite kaisa-
o jaszunda.」 „Megfázás ürügyén hiányoztam a
munkahelyemről.”

kodzsicukekodzsicuke ◆ belemagyarázásbelemagyarázás
kodzsicukerukodzsicukeru ◆ belemagyarázbelemagyaráz 「Szakuhinni
fukai imi-o kodzsicuketa.」 „Belemagyarázta a
műbe a mély mondanivalót.” ◆ hozzáerőltethozzáerőltet
「Taitoru-o kangaetekara nakami-o kodzsicuke-
ta.」 „A cím kitalálása után a tartalmat hozzáeről-
tette.”

kódzsicuszeikódzsicuszei ◆ heliotropizmusheliotropizmus ◆ naprafor-naprafor-
gásgás

kódzsicsikakódzsicsika ◆ hivatalos telekárhivatalos telekár
kódzsicsúkódzsicsú ◆ építés alattépítés alatt
kodzsidózen-nokodzsidózen-no ◆ félárvafélárva
kódzsienkódzsien ◆ KódzsienKódzsien
kódzsigenbakódzsigenba ◆ építésiépítési területterület 「Szeidzsika-
va csikatecuno kódzsigenba-o otozureta.」 „A po-
litikus megnézte a metró építési területét.” ◆

munkaterületmunkaterület
kódzsigengokódzsigengo ◆ metanyelvmetanyelv
kódzsihikódzsihi ◆ építési költségépítési költség
kodzsiinkodzsiin ◆ árvaházárvaház 「Dzsúhaszszaimade ko-
dzsiinde szodacsimasita.」 „18 éves koráig árva-
házban nevelkedett.” ◆ lelencházlelencház ◆ menhelymenhely
kódzsijónokódzsijóno ◆ építőépítő
kodzsikakodzsika ◆ gidagida ◆ őzborjúőzborjú ◆ őzgidaőzgida ◆ őzikeőzike
◆ szarvasborjúszarvasborjú ◆ szarvasgidaszarvasgida
kódzsikabikódzsikabi ◆ kannapenészkannapenész ◇ kurokódzsika-kurokódzsika-
bibi feketefekete kannapenészkannapenész ◇ nihonkódzsikabinihonkódzsikabi
japán kannapenészjapán kannapenész
kódzsikakakukódzsikakaku ◆ hivatalos értékhivatalos érték
kódzsikantokukódzsikantoku ◆ építésvezetőépítésvezető
kodzsikikodzsiki ◆ KodzsikiKodzsiki
kodzsikikodzsiki ◆ kolduskoldus 「Tanosikute kodzsiki-o
siteiruvakede-va arimaszen.」 „Nem szórakozás-
ból vagyok koldus.”

kódzsikikódzsiki ◆ magas ármagas ár
kodzsikigojakodzsikigoja ◆ koldusviskókoldusviskó
kodzsikikondzsókodzsikikondzsó ◆ koldusszellemkoldusszellem
kodzsikimomikkaszurebavaszurerarenukodzsikimomikkaszurebavaszurerarenu ◆

haha valakivalaki hozzászokikhozzászokik aa kolduláshoz,kolduláshoz, örök-örök-
ké koldus maradké koldus marad
kódzsikinkódzsikin ◆ kannapenészkannapenész
kodzsiki-okodzsiki-o szuruszuru ◆ kéregetkéreget 「Kodzsiki-o si-
nagara kuni-o meguri aruiteita.」 „Kéregetve jár-
ta az országot.” ◆ koldulkoldul 「Kodzsiki-o szuruna.」
„Ne koldulj!”

kodzsikódókodzsikódó ◆ magamutogatásmagamutogatás
kódzsikózókódzsikózó ◆ magasabbmagasabb rendűrendű szerkezetszerkezet ◆

szuperstruktúraszuperstruktúra
kódzsimaósikódzsimaósi ◆ sok minden közbejöhetsok minden közbejöhet
kódzsimon-okódzsimon-o dezudezu ◆ jójó dologdolog hírehíre lassanlassan
terjedterjed
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kodzsinkodzsin ◆ elhunytelhunyt 「Kodzsinno izoku」 „el-
hunyt családja” ◆ megboldogultmegboldogult
kodzsinkodzsin ◆ egyénegyén 「Kodzsinkodzsinde kotae-
o dasitekudaszai.」 „Egyénenkénti válaszokat ké-
rek!” ◆ egyéniegyéni 「Kodzsindzsigjó」 „egyéni vál-
lalkozás” ◆ magánmagán 「Kodzsin-nenkin」 „magán-
nyugdíj” ◆ magánszemélymagánszemély 「Kodzsinka hód-
zsin」 „magánszemély vagy társaság” ◆ személyszemély
「Kodzsinno dzsijú」 „személyi szabadság” ◇ ko-ko-
dzsinkjógidzsinkjógi egyéniegyéni versenyverseny 「Kodzsinkjógito
dantaikjógi」 „egyéni verseny és csapatverseny”

kodzsinkodzsin ◆ múltbélimúltbéli emberember ◆ régiekrégiek 「Kodzsi-
nivaku haraga hette-va ikusza-va dekinu.」 „A ré-
giek azt mondták, hogy nem lehet üres gyomorral
harcolni.”

kódzsinkódzsin ◆ kocsi által felvert porkocsi által felvert por
kódzsinkódzsin ◆ hátvédhátvéd ◆ utóhadutóhad
kódzsinkódzsin ◆ tűzhely istenetűzhely istene
kódzsinkódzsin ◆ iparosiparos
kódzsinkódzsin ◆ közéleti személyközéleti személy
kódzsinkódzsin ◆ járókelőjárókelő ◆ utazóutazó
kódzsinkódzsin ◆ végtelenvégtelen hálahála 「Ohendzsikudasza-
reba kódzsinni zondzsimaszu.」 „Végtelenül há-
lás lennék, ha válaszolna.”

kodzsinbjóinkodzsinbjóin ◆ magánklinikamagánklinika ◆ magánpra-magánpra-
xisxis 「Kare-va kodzsinbjóin-o keieisiteiru.」 „Ma-
gánpraxisa van.” ◆ magánrendelőmagánrendelő
kódzsinbucukódzsinbucu ◆ kedveskedves emberember 「Kare-va
kódzsinbucuda.」 „Kedves ember.” ◆ kellemeskellemes
emberember
kodzsindekodzsinde ◆ egyedülegyedül 「Kodzsinde rjokósita.」
„Egyedül utaztam.” ◆ magánszemélykéntmagánszemélyként
「Kensúni kodzsinde mósi konda.」 „Magánsze-
mélyként jelentkeztem a tanfolyamra.”

kodzsindzsigjókodzsindzsigjó ◆ egyéniegyéni vállalkozásvállalkozás ◆ ma-ma-
gánvállalkozásgánvállalkozás 「Keihi-o mizumasisiteiru ko-
dzsindzsigjósaga ói.」 „Sok olyan magánvállalko-
zás van, ahol a kiadásokat túlzásba viszik.”

kodzsindzsigjónusikodzsindzsigjónusi ◆ magánvállalkozómagánvállalkozó
kodzsindzsóhókodzsindzsóhó ◆ személyesszemélyes adatadat 「Kaisa-
kara kokjakuno kodzsindzsóhóga moreta.」 „A
cégből kiszivárogtak az ügyfelek személyes ada-
tai.”

kodzsindzsóhóhogohókodzsindzsóhóhogohó ◆ adatvédelmiadatvédelmi tör-tör-
vényvény

kodzsindzsóhónohogokodzsindzsóhónohogo ◆ adatvédelemadatvédelem
kodzsindzsugjókodzsindzsugjó ◆ magánóramagánóra
kodzsininarukodzsininaru ◆ árvaságraárvaságra jutjut 「Kare-va
dzsuszszaino tokini kodzsininatta.」 „Tízéves ko-
rában jutott árvaságra.” ◆ elárvulelárvul
kódzsinitteikódzsinittei ◆ munkálatok ütemtervemunkálatok ütemterve
kodzsin-jónokodzsin-jóno ◆ sajátsaját 「Kore-va kodzsin-jóno
kurumadeszu.」 „Ez a saját autóm.” ◆ személyiszemélyi
kodzsin-júsókodzsin-júsó ◆ egyéniegyéni bajnokbajnok 「Kare-va
kodzsin-júsódeszu.」 „Ő az egyéni bajnok.”

kodzsinkeieisakodzsinkeieisa ◆ magánvállalkozómagánvállalkozó
kodzsinkjódzsukodzsinkjódzsu ◆ magántanításmagántanítás
kodzsinkjódzsu-okodzsinkjódzsu-o szuruszuru ◆ magánórákatmagánórákat adad

kodzsinkjódzsu-okodzsinkjódzsu-o ukeruukeru ◆ magánórákatmagánórákat
veszvesz
kodzsinkjógikodzsinkjógi ◆ egyéniegyéni versenyverseny 「Kodzsink-
jógito dantaikjógi」 „egyéni verseny és csapatver-
seny”

kodzsinkógekikodzsinkógeki ◆ személy elleni támadásszemély elleni támadás
kodzsinkorekusonkodzsinkorekuson ◆ magángyűjteménymagángyűjtemény
kodzsinmarisitakodzsinmarisita ◆ icipiciicipici 「Kodzsinmarisita
ucsini szundeiru.」 „Egy icipici házikóban lakik.”
◆ kicsikicsi ésés meghittmeghitt ◆ kompaktkompakt ◆ pirinyópirinyó
「Kodzsinmarisita tocsi-o katta.」 „Vettem egy
pirinyó földet.”

kodzsinmarisitakodzsinmarisita ◆ kicsikicsi ésés meghittmeghitt 「Ko-
dzsinmarisita ie」 „kicsi és meghitt lakás”

kodzsinmedorékodzsinmedoré ◆ egyéni vegyesúszásegyéni vegyesúszás
kodzsinmeikodzsinmei ◆ személynévszemélynév
kodzsin-nenkinkodzsin-nenkin ◆ magánnyugdíjmagánnyugdíj
kodzsin-nokodzsin-no ◆ személyesszemélyes 「Kodzsindzsóhóga
moretesimatta.」 „Személyes információk szivá-
rogtak ki.”

kodzsin-noiekodzsin-noie ◆ magánlakásmagánlakás 「Mosimosi jú-
binkjokudeszuka?Iie, kodzsinno iedeszu.」 „Hal-
ló, posta? Nem, ez magánlakás.”

kodzsinodzsijúkodzsinodzsijú ◆ személyi szabadságszemélyi szabadság
kódzsin-okódzsin-o haiszuruhaiszuru ◆ utánautána kullogkullog 「Szono
kuni-va szensinkokuno kódzsin-o haisiteiru.」
„Az az ország a fejlett országok után kullog.”

kodzsinreszszunkodzsinreszszun ◆ magánóramagánóra
kodzsinrjokókodzsinrjokó ◆ egyéni utazásegyéni utazás
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kodzsinrónkodzsinrón ◆ személyi kölcsönszemélyi kölcsön
kodzsinsóhikodzsinsóhi ◆ egyéni fogyasztásegyéni fogyasztás
kodzsinsugikodzsinsugi ◆ individualizmusindividualizmus
kodzsinsuginokodzsinsugino ◆ individualistaindividualista
kodzsinsugisakodzsinsugisa ◆ individualistaindividualista
kodzsinszakodzsinsza ◆ egyéniegyéni különbségkülönbség 「Rézá
dacumó-va kókani kodzsinszagaarimaszu.」 „A
lézeres szőrtelenítés eredményességében egyéni
különbségek vannak.”

kodzsinszúhaikodzsinszúhai ◆ személyi kultuszszemélyi kultusz
kodzsintakusíkodzsintakusí ◆ magántaximagántaxi
kodzsintekinakodzsintekina ◆ egyéniegyéni ◆ magántermésze-magántermésze-
tűtű 「Kodzsintekina jódzside ukagaimasita.」
„Magántermészetű ügyben keresem.” ◆ privátprivát
「Kore-va kodzsintekina mondaideszu.」 „Ez egy
privát probléma.” ◆ személyesszemélyes 「Kore-va vata-
sino kodzsintekina ikendeszu.」 „Ez az én szemé-
lyes véleményem.”

kodzsintekinaikenkodzsintekinaiken ◆ különvéleménykülönvélemény ◆ ma-ma-
gánvéleménygánvélemény 「Kore-va bokuno kodzsintekina
ikendeszu.」 „Ez az én magánvéleményem.”

kodzsintekinamondaikodzsintekinamondai ◆ magánügymagánügy 「Szumi-
maszenga, kodzsintekina mondainanode ohanasi-
takuarimaszen.」 „Elnézést, de ez a magánügyem,
nem akarok róla beszélni.”

kodzsintekinikodzsintekini ◆ személyszemély szerintszerint
「Kodzsintekini-va kono ongaku-va szukide-va
nai.」 „Személy szerint nem szeretem ezt a zenét.”

kodzsintokutenkodzsintokuten ◆ egyéni pontszámegyéni pontszám
kodzsintonattakodzsintonatta ◆ néhainéhai 「Kodzsintonatta
odzsiiszan-va nókadatta.」 „A néhai nagyapám
paraszt volt.”

kodzsintósikodzsintósi ◆ magánbefektetésmagánbefektetés ◆ magán-magán-
beruházásberuházás
kodzsintósikakodzsintósika ◆ egyéniegyéni befektetőbefektető ◆ ma-ma-
gánbefektetőgánbefektető ◆ magánberuházómagánberuházó
kodzsinzókodzsinzó ◆ magánkézmagánkéz 「Kodzsinzóno bidzsu-
cuhin」 „magánkézben lévő műtárgy”

kodzsirairekikodzsiraireki ◆ történelmitörténelmi múltmúlt
「Kodzsiraireki-o sirabeta.」 „A történelmi múl-
tat vizsgálta.”

kodzsiraszerukodzsiraszeru ◆ súlyosbítsúlyosbít 「Mondai-o ko-
dzsiraszeta.」 „Súlyosbítottam a problémát.” ◆

szövődményeketszövődményeket okozokoz 「Kaze-o kodzsirasze-
ru.」 „Szövődményekkel járt az influenzája.”

kodzsiraszukodzsiraszu ◆ rontront ◆ rosszabbá teszrosszabbá tesz
kodzsirerukodzsireru ◆ elmérgesedikelmérgesedik 「Kareranoko-
dzsireta kankei-va súfukufukanóninatta.」 „El-
mérgesedett kapcsolatukon már nem lehet segí-
teni.” ◆ komplikálódikkomplikálódik 「Bjókigakodzsireta.」
„A betegség komplikálódott.” ◆ súlyosbodiksúlyosbodik
「Kazegakodzsirete haienninatta.」 „Súlyosbo-
dott a náthám, és tüdőgyulladás lett belőle.”

kódzsirukódzsiru / kózurukózuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Kjokutanna
hóhó-o kódzsiru.」 „Drasztikus módszert alkal-
maz.” ◆ előadástelőadást tarttart 「Bucurigaku-o kódzsi-
ta.」 „Fizika előadást tartott.” ◆ megtárgyalmegtárgyal
「Va-o kódzsiru.」 „Megtárgyalja a békét.” ◆

tesztesz 「Anzentaiszaku-o kódzsita.」 „Biztonsági
intézkedéseket tett.” ◇ szocsi-oszocsi-o kódzsirukódzsiru in-in-
tézkedést foganatosíttézkedést foganatosít
kódzsirukódzsiru / kózurukózuru ◆ fokozódikfokozódik 「Kareno
gódzsósza-va tositotomoni kódzsita.」 „Korával
fokozódott a csökönyössége.” ◆ kinövikinövi magátmagát
「Sumiga kódzsite kottóhinno misze-o hiraita.」
„A hobbija régiségbolttá nőtte ki magát.” ◆ ma-ma-
gasabbgasabb szintreszintre kerülkerül ◆ súlyosbodiksúlyosbodik 「Jaga
kódzsite njúinsita.」 „Súlyosbodott a betegsége,
és kórházba került.”

kodzsisizakodzsisiza ◆ Kis OroszlánKis Oroszlán
kódzsiszóbakódzsiszóba ◆ hivatalos árfolyamhivatalos árfolyam
kodzsiszurukodzsiszuru ◆ merevenmereven ragaszkodikragaszkodik 「Dzsi-
bunno tacsiba-o kodzsisiteiru.」 „Mereven ra-
gaszkodik az álláspontjához.”

kodzsiszurukodzsiszuru ◆ ékeskedikékeskedik 「Takai tokei-o
kodzsisiteita.」 „Drága órájával ékeskedett.” ◆ fi-fi-
togtattogtat 「Csikara-o kodzsiszuru.」 „Fitogtatja az
erejét.”

kodzsiszurukodzsiszuru ◆ elzárkózikelzárkózik 「Súkjó-e no kan-
jú-o kodzsisita.」 „Elzárkózott a vallás felvétele
elől.” ◆ makacsulmakacsul visszautasítvisszautasít 「Jószei-o
kodzsiszuru.」 „Makacsul visszautasítja a kérést.”

kódzsiszurukódzsiszuru ◆ hivatalosanhivatalosan kihirdetkihirdet
「Szószenkjo-o kódzsiszuru.」 „Hivatalosan ki-
hirdetik az általános választásokat.”

kódzsitamakódzsitama ◆ sok minden közbejöhetsok minden közbejöhet
kodzsókodzsó ◆ öreg várkastélyöreg várkastély
kódzsokódzso ◆ közrendközrend
kódzsokódzso ◆ leszámításleszámítás ◆ levonáslevonás ◇ kiszokó-kiszokó-
dzsodzso adóalap-csökkentésadóalap-csökkentés ◇ fujókódzsofujókódzso el-el-
tartottak után járó adókedvezménytartottak után járó adókedvezmény
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kódzsókódzsó ◆ császári palotacsászári palota
kódzsókódzsó ◆ barátibaráti érzületérzület ◆ barátibaráti kapcso-kapcso-
latlat 「Karerano kódzsó-va fukamatta.」 „Baráti
kapcsolatuk elmélyült.” ◆ intim kapcsolatintim kapcsolat
kódzsókódzsó ◆ jóindulatjóindulat 「Gokódzsóni kansamósi
agemaszu.」 „Hálás vagyok a jóindulatáért.” ◆

kedvességkedvesség
kódzsókódzsó ◆ állandóságállandóság
kódzsókódzsó ◆ kocsonyás állapotkocsonyás állapot
kódzsókódzsó ◆ lerombolt várlerombolt vár ◆ várromvárrom
kódzsókódzsó ◆ gyárgyár 「Kódzsó-o tateta.」 „Gyárat
épített.” ◆ művekművek ◆ üzemüzem 「Miruku kódzsóni
cutomeru.」 „Tejüzemben dolgozik.” ◇ kagaku-kagaku-
kódzsókódzsó vegyivegyi üzemüzem ◇ kanzumekódzsókanzumekódzsó kon-kon-
zervgyárzervgyár ◇ kikaikódzsókikaikódzsó gépgyárgépgyár ◇ kumita-kumita-
tekódzsótekódzsó összeszerelőösszeszerelő üzemüzem ◇ dzsidósa-dzsidósa-
kódzsókódzsó autógyárautógyár ◇ súrikódzsósúrikódzsó javítómű-javítómű-
helyhely ◇ szeikókódzsószeikókódzsó acélműacélmű ◇ szeisikó-szeisikó-
dzsódzsó papírgyárpapírgyár ◇ szementokódzsószementokódzsó cement-cement-
gyárgyár ◇ tekkódzsótekkódzsó vasművasmű ◇ toszókódzsótoszókódzsó
festőüzemfestőüzem ◇ bószekikódzsóbószekikódzsó fonodafonoda
kódzsókódzsó ◆ javulásjavulás ◆ növelésnövelés ◇ sicunokó-sicunokó-
dzsódzsó minőségjavulásminőségjavulás ◇ szeiszanszeikó-szeiszanszeikó-
dzsódzsó termelékenységtermelékenység növelésenövelése ◇ hinsic-hinsic-
unokódzsóunokódzsó minőségjavulásminőségjavulás 「Kaisa-va hin-
sicuno kódzsó-o hakatta.」 „A vállalat minőségja-
vulást próbált elérni.”

kódzsókódzsó ◆ beszédbeszéd 「Kansano kódzsó-o nobe-
ta.」 „Köszönetnyilvánító beszédet mondott.” ◆

köszöntésköszöntés ◆ szavakbaszavakba foglalásfoglalás ◇ nigekó-nigekó-
dzsódzsó kibúvókibúvó 「Kare-va nige kódzsógaumai.」
„Jól tud kibúvókat keresni.” ◇ nigekódzsónigekódzsó ki-ki-
térőtérő válaszválasz 「Nige kódzsó-o iu.」 „Kitérő vá-
laszt ad.” ◇ maekódzsómaekódzsó prológusprológus ◇ maekó-maekó-
dzsódzsó bevezetőbevezető 「Maekódzsó-o noberu.」 „Be-
vezetőt mond.”

kódzsócsitaikódzsócsitai ◆ iparvidékiparvidék
kódzsócsókódzsócsó ◆ gyárigazgatógyárigazgató
kódzsódeszeizósitakódzsódeszeizósita ◆ gyárigyári 「Kore-va
kódzsóde szeizósita buhindeszu.」 „Ez az alkat-
rész gyári.”

kódzsóekikódzsóeki ◆ kolloid oldatkolloid oldat
kódzsógaikódzsógai ◆ gyártelepgyártelep ◆ iparnegyediparnegyed
kódzsogakukódzsogaku ◆ levont összeglevont összeg
kódzsóhaiekikódzsóhaieki ◆ gyári szennyvízgyári szennyvíz
kódzsóhaikibucukódzsóhaikibucu ◆ ipari hulladékipari hulladék

kódzsóhaiszuikódzsóhaiszui ◆ ipari szennyvízipari szennyvíz
kódzsóheiszakódzsóheisza ◆ üzembezárásüzembezárás
kódzsójócsikódzsójócsi ◆ üzemi területüzemi terület
kódzsójószuikódzsójószui ◆ ipari vízipari víz
kódzsókakakukódzsókakaku ◆ állandó árállandó ár
kódzsókarasukkaszaretakódzsókarasukkaszareta ◆ gyárigyári 「Kore-va
kódzsókara sukkaszaretakíbódoda.」 „Ez a gyári
billentyűzet.”

kódzsókeieikódzsókeiei ◆ gyárigazgatásgyárigazgatás
kódzsókengakukódzsókengaku ◆ gyárlátogatásgyárlátogatás 「Susó-va
kódzsókengaku-o sita.」 „A miniszterelnök láto-
gatást tett a gyárban.” ◆ üzemlátogatásüzemlátogatás
「Sacsó-va kódzsókengaku-o sita.」 „Az igazgató
látogatást tett az üzemben.”

kodzsónikodzsóni ◆ ívesenívesen
kodzsónokodzsóno ◆ ívesíves
kódzsónokódzsóno ◆ kocsonyáskocsonyás ◆ kolloidáliskolloidális
kódzsónokódzsóno ◆ gyárigyári 「Kódzsóno fun-ikiga va-
rui.」 „Rossz a gyári hangulat.”

kódzsónoentocukódzsónoentocu ◆ gyárkéménygyárkémény
kódzsónómaikódzsónómai ◆ jó beszédkészségűjó beszédkészségű
kódzsorjózokukódzsorjózoku ◆ jójó ízlésízlés 「Kono zassi-va
kódzsorjózokuni hanszuru.」 „Ez az újság sérti a
jó ízlést.” ◆ közerkölcsközerkölcs ◆ közrendközrend ésés közer-közer-
kölcskölcs
kódzsóródósakódzsóródósa ◆ gyárigyári dolgozódolgozó ◆ gyárigyári mun-mun-
káskás
kódzsósinkódzsósin ◆ törekvéstörekvés
kódzsósokódzsóso ◆ diplomáciai jegyzékdiplomáciai jegyzék
kódzsósotokukódzsósotoku ◆ állandó jövedelemállandó jövedelem
kódzsósukódzsósu ◆ gyártulajdonosgyártulajdonos
kódzsósukkaszetteicsikódzsósukkaszetteicsi ◆ gyári értékgyári érték
kódzsószaszerukódzsószaszeru ◆ javítjavít 「Szeikacu-o kódzsó-
szaszeru.」 „Javítja az életkörülményeket.”

kódzsószecubikódzsószecubi ◆ gyári berendezésgyári berendezés
kódzsószeikódzsószei ◆ állandóságállandóság ◆ homeosztázishomeosztázis
◆ változatlanságváltozatlanság
kódzsószeisukógjókódzsószeisukógjó ◆ kézikézi nagyüzemnagyüzem ◆ ma-ma-
nufaktúranufaktúra
kódzsószenkódzsószen ◆ pajzsmirigypajzsmirigy ◇ fukukódzsó-fukukódzsó-
szenszen mellékpajzsmirigymellékpajzsmirigy
kódzsószen-enkódzsószen-en ◆ pajzsmirigygyulladáspajzsmirigygyulladás
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kódzsószengankódzsószengan ◆ pajzsmirigyrákpajzsmirigyrák
kódzsószenhorumonkódzsószenhorumon ◆ pajzsmirigyhormonpajzsmirigyhormon
◇ fukukódzsószenhorumonfukukódzsószenhorumon
mellékpajzsmirigy-hormonmellékpajzsmirigy-hormon
kódzsószenkinókósinsókódzsószenkinókósinsó ◆ hipertireózishipertireózis ◆

pajzsmirigy-túlműködéspajzsmirigy-túlműködés
kódzsószenkinóteikasókódzsószenkinóteikasó ◆ hipotireózishipotireózis ◆

pajzsmirigypajzsmirigy alulműködésealulműködése ◆ pajzsmirigypajzsmirigy
csökkent működésecsökkent működése
kódzsószennjútógankódzsószennjútógan ◆ papillárispapilláris pajzsmi-pajzsmi-
rigyrákrigyrák
kódzsószensigekihorumonkódzsószensigekihorumon ◆ pajzsmirigy-pajzsmirigy-
serkentő hormonserkentő hormon ◆ tiropintiropin
kódzsószensigekihorumonhósucuhorumonkódzsószensigekihorumonhósucuhorumon
◆ tirotropin-felszabadító hormontirotropin-felszabadító hormon
kódzsószensukódzsószensu ◆ golyvagolyva ◆ strumastruma
kódzsoszurukódzsoszuru ◆ levonlevon 「Zeikinno keiszanno
szaisakaihoken rjó-va sotokukara kódzsoszarema-
szu.」 „Az adószámítás során a társadalombizto-
sítás összegét levonják.”

kódzsószurukódzsószuru ◆ javuljavul 「Szeitotacsino gakur-
jokuga kódzsósita.」 „A diákok tudása javult.” ◇

kódzsószaszerukódzsószaszeru javítjavít 「Szeikacu-o kódzsó-
szaszeru.」 „Javítja az életkörülményeket.”

kódzsótaikódzsótai ◆ kolloidkolloid
kódzsótekinakódzsótekina ◆ állandóállandó 「Dzsinzaino kódzsó-
tekina kakuhoga hicujódeszu.」 „Az új munkaerő
állandó utánpótlására van szükség.”

kódzsótekinasúnjúkódzsótekinasúnjú ◆ állandó jövedelemállandó jövedelem
kódzsótekinikódzsótekini ◆ állandóanállandóan 「Kódzsótekini
hósaszen-o abiruto kikendeszu.」 „Veszélyes ál-
landóan sugárzást kapni.”

kódzsóvatasikódzsóvatasi ◆ üzembőlüzemből
kódzsukódzsu ◆ szóban átadásszóban átadás
kódzsukódzsu ◆ konfuciánuskonfuciánus tudósoktudósok elevenenelevenen el-el-
égetéseégetése
kódzsucukódzsucu ◆ szóban elmondásszóban elmondás
kódzsucukódzsucu ◆ lásd későbblásd később
kódzsucuhikkikódzsucuhikki ◆ hallotthallott szövegszöveg jegyzete-jegyzete-
léselése 「Kódzsucuhikki-o totta.」 „Jegyzeteltem a
hallott szöveget.”

kódzsucuhikkiszaszerukódzsucuhikkiszaszeru ◆ diktáldiktál 「Tegami-o
kódzsucuhikkiszaszeta.」 „Levelet diktált.” ◆ le-le-
diktáldiktál 「Sacsó-va hisoni tegami-o kódzsucuhik-

kiszaszeta.」 „Az igazgató lediktálta a levelet a tit-
kárnőnek.”

kódzsucunokódzsucuno ◆ későbbkésőbb említettemlített 「Kódzsuc-
uno baai-o nozoki」 „később említett esetek kivé-
telével”

kódzsucunokódzsucuno ◆ szóbeliszóbeli
kódzsucunojónikódzsucunojóni ◆ későbbkésőbb említettekemlítettek sze-sze-
rintrint 「Kódzsucunojóni csirjóhó-va taszúarima-
szu.」 „A később említettek szerint, sok gyógy-
mód létezik.”

kódzsucurekisikódzsucurekisi ◆ íratlaníratlan történelemtörténelem ◆

szájhagyományszájhagyomány
kódzsucusikenkódzsucusiken ◆ szóbeli vizsgaszóbeli vizsga
kódzsucuszurukódzsucuszuru ◆ diktáldiktál 「Kódzsucuszuru-
node kaki tomete kudaszai.」 „Diktálom, kérem
jegyezze!” ◆ szóbanszóban elmondelmond 「Zendzsicuno
dekigoto-o kódzsucusita.」 „Szóban elmondta, mi
történt előző nap.”

kódzsucuszurukódzsucuszuru ◆ későbbkésőbb taglaltaglal
「Szeizóhóhó-o kuvasiku kódzsucusimaszu.」
„Később részletesen taglalom a gyártásmódot.”

kódzsúdzsidzsintaikódzsúdzsidzsintai ◆ hátsóhátsó keresztsza-keresztsza-
laglag
kódzsúgótaikódzsúgótai ◆ nagypolimernagypolimer
kódzsuhósókódzsuhósó ◆ vörös szalagrendvörös szalagrend
kódzsúkakókódzsúkakó ◆ erszényesekerszényesek ◆ metatheriametatheria
kodzsukeikodzsukei ◆ kínai bambusztyúkkínai bambusztyúk
kódzsunkódzsun ◆ kapcsolat elmélyítésekapcsolat elmélyítése
kódzsunkódzsun ◆ csökkenő sorrendcsökkenő sorrend
kódzsunkankódzsunkan ◆ pozitívpozitív körforgáskörforgás 「Ano
taiszaku-va keizaini kódzsunkan-o ataeta.」 „Az
intézkedés egy pozitív körforgást eredményezett a
gazdaságban.”

kodzsútokodzsúto ◆ sógornősógornő 「Kodzsútohitori-va oni-
szen bikini mukau.」 „Egy sógornő felér ezer ör-
döggel.”

kodzsútokodzsúto ◆ sógorsógor
kodzsútomekodzsútome ◆ sógornősógornő
koekoe ◆ fekáliafekália ◆ trágyatrágya ◇ koetagokoetago trágyástrágyás
vödörvödör 「Koetago-o kacugu.」 „Trágyás vödröket
visz a vállán.” ◇ koe-o jarukoe-o jaru megtrágyázmegtrágyáz
koekoe ◆ hanghang 「Dzsoszeino koega kikoeta.」 „Női
hang hallatszott.” ◆ visszajelzésvisszajelzés 「Fumanno
koegaagatteiru.」 „Elégedetlen visszajelzéseket

20062006 kódzsószengan kódzsószengan – koe koe AdysAdys



kaptunk.” ◇ ókinakoeókinakoe erőserős hanghang 「Kare-va ók-
ina koede kotaeta.」 „Erős hangon válaszolt.” ◇

kagenokoekagenokoe súgássúgás ◇ kagenokoekagenokoe megsúgásmegsúgás
◇ karegoekaregoe rekedtrekedt hanghang ◇ koegaagarukoegaagaru han-han-
gotgot adad 「Sóhisakara fumanno koega agatteiru.」
„A fogyasztók elégedetlenségüknek adtak hangot.”
◇ koegaszurukoegaszuru hanghang szólszól 「Szotokara koega-
sita.」 „Egy hang szólt kintről.” ◇ koegaszurukoegaszuru
hanghang hallatszikhallatszik 「Vakai dzsoszeino koegasi-
ta.」 „Fiatal lány hangja hallatszott.” ◇ koe-okoe-o
ararageruararageru felemelifelemeli aa hangjáthangját 「Csicsi-va
koe-o ararageta.」 „Az apa felemelte a hangját.” ◇

koe-okoe-o otoszuotoszu halkabbanhalkabban beszélbeszél 「Koe-o oto-
sitekudaszai.」 „Kérem beszéljen halkabban!” ◇

koe-okoe-o kakerukakeru megszólítmegszólít 「Okjakuszan-ni koe-
o kaketa.」 „Megszólította a vendéget.” ◇ koe-koe-
oo kakerukakeru odakiáltodakiált 「Micsino mukó-o aruiteiru
tomodacsini koe-o kaketa.」 „Odakiáltottam a ba-
rátomnak, aki az út túloldalán ment.” ◇ koe-okoe-o
kakerukakeru odaszólodaszól 「Kono aidadzsimude darekani
koe-o kaketa.」 „A minap odaszóltam valakinek
a konditeremben.” ◇ koe-okoe-o karaszukaraszu berekedbereked
「Saberiszugite koe-o karasitesimatta.」 „Bere-
kedtem a sok beszédtől.” ◇ koe-okoe-o kumoraszerukumoraszeru
eltorzuleltorzul aa hangjahangja ◇ koe-okoe-o kumoraszerukumoraszeru el-el-
csuklócsukló hangonhangon beszélbeszél 「Namidani koe-o ku-
moraszeta.」 „Könnyektől elcsukló hangon be-
szélt.” ◇ koe-okoe-o dainiszurudainiszuru hallatjahallatja aa hang-hang-
játját 「Koe-o dainisite kenri-o sucsósita.」 „Hal-
latta a hangját, hogy érvényesítse a jogait.” ◇ koe-koe-
oo dasitedasite fennhangonfennhangon 「Koe-o dasite tegami-o
jonda.」 „Fennhangon olvasta a levelet.” ◇ koe-koe-
oo cukurucukuru affektálvaaffektálva beszélbeszél 「Hiso-va denva-
de koe-o cukutta.」 „A titkárnő a telefonon affek-
tálva beszélt.” ◇ koe-okoe-o nomunomu elnémulelnémul 「Koe-
o nonde hanasi-o kiita.」 „Elnémulva hallgattam
a történetet.” ◇ kokonokoe-okokonokoe-o ageruageru felsírfelsír
「Umareta akacsan-va kokono koe-o ageta.」 „A
megszületett gyermek felsírt.” ◇ siokaragoesiokaragoe re-re-
kedtkedt hanghang ◇ dzsinkónokoedzsinkónokoe szintetizáltszintetizált
hanghang ◇ takaikoetakaikoe magasmagas hanghang 「Kono kasu-
va takai koemo daszeru」 „Ez az énekes a magas
hangokat is kiénekli.” ◇ csiiszanakoedecsiiszanakoede hal-hal-
kankan 「Csiiszana koede hanaszu.」 „Halkan be-
szél.” ◇ cukurigoecukurigoe elváltoztatottelváltoztatott hanghang
「Cukuri goede hanaszu.」 „Elváltoztatott han-
gon beszél.” ◇ curunokoecurunokoe döntődöntő szószó 「Dzsó-
sino curuno koede kikakuga kimatta.」 „A főnök
döntő szavával választottuk meg a projektet.” ◇

dokusanokoedokusanokoe olvasóiolvasói véleményekvélemények ◇ torino-torino-

koekoe madárcsiripelésmadárcsiripelés ◇ torinokoetorinokoe madárcsi-madárcsi-
csergéscsergés ◇ nakigoenakigoe állathangállathang ◇ nakigoenakigoe sí-sí-
rásrás 「Akacsan-no naki goega kikoeta.」 „Kisba-
ba sírása hallatszott.” ◇ namanokoenamanokoe közvet-közvet-
lenlen véleményvélemény 「Nanminno namano koe-o ki-
ita.」 „A menekültek közvetlen véleményét kér-
dezte.” ◇ nekonadegoenekonadegoe hízelgőhízelgő hanghang 「Dzsó-
sini nekonade goede hanasita.」 „Hízelgő hangon
beszélt a főnökével.” ◇ nekonadegoenekonadegoe mézes-mézes-
mázosmázos hanghang 「Nekonade goede okane-o nedat-
ta.」 „Mézesmázos hangon kunyerált pénzt.” ◇

baszunokoebaszunokoe basszushangbasszushang ◇ hikuikoehikuikoe mélymély
hanghang 「Kare-va karadaga ókiinode hikui koe-o
siteiru.」 „Nagy a teste, ezért mély a hangja.” ◇

hikuikoehikuikoe halkhalk hanghang 「Kanodzso-va kikoenaiho-
do hikui koede hanasita.」 „Szinte érthetetlenül
halk hangon beszélt.” ◇ furuegoefuruegoe remegőremegő hanghang
「Furue goede szakebidasita.」 „Remegő hangon
kiabálni kezdett.”

kóecukóecu ◆ korrektúrázáskorrektúrázás ◆ lektoráláslektorálás
kóecugakarikóecugakari ◆ korrektorkorrektor
kóecusakóecusa ◆ korrektorkorrektor ◆ lektorlektor
kóecuszurukóecuszuru ◆ átnézátnéz 「Hitono genkó-o kóe-
cusita.」 „Átnéztem más kéziratát.” ◆ lektorállektorál
「Keizaino hon-o kóecusita.」 „Lektorálta a gaz-
dasági szakkönyvet.”

koedakoeda ◆ vékony ágvékony ág ◆ vesszővessző
koedamekoedame ◆ emésztőgödöremésztőgödör ◆ pöcegödörpöcegödör ◆

trágyadombtrágyadomb
koegaagarukoegaagaru ◆ hangothangot adad 「Sóhisakara fu-
manno koega agatteiru.」 „A fogyasztók elégedet-
lenségüknek adtak hangot.”

koegacsiiszaikoegacsiiszai ◆ halkanhalkan beszélbeszél 「Kanodzso-
va koega csiiszai.」 „Az a nő halkan beszél.”

koegadenaikoegadenai ◆ elmegyelmegy aa hangjahangja 「Koega de-
nai!」 „Elment a hangom!”

koegaderukoegaderu ◆ kijönkijön hanghang aa torkántorkán 「Kaze-o
hiite koega denai.」 „Megfáztam, nem jön ki hang
a torkomon.” ◇ koegadenaikoegadenai elmegyelmegy aa hangjahangja
「Koega denai!」 „Elment a hangom!”

koegahankjószurukoegahankjószuru ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Kono
kjókai-va koega hankjószuru」 „Ez a templom
visszhangzik.”

koegahazumukoegahazumu ◆ izgatottizgatott aa hangjahangja
「Sikengókaku-o hazunda koede siraszeta.」 „Iz-
gatott hangon mondta, hogy sikerült a vizsga.”
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koegahibikukoegahibiku ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Intánetto den-
vade vatasino koega hibiiteita.」 „A netes telefo-
non visszhangzott a hangom.”

koegakakarukoegakakaru ◆ szólnakszólnak hozzáhozzá 「Keiszacu-
kankara koega kakatta.」 „Egy rendőr megszólí-
tott.”

koegakarerukoegakareru ◆ berekedbereked 「Tabakono szui szu-
gide koegakareteimaszu.」 „A sok dohányzás mi-
att berekedt.”

koegakarerukoegakareru ◆ elmegy a hangjaelmegy a hangja
koegakaszurerukoegakaszureru ◆ berekedbereked 「Hanasiszugite
koega koegakaszureta.」 „A sok beszédtől bere-
kedtem.”

koegamorerukoegamoreru ◆ kiszűrődikkiszűrődik 「Kjósicukara
szenszeino koega moreta.」 „Kiszűrődött a tante-
remből a tanárnő hangja.”

koegaókiikoegaókii ◆ hangosanhangosan beszélbeszél 「Kare-va ko-
ega ókii.」 „Az az ember hangosan beszél.” ◆

nagyhangúnagyhangú
koegaszurukoegaszuru ◆ hanghang hallatszikhallatszik 「Vakai dzs-
oszeino koegasita.」 „Fiatal lány hangja hallat-
szott.” ◆ hanghang szólszól 「Szotokara koegasita.」
„Egy hang szólt kintről.”

koegavarikoegavari ◆ hanghang megváltozásamegváltozása ◆ hang-hang-
változásváltozás ◆ mutálásmutálás
koegavariszurukoegavariszuru ◆ megöblösödikmegöblösödik aa hangjahangja ◆

megváltozikmegváltozik aa hangjahangja ◆ mutálmutál 「Sisunkino
muszukoga koegavariteiru.」 „A kamasz fiam mu-
tál.”

kóeikóei ◆ Kóei-korKóei-kor
kóeikóei ◆ államiállami üzemeltetésüzemeltetés ◆ önkormányza-önkormányza-
ti üzemeltetésti üzemeltetés
kóeikóei ◆ leszármazottleszármazott 「Sógunno godaimeno
kóei」 „hadvezér ötödik leszármazottja”

kóeikóei ◆ hátvédhátvéd ◆ utóvédutóvéd 「Kóei-o cutomeru
heisi」 „utóvédként harcoló katona”

kóeikóei ◆ megtiszteltetésmegtiszteltetés 「Szó itteitadaide kó-
eini zondzsimaszu.」 „Megtiszteltetésnek veszem,
hogy ezt mondja.” ◇ miniamarukóeiminiamarukóei nagynagy meg-meg-
tiszteltetéstiszteltetés 「Mini amaru kóeideszu.」 „Nagy
megtiszteltetés ez számomra.”

kóeideszukóeideszu ◆ megtisztelőmegtisztelő 「Hometeitadaide
kóeideszu.」 „Megtisztelő számomra a dicsérete.”
◆ megtiszteltetésmegtiszteltetés 「Pátini szankadekite kóe-
ideszu.」 „Megtiszteltetés, hogy részt vehettem a

partin.” ◆ örülörül 「Oaidekite kóeideszu.」 „Örü-
lök, hogy találkozhattunk.”

kóeidzsútakukóeidzsútaku ◆ önkormányzati bérlakásönkormányzati bérlakás
kóeigjanburukóeigjanburu ◆ állami szerencsejátékállami szerencsejáték
koeigokoeigo ◆ óangol nyelvóangol nyelv
kóeikjókóeikjó ◆ jójó hatáshatás 「Teikinri-va keizaini
kóeikjó-o ojoboszu.」 „Az alacsony kamatok jó
hatást gyakorolnak a gazdaságra.” ◆ pozitívpozitív ha-ha-
tástás
kóeiszenkóeiszen ◆ utóvédharcutóvédharc
kóekikóeki ◆ közérdekközérdek 「Kóeki-o júszenszuru.」
„Elsődlegesnek tartja a közérdeket.” ◆ közérde-közérde-
kűkű ◆ közhasznúközhasznú ◆ közhaszonközhaszon 「Kóeki-o ha-
karu.」 „Közhasznú tevékenységet végez.” ◇ kóe-kóe-
kihódzsinkihódzsin közhasznú társaságközhasznú társaság
kóekikóeki ◆ kereskedelemkereskedelem ◇ kóekiszurukóekiszuru keres-keres-
kedikkedik 「Gaikokuto kóekiszuru.」 „Idegen or-
szággal kereskedik.”

kóekidzsigjókóekidzsigjó ◆ közhasznúközhasznú tevékenységtevékenység ◆

közművekközművek
kóekihódzsinkóekihódzsin ◆ közhasznú társaságközhasznú társaság
kóeki-okóeki-o mokutekitoszurumokutekitoszuru ◆ közérdekűközérdekű
「Kóeki-o mokutekitoszuru sigoto-o siteiru.」
„Közérdekű munkát végez.”

kóekirokóekiro ◆ kereskedelmi útvonalkereskedelmi útvonal
kóekiszurukóekiszuru ◆ kereskedikkereskedik 「Gaikokuto kóeki-
szuru.」 „Idegen országgal kereskedik.”

koekumikoekumi ◆ fekáliafekália elhordásaelhordása ◆ trágyatrágya el-el-
hordásahordása
kóenkóen ◆ bemutatásbemutatás ◆ előadáselőadás 「Sicsidzsikara
kóenga hadzsimatta.」 „7 órakor kezdődött az
előadás.” ◇ operanokóenoperanokóen operaelőadásoperaelőadás ◇ kó-kó-
enszuruenszuru előadástelőadást tarttart 「Ningjógeki-o kóen-
szuru.」 „Bábelőadást tart.” ◇ szákaszunokóenszákaszunokóen
cirkuszicirkuszi előadáselőadás ◇ ningjógekinokóenningjógekinokóen báb-báb-
előadáselőadás
kóenkóen ◆ beszámolóbeszámoló ◆ recitációrecitáció ◆ szóbeliszóbeli
előadáselőadás ◇ kóenszurukóenszuru előadelőad 「Monogatari-o
kóenszuru.」 „Történetet előad.”

kóenkóen ◆ szponzorálásszponzorálás 「Taisikankóenno mojo-
osi」 „nagykövetség által szponzorált rendezvény”
◆ támogatástámogatás 「Szeifukóenno csiikikaszszeika
dzsigjó」 „államilag támogatott vidékfejlesztő vál-
lalkozás” ◇ kóenszurukóenszuru szponzorálszponzorál 「Kare-va
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kakusuno dzsigjó-o kóenszuru.」 „Sok vállalko-
zást szponzorál.”

kóenkóen ◆ magasztosságmagasztosság ◇ kóen-nakóen-na magasz-magasz-
tostos 「Kóenna siszó」 „magasztos eszmény” ◇

kóen-nakóen-na magasröptűmagasröptű 「Kóenna mokuteki」
„magasröptű cél”

kóenkóen ◆ játszótérjátszótér 「Mosiii tenkinara
kodomotacsi-va kóenni ikimaszu.」 „Ha jó az idő,
akkor a gyerekek lemennek a játszótérre.” ◆ parkpark
◆ tértér ◇ kokuteikóenkokuteikóen nemzetinemzeti jellegűjellegű parkpark ◇

kokuminkóenkokuminkóen NépligetNépliget ◇ kokuricukóenkokuricukóen nem-nem-
zetizeti parkpark 「Kokuricukóenni siteiszareta.」
„Nemzeti parkká nyilvánították.” ◇ siminkóensiminkóen
VárosligetVárosliget
kóenkóen ◆ kilépőélkilépőél
kóenkóen ◆ előadáselőadás ◆ leckelecke 「Terebi kóen」 „tele-
víziós lecke” ◇ gakudzsucukóengakudzsucukóen tudományostudományos
előadáselőadás ◇ kóenszurukóenszuru előadástelőadást tarttart
「Szakka-va sószecuno kaki katanicuite kóensi-
ta.」 „Az író előadást tartott a regényírás techni-
kájáról.” ◇ kókaikóenkókaikóen nyíltnyílt előadáselőadás ◇ ren-ren-
zokukóenzokukóen előadás-sorozatelőadás-sorozat 「Kenkjúsanijoru
renzokukóen」 „kutató előadás-sorozata”

kóenkóen ◆ remekremek előadáselőadás ◇ kóenszurukóenszuru remekülremekül
játszikjátszik 「Sujaku-o kóenszuru.」 „Remekül
játssza a főhős szerepét.”

kóenbutaikóenbutai ◆ megerősítő csapatmegerősítő csapat
kóenerugíkagóbucukóenerugíkagóbucu ◆ makroerg vegyületmakroerg vegyület
kóenfurappukóenfurappu ◆ fékszárnyfékszárny
kóenkaikóenkai ◆ előadáselőadás
kóenkaikóenkai ◆ támogatóktámogatók klubjaklubja ◆ választóbi-választóbi-
zottságzottság
kóenkikjúkóenkikjú ◆ bazofil granulocitabazofil granulocita
kóenkiszeikóenkiszei ◆ bazofilbazofil ◆ lúgkedvelőlúgkedvelő
kóen-nakóen-na ◆ magasröptűmagasröptű 「Kóenna mokuteki」
„magasröptű cél” ◆ magasztosmagasztos 「Kóenna si-
szó」 „magasztos eszmény”

kóen-nabikóen-nabi ◆ műsor-tájékoztatóműsor-tájékoztató
kóen-nohikkikóen-nohikki ◆ előadásjegyzetelőadásjegyzet
koenocsósikoenocsósi ◆ hanghordozáshanghordozás 「Kare-va koeno
csósi-o kaeta.」 „Megváltoztatta a hanghordozá-
sát.”

koenokagirinikoenokagirini ◆ ahogyahogy aa torkántorkán kiférkifér 「Ko-
eno kagirini szakenda.」 „Úgy ordított, ahogy a
torkán kifért.” ◆ torka szakadtábóltorka szakadtából

koenotakaszakoenotakasza ◆ hangmagassághangmagasság
koenotodokukjorikoenotodokukjori ◆ hallótávolsághallótávolság
koenotórikoenotóri ◆ harsányságharsányság
koenotórigaiikoenotórigaii ◆ messziremesszire hallatszikhallatszik
「Kare-va koeno tórigaii.」 „Messzire hallatszik a
hangja.”

kóensakóensa ◆ előadóelőadó
kóensakóensa ◆ jóakarójóakaró ◆ támogatótámogató
kóenszukedzsúrukóenszukedzsúru ◆ műsornaptárműsornaptár
kóenszurukóenszuru ◆ bemutatbemutat 「Opera-o kóenszuru.」
„Operát mutat be.” ◆ előadástelőadást tarttart
「Ningjógeki-o kóenszuru.」 „Bábelőadást tart.”

kóenszurukóenszuru ◆ előadelőad 「Monogatari-o kóenszu-
ru.」 „Történetet előad.”

kóenszurukóenszuru ◆ remekülremekül játszikjátszik 「Sujaku-o kó-
enszuru.」 „Remekül játssza a főhős szerepét.”

kóenszurukóenszuru ◆ szponzorálszponzorál 「Kare-va kakusuno
dzsigjó-o kóenszuru.」 „Sok vállalkozást szponzo-
rál.” ◆ támogattámogat 「Kareno rikkóho-o kóenszu-
ru.」 „Támogatom a jelöltségét.”

kóenszurukóenszuru ◆ előadástelőadást tarttart 「Szakka-va só-
szecuno kaki katanicuite kóensita.」 „Az író elő-
adást tartott a regényírás technikájáról.”

koenzaimukoenzaimu ◆ koenzimkoenzim
koe-o agerukoe-o ageru ◆ erősebben szólerősebben szól
koe-okoe-o ararageruararageru ◆ felemelifelemeli aa hangjáthangját
「Csicsi-va koe-o ararageta.」 „Az apa felemelte a
hangját.”

koe-okoe-o aszeteaszete ◆ kórusbankórusban 「Ten-in-va koe-o
aszete aiszacusita.」 „Az eladók kórusban köszön-
tek.”

koe-okoe-o cukurucukuru ◆ affektálvaaffektálva beszélbeszél 「Hiso-va
denvade koe-o cukutta.」 „A titkárnő a telefonon
affektálva beszélt.”

koe-okoe-o dainiszurudainiszuru ◆ hallatjahallatja aa hangjáthangját
「Koe-o dainisite kenri-o sucsósita.」 „Hallatta a
hangját, hogy érvényesítse a jogait.”

koe-okoe-o dasitedasite ◆ fennhangonfennhangon 「Koe-o dasite
tegami-o jonda.」 „Fennhangon olvasta a levelet.”

koe-okoe-o daszudaszu ◆ rikkantrikkant 「Jorokobino koe-o da-
sita.」 „Vidáman rikkantottam.”

koe-okoe-o furisibottefurisibotte ◆ ahogyahogy aa torkántorkán kiférkifér
「Koe-o furi sibotte szakenda.」 „Ordított, ahogy
a torkán kifért.”
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koe-o furuvaszetekoe-o furuvaszete ◆ remegő hangonremegő hangon
koe-okoe-o hanattehanatte ◆ fennhangonfennhangon 「Kanodzso-va
koe-o hanatte naiteita.」 „Fennhangon sírt.”

koe-okoe-o hazumaszetehazumaszete ◆ lelkendezvelelkendezve
「Tomodacsi-va njúgakudekitato koe-o hazuma-
szete siraszeta.」 „A barátom lelkendezve mesél-
te, hogy felvették az egyetemre.”

koe-okoe-o hiszometehiszomete ◆ fojtottfojtott hangonhangon ◆ sep-sep-
pegvepegve 「Koe-o hiszomete otokoni hanasikake-
ta.」 „Seppegve megszólította a férfit.”

koe-o jarukoe-o jaru ◆ megtrágyázmegtrágyáz
koe-okoe-o kagirinikagirini ◆ torkaszakadtábóltorkaszakadtából 「Koe-o
kagirini szakenda.」 „Torkom szakadtából kiabál-
tam.”

koe-okoe-o kakeaukakeau ◆ egymástegymást szólongatszólongat 「Szuik-
júno szensutacsi-va koe-o kake attepuré-o sita.」
„A vízilabdások egymást szólongatva játszottak.”
◆ szót váltszót vált
koe-okoe-o kakerukakeru ◆ beszólbeszól 「Kansúkara darekaga
szensuni koe-o kaketa.」 „A nézők közül valaki
beszólt a versenyzőnek.” ◆ megszólítmegszólít
「Okjakuszan-ni koe-o kaketa.」 „Megszólította a
vendéget.” ◆ odakiáltodakiált 「Micsino mukó-o arui-
teiru tomodacsini koe-o kaketa.」 „Odakiáltottam
a barátomnak, aki az út túloldalán ment.” ◆ oda-oda-
szólszól 「Kono aidadzsimude darekani koe-o kake-
ta.」 „A minap odaszóltam valakinek a kondite-
remben.”

koe-okoe-o karaszukaraszu ◆ berekedbereked 「Saberiszugite koe-
o karasitesimatta.」 „Berekedtem a sok beszéd-
től.”

koe-okoe-o kumoraszerukumoraszeru ◆ elcsuklóelcsukló hangonhangon be-be-
szélszél 「Namidani koe-o kumoraszeta.」
„Könnyektől elcsukló hangon beszélt.” ◆ eltor-eltor-
zul a hangjazul a hangja
koe-o moraszukoe-o moraszu ◆ megpisszenmegpisszen ◆ pisszenpisszen
koe-okoe-o nomunomu ◆ elnémulelnémul 「Koe-o nonde hanasi-o
kiita.」 „Elnémulva hallgattam a történetet.”

koe-okoe-o otoszuotoszu ◆ halkabbanhalkabban beszélbeszél 「Koe-o
otositekudaszai.」 „Kérem beszéljen halkabban!”

koe-okoe-o szoroeruszoroeru ◆ kórusbankórusban mondmond 「Ten-in-
va koe-o szoroete aiszacusita.」 „Az eladók kórus-
ban köszöntek.”

koerankoeran ◆ olvasói rovatolvasói rovat

koerukoeru ◆ elhízikelhízik 「Koeta karada」 „elhízott test”
◆ hízikhízik ◆ kifinomulkifinomul 「Sitaga koeteirukara ka-
reni rjóriszuruno-va taihendeszu.」 „Nehéz főzni
neki, mert nagyon kifinomult az ízlése.” ◆ meg-meg-
hízikhízik 「Buta-va koeta.」 „Meghízott a disznó.”
◆ termékenytermékeny 「Kono tocsi-va koeteiru.」 „Ez a
föld termékeny.” ◇ koetakoeta termékenytermékeny 「Kore-
va koeta tocsideszu.」 „Ez a föld termékeny.” ◇

koetakoeta kövérkövér 「Koetaahiru-o simeta.」 „Levág-
tam egy kövér kacsát.” ◇ sitagakoeteirusitagakoeteiru nemnem
eszikeszik megmeg akármitakármit 「Tomodacsi-va sitaga ko-
eteiteiru.」 „A barátom nem eszik meg akármit.”
◇ sitagakoerusitagakoeru ínyencínyenc 「Cuma-va sitaga koete-
iru.」 „A feleségem ínyenc.” ◇ mimigakoeteirumimigakoeteiru
vájtfülűvájtfülű ◇ megakoerumegakoeru kifinomultkifinomult 「Sóhisa-
va hontóni mega koeteiru.」 „A fogyasztók igazán
kifinomultak.”

koerukoeru ◆ átérátér 「Kokkjó-o koeta.」 „Átértem a
határon.” ◆ áthágáthág 「Jama-o koeta.」 „Áthágott
a hegyen.” ◆ átkelátkel 「Jama-o koeta.」 „Átkel-
tünk a hegyen.” ◆ átlépátlép 「Kokkjó-o koeta.」
„Átlépte a határt.” ◆ átmegyátmegy 「Oka-o koeta.」
„Átment a dombon.” ◆ elmúlikelmúlik 「Jondzsuszszai-
o koerutokono sódzsóga deru.」 „Akkor jelentke-
zik ez a betegség, ha elmúlunk negyven évesek.”
◆ felülmúlfelülmúl 「Fucú-o koeru szainó」 „átlagot fe-
lülmúló tehetség” ◆ meghaladmeghalad 「Higaisa-va szu-
deni niszennin-o koeteiru.」 „A károsultak száma
meghaladja a kétezret.” ◆ túlhaladtúlhalad 「Tokeino
hari-va sógo-o koeta.」 „A mutató túlhaladt a de-
len.” ◆ túlléptúllép 「Szeigenszokudo-o koeru.」
„Túllépi a megengedett sebességet.” ◆ túlmegytúlmegy
「Kareno hacugen-va do-o koeta.」 „A kijelentése
túlment egy határon.” ◆ túlmutattúlmutat 「Tóha-o koe-
ru kjórjokuga hicujódeszu.」 „Frakciókon túlmu-
tató együttműködésre van szükség.” ◆ túlszár-túlszár-
nyalnyal 「Gendzsicu-va jume-o koeta.」 „A valóság
túlszárnyalta az álmaimat.” ◇ dzsincsi-odzsincsi-o koetakoeta
emberiemberi értelmetértelmet meghaladómeghaladó 「Dzsincsi-o ko-
eta dzsinkócsinó」 „emberi értelmet meghaladó
mesterséges intelligencia”

koerumono-vakoerumono-va nainai ◆ felülmúlhatatlanfelülmúlhatatlan 「Ano
szakkjokukano szainó-o koerumonohanai」 „An-
nak a zeneszerzőnek a tehetsége felülmúlhatat-
lan.”

koetakoeta ◆ kövérkövér 「Koetaahiru-o simeta.」 „Le-
vágtam egy kövér kacsát.” ◆ termékenytermékeny 「Kore-
va koeta tocsideszu.」 „Ez a föld termékeny.”
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koetagokoetago ◆ trágyástrágyás vödörvödör 「Koetago-o kacu-
gu.」 „Trágyás vödröket visz a vállán.”

koetekoete ◆ túltúl 「Hasi-o koete futacu meno sin-
gó.」 „A hídon túl a második lámpa.” ◇ jama-ojama-o
koetani-okoetani-o koekoe hetedhéthetedhét határonhatáron átát 「Ma-
zusii szeinen-va jama-o koe tani-o koe tabi-o cu-
zukemasita.」 „A szegény legény hetedhét hatá-
ron át vándorolt.”

koetorikoetori ◆ fekáliafekália elhordásaelhordása ◆ fekáliátfekáliát hor-hor-
dódó emberember ◆ trágyahordástrágyahordás ◆ trágyahordótrágyahordó
emberember
kofakutákofakutá ◆ kofaktorkofaktor
kófukófu ◆ bányászbányász ◆ vájárvájár
kófukófu ◆ építőmunkásépítőmunkás ◆ munkásmunkás
kófukófu ◆ kiállításkiállítás ◆ kiutaláskiutalás
kófukófu ◆ hirdetményhirdetmény ◆ kihirdetéskihirdetés ◆ közhírréközhírré
tételtétel
kófúkófú ◆ iskolaiskola szellemiségeszellemisége 「Dzsijúna kófú」
„szabad iskolai szellemiség” ◆ iskolaiskola tradíció-tradíció-
jaja 「Kófú-o mamoru.」 „Folytatja az iskola tra-
dícióit.”

kofukikoganekofukikogane ◆ cserebogárcserebogár
kófukukófuku ◆ kapitulációkapituláció 「Mudzsókenkófuku」
„feltétel nélküli kapituláció” ◆ megadásmegadás
kófukukófuku ◆ iskolai egyenruhaiskolai egyenruha
kófukukófuku ◆ boldogságboldogság 「Kófuku-o cuikjúszu-
ru.」 „Boldogságra törekszik.”

kofukugekidzsókofukugekidzsó ◆ béke élvezésebéke élvezése
kófukukankófukukan ◆ boldogságérzetboldogságérzet ◆ eufóriaeufória
kófukukjódokófukukjódo ◆ folyáshatárfolyáshatár
kófukunakófukuna ◆ boldogboldog 「Kófukuna katei」 „bol-
dog család”

kófukuniszurukófukuniszuru ◆ boldoggáboldoggá tesztesz
「Keizaiszeicsó-va ningen-o kófukunisinai.」 „A
gazdasági növekedés nem teszi az embert boldog-
gá.” ◆ üdvözítüdvözít
kófukuszaszerukófukuszaszeru ◆ megadásramegadásra kényszerítkényszerít
「Teki-o kófukuszaszeta.」 „Megadásra kénysze-
rítettük az ellenséget.”

kófukuszurukófukuszuru ◆ kapitulálkapitulál 「Tekigunga kófuku-
sita.」 „Az ellenséges csapatok kapituláltak.” ◆

megadjamegadja magátmagát 「Teki-va aszszari kófukusi-
ta.」 „Az ellenség könnyen megadta magát.”

kofunkofun ◆ régi sírhelyrégi sírhely ◆ sírdombsírdomb

kófunkófun ◆ izgalomizgalom 「Kono kuszuri-va nóno
kófun-o oszaeru.」 „Ez a gyógyszer elfojtja a men-
tális izgalmat.” ◆ izgatottságizgatottság ◇ kófunszurukófunszuru
izgalombaizgalomba jönjön 「Inu-va hone-o miruto kófun-
szuru.」 „A kutya a csont látványától izgalomba
jön.” ◇ kófunszurukófunszuru izgatottizgatott 「Kanodzso-va
butókainokotode kófunsiteita.」 „A bál miatt iz-
gatott volt.”

kófunkófun ◆ ingerületingerület ◇ kófunszurukófunszuru izgalombaizgalomba
jönjön 「Inu-va hone-o miruto kófunszuru.」 „A ku-
tya a csont látványától izgalomba jön.” ◇ kófun-kófun-
szuruszuru izgatottizgatott 「Kanodzso-va butókainoko-
tode kófunsiteita.」 „A bál miatt izgatott volt.”

kofúnakofúna ◆ régiesrégies 「Kofúna kotoba」 „régies
szó” ◆ régimódirégimódi 「Szore-va kofúna kangaedea-
ru.」 „Ez régimódi gondolkozás.” ◆ régirégi vágásúvágású
「Kare-va kofúna otokodearu.」 „Régi vágású
ember.”

kofundzsidaikofundzsidai ◆ Kofun-korKofun-kor
kófundzsótaikófundzsótai ◆ gerjesztettgerjesztett állapotállapot ◆ iz-iz-
galmigalmi állapotállapot ◆ izgalomizgalom ◆ őrjöngésőrjöngés 「Szak-
káno óendan-va kófundzsótaini ocsiitta.」 „A fut-
ballszurkolók őrjöngtek.”

kófundzsótainiarukófundzsótainiaru ◆ őrjöngőrjöng
kófundzsótainiocsiirukófundzsótainiocsiiru ◆ őrjöngőrjöng 「Atamaga
kurutta hitoga kófundzsótaini ocsiitta.」 „Az őrült
őrjöngött.” ◆ tomboltombol 「Konszátode hito-va kó-
fundzsótaini ocsiitta.」 „A koncerten a közönség
tombolt.”

kófun-norucubotokaszurukófun-norucubotokaszuru ◆ felbolydulfelbolydul
「Kaidzsó-va kófunnorucuboto kasita.」 „A te-
remben a tömeg felbolydult.”

kofúnokofúno ◆ ódonódon 「Hakubucukan-va kofúno tat-
emonodesita.」 „A múzeum egy ódon épületben
volt.”

kófunsitakófunsita ◆ felhevültfelhevült 「Kófunsita szeisin-
dzsótai」 „felhevült lelkiállapot”

kófunszaszerukófunszaszeru ◆ felbőszítfelbőszít 「Tógjúsi-va usi-
o kófunszaszeta.」 „A matador felbőszítette a bi-
kát.” ◆ felizgatfelizgat 「Kare-va amari kófunsinaita-
csida.」 „Azt az embert semmivel sem lehet feliz-
gatni.” ◆ izgalombaizgalomba hozhoz 「Asitano rjokóde kó-
funsiita.」 „A másnapi utazás izgalomba hozta.”

kófunszeisinapuszukóden-ikófunszeisinapuszukóden-i ◆ serkentőserkentő
posztszinaptikus potenciálhullámposztszinaptikus potenciálhullám
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kófunszurukófunszuru ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát
「Szenszei-va szecumeino tocsúde kófunsija-
szui.」 „A tanárunk magyarázat közben könnyen
elragadtatja magát.” ◆ gerjedgerjed 「Kare-va kin-
pacuno dzsoszeini kófunsijaszui.」 „A szőke nők-
re gerjed.” ◆ izgalombaizgalomba jönjön 「Inu-va hone-o
miruto kófunszuru.」 „A kutya a csont látványá-
tól izgalomba jön.” ◆ izgalombanizgalomban vanvan 「Asi-
tano hadzsimetenodétoni kófunsiteimaszu.」 „Iz-
galomban vagyok, mert holnap lesz az első ran-
dim.” ◆ izgatottizgatott 「Kanodzso-va butókainoko-
tode kófunsiteita.」 „A bál miatt izgatott volt.” ◇

kófunszaszerukófunszaszeru felizgatfelizgat 「Kare-va amari kó-
funsinaitacsida.」 „Azt az embert semmivel sem
lehet felizgatni.” ◇ kófunszaszerukófunszaszeru izgalombaizgalomba
hozhoz 「Asitano rjokóde kófunsiita.」 „A másnapi
utazás izgalomba hozta.” ◇ kófunsitakófunsita felhe-felhe-
vültvült 「Kófunsita szeisindzsótai」 „felhevült lel-
kiállapot”

kófunzaikófunzai ◆ izgatószerizgatószer ◆ stimulánsstimuláns
kófusikófusi ◆ KófuKófu
kófuszurukófuszuru ◆ kihirdetkihirdet 「Atarasii hóricu-va kó-
fuszareta.」 „Kihirdették az új törvényt.” ◆ köz-köz-
hírréhírré tesztesz 「Hórei-va kófuszareta.」 „Közhírrét
tették a rendeletet.”

kófuszurukófuszuru ◆ kiadkiad 「Nózeisómeiso-o kófuszu-
ru.」 „Kiadják az igazolást az adó befizetéséről.” ◆

kiállítkiállít 「Icupaszupóto-va kófuszaremasitaka?」
„Mikor állították ki az útleveledet?” ◆ kiutalkiutal
「Sienkin-o kófuszuru.」 „Segélyt kiutal.”

kógakóga ◆ Sárga-folyóSárga-folyó
kogaikogai ◆ szabadszabad ◆ szabadtériszabadtéri
kógaikógai ◆ bányaipari szennyezésbányaipari szennyezés
kógaikógai ◆ kifecsegéskifecsegés ◇ kógaiszurukógaiszuru kifecsegkifecseg
「Himicu-o kógaiszuru.」 „Kifecsegi a titkot.”

kógaikógai ◆ külszínkülszín 「Szekitan-o kógaini daszu.」
„Külszínre hozza a kőszenet.” ◇ kógaiszagjókógaiszagjó
külszíni fejtéskülszíni fejtés ◇ kógaiszagjókógaiszagjó külfejtéskülfejtés
kógaikógai ◆ összefoglalásösszefoglalás 「Ronbunno kógai-o
matometa.」 „Összefoglalta az értekezést.”

kógaikógai ◆ létesítményenlétesítményen kívülkívül 「Kónaito kó-
gai」 „létesítményen belül és kívül” ◆ területenterületen
kívülkívül 「Ekino kógai」 „állomás területén kívül”

kógaikógai ◆ kikötőnkikötőn kívülkívül 「Fune-va kógaini de-
ta.」 „A hajó kikötőn kívülre ment.”

kógaikógai ◆ iskolán kívüliiskolán kívüli

kógaikógai ◆ környezetikörnyezeti ártalomártalom ◆ környezetikörnyezeti
kárkár ◆ környezetszennyezéskörnyezetszennyezés ◇ kemurikógaikemurikógai
füstszennyezésfüstszennyezés ◇ szangjókógaiszangjókógai ipariipari
szennyezésszennyezés ◇ szóonkógaiszóonkógai zajártalomzajártalom ◇

szóonkógaiszóonkógai zajszennyezészajszennyezés
kógaikógai ◆ szájpadlásszájpadlás ◇ kókógaikókógai keménykemény
szájpadlásszájpadlás ◇ nankógainankógai lágy szájpadláslágy szájpadlás
kógaikógai ◆ elővároselőváros ◆ külterületkülterület ◆ külvároskülváros
「Budapesutono kógaini szundeimaszu.」 „Buda-
pest külvárosában lakom.” ◆ peremvárosperemváros ◆ vá-vá-
ros széleros széle
kógaibjókógaibjó ◆ környezetszennyezéskörnyezetszennyezés okoztaokozta
betegségbetegség
kógaibósikógaibósi ◆ környezetvédelemkörnyezetvédelem
kogaidekogaide ◆ szabadbanszabadban 「Kogaide aszobó.」
„Játsszunk a szabadban!” ◆ szabad levegőnszabad levegőn
kógaidensakógaidensa ◆ helyiérdekű vasúthelyiérdekű vasút ◆ HÉVHÉV
kógaihankógaihan ◆ lágy szájpadláslágy szájpadlás
kógaimondaikógaimondai ◆ környezetszennyezésikörnyezetszennyezési
problémaprobléma
kogainokogaino ◆ szabadtériszabadtéri
kógaionkógaion ◆ palatális hangpalatális hang
kógaionkakógaionka ◆ palatalizáláspalatalizálás
kógairecukógairecu ◆ farkastorokfarkastorok ◆ szájpadhasa-szájpadhasa-
dékdék
kogaisakogaisa ◆ leányvállalatleányvállalat
kogaisakakogaisaka ◆ leányvállalattá válásleányvállalattá válás
kogaisakaszarerukogaisakaszareru ◆ leányvállalattáleányvállalattá válikválik
「Heisa-va kogaisakaszareta.」 „A vállalatunk le-
ányvállalat lett.”

kogaisakaszurukogaisakaszuru ◆ leányvállalatotleányvállalatot csinálcsinál
「Daikigjó-va ano kaisa-o kogaisakasita.」 „A
nagyvállalat a cégből leányvállalatot csinált.” ◇

kogaisakaszarerukogaisakaszareru leányvállalattáleányvállalattá válikválik
「Heisa-va kogaisakaszareta.」 „A vállalatunk le-
ányvállalat lett.”

kógaiszagjókógaiszagjó ◆ külfejtéskülfejtés ◆ külszínikülszíni fejtésfejtés
◆ nyíltszíni fejtésnyíltszíni fejtés
kógaiszuikógaiszui ◆ nyelvcsapnyelvcsap
kógaiszuionkógaiszuion ◆ nyelvcsapnyelvcsap pergetésévelpergetésével
képzett hangképzett hang ◆ uvuláris hanguvuláris hang
kógaiszurukógaiszuru ◆ elfecsegelfecseg 「Vairo-o uke
tottakoto-o kógaisita.」 „Elfecsegte, hogy kenő-
pénzt fogadott el.” ◆ kifecsegkifecseg 「Himicu-o kóga-
iszuru.」 „Kifecsegi a titkot.”
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kógaitaiszakukógaitaiszaku ◆ környezetvédelmikörnyezetvédelmi intéz-intéz-
kedéskedés
kógakukógaku ◆ mérnökimérnöki 「Kógakuszekkei」 „mér-
nöki tervezés” ◆ műszakiműszaki tudományoktudományok ◇ ka-ka-
gakukógakugakukógaku vegyészmérnökivegyészmérnöki tudománytudomány ◇

kikaikógakukikaikógaku gépészmérnökigépészmérnöki tudománytudomány ◇

szeibucukógakuszeibucukógaku bionikabionika ◇ szeimeikógakuszeimeikógaku
biotechnológiabiotechnológia ◇ szen-ikógakuszen-ikógaku textilmér-textilmér-
nökinöki tudománytudomány ◇ zószenkógakuzószenkógaku hajóépíté-hajóépíté-
szetszet ◇ szosikikógakuszosikikógaku szövetiszöveti mérnökségmérnökség
◇ denkikógakudenkikógaku villamosmérnökivillamosmérnöki tudománytudomány
◇ densikógakudensikógaku elektronoptikaelektronoptika ◇ dobokukó-dobokukó-
gakugaku középítészetközépítészet ◇ muszenkógakumuszenkógaku rádió-rádió-
technikatechnika
kógakukógaku ◆ fénytanfénytan ◆ optikaoptika ◇ kessókógakukessókógaku
kristályoptikakristályoptika ◇ szen-ikógakuszen-ikógaku száloptikaszáloptika
kógakukógaku ◆ borsosborsos árár ◆ nagynagy címletcímlet ◆ nagynagy
összegösszeg
kógakubukógakubu ◆ mérnöki karmérnöki kar
kógakubunkacukógakubunkacu ◆ optikai rezolválásoptikai rezolválás
kógakudekógakude ◆ aranyáronaranyáron 「Kono kósinrjó-va kó-
gakude urareteiru.」 „Aranyáron adják ezt a fű-
szert.” ◆ borsosborsos áronáron 「Kono udedokei-o kóga-
kude katta.」 „Borsos áron vettem ezt a karórát.”

kógakudoraibukógakudoraibu ◆ optikai meghajtóoptikai meghajtó
kógakugaraszukógakugaraszu ◆ lencseüveglencseüveg
kógakuhakusikógakuhakusi ◆ műszakiműszaki tudományoktudományok dok-dok-
toratora
kógakuiszeikógakuiszei ◆ optikai izomériaoptikai izoméria
kógakuiszeitaikógakuiszeitai ◆ optikai izomeroptikai izomer
kógakukaszszeikógakukaszszei ◆ optikai aktivitásoptikai aktivitás
kógakukenbikjókógakukenbikjó ◆ fénymikroszkópfénymikroszkóp ◆ opti-opti-
kai mikroszkópkai mikroszkóp
kogakukenteikogakukentei ◆ nyelvvizsganyelvvizsga
kogakukenteisikenkogakukenteisiken ◆ nyelvvizsganyelvvizsga
kógakukikikógakukiki ◆ optikai eszközoptikai eszköz
kógakunakógakuna ◆ nagynagy címletűcímletű 「Kógakuna sihei」
„nagy címletű bankjegy” ◆ nagynagy összegűösszegű 「Kó-
gakuna hósú」 „nagy összegű honorárium”

kógakunenkógakunen ◆ felső tagozatfelső tagozat
kógakunokógakuno ◆ nagynagy összegűösszegű 「Kare-va kógaku-
no sakkin-o kakaeteiru.」 „Nagy összegű kölcsöne
van.”

kógakunosikógakunosi ◆ tanulni szerető embertanulni szerető ember
kógakurekikógakureki ◆ magas iskolázottságmagas iskolázottság

kógakurokuonkógakurokuon ◆ optikai hangfelvételoptikai hangfelvétel
kogakuruikogakurui ◆ futómadár-szabásúakfutómadár-szabásúak
kógakusiheikógakusihei ◆ nagy címletű bankjegynagy címletű bankjegy
kógakusikinokógakusikino ◆ optikaioptikai
kógakusinkógakusin ◆ tanulástanulás szereteteszeretete ◆ tudás-tudás-
szomjszomj 「Kógakusinni moeteiru.」 „Csillapítha-
tatlan a tudásszomja.”

kógakusotokukógakusotoku ◆ magas jövedelemmagas jövedelem
kógakusotokusakógakusotokusa ◆ magasmagas jövedelműjövedelmű emberember

kógakuszen-ikógakuszen-i ◆ optikai száloptikai szál
kógakutekinakógakutekina ◆ optikaioptikai
kógakuzúmukógakuzúmu ◆ optikai zoomoptikai zoom
kogamokogamo ◆ csörgő récecsörgő réce
kogankogan ◆ tóparttópart
kógankógan ◆ rózsás arcrózsás arc
kógankógan ◆ heregolyóheregolyó ◇ fukukóganfukukógan mellékheremellékhere

koganekogane ◆ kis összegkis összeg
koganegumokoganegumo ◆ keresztespókkeresztespók
koganehókitakekoganehókitake ◆ narancsszínűnarancsszínű korallgom-korallgom-
baba
koganeirokoganeiro ◆ aranysárgaaranysárga 「Akini-va inega ko-
ganeironi kagajaku.」 „Ősszel aranysárga színben
tündökölnek a rizstáblák.”

koganekasikoganekasi ◆ kiskis összegűösszegű kölcsönzéskölcsönzés ◆ kiskis
összegű pénzkölcsönzőösszegű pénzkölcsönző
koganekinukarakaszatakekoganekinukarakaszatake ◆ sárgasárga bordás-bordás-
őzlábgombaőzlábgomba
koganemocsikoganemocsi ◆ tehetős embertehetős ember
koganemusikoganemusi ◆ cserebogárcserebogár ◆ ganajtúróganajtúró bo-bo-
gárgár
koganenikavatakekoganenikavatake ◆ aranyos rezgőgombaaranyos rezgőgomba
kóganmucsinakóganmucsina ◆ arcátlanarcátlan 「Nante kógan-
mucsina otokoda.」 „Micsoda arcátlan ember!” ◆

vastagvastag bőrbőr vanvan azaz arcánarcán 「Szeidzsika-va kó-
ganmucsida.」 „A politikusoknak vastag bőr van
az arcukon.”

kógan-nakógan-na ◆ arcátlanarcátlan 「Kóganna onegai」 „ar-
cátlan kérés”

kóganzaikóganzai ◆ rákellenes gyógyszerrákellenes gyógyszer
kóganzaicsirjókóganzaicsirjó ◆ kemoterápiakemoterápia
kogarakogara ◆ kis termetkis termet ◆ kis testalkatkis testalkat
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kogarakogara ◆ kormosfejűkormosfejű cinegecinege ◇ siszenkoga-siszenkoga-
rara szecsuáni cinegeszecsuáni cinege
kogaranakogarana ◆ apróapró 「Kogarana mojó」 „apró
minta” ◆ kiskis termetűtermetű 「Kono kuruma-va ko-
garana hitonidakejoi.」 „Ez az autó csak kis ter-
metű embereknek jó.”

kogarasikogarasi ◆ hideg téli szélhideg téli szél
kogarerukogareru ◆ epedezikepedezik 「Kanodzsoni koikogare-
ta.」 „A nő szerelméért epedezett.” ◆ sóvárogsóvárog
「Joi dzsinszeini kogareta.」 „Jobb élet után só-
várogtam.” ◇ koikogarerukoikogareru epekedikepekedik 「Kare-
va kanodzsoni koi kogareteita.」 „Epekedett a nő
után.” ◇ macsikogarerumacsikogareru epekedveepekedve várvár
「Mikkagoni aeruno-o macsi kogareteiru.」
„Epekedve várom, hogy három nap múlva újra ta-
lálkozzunk.”

kógasicukógasicu ◆ jó képminőségjó képminőség
kogasirakogasira ◆ kisfőnökkisfőnök
kogaszukogaszu ◆ kiégetkiéget 「Denkiszutóbudekáten-o
kogasitesimatta.」 „Elektromos kályhával kiéget-
tem a függönyt.” ◆ leégetleéget 「Niku-o kogasite-
simatta.」 „Leégettem a húst.” ◆ megégetmegéget
「Tószuto-o kogasita.」 „Megégettem a pirítóst.”
◆ megperzselmegperzsel 「Raitáno higa hige-o kogasita.」
„Az öngyújtó lángja megperzselte a bajuszát.” ◆

odaégetodaéget 「Omurecu-o kogasita.」 „Odaégettem
rántottát!” ◆ odakapatodakapat 「Cujobide niku-o koga-
sita.」 „Az erős láng odakapta a húst.” ◇ omoi-omoi-
oo kogaszukogaszu égég aa szerelemtőlszerelemtől 「Kanodzsoni
omoi-o kogasita.」 „Égtem a szerelemtől a nő
iránt.” ◇ mi-omi-o kogaszukogaszu lángolólángoló 「Mi-o kogaszu
koi」 „lángoló szerelem” ◇ mune-omune-o kogaszukogaszu
lángollángol aa lelkelelke 「Kanodzso-va koini mune-o ko-
gasiteiru.」 „Lángol a lelke a szerelemtől.”

kogatakogata ◆ kiskis 「Kogatatorakku」 „kis teherau-
tó” ◆ kiskis méretűméretű 「Kogatadzsidósa」 „kis mé-
retű autó” ◆ kompaktkompakt ◆ minimini 「Kogatatansi」
„mini csatlakozó” ◆ miniatűrminiatűr 「Kogatakamera」
„miniatűr kamera” ◇ kogatatorakkukogatatorakku furgonfurgon
kogatabaggukogatabaggu ◆ kis táskakis táska ◆ neszeszerneszeszer
kogatadóbucuszókogatadóbucuszó ◆ meiofaunameiofauna
kogataeiszeikogataeiszei ◆ kiskis méretűméretű műholdműhold ◆ minia-minia-
tűr műholdtűr műhold
kogatakakogataka ◆ kicsinyítéskicsinyítés ◆ miniatürizálásminiatürizálás
kogatakabukogatakabu ◆ kis vállalat részvényekis vállalat részvénye

kogatakaszurukogatakaszuru ◆ miniatürizálminiatürizál 「Kikai-o ko-
gatakasita.」 „Miniatürizálták a gépet.”

kogatakikogataki ◆ kisgépkisgép ◆ kisrepülőgépkisrepülőgép
kogatanakogatana ◆ bicskabicska ◆ zsebkészsebkés
kogatarobottokogatarobotto ◆ kiskis méretűméretű robotrobot ◆ minia-minia-
tűr robottűr robot
kogatatorakkukogatatorakku ◆ furgonfurgon
kogekoge ◆ kozmakozma 「Nabeno koge-o koszuri otosi-
ta.」 „Lesúroltam a kozmát az edényről.”

kógekóge ◆ áldozati tömjén és virágáldozati tömjén és virág
kogecuitakogecuita ◆ kozmáskozmás
kogecukukogecuku ◆ behajthatatlanbehajthatatlan leszlesz 「Kasita
okanega kogecuitesimatta.」 „Kölcsönadtam
pénzt, de nem tudtam behajtani.” ◆ belesülbelesül
「Kidzsi-va óbun zarani koge cuita.」 „Belesült a
tészta a tepsibe.” ◆ odaégodaég 「Oisiisicsúga koge
cuita.」 „Odaégett a finom pörkölt.” ◆ odakoz-odakoz-
málmál 「Rjóri-va koge cuita.」 „Odakozmált az
étel.” ◆ ráégráég 「Nabeni nikuga koge cuita.」 „Rá-
égett a hús a lábasra.”

kogecsakogecsa ◆ sötétbarnasötétbarna
kogecsairokogecsairo ◆ sötétbarnasötétbarna
kógeikógei ◆ iparművészetiparművészet ◆ iparművészetiiparművészeti ◇

kógeitenkógeiten iparművészetiiparművészeti kiállításkiállítás ◇ dentó-dentó-
kógeikógei hagyományos kézművességhagyományos kézművesség
kógeikógei ◆ szivárványszivárvány
kógeibidzsucukógeibidzsucu ◆ iparművészetiparművészet
kógeibidzsucukakógeibidzsucuka ◆ iparművésziparművész
kógeibidzsucukankógeibidzsucukan ◆ iparművészetiiparművészeti múzeummúzeum

kógeihakubucukankógeihakubucukan ◆ iparművészetiiparművészeti múze-múze-
umum
kógeihinkógeihin ◆ iparművészetiiparművészeti cikkcikk ◆ iparművé-iparművé-
szeti termékszeti termék
kógeihintenkógeihinten ◆ iparművészeti boltiparművészeti bolt
kógeikakógeika ◆ iparművésziparművész
kógeitenkógeiten ◆ iparművészeti kiállításiparművészeti kiállítás
kógekikógeki ◆ agresszióagresszió ◆ offenzívaoffenzíva 「Szeifuni
kógeki-o kuvaeta.」 „Offenzívát indított a kor-
mány ellen.” ◆ támadástámadás 「Omoigakenu tok-
orokara kógeki-o uketa.」 „Nem várt helyről ért
támadás.” ◇ kagakukógekikagakukógeki vegyivegyi támadástámadás
◇ kisúkógekikisúkógeki meglepetésszerűmeglepetésszerű támadástámadás ◇

gundzsikógekigundzsikógeki katonaikatonai agresszióagresszió ◇
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gundzsikógekigundzsikógeki katonaikatonai támadástámadás ◇ kógeki-kógeki-
oo kuvaerukuvaeru megtámadmegtámad 「Hósaszen-va higaisano
karadani kógeki-o kuvaeta.」 „A radioaktív sugár
megtámadta az áldozat szervezetét.” ◇ kógeki-okógeki-o
kuvaerukuvaeru támadásttámadást intézintéz 「Hakká-va konpjú-
tasiszutemuni kógeki-o kuvaeta.」 „A hekker tá-
madást intézett a számítógépes rendszer ellen.”
◇ kodzsinkógekikodzsinkógeki személyszemély ellenielleni támadástámadás ◇

szaibákógekiszaibákógeki kibertámadáskibertámadás 「Arupurobaidá-
va szaibá kógeki-o uketa.」 „Kibertámadás érte
az egyik internetszolgáltatót.” ◇ dzsisokógekidzsisokógeki
szótáralapúszótáralapú támadástámadás ◇ dzsibakukógekidzsibakukógeki
öngyilkosöngyilkos támadástámadás ◇ sindzsuvankógekisindzsuvankógeki
PearlPearl Harbor-iHarbor-i támadástámadás ◇ dzsinsinkógekidzsinsinkógeki
személyesszemélyes támadástámadás ◇ szenszeikógekiszenszeikógeki meg-meg-
előzőelőző csapáscsapás ◇ szókógekiszókógeki mindenminden erőterőt
mozgósítómozgósító támadástámadás 「Jószai-e no szókógeki」
„minden erőt mozgósító támadás a vár ellen” ◇

szokumenkógekiszokumenkógeki oldalbaoldalba támadástámadás 「Tekini
szokumenkógeki-o kaketa.」 „Oldalba támadtuk
az ellenséget.” ◇ csúkansakógekicsúkansakógeki középreközépre ál-ál-
lásoslásos támadástámadás ◇ csószeikógekicsószeikógeki koordináltkoordinált
támadástámadás ◇ doszukógekidoszukógeki terhelésesterheléses táma-táma-
dásdás ◇ haimenkógekihaimenkógeki hátbatámadáshátbatámadás ◇

hadzsókógekihadzsókógeki támadástámadás hullámokbanhullámokban ◇ hak-hak-
kákógekikákógeki hekkertámadáshekkertámadás 「Szábá-va hakká
kógeki-o uketa.」 „Hekkertámadás érte a szerve-
rünket.” ◇ burjokukógekiburjokukógeki fegyveresfegyveres táma-táma-
dásdás ◇ hósanókógekihósanókógeki sugártámadássugártámadás
kógekigunkógekigun ◆ támadó hadseregtámadó hadsereg
kógekikódókógekikódó ◆ agonisztikus viselkedésagonisztikus viselkedés
kógekimokuhjókógekimokuhjó ◆ támadástámadás célpontjacélpontja
「Gundzsisiszecuga kógekimokuhjótonatta.」
„Katonai létesítmény lett a támadás célpontja.”

kógeki-okógeki-o kuvaerukuvaeru ◆ megtámadmegtámad 「Hósaszen-
va higaisano karadani kógeki-o kuvaeta.」 „A ra-
dioaktív sugár megtámadta az áldozat szerveze-
tét.” ◆ támadásttámadást intézintéz 「Hakká-va konpjúta-
siszutemuni kógeki-o kuvaeta.」 „A hekker táma-
dást intézett a számítógépes rendszer ellen.”

kógekiszeikógekiszei ◆ agresszivitásagresszivitás
kógekiszeisinkógekiszeisin ◆ agresszivitásagresszivitás
kógekiszurukógekiszuru ◆ esikesik 「Gun-va tekini kógekisi-
ta.」 „A katonaság az ellenségnek esett.” ◆ meg-meg-
támadtámad 「Teki-o kógekiszuru.」 „Megtámadjuk
az ellenséget.” ◆ nekiesiknekiesik 「Dorobó-o kógekisi-
ta.」 „Nekiesett a betörőnek.” ◆ támadtámad 「Szeifu-
no szeiszaku-o kógekisita.」 „A kormány politiká-

ját támadta.” ◆ támadásttámadást intézintéz 「Jószai-o kó-
gekisita.」 „Támadást intézett a vár ellen.”

kógekitaikeikógekitaikei ◆ támadóalakzattámadóalakzat 「Butai-va
kógekitaikeini haitta.」 „Az osztag támadóalak-
zatba rendeződött.”

kógekitekinakógekitekina ◆ agresszívagresszív 「Kare-va kógeki-
tekina szeikakuda.」 „Agresszív természetű.” ◆

támadótámadó 「Kógekitekina kotoba-o cukatta.」
„Támadó nyelvezetet használt.”

kógekitekinikógekitekini ◆ támadóantámadóan
kogekuszaikogekuszai ◆ égettégett 「Daidokorokara koge ku-
szai nioigasita.」 „A konyhából égett szag érző-
dött.” ◆ égettégett szagúszagú 「Koge kuszai daidok-
oro」 „égett szagú konyha”

kogemekogeme ◆ kozmakozma ◆ odaégésodaégés
kógenkógen ◆ Kógen-korKógen-kor
kógenkógen ◆ kijelentéskijelentés ◆ kinyilvánításkinyilvánítás
kógenkógen ◆ fényforrásfényforrás
kógenkógen ◆ hízelgéshízelgés ◆ mézesmázosmézesmázos szavakszavak
「Kógen-o mocsiiru.」 „Mézesmázos szavakat
használ.”

kógenkógen ◆ nagyképűsködésnagyképűsködés
kógenkógen ◆ antigénantigén ◇ szosikitekigókógenszosikitekigókógen
hisztokompatibilitási antigénhisztokompatibilitási antigén
kógenkógen ◆ fennsíkfennsík 「Naszukógenni ikimaszu.」
„A Naszu-fennsíkra megyünk.” ◆ platóplató
kógenbjókógenbjó ◆ kollagénbetegségkollagénbetegség
kógencsitaikógencsitai ◆ felvidékfelvidék
kógenketteikikógenketteiki ◆ antigénantigén determinánsdetermináns ◆

epitópepitóp
kógenkótaihannókógenkótaihannó ◆ antigén-antitestantigén-antitest reak-reak-
cióció
kógen-o hakukógen-o haku ◆ nagyképűsködiknagyképűsködik
kógenreisokukógenreisoku ◆ hízelgő mosolyhízelgő mosoly
kogensikogensi ◆ KujüanKujüan
kógensicukógensicu ◆ kollagénkollagén
kógensitehabakaranaikógensitehabakaranai ◆ nagynagy arccalarccal kije-kije-
lentlent 「Katte atari maeto kógensite habakarana-
katta.」 „Nagy arccal kijelentette, hogy természe-
tes, hogy nyert.” ◆ nemnem átalljaátallja állítaniállítani
「Vairo-o uke totteinaito kógensite habakarana-
katta.」 „Nem átallotta azt állítani, hogy nem fo-
gadott el kenőpénzt.”

kógenszaikógenszai ◆ vízkeresztvízkereszt
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kógenszen-ikógenszen-i ◆ kollagénrostkollagénrost
kógenszurukógenszuru ◆ kijelentkijelent 「Issókekkonsinaito
kógensita.」 „Kijelentette, hogy sohasem fog
megházasodni.” ◆ kinyilvánítkinyilvánít 「Daietto-o kó-
gensita.」 „Kinyilvánította, hogy diétázni fog.” ◆

nyilvánosságnyilvánosság előttelőtt kijelentkijelent ◆ színtszínt vallvall
「Szeidzsika-va mediano szósza-o kógensita.」
„A politikus színt vallott a média manipulálásá-
ról.”

kogerakogera ◆ japán kis fakopáncsjapán kis fakopáncs
kogerukogeru ◆ barnárabarnára sülsül 「Gohanno kogeta bu-
bunga szuki.」 „A rizs barnára sült részét szere-
tem.” ◆ leégleég 「Nikuga kogeta.」 „Leégett a hús.”
◆ lesüllesül 「Paszutaga kogeta.」 „A tészta lesült.” ◆

megégmegég 「Jaiteiru nikuga kogeta.」 „A hús, amit
sütöttem, megégett.” ◆ odaégodaég 「Nikuga koge-
ta.」 „Odaégett a hús.” ◆ odakozmálodakozmál 「Dzsaga-
imoga kogeta.」 „Odakozmált a krumpli.” ◇ ja-ja-
kekogerukekogeru összeégösszeég 「Jake kogeta itai」 „össze-
égett holttest”

kógikógi ◆ előadáselőadás 「Daigakuno kógi-o kiita.」
„Egy előadást hallgattam az egyetemen.” ◇ kó-kó-
kaikógikaikógi nyilvánosnyilvános előadáselőadás ◇ kógi-okógi-o torutoru
hallgathallgat 「Daigakude bucurigakuno kógi-o totte-
iru.」 „Fizikát hallgatok az egyetemen.” ◇ súcsú-súcsú-
kógikógi intenzívintenzív kurzuskurzus ◇ dzsunkaikógidzsunkaikógi ván-ván-
dorelőadásdorelőadás
kógikógi ◆ barátságbarátság 「Kógi-o muszubu.」 „Barát-
ságot köt.”

kógikógi ◆ császáricsászári udvarudvar ◆ közügyközügy ◆ sóguná-sóguná-
tustus
kógikógi ◆ kifogásoláskifogásolás ◆ tiltakozástiltakozás
kógikógi ◆ jóságjóság
kógikógi ◆ szélesebbszélesebb értelmezésértelmezés ◆ tágabbtágabb ér-ér-
telmezéstelmezés
kógibunkógibun ◆ tiltakozó levéltiltakozó levél
kogicukerukogicukeru ◆ elérkezikelérkezik 「Nantoka kanszeini-
kogicuketa.」 „Nagy nehezen elérkeztünk a be-
fejezéshez.” ◆ elevezelevez 「Cugino funacuki
bamadebóto-o kogi cuketa.」 „Eleveztem a követ-
kező kikötőig.” ◆ elevickélelevickél 「Kekkonni kogi cu-
keta.」 „Elevickéltem a házasságig.” ◆ odaevezodaevez
「Bóto-o hotorini kogi cuketa.」 „Odaeveztem a
csónakot a partra.”

kogicunezakogicuneza ◆ Kis RókaKis Róka

kogidaszukogidaszu ◆ eveznievezni kezdkezd ◆ kievezkievez 「Umini
kogi daszu.」 „Kievez a tengerre.” ◇ micsinotai-micsinotai-
kainikogidaszukainikogidaszu ismeretlen vizekre evezismeretlen vizekre evez
kógidemokógidemo ◆ tiltakozó megmozdulástiltakozó megmozdulás
kógikacudókógikacudó ◆ tiltakozó mozgalomtiltakozó mozgalom
kóginkógin ◆ hangoshangos énekléséneklés ◆ hangoshangos szavalásszavalás
◇ hókakóginszuruhókakóginszuru elereszti a hangjátelereszti a hangját
kóginikógini ◆ tágabb értelembentágabb értelemben
kóginokógino ◆ tágabb értelemben vetttágabb értelemben vett
kóginótokóginóto ◆ előadásjegyzetelőadásjegyzet
kógi-okógi-o torutoru ◆ hallgathallgat 「Daigakude bucuriga-
kuno kógi-o totteiru.」 „Fizikát hallgatok az egye-
temen.”

kogireinakogireina ◆ ápoltápolt 「Kanodzso-va kogireina mi-
naridesita.」 „Ápolt külseje volt.” ◆ csinoscsinos
「Kogireinareszutoran-ni itta.」 „Csinos kis ét-
terembe mentünk.” ◆ takarostakaros 「Kanodzso-va
kogireina jófuku-o kiteita.」 „Takaros ruhában
volt.” ◆ tisztatiszta 「Kogireina hejani maneki ire-
ta.」 „Tiszta szobába vezetett.”

kógisicukógisicu ◆ előadóteremelőadóterem
kógisúkaikógisúkai ◆ tiltakozó gyűléstiltakozó gyűlés
kógiszarerukógiszareru ◆ elhangzikelhangzik 「Kore-va maeno
dzsugjódemo kógiszareta.」 „Ez már a múlt órán
elhangzott.”

kógiszeimeikógiszeimei ◆ tiltakozó nyilatkozattiltakozó nyilatkozat
kógiszurukógiszuru ◆ ágálágál 「Zózeini kógisita.」 „Az adó-
emelés ellen ágáltam.” ◆ kifogásolkifogásol
「Ródókumiai-va atarasii kiszokuni kógisita.」
„A szakszervezet kifogásolta az új törvényt.” ◆ til-til-
takoziktakozik 「Csinginno hiki szageni dankotosite
kógiszurucumorideszu.」 „A bércsökkentés miatt
határozottan tiltakozom.” ◇ ógoedekógiszuruógoedekógiszuru
hőzönghőzöng 「Ródósatacsi-va jaszui kjúrjóni ógoede
kógisita.」 „A munkások hőzöngtek az alacsony fi-
zetés miatt.”

kógiszurukógiszuru ◆ előadelőad 「Rekisino kógi-o sita.」
„Történelmet adott elő.” ◆ előadástelőadást tarttart
「Szenszei-va kógisita.」 „A tanár előadást tar-
tott.” ◇ kógiszarerukógiszareru elhangzikelhangzik 「Kore-va ma-
eno dzsugjódemo kógiszareta.」 „Ez már a múlt
órán elhangzott.”

kógiszutokógiszuto ◆ tiltakozó sztrájktiltakozó sztrájk
kogitanaikogitanai ◆ piszkospiszkos
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kogitekogite ◆ evezősevezős 「Bótono kogi te」 „csónak
evezőse”

kogittekogitte ◆ csekkcsekk 「Kogittede harau.」 „Csekkel
fizet.” ◇ kimeisikikogittekimeisikikogitte névrenévre szólószóló csekkcsekk
◇ fuvatarikogittefuvatarikogitte fedezetlen csekkfedezetlen csekk
kogittecsókogittecsó ◆ csekkfüzetcsekkfüzet
kógiundókógiundó ◆ tiltakozó mozgalomtiltakozó mozgalom
kógjókógjó ◆ iparosításiparosítás
kógjókógjó ◆ bemutatásbemutatás ◆ előadáselőadás ◆ szórakoz-szórakoz-
tatóipartatóipar ◇ intaikógjóintaikógjó búcsúelőadásbúcsúelőadás ◇ in-in-
taikógjótaikógjó búcsúmérkőzésbúcsúmérkőzés ◇ kaomiszekógjókaomiszekógjó
mindenkitmindenkit felvonultatófelvonultató előadáselőadás ◇ dzsizen-dzsizen-
kógjókógjó jótékonyságijótékonysági előadáselőadás 「Dzsizenkógjó-
o ucu.」 „Jótékonysági előadást tart.” ◇ dzsun-dzsun-
kaikógjókaikógjó vándorelőadásvándorelőadás ◇ tabikógjótabikógjó ván-ván-
dorelőadásdorelőadás ◇ csihókógjócsihókógjó vidékividéki előadáselőadás ◇

hirukógjóhirukógjó matinématiné ◇ fúkirikógjófúkirikógjó bemutatóbemutató
előadáselőadás
kógjókógjó ◆ gyáripargyáripar ◆ iparipar 「Kógjóno hatten」
„ipar fejlődése” ◆ műszakiműszaki 「Kógjógakkó」
„műszaki iskola” ◆ termelőipartermelőipar ◇ kagakukóg-kagakukóg-
jójó vegyiparvegyipar ◇ kaszeikógjókaszeikógjó vegyiparvegyipar ◇ ka-ka-
naikógjónaikógjó háziiparháziipar ◇ keikógjókeikógjó könnyűiparkönnyűipar
◇ kógjókókókógjókókó műszakiműszaki szakközépiskolaszakközépiskola ◇

kógjókótógakkókógjókótógakkó műszakiműszaki szakközépiskolaszakközépiskola
◇ zairaikógjózairaikógjó hagyományoshagyományos iparipar ◇ dzsú-dzsú-
kógjókógjó nehéziparnehézipar ◇ sujókógjósujókógjó kulcsfontos-kulcsfontos-
ságú iparságú ipar
kógjókógjó ◆ bányaiparbányaipar ◆ bányászatbányászat
kógjóankakógjóanka ◆ ipari melanizmusipari melanizmus
kógjócsiikikógjócsiiki ◆ iparvidékiparvidék
kógjócsikukógjócsiku ◆ ipari negyedipari negyed
kógjócsitaikógjócsitai ◆ iparvidékiparvidék ◇ rinkaikógjócsi-rinkaikógjócsi-
taitai tengerparti iparvidéktengerparti iparvidék
kógjódaigakukógjódaigaku ◆ műegyetemműegyetem ◆ műszakiműszaki
egyetemegyetem ◆ műszaki főiskolaműszaki főiskola
kógjódancsikógjódancsi ◆ ipari parkipari park ◆ ipartelepipartelep
kógjódezainákógjódezainá ◆ formatervezőformatervező
kógjodzsókógjodzsó ◆ gazdaggazdag halászterülethalászterület 「Kono
hen-va maguroga acumaru kógjodzsóninattei-
ru.」 „Ez tonhalakban gazdag halászterület.”

kógjógenrjókógjógenrjó ◆ ipari nyersanyagipari nyersanyag
kógjóhaiszuikógjóhaiszui ◆ ipari szennyvízipari szennyvíz
kógjóisókógjóisó ◆ ipari formatervezésipari formatervezés
kógjójószuikógjójószui ◆ ipari vízipari víz

kógjókakógjóka ◆ átdolgozásátdolgozás ◆ színreszínre alkalmazásalkalmazás

kógjókakógjóka ◆ iparosításiparosítás ◆ iparosodásiparosodás
kógjókacsikógjókacsi ◆ jegybevételjegybevétel
kógjókaikógjókai ◆ szórakoztatóiparszórakoztatóipar
kógjókaszurukógjókaszuru ◆ iparosítiparosít 「Nógjó-o kógjóka-
sita.」 „Iparosította a mezőgazdaságot.”

kógjókecujakukógjókecujaku ◆ véralvadásgátlóvéralvadásgátló ◆ véral-véral-
vadásgátló szervadásgátló szer
kógjókecuszeikógjókecuszei ◆ véralvadásgátlóvéralvadásgátló
kógjókecuzaikógjókecuzai ◆ véralvadásgátlóvéralvadásgátló ◆ véral-véral-
vadásgátló szervadásgátló szer
kógjókenkógjóken ◆ bemutatási jogbemutatási jog ◆ vetítési jogvetítési jog
kógjókikakukógjókikaku ◆ ipari szabványipari szabvány
kógjókojakukógjókojaku ◆ alvadásgátlóalvadásgátló
kógjókókókógjókókó ◆ műszaki szakközépiskolaműszaki szakközépiskola
kógjókokukógjókoku ◆ ipariipari országország ◆ iparosodottiparosodott or-or-
szágszág
kógjókótógakkókógjókótógakkó ◆ műszakiműszaki szakközépisko-szakközépisko-
lala
kógjókozaikógjókozai ◆ alvadásgátlóalvadásgátló
kógjokukógjoku ◆ jadeitjadeit ◆ jádekőjádekő ◆ zsédkőzsédkő
kógjokukógjoku ◆ korundkorund
kógjokukógjoku ◆ topáztopáz
kógjokukógjoku ◆ jonatánalmajonatánalma ◆ rubinrubin
kógjónocsúsincsikógjónocsúsincsi ◆ ipari központipari központ
kógjónusikógjónusi ◆ impresszárióimpresszárió
kógjórobottokógjórobotto ◆ ipari robotipari robot
kógjósikógjósi ◆ impresszárióimpresszárió
kógjószeihinkógjószeihin ◆ ipari termékipari termék
kógjószensinkokukógjószensinkoku ◆ iparilagiparilag fejlettfejlett or-or-
szágszág
kógjószurukógjószuru ◆ bemutatbemutat 「Kono geki-va kun-
idzsúde kógjószareteimasita.」 „A darabot az or-
szágban több helyen bemutatták.”

kógjótosikógjótosi ◆ iparvárosiparváros
kogokogo ◆ régiesrégies szószó 「Kogodzsiten」 „régies
szavak szótára” ◆ régirégi mondásmondás 「Kogoni ivaku
bunha hitonari.」 „Régi mondás szerint, az írás
sokat elárul az emberről.”

kogókogó ◆ veteránveterán 「Kogócsímu」 „veterán csa-
pat”
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kógokógo ◆ váltakozásváltakozás
kógokógo ◆ beszéltbeszélt nyelvnyelv ◆ köznyelvköznyelv 「Gendai-
kógo」 „modern köznyelv” ◆ társalgási nyelvtársalgási nyelv
kógókógó ◆ császárnécsászárné
kógókógó ◆ közösülésközösülés
kógobunkógobun ◆ köznyelvi szövegköznyelvi szöveg
kogoekogoe ◆ halkhalk hanghang ◇ kogoedekogoede halkanhalkan
「Kanodzso-va kogoede hanasita.」 „Halkan be-
szélt.”

kogoedekogoede ◆ halkanhalkan 「Kanodzso-va kogoede ha-
nasita.」 „Halkan beszélt.”

kogoedzsinukogoedzsinu ◆ halálra fagyhalálra fagy
kogoerukogoeru ◆ átfagyátfagy 「Kogoeteitahómureszuni
atatakai ocsa-o ageta.」 „Forró teát adott az átfa-
gyott hajléktalannak.” ◆ átfázikátfázik 「Szamuszade
tega kogoeta.」 „A hidegben átfázott a kezem.” ◆

csonttácsonttá fagyfagy 「Danbónonai hejade kogoeta.」
„Csonttá fagytam a fűtetlen lakásban.” ◆ dideregdidereg
「Danbónonai hejade kogoeteita.」 „Dideregtem
a fűtetlen lakásban.” ◆ lefagylefagy 「Asiga kogoeru-
hodo szamukatta.」 „Olyan hideg volt, hogy lefa-
gyott a lábam.” ◆ összefagyösszefagy 「Tozansa-va ko-
goeta.」 „A hegymászó összefagyott.”

kogoesinukogoesinu ◆ halálrahalálra fagyfagy 「Hómureszu-va
kogoe sinda.」 „A hajléktalan halálra fagyott.” ◆

kihűlkihűl 「Tozanka-va kogoe sindesimatta.」 „A
hegymászók kihűltek.”

kogoeteirukogoeteiru ◆ fagyosfagyos 「Kogoeteiru te-o atata-
meta.」 „Megmelengettem a fagyos kezemet.”

kógóheikakógóheika ◆ császárné őfelségecsászárné őfelsége
kógojakukógojaku ◆ közérthető fordításközérthető fordítás
kógokócúkógokócú ◆ váltottváltott irányúirányú közlekedésközlekedés
「Dórokódzsinotame kógokócúninatta.」 „Az út-
javítás miatt váltott irányú közlekedés volt.”

kogomejukikogomejuki ◆ porhóporhó
kógómenkógómen ◆ rágófelületrágófelület
kógonikógoni ◆ felváltvafelváltva 「Nisoku-o kógoni cukat-
ta.」 „Felváltva használt két színt.”

kógoniszurukógoniszuru ◆ váltakozikváltakozik 「Kuruma-va ih-
saszende kógoni hasitteita.」 „Egy sávon, válta-
kozva haladt a forgalom.”

kógonokógono ◆ váltakozóváltakozó 「Szakunipenki-o nuru
szai, kógoni iro-o cukatta.」 „A kerítéslécek fes-
tésénél váltakozó színeket használt.” ◆ váltottváltott

「Kaban-o mocu te-o kógoni kaeta.」 „Váltott
kézzel fogtam a táskát.”

kógósiikógósii ◆ áhítatotáhítatot keltőkeltő 「Kógósii baso」
„áhítatot keltő hely” ◆ isteniisteni 「Kógósii hikari」
„isteni fény” ◆ magasztosmagasztos 「Kógósii kao」
„magasztos tekintet” ◆ mennyeimennyei 「Kógósii koe」
„mennyei hang”

kógószeikógószei ◆ fotoszintézisfotoszintézis ◇ dzsinkókógó-dzsinkókógó-
szeiszei mesterséges fotoszintézismesterséges fotoszintézis
kógószeisikiszokógószeisikiszo ◆ fotoszintetikusfotoszintetikus pig-pig-
mentment
kógotaikógotai ◆ kölcsönöskölcsönös igealakigealak ◆ kölcsönöskölcsönös
igenemigenem
kogotokogoto ◆ zsörtölődészsörtölődés
kogoto-okogoto-o iuiu ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Kareno sigot-
oburini kogoto-o itta.」 „Panaszkodtam a mun-
kájára.” ◆ zsörtölődikzsörtölődik 「Sútome-va hinikuja
kogoto-o iu.」 „Az anyósom gúnyolódik és zsörtö-
lődik.”

kogukogu ◆ evezevez 「Bóto-o kogu.」 „Csónakot evez.”
◆ hajthajt 「Dzsitensa-o koida.」 „Hajtottam a bi-
ciklit.” ◆ tekerteker 「Dzsitensa-o koida.」 „Teker-
tem a biciklit.” ◇ kogidaszukogidaszu kievezkievez 「Umini
kogi daszu.」 „Kievez a tengerre.” ◇ fune-ofune-o kogukogu
csónakotcsónakot evezevez ◇ fune-ofune-o kogukogu elszundikálelszundikál
◇ pedaru-opedaru-o kogukogu pedálozikpedálozik 「Szaikuringude
icsinicsidzsúpedaru-o koida.」 „A biciklitúrán
egész nap pedáloztam.” ◇ ro-o koguro-o kogu evezevez
kógukógu ◆ barkácsszerszámbarkácsszerszám ◆ megmunkáló-megmunkáló-
szerszámszerszám ◆ szerszámszerszám ◇ kakókógukakókógu megmun-megmun-
káló szerszámkáló szerszám ◇ sukógusukógu kéziszerszámkéziszerszám
kógúkógú ◆ jójó bánásmódbánásmód ◆ melegmeleg fogadtatásfogadtatás
「Susó-va doicu-o hómonsite kógú-o uketa.」 „A
Németországba látogatott miniszterelnök meleg
fogadtatásban részesült.” ◇ kógúszurukógúszuru jóljól bá-bá-
niknik 「Kono kaisa-va sain-o kógúszuru.」 „Ennél
a vállalatnál jól bánnak a dolgozókkal.” ◇ kóg-kóg-
úszuruúszuru melegenmelegen fogadfogad 「Hakendan-va kóg-
úszareta.」 „A küldöttséget melegen fogadták.”

kógúkógú ◆ császári palotacsászári palota
kógubakokógubako ◆ szerszámos dobozszerszámos doboz
kogucsikogucsi ◆ kiindulópontkiindulópont ◆ kiskis tételtétel 「Kogu-
csino csúmon-o sita.」 „Kis tételben rendeltem.”
◆ metszetmetszet ◆ nyitjanyitja valaminekvalaminek ◆ vágottvágott fe-fe-
lületlület ◆ végvég
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kogucsikogucsi ◆ bütübütü ◆ faanyagfaanyag minőségeminősége ◆ fábólfából
készültkészült szatyorfülszatyorfül ◆ keresztbekeresztbe vágottvágott fa-fa-
felületfelület ◆ végfavégfa
kogucsicsúmonkogucsicsúmon ◆ kis tételű megrendeléskis tételű megrendelés
kogucsikiriniszurukogucsikiriniszuru ◆ apróra vágapróra vág
kogucsinoakinaikogucsinoakinai ◆ kiskis tételbentételben kereske-kereske-
désdés
kogucsi-o kikukogucsi-o kiku ◆ osztja az észtosztja az észt
kogucsitorihikikogucsitorihiki ◆ kis tételű ügyletkis tételű ügylet
kóguirekóguire ◆ szerszámos dobozszerszámos doboz
kogumakoguma ◆ bocsbocs ◆ medvebocsmedvebocs
kogumazakogumaza ◆ KisgöncölKisgöncöl ◆ Kis MedveKis Medve
kógunkógun ◆ katonaikatonai menetmenet ◆ rohamtempórohamtempó ◇

ippakukógunippakukógun éjszakaiéjszakai menetmenet ◇ kjókógunkjókógun
erőltetett meneterőltetett menet
kógunkógun ◆ császári hadseregcsászári hadsereg
kogunfuntókogunfuntó ◆ magányos küzdelemmagányos küzdelem
kogunfuntószurukogunfuntószuru ◆ elszigeteltenelszigetelten küzdküzd
「Kono butai-va kogunfuntósita.」 „A csapat el-
szigetelten küzdött.” ◆ magányosanmagányosan küzdküzd
「Gunkan-va kogunfuntósita.」 „A hadihajó ma-
gányosan küzdött.” ◆ magáramagára hagyvahagyva küzdküzd
「Sokubade daremo taszuketekurenakute, kogun-
funtósiteiru.」 „Senki sem segít, magamra hagyva
küzdök a munkahelyemen.”

kógunszurukógunszuru ◆ haladhalad előreelőre 「Guntai-va koba-
siride kógunsita.」 „A katonák kocogva haladtak
előre.” ◆ menetelmenetel 「Heisitacsi-va kógunsita.」
„A katonák meneteltek.”

kógusikógusi ◆ parfümkészítőparfümkészítő
kógúszurukógúszuru ◆ jóljól bánikbánik 「Kono kaisa-va sain-
o kógúszuru.」 „Ennél a vállalatnál jól bánnak a
dolgozókkal.” ◆ melegenmelegen fogadfogad 「Hakendan-
va kógúszareta.」 „A küldöttséget melegen fogad-
ták.”

kóhakóha ◆ fényhullámfényhullám
kóhakóha ◆ bikabika kereskedőkereskedő ◆ gazdasági-gazdasági-
politikaipolitikai újságíróújságíró ◆ határozottsághatározottság 「Nan-
paka kóha」 „puhányság vagy határozottság” ◆

keménykemény legénylegény ◆ keményvonalaskeményvonalas 「Kóharos-
zen」 „keményvonalas irány”

kohabanakohabana ◆ kiskis léptűléptű 「Kohabana sinpo-
datta.」 „Kis léptű fejlődés volt.”

kóhacukóhacu ◆ későbbikésőbbi indulóinduló 「Szenpacudensato
kóhacudensa」 „előbb és később induló vonat” ◆

későbbikésőbbi piacrapiacra kerüléskerülés 「Kóhacuno szeihin」
„később piacra került termék” ◆ későbbkésőbb kezdőkezdő
「Kóhacuméká」 „később gyártani kezdő válla-
lat” ◇ szaikóhacuszaikóhacu legutolsónak induláslegutolsónak indulás
kóhacukóhacu ◆ betegedésibetegedési hajlamhajlam ◆ tipikustipikus je-je-
lentkezéslentkezés
kóhacuhinkóhacuhin ◆ generikumgenerikum
kóhacuijakuhinkóhacuijakuhin ◆ generikumgenerikum ◆ generikusgenerikus
gyógyszergyógyszer ◆ lejártlejárt szabadalmúszabadalmú gyógyszergyógyszer

kóhacunenreikóhacunenrei ◆ veszélyeztetettveszélyeztetett korkor
「Ganno kóhacunenreini haitta.」 „Abba a korba
ért, amit leginkább veszélyeztet a rákbetegség.”

kóhacuszurukóhacuszuru ◆ leginkábbleginkább veszélyeztetveszélyeztet
「Danszeini kóhacuszuru sikkandeszu.」 „Ez a
betegség leginkább a férfiakat veszélyezteti.” ◆ ti-ti-
pikusanpikusan jelentkezikjelentkezik 「Kono bjóki-va asini kó-
hacuszuru.」 „Ez a betegség tipikusan a lábon je-
lentkezik.”

kóhacutaikóhacutai ◆ későbbkésőbb indulóinduló csapatcsapat
「Kóhacutai-va szenpacutaini górjúsita.」 „A ké-
sőbb induló csapat csatlakozott az előbb indulók-
hoz.”

kohagurumakohaguruma ◆ kis fogaskerékkis fogaskerék
kóhaikóhai ◆ pusztításpusztítás 「Szenszónijoru kóhaino
kaifuku-va muzukasikatta.」 „A háború okozta
pusztítás után nehezen állt talpra az ország.” ◆

pusztuláspusztulás 「Kunino kóhaiburi-o mikaneteiru.」
„Nem bírom nézni az ország pusztulását.”

kóhaikóhai ◆ felemelkedésfelemelkedés ésés bukásbukás 「Kokkano
kóhai」 „ország felemelkedése és bukása” ◆ tün-tün-
döklésdöklés ésés bukásbukás 「Bunmeino kóhai」 „civilizá-
ció tündöklése és bukása”

kóhaikóhai ◆ alsóévesalsóéves 「Kóhaino szeito」 „alsóéves
diák” ◆ fiatalabbfiatalabb 「Kóhaino sidó」 „fiatalab-
bak betanítása” ◆ ifjabbifjabb 「Kóhaiszensu」 „if-
jabb játékos” ◆ ifjoncifjonc 「Kóhaino gundzsin」 „if-
jonc katona” ◆ juniorjunior ◆ későbbkésőbb felvettfelvett
「Kóhai-o hiki tateta.」 „Pátyolgattam a később
felvett kollégámat.” ◆ későbbkésőbb születettszületett
「Kare-va bokujori szannen kóhaidakaramada
karadaga csiiszai.」 „Később született, ezért ke-
vésbé tapasztalt.” ◆ utánpótlásutánpótlás 「Kóhaino iku-
szei」 „utánpótlás nevelése”

kóhaikóhai ◆ figyelmességfigyelmesség 「Gokóhai-o tamari orei
mósi agemaszu.」 „Köszönöm az állandó figyel-
mességét!”
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kóhaikóhai ◆ hamuesőhamueső ◆ pernyepernye
kóhaikóhai ◆ hibridizációhibridizáció ◆ hibridizáláshibridizálás ◆ ke-ke-
resztezésresztezés ◇ ikeikóhaiikeikóhai idegenidegen megterméke-megterméke-
nyítésnyítés ◇ ikeikóhaiikeikóhai kültenyésztéskültenyésztés ◇ ikeikó-ikeikó-
haihai exogámiaexogámia ◇ iruikóhaiiruikóhai diszasszortatívdiszasszortatív
párosodáspárosodás ◇ gaikóhaigaikóhai kültenyésztéskültenyésztés ◇ ga-ga-
ikóhaiikóhai nemnem rokonrokon keresztezéskeresztezés ◇ kinsinkó-kinsinkó-
haihai beltenyésztésbeltenyésztés ◇ kinsinkóhaikinsinkóhai rokonke-rokonke-
resztezésresztezés ◇ szentakukóhaiszentakukóhai válogatóválogató pá-pá-
rosodásrosodás ◇ dóruikóhaidóruikóhai asszortatívasszortatív pároso-pároso-
dásdás ◇ dóruikóhaidóruikóhai válogatóválogató párosodáspárosodás ◇ tó-tó-
enkóhaienkóhai távolitávoli hibridizációhibridizáció ◇ naikóhainaikóhai ro-ro-
konkeresztezéskonkeresztezés ◇ nin-ikóhainin-ikóhai randomrandom páro-páro-
sodássodás ◇ nin-ikóhainonin-ikóhaino pánmiktikuspánmiktikus ◇ hinsu-hinsu-
kankóhaikankóhai kereszt-megtermékenyítéskereszt-megtermékenyítés
kóhaigatakóhaigata ◆ párosodási típuspárosodási típus
kóhaigensókóhaigensó ◆ fajkereszteződésfajkereszteződés
kóhaikabukóhaikabu ◆ halasztotthalasztott fizetésűfizetésű részvényrészvény

kóhaikihaszszeikóhaikihaszszei ◆ posztembrionálisposztembrionális fejlő-fejlő-
désdés
kóhaikinokóhaikino ◆ posztembrionálisposztembrionális
kóhaisitakóhaisita ◆ lepusztultlepusztult 「Kóhaisita mori.」
„Lepusztult erdő.” ◆ nemtörődömnemtörődöm 「Kóhaisita
szeikacu-o okutteiru.」 „Nemtörődöm életet él.”
◆ züllöttzüllött 「Kóhaisita otoko」 „züllött férfi”

kóhaisukóhaisu ◆ hibrid fajhibrid faj ◆ keresztezett fajkeresztezett faj
kóhaiszaszerukóhaiszaszeru ◆ bomlasztbomlaszt 「Majaku-va
sakai-o kóhaiszaszeru.」 „A kábítószer bomlasztja
a társadalmat.”

kóhaiszaszerukóhaiszaszeru ◆ keresztezkeresztez 「Nisuruino
sokubucu-o kóhaiszaszeta.」 „Két növényt ke-
resztezett.”

kóhaiszurukóhaiszuru ◆ lepusztullepusztul 「Kóhaisita macsika-
do.」 „Lepusztult városrész.” ◆ pusztulpusztul 「Sza-
bireta macsino tatemono-va kóhaisiteiru.」 „A ki-
halt városban pusztulnak az épületek.” ◆ rothadrothad
「Kareno kokoro-va kóhaisiteiru.」 „Rothadt a
lelke.” ◇ kóhaiszaszerukóhaiszaszeru bomlasztbomlaszt 「Majaku-
va sakai-o kóhaiszaszeru.」 „A kábítószer bom-
lasztja a társadalmat.”

kóhaitókabukóhaitókabu ◆ magas osztalékú részvénymagas osztalékú részvény
kohakukohaku ◆ borostyánborostyán 「Musiiri kohaku」 „bo-
rostyán bezárt rovarral” ◆ borostyánkőborostyánkő
kóhakukóhaku ◆ piros és fehérpiros és fehér ◆ vörös és fehérvörös és fehér

kóhakudzsiaikóhakudzsiai ◆ kétcsapatoskétcsapatos mérkőzésmérkőzés ◆

pirosak és fehérek mérkőzésepirosak és fehérek mérkőzése
kohakuirokohakuiro ◆ borostyánszínborostyánszín
kohakuironokohakuirono ◆ borostyánszínűborostyánszínű
kohakuszankohakuszan ◆ borostyánkősavborostyánkősav ◆ bután-bután-
dikarbonsavdikarbonsav ◆ butándisavbutándisav ◆ szukcinátszukcinát
kóhakuszenkóhakuszen ◆ kétcsapatoskétcsapatos mérkőzésmérkőzés ◆ pi-pi-
rosak és fehérek mérkőzéserosak és fehérek mérkőzése
kohankohan ◆ tóparttópart 「Kohan-o szanpositeita.」 „A
tóparton sétáltam.”

kóhankóhan ◆ fedélzetfedélzet
kóhankóhan ◆ másodikmásodik felefele 「Nidzsúszeikino kó-
han」 „huszadik század második fele” ◆ másodikmásodik
félidőfélidő 「Kóhandecsímu-va iki kaetta.」 „A má-
sodik félidőben életre kelt a csapat.”

kóhankóhan ◆ tárgyalástárgyalás 「Keidzsidzsikenno kó-
han」 „bűnügyi tárgyalás”

kóhankóhan ◆ nagynagy területterület 「Higaiga kóhanni ojon-
da.」 „A kár nagy területre kiterjedt.”

kóhankóhan ◆ bőrpírbőrpír ◆ bőrvörösségbőrvörösség ◇ denszen-denszen-
szeikóhanszeikóhan lepkehimlőlepkehimlő
kóhanakóhana ◆ határozotthatározott
kóhancsókóhancsó ◆ fedélzetmesterfedélzetmester
kóhangakóhanga ◆ szitanyomásszitanyomás ◆ szitanyomtatásszitanyomtatás

kóhan-ikóhan-i ◆ nagynagy területterület 「Dzsisinno higai-va
kóhan-ini hirogatteita.」 „A földrengés okozta ká-
rok nagy területre terjedtek ki.”

kóhan-idekóhan-ide ◆ szélesszéles körzetbenkörzetben 「Kono
hószókjoku-va kóhan-ide dzsusindekiru.」 „Az
adó jele széles körzetben fogható.”

kóhan-inkóhan-in ◆ matrózmatróz
kóhan-inivatarukóhan-inivataru ◆ kiterjedtkiterjedt 「Kóhan-ivataru
szaigai」 „kiterjedt katasztrófa”

kóhan-inokóhan-ino ◆ kiterjedtkiterjedt 「Kóhan-ino naisuk-
kecu」 „kiterjedt belsővérzés”

kóhan-inszacukóhan-inszacu ◆ stencilnyomtatásstencilnyomtatás
kóhan-inszacukikóhan-inszacuki ◆ stencilgépstencilgép
kóhankikóhanki ◆ másodikmásodik felénekfelének időszakaidőszaka
「Dzsinszeino zenhankito kóhanki」 „élet első és
második fele” ◆ második félévmásodik félév
kóhan-nakóhan-na ◆ kiterjedtkiterjedt 「Kóhanna csiiki」 „ki-
terjedt térség” ◆ szélesszéles körűkörű 「Kóhanna si-
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dzsi」 „széles körű támogatás” ◆ szerteágazószerteágazó
「Kóhanna csisiki」 „szerteágazó ismeretek”

kóhan-nivatarukóhan-nivataru ◆ kiterjedtkiterjedt 「Kóhanni
vataruszábiszu-o teikjósiteiru.」 „Kiterjedt szol-
gáltatást nyújt.” ◆ messzemenőmesszemenő 「Kóhanni va-
taru henkó-o keikakusiteiru.」 „Messzemenő vál-
toztatásokat tervez.”

kóhanpacunokóhanpacuno ◆ ruganyosruganyos
「Kóhanpacunomattoreszu-o cukau.」 „Ruga-
nyos matracot használok.”

kóhanszeikóhanszei ◆ élete második feleélete második fele
kóhanszenkóhanszen ◆ másodikmásodik félidőfélidő 「Zenhanszento
kóhanszen」 „első és második félidő”

koharubijorikoharubijori ◆ vénasszonyok nyaravénasszonyok nyara
kohazekohaze ◆ zárókapocszárókapocs
kóheikóhei ◆ Kóhei-korKóhei-kor
kóheikóhei ◆ pártatlanságpártatlanság ◇ fukóheifukóhei igazság-igazság-
talanságtalanság 「Kore-o fukóheini omou.」 „Ezt igaz-
ságtalanságnak tartom.” ◇ fukóheifukóhei elfogult-elfogult-
ságság
kóheikóhei ◆ utászutász
kóheidaitaikóheidaitai ◆ műszakiműszaki zászlóaljzászlóalj ◆ utászutász
zászlóaljzászlóalj
kóheimusikóheimusi ◆ elfogulatlanságelfogulatlanság ◆ pártatlan-pártatlan-
ságság
kóheinakóheina ◆ elfogulatlanelfogulatlan 「Szaibanso-va kóhei-
na kecudan-o kudasita.」 „A bíróság elfogulatlan
döntést hozott.” ◆ fairfair ◆ igazságosigazságos 「Kóheina
hankecu-o sita.」 „Igazságos döntést hozott.” ◆

korrektkorrekt 「Keijaku-va kóheidatta.」 „A szerződés
korrekt volt.” ◆ pártatlanpártatlan 「Sinpan-va kóhei-
datta.」 „A versenybíró pártatlan volt.”

kóheinikóheini ◆ elfogulatlanulelfogulatlanul 「Szenszei-va
szeitotacsi-o kóheini acukau.」 „A tanár elfogu-
latlanul bánik a diákokkal.” ◆ igazságosanigazságosan
「Kéki-o kóheini vaketa.」 „Igazságosan elosztot-
tuk a tortát.” ◆ pártatlanulpártatlanul 「Sinpan-va siai-o
kóheini hanteisita.」 „A bíró pártatlanul ítélkezett
a mérkőzésen.”

kóheiszeikóheiszei ◆ tisztaságtisztaság 「Szenkjono kóhei-
szei」 „választások tisztasága”

kóhekiszaibókóhekiszaibó ◆ keményszövet-sejtkeményszövet-sejt ◆

szklereidaszklereida
kóhekiszosikikóhekiszosiki ◆ keményszövetkeményszövet ◆ szkle-szkle-
renchimarenchima

kohenkohen ◆ bal oldali gyerek-gyökbal oldali gyerek-gyök
kóhenkóhen ◆ befejezőbefejező részrész 「Renzokudoramano
kóhen」 „tévésorozat befejező része” ◆ utolsóutolsó
részrész
kóhenszaibókóhenszaibó ◆ sztómiumsztómium
kóhenszaibókóhenszaibó ◆ zárósejtzárósejt
kóhikóhi ◆ államiállami kiadáskiadás ◆ közösközös költségköltség 「Si-
hito kóhi」 „saját és közös költség” ◆ közpénzközpénz
kóhikóhi ◆ császárnécsászárné ◆ királynőkirálynő
kóhikóhi ◆ építési költségépítési költség
kóhíkóhí ◆ kávékávé 「Kóhí-o ireru.」 „Kávét főz.” ◇

aiszu-kóhíaiszu-kóhí jegesjeges kávékávé ◇ inszutanto-kóhíinszutanto-kóhí
instantinstant kávékávé ◇ kankóhíkankóhí dobozosdobozos kávékávé ◇

daijókóhídaijókóhí pótkávépótkávé ◇ dorippu-kóhídorippu-kóhí hosszúhosszú
kávékávé ◇ dorippu-kóhídorippu-kóhí csepegtetettcsepegtetett kávékávé ◇

dorippu-kóhídorippu-kóhí filteresfilteres kávékávé ◇ burendokóhíburendokóhí
kávékeverékkávékeverék ◇ hotto-kóhíhotto-kóhí forróforró kávékávé ◇

miruku-kóhímiruku-kóhí tejeskávétejeskávé ◇ regjurá-kóhíregjurá-kóhí nor-nor-
mál kávémál kávé
kóhí-burékukóhí-buréku ◆ kávészünetkávészünet
kóhicukóhicu ◆ keménykemény végűvégű íróeszközíróeszköz 「Móhicuto
kóhicu」 „ecset és kemény végű íróeszköz”

kohicudzsikohicudzsi ◆ báránybárány ◆ kisbáránykisbárány
kóhídzsavankóhídzsavan ◆ kávéscsészekávéscsésze
kóhíjakóhíja ◆ eszpresszóeszpresszó
kóhíjaszankóhíjaszan ◆ kávézókávézó
kóhí-kappukóhí-kappu ◆ kávéscsészekávéscsésze
kohikaribógokohikaribógo ◆ fotoprotektívfotoprotektív
kóhí-magukóhí-magu ◆ kávésbögrekávésbögre
kóhímamekóhímame ◆ kávébabkávébab ◆ kávészemkávészem
kóhímasinkóhímasin ◆ kávégépkávégép
kóhí-mékákóhí-méká ◆ kávéfőzőkávéfőző 「Kóhímékádekóhí-o
iremaszu.」 „A kávéfőzővel csinálok kávét.”

kóhí-mirukóhí-miru ◆ kávédarálókávédaráló
kóhinkóhin ◆ kormányvendégkormányvendég
kóhindokóhindo ◆ nagy gyakoriságnagy gyakoriság
kóhindokumikaekóhindokumikae ◆ nagynagy gyakoriságúgyakoriságú re-re-
kombinációkombináció
kóhin-inokóhin-ino ◆ jójó minőségűminőségű 「Kóhin-ino ocsa」
„jó minőségű tea”

kóhin-iterebikóhin-iterebi ◆ nagy felbontású tévénagy felbontású tévé
kóhinsicukóhinsicu ◆ jó minőségjó minőség
kóhí-o nomukóhí-o nomu ◆ kávézikkávézik
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kóhí-pottokóhí-potto ◆ kávéskannakávéskanna
kóhí-soppukóhí-soppu ◆ kávéboltkávébolt ◆ kávézókávézó
kóhí-szettokóhí-szetto ◆ kávékészletkávékészlet
kóhí-szupúnkóhí-szupún ◆ kávéskanálkávéskanál
kóhiszutamin-jakukóhiszutamin-jaku ◆ antihisztaminantihisztamin
kóhiszutaminzaikóhiszutaminzai ◆ antihisztaminantihisztamin
kóhí-szutandokóhí-szutando ◆ büfébüfé ◆ gyorskávézógyorskávézó
kóhítenkóhíten ◆ kávézókávézó
kóhívankóhívan ◆ kávéscsészekávéscsésze
kohjókohjó ◆ apró termetapró termet
kóhjókóhjó ◆ kritikakritika
kóhjókóhjó ◆ önön kritikájakritikája 「Gokóhjó-o itadaki, ar-
igatógozaimaszu.」 „Köszönöm szépen a kritiká-
ját!”

kóhjókóhjó ◆ jégesőjégeső
kóhjókóhjó ◆ közzétételközzététel ◆ nyilvánosságranyilvánosságra ho-ho-
zászás
kóhjókóhjó ◆ jójó hírnévhírnév 「Kóhjó-o hakusita.」 „Jó
hírnévre tett szert.” ◆ közkedveltségközkedveltség 「Sin-
hacubaino sóhin-va kóhjó-o eta.」 „Az új termék
közkedvelt lett.” ◆ pozitívpozitív értékelésértékelés 「Kareno
szakuhin-va kóhjódatta.」 „Pozitívan értékelték a
művét.” ◇ daikóhjódaikóhjó nagynagy tetszéstetszés 「Kareno
kóen-va daikóhjó-o hakusita.」 „Az előadása nagy
tetszést aratott.”

kóhjódearukóhjódearu ◆ kedvezőenkedvezően értékelértékel 「Szeifuno
szeiszaku-va kóhjódatta.」 „Kedvezően értékelték
a kormány politikáját.” ◆ kedvezőenkedvezően fogadfogad
「Atarasii szeihin-va kóhjódatta.」 „Kedvezően
fogadták az új terméket.” ◆ közkedveltközkedvelt
「Konoreszutoran-va kóhjódearu.」 „Ez az étte-
rem közkedvelt.” ◆ tetszésttetszést aratarat 「Kóen-va
kóhjódatta.」 „Az előadás tetszést aratott.”

kóhjónakóhjóna ◆ népszerűnépszerű 「Konoomocsa-va kodo-
moni kóhjódatta.」 „Ez a játék népszerű volt a
gyerekek körében.”

kóhjószurukóhjószuru ◆ véleménytvéleményt mondmond 「Szakuhinni-
cuite szubarasiito kóhjósita.」 „Az alkotásról véle-
ményt mondott, elkápráztatónak nevezte.”

kóhjószurukóhjószuru ◆ megírmegír 「Szubeteno zassi-va
szononjúszu-o kóhjósita.」 „Az összes újság meg-
írta a hírt.” ◆ megnevezmegnevez 「Furjóhin-o szeizósite-
ita kaisa-va mada kóhjószareteinai.」 „A hibás al-
katrészt gyártó céget nem nevezték meg.” ◆ nyil-nyil-

vánosságravánosságra hozhoz 「Dzsidzsicu-o kóhjósita.」
„Nyilvánosságra hozta az igazságot.” ◆ publikálpublikál
「Tókeikjoku-va détá-o kóhjósita.」 „A statiszti-
kai hivatal adatokat publikált.”

kóhokóho ◆ jelölésjelölés ◆ jelöltjelölt 「Daitórjókóho」 „el-
nökjelölt” ◇ ateumakóhoateumakóho áljelöltáljelölt ◇ kónin-kónin-
nokóhonokóho utódjelöltutódjelölt ◇ kóhonitacukóhonitacu jelöltetijelölteti
magátmagát 「Szenkjode kóhoni tatta.」 „Jelöltette
magát a választáson.” ◇ dzsoszeikóhodzsoszeikóho nőinői je-je-
löltlölt ◇ daitórjókóhodaitórjókóho elnökjelöltelnökjelölt ◇ tairicu-tairicu-
kóhokóho ellenjelöltellenjelölt 「Tairicukóho-o jóricuszu-
ru.」 „Ellenjelöltet indít.” ◇ hómacukóhohómacukóho je-je-
lentéktelenlentéktelen jelöltjelölt ◇ hómacukóhohómacukóho esélyte-esélyte-
lenlen jelöltjelölt ◇ júsókóhonojúsókóhono esélyesesélyes 「Kono
sumokude-va karega júsókóhodeszu.」 „Ebben a
sportágban ő az esélyes.” ◇ júrjokukóhojúrjokukóho esé-esé-
lyes jelöltlyes jelölt
kóhókóhó ◆ Kóhó-korKóhó-kor
kóhókóhó ◆ tájékoztatástájékoztatás
kóhókóhó ◆ közjogközjog ◇ kaidzsikóhókaidzsikóhó tengeritengeri köz-köz-
jogjog
kóhókóhó ◆ hírlevélhírlevél ◆ hivataloshivatalos jelentésjelentés ◆ köz-köz-
lönylöny ◇ szenkjokóhószenkjokóhó választási hírlevélválasztási hírlevél
kóhókóhó ◆ hátrahátra mutatómutató irányirány ◆ hátulhátul 「Zen-
póto kóhó」 „elöl és hátul”

kóhókóhó ◆ magas hegycsúcsmagas hegycsúcs
kóhókóhó ◆ hajóútszámoláshajóútszámolás ◆ navigációnavigáció
kóhókóhó ◆ építésmódépítésmód
kóhóbukóhóbu ◆ sajtóosztálysajtóosztály
kóhóbutaikóhóbutai ◆ utóvédutóvéd
kóhocsikóhocsi ◆ javasoltjavasolt helyhely 「Gomi sorisiszec-
uno kóhocsi」 „szemétfeldolgozó telep javasolt
helye”

kóhógakarikóhógakari ◆ sajtóreferenssajtóreferens
kóhojakuinkóhojakuin ◆ vezető tisztségviselővezető tisztségviselő
kóhókakóhóka ◆ sajtóosztálysajtóosztály
kóhókankóhókan ◆ sajtófőnöksajtófőnök ◆ szóvivőszóvivő
kóhókarakóhókara ◆ hátulrólhátulról 「Kóhókara cuitocu-
szareta.」 „Hátulról belém jöttek.”

kohokusókohokusó ◆ HupejHupej
kóhónikóhóni ◆ hátrahátra 「Densano kóhóni itta.」 „Hát-
ramentem a vonaton.” ◆ hátrafeléhátrafelé 「Saszókara
kiga kóhóni hasitteirujóni mieru.」 „A vonatab-
lakból úgy tűnik, hogy a fák hátrafelé rohannak.”
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◆ hátulhátul 「Baszuno kóhóni szuvatteita.」 „Hátul
ültem a buszon.”

kóhoniszuiszenszurukóhoniszuiszenszuru ◆ jelöljelöl 「Daitórjóno
kóhoni szuiszenszareta.」 „Elnöknek jelölték.”

kóhonitacukóhonitacu ◆ jelöltetijelölteti magátmagát 「Szenkjode
kóhoni tatta.」 „Jelöltette magát a választáson.”

kóhónitaorerukóhónitaoreru ◆ hátraesikhátraesik 「Toppúde kóhó-
ni taoreta.」 „A szélrohamban hátraestem.”

kóhónosókakankóhónosókakan ◆ utóbélutóbél
kóhosakóhosa ◆ jelöltjelölt ◆ kandidátuskandidátus ◇ kóninkóho-kóninkóho-
sasa hivataloshivatalos jelöltjelölt 「Szeitóno kóninkóhosa」
„párt hivatalos jelöltje”

kóhosajóricukóhosajóricu ◆ jelöltállításjelöltállítás ◆ jelöltjelölt mögémögé
állásállás
kóhosameibokóhosameibo ◆ jelöltlistajelöltlista
kóhósikóhósi ◆ információs közlönyinformációs közlöny
kóhósikóhósi ◆ információs közlönyinformációs közlöny
kóhósóókóhósóó ◆ előreutaláselőreutalás 「Zenpósóóto kóhó-
sóó」 „visszautalás és előreutalás” ◆ katafórakatafóra
「Zenpósóóto kóhósóó」 „anafóra és katafóra”

kóhoszeikóhoszei ◆ kadétkadét
kohószókohószó ◆ külön-külön csomagoláskülön-külön csomagolás
koikoi ◆ pontyponty ◇ nisikigoinisikigoi koikoi pontyponty ◇ nisi-nisi-
kigoikigoi színesszínes pontyponty ◇ nisikigoinisikigoi díszpontydíszponty ◇

magoimagoi feketefekete pontyponty ◇ manaitanóenokoimanaitanóenokoi ki-ki-
szolgáltatottszolgáltatott emberember 「Mana itano ueno ko-
inojóni kandzsita.」 „Kiszolgáltatottnak éreztem
magam.”

koikoi ◆ szerelemszerelem 「Koi-va mómoku.」 „A szere-
lem vak.” ◇ isóniicsidonokoiisóniicsidonokoi életeélete szerelmeszerelme
「Isóni icsidono koini ocsita.」 „Találkozott éle-
te szerelmével.” ◇ kariszomenokoikariszomenokoi futófutó sze-sze-
relemrelem 「Hadzsime-va kariszomeno koito omotte-
ita.」 „Először azt hittem, csak egy futó szerelem
lesz.” ◇ koiszurukoiszuru szerelmesszerelmes 「Karera-va koi-o
site kekkonsita.」 „Szerelmesek lettek egymásba,
és összeházasodtak.” ◇ sinobukoisinobukoi titkolttitkolt sze-sze-
relemrelem ◇ hacukoihacukoi elsőelső szerelemszerelem 「Kanodzso-
va hacukoino aitedeszu.」 „Ő volt az első szerel-
mem.” ◇ mamagotonokoimamagotonokoi gyerekesgyerekes szere-szere-
lemlem ◇ jukizurinokoijukizurinokoi futó szerelemfutó szerelem
koikoi ◆ dúsdús 「Koi hige」 „dús szakáll” ◆ erőserős
「Koikóhí」 „erős kávé” ◆ közeliközeli 「Csino koi
kankei」 „közeli vérrokoni kapcsolat” ◆ sötétsötét
「Anatani-va koi iroga niau.」 „Sötét szín illik

hozzád.” ◆ sűrűsűrű 「Koiszúpuga szuki.」 „A sűrű
levest szeretem.” ◆ töménytömény 「Kono nósukueki-
va totemo koi.」 „Ez a koncentrátum túl tömény.”
◇ adzsigakoiadzsigakoi töménytömény ízűízű 「Konodzsúszu-va
adzsiga koi.」 „Ennek a gyümölcslének tömény
íze van.” ◇ adzsigakoiadzsigakoi erősenerősen fűszerezettfűszerezett
「Konoszúpu-va adzsiga koi.」 „Ez a leves erősen
fűszerezett.” ◇ csi-vacsi-va mizujorimizujori koikoi vérvér nemnem
válik vízzéválik vízzé ◇ nindzsónokoinindzsónokoi érző szívűérző szívű
koikoi ◆ szándékosságszándékosság 「Koinijoru kasicudat-
ta.」 „Szándékos mulasztás volt.” ◇ koinikoini szán-szán-
dékosandékosan 「Kare-va koini ie-o bakuhacuszasze-
ta.」 „Szándékosan robbantotta fel a házat.” ◇

koinikoini készakarvakészakarva 「Koini kaisa-o tószanszasze-
ta.」 „Készakarva tette tönkre a vállalatot.” ◇

csokuszecutekikoicsokuszecutekikoi egyenesegyenes szándékszándék ◇ mi-mi-
hicunokoihicunokoi eshetőleges szándékeshetőleges szándék
kóikói ◆ császári tróncsászári trón
kóikói ◆ iskolaorvosiskolaorvos
kóikói ◆ magas rangmagas rang
kóikói ◆ kedvességkedvesség 「Gokóini kansasimaszu.」
„Hálás vagyok a kedvességéért!” ◆ segítőkész-segítőkész-
ségség 「Gokóidakede kekkódeszu.」 „Nekem már
az is elég, hogy segítőkész volt.” ◆ szívélyességszívélyesség

kóikói ◆ jóindulatjóindulat 「Szenpaino kóini mukuitai.」
„Szeretném meghálálni az idősebb kollégám jóin-
dulatát.” ◆ jójó szándékszándék 「Bokuno kóiga adani-
natte kócúdzsiko-o okositesimatta.」 „A jó szán-
dékom balesethez vezetett.” ◆ rokonszenvrokonszenv
「Hangjakusani kói-o idaita.」 „Rokonszenvet
éreztem a lázadó iránt.” ◆ szimpátiaszimpátia 「Danszei-
va dzsoszeini kóigaattanoni szaszovanakatta.」
„A férfi szimpátiát érzett a nő iránt, mégsem kez-
deményezett.” ◆ szívességszívesség 「Kóikara dzsogen-
sita.」 „Szívességből tanácsoltam.”

kóikói ◆ aktusaktus 「Szeitekina kói」 „szexuális aktus”
◆ cselekedetcselekedet 「Itotekina kói」 „szándékos cse-
lekedet” ◆ gesztusgesztus 「Otosijorini szeki-o
juzuruno-va szutekina kóideszu.」 „Kedves gesz-
tus átadni az öregebbeknek az ülőhelyet.” ◆ tetttett
「Kareno kói-va jurusigatai.」 „Nehéz megbocsá-
tani a tettét.” ◇ kaizokukóikaizokukói kalózkodáskalózkodás ◇ kjó-kjó-
hakukóihakukói kényszercselekvéskényszercselekvés ◇ szacudzsin-szacudzsin-
kóikói emberölésemberölés ◇ sakaitekikóisakaitekikói társastársas cse-cse-
lekvéslekvés ◇ szupaikóiszupaikói kémkedéskémkedés ◇ szeikóiszeikói kö-kö-
zösülészösülés ◇ szeikóiszeikói szexuálisszexuális aktusaktus ◇ te-te-
rokóirokói terrorcselekményterrorcselekmény ◇ haisinkóihaisinkói árulásárulás
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◇ haitokukóihaitokukói erkölcstelenerkölcstelen tetttett ◇ bakana-bakana-
kóikói rosszrossz húzáshúzás 「Acui aburani mizu-o kake-
runante bakana kóidatta.」 „Rossz húzás volt vi-
zet önteni a forró olajra.” ◇ hanzaikóihanzaikói bűntettbűntett
◇ hizokukóihizokukói banditizmusbanditizmus ◇ fuszeikóifuszeikói csaláscsalás
◇ fuszeikóifuszeikói rosszrossz cselekedetcselekedet 「Fuszeikóino-
tameni dzsúgjóin-o kaikosita.」 „Rossz cselekede-
te miatt kirúgták a dolgozót.” ◇ fuhókóifuhókói tör-tör-
vénysértésvénysértés ◇ bórjokukóibórjokukói erőszakoserőszakos cse-cse-
lekménylekmény ◇ rjakudacukóirjakudacukói fosztogatásfosztogatás
koibitokoibito ◆ kedveskedves 「Ano hito-va vatasino koibi-
todeszu.」 „Ő a kedvesem.” ◆ szerelmeszerelme valaki-valaki-
neknek 「Ano hito-va vatasino koibitodeszu.」 „Ő a
szerelmem.”

koibitodósikoibitodósi ◆ szerelmespárszerelmespár
koibumikoibumi ◆ szerelmeslevélszerelmeslevél
kóiccuinokóiccuino ◆ összeillőösszeillő 「Kóiccuino fúfu」
„összeillő házaspár”

koicukoicu ◆ ezez aa fickófickó 「Koicu-va ovarai gusza-
da.」 „Nevetséges ez a fickó.” ◆ ezez aa krapekkrapek
「Koicu-va szugoi nórjoku-o motteiru.」 „Ennek
a krapeknek különleges képességei vannak.”

koidekudarukoidekudaru ◆ leevezleevez 「Bóto-o koide kava-o
kudatta.」 „Leeveztem a folyón.”

koidenoborukoidenoboru ◆ felevezfelevez 「Bóto-o koide kava-o
nobotta.」 „Feleveztem a folyón.”

koidevatarukoidevataru ◆ átevezátevez 「Bóto-o koide
mizúmi-o vatatta.」 „Áteveztem a tavon.”

koidzsikoidzsi ◆ románcrománc ◆ szerelmiszerelmi kapcsolatkapcsolat
「Hitono koidzsi-o dzsamaszuru.」 „Megzavarja
mások szerelmi kapcsolatát.”

koigatakikoigataki ◆ szerelmiszerelmi riválisrivális ◆ szerelmiszerelmi ve-ve-
télytárstélytárs
koigokorokoigokoro ◆ szerelemszerelem 「Futarini koigokoroga
mebaeta.」 „Szerelemre ébredtek.” ◆ szerelemszerelem
érzéseérzése 「Kanodzsoni koigokoro-o idaku.」
„Szerelmet érez a nő iránt.” ◆ szerető szívszerető szív
kóikeikóikei ◆ csapadékmérőcsapadékmérő
kóikeisókóikeisó ◆ császári trón utódlásacsászári trón utódlása
kóikikóiki ◆ kiterjedtkiterjedt 「Kjókaino kóikinettováku」
„kiterjedt vallási hálózat” ◆ nagynagy területterület 「Kó-
ikigjószei」 „nagy terület kormányzása”

kóikikóiki ◆ esős évszakesős évszak

koikinakoikina ◆ divatosdivatos 「Koikina joszói」 „divatos
ruházat” ◆ stílusosstílusos 「Koikina on-na」 „stílusos
nő”

koikogarerukoikogareru ◆ epekedikepekedik 「Kare-va kano-
dzsoni koi kogareteita.」 „Epekedett a nő után.”

koikucsikoikucsi ◆ erőserős ízíz 「Uszukucsito koi kucsi」
„gyenge íz és erős íz”

koikucsisójúkoikucsisójú ◆ sűrű szójaszószsűrű szójaszósz
koimonogatarikoimonogatari ◆ szerelmi történetszerelmi történet
koimuraszakikoimuraszaki ◆ bíborbíbor
koinkoin ◆ érmeérme ◆ pénzérmepénzérme ◆ tantusztantusz ◆ zse-zse-
tonton
kóinkóin ◆ orális szexorális szex
kóinkóin ◆ gyári munkásgyári munkás ◆ ipari munkásipari munkás
kóinkóin ◆ őrizetbe vételőrizetbe vétel
kóinkóin ◆ bankibanki alkalmazottalkalmazott ◆ bankibanki dolgozódolgozó
◆ bankpénztárosbankpénztáros
kóinkóin ◆ hivatali pecsétnyomóhivatali pecsétnyomó
koinakakoinaka ◆ szerelmiszerelmi kapcsolatkapcsolat 「Karera-va
koinakaninatta.」 „Szerelmi kapcsolatba kerül-
tek.”

kóinfurejakukóinfurejaku ◆ influenza elleni gyógyszerinfluenza elleni gyógyszer
koinikoini ◆ készakarvakészakarva 「Koini kaisa-o tószansza-
szeta.」 „Készakarva tette tönkre a vállalatot.” ◆

szándékosanszándékosan 「Kare-va koini ie-o bakuhacusz-
aszeta.」 „Szándékosan robbantotta fel a házat.”

kóinicukukóinicuku ◆ császáricsászári trónratrónra léplép ◆ trónratrónra
léplép
koinijorukoinijoru ◆ szándékosszándékos 「Koinijoru dzsiko-
datta.」 „Szándékos baleset volt.”

koiniocsirukoiniocsiru ◆ szerelembeszerelembe esikesik 「Kjonenkoini
ocsita.」 „Múlt évben szerelembe estem.” ◆ sze-sze-
relmesrelmes leszlesz 「Hitomemita sunkan, kanodzsoni
koini ocsita.」 „Ahogy megpillantotta, rögtön sze-
relmes lett a nőbe.”

kóin-janogotosikóin-janogotosi ◆ repül az időrepül az idő
koinjóbókoinjóbó ◆ drágadrága feleségfeleség ◆ szerelembőlszerelemből el-el-
vett feleségvett feleség
koinkészukoinkészu ◆ pénztárcapénztárca ◆ pénztárcapénztárca apró-apró-
pénznekpénznek
koinoaitekoinoaite ◆ szerelmeszerelme 「Koino aiteno uranai-
o sitemoratta.」 „Megjósoltattam, ki lesz a szerel-
mem.”

koinoborikoinobori ◆ pontylobogópontylobogó
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koinojamaikoinojamai ◆ szerelmi betegségszerelmi betegség
kóinórjokukóinórjoku ◆ cselekvőképességcselekvőképesség
koinótakoinóta ◆ szerelmes versszerelmes vers
koin-randoríkoin-randorí ◆ mosodamosoda ◆ önkiszolgálóönkiszolgáló mo-mo-
sodasoda
koin-rokkákoin-rokká ◆ csomagmegőrzőcsomagmegőrző ◆ értékmeg-értékmeg-
őrzőőrző ◆ poggyászmegőrzőpoggyászmegőrző
kóinsókóinsó ◆ jójó benyomásbenyomás 「Kareni kóinsó-o atae-
tai.」 „Jó benyomást szeretnék kelteni benne.”

kóinszurukóinszuru ◆ őrizetbeőrizetbe veszvesz 「Jógisa-va ke-
iszacuni kóinszareta.」 „A vádlottat a rendőrök
őrizetbe vették.”

kointónjúgucsikointónjúgucsi ◆ pénzbedobó nyíláspénzbedobó nyílás
koin-toszukoin-toszu ◆ pénzfeldobáspénzfeldobás
koinukoinu ◆ kiskutyakiskutya ◆ kölyökkutyakölyökkutya ◆ kutyakö-kutyakö-
lyöklyök
koinuzakoinuza ◆ Kis KutyaKis Kutya
kói-o motteirukói-o motteiru ◆ jóakaratújóakaratú
koi-okoi-o szuruszuru / koiszurukoiszuru ◆ szerelembeszerelembe esikesik
「Kare-va vakakusite koi-o si, kekkonsita.」 „Fi-
atalon szerelembe esett, és megházasodott.” ◆

szerelmesszerelmes 「Karera-va koi-o site kekkonsita.」
„Szerelmesek lettek egymásba, és összeházasod-
tak.”

koirukoiru ◆ tekercstekercs ◇ igunisson-koiruigunisson-koiru gyújtó-gyújtó-
tekercstekercs ◇ kaitenkoirukaitenkoiru forgótekercsforgótekercs ◇ ka-ka-
dókoirudókoiru mozgótekercsmozgótekercs 「Kadókoirupikkuap-
pu」 „mozgótekercses hangszedő” ◇ kadókoirukadókoiru
forgótekercsforgótekercs 「Kadókoiru keidenrjúkei」 „for-
gótekercses árammérő” ◇ kannókoirukannókoiru indukci-indukci-
ósós tekercstekercs ◇ kumadorikoirukumadorikoiru árnyékolóárnyékoló gyű-gyű-
rűrű ◇ csóku-koirucsóku-koiru fojtótekercsfojtótekercs ◇ hibanakoi-hibanakoi-
ruru gyújtótekercsgyújtótekercs ◇ bunrjúkoirubunrjúkoiru söntölőte-söntölőte-
kercskercs ◇ henkókoiruhenkókoiru eltérítőtekercseltérítőtekercs ◇ jú-jú-
dókoirudókoiru indukciósindukciós tekercstekercs ◇ jokuszeikoirujokuszeikoiru
fojtótekercsfojtótekercs
koirubanekoirubane ◆ csavarrugócsavarrugó ◆ tekercsrugótekercsrugó
kóisakóisa ◆ cselekvőcselekvő ◆ elkövetőelkövető ◇ fuhókóisafuhókóisa
törvénysértőtörvénysértő
koisikoisi ◆ kavicskavics 「Koisi-o cukatte ikede mizukiri
aszobi-o sita.」 „Kaviccsal kacsáztam a tavon.”

kóisicukóisicu ◆ kabinkabin ◆ öltözőöltöző
kóisicugakarikóisicugakari ◆ kabinoskabinos 「Kóisicugakarini
kagi-o tanonda.」 „Kértem a kabinostól egy kul-
csot.”

koisigarukoisigaru ◆ epekedikepekedik 「Furuki joki hibi-o ko-
isigatteiru.」 „Epekedve gondol a régi szép idők-
re.”

koisiikoisii ◆ hiányzikhiányzik 「Dzsimotonovainga koisii.」
„Hiányzik a hazai bor.” ◆ sóvárogvasóvárogva gondolgondol
「Furuszato-va koisii.」 „Sóvárogva gondolok a
szülőföldemre.” ◇ hinokoisiihinokoisii melegremelegre vágyikvágyik
「Hino koisii kiszecuninatta.」 „Ebben az évszak-
ban az ember már melegre vágyik.”

koisikunarukoisikunaru ◆ hiányzikhiányzik 「Bokokuga koisiku-
natta.」 „Hiányzik a hazám.”

koisitaukoisitau ◆ epekedikepekedik 「Kanodzso-o koi sitattei-
ru.」 „Epekedik a nő után.” ◆ vonzódikvonzódik 「Taga-
ini koi sitatteiru.」 „Vonzódnak egymáshoz.”

kóisókóisó ◆ poszttraumaposzttrauma ◆ szövődményszövődmény 「Ko-
ronano kóisó-o vazuratteiru.」 „A koronavírus
szövődményei gyötrik.” ◆ utóhatásutóhatás ◆ utótü-utótü-
netnet 「Cuikanbanheruniano kóisóga nokottei-
ru.」 „A porckorong-sérv utótünetei még megma-
radtak.”

kóisógaikóisógai ◆ maradandó sérülésmaradandó sérülés
koiszurukoiszuru / koi-okoi-o szuruszuru ◆ szerelembeszerelembe esikesik
「Kare-va vakakusite koi-o si, kekkonsita.」 „Fi-
atalon szerelembe esett, és megházasodott.” ◆

szerelmesszerelmes 「Karera-va koi-o site kekkonsita.」
„Szerelmesek lettek egymásba, és összeházasod-
tak.”

kóiszurukóiszuru ◆ cselekszikcselekszik 「Szeitóna dókikara kó-
iszuru.」 „Helyes indíttatásból cselekszik.” ◆

szexelszexel 「Kóiszuruto atamaga szaeru.」 „Ha sze-
xelek, utána jobban vág az eszem.”

kóitekinakóitekina ◆ jóindulatújóindulatú 「Kare-va kóitekina
hitoda.」 „Jóindulatú ember.” ◆ kedvezőkedvező 「Kó-
itekina dzsókendattanodeszuguni kareno teian-o
uketa.」 „A kedvező feltételek miatt rögtön elfo-
gadtam az ajánlatát.”

kóittakóitta ◆ ilyenilyen 「Kóitta kaivagaka kavasza-
reta.」 „Ilyen beszélgetés folyt.”

kóittenkóitten ◆ egyedüliegyedüli nőnő 「Kanodzso-va kura-
szuno kóittendatta.」 „Az osztályunkban ő volt az
egyedüli nő.”

kóiukóiu ◆ ilyenilyen 「Kóiu kuruma-o kaó!」 „Ilyen ko-
csit vegyünk!”

kóiufúnikóiufúni ◆ ígyígy 「Kono bin-va kóiu fúni aka-
nai.」 „Ezt az üveget nem lehet így kinyitni.”
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kóiuguainikóiuguaini ◆ valahogyvalahogy ígyígy 「Kóiu guainijare-
baiinodeszu.」 „Valahogy így kell ezt csinálni.”

koivazuraikoivazurai ◆ szerelmi bánatszerelmi bánat
koivazuraiszurukoivazuraiszuru ◆ szerelmiszerelmi bánatabánata vanvan
「Kanodzso-va koivazuraisiteiru.」 „Szerelmi bá-
nata van.”

koizakarikoizakari ◆ szerelmes időszakszerelmes időszak
kojakoja ◆ bódébódé ◆ házikóházikó ◆ kuckókuckó ◆ kunyhókunyhó
◆ laklak ◆ ólól ◆ pajtapajta ◆ sufnisufni ◇ inugojainugoja ku-ku-
tyaóltyaól ◇ uszagigojauszagigoja nyúlketrecnyúlketrec ◇ uszagig-uszagig-
ojaoja ólméretűólméretű lakáslakás 「Kono ie-va uszagigoja-
da.」 „Ez a lakás ólméretű.” ◇ usigojausigoja tehénis-tehénis-
tállótálló ◇ umagojaumagoja lóistállólóistálló ◇ torigojatorigoja tyúkóltyúkól
「Nivatori-va torigojani irerareta.」 „A tyúkólba
beültek a csirkék.” ◇ hatogojahatogoja galambdúcgalambdúc ◇

banpeigojabanpeigoja őrbódéőrbódé ◇ hicudzsigojahicudzsigoja juhakoljuhakol
◇ butagojabutagoja disznóóldisznóól ◇ miszemonokojamiszemonokoja mu-mu-
tatványosbódétatványosbódé ◇ monbangojamonbangoja portásfülkeportásfülke
◇ jamagojajamagoja menedékházmenedékház
kójakója ◆ rónaságrónaság ◆ tágas mezőtágas mező
kójakója ◆ kelmefestőkelmefestő
kójakója ◆ műveletlenműveletlen földföld ◆ pusztapuszta ◆ puszta-puszta-
ságság
kójadófukójadófu ◆ hidegen szárított tofuhidegen szárított tofu
kojagakekojagake ◆ letáborozásletáborozás
kojagakeszurukojagakeszuru ◆ letáborozikletáborozik 「Morino
hadzsikkoniszákaszuga kojagakesita.」 „A cirkusz
letáborozott az erdő szélén.”

kojagikojagi ◆ gidagida ◆ kecskegidakecskegida
kojagigavakojagigava ◆ glasszéglasszé ◆ kecskebőrkecskebőr
kojakukojaku ◆ gyerekszerepgyerekszerep ◆ gyerekszínészgyerekszínész ◆

gyermekszerepgyermekszerep ◆ gyermekszínészgyermekszínész
kójakukójaku ◆ szóbeli ígéretszóbeli ígéret
kójakukójaku ◆ beszorításbeszorítás ◆ összeszorításösszeszorítás
kójakukójaku ◆ kenőcskenőcs ◆ tapasztapasz 「Kegasita udeni
kójaku-o hatta.」 „Tapaszt raktam a sérült ka-
romra.” ◇ ucsimatagójakuucsimatagójaku hintapolitikahintapolitika ◇

ucsimatagójakuucsimatagójaku köpönyegforgatásköpönyegforgatás ◇ szui-szui-
gójakugójaku hólyaghúzóhólyaghúzó tapasztapasz ◇ szuidasigója-szuidasigója-
kuku hólyaghúzó tapaszhólyaghúzó tapasz
kójakukójaku ◆ hivataloshivatalos ígéretígéret ◆ kampányígé-kampányígé-
retret ◆ programprogram 「Minsutó-va kójaku-o kakage-
ta.」 „A Demokrata Párt ismertette programját.”
◆ választási ígéretválasztási ígéret
kójakuhansakójakuhansa ◆ nyelési reflexnyelési reflex

kójakuireuszukójakuireuszu ◆ bélelzáródásbélelzáródás
kojakuninkojakunin ◆ csinovnyikcsinovnyik ◆ kishivatalnokkishivatalnok
kójakuszúkójakuszú ◆ közösközös osztóosztó ◇ szaidaikójaku-szaidaikójaku-
szúszú legnagyobb közös osztólegnagyobb közös osztó
kójakuszurukójakuszuru ◆ nyilvánosnyilvános ígéretetígéretet tesztesz
「Irjószeido-o minaoszuto kójakusita.」 „Nyilvá-
nos ígéretet tett az egészségügyi rendszer átalakí-
tására.”

kojamakojama ◆ dombdomb ◆ dűnedűne
kojamanoóikojamanoói ◆ dombosdombos
kojamikojami ◆ esőszünetesőszünet ◆ pillanatnyipillanatnyi esőszü-esőszü-
netetnetet 「Szeitotacsi-va amega kojamino aidani
gekósita.」 „A pillanatnyi esőszünetben hazamen-
tek a diákok.”

kojaminakukojaminaku ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Ame-va koja-
minaku futteita.」 „Az eső szakadatlanul esett.”

kójanoaszattekójanoaszatte ◆ üres ígéretüres ígéret
kójanosirobakamakójanosirobakama ◆ susztersuszter lyukaslyukas cipőjecipője

kojasikojasi ◆ trágyatrágya ◇ osiirenokojasiosiirenokojasi szek-szek-
rényben lévő lomrényben lévő lom
kojasiniszurukojasiniszuru ◆ tanultanul 「Sippai-o kojasiniszu-
ru.」 „Tanul a hibájából.”

kojasi-okojasi-o jarujaru ◆ megtrágyázmegtrágyáz 「Hatakeni
kojasi-o jaru.」 „Megtrágyázza a szántóföldet.” ◆

trágyáztrágyáz
kójaszaikójaszai ◆ utóest ünnepségeutóest ünnepsége
kójaszankójaszan ◆ Kója-hegyKója-hegy
kojaszukojaszu ◆ érzéketérzéket fejlesztfejleszt 「Sinbigan-o ko-
jaszu.」 „Fejleszti esztétikai érzékét.” ◆ fejlesztfejleszt
「Miru me-o kojaszu.」 „Fejleszti az érzékét.” ◆

hizlalhizlal 「Buta-o kojaszu.」 „Disznót hizlal.” ◆

megtrágyázmegtrágyáz 「Tocsi-o kojasita.」 „Megtrágyáz-
ta a földet.” ◆ trágyáztrágyáz ◇ sita-osita-o kojaszukojaszu
gasztronómiaigasztronómiai műveltségetműveltséget fejlesztfejleszt 「Oi-
sii rjóride sita-o kojaszu.」 „Finom ételekkel fej-
leszti gasztronómiai műveltségét.” ◇ sifuku-osifuku-o
kojaszukojaszu sajátsaját pecsenyéjétpecsenyéjét sütögetisütögeti
「Szeidzsika-va sifuku-o kojasita.」 „A politikus a
saját pecsenyéjét sütögette.” ◇ futokoro-ofutokoro-o ko-ko-
jaszujaszu megtollasodikmegtollasodik 「Szeidzsika-va
futokoro-o kojasita.」 „A politikus megtollaso-
dott.” ◇ futokoro-ofutokoro-o kojaszukojaszu megszedimegszedi ma-ma-
gátgát 「Szeidzsika-va vairode futokoro-o kojasi-
ta.」 „A politikus sikkasztással megszedte magát.”
◇ mimi-omimi-o kojaszukojaszu csiszoljacsiszolja zeneizenei művelt-művelt-
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ségétségét 「Kurasikku ongaku-o kikukotoga mimi-
o kojaszu.」 „A komolyzene csiszolja a zenei mű-
veltségünket.” ◇ me-ome-o kojaszukojaszu csiszoljacsiszolja
szakértelmétszakértelmét 「Bidzsucuhin-o kaukotode me-
o kojaszu.」 „A művészi tárgyak vásárlása csiszol-
ja a szakértelmünket.” ◇ me-ome-o kojaszukojaszu művelő-művelő-
dikdik 「Geidzsucueiga-va me-o kojaszu.」 „A mű-
vészi filmekkel művelődünk.”

kojaszugaikojaszugai ◆ kauricsigakauricsiga
kójattekójatte ◆ ígyígy 「Mite, kójattemotto hajaku de-
kiru.」 „Nézd, így gyorsabban megy!”

kojókojó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ icsi-icsi-
dzsikojódzsikojó ideiglenesideiglenes alkalmazásalkalmazás ◇ kasóko-kasóko-
jójó túltúl kicsikicsi foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ kanzenkojókanzenkojó
teljesteljes foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ kiszecukojókiszecukojó idő-idő-
szakosszakos foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ súsinkojósúsinkojó életreéletre
szólószóló foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ hiszeikikojóhiszeikikojó ideig-ideig-
lenes foglalkoztatáslenes foglalkoztatás
kójókójó ◆ hivataloshivatalos használathasználat ◆ hivataloshivatalos
ügyügy 「Szeidzsika-va kójóde kaigaini itta.」 „A po-
litikus hivatalos ügyben külföldre látogatott.”

kójókójó ◆ ősziőszi színesszínes falevélfalevél 「Kójóno szakarini
jamani itta.」 „Kirándulni mentem a hegyekbe,
amikor sok volt az őszi színes falevél.” ◆ vörösenvörösen
pompázó őszi falevélpompázó őszi falevél
kójókójó ◆ kemény levelűkemény levelű ◆ szklerofilszklerofil
kójókójó ◆ sárga falevélsárga falevél ◆ sárga őszi falevélsárga őszi falevél
kójókójó ◆ felemelő érzésfelemelő érzés ◆ lelkesedéslelkesedés
kójókójó ◆ hasznossághasznosság ◆ haszonhaszon ◆ hatáshatás
「Keizaiszeiszaku-va icsidzsitekina kójógaatta.」
„A gazdasági intézkedés hatása átmeneti volt.”

kójóbucukójóbucu ◆ közvagyonközvagyon
kójóbunkójóbun ◆ hivatalos terminológiahivatalos terminológia
kójódekójóde ◆ hivataloshivatalos ügybenügyben 「Szeidzsika-va
kójóde csúgokuni itta.」 „A politikus hivatalos
ügyben Kínában járt.”

kojódzsószeikojódzsószei ◆ munkaerőpiacimunkaerőpiaci helyzethelyzet
「Kibisii kojódzsószeino nakade súsokudekirujó-
ni ganbaru.」 „Igyekszek elhelyezkedni ebben a
nehéz munkaerőpiaci helyzetben..”

kójódzsukójódzsu ◆ széleslevelűszéleslevelű fafa ◇ dzsódzsó rjoku-rjoku-
kójódzsukójódzsu széleslevelű örökzöldfaszéleslevelű örökzöldfa
kójódzsukójódzsu ◆ kemény levelű fakemény levelű fa
kójódzsurinkójódzsurin ◆ szklerofil erdőszklerofil erdő

kójógokójógo ◆ hivataloshivatalos nyelvnyelv 「Ószutoriano
kójógo-va doicu godeszu.」 „Ausztria hivatalos
nyelve a német.” ◆ köznyelvköznyelv
kojóhokenkojóhoken ◆ jövedelemkiesés-biztosításjövedelemkiesés-biztosítás ◆

munkabiztosításmunkabiztosítás
kojóhokendzsukjúsakojóhokendzsukjúsa ◆ jövedelemkiesés-jövedelemkiesés-
biztosítás kedvezményezettjebiztosítás kedvezményezettje
kojoikojoi ◆ ma estema este
kójókacsikójókacsi ◆ használati értékhasználati érték
kojókankeikojókankei ◆ foglalkoztatásifoglalkoztatási viszonyviszony ◆

munkaviszonymunkaviszony
kójókanszúkójókanszú ◆ hasznossági függvényhasznossági függvény
kojókeijakukojókeijaku ◆ munkaszerződésmunkaszerződés ◆ munka-munka-
vállalóivállalói szerződésszerződés ◆ munkaviszonymunkaviszony 「Kojó-
keijakuga ovatta.」 „Megszűnt a munkaviszonya.”

kojókikaikojókikai ◆ munkaalkalommunkaalkalom ◆ munkalehető-munkalehető-
ségség
kojókikankojókikan ◆ foglalkoztatási időszakfoglalkoztatási időszak
kojomikojomi ◆ kalendáriumkalendárium ◆ naptárnaptár 「Kojomino
uede-va mó harunanoni.」 „Naptár szerint már
tavasznak kellene lenni.”

kojonaikojonai ◆ mérhetetlenmérhetetlen ◆ páratlanpáratlan ◆ pá-pá-
ratlanulratlanul ◇ kojonakukojonaku mérhetetlenülmérhetetlenül 「Kojo-
naku jorokondeiru.」 „Mérhetetlenül boldog.” ◇

kojonakukojonaku határtalanulhatártalanul 「Kono fúdo-o kojona-
ku aisiteiru.」 „Határtalanul szeretem ezt a vidé-
ket.”

kojonakukojonaku ◆ határtalanulhatártalanul 「Kono fúdo-o kojo-
naku aisiteiru.」 „Határtalanul szeretem ezt a vi-
déket.” ◆ mérhetetlenülmérhetetlenül 「Kojonaku jorokon-
deiru.」 „Mérhetetlenül boldog.”

kójónokójóno ◆ hivataloshivatalos ◆ nyilvánosnyilvános ◇ kójógokójógo
hivataloshivatalos nyelvnyelv 「Ószutoriano kójógo-va doicu
godeszu.」 „Ausztria hivatalos nyelve a német.”

kojónusikojónusi ◆ munkáltatómunkáltató
kojorikojori ◆ papírsodratpapírsodrat ◆ papírzsinegpapírzsineg
kojósakojósa ◆ alkalmazóalkalmazó ◆ foglalkoztatófoglalkoztató ◆ mun-mun-
káltatókáltató
kójósakójósa ◆ szolgálati kocsiszolgálati kocsi
kojosikirikojosikiri ◆ keleti foltos nádiposzátakeleti foltos nádiposzáta
kójószaszerukójószaszeru ◆ fokozfokoz 「Szeikó-va iki-o kójó-
szaszeta.」 „A siker fokozta a kedvemet.”
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kójószaszerukójószaszeru ◆ élénkítélénkít 「Aikokusin-va szen-
i-o kójószaszeta.」 „A hazaszeretet élénkítette a
harci kedvet.”

kojószeidokojószeido ◆ foglalkoztatási rendszerfoglalkoztatási rendszer
kojószósucukojószósucu ◆ munkahelyteremtésmunkahelyteremtés
kojószurukojószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Keibiin-o kojósiteiru
kigjógaikucukaarimaszu.」 „Van néhány vállalat,
ahol biztonsági őröket alkalmaznak.” ◆ foglal-foglal-
koztatkoztat 「Dekaszegi ródósa-o kojószuru.」
„Vendégmunkásokat foglalkoztat.”

kójószurukójószuru ◆ lelkeslelkes 「Kare-va kójósita kaode
sabetta.」 „Lelkes arccal beszélt.”

kójószurukójószuru ◆ ősziőszi színekbenszínekben pompázikpompázik 「Kó-
jósita mori」 „őszi színekben pompázó erdő”

kojótaiszakukojótaiszaku ◆ foglalkoztatáspolitikafoglalkoztatáspolitika
kojótekojóte ◆ prérifarkasprérifarkas
kójóteigenkójóteigen ◆ csökkenő hasznosságcsökkenő hasznosság
kojúkojú ◆ egyediegyedi ◆ egyediségegyediség
kójukóju ◆ illatos olajillatos olaj
kójukóju ◆ ásványolajásványolaj
kójúkójú ◆ köztulajdonköztulajdon 「Kójúno tatemono」
„köztulajdonban lévő épület”

kójúkójú ◆ barátkozásbarátkozás ◆ barátokbarátok 「Kare-va kó-
júga ói.」 „Sok barátja van.” ◆ barátságbarátság 「Ka-
retono kójú-va imadani cuzuiteiru.」 „A barátsá-
gunk még tart.”

kójúkójú ◆ iskolatársiskolatárs
kójúkójú ◆ összejárásösszejárás
kojubikojubi ◆ kisujjkisujj
kojúcsikojúcsi ◆ sajátértéksajátérték
kójúcsikójúcsi ◆ köztulajdonban lévő földköztulajdonban lévő föld
kojúdzsujókikojúdzsujóki ◆ proprioceptorproprioceptor ◆ propriore-propriore-
ceptorceptor
kojúhaszeikeisicukojúhaszeikeisicu ◆ autapomorfiaautapomorfia
kojúiszenkojúiszen ◆ fundus-mirigyfundus-mirigy
kójúkaikójúkai ◆ végzett diákok gyülekezetevégzett diákok gyülekezete
kójúkankeikójúkankei ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat 「Kare-va at-
arasii kójúkankei-o kizukinikui.」 „Nehezen tud
új baráti kapcsolatot kialakítani.” ◆ barátibaráti körkör
「Kójúkankeiga hiroi.」 „Széles a baráti köre.” ◆

ismeretségiismeretségi körkör 「Kójúkankeiga hiroi.」 „Szé-
les az ismeretségi köre.”

kójúkaszurukójúkaszuru ◆ köztulajdonbaköztulajdonba veszvesz
「Kisósigen-o kójúkasita.」 „Köztulajdonba vet-
ték a ritka erőforrásokat.”

kojúkekkankojúkekkan ◆ típushibatípushiba
kojúkekkankosókojúkekkankosó ◆ típushibatípushiba
kojukikojuki ◆ enyheenyhe havazáshavazás ◆ gyérgyér hóeséshóesés ◆

kevés hókevés hó
kojukikojuki ◆ porhóporhó
kojúmeisikojúmeisi ◆ tulajdonnévtulajdonnév
kojúnokojúno ◆ egyediegyedi 「Karekojúno dzsidzsómoaru-
kamo sirenai.」 „Lehet, hogy van valami egyedi
oka erre.” ◆ elidegeníthetetlenelidegeníthetetlen 「Dzsijú-va
ningenkojúno kenrideszu.」 „A szabadság az em-
berek elidegeníthetetlen joga.” ◆ elválasztha-elválasztha-
tatlantatlan 「Sihonsugisakai kojúno tokucsó」 „ka-
pitalista társadalom elválaszthatatlan tulajdonsá-
ga” ◆ honoshonos 「Kore-va hangarí kojúno toride-
szu.」 „Ez Magyarországon honos madár.” ◆ sa-sa-
játját 「Kono sima-va nihonkojúno rjódodeszu.」
„Ez a sziget Japán saját területe.” ◆ sajátossajátos
「Kore-va kono csiikikojúno súkandeszu.」 „Ez a
szokás sajátos ezen a vidéken.”

kójúrinkójúrin ◆ szabad erdőségekszabad erdőségek
kojúsindókojúsindó ◆ normál módnormál mód
kojúsiszonkeisicukojúsiszonkeisicu ◆ autapomorfiaautapomorfia
kojúsukojúsu ◆ honoshonos fajfaj ◆ őshonosőshonos fajfaj ◇ csiiki-csiiki-
nokojúsunokojúsu honos fajhonos faj
kójúszuimenkójúszuimen ◆ szabad vizekszabad vizek
kójúzaiszankójúzaiszan ◆ közvagyonközvagyon
kokakoka ◆ megszilárdulásmegszilárdulás
kokakoka ◆ ősi énekősi ének
kókakóka ◆ Kóka-korKóka-kor
kókakóka ◆ iskolai himnusziskolai himnusz
kókakóka ◆ csökkenéscsökkenés 「Kionno kóka」 „hőmér-
séklet csökkenése” ◆ esésesés ◆ leereszkedésleereszkedés
「Hikókino kóka」 „repülőgép leereszkedése” ◆

lehulláslehullás ◆ süllyedéssüllyedés ◇ kjúkókakjúkóka gyorsgyors
süllyedéssüllyedés 「Kionno kjúkóka」 „hőmérséklet
gyors süllyedése” ◇ kjúkókakjúkóka zuhanászuhanás 「Hikó-
kino kjúkóka」 „repülőgép zuhanása” ◇ kjúkókakjúkóka
zuhanórepülészuhanórepülés ◇ szuicsokukókaszuicsokukóka zuhanóre-zuhanóre-
püléspülés
kókakóka ◆ effektuseffektus 「Doppurá kóka」 „Doppler-
effektus” ◆ hatáshatás 「Kono mizuni-va csirjókóka-
gaaru.」 „Ennek a víznek gyógyhatása van.” ◇ ac-ac-
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udenkókaudenkóka piezoeffektuspiezoeffektus ◇ acudenkókaacudenkóka pie-pie-
zoelektromoszoelektromos hatáshatás ◇ urasimakókaurasimakóka ikerpa-ikerpa-
radoxonradoxon ◇ entocukókaentocukóka kéményhatáskéményhatás ◇ onk-onk-
jókókajókóka hangeffektushangeffektus ◇ onkjókókaonkjókóka akusz-akusz-
tikatika 「Hóruno onkjókóka」 „terem akusztikája”
◇ szaburiminarukókaszaburiminarukóka tudattudat alattialatti hatáshatás ◇

sómeikókasómeikóka fényeffektusfényeffektus ◇ tokusukókatokusukóka kü-kü-
lönlegeslönleges effektuseffektus ◇ tokusukókatokusukóka különlegeskülönleges
hatáshatás ◇ hakjúkókahakjúkóka begyűrűzésbegyűrűzés ◇ batafu-batafu-
raikókaraikóka pillangóeffektuspillangóeffektus ◇ batafuraikókabatafuraikóka
pillangóhatáspillangóhatás ◇ butaikókabutaikóka színpadiszínpadi hatáshatás
◇ butaikókabutaikóka színpadiszínpadi effektuseffektus ◇ bóonkókabóonkóka
hangszigetelőhangszigetelő hatáshatás 「Konokáten-va bóon-
kókagaaru.」 „Ennek a függönynek hangszigetelő
hatása van.” ◇ joikókajoikóka jótékonyjótékony hatáshatás
「Súkantekina undó-va karadani joi kóka-o mot-
araszu.」 „A rendszeres mozgás jótékony hatással
van a szervezetre.”

kókakóka ◆ mérnöki kurzusmérnöki kurzus
kókakóka ◆ magas ármagas ár ◆ nagy értéknagy érték
kókakóka ◆ elmeszesedéselmeszesedés ◆ keményedéskeményedés ◆ meg-meg-
keményedéskeményedés ◆ megszilárdulásmegszilárdulás ◆ szklerózisszklerózis
◇ kókaszurukókaszuru megkötmegköt 「Szecscsakuzai-va kó-
kasita.」 „A ragasztó megkötött.” ◇ kókaszurukókaszuru
hajthatatlannáhajthatatlanná válikválik 「Szeidzsika-va kangae
kataga kókasitesimatta.」 „A politikus hajthatat-
lanná vált.” ◇ kókaszurukókaszuru megszilárdulmegszilárdul
「Dzsusi-va kókasita.」 „A gyanta megszilárdult.”
◇ kókaszurukókaszuru megkeményedikmegkeményedik 「Nendo-va kó-
kasita.」 „Az agyag megkeményedett.” ◇ dómja-dómja-
kukókakukóka érelmeszesedésérelmeszesedés ◇ necukókanecukóka hőrehőre
keményedéskeményedés ◇ necukókaszeinecukókaszei hőrehőre kemé-kemé-
nyedőnyedő 「Necukókaszeipuraszucsikku」 „hőre
keményedő műanyag”

kókakóka ◆ magasramagasra építésépítés 「Tecudó-o kókanisi-
ta.」 „Magasra építették a vasutat.” ◆ magasramagasra
szerelésszerelés
kókakóka ◆ latrinalatrina
kókakóka ◆ sárga veszedelemsárga veszedelem
kókakóka ◆ érmeérme ◆ fémpénzfémpénz ◆ keménykemény valutavaluta ◆

pénzérmepénzérme ◇ kinenkókakinenkóka emlékérememlékérem 「Tennó-
heikago szokuikinenkóka」 „császár koronázásá-
nak emlékérme”

kókakóka ◆ közteherközteher
kokabukokabu ◆ új gumóúj gumó ◆ új részvényúj részvény
kókabucukókabucu ◆ csapadékcsapadék ◇ hósaszeikókabucuhósaszeikókabucu
radioaktív csapadékradioaktív csapadék

kokacukokacu ◆ kiapadáskiapadás ◆ kifogyáskifogyás ◆ kiszára-kiszára-
dásdás
kókacukókacu ◆ szájszárazságszájszárazság
kókacunakókacuna ◆ agyafúrtagyafúrt 「Kókacuni nakama-o
dasi nuita.」 „Agyafúrt módon kijátszotta a tár-
sát.” ◆ ármányosármányos 「Kókacuna szakurjaku」 „ár-
mányos taktika” ◆ fondorlatosfondorlatos 「Kókacuna
szagisi」 „fondorlatos csaló” ◆ körmönfontkörmönfont
「Kókacuna keikaku-o netta.」 „Körmönfont ter-
vet szőtt.” ◆ rafináltrafinált 「Kókacuna tegucsi」 „ra-
finált módszer”

kókacunikókacuni ◆ körmönfontankörmönfontan 「Kókacuni tacsi
mavaru.」 „Körmönfontan cselekszik.”

kokacuszaszerukokacuszaszeru ◆ kimerítkimerít 「Zaigen-o koka-
cuszaszeta.」 „Kimerítettük az anyagi forrásokat.”

kokacuszeienerugíkokacuszeienerugí ◆ kimerülő energiakimerülő energia
kokacuszeisigenkokacuszeisigen ◆ kimerülőkimerülő energiaforrásenergiaforrás
◆ nem megújuló energiaforrásnem megújuló energiaforrás
kokacuszurukokacuszuru ◆ kiapadkiapad 「Enerugí gen-va ko-
kacuszuru.」 „Kiapadnak az energiaforrások.” ◆

kifogykifogy 「Aideaga kokacusita.」 „Kifogytunk az
ötletekből.” ◆ kimerülkimerül 「Ten-nensigen-va koka-
cusita.」 „Kimerültek a természeti erőforrások.”
◆ kiszáradkiszárad 「Ido-va kokacusita.」 „Kiszáradt a
kút.”

kókadaigakukókadaigaku ◆ műegyetemműegyetem ◆ műszakiműszaki egye-egye-
temtem
kókadórokókadóro ◆ magasított útmagasított út
kókaenkókaen ◆ szklerotikus gyulladásszklerotikus gyulladás
kókagakukókagaku ◆ fotokémiafotokémia
kókagakuhannókókagakuhannó ◆ fényreakciófényreakció ◆ fotokémi-fotokémi-
ai reakcióai reakció
kókagakukeikókagakukei ◆ fotorendszerfotorendszer ◆ fotoszisz-fotoszisz-
tématéma
kókagakuszumoggukókagakuszumoggu ◆ fotokémiaifotokémiai füstködfüstköd ◆

fotokémiai szmogfotokémiai szmog
kókaganaikókaganai ◆ eredményteleneredménytelen 「Szono
benkjóhóhó-va kókaganai.」 „Eredménytelen volt
az a tanulási módszer.” ◆ hatástalanhatástalan 「Kono
kuszuri-va kókaganai.」 „Hatástalan ez a gyógy-
szer.” ◆ hiábahiába 「Sokuszeikacuni ki-o cuketaga,
kenkósindande-va kókaganakatta.」 „Az egész-
ségügyi vizsgálat azt mutatja, hogy hiába vigyáz-
tam az étrendemre.”
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kokagekokage ◆ faárnyékfaárnyék 「Janagino kokagede hon-
o jondeita.」 „A fűzfa árnyékában könyvet olvas-
tam.”

kókagjokókagjo ◆ íváshozíváshoz tengerbetengerbe vándorlóvándorló halhal
◆ katardrómkatardróm halhal 「Szokagjoto kókagjo」
„anadróm hal és katadróm hal”

kókagomukókagomu ◆ ebonitebonit ◆ keménygumikeménygumi ◆ vulka-vulka-
nizált kaucsuknizált kaucsuk
kókaikókai ◆ hajózáshajózás ◆ tengerhajózástengerhajózás ◆ ten-ten-
gerigeri navigációnavigáció ◇ en-jókókaien-jókókai óceánióceáni navigá-navigá-
cióció ◇ en-jókókaien-jókókai óceánióceáni hajózáshajózás ◇ sodzs-sodzs-
okókaiokókai hajó első útjahajó első útja
kókaikókai ◆ nemzetközinemzetközi vízvíz 「Kókaito rjókai」
„nemzetközi víz és felségvíz” ◆ nyíltnyílt tengertenger
「Kókaigjogjó」 „nyílt tengeri halászat”

kókaikókai ◆ bemutatásbemutatás ◆ közzétételközzététel ◆ köz-köz-
szemléreszemlére bocsátásbocsátás ◆ nyilvánosnyilvános 「Kókaisi-
kei」 „nyilvános kivégzés” ◆ nyilvánosságranyilvánosságra
hozáshozás 「Keijakuno kókai-o motomeru.」 „A
szerződés nyilvánosságra hozatalát követelik.” ◇

ippankókaiippankókai nagyközönségnagyközönség eléelé tárástárás ◇ ka-ka-
busikikókaibusikikókai tőzsdéretőzsdére vitelvitel ◇ kókaiszenkjokókaiszenkjo
nyilvánosnyilvános szavazásszavazás ◇ kókainohóteikókainohótei nyíltnyílt
tárgyalástárgyalás ◇ zaiszankókaizaiszankókai vagyonnyilatko-vagyonnyilatko-
zatzat ◇ siszankókaisiszankókai nyilvánosnyilvános vagyonbeval-vagyonbeval-
láslás ◇ bubunkókaibubunkókai részlegesrészleges nyilvánosság-nyilvánosság-
ra hozatalra hozatal
kókaikókai ◆ Sárga-tengerSárga-tenger
kókaikókai ◆ Vörös-tengerVörös-tenger
kókaikókai ◆ átírásátírás ◆ továbbgörgetéstovábbgörgetés
kókaikókai ◆ bánásbánás ◆ megbánásmegbánás ◆ sajnálássajnálás
kókaibikókaibi ◆ nyilvánosságranyilvánosságra hozáshozás napjanapja ◆

nyitónapnyitónap
kókaidókókaidó ◆ auditóriumauditórium ◆ konferenciaépületkonferenciaépület
kókaidzsikankókaidzsikan ◆ menetidőmenetidő
kókaidzsókókaidzsó ◆ nyílt levélnyílt levél
kókaigakukókaigaku ◆ navigációnavigáció
kókaigikókaigi ◆ egyetemesegyetemes zsinatzsinat ◆ ökumenikusökumenikus
konferenciakonferencia
kókaigjokókaigjo ◆ íváshoz tengerbe vándorló halíváshoz tengerbe vándorló hal
kókaikabukókaikabu ◆ tőzsdeitőzsdei részvényrészvény ◇ mikóka-mikóka-
ikabuikabu magánrészvénymagánrészvény
kókaikaicukekókaikaicuke ◆ felvásárlási ajánlatfelvásárlási ajánlat
kókaikóenkókaikóen ◆ nyílt előadásnyílt előadás
kókaikógikókaikógi ◆ nyilvános előadásnyilvános előadás

kókaikózakókaikóza ◆ nyilvános kurzusnyilvános kurzus
kókainissikókainissi ◆ hajónaplóhajónapló
kókainjúszacukókainjúszacu ◆ nyilvános pályázatnyilvános pályázat
kókainohóteikókainohótei ◆ nyílt tárgyalásnyílt tárgyalás
kókaisikókaisi ◆ elsőelső tiszttiszt ◆ navigációsnavigációs tiszttiszt ◇

ittókókaisiittókókaisi elsőtisztelsőtiszt
kókaisidzsókókaisidzsó ◆ nyílt piacnyílt piac
kókaisidzsószószakókaisidzsószósza ◆ nyíltpiaci műveletnyíltpiaci művelet
kókaisitekókaisite ◆ nyilvánosannyilvánosan 「Kono dzsóhó-va
kókaisiteimaszen.」 „Ez az adat nyilvánosan nem
elérhető.” ◆ publikusanpublikusan 「Kono dzsóhó-va kó-
kaiszareteiru.」 „Ez az információ publikusan el-
érhető.”

kókaisógakukinkókaisógakukin ◆ nyílt ösztöndíjnyílt ösztöndíj
kókaiszaibankókaiszaiban ◆ nyilvános tárgyalásnyilvános tárgyalás
kókaiszakinitatazukókaiszakinitatazu ◆ későkéső bánatbánat ebgondo-ebgondo-
latlat
kókaiszaretakókaiszareta ◆ nyilvánosnyilvános ◆ publikuspublikus
kókaiszenkjokókaiszenkjo ◆ nyilvános szavazásnyilvános szavazás
kókaiszurukókaiszuru ◆ hajózikhajózik 「Csicsúkai-o kókaiszu-
ru.」 „A Földközi tengeren hajózik.” ◆ navigálnavigál
kókaiszurukókaiszuru ◆ debütáldebütál 「Kjóeigakande atarasii
eigaga kókaiszuru.」 „Ma debütál egy új film a
moziban.” ◆ elérhetővéelérhetővé tesztesz 「Dzsóhó-o in-
tánettode kókaisita.」 „Interneten elérhetővé tet-
te az információt.” ◆ közzéteszközzétesz 「Kaodzsasin-
o kókaisita.」 „Közzétette a arcképet.” ◆ köz-köz-
szemléreszemlére bocsátbocsát 「Kimicubunso-va kókaisza-
reta.」 „Közszemlére bocsátották a titkos irato-
kat.” ◆ nagyközönségnagyközönség számáraszámára látogatha-látogatha-
tóvátóvá tesztesz 「Kaigi-o kókaisita.」 „Nagyközön-
ség számára látogathatóvá tették a gyűlést.” ◆

nyilvánosságranyilvánosságra hozhoz 「Gaikóbunso-o kókaisi-
ta.」 „Nyilvánosságra hozták a diplomáciai ira-
tot.” ◆ tőzsdéretőzsdére viszvisz 「Kabusiki-o kókaisita.」
„Tőzsdére vitték a részvényt.” ◇ ippankókaiszu-ippankókaiszu-
ruru nagyközönségnagyközönség eléelé tártár 「Sizószakuhin-o ip-
pankókaisita.」 „Nagyközönség elé tárták a ma-
gángyűjteményben őrzött alkotást.”

kókaiszurukókaiszuru ◆ bánbán 「Kanodzsoto vakarete kó-
kaisiteimaszu.」 „Bánom, hogy szakítottam a ba-
rátnőmmel.” ◆ bánkódikbánkódik 「Mukasinokoto-o kó-
kaisiteiru.」 „A múlton bánkódik.” ◆ megbánmegbán
「Kanodzsoto vakarete kókaisita.」 „Megbántam,
hogy szakítottam a barátnőmmel.” ◆ megkese-megkese-
rülrül 「Szenszó-o okositara kókaiszurujo.」 „Meg
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fogod keserülni, ha háborúzni kezdesz.” ◆ sajnálsajnál
「Daigakuni ikanakute kókaisiteiru.」 „Sajnálom,
hogy nem mentem egyetemre.”

kókaiszurukókaiszuru ◆ átírátír 「Keijaku-o kókaisita.」 „Át-
írta a szerződést.” ◆ továbbgörgettovábbgörget 「Szaimu-o
kókaisita.」 „Továbbgörgeti az adósságot.”

kókaitenkókaiten ◆ magasmagas fordulatszámfordulatszám ◆ nagynagy
fordulatszámfordulatszám
kókaitenmótákókaitenmótá ◆ magasmagas fordulatszámúfordulatszámú mo-mo-
tortor
kókaitóronkókaitóron ◆ nyilvános vitanyilvános vita
kókaitosokankókaitosokan ◆ nyilvános könyvtárnyilvános könyvtár
kókaizódonokókaizódono ◆ nagynagy felbontásúfelbontású 「Eiszei-va
kókaizódonokamerade csikjú-o szacueisita.」 „A
műhold nagy felbontású kamerával fotózta a Föl-
det.”

kókakeizaidaigakukókakeizaidaigaku ◆ műszakiműszaki ésés gazdaság-gazdaság-
tudományi egyetemtudományi egyetem
kókakikókaki ◆ effektoreffektor ◆ végrehajtóvégrehajtó
kókakinjúronkókakinjúron ◆ effektor neuroneffektor neuron
kókakjókókakjó ◆ felüljárófelüljáró ◆ viaduktviadukt ◆ völgyhídvölgyhíd
kokakórakokakóra ◆ Coca-ColaCoca-Cola
kókakukókaku ◆ alacsonyabbalacsonyabb beosztásbabeosztásba kerüléskerülés
◆ lefokozáslefokozás
kókakukókaku ◆ szájszáj sarkasarka ◆ szájszegletszájszeglet ◆ száj-száj-
zugzug
kókakukókaku ◆ héjhéj ◆ páncélpáncél
kókakukókaku ◆ széles látószögszéles látószög
kókakuamonkókakuamon ◆ rákokrákok
kókakuavakókakuava ◆ habzóhabzó szájszáj 「Kókakuava-o to-
basite hanaszu.」 „Habzó szájjal beszél.”

kókakubiransókókakubiransó ◆ szájzug-berepedésszájzug-berepedés
kokakucsókokakucsó ◆ halálmadárhalálmadár
kókakuenkókakuen ◆ szájzug-gyulladásszájzug-gyulladás
kókakukaszeikinkókakukaszeikin ◆ szájzugotszájzugot lefelélefelé húzóhúzó
izomizom
kókakurenzukókakurenzu ◆ széles látószögű lencseszéles látószögű lencse
kókakuruikókakurui ◆ héjashéjas állatállat ◆ rákalakúakrákalakúak ◆ rá-rá-
kokkok
kokakusikókokakusikó ◆ ügyfél-orientáltságügyfél-orientáltság ◆ ven-ven-
dégorientáltságdégorientáltság
kókakuszaszerukókakuszaszeru ◆ alacsonyabbalacsonyabb beosztás-beosztás-
baba helyezhelyez 「Bucsókara hirasainni kókakusza-

szerareta.」 „Osztályvezetőből egyszerű alkalma-
zotti beosztásba helyeztek.” ◆ lefokozlefokoz 「Sikan-o
kókakuszaszeta.」 „A tisztet lefokozták.”

kókakuszosikikókakuszosiki ◆ kollenchimakollenchima
kokankokan ◆ lábközlábköz
kókankókan ◆ szimpatikus férfiszimpatikus férfi
kókankókan ◆ cserecsere 「Dzsóhóno kókan」 „informá-
ciócsere” ◆ kicseréléskicserélés 「Denkjúno kókan」
„égő kicserélése” ◆ központközpont 「Kókan-o tósite
denvaszuru.」 „Központon keresztül telefonál.” ◇

dzsóhókókandzsóhókókan információcsereinformációcsere ◇ batterikó-batterikó-
kankan akkumulátorcsereakkumulátorcsere ◇ bucubucukókanbucubucukókan
cserekereskedelemcserekereskedelem ◇ horjokókanhorjokókan fogoly-fogoly-
cserecsere ◇ horjokókanhorjokókan hadifogolycserehadifogolycsere
kókankókan ◆ barátkozásbarátkozás ◆ egymás üdvözléseegymás üdvözlése
kókankókan ◆ közzétételközzététel ◆ publikációpublikáció
kókankókan ◆ hivatalhivatal épületeépülete ◆ hivatalihivatali rezi-rezi-
denciadencia ◇ zaigaikókanzaigaikókan külképviseletkülképviselet
kókankókan ◆ nyilvánosságnyilvánosság 「Kókanni rufuszuru
ajamatta csisiki」 „nyilvánosságban elterjedt, té-
ves ismeret” ◆ városszertevárosszerte 「Kókancutaerar-
eru hanasi」 „városszerte emlegetett történet”

kókankókan ◆ acélcsőacélcső
kókankókan ◆ jójó benyomásbenyomás 「Hitoni kókan-o ata-
eru.」 „Jó benyomást kelt az emberekben.” ◆ ro-ro-
konszenvkonszenv 「Kókanno moteru hito」 „rokon-
szenves ember” ◆ tetszéstetszés 「Hitokara kókan-
o motarejótoszuru.」 „Szeretné elnyerni az em-
berek tetszését.” ◇ kókanszurukókanszuru pozitívanpozitívan ér-ér-
tékeltékel 「Beikokukabudaka-o kókansite kokuna-
ikabusikino kai csúmonga szattósita.」 „Az ame-
rikai részvények emelkedését pozitívan értékelve,
a hazai részvényekre sok vételi megrendelés érke-
zett.”

kókankókan ◆ magas rangú hivatalnokmagas rangú hivatalnok
kókankókan ◆ fénykoronafénykorona
kókanakókana ◆ drágadrága 「Kókanapurezento-o morat-
ta.」 „Drága ajándékot kaptam.” ◆ értékesértékes
「Kókananekkureszu-o katta.」 „Értékes nyak-
láncot vettem.” ◆ nagynagy értékűértékű 「Kókanada-
ijamondo」 „nagy értékű gyémánt” ◇

kókanagiszei-okókanagiszei-o harauharau magasmagas áratárat fizetfizet
「Mokuteki-o erutameni kókana giszei-o harat-
ta.」 „Magas árat fizettem a célom érdekében.”
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kókanagiszei-okókanagiszei-o harauharau ◆ magasmagas áratárat fizetfizet
「Mokuteki-o erutameni kókana giszei-o harat-
ta.」 „Magas árat fizettem a célom érdekében.”

kókandaikókandai ◆ kapcsolóasztalkapcsolóasztal
kókandekirukókandekiru ◆ konvertibiliskonvertibilis
kókandenkjúkókandenkjú ◆ égőkészletégőkészlet
kókandenkjúkittokókandenkjúkitto ◆ égőkészletégőkészlet
kókandokókando ◆ nagy érzékenységnagy érzékenység
kókandokókando ◆ tetszéstetszés
kókandoforumukókandoforumu ◆ nagy érzékenységű filmnagy érzékenységű film
kókandoradzsiokókandoradzsio ◆ nagynagy érzékenységűérzékenységű rá-rá-
diódió
kókandzsiaikókandzsiai ◆ barátságos mérkőzésbarátságos mérkőzés
kókandzsókókandzsó ◆ telefonközpontostelefonközpontos
kókankacsikókankacsi ◆ csereértékcsereérték
kókankaikókankai ◆ baráti találkozóbaráti találkozó
kókankjódzsukókankjódzsu ◆ cseretanárcseretanár
kókankjokukókankjoku ◆ telefonközponttelefonközpont
kókanonaikotokókanonaikoto ◆ eredménytelenségeredménytelenség
kókanpankókanpan ◆ hátsó fedélzethátsó fedélzet
kókanrenzukókanrenzu ◆ cserélhető lencsecserélhető lencse
kókanrjúgakukókanrjúgaku ◆ cserediák programcserediák program
kókanrjúgakupuroguramukókanrjúgakupuroguramu ◆ cserediákcserediák
programprogram ◆ csereprogramcsereprogram
kókanrjúgakuszeikókanrjúgakuszei ◆ cserediákcserediák
kókansinkeikókansinkei ◆ szimpatikus idegszimpatikus ideg
kókansinkeikeikókansinkeikei ◆ szimpatikusszimpatikus idegrend-idegrend-
szerszer
kókansinkeikincsókókansinkeikincsó ◆ szimpatikus tónusszimpatikus tónus
kókansukókansu ◆ telefonkezelőtelefonkezelő ◆ telefonközpon-telefonközpon-
tostos
kokanszecukokanszecu ◆ csípőízületcsípőízület 「Kokanszecuga
hazureta dzsótaide umareta.」 „Kificamodott csí-
pőízülettel született.”

kokanszecudakkjúkokanszecudakkjú ◆ csípőficamcsípőficam ◇ szenten-szenten-
szeikokanszecudakkjúszeikokanszecudakkjú veleszületettveleszületett csí-csí-
pőficampőficam
kókanszeikókanszei ◆ konvertibilitáskonvertibilitás ◇ cúkakókan-cúkakókan-
szeiszei valuta konvertibilitásavaluta konvertibilitása
kókanszeikókanszei ◆ szárazságkedvelőszárazságkedvelő
kókanszurukókanszuru ◆ barátkozikbarátkozik

kókanszurukókanszuru ◆ közzéteszközzétesz 「Kenkjúszeika-o
kókanszuru.」 „Közzéteszi a tudományos ered-
ményt.” ◆ publikálpublikál 「Ronbun-o kókanszuru.」
„Publikál egy értekezést.”

kókanszurukókanszuru ◆ pozitívanpozitívan értékelértékel
「Beikokukabudaka-o kókansite kokunaikabusik-
ino kai csúmonga szattósita.」 „Az amerikai rész-
vények emelkedését pozitívan értékelve, a hazai
részvényekre sok vételi megrendelés érkezett.”

kókanszurukókanszuru ◆ átváltátvált 「Okane-o kókansita.」
„Átváltottam a pénzt.” ◆ cserélcserél 「Dencsi-o kó-
kansita.」 „Elemet cseréltem.” ◆ elcserélelcserél
「Csoko-o tomodacsinoaiszukurímuto kókansite-
moratta.」 „A barátommal elcseréltem a csokimat
egy fagyira.” ◆ kicserélkicserél 「Radzsiono dencsi-o
kókansite!」 „Cseréld ki az elemet a rádióban!” ◆

váltvált 「Okane-o gaikani kókansita.」 „Devizára
váltottam a pénzt.” ◇ iken-oiken-o kókanszurukókanszuru véle-véle-
ménytményt cserélcserél 「Szóhó-va nanminmondainicui-
te iken-o kókansita.」 „A felek véleményt cserél-
tek a menekültüggyel kapcsolatban.”

kóka-o umukóka-o umu ◆ hatást kiválthatást kivált
kókarjókókarjó ◆ lehullott mennyiséglehullott mennyiség
kókaronkókaron ◆ sárga veszedelemsárga veszedelem
kókaroríkókarorí ◆ magas kalóriamagas kalória
kókarorínokókaroríno ◆ magas kalóriájúmagas kalóriájú
kokarudekokarude ◆ kokárdakokárda
kókasókókasó ◆ elmeszesedéselmeszesedés ◆ meszesedésmeszesedés ◆

szklerózisszklerózis ◇ kandzsódómjakukókasókandzsódómjakukókasó
koszorúér-elmeszesedéskoszorúér-elmeszesedés
kókaszenkókaszen ◆ ereszkedőereszkedő görbegörbe 「Gurafuno kó-
kaszen」 „grafikon ereszkedő görbéje”

kókaszenkókaszen ◆ felsővezetékfelsővezeték ◆ magasvasútmagasvasút
kokaszurukokaszuru ◆ megkötmegköt 「Kokasita szecscsaku-
zai」 „megkötött ragasztó” ◆ megszilárdulmegszilárdul
「Kokasita nendo」 „megszilárdult agyag”

kókaszurukókaszuru ◆ csökkencsökken 「Dzsókino acurjokuga
kókasita.」 „A gőz nyomása csökkent.” ◆ le-le-
ereszkedikereszkedik 「Szenszuikan-va kókasita.」 „A
tengeralattjáró a leereszkedett.” ◆ süllyedsüllyed
「Hikóki-va kókasi hadzsimeta.」 „A repülőgép
süllyedni kezdett.” ◇ kjúgekinikókaszurukjúgekinikókaszuru zu-zu-
hanhan 「Hikóki-va hjakumétorukurai kjúgekini kó-
kasita.」 „A repülő 100 métert zuhant.”

kókaszurukókaszuru ◆ elmeszesedikelmeszesedik ◆ hajthatatlan-hajthatatlan-
náná válikválik 「Szeidzsika-va kangae kataga kóka-
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sitesimatta.」 „A politikus hajthatatlanná vált.”
◆ megkeményedikmegkeményedik 「Nendo-va kókasita.」 „Az
agyag megkeményedett.” ◆ megkötmegköt
「Szecscsakuzai-va kókasita.」 „A ragasztó meg-
kötött.” ◆ megszilárdulmegszilárdul 「Dzsusi-va kókasita.」
„A gyanta megszilárdult.”

kokatakokata ◆ csatlóscsatlós ◆ gyermekszereplőgyermekszereplő
kókatecudókókatecudó ◆ magasvasútmagasvasút
kókatekimenkókatekimen ◆ azonnali hatásazonnali hatás
kókatekimen-nakókatekimen-na ◆ azonnalazonnal hatóható
「Kókatekimen-na kuszuri」 „azonnal ható
gyógyszer”

kókatekinakókatekina ◆ célravezetőcélravezető 「Jobó-va kóka-
tekikamo sirenai.」 „A megelőzés célravezető le-
het.” ◆ eredményeseredményes 「Kókatekinadaiettono
hikecu-o osiete kudaszai.」 „Mi az eredményes fo-
gyókúra titka?” ◆ hatásoshatásos 「Taiszaku-va kóka-
tekidatta.」 „Az ellenintézkedés hatásos volt.”

kókatekinikókatekini ◆ eredményeseneredményesen 「Szono hóhó-
o kókatekini ójósita.」 „Eredményesen alkalmaz-
tam a módszert.” ◆ hatásosanhatásosan 「Szagisi-o kó-
katekini oi haratta.」 „Hatásosan elriasztottam a
csalót.”

kokekoke ◆ bolondbolond 「Matakokeniszareta.」 „Megint
bolondot csináltak belőlem.” ◆ ostobaostoba 「Kok-
emo issin.」 „Az ostobák is képesek valamire.” ◆

ostobaságostobaság
kokekoke ◆ mohamoha 「Isini kokega haeteita.」 „A szik-
lán moha nőtt.” ◇ kokenohaetakokenohaeta begyepese-begyepese-
dettdett 「Kare-va kokeno haeta ikengaaru.」 „Be-
gyepesedett véleménye van.” ◇ csizugokecsizugoke tér-tér-
képzuzmóképzuzmó ◇ tenszekikoke-otenszekikoke-o sózezusózezu gurulóguruló
kő nem lesz moháskő nem lesz mohás
kokecukokecu ◆ tigrisbarlangtigrisbarlang ◆ veszélyes helyveszélyes hely
kókecukókecu ◆ fáradozás gyümölcsefáradozás gyümölcse
kókecukókecu ◆ tisztaszívűségtisztaszívűség
kókecuacukókecuacu ◆ hipertóniahipertónia ◆ magasmagas vérnyo-vérnyo-
másmás
kókecunakókecuna ◆ tisztatiszta szívűszívű 「Kókecuna dzsin-
bucu」 „tiszta szívű ember”

kokecuniirazunbakodzsi-okokecuniirazunbakodzsi-o ezuezu ◆ akiaki mer,mer,
az nyeraz nyer
kókecu-okókecu-o siborusiboru ◆ kizsákmányolkizsákmányol ◆ szívjaszívja aa
vérétvérét
kokédokokédo ◆ kokárdakokárda

kokeikokei ◆ ívív
kokeikokei ◆ szilárdszilárd ◆ szilárd testszilárd test
kókeikókei ◆ átmérőátmérő 「Kore-va szekaiszaidai kókei-
no bóenkjóda.」 „Ez a világon a legnagyobb átmé-
rőjű távcső.” ◆ kaliberkaliber 「Kókeikjúmirino ken-
dzsú」 „9 mm-es kaliberű pisztoly” ◆ űrméretűrméret
kókeikókei ◆ öröklésöröklés ◆ utódlásutódlás
kókeikókei ◆ későbbiekben említéskésőbbiekben említés
kókeikókei ◆ képkép 「Hiszaicsino kókeigaicumo ukan-
dekuru.」 „Mindig előjön a katasztrófa sújtotta
terület képe.” ◆ látványlátvány 「Hiszanna kókeidat-
ta.」 „Borzasztó látvány volt.”

kokeibucukokeibucu ◆ szilárd anyagszilárd anyag ◆ szilárd testszilárd test
kokeibuijonkokeibuijon ◆ leveskockaleveskocka
kókeikikókeiki ◆ fellendülésfellendülés 「Kókeikininarumade
macusikanai.」 „Nem tehetünk mást, mint meg-
várni a fellendülést.” ◆ gazdaságigazdasági virágzásvirágzás
「Kókeikino dzsiki-o mukaeta.」 „Gazdasági vi-
rágzás kezdődött az országban.” ◆ konjunktúrakonjunktúra
「Nagaku kókeikiga cuzuita.」 „Hosszú konjunk-
túra jött.”

kókeikinokókeikino ◆ konjunktúrábankonjunktúrában lévőlévő 「Fukeiki-
no kunito kókeikino kuni」 „recesszióban lévő or-
szág és konjunktúrában lévő ország”

kókeinaikakukókeinaikaku ◆ új kormányúj kormány
kokeinenrjókokeinenrjó ◆ szilárdszilárd hajtóanyaghajtóanyag ◆ szi-szi-
lárd üzemanyaglárd üzemanyag
kókeinokókeino ◆ későbbiekben említettkésőbbiekben említett
kókeisakókeisa ◆ utánpótlásutánpótlás ◆ utódutód 「Darega dai-
tórjóno kókeisaninarukamadavakarimaszen.」
„Még nem tudjuk, hogy ki lesz az elnök utódja.”
◇ kókeisa-okókeisa-o szodaterukotoszodaterukoto utánpótlásutánpótlás
「Szupócu szensuno kókeisa-o szodaterukoto-va
taiszecudeszu.」 „Fontos a sportolók utánpótlá-
sa.”

kókeisaaraszoikókeisaaraszoi ◆ utódlási harcutódlási harc
kókeisa-okókeisa-o szodaterukotoszodaterukoto ◆ utánpótlásutánpótlás
「Szupócu szensuno kókeisa-o szodaterukoto-va
taiszecudeszu.」 „Fontos a sportolók utánpótlá-
sa.”

kokeisirjókokeisirjó ◆ szilárd takarmányszilárd takarmány
kokeisokukokeisoku ◆ szilárd táplálékszilárd táplálék
kókeiszeikókeiszei ◆ fotonasztiafotonasztia
kokeiszúpukokeiszúpu ◆ leveskockaleveskocka
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kokeiszúpunomotokokeiszúpunomoto ◆ leveskockaleveskocka
kókekkakókekka ◆ jó eredményjó eredmény
kokekokkókokekokkó ◆ kukorékoláskukorékolás
kokekokkókokekokkó ◆ kakaskukorékoláskakaskukorékolás 「Kokekok-
kóde mega szameta.」 „Kakaskukorékolásra éb-
redtem.” ◆ kukorékoláskukorékolás ◆ kukurikúkukurikú
kokekokkótonakukokekokkótonaku ◆ kukorékolkukorékol 「Ondori-va
kokekokkóto naita.」 „A kakas kukorékolt.”

kokemusidóbucumonkokemusidóbucumon ◆ mohaállatkákmohaállatkák ◆ mo-mo-
haállatokhaállatok
kokemusitakokemusita ◆ mohásmohás
kokenkoken ◆ becsületbecsület 「Kokenni kakavaru mon-
dai」 „becsületbe vágó kérdés” ◆ eladásieladási bi-bi-
zonylatzonylat
kókenkóken ◆ hatáshatás 「Kono omamori-va majokeno
kókengaaru.」 „Ennek a talizmánnak ördögűző
hatása van.” ◇ kóken-aratakanakóken-aratakana csodatevőcsodatevő
「Kókenaratakana kuszuri」 „csodatevő gyógy-
szer” ◇ kókengaarukókengaaru hatásoshatásos 「Kono ocsa-va
ino bjókini kókengaaru.」 „Ez a tea gyomorbeteg-
ségre hatásos.”

kókenkóken ◆ hozzájáruláshozzájárulás ◇ dzsikokugakette-dzsikokugakette-
iszurukókeniszurukóken nemzetinemzeti szintenszinten meghatáro-meghatáro-
zott hozzájárulászott hozzájárulás
kókenkóken ◆ gondnoksággondnokság 「Kare-va sinzokuno kó-
kenno sitaniokareta.」 „Rokonok általi gondnok-
ság alá került.” ◆ gyámkodásgyámkodás 「Kóken-o uketei-
ru.」 „Gyámkodnak felette.” ◆ gyámolításgyámolítás ◆ ol-ol-
talmazástalmazás ◆ segédsegéd ◆ segítősegítő
kóken-aratakanakóken-aratakana ◆ csodatevőcsodatevő 「Kókenara-
takana kuszuri」 „csodatevő gyógyszer”

kókendzsimusokókendzsimuso ◆ gyámhivatalgyámhivatal
kókengaarukókengaaru ◆ hatásoshatásos 「Kono ocsa-va ino
bjókini kókengaaru.」 „Ez a tea gyomorbetegség-
re hatásos.”

kókenkeijakukókenkeijaku ◆ szakszervezetiszakszervezeti tagságottagságot
tiltó munkaszerződéstiltó munkaszerződés
kókenkeijakukókenkeijaku ◆ gondnokságigondnoksági szerződésszerződés ◇

nin-ikókenkeijakunin-ikókenkeijaku önkéntesönkéntes gondnokságigondnoksági
szerződésszerződés
kóken-ninkóken-nin ◆ gondnokgondnok ◆ gyámgyám ◆ gyámszülőgyámszülő ◇

hóteikóken-ninhóteikóken-nin törvényes gyámtörvényes gyám
kokenohaetakokenohaeta ◆ begyepesedettbegyepesedett 「Kare-va
kokeno haeta ikengaaru.」 „Begyepesedett véle-
ménye van.” ◆ mohásmohás

kókenrjokukókenrjoku ◆ államhatalomállamhatalom
kókenszeidokókenszeido ◆ gyámsággyámság
kókenszurukókenszuru ◆ gyámkodikgyámkodik 「Kóreisa-o kóken-
szuru.」 „Gyámkodik az idős ember felett.”

kókenszurukókenszuru ◆ hozzájárulhozzájárul 「Kareno hatarak-
iga kaisano hattenni kókensita.」 „A munkája
hozzájárult a cég fejlődéséhez.” ◆ javárajavára vanvan
「Sakaini kókensitaito omoimaszu.」 „Szeretnék
a társadalom javára lenni.” ◇ kókenszuruhitokókenszuruhito
részesrészes 「Szeikóni kókensiteita.」 „Részese volt
a sikernek.”

kókenszuruhitokókenszuruhito ◆ részesrészes 「Szeikóni kókensi-
teita.」 „Részese volt a sikernek.”

kokeodosikokeodosi ◆ blöffblöff 「Szon-nakokeodosini-va
noranai!」 „Nem dőlök be az ilyen blöffnek!” ◆

pofázáspofázás ◆ üres fenyegetésüres fenyegetés
kokerabukikokerabuki ◆ zsindelyeszsindelyes 「Kokera buki
jane」 „zsindelyes tető”

kokeraitakokeraita ◆ zsindelyzsindely
kokeraotosikokeraotosi ◆ színházavatásszínházavatás ◆ újúj színházszínház
megnyitásamegnyitása
kokerukokeru ◆ egyhuzambanegyhuzamban csinálcsinál ◇ nemurikok-nemurikok-
erueru mozdulatlanulmozdulatlanul alszikalszik 「Otto-va sótaimo-
naku nemurikoketeita.」 „A férjem mozdulatla-
nul aludt, mint akit fejbe vertek.” ◇ varaikokeruvaraikokeru
nemnem bírjabírja abbahagyniabbahagyni aa nevetéstnevetést
「Kodomo-va varaikoketeita.」 „A gyerek nem
bírta abbahagyni a nevetést.”

kokerukokeru ◆ beesikbeesik 「Kaoga koketa.」 „Beesett az
arca.” ◆ lesoványodiklesoványodik 「Koketa hoo」 „lesová-
nyodott arc”

kokerukokeru ◆ elesikelesik ◆ elrontelront 「Kare-va purezen-
tésondekoketa.」 „Elrontotta a prezentációt.” ◆

elszúrelszúr 「Kare-va sikendekoketa.」 „Elszúrta a
vizsgát.” ◆ nemnem jönjön bebe 「Kono szeihin-va ko-
keta.」 „Ez az áru nem jött be.”

kokeruikokerui ◆ májmohákmájmohák
kokesikokesi ◆ kokesibabakokesibaba
kokesimizukokesimizu ◆ mohák közti csermelymohák közti csermely
kokesiningjókokesiningjó ◆ kokesibabakokesibaba
kokesokubucumonkokesokubucumon ◆ mohákmohák
kókeszszeikókeszszei ◆ antiszérumantiszérum
kókettósókókettósó ◆ abnormálisanabnormálisan magasmagas vércu-vércu-
korszintkorszint ◆ hiperglikémiahiperglikémia
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kokikoki ◆ hetvenéveshetvenéves korkor 「Kokino ivai」 „het-
venéves kor megünneplése”

kokikoki ◆ exhalációexhaláció 「Kokito kjúki」 „exhaláció és
inhaláció” ◆ kilégzéskilégzés 「Kokito kjúki」 „kilégzés
és belégzés” ◆ kilélegzettkilélegzett levegőlevegő 「Kjúkito
koki」 „belélegzett és kilélegzett levegő” ◆ lehe-lehe-
letlet 「Kokiarukóru nódo」 „lehelet alkoholszint-
je”

kókikóki ◆ szélesszéles nyomtávnyomtáv ◇ kókitecudókókitecudó szé-szé-
les nyomtávú vasútles nyomtávú vasút
kókikóki ◆ jójó lehetőséglehetőség 「Kóki-o rijószuru.」 „Ki-
használja a jó lehetőséget.” ◆ kedvezőkedvező alkalomalkalom
「Kóki-o toraeru.」 „Megragadja a kedvező alkal-
mat.”

kókikóki ◆ kedvezőkedvező időszakidőszak 「Kaszeikanszacuno
kóki」 „kedvező időszak a Mars megfigyeléséhez”

kókikóki ◆ ragyogásragyogás 「Kóki-o hanacu hosi」 „ra-
gyogó csillag” ◆ tündökléstündöklés 「Kokkano kóki」
„ország tündöklése” ◇ kókiarukókiaru dicsődicső 「Kókiaru
dentó」 „dicső hagyomány” ◇ kókiarukókiaru tünemé-tünemé-
nyesnyes 「Kókiaru sóri」 „tüneményes győzelem” ◇

kókiarukókiaru csillogócsillogó 「Kókiaru kinzoku」 „csillogó
fém”

kókikóki ◆ utóiratutóirat ◆ utószóutószó ◇ hensúkókihensúkóki szer-szer-
kesztő utószavakesztő utószava
kókikóki ◆ iskola zászlajaiskola zászlaja
kókikóki ◆ iskolai moráliskolai morál
kókikóki ◆ iskolai szabályzatiskolai szabályzat
kókikóki ◆ császáricsászári uralomuralom kezdetekezdete 「Kókini-
szengohjaku nen」 „császári uralom kezdetétől
számított 2500 év”

kókikóki ◆ közrendközrend 「Kókino midare」 „közrend
megbomlása” ◆ rend és fegyelemrend és fegyelem
kókikóki ◆ jójó illatillat 「Kóki-o hanacu mikan」 „jó il-
latot árasztó mandarin”

kókikóki ◆ kíváncsiságkíváncsiság 「Kókino mede miru.」
„Kíváncsi tekintettel néz.”

kókikóki ◆ építésépítés időtartamaidőtartama 「Atarasii
szekkeide-va kóki-va midzsikakunaru.」 „Az új
tervek szerint lerövidül az építés időtartama.” ◆

építési időépítési idő
kókikóki ◆ későikésői 「Kókigosikku jósiki」 „késői gó-
tikus stílus” ◆ későikésői időszakidőszak 「Edodzsidaikó-
ki」 „Edo-korszak késői időszaka” ◆ másodikmásodik
félévfélév 「Kókino siken」 „második féléves vizsga”

◆ utolsóutolsó időszakidőszak 「Szenszóno kóki」 „háború
utolsó időszaka” ◆ utolsóutolsó szemeszterszemeszter
「Daiszangakunen kóki」 „harmadik évfolyam
utolsó szemesztere” ◇ bunrecukókibunrecukóki anafázisanafázis
kokiakokia ◆ fatermetű gyapotfatermetű gyapot ◆ indiai gyapotindiai gyapot
kókiacukókiacu ◆ anticiklonanticiklon ◆ magasmagas légnyomáslégnyomás ◇

ondankókiacuondankókiacu meleg anticiklonmeleg anticiklon
kókiarukókiaru ◆ csillogócsillogó 「Kókiaru kinzoku」 „csil-
logó fém” ◆ dicsődicső 「Kókiaru dentó」 „dicső ha-
gyomány” ◆ tüneményestüneményes 「Kókiaru sóri」 „tü-
neményes győzelem”

kokiarukórunódokensúcukikokiarukórunódokensúcuki ◆ alkoholszon-alkoholszon-
dada
kokicukaukokicukau ◆ agyonhajszolagyonhajszol 「Boku-va kono
kaisanikoki cukavareteiru.」 „Ez a vállalat engem
agyonhajszol.” ◆ halálrahalálra dolgoztatdolgoztat 「Koki
cukavateiru kigaszuru.」 „Úgy érzem, halálra dol-
goztatnak.” ◆ megdolgoztatmegdolgoztat 「Dzsósi-va
bokura-o koki cukatta.」 „A főnökünk megdol-
goztatott minket.”

kokicsúszúkokicsúszú ◆ kilégző neuronokkilégző neuronok
kókiinsóhakókiinsóha ◆ posztimpresszionizmusposztimpresszionizmus
kokikógakukokikógaku ◆ paleoklimatológiapaleoklimatológia
kokimijogenikokimijogeni ◆ élvezettelélvezettel 「Raibaru gaisaga
cubureruno-o kokimijogeni nagameta.」 „Élve-
zettel nézte, ahogy csődbe megy a rivális vállalat.”

kokimijoikokimijoi ◆ élvezetesélvezetes 「Kokimijoi hiniku-o
morasita.」 „Élvezetesen gúnyolódott.” ◇ koki-koki-
mijogenimijogeni élvezettelélvezettel 「Raibaru gaisaga
cubureruno-o kokimijogeni nagameta.」 „Élve-
zettel nézte, ahogy csődbe megy a rivális vállalat.”

kókinkókin ◆ antibakteriálisantibakteriális
kókinkókin ◆ dorombdoromb
kókinkókin ◆ közpénzközpénz ◆ közvagyonközvagyon
kókinkókin ◆ elzáráselzárás 「Dzsúrokunicsino kókin」
„tizenhat napos elzárás” ◆ fogvafogva tartástartás ◇

kókinszurukókinszuru zárzár 「Han-nin-o rjúcsidzsoni
kókinszuru.」 „A tettest fogdába zárják.”

kókinakókina ◆ drágalátosdrágalátos 「Kiriszutono kókina
csi」 „Krisztus drágalátos vére” ◆ előkelőelőkelő
「Kare-va kókina umareno hitodeszu.」 „Előkelő
családból származik.” ◆ nemesnemes 「Kókina iega-
ra」 „nemesi származás”

kókingukókingu ◆ tömítéstömítés
kókingu-gankókingu-gan ◆ tömítőpisztolytömítőpisztoly
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kokinmefukurókokinmefukuró ◆ halálmadárhalálmadár ◆ kuvikkuvik
kókinónakókinóna ◆ fejlettfejlett ◆ kifinomultkifinomult ◆ minőségiminőségi
「Konodedzsitarukamera-va kókinódeszu.」 „Ez
a digitális kamera minőségi.”

kókin-o naraszukókin-o naraszu ◆ dorombon játszikdorombon játszik
kókinrikókinri ◆ magas kamatmagas kamat
kokinsúkokinsú ◆ régirégi ésés modernmodern válogatásválogatás ◆ régirégi
és modern versválogatásés modern versválogatás
kókinszeikókinszei ◆ antibakteriálisantibakteriális tulajdonságtulajdonság
「Kókinszeinoaru szozai」 „antibakteriális tulaj-
donságú alapanyag”

kókinszurukókinszuru ◆ zárzár 「Han-nin-o rjúcsidzsoni
kókinszuru.」 „A tettest fogdába zárják.”

kókinzaikókinzai ◆ antibakteriális szerantibakteriális szer
kokioroszukokioroszu ◆ ízekreízekre szedszed 「Sinbun-va vairo-o
uke totta szeidzsika-o koki orosita.」 „Az újságok
ízekre szedték a korrupt politikust.” ◆ kímélet-kímélet-
lenüllenül bírálbírál 「Kikaku-o koki orosita.」 „Kímélet-
lenül bírálta a tervet.” ◆ kivesézkiveséz 「Hjóronka-va
geki-o koki orosita.」 „A kritikus kivesézte a dara-
bot.”

kókisikenkókisiken ◆ második félévi vizsgamásodik félévi vizsga
kókisinkókisin ◆ kíváncsiságkíváncsiság 「Kókisin-va kjófusinni
ucsi katta」 „A kíváncsisága legyőzte a félelmét.”

kókisingaszoszorarerukókisingaszoszorareru ◆ furdaljafurdalja aa kíván-kíván-
csiságcsiság 「Kókisingaszoszorarete omiszeni haitte-
mita.」 „Furdalt a kíváncsiság, ezért bementem az
üzletbe.”

kókisingavakukókisingavaku ◆ felcsigázzafelcsigázza azaz érdeklődé-érdeklődé-
sétsét 「Kare-va vatasino hanasini kókisinga vaita-
jóda.」 „Úgy tűnik felcsigáztam az érdeklődését.”

kókisinkarakókisinkara ◆ kíváncsiságbólkíváncsiságból 「Kókisinkara
sicumonsita.」 „Kíváncsiságból kérdeztem.”

kókisin-nikararerukókisin-nikarareru ◆ hajtjahajtja aa kíváncsiságkíváncsiság
「Kókisinni kararete tabetemita.」 „Hajtott a kí-
váncsiság, ezért megkóstoltam.”

kókisin-nimoerukókisin-nimoeru ◆ égég aa kíváncsiságtólkíváncsiságtól
「Kókisinni moeteiru kodomo」 „kíváncsiságtól
égő gyermek”

kókisin-noarukókisin-noaru ◆ érdeklődőérdeklődő 「Kare-va nanini-
demo kókisinnoaru hitoda.」 „Ő minden után ér-
deklődő ember.”

kókisódonkókisódon ◆ fénylágyításfénylágyítás

kókiszeikókiszei ◆ aerobaerob 「Kókiszeikokjú」 „aerob
légzés” ◆ oxigénigényesoxigénigényes
kókiszeiszaikinkókiszeiszaikin ◆ aerob baktériumaerob baktérium
kókitecudókókitecudó ◆ széles nyomtávú vasútszéles nyomtávú vasút
kókitekinakókitekina ◆ aerobaerob 「Kókitekina hannó」 „ae-
rob reakció”

kokizaminakokizamina ◆ apránkéntiapránkénti 「Kabu-va kokiza-
mina neagesita.」 „A részvény apránként emelke-
dett.”

kokizaminikokizamini ◆ apránkéntapránként 「Csúóginkó-va kinri-
o kokizamini ageta.」 „A jegybank apránként
emelte az alapkamatot.” ◆ apróapró időközönkéntidőközönként
「Kokizamini mega szameta.」 „Apró időközön-
ként felébredtem.” ◆ aprólékosanaprólékosan 「Keikaku-o
kokizamini tateta.」 „Aprólékosan elkészítettem a
tervet.” ◆ kicsiketkicsiket 「Dzsútaide kuruma-va koki-
zamini szuszunda.」 „A torlódásban a kocsi kicsi-
ket ment előre.” ◇ kokizaminikirukokizaminikiru apróraapróra vágvág
「Nindzsin-o kokizamini kitta.」 „Apróra vágtam
a répát.”

kokizaminiarukukokizaminiaruku ◆ aprókataprókat léplép 「Asiga itaku-
te kokizamini aruita.」 „A fájó lábam miatt apró-
kat léptem.” ◆ totyogtotyog 「Tosijori-va kokizamini
aruita.」 „Az idős ember totyogott.”

kokizaminifuruerukokizaminifurueru ◆ remegremeg 「Kare-va iraira-
site kokizamini tega furueteita.」 „Remegett a ke-
ze az idegességtől.” ◆ rezegrezeg
「Dzsisindetéburunoguraszu-va kokizamini furu-
eteita.」 „A földrengés alatt az asztalon rezgett a
pohár.”

kokizaminifuruvaszukokizaminifuruvaszu ◆ megrázmegráz 「Atama-o
kokizamini furuvasita.」 „Megráztam a fejem.”

kokizaminijuraszukokizaminijuraszu ◆ rezegtetrezegtet 「Kazeha ko-
no ha-o kokizamini jurasiteita.」 „A szél rezegtet-
te a fán a leveleket.”

kokizaminijurerukokizaminijureru ◆ rezegrezeg 「Góonde
madogaraszu-va kokizamini jureteita.」 „A dü-
börgéstől rezgett az ablaküveg.”

kokizaminikirukokizaminikiru ◆ apróraapróra vágvág 「Nindzsin-o
kokizamini kitta.」 „Apróra vágtam a répát.”

kokizaminikussinszurukokizaminikussinszuru ◆ topogtopog 「Robotto-va
kokizamini kussinsinagara szuszunda.」 „A robot
topogva haladt.”

kokjakukokjaku ◆ klienskliens ◆ ügyfélügyfél
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kokjakubanaregaokirukokjakubanaregaokiru ◆ elpártolnakelpártolnak aa vá-vá-
sárlóksárlók 「Depátokara kokjakubanarega okita.」
„Elpártoltak a vásárlók az üzlettől.” ◆ elpártol-elpártol-
naknak aa vendégekvendégek 「Reszutorankara kokjakuba-
narega okotta.」 „Elpártoltak a vendégek az étte-
remtől.”

kokjakumanzokudokokjakumanzokudo ◆ vendégekvendégek elégedett-elégedett-
ségesége
kokjakuszábiszukokjakuszábiszu ◆ ügyfélszolgálatügyfélszolgálat
kokjakuszókokjakuszó ◆ ügyfélkörügyfélkör
kokjókokjó ◆ szülőfaluszülőfalu ◆ szülőföldszülőföld ◆ szülővárosszülőváros

kókjokókjo ◆ halálhalál
kókjokókjo ◆ csatornacsatorna
kókjokókjo ◆ császáricsászári palotapalota ◆ császáricsászári rezi-rezi-
denciadencia ◆ császáricsászári udvarudvar 「Sógacuni-va kók-
joni hitoga acumatte, tennóno okao-o ogamima-
szu.」 „Újévkor a tömeg összegyűlt a császári ud-
varban, és a császárt ünnepelte.”

kókjókókjó ◆ gazdaságigazdasági fellendülésfellendülés ◆ kedvezőkedvező
gazdaságigazdasági helyzethelyzet ◆ konjunktúrakonjunktúra 「Kókjóto
fukjóga kuri kaesiteiru.」 „Konjunktúrák és re-
cessziók követik egymást.”

kókjókókjó ◆ közköz 「Kono tori kumi-va kókjónotame-
deszu.」 „Ez a kezdeményezés a köz javát szolgál-
ja.”

kókjóbucuoszonkókjóbucuoszon ◆ vandalizmusvandalizmus
kókjóbumonkókjóbumon ◆ államiállami szektorszektor 「Kókjóbu-
monto minkanbumon」 „állami szektor és ma-
gánszektor” ◆ közszektorközszektor ◆ közszféraközszféra
kókjócsótacukókjócsótacu ◆ közbeszerzésközbeszerzés
「Kókjócsótacuni-va njúszacuga hicujódeszu.」
„A közbeszerzésekre pályázatokat kell kiírni.”

kókjódantaikókjódantai ◆ köztestületköztestület
kókjódzsigjókókjódzsigjó ◆ közmunkaközmunka ◆ közműépítésközműépítés
kókjófutankókjófutan ◆ közteherközteher ◆ közteherviselésközteherviselés
kókjógakukókjógaku ◆ szimfóniaszimfónia ◆ szimfonikus zeneszimfonikus zene
kókjógakudankókjógakudan ◆ szimfonikusszimfonikus zenekarzenekar ◇ fi-fi-
ruhámoníkókjógakudanruhámoníkókjógakudan filharmonikusfilharmonikus zene-zene-
karkar
kókjóhószókjokukókjóhószókjoku ◆ közszolgálatiközszolgálati adóállo-adóállo-
másmás
kókjóikukókjóiku ◆ közművelődésközművelődés ◆ közoktatásközoktatás
kókjókibankókjókiban ◆ infrastruktúrainfrastruktúra

kókjókigjótaikókjókigjótai ◆ állami társaságállami társaság
kókjókikankókjókikan ◆ közintézményközintézmény
kókjókjokukókjókjoku ◆ szimfóniaszimfónia ◇ hiszókókjókjokuhiszókókjókjoku
Patetikus szimfóniaPatetikus szimfónia
kókjókócúkikankókjókócúkikan ◆ tömegközlekedésitömegközlekedési esz-esz-
közköz
kókjókódzsikókjókódzsi ◆ közműépítésközműépítés
kókjokugenszeikókjokugenszei ◆ extremofilextremofil ◆ szélsősé-szélsősé-
get kedvelőget kedvelő
kókjómediakókjómedia ◆ közmédiaközmédia
kókjónobasokókjónobaso ◆ közterületközterület 「Kókjóno baso-
va kin-enninatteiru.」 „A közterületeken tilos a
dohányzás!”

kókjónofukusikókjónofukusi ◆ közjólétközjólét
kókjónoheionkókjónoheion ◆ köznyugalomköznyugalom
kókjónoriekikókjónorieki ◆ közköz javajava 「Kókjóno rieki-o ha-
karu.」 „A köz javát szolgálja.” ◆ közjóközjó
kókjónotatemonokókjónotatemono ◆ középületközépület
kokjó-okokjó-o nacukasimunacukasimu ◆ honvágyahonvágya vanvan
「Kokjó-o nacukasindeiru.」 „Honvágyam van.”

kókjórjókinkókjórjókin ◆ közműszámlaközműszámla ◆ közüzemiközüzemi díjdíj
◆ közszolgálati díjközszolgálati díj
kókjóródókókjóródó ◆ közmunkaközmunka
kókjósikókjósi ◆ szimfonikus költeményszimfonikus költemény
kókjósiszecukókjósiszecu ◆ közhasznúközhasznú létesítménylétesítmény ◆

közintézményközintézmény ◆ közlétesítményközlétesítmény
kókjószábiszukókjószábiszu ◆ közszolgálatközszolgálat
kókjoszurukókjoszuru ◆ elutasítelutasít ◆ tiltakoziktiltakozik
kókjótosokankókjótosokan ◆ közkönyvtárközkönyvtár
kókjózaiszankókjózaiszan ◆ közvagyonközvagyon
kokjúkokjú ❶ légzéslégzés 「Kokjúga midareteita.」 „Aka-
dozott a légzése.” ◆ egymásegymás megértésemegértése 「To-
modacsito kokjúga au.」 „A barátommal megért-
jük egymást.” ◆ fortélyfortély 「Sógino kokjú-o oboe-
ta.」 „Rájöttem a sógijáték fortélyára.” ◆ kisku-kisku-
tyaugatástyaugatás 「Sigotono kokjú-o cukanda.」 „Be-
lejöttem, mint kiskutya az ugatásba.” ◆ lélegzéslélegzés
「Kandzsano kokjúga midareta.」 „Rendszertele-
nül lélegzett.” ◆ lélegzetlélegzet 「Kandzsano kokjú-
ga tomatta.」 „A betegnek elakadt a lélegzete.”
◆ lélegzetvétellélegzetvétel 「Kokjú-o totonoeru.」 „Hely-
reállítja a lélegzetvételét.” ◆ összhangösszhang
「Szensutacsi-va kokjú-o avaszete tatakatta.」 „A
játékosok összhangban játszottak.” ◆ respirációrespiráció
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◆ ventilációventiláció ◇ erakokjúerakokjú kopoltyúskopoltyús légzéslégzés
◇ kadokokjúkadokokjú hiperventilációhiperventiláció ◇ kiikii kokjúkokjú pa-pa-
radoxradox légzéslégzés ◇ kjósikikokjúkjósikikokjú mellkasimellkasi lég-lég-
zészés ◇ kucsiucusikokjúhókucsiucusikokjúhó szájbólszájból szájbaszájba
lélegeztetéslélegeztetés ◇ kokjúgaaraikokjúgaarai zihálzihál 「Bjónin-
no kokjúga arakatta.」 „A beteg zihált.” ◇ sza-sza-
ibókokjúibókokjú sejtlégzéssejtlégzés ◇ dzsinkókokjúdzsinkókokjú mes-mes-
terségesterséges lélegeztetéslélegeztetés 「Kandzsani
dzsinkókokjú-o hodokoszu.」 „Mesterséges léle-
geztetést ad a betegnek.” ◇ szosikikokjúszosikikokjú szö-szö-
vetiveti légzéslégzés ◇ hikarikokjúhikarikokjú fotorespirációfotorespiráció
◇ hikarikokjúhikarikokjú fotolégzésfotolégzés ◇ bikokjúbikokjú orrlég-orrlég-
zészés ◇ hitokokjúhitokokjú szusszanásnyiszusszanásnyi szünetszünet ◇

hitokokjúhitokokjú szusszanásszusszanás ◇ fukusikikokjúfukusikikokjú hasihasi
légzéslégzés
kokjúkokjú ◆ ázsiai hegedűázsiai hegedű
kókjúkókjú ◆ magasmagas fizetésfizetés 「Kókjúde jatovar-
eta.」 „Magas fizetéssel alkalmaztak.”

kókjúkókjú ◆ császárcsászár hitveseihitvesei ◆ háremhárem ◆ szerájszeráj

kókjúkókjú ◆ állandóságállandóság ◆ tartósságtartósság ◆ végle-végle-
gességgesség
kókjúkókjú ◆ kemény labdakemény labda
kókjúkókjú ◆ előkelőségelőkelőség ◆ kiválókiváló minőségminőség ◆ ki-ki-
váló szintváló szint ◆ luxusluxus ◆ magas rangmagas rang
kókjúbikókjúbi ◆ hivataloshivatalos ünnepnapünnepnap ◆ közösenközösen
megbeszélt szünnapmegbeszélt szünnap
kokjúcsúszúkokjúcsúszú ◆ légzőközpontlégzőközpont ◆ ventilációsventilációs
központközpont
kókjúdzsútakukókjúdzsútaku ◆ luxuslakásluxuslakás
kókjúdzsútakucsikókjúdzsútakucsi ◆ luxusnegyedluxusnegyed
kókjúdzsútakugaikókjúdzsútakugai ◆ luxuskörnyezetluxuskörnyezet 「Kók-
júdzsútakugaini szundeimaszu.」 „Luxuskörnye-
zetben lakom.” ◆ luxusnegyedluxusnegyed ◆ villanegyedvillanegyed
kokjúfuzenkokjúfuzen ◆ hipoventilációhipoventiláció
kokjúgaaraikokjúgaarai ◆ zihálzihál 「Bjóninno kokjúga ara-
katta.」 „A beteg zihált.”

kókjúgekimukókjúgekimu ◆ jól fizető robotmunkajól fizető robotmunka
kókjúheivakókjúheiva ◆ tartós béketartós béke
kókjúhinkókjúhin ◆ luxuscikkluxuscikk
kókjúhókókjúhó ◆ állandó törvényállandó törvény
kókjúkanrikókjúkanri ◆ magas rangú hivatalnokmagas rangú hivatalnok
kókjúkanrjókókjúkanrjó ◆ magas rangú hivatalnokmagas rangú hivatalnok
kokjúkeikokjúkei ◆ respirométerrespirométer
kokjúkikokjúki ◆ légzőszervlégzőszerv

kokjúkonkokjúkon ◆ léggyökérléggyökér ◆ pneumatofórapneumatofóra
kokjúkon-nankokjúkon-nan ◆ légzésilégzési nehézségnehézség
「Kandzsa-va kokjúkon-nanni ocsiitta.」 „A be-
tegnek légzési nehézségei támadtak.”

kokjúkósinkokjúkósin ◆ hiperventilációhiperventiláció
kokjúkószokokjúkószo ◆ légzőenzimlégzőenzim
kókjúmansonkókjúmanson ◆ luxuslakásluxuslakás
kókjúnakókjúna ◆ előkelőelőkelő 「Kókjúnareszutorande
sokudzsi-o sita.」 „Előkelő étteremben evett.” ◆

nemesnemes 「Kókjúnavain」 „nemes bor” ◆ pazarpazar
「Kókjúna ie」 „pazar lakás”

kókjúnokókjúno ◆ elegánselegáns 「Kókjúreszutoran」 „ele-
gáns étterem” ◆ luxusluxus 「Kanodzso-va kókjúno
sóhinsika kavanai.」 „Csak luxuscikkeket vásá-
rol.” ◆ nívósnívós 「Kókjúnoszupócu siszecuga tater-
areta.」 „Nívós sportlétesítményt építettek.”

kokjúnokaiszúkokjúnokaiszú ◆ légzésszámlégzésszám
kókjúreberunokókjúreberuno ◆ felsőfokúfelsőfokú
kókjúreszutorankókjúreszutoran ◆ előkelő étteremelőkelő étterem
kókjúsakókjúsa ◆ luxuskocsiluxuskocsi
kókjúsainkókjúsain ◆ magas fizetésű alkalmazottmagas fizetésű alkalmazott
kókjúsikankókjúsikan ◆ magas rangú tisztmagas rangú tiszt
kokjúsikiszokokjúsikiszo ◆ légzőpigmentlégzőpigment ◆ légzőpig-légzőpig-
mentummentum
kókjúsitatekókjúsitate ◆ úri szabászatúri szabászat
kókjúsitatejakókjúsitateja ◆ úri szabóúri szabó
kokjúsókokjúsó ◆ légzési hányadoslégzési hányados
kókjúsókókókjúsókó ◆ magas rangú tisztmagas rangú tiszt
kokjúszakokjúsza ◆ elektrontranszport-láncelektrontranszport-lánc ◆ lég-lég-
zési lánczési lánc
kokjúszajókokjúszajó ◆ légzésfunkciólégzésfunkció
kokjúszaszerukotokokjúszaszerukoto ◆ lélegeztetéslélegeztetés
kókjúszen-inkókjúszen-in ◆ hajótiszthajótiszt
kokjúszokuteikikokjúszokuteiki ◆ respirométerrespirométer
kokjúszurukokjúszuru ◆ lélegziklélegzik 「Kandzsa-va kurusisz-
óni kokjúsita.」 „A beteg nehezen lélegzett.”

kókjútaiszakukókjútaiszaku ◆ tartóstartós intézkedésintézkedés 「Zan-
teitaiszakuto kókjútaiszaku」 „ideiglenes intézke-
dés és tartós intézkedés”

kókjútekinakókjútekina ◆ állandóállandó 「Kókjútekina kicsi」
„állandó bázis” ◆ időtállóidőtálló 「Kókjútekina taió」
„időtálló intézkedés” ◆ tartóstartós 「Kókjútekina
heiva-o nozondeimaszu.」 „Tartós békét szeret-
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nénk.” ◆ véglegesvégleges 「Júzáakauntono kókjútek-
ina teisi」 „felhasználói fiók végleges megszünte-
tése”

kókjútekinikókjútekini ◆ véglegesenvéglegesen 「Dzsóhószábiszu-
o kókjútekini teisiszuru.」 „A hírszolgáltatást vég-
legesen megszüntetik.”

kókjútorikókjútori ◆ magas fizetésű alkalmazottmagas fizetésű alkalmazott
kokjúundókokjúundó ◆ légzőmozgáslégzőmozgás
kokkakokka ◆ feketedésfeketedés ◆ melanizmusmelanizmus
kokkakokka ◆ csontosodáscsontosodás ◇ kankocunaikokkakankocunaikokka
porconporcon belülibelüli csontosodáscsontosodás ◇ makunaikokkamakunaikokka
intramembrán csontosodásintramembrán csontosodás
kokkakokka ◆ államállam 「Kokka-va hatansikaketeiru.」
„Az állam a csőd szélén áll.” ◆ nemzetnemzet ◆ országország
◇ kaijókokkakaijókokka hajóshajós nemzetnemzet ◇ keiszacukok-keiszacukok-
kaka rendőrállamrendőrállam ◇ sihonsugikokkasihonsugikokka kapita-kapita-
listalista államállam ◇ dzsijúsugikokkadzsijúsugikokka liberálisliberális ál-ál-
lamlam ◇ sukenkokkasukenkokka szuverénszuverén államállam ◇ tamin-tamin-
zokukokkazokukokka többnemzetiségűtöbbnemzetiségű államállam ◇ tam-tam-
inzokukokkainzokukokka vegyesvegyes nemzetiségűnemzetiségű államállam ◇

dokuricukokkadokuricukokka függetlenfüggetlen államállam ◇ heivakok-heivakok-
kaka békésbékés államállam ◇ hókenkokkahókenkokka feudálisfeudális ál-ál-
lamlam ◇ minzokukokkaminzokukokka nemzetállamnemzetállam ◇ mozai-mozai-
kukokkakukokka soknemzetiségűsoknemzetiségű államállam ◇ rikken-rikken-
szeinokokkaszeinokokka jogállamjogállam ◇ rikkenszeinokokkarikkenszeinokokka
alkotmányosalkotmányos államállam ◇ renpókokkarenpókokka szövet-szövet-
ségi államségi állam
kokkakokka ◆ himnuszhimnusz ◆ nemzeti himnusznemzeti himnusz
kokkakokka ◆ nemzeti virágnemzeti virág
kokkaaitóbikokkaaitóbi ◆ nemzeti gyásznapnemzeti gyásznap
kokkabaisókokkabaisó ◆ állami kárpótlásállami kárpótlás
kokkadokuszensihonsugikokkadokuszensihonsugi ◆ állammonopo-állammonopo-
lista kapitalizmuslista kapitalizmus
kokkagakukokkagaku ◆ államtudományállamtudomány
kokkagensukokkagensu ◆ államfőállamfő
kokkagokokkago ◆ államnyelvállamnyelv
kokkahjógikaikokkahjógikai ◆ államtanácsállamtanács
kokkaikokkai ◆ kongresszuskongresszus ◆ nemzetgyűlésnemzetgyűlés ◆

országgyűlésországgyűlés 「Kokkai-o sósúszuru.」 „Össze-
hívja az országgyűlést.” ◆ parlamentparlament ◇ koku-koku-
ricukokkaitosokanricukokkaitosokan OrszággyűlésiOrszággyűlési Könyv-Könyv-
tártár ◇ cúdzsókokkaicúdzsókokkai rendesrendes ülésülés ◇ cúdzsó-cúdzsó-
kokkaikokkai rendesrendes országgyűlésországgyűlés ◇ tokubecu-tokubecu-
kokkaikokkai rendkívülirendkívüli országgyűlésországgyűlés ◇ rindzsi-rindzsi-
kokkaikokkai rendkívüli országgyűlésrendkívüli országgyűlés
kokkaikokkai ◆ Fekete-tengerFekete-tenger

kokkaidóidzsindzsikokkaidóidzsindzsi ◆ parlamentparlament általáltal jó-jó-
váhagyott beosztásváhagyott beosztás
kokkaigicsókokkaigicsó ◆ országgyűlés elnökeországgyűlés elnöke
kokkaigidzsidókokkaigidzsidó ◆ OrszágházOrszágház ◆ ParlamentParlament
kokkaigiinkokkaigiin ◆ országgyűlésiországgyűlési képviselőképviselő ◆

parlamenti képviselőparlamenti képviselő
kokkaitosokankokkaitosokan ◆ országgyűlési könyvtárországgyűlési könyvtár
kokkajoszankokkajoszan ◆ állami költségvetésállami költségvetés
kokkakaikeikenszainkokkakaikeikenszain ◆ államiállami számvevő-számvevő-
székszék
kokkakandzsójakukokkakandzsójaku ◆ államközi egyezményállamközi egyezmény
kokkakankankeikokkakankankei ◆ államközi kapcsolatokállamközi kapcsolatok
kokkakasicukekokkakasicuke ◆ állami kölcsönállami kölcsön
kokkakeikakuiinkaikokkakeikakuiinkai ◆ államiállami tervbizottságtervbizottság

kokkakeizaikokkakeizai ◆ nemzetgazdaságnemzetgazdaság
kokkakenrjokukokkakenrjoku ◆ államhatalomállamhatalom
kokkakikankokkakikan ◆ államapparátusállamapparátus ◆ államgépe-államgépe-
zetzet
kokkakimicukokkakimicu ◆ államtitokállamtitok 「Kokkakimicu-o
morasita.」 „Államtitkot szivárogtatott ki.”

kokkakómuinkokkakómuin ◆ állami alkalmazottállami alkalmazott
kokkakukokkaku ◆ csontozatcsontozat ◆ csontvázcsontváz ◆ szer-szer-
kezetkezet 「Sószecuno kokkaku」 „novella szerke-
zete” ◆ vázváz ◆ vázrendszervázrendszer ◇ gaikokkakugaikokkaku
külsőkülső vázváz ◇ szaibókokkakuszaibókokkaku sejtvázsejtváz ◇ csú-csú-
dzsikukokkakudzsikukokkaku tengelyváztengelyváz ◇ naikokkakunaikokkaku
belső vázbelső váz
kokkakukikokkakuki ◆ csontszerszámcsontszerszám
kokkakukinkokkakukin ◆ vázizomvázizom ◆ vázizomzatvázizomzat
kokkakumokeikokkakumokei ◆ csontvázmodellcsontvázmodell
kokkankokkan ◆ alapalap ◆ diaphysisdiaphysis
kokkankokkan ◆ dermesztő hidegdermesztő hideg
kokkasakaisugikokkasakaisugi ◆ államszocializmusállamszocializmus ◆ eta-eta-
tizmustizmus ◆ nemzetiszocializmusnemzetiszocializmus
kokkasihonsugikokkasihonsugi ◆ államkapitalizmusállamkapitalizmus
kokkasikakukokkasikaku ◆ államilagállamilag elismertelismert képesí-képesí-
téstés
kokkasikenkokkasiken ◆ államvizsgaállamvizsga
kokkasiszankokkasiszan ◆ állami vagyonállami vagyon
kokkasiszankanricsókokkasiszankanricsó ◆ államiállami vagyonügy-vagyonügy-
nökségnökség
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kokkasugikokkasugi ◆ államelvűségállamelvűség ◆ nacionalizmusnacionalizmus
◇ csókokkasugicsókokkasugi ultranacionalizmusultranacionalizmus
kokkasugisakokkasugisa ◆ államelvűállamelvű
kokkasugitekinakokkasugitekina ◆ államelvűállamelvű
kokkasukenkokkasuken ◆ államszuverenitásállamszuverenitás
kokkasuszekikokkasuszeki ◆ államfőállamfő
kokkaszeidokokkaszeido ◆ államformaállamforma ◆ államrendállamrend ◆

államrendszerállamrendszer
kokkatekinakokkatekina ◆ nemzetinemzeti
kokkatószeikokkatószei ◆ állami beavatkozásállami beavatkozás
kokkazaiszeikokkazaiszei ◆ államháztartásállamháztartás ◆ államiállami
pénzgazdálkodáspénzgazdálkodás
kokkeikokkei ◆ tréfás dologtréfás dolog
kokkeimikokkeimi ◆ bolond ízbolond íz ◆ tréfás dologtréfás dolog
kokkeinakokkeina ◆ humoroshumoros 「Kokkeina bamen」 „hu-
moros jelenet” ◆ mulatságosmulatságos 「Kareno kokkei-
na szugatani varacscsatta.」 „Mulatságos alakján
elnevettem magam.” ◆ nevetségesnevetséges 「Kokkeina
macsigai」 „nevetséges hiba” ◆ tréfástréfás 「Kokke-
ina hanasi-o sita.」 „Tréfás történetet mondott.”
◆ viccesvicces 「Kokkeina kao-o miszeta.」 „Vicces
grimaszt vágtam.”

kokkeinakoto-okokkeinakoto-o iuiu ◆ tréfáltréfál ◆ tréfálkoziktréfálkozik
「Szenszei-va icumo kokkeinakoto-o iu.」 „A ta-
nárom mindig tréfálkozik.”

kokkeiszecukokkeiszecu ◆ kínai államalapítás ünnepekínai államalapítás ünnepe
kokkenkokken ◆ fekete billentyűfekete billentyű
kokkenkokken ◆ államhatalomállamhatalom ◆ felségjogfelségjog
kokkikokki ◆ nemzetinemzeti lobogólobogó ◆ nemzetinemzeti zászlózászló
「Hangaríno kokki」 „magyar nemzeti zászló”

kokkikokki ◆ önfegyelemönfegyelem ◆ önkontrollönkontroll ◆ önura-önura-
lomlom
kokkisinkokkisin ◆ önkontrollönkontroll ◆ önmérsékletönmérséklet 「Kok-
kisinni tomu hito」 „önmérséklettel rendelkező
ember” ◆ önuralomönuralom 「Kare-va kokkisinganai.」
„Nincs önuralma.”

kokkjókokkjó ◆ államhatárállamhatár ◆ határhatár 「Ongakuni
kokkjó-va nai.」 „A zene nem ismer határokat.”
◆ országhatárországhatár 「Rjokósa-va kokkjó-o koeta.」
„Az utazó átment az országhatáron.”

kokkjókokkjó ◆ államvallásállamvallás
kokkjócúkacsitenkokkjócúkacsiten ◆ határátkelőhelyhatárátkelőhely
kokkjócsihókokkjócsihó ◆ határvidékhatárvidék
kokkjófunszókokkjófunszó ◆ határvitahatárvita

kokkjógaarukokkjógaaru ◆ határoshatáros 「Hangarí-va dono
kunito kokkjógaaruno?」 „Milyen országokkal
határos Magyarország?”

kokkjóheiszakokkjóheisza ◆ határzárhatárzár
kokkjókeibiheikokkjókeibihei ◆ határőrhatárőr
kokkjókeibitaikokkjókeibitai ◆ határőrséghatárőrség
kokkjó-okokkjó-o szeszszuruszeszszuru ◆ határoshatáros 「Hangarí-
va ószutoriato kokkjó-o szeh-siteiru.」 „Magyar-
ország Ausztriával határos.”

kokkjósinpankokkjósinpan ◆ határsértéshatársértés
kokkjószenkokkjószen ◆ határvonalhatárvonal
kokkokokko ◆ államkincstárállamkincstár 「Kono okanega kok-
koni hairu.」 „Ez a pénz bekerül az államkincstár-
ba.” ◆ kamarakamara
kokkókokkó ◆ diplomáciaidiplomáciai kapcsolatkapcsolat 「Rjókoku-va
kokkó-o kaifukusita.」 „Az két ország helyreállí-
totta a diplomáciai kapcsolatait.”

kokkohodzsokokkohodzso ◆ állami támogatásállami támogatás
kokkokutokokkokuto ◆ órárólóráról óráraórára 「Kigen-va kokkok-
uto szematteita.」 „A határidő óráról órára köze-
ledett.” ◆ percrőlpercről percrepercre 「Vakareno dzsikan-
va kokkokuto szematteita.」 „Percről percre köze-
ledett az elválás időpontja.”

kokkósókokkósó ◆ Közlekedési MinisztériumKözlekedési Minisztérium
kokkosókenkokkosóken ◆ kincstárjegykincstárjegy
kokkoszaikenkokkoszaiken ◆ kincstárjegykincstárjegy
kokkottonakukokkottonaku ◆ kotkodácsolkotkodácsol 「Nivatori-va
kokkotto naita.」 „A tyúk kotkodácsolt.”

kokkukokku ◆ fáradhatatlanfáradhatatlan igyekezetigyekezet 「Szan-
dzsúszúnenno kokkuno szue, dzsisoga kanszeisi-
ta.」 „30 éves fáradhatatlan igyekezet után kész
lett a szótár.” ◆ kemény munkakemény munka
kokkukokku ◆ csapcsap ◆ elzárócsapelzárócsap ◆ kuktakukta ◆ sza-sza-
kácskács ◆ szakácssegédszakácssegéd ◇ gaszunokokkugaszunokokku gáz-gáz-
csapcsap 「Gaszunokokku-o hiraketa.」 „Kinyitot-
tam a gázcsapot.” ◇ szuidónokokkuszuidónokokku vízcsapvízcsap
kokkubenreikokkubenrei ◆ fáradhatatlan igyekezetfáradhatatlan igyekezet
kokkucsókokkucsó ◆ konyhafőnökkonyhafőnök
kokkupittokokkupitto ◆ pilótafülkepilótafülke 「Furaitorekódá-va
kokkupitto naino kaiva-o rokuonsita.」 „A fekete
doboz felvette a pilótafülkében folytatott beszélge-
tést.”

kokkuritoszurukokkuritoszuru ◆ bóbiskolbóbiskol 「Cukuede
gakuszei-va kokkuritositeita.」 „Az asztalánál bó-
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biskolt a diák.” ◆ elbóbiskolelbóbiskol 「Kaigide hitorino
otokogakokkuritosite, cukueni atama-o bucuke-
ta.」 „Az értekezleten az egyik ember elbóbiskolt,
és beverte a fejét az asztalba.”

kokkuriunazukukokkuriunazuku ◆ bólintbólint 「Kodomo-o dóbu-
cuenni szaszottara, kokkuri unazuita.」 „A gye-
reket az állatkertbe invitáltam, mire ő bólintott.”
◆ bólogatbólogat 「Ómu-va kokkuri unazukinagara sa-
betta.」 „A papagáj bólogatva beszélt.”

kokkurócsikokkurócsi ◆ csótánycsótány
kokkuszurukokkuszuru ◆ fáradhatatlanulfáradhatatlanul igyekszikigyekszik
「Kokkusite kenkjúsi cuzuketa.」 „Fáradhatatlan
igyekezettel kutatott.”

kokokoko ◆ egy-egyegy-egy
kokokoko ◆ egyediségegyediség ◇ kokonikokoni külön-különkülön-külön
「Obentó-va kokoni mottekitekudaszai.」 „Min-
denki külön-külön hozzon magának elemózsiát.”
◇ kokoniódzsitekokoniódzsite egyediegyedi igényigény szerintszerint 「Ko-
koni ódzsite sien-o okonatteikimaszu.」 „Egyedi
igény szerint segítünk.” ◇ kokonokokono egyediegyedi 「Hit-
obitono kokono jókjúni kotaeta.」 „Kielégítette az
emberek egyedi igényeit.” ◇ kokonokokono eseten-eseten-
kéntikénti 「Kokono handanga hicujódeszu.」 „Ese-
tenkénti elbírálás szükséges.”

kokokoko ◆ emittemitt 「Aszokoni-va hako, kokoni-va
bakecugaarimaszu.」 „Ott van egy doboz, emitt
meg egy vödör.” ◆ ittitt 「Iri gucsi-va kokoda!」
„Itt a bejárat!” ◆ utóbbiutóbbi 「Koko szúnendepia-
noga dzsózuninatta.」 „Az utóbbi pár évben so-
kat fejlődött a zongoratudása.” ◇ kokosibarakukokosibaraku
egyegy darabigdarabig 「Koko sibaraku iekara hatara-
ku.」 „Egy darabig itthonról fogok dolgozni.” ◇

kokodakenohanasikokodakenohanasi köztünkköztünk maradjonmaradjon aa
szószó 「Kokodakeno hanasidakedo,
karegajatteirukoto-va macsigatteiruto omou.」
„Köztünk maradjon a szó, szerintem nem helyes,
amit csinál.” ◇ kokonikokoni ideide 「Kabin-o kokoni
oku.」 „Ideteszem a vázát.” ◇ kokonokokono itteniitteni
「Kokono súkan-va sirimaszen.」 „Nem ismerem
az itteni szokásokat.” ◇ koko-va-dokokoko-va-doko holhol va-va-
gyokgyok 「Koko-va dokonano?」 „Hol vagyok?” ◇

koko-ekoko-e ideide 「Icukoko-e kimasitaka?」 „Mikor
jöttél ide?” ◇ koko-ekoko-e ebbeebbe 「Koko-e irete kuda-
szai.」 „Tedd bele ebbe!” ◇ kokomadekokomade ennyireennyire
「Koko madekansasinakutemoiinoni.」 „Ennyire
nem kell hálálkodni!” ◇ kokomadekokomade idáigidáig
「Baszu-va kokomadesika konainode, kokokara-
va arukanakerebanaranai.」 „A busz csak idáig

jár, innen gyalog kell menni.” ◇ kokomadekokomade ed-ed-
digdig 「Koko madejonde kudaszai.」 „Eddig olvasd
el!” ◇ kokomadenoaraszudzsikokomadenoaraszudzsi előzményelőzmény
「Intánettode renzokuterebidoramanokokoma-
deno araszudzsi-o sirabeta.」 „Megnéztem az in-
terneten a tévésorozatom előzményeit.” ◇ koko-koko-
oo eztezt 「Koko-o katazukenaszai!」 „Takarítsd fel
ezt!”

kokokoko ◆ kis tókis tó ◆ tengerszemtengerszem
kokókokó ◆ megélhetésmegélhetés 「Kokóni kjúsiteiru.」
„Megélhetési gondjai vannak.” ◇ kokónosikokónosi min-min-
dennapidennapi betevőbetevő falatfalat 「Kokóno si-o eruta-
meni hataraita.」 „Dolgozott, hogy megkeresse a
mindennapi betevőt.”

kokókokó ◆ halálhalál torkatorka 「Kokó-o dah-sita.」
„Megmenekült a halál torkából.” ◆ veszélyveszély
kokókokó ◆ egyedüli felemelkedésegyedüli felemelkedés
kókokóko ◆ államiállami pénzintézetpénzintézet ◇ kin-júkókokin-júkóko ta-ta-
karékpénztárkarékpénztár
kókokóko ◆ visszatekintésvisszatekintés ◇ kókonóreikókonórei későb-későb-
bibi aggodalomaggodalom ◇ kókonóreikókonórei nyugtalanítónyugtalanító jö-jö-
vővő 「Kókono ureinaku taisokudekirujó, kókeisa-
o szodateta.」 „Utódot nevelt, hogy nyugodtan
hagyhassa ott céget.” ◇ kókonóreikókonórei rendezetlenrendezetlen
sorssors 「Juigon-o kicsinto kaitanode, kókono urei-
va nakatta.」 „Végrendelettel biztosította, hogy
ne legyen senkinek rendezetlen a sorsa.”

kókokóko ◆ szüleivel törődő gyerekszüleivel törődő gyerek
kókókókó ◆ aknanyílásaknanyílás
kókókókó ◆ utóbbiutóbbi cikkelycikkely ◆ utóbbiutóbbi pontpont ◆ utó-utó-
tagtag
kókókókó ◆ embertársiembertársi kötelességtudatkötelességtudat ◆

gyermekigyermeki kötelességtudatkötelességtudat ◆ törődéstörődés ◇

ojakókóojakókó szülőkkelszülőkkel valóvaló törődéstörődés ◇ njóbókó-njóbókó-
kókó törődéstörődés aa feleséggelfeleséggel 「Njóbókókóno tei-
su」 „férj, aki törődik a feleségével”

kókókókó ◆ másodikkéntmásodikként támadástámadás 「Szenkóka
kókó」 „elsőként vagy másodikként támadás”

kókókókó ◆ hajóközlekedéshajóközlekedés ◆ hajózáshajózás ◆ légilégi
közlekedésközlekedés ◆ navigációnavigáció
kókókókó ◆ ígyígy ésés ígyígy 「Dzsoszeikin-o ukerujóni-
kókósinaszai.」 „Csináld így és így, hogy segélyt
kapj!”

kókókókó ◆ kemény acélkemény acél
kókókókó ◆ ostioleostiole
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kókókókó ◆ szájüregszájüreg
kókókókó ◆ gimnáziumgimnázium ◆ középiskolaközépiskola ◇ icsir-icsir-
júkókójúkókó elitgimnáziumelitgimnázium ◇ kógjókókókógjókókó műszakiműszaki
szakközépiskolaszakközépiskola ◇ dzsicugjókókódzsicugjókókó szakkö-szakkö-
zépiskolazépiskola ◇ sógjókókósógjókókó kereskedelmikereskedelmi szak-szak-
középiskolaközépiskola ◇ dzsosikókódzsosikókó leánygimnáziumleánygimnázium
◇ nógjókókónógjókókó mezőgazdaságimezőgazdasági szakközépis-szakközépis-
kolakola ◇ jagakunokókójagakunokókó esti középiskolaesti középiskola
kokoakokoa ◆ kakaókakaó
kokoa-batákokoa-batá ◆ kakaóvajkakaóvaj
kokoamamekokoamame ◆ kakaóbabkakaóbab
kokoapaudákokoapaudá ◆ kakaólisztkakaóliszt ◆ kakaóporkakaópor
kókocukókocu ◆ bűvöletbűvölet ◆ eksztáziseksztázis 「Odotteiru
mahócukai-va kókocutosita.」 „A táncoló varázs-
ló eksztázisba esett.” ◆ elragadtatáselragadtatás ◆ révü-révü-
letlet
kókocukókocu ◆ gerincességgerincesség ◆ keménykemény csontcsont ◆

szilárd jellemszilárd jellem
kókocukókocu ◆ jóscsontjóscsont
kókocubunkókocubun ◆ jóscsont-írásjóscsont-írás
kókocudzsótaikókocudzsótai ◆ eksztáziseksztázis ◆ szenilitásszenilitás
kókocugjokókocugjo ◆ csontos halcsontos hal
kókocugjokókókocugjokó ◆ csontos halakcsontos halak
kókocugjoruikókocugjorui ◆ csontos halakcsontos halak
kókocukankókocukan ◆ gerinces embergerinces ember
kókocumodzsikókocumodzsi ◆ teknőcpáncélrateknőcpáncélra ésés csont-csont-
ra írt betűra írt betű
kókocunokókocuno ◆ szenilisszenilis 「Kókocuno ródzsin」
„szenilis öregember”

kókocutonarukókocutonaru ◆ révületberévületbe esikesik
「Bandonofan-va kókocutonatta.」 „Az együttes
rajongói révületbe estek.”

kókocutositakókocutosita ◆ elbűvöltelbűvölt 「Kókocutosita
hjódzsó」 „elbűvölt arc”

kókocutositekókocutosite ◆ elbűvöltenelbűvölten 「Kanodzsono
szugata-o kókocutosite nagameteita.」 „Elbűvöl-
ten néztem a nő alakját.” ◆ elragadtatvaelragadtatva 「Ka-
suno utagoe-o kókocutosite kiiteita.」 „Elragad-
tatva hallgattam az énekes hangját.”

kókocutoszaszerukókocutoszaszeru ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Kono kóke-
ini kókocutoszaszerareta.」 „Ez a látvány lenyű-
göz.”

kokocsikokocsi ◆ érzésérzés ◆ kényelemkényelem ◆ komfortkomfort ◇

szavarigokocsiszavarigokocsi tapintástapintás 「Szavari gokocsino

javarakai nuno」 „puha tapintású szövet” ◇ neg-neg-
okocsiokocsi kényelmeskényelmes fekvésfekvés 「Negokocsinoii-
beddo」 „kényelmes ágy” ◇ norigokocsinorigokocsi utas-utas-
komfortkomfort ◇ norigokocsinorigokocsi kényelemkényelem 「Nori go-
kocsinoii kuruma」 „kényelmes kocsi” ◇ haki-haki-
gokocsigokocsi járásjárás 「Kono kucuno haki gokocsi-va
dó?」 „Milyen a járás ebben a cipőben?” ◇ ha-ha-
kigokocsikigokocsi kényelmeskényelmes 「Kono kucu-va haki go-
kocsiga varui.」 „Ez a cipő kényelmetlen.” ◇ ju-ju-
megokocsininarumegokocsininaru bűvöletbebűvöletbe esikesik 「Enszóka-
ino csósú-va jumegokocsininatta.」 „A koncert
közönsége a zene bűvöletébe esett.” ◇ jumemigo-jumemigo-
kocsidearukocsidearu aztazt hiszi,hiszi, álmodikálmodik 「Gókakuno
tegami-o jumemigokocside jonda.」 „Azt hittem
álmodok, amikor olvastam, hogy sikerült a vizs-
gám.” ◇ jumemigokocsidearujumemigokocsidearu elbűvölőelbűvölő 「Ka-
nodzsono ongaku-va jumemigokocsidatta.」 „El-
bűvölő volt a zenéje.”

kokocsijoikokocsijoi ◆ kellemeskellemes 「Kokocsijoi kaze-o
kandzsita.」 „Éreztem a kellemes szellőt.” ◆ ké-ké-
nyelmesnyelmes 「Konoszofá-va szuvari gokocsigaii.」
„Ezen a kanapén kényelmesen lehet ülni.”

kokocsijokukokocsijoku ◆ kényelmesenkényelmesen 「Atarasii ucsini
kokocsijoku kurasiteiru.」 „Kényelmesen beren-
dezkedtem az új lakásban.”

kokocsivaruikokocsivarui ◆ kényelmetlenkényelmetlen 「Kono
kuruma-va nori gokocsivarui.」 „Ez az autó ké-
nyelmetlen.”

kokodakenohanasikokodakenohanasi ◆ elel nene monddmondd másnakmásnak
◆ köztünkköztünk maradjonmaradjon ◆ köztünkköztünk maradjonmaradjon
aa szószó 「Kokodakeno hanasidakedo,
karegajatteirukoto-va macsigatteiruto omou.」
„Köztünk maradjon a szó, szerintem nem helyes,
amit csinál.”

kokodekokode ◆ ebbenebben ◆ ezútonezúton 「Kondono
sukudzsicu-va jaszumaszete itadakukoto-o ko-
kode okjakuszamani osirasze itasimaszu.」 „Ez-
úton tájékoztatjuk a kedves vásárlóinkat, hogy az
ünnepekben zárva leszünk.”

kokodeattagahjakunenmekokodeattagahjakunenme ◆ balszeren-balszeren-
csédrecsédre találkoztunktalálkoztunk ◆ haha mégmég egyszeregyszer ta-ta-
lálkozunk, fizetszlálkozunk, fizetsz
kókódzsidaikókódzsidai ◆ középiskolai évekközépiskolai évek
kókódzsidainokókódzsidaino ◆ középiskolásközépiskolás 「Kókódzsi-
daino dókjúszeito atta.」 „A középiskolás osztály-
társammal találkoztam.”
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koko-ekoko-e ◆ ebbeebbe 「Koko-e irete kudaszai.」
„Tedd bele ebbe!” ◆ ideide 「Icukoko-e kimasita-
ka?」 „Mikor jöttél ide?”

kókóeiszeikókóeiszei ◆ szájhigiéniaszájhigiénia
kókógaikókógai ◆ kemény szájpadláskemény szájpadlás
kókógaionkókógaion ◆ palatális hangpalatális hang
kókogakukókogaku ◆ archeológiaarcheológia ◆ régészetrégészet 「Kó-
kogakuno iszekiga sucudosita.」 „Régészeti ma-
radványokra bukkantak.” ◇ kjúsucukókogakukjúsucukókogaku
leletmentő régészetleletmentő régészet
kókogakusakókogakusa ◆ archeológusarcheológus ◆ régészrégész
kókogakutekicsószakókogakutekicsósza ◆ régészetirégészeti felmérésfelmérés

kókogakutekihakkucukókogakutekihakkucu ◆ régészeti ásatásrégészeti ásatás
kókogakutekiiszekikókogakutekiiszeki ◆ régészetirégészeti leletlelet ◆ ré-ré-
gészeti maradványgészeti maradvány
kókogakutekinakókogakutekina ◆ régészetirégészeti 「Kókogakute-
kisóko」 „régészeti bizonyíték”

kókogakutekisirjókókogakutekisirjó ◆ régészeti anyagrégészeti anyag
kókogakutekisucudohinkókogakutekisucudohin ◆ régészeti leletrégészeti lelet
kokogasónenbadakokogasónenbada ◆ ezenezen múlikmúlik 「Ikiruka si-
nuka, kokoga sónenbadeszu.」 „Ezen múlik, hogy
életben maradunk-e, vagy meghalunk.”

kokogaudenomiszedokorodakokogaudenomiszedokoroda ◆ mostmost mu-mu-
tasdtasd meg,meg, mitmit tudsztudsz 「Kono bun-o jakuszeru-
ka, kokoga udeno misze dokoroda.」 „Most mu-
tasd meg, le tudod-e fordítani ezt a mondatot!”

kókógekakókógeka ◆ szájsebészetszájsebészet
kókógjókókógjó ◆ bánya- és feldolgozóiparbánya- és feldolgozóipar
kokoirakokoira ◆ ezen a környékenezen a környéken
kokojasikokojasi ◆ kókuszpálmakókuszpálma
kokojasinomikokojasinomi ◆ kókuszdiókókuszdió
kókókanónakókókanóna ◆ hajózhatóhajózható 「Kókókanóna ka-
va」 „hajózható folyó”

kokokarakokokara ◆ ebbőlebből ◆ ettőlettől 「Kokokarakoko-
made szen-o hiite kudaszai.」 „Ettől eddig húzz
egy vonalat!” ◆ inneninnen 「Kokokara-va kjókaino
tóga mieru.」 „Innen látszik a templomtorony.”

kokokaramierukokokaramieru ◆ idelátszikidelátszik 「Kokokara
fudzsiszanga mieru.」 „Idelátszik a Fudzsi.”

kokokasikokokokasiko ◆ itt is ott isitt is ott is ◆ itt-ottitt-ott
kókókjóikukókókjóiku ◆ középiskolai oktatásközépiskolai oktatás

kokokukokoku ◆ hazahaza 「Gaikokuni szunde kokoku-o
nacukasiku omou.」 „Külföldön élve, nosztalgiá-
val gondolok a hazámra.” ◆ szülőföldszülőföld 「Vaka-
kusite kokoku-o szatta.」 „Fiatalon hagyta el szü-
lőföldjét.”

kókokukókoku ◆ Kókoku-korKókoku-kor ◆ országország felvirágoz-felvirágoz-
tatásatatása
kókokukókoku ◆ bejelentésbejelentés ◆ közzétételközzététel
kókokukókoku ◆ óvásóvás 「Szokudzsikókokuno mósi
tate-o sita.」 „Azonnali óvást emelt.” ◆ tiltako-tiltako-
zászás
kókokukókoku ◆ császárságcsászárság 「Nihon-va kókokude-
szu.」 „Japánban császárság van.”

kókokukókoku ◆ hirdetéshirdetés 「Sinbunni kókoku-o da-
sita.」 „Hirdetést adott fel az újságban.” ◆ rek-rek-
lámlám ◆ reklámozásreklámozás ◇ engekinokókokuengekinokókoku szín-szín-
laplap 「Engekino kókokuni sujakuno namaega not-
teiru.」 „A színlapon szerepel a főszereplő neve.”
◇ kucsikomikókokukucsikomikókoku előszóvalelőszóval reklámozásreklámozás
◇ kurovakunokókokukurovakunokókoku gyászjelentésgyászjelentés ◇ ken-ken-
sókókokusókókoku pályázatipályázati felhívásfelhívás ◇ kókoku-okókoku-o
daszudaszu meghirdetmeghirdet 「Kaisa-va kjúdzsinkókoku-
o dasita.」 „A vállalat meghirdetett egy állást.”
◇ kodaikókokukodaikókoku túlzótúlzó reklámreklám 「Kodaikóko-
kuni damaszareta.」 „A túlzó reklám becsapott.”
◇ sazaikókokusazaikókoku bocsánatkérőbocsánatkérő közleményközlemény ◇

szeihinkókokuszeihinkókoku termékreklámozástermékreklámozás ◇ taiap-taiap-
pukókokupukókoku burkoltburkolt reklámreklám ◇ bosúkókokubosúkókoku ál-ál-
láshirdetésláshirdetés
kókokukókoku ◆ fejedelemségfejedelemség ◆ hercegséghercegség ◆

nagyhercegségnagyhercegség ◇ toransiruvaniakókokutoransiruvaniakókoku
ErdélyiErdélyi FejedelemségFejedelemség ◇ morudabiakókokumorudabiakókoku
Moldvai FejedelemségMoldvai Fejedelemség
kókokubaitaikókokubaitai ◆ reklámmédiareklámmédia
kókokubirakókokubira ◆ reklámcédulareklámcédula ◆ szórólapszórólap
kókokudairitenkókokudairiten ◆ reklámügynökségreklámügynökség
kókokugaisakókokugaisa ◆ reklámcégreklámcég
kókokugjókókokugjó ◆ reklámiparreklámipar
kókokuhikókokuhi ◆ reklámköltségreklámköltség
kókokunokanbankókokunokanban ◆ reklámtáblareklámtábla
kókokunusikókokunusi ◆ reklámozóreklámozó
kókoku-okókoku-o daszudaszu ◆ hirdethirdet 「Kaisa-va
kjúdzsinkókoku-o dasita.」 „A cég állást hirde-
tett.” ◆ meghirdetmeghirdet 「Kaisa-va kjúdzsinkókoku-o
dasita.」 „A vállalat meghirdetett egy állást.”
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kókoku-okókoku-o keidzsiszurukeidzsiszuru ◆ hirdethirdet 「Zassini
kókoku-o keidzsisiteita.」 „Az újságban hirdet-
tem.”

kókoku-okókoku-o szuruszuru / kókokuszurukókokuszuru ◆ hirdethirdet
「Kaisa-va sinbunni kjúdzsinno kókoku-o sita.」
„A vállalat állást hirdetett az újságban.” ◆ meg-meg-
hirdethirdet 「Kurumano kókoku-o sita.」 „Meghir-
dettem az autómat.”

kókokurankókokuran ◆ apróhirdetésekapróhirdetések ◆ hirdetésihirdetési
rovatrovat
kókokurinrikókokurinri ◆ reklámetikareklámetika
kókokuszurukókokuszuru ◆ bejelentbejelent 「Kenszecugaisa-va
kódzsi-o kókokusita.」 „Az építőipari vállalat be-
jelentette az építkezést.” ◆ közzéteszközzétesz 「Kaisa-
va kon-nendono szon-eki-o kókokuszuru.」 „A
vállalat közzéteszi az idei eredményt.”

kókokuszurukókokuszuru ◆ tiltakoziktiltakozik 「Hikokugava-va
kókokusita.」 „A vádlott tiltakozott.”

kókokuszurukókokuszuru / kókoku-okókoku-o szuruszuru ◆ hirdethirdet
「Kaisa-va sinbunni kjúdzsinno kókoku-o sita.」
„A vállalat állást hirdetett az újságban.” ◆ meg-meg-
hirdethirdet 「Kurumano kókoku-o sita.」 „Meghir-
dettem az autómat.”

kókokutókókokutó ◆ hirdetőoszlophirdetőoszlop ◆ reklámemberreklámember
kókokuzassikókokuzassi ◆ reklámújságreklámújság
kokomadekokomade ◆ eddigeddig 「Koko madejonde kuda-
szai.」 „Eddig olvasd el!” ◆ ennyireennyire 「Koko ma-
dekansasinakutemoiinoni.」 „Ennyire nem kell
hálálkodni!” ◆ idáigidáig 「Baszu-va kokomadesika
konainode, kokokara-va arukanakerebanara-
nai.」 „A busz csak idáig jár, innen gyalog kell
menni.”

kokomadenoaraszudzsikokomadenoaraszudzsi ◆ előzményelőzmény 「Intán-
ettode renzokuterebidoramanokokomadeno
araszudzsi-o sirabeta.」 „Megnéztem az interne-
ten a tévésorozatom előzményeit.”

kokómokukokómoku ◆ albejegyzésalbejegyzés
kókómuszukokókómuszuko ◆ szüleivel törődő fiúszüleivel törődő fiú
kokonkokon ◆ mindenminden időkidők 「Kokonno keszszaku」
„minden idők remekműve” ◆ múltmúlt ésés jelenjelen ◇

kokontózaikokontózai mindigmindig ésés mindenüttmindenütt ◇ kokon-kokon-
oo zeszszuruzeszszuru páratlanpáratlan 「Szono gidzsucu-va
kokon-o zeh-szuru.」 „Ez minden idők páratlan
technológiája.”

kókonkókon ◆ hátsó gyökérhátsó gyökér

kókónakókóna ◆ szülőkkelszülőkkel törődőtörődő 「Kókóna muszu-
ko」 „szülőkkel törődő fiú”

kokonaccukokonaccu ◆ kókuszkókusz 「Kono okasini-va koko-
naccuga haitteimaszu.」 „Ebben a süteményben
kókusz van.” ◆ kókuszdiókókuszdió
kokonaccucsippuszukokonaccucsippuszu ◆ kókuszforgácskókuszforgács ◆

kókuszpehelykókuszpehely
kokonaccudangokokonaccudango ◆ kókuszgolyókókuszgolyó 「Kokonac-
cu dango-o cukutta.」 „Kókuszgolyót csináltam.”

kokonaccufuravákokonaccufuravá ◆ kókuszlisztkókuszliszt
kokonaccukokokonaccuko ◆ kókuszlisztkókuszliszt
kokonaccumirukukokonaccumiruku ◆ kókusztejkókusztej
kokonaccunomikokonaccunomi ◆ kókuszdiókókuszdió 「Kikarakoko-
naccuno miga ocsita.」 „A fáról leesett egy kó-
kuszdió.”

kokonaccurongukokonaccurongu ◆ kókuszreszelékkókuszreszelék
kokondoppokokondoppo ◆ történelmi egyedülállóságtörténelmi egyedülállóság
kokonikokoni ◆ külön-különkülön-külön 「Obentó-va kokoni mot-
tekitekudaszai.」 „Mindenki külön-külön hozzon
magának elemózsiát.”

kokonikokoni ◆ ebbenebben ◆ ideide 「Kabin-o kokoni oku.」
„Ideteszem a vázát.”

kokoniódzsitekokoniódzsite ◆ egyediegyedi igényigény szerintszerint 「Ko-
koni ódzsite sien-o okonatteikimaszu.」 „Egyedi
igény szerint segítünk.”

kokoniuncsiszurukokoniuncsiszuru ◆ idekakálidekakál 「Inu-va koko-
niuncsisita.」 „Idekakált a kutya.”

kokonmuszónokokonmuszóno ◆ történelmilegtörténelmileg páratlanpáratlan
「Kokonmuszóno eijú」 „történelmileg páratlan
hős”

kokonokokono ◆ itteniitteni 「Kokono súkan-va sirima-
szen.」 „Nem ismerem az itteni szokásokat.”

kokonokokono ◆ egyes-egyesegyes-egyes
kokonokokono ◆ egyediegyedi 「Hitobitono kokono jókjúni
kotaeta.」 „Kielégítette az emberek egyedi igénye-
it.” ◆ esetenkéntiesetenkénti 「Kokono handanga hicujó-
deszu.」 „Esetenkénti elbírálás szükséges.”

kókonokókono ◆ megfelelőmegfelelő
kokonocukokonocu ◆ kilenckilenc ◆ kilencéveskilencéves 「Kono ko-
va kokonocudeszu.」 „Ez a gyerek kilencéves.”

kokonocumenokokonocumeno ◆ kilencedikkilencedik
kokonocunokokonocuno ◆ kilencéveskilencéves 「Muszuko-va ima-
kokonocu.」 „A fiam most kilencéves.”
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kokonocuzucukokonocuzucu ◆ kilencesévelkilencesével ◆ kilencet-kilencet-
kilencetkilencet
kokonokakokonoka ◆ kilencedikekilencedike 「Dzsúnigacukoko-
noka」 „december kilencedike” ◆ kilenc napkilenc nap
kokonokakankokonokakan ◆ kilenc napigkilenc napig
kokonokakandekokonokakande ◆ kilenc nap alattkilenc nap alatt
kokonokamekokonokame ◆ kilencedik napkilencedik nap
kokonokoekokonokoe ◆ születettszületett csecsemőcsecsemő felsírásafelsírása

kokonokoe-okokonokoe-o ageruageru ◆ felsírfelsír 「Umareta
akacsan-va kokono koe-o ageta.」 „A megszüle-
tett gyermek felsírt.”

kókonóreikókonórei ◆ későbbikésőbbi aggodalomaggodalom ◆ nyug-nyug-
talanítótalanító jövőjövő 「Kókono ureinaku taisokudeki-
rujó, kókeisa-o szodateta.」 „Utódot nevelt, hogy
nyugodtan hagyhassa ott céget.” ◆ rendezetlenrendezetlen
sorssors 「Juigon-o kicsinto kaitanode, kókono urei-
va nakatta.」 „Végrendelettel biztosította, hogy
ne legyen senkinek rendezetlen a sorsa.”

kokónosikokónosi ◆ mindennapimindennapi betevőbetevő falatfalat 「Kok-
óno si-o erutameni hataraita.」 „Dolgozott, hogy
megkeresse a mindennapi betevőt.”

kokon-okokon-o zeszszuruzeszszuru ◆ páratlanpáratlan 「Szono
gidzsucu-va kokon-o zeh-szuru.」 „Ez minden
idők páratlan technológiája.”

kokontózaikokontózai ◆ mindenminden időkidők mindenminden országaországa
◆ mindig és mindenüttmindig és mindenütt
koko-okoko-o ◆ eztezt 「Koko-o katazukenaszai!」 „Ta-
karítsd fel ezt!”

koko-okoko-o juraszujuraszu ◆ elbizonytalanítelbizonytalanít 「Jono na-
kano mudzsunga kokoro-o jurasita.」 „Az ellent-
mondásos világ elbizonytalanított.”

koko-okoko-o vazuravaszeruvazuravaszeru ◆ gyötrődikgyötrődik 「Koini
hagesiku koko-o vazuravaszeta.」 „Nagyon gyöt-
rődött a szerelemtől.”

kokorakokora ◆ errefeléerrefelé 「Kagi-va kokoraniaruhazu-
da.」 „Valahol errefelé kell lennie a kulcsnak.”

kókorin-eszuterázekókorin-eszuteráze ◆ antikolinészterázantikolinészteráz
kokorokokoro ◆ alsóalsó szív-gyökszív-gyök ◆ érzelemvilágérzelemvilág
「Kodomono kokoro-o vakattekureru.」 „Ismeri
a gyerekek érzelemvilágát.” ◆ kedvkedv 「Kokoroga
kumotta.」 „Borús lett a kedvem.” ◆ kívánalomkívánalom
「Siavaszeninaruka inaka-va , kekkjokudzsibun-
no kokorosidai.」 „Az hogy boldog leszel-e vagy
sem, attól függ, hogy kívánsz-e az lenni.” ◆ léleklélek

「Kokorono dzsunbi-va dekiteinai.」 „Lelkileg
nem vagyok felkészülve.” ◆ lelkiállapotlelkiállapot 「Ko-
koroga midareteita.」 „A lelkiállapota zaklatott
volt.” ◆ lelkiismeretlelkiismeret 「Vatasino kokoronijama-
sii tokoro-va nai.」 „Nekem tiszta a lelkiismere-
tem.” ◆ lelkületlelkület 「Kanodzso-va akaruikokorono
hito.」 „Vidám lelkületű nő.” ◆ szívszív 「Kokorok-
ara kansasimaszu.」 „Szívből hálás vagyok!” ◇ ki-ki-
vava kokorokokoro csekélységcsekélység 「Kiha kokorodeszu,
uke totteoitekudaszai.」 „Fogadja el ezt a csekély-
séget!” ◇ ki-vaki-va kokorokokoro lássa,lássa, kivelkivel vanvan dolgadolga
「Kiha kokorodeszukara, szukosidake nebikisi-
maszu.」 „Lássa, kivel van dolga, engedek egy ki-
csit az árából.” ◇ kokorogaitamukokorogaitamu fájfáj aa szíveszíve
◇ kokorogakomorukokorogakomoru szívbőlszívből jövőjövő 「Kono
sazai-va kokorogakomotteinai.」 „Ez a bocsánat-
kérés nem szívből jövő.” ◇ kokorogaszemaikokorogaszemai
szűkkeblűszűkkeblű ◇ kokorogaszemaikokorogaszemai kicsinyeskicsinyes ◇

kokoroganagomujónakokoroganagomujóna szívmelengetőszívmelengető 「Dó-
bucuno kokoroga nagomujóna eiga-o mita.」
„Szívmelengető természetfilmet láttam állatok-
ról.” ◇ kokorogahazumukokorogahazumu lelkendeziklelkendezik 「Joi
sirasze-o kiite kokoroga hazunda.」 „A jó hír hal-
latán lelkendeztem.” ◇ kokorogahiroikokorogahiroi tole-tole-
ránsráns ◇ kokorogahiroikokorogahiroi nagylelkűnagylelkű ◇ kokoro-kokoro-
niidakuniidaku szívébenszívében érezérez 「Kokoroni kanasimi-
o idaiteiru.」 „Szomorúságot érez a szívében.” ◇

kokoroniidakukokoroniidaku ápolápol magábanmagában 「Bokumo ona-
dzsijóna omoi-o kokoroni idaiteiru.」 „Én is
ugyanazt az érzést ápolom magamban.” ◇ kok-kok-
oroniidakuoroniidaku dédelgetdédelget 「Ókina jume-o kokoroni
idaiteiru.」 „Nagyra törő álmot dédelget.” ◇ ko-ko-
koronikanaukoronikanau kívánalmainakkívánalmainak megfelelmegfelel 「Ko-
koronikanatta ie-o kaukotoga dekita.」 „Sikerült
a kívánalmaimnak megfelelő lakást vennem.” ◇

kokoronikizamukokoronikizamu mélymély emléketemléket hagyhagy 「Szono
jume-o kokoroni kizanda.」 „Az az álom mély em-
léket hagyott bennem.” ◇ kokoronikizamukokoronikizamu so-so-
hasemhasem felejtfelejt 「Kareno namae-o kokoroni ki-
zanda.」 „Sohasem felejtem a nevét.” ◇ kokoro-kokoro-
nikiszurunikiszuru szívébeszívébe vésvés 「Csicsino omoi de-o
kokoroni kisita.」 „Szívembe véstem apukám em-
lékét.” ◇ kokoronitomerukokoronitomeru megszívlelmegszívlel 「Ka-
reno csúkoku-o kokoroni tometa.」 „Megszívlel-
tem a tanácsát.” ◇ kokoroninokorukokoroninokoru emlékeze-emlékeze-
testes maradmarad 「Dzsimotono hitotono deai-va kok-
oroni nokotta.」 „Emlékezetes maradt helyiekkel
való találkozás.” ◇ kokoronomukumamanikokoronomukumamani aho-aho-
gyangyan aa szíveszíve diktáljadiktálja 「Dzsibunno kokoro-
no mukumamani kódósita.」 „Úgy cselekedtem,
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ahogyan a szívem diktálta.” ◇ kokoro-okokoro-o itameruitameru
fájfáj aa szíveszíve 「Koibitoto banarete kokoro-o ita-
meteiru.」 „Fáj a szívem, hogy olyan messze van
a szerelmem.” ◇ kokoro-okokoro-o icunisiteicunisite össze-össze-
fogvafogva 「Dzsimotodzsúminto kokoro-o icunisite
kjódo-o mamotta.」 „A helyiek összefogva védték
a szülőhelyüket.” ◇ kokoro-okokoro-o ijaszuijaszu megnyug-megnyug-
tattat 「Kono ongaku-va kokoro-o ijaszu.」 „Ez a
zene megnyugtat.” ◇ kokoro-okokoro-o irekaeruirekaeru meg-meg-
javuljavul 「Kokoro-o ire kaete kadzsi-o tecudauko-
tonisita.」 „Megjavultam, most már segíteni fo-
gok a házimunkában.” ◇ kokoro-okokoro-o ugokaszuugokaszu
megindítómegindító 「Kareno enzecu-va kokoro-o ugoka-
szu.」 „Megindítóan szónokol.” ◇ kokoro-okokoro-o
ucsiakeruucsiakeru kiöntikiönti aa szívétszívét 「Kinó tomodacsiga
aszobini kite, kokoro-o ucsi aketa.」 „Tegnap át-
jött hozzám a barátom, és kiöntötte a szívét.” ◇

kokoro-okokoro-o ubauubau elraboljaelrabolja aa szívétszívét 「Ano on-
nani kokoro-o ubavareta.」 „Az a nő elrabolta a
szívem.” ◇ kokoro-okokoro-o ubauubau hódíthódít 「Kare-va dzs-
oszeino kokoro-o ubatteiru.」 „Hódítja a nőket.”
◇ kokoro-okokoro-o ubauubau rabulrabul ejtejt 「Szono ongakuni
kokoro-o ubavareta.」 „Az a zene rabul ejtett.” ◇

kokoro-okokoro-o odoraszeruodoraszeru izgalombaizgalomba hozhoz 「Si-
zenno sikumi-va kokoro-o odoraszeru.」 „A ter-
mészet működése izgalomba hoz.” ◇ kokoro-okokoro-o
oniniszuruoniniszuru bekeményítbekeményít 「Kokoro-o oninisite
mainicsigodzsi kanpianono rensú-o szaszeta.」
„Bekeményítettem, és megparancsoltam a gyerek-
nek, hogy minden nap 5 órát gyakoroljon zon-
gorázni.” ◇ kokoro-okokoro-o kudakukudaku fáradozikfáradozik 「Ii
szakubun-o cukurukotoni kokoro-o kudaita.」
„Azon fáradoztam, hogy jó fogalmazást írjak.” ◇

kokoro-okokoro-o komerukomeru igazigaz szívvelszívvel csinálcsinál
「Kokoro-o kometa tegami-o kaita.」 „Igaz szív-
vel írtam a levelet.” ◇ kokoro-okokoro-o kovaszukovaszu bele-bele-
gázolgázol aa lelkébelelkébe 「Kare-va kanodzsono kokoro-
o kovasita.」 „A férfi belegázolt a nő lelkébe.” ◇

kokoro-okokoro-o cukamucukamu megragadjamegragadja aa lelkétlelkét
「Kareno jaszasiszaga kanodzsono kokoro-o cu-
kanda.」 „A kedvessége megragadta a nő lelkét.”
◇ kokoro-okokoro-o toraerutoraeru szívébeszívébe lopóziklopózik 「Kare-
va kanodzsono kokoro-o toraeta.」 „A nő szívébe
lopózott.” ◇ kokoro-okokoro-o hitocuniszuruhitocuniszuru egysé-egysé-
getget teremtteremt 「Kokuminno kokoro-o hitocunis-
itai.」 „Szeretném megteremteni a nemzeti egy-
séget!” ◇ kokoro-okokoro-o juszaburujuszaburu megrendítmegrendít
「Ocsibureta szenszeino hanasini kokoro-o jusza-
burareta.」 „Megrendítette a lecsúszott tanár bá-
csi története.” ◇ kokoro-okokoro-o juruszujuruszu rábízzarábízza

magátmagát 「Otto-va vatasinitotte juiicukokoro-o
juruszeru hitoda.」 „A férjem az egyetlen ember,
akire nyugodtan rábízhatom magam.” ◇ kokoro-kokoro-
oo juruszujuruszu bensőségesbensőséges kapcsolatbankapcsolatban vanvan
「Kazokuja sitasii tomodacsitoitta kokoro-o juru-
szeru aite」 „családtaghoz vagy közel álló barát-
hoz hasonló, bensőséges kapcsolatban lévő em-
ber” ◇ kokoro-okokoro-o joszerujoszeru húzhúz aa szíveszíve 「Ka-
nodzsoni kokoro-o joszeteiru.」 „Ahhoz a nőhöz
húz a szívem.” ◇ hotokegokorohotokegokoro könyörületeskönyörületes
szívszív ◇ mimokokoromoszaszagerumimokokoromoszaszageru szívét-szívét-
lelkétlelkét beleadjabeleadja 「Koszodateni mimo kokoro-
mo szaszageta.」 „Szívem-lelkem beleadtam a
gyermeknevelésbe.” ◇ me-vame-va kokoronokokorono kagamikagami
aa szemszem aa léleklélek tükretükre ◇ me-vame-va kokoronokokorono ma-ma-
dodo a szem a lélek tükrea szem a lélek tükre
kokoroarukokoroaru ◆ jóérzésűjóérzésű 「Kon-na hidoikoto-o
kokoroaru hito-va sinai.」 „Ilyen szemétséget jó-
érzésű ember nem csinál.” ◆ kedveskedves 「Kokoroa-
ru hitono szaszaede imamade ikitekita.」 „Kedves
emberek segítségével éltem eddig.”

kokoroatarikokoroatari ◆ elképzeléselképzelés 「Kanodzsogado-
koniirunoka kokoroatari-va arimaszuka?」 „Van
valami elképzelése, hogy hol lehet?” ◆ fogalomfogalom
「Kuredzsittokádodeicukore-o kónjúsitaka, mat-
taku kokoroatarigaarimaszen.」 „Fogalmam
sincs, mikor vásároltam ezt a hitelkártyámmal.”
◆ gyanúgyanú 「Bjókino kokoroatarigaareba kensza-o
ukete kudaszai.」 „Betegség gyanúja esetén vizs-
gáltassa meg magát!” ◇ kokoroatarinonaikokoroatarinonai is-is-
meretlenmeretlen 「Ginkókózani kokoroatarinonai furi
komiga haitta.」 „A bankszámlámra ismeretlen
átutalás érkezett.”

kokoroatarinonaikokoroatarinonai ◆ ismeretlenismeretlen 「Ginkókó-
zani kokoroatarinonai furi komiga haitta.」 „A
bankszámlámra ismeretlen átutalás érkezett.”

kokoroatatamarukokoroatatamaru ◆ szívderítőszívderítő ◆ szívme-szívme-
lengetőlengető 「Kokoroatatamaru hanasi」 „szívme-
lengető történet”

kokoroatekokoroate ◆ számításszámítás ◇ kokoroateniszurukokoroateniszuru
számítszámít 「Ojakarano endzso-o kokoroateniszu-
ru.」 „A szülei segítségére számít.”

kokoroateniszurukokoroateniszuru ◆ számítszámít 「Ojakarano
endzso-o kokoroateniszuru.」 „A szülei segítségé-
re számít.”

kokorobakarikokorobakari ◆ csekélységcsekélység 「Kono kokoro-
bakarino okuri mono-o ouke torikudaszai.」 „Fo-
gadja el ezt a csekély ajándékot!”
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kokoroboszoikokoroboszoi ◆ csüggedtcsüggedt 「Kokoroboszoi
tokiniha uta-o utau.」 „Amikor csüggedtnek ér-
zem maga, énekelni szoktam.” ◆ elárvultelárvult 「Ko-
no szakizutto hitoride ikiteikuno-va kokorobo-
szoi.」 „Elárvultnak fogom magam érezni ezután,
egyedül.” ◆ gyámoltalangyámoltalan 「Norainuno kokoro-
boszoi szugata-o mite, kanasikunatta.」 „Amikor
megláttam a gyámoltalan kóbor kutyát, elszomo-
rodtam.” ◆ vigasztalanvigasztalan 「Csicsiga sinde ko-
koroboszoi.」 „Apám meghalt, vigasztalan va-
gyok.”

kokoroboszokunarukokoroboszokunaru ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik
kokorodanomikokorodanomi ◆ támasztámasz
kokorodanominiszurukokorodanominiszuru ◆ számítszámít 「Izatoiu tok-
ini tomodacsi-o kokorodanominisiteiru.」 „Szá-
míthatok a bajban a barátomra.”

kokoroekokoroe ◆ ismeretismeret 「Eigono kokoroegaaru.」
„Angol nyelvismerettel rendelkezik.” ◆ tudniva-tudniva-
lóló 「Hinandzsino kokoroe」 „evakuációs tudni-
valók”

kokoroecsigaikokoroecsigai ◆ eltévelyedéseltévelyedés ◆ rosszrossz is-is-
meretekmeretek ◆ tévedéstévedés 「Ajamareba szumuto
omotteirunante, tonda kokoroecsigaida.」 „Té-
vedsz, ha azt hiszed, hogy egy bocsánatkéréssel
megúszod!” ◆ tudatlanságtudatlanság 「Kono mondai-va
vatasino kokoroecsigaikara sódzsita.」 „Az én tu-
datlanságom okozta a problémát.”

kokoroegaokokoroegao ◆ értő arcértő arc
kokoroegaodekokoroegaode ◆ értőértő tekintetteltekintettel 「Kokoro-
egaode kotaeta.」 „Értő tekintettel válaszolt.”

kokoroerukokoroeru ◆ értért 「Hai, kokoroemasita.」
„Igen, értettem.” ◆ jóljól ismerismer 「Kiszoku-o ko-
koroeteiru.」 „Jól ismerem a szabályokat.” ◆

szemszem előttelőtt tarttart 「Szahó-o kokoroeteiru.」
„Szem előtt tartja az etikettet.” ◆ tisztábantisztában vanvan
「Dzsibunno dzsakuten-o kokoroeteiru.」 „Tisz-
tában van a saját hibáival.” ◆ tudja,tudja, mitőlmitől dög-dög-
liklik aa légylégy 「Kokoroeta jacuda.」 „Az a pasas
tudja, mitől döglik a légy.”

kokorogaatatamarukokorogaatatamaru ◆ szívmelengetőszívmelengető
kokorogacumetaikokorogacumetai ◆ kőszívűkőszívű
kokorogadojomekukokorogadojomeku ◆ feldúltfeldúlt
kokorogaharebaretoszurukokorogaharebaretoszuru ◆ derűsderűs
kokorogaharenaikokorogaharenai ◆ borúsborús 「Kokoroga harenai
tokimoaru.」 „Van úgy, hogy borús a hangula-
tom.”

kokorogahazumukokorogahazumu ◆ lelkendeziklelkendezik 「Joi sirasze-
o kiite kokoroga hazunda.」 „A jó hír hallatán lel-
kendeztem.”

kokorogahikiszakarerujónakokorogahikiszakarerujóna ◆ szívszagga-szívszagga-
tótó
kokorogahiroikokorogahiroi ◆ nagylelkűnagylelkű ◆ toleránstoleráns
kokorogaitamukokorogaitamu ◆ fájfáj aa szíveszíve ◆ megesikmegesik
rajtarajta aa szíveszíve 「Bikkono inuni kokoroga itan-
da.」 „Megesett a sánta kiskutyán a szívem.”

kokorogajuragukokorogajuragu ◆ elbizonytalanodikelbizonytalanodik
kokorogakarikokorogakari ◆ aggodalomaggodalom 「Szekaino gen-
dzsóga kokorogakaridenarimaszen.」 „Nagyon
aggódok a világhelyzet miatt.”

kokorogakekokorogake ◆ hozzáálláshozzáállás 「Kare-va kokorog-
akega varui.」 „Rossz a hozzáállása.” ◆ igyeke-igyeke-
zetzet ◆ szándékszándék
kokorogakegajoikokorogakegajoi ◆ jó hozzáállásújó hozzáállású
kokorogakerukokorogakeru ◆ azonazon leszlesz 「Icumo dzsibunni
hadzsinaijóni kokorogakenaszai!」 „Mindig azon
legyél, hogy ne hozz szégyent magadra!” ◆ igyek-igyek-
szikszik 「Ii csicsininarujóni kokorogaketa.」 „Igye-
kezett jó apa lenni.”

kokorogakomorukokorogakomoru ◆ szívbőlszívből jövőjövő 「Kono
sazai-va kokorogakomotteinai.」 „Ez a bocsánat-
kérés nem szívből jövő.”

kokorogakovarerukokorogakovareru ◆ lelki törése vanlelki törése van
kokorogakudzsikerukokorogakudzsikeru ◆ elmegyelmegy aa kedvekedve
「Szugoi dzsútaini kokoroga kudzsiketa.」 „A
nagy torlódástól elment a kedvem.”

kokorogamaekokorogamae ◆ lelkilelki felkészültségfelkészültség 「Ku-
szurino fukuszajó-e no kokorogamaega dekitei-
ru.」 „Lelkileg felkészültem a gyógyszer mellék-
hatásaira.”

kokorogamae-okokorogamae-o szuruszuru ◆ felkészülfelkészül 「Atarasii
ninmu-e no kokorogamae-o sita.」 „Felkészültem
az új feladatra.” ◆ lelkileglelkileg felkészülfelkészül 「Man-
icsino tokinotameni kokorogamae-o siteokuto
ansindeszu.」 „Nyugodtabbak leszünk, ha lelkileg
felkészülünk a bajra.”

kokorogamidarerukokorogamidareru ◆ megzavarjamegzavarja aa lelkilelki bé-bé-
kéjétkéjét 「Sudzsucuno fuande kokoroga midarete-
ita.」 „A műtét miatti aggódás megzavarta a lelki
békémet.”

kokoroganagomujónakokoroganagomujóna ◆ szívmelengetőszívmelengető
「Dóbucuno kokoroga nagomujóna eiga-o mi-
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ta.」 „Szívmelengető természetfilmet láttam álla-
tokról.”

kokorogaodorukokorogaodoru ◆ felvillanyozódikfelvillanyozódik 「Kaszu-
kana kibóni kokoroga odotta.」 „A halvány re-
mény felvillanyozott.” ◆ izgatottizgatott
「Asitanopátí-o kangaeruto kokoroga odoru.」
„Izgatottam várom a holnapi bulit.”

kokorogaókiikokorogaókii ◆ nagyvonalúnagyvonalú
kokorogaomomukumamanikokorogaomomukumamani ◆ ahogyahogy aa szíveszíve
diktáljadiktálja 「Kokoroga omomukumamani tóhjósi-
ta.」 „Úgy szavaztam, ahogy a szívem diktálja.”

kokorogaosicubuszarerujónakokorogaosicubuszarerujóna ◆ szívmar-szívmar-
cangolócangoló
kokorogasizumarukokorogasizumaru ◆ megnyugszikmegnyugszik
「Ongaku-o kiite kokoroga sizumatta.」 „Zenét
hallgatva megnyugodtam.”

kokorogaszamuikokorogaszamui ◆ magányosnakmagányosnak érziérzi ma-ma-
gátgát
kokorogaszemaikokorogaszemai ◆ keményszívűkeményszívű ◆ kicsi-kicsi-
nyesnyes ◆ szűkkeblűszűkkeblű
kokorogatokeaukokorogatokeau ◆ megbarátkozikmegbarátkozik egymás-egymás-
salsal 「Karerano kokoro-va dandan toke atteki-
ta.」 „Lassan megbarátkoztak egymással.”

kokorogaucukusiikokorogaucukusii ◆ nemesnemes lelkűlelkű 「Kokoroga
ucukusii hito」 „nemes lelkű ember”

kokorogaugoitakokorogaugoita ◆ meghatómegható 「Kokoroga ugo-
ita dekigoto」 „megható esemény”

kokorogaugokanaikokorogaugokanai ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen 「Iku-
ra szettokusijóto kokoroga ugokanakatta.」 „Hiá-
ba győzködtek rendíthetetlen maradtam.”

kokorogaugokaszerukokorogaugokaszeru ◆ elérzékenyülelérzékenyül
kokorogaugokukokorogaugoku ◆ elérzékenyülelérzékenyül ◆ megható-megható-
dikdik
kokorogauzukukokorogauzuku ◆ összeszorulösszeszorul aa szíveszíve
「Szaigoni totta sasin-o mirutabini kokoroga uzu-
ku.」 „Összeszorul a szívem, amikor az utolsó
fényképét nézem.”

kokorogavarikokorogavari ◆ megváltozómegváltozó érzelmekérzelmek 「Ka-
nodzsono kokorogavari-o sitte kanasikunatta.」
„Szomorú lettem, mert megváltoztak a barátnőm
érzelmei.”

kokorogavari-okokorogavari-o szuruszuru / kokorogavariszurukokorogavariszuru
◆ lecseréllecserél 「Kare-va hokano on-nani kokoro-
gavarisita.」 „Lecserélte a barátnőjét egy másik
nőre.” ◆ megváltoznakmegváltoznak azaz érzelmeiérzelmei 「Ko-

korogavarisita kanodzsono kimocsi-o tori modo-
szótosita.」 „Próbáltam visszahódítani a barátnő-
met, akinek megváltoztak az érzelmei.”

kokorogavariszurukokorogavariszuru / kokorogavari-okokorogavari-o szuruszuru
◆ lecseréllecserél 「Kare-va hokano on-nani kokoro-
gavarisita.」 „Lecserélte a barátnőjét egy másik
nőre.” ◆ megváltoznakmegváltoznak azaz érzelmeiérzelmei 「Ko-
korogavarisita kanodzsono kimocsi-o tori modo-
szótosita.」 „Próbáltam visszahódítani a barátnő-
met, akinek megváltoztak az érzelmei.”

kokorogazavacukukokorogazavacuku ◆ nyugtalannyugtalan
kokorogurusiikokorogurusii ◆ sajnálsajnál 「Gomeivaku-o kakete
kokorogurusii.」 „Sajnálom, hogy gondot okoz-
tam!” ◆ szívfájdítószívfájdító 「Kanodzsono bjóki-o
omouto kokorogurusii.」 „Szívfájdító a betegsé-
gére gondolni.”

kokorogurusiszakokorogurusisza ◆ bűntudatbűntudat ◆ szívfájda-szívfájda-
lomlom 「Szukina kanodzsoga furi muitekurenaiko-
tono kokorogurusiszade najanda.」 „Fáj a szívem,
hogy rám sem néz, akit kedvelek.”

kokoroikikokoroiki ◆ lelkesedéslelkesedés 「Kono misze-va gos-
udzsinno kokoroiki-o kandzsiru.」 „Ezen az üz-
leten érezni lehet a tulajdonos lelkesedését.” ◆

temperamentumtemperamentum
kokorojarikokorojari ◆ vigaszvigasz 「Taihenna hibi-o kok-
orojatta.」 „Vigaszt nyújt a nehéz napokon.”

kokorojaszasiikokorojaszasii ◆ jólelkűjólelkű ◆ jószívűjószívű
kokorojaszuikokorojaszui ◆ bizalmasbizalmas 「Kareto-va kokoro-
jaszui aidagaradearu.」 „Bizalmas kapcsolatban
vagyok vele.” ◆ meghittmeghitt 「Kokorojaszuireszuto-
ran」 „meghitt étterem” ◇ kokorojaszukunarukokorojaszukunaru
összemelegszikösszemelegszik 「Kareto-va kokorojaszukuna-
renai.」 „Nem tudok összemelegedni vele.”

kokorojaszukunarukokorojaszukunaru ◆ összemelegszikösszemelegszik
「Kareto-va kokorojaszukunarenai.」 „Nem tu-
dok összemelegedni vele.”

kokorojoikokorojoi ◆ kedveskedves 「Kokorojoi szanbi」
„kedves dicséret” ◆ kellemeskellemes 「Kokorojoi
dzsikan-o szugosita.」 „Kellemes időtöltés volt.”
◇ kokorojokukokorojoku türelmesentürelmesen 「Bokuno hanasi-o
kokorojoku kiitekureta.」 „Türelmesen végighall-
gatta a mondókámat.” ◇ kokorojokukokorojoku szívesenszívesen
「Tomodacsi-va kokorojoku okane-o kasitekure-
ta.」 „Szívesen adott a barátom kölcsön.”

kokorojokukokorojoku ◆ jóízűenjóízűen 「Kokorojoku varatte-
ita.」 „Jóízűen nevetett.” ◆ kedvesenkedvesen ◆ kelle-kelle-
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mesenmesen ◆ szívesenszívesen 「Tomodacsi-va kokorojoku
okane-o kasitekureta.」 „Szívesen adott a bará-
tom kölcsön.” ◆ türelmesentürelmesen 「Bokuno hanasi-o
kokorojoku kiitekureta.」 „Türelmesen végighall-
gatta a mondókámat.”

kokorojorikokorojori ◆ szívbőlszívből 「Goszeikó-o kokorojori
negatteorimaszu.」 „Szívből kívánom, hogy sike-
rüljön!”

kokorojovaikokorojovai ◆ félszegfélszeg ◆ nyúlszívűnyúlszívű
kokorojukumadekokorojukumade ◆ igazánigazán 「Nacujaszumi-o
kokorojukumade tanosindeita.」 „Igazán élvez-
tem a nyári szabadságomat.” ◆ jóljól 「Kokoroju-
kumade tabeta.」 „Jól belakmároztam.” ◆ ked-ked-
vérevére 「Kokorojukumade otanosimi kudaszai!」
„Szórakozzon kedvére!” ◆ szíveszíve kedvekedve szerintszerint

kokorokarakokorokara ◆ maradéktalanulmaradéktalanul 「Genzei-o
kokorokara jorokobenakatta.」 „Nem tudtam ma-
radéktalanul örülni az adócsökkentésnek.” ◆

mélységesmélységes 「Kokorokaraano hito-o keibecusi-
teimaszu.」 „Mélységesen megvetem azt az em-
bert.” ◆ szívbőlszívből 「Kokorokara kansasimaszu.」
„Szívből köszönöm!” ◆ szívélyesszívélyes 「Kokorokara
goaiszacu-o mósi agemaszu.」 „Szívélyes üdvözle-
temet küldöm!”

kokorokaratanosimukokorokaratanosimu ◆ jól szórakozikjól szórakozik
kokorokubarikokorokubari ◆ figyelmesfigyelmes 「Okjakuszama-e
kokorokubariga juki todoiteiru.」 „Figyelmes az
ügyfelekkel szemben.” ◆ odafigyelésodafigyelés
kokorokubariszurukokorokubariszuru ◆ odafigyelodafigyel 「Komaka-
itokoroni kokorokubarisiteiru.」 „Minden apró
részletre odafigyel.”

kokoromacsikokoromacsi ◆ várakozásvárakozás
kokoromacsiniszurukokoromacsiniszuru ◆ aligalig várvár 「Atarasiigé-
muno hacubaikaisi-o kokoromacsiniszuru.」
„Már alig vártam, hogy árusítani kezdjék az új já-
tékot.” ◆ várvár 「Kokoromacsinisiteita nimocuga
todoita.」 „Megérkezett a csomag, amit már vár-
tam.”

kokoromikokoromi ◆ kísérletkísérlet 「Szaisono kokoromi-va
damedesita.」 „Első kísérletre nem sikerült.” ◆

próbálkozáspróbálkozás 「Atarasii kokoromi-o okonatta.」
„Újabb próbálkozást tettem.”

kokorominikokoromini ◆ próbaképpenpróbaképpen 「Atarasiicsízu-o
kokoromini kattemita.」 „Próbaképpen vettem az
új sajtból.”

kokoromirukokoromiru ◆ kipróbálkipróbál 「Kono iro-o kok-
oromimasó!」 „Próbáljuk ki ezt a színt!” ◆ meg-meg-
reszkírozreszkíroz 「Pairotto-va arasino nakade
csakuriku-o kokoromita.」 „A pilóta a viharban
megreszkírozta a leszállást.” ◆ próbálkozikpróbálkozik
「Atarasii hóhó-o kokoromiru.」 „Egy új mód-
szerrel próbálkozik.”

kokoromocsikokoromocsi ◆ érzésérzés 「Kaokara kanodzsono
kokoromocsi-o jomi totta.」 „Tekintetéből kiol-
vastam, mit érezhet.” ◆ kissékissé 「Kokoromocsi fu-
totta.」 „Kissé meghíztam.”

kokoromotonaikokoromotonai ◆ aggódóaggódó 「Kokoromotonai
hjódzsó」 „aggódó tekintet” ◆ bizonytalanbizonytalan
「Hitoride rjokószuruto kokoromotonai.」 „Ha
egyedül utazom, mindig bizonytalan vagyok.” ◆

nehéznehéz rábíznirábízni magátmagát 「Isa-va vakaszugite kok-
oromotonai.」 „Az orvos túl fiatal, és nehezen tu-
dom rábízni magam.”

kokoronagomukokoronagomu ◆ megnyugtatómegnyugtató 「Kokorona-
gomu ongaku」 „megnyugtató zene” ◆ nyugal-nyugal-
matmat sugározósugározó 「Kokoronagomu fúkei」 „nyu-
galmat sugárzó látvány”

kokoronaikokoronai ◆ érzéketlenérzéketlen 「Kangosi-va kokoro-
nai gendó-o abiszeta.」 „Érzéketlenül viselkedtek
velem szemben az ápolók.” ◆ gonoszgonosz 「Kokoro-
nai uvasza-va kanodzsono unmei-o kaeta.」 „A
gonosz pletykák megváltoztatták a sorsát.”

kokoronaikokoronai ◆ lelketlenlelketlen 「Kokoronairobottono-
jóninatta.」 „Lelketlen robottá vált.” ◆ szívte-szívte-
lenlen 「Kokoronai otoko-va odzsiszan-no hokóki-o
nuszunda.」 „A szívtelen férfi ellopta a bácsi járó-
keretét.”

kokoronarazumokokoronarazumo ◆ akaratlanulakaratlanul 「Kokorona-
razumo varuikoto-o ittesimatta.」 „Akaratlanul is
kicsúszott a számom egy rossz megjegyzés.”

kokoronasikakokoronasika ◆ minthamintha 「Kokoronasika ja-
szetajóda.」 „Mintha lefogytál volna!” ◆ vala-vala-
melyestmelyest 「Kokoronasika niteirujóda.」 „Mintha
valamelyest hasonlítana.”

kokoronekokorone ◆ érzésérzés ◆ szívszív mélyemélye 「Kare-va
bukkirabóni mierukedo kokorone-va jaszasii.」
„Faragatlannak tűnik, de a szíve mélyén kedves.”
◆ természettermészet 「Kokoronenojaszasii hitodes-
zu.」 „Kedves természete van.”

kokorone-okokorone-o szaszszuruszaszszuru ◆ szívébeszívébe látlát 「Ka-
reno kokorone-o szah-szuruno-va muzukasii.」
„Nehéz a szívébe látni.”
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kokoroniegakukokoroniegaku ◆ elképzelelképzel 「Sóraino dzsibun-
o kokoroni egaita.」 „Elképzeltem a jövőmet.”

kokoronifurerukokoronifureru ◆ szívhezszívhez szólszól 「Kono eiga-
va kokoroni fureru.」 „Ez a film szívhez szóló.”

kokoroniidakukokoroniidaku ◆ ápolápol magábanmagában 「Bokumo
onadzsijóna omoi-o kokoroni idaiteiru.」 „Én is
ugyanazt az érzést ápolom magamban.” ◆ dédel-dédel-
getget 「Ókina jume-o kokoroni idaiteiru.」 „Nagy-
ra törő álmot dédelget.” ◆ szívébenszívében érezérez 「Ko-
koroni kanasimi-o idaiteiru.」 „Szomorúságot
érez a szívében.”

kokoronikanaukokoronikanau ◆ kívánalmainakkívánalmainak megfelelmegfelel
「Kokoronikanatta ie-o kaukotoga dekita.」 „Si-
került a kívánalmaimnak megfelelő lakást ven-
nem.”

kokoronikimerukokoronikimeru ◆ elhatározelhatároz 「Tensoku-o ko-
koroni kimeta.」 „Elhatároztam, hogy munkahe-
lyet fogok váltani.”

kokoronikiszurukokoronikiszuru ◆ szívébeszívébe vésvés 「Csicsino
omoi de-o kokoroni kisita.」 „Szívembe véstem
apukám emlékét.”

kokoronikizamukokoronikizamu ◆ mélymély emléketemléket hagyhagy 「Szo-
no jume-o kokoroni kizanda.」 „Az az álom mély
emléket hagyott bennem.” ◆ sohasemsohasem felejtfelejt
「Kareno namae-o kokoroni kizanda.」 „Soha-
sem felejtem a nevét.”

kokoronikizu-okokoronikizu-o nokoszunokoszu ◆ nyomotnyomot hagyhagy raj-raj-
tata 「Szenszó-va kokoroni kizu-o nokosita.」
„Nyomot hagyott rajta a háború.”

kokoronikuikokoronikui ◆ irigylésreirigylésre méltóméltó 「Kokoroni-
kui szainó」 „irigylésre méltó tehetség” ◆ remekremek
「Kokoronikui ensucu」 „remek előadás”

kokoronimeikiszurukokoronimeikiszuru ◆ szívébeszívébe vésvés
「Ivaretakoto-o kokoroni meikisita.」 „Szívembe
véstem, amit mondtak nekem.”

kokoroninokorukokoroninokoru ◆ emlékezetesemlékezetes maradmarad
「Dzsimotono hitotono deai-va kokoroni nokot-
ta.」 „Emlékezetes maradt helyiekkel való talál-
kozás.”

kokoronitomarukokoronitomaru ◆ lelkébelelkébe vésődikvésődik 「Tanosii
kiokuga kokoroni tomatta.」 „A vidám emlékek a
lelkembe vésődtek.”

kokoronitomerukokoronitomeru ◆ megszívlelmegszívlel 「Kareno
csúkoku-o kokoroni tometa.」 „Megszívleltem a
tanácsát.”

kokoroniukabukokoroniukabu ◆ eszébe ötlikeszébe ötlik

kokoroniuttaerukokoroniuttaeru ◆ szívhezszívhez szólószóló 「Kokoro-
ni uttaeru hanasidatta.」 „Szívhez szóló történet
volt.”

kokoronokokorono ◆ lelkilelki 「Kokorono kizu-va mada na-
otteinai.」 „A lelki sérülése még nem gyógyult
meg.”

kokoronobjókikokoronobjóki ◆ lelkilelki betegségbetegség 「Karadano
bjókito kokorono bjóki」 „testi és lelki betegség”

kokoronodzsunbikokoronodzsunbi ◆ lelki felkészültséglelki felkészültség
kokoronojamaikokoronojamai ◆ lelki betegséglelki betegség
kokoronojaszasiikokoronojaszasii ◆ kedveskedves 「Otto-va kok-
orono jaszasii hitoda.」 „A férjem kedves ember.”

kokoronojogorekokoronojogore ◆ gonoszsággonoszság ◆ léleklélek mocs-mocs-
kaka
kokoronokatekokoronokate ◆ erőerő 「Kazokuga sigoto-e no
kokorono katetonatta.」 „A családja adott erőt a
munkájához.” ◆ lelkilelki vigaszvigasz 「Muszukoga
bjósisisita ato, ongakuga kanodzsono kokorono
kateninatta.」 „A fia halála után, a zene nyújtott
neki lelki vigaszt.”

kokoronokinkókokoronokinkó ◆ lelkilelki egyensúlyegyensúly 「Kokoro-
no kinkó-o tamotta.」 „Megőriztem a lelki egyen-
súlyomat.”

kokoronokizuatokokoronokizuato ◆ lelkilelki nyomnyom 「Idzsimerare-
ta kodomoni kokorono kizuatoga nokotta.」 „Lel-
ki nyomot hagyott a gyerekben, hogy gúnyolták.”

kokoronokorikokoronokori ◆ megbánásmegbánás 「Kokoronokoriga-
naijóni ganbaru.」 „Igyekezni fogok, nehogy ké-
sőbb megbánjam.” ◆ sajnálatsajnálat 「Sógainoaru
kodomo-o nokosite sinuno-va kokoronokorida.」
„Sajnálnám magam után hagyni a fogyatékos fia-
mat.”

kokoronokorigaarukokoronokorigaaru ◆ nyomotnyomot hagyhagy aa szívé-szívé-
benben 「Hacukoino hitoni kokoronokorigaaru.」
„Nyomot hagyott a szívemben az első szerelmem.”
◆ sajnálsajnál 「Rikonsite kokoronokorigaaru.」
„Sajnálom, hogy elváltam.”

kokoronomazusiikokoronomazusii ◆ érzéketlenérzéketlen
kokoronomocsikatakokoronomocsikata ◆ lelkilelki beállítottságbeállítottság
「Sóbu-va kokorono mocsi katasidaideszu.」 „A
lelki beállítottságodtól függ, hogy nyersz-e vagy
sem.”

kokoronomukumamanikokoronomukumamani ◆ ahogyanahogyan aa szíveszíve
diktáljadiktálja 「Dzsibunno kokorono mukumamani
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kódósita.」 „Úgy cselekedtem, ahogyan a szívem
diktálta.”

kokorononajamikokorononajami ◆ lelkilelki bánatbánat 「Kokorono
najami-o kiitekureru?」 „Meghallgatnád a lelki
bánatomat?”

kokoronoszaszaekokoronoszaszae ◆ lelkilelki támasztámasz 「Najan-
deita toki-va karega vatasino kokorono szaszaen-
inatta.」 „Lelki támaszt nyújtott nekem, amikor
gondban voltam.”

kokoronoszokokokoronoszoko ◆ szíve mélyeszíve mélye
kokoronoszokokarakokoronoszokokara ◆ teljesteljes szívébőlszívéből
「Kokorono szokokara aisiteiru.」 „Teljes szí-
vemből szeretlek!”

kokorooboekokorooboe ◆ emlékezésemlékezés ◆ emlékeztetőemlékeztető
kokorooboegaarukokorooboegaaru ◆ emlékszikemlékszik 「Tegamino
naijóni mattaku kokorooboeganai.」 „Egyáltalán
nem emlékszem a levél tartalmára.” ◆ látlát 「Szo-
no otokoni mattaku kokorooboeganai.」 „Soha-
sem láttam azt az embert.”

kokoro-okokoro-o cukamucukamu ◆ megragadjamegragadja aa lelkétlelkét
「Kareno jaszasiszaga kanodzsono kokoro-o cu-
kanda.」 „A kedvessége megragadta a nő lelkét.”

kokoro-okokoro-o furuvaszerufuruvaszeru ◆ megdobogtatjamegdobogtatja aa
szívétszívét 「Kono kjoku-va hitono kokoro-o furuva-
szeru.」 „Ez a dal megdobogtatja az emberek szí-
vét.”

kokoro-okokoro-o hakusinisitehakusinisite ◆ frissfriss ambíciókkalambíciókkal
「Kokoro-o hakusinisite atarasii dzsigjó-o hadzsi-
meta.」 „Friss ambíciókkal új vállalkozásba kezd-
tem.”

kokoro-okokoro-o hikareruhikareru ◆ megfogómegfogó 「Kokoro-o hi-
kareru hanasi」 „megfogó történet”

kokoro-okokoro-o hirakuhiraku ◆ kiöntikiönti aa szívétszívét ◆ kitárjakitárja
a szívéta szívét
kokoro-okokoro-o hitocuniszuruhitocuniszuru ◆ egységetegységet teremtteremt
「Kokuminno kokoro-o hitocunisitai.」 „Szeret-
ném megteremteni a nemzeti egységet!”

kokoro-okokoro-o icunisiteicunisite ◆ összefogvaösszefogva 「Dzsimo-
todzsúminto kokoro-o icunisite kjódo-o mamot-
ta.」 „A helyiek összefogva védték a szülőhelyü-
ket.”

kokoro-okokoro-o ijaszuijaszu ◆ levezetilevezeti aa feszültségetfeszültséget
「Ongaku-va kokoro-o ijaszu.」 „A zene levezeti a
feszültséget.” ◆ megnyugtatmegnyugtat 「Kono ongaku-va
kokoro-o ijaszu.」 „Ez a zene megnyugtat.”

kokoro-okokoro-o irekaeruirekaeru ◆ megjavulmegjavul 「Kokoro-o ire
kaete kadzsi-o tecudaukotonisita.」 „Megjavul-
tam, most már segíteni fogok a házimunkában.”
◆ megváltozikmegváltozik 「Kokoro-o ire kaete, asitakaraii
hitoninaru.」 „Megváltozom, és holnaptól jó le-
szek.”

kokoro-okokoro-o iruiru ◆ elnyerielnyeri aa szívétszívét 「Itosiki mo-
nono kokoro-o ita.」 „Elnyertem a szerelmem szí-
vét.”

kokoro-okokoro-o itameruitameru ◆ fájfáj aa szíveszíve 「Koibitoto
banarete kokoro-o itameteiru.」 „Fáj a szívem,
hogy olyan messze van a szerelmem.”

kokoro-okokoro-o jaszumerujaszumeru ◆ megnyugszikmegnyugszik aa lelkelelke

kokoro-okokoro-o joszerujoszeru ◆ húzhúz aa szíveszíve 「Kano-
dzsoni kokoro-o joszeteiru.」 „Ahhoz a nőhöz húz
a szívem.”

kokoro-okokoro-o juruszujuruszu ◆ bensőségesbensőséges kapcsolat-kapcsolat-
banban vanvan 「Kazokuja sitasii tomodacsitoitta
kokoro-o juruszeru aite」 „családtaghoz vagy kö-
zel álló baráthoz hasonló, bensőséges kapcsolat-
ban lévő ember” ◆ rábízzarábízza magátmagát 「Otto-va va-
tasinitotte juiicukokoro-o juruszeru hitoda.」 „A
férjem az egyetlen ember, akire nyugodtan rábíz-
hatom magam.”

kokoro-okokoro-o juszaburarerujuszaburareru ◆ megrendülmegrendül 「Hi-
gekini kokoro-o juszaburareta.」 „A tragédián
megrendültem.”

kokoro-okokoro-o juszaburujuszaburu ◆ megrendítmegrendít 「Ocsibure-
ta szenszeino hanasini kokoro-o juszaburareta.」
„Megrendítette a lecsúszott tanár bácsi története.”

kokoro-okokoro-o kajovaszerukajovaszeru ◆ megértmegért 「Kareto
kokoro-o kajovaszeta.」 „Megértem magam vele.”

kokoro-okokoro-o karitaterukaritateru ◆ lelkesítlelkesít 「Kareno
kokoro-o kari tatetano-va bucurigakudatta.」 „A
fizika iránt lelkesedett.”

kokoro-okokoro-o katakurusikuszaszerukatakurusikuszaszeru ◆ feszé-feszé-
lyezlyez
kokorookinakukokorookinaku ◆ felszabadultanfelszabadultan 「Kareto
kokorookinaku hanaszeru.」 „Vele felszabadultan
tudok beszélni.” ◆ gondtalanulgondtalanul 「Koko-va ko-
korookinaku szugoszeru.」 „Itt gondtalanul élhe-
tek.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Szore-va kokorookinaku
sobundekiru.」 „Ezt nyugodtan kidobhatjuk.” ◆

nyugodtnyugodt lélekkellélekkel 「Anataga budzsinaraba kok-
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orookinaku sineru.」 „Ha tudom, hogy biztonság-
ban vagy, nyugodt lélekkel halhatok meg.”

kokoro-okokoro-o komerukomeru ◆ igazigaz szívvelszívvel csinálcsinál
「Kokoro-o kometa tegami-o kaita.」 „Igaz szív-
vel írtam a levelet.”

kokoro-o kometekokoro-o komete ◆ szívbőlszívből
kokoro-okokoro-o kovaszukovaszu ◆ belegázolbelegázol aa lelkébelelkébe
「Kare-va kanodzsono kokoro-o kovasita.」 „A
férfi belegázolt a nő lelkébe.” ◆ lelkilelki törésttörést
okozokoz 「Ojano rikon-va kodomono kokoro-o ko-
vasita.」 „A szülők válása lelki törést okozott a
gyereknek.”

kokoro-okokoro-o kubarukubaru ◆ figyelmetfigyelmet szentelszentel
「Kencsikuka-va szumijaszuszani kokoro-o ku-
batta szekkei-o sita.」 „Az építész tervezéskor fi-
gyelmet szentelt a lakás kényelmére.” ◆ gondosgondos
「Omijage erabini kokoro-o kubatta.」 „Gondo-
san választott ajándékot.”

kokoro-okokoro-o kudakukudaku ◆ fáradozikfáradozik 「Ii szakubun-o
cukurukotoni kokoro-o kudaita.」 „Azon fáradoz-
tam, hogy jó fogalmazást írjak.”

kokoro-okokoro-o kurusimerukurusimeru ◆ meggyötrimeggyötri aa lelkétlelkét
「Kareno kotoba-va vatasino kokoro-o kurusime-
ta.」 „A szavai meggyötörték a lelkem.”

kokoro-okokoro-o naguszamerunaguszameru ◆ vigasztalódikvigasztalódik
「Oszakede kokoro-o naguszameta.」 „Alkohollal
vigasztalódott.”

kokoro-okokoro-o najamaszunajamaszu ◆ bántbánt 「Kodomono
bjókide kokoro-o najamaszareteiru.」 „Bánt a
gyerek betegsége.”

kokoro-okokoro-o odoraszeruodoraszeru ◆ izgalombaizgalomba hozhoz 「Si-
zenno sikumi-va kokoro-o odoraszeru.」 „A ter-
mészet működése izgalomba hoz.”

kokoro-okokoro-o oniniszuruoniniszuru ◆ bekeményítbekeményít
「Kokoro-o oninisite mainicsigodzsi kanpianono
rensú-o szaszeta.」 „Bekeményítettem, és megpa-
rancsoltam a gyereknek, hogy minden nap 5 órát
gyakoroljon zongorázni.” ◆ megkeményítimegkeményíti aa
szívétszívét
kokoro-okokoro-o szavagaszeruszavagaszeru ◆ felkavarjafelkavarja azaz ér-ér-
zelmeitzelmeit 「Susóno hitokoto-va kokuminno
kokoro-o szavagaszeta.」 „A miniszterelnök kije-
lentése felkavarta az emberek érzelmeit.”

kokoro-okokoro-o tokihanacutokihanacu ◆ felszabadítfelszabadít
「Ongaku-va kokoro-o toki hanacu.」 „A zene fel-
szabadít.”

kokoro-okokoro-o tokihoguszutokihoguszu ◆ feloldjafeloldja azaz érzel-érzel-
meitmeit 「Dzsibunno karani todzsikomottesimatta
kanodzsono kokoro-o tokihogusita.」 „Feloldotta
a zárkózott nő érzelmeit.” ◆ meglágyítjameglágyítja aa szí-szí-
vétvét 「Csicsino katakunana kokoro-o tokihogusi-
ta.」 „Meglágyította apja makacs szívét.”

kokoro-okokoro-o toraerutoraeru ◆ meghatmeghat 「Kono kjakuno
kokoro-o toraeruno-va muzukasii.」 „Ezt a vevőt
semmivel sem lehet meghatni.” ◆ szívébeszívébe lopó-lopó-
zikzik 「Kare-va kanodzsono kokoro-o toraeta.」 „A
nő szívébe lopózott.”

kokoro-okokoro-o tozasiteirutozasiteiru ◆ magábamagába fordulfordul ◆

zárkózottzárkózott 「Ano hito-va kokoro-o tozasitedare-
tomosaberanai.」 „Az az ember zárkózott, senki-
vel sem beszél.”

kokoro-okokoro-o tozaszutozaszu ◆ bezárjabezárja aa szívétszívét 「Csi-
csiojakara kokoro-o tozasiteita.」 „Bezárta a szí-
vét az apja elől.”

kokoro-okokoro-o ubauubau ◆ elraboljaelrabolja aa szívétszívét 「Ano
on-nani kokoro-o ubavareta.」 „Az a nő elrabolta
a szívem.” ◆ hódíthódít 「Kare-va dzsoszeino kokoro-
o ubatteiru.」 „Hódítja a nőket.” ◆ rabulrabul ejtejt
「Szono ongakuni kokoro-o ubavareta.」 „Az a
zene rabul ejtett.”

kokoro-okokoro-o ucuucu ◆ megindítmegindít 「Karegaborandia-
o siteirukotoni kokoro-o utareta.」 „Megindított,
hogy önkéntesként dolgozik.”

kokoro-okokoro-o ucuszuucuszu ◆ másfelémásfelé kezdkezd húznihúzni aa
szíveszíve 「Kare-va hokano on-nani kokoro-o ucusi-
ta.」 „Egy másik nő felé kezdett húzni a szíve.”

kokoro-okokoro-o ucsiakeruucsiakeru ◆ kiöntikiönti aa szívétszívét 「Kinó
tomodacsiga aszobini kite, kokoro-o ucsi aketa.」
„Tegnap átjött hozzám a barátom, és kiöntötte a
szívét.”

kokoro-okokoro-o ugokaszuugokaszu ◆ megindítómegindító 「Kareno
enzecu-va kokoro-o ugokaszu.」 „Megindítóan
szónokol.”

kokoro-okokoro-o uruoszuuruoszu ◆ melengetimelengeti aa szívétszívét
「Ongakuga kokoro-o uruosita.」 „A zene melen-
gette a szívét.”

kokorositekokorosite ◆ figyelmesenfigyelmesen 「Kokorosite kiite
kudaszai.」 „Hallgasd figyelmesen!”

kokorositeokukokorositeoku ◆ odafigyelodafigyel 「Otosi
anagaarukoto-o kokorositeokubekida.」 „Oda
kell figyelnünk a buktatókra.”
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kokorozasikokorozasi ◆ ambícióambíció 「Szekai-o kaetaitoiu
kokorozasi-o idaita.」 „Világmegváltó ambíciói
voltak.” ◆ célcél 「Kokorozasi-o onadzsikuszuru
nakama-o acumeta.」 „Magam köré szedtem azo-
kat, akikkel közösek a céljaim.” ◆ célkitűzéscélkitűzés
「Kare-va ókina kokorozasi-o tateta.」 „Nagy cél-
kitűzést tett.” ◆ eltökélteltökélt szándékszándék 「Ucsúhikó-
sininaru kokorozasi-o idaiteiru.」 „Eltökélt szán-
dékom, hogy űrhajós leszek.” ◆ kedveskedéskedveskedés
「Hon-no okokorozasideszuga.」 „Csak kedves-
kedni akartam ezzel a csekélységgel.” ◆ kedves-kedves-
ségség 「Okokorozasiicumademo vaszurema-
szen.」 „Sohasem fogom elfelejteni a kedvessé-
gét!” ◆ óhajóhaj 「Csicsino kokorozasi-o cuide isani-
natta.」 „Az apám óhaja szerint orvos lettem.” ◇

szeiun-nokokorozasiszeiun-nokokorozasi nagyra törő tervnagyra törő terv
kokorozaszukokorozaszu ◆ készülkészül 「Isa-o kokorozaszu.」
„Orvosi pályára készül.” ◆ pályárapályára készülkészül
「Gisi-o kokorozaszu.」 „Mérnöki pályára ké-
szül.”

kokorozujoikokorozujoi ◆ biztatóbiztató 「Kareno kokorozujoi
hanasi-o kiite ansinsita.」 „Biztató szavaitól meg-
nyugodtam.” ◆ megnyugtatómegnyugtató 「Szenszeimo
tecudattekurete kokorozujoi.」 „Megnyugtató,
hogy a tanár úr is segít majd.” ◆ oltalmazvaoltalmazva
leszlesz 「Kamiszamagaite kokorozujoi.」 „Isten ol-
talmaz minket.” ◆ segítőkészsegítőkész 「Tomodacsi-va
kokorozujoi mikataninattekureta.」 „A barátom
segítőkész volt a veszedelemben.”

kokorozukaikokorozukai ◆ figyelmességfigyelmesség 「Komajakana
kokorozukaini kansasimaszu.」 „Köszönöm a
minden részletre kiterjedő figyelmességét!” ◆

kedvességkedvesség 「Okokorozukaiarigatógozaima-
szu.」 „Köszönöm a kedvességét!” ◆ odafigye-odafigye-
léslés 「Siavaszena kekkonszeikacuno hikecu-va
kokorozukaideszu.」 „A jó házasság titka az oda-
figyelés.”

kokorozukekokorozuke ◆ borravalóborravaló 「Takusíno untens-
uni szenforintono kokorozuke-o vatasita.」 „A ta-
xisofőrnek 1000 forint borravalót adtam.” ◆ há-há-
lapénzlapénz 「Isani kokorozuke-o vatasita.」 „Hála-
pénzt adtam az orvosnak.”

kokorozukusikokorozukusi ◆ kedveskedves 「Kokorozukusinop-
urezento, arigató gozaimasita.」 „Köszönöm szé-
pen kedves ajándékát!” ◆ odaadásodaadás 「Kokoro-
zukusino ozen-o oisiku csódaiitasimasita.」 „Na-
gyon ízlett ez az odaadással készített étel!”

kokorozumorikokorozumori ◆ elképzeléselképzelés 「Kokorozumor-
iga hazureta.」 „Nem jött be az elképzelésem.” ◆

felkészülésfelkészülés ◆ készüléskészülés ◇ rógonokokorozu-rógonokokorozu-
morimori öregkori öngondoskodásöregkori öngondoskodás
kokorozumori-okokorozumori-o szuruszuru ◆ felkészülfelkészül 「Njúinno
kokorozumori-o sita.」 „Felkészült a kórházba vo-
nulásra.”

kokosibarakukokosibaraku ◆ egyegy darabigdarabig 「Koko sibaraku
iekara hataraku.」 „Egy darabig itthonról fogok
dolgozni.”

kókószakókósza ◆ aberrációaberráció ◇ nissúkókószanissúkókósza diur-diur-
nális aberrációnális aberráció
kókószeikókószei ◆ felsőfelső tagozatútagozatú középiskolásközépiskolás ◆

gimnazistagimnazista ◆ középiskolásközépiskolás ◇ dzsosikókó-dzsosikókó-
szeiszei gimnazistagimnazista lánylány ◇ dansikókószeidansikókószei gim-gim-
nazista fiúnazista fiú
kókószeikókószei ◆ fototropizmusfototropizmus
kókószeisusikókószeisusi ◆ fotoblasztikus magfotoblasztikus mag
kókószendzsóekikókószendzsóeki ◆ szájöblögetőszájöblögető ◆ száj-száj-
vízvíz
kókószokókószo ◆ antienzimantienzim
kókószocugjótóicusikenkókószocugjótóicusiken ◆ érettségiérettségi vizs-vizs-
gaga
kókószókiszocugjókókószókiszocugjó ◆ előrehozottelőrehozott érett-érett-
ségiségi
kókószurukókószuru ◆ törődiktörődik aa szüleivelszüleivel 「Ojaga iki-
teiru aidani kókósinakerebanaranai.」 „Akkor
kell törődni a szüleinkkel, amikor élnek.” ◇

ojakókószuruojakókószuru törődiktörődik aa szüleivelszüleivel 「Naku-
nattesimattanode, mó ojakókószuruni-va oszo-
szugimasita.」 „Akkor már késő volt törődni a
szüleivel, mert már meghaltak.”

kókószurukókószuru ◆ közlekedikközlekedik 「Mizúmi-o kókószu-
ruferí」 „tavon közlekedő komp” ◆ navigálnavigál
「Umi-o kókószuru fune」 „tengeren navigáló
hajó” ◆ úszikúszik 「Szora-o kókószuru cuki」 „égen
úszó Hold”

kókoszutokókoszuto ◆ magas költségmagas költség
kókótarukókótaru ◆ fénylőfénylő 「Kókótaru mangecu」
„fénylő telihold”

kókótenkókóten ◆ lebukási pontlebukási pont ◆ leszálló csomóleszálló csomó
kókótokókóto ◆ ragyogvaragyogva 「Kókóto hikaru kanban」
„ragyogva világító cégtábla” ◆ tündökölvetündökölve
「Kókóto kagajaku hosi」 „tündökölve ragyogó
csillagok”
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kókótoteraszarerukókótoteraszareru ◆ fényárbanfényárban úszikúszik
「Joruno macsi-va kókóto teraszareteita.」 „Az
éjszakai város fényárban úszott.”

koko-va-dokokoko-va-doko ◆ holhol vagyokvagyok 「Koko-va dokon-
ano?」 „Hol vagyok?”

kokukoku ◆ gazdaggazdag ízíz ◆ testestestes ízíz ◇ kokugaarukokugaaru
testestestes 「Kokugaaruvain」 „testes bor” ◇ koku-koku-
gaarugaaru gazdaggazdag 「Kokugaaru rjóri」 „gazdag íze-
sítésű étel”

kokukoku ◆ kifejtkifejt 「Ine-o koku.」 „Kifejti a rizst.”
◆ lefejtlefejt 「Edagoto súkakusita kuvano ha-o ko-
ku.」 „Lefejti az ágakkal együtt betakarított eperfa
levelét.”

kokukoku ◆ országország 「Hattentodzsókoku」 „Fejlődő
ország.” ◇ szankakokuszankakoku résztrészt vevővevő országország
「Biza mendzsopuroguramu szankakoku」 „ví-
zummentességi programban részt vevő országok”

kokukoku ◆ hektosóhektosó ◆ kokukoku ◇ ikkokuikkoku egy kokuegy koku
kokukoku ◆ eleresztelereszt 「Uszo-o koita.」 „Eleresztett
egy hazugságot.” ◇ hekokihekoki szellentésszellentés ◇ heko-heko-
kiki fingásfingás
kokúkokú ◆ levegőlevegő 「Rjótede kokú-o cukande ocsi-
teita.」 „Kezeivel a levegőt markolászva zuhant.”
◆ semmisemmi 「Kanodzso-va kokú-o micumeteita.」
„A semmibe bámult.” ◆ űrűr 「Ucsúszenga sizuka-
na kokú-o tobicuzuketeita.」 „Az űrhajó a csendes
űrben repült.” ◆ ürességüresség
kókukóku ◆ építési szakaszépítési szakasz
kókukóku ◆ bányatelepbányatelep
kókúkókú ◆ légilégi ◆ légi navigációlégi navigáció ◆ repülésrepülés
kókúkókú ◆ szájüregszájüreg
kókúkókú ◆ magaslégkörmagaslégkör ◆ magasságmagasság 「Genzai-
kódo icsimanmétoruno kókú-o hikósiteiru.」 „Je-
lenleg 10 ezer méter magasan repülünk.”

kokubankokuban ◆ táblatábla 「Kokubannicsókude szen-o
hiita.」 „Krétával húztam egy vonalat a táblára.”

kokubanfukikokubanfuki ◆ táblatörlőtáblatörlő
kokubecukokubecu ◆ búcsúzásbúcsúzás
kokubecuenszókaikokubecuenszókai ◆ búcsúztató koncertbúcsúztató koncert
kokubecunodzsikokubecunodzsi ◆ búcsúbeszédbúcsúbeszéd
kokubecusikikokubecusiki ◆ búcsúztatóbúcsúztató ◆ temetéstemetés
kokubecusikinoosiraszekokubecusikinoosirasze ◆ gyászjelentésgyászjelentés
kokubecuszurukokubecuszuru ◆ búcsúzikbúcsúzik 「Sisani kokube-
cuszuru.」 „Búcsúzik a halottól.”

kókúbinkókúbin ◆ légipostalégiposta
kokubi-okokubi-o kasigerukasigeru ◆ kissékissé félrehajtjafélrehajtja aa fe-fe-
jétjét 「Fusigini omotte kokubi-o kasigeta.」 „Fur-
csállva félrehajtotta egy kissé a fejét.”

kokubjakukokubjaku ◆ feketefekete ésés fehérfehér ◆ jójó ésés rosszrossz

kokubjaku-okokubjaku-o araszouaraszou ◆ vitatkozik,vitatkozik, kinekkinek
van igazavan igaza
kokubjaku-okokubjaku-o cukerucukeru ◆ eldönti,eldönti, kinekkinek vanvan
igazaigaza 「Szaibande kokubjaku-o cuketa.」 „Bíró-
ságon eldöntöttük, kinek van igaza.”

kokubókokubó ◆ államvédelemállamvédelem ◆ honvédelemhonvédelem ◆

nemzetvédelemnemzetvédelem
kokubócsókankokubócsókan ◆ honvédelmi miniszterhonvédelmi miniszter
kokubódaidzsinkokubódaidzsin ◆ honvédelmi miniszterhonvédelmi miniszter
kókúbokankókúbokan ◆ repülőgép-anyahajórepülőgép-anyahajó ◆

repülőgép-hordozórepülőgép-hordozó
kokubósókokubósó ◆ Honvédelmi MinisztériumHonvédelmi Minisztérium
kokubósokunokokubósokuno ◆ khakikhaki színűszínű ◆ táboritábori barnabarna

kokubunkokubun ◆ japán irodalomjapán irodalom
kokubungakukokubungaku ◆ japán irodalomjapán irodalom
kokubungakusakokubungakusa ◆ japánjapán irodalomirodalom kutatójakutatója

kokubungakusikokubungakusi ◆ japán irodalomtörténetjapán irodalomtörténet
kokubunpókokubunpó ◆ japán nyelvtanjapán nyelvtan
kókucukókucu ◆ hátrahajláshátrahajlás ◇ sikjúkókucusikjúkókucu méhméh
hátrahajlásahátrahajlása
kókucuszurukókucuszuru ◆ hátrahajlikhátrahajlik 「Kókucuszuruto
kosiga itai.」 „Ha hátrahajlok, fáj a derekam.” ◆

hátrahajlíthátrahajlít 「Keibu-o kókucuszuru.」 „Hátra-
hajlítja a nyakát.”

kokucsikokucsi ◆ közlésközlés
kokucsibankokucsiban ◆ üzenőfalüzenőfal ◆ üzenőtáblaüzenőtábla
kokucsiszurukokucsiszuru ◆ megmondmegmond 「Gande jomeihito
kagecuto kokucsiszareru.」 „Ha a rák miatt csak
egy hónapja van valakinek hátra, akkor meg-
mondják.”

kokudokokudo ◆ országország területeterülete 「Takokuno
kokudo-o sinrjakusita.」 „Megsértette más ország
területét.” ◆ területterület 「Dzsinkóno ói kokudo」
„nagy népességű terület”

kokudókokudó ◆ főútfőút 「Kokudójon gó」 „négyes főút”
◆ ország kezelésében lévő útország kezelésében lévő út ◆ országútországút
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kokudocsiriinkokudocsiriin ◆ földrajzi intézetföldrajzi intézet
kokudocsószakokudocsósza ◆ területfelmérésterületfelmérés
kokudohozenkokudohozen ◆ terület megóvásaterület megóvása
kokudokaihacukokudokaihacu ◆ területfejlesztésterületfejlesztés
kokudokansikjokukokudokansikjoku ◆ útfelügyelőségútfelügyelőség
kokudokeikakukokudokeikaku ◆ területtervezésterülettervezés
kokudokócúdaidzsinkokudokócúdaidzsin ◆ közlekedésiközlekedési minisz-minisz-
terter
kokudokócúsókokudokócúsó ◆ KözlekedésiKözlekedési MinisztériumMinisztérium
◆ Közlekedésügyi MinisztériumKözlekedésügyi Minisztérium
kokudokócúsókokudokócúsó ◆ közlekedési miniszterközlekedési miniszter
kokudorjokkaundókokudorjokkaundó ◆ országosországos fásításifásítási
mozgalommozgalom
kokudoszeibikokudoszeibi ◆ területrendezésterületrendezés
kokudoszeifukukokudoszeifuku ◆ honfoglaláshonfoglalás
kokudoszenrjókokudoszenrjó ◆ honfoglaláshonfoglalás
kokudzsikokudzsi ◆ állampecsétállampecsét
kokudzsikokudzsi ◆ beszédbeszéd ◇ gakucsókokudzsigakucsókokudzsi rek-rek-
tori diákköszöntő beszédetori diákköszöntő beszéde
kokudzsikokudzsi ◆ óriásióriási hasonlósághasonlóság ◇ kokudzs-kokudzs-
iszuruiszuru megtévesztésigmegtévesztésig hasonlóhasonló 「Futarino
kodomono kao-va kokudzsisiteita.」 „A két gye-
rek arca megtévesztésig hasonló volt.”

kokudzsikokudzsi ◆ bejelentésbejelentés ◆ közleményközlemény ◇ nai-nai-
kakukokudzsikakukokudzsi kormányközleménykormányközlemény
kokudzsikokudzsi ◆ japánjapán betűbetű ◆ japánjapán eredetűeredetű
kandzsikandzsi ◆ kokudzsikokudzsi ◆ ország írásaország írása
kokudzsikokudzsi ◆ államügyállamügy
kókúdzsieitaikókúdzsieitai ◆ légierőlégierő
kokudzsihankokudzsihan ◆ állam elleni bűncselekményállam elleni bűncselekmény
kokudzsinkokudzsin ◆ bokszosbokszos ◆ feketefekete ◆ négernéger
kokudzsin-eigokokudzsin-eigo ◆ fekangolfekangol
kokudzsinheikokudzsinhei ◆ néger katonanéger katona
kokudzsinkasukokudzsinkasu ◆ fekete énekesfekete énekes
kokudzsinreikakokudzsinreika ◆ néger spirituálénéger spirituálé
kokudzsirakokudzsira ◆ bálnaborjúbálnaborjú
kokudzsiszurukokudzsiszuru ◆ kísértetiesenkísértetiesen hasonlóhasonló ◆

megtévesztésigmegtévesztésig hasonlóhasonló 「Futarino kodomo-
no kao-va kokudzsisiteita.」 „A két gyerek arca
megtévesztésig hasonló volt.”

kokudzsiszurukokudzsiszuru ◆ bejelentbejelent 「Szenkjobiga
kokudzsiszareta.」 „Bejelentették a választási na-

pot.” ◆ kiírkiír 「Sicsószenkjoga kokudzsiszareta.」
„Kiírták a polgármesteri választásokat.”

kokudzsókokudzsó ◆ országhelyzetországhelyzet 「Hangaríno
kokudzsóni kuvasii.」 „Jól ismeri Magyarország
helyzetét.”

kokudzsokukokudzsoku ◆ országos szégyenországos szégyen
kokudzsokumonokokudzsokumono ◆ országos szégyenországos szégyen
kokudzsoku-okokudzsoku-o manekumaneku ◆ szégyentszégyent hozhoz azaz
országraországra
kokudzsokutekinakokudzsokutekina ◆ országraországra nézvenézve szé-szé-
gyenletesgyenletes 「Kokudzsokutekina gaikó」 „or-
szágra nézve szégyenletes diplomácia”

kokueikokuei ◆ államiállami 「Kokueikigjó」 „állami válla-
lat” ◆ állami fenntartásállami fenntartás ◆ nemzetinemzeti
kokueihószókokueihószó ◆ közszolgálati adásközszolgálati adás
kokueikakokueika ◆ államosításállamosítás
kokueikaszurukokueikaszuru ◆ államosítállamosít 「Szono kigjó-va
kokueikaszareta.」 „Azt a vállalatot államosítot-
ták.”

kokueimediakokueimedia ◆ kormánymédiakormánymédia
kokueinódzsókokueinódzsó ◆ állami gazdaságállami gazdaság
kókúeiszeikókúeiszei ◆ szájápolásszájápolás ◆ szájhigiéniaszájhigiénia
kokuekikokueki ◆ államérdekállamérdek 「Kono dzsójaku-va
kokueki-o szokonau oszoregaaru.」 „Félő, hogy ez
az egyezmény államérdeket sért.” ◆ nemzetinemzeti ér-ér-
dekdek
kokuenkokuen ◆ grafitgrafit
kokuenkokuen ◆ feketefekete füstfüst 「Kokuenga tacsi nobot-
ta.」 „Fekete füst szállt fel.”

kokuenfunmacukokuenfunmacu ◆ grafitporgrafitpor
kokufukokufu ◆ tartományi központtartományi központ
kokufukokufu ◆ nemzeti vagyonnemzeti vagyon
kokufukukokufuku ◆ legyőzéslegyőzés ◆ leküzdésleküzdés 「Bjókino
kokufuku」 „betegség leküzdése”

kokufukuszurukokufukuszuru ◆ áthidaláthidal 「Kjócúgengo-va
bunkano csigai-o kokufukusita.」 „A közös nyelv
áthidalta a kulturális szakadékot.” ◆ legyőzlegyőz
「Kon-nan-o kokufukuszuru.」 „Legyőzi a nehéz-
ségeket.” ◆ legyűrlegyűr 「Kon-nan-o kokufukusita.」
„Legyűrtem a nehézségeket.” ◆ leküzdleküzd 「Bjóki-
o kokufukusita.」 „Leküzdötte a betegséget.” ◆

megbirkózikmegbirkózik 「Ninenkande bjóki-o kokufukusi-
ta.」 „Két év alatt megbirkózott a betegséggel.”
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kokugaarukokugaaru ◆ gazdaggazdag 「Kokugaaru rjóri」
„gazdag ízesítésű étel” ◆ testestestes 「Kokugaaruva-
in」 „testes bor”

kokugaikokugai ◆ országonországon kívülkívül 「Kokunaito koku-
gai」 „országon belül és kívül”

kokugaicuihókokugaicuihó ◆ deportálásdeportálás ◆ kitoloncoláskitoloncolás
kokugaicuihószaretahitokokugaicuihószaretahito ◆ száműzöttszáműzött
kokugaicuihószurukokugaicuihószuru ◆ deportáldeportál 「Dainidzsi-
szekaitaiszendejudaja dzsin-va szacugaiszareruka
kokugaicuihószareta.」 „A második világháború-
ban megölték vagy deportálták a zsidókat.” ◆ ki-ki-
toloncoltoloncol 「Szupai-va kokugaicuihószareta.」 „A
kémet kitoloncolták.”

kokugaiidzsúkokugaiidzsú ◆ kivándorláskivándorlás
kókúgaisakókúgaisa ◆ légitársaságlégitársaság 「Anata-va dono
kókúgaisade rjokószuruno?」 „Te milyen légitár-
sasággal utazol?” ◆ repülőtársaságrepülőtársaság
kokugaitaikjokokugaitaikjo ◆ kitoloncoláskitoloncolás 「Fuhótaizai-
notame kokugaitaikjo-o meidzsirareta.」 „Illegá-
lis tartózkodása miatt kitoloncolását rendelték el.”
◆ kiutasításkiutasítás ◆ számkivetésszámkivetés
kokugaitorihikikokugaitorihiki ◆ külkereskedelemkülkereskedelem
kokugakukokugaku ◆ japánjapán klasszikusokklasszikusok kutatásakutatása
◆ ricu rjó rendszerbeli iskolaricu rjó rendszerbeli iskola
kókúgakukókúgaku ◆ repüléstanrepüléstan
kokugankokugan ◆ fekete lúdfekete lúd ◆ tengeri lúdtengeri lúd
kókúgekakókúgeka ◆ szájsebészetszájsebészet
kókúgekaikókúgekai ◆ szájsebészszájsebész
kokugenkokugen ◆ időidő 「Kokugenno hajaiucsini sup-
pacusita.」 „Korai időben indultam.” ◆ időpontidőpont
「Jakuszokuno kokugenni okureta.」 „Lekéstem
a megbeszélt időpontot.”

kokugikokugi ◆ nemzetinemzeti sportsport 「Szakká-va hangarí-
no kokugitonatteiru.」 „Magyarországon a futball
nemzeti sport.”

kokugokokugo ◆ államnyelvállamnyelv ◆ hivataloshivatalos nyelvnyelv
「Hangaríno kokugo-va hangarí godeszu.」 „Ma-
gyarország hivatalos nyelve a magyar.” ◆ japánjapán
anyanyelvanyanyelv 「Sógakkóno kokugono dzsugjó」
„általános iskolai japán nyelvóra” ◆ nyelvnyelv
「Szanka kokugo-o hanaszu.」 „Három nyelven
beszél.” ◆ ország nyelveország nyelve
kokugodzsitenkokugodzsiten ◆ értelmező szótárértelmező szótár
kokugunkokugun ◆ fekete seregfekete sereg

kokuhacukokuhacu ◆ feljelentésfeljelentés ◆ panaszpanasz
kokuhacukokuhacu ◆ fekete hajfekete haj
kokuhacudzsókokuhacudzsó ◆ feljelentésfeljelentés ◆ vádiratvádirat
kokuhacusakokuhacusa ◆ besúgóbesúgó ◆ feljelentőfeljelentő ◆ pana-pana-
szosszos
kokuhacuszurukokuhacuszuru ◆ feljelentfeljelent 「Rindzsin-o da-
cuzeide kokuhacusita.」 „Feljelentette a szom-
szédját adócsalás miatt.” ◆ vádolvádol 「Szekusaru-
haraszumentode dzsósi-o kokuhacusita.」 „Sze-
xuális zaklatással vádolta a főnökét.”

kokuhakukokuhaku ◆ vallomásvallomás 「Aino kokuhaku」
„szerelmi vallomás”

kokuhakuhidzsónokokuhakuhidzsóno ◆ szívtelenszívtelen 「Kokuhaku-
hidzsóno hito」 „szívtelen ember”

kokuhakunakokuhakuna ◆ érzéketlenérzéketlen 「Kokuhakuna
emi」 „érzéketlen mosoly” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Ko-
kuhakuna taido」 „kegyetlen hozzáállás” ◇ zan-zan-
ninkokuhakunaninkokuhakuna kegyetlenkegyetlen
kokuhakunijorutokokuhakunijoruto ◆ önbevallásaönbevallása szerintszerint
「Kareno kokuhakunijoruto ha-o migaitakotoga-
nai.」 „Önbevallása szerint, sohasem mosott még
fogat.”

kokuhakunoinorikokuhakunoinori ◆ közgyónásközgyónás
kokuhakuszurukokuhakuszuru ◆ bevallbevall 「Sikaku-o mottei-
naito kokuhakusita.」 „Bevallotta, hogy nincs ké-
pesítése.” ◆ megvallmegvall 「Cumi-o kokuhakusita.」
„Megvallotta a bűneit.” ◆ vallvall 「Kokuhakuszuru-
madeno kikan-va nagakatta.」 „Sok időbe tellett,
amíg nem vallott.”

kokuhikokuhi ◆ államiállami költségköltség 「Kokuhide benkjó-
szuru.」 „Állami költségen tanul.” ◆ közpénzközpénz
「Kokuhino mudazukai」 „közpénz elherdálása”

kókúhikókókúhikó ◆ magaslégköri repülésmagaslégköri repülés
kokuhinkokuhin ◆ államiállami meghívottmeghívott ◆ díszvendégdíszvendég
「Gaikokuno daitórjó-va kokuhintosite mukaera-
reta.」 „Díszvendégként fogadták a külföldi elnö-
köt.”

kokuhintaigúkokuhintaigú ◆ díszvendégi fogadtatásdíszvendégi fogadtatás
kokuhirjúgakuszeikokuhirjúgakuszei ◆ államiállami ösztöndíjasösztöndíjas
vendégdiákvendégdiák
kokuhisógakuszeikokuhisógakuszei ◆ állami ösztöndíjasállami ösztöndíjas
kokuhjókokuhjó ◆ kíméletlenkíméletlen kritikakritika 「Szakka-va
kokuhjó-o uketa.」 „A szerzőt kíméletlen kritika
érte.”

kokuhjókakokuhjóka ◆ durva kritikusdurva kritikus
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kokuhjószurebakokuhjószureba ◆ durvadurva leszekleszek
「Kokuhjószurebakon-na e-va kodomono rakuga-
kida.」 „Durva leszek: ez a kép olyan, mint egy
gyerek irkafirkája.”

kokuhjószurukokuhjószuru ◆ kíméletlenülkíméletlenül kritizálkritizál
「Eiga-va kokuhjószareta.」 „Kíméletlenül kriti-
zálták a filmet.” ◇ kokuhjószurebakokuhjószureba durvadurva le-le-
szekszek 「Kokuhjószurebakon-na e-va kodomono
rakugakida.」 „Durva leszek: ez a kép olyan, mint
egy gyerek irkafirkája.”

kokuhókokuhó ◆ országország törvényetörvénye 「Kokuhó-o ma-
moru.」 „Betartja az ország törvényeit.”

kokuhókokuhó ◆ államkincsállamkincs ◆ nemzetinemzeti kincskincs 「Ko-
kuhóni siteiszareta tatemono」 „nemzeti kinccsé
nyilvánított épület” ◇ ningenkokuhóningenkokuhó előelő nem-nem-
zetizeti kincskincs ◇ ningenkokuhóningenkokuhó élőélő nemzetinemzeti
kincskincs
kokuhótekidzsinbucukokuhótekidzsinbucu ◆ nemzetnemzet számáraszámára
értékes emberértékes ember
kokuhótekinakokuhótekina ◆ nemzet számára értékesnemzet számára értékes
kokuikokui ◆ fekete ruhafekete ruha
kokuikokui ◆ nemzetinemzeti tekintélytekintély ◆ országország tekin-tekin-
télyetélye
kokuikkokukokuikkoku ◆ órárólóráról óráraórára ◆ percrőlpercről percrepercre

kokuikkokutokokuikkokuto ◆ egyreegyre 「Miszairu-va kokuik-
kokuto szematteita.」 „Egyre közeledett felénk a
rakéta.” ◆ órárólóráról óráraórára 「Szekaino ovari-va ko-
kuikkokuto szematteita.」 „Óráról órára közele-
dett a világvége.” ◆ percrőlpercről percrepercre 「Higa ku-
reruto szora-va kokuikkokuto kurakunatteita.」
„A naplemente után percről percre sötétebb lett.”

kokuinkokuin ◆ belevésésbelevésés ◆ faragottfaragott pecsétpecsét ◆

fémjelzésfémjelzés ◆ megbélyegzésmegbélyegzés ◆ pecsétfara-pecsétfara-
gásgás
kokuin-okokuin-o oszuoszu ◆ fémjelzésselfémjelzéssel ellátellát 「Deki-
agatta szakuhinni kokuin-o osita.」 „Fémjelzéssel
látta el a kész alkotást.”

kokuinszarerukokuinszareru ◆ belevésődikbelevésődik 「Csicsino
kotoba-va vatasino kokoroni kokuinszareta.」
„Apám szavai belevésődtek a szívembe.”

kokujógankokujógan ◆ obszidiánobszidián
kokujószekikokujószeki ◆ obszidiánobszidián ◆ vulkáni üvegvulkáni üveg
kokujukokuju ◆ közlésközlés ◆ tudatástudatás

kokujúkokujú ◆ államiállami ◆ államiállami tulajdontulajdon 「Tocsi-
o kokujúnisita.」 „Állami tulajdonba vette a föl-
det.” ◆ államiállami tulajdonútulajdonú 「Kokujúginkó」 „ál-
lami tulajdonú bank”

kókújúbinkókújúbin ◆ légipostalégiposta
kokujúcsikokujúcsi ◆ állami földállami föld
kokujúkakokujúka ◆ államosításállamosítás
kokujúkaszurukokujúkaszuru ◆ államosítállamosít 「Szengokaisa-va
kokujúkaszareta.」 „A háború után államosítot-
ták a gyárakat.”

kokujúkigjókokujúkigjó ◆ állami vállalatállami vállalat
kokujúrinkokujúrin ◆ állami erdőségállami erdőség
kokujúrin-jakokujúrin-ja ◆ állami erdők és mezőkállami erdők és mezők
kókújuszókókújuszó ◆ légi szállításlégi szállítás
kokujútecudókokujútecudó ◆ államiállami vasútvasút ◆ államvasútállamvasút

kokujúzaiszankokujúzaiszan ◆ állami vagyonállami vagyon
kókúkamocukókúkamocu ◆ légi teherárulégi teheráru
kókúkanszeikókúkanszei ◆ légiforgalom-irányításlégiforgalom-irányítás
kókúkanszeikankókúkanszeikan ◆ légiforgalom-irányítólégiforgalom-irányító
kókúkanszeitókókúkanszeitó ◆ irányítótoronyirányítótorony
kókúkenkókúken ◆ repjegyrepjegy ◆ repülőjegyrepülőjegy
kókúkikókúki ◆ légijárműlégijármű ◆ repülőgéprepülőgép ◇ gundzsi-gundzsi-
kókúkikókúki katonaikatonai repülőgéprepülőgép ◇ minkankókúkiminkankókúki
polgári repülőgéppolgári repülőgép
kókúkicsikókúkicsi ◆ légibázislégibázis
kókúkidzsikokókúkidzsiko ◆ légi balesetlégi baleset
kókúkikansikókúkikansi ◆ fedélzeti mérnökfedélzeti mérnök
kókúkiszódzsúsikókúkiszódzsúsi ◆ pilótapilóta
kókúkitaiszeibiinkókúkitaiszeibiin ◆ repülőgépszerelőrepülőgépszerelő
kókúkócúkanszeikókúkócúkanszei ◆ légiforgalom-irányításlégiforgalom-irányítás
kókúkógakukókúkógaku ◆ légitechnikalégitechnika
kokukudzsirakokukudzsira ◆ szürke bálnaszürke bálna
kokumarugaraszukokumarugaraszu ◆ örvösörvös csókacsóka ◇ nisiko-nisiko-
kumarugaraszukumarugaraszu csókacsóka
kokumeikokumei ◆ országnévországnév
kokumeinakokumeina ◆ pontospontos ◆ részletesrészletes
kokumeinikokumeini ◆ pontosanpontosan 「Kokumeini szubete-o
omoi dasita.」 „Pontosan emlékezett mindenre.”
◆ részletesenrészletesen 「Kokumeini simeszareteiru.」
„Részletesen fel van jegyezve.”
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kokuminkokumin ◆ állampolgárállampolgár 「Kokumin-va man-
zokusiteinakatta.」 „Az állampolgárok elégedet-
lenek voltak.” ◆ nemzetnemzet ◆ népnép 「Kokuminno
szói」 „népi konszenzus” ◆ országország népenépe 「Nip-
ponkokumin」 „Japán népe” ◆ polgárpolgár ◇ ippan-ippan-
nokokuminnokokumin köznépköznép
kokuminbjókokuminbjó ◆ népbetegségnépbetegség
kokumingikaikokumingikai ◆ nemzetgyűlésnemzetgyűlés 「Furanszuno
kokumingikai」 „francia nemzetgyűlés”

kokumingunkokumingun ◆ néphadseregnéphadsereg
kokuminheikinsotokukokuminheikinsotoku ◆ egyegy főrefőre esőeső jöve-jöve-
delemdelem
kokuminkaiheikokuminkaihei ◆ sorkötelességsorkötelesség
kokuminkandzsókokuminkandzsó ◆ közhangulatközhangulat
「Kokuminkandzsó-va fuanni kavatta.」 „Bi-
zonytalan lett a közhangulat.”

kokuminkeizaikokuminkeizai ◆ nemzetgazdaságnemzetgazdaság
kokuminkenkókokuminkenkó ◆ népegészségügynépegészségügy
kokuminkenkóhokenkokuminkenkóhoken ◆ társadalombiztosí-társadalombiztosí-
tástás
kokuminkóenkokuminkóen ◆ NépligetNépliget
kokumin-nenkinkokumin-nenkin ◆ állami nyugdíjállami nyugdíj
kokumin-noikarikokumin-noikari ◆ népharagnépharag 「Dokuszaisa-va
kokuminno ikarinijotte cuihószareta.」 „A diktá-
tort elzavarta a népharag.”

kokumin-nokjúdzsicukokumin-nokjúdzsicu ◆ piros betűs ünneppiros betűs ünnep
kokumin-okokumin-o bakaniszurukotobakaniszurukoto ◆ népbutításnépbutítás
「Szeidzsikagajatteirukoto-va kokumin-o bakan-
isiteiruni szuginai.」 „Amit a politikusok csinál-
nak, az csak népbutítás.” ◆ néphülyítésnéphülyítés 「Ko-
kueimediade kokumin-o bakanisiteiru.」 „A kor-
mánymédiában megy a néphülyítés.”

kokuminsakaisugikokuminsakaisugi ◆ nemzetiszocializmusnemzetiszocializmus
kokuminsintókokuminsintó ◆ Új NéppártÚj Néppárt
kokuminsotokukokuminsotoku ◆ nemzetinemzeti jövedelemjövedelem ◇ dzs-dzs-
issicukokuminsotokuissicukokuminsotoku reálreál nemzetinemzeti jövede-jövede-
lemlem ◇ meimokukokuminsotokumeimokukokuminsotoku nominálisnominális
nemzeti jövedelemnemzeti jövedelem
kokuminszaikokuminszai ◆ nemzeti ünnepnemzeti ünnep
kokuminszeikokuminszei ◆ nemzeti karakternemzeti karakter
kokuminszeikacukokuminszeikacu ◆ emberekemberek életeélete 「Dzsiko-
va kokuminszeikacuni eikjó-o ataenakatta.」 „A
baleset nem befolyásolta az emberek életét.”

kokuminszeitókokuminszeitó ◆ néppártnéppárt ◆ polgári pártpolgári párt

kokuminszószeiszankokuminszószeiszan ◆ bruttóbruttó nemzetinemzeti ter-ter-
mékmék ◆ nemzeti összterméknemzeti össztermék
kokumintaiikutaikaikokumintaiikutaikai ◆ országosországos tornaver-tornaver-
senyseny
kokumintekinakokumintekina ◆ hazafiashazafias
kokumintókokumintó ◆ KuomintangKuomintang
kokumintóhjókokumintóhjó ◆ népszavazásnépszavazás ◆ országosországos
népszavazásnépszavazás
kokumintóhjó-okokumintóhjó-o szuruszuru ◆ népszavazástnépszavazást
tarttart 「Kono hóricunicuite kokumintóhjó-o si-
ta.」 „Népszavazást tartottak a törvényről.”

kokumocukokumocu ◆ gabonagabona ◆ szemes terményszemes termény
kokumocumedzsákokumocumedzsá ◆ nagynagy gabonatermelőgabonatermelő
vállalatokvállalatok
kokumocunoszeifunkokumocunoszeifun ◆ gabonaőrlésgabonaőrlés
kokumocuruikokumocurui ◆ gabonafélegabonaféle
kokumocuszeiszanrjókokumocuszeiszanrjó ◆ gabonatermésgabonatermés
kokumocuszukokumocuszu ◆ gabonaecetgabonaecet
kokumocutorihikidzsokokumocutorihikidzso ◆ gabonatőzsdegabonatőzsde
kokumukokumu ◆ államügyállamügy 「Kokumu-o cukaszado-
ru.」 „Igazgatja az államügyeket.”

kokumucsókankokumucsókan ◆ államtitkárállamtitkár
kokumudaidzsinkokumudaidzsin ◆ miniszterminiszter
kokumudzsikanhokokumudzsikanho ◆ helyettes államtitkárhelyettes államtitkár
kokúnkokún ◆ országország sorsasorsa 「Kokún-o szenszóni
kaketa.」 „Háborúban kockára tette az ország sor-
sát.” ◆ országország szerencséjeszerencséje 「Kokúnga kata-
muita.」 „Leáldozóban volt az ország szerencsé-
je.”

kokúnkokún ◆ petegubópetegubó
kokunakokuna ◆ erőserős 「Kokuna ii kata-o sita.」 „Erős
kifejezést használt.” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Kokuna
hihjó-o uketa.」 „Kegyetlen kritikát kaptam.” ◆

szigorúszigorú 「Kokuna dzsóken-o siirareta.」 „Szigo-
rú feltételeket erőltettek rám.”

kokunaikokunai ◆ belföldbelföld 「Kokunaide-va gaszoringa
takai.」 „Belföldön drága a benzin.” ◆ belföldibelföldi ◆

országonországon belülbelül 「Kokunaito kokugai」 „orszá-
gon belül és kívül”

kokunaidzsidzsókokunaidzsidzsó ◆ hazai körülményekhazai körülmények
kokunaidzsószeikokunaidzsószei ◆ belföldibelföldi helyzethelyzet ◆ ha-ha-
zai helyzetzai helyzet
kokunaidzsujókokunaidzsujó ◆ belső keresletbelső kereslet
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kokunaigaikokunaigai ◆ országhatáron innen és túlországhatáron innen és túl
kokunaikakakukokunaikakaku ◆ belföldi árbelföldi ár
kokunaikúkókokunaikúkó ◆ belföldi repülőtérbelföldi repülőtér
kokunaimondaikokunaimondai ◆ belföldibelföldi problémaprobléma ◆ hazaihazai
problémaprobléma
kokunainjúszukokunainjúszu ◆ belföldi hírekbelföldi hírek
kokunairjokókokunairjokó ◆ belföldi utazásbelföldi utazás
kokunaisidzsókokunaisidzsó ◆ belföldibelföldi piacpiac ◆ belpiacbelpiac ◆

hazai piachazai piac
kokunaisókokunaisó ◆ fekete hályogfekete hályog
kokunaiszangjókokunaiszangjó ◆ hazai iparhazai ipar
kokunaiszeiszankokunaiszeiszan ◆ hazai termeléshazai termelés
kokunaiszenkokunaiszen ◆ belföldi légijáratbelföldi légijárat
kokunaiszószeiszankokunaiszószeiszan ◆ bruttóbruttó hazaihazai terméktermék
◆ nemzeti jövedelemnemzeti jövedelem
kokunaitorihikikokunaitorihiki ◆ belkereskedelembelkereskedelem
kokunarukokunaru ◆ feldúsulfeldúsul 「Mizuga dzsóhacusite
enbunga kokunatta.」 „A víz párolgásával feldú-
sult benne a só.” ◆ sűrűsödiksűrűsödik 「Kuraszaga ko-
kunatteitta.」 „Sűrűsödött a sötét.”

kokún-norjúszeikokún-norjúszei ◆ ország virágzásaország virágzása
kokún-noszuitaikokún-noszuitai ◆ ország hanyatlásaország hanyatlása
kokúnokokúno ◆ fiktívfiktív
kokunoarukokunoaru ◆ testestestes 「Kokunoaru szake」
„testes szaké”

kokuókokuó ◆ királykirály 「Kokumin-va kokuóni cukaete-
iru.」 „A nép a királyt szolgálja.”

kokuóheikakokuóheika ◆ király őfelségekirály őfelsége
kokuószaibansokokuószaibanso ◆ királyi kúriakirályi kúria
kókúpédzsentokókúpédzsento ◆ légi parádélégi parádé
kokurenkokuren ◆ ENSZENSZ
kokurenkokuren ◆ pettyes busapettyes busa
kokuren-anporikokuren-anpori ◆ ENSZENSZ biztonságibiztonsági taná-taná-
csacsa
kokuren-anzenhosóridzsikaikokuren-anzenhosóridzsikai ◆ ENSZENSZ biz-biz-
tonsági tanácsatonsági tanácsa
kokurendzsimukjokukokurendzsimukjoku ◆ ENSZ titkárságaENSZ titkársága
kokurengunkokurengun ◆ ENSZ-hadseregENSZ-hadsereg ◆ ENSZENSZ
rendfenntartó erőkrendfenntartó erők
kokurenhonbukokurenhonbu ◆ ENSZ központjaENSZ központja
kokurenkansigunkokurenkansigun ◆ ENSZENSZ megfigyelőmegfigyelő erőierői ◆

kéksapkásokkéksapkások

kokurenkecugikokurenkecugi ◆ ENSZ-határozatENSZ-határozat
kokurenkikokurenki ◆ ENSZ-zászlóENSZ-zászló
kokurenszókaikokurenszókai ◆ ENSZ-közgyűlésENSZ-közgyűlés
kokurentaisikokurentaisi ◆ ENSZ-nagykövetENSZ-nagykövet
kókurikókuri ◆ KogurjoKogurjo
kokuricukokuricu ◆ államiállami 「Kokuricukenkjúdzso」 „ál-
lami kutatóintézet” ◆ államiállami alapításalapítás ◆ nem-nem-
zetizeti
kokuricubjóinkokuricubjóin ◆ állami kórházállami kórház
kokuricudaigakukokuricudaigaku ◆ állami egyetemállami egyetem
kokuricugakkókokuricugakkó ◆ állami iskolaállami iskola
kokuricugekidzsókokuricugekidzsó ◆ NemzetiNemzeti SzínházSzínház ◆

népszínháznépszínház
kokuricuginkókokuricuginkó ◆ állami bankállami bank
kokuricuhakubucukankokuricuhakubucukan ◆ nemzeti múzeumnemzeti múzeum
kokuricukjógidzsókokuricukjógidzsó ◆ népstadionnépstadion
kokuricukóenkokuricukóen ◆ nemzetinemzeti parkpark 「Kokuricukó-
enni siteiszareta.」 „Nemzeti parkká nyilvánítot-
ták.”

kokuricukokkaitosokankokuricukokkaitosokan ◆ OrszággyűlésiOrszággyűlési
KönyvtárKönyvtár
kókúrikigakukókúrikigaku ◆ repülésdinamikarepülésdinamika
kokurikokuritoszurukokurikokuritoszuru ◆ bóbiskolbóbiskol 「Kaigide
hitori-va kokurikokuritositeita.」 „Az értekezle-
ten egy ember bóbiskolt.”

kokuriminpukukokuriminpuku ◆ nemzetinemzeti érdekérdek ésés polgá-polgá-
rok jóléterok jóléte
kokuritónazukukokuritónazuku ◆ bólintbólint 「Kokuritónazui-
ta.」 „Bólintott.”

kokurjokukokurjoku ◆ nemzetnemzet erejeereje 「Keizai-o tate na-
osi kokurjoku-o sincsósita.」 „Helyrehozta a gaz-
daságot és növelte a nemzet erejét.”

kokurjúkósókokurjúkósó ◆ HejlungcsiangHejlungcsiang
kokuronkokuron ◆ közvéleményközvélemény 「Kono dzsiken-va
kokuron-o nibunsiteiru.」 „Ez az eset megosztja a
közvéleményt.”

kokuruikokurui ◆ gabonafélékgabonafélék ◆ szemesszemes termé-termé-
nyeknyek
kókúsasinkókúsasin ◆ légi felvétellégi felvétel ◆ légifényképlégifénykép
kokusikokusi ◆ hazaihazai történelemtörténelem ◆ japánjapán törté-törté-
nelemnelem
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kokusikokusi ◆ strapastrapa 「Kucu-va kokusini taeraren-
akatta.」 „A cipőm nem bírta a strapát.” ◆ túl-túl-
hajszoláshajszolás
kokusibjókokusibjó ◆ fekete halálfekete halál ◆ pestispestis
kokusicukokusicu ◆ feketeállományfeketeállomány
kokusicukokusicu ◆ fekete lakkfekete lakk
kokusikiszokokusikiszo ◆ fekete pigmentfekete pigment ◆ melaninmelanin
kokusikiszokatasókokusikiszokatasó ◆ melanizmusmelanizmus
kokusiszurukokusiszuru ◆ agyondolgoztatagyondolgoztat 「Dzsósi-va
buka-o kokusisita.」 „A főnök agyondolgoztatja
a beosztottait.” ◆ megnyúzmegnyúz 「Buka-o kokusisi-
ta.」 „Megnyúzta a beosztottakat.” ◆ túlerőltettúlerőltet
「Me-o kokusisita.」 „Túlerőltette a szemét.” ◆

túlhajszoltúlhajszol 「Uma-o kokusisita.」 „Túlhajszolta
a lovat.” ◆ túlterheltúlterhel 「Karada-o kokusisita.」
„Túlterheltem a szervezetemet.”

kokusokokuso ◆ államfőiállamfői jegyzékjegyzék ◆ hazaihazai iroda-iroda-
lomlom
kokusokokuso ◆ dögmelegdögmeleg ◆ kánikulakánikula
kokusókokusó ◆ címercímer ◆ országcímerországcímer
kókúsókókúsó ◆ légi parádélégi parádé
kókúsokankókúsokan ◆ aerogramaerogram ◆ légipostai levéllégipostai levél
kokusokudzsinsukokusokudzsinsu ◆ feketefekete bőrűbőrű emberfaj-emberfaj-
tata
kokusokukajakukokusokukajaku ◆ fekete lőporfekete lőpor
kokusokusukokusokusu ◆ melanómamelanóma
kokusukokusu ◆ földesúrföldesúr ◆ uralkodóuralkodó
kokusukokusu ◆ helytartóhelytartó
kokuszaikokuszai ◆ nemzetközinemzetközi 「Kokuszaieigaszai」
„nemzetközi filmfesztivál” ◇ kokuszaikekkonkokuszaikekkon
vegyes házasságvegyes házasság
kokuszaikokuszai ◆ államadósságállamadósság ◆ államkötvényállamkötvény
「Vaga kuni-va kokuszai-o hakkósiszugiteiru.」
„Országunk túl sok államkötvényt bocsátott ki.” ◇

tankikokuszaitankikokuszai rövidlejáratúrövidlejáratú államkötvényállamkötvény
◇ ricukikokuszairicukikokuszai kamatozókamatozó kincstárjegykincstárjegy ◇

varibikikokuszaivaribikikokuszai diszkont kincstárjegydiszkont kincstárjegy
kokuszaibóekikokuszaibóeki ◆ nemzetközinemzetközi kereskedelemkereskedelem

kokuszaicúkakokuszaicúka ◆ nemzetközi valutanemzetközi valuta
kokuszaicúkakikinkokuszaicúkakikin ◆ IMFIMF ◆ NemzetköziNemzetközi Va-Va-
lutaalaplutaalap
kokuszaidékokuszaidé ◆ nemzetközi napnemzetközi nap ◆ világnapvilágnap
kokuszaidenvakokuszaidenva ◆ nemzetközi hívásnemzetközi hívás

kokuszaidzsidókikinkokuszaidzsidókikin ◆ NemzetköziNemzetközi Gyer-Gyer-
mekalapítványmekalapítvány ◆ UNICEFUNICEF
kokuszaidzsinkokuszaidzsin ◆ világpolgárvilágpolgár
kokuszaidzsójakukokuszaidzsójaku ◆ nemzetközinemzetközi szerződésszerződés

kokuszaidzsoszeidékokuszaidzsoszeidé ◆ nemzetközi nőnapnemzetközi nőnap
kokuszaifunszókokuszaifunszó ◆ nemzetközi konfliktusnemzetközi konfliktus
kokuszaigensirjokukikankokuszaigensirjokukikan ◆ NemzetköziNemzetközi
Atomenergia ÜgynökségAtomenergia Ügynökség
kokuszaigokokuszaigo ◆ nemzetközi nyelvnemzetközi nyelv
kokuszaihókokuszaihó ◆ nemzetközinemzetközi jogjog 「Kokuszaihó-
ni hanszuru.」 „Nemzetközi jogot sért.” ◆ nem-nem-
zetközizetközi jogszabályjogszabály 「Kokuszaihó-o tekijósi-
ta.」 „Nemzetközi jogszabályt alkalmazott.”

kokuszaijúbinkokuszaijúbin ◆ nemzetközi postanemzetközi posta
kokuszaijúgikokuszaijúgi ◆ nemzetközi barátságnemzetközi barátság
kokuszaikakokuszaika ◆ internacionalizálásinternacionalizálás ◆ nem-nem-
zetköziesedészetköziesedés
kokuszaikaigikokuszaikaigi ◆ kongresszuskongresszus ◆ nemzetközinemzetközi
konferenciakonferencia ◆ nemzetközi kongresszusnemzetközi kongresszus
kokuszaikaigidzsókokuszaikaigidzsó ◆ NemzetköziNemzetközi Kong-Kong-
resszusi Központresszusi Központ
kokuszaikakakukokuszaikakaku ◆ nemzetközi árnemzetközi ár
kokuszaikankakukokuszaikankaku ◆ nemzetköziség érzetenemzetköziség érzete
kokuszaikankeikokuszaikankei ◆ nemzetközinemzetközi kapcsolatokkapcsolatok

kokuszaikekkonkokuszaikekkon ◆ vegyes házasságvegyes házasság
kokuszaikikókokuszaikikó ◆ nemzetközi szervezetnemzetközi szervezet
kokuszaikjórjokukokuszaikjórjoku ◆ nemzetközinemzetközi együttmű-együttmű-
ködésködés 「Kokuszaikjórjoku-o takameru.」 „Fo-
kozza a nemzetközi együttműködést.”

kokuszaikórjúkokuszaikórjú ◆ külkapcsolatkülkapcsolat ◆ nemzetkö-nemzetkö-
zi kapcsolatokzi kapcsolatok
kokuszaikórjúkikinkokuszaikórjúkikin ◆ Japán AlapítványJapán Alapítvány
kokuszaikúkókokuszaikúkó ◆ nemzetközi repülőtérnemzetközi repülőtér
kokuszaimendekokuszaimende ◆ nemzetközinemzetközi aspektusbanaspektusban

kokuszaimihon-icsikokuszaimihon-icsi ◆ nemzetközi vásárnemzetközi vásár
kokuszaionpjómodzsikokuszaionpjómodzsi ◆ nemzetközinemzetközi foneti-foneti-
kai jelkai jel
kokuszaionpjómodzsiicsirankokuszaionpjómodzsiicsiran ◆ nemzetközinemzetközi
fonetikai ábécéfonetikai ábécé
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kokuszaiorinpikkuiinkaikokuszaiorinpikkuiinkai ◆ NemzetköziNemzetközi
Olimpiai BizottságOlimpiai Bizottság
kokuszairengókokuszairengó ◆ EgyesültEgyesült NemzetekNemzetek Szer-Szer-
vezetevezete ◆ ENSZENSZ
kokuszairenmeikokuszairenmei ◆ NépszövetségNépszövetség
kokuszaisidzsókokuszaisidzsó ◆ nemzetközi piacnemzetközi piac
kokuszaisinpodzsiumukokuszaisinpodzsiumu ◆ nemzetközinemzetközi szim-szim-
póziumpózium
kokuszaisúsikokuszaisúsi ◆ nemzetközinemzetközi fizetésifizetési mérlegmérleg

kokuszaiszeidzsikokuszaiszeidzsi ◆ nemzetközi politikanemzetközi politika
kokuszaiszenkokuszaiszen ◆ nemzetközi járatnemzetközi járat
kokuszaitan-ikeikokuszaitan-ikei ◆ nemzetközinemzetközi mértékegy-mértékegy-
ségrendszerségrendszer ◆ SI-mértékrendszerSI-mértékrendszer
kokuszaitekinakokuszaitekina ◆ nemzetközinemzetközi 「Puraszuc-
sikku oszen-va kokuszaitekina mondaideszu.」
„A műanyagszennyezés nemzetközi probléma.”

kokuszaitekinikokuszaitekini ◆ nemzetközilegnemzetközileg 「Kokusza-
itekini mitomerareta kagakusa」 „nemzetközileg
elismert tudós”

kokuszaitenkaikokuszaitenkai ◆ nemzetközinemzetközi terjeszke-terjeszke-
désdés
kokuszaitosikokuszaitosi ◆ világvárosvilágváros
kokuszaiucsúszutésonkokuszaiucsúszutéson ◆ nemzetközinemzetközi űrál-űrál-
lomáslomás
kokuszakukokuszaku ◆ államiállami politikapolitika ◆ nemzetinemzeti po-po-
litikalitika 「Kokuszakuno hókó-o ketteisita.」 „Meg-
határozták a nemzeti politika irányvonalát.”

kokuszankokuszan ◆ hazaihazai 「Kokuszangjúniku-o kat-
ta.」 „Hazai marhahúst vettem.” ◆ hazaihazai gyár-gyár-
tástás ◆ hazai termeléshazai termelés
kokuszanhinkokuszanhin ◆ hazai termékhazai termék
kokuszanmaikokuszanmai ◆ hazai rizshazai rizs
kokuszan-nokokuszan-no ◆ hazaihazai 「Kokuszanno
kudamono-o tabeta.」 „Hazai gyümölcsöt ettem.”

kokuszansakokuszansa ◆ hazai gyártású autóhazai gyártású autó
kokuszehókikokuszehóki ◆ állampolgárságrólállampolgárságról lemondáslemondás

kokuszeikokuszei ◆ országország erejeereje 「Kokuszeiga furu-
vanakatta.」 „Meggyengült az ország.” ◆ országország
erőforrásaierőforrásai
kokuszeikokuszei ◆ államvezetésállamvezetés 「Szenkjogo koku-
szeiga issinsita.」 „A választások után megújult az
államvezetés.” ◆ kormányzáskormányzás

kokuszeicsószakokuszeicsósza ◆ népösszeírásnépösszeírás ◆ nép-nép-
számlálásszámlálás
kokuszeicsószakenkokuszeicsószaken ◆ képviselőképviselő vizsgálativizsgálati
jogajoga
kokuszei-o cukaszadorukokuszei-o cukaszadoru ◆ kormányozkormányoz
kokuszeiszenkjokokuszeiszenkjo ◆ általánosáltalános választásválasztás ◆

országos választásországos választás
kokuszekikokuszeki ◆ állampolgárságállampolgárság 「Nihonde-va
nidzsúno kokuszeki-o mocukoto-va dekima-
szen.」 „Japán nem ismeri el a kettős állampol-
gárságot.” ◆ felségjelfelségjel 「Nihonkokuszekino fu-
ne」 „japán felségjelű hajó” ◆ nemzetiségnemzetiség ◇

nidzsúkokuszekinidzsúkokuszeki kettőskettős állampolgárságállampolgárság ◇

mukokuszekimukokuszeki hontalansághontalanság ◇ mukokuszekimukokuszeki
lajstromozatlanságlajstromozatlanság ◇ mukokuszekimukokuszeki hova-hova-
tartozás nélküliségtartozás nélküliség
kokuszekifujokokuszekifujo ◆ állampolgárságállampolgárság adomá-adomá-
nyozásanyozása
kokuszekifumeinokokuszekifumeino ◆ ismeretlenismeretlen állampol-állampol-
gárságúgárságú 「Kokuszekifumeino hito」 „ismeret-
len állampolgárságú személy”

kokuszekisutokukokuszekisutoku ◆ állampolgárságállampolgárság meg-meg-
szerzéseszerzése
kokuszekiszósicukokuszekiszósicu ◆ állampolgárságállampolgárság el-el-
vesztésevesztése
kókuszen-nukikókuszen-nuki ◆ dugóhúzódugóhúzó
kokuszokokuszo ◆ vádemelésvádemelés ◇ gizókokuszogizókokuszo ko-ko-
holt vádholt vád
kokuszókokuszó ◆ állami temetésállami temetés
kokuszókokuszó ◆ gabonaraktárgabonaraktár ◆ hombárhombár ◆ mag-mag-
tártár
kokuszócsitaikokuszócsitai ◆ gabonatermő vidékgabonatermő vidék
kokuszóniszurukokuszóniszuru ◆ államiállami tiszteletadássaltiszteletadással
eltemeteltemet 「Susó-va kokuszóniszareta.」 „A mi-
niszterelnököt állami tiszteletadással temették el.”

kokuszoszurukokuszoszuru ◆ beperelbeperel 「Kaisa-o kokuszosi-
ta.」 „Bepereltem a céget.” ◆ vádatvádat emelemel 「Da-
cuzeide kokuszoszareta.」 „Adócsalás miatt emel-
tek ellene vádat.”

kókuszszeikókuszszei ◆ fototropizmusfototropizmus ◇ szeinokó-szeinokó-
kuszszeikuszszei pozitívpozitív fototropizmusfototropizmus ◇ funokó-funokó-
kuszszeikuszszei negatív fototropizmusnegatív fototropizmus
kokuszukokuszu ◆ zokogzokog 「Tomodacsino bozenni ko-
kusita.」 „A barátja sírja előtt zokogott.”

kókuszukókuszu ◆ kokszkoksz
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kokuszuikokuszui ◆ haza jó jellemzőihaza jó jellemzői
kokuszuisugikokuszuisugi ◆ nacionalizmusnacionalizmus ◆ túlzotttúlzott ha-ha-
zafiasságzafiasság ◆ ultranacionalizmusultranacionalizmus
kokuszuisugisakokuszuisugisa ◆ ultranacionalistaultranacionalista
kokutaikokutai ◆ államformaállamforma ◆ államstruktúraállamstruktúra ◆

Nemzeti SportrendezvényNemzeti Sportrendezvény
kókútaikókútai ◆ repülőalakulatrepülőalakulat
kokutaihósakokutaihósa ◆ feketetest-sugárzásfeketetest-sugárzás
kokutankokutan ◆ bitumenes szénbitumenes szén
kokutankokutan ◆ ébenfaébenfa
kokutecukokutecu ◆ államvasutakállamvasutak
kokuteikokutei ◆ államilagállamilag kijelöltkijelölt ◆ államilagállamilag
megszabottmegszabott
kokuteikinenbucukokuteikinenbucu ◆ műemlékműemlék 「Vatasiga
szundeiru ie-va kokuteikinenbucudeszu.」 „A
ház, amiben lakom, műemlék.”

kokuteikjókasokokuteikjókaso ◆ hivatalosanhivatalosan engedélye-engedélye-
zett tankönyvzett tankönyv
kokuteikóenkokuteikóen ◆ nemzeti jellegű parknemzeti jellegű park
kokuteiniszurukokuteiniszuru ◆ államiállami engedélyhezengedélyhez kötköt
「Kjókaso-o kokuteinisita.」 „Állami engedélyhez
kötötték a tankönyveket.”

kokuteizeiricukokuteizeiricu ◆ államilagállamilag megszabottmegszabott
adókulcsadókulcs
kokutenkokuten ◆ feketefekete pontpont ◆ napfoltnapfolt ◇ taijó-taijó-
kokutenkokuten napfoltnapfolt
kokutensúkikokutensúki ◆ napfoltciklusnapfoltciklus
kokutókokutó ◆ barnacukorbarnacukor
kókúunszókókúunszó ◆ légi szállításlégi szállítás
kokuzekokuze ◆ államiállami irányelvirányelv ◆ nemzetinemzeti politikapolitika

kokuzeikokuzei ◆ állami adóállami adó
kókuzeikókuzei ◆ bányászati adóbányászati adó
kokuzeicsókokuzeicsó ◆ adóhatóságadóhatóság
kokuzeicsósúkankokuzeicsósúkan ◆ adóbehajtóadóbehajtó
kokuzeifufukusinpandzsokokuzeifufukusinpandzso ◆ adóügyiadóügyi felül-felül-
vizsgálati bíróságvizsgálati bíróság
kokuzeikjokukokuzeikjoku ◆ adóhatóságadóhatóság
kókúzenteikókúzentei ◆ szájtornácszájtornác
kokuzokukokuzoku ◆ hazaárulóhazaáruló ◆ hazaelleneshazaellenes
kokuzómusikokuzómusi ◆ gabonazsizsikgabonazsizsik ◆ zsizsikzsizsik

komakoma ◆ pörgettyűpörgettyű 「Koma-o mavasita.」
„Megpörgettem a pörgettyűt.”

komakoma ◆ bábubábu 「Koma-o totta.」 „Leütötte a bá-
but.” ◆ csikócsikó ◆ figurafigura ◆ görgőgörgő ◆ hegedűlábhegedűláb
◆ lóló ◆ orsóorsó ◆ ütőképesütőképes játékosjátékos ◇ sógi-sógi-
nokomanokoma sógifigurasógifigura ◇ cseszunokomacseszunokoma sakkfi-sakkfi-
guragura ◇ cseszunokomacseszunokoma sakkbábusakkbábu ◇ hjótan-hjótan-
karakomakarakoma megtörténikmegtörténik aa lehetetlenlehetetlen dologdolog
「Hjótankara komaga deta.」 „Megtörtént a lehe-
tetlen dolog.”

komakoma ◆ előadáselőadás 「Daigakude-va hitokoma kjú-
dzsuppundeszu.」 „Az egyetemen egy előadás 90
perc.” ◆ epizódepizód 「Dzsinszeinohitokoma」 „élet
egyik epizódja” ◆ filmkockafilmkocka ◆ képkockaképkocka
「Eiga-o arukomade teisiszaszeta.」 „Az egyik
képkockánál megállítottam a filmet.”

komakoma ◆ fülkefülke
kómakóma ◆ kómakóma
kómakóma ◆ fehér jutafehér juta
komabakomaba ◆ legelőlegelő
komacunakomacuna ◆ komacunakomacuna ◆ mustárspenótmustárspenót
komacsikomacsi ◆ szépszép 「Kanodzso-va mukasi, koma-
csito jobareta.」 „Régen szépnek tartották.”

komacsimuszumekomacsimuszume ◆ szép lányszép lány
komadorikomadori ◆ felvétel kockáról kockárafelvétel kockáról kockára
komadorikomadori ◆ rozsdástorkúrozsdástorkú vörösbegyvörösbegy ◆ vö-vö-
rösbegyrösbegy
komagetakomageta ◆ alacsony fapapucsalacsony fapapucs
komagirekomagire ◆ darabdarab ◇ buanokomagirebuanokomagire apróraapróra
vágott disznóhúsvágott disznóhús
komagirenokomagireno ◆ apránkéntiapránkénti 「Koma gireno szu-
imin」 „apránkénti alvás” ◆ apróraapróra vágottvágott
「Komagireno niku」 „apróra vágott hús” ◆ hé-hé-
zagoszagos 「Koma gireno csisiki」 „hézagos tudás”

komagirinokomagirino ◆ vékonyra vágottvékonyra vágott
komagomasitakomagomasita ◆ apró-cseprőapró-cseprő 「Kadzsini to-
monatta komagomasita jódzsiga ói.」 „A ház kö-
rül sok az apró-cseprő munka.”

komagomatokomagomato ◆ apránkéntapránként 「Kenkjú-o koma-
gomato cuzuketa.」 „Apránként végeztem a kuta-
tást.” ◆ részletekberészletekbe menőenmenően 「Imano omoi-o
komagomato katatta.」 „Részletekbe menően el-
mondtam, amit érzek.” ◆ szorgosanszorgosan 「Benkjó-o
komagomato cuzuketa.」 „Szorgosan folytattam a
tanulást.”
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kómainakómaina ◆ magasztosmagasztos 「Kómaina siszó」
„magasztos eszme” ◆ nemesnemes 「Kómaina
szeisin」 „nemes lélek”

komainukomainu ◆ oroszlánkutyaoroszlánkutya
komajakanakomajakana ◆ átgondoltátgondolt 「Komajakana
kaiszecu-o sita.」 „Átgondolt magyarázatot
adott.” ◆ bensőségesbensőséges 「Futarino naka-va ko-
majakadatta.」 „Bensőséges kapcsolatban voltak
egymással.” ◆ gyengédgyengéd 「Kanodzsoni taisite ko-
majakana aidzsó-o idaita.」 „Gyengéd szeretetet
érzett iránta.” ◆ melegszívűmelegszívű 「Komajakana ko-
korono mocsi nusideszu.」 „Melegszívű ember.”
◇ midorikomajakanamidorikomajakana lomboslombos
komajakanikomajakani ◆ gyengédengyengéden ◆ kedvesenkedvesen 「Ko-
majakani gotaióitadaki makotoni arigatógozaima-
sita.」 „Köszönöm, hogy volt olyan kedves foglal-
kozni az üggyel!”

komakaikomakai ◆ alaposalapos 「Dzsókjónokimeno koma-
kai csósza」 „helyzet nagyon alapos vizsgálata” ◆

apróapró 「Dóbanni-va komakai anagaippaiaiteima-
sita.」 „A rézlapon apró lyukak voltak.” ◆ apró-apró-
lékoslékos 「Komakai szagjó」 „aprólékos munka” ◆

érzékenyérzékeny 「Komakai sinkei」 „érzékeny lelkü-
let” ◆ részletesrészletes 「Komakai szecumei-o sita.」
„Részletesen elmagyaráztam.” ◇ okanekomakaiokanekomakai
garasoskodógarasoskodó ◇ kinszen-nikomakaikinszen-nikomakai anyagi-anyagi-
asas ◇ geigakomakaigeigakomakai ügyelügyel aa részletekrerészletekre
「Otto-va nanikajaruto geiga komakai.」 „A fér-
jem, ha csinál valamit, ügyel a részletekre.” ◇ sin-sin-
keigakomakaikeigakomakai érzékeny idegzetűérzékeny idegzetű
komakaikanekomakaikane ◆ aprópénzaprópénz
komakaikizuato-okomakaikizuato-o cukurucukuru ◆ összevagdalösszevagdal
「Mana itani komakai kizuatogadekita.」 „Össze-
vagdaltam a vágódeszkát.”

komakaiszagjó-okomakaiszagjó-o szuruszuru ◆ bíbelődikbíbelődik
「Dzsómae-va dzsóno komakai szagjó-o sita.」 „A
lakatos a zárral bíbelődött.”

komakakukomakaku ◆ aprólékosanaprólékosan 「Isa-va sudzsucu-
nicuite komakaku szecumeisita.」 „Az orvos ap-
rólékosan elmagyarázta a műtétet.” ◆ apróraapróra
「Niku-o komakaku kitta.」 „Apróra vágtam a
húst.” ◆ részletesenrészletesen 「Dzsókjó-o komakaku
szecumeisita.」 „Részletesen elmagyaráztam a
helyzetet.” ◆ többfelétöbbfelé 「Kéki-o komakaku kiri
vaketa.」 „Többfelé osztották a torták.”

komakakubunszekiszurukomakakubunszekiszuru ◆ kivesézkiveséz 「Ka-
reno ronbun-o komakaku bunszekisita.」 „Kive-
séztem az értekezését.”

komakakukittakomakakukitta ◆ vagdaltvagdalt
komakakunarukomakakunaru ◆ elaprózódikelaprózódik 「Iva-va kudak-
ete komakakunatta.」 „A szikla elaprózódott.”

komakakunarukotokomakakunarukoto ◆ elaprózódáselaprózódás
komakakusiraberukomakakusiraberu ◆ górcsőgórcső aláalá veszvesz
「Szenkjoszeido-o komakaku sirabeta.」 „Górcső
alá vettem a választási rendszert.”

komakakuszurukotokomakakuszurukoto ◆ elaprózáselaprózás
komakanakomakana ◆ apróapró ◆ aprólékosanaprólékosan kidolgo-kidolgo-
zottzott 「Iszuni-va komakana kino csókokuga ho-
dokoszareta.」 „A széken aprólékosan kidolgozott
fafaragás volt.” ◆ finomfinom 「Akacsan-va komakana
hada-o siteiru.」 „A kisbabának finom bőre van.”
◆ részletesrészletes 「Komakana gazódatta.」 „A kép-
ernyőkép részletes volt.”

komakaszakomakasza ◆ finomságfinomság ◆ részletességrészletesség
komakukomaku ◆ dobhártyadobhártya 「Ókina otode komakuga
jaburerukotomoarimaszu.」 „Az erős hangtól
megrepedhet a dobhártya.”

kómakukómaku ◆ duradura matermater ◆ keménykemény agyburokagyburok ◆

keménykemény agyhártyaagyhártya ◆ keménykemény gerincvelőbu-gerincvelőbu-
rokrok
kómakugaimaszuikómakugaimaszui ◆ epidurálisepidurális érzéstelení-érzéstelení-
téstés
kómakugainokómakugaino ◆ agyvelőagyvelő burkánburkán kívülikívüli ◆ ep-ep-
idurálisidurális ◆ gerincvelő burkán kívüligerincvelő burkán kívüli
kómakuhósikómakuhósi ◆ klamidospóraklamidospóra
komakurakomakura ◆ fapárnafapárna
komakuszakomakusza ◆ szívvirágszívvirág
komamenakomamena ◆ lelkiismereteslelkiismeretes ◆ serényserény ◆

szorgalmasszorgalmas 「Komamena buka」 „szorgalmas
beosztott”

komamenikomameni ◆ fürgénfürgén 「Icsinicsidzsúkomameni
ugokutokarorí-o sóhiszuru.」 „Ha egész nap für-
gén mozgok, kalóriát égetek.” ◆ gyakrangyakran
「Daszszuisódzsóno jobóni-va , komameni
szuibun-o hokjúszurunoga taiszecudeszu.」 „Ki-
száradásunk elkerüléséhez gyakran pótoljuk a fo-
lyadékveszteséget!” ◆ serényserény 「Komameni ha-
taraku.」 „Serényen dolgozik.” ◆ szorgalmasanszorgalmasan
「Torihikiszakito komameni renraku-o toru.」
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„Szorgalmasan tartja a kapcsolatot az ügyfelek-
kel.”

komamonokomamono ◆ csecsebecsecsecsebecse ◆ rövidárurövidáru
komamonojakomamonoja ◆ rövidáru-kereskedésrövidáru-kereskedés
komamonoja-o hirakukomamonoja-o hiraku ◆ okádikokádik
kómancsikinakómancsikina ◆ fennhéjázófennhéjázó 「Kómancsikina
taido」 „fennhéjázó viselkedés” ◆ gőgösgőgös 「Kó-
mancsikina kao」 „gőgös arc”

komandokomando ◆ kommandókommandó ◆ parancsparancs ◇ szabu-szabu-
komandokomando alparancsalparancs
komanekukomaneku ◆ karbakarba tesztesz 「Ude-o komane-
ku.」 „Karba teszi a kezét.” ◇ ude-oude-o komanekukomaneku
karbakarba tesziteszi aa kezétkezét ◇ ude-oude-o komanekukomaneku ölbeölbe
tesziteszi aa kezétkezét 「Ude-o komaneite nari jukini
makaszeta.」 „Ölbe tett kézzel vártam, hogy mi
történik.” ◇ te-ote-o komaneitekomaneite ölbeölbe tetttett kézzelkézzel
「Te-o komanuiteirarenai.」 „Nem tudok ölbe
tett kézzel várni.” ◇ te-ote-o komanekukomaneku karbakarba te-te-
szi a kezétszi a kezét
komanezumikomanezumi ◆ japánjapán táncolóegértáncolóegér ◇ koma-koma-
nezuminojóninezuminojóni mintmint aa güzügüzü 「Komanezumino-
jóni hataraku.」 „Dolgozik, mint a güzü.”

komanezuminojónikomanezuminojóni ◆ mintmint aa güzügüzü 「Koma-
nezuminojóni hataraku.」 „Dolgozik, mint a gü-
zü.”

kóman-nakóman-na ◆ beképzeltbeképzelt 「Kómanna on-na」
„beképzelt nő” ◆ fellengzősfellengzős 「Kómanna tai-
do」 „fellengzős viselkedés” ◆ önteltöntelt 「Kóman-
na hito」 „öntelt ember”

komanukikomanuki ◆ alsó felajánl-gyökalsó felajánl-gyök
komaocsikomaocsi ◆ fórfór ◇ kuín-ocsikuín-ocsi vezérfórvezérfór 「Kuín
ocside kodomotocseszu-o sita.」 „Vezérfórt adva
sakkoztam a gyerekkel.”

komaraszerukomaraszeru ◆ kellemetlenkellemetlen helyzetbehelyzetbe hozhoz
「Uruszai kjaku-va ten-in-o komaraszeta.」 „A
követelőző vásárló kellemetlen helyzetbe hozta az
eladót.” ◇ kucsibuedejadzsirukucsibuedejadzsiru kifütyülkifütyül
「Sinpan-o kucsibuede jadzsitta.」 „Kifütyülték a
bírót.”

komarihaterukomarihateru ◆ nagynagy bajbanbajban vanvan 「Sakkinga
kaeszezu komari hateta.」 „Nagy bajban voltan,
mert nem tudtam visszafizetni az adósságomat.”

komarimaszukomarimaszu ◆ nene csináljacsinálja mármár 「Okjakusza-
ma, komarimaszu.」 „Kedves vendég, miért csi-
nálja ezt velem?”

komarinokomarino ◆ kellemetlen emberkellemetlen ember ◆ nyűgnyűg
komáromu-eszuterugomu-kenkomáromu-eszuterugomu-ken ◆ Komárom-Komárom-
Esztergom megyeEsztergom megye
komarukomaru ◆ bajbanbajban vanvan 「Csokingaarukara kom-
aranai.」 „Nem leszünk bajban, hiszen van meg-
takarított pénzünk.” ◆ gondbangondban vanvan 「Súdenni
okurete, komarimasita.」 „Gondban vagyok, mert
lekéstem az utolsó vonatot.” ◆ gyötrődikgyötrődik 「Ha-
ga itakute komatteiru.」 „Gyötör a fogfájásom.” ◆

kellemetlenülkellemetlenül érziérzi magátmagát 「Szó ivaretemo ko-
marujo.」 „Ne mondj ilyen kellemetlen dolgot!”
◆ kínoskínos helyzetbenhelyzetben vanvan 「Reszutoran-no kan-
dzsóga siharaenakute komatta.」 „Kínos helyzet-
ben voltam, mert nem tudtam kifizetni az éttermi
számlát.” ◆ megmeg vanvan lővelőve 「Rjokóno maeni ku-
rumaga kovarete komatteiru.」 „Meg vagyok lőve,
mert az utazás előtt lerobbant a kocsim.” ◆ ne-ne-
hézségehézsége vanvan 「Gaszu kecude komattakotogaat-
ta.」 „Volt egy kis nehézségem, amikor kifogyott
a benzin.” ◆ nemnem szeretnészeretné 「Hitoni mirarete-
va komaru.」 „Nem szeretném, ha meglátnának.”
◆ nemnem tudja,tudja, mitévőmitévő legyenlegyen 「Hendzsini ko-
matta.」 „Nem tudtam, mit válaszoljak.” ◆ za-za-
varbanvarban vanvan 「Muszukoni sicumonszarete ko-
matta.」 „Zavarba ejtett a fiam kérdése.” ◇ oka-oka-
nenikomatteinaikotonenikomatteinaikoto rendezettrendezett anyagianyagi kö-kö-
rülményekrülmények 「Kare-va okaneni komatteinai.」
„Anyagi körülményei rendezettek.” ◇ okaneni-okaneni-
komatteirukomatteiru pénzszűkébenpénzszűkében vanvan 「Tomodacsi-
va icumo okaneni komatteiru.」 „A barátom min-
dig pénzszűkében van.” ◇ okanenikomatteiru-okanenikomatteiru-
kotokoto rendezetlenrendezetlen anyagianyagi körülményekkörülmények
「Kazoku-va okaneni komatteiru.」 „A család
anyagi körülményei rendezetlenek.” ◇ komara-komara-
szeruszeru kellemetlenkellemetlen helyzetbehelyzetbe hozhoz 「Uruszai
kjaku-va ten-in-o komaraszeta.」 „A követelőző
vásárló kellemetlen helyzetbe hozta az eladót.” ◇

komarihaterukomarihateru nagynagy bajbanbajban vanvan 「Sakkinga
kaeszezu komari hateta.」 „Nagy bajban voltan,
mert nem tudtam visszafizetni az adósságomat.”
◇ komarimaszukomarimaszu nene csináljacsinálja mármár 「Okjakusza-
ma, komarimaszu.」 „Kedves vendég, miért csi-
nálja ezt velem?” ◇ sokunikomarusokunikomaru nincsnincs mitmit
ennieennie ◇ sokunikomarusokunikomaru étkezésiétkezési gondjaigondjai
vannakvannak ◇ szeikacunikomaruszeikacunikomaru szűkölködikszűkölködik
「Vakaikoro szeikacuni komatta dzsikigaatta.」
„Fiatalkoromban volt idő, amikor szűkölködtem.”
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komasakurerukomasakureru ◆ felnőttesfelnőttes 「Komasakureta
saberi kata」 „felnőttes beszéd” ◆ pimaszpimasz 「Ko-
masakureta kodomoda.」 „Pimasz gyerek!”

komásarukomásaru ◆ reklámreklám 「Terebide-va szaikinko-
másaruga ói.」 „A tévében mostanában nagyon
sok a reklám.” ◇ terebi-komásaruterebi-komásaru tévérek-tévérek-
lámlám
komásaruszongukomásaruszongu ◆ reklámdalreklámdal
komatakomata ◆ apró lépésapró lépés ◆ tipegéstipegés
komatadearukukomatadearuku ◆ tipegtipeg 「Kimonoszugatano
dzsoszei-va komatade aruita.」 „A kimonós nő ti-
pegett.”

komatagakireagattakomatagakireagatta ◆ szép lábúszép lábú
komatahokókomatahokó ◆ tipegő járástipegő járás
komatanokomatano ◆ kiskis léptűléptű 「Komatano dzsoszeide-
szu.」 „Kis léptű nő.”

komataszukuikomataszukui ◆ gáncsolásgáncsolás
komattakomatta ◆ bosszantóbosszantó ◆ gondterheltgondterhelt 「Ko-
matta kao-o szuru.」 „Gondterhelt arcot vág.” ◆

gondterhesgondterhes
komattakotonikomattakotoni ◆ kellemetlenkellemetlen 「Komattako-
toni kurumaga kovareta.」 „Kellemetlen, hogy el-
romlott a kocsim.”

komattakotoninarukomattakotoninaru ◆ pácba kerülpácba kerül
komavarikomavari ◆ kiskis ívbenívben kanyarodáskanyarodás 「Kono
kuruma-va komavariga kiku.」 „Ezzel a kocsival
lehet kis ívben kanyarodni.”

komavarigakikukomavarigakiku ◆ fordulékonyfordulékony 「Dzsitensa-
va komavariga kiku.」 „A bicikli fordulékony.” ◆

találékonytalálékony 「Komavariga kiku otoko」 „találé-
kony ember”

komazakomaza ◆ CsikóCsikó
komazukaikomazukai ◆ cselédlánycselédlány ◆ szobalányszobalány
komekome ◆ rizsrizs 「Kome-o cukuru.」 „Rizst ter-
meszt.” ◇ okomeokome rizsrizs 「Okome-o taku.」 „Rizst
főz.”

komeaburakomeabura ◆ rizsolajrizsolaj
komebicukomebicu ◆ jövedelemforrásjövedelemforrás ◆ kenyérkere-kenyérkere-
sőső ◆ rizstartórizstartó edényedény 「Komebicuga karani-
natta.」 „Kiürült a rizstároló edény.”

komecubukomecubu ◆ rizsszemrizsszem
komecukibattakomecukibatta ◆ hajbókolóhajbókoló emberember ◆ pat-pat-
tanóbogártanóbogár ◆ sisakos sáskasisakos sáska
komedaikomedai ◆ rizsköltségrizsköltség

komedavarakomedavara ◆ rizseszsákrizseszsák
komedikomedi ◆ bohózatbohózat
komedíkomedí ◆ burleszkburleszk ◆ komédiakomédia ◆ vígjátékvígjáték
komediankomedian ◆ humoristahumorista ◆ komikuskomikus ◆ vígjá-vígjá-
tékszínésztékszínész
komedígekidzsókomedígekidzsó ◆ kabarészínházkabarészínház ◆ Víg-Víg-
színházszínház
komedokorokomedokoro ◆ rizstermelő vidékrizstermelő vidék
komedzsirusikomedzsirusi ◆ kome-jelkome-jel
komegurakomegura ◆ rizsraktárrizsraktár
komehenkomehen ◆ bal oldali rizs-gyökbal oldali rizs-gyök
kómeikómei ◆ jó hírnévjó hírnév ◆ ön becses neveön becses neve
kómeikómei ◆ világosságvilágosság ◇ hitoszudzsinokómeihitoszudzsinokómei
reménysugárreménysugár
kómeikómei ◆ parancsmegtagadásparancsmegtagadás
kómeinakómeina ◆ tisztatiszta ◆ tisztességestisztességes 「Iinkaini
kómeina hito-o erabu.」 „Tisztességes embert vá-
lasztunk a bizottságba.”

kómeinakómeina ◆ híreshíres 「Kómeina bengosi」 „híres
ügyvéd” ◇ szekaitekikómeinaszekaitekikómeina világhíresvilághíres
「Kare-va szekaitekikómeina gakadeszu.」 „Ő vi-
lághíres festő.”

kómeiszakómeisza ◆ pártatlanságpártatlanság ◆ tisztességtisztesség
kómeitókómeitó ◆ Kómei PártKómei Párt
komejakomeja ◆ rizsboltrizsbolt ◆ rizskereskedésrizskereskedés ◆ rizs-rizs-
kereskedőkereskedő
komekamikomekami ◆ halántékhalánték
komekokomeko ◆ rizslisztrizsliszt ◆ rizsporrizspor
komekonkomekon ◆ KGSTKGST
komekuimusikomekuimusi ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító ◆ zsizsikzsizsik
komenkomen ◆ tó felszínetó felszíne
komentétákomentétá ◆ kommentátorkommentátor
komentokomento ◆ megjegyzésmegjegyzés 「Kibisiikomento-o
sita.」 „Csípős megjegyzést tett.” ◇ nó-komentonó-komento
kommentárkommentár nélkülnélkül ◇ nó-komentonó-komento nincsnincs meg-meg-
jegyzésejegyzése 「Szoreni kansitehanókomentoda.」
„Nincs megjegyzésem ezzel kapcsolatban.”

komento-o szurukomento-o szuru ◆ megjegyezmegjegyez
komenukakomenuka ◆ rizskorparizskorpa
komerukomeru ◆ beleadbelead 「Mansinno csikara-o kome-
ta.」 „Az összes erejét beleadta.” ◆ beleveszbelevesz
「Kakakuni sóhizei-o kometa.」 „Az árba belevet-
te a forgalmi adót.” ◆ megtöltmegtölt 「Taihóni dan-

AdysAdys komasakureru komasakureru – komeru komeru 20652065



o kometa.」 „Megtöltötte az ágyút.” ◆ tölttölt
「Dzsúni dan-o kometa.」 „Golyót töltöttem a
puskába.” ◇ ai-oai-o kometekomete szeretettelszeretettel 「Ai-o
komete szakuhin-o cukutta.」 „Szeretettel készí-
tettem az alkotást.” ◇ kokoro-okokoro-o komerukomeru igazigaz
szívvelszívvel csinálcsinál 「Kokoro-o kometa tegami-o ka-
ita.」 „Igaz szívvel írtam a levelet.” ◇ negai-onegai-o
komerukomeru reménykedikreménykedik 「Szensu-va negai-o ko-
metebórunikiszusita.」 „A versenyző reményked-
ve megcsókolta a labdát.”

komeszódókomeszódó ◆ rizslázadásrizslázadás
komeszukomeszu ◆ rizsecetrizsecet
komettokometto ◆ üstökösüstökös
komezukomezu ◆ rizsecetrizsecet
komezukurikomezukuri ◆ rizstermelésrizstermelés ◆ rizstermesz-rizstermesz-
téstés
komikomi ◆ együttegyütt 「Zeikomino nedan」 „ár adóval
együtt” ◆ fórfór 「Jovai aiteni komi-o daszu.」
„Fórt adott a gyenge ellenfelének.” ◆ kardkard mar-mar-
kolatbankolatban lévőlévő részerésze ◇ iszszaikomiiszszaikomi egyegy té-té-
teltel 「Iszszaikomino nedan」 „ár egy tételben vá-
sárlás esetén”

kómikómi ◆ aromaaroma
kómiaburakómiabura ◆ fűszerolajfűszerolaj ◆ ízesített olajízesített olaj
komiagerukomiageru ◆ felforrfelforr 「Ikariga komi ageteki-
ta.」 „Felforrt benne a düh.” ◆ felgyülemlikfelgyülemlik
「Nikusimiga komi agetekita.」 „Felgyülemlett
benne a harag.” ◆ kitörkitör 「Varaiga komi ageta.」
„Kitört belőle a nevetés.” ◆ tolultolul 「Namidaga ko-
mi agetekita.」 „Könnyek tolultak a szemembe.”
◇ hakikegakomiageruhakikegakomiageru hányingerhányinger kerülgetikerülgeti
「Haki kega komi ageta.」 „Hányinger kerülget.”

komiaukomiau ◆ szorongszorong 「Hejaha hitode komi at-
teta.」 „A teremben szorongtak az emberek.” ◆

zsúfoltzsúfolt 「Dóro-va komi atteita.」 „Az utak zsú-
foltak voltak.”

komicsikomicsi ◆ kiskis utcautca ◆ közköz ◆ ösvényösvény 「Mori-o
komicsiga tótteiru.」 „Egy ösvény vezet az erdőn
keresztül.” ◆ sikátorsikátor ◆ utcácskautcácska 「Macsino
komicsi」 „városi utcácska”

komidasikomidasi ◆ alcímalcím 「Kidzsino komidasi」 „cikk
alcíme”

komiirukomiiru ◆ bonyolódikbonyolódik 「Komi itta mondai」
„bonyolult probléma” ◆ komplikálódikkomplikálódik 「Komi
itta dzsidzsó」 „komplikált helyzet” ◆ szövevé-szövevé-
nyesnyes 「Komi itta hanasi」 „szövevényes törté-

net” ◇ komiittakomiitta összetettösszetett 「Konpjútá-va ko-
mi itta sicumonnimo kotaeta.」 „A számítógép az
összetett kérdésekre is válaszolt.”

komiittakomiitta ◆ komplikáltkomplikált 「Karekara komi itta
onegaigaatta.」 „Komplikált kérése volt.” ◆

összetettösszetett 「Konpjútá-va komi itta sicumonni-
mo kotaeta.」 „A számítógép az összetett kérdé-
sekre is válaszolt.” ◆ szövevényesszövevényes 「Komi itta
bunsó」 „szövevényes fogalmazás”

kómijókómijó ◆ BuddhábólBuddhából áradóáradó fényfény ◆ erőserős fényfény

kómijukómiju ◆ fűszerolajfűszerolaj ◆ ízesített olajízesített olaj
komikarunakomikaruna ◆ humoroshumoros 「Komikaruna engi」
„humoros előadás” ◆ komikuskomikus 「Komikarunak-
jarakutá」 „komikus karakter” ◆ tréfástréfás 「Ko-
mikaruna bamen」 „tréfás jelenet”

komikkukomikku ◆ képregényképregény ◇ operakomikkuoperakomikku víg-víg-
operaopera
komikku-danszukomikku-danszu ◆ vicces táncvicces tánc
komikkunakomikkuna ◆ komikuskomikus ◆ viccesvicces
komikku-operakomikku-opera ◆ vígoperavígopera
komikkusinbunkomikkusinbun ◆ vicclapvicclap
komikkusókomikkusó ◆ kabarékabaré
komikku-szongukomikku-szongu ◆ vicces dalvicces dal
komikkuszukomikkuszu ◆ képregényképregény
komikkuzassikomikkuzassi ◆ vicclapvicclap ◆ viccmagazinviccmagazin
komiminihaszamukomiminihaszamu ◆ fülébefülébe jutjut 「Henna
uvasza-o komimini haszanda.」 „Fülembe jutott
egy furcsa pletyka.”

komimizukukomimizuku ◆ réti fülesbagolyréti fülesbagoly
kóminkómin ◆ állampolgárállampolgár 「Kóminno gimu」 „ál-
lampolgári kötelesség” ◆ polgárpolgár
kómingukómingu ◆ gerebenezésgerebenezés
kominkakominka ◆ öreg házöreg ház
kóminkakóminka ◆ állampolgári ismeretekállampolgári ismeretek
kóminkankóminkan ◆ közösségiközösségi házház ◆ kultúrházkultúrház ◆

művelődési házművelődési ház
kóminkenkóminken ◆ polgárjogpolgárjog
kómirjókómirjó ◆ ízesítőízesítő ◆ ízesítőszerízesítőszer
komissonkomisson ◆ bizottságbizottság ◆ jutalékjutalék
「Komisson-o toru.」 „Jutalékot szed.” ◆ kenő-kenő-
pénzpénz 「Szeidzsika-va komisson-o moratta.」 „A

20662066 komeszódó komeszódó – komisson komisson AdysAdys



politikus kenőpénzt fogadott el.” ◆ közvetítőiközvetítői
díjdíj ◇ firumu-komissonfirumu-komisson filmbizottságfilmbizottság
komissonákomissoná ◆ biztosbiztos ◆ megbízottmegbízott
komiszekomisze ◆ kisboltkisbolt
komittokomitto ◆ elkötelezettségelkötelezettség ◆ végletesítésvégletesítés

komittomentokomittomento ◆ elkötelezettségelkötelezettség 「Sigoto-e
nokomittomento」 „munka iránti elkötelezettség”

komittoszurukomittoszuru ◆ elkötelezielkötelezi magátmagát 「Puro-
dzsekutonikomittoszuru.」 „Elkötelezi magát a
projekt mellett.” ◆ végletesítvégletesít 「Toranzakuson-
o komittoszuru.」 „Véglegesíti a tranzakciót.”

kómjakukómjaku ◆ érér ◆ teleptelep ◆ telértelér
kómjókómjó ◆ dicsőségdicsőség 「Kenkjúsatacsi-va kómjó-
o araszotta.」 „A kutatók harcoltak, hogy kié le-
gyen a dicsőség.” ◆ hírnévhírnév 「Kómjó-o hajaru.」
„A hírnevet hajszolja.” ◆ kimagaslókimagasló érdemérdem
「Keidzsi-va han-nin-o taihosite kómjó-o tat-
eta.」 „A rendőr kimagasló érdeme volt a tettes
letartóztatása.” ◇ keganokómjókeganokómjó mázlimázli 「Dzsik-
kenga sippaisita kekkaatarasii hacumeiga umare-
tanante, kegano kómjódane.」 „Micsoda mázli,
hogy a sikertelen kísérletből született az új talál-
mány!” ◇ nukegakenokómjó-onukegakenokómjó-o taterutateru elviszielviszi
a pálmáta pálmát
kómjókómjó ◆ fondorlatfondorlat ◆ furfangfurfang
kómjókómjó ◆ reménysugárreménysugár 「Korona kano súszo-
kunijójaku hitoszudzsino kómeiga mie hadzsime-
ta.」 „A koronavírus-járvány megfékezésében
végre felderengett egy reménysugár.”

kómjónakómjóna ◆ fondorlatosfondorlatos 「Kómjóna szaku-
szen」 „fondorlatos haditerv” ◆ furfangosfurfangos
「Szagisi-va kómjóna tegucside okane-o damasi-
totta.」 „A csaló furfangos trükkel csalt ki pénzt
az áldozataiból.” ◆ ördöngösördöngös 「Kómjóna hacu-
mei」 „ördöngös találmány” ◆ rafináltrafinált 「Kóm-
jóna hóhó」 „rafinált módszer” ◆ ügyesügyes 「Kóm-
jóna vadzsucu」 „szavak ügyes csavarása” ◆ zse-zse-
niálisniális 「Kómjóna hanzai」 „zseniális bűntény”

kómjósinkómjósin ◆ becsvágybecsvágy ◆ dicsvágydicsvágy
komjúnkomjún ◆ kommunakommuna ◆ kommünkommün ◆ közösségközösség ◇

pari-komjúnpari-komjún párizsi kommünpárizsi kommün
komjunikekomjunike ◆ kommünikékommüniké ◆ közleményközlemény
komjunikésonkomjunikéson ◆ kommunikációkommunikáció 「Ojakono-
komjunikéson」 „szülő-gyermek közti kommuni-
káció” ◇ óraru-komjunikésonóraru-komjunikéson szóbeliszóbeli kommu-kommu-

nikációnikáció ◇ szaibókankomjunikésonszaibókankomjunikéson sejteksejtek
közötti kommunikációközötti kommunikáció
komjunikésonnórjokukomjunikésonnórjoku ◆ kommunikációskommunikációs
készségkészség
komjunikésonszurukomjunikésonszuru ◆ kommunikálkommunikál
komjuniszutokomjuniszuto ◆ kommunistakommunista
komjunitikomjuniti ◆ közösségközösség
komjunitíkomjunití ◆ életközösségéletközösség ◆ közösségközösség ◆ kö-kö-
zösségizösségi 「Komjunití kacudó」 „közösségi tevé-
kenység”

komjunití-szentákomjunití-szentá ◆ közösségiközösségi házház ◆ műve-műve-
lődési házlődési ház
komjunizumukomjunizumu ◆ kommunizmuskommunizmus
komokomo ◆ szalmaszőnyegszalmaszőnyeg ◆ szalmaterítőszalmaterítő ◇

komo-o kaburukomo-o kaburu koldusbotra jutkoldusbotra jut
kómókómó ◆ vörös hajvörös haj ◆ vörös hajú idegenvörös hajú idegen
kómókómó ◆ feng-huangfeng-huang tollatolla ◆ kínaikínai főnixfőnix tollatolla
◇ kómójorikaruikómójorikarui nemnem számítszámít 「Inocsi-va kó-
mójori karusi」 „Az emberélet nem számít.”

komocsikeikomocsikei ◆ kettős vonalazáskettős vonalazás
komocsinokomocsino ◆ gyerekesgyerekes 「Goninno komocsino
haha」 „ötgyerekes anya” ◆ ikrákatikrákat tartalma-tartalma-
zózó 「Komocsino szakana」 „ikrákat tartalmazó
hal”

komodo-doragonkomodo-doragon ◆ komodói sárkánygyíkkomodói sárkánygyík
komodoótokagekomodoótokage ◆ komodói sárkánygyíkkomodói sárkánygyík
komodorikomodori ◆ rövidrövid piacipiaci emelkedésemelkedés ◆ rövidrövid
visszatérésvisszatérés
komodzsikomodzsi ◆ kisbetűkisbetű 「Ómodzsito komodzsi」
„nagybetű és kisbetű”

kómódzsinkómódzsin ◆ külföldikülföldi
komogomokomogomo ◆ egyikegyik aa másikmásik utánután 「Jakuza-
va komogomo okane-o gósusita.」 „Egyik jakuza
a másik után erőszakolt ki pénzt.” ◇ bankanko-bankanko-
mogomoitarumogomoitaru sokfélesokféle dolgotdolgot érezérez 「Hon-o
jominagara bankankomogomo itatta.」 „Sokféle
dolgot éreztem a könyv olvasásakor.” ◇ hikiko-hikiko-
mogomomogomo örömöröm ésés bánatbánat vegyesenvegyesen 「Hikiko-
mogomono kekkatonatta.」 „Az eredmények ve-
gyesen hoztak örömet és bánatot.” ◇ hikikomo-hikikomo-
gomonogomono vegyesvegyes érzelmekkelérzelmekkel teliteli 「Kodomo-
ga szeidzsinsite hikikomogomodatta.」 „A gyer-
mekem felnőttét válása vegyes érzelmekkel tölt
el.” ◇ hikikomogomonohikikomogomono keserédeskeserédes 「Haha-va
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hikikomogomono dzsinszeidatta.」 „Anyukám-
nak keserédes élete volt.”

kómóhekigankómóhekigan ◆ vörösvörös hajúhajú kékkék szeműszemű kül-kül-
földiföldi
kómóikómói ◆ vörös hajú barbárvörös hajú barbár
kómójorikaruikómójorikarui ◆ nemnem számítszámít 「Inocsi-va kó-
mójori karusi」 „Az emberélet nem számít.”

komokaburikomokaburi ◆ kolduskoldus ◆ szalmaborításúszalmaborítású hor-hor-
dódó
kómokukómoku ◆ bejegyzésbejegyzés ◆ cikkcikk 「Riszuto-va
dzsúkómokude dekiteiru.」 „A lista 10 cikkből
áll.” ◆ pontpont 「Jókjú-o gokómokuni vaketa.」 „Öt
pontba foglaltuk a követelésünket.” ◆ szócikkszócikk
◆ tételtétel 「Bunpó-o kómokubecuni bunruisita.」
„Tételenként csoportosítottam a nyelvtant.” ◇ go-go-
ikómokuikómoku lexémalexéma ◇ kokómokukokómoku albejegyzésalbejegyzés
kómokutenkómokuten ◆ VirúpáksaVirúpáksa
komonkomon ◆ finom mintázatfinom mintázat
komonkomon ◆ konzultánskonzultáns ◆ tanácsadótanácsadó ◇ zaisze-zaisze-
ikomonikomon költségvetésiköltségvetési tanácsadótanácsadó ◇ hóricu-hóricu-
komonkomon jogtanácsosjogtanácsos
kómonkómon ◆ ánuszánusz ◆ végbélnyílásvégbélnyílás
kómonkómon ◆ konfúciuszi iskolakonfúciuszi iskola
kómonkómon ◆ zsilipzsilip ◆ zsilipkapuzsilipkapu 「Kómon-o hira-
ita.」 „Kinyitották a zsilipkaput.”

kómonkómon ◆ iskolakapuiskolakapu
komonbengosikomonbengosi ◆ jogijogi tanácsadótanácsadó ◆ jogtaná-jogtaná-
csoscsos
komondorukomondoru ◆ komondorkomondor
komondzsokomondzso ◆ ősi iratősi irat ◆ ősi okiratősi okirat
komondzsonokomondzsono ◆ archívarchív 「Komondzsono sir-
jó」 „archív anyag”

kómongakukómongaku ◆ proktológiaproktológia
komon-iinkaikomon-iinkai ◆ kuratóriumkuratórium
kómonkakómonka ◆ proktológiaproktológia
kómonkaikómonkai ◆ proktológusproktológus
komonokomono ◆ apróapró halhal 「Komonosika cutteinai.」
„Csak apró halakat fogtam.” ◆ apróságapróság ◆ kiskis
halhal 「Komono-o taihosite ómono-o bibirasze-
ta.」 „A kis halakat letartóztatva rettegésben tar-
tották a nagyokat.”

kómon-okómon-o cúkaszurucúkaszuru ◆ átzsilipelátzsilipel 「Fune-va
kómon-o cúkasita.」 „A hajó átzsilipelt.”

komonoirekomonoire ◆ kesztyűtartókesztyűtartó
kómonsikiungakómonsikiunga ◆ vízszabályozottvízszabályozott csator-csator-
nana
komonszenszukomonszenszu ◆ józan észjózan ész
komonszórukomonszóru ◆ nyelvhalnyelvhal
komo-o kaburukomo-o kaburu ◆ koldusbotra jutkoldusbotra jut
komorebikomorebi ◆ lomboklombok közöttközött átszűrődőátszűrődő nap-nap-
fényfény
komorikomori ◆ bébiszitterbébiszitter ◆ dadusdadus ◆ dajkadajka ◆

dajkálásdajkálás ◆ gyerekcsőszgyerekcsősz ◆ gyermekőrzésgyermekőrzés ◆

pótmamapótmama
komorikomori ◆ kertészkertész
kómorikómori ◆ bőregérbőregér ◆ denevérdenevér ◇ torinakisza-torinakisza-
tonokómoritonokómori vakokvakok közöttközött félszeműfélszemű aa ki-ki-
rályrály
komorigaerukomorigaeru ◆ pipabékapipabéka
kómorigaszakómorigasza ◆ nyugati esernyőnyugati esernyő
komorigumakomoriguma ◆ koalakoala
komorigumokomorigumo ◆ farkaspókfarkaspók
komorinezumikomorinezumi ◆ opusszumopusszum
komori-okomori-o szuruszuru ◆ gyermeketgyermeket őrizőriz
「Gakuszei-va komori-o sitecsotto okane-o teni
ireta.」 „A diák gyereket őrizve jutott egy kis
pénzhez.” ◆ vigyázvigyáz 「Geki-o mini itteiru aida,
imótoga muszumeno komori-o siteita.」 „Amíg
színházban voltunk, a húgom vigyázott a lányunk-
ra.”

komoriutakomoriuta ◆ altatódalaltatódal
komorosotókomorosotó ◆ Comore-szigetekComore-szigetek
komorukomoru ◆ áthatáthat 「Kandzsónokomotta siszen-
o okutta.」 „Érzelmekkel áthatott pillantása volt.”
◆ begubózikbegubózik 「Ucsinikomotta.」 „Begubóztam
a lakásomba.” ◆ betöltibetölti aa levegőtlevegőt 「Nioigako-
motteita.」 „A szag betöltötte a levegőt.” ◆ beve-beve-
sziszi magátmagát 「Soszainikomotte sószecu-o kaita.」
„Bevettem magam a dolgozószobámba, hogy a re-
gényemen dolgozzak.” ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Konp-
jútá naini necugakomotta.」 „A számítógép bel-
sejében felgyülemlett a hő.” ◆ megrekedmegreked 「He-
jani kemurigakomotteita.」 „A szobában megre-
kedt a füst.” ◆ visszahúzódikvisszahúzódik 「Ucsinikomot-
ta.」 „Visszahúzódott a lakásba.” ◇ aidzsónoko-aidzsónoko-
mottamotta gyengédgyengéd 「Aidzsónokomotta kotoba」
„gyengéd szavak” ◇ aidzsónokomottaaidzsónokomotta szere-szere-
tetteljestetteljes 「Aidzsónokomotta kotoba」 „szere-
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tetteljes szavak” ◇ kihakugakomottakihakugakomotta fergete-fergete-
gesges 「Kihakugakomotta engekidatta.」 „Ferge-
teges előadás volt.” ◇ kihakugakomottakihakugakomotta lelkeslelkes
「Kihakugakomotta giron-o sita.」 „Lelkesen vi-
tázott.” ◇ kucsigakomorukucsigakomoru lenyelilenyeli aa szavaitszavait
「Kanodzso-va kucsigakomotte, joku kikoenakat-
ta.」 „A nő lenyelte a szavait, alig lehetett érte-
ni.” ◇ kokorogakomorukokorogakomoru szívbőlszívből jövőjövő 「Ko-
no sazai-va kokorogakomotteinai.」 „Ez a bocsá-
natkérés nem szívből jövő.” ◇ komottakomotta tompatompa
「Komotta oto」 „tompa hang” ◇ komottakomotta foj-foj-
totttott 「Komotta koe」 „fojtott hang” ◇ komot-komot-
tata megrekedtmegrekedt 「Komotta kúki」 „megrekedt le-
vegő” ◇ zógenotónikomoruzógenotónikomoru elefántcsontto-elefántcsontto-
ronyba zárkózikronyba zárkózik
kómószenkómószen ◆ holland hajóholland hajó ◆ idegen hajóidegen hajó
komottakomotta ◆ fojtottfojtott 「Komotta koe」 „fojtott
hang” ◆ megrekedtmegrekedt 「Komotta kúki」 „megre-
kedt levegő” ◆ tompatompa 「Komotta oto」 „tompa
hang”

komukomu ◆ sűrűsűrű 「Konsúno joteiga kondeiru.」 „A
héten sűrű a programom.” ◆ teletele vanvan 「Misze-
va kondeita.」 „Az üzlet tele volt.” ◆ zsúfoltzsúfolt
「Densaga komukara hajameni detahógaii.」 „A
vonatok zsúfoltak lesznek, érdemes előbb elindul-
ni.” ◇ tegakondategakonda csalafintacsalafinta 「Teno konda
hóhóde okane-o damasi totta.」 „Csalafinta mó-
don csalta ki az áldozataiból a pénzt.” ◇

tegakondategakonda alaposanalaposan kidolgozottkidolgozott 「Tega
konda szakuhin」 „alaposan kidolgozott alkotás”
◇ tegakondategakonda munkaigényesmunkaigényes 「Tega konda rj-
óri」 „munkaigényes étel” ◇ tegakondategakonda nagynagy
gonddalgonddal készültkészült 「Tega konda rjóri」 „nagy
gonddal készült étel” ◇ makegakomumakegakomu soroza-soroza-
tostos vereségekvereségek érikérik 「Szensu-va makega
konde súcsúdekinakatta.」 „A versenyző a soroza-
tos vereségek miatt nem tudott koncentrálni.”

kómukómu ◆ hivataloshivatalos ügyügy 「Kómude gaikokuni
rjokósita.」 „Hivatalos ügyben külföldre ment.”
◆ közfeladatközfeladat 「Jakuso-va kómu-o okonau.」
„Az állami hivatal közfeladatot lát el.” ◆ közügyközügy
◆ közszolgálatközszolgálat 「Kómuni dzsúdzsiszuru.」
„Közszolgálati feladatot lát el.” ◆ szolgálatszolgálat
「Sokuin-va kómudzsóno fusó-o sita.」 „A hiva-
talnokot szolgálati baleset érte.”

kómukómu ◆ építőmunkaépítőmunka ◆ középítészetközépítészet ◆ üzem-üzem-
mérnöki munkamérnöki munka
kómukómu ◆ iskolai ügyekiskolai ügyek

kómudzsónokómudzsóno ◆ hivataloshivatalos
komugikomugi ◆ búzabúza ◇ arabikikomugiarabikikomugi grízgríz ◇ ara-ara-
bikikomugibikikomugi búzadarabúzadara
komugibatakekomugibatake ◆ búzamezőbúzamező ◆ búzatáblabúzatábla
komugiirokomugiiro ◆ világosbarnavilágosbarna 「Komugiirono ha-
da」 „világosbarna bőr”

komugikarikomugikari ◆ aratásaratás ◆ búzaaratásbúzaaratás
komugikokomugiko ◆ búzalisztbúzaliszt ◆ lisztliszt
komuginocubukomuginocubu ◆ búzaszembúzaszem
komuginotabakomuginotaba ◆ búzakévebúzakéve
kómuinkómuin ◆ államiállami dolgozódolgozó ◆ közalkalmazottközalkalmazott
◆ köztisztviselőköztisztviselő ◆ közszolgálatiközszolgálati dolgozódolgozó
◆ tisztségviselőtisztségviselő ◇ kokkakómuinkokkakómuin államiállami al-al-
kalmazottkalmazott ◇ csihókómuincsihókómuin vidékividéki önkor-önkor-
mányzati alkalmazottmányzati alkalmazott
kómuinsukusakómuinsukusa ◆ közszolgálati lakásközszolgálati lakás
komukudorikomukudori ◆ Fülöp-szigeteki seregélyFülöp-szigeteki seregély
kómu-o torukómu-o toru ◆ iskolát vezetiskolát vezet
komurakomura ◆ lábikralábikra ◆ vádlivádli
komuragaerikomuragaeri ◆ vádligörcsvádligörcs
komuragaeri-okomuragaeri-o okoszuokoszu ◆ begörcsölbegörcsöl aa vád-vád-
lijalija 「Komura gaeri-o okosita.」 „Begörcsölt a
vádlim.”

komuraszakikomuraszaki ◆ sötétlilasötétlila
komurokomuro ◆ kamrakamra ◆ légkamralégkamra
kómurukómuru ◆ élvezélvez 「Hómu-ofiszuno onkei-o ko-
omuru.」 „Élvezi a távmunka előnyeit.” ◆ érér
「Kógakuno higai-o ótta.」 „Nagy összegű kár ér-
te.” ◆ realizálrealizál 「Kotosi-va szon-o kómutta.」
„Idén veszteséget realizáltunk.” ◆ szenvedszenved
「Higai-o kómuru.」 „Kárt szenved.” ◇ kanki-okanki-o
kómurukómuru kegyvesztettkegyvesztett leszlesz 「Heikano kanki-
o kómutta.」 „Kegyvesztett lett őfelségénél.”

kómusikkóbógaikómusikkóbógai ◆ hivataloshivatalos személyszemély aka-aka-
dályozása a munkábandályozása a munkában
kómusuccsókómusuccsó ◆ hivatali úthivatali út
komuszókomuszó ◆ kolduló szerzeteskolduló szerzetes
komuszubikomuszubi ◆ komuszubikomuszubi
komuszumekomuszume ◆ bakfisbakfis ◆ fiatal lányfiatal lány
kómutenkómuten ◆ építési irodaépítési iroda
komuzukasiikomuzukasii ◆ gondterheltgondterhelt 「Komuzukasii
kao」 „gondterhelt arc” ◆ nehéznehéz 「Komuzukasii
jomi mono」 „nehéz olvasmány” ◆ nehéznehéz ter-ter-
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mészetűmészetű 「Komuzukasii hito」 „nehéz termé-
szetű ember” ◆ nyakatekertnyakatekert 「Komuzukasii
hanasi」 „nyakatekert történet”

konkon ◆ ee 「Kono szakka-va konszeikini umare-
ta.」 „Az író e században született.” ◆ ezenezen
「Konsú」 „ezen a héten” ◆ jelenjelen 「Konszeiki」
„jelen évszázad” ◆ jelenlegijelenlegi 「Konbaso-va kjú-
dzsórikisiga ói.」 „A jelenlegi mérkőzéssorozatról
sok szumós hiányzik.”

konkon ◆ koppkopp 「Cukue-o konto tataita.」 „Az asz-
talra koppantottam.” ◆ vakkantásvakkantás 「Kicune-va
konto naita.」 „A róka vakkantott.”

konkon ◆ energiaenergia 「Konga cukita.」 „Nincs több
energiám.” ◆ gyökgyök 「Kono szúdzsino
jondzsókon-o motomenaszai.」 „Keressétek meg
a negyedik gyökét ennek a számnak!” ◆ kitartáskitartás
「Kare-va konganai.」 „Nincs benne kitartás.” ◇

szandzsókonszandzsókon köbgyökköbgyök ◇ nidzsókonnidzsókon négy-négy-
zetgyökzetgyök
konkon ◆ nyomnyom 「Csúsakon」 „injekció nyoma” ◆

sebhelysebhely 「Sudzsucukon」 „műtéti sebhely” ◇

burékikonburékikon féknyomféknyom
konkon ◆ sötétkéksötétkék
kónkón ◆ kukoricakukorica ◆ tölcsértölcsér 「Aiszu-va kónde
onegaisimaszu.」 „Tölcsérben kérem a fagylal-
tot!” ◇ poppukónpoppukón pattogatottpattogatott kukoricakukorica ◇

vaffuru-kónvaffuru-kón ostyatölcsérostyatölcsér
konakona ◆ daradara ◆ őrleményőrlemény 「Kurumino kona」
„dió őrlemény” ◆ porpor 「Kékini macscsano kona-
o kaketa.」 „A süteményre zöldtea őrlemény po-
rát szórtam.” ◇ konaniszurukonaniszuru porráporrá törtör
「Kuszuri-o konanisite nonda.」 „A gyógyszert
porrá törve vettem be.” ◇ konanihikukonanihiku porráporrá
őrölőröl 「Tane-o konani hiita.」 „Porrá őröltem a
magvakat.”

kónákóná ◆ pultpult ◆ részlegrészleg 「Bebí fukukóná.」
„Gyermekruha-részleg.” ◆ saroksarok ◆ standstand ◆

szögletszöglet ◆ útkanyarútkanyar
konacsízukonacsízu ◆ porítottporított sajtsajt 「Makaronini
konacsízu-o kaketa.」 „Porított sajtot szórtam a
makarónira.” ◆ reszeltreszelt sajtsajt ◆ sajtsajt finomre-finomre-
szelékszelék ◆ sajtreszeléksajtreszelék
konagafukukonagafuku ◆ szemcsésszemcsés 「Konaga fuita ha-
da」 „szemcsés bőr”

konagonakonagona ◆ apróapró darabokdarabok ◆ apróapró szemcsékszemcsék
◆ szilánkokszilánkok

konagonanikovarerukonagonanikovareru ◆ rombaromba dőldől
「Tatemono-va konagonani kovareta.」 „Az épü-
let romba dőlt.”

konagonanikudakukonagonanikudaku ◆ apróapró darabokradarabokra törtör
「Iva-o konagonani kudaita.」 „Apró darabokra
törtem a sziklát.”

konagonaninarukonagonaninaru ◆ apróapró darabokradarabokra töriktörik
「Ocsita kavara-va konagonaninatta.」 „A leesett
cserép apró darabokra tört.” ◆ elmorzsolódikelmorzsolódik
「Mizu-o fukunda kabega konagonaninatta.」 „A
vizes fal elmorzsolódott.” ◆ elporladelporlad 「Szabita
tecu-va konagonaninatta.」 „A rozsdás vas elpor-
ladt.” ◆ szétporladszétporlad 「Csóku-va konagonaninat-
ta.」 „A kréta szétporladt.” ◆ szilánkokraszilánkokra töriktörik
「Ocsita kagami-va konagonaninatta.」 „A leesett
tükör szilánkokra tört.”

konagonaniszurukonagonaniszuru ◆ porlasztporlaszt 「Kanszósita
kúki-va cucsi-o konagonanisita.」 „A száraz leve-
gő porlasztotta a földet.”

konaguszurikonaguszuri ◆ porpor alakúalakú gyógyszergyógyszer ◆ porpor
alakú orvosságalakú orvosság
kónaikónai ◆ körletébenkörletében ◆ létesítményenlétesítményen belülbelül
「Kónaito kógai」 „létesítményen belül és kívül”
◆ területterület 「Ekino kónaide-va tabako-va kins-
ideszu.」 „Az állomás területén tilos a dohány-
zás!”

kónaikónai ◆ bányán belülbányán belül ◆ tárnábantárnában
kónaikónai ◆ iskolábaniskolában 「Kónaideszumaho-o cuka-
enai.」 „Az iskolában nem szabad okostelefont
használni.”

kónaikónai ◆ szájon belülszájon belül
kónaikónai ◆ kikötőbenkikötőben 「Kónaini teihakuszuru
szenpaku」 „kikötőben horgonyzó hajó” ◆ kikö-kikö-
tőn belültőn belül
kónaibórjokukónaibórjoku ◆ iskolai erőszakiskolai erőszak
konaidakonaida ◆ múltkormúltkor
kónaidzsikokónaidzsiko ◆ bányabalesetbányabaleset ◆ bányasze-bányasze-
rencsétlenségrencsétlenség
kónaidzsóhócúsinmókónaidzsóhócúsinmó ◆ helyi hálózathelyi hálózat
kónaienkónaien ◆ nyálkahártya-gyulladásnyálkahártya-gyulladás ◆ száj-száj-
gyulladásgyulladás ◇ kaijószeikónaienkaijószeikónaien fekélyesfekélyes
szájgyulladásszájgyulladás
kónaihószókónaihószó ◆ hangosbemondóhangosbemondó ◆ iskolará-iskolará-
diódió
kónaikókankikónaikókanki ◆ alközpontalközpont
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kónairódósakónairódósa ◆ bányászbányász ◆ vájárvájár
kónaitókónaitó ◆ bányászlámpabányászlámpa
konajakonaja ◆ molnármolnár
konajukikonajuki ◆ hópermethópermet ◆ hóporhópor ◆ porhóporhó
konakidzsidzsiikonakidzsidzsii ◆ gyermekríkatógyermekríkató öregem-öregem-
berber
kóná-kikkukóná-kikku ◆ szögletrúgásszögletrúgás
kóná-kjúbukóná-kjúbu ◆ hármasszöglethármasszöglet ◆ prizmaprizma ◆

sarokreflektorsarokreflektor
konakunarukonakunaru ◆ elmaradelmarad 「Tosiga tacunicu-
redandan kjakuga konakunatta.」 „A évek során
lassan elmaradtak a vendégek.”

konamikonami ◆ fodorfodor ◆ vízfodorvízfodor
konamidzsinkonamidzsin ◆ apróapró darabokdarabok 「Ivaga kona-
midzsinni kudaketa.」 „A szikla apró darabokra
tört.” ◆ apró szilánkokapró szilánkok
konamirukukonamiruku ◆ babatápszerbabatápszer ◆ tejportejpor
kónankónan ◆ keménykemény ésés puhapuha 「Kónanavasze mo-
cu szeidzsitaiszei」 „egyaránt kemény és puha po-
litikai rendszer”

kónankónan ◆ későbbikésőbbi problémaprobléma 「Kónan-o szake-
ru.」 „Elkerüli a későbbi problémákat.” ◆ követ-követ-
kezménykezmény 「Kónan-o oszorete kecuiga niburu.」
„A következményektől való félelem miatt nehezen
dönt.”

konanihikukonanihiku ◆ porráporrá őrölőröl 「Tane-o konani hi-
ita.」 „Porrá őröltem a magvakat.”

konaniszurukonaniszuru ◆ porráporrá törtör 「Kuszuri-o konan-
isite nonda.」 „A gyógyszert porrá törve vettem
be.” ◇ mi-omi-o konaniszurukonaniszuru töritöri magátmagát
「Kazoku-o jasinautameni mi-o konisite hatara-
ita.」 „Töri magát a munkában, hogy eltartsa a
családját.”

kónan-noszóbazairjókónan-noszóbazairjó ◆ piacpiac irányátirányát befo-befo-
lyásoló hírlyásoló hír
konansókonansó ◆ HunanHunan
konapapurikakonapapurika ◆ őröltőrölt paprikapaprika ◆ pirospapri-pirospapri-
kaka ◆ törött paprikatörött paprika
konarakonara ◆ konara tölgykonara tölgy
konarerukonareru ◆ emésztődikemésztődik 「Geronimadakona-
reteinai tabe monoga haitteita.」 „A hányásban
emésztetlen étel volt.” ◆ érettérett 「Konareta nin-
gen」 „érett személyiség” ◆ fejlettfejlett 「Konareta
gidzsucu」 „fejlett technológia” ◆ kidolgozottkidolgozott

「Konareta jakubun」 „szépen kidolgozott fordí-
tás” ◆ kiforrkiforr 「Konareta adzsi」 „kiforrott ízek”

kónarinatogerukónarinatogeru ◆ nagyszerűnagyszerű munkávalmunkával hí-hí-
resséressé válikválik 「Kónari natogeta dzsinbucu」
„nagyszerű munkával híressé vált ember”

konasikonasi ◆ mozdulatmozdulat ◆ mozgásmozgás ◇ minokonasiminokonasi
testmozgástestmozgás 「Hajai mino konasi」 „gyors test-
mozgás” ◇ minokonasiminokonasi testmozdulattestmozdulat 「Java-
rakai mino konasi」 „hajlékony testmozdulatok”

konaszekkenkonaszekken ◆ por alakú szappanpor alakú szappan
konaszukonaszu ◆ darabokradarabokra törtör ◆ elvégezelvégez
「Sigoto-o konasiteiru.」 „Elvégzi a munkáját.” ◆

felszántfelszánt 「Hatakeno cucsi-o konaszu.」 „Fel-
szántja a földet.” ◆ megemésztmegemészt 「I-va tabe
mono-o konaszu.」 „A gyomor megemészti az
ételt.” ◆ otthonosanotthonosan mozogmozog 「Kanodzso-va
goka kokugo-o konaszu.」 „Öt nyelvben mozog
otthonosan.” ◆ teljesítteljesít 「Teidzsini-va noruma-
o konasiteimasita.」 „Időben teljesítettem a nor-
mát.” ◆ túladtúlad 「Hajaku zaiko-o konaszu.」 „Ha-
mar túlad a raktárkészleten.” ◆ ügyesenügyesen bánikbánik
「Suzan-o hjódzsunidzsónikonaszeru.」 „Az átla-
gon felül tud bánni a golyós számológéppel.” ◆

végezvégez 「Dondontaszuku-o konasiteita.」 „Gyors
ütemben végeztem a feladatokat.” ◇ kazu-okazu-o kon-kon-
aszuaszu sokatsokat foglalkozikfoglalkozik 「Gogakutte kazu-o
konaszanaito umakunaranai.」 „A nyelvtanulás-
nál sokat kell foglalkozni a nyelvvel.” ◇ kazu-okazu-o
konaszukonaszu sokatsokat csinálcsinál 「Kazu-o konasite na-
reta.」 „Sokat csinálva hozzászoktam.” ◇ kazu-kazu-
oo konaszukonaszu minélminél többtöbb dolgotdolgot csinálcsinál 「Kazu-
o konasite keiken-o cunda.」 „Minél több dolgot
csinálva szereztem tapasztalatot.” ◇ kikonaszukikonaszu
tudja,tudja, hogyanhogyan kellkell hordanihordani 「Kanodzso-va
dzsózuni jófukuga kikonaszeru.」 „Tudja, hogyan
kell hordani a ruhákat.” ◇ jomikonaszujomikonaszu meg-meg-
emésztemészt 「Kono szenmonso-o jomikonasiteiru.」
„Jól megemésztettem ezt a szakkönyvet.” ◇ jom-jom-
ikonaszuikonaszu szövegetszöveget megértmegért 「Eidzsisinbunga
jomikonaszenai.」 „Nem értem a latin betűs újsá-
gokat.”

kóná-tappukóná-tappu ◆ elosztóelosztó
konazatókonazató ◆ porcukorporcukor
konazumikonazumi ◆ faszénporfaszénpor
konbácsiburukonbácsiburu ◆ kabriókabrió ◆ kabrioletkabriolet
konbainkonbain ◆ arató-cséplő géparató-cséplő gép ◆ kombájnkombájn
konbankonban ◆ ma estema este
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kon-bankon-ban vava ◆ jójó estétestét 「Gáboruszan, konban-
ha!」 „Jó estét, Gábor.”

konbátakonbáta ◆ átalakítóátalakító ◆ konverterkonverter ◇ déta-déta-
konbátakonbáta adatátalakítóadatátalakító
konbátákonbátá ◆ átalakítóátalakító ◆ konverterkonverter ◇ édí-édí-
konbátákonbátá analóg-digitális átalakítóanalóg-digitális átalakító
konbeakonbea ◆ szállítószalagszállítószalag ◇ korokonbeakorokonbea gör-gör-
gős szállítószalaggős szállítószalag
konbeákonbeá ◆ szállítószalagszállítószalag
konbeáberutokonbeáberuto ◆ szállítószalagszállítószalag
「Szúcukészu-o konbeáberutokara orosita.」 „Le-
vettem a bőröndömet a szállítószalagról.”

konbejákonbejá ◆ szállítóműszállítómű ◆ szállítószalagszállítószalag ◇

szukurjú-konbejászukurjú-konbejá szállítócsigaszállítócsiga ◇ baketto-baketto-
konbejákonbejá vödrösvödrös szállítóműszállítómű ◇ beruto-beruto-
konbejákonbejá futószalagfutószalag ◇ beruto-konbejáberuto-konbejá
szállítószalagszállítószalag
konbejáberutokonbejáberuto ◆ futószalagfutószalag ◆ szállítósza-szállítósza-
laglag
konbekusonkonbekuson ◆ konvekciókonvekció
konbekuson-óbunkonbekuson-óbun ◆ légkeveréses sütőlégkeveréses sütő
konbekutáhítákonbekutáhítá ◆ konvektorkonvektor
konbensonarunakonbensonaruna ◆ konvencionáliskonvencionális ◆ kö-kö-
tötttött
konbikonbi ◆ összeállításösszeállítás ◆ párpár 「Karera-va
konbi-o kunda.」 „Párt alkottak.” ◆ párospáros ◇ de-de-
kobokokonbikobokokonbi felemás párosfelemás páros
konbífukonbífu ◆ löncshúslöncshús ◆ vagdalthús konzervvagdalthús konzerv
kónbífukónbífu ◆ vagdalthús konzervvagdalthús konzerv
konbinátokonbináto ◆ kombinátkombinát ◇ szekijukonbinátoszekijukonbináto
olajkombinátolajkombinát
konbinésonkonbinéson ◆ kezeslábaskezeslábas alsóneműalsónemű ◆ kom-kom-
binációbináció ◆ összeállításösszeállítás
konbinéson-puraijákonbinéson-puraijá ◆ kombinált fogókombinált fogó
konbinéson-rokkukonbinéson-rokku ◆ kombinációskombinációs zárzár ◆

számzárszámzár
konbinikonbini ◆ éjjel-nappaliéjjel-nappali 「Maibanjonaka, kon-
binide obentó-o kau.」 „Minden este az éjjel-
nappaliban bentót veszek éjszaka.” ◆ vegyes-vegyes-
boltbolt
konbinienszuszutoakonbinienszuszutoa ◆ éjjel-nappali boltéjjel-nappali bolt
konbokonbo ◆ dzsesszegyüttesdzsesszegyüttes ◇ modan-konbomodan-konbo
kis létszámú dzsesszegyütteskis létszámú dzsesszegyüttes
konbókonbó ◆ vegyes fonásvegyes fonás ◆ vegyes sodrásvegyes sodrás

konbókonbó ◆ vágyakozásvágyakozás
konbókonbó ◆ bunkósbotbunkósbot ◆ buzogánybuzogány ◆ furkós-furkós-
botbot
konbósikonbósi ◆ vegyes cérnavegyes cérna ◆ vegyes fonalvegyes fonal
konbukonbu ◆ barnamoszatbarnamoszat ◆ kombukombu ◆ tengeritengeri
moszatmoszat ◇ dasikonbudasikonbu halalapléhezhalalapléhez használthasznált
barnamoszatbarnamoszat
konbucsakonbucsa ◆ gombateagombatea 「Konbu csano kószode
muriszezu szankiro jaszeta.」 „A gombateától
könnyedén lefogytam 3 kilót.”

konbucsakonbucsa ◆ barnamoszat teabarnamoszat tea
koncerunkoncerun ◆ konszernkonszern
koncserutokoncseruto ◆ versenyműversenymű ◇ baiorin-baiorin-
koncserutokoncseruto hegedűversenyhegedűverseny ◇ piano-piano-
koncserutokoncseruto zongoraversenyzongoraverseny
koncseruto-guroszszokoncseruto-guroszszo ◆ concertoconcerto grossogrosso
◆ többtételes versenyműtöbbtételes versenymű
koncsikoncsi ◆ kigyógyuláskigyógyulás 「Gan-va kuszuridake-
nijoru koncsiga muzukasii.」 „Csupán gyógysze-
res kezeléssel nehezen lehet a rákból teljesen ki-
gyógyulni.”

koncsikusókoncsikusó ◆ barombarom 「Kon csikusónagutteja-
ru!」 „Orrba váglak, te barom!”

koncsinentaruburekkufaszutokoncsinentaruburekkufaszuto ◆ európaieurópai
reggelireggeli
koncsúkoncsú ◆ hangléchangléc ◆ léleklélek
koncsúkoncsú ◆ bogárbogár ◆ rovarrovar 「Koncsúno tama-
go」 „rovar petéje”

koncsúamikoncsúami ◆ lepkehálólepkeháló
koncsúbarikoncsúbari ◆ rovartűrovartű
koncsúgakukoncsúgaku ◆ entomológiaentomológia ◆ rovartanrovartan
koncsúgakusakoncsúgakusa ◆ bogarászbogarász ◆ entomológusentomológus
◆ rovartudósrovartudós
koncsúhjóhonbakokoncsúhjóhonbako ◆ rovargyűjtő dobozrovargyűjtő doboz
koncsúkjófusókoncsúkjófusó ◆ entomofóbiaentomofóbia ◆ rovarfóbiarovarfóbia

koncsúkókoncsúkó ◆ rovarokrovarok
koncsúkósókoncsúkósó ◆ rovarcsípésrovarcsípés
koncsúsisókoncsúsisó ◆ rovarcsípésrovarcsípés
koncsúsokukoncsúsoku ◆ bogárevésbogárevés
koncsúszaisúkoncsúszaisú ◆ bogárgyűjtésbogárgyűjtés ◆ rovargyűj-rovargyűj-
téstés
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koncsúszeicsószeigjozaikoncsúszeicsószeigjozai ◆

rovarnövekedés-szabályozórovarnövekedés-szabályozó
kondakonda ◆ tömötttömött 「Aszakondabaszude itta.」
„Reggel tömött busszal mentem.”

kondakukondaku ◆ ködösödésködösödés ◆ zavarosságzavarosság ◇ ka-ka-
kumakukondakukumakukondaku szaruhártya-ködösödésszaruhártya-ködösödés ◇

kanreikondakukanreikondaku hideghideg kicsapódáskicsapódás ◇ kanrei-kanrei-
kondakukondaku hideg párahideg pára
kondakunjókondakunjó ◆ felhősfelhős vizeletvizelet ◆ zavaroszavaros vi-vi-
zeletzelet
kondakusitakondakusita ◆ piszkospiszkos 「Kondakusita kúki.」
„Piszkos levegő.” ◆ zavaroszavaros 「Kondakusita ka-
va.」 „Zavaros folyó.”

kondakuszurukondakuszuru ◆ zavaroszavaros 「Isiki-va kondaku-
siteita.」 „Zavaros volt a tudata.”

kondakutákondakutá ◆ idegenvezetőidegenvezető ◆ karmesterkarmester
kondankondan ◆ kötetlen beszélgetéskötetlen beszélgetés
kondankaikondankai ◆ eszmecsereeszmecsere ◆ összejövetelösszejövetel
kondanszurukondanszuru ◆ elbeszélgetelbeszélget 「Daidzsin-va fu-
cúno hitoto kondansita.」 „A miniszter elbeszél-
getett egy kisemberrel.” ◆ eszmecseréteszmecserét foly-foly-
tattat ◆ kötetlenülkötetlenül beszélgetbeszélget 「Júdzsinto kon-
dansita.」 „Kötetlenül beszélgettem a közeli bará-
tommal.”

kondatekondate ◆ ételsorételsor 「Ohiruno kondate-va na-
ni?」 „Milyen ételeket főzöl ebédre?” ◆ menümenü
「Kjóno kondate-o kimeta.」 „Kigondoltam a mai
menüt.” ◆ programprogram
kondatehjókondatehjó ◆ étlapétlap ◆ programprogram
kondeirukondeiru ◆ zsúfoltzsúfolt 「Densa-va szugoku kon-
deiru.」 „Nagyon zsúfolt a vonat.”

kondenkonden ◆ művelésművelés aláalá vontvont rizsföldrizsföld ◆ újúj
rizsföldrizsföld
kondensingu-boirákondensingu-boirá ◆ kondenzációs kazánkondenzációs kazán
kondensingu-gaszu-boirákondensingu-gaszu-boirá ◆ kondenzációskondenzációs
gázkazángázkazán
kondenszakondensza ◆ kondenzátorkondenzátor ◆ kondenzorkondenzor
kondenszákondenszá ◆ gyűjtőtükörgyűjtőtükör ◆ kondenzátorkondenzátor
◆ lecsapatólecsapató készülékkészülék ◇ kahenkondenszákahenkondenszá
forgókondenzátorforgókondenzátor ◇ kúkikondenszákúkikondenszá légszi-légszi-
getelésűgetelésű kondenzátorkondenzátor ◇ kecugókondenszákecugókondenszá
csatolócsatoló kondenzátorkondenzátor ◇ denkaikondenszádenkaikondenszá
elektrolitelektrolit kondenzátorkondenzátor ◇ hosókondenszáhosókondenszá
kompenzáló kondenzátorkompenzáló kondenzátor
kondenszá-maikukondenszá-maiku ◆ kondenzátormikrofonkondenzátormikrofon

kondenszu-mirukukondenszu-miruku ◆ sűrített tejsűrített tej
kondisonkondison ◆ állagállag 「Ienokondison-o nagaku ta-
motteita.」 „Hosszasan megőriztük a lakás álla-
gát.” ◆ erőnléterőnlét ◆ feltételfeltétel 「Atarasii kigjó-o
okoszutame, szubetenokondisonga szorotteiru.」
„Minden feltétel biztosított az új cég létrehozásá-
hoz.” ◆ formaforma 「Beszuto-kondisonde siaini no-
zonda.」 „Legjobb formában nézett a mérkőzés
elé.” ◆ kondikondi 「Szensu-va kondisonga dzsódzsó-
da.」 „A versenyző remek kondiban van.” ◆ kon-kon-
díciódíció 「Szensu-va kondisonga varui.」 „A ver-
senyző rossz kondícióban van.”

kondisonákondisoná ◆ kondicionálókondicionáló
kondison-okondison-o totonoerutotonoeru ◆ edzedz 「Siaini
mukattekondison-o totonoeta.」 „Edzettem a
mérkőzésre.”

kondokondo ◆ legközelebblegközelebb 「Kondoau tokini hana-
szu.」 „Majd ha legközelebb találkozunk elmesé-
lem.” ◆ mostmost 「Kondodake-va jurusiteageru.」
„Most az egyszer megbocsátok.” ◇ matakondomatakondo
majdmajd legközelebblegközelebb 「『 Aszobini konai?』『 Mata-
kondo』」 „–Nem jössz át? –Majd legközelebb!”

kondókondó ◆ összekeverésösszekeverés
kondókondó ◆ főcsarnokfőcsarnok ◆ főszentélyfőszentély
kóndo-bífukóndo-bífu ◆ vagdalthús konzervvagdalthús konzerv
kondokarakondokara ◆ mostantólmostantól 「Kondokara ki-o cu-
kemaszu.」 „Mostantól jobban fogok vigyázni.”

kondokoszokondokoszo ◆ ezúttalezúttal 「Kondokoszo make-
naizo!」 „Ezúttal nem fogok veszíteni!”

kondominiamukondominiamu ◆ lakáslakás ◆ társasháztársasház
kondómukondómu ◆ gumióvszergumióvszer ◆ kondomkondom ◆ kotonkoton ◆

kotonkoton ◆ óvszeróvszer
kondonokondono ◆ jövőjövő 「Kondono nicsijóbini joteiga-
aru?」 „Van valami programod jövő vasárnapra?”
◆ legközelebbilegközelebbi 「Kondono mangecu-va icude-
szuka?」 „Mikor lesz a legközelebbi holdtölte?” ◆

mostanimostani 「Kondono susó」 „mostani miniszter-
elnök”

kondorukondoru ◆ kondorkeselyűkondorkeselyű
kondószurukondószuru ◆ összekeverösszekever 「Kósi-o kondó-
szuru.」 „Összekeveri a hivatalos- és a magán-
ügyeit.”

kondo-vakondo-va ◆ legközelebblegközelebb 「Dzsútai-va ijada.
Kondoha densade ikimaszu.」 „Utálom ezt a for-
galmi dugót. Legközelebb vonattal megyek.”
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kondzsakukondzsaku ◆ jelen és múltjelen és múlt
kondzsakunokankondzsakunokan ◆ érezniérezni lehetlehet azaz időidő mú-mú-
lásátlását 「Kondzsakuno kanni taenai baso」 „hely,
ahol érezni lehet az idő múlását”

kondzsikondzsi ◆ kigyógyuláskigyógyulás
kondzsikikondzsiki ◆ aranyszínaranyszín 「Kin-ironi kagajaku
kava.」 „Aranyszínben csillogó folyó.”

kondzsinkondzsin ◆ jelenkori emberjelenkori ember
kondzsirukondzsiru / konzurukonzuru ◆ belekeveredikbelekeveredik ◆ hoz-hoz-
zákeveredikzákeveredik ◆ keveredikkeveredik
kondzsókondzsó ◆ evilági életevilági élet
kondzsókondzsó ◆ akaraterőakaraterő ◆ eltökéltségeltökéltség 「Asi-
tamadeni kondzsódekono sigoto-o ovaraszema-
szu.」 „Holnapig ezt a munkát eltökélten elvégzi.”
◆ szellemiségszellemiség ◆ természettermészet 「Ijasii kon-
dzsó.」 „Aljas természet.” ◇ simagunikondzsósimagunikondzsó
szűkszűk látókörlátókör ◇ sokuninkondzsósokuninkondzsó iparosszel-iparosszel-
lemlem ◇ szukebeekondzsószukebeekondzsó bujabuja természettermészet ◇

doreikondzsódoreikondzsó szolgalelkűségszolgalelkűség ◇ purokon-purokon-
dzsódzsó profiprofi hozzáálláshozzáállás ◇ maeinukondzsómaeinukondzsó
kishitűségkishitűség ◇ maeinukondzsómaeinukondzsó defetizmusdefetizmus ◇

jakuninkondzsójakuninkondzsó hivatalnokszellemhivatalnokszellem
kondzsókondzsó ◆ berlini kékberlini kék ◆ mélykékmélykék
kondzsónomagattakondzsónomagatta ◆ fonák természetűfonák természetű
kondzsónonaikondzsónonai ◆ akaratgyengeakaratgyenge 「Kondzsó-
nonai kodomo」 „akaratgyenge gyerek”

kondzsónovakarekondzsónovakare ◆ végsővégső búcsúbúcsú 「Csicsini
kondzsóno vakare-o cugeta.」 „Végső búcsút vet-
tem apámtól.”

kondzsuhósókondzsuhósó ◆ KékKék SzalagSzalag érdemrendérdemrend ◆

kék szalagrendkék szalagrend
konekone ◆ kapcsolatkapcsolat 「Terebi hószókjokunikon-
egaaru.」 „Kapcsolataim vannak a tévéállomás-
nál.” ◆ összeköttetésösszeköttetés 「Koneganaito nanno
tecuzukimo dekinai.」 „Összeköttetés nélkül sem-
mit sem lehet elintézni.” ◆ protekcióprotekció 「Konede
daigakuni njúgakusita hitogaita.」 „Volt, aki pro-
tekcióval került be az egyetemre.”

kónecukónecu ◆ magasmagas hőmérséklethőmérséklet 「Kónecude
tokerupuraszucsikku」 „magas hőmérsékleten ol-
vadó műanyag” ◆ magasmagas lázláz 「Kónecuga detara
tadacsini dzsusinsitekudaszai.」 „Ha magas láz
jelentkezne, azonnal vizsgáltassa meg magát!”

kónecukónecu ◆ fűtés és világításfűtés és világítás
kónecuhikónecuhi ◆ fűtésifűtési ésés világításivilágítási költségköltség ◆

rezsirezsi

kónecukinkónecukin ◆ hőkedvelőhőkedvelő baktériumbaktérium ◆ termo-termo-
filfil baktériumbaktérium ◇ csókónecukincsókónecukin hipertermofilhipertermofil
baktériumbaktérium
kónecuszeikónecuszei ◆ hőkedveléshőkedvelés ◆ hőkedvelőhőkedvelő ◆

termofiltermofil
konedzsikonedzsi ◆ apró csavarapró csavar
konekokoneko ◆ kiscicakiscica ◆ kismacskakismacska
konekutákonekutá ◆ csatlakozócsatlakozó
konekutapinkonekutapin ◆ csatlakozótűcsatlakozótű
kónenkónen ◆ későbbikésőbbi évekbenévekben 「Kare-va kónen-
júmeininatta.」 „A későbbi években híres ember
lett.”

kónenkónen ◆ fényévfényév 「Kono hosi-va hjakuman kó-
nenhanareteimaszu.」 „Ez a csillag egymillió
fényévre van tőlünk.”

kónendokónendo ◆ elkövetkezendőelkövetkezendő évekévek 「Kónen-
dofutan」 „elkövetkezendő évek terhei”

kónenkikónenki ◆ klimaxklimax ◆ változókorváltozókor 「Cuma-va
kónenkini haitta.」 „A feleségem változókorban
van.”

kónenkisógaikónenkisógai ◆ változókori problémaváltozókori probléma
kónen-ninattekónen-ninatte ◆ későbbkésőbb 「Kónenninatte ka-
csiga detekurudesó.」 „Ez később fel fog értéke-
lődni.”

kónen-nokónen-no ◆ idősidős
kónenpisakónenpisa ◆ sokat fogyasztó kocsisokat fogyasztó kocsi
kónenreikónenrei ◆ idős koridős kor
konerukoneru ◆ dagasztdagaszt 「Pan-no kidzsi-o koneruni-
va csikaraga iru.」 „A kenyértészta dagasztásához
erő kell.” ◆ gyúrgyúr 「Kodomo-va doro-o konete
aszonda.」 „A gyerek sárt gyúrva játszott.” ◆

összegyúrösszegyúr 「Tamagoto komugiko-o koneta.」
„Összegyúrta a tojást a liszttel.” ◇ dada-odada-o kon-kon-
erueru hisztizikhisztizik 「Ikitakunaito dada-o konete-
ita.」 „Azon hisztizett, hogy nem akar menni.” ◇

dada-odada-o konerukoneru nyafognyafog 「Min-na manzokusite-
itanoni otótodake dada-o koneteita.」 „Minden-
ki elégedett volt, csak az öcsém nyafogott.” ◇

herikucu-oherikucu-o konerukoneru okoskodikokoskodik 「Herikucu-o
koneruna!」 „Ne okoskodj!” ◇ rikucu-orikucu-o konerukoneru
akadékoskodikakadékoskodik 「Gucsagucsa rikucu-o konena-
ide, hakkiri ijadatoittaradó?」 „Ne akadékoskodj,
mond meg nyíltan, hogy nem tetszik.” ◇ rikucu-rikucu-
oo konerukoneru okoskodikokoskodik 「Dójarubekika rikucu-o
konerunode-va nakute kareraga iutórijatte!」 „Ne
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okoskodj, hogy hogyan kéne csinálni, inkább csi-
náld, úgy ahogy mondják!”

konfettikonfetti ◆ konfettikonfetti
konfikonfi ◆ konfitkonfit ◆ konfitált húskonfitált hús
konfomákonfomá ◆ konformerkonformer
konfómiszutokonfómiszuto ◆ komformistakomformista
konfómizumukonfómizumu ◆ komformizmuskomformizmus
kónfuravádzsinkónfuravádzsin ◆ Búzavirág GinBúzavirág Gin
kónfurékukónfuréku ◆ kukoricapehelykukoricapehely
konfuríkonfurí ◆ fekete nadálytőfekete nadálytő
konfurikutokonfurikuto ◆ konfliktuskonfliktus
kongakonga ◆ kongakonga
kongaikósókongaikósó ◆ esküvőn kívüli közösülésesküvőn kívüli közösülés
kongaisikongaisi ◆ házasságonházasságon kívülkívül születettszületett
gyermekgyermek
kongakkikongakki ◆ ebben a szemeszterbenebben a szemeszterben
kongankongan ◆ esdeklésesdeklés ◆ könyörgéskönyörgés ◆ rimánko-rimánko-
dásdás
konganszurukonganszuru ◆ esdekelesdekel 「Jurusi-o kongansi-
teita.」 „A bocsánatáért esdekelt.” ◆ könyörögkönyörög
「Inocsi-o kongansiteita.」 „Az életéért könyör-
gött.” ◆ rimánkodikrimánkodik 「Nakinagara kongansima-
sita.」 „Sírva rimánkodott.”

kongaragarukongaragaru ◆ összegabalyodikösszegabalyodik 「Itoga-
kongaragatta.」 „Összegabalyodott a cérna.” ◆

összezavarodikösszezavarodik 「Hanasigakongaragatta.」
„Összezavarodott a mondókája.”

kongaritokongarito ◆ barnárabarnára 「Nikunikongarito jaki
iro-o cuketa.」 „Szép barnára sütöttem a húst.”

kongaszurikongaszuri ◆ fehérrelfehérrel pettyezettpettyezett sötét-sötét-
kékkék
kongecukongecu ◆ ebbenebben aa hónapbanhónapban 「Kongecu-va
bokuno tandzsóbida.」 „Ebben a hónapban van
a születésnapom.” ◆ ezez aa hónaphónap 「Kongecu-va
acukunariszóda.」 „Ez a hónap melegnek ígérke-
zik.”

kongecucsúkongecucsú ◆ ebbenebben hónapbanhónapban 「Kono
hókoku-va kongecucsúni teisucusite kudaszai.」
„Ebben a hónapban kérem a jelentést!”

kongecunokongecuno ◆ ee havihavi 「Kongecunogaszu dai-va
takakatta.」 „Az e havi gázszámlám magas volt.”

kongenkongen ◆ gyökérgyökér 「Soakuno kongen」 „min-
den gonoszság gyökere” ◆ kezdetkezdet

kongentonarukongentonaru ◆ eredered 「Tabe szugigaszamaza-
mana jamaino kongentonatteiru.」 „Sok betegség
ered a túltápláltságból.” ◆ gyökerezikgyökerezik 「Mirai-
va kakoga kongentonaru.」 „A jövő a múltban
gyökerezik.”

kongikongi ◆ esküvői ceremóniaesküvői ceremónia
kongokongo ◆ KongóKongó
kongokongo ◆ ezekezek utánután 「Kongodószuru?」 „Mit
csinálsz ezek után?” ◆ jövőbenjövőben 「Kongokaigai-e
no sinsucu-o joteisiteiru.」 „A jövőben megcéloz-
zuk a külföldi terjeszkedést.”

kongókongó ◆ keverékkeverék ◆ vegyesvegyes ◇ ironokongóironokongó
színkeverésszínkeverés ◇ kongógomikongógomi vegyesvegyes hulladékhulladék
◇ kongónenrjókongónenrjó üzemanyag-keveréküzemanyag-keverék ◇ kon-kon-
gójakugójaku gyógyszerkeverékgyógyszerkeverék
kongókongó ◆ gyökjelgyökjel
kongókongó ◆ gyémántgyémánt ◆ kőkeménykőkemény ◆ vadzsravadzsra
kongóbucukongóbucu ◆ elegyelegy ◆ keverékkeverék ◇ kjójúkon-kjójúkon-
góbucugóbucu eutektikus keverékeutektikus keverék
kongódaburuszukongódaburuszu ◆ vegyespárosvegyespáros
kongodzsinkongodzsin ◆ kongóikongói
kongódzsókongódzsó ◆ vadzsrajánavadzsrajána
kongóeijókongóeijó ◆ mixotrófiamixotrófia
kongóeijószeikongóeijószei ◆ mixotrófmixotróf
kongógaokorukongógaokoru ◆ keveredikkeveredik 「Identekina kon-
góga okotta.」 „Genetikailag keveredtek.”

kongógomikongógomi ◆ vegyes hulladékvegyes hulladék
kongóhirjókongóhirjó ◆ vegyes trágyavegyes trágya
kongójakukongójaku ◆ gyógyszerkeverékgyógyszerkeverék ◆ prepará-prepará-
tumtum
kongójasamjóókongójasamjóó ◆ VadzsrajaksaVadzsrajaksa
kongókaikongókai ◆ bölcsességmandalabölcsességmandala ◆ gyémánt-gyémánt-
birodalombirodalom ◆ vadzsradhátuvadzsradhátu
kongokarakongokara ◆ mostantólmostantól 「Kongokara ki-o cu-
kemaszu.」 „Mostantól jobban figyelek.”

kongókeizaikongókeizai ◆ vegyes gazdaságvegyes gazdaság
kongókikongóki ◆ keverőkeverő ◆ keverőáramkörkeverőáramkör
kongókikongóki ◆ keverőgépkeverőgép
kongókikongóki ◆ keverékgázkeverékgáz
kongókinóokisidázekongókinóokisidáze ◆ kevertkevert funkciójúfunkciójú
oxidázoxidáz
kongókinószanszotenkakószokongókinószanszotenkakószo ◆ kevertkevert
funkciójú oxigenázfunkciójú oxigenáz
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kongókjóeikongókjóei ◆ vegyes úszásvegyes úszás
kongónenrjókongónenrjó ◆ üzemanyag-keveréküzemanyag-keverék
kongonokongono ◆ kongóikongói
kongonokongono ◆ ezekezek utániutáni 「Kongono kabuka-va
joszokusinikui.」 „Nehéz megjósolni az ezek utáni
részvényárfolyamot.” ◆ továbbiakbantovábbiakban 「Kon-
gono goszeikó-o oinorisimaszu!」 „Sok sikert kí-
vánok a továbbiakban!”

kongórikikongóriki ◆ herkulesi erőherkulesi erő
kongórikisikongórikisi ◆ VádzsradháraVádzsradhára ◆ VadzsrapániVadzsrapáni

kongórikisizókongórikisizó ◆ Vadzsrapáni szobraVadzsrapáni szobra
kongósakongósa ◆ csiszolóporcsiszolópor
kongósinkongósin ◆ szilárd hitszilárd hit
kongósitekongósite ◆ elegyítveelegyítve 「Konoendzsin-va
gaszorintooiru-o kongósite cukau.」 „Ez a motor
elegyítve használja a benzint az olajjal.” ◆ kever-kever-
veve 「Rai mugi-o komugito kongósite cukau.」
„Keverve használja az árpát a búzával.”

kongósukongósu ◆ koktélkoktél ◆ vegyes italvegyes ital
kongószekikongószeki ◆ gyémántgyémánt
kongószuiszenkongószuiszen ◆ keverőcsapkeverőcsap
kongószurukongószuru ◆ elegyítelegyít 「Arukóru-o mizuto
kongósita.」 „Vízzel elegyítettem az alkoholt.” ◆

keverkever 「Kono kairo-va singó-o kongószuru.」
„Ez az áramkör keveri a jeleket.” ◆ keveredikkeveredik
「Kakóikide kaiszuito tanszui-va kongószuru.」
„A torkolatnál keveredik egymással a sós- és édes-
víz.” ◆ összekeverösszekever 「Ikucukanogaszu-o kon-
gószuru.」 „Összekeveri a gázokat.” ◆ vegyülvegyül
「Abura-va mizuto kongósinai.」 „Az olaj nem
vegyül vízzel.” ◇ kongósitekongósite elegyítveelegyítve
「Konoendzsin-va gaszorintooiru-o kongósite cu-
kau.」 „Ez a motor elegyítve használja a benzint
az olajjal.” ◇ kongósitekongósite kevervekeverve 「Rai mugi-o
komugito kongósite cukau.」 „Keverve használja
az árpát a búzával.”

kongózuekongózue ◆ vándorbotvándorbot ◆ zarándokbotzarándokbot
kongukongu ◆ gonggong 「Gongu-o narasita.」 „Megkon-
gattam a gongot.”

konguromarittokonguromaritto ◆ konglomerátumkonglomerátum
kon-ikon-i ◆ barátkozásbarátkozás ◆ kedvességkedvesség 「Gokon-
i-e orei mósi agemaszu.」 „Köszönöm a kedves-
ségét!” ◆ közeliközeli kapcsolatkapcsolat 「Kareto kon-
ininatta.」 „Közeli kapcsolatba kerültem vele.”

kónicsikónicsi ◆ japánellenességjapánellenesség
kónicsikónicsi ◆ magyar-japánmagyar-japán
kónicsiszendenkónicsiszenden ◆ japánellenesjapánellenes propagan-propagan-
dada
kónicsiszosikikónicsiszosiki ◆ japánellenes szervezetjapánellenes szervezet
kónicsiundókónicsiundó ◆ japánellenes mozgalomjapánellenes mozgalom
konimocukonimocu ◆ csomagcsomag 「Júbinde konimocu-o ok-
utta.」 „Postai csomagot küldtem.” ◆ poggyászpoggyász

kon-inkon-in ◆ házasságházasság ◆ házasságkötésházasságkötés
kóninkónin ◆ Kónin-korKónin-kor
kóninkónin ◆ későbbikésőbbi alkalmazásalkalmazás ◆ későbbikésőbbi be-be-
iktatásiktatás ◆ utódutód 「Szuzuki szenszeino kóninto-
site mairimasita tanakadeszu.」 „Szuzuki tanár úr
utódjaként érkeztem, Tanakának hívnak.”

kóninkónin ◆ hivataloshivatalos 「Tókjószenkjokuno kónin-
kóho」 „tokiói választókörzet hivatalos jelöltje” ◆

hivatalos elismeréshivatalos elismerés
kon-ingaikon-ingai ◆ házasságon kívülházasságon kívül
kon-ingainokodomokon-ingainokodomo ◆ házasságonházasságon kívülikívüli
gyermekgyermek
kon-iniszurukon-iniszuru ◆ barátkozikbarátkozik 「Kareto-va kon-
inisiteiru.」 „Barátkozom vele.”

kóninkaikeisikóninkaikeisi ◆ okleveles könyvvizsgálóokleveles könyvvizsgáló
kóninkirokukóninkiroku ◆ hivataloshivatalos csúcscsúcs ◆ hivataloshivatalos
rekordrekord
kóninkóhosakóninkóhosa ◆ hivataloshivatalos jelöltjelölt 「Szeitóno
kóninkóhosa」 „párt hivatalos jelöltje”

kónin-nankónin-nan ◆ nehéz utódkeresésnehéz utódkeresés
kónin-ninarukónin-ninaru ◆ helyébehelyébe léplép 「Karega sacsóno
kóninninaru.」 „Ő fog az igazgató helyébe lépni.”

kónin-nokónin-no ◆ következőkövetkező 「Kóninno bucsó」 „kö-
vetkező osztályvezető”

kónin-nokóhokónin-nokóho ◆ utódjelöltutódjelölt
kónin-orosiurigjósakónin-orosiurigjósa ◆ hivataloshivatalos forgalma-forgalma-
zózó
kóninsakóninsa ◆ utódutód 「Gensacsóno kóninsa」 „je-
lenlegi igazgató utódja”

kóninszurukóninszuru ◆ hivatalosanhivatalosan elfogadelfogad 「Kono
kunide-va anrakusi-va kóninszareteiru.」 „Ebben
az országban hivatalosan elfogadott a könyörületi
halál.” ◆ hivatalosanhivatalosan elismerelismer 「Kono
sinkiroku-va kóninszareteiru.」 „Az új rekord hi-
vatalosan elismert.”
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kon-intodokekon-intodoke ◆ házasságiházassági bejelentőbejelentő ◆ há-há-
zasságizassági nyilatkozatnyilatkozat ◆ házasságkötésiházasságkötési
nyilatkozatnyilatkozat
kon-in-umukon-in-umu ◆ családicsaládi állapotállapot 「Kon-in-
umuno ran-va kikonnimaru-o sita.」 „A családi
állapotnál bekarikáztam a »házas« rubrikát.”

kon-irokon-iro ◆ sötétkéksötétkék 「Kon-iroszúcu」 „sötét-
kék öltöny”

kon-jakon-ja ◆ kelmefestőkelmefestő
kon-jakon-ja ◆ ma éjszakama éjszaka
kon-jadzsúkon-jadzsú ◆ maimai éjszakaéjszaka folyamánfolyamán 「Kon-
jadzsúni kecscsakuszuru joteideszu.」 „A mai éj-
szaka folyamán dönteni fogunk.”

konjakkukonjakku ◆ konyakkonyak
kon-jakukon-jaku ◆ eljegyzéseljegyzés ◆ házasságiházassági ígéretígéret ◆

kézfogókézfogó
kon-jakufurikókon-jakufurikó ◆ eljegyzésbontáseljegyzésbontás
kon-jakuhakikon-jakuhaki ◆ eljegyzésbontáseljegyzésbontás ◆ eljegy-eljegy-
zés felbontásazés felbontása
kon-jakujubivakon-jakujubiva ◆ eljegyzésieljegyzési gyűrűgyűrű ◆ jegy-jegy-
gyűrűgyűrű
kon-jakukikankon-jakukikan ◆ jegyesség időtartamajegyesség időtartama
kon-jakupátíkon-jakupátí ◆ eljegyzéseljegyzés 「Kon-jakupátíni
sótaiszareta.」 „Hivatalos voltam az eljegyzésre.”
◆ kézfogókézfogó
kon-jakusakon-jakusa ◆ jegyesjegyes 「Júdzsinni kon-jakusa-
o sókaisita.」 „Bemutattam a jegyesemet a ba-
rátomnak.” ◆ mátkamátka ◆ menyasszonymenyasszony 「Kon-
jakusa-o sókaisitaito omoimaszu.」 „Bemutat-
nám a menyasszonyomat.” ◆ vőlegényvőlegény 「Jú-
dzsinni kon-jakusa-o sókaisita.」 „Bemutattam a
vőlegényemet a barátomnak.”

kon-jakusikikon-jakusiki ◆ eljegyzéseljegyzés ◆ kézfogókézfogó
kon-jakuszurukon-jakuszuru ◆ eljegyezeljegyez 「Szensúkano-
dzsoto kon-jakusita.」 „Múlt héten eljegyeztem a
barátnőmet.” ◆ jegybenjegyben járjár 「Karera-va kon-
jakusiteiru.」 „Jegyben járnak.”

kon-jokukon-joku ◆ vegyesvegyes fürdőzésfürdőzés ◇ dandzsokon-dandzsokon-
jokujoku vegyes fürdőzésvegyes fürdőzés
kon-júkon-jú ◆ ma estema este
kónjúkónjú ◆ vásárlásvásárlás ◆ vételvétel 「Kónjúto baikja-
ku」 „vétel és eladás” ◇ ienokónjúienokónjú lakásvá-lakásvá-
sárlássárlás ◇ kurumanokónjúkurumanokónjú autóvásárlásautóvásárlás
kónjúkakakukónjúkakaku ◆ vételárvételár 「Kónjúkakakuto han-
baikakaku」 „vételár és eladási ár”

kónjúsakónjúsa ◆ vásárlóvásárló ◆ vevővevő
kónjúsikinkónjúsikin ◆ vásárlóerővásárlóerő 「Kónjúsikin-va goh-
jakuman enaru.」 „Ötmillió jenes vásásárlóereje
van.”

kónjúszurukónjúszuru ◆ megvásárolmegvásárol 「Szensúme-o cu-
keteita jubiva-o kónjúsimasita.」 „Megvásárol-
tam a gyűrűt, amit múlt héten kinéztem magam-
nak.” ◆ vásárolvásárol 「Dzsútaku-o kónjúsita.」 „La-
kást vásárolt.”

kónjúzumikónjúzumi ◆ megmeg vanvan vévevéve ◆ megvettmegvett
「Kónjúzumiapuri」 „megvett applikáció”

kónjúzuminokónjúzumino ◆ megvásároltmegvásárolt
「Kónjúzuminoapuri-o kesitesimatta.」 „Véletle-
nül letöröltem a megvásárolt applikációt.”

konkakonka ◆ ezenezen aa nyáronnyáron 「Konka-va rjokóni
ikanakatta.」 „Ezen a nyáron nem utaztam seho-
vá.” ◆ ideiidei nyárnyár 「Konka-va acui.」 „Az idei
nyár meleg.”

konkakonka ◆ beházasodottbeházasodott családcsalád ◆ férjférj csa-csa-
ládjaládja
konkacukonkacu ◆ házastárskeresésházastárskeresés ◆ párkereséspárkeresés

konkagirikonkagiri ◆ mindenminden erejévelerejével 「Konkagiri ta-
takatta.」 „Minden erőmmel harcoltam.”

konkaikonkai ◆ ezez alkalommalalkalommal 「Konkai-va dama-
szarenai.」 „Ez alkalommal nem fognak becsap-
ni.” ◆ ezúttalezúttal 「Konkai-va csigau basoni iki-
masó.」 „Ezúttal más helyre menjünk!” ◆ mostmost
「Konkai-va bokuga untenszuru.」 „Most én fo-
gok vezetni!”

konkaikagirikonkaikagiri ◆ mostmost azaz egyszeregyszer 「Konka-
ikagiri jurusite ageru.」 „Most az egyszer megbo-
csátok.”

konkainikagirikonkainikagiri ◆ mostmost azaz egyszeregyszer 「Konka-
ini kagiri jurusiteageru.」 „Most az egyszer meg-
bocsátok.”

konkainokonkaino ◆ mostanimostani 「Konkaino
dzsisinszokuhó-va gohódatta.」 „A mostani
földrengés-előrejelzés téves volt.”

konkamijagekonkamijage ◆ hozományhozomány
konkankonkan ◆ gyökérsüveggyökérsüveg
konkankonkan ◆ alapalap 「Kono mondai-va szekaino
konkan-o jurugaszu.」 „Ez a probléma alapjaiban
rengeti meg a világot.” ◆ gyökérgyökér ésés törzstörzs ◆
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velővelő 「Kono taiszei-va konkankara kuszattei-
ru.」 „Ez a rendszer velejéig romlott.”

konkankonkan ◆ gyökércsatornagyökércsatorna
konkanabarinkonkanabarin ◆ concanavalinconcanavalin
konkancsirjókonkancsirjó ◆ gyökérkezelésgyökérkezelés
konkancsirjódecukaujakuzaikonkancsirjódecukaujakuzai ◆ idegölőidegölő
konkantarukonkantaru ◆ alapjáulalapjául szolgálószolgáló 「Minsusu-
gino konkantaru szenkjo」 „demokrácia alapjául
szolgáló választások”

konkarentokonkarento ◆ egyidejűegyidejű
konkarentoakuszeszukonkarentoakuszeszu ◆ egyidejűegyidejű hozzáfé-hozzáfé-
résrés
konkecukonkecu ◆ félvérfélvér ◆ vérkeveredésvérkeveredés
konkecudzsikonkecudzsi ◆ félvér gyerekfélvér gyerek
konkecudzsinkonkecudzsin ◆ félvérfélvér ◆ meszticmesztic
konkeikonkei ◆ gyökértörzsgyökértörzs ◆ rizómarizóma
konkikonki ◆ mostanimostani szezonszezon 「Konkino szumó-va
midokorogaaru.」 „A mostani szumószezon érde-
kes lesz.”

konkikonki ◆ házasulandó időszakházasulandó időszak
konkikonki ◆ jelenlegijelenlegi időszakidőszak 「Konkino
mokuhjó-o tateta.」 „Kitűztük a célt a jelenlegi
időszakra.”

konkikonki ◆ kitartáskitartás 「Maraszon-va konkiga iru.」
„A maratonfutáshoz kitartás kell.”

konkijokukonkijoku ◆ kitartóankitartóan 「Inu-o konkijoku sicu-
keta.」 „Kitartóan tanítottam a kutyát.”

konkimakekonkimake ◆ kitartás végekitartás vége
konkinitaszszurukonkinitaszszuru ◆ eladósorban vaneladósorban van
konki-okonki-o iszszuruiszszuru ◆ lemaradlemarad aa házasságrólházasságról
◆ pártábanpártában maradmarad ◆ túltúl vanvan aa házasulandóházasulandó
időszakonidőszakon
konkizujoikonkizujoi ◆ kitartókitartó
konkizujokukonkizujoku ◆ kitartóankitartóan 「Daietto-o konki-
zujoku cuzuketa.」 „Kitartóan folytattam a dié-
tát.” ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Konkizujoku benkjósi-
ta.」 „Lankadatlanul tanultam.”

konkjakukonkjaku ◆ tanácstalanságtanácstalanság
konkjokonkjo ◆ alapalap 「Szono nure ginuni-va konk-
joganai.」 „Nincs alapja a rágalmazásának.” ◆ in-in-
dokdok ◆ jogcímjogcím ◇ konkjogaarukonkjogaaru indokoltindokolt 「Ka-
reno kudzsó-va konkjogaatta.」 „Indokolt volt a
panasza.” ◇ konkjogaarukonkjogaaru megalapozottmegalapozott

「Kagakutekina konkjogaaru dzsóhó」 „tudomá-
nyosan megalapozott hír” ◇ konkjoganaikonkjoganai meg-meg-
alapozatlanalapozatlan 「Kareno sucsó-va hótekikonk-
joganai.」 „Jogilag megalapozatlan a követelése.”
◇ konkjonikonkjoni alapjánalapján 「Nani-o konkjoniszó itte-
runodeszuka?」 „Minek alapján mondja ezt?”

konkjocsikonkjocsi ◆ bázisbázis ◆ támaszponttámaszpont 「Guntai-
va simani konkjocsi-o móketa.」 „A hadsereg egy
szigetet alakított ki támaszpontjául.”

konkjodzsúbun-nakonkjodzsúbun-na ◆ megalapozottmegalapozott
konkjogaarukonkjogaaru ◆ indokoltindokolt 「Kareno kudzsó-va
konkjogaatta.」 „Indokolt volt a panasza.” ◆ jo-jo-
gosgos 「Karega hara-o taterunoni-va konkjogaat-
ta.」 „Jogos volt a felháborodása.” ◆ megalapo-megalapo-
zottzott 「Kagakutekina konkjogaaru dzsóhó」 „tu-
dományosan megalapozott hír”

konkjoganaikonkjoganai ◆ alaptalanalaptalan 「Konkjononai
hinan-o vatasini abiszeta.」 „Alaptalan vádakat
szórt a fejemre.” ◆ indokolatlanindokolatlan 「Vatasino
givaku-va konkjoganakatta.」 „Indokolatlan volt
a gyanúm.” ◆ jogtalanjogtalan 「Konkjononai jókjúdat-
ta.」 „Jogtalan követelés volt.” ◆ megalapozat-megalapozat-
lanlan 「Kareno sucsó-va hótekikonkjoganai.」 „Jo-
gilag megalapozatlan a követelése.”

konkjonikonkjoni ◆ alapjánalapján 「Nani-o konkjoniszó itte-
runodeszuka?」 „Minek alapján mondja ezt?”

konkjúkonkjú ◆ ínségínség 「Konkjúni hinsita.」 „Farkas-
szemet nézett az ínséggel” ◆ nélkülözésnélkülözés 「Ri-
szutoraszarete konkjúni ocsiitta.」 „Miután elbo-
csátották nélkülöznie kellett.” ◆ szorultságszorultság ◆

szűkölködésszűkölködés 「Szeikacu-va konkjú-o kivame-
ta.」 „Nagy szűkölködés közepette élt.”

konkjúszurukonkjúszuru ◆ nehézségeinehézségei vannakvannak 「Oka-
neni konkjúsita.」 „Anyagi nehézségei voltak.” ◇

szeikacunikonkjúszuruszeikacunikonkjúszuru meg van szorulvameg van szorulva
konkókonkó ◆ egyvelegegyveleg ◆ keveredéskeveredés ◆ kontami-kontami-
nációnáció ◆ szóalakvegyülésszóalakvegyülés ◆ szóvegyülésszóvegyülés ◆

vegyítésvegyítés ◆ vegyülésvegyülés ◇ isuzokukonkóisuzokukonkó faj-faj-
keveredéskeveredés ◇ gazokukonkógazokukonkó irodalmi-irodalmi- ésés köz-köz-
nyelvnyelv keveredésekeveredése ◇ gazokukonkónobuntaigazokukonkónobuntai
kevertkevert irodalmiirodalmi ésés köznapiköznapi stílusstílus ◇ gjo-gjo-
kuszekikonkókuszekikonkó jójó is,is, rosszrossz isis 「Kareno
szakuhin-va gjokuszekikonkóda.」 „A művei kö-
zött van jó is, és rossz is.” ◇ kjodzsicukonkókjodzsicukonkó
igazságigazság ésés hazugsághazugság keveredésekeveredése ◇ sinkjú-sinkjú-
konkókonkó régirégi ésés újúj egyvelegeegyvelege ◇ sinbucukonkósinbucukonkó
sintósintó ésés buddhizmusbuddhizmus keveredésekeveredése ◇ vakan-vakan-
konkóbunkonkóbun japán és kínai írás keverékejapán és kínai írás keveréke
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konkódanszukonkódanszu ◆ konkordanciakonkordancia ◆ szómutatószómutató

konkonkonkon ◆ kaliptrakaliptra
konkonkonkon ◆ kipp-koppkipp-kopp ◆ köhécselveköhécselve ◆ kuckuckuckuc
◆ rókavakkantásrókavakkantás ◆ vau-vauvau-vau ◇ konkontokonkonto ko-ko-
pogvapogva 「Arare-va konkonto futteita.」 „Kopogva
hullt a jégeső.” ◇ konkontokonkonto sűrűsűrű pelyhekbenpelyhekben
「Juki-va konkonto futteiru.」 „Sűrű pelyhekben
hull a hó.” ◇ konkontoszekiszurukonkontoszekiszuru köhécselköhécsel
「Kaze-o hiitekonkonto szekisiteita.」 „Megfáz-
tam, és köhécseltem.” ◇ konkontotatakukonkontotataku meg-meg-
kopogtatkopogtat 「Kabe-o konkonto tataita.」 „Meg-
kopogtattam a falat.” ◇ konkontonakukonkontonaku vak-vak-
kantkant 「Kicune-va konkonto naita.」 „A róka vak-
kantott.”

konkoncsikinokonkoncsikino ◆ istenverteistenverte 「Konokonkon-
csikino manuke jaró!」 „Te istenverte idióta!”

konkonszamakonkonszama ◆ róka komaróka koma
konkontokonkonto ◆ kopogvakopogva 「Arare-va konkonto fut-
teita.」 „Kopogva hullt a jégeső.” ◆ sűrűsűrű pely-pely-
hekbenhekben 「Juki-va konkonto futteiru.」 „Sűrű
pelyhekben hull a hó.” ◇ konkontoszekiszurukonkontoszekiszuru
köhécselköhécsel 「Kaze-o hiitekonkonto szekisiteita.」
„Megfáztam, és köhécseltem.” ◇ konkontotata-konkontotata-
kuku megkopogtatmegkopogtat 「Kabe-o konkonto tataita.」
„Megkopogtattam a falat.” ◇ konkontonakukonkontonaku
vakkantvakkant 「Kicune-va konkonto naita.」 „A róka
vakkantott.”

konkontokonkonto ◆ mélyenmélyen ◆ öntudatlanulöntudatlanul ◆ söté-söté-
tenten ◇ konkontonerukonkontoneru alszik,alszik, mintmint aa halotthalott
「Otto-va sindesimattanode-va naikato sinpai-
szuruhodokonkonto neteiru.」 „Aggodalomra ad
okot, hogy a férje úgy alszik, mint a halott.”

konkontokonkonto ◆ áradvaáradva ◆ egyre-másraegyre-másra 「Kon-
kontoaidiaga deru.」 „Egyre-másra jönnek az öt-
letei.” ◇ konkontositecukinaikonkontositecukinai végetvéget nemnem érőérő
「Hanasi-va konkontosite cukinakatta.」 „Véget
nem érő történet.” ◇ konkontovakiderukonkontovakideru bu-bu-
zogvazogva felszínrefelszínre törtör 「Mizugakonkonto vaki
deteita.」 „A víz buzogva felszínre tört.”

konkontokonkonto ◆ ismételtenismételten 「Konkonto szecume-
iszuru.」 „Ismételten elmagyaráz.” ◆ mindentmindent
megtévemegtéve 「Kimigajattakoto-va ikenai kotodato,
konkonto kodomo-o szatosita.」 „Mindent meg-
tettem, hogy rávezessem a gyereket, hogy rossz,
amit csinál.”

konkontonakukonkontonaku ◆ vakkantvakkant 「Kicune-va kon-
konto naita.」 „A róka vakkantott.”

konkontonerukonkontoneru ◆ alszik,alszik, mintmint aa halotthalott
「Otto-va sindesimattanode-va naikato sinpai-
szuruhodokonkonto neteiru.」 „Aggodalomra ad
okot, hogy a férje úgy alszik, mint a halott.”

konkontositecukinaikonkontositecukinai ◆ végetvéget nemnem érőérő
「Hanasi-va konkontosite cukinakatta.」 „Véget
nem érő történet.”

konkontoszekiszurukonkontoszekiszuru ◆ köhécselköhécsel 「Kaze-o hi-
itekonkonto szekisiteita.」 „Megfáztam, és köhé-
cseltem.”

konkontotatakukonkontotataku ◆ megkopogtatmegkopogtat 「Kabe-o
konkonto tataita.」 „Megkopogtattam a falat.”

konkontovakiderukonkontovakideru ◆ buzogvabuzogva felszínrefelszínre törtör
「Mizugakonkonto vaki deteita.」 „A víz buzogva
felszínre tört.”

konkorudanszukonkorudanszu ◆ konkordanciakonkordancia ◆ szómuta-szómuta-
tótó
konkószukonkószu ◆ csomópontcsomópont ◆ központiközponti csarnokcsarnok
◆ központi térközponti tér
konkószurukonkószuru ◆ keveredikkeveredik 「Szamazamana
bunkaga konkószuru.」 „Sokféle kultúra kevere-
dik.” ◆ vegyesvegyes 「Dzsumokuga konkószuru sin-
rin」 „erdő, vegyes fákkal”

konkukonku ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Dokuszaiszeiken-
de kokumin-va konku-o taeta.」 „A diktátor alatt
a nép tűrte a megpróbáltatásokat.” ◆ nehézségnehézség
「Naganenno konkuni naretesimatta.」 „Hozzá-
szokott a sokéves nehézségekhez.”

konkurabekonkurabe ◆ állópróbaállópróba
konkurábekonkurábe ◆ konklávékonklávé
konkurítokonkuríto ◆ betonbeton ◇ kancsúkonkurítokancsúkonkuríto télitéli
betonbeton ◇ keirjókonkurítokeirjókonkuríto könnyűbetonkönnyűbeton ◇

tekkinkonkurítotekkinkonkuríto vasbetonvasbeton 「Tekkinkonkurí-
tono tatemono-o tateta.」 „Vasbeton épületet épí-
tett.”

konkuríto-burokkukonkuríto-burokku ◆ betontömbbetontömb
konkurítodehoszószurukonkurítodehoszószuru ◆ lebetonozlebetonoz
「Hodó-o konkurítode hoszósita.」 „Lebetonoz-
tam a járdát.”

konkurítodekatamerukonkurítodekatameru ◆ lebetonozlebetonoz 「Niva-
o konkurítode katameta.」 „Lebetonoztuk az ud-
vart.”

konkurítomikiszákonkurítomikiszá ◆ betonkeverőbetonkeverő
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konkurítonobeikonkurítonobei ◆ betonfalbetonfal
konkurítoszagjó-okonkurítoszagjó-o szuruszuru ◆ betonozbetonoz
「Súmacu-va beszszódekonkuríto szagjó-o szuru
jotei.」 „Hétvégén a nyaralóban betonozni fo-
gunk.”

konkurítoucsikonkurítoucsi ◆ betonozásbetonozás
konkurítozótatemonokonkurítozótatemono ◆ betonépületbetonépület
konkurítozumeniszurukonkurítozumeniszuru ◆ bebetonozbebetonoz 「Han-
nin-va itai-o konkuríto zumenisita.」 „A tettes be-
betonozta az áldozatát.”

konkúrukonkúru ◆ művészetiművészeti versenyverseny 「Sasinkonkú-
runi óbosita.」 „Beneveztem a fotóművészeti ver-
senyre.” ◆ versenyverseny 「Gassókonkúrude júsósi-
ta.」 „Megnyertük a kórusversenyt.” ◇ ongaku-ongaku-
konkúrukonkúru zeni versenyzeni verseny
konmakonma ◆ vesszővessző 「Szúdzsini
szanketagotonokonma-o ucu.」 „Vesszőt rak
minden harmadik számjegy elé.”

konmakekonmake ◆ kitartáskitartás végevége ◆ türelemtürelem elfo-elfo-
gyásagyása
konmakeszurukonmakeszuru ◆ beadjabeadja aa derekátderekát 「Sicukoi
sóninni konmakesite sóhin-o kattesimatta.」 „Be-
adtam a derekam a rámenős árusnak, és megvet-
tem, amit kínált.” ◆ engedenged nyomásnaknyomásnak 「Kon-
makesite sódakusita.」 „Engedtem a nyomásnak,
és beleegyeztem.” ◆ rárá leszlesz beszélvebeszélve 「Vatasi-
va kareni konmakesita.」 „Rábeszélt.”

konmeikonmei ◆ összevisszaságösszevisszaság ◆ zavarodott-zavarodott-
ságság 「Mondai-o meguru konmeigana ocuzuitei-
ru.」 „Még mindig nagy a zavarodottság a kérdést
illetően.” ◆ zűrzavarzűrzavar 「Konmei-va iszszófuka-
matta.」 „A zűrzavar mindinkább fokozódott.”

konmeidzsótaikonmeidzsótai ◆ kábulatkábulat ◆ zavarodottságzavarodottság

konmeisikonmeisi ◆ KunmingKunming
konmeiszurukonmeiszuru ◆ zavarodottzavarodott 「Kono hon-va
konmeiszuru jono nakani hikari kagajaiteiru.」
„Ez a könyv tündöklik zavarodott világunkban.”

konmókonmó ◆ gyökérszőrgyökérszőr ◆ hajszálgyökérhajszálgyökér
konmókonmó ◆ vágyakozásvágyakozás
konmoritokonmorito ◆ púposanpúposan 「Csúsasiteiru kuruma-
va ójukidekonmorito óvareteita.」 „A parkoló ko-
csikat púposan belepte a nagy hó.” ◆ sűrűnsűrűn be-be-
nővenőve

konmoritositakonmoritosita ◆ sűrűsűrű 「Simano man naka-
nikonmoritosita morigaatta.」 „A sziget közepén
volt egy sűrű erdő.”

konmószókonmószó ◆ szőrképző rétegszőrképző réteg
konmószurukonmószuru ◆ igazánigazán szeretneszeretne 「Kankjóno
kaizen-o konmósiteiru.」 „Igazán szeretném, ha
javulna a környezet.” ◆ vágyakozikvágyakozik
kon-nakon-na ◆ efféleefféle 「Kon-na hito-va sinraidek-
inai.」 „Az efféle emberekben nem lehet megbíz-
ni.” ◆ ilyenilyen 「Kon-na hana-va mitakotoganai.」
„Nem láttam még ilyen virágot!” ◆ ilyenfajtailyenfajta
「Kon-na taido-va tadasikunai.」 „Nem jó az
ilyenfajta hozzáállás.” ◆ ilyenféleilyenféle 「Kon-
nakékiga hosikatta.」 „Ilyenféle süteményt akar-
tam.” ◆ ilyesfajtailyesfajta 「Kon-na keiken-o sita.」
„Ilyesfajta tapasztalatom volt.” ◆ ilyesféleilyesféle
「Kon-na ucsini szumitai.」 „Ilyesféle lakást aka-
rok.” ◇ kon-nafúnikon-nafúni ígyígy 「Konoomocsadekon-na
fúni aszobemaszu.」 „Így lehet játszani ezzel a já-
tékkal.”

kon-nafúnikon-nafúni ◆ ígyígy 「Konoomocsadekon-na fúni
aszobemaszu.」 „Így lehet játszani ezzel a játék-
kal.”

kon-nakandzsikon-nakandzsi ◆ valami hasonlóvalami hasonló
kon-nakotodekon-nakotode ◆ emiattemiatt 「Kon-na kotode ka-
nasimanaide!」 „Ne szomorkodj emiatt!”

kon-nankon-nan ◆ bajbaj 「Szekai-va kon-nancuzukida.」
„Sok baj van a világon.” ◆ mizériamizéria 「Kjonenno
harukara kaisa-va kon-nancuzukida.」 „Múlt év
óta tart a cég mizériája.” ◆ nehézségnehézség 「Kon-
nan-o nori koeta.」 „Túltette magát a nehézsé-
gen.” ◇ ódankon-nanódankon-nan nehéznehéz átkelésátkelés
「Maraszon-no dzsikanni-va kono dóro-va
ódankon-nanninarimaszu.」 „A maraton idején
ezen az úton nehéz lesz átkelni.” ◇ kokjúkon-kokjúkon-
nannan légzésilégzési nehézségnehézség 「Kandzsa-va
kokjúkon-nanni ocsiitta.」 „A betegnek légzési
nehézségei támadtak.” ◇ zaiszeikon-nanzaiszeikon-nan anya-anya-
gigi nehézségnehézség 「Zaiszeikon-nanni ocsiitta.」
„Anyagi nehézségeim támadtak.” ◇ hokókon-hokókon-
nannan járásijárási nehézségnehézség 「Kono kandzsa-va
hokókon-nandearu.」 „A betegnek járási nehéz-
ségei vannak.”

kon-nanikon-nani ◆ ennyireennyire 「Súrigakon-nani
muzukasiito-va omovanakatta.」 „Nem gondol-
tam, hogy ennyire nehéz lesz megjavítani.”
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kon-nan-nakon-nan-na ◆ nehéznehéz 「Keizaitekikon-nanna
dzsókjóniaru.」 „Pénzügyileg nehéz helyzetben
van.”

kon-nan-norenzokukon-nan-norenzoku ◆ kálváriakálvária 「Kare-va acs-
csikocscsitarai mavasiniszarete kon-nanno ren-
zokuga cuzuiteiru.」 „Folytatódik az ide-oda kül-
dözgetett ügyfél kálváriája.”

kon-natokinikon-natokini ◆ ilyenkorilyenkor 「Kon-na tokini ta-
szuketekureru hito-va inai.」 „Ilyenkor senki sem
segít.”

kon-navakedekon-navakede ◆ ezértezért 「Kon-navakedeszu.」
„Ezért volt így.”

kon-nenkon-nen ◆ ezez évév 「Szakunenkara kon-nenni
itatte」 „múlt évtől ez évig”

kon-nendonokon-nendono ◆ ezez éviévi 「Kon-nendono
mokuhjó-o tateta.」 „Kitűztük az ez évi célt.”

kon-nicsikon-nicsi ◆ jelenjelen 「Kon-nicsito kako」 „jelen
és múlt” ◆ mai napmai nap
kon-nicsinokon-nicsino ◆ jelenlegijelenlegi 「Kon-nicsino nihon-
va sósikamondai-o kakaeteiru.」 „A jelenlegi Ja-
pán kevés születésszámmal küszködik.” ◆ maimai
「Tódzsinokonpjúta-va kon-nicsino mede miruto
idzsóni ókikatta.」 „Mai szemmel nézve az akkori
számítógépek monstrumok voltak.”

kon-nicsi-vakon-nicsi-va ◆ hellóhelló ◆ helóheló ◆ jójó napotnapot
「Minaszan, kon-nicsi-va !」 „Jó napot kívánok
mindenkinek!” ◆ szervuszszervusz 「Kon-nicsi-va ,
gokigen-ikaga?」 „Szervusz, hogy vagy?” ◆ sze-sze-
vaszvasz ◆ sziaszia 「Kon-nicsi-va to ivanaimademo
atama-o szagete kudaszai!」 „Ha nem is mondod,
hogy szia, legalább bólints!”

konnjakukonnjaku ◆ konjakukonjaku ◆ leopárdkontyvirágleopárdkontyvirág
konnjakumondókonnjakumondó ◆ zavaroszavaros kérdésekkérdések ésés vá-vá-
laszoklaszok
konnjúkonnjú ◆ belekeveredésbelekeveredés ◆ belekeverésbelekeverés
konnjúbucukonnjúbucu ◆ idegenanyagidegenanyag ◆ szennyező-szennyező-
anyaganyag
konnjúszurukonnjúszuru ◆ belekeverbelekever 「Konkurítoni
szekitanhai-o konnjúsita.」 „Belekeverte a hamut
a betonba.” ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Szúpuni jubi-
vaga konnjúsita.」 „Belekeveredett a gyűrű a le-
vesbe.” ◆ keverkever 「Tabe mononi doku-o konn-
júsita.」 „Mérget kevert az ételébe.” ◆ kevere-kevere-
dikdik 「Butano eszani ibucuga konnjúsita.」 „Ide-
gen anyag keveredett a moslékba.”

konokono ◆ ee 「Hahaojano aini hittekiszurumono-va
kono joninai.」 „Nincs e világon nagyobb szeretet,
mint egy anyáé.” ◆ ebbéliebbéli 「Kono isi-o hjóme-
isite kudaszai!」 „Kérjük, jelezze ebbéli szándé-
kát!” ◆ emeeme 「Kono taiszaku」 „eme intézkedés”
◆ ennekennek 「Kono utano kasi-o siranai.」 „Ennek
a dalnak nem ismerem a szövegét.” ◆ ezez 「Ko-
no baso-va vatasino basodeszu.」 „Ez a hely az
enyém!” ◆ pontpont 「Dósitekono vatasi-o korositai-
no?」 „Miért pont engem akarsz megölni?”

kónókónó ◆ bevonásbevonás
kónókónó ◆ hatáshatás 「Kuszurino kónó-o sirabeta.」
„Vizsgálta a gyógyszer hatását.” ◆ hatásossághatásosság
◇ kónógaarukónógaaru hatásoshatásos 「Penisirin-va ensóni
kónógaaru.」 „A penicillin hatásos a gyulladásra.”
◇ kónóganaikónóganai hatástalanhatástalan 「Kono kuszuri-va
szeibunga uszukute, kónóganai.」 „Ebben a
gyógyszerben kevés a hatóanyag, ezért hatásta-
lan.”

kónókónó ◆ utóagyutóagy
konoaidakonoaida ◆ minapminap 「Kono aidakabegami-o hari
kaeta.」 „A minap kicseréltük a tapétát.” ◆ múlt-múlt-
korkor 「Kono aidatomodacsinotokoroni itta.」 „A
múltkor elmentem a barátomhoz.” ◆ nemrégnemrég
「Kono aidagaikokuni itta.」 „Nemrég külföldön
voltam.” ◇ cuikonoaidacuikonoaida nemnem isis olyanolyan régenrégen
「Cuikono aidakattanoni, mó kovareta.」 „A nem
is olyan régen vettem, és már el is romlott.”

konoaidanikonoaidani ◆ ezalattezalatt 「Cuma-va kai mononi
dekaketa. Vatasi-va kono aidaniterebi-o micuzu-
keteita.」 „A feleségem vásárolni ment. Ezalatt én
tovább néztem a tévét.”

konobanifuszavasiikonobanifuszavasii ◆ idevalóidevaló 「Kono
hanasi-va kono banifuszavasikunai.」 „Ez a be-
széd nem idevaló.”

konobaniojondekonobaniojonde ◆ ebbenebben aa helyzetbenhelyzetben
「Kono bani ojonde aszettemo hadzsimaranai.」
„Ebben a helyzetben hiába is pánikolsz.” ◆ ilyen-ilyen-
korkor 「Kono bani ojonde ii vakeszurunoka?」
„Még ilyenkor is mentegetőzöl?”

konoba-okonoba-o karirukariru ◆ kihasználjakihasználja azaz alkalmatalkalmat
「Kono ba-o karite orei mósi agemaszu.」 „Sze-
retném kihasználni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak.”

konoba-okonoba-o karitekarite ◆ megragadvamegragadva azaz alkalmatalkalmat
「Midzsikai naijódeszuga, kono ba-o karite hóko-
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kuitasimaszu.」 „Az alkalmat megragadva lenne
egy rövid bejelentésem.”

konocuginokonocugino ◆ ezutánezután következőkövetkező 「Kono cu-
gino densa-va kjúkódeszu.」 „Az ezután követke-
ző vonat gyorsvonat.”

konocsósidekonocsóside ◆ ígyígy 「Kono csóside ganbatteku-
daszai.」 „Csak így tovább!”

konodzsigatanokonodzsigatano ◆ UU alakúalakú 「Kono dzsigata-
nomanson」 „U alakú társasház”

konodzsikan-nikonodzsikan-ni ◆ ilyenkorilyenkor 「Kono dzsikanni-
va baszuganai.」 „Ilyenkor nincs busz.”

konóekonóe ◆ ezenfelülezenfelül 「Kon-nani ucukusiinoniko-
no uenaniga hosiino?」 „Nagyon szép vagy, mit
akarsz még ezenfelül?”

konoehoheikonoehohei ◆ janicsárjanicsár
konóenaikonóenai ◆ felülmúlhatatlanfelülmúlhatatlan 「Kono uenai
jorokobi-o kandzsita.」 „Felülmúlhatatlan örö-
met éreztem.”

konóenakukonóenaku ◆ felettébbfelettébb 「Kono rjórigakono
uenaku szukida.」 „Ezt az ételt felettébb szere-
tem.” ◆ maximálisanmaximálisan 「Kareno sigotonikono
uenaku manzokusiteiru.」 „Maximálisan elége-
dett vagyok a munkájával.” ◆ szerfelettszerfelett 「Ko-
no uenai siavasze-o kandzsita.」 „Szerfelett bol-
dog voltam.”

kónógaarukónógaaru ◆ hatásoshatásos 「Penisirin-va ensóni
kónógaaru.」 „A penicillin hatásos a gyulladásra.”

kónógakikónógaki ◆ gyógyhatásgyógyhatás felsorolásafelsorolása ◆

gyógyszer-tájékoztatógyógyszer-tájékoztató
kónóganaikónóganai ◆ hatástalanhatástalan 「Kono kuszuri-va
szeibunga uszukute, kónóganai.」 „Ebben a
gyógyszerben kevés a hatóanyag, ezért hatásta-
lan.”

konogokonogo ◆ ekkor márekkor már
konogokonogo ◆ ezek utánezek után
konogorokonogoro ◆ ekkoribanekkoriban 「Karerano aiga
mebaetano-va kono korodatta.」 „Ekkoriban
bontakozott ki a szerelmük.” ◆ ekörülekörül ◆ manap-manap-
ságság 「Kono korominiszukáto-va mezurasiku-
nai.」 „Manapság nem ritka a miniszoknya.” ◆

mostanábanmostanában 「Kono gorokinoko-o joku mika-
keru.」 „Mostanában gyakran találkozom gom-
bákkal.” ◆ mostanságmostanság ◆ napjainkbannapjainkban 「Kono
goroszango sóno dzsótaiga akkasiteiru.」 „Nap-
jainkban romlott a korallzátonyok helyzete.” ◆

utóbbiutóbbi időbenidőben 「Kono gororijósaga fueteiru.」
„Az utóbbi időben megnőtt a felhasználók száma.”
◇ kjókonogorokjókonogoro mostanábanmostanában 「Kimi-o omoi
daszu kjókono gorodeszu.」 „Mostanában sok-
szor gondolok rád.”

konohakonoha ◆ falevélfalevél
konohazukukonohazuku ◆ füleskuvikfüleskuvik
konohenkonohen ◆ erreerre 「Anoreszutoran-va kono hen-
niaruhazuda.」 „Valahol erre kell lennie annak az
étteremnek.”

konohendekonohende ◆ ittitt 「Kjó-va kono hende.」 „Má-
ra itt befejezzük.”

konohen-nikonohen-ni ◆ errefeléerrefelé 「Kono henni kóen-
gaarimaszuka?」 „Van errefelé park?” ◆ ezenezen
aa környékenkörnyéken 「Kono henni kuszurija-va nai.」
„Ezen a környéken nincs patika.”

konohikonohi ◆ ezen a naponezen a napon
kónojakónoja ◆ Ámor nyilaÁmor nyila
kónojakkokónojakko ◆ szerelem rabjaszerelem rabja
konojokonojo ◆ ee világvilág 「Kono jotoano jo」 „e világ
és túlvilág” ◆ ezez aa földföld 「Kono jono tengoku」
„földi paradicsom” ◆ ezez aa világvilág 「Vakakusite-
kono jo-o szatta.」 „Fiatalon hagyta itt ezt a vilá-
got.” ◇ konojonomioszamekonojonomioszame utolsóutolsó pillantáspillantás
「Kono jono mioszameni furuszato-o hómonsi-
ta.」 „Meglátogattam a szülőföldemet, hogy egy
utolsó pillantást vessek rá.” ◇ konojo-okonojo-o mikagi-mikagi-
ruru ráunráun azaz életreéletre 「Kare-va kono jo-o mikagit-
ta.」 „Ráunt az életre.”

konojónakonojóna ◆ ilyesformailyesforma 「Konojóna kamiga-
tanisitai.」 „Ilyesforma frizurát szeretnék!”

konojónakonojóna ◆ efféleefféle 「Konojóna dzsódan-va
szukide-va arimaszen.」 „Nem szeretem az efféle
vicceket.” ◆ ilyenilyen 「Konojónakireina csó-o mita-
kotogaarimaszen.」 „Nem láttam még ilyen szép
pillangót!”

konojónakotokonojónakoto ◆ ilyesmiilyesmi 「Konojóna koto-va
mainicsiokoruvakede-va nai.」 „Nem minden nap
történik ilyesmi.”

konojónamonokonojónamono ◆ ilyesmiilyesmi
konojónikonojóni ◆ ehhezehhez hasonlóanhasonlóan 「Kono jóni
utatte kudaszai.」 „Próbálja ehhez hasonlóan el-
énekelni!” ◆ ennyireennyire 「Undósinakattanodeko-
nojóni futottekita.」 „Nem mozogtam, ezért híz-
tam el ennyire.” ◆ ilyesformánilyesformán 「Konpjútáde-
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va konojónimeszszédzsiga hjódzsiszaremaszu.」
„A számítógépen ilyesformán jelenik meg az üze-
net.” ◆ olyasformánolyasformán
konojonokonojono ◆ ee világivilági 「Júrei-va kono
jonomonode-va nai.」 „A szellem nem e világi
lény.”

konojonomioszamekonojonomioszame ◆ ebbenebben azaz életbenéletben
utoljárautoljára látáslátás 「Karetono vakareno szai, mó-
kono jono mioszameninarukamosirenaito omot-
ta.」 „Amikor elváltunk, arra gondoltam, talán
most látom utoljára ebben az életben.” ◆ utolsóutolsó
pillantáspillantás 「Kono jono mioszameni furuszato-o
hómonsita.」 „Meglátogattam a szülőföldemet,
hogy egy utolsó pillantást vessek rá.”

konojo-okonojo-o mikagirumikagiru ◆ ráunráun azaz életreéletre 「Kare-
va kono jo-o mikagitta.」 „Ráunt az életre.”

konokatakonokata ◆ elmúltelmúlt 「Godzsúnenkono kata,
akadzsizaiszeidatta.」 „Az elmúlt ötven évben
költségvetési hiány volt.” ◆ ezez azaz emberember 「Kono
kata-va daredeszuka?」 „Ki ez az ember?” ◆ mos-mos-
tanáigtanáig 「Umaretekono katahonkide okottakoto-
ganai.」 „Születésemtől mostanáig sohasem vol-
tam igazán mérges.”

konokavarinikonokavarini ◆ ehelyettehelyett
konokikainiatarikonokikainiatari ◆ alkalommalalkalommal 「Kono kika-
iniatari happjószaszeteitadakimaszu.」 „Ez alka-
lommal szeretnék bejelenteni valamit.”

konokuraikonokurai ◆ ennyiennyi 「Kono kuraide tarirude-
só.」 „Ennyi elég lesz.”

konokurainokonokuraino ◆ ekkoraekkora 「Sinsicu-va kono kura-
ino hiroszade dzsúbundeszu.」 „A hálószobának
ekkora tágasság megfelel.” ◆ ekkorkaekkorka 「Kono
kuraino kizude sinuhazuganai.」 „Ekkorka sebtől
nem fogok meghalni.” ◆ ennyiennyi 「Konokuraino-
pande tariru.」 „Ennyi kenyér elég lesz.”

kónokuszurihaocunodokukónokuszurihaocunodoku ◆ amiami azaz egyik-egyik-
nek orvosság, a másiknak méregnek orvosság, a másiknak méreg
konomacsinokonomacsino ◆ idevalósiidevalósi 「Vatasi-va kono
macsino hitode-va nai.」 „Nem vagyok idevalósi.”

konomaekonomae ◆ múltkormúltkor 「Tomodacsinikono ma-
edenvasita.」 „Múltkor telefonáltam a barátom-
nak.”

konomaenokonomaeno ◆ ezelőttiezelőtti 「Kono maeno dzsisin-
va imanojori cujokatta.」 „Az ezelőtti földrengés a
mostaninál erősebb volt.” ◆ múltmúlt 「Kore-va kono
maeno dzsugjódejarimasita.」 „Ezt a múlt órán

vettük.” ◆ múltkorimúltkori 「Kono maeno renkjúnaka-
ni kaigairjokósita.」 „A múltkori hosszú hétvégén
külföldre utaztam.”

konomamakonomama ◆ ennyibenennyiben 「Konomama
hótteokuvakeni-va ikenai.」 „Nem hagyhatjuk
ennyiben.” ◆ így,így, ahogyahogy vanvan 「Konomamada-
tokono kuni-va horobiru.」 „Ha minden így ma-
rad, ahogy van, elpusztul ez az ország.”

konomamaniszurukonomamaniszuru ◆ úgyúgy hagy,hagy, ahogyahogy vanvan
「Kono keikaku-va konomamanisita hógaiito
omotta.」 „Úgy gondoltam, jobb lesz, ha úgy ma-
rad a terv, ahogy van.”

konomasiikonomasii ◆ kedvezőkedvező 「Konomasii kotae-va
erarenakatta.」 „Nem kaptam kedvező választ.”
◆ kellemeskellemes 「Konomasii insó-o ataeru.」 „Kel-
lemes benyomást kelt.” ◆ kívánatoskívánatos 「Keiza-
iniaru teidonoinfure-va konomasii.」 „A gazda-
sághoz némi infláció kívánatos.” ◆ közkedveltközkedvelt
「Konoreszutoran-ni-va kurassiku ongakuga ko-
nomasii.」 „Ebben az étteremben közkedvelt a
klasszikus zene.” ◆ megnyerőmegnyerő 「Kare-va kono-
masii hitogaradeszu.」 „Megnyerő ember.” ◇ ko-ko-
nomasikunainomasikunai nemkívánatosnemkívánatos 「Szono kuni-va
kare-o konomasikunai dzsinbucuni siteisita.」
„Az ország nemkívánatos személynek minősítet-
te.”

konomasikunaikonomasikunai ◆ nemkívánatosnemkívánatos 「Szono
kuni-va kare-o konomasikunai dzsinbucuni siteis-
ita.」 „Az ország nemkívánatos személynek minő-
sítette.”

konomavarinikonomavarini ◆ ekörülekörül
konomedekonomede ◆ sajátsaját szememmelszememmel
「Karegamono-o nuszundano-o kono mede mi-
ta.」 „Saját szememmel láttam, hogy lopott.”

konomikonomi ◆ ízlésízlés 「Okonomiderézun-o iretemoi-
ideszu.」 „Ízlés szerint tehetünk bele mazsolát is.”
◆ tetszéstetszés 「Konokonpjútá-va konomini ódzsite
kakucsódekiru.」 „Ez a számítógép tetszés szerint
bővíthető.” ◆ zsánerzsáner 「Kare-va vatasino
konomide-va nai.」 „Ő nem a zsánerem.” ◇ oko-oko-
nominomi ízlésízlés 「Okonomide adzsicukesite kuda-
szai.」 „Ízlésünk szerint fűszerezzük!” ◇ okono-okono-
mimi kedvkedv 「Okonomino kamigata-o erande kuda-
szai.」 „Kedve szerint válasszon frizurát!” ◇ oko-oko-
nominomi tetszéstetszés 「Iszunorikurainingu kakudo-va
okonomi sidaideszu.」 „Tetszés szerinti szögben
dönthetjük hátra a széket.” ◇ konominomuzuka-konominomuzuka-
siisii finnyásfinnyás
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konomigauruszaikonomigauruszai ◆ finnyásfinnyás 「Ane-va konom-
igauruszakute becuno rjóri-o tabeta.」 „A nővé-
rem finnyás, ezért ő mást evett.” ◆ finnyáskodikfinnyáskodik
「Kanodzso-va rjórino konomigauruszai.」 „Az a
nő finnyáskodik.” ◆ válogatósválogatós 「Kare-va dzs-
oszeino konomigauruszai.」 „Nagyon válogatós a
nőkben.”

konominiódzsitekonominiódzsite ◆ ízlésízlés szerintszerint 「Konomini
ódzsite csómirjó-o kakemasó!」 „Ízlés szerint íze-
sítsük az ételt!”

konominomuzukasiikonominomuzukasii ◆ finnyásfinnyás
kónomonokónomono ◆ savanyúságsavanyúság
konomukonomu ◆ kedvelkedvel 「Szupócujori benkjó-o kono-
mu.」 „A sporthoz képest jobban kedveli a tanu-
lást.” ◆ tetsziktetszik 「Konomuto konomazarutoni
kakavarazukono sigoto-o jaranakerebanaranai.」
„Ha tetszik, ha nem, ezt a munkát el kell végez-
ned!”

kononaikononai ◆ gyermektelengyermektelen 「Kononai fúfu」
„gyermektelen házaspár”

kononakakarakononakakara ◆ ebbőlebből
konondekononde ◆ előszeretettelelőszeretettel 「Kono macsino
dzsúmin-va kononde szakana-o taberu.」 „Ebben
a faluban előszeretettel fogyasztanak halat.”

konoojanisitekonokoarikonoojanisitekonokoari ◆ almaalma nemnem esikesik
messze a fájátólmessze a fájától
konoókiszanokonoókiszano ◆ ekkoraekkora 「Kono ókiszano
szakana-o cutta.」 „Ekkora halat fogtam.” ◇ csó-csó-
dokonoókiszanodokonoókiszano ugyanekkoraugyanekkora 「Csódokono
ókiszanonedzsi-o szagasiteiru.」 „Ugyanekkora
csavart keresek.”

konorijúdekonorijúde ◆ emiattemiatt ◆ ettőlettől ◆ ezértezért
konoszaikonoszai ◆ ekkorekkor 「Kono szaicsúisitaikoto-va
cugino tendeszu.」 „Ekkor a következőkre kell fi-
gyelnünk.” ◆ kihasználjakihasználja azaz alkalmatalkalmat 「Kono
szaimacsigai-o naosimasó.」 „Használjuk ki az al-
kalmat, és javítsuk ki a hibákat!”

konoszaidakarakonoszaidakara ◆ mostmost mármár 「Kono szaida-
kara itteoku.」 „Most már nem hallgatok tovább.”

konoszakikonoszaki ◆ előtteelőtte 「Kono szaki, kábuga cu-
zukimaszu.」 „Kanyargós az út előttünk.”

konoszakinikonoszakini ◆ előreelőre azaz útonúton 「Kono szakini-
reszutorangaarimaszu.」 „Előre az úton van egy
étterem.”

konoszecukonoszecu ◆ mostanábanmostanában

konoszecunokonoszecuno ◆ maimai 「Kono szecuno
vakamono-va ne.」 „Ilyenek ezek a mai fiatalok.”

kónószurukónószuru ◆ bevonbevon 「Kokki-o kónósita.」 „Be-
vonták a nemzeti zászlót.”

kónószurukónószuru ◆ később fizetkésőbb fizet
konotabikonotabi ◆ ezez alkalommalalkalommal 「Kono tabi-va va-
tasinotameni arigatógozaimaszu.」 „Ez alkalom-
mal szeretnék köszönetet mondani mindazért,
amit értem tettek.” ◆ ezennelezennel 「Kono tabikek-
konszurukotoninarimasita.」 „Ezennel bejelen-
tem, hogy megnősülök.” ◆ igazánigazán 「Kono tabi-
va oszevaninarimasita.」 „Igazán hálás vagyok a
vendéglátásért.”

konotamekonotame ◆ ezértezért 「Takuszan amega fut-
ta.Konotame kavaga zószuisita.」 „Sokat esett,
ezért megduzzadtak a folyók.”

konotamenikonotameni ◆ ezértezért 「Konotameni ganbattei-
ru.」 „Ezért igyekszik.”

konotokikonotoki ◆ ekkorekkor
konotokimadekonotokimade ◆ ekkorraekkorra
konotokoronokonotokorono ◆ jelenlegijelenlegi 「Konotokorono
szekaidzsószei-va kinikakaru.」 „A jelenlegi világ-
helyzet aggasztó.”

kónotorikónotori ◆ feketecsőrű gólyafeketecsőrű gólya ◆ gólyagólya
konozamadakonozamada ◆ ígyígy jártamjártam 「Kógaku-o tódzsi-
tanonikonozamada.」 „A nagy befektetés ellené-
re, így jártam.” ◆ lám, hogy jártamlám, hogy jártam
konpakonpa ◆ bulibuli ◆ összejövetelösszejövetel
「Sinnjúszeinotamenokonpa-o hiraita.」 „Össze-
jövetelt szerveztünk a friss diákoknak.” ◇ oida-oida-
sikonpasikonpa búcsúpartibúcsúparti ◇ sinkankonpasinkankonpa gólya-gólya-
bálbál ◇ sinnjúszeikangeikonpasinnjúszeikangeikonpa gólyabálgólyabál
konpaikonpai ◆ kimerültségkimerültség ◇ hirókonpaihirókonpai haláloshalálos
kimerültségkimerültség
konpairuszurukonpairuszuru ◆ fordítfordít 「Puroguramu-o kon-
pairusita.」 „Fordítottam a programot.”

konpaiszurukonpaiszuru ◆ kimerültkimerült
konpakutokonpakuto ◆ kiskis méretűméretű 「Konpakuto-ká」
„kis méretű autó” ◆ szépítkezőszépítkező készletkészlet ◆

szépítkező szettszépítkező szett ◆ zsebtükörzsebtükör
konpakutodiszukukonpakutodiszuku ◆ kompaktlemezkompaktlemez
konpakutonakonpakutona ◆ kicsikicsi ésés praktikuspraktikus 「Kon-
pakutona ie」 „kicsi és praktikus lakás” ◆ kiskis
méretűméretű 「Konpakutona kasicuki」 „kis méretű
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párásítógép” ◆ kompaktkompakt 「Konpakutona iszu」
„kompakt szék”

konpankonpan ◆ ez alkalommalez alkalommal ◆ ezúttalezúttal
konpanionkonpanion ◆ hoszteszhosztesz ◆ kézikönyvkézikönyv ◆ kísé-kísé-
retret ◆ társtárs ◇ ibento-konpanionibento-konpanion rendezvé-rendezvé-
nyesnyes modellmodell ◇ ibento-konpanionibento-konpanion bemutatóbemutató
hölgyhölgy ◇ redizu-konpanionredizu-konpanion társalkodónőtársalkodónő
konpan-nokonpan-no ◆ jelenlegijelenlegi 「Konpanno
kennicuite-va hiki cuzuki dzsóhó-o kókaiszuru jo-
teideszu.」 „A jelenlegi ügyről folyamatosan tájé-
koztatni fogunk mindenkit.”

konparétákonparétá ◆ komparátorkomparátor
konpaszukonpaszu ◆ iránytűiránytű 「Konpaszude hógaku-o
sitta.」 „Iránytűvel tájékozódtam.” ◆ körzőkörző
「Konpaszude daisószamazamana en-o kaku.」
„A körzővel kis- és nagy köröket rajzol.” ◆ lépés-lépés-
nagyságnagyság
konpaszuganagaikonpaszuganagai ◆ nyakiglábnyakigláb
konpaszusokubucukonpaszusokubucu ◆ kompasznövénykompasznövény ◆ tá-tá-
joló növényjoló növény
konpaszuzakonpaszuza ◆ KörzőKörző
konpátokonpáto ◆ fülkefülke
konpátomentokonpátomento ◆ bokszboksz ◆ fülkefülke
konpekonpe ◆ golfversenygolfverseny ◆ tervpályázattervpályázat
「Kencsikuka-va konpeni óbosita.」 „Az építész
benevezett egy tervpályázatra.” ◆ versenyverseny
konpeitókonpeitó ◆ csillagcukorcsillagcukor
konpekikonpeki ◆ azúrkékazúrkék
konpikonpi ◆ gyökérburokgyökérburok
konpjútakonpjúta ◆ számítógépszámítógép ◇ hoszutokonpjútahoszutokonpjúta
gazdagépgazdagép
konpjútákonpjútá ◆ komputerkomputer ◆ számítógépszámítógép ◇

anarogu-konpjútáanarogu-konpjútá analóganalóg számítógépszámítógép ◇

dedzsitaru-konpjútádedzsitaru-konpjútá digitálisdigitális számítógépszámítógép
◇ pászonaru-konpjútápászonaru-konpjútá személyiszemélyi számító-számító-
gépgép ◇ pámutoppu-konpjútápámutoppu-konpjútá palmtoppalmtop számí-számí-
tógéptógép ◇ hoszutokonpjútáhoszutokonpjútá gazdagépgazdagép
konpjútáanimekonpjútáanime ◆ számítógépes animációszámítógépes animáció
konpjútá-animésonkonpjútá-animéson ◆ számítógépesszámítógépes animá-animá-
cióció
konpjútadanszószacueikonpjútadanszószacuei ◆ komputertomo-komputertomo-
gráfiagráfia
konpjútá-gémukonpjútá-gému ◆ számítógépes játékszámítógépes játék
konpjútágengokonpjútágengo ◆ programozási nyelvprogramozási nyelv

konpjútá-gurafikuszukonpjútá-gurafikuszu ◆ számítógépesszámítógépes gra-gra-
fikafika
konpjútájógokonpjútájógo ◆ számítástechnikaiszámítástechnikai szakki-szakki-
fejezésfejezés
konpjútakagakukonpjútakagaku ◆ számítástechnikaszámítástechnika
konpjútakasitakonpjútakasita ◆ gépesítettgépesített ◆ számítógé-számítógé-
pespes ◆ számítógépesítettszámítógépesített
konpjútákasitakonpjútákasita ◆ számítógépesszámítógépes
konpjútáotakukonpjútáotaku ◆ számítógépbuziszámítógépbuzi
konpjútá-riterasíkonpjútá-riterasí ◆ hozzáértéshozzáértés aa számí-számí-
tástechnikáhoztástechnikához
konpjútá-siszutemukonpjútá-siszutemu ◆ számítógépesszámítógépes rend-rend-
szerszer
konpjútászaienszukonpjútászaienszu ◆ számítógéptudományszámítógéptudomány

konpjútá-szekjuritíkonpjútá-szekjurití ◆ számítógépesszámítógépes biz-biz-
tonságtonság
konpjútá-szofutokonpjútá-szofuto ◆ számítópépszoftverszámítópépszoftver
konpjútászofutoveakonpjútászofutovea ◆ számítópépszoft-számítópépszoft-
verver
konpjútaviruszukonpjútaviruszu ◆ számítógépes vírusszámítógépes vírus
konpjútá-viruszukonpjútá-viruszu ◆ számítógépes vírusszámítógépes vírus
konpjútingukonpjútingu ◆ informatikainformatika ◆ számítás-számítás-
technikatechnika ◇ kuraudo-konpjútingukuraudo-konpjútingu felhőin-felhőin-
formatikaformatika
konpokonpo ◆ komponenskomponens ◆ mini hifitoronymini hifitorony
konpókonpó ◆ csomagoláscsomagolás ◆ dobozolásdobozolás
konpodzsittokonpodzsitto ◆ kompozitkompozit
konpodzsitto-bideokonpodzsitto-bideo ◆ kompozitkompozit videovideo
「Konpodzsittobideo njúrjoku」 „kompozit vide-
obemenet”

konpodzsitto-indekkuszukonpodzsitto-indekkuszu ◆ kompozitkompozit indexindex

konponkonpon ◆ alapalap 「Konponkara eigo-o benkjósi
naosita.」 „Az alapoktól kezdtem újra az angolt.”
◆ alapgondolatalapgondolat 「Kono súkjóno konpon-va
nandeszuka?」 „Mi az alapgondolata ennek a val-
lásnak?” ◆ gyökérgyökér 「Mondaino konpon-va bec-
unotokoroniaru.」 „A probléma gyökere másban
keresendő.” ◆ tőtő 「Szubeteno súkjóno konpon-
va onadzsideszu.」 „Minden vallás egy tőről fa-
kad.”

konponcsúdzsukonponcsúdzsu ◆ Múlamadhjamaka kárikáMúlamadhjamaka káriká
konpónentokonpónento ◆ komponenskomponens
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konpónentoszutereokonpónentoszutereo ◆ hifitoronyhifitorony
konponkarakonponkara ◆ alapjaibanalapjaiban 「Kangae kataga
konponkara csigau.」 „Alapjaiban különbözik a
gondolkodása.”

konponmondaikonponmondai ◆ alapproblémaalapprobléma
konponsiszókonponsiszó ◆ alapeszmealapeszme
konponsugisakonponsugisa ◆ fundamentalistafundamentalista
konponszeisinkonponszeisin ◆ alapeszmealapeszme 「Kenpóno kon-
ponszeisin」 „alkotmány alapeszméje”

konpontekinakonpontekina ◆ alapvetőalapvető 「Kono szeihinni-
va konpontekina mondaigaaru.」 „A terméknek
van egy alapvető problémája.” ◆ gyökeresgyökeres ◆ lé-lé-
nyegesnyeges 「Hóricuno konpontekina kaiszei-o oko-
natta.」 „Lényeges változások voltak a jogban.”
◆ radikálisradikális 「Konpontekina kaizenga hicujó-
deszu.」 „Radikális változtatásokra van szükség.”

konpontekinikonpontekini ◆ alapjábanalapjában ◆ alapjaibanalapjaiban
「Kjóiku-va konpontekini kavarimaszu.」 „Alap-
jaiban változik meg a oktatás.” ◆ alapvetőenalapvetően
「Sigotoni taisiteno kangae kata-o konpontekini
kaeta.」 „Alapvetően változtatta meg a munkáról
alkotott elképzelésünket.” ◆ gyökeresengyökeresen 「Ko-
no dekigoto-va kareno dzsinszei-o konpontekini
kaeta.」 „Ez az esemény gyökeresen megváltoz-
tatta az életét.” ◆ lényegesenlényegesen 「Eigoto nihongo-
va konpontekini csigau.」 „Az angol és a japán
nyelv lényegesen eltér egymástól.” ◆ radikálisanradikálisan

konpószurukonpószuru ◆ csomagolcsomagol 「Vare mono-o
kansózai-o cukattedanbórude konpósita.」 „A tö-
rékeny cikket puha anyaggal dobozba csomagol-
tam.” ◆ dobozoldobozol 「Sóhin-o haitacudekirujóni
konpósita.」 „Dobozoltuk az árut, hogy kiszállít-
hassuk.”

konposzutokonposzuto ◆ komposztkomposzt
kónpotádzsukónpotádzsu ◆ kukoricakrémleveskukoricakrémleves
konpótokonpóto ◆ kompótkompót
konpózaikonpózai ◆ csomagolóanyagcsomagolóanyag
konpuraianszukonpuraianszu ◆ megfelelésmegfelelés ◆ teljesítésteljesítés
konpurekkuszukonpurekkuszu ◆ kisebbrendűségikisebbrendűségi érzésérzés ◆

komplexuskomplexus ◇ sinderera-konpurekkuszusinderera-konpurekkuszu
Hamupipőke-komplexusHamupipőke-komplexus ◇ mazákonpurekku-mazákonpurekku-
szuszu anyakomplexusanyakomplexus
konpurementarídíenuékonpurementarídíenué ◆ komplementerkomplementer
DNSDNS

konpureszszákonpureszszá ◆ kompresszorkompresszor
konpuripeákonpuripeá ◆ komplementerkomplementer párpár ◇ to-to-
randzsiszutakonpuripeárandzsiszutakonpuripeá komplementerkomplementer
tranzisztorpártranzisztorpár
konrankonran ◆ fejetlenségfejetlenség ◆ káoszkáosz ◆ keveredéskeveredés
◆ zavarzavar ◆ zűrzűr ◇ daikonrandaikonran nagynagy fejetlen-fejetlen-
ségség 「Kaigidzsó-va daikonranni ocsiitta.」 „Az
ülésteremben nagy fejetlenség támadt.”

konrandzsótaikonrandzsótai ◆ kaotikuskaotikus állapotállapot
「Kokunai-va konrandzsótaida.」 „Az országban
kaotikus állapotok uralkodnak.”

konransitekonransite ◆ zavarodottanzavarodottan
konranszaszerukonranszaszeru ◆ bolygatbolygat ◆ összezavarösszezavar
「Okasina tenkiga szakura-o konranszaszeta.」
„Összezavarta a cseresznyefákat a furcsa időjá-
rás.”

konranszurukonranszuru ◆ akadozikakadozik 「Szaigaidzsinado-va
tokuni dzsóhóga konransiteiru.」 „Különösen ka-
tasztrófák esetén, akadoznak a hírek.” ◆ ellent-ellent-
mondásosmondásos 「Dzsóhóga konransiteiru.」 „Ellent-
mondásos hírek érkeznek.” ◆ felborulfelborul 「Dzsi-
kogenbade kócúga konransiteiru.」 „A baleset he-
lyén felborult a közlekedés.” ◆ összezavarodikösszezavarodik
「Iroirona kaitóde kanpekini konransitesimat-
ta.」 „Teljesen összezavarodtam a sokféle válasz-
tól.” ◇ atamagakonranszuruatamagakonranszuru összezavaro-összezavaro-
dikdik 「Konpjútáde atamaga konransiteiru.」 „A
számítógéptől összezavarodok.” ◇ atamagakon-atamagakon-
ranszururanszuru nemnem tudjatudja holhol álláll aa fejefeje 「Iszogas-
iszugite atamaga konransiteiru.」 „Nagyon sok a
munkám, azt sem tudom, hol áll a fejem.”

konreikonrei ◆ menyegzőmenyegző ◆ násznász
konreicsódohinkonreicsódohin ◆ kelengyekelengye
konreiisókonreiisó ◆ esküvői ruhaesküvői ruha
konreikjakukonreikjaku ◆ násznépnásznép
konreinogikonreinogi ◆ menyegzőmenyegző
konrinzaikonrinzai ◆ mégmég egyszeregyszer sohasoha
「Konrinzaianatato-va torihikisinai.」 „Soha
nem fogok veled üzletelni még egyszer.”

konrjúkonrjú ◆ templomépítéstemplomépítés
konrjúkonrjú ◆ gyökérgümőgyökérgümő
konrjúkinkonrjúkin ◆ gyökérgümő-baktériumgyökérgümő-baktérium
konrjúszurukonrjúszuru ◆ építépít 「Kokka-o konrjúszuru.」
„Országot épít.” ◆ felépítfelépít 「Otera-o konrjúszu-
ru.」 „Felépíti a templomot.”
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konrokonro ◆ gázfőzőgázfőző ◆ rezsórezsó ◆ tűzhelytűzhely ◇ ga-ga-
szukonroszukonro gáztűzhelygáztűzhely ◇ kaszettokonrokaszettokonro
gázfőzőgázfőző ◇ szekitankonroszekitankonro sparhertsparhert ◇ den-den-
kikonrokikonro villanyrezsóvillanyrezsó
konserudzsukonserudzsu ◆ londinerlondiner
konsinkonsin ◆ egészegész testtest ◆ testtest mindenminden részerésze
「Konsinno dorjoku-o furi sibotta.」 „Teste min-
den erejét összeszedte.” ◇ konsin-nocsikarakonsin-nocsikara
mindenminden erőerő 「Konsinno csikara-o
kometedanberu-o mocsi ageta.」 „Minden erő-
met összeszedve felemeltem a súlyzót.”

konsinkonsin ◆ interferenciainterferencia ◆ vételivételi zavarzavar
「Konsinde tanpahószó-va kikinikukatta.」 „A
vételi zavarok miatt rosszul lehetett hallani a rö-
vidhullámú adást.”

konsinkonsin ◆ barátságbarátság 「Daigakuno kjújúto
konsin-o fukameta.」 „Elmélyítettem a barátsá-
gunkat a régi évfolyamtársammal.”

konsinkaikonsinkai ◆ barátibaráti összejövetelösszejövetel 「Konsin-
kaiga hirakareta.」 „Baráti összejövetelt szervez-
tek.” ◆ kötetlenkötetlen összejövetelösszejövetel ◆ társastársas
összejövetelösszejövetel
konsin-nokonsin-no ◆ emberfelettiemberfeletti 「Konsinno szaku-
hin.」 „Emberfeletti alkotás.”

konsin-nocsikarakonsin-nocsikara ◆ mindenminden erőerő 「Konsinno
csikara-o kometedanberu-o mocsi ageta.」 „Min-
den erőmet összeszedve felemeltem a súlyzót.”

kón-siroppukón-siroppu ◆ kukoricaszirupkukoricaszirup
konsókonsó ◆ kevert tüzeléskevert tüzelés ◆ vegyes tüzelésvegyes tüzelés
konsókonsó ◆ gyökérhüvelygyökérhüvely
konsóhandótaikonsóhandótai ◆ vegyeskristályosvegyeskristályos félve-félve-
zetőzető
konsokukonsoku ◆ vegyes gabonák fogyasztásavegyes gabonák fogyasztása
konsúkonsú ◆ ezenezen aa hétenhéten 「Konsú-va iszogasii.」
„Ezen a héten elfoglalt vagyok.”

konsúkonsú ◆ most ősszelmost ősszel
konsúcsúnikonsúcsúni ◆ hétenhéten belülbelül ◆ héthét folyamánfolyamán
「Kono sigoto-o konsúcsúni ovaraszetai.」 „Ezt a
munkát a hét folyamán be akarom fejezni.”

konsugokonsugo ◆ hibridhibrid szóösszetételszóösszetétel ◆ össze-össze-
tetttett szószó különbözőkülönböző nyelvekbőlnyelvekből ◆ vegyesvegyes
szóösszetételszóösszetétel
konsúmacukonsúmacu ◆ e hétvégee hétvége
konsunkonsun ◆ mostmost tavasszaltavasszal 「Konsunhajarino
kamigata」 „most tavasszal divatos hajviselet”

konsúnokonsúno ◆ ee hetiheti 「Konsúno tenki」 „e heti
időjárás”

konszaikonszai ◆ vegyesvegyes rakományrakomány ◇ kakjakukon-kakjakukon-
szairessaszairessa teherszállító személyvonatteherszállító személyvonat
konszaikonszai ◆ gumósgumós növénynövény ◆ gumósgumós termé-termé-
nyeknyek
konszaijuszókonszaijuszó ◆ gyűjtőszállításgyűjtőszállítás
konszaikamocukonszaikamocu ◆ gyűjtőrakománygyűjtőrakomány
konszairuikonszairui ◆ gumós terményekgumós termények
konszarutantokonszarutanto ◆ konzultánskonzultáns ◆ tanácsadótanácsadó
「Keieikonszarutanto」 „üzletvezetési tanácsadó”

konszarutingukonszarutingu ◆ konzultáláskonzultálás ◆ tanács-tanács-
adásadás
konszarutingu-fámukonszarutingu-fámu ◆ tanácsadótanácsadó vállalatvállalat
◇ dokuricukeikonszarutingu-fámudokuricukeikonszarutingu-fámu függet-függet-
len tanácsadó vállalatlen tanácsadó vállalat
konszátínakonszátína ◆ hatszögletű harmonikahatszögletű harmonika
konszátokonszáto ◆ hangversenyhangverseny ◆ koncertkoncert
「Ókeszutora-va konszáto-o hiraita.」 „A zenekar
koncertet adott.” ◇ dzsointo-konszátodzsointo-konszáto közösközös
koncertkoncert ◇ csarití-konszátocsarití-konszáto jótékonyságijótékonysági
koncertkoncert ◇ heivakinenkonszátoheivakinenkonszáto békekon-békekon-
certcert ◇ poppuszu-konszátopoppuszu-konszáto popkoncertpopkoncert ◇

jagaikonszátojagaikonszáto szabadtériszabadtéri koncertkoncert ◇

raibu-konszátoraibu-konszáto élő koncertélő koncert
konszáto-cuakonszáto-cua ◆ koncertturnékoncertturné
konszáto-csikettokonszáto-csiketto ◆ koncertjegykoncertjegy
konszáto-hórukonszáto-hóru ◆ hangversenyteremhangversenyterem ◆ kon-kon-
certteremcertterem
konszáto-maszutákonszáto-maszutá ◆ hangversenymesterhangversenymester ◆

koncertmesterkoncertmester
konszáto-picscsikonszáto-picscsi ◆ kamarahangkamarahang ◆ zeneizenei
normálhangnormálhang
konszátorokuonkonszátorokuon ◆ koncertfelvételkoncertfelvétel
konszecukonszecu ◆ gondossággondosság
konszecunakonszecuna ◆ barátságosbarátságos 「Konszecuna teg-
ami」 „barátságos levél” ◆ gondosgondos 「Konsze-
cuna gosidó-o arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm
a gondos útmutatást!” ◆ részletesrészletes 「Konsze-
cuna szecumei-o sita.」 „Részletes magyarázatot
adott.”

konszecunikonszecuni ◆ gondosangondosan 「Ikura konszecuni
szecumeiszaretemo vakaranakatta.」 „Bármilyen
gondosan is magyarázták, nem értettem.”

konszeikonszei ◆ vegyes növésvegyes növés
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konszeikonszei ◆ folyamodványfolyamodvány
konszeikonszei ◆ hibridhibrid 「Konszeigo」 „hibrid szó”
◆ hibridizációhibridizáció ◆ keverékkeverék 「Konszeigaszu」
„gázkeverék” ◆ kontaminációkontamináció ◆ szóalakve-szóalakve-
gyülésgyülés ◆ szóvegyülésszóvegyülés ◆ vegyesvegyes összetételösszetétel
◆ vegyítésvegyítés
konszeibucukonszeibucu ◆ hibridhibrid ◆ keverékkeverék
konszeicsímukonszeicsímu ◆ vegyes csapatvegyes csapat
konszeigassókonszeigassó ◆ vegyeskaros éneklésvegyeskaros éneklés
konszeigassódankonszeigassódan ◆ vegyesvegyes karkar ◆ vegyesvegyes
kóruskórus
konszeigokonszeigo ◆ hibridhibrid szószó ◆ hibridhibrid szóössze-szóössze-
tételtétel ◆ keveréknyelvkeveréknyelv ◆ keverékszókeverékszó
konszeikikonszeiki ◆ jelenjelen századszázad 「Nidzsuh-szeiki
kóhankara konszeikinikakete kenkjúga cuzuite-
ita.」 „A huszadik század végétől jelen századun-
kig folytatták a kutatásokat.”

konszeikjógikonszeikjógi ◆ összetettösszetett versenyverseny ◆ többtöbb
részből álló versenyrészből álló verseny
konszeiszurukonszeiszuru ◆ vegyesenvegyesen nőnő 「Kono moride-
va macuto szugi-va konszeisiteiru.」 „Ebben az
erdőben vegyesen nő a cédrus és a fenyő.”

konszeiszurukonszeiszuru ◆ folyamodikfolyamodik 「Kjoka-o kon-
szeiszuru.」 „Engedélyért folyamodik.”

konszekikonszeki ◆ csökevénycsökevény 「Ningenni-va mada
sippono konszekiga nokotteiru.」 „Az emberen
még mindig megtalálható a farokcsökevény.” ◆

maradványmaradvány 「Genbade-va honeno konszekiga
hakkenszareta.」 „A helyszínen csontmaradvá-
nyokat találtak.” ◆ nyomnyom 「Kabeni dzsúdanno
konszekiga nokotteita.」 „A falon golyónyomok
voltak.”

konszekikonszeki ◆ ma estema este
konszekigenszokonszekigenszo ◆ nyomelemnyomelem
konszekikikankonszekikikan ◆ csökevényescsökevényes szervszerv ◆ el-el-
csökevényesedett szervcsökevényesedett szerv
konszenkonszen ◆ csatározáscsatározás 「Konszen-o szeisite
sóri-o oszameta.」 „Maga mögé parancsolta csa-
tározó társait, és nyert.” ◆ fejfej fejfej mellettmellett állásállás
「Kacsitennidzsúde joncsímuga narabu kon-
szen.」 „20 győzelmi ponttal 4 csapat áll fej fej
mellett.” ◆ tumultustumultus 「Góru maeno konszen-o
nuke dasita.」 „Kitört a gólvonal előtti tumultus-
ból.”

konszenkonszen ◆ áthallásáthallás 「Denvano konszen」
„másik telefonbeszélgetés áthallása” ◆ össze-össze-
visszaságvisszaság ◆ vonalak összeakadásavonalak összeakadása
konszendzsótaikonszendzsótai ◆ bizonytalanbizonytalan kimenetelkimenetel
「Szenkjo-va mada konszendzsótaida.」 „A vá-
lasztások kimenetele egyelőre bizonytalan.” ◆ za-za-
varos harci helyzetvaros harci helyzet
konszenszaszukonszenszaszu ◆ egyetértésegyetértés
「Kokuminnokonszenszaszu-o eta.」 „Megsze-
rezte a nép egyetértését.” ◆ konszenzuskonszenzus 「Kono
handan-va konszenszaszuni motozuita.」 „Ez a
döntés konszenzuson alapul.” ◇ nasonaru-nasonaru-
konszenszaszukonszenszaszu nemzeti egyetértésnemzeti egyetértés
konszenszaszuhairecukonszenszaszuhairecu ◆ konszenzuskonszenzus szek-szek-
venciavencia
konszenszurukonszenszuru ◆ összeakadösszeakad 「Denvaga kon-
szensite, otokono koega kikoeta.」 „A telefonvo-
nalak összeakadtak, és áthallatszott egy férfi
hangja.” ◆ összevisszaösszevissza beszélbeszél 「Hanasiga
konszensiteite rikaiga muzukasii.」 „Mindenki
összevissza beszélt, nehezen lehetett érteni.”

konszentokonszento ◆ dugaljdugalj ◆ dugaszolóaljzatdugaszolóaljzat ◆

konnektorkonnektor 「Puragu-o konszentoni szasita.」
„Bedugtam a dugót a konnektorba.” ◇ ászucu-ászucu-
kikonszentokikonszento földeltföldelt konnektorkonnektor ◇ infómudo-infómudo-
konszentokonszento tájékozotttájékozott beleegyezésbeleegyezés ◇

szecscsiszaretakonszentoszecscsiszaretakonszento földeltföldelt kon-kon-
nektornektor
konszentonoden-acukonszentonoden-acu ◆ hálózatihálózati feszült-feszült-
ségség 「Nihonnokonszentono den-acu-va hjaku-
borutodeszu.」 „Japánban a hálózati feszültség
100 Volt.”

konszeputokonszeputo ◆ koncepciókoncepció 「Kore-va sóene-o
konszeputonisita sóhindeszu.」 „Ennek a termék-
nek a koncepciója az energiatakarékosság.”

konszokucsúruikonszokucsúrui ◆ gyökérlábúakgyökérlábúak
konszomekonszome ◆ erőleveserőleves ◆ húsleveshúsleves
konszórukonszóru ◆ konzolkonzol
konszósiamukonszósiamu ◆ konzorciumkonzorcium ◇ junikódo-junikódo-
konszósiamukonszósiamu Unikód konzorciumUnikód konzorcium
konszuikonszui ◆ kómakóma ◆ mély alvásmély alvás
konszuidókókonszuidókó ◆ narkózisbannarkózisban lévőlévő áldozatáldozat
kirablásakirablása
konszuidzsótaikonszuidzsótai ◆ kómakóma 「Gonenburini kon-
szuidzsótaikara mezameta.」 „5 év után felébredt
a kómából.” ◆ narkózisnarkózis
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konszuisakudokonszuisakudo ◆ tudatállapottudatállapot skálájaskálája ◇

guraszugókonszuisakudoguraszugókonszuisakudo Glasgow-skálaGlasgow-skála
kón-szúpukón-szúpu ◆ kukoricaleveskukoricaleves
konszutácsikonszutácsi ◆ kukoricakeményítőkukoricakeményítő
kónszutácsikónszutácsi ◆ keményítőkeményítő ◆ kukoricakemé-kukoricakemé-
nyítőnyítő
konszutantokonszutanto ◆ állandóállandó ◆ konstanskonstans
konszutantonakonszutantona ◆ állandóállandó 「Konszutantona
haccsú-o cuzukeru.」 „Állandó megrendeléseket
ad.” ◆ egyenletesegyenletes 「Konszutantona szeicsó」
„egyenletes növekedés”

kontakutokontakuto ◆ érintkezésérintkezés
「Szekininsatokontakuto-o toru.」 „Érintkezésbe
lép a felelőssel.” ◆ kontaktlencsekontaktlencse
「Kontakuto-o cukeru.」 „Kontaktlencsét tesz
be.” ◇ fászuto-kontakutofászuto-kontakuto első érintkezéselső érintkezés
kontakuto-renzukontakuto-renzu ◆ kontaktlencsekontaktlencse ◇ kará-kará-
kontakuto-renzukontakuto-renzu színesszínes kontaktlencsekontaktlencse ◇

szofuto-kontakuto-renzuszofuto-kontakuto-renzu puhapuha kontaktlen-kontaktlen-
csecse ◇ hádo-kontakuto-renzuhádo-kontakuto-renzu keménykemény kon-kon-
taktlencsetaktlencse
kontaminésonkontaminéson ◆ alakkeveredésalakkeveredés ◆ kontami-kontami-
nációnáció ◆ szennyeződésszennyeződés
kontankontan ◆ alantasalantas szándékszándék 「Szeidzsikano
kontan-o mijabutta.」 „Rájöttem a politikus alan-
tas szándékára.” ◆ titkos tervtitkos terv
kontekonte ◆ grafitgrafit irónirón ◆ rövidrövid elbeszéléselbeszélés ◆

szövegkönyvszövegkönyv ◆ vázlatceruzavázlatceruza
konteikontei ◆ alapokalapok 「Ataracsirjóhó-va
gendaiigaku-o konteikara kucugaesita.」 „Az új
gyógymód alapjaiból forgatta ki a jelenlegi orvos-
tudományt.” ◆ gyökérgyökér 「Kodomono himanno
konteini-va sokuszeikacuno henkagaaru.」 „A
gyerekek elhízásának a gyökere az életmódválto-
zásban keresendő.”

kontekuszutokontekuszuto ◆ kontextuskontextus ◆ szövegkör-szövegkör-
nyezetnyezet 「Bunsó-o kontekuszutokara kiri hana-
sitara imiga kavarukamosirenai.」 „Megváltozhat
a mondat jelentése, ha kiragadjuk a szövegkör-
nyezetéből.”

kontenákontená ◆ konténerkonténer ◇ tankukontenatankukontena szál-szál-
lítótartálylítótartály 「Ekitaiten-
nengaszunotankukontena」 „cseppfolyósított
földgáz szállítótartálya” ◇ reitókontenáreitókontená hűtő-hűtő-
konténerkonténer
kontenakurénkontenakurén ◆ konténerdarukonténerdaru

kontenaressakontenaressa ◆ konténeres vonatkonténeres vonat
kontenasakontenasa ◆ konténeres vonatkocsikonténeres vonatkocsi
kontenaszenkontenaszen ◆ konténerhajókonténerhajó ◆ konténer-konténer-
szállító hajószállító hajó
kontenatorakkukontenatorakku ◆ konténeres kocsikonténeres kocsi
kontencukontencu ◆ tartalomtartalom
「Vebuszaitonikontencu-o cukutta.」 „A webpor-
tált feltöltötte tartalommal.”

kontentokontento ◆ tartalomtartalom ◇ rókaru-kontentorókaru-kontento
helyi tartalomhelyi tartalom
kontento-handorákontento-handorá ◆ tartalomkezelőtartalomkezelő
konteszutokonteszuto ◆ versenyverseny ◆ vetélkedővetélkedő ◇ oe-oe-
kakikonteszutokakikonteszuto gyermekrajz-versenygyermekrajz-verseny ◇ bi-bi-
dzsinkonteszutodzsinkonteszuto szépségversenyszépségverseny ◇ bjútí-bjútí-
konteszutokonteszuto szépségversenyszépségverseny ◇ fotokon-fotokon-
teszutoteszuto fotópályázatfotópályázat ◇ rósókonteszutorósókonteszuto
szavalóversenyszavalóverseny
konteszuto-okonteszuto-o szuruszuru ◆ vetélkedikvetélkedik
「Gakuszeitacsi-va sizennicuiteno
csisikinokonteszuto-o sita.」 „Természetismeret-
ből vetélkedtek a diákok.”

kontigucsizukontigucsizu ◆ kontig térképkontig térkép
kontokonto ◆ bohózatbohózat ◆ fordulatosfordulatos rövidrövid novel-novel-
lala ◆ kabaréjelenetkabaréjelenet
kontókontó ◆ ájulásájulás
kontókontó ◆ most télenmost télen
kontoiuoto-o taterukontoiuoto-o tateru ◆ koppankoppan
kontonkonton ◆ káoszkáosz 「Hitono atamano nakaniaru
konton-o szeiriszuru.」 „Eloszlatja a káoszt a fe-
jekben.” ◆ rendezetlenségrendezetlenség 「Csicudzsoto kon-
ton」 „rend és rendezetlenség” ◆ zűrzűr ◆ zűrza-zűrza-
varvar
kontontositakontontosita ◆ kaotikuskaotikus 「Szono kuni-va
izentosite kontontosita dzsótaidatta.」 „Az ország
változatlanul kaotikus állapotok voltak.” ◆ ren-ren-
dezetlendezetlen 「Kontontosita dzsókjó」 „rendezet-
len helyzet” ◆ zűrzavaroszűrzavaros 「Kontontosita jono
naka」 „zűrzavaros világ”

kontorabaszukontorabaszu ◆ bőgőbőgő ◆ nagybőgőnagybőgő
kontorarutokontoraruto ◆ mély altmély alt
kontorarutokasukontorarutokasu ◆ alt énekesalt énekes
kontorarutonokontorarutono ◆ altalt
kontoraszutokontoraszuto ◆ kontrasztkontraszt 「Kono sasin-va
kontoraszutoga tobosii.」 „Ennek a fotónak kicsi
a kontrasztja.”
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kontorórakontoróra ◆ vezérlővezérlő ◇ szabukontoróraszabukontoróra al-al-
vezérlővezérlő
kontorórákontorórá ◆ vezérlővezérlő
kontorórukontoróru ◆ irányításirányítás 「Ugokinokontoróru」
„mozgás irányítása” ◆ kontrollkontroll ◆ szabályozásszabályozás
「Onrjókontoróru」 „hangerő-szabályozás” ◆

uralkodásuralkodás 「Kandzsónokontoróru」 „uralkodás
az érzelmeken” ◆ uralomuralom 「Kuruma-o kontoróru
dekinakunatta.」 „Elvesztette az uralmat a kocsi
felett.” ◆ vezérlésvezérlés 「Fairunoakuszeszukontor-
óru」 „állomány-hozzáférés vezérlése” ◇

kontoróru-gurúpukontoróru-gurúpu kontrollcsoportkontrollcsoport
「Taisódzsikkennokontoróru-gurúpu」 „kísérlet
kontrollcsoportja” ◇ bászu-kontorórubászu-kontoróru szüle-szüle-
tésszabályozástésszabályozás ◇ maindokontorórumaindokontoróru agy-agy-
kontrollkontroll ◇ maindokontorórumaindokontoróru másmás gondola-gondola-
tainaktainak befolyásolásabefolyásolása ◇ radzsio-kontoróruradzsio-kontoróru
rádióirányításrádióirányítás
kontorórubarubukontorórubarubu ◆ vezérlőszelepvezérlőszelep
kontorórugunkontorórugun ◆ kontrollcsoportkontrollcsoport
kontoróru-gurúpukontoróru-gurúpu ◆ kontrollcsoportkontrollcsoport
「Taisódzsikkennokontoróru-gurúpu」 „kísérlet
kontrollcsoportja”

kontorórukairokontorórukairo ◆ vezérlőáramkörvezérlőáramkör
kontoróru-kíkontoróru-kí ◆ controlcontrol billentyűbillentyű ◆ vezérlő-vezérlő-
billentyűbillentyű
kontorórumodzsikontorórumodzsi ◆ vezérlő karaktervezérlő karakter
kontoróru-panerukontoróru-paneru ◆ kezelőpultkezelőpult ◆ vezérlő-vezérlő-
pultpult
kontoróru-szentákontoróru-szentá ◆ irányítóközpontirányítóközpont
kontoróruszurukontoróruszuru ◆ irányítirányít 「Kare-va robotto-
o kontorórusita.」 „Ő irányította a robotot.” ◆

kontrollálkontrollál 「Media-va hitono kangae-o kontor-
óruszuru.」 „A média kontrollálja az emberek
gondolatait.” ◆ szabályozszabályoz 「Ondo-o kontor-
óruszuru.」 „Szabályozza a hőmérsékletet.” ◆

uralkodikuralkodik 「Dzsibunno sinkei-o kontoróru de-
kiru.」 „Tudok uralkodni az idegeimen.” ◆ ve-ve-
zérelzérel 「Kono kairo-va móta-o kontoróruszuru.」
„Ez az áramkör vezérli a motort.” ◇ maindokon-maindokon-
toróruszurutoróruszuru befolyásoljabefolyásolja aa gondolataitgondolatait
「Kare-va súkjónimaindokontoróruszareteiru.」
„Ez a vallás befolyásolja a gondolatait.”

kontoróru-tavákontoróru-tavá ◆ irányítótoronyirányítótorony
kontószurukontószuru ◆ elájulelájul
konukakonuka ◆ korpakorpa ◆ rizskorparizskorpa

konukaamekonukaame ◆ esőpermetesőpermet ◆ permetező esőpermetező eső
konukaguszakonukagusza ◆ óriás tippanóriás tippan
konvakonva ◆ kötetlen beszélgetéskötetlen beszélgetés
konvakaikonvakai ◆ kötetlen összejövetelkötetlen összejövetel
konvakukonvaku ◆ megrökönyödésmegrökönyödés ◆ zavarodott-zavarodott-
ságság
konvakuszurukonvakuszuru ◆ értetlenülértetlenül fogadfogad ◆ értet-értet-
lenüllenül néznéz ◆ meghökkenmeghökken 「Szukidemonai oto-
konikiszuszarete konvakusita.」 „Meghökken-
tem, amikor egy férfi megcsókolt, pedig nem is
szeretem.” ◆ nemnem tudjatudja mitévőmitévő legyenlegyen ◆ vá-vá-
ratlanulratlanul érér 「Szofutono igaina kekkanni konva-
kusita.」 „Váratlanul ért a szoftver meglepő hi-
bája.” ◆ zavarbazavarba jönjön 「Mudzsakina sicumonni
konvakusita.」 „Zavarba jött az ártatlan kérdés-
től.”

konzacukonzacu ◆ forgatagforgatag 「Hitono konzacu」 „em-
berek forgataga” ◆ torlódástorlódás 「Dórono konzacu-
ga joszószaremaszu.」 „Az úton torlódásokra szá-
míthatunk.” ◆ túlzsúfoltságtúlzsúfoltság 「Sibuja-va man-
indensanamino konzacuda.」 „Sibuja olyan túl-
zsúfolt, mint egy vonat.” ◆ tumultustumultus 「Konzacu-
de tomodacsi-o miusinatta.」 „A tumultusban el-
vesztette a szeme előtt a barátját.” ◆ zsúfolt-zsúfolt-
ságság 「Aszano konzacu-o szakejóto hajameni de-
ta.」 „Korábban indultam, hogy elkerüljem a reg-
geli zsúfoltságot.” ◇ kócúnokonzacukócúnokonzacu torlódástorlódás
「Kócúno konzacuga joszószareteimaszu.」 „Tor-
lódások várhatók.”

konzacudzsikonzacudzsi ◆ csúcsidőcsúcsidő 「Hondóbucuen-va
konzacudzsinimo njúendekimaszu.」 „Csúcsidő-
ben is be lehet jutni az állatkertünkbe.”

konzacunopíkukonzacunopíku ◆ csúcsforgalomcsúcsforgalom ◆ utasfor-utasfor-
galom csúcsagalom csúcsa
konzacuszurukonzacuszuru ◆ torlódiktorlódik 「Dóro-va kuru-
made konzacusiteiru.」 „Az utakon torlódnak az
autók.” ◆ túlzsúfolttúlzsúfolt 「Densaga konzacusitei-
ru.」 „A vonatok túlzsúfoltak.” ◆ zsúfoltzsúfolt
「Dóro-va konzacusiteiru.」 „Az utak zsúfoltak.”

konzaisitakonzaisita ◆ vegyesvegyes 「Modzsija szúcsino kon-
zaisitadéta」 „vegyes adatok, amiben vannak be-
tűk és számok is”

konzaiszurukonzaiszuru ◆ keveredikkeveredik 「Eibunto nihon-
bunga konzaisiteiru.」 „Keverednek az angol és
japán nyelvű mondatok.” ◆ léteziklétezik együttegyütt
「Szekaini-va taszúno gengoga konzaisiteiru.」
„A világon sok nyelv létezik.” ◆ vegyülvegyül
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「Macsini-va furui dzsindzsaja atarasii dzsútaku-
ga konzaisiteiru.」 „A régi szentélyek és az új há-
zak vegyülnek a városban.” ◇ konzaisitakonzaisita ve-ve-
gyesgyes 「Modzsija szúcsino konzaisitadéta」 „ve-
gyes adatok, amiben vannak betűk és számok is”

konzecukonzecu ◆ felszámolásfelszámolás 「Osokuno konzecu」
„korrupció felszámolása” ◆ kiirtáskiirtás 「Denszenb-
jóno konzecu」 „fertőző betegségek kiirtása” ◆

megszüntetésmegszüntetés 「Insúntenno konzecu」 „ittas
vezetés megszüntetése”

konzecuszurukonzecuszuru ◆ felszámolfelszámol 「Szeifu-va osoku-
o konzecusita.」 „A kormány felszámolta a kor-
rupciót.” ◆ kiirtkiirt 「Viruszu-o konzecusita.」 „Ki-
irtották a vírust.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Bórjoku-o
konzecuszuru.」 „Megszünteti az erőszakot.”

konzenkonzen ◆ házasságházasság előttelőtt 「Konzenno tori ki-
me」 „házasság előtti megállapodás”

konzenkonzen ◆ összeolvadásösszeolvadás
konzen-ittaikonzen-ittai ◆ szervesszerves egységegység ◆ tökéle-tökéle-
tes harmóniates harmónia
konzen-ittaitonarukonzen-ittaitonaru ◆ harmonizálharmonizál 「Kaorito
konzen-ittaitonatta jutakana adzsivai.」 „Az illat-
tal harmonizáló gazdag íz.” ◆ összeolvadösszeolvad
「Szorato umi-va konzen-ittaitonatteita.」 „Az ég
és a tenger összeolvadt.” ◆ szervesszerves egységetegységet
képezképez 「Kono ie-va súito konzen-
ittaitonatteiru.」 „Ez a ház szerves egységet képez
a környezetével.”

konzenkeijakukonzenkeijaku ◆ házasságházasság előttielőtti szerző-szerző-
désdés
konzenkósókonzenkósó ◆ esküvő előtti közösülésesküvő előtti közösülés
konzurukonzuru / kondzsirukondzsiru ◆ belekeveredikbelekeveredik ◆ hoz-hoz-
zákeveredikzákeveredik ◆ keveredikkeveredik
koókoó ◆ igazodásigazodás ◆ válaszválasz 「Gimonsino ko-
óhjógen」 „kérdőszóra válasz” ◆ vonzatvonzat ◇ ko-ko-
ósiteósite reagálvareagálva ◇ koósitekoósite összhangbanösszhangban
「En-jaszuni koósite junjúhinno hanbaikakakuga
agatta.」 „A jen gyengeségével összhangban emel-
kedett az importcikkek ára.” ◇ koósitekoósite igazod-igazod-
vava 「Infureni koósite csingingaagatta.」 „Az inf-
lációhoz igazodva emelkedtek a fizetések.”

kóokóo ◆ előítéletelőítélet 「Kóono nen-o szutete
kjakkantekini kidzsi-o kaita.」 „Az előítéleteitől
megszabadulva, objektíven írta a cikket.” ◆ ked-ked-
velésvelés ésés utálatutálat ◇ kóonodzsókóonodzsó egyéniegyéni érzel-érzel-
mekmek 「Kóono dzsóde handansita.」 „Egyéni ér-
zelmek alapján döntöttem.”

kóókóó ◆ Kó-ó-korKó-ó-kor
kóocukóocu ◆ elsőelső ésés másodikmásodik ◆ megkülönbözte-megkülönbözte-
téstés ◆ osztályozásosztályozás
kóocuheikóocuhei ◆ első, második, harmadikelső, második, harmadik
kóocu-okóocu-o cukerucukeru ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Josia-
sino kóocu-va cukenikui.」 „Nehéz megkülönböz-
tetni a jót a rossztól.” ◆ osztályozosztályoz 「Kaitóno
kóocu-o cuketa.」 „Osztályoztam a dolgozatokat.”
◆ rangsorolrangsorol 「Eigani kóocu-o cuketa.」 „Rang-
soroltam a filmeket.”

koodorikoodori ◆ örömtáncörömtánc 「Koodorisite jorokobu.」
„Örömtáncot jár.”

ko-oko-o egakuegaku ◆ ívelível 「Kanatade nidzsiga ko-o
egaiteita.」 „A távolban egy szivárvány ívelt.”

kó-o kikukó-o kiku ◆ tömjént szagoltömjént szagol
koókonraikoókonrai ◆ mindenkormindenkor ◆ ősidőktől fogvaősidőktől fogva
ko-oko-o mirukotójanisikazumirukotójanisikazu ◆ szülőszülő ismeriismeri leg-leg-
jobban a gyermekétjobban a gyermekét
ko-oko-o mottesiruojanoonmottesiruojanoon ◆ sajátsaját gyermekgyermek
szülése után ébredező szülők iránti hálaszülése után ébredező szülők iránti hála
kóonkóon ◆ állandó hőmérsékletállandó hőmérséklet
kóonkóon ◆ magasmagas hanghang 「Kóonde utau.」 „Magas
hangon énekel.” ◆ szopránszoprán 「Kóonno kasu」
„szoprán énekes”

kóonkóon ◆ magas hőmérsékletmagas hőmérséklet
kóonkóon ◆ gégehanggégehang ◆ torokhangtorokhang
kóonbukóonbu ◆ magasmagas szólamszólam 「Kóonbu-o utattei-
ru.」 „Magas szólamban énekel.” ◆ szopránszoprán
kóonbukigókóonbukigó ◆ violinkulcsviolinkulcs
kóoncsúihókóoncsúihó ◆ hőségriasztáshőségriasztás
kóondekóonde ◆ magasmagas hőmérsékletenhőmérsékleten 「Kukkí-o
kóonde jaita.」 „A süteményt magas hőmérsékle-
ten sütöttem.”

kóondóbucukóondóbucu ◆ homeotermhomeoterm állatállat ◆ melegvé-melegvé-
rű állatrű állat
kóon-ikikóon-iki ◆ magasmagas hanghang 「Kóon-iki-va kiko-
enakunatta.」 „Már nem hallom a magas hango-
kat.” ◆ magas hangtartománymagas hangtartomány
koonitabirakokoonitabirako ◆ bojtorjánsalátabojtorjánsaláta
kóon-jószupíkákóon-jószupíká ◆ csipogó hangszórócsipogó hangszóró
kóonkeihókóonkeihó ◆ hőségriasztáshőségriasztás
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kóonodzsókóonodzsó ◆ egyéniegyéni érzelmekérzelmek 「Kóono dzsó-
de handansita.」 „Egyéni érzelmek alapján dön-
töttem.”

kóonszakkinkóonszakkin ◆ sterilizálássterilizálás magasmagas hőmér-hőmér-
sékletensékleten
kóonszeikóonszei ◆ homeotermiahomeotermia
kóonszókóonszó ◆ termosztáttermosztát
kóontasicukóontasicu ◆ magasmagas hőmérséklethőmérséklet ésés pára-pára-
tartalomtartalom
kóontasicukikókóontasicukikó ◆ fülledt klímafülledt klíma
kó-o okoszukó-o okoszu ◆ kéziratot írkéziratot ír
kooraszerukooraszeru ◆ fagyasztfagyaszt ◆ megfagyasztmegfagyaszt
koósitekoósite ◆ igazodvaigazodva 「Infureni koósite csing-
ingaagatta.」 „Az inflációhoz igazodva emelked-
tek a fizetések.” ◆ összhangbanösszhangban 「En-jaszuni
koósite junjúhinno hanbaikakakuga agatta.」 „A
jen gyengeségével összhangban emelkedett az im-
portcikkek ára.” ◆ reagálvareagálva
kó-o szószurukó-o szószuru ◆ eredményeseredményes ◆ hatásoshatásos
koószurukoószuru ◆ egymáshozegymáshoz szólszól ◆ válaszolgatválaszolgat
「Ondori-va tagaini koósite naiteita.」 „A kaka-
sok egymásnak válaszolgatva kukorékoltak.” ◆

visszaszólvisszaszól
kootokokootoko ◆ kis termetű emberkis termetű ember
koottakootta ◆ fagyottfagyott 「Kótta niku-o reitókokara
dasita.」 „Kivettem a fagyott húst a fagyasztóból.”

koottecunagarukoottecunagaru ◆ összefagyösszefagy 「Nihonnocu-
raraga kótte cunagatta.」 „Két jégcsap összefa-
gyott.”

koottegacsigacsininarukoottegacsigacsininaru ◆ keményrekeményre fagyfagy
「Mizuga kóttegacsigacsininatta.」 „Keményre
fagyott a víz.”

kóozakaiszecukóozakaiszecu ◆ bankszámlanyitásbankszámlanyitás
kópankópan ◆ fedélzetfedélzet
kópaszukópaszu ◆ korpuszkorpusz
koperunisiumukoperunisiumu ◆ koperníciumkopernícium
kopíkopí ◆ fénymásolásfénymásolás 「Kikaiga kovaretekopí
dekinakatta.」 „Elromlott a gép, nem tudtam
fénymásolni.” ◆ fénymásolatfénymásolat
「Ninzúbunnokopí-o totte kudaszai!」 „Készítsen
fénymásolatot, hogy mindenkinek jusson!” ◆ fo-fo-
tokópiatokópia ◆ kópiakópia ◆ másolásmásolás 「Kono
geidzsucuka-va kopígaumai.」 „Ez a művész jól
tud másolni.” ◆ másolatmásolat 「Kopítooridzsinaru-

o hikakusita.」 „Összehasonlítottam az eredetit a
másolattal.” ◆ példánypéldány 「Kopí-va icsimaisika-
arimaszen.」 „Csak egy példány van belőle.” ◇

kábonsinokopíkábonsinokopí indigósindigós másolatmásolat ◇ kará-kopíkará-kopí
színesszínes másolatmásolat ◇ fuszeikopífuszeikopí illegálisillegális máso-máso-
latlat
kopíandopészutokopíandopészuto ◆ átmásolásátmásolás 「Vápurode-
kopíandopészutosita.」 „Átmásoltam egy szöve-
get a szerkesztőben.” ◆ másolásmásolás
kopíbósikopíbósi ◆ másolásvédelemmásolásvédelem
kopígádokopígádo ◆ másolásvédelemmásolásvédelem
kopíjósikopíjósi ◆ fénymásolófénymásoló papírpapír 「A Jonkopí
jósi-o kopí kini ireta.」 „A fénymásológépbe
A4-es fénymásoló papírt tettem.” ◆ írógéppapírírógéppapír
「Kopí jósi-o csúmonszuru.」 „Írógéppapírt ren-
delünk.” ◆ papírlappapírlap
kopíkikopíki ◆ fénymásolófénymásoló ◆ fénymásológépfénymásológép
「Kopí ki-va kovareteimaszu.」 „A fénymásoló-
gép elromlott.” ◆ másológépmásológép ◆ xeroxxerox ◇ kará-kará-
kopíkikopíki színes fénymásolószínes fénymásoló
kopipekopipe ◆ átmásolásátmásolás ◆ másolásmásolás
kopipeszurukopipeszuru ◆ másolmásol 「Kare-va taninno
ronbun-o kopipesita.」 „Más értekezését másol-
ta.”

kopí-raitákopí-raitá ◆ reklámszövegíróreklámszövegíró
kopíszurukopíszuru ◆ fénymásolfénymásol 「Szono sorui-o szan-
maikopísitekudaszai.」 „Fénymásolja le ezt az
anyagot három példányban!” ◆ lemásollemásol 「Sorui-
o kopísita.」 „Lemásoltam az iratokat.” ◆ másolmásol
「Sorui-o kopísiteiru.」 „Iratokat másol.”

kopjurakopjura ◆ kapcsolóigekapcsolóige ◆ kopulakopula ◆ létigelétige
kóporétokóporéto ◆ társaságitársasági ◆ vállalativállalati
kóporéto-bankingukóporéto-bankingu ◆ céges bankoláscéges bankolás
kóporéto-gabananszukóporéto-gabananszu ◆ vállalativállalati felügye-felügye-
letlet
kóporétogabananszukóporétogabananszu ◆ vállalativállalati kormány-kormány-
zászás
kóporétogabananszu-kódokóporétogabananszu-kódo ◆ vállalatfel-vállalatfel-
ügyeleti kódügyeleti kód
kóporéto-karákóporéto-kará ◆ vállalati színvállalati szín
kóporéto-raiszenszukóporéto-raiszenszu ◆ vállalati licencvállalati licenc
koppakoppa ◆ értéktelenértéktelen dologdolog ◆ értéktelenértéktelen em-em-
berber ◆ faforgácsfaforgács 「Koppade hi-o okosita.」
„Faforgáccsal rakott tüzet.” ◆ forgácsforgács 「Kan-
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nade ki-o szotta tokitakuszan-no koppaga deki-
ta.」 „Sok forgács lett, amikor a fát gyalulta.”

koppamidzsinkoppamidzsin ◆ apró darabokapró darabok ◆ pozdorjapozdorja
koppamidzsin-ninarukoppamidzsin-ninaru ◆ pozdorjávápozdorjává töriktörik
「Sótocude kuruma-va koppamidzsinninatta.」
„Az ütközéstől a kocsi pozdorjává tört.” ◆ ripi-ripi-
tyáratyára töriktörik 「Cuirakusitaheri-va koppami-
dzsinninatta.」 „A lezuhant helikopter ripityára
tört.”

koppamidzsin-niszurukoppamidzsin-niszuru ◆ teljesenteljesen lerombollerombol
「Kareno dzsisin-o koppamidzsinnisita.」 „Telje-
sen leromboltam az önbizalmát.”

koppamidzsinszurukoppamidzsinszuru ◆ pozdorjávápozdorjává törtör 「Ki-
o hanmáde koppamidzsinnisita.」 „Kalapáccsal
pozdorjává törtem a fát.”

koppenkoppen ◆ csontdarabcsontdarab ◆ csontszilánkcsontszilánk
koppepankoppepan ◆ kiflikifli 「Gakkóno kjúsokudekoppe-
pangademasita.」 „A menzán kaptunk egy kiflit.”

koppukoppu ◆ bögrebögre ◆ pohárpohár 「Koppu ippaino mi-
zu」 „egy pohár víz” ◆ SerlegSerleg ◇ kamikoppukamikoppu
papírpohárpapírpohár ◇ garaszunokoppugaraszunokoppu üvegpohárüvegpohár ◇

hamigakikoppuhamigakikoppu fogmosó pohárfogmosó pohár
koppu-kappukoppu-kappu ◆ bögrebögre
koppuzakoppuza ◆ SerlegSerleg
kopurakopura ◆ koprakopra
kopuroszeszszakopuroszeszsza ◆ társprocesszortársprocesszor ◇ szú-szú-
csienzankopuroszeszszacsienzankopuroszeszsza matematikaimatematikai
társprocesszortársprocesszor
korakora ◆ ejnyeejnye 「Kora, júko!」 „Ejnye, Júko!”
◆ hányszorhányszor kellkell 「Kora, szavarunato ittade-
so!」 „Hányszor kell még mondanom, hogy ne
nyúlj hozzá!” ◆ mármár 「Kora, hasiruna!」 „Ne sza-
ladgálj már!” ◆ megmeg 「Kora, nansiteiruno?」 „Te
meg mit csinálsz?” ◆ nananana 「Kora, miteirujo!」
„Nana, figyelek!”

kórakóra ◆ páncélpáncél ◆ plasztronplasztron ◇ kamenokórakamenokóra
teknőspáncélteknőspáncél
kórakóra ◆ kólakóla
koraborésonkoraboréson ◆ együttműködésegyüttműködés ◆ összedol-összedol-
gozásgozás
korádzsukorádzsu ◆ kollázskollázs
koraekirenaikoraekirenai ◆ módfelettmódfelett 「Koraekirenai ka-
nasimide namida-o nagasimasita.」 „Módfelett
bús voltam, sírva fakadtam.”

koraerukoraeru ◆ elfojtelfojt 「Namida-o koraeta.」 „El-
fojtotta a könnyeit.” ◆ eltűreltűr 「Itami-o koraeta.」
„Eltűrte a fájdalmat.” ◆ elviselelvisel 「Szamusza-o
koraeta.」 „Elviselte a hideget.” ◆ kibírkibír 「Mó
szukosikoraete kudaszai!」 „Még egy kicsit bírd
ki!” ◆ megbocsátmegbocsát 「Kondodakekoraetekure!」
„Csak most az egyszer bocsáss meg!” ◆ tűrtűr 「Ha-
o kuisibatte itami-o koraeta.」 „Összeszorított
foggal tűrtem a fájdalmat.” ◆ visszafojtvisszafojt
「Ikari-o kotaeta.」 „Visszafojtotta a dühét.” ◆

visszatartvisszatart 「Njó-o taekirezuni morasitesimat-
ta.」 „Nem tudtam visszatartani a vizeletemet, és
bepisiltem.” ◇ namida-onamida-o koraerukoraeru könnyeivelkönnyeivel
küzdküzd 「Szenszóno sasinsú-o mite namida-o ko-
raeta.」 „A könnyeimmel küzdöttem a háborús
fényképalbum nézése közben.”

koraesókoraesó ◆ tűrőképességtűrőképesség 「Mada kodomoda-
kara korae só-va nai.」 „Még gyerek, ezért nincs
tűrőképessége.”

korágenkorágen ◆ kollagénkollagén
korágen-pepucsidokorágen-pepucsido ◆ kollagénpeptidkollagénpeptid
koraikorai ◆ ősidőkősidők ótaóta 「Koraijúmeina tera」 „ős-
idők óta híres templom”

kóraikórai ◆ KorjoKorjo
koraikarakoraikara ◆ ősidőkősidők ótaóta 「Kono gidzsucu-va
koraikara sirareteiru.」 „Ezt az eljárást ősidők óta
ismerik.” ◆ régtőlrégtől fogvafogva 「Kono sokubucu-
va koraikara kuszuritosite cukavareteita.」 „Ezt a
növényt régtől fogva gyógyszerként használták.”

korainokoraino ◆ ősiősi 「Kore-va koraino szeibucude-
szu.」 „Ez ősi élőlény.”

kórakukóraku ◆ kölcsönviszonykölcsönviszony
kórakukóraku ◆ kiránduláskirándulás
kórakubijorikórakubijori ◆ kirándulóidőkirándulóidő 「Kjóha ameg-
ajande kórakubijorida.」 „Ma elállt az eső, ideális
kirándulóidő van.”

kórakucsikórakucsi ◆ kirándulóhelykirándulóhely ◆ üdülőhelyüdülőhely
kórakuinsikórakuinsi ◆ zavarózavaró tényezőtényező 「Gen-in-o si-
raberu tokini, kórakuinsi-o musisita.」 „Az ok ke-
resésénél nem vette figyelembe, hogy vannak za-
varó tényezők.”

kórakukjakukórakukjaku ◆ kirándulókiránduló ◆ turistaturista ◆ üdülő-üdülő-
vendégvendég ◆ vakációzóvakációzó
koramukoramu ◆ hasábhasáb 「Kononjúszu-va ókuno sin-
bunnokoramuni keiszaiszaremasita.」 „Ez a hír
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az újságok hasábjain is megjelent.” ◆ oszloposzlop ◆

rovatrovat 「Szupócukoramu-o tantósiteiru.」 „A
sportrovatot vezeti.” ◇ szutearingu-koramuszutearingu-koramu
kormányoszlopkormányoszlop
koramuniszutokoramuniszuto ◆ rovatbarovatba íróíró ◆ rovatírórovatíró ◆

rovatvezetőrovatvezető
kórankóran ◆ KoránKorán
kórankóran ◆ megtekintésmegtekintés
korandamukorandamu ◆ korundkorund
kórangurekórangure ◆ angolkürtangolkürt
kóranohaetahitokóranohaetahito ◆ veteránveterán
kóra-okóra-o hoszuhoszu ◆ süttetisütteti aa hátáthátát 「Ohiszam-
ade kóra-o hosita.」 „Süttettem a hátam a na-
pon.”

korarerukorareru ◆ jönjön 「Nihonniicu koraretandeszu-
ka.」 „Mikor tetszett jönni japánba?”

korárukoráru ◆ zsoltárzsoltár
korasimekorasime ◆ fenyítésfenyítés ◆ megleckéztetésmegleckéztetés
「Vanpakukozó-o korasimenotameni bah--o ata-
eta.」 „Megbüntettem, hogy megleckéztessem a
csibészt.”

korasimerukorasimeru ◆ fenyítfenyít 「Hanzaisa-o korasime-
ta.」 „A bűnöst fenyítette.” ◆ leckéztetleckéztet ◆ meg-meg-
fenyítfenyít 「Ihansa-o korasimeta.」 „Megfenyítet-
ték a szabálysértőt.” ◆ megleckéztetmegleckéztet
「Itazurakko-o korasimeta.」 „Megleckéztettem
a csintalan gyereket.” ◆ ráncbaráncba szedszed 「Varui
ko-o korasimeta.」 „Ráncba szedtem a rossz gye-
reket.”

koraszukoraszu ◆ hagyjahagyja megmerevednimegmerevedni 「Kata-o
koraszanaijóni hinpanni kubi-o mavaszu.」
„Gyakran forgatom a fejem, hogy ne merevedjen
meg a nyakam.” ◆ meresztmereszt 「Kurajamide me-
o korasitemo nanimo mienakatta.」 „Hiába me-
resztette a szemem, semmit sem láttam a sötét-
ben.” ◆ összpontosítösszpontosít 「Ugokubóruni me-o ko-
rasita.」 „A mozgó golyóra összpontosította a fi-
gyelmét.” ◇ iki-oiki-o koraszukoraszu visszafojtjavisszafojtja aa lé-lé-
legzetétlegzetét 「Eizó-o iki-o korasite micumeteita.」
„Lélegzet-visszafojtva meredtem a képernyőre.” ◇

isó-oisó-o koraszukoraszu művészienművészien kigondoltkigondolt 「Isó-o
korasita sisú.」 „Művészien kigondolt hímzés.” ◇

isó-oisó-o koraszukoraszu mesterienmesterien megtervezmegtervez 「Isó-
o korasita kencsikuga migotodeszu.」 „Gyönyörű-
ek a mesterien megtervezett építészeti remekmű-
vek.” ◇ omoi-oomoi-o koraszukoraszu koncentrálkoncentrál 「Kacuta-

meni omoi-o korasita.」 „A győzelemre koncent-
ráltam.” ◇ kufú-okufú-o koraszukoraszu összeszediösszeszedi lele-lele-
ményességétményességét 「Kufú-o korasite szemai ucsini
szubeteno nimocu-o oita.」 „Összeszedtük a le-
leményességünket, hogy a kis lakásban elférjenek
a cuccaink.” ◇ sikó-osikó-o koraszukoraszu alaposanalaposan át-át-
gondolgondol 「Cuma-va kjóno kondateni sikó-o kora-
sita.」 „A feleségen alaposan átgondolta, mi le-
gyen ma a menü.” ◇ sukó-osukó-o koraszukoraszu megdol-megdol-
goztatjagoztatja aa fantáziájátfantáziáját 「Sukó-o korasita
rjóri-o cukutta.」 „Ezzel az étellel megdolgoztat-
tam a fantáziámat.” ◇ szuki-oszuki-o korasitakorasita eszté-eszté-
tikustikus 「Szuki-o korasita teien」 „esztétikus kert”
◇ szuki-oszuki-o korasitakorasita ízlésesízléses 「Szuki-o korasi-
ta heja」 „ízlésesen berendezett szoba” ◇ me-ome-o
koraszukoraszu meresztimereszti aa szemétszemét 「Kurai tokorode
me-o korasita.」 „A sötétben meresztettem a sze-
mem.”

kóraszukóraszu ◆ kóruskórus ◆ kórusműkórusmű ◆ témadallamtémadallam
korekore ◆ héhé 「Kore, macsinaszai!」 „Hé, várj!”

korekore ◆ ezez 「Kore-va nandeszuka?」 „Mi ez?”

korebakarikorebakari ◆ csakcsak ennyiennyi 「Szató-va koreba-
karisika nokotteinai.」 „Csak ennyi cukrunk ma-
radt.” ◆ csekélységcsekélység 「Korebakarino kotode na-
jamuna!」 „Ne aggódj ilyen csekélység miatt!” ◆

egyáltalánegyáltalán 「Korebakari-va dósijómonai.」
„Egyáltalán nem tehetünk semmit.” ◆ sehogyansehogyan
semsem 「Korebakari-va juruszenai.」 „Ezt seho-
gyan sem tudom megbocsátani.”

kórecukórecu ◆ szájnyílásszájnyílás
kórecukórecu ◆ hátsó sorhátsó sor
koredakekoredake ◆ csakcsak ennyiennyi 「Koredakede-va tar-
inai.」 „Csak ennyi nem lesz elég.” ◆ ennyireennyire
「Koredake kagakuga szuszundeiruto-va omova-
nakatta.」 „Nem gondoltam volna, hogy ennyire
fejlett a tudomány.”

koredekorede ◆ ezennelezennel 「Kono kenni kansitekorede
súrjódeszu.」 „Ezennel megszüntetem az eljá-
rást.” ◆ ezzelezzel 「Korede kaigi-va ovatta.」 „Ezzel
véget ért az értekezlet.” ◆ immárimmár 「Korede vata-
simo csicsiojaninatta.」 „Immár én is apa lettem.”
◆ immáronimmáron 「Korede rokuninmeno kodomo-o
unda hahaojani aimasita.」 „Meglátogattam az
immáron hatgyerekes anyát.”

koredenakanaorikoredenakanaori ◆ szent a békeszent a béke
koregurainokoreguraino ◆ ennyiennyi 「Korekuraino okanede
tarirudesó.」 „Ennyi pénz biztosan elég lesz.” ◆
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körülbelülkörülbelül 「Koreguraino ókiszano kaban-o sza-
gasiteiru.」 „Körülbelül ilyen méretű táskát kere-
sek.”

korehodokorehodo ◆ ennyireennyire 「Kono szeitógakorehodo
varuito-va omovanakatta.」 „Nem gondoltam
volna, hogy ennyire rossz ez a párt.”

korehodonokorehodono ◆ ennyiennyi 「Korehodono dorjoku-o
sitemo szeikósinai.」 „Ennyi erőfeszítés sem vezet
sikerhez.”

kóreikórei ◆ előrehaladottelőrehaladott korkor ◆ idősidős korkor 「Kór-
einotakusí untensu」 „idős korú taxisofőr”

kóreikórei ◆ állandósultállandósult hagyományhagyomány 「Kono
gjódzsi-va kóreitonatteiru.」 „Állandósult hagyo-
mányunkká vált ez a rendezvény.” ◆ állandóállandó
szokásszokás 「Kóreinijori sin-nenkai-o kaiszaisitaito
omoimaszu.」 „Állandó szokásunk szerint, meg-
nyitnám az évköszöntő összejövetelünket.” ◆ ha-ha-
gyománygyomány 「Konoibento-va kóreini sitagatte ko-
tosimo kaiszaiszuru joteideszu.」 „Hagyomá-
nyunkhoz híven, idén is megrendezzük az ese-
ményt.”

kóreikórei ◆ jójó példapélda 「Karenodaietto-va kenkóte-
kini jaszerareru kóreidearu.」 „Diétája jó példája
annak, hogy egészségesen is lefogyhatunk.”

koreidzsókoreidzsó ◆ ennélennél 「Kore idzsóno siavasze-va
nai!」 „Nincs ennél nagyobb boldogság!” ◆ ennélennél
jobbanjobban 「Kore idzsókiravaretakunai.」 „Ennél
jobban nem akarom megutáltatni magamat.” ◆

ennélennél továbbtovább 「Kore idzsómatenai.」 „Ennél
tovább nem tudok várni.”

koreidzsógamandekinaikoreidzsógamandekinai ◆ beteltbetelt aa pohárpohár
「Mókore idzsógamandekinai! Bekkjoszuru.」
„Betelt a pohár, elköltözöm!”

kóreidzsucukóreidzsucu ◆ szellemidézésszellemidézés
kóreidzsucukóreidzsucu ◆ spiritizmusspiritizmus
kóreidzsucunokaikóreidzsucunokai ◆ szeánszszeánsz
kóreidzsucusakóreidzsucusa ◆ spiritisztaspiritiszta
kóreikakóreika ◆ elöregedéselöregedés ◇ sósikóreikasósikóreika csök-csök-
kenő születések és elöregedéskenő születések és elöregedés
kóreikamondaikóreikamondai ◆ elöregedésielöregedési problémaprobléma
「Kóreikamondaiga sinkokuninattekiteimaszu.」
„A elöregedési probléma komolyra fordult.”

kóreikasakaikóreikasakai ◆ elöregedőelöregedő társadalomtársadalom ◆

öregedő társadalomöregedő társadalom

kóreikaszurukóreikaszuru ◆ elöregedikelöregedik 「Nihon-va kórei-
kasita.」 „Japán elöregedett”

kóreinokóreino ◆ hagyományoshagyományos ◆ szokásosszokásos
kóreisakóreisa ◆ idősidős 「Kóreisaga ansinsite kuraszeru
sakai-o nozomimaszu.」 „Szeretném, ha a társa-
dalom olyan lenne, hogy az idősek gondtalanul él-
hetnének.”

kóreisafukusikóreisafukusi ◆ időskori ellátásidőskori ellátás
kóreisuszszankóreisuszszan ◆ időskori szülésidőskori szülés
kóreiszaikinkóreiszaikin ◆ hidegkedvelőhidegkedvelő baktériumbaktérium ◆

pszichrofil baktériumpszichrofil baktérium
kóreiszeikóreiszei ◆ hidegkedvelőhidegkedvelő ◆ pszichrofilpszichrofil
korejorikorejori ◆ ennélennél 「Korejori rakuna sigoto-va
nai.」 „Nincs ennél könnyebb munka.”

korejoridzsótónakorejoridzsótóna ◆ különbkülönb 「Korejori dzsó-
tóna rjóri-o tabetakotogaaru.」 „Ettem már kü-
lönb ételt is.”

korejorimositakorejorimosita ◆ alábbalább 「Hikóki-va korejori-
mo sitani orita.」 „A repülő alább ereszkedett.”

korejuekorejue ◆ ennélfogvaennélfogva 「Kanszenga kakuda-
isiteimaszu.Kore juemojoosi-va csúsininarima-
szu.」 „A fertőzés terjed, ennélfogva elmarad a
rendezvény.”

korekarakorekara ◆ ezentúlezentúl 「Korekaramotto ki-o cu-
kete kudaszai.」 „Ezentúl jobban figyelj!” ◆ ez-ez-
utánután 「Korekaradónaruno?」 „Mi lesz ezután?”
◆ mostantólmostantól 「Korekaradaietto-o hadzsime-
ru.」 „Mostantól diétázni fogok.” ◆ többétöbbé
「Korekara-va zutto onakaippai tabereru.」 „So-
ha többé nem kell éheznünk!”

korekaradearukorekaradearu ◆ mostmost jönjön 「Eiga-va korekar-
adeszu.」 „Most jön a film.”

korekaraszakikorekaraszaki ◆ innétinnét 「Korekara szakinihja-
kumétoruni rjókindzsogaarimaszu.」 „Innét két-
száz méterre van a fizetőkapu.” ◆ jövőjövő 「Koreka-
ra szakino nihonno keizai」 „japán gazdaság a jö-
vőben”

korekaraszurukorekaraszuru ◆ fogfog 「Eiga-o korekara dzsóe-
isimaszu.」 „Le fogjuk vetíteni a filmet.”

korekaredearukorekaredearu ◆ mégmég csakcsak ezutánezután leszlesz
「Kono eiganoomosiroi tokoro-va korekaradea-
ru.」 „Még csak ezután jön a film érdekes része.”

korekarusiferórukorekarusiferóru ◆ kolekalciferolkolekalciferol
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korekirikorekiri ◆ ennyiennyi 「Gohan-va korekirida.」
„Csak ennyi rizs van.” ◆ nincsnincs többtöbb 「Okane-va
kore kirida.」 „Nincs több pénzem.” ◆ utoljárautoljára
「Kimi-o taszukeruno-va korekirida.」 „Most se-
gítek neked utoljára.” ◆ végevége 「Karerano naka-
va kore kirida.」 „Végen van a kapcsolatuknak.”

korekorekorekore ◆ ejnyeejnye 「Korekore, szavacscsa da-
medajo!」 „Ejnye, ezt nem szabad fogdosni!” ◆

héhé 「Korekore, abunaijo!」 „Hé, vigyázz!”

korekoszokorekoszo ◆ éppenéppen ezez 「Korekoszo, varevare-
no nozondeitakotoda.」 „Éppen ezt szerettük vol-
na!” ◆ ezez aztánaztán 「Korekoszoii kikaide-va nai-
ka.」 „Ez aztán a jó alkalom!”

korekusonkorekuson ◆ gyűjteménygyűjtemény 「Aru meiga-o
korekuson-ni kuvaeta.」 „Egy híres festményt tet-
tem a gyűjteményembe.” ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ kollek-kollek-
cióció ◇ kittekorekusonkittekorekuson bélyeggyűjteménybélyeggyűjtemény ◇

szabukorekusonszabukorekuson algyűjteményalgyűjtemény ◇ fason-fason-
korekusonkorekuson divatbemutatódivatbemutató
korekusonszurukorekusonszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Tódzsiki-o korek-
usonszuru.」 „Porcelánt gyűjt.”

korekutákorekutá ◆ gyűjtőgyűjtő 「Kare-va kittekorekutáde-
szu.」 „Bélyeggyűjtő vagyok.” ◆ kollektorkollektor
korekuto-kórukorekuto-kóru ◆ fogadófogadó félfél általáltal fizetettfizetett
híváshívás
koremadekoremade ◆ eddigeddig 「Koremadenoikiszacu-o
szecumeisita.」 „Elmeséltem az eddig történte-
ket.” ◆ eleddigeleddig ◆ ennyiennyi 「Kjóhakoremadede-
szu.」 „Ennyit mára.” ◆ ezez idáigidáig 「Koremade
dzsuncsóna kurasi-o okuttekimasita.」 „Ez idáig
baj nélkül éltem.” ◆ ezez ideigideig 「Kare-va korem-
ade nidzsúszacuamarino hon-o kaita.」 „Ez ideig
több mint 20 könyvet írt.” ◆ idáigidáig 「Koremade
sippai-o manugareta.」 „Idáig nem hibáztam.” ◆

mindeddigmindeddig 「Koremade ungajokatta.」 „Mind-
eddig szerencsém volt.” ◆ mindmind ezez ideigideig 「Kono
hóhó-va koremade fukjúsiteinai.」 „Ez a módszer
mind ez ideig nem terjedt el.”

koremijogasinikoremijogasini ◆ hivalkodóanhivalkodóan 「Atarasii
fuku-o kore mijogasini kite aruita.」 „Hivalkodó-
an sétált az új ruhájában.”

korenarinikorenarini ◆ magáhozmagához mértenmérten 「Kore-va
korenarini oisii rjórideszu.」 „Ez az étel magához
mérten finom.”

korenikoreni ◆ ehhezehhez 「Kono dzsigjóni-va amari
okanegairimaszen.」 „Ehhez a vállalkozáshoz ke-
vés tőke kell.”

korenicuitekorenicuite ◆ errőlerről ◆ eziránteziránt 「Korenicuite
otazunesitainodeszuga.」 „Eziránt szeretnék ér-
deklődni!”

korenijorutokorenijoruto ◆ eszerinteszerint 「Kono honnijoruto
kare-va tenszaidesita.」 „Eszerint a könyv szerint
zseni volt.”

korenijottekorenijotte ◆ ezáltalezáltal 「Hikui zeikinga hicu-
jóda.Korenijotte kuniga hattenszuru.」 „Alacsony
adó kell. Ezáltal fejlődik az ország.”

korenitaisitekorenitaisite ◆ eziránteziránt 「Kagaku-va idaina-
nodekoreni taisite kenkjona taido-o toru.」 „A tu-
domány magasztos, és alázattal viselkedik ez-
iránt.”

korenorenokorenoreno ◆ ennyiennyi ésés ennyiennyi 「Sukkinni-va
korekoreno dzsikangakakaru.」 „Ennyi és ennyi
időbe telik a bejárás.” ◆ ilyenilyen ésés ilyenilyen
「Mondai-va korekoreno hóhóde kaikecusita.」
„Ilyen és ilyen módon megoldottuk a problémát.”

kore-okore-o mottemotte ◆ ezennelezennel 「Kore-o motte kjóno
dzsugjó-o súrjósimaszu.」 „Ezennel befejezzük az
órát.”

kore-o szendotokore-o szendoto ◆ elkeseredettenelkeseredetten
koreppocscsikoreppocscsi ◆ csakcsak ennyiennyi 「Mizu-va kor-
eppocscsisika nokotteinai.」 „Csak ennyi vizünk
maradt.”

koreppocscsimokoreppocscsimo ◆ semennyiresemennyire 「Furarete-
mo, koreppocscsimo kanasikunakatta.」 „Amikor
itt hagyott, semennyire sem voltam szomorú.”

koreppocscsinokoreppocscsino ◆ fikarcnyifikarcnyi 「Koreppocscsi-
no dódzsómonai.」 „Fikarcnyi együttérzés sincs
benne.”

korerakorera ◆ ezekezek 「Korerano rijúkara vatasi-va te-
ianni hantaideszu.」 „Ezekből az okokból én el-
lenzem a javaslatot.”

korerakorera ◆ kolerakolera ◇ inszeikorerainszeikorera lappangólappangó
kolerakolera ◇ tonkoreratonkorera sertéskolerasertéskolera
koreradokuszokoreradokuszo ◆ koleratoxinkoleratoxin
korerakandzsakorerakandzsa ◆ kolerabetegkolerabeteg
korerakinkorerakin ◆ kolerabaciluskolerabacilus
koreratokisinkoreratokisin ◆ koleratoxinkoleratoxin
koresikinokoresikino ◆ ekkorkaekkorka 「Koresikino kizu-va ita-
kunai.」 „Egy ekkorka seb nem fáj.”

koresiszutokininkoresiszutokinin ◆ kolecisztokininkolecisztokinin
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koreszuterórukoreszuteróru ◆ koleszterinkoleszterin
「Koreszuterórunoreberu-o heikincsimade szage-
ru dorjoku-o site kudaszai.」 „Próbálja a normális
alá vinni a koleszterinszintjét!” ◇ akudamakor-akudamakor-
eszuterórueszuteróru rossz koleszterinrossz koleszterin
koretoittakoretoitta ◆ említésreemlítésre méltóméltó ◆ különösebbkülönösebb
「Kono macsi-va koretoitta tokucsóganai.」 „En-
nek a városnak nincs különösebb ismertetőjele.”
◆ rendesrendes ◆ valamirevalóvalamirevaló 「Vatasini-va koreto
itta szenmon-va nai.」 „Nincs egy valamirevaló
szakmám.”

koretoiukoretoiu ◆ említésreemlítésre méltóméltó 「Koretoiu
tokuirjóri-va nai.」 „Nincs olyan étel, amit emlí-
tésre méltóan ügyesen készítek.” ◆ érdemlegesérdemleges
「Koretoiu kószeki-va nakatta.」 „Nem ért el ér-
demleges eredményeket.” ◆ különösebbkülönösebb 「Ko-
retoiu rijúmonaku kaisa-o jameta.」 „Különösebb
ok nélkül felmondott.”

kore-vakore-va kore-vakore-va ◆ nahátnahát 「Kore-va kore-va ,
kimidzsanai!?」 „Nahát, te vagy az?”

korikori ◆ megtisztulásmegtisztulás
korikori ◆ merevedésmerevedés ◇ katakorikatakori nyakszirtme-nyakszirtme-
revedésrevedés ◇ katakorikatakori vállizom-merevedésvállizom-merevedés ◇

katakorigaszurukatakorigaszuru megmerevedikmegmerevedik aa vállizmavállizma
「Katakorisinaijóniszutorecscsiszuru.」 „Nyújtó-
gyakorlatokat végzek, hogy ne merevedjen meg a
vállizmom.”

korikori ◆ alattomosalattomos csalócsaló ◆ rókaróka ésés tanukitanuki ◆

szemfényvesztőszemfényvesztő
koríkorí ◆ skót juhászkutyaskót juhászkutya
kórikóri ◆ axiómaaxióma ◆ elfogadott igazságelfogadott igazság
kórikóri ◆ fonottfonott ládaláda ◆ útitáskaútitáska ◆ vesszőlá-vesszőlá-
dada ◇ janagigórijanagigóri fűzfavessző ládafűzfavessző láda
kórikóri ◆ hasznossághasznosság
kórikóri ◆ magasmagas kamatkamat 「Kóride okane-o kasi-
ta.」 „Magas kamatra adta a kölcsönt.” ◆ nagynagy
nyereségnyereség 「Kóri-o muszabotteiru.」 „Nagy nye-
reségre áhítozik.”

kórikóri ◆ jégjég 「Kórinasinodzsúszu-o tanonda.」
„Jég nélküli üdítőt kértem.” ◇ uszugooriuszugoori vé-vé-
kony jégkony jég ◇ kakugoorikakugoori jégkockajégkocka
koriandákoriandá ◆ korianderkoriander
kóribukurokóribukuro ◆ jeges borogatásjeges borogatás
koricukoricu ◆ elkülönüléselkülönülés ◆ elszigetelődéselszigetelődés

kóricukóricu ◆ államiállami 「Kóricugakkó」 „állami iskola”
◆ közköz 「Kore-va kóricutosokandeszu.」 „Ez egy
közkönyvtár.” ◆ közösközös létesítéslétesítés ◆ nyilvánosnyilvános

kóricukóricu ◆ magas aránymagas arány ◆ magas rátamagas ráta
kóricukóricu ◆ hatásfokhatásfok 「Hakunecudenkjú-va eru-
ídíni kurabete kóricuga hikui.」 „Az izzólámpá-
nak kicsi a hatásfoka a LED-hez képest.” ◆ ha-ha-
tékonyságtékonyság 「Kikaika-va sigotono kóricu-o age-
ta.」 „A gépesítés növelte a munka hatékonysá-
gát.” ◇ necukóricunecukóricu hőhatásfokhőhatásfok
kóricudaigakukóricudaigaku ◆ államiállami egyetemegyetem ◆ köz-köz-
egyetemegyetem
kóricugakkókóricugakkó ◆ államiállami iskolaiskola 「Kóricugakkóto
siricugakkó」 „állami iskola és magániskola”

koricugengokoricugengo ◆ izolált nyelvizolált nyelv
koricugokoricugo ◆ elszigetelőelszigetelő nyelvnyelv ◆ izolálóizoláló
nyelvnyelv
kóricuhaitókóricuhaitó ◆ magasmagas osztalékosztalék 「Tósika-va
kóricuhaitó-o nozomu.」 „A befektetők magas
osztalékot szeretnének.”

kóricukakóricuka ◆ hatékonyságnöveléshatékonyságnövelés ◆ optima-optima-
lizációlizáció
kóricukanzeikóricukanzei ◆ magas vámtarifamagas vámtarifa
koricukeikoricukei ◆ izolált rendszerizolált rendszer
kóricukjóikukóricukjóiku ◆ közoktatásközoktatás
kóricukókóricukó ◆ állami iskolaállami iskola ◆ köziskolaköziskola
kóricukókókóricukókó ◆ állami középiskolaállami középiskola
kóricukukóricuku ◆ befagybefagy 「Madoga kóricuita.」 „Be-
fagyott az ablak.” ◆ hozzáfagyhozzáfagy 「Biníru
bukuro-va nikuni kóricuita.」 „A nejlonzacskó
hozzáfagyott a húshoz.” ◆ megdermedmegdermed 「Kjófu-
de kóricuita.」 „A félelemtől megdermedtem.”

koricumuenkoricumuen ◆ magára hagyottságmagára hagyottság
kóricunojoikóricunojoi ◆ hatékonyhatékony 「Kóricuno joi
benkjóhó-o szagutteiru.」 „Hatékony tanulási
módszert keresek.”

koricusikoricusi ◆ magányos halálmagányos halál
koricusitakoricusita ◆ különállókülönálló 「Csizuni koricusita si-
magaaru.」 „A térképen van egy különálló sziget.”

koricusitadzsótaikoricusitadzsótai ◆ elszigeteltségelszigeteltség 「Kori-
cusita dzsótaikara nuke dasita.」 „Kitört az elszi-
geteltségből.”
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koricusitadzsótaininarukoricusitadzsótaininaru ◆ elel leszlesz vágvavágva aa
külvilágtólkülvilágtól 「Ójukide mura-va koricusita dzsó-
taininatta.」 „A nagy hó miatt a falu el van vágva
a külvilágtól.” ◆ el lesz zárva a külvilágtólel lesz zárva a külvilágtól
koricusitagengokoricusitagengo ◆ izolált nyelvizolált nyelv
koricusugikoricusugi ◆ elszigetelődési politikaelszigetelődési politika
koricuszaszerukoricuszaszeru ◆ elvágelvág 「Jukiga mura-o ko-
ricuszaszeta.」 „A hó elvágta a falut a külvilágtól.”
◆ kirekesztkirekeszt 「Sokubade kini iranai hito-o ko-
ricuszaszeta.」 „A munkahelyén kirekesztették,
akiket nem szerettek.”

koricuszurukoricuszuru ◆ elkülönülelkülönül 「Ano minzoku-va
koricusiteiru.」 „Az a nemzet elkülönült.” ◆ el-el-
szigetelszigetel 「Juki-va mura-o koricuszaszeta.」 „A
hó elszigetelte a falut.” ◆ elszigetelődikelszigetelődik
「Kare-va szekaikara koricusiteiru.」 „Elszigete-
lődött a világtól.” ◆ elel vanvan vágvavágva aa külvilág-külvilág-
tóltól 「Ójukino eikjóde muraga koricusiteiru.」 „A
nagy hó miatt a falu el lett vágva a külvilágtól.” ◆

elzártelzárt 「Kore-va szekaikara koricusita csiiszana
simadeszu.」 „Ez egy világtól elzárt kis sziget.”

kóricutekinakóricutekina ◆ effektíveffektív ◆ hatékonyhatékony 「Kó-
ricutekina sigoto-o siteiru.」 „Hatékony munkát
végez.” ◇ hikóricutekinahikóricutekina nem hatékonynem hatékony
kóricutekinikóricutekini ◆ effektíveneffektíven ◆ hatékonyanhatékonyan
「Kóricutekini sigoto-o szuru.」 „Hatékonyan
dolgozik.”

kórideharicumerarerukórideharicumerareru ◆ befagybefagy 「Mizúmi-
va kóride hari cumerareteiru.」 „Befagyott a tó.”

korifómuszaikinkorifómuszaikin ◆ coliform baktériumcoliform baktérium
kórigaharukórigaharu ◆ befagybefagy 「Bakecuni kóriga hatte-
iru.」 „Befagyott a vödör.”

kórigamokórigamo ◆ jeges récejeges réce
kórigasikórigasi ◆ sörbetsörbet
kórigasikórigasi ◆ uzsorásuzsorás
kórigavaretenagarerukotokórigavaretenagarerukoto ◆ jégzajlásjégzajlás
korigorikorigori ◆ keserűkeserű tapasztalattapasztalat ◆ sohasoha töb-töb-
bébé 「Sanairen-ai-va mó kori gorida.」 „Soha töb-
bé nem akarok munkahelyi szerelmet.”

korijanagikorijanagi ◆ japánjapán fűzfűz ◇ inukorijanagiinukorijanagi tar-tar-
kalevelű japán fűzkalevelű japán fűz
korikatamarukorikatamaru ◆ görcsösengörcsösen ragaszkodikragaszkodik
「Dzsibunno kangaeni kori katamatteiru.」 „Gör-
csösen ragaszkodik az elképzeléséhez.” ◆ meg-meg-
szilárdulszilárdul 「Dzsusiga kori katamatta.」 „A gyan-

ta megszilárdult.” ◆ összeállösszeáll 「Szatóga kori ka-
tamatta.」 „Összeállt a cukor.”

korikónakorikóna ◆ csavaroscsavaros eszűeszű 「Korikóna jacu」
„csavaros eszű fickó” ◆ furmányosfurmányos 「Korikóna
ii vake」 „furmányos kifogás” ◆ ügyeskedikügyeskedik
「Korikóni tacsi mavatteirugaicumo sippaide
ovaru.」 „Ügyeskedik, de a végén mindig pórul
jár.”

korikorikorikori ◆ ropogtatvaropogtatva ◇ korikorioto-okorikorioto-o tat-tat-
etetaberuetetaberu ropogtatropogtat 「Nankocu-o korikori
oto-o tatete tabeta.」 „Porcot ropogtattam.” ◇

korikorisisiteirukorikorisisiteiru görcsösgörcsös 「Kareno kin-niku-
va korikorisiteiru.」 „Az izmai görcsösek.” ◇ ko-ko-
rikorisitarikorisita ropogósropogós 「Korikorisita cukemo-
no.」 „Ropogós csalamádé.”

korikorioto-okorikorioto-o tatetetaberutatetetaberu ◆ ropogtatropogtat
「Nankocu-o korikori oto-o tatete tabeta.」 „Por-
cot ropogtattam.”

korikorisisiteirukorikorisisiteiru ◆ görcsösgörcsös 「Kareno kin-
niku-va korikorisiteiru.」 „Az izmai görcsösek.”

korikorisitakorikorisita ◆ ropogósropogós 「Korikorisita cuk-
emono.」 „Ropogós csalamádé.”

kórimakurakórimakura ◆ jegesjeges borogatásborogatás 「Necugaaru
bjóninno atamani kórimakura-o ateta.」 „Jeges
borogatást raktam a lázas beteg homlokára.”

kórimizukórimizu ◆ jégkásajégkása ◆ víz jéggelvíz jéggel
kórinkórin ◆ fénykoszorúfénykoszorú ◆ glóriaglória ◆ nimbusznimbusz
kórinkórin ◆ ganoid pikkelyganoid pikkely
kórinkórin ◆ befűződésbefűződés ◇ ranvienokórinranvienokórin
Ranvier-féle befűződésRanvier-féle befűződés
kórinkórin ◆ földre szállásföldre szállás
kórinkórin ◆ hátsó kerékhátsó kerék
kórinburékikórinburéki ◆ hátsó fékhátsó fék
korin-eszuterázekorin-eszuteráze ◆ kolinészterázkolinészteráz ◇ ancsi-ancsi-
korin-eszuterázekorin-eszuteráze antikolinészterázantikolinészteráz ◇

kókorin-eszuterázekókorin-eszuteráze antikolinészterázantikolinészteráz
kórinjóhorumonkórinjóhorumon ◆ antidiuretikus hormonantidiuretikus hormon
kórinkanbukórinkanbu ◆ internódiuminternódium
kórinkudókórinkudó ◆ hátsókerék-hajtáshátsókerék-hajtás ◆

hátsókerék-meghajtáshátsókerék-meghajtás
kórinkudósakórinkudósa ◆ hátsókerék-hajtású autóhátsókerék-hajtású autó
kórinocubutekórinocubute ◆ jégdarabjégdarab
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kórinojónicumetaikórinojónicumetai ◆ jéghidegjéghideg 「Kareno asi-
va kórinojóni cumetakatta.」 „Jéghideg volt a lá-
ba.”

kórinokessókórinokessó ◆ jégkristályjégkristály
korinszadószeikorinszadószei ◆ kolinergiáskolinergiás
korinszajószeikorinszajószei ◆ kolinergiáskolinergiás
kórinszankakórinszanka ◆ fotofoszforilációfotofoszforiláció ◇

dzsunkantekikórinszankadzsunkantekikórinszanka ciklikusciklikus foto-foto-
foszforilációfoszforiláció
kórinszurukórinszuru ◆ földre szállföldre száll
korintosikinoencsúkorintosikinoencsú ◆ korinthoszi oszlopkorinthoszi oszlop
korionkorion ◆ korionkorion
kórionikórioni ◆ sóbálványos fogójátéksóbálványos fogójáték
korirukoriru ◆ eltántorodikeltántorodik 「Ókuno sippaino ato-
mo korinakatta.」 „Több hiba után sem tántoro-
dott el.” ◆ okulokul 「Ano dekigotodeszukkari ko-
ritanode, móano miszeni-va nidoto ikimaszen.」
„Okultam az esetből, nem megyek többé abba az
üzletbe.” ◆ tanultanul belőlebelőle 「Sippaisite korita.」
„Tanultam a kudarcból.”

korisókorisó ◆ fanatikusságfanatikusság ◆ monomániamonománia ◆ váll-váll-
merevedési hajlammerevedési hajlam
kórisugikórisugi ◆ haszonelvűséghaszonelvűség ◆ utilitarizmusutilitarizmus
kórisugisakórisugisa ◆ haszonelvűhaszonelvű ◆ utilitaristautilitarista
kóritekinakóritekina ◆ haszonelvűhaszonelvű
kóritekinakóritekina ◆ axiomatikusaxiomatikus
kóritekisúgóronkóritekisúgóron ◆ axiomatikusaxiomatikus halmazel-halmazel-
méletmélet
kóritokuantenakóritokuantena ◆ nagynagy nyereségűnyereségű antennaantenna

kórizatókórizató ◆ jegescukorjegescukor ◆ kandiscukorkandiscukor
kórizumekórizume ◆ jegelésjegelés
kórizumenikukórizumeniku ◆ fagyasztott húsfagyasztott hús
kórizumeniszurukórizumeniszuru ◆ jegeljegel 「Szakana-o kó-
rizumenisita.」 „Jegelték a halakat.”

kórjakukórjaku ◆ Kórjaku-korKórjaku-kor
kórjakusigataikórjakusigatai ◆ bevehetetlenbevehetetlen 「Kórjakusi
gatai osiro」 „bevehetetlen várkastély”

kórjakuszurukórjakuszuru ◆ beveszbevesz 「Tekidzsin-o kórja-
kusita.」 „Bevette az ellenség állásait.” ◆ elfog-elfog-
lallal 「Jószai-o kórjakusita.」 „Elfoglalták a várat.”

korjokorjo ◆ törődéstörődés
kórjokórjo ◆ figyelembe vételfigyelembe vétel

kórjókórjó ◆ figyelembe vételfigyelembe vétel ◆ megfontolásmegfontolás
kórjókórjó ◆ kietlenségkietlenség ◆ sivárságsivárság
kórjókórjó ◆ fénymennyiségfénymennyiség ◇ szekiszankórjószekiszankórjó
besugárzásbesugárzás
kórjókórjó ◆ lényeglényeg ◆ politikaipolitikai alapelvekalapelvek ◆ po-po-
litikai programlitikai program ◆ politikai vezérfonalpolitikai vezérfonal
kórjókórjó ◆ korrektúrázvakorrektúrázva
kórjókórjó ◆ aromaaroma 「Parinkani kórjó-o kuvaeta.」
„Aromát tett a pálinkába.” ◆ gyászajándékgyászajándék ◆

illatanyagillatanyag ◆ tömjéntömjén
kórjobjósakórjobjósa ◆ úton lebetegedett emberúton lebetegedett ember
kórjóirinokórjóirino ◆ aromásaromás 「Kórjóirinokóhí」 „aro-
más kávé” ◆ illatosítottillatosított 「Kórjóirino szek-
ken」 „illatosított szappan” ◆ ízesítettízesített 「Kór-
jóirino ocsa」 „ízesített tea”

kórjokukórjoku ◆ hatályhatály 「Hóricu-va kórjoku-o usi-
natta.」 „Hatályát vesztette a törvény.” ◆ hatá-hatá-
lyosságlyosság ◆ hatóerőhatóerő 「Kono kuszuri-va sigai-
szenni szaraszareruto kórjokuga ocsiru.」 „Ennek
a gyógyszernek csökken a hatóereje, ha ultraibo-
lya fény éri.”

kórjokukórjoku ◆ közegellenállásközegellenállás
kórjokunoarukórjokunoaru ◆ hatályoshatályos
kórjoku-o nakuszukórjoku-o nakuszu ◆ hatálytalaníthatálytalanít
kórjoniirerukórjoniireru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Bónaszu-
va sigotoburiga kórjoni ireraremaszu.」 „A pré-
miumnál figyelembe veszik a szorgalmas mun-
kát.” ◆ számolszámol 「Daigakuni fugókakuninaru ko-
tomo kórjoni ireta.」 „Számolt azzal, hogy nem
veszik fel az egyetemre.”

kórjonojocsiganaikórjonojocsiganai ◆ gondolnigondolni semsem lehetlehet
「Tosiga banareszugiteite, kekkon-va kórjono jo-
csiganai.」 „Túlságosan nagy a korkülönbség, a
házasságra gondolni sem lehet.”

korjórikorjóri ◆ egyszerű ételegyszerű étel
korjórijakorjórija ◆ kifőzdekifőzde ◆ kis étteremkis étterem
korjóritenkorjóriten ◆ kifőzdekifőzde ◆ kis étteremkis étterem
kórjositekórjosite ◆ tekintetteltekintettel 「Aiteno nenrei-o
kórjositejukkuri aruita.」 „A partnerem korára
való tekintettel lassan sétáltam.”

korjoszurukorjoszuru ◆ törődiktörődik 「Kokuminno rieki-o
korjosinai.」 „Nem törődik a nép érdekeivel.”

kórjoszurukórjoszuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Dzsókjó-o
kórjosite szenrjaku-o kimeru.」 „A helyzetet fi-
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gyelembe véve választja meg a stratégiát.” ◆ gon-gon-
doldol rárá 「Vatasino tacsiba-o kórjositekurenai.」
„Nem gondol a helyzetemre.” ◆ megfontolmegfontol
「Kareno iken-o sinkenni kórjosita.」 „Komolyan
megfontoltam a véleményét.” ◆ számolszámol
「Szubete-o kórjosita.」 „Mindennel számolt.” ◇

kórjositekórjosite tekintetteltekintettel 「Aiteno nenrei-o kór-
jositejukkuri aruita.」 „A partnerem korára való
tekintettel lassan sétáltam.”

kórjószurukórjószuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz ◆ megfontolmegfontol

kórjótositakórjótosita ◆ sivársivár 「Kono heigen-va kórjóto-
siteiru.」 „Ez a puszta sivár.”

kórjózurikórjózuri ◆ nyomdakész levonatnyomdakész levonat
kórjúkórjú ◆ elzáráselzárás ◆ őrizetőrizet ◇ mikecukórjúmikecukórjú
vizsgálativizsgálati fogságfogság ◇ mikecukórjúmikecukórjú előzeteselőzetes
letartóztatásletartóztatás
kórjúkórjú ◆ ellenáramellenáram ◇ taikórjúzófukukeitaikórjúzófukukei el-el-
lenáramú sokszorozórendszerlenáramú sokszorozórendszer
kórjúkórjú ◆ fogdafogda 「Fucukakanno kórjú-o meidzsi-
rareta.」 „Két nap fogdára ítélték.” ◇ mikecukór-mikecukór-
jújú vizsgálativizsgálati fogságfogság ◇ mikecukórjúmikecukórjú előze-előze-
tes letartóztatástes letartóztatás
kórjúkórjú ◆ vizsgálati fogságvizsgálati fogság
kórjúkórjú ◆ eszmecsereeszmecsere 「Kurabu-o cukutte, kór-
júno ba-o móketa.」 „Klubot alapítva helyet biz-
tosítottam az eszmecseréhez.” ◆ ide-odaide-oda áram-áram-
láslás ◆ kapcsolatkapcsolat 「Ringokutono kórjú-o fuka-
meta.」 „Elmélyítettük a kapcsolatunkat a szom-
szédos országokkal.” ◆ kapcsolatokkapcsolatok ápolásaápolása
◆ kapcsolattartáskapcsolattartás 「Intánettode tomodacsito
kórjú-o motteiru.」 „Interneten tartom a kapcso-
latot a barátaimmal.” ◆ párbeszédpárbeszéd 「Rjókoku-
no aidano kórjúga tatareta.」 „Megszakadt a pár-
beszéd a két ország között.” ◆ tapasztalatcse-tapasztalatcse-
rere 「Szeidzsitekina kórjúno ba-o móketa.」 „He-
lyet adott a politikai tapasztalatcseréhez.” ◆ vál-vál-
takozótakozó áramáram 「Szódenszenni-va kórjúga naga-
reteiru.」 „A távvezetéken váltakozó áram folyik.”
◆ váltóáramváltóáram 「Kono kikai-va kórjúde ugoitei-
ru.」 „Ez a gép váltóárammal működik.” ◇ koku-koku-
szaikórjúszaikórjú nemzetközinemzetközi kapcsolatokkapcsolatok ◇ koku-koku-
szaikórjúszaikórjú külkapcsolatkülkapcsolat ◇ kokuszaikórjúki-kokuszaikórjúki-
kinkin JapánJapán AlapítványAlapítvány ◇ bunkakórjúbunkakórjú kultúr-kultúr-
kapcsolatokkapcsolatok
kórjúkórjú ◆ fellendülésfellendülés ◆ virágzásvirágzás
kórjúbunpaikuromatogurafíkórjúbunpaikuromatogurafí ◆ ellenáramúellenáramú
kromatográfiakromatográfia

kórjúden-acukórjúden-acu ◆ váltakozó feszültségváltakozó feszültség
kórjúdenrjúkórjúdenrjú ◆ váltóáramváltóáram 「Csokurjúdenrjúto
kórjúdenrjú」 „egyenáram és váltóáram”

kórjúgjokórjúgjo ◆ íváshozíváshoz tengerbetengerbe vándorlóvándorló halhal
「Sórjúgjoto kórjúgjo」 „íváshoz édesvízbe ván-
dorló hal és íváshoz tengerbe vándorló hal” ◆ ka-ka-
tadróm haltadróm hal
kórjúhaidenkórjúhaiden ◆ váltóáramúváltóáramú villamosenergia-villamosenergia-
elosztáselosztás
kórjúkaikórjúkai ◆ összejövetelösszejövetel
kórjúkankórjúkan ◆ közösségi házközösségi ház ◆ kultúrházkultúrház
kórjúkeikakukórjúkeikaku ◆ csereprogramcsereprogram
kórjúnecukókankórjúnecukókan ◆ ellenáramúellenáramú hőkicserélő-hőkicserélő-
désdés
kórjúnecukókankikórjúnecukókanki ◆ ellenáramú hőcserélőellenáramú hőcserélő
kórjúszaitokórjúszaito ◆ közösségi oldalközösségi oldal
kórjúszeikórjúszei ◆ katadrómkatadróm
kórjúszurukórjúszuru ◆ őrizetbeőrizetbe veszvesz 「Keiszacu-va
han-nin-o kórjúsita.」 „A rendőrség őrizetbe vette
a tettest.”

kórjúszurukórjúszuru ◆ kapcsolatotkapcsolatot ápolápol 「Macsi-va
simaitosito kórjúszuru.」 „A város ápolja a kap-
csolatait a testvérvárosával.”

kórjúszurukórjúszuru ◆ vizsgálativizsgálati fogságbafogságba helyezhelyez
「Keiszacu-va jógisa-o kórjúsita.」 „A rendőrség
vizsgálati fogságba helyezte a vádlottat.”

korokoro ◆ görgőgörgő
korokoro ◆ amikoramikor 「Vakai korocujokatta.」 „Ami-
kor fiatal voltam, erős voltam.” ◆ időidő 「Bokuga
njúsasitakorono sasindeszu.」 „Ez a kép abban az
időben készült, amikor beléptem a céghez.” ◆ korkor
「Oszanai korokara ongakuga szukida.」 „Gyer-
mekkorom óta szeretem a zenét.” ◇ anokoroanokoro ak-ak-
koribankoriban 「Kanodzso-va anokoroto kavarazuni
ucukusii.」 „Ugyanolyan szép még most is, mint
akkoriban.” ◇ ovarigoroniovarigoroni végevége feléfelé 「Eigano
ovari goroni netesimatta.」 „A film vége felé el-
aludtam.” ◇ koroaikoroai alkalomalkalom 「Szakuraga man-
kaininaru koroai-o mihakaratta.」 „Megvárta az
alkalmat, amíg teljesen kinyílik a cseresznyevi-
rág.” ◇ koro-okoro-o mirumiru kivárjakivárja aa megfelelőmegfelelő pil-pil-
lanatotlanatot ◇ szonokoroszonokoro akkoribanakkoriban 「Szono
korosingurunoaiszukurímu-va icsiforintodatta.」
„Akkoriban egy forint volt egy gombóc fagylalt.”
◇ szonokoroszonokoro akörülakörül 「Asitano nidzsikaszono
koro, atanano ucsini aszobini ikune.」 „Holnap
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két órakor, vagy akörül átmegyek hozzátok.” ◇

szonokoroszonokoro akkortájtakkortájt 「Keitaidenvaga fukjúsi
hadzsimetano-va szono korodatta.」 „Akkortájt
jelentek meg a mobiltelefonok.” ◇ tabegoronotabegorono
mostmost legjobblegjobb fogyasztanifogyasztani 「Konomeron-va
imatabe gorodeszu.」 „Ezt a dinnyét most a leg-
jobb megenni.” ◇ tabegoronotabegorono szezonjaszezonja vanvan
「Imaha icsigoga tabe koroda.」 „Most van a földi
eper szezonja.” ◇ nakagoronakagoro közepeközepe tájatája
「Gogacuno nakagoroni csúmonsita honga todoi-
ta.」 „A május közepe táján megrendelt könyvem
megérkezett.” ◇ hirugoronihirugoroni déltájtdéltájt
「Hirugoroni-va kionga agatta.」 „Déltájt felme-
legedett a levegő.” ◇ jósónokorojósónokoro koraikorai gyer-gyer-
mekkormekkor 「Jósóno korokara ongakuni cujoi
kansin-o motteita.」 „Korai gyermekkora óta erő-
sen érdeklődött a zene iránt.”

korókoró ◆ öregöreg emberember ◇ muranokorómuranokoró falufalu vénjevénje

kórokóro ◆ hajójárathajójárat 「Kóro-o hiraku.」 „Hajójá-
ratot indít.” ◆ hajóúthajóút ◆ hajóútvonalhajóútvonal 「Fune-
va kóro-o ajamatta.」 „A hajó letért az útvona-
láról.” ◆ hajózásihajózási útvonalútvonal ◆ légifolyosólégifolyosó ◆

repülésirepülési útvonalútvonal 「Hikóki-va kóro-o kaeta.」
„A repülőgép megváltoztatta az útvonalát.” ◆ re-re-
pülőútvonalpülőútvonal ◇ gaikokukórogaikokukóro idegenidegen vizekvizek ◇

taijókórotaijókóro óceánióceáni útvonalútvonal ◇ hokuszeikórohokuszeikóro
északnyugati átjáróészaknyugati átjáró
kórokóro ◆ nagyolvasztónagyolvasztó
kórokóro ◆ útút ◆ úttaposásúttaposás ◇ dzsinszeikórodzsinszeikóro
életútéletút
kórokóro ◆ füstölőfüstölő ◆ tömjénezőtömjénező
kórókóró ◆ érdemérdem ◆ fáradozásfáradozás ◆ munkásságmunkásság
koroaikoroai ◆ alkalomalkalom 「Szakuraga mankaininaru
koroai-o mihakaratta.」 „Megvárta az alkalmat,
amíg teljesen kinyílik a cseresznyevirág.” ◆ idő-idő-
szerűségszerűség ◆ megfelelőségmegfelelőség 「Koroaino ne-
dan」 „megfelelő ár” ◇ koroai-okoroai-o mirumiru kivárjakivárja
aa megfelelőmegfelelő pillanatotpillanatot 「Koroai-o mite kigen-
no varui dzsósini kjúka-o mósi ireta.」 „Kivártam
a megfelelő pillanatot, hogy a goromba főnököm-
től szabadságot kérjek.”

koroai-okoroai-o mirumiru ◆ kivárjakivárja aa megfelelőmegfelelő pil-pil-
lanatotlanatot 「Koroai-o mite kigenno varui dzsósini
kjúka-o mósi ireta.」 „Kivártam a megfelelő pil-
lanatot, hogy a goromba főnökömtől szabadságot
kérjek.”

korobanuszakinocuekorobanuszakinocue ◆ jobbjobb félni,félni, mintmint
megijednimegijedni ◆ jobb megelőzni a bajtjobb megelőzni a bajt
korobasijukakorobasijuka ◆ párnafapárnafa
korobasinedakorobasineda ◆ párnafapárnafa
korobaszerukorobaszeru ◆ elbuktatelbuktat 「Ajamatte otoko-o
korobaszeta.」 „Véletlenül elbuktattam egy em-
bert.” ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aite-o korobaszeta.」 „El-
gáncsolta az ellenfelét.” ◆ gáncsot vetgáncsot vet
korobaszukorobaszu ◆ felbuktatfelbuktat 「Asi-o szukutte aite-o
korobasita.」 „Elgáncsolva felbuktattam az ellen-
felemet.” ◆ feldöntfeldönt 「Szósa-va szokudóni tatte-
iru hito-o korobasita.」 „A futó feldöntötte az út
szélén álló embert.” ◆ gurítgurít ◇ asi-oasi-o hikkakete-hikkakete-
korobaszukorobaszu elgáncsolelgáncsol 「Asi-o hikkakete otoko-
o korobasita.」 „Elgáncsoltam a férfit.”

kórobjósakórobjósa ◆ útonúton lebetegedettlebetegedett emberember ◆

útszéli beteg emberútszéli beteg ember
korobukorobu ◆ alakulalakul 「Docscsini korondemo dai-
dzsóbu.」 „Bárhogy is alakuljon a helyzet, jó lesz.”
◆ bukikbukik 「Baikunodoraibá-va koronda.」 „A mo-
toros bukott.” ◆ elesikelesik 「Kaidan-o fumi hazusite
korondesimatta.」 „Elvétettem a lépcsőfokot, és
elestem.” ◆ elvágódikelvágódik 「Tókecusita micside ko-
ronda.」 „Elvágódtam a jeges úton.” ◆ felbotlikfelbotlik
「Iside koronda.」 „Felbotlottam egy kőben.” ◆

felbukikfelbukik 「Kaidande koronda.」 „Felbuktam a
lépcsőn.” ◆ keresztényrőlkeresztényről buddhistabuddhista hitrehitre
tértér ◇ szuttentokorobuszuttentokorobu elvágódikelvágódik
「Baranszu-o kuzusiteszuttento korondesimat-
ta.」 „Elveszítettem az egyensúlyomat, és elvá-
gódtam.” ◇ cumazuitekorobucumazuitekorobu keresztülesikkeresztülesik
「Bakecuni cumazuite koronda.」 „Keresztüles-
tem a vödrön.”

korocukikorocuki ◆ görgősgörgős ◆ görgősgörgős 「Koro cukibed-
do」 „görgős ágy”

korodzsikúkekorodzsikúke ◆ gördülőcsapágygördülőcsapágy
korogaridzsikúkekorogaridzsikúke ◆ gördülőcsapágygördülőcsapágy
korogarikomukorogarikomu ◆ begurulbegurul 「Bóru-va góruni ko-
rogari konda.」 „A labda begurult a kapuba.” ◆

bevágódikbevágódik 「Heitenmagivani kjakuga korogari
konda.」 „Zárás előtt bevágódott egy vendég.” ◆

hullhull 「Omovanu okanega futokoroni korogari
konda.」 „Ölembe hullott egy váratlan pénz-
összeg.” ◆ ráköltözikráköltözik 「Sicugjósita tomodacsi-
va ucsini korogari kondeiru.」 „Az állástalanná
vált barátom ránk költözött.”
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korogariocsirukorogariocsiru ◆ egyreegyre lejjebblejjebb csúszikcsúszik
「Varui tomodacsito cuki atte szeiszeki-va ko-
rogari ocsita.」 „A rossz barátok hatására egyre
lejjebb csúszott a tanulmányaiban.” ◆ legördüllegördül
「Bí tamaga cukuekara korogari ocsita.」 „Az
üveggolyó legördült az asztalról.” ◆ legurullegurul
「Beddokara korogari ocsita.」 „Legurultam az
ágyról.”

korogariteikókorogariteikó ◆ gördülési ellenállásgördülési ellenállás
korogarukorogaru ◆ elgurulelgurul 「Kozeniga korogatta.」
„Elgurult az apróm.” ◆ feldőlfeldől 「Kabinga koro-
gatta.」 „Feldőlt a váza.” ◆ fetrengfetreng 「Buta-va
dorono nakade korogatteta.」 „A disznó a sárban
fetrengett.” ◆ forgolódikforgolódik 「Beddode korogat-
teita.」 „Forgolódtam az ágyban.” ◆ gurulgurul
「Ringo-va gorogoro korogatta.」 „Az alma gu-
rult csak tovább.” ◆ heverhever 「Denva-va téburuni
korogatteita.」 „A telefonom az asztalon hevert.”
◆ lábalába előttelőtt heverhever 「Csanszu-va ikurademo
korogatteiru.」 „A lehetőségek a lábunk előtt he-
vernek.” ◆ soksok vanvan 「Jono nakani-va omosiroi
kotoga korogatteiru.」 „Sok érdekes dolog van a
világon.” ◇ neszoberikorogaruneszoberikorogaru hempereghempereg
korogaszukorogaszu ◆ ad-veszad-vesz 「Kabu-o korogasite mó-
keta.」 „Részvényeket adva-véve gazdagodott
meg.” ◆ feldöntfeldönt 「Kazeha kabin-o korogasita.」
„A szél feldöntötte a vázát.” ◆ görgetgörget 「Taru-
o korogasite szuszunda.」 „Egy hordót görgetett
maga előtt.” ◆ gurítgurít 「Jabunikabocsa-o koroga-
sita.」 „A bokorba gurította a tököt.” ◇ tama-otama-o
korogaszujónabiszeikorogaszujónabiszei pacsirtahangpacsirtahang 「Kasu-
va tama-o korogaszujóna biszeidatta.」 „Az éne-
kesnek pacsirtahangja volt.”

korogederukorogederu ◆ vergődvevergődve kijönkijön 「Dzsikosita
kurumakara untensuga koroge deta.」 „A balese-
tezett kocsiból vergődve kijött a vezető.”

korogekomukorogekomu ◆ beesikbeesik 「Cukareteboroihoteru-
ni koroge konda.」 „Fáradtam beestem egy roz-
zant hotelbe.” ◆ begurulbegurul
korogemavarukorogemavaru ◆ fetrengfetreng 「Sibafude koroge
mavatta.」 „A pázsiton fetrengtem.”

korogeocsirukorogeocsiru ◆ lefordullefordul 「Iszukara koroge
ocsita.」 „Lefordultam a székről.” ◆ legurullegurul
「Kaidankara koroge ocsita.」 „Legurultam a lép-
csőn.”

korogerukorogeru ◆ gurulgurul ◇ korogederukorogederu vergődvevergődve
kijönkijön 「Dzsikosita kurumakara untensuga koro-

ge deta.」 „A balesetezett kocsiból vergődve kijött
a vezető.” ◇ varaikorogeruvaraikorogeru fetrengfetreng aa neve-neve-
téstőltéstől 「Kareno hanasi-o kiite varevare-va varai
korogeta.」 „A történeteit hallván fetrengtünk ne-
vetéstől.”

kórogikórogi ◆ tücsöktücsök ◇ jóroppa-ie-kórogijóroppa-ie-kórogi házi-házi-
tücsöktücsök
korogoroiukorogoroiu ◆ kvartyogkvartyog 「Onakaga kovarete-
gorogoro itta.」 „Elrontottam a gyomrom, kvar-
tyogott.”

koroidokoroido ◆ kolloidkolloid ◇ bunszankoroidobunszankoroido disz-disz-
pergált kolloidpergált kolloid
koroidodzsónokoroidodzsóno ◆ kolloidkolloid
koroidojóekikoroidojóeki ◆ kolloidoldatkolloidoldat
koroidosintóacukoroidosintóacu ◆ kolloidozmotikuskolloidozmotikus nyo-nyo-
másmás ◆ onkotikus nyomásonkotikus nyomás
kórókakóróka ◆ öregedésgátlásöregedésgátlás
kórókacsirjókórókacsirjó ◆ öregedés elleni kezelésöregedés elleni kezelés
kórókinkórókin ◆ jutalomjutalom
korokkekorokke ◆ krokettkrokett
korokonbeakorokonbea ◆ görgős szállítószalaggörgős szállítószalag
korokorokorokoro ◆ ciripelveciripelve 「Kórogi-va korokoro na-
iteita.」 „A tücsök ciripelt.” ◆ gömbölyűengömbölyűen
「Kono inu-va korokoroto futotteiru.」 „Ez a ku-
tya gömbölyűre hízott.” ◆ gurulvagurulva 「Koinga
ocsitekorokoro korogatta.」 „A leesett aprópénz
gurult.” ◆ nevetgélvenevetgélve 「Kodomotacsi-va ko-
rokoro varatteita.」 „A gyerekek nevetgéltek.” ◆

változvaváltozva 「Kareno iken-va korokoro kavaru.」
„Sűrűn változik a véleménye.”

kórókunsókórókunsó ◆ munkamunka érdemrendérdemrend ◇ szaikókó-szaikókó-
rókunsórókunsó munkamunka érdemrendérdemrend legmagasabblegmagasabb fo-fo-
kozatakozata
koromokoromo ◆ alsóalsó ruha-gyökruha-gyök ◆ bevonatbevonat 「Cso-
koréto koromonodónacu」 „csokoládébevonatú
fánk” ◆ bundabunda 「Kare-va tonkacuno koromo-o -
va gasite taberu.」 „Úgy eszi a rántott húst, hogy
leveszi a bundáját.” ◆ panírpanír ◆ reverendareverenda ◆ ru-ru-
haha 「Jumeno nakano tensi-va tómeina koromo-o
matotteita.」 „Álmomban az angyalon fehér ruha
volt.” ◇ koromobakarideosóhadekinukoromobakarideosóhadekinu nemnem aa
ruha teszi az embertruha teszi az embert
koromobakarideosóhadekinukoromobakarideosóhadekinu ◆ nemnem aa ruharuha
teszi az embertteszi az embert
koromogaekoromogae ◆ arculatváltásarculatváltás ◆ ruhaváltásruhaváltás
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koromogaeszurukoromogaeszuru ◆ arculatotarculatot váltvált 「Misze-
va koromogaesita.」 „Az üzlet arculatot váltott.”
◆ ruhátruhát váltvált 「Nacumononi koromogaesita.」
„Nyári ruhára váltottam.”

koromohenkoromohen ◆ bal oldali ruha-gyökbal oldali ruha-gyök
koromonositanojoroikoromonositanojoroi ◆ kilóg a lólábkilóg a lóláb
koromo-okoromo-o cukerucukeru ◆ bepanírozbepaníroz 「Nikuni
koromo-o cuketa.」 „Bepaníroztam a húst.” ◆ pa-pa-
nírozníroz 「Torinomomo nikuni koromo-o cukete
ageta.」 „Panírozva sütöttem a csirkecombot.”

koronkoron ◆ illatos arcvízillatos arcvíz ◆ kettőspontkettőspont
kóronkóron ◆ elfogulatlanelfogulatlan érvérv ◆ helyeshelyes érvérv ◆

közvéleményközvélemény
kóronkóron ◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Cumatocsottosita kó-
rongaatta.」 „Volt egy kis nézeteltérésem a felesé-
gemmel.” ◆ szóváltásszóváltás
koronakorona ◆ covidcovid 「Motodórjó-va koronani kan-
szensita.」 „A volt munkatársam covidos lett.” ◆

koronakorona 「Motodórjó-va koronanikakatta.」 „A
volt kollégám koronás lett.” ◆ napkoronanapkorona ◇ sin-sin-
gatakoronagatakorona koronavíruskoronavírus
koronakakoronaka ◆ koronavírus-járványkoronavírus-járvány 「Korona
kaga súszokusita.」 „A koronavírus-járvány el-
múlt.”

koronakandzsakoronakandzsa ◆ covidoscovidos 「Korona kandzsa-
no kazuga fueteiru.」 „Növekszik a covidosok szá-
ma.”

koronasicurjóhósucukoronasicurjóhósucu ◆ koronakidobódáskoronakidobódás
「Taijónokorona sicurjóhósucu」 „Nap koronaki-
dobódása”

korona-sokkukorona-sokku ◆ koronavírus-válságkoronavírus-válság
koronaviruszukoronaviruszu ◆ koronavíruskoronavírus
koronbiakoronbia ◆ KolumbiaKolumbia
koronbiadzsinkoronbiadzsin ◆ kolumbiaikolumbiai
koronbianokoronbiano ◆ kolumbiaikolumbiai
koronbuszukoronbuszu ◆ KolumbuszKolumbusz 「Koronbuszuno ta-
mago」 „Kolumbusz tojása”

koronbuszunotamagokoronbuszunotamago ◆ Kolumbusz tojásaKolumbusz tojása
koronédokoronédo ◆ oszlopcsarnokoszlopcsarnok ◆ oszlopsoroszlopsor
koronettokoronetto ◆ koronakorona
koroníkoroní ◆ gyarmatgyarmat ◆ kolóniakolónia ◆ teleptelep
koronísigekiinsikoronísigekiinsi ◆ kolóniastimuláló faktorkolóniastimuláló faktor
kóronohitokóronohito ◆ idegenidegen ◆ utcai emberutcai ember

kóronszurukóronszuru ◆ összeszólalkozikösszeszólalkozik 「Kareto kó-
ronsitemo kacsi me-va nai.」 „Ha összeszólalko-
zom vele, sohasem győzhetek.” ◆ veszekedikveszekedik
「Kodomono kotodeicumo ottoto kóronninaru.」
„A gyerek miatt mindig veszekszem a férjemmel.”
◆ vitatkozikvitatkozik 「Kikakunicuite dzsósito kóronsi-
ta.」 „A projektről vitatkoztam a főnökömmel.”

koro-okoro-o mirumiru ◆ kivárjakivárja aa megfelelőmegfelelő pillana-pillana-
tottot
kororacsura-szopuranokororacsura-szopurano ◆ koloratúrszop-koloratúrszop-
ránrán
kororadohamusikororadohamusi ◆ burgonyabogárburgonyabogár ◆ kolo-kolo-
rádóbogárrádóbogár ◆ krumplibogárkrumplibogár
kororitokororito ◆ egyikegyik percrőlpercről aa másikramásikra 「Tenki-
va kororito kavatta.」 „Az időjárás egyik percről
a másikra megváltozott.” ◆ egyszeribenegyszeriben 「Mu-
szumeno aitega okanemocsidato sitte csicsiojano
taido-va kororito kavatta.」 „Amikor az apa meg-
tudta, hogy a lánya udvarlója gazdag, egyszeriben
megváltozott a viselkedése.” ◆ gördülvegördülve ◆

könnyedénkönnyedén 「Kare-va kororito damaszareru.」
„Könnyedén be lehet csapni.” ◆ teljesenteljesen 「Kor-
orito vaszureteita.」 „Teljesen elfelejtettem.”

kororitócsirukororitócsiru ◆ legördüllegördül 「Tamago-va korori-
totéburukara ocsita.」 „A tojás legördült az asztal-
ról.”

kórósakórósa ◆ érdemeketérdemeket szerzettszerzett személyszemély ◆

munkásságáért elismert személymunkásságáért elismert személy
korosikorosi ◆ gyilkosgyilkos ◆ gyilkossággyilkosság ◇ ojagorosiojagorosi
szülőgyilkosszülőgyilkos ◇ ojagorosiojagorosi szülőgyilkosságszülőgyilkosság
◇ on-nagorosion-nagorosi szívtiprószívtipró 「On-nagorosino oto-
ko」 „szívtipró férfi” ◇ kjódaigorosikjódaigorosi testvér-testvér-
gyilkossággyilkosság ◇ kjódaigorosikjódaigorosi testvérgyilkostestvérgyilkos
◇ szan-ningorosiszan-ningorosi hármasgyilkossághármasgyilkosság
kórosikórosi ◆ magzatelhajtásmagzatelhajtás
korosiamukorosiamu ◆ stadionstadion
korosiaukorosiau ◆ öli egymástöli egymást
korosijakorosija ◆ bérgyilkosbérgyilkos 「Korosi ja-o jatotta.」
„Béreltem egy bérgyilkost.”

korosimonkukorosimonku ◆ csajozócsajozó dumaduma 「Otokono ko-
rosi monkunimeromeroninatta.」 „A férfi csajozó
dumájának hatására beleszeretett.”

kórósókórósó ◆ érdemrendérdemrend
kórósókórósó ◆ NépjólétiNépjóléti ésés MunkaügyiMunkaügyi Miniszté-Miniszté-
riumrium
koroszeumukoroszeumu ◆ ColosseumColosseum
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koroszukoroszu ◆ elfojtelfojt 「Akubi-o korosita.」 „El-
fojtottam az ásításomat.” ◆ elnyomelnyom 「Kono
kjóikuszeido-va szainó-o koroszu.」 „Ez a tanítási
rendszer elnyomja az diákok tehetségét.” ◆ el-el-
veszvesz 「Remonde nikuno kuszami-o korosita.」
„Citrommal elvettem a hús rossz ízét.” ◆ fojtfojt
「Koe-o korosite hanasita.」 „Fojtott hangon be-
széltem.” ◆ gyilkolgyilkol 「Han-nin-va sódótekini ko-
rositesimattaszóda.」 „A tettes hirtelen felindu-
lásból gyilkolt.” ◆ kiejtkiejt ◆ kioltjakioltja azaz életétéletét
「Otoko-o koroszu.」 „Kioltja a férfi életét.” ◆ ki-ki-
ölöl 「Kandzsó-o korosita.」 „Kiöltem magamból
az érzéseket.” ◆ kitekerikitekeri aa nyakátnyakát 「Koroszu-
zo!」 „Kitekerem a nyakad!” ◆ megölmegöl 「Dzsú-
de teki-o korosita.」 „Puskával megölte az ellen-
ségét.” ◆ meggyilkolmeggyilkol 「Kare-va akano tanin-o
korosita.」 „Meggyilkolt egy vadidegent.” ◆ ölöl
「Don-nakotogaattemo hito-o korosite-va ikema-
szen.」 „Nem szabad embert ölni, bármi is tör-
ténjék.” ◆ pusztítpusztít 「Nójaku-va musi-o koro-
szu.」 „A permet pusztítja a bogarakat.” ◆ zaci-zaci-
baba tesztesz ◇ iki-oiki-o koroszukoroszu visszafojtjavisszafojtja aa lé-lé-
legzetétlegzetét 「Iki-o korosite cumaszakide aruita.」
„Lábujjhegyen, lélegzet-visszafojtva mentem.” ◇

simekoroszusimekoroszu megfojtmegfojt 「Han-nin-va higaisa-o
sime korosita.」 „A gyilkos megfojtotta az áldoza-
tát.” ◇ cukikoroszucukikoroszu ledöfledöf 「Inosisi-o jaride cu-
ki korosita.」 „Lándzsával ledöfte a vadkant.” ◇

hito-ohito-o koroszukoroszu gyilkolgyilkol 「Heisi-va hito-o koro-
sita.」 „A katona gyilkolt.” ◇ hosikoroszuhosikoroszu ha-ha-
lálralálra éheztetéheztet ◇ musimokoroszanaimusimokoroszanai légyneklégynek
semsem ártárt 「Kono otoko-va musimo koroszanai.」
„Ez az ember a légynek sem árt.”

koroszutómakoroszutóma ◆ kolosztómakolosztóma
korotaipukorotaipu ◆ fénynyomásfénynyomás ◆ kolotípiakolotípia
korottokorotto ◆ egyikegyik pillanatrólpillanatról aa másikramásikra 「Ko-
rotto netesimatta.」 „Egyik pillanatról a másikra
elaludtam.” ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Kare-va korotto
sindesimatta.」 „Egyszer csak meghalt.” ◆ egy-egy-
szeribenszeriben 「Macsi avaszeno jakuszoku-o korotto
vaszureta.」 „Egyszeriben kiment a fejemből,
hogy találkozót beszéltünk meg.” ◆ gurulvagurulva 「Bí
dama-va korotto korogatteita.」 „Az üveggolyó
gurult.”

korukoru ◆ aprólékosaprólékos 「Kotta sisú」 „aprólékos
munkával készült hímzés” ◆ beállbeáll 「Kubiga kot-
ta.」 „Beállt a nyakam.” ◆ elgémberedikelgémberedik 「Na-
gai aidakonpjútáno maeni szuvatteite kubiga kot-
ta.」 „Sokat ültem a számítógép előtt, és elgémbe-

redett a nyakam.” ◆ elméselmés 「Konoaidia-va kot-
teiru.」 „Ez egy elmés ötlet.” ◆ ízlésesízléses 「Kotta-
interia」 „ízléses lakberendezés” ◆ megmereve-megmereve-
dikdik 「Katagakotteiru.」 „Megmerevedett a vál-
lam.” ◆ odavanodavan 「Imaha ami mononi kottei-
maszu.」 „Most odavagyok a kötésért.” ◆ szen-szen-
vedélyesvedélyes 「Kare-va cseszuni kotteiru.」 „Szen-
vedélyes sakkozó.” ◇ katanokoranaikatanokoranai könnyűkönnyű
「Katanokoranai sószecu」 „könnyű olvasmány”
◇ katanokoranaikatanokoranai nemnem okozokoz vállmerevedéstvállmerevedést
「Katanokoranai makura」 „párna, ami nem
okoz vállmerevedést” ◇ kottakotta gondosgondos 「Kot-
tadeszain」 „gondos formatervezés” ◇ kotta-kotta-
sokudzsisokudzsi gondosan elkészített ételgondosan elkészített étel
kórukóru ◆ híváshívás ◇ nászu-kórunászu-kóru nővérhívónővérhívó ◇

pászonaru-kórupászonaru-kóru meghívásosmeghívásos beszélgetésbeszélgetés ◇

móningu-kórumóningu-kóru ébresztőszolgálatébresztőszolgálat
kórukóru ◆ fagyfagy 「Mizu-va reidode kórimaszu.」
„A víz nulla fokon fagy.” ◆ megfagymegfagy 「Mizuga
kótteiru」 „Megfagyott a víz.” ◇ csinokórujónacsinokórujóna
haláloshalálos 「Csino kórujóna kjófu」 „halálos féle-
lem”

korubászukorubászu ◆ kolbászkolbász
korucsikikorucsiki ◆ Corti-szervCorti-szerv
korucsikikankorucsikikan ◆ Corti-szervCorti-szerv
korucsikoidokorucsikoido ◆ kortikoidkortikoid ◇ kósicukorucsi-kósicukorucsi-
koidokoido mineralokortikoidmineralokortikoid
korucsikoszuteroidokorucsikoszuteroido ◆ kortikoszteriodkortikoszteriod
korucsikoszuteronkorucsikoszuteron ◆ kortikoszteronkortikoszteron
korucsikotoropinkorucsikotoropin ◆ kortikotropinkortikotropin
korucsizonkorucsizon ◆ kortizonkortizon
korucsizórukorucsizóru ◆ kortizolkortizol
kórudo-kurímukórudo-kurímu ◆ lemosókrémlemosókrém
kórudomítokórudomíto ◆ felvágottfelvágott
kórudo-rassukórudo-rassu ◆ aranylázaranyláz
kórudoszurípukórudoszurípu ◆ hibernációhibernáció ◆ hibernáláshibernálás
korugétocsúbukorugétocsúbu ◆ bordás csőbordás cső ◆ gégecsőgégecső
koruhicsinkoruhicsin ◆ kolchicinkolchicin
koruhózukoruhózu ◆ kolhozkolhoz
koruikorui ◆ elszigetelt védőbástyaelszigetelt védőbástya
kóruikórui ◆ keserűkeserű könnykönny ◆ nőinői könnykönny 「Kono
eiga-va kanodzsono kórui-o szaszotta.」 „Ez a
film könnyeket csalt a nő szemébe.” ◆ véresvéres
könnykönny
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korui-okorui-o mamorumamoru ◆ végsőkigvégsőkig kitartkitart 「Ródótó-
no korui-o mamotta.」 „Végsőkig kitartott a mun-
káspártban.”

kórukasicukekórukasicuke ◆ kint lévő kölcsönkint lévő kölcsön
korukukoruku ◆ parafaparafa
koruku-bódokoruku-bódo ◆ parafatáblaparafatábla
korukugasikorukugasi ◆ paratölgyparatölgy
korukuhiszókorukuhiszó ◆ paraalapszövetparaalapszövet
korukukeiszeiszókorukukeiszeiszó ◆ fellogenfellogen ◆ fellogénfellogén ◆

parakambiumparakambium
korukunukikorukunuki ◆ dugóhúzódugóhúzó
korukuszenkorukuszen ◆ parafadugóparafadugó 「Binnokoruku
szen-o nuku.」 „Kihúzza a parafadugót a palack-
ból.”

korukuszosikikorukuszosiki ◆ paraszövetparaszövet ◆ phellemphellem
kóru-manékóru-mané ◆ kölcsön vett pénzkölcsön vett pénz
korunettokorunetto ◆ kornettkornett
koruposzukopíkoruposzukopí ◆ kolposzkópiakolposzkópia
kórurabikórurabi ◆ karalábékaralábé
korurikoruri ◆ kék fülemülekék fülemüle
kórurónkórurón ◆ kint lévő kölcsönkint lévő kölcsön
kóruruikórurui ◆ alkoholféleségalkoholféleség
kóruszentákóruszentá ◆ telefonostelefonos ügyfélszolgálatügyfélszolgálat ◆

ügyfélszolgálatügyfélszolgálat ◇ kjúkjúkóruszentákjúkjúkóruszentá tele-tele-
fonos mentőszolgálatfonos mentőszolgálat
koruszettokoruszetto ◆ fűzőfűző ◆ gyógyfűzőgyógyfűző 「Jócúno
tokinikoruszetto-o maku.」 „Amikor fáj a dere-
kam gyógyfűzőt veszek fel.”

kórutárukórutáru ◆ kőszénkátránykőszénkátrány ◆ szénkátrányszénkátrány
kórutenkóruten ◆ bársonybársony ◆ kordbársonykordbársony
kóruten-nokóruten-no ◆ bársonybársony ◆ kordbársonykordbársony
kósakósa ◆ kommunakommuna ◆ közvállalatközvállalat ◇ dzsin-dzsin-
minkósaminkósa népi kommunanépi kommuna
kósakósa ◆ utánautána haladóhaladó kocsikocsi ◇ zensa-nozensa-no
kucugaeru-vakucugaeru-va kósa-nokósa-no imasimeimasime másmás káránkárán
tanul az okostanul az okos
kósakósa ◆ hivatalihivatali rezidenciarezidencia ◆ szolgálatiszolgálati la-la-
káskás
kósakósa ◆ utóbbiutóbbi 「Noberaretatémano nakade-va
kósaga icsibankjómibukakatta.」 „Az említett té-
mákból az utóbbi a legérdekesebb.”

kósakósa ◆ iskolaépületiskolaépület 「Szeito-va kósa-o deta.」
„A diák kiment az iskolaépületből.”

kósakósa ◆ leszállásleszállás
kósákósá ◆ kóserkóser
kósabotankósabotan ◆ leszállásjelzőleszállásjelző
kósadzsútakukósadzsútaku ◆ önkormányzati lakásönkormányzati lakás
kósagucsikósagucsi ◆ kijáratkijárat ◆ leszálló ajtóleszálló ajtó
kósahókósahó ◆ légvédelmi löveglégvédelmi löveg
kósahódankósahódan ◆ légvédelmi lövedéklégvédelmi lövedék
kósahókakósahóka ◆ légvédelmi tűzlégvédelmi tűz
kósahómukósahómu ◆ leszálló peronleszálló peron
kosahonkosahon ◆ kódexkódex
kósahótaikósahótai ◆ légvédelmi tüzérséglégvédelmi tüzérség
kósakukósaku ◆ hercegherceg
kósakukósaku ◆ márkimárki ◆ őrgrófőrgróf
kósakukósaku ◆ előadáselőadás ◆ kioktatáskioktatás ◆ mesélésmesélés ◆

szövegmagyarázatszövegmagyarázat
kósakufudzsinkósakufudzsin ◆ márkinémárkiné
kósakufudzsinkósakufudzsin ◆ hercegnéhercegné
kosakunakosakuna ◆ pimaszpimasz
kósakureidzsókósakureidzsó ◆ hercegnőhercegnő
kósakureidzsókósakureidzsó ◆ márkinőmárkinő
kósakusikósakusi ◆ hivatásos mesélőhivatásos mesélő
kósakuszurukósakuszuru ◆ kioktatástkioktatást tarttart 「Tósito tó-
kino csigainicuite naganagato kósakusita.」
„Hosszas kioktatást tartott a befektetés és speku-
láció közti különbségről.” ◆ mesélmesél 「Tenguno
szekainicuite kósakusita.」 „A démonok világáról
mesélt.”

kósanakósana ◆ ügyesügyes ◇ kucsigósanakucsigósana ügyesügyes be-be-
szédűszédű
kósaszaikósaszai ◆ állami,állami, önkormányzatiönkormányzati ésés válla-válla-
lati kötvénylati kötvény ◆ kötvényekkötvények
kósaszaisidzsókósaszaisidzsó ◆ kötvénypiackötvénypiac
kósaszurukósaszuru ◆ leszállleszáll 「Dzsókjakuga kósasita.」
„Az utasok leszálltak.”

kosikosi ◆ bilibili ◆ kistigriskistigris
kosikosi ◆ alsóalsó részrész ◆ csípőcsípő 「Kosini te-o ateta.」
„Csípőre tette a kezét.” ◆ derékderék 「Kosiga itai.」
„Fáj a derekam.” ◆ középközép 「Szeito-va hanasino
kosi-o otta.」 „Középen félbeszakította a diák a
beszédemet.” ◆ merevségmerevség 「Kosinoaru jósi」
„merev papírlap” ◆ oldaloldal 「Kosini katana-o sza-
sita.」 „Oldalára kötötte a kardot.” ◆ tartástartás
「Vatasino kamino ke-va kosiganai.」 „A hajam-
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nak nincs tartása.” ◇ kosigaarukosigaaru rugalmasrugalmas 「Ii
oszoba-va kosigaaru.」 „A jó hajdinaétel rugal-
mas.” ◇ kosigaomoikosigaomoi nehezennehezen mozdulmozdul ◇ kos-kos-
igaomoiigaomoi lassúlassú 「Súkacuno kosiga omoi.」 „Las-
san keres munkát.” ◇ kosigaomoikosigaomoi lomhalomha
「Kanszensótaiszakude szeifuno kosi-va omoi.」
„A kormány járványügyi intézkedései lomhák.” ◇

kosigakaruikosigakarui fürgefürge ◇ kosigaszuvarukosigaszuvaru megál-megál-
lapodiklapodik 「Kare-va tensokubakarisite kosiga szu-
varanai.」 „Állandóan állást vált, nem tud meg-
állapodni.” ◇ kosigatatanaikosigatatanai lele kellkell ülnieülnie
「Amarinimo odoroite kosiga tatanakunata.」
„Úgy meglepődtem, hogy le kellett ülnöm.” ◇

kosigatatanaikosigatatanai nemnem tartjáktartják megmeg aa lábailábai
「Tosi-o totte kosiga tatanakunatta.」 „Megöre-
gedett, és már nem tartják meg a lábai.” ◇ kos-kos-
iganaiiganai túlfőzötttúlfőzött 「Konopaszuta-va kosiga-
nai.」 „Ez a tészta túlfőzött.” ◇ kosigamagattakosigamagatta
görnyedtgörnyedt 「Kosiga magattaobaaszanga mon-o
aketa.」 „Egy görnyedt hátú öregasszony nyitott
kaput.” ◇ kosinokjuttokubiretakosinokjuttokubireta darázsde-darázsde-
rekúrekú 「Kosinokjuttokubireta dzsoszeida.」 „Da-
rázsderekú nő.” ◇ kosi-okosi-o ageruageru mozdulmozdul
「Gjószei-va jójaku kosi-o agetajóda.」 „A kor-
mányzat végre mozdulni látszott.” ◇ kosi-okosi-o ireruireru
komolyankomolyan nekilátnekilát ◇ kosi-okosi-o ireruireru stabilizál-stabilizál-
jaja aa testéttestét ◇ kosi-okosi-o oroszuoroszu leereszkedikleereszkedik
「Iszuni kosi-o orosita.」 „Leereszkedtem a szék-
re.” ◇ kosi-okosi-o kakerukakeru helyethelyet foglalfoglal 「Kosi-
o kaketekudaszai!」 „Foglaljon helyet!” ◇ kosi-okosi-o
szueruszueru egyegy helyenhelyen maradmarad 「Kosi-o szuete ha-
tarakitai.」 „Egy helyen maradva szeretnék dol-
gozni.” ◇ kosi-okosi-o nukaszunukaszu seggreseggre ülül 「Nedan-
o mite kosi-o nukasita.」 „Seggre ültem, amikor
megláttam az árát.” ◇ kosi-okosi-o nobaszunobaszu kiegye-kiegye-
nesítinesíti aa derekátderekát 「Kosi-o nobaszuto itai.」
„Ha kiegyenesítem a derekam, fáj.” ◇ kosi-okosi-o hi-hi-
kukuszurukukuszuru alázatosalázatos 「Okjakuszamani szeh-
szuru toki-va icumo kosi-o hikukusite kudaszai.」
„Mindig alázatosan beszélj a vendéggel!” ◇ kosi-kosi-
oo varuvaru szétterpesztszétterpeszt lábballábbal leereszkedikleereszkedik
◇ dokattokosi-odokattokosi-o oroszuoroszu belehuppanbelehuppan 「Ámu-
cseanidokatto kosi-o orosita.」 „Belehuppantam
a fotelbe.” ◇ nigegosininarunigegosininaru megfutamodikmegfutamodik
「Ninmukara nige gosininatta.」 „Megfutamo-
dott a feladat elől.” ◇ nigegosininarunigegosininaru kibúvótkibúvót
kereskeres 「Okane-o órjósita szeidzsika-va nige gosi-
ninatta.」 „A korrupt politikus kibúvót keresett.”
◇ hongosi-ohongosi-o ireruireru komolyankomolyan nekiállnekiáll
「Szoroszoro hongosi-o irete nihongo-o benkjó-

szuru.」 „Most már komolyan nekiállok japánt ta-
nulni.” ◇ hongosi-ohongosi-o ireruireru komolyankomolyan nekilátnekilát
「Sigotoni hongosi-o ireta.」 „Komolyan nekilát-
tam a munkának.” ◇ janagigosijanagigosi vékonyvékony derékderék
◇ janagigosinojanagigosino vékonyvékony derekúderekú 「Janagigosi-
no on-na」 „vékony derekú nő”

kosikosi ◆ gyaloghintógyaloghintó ◆ mozgómozgó ravatalravatal ◆ moz-moz-
gó szentélygó szentély
kosikosi ◆ átpasszírozásátpasszírozás ◆ áttörésáttörés ◇ kinugosikinugosi
selyemszitánselyemszitán áttörésáttörés ◇ kinugosidófukinugosidófu puhapuha
tofutofu ◇ kinugosidófukinugosidófu finomszemcsés tofufinomszemcsés tofu
kosikosi ◆ használt papírhasznált papír
kosikosi ◆ kiszáradáskiszáradás
kósikósi ◆ fotonfoton ◇ nikósikenbikjónikósikenbikjó kétfoton-kétfoton-
mikroszkópmikroszkóp
kósikósi ◆ hivataloshivatalos ésés magánügymagánügy 「Kósi-o ku-
becuszuru.」 „Megkülönbözteti a hivatalos és ma-
gánügyeit.” ◆ nyilvános és magánnyilvános és magán
kósikósi ◆ jóindulatjóindulat ◆ kedvességkedvesség 「Gokósi-o
tamari makotoniarigatógozaimasita.」 „Nagyon
szépen köszönöm a kedvességét!”

kósikósi ◆ hátsó szárnyhátsó szárny
kósikósi ◆ hátsó lábhátsó láb ◆ hátsó végtaghátsó végtag
kósikósi ◆ rácsrács 「Madoni kósi-o szecscsisita.」
„Rácsot tett az ablakra.” ◆ rostélyrostély ◇ kessókósikessókósi
kristályrácskristályrács ◇ kósigarakósigara rácsmintarácsminta ◇

kósigarakósigara kockáskockás mintaminta ◇ kósidzsimakósidzsima koc-koc-
káskás mintaminta ◇ kósidokósido rácsosrácsos ajtóajtó ◇ kósimadokósimado
rácsosrácsos ablakablak ◇ higósihigósi tűzrácstűzrács ◇ higósihigósi ros-ros-
télytély 「Szutóbuno higósi」 „kályha rostélya” ◇

madokósimadokósi ablakrácsablakrács
kósikósi ◆ érvényesítésérvényesítés ◇ gundzsirjokukósigundzsirjokukósi
katonaságkatonaság bevetésebevetése ◇ burjokukósiburjokukósi fegy-fegy-
veres erők bevetéseveres erők bevetése
kósikósi ◆ előadóelőadó 「Ano kósino dzsugjó-va ninkiga-
aru.」 „Annak az előadónak az óráit nagyon szere-
tik.” ◆ tanártanár 「Daigakuno kósi-o siteimaszu.」
„Egyetemi tanár.” ◇ kjakuinkósikjakuinkósi vendégtanárvendégtanár
◇ kjakuinkósikjakuinkósi meghívottmeghívott előadóelőadó ◇ sokuta-sokuta-
kukósikukósi óraadóóraadó tanártanár ◇ szen-ninkósiszen-ninkósi főállá-főállá-
súsú tanártanár ◇ hidzsókinkósihidzsókinkósi szerződésesszerződéses ta-ta-
nárnár ◇ hidzsókinkósihidzsókinkósi óraadó tanáróraadó tanár
kósikósi ◆ követkövet ◇ tokumeizenkenkósitokumeizenkenkósi rendkí-rendkí-
vüli és meghatalmazott minisztervüli és meghatalmazott miniszter
kósikósi ◆ KonfuciuszKonfuciusz
kósikósi ◆ harcharc kezdetétkezdetét jelzőjelző nyílvesszőnyílvessző ◆

kezdetkezdet
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kosiankosian ◆ passzírozott pürépasszírozott püré
kosiberiasogokosiberiasogo ◆ paleoszibériai nyelvekpaleoszibériai nyelvek
kosibukurokosibukuro ◆ övtáskaövtáska
kosicukosicu ◆ dobüregdobüreg
kosicukosicu ◆ cellacella ◆ egyszemélyesegyszemélyes szobaszoba 「Ho-
teruno kosicu」 „egyszemélyes szállodai szoba” ◆

különkülön helyiséghelyiség 「Reszutoran-no kosicu-o joja-
kusita.」 „Lefoglaltam egy külön helyiséget az ét-
teremben.” ◆ leválasztottleválasztott helyiséghelyiség 「Ieno
kosicu」 „leválasztott helyiség” ◆ magánszobamagánszoba
「Bjóinno kosicu」 „kórházi magánszoba”

kósicukósicu ◆ császári családcsászári család ◆ uralkodóházuralkodóház
kósicukósicu ◆ keménykemény
kósicukósicu ◆ kolloidkolloid ◆ ragacsragacs
kósicudokósicudo ◆ magas páratartalommagas páratartalom
kósicugaraszukósicugaraszu ◆ keményüvegkeményüveg
kósicugomukósicugomu ◆ keménygumikeménygumi
kósicukorucsikoidokósicukorucsikoido ◆ mineralokortikoidmineralokortikoid
kósicusintóacukósicusintóacu ◆ kolloidozmotikuskolloidozmotikus nyomásnyomás
◆ onkotikus nyomásonkotikus nyomás
kósicuszekkenkósicuszekken ◆ kemény szappankemény szappan
kosicuszurukosicuszuru ◆ hajthatatlanulhajthatatlanul kitartkitart 「Dzs-
iszecuni kosicuszurubakaridatta.」 „Hajthatatla-
nul kitartott a saját magyarázata mellett.” ◆ ma-ma-
kacsulkacsul kitartkitart 「Hitocuno kangaeni kosicusite-
ita.」 „Makacsul kitartott a gondolata mellett.” ◆

ragaszkodikragaszkodik 「Ikenni kosicusiteiru.」 „Ragasz-
kodik a véleményéhez.”

kósicutenpankósicutenpan ◆ uralkodóházi törvényuralkodóházi törvény
kósicutókikósicutóki ◆ angol porcelánangol porcelán ◆ kőedénykőedény
kósiden-acukósiden-acu ◆ rácsfeszültségrácsfeszültség
kósidokósido ◆ rácsos ajtórácsos ajtó
kósidzsimakósidzsima ◆ kockás mintakockás minta
kósienkósien ◆ KósienKósien
kosigaarukosigaaru ◆ rugalmasrugalmas 「Ii oszoba-va kosigaa-
ru.」 „A jó hajdinaétel rugalmas.”

kosigahikerukosigahikeru ◆ megfutamodikmegfutamodik ◆ pesszimis-pesszimis-
tata
kosigakaruikosigakarui ◆ fürgefürge
kosigakudakerukosigakudakeru ◆ elájulelájul 「Kakaku-o mite
kosiga kudaketa.」 „Elájultam az árától.” ◆

összeroskadösszeroskad

kosigamagattakosigamagatta ◆ görnyedtgörnyedt 「Kosiga magat-
taobaaszanga mon-o aketa.」 „Egy görnyedt hátú
öregasszony nyitott kaput.”

kosiganaikosiganai ◆ túlfőzötttúlfőzött 「Konopaszuta-va kos-
iganai.」 „Ez a tészta túlfőzött.”

kosiganukerukosiganukeru ◆ összecsuklikösszecsuklik ◆ padlótpadlót fogfog
「Bikkurisite kosiga nuketa.」 „Meglepetésem-
ben padlót fogtam.”

kosigaomoikosigaomoi ◆ lassúlassú 「Súkacuno kosiga
omoi.」 „Lassan keres munkát.” ◆ lomhalomha 「Kan-
szensótaiszakude szeifuno kosi-va omoi.」 „A
kormány járványügyi intézkedései lomhák.” ◆ ne-ne-
hezen mozdulhezen mozdul
kósigarakósigara ◆ kockás mintakockás minta ◆ rácsmintarácsminta
kosigaszuvarukosigaszuvaru ◆ megállapodikmegállapodik 「Kare-va
tensokubakarisite kosiga szuvaranai.」 „Állandó-
an állást vált, nem tud megállapodni.”

kósigataikósigatai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Kósigatai un-
mei」 „elkerülhetetlen sors” ◆ ellenállhatat-ellenállhatat-
lanlan 「Kósigatai mirjoku」 „ellenállhatatlan csáb-
erő”

kosigatanakosigatana ◆ oldalkardoldalkard ◆ rövid kardrövid kard
kosigatatanaikosigatatanai ◆ lele kellkell ülnieülnie 「Amarinimo
odoroite kosiga tatanakunata.」 „Úgy meglepőd-
tem, hogy le kellett ülnöm.” ◆ nemnem tartjáktartják megmeg
aa lábailábai 「Tosi-o totte kosiga tatanakunatta.」
„Megöregedett, és már nem tartják meg a lábai.”

kosigikosigi ◆ kis sárszalonkakis sárszalonka
kosigincsakukosigincsaku ◆ derékrederékre kötöttkötött erszényerszény ◆

körülöttekörülötte sündörgéssündörgés 「Kare-va susóno ko-
sigincsakuda.」 „Állandóan a miniszterelnök kö-
rül sündörög.”

kosihimokosihimo ◆ kimonópántkimonópánt
kosihineriundókosihineriundó ◆ törzsfordítástörzsfordítás
kósikacukósikacu ◆ bécsibécsi szeletszelet ◆ rántottrántott borjú-borjú-
húshús
kósikakakukósikakaku ◆ érvényesítésiérvényesítési árár 「Opuson-no
kósikakaku」 „opció érvényesítési ára”

kosikakekosikake ◆ rövidkerövidke állásállás 「Kosikaketosite sú-
sokusita.」 „Rövidke állást vállaltam.” ◆ ugró-ugró-
deszkadeszka 「Imano sigoto-va mottoiinoga micuka-
rumadeno kosikakedeszu.」 „A mostani munka-
helyemet csak ugródeszkának használom, míg egy
jobbat nem találok.” ◆ ülőalkalmatosságülőalkalmatosság
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「Okjakuszamani kosikake-o jóisita.」 „Egy ülő-
alkalmatosságot kerestem a vendégnek.”

kosikakerukosikakeru ◆ leülleül 「Kare-va jukkuri iszuni ko-
sikaketa.」 „Lassan leült a székre.”

kósikankósikan ◆ követségkövetség
kósikan-inkósikan-in ◆ attaséattasé
kosikekosike ◆ fehérfolyásfehérfolyás
kósikessókósikessó ◆ hyperlipidaemiahyperlipidaemia 「Kósikessó-o
hócsiszuruto nókószokunicunagaru kikenga
ókii.」 „A hyperlipidaemiától szélütést kapha-
tunk.”

kosikikosiki ◆ hagyományoshagyományos 「Teucsikosiki szoba」
„hagyományos, kézzel készült hajdinatészta”

kosikikosiki ◆ kerékagykerékagy
kosikikosiki ◆ passzírozópasszírozó ◆ szűrőszűrő ◇ kócsakosikócsakosi
teaszűrőteaszűrő
kósikikósiki ◆ keménykemény
kósikikósiki ◆ pachiténpachitén
kósikikósiki ◆ formalitásformalitás ◆ formulaformula ◆ hivataloshivatalos
「Kósikihómon」 „hivatalos látogatás” ◆ képletképlet
「Oiráno kósikide aravasita szankakukanszú」
„Euler-képlettel kifejezett trigonometrikus függ-
vény” ◆ megoldóképletmegoldóképlet 「Kósiki-o cukatte
hóteisiki-o toita.」 „A megoldóképlettel megol-
dotta az egyenletet.” ◇ hikósikihikósiki nemnem hivataloshivatalos
「Hikósikikjógi」 „nem hivatalos megbeszélés”

kósikihikószenkósikihikószen ◆ merev törzsű léghajómerev törzsű léghajó
kósikihómonkósikihómon ◆ hivatalos látogatáshivatalos látogatás
kósikijakjúkósikijakjú ◆ kemény labdás baseballkemény labdás baseball
kosikijukasiikosikijukasii ◆ hagyományoshagyományos 「Kosikijukasii
gisiki」 „hagyományos szertartás”

kósikikakósikika ◆ formalizációformalizáció ◆ hivatalossáhivatalossá te-te-
vésvés ◆ képletbe foglalásképletbe foglalás
kósikikaszurukósikikaszuru ◆ hivatalossáhivatalossá tesztesz 「Kaigide
szeiszaku-o kósikikasita.」 „A tárgyaláson hivata-
lossá tették az intézkedést.” ◆ képletbeképletbe foglalfoglal
「Bucurigakuno hószoku-o kósikikasita.」 „Kép-
letbe foglalta a fizikai törvényt.”

kósikikenkaikósikikenkai ◆ hivatalos véleményhivatalos vélemény
kósikinikósikini ◆ formálisanformálisan 「Szeifu-va
kinkjúdzsitai-o kósikini szengensita.」 „A kor-
mány formálisan kihirdette a szükségállapotot.” ◆

hivatalosanhivatalosan 「Amerika gun-va júfóno szonzai-o

kósikini mitometa.」 „Az amerikai hadsereg hiva-
talosan elismerte az ufók létezését.”

kósikinokósikino ◆ formálisformális 「Kósikino dói」 „formális
beleegyezés” ◆ hivataloshivatalos 「Kósikino happjó-o
matta.」 „Vártuk a hivatalos bejelentést.” ◆ nyil-nyil-
vánosvános 「Kareni kósikino bade hadzsi-o kakasze-
ta.」 „Nyilvános helyen szégyent hoztam rá.”

kósikironkósikiron ◆ formalizmusformalizmus
kósikisugikósikisugi ◆ formalizmusformalizmus
kósikiteniszukósikiteniszu ◆ kemény labdás teniszkemény labdás tenisz
kosikudakekosikudake ◆ megbukásmegbukás ◆ összeroskadásösszeroskadás
kosikudakeninarukosikudakeninaru ◆ kudarccalkudarccal végződikvégződik
「Kikaku-va kosikudakeninatta.」 „A projekt ku-
darccal végződött.” ◆ megbukikmegbukik 「Szeifuno
szeiszaku-va kosikudakeninatta.」 „A kormány
politikája megbukott.”

kósimadokósimado ◆ rácsos ablakrácsos ablak
kosimakikosimaki ◆ ágyékkötőágyékkötő ◆ alsószoknyaalsószoknya
kosimavarikosimavari ◆ csípőbőségcsípőbőség
kosimavasiundókosimavasiundó ◆ törzskörzéstörzskörzés
kosiminokosimino ◆ szalmaszoknyaszalmaszoknya
kósimojókósimojó ◆ rasztermintaraszterminta
kósimojónokósimojóno ◆ kockáskockás
kosimotokosimoto ◆ csípőcsípő környékekörnyéke ◆ szolgálólányszolgálólány
◆ udvarhölgyudvarhölgy
kósinkósin ◆ szülő iránt érzett szeretetszülő iránt érzett szeretet
kósinkósin ◆ súlyosbodássúlyosbodás ◇ kinókósinsókinókósinsó túlmű-túlmű-
ködésködés ◇ kincsókósinkincsókósin izomtúlfeszítettségizomtúlfeszítettség
◇ kokjúkósinkokjúkósin hiperventilációhiperventiláció ◇ nóacukósinnóacukósin
megnövekedett koponyaűri nyomásmegnövekedett koponyaűri nyomás
kósinkósin ◆ ajakajak
kósinkósin ◆ újúj testtest 「Umare kavatta kósin」 „újjá-
született test” ◆ utódutód 「Szosikino kósin」 „szer-
vezet utódja”

kósinkósin ◆ elmaradottságelmaradottság 「Szensinkokuto kós-
inkuni」 „fejlett ország és elmaradott ország” ◆

hátramenethátramenet 「Kósinippai!」 „Teljes gőzzel hát-
ra!” ◆ jövőjövő generációgeneráció 「Kósin-o hiki tateru.」
„Felkarolja a jövő generációt.” ◆ jövőjövő nemzedéknemzedék
「Kósinni micsi-o juzurubekida.」 „Utat kell en-
gedni a jövő nemzedéknek!” ◆ tolatástolatás ◆ után-után-
pótláspótlás 「Kósinno ikuszei」 „utánpótlás nevelé-
se”

kósinkósin ◆ rózsahimlőrózsahimlő ◆ rubeolarubeola
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kósinkósin ◆ felvonulásfelvonulás ◆ marsmars ◆ masírozásmasírozás ◆

menetelésmenetelés ◇ dzsiikósindzsiikósin megfélemlítőmegfélemlítő fel-fel-
vonulásvonulás ◇ dzsúrecukósindzsúrecukósin oszlopbanoszlopban mene-mene-
teléstelés ◇ taimacukósintaimacukósin fáklyásfáklyás felvonulásfelvonulás
「Taimacu kósinni szankasita.」 „Fáklyás felvo-
nulásra mentem.” ◇ demokósindemokósin demonstráci-demonstráci-
ósós felvonulásfelvonulás ◇ heivakinenkósinheivakinenkósin békeme-békeme-
netnet ◇ heivakósinheivakósin békemenetbékemenet
kósinkósin ◆ frissítésfrissítés ◆ meghosszabbításmeghosszabbítás ◆

megújításmegújítás
kósinkósin ◆ kommunikációkommunikáció 「Kicsito kósin-o kaisi-
sita.」 „Megkezdtük a kommunikációt a bázissal.”
◆ összeköttetésösszeköttetés 「Ucsúszutésonto kósindzsó-
taiga joi.」 „Az űrállomással jó az összekötteté-
sünk.” ◆ üzenetváltásüzenetváltás ◇ muszenkósinmuszenkósin rádió-rádió-
kapcsolatkapcsolat 「Ucsútanszakito muszenkósincsú-
dearu.」 „Rádiókapcsolatban vagyunk az űrszon-
dával.”

kósinbarakósinbara ◆ kínai rózsakínai rózsa
kósindzsokósindzso ◆ detektívirodadetektíviroda ◆ nyomozóirodanyomozóiroda

kósin-ecucsihókósin-ecucsihó ◆ Kósin-ecu régióKósin-ecu régió
kósinherupeszukósinherupeszu ◆ szájherpeszszájherpesz
kosiniaterukosiniateru ◆ csípőrecsípőre tesziteszi aa kezétkezét 「Kosi-
ni te-o ateta.」 „Csípőre tettem a kezem.”

kosiniszagerukosiniszageru ◆ felkötfelköt aa derekáraderekára
「Katana-o kosini szageta.」 „Felkötötte a kard-
ját.”

kósinkjokukósinkjoku ◆ indulóinduló 「Gakudan-va
kósinkjoku-o enszósita.」 „A rezesbanda indulót
játszott.” ◇ gunkankósinkjokugunkankósinkjoku HadihajókHadihajók in-in-
dulójadulója ◇ guntaikósinkjokuguntaikósinkjoku katonaindulókatonainduló ◇

kekkonkósinkjokukekkonkósinkjoku nászindulónászinduló ◇ szószókó-szószókó-
sinkjokusinkjoku gyászindulógyászinduló
kósinkógairecukósinkógairecu ◆ nyúlszáj és farkastoroknyúlszáj és farkastorok
kósin-norecukósin-norecu ◆ menetoszlopmenetoszlop
kósinohirekacukósinohirekacu ◆ bécsi szeletbécsi szelet
kósinokacurecukósinokacurecu ◆ bécsi szeletbécsi szelet
kosinokjuttokubiretakosinokjuttokubireta ◆ darázsderekúdarázsderekú
「Kosinokjuttokubireta dzsoszeida.」 „Darázsde-
rekú nő.”

kósinrecukósinrecu ◆ nyúlszájnyúlszáj
kósinrjókósinrjó ◆ fűszerfűszer
kósinrjókósinrjó ◆ meghosszabbítási költségmeghosszabbítási költség
kósinrjokukósinrjoku ◆ centripetális erőcentripetális erő

kósinrjó-okósinrjó-o kikaszerukikaszeru ◆ fűszerezfűszerez 「Kósinrjó-
o kikaszeta rjóri」 „fűszerezett étel”

kósinszarerukósinszareru ◆ frissülfrissül
kósinszeikósinszei ◆ pleisztocénpleisztocén korkor 「Kósinszeino
kaszekidzsinkocu」 „pleisztocén kori csontkövü-
let”

kósinszurukósinszuru ◆ aktualizálaktualizál 「Szeihinriszuto-o
kósinsita.」 „Aktualizáltuk a terméklistát.” ◆ fel-fel-
frissítfrissít 「Szofuto-o kósinsita.」 „Felfrissítettem
a szoftvert.” ◆ frissítfrissít 「Apuri-o kósinsita.」
„Frissítette az applikációt.” ◆ hosszabbíthosszabbít
「Keijaku-o kósinsita.」 „Szerződést hosszabbí-
tott.” ◆ javítjavít 「Szensu-va dzsikokiroku-o kósin-
sita.」 „A versenyző saját csúcsot javított.” ◆

meghosszabbítmeghosszabbít 「Biza-o kósinsita.」 „Meg-
hosszabbítottam a vízumomat.” ◆ megújítmegújít
「Csintaino ieno keijaku-o kósinsita.」 „Megújí-
tottam a lakásbérleti szerződést.” ◆ újatújat állítállít
felfel 「Hiraojogide szekaikiroku-o kósinsita.」
„Mellúszásban új világrekordot állított fel.” ◇

kiroku-okiroku-o kósinszurukósinszuru rekordotrekordot döntdönt 「Kotos-
ino acusza-va kanszokukiroku-o kósinsita.」 „Az
idei meleg rekordot döntött”

kósinszurukósinszuru ◆ érintkezikérintkezik 「Kareto ímérude
kósinszuru.」 „E-mailben érintkezek vele.” ◆

kommunikálkommunikál ◆ üzenetetüzenetet váltvált 「Tankentaito
szankaikósinszurukotoga dekita.」 „Az expedíció-
val háromszor tudtunk üzenetet váltani.”

kósinszurukósinszuru ◆ hátrafeléhátrafelé megymegy 「Hikóki-va
kúcsúdemo dzsimendemo kósindekinai.」 „A re-
pülő se a levegőben se a földön nem tud hátrafelé
menni.” ◆ hátrálhátrál 「Heisi-va kósinsita.」 „A ka-
tona hátrált.”

kósinszurukósinszuru ◆ súlyosbodiksúlyosbodik 「Kareno bjóki-va
kósinsita.」 „Súlyosbodott a betegsége.”

kósinszurukósinszuru ◆ felvonulfelvonul 「Baiku-va kósinsita.」
„A motorosok felvonultak.” ◆ masírozmasíroz 「Guntai-
va kósinsita.」 „A katonák masíroztak.” ◆ mene-mene-
teltel 「Guntaiga micsi-o kósinsita.」 „A sereg me-
neteltek az úton.” ◆ vonulvonul 「Heisira-va micsi-o
kósinsita.」 „A katonák az utcán vonultak.”

kosinukekosinuke ◆ gyávasággyávaság
kosinukeninarukosinukeninaru ◆ elmegyelmegy aa bátorságabátorsága
「Sippaisite kosinukeninatta.」 „A kudarc elvette
a bátorságomat.”

kosinukenokosinukeno ◆ gyávagyáva
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kosinunokosinuno ◆ ágyékkötőágyékkötő
kosi-okosi-o ageruageru ◆ mozdulmozdul 「Gjószei-va jójaku
kosi-o agetajóda.」 „A kormányzat végre mozdul-
ni látszott.”

kosiobikosiobi ◆ csípőövcsípőöv ◆ medenceövmedenceöv
kosi-okosi-o hikukuszuruhikukuszuru ◆ alázatosalázatos 「Okjakusza-
mani szeh-szuru toki-va icumo kosi-o hikukusite
kudaszai.」 „Mindig alázatosan beszélj a vendég-
gel!”

kosi-okosi-o hikumeruhikumeru ◆ lehajollehajol 「Kosi-o hikumete
dókucuni haitta.」 „Lehajolva bebújt a barlang-
ba..” ◆ megalázkodikmegalázkodik 「Kosi-o hikumete ujau-
jasii kucsóde kotaeta.」 „Megalázkodva, tisztelet-
tudóan válaszolt.”

kosi-okosi-o ireruireru ◆ komolyankomolyan nekilátnekilát ◆ stabili-stabili-
zálja a testétzálja a testét
kosi-okosi-o kakerukakeru ◆ helyethelyet foglalfoglal 「Kosi-o kak-
etekudaszai!」 „Foglaljon helyet!”

kosi-o magerukosi-o mageru ◆ görnyedgörnyed
kosi-okosi-o nobaszunobaszu ◆ kiegyenesítikiegyenesíti aa derekátderekát
「Kosi-o nobaszuto itai.」 „Ha kiegyenesítem a
derekam, fáj.”

kosi-okosi-o nukaszunukaszu ◆ seggreseggre ülül 「Nedan-o mite
kosi-o nukasita.」 „Seggre ültem, amikor meglát-
tam az árát.”

kosi-okosi-o ocsicukeruocsicukeru ◆ kényelembekényelembe helyezihelyezi
magátmagát 「Fuvafuvanoszofáni kosi-o ocsi cuke-
ta.」 „Kényelembe helyeztem magam a puha dí-
ványon.” ◆ megbarátkozikmegbarátkozik 「Atarasii sokubani
kosi-o ocsi cuketa.」 „Megbarátkoztam az új
munkahelyemmel.”

kosi-okosi-o oroszuoroszu ◆ bocsátkozikbocsátkozik 「Ámucseani
kosi-o orosita.」 „Egy fotelbe bocsátkozott.” ◆ le-le-
ereszkedikereszkedik 「Iszuni kosi-o orosita.」 „Leeresz-
kedtem a székre.” ◆ lepihenlepihen 「Amarini cuka-
reteitanode, kaidanni kosi-o orosita.」 „Nagyon
elfáradtam, ezért lepihentem a lépcsőn.” ◇

dokattokosi-odokattokosi-o oroszuoroszu belehuppanbelehuppan 「Ámu-
cseanidokatto kosi-o orosita.」 „Belehuppantam
a fotelbe.”

kosiorejanekosiorejane ◆ Manzárd-tetőManzárd-tető
kosi-okosi-o szueruszueru ◆ egyegy helyenhelyen maradmarad 「Kosi-o
szuete hatarakitai.」 „Egy helyen maradva szeret-
nék dolgozni.”

kosi-okosi-o szueteszuete ◆ komolyankomolyan 「Kosi-o szuete ha-
tarakidasita.」 „Komolyan dolgozni kezdtem.”

kosi-okosi-o varuvaru ◆ szétterpesztszétterpeszt lábballábbal leeresz-leeresz-
kedikkedik
kosiraekosirae ◆ összeállításösszeállítás ◆ összehozásösszehozás ◇

kjúgosiraenokjúgosiraeno sebtébensebtében összehozottösszehozott 「Kjú-
gosiraenotereváku kankjó」 „sebtében összeho-
zott környezet a távmunkához” ◇ kjúgosiraenokjúgosiraeno
rögtönzöttrögtönzött 「Kjúgosiraeno gekidzsó」 „rög-
tönzött színház” ◇ kjúgosiraenokjúgosiraeno összetákoltösszetákolt
「Kjúgosiraeno koja」 „összetákolt viskó” ◇ kjú-kjú-
gosiraenogosiraeno hevenyészetthevenyészett 「Kjúgosiraeno
isó」 „hevenyészett ruha”

kosiraemonokosiraemono ◆ csinálmánycsinálmány
kosiraerukosiraeru ◆ csinálcsinál 「Sakkin-o kosiraeta.」
„Adósságot csinált.” ◆ előteremtelőteremt 「Hatake-o
utte kane-o kosiraeta.」 „A földet eladva előte-
remtettem a pénzt.” ◆ eszkábáleszkábál 「Csiiszana
iszu-o kosiraeta.」 „Egy sámlit eszkábált magá-
nak.” ◆ fabrikálfabrikál 「Tana-o kosiraeta.」 „Polcot
fabrikáltam.” ◆ gyártgyárt 「Ii ii vake-o kosiraeta.」
„Kifogásokat gyártott.” ◆ készítkészít 「Hiru gohan-
o kosiraeta.」 „Ebédet készített.” ◆ kicsípkicsíp
「Minari-o kosiraeta.」 „Kicsíptem magam.” ◆

kikészítkikészít 「Kao-o kosiraeta.」 „Kikészítette az
arcát.” ◆ kitalálkitalál 「Joi kódzsicu-o kosiraeta.」
„Kitaláltam egy jó kifogást.” ◆ nemznemz 「Otoko-va
kodomo-o kosiraeta.」 „A férfi gyermeket nem-
zett.” ◆ összeeszkábálösszeeszkábál 「Nivani inugoja-o ko-
siraeta.」 „Az udvaron összeeszkábált egy kutya-
ólat.” ◆ összetákolösszetákol 「Itadebencsi-o kosirae-
ta.」 „Deszkából összetákoltam egy padot.” ◆

szerezszerez 「Atarasii tomodacsi-o kosiraeta.」 „Új
barátot szereztem.” ◆ tákoltákol 「Dzsibunni koja-
o kosiraeta.」 „Tákolt magának egy kunyhót.” ◇

kizu-okizu-o kosiraerukosiraeru megsérülmegsérül 「Koronde kizu-o
kosiraeta.」 „Elestem, és megsérültem.” ◇ kobu-kobu-
oo kosiraerukosiraeru púppúp nőnő 「Atama-o bucukete kobu-
o kosiraeta.」 „Beütöttem a fejem, és púp nőtt raj-
ta.”

kósisokukósisoku ◆ bíborbíbor
kósiszeikósiszei ◆ arroganciaarrogancia
kósiszei-o torukósiszei-o toru ◆ arrogánsan viselkedikarrogánsan viselkedik
kosiszurukosiszuru ◆ kiszáradkiszárad 「Ki-va kosisita.」 „A fa
kiszáradt.”

kósiszurukósiszuru ◆ élél 「Tóhjóken-o kósiszuru.」 „Él
a választójogával.” ◆ érvényesítérvényesít 「Kenri-o kó-
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sisita.」 „Érvényesítette a jogait.” ◆ folyamodikfolyamodik
「Burjoku-o kósiszuru.」 „Fegyveres erőhöz fo-
lyamodik.”

kósitakósita ◆ ilyenilyen 「Kósita dzsiken-va fueteiru.」
„Megszaporodtak az ilyen esetek.”

kositakotoganaikositakotoganai ◆ nemnem ártárt 「Csúibukaini ko-
sitakotoganai.」 „Nem árt óvatosnak lenni.” ◇

ókiinonikositakotoganaiókiinonikositakotoganai haha lúd,lúd, legyenlegyen kö-kö-
vérvér 「Ókiinoni kositakotoganaikarahoteruno
icsibanhiroi heja-o totta.」 „Ha lúd, legyen kövér!
A legnagyobb szobát vettem ki a szállodában.”

kositakotovanaikositakotovanai ◆ nincsnincs annálannál jobbjobb 「Fu-
juni atatakai futonni hairuni kositakotohanai.」
„Nincs annál jobb, mint télen belebújni a meleg
ágyikóba.”

kositantankositantan ◆ lesni a lehetőségetlesni a lehetőséget
kositantantokositantanto ◆ lehetőségetlehetőséget lesvelesve 「Kosit-
antanto manbikino kikai-o neratta.」 „Leste a le-
hetőséget, hogy mikor lophat.”

kósitekósite ◆ ekképpenekképpen 「Kósite kenkaga hadzsi-
matta.」 „Ekképpen kezdődött a veszekedés.” ◆

ígyígy 「Kósite icsinengatatta.」 „Így telt el egy év.”
◆ ilyily módonmódon 「Kósite okane-o csótacudekita.」
„Ily módon sikerült pénzt szereznem.” ◆ ss
「Kami-va ivareta『 hikariare!』Kósite hikarigaat-
ta.」 „Isten mondá: Légyen világosság! S lőn vilá-
gosság.”

kósiteiszúkósiteiszú ◆ rácsállandórácsállandó
kosokoso ◆ antikvárantikvár könyvkönyv ◆ könyvrégiségkönyvrégiség ◆

régi könyvrégi könyv
kosókosó ◆ bajbaj 「Ino kosó」 „gyomorbaj” ◆ hibahiba
「Endzsin-no kosó」 „motorhiba” ◆ meghibá-meghibá-
sodássodás 「Konpjútásiszutemuno kosó」 „számító-
gépes rendszer meghibásodása” ◆ műszakiműszaki hibahiba
「Densano kosó」 „vonat műszaki hibája” ◆ sé-sé-
rülésrülés 「Szensu-va kosónijori kjújósiteiru.」 „A
játékos sérülés miatt nem játszik.” ◆ üzemzavarüzemzavar
「Genpacuno kosó」 „atomerőmű üzemzavara” ◇

kankecukosókankecukosó időszakosidőszakos hibahiba ◇ gúhacukosógúhacukosó
véletlenszerűvéletlenszerű hibahiba ◇ kosó-okosó-o naoszunaoszu elhá-elhá-
rítrít 「Geszuikanno kosó-o naosita.」 „Elhárította
dugulást.” ◇ kosó-okosó-o naoszunaoszu megjavítmegjavít 「Rei-
zókono kosó-o naosita.」 „Megjavította a hűtőgé-
pet.” ◇ kojúkekkankosókojúkekkankosó típushibatípushiba ◇ hádo-hádo-
veakosóveakosó hardverhibahardverhiba
kosókosó ◆ elnevezéselnevezés ◆ megszólításmegszólítás
kosókosó ◆ tavak és mocsaraktavak és mocsarak

kosókosó ◆ apródapród
kosókosó ◆ borsbors 「Kosóga kireteirunode kaerini
kattekitekurenai?」 „Elfogyott a bors, nem vennél
hazafelé jövet?” ◇ kurokosókurokosó feketefekete borsbors ◇

kosó-okosó-o kakerukakeru megborsozmegborsoz 「Nikuni kosó-o
kaketa.」 „Megborsoztam a húst.” ◇ sirokosósirokosó
fehér borsfehér bors
kósokóso ◆ közelgőközelgő hőséghőség 「Kósono kó, ikaga os-
zugosideszuka?」 „Hogy vannak ebben a hőség-
ben?”

kósokóso ◆ átfogóátfogó nézőpontnézőpont 「Taisokósokara
monogoto-o handanszuru.」 „Átfogó nézőpontból
bírálja el a dolgokat.” ◆ magasmagas 「Kósokara ocsi-
ta.」 „Leesett a magasból.” ◆ magasmagas helyhely 「Kó-
sokara macsi-o miorosita.」 „Magas helyről lete-
kintettem a városra.” ◆ magaslatmagaslat 「Szenméto-
runo kóso」 „ezer méteres magaslat”

kósókósó ◆ Kósó-korKósó-kor
kósókósó ◆ bárcás prostituáltbárcás prostituált
kósókósó ◆ munkahelyi balesetmunkahelyi baleset
kósókósó ◆ állítólagosállítólagos ◆ hivataloshivatalos 「Kósókaka-
ku」 „hivatalos ár” ◆ névlegesnévleges 「Kono dencsi-
no kósóden-acu-va szanvorutodeszu.」 „Ennek az
elemnek a névleges feszültsége 3 V.” ◆ névleges-névleges-
ségség
kósókósó ◆ hitelesítéshitelesítés ◆ közjegyzőközjegyző általáltal hite-hite-
lesítéslesítés
kósókósó ◆ népjóléti miniszternépjóléti miniszter
kósókósó ◆ szóbeli tanúvallomásszóbeli tanúvallomás
kósókósó ◆ ízlésízlés ◇ dzsidainokósódzsidainokósó kor ízlésekor ízlése
kósókósó ◆ formatervformaterv ◆ mesterembermesterember
kósókósó ◆ fegyvergyárfegyvergyár ◆ tölténygyártölténygyár
kósókósó ◆ történelmi valószerűségtörténelmi valószerűség
kósókósó ◆ érclelőhelyérclelőhely 「Dóno kósó」 „rézlelő-
hely” ◆ ércrétegércréteg ◆ lelőhelylelőhely 「Szekijuno kó-
só」 „olajlelőhely” ◇ rosucukósórosucukósó felszínifelszíni érc-érc-
lelőhelylelőhely
kósókósó ◆ erőserős hangoztatáshangoztatás ◆ hangoshangos ének-ének-
léslés ◆ hangoshangos kántáláskántálás 「Banzai-o kósósita.」
„Hangosan kántálták, hogy hurrá.”

kósókósó ◆ kereskedelmi főiskolakereskedelmi főiskola
kósókósó ◆ magasröptűségmagasröptűség ◆ magasztosságmagasztosság
kósókósó ◆ marásmarás ◇ inukósóinukósó kutyaharapáskutyaharapás ◇

koncsúkósókoncsúkósó rovarcsípésrovarcsípés ◇ dóbucukósódóbucukósó ál-ál-
latharapáslatharapás ◇ hebikósóhebikósó kígyómaráskígyómarás
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kósókósó ◆ hahotahahota ◆ hahotázáshahotázás
kósókósó ◆ alkualku 「Kósóga nari tatta.」 „Megszüle-
tett az alku.” ◆ egyezkedésegyezkedés 「Nedan-va kósó-
csúdearu.」 „Az árról még egyezkedünk.” ◆ kap-kap-
csolatcsolat 「Karera-va szeikósóganakatta.」 „Nem
volt köztük szexuális kapcsolat.” ◆ tárgyalástárgyalás
「Kósó-va nagabiita.」 „A tárgyalások elhúzód-
tak.” ◇ kakakukósókakakukósó ártárgyalásártárgyalás ◇ kakaku-kakaku-
kósókósó áralkuáralku ◇ kóvanokósókóvanokósó béketárgyalásbéketárgyalás
「Kóvano kósó-o okonau.」 „Béketárgyalásokat
folytat.” ◇ kongaikósókongaikósó esküvőnesküvőn kívülikívüli közö-közö-
süléssülés ◇ konzenkósókonzenkósó esküvőesküvő előttielőtti közö-közö-
süléssülés ◇ szeikósószeikósó szexuálisszexuális kapcsolatkapcsolat ◇

szeikósószeikósó közösülésközösülés ◇ dantaikósódantaikósó kollektívkollektív
béralkubéralku ◇ dantaikósódantaikósó kollektívkollektív bértárgya-bértárgya-
láslás ◇ vaheikósóvaheikósó béketárgyalásbéketárgyalás
kósókósó ◆ címercímer ◆ iskolaiskola címerecímere ◆ iskolaiiskolai jel-jel-
vényvény
kósókósó ◆ szájhagyományszájhagyomány 「Minva-va kósóde
cutaerareta.」 „A népmese szájhagyomány útján
terjedt.”

kósóaitekósóaite ◆ tárgyalópartnertárgyalópartner
kósóbungakukósóbungaku ◆ népköltészetnépköltészet
kósóbungeikósóbungei ◆ népköltészetnépköltészet
kosócsúdearukosócsúdearu ◆ nemnem működikműködik
「Reibószecubi-va kosócsúdeszu.」 „A légkondi-
cionáló nem működik!”

kósódzsószókósódzsószó ◆ nemes lelkületnemes lelkület
kosógakukosógaku ◆ belvíztanbelvíztan ◆ limnológialimnológia
kósógakukósógaku ◆ exegézisexegézis ◆ történelmitörténelmi való-való-
szerűség kutatásaszerűség kutatása
kosóhikikosóhiki ◆ borstörőborstörő
kosoicsikosoicsi ◆ antikvár könyvvásárantikvár könyvvásár
kósóiinkósóiin ◆ tárgyaló bizottság tagjatárgyaló bizottság tagja
kosóirekosóire ◆ borstartóborstartó ◆ borsszóróborsszóró
kósójakubakósójakuba ◆ közjegyzőközjegyző ◆ közjegyzőiközjegyzői hi-hi-
vatalvatal
kósójúbinakósójúbina ◆ nemesen elegánsnemesen elegáns
kósokjófusókósokjófusó ◆ akrofóbiaakrofóbia ◆ magasság-magasság-
iszonyiszony ◆ tériszonytériszony
kósokjófusónokósokjófusóno ◆ tériszonyostériszonyos 「Boku-va kó-
sokjófusónanode sita-o mitakunai.」 „Nem aka-
rok lenézni, tériszonyos vagyok.”

kósokkankósokkan ◆ kéjenckéjenc

kosokukosoku ◆ antikantik kinézetkinézet 「Kosoku-o obita furi
kono tokei」 „antik ingaóra” ◆ régiességrégiesség
kósokukósoku ◆ köztisztviselőiköztisztviselői munkamunka ◆ közszol-közszol-
gálatgálat
kósokukósoku ◆ sárgasárga ◇ tankósokutankósoku halványsárgahalványsárga

kósokukósoku ◆ erotikaerotika ◆ érzékiségérzékiség ◆ kéjelgéskéjelgés
kósokubonkósokubon ◆ erotikus könyverotikus könyv
kosokubucugakukosokubucugaku ◆ ősnövénytanősnövénytan ◆ paleobo-paleobo-
tanikatanika
kósokubungakukósokubungaku ◆ erotikus irodalomerotikus irodalom
kósokukakósokuka ◆ kéjsóvárkéjsóvár
kósokukankósokukan ◆ kéjenckéjenc
kósokunakósokuna ◆ erotikuserotikus
kosokuszózentarukosokuszózentaru ◆ antikantik 「Kosokuszózen-
taru kabin」 „antik váza” ◆ megkövültmegkövült ◆ ódonódon
「Terano kosokuszózentaru szugata」 „ódon
templom” ◆ öregesnek látszóöregesnek látszó
kósónakósóna ◆ kifinomultkifinomult 「Kósóna sumideszu.」
„Kifinomult ízlése van.” ◆ kulturáltkulturált 「Kono iki
kata-va kósódeszu.」 „Ez kulturált életmód.” ◆

magasröptűmagasröptű 「Kaiva-va kósóna vadaini ucut-
ta.」 „A beszélgetés magasröptű témára terelő-
dött.” ◆ magasztosmagasztos 「Kósóna mokuteki」 „ma-
gasztos cél”

kósóninkósónin ◆ közjegyzőközjegyző
kósónin-jakubakósónin-jakuba ◆ közjegyzőiközjegyzői hivatalhivatal ◆

közjegyző irodaközjegyző iroda
kosó-okosó-o kakerukakeru ◆ megborsozmegborsoz 「Nikuni kosó-o
kaketa.」 „Megborsoztam a húst.”

kosó-okosó-o naoszunaoszu ◆ elhárítelhárít 「Geszuikanno kosó-
o naosita.」 „Elhárította dugulást.” ◆ megjavítmegjavít
「Reizókono kosó-o naosita.」 „Megjavította a
hűtőgépet.”

kosósiteirukosósiteiru ◆ üzemképtelenüzemképtelen 「Kurumaga ko-
sósiteita.」 „Az autó üzemképtelen volt.”

kósószeiricukósószeiricu ◆ megállapodás születésemegállapodás születése
kosószurukosószuru ◆ elromlikelromlik 「Kono kuruma-va kosó-
sijaszui.」 „Ez a kocsi könnyen elromlik.” ◆ meg-meg-
hibásodikhibásodik 「Dzsidóhanbaiki-va kosósiteiru.」
„Az elárusító automata meghibásodott.” ◇ kosó-kosó-
siteirusiteiru üzemképtelenüzemképtelen 「Kurumaga kosósite-
ita.」 „Az autó üzemképtelen volt.”

kosószurukosószuru ◆ nagyzolnagyzol ◆ túloztúloz
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kósószurukósószuru ◆ hitelesíthitelesít 「Hon-jakusita
sómeiso-o kósószuru.」 „Hitelesíti a lefordított
tanúsítványt.”

kósószurukósószuru ◆ hahotázikhahotázik
kósószurukósószuru ◆ alkudozikalkudozik 「Terebino nedan-o
kósósihadzsimeta.」 „Alkudozni kezdtem a tévé
árára.” ◆ egyezkedikegyezkedik 「Szeihinno nedannicuite
kósósita.」 „A termék áráról egyezkedtünk.” ◆

tárgyaltárgyal 「Keiszacu-va hitodzsicsi-o totta han-
ninto kósósita.」 „A rendőrök a túszejtőkkel tár-
gyaltak.” ◇ dantaikósószurudantaikósószuru kollektívankollektívan
tárgyaltárgyal 「Csin-age-o dantaikósószuru.」 „Kol-
lektívan tárgyalnak a béremelésről.” ◇ nedan-nedan-
kósószurukósószuru alkuszikalkuszik 「Nidzsikankaketekono-
kamerano nedankósósita.」 „Két órán keresztül
alkudtam erre a fényképezőgépre.” ◇ nedan-onedan-o
kósószurukósószuru alkudozikalkudozik 「Icsidzsikannedan-o kó-
sósitekara sóhin-o katta.」 „Egy órai alkudozás
után vette meg az árut.”

kosotenkosoten ◆ antikváriumantikvárium
kosotenkosoten ◆ antikvár könyvek kiállításaantikvár könyvek kiállítása
kosotendzsikaikosotendzsikai ◆ antikvárantikvár könyvekkönyvek kiállí-kiállí-
tásatása
kósotokukósotoku ◆ magasmagas jövedelemjövedelem 「Kósotoku-o
eteiru.」 „Magas jövedelmet kap.”

kósotokusakósotokusa ◆ magasmagas jövedelműjövedelmű 「Kono
zeiszei-va kósotokusani furidearu.」 „Ez az adó-
rendszer a magas jövedelműeket sújtja.”

kósotokuszókósotokuszó ◆ magas jövedelmű rétegmagas jövedelmű réteg
kossikossi ◆ lényeglényeg 「Szupícsino kossi-o matome-
ta.」 „Összefoglalta a beszéd lényegét.” ◆ velővelő
kósukósu ◆ jójó lépéslépés 「Sógide kósu-o szasita.」 „Jót
lépett a sógijátszmában.” ◆ ügyesügyes emberember ◆

ügyes húzásügyes húzás
kósukósu ◆ erőviszonyerőviszony 「Jojató-va kósutokoro-o
kaeta.」 „Megfordult a kormánypárt és az ellen-
zék erőviszonya.” ◆ támadástámadás ésés védekezésvédekezés
「Szakkácsímu-va kósunobaranszu-o tamotta.」
„A futballcsapat kiegyensúlyozottan támadott és
védekezett.”

kósukósu ◆ akasztásakasztás ◆ felakasztásfelakasztás ◆ megfoj-megfoj-
tástás
kósukósu ◆ első osztályelső osztály
kósúkósú ◆ közköz 「Kósúdótoku」 „közerkölcs” ◆

nagyközönségnagyközönség 「Kósúni hirakareta bidzsucu-
kan」 „nagyközönség előtt megnyílt szépművé-

szeti múzeum” ◆ nyilvánosnyilvános 「Kósúdenva」
„nyilvános telefon” ◆ nyilvánosságnyilvánosság 「Kósúno
maede dzsibunno cumi-o kokuhakusita.」 „Nyil-
vánosság előtt beismerte, hogy ő volt a hibás.”

kósúkósú ◆ kurzuskurzus 「Kósú-o ukeru.」 „Kurzuson
vesz részt.” ◆ tanfolyamtanfolyam 「Kósú-o okonau.」
„Tanfolyamot tart.” ◇ kakikósúkakikósú nyárinyári tanfo-tanfo-
lyamlyam ◇ szokuszeikósúszokuszeikósú intenzívintenzív tanfolyamtanfolyam
◇ tókikósútókikósú téli tanfolyamtéli tanfolyam
kósúkósú ◆ szájszagszájszag 「Kareno kósú-va kjórecudat-
ta.」 „Nagyon erős szájszaga volt.”

kósúbendzsokósúbendzso ◆ köztériköztéri vécévécé ◆ nyilvánosnyilvános il-il-
lemhelylemhely
kósucunokósucuno ◆ későbbkésőbb szerepeltszerepelt ◆ későbbkésőbb
tárgyalttárgyalt
kósudaikósudai ◆ akasztófaakasztófa ◆ bitófabitófa 「Cumihito-
va kósudainikakerareta.」 „Bitófára került a hara-
mia.”

kósúdenvakósúdenva ◆ nyilvánosnyilvános telefontelefon ◆ utcaiutcai te-te-
lefonlefon
kósúdótokukósúdótoku ◆ közerkölcsközerkölcs ◆ közízlésközízlés 「Ko-
no gjómu-va kósúdótokuni júgaideszu.」 „Ez az
üzleti tevékenység sérti a közízlést.”

kósúeiszeikósúeiszei ◆ közegészségközegészség ◆ közegészség-közegészség-
ügyügy
kósúeiszeidzsónokósúeiszeidzsóno ◆ közegészségügyiközegészségügyi
「Kósúeiszeidzsóno mondai」 „közegészségügyi
probléma”

kósúhakósúha ◆ nagyfrekvencianagyfrekvencia
kósúhajószecukósúhajószecu ◆ nagyfrekvenciásnagyfrekvenciás hegesz-hegesz-
téstés
kósúhamuszenkósúhamuszen ◆ nagyfrekvenciás rádiónagyfrekvenciás rádió
kósúhazófukukikósúhazófukuki ◆ nagyfrekvenciásnagyfrekvenciás erősítőerősítő

kósújokudzsókósújokudzsó ◆ közfürdőközfürdő ◆ népfürdőnépfürdő
kósúkaikósúkai ◆ kurzuskurzus 「Konpjútáno kakikósúkaini
szankaszuru.」 „Nyári számítógépes kurzuson
vesz részt.” ◆ tanfolyamtanfolyam
kósukeikósukei ◆ akasztásakasztás 「Kósukei-o okonatta.」
„Akasztást hajtottak végre.” ◆ kötélkötél általiáltali ha-ha-
lállál 「Szaibankan-va kósukei-o szenkokusita.」
„A bíró kötél általi halálra ítélte a vádlottat.”

kósúkikósúki ◆ fényperiódusfényperiódus ◆ fényszakaszfényszakasz
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kósúnokósúno ◆ közköz 「Kósúno kenkó」 „közegészség”
◆ nyilvánosnyilvános 「Kósúno bendzso」 „nyilvános vé-
cé”

kósúnokangaekatakósúnokangaekata ◆ közgondolkodásközgondolkodás
kósúnomeniszaraszukósúnomeniszaraszu ◆ emberekemberek szemeszeme eléelé
tártár 「Vairono sókoga kósúno meni szarasza-
reta.」 „Az emberek szeme elé tárták a bizonyíté-
kot a korrupcióra.”

kósúnomenzendekósúnomenzende ◆ mindenkimindenki előttelőtt 「Kósúno
menzendepuropózu-o sita.」 „Mindenki előtt
megkérte a nő kezét.” ◆ nyilvánosannyilvánosan 「Kósúno
menzende hadakadózende aravareta.」 „Hiányos
öltözékben jelent meg nyilvánosan.”

kósúnomorarukósúnomoraru ◆ közerkölcsközerkölcs
kósúrjókósúrjó ◆ tandíjtandíj
kósúsikósúsi ◆ HangcsouHangcsou
kósúsikósúsi ◆ KantonKanton ◆ KuangcsouKuangcsou
kósuszakukósuszaku ◆ akasztófakötélakasztófakötél ◆ akasztókö-akasztókö-
téltél ◆ hóhérkötélhóhérkötél
kósúszeikósúszei ◆ tanfolyam résztvevőjetanfolyam résztvevője
kósúszeikósúszei ◆ fotoperiodizmusfotoperiodizmus
kosúszurukosúszuru ◆ ragaszkodikragaszkodik
kósútoirekósútoire ◆ nyilvános vécényilvános vécé
kósútoirenokanrininkósútoirenokanrinin ◆ vécésvécés néninéni 「Kósúto-
ireno kanrininni hjakuforinto-o ageta.」 „A vécés
néninek adtam egy százast.”

kószakósza ◆ sárga homoksárga homok
kószakósza ◆ keresztezéskeresztezés ◆ kereszteződéskereszteződés ◇

heimenkószaheimenkósza szintbeliszintbeli kereszteződéskereszteződés ◇

rittaikószarittaikósza többszintű kereszteződéstöbbszintű kereszteződés
koszacukoszacu ◆ régi templomrégi templom
kószacukószacu ◆ akasztásakasztás ◆ megfojtásmegfojtás
kószacukószacu ◆ nagyszerűnagyszerű meglátásmeglátás ◆ önön meg-meg-
értéseértése 「Gokószacuno hodo, onegai mósi ag-
emaszu.」 „Számítok az ön megértésére!”

kószacukószacu ◆ átgondolásátgondolás 「Gensóno gen-inno
kószacu」 „jelenség okainak átgondolása” ◆ ta-ta-
nulmányozásnulmányozás 「Kagakutekina kószacu」 „tudo-
mányos alapon tanulmányozás”

kószacuszurukószacuszuru ◆ felkötfelköt 「Szacudzsinhan-va
kószacuszareta.」 „A gyilkost felkötötték.” ◆

megfojtmegfojt 「Han-nin-va higaisa-o kószacusita.」
„A tettes megfojtotta az áldozatát.”

kószacuszurukószacuszuru ◆ átgondolátgondol 「Dzsókjó-o kósza-
cusita.」 „Átgondoltam a helyzetet.” ◆ megvizs-megvizs-
gálgál 「Mondai-o arajuru menkara kószacusita.」
„Minden oldalról megvizsgáltam a problémát.”

koszadzsikoszadzsi ◆ kávéskanálkávéskanál 「Szúpuni sio-o ko-
szadzsiszuri kire ippaiireta.」 „Egy csapott kávés-
kanál sót tettem a levesbe.” ◆ mokkáskanálmokkáskanál
koszádzsukoszádzsu ◆ mellcsokormellcsokor ◆ melldíszmelldísz
koszaerukoszaeru ◆ csinálcsinál
koszagikoszagi ◆ kis kócsagkis kócsag
koszaikoszai ◆ eszességeszesség
kószaikószai ◆ íriszírisz ◆ szivárványhártyaszivárványhártya
kószaikószai ◆ barátkozásbarátkozás 「Ongakukato kószai-o
muszunda.」 „Összebarátkoztam egy zenésszel.”
◆ együttegyütt járásjárás 「Kószaicsúno dandzso」
„együtt járó pár” ◆ érintkezésérintkezés 「Karetono kó-
szaino hindoga hetta.」 „Egyre kevesebbet érint-
kezek vele.” ◆ ismeretségismeretség 「Kare-va kószaiga
hiroi.」 „Széles az ismeretségi köre.” ◆ kapcso-kapcso-
latlat 「Kanodzsoto kószai-o tatta.」 „Megszakítot-
tam a kapcsolatot a barátnőmmel.” ◇ endzs-endzs-
okószaiokószai kurválkodáskurválkodás 「Csúkószeino endzs-
okószaiga sakaimondaininatteiru.」 „A középis-
kolások kurválkodása társadalmi problémává
vált.”

kószaikószai ◆ adósságadósság 「Sino kószaifutan」 „város
adósságterhe” ◆ államiállami ésés önkormányzatiönkormányzati
kötvénykötvény ◆ államkötvényállamkötvény 「Szeifu-va kószai-
o hakkósita.」 „A kormány államkötvényt bocsá-
tott ki.” ◆ közadósságközadósság ◆ közkötvényközkötvény ◆ ön-ön-
kormányzatikormányzati kötvénykötvény 「Si-va kószai-o hakkó-
sita.」 „A város önkormányzati kötvényt bocsátott
ki.” ◇ szendzsikószaiszendzsikószai hadikölcsönhadikölcsön
kószaikószai ◆ ragyogásragyogás 「Kurasikku ongaku-va
tendzsihinni kószai-o szoeteita.」 „Komolyzene
tette még ragyogóbbá a kiállított tárgyakat.” ◆

tündökléstündöklés 「Kószai-o hanacu macsi」 „tündök-
lő város”

kószaikószai ◆ fellebbviteli bíróságfellebbviteli bíróság
kószaiaitekószaiaite ◆ barátbarát ◆ barátnőbarátnő ◆ kedvesekedvese
valakinekvalakinek ◆ udvarlóudvarló
kószaibókószaibó ◆ gliaglia ◇ sinkeikószaibósinkeikószaibó neuroglianeuroglia

kószaienkószaien ◆ szivárványhártya-gyulladásszivárványhártya-gyulladás
koszaigakikukoszaigakiku ◆ eszeseszes
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kószaihikószaihi ◆ reprezentációs költségreprezentációs költség
kószaikakószaika ◆ társasági embertársasági ember
koszaikinkoszaikin ◆ archeaarchea ◆ ősbaktériumősbaktérium 「Kosza-
ikinnodomein」 „ősbaktériumok birodalma”

kószaimójótaienkószaimójótaien ◆ iridocyclitisiridocyclitis
koszainkoszain ◆ koszinuszkoszinusz
kószaisidzsókószaisidzsó ◆ kötvénypiackötvénypiac
kószaisiteirukószaisiteiru ◆ viszonyaviszonya vanvan 「Hiso-va bu-
csóto kószaisiteiru.」 „A titkárnőnek viszonya van
az osztályvezetővel.”

kószaiszurukószaiszuru ◆ barátkozikbarátkozik 「Varui hitoto kó-
szaiszuru.」 „Rossz emberekkel barátkozik.” ◆

érintkezikérintkezik 「Gaikokudzsintoamari kószaisi-
nai.」 „Nem nagyon érintkezik külföldiekkel.” ◆

járjár 「Kanodzso-va otokoto kószaisiteiru.」 „Fiú-
val jár.”

kószaizukinakószaizukina ◆ társaságkedvelőtársaságkedvelő 「Kósza-
izukina hito」 „társaságkedvelő ember”

koszakukoszaku ◆ bérgazdaságbérgazdaság ◆ földbérletföldbérlet
kószakukószaku ◆ földművelésföldművelés ◇ kaidankószakukaidankószaku
teraszosteraszos földművelésföldművelés ◇ tókószenkószakutókószenkószaku
rétegvonalas szántásrétegvonalas szántás
kószakukószaku ◆ barkácsolásbarkácsolás ◆ manőverezésmanőverezés
「Szeidzsikószaku」 „politikai manőverezés” ◆

mesterkedésmesterkedés ◆ munkálkodásmunkálkodás ◆ politechni-politechni-
kaka ◆ ügyködésügyködés ◇ urakószakuurakószaku színfalakszínfalak mö-mö-
göttigötti manővermanőver ◇ urakószakuurakószaku elsimításelsimítás ◇

enmeikószakuenmeikószaku túlélésitúlélési taktikataktika ◇ hakaikó-hakaikó-
szakuszaku felforgatófelforgató tevékenységtevékenység ◇ bógaikó-bógaikó-
szakuszaku szabotázsszabotázs ◇ rimenkószakurimenkószaku esemé-esemé-
nyek háttérből mozgatásanyek háttérből mozgatása
kószakukószaku ◆ kavargáskavargás 「Kimocsino kószaku」
„érzelmek kavargása” ◆ összefolyásösszefolyás 「Dzsik-
anto kúkanno kószaku」 „tér és idő összefolyása”
◆ összjátékösszjáték 「Meianno kószaku」 „fény és ár-
nyék összjátéka” ◆ vegyülésvegyülés 「Jorokobito kana-
simino kószaku」 „öröm és bánat vegyülése”

kószakubucukószakubucu ◆ mezőgazdasági termékmezőgazdasági termék
kószakubucukószakubucu ◆ munkadarabmunkadarab
kószakucsikószakucsi ◆ szántásszántás ◆ szántóföldszántóföld ◆ ter-ter-
mőterületmőterület
kószakudekirukószakudekiru ◆ művelhetőművelhető
kószakufunónokószakufunóno ◆ terméketlenterméketlen 「Kószakufu-
nóno tocsi」 „terméketlen föld”

kószakuinkószakuin ◆ kémkém ◆ titkostitkos ügynökügynök ◇ toku-toku-
mukószakuinmukószakuin titkos ügynöktitkos ügynök
koszakukenrikoszakukenri ◆ földbérleti jogföldbérleti jog
kószakukikaikószakukikai ◆ megmunkálógépmegmunkálógép ◆ szer-szer-
számgépszámgép
koszakuninkoszakunin ◆ földbérlőföldbérlő
kószakunitekisitakószakunitekisita ◆ művelhetőművelhető
koszakunókoszakunó ◆ béreltbérelt földönföldön termeléstermelés 「Dzsi-
szakunóto koszakunó」 „saját földön és bérelt föl-
dön termelés” ◆ bérelt földön termelőbérelt földön termelő
koszakurjókoszakurjó ◆ földbérleti díjföldbérleti díj
kószakusakószakusa ◆ földművelőföldművelő
kószakusicukószakusicu ◆ műhelyműhely
kószakuszurukószakuszuru ◆ gyártgyárt 「Aribai-o kószakusi-
ta.」 „Alibit gyártott.” ◆ készítkészít 「Szutoróde fue-
o kószakusita.」 „Szívószálból sípot készítettem.”
◆ manőverezikmanőverezik 「Szeifu-va szeidzsi-o umaku
kószakusita.」 „Jól manőverezett a kormány.” ◆

ügyködikügyködik 「Guntaini csóheiszarenaijóni kósza-
kusita.」 „Azon ügyködött, hogy ne vigyék el kato-
nának.” ◇ urakószakuszuruurakószakuszuru titokbantitokban intézintéz
「Kamino ke-o genbani nokoszu urakószaku-o si-
ta.」 „Titokban úgy intézte, hogy maradjon a tett
helyszínén hajszál.”

kószakuszurukószakuszuru ◆ megművelmegművel 「Kószakusitearu
hatake」 „megművelt szántóföld”

kószakuszurukószakuszuru ◆ kavarogkavarog 「Atamani fukuza-
cuna omoiga kószakusita.」 „Összetett érzések
kavarogtak a fejemben.” ◆ összefolyikösszefolyik 「Jum-
eto gendzsicuga kószakusiteita.」 „Összefolyt az
álom és a valóság.” ◆ szövevényesszövevényes 「Kószakus-
ita dzsiken」 „szövevényes ügy” ◆ vegyesvegyes 「Ki-
moga kószakusiteimaszu.」 „Vegyesek az érzel-
meim.” ◆ vegyülvegyül 「Sóraini taisite kibóto fuan-
ga kószakusiteita.」 „A jövővel szembeni remény-
be szorongás vegyült.”

kószakuszuruhitokószakuszuruhito ◆ szántóvetőszántóvető
kószakutekicsikószakutekicsi ◆ művelhető földművelhető föld
koszamekoszame ◆ szemerkélőszemerkélő esőeső 「Koszamenócsi-
ni kaerimasó.」 „Menjünk haza, amíg csak sze-
merkél az eső!”

koszamebitakikoszamebitaki ◆ barna légykapóbarna légykapó
koszamekekkókoszamekekkó ◆ kisebbkisebb esőeső eseténesetén isis meg-meg-
tartvatartva
koszankoszan ◆ régebbirégebbi
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kószankószan ◆ feladásfeladás 「Kono angóno kaidoku-va
boku-va kószandeszu!」 „Feladom a rejtjel meg-
oldását!” ◆ megadásmegadás
kószankószan ◆ valószínűségvalószínűség 「Karega daitórjóni-
naru kószan-va ókii.」 „Nagy valószínűséggel ő
lesz az elnök.”

kószanbucukószanbucu ◆ ásványásvány ◆ bányatermékbányatermék
koszanheikoszanhei ◆ öregöreg katonakatona ◆ öregkatonaöregkatona ◆

rangidős katonarangidős katona
koszan-inkoszan-in ◆ régebbirégebbi tagtag 「Iinkaino koszani-
in」 „bizottság régebbi tagja”

kószankabussicukószankabussicu ◆ antioxidánsantioxidáns
kószankjúkószankjú ◆ eozinofil granulocitaeozinofil granulocita
kószanszeikószanszei ◆ acidofilacidofil ◆ eozinofileozinofil ◆ savked-savked-
velővelő
kószanszeihakkekkjúkószanszeihakkekkjú ◆ eozinofileozinofil granulo-granulo-
citacita
kószanszensokukószanszensoku ◆ savellenállásos festéssavellenállásos festés
kószanszurukószanszuru ◆ feladfelad 「Tokenai! Kószan!」
„Nem tudom megoldani, feladom!” ◆ megadjamegadja
magátmagát 「Teki-va kószansita.」 „Az ellenség meg-
adta magát.”

kószaszaszerukószaszaszeru ◆ keresztbekeresztbe rakrak 「Asi-o kó-
szaszaszete tacu.」 „Keresztbe rakott lábbal áll.”

kószaszurukószaszuru ◆ keresztezkeresztez 「Kono futacuno
szen-va kószasiteiru.」 „Ez a két egyenes keresz-
tezi egymást.” ◆ keresztezikeresztezi egymástegymást 「Micsi-
va kószasiteiru.」 „Az utak keresztezik egymást.”
◆ metszmetsz 「Futacuno szenga kószasiteiru.」 „A
két egyenes metszi egymást.” ◇ kószaszaszerukószaszaszeru
keresztbekeresztbe rakrak 「Asi-o kószaszaszete tacu.」
„Keresztbe rakott lábbal áll.”

kószatenkószaten ◆ kereszteződéskereszteződés 「Cugino kósza-
tende hidari-e magattekudaszai.」 „A következő
útkereszteződésnél forduljon balra!” ◆ útke-útke-
reszteződésreszteződés ◇ szukuranburukószatenszukuranburukószaten át-át-
lóslós gyalogátkelőhelygyalogátkelőhely ◇ szukuranburukó-szukuranburukó-
szatenszaten harántzebrásharántzebrás útkereszteződésútkereszteződés ◇

heimenkószatenheimenkószaten szintbeliszintbeli kereszteződéskereszteződés
◇ rittaikószatenrittaikószaten többszintűtöbbszintű útkereszte-útkereszte-
ződésződés ◇ rótaríkószatenrótaríkószaten körforgalomkörforgalom
kószecukószecu ◆ közköz ◇ kószecunokikankószecunokikan közintéz-közintéz-
ménymény
kószecukószecu ◆ becsesbecses véleményvélemény 「Gokószecu-o
tamaritainodeszu.」 „Szeretném megtudni a be-
cses véleményét!” ◆ értékes véleményértékes vélemény

kószecukószecu ◆ szklerotomszklerotom
kószecukószecu ◆ hozzáértéshozzáértés
kószecukószecu ◆ havazáshavazás 「Kószecuniszszú」 „ha-
vazásos napok száma” ◆ hóeséshóesés 「Kono henni
kószecugaattano-va hadzsimetedeszu.」 „Ezen a
helyen először esett hó.” ◆ hóhulláshóhullás ◇ dzsinkó-dzsinkó-
kószecukószecu mesterséges hóesésmesterséges hóesés
kószecukószecu ◆ párzáspárzás
kószecuhisokószecuhiso ◆ képviselő személyi titkáraképviselő személyi titkára
kószecuicsibakószecuicsiba ◆ városi piacvárosi piac
kószecukikószecuki ◆ hószezonhószezon
kószecunokikankószecunokikan ◆ közintézményközintézmény
kószecurjókószecurjó ◆ hómennyiséghómennyiség ◆ lehullottlehullott hó-hó-
mennyiségmennyiség
koszeikoszei ◆ dextrindextrin
koszeikoszei ◆ egyediegyedi jellegjelleg ◆ egyediségegyediség 「Hak-
kirisita koszei」 „markáns egyediség” ◆ másságmásság
「Kanodzso-va koszeiga cujoi.」 „Erősen más,
mint a többiek.”

kószeikószei ◆ kijavításkijavítás ◆ korrektúrázáskorrektúrázás ◆ lek-lek-
torálástorálás ◆ proofreadingproofreading
kószeikószei ◆ feljavításfeljavítás ◆ felújításfelújítás 「Kószeita-
ija」 „felújított gumiabroncs” ◆ megjavulásmegjavulás ◆

talpra állástalpra állás ◆ újjászületésújjászületés
kószeikószei ◆ fiatalokfiatalok ◆ újonnanújonnan születettekszületettek ◇

kószeioszorubesikószeioszorubesi mindenremindenre képesekképesek aa fia-fia-
taloktalok ◇ kószeioszorubesikószeioszorubesi vigyáznivigyázni kellkell aa
fiatalokkalfiatalokkal
kószeikószei ◆ keménységkeménység 「Nanszeito kószei」
„lágyság és keménység” ◆ puhaságpuhaság
kószeikószei ◆ acélból készültacélból készült
kószeikószei ◆ népjólétnépjólét
kószeikószei ◆ eljövendőeljövendő generációgeneráció ◆ eljövendőeljövendő
korkor ◆ utókorutókor 「Kono si-va kószeinimeszszédzsi-
o ataeru.」 „Ez a vers az utókornak üzen.”

kószeikószei ◆ offenzívaoffenzíva 「Jusucukószei」 „export-
offenzíva” ◆ támadástámadás 「Cseszupuréja-va szekk-
jokutekini kószeini deta.」 „A sakkjátékos aktív
támadásba lendült.” ◇ hantenkószeihantenkószei ellentá-ellentá-
madásmadás 「Gun-va hantenkószeini tendzsita.」 „A
hadsereg ellentámadásba lendült.” ◇ heivak-heivak-
ószeiószei békeoffenzívabékeoffenzíva
kószeikószei ◆ állócsillagállócsillag ◆ csillagcsillag
kószeikószei ◆ kalibrációkalibráció ◆ kalibráláskalibrálás
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kószeikószei ◆ hitelesítéshitelesítés
kószeikószei ◆ felépítésfelépítés 「Kazokukószei-o osieteku-
daszai.」 „Elmondanád a családotok felépítését?”
◆ konfigurációkonfiguráció 「Konpjúta-va kógakudoraibu
nukino kószeide hanbaiszareteita.」 „A számító-
gépet optikai meghajtó nélküli konfigurációban
árulták.” ◆ összetételösszetétel 「Kono bussicuno
kószei-va dónatteirunodeszuka?」 „Ennek az
anyagnak mi az összetétele?” ◆ struktúrastruktúra ◇ ki-ki-
szenkószeiszenkószei huzalozáshuzalozás elrendezéseelrendezése ◇ kú-kú-
kankószeikankószei térfelosztástérfelosztás 「Kóenno kúkankó-
szei」 „park térfelosztása”

kószeibukószeibu ◆ lektorátuslektorátus
koszeibucukoszeibucu ◆ őslényőslény
koszeibucugakukoszeibucugaku ◆ őslénytanőslénytan ◆ paleontoló-paleontoló-
giagia
koszeibucugakusakoszeibucugakusa ◆ őslénykutatóőslénykutató ◆ pale-pale-
ontológusontológus
kószeibuhinkószeibuhin ◆ alkotóelemalkotóelem ◆ komponenskomponens
kószeibussicukószeibussicu ◆ antibiotikumantibiotikum
「Kószeibussicu-o nomu.」 „Antibiotikumot
szed.”

kószeicsivanzokudzsicsikukószeicsivanzokudzsicsiku ◆ Kuanghszi-Kuanghszi-
Csuang Autonóm TerületCsuang Autonóm Terület
kószeicsókószeicsó ◆ magasmagas növekedésnövekedés ◆ nagynagy nö-nö-
vekedésvekedés
koszeidaikoszeidai ◆ földtörténetiföldtörténeti ókorókor ◆ paleozoi-paleozoi-
kumkum
kószeidaidzsinkószeidaidzsin ◆ népjóléti miniszternépjóléti miniszter
kószeidokószeido ◆ nagy pontosságnagy pontosság
kószeidóbucukószeidóbucu ◆ metazoametazoa ◇ sinszeikószei-sinszeikószei-
dóbucudóbucu eumetazoaeumetazoa
kószeidzsikószeidzsi ◆ csillagászati időcsillagászati idő
kószeidzsicukószeidzsicu ◆ csillagászati napcsillagászati nap
kószeidzsigjókószeidzsigjó ◆ szociális munkaszociális munka
kószeigakarikószeigakari ◆ korrektorkorrektor
kószeigecukószeigecu ◆ csillagászati hónapcsillagászati hónap
kószeigekankószeigekan ◆ keményfekélykeményfekély
kószeihaikankószeihaikan ◆ acélcsőacélcső
kószeihogosiszecukószeihogosiszecu ◆ javító-nevelőjavító-nevelő inté-inté-
zetzet
kószeiidengakutekinakószeiidengakutekina ◆ epigenetikusepigenetikus
kószeiinkószeiin ◆ tagtag 「Dantaino kószeiin」 „testület
tagja”

kószeijószokószeijószo ◆ alkotóelemalkotóelem ◆ alkotórészalkotórész ◆

komponenskomponens
koszeijutakanakoszeijutakana ◆ egyediegyedi 「Koszeijutakana
szakuhin」 „egyedi műalkotás”

kószeikakószeika ◆ szociális osztályszociális osztály
kószeikacukószeikacu ◆ közéletközélet
kószeikakakukószeikakaku ◆ tisztességes ártisztességes ár
kószeikankúkankószeikankúkan ◆ csillagközi tércsillagközi tér
kószeikjokukószeikjoku ◆ kantátakantáta
kószeimaenohon-jakukószeimaenohon-jaku ◆ nyersfordításnyersfordítás
kószeimokubukószeimokubu ◆ metaxilémmetaxilém
kószeinakószeina ◆ igazságosigazságos 「Kószeina socsi-o si-
ta.」 „Igazságos intézkedést hoztak.”

kószeinenkószeinen ◆ csillagászaticsillagászati évév ◆ sziderikussziderikus
évév
kószeinenkószeinen ◆ barátságos fiatalbarátságos fiatal
kószeinenkinkószeinenkin ◆ szociális nyugdíjszociális nyugdíj
kószeinikószeini ◆ részrehajlásrészrehajlás nélkülnélkül 「Szubeteno
hito-o kószeini acukatta.」 „Részrehajlás nélkül
bánt az emberekkel.”

kószeinókószeinó ◆ nagy teljesítménynagy teljesítmény
kószeinódzsusinkikószeinódzsusinki ◆ jójó hangminőségűhangminőségű vevővevő

kószeinónokószeinóno ◆ jójó minőségűminőségű 「Kószeinóno tai-
dzsúkei」 „jó minőségű mérleg” ◆ komolykomoly 「Kó-
szeinóno heiki」 „komoly fegyver” ◆ nagynagy tel-tel-
jesítményűjesítményű 「Kószeinónokonpjútá」 „nagy tel-
jesítményű számítógép”

kószei-okószei-o okonauokonau ◆ kalibrálkalibrál 「Szokuteikino
kószei-o okonatta.」 „Kalibráltam a műszert.”

kószei-o okonaukószei-o okonau ◆ hitelesíthitelesít
kószeioszorubesikószeioszorubesi ◆ mindenremindenre képesekképesek aa fi-fi-
atalokatalok ◆ vigyázni kell a fiatalokkalvigyázni kell a fiatalokkal
kószeiródósókószeiródósó ◆ NépjólétiNépjóléti ésés MunkaügyiMunkaügyi Mi-Mi-
nisztériumnisztérium
kószeisakószeisa ◆ korrektorkorrektor ◆ lektorlektor
kószeisibukószeisibu ◆ metafloémmetafloém
koszeisidamokukoszeisidamoku ◆ őspáfrányokőspáfrányok
kószeisihonsugikószeisihonsugi ◆ jóléti kapitalizmusjóléti kapitalizmus
kószeisin-jakukószeisin-jaku ◆ ideggyógyszerideggyógyszer
kószeisiszecukószeisiszecu ◆ szociális intézményszociális intézmény
kószeisókószeisó ◆ CsianghsziCsianghszi
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kószeisósokószeisóso ◆ közjegyzőközjegyző általáltal hitelesítetthitelesített
dokumentumdokumentum ◆ közjegyzői okiratközjegyzői okirat
kószeiszaikószeiszai ◆ nagy felontásnagy felontás
kószeiszainakószeiszaina ◆ nagynagy felontásúfelontású
「Konoterebi-va kószeiszaina gazó-o bjósucuszu-
ru.」 „Ez a tévé nagy felbontású képet ad.”

kószeiszarerukószeiszareru ◆ összetevődikösszetevődik 「Kono kikai-
va hjakuko idzsóno buhinde kószeiszareteiru.」
„Ez a gép több, mint száz alkatrészből tevődik
össze.”

kószeiszaszerukószeiszaszeru ◆ jójó útraútra téríttérít 「Dame
otoko-o kószeiszaszeta.」 „Jó útra térítettem a ja-
víthatatlannal tűnő férfit.”

kószeiszaszerukószeiszaszeru ◆ helyreteszhelyretesz ◆ megjavítmegjavít
「Sónen-in-va dzsiken-o okosita sónen-o kósze-
iszaszeta.」 „A javítóintézet megjavította a bűn-
esetet okozó fiatalt.”

kószeiszecukószeiszecu ◆ epigenezisepigenezis
kószeiszekikószeiszeki ◆ jójó eredményeredmény 「Szensu-va
kószeiszeki-o nokosita.」 „A sportoló jó eredmé-
nyeket ért el.” ◆ jójó jegyjegy 「Sikende kószeiszeki-o
totta.」 „Jó jegyet kapott a vizsgán.”

kószeiszenkószeiszen ◆ csillagközi űrhajócsillagközi űrhajó
kószeiszurukószeiszuru ◆ kalibrálkalibrál 「Szokuteiki-o kószeis-
ita.」 „Kalibráltam a műszert.” ◆ kijavítkijavít 「Hit-
ono genkó-o kószeisita.」 „Kijavítottam más kéz-
iratát.” ◆ korrektúrázikkorrektúrázik 「Kidzsi-o kószeisi-
ta.」 „Korrektúrázta a cikket.” ◆ lektorállektorál
「Hon-jakuno kószei-o sita.」 „Lektorálta a for-
dítást.” ◇ szaikószeiszuruszaikószeiszuru újrakorrektúrázújrakorrektúráz
「Hon-o szaikószeisita.」 „Újrakorrektúráztam a
könyvet.”

kószeiszurukószeiszuru ◆ alkotalkot 「Gazó-o kószeiszuru
gaszo-va totemo csiiszai.」 „A képet alkotó kép-
pontok nagyok kicsik.” ◆ felépítfelépít 「Go- sicsi-
gono onszúricude kószeiszareta haiku」 „öt-hét-
ötös szótagszámú versmértékkel felépített haiku”
◆ képezképez 「Konobando-va vakamonode kósze-
iszareteiru.」 „Az együttest fiatalok képezik.” ◆

összeállítösszeállít 「Gurúpu-va dzsúninde kószeiszar-
eteiru.」 „Tíz emberből állítottak össze egy cso-
portot.” ◇ kószeiszarerukószeiszareru összetevődikösszetevődik
「Kono kikai-va hjakuko idzsóno buhinde kósze-
iszareteiru.」 „Ez a gép több, mint száz alkatrész-
ből tevődik össze.”

kószeiszurukószeiszuru ◆ megjavulmegjavul 「Hanzaisa-va kósze-
isita.」 „A bűnöző megjavult.”

kószeiszurukihonbussicukószeiszurukihonbussicu ◆ alkotóelemalkotóelem
koszeitaigakukoszeitaigaku ◆ autökológiaautökológia
koszeitaigakukoszeitaigaku ◆ paleoökológiapaleoökológia
koszeitekinakoszeitekina ◆ egyediegyedi 「Koszeitekina kam-
igata」 „egyedi frizura” ◆ jellegzetesjellegzetes 「Kono
haijú-va koega koszeitekida.」 „Ennek a színész-
nek jellegzetes hangja van.” ◆ mástólmástól különbö-különbö-
zőző 「Dzsibunrasiku koszeitekininaritai.」 „Ön-
magamat adva, mástól különböző akarok lenni.”

kószeitekinakószeitekina ◆ epigenetikaiepigenetikai
koszeitekinikoszeitekini ◆ egyediegyedi módonmódon 「Koszeitekini
ikiru.」 „Egyedi módon él.”

kószeizaikószeizai ◆ antibiotikumantibiotikum 「Isa-va kószeizai-o
sohósita.」 „Az orvos antibiotikumot írt fel.”

kószeizurikószeizuri ◆ hasábkorrektúrahasábkorrektúra ◆ kefelevo-kefelevo-
natnat
koszekikoszeki ◆ anyakönyvanyakönyv ◆ családkönyvcsaládkönyv
「Cuma-va ottono koszekini haitta.」 „A feleséget
bevezették a férj családkönyvébe.”

koszekikoszeki ◆ ősiősi maradványokmaradványok ◆ romrom ◆ tör-tör-
ténelmiténelmi emlékemlék ◆ történelmitörténelmi helyhely 「Nihonno
koszeki-o tadotta.」 „Végiglátogattam Japán tör-
ténelmi helyeit.”

kószekikószeki ◆ hajósodorhajósodor ◆ kondenzcsíkkondenzcsík ◆

nyomdokvíznyomdokvíz ◆ repülőnyomrepülőnyom ◆ sodorvízsodorvíz
kószekikószeki ◆ ásványásvány ◆ ércérc
kószekikószeki ◆ érdemérdem 「Bucurigakuno kenkjúde
kószeki-o tateta.」 „Fizikai kutatásokban szerzett
érdemeket.” ◆ eredményeredmény 「Bucurigakudeszugu-
reta kószeki-o nokosita.」 „A fizikában kimagasló
tudományos eredményeket ért el.” ◆ munkásságmunkásság
「Kareno kószeki-va mitomerareta.」 „Elismer-
ték a munkásságát.”

koszekidzsimusokoszekidzsimuso ◆ anyakönyvi hivatalanyakönyvi hivatal
koszekigakarikoszekigakari ◆ anyakönyvvezetőanyakönyvvezető ◆ csa-csa-
ládkönyvvezetőládkönyvvezető
koszekihókoszekihó ◆ anyakönyvi törvényanyakönyvi törvény
koszekihozonkiszokukoszekihozonkiszoku ◆ történelmitörténelmi emlé-emlé-
kek megőrzésének törvényrendeletekek megőrzésének törvényrendelete
kószekikenpakikószekikenpaki ◆ kristálydetektorkristálydetektor
koszekinitórokuszurukoszekinitórokuszuru ◆ anyakönyvezanyakönyvez
「Tandzsóbitosite koszekini tórokusiteiruno-va
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szangacunidzsúkunicsideszu.」 „A születési dátu-
mon március 29-ként van anyakönyvezve.”

koszekinohittókoszekinohittó ◆ családfőcsaládfő
kószekiradzsiokószekiradzsio ◆ detektorosdetektoros rádiórádió ◆ kris-kris-
tálydetektoros rádiótálydetektoros rádió
koszekisóhonkoszekisóhon ◆ részlegesrészleges anyakönyvianyakönyvi ki-ki-
vonatvonat
kószekiszeikószekiszei ◆ dilúviumdilúvium
kószekiszókószekiszó ◆ diluviális rétegdiluviális réteg
koszekitóhonkoszekitóhon ◆ anyakönyvianyakönyvi kivonatkivonat ◆ tel-tel-
jes anyakönyvi kivonatjes anyakönyvi kivonat
koszekitórokukoszekitóroku ◆ anyakönyvezésanyakönyvezés
kószekiunkószekiun ◆ gomolyfelhőgomolyfelhő ◆ párafelhőpárafelhő
koszekoszesitakoszekoszesita ◆ kicsinyeskicsinyes ◆ nyughatat-nyughatat-
lanlan
koszenkoszen ◆ régi pénzrégi pénz
kószenkószen ◆ időközi választásidőközi választás
kószenkószen ◆ metszésvonalmetszésvonal
kószenkószen ◆ ellenállásellenállás
kószenkószen ◆ ásványvízforrásásványvízforrás
kószenkószen ◆ túlvilágtúlvilág 「Kare-va kószenno kjakuto-
natta.」 „A túlvilágra költözött.”

kószenkószen ◆ huzagoláshuzagolás
kószenkószen ◆ háborúháború kedvelésekedvelése 「Kószento en-
szen」 „háború kedvelése és utálata” ◆ harcias-harcias-
ságság
kószenkószen ◆ háborúzásháborúzás ◆ hadviseléshadviselés
kószenkószen ◆ fénynyalábfénynyaláb 「Kószen-o hanacu.」
„Fénynyalábot bocsát ki.” ◆ fénysugárfénysugár 「Kono
bussicu-va kószen-o tószanai.」 „Ez az anyag nem
engedi át a fénysugarakat.” ◇ kasikószenkasikószen lát-lát-
hatóható fényfény ◇ kuszszecukószenkuszszecukószen megtörtmegtört
fénysugárfénysugár ◇ hansakószenhansakószen visszavertvisszavert fény-fény-
sugársugár ◇ rézákószenrézákószen lézersugárlézersugár 「Akairézá
kószen-va kirino nakade micsiszudzsi-o terasi-
ta.」 „A piros lézersugár utat hasított magának a
ködben.”

kószenkószen ◆ szakközépszakközép ◆ szakközépiskolaszakközépiskola
kószencuiszekikószencuiszeki ◆ fénysugárkövetésfénysugárkövetés ◆ su-su-
gárkövetésgárkövetés
kószencsikószencsi ◆ harctérharctér
kószencsitaikószencsitai ◆ háborús övezetháborús övezet

kószencsúdearukószencsúdearu ◆ hadbanhadban álláll 「Ringokuto
kószencsúdearu.」 „Hadban áll a szomszéd or-
szággal.”

koszendzsókoszendzsó ◆ történelmi csata színhelyetörténelmi csata színhelye
kószendzsótaikószendzsótai ◆ hadiállapothadiállapot
koszengakukoszengaku ◆ numizmatikanumizmatika
koszengakusakoszengakusa ◆ numizmatikusnumizmatikus ◆ pénzgyűj-pénzgyűj-
tőtő
koszenkjókoszenkjó ◆ felüljárófelüljáró ◆ vasúti felüljáróvasúti felüljáró
kószenkokukószenkoku ◆ hadviselő országhadviselő ország
kószenkuikikószenkuiki ◆ háborús övezetháborús övezet
kószen-o csúszurukószen-o csúszuru ◆ befejezi a harcotbefejezi a harcot
kószenrjóhókószenrjóhó ◆ fényterápiafényterápia
kószenszokukószenszoku ◆ fénynyalábfénynyaláb
kószenszurukószenszuru ◆ háborúzikháborúzik 「Tekikokuto kó-
szenszuru.」 „Az ellenséges országgal háborúzik.”

kószentekinakószentekina ◆ háborúkedvelőháborúkedvelő ◆ háború-háború-
szeretőszerető ◆ harciasharcias
koszokoszo ◆ éppenéppen 「Dzsóhóni afureru genzaiko-
szo, dzsibunno kangae-o szeiriszuru dzsikanga hi-
cujódeszu.」 „Éppen a jelenkori információözön-
ben szükséges, hogy időt szenteljünk a saját gon-
dolataink rendezésére.” ◆ éppenéppen azértazért
「Sukudzsicu-va heidzsicugaarukarakoszo szuba-
rasii.」 „Az ünnepek éppen azért szépek, mert
vannak hétköznapok.” ◆ pontosanpontosan 「Kodomo-
notamekoszo, akarui mirai-o kizukitai.」 „Ponto-
san a gyerekek miatt akarok szép jövőt építeni.” ◇

imakoszoimakoszo mostmost aztánaztán ténylegtényleg 「Imakoszoja-
szetemiszeru.」 „Most aztán tényleg le fogok fogy-
ni.” ◇ koszonokoszono arraarra valóvaló 「Tanosindekoszo-
no dzsinszeideszu.」 „Az élet arra való, hogy él-
vezzük.” ◇ kocsirakoszokocsirakoszo énén köszönömköszönöm ◇ ko-ko-
rekoszorekoszo éppenéppen ezez 「Korekoszo, varevareno no-
zondeitakotoda.」 „Éppen ezt szerettük volna!” ◇

kondokoszokondokoszo ezúttalezúttal 「Kondokoszo makenai-
zo!」 „Ezúttal nem fogok veszíteni!” ◇ szoreko-szoreko-
szoszo éppenéppen ezez 「Szorekoszookasii.」 „Éppen ez
a furcsa.” ◇ dakarakoszodakarakoszo éppenéppen azértazért 「Szu-
kidakarakoszo curai.」 „Éppen azért fáj, mert sze-
retem.”

kószokószo ◆ közvádi eljárásközvádi eljárás ◆ vádemelésvádemelés
kószokószo ◆ enzimenzim ◆ erjesztőerjesztő ◆ fermentumfermentum ◇

apokószoapokószo apoenzimapoenzim ◇ kókószokókószo antienzimantienzim
◇ súfukukószosúfukukószo javítójavító enzimenzim ◇ sókakószosókakószo
emésztőenzimemésztőenzim ◇ szeigenkószoszeigenkószo restrikciósrestrikciós
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enzimenzim ◇ csószecukószocsószecukószo regulátorenzimregulátorenzim ◇

tenkakószotenkakószo invertázinvertáz ◇ tensakószotensakószo
transzskriptáztranszskriptáz ◇ bunkaikószobunkaikószo lebontástlebontást
segítősegítő enzimenzim ◇ hokószohokószo koenzimkoenzim ◇ horokó-horokó-
szoszo holoenzimholoenzim
kószokószo ◆ fellebbezésfellebbezés
kószokószo ◆ közadóközadó ◆ közteherközteher
kószókószó ◆ vörösmoszatvörösmoszat
kószókószó ◆ hátraküldéshátraküldés ◆ utánaküldésutánaküldés ◇ kó-kó-
szókandzsaszókandzsa hátraküldötthátraküldött betegbeteg katonakatona ◇

kószóbjóinkószóbjóin gyűjtőkórházgyűjtőkórház
kószókószó ◆ ércrétegércréteg ◆ érctelepérctelep
kószókószó ◆ bölcsbölcs pappap ◆ főpapfőpap ◆ magasmagas rangúrangú
pappap ◆ prelátusprelátus
kószókószó ◆ magasmagas ◆ magasmagas építésűépítésű ◆ magas-magas-
légkörilégköri
kószókószó ◆ elgondoláselgondolás 「Daitanna kószó-o ucsi
dasita.」 „Merész elgondolással állt elő.” ◆ ki-ki-
gondolásgondolás ◆ tervterv
kószókószó ◆ fűszernövényfűszernövény
kószókószó ◆ konfliktuskonfliktus 「Dzsindzsikószó」 „sze-
mélyzeti konfliktus” ◆ viszályviszály 「Súkjókószó」
„vallási viszály”

koszobajuikoszobajui ◆ csiklandozócsiklandozó ◆ zavarbazavarba ejtőejtő
「Szon-nani homeraretekoszobajui.」 „Zavarba
ejt a dicséret.” ◇ sirigakoszobajuisirigakoszobajui kényelmet-kényelmet-
lenül érzi magátlenül érzi magát
kószóbirukószóbiru ◆ felhőkarcolófelhőkarcoló 「Kószóbiruno oku-
dzsóniherikoputáno csakucsibamadeatta.」 „A
felhőkarcoló tetején helikopter-leszállópálya is
volt.” ◆ toronyháztoronyház ◇ csókószóbirucsókószóbiru szuper-szuper-
magas felhőkarcolómagas felhőkarcoló
kószóbjóinkószóbjóin ◆ gyűjtőkórházgyűjtőkórház
koszobokoszobo ◆ KoszovóKoszovó
koszodatekoszodate ◆ gyereknevelésgyereknevelés ◆ gyermekne-gyermekne-
velésvelés 「Koszodatede iszogasii.」 „Leköti a gyer-
meknevelés.” ◆ gyermekvállalásgyermekvállalás 「Koszoda-
teno dzsiki-va oszokunatta.」 „Kitolódott a gyer-
mekvállalás időpontja.” ◆ nevelésnevelés
koszodateniidomukoszodateniidomu ◆ gyereketgyereket vállalvállal
「Fúfu-va koszodateni idonda.」 „A házaspár
gyereket vállalt.”

koszodateniidomukotokoszodateniidomukoto ◆ gyerekvállalásgyerekvállalás ◆

gyermekvállalásgyermekvállalás
koszodatenokoszodateno ◆ gyereknevelésigyereknevelési ◆ gyermek-gyermek-
nevelésinevelési ◆ nevelésinevelési

koszodate-okoszodate-o szuruszuru ◆ gyermeketgyermeket nevelnevel
「On-nadehitocude koszodate-o szuru.」 „Egye-
düli anyaként neveli a gyermekét.”

koszodateszódankoszodateszódan ◆ nevelési tanácsadásnevelési tanácsadás
koszodorokoszodoro ◆ besurranóbesurranó tolvajtolvaj ◆ enyveske-enyveske-
zűzű
kószofubokószofubo ◆ szépszülőszépszülő
kószogakukószogaku ◆ enzimológiaenzimológia
kószogenkószogen ◆ zimogénzimogén
kószohannószokudoronkószohannószokudoron ◆ enzimkinetikaenzimkinetika
kószókandzsakószókandzsa ◆ hátraküldötthátraküldött betegbeteg kato-kato-
nana
kószokenkószoken ◆ fellebbezési jogfellebbezési jog
kószokikjakukószokikjaku ◆ fellebbezés elutasításafellebbezés elutasítása
kószókirjúkószókirjú ◆ magas légáramlatmagas légáramlat
kószokisicufukugótaikószokisicufukugótai ◆ enzim-enzim-
szubsztrátum komplexumszubsztrátum komplexum
kószokókakószokóka ◆ közteherközteher
koszokoszokoszokoszo ◆ titokbantitokban 「Koszokoszo macsi-o
tacsi szatta.」 „Titokban elutazott a városból.”

koszokoszoderukoszokoszoderu ◆ belopózikbelopózik 「Koszokoszo
hejani haitta.」 „Belopóztam a szobába.”

koszokoszoderukoszokoszoderu ◆ kilopózikkilopózik 「Koszokoszo
hejakara deta.」 „Kilopóztam a szobából.”

koszokoszohanaszukoszokoszohanaszu ◆ sugdolóziksugdolózik 「Ko-
szokoszo hanasiteirundzsanai!」 „Ne sugdolózza-
tok!”

koszokoszosaberukoszokoszosaberu ◆ suttogsuttog
koszokoszotokoszokoszoto ◆ titokbantitokban 「Koszokoszoto cu-
ki atteiru.」 „Titokban együtt járnak.”

koszokukoszoku ◆ alattomosságalattomosság ◆ időnyerésidőnyerés ◇ ko-ko-
szokutekirjóhószokutekirjóhó enyhítő kezelésenyhítő kezelés
kószokukószoku ◆ fénysebességfénysebesség
kószokukószoku ◆ autópályaautópálya 「Kószoku-o orita.」
„Lehajtottam az autópályáról.” ◆ nagynagy sebes-sebes-
ségség
kószokukószoku ◆ házirendházirend ◆ iskolaiiskolai házirendházirend ◆ is-is-
kolai szabályzatkolai szabályzat
kószokukószoku ◆ elfogáselfogás ◆ fogságfogság ◆ korlátozáskorlátozás
◆ kötöttségkötöttség
kószokukószoku ◆ fényáramfényáram ◆ fénynyalábfénynyaláb ◇ hasz-hasz-
szankószokuszankószoku divergens fénynyalábdivergens fénynyaláb
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kószokukószoku ◆ elzáródáselzáródás ◆ infarktusinfarktus ◇ sinkin-sinkin-
kószokukószoku szívinfarktusszívinfarktus
kószokubaszukószokubaszu ◆ autópályánautópályán közlekedőközlekedő
buszbusz ◆ távolsági busztávolsági busz
kószokudekószokude ◆ nagynagy sebességgelsebességgel 「Hikarifa-
ibáde kószokudéta cúsindekiru.」 „Száloptikával
nagy sebességgel továbbíthatjuk az információt.”

kószokudokószokudo ◆ gyorsgyors 「Kószokudodzsúden」
„gyors töltés” ◆ nagy sebességnagy sebesség
kószokudokószokudo ◆ fénysebességfénysebesség
kószokudokókószokudokó ◆ gyorsacélgyorsacél
kószokudórokószokudóro ◆ autópályaautópálya 「Kószokudóroni
notta.」 „Ráhajtottam az autópályára.” ◆ autó-autó-
sztrádasztráda ◆ sztrádasztráda
kószokudzsikankószokudzsikan ◆ munkával töltött időmunkával töltött idő
kószokuekitaikuromatogurafíkószokuekitaikuromatogurafí ◆ nagynagy tel-tel-
jesítményű folyadékkromatográfiajesítményű folyadékkromatográfia
kószokuhókószokuhó ◆ Lumen-módszerLumen-módszer
kószokuikószokui ◆ kényszerzubbonykényszerzubbony
kószokukaitenkószokukaiten ◆ nagy fordulatszámnagy fordulatszám
koszokunakoszokuna ◆ alantasalantas 「Koszokuna sudande
kósó-o szeiricuszaszeta.」 „Alantas módszerrel
kötötte meg az egyezséget.” ◆ időnyerőidőnyerő 「Koszo-
kuna taió」 „időnyerő megoldás”

kószokurjókinkószokurjókin ◆ autópályadíjautópályadíj
kószokurjokukószokurjoku ◆ kötelezőkötelező erőerő 「Hótekina kó-
szokurjokunoaru keijaku」 „jogilag kötelező erejű
szerződés”

kószokuszenkószokuszen ◆ sebeshajósebeshajó ◆ siklóhajósiklóhajó
kószokuszurukószokuszuru ◆ elfogelfog 「Han-nin-va kószo-
kuszareta.」 „A tettest elfogták.” ◆ foglyulfoglyul ejtejt
「Kankókjaku-va teroriszutoni kószokuszareta.」
„A terroristák foglyul ejtették a turistákat.” ◆ fog-fog-
vava tarttart 「Jógisa-va fucukakankószo-
kuszareta.」 „A gyanúsítottat két napig fogva tar-
tották.” ◆ korlátozkorlátoz 「Kono suppanhó-va
genron-o kószokuszuru.」 „Ez a sajtótörvény kor-
látozza a szólásszabadságot.” ◆ lefoglallefoglal 「Si-
gotode súmacumo kószokuszareteiru.」 „A mun-
kám lefoglalja a hétvégémet is.” ◇ migara-omigara-o kó-kó-
szokuszuruszokuszuru őrizetbeőrizetbe veszvesz 「Demo taikara
goninno migara-o kószokusita.」 „Öt tüntetőt őri-
zetbe vettek.”

koszokutekirjóhókoszokutekirjóhó ◆ enyhítő kezelésenyhítő kezelés

kószokuzósokurokószokuzósokuro ◆ gyorsgyors tenyésztőreak-tenyésztőreak-
tortor
kószómansonkószómanson ◆ magasmagas építésűépítésű társasháztársasház
◆ toronyháztoronyház
kószonkószon ◆ császárcsászár leszármazottjaleszármazottja ◆ csá-csá-
szár unokájaszár unokája
kószónakószóna ◆ grandiózusgrandiózus ◆ pompázatospompázatos 「Kó-
szóna teitaku」 „pompázatos rezidencia”

kószónakószóna ◆ magasanmagasan fekvő,fekvő, szárazszáraz 「Kószó-
na csiiki」 „magasan fekvő, száraz terület”

kószoninkószonin ◆ fellebbezőfellebbező
koszonokoszono ◆ arraarra valóvaló 「Tanosindekoszono
dzsinszeideszu.」 „Az élet arra való, hogy élvez-
zük.”

kószó-okószó-o neruneru ◆ kigondolkigondol 「Szakka-va sószec-
uno kószó-o netta.」 „Az író kigondolta a novel-
lát.”

kószóruikószórui ◆ vörösalgákvörösalgák ◆ vörösmoszatokvörösmoszatok
kószósikikószósiki ◆ hátultöltőshátultöltős
kószosinkószosin ◆ fellebbezési tárgyalásfellebbezési tárgyalás
kószosókószosó ◆ CsiangszuCsiangszu
kószoszaibansokószoszaibanso ◆ fellebbviteli bíróságfellebbviteli bíróság
kószoszogaikószoszogai ◆ enzimgátlásenzimgátlás
kószoszurukószoszuru ◆ büntetőeljárástbüntetőeljárást kezdemé-kezdemé-
nyeznyez 「Kendzsi-va higisa-o kószosita.」 „Az
ügyész büntetőeljárást kezdeményezett a tettes el-
len.” ◆ vádatvádat emelemel 「Kare-va gótójógide kó-
szoszareta.」 „Lopás miatt vádat emeltek ellene.”

kószoszurukószoszuru ◆ fellebbezfellebbez 「Hikoku-va kószosi-
ta.」 „A vádlott fellebbezett.”

kószószurukószószuru ◆ hátraküldhátraküld 「Fusóhei-va kószó-
szareta.」 „A sérült katonákat hátraküldték.”

kószószurukószószuru ◆ viszálykodikviszálykodik
kószotekinakószotekina ◆ enzimatikusenzimatikus 「Kószotekina
hannó」 „enzimatikus reakció”

kószóunkószóun ◆ lepelfelhőlepelfelhő
kószozenkutaikószozenkutai ◆ enzim-előanyagenzim-előanyag ◆ zimo-zimo-
géngén
koszszecukoszszecu ◆ csonttöréscsonttörés ◆ töréstörés 「Isa-va
koszszecudeszuto itta.」 „Az mondta az orvosom,
hogy törésem van.” ◇ asinokoszszecuasinokoszszecu lábtö-lábtö-
résrés ◇ udenokoszszecuudenokoszszecu kéztöréskéztörés ◇ kaihó-kaihó-
koszszecukoszszecu nyíltnyílt töréstörés ◇ hirókoszszecuhirókoszszecu fá-fá-
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radásosradásos csonttöréscsonttörés ◇ heiszakoszszecuheiszakoszszecu
zárt törészárt törés
koszszecusitakoszszecusita ◆ törötttörött 「Koszszecusita asi」
„törött láb”

koszszecuszurukoszszecuszuru ◆ eltöreltör 「Asi-o koszszecusi-
ta.」 „Eltörte a lábát.”

koszszokoszszo ◆ csontelhaláscsontelhalás
koszszoriderukoszszorideru ◆ ellógellóg 「Kjó-va hajameni
kaisa-o koszszori deta.」 „Ma korán ellógtam a
munkahelyemről.” ◆ kilopódzkodikkilopódzkodik 「Hejaka-
rakoszszori deta.」 „Kilopódzkodott a szobából.”

koszszorihairukoszszorihairu ◆ besurranbesurran 「Kucu-o nuide-
koszszori hejani haitta.」 „Levettem a cipőmet, és
besurrantam a szobába.” ◆ surransurran 「Kéki-o to-
rini daidokoronikoszszori haitta.」 „A konyhába
surrantam süteményért.”

koszszorimirukoszszorimiru ◆ lesles 「On-naga
iekaradetekuruno-o kino usirokarakoszszori mi-
teita.」 „Egy fa mögül leste, ahogy a nő kijött a
házból.”

koszszorinukedaszukoszszorinukedaszu ◆ kisettenkedikkisettenkedik 「Ho-
kano hitoga hanasiteiru aidani hejakarakoszszori
nuke dasita.」 „Amíg a többiek beszéltek, addig
én kisettenkedtem a szobából.”

koszszoritokoszszorito ◆ észrevétlenülészrevétlenül 「Koszszorito
kaban-o ire kaeta.」 „Észrevétlenül kicseréltem a
táskákat.” ◆ lesvelesve 「Koszszorito hejano naka-o
nozoita.」 „Belestem a szobába.” ◆ suttyombansuttyomban
「Karesino keitainoméru-o koszszori jonda.」
„Suttyomban elolvasta az e-maileket a pasija te-
lefonján.” ◆ titokbantitokban 「Koszszorito szukidajoto
szaszajaita.」 „Titokban odasúgtam, hogy szere-
tem.”

koszszoritoarukukoszszoritoaruku ◆ sompolyogsompolyog 「Anenósiro-
o koszszorito aruita.」 „A nővérem után sompo-
lyogtam.”

koszszoritorukoszszoritoru ◆ elcsenelcsen 「Sódzso-va ojano
kucsibeni-o koszszori totte kesósita.」 „A kislány
elcsente anyjától a rúzst, és kifestette magát.”

koszukoszu ◆ doboldobol ◆ összesedösszesed 「Jú-o koszu.」
„Összeszedi a bátorságát.”

koszukoszu ◆ átszűrátszűr 「Tomato-o itameta ato, kosi-
maszu.」 „A paradicsomot átszűrjük miután meg-
főztük.” ◆ leszűrleszűr 「Ocsa-o kosita.」 „Leszűrtem
a teát.” ◆ passzírozpasszíroz 「Kiicsigo-o kosita.」 „Mál-

nát passzíroztam.” ◆ szűrszűr 「Kócsa-o kosita.」
„Teát szűrtem.”

koszukoszu ◆ átmegyátmegy 「Tóge-o kosita.」 „Átment
a hágón.” ◆ átvészelátvészel 「Bjóninno inocsi-va
icsinen-o kosita.」 „A beteg átvészelt egy évet.”
◆ jönjön ◆ költözikköltözik 「Sinkjoni kosita.」 „Új la-
kásba költöztem.” ◆ lehagylehagy 「Vatasino sincsó-
va ane-o kosita.」 „Lehagytam a növésben a nő-
véremet.” ◆ meghaladmeghalad 「Kion-va szandzsúdo-
o kosita.」 „A hőmérséklet meghaladta a 30 fo-
kot.” ◆ megymegy ◆ túlfolyiktúlfolyik 「Mizu-va teibó-o ko-
sita.」 „A víz túlfolyt a gáton.” ◆ túljuttúljut 「Nanso-
o kosita.」 „Túljutottam a nehezén.” ◆ túlmegytúlmegy
「Kareno taido-va do-o kositeiru.」 „A viselke-
dése túlment a határon.” ◆ túltúl vanvan 「Kare-va
jondzsuszszai-o kosita.」 „Túl van a negyvenen.”
◇ okosiitadakuokosiitadaku elfáradelfárad 「Okosi itadaite ariga-
tógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy elfáradt hoz-
zánk!” ◇ okosikudaszaruokosikudaszaru idefáradidefárad 「Okosi
kudaszattearigatógozaimaszu.」 „Köszönöm,
hogy idefáradt!” ◇ okosikudaszaruokosikudaszaru ellátogatellátogat
「Mata okosikudaszai!」 „Kérjük, látogasson el
újra hozzánk!” ◇ kositakotoganaikositakotoganai nemnem ártárt
「Csúibukaini kositakotoganai.」 „Nem árt óva-
tosnak lenni.” ◇ szen-oszen-o koszukoszu megelőzmegelőz 「Dé-
toni szaszoóto omotteitatokoro szen-o kosza-
reta.」 „Randira akartam hívni, de megelőztek.”
◇ tóge-otóge-o koszukoszu túljuttúljut aa nehezénnehezén 「Kan-
dzsano bjódzsó-va tóge-o kosita.」 „A beteg túlju-
tott a nehezén.” ◇ tosi-otosi-o koszukoszu búcsúztatjabúcsúztatja
azaz óévetóévet ◇ tosi-otosi-o koszukoszu szilveszterezikszilveszterezik
「Koibitoto tosi-o kosita.」 „A kedvesemmel szil-
vesztereztem.” ◇ fuju-ofuju-o koszukoszu teleltelel 「Vatari
dori-va minamide fuju-o koszu.」 „A költözőma-
darak délen telelnek.” ◇ fuju-ofuju-o koszukoszu kitelelkitelel
「Hana-va fuju-o kosita.」 „A virág kitelelt.” ◇

matagikoszumatagikoszu átlépátlép 「Sikii-o matagi kosita.」
„Átléptem a küszöbön.”

koszúkoszú ◆ darabszámdarabszám
kószukószu ◆ kurzuskurzus 「Daigakuno kakikószu-o tot-
ta.」 „Az egyetem nyári kurzusán vettem részt.” ◆

menüsormenüsor 「Reszutorandekószu-o tanonda.」 „Az
étteremben menüsort kértem.” ◆ pályapálya 「Szu-
nóbódode kaszszócsúnikószu-o hazureta.」 „A
hódeszkával letértem a pályáról.” ◆ tanfolyamtanfolyam
「Gogakuno sokjúkószu」 „kezdő nyelvtanfo-
lyam” ◆ többfogásostöbbfogásos ebédebéd ◆ többfogásostöbbfogásos
ételétel 「Kószu-o tabeta.」 „Többfogásos ételt et-
tem.” ◆ többfogásostöbbfogásos vacsoravacsora ◆ útvonalútvonal
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「Szaiakunokószu-o tadotta.」 „A legrosszabb út-
vonalon mentem.” ◇ szaitankószuszaitankószu legrövi-legrövi-
debbdebb útvonalútvonal ◇ súkaikószusúkaikószu körpályakörpálya ◇ sú-sú-
csútekikószucsútekikószu intenzívintenzív tanfolyamtanfolyam ◇ szen-szen-
takukószutakukószu mosóprogrammosóprogram ◇ szokuszeikószuszokuszeikószu
intenzívintenzív tanfolyamtanfolyam 「Dzsidósagakkó szoku-
szeikószu」 „intenzív gépkocsivezetői tanfolyam”
◇ csokuszenkószucsokuszenkószu egyenesegyenes pályaszakaszpályaszakasz
◇ dokutá-kószudokutá-kószu doktoridoktori kurzuskurzus ◇ haikingu-haikingu-
kószukószu turistaútturistaút ◇ furukószufurukószu teljesteljes ebédebéd ◇

furukószufurukószu teljesteljes vacsoravacsora ◇ mén-kószumén-kószu fő-fő-
menümenü
kószúkószú ◆ állandóállandó ◆ konstanskonstans
kószúkószú ◆ munkaigénymunkaigény
koszucsúmukoszucsúmu ◆ jelmezjelmez ◆ kosztümkosztüm ◆ viseletviselet
koszuikoszui ◆ tótó ◆ tóvíztóvíz ◆ tó vizetó vize
koszuikoszui ◆ buzdításbuzdítás ◆ feltüzelésfeltüzelés ◆ lelkesí-lelkesí-
téstés ◆ propagáláspropagálás 「Atarasii siszó-o koszuiszu-
ru.」 „Propagálja az új eszméket.”

kószuikószui ◆ illatszerillatszer 「Kono misze-va
kószuinado-o utteimaszu.」 „Ez a bolt illatszere-
ket árul.” ◆ kölnikölni ◆ parfümparfüm
kószuikószui ◆ csapadékcsapadék ◆ csapadékhulláscsapadékhullás
kószuikószui ◆ keménykemény vízvíz 「Jóroppano mizu-va kó-
szuinanode szentakuszurutokini-va isi-o tokaszu
ekitai-o ireru hicujógaarimaszu.」 „Európában
kemény víz van, ezért a mosáshoz vízkőoldót kell
használni.”

kószuibinkószuibin ◆ kölnisüvegkölnisüveg
koszuicsihókoszuicsihó ◆ tóvidéktóvidék
kószuidzsunkószuidzsun ◆ magas szintmagas szint
kószuidzsun-nokószuidzsun-no ◆ színvonalasszínvonalas 「Kószui-
dzsunno engekidatta.」 „Színvonalas előadás
volt.”

koszuijokukoszuijoku ◆ strandolásstrandolás
koszuijokudzsókoszuijokudzsó ◆ strandstrand ◆ tópartitóparti strandstrand

koszuijoku-o szurukoszuijoku-o szuru ◆ strandolstrandol
kószuikakuricukószuikakuricu ◆ csapadékhulláscsapadékhullás valószí-valószí-
nűségenűsége
kószuinankazaikószuinankazai ◆ vízlágyítóvízlágyító
kószuinoszenmontenkószuinoszenmonten ◆ illatszerboltillatszerbolt ◆ par-par-
fümüzletfümüzlet
kószui-okószui-o cukerucukeru ◆ bekölnizbekölniz 「Jófukuni
kószui-o cuketa.」 „Bekölniztem a ruhámat.”

kószuirjókószuirjó ◆ csapadékmennyiségcsapadékmennyiség 「Nenkan-
kószuirjó」 „éves csapadékmennyiség” ◇ gek-gek-
kankószuirjókankószuirjó havi csapadékmennyiséghavi csapadékmennyiség
koszuisakoszuisa ◆ feltüzelőfeltüzelő ◆ propagátorpropagátor
koszuiszurukoszuiszuru ◆ feltüzelfeltüzel 「Szen-i-o koszuiszu-
ru.」 „Feltüzeli a harci kedvet.” ◆ fűtfűt 「Szenszó-
no fun-iki-o koszuiszuru.」 „Fűti a háborús érzel-
meket.” ◆ győzködgyőzköd
koszumekoszume ◆ kozmetikakozmetika
koszumidokoszumido ◆ kozmidkozmid
koszuminrinkoszuminrin ◆ kozmoid pikkelykozmoid pikkely
koszumoporitankoszumoporitan ◆ kozmopolitakozmopolita ◆ világpol-világpol-
gárgár
koszumoszukoszumoszu ◆ kertikerti pillangóvirágpillangóvirág ◆ koz-koz-
moszmosz ◆ pillangóvirágpillangóvirág ◆ pillevirágpillevirág ◆ sallan-sallan-
gosgos pillangóvirágpillangóvirág ◆ világmindenségvilágmindenség ◇ ma-ma-
kurokoszumoszukurokoszumoszu makrokozmoszmakrokozmosz ◇ mikurok-mikurok-
oszumoszuoszumoszu mikrokozmoszmikrokozmosz
koszupakoszupa ◆ ár-teljesítmény-arányár-teljesítmény-arány
koszupurekoszupure ◆ beöltözésbeöltözés 「Haradzsukudeko-
szupure szugatano vakamono-va hetta.」 „Csök-
kent a beöltözéses fiatalok száma Haradzsuku-
ban.”

koszupureijákoszupureijá ◆ beöltözött személybeöltözött személy
koszupuresókoszupuresó ◆ beöltözéses találkozóbeöltözéses találkozó
koszupureszugatakoszupureszugata ◆ beöltözésesbeöltözéses megjele-megjele-
nésnés
koszurikoszuri ◆ dörzsölésdörzsölés
koszuriavaszerukoszuriavaszeru ◆ összedörzsölösszedörzsöl 「Futac-
uno ki-o koszuri avaszeta.」 „Összedörzsöltem
két fát.”

koszuricukerukoszuricukeru ◆ beletörölbeletöröl 「Mattoni doro-o
koszuricuketa.」 „Beletörölte a sarat a lábtörlő-
be.” ◆ rádörgölrádörgöl 「Asini nankó-o koszuricuke-
ta.」 „Rádörgöltem a kenőcsöt a lábamra.” ◆ rá-rá-
dörzsöldörzsöl 「Rerífuni kinpaku-o koszuricuketa.」
„Rádörzsöltem az aranyfóliát a domborműre.”

koszuricukerukoszuricukeru ◆ hozzádörzsölhozzádörzsöl 「Hidzsi-o
kabeni koszuricuketa.」 „Hozzádörzsöltem a kö-
nyökömet a falhoz.”

koszuriotoszukoszuriotoszu ◆ ledörzsölledörzsöl 「Hizano jogore-
o koszuri otosita.」 „Ledörzsöltem a koszt a tér-
demről.” ◆ lesúrollesúrol 「Ofurobanotairuno jogore-
o koszuri otoszuno-va hitokuródeszu.」 „Fárad-
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ságos lesúrolni a koszt a csempéről a fürdőszobá-
ban.”

koszurukoszuru ◆ csiholcsihol 「Ki-o koszutte hi-o okosi-
ta.」 „Fával tüzet csiholtam.” ◆ csutakolcsutakol
「Uma-o koszutta.」 „Csutakoltam a lovat.” ◆

dörzsöldörzsöl 「Jogore-o koszutta.」 „Dörzsölte a
piszkot.” ◆ elmaszatolelmaszatol 「Kaita modzsi-o ko-
szucscsatta.」 „Elmaszatoltam az írást.” ◆ hoz-hoz-
zádörzsölzádörzsöl 「Inu-va osiri-o jukani koszutta.」 „A
kutya hozzádörzsölte a fenekét a padlóhoz.” ◆ le-le-
csutakolcsutakol 「Uma-o koszutta.」 „Lecsutakoltam
a lovat.” ◆ lekaparlekapar 「Szukuracscsi-o koindeko-
szutta.」 „Lekapartam a sorsjegyet.” ◆ megdör-megdör-
zsölzsöl 「Me-o koszutta.」 „Megdörzsöltem a sze-
mem.” ◆ nekidörzsölnekidörzsöl 「Kuruma-o kabeniko-
szutta.」 „Nekidörzsöltem a kocsit a falnak.” ◆

súrolsúrol 「Icsidzsikanmotairu-o koszutta.」 „Egy
órán át súroltam a csempét.” ◇ koszuttearaukoszuttearau
sikálsikál 「Juka-o koszutte aratta.」 „Sikálta a pad-
lót.” ◇ koszuriotoszukoszuriotoszu lesúrollesúrol 「Ofurobano-
tairuno jogore-o koszuri otoszuno-va hitokuróde-
szu.」 „Fáradságos lesúrolni a koszt a csempéről
a fürdőszobában.” ◇ koszuriotoszukoszuriotoszu ledörzsölledörzsöl
「Hizano jogore-o koszuri otosita.」 „Ledörzsöl-
tem a koszt a térdemről.” ◇ sze-osze-o koszurasze-koszurasze-
ruru préselődikpréselődik 「Kabeni sze-o koszuraszenagara
aruita.」 „A falhoz préselődve mentem.”

kószurukószuru ◆ ellenállellenáll 「Júvakuni kószuru.」 „El-
lenáll a kísértésnek.” ◇ kósigataikósigatai elkerülhe-elkerülhe-
tetlentetlen 「Kósigatai unmei」 „elkerülhetetlen
sors” ◇ kósigataikósigatai ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Kósiga-
tai mirjoku」 „ellenállhatatlan csáberő”

kószutákószutá ◆ poháralátétpoháralátét ◆ söralátétsöralátét
「Guraszu-o kószutáni noszeta.」 „A poharat sör-
alátétre raktam.”

kószutá-burékikószutá-buréki ◆ kontrakontra ◆ kontrafékkontrafék
koszutarikakoszutarika ◆ Costa RicaCosta Rica
koszutarikanokoszutarikano ◆ Costa Rica-iCosta Rica-i
koszutokoszuto ◆ költségköltség ◇ kókoszutokókoszuto magasmagas
költségköltség ◇ koszutogakakarukoszutogakakaru költséggelköltséggel járjár
「Anzenni-va koszutogakakaru.」 „A biztonság
költséggel jár.” ◇ koszutogatakaikoszutogatakai költségesköltséges
「Kono szeiszanhóhó-va koszutoga takaszugi-
ru.」 „Ez a termelési mód túl költséges.” ◇

szeiszankoszutoszeiszankoszuto gyártásigyártási költségköltség ◇ szei-szei-
zókoszutozókoszuto termelésitermelési költségköltség ◇ teikoszutoteikoszuto
alacsonyalacsony költségköltség ◇ ró-koszutoró-koszuto költségha-költségha-
tékonytékony 「Rókoszuto szeiszan-o manazasitei-

ru.」 „Költséghatékony termelésre törekszünk.” ◇

ró-koszutoró-koszuto alacsony költségalacsony költség
koszuto-daunkoszuto-daun ◆ költségcsökkentésköltségcsökkentés
koszutogakakarukoszutogakakaru ◆ költséggelköltséggel járjár
「Anzenni-va koszutogakakaru.」 „A biztonság
költséggel jár.” ◆ költségvonzataköltségvonzata vanvan
「Nidzsújodzsikaneigjó-va koszutogakakaru.」
„Az éjjel-nappal nyitva tartásnak költségvonzata
van.”

koszutogatakaikoszutogatakai ◆ költségesköltséges 「Kono
szeiszanhóhó-va koszutoga takaszugiru.」 „Ez a
termelési mód túl költséges.”

koszutopafómanszukoszutopafómanszu ◆ ár-teljesítményár-teljesítmény
arányarány
koszutoszakugenkoszutoszakugen ◆ költségcsökkentésköltségcsökkentés
「Kaisa-va koszuto szakugen-o dzsicugensita.」
„A vállalat költségcsökkentést hajtott végre.”

koszuttearaukoszuttearau ◆ sikálsikál 「Juka-o koszutte arat-
ta.」 „Sikálta a padlót.”

kótakóta ◆ samiszenes balladasamiszenes ballada
kotacukotacu ◆ kotacukotacu 「Kotacuni ataru.」 „Kota-
cuban melegíti a lábát.” ◆ lábmelegítőlábmelegítő ◆ láb-láb-
melegítősmelegítős asztalkaasztalka 「Nihondzsin-va
kotacudemikan-o taberunoga szukida.」 „A japá-
nos szeretnek a lábmelegítős asztalkánál enni.” ◇

okikotacuokikotacu hordozható lábmelegítőhordozható lábmelegítő
kotaekotae ◆ hatáshatás ◇ kikigotaegaarukikigotaegaaru érdemesérdemes
meghallgatnimeghallgatni 「Konszáto-va kiki gotaegaatta.」
„Érdemes volt meghallgatni a koncertet.”

kotaekotae ◆ feleletfelelet 「Kotaeni kjúsita.」 „Nem tud-
tam, mit feleljek.” ◆ válaszválasz 「Haitoiu kotae-o
dasita.」 „Igenlő választ adott.”

kotae-okotae-o daszudaszu ◆ válaszolválaszol 「Szuguni-va
kotae-o daszanakutemoii.」 „Nem kell rögtön vá-
laszolnod!”

kotaerarenaikotaerarenai ◆ fantasztikusfantasztikus 「Kotaerarenai
adzsida!」 „Fantasztikus íz!”

kotaerukotaeru ◆ kibírkibír 「Kono szamuszani kotaera-
renai.」 „Kibírhatatlan ez a hideg.” ◆ megviselmegvisel
「Hómureszuno szeikacu-va kotaeta.」 „Megvi-
selte a hajléktalan élet.” ◇ sinkeinikotaerusinkeinikotaeru
megviselimegviseli azaz idegeitidegeit 「Hinpacusiteiru dzsisin-
ga sinkeini kotaeta.」 „A sűrű földrengések meg-
viselték az idegeinket.” ◇ munenikotaerumunenikotaeru mélymély
érzelmeketérzelmeket kiváltkivált 「Muneni kotaeru eiga」
„mély érzelmeket kiváltó film”
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kotaerukotaeru ◆ beváltbevált 「Atarasiirokettoendzsin-va
kitaini kotaeta.」 „Az új rakétamotor beváltotta
a hozzá fűzött reményeket.” ◆ kielégítkielégít 「Okja-
kuszamano jókjúni kotaeru.」 „Kielégíti az ügyfe-
lek igényeit.” ◆ megfelelmegfelel 「Sinszeihin-va kita-
ini kotaeta.」 „Az új termék megfelelt az elvárá-
soknak.” ◆ viszonozviszonoz 「Kanodzso-va vatasino ki-
mocsini kotaenakatta.」 „Nem viszonozta az ér-
zelmeimet.” ◇ sinkeinikotaerusinkeinikotaeru megviselimegviseli azaz
idegeitidegeit 「Hinpacusiteiru dzsisinga sinkeini ko-
taeta.」 „A sűrű földrengések megviselték az ide-
geinket.” ◇ munenikotaerumunenikotaeru mélymély érzelmeketérzelmeket
kiváltkivált 「Muneni kotaeru eiga」 „mély érzelme-
ket kiváltó film”

kotaerukotaeru ◆ felelfelel 「Vatasino sicumonni kotaen-
akatta.」 „Nem felelt a kérdésemre.” ◆ megvá-megvá-
laszollaszol 「Sicumonni kotaeta.」 „Megválaszoltam
a kérdést.” ◆ válaszolválaszol 「Sicumonni kotaena-
szai.」 „Válaszolj a kérdésre!” ◆ választválaszt adad
「Sicumonni kotaeta.」 „Választ adott a kérdés-
re.” ◇ szuguszamakotaeruszuguszamakotaeru rávágrávág 「Szugu-
szamahaito kotaeta.」 „Rávágtam az igent.”

kotaikotai ◆ szilárdszilárd anyaganyag ◆ szilárdszilárd halmazálla-halmazálla-
potpot 「Ekitaikara kotaininatta.」 „Folyékony hal-
mazállapotból szilárdba került.” ◆ szilárd testszilárd test
kotaikotai ◆ egyedegyed ◇ csókotaicsókotai szuperorganiz-szuperorganiz-
musmus
kótaikótai ◆ cserecsere 「Szensuno kótai」 „játékoscse-
re” ◆ műszakműszak 「Kare-va nikótai szeide hatara-
iteiru.」 „Két műszakban dolgozik.” ◆ turnusturnus
「Icsinicsini szankótaideszu.」 „Egy nap három
turnus van.” ◆ váltásváltás 「Kótaino szagjóinga ki-
ta.」 „A munkásnak megérkezett a váltása.” ◇

szeikenkótaiszeikenkótai kormányváltáskormányváltás 「Cugino szen-
kjode szeikenkótai-o mezaszu.」 „A következő vá-
lasztáson a kormányváltás a cél.” ◇ szedaikótaiszedaikótai
generációváltásgenerációváltás ◇ szedaikótaiszedaikótai nemzedék-nemzedék-
váltásváltás ◇ hosónokótaihosónokótai őrségváltásőrségváltás
kótaikótai ◆ tolatástolatás ◆ visszaesésvisszaesés 「Keikino kó-
tai」 „gazdasági visszaesés” ◆ visszalépésvisszalépés
「Zensinto kótai」 „előrehaladás és visszalépés”
◆ visszavonulásvisszavonulás ◇ keikikótaikeikikótai recessziórecesszió ◇

keikikótaikeikikótai gazdaságigazdasági visszaesésvisszaesés ◇ kótaitókótaitó
tolatólámpatolatólámpa
kótaikótai ◆ világítótestvilágítótest
kótaikótai ◆ antitestantitest ◆ ellenanyagellenanyag ◇ kógenkó-kógenkó-
taihannótaihannó antigén-antitestantigén-antitest reakcióreakció ◇ tan-tan-
kurónkótaikurónkótai monoklonális ellenanyagmonoklonális ellenanyag

kótaibaikaiszeimen-ekikótaibaikaiszeimen-eki ◆ antitestantitest általáltal
közvetített immunitásközvetített immunitás
kotaibucurigakukotaibucurigaku ◆ szilárdtest-fizikaszilárdtest-fizika
kótaidekótaide ◆ felváltvafelváltva 「Nagai micsinori-o kó-
taide untensita.」 „Felváltva vezettünk a hosszú
úton.”

kótaigókótaigó ◆ anyacsárszárnéanyacsárszárné ◆ anyakirálynéanyakirályné
◆ császár özvegyecsászár özvegye ◆ király özvegyekirály özvegye
kotaigunkotaigun ◆ állományállomány ◆ populációpopuláció
kotaigundótaironkotaigundótairon ◆ populációdinamikapopulációdinamika
kotaihaszszeikotaihaszszei ◆ egyedfejlődésegyedfejlődés ◆ ontoge-ontoge-
nézisnézis
kotaihen-ikotaihen-i ◆ egyedi elváltozásegyedi elváltozás
kotaikakotaika ◆ megszilárdításmegszilárdítás
kotaikaszurukotaikaszuru ◆ megszilárdítmegszilárdít 「Ekitai-o kota-
ikasita.」 „Megszilárdította a folyadékot.”

kótaikíkótaikí ◆ visszaléptető billentyűvisszaléptető billentyű
kotaikóbunsigatanenrjódencsikotaikóbunsigatanenrjódencsi ◆ polimer-polimer-
elektrolitos üzemanyagcellaelektrolitos üzemanyagcella
kotainenrjókotainenrjó ◆ szilárd hajtóanyagszilárd hajtóanyag
kotainenrjórokettokotainenrjóroketto ◆ szilárdszilárd hajtóanyagúhajtóanyagú
rakétarakéta
kotaininarukotaininaru ◆ megszilárdulmegszilárdul 「Ekitai-va kota-
ininatta.」 „A folyadék megszilárdult.”

kótainoszensukótainoszensu ◆ cserejátékoscserejátékos
kótaisikótaisi ◆ koronahercegkoronaherceg ◆ trónörököstrónörökös ◇ ei-ei-
kokukótaisikokukótaisi walesi hercegwalesi herceg
kótaisihikótaisihi ◆ koronahercegnőkoronahercegnő
kotaisindósikotaisindósi ◆ mozgómozgó alkatrészalkatrész nélkülinélküli re-re-
zonátorzonátor
kotaisugikotaisugi ◆ egyediességegyediesség
kotaiszakotaisza ◆ egyedi különbségegyedi különbség
kotaiszankabucugatanenrjódencsikotaiszankabucugatanenrjódencsi ◆ szi-szi-
lárdoxid elektrolitos üzemanyagcellalárdoxid elektrolitos üzemanyagcella
kótaiszaszerukótaiszaszeru ◆ lecseréllecserél 「Szensu-o kóta-
iszaszeta.」 „Lecserélték a játékost.” ◆ leváltlevált
「Szeiken-o kótaiszaszeta.」 „Leváltotta a kor-
mányt.”

kótaiszaszerukótaiszaszeru ◆ tolattolat 「Kuruma-o kótaisza-
szeta.」 „Tolattam a kocsival.” ◆ visszafordítvisszafordít
「Kuszuri-va bjókino sinkó-o kótaiszaszeta.」 „A
gyógyszer visszafordította a betegséget.” ◆

visszaszorítvisszaszorít 「Teki-o kótaiszaszeta.」 „Vissza-
szorítottuk az ellenséget.”
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kótaiszeikótaiszei ◆ felváltvafelváltva végzésvégzés ◆ többtöbb mű-mű-
szakos rendszerszakos rendszer ◆ váltott műszakváltott műszak
kótaiszensukótaiszensu ◆ cserejátékoscserejátékos
kotaiszentakukotaiszentaku ◆ egyedszelekcióegyedszelekció
kotaiszúkotaiszú ◆ állományállomány 「Moride sikano kota-
iszúga zókasita.」 „Az erdőben nőtt az őzállo-
mány.” ◆ egyedszámegyedszám ◆ populációméretpopulációméret
kotaiszúgensókotaiszúgensó ◆ populációcsökkenéspopulációcsökkenés
kotaiszúkadzsókotaiszúkadzsó ◆ túlnépesedéstúlnépesedés
kotaiszúnopiramiddokotaiszúnopiramiddo ◆ számpiramisszámpiramis
kótaiszurukótaiszuru ◆ felváltfelvált 「Dórjóto kótaisita.」
„Felváltottam a munkatársamat.” ◆ leváltlevált
「Dórjóto kótaisita.」 „Leváltottam a társamat.”
◆ váltvált 「Mihari banno kótai-o sita.」 „Őrséget
váltottak.” ◇ kótaiszaszerukótaiszaszeru leváltlevált 「Szeiken-
o kótaiszaszeta.」 „Leváltotta a kormányt.” ◇ kó-kó-
taiszaszerutaiszaszeru lecseréllecserél 「Szensu-o kótaiszasze-
ta.」 „Lecserélték a játékost.”

kótaiszurukótaiszuru ◆ hátrahúzódikhátrahúzódik 「Kamiga kótaisi
hadzsimeta.」 „Kezd hátrahúzódni a hajam.” ◆

hátrálhátrál 「Tekigun-va kótaisi hadzsimeta.」 „Az
ellenség hátrálni kezdett.” ◆ tolattolat 「Kurumaga
kótaisita.」 „A kocsi tolatott.” ◆ visszaesikvisszaesik
「Keikiga kótaisita.」 „A gazdaság visszaesett.” ◆

visszafordulvisszafordul 「Csikjúondanka-va kótaisita.」
„Visszafordult a globális felmelegedés.” ◆

visszahúzódikvisszahúzódik 「Teki-va kokkjókara kótaisi-
ta.」 „Az ellenség visszahúzódott a határtól.” ◆

visszavonulvisszavonul 「Sio-va kótaisita.」 „A dagály
visszavonult.” ◇ kótaiszaszerukótaiszaszeru visszafordítvisszafordít
「Kuszuri-va bjókino sinkó-o kótaiszaszeta.」 „A
gyógyszer visszafordította a betegséget.” ◇ kóta-kóta-
iszaszeruiszaszeru tolattolat 「Kuruma-o kótaiszaszeta.」
„Tolattam a kocsival.”

kotaiszúzókakotaiszúzóka ◆ populációnövekedéspopulációnövekedés
kótaitókótaitó ◆ tolatólámpatolatólámpa
kotaitótakotaitóta ◆ egyed kiválasztódásaegyed kiválasztódása
kótakekótake ◆ kótakekótake
kótakukótaku ◆ fényfény 「Kurónmekki-va kótaku-o usi-
natta.」 „A krómozás elvesztette a fényét.” ◆ fé-fé-
nyesnyes 「Sasin-va kótakuka cujakesinodocsirani
siagemaszuka?」 „Fényes vagy matt papírra
nyomtassuk a képet?” ◆ tükrösségtükrösség 「Kótaku-
men」 „tükrös felület”

kótakumensikótakumensi ◆ fényesített pamutfonalfényesített pamutfonal

kótakunokótakuno ◆ fényesfényes 「Sasinno kótakusiage」
„fényképnyomtatás fényes papírra” ◆ fény-fény-
visszaverővisszaverő ◆ tükröstükrös
kótakusikótakusi ◆ fényes papírfényes papír
kótakuzaikótakuzai ◆ fényezésfényezés ◆ mázmáz
kotankotan ◆ nemes egyszerűségnemes egyszerűség
kótankótan ◆ születésszületés 「Kiriszutono kótan」 „Jé-
zus születése”

kotandzsentokotandzsento ◆ kotangenskotangens
kotan-nakotan-na ◆ egyszerűegyszerű ésés mélymély értelműértelmű ◆ ne-ne-
mesen egyszerűmesen egyszerű
kótanpakusicukótanpakusicu ◆ szkleroproteinszkleroprotein
kótanszaikótanszai ◆ karácsonykarácsony ◆ születés ünnepeszületés ünnepe
kotekote ◆ alsókaralsókar
kotekote ◆ hosszúhosszú szárúszárú védőkesztyűvédőkesztyű ◆ vívó-vívó-
kesztyűkesztyű
kotekote ◆ forrasztóvasforrasztóvas ◆ hajsütővashajsütővas 「Kote-
de maki gami-o sitai.」 „Hajsütővassal szeretném
göndöríteni a hajam.” ◆ kőműveskanálkőműveskanál ◆ pákapáka
◆ simítókanálsimítókanál ◇ engeijókoteengeijókote kertészlapátkertészlapát
◇ engeijókoteengeijókote kertészkanálkertészkanál ◇ handagotehandagote
forrasztópákaforrasztópáka
kótecukótecu ◆ átszervezésátszervezés ◆ személycsereszemélycsere ◆

személyiszemélyi változásváltozás ◇ daikótecudaikótecu nagynagy sze-sze-
mélyimélyi változásokváltozások ◇ naikakunokótecunaikakunokótecu kor-kor-
mányátalakításmányátalakítás
kótecukótecu ◆ acélacél
kótecukótecu ◆ páncélpáncél
kótecuszurukótecuszuru ◆ lecseréllecserél 「Daidzsin-o kótecu-
sita.」 „Lecserélték a minisztert.” ◆ leváltlevált
「Daidzsin-o kótecusita.」 „Leváltották a minisz-
tert.”

kotedamesikotedamesi ◆ bemelegítésbemelegítés ◆ első kísérletelső kísérlet
kotédzsikotédzsi ◆ kuckókuckó
kotédzsi-csízukotédzsi-csízu ◆ túrótúró
koteikotei ◆ állandóállandó 「Koteisúnjú」 „állandó jöve-
delem” ◆ fixfix 「Koteikinri」 „fix kamat” ◆ fi-fi-
xálásxálás ◆ rögzítésrögzítés ◆ rögzítettrögzített 「Koteika-
vaszeszóba szei」 „rögzített árfolyamú rendszer”
◇ koteikjúkoteikjú fixfix fizetésfizetés ◇ koteihjókoteihjó biztosbiztos
szavazatszavazat ◇ csiszszokoteicsiszszokotei nitrogénfixálásnitrogénfixálás
koteikotei ◆ tó feneketó feneke
kóteikótei ◆ hivatalosanhivatalosan megszabottmegszabott ◇ beika-beika-
kóteikótei rizsár szabályozásarizsár szabályozása
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kóteikótei ◆ átdolgozásátdolgozás 「Kosoni kótei-o hodoko-
sita.」 „Átdolgoztam egy régi könyvet.”

kóteikótei ◆ löketlöket 「Piszutonga ófukuszuru kjori-o
kóteito jobu.」 „Az ide-oda mozgó dugattyú úttar-
tományát löketnek nevezik.” ◆ útút 「Kóteino han-
bunga ovatta.」 „Út felét megtette.” ◆ útitervútiterv
◆ ütemütem 「Jonkóteinoendzsin」 „négyütemű mo-
tor”

kóteikótei ◆ egyenetlenségegyenetlenség ◆ különbségkülönbség 「Csin-
ginno kótei-o kinisiteiru.」 „Zavar a bérek kü-
lönbsége.” ◆ magasmagas ésés alacsonyalacsony ◇ kótei-kótei-
szuruszuru ingadozikingadozik 「Szekijukakakuga kóteiszu-
ru.」 „Az olajárak ingadoznak.” ◇ kóteinoarukóteinoaru
dimbes-dombosdimbes-dombos 「Kóteinoaru csikei」 „dimbes-
dombos vidék”

kóteikótei ◆ legjobb tanítványlegjobb tanítvány
kóteikótei ◆ állításállítás 「Kóteito hitei」 „állítás és ta-
gadás” ◆ igenlésigenlés ◆ megerősítésmegerősítés 「Uvasza-o
kóteimo hiteimo dekinakatta.」 „A kósza hírt sem
megerősíteni, sem cáfolni nem tudta.”

kóteikótei ◆ lakóhelyilakóhelyi rezidenciarezidencia ◆ rezidenciarezidencia
◇ szórikóteiszórikótei miniszterelnökminiszterelnök lakóhelyilakóhelyi rezi-rezi-
denciájadenciája
kóteikótei ◆ folyamatfolyamat 「Szeizóno kóteino kanri-o
okonau.」 „Irányítja a gyártási folyamatokat.” ◆

gyártásigyártási folyamatfolyamat ◆ munkafázismunkafázis 「Cugino
kótei-o siranai.」 „Nem tudom, mi a következő
munkafázis.” ◆ munkafolyamatmunkafolyamat 「Kóteino han-
bunmade tah-sita.」 „A munkafolyamat közepéig
érkeztünk.” ◆ munkaszakaszmunkaszakasz 「Kono szeihin-
va szamazamana kótei-o hete kanszeisita.」 „Ezt
a terméket sokféle munkaszakaszon át sikerült be-
fejeznünk.” ◆ ütemezésütemezés
kóteikótei ◆ iskolaudvariskolaudvar 「Kóteini szeitotacsiga
acumattekita.」 „Az iskolaudvaron összegyűltek a
gyerekek.”

kóteikótei ◆ cárcár ◆ császárcsászár ◆ uralkodóuralkodó 「Kare-
va kóteino kuraini nobotta.」 „Uralkodói rangra
emelkedett.” ◇ torukokóteitorukokótei töröktörök szultánszultán ◇

rosiakóteirosiakótei orosz cárorosz cár
kóteikótei ◆ hátsó kerthátsó kert
kóteiakuszentokóteiakuszento ◆ tonális hangsúlytonális hangsúly
kóteibankóteiban ◆ átdolgozott kiadásátdolgozott kiadás
kóteibeikakóteibeika ◆ hivatalos rizsárhivatalos rizsár
kóteibuaikóteibuai ◆ irányadó kamatlábirányadó kamatláb
kóteibunkóteibun ◆ állításállítás ◆ állító mondatállító mondat

kóteicsikakóteicsika ◆ hivatalos földárhivatalos földár
koteidenvakoteidenva ◆ vezetékes telefonvezetékes telefon
koteidiszukukoteidiszuku ◆ merevlemezmerevlemez
koteidokoteido ◆ rögzített dórögzített dó
kóteiekikóteieki ◆ száj- és körömfájásszáj- és körömfájás
koteigiadzsitensakoteigiadzsitensa ◆ örök hajtásos bicikliörök hajtásos bicikli
kóteihandankóteihandan ◆ állításállítás ◇ zensókóteihandanzensókóteihandan
univerzálisuniverzális állításállítás ◇ tokusókóteihandantokusókóteihandan
eseti állításeseti állítás
koteihjókoteihjó ◆ biztosbiztos szavazatszavazat ◆ fixfix szavazatszavazat

kóteihjókóteihjó ◆ időtervidőterv ◆ munkatervmunkaterv ◆ üteme-üteme-
zésizési tervterv ◆ ütemtervütemterv 「Súzenkódzsino kóte-
ihjó」 „karbantartó javítás ütemterve” ◇ szeizó-szeizó-
kóteihjókóteihjó termelési ütemtervtermelési ütemterv
kóteihonkóteihon ◆ átdolgozott könyvátdolgozott könyv
kóteijószekikóteijószeki ◆ lökettérfogatlökettérfogat
koteikakoteika ◆ fixálásfixálás ◆ rögzítésrögzítés
kóteikakakukóteikakaku ◆ hivatalos árhivatalos ár ◆ szabott árszabott ár
koteikakakukaitoriszeidokoteikakakukaitoriszeido ◆ fixárasfixáras átvé-átvé-
teli rendszerteli rendszer
koteikakószokoteikakószo ◆ immobilizált enzimimmobilizált enzim
kóteikakukóteikaku ◆ szögmagasságszögmagasság
koteikan-nenkoteikan-nen ◆ beidegződésbeidegződés ◆ berögződésberögződés
「Koteikan-nenni sibarareteiru.」 „A berögződé-
se nem engedi szabadon.” ◆ előítéletelőítélet ◆ kliséklisé ◆

sztereotípiasztereotípia
koteikan-nen-nitoravarerukoteikan-nen-nitoravareru ◆ belébelé rögződikrögződik
「Kószurubekidatoiu koteikan-nenni toravaretei-
ru.」 „Belé rögződött, hogy ezt mindenképpen így
kell csinálni.”

kóteikikóteiki ◆ birodalmi lobogóbirodalmi lobogó
koteikjakukoteikjaku ◆ állandóállandó ügyfélügyfél ◆ törzsvendégtörzsvendég

koteikjúkoteikjú ◆ fix fizetésfix fizetés
koteinokoteino ◆ fixfix ◆ rögzítettrögzített ◆ szabottszabott 「Ko-
teino kingakudeszu.」 „Szabott áron van.”

kóteinokóteino ◆ állítóállító
kóteinoarukóteinoaru ◆ dimbes-dombosdimbes-dombos 「Kóteinoaru
csikei」 „dimbes-dombos vidék”

kóteiótókóteiótó ◆ visszaigazolásvisszaigazolás
kóteipenginkóteipengin ◆ császárpingvincsászárpingvin
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koteisikoteisi ◆ állórészállórész 「Mótáno koteisi」 „motor
állórésze”

koteisihonkoteisihon ◆ állótőkeállótőke
koteisiszankoteisiszan ◆ állóeszközállóeszköz ◇ júkeikoteisi-júkeikoteisi-
szanszan kézzelfogható vagyonkézzelfogható vagyon
koteisiszanzeikoteisiszanzei ◆ ingatlanadóingatlanadó
koteisitakoteisita ◆ fixfix 「Koteisita keiro」 „fix útvonal”
◆ rögzítettrögzített 「Kabá-va koteisita dzsótaideszu.」
„A burkolat rögzített állapotban van.”

koteisúnjúkoteisúnjú ◆ állandóállandó bevételbevétel ◆ állandóállandó jö-jö-
vedelemvedelem
kóteiszakóteisza ◆ szintkülönbségszintkülönbség 「Biruga nana-
meite icsimétoruno kóteiszaga sódzsita.」 „Az
épület megdőlt, és 1 méteres szintkülönbség kelet-
kezett.”

koteiszókoteiszó ◆ álló fázisálló fázis ◆ stacionárius fázisstacionárius fázis
kóteiszóbakóteiszóba ◆ hivatalos árfolyamhivatalos árfolyam
koteiszurukoteiszuru ◆ bebetonozbebetonoz 「Susó-va dzsibunno
csii-o koteisita.」 „A miniszterelnök bebetonozta
a pozícióját.” ◆ befogbefog 「Kószakubucu-o baiszuni
koteisita.」 „Befogtam a satuba a munkadarabot.”
◆ rögzítrögzít 「Tana-o kabeni koteisita.」 „A falhoz
rögzítettem a polcot.”

kóteiszurukóteiszuru ◆ ingadozikingadozik 「Szekijukakakuga
kóteiszuru.」 „Az olajárak ingadoznak.”

kóteiszurukóteiszuru ◆ elfogadelfogad 「Vatasi-va dekicsatta
kekkon-o kóteisimaszu.」 „Én elfogadom a gye-
rekszületés miatt kötött házasságot.” ◆ helyeselhelyesel
「Kare-va szenszó-o kóteisiteite ikenga avanakat-
ta.」 „Ő helyesli a háborút, ezért nem egyezett a
véleményünk.” ◆ megerősítmegerősít 「Szeifu-va njúszu-
o kóteisita.」 „A kormány megerősítette a hírt.”

koteiszurunedzsikoteiszurunedzsi ◆ rögzítőcsavarrögzítőcsavar
「Mazábódo-o koteiszurunedzsi」 „alaplap rögzí-
tőcsavarja”

koteitekidószapatánkoteitekidószapatán ◆ öröklöttöröklött mozgás-mozgás-
mintázatmintázat
kóteitekinakóteitekina ◆ igenlőigenlő 「Kóteitekina kotae-o si-
ta.」 „Igenlő választ adott.” ◆ pozitívpozitív
kóteitekinikóteitekini ◆ pozitívanpozitívan
kóteizukóteizu ◆ folyamatábrafolyamatábra
kótekikacudókótekikacudó ◆ közéletközélet ◆ közéletiközéleti tevé-tevé-
kenységkenység
kótekikanrikótekikanri ◆ állami ellenőrzésállami ellenőrzés

kótekikikankótekikikan ◆ közintézményközintézmény
kótekinakótekina ◆ államiállami 「Kótekina kikan」 „állami
intézmény” ◆ hivataloshivatalos ◆ közéletiközéleti ◆ társa-társa-
dalmidalmi 「Szeidzsika-va kótekina szekinin-o ou.」
„A politikus társadalmi felelősséggel tartozik.”

kótekinakótekina ◆ ideálisideális 「Kono kaigan-va hacuden-
sono kenszecuni kótekina basoda.」 „Ez a tenger-
part ideális hely az erőmű építéséhez.” ◆ legmeg-legmeg-
felelőbbfelelőbb 「Daiettoni kótekina kikan-o szagasi-
ta.」 „Kerestem a legmegfelelőbb időszakot a dié-
tához.”

kótekinajódzsikótekinajódzsi ◆ ügyintézésügyintézés
kótekinenkinkótekinenkin ◆ állami nyugdíjállami nyugdíj
kótekiródósakótekiródósa ◆ közmunkásközmunkás
kótekisienkótekisien ◆ állami támogatásállami támogatás
kótekisikinkótekisikin ◆ közpénzközpénz
kótekisukótekisu ◆ méltó ellenfélméltó ellenfél
kótekiszaimukótekiszaimu ◆ köztartozásköztartozás
kótekiszeikacukótekiszeikacu ◆ közéletközélet
kotekitaikotekitai ◆ dob és fuvolaegyüttesdob és fuvolaegyüttes
kótekitósikótekitósi ◆ közbeszerzésközbeszerzés
kotekotekotekote ◆ vastagonvastagon 「Tenikurímu-o koteko-
teni nuru.」 „Vastagon bekeni krémmel a kezét.”

kotenkoten ◆ egyéni kiállításegyéni kiállítás ◆ magánkiállításmagánkiállítás
kotenkoten ◆ klasszikusklasszikus ◆ klasszikusklasszikus irodalomirodalom
◆ klasszikusklasszikus könyvkönyv ◆ klasszikusklasszikus műalko-műalko-
tástás
kótenkóten ◆ szépszép időidő 「Kótencuzukino szansú-
kandesita.」 „Három hétig folyamatosan szép idő
volt.”

kótenkóten ◆ viharosviharos időidő 「Hikóki-va kóten-o cuite
tonda.」 „A repülőgép a viharos idő ellenére út-
nak indult.”

kótenkóten ◆ keringéskeringés
kótenkóten ◆ metszéspontmetszéspont ◇ kókótenkókóten leszállóleszálló
csomócsomó ◇ kókótenkókóten lebukásilebukási pontpont ◇ sókótensókóten
felszállófelszálló csomócsomó ◇ sókótensókóten felbukkanásifelbukkanási
pontpont
kótenkóten ◆ bukfencbukfenc ◆ hátrabukfenchátrabukfenc ◆ hátra-hátra-
szaltószaltó ◇ asikakekótenasikakekóten térdfogásostérdfogásos hát-hát-
rabukfencrabukfenc 「Kodomo-va asikake kóten-o sita.」
„A gyerek térdfogásos hátrabukfencet csinált.” ◇

kaikjakukótenkaikjakukóten terpeszbukfenc hátraterpeszbukfenc hátra
kótenkóten ◆ fénypontfénypont
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kótenkóten ◆ jobbrajobbra fordulásfordulás ◇ kótenszurukótenszuru
jobbrajobbra fordulfordul 「Keiki-va kótensita.」 „A gazda-
ság állapota jobbra fordult.” ◇ kótenszurukótenszuru fel-fel-
pendülpendül 「Kandzsano bjódzsó-va kótensita.」 „A
beteg felpendült.”

kotenbucurigakukotenbucurigaku ◆ klasszikus fizikaklasszikus fizika
kotenbungakukotenbungaku ◆ klasszikus irodalomklasszikus irodalom
kótencsúsikótencsúsi ◆ rossz idő esetén törölverossz idő esetén törölve
kotengirisagokotengirisago ◆ ógörög nyelvógörög nyelv
kotenhakotenha ◆ klasszikus iskolaklasszikus iskola
koten-jósikinokoten-jósikino ◆ klasszicista stílusúklasszicista stílusú
kótenkikótenki ◆ jó időjó idő ◆ szép időszép idő
koten-ongakukoten-ongaku ◆ klasszikus zeneklasszikus zene
kotenpan-nihihanszurukotenpan-nihihanszuru ◆ kivesézkiveséz 「Kano-
dzsono ronbun-o kotenpan-ni hihansita.」 „Kive-
séztem az értekezését.” ◆ kizsigerelkizsigerel
kotenrikigakukotenrikigaku ◆ klasszikusklasszikus mechanikamechanika
「Kotenrikigakuto rjósirikigaku」 „klasszikus
mechanika és kvantummechanika”

kotensugikotensugi ◆ klasszicizmusklasszicizmus
kotensugijósikinokotensugijósikino ◆ klasszicista stílusúklasszicista stílusú
kotensuginokotensugino ◆ klasszicistaklasszicista 「Kotensugino
gaka」 „klasszicista festő”

kótensúkikótensúki ◆ keringésikeringési ciklusciklus ◆ keringésikeringési
időidő 「Cukino kótensúki-va jakunidzsúhacsini-
csi.」 „A Hold keringési ideje mintegy 28 nap.”

kótenszeimen-ekikótenszeimen-eki ◆ szerzettszerzett immunitásimmunitás
「Szentenszeimen-ekito kótenszeimen-eki」 „ve-
leszületett immunitás és szerzett immunitás”

kótenszeimen-ekifuzensókógunkótenszeimen-ekifuzensókógun ◆ szerzettszerzett
immunhiányos tünetegyüttesimmunhiányos tünetegyüttes
kótenszeinokótenszeino ◆ szerzettszerzett
kótenszurukótenszuru ◆ keringkering 「Kaszei-va taijóno
mavari-o kótensiteiru.」 „A Mars a Nap körül ke-
ring.”

kótenszurukótenszuru ◆ felpendülfelpendül 「Kandzsano bjódzsó-
va kótensita.」 „A beteg felpendült.” ◆ jobbrajobbra
fordulfordul 「Keiki-va kótensita.」 „A gazdaság álla-
pota jobbra fordult.”

kotentekinakotentekina ◆ klasszikusklasszikus 「Kotentekina
kjóikuhóhó-o tori ireta.」 „Klasszikus tanítási
módszert alkalmaztam.”

kótentekinakótentekina ◆ szerzettszerzett 「Kore-va
identekide-va naku kótentekina bjókideszu.」 „Ez

nem örökletes, hanem szerzett betegség.” ◆ szü-szü-
letésletés utánután kialakultkialakult 「Kótentekina csitekisó-
gai」 „születés után kialakult szellemi fogyatékos-
ság”

kóten-undókóten-undó ◆ orbitális mozgásorbitális mozgás
kotesirabekotesirabe ◆ bemelegítésbemelegítés 「Kono kantanna
mondai-va kotesirabeni csódojoi.」 „Bemelegítés-
ként jó lesz ez az egyszerű probléma.” ◆ elsőelső
kísérletkísérlet 「Kotesirabeniszupondzsikéki-o cukut-
ta.」 „Első kísérletre piskótát készítettem.” ◆

szárnypróbálgatásszárnypróbálgatás
koteszakikoteszaki ◆ pákahegypákahegy
koteszakikoteszaki ◆ kézkéz hegyehegye ◆ kézügyességkézügyesség
「Kotaszakino kijóna hito」 „jó kézügyességű em-
ber”

koteszakinokoteszakino ◆ komolytalankomolytalan 「Koteszakino
gomakasi」 „komolytalan csúsztatás” ◆ lagyma-lagyma-
tagtag 「Koteszakino taiszaku」 „lagymatag intéz-
kedés”

kótingukótingu ◆ bevonásbevonás ◆ bevonatbevonat ◇ haszszui-haszszui-
kótingukótingu víztaszító bevonatvíztaszító bevonat
kotokoto ◆ elkendőzéselkendőzés ◆ elpalástoláselpalástolás
kotokoto ◆ különösenkülönösen 「Koto rjórininaruto cuma-
va sinkenninariszugiru.」 „A feleségem az étele-
ket különösen komolyan veszi.” ◇ kotonikotoni külö-külö-
nösennösen 「Dzsazu-o kotoni konomu.」 „A dzsesszt
különösen kedvelem.” ◇ kotonikotoni különöskép-különöskép-
penpen 「Kjóha kotoni szaeteiru.」 „Ma különöskép-
pen éles az elmém.”

kotokoto ◆ különbözéskülönbözés ◇ kotoniszurukotoniszuru külön-külön-
bözőböző 「Kjódainanoni szeikaku-o kotonisita.」
„Testvérek, mégis különbözik a természetük.”

kotokoto ◆ szószó ◇ futakotomikotofutakotomikoto egy-kétegy-két szószó
「Futakotomikotosika kotoba-o kavasitakotoga-
nainode karenokoto-va joku siranai.」 „Nem na-
gyon ismerem, csak egy-két szót váltottam vele.”

kotokoto ◆ régi fővárosrégi főváros ◆ régi városrégi város
kotokoto ❶ dologdolog 「Takuszan-nokotode dóisita.」
„Sok dologban egyetértettünk.” ❷ bajbaj 「Raionga
orikara nigetarakotoda!」 „Nagy baj lenne, ha az
oroszlán kiszabadulna a ketrecéből.” ❸ érzésérzés
vagyvagy cselekvéscselekvés tárgyatárgya 「Vatasinokotoga szu-
ki?」 „Szeretsz engem?” ❹ döntésdöntés 「Kotoba-o
benkjószurukotonisita.」 „Úgy döntöttem, nyel-
veket fogok tanulni.” ◆ amitamit 「Kimi-va vaka-
ikarajaritaikotoga nandemojareru.」 „Te még fia-

AdysAdys kóten kóten – koto koto 21292129



tal vagy, azt tehetsz, amit akarsz.” ◆ azaz 「Kasi-
koi hitoto-va karenokotoka!」 „Tehát ő az az okos
ember!” ◆ elképzeléselképzelés 「Don-nani itakattakoto-
daró.」 „Képzelem mennyire fájt!” ◆ eseteset 「Ko-
tono okori-o furi kaetta.」 „Felidéztem, hogy tör-
tént az eset.” ◆ fontosfontos dologdolog 「Mainicsitai-
szószurukoto!」 „Fontos dolog minden nap tor-
názni!” ◆ kellkell 「Kono ucsini hikkoszukoto-va
nakatta.」 „Nem kellett volna ide költöznöm.” ◆

mitmit 「Kimiga iitaikotoga vakaranai.」 „Nem ér-
tem, mit akarsz mondani.” ◆ problémaprobléma 「Koto-
o okoszazumin-nato nakajokusita.」 „Probléma
nélkül, jól kijöttem a többiekkel.” ◆ szokásszokás
「Júgohan-o tabenaikotonisiteiru.」 „Szokás sze-
rint nem vacsorázom.” ◆ ténytény
「Csikokusitakoto-o mitomeru.」 „Elismerem a
tényt, hogy késtem.” ◆ történéstörténés idejeideje 「Kjon-
enno nacunokotodatta.」 „Múlt nyáron történt.”
◆ ügyügy 「Kare-va umaku koto-o hakonda.」
„Ügyesen intézte az ügyet.” ◆ valamitvalamit 「Kimini
kikitaikotogaaru.」 „Kérdezni szeretnék tőled va-
lamit!” ◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku szótszót fogadfogad
「Kodomo-va okaaszan-no iukoto-o kikanakat-
ta.」 „A gyerek nem fogadott szót az anyjának.”
◇ iukoto-oiukoto-o kikukiku hallgathallgat 「Kare-va tomoda-
csino iukoto-o csanto kiku.」 „Hallgat a barát-
jára.” ◇ kotoarugotonikotoarugotoni alkalmankéntalkalmanként 「Ko-
toaru gotonikono kotoba-o miminisiteimaszu.」
„Alkalmanként hallom ezt a szót.” ◇ kotogaarukotogaaru
vanvan úgyúgy 「Kono kabu-va ókiku szagaru kotogaa-
ru.」 „Van úgy, hogy ez a részvény nagyot zuhan.”
◇ kotogaarukotogaaru előfordulhatelőfordulhat 「Jotei-o henkó-
szuru kotogaarimaszu.」 „Előfordulhat, hogy vál-
tozik a program.” ◇ kotogaarukotogaaru mármár 「Kono
eiga-va mitakotogaaru.」 „Ezt a filmet már lát-
tam.” ◇ kotokakukotokaku nélkülöznélkülöz 「Szeikacuni ko-
tokaku.」 „Nélkülözve él.” ◇ kotoganaikotoganai mégmég
「Gaikokuniittakotoganai.」 „Nem jártam még
külföldön.” ◇ kotoganaikotoganai sohasemsohasem 「Amerika-
ni ittakotoganai.」 „Sohasem voltam még Ameri-
kában.” ◇ kotokomakanakotokomakana mindenminden részletrerészletre
kiterjedőkiterjedő 「Kotokomakana sicumon」 „minden
részletre kiterjedő kérdések” ◇ kotokomakanikotokomakani
aprólékosanaprólékosan 「Ikiszacu-o kotokomakani szecu-
meisita.」 „Aprólékosan elmagyaráztam a történ-
teket.” ◇ kotokomakanikotokomakani mindenminden részletrerészletre ki-ki-
terjedőenterjedően 「Imamadeno szeikacu-o kotokoma-
kani kikareta.」 „Minden részletre kiterjedően
kérdeztek az eddigi életemről.” ◇ kotodakarakotodakara
mivelmivel 「Kitaguniszodacsino kimino

kotodakarakoko-va szamuku kandzsinaidesó.」
„Mivel te északi országban nőttél fel, biztosan nem
fázol ezen a helyen.” ◇ kododasikododasi haha mármár úgyisúgyis
「Kodomoga dekitakotodasi, kekkonsijó!」 „Ha
már úgyis gyerekünk lett, házasodjuk össze!” ◇

kododasikododasi hiszenhiszen 「Amega agattakotodasipiku-
nikkuni ikó!」 „Menjünk kirándulni, hiszen az eső
is elállt!” ◇ kotodekotode dologdolog miattmiatt 「Csiiszai ko-
todemo naki dasitesimau.」 „Kis dolog miatt is
sírva fakad.” ◇ kotodekotode miattmiatt 「Kotobazukai-
nokotode csúiszareta.」 „Figyelmeztettek a beszé-
dem miatt.” ◇ kototokototo omouomou remélremél 「Ogenki-
de oszugosinokototo omoimaszu.」 „Remélem jól
van!” ◇ kototokototo omouomou képzelképzel 「Minagaszazo
odoroitakototo omou.」 „Képzelem mennyire
meglepődött mindenki.” ◇ kototoszurukototoszuru tekinttekint
「Mukasinokoto-va szundakototoszuru.」 „A
múltat befejezettnek tekinti.” ◇ kotototekototote mi-mi-
velhogyvelhogy 「Hirumanokototote tóri-va ippaidat-
ta.」 „Mivelhogy nappal volt, sokan voltak az ut-
cán.” ◇ kototomosinaikototomosinai nemnem törődiktörődik 「Taifú-
o kototomosinai.」 „Nem törődik a tájfunnal.” ◇

kotonisiteirukotonisiteiru igyekszikigyekszik 「Kaisakara teidzside
kaerukotonisiteiru.」 „Igyekszem pontos időben
hazamenni a munkahelyemről.” ◇ kotonisitei-kotonisitei-
ruru úgyúgy csinálcsinál 「Nagai kidzsi-o jomanaikotoni-
siteiru.」 „Úgy csinálom, hogy a hosszú cikkeket
eleve el sem olvasom.” ◇ kotoniszurukotoniszuru úgyúgy veszvesz
「Minakattakotonisijó.」 „Vegyük úgy, hogy nem
láttam!” ◇ kotoniszurukotoniszuru úgyúgy döntdönt 「Kono
kagu-o kaukotonisita.」 „Úgy döntöttem, megve-
szem ezt a bútort.” ◇ kotoninarukotoninaru elel vanvan dönt-dönt-
veve 「Rainenkarakono szeido-va haisiszareruko-
toninatteiru.」 „Eldöntötték, hogy jövő évtől
megszüntetik ezt a rendszert.” ◇ kotoninarukotoninaru
szabályszabály szerintszerint 「Kjúka-o cugino tosini kuri
koszenaikotoninatteiru.」 „Az a szabály, hogy
nem lehet átvinni a szabadságot a következő év-
re.” ◇ kotoninarukotoninaru úgyúgy esikesik 「Kekkonszuru-
kotoninatta.」 „Úgy esett, hogy megházasodtam.”
◇ kotonijorutokotonijoruto lehetlehet 「Cugino dzsisin-va ko-
tonijoruto asitakurukamo sirenai.」 „Az is lehet,
hogy holnap jön egy földrengés.” ◇ kotonijor-kotonijor-
utouto esetenkéntesetenként 「Haienninattara, kotonijor-
uto inocsiga abunaikamo siremaszen.」 „A tüdő-
gyulladás esetenként életveszélyes lehet.” ◇ ko-ko-
tonocuidenitonocuideni haha mármár ittitt tartunktartunk 「Kotono-
cuidenikoremo hókokusimasó.」 „Ha már itt tar-
tunk, vegyük be ezt is a jelentésbe!” ◇ kotomo-kotomo-
aruaru vanvan úgyúgy 「Fuju-va jukiga furukotomoarusi,
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furanaikotomoaru.」 „Télen van úgy, hogy esik
a hó és van úgy, hogy nem.” ◇ kotomonagenikotomonageni
könnyedénkönnyedén 「Mondai-o kotomo nageni kaikecu-
sita.」 „Könnyedén megoldotta a problémát.” ◇

kotomonagenikotomonageni teketóriateketória nélkülnélkül 「Kanodzso-
va kotomo nageni boku-o futta.」 „Teketória nél-
kül szakított velem a barátnőm.” ◇ koto-okoto-o ka-ka-
maerumaeru kötekedikkötekedik 「Pabuno hitoto koto-o ka-
maeta.」 „Kötekedtem valakivel a kocsmában.” ◇

koto-okoto-o vakeruvakeru tagoltagol 「Koto-o vakete dzsidzsó-
o szecumeisita.」 „Tagoltan elmagyaráztam hely-
zetet.” ◇ kon-nakotodekon-nakotode emiattemiatt 「Kon-na ko-
tode kanasimanaide!」 „Ne szomorkodj emiatt!”
◇ szóiukotodearuszóiukotodearu ígyígy vanvan 「Hajakuiepo, szó-
iukotone.」 „Röviden mondva, ez bizony így van.”
◇ szon-nakotodeszon-nakotode emiattemiatt 「Szon-nakotode
sinpaisinaide.」 „Ne aggód emiatt.” ◇ szon-szon-
nakotodenakotode amiattamiatt 「Szon-nakotode nakuna!」
„Ne sírj amiatt!” ◇ dóiukotodóiukoto mitmit jelentsenjelentsen
「Szore-va dóiu kotoda?」 „Mit jelentsen ez?” ◇

hodonokotohodonokoto kellkell 「Szore-va
odorokuhodonokotode-va nai.」 „Ezen nem kell
csodálkozni.” ◇ varuikotonivaruikotoni szerencsétlenszerencsétlen
módonmódon 「Kaze-o hiite, szarani varuikotoni haga
itakunatta.」 „Megfáztam és szerencsétlen mó-
don még a fogam is megfájdult.”

kotokoto ◆ kotokoto 「Koto-o hiku.」 „Kotón játszik.”

kotókotó ◆ ívlámpaívlámpa
kotókotó ◆ magányosmagányos szigetsziget 「Szónansa-va kotó-
ni nagare cuita.」 „A hajótöröttet egy magányos
szigetre sodorták a hullámok.” ◇ zekkainokotózekkainokotó
magányosmagányos szigetsziget aa tengertenger közepénközepén ◇ zek-zek-
kainokotókainokotó magányosmagányos szigetsziget ◇ rikunokotórikunokotó
elszigetelt helyelszigetelt hely
kótokóto ◆ kabátkabát 「Atatakainodekóto-va kina-
ide!」 „Meleg van, ne vegyél kabátot!” ◆ pályapálya ◇

guraszukótoguraszukóto füvesfüves teniszpályateniszpálya ◇ kegava-kegava-
kótokóto irhabundairhabunda ◇ szamá-kótoszamá-kóto nyárinyári kabátkabát
◇ szupuringu-kótoszupuringu-kóto tavaszitavaszi kabátkabát ◇

szupuringu-kótoszupuringu-kóto felsőkabátfelsőkabát ◇ csendzsi-csendzsi-
kótokóto térfélcseretérfélcsere ◇ teniszu-kótoteniszu-kóto teniszpá-teniszpá-
lyalya ◇ háfukótoháfukóto félkabátfélkabát ◇ hankótohankóto félka-félka-
bátbát ◇ fujunokótofujunokóto télikabáttélikabát 「Fujunokóto-o
kuríninguni dasita.」 „Beadtam a télikabátomat a
tisztítóba.” ◇ reinkótoreinkóto esőköpenyesőköpeny ◇ reinkótoreinkóto
esőkabátesőkabát ◇ rezá-kótorezá-kóto bőrkabátbőrkabát ◇ rongu-rongu-
kótokóto hosszú kabáthosszú kabát
kótókótó ◆ nyakszirtnyakszirt ◆ tarkótarkó
kótókótó ◆ szóbeli válaszszóbeli válasz

kótókótó ◆ fejlettségfejlettség ◆ felsőfokúságfelsőfokúság 「Kó-
tószúgaku」 „felsőfokú matematika” ◆ magas-magas-
rendűségrendűség 「Kótódóbucu」 „magas endű állat”

kótókótó ◆ szóbeliségszóbeliség
kótókótó ◆ gégegége ◆ gégefőgégefő
kótókótó ◆ magasbamagasba szökésszökés ◇ kakakunokótókakakunokótó
drágulásdrágulás 「Genzairjókakakuno kótó」 „alap-
anyagok drágulása”

kótókótó ◆ császáricsászári dinasztiadinasztia 「Korairenmenta-
ru kótó」 „töretlen császári dinasztia” ◆ császá-császá-
riri uralkodóházuralkodóház 「Kare-va tennóno jósini haitte
kótó-o cuida.」 „A császár örökbe fogadta, hogy
az uralkodóház fennmaradjon.”

kotoarugotonikotoarugotoni ◆ alkalmankéntalkalmanként 「Kotoaru
gotonikono kotoba-o miminisiteimaszu.」 „Alkal-
manként hallom ezt a szót.”

kotobakotoba ◆ beszédbeszéd 「Kodomo-va kotoba-o obo-
eta.」 „A gyerek megtanult beszélni.” ◆ beszéd-beszéd-
tanulástanulás 「Kono ko-va kotobaga hajakatta.」 „Ez
a gyermek gyorsan megtanult beszélni.” ◆ fogal-fogal-
mazásmazás 「Kotoba-o cucusimejo.」 „Óvatosabban
fogalmazz!” ◆ nyelvnyelv 「Kotobaga vakaranai.」
„Nem ismerem a nyelvet.” ◆ nyelvezetnyelvezet 「Kono
hon-va kotobaga muzukasii.」 „Ennek a könyv-
nek nehéz a nyelvezete.” ◆ szószó 「Kono
sószecuni-va siranai kotobagatakuszan haittei-
ru.」 „Ebben a novellában sok ismeretlen szó
van.” ◇ okotobaniamaeruokotobaniamaeru hagyjahagyja magátmagát rá-rá-
beszélnibeszélni 「Okotobani amaete okane-o uke tot-
ta.」 „Hagytam magam rábeszélni, és elfogadtam
a pénzt.” ◇ okotobaniamaeruokotobaniamaeru élél aa felkínáltfelkínált
lehetőséggellehetőséggel 「Okotobani amaete szeki-o ju-
zuttemoratta.」 „Éltem a felkínált lehetőséggel,
és leültem a székre.” ◇ okotoba-ookotoba-o kaeszukaeszu vi-vi-
tatkoziktatkozik 「Okotoba-o kaeszujódeszuga, kore-va
umaku ikanaito omoimaszu.」 „Vitatkoznom kell
Önnel: szerintem, ez nem fog sikerülni.” ◇ oho-oho-
menokotobamenokotoba dicsérődicsérő szavakszavak 「Ohomeno
kotoba-o itadakimasita.」 „Dicsérő szavakat kap-
tam.” ◇ oreinokotobaoreinokotoba köszönőköszönő szavakszavak
「Oreino kotoba-o nobeta.」 „Köszönő szavakat
mondtam.” ◇ kakikotobakakikotoba írottírott nyelvnyelv 「Kore-
va kaki kotobade hanasi kotobato csigau.」 „Ez
írott nyelv, a beszélt nyelvtől különbözik.” ◇ kjó-kjó-
kotobakotoba kiotóikiotói nyelvjárásnyelvjárás ◇ kucsikotobakucsikotoba
beszéltbeszélt nyelvnyelv ◇ kussonkotobakussonkotoba váratlansá-váratlansá-
gotgot tompítótompító kifejezéskifejezés ◇ kunikotobakunikotoba szü-szü-
lőföldlőföld nyelvjárásanyelvjárása ◇ kunikotobakunikotoba országország
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nyelvenyelve ◇ kotobagaderukotobagaderu beszélbeszél 「Niszaina-
noni kotobaga denai.」 „Kétéves, de még nem be-
szél.” ◇ kotobatakumikotobatakumi furfangosfurfangos beszédbeszéd
「Szagisini kotobatakumini damaszareta.」 „A
csaló átvert a furfangos beszédével.” ◇ kotobani-kotobani-
amaruamaru kifejezhetetlenkifejezhetetlen 「Kotobani amaru jo-
rokobi」 „kifejezhetetlen öröm” ◇ kotobanik-kotobanik-
júszurujúszuru nemnem találtalál szavakatszavakat 「Szaszszoku-
nanto itte joika kotobani kjúsita.」 „Hirtelen nem
talált szavakat.” ◇ kotobaniguttokurukotobaniguttokuru ülnekülnek
aa szavaiszavai 「Júdzsinno kotobaniguttokita.」 „Na-
gyon ültek a barátom szavai.” ◇ kotobanigut-kotobanigut-
tocumarutocumaru fojtogatjákfojtogatják aa szavakszavak 「Oszósiki-
ni itte kotobanigutto cumatta.」 „A temetésen foj-
togattak a szavaim.” ◇ kotobanicukuszenaikotobanicukuszenai ki-ki-
fejezhetetlenfejezhetetlen 「Kotobani cukuszenai kansano
kimocsi」 „szavakkal kifejezhetetlen hála” ◇ kot-kot-
obanokabeobanokabe nyelvinyelvi akadályakadály 「Kotobano kabe-
nibucukatta.」 „Nyelvi akadályba ütköztem.” ◇

kotobanokuzurekotobanokuzure szavakszavak elkorcsosulásaelkorcsosulása ◇

kotobanobórjokukotobanobórjoku szavakkalszavakkal bántalmazásbántalmazás
◇ kotobanomidarekotobanomidare szavakszavak elkorcsosulásaelkorcsosulása
◇ kotoba-okotoba-o erabuerabu fogalmazfogalmaz 「Sincsóni
kotoba-o eranda.」 „Óvatosan fogalmaztam.” ◇

kotoba-okotoba-o erabuerabu megválogatjamegválogatja aa szavaitszavait
「Kotoba-o erabanai hitoda.」 „Nem válogatja
meg a szavait.” ◇ kotoba-okotoba-o kaeszukaeszu vissza-vissza-
szólszól 「Teineini kotoba-o kaesita.」 „Udvariasan
visszaszóltam.” ◇ kotoba-okotoba-o kaerukaeru változtatváltoztat
aa szavainszavain 「Kotoba-o kaeruto dzsinszeiga kava-
ru.」 „Ha változtatsz a szavaidon, megváltozik az
életed.” ◇ kotoba-okotoba-o kazarukazaru szavaitszavait ékesítiékesíti
「Kotoba-o kazatte dzsidzsicu-o bikasita.」 „Sza-
vait ékesítve szépítette a valóságot.” ◇ kotoba-kotoba-
oo karirukariru szavaivalszavaival élél 「Marukuszuno kotoba-
o karirutokore-va szakusudeszu.」 „Marx szava-
ival élve ez kizsákmányolás.” ◇ kotoba-okotoba-o ka-ka-
vaszuvaszu szótszót váltvált 「Kareto kotoba-o kavasita-
kotoganai.」 „Még sohasem váltottam szót vele.”
◇ kotoba-okotoba-o cugaucugau szavátszavát adjaadja ◇ kotoba-kotoba-
oo cucusimucucusimu óvatosanóvatosan fogalmazfogalmaz ◇ kotoba-okotoba-o
cumaraszerucumaraszeru szavaivalszavaival küszködikküszködik 「Kansa-
o hjószuru szaini-va kotoba-o cumaraszeta.」 „A
köszönetnyilvánítás során a szavaimmal küszköd-
tem.” ◇ kotoba-okotoba-o nigoszunigoszu ködösítködösít 「Kare-
va kotoba-o nigosita.」 „Ködösített.” ◇ kotoba-kotoba-
oo fúdzsirufúdzsiru elcsitítelcsitít 「Kanodzsono kucsibiruni
jubi-o atete kodoba-o fúdzsita.」 „A nő szájára
tettem az ujjam, hogy elcsitítsam.” ◇ sinigiva-sinigiva-
ninokositakotobaninokositakotoba halotthalott utolsóutolsó szavaiszavai ◇

danmacumanokotobadanmacumanokotoba utolsóutolsó szavakszavak ◇ no-no-
beraretakotobaberaretakotoba elhangzottakelhangzottak 「Kaigide no-
berareta kotoba-o kaki tometa.」 „Leírtam az ér-
tekezleten elhangzottakat.” ◇ hanakotobahanakotoba vi-vi-
rágnyelvrágnyelv ◇ hanasikotobahanasikotoba beszéltbeszélt nyelvnyelv
「Hanasikotobato kaki kotoba-va csigau.」 „A be-
szélt és írott nyelv különbözik.” ◇ hajarikotobahajarikotoba
divatszódivatszó ◇ rindzsúnokotobarindzsúnokotoba haldoklóhaldokló utol-utol-
sósó szavaiszavai ◇ vakarenokotobavakarenokotoba búcsúszóbúcsúszó
「Vakareno kotoba-o noberu.」 „Búcsúszót
mond.”

kotobaaszobikotobaaszobi ◆ szójátékszójáték 「Kotobaaszobi-o
site kotoba-o oboeru.」 „Szójátékon keresztül ta-
nulja a nyelvet.”

kotobadearavaszukotobadearavaszu ◆ szavakbaszavakba foglalfoglal
「Vatasino kimocsi-va kotobade aravaszema-
szen.」 „Nem tudom szavakba foglalni az érzel-
meimet.”

kotobadórikotobadóri ◆ szó szerintszó szerint
kotobadzsirikotobadzsiri ◆ kimondatlankimondatlan szavakszavak ◆

rossz kifejezésrossz kifejezés ◆ szóvégszóvég
kotobadzsiri-okotobadzsiri-o toraerutoraeru ◆ belekötbeleköt aa sza-sza-
vaibavaiba 「Dzsósi-va icsiicsi kotobadzsiri-o toraete-
iru.」 „A főnököm miden szavamba beleköt.” ◆

kiforgatjakiforgatja aa szavaitszavait 「Hitono kotobadzsiri-o
toraete-va ikenai.」 „Nem szabad kiforgatni más
szavait.”

kotobagacumarukotobagacumaru ◆ torkáratorkára akadakad aa szószó
「Kotobaga cumatta.」 „Torkomra akadt a szó.”
◆ torkáratorkára forrforr aa szószó 「Kotobaga cumatta.」
„Torkomra forrt a szó.”

kotobagadenaikotobagadenai ◆ elálleláll aa szavaszava 「Hadzsi-
mete atta tokini kansinsite kotobagadenanatta.」
„Mikor először megláttam, elállt a szavam.” ◆

gombóc van a torkábangombóc van a torkában
kotobagadenakunarukotobagadenakunaru ◆ elnémulelnémul 「Kibisii
hankecude kotobaga denakunatta.」 „A súlyos bí-
rósági ítélet elnémította.”

kotobagaderukotobagaderu ◆ beszélbeszél 「Niszainanoni koto-
baga denai.」 „Kétéves, de még nem beszél.”

kotobagahanaszenaikotobagahanaszenai ◆ némanéma 「Kare-va kot-
obaga hanaszenainode suvade kaivasita.」 „Mivel
néma volt, jelbeszéddel kommunikált.”

kotobagajodomukotobagajodomu ◆ belefulladbelefullad aa szószó 「En-
zecuno szaicsúni kotobaga jodonda.」 „A beszéd
közepén belém fulladt a szó.”
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kotobagaszugirukotobagaszugiru ◆ elvetielveti sulykotsulykot 「Koto-
baga szugirujo!」 „Most elvetetted a sulykot!”

kotobaniamarukotobaniamaru ◆ kifejezhetetlenkifejezhetetlen 「Kotoba-
ni amaru jorokobi」 „kifejezhetetlen öröm”

kotobanicukuszenaikotobanicukuszenai ◆ kifejezhetetlenkifejezhetetlen
「Kotobani cukuszenai kansano kimocsi」 „sza-
vakkal kifejezhetetlen hála”

kotobanidekinaikotobanidekinai ◆ kifejezhetetlenkifejezhetetlen 「Koto-
banidekinai omoi」 „kifejezhetetlen érzés”

kotobaniguttocumarukotobaniguttocumaru ◆ fojtogatjákfojtogatják aa
szavakszavak 「Oszósikini itte kotobanigutto cumat-
ta.」 „A temetésen fojtogattak a szavaim.”

kotobaniguttokurukotobaniguttokuru ◆ ülnekülnek aa szavaiszavai 「Jú-
dzsinno kotobaniguttokita.」 „Nagyon ültek a ba-
rátom szavai.”

kotobanikjúszurukotobanikjúszuru ◆ nemnem találtalál szavakatszavakat
「Szaszszokunanto itte joika kotobani kjúsita.」
„Hirtelen nem talált szavakat.”

kotobaniszurukotobaniszuru ◆ szavakbaszavakba foglalfoglal 「Dzsi-
bunno kimocsi-o kotobanisita.」 „Szavakba fog-
laltam az érzéseimet.”

kotobanoaszobikotobanoaszobi ◆ játékjáték aa szavakkalszavakkal ◆

szójátékszójáték
kotobanobórjokukotobanobórjoku ◆ szavakkalszavakkal bántalma-bántalma-
zászás
kotobanoicsibukotobanoicsibu ◆ beszédfoszlánybeszédfoszlány
kotobanojaritorikotobanojaritori ◆ szóváltásszóváltás 「Hagesii kot-
obano jari tori」 „heves szóváltás”

kotobanokabekotobanokabe ◆ nyelvinyelvi akadályakadály 「Kotobano
kabenibucukatta.」 „Nyelvi akadályba ütköztem.”

kotobanokurikaesikotobanokurikaesi ◆ szóismétlésszóismétlés 「Bunsó-
nonakano kotobano kuri kaesiga kininatta.」 „A
szövegben a szóismétlések idegesítőek voltak.”

kotobanokuzurekotobanokuzure ◆ szavak elkorcsosulásaszavak elkorcsosulása
kotobanomadzsucukotobanomadzsucu ◆ szómágiaszómágia
kotobanomidarekotobanomidare ◆ szavak elkorcsosulásaszavak elkorcsosulása
kotobanosógaikotobanosógai ◆ beszédzavarbeszédzavar
kotobanoszenszeikotobanoszenszei ◆ nyelvtanárnyelvtanár
kotoba-o cucusimukotoba-o cucusimu ◆ óvatosan fogalmazóvatosan fogalmaz
kotoba-o cugaukotoba-o cugau ◆ szavát adjaszavát adja
kotoba-okotoba-o cumaraszerucumaraszeru ◆ szavaivalszavaival küszkö-küszkö-
dikdik 「Kansa-o hjószuru szaini-va kotoba-o cuma-
raszeta.」 „A köszönetnyilvánítás során a szava-
immal küszködtem.”

kotoba-okotoba-o daradaratocuranerudaradaratocuraneru ◆ szaporít-szaporít-
jaja aa szótszót 「Kanodzso-va jóten-o ivazuni
kotoba-o daradarato curaneta.」 „Nem mondott
semmi, csak szaporította a szót.”

kotoba-okotoba-o erabuerabu ◆ fogalmazfogalmaz 「Sincsóni
kotoba-o eranda.」 „Óvatosan fogalmaztam.” ◆

megválogatjamegválogatja aa szavaitszavait 「Kotoba-o erabanai
hitoda.」 „Nem válogatja meg a szavait.”

kotoba-okotoba-o fúdzsirufúdzsiru ◆ elcsitítelcsitít 「Kanodzsono
kucsibiruni jubi-o atete kodoba-o fúdzsita.」 „A
nő szájára tettem az ujjam, hogy elcsitítsam.”

kotoba-okotoba-o kaerukaeru ◆ változtatváltoztat aa szavainszavain
「Kotoba-o kaeruto dzsinszeiga kavaru.」 „Ha
változtatsz a szavaidon, megváltozik az életed.”

kotoba-okotoba-o kaeszukaeszu ◆ visszaszólvisszaszól 「Teineini
kotoba-o kaesita.」 „Udvariasan visszaszóltam.”
◇ okotoba-ookotoba-o kaeszukaeszu vitatkozikvitatkozik 「Okotoba-
o kaeszujódeszuga, kore-va umaku ikanaito omo-
imaszu.」 „Vitatkoznom kell Önnel: szerintem, ez
nem fog sikerülni.”

kotoba-okotoba-o karirukariru ◆ szavaivalszavaival élél 「Maruku-
szuno kotoba-o karirutokore-va szakusudeszu.」
„Marx szavaival élve ez kizsákmányolás.”

kotoba-okotoba-o kavaszukavaszu ◆ szótszót váltvált 「Kareto
kotoba-o kavasitakotoganai.」 „Még sohasem vál-
tottam szót vele.”

kotoba-okotoba-o kazarukazaru ◆ szavaitszavait ékesítiékesíti
「Kotoba-o kazatte dzsidzsicu-o bikasita.」 „Sza-
vait ékesítve szépítette a valóságot.”

kotoba-okotoba-o nigoszunigoszu ◆ elmismásoljaelmismásolja aa dolgotdolgot
◆ ködösítködösít 「Kare-va kotoba-o nigosita.」 „Kö-
dösített.” ◆ mellébeszélmellébeszél 「Szeidzsika-va
kotoba-o nigosita.」 „A politikus mellébeszélt.” ◆

ötöl-hatolötöl-hatol 「Sódzsikini hendzsi-o szezu,
kotoba-o nigosita.」 „Nem válaszolt őszintén,
csak ötölt-hatolt.”

kotoba-okotoba-o szaegiruszaegiru ◆ félbeszakítfélbeszakít 「Tede ka-
nodzsono kotoba-o szaegitta.」 „Egy kézmozdu-
lattal félbeszakítottam a nőt.”

kotobatakumikotobatakumi ◆ furfangosfurfangos beszédbeszéd 「Szag-
isini kotobatakumini damaszareta.」 „A csaló át-
vert a furfangos beszédével.”

kotobazukaikotobazukai ◆ beszédbeszéd 「Kitanai kotobazukai-
va szukide-va arimaszen.」 „Nem szeretem a csú-
nya beszédet.” ◆ fogalmazásfogalmazás 「Dzsósito hana-
szu toki, kotobazukaini csúisinakerebanaranai.」
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„Ha a főnökünkkel beszélünk, vigyázni kell arra,
hogy hogyan fogalmazunk.” ◆ nyelvnyelv 「Kotoba-
zukaini csúisinaszai!」 „Vigyázz a nyelvedre!” ◆

nyelvhasználatnyelvhasználat ◆ szóhasználatszóhasználat 「Teineina
kotobazukai」 „udvarias nyelvhasználat”

kótóbenmukankótóbenmukan ◆ főbiztosfőbiztos
kótóbenronkótóbenron ◆ szóbeli bírósági vitaszóbeli bírósági vita
kótóbukótóbu ◆ fejfej hátsóhátsó részerésze ◆ nyakszirtnyakszirt ◆

tarkótarkó
kotobukikotobuki ◆ gratulációgratuláció ◆ köszöntésköszöntés ◆ soksok
boldogságotboldogságot
kótocuríkótocurí ◆ fogasfogas
kotodakarakotodakara ◆ mivelmivel 「Kitaguniszodacsino ki-
mino kotodakarakoko-va szamuku kandzsinaide-
só.」 „Mivel te északi országban nőttél fel, bizto-
san nem fázol ezen a helyen.”

kotodamakotodama ◆ szóban lakozó szellemszóban lakozó szellem
kotodekotode ◆ dologdolog miattmiatt 「Csiiszai kotodemo na-
ki dasitesimau.」 „Kis dolog miatt is sírva fakad.”
◆ miattmiatt 「Kotobazukainokotode csúiszareta.」
„Figyelmeztettek a beszédem miatt.”

kótódekótóde ◆ előszóbanelőszóban 「Kótóde kotaeta.」 „Élő-
szóban válaszoltam.” ◆ szóbanszóban 「Dekirukoto-o
kótóde szecumeisita.」 „Szóban elmagyaráztam,
hogy mit tehetünk.”

kótódóbucukótódóbucu ◆ magasrendű állatmagasrendű állat
kótodzsibovárukótodzsibováru ◆ ElefántcsontpartElefántcsontpart
kótodzsibovárunokótodzsibováruno ◆ elefántcsontpartielefántcsontparti
kótódzsinkótódzsin ◆ dióbéldióbél
kótóenkótóen ◆ gégegyulladásgégegyulladás
kótofukkukótofukku ◆ fogasfogas
kotogaarukotogaaru ◆ előfordulhatelőfordulhat 「Jotei-o henkó-
szuru kotogaarimaszu.」 „Előfordulhat, hogy vál-
tozik a program.” ◆ mármár 「Kono eiga-va mitako-
togaaru.」 „Ezt a filmet már láttam.” ◆ vanvan úgyúgy
「Kono kabu-va ókiku szagaru kotogaaru.」 „Van
úgy, hogy ez a részvény nagyot zuhan.”

kótógaikótógai ◆ epiglottisepiglottis ◆ gégefedőgégefedő
kótógaionkótógaion ◆ epliglottális hangepliglottális hang
kótógakkókótógakkó ◆ felsőfelső tagozatútagozatú középiskolaközépiskola ◆

gimnáziumgimnázium ◆ középiskolaközépiskola ◇ kógjókótógak-kógjókótógak-
kókó műszakiműszaki szakközépiskolaszakközépiskola ◇ sógjókótó-sógjókótó-
gakkógakkó kereskedelmi szakközépiskolakereskedelmi szakközépiskola

kótógakkónoszocugjósósokótógakkónoszocugjósóso ◆ érettségiérettségi bi-bi-
zonyítványzonyítvány
kótógakkó-okótógakkó-o szocugjószuruszocugjószuru ◆ leérettségi-leérettségi-
zikzik
kótógakkószókiszocugjókótógakkószókiszocugjó ◆ előrehozottelőrehozott
érettségiérettségi
kótógankótógan ◆ gégerákgégerák
kotoganaikotoganai ◆ mégmég 「Gaikokuniittakotoganai.」
„Nem jártam még külföldön.” ◆ sohasemsohasem
「Amerikani ittakotoganai.」 „Sohasem voltam
még Amerikában.”

kotogarakotogara ◆ dologdolog 「Mananda kotogara-o te-
kijósinaszai.」 „Alkalmazd a tanult dolgokat!” ◆

ügyügy 「Szózokuni kanszuru kotogara」 „örökösö-
dési ügy”

kotogotokukotogotoku ◆ egyöntetűenegyöntetűen 「Zen-
inkotogotokuszúcu szugatadatta.」 „Mindenki
egyöntetűen öltönyben volt.” ◆ mindenestülmindenestül
「Zaiszan-o kotogotoku usinatta.」 „Mindenestül
elvesztette a vagyonát.” ◆ teljesteljes egészébenegészében
「Damu keikaku-va kotogotoku tettaininatta.」
„A duzzasztógát tervét teljes egészében leállítot-
ták.”

kotogotonikotogotoni ◆ mindenminden alkalommalalkalommal 「Kotogo-
toni vatasini hantaiszuru.」 „Minden alkalommal
ellenkezik velem.”

kotogotosiikotogotosii ◆ hangzatoshangzatos 「Kotogotosii na-
mae」 „hangzatos név” ◆ hatásvadászóhatásvadászó 「Ko-
togotosii kidzsi」 „hatásvadászó cikk” ◆ nagynagy
feneketfeneket kerítőkerítő ◇ kotogotosikukotogotosiku nagynagy fene-fene-
ketket kerítvekerítve 「Sinbun-va csiiszana dzsikencui-
te kotogotosiku icsimenno kidzsi-o keiszaisita.」
„Az újság az apró esetnek nagy feneket kerítve,
egész oldalas cikket hozott.” ◇ kotogotosikukotogotosiku
nagynagy ügyetügyet csinálvacsinálva 「Szaszainakoto o, koto-
gotosiku tori ageru mademonai.」 „Ebből az ap-
róságból nem kellene nagy ügyet csinálni.”

kotogotosikukotogotosiku ◆ nagynagy feneketfeneket kerítvekerítve
「Sinbun-va csiiszana dzsikencuite kotogotosiku
icsimenno kidzsi-o keiszaisita.」 „Az újság az ap-
ró esetnek nagy feneket kerítve, egész oldalas cik-
ket hozott.” ◆ nagynagy ügyetügyet csinálvacsinálva 「Szasza-
inakoto o, kotogotosiku tori ageru mademonai.」
„Ebből az apróságból nem kellene nagy ügyet csi-
nálni.”

kótóhakótóha ◆ parnasszizmusparnasszizmus
kótóhanokótóhano ◆ parnasszistaparnasszista
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kótójókótójó ◆ nyakszirtinyakszirti lebenylebeny ◆ nyakszirtle-nyakszirtle-
benybeny
kótókakótóka ◆ nyakszirti bütyöknyakszirti bütyök
kótókagaraszukótókagaraszu ◆ szuperátlátszó üvegszuperátlátszó üveg
kótokakekótokake ◆ fogasfogas
kotokakukotokaku ◆ nélkülöznélkülöz 「Szeikacuni kotokaku.」
„Nélkülözve él.”

kótókecuzaikótókecuzai ◆ krioprotektánskrioprotektáns
kótókeijakukótókeijaku ◆ szóbeliszóbeli megállapodásmegállapodás
「Kótókeijaku-o kavasita.」 „Szóbeli megállapo-
dást kötöttek.”

kótókenszacucsókótókenszacucsó ◆ főügyészségfőügyészség
kotokirerukotokireru ◆ kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Vatasino me-
no maede kare-va kotokireta.」 „A szemem előtt
lehelte ki a lelkét.”

kótókjóikukótókjóiku ◆ felsőfokúfelsőfokú oktatásoktatás ◆ felsőok-felsőok-
tatástatás
kótókocukótókocu ◆ nyakszirtcsontnyakszirtcsont
kotokomakanakotokomakana ◆ aprólékosaprólékos 「Kotokomakana
kidzsucu」 „aprólékos leírás” ◆ mindenminden rész-rész-
letreletre kiterjedőkiterjedő 「Kotokomakana sicumon」
„minden részletre kiterjedő kérdések”

kotokomakanikotokomakani ◆ aprólékosanaprólékosan 「Ikiszacu-o
kotokomakani szecumeisita.」 „Aprólékosan el-
magyaráztam a történteket.” ◆ mindenminden részlet-részlet-
rere kiterjedőenkiterjedően 「Imamadeno szeikacu-o koto-
komakani kikareta.」 „Minden részletre kiterje-
dően kérdeztek az eddigi életemről.”

kótokukótoku ◆ közerkölcsközerkölcs
kótókukótóku ◆ Kótó kerületKótó kerület
kótokusinkótokusin ◆ közerkölcsközerkölcs szellemeszelleme 「Kóto-
kusinno kecudzso」 „közerkölcs szellemének hiá-
nya”

kotomoarónikotomoaróni ◆ éppenéppen 「Kare-va kotomoaróni
kanodzso-o kekkon-aiteni eranda.」 „Ki tudja mi-
ért, ő éppen azt a nőt választotta hitveséül.” ◆ hi-hi-
hetetlenhetetlen 「Kare-va kotomoaróni sacsónitate cu-
ita.」 „Hihetetlen, hogy pont az igazgatóval ellen-
kezett.”

kotomoarukotomoaru ◆ vanvan úgyúgy 「Fuju-va jukiga furuko-
tomoarusi, furanaikotomoaru.」 „Télen van úgy,
hogy esik a hó és van úgy, hogy nem.”

kotomonagenikotomonageni ◆ könnyedénkönnyedén 「Mondai-o ko-
tomo nageni kaikecusita.」 „Könnyedén megol-

dotta a problémát.” ◆ teketóriateketória nélkülnélkül
「Kanodzso-va kotomo nageni boku-o futta.」
„Teketória nélkül szakított velem a barátnőm.”

kótómukeikótómukei ◆ abszurdabszurd
kótómukeinakótómukeina ◆ abszurdabszurd 「Kótómukeina hasz-
szó」 „abszurd ötlet” ◆ értelmetlenértelmetlen 「Kótómu-
keina jume」 „értelmetlen álom”

kótónakótóna ◆ fejlettfejlett 「Kótóna csinó」 „fejlett in-
telligencia” ◆ felsőbbrendűfelsőbbrendű 「Kótóna szeibu-
cu」 „felsőbbrendű élőlény” ◆ magasrendűmagasrendű
「Kótóna szeibucu」 „magasrendű élőlény”

kotonakaresugikotonakaresugi ◆ félelemfélelem aa változtatá-változtatá-
soktólsoktól ◆ nemnem bolygatóbolygató politikapolitika ◆ túlzotttúlzott
óvatosságóvatosság
kotonaki-o erukotonaki-o eru ◆ nem lesz belőle nagy bajnem lesz belőle nagy baj
kotonarukotonaru ◆ eltéreltér 「Karerano szeikaku-va koto-
naru.」 „A személyiségük eltér.” ◆ eltérőeltérő 「Cú-
dzsóto kotonarurúru-o tekijósita.」 „Szokásostól
eltérő szabályt alkalmaztam.” ◆ különbözikkülönbözik
「Gomino súsúbi-va csiikinijotte kotonarima-
szu.」 „Területenként különbözik a szemétszállí-
tás napja.” ◆ különbözőkülönböző 「Karera-va kotonaru
micsi-o eranda.」 „Különböző utat választottak.”
◇ dzsidzsicutokotonarudzsidzsicutokotonaru nemnem fedifedi aa valósá-valósá-
gotgot 「Szeidzsikano hacugen-va dzsidzsicuto ko-
tonaru.」 „A politikus kijelentése nem fedi a való-
ságot.”

kotonikotoni ◆ különösenkülönösen 「Dzsazu-o kotoni kono-
mu.」 „A dzsesszt különösen kedvelem.” ◆ külö-külö-
nösképpennösképpen 「Kjóha kotoni szaeteiru.」 „Ma kü-
lönösképpen éles az elmém.”

kotonijorutokotonijoruto ◆ esetenkéntesetenként 「Haienninatta-
ra, kotonijoruto inocsiga abunaikamo sirema-
szen.」 „A tüdőgyulladás esetenként életveszélyes
lehet.” ◆ lehetlehet 「Cugino dzsisin-va kotonijoruto
asitakurukamo sirenai.」 „Az is lehet, hogy hol-
nap jön egy földrengés.”

kotonijottarakotonijottara ◆ mégmég 「Kono tobi dasiteiru
denszen-va , kotonijottara darekani kandensza-
szerudaró.」 „Valakit még megráz ez a kiálló ve-
zeték.” ◆ talántalán
kotoninarukotoninaru ◆ elel vanvan döntvedöntve 「Rainenkara-
kono szeido-va haisiszarerukotoninatteiru.」 „El-
döntötték, hogy jövő évtől megszüntetik ezt a
rendszert.” ◆ szabályszabály szerintszerint 「Kjúka-o cu-
gino tosini kuri koszenaikotoninatteiru.」 „Az a
szabály, hogy nem lehet átvinni a szabadságot a
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következő évre.” ◆ úgyúgy esikesik 「Kekkonszuruko-
toninatta.」 „Úgy esett, hogy megházasodtam.” ◆

úgyúgy veszvesz 「Konobotan-o kurikkuszuruto rijóki-
jakuni dóisitakotoninarimaszu.」 „Ha megnyom-
ja ezt a gombot, úgy vesszük, hogy elfogadja a fel-
használói feltételeket.”

kotonisiteirukotonisiteiru ◆ igyekszikigyekszik 「Kaisakara tei-
dzside kaerukotonisiteiru.」 „Igyekszem pontos
időben hazamenni a munkahelyemről.” ◆ úgyúgy
csinálcsinál 「Nagai kidzsi-o jomanaikotonisiteiru.」
„Úgy csinálom, hogy a hosszú cikkeket eleve el
sem olvasom.”

kotoniszurukotoniszuru ◆ különbözőkülönböző 「Kjódainanoni
szeikaku-o kotonisita.」 „Testvérek, mégis külön-
bözik a természetük.” ◇ kenkai-okenkai-o kotoniszurukotoniszuru
különvéleményenkülönvéleményen vanvan ◇ kenkai-okenkai-o ko-ko-
toniszurutoniszuru máskéntmásként látjalátja ◇ rui-orui-o kotoniszu-kotoniszu-
ruru különöskülönös 「Rui-o kotoniszuru kikenbucu」
„különösen veszélyes anyag”

kotoniszurukotoniszuru ◆ úgyúgy döntdönt 「Kono kagu-o ka-
ukotonisita.」 „Úgy döntöttem, megveszem ezt a
bútort.” ◆ úgyúgy veszvesz 「Minakattakotonisijó.」
„Vegyük úgy, hogy nem láttam!” ◇ kotonisitei-kotonisitei-
ruru igyekszikigyekszik 「Kaisakara teidzside kaerukotoni-
siteiru.」 „Igyekszem pontos időben hazamenni a
munkahelyemről.” ◇ kotonisiteirukotonisiteiru úgyúgy csinálcsinál
「Nagai kidzsi-o jomanaikotonisiteiru.」 „Úgy
csinálom, hogy a hosszú cikkeket eleve el sem ol-
vasom.”

kótónokótóno ◆ nyálasnyálas ◆ szóbeliszóbeli
kotonocuidenikotonocuideni ◆ haha mármár ittitt tartunktartunk 「Ko-
tonocuidenikoremo hókokusimasó.」 „Ha már itt
tartunk, vegyük be ezt is a jelentésbe!”

kotonohakotonoha ◆ japán versjapán vers ◆ mondásmondás
kotonohokakotonohoka ◆ különösenkülönösen 「Kotosino nacu-va
kotonohoka acui.」 „Az idei nyár különösen for-
ró.” ◆ nemnem gondolgondol 「Csórini kotonohoka dzsik-
angakakatta.」 „Nem gondoltam, hogy ilyen so-
káig tart majd a főzés.”

kótonoszodekótonoszode ◆ kabátujjkabátujj
koto-okoto-o kamaerukamaeru ◆ kötekedikkötekedik 「Pabuno hitoto
koto-o kamaeta.」 „Kötekedtem valakivel a kocs-
mában.”

koto-okoto-o vakeruvakeru ◆ tagoltagol 「Koto-o vakete
dzsidzsó-o szecumeisita.」 „Tagoltan elmagyaráz-
tam helyzetet.”

koto-okoto-o vaketehanaszuvaketehanaszu ◆ logikusanlogikusan elma-elma-
gyarázgyaráz 「Koto-o vakete hanasitara nattokusite-
kureta.」 „Sikerült meggyőznöm, miután logiku-
san elmagyaráztam a dolgot.”

kotorikotori ◆ alsóalsó madár-gyökmadár-gyök ◆ kismadárkismadár ◆ ma-ma-
dárkadárka
kotosikotosi ◆ ideiidei évév 「Kotosi-va acuideszune.」
„Az idei év meleg.” ◆ idénidén 「Kotosi-va iszogasi-
katta.」 „Idén sok dolgom volt.”

kotosidzsúnikotosidzsúni ◆ évév folyamánfolyamán 「Kotosidzsúni
oukageimaszu.」 „Az év folyamán meglátoga-
tom!”

kótósikenkótósiken ◆ szóbeliszóbeli ◆ szóbeli vizsgaszóbeli vizsga
kótósikikótósiki ◆ azonosságazonosság
kotosimojorosikuonegaisimaszukotosimojorosikuonegaisimaszu ◆ idénidén isis
számítok magáraszámítok magára
kótósimonkótósimon ◆ feleltetésfeleltetés ◆ szóbeliszóbeli ◆ szóbeliszóbeli
vizsgavizsga
kótósimonszurukótósimonszuru ◆ feleltetfeleltet 「Szenszei-va kó-
tósimonsita.」 „A tanár feleltetett.”

kotosinokotosino ◆ ezez éviévi 「Kotosino sukudzsicu」
„ez évi ünnepnapok” ◆ ideiidei 「Kotosinokarendá」
„idei naptár”

kotosinohófukotosinohófu ◆ újévi fogadalomújévi fogadalom
kotosinovainkotosinovain ◆ újborújbor
kótósugikótósugi ◆ parnasszizmusparnasszizmus
kótószaibansokótószaibanso ◆ fellebbviteli bíróságfellebbviteli bíróság
kotoszaranikotoszarani ◆ készakarvakészakarva 「Akasingó-o ko-
toszarani musisita.」 „Készakarva ment át a pi-
roson.” ◆ különösebbenkülönösebben 「Kare-va kotoszarani
odoroita jószude-va nakatta.」 „Nem volt külö-
nösebben meglepődve.” ◆ különösenkülönösen 「Kjóha
kotoszarani uresii.」 „Ma különösen boldog va-
gyok.” ◆ szándékosanszándékosan 「Szecumei-o kotoszara-
ni szaketa vakedehanai.」 „Nem szándékosan
hagytam ki a magyarázatot.”

kótószekkaikótószekkai ◆ gégemetszésgégemetszés
kótószendzsucukótószendzsucu ◆ kifinomult taktikakifinomult taktika
kótószenmongakkókótószenmongakkó ◆ szakközépiskolaszakközépiskola
kótószúgakukótószúgaku ◆ felsőbb matematikafelsőbb matematika
kotoszurukotoszuru ◆ elpalástolelpalástol ◆ elrejtelrejt 「Sittai-o
kotoszuru.」 „Elrejti a baklövést.” ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy
javítjavít rajtarajta 「Icsidzsi-o kotoszuru.」 „Átmene-
tileg úgy-ahogy javít rajta.”
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kótószurukótószuru ◆ felszökikfelszökik 「Szekijukakakuga kó-
tósita.」 „Az olajárak felszöktek.” ◆ magasbamagasba
szökikszökik 「Kabukaga kótósita.」 „A részvényárak
a magasba szöktek.”

kototarirukototariru ◆ elegendőelegendő 「Ie-va korekuraide
kototariru.」 „Ekkora ház nekem elegendő.” ◆

megelégszikmegelégszik 「Otto-va mainicsionadzsi aszago-
hande kototariru.」 „A férjem megelégszik azzal,
ha minden nap ugyanazt reggelizik.”

kótótekinakótótekina ◆ anyagianyagi világtólvilágtól elvonatkoz-elvonatkoz-
tatotttatott ◆ beképzeltbeképzelt ◆ felhőkben járófelhőkben járó
kototomosinaikototomosinai ◆ nemnem törődiktörődik 「Taifú-o koto-
tomosinai.」 „Nem törődik a tájfunnal.”

kototokototo omouomou ◆ képzelképzel 「Minagaszazo odoroi-
takototo omou.」 „Képzelem mennyire meglepő-
dött mindenki.” ◆ remélremél 「Ogenkide oszugosino-
kototo omoimaszu.」 „Remélem jól van!”

kototoszurukototoszuru ◆ tekinttekint 「Mukasinokoto-va
szundakototoszuru.」 „A múltat befejezettnek te-
kinti.”

kotototekototote ◆ mivelhogymivelhogy 「Hirumanokototote
tóri-va ippaidatta.」 „Mivelhogy nappal volt, so-
kan voltak az utcán.”

kotovarikotovari ◆ előzeteselőzetes figyelmeztetésfigyelmeztetés 「Ga-
szu gaisa-va nanno kotovarimonakuszábiszu-o te-
isisita.」 „A gázművek minden figyelmeztetés nél-
kül megszüntette a szolgáltatást.” ◆ engedélyengedély
「Kotovarinasini tacsi iranaide kudaszai!」 „En-
gedély nélkül belépni tilos!” ◆ szabadkozásszabadkozás
「Suszszekidekinainode kotovarino tegami-o ka-
ita.」 „Nem tudok részt venni, ezért küldtem egy
szabadkozó levelet.” ◆ tilostilos 「Csúsa-va okoto-
varideszu!」 „Itt tilos parkolni!” ◆ visszauta-visszauta-
sítássítás 「Sótaino okotovari」 „meghívás vissza-
utasítása” ◇ okotovaridearuokotovaridearu nemnem csinálcsinál
「Rjógae-va okotovarideszu.」 „Nem váltunk
pénzt!” ◇ okotovaridearuokotovaridearu hallanihallani semsem akarakar
「Szon-na hanasi-va okotovarida!」 „Hallani sem
akarok róla!” ◇ okotovaridearuokotovaridearu nemnem kérkér
「Csirasi-va okotovarideszu!」 „Nem kérünk rek-
lámújságot!” ◇ okotovaridearuokotovaridearu tilostilos 「Gomi-
nopoi szute-va okotovarideszu.」 „Szemetelni ti-
los!”

kotovarikotovari ◆ törvényszerűségtörvényszerűség ◇ dzsósahisz-dzsósahisz-
szuinokotovariszuinokotovari gazdagokgazdagok isis meghalnakmeghalnak
törvényetörvénye ◇ dzsósahiszszuinokotovaridzsósahiszszuinokotovari tün-tün-
döklést bukást követi törvényedöklést bukást követi törvénye

kotovarigakikotovarigaki ◆ fenntartásokfenntartások
kotovarukotovaru ◆ előreelőre jelezjelez 「Kaeriga oszokuna-
ruto kotovatteoita.」 „Előre jeleztem, hogy későn
fogok hazamenni.” ◆ engedélytengedélyt kérkér 「Sain-
va dzsósini kotovarazuni gaisucusita.」 „A dolgo-
zó felettesi engedély nélkül elhagyta a munkahe-
lyét.” ◆ jobb,jobb, haha tudjatudja 「Kotovatteokuga, jop-
paratte kaeruno-va kinsida.」 „Jobb, ha tudod,
nálunk nem lehet részegen hazatántorogni!” ◆ ki-ki-
kosarazkosaraz 「Kanodzsoga karenopuropózu-o koto-
vatta.」 „A lány kikosarazta a kérőt.” ◆ nemetnemet
mondmond 「Kanodzso-va karenopuropózu-o kotovat-
ta.」 „A nő nemet mondott a házassági ajánlatá-
ra.” ◆ nemnem fogadfogad 「Bijóin-va jojakunonai kjaku-
o kotovatta.」 „A fodrász nem fogadta az előjegy-
zés nélküli vendéget.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Kareno
tanomi-o icsidomo kotovattakotoganakatta.」
„Még egyszer sem utasította vissza a kérését.” ◇

kekkon-okekkon-o kotovarukotovaru kikosarazkikosaraz 「Kanodzso-va
karetono kekkon-o kotovatta.」 „A nő kikosaraz-
ta a férfit.” ◇ puropózu-opuropózu-o kotovarukotovaru kosaratkosarat
adad 「Kanodzso-va karesinopuropózu-o kotovat-
ta.」 „A nő kosarat adott a kérőjének.”

kotovarubekikotovarubeki ◆ elvetendőelvetendő 「Kore-va kotova-
rubeki teianda.」 „Ez egy elvetendő javaslat.”

kotovazakotovaza ◆ közmondásközmondás 「Maisúhangarí gono
kotovaza-o gocu oboemasó.」 „Tanuljunk meg
minden héten 5 közmondást!” ◆ szállóigeszállóige ◆

szólásszólás 「Iszogaba mavare!Toiu kotovazagaari-
maszu.」 „Van egy olyan szólás, hogy lassan járj,
tovább érsz.”

kotozakotoza ◆ LantLant
kotozukekotozuke ◆ megbízásmegbízás ◆ üzenetüzenet
kotozukerukotozukeru ◆ megbízmegbíz 「Muszumenikono
tegami-o kotozuketa.」 „Megbíztam a lányomat,
hogy adja át a levelet.” ◆ meghagymeghagy 「Hókoku-
szurujóni kotozuketa.」 „Meghagytam, hogy ké-
szítsék el a jelentést.” ◆ megüzenmegüzen 「Aszobini
kurujóni iicuketa.」 „Megüzentem, hogy jöjjön át
hozzám.”

kottakotta ◆ gondosgondos 「Kottadeszain」 „gondos for-
matervezés”

kottankottan ◆ epifízisepifízis
kottan-enkottan-en ◆ epifízis-gyulladásepifízis-gyulladás
kottasokudzsikottasokudzsi ◆ gondosangondosan elkészítettelkészített
ételétel
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kotterisitakotterisita ◆ nehéznehéz 「Kotterisita rjóri」 „ne-
héz étel”

kotteritokotterito ◆ alaposanalaposan 「Kotterito abura-o si-
borareta.」 „Alaposan leszidtak.” ◆ vastagonvastagon
「Kotterito kesósiteita.」 „Vastagon kikente ma-
gát.” ◆ zsírosanzsírosan 「Kotteritosita rjóriga szukide-
szu.」 „Zsírosan szeretem az ételt.”

kottókottó ◆ csontfejcsontfej ◇ daitaikottódaitaikottó comb-comb-
csontfejcsontfej
kottókottó ◆ antikantik ◆ régiségrégiség
kottóhinkottóhin ◆ régiségrégiség 「Kono kottóhin-va matta-
ku kacsigaarimaszen.」 „Ennek a régiségnek sem-
mi értéke sincsen.”

kottóicsikottóicsi ◆ antikvásárantikvásár
kottójakottója ◆ antikantik üzletüzlet ◆ régiségboltrégiségbolt ◆ ré-ré-
giségkereskedőgiségkereskedő
kottonkotton ◆ gyapotgyapot ◆ pamutpamut
koukou ◆ epekedikepekedik 「Furuszato-o kou.」 „Epeke-
dik a szülőfaluja után.”

koukou ◆ esedezikesedezik 「Dzsihi-o kou.」 „Könyörü-
letért esedezik.” ◆ kérkér 「Micsian-nai-o kou.」
„Útba igazítást kér.” ◆ kéregetkéreget 「Kodzsiki-va
megumi-o koita.」 „A koldus alamizsnát kérege-
tett.” ◆ koldulkoldul 「Monogoi-va megumi-o koita.」
„A kéregető alamizsnát koldult.” ◆ kunyerálkunyerál
「Rodzsóde okane-o kou.」 „Az utcán pénzt ku-
nyerál.” ◇ inocsigoi-oinocsigoi-o szuruszuru életéértéletéért könyö-könyö-
rögrög 「Higaisa-va inocsigoi-o sita.」 „Az áldozat
az életéért könyörgött.” ◇ engun-oengun-o koukou segít-segít-
ségetséget kérkér 「Tomodacsini engun-o koita.」 „Se-
gítséget kért a barátjától.” ◇ megumi-omegumi-o koukou ala-ala-
mizsnát kérmizsnát kér ◇ vagi-o kouvagi-o kou békét kérbékét kér
kóukóu ◆ esőzésesőzés 「Hagesii kóu」 „heves esőzés” ◇

dzsinkókóudzsinkókóu mesterséges esőmesterséges eső
kóucuzaikóucuzai ◆ antidepresszánsantidepresszáns
koumakouma ◆ csikócsikó ◆ pónilópóniló
koumazakoumaza ◆ CsikóCsikó
kóunkóun ◆ mázlimázli ◆ szerencseszerencse 「Kare-va kóundat-
ta.」 „Szerencséje volt.” ◇ kóun-okóun-o hirouhirou bele-bele-
botlikbotlik aa szerencsébeszerencsébe 「Kóun-o hirottandzsa-
naino?」 „Azt hiszem, belebotlottál a szerencsé-
be!”

kóundzsikóundzsi ◆ burokbanburokban születettszületett ◆ mázlistamázlista

kóun-jónokóun-jóno ◆ szántóvetőszántóvető

kóunkikóunki ◆ földművelőföldművelő gépgép ◆ kapálógépkapálógép ◆ kul-kul-
tivátortivátor
kóun-nakóun-na ◆ mázlistamázlista 「Kóunna hito」 „mázlista
ember” ◆ szerencsésszerencsés 「Kóunna gúzen」 „sze-
rencsés véletlen”

kóun-nakotonikóun-nakotoni ◆ szerencséreszerencsére 「Kóunnako-
toninakusita kabanga micukatta.」 „Szerencsére
meglett az elveszett táskám.”

kóun-okóun-o hirouhirou ◆ belebotlikbelebotlik aa szerencsébeszerencsébe
「Kóun-o hirottandzsanaino?」 „Azt hiszem, be-
lebotlottál a szerencsébe!”

kóunrjúszuikóunrjúszui ◆ dolgokdolgok természetestermészetes folyásafolyása
「Kóunrjúszuino gotoku ikiru.」 „Dolgok termé-
szetes folyása szerint él.”

kourikouri ◆ kiskereskedelemkiskereskedelem
kourigjókourigjó ◆ kiskereskedelemkiskereskedelem
kouri gjósakouri gjósa ◆ kiskereskedőkiskereskedő
kouri kakakukouri kakaku ◆ kiskereskedelmi árkiskereskedelmi ár
kourikouri kjódókumiaikjódókumiai ◆ kiskereskedelmikiskereskedelmi szö-szö-
vetkezetvetkezet
kóurinkóurin ◆ esőerdőesőerdő
kouri-ni oroszukouri-ni oroszu ◆ kiskereskedőnek átadkiskereskedőnek átad
kouri-sókouri-só ◆ kiskereskedőkiskereskedő
kouri sóninkouri sónin ◆ kiskereskedőkiskereskedő
kouri-szurukouri-szuru ◆ kicsibenkicsiben árusítárusít 「Kono misze-
va szake-o kourisiteiru.」 „Ez az üzlet kicsiben
árusítja a szeszes italokat.”

kouritenkouriten ◆ kiskereskedelmi boltkiskereskedelmi bolt
kóurjókóurjó ◆ csapadékmennyiségcsapadékmennyiség ◆ esőmennyi-esőmennyi-
ségség
kousikousi ◆ bociboci ◆ borjúborjú
kousinofurikaszszekousinofurikaszsze ◆ borjúbecsináltborjúbecsinált
kousinokavakousinokava ◆ borjúbőrborjúbőr
kousinonikukousinoniku ◆ borjúhúsborjúhús
kou-vakou-va hyakkó-nohyakkó-no motomoto ◆ szülőkkelszülőkkel valóvaló
törődés az emberiesség alapjatörődés az emberiesség alapja
kóvakóva ◆ Kóva-korKóva-kor
kóvakóva ◆ Kóva-korKóva-kor
kóvakóva ◆ előadáselőadás 「Kósino kóva-o kiita.」 „Az
előadó előadását hallgattuk.”

kóvakóva ◆ békekötésbékekötés ◇ zenmenkóvazenmenkóva abszolútabszolút
békebéke ◇ tandokukóvatandokukóva különbékekülönbéke
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kóvakóva ◆ szájbeszédszájbeszéd 「Suvato kóva」 „jelbe-
széd és szájbeszéd”

kovabarukovabaru ◆ elgémberedikelgémberedik 「Nagaikoto jukani
szuvatteitanode asigakovabatta.」 „Sokat ültem a
földön, és elgémberedett a lábam.” ◆ lefagylefagy
「Sirasze-o kiite kaoga kovabatta.」 „Lefagyott az
arcom, amikor megtudtam a hírt.” ◆ megmere-megmere-
vedikvedik 「Kubiga kovabatteiru.」 „Megmerevedett
a nyakam.” ◆ merevmerev 「Taiszósite kovabatta
karada-o javarakakusita.」 „Tornával fellazítot-
tam a merev testemet.”

kovadakanakovadakana ◆ nagyhangúnagyhangú
kovadakanikovadakani ◆ hangosanhangosan 「Otoko-va kovada-
kani szakenda.」 „A férfi hangosan kiabált.” ◆

nagynagy hangonhangon 「Kovadakani hanaszu.」 „Nagy
hangon beszél.”

kovadakaninarukovadakaninaru ◆ felemelifelemeli aa hangjáthangját 「Ko-
vadakaninatte kiki kaesita.」 „Felemelt hangon
visszakérdezett.”

kóvadzsójakukóvadzsójaku ◆ békeszerződésbékeszerződés ◇ tainicsi-tainicsi-
kóvadzsójakukóvadzsójaku SanSan Franciscó-iFranciscó-i békeszerző-békeszerző-
désdés
kovagarikovagari ◆ félénkfélénk 「Kono dóbucu-va kovagari-
da.」 „Ez az állat félénk.” ◆ ijedősijedős
kovagarijakovagarija ◆ félősfélős 「Ano kodomo-va kovaga-
rijada.」 „Az a gyerek félős.”

kovagarukovagaru ◆ félfél 「Kovagaranaide, sinpaiirima-
szen.」 „Nem kell félni, nem lesz baj!” ◆ ijedijed ◆

megijedmegijed 「Cuma-va csiiszai musinimo kovaga-
ru.」 „A feleségem egy kis bogártól is megijed.”

kovagovakovagova ◆ félvefélve 「Hoszoi jamamicsi-o kova-
govanobotta.」 „Félve mentem fel a hegyi ösvé-
nyen.”

kóvahókóvahó ◆ szájról olvasásszájról olvasás
kovaikovai ◆ félfél 「Dzsisinga kovai.」 „Félek a föld-
rengéstől.” ◆ félelmetesfélelmetes 「Kare-va kovai hit-
odeszu.」 „Félelmetes ember.” ◆ ijesztőijesztő
「Han-nin-va kovai kao-o siteita.」 „Az elkövető-
nek ijesztő arca volt.” ◆ rémisztőrémisztő 「Kovai hana-
si」 „rémisztő történet” ◆ rettenetesrettenetes 「Kovai
meni atta.」 „Rettenetes dolog történt velem.” ◆

szörnyűszörnyű 「Gan-va kovai bjókida.」 „A rák ször-
nyű betegség.” ◇ kovaimonosirazunokovaimonosirazuno félelmetfélelmet
nemnem ismerőismerő 「Kovaimono sirazuno hito」 „fé-
lelmet nem ismerő ember” ◇ kovakunarukovakunaru meg-meg-
ijedijed 「Uma-va kovakunattehádoruno maede to-

matta.」 „A ló megijedt, és megállt az akadály
előtt.”

kovaikovai ◆ drótszerűdrótszerű 「Kovai hige」 „drótsza-
káll” ◆ erőserős 「Kovai kamino ke」 „erős haj” ◆

keménykemény 「Kovai gohan」 „keményre főtt rizs” ◆

merevmerev
kovaihodokovaihodo ◆ félelmetesenfélelmetesen 「Dzsisinde kova-
ihodobiruga jureteita.」 „A földrengés idején fé-
lelmetesen mozgott az épület.” ◆ ijesztőenijesztően
「Kokuszai-va kovaihodo fueteiru.」 „Ijesztően
magas az államadósság.”

kovaimekovaime ◆ haragosharagos tekintettekintet 「Kovai mede
buka-o sikatta.」 „Haragos tekintettel szidta a be-
osztottját.”

kovaimonosirazunokovaimonosirazuno ◆ félelmetfélelmet nemnem ismerőismerő
「Kovaimono sirazuno hito」 „félelmet nem is-
merő ember”

kovairokovairo ◆ hangszínezethangszínezet ◆ hangutánzáshangutánzás
「Kare-va kovairo-o cukaunogaumai.」 „Jól tudja
utánozni az emberek hangját.” ◇ kovairo-okovairo-o cu-cu-
kaukau hangjáthangját utánozutánoz 「Csicsino kovairo-o cu-
katte szenszeini denvasita.」 „Az apja hangját
utánozva telefonált a tanárnak.”

kovairo-okovairo-o cukaucukau ◆ hangjáthangját utánozutánoz 「Csicsi-
no kovairo-o cukatte szenszeini denvasita.」 „Az
apja hangját utánozva telefonált a tanárnak.”

kovairo-o cukaukovairo-o cukau ◆ utánozza a hangjátutánozza a hangját
kovairozukaikovairozukai ◆ hangutánzóhangutánzó művészművész ◆ paro-paro-
distadista
ko-vako-va kaszugaikaszugai ◆ aa gyermekgyermek kapocskapocs aa szü-szü-
lők közöttlők között
kovakekovake ◆ adagokraadagokra osztásosztás ◆ felaprózásfelaprózás ◆

szétosztásszétosztás
kovakeszurukovakeszuru ◆ adagokraadagokra osztoszt 「Dekita
sokudzsi-o issokuzucu kovakesita.」 „Evésenkén-
ti adagokra osztottam a kész ételt.” ◆ felaprózfelapróz
「Ókii tocsi-o kovakesita.」 „Felaprózta a nagy
telket.” ◆ szétosztszétoszt 「Rotto hanbaino sóhin-o
sórjóni kovakesita.」 „A nagy tételben árult ter-
méket, szétosztottam kisebb tételekre.”

kovakikovaki ◆ hónaljhónalj 「Kaban-o kovakini haszan-
da.」 „Hónom alá tettem a táskámat.”

kovákingukovákingu ◆ coworkingcoworking ◆ közösségiközösségi munka-munka-
végzésvégzés
kovakinikakaerukovakinikakaeru ◆ hónahóna aláalá tesztesz 「Bóru-o
kovakini kakaeta.」 „Hóna alá vette a labdát.”
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kovakunarukovakunaru ◆ megijedmegijed 「Uma-va kovakunat-
tehádoruno maede tomatta.」 „A ló megijedt, és
megállt az akadály előtt.”

kovakunattejamerukovakunattejameru ◆ elriadelriad 「Kócúdzsikono
sasin-o mitara, untenga kovakunattejameta.」
„Amikor megláttam, hogy milyen balesetek van-
nak, elriadtam a vezetéstől.”

kovamesikovamesi ◆ azukibabosazukibabos rizsrizs ◆ keményrekeményre fő-fő-
zött rizszött rizs
kovamotekovamote ◆ agresszívagresszív tekintettekintet 「Kovamo-
tede otoko-o ikakusita.」 „Agresszív tekintettel
ráijesztettem a férfire.” ◆ ijesztőijesztő arcarc 「Kova-
motenocsinpira」 „ijesztő arcú gengszter”

kóvankóvan ◆ kikötőkikötő
kovanekovane ◆ beszédbeszéd 「Kare-va sizukana kovaneno
hitoda.」 „Halk beszédű ember.” ◆ beszéd-beszéd-
hangzáshangzás ◆ hanghang 「Jaszasii kovanede kjakuni
szeh-szuru.」 „Kedves hangon beszél az ügyfelek-
kel.” ◆ hanghordozáshanghordozás 「Kanodzsono kovaneni
fuan-o kandzsita.」 „A hanghordozásán éreztem,
hogy aggódik.” ◆ hangszínezethangszínezet
kóvanokósókóvanokósó ◆ béketárgyalásbéketárgyalás 「Kóvano
kósó-o okonau.」 „Béketárgyalásokat folytat.”

kóvanródósakóvanródósa ◆ dokkmunkásdokkmunkás
kóvantosikóvantosi ◆ kikötővároskikötőváros
kóvanzeikóvanzei ◆ kikötői vámkikötői vám
kovarasiikovarasii ◆ félelmetesfélelmetes
kovarejaszuikovarejaszui ◆ könnyenkönnyen elromlikelromlik 「Kono
suruino tokei-va kovarejaszui.」 „Ez a fajta óra
könnyen elromlik.” ◆ törékenytörékeny 「Kanodzsono
kokoro-va kovarejaszui.」 „Annak a nőnek a lelke
törékeny.”

kovarekakenokovarekakeno ◆ rozogarozoga 「Kovarekakeno dzsi-
tensade itta.」 „Rozoga biciklivel mentem.”

kovaremonokovaremono ◆ törékenytörékeny tárgytárgy 「Kovare mo-
nocsúi!」 „Vigyázat, törékeny!” ◆ törötttörött tárgytárgy

kovarenikuikovarenikui ◆ nehezennehezen romlikromlik elel ◆ stra-stra-
pabírópabíró 「Kono kaisano szeihin-va kovarenikui.」
„Ennek a cégnek a terméke strapabíró.”

kovarerukovareru ◆ bedöglikbedöglik 「Terebiga kovareta.」
„Bedöglött a tévé.” ◆ bemondjabemondja azaz unalmastunalmast
「Szentakuki-va kovaretesimatta.」 „A mosógé-
pem bemondta az unalmast.” ◆ elpusztulelpusztul
「Szentakukiga kovareta.」 „Elpusztult a mosó-

gép.” ◆ elromlikelromlik 「Katacsiarumono-va kovar-
eru.」 „Ami elromolhat, az el is romlik.” ◆ hasz-hasz-
nálhatatlannánálhatatlanná válikválik 「Kuruma-o kanzenni ko-
vareru maeni súrini daszó.」 „Javíttassuk meg a
kocsit mielőtt teljesen használhatatlanná válna.”
◆ lerobbanlerobban 「Kurumaga kovareta.」 „Lerob-
bant az autóm.” ◆ meghibásodikmeghibásodik 「Hitocuno
buhinga kovareta.」 „Meghibásodott az egyik al-
katrész.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Kósóga kovareta.」
„Meghiúsultak a tárgyalások.” ◆ megromlikmegromlik
「Kareno hacugende fun-ikiga kovareta.」 „A ki-
jelentése után megromlott a légkör.” ◆ megron-megron-
gálódikgálódik 「Dzsisinde tatemonoga kovareta.」 „A
földrengésben megrongálódott az épület.” ◆

összetörikösszetörik 「Kabinga kovareta.」 „Összetört a
váza.” ◆ rosszrossz 「Szentakukiga kovareteiru.」
„Rossz a mosógép.” ◆ tönkremegytönkremegy 「Vatasita-
csino júdzsóga kovareta.」 „Tönkrement a barát-
ságunk.” ◇ konagonanikovarerukonagonanikovareru rombaromba dőldől
「Tatemono-va konagonani kovareta.」 „Az épü-
let romba dőlt.” ◇ kovarekakenokovarekakeno rozogarozoga
「Kovarekakeno dzsitensade itta.」 „Rozoga bi-
ciklivel mentem.”

ko-vako-va szankai-noszankai-no kubikaszekubikasze ◆ gyermekgyermek
örökké összeköti a szülőketörökké összeköti a szülőket
kovaszukovaszu ◆ elrontelront 「Onaka-o kovasita.」 „El-
rontottam a gyomromat.” ◆ felváltfelvált ◆ kicsinálkicsinál
「Dzsibunno szeikacu-o kovasita.」 „Kicsináltam
az életemet.” ◆ lerombollerombol 「Tatemono-o kovasi-
ta.」 „Lerombolta az épületet.” ◆ összerombolösszerombol
「Szunano siro-o kovasita.」 „Összerombolta a
homokvárat.” ◆ összetörösszetör 「Mono-o kovasita.」
„Összetörte a tárgyakat.” ◆ tönkretesztönkretesz
「Paszokon-o kovasita.」 „Tönkretettem a számí-
tógépemet.” ◇ onaka-oonaka-o kovaszukovaszu gyomorron-gyomorron-
tásatása vanvan ◇ karada-okarada-o kovaszukovaszu tönkretönkre tesziteszi
magátmagát 「Kare-va tabako-o szuiszugite karada-o
kovasita.」 „Tönkre tette magát a sok dohányzás-
sal.” ◇ kibun-okibun-o kovaszukovaszu rosszulrosszul esikesik 「Ka-
rega vatasinopurezento-o szutetano-o sitte kibun-
o kovasita.」 „Rosszul esett, hogy nem őrizte meg
az ajándékomat.” ◇ kibun-okibun-o kovaszukovaszu elrontjaelrontja
aa hangulatáthangulatát 「Njúszu-va júsokuno kibun-o
kovasita.」 „A hír elrontotta a hangulatomat a va-
csoraasztalnál.” ◇ kokoro-okokoro-o kovaszukovaszu belegá-belegá-
zolzol aa lelkébelelkébe 「Kare-va kanodzsono kokoro-
o kovasita.」 „A férfi belegázolt a nő lelkébe.” ◇

bucsikovaszubucsikovaszu szétbarmolszétbarmol 「Csinpira-va
kinenhi-o bucsi kovasita.」 „A huligánok szétbar-
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molták az emlékművet.” ◇ bucsikovaszubucsikovaszu szét-szét-
zúzzúz 「Bóhankamera-o hanmádebucsi kovasita.」
„Kalapáccsal szétzúzta a biztonsági kamerát.”

kóvaszurukóvaszuru ◆ békét kötbékét köt
kovazakovaza ◆ fogásfogás
kóviruszuszeikóviruszuszei ◆ antivirálisantivirális
kózakóza ◆ előadás-sorozatelőadás-sorozat 「Kóza-o dzsukószu-
ru.」 „Előadás-sorozaton vesz részt.” ◆ kurzuskurzus
「Fujuno kóza-o uketa.」 „Téli kurzuson vettem
részt.” ◆ nyelvleckenyelvlecke ◆ nyelvtanfolyamnyelvtanfolyam
「Raisúkarahangarí gono kózaga hadzsimarima-
szu.」 „Jövő héten kezdődik a magyar nyelvtanfo-
lyam.” ◆ tanfolyamtanfolyam 「Onrain kóza-o okonau.」
„Online tanfolyamot tart.” ◆ tanszéktanszék 「Daiga-
kude aitíkóza-o móketa.」 „Számítástechnikai
tanszéket alapítottak az egyetemen.” ◇ kiszokó-kiszokó-
zaza alaptanfolyamalaptanfolyam ◇ gogakukózagogakukóza nyelvtan-nyelvtan-
folyamfolyam ◇ cúsinkózacúsinkóza levelezőlevelező tanfolyamtanfolyam ◇

radzsiokózaradzsiokóza rádiós tanfolyamrádiós tanfolyam
kózakóza ◆ emelvényemelvény ◆ pódiumpódium ◇ kózaniagarukózaniagaru
közönségközönség eléelé álláll 「Kare-va ban-nenmo kózani
agatta.」 „Idős korában is közönség elé állt.”

kózakóza ◆ számlaszámla 「Hon-ninmeigino kóza」 „saját
névre nyitott számla” ◇ kakúkózakakúkóza fiktívfiktív pénz-pénz-
intézetiintézeti számlaszámla ◇ ginkókózaginkókóza bankszámlabankszámla
「Ginkókóza-o hiraita.」 „Bankszámlát nyitot-
tam.” ◇ sókenkózasókenkóza értékpapírszámlaértékpapírszámla
「Sókenkóza-o kaiszecusita.」 „Értékpapírszám-
lát nyitottam.” ◇ tózajokinkózatózajokinkóza folyószámlafolyószámla

kózabangókózabangó ◆ számlaszámszámlaszám ◇ ginkókózaban-ginkókózaban-
gógó bankszámlaszámbankszámlaszám
kózacukózacu ◆ hibridizációhibridizáció ◆ keresztezéskeresztezés ◇

gjakukózacugjakukózacu reciprokreciprok keresztezéskeresztezés ◇ ken-ken-
teikózacuteikózacu tesztelőtesztelő keresztezéskeresztezés ◇ sintó-sintó-
szeikózacuszeikózacu introgresszív hibridizációintrogresszív hibridizáció
kózacudzsuszeikózacudzsuszei ◆ kereszt-kereszt-
megtermékenyítésmegtermékenyítés 「Dzsikadzsuszeito kózac-
udzsuszei」 „önmegtermékenyítés és kereszt-
megtermékenyítés”

kózacusukózacusu ◆ hibridhibrid ◆ keresztezett fajkeresztezett faj
kózacuszurukózacuszuru ◆ keresztezkeresztez 「Butato kózacus-
ita inosisi」 „házi disznóval keresztezett vaddisz-
nó”

kózadzsidófurikaekózadzsidófurikae ◆ csoportoscsoportos beszedésibeszedési
megbízásmegbízás
kózafurikomikózafurikomi ◆ banki átutalásbanki átutalás

kózaikózai ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Zaitakukinmu-
va kózaiainakabaszuru.」 „A távmunka előnyei és
hátrányai kiegyenlítik egymást.”

kózaikózai ◆ keményfakeményfa
kózaikózai ◆ akasztásakasztás
kózaikózai ◆ acélacél alapanyagalapanyag ◆ épületvasépületvas ◆

szerkezetiszerkezeti acélacél ◇ kózójókózaikózójókózai szerkezetiszerkezeti
acélacél ◇ szentaikózaiszentaikózai hajóacélhajóacél
kózaidzsikózaidzsi ◆ számlavezetésszámlavezetés
kozaikukozaiku ◆ aprólékosaprólékos kidolgozáskidolgozás ◆ olcsóolcsó
trükktrükk 「Szon-na kozaikucújósinai.」 „Ilyen olcsó
trükkel nem mész semmire.”

kozaiku-o rószurukozaiku-o rószuru ◆ trükkhöz folyamodiktrükkhöz folyamodik
kózairjókózairjó ◆ jójó anyaganyag ◆ jójó tématéma 「Kore-va
kenkjúni kózairjó-o teikjószuru.」 „Ez jó kutatási
témát biztosít.” ◆ kedvezőkedvező hírhír 「Kózairjóga
happjószareruto kabukaga agaru.」 „A kedvező
hírek hatására a részvények emelkednek.”

kózairjódecukusikózairjódecukusi ◆ információkinformációk elfogyásaelfogyása
「Kózairjódecukuside kabukaga szagaru.」 „A
kedvező információk elfogyása után csökken a
részvény ára.”

kozakanakozakana ◆ apró halapró hal ◆ törpehaltörpehal
kozakasiikozakasii ◆ fellengzősfellengzős ◆ okoskodóokoskodó ◆ ra-ra-
vaszvasz
kózameigikózameigi ◆ számlatulajdonosszámlatulajdonos
kózameigininkózameiginin ◆ számlatulajdonosszámlatulajdonos
kózameiszaikózameiszai ◆ bankszámla-kimutatásbankszámla-kimutatás
kózankózan ◆ bányabánya ◆ bányaüzembányaüzem ◆ ércbányaércbánya
kózanbjókózanbjó ◆ hegyihegyi betegségbetegség 「Vatasi-va ni-
szenmétoru idzsódemó kózanbjóninarimaszu.」
„Nekem már kétezer méter felett hegyi betegsé-
gem van.”

kózangisikózangisi ◆ bányamérnökbányamérnök
kózangjókózangjó ◆ bányaiparbányaipar ◆ bányászatbányászat
kózaniagarukózaniagaru ◆ közönségközönség eléelé álláll 「Kare-va
ban-nenmo kózani agatta.」 „Idős korában is kö-
zönség elé állt.”

kózan-jóranpukózan-jóranpu ◆ bányászlámpabányászlámpa
kózankaihacurikenkózankaihacuriken ◆ bányakoncesszióbányakoncesszió ◆

bányászati jogbányászati jog
kózanródósakózanródósa ◆ bányamunkásbányamunkás ◆ bányászbányász
kózansokubucukózansokubucu ◆ alpesi növényalpesi növény
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kozapparisitakozapparisita ◆ rendesrendes 「Kozapparisita fuku-
szó」 „rendes ruházat”

kozarakozara ◆ kistányérkistányér
kozarukozaru ◆ kismajomkismajom ◇ hitomanekozaruhitomanekozaru utá-utá-
nozó majomnozó majom
kozasikimonorérukozasikimonoréru ◆ nyeregvasútnyeregvasút
kózasuninkózasunin ◆ tanszékvezetőtanszékvezető
kozatohenkozatohen ◆ bal oldali domb-gyökbal oldali domb-gyök
kózecukózecu ◆ szájcséplésszájcséplés
kózecuboinkózecuboin ◆ hátul képzett magánhangzóhátul képzett magánhangzó
kózecunotokózecunoto ◆ szájcséplőszájcséplő
kózenkózen ◆ nyilvánosság előttnyilvánosság előtt
kozenikozeni ◆ apróapró 「Kozeni-o kirasita.」 „Elfogyott
az apróm.” ◆ aprópénzaprópénz 「Kozenide haratta.」
„Aprópénzzel fizettem.” ◆ krajcárkrajcár
kózen-nokózen-no ◆ nyíltnyílt 「Kore-va kózenno himicu-
da.」 „Ez nyílt titok.”

kózen-nohimicukózen-nohimicu ◆ nyílt titoknyílt titok
kózentarukózentaru ◆ nyíltnyílt 「Kózentaru himicu」 „nyílt
titok”

kózentokózento ◆ büszkénbüszkén 「Kózento mune-o hatta.」
„Büszkén kidüllesztette a mellét.” ◆ nagynagy mel-mel-
lénnyellénnyel
kózentokózento ◆ nyíltannyíltan 「Dzsósi-o kózento hihansi-
ta.」 „Nyíltan bírálta a főnökét.”

kózentositakózentosita ◆ nyilvánosnyilvános 「Futarino kankei-
va kózentositamononinatteita.」 „A kettejük kö-
zötti kapcsolat nyilvános lett.”

kozeriaikozeriai ◆ csatározáscsatározás ◆ összetűzésösszetűzés
kozeriai-o szurukozeriai-o szuru ◆ csatározikcsatározik
kozókozó ◆ elefántbébielefántbébi ◆ kiselefántkiselefánt
kozókozó ◆ buddhistabuddhista papnövendékpapnövendék ◆ fiatalfiatal
boncbonc ◆ papnövendékpapnövendék ◆ suhancsuhanc ◇ hanata-hanata-
rekozórekozó takonypolctakonypolc ◇ hanatarekozóhanatarekozó tak-tak-
nyosnyos ◇ monzen-nokozónaravanukjó-omonzen-nokozónaravanukjó-o jomujomu
akiaki malombanmalomban jár,jár, liszteslisztes leszlesz ◇ vanpaku-vanpaku-
kozókozó csibészcsibész ◇ vanpakukozóvanpakukozó gézengúzgézengúz
kózokózo ◆ papíreperfapapíreperfa
kózókózó ◆ anatómiaanatómia 「Dzsintaino kózónicuite
benkjósita.」 „Az emberi test anatómiáját tanul-
tam.” ◆ felépítésfelépítés ◆ konstrukciókonstrukció 「Bunsóno
kózó-o bunszekisita.」 „A mondat konstrukcióját
elemezte.” ◆ struktúrastruktúra ◆ szerkezetszerkezet 「Bunno
kózó」 „mondatszerkezet” ◇ icsidzsikózóicsidzsikózó el-el-

sődlegessődleges szerkezetszerkezet ◇ kaiszókózókaiszókózó hierar-hierar-
chikuschikus felépítésfelépítés ◇ kabukózókabukózó alépítményalépítmény ◇

kessókózókessókózó kristályszerkezetkristályszerkezet ◇ szangjó-szangjó-
kózókózó iparszerkezetiparszerkezet ◇ szandzsikózószandzsikózó har-har-
madlagosmadlagos szerkezetszerkezet ◇ sinaputonemakózósinaputonemakózó
szinaptonémásszinaptonémás komplexkomplex ◇ dzsóbukózódzsóbukózó fel-fel-
építményépítmény ◇ sinszókózósinszókózó mélystruktúramélystruktúra
「Sakaino sinszókózó」 „társadalom mélystruk-
túrája” ◇ sinszókózósinszókózó mélyszerkezetmélyszerkezet 「Kot-
obano sinszókózó」 „nyelv mélyszerkezete” ◇

szeidzsikózószeidzsikózó politikaipolitikai struktúrastruktúra ◇ taman-taman-
egikózóegikózó rétegesréteges struktúrastruktúra ◇ csóbiszaikó-csóbiszaikó-
zózó ultrastruktúraultrastruktúra ◇ tógotekikózótógotekikózó szintak-szintak-
tikaitikai szerkezetszerkezet ◇ toraszukózótoraszukózó rácsosrácsos
szerkezetszerkezet ◇ naibukózónaibukózó belsőbelső felépítésfelépítés ◇

nidzsikózónidzsikózó másodlagosmásodlagos szerkezetszerkezet ◇ ni-ni-
dzsúkózódzsúkózó kettőskettős szerkezetszerkezet ◇ bunsikózóbunsikózó
molekulárismolekuláris szerkezetszerkezet ◇ janenokózójanenokózó fedél-fedél-
szerkezetszerkezet ◇ jodzsikózójodzsikózó negyedlegesnegyedleges szer-szer-
kezetkezet ◇ rittaikózórittaikózó térszerkezettérszerkezet 「Bunsino
rittaikózó」 „molekula térszerkezete”

kózóbucukózóbucu ◆ ácsolmányácsolmány ◆ építményépítmény
kózódzsónokózódzsóno ◆ konstrukcióskonstrukciós
kózógengogakukózógengogaku ◆ strukturális nyelvészetstrukturális nyelvészet
kózóheterokuromacsinkózóheterokuromacsin ◆ konstitutívkonstitutív hete-hete-
rokromatinrokromatin
kózóidensikózóidensi ◆ strukturális génstrukturális gén
kózóiszeikózóiszei ◆ konstitúciós izomériakonstitúciós izoméria
kózóiszeitaikózóiszeitai ◆ konstitúciós izomerkonstitúciós izomer
kózójókózaikózójókózai ◆ szerkezeti acélszerkezeti acél
kózókaikakukózókaikaku ◆ strukturális reformstrukturális reform
kózokukózoku ◆ császáricsászári családcsalád ◆ császáricsászári csa-csa-
lád tagjalád tagja
kózokukózoku ◆ utána jövőutána jövő
kózokukjorikózokukjori ◆ egyegy feltöltésselfeltöltéssel megtehetőmegtehető
útút ◆ utazótávolságutazótávolság 「Kózokukjoriniszenkiro-
métoruno hikóki」 „kétezer kilométeres utazótá-
volságú repülőgép”

kózokuressakózokuressa ◆ későbbi vonatkésőbbi vonat
kózokusakózokusa ◆ utánunkutánunk jövőjövő autóautó 「Kózokusa-o
tomodacsiga untensiteita.」 „Az utánunk jövő au-
tót a barátom vezette.”

kózóosokukózóosoku ◆ strukturális korrupcióstrukturális korrupció
kózósikikózósiki ◆ konstitúcióskonstitúciós képletképlet ◆ szerkeze-szerkeze-
ti képletti képlet
kózószenkózószen ◆ elemekből épített hajóelemekből épített hajó
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kózótaikózótai ◆ struktúrastruktúra
kózótekinakózótekina ◆ strukturálisstrukturális 「Kózótekina
mondai」 „strukturális probléma”

kózótekinikózótekini ◆ strukturálisanstrukturálisan
kozottekozotte ◆ mindannyianmindannyian 「Kozotte goszank-
akudaszai.」 „Kérem, jöjjenek el mindannyian!”
◆ mindnyájanmindnyájan 「Teiannikozotte szanszeisita.」
„Mindnyájan támogatták a javaslatot.”

kózukózu ◆ erőkerők közrejátszásaközrejátszása 「Kin-júkikino
kózu-o kaimeisita.」 „Megmagyarázta, milyen
erők játszottak közre a gazdasági válságban.” ◆

kompozíciókompozíció 「Kono sasin-va kózugaii.」 „Ennek
a képnek jó a kompozíciója.” ◆ megkomponáltmegkomponált
képkép
kozucumikozucumi ◆ csomagcsomag 「Júbinde kozucumi-o ok-
utta.」 „Feladtam egy csomagot a postán.” ◇ jú-jú-
binkozucumibinkozucumi postacsomagpostacsomag
kozucuminiszurukozucuminiszuru ◆ csomagotcsomagot csinálcsinál 「Hon-
o kozucuminisita.」 „Csomagot csináltam a köny-
vekből.”

kozuekozue ◆ csúcscsúcs ◆ faágfaág 「Kozuede toriga szaez-
utteiru.」 „A faágon madár dalol.”

kózuikózui ◆ árár 「Kózuicsúihóga deteimaszu.」 „Ár-
veszély van.” ◆ áradatáradat 「Dzsóhóno kózuini
oboreszóninatta.」 „Az információ áradatában
fuldokoltam.” ◆ árvízárvíz 「Kózuinijoru higai-va
ókikatta.」 „Nagy volt az árvíz okozta kár.” ◆ víz-víz-
özönözön 「Denszecunijoruto szekai-va daikózuini
óvareta.」 „A legenda szerint, a világot elöntötte
a vízözön.” ◇ daikózuidaikózui özönvízözönvíz ◇ noanokózuinoanokózui
özönvízözönvíz
kózuitaiszakukózuitaiszaku ◆ árvízvédelemárvízvédelem
kózukakózuka ◆ csodabogárcsodabogár ◆ dilettánsdilettáns ◆ fura-fura-
bogárbogár ◆ hóbortoshóbortos
kozukaikozukai ◆ költőpénzköltőpénz ◆ zsebpénzzsebpénz
kozukaikozukai ◆ gondnokgondnok ◆ pedelluspedellus
kozukaiszenkozukaiszen ◆ zsebpénzzsebpénz
kozukimavaszukozukimavaszu ◆ ide-odaide-oda lökdöslökdös 「Goninno
otokoni kakomarete kozuki mavaszareta.」 „Öt
ember közrefogott, és ide-oda lökdösött.” ◆ kö-kö-
tekediktekedik 「Nakamatacsini kozuki mavaszareta.」
„Kötekedtek velem a társaim.”

kozukukozuku ◆ megbökmegbök 「Szenaka-o kozukareta.」
„Megböktek hátulról.” ◇ kozukimavaszukozukimavaszu köte-köte-
kedikkedik 「Nakamatacsini kozuki mavaszareta.」

„Kötekedtek velem a társaim.” ◇ kozukimava-kozukimava-
szuszu ide-odaide-oda lökdöslökdös 「Goninno otokoni kako-
marete kozuki mavaszareta.」 „Öt ember közrefo-
gott, és ide-oda lökdösött.”

kozurenokozureno ◆ gyerekesgyerekes ◆ gyereketgyereket hozóhozó
「Kozureno kjaku」 „gyereket hozó vendég”

kózurukózuru / kódzsirukódzsiru ◆ alkalmazalkalmaz 「Kjokutanna
hóhó-o kódzsiru.」 „Drasztikus módszert alkal-
maz.” ◆ előadástelőadást tarttart 「Bucurigaku-o kódzsi-
ta.」 „Fizika előadást tartott.” ◆ megtárgyalmegtárgyal
「Va-o kódzsiru.」 „Megtárgyalja a békét.” ◆

tesztesz 「Anzentaiszaku-o kódzsita.」 „Biztonsági
intézkedéseket tett.” ◇ szocsi-oszocsi-o kódzsirukódzsiru in-in-
tézkedést foganatosíttézkedést foganatosít
kózurukózuru / kódzsirukódzsiru ◆ fokozódikfokozódik 「Kareno
gódzsósza-va tositotomoni kódzsita.」 „Korával
fokozódott a csökönyössége.” ◆ kinövikinövi magátmagát
「Sumiga kódzsite kottóhinno misze-o hiraita.」
„A hobbija régiségbolttá nőtte ki magát.” ◆ ma-ma-
gasabbgasabb szintreszintre kerülkerül ◆ súlyosbodiksúlyosbodik 「Jaga
kódzsite njúinsita.」 „Súlyosbodott a betegsége,
és kórházba került.”

kuku ◆ ulul 「Kotosi-va varuku hadzsimatta.」
„Rosszul kezdődött az év.” ◆ ülül 「Szugoku onak-
aga szuita.」 „Veszettül éhes vagyok!”

kuku ◆ haikuhaiku 「Ikku-o cukutta.」 „Írtam egy hai-
kut.” ◆ szókapcsolatszókapcsolat ◆ szólamszólam ◇ icsidzsi-icsidzsi-
ikkuikku mindenminden szószó 「Icsidzsiikku-o oroszakanisi-
nai.」 „Tudja, hogy minden szónak értelme van.”
◇ icsidzsiikkutagaezuniicsidzsiikkutagaezuni szórólszóról szóraszóra 「Si-
o icsidzsiikkutagaezu ansósita.」 „Szóról szóra el-
szavalta a verset.” ◇ sikusiku verssorverssor ◇ ninoku-ninoku-
gacugenaigacugenai köpni-nyelniköpni-nyelni semsem tudtud 「Kókószei-
no muszumega ninsinsiteiruno kiite nino kuga cu-
genakatta.」 „Amikor megtudtam, hogy a közép-
iskolás lányom terhes, köpni-nyelni sem tudtam.”
◇ fukusikufukusiku határozói kifejezéshatározói kifejezés
kuku ◆ ker.ker. ◆ kerületkerület 「Dzsúszankuni szundei-
ru.」 „A tizenharmadik kerületben lakik.” ◆ kör-kör-
zetzet ◇ szenkjokuszenkjoku választókörzetválasztókörzet
kuku ◆ dukkhadukkha ◆ gyötrődésgyötrődés 「Kare-va sakkin-
o kunisiteiru.」 „Gyötri magát az adósság miatt.”
◆ lelkilelki szenvedésszenvedés 「Ku-va rakuno tane.」 „A
boldogságnak szenvedés az ára.” ◆ megterhelésmegterhelés
「Konodaietto-va kuninaranai.」 „Ez a diéta nem
megterhelő.” ◆ nehézségnehézség 「Kumonaku taikin-
o teni ireta.」 „Nehézség nélkül jutott sok pénz-
hez.” ◆ szenvedésszenvedés ◇ kuarebarakuarikuarebarakuari borúraborúra
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derűderű ◇ kuniszurukuniszuru emésztiemészti magátmagát 「Uvasza-o
kuniszuruna.」 „Ne emészd magad a pletyka mi-
att!” ◇ kuninarukuninaru zavarzavar 「Szóon-va zenzenkuni-
naranai.」 „Engem egyáltalán nem zavar a zaj.”

kúkú ◆ hiábavalósághiábavalóság 「Iszszaikú」 „minden hiá-
bavaló” ◆ levegőlevegő 「Kútaicsimiszairu」 „levegő-
föld rakéta” ◆ semmisemmi 「Szora-o niramu.」 „A
semmibe bámul.” ◆ súnjatasúnjata ◆ trilliárdodtrilliárdod ◆

ürességüresség ◇ kúsúgókúsúgó üres halmazüres halmaz
kúacukúacu ◆ légnyomáslégnyomás
kúacusiszutemukúacusiszutemu ◆ pneumatikapneumatika ◆ pneumati-pneumati-
kus rendszerkus rendszer
kuarebarakuarikuarebarakuari ◆ borúra derűborúra derű
kuarebarakuarikuarebarakuari ◆ nehéznehéz időkidők utánután
könnyebb idők jönnekkönnyebb idők jönnek
kúbakukúbaku ◆ bombázásbombázás 「Tosi-va kúbaku-o uke-
ta.」 „A várost bombázás érte.” ◆ légicsapáslégicsapás
「Buszószeirjokuno siszecuni kúbaku-o okonat-
ta.」 „Légicsapást mért a fegyveres erők objektu-
maira.”

kúbakuszurukúbakuszuru ◆ levegőbőllevegőből bombázbombáz 「Tero-
riszutono kjoten-o kúbakusita.」 „A levegőből
bombázták a terroristák bázisát.”

kúbakutarukúbakutaru ◆ ködösködös 「Kúbakutaru giron」
„ködös érvelés” ◆ végtelenvégtelen 「Kúbakutaru kú-
kan」 „végtelen tér”

kúbakutositakúbakutosita ◆ kietlenkietlen 「Meno maeni kúba-
kutosita kójaga hirogatteita.」 „A szemem előtt
kietlen pusztaság terült el.”

kubarukubaru ◆ eloszteloszt 「Toranpu-o kubatta.」 „El-
osztotta a kártyát.” ◆ kiosztkioszt 「Kangofuszanga
kuszuri-o kubatta.」 „A nővér kiosztotta a gyógy-
szereket.” ◆ osztoszt 「Pínaccu-o joninni kubatta.」
„Négyfelé osztotta a földimogyorót.” ◆ osztogatosztogat
「Csirasi-o kubatteiru.」 „Szórólapokat oszto-
gat.” ◆ szétosztszétoszt 「Jósi-o kubatta.」 „Szétosz-
totta a lapokat.” ◇ ki-oki-o kubarukubaru ügyelügyel 「Mi-
zuszasiniicumo mizugaarujóni ki-o kubatta.」
„Ügyelt arra, hogy mindig legyen víz a kancsó-
ban.” ◇ kokoro-okokoro-o kubarukubaru gondosgondos 「Omijage
erabini kokoro-o kubatta.」 „Gondosan választott
ajándékot.” ◇ me-ome-o kubarukubaru figyelfigyel 「Bimjóna
csigainimo me-o kubatta.」 „Figyelt a legkisebb
hibára is.”

kubecukubecu ◆ disztingválásdisztingválás ◆ megkülönbözte-megkülönbözte-
téstés

kubecugacukukubecugacuku ◆ megkülönböztethetővémegkülönböztethetővé
válikválik 「Gendzsicuto mószóno kubecugacukana-
kunatta.」 „A valóság és a képzelgéseim megkü-
lönböztethetetlenné váltak.”

kubecuganakunarukubecuganakunaru ◆ összefolyikösszefolyik 「Iszogas-
iszugite hinicsino kubecuganakunatta.」 „Olyan
elfoglalt voltam, hogy összefolytak a napok.”

kubecunakukubecunaku ◆ függetlenülfüggetlenül 「Konotoire-va
dandzsono kubecunaku cukaeru.」 „Ez a vécét
nemtől függetlenül bárki használhatja.”

kubecu-okubecu-o cukerucukeru ◆ elválasztelválaszt 「Kósino
kubecu-o cukeru.」 „Elválasztja a céges dolgait
és magánügyeit.” ◆ megkülönböztetmegkülönböztet 「Dokuki-
nokoto taberarerukinokono kubecu-o cukeruno-
va muzukasii.」 „Nehéz megkülönböztetni a mér-
ges gombát az ehetőtől.”

kubecuszurukubecuszuru ◆ disztingváldisztingvál ◆ határvonalathatárvonalat
húzhúz 「Zen-aku-o -va kkiri kubecuszuru.」 „Éles
határvonalat húz a jó és a rossz között.” ◆ kü-kü-
lönbségetlönbséget tesztesz 「Konoapuri-va ómodzsito
komodzsi-o kubecuszuru.」 „Ez az applikáció kü-
lönbséget tesz a kis és nagybetűk között.” ◆ meg-meg-
különböztetkülönböztet 「Kare-va iro-o kubecudekinai.」
„Nem tudja megkülönböztetni a színeket.”

kuberukuberu ◆ rakrak 「Hini maki-o kuberiszugita.」
„Túl sok fát raktam a tűzre.” ◆ tápláljatáplálja aa tüzettüzet
「Maki-o kubetta.」 „Fával tápláltam a tüzet.”

kuberumonokuberumono ◆ tűzrevalótűzrevaló 「Kuberu mono-va
nanimonakatta.」 „Nem volt tűzrevalóm.”

kubikubi ◆ fejfej 「Madokara kubi-o dasita.」 „Ki-
dugtam a fejem az ablakon.” ◆ kirúgáskirúgás 「Kimi-
va kubida!」 „Ki vagy rúgva!” ◆ nyaknyak 「Kubiga
itai.」 „Fáj a nyakam.” ◇ kubigaabunaikubigaabunai kifelékifelé
álláll aa szekereszekere rúdjarúdja 「Eigjószeiszekiga teita-
isiteite, kubiga abunaito kandzsita.」 „Romlott a
teljesítményem, úgy sejtem, kifelé áll a szekerem
rúdja.” ◇ kubigaabunaikubigaabunai veszélybenveszélyben vanvan azaz
állásaállása ◇ kubigaszuvarukubigaszuvaru megtartjamegtartja aa fejétfejét
「Kono akacsan-va mó kubiga szuvatteiru.」 „Ez
a kisbaba már meg tudja tartani a fejét.” ◇ kub-kub-
igacunagaruigacunagaru megmaradmegmarad azaz állásaállása 「Kubiga-
cunagatta.」 „Megmaradt az állásom.” ◇ kubiga-kubiga-
futtobufuttobu repülrepül 「Kaisade daisippai-o site kubiga
futtonda.」 „Repült a cégtől, mert nagy hibát kö-
vetett el.” ◇ kubigamavaranaikubigamavaranai kiki semsem látsziklátszik
azaz adósságbóladósságból 「Sakkinde kubigamaranai.」
„Ki sem látszom az adósságból.” ◇ kubigama-kubigama-
varanaivaranai adósságbanadósságban fuldoklikfuldoklik 「Tomodacsi-
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va sakkinde kubiga mavaranaito itta.」 „A bará-
tom panaszkodott, hogy fuldoklik az adósságban.”
◇ kubiniszurukubiniszuru kirúgkirúg 「Dzsósi-va bukano hitori-
o kubinisita.」 „A főnök kirúgta az egyik beosz-
tottját.” ◇ kubininarukubininaru kiki leszlesz rúgvarúgva
「Kubininarukoto-o oszorete issókenmeiganbat-
ta.」 „Félt, hogy kirúgják, ezért mindent beleadva
dolgozott.” ◇ kubinokavaicsimaidekubinokavaicsimaide éppenéppen
csakcsak 「Kubino kavaicsimaide imano csiinitodo-
matta.」 „Éppen csak megtartottam a pozíció-
mat.” ◇ kubi-okubi-o kakerukakeru életétéletét tesziteszi rárá 「At-
arasii dzsigjóni kubi-o kaketeiru.」 „Az életemet
ráteszem az új vállalkozásra.” ◇ kubi-okubi-o kukurukukuru
felkötifelköti magátmagát 「Kare-va dzsinszeini zecubósite
kubi-o kukutta.」 „Elege volt az életből, és felkö-
tötte magát.” ◇ kubi-okubi-o simerusimeru megfojtmegfojt 「Han-
nin-va dzsúninno kubi-o simeta.」 „A tettes meg-
fojtotta a lakót.” ◇ kubi-okubi-o szukumeruszukumeru behúzzabehúzza
aa nyakátnyakát 「Obiete kubi-o szukumeta.」 „Félve
behúzta a nyakát.” ◇ kubi-okubi-o szugekaeruszugekaeru ma-ma-
gasgas pozícióbanpozícióban lévőlévő személytszemélyt lecseréllecserél ◇

kubi-okubi-o tatenifurutatenifuru bólintbólint 「Haito kubi-o tateni
futta.」 „Igenlően bólintott.” ◇ kubi-okubi-o cukkomucukkomu
beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Ano hito-va nannidemo
kubi-o cukkomu.」 „Az az ember mindenbe bele-
üti az orrát.” ◇ kubi-okubi-o cukkomucukkomu beleártjabeleártja ma-ma-
gátgát 「Szeidzsini kubi-o cukkomu.」 „Beleártja
magát a politikába.” ◇ kubi-okubi-o nagakusitemacunagakusitemacu
izgatottanizgatottan várvár 「Atarasii ieno kanszei-o kubi-
o nagakusite matteita.」 „Izgatottan várták az új
ház elkészültét.” ◇ kubi-okubi-o nagakusitemacunagakusitemacu kí-kí-
váncsianváncsian várvár 「Sikenno kekka-o kubi-o naga-
kusite matteita.」 „Kíváncsian várta a vizsga ered-
ményét.” ◇ kubi-okubi-o mavaszumavaszu forgatjaforgatja aa fejétfejét
◇ kubi-okubi-o jarujaru fejétfejét tesziteszi rárá 「Maketara kubi-
o jaru.」 „A fejemet teszem rá, hogy nem fogunk
veszíteni.” ◇ kubi-okubi-o jokonifurujokonifuru rázzarázza aa fejétfejét
「Iieto kubi-o jokoni futta.」 „Tagadóan rázta a
fejét.” ◇ marukubinomarukubino kerekkerek nyakúnyakú 「Maruku-
binoTsacu」 „kerek nyakú póló”

kubicurikubicuri ◆ akasztásakasztás
kubicuridzsiszacukubicuridzsiszacu ◆ akasztásosakasztásos öngyil-öngyil-
kosságkosság
kubicuridzsiszacuszurukubicuridzsiszacuszuru ◆ felakasztjafelakasztja ma-ma-
gátgát
kubidzsikkenkubidzsikken ◆ azonosításazonosítás ◆ fejfej alapjánalapján
azonosításazonosítás ◆ személyazonosításszemélyazonosítás 「Gonin-o
cukatta kubidzsikkende han-ninno danteiga era-

renakatta.」 „Az ötszemélyes személyazonosítás
során nem tudták kiválasztani a tettest.”

kubigaabunaikubigaabunai ◆ kifelékifelé álláll aa szekereszekere rúdjarúdja
「Eigjószeiszekiga teitaisiteite, kubiga abunaito
kandzsita.」 „Romlott a teljesítményem, úgy sej-
tem, kifelé áll a szekerem rúdja.” ◆ veszélybenveszélyben
van az állásavan az állása
kubigacunagarukubigacunagaru ◆ megmaradmegmarad azaz állásaállása
「Kubigacunagatta.」 „Megmaradt az állásom.”

kubigafuttobukubigafuttobu ◆ repülrepül 「Kaisade daisippai-
o site kubiga futtonda.」 „Repült a cégtől, mert
nagy hibát követett el.”

kubigamavaranaikubigamavaranai ◆ adósságbanadósságban fuldoklikfuldoklik
「Tomodacsi-va sakkinde kubiga mavaranaito it-
ta.」 „A barátom panaszkodott, hogy fuldoklik az
adósságban.” ◆ kiki semsem látsziklátszik azaz adósságbóladósságból
「Sakkinde kubigamaranai.」 „Ki sem látszom az
adósságból.”

kubigarikubigari ◆ fejvadászatfejvadászat
kubigaszuvarukubigaszuvaru ◆ megtartjamegtartja aa fejétfejét 「Kono
akacsan-va mó kubiga szuvatteiru.」 „Ez a kisba-
ba már meg tudja tartani a fejét.”

kubigatobukubigatobu ◆ repülrepül 「Madzsimeni hatarakana-
kereba kubiga tobuzoto dzsósini ivareta.」 „A fő-
nököm azt mondta, ha nem dolgozok komolyab-
ban, repülök.”

kubikaszekubikasze ◆ kalodakaloda ◆ terhesterhes kötelezett-kötelezett-
ségség ◇ ko-vako-va szankai-noszankai-no kubikaszekubikasze gyermekgyermek
örökké összeköti a szülőketörökké összeköti a szülőket
kubikazarikubikazari ◆ nyakéknyakék
kubikikubiki ◆ igaiga ◆ járomjárom 「Szuigjúni kubiki-o ka-
keta.」 „Járomba fogta a bivalyt.”

kubikigohókubikigohó ◆ zeugmazeugma
kubiki-okubiki-o daszszurudaszszuru ◆ levetileveti magárólmagáról aa jár-jár-
motmot
kubikirikubikiri ◆ hóhérhóhér ◆ hóhérpalloshóhérpallos ◆ kirúgáskirúgás ◆

lejezéslejezés ◆ lenyakazáslenyakazás ◆ pallospallos
kubikukurikubikukuri ◆ akasztásakasztás
kubimakikubimaki ◆ nyaksálnyaksál
kubinekkokubinekko ◆ nyakszirtnyakszirt ◆ tarkótarkó
kubininarukubininaru ◆ kiki leszlesz rúgvarúgva 「Kubininarukoto-
o oszorete issókenmeiganbatta.」 „Félt, hogy ki-
rúgják, ezért mindent beleadva dolgozott.”
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kubiniszurukubiniszuru ◆ kirúgkirúg 「Dzsósi-va bukano hitori-
o kubinisita.」 „A főnök kirúgta az egyik beosz-
tottját.”

kubinofutoszakubinofutosza ◆ nyakbőségnyakbőség
kubinohone-okubinohone-o oruoru ◆ kitörikitöri aa nyakátnyakát 「Ocsit-
ara kubino honega orerukara ki-o cukete!」 „Vi-
gyázz, mert ha leesel, kitöröd a nyakad!”

kubinokavaicsimaidekubinokavaicsimaide ◆ éppenéppen csakcsak 「Kubi-
no kavaicsimaide imano csiinitodomatta.」 „Ép-
pen csak megtartottam a pozíciómat.”

kubi-okubi-o cukkomucukkomu ◆ beleártjabeleártja magátmagát 「Szei-
dzsini kubi-o cukkomu.」 „Beleártja magát a po-
litikába.” ◆ beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Ano hito-va
nannidemo kubi-o cukkomu.」 „Az az ember
mindenbe beleüti az orrát.”

kubi-o cunagukubi-o cunagu ◆ megmenekül a kirúgástólmegmenekül a kirúgástól
kubi-okubi-o curucuru ◆ felakasztfelakaszt 「Siri aiga kubi-o cut-
ta.」 „Egyik ismerősöm felakasztotta magát.”

kubi-o furukubi-o furu ◆ csóválja a fejétcsóválja a fejét
kubi-okubi-o hineruhineru ◆ félrecsavarjafélrecsavarja aa fejétfejét ◆

kétkedvekétkedve fogadfogad 「Uszoppoi hanasi-o kiite,
kubi-o hinetta.」 „Kétkedve fogadta a kamu me-
sét.”

kubi-okubi-o ireruireru ◆ behajolbehajol 「Keiszacu-va kurum-
ano madoni kubi-o ireta.」 „A rendőr behajolt a
kocsi ablakán.”

kubi-okubi-o jarujaru ◆ fejétfejét tesziteszi rárá 「Maketara kubi-
o jaru.」 „A fejemet teszem rá, hogy nem fogunk
veszíteni.”

kubi-okubi-o jokonifurujokonifuru ◆ megrázzamegrázza aa fejétfejét ◆

rázzarázza aa fejétfejét 「Iieto kubi-o jokoni futta.」
„Tagadóan rázta a fejét.”

kubi-okubi-o kakerukakeru ◆ életétéletét tesziteszi rárá 「Atarasii
dzsigjóni kubi-o kaketeiru.」 „Az életemet ráte-
szem az új vállalkozásra.”

kubi-okubi-o kasigerukasigeru ◆ fejétfejét kapkodjakapkodja 「Karega
tószensitatoki, min-na, kubi-o kasigeta.」 „Ami-
kor megválasztották, mindenki csak a fejét kap-
kodta.” ◆ félrefordítja a fejétfélrefordítja a fejét
kubi-okubi-o kirukiru ◆ lenyakazlenyakaz 「Nivatorino kubi-o
kitta.」 „Lenyakazta a csirkét.”

kubi-okubi-o kukurukukuru ◆ felkötifelköti magátmagát 「Kare-va
dzsinszeini zecubósite kubi-o kukutta.」 „Elege
volt az életből, és felkötötte magát.”

kubi-o mavaszukubi-o mavaszu ◆ forgatja a fejétforgatja a fejét

kubi-okubi-o nagakusitemacunagakusitemacu ◆ izgatottanizgatottan várvár
「Atarasii ieno kanszei-o kubi-o nagakusite mat-
teita.」 „Izgatottan várták az új ház elkészültét.” ◆

kíváncsiankíváncsian várvár 「Sikenno kekka-o kubi-o naga-
kusite matteita.」 „Kíváncsian várta a vizsga ered-
ményét.”

kubi-okubi-o simejótoszurusimejótoszuru ◆ fojtogatfojtogat 「Dzsósino
kubi-o simejótosita.」 „Fojtogatta a főnökét.”

kubi-okubi-o simerusimeru ◆ megfojtmegfojt 「Han-nin-va dzsú-
ninno kubi-o simeta.」 „A tettes megfojtotta a la-
kót.”

kubi-okubi-o szugekaeruszugekaeru ◆ magasmagas pozícióbanpozícióban lé-lé-
vő személyt lecserélvő személyt lecserél
kubi-okubi-o szukumeruszukumeru ◆ behúzzabehúzza aa nyakátnyakát
「Obiete kubi-o szukumeta.」 „Félve behúzta a
nyakát.”

kubi-okubi-o tatenifurutatenifuru ◆ bólintbólint 「Haito kubi-o tat-
eni futta.」 „Igenlően bólintott.” ◆ rábólintrábólint
「Mósi deni kubi-o tateni futta.」 „Rábólintott a
javaslatra.”

kubippikikubippiki ◆ folyamatosfolyamatos használathasználat 「Dzsiso-
to kubippikidetekiszuto-o jakusita.」 „Folyama-
tos szótárazással lefordítottam a szöveget.”

kubippikidekubippikide ◆ bújvabújva 「Dzsisoto kubippikide
sószecu-o jakusita.」 „A szótárt bújva fordítottam
a novellát.”

kubirekubire ◆ beszűkülésbeszűkülés ◆ karcsúkarcsú derékderék 「Kubi-
rega hosii.」 „Karcsú derekat szeretnék!” ◆ kar-kar-
csú részcsú rész ◆ konstrikciókonstrikció ◆ összeszűkülésösszeszűkülés
kubirerukubireru ◆ beszűkülbeszűkül ◆ egyegy helyenhelyen össze-össze-
szűkülszűkül 「Kono bin-va csúógakubireteiru.」 „Ez a
palack középen összeszűkül.” ◆ karcsúkarcsú 「Kubi-
reta kosi」 „karcsú derék” ◇ kubirekubire karcsúkarcsú de-de-
rékrék 「Kubirega hosii.」 „Karcsú derekat szeret-
nék!” ◇ kubiretaagokubiretaago tokatoka ◇ kubireteirukubireteiru kar-kar-
csúsítottcsúsított 「Konodoreszu-va veszutogakubire-
teiru.」 „Ez a ruha derékban karcsúsított.” ◇ ko-ko-
sinokjuttokubiretasinokjuttokubireta darázsderekúdarázsderekú 「Kosi-
nokjuttokubireta dzsoszeida.」 „Darázsderekú
nő.”

kubirerukubireru ◆ felakasztjafelakasztja magátmagát 「Janeurade
kubireteita.」 „A padláson felakasztotta magát.”

kubiretaagokubiretaago ◆ tokatoka
kubireteirukubireteiru ◆ karcsúsítottkarcsúsított 「Konodoreszu-
va veszutogakubireteiru.」 „Ez a ruha derékban
karcsúsított.”
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kubiszukubiszu ◆ saroksarok
kubiszudzsikubiszudzsi ◆ nyakszirtnyakszirt ◆ tarkótarkó 「Nekono
kubiszudzsi-o cukanda.」 „A tarkójánál fogva
megragadtam a macskát.”

kubittakedearukubittakedearu ◆ füligfülig szerelmesszerelmes 「Kare-va
kanodzsoni kubittakeda.」 „Fülig szerelmes a nő-
be.”

kubittamakubittama ◆ nyaknyak
kubivakubiva ◆ nyakörvnyakörv 「Inuni kubiva-o -va meta.」
„Nyakörvet tettem a kutyára.” ◆ nyakpántnyakpánt
kúbokúbo ◆ anyahajóanyahajó ◆ repülőgép-anyahajórepülőgép-anyahajó ◆

repülőgép-hordozórepülőgép-hordozó
kubocsikubocsi ◆ földmélyedésföldmélyedés ◆ gödörgödör 「Kubocsini
mizuga tamatteiru.」 „A víz megállt a gödörben.”

kubomikubomi ◆ bemélyedésbemélyedés ◆ kátyúkátyú 「Kuruma-va
dórono kubomini nottesimatta.」 „A kocsi ráhaj-
tott egy kátyúra.” ◆ mélyedésmélyedés ◆ vápavápa
kubomukubomu ◆ beesikbeesik 「Cukarede mega kubonda.」
„A fáradtságtól beesettek lettek a szemeim.” ◆ be-be-
horpadhorpad 「Hakonofuta-va kubonda.」 „A doboz
teteje behorpadt.” ◆ megsüllyedmegsüllyed 「Dzsimenga
kubonda.」 „A talaj megsüllyedt.”

kubondakubonda ◆ homorúhomorú
kubudórikubudóri ◆ szinteszinte teljesenteljesen 「Szagjó-va kubu-
dóriovatta.」 „Szinte teljesen elkészült a munka.”

kubukurinkubukurin ◆ egészenegészen biztosanbiztosan 「Kono
szeitó-va kubukurintószenszuru.」 „Ezt a pártot
egészen biztosan megválasztják.” ◆ kilencvenki-kilencvenki-
lenclenc százalékbanszázalékban ◆ szinteszinte százszáz százalékszázalék
◆ szinteszinte teljesenteljesen 「Kubukurinkanszeisita.」
„Szinte teljesen elkészült.”

kubunkubun ◆ felosztásfelosztás ◆ felparcellázásfelparcellázás ◆ ka-ka-
tegóriategória
kúbunkúbun ◆ hasznavehetetlen irományhasznavehetetlen iromány
kúbunkaszurukúbunkaszuru ◆ betartatlannábetartatlanná válikválik 「Kú-
bunkasita kjótei」 „betartatlanná vált megállapo-
dás”

kubunszurukubunszuru ◆ felosztfeloszt 「Tocsi-o kubunsita.」
„Felosztotta a földet.” ◆ felparcellázfelparcelláz 「Tocsi-o
kubunsita.」 „Felparcellázták a földet.” ◆ kate-kate-
gorizálgorizál 「Sokugjó-o kubunsita.」 „Kategorizál-
tam a foglalkozásokat.” ◇ kubunszurukotoga-kubunszurukotoga-
dekirudekiru oszthatóosztható 「Hito-va szansuruini kubun-
szurukotoga dekiru.」 „Az emberek három részre
oszthatók.”

kubunszurukotogadekirukubunszurukotogadekiru ◆ oszthatóosztható
「Hito-va szansuruini kubunszurukotoga deki-
ru.」 „Az emberek három részre oszthatók.”

kuccuiteugokanakunarukuccuiteugokanakunaru ◆ beragadberagad 「Burék-
igakuccuite ugokanakunatta.」 „Beragadt a fék.”

kuccukerukuccukeru ◆ egymáshozegymáshoz bújtatbújtat 「Futacuno
ningjó-o tonari avaszenikuccuketa.」 „Egymás-
hoz bújtattam két bábut.” ◆ hozzáragaszthozzáragaszt
「Purenzentono hakoni kazari-o kuccuketa.」
„Hozzáragasztottam egy díszt az ajándék dobozá-
hoz.” ◆ megragasztmegragaszt 「Kovaretaomocsa-o kuc-
cuketa.」 „Megragasztottam az eltört játékot.” ◆

mellérakmellérak 「Cukue-o kabenikuccuketa.」 „Az
asztalt a fal mellé raktam.” ◆ összehozösszehoz 「Na-
kódoga fúfu-o kuccuketa.」 „A kerítő összehozta
a házaspárt.” ◆ összeragasztösszeragaszt 「Futacu
mokuzai-o szecscsakuzaidekuccuketa.」 „Össze-
ragasztott két fadarabot.” ◆ ráragasztráragaszt
「Magunetto-o reizókonikuccuketa.」 „Ráragasz-
tottam a mágnest a hűtőre.” ◆ tapaszttapaszt 「Mimi-
o doanikuccuketa.」 „A fülemet az ajtóra tapasz-
tottam.”

kuccukimusikuccukimusi ◆ bogáncsbogáncs 「Kodomotacsi-va
kuccuki musi-o nage atteita.」 „A gyerekek bo-
gáncsot dobáltak egymásra.”

kuccukukuccuku ❶ hozzátapadhozzátapad 「Szaranrappu-va oka-
sinikuccuita.」 „A folpack fólia hozzátapadt a sü-
teményhez.” ❷ ráragadráragad 「Usirono kuruma-va
kuccuiteiru.」 „Ránk ragadt egy kocsi.” ❸ össze-össze-
forrforr 「Oreta honegakuccuita.」 „A törött csont
összeforrt.” ❹ odasimulodasimul 「Koibitonikuccuita.」
„Odasimult a kedveséhez.” ◆ akaszkodikakaszkodik 「Ko-
dzsikigakuccuitekite hanarenai.」 „Rám akaszko-
dott egy koldus.” ◆ hozzáragadhozzáragad 「Kamigakéki-
nikuccuita.」 „A papír hozzáragadt a sütemény-
hez.” ◆ leragadleragad 「Nemukute mabuta-va kuccu-
kiszó.」 „Leragad a szemem az álmosságtól.” ◆

odatapadodatapad 「Kótoni happagakuccuita.」 „Oda-
tapadt egy levél a kabátomhoz.” ◆ összejönösszejön
「Kare-va kireina dzsoszeitokuccuita.」 „Össze-
jött egy szép nővel.” ◆ összenőösszenő 「Kizugucsi-
gakuccuita.」 „A seb összenőtt.” ◆ összeragadösszeragad
「Honno nipédzsigakuccuitesimatta.」 „A könyv-
ben összeragadt két lap.” ◆ összetapadösszetapad 「Ni-
maino siheigakuccuita.」 „Összetapadt két bank-
jegy.” ◆ ragadragad 「Ocsi bagakótonikuccuitesimat-
ta.」 „A hulló levél a kabátomhoz ragadt.” ◆ rá-rá-
szorulszorul 「Binnofuta-va kuccuitesimatta.」 „A be-
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főttesüvegre rászorult a fedele.” ◆ szorosanszorosan
mellettemellette vanvan 「Bencside kanodzsonikuccuite
szuvatteita.」 „A padon szorosan a barátnőm mel-
lett ültem.” ◆ tapadtapad 「Kitte-va jubinikuccuita.」
„Az ujjamhoz tapadt egy bélyeg.” ◇ kuccukimusikuccukimusi
bogáncsbogáncs 「Kodomotacsi-va kuccuki musi-o nage
atteita.」 „A gyerekek bogáncsot dobáltak egy-
másra.”

kucukucu ◆ bakancsbakancs ◆ cipőcipő 「Kucu-o haita.」 „Fel-
húztam a cipőmet.” ◇ enamerugucuenamerugucu lakkcipőlakkcipő ◇

kakatonotakaikucukakatonotakaikucu magasmagas sarkúsarkú cipőcipő ◇ ka-ka-
katonohikuikucukatonohikuikucu laposlapos sarkúsarkú cipőcipő ◇ kava-kava-
gucugucu bőrcipőbőrcipő ◇ kucuzokokucuzoko cipőtalpcipőtalp ◇ kucu-kucu-
nuguinugui lábtörlőlábtörlő ◇ kucunokakatokucunokakato cipőcipő sarkasarka
「Kucuno kakatoga hazureta.」 „Lejött a cipőm
sarka.” ◇ góhinokucugóhinokucu műbőrműbőr cipőcipő ◇ szukígu-szukígu-
cucu síbakancssíbakancs ◇ cukkakekucucukkakekucu kintikinti papucspapucs
◇ himogucuhimogucu fűzősfűzős cipőcipő ◇ himonasinokucuhimonasinokucu
fűzőfűző nélkülinélküli cipőcipő ◇ himonasinokucuhimonasinokucu bebú-bebú-
jósjós cipőcipő ◇ himononaikucuhimononaikucu belebújósbelebújós cipőcipő ◇

heitaigucuheitaigucu katonabakancskatonabakancs
kucúkucú ◆ fájdalomfájdalom 「Szeisintekina kucú-o sin-
obanakerebanaranakatta.」 „Lelki fájdalmakat
kellett elviselnie.” ◆ gyötrelemgyötrelem 「Dzsigokuno
kucú-o tae nuita.」 „Pokoli gyötrelmeken ment
keresztül.” ◆ keserűségkeserűség 「Dzsinszeino kucúka-
ra nuke daszótosita.」 „Szeretett volna megszaba-
dulni az élet keserűségeitől.” ◆ kínkín 「Kucúnoage-
ku sinda.」 „Kínok között halt meg.” ◆ szenve-szenve-
désdés 「Dzsúi-va dóbucu-o kucúkara kaihósita.」
„Az orvos megszabadította az állatot a szenvedés-
től.”

kucubakokucubako ◆ cipősszekrénycipősszekrény ◆ cipőtartócipőtartó
kucuberakucubera ◆ cipőkanálcipőkanál
kucuburasikucuburasi ◆ cipőkefecipőkefe
kucudzsokukucudzsoku ◆ megalázásmegalázás 「Kucudzsoku-o
sinobu.」 „Eltűri, hogy megalázzák.” ◆ megaláz-megaláz-
tatástatás 「Kon-na kucudzsokuno taisóni hadzsi-
metenatta.」 „Ilyen megaláztatásban nem volt
még soha része.”

kucudzsokukankucudzsokukan ◆ megalázottságmegalázottság
kucudzsoku-okucudzsoku-o adzsivauadzsivau ◆ szégyenkezikszégyenkezik
「Csímu-va joszenocsino kucudzsoku-o adzsivat-
ta.」 „A csapat a selejtezőben kiesve szégyenkez-
hetett.”

kucudzsokutekinakucudzsokutekina ◆ gyalázatosgyalázatos 「Kareni
kucudzsokutekina ii kata-o sita.」 „Gyalázatos
szavakkal illette.” ◆ megalázómegalázó 「Kucudzsok-

utekina keiken」 „megalázó tapasztalat” ◆ szé-szé-
gyenletesgyenletes 「Szenkjodeno kucudzsokutekina ha-
iboku」 „szégyenletes választási vereség”

kucudzsokutekinikucudzsokutekini ◆ megalázóanmegalázóan 「Kandzsa-
o kucudzsokutekini acukatta.」 „Megalázóan bánt
a beteggel.”

kucudzsúkucudzsú ◆ alávetésalávetés ◆ behódolásbehódolás
kucudzsúszurukucudzsúszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Csikara-
gaaru mononi inunojóni kucudzsúsita.」 „Kutya-
ként vetette magát alá az erősebb akaratának.” ◆

behódolbehódol 「Taikokuni kucudzsúsita.」 „Behódolt
a nagyhatalomnak.”

kucugaerukucugaeru ◆ felborulfelborul 「Bóto-va kucugaetta.」
„A csónak felborult.” ◆ felülbírálódikfelülbírálódik
「Hankecu-va kucugaetta.」 „Felülbírálták az íté-
letet.” ◆ megdőlmegdől 「Kaszecu-va kucugaetta.」
„Megdőlt a feltételezés.” ◆ nemnem jönjön bebe 「Joszó-
va kucugaetta.」 „Nem jött be a jóslatom.” ◇

zensa-nozensa-no kucugaeru-vakucugaeru-va kósa-nokósa-no imasimeimasime
más kárán tanul az okosmás kárán tanul az okos
kucugaeszukucugaeszu ◆ ellentmondellentmond 「Kore-va dzsósiki-
o kucugaeszu.」 „Ez ellentmond a józan észnek.”
◆ felborítfelborít 「Nami-va bóto-o kucugaesita.」
„Egy hullám felborította a csónakot.” ◆ felülbí-felülbí-
rálrál 「Bjóin-va kakari cuke ino sindankekka-o
kucugaesita.」 „A kórház felülbírálta a háziorvos
diagnózisát.” ◆ megdöntmegdönt 「Szeiken-o kucugaesi-
ta.」 „Megdöntötték a kormányt.” ◆ meghazud-meghazud-
toltol 「Dzsidzsicu-va katei-o kucugaesita.」 „A té-
nyek meghazudtolták a feltételezést.” ◇

dzsósiki-odzsósiki-o kucugaeszukucugaeszu ellentmondellentmond aa józanjózan
észnekésznek 「Szaibanso-va dzsósiki-o kucugaeszu
hankecu-o sita.」 „A bíróság ítélete ellentmondott
a józan észnek.” ◇ zengen-ozengen-o kucugaeszukucugaeszu meg-meg-
másítjamásítja aa szavátszavát 「Szeidzsika-va zengen-o
kucugaesita.」 „A politikus megmásította a sza-
vát.”

kucugatakucugata ◆ kaptafakaptafa ◆ sámfasámfa
kucuhimokucuhimo ◆ cipőfűzőcipőfűző 「Kucuhimoga hodokete-
irujo!」 „Kioldódott a cipőfűződ!” ◆ cipőpertlicipőpertli
kucujakucuja ◆ cipészcipész ◆ cipőboltcipőbolt
kucúkanszeikucúkanszei ◆ forgalomirányításforgalomirányítás
kucukurímukucukurímu ◆ cipőkrémcipőkrém ◆ cipőpasztacipőpaszta ◇ ku-ku-
roikucukurímuroikucukurímu bokszboksz
kucumigakikucumigaki ◆ bokszboksz ◆ cipőkrémcipőkrém ◆ cipőpasz-cipőpasz-
tata ◆ cipőtisztítócipőtisztító
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kucunohírukucunohíru ◆ cipő sarkacipő sarka
kucunokakatokucunokakato ◆ cipőcipő sarkasarka 「Kucuno kaka-
toga hazureta.」 „Lejött a cipőm sarka.”

kucunokatakucunokata ◆ kaptafakaptafa
kucunomigakikucunomigaki ◆ cipőpucoláscipőpucolás
kucunositadzsikikucunositadzsiki ◆ talpbetéttalpbetét
kucunosúzenkucunosúzen ◆ cipőjavításcipőjavítás
kucunosúzen-jakucunosúzen-ja ◆ susztersuszter
kucunuguikucunugui ◆ lábtörlőlábtörlő
kucú-okucú-o ataeruataeru ◆ meggyötörmeggyötör 「Naganenno
keimusoszeikacu-va kareni kucú-o ataeta.」 „A
börtönévek meggyötörték.”

kucu-okucu-o hakuhaku ◆ cipőtcipőt húzhúz 「Kucu-o haite szoto-
ni data.」 „Cipőt húztam, és kimentem.”

kucuotokucuoto ◆ cipőkopogáscipőkopogás 「Rókakara kucuo-
toga kikoeta.」 „A folyosóról cipőkopogás hallat-
szott.”

kucurogikucurogi ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ lazításlazítás ◆ pihe-pihe-
nésnés
kucurogukucurogu ◆ elernyedelernyed 「Kucuroide ongaku-o
kiita.」 „Elernyedve hallgattam a zenét.” ◆ ké-ké-
nyelembenyelembe helyezihelyezi magátmagát 「Dózokucuroide ku-
daszai.」 „Helyezze kényelembe magát!” ◆ ké-ké-
nyelmesennyelmesen elhelyezkedikelhelyezkedik 「Szofákucuroide
hon-o jonda.」 „A kanapén kényelmesen elhe-
lyezkedve olvastam.” ◆ kikapcsolódikkikapcsolódik 「Hon-o
jondekucuroida.」 „Olvasással kapcsolódtam ki.”
◆ lazítlazít 「Kare-va terebi-o mitekucuroida.」
„Tévézve lazított.” ◆ pihenpihen 「Kitakuszuruto sira-
nai nekogaszofádekucuroideita.」 „Amikor haza-
értem, egy ismeretlen macska fogadott a pamla-
gon pihenve.”

kucusitakucusita ◆ harisnyaharisnya ◆ zoknizokni 「Kucu-o ha-
ita.」 „Felhúztam a zoknit.” ◇ keitonokucusitakeitonokucusita
gyapjúzoknigyapjúzokni ◇ dzsunmónokucusitadzsunmónokucusita gyapjú-gyapjú-
zoknizokni ◇ sinsijókucusitasinsijókucusita férfizokniférfizokni ◇

nairon-nokucusitanairon-nokucusita nejlonharisnyanejlonharisnya ◇

momen-nokucusitamomen-nokucusita pamutzoknipamutzokni
kucusitadomekucusitadome ◆ harisnyakötőharisnyakötő ◆ zoknitzoknit láb-láb-
hoz rögzítő pánthoz rögzítő pánt
kucusitanokavarinonunokucusitanokavarinonuno ◆ kapcakapca
kucusúrijakucusúrija ◆ cipészcipész
kucuszaizukucuszaizu ◆ cipőméretcipőméret
kucuvakucuva ◆ zablazabla
kucuvamusikucuvamusi ◆ óriásszöcskeóriásszöcske

kucuva-okucuva-o hameruhameru ◆ felkantározfelkantároz
「Umanikucuva-o hameta.」 „Felkantároztam a
lovat.”

kucuva-okucuva-o narabetenarabete ◆ egymásegymás mellettmellett 「Ni-
tóno uma-va kucuva-o narabete szuszunda.」 „A
két ló egymás mellett haladt.”

kucuzokokucuzoko ◆ cipőtalpcipőtalp
kucuzumikucuzumi ◆ bokszboksz ◆ cipőkrémcipőkrém
kucuzurekucuzure ◆ felhorzsolódásfelhorzsolódás ◆ sebseb
kucuzure-okucuzure-o okoszuokoszu ◆ feltörfeltör 「Atarasii kucu-
dekakatonikucuzurega dekita.」 „Az új cipő fel-
törte a sarkam.”

kucsakucsaniszurukucsakucsaniszuru ◆ összegyűrösszegyűr 「Tegami-
o kucsakucsanisitegomi bakoni hóri konda.」
„Összegyűrtem a levelet, és a szemétkosárba dob-
tam.”

kucsakucsanokucsakucsano ◆ gyűröttgyűrött 「Kucsakucsano jó-
fuku」 „gyűrött ruha”

kucsakucsanodzsikucsakucsanodzsi ◆ macskakaparásmacskakaparás
「Ókuno hitohakucsakucsano dzsideszainszu-
ru.」 „A legtöbb ember aláírása macskakaparás.”

kucsakucsataberukucsakucsataberu ◆ csámcsogcsámcsog 「Kucsaku-
csa tabenaide!」 „Ne csámcsogj!”

kucscsiszeikucscsiszei ◆ geotropizmusgeotropizmus
kucsikucsi ❶ szájszáj 「Tabe mono-o kucsini hakon-
da.」 „A szájához emelte az ételt.” ❷ bejáratbejárat
「Sómengucsi」 „főbejárat” ◆ beszédbeszéd 「Kai-
sanicuite tazunetara kareno kucsiga omokatta.」
„Amikor a vállalatáról kérdeztem, nem szívesen
beszélt róla.” ◆ csőrcsőr 「Mizuszasino kucsi」
„kancsó csőre” ◆ egységegység 「Kono sóken-va szen-
kucside kónjúdekiru.」 „Ezt az értékpapírt ezres
egységekben lehet megvenni.” ◆ fajtafajta 「Bo-
kumoszono kucsideszu.」 „Én is olyan fajta em-
ber vagyok.” ◆ ízíz ◆ ízérzékízérzék 「Kare-va kucsiga
koeteiru.」 „Kifinomult ízérzéke van.” ◆ munka-munka-
lehetőséglehetőség 「Szeisainno kucsiga kakatta.」 „Le-
hetőséget kaptam állandó munkára.” ◆ szószó
「Kono oisisza-va kucside-va aravaszenai.」 „Ez
az íz szavakkal nem kifejezhető.” ◆ torkolattorkolat
「Kavano kucsi」 „folyó torkolata” ◇ aitakucsi-aitakucsi-
gafuszagaranaigafuszagaranai tátvatátva maradmarad aa szájaszája ◇ iu-iu-
kucsinositakarakucsinositakara alighogyalighogy 「Jamerutoiu iu
kucsino sitakaramótabako-o tori dasita.」 „Alig-
hogy mondta, hogy leszokik, már vette is elő a ci-
git.” ◇ irigucsiirigucsi bejáratbejárat 「Iri gucsinotokoroni
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kireina dzsoszeigatatteirujo.」 „Figyelj, a bejárat-
nál egy szép nő áll!” ◇ ókinakucsi-oókinakucsi-o tatakutataku
nagynagy aa szájaszája 「Kare-va ókina kucsi-o tatakuda-
kedakara, aitenisinaide.」 „Ne hallgass rá, csak a
szája nagy!” ◇ katarikucsikatarikucsi elbeszélőelbeszélő techni-techni-
kaka 「Kono szakkano katari kucsiga szubarasii.」
„Ennek az írónak csodálatos az elbeszélő techni-
kája.” ◇ kitagucsikitagucsi északiészaki bejáratbejárat ◇ kita-kita-
gucsigucsi északiészaki kijáratkijárat ◇ kucsigakuszattemokucsigakuszattemo
semmiképpensemmiképpen 「Kono himicu-va kucsiga kuszat-
temo iuna!」 „Semmiképpen se áruld el ezt a tit-
kot!” ◇ kucsigaszuppakunaruhodokucsigaszuppakunaruhodo rongyos-rongyos-
rara beszélibeszéli aa szájátszáját 「Kucsiga szuppakuna-
ruhodo kodomo-o csúisita.」 „Rongyosra beszél-
tem a számat, hogy vigyázzon a gyerek.” ◇ kucsi-kucsi-
gahiagarugahiagaru felkopikfelkopik azaz állaálla 「Nenkindakede-
va kucsiga hiagaru.」 „Ha csak a nyugdíjamra tá-
maszkodok, felkopik az állam.” ◇ kucsiniaukucsiniau íz-íz-
liklik 「Kono rjóri-va kucsini avanai.」 „Ez az étel
nem ízlik.” ◇ kucsiniszurukucsiniszuru eszikeszik 「Icukakan-
nanimo kucsinisiteinai.」 „Öt napja nem ettem.”
◇ kucsiniszurukucsiniszuru szájábaszájába veszvesz 「Szakuranbo-
o kucsinisita.」 „A számba vettem a cseresznyét.”
◇ kucsiniszurukucsiniszuru kimondkimond 「Aino kotoba-o kucsi-
nisita.」 „Kimondta, hogy szereti.” ◇ kucsinin-kucsinin-
oboruoboru szájáraszájára veszvesz 「Kono kotoba-va ókuno
hitono kucsini nobotta.」 „Sokan vették a szájuk-
ra ezt a szót.” ◇ kucsi-okucsi-o szuruszuru bedugaszolbedugaszol
「Binni kucsi-o sita.」 „Bedugaszoltam az üve-
get.” ◇ kucsi-okucsi-o nukunuku csapracsapra verver 「Vain-no ta-
runo kucsi-o nuita.」 „Csapra vertem a boroshor-
dót.” ◇ tanigucsitanigucsi völgytorkolatvölgytorkolat ◇ csúógu-csúógu-
csicsi főbejáratfőbejárat ◇ degucsidegucsi kijáratkijárat 「Degucsi-
to iri gucsi-o macsigaeta.」 „Összekeverte a be-
járatot a kijárattal.” ◇ tónjúgucsitónjúgucsi bedobónyí-bedobónyí-
láslás 「Dzsihankino okaneno tónjúgucsi」 „auto-
mata pénzbedobó nyílása” ◇ tozangucsitozangucsi hegy-hegy-
mászóútmászóút aljaalja ◇ nisigucsinisigucsi nyugatinyugati bejáratbejárat
◇ nisigucsinisigucsi nyugatinyugati kijáratkijárat ◇ hatarakigu-hatarakigu-
csicsi munkalehetőségmunkalehetőség 「Hataraki gucsi-o szaga-
siteiru.」 „Munkalehetőséget keresek.” ◇ higa-higa-
sigucsisigucsi keletikeleti bejáratbejárat ◇ higasigucsihigasigucsi kele-kele-
titi kijáratkijárat 「Ekino higasigucsi」 „állomás keleti
kijárata” ◇ hitokucsihitokucsi falatfalat 「Hitokucsiszaizu-
nocsízu」 „egy falat sajt” ◇ hitokucsihitokucsi harapásharapás
「Pan-o hitokucsisika tabeteinai.」 „Csak egy ha-
rapást ettem a kenyérből.” ◇ hitokucsiniiebahitokucsiniieba
rövidenröviden szólvaszólva 「Kono kurumano tokucsó-va
hitokucsini iebaszupídoga hajai.」 „Ennek a ko-
csinak a jellemzője, röviden szólva, a nagy sebes-

sége.” ◇ minamigucsiminamigucsi délidéli bejáratbejárat ◇ mina-mina-
migucsimigucsi délidéli kijáratkijárat ◇ me-vame-va kucsihodonikucsihodoni
mono-omono-o iuiu aa tekintettekintet érér annyit,annyit, mintmint aa szószó
◇ joinokucsijoinokucsi kora estekora este
kucsiakekucsiake ◆ kezdetkezdet 「Sóbaino kucsiake」 „üz-
let kezdete” ◆ kinyitáskinyitás 「Vain-no kucsiake」
„bor kinyitása”

kucsiaraszoikucsiaraszoi ◆ veszekedésveszekedés
kucsiaraszoi-okucsiaraszoi-o szuruszuru ◆ veszekszikveszekszik 「Kano-
dzsoto icsidomo kucsiaraszoi-o sitakotoganai.」
„Meg sohasem veszekedtem vele.”

kucsiatarikucsiatari ◆ ízíz 「Kono rjóri-va kucsiatariga ja-
varakai.」 „Kellemes ízű ez az étel.”

kucsibakucsiba ◆ avaravar ◆ rothadt falevélrothadt falevél
kucsibasikucsibasi ◆ csőrcsőr 「Kónotori-va kucsibasiga na-
gai.」 „A gólyának hosszú csőre van.”

kucsibasinohirokuszaketakucsibasinohirokuszaketa ◆ hasadt csőrűhasadt csőrű
kucsibasinovankjokusitakucsibasinovankjokusita ◆ görbecsőrűgörbecsőrű
kucsibasi-okucsibasi-o haszamuhaszamu ◆ beleszólbeleszól
「Kucsibasi-o haszamaszete kudaszai.」 „Hadd
szóljak én is bele!” ◆ beleütibeleüti azaz orrátorrát 「Boku-
no sóbainikucsibasi-o haszamanaide kudaszai.」
„Ne üsd bele az orrodat az én dolgomba!”

kucsibasi-okucsibasi-o ireruireru ◆ beleszólbeleszól ◆ beleütibeleüti azaz
orrátorrát
kucsibasirukucsibasiru ◆ eljáreljár aa szájaszája 「Kucsibasittesi-
matta.」 „Eljárt a szám.” ◆ kicsúszikkicsúszik aa szájánszáján
「Himicu-o kucsibasitta.」 „Kicsúszott a számon
egy titok.” ◆ kifecsegkifecseg 「Kanodzsono himicu-o
kucsibasittesimatta.」 „Kifecsegtem a titkát.”

kucsibenikucsibeni ◆ ajakrúzsajakrúzs 「Uszui kucsibeni」
„halvány ajakrúzs” ◆ rúzsrúzs 「Kanodzsono kucsi-
beniga ocsita.」 „Lejött a rúzs a szájáról.” ◆ száj-száj-
rúzsrúzs ◇ ocsinaikucsibeniocsinaikucsibeni csókálló rúzscsókálló rúzs
kucsibeninoatokucsibeninoato ◆ rúzsnyomrúzsnyom 「Hoppetani ku-
csibeninoatoga nokotteita.」 „Rúzsnyom volt az
arcomon.”

kucsibeni-okucsibeni-o cukerucukeru ◆ berúzsozberúzsoz 「Kanodzso-
va kucsini kucsibeni-o cuketa.」 „Berúzsozta az
ajkát.” ◆ rúzsozrúzsoz 「Kanodzso-va kucsibeni-o cu-
keteita.」 „Rúzsozta magát.”

kucsibeni-okucsibeni-o naoszunaoszu ◆ újrarúzsozújrarúzsoz
「Kanodzso-va kucsibeni-o naosita.」 „Újrarú-
zsozta a száját.”
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kucsiberasikucsiberasi ◆ étkeztetendőétkeztetendő emberekemberek szá-szá-
mának csökkentésemának csökkentése
kucsibetanakucsibetana ◆ nemnem aa szavakszavak embereembere
「Boku-va kucsibetananodehakkiri ienakatta.」
„Nem vagyok a szavak embere, ezért nem tudtam
világosan kifejezni magam.” ◆ rosszulrosszul társal-társal-
gógó 「Kucsibetana karesini akitesimatta.」 „Meg-
untam a rosszul társalgó udvarlómat.”

kucsibikucsibi ◆ gyújtólánggyújtóláng ◆ kezdéskezdés 「Kenkano
kucsibi」 „veszekedés kezdése” ◆ kiváltókiváltó okok
「Szenszóno kucsibi」 „háború kiváltó oka” ◆ őr-őr-
lángláng 「Gaszuboiráno kucsibiga kieta.」 „A gáz-
kazánban kialudt az őrláng.” ◇ kucsibi-okucsibi-o kirukiru
kiváltkivált 「Kono dzsiken-va szenszóno kucsibi-o
kitta.」 „Ez az incidens váltotta ki a háborút.” ◇

kucsibi-okucsibi-o kirukiru előszörelőször kezdkezd 「Kanodzso-va
hanasino kucsibi-o kitta.」 „Először ő kezdett be-
szélni.”

kucsibi-okucsibi-o kirukiru ◆ előszörelőször kezdkezd 「Kanodzso-va
hanasino kucsibi-o kitta.」 „Először ő kezdett be-
szélni.” ◆ kiváltkivált 「Kono dzsiken-va szenszóno
kucsibi-o kitta.」 „Ez az incidens váltotta ki a há-
borút.”

kucsibirukucsibiru ◆ ajakajak 「Kucsibiruni gohan cubuga-
cuiterujo.」 „Az ajkadon vagy egy rizsszem.” ◇

uvakucsibiruuvakucsibiru felsőfelső ajakajak 「Uvakucsibiruga ke-
irensiteiru.」 „Rángatózik a felső ajka.” ◇ sita-sita-
kucsibirukucsibiru alsóalsó ajakajak 「Sitakucsibiruga detei-
ru.」 „Az alsó ajka előreáll.”

kucsibirunokucsibiruno ◆ ajkúajkú 「Bokuno maeni makkana
kucsibiruno on-naga szuvatteita.」 „Egy vörös aj-
kú lány ült velem szemben.”

kucsibiru-okucsibiru-o marumerukotomarumerukoto ◆ ajakkerekítésajakkerekítés

kucsibiru-okucsibiru-o nuszumunuszumu ◆ csókotcsókot loplop 「Kano-
dzsono kucsibiru-o nuszunda.」 „Csókot loptam a
lánytól.”

kucsibiru-okucsibiru-o togaraszerutogaraszeru ◆ ajkátajkát biggyesz-biggyesz-
titi 「Tanomigoto-o sitara kanodzsoga kucsibiru-
o togaraszeta.」 „Amikor megkértem valamire, az
ajkát biggyesztette.” ◆ csücsörítcsücsörít
kucsibuekucsibue ◆ füttyfütty 「Dorobótacsiga kucsibuede
aizu-o sita.」 „A rablók füttyel jeleztek egymás-
nak.” ◆ füttyülésfüttyülés 「Kucsibue-o fuku.」 „Fü-
tyül.”

kucsibuedefukukucsibuedefuku ◆ elfütyülelfütyül 「Kono uta-o
dzsózuni kucsibuede fukukotogadekita.」 „Szé-
pen el tudta fütyülni a dalt.”

kucsibuedejadzsirukucsibuedejadzsiru ◆ kifütyülkifütyül 「Sinpan-o
kucsibuede jadzsitta.」 „Kifütyülték a bírót.”

kucsibuenootokucsibuenooto ◆ füttyszófüttyszó 「Kucsibueno oto-
ga kikoeta.」 „Füttyszó hallatszott.”

kucsibue-okucsibue-o fukufuku ◆ fütyörészikfütyörészik 「Kare-va
kucsibue-o fuiteita.」 „Fütyörészett.” ◆

füttyentfüttyent ◆ fütyülfütyül 「Kucsibuega fukeru?」
„Tudsz fütyülni?”

kucsiburikucsiburi ◆ beszédmódbeszédmód 「Kare-va icumo
eraszóna kucsiburida.」 „Mindig pökhendi mó-
don beszél.” ◆ hangvételhangvétel 「Kujasiijóna kucsi-
buridatta.」 „Hangvétele arról árulkodott, hogy
bosszankodik.”

kucsicukikucsicuki ◆ füstszűrőfüstszűrő ◆ hanghordozáshanghordozás
「Fumangena kucsicuki」 „elégedetlen hanghor-
dozás” ◆ száj alakjaszáj alakja ◆ szipkaszipka
kucsidasikucsidasi ◆ beleszólásbeleszólás
kucsidasi-okucsidasi-o szuruszuru ◆ belepofázikbelepofázik 「Sútome-
va naninidemo kucsidasi-o siteunzarida.」 „Ele-
gem van belőle, hogy mindenbe belepofázik az
anyósom.” ◆ beleszólbeleszól 「Bokunojari katani
kucsidasi-o szuruna.」 „Ne szólj bele, hogyan csi-
náljam!”

kucsidassanakucsidassana ◆ kiforgatja mások szavaitkiforgatja mások szavait
kucsidaszukucsidaszu ◆ belekotnyeleskedikbelekotnyeleskedik ◆ bele-bele-
szólszól 「Kurumano untenni kucsidaszuna!」 „Te
csak ne szólj bele, hogy hogyan kell autót vezetni!”

kucsidomekucsidome ◆ elhallgattatáselhallgattatás
kucsidome-okucsidome-o szuruszuru / kucsidomeszurukucsidomeszuru ◆ be-be-
fogjafogja valakinekvalakinek aa szájátszáját 「Han-nin-va
mokugekisa-o odosite kucsidome-o sita.」 „A tet-
tes fenyegetéssel befogta a szemtanú száját.” ◆

hallgatásrahallgatásra bírbír 「Fuszei-o mita hito-o okanede
kucsidome-o sita.」 „Pénzzel hallgatásra bírták az
embert, aki látta a szabálytalanságot.”

kucsidomerjókucsidomerjó ◆ hallgatási díjhallgatási díj
kucsidomeszurukucsidomeszuru / kucsidome-okucsidome-o szuruszuru ◆ be-be-
fogjafogja valakinekvalakinek aa szájátszáját 「Han-nin-va
mokugekisa-o odosite kucsidome-o sita.」 „A tet-
tes fenyegetéssel befogta a szemtanú száját.” ◆

hallgatásrahallgatásra bírbír 「Fuszei-o mita hito-o okanede
kucsidome-o sita.」 „Pénzzel hallgatásra bírták az
embert, aki látta a szabálytalanságot.”

AdysAdys kucsiberasi kucsiberasi – kucsidomeszuru kucsidomeszuru 21512151



kucsiekucsie ◆ címképcímkép
kucsigabucsóhónakucsigabucsóhóna ◆ nemnem jóljól forogforog aa nyel-nyel-
veve
kucsigaheranaikucsigaheranai ◆ övéövé azaz utolsóutolsó szószó 「Kare-
va kenkaninarutoicumo kucsiga heranai.」 „A ve-
szekedésben mindig övé az utolsó szó.”

kucsigahiagarukucsigahiagaru ◆ felkopikfelkopik azaz állaálla
「Nenkindakede-va kucsiga hiagaru.」 „Ha csak
a nyugdíjamra támaszkodok, felkopik az állam.”

kucsigahogurerukucsigahogureru ◆ megered a nyelvemegered a nyelve
kucsigaijasiikucsigaijasii ◆ falánkfalánk 「Hitono tabe nokosi-
made taberunante, kucsiga ijasii.」 „Annyira fa-
lánk, hogy más maradékát is megeszi.”

kucsigakaruikucsigakarui ◆ fecsegfecseg ◆ könnyenkönnyen eljáreljár aa
szájaszája 「Kanodzso-va kucsiga karuikara ki-o cu-
kenakucsa.」 „Vigyázni kell vele, mert könnyen
eljár a szája.” ◆ nemnem tudtud titkottitkot tartanitartani 「Ku-
csiga karuinode kanodzsoni-va nanimo ivanai.」
„Neki nem mondok semmit, mert nem tud titkot
tartani.”

kucsigakataikucsigakatai ◆ tudtud titkottitkot tartanitartani 「Ku-
csiga kataikara sin-jódekiru.」 „Megbízok benne,
mert tud titkot tartani.”

kucsigakikanakunarukucsigakikanakunaru ◆ elnémulelnémul ◆ megnémulmegnémul
「Kjófude kucsigakikenakatta.」 „Félelmében
megnémult.”

kucsigakomorukucsigakomoru ◆ lenyelilenyeli aa szavaitszavait
「Kanodzso-va kucsigakomotte, joku kikoenakat-
ta.」 „A nő lenyelte a szavait, alig lehetett érteni.”

kucsigakuszattemokucsigakuszattemo ◆ semmiképpensemmiképpen 「Kono
himicu-va kucsiga kuszattemo iuna!」 „Semmi-
képpen se áruld el ezt a titkot!”

kucsigamagarukucsigamagaru ◆ elhúzzaelhúzza aa szájátszáját ◆ finto-finto-
rogrog 「Kucsiga magatteirujo!」 „Ne fintorogj!”

kucsiganakunarukucsiganakunaru ◆ megkukulmegkukul 「Kucsinaku-
nacscsattano? Aiszacumodekinaivake?」 „Mi az
megkukultál, már köszönni sem tudsz?”

kucsiganekucsigane ◆ csatcsat ◆ foglalatfoglalat ◆ izzófoglalatizzófoglalat
「Nedzsi komi kucsigane」 „csavaros izzófogla-
lat” ◆ kupakkupak ◆ zárzár ◇ bánákucsiganebánákucsigane égőfejégőfej
kucsigaóikucsigaói ◆ sokatsokat beszélbeszél ◆ többettöbbet mondmond aa
kelleténélkelleténél
kucsigaomoikucsigaomoi ◆ nehéznehéz beszélnibeszélni 「Kareno
bjódzsónicuite kataruno-va kucsiga omoi.」 „Ne-
héz beszélnem a betegségéről.”

kucsigaszaketemoivanaikucsigaszaketemoivanai ◆ semmiképpensemmiképpen
semsem árulárul elel 「Kimino himicu-o kucsiga szakete-
mo ivanaijo.」 „Semmiképpen sem árulom el a
titkodat.”

kucsigaszuberukucsigaszuberu ◆ eljáreljár aa szájaszája ◆ elszólelszól ◆

elszóljaelszólja magátmagát 「Kucsigaszubecscsatta.」 „El-
szóltam magam!” ◆ kikotyogkikotyog 「Kucsigaszubet-
te, himicu-o morasita.」 „Kikotyogtam a titkot.”

kucsigaszugirukucsigaszugiru ◆ túltúl messziremesszire megymegy 「Go-
men, kucsiga szugitesimatta.」 „Bocs, túl messzi-
re mentem!”

kucsigaszuppakunaruhodokucsigaszuppakunaruhodo ◆ rongyosrarongyosra be-be-
széliszéli aa szájátszáját 「Kucsiga szuppakunaruhodo
kodomo-o csúisita.」 „Rongyosra beszéltem a
számat, hogy vigyázzon a gyerek.”

kucsigatacukucsigatacu ◆ jóljól érvelérvel 「Kare-va kucsiga ta-
cukara gironni katenai.」 „Jól érvel, nem lehet vi-
tában legyőzni.”

kucsigatassadearukucsigatassadearu ◆ kiforgatjakiforgatja másokmások
szavaitszavait 「Otto-va kucsiga tassadeszu.」 „A fér-
jem mindig kiforgatja a szavaimat.” ◆ legyőzhe-legyőzhe-
tetlentetlen aa vitábanvitában 「Cuma-va kucsiga tassade-
szu.」 „A feleségem legyőzhetetlen a vitában.”

kucsigatassanakucsigatassana ◆ jóljól magyarázmagyaráz 「Kucsiga
tassananode kóronde-va makenai.」 „Jól magya-
ráz, ezért szócsatában sohasem veszít.” ◆ kima-kima-
gyarázzagyarázza magátmagát 「Kare-va kucsidakega tassa-
da.」 „Jól ki tudja magyarázni magát.”

kucsigaumaikucsigaumai ◆ hízelgőhízelgő 「Kare-va kucsiga
umaikara dzsoszei-va szugu damaszareru.」 „Hí-
zelgő szavaival leveszi a lábáról a nőket.” ◆ mé-mé-
zesmázoszesmázos
kucsigauruszaikucsigauruszai ◆ kukacoskukacos 「Kucsiga uruszai
kjaku」 „kukacos ügyfél”

kucsigavaruikucsigavarui ◆ csúnyáncsúnyán beszélbeszél 「Kucsiga
varui hito」 „csúnyán beszélő ember”

kucsigenkakucsigenka ◆ szóváltásszóváltás 「Kucsigenka-va na-
guri aininatta.」 „Tettlegességig fajult a szóvál-
tás.”

kucsigitanaikucsigitanai ◆ mocskosmocskos szájúszájú 「Kucsigitanai
hito」 „mocskos szájú ember”

kucsigitanaikotobakucsigitanaikotoba ◆ csúnya szócsúnya szó
kucsigitanakukucsigitanaku ◆ csúnyáncsúnyán 「Kucsigitanaku no-
nosiru.」 „Csúnyán káromkodik.”
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kucsigomorukucsigomoru ◆ akadozvaakadozva mondmond ◆ elakadelakad
aa szavaszava 「Kanodzso-va kjúni kucsigomotta.」
„Hirtelen elakadt a szava.” ◆ haboghabog ◆ hebeghebeg
「Gomen-naszaito kucsigomorinagara itta.」
„Bocsánat - hebegte.”

kucsigósanakucsigósana ◆ ügyes beszédűügyes beszédű
kucsigotaekucsigotae ◆ feleselésfeleselés ◆ visszabeszélésvisszabeszélés
kucsigotae-okucsigotae-o szuruszuru / kucsigotaeszurukucsigotaeszuru ◆ fe-fe-
lesellesel 「Dzsósini kucsigotaesitara kaikoszaretesi-
matta.」 „Kirúgtak, mert feleseltem a főnököm-
mel.” ◆ visszabeszélvisszabeszél 「Csicsiojani kucsigotae-
o sita.」 „Visszabeszélt az apjának.”

kucsigotaeszurukucsigotaeszuru / kucsigotae-okucsigotae-o szuruszuru ◆ fe-fe-
lesellesel 「Dzsósini kucsigotaesitara kaikoszaretesi-
matta.」 „Kirúgtak, mert feleseltem a főnököm-
mel.” ◆ visszabeszélvisszabeszél 「Csicsiojani kucsigotae-
o sita.」 „Visszabeszélt az apjának.”

kucsigucsinikucsigucsini ◆ egyikegyik aa másikmásik utánután
「Kjakutacsi-va , kucsigucsini onadzsi sóhin-o ta-
nonda.」 „Egyik vásárló a másik után ugyanazt
akarta.” ◆ egyre-másraegyre-másra 「Hitobito-va kucsigu-
csini kansasita.」 „Az emberek egyre-másra há-
lálkodtak.” ◆ együttegyütt 「Hitobito-va kucsigucsini
szakebi goe-o ageta.」 „Az emberek együtt kiáltot-
tak.”

kucsigucsiniiukucsigucsiniiu ◆ rebesgetrebesget
kucsigurumakucsiguruma ◆ mézesmázos beszédmézesmázos beszéd
kucsigurumaninorukucsigurumaninoru ◆ bedőlbedől 「Hokengaisano
kucsigurumani nottesimatta.」 „Bedőltem a biz-
tosítótársaságnak.”

kucsigurumaninoszerukucsigurumaninoszeru ◆ elbolondítelbolondít
「Enzecusa-va min-na-o kucsigurumani nosze-
ta.」 „A szónok elbolondította az embereket a be-
szédével.” ◆ megfűzmegfűz 「Ten-inszan-no kucsiguru-
mani noszerarete dzsibunni hicujónaimono-o kat-
tesimatta.」 „Az eladó megfűzött, hogy vegyek
meg egy olyan árut, amire nincs is szükségem.” ◆

szédítszédít 「Kare-va kanodzso-o kucsigurumanino-
szejótositeiru.」 „Az a fiú szédíti a csajokat.”

kucsiguszekucsigusze ◆ beszédmódbeszédmód ◆ beszédstílusbeszédstílus
◆ kedvenckedvenc szólásszólás ◆ szavajárásaszavajárása 「Kono
kotoba-va bokuno kucsiguszeninatta.」 „Ez a sza-
vam járásává vált.”

kucsiguszenojóniiukucsiguszenojóniiu ◆ gyakrangyakran mondogatmondogat
「Csicsi-va benkjósinaszaito kucsiguszenojóni it-
ta.」 „Apám gyakran mondogatta, hogy tanulnom
kell.”

kucsihabakucsihaba ◆ ajakrésajakrés
kucsihabattaikucsihabattai ◆ nagyképűnagyképű 「Kucsihabattai ii
katadeszukedo bokuno hacumei-va szekaiicside-
szu.」 „Talán nagyképűen hangzik, de az én ta-
lálmányom világelső.” ◆ nagyzolnagyzol
「Kucsihabattaikoto-o mósi agerujódeszuga.」
„Talán nagyzolásnak tűnik...”

kucsihaccsótehaccsókucsihaccsótehaccsó ◆ jóljól beszélbeszél ésés jóljól
cselekszikcselekszik
kucsihaterukucsihateru ◆ elenyészikelenyészik 「Kucsi hateta fu-
rui tera」 „elenyészett öreg templom” ◆ lepusz-lepusz-
tultul 「Szenszóde kucsi hateta macsi」 „háború-
ban lepusztult város”

kucsihatetakucsihateta ◆ csotrogánycsotrogány ◆ lepusztultlepusztult
kucsihenkucsihen ◆ bal oldali száj-gyökbal oldali száj-gyök
kucsihigekucsihige ◆ bajuszbajusz 「Kucsihige-o hajaszuko-
tonisita.」 „Úgy döntöttem, bajuszt növesztek.”

kucsihige-okucsihige-o hajasiteiruhajasiteiru ◆ bajuszosbajuszos
「Odzsiiszan-va kucsihige-o hajasiteita.」 „A
nagyapám bajuszos volt.”

kucsihimokucsihimo ◆ táskazsinórtáskazsinór ◆ zsákmadzagzsákmadzag
「Fukurono kucsihimo-o simeta.」 „Madzaggal
bekötöttem a zsák száját.”

kucsihodonimonaikucsihodonimonai ◆ csakcsak aa szájaszája nagynagy
「Aicu-va kucsihodonimonai jacudakara kantan-
ni makaszeru.」 „Annak a pasasnak csak a szája
nagy, könnyen meg tudod verni.”

kucsiikucsii ◆ meg van tömve a hasameg van tömve a hasa
kucsiirekucsiire ◆ közbenjárásközbenjárás ◆ közvetítésközvetítés
kucsiirejakucsiireja ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
kucsijakamasiikucsijakamasii ◆ akadékosakadékos 「Kucsijakamasii
dzsósi」 „akadékos főnök” ◆ zsémbeszsémbes 「Kucsi-
jakamasii cuma」 „zsémbes feleség”

kucsijakuszokukucsijakuszoku ◆ szószó 「Kucsijakuszoku-o tori
kesita.」 „Visszavonta a szavát.” ◆ szóbeliszóbeli ígé-ígé-
retret
kucsijakuszokuszurukucsijakuszokuszuru ◆ szavátszavát adjaadja
「Okane-o kaeszuto kucsijakuszokusita.」 „Sza-
vamat adtam, hogy visszafizetem a kölcsönt.”

kucsijogosikucsijogosi ◆ harapásnyiharapásnyi ételétel ◇ okucsijo-okucsijo-
gosigosi szerényszerény ételétel 「Hon-no okucsijogoside-
szuga.」 „Fogadja el ezt a szerény ételt!”

kucsijoriszakinitegaderukucsijoriszakinitegaderu ◆ előbbelőbb cselek-cselek-
szik, aztán gondolkozikszik, aztán gondolkozik
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kucsikaramorerukucsikaramoreru ◆ kiszaladkiszalad aa szájánszáján 「Ka-
reno kucsikara noroiga moreta.」 „Kiszaladt a
száján az átok.”

kucsikaraszakiniumarerukucsikaraszakiniumareru ◆ nagyszájúnaknagyszájúnak
születikszületik
kucsikazukucsikazu ◆ beszédességbeszédesség 「Kucsikazuno ói
hito」 „beszédes ember” ◆ eltartottakeltartottak számaszáma
◆ emberekemberek számaszáma ◇ kucsikazunoóikucsikazunoói beszé-beszé-
desdes 「Kucsikazuno ói hito」 „beszédes ember” ◇

kucsikazunoszukunaikucsikazunoszukunai szűkszavúszűkszavú 「Kucsika-
zuno szukunai hito」 „szűkszavú ember”

kucsikazunoóikucsikazunoói ◆ beszédesbeszédes 「Kucsikazuno ói
hito」 „beszédes ember” ◆ terjengősterjengős
kucsikazunoszukunaikucsikazunoszukunai ◆ szófukarszófukar ◆ szűk-szűk-
szavúszavú 「Kucsikazuno szukunai hito」 „szűksza-
vú ember”

kucsikikucsiki ◆ korhadt fakorhadt fa
kucsikikikucsikiki ◆ közbenjárásközbenjárás ◆ közbenjáróközbenjáró ◆

protekcióprotekció
kucsikirikucsikiri ◆ kezdetkezdet
kucsikirinikucsikirini ◆ utánután 「Kareno iken-o kucsikirini
iron-na anga tobi dasita.」 „A véleménye után sok
javaslat került elő.”

kucsikiri-okucsikiri-o szuruszuru ◆ megtörimegtöri aa csendetcsendet
「Hanasino kucsikiri-o sita.」 „Beszédével meg-
törte a csendet.”

kucsiki-vakucsiki-va hasira-nihasira-ni naranunaranu ◆ kutyábólkutyából nemnem
lesz szalonnalesz szalonna
kucsikomikucsikomi ◆ szóbeszédszóbeszéd
kucsikomidekucsikomide ◆ szájról-szájraszájról-szájra 「Njúzu-va ku-
csikomide hirogatta.」 „A hír szájról szájra ter-
jedt.”

kucsikomikókokukucsikomikókoku ◆ előszóval reklámozáselőszóval reklámozás
kucsikomiszaitokucsikomiszaito ◆ véleményeketvéleményeket gyűjtőgyűjtő
weboldalweboldal
kucsikotobakucsikotoba ◆ beszélt nyelvbeszélt nyelv
kucsikukucsiku ◆ elűzéselűzés ◆ kiszorításkiszorítás
kucsikukankucsikukan ◆ rombolóromboló
kucsikurakucsikura ◆ kutikulakutikula
kucsikurakakucsikuraka ◆ kutikulaképződéskutikulaképződés
kucsikuszurukucsikuszuru ◆ elűzelűz 「Teki-o rjóikikara kucsi-
kusita.」 „Elűztük az ellenséget a területről.” ◆

kiszorítkiszorít 「Akka-va rjóka-o kucsikuszuru.」 „A
rossz pénz kiszorítja a jót.” ◆ kiűzkiűz 「Dóbucu-o

morikara kucsikusita.」 „Az állatokat kiűzték az
erdőből.”

kucsimanekucsimane ◆ beszédbeszéd utánzásautánzása 「Kare-va ku-
csimanegaumai.」 „Jól tudja utánozni mások be-
szédét.”

kucsimaneszurukucsimaneszuru ◆ utánozzautánozza aa beszédétbeszédét
「Fuzakete susóno kucsimane-o sita.」 „Tréfából
utánoztam a miniszterelnök beszédét.”

kucsimohaccsótemohaccsókucsimohaccsótemohaccsó ◆ jóljól beszélbeszél ésés
jól cselekszikjól cselekszik
kucsimotokucsimoto ◆ bejáratbejárat környékekörnyéke ◆ szájszáj 「Ko-
no haijú-va kucsimotoni simariganai kao-o sitei-
ru.」 „Ennek a színésznek állandóan nyitva van
a szája.” ◆ szájszáj környékekörnyéke 「Vain-no binno
kucsimoto-o fuita.」 „Megtöröltem a borosüveg
szájának környékét.”

kucsimotogajurumukucsimotogajurumu ◆ elmosolyodikelmosolyodik
「Kavaiineko-o mite kucsimotoga jurunda.」 „A
kiscica láttán elmosolyodott.”

kucsinkucsin ◆ kutinkutin
kucsinaosikucsinaosi ◆ ízváltásízváltás 「Jakinikuno kucsinao-
sini nasi-o tabeta.」 „Ízváltásként ettem egy kör-
tét a grillezett húsra.”

kucsinarasikucsinarasi ◆ beszédtréningbeszédtréning 「Kucsinarasini
kotoba-o dzsukkaikuri kaesita.」 „Beszédtréning
gyanánt tízszer elismételtem a szót.” ◆ ízhezízhez
szoktatásszoktatás
kucsinarasi-okucsinarasi-o szuruszuru ◆ gyakoroljagyakorolja aa beszé-beszé-
detdet 「Gaikokugono kucsinarasi-o sita.」 „Gya-
koroltam az idegen nyelvű beszédet.”

kucsinasikucsinasi ◆ gardéniavirággardéniavirág
kucsiniaukucsiniau ◆ ízlikízlik 「Kono rjóri-va kucsini ava-
nai.」 „Ez az étel nem ízlik.”

kucsinidaszukucsinidaszu ◆ kiejtikiejti aa szájánszáján 「Kon-na
kotoba-o kucsini daszanaide!」 „Ezt ki ne ejtsd a
szádon!” ◆ mondmond
kucsiniderukucsinideru ◆ beszélnek rólabeszélnek róla
kucsinifuta-okucsinifuta-o szuruszuru ◆ lakatotlakatot tesztesz aa szá-szá-
járajára 「Kucsini futa-o siteoke!」 „Tegyél lakatot a
szádra!”

kucsinihakobukucsinihakobu ◆ szájábaszájába tesztesz 「Kare-va
hitokirenopan-o kucsini hakonda.」 „A szájába
tett egy kenyeret.”
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kucsinimakaszerukucsinimakaszeru ◆ összehordösszehord 「Kucsini
makaszeteiroirona varugucsi-o iu.」 „Mindenféle
mocskolódást összehord.”

kucsininoborukucsininoboru ◆ beszélnekbeszélnek rólaróla ◆ szájáraszájára
veszvesz 「Kono kotoba-va ókuno hitono kucsini no-
botta.」 „Sokan vették a szájukra ezt a szót.”

kucsiniszurukucsiniszuru ◆ eszikeszik 「Icukakannanimo ku-
csinisiteinai.」 „Öt napja nem ettem.” ◆ kimondkimond
「Aino kotoba-o kucsinisita.」 „Kimondta, hogy
szereti.” ◆ szájábaszájába veszvesz 「Szakuranbo-o ku-
csinisita.」 „A számba vettem a cseresznyét.”

kucsinito-okucsinito-o taterutateru ◆ lakatotlakatot tesztesz aa szájá-szájá-
rara 「Hitono kucsini toha taterarezu.」 „Nem le-
het lakatot tenni az emberek szájára.”

kucsinkakucsinka ◆ kutinizációkutinizáció
kucsinocsiiszaikucsinocsiiszai ◆ picipici szájúszájú 「Kucsino csi-
iszai dzsoszei」 „pici szájú nő”

kucsinóekucsinóe ◆ szájpadlásszájpadlás 「Tomatono kavaga
kucsino uenikuccuitesimatta.」 „Hozzáragadt a
szájpadlásomhoz a paradicsom héja.”

kucsinohakucsinoha ◆ pletykapletyka
kucsinohaninoborukucsinohaninoboru ◆ közszájon forogközszájon forog
kucsinonakaniirerukucsinonakaniireru ◆ bekapbekap 「Kodomo-va
jubi-o kucsini ireta.」 „A kisgyerek bekapta az uj-
ját.”

kucsi-okucsi-o akeruakeru ◆ kinyitkinyit 「Binno kucsi-o ake-
ta.」 „Kinyitottam az üveget.” ◆ kitátjakitátja aa szá-szá-
játját 「Kucsi-o aketa.」 „Kitátottam a számat.”

kucsi-o anguritoakerukucsi-o anguritoakeru ◆ eltátja a szájáteltátja a száját
kucsi-okucsi-o avaszeruavaszeru ◆ igazodikigazodik 「Tomodacsini
kucsi-o avaszeta.」 „Igazodtam ahhoz, amit a ba-
rátom mondott.” ◆ összebeszélösszebeszél 「Uszogaba-
renaijóni karera-va kucsi-o avaszeta.」 „Összebe-
széltek, nehogy kiderüljön a hazugság.”

kucsi-okucsi-o cubomerucubomeru ◆ ajkátajkát biggyesztibiggyeszti ◆

csücsörítcsücsörít 「Kucsibue-o fukitai hitonojóni,
kucsi-o cubometa.」 „Csücsörített, mint aki fü-
tyülni akar.”

kucsi-okucsi-o cucusimucucusimu ◆ megválogatjamegválogatja aa szava-szava-
itit ◆ vigyáz a nyelvérevigyáz a nyelvére
kucsi-okucsi-o cugumucugumu ◆ elnémulelnémul 「Aite-va
tocuzenkucsi-o cugunda.」 „A beszélgetőpartne-
rem hirtelen elnémult.”

kucsi-okucsi-o cuitederucuitederu ◆ kitörkitör belőlebelőle 「Monkuno
kotobaga kucsi-o cuite deta.」 „Kitört belőle a pa-
nasz.”

kucsi-okucsi-o cukerucukeru ◆ beleeszikbeleeszik 「Kucsi-o cuke-
tenainode tabeteiijo.」 „Nem ettem bele, nyugod-
tan megeheted!” ◆ beleiszikbeleiszik 「Kucsi-o cukete-
nainode nondeiijo.」 „Nem ittam bele, nyugodtan
megihatod!” ◆ megkóstolmegkóstol 「Szúpuni kucsi-o cu-
keta.」 „Megkóstoltam a levest.”

kucsi-o cukidaszukucsi-o cukidaszu ◆ csücsörítcsücsörít ◆ pukkadpukkad
kucsi-okucsi-o daszudaszu ◆ beleszólbeleszól 「Muszumeno
dzsinszeini kucsi-o dasita.」 „Beleszóltam a lá-
nyom életébe.” ◆ közbeszólközbeszól 「Szaisoha damat-
teitaga tocsúde kucsi-o dasita.」 „Először hallgat-
tam, de aztán közbeszóltam.” ◆ megszólalmegszólal
「Imamade damatteita karega kucsi-o dasita.」
„Eddig hallgatott, de most megszólalt.” ◇

tojakakukucsi-otojakakukucsi-o daszudaszu beleszólbeleszól 「Tojakaku
kucsi-o daszuna!」 „Ne szólj bele!”

kucsi-okucsi-o fúdzsirufúdzsiru ◆ elhallgattatelhallgattat 「Hitoni
moraszunato aiteno kucsi-o fúdzsita.」 „Elhall-
gattatta, nehogy kiszivárogtasson valamit.”

kucsi-okucsi-o fukuramaszeteokorufukuramaszeteokoru ◆ pukkadpukkad
「Kodomo-va csoko-o moraenakattanode kucsi-o
fukuramaszete okotta.」 „A gyerek pukkad, mert
nem kapta meg a csokit.”

kucsi-okucsi-o haszamuhaszamu ◆ belebeszélbelebeszél ◆ beleszólbeleszól
「Hitorino bugaisaga kaivani kucsi-o haszanda.」
„Egy kívülálló is beleszólt a beszélgetésbe.” ◆

közbeszólközbeszól 「Kucsi-o haszamanaide!」 „Ne szólj
közbe!” ◆ közbevágközbevág 「Tocuzenkucsi-o haszan-
da.」 „Hirtelen közbevágott.”

kucsi-o haszamukotokucsi-o haszamukoto ◆ közbeszólásközbeszólás
kucsi-okucsi-o henodzsinimageruhenodzsinimageru ◆ elkámpicsoro-elkámpicsoro-
dikdik 「Kucsi-o heno dzsini magete naki dasita.」
„Elkámpicsorodva sírni kezdett.”

kucsi-okucsi-o hirakuhiraku ◆ beszélnibeszélni kezdkezd ◆ kinyitjakinyitja aa
szájátszáját
kucsi-o irerukucsi-o ireru ◆ beleszólbeleszól
kucsi-okucsi-o kikenakuszurukikenakuszuru ◆ elnémítelnémít 「Amarino
kovaszade kucsiga kikenakunatta.」 „Az erős féle-
lem elnémította.”

kucsi-okucsi-o kikukiku ◆ beszélbeszél 「Ano hito-va amari
kucsi-o kikanaine.」 „Keveset beszél.” ◆ eljáreljár
「Karenotameni kucsi-o kiita.」 „Eljártam az ér-
dekében.” ◆ közbenjárközbenjár 「Ano hitonotameni
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kucsi-o kiiteagemasó.」 „Közbenjárok majd az ér-
dekében.”

kucsi-okucsi-o kirukiru ◆ beszélnibeszélni kezdkezd 「Karega kucsi-
o kitta.」 „Ő kezdett beszélni.”

kucsi-okucsi-o kivametehomerukivametehomeru ◆ egekigegekig dicsérdicsér
「Hjóronka-va kareno szakuhin-o kucsi-o kiva-
mete hometa.」 „A kritikus egekig dicsérte az al-
kotását.”

kucsiomonakucsiomona ◆ megválogatjamegválogatja aa szavaitszavait ◆

szűkszavúszűkszavú
kucsi-okucsi-o muszubumuszubu ◆ összezárjaösszezárja aa szájátszáját
「Kare-va kataku kucsi-o muszunda.」 „Szorosan
összezárta a száját.”

kucsi-okucsi-o nuguunuguu ◆ játsszajátssza azaz ártatlantártatlant ◆

megtörli a szájátmegtörli a száját
kucsi-okucsi-o nukunuku ◆ csapracsapra verver 「Vain-no taruno
kucsi-o nuita.」 „Csapra vertem a boroshordót.”

kucsi-okucsi-o pakupakuszaszerupakupakuszaszeru ◆ tátogtátog 「Koi-va
kucsi-o pakupakuszaszeta.」 „A ponty tátogott.”

kucsi-okucsi-o pakupakuszurupakupakuszuru ◆ hápoghápog 「Kare-va
ijana sicumonni kotaerarenakutetada kucsi-o pa-
kupakusitesiteita.」 „A kellemetlen kérdésre nem
tudott válaszolni, csak hápogott.”

kucsi-okucsi-o pokantoaketepokantoakete ◆ szájtátvaszájtátva 「Kucsi-
o pokanto akete tedzsinasi-o miteita.」 „Szájtátva
bámulták a bűvészt.”

kucsiosiikucsiosii ◆ sajnálatossajnálatos
kucsiosiku omoukucsiosiku omou ◆ sajnálsajnál
kucsi-okucsi-o simerusimeru ◆ becsukjabecsukja aa szájátszáját
「Kucsi-o simeta.」 „Becsuktam a számat.” ◆ le-le-
zárzár 「Binno kucsi-o simeta.」 „Lezártam az üve-
get.”

kucsi-okucsi-o szasihaszamuszasihaszamu ◆ közbeszólközbeszól 「Fuini
kucsi-o szasi haszanda.」 „Váratlanul közbeszólt.”

kucsi-okucsi-o szoeruszoeru ◆ hozzáfűzhozzáfűz 「Kareno hacug-
enni kucsi-o szoeta.」 „Hozzáfűztem valamit a ki-
jelentéséhez.”

kucsi-okucsi-o szoroeruszoroeru ◆ ugyanaztugyanazt mondmond 「Kjaku-
va kucsi-o szoroete monku-o itta.」 „Az ügyfelek
ugyanarról panaszkodtak.”

kucsi-o szoroetekucsi-o szoroete ◆ egyhangúlagegyhangúlag
kucsi-okucsi-o szuberaszeruszuberaszeru ◆ eljáreljár aa szájaszája
「Kucsi-o szuberaszete himicu-o barasitesimat-
ta.」 „Eljárt a szám, kikotyogtam a titkot.” ◆ ki-ki-

csúszikcsúszik aa szájánszáján 「Futotteiruto kucsi-o szube-
raszete itta.」 „Kicsúszott a számon, hogy kövér.”

kucsi-okucsi-o szuruszuru ◆ bedugaszolbedugaszol 「Binni kucsi-o
sita.」 „Bedugaszoltam az üveget.”

kucsi-o szuukucsi-o szuu ◆ csókolózikcsókolózik ◆ szájon csókolszájon csókol
kucsi-okucsi-o togaraszerutogaraszeru ◆ biggyesztibiggyeszti azaz szá-szá-
játját ◆ csücsörítcsücsörít
kucsi-okucsi-o togaraszutogaraszu ◆ csücsörítcsücsörít 「Kanodzso-
va okotte kucsi-o togarasita.」 „Mérgesen csücsö-
rített.”

kucsi-okucsi-o tozaszutozaszu ◆ nemnem beszélbeszél 「Kare-va szo-
no kenni kansite kucsi-o tozasita.」 „Nem beszélt
az ügyről.”

kucsi-okucsi-o varaszeruvaraszeru ◆ megdolgozmegdolgoz 「Gómonde
kucsi-o varaszejótosita.」 „Kínzással próbálták
megdolgozni.” ◆ szólásraszólásra bírbír 「Keiszacu-va
han-ninno kucsi-o varaszeta.」 „A rendőrség a
tettest szólásra bírta.”

kucsi-okucsi-o varuvaru ◆ megtörikmegtörik 「Jógisa-va kucsi-o
vatta.」 „A vádlott megtört.” ◆ szólásraszólásra szán-szán-
jaja magátmagát ◇ kucsi-okucsi-o varaszeruvaraszeru szólásraszólásra bírbír
「Keiszacu-va han-ninno kucsi-o varaszeta.」 „A
rendőrség a tettest szólásra bírta.”

kucsirukucsiru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Kareno namae-
va kucsirukotoganai.」 „Nem fog feledésbe me-
rülni a neve.” ◆ korhadkorhad 「Kiga kucsitesimatta.」
„A fa korhadt volt.” ◆ lepusztullepusztul 「Kucsita has-
iga tanini ocsita.」 „A lepusztult híd a völgybe
esett.” ◆ pusztulpusztul 「Kono macsi-va kucsiteiru.」
„Ez a város pusztulófélben van.” ◆ rohadrohad 「Kon-
na mudzsintóde kucsiruno-va ijada.」 „Nem aka-
rok itt rohadni ezen a lakatlan szigeten!”

kucsiszabisiikucsiszabisii ◆ ehetnékeehetnéke vanvan ◆ unalmábanunalmában
fogyasztfogyaszt 「Kucsiszabisikutecui okasi-o tabe
szugitesimatta.」 „Unalmamban túl sok süte-
ményt ettem.”

kucsiszaganaikucsiszaganai ◆ pletykáspletykás ◆ rossznyelvűrossznyelvű
「Kucsiszaganai kindzsono hitobito」 „rossznyel-
vű szomszédok”

kucsiszakeon-nakucsiszakeon-na ◆ füligszáj nőfüligszáj nő
kucsiszakidakekucsiszakidake ◆ látszatlátszat kedvéértkedvéért 「Ku-
csiszakidakeno oszedzsi-o itta.」 „A látszat kedvé-
ért megdicsértem.”

kucsiszakidakedekucsiszakidakede ◆ foghegyrőlfoghegyről
「Szeidzsika-va kucsiszakidakede kotaeta.」 „A
politikus foghegyről válaszolt.”
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kucsiszakidakenokucsiszakidakeno ◆ foghegyrőlfoghegyről jövőjövő 「Ku-
csiszakidakeno kotoba-o nokosita.」 „Foghegyről
jövő megjegyzést tett.” ◆ üresüres 「Kucsiszakida-
keno jakuszoku」 „üres ígéret”

kucsiszakikainjúkucsiszakikainjú ◆ szóbeliszóbeli intervencióintervenció ◆

verbális intervencióverbális intervenció
kucsiszakimadenidekakarukucsiszakimadenidekakaru ◆ majdnemmajdnem ki-ki-
mondmond 「Kucsiszakimadeni dekakattaga tome-
ta.」 „Majdnem kimondtam, de meggondoltam
magam.”

kucsitakucsita ◆ korhadtkorhadt
kucsitoharagacsigaukucsitoharagacsigau ◆ mástmást mondmond ésés mástmást
gondolgondol
kucsitorikucsitori ◆ lógondozólógondozó ◆ lóló vezetésevezetése ◆ mel-mel-
lékfogáslékfogás ◆ teasüteményteasütemény
kucsitorigasikucsitorigasi ◆ teasüteményteasütemény
kucsitorizakanakucsitorizakana ◆ mellékfogásmellékfogás
kucsiucusikucsiucusi ◆ szájbólszájból átadásátadás ◆ szájbólszájból
etetésetetés ◆ szóban átadásszóban átadás
kucsiucusikucsiucusi ◆ szajkózásszajkózás
kucsiucusikokjúhókucsiucusikokjúhó ◆ szájbólszájból szájbaszájba léle-léle-
geztetésgeztetés
kucsiucusi-o szurukucsiucusi-o szuru ◆ szájból etetszájból etet
kucsiurakucsiura ◆ elejtettelejtett szavakszavak 「Kareno kucsi-
urakara sindzsicuga vakatta.」 „Az elejtett szavai-
ból tudtam, mi az igazság.” ◆ hátsó gondolathátsó gondolat
kucsiurakucsiura ◆ szavakból jóslásszavakból jóslás
kucsiura-okucsiura-o avaszeruavaszeru ◆ megállapodikmegállapodik 「Han-
nintacsi-va kucsiura-o avaszeta.」 „A tettesek
megállapodtak, hogy mit mondjanak.”

kucsiura-okucsiura-o avaszeruavaszeru ◆ összebeszélösszebeszél 「To-
modacsito kucsiura-o avaszete kanodzsoni uszo-o
kakusita.」 „Összebeszélt a barátjával, hogy eltit-
kolja a felesége elől a hazugságot.”

kucsiuruszaikucsiuruszai ◆ zsémbeszsémbes 「Cuma-va kucsiuru-
szai.」 „A feleségem zsémbes.”

kucsivakucsiva ◆ szájkosárszájkosár 「Kucsiva-o siteitara inu-
va kami cukanakattadaróni.」 „Ha lett volna a ku-
tyán szájkosár, nem tudta volna megharapni.”

kucsi-vakucsi-va vazavai-novazavai-no motomoto ◆ szavakkalszavakkal so-so-
kat árthatunkkat árthatunk
kucsizavarikucsizavari ◆ jójó textúratextúra 「Kucsizavarinojoi
okasi」 „textúrájú sütemény” ◆ lágyságlágyság 「Ku-
csizavarinojoicsokoréto」 „lágy csoki”

kucsizoekucsizoe ◆ beajánlásbeajánlás ◆ tanácstanács
kucsizoe-okucsizoe-o szuruszuru ◆ szólszól azaz érdekébenérdekében 「To-
modacsigakono kaisani hairutameni kucsizoe-o
sita.」 „Szóltam a barátom érdekében, hogy felve-
gyék a céghez.”

kucsizukekucsizuke ◆ csókcsók
kucsizuke-okucsizuke-o szuruszuru ◆ csókolcsókol ◆ megcsókolmegcsókol
「Otoko-va on-nani kucsizuke-o sita.」 „A férfi
megcsókolta a nőt.” ◆ szájon csókolszájon csókol
kucsizuszamukucsizuszamu ◆ dúdoldúdol 「Mukasino kjoku-o
kucsizuszanda.」 „Egy régi dalt dúdoltam.” ◆ du-du-
dorászikdorászik 「Uta-o kucsizuszanda.」 „Egy éneket
dudorászott.” ◆ elmormolelmormol 「Suno inori-o kucsi-
zuszanda.」 „Elmormolta a Miatyánkot.” ◆ mor-mor-
molmol 「Si-o kucsizuszanda.」 „Mormolta a verset.”

kucsizutaekucsizutae ◆ szájhagyományszájhagyomány ◆ szájrólszájról
szájra terjedésszájra terjedés ◆ szóban átadásszóban átadás
kucsizutaenikucsizutaeni ◆ szájrólszájról szájraszájra 「Uvasza-va
kucsizutaeni hiromatta.」 „A pletyka szájról száj-
ra terjedt.”

kucsizutekucsizute ◆ szájrólszájról szájraszájra terjedésterjedés ◆ szó-szó-
ban átadásban átadás
kucsókucsó ◆ kerületi polgármesterkerületi polgármester
kucsókucsó ◆ hanghordozáshanghordozás 「Kanodzso-va kanasi-
gena kucsóde hanasi madzsimeta.」 „A nő szo-
morkás hanghordozással kezdett beszélni.” ◆

hangnemhangnem 「Ten-in-va okanemocsidearukoto-o
sitte kucsó-o kaeta.」 „Amikor az eladó megtudta,
hogy van pénzem, hangnemet váltott.” ◆ hang-hang-
vételvétel 「Kibisii kucsó」 „szigorú hangvétel” ◇

meireikucsómeireikucsó parancsolóparancsoló hangnemhangnem 「Meirei-
kucsóde hanaszu.」 „Parancsoló hangnemben be-
szél.”

kúcsókúcsó ◆ klimatizálásklimatizálás ◆ légkondicionáláslégkondicionálás
kúcsókúcsó ◆ éhbéléhbél
kúcsókógakukúcsókógaku ◆ klímatechnikaklímatechnika
kucsónojoikucsónojoi ◆ kellemeskellemes hangvételűhangvételű 「Kucsó-
no joi ten-in」 „kellemes hangvételű eladó”

kucsónovaruikucsónovarui ◆ kellemetlenkellemetlen hangvételűhangvételű
「Kucsóno varui, sicureina jacu」 „kellemetlen
hangvételű, sértegető fickó”

kúcsószecubikúcsószecubi ◆ klímaberendezésklímaberendezés
kúcsúkúcsú ◆ légilégi ◆ levegőlevegő 「Kore-va kúcsúkara
totta sasindeszu.」 „Ezt a képet a levegőből készí-
tették.”
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kúcsúbunkaiszurukúcsúbunkaiszuru ◆ elvérzikelvérzik 「Keikaku-va
kúcsúbunkaisita.」 „A projekt elvérzett.” ◆ le-le-
vegőbenvegőben darabokradarabokra hullikhullik 「Bakuhacunijori
kitai-va kúcsúbunkaisita.」 „A robbanás követ-
keztében a repülőgép a levegőben darabokra hul-
lott.”

kúcsúburankokúcsúburanko ◆ körhintakörhinta 「Kúcsúburanko-va
hajaku mavarunicurete takaku tonda.」 „A kör-
hinta minél gyorsabban forgott, annál magasabb-
ra szállt.” ◆ lengőtrapézlengőtrapéz ◆ trapéztrapéz
kúcsúdekúcsúde ◆ levegőbenlevegőben 「Roketto-va kúcsúde
bakuhacusita.」 „A rakéta felrobbant a levegő-
ben.” ◆ reptébenreptében 「Kúcsúno hae-o cukamae-
ta.」 „Reptében elkaptam a legyet.” ◆ röptébenröptében
「Kúcsúdehae-o cukamaeta.」 „Röptében elkap-
tam a legyet.”

kúcsúfujókúcsúfujó ◆ levitációlevitáció
kúcsúfujúkúcsúfujú ◆ levitációlevitáció
kúcsúgjoraikúcsúgjorai ◆ légi torpedólégi torpedó
kúcsúhódenkúcsúhóden ◆ légköri kisüléslégköri kisülés
kucsújakukucsújaku ◆ féregirtóféregirtó ◆ féregűzőféregűző
kúcsújuszókúcsújuszó ◆ légilégi szállításszállítás ◆ légilégi szállít-szállít-
mányozásmányozás
kúcsúkjokugeikúcsúkjokugei ◆ légtornászmutatványlégtornászmutatvány
kúcsúkjújukúcsúkjúju ◆ légi utántöltéslégi utántöltés
kúcsúkjújukikúcsúkjújuki ◆ légi utántöltő repülőgéplégi utántöltő repülőgép
kúcsúnikúcsúni ◆ levegőbenlevegőben 「Vatabokori-va kúcsúni
tadajotteita.」 „A pihe a levegőben úszott.”

kúcsúnirókakku-okúcsúnirókakku-o kizukukizuku ◆ légvárakatlégvárakat építépít

kúcsúrókakukúcsúrókaku ◆ légvárlégvár
kúcsúsasinkúcsúsasin ◆ légilégi felvételfelvétel ◆ légifényképlégifénykép ◆

légifotólégifotó
kúcsúszanpukúcsúszanpu ◆ légilégi permetezéspermetezés 「Nójakuno
kúcsúszanpu」 „növényvédő szerek légi permete-
zése”

kúcsúszenkúcsúszen ◆ légi ütközetlégi ütközet
kúcsúteienkúcsúteien ◆ függőkertfüggőkert
kúcsúteiszacukúcsúteiszacu ◆ légi felderítéslégi felderítés
kucsúzaikucsúzai ◆ féregirtóféregirtó ◆ féregűzőféregűző
kudakuda ◆ csőcső ◇ kuda-okuda-o makumaku locsoglocsog 「Joppa-
ratte kuda-o maita.」 „Részegen locsogott.”

kudakerukudakeru ◆ darabokradarabokra töriktörik 「Csavanga ku-
daketa.」 „A csésze darabokra tört.” ◆ feloldó-feloldó-
dikdik 「Kasikomatta fun-ikiga kudaketa.」 „A fe-
szélyezett hangulat feloldódott.” ◆ lelohadlelohad 「Ke-
cuiga kudaketa.」 „Lelohadt bennem az eltökélt-
ség.” ◆ megtörikmegtörik 「Namiga ivani atatte kudake-
ta.」 „A hullámok megtörtek a sziklákon.” ◆ ri-ri-
pityárapityára töriktörik 「Oszara-va konagonani kudake-
ta.」 „A tányér ripityára tört.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik
「Szensunoorinpikkuno sucudzsóno jumega ku-
daketa.」 „A sportoló olimpiai szereplésének ál-
ma szertefoszlott.” ◆ szétzúzódikszétzúzódik 「Isiga ku-
daketa.」 „A kő szétzúzódott.” ◇ atattekuda-atattekuda-
kerukeru szerencsétszerencsét próbálpróbál 「Murikamo sirena-
ikedo atatte kudakeru.」 „Lehet, hogy nem sike-
rül, de szerencsét próbálok.” ◇ atattekudakeroatattekudakero
próbapróba szerencseszerencse ◇ kudaketakudaketa lezserlezser 「Ku-
daketa hanasi kata」 „lezser beszédmód” ◇ ku-ku-
daketadaketa egyszerűegyszerű 「Kudaketa szecumei」 „egy-
szerű magyarázat” ◇ kosigakudakerukosigakudakeru össze-össze-
roskadroskad ◇ kosigakudakerukosigakudakeru elájulelájul 「Kakaku-o
mite kosiga kudaketa.」 „Elájultam az árától.”

kudaketakudaketa ◆ egyszerűegyszerű 「Kudaketa szecumei」
„egyszerű magyarázat” ◆ hétköznapihétköznapi 「Szono
riron-o kudaketa hjógende szecumeisita.」 „Hét-
köznapi nyelven magyarázta el az elméletet.” ◆

lezserlezser 「Kudaketa hanasi kata」 „lezser beszéd-
mód”

kudakukudaku ◆ egyszerűvéegyszerűvé tesztesz 「Muzukasii
hanasi-o kudaite szecumeisita.」 „Egyszerűen el-
magyaráztam a bonyolult történetet.” ◆ elveszelvesz
「Kegaga szensunomedaru-e no kibó-o kuda-
ita.」 „A sérülés elvette a sportoló reményét a győ-
zelemre.” ◆ feltörfeltör 「Curuhasidekonkurítono
micsi-o kudaita.」 „Csákánnyal feltörte a beton-
utat.” ◆ széttörszéttör 「Isi-o kudaita.」 „Széttörte a
követ.” ◆ szétzúzszétzúz 「Renga-o kudaita.」 „Szét-
zúztam a téglát.” ◆ törtör 「Kuszuri-o konagonani
kudaita.」 „Porrá törte a gyógyszert.” ◆ tördeltördel
「Kurímuno uenikukkí-o kudaita.」 „Kekszet tör-
deltem a krémre.” ◆ zúzzúz 「Iva-o kudaku.」
„Sziklát zúz.” ◇ ucsikudakuucsikudaku meghiúsítmeghiúsít 「Bjóki-
va kareno jume-o ucsi kudaita.」 „A betegség
meghiúsította az álmát.” ◇ ucsikudakuucsikudaku össze-össze-
törtör 「Isi-o ucsi kudaita.」 „Összetörtem a követ.”
◇ kantan-okantan-o kudakukudaku töritöri aa fejétfejét 「Kaszecuno
ronsóni kantan-o kudaita.」 „Törtem a fejem, ho-
gyan bizonyíthatnám a feltételezésemet.” ◇

kokoro-okokoro-o kudakukudaku fáradozikfáradozik 「Ii szakubun-o
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cukurukotoni kokoro-o kudaita.」 „Azon fáradoz-
tam, hogy jó fogalmazást írjak.” ◇ konagona-konagona-
nikudakunikudaku apróapró darabokradarabokra törtör 「Iva-o konag-
onani kudaita.」 „Apró darabokra törtem a szik-
lát.” ◇ mi-omi-o kudakukudaku töritöri magátmagát 「Kazokuno-
tameni mi-o kudaite hataraku.」 „Töri magát a
munkával a családjáért.”

kudakudasikukudakudasiku ◆ fárasztóanfárasztóan 「Kare-va kuda-
kudasiku hanaszu.」 „Fárasztóan beszél.”

kudamogarikudamogari ◆ gyümölcsszedésgyümölcsszedés
kudamogari-o szurukudamogari-o szuru ◆ gyümölcsöt szedgyümölcsöt szed
kudamomokukudamomoku ◆ tömlősöktömlősök
kudamonokudamono ◆ gyümölcsgyümölcs 「Ringo-va kudamo-
nodeszu.」 „Az alma gyümölcs.”

kudamonogaminoranaikudamonogaminoranai ◆ gyümölcstelengyümölcstelen
kudamonojakudamonoja ◆ gyümölcsárusgyümölcsárus ◆ gyümölcs-gyümölcs-
boltbolt
kudamononokavakudamononokava ◆ gyümölcshéjgyümölcshéj
kudamonononaifukudamonononaifu ◆ gyümölcsszeletelőgyümölcsszeletelő késkés
◆ gyümölcsvágó késgyümölcsvágó kés
kudamonononikukudamonononiku ◆ gyümölcs húsagyümölcs húsa
kudamononoszeiszanrjókudamononoszeiszanrjó ◆ gyümölcstermésgyümölcstermés

kudan-nokudan-no ◆ említettemlített 「Kudan-no dzsiken」
„említett eset” ◆ kérdéseskérdéses 「Kudan-no otoko」
„kérdéses férfi”

kuda-okuda-o makumaku ◆ locsoglocsog 「Jopparatte kuda-o
maita.」 „Részegen locsogott.”

kudarakudara ◆ PekcsePekcse
kudaranaikudaranai ◆ alantasalantas 「Tenkószei-o
idzsimerukoto-va szeitotacsino kudaranai aszobi-
ninatta.」 „A diákok örökösen piszkáltak új társu-
kat, ez nyújtott alantas szórakozást nekik.” ◆ ér-ér-
téktelentéktelen 「Kudaranai sószecu」 „értéktelen re-
gény” ◆ hitványhitvány 「Kudaranai eiga」 „hitvány
film” ◆ komolytalankomolytalan 「Kudaranaikotode ken-
kasita.」 „Komolytalan dolgon veszekedtek.” ◆

meghaladmeghalad 「Sisaha szen-nin-o kudaranai.」 „A
halottak száma meghaladja az ezret.” ◆ silánysilány
「Kudaranaikotobakarini okane-o cukau.」 „Csu-
pa silány dolgokat vesz.” ◆ sületlensületlen 「Kudara-
nai dzsódan-o itta.」 „Sületlen viccet mondott.”

kudaranaidzsókukudaranaidzsóku ◆ faviccfavicc

kudaranaikaigikudaranaikaigi ◆ kupaktanácskupaktanács 「Kudaranai
kaigiga kaiszaiszareta.」 „Összeült a kupakta-
nács.”

kudaranaikotokudaranaikoto ◆ csacskaságcsacskaság 「Kindzsono
on-natokudaranaikoto-o hanasita.」 „A szom-
szédasszonnyal csacskaságokról beszélt.” ◆ sü-sü-
letlenségletlenség 「Kudaranaikotobakari ivanaide!」
„Ne mondj folyton sületlenségeket!”

kudaranaiosaberigaszukinakudaranaiosaberigaszukina ◆ szószátyárszószátyár
kudarikudari ◆ kifelékifelé tartótartó 「Kudari ressa」 „kifelé
tartó vonat” ◆ leereszkedésleereszkedés 「Nobori-va
oszokute, kudariga hajakatta.」 „A felfelé haladás
lassú volt, a leereszkedés pedig gyors.” ◆ lefelélefelé
menetmenet 「Kudari-va hajakatta.」 „Lefelé menet
gyorsak voltunk.” ◆ lefelélefelé menőmenő 「Kore-va ku-
darieszukarétádeszu.」 „Ez a lefelé menő mozgó-
lépcső.” ◆ lemenőlemenő 「Jamakara kudari micsi-o
orita.」 „A lemenő úton mentem a hegyről.” ◆ le-le-
töltéstöltés 「Intánetto kaiszenno kudari szokudo」
„internetes vonal letöltési sebessége” ◇ amaku-amaku-
daridzsindzsidaridzsindzsi privátprivát szektorbaszektorba ültetésültetés ◇

amakudaridzsindzsiamakudaridzsindzsi ejtőernyősejtőernyős kinevezéskinevezés
◇ kudariszenkudariszen kifelékifelé tartótartó vonatvonat vágányavágánya ◇

kudaridensakudaridensa kifelé menő vonatkifelé menő vonat
kudarikudari ◆ szövegrészszövegrész
kudaridensakudaridensa ◆ kifelé menő vonatkifelé menő vonat
kudarihómukudarihómu ◆ kifelé menő vonat peronjakifelé menő vonat peronja
kudarikóbaikudarikóbai ◆ lejtőlejtő
kudariressakudariressa ◆ kifelé tartó vonatkifelé tartó vonat
kudariszenkudariszen ◆ kifelékifelé menőmenő vonatvonat ◆ kifelékifelé
tartótartó vonatvonat vágányavágánya ◆ kivezetőkivezető útút 「Ku-
dari szen-va dzsútaisiteimaszu.」 „A kivezető
úton torlódás van.”

kudarizakakudarizaka ◆ lefelélefelé tartótartó tendenciatendencia
「Keizai-va kudari zakada.」 „A gazdaság lefelé
tartó tendenciát mutat.” ◆ lejtőlejtő 「Eienni cuzuku
kudari zaka」 „végtelenül hosszú lejtő” ◆ romlásromlás
「Tenki-va kudari zakada.」 „Az időjárás romlik.”

kudarizakaninatteirukudarizakaninatteiru ◆ lejtlejt 「Micsiga kuda-
ri zakaninatteiru.」 „Az út lejt.”

kudarukudaru ◆ megadjamegadja magátmagát 「Tekini kudatta.」
„Megadta magát az ellenségnek.”

kudarukudaru ◆ advaadva leszlesz 「Meireiga kudatta.」 „Pa-
rancsot adtak.” ◆ haladhalad 「Dzsidaiga kudatta.」
„A kor haladt.” ◆ hozvahozva leszlesz 「Hankecuga ku-
datta.」 „Ítéletet hoztak.” ◆ kevesebbkevesebb 「Hijó-va
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hjakumanen-o kudaranai.」 „A költség nem ke-
vesebb, mint egy millió jen.” ◆ leereszkedikleereszkedik
「Szaka-o kudatta.」 „Leereszkedtem a lejtőn.” ◆

lefelélefelé megymegy 「Bótode kava-o kudatta.」 „Csó-
nakkal mentem lefelé a folyón.” ◆ lemegylemegy
「Kaidan-o kudatta.」 „Lementem a lépcsőn.” ◇

onakagakudaruonakagakudaru hasmenésehasmenése vanvan 「Onakaga
kudatteiru.」 „Hasmenésem van.” ◇ kudaranaikudaranai
meghaladmeghalad 「Sisaha szen-nin-o kudaranai.」 „A
halottak száma meghaladja az ezret.” ◇ kudara-kudara-
nainai sületlensületlen 「Kudaranai dzsódan-o itta.」 „Sü-
letlen viccet mondott.” ◇ kudaranaikotokudaranaikoto
csacskaságcsacskaság 「Kindzsono on-
natokudaranaikoto-o hanasita.」 „A szomszéd-
asszonnyal csacskaságokról beszélt.” ◇ kudarikudari
lefelélefelé menőmenő 「Kore-va kudarieszukarétáde-
szu.」 „Ez a lefelé menő mozgólépcső.” ◇ fune-fune-
dekudarudekudaru lehajóziklehajózik 「Funededonau gava-o si-
tatta.」 „Lehajóztam a Dunán.” ◇ janikudarujanikudaru
ellenzékbeellenzékbe vonulvonul 「Szeitó-va jani kudatta.」 „A
párt ellenzékbe vonult.”

kudaszaikudaszai ◆ engedjeengedje megmeg 「Mó icsidohaiken-
szaszete kudaszai.」 „Engedje meg, hogy még egy
pillantást vessek rá!” ◆ kérekkérek 「Mizu-o kuda-
szai!」 „Vizet kérek!” ◆ kéremkérem 「Jukkuri hana-
site kudaszai.」 „Kérem, beszéljen lassabban!” ◆

szíveskedjékszíveskedjék 「Cugino ih-kjoku-o okiki kuda-
szai!」 „Szíveskedjenek meghallgatni a követke-
ző zeneszámot!” ◆ tesséktessék 「Dózo otori kuda-
szai!」 „Tessék csak elvenni!”

kudaszarukudaszaru ◆ adad 「Kin-jóbimadeni hendzsi-o
kudaszaimaszenka?」 „Nem adna választ pénte-
kig?”

kudaszukudaszu ◆ adad 「Bukani meirei-o kudasita.」
„Parancsot adott a beosztottjának.” ◆ hozhoz 「Joi
handan-o kudasita.」 „Jó döntést hozott.” ◆ le-le-
győzgyőz 「Cseszude aite-o kudasita.」 „Legyőztem
a sakkpartneremet.” ◆ meghozmeghoz 「Szaibanso-va
hankecu-o kudasita.」 „A bíróság meghozta az
ítéletet.” ◇ onaka-oonaka-o kudaszukudaszu elrontjaelrontja aa
gyomrátgyomrát 「Onaka-o kudasita.」 „Elrontottam a
gyomromat.” ◇ kecudan-okecudan-o kudaszukudaszu döntdönt
「Jószeini-va ódzsinaitono kecudan-o kudasita.」
„Úgy döntöttem, nem teszek eleget a kérésnek.”
◇ teccui-oteccui-o kudaszukudaszu lecsaplecsap 「Atarasii hóricu-
va akusicuna gjósani teccui-o kudaszu.」 „Az új
törvény lecsap a tisztességtelen vállalkozókra.” ◇

te-ote-o kudaszukudaszu sajátsaját kezűlegkezűleg csinálcsinál
「Sakkintori-o te-o kudasite korosita.」 „Saját

kezűleg ölte meg a behajtót.” ◇ nomikudaszunomikudaszu le-le-
küldküld aa torkántorkán 「Bíru-o ippainomi kudasita.」
„Leküldött a torkán egy korsó sört.” ◇ hankecu-hankecu-
oo kudaszukudaszu ítéletetítéletet mondmond ◇ han-ohan-o kudaszukudaszu
ítélkezikítélkezik 「Ószama-va csokuszecuhan-o kuda-
sita.」 „A király egymaga ítélkezett.” ◇ han-ohan-o
kudaszukudaszu ítélítél 「Szaibankan-va szacudzsinhanni
júzaihan-o kudasita.」 „A bíró bűnösnek ítélte a
gyilkost.” ◇ jomikudaszujomikudaszu végigolvasvégigolvas 「Hon-o
jomi kudasita.」 „Végigolvastam a könyvet.”

kudenkuden ◆ szájhagyományszájhagyomány ◆ szóbeliszóbeli ismeret-ismeret-
átadásátadás
kúdenkúden ◆ légköri rádiózavarlégköri rádiózavar
kúdetákúdetá ◆ államcsínyállamcsíny 「Kúdetága okotta.」
„Államcsíny volt.” ◆ puccspuccs ◇ gundzsikúdetágundzsikúdetá
katonai puccskatonai puccs
kudókudó ◆ igazság kereséseigazság keresése
kudókudó ◆ meghajtásmeghajtás ◇ kórinkudókórinkudó
hátsókerék-meghajtáshátsókerék-meghajtás ◇ zenrinkudózenrinkudó
elsőkerék-meghajtáselsőkerék-meghajtás 「Zenrinkudóno kuru-
ma」 „elsőkerék-meghajtású kocsi” ◇ csokusz-csokusz-
ecukudóecukudó közvetlenközvetlen meghajtásmeghajtás ◇ maszacu-maszacu-
kudókudó dörzsmeghajtásdörzsmeghajtás ◇ maszacukudómaszacukudó
dörzshajtásdörzshajtás ◇ jonrinkudójonrinkudó négykerék-négykerék-
meghajtásmeghajtás ◇ jonrinkudójonrinkudó összkerékhajtásösszkerékhajtás
kúdókúdó ◆ kamrakamra ◆ odúodú ◆ tüdőkavernatüdőkaverna ◆ üregüreg
kudódzsikukudódzsiku ◆ hajtórúdhajtórúd
kudoikudoi ◆ fárasztófárasztó 「Kudoi hanasi」 „fárasztó
történet” ◆ hosszadalmashosszadalmas 「Nomiszugirunat-
okudoihodo nen-o oszareta.」 „Hosszadalmasan
a lelkemre kötötte, hogy ne igyak sokat.” ◆ kö-kö-
nyökénnyökén jönjön kiki 「Iukotogakudoi.」 „A könyökö-
mön jön ki, amit mond.” ◆ nehéznehéz 「Kudoi rjór-
isika cukuranai.」 „Csak nehéz ételeket főz.”

kúdókaszurukúdókaszuru ◆ értelmétértelmét vesztiveszti
「Súgjókiszoku-va kúdókasita.」 „A munkahelyi
szabályzat értelmét vesztette.” ◆ kifulladkifullad
「Kaigai-e no itende kokunaiszangjóga kúdókasi-
teiru.」 „A külföldre telepítés miatt a belföldi ipar
kifulladt.” ◆ űrűr keletkezikkeletkezik 「Fudószankakaku-
no kótóde macsino csúsinbuga kúdókasita.」 „A
magas ingatlanárak miatt város közepén űr kelet-
kezett.”

kudokikudoki ◆ csábításcsábítás ◆ megfűzésmegfűzés ◆ megkör-megkör-
nyékezésnyékezés ◆ rábeszélésrábeszélés
kudokiotoszukudokiotoszu ◆ elcsábítelcsábít 「Kare-va raibairu
gaisani kudoki otoszareta.」 „A konkurens cég el-
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csábította.” ◆ megnyerimegnyeri aa szívétszívét 「Dzsoszei-
o kudoki otosita.」 „Megnyerte a nő szívét.” ◆

rábeszélrábeszél 「Haijúni sucuen-o kudoki otosita.」
„Rábeszéltem a színészt a szereplésre.”

kudokukudoku ◆ áldásáldás ◆ dicséretredicséretre méltóméltó cse-cse-
lekedetlekedet 「Kudoku-o hodokoszu.」 „Dicséretre
méltó cselekedetet végez.” ◆ érdemérdem 「Kudoku-o
cumu.」 „Érdemeket szerez.” ◆ isteniisteni jutalomjutalom
◆ jótettjótett 「Otosijori-o taszukerukoto-va kudo-
kuninaru.」 „Az öregek segítése jótettnek számít.”

kudokukudoku ◆ csábítcsábít 「Kare-va on-na-o kudoki
kata-o sitteiru.」 „Tudja, hogyan kell csábítani a
nőket.” ◆ fűzfűz 「Dzsoszei-o kudoiteita.」 „Fűzte
a nőt.” ◆ megfűzmegfűz 「Súmacunihaikinguni ikóto
júko-o kudoita.」 „Megfűztem Júkot, hogy men-
jünk el a hétvégén kirándulni.” ◆ megkörnyékezmegkörnyékez
「Kare-o kudokuno-va kantan.」 „Könnyen meg-
környékezhető.” ◆ rábeszélrábeszél 「Csicsi-o kudoite
inu-o kattemoratta.」 „Rábeszéltem apámat,
hogy vegyen nekem egy kutyát.”

kudokudokudokudo ◆ hosszasanhosszasan
kudokudoiukudokudoiu ◆ hosszasanhosszasan mondmond 「Monku-o
kudokudo itta.」 „Hosszasan panaszkodik.”

kudokudonen-okudokudonen-o oszuoszu ◆ szájábaszájába rágrág
「Denki-o keszujónikudokudo nen-o osita.」 „A
szájába rágtam, hogy mindig kapcsolja le a vil-
lanyt.”

kudokudoszecumeiszurukudokudoszecumeiszuru ◆ hosszasanhosszasan ma-ma-
gyarázgyaráz 「Rijú-o kudokudo szecumeisita.」
„Hosszasan magyarázta az okot.”

kudokunarukudokunaru ◆ dicséretredicséretre méltóméltó ◆ isteniisteni ju-ju-
talmat érdemeltalmat érdemel
kúdóninatteirukúdóninatteiru ◆ üregesüreges 「Kono gakki-va
nakaga kúdóninatteiru.」 „Ez a hangszer belül
üreges.”

kúdórengakúdórenga ◆ lukacsos téglalukacsos tégla
kudórjokukudórjoku ◆ hajtóerőhajtóerő ◆ meghajtóerőmeghajtóerő
kudósadzsikukudósadzsiku ◆ hajtótengelyhajtótengely
kudószurukudószuru ◆ meghajtmeghajt 「Denkimótá-o sijósite
sarin-o kudószuru.」 „Villanymotorral hajtja meg
a kerekeket.”

kudzsakukudzsaku ◆ pávapáva
kudzsakunohanekudzsakunohane ◆ pávatollpávatoll
kudzsakuszekikudzsakuszeki ◆ malachitmalachit
kudzsakuzakudzsakuza ◆ PávaPáva

kudzsikudzsi ◆ lottólottó ◆ nyereményjegynyereményjegy ◆ sors-sors-
játékjáték ◆ sorsolássorsolás 「Dzsunban-o kudzside ki-
meta.」 „Sorsolással döntötték el a sorrendet.” ◆

tombolatombola ◇ atarikudzsiatarikudzsi nyertesnyertes szelvényszelvény
◇ omikudzsiomikudzsi jóscédulajóscédula 「Dzsindzsade
omikudzsi-o hiita.」 „A szentélyben jóscédulát
húztam.” ◇ karakudzsikarakudzsi nemnem nyertnyert sorsjegysorsjegy
「Karakudzsi-o hiita.」 „Nem nyert a sorsje-
gyem.” ◇ szukuracscsikudzsiszukuracscsikudzsi kaparóskaparós sors-sors-
jegyjegy ◇ takarakudzsitakarakudzsi lottólottó 「Konsúmo taka-
rakudzsiga hazureta.」 „Ezen a héten sem nyer-
tem a lottón.” ◇ takarakudzsitakarakudzsi sorsjegysorsjegy
「Takarakudzsi-o katta.」 „Vettem egy sorsje-
gyet.” ◇ binbókudzsi-obinbókudzsi-o hikuhiku rövidebbetrövidebbet húz-húz-
zaza 「Binbókudzsi-o hiitano-va vatasidatta.」 „Én
voltam az, aki a rövidebbet húzta.” ◇

binbókudzsi-obinbókudzsi-o hikuhiku pórulpórul járjár 「Aszette kek-
konsite binbókudzsi-o hiita.」 „Pórul jártam az el-
hamarkodott esküvővel.”

kudzsikudzsi ◆ kilenc órakilenc óra
kúdzsikúdzsi ◆ légierőlégierő
kudzsibikikudzsibiki ◆ sorshúzássorshúzás ◆ sorsolássorsolás 「Sin-
szeihinno namae-o kudzsi bikide eranda.」 „Az új
termék nevét sorsolással döntöttük el.” ◆ tombo-tombo-
lala 「Sótengainokudzsi bikino ittósóde onszenrjo-
kóga atatta.」 „Az üzletsor utcájában, a tombolán
gyógyfürdő-utazást nyertem.”

kudzsibikiszurukudzsibikiszuru ◆ sorsot húzsorsot húz
kudzsikerukudzsikeru ◆ csüggedcsügged 「Sippaisitemo kudzsi-
kenakatta.」 „A kudarctól sem csüggedtem.” ◆

elmegyelmegy 「Júkiga kudzsiketa.」 „Elment a bátor-
ságom.” ◆ kibicsaklikkibicsaklik 「Asigakudzsiketa.」
„Kibicsaklott a lába.” ◆ kificamodikkificamodik 「Asikub-
igakudzsiketa.」 „Kificamodott a bokája.” ◇ ko-ko-
korogakudzsikerukorogakudzsikeru elmegyelmegy aa kedvekedve 「Szugoi
dzsútaini kokoroga kudzsiketa.」 „A nagy torló-
dástól elment a kedvem.” ◇ júkigakudzsikerujúkigakudzsikeru
inábainába szállszáll aa bátorságabátorsága 「Júkigakudzsike-
ta.」 „Inába szállt a bátorsága.”

kudzsikukudzsiku ◆ akadályozakadályoz 「Jovaki-o taszuke,
cujoki-o kudzsiku.」 „Segíti a gyengéket, és aka-
dályozza az erőseket.” ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik
「Sippaidekudzsikenakatta.」 „Nem bátortalaní-
totta el a kudarc.” ◆ kibicsaklikkibicsaklik 「Asi-o ku-
dzsiita.」 „Kibicsaklott a lába.” ◆ kificamítkificamít
「Asikubi-o kudzsiita.」 „Kificamította a boká-
ját.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Keikaku-va kudzsikareta.」
„Meghiúsult a terv.” ◇ kito-okito-o kudzsikukudzsiku keresz-keresz-
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tülhúzzatülhúzza aa számításátszámítását 「Aiteno kito-o ku-
dzsiita.」 „Keresztülhúzta a másik ember számí-
tását.” ◇ ki-oki-o kudzsikukudzsiku elveszielveszi aa kedvétkedvét
「Kareno hitokotoga bokuno ki-o kudzsiita.」
„Egyetlen szóval elvette a kedvemet.” ◇ kudzsikukudzsiku
kibicsaklikkibicsaklik 「Asi-o kudzsiita.」 „Kibicsaklott a
lába.” ◇ debana-odebana-o kudzsikukudzsiku elveszielveszi aa kez-kez-
detideti lelkesedésétlelkesedését 「Kenaszarete debana-o ku-
dzsikareta.」 „Az ócsárlástól elvesztettem a kez-
deti lelkesedésemet.”

kudzsi-okudzsi-o hikuhiku ◆ sorsjegyetsorsjegyet húzhúz
「Hazurenokudzsi-o hiita.」 „Vesztes sorsjegyet
húztam.”

kudzsirakudzsira ◆ bálnabálna ◆ cetcet ◆ cethalcethal ◇ koku-koku-
kudzsirakudzsira szürkeszürke bálnabálna ◇ kokudzsirakokudzsira bálna-bálna-
borjúborjú ◇ zatókudzsirazatókudzsira hosszúszárnyúhosszúszárnyú bál-bál-
nana ◇ sironagaszukudzsirasironagaszukudzsira kékkék bálnabálna ◇ sze-sze-
mikudzsiramikudzsira északiészaki simabálnasimabálna ◇ nagaszuku-nagaszuku-
dzsiradzsira barázdásbarázdás bálnabálna ◇ higekudzsirahigekudzsira szi-szi-
lás cetlás cet ◇ makkókudzsiramakkókudzsira ámbráscetámbráscet
kudzsiradzsakukudzsiradzsaku ◆ hosszúlábhosszúláb
kudzsirahigekudzsirahige ◆ bálnaszilabálnaszila ◆ szilaszila
kudzsirarókudzsiraró ◆ cetvelőcetvelő ◆ spearmacetspearmacet ◆ sper-sper-
macetolajmacetolaj
kudzsirazakudzsiraza ◆ CetCet
kudzsiunkudzsiun ◆ szerencse a sorsjátékonszerencse a sorsjátékon
kudzsokudzso ◆ irtásirtás ◆ kiirtáskiirtás
kudzsókudzsó ◆ gondgond ◆ panaszpanasz 「Keiszacuni kudzsó-
o uttaeta.」 „Panaszt emeltem a rendőrségen.” ◆

reklamációreklamáció 「Furjóhinnicuite kudzsóga kita.」
„Reklamáció érkezett a selejtes áru miatt.”

kudzsó-okudzsó-o iuiu ◆ bepanaszolbepanaszol 「Hanbaiinnicuite
tencsóni kudzsó-o itta.」 „Bepanaszoltam az el-
adót az üzletvezetőnél.” ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Szei-
hinnicuite kudzsó-o itta.」 „Panaszkodott az áru-
ról.” ◆ reklamálreklamál 「Cuma-va amari kamatteku-
renaito kudzsó-o itta.」 „A feleségem reklamált,
hogy keveset foglalkozom vele.”

kudzsó-okudzsó-o mósiirerumósiireru ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Tona-
rino hitoniuruszaito kudzsó-o mósi ireta.」 „A
szomszédomnak panaszkodtam, hogy túl hangos.”

kudzsósorikudzsósori ◆ panaszrendezéspanaszrendezés
kudzsósoriiinkaikudzsósoriiinkai ◆ panaszrendezőpanaszrendező bizott-bizott-
ságság
kudzsósorikikankudzsósorikikan ◆ panaszirodapanasziroda

kudzsoszurukudzsoszuru ◆ irtirt 「Kúcsúkara gaicsú-o ku-
dzsosita.」 „A levegőből irtották a kártevőket.” ◆

kiirtkiirt 「Gokiburi-o kudzsosita.」 „Kiirtottuk a
csótányokat.”

kudzsozaikudzsozai ◆ kártevőirtó szerkártevőirtó szer ◆ peszticidpeszticid
kudzsúkudzsú ◆ keserűkeserű lélé ◆ keserűségkeserűség 「Kotosi-
va kudzsú-o nonda tositonatta.」 „Ebben az év-
ben sok keserűség ért bennünket.”

kudzsúkudzsú ◆ gyötrődésgyötrődés 「Kudzsúno iroga ukan-
da.」 „Arcán gyötrődés látszott.” ◆ nehézségnehézség
「Kudzsúno handanga szemarareta.」 „Nehéz
döntést kellett hoznunk.”

kueikuei ◆ kerületikerületi kezelésűkezelésű 「Kueidzsútaku」
„kerületi kezelésű lakóépület” ◆ kerületikerületi üze-üze-
meltetésűmeltetésű 「Kueipúru」 „kerületi üzemeltetésű
uszoda”

kueissokueisso ◆ BuddhávalBuddhával valóvaló találkozástalálkozás lehe-lehe-
tőségetősége
kuekikueki ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés ◆ gürigüri ◆ keserveskeserves
munkamunka
kuekinifukuszurukuekinifukuszuru ◆ börtönbüntetésétbörtönbüntetését töl-töl-
titi
kuekiszurukuekiszuru ◆ gürizikgürizik
kuenaikuenai ◆ dörzsöltdörzsölt 「Kare-va kuenaijacuda.」
„Ő dörzsölt fickó.”

kuenszankuenszan ◆ citromsavcitromsav
kuenszan-enkuenszan-en ◆ citrátcitrát
kuenszankairokuenszankairo ◆ citrátkörcitrátkör ◆ citromsav-citromsav-
ciklusciklus
kuerukueru ◆ ehetőehető 「Kuerukinoko」 „ehető gomba”
◆ megélmegél 「Gitáno enszódakede kuerunoka?」
„Meg tudsz majd élni csak gitározásból?” ◇ kue-kue-
nainai dörzsöltdörzsölt 「Kare-va kuenaijacuda.」 „Ő dör-
zsölt fickó.”

kueszucsonkueszucson ◆ kérdéskérdés
kueszucsonmákukueszucsonmáku ◆ kérdőjelkérdőjel
kufúkufú ◆ fáradozásfáradozás ◆ leleménylelemény ◆ leleményes-leleményes-
ségség 「Csottosita kufúde arai monoga szukunaku-
natta.」 „Egy kis leleményességgel kevesebb lett a
mosatlanom.” ◆ ötletességötletesség ◆ találékonyságtalálékonyság
◆ újításújítás ◆ ügyesügyes fogásfogás 「Nanikakono sigoto-
o rakuniszuru kufú-va nai?」 „Nincs valami ügyes
fogás, amivel megkönnyíthetném a munkát?” ◆

ügyeskedésügyeskedés ◇ hitokufúhitokufú egyegy kiskis leleményes-leleményes-
ségség 「Kono tanano szecscsihóhóni hitokufúga hi-
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cujóda.」 „Ennek a polcnak a felszereléséhez egy
kis leleményességre van szükség.” ◇ hitokufú-hitokufú-
szuruszuru használja egy kicsit az eszéthasználja egy kicsit az eszét
kúfukukúfuku ◆ éhgyomoréhgyomor 「Kúfukunikóhí-o non-
da.」 „Éhgyomorra ittam kávét.” ◆ üresüres hashas
「Kúfukude-va hatarakenai.」 „Üres hassal nem
lehet dolgozni.” ◇ kúfuku-okúfuku-o kandzsirukandzsiru éheséhes
「Kúfuku-o kandzsinaidaietto」 „olyan diéta, ami
alatt nem vagyunk éhesek”

kúfukunimazuimononasikúfukunimazuimononasi ◆ éhségéhség aa legjobblegjobb
szakácsszakács
kúfuku-okúfuku-o kandzsirukandzsiru ◆ éheséhes 「Kúfuku-o kan-
dzsinaidaietto」 „olyan diéta, ami alatt nem va-
gyunk éhesek”

kufúnitomukufúnitomu ◆ leleményesleleményes ◆ találékonytalálékony
kufúnitondakufúnitonda ◆ elméselmés 「Kare-va kufúni tonda
hacumei-o sita.」 „Volt egy elmés találmánya.” ◆

ötletesötletes 「Kufúni tonda kagu-o cukutta.」 „Öt-
letes bútort készített.”

kufú-okufú-o koraszukoraszu ◆ összeszediösszeszedi leleményes-leleményes-
ségétségét 「Kufú-o korasite szemai ucsini szubeteno
nimocu-o oita.」 „Összeszedtük a leleményessé-
günket, hogy a kis lakásban elférjenek a cuccaink.”

kufúsitekufúsite ◆ elmésenelmésen 「Kono teibó-va kufúsite
szekkeiszareteiru.」 „Ez egy elmésen megterve-
zett gátrendszer.” ◆ leleményesenleleményesen 「Mondai-
o kufúsite toita.」 „Leleményesen megoldottam a
feladatot.” ◆ ötletesenötletesen 「Szukunai zairjó-o ku-
fúsite kumi avaszeta.」 „A kevés hozzávalót öt-
letesen kombináltam.” ◆ találékonyantalálékonyan 「Ka-
girareta kúkan-o kufúsite kacujósita.」 „Találé-
konyan használta a korlátozott helyet.” ◆ ügye-ügye-
sensen 「Szofutono kinó-o kufúsite kacujószuru.」
„Ügyesen használja a szoftver funkcióit.” ◆

ügyeskedveügyeskedve 「Kufúsite szemai kaidan-o tótte
kagu-o ueni hakonda.」 „Ügyeskedve felvittük a
bútort a keskeny lépcsőn.”

kufúszurukufúszuru ◆ kikísérletezkikísérletez 「Kufúsiteterebi-o
mijaszui icsini tori cuketa.」 „Kikísérleteztem a
helyet, ahonnan a legjobban látszik a tévé.” ◆ le-le-
leményesleményes 「Kaguno haicsi-o kufúsite szemai
hejademo hiroku miszeru.」 „A bútorok lelemé-
nyes elrendezésével nagyobbnak látszik a kis szo-
ba.” ◆ ügyeskedikügyeskedik 「Kufúsite denkidai-o han-
bunszurunoni szeikósita.」 „Ügyeskedve sikerült
felére csökkenteni a villanyszámlát.”

kugacukugacu ◆ szeptemberszeptember

kugakukugaku ◆ tanulás munka melletttanulás munka mellett
kugakuszurukugakuszuru ◆ munkamunka mellettmellett tanultanul ◆ ne-ne-
héz körülmények között tanulhéz körülmények között tanul
kugekuge ◆ temetői virágtemetői virág
kugekuge ◆ császári udvarcsászári udvar ◆ udvari nemesudvari nemes
kugenkugen ◆ fájófájó tanácstanács 「Tomodacsini kugen-
o teiszareta.」 „Fájó tanácsot kaptam a barátom-
tól.” ◆ keménykemény megjegyzésmegjegyzés 「Szeidzsikano kó-
dóni kugen-o teisita.」 „A politikusok magatartá-
sára kemény megjegyzést tettem.”

kúgeru-bánkúgeru-bán ◆ golyópályagolyópálya
kugikugi ◆ szegszeg 「Ita-o kugide tometa.」 „Szeggel
rögzítettem a deszkát.” ◆ szögszög 「Kugi-o nuita.」
„Kihúztam a szöget.” ◇ kugizukeninarukugizukeninaru földbeföldbe
gyökerezikgyökerezik aa lábalába 「Odorokideszono bani ku-
gizukeninatta.」 „A meglepetéstől földbe gyöke-
rezett a lábam.” ◇ kugi-okugi-o szaszuszaszu figyelmeztetfigyelmeztet
「Amai monono tabe szugidajo!To hahani kugi-o
szaszareta.」 „–Tudod jól, hogy nem szabad több
édességet enned! – figyelmeztette az anyja.” ◇ go-go-
szunkugiszunkugi százas szögszázas szög
kugidekumitaterukugidekumitateru ◆ összeszögelösszeszögel
「Hondana-o kugide kumi tateta.」 „Összeszö-
geltem egy polcot.”

kugidenaoszukugidenaoszu ◆ megszögelmegszögel 「Cukue-o kugide
naosita.」 „Megszögeltem az asztalt.”

kugidetomerukugidetomeru ◆ leszögelleszögel 「Ita-o kugide to-
meta.」 „Leszögeltem a deszkát.”

kugikaikugikai ◆ kerületgyűléskerületgyűlés ◆ kerületikerületi közgyű-közgyű-
léslés
kugikaigiinkugikaigiin ◆ kerületi képviselőkerületi képviselő
kuginkugin ◆ fáradságosfáradságos fogalmazásfogalmazás ◆ fáradsá-fáradsá-
gos mondatszerkesztésgos mondatszerkesztés
kuginoatamakuginoatama ◆ szög fejeszög feje
kuginszurukuginszuru ◆ gyötrődik az írássalgyötrődik az írással
kuginukikuginuki ◆ harapófogóharapófogó ◆ szöghúzószöghúzó ◆ szög-szög-
kihúzókihúzó
kugi-okugi-o szaszuszaszu ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Amai mono-
no tabe szugidajo!To hahani kugi-o szaszareta.」
„–Tudod jól, hogy nem szabad több édességet en-
ned! – figyelmeztette az anyja.”

kugi-okugi-o ucuucu ◆ szegelszegel ◆ szögelszögel ◆ szögetszöget ütüt
「Itani kugi-o utta.」 „Szöget ütöttem a deszká-
ba.”
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kugirikugiri ◆ abbahagyásabbahagyás 「Sigotoni kugiri-o cuke-
ta.」 „Abbahagyta a munkát.” ◆ tagoltságtagoltság
kugirikigókugirikigó ◆ elválasztójelelválasztójel
kugirimodzsikugirimodzsi ◆ elválasztó karakterelválasztó karakter
kugirukugiru ◆ beosztbeoszt 「Dzsikan-o kugiru.」 „Be-
osztja az idejét.” ◆ elválasztelválaszt 「Konmade tango-
o kugiru.」 „Vesszővel elválasztja a szavakat.” ◆

szakaszolszakaszol 「Paipurain-va kugitte súriszareta.」
„Szakaszolva javították a gázvezetéket.” ◆ tagoltagol
「Kugitte hanasita.」 „Tagoltan beszél.”

kugiucsikugiucsi ◆ szegelésszegelés ◆ szögelésszögelés
kugiucsidzsúkugiucsidzsú ◆ szegbelövőszegbelövő pisztolypisztoly ◆

szögbelövő pisztolyszögbelövő pisztoly
kugizukekugizuke ◆ lecövekeléslecövekelés ◆ leszögelésleszögelés ◆

mozdulatlanságmozdulatlanság ◆ odaszögelésodaszögelés
kugizukeninarukugizukeninaru ◆ földbeföldbe gyökerezikgyökerezik aa lábalába
「Odorokideszono bani kugizukeninatta.」 „A
meglepetéstől földbe gyökerezett a lábam.” ◆ le-le-
cövekelcövekel 「Amarino ucukusiszani kugizukeninat-
ta.」 „Lecövekeltem a szépségétől.” ◆ szegező-szegező-
dikdik 「Kareno mega kanodzsoni kugizukeninat-
ta.」 „A nőre szegeződött a tekintete.” ◆ tapod-tapod-
tattat semsem moccanmoccan 「Bangumiga omosirokute-
terebini kugizukeninatta.」 „Az érdekes műsör
miatt tapodtat sem moccantam a tévé elől.” ◇

megakugizukeninarumegakugizukeninaru meredmered 「Terebino gaz-
óni mega kugizukeninatta.」 „A képernyőre me-
redt.”

kugizukeniszurukugizukeniszuru ◆ leszögelleszögel 「Hakono futa-o
kugizukenisita.」 „Leszögeltem a láda tetejét.”

kugjókugjó ◆ aszkézisaszkézis ◆ önsanyargatásönsanyargatás ◆ ve-ve-
zeklészeklés
kugjókugjó ◆ udvari nemesudvari nemes
kugjósakugjósa ◆ aszkétaaszkéta
kugjószókugjószó ◆ aszkéta szerzetesaszkéta szerzetes
kugjószurukugjószuru ◆ sanyargatjasanyargatja önmagátönmagát ◆ ve-ve-
zekelzekel
kugumorigoekugumorigoe ◆ dünnyögésdünnyögés ◆ motyogásmotyogás
「Kugumori goede hanasita.」 „Motyogva be-
szélt.”

kugumorukugumoru ◆ dünnyögdünnyög ◆ motyogmotyog 「Kareno
koe-va gugumotte, amari kikoenakatta.」 „Alig le-
hetett érteni a motyogását.”

kúgunkúgun ◆ légierőlégierő
kúgunkicsikúgunkicsi ◆ légibázislégibázis ◆ légitámaszpontlégitámaszpont

kúgunrjokukúgunrjoku ◆ légi haderőlégi haderő
kuguridokugurido ◆ kiskapukiskapu ◆ mellékajtómellékajtó
kugurinukerukugurinukeru ◆ átbújikátbújik 「Hidzsószen-o ku-
guri nuketa.」 „Átbújt a kordonszalag alatt.” ◆

átmegyátmegy 「Siren-o kuguri nukeru.」 „Átmegy a
megpróbáltatáson.” ◆ kibújikkibújik 「Hóno ami-o ku-
guri nuketa.」 „Kibújt a törvény alól.”

kugurofukugurofu ◆ kuglófkuglóf
kugurofugatakugurofugata ◆ kuglófformakuglófforma
kugurukuguru ◆ átbújikátbújik 「Edano sita-o kugutta.」
„Átbújt a faág alatt.” ◆ átcsúszikátcsúszik 「Hómó-o
mogutta.」 „Átcsúszott a törvény hálóján.” ◆ ki-ki-
játszikjátszik 「Tókjokuno kansino me-o kugutta.」
„Kijátszotta az illetékes szerveket.” ◇ noren-onoren-o ku-ku-
guruguru beteszibeteszi aa lábátlábát 「Szono miszeno noren-
o kuguttakodoganai.」 „Abba az üzletbe még so-
hasem tettem be a lábamat.” ◇ hinova-ohinova-o kugurukuguru
átugrikátugrik aa tüzestüzes karikánkarikán 「Szákaszuderaion-
va hino va-o kugutta.」 „A cirkuszban az oroszlán
tüzes karikán ugrott át.” ◇ hónoami-ohónoami-o kuguttekugutte
joghézagotjoghézagot alkalmazvaalkalmazva 「Hóno ami-o kug-
utte zeikin-o haravanakatta.」 „Joghézagot alkal-
mazva nem fizetett adót.”

kuhaikuhai ◆ keserű pohárkeserű pohár
kuhai-okuhai-o kiszszurukiszszuru ◆ kiisszakiissza aa keserűkeserű poha-poha-
ratrat 「Zanpaino kuhai-o kih-sita.」 „Kiitta a vere-
ség keserű poharát.”

kuhai-okuhai-o namerunameru ◆ kiisszakiissza aa keserűkeserű poharatpoharat
「Joszenocsino kuhai-o nameta.」 „Kiitta az elő-
döntős kiesés keserű poharát.”

kúhakukúhaku ◆ kimaradtkimaradt részrész 「Kandzsano kiokuni
kúhakukikangamiraremaszu.」 „A beteg emléke-
zetéből kimaradt egy időtartam.” ◆ üresüres részrész
「Soruino hizuke-va kúhakuninatteita.」 „Az ira-
ton a dátumot üresen hagyták.” ◆ vákuumvákuum 「Su-
sóga dzsinin-o hjómeisitakotode szeidzsitekina
kúhakuga sódzsita.」 „A miniszterelnök lemondá-
sával politikai vákuum keletkezett.”

kúhankúhan ◆ mózeskosármózeskosár
kuhikuhi ◆ kőtáblába vésett haikukőtáblába vésett haiku
kúhikúhi ◆ pazarláspazarlás ◆ tékozlástékozlás
kúhiszurukúhiszuru ◆ eltékozoleltékozol 「Sikin-o kúhisita.」
„Eltékozolta a tőkét.” ◆ pazarolpazarol 「Dzsikan-o kú-
hisiteiru.」 „Pazarolja az időt.”

kúhókúhó ◆ valuólumvaluólum
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kúhókúhó ◆ vaktöltényvaktöltény 「Dzsippóto kúhó」 „éles-
töltény és vaktöltény”

kuhonkuhon ◆ AmitábhaAmitábha tisztatiszta földjénekföldjének kilenckilenc
szintjeszintje
kuikui ◆ kapáskapás 「Kono szakana-va joruni kuigaii.」
„Ennél a halnál éjjel jó a kapás.” ◆ zabálászabálás ◇ ta-ta-
csiguicsigui állvaállva evésevés ◇ bakaguibakagui lakmározáslakmározás ◇

jakeguijakegui elkeseredésbenelkeseredésben evésevés ◇ riguirigui nye-nye-
reségreség bezsebelésebezsebelése 「Riguide kabukaga szag-
atta.」 „A részvények estek, mert a befektetők be-
zsebelték a nyereséget.”

kuikui ◆ cölöpcölöp 「Cucsini kui-o ucsi konda.」 „Be-
vertem a cölöpöt a földbe.” ◆ cövekcövek 「Kui-o hiki
nuita.」 „Kihúztam a cöveket.” ◆ karókaró 「Inu-o
kuini sibatta.」 „Karóhoz kötötte a kutyát.” ◇ de-de-
ruru kui-vakui-va utareruutareru nene lógjlógj kiki aa sorbólsorból ◇ bó-bó-
guigui cölöpcölöp 「Cucsini bógui-o ucsi konda.」 „Cö-
löpöket vertem a földbe.”

kuikui ◆ megbánásmegbánás 「Kuiga nokoranaijóni ganbat-
ta.」 „Igyekeztem, nehogy később megbánjam.”

kúikúi ◆ pozíciópozíció megüresedésemegüresedése ◆ tróntrón meg-meg-
üresedéseüresedése 「Tennóno szokuimade szan-nenno
kúiga sódzsita.」 „Az új császár megkoronázásáig
három évre megüresedett a trón.” ◆ trónürese-trónürese-
désdés
kuiagekuiage ◆ kapásjelzőkapásjelző felemelkedésefelemelkedése ◇ mesi-mesi-
nokuiagenokuiage veszélybenveszélyben aa megélhetésmegélhetés 「Kubi-
ninattara mesino kui ageda.」 „Ha kirúgnak, ve-
szélyben a megélhetésem.”

kuiageninarukuiageninaru ◆ elvesztielveszti aa kenyerétkenyerét
「Ródósa-va szeiszanno dzsidókanijotte mesino
kui ageninatta.」 „Az automatizálás miatt a dol-
gozók elvesztették a kenyerüket.” ◆ felkopikfelkopik azaz
állaálla
kuiaraszukuiaraszu ◆ bekebelezbekebelez 「Densisoszeki-va ka-
mino soszekino sidzsó-o kui arasita.」 „Az elekt-
ronikus könyvek bekebelezték a papírkönyvek pi-
acát.” ◆ megdézsmálmegdézsmál 「Kuma-va
hatakenomeron-o kui arasita.」 „A medve meg-
dézsmálta a dinnyét a földeken.” ◆ összetúrösszetúr
「Inosisi-va hatake-o kui arasita.」 „A vaddisznó
összetúrta a veteményt.” ◆ szétrágszétrág 「Jócsúni
haga kui araszareta.」 „A lárvák szétrágták a leve-
leket.”

kuiaratamerukuiaratameru ◆ megbánmegbán 「Jattesimattakoto-o
kui aratameta.」 „Megbántam, amit tettem.”

kuiaukuiau ◆ illeszkedikilleszkedik 「Hagurumano haga kui
atteiru.」 „A fogaskerekek fogai illeszkednek.” ◆

marakodikmarakodik 「Ókami-va tabe mono-o kui attei-
ru.」 „A farkasok marakodnak az ételen.”

kuiavaszekuiavasze ◆ együttegyütt evésevés 「Nattótopan-va
kui avaszega varui.」 „Nem jó erjesztett babot és
kenyeret együtt enni.” ◆ ételpárosításételpárosítás ◆

fecsekefark-csapolásfecsekefark-csapolás ◆ fecsekefark-fecsekefark-
illesztésillesztés
kuibucsikuibucsi ◆ kosztpénzkosztpénz 「Súsokusita muszuko-
ga kuibucsi-o ireruno-va dzsósikida.」 „Termé-
szetes, hogy az elhelyezkedett fiunk beszáll a
kosztpénzbe.”

kuicubuszukuicubuszu ◆ felélfelél 「Zaiszan-o kuicubusita.」
„Feléltem a vagyonomat.” ◆ nyakáranyakára hághág
「Kozukai-o kui cubusitesimatta.」 „Nyakára
hágtam a zsebpénzemnek.”

kuicukukuicuku ◆ beleharapbeleharap 「Inuga asini kuicuita.」
„A kutya beleharapott a lábamba.” ◆ belekötbeleköt
「Szaszainakotonisicukoku kuicuitekita.」 „Bele-
kötött jelentéktelen apróságokba.” ◆ csimpasz-csimpasz-
kodikkodik 「Jopparai-va dencsúni kuicuite hanare-
nai.」 „A részeg a villanyoszlopba csimpaszkodik
és nem mozdul.” ◆ megharapmegharap 「Inuga dorobóni
kuicuita.」 „A kutya megharapta a betörőt.” ◆ rá-rá-
harapharap 「Szakanaga eszani kuicuita.」 „A hal rá-
harapott a csalira.” ◆ rávetiráveti magátmagát 「Móke ha-
nasini kanarazu kuicuitekuru.」 „Ha pénzszerzési
lehetőséget hall, rögtön ráveti magát.”

kuicukujónamedekuicukujónamede ◆ faló tekintettelfaló tekintettel
kuicukuszukuicukuszu ◆ felfalfelfal 「Reizókono nakami-o ku-
icukusita.」 „Mindent felfalt a hűtőből.” ◆ felza-felza-
bálbál 「Ucsiniaru kanzume-o kui cukusita.」 „Fel-
zabáltam az összes konzervet, amit itthon talál-
tam.” ◆ fölzabálfölzabál 「Issúkanbunno tabe mono-o
icsinicside kui cukusita.」 „Egy nap alatt fölzabál-
tam az egyheti élelmemet.”

kuicumerukuicumeru ◆ kicsúszikkicsúszik aa lábalába alólalól aa talajtalaj
「Kui cumete szaisi-o curete jonigesita.」 „El-
hagyta a családjával a várost, mert kicsúszott a lá-
ba alól a talaj.” ◆ lerongyolódiklerongyolódik
kuicunagukuicunagu ◆ átvészelátvészel 「Szono hiszono hi-o
kuicunagunoni szeiippaideszu.」 „Nagyon kell
igyekeznem, hogy legyen mit ennem, amivel átvé-
szelem a napokat.” ◆ kihúzkihúz 「Korede issúkanku-
icunageru.」 „Ezzel az étellel egy hétig kihúzzuk.”
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kuicsigaikuicsigai ◆ eltéréseltérés 「Ikenno kui csigaigaari-
maszu.」 „Nézeteltérésük van.” ◇ iken-iken-
nokuicsigainokuicsigai véleménykülönbségvéleménykülönbség
kuicsigaukuicsigau ◆ eltéreltér 「Ikenga kui csigatteita.」
„Eltért a véleményük.” ◆ nemnem illeszkedikilleszkedik
「Sacuno simamojó-va kui csigatteita.」 „Az ing
csíkjai nem illeszkedtek.” ◆ összeegyeztethe-összeegyeztethe-
tetlentetlen 「Higaisato kagaisano sucsóga kui csigat-
teita.」 „A felperes és az alperes összeegyeztethe-
tetlen dolgot állított.”

kuicsigirukuicsigiru ◆ leharapleharap 「Kagaisa-va higaisano
mimi-o kuicsigitta.」 „Az alperes leharapta a fel-
peres fülét.” ◆ leráglerág 「Rópu-o kuicsigitte nige-
ta.」 „Lerágta magáról a kötelet, és elmenekült.”
◆ szétmarcangolvaszétmarcangolva eszikeszik 「Raionga emono-
no niku-o kuicsigitta.」 „Az oroszlán szétmarcan-
golva ette az áldozatát.”

kuicsiraszukuicsiraszu ◆ mindenbemindenbe beleturkálbeleturkál 「Bjuf-
fede rjóri-o kui csirasita.」 „A svédasztalon min-
denbe beleturkáltam.” ◆ úgyúgy eszik,eszik, mintmint aa ma-ma-
laclac 「Kodomo-va tabe csirakasita.」 „A gyerek
úgy evett, mint a malac.”

kuidameszurukuidameszuru ◆ belakmározikbelakmározik 「Aszakui da-
mesite icsinicsidzsútabenakatta.」 „Reggel jól be-
lakmároztam, és utána egész nap nem ettem.”

kuidaorekuidaore ◆ ételreételre költenikölteni aa pénztpénzt 「Kjóno
kidaore ószakano kui daore.」 „A kiotóiak a ruhá-
ra, az oszakaiak az ételre költik az összes pénzü-
ket.”

kuidaoreninarukuidaoreninaru ◆ ételreételre költikölti azaz összesösszes
pénzétpénzét ◆ megeszi a vagyonátmegeszi a vagyonát
kuidenoarukuidenoaru ◆ kiadóskiadós 「Kui denoaru rjóri」
„kiadós étel” ◆ laktatólaktató 「Kui denoarupotetoga
tabetai.」 „Krumplit akarok enni, ami laktató!”

kuidórakukuidóraku ◆ ínyencségínyencség
kuidórakunokuidórakuno ◆ ínyencínyenc 「Kuidórakuno misze」
„ínyencek étterme” ◆ szeretiszereti aa hasáthasát 「Kare-
va kui dórakudeszu.」 „Szereti a hasát.”

kuihagurerukuihagureru ◆ éhenéhen maradmarad ◆ elmulasztelmulaszt
「Csúsoku-o kuihaguretesimatta.」 „Elmulasz-
tottam ebédelni.” ◆ felkopikfelkopik azaz állaálla 「Kono
sikakuszaeareba kuihagurerukoto-va nai.」 „Ha
ilyen végzettséged van, nem kell félned, hogy fel-
kopik az állad.” ◆ nélkülöziknélkülözik 「Kuihagurenai
sigotoga hosii.」 „Olyan munkára vágyom, ami
mellett nem kell nélkülözni.” ◆ nem kap enninem kap enni

kuihódaikuihódai ◆ amennyiamennyi belédbeléd férfér 「Kono misze-
va hiru-va kui hódaidaze.」 „Ebben az étteremben
délben annyit ehetsz, amennyi beléd fér.”

kuiidzsikuiidzsi ◆ falánkságfalánkság ◆ mohóságmohóság
kuiidzsigakitanaikuiidzsigakitanai ◆ mohómohó
kuiidzsi-okuiidzsi-o haruharu ◆ falánkfalánk 「Kui idzsi-o haru
hito」 „falánk ember” ◆ mohómohó 「Kui idzsi-o haru
hito」 „mohó ember”

kuiirukuiiru ◆ belebújikbelebújik 「Terebi-o kui irujóni mi-
teita.」 „Szinte belebújt a képernyőbe.” ◆ bele-bele-
vágvág 「Navaga tekubini kui itta.」 „A kötél bele-
vágott a csuklómba.” ◆ falfal 「Hon-o kui irujóni
jondeita.」 „Falta a könyvet.” ◆ kiesikkiesik aa szemeszeme
「Kare-va peraperano jófuku-o kiteiru kanodzso-
o kui irujóni micumeteita.」 „Úgy nézte a lenge
nőt, hogy majd kiesett a szeme.”

kuiirujónimirukuiirujónimiru ◆ szemévelszemével felfalfelfal 「Butai-o
kui irujóni miteita.」 „Szemével szinte felfalta a
színpadot.”

kuikakarukuikakaru ◆ ennienni kezdkezd ◆ indulatosanindulatosan
visszaszólvisszaszól 「Szeito-va szenszeini kuikakatta.」
„A diák indulatosan visszaszólt a tanárnak.” ◆ le-le-
támadtámad 「Oja-va szenszeini kui kakatta.」 „A szü-
lők letámadták a tanárt.”

kuikakenokuikakeno ◆ megkezdettmegkezdett 「Oreni kuikaken-
oringonante daszuna!」 „Ne adj nekem megkez-
dett almát!”

kuikekuike ◆ étvágyétvágy ◇ irokejorikuikeirokejorikuike szerelem-szerelem-
nélnél többretöbbre tartjatartja azaz evéstevést 「Kanodzso-va
irokejori kui keda.」 „Az a nő a szerelemnél több-
re tartja az evést.”

kuikikuiki ◆ körzetkörzet ◆ övezetövezet 「Sarjókinsi kuiki-
deszu.」 „Autómentes övezet.” ◆ területterület ◆ zó-zó-
nana ◇ ukemocsikuikiukemocsikuiki körzetkörzet 「Keikan-va uke
mocsi kuiki-o dzsunszasiteita.」 „A rendőr a kör-
zetében járőrözött.” ◇ kanrikuikikanrikuiki ellenőrzöttellenőrzött
területterület ◇ kikenkuikikikenkuiki veszélyzónaveszélyzóna ◇ kin-kin-
enkuikienkuiki nemdohányzónemdohányzó területterület ◇ keikaikuikikeikaikuiki
veszélyzónaveszélyzóna ◇ kószenkuikikószenkuiki háborúsháborús öve-öve-
zetzet ◇ sógjókuikisógjókuiki üzletiüzleti negyednegyed ◇ cúgaku-cúgaku-
kuikikuiki iskolakörzetiskolakörzet ◇ haitacukuikihaitacukuiki kézbe-kézbe-
sítésisítési körzetkörzet ◇ hogokuikihogokuiki védelmivédelmi körzetkörzet
「Sizenhogokuiki」 „természetvédelmi körzet” ◇

júbinkuikijúbinkuiki postai körzetpostai körzet
kúikikúiki ◆ légtérlégtér 「Hikóki-va kunino kúikini hait-
ta.」 „A gép az ország légterébe ért.”

kúikikankúikikan ◆ interregnuminterregnum ◆ trónürességtrónüresség
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kuikirukuikiru ◆ elrágelrág 「Vanani-va matta kicune-va
asi-o kui kitte nigeta.」 „A csapdába került róka a
lábát elrágva elmenekült.” ◆ megeszikmegeszik 「Kui ki-
renaihodono rjóriga deta.」 „Olyan sok étel jött,
hogy nem bírtam megenni.”

kuikiszokuikiszo ◆ cölöpalapcölöpalap ◆ cölöpalapozáscölöpalapozás
kuikku-csendzsikuikku-csendzsi ◆ gyors változtatásgyors változtatás
kuikkumósonkuikkumóson ◆ gyorsítottgyorsított felvételfelvétel ◆ gyorsgyors
mozgásmozgás
kuikkuszandokuikkuszando ◆ folyós homokfolyós homok
kuikku-tánkuikku-tán ◆ gyors fordulatgyors fordulat
kuikomikuikomi ◆ bemélyedésbemélyedés ◆ bevágásbevágás 「Hadani
kui kominikuiszutorappu」 „szíj, ami nem vág a
bőrünkbe” ◆ csapoláscsapolás ◆ elnyeréselnyerés
「Jatósidzsiszó-e no kui komi」 „ellenzéki szava-
zatok elnyerése” ◆ lotyólotyó ◆ veszteségveszteség 「Nenni
hjakumanenno kui komi」 „egymillió jenes éves
veszteség”

kuikomukuikomu ◆ behatolbehatol 「Kaisa-va gaikokusidzsóni
kui konda.」 „A cég behatolt a külföldi piacra.”
◆ belenyúlikbelenyúlik 「Kaigigarancsitaimuni kui kon-
da.」 „Az értekezlet belenyúlt az ebédidőbe.” ◆

belevágbelevág 「Sorudábakkunoszutorappuga katani
kui konda.」 „A válltáska szíja belevágott a vál-
lamba.” ◆ belevájódikbelevájódik 「Raion-no cume-va ka-
reno karadani kui konda.」 „Az oroszlán körme
belevájódott a testébe.” ◆ megcsapolmegcsapol 「Kurum-
ano súridai-va kakeini kui konda.」 „A kocsijaví-
tás megcsapolta a családi kasszát.”

kuimonokuimono ◆ áldozatáldozat 「Szagisi-va ródzsin-o kui
mononisita.」 „A csaló áldozatai idősek voltak.” ◆

kajakaja ◆ prédapréda
kuimonojakuimonoja ◆ kajáldakajálda
kuínkuín ◆ dámadáma ◆ vezérvezér
kuinakuina ◆ guvatguvat ◇ himekuinahimekuina törpe vízicsibetörpe vízicsibe
kuinigeszurukuinigeszuru ◆ fizetésfizetés nélkülnélkül leléplelép 「Kodo-
motacsigareszutorande kui nigesita.」 „A gyere-
kek fizetés nélkül leléptek az étteremből.”

kuinobaszukuinobaszu ◆ beosztbeoszt 「Vazukana sokurjó-o
kui nobasita.」 „Beosztottuk a kevés ételt.”

kuín-ocsikuín-ocsi ◆ vezérfórvezérfór 「Kuín ocside
kodomotocseszu-o sita.」 „Vezérfórt adva sakkoz-
tam a gyerekkel.”

kuín-szaizu-beddokuín-szaizu-beddo ◆ franciaágyfranciaágy
kuintettokuintetto ◆ kvintettkvintett

kui-okui-o nokoszunokoszu ◆ nemnem nyugsziknyugszik belebele aa tetté-tetté-
bebe 「Dzsinszeini kui-o nokoszazu sinda.」 „Úgy
halt meg, hogy belenyugodott a tetteibe.”

kuippagureganaikuippagureganai ◆ megélmegél 「Kono szenmonda-
to kuippagureganai.」 „Ilyen foglalkozással meg
lehet élni.”

kuippurigaiikuippurigaii ◆ jójó étvággyalétvággyal eszikeszik 「Kimitte
hoszoinoni kuippurigaiine!」 „Ahhoz képest,
hogy milyen karcsú vagy, elég jó étvágyad van.”

kuirukuiru ◆ megbánmegbán 「Sicugen-o kuita.」 „Megbán-
ta a felelőtlen kijelentését.” ◆ sajnálsajnál
「Kuirukoto-va nanimonai.」 „Nem sajnálok
semmit.”

kuisibarikuisibari ◆ fogak összeszorításafogak összeszorítása
kuisibarukuisibaru ◆ összeszorítösszeszorít 「Ha-o kuisibatte
ganbatteiru.」 „Összeszorított foggal küzdök.”

kuisiborukuisiboru ◆ összeszorítösszeszorít 「Ha-o kui sibotte
gamansita.」 „Összeszorított fogakkal tűrtem.”

kuisinbókuisinbó ◆ haspókhaspók ◆ szeretiszereti aa hasáthasát
「Cuma-va kuisin bóde mainicsioisiimono-o ta-
bemaszu.」 „A feleségem szereti a hasát, minden
nap finomságokat eszik.”

kuiszagarukuiszagaru ◆ belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik ◆ hősie-hősie-
sensen küzdküzd 「Rjóken-va módzsúni kui szagatta.」
„A kutya hősiesen küzdött a vadállattal.” ◆ nemnem
hagyjahagyja leráznilerázni magátmagát 「Suzaisa-va vaironi
kanszuru sicumonde kui szagatta.」 „A riporter
a korrupciós kérdéseivel nem hagyta lerázni ma-
gát.” ◆ nem tágítnem tágít
kuiszugikuiszugi ◆ túlfogyasztástúlfogyasztás
kuiszugirukuiszugiru ◆ túltúl sokatsokat fogyasztfogyaszt 「Kono
kuruma-va gaszorin-o kuiszugiru.」 „Ez a kocsi
túl sokat fogyaszt.”

kuitaoszukuitaoszu ◆ fizetésfizetés nélkülnélkül távoziktávozik 「Kjaku-
va daikin-o kui taosite kietesimatta.」 „A vendég
fizetés nélkül távozott.” ◆ nyakáranyakára hághág 「Szó-
zokusita zaiszan-o kui taosita.」 „Nyakára hágott
az örökségének.” ◆ ráugrik és földre húzráugrik és földre húz
kuitarinaikuitarinai ◆ félfél fogárafogára semsem elégelég 「Ore-va
kon-na csiiszana nikudzsa kui tarinai.」 „Ez
csöppnyi étel a fél fogamra sem elég!” ◆ nemnem ki-ki-
elégítőelégítő 「Iroiroto kui tarinai szakuhin」 „sokfé-
le szempontból sem kielégítő alkotás”

kuitomerukuitomeru ◆ megálljtmegálljt parancsolparancsol
「Kankjóoszen-o kui tometa.」 „Megálljt paran-
csolt a környezetszennyezésnek.” ◆ megfékezmegfékez
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「Szeifu-va terono kakudai-o kui tometa.」 „A
kormány megfékezte a terrorizmust.”

kuiucsikikuiucsiki ◆ cölöpverőgépcölöpverőgép
kuizomekuizome ◆ első rendes étkezéselső rendes étkezés
kuizukuizu ◆ fejtörőfejtörő 「Muzukasiikuizu-o toita.」
„Megoldottam egy nehéz fejtörőt.” ◆ feladványfeladvány
◆ kvízkvíz ◆ találóstalálós kérdéskérdés 「Kuizu-o dasita.」
„Feltettem egy találós kérdést.” ◆ talánytalány ◆ ve-ve-
télkedőtélkedő ◆ vetélkedőkérdésvetélkedőkérdés ◇ intoroateku-intoroateku-
izuizu kezdőtaktusokból kitalálós vetélkedőkezdőtaktusokból kitalálós vetélkedő
kuizubangumikuizubangumi ◆ vetélkedőműsorvetélkedőműsor
kujakusokujakuso ◆ kerületikerületi önkormányzatönkormányzat ◆ pol-pol-
gármesteri hivatalgármesteri hivatal
kújakuvazukújakuvazu ◆ szűkölködveszűkölködve 「Kuuja kuvazuno
szeikacude okane-o tameta.」 „Szűkölködve spó-
rolt.”

kujamikujami ◆ bánkódásbánkódás ◆ részvétrészvét 「Izokuni
okujami-o nobeta.」 „Részvétemet fejeztem ki a
gyászoló családnak.” ◆ sajnálkozássajnálkozás ◇ okujamiokujami
részvétrészvét 「Okujami mósi agemaszu.」 „Fogadja
őszinte részvétem!” ◇ okujaminodenpóokujaminodenpó rész-rész-
véttáviratvéttávirat 「Izokuni okujamino denpó-o ut-
ta.」 „Részvéttáviratot küldtem a gyászoló család-
nak.”

kujamidzsókujamidzsó ◆ részvétüzenetrészvétüzenet
kujamukujamu ◆ bánkódikbánkódik 「Okottesimatta koto-o
kujandemo sikataarimaszen.」 „Ami megtörtént,
megtörtént, nincs értelme bánkódni.” ◆ gyászolgyászol
「Dzsikode nakunatta júdzsin-o kujanda.」 „A
balesetben elhunyta barátját gyászolta.” ◆ sirán-sirán-
kozikkozik 「Kujamanaide, icumo kacutoha kagirana-
ijo.」 „Ne siránkozz, nem lehet mindig nyerni.”

kujasigarukujasigaru ◆ bosszankodikbosszankodik
「Nibanninattakoto-o kujasigatta.」 „Bosszanko-
dott, hogy csak második lett.” ◆ mérgelődikmérgelődik
「Sikenni sippaisitanode kujasigatteita.」 „Mér-
gelődött, mert nem sikerült a vizsgája.”

kujasiikujasii ◆ bosszantbosszant 「Súmacu-va icumo amede
kujasii.」 „Bosszant, hogy mindig a hétvégén esik
az eső.” ◆ bosszantóbosszantó 「Kondono sukudzsicu-va
dojóbininatte, kujasii.」 „Bosszantó, hogy szom-
batra esik a következő ünnep.” ◆ neszenesze nekedneked
「Szanrenkjúnanoni, zutto amedekujasii.」 „Ne-
sze neked háromnapos ünnep, ha végig esik az
eső.” ◇ kujasigarukujasigaru mérgelődikmérgelődik 「Sikenni sip-
paisitanode kujasigatteita.」 „Mérgelődött, mert
nem sikerült a vizsgája.”

kujasiiomoi-okujasiiomoi-o keikenszurukeikenszuru ◆ megélmegél 「Hidoi
sippai-o si kujasii omoi-o keikensita.」 „Nagyon
rosszul élte meg a kudarcot.”

kujasinakiszurukujasinakiszuru ◆ bosszankodvabosszankodva sírsír 「Csi-
iszana szade makete kujasi nakisita.」 „Bosszan-
kodva sírt, hogy ilyen kis különbségen múlott a
győzelme.”

kujasinamidakujasinamida ◆ bosszankodás könnyebosszankodás könnye
kujókujó ◆ gyászmisegyászmise ◆ gyászszertartásgyászszertartás ◆ pú-pú-
dzsanádzsaná ◇ eitaikujóeitaikujó örökösörökös sírbasírba helyezéshelyezés
◇ cuizenkujócuizenkujó halotti emlékszertartáshalotti emlékszertartás
kujokujoszurukujokujoszuru ◆ eszieszi magátmagát 「Dósze
kaerukoto-va dekinainodakarakujokujosinaide!」
„Ne edd magad rajta, hiszen úgysem változtat-
hatsz rajta!” ◆ rágjarágja magátmagát 「Okottesimatta
koto-va kujokujoszuruna!」 „Ami megtörtént,
megtörtént - ne rágd magad rajta!”

kujótókujótó ◆ gyásztoronygyásztorony ◆ obeliszkobeliszk
kújukúju ◆ légi szállításlégi szállítás
kújukamocukújukamocu ◆ légi teherszállítmánylégi teherszállítmány
kújukanónakújukanóna ◆ légilégi útonúton szállíthatószállítható 「Kú-
jukanónaszaizuno szócsi」 „légi úton szállítható
méretű berendezés”

kujuraszerukujuraszeru ◆ pöfékelpöfékel 「Kare-va paipu-o ku-
juraszenagara kesiki-o nagameteita.」 „Pipát pö-
fékelve nézte a tájat.” ◇ sien-osien-o kujuraszerukujuraszeru pö-pö-
fékelfékel 「Sien-o kujuraszeteiru.」 „Pöfékel.”

kujuraszukujuraszu ◆ füstötfüstöt eregetereget 「Hamaki-o ku-
juraszu.」 „Szivarfüstöt ereget.” ◆ pöfékelpöfékel
「Kare-va paipu-o kujurasita.」 „Pipát pöfékelt.”

kújuszurukújuszuru ◆ légilégi útonúton szállítszállít 「Kamocu-o
kújuszuru.」 „Légi úton szállítja a rakományt.”

kukaikukai ◆ haikuklubhaikuklub
kukaikukai ◆ KukaiKukai
kúkaikúkai ◆ KúkaiKúkai
kukaiszekikukaiszeki ◆ dolomitdolomit
kukakukukaku ◆ felosztottfelosztott területterület ◆ parcellaparcella ◆

parcellázásparcellázás ◆ területfelosztásterületfelosztás ◇ gjószei-gjószei-
kukakukukaku közigazgatási körzetközigazgatási körzet
kukakugjogjókukakugjogjó ◆ demarkációs halászatdemarkációs halászat
kukakusicukukakusicu ◆ rekeszrekesz
kukakuszeirikukakuszeiri ◆ területrendezésterületrendezés
kukakuszurukukakuszuru ◆ felosztfeloszt 「Tocsino han-i-o ku-
kakusita szen」 „telekhatárokat felosztó vonal” ◆
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felparcellázfelparcelláz 「Tocsi-o kukakusita.」 „Felpar-
cellázták a földet.” ◆ parcellákraparcellákra osztoszt 「Tocsi-
o dzsúkoni kukakusita.」 „10 parcellára osztották
a földet.” ◆ parcellázparcelláz
kúkakuvarerukakúkakuvareruka ◆ élet-halálélet-halál 「Kuuka kuvar-
erukano tatakaida.」 „Élet-halál harc.”

kukankukan ◆ intervallumintervallum ◆ szakaszszakasz ◆ útsza-útsza-
kaszkasz 「Kono kukan-va jukide cúkóga muzuka-
sii.」 „Ez az útszakasz a hó miatt nehezen járha-
tó.” ◇ kaikukankaikukan nyíltnyílt intervallumintervallum ◇ fuku-fuku-
szokukanszokukan komplexkomplex intervallumintervallum ◇ fucúkukanfucúkukan
járhatatlanjárhatatlan útszakaszútszakasz ◇ heikukanheikukan zártzárt in-in-
tervallumtervallum
kúkankúkan ◆ légtérlégtér 「Konoreszutorande-va kin-
enszekito kicuenszekiga onadzsi kúkanniaru.」
„Az étteremben egy légtérben van a dohányzó és
a nemdohányzó rész.” ◆ tértér ◇ iszókúkaniszókúkan to-to-
pologikuspologikus tértér ◇ iszókúkaniszókúkan fázistérfázistér ◇ kó-kó-
szeikankúkanszeikankúkan csillagközicsillagközi tértér ◇ dzsikúkandzsikúkan
téridőtéridő ◇ szeikacukúkanszeikacukúkan élettérélettér ◇ szenke-szenke-
ikúkanikúkan lineárislineáris tértér ◇ csókúkancsókúkan szupertérszupertér
◇ nettokúkannettokúkan internetesinternetes közegközeg 「Netto
kúkan-va kaononai butaideszu.」 „Az internetes
közeg egy arc nélküli színtér.” ◇ puraibétokú-puraibétokú-
kankan magántérmagántér ◇ bekutorukúkanbekutorukúkan vektortérvektortér
◇ júkuriddokúkanjúkuriddokúkan euklideszieuklideszi tértér 「Júkur-
iddo kúkanto kjúdzsókúkan」 „euklideszi tér és
szférikus tér” ◇ vakuszeikankúkanvakuszeikankúkan bolygókö-bolygókö-
zi térzi tér
kúkanbekutorukúkanbekutoru ◆ térvektortérvektor
kúkancsikakukúkancsikaku ◆ térérzékeléstérérzékelés
kúkandzsókúkandzsó ◆ térbeliségtérbeliség
kúkandzsónokúkandzsóno ◆ térbelitérbeli 「Kúkandzsóno icsi」
„térbeli elhelyezkedés”

kúkangeidzsucukúkangeidzsucu ◆ térművészettérművészet
kúkankóbaikúkankóbai ◆ térgradienstérgradiens
kúkankószeikúkankószei ◆ térfelosztástérfelosztás 「Kóenno kú-
kankószei」 „park térfelosztása”

kúkankózókúkankózó ◆ térbeli szerkezettérbeli szerkezet
kúkan-nokúkan-no ◆ közepesközepes
kúkan-nojugamikúkan-nojugami ◆ térgörbülettérgörbület
kúkan-nokjokuricukúkan-nokjokuricu ◆ térgörbülettérgörbület
kukanressakukanressa ◆ ingajáratú vonatingajáratú vonat
kúkansikisiccsókúkansikisiccsó ◆ téritéri orientációsorientációs zavarzavar ◆

téri tájékozódási zavartéri tájékozódási zavar

kukeikukei ◆ négyszögnégyszög
kukeihakukeiha ◆ négyszöghullámnégyszöghullám ◆ négyszögjelnégyszögjel
kukenuikukenui ◆ láthatatlanláthatatlan öltésöltés ◆ rejtettrejtett öl-öl-
téstés
kukerukukeru ◆ rejtettrejtett öltésselöltéssel varrvarr 「Kimonono
szuszo-o kuketa.」 „Rejtett öltéssel varrta a kimo-
nó alját.”

kukikuki ◆ szárszár 「Hanano kuki-va tareteiru.」 „A
virág szára lehajlik.” ◆ tönktönk ◇ asinokukiasinokuki nád-nád-
szálszál
kúkikúki ◆ hangulathangulat 「Fujukaina kúki」 „kellemet-
len hangulat” ◆ légkörlégkör 「Sokubano kúki」
„munkahelyi légkör” ◆ levegőlevegő 「Inakade-va
kúkigakirei.」 „Vidéken tiszta a levegő.” ◇ kirei-kirei-
nakúkinakúki tisztatiszta levegőlevegő ◇ kúki-okúki-o irekaeruirekaeru ki-ki-
szellőztetszellőztet 「Hejano kúki-o ire kaemasó.」
„Szellőztessük ki a szobát!” ◇ kúki-okúki-o ireruireru fel-fel-
pumpálpumpál 「Dzsitensani kúki-o ireta.」 „Felpum-
páltam a biciklit.” ◇ kúki-okúki-o jomujomu kiérezkiérez 「Ka-
rega boku-o kiraidatoiukoto-va kúki-o jondeva-
katta.」 „Kiéreztem, hogy utál.”

kúkiacukúkiacu ◆ légnyomáslégnyomás
kúkiassukukikúkiassukuki ◆ légkompresszorlégkompresszor ◆ légsűrítőlégsűrítő

kúkibanekúkibane ◆ légrugólégrugó
kúkibenkúkiben ◆ légszeleplégszelep
kúkiburékikúkiburéki ◆ légféklégfék
kúkicsószecukúkicsószecu ◆ klimatizálásklimatizálás ◆ légkondicio-légkondicio-
nálásnálás
kúkicsószecuszócsikúkicsószecuszócsi ◆ klímaberendezésklímaberendezés ◆

légkondicionálólégkondicionáló
kúkicsóvakógakukúkicsóvakógaku ◆ klímatechnikaklímatechnika
kúkicsúnikúkicsúni ◆ levegőbenlevegőben 「Kúkicsúni ijana nio-
iga tadajotteita.」 „A levegőben kellemetlen szag
terjengett.”

kúkidenszenkúkidenszen ◆ fertőzés levegő útjánfertőzés levegő útján
kúkidórikigakukúkidórikigaku ◆ aerodinamikaaerodinamika
kúkidorirukúkidoriru ◆ légfúrólégfúró
kúkidzsúkúkidzsú ◆ légfegyverlégfegyver ◆ légpuskalégpuska
kukifuszekukifusze ◆ szárdugványozásszárdugványozás
kúkigahaitteirukúkigahaitteiru ◆ levegőslevegős
kúkiganukerukúkiganukeru ◆ leengedleenged 「Konotaija-va szug-
uni kúkiga nukeru.」 „A kerék hamar leenged.”
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kúkiganuketeirukúkiganuketeiru ◆ laposlapos 「Dzsitensanotaija-
va kúkiga nuketeiru.」 „A bicikli kereke lapos.”

kúkihanmákúkihanmá ◆ légkalapácslégkalapács
kúkiirekúkiire ◆ pumpapumpa
kúkiiritaijakúkiiritaija ◆ levegővellevegővel töltötttöltött gumigumi
「Kúkiiritaijatoszoriddo-taija」 „levegővel töltött
gumi és tömör gumi”

kúkikjokukúkikjoku ◆ katódkatód ◆ levegőoldalilevegőoldali elektró-elektró-
dada
kúkikondenszákúkikondenszá ◆ légszigetelésűlégszigetelésű kondenzá-kondenzá-
tortor
kúkimakurakúkimakura ◆ felfújható párnafelfújható párna
kúkinokúkino ◆ levegőslevegős
kukinofusikukinofusi ◆ szárcsomószárcsomó
kúkinoirekaekúkinoirekae ◆ szellőztetésszellőztetés
kúkinoirekae-okúkinoirekae-o szuruszuru ◆ kiszellőztetkiszellőztet ◆ ki-ki-
szellőztetszellőztet 「Hejano kúkino ire kae-o sita.」
„Kiszellőztettem a szobát.”

kúkinonagarekúkinonagare ◆ légmozgáslégmozgás 「Kjó-va acui, kú-
kino nagaremo zenzennai.」 „Ma hőség van, és
nincs semmi légmozgás.”

kúkinorjúcúgajoikúkinorjúcúgajoi ◆ levegőslevegős 「Kúkino rjúcú-
ga joi heja」 „levegős szoba”

kúkinorjúcúgavaruikúkinorjúcúgavarui ◆ levegőtlenlevegőtlen 「Kúkino
rjúcúga varui heja」 „levegőtlen szoba”

kúkinukikúkinuki ◆ szellőzőnyílásszellőzőnyílás
kúki-okúki-o irekaeruirekaeru ◆ kiszellőztetkiszellőztet 「Hejano
kúki-o ire kaemasó.」 „Szellőztessük ki a szobát!”
◆ szellőztetszellőztet 「Maiaszakúki-o ire kaenakereba-
narimaszen.」 „Minden reggel szellőztetni kell.”

kúki-okúki-o ireruireru ◆ felpumpálfelpumpál 「Dzsitensani kúki-o
ireta.」 „Felpumpáltam a biciklit.” ◆ szellőztetszellőztet
「Teikitekini kúki-o ireta.」 „Rendszeresen szel-
lőztettem.”

kúki-okúki-o jomujomu ◆ kiérezkiérez 「Karega boku-o
kiraidatoiukoto-va kúki-o jondevakatta.」 „Ki-
éreztem, hogy utál.”

kúkioszenkúkioszen ◆ légszennyezéslégszennyezés
kúkiponpukúkiponpu ◆ biciklipumpabiciklipumpa ◆ légszivattyúlégszivattyú
kúkirikigakukúkirikigaku ◆ aerodinamikaaerodinamika
kúkisoriszócsikúkisoriszócsi ◆ légkezelő berendezéslégkezelő berendezés
kúkiszeidzsókikúkiszeidzsóki ◆ légtisztítólégtisztító ◆ levegőtisz-levegőtisz-
títótító

kúkitábinkúkitábin ◆ légturbinalégturbina
kúkitaijakúkitaija ◆ levegővel felfújt gumiabroncslevegővel felfújt gumiabroncs
kúkiteikókúkiteikó ◆ légellenálláslégellenállás 「Sataidezain-va
kúkiteikó-o herasita.」 „A karosszéria formater-
vezése csökkentette a légellenállást.”

kukjókukjó ◆ nehéznehéz helyzethelyzet 「Korona kade
szekkjakugjó-va kukjóni tataszareta.」 „A
koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a ven-
déglátóipart.” ◆ nehézségnehézség 「Kukjó-o nori kit-
ta.」 „Legyőzte a nehézségeket.” ◆ pácpác 「Kukjó-
ga fukamatta.」 „Még mélyebb pácba került.”

kúkjokúkjo ◆ ürességüresség
kúkjonakúkjona ◆ tartalmatlantartalmatlan 「Kúkjona szeika-
cu」 „tartalmatlan élet” ◆ üresüres 「Kúkjona hjód-
zsóde zenpó-o micumeta.」 „Üres arckifejezéssel
nézett maga elé.”

kukkíkukkí ◆ aprósüteményaprósütemény 「Okjakuszan-o kuk-
kídemotenasita.」 „Aprósüteménnyel kínáltuk a
vendéget.” ◆ linzerlinzer 「Jukkano tezukurinokukkí-
va totemo oisii.」 „A linzer, amit Jutka süt, na-
gyon finom.” ◆ süteménysütemény 「Uszacsankukkí-o ja-
ita.」 „Nyuszi alakú süteményeket sütöttem.” ◆

sütisüti ◆ szárazsüteményszárazsütemény ◇ siboridasikukkísiboridasikukkí
darálósdarálós süteménysütemény ◇ siboridasikukkísiboridasikukkí kinyo-kinyo-
mós süteménymós sütemény
kukkinkukkin ◆ flexorflexor ◆ hajlítóizomhajlítóizom
kukkingukukkingu ◆ főzésfőzés ◇ herusí-kukkinguherusí-kukkingu egész-egész-
ségességes ételekételek főzésefőzése ◇ hómu-kukkinguhómu-kukkingu ott-ott-
honi főzéshoni főzés
kukkinguguróbukukkinguguróbu ◆ sütőkesztyűsütőkesztyű
kukkingu-kádokukkingu-kádo ◆ receptkártyareceptkártya
kukkingu-szukúrukukkingu-szukúru ◆ főzőiskolafőzőiskola
kukkirikukkiri ◆ élesenélesen 「Fudzsiszanno sasingakukki-
ri toreta.」 „Sikerült éles képet csinálni a Fudzsi-
ról.”

kukkiritokukkirito ◆ tisztántisztán 「Jamagakukkirito mi-
eru.」 „Tisztán látszik a hegy.”

kukkíszetteikukkíszettei ◆ sütibeállítássütibeállítás 「Ecuranszofu-
tonokukkí szettei」 „böngésző sütibeállításai”

kukkjokukukkjoku ◆ hajlításhajlítás ◆ kanyargósságkanyargósság
kukkjokuszurukukkjokuszuru ◆ kanyargóskanyargós
kukkjónakukkjóna ◆ erőserős ◆ izmosizmos 「Kukkjóna kar-
ada」 „izmos test” ◆ kigyúrtkigyúrt 「Kukkjóna oto-
ko」 „kigyúrt férfi” ◆ tántoríthatatlantántoríthatatlan
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「Kukkjóna szeisin」 „tántoríthatatlan szellemi-
ség”

kukkószeikukkószei ◆ fototropizmusfototropizmus
kukokuko ◆ kínai ördögcérnakínai ördögcérna ◆ ördögcérnaördögcérna
kúkókúkó ◆ légikikötőlégikikötő ◆ reptérreptér ◆ repülőtérrepülőtér
「Kúkóno szóonga hagesii.」 „A repülőtér zaja
nagyon erős.” ◇ kokuszaikúkókokuszaikúkó nemzetközinemzetközi
repülőtérrepülőtér ◇ kokunaikúkókokunaikúkó belföldibelföldi repülőtérrepülőtér
◇ naritakúkónaritakúkó NaritaNarita repülőtérrepülőtér ◇ haneda-haneda-
kúkókúkó HanedaHaneda repülőtérrepülőtér ◇ riszuto-riszuto-
ferencukúkóferencukúkó Liszt Ferenc repülőtérLiszt Ferenc repülőtér
kúkóbaszukúkóbaszu ◆ repülőtéri buszjáratrepülőtéri buszjárat
kúkósijórjókúkósijórjó ◆ repülőtéri illetékrepülőtéri illeték
kukukuku ◆ egyszeregyegyszeregy 「Kuku-o tonaeru.」 „El-
mondja az egyszeregyet.”

kukumukukumu ◆ bekapbekap ◆ szájában tartszájában tart
kúkúnakukúkúnaku ◆ turbékolturbékol 「Hatogakúkú naitei-
ru.」 „A galamb turbékol.”

kukunohjókukunohjó ◆ szorzótáblaszorzótábla
kukurikukuri ◆ befejezésbefejezés ◆ hurokcsapdahurokcsapda ◆ kötegköteg
◆ kötözéskötözés
kukuricukerukukuricukeru ◆ odakötözodakötöz 「Inu-o hasirani ku-
kuri cuketa.」 „Odakötözte a kutyát az oszlop-
hoz.”

kukurihimokukurihimo ◆ kötözőspárgakötözőspárga
kukurimakurakukurimakura ◆ pelyva párnapelyva párna
kukuriszodekukuriszode ◆ buggyos ruhaujjbuggyos ruhaujj
kukurukukuru ◆ megkötözmegkötöz 「Hitodzsicsino teasi-o ku-
kutta.」 „Kezét-lábát megkötözte a túsznak.” ◆

odakötözodakötöz 「Inu-o kinikukutta.」 „A kutyát oda-
kötözte a fához.” ◆ összekötösszeköt 「Hana-o kukut-
ta.」 „Összekötötte a virágokat.” ◆ összevonösszevon
「Fukuszúno gjó-o ókina kakkodekukutta.」
„Több sort egy nagy zárójelbe összevontam.” ◇

kidehana-okidehana-o kukuttajónakukuttajóna kurtakurta 「Kide hana-
o kukuttajóna hendzsi-o sita.」 „Kurtán vála-
szolt.” ◇ kubi-okubi-o kukurukukuru felkötifelköti magátmagát 「Kare-
va dzsinszeini zecubósite kubi-o kukutta.」 „Elege
volt az életből, és felkötötte magát.” ◇ simeku-simeku-
kurukuru befejezbefejez 「Páti-o sime kukutta.」 „Befe-
jeztük a partit.” ◇ taka-otaka-o kukurukukuru lekicsinyellekicsinyel
「Ógeszadatotaka-o kukutte, kanszensitesimat-
ta.」 „Lekicsinyelte a túlzásnak tartott figyelmez-
tetést, és megfertőződött.” ◇ hara-ohara-o kukurukukuru rá-rá-
szánjaszánja magátmagát 「Hara-o kukutte kekkonsita.」
„Rászántam magam, hogy megnősüljek.”

kúkútokúkúto ◆ turbékolvaturbékolva 「Hato-va kúkúto na-
ku.」 „A galamb turbékol.”

kukuttokukutto ◆ megrángatvamegrángatva 「Beruto-o kukutto
simeta.」 „Megrángatva meghúztam a nadrágszí-
jamat.” ◆ visszafojtvavisszafojtva 「Kukutto varatta.」
„Visszafojtva nevetett.”

kukuttovaraukukuttovarau ◆ kuncogkuncog
kumakuma ◆ medvemedve ◇ kogumakoguma medvebocsmedvebocs
kumakuma ◆ karikakarika 「Oszokumade hataraite meno
sitani kumagadekiteiru.」 „Későig dolgoztam, ka-
rikásak a szemeim.” ◆ sötétsötét részrész ◆ zugzug 「Ja-
mano kumani szundeiru.」 „A hegy zugában la-
kik.”

kumabacsikumabacsi ◆ vadméhvadméh
kumacukaikumacukai ◆ medveidomármedveidomár
kumacsankumacsan ◆ macimaci ◆ mackómackó
kumadekumade ◆ bambuszgereblyebambuszgereblye ◆ gereblyegereblye
「Kumadedeaszari-o totta.」 „Gereblyével gyűj-
töttem aszari kagylót.” ◇ teszszeinokumadeteszszeinokumade
vasvillavasvilla
kumadedeacumerukumadedeacumeru ◆ összegereblyézösszegereblyéz
「Happa-o kumadede acumeta.」 „Összegereb-
lyéztem a faleveleket.”

kumadorikumadori ◆ árnyalásárnyalás ◆ kumadori sminkkumadori smink
kumadorikoirukumadorikoiru ◆ árnyékoló gyűrűárnyékoló gyűrű
kumadorukumadoru ◆ árnyalárnyal ◆ sminkelsminkel
kumagarikumagari ◆ medvevadászatmedvevadászat
kumagerakumagera ◆ fekete harkályfekete harkály
kumamacurikumamacuri ◆ medvefesztiválmedvefesztivál
kumamotokenkumamotoken ◆ Kumamoto megyeKumamoto megye
kumamotosikumamotosi ◆ KumamotoKumamoto
kumamusikumamusi ◆ medveállatkamedveállatka
kumanakukumanaku ◆ alaposanalaposan 「Haisa-va hano
dzsótai-o kumanakucsekkusita.」 „A fogorvos
alaposan megvizsgálta a fogaimat.” ◆ mindenminden zu-zu-
gátgát 「Ieno naka-o kumanaku szagasita.」 „A ház
minden zugát átnéztem.” ◆ szegrőlszegről szegreszegre
「Heja-o kumanaku sirabeta.」 „Szegről szegre
megvizsgálta a szobát.” ◆ világosanvilágosan 「Dzsidzsó-
o kumanaku rikaisita.」 „Világosan megértettem
a helyzetet.”

kumanakuhakarukumanakuhakaru ◆ végigmérvégigmér 「Heja-o kuma-
naku hakatta.」 „Végigmérte a szobát.”

kumanekokumaneko ◆ pandapanda
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kumanirakumanira ◆ medvehagymamedvehagyma
kumanoanakumanoana ◆ medvebarlangmedvebarlang
kumanokavakumanokava ◆ medvebőrmedvebőr
kumanonakigoekumanonakigoe ◆ brummbrumm ◆ brumm-brummbrumm-brumm
kumanopúszankumanopúszan ◆ MicimackóMicimackó
kumaraberunorokupícsízukumaraberunorokupícsízu ◆ mackósajtmackósajt
kumaradzsúkumaradzsú ◆ KumáradzsívaKumáradzsíva
kumarinkumarin ◆ kumarinkumarin
kúmasí-burúkúmasí-burú ◆ coomassie kékcoomassie kék
kumasimedzsikumasimedzsi ◆ fenyőpereszkefenyőpereszke
kumaszokumaszo ◆ kumaszokumaszo
kumatakakumataka ◆ hegyi vitézsashegyi vitézsas
kumazaszakumazasza ◆ kuma bambuszfűkuma bambuszfű
kumedomocukinukumedomocukinu ◆ kiapadhatatlankiapadhatatlan 「Kum-
edomo cukinu csino izumi」 „kiapadhatatlan böl-
csesség forrása”

kumemaikumemai ◆ kume-tánckume-tánc
kumenkumen ◆ anyagianyagi helyzethelyzet ◆ szerzésszerzés 「Okane-
no kumengacukanai.」 „Nem tudok pénzt szerez-
ni.”

kumenszurukumenszuru ◆ felhajtfelhajt 「Okane-o kumenszu-
ru.」 „Felhajtja a pénzt.” ◆ szerezszerez 「Sokurjó-o
kumenszuru.」 „Ételt szerez.”

kumeutakumeuta ◆ kume-dalkume-dal
kumikumi ◆ bandabanda 「Kare-va jakuzano jamagucsigu-
mino kumicsódeszu.」 „A jakuza Jamagucsi ban-
dájának a vezére.” ◆ csoportcsoport 「Dzsunkessóno
hitokumi me」 „elődöntő első csoportja” ◆ kész-kész-
letlet 「Dzsukkohitokumino dógu」 „tíz darabból
álló szerszámkészlet” ◆ osztályosztály 「NinenA gu-
mideszu.」 „A második évfolyam A-osztályába já-
rok.” ◆ párpár 「Hitokumino akai kucu」 „egy pár
piros cipő” ◆ szedésszedés ◆ szettszett 「Hitokumino
singu」 „egy ágyneműszett” ◆ társaságtársaság 「Mo-
dotte ikuto, tomodacsi-va szan-ningumino otoko-
ni kakomareteita.」 „Mire visszamentem, a ba-
rátomat három ember társaságában találtam.” ◇

akagumiakagumi vörösvörös csapatcsapat ◇ kumicsókumicsó jakuza-jakuza-
csoportcsoport vezetőjevezetője ◇ kumicsókumicsó bandabanda ◇ szan-szan-
ninguminoningumino háromhárom személybőlszemélyből állóálló
「Cúkónin-va szan-ningumino otokoni oszovar-
eta.」 „A járókelőt három személyből álló férficso-
port támadta meg.” ◇ nensóguminensógumi kiscsoportkiscsoport
「Nensógumino endzsi」 „kiscsoportos óvodás”
◇ nencsúguminencsúgumi középsőközépső csoportcsoport 「Nencsú-

gumino endzsi」 „középső csoportos óvodás” ◇

nencsóguminencsógumi nagycsoportnagycsoport 「Nencsógumino
endzsi」 „nagycsoportos óvodás” ◇ hitokumihitokumi
egyegy paklipakli 「Toranpu hitokumi」 „egy pakli kár-
tya” ◇ futacudehitokumifutacudehitokumi kettőkettő egyegy párpár
「Konoguraszu-va futacude hitokumininattei-
ru.」 „Ebből a pohárból kettő képez egy párt.”

kumiagerukumiageru ◆ felkanalazfelkanalaz ◆ felszivattyúzfelszivattyúz
「Csikaszui-o kumi ageta.」 „Felszivattyúzta a ta-
lajvizet.” ◆ kimerkimer 「Bakecude mizu-o kumi age-
ta.」 „Vödörrel kimertem a vizet.” ◆ merítmerít 「Ró-
dósano iken-o kumi agete hatarakijaszui sokuba-
o cukutta.」 „A dolgozók gondolataiból merítve,
kellemes munkakörnyezetet teremtettünk.” ◇

ponpudekumiageruponpudekumiageru szivattyúzszivattyúz 「Koszui-o
ponpude kumi ageta.」 „Vizet szivattyúztam a tó-
ból.”

kumiaikumiai ◆ egyesületegyesület 「Csagjó kumiai」 „teaipa-
ri egyesület” ◆ egyletegylet ◆ ligaliga 「Akagekumiai」
„Rőt Liga” ◆ szakszervezetszakszervezet ◆ szövetkezetszövetkezet
「Dógjókumiai」 „szakszövetkezet” ◆ szövet-szövet-
ségség 「Szakkakumiai」 „írószövetség” ◇ kanri-kanri-
kumiaikumiai üzemeltetéstüzemeltetést felügyelőfelügyelő lakóegyletlakóegylet
◇ kigjóbecukumiaikigjóbecukumiai vállalativállalati szakszervezetszakszervezet
◇ kjószaikumiaikjószaikumiai szövetkezetszövetkezet ◇ kjószaiku-kjószaiku-
miaimiai egymástegymást segítősegítő egyesületegyesület ◇ kjósoku-kjósoku-
inkumiaiinkumiai pedagógus-szakszervezetpedagógus-szakszervezet ◇ kjó-kjó-
dókumiaidókumiai szövetkezetszövetkezet ◇ gojókumiaigojókumiai mun-mun-
káltatóikáltatói szakszervezetszakszervezet ◇ szangjókumiaiszangjókumiai
ipartestületipartestület ◇ sokuinkumiaisokuinkumiai alkalmazot-alkalmazot-
taktak szakszervezeteszakszervezete 「Kómuinno sokuinku-
miai」 „közalkalmazottak szakszervezete” ◇ sin-sin-
jókumiaijókumiai hitelszövetkezethitelszövetkezet ◇ dógjókumiaidógjókumiai
szakmai egyesületszakmai egyesület ◇ dógjósakumiaidógjósakumiai céhcéh
kumiaiinkumiaiin ◆ egyesületiegyesületi tagtag ◆ szakszerveze-szakszerveze-
ti tagti tag
kumiaijakuinkumiaijakuin ◆ szakszervezeti bizalmiszakszervezeti bizalmi
kumiaikanbukumiaikanbu ◆ szakszervezet vezetőségeszakszervezet vezetősége
kumiaiundókumiaiundó ◆ szakszervezeti mozgalomszakszervezeti mozgalom
kumiaukumiau ◆ illeszkedikilleszkedik 「Kono futacuno buhin-
va kumi avanai.」 „Ez a két alkatrész nem illesz-
kedik.” ◆ összefogösszefog 「Júdzsinto kumi atte kaisa-
o okosita.」 „A barátommal összefogva csináltunk
céget.” ◆ összekapaszkodikösszekapaszkodik 「Aiteto kumi at-
te, ositari hiitarisita.」 „Összekapaszkodtunk a
társammal, és toltuk-húztuk egymást.” ◇ kata-okata-o
kumiattekumiatte egymásegymás vállátvállát átkarolvaátkarolva 「Kata-
o kumi atte aruita.」 „Egymás vállát átkarolva sé-
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táltak.” ◇ tokkumiautokkumiau birkózikbirkózik 「Dorobóto tok-
kumiatta.」 „A betörővel birkózott.”

kumiavaszekumiavasze ◆ kódkód 「Kagino kumi avasze-o vas-
zuretesimatta.」 „Elfelejtettem a kódját a zárnak.”
◆ kombinációkombináció 「Irono kumi avasze」 „színkom-
bináció” ◆ kombinálódáskombinálódás ◆ kombináltkombinált 「Kumi
avasze hoken」 „kombinált biztosítás” ◆ kombi-kombi-
natorikusnatorikus 「Kumi avasze kairo」 „kombinato-
rikus áramkör” ◆ összeállításösszeállítás 「Konocsímu-
no kumi avasze-va szubarasii.」 „Ennek a csa-
patnak nagyszerű az összeállítása.” ◆ párosításpárosítás
「Uvagitozubon-no kumi avasze」 „zakó és nad-
rág párosítása” ◇ ironokumiavaszeironokumiavasze színkom-színkom-
binációbináció ◇ kumiavaszegaiikumiavaszegaii jóljól megymegy 「Mi-
rukuto icsigono kumi avaszegaii.」 „Az eper jól
megy a tejhez.” ◇ kumiavaszegavauikumiavaszegavaui nemnem jóljól
megymegy 「Szuikatodzsamuno kumi avasze-va va-
rui.」 „A dinnye nem jól megy a lekvárhoz.” ◇

kumiavaszeszúgakukumiavaszeszúgaku kombinatorikakombinatorika ◇ doku-doku-
ricukumiavaszericukumiavasze függetlenfüggetlen kombinálódáskombinálódás ◇

bangónokumiavaszebangónokumiavasze számkombinációszámkombináció
「Kinkono bangó-o vaszureta.」 „Elfelejtettem a
széf számkombinációját.”

kumiavaszedzsókumiavaszedzsó ◆ kombinációs zárkombinációs zár
kumiavaszegaiikumiavaszegaii ◆ jóljól megymegy 「Mirukuto icsi-
gono kumi avaszegaii.」 „Az eper jól megy a tej-
hez.”

kumiavaszegavauikumiavaszegavaui ◆ nemnem jóljól megymegy 「Szui-
katodzsamuno kumi avasze-va varui.」 „A dinnye
nem jól megy a lekvárhoz.”

kumiavaszekairokumiavaszekairo ◆ kombinatorikuskombinatorikus áram-áram-
körkör 「Kumi avasze kairoto dzsundzsokairo」
„kombinatorikus áramkör és szekvenciális áram-
kör”

kumiavaszeronkumiavaszeron ◆ kombinatorikakombinatorika
kumiavaszerukumiavaszeru ◆ kombinálkombinál 「Dezainá-va iro-
o dzsózuni kumi avaszeta.」 „A tervező ügyesen
kombinálta a színeket.” ◆ összeállítösszeállít 「Asitano
jófuku-o kumi avaszeta.」 „Összeállítottam a hol-
napi viseletet.” ◆ összeillesztösszeilleszt 「Kovareta
kabin-o kumi avaszeta.」 „Összeillesztettem a tö-
rött vázát.” ◆ összekulcsolösszekulcsol 「Rjóte-o kumi
avaszeta.」 „Összekulcsolta a kezét.” ◆ párosítpárosít
「Kucusita-o kumi avaszeta.」 „Párosítottam a
zoknikat.” ◆ pároztatpároztat
kumiavaszeszúgakukumiavaszeszúgaku ◆ kombinatorikakombinatorika

kumicukukumicuku ◆ birkóznibirkózni kezdkezd 「Aiteni kumi cui-
ta.」 „Birkózni kezdett az ellenfelével.” ◆ birok-birok-
ra kelra kel
kumicsókumicsó ◆ bandabanda ◆ jakuzacsoportjakuzacsoport vezető-vezető-
jeje ◆ művezetőművezető
kumidaszukumidaszu ◆ lecsapollecsapol
kumifuszerukumifuszeru ◆ elbírelbír 「Kare-o kumi fuszeru
hito-va inai.」 „Nincs ember, aki elbír vele.” ◆ le-le-
teperteper 「Aite-o kumi fuszeta.」 „Letepertem az
ellenfelemet.”

kumihankumihan ◆ betűszedésbetűszedés ◆ nyomóformanyomóforma ◆

tördeléstördelés
kumihimokumihimo ◆ fonatfonat ◆ zsinórzsinór
kumihoszukumihoszu ◆ kiapasztkiapaszt 「Idono mizu-o kumi
hosita.」 „Kiapasztottam a vizet a kútból.”

kumiinkumiin ◆ bandatagbandatag ◆ gengsztergengszter ◇ bórjoku-bórjoku-
dankumiindankumiin gengszterbanda tagjagengszterbanda tagja
kumiirerukumiireru ◆ beleveszbelevesz 「Keiszanni
gaibukoszuto-o kumi ireta.」 „Belevette a külső
költségeket a számításba.”

kumiirerukumiireru ◆ belemerbelemer 「Mizu-o jókini kumi ire-
ta.」 „Belemertem a vizet az edénybe.”

kumiitokumiito ◆ fonott zsinegfonott zsineg
kumikaekumikae ◆ átkódolásátkódolás ◆ átrendezésátrendezés ◆ módo-módo-
sítássítás 「Dzsunbanno kumi kae」 „sorrend mó-
dosítása” ◆ rekombinációrekombináció ◆ újraszedésújraszedés ◇

idensikumikaeidensikumikae génmódosításgénmódosítás ◇ idensikumi-idensikumi-
kaenokaeno génkezeltgénkezelt 「Idensikumi kae sokuhin-va
meihakuni kubecuszuru hicujógaaru.」 „A génke-
zelt ételeket meg kellene különböztetni.” ◇ kó-kó-
hindokumikaehindokumikae nagynagy gyakoriságúgyakoriságú rekombi-rekombi-
nációnáció
kumikaedíenuékumikaedíenué ◆ rekombináns DNSrekombináns DNS
kumikaerukumikaeru ◆ átkódolátkódol ◆ átszervezátszervez 「Jotei-o
kumi kaeta.」 „Átszerveztem a programomat.” ◆

módosítmódosít 「Idensi-o kumi kaeta.」 „Módosította
a gént.”

kumikaesúfukukumikaesúfuku ◆ rekombinációs reparációrekombinációs reparáció
kumikavaszukumikavaszu ◆ egymásnakegymásnak töltvetöltve iszogatiszogat
「Tomodacsitovain-o kumi kavasiteita.」 „A ba-
rátommal egymásnak töltve bort iszogattunk.”

kumikjokukumikjoku ◆ szvitszvit
kumikomikumikomi ◆ beépítésbeépítés
kumikomikanszúkumikomikanszú ◆ beépített függvénybeépített függvény
kumikomikomandokumikomikomando ◆ beépített parancsbeépített parancs
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kumikomipuroszeszszakumikomipuroszeszsza ◆ beágyazottbeágyazott pro-pro-
cesszorcesszor
kumikomukumikomu ◆ beépítbeépít 「Apurini onszeininsiki
kinó-o kumi konda.」 „Az applikációba hangfel-
ismerő funkciót építettek be.” ◆ beleépítbeleépít
「Siszutemukicscsin-ni-va sokkiarai kiga kumi-
komareteita.」 „A konyhaszettbe beleépítették a
mosogatógépet.” ◆ beleveszbelevesz 「Kare-o csímuni
kumi konda.」 „Belevették a csapatba.”

kumimodzsikumimodzsi ◆ kombinált betűkombinált betű
kuminkumin ◆ kerületi lakoskerületi lakos
kuminkumin ◆ római köményrómai kömény
kumin-sídokumin-sído ◆ római köményrómai kömény
kuminzeikuminzei ◆ kerületi adókerületi adó
kumiokinokumiokino ◆ tartalékbatartalékba mertmert 「Kumi okino
mizu」 „tartalékba mert víz”

kumiokukumioku ◆ veszvesz 「Szuidókara mizu-o kumi oi-
ta.」 „Vizet vettem a csapból.”

kumisijaszuikumisijaszui ◆ könnyenkönnyen átpártolátpártol 「Kumi-
sijaszui hito」 „könnyen átpártoló ember” ◆

könnyen csatlakozikkönnyen csatlakozik
kumiszurukumiszuru ◆ átpártolátpártol ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Szóiu
ikenni-va kumiszurukotoga dekinai.」 „Nem tu-
dok csatlakozni ahhoz a véleményhez.” ◇ kumi-kumi-
sijaszuisijaszui könnyenkönnyen csatlakozikcsatlakozik ◇ kumisija-kumisija-
szuiszui könnyenkönnyen átpártolátpártol 「Kumisijaszui hito」
„könnyen átpártoló ember”

kumitatekumitate ◆ felépítésfelépítés 「Bunno kumi tate」
„mondat felépítése” ◆ összerakásösszerakás ◆ össze-össze-
szerelésszerelés 「Tanano kumi tate-va gofunkakat-
ta.」 „A polc összeszerelése 5 percbe tellett.”

kumitatehinkumitatehin ◆ szerelvényszerelvény
kumitatekókumitatekó ◆ szerelőszerelő
kumitatekódzsókumitatekódzsó ◆ összeszerelő üzemösszeszerelő üzem
kumitatenokumitateno ◆ frissenfrissen mertmert 「Kumi tateno mi-
zu」 „frissen mert víz”

kumitaterainkumitaterain ◆ összeszerelősorösszeszerelősor ◆ szalagszalag
◆ szerelőszalagszerelőszalag
kumitaterukumitateru ◆ felépítfelépít 「Ron-o umaku kumi
tateta.」 „Ügyesen felépítette az érvelését.” ◆

összerakösszerak 「Tana-o kumi tateta.」 „Összerak-
tam a polcot.” ◆ összeszedösszeszed 「Kangae-o kumi
tateta.」 „Összeszedtem a gondolataimat.” ◆

összeszerelösszeszerel 「Hondana-o kumi tateta.」
„Összeszereltem a könyvespolcot.” ◆ összetá-összetá-

kolkol 「Mokuszeino hako-o kumi tateta.」 „Össze-
tákoltam egy fadobozt.” ◇ kumitatesikinokumitatesikino
összeszerelhetőösszeszerelhető 「Kumi tate sikino kagu-o
csúmonsita.」 „Összeszerelhető bútort rendel-
tünk.”

kumitatesikinokumitatesikino ◆ összeszerelhetőösszeszerelhető 「Kumi
tate sikino kagu-o csúmonsita.」 „Összeszerelhe-
tő bútort rendeltünk.”

kumitekumite ◆ küzdelemküzdelem
kumitoribendzsokumitoribendzso ◆ árnyékszékárnyékszék
kumitorigucsikumitorigucsi ◆ emésztőnyílásemésztőnyílás
kumitorisikibendzsokumitorisikibendzso ◆ budibudi
kumitorukumitoru ◆ kihámozkihámoz 「Kotobano imi-o kumi
totta.」 „Kihámoztam a szavak jelentését.” ◆ ki-ki-
szivattyúzszivattyúz 「Ikekara mizu-o kumi totta.」 „Ki-
szivattyúzta a vizet a tóból.” ◆ kitalálkitalál 「Kareno
ito-o kumi totta.」 „Kitaláltam a szándékát.” ◆

lecsapollecsapol 「Dorobó-va
kurumanotankukaragaszorin-o kumi totta.」 „A
tolvaj lecsapolta az üzemanyagot a kocsi tankjá-
ból.” ◆ megértmegért 「Dzsidzsó-o kumi totta.」
„Megértettem a helyzetet.” ◆ merítmerít 「Idokara
mizu-o kumi totta.」 „Merítettem a kútból.”

kumiucsikumiucsi ◆ kézitusakézitusa ◆ közelharcközelharc
kumivakerukumivakeru ◆ megértmegért ◆ széttöltszéttölt 「Mizu-
o pettobotoruni kumi vaketa.」 „Műanyag palac-
kokba töltöttük szét a vizet.”

kumokumo ❶ felhőfelhő 「Szorani-va kumohitocunakat-
ta.」 „Egyetlen felhő sem volt az égen.” ◆ aggo-aggo-
dalomdalom 「Kokoroni kakaru kumo」 „lelket nyo-
masztó aggodalom” ◆ árnyékárnyék 「Givakuno ku-
mo」 „gyanú árnyéka” ◆ fellegfelleg 「Tókuni ókina
kumogaszobieteita.」 „A távolban egy nagy felleg
tornyosult.” ◇ uszugumouszugumo fátyolfelhőfátyolfelhő ◇ gi-gi-
vakunokumovakunokumo sandasanda gyanúgyanú 「Muneni givakuno
kumoga hirogatteita.」 „Sanda gyanúm támadt.”
◇ kumogatadzsógikumogatadzsógi görbevonalzógörbevonalzó ◇ kumonó-kumonó-
enoeno magasmagas rangúrangú 「Kumono ueno hito」 „ma-
gas rangú személyiség” ◇ kumonóenokumonóeno mindenekmindenek
felettfelett állóálló 「Sacsó-va kumono ueno szonzai-
da.」 „Az igazgató mindenek felett áll.” ◇ kumo-kumo-
nonainonai felhőtlenfelhőtlen 「Kumononai szora」 „felhőt-
len égbolt” ◇ kumo-okumo-o kaszumitokaszumito köddéköddé vál-vál-
vava 「Tózoku-va kumo-o kaszumito nige szatta.」
„A rablók köddé váltak.” ◇ kumo-okumo-o cukamujónacukamujóna
ködösködös 「Kumo-o cukamujóna hanasi」 „ködös
történet” ◇ kumo-okumo-o cukucuku égigégig érőérő 「Kumo-o
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cukubakarino óotoko」 „égig érő óriás” ◇ kuro-kuro-
kumokumo sötétsötét fellegfelleg ◇ nacugumonacugumo nyárinyári felhőfelhő
◇ murakumomurakumo gyülekező felhőkgyülekező felhők
kumokumo ◆ pókpók ◇ umigumokóumigumokó tengeritengeri pókokpókok ◇

kumonoitokumonoito pókszálpókszál ◇ kumonoszukumonoszu pókhálópókháló
「Kito kino aidani kumono szuga hatteita.」
„Pókháló lógott a fák között.” ◇ dokugumodokugumo mér-mér-
ges pókges pók
kumoaikumoai ◆ ég kinézeteég kinézete
kumoasikumoasi ◆ felhőfelhő mozgásamozgása 「Kumoasiga haja-
katta.」 „Gyors volt a felhők mozgása.”

kumodeóvarerukumodeóvareru ◆ borulborul
kumogakureszurukumogakureszuru ◆ felhőfelhő mögémögé bújikbújik 「Ku-
mogakuresita cuki」 „felhő mögé bújt Hold” ◆

köddéköddé válikválik 「Kumogakuresita szekininsa」
„köddé vált felelős”

kumogatakumogata ◆ felhőfelhő alakúalakú 「Kumogataragu」
„felhő alakú szőnyeg”

kumogatadzsógikumogatadzsógi ◆ görbevonalzógörbevonalzó
kumohitocunakukumohitocunaku ◆ héthét ágraágra 「Kumohitocu-
nai tenkida.」 „Hét ágra süt a nap.”

kumojubisókumojubisó ◆ pókujjúságpókujjúság
kumojukikumojuki ◆ helyzethelyzet alakulásaalakulása 「Szekaidzsó-
szeino kumojukiga ajasii.」 „A nemzetközi helyzet
alakulása bizonytalan.” ◆ időjárásidőjárás alakulásaalakulása
「Szorano kumojukiga ajasii.」 „Az időjárás ala-
kulása bizonytalan.”

kumokókumokó ◆ pókszabásúakpókszabásúak
kumomakarakumomakara ◆ felhőkfelhők közülközül 「Kumomakara
szasi komu taijóno hikari」 „felhők közül áttűző
napsugár”

kumomakukumomaku ◆ pókhálóburokpókhálóburok ◆ pókhálóhár-pókhálóhár-
tyatya
kumomakukasukkecukumomakukasukkecu ◆ agyvérzésagyvérzés 「Tocu-
zenkumomakukasukkecuninatta, naze?」 „Egy-
szerűen agyvérzést kapott, vajon mitől?”

kumomanikumomani ◆ felhőkfelhők közéközé 「Kumomani kaku-
reta cuki」 „felhők közé bújt Hold”

kumonkumon ◆ gyötrődésgyötrődés ◆ szorongásszorongás
kumon-nokumon-no ◆ meggyötörtmeggyötört 「Kumonno kao」
„meggyötört arc”

kumonóenokumonóeno ◆ magasmagas rangúrangú 「Kumono ueno
hito」 „magas rangú személyiség” ◆ mindenekmindenek

felettfelett állóálló 「Sacsó-va kumono ueno szonzai-
da.」 „Az igazgató mindenek felett áll.”

kumonoitokumonoito ◆ pókfonálpókfonál ◆ pókszálpókszál
kumononaikumononai ◆ felhőtlenfelhőtlen 「Kumononai szora」
„felhőtlen égbolt”

kumonoóikumonoói ◆ felhősfelhős 「Kumono ói szora」 „fel-
hős égbolt”

kumonoszukumonoszu ◆ pókhálópókháló 「Kito kino aidani ku-
mono szuga hatteita.」 „Pókháló lógott a fák kö-
zött.”

kumonotórimicsikumonotórimicsi ◆ felhőátvonulásfelhőátvonulás
「Asitajóroppa-va kumono tóri micsininaru.」
„Holnap Európa-szerte felhőátvonulás lesz.”

kumonszeiucubjókumonszeiucubjó ◆ szorongásosszorongásos de-de-
pressziópresszió
kumonszurukumonszuru ◆ gyötrődikgyötrődik
kumo-okumo-o cukamujónacukamujóna ◆ álmodozóálmodozó 「Kimiga jú-
meina kasuninarunante kumo-o cukamujóna ha-
nasida.」 „Csak álmodozol, hogy híres énekes le-
szel.” ◆ ködösködös 「Kumo-o cukamujóna hanasi」
„ködös történet”

kumo-okumo-o cukucuku ◆ égigégig érőérő 「Kumo-o cukubaka-
rino óotoko」 „égig érő óriás”

kumo-okumo-o kaszumitokaszumito ◆ köddéköddé válvaválva 「Tózoku-
va kumo-o kaszumito nige szatta.」 „A rablók
köddé váltak.”

kumoraszerukumoraszeru ◆ elhomályosítelhomályosít 「Sikegarenzu-
o kumoraszeta.」 „A pára elhomályosította a len-
csét.” ◆ elkomorítelkomorít 「Hjódzsó-o kumoraszeta.」
„Elkomorult a tekintete.” ◇ koe-okoe-o kumoraszerukumoraszeru
eltorzuleltorzul aa hangjahangja ◇ koe-okoe-o kumoraszerukumoraszeru el-el-
csuklócsukló hangonhangon beszélbeszél 「Namidani koe-o ku-
moraszeta.」 „Könnyektől elcsukló hangon be-
szélt.” ◇ maju-omaju-o kumoraszerukumoraszeru aggódóaggódó tekin-tekin-
tettel néztettel néz
kumoraszukumoraszu ◆ elhomályosítelhomályosít 「Szuidzsóki-va
garaszu-o kumorasita.」 „A vízpára elhomályosí-
totta az üveget.” ◆ elkomorítelkomorít 「Kao-o kumora-
sita.」 „Elkomorult a tekintete.” ◇ koe-okoe-o kumo-kumo-
raszeruraszeru eltorzuleltorzul aa hangjahangja ◇ koe-okoe-o kumo-kumo-
raszeruraszeru elcsuklóelcsukló hangonhangon beszélbeszél 「Namidani
koe-o kumoraszeta.」 „Könnyektől elcsukló han-
gon beszélt.” ◇ maju-omaju-o kumoraszerukumoraszeru aggódóaggódó
tekintettel néztekintettel néz
kumorikumori ◆ borultborult időidő 「Kumorinocsi hare」 „bo-
rult majd derült idő” ◆ fátyolosságfátyolosság 「Sasinno
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kumori」 „fátyolos fénykép” ◆ felhősfelhős időidő
「Kjó-va kumorida.」 „Ma felhős idő van.” ◆ ho-ho-
málymály 「Kagamino kumori」 „homályos tükör” ◆

komorságkomorság 「Kokorono kumoriga hareta.」 „Ko-
mor lelke felderült.” ◆ párapára 「Onszendeno meg-
aneno kumori」 „termálvizes fürdőben bepáráso-
dott szemüveg” ◇ uszugumoriuszugumori enyheenyhe borult-borult-
ságság ◇ hanagumorihanagumori felhősfelhős időidő tavasszaltavasszal ◇

hanagumorihanagumori felhősfelhős időidő cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás
idejénidején
kumorigaraszukumorigaraszu ◆ tejüvegtejüveg 「Kumorigaraszu-
kara kanodzsono szugataga szukete mieta.」 „A
tejüvegen át homályosan látszott a nő alakja.”

kumorigaraszukumorigaraszu ◆ homályosítotthomályosított üvegüveg ◆

mattüvegmattüveg
kumorinokumorino ◆ borultborult 「Kumorino tenki」 „borult
idő” ◇ uszugumorinouszugumorino enyhénenyhén borultborult 「Uszu-
gumorino szora」 „enyhén borult ég”

kumori-o torukotokumori-o torukoto ◆ párátlanításpárátlanítás
kumorizorakumorizora ◆ felhős égfelhős ég
kumorukumoru ◆ beborulbeborul 「Joruni-va kumorimaszu.」
„Estére be fog borulni.” ◆ bepárásodikbepárásodik 「Ga-
raszuga kumotteita.」 „Bepárásodott az üveg.” ◆

borulborul 「Hareruka kumoru」 „derül vagy borul”
◆ elborulelborul 「Szora-va kumottekita.」 „Elborult
az ég.” ◆ elhomályosodikelhomályosodik 「Madogaraszu-va
kumottekita.」 „Az ablaküveg elhomályosodott.”
◆ elkomorulelkomorul 「Kareno hjódzsóga kumotta.」
„Elkomorult a tekintete.” ◆ felhősödikfelhősödik 「Szor-
aga kumoru.」 „Felhősödik az ég.” ◆ komorkomor leszlesz
「Kokoroga kumotta.」 „Komor lett a hangula-
tom.” ◆ nyomasztnyomaszt
「Asitaajamaranakerebanaranaikoto-o kangaeru-
to kokoroga kumoru.」 „Nyomaszt a gondolat,
hogy holnap bocsánatot kell kérnem.” ◆ páráso-páráso-
dikdik 「Madogaraszuga kumoru.」 „Párásodik az
ablak.” ◇ kaogakumorukaogakumoru borúsborús leszlesz aa tekin-tekin-
tetetete ◇ kakikumorukakikumoru befelhősödikbefelhősödik ◇ kakiku-kakiku-
morumoru könnyekbe borulkönnyekbe borul
kumoszukekumoszuke ◆ csibészcsibész ◆ gyaloghintógyaloghintó hordo-hordo-
zójazója
kumoszukeuntensukumoszukeuntensu ◆ csibész taxisofőrcsibész taxisofőr
kumottakumotta ◆ felhősfelhős 「Kumotta szoragauttósii.」
„A felhős ég lehangoló.” ◆ homályoshomályos 「Kumotta
meganede nanimo mienakatta.」 „A homályos
szemüvegemmel semmit sem láttam.” ◆ ködösködös

「Kumotta madogaraszu-o fuita.」 „Megtöröltem
a ködös ablaküveget.” ◆ páráspárás
kumotteirukumotteiru ◆ felhősfelhős ◆ páráspárás 「Megane-va
kumotteiru.」 „Párás a szemüveg.”

kumukumu ❶ mermer 「Idokara mizu-o kunda.」 „Vizet
mertem a kútból.” ◆ húzhúz 「Idokara mizu-o kun-
da.」 „Vizet húzott a kútból.” ◆ kitalálkitalál 「Kareno
ito-o kunda.」 „Kitaláltam a szándékát.” ◆ követkövet
「Herenizumu jósikino nagare-o kundeiru.」
„Hellenizmus irányzatát követi.” ◆ megértmegért 「Ka-
nodzsono kimocsi-o kunda.」 „Megértettem az
érzelmeit.” ◆ pumpálpumpál 「Ponpudebakecuni mizu-
o kunda.」 „A pumpával vizet pumpált a vödör-
be.” ◆ tölttölt 「Ocsa-o kunda.」 „Teát töltöttem.”
◇ kumikavaszukumikavaszu egymásnakegymásnak töltvetöltve iszogatiszogat
「Tomodacsitovain-o kumi kavasiteita.」 „A ba-
rátommal egymásnak töltve bort iszogattunk.” ◇

kumedomocukinukumedomocukinu kiapadhatatlankiapadhatatlan 「Kum-
edomo cukinu csino izumi」 „kiapadhatatlan böl-
csesség forrása” ◇ mizu-omizu-o kumukumu vizetvizet mermer
「Bakecuni mizu-o kunda.」 „Vizet mertem a vö-
dörbe.”

kumukumu ◆ alakítalakít 「Szakkácsímu-o kunda.」 „Fut-
ballcsapatot alakítottak.” ◆ alkotalkot 「Szandaino
sarjóga henszei-o kunda.」 „3 kocsi alkotott egy
szerelvényt.” ◆ birkózikbirkózik 「Rikisi-va aiteto kun-
da.」 „A szumós az ellenfelével birkózott.” ◆ fonfon
「Janagi-o kunde komo-o cukutta.」 „Fűzfából
fontam kosarat.” ◆ keresztbekeresztbe tesztesz 「Asi-o
kunde densani szuvatteita.」 „Keresztbe tett láb-
bal ült a vonaton.” ◆ készítkészít 「Takegaki-o kun-
da.」 „Bambuszkerítést készítettem.” ◆ lepaktállepaktál
「Akumato kunda.」 „Lepaktált az ördöggel.” ◆

összeállítösszeállít 「Rjokóno jotei-o kunda.」 „Össze-
állítottam az utazási tervet.” ◆ összefogösszefog 「Ho-
kano kaisato kundejatta hógaii.」 „Jobb, ha egy
másik céggel összefogva csináljuk.” ◆ összefonösszefon
「Atamano usirode te-o kunda.」 „A feje mögött
összefonta az ujjait.” ◆ paktálpaktál 「Ano dacuzeisa-
va zeimusoto kundeita.」 „Az adócsaló az adóha-
tóságokkal paktált.” ◆ szedszed 「Han-o kumu.」
„Betűt szed.” ◆ szövetkezikszövetkezik 「Kare-va varumo-
noto kunde ginkó-o gótósita.」 „Egy gazember-
rel szövetkezve kirabolta a bankot.” ◆ szövet-szövet-
ségreségre léplép 「Raibaru kaisato kunda.」 „Szövet-
ségre lépett a konkurens vállalattal.” ◆ tranzak-tranzak-
ciótciót végezvégez 「Kavasze-o kumu.」 „Pénzváltási
tranzakciót végez.” ◇ asiba-oasiba-o kumukumu állványozállványoz
「Sómenno kabetoszóni-va asiba-o kumanakere-
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banaranakatta.」 „A homlokzat festéséhez állvá-
nyozni kellett.” ◇ asi-oasi-o kumukumu keresztbekeresztbe rakjarakja
aa lábátlábát 「Asi-o kunde szuvatteita.」 „Kereszt-
be rakott lábbal ült.” ◇ ude-oude-o kumukumu összefon-összefon-
jaja aa karjátkarját 「Kare-va ude-o kunda.」 „Össze-
fonta a karját.” ◇ ude-oude-o kumukumu összefonjaösszefonja aa
karjátkarját 「Kare-va ude-o kunda.」 „Összefonta a
karját.” ◇ ude-oude-o kumukumu belekarolbelekarol 「Szukina hit-
oto ude-o kunda.」 „Belekarolt a kedvesébe.” ◇

ude-oude-o kumukumu karolkarol 「Cumato ude-o kunda.」
„A feleségembe karoltam.” ◇ ude-oude-o kundekunde kar-kar-
öltveöltve 「Karera-va ude-o kunde aruita.」 „Kar-
öltve sétáltak.” ◇ kata-okata-o kumukumu egymásegymás vál-vál-
lábalába kapaszkodnakkapaszkodnak 「Kata-o kunde aruita.」
„Egymás vállába kapaszkodva mentek.” ◇ kac-kac-
udzsinikumuudzsinikumu kiszedkiszed 「Genkó-o kacudzsini ku-
mu.」 „Kiszedi a kéziratot.” ◇ kacudzsi-okacudzsi-o kumukumu
betűtbetűt szedszed ◇ godzsúnotómositakarakumugodzsúnotómositakarakumu
mindentmindent azaz alapoktólalapoktól kellkell kezdenikezdeni ◇ te-te-
oo kumukumu szövetkezikszövetkezik 「Hanzaisato te-o kun-
da.」 „Bűnözőkkel szövetkezett.” ◇ te-ote-o kumukumu
összekulcsoljaösszekulcsolja aa kezétkezét 「Usironi te-o kun-
da.」 „Összekulcsoltam a hátam mögött a kezem.”
◇ pea-opea-o kumukumu pártpárt alkotalkot 「Karera-va
aiszudanszunopea-o kunda.」 „Jégtáncos párt al-
kottak.” ◇ jocunikumujocunikumu egymásbaegymásba kapaszko-kapaszko-
dikdik 「Jocuni kunda rikisigamavasi-o hiki atte-
ita.」 „Az egymásba kapaszkodott szumósok az
övüknél fogva húzgálták egymást.” ◇ jocuniku-jocuniku-
mumu megbirkózikmegbirkózik 「Rjórito jocuni kunda.」
„Megbirkóztam a főzéssel.” ◇ jocunikumujocunikumu bi-bi-
rokrarokra kelkel 「Rikisi-va aitetogappurito jocuni
kunda.」 „A szumós birokra kelt az ellenfelével.”
◇ jotei-ojotei-o kumukumu összeállítjaösszeállítja aa programotprogramot
「Raisúno jotei-o kunda.」 „Összeállítottam a jö-
vő heti programomat.” ◇ rón-orón-o kumukumu kölcsöntkölcsönt
veszvesz felfel 「Kare-va szandzsúnennorón-o kun-
da.」 „Harminc éves kölcsönt vett fel.”

kunkun ◆ japánjapán olvasatolvasat 「Kono kandzsi-va kunde
nanto jomu?」 „Mi a japán olvasatja ennek a kan-
dzsinak?” ◆ leckelecke 「Dótokukun」 „erkölcsi lec-
ke” ◆ tanítóstílustanítóstílus
kunkun ◆ fiatalúrfiatalúr ◆ kollégakolléga 「Szuzukikun, csotto
kitekureru?」 „Szuzuki kolléga, idejönnél egy ki-
csit?” ◆ úrúr
kunagonmunibucukunagonmunibucu ◆ KanakamuniKanakamuni
kunaicsókunaicsó ◆ CsászáriCsászári UdvariUdvari HivatalHivatal ◆ Csá-Csá-
száriszári UdvartartásiUdvartartási HivatalHivatal ◆ CsászáriCsászári
Ügyek HivatalaÜgyek Hivatala ◆ Udvartartási HivatalUdvartartási Hivatal

kunaicsócsókankunaicsócsókan ◆ CsászáriCsászári ÜgyekÜgyek Hivata-Hivata-
lának vezetőjelának vezetője
kunaicsógojótacukunaicsógojótacu ◆ udvari szállítóudvari szállító
kunaisókunaisó ◆ Császári Udvartartási HivatalCsászári Udvartartási Hivatal
kunankunan ◆ keserűségkeserűség ◆ nehézségnehézség 「Imamade-
mo kazukazuno kunan-o nori koetekita.」 „Eddig
sok nehézségen tette túl magát.” ◆ szenvedésszenvedés
「Takuszan-no kunan-o nori koeta.」 „Sok szen-
vedésen ment keresztül.”

kundokukundoku ◆ japán olvasatjapán olvasat
kundzsikundzsi ◆ eligazításeligazítás ◆ utasításutasítás
kundzsikundzsi ◆ okító beszédokító beszéd
kundzsiszurukundzsiszuru ◆ eligazíteligazít 「Taiin-o kundzsisi-
ta.」 „Eligazította a csapatot.”

kundzsókundzsó ◆ füstölésfüstölés ◆ füstölésselfüstöléssel fertőt-fertőt-
lenítlenít 「Mokuzai-o kundzsószuru.」 „Füstöléssel
fertőtleníti a faanyagot.” ◆ kénezéskénezés 「Taruno
kundzsó」 „hordó kénezése” ◆ kifüstöléskifüstölés
kundzsózaikundzsózai ◆ füstölőszerfüstölőszer
kundzsúkundzsú ◆ vásanávásaná
kunekunemicsikunekunemicsi ◆ kanyargóskanyargós útút ◆ szerpen-szerpen-
tinúttinút
kunekunesitakunekunesita ◆ bodrosbodros 「Kunekunesita kami-
no ke」 „bodros haj” ◆ kanyargóskanyargós 「Kunekune-
sita jamamicsidatta.」 „Kanyargós hegyi ösvény
volt.” ◆ tekervényestekervényes 「Kunekunesita modzsi」
„tekervényes betű”

kunekuneszaszerukunekuneszaszeru ◆ illegetilleget 「Kanodzso-va
kagamino maede kosi-o kunekuneszaszeta.」 „A
nő a tükör előtt illegette a derekát.” ◆ riszálriszál
「Kanodzso-va kosi-o kunekuneszaszeta.」 „Ri-
szálta a csípőjét.”

kunekuneszurukunekuneszuru ◆ kanyarogkanyarog 「Kava-va kune-
kunesiteiru.」 „A folyó kanyarog.” ◆ tekeregtekereg
「Neko-va asino mavari-o kunekunesiteita.」 „A
macska a lábaim között tekergett.”

kunekunetokunekuneto ◆ kanyarogvakanyarogva 「Kava-va kune-
kuneto magatte nagareteita.」 „A folyó kanyarog-
va folyt.” ◆ tekeregvetekeregve 「Hebi-va kunekuneto
hau.」 „A kígyó tekeregve mászik.”

kun-enkun-en ◆ füstölésfüstölés
kun-enkun-en ◆ ételfüstölésételfüstölés
kúnenhikúnenhi ◆ keverékaránykeverékarány
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kun-enszurukun-enszuru ◆ füstölfüstöl 「Kono
szócsideszószédzsi-o kun-enszurukotoga deki-
ru.」 „Ezzel a szerkezettel lehet kolbászt füstölni.”
◆ megfüstölmegfüstöl 「Sokuhin-va kun-enszurukotode
nagamocsisimaszu.」 „Ha megfüstöljük az élel-
miszert, sokáig eláll.”

kunerukuneru ◆ girbe-gurbagirbe-gurba 「Eda-va kunetteita.」
„A faág girbe-gurba volt.” ◆ kanyarogkanyarog
「Jamamicsi-va kunetteita.」 „A hegyi út kanyar-
gott.” ◆ kunkorodikkunkorodik 「Nekono sippogakunette-
ita.」 „A macska farka kunkorodott.” ◆ tekeregtekereg
「Hebi-va kunetteiru.」 „A kígyó tekereg.”

kúnhaundokúnhaundo ◆ mosómedvekopómosómedvekopó
kun-ikun-i ◆ érdemrendérdemrend ◇ daikun-idaikun-i legfelsőbblegfelsőbb ér-ér-
demrenddemrend
kunikuni ◆ hazahaza 「Kunini kaeru.」 „Visszamegyek
a hazámba.” ◆ országország 「Jóroppani-va takuszan-
no kunigaarimaszu.」 „Európában sok ország
van.” ◆ vidékvidék 「Hokkaidó-va kitano kunide-
szu.」 „Hokkaidó északi vidék.” ◇ okuniokuni önön or-or-
szágaszága 「Okuni-va docsiradeszuka?」 „Ön me-
lyik országból érkezett?” ◇ okuniokuni szülőföldszülőföld
「Okuni kotoba-va nacukasii.」 „A szülőföldem
nyelvjárása kedves a fülemnek.” ◇ okuniokuni hazahaza
「Gundzsin-va okuninotameni sinda.」 „A kato-
na meghalt a hazájáért.” ◇ kunigunikuniguni országokországok
◇ kuni-okuni-o uruuru eláruljaelárulja hazájáthazáját 「Szupaininat-
te kuni-o utta.」 „Kémként elárulta hazáját.” ◇

kodomonokunikodomonokuni gyerekekgyerekek világavilága ◇ vagakunivagakuni
országunkországunk
kunibangókunibangó ◆ országhívószámországhívószám
kunidzsúkunidzsú ◆ országszerteországszerte 「Uvasza-va kun-
idzsúni hiromattesimatta.」 „Országszerte elter-
jedt a pletyka.”

kunigamaekunigamae ◆ körbezáró ország-gyökkörbezáró ország-gyök
kunigarakunigara ◆ nemzetinemzeti jellegjelleg ◆ nemzetinemzeti sajá-sajá-
tosságtosság
kunigunikuniguni ◆ országokországok
kunijabureteszangaarikunijabureteszangaari ◆ elpusztulhatelpusztulhat azaz
ország, de a természet érintetlen maradország, de a természet érintetlen marad
kúnikiszurukúnikiszuru ◆ hiábavalóhiábavaló 「Szubeteno
dorjoku-va kúni kisita.」 „Hiábavaló volt az
összes erőfeszítésünk.”

kunikotobakunikotoba ◆ országország nyelvenyelve ◆ szülőföldszülőföld
nyelvjárásanyelvjárása
kun-ikukun-iku ◆ nevelésnevelés

kunikunoszakutositekunikunoszakutosite ◆ végsővégső elkeseredé-elkeseredé-
sébensében
kunimotokunimoto ◆ birtokbirtok ◆ honhon ◆ szülőföldszülőföld
kuninamarikuninamari ◆ anyanyelvianyanyelvi akcentusakcentus 「Tok-
idoki okuni namariga deru.」 „Időnként előjön
anyanyelvi akcentusom.” ◆ vidéki akcentusvidéki akcentus
kuninarukuninaru ◆ zavarzavar 「Szóon-va zenzenkuninara-
nai.」 „Engem egyáltalán nem zavar a zaj.”

kuninoanzenhosókuninoanzenhosó ◆ nemzetbiztonságnemzetbiztonság
kuninomijacukokuninomijacuko ◆ helytartóhelytartó
kuninonaikuninonai ◆ hontalanhontalan
kuninonakanifukumukuninonakanifukumu ◆ bekapbekap 「Biszuketto-
o kunino nakani fukunda.」 „Bekaptam egy kek-
szet.” ◆ szájába veszszájába vesz
kuninotógókuninotógó ◆ országegyesítésországegyesítés
kuni-o oszamerukuni-o oszameru ◆ kormányozkormányoz
kuni-okuni-o uruuru ◆ eláruljaelárulja hazájáthazáját 「Szupaininat-
te kuni-o utta.」 „Kémként elárulta hazáját.”

kuniszurukuniszuru ◆ emésztiemészti magátmagát 「Uvasza-o ku-
niszuruna.」 „Ne emészd magad a pletyka miatt!”

kun-ittókun-ittó ◆ érdemrend első fokozataérdemrend első fokozata
kunizakaikunizakai ◆ tartományhatártartományhatár
kun-jomikun-jomi ◆ japán olvasatjapán olvasat ◆ kun olvasatkun olvasat
kunkaikunkai ◆ dorgálásdorgálás ◆ fenyítésfenyítés ◆ rendreuta-rendreuta-
sítássítás
kunkaiszurukunkaiszuru ◆ fenyítfenyít ◆ megdorgálmegdorgál ◆ meg-meg-
fenyítfenyít ◆ rendreutasítrendreutasít 「Szenszei-va szeito-o
kunkaisita.」 „A tanár rendreutasította a diákot.”

kunkókunkó ◆ hőstetthőstett 「Szenszóno sórinotameni
kunkó-o tateta.」 „A háborús győzelem eléréséhez
hőstettet hajtott végre.” ◆ kiemelkedőkiemelkedő szolgá-szolgá-
latlat 「Viruszutono tatakaide kunkó-o tateta.」 „A
vírussal szembeni harcban kiemelkedő szolgálatot
tett.”

kunkunszurukunkunszuru ◆ szaglászikszaglászik 「Kuszatteinaika
tabe mono-o kunkunsita.」 „Szaglászta az ételt,
hátha romlott.” ◆ szimatolszimatol 「Inugakunkunszu-
ru.」 „A kutya szimatol.”

kunkuntokagukunkuntokagu ◆ szimatolszimatol 「Inu-va nioi-o
kunkunto kaida.」 „A kutya szimatolt.”

kunókunó ◆ gyötrelemgyötrelem ◆ gyötrődésgyötrődés
kunodzsininarukunodzsininaru ◆ behajlikbehajlik 「Hasiga csinbo-
cusitekuno dzsininatta.」 „A híd megsüllyedt és
behajlott.”
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kunoicsikunoicsi ◆ női nindzsanői nindzsa
kunónimicsitakunónimicsita ◆ gyötrelmesgyötrelmes 「Kunóni micsi-
ta dzsinszeida.」 „Gyötrelmes élete van.”

kunpúkunpú ◆ kellemes nyár eleji szellőkellemes nyár eleji szellő
kunreikunrei ◆ direktrívadirektríva ◆ parancsparancs ◆ ukászukász
kunreisikirómadzsikunreisikirómadzsi ◆ kunreikunrei rendszerűrendszerű la-la-
tin átírástin átírás
kunrenkunren ◆ begyakorlásbegyakorlás ◆ gyakorlatgyakorlat ◆ ki-ki-
képzésképzés 「Guntaino kibisii kunren-o uketeita.」
„A hadsereg szigorú kiképzésében vett részt.” ◇

kagakuheikibógjokunrenkagakuheikibógjokunren vegyvédelmivegyvédelmi gya-gya-
korlatkorlat ◇ kaszaikunrenkaszaikunren tűzvédelmitűzvédelmi gyakor-gyakor-
latlat ◇ kaszaihinankunrenkaszaihinankunren tűzvédelmitűzvédelmi gya-gya-
korlatkorlat ◇ kiokurjokukunrenkiokurjokukunren agytornaagytorna ◇ kjó-kjó-
dokunrendokunren közösközös hadgyakorlathadgyakorlat ◇ szaikun-szaikun-
renren átképzésátképzés ◇ dzsicscsikunrendzsicscsikunren gyakorla-gyakorla-
titi képzésképzés ◇ sókakunrensókakunren tűzoltógyakorlattűzoltógyakorlat
◇ sokugjókunrensokugjókunren betanításbetanítás ◇ sokugjókun-sokugjókun-
renren szakképzésszakképzés ◇ hinankunrenhinankunren evakuálá-evakuálá-
sisi gyakorlatgyakorlat ◇ bókúkunrenbókúkunren légvédelmilégvédelmi gya-gya-
korlatkorlat ◇ bószaikunrenbószaikunren katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi
gyakorlatgyakorlat
kunrendzsokunrendzso ◆ gyakorlóiskolagyakorlóiskola
kunrenhikókunrenhikó ◆ gyakorlórepülésgyakorlórepülés
kunrensikunrensi ◆ idomáridomár
kunrenszeikunrenszei ◆ gyakornokgyakornok ◆ tanonctanonc
kunrenszurukunrenszuru ◆ beidomítbeidomít 「Fue-o fukuto kuru-
jóni inu-o kunrensita.」 „Beidomítottam a kutyát,
hogy sípszóra idejöjjön.” ◆ kiképezkiképez 「Sinpei-
va kunrenszareta.」 „Kiképezték az újoncokat.” ◇

kiokurjokukunren-okiokurjokukunren-o szuruszuru agytornázikagytornázik
「Gémude kiokurjokukunren-o siteiru.」 „Játék-
kal agytornázik.”

kunrinkunrin ◆ uralomuralom
kunrinszurukunrinszuru ◆ álláll 「Ningenga sokumocurensz-
anotoppuni kunrinsiteiru.」 „Az ember a táplá-
léklánc tetején áll.” ◆ uralural 「Kare-va icsiino zani
kunrinsiteiru.」 „Az első helyet uralja.”

kunsikunsi ◆ bölcs emberbölcs ember ◆ nemes lelkű embernemes lelkű ember
kunsiajaukinicsikajorazukunsiajaukinicsikajorazu ◆ bölcsbölcs emberember
kerüli a veszélytkerüli a veszélyt
kunsihjóhenszukunsihjóhenszu ◆ bölcsbölcs emberember nemnem csökö-csökö-
nyösnyös
kunsirankunsiran ◆ kafferliliomkafferliliom
kunsókunsó ◆ államiállami díjdíj 「Kunsóga ataerareta.」
„Ma kiosztották az állami díjakat.” ◆ államiállami ér-ér-

demrenddemrend ◆ államiállami kitüntetéskitüntetés ◆ érdeméremérdemérem
「Kunsó-o szazukerareta.」 „Érdemérmet ka-
pott.” ◆ érdemrendérdemrend ◆ kitüntetéskitüntetés 「Kizu-va
otokono kunsó.」 „A seb a férfinek kitüntetést je-
lent.” ◇ kórókunsókórókunsó munkamunka érdemrendérdemrend ◇ sza-sza-
ikókórókunsóikókórókunsó munkamunka érdemrendérdemrend legmaga-legmaga-
sabbsabb fokozatafokozata ◇ bunkakunsóbunkakunsó KulturálisKulturális Ér-Ér-
demrenddemrend
kunsódzsusósakunsódzsusósa ◆ államiállami érdemrenddelérdemrenddel ki-ki-
tüntetett személytüntetett személy
kunsukunsu ◆ egyeduralkodóegyeduralkodó ◆ fejedelemfejedelem ◆ szul-szul-
tántán ◆ uralkodóuralkodó ◇ szesúkunsuszesúkunsu származásszármazás
alapjánalapján lettlett egyeduralkodóegyeduralkodó ◇ szenszei-szenszei-
kunsukunsu önkényuralkodóönkényuralkodó ◇ szenszeikunsuszenszeikunsu au-au-
tokratatokrata ◇ szenszeikunsuszenszeikunsu zsarnokzsarnok
kunsudokuszaikunsudokuszai ◆ egyeduralomegyeduralom
kunsudokuszaiszeikunsudokuszaiszei ◆ egyeduralmiegyeduralmi rendszerrendszer

kunsukokukunsukoku ◆ monarchiamonarchia ◇ szenszeikunsu-szenszeikunsu-
kokukoku abszolútabszolút monarchiamonarchia ◇ rikkenkunsuko-rikkenkunsuko-
kuku alkotmányos monarchiaalkotmányos monarchia
kunsuszeikunsuszei ◆ monarchiamonarchia ◇ zettaikunsuszeizettaikunsuszei
abszolútabszolút monarchiamonarchia ◇ rikkenkunsuszeirikkenkunsuszei al-al-
kotmányos monarchiakotmányos monarchia
kunsuszeitaikunsuszeitai ◆ monarchikus államformamonarchikus államforma
kunszeikunszei ◆ füstöltfüstölt 「Kunszeiszószédzsi.」
„Füstölt kolbász.”

kunszeicsippukunszeicsippu ◆ füstölőforgácsfüstölőforgács
kunszeigamakunszeigama ◆ füstölőfüstölő
kunszeihamukunszeihamu ◆ füstölt sonkafüstölt sonka
kunszeikikunszeiki ◆ füstölőfüstölő
kunszeiniszurukunszeiniszuru / kunszeiniszurukunszeiniszuru ◆ füstölfüstöl
「Szószédzsi-o kunszeinisita.」 „Füstöltem a kol-
bászt.” ◆ megfüstölmegfüstöl 「Hamu-o kunszeinisita.」
„Megfüstöltem a sonkát.”

kunszeiniszurukunszeiniszuru / kunszeiniszurukunszeiniszuru ◆ füstölfüstöl
「Szószédzsi-o kunszeinisita.」 „Füstöltem a kol-
bászt.” ◆ megfüstölmegfüstöl 「Hamu-o kunszeinisita.」
„Megfüstöltem a sonkát.”

kunszeinokunszeino ◆ füstöltfüstölt
kunszei-okunszei-o cukurucukuru ◆ füstölfüstöl 「Békon-no
kunszei-o cukutta.」 „Sonkát füstöltem.”

kunszeizukurikunszeizukuri ◆ füstölésfüstölés
kuntenkunten ◆ segédjel japán olvasathozsegédjel japán olvasathoz

AdysAdys kunoicsi kunoicsi – kunten kunten 21792179



kuntókuntó ◆ nevelésnevelés 「Csicsino kuntó-o uketa.」
„Apai nevelést kapott.”

kunugikunugi ◆ hegyeslevelű tölgyhegyeslevelű tölgy
kunvakunva ◆ beszédbeszéd
kuócukuócu ◆ kvarckvarc
kuócugaraszukuócugaraszu ◆ kvarcüvegkvarcüveg
kuócuhassinkikuócuhassinki ◆ kvarcoszcillátorkvarcoszcillátor
kú-okú-o kerukeru ◆ levegőbelevegőbe rúgrúg 「Uma-va kú-o ket-
ta.」 „A ló levegőbe rúgott.” ◆ lukatlukat rúgrúg 「Szak-
ká szensu-va kú-o ketta.」 „A focista lukat rú-
gott.”

kuókukuóku ◆ kvarkkvark
kuonkuon ◆ örökkévalóságörökkévalóság
kuon-nokuon-no ◆ örökörök 「Kuonno ai」 „örök szerelem”

kuoritikuoriti ◆ minőségminőség
kuoritíkuorití ◆ minőségminőség
kuoriti-obu-raifukuoriti-obu-raifu ◆ életminőségéletminőség
kuótaríkuótarí ◆ negyedévi magazinnegyedévi magazin
kúpekúpe ◆ kupékupé
kupídókupídó ◆ ÁmorÁmor
kupidonojakupidonoja ◆ Ámor nyilaÁmor nyila
kúponkúpon ◆ kuponkupon ◇ gifuto-kúpongifuto-kúpon ajándékku-ajándékku-
ponpon ◇ varibikikúponvaribikikúpon árengedmény-kuponárengedmény-kupon
kúponkenkúponken ◆ kuponkupon ◆ utalványutalvány
kuppakuppa ◆ gukbapgukbap ◆ rizslevesrizsleves
kuppászaibókuppászaibó ◆ Kupffer-sejtKupffer-sejt
kuppukukuppuku ◆ behódolásbehódolás ◆ megadásmegadás
kuppukuszurukuppukuszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Kenrjokuni
kuppukusita.」 „Alávetettem magam a hatalom-
nak.” ◆ behódolbehódol 「Ószamani kuppukusita.」
„Behódolt a királynak.” ◆ engedenged 「Júvakuni
kuppukusita.」 „Engedtem a kísértésnek.” ◆

hagyjahagyja magátmagát 「Keh-site kuppukusinai」
„Nem hagyja magát.” ◆ megadjamegadja magátmagát 「Te-
kini kuppukusita.」 „Megadtam magam az ellen-
ségnek.” ◆ meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Inu-va vatasini
kuppukusita.」 „Meghunyászkodott tőlem a ku-
tya.” ◆ megtörikmegtörik 「Szupai-va gómon-o uke, kup-
pukusita.」 „A megkínzott kém megtört.”

kurakura ◆ csűrcsűr ◆ raktárraktár ◇ kajakugurakajakugura puska-puska-
porosporos raktárraktár ◇ komegurakomegura rizsraktárrizsraktár ◇ sza-sza-
kagurakagura szakéspinceszakéspince ◇ szakaguraszakagura borospin-borospin-
cece

kurakura ◆ nyeregnyereg ◇ kura-okura-o toricukerutoricukeru felnyer-felnyer-
gelgel 「Umani kura-o tori cukeru.」 „Felnyergeli a
lovat.”

kúrákúrá ◆ hűtőtáskahűtőtáska ◆ klímaberendezésklímaberendezés ◇ ká-ká-
kúrákúrá autóklímaautóklíma
kurabaraikurabarai ◆ végkiárusításvégkiárusítás
kurabekurabe ◆ megmérettetésmegmérettetés ◆ mérettetésmérettetés ◆

összehasonlításösszehasonlítás ◆ összemérésösszemérés ◆ viszonyí-viszonyí-
tástás ◇ csikarakurabecsikarakurabe viadalviadal ◇ csikaraku-csikaraku-
raberabe mérkőzésmérkőzés 「Uszagito kameno csikaraku-
rabe」 „nyúl és teknős mérkőzése” ◇ csikara-csikara-
kurabekurabe erőpróbaerőpróba ◇ csikarakurabe-ocsikarakurabe-o szuruszuru
összemériösszeméri azaz erejéterejét 「Kjószóaiteto
csikarakurabe-o sita.」 „Összemértem az erőmet
a vetélytársammal.”

kurabemonokurabemono ◆ hasonlíthatóhasonlítható
「Vatasigotokito-va kurabe mononinaranai.」
„Nem vagyok hozzá hasonlítható.”

kurabemononinaranaihodokurabemononinaranaihodo ◆ összehason-összehason-
líthatatlanullíthatatlanul 「Gendai-va hjakunenmaeto ku-
rabe mononinaranaihodoii szeikacu-o siteiru.」
„Ma összehasonlíthatatlanul jobban élünk, mint
100 éve.”

kuraberarenaikuraberarenai ◆ összehasonlíthatatlanösszehasonlíthatatlan
kuraberarenaihodokuraberarenaihodo ◆ összehasonlíthatat-összehasonlíthatat-
lanullanul
kuraberarerukuraberareru ◆ aránylikaránylik 「Sutono
sicugjóricu-va csihóto kuraberutodódeszuka?」
„Hogyan aránylik a fővárosi munkanélküliség a vi-
dékihez?” ◆ viszonyulviszonyul 「Kono futacuno szeihin-
gadonojóni kuraberarerukavakaranai.」 „Nem
tudom, hogy viszonyul a két termék egymáshoz.”

kuraberukuraberu ◆ hasonlíthasonlít 「Futacunoringo-o kura-
beteita.」 „Hasonlítgatta a két almát.” ◆ össze-össze-
hasonlíthasonlít 「Futacuno miszeno nedan-o kurabe-
te!」 „Hasonlítsd össze a két bolt árait!” ◆

összemérösszemér 「Karera-va csikara-o kurabeta.」
„Összemérték az erejüket.” ◆ viszonyítviszonyít 「Kon-
kaino kózui-o gonenmaenoto kurabeta.」 „Az ár-
vizet az öt évvel ezelőttihez viszonyította.”

kuraberukotokuraberukoto ◆ hasonlításhasonlítás ◆ összehason-összehason-
lításlítás ◆ viszonyításviszonyítás
kurabetekurabete ◆ képestképest 「Szakunenni kurabete
suszszeiricu-va agarimasita.」 „A tavalyi évhez
képest több gyerek született.” ◆ viszonyítvaviszonyítva
kurabirakikurabiraki ◆ újévi raktárnyitásújévi raktárnyitás
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kúrábokkuszukúrábokkuszu ◆ hűtőtáskahűtőtáska ◆ jégtáskajégtáska
kurabukurabu ◆ egyesületegyesület 「Curikurabuni haitta.」
„Beléptem a horgászegyesületbe.” ◆ egyletegylet ◆

klubklub 「Hangaríkurabu」 „magyar klub” ◆ szak-szak-
körkör 「Gakkóni-va ori gaminokurabugaatta.」
„Az iskolában volt origami szakkör.” ◇ kisakura-kisakura-
bubu újságíróklubújságíróklub
kurabukurabu ◆ ütőütő ◇ kuriketto-kurabukuriketto-kurabu krikett-krikett-
ütőütő ◇ jotto-kurabujotto-kurabu jahtklubjahtklub ◇ jotto-jotto-
kurabukurabu vitorlásklubvitorlásklub
kurabukurabu ◆ trefftreff 「Kurabunokingu」 „treff ki-
rály”

kurabucsímukurabucsímu ◆ klubcsapatklubcsapat
kurabuhauszukurabuhauszu ◆ klubházklubház
kurabuinkurabuin ◆ klubtagklubtag
kurabuinsókurabuinsó ◆ klubtagsági igazolványklubtagsági igazolvány
kurabukacudókurabukacudó ◆ klubtevékenységklubtevékenység ◆ szak-szak-
köri tevékenységköri tevékenység
kurabukaihikurabukaihi ◆ klubtagsági díjklubtagsági díj
kuracukinokuracukino ◆ felnyergeltfelnyergelt 「Kuracukino
uma」 „felnyergelt ló”

kuracscsikuracscsi ◆ evezőtartóevezőtartó villavilla ◆ kuplungkuplung ◆

tengelykapcsolótengelykapcsoló ◇ daburukuracscsidaburukuracscsi dupladupla
kuplungkuplung ◇ maszacukuracscsimaszacukuracscsi dörzskuplungdörzskuplung
◇ maszacukuracscsimaszacukuracscsi dörzstárcsásdörzstárcsás ten-ten-
gelykapcsológelykapcsoló
kuracscsibaggukuracscsibaggu ◆ fül nélküli táskafül nélküli táska
kuracscsi-okuracscsi-o ireruireru ◆ felengedifelengedi aa kuplungotkuplungot
「Endzsin-o sidósi, kuracscsi-o ireta.」 „Beindí-
tottam a motort és felengedtem a kuplungot.”

kuracscsi-okuracscsi-o kirukiru ◆ kikuplungozkikuplungoz ◆ kioldjakioldja aa
kuplungotkuplungot 「Kuracscsi-o kittekaraburéki-o fun-
da.」 „Kioldottam a kuplungot, és utána fékez-
tem.”

kuracscsipedarukuracscsipedaru ◆ kuplungpedálkuplungpedál
kuradasikuradasi ◆ raktárból kiadásraktárból kiadás
kurafutokurafuto ◆ kézműiparikézműipari terméktermék ◆ kézműveskézműves
terméktermék
kurafutobírukurafutobíru ◆ kézműves sörkézműves sör
kurafutosikurafutosi ◆ csomagolópapírcsomagolópapír
kuragaekuragae ◆ átnyergelésátnyergelés
kuragaeszurukuragaeszuru ◆ átnyergelátnyergel 「Becuno szeitóni
kuragaesita.」 „Átnyergelt egy másik pártra.”

kuragarikuragari ◆ sötétsötét helyhely ◇ micurin-nokuragarimicurin-nokuragari
sűrű, sötét erdősűrű, sötét erdő
kuragekurage ◆ medúzamedúza ◇ denkikuragedenkikurage portugálportugál
gályagálya ◇ mizukuragemizukurage fülesmedúzafülesmedúza
kuraikurai ◆ annyiannyi 「Bokuni dekiruno-va mondai-
nicuite kakukotokuraida.」 „Csak annyit tehetek,
hogy írok a problémáról.” ◆ annyiraannyira 「Tabe mo-
noga kaenaikurai binbóninatta.」 „Annyira sze-
gény lettem, hogy ételre sem jutott pénz.” ◆ csakcsak
「Karega uszo-o cukanaino-va hanasiteinai tokik-
uraida.」 „Csak akkor nem hazudik, ha nem be-
szél.” ◆ haha mármár 「Gému-o szurukurainara ben-
kjósinaszai!」 „Ha már egyszer van időd játszani,
tanulj inkább!” ◆ helyiértékhelyiérték 「Dzsúno kuraini
gogaatta.」 „A második helyiértéken öt állt.” ◆ in-in-
kábbkább 「Kono bjókinikakarukurainara sindahóga-
masida.」 „Inkább meghalok, minthogy elkapjam
ezt a betegséget.” ◆ körülbelülkörülbelül 「Nidzsúning-
urai miszeni haitta.」 „Körülbelül húszan jöttek
az üzletbe.” ◆ legalábblegalább 「Tandzsóbini ohanak-
urai kattekurerebaiinoni.」 „Születésnapra leg-
alább egy virágot vehetnél.” ◆ mégmég isis 「Hjaku-
manendemo jaszuikuraideszu.」 „Egymillió jen
mellett még olcsó is.” ◆ nyinyi 「Tomodacsi-va va-
tasino iekara icsidzsikanino tokoroni szundeima-
szu.」 „Egy órányira lakik tőlem a barátom.” ◆

pozíciópozíció ◆ rangrang 「Kare-va kuraino takai hitodes-
zu.」 „Magas rangú ember.” ◆ tróntrón 「Muszuko-
ni kurai-o juzutta.」 „Átengedte a trónt a fiának.”
◆ úgyúgy 「Dzsuh-kiroguraijaszeta.」 „Úgy tíz ki-
lót fogytam.” ◇ kuraiszurukuraiszuru sorolódiksorolódik 「Dai icsi
ni kuraiszuru.」 „Első helyre sorolták.” ◇ kura-kura-
iszuruiszuru rangbanrangban elhelyezkedikelhelyezkedik 「Taii-va csú-
guraino ueni kuraiszuru.」 „A százados rangban a
főhadnagy felett van.” ◇ konokuraikonokurai ennyiennyi 「Ko-
no kuraide tarirudesó.」 „Ennyi elég lesz.” ◇ ko-ko-
nokurainonokuraino ekkorkaekkorka 「Kono kuraino kizude si-
nuhazuganai.」 „Ekkorka sebtől nem fogok meg-
halni.” ◇ konokurainokonokuraino ekkoraekkora 「Sinsicu-va ko-
no kuraino hiroszade dzsúbundeszu.」 „A háló-
szobának ekkora tágasság megfelel.” ◇ konok-konok-
urainouraino ennyiennyi 「Konokurainopande tariru.」
„Ennyi kenyér elég lesz.” ◇ szonokuraiszonokurai annyiannyi
「Szonokuraino okanenara bokudemo daszeru.」
„Annyi pénzt én is adhatok.” ◇ szoregureiszoregurei
annyiannyi 「Szoregureino szonsicude szundejokat-
ta.」 „Jó, hogy csak annyi volt a veszteség.” ◇

donokuraidonokurai mennyimennyi 「Donokurai taberuno?」
„Mennyit kérsz?” ◇ donokuraidonokurai milyenmilyen 「Ana-
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tano kaban-va donokurai omoideszuka?」 „Mi-
lyen nehéz a táskád?” ◇ donokuraidonokurai milyenmilyen soksok
「Rjókin-va donokuraidatta?」 „Milyen sokat
kellett fizetnünk?” ◇ donokuraidonokurai mennyiremennyire
「Heja-va donokurai atatakai?」 „Mennyire me-
leg a szoba?” ◇ donokuraidonokurai mekkoramekkora 「Szono
kuruma-va donokurai ókiideszuka?」 „Az a kocsi
mekkora?”

kuraikurai ◆ járatlanjáratlan 「Kare-va szedzsini kurai.」
„Járatlan a világ dolgaiban.” ◆ kilátástalankilátástalan
「Keizaino mitósiga kurai.」 „A gazdasági helyzet
kilátástalan.” ◆ lehangolólehangoló 「Kurai eigadatta.」
„Lehangoló film volt.” ◆ sötétsötét 「Kurai micsi-o
szakete!」 „Kerüld el a sötét utcákat!” ◇ honog-honog-
uraiurai derengően sötétderengően sötét
kuraiantokuraianto ◆ klienskliens ◆ ügyfélügyfél
kuraicárukuraicáru ◆ krajcárkrajcár
kuraicukukuraicuku ◆ beleakaszkodikbeleakaszkodik 「Haiena-va
emononi kuraicuite hanarenai.」 „A hiéna bele-
akaszkodik a prédájába, és nem engedi el.” ◆

csámcsogcsámcsog 「Hódókikan-va vairo-o uke totta
szeidzsikani kuraicuita.」 „A sajtó a megveszte-
getett politikusokon csámcsogott.” ◆ ráharapráharap
「Szakana-va eszani kuraicuita.」 „A hal ráhara-
pott a csalira.”

kuraidorikuraidori ◆ helyiérték meghatározásahelyiérték meghatározása
kuraidorikiszúhókuraidorikiszúhó ◆ helyiértékes rendszerhelyiértékes rendszer
kuraidori-okuraidori-o macsigaerumacsigaeru ◆ eltévesztieltéveszti aa he-he-
lyiértéketlyiértéket
kuraikomukuraikomu ◆ nyakábanyakába szakadszakad 「Sakkin-o
kurai konda.」 „Nyakába szakadt az adósság.” ◆

sittensitten vanvan 「Gótóde icsinenkankurai konda.」
„Betörésért egy évig sitten volt.”

kuraimakkuszukuraimakkuszu ◆ csúcspontcsúcspont ◆ tetőfoktetőfok
「Eiga-va kuraimakkuszu-o mukaeta.」 „A film a
tetőfokára ért.”

kuraimukuraimu ◆ bűncselekménybűncselekmény ◇ heito-kuraimuheito-kuraimu
gyűlölet-bűncselekménygyűlölet-bűncselekmény
kurainkurain ◆ klinklin
kurainferutásókógunkurainferutásókógun ◆ Klinefelter-Klinefelter-
szindrómaszindróma
kuraiodzseniankuraiodzsenian ◆ kriogénkriogén
kurai-o szuszumerukurai-o szuszumeru ◆ előléptetelőléptet
kurairekuraire ◆ elraktározáselraktározás
kuraireszurukuraireszuru ◆ elraktározelraktároz

kuraiszurukuraiszuru ◆ rangbanrangban elhelyezkedikelhelyezkedik 「Taii-
va csúguraino ueni kuraiszuru.」 „A százados
rangban a főhadnagy felett van.” ◆ sorolódiksorolódik
「Dai icsi ni kuraiszuru.」 „Első helyre sorolták.”

kurajamikurajami ◆ homályhomály 「Dzsikenno szaibu-va ku-
rajamini hómurareta.」 „Az eset részleteit homály
fedi.” ◆ sötétségsötétség 「Kurajamini magirete ucsini
sinnjúsita.」 „A sötétség leple alatt behatolt a la-
kásba.”

kurajasikikurajasiki ◆ földesúri raktárföldesúri raktár
kurakkákurakká ◆ durrantódurrantó 「Kurakká-o narasita.」
„Durrantottam.” ◆ kekszkeksz ◆ pukkantópukkantó ◆ rend-rend-
szerfeltörő hekkerszerfeltörő hekker
kurakukuraku ◆ keserűségkeserűség ésés vidámságvidámság ◆ örömöröm
ésés bánatbánat 「Karera-va kuraku-o tomonisita.」
„Megosztották az örömüket és bánatukat.”

kurakufukurakufu ◆ KrakkkóKrakkkó
kurakunarukurakunaru ◆ besötétedikbesötétedik 「Hacsidzsini-va
mó kurakunatta.」 „8 óra van, és már besötéte-
dett.” ◆ elsötétedikelsötétedik 「Szora-va kurakunatta.」
„Elsötétedett az ég.” ◆ elszomorodikelszomorodik 「Njúszu-
o kiite kurakunatta.」 „A hír hallatára elszomo-
rodtam.” ◆ sötétediksötétedik 「Fuju-va hajaku kuraku-
naru.」 „Télen korán sötétedik.”

kurakuraszurukurakuraszuru ◆ szédülszédül 「Atamagakurakura-
siteiru.」 „Szédülök.”

kurakusonkurakuson ◆ dudaduda ◆ kürtkürt
kurakuson-okurakuson-o búbúnaraszubúbúnaraszu ◆ dudáldudál
「Kuruma-va kurakuson-o búbú narasita.」 „Az
autó dudált.”

kurakuson-okurakuson-o naraszunaraszu ◆ dudáldudál 「Micside ku-
rumaga tae manakukurakuson-o narasiteita.」
„Az úton az autók egyfolytában dudáltak.” ◆ kür-kür-
töltöl ◆ rádudálrádudál 「Kurumanikurakuson-o nara-
szareta.」 „Rám dudált egy autó.” ◆ rátülkölrátülköl
「Kuruma-va hokósanikurakuson-o narasita.」
„Az autós rátülkölt egy gyalogosra.” ◆ tülköltülköl
「Kuruma-va kurakuson-o narasippanasidatta.」
„Az autók egyfolytában tülköltek.”

kurakuszurukurakuszuru ◆ elsötétítelsötétít 「Heja-o kurakusi-
ta.」 „Elsötétítette a szobát.”

kuramaszerukuramaszeru ◆ elkápráztatelkápráztat
「Kurumanobeddoraito-va me-o kuramaszeta.」
„Az autó fényszórója elkápráztatta a szemem.” ◆

elvakítelvakít
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kuramaszukuramaszu ◆ elrejtelrejt ◆ ködbeködbe burkolburkol 「Kare-
va jukue-o kuramasita.」 „Ködbe burkolta a tar-
tózkodási helyét.” ◇ ato-oato-o kuramaszukuramaszu nyom-nyom-
talanultalanul eltűnikeltűnik 「Han-nin-va ato-o kuramasi-
ta.」 „A tettes nyomtalanul eltűnt.” ◇ szugata-oszugata-o
kuramaszukuramaszu eltűnikeltűnik 「Otoko-va szugata-o kura-
masita.」 „A férfi eltűnt.” ◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu
hókuszpókuszozikhókuszpókuszozik ◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu kábítkábít
「Kono kidzsi-va kokuminno me-o kuramaszuda-
kedeszu.」 „Ez az újságcikk csak kábítja a népet.”
◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu elvakítelvakít 「Ton-neru-o nu-
keruto hikariga me-o kuramasita.」 „Az alagútból
kiérve a fény elvakította.” ◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu ki-ki-
játszikjátszik 「Hakubucukanno keibiinno me-o kura-
masita.」 „Kijátszotta a múzeum biztonsági őrét.”

kuramidomonaszukuramidomonaszu ◆ chlamydomonaschlamydomonas
kuramidzsiakuramidzsia ◆ chlamydiachlamydia
kuramukuramu ◆ elvakulelvakul 「Kare-va aini mega kuran-
da.」 „Elvakult a szerelemtől.” ◇ kuramaszerukuramaszeru
elvakítelvakít ◇ kuramaszerukuramaszeru elkápráztatelkápráztat
「Kurumanobeddoraito-va me-o kuramaszeta.」
„Az autó fényszórója elkápráztatta a szemem.” ◇

megakuramumegakuramu szédülszédül ◇ megakuramumegakuramu elvakulelvakul
「Jokuni megakuramu.」 „Elvakítja a kapzsiság.”
◇ megakuramujónamegakuramujóna vakítóvakító 「Megakuramujó-
na hikariga kagajaita.」 „Vakító fény világított.” ◇

me-ome-o kuramaszerukuramaszeru megszédítmegszédít 「Kanodzsono
bibó-va otokono me-o kuramaszeru.」 „A nő
szépsége megszédíti a fiúkat.”

kúrankúran ◆ üresüres rubrikarubrika 「Kúranni dzsúso-o kaki
konda.」 „Az üres rubrikába beírtam a címemet.”

kuranberíkuranberí ◆ vörösvörös áfonyaáfonya 「Kuranberí-va
nihonde-va nakanaka utteinai.」 „Japánban
nemigen lehet kapni vörös áfonyát.”

kuranikurani ◆ raktári áruraktári áru
kurankukuranku ◆ filmforgatásfilmforgatás ◆ forgattyúforgattyú ◆ haj-haj-
tókartókar 「Mukasihakuranku-o mavasite eiga-o
szacueisita.」 „Régen hajtókar forgatásával készí-
tették a mozifilmet.” ◆ kurblikurbli
「Csikuonkinokuranku-o maita.」 „Kurblival fel-
húztam a gramofont.” ◆ lassítókanyarlassítókanyar
kurankuappukurankuappu ◆ filmforgatás végefilmforgatás vége
kurankudzsikukurankudzsiku ◆ forgattyúsforgattyús tengelytengely ◆ kö-kö-
nyökös tengelynyökös tengely
kurankudzsónokurankudzsóno ◆ könyököskönyökös ◆ oldalirány-oldalirány-
banban kitérőkitérő 「Kurankudzsóno micsi」 „oldal-
irányban kitérő út”

kurankuinkurankuin ◆ filmforgatás kezdetefilmforgatás kezdete
kuranku-pinkuranku-pin ◆ forgattyúcsapforgattyúcsap
kurankusafutokurankusafuto ◆ forgattyúsforgattyús tengelytengely ◆ fő-fő-
tengelytengely
kurankusicukurankusicu ◆ forgattyúházforgattyúház
kuranpukuranpu ◆ asztalosasztalos szorítószorító ◆ szorítószorító ◇

paipu-kuranpupaipu-kuranpu csőbilincscsőbilincs ◇ hoírukuranpuhoírukuranpu
kerékbilincskerékbilincs
kúrantokúranto ◆ hűtőfolyadékhűtőfolyadék
kura-okura-o cukekaerucukekaeru ◆ átnyergelátnyergel 「Umano
kura-o cuke kaeta.」 „Átnyergeltem a lovat.”

kura-okura-o cukerucukeru ◆ felnyergelfelnyergel 「Umani kura-o
cuketa.」 „Felnyergeltem a lovat.”

kuraokiumakuraokiuma ◆ felnyergelt lófelnyergelt ló
kura-okura-o okuoku ◆ felnyergelfelnyergel 「Nitóno umani kura-
o oita.」 „Felnyergeltem két lovat.”

kura-okura-o toricukerutoricukeru ◆ felnyergelfelnyergel 「Umani
kura-o tori cukeru.」 „Felnyergeli a lovat.”

kurárekuráre ◆ kurárekuráre
kurarinettokurarinetto ◆ klarinétklarinét ◇ baszu-baszu-
kurarinettokurarinetto basszusklarinétbasszusklarinét
kurarinetto-o fukukurarinetto-o fuku ◆ klarinétozikklarinétozik
kurarinettoszósakurarinettoszósa ◆ klarinétosklarinétos
kurasikurasi ◆ életélet 「Nókano kurasi-va rakude-va
arimaszendesita.」 „A parasztok élete nem volt
könnyű.” ◆ sorsor 「Gaikokudeno kurasi-va dó?」
„És, hogy megy a sorod külföldön?” ◇

szonohigurasi-oszonohigurasi-o szuruszuru egyikegyik naprólnapról aa má-má-
sikrasikra élél 「Kodzsiki-va szono higurasi-o siteita.」
„A koldus egyik napról a másikra élt.” ◇ higurasihigurasi
naprólnapról napranapra élésélés ◇ hitorigurasidearuhitorigurasidearu
egyedülegyedül élél 「Otóto-va hitorigurasideszu.」 „Az
öcsém egyedül él.” ◇ futarigurasidearufutarigurasidearu ket-ket-
tesbentesben élél 「Boku-va cumato futarigurasida.」
„Kettesben élünk a feleségemmel.”

kurasigatacukurasigatacu ◆ megélmegél 「Kono kjúrjóde-va ku-
rasiga tatanai.」 „Ebből a fizetésből nem lehet
megélni.”

kurasikatakurasikata ◆ életmódéletmód 「Gokocsiii kurasi ka-
ta」 „kényelmes életmód” ◆ életstíluséletstílus
kurasikikurasiki ◆ izzasztóizzasztó
kurasikirjókurasikirjó ◆ ráktározási költségráktározási költség
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kurasikkukurasikku ◆ klasszikusklasszikus ◇ hómu-kurasikkuhómu-kurasikku
otthonotthon hallgatotthallgatott komolyzenekomolyzene ◇ modan-modan-
kurasikkukurasikku modern klasszikusmodern klasszikus
kurasikku-fankurasikku-fan ◆ klasszikusklasszikus zenezene rajongójarajongója

kurasikku-gitákurasikku-gitá ◆ klasszikus gitárklasszikus gitár
kurasikku-kákurasikku-ká ◆ veterán autóveterán autó
kurasikkukagukurasikkukagu ◆ antik bútorantik bútor
kurasikkuongakukurasikkuongaku ◆ klasszikusklasszikus zenezene ◆ ko-ko-
molyzenemolyzene
kurasikku-rekódokurasikku-rekódo ◆ komolyzeneikomolyzenei lemezlemez ◆

művészlemezművészlemez
kurasikku-rokkukurasikku-rokku ◆ klasszikus rockklasszikus rock
kurasimukikurasimuki ◆ életkörülményéletkörülmény 「Kurasi muki-
gajoi.」 „Jók az életkörülményei.”

kurasi-okurasi-o szuruszuru ◆ élél 「Ii kurasi-o szuru.」 „Jól
él.”

kurasiteikerukurasiteikeru ◆ kijönkijön 「Kon-na kjúrjóde-va
kurasite ikenai.」 „Ennyi fizetésből nem lehet ki-
jönni.”

kurassikkukurassikku ◆ klasszikusklasszikus
kurassikkukákurassikkuká ◆ veterán autóveterán autó
kurassikkuongakukurassikkuongaku ◆ klasszikusklasszikus zenezene ◆ ko-ko-
molyzenemolyzene
kurassusókógunkurassusókógun ◆ crush-szindrómacrush-szindróma
kuraszukuraszu ◆ élél 「Ninenkan kaigaini kurasiteita.」
„Két évig külföldön élt.” ◆ megélmegél 「Kono
kjúrjóde-va kuraszenai.」 „Ebből a fizetésből nem
lehet megélni.” ◆ töltitölti azaz idejétidejét 「Kinó-va
hon-o jonde kurasita.」 „Tegnap könyvolvasással
töltöttem az időmet.” ◇ netekuraszunetekuraszu henyélvehenyélve
élél ◇ hoszoboszotokuraszuhoszoboszotokuraszu tengetitengeti életétéletét
「Inakano csiiszai iede hoszoboszoto kurasite-
ita.」 „Vidéken egy kis házban tengette életét.”

kuraszukuraszu ◆ osztályosztály 「Kanodzsoto-va kókóde
onadzsikuraszudesita.」 „Egy osztályba jártunk a
középiskolában.” ◇ ekonomíkuraszuekonomíkuraszu turista-turista-
osztályosztály 「Hikókinoekonomíkuraszude itta.」
„Repülőgép turistaosztályán utaztam.” ◇ ku-ku-
raszudeicsibanraszudeicsiban osztályelsőosztályelső 「Kare-va
szúgakude-va kuraszude icsibanda.」 „Matemati-
kában osztályelső.” ◇ kuraszumétokuraszuméto osztály-osztály-
társtárs ◇ cúriszuto-kuraszucúriszuto-kuraszu turistaosztályturistaosztály
◇ haikuraszuhaikuraszu előkelőelőkelő 「Haikuraszuno okjaku-
szama」 „előkelő vendég” ◇ fászuto-kuraszufászuto-kuraszu

elsőelső osztályosztály 「Fászutokuraszunocsiketto」
„első osztályra szóló jegy”

kuraszudaihjókuraszudaihjó ◆ osztályképviselőosztályképviselő
kuraszudeicsibankuraszudeicsiban ◆ osztályelsőosztályelső 「Kare-va
szúgakude-va kuraszude icsibanda.」 „Matemati-
kában osztályelső.”

kuraszugaekuraszugae ◆ osztálycsereosztálycsere
kuraszukaikuraszukai ◆ osztálytalálkozóosztálytalálkozó
kuraszumétokuraszuméto ◆ csoporttárscsoporttárs ◆ osztálytársosztálytárs

kuraszunomeibokuraszunomeibo ◆ osztálynévsorosztálynévsor
kuraszu-o torukuraszu-o toru ◆ tanfolyamon vesz részttanfolyamon vesz részt
kuraszutákuraszutá ◆ csoportcsoport ◆ gócgóc 「Atarasii kan-
szenkuraszutága haszszeisita.」 „Új fertőzésgóc
keletkezett.” ◆ klaszterklaszter ◇ tón-kuraszutátón-kuraszutá ak-ak-
kordkord
kuraszutábakudankuraszutábakudan ◆ kazettás bombakazettás bomba
kuraukurau ◆ elszenvedelszenved ◆ kapkap 「Pancsi-o kurau.」
„Ütést kap.” ◆ vedelvedel 「Ózake-o kurau.」 „Sokat
vedel.” ◆ zabálzabál 「Ómesi-o kurau.」 „Sokat za-
bál.” ◇ oitekibori-ooitekibori-o kuraukurau faképnélfaképnél maradmarad ◇

oitekebori-ooitekebori-o kuraukurau faképnélfaképnél maradmarad ◇ kaze-kaze-
oo kurattekuratte fejvesztvefejvesztve 「Kaze-o kuratte nige-
ta.」 „Fejvesztve menekültem.” ◇ kuszodemok-kuszodemok-
uraeurae menjmenj aa picsábapicsába ◇ pancsi-opancsi-o kuraukurau
ütéstütést kapkap ◇ fuiucsi-ofuiucsi-o kuraukurau rajtaütéstrajtaütést kapkap
「Fuiucsi-o kuravaszeru.」 „Rajtunk ütöttek.” ◇

fui-ofui-o kuraukurau váratlanváratlan dologdolog ériéri 「Fui-o ku-
rattajóna ójukidatta.」 „Váratlan mennyiségű hó
esett.” ◇ mamedeppó-omamedeppó-o kuraukurau meglepődikmeglepődik
「Mamedeppó-o kurattajóna kao-o sita.」 „Meg-
lepett tekintettel nézett.”

kuraudokuraudo ◆ felhőfelhő
kuraudofandingukuraudofandingu ◆ közösségiközösségi finanszíro-finanszíro-
zászás
kuraudo-konpjútingukuraudo-konpjútingu ◆ felhőinformatikafelhőinformatika
kuraudo-szábiszukuraudo-szábiszu ◆ felhőszolgáltatásfelhőszolgáltatás
kuraunkuraun ◆ bohócbohóc ◆ koronakorona
kuravaszerukuravaszeru ◆ megkínálmegkínál 「Kareni
hidariszutorétopancsi-o kuravaszeta.」 „Megkí-
náltam egy balegyenessel.”

kuravaszukuravaszu ◆ adad 「Asinikikku-o kuravasita.」
„Adtam egy rúgást a lábára.” ◆ mérmér
「Otokonipancsi-o kuravasita.」 „Ütést mértem a
férfire.”
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kuravatasikuravatasi ◆ raktárból szállítvaraktárból szállítva
kurazaraekurazarae ◆ végkiárusításvégkiárusítás
kurekure ◆ alkonyatalkonyat 「Kureno kane」 „alkonyati
harangszó” ◆ évév végevége 「Kurenobónaszu」 „év
végi prémium” ◆ végvég 「Fujuno kure」 „tél vége”
◇ tosinokuretosinokure évév végevége 「Atatakai kikóga tosino
kuremade cuzuita.」 „Az év végéig folytatódott az
enyhe idő.” ◇ hinokurehinokure alkonyatalkonyat ◇ hinokurehinokure
napestenapeste 「Joakekara hino kuremade」 „hajnal-
tól napestig” ◇ bonkurebonkure bonbon ünnepünnep ésés évév végevége
「Bonkureno sójo」 „bon ünnepen és év végén
kapott prémiumok”

kurékuré ◆ agyagagyag ◆ agyaggalambagyaggalamb
kureacsinkureacsin ◆ kreatinkreatin
kureacsininkureacsinin ◆ kreatininkreatinin
kurebaszukurebaszu ◆ gleccserszakadékgleccserszakadék
kurebuszukairokurebuszukairo ◆ Krebs-ciklusKrebs-ciklus ◆ Szent-Szent-
Györgyi-Krebs-ciklusGyörgyi-Krebs-ciklus
kurecsinbjókurecsinbjó ◆ kreténizmuskreténizmus
kurecsinsókurecsinsó ◆ kreténizmuskreténizmus
kurédokurédo ◆ kládklád
kurédzsínakurédzsína ◆ őrültőrült 「Kore-va kurédzsínaaidia-
da.」 „Ez egy őrült ötlet.”

kuredzsittokuredzsitto ◆ hitelhitel 「Kuruma-o kuredzsittode
katta.」 „Hitelre vettem a kocsit.”

kuredzsittokádokuredzsittokádo ◆ hitelkártyahitelkártya 「Kuredzsit-
tokádono gendogaku-o koeta.」 „Túlléptem a hi-
telkártyám összeghatárát.”

kuregatakuregata ◆ estefeléestefelé
kureguremokureguremo ◆ mindenképpenmindenképpen 「Kureguremo
odaidzsini.」 „Mindenképpen vigyázzon magára!”
◆ nagyonnagyon 「Romenno tókecunikureguremo csú-
isitekudaszai.」 „Nagyon vigyázzanak a csúszós
úton!”

kureguremojorosikuonegaisimaszukureguremojorosikuonegaisimaszu ◆ kö-kö-
szönettelszönettel
kúreikúrei ◆ léghűtésléghűtés
kureidzsínakureidzsína ◆ őrültőrült
kúreiendzsinkúreiendzsin ◆ léghűtéses motorléghűtéses motor
kúreifankúreifan ◆ hűtőventilátorhűtőventilátor
kúreisikikúreisiki ◆ léghűtésesléghűtéses 「Kúreisikinecukókan-
ki」 „léghűtéses hőcserélő”

kurejonkurejon ◆ pasztellkrétapasztellkréta ◆ rajzkrétarajzkréta ◆

zsírkrétazsírkréta

kurejongakurejonga ◆ pasztellrajzpasztellrajz
kuré-kótokuré-kóto ◆ agyagos pályaagyagos pálya
kurémukurému ◆ krémkrém ◆ panaszpanasz
「Furjóhinnokurému-o cuketa.」 „Panaszt emel-
tem a hibás áru miatt.” ◆ reklamációreklamáció 「Sóhinga
todoiteinaitoiukurémuga kita.」 „Reklamációt
kaptunk, hogy nem érkezett meg az áru.”

kurému-burjurekurému-burjure ◆ égetett krémégetett krém
kurému-karamerukurému-karameru ◆ karamellás krémkaramellás krém
kurémuniódzsirukurémuniódzsiru ◆ orvosoljaorvosolja aa panasztpanaszt
「Misze-va kurémuni ódzsinakatta.」 „Az üzlet
nem orvosolta a panaszt.”

kuremurinkuremurin ◆ KremlKreml
kurémusorikurémusori ◆ panaszrendezéspanaszrendezés
kurémuszurukurémuszuru ◆ reklamálreklamál
「Furjóhinnokurému-o sita.」 „A rossz áru miatt
reklamáltam.”

kurénkurén ◆ darudaru ◆ emelődaruemelődaru ◇ ukikurénukikurén úszó-úszó-
darudaru ◇ gantorí-kuréngantorí-kurén portáldaruportáldaru ◇ ganpe-ganpe-
kikurénkikurén kikötődarukikötődaru ◇ dzsibu-kuréndzsibu-kurén gémda-gémda-
ruru ◇ szenkaikurénszenkaikurén forgódaruforgódaru ◇ hasigataku-hasigataku-
rénrén híddaruhíddaru ◇ mongatakurénmongatakurén óriásdaruóriásdaru
kurenaikurenai ◆ karmazsinvöröskarmazsinvörös ◆ mélyvörösmélyvörös
kurenazumukurenazumu ◆ sötétediksötétedik 「Kurenazumu szo-
ra」 „sötétedő ég”

kurendzsingu-kurímukurendzsingu-kurímu ◆ tisztítókrémtisztítókrém
kurénnódekurénnóde ◆ darugémdarugém ◆ darukardarukar
kurénszenkurénszen ◆ daruhajódaruhajó
kurén-untensukurén-untensu ◆ darukezelődarukezelő
kurenzákurenzá ◆ súrolószersúrolószer 「Kurenzáde nabeno
koge-o koszuri otosita.」 „Súrolószerrel lesúrol-
tam a lábasról az odaégett ételt.”

kureonkureon ◆ pasztellkrétapasztellkréta ◆ zsírkrétazsírkréta
kurepaszukurepaszu ◆ pasztellkrétapasztellkréta ◆ zsírkrétazsírkréta
「Kurebaszude umi-o kaita.」 „A zsírkrétával raj-
zolt egy tengert.”

kuré-pidzsonkuré-pidzson ◆ agyaggalambagyaggalamb
kurépukurépu ◆ kreppkrepp ◆ palacsintapalacsinta
kurépu-de-sinkurépu-de-sin ◆ krepdesinkrepdesin
kurépujakurépuja ◆ palacsintaüzletpalacsintaüzlet
kurépu-pépákurépu-pépá ◆ krepp-papírkrepp-papír
kurerukureru ◆ alkonyodikalkonyodik ◆ elfogelfog 「Aiken-o naku-
si, kanasimini kureteita.」 „Szomorúság fogott el,
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amikor elpusztult a kutyám.” ◆ lenyugsziklenyugszik
「Higa kureta.」 „Lenyugodott a nap.” ◆ végetvéget
érér 「Akiga kureta.」 „Véget ért az ősz.” ◇ ka-ka-
kikurerukikureru hirtelenhirtelen besötétedikbesötétedik ◇ sian-sian-
nikurerunikureru töprengtöpreng 「Dósijókato sianni kurete-
ita.」 „Azon töprengett, hogy mit is tehetne.” ◇

tohónikurerutohónikureru tanácstalantanácstalan 「Kareni nani-o it-
temo kiitekurezu, tohóni kureta.」 „Nem hallgat
rám bármit mondok is neki. Tanácstalan vagyok.”
◇ tohónikurerutohónikureru bajbanbajban vanvan 「Keitai-o ucsini
vaszurete, kareni renrakumotorezu tohóni kure-
ta.」 „Bajban vagyok, mert otthon felejtettem a
telefonomat, és nem tudtam neki szólni.” ◇ na-na-
midanikurerumidanikureru keseregkesereg 「Kodomoganakunatte
irainamidani kureteita.」 „Egyfolytában kesereg
a gyermeke halála óta.” ◇ higakurenaiucsinihigakurenaiucsini
amígamíg világosvilágos vanvan 「Higa kurenaiucsini kai mo-
noni itta.」 „Vásárolni mentem, amíg világos
volt.” ◇ higakureruhigakureru bealkonyodikbealkonyodik ◇ higaku-higaku-
rerureru bealkonyulbealkonyul ◇ higakureruhigakureru beesteledikbeesteledik
◇ hitan-nikureruhitan-nikureru fáj a szívefáj a szíve
kurerukureru ◆ adad 「Szukosi okane-o kasitekurenai-
ka?」 „Nem adnál kölcsön egy kis pénzt?” ◆ en-en-
gedged 「Tomodacsi-va okotte iretekurenakatta.」
„A barátom mérges volt, és nem engedett be.” ◆

megteszmegtesz 「Donaranaidekurenai?」 „Megten-
néd, hogy nem kiabálsz velem?” ◇ kuretekurete ked-ked-
véértvéért 「Vatasitacsini nanika utattekuremaszen-
ka?」 „Nem énekelne valamit a kedvünkért?”

kurésagekikurésageki ◆ agyaggalamb-lövészetagyaggalamb-lövészet ◆

traplövészettraplövészet
kuressendokuressendo ◆ crescendocrescendo ◆ növekedőnövekedő erő-erő-
velvel
kureszonkureszon ◆ vízitormavízitorma
kurétákurétá ◆ kráterkráter 「Cukinokurétá」 „Hold krá-
tere” ◇ inpakuto-kurétáinpakuto-kurétá becsapódásibecsapódási krá-krá-
terter ◇ gecumen-nokurétágecumen-nokurétá holdkráterholdkráter
kurétáhadakurétáhada ◆ himlőhelyes bőrhimlőhelyes bőr
kuretatókuretató ◆ KrétaKréta
kuretekurete ◆ kedvéértkedvéért 「Vatasitacsini nanika utat-
tekuremaszenka?」 „Nem énekelne valamit a
kedvünkért?”

kurikuri ◆ gesztenyegesztenye ◆ szelídgesztenyeszelídgesztenye ◇ ka-ka-
csúnocsúno kuri-okuri-o hirouhirou tűzbetűzbe megymegy 「Tomodacsi-
notameni kacsúno kuri-o hirou.」 „Tűzbe megy a
barátjáért.” ◇ jakigurijakiguri sült gesztenyesült gesztenye

kurikuri ◆ buddhistabuddhista főpapfőpap lakhelyelakhelye ◆ buddhis-buddhis-
ta kolostor konyhájata kolostor konyhája
kúrikúri ◆ doktrinérizmusdoktrinérizmus ◆ üres elméletüres elmélet
kuriakuria ◆ tisztatiszta ◇ kuriaszurukuriaszuru megfelelmegfelel
「Dzsóken-o kuriasita.」 „Megfelelt a feltételek-
nek.” ◇ kuriaszurukuriaszuru veszvesz 「Hádoru-o kuriasi-
ta.」 „Vettem az akadályt.” ◇ kuriaszurukuriaszuru el-el-
háríthárít 「Mondai-o kuriasita.」 „Elhárítottam a
problémát.” ◇ kuriaszurukuriaszuru legyőzlegyőz 「Niszen-
métoruno szakamicsi-o kuriasita.」 „Legyőztem a
kétszáz méteres emelkedőt.”

kuria-fairukuria-fairu ◆ átlátszó mappaátlátszó mappa
kuriaforudákuriaforudá ◆ átlátszóátlátszó dossziédosszié ◆ nejlonnejlon
irattartó tasakirattartó tasak
kuriagarukuriagaru ◆ átvitelátvitel keletkezikkeletkezik 「Szanketa
mede icsiga kuri agatta.」 „A harmadik helyiér-
tékre átvittük az egyest.” ◆ előrejönelőrejön
「Kaisidzsikoku-va icsidzsikankuri agatta.」 „A
kezdés időpontja egy órával előrejött.” ◆ feljönfeljön
「Kóhosa-va niini kuri agatta.」 „A jelölt feljött a
második helyre.”

kuriagekuriage ◆ előrehozáselőrehozás
kuriagekakugikuriagekakugi ◆ előrehozott kormányüléselőrehozott kormányülés
kuriagerukuriageru ◆ előrehozelőrehoz 「Szenkjono dzsiki-o
hantosikuri ageta.」 „Fél évvel előrehozták a vá-
lasztásokat.”

kuriagetószenkuriagetószen ◆ nyertesnyertes diszkvalifikáció-diszkvalifikáció-
ja miatt nyerésja miatt nyerés
kuriankurian ◆ gesztenyepürégesztenyepüré
kurianakuriana ◆ átlátszóátlátszó ◆ éleséles 「Konokamerade-
kuriana sasinga toreru.」 „Ez a kamera éles képet
készít.” ◆ tisztatiszta 「Kuriana oto」 „tiszta hang”

kuriánakuriána ◆ tisztatiszta 「Kuriána kokoro」 „tiszta
szív”

kuriaranszukuriaranszu ◆ eltakarításeltakarítás ◆ felszámolásfelszámolás ◆

hézaghézag ◆ kihajózásikihajózási ellenőrzésellenőrzés ◆ kiválasz-kiválasz-
tó képességtó képesség ◆ mozgástérmozgástér ◆ vámkezelésvámkezelés
kuriaranszuranpukuriaranszuranpu ◆ parkolólámpaparkolólámpa
kuriaranszu-szérukuriaranszu-széru ◆ kiárusításkiárusítás
kuriaszurukuriaszuru ◆ elérelér 「Mokuhjó-o kuriasita.」
„Elértem a célomat.” ◆ elhárítelhárít 「Mondai-o ku-
riasita.」 „Elhárítottam a problémát.” ◆ kitörölkitöröl
「Déta-o kuriasita.」 „Kitöröltem az adatokat.” ◆

legyőzlegyőz 「Niszenmétoruno szakamicsi-o kuriasi-
ta.」 „Legyőztem a kétszáz méteres emelkedőt.”
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◆ leküzdleküzd 「Mondai-o kuriasita.」 „Leküzdöttem
a problémát.” ◆ megfelelmegfelel 「Dzsóken-o kuria-
sita.」 „Megfelelt a feltételeknek.” ◆ veszvesz
「Hádoru-o kuriasita.」 „Vettem az akadályt.”

kuriavaszerukuriavaszeru ◆ időtidőt csinálcsinál 「Szukedzsúru-
o kuri avaszete kaigini szankasita.」 „Időt csinál-
tam, hogy részt vehessek az értekezleten.”

kuridaszukuridaszu ◆ dobdob 「Jari-o kuri dasita.」 „Lán-
dzsát dobott.” ◆ kiengedkienged 「Kumoga ito-o kuri
dasita.」 „A pók kiengedte a szálat.” ◆ kitódulkitódul
「Demo taiga micsi-e kuri dasita.」 „A tüntetők
kitódultak az utcára.” ◆ küldküld 「Pancsi-o kuri da-
sita.」 „Küldött neki egy ütést.”

kurigan-nakurigan-na ◆ völgyelőgyaluvölgyelőgyalu
kurigekurige ◆ gesztenyepejgesztenyepej 「Kurigeno uma」
„gesztenyepej ló” ◇ akekurigeakekurige vörösesvöröses gesz-gesz-
tenyeszíntenyeszín ◇ hizakurigedeikuhizakurigedeiku gyalog megygyalog megy
kurigotokurigoto ◆ állandóállandó panaszkodáspanaszkodás 「Dzsósino
kuri gotoni-va unzarida.」 „Elegem van a főnö-
köm állandó panaszkodásából.” ◆ ismételge-ismételge-
tetttett történettörténet 「Oino kuri goto」 „öregek is-
mételgetett történetei” ◇ oinokurigotooinokurigoto öregeköregek
gyakran ismételt mondásagyakran ismételt mondása
kurigoto-okurigoto-o iuiu ◆ állandóanállandóan panaszkodikpanaszkodik
「Cuma-va kuri goto-o itteiru.」 „A feleségem ál-
landóan panaszkodik.” ◆ csakcsak beszélbeszél 「Kuri
goto-o ittemo hadzsimaranai.」 „Nincs értelme
csak beszélni róla.” ◆ ugyanaztugyanazt aa nótátnótát fújjafújja

kurihirogerukurihirogeru ◆ bemutatbemutat 「Raibupafómanszu-
o kuri hirogeta.」 „Élő előadást mutatott be.” ◆

bonyolódikbonyolódik 「Fudzsintacsi-va tori tomenonai
kaiva-o kuri hirogeta.」 „Az asszonyok végelátha-
tatlan beszédbe bonyolódtak.” ◆ elkápráztatjaelkápráztatja
aa nézőketnézőket 「Szubarasiipáfómanszu-o kuri hiro-
geta.」 „Csodálatos előadással kápráztatta el a né-
zőket.” ◆ széttekerszétteker 「Makimono-o kuri hiro-
geta.」 „Széttekerte a tekercset.” ◆ tártár 「Ko-
no hon-va csúszeino fun-iki-o kuri hirogeteiru.」
„A könyv a középkor hangulatát tárja elénk.” ◆

vívvív 「Csímu-va neszszen-o kuri hirogeta.」 „A
csapat heves küzdelmet vívott.” ◇

kjokjodzsicudzsicunokakehiki-okjokjodzsicudzsicunokakehiki-o kurihi-kurihi-
rogerurogeru próbáljákpróbálják kijátszanikijátszani egymástegymást ◇

kjokjodzsicudzsicunokakehiki-okjokjodzsicudzsicunokakehiki-o kurihi-kurihi-
rogerurogeru próbálnakpróbálnak túljárnitúljárni egymásegymás eszéneszén
「Karera-va csii-o araszoi kjokjodzsicudzsicuno

kake hiki-o kuri hirogeta.」 „A pozícióharcban
próbáltak túljárni egymás eszén.”

kurihiroikurihiroi ◆ gesztenyegyűjtésgesztenyegyűjtés
kuriirekuriire ◆ átvezetésátvezetés ◆ átvitelátvitel
kuriirekinkuriirekin ◆ átvezetett összegátvezetett összeg
kuriirerukuriireru ◆ átvezetátvezet 「Risi-o gankinni kuri ire-
ta.」 „Átvezette a kamatot az alapösszeghez.” ◆

behúzbehúz 「Ami-o kuri ireta.」 „Behúzta a hálót.”
◆ beleveszbelevesz 「Rieki-o joszanni kuri ireta.」 „A
profitot belevette a költségkeretbe.”

kuriirokuriiro ◆ gesztenyeszíngesztenyeszín
kuriisikuriisi ◆ burkolatkőburkolatkő
kurijókankurijókan ◆ gesztenyés babzselégesztenyés babzselé
kurikaerukurikaeru ◆ cserélcserél ◆ másra használmásra használ
kurikaesikurikaesi ◆ ismétlésismétlés ◆ ismétlődésismétlődés 「Rin-
netensó-va szeito sino kuri kaesideszu.」 „A rein-
karnáció a születés és a halál ismétlődése.” ◆ ref-ref-
rénrén ◆ többszöröstöbbszörös 「Kuri kaesi hanzai-o okasi-
ta.」 „Többszörös bűncselekményt követett el.”

kurikaesikurikaesi ◆ ismétlőjelismétlőjel
kurikaesikigókurikaesikigó ◆ ismétlőjelismétlőjel
kurikaesinokurikaesino ◆ ismétlődőismétlődő 「Kuri kaesino
njúrjoku-va taihendeszu.」 „Nehéz az ismétlődő
adatbevitel.”

kurikaesitekeiszanszurukurikaesitekeiszanszuru ◆ átszámolátszámol
「Dzsukkaikuri kaesite keiszansitemo kekka-va
icumo onadzsidesita.」 „Tízszer is átszámoltam,
de mindig ugyanaz lett az eredmény.”

kurikaeszarerukurikaeszareru ◆ ismétlődikismétlődik 「Onadzsi ma-
csigaiga kuri kaeszareteiru.」 „Ugyanaz a hiba is-
métlődik.” ◆ megismétlődikmegismétlődik 「Toranpude
kóun-va kuri kaeszareta.」 „Megismétlődött a
kártyában a szerencsém.”

kurikaeszukurikaeszu ◆ emlegetemleget 「Szofu-va szenszónicu-
ite kuri kaesi hanasita.」 „A nagypapám a hábo-
rút emlegette.” ◆ hajtogathajtogat 「Kaeritaito kuri ka-
esiteita.」 „Azt hajtogatta, hogy haza akar men-
ni.” ◆ ismételismétel 「Icumo onadzsi koto-o kuri ka-
eszu.」 „Mindig ugyanazt ismétli.” ◆ ismétel-ismétel-
getget 「Tango-o kuri kaeesiteita.」 „Ismételgette a
szót.” ◆ ismételtenismételten csinálcsinál 「Onadzsi macsigai-
o kuri kaesita.」 „Ismételten elkövette ugyanazt a
hibát.” ◆ ismétliismétli önmagátönmagát 「Rekisi-va kuri ka-
eszu.」 „A történelem ismétli önmagát.” ◆ meg-meg-
ismételismétel 「Imamade ittakoto-o kuri kaesita.」
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„Megismételtem, amit eddig mondtam.” ◆ újra-újra-
csinálcsinál 「Tancsóna dósza-o nandomo kuri kaesi-
ta.」 „Többször újracsinálta a monoton mozdu-
latsort.” ◆ váltakozikváltakozik 「Joruto hiruga kuri ka-
esiteiru.」 „Váltakoznak az éjjelek és a nappalok.”
◇ kurikaeszarerukurikaeszareru ismétlődikismétlődik 「Onadzsi ma-
csigaiga kuri kaeszareteiru.」 „Ugyanaz a hiba is-
métlődik.” ◇ hanzai-ohanzai-o kurikaeszukurikaeszu visszaesikvisszaesik
「Sussosita han-nin-va hanzai-o kuri kaesita.」
„A kiszabadult bűnöző visszaesett.”

kurikatakurikata ◆ bordűrbordűr ◆ díszlécdíszléc ◇ mandzsúku-mandzsúku-
rikatarikata tojásléctojásléc
kurikettokuriketto ◆ krikettkrikett
kuriketto-kurabukuriketto-kurabu ◆ krikettütőkrikettütő
kuriketto-o szurukuriketto-o szuru ◆ krikettezikkrikettezik
kurikettoszensukurikettoszensu ◆ krikettjátékoskrikettjátékos
kúrikiburékikúrikiburéki ◆ légféklégfék
kurikintonkurikinton ◆ gesztenyepüré-falatgesztenyepüré-falat
kurikintonkurikinton ◆ gesztenyepürégesztenyepüré
kurikkukurikku ◆ kattanáskattanás ◆ kattintáskattintás ◆ klikkklikk
◇ singuru-kurikkusinguru-kurikku szimplaszimpla kattintáskattintás ◇

singuru-kurikkusinguru-kurikku egyszeresegyszeres kattintáskattintás ◇

daburu-kurikkudaburu-kurikku kétszereskétszeres kattintáskattintás ◇

daburu-kurikkudaburu-kurikku dupladupla kattintáskattintás ◇ daburu-daburu-
kurikkukurikku dupla kattintásdupla kattintás
kurikkuszurukurikkuszuru ◆ kattintkattint 「Mauszudekurikkus-
ita.」 „Kattintottam az egérrel.” ◆ klikkelklikkel
「Mauszudekurikkusita.」 „Az egérrel klikkel-
tem.” ◆ rákattintrákattint 「Vindónikurikkusita.」
„Rákattintottam az ablakra.” ◇ daburukurikk-daburukurikk-
uszuruuszuru dupla kattintást végezdupla kattintást végez
kurikomukurikomu ◆ beleillesztbeleilleszt 「Kjúna raikjaku-o jo-
teini kuri konda.」 „A váratlan vendéget beleil-
lesztettem a programomba.” ◆ belerakbelerak
「Bónaszu-o kurumakónjú hini kuri konda.」 „A
prémiumot beleraktam a kocsira szánt összegbe.”
◆ beszedbeszed 「Ami-o kuri komu.」 „Beszedi a há-
lót.” ◆ betódulbetódul 「Ózeino kjakuga miszeni kuri
konda.」 „A vásárlók betódultak az üzletbe.” ◆

egész számra felkerekítegész számra felkerekít ◆ feltekerfelteker
kurikosikinkurikosikin ◆ áthozott pénzösszegáthozott pénzösszeg
kurikosizandakakurikosizandaka ◆ áthozott egyenlegáthozott egyenleg
kurikoszukurikoszu ◆ átviszátvisz 「Júkjú-va jokunenni kuri
koszemaszen.」 „A szabadságot nem lehet átvinni
a következő évre.”

kuríkukuríku ◆ kanáliskanális ◆ patakpatak

kurikuribózukurikuribózu ◆ borotváltborotvált fejfej ◆ kerekkerek fej,fej,
rövidre nyírt hajjalrövidre nyírt hajjal
kurikurinikarukurikurinikaru ◆ tőbőltőből lenyírlenyír 「Kodomono
atama-o kurikurini katta.」 „Tőből lenyírta a gye-
rek haját.”

kurikuriniszorukurikuriniszoru ◆ kopaszrakopaszra borotválborotvál 「Ko-
domono atama-o kurikurini szotta.」 „Kopaszra
borotválta a gyerek fejét.”

kurikurisitakurikurisita ◆ kerekkerek 「Kurikurisita me」 „ke-
rek szem”

kurikuriszaszerukurikuriszaszeru ◆ forgatforgat 「Me-o kurikuri-
szaszeta.」 „A szemeit forgatta.”

kúrikúronkúrikúron ◆ elméletielméleti okoskodásokoskodás
「Kúrikúron-o moteaszobu.」 „Elméleti okosko-
dásokkal játszadozik.”

kurímingupaudákurímingupaudá ◆ krémporkrémpor
kurímukurímu ◆ krémkrém 「Kaonikurímu-o nutta.」 „Be-
kente az arcát krémmel.” ◆ masszamassza ◆ pasztapaszta ◆

tejszíntejszín 「Kóhínikurímu-o ireta.」 „Tejszínt rak-
tam a kávémba.” ◇ aiszukurímuaiszukurímu fagylaltfagylalt ◇ ai-ai-
szukurímuszukurímu jégkrémjégkrém ◇ kaszutádo-kurímukaszutádo-kurímu ma-ma-
dártejkrémdártejkrém ◇ kucukurímukucukurímu cipőkrémcipőkrém ◇ ku-ku-
cukurímucukurímu cipőpasztacipőpaszta ◇ kórudo-kurímukórudo-kurímu le-le-
mosókrémmosókrém ◇ sébingu-kurímusébingu-kurímu borotvakrémborotvakrém ◇

szengankurímuszengankurímu arctisztítóarctisztító krémkrém ◇

banisingu-kurímubanisingu-kurímu alapozókrémalapozókrém ◇ banisingu-banisingu-
kurímukurímu arckrémarckrém ◇ heakurímuheakurímu hajkrémhajkrém
kurímubunrikurímubunri ◆ fölösítésfölösítés
kurímu-csízukurímu-csízu ◆ krémsajtkrémsajt
kurímudzsónokurímudzsóno ◆ krémszerűkrémszerű 「Kurímu dzsóno-
sébingu zai」 „krémszerű borotválkozószer”

kurímuironokurímuirono ◆ krémszínűkrémszínű
kurímukékukurímukéku ◆ krémeskrémes
kurímunikurímuni ◆ főzelékfőzelék 「Mamenokurímu ni」
„babfőzelék”

kurímu-okurímu-o nurunuru ◆ bekrémezbekrémez 「Kaonikurímu-o
nutta.」 „Bekrémeztem az arcomat.”

kurímu-pankurímu-pan ◆ krémmel töltött süteménykrémmel töltött sütemény
kurímu-szandékurímu-szandé ◆ fagylaltkehelyfagylaltkehely
kurímu-szódakurímu-szóda ◆ szénsavasszénsavas üdítőüdítő fagylalt-fagylalt-
taltal
kurímu-szószukurímu-szószu ◆ krémszószkrémszósz
kurímuszúpukurímuszúpu ◆ krémleveskrémleves
kurinkurin ◆ pagodacsúcs díszgyűrűipagodacsúcs díszgyűrűi
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kurínákuríná ◆ légtisztítólégtisztító ◆ porszívóporszívó ◆ takarító-takarító-
eszközeszköz ◆ takarítószertakarítószer ◆ tisztítóeszköztisztítóeszköz ◆

tisztítószertisztítószer
kurín-enerugíkurín-enerugí ◆ tiszta energiatiszta energia
kúringudaunkúringudaun ◆ lehűtéslehűtés
kúringu-fankúringu-fan ◆ hűtőventilátorhűtőventilátor
kurín-hítákurín-hítá ◆ égéstermékkelégéstermékkel nemnem szennyezőszennyező
kályhakályha
kurínhittokurínhitto ◆ tiszta ütéstiszta ütés
kurinikkukurinikku ◆ klinikaklinika ◆ rendelőrendelő ◆ rendelőin-rendelőin-
tézettézet
kuríningukuríningu ◆ tisztítástisztítás
kuríningujakuríninguja ◆ mosodamosoda ◆ patyolatpatyolat ◆ ruha-ruha-
tisztítótisztító ◆ tisztítótisztító 「Vedingudoreszu-o kurín-
ingu jaszan-ni motte ikinaszai!」 „Vidd a meny-
asszonyi ruhát a tisztítóba!”

kuríningunidaszukuríningunidaszu ◆ tisztítóbatisztítóba adad 「Zubon-o
kuríninguni dasita.」 „Tisztítóba adtam a nadrá-
gomat.”

kuríninguszurukuríninguszuru ◆ tisztíttisztít 「Fujunokóto-o ku-
ríningusita.」 „Télikabátot tisztíttattam.”

kuríningutenkuríninguten ◆ tisztítótisztító
kuríningutépukuríningutépu ◆ tisztítókazettatisztítókazetta ◆ tisztí-tisztí-
tószalagtószalag ◇ heddokuríningutépuheddokuríningutépu fejtisztí-fejtisztí-
tó kazettató kazetta
kurín-kurúkurín-kurú ◆ takarítószemélyzettakarítószemélyzet
kurín-nakurín-na ◆ tisztatiszta 「Genbanokurín-na dzsótai-
o tamocu.」 „Tiszta állapotban tartja a helyet.”

kurinobekurinobe ◆ átütemezésátütemezés ◆ elhalasztáselhalasztás ◆

időbeli elhatárolásidőbeli elhatárolás
kurinobebaraikurinobebarai ◆ törlesztve fizetéstörlesztve fizetés
kurinoberiekikurinoberieki ◆ elhatárolt haszonelhatárolt haszon
kurinoberukurinoberu ◆ átütemezátütemez 「Rón-no henszai-o
icsinenkan kuri nobeta.」 „Egy évvel átütemez-
tem a kölcsön visszafizetését.” ◆ elhalasztelhalaszt ◆ el-el-
határolhatárol 「Súeki-o kuri nobeta.」 „Elhatároltam
a bevételt.”

kurinobesiszankurinobesiszan ◆ elhatárolt eszközökelhatárolt eszközök
kurinobeszeikinkurinobeszeikin ◆ halasztott adóhalasztott adó
kurinpakurinpa ◆ krimpelőfogókrimpelőfogó
kurinpákurinpá ◆ blankolófogóblankolófogó ◆ kábelcsupaszolókábelcsupaszoló
◆ krimpelőfogókrimpelőfogó
kurínpakkufirutákurínpakkufirutá ◆ porzsákporzsák

kurín-rúmukurín-rúmu ◆ tisztaszobatisztaszoba 「Handótai-va
kurín-rúmude szeizószareteiru.」 „A félvezetőket
tisztaszobában gyártják.”

kurín-szutaffukurín-szutaffu ◆ takarítószemélyzettakarítószemélyzet
kurinukukurinuku ◆ kikanyarítkikanyarít 「Abogadono
nakaadzsi-o kavakarakuri nuita.」 „Kikanyarítot-
tam az avokádót a héjából.” ◆ kivájkiváj 「Mokuzai-o
nomidekuri nuita.」 „Vésővel kivájta a fát.”

kuripészutokuripészuto ◆ gesztenyemasszagesztenyemassza
kurippukurippu ◆ csiptetőcsiptető ◆ hajcsathajcsat ◆ iratcsi-iratcsi-
peszpesz ◆ iratkapocsiratkapocs ◇ zemukurippukurippuzemukurippukurippu
gemkapocsgemkapocs ◇ minomusikurippuminomusikurippu szigeteltszigetelt
krokodilcsipeszkrokodilcsipesz ◇ medamakurippumedamakurippu iratcsi-iratcsi-
peszpesz ◇ vanigucsikurippuvanigucsikurippu krokodilcsipeszkrokodilcsipesz
kurippuátokurippuáto ◆ felhasználhatófelhasználható grafikusgrafikus ele-ele-
mekmek ◆ grafikus állománygrafikus állomány
kurippubódokurippubódo ◆ vágólapvágólap
kurippu-maikukurippu-maiku ◆ csiptetős mikrofoncsiptetős mikrofon
kurippupiaszukurippupiaszu ◆ klipszklipsz
kurippu-raitokurippu-raito ◆ csiptetős lámpacsiptetős lámpa
kuriputobiosiszukuriputobiosiszu ◆ kriptobióziskriptobiózis
kuriputokuromukuriputokuromu ◆ kriptokrómkriptokróm
kuriputokurómukuriputokurómu ◆ kriptokrómkriptokróm
kuriputonkuriputon ◆ kriptonkripton
kuriputongaszukuriputongaszu ◆ kriptongázkriptongáz
kurisunakurisuna ◆ KrisnaKrisna
kuriszagarukuriszagaru ◆ hátrébbhátrébb kerülkerül 「Dzsunban-va
nibankara szanbanni kuri szagatta.」 „A sorban
a második helyről hátrébb kerültem a harmadik
helyre.” ◆ későbbrekésőbbre tolódiktolódik 「Simekiri-va icu-
kakuri szagatta.」 „Öt nappal későbbre tolódott a
határidő.”

kuriszagerukuriszageru ◆ hátrébbhátrébb helyezhelyez 「Móko
dzsun-i-o kuri szageta.」 „A jelentkezőt hátrébb
helyezték a sorban.” ◆ későbbrekésőbbre tesztesz
「Joteibi-o mikkakuri szageta.」 „Három nappal
későbbre tettük a tervezett időpontot.”

kuriszeakuriszea ◆ klímaszérieszklímaszériesz
kuriszucsankuriszucsan ◆ kereszténykeresztény
kuriszucsaniakuriszucsania ◆ krisztiániakrisztiánia
kuriszucsanmeikuriszucsanmei ◆ keresztnévkeresztnév
kuriszucsan-némukuriszucsan-nému ◆ keresztnévkeresztnév
kuriszucsan-szaienszukuriszucsan-szaienszu ◆ KeresztényKeresztény Tudo-Tudo-
mánymány
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kuriszumaszukuriszumaszu ◆ karácsonykarácsony 「Kuriszumaszu-
omedetó!」 „Kellemes karácsonyi ünnepeket!” ◇

niszemononokuriszumaszucuríniszemononokuriszumaszucurí műfenyőműfenyő ◇

meríkuriszumaszumeríkuriszumaszu kellemeskellemes karácsonyikarácsonyi ün-ün-
nepeketnepeket
kuriszumaszu-curíkuriszumaszu-curí ◆ karácsonyfakarácsonyfa
kuriszumaszugifutobukurokuriszumaszugifutobukuro ◆ mikuláscso-mikuláscso-
magmag
kuriszumaszu-ibukuriszumaszu-ibu ◆ szentesteszenteste
kuriszumaszu-kádokuriszumaszu-kádo ◆ karácsonyikarácsonyi üdvözlő-üdvözlő-
laplap
kuriszumaszukazarikuriszumaszukazari ◆ fenyődíszfenyődísz ◆ kará-kará-
csonyi díszcsonyi dísz
kuriszumaszu-kjarorukuriszumaszu-kjaroru ◆ karácsonyi énekkarácsonyi ének
kuriszumaszu-pátíkuriszumaszu-pátí ◆ karácsonyikarácsonyi összejö-összejö-
vetelvetel
kuriszumaszu-purezentokuriszumaszu-purezento ◆ karácsonyikarácsonyi
ajándékajándék
kuriszumaszu-rózukuriszumaszu-rózu ◆ fekete hunyorfekete hunyor
kuriszumaszuszankakuriszumaszuszanka ◆ karácsonyi énekkarácsonyi ének
kuriszumaszu-szérukuriszumaszu-széru ◆ karácsonyi vásárkarácsonyi vásár
kuriszutarukuriszutaru ◆ kristálykristály
kuriszutaru-bórukuriszutaru-bóru ◆ kristálygömbkristálygömb
kuriszutaru-garaszukuriszutaru-garaszu ◆ kristályüvegkristályüveg
kuriszutaru-maikurofonkuriszutaru-maikurofon ◆ kristálymikrofonkristálymikrofon

kuriszutekuriszute ◆ krisztakriszta
kuriszutokuriszuto ◆ KrisztusKrisztus
kuritakekuritake ◆ vöröses kénvirágombavöröses kénvirágomba
kuritikaru-erákuritikaru-erá ◆ kritikus hibakritikus hiba
kuritikarunakuritikaruna ◆ kritikuskritikus 「Kuritikaruna mon-
dai」 „kritikus probléma” ◇ misson-kuritikaru-misson-kuritikaru-
siszutemusiszutemu létfontosságú rendszerlétfontosságú rendszer
kuritikaru-sinkingukuritikaru-sinkingu ◆ kritikuskritikus gondolkozásgondolkozás

kuritoriszukuritoriszu ◆ csiklócsikló
kurívakuríva ◆ húsvágó bárdhúsvágó bárd
kurjokurjo ◆ fejtörésfejtörés
kurjoszurukurjoszuru ◆ főfő aa fejefeje 「Dokokara okane-o
acumejókato kurjosita.」 „Főtt a feje, hogy hon-
nan szerezzen pénzt.” ◆ gondbangondban vanvan 「Szeifu-
va singatakorona-e no taióni kurjositeiru.」 „A
kormány gondban van a koronavírus miatt.”

kurokuro ❶ feketefekete ◆ bűnösbűnös 「Kare-va kuroka si-
rokavakaranai.」 „Nehéz megmondani, hogy
bűnös-e vagy ártatlan.” ◇ kurobírukurobíru barnabarna sörsör
◇ kuro-okuro-o sirotoiusirotoiu lehazudjalehazudja aa csillagokatcsillagokat
isis azaz égrőlégről 「Szeidzsika-va kuro-o siroto itta.」
„A politikus lehazudta a csillagokat is az égről.” ◇

sirokurosasinsirokurosasin fekete-fehérfekete-fehér fényképfénykép ◇ si-si-
rokuroterebirokuroterebi fekete-fehérfekete-fehér tévétévé ◇ siroku-siroku-
ronorono fekete-fehérfekete-fehér 「Sirokurono sasin-o misze-
ta.」 „Egy fekete-fehér képet mutatott.”

kurókuró ◆ varjúvarjú
kurókuró ◆ fáradozásfáradozás ◆ gondgond 「Muszuko-va ku-
róno tanetonatteiru.」 „A fiam sok gondot okoz.”
◆ kínlódáskínlódás ◆ küszködésküszködés 「Koremadeno dzsin-
szeide, kuróga taenakatta.」 „Egész életemben
küszködtem.” ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Cumato
koszodateno kuró-o tomonisita.」 „A feleségem-
mel együtt viseltük a gyermeknevelés megpróbál-
tatásait.” ◆ nehézségnehézség 「Kare-va kuró-o itova-
nai.」 „Nem riad vissza a nehézségektől.” ◇ ku-ku-
rósórósó aggodalmaskodóaggodalmaskodó természettermészet ◇ kuróba-kuróba-
nasinasi sirámsirám 「Tomodacsino kuróbanasini mimi-
o katamuketa.」 „Meghallgattam a barátom si-
rámait.” ◇ kuró-okuró-o kakerukakeru nehézségetnehézséget okozokoz
◇ gokurószamagokurószama köszönömköszönöm aa fáradozásátfáradozását
「Ameno nakatodoketekurete, gokurószama.」
„Köszönöm a fáradozását, hogy esőben is elhozta
nekem a csomagot!” ◇ torikosigurótorikosiguró túlzotttúlzott
aggodalomaggodalom ◇ torikosigurótorikosiguró feleslegesfelesleges aggo-aggo-
dalomdalom
kúrokúro ◆ légilégi útút 「Kúrojuszó」 „légi úton szál-
lítás” ◆ légilégi útvonalútvonal 「Kono kokuszaikúkó-va
hjaku-o koeru tosito kúrode muszubareteiru.」
„Ez a nemzetközi repülőtért több, mint száz város-
sal van légi útvonalon összekötve.”

kuroacsiakuroacsia ◆ HorvátországHorvátország
kuroacsiadzsinkuroacsiadzsin ◆ horváthorvát
kuroacsiagokuroacsiago ◆ horvát nyelvhorvát nyelv
kuroacsiagodekuroacsiagode ◆ horvátulhorvátul
kuroacsianokuroacsiano ◆ horváthorvát
kuroagehakuroageha ◆ japán flitter pillangójapán flitter pillangó
kúroárukúroáru ◆ vízmosásvízmosás
kuroasiahódorikuroasiahódori ◆ feketelábú albatroszfeketelábú albatrosz
kuróbákuróbá ◆ lóherelóhere ◇ micubanokuróbámicubanokuróbá három-három-
levelűlevelű lóherelóhere ◇ jocubanokuróbájocubanokuróbá négyleve-négyleve-
lű lóherelű lóhere
kurobaekurobae ◆ dongólégydongólégy ◆ fémeslégyfémeslégy
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kuróbanasikuróbanasi ◆ sirámsirám 「Tomodacsino kuróbana-
sini mimi-o katamuketa.」 „Meghallgattam a ba-
rátom sirámait.”

kurobikarikurobikari ◆ feketén csillogásfeketén csillogás
kurobikariszurukurobikariszuru ◆ feketénfeketén csillogcsillog 「Kurobi-
kariszuru kendzsú」 „feketén csillogó pisztoly” ◆

sötétensötéten csillogcsillog 「Kurobikariszuru juka」 „sö-
téten csillogó padló”

kurobírukurobíru ◆ barna sörbarna sör
kurobobjókurobobjó ◆ golyvásüszöggolyvásüszög ◆ üszögüszög
kurobobjókinkurobobjókin ◆ golyvásüszöggolyvásüszög ◆ üszögüszög ◇

tómorokosikurobobjókintómorokosikurobobjókin kukoricakukorica golyvás-golyvás-
üszögüszög
kurobokinkurobokin ◆ üszöggombaüszöggomba
kurobosikurobosi ◆ céltáblacéltábla közepeközepe 「Kurobosi-o
inuku.」 „Beletalál a céltábla közepébe.” ◆ fe-fe-
ketekete pontpont ◆ kudarckudarc ◆ rosszrossz pontpont ◆ ve-ve-
reségreség 「Szensiai kurobosinasinopuro jakjúkiro-
ku」 „1000 mérkőzéses vereség nélküli baseball-
rekord”

kuróbukuróbu ◆ szegfűszegszegfűszeg
kurodaikonkurodaikon ◆ fekete retekfekete retek
kurodaizukurodaizu ◆ fekete szójababfekete szójabab
kurodenvakurodenva ◆ tárcsás telefontárcsás telefon
kurodzsikurodzsi ◆ profitprofit 「Kigjó-va kurodzsi-o kei-
dzsósita.」 „A vállalat profitot könyvelt el.” ◆

többlettöbblet 「Kotosi-va kurodzsininatta.」 „Az idén
többletünk lett.” ◇ keidzsókurodzsikeidzsókurodzsi folyófolyó
többlettöbblet ◇ bóekikurodzsibóekikurodzsi külkereskedelmikülkereskedelmi
többlettöbblet
kurodzsikurodzsi ◆ feketefekete alapalap 「Kurodzsini midori-
modzsi」 „fekete alapon zöld betű”

kurodzsikurodzsi ◆ bambusz-sármánybambusz-sármány
kurodzsikaszurukurodzsikaszuru ◆ profitálóváprofitálóvá tesztesz
「Sinsacsó-va kaisa-o kurodzsikasita.」 „Az új
igazgató profitálóvá tette a vállalatot.”

kurodzsuszukurodzsuszu ◆ fekete szaténfekete szatén
kurofunekurofune ◆ fekete hajófekete hajó ◆ idegen hajóidegen hajó
kurofuszaszugurikurofuszaszuguri ◆ feketefekete ribiszkeribiszke ◆ feke-feke-
te ribizlite ribizli
kurogamokurogamo ◆ fekete récefekete réce
kuroganekurogane ◆ vasvas
kurogomakurogoma ◆ fekete szezámmagfekete szezámmag
kurogurotokuroguroto ◆ koromfeketénkoromfeketén

kurogurotositakurogurotosita ◆ hollófeketehollófekete 「Kuroguroto-
sita kamino ke」 „hollófekete haj” ◆ koromfeke-koromfeke-
tete 「Kurogurotosita szumi」 „koromfekete tus”
◆ szénfeketeszénfekete 「Kurogurotosita kamino ke」
„szénfekete haj”

kurohabutaekurohabutae ◆ fekete habutaefekete habutae
kurohagevasikurohagevasi ◆ barátkeselyűbarátkeselyű
kuroharaadzsiszasikuroharaadzsiszasi ◆ fattyúszerkőfattyúszerkő
kurohjókurohjó ◆ fekete párducfekete párduc
kuroikuroi ❶ feketefekete 「Szósikini kuroi fuku-o kita.」
„A temetéshez fekete ruhát vettem fel.” ◆ barnabarna
「Kuroku hijakesita hada」 „lebarnult bőr” ◆ sö-sö-
téttét 「Kuroi uvasza」 „sötét pletyka” ◇ kuro-kuro-
kunarukunaru megfeketedikmegfeketedik 「Cume-va kurokunat-
ta.」 „Megfeketedett a körmöm.” ◇ kurokunarukurokunaru
elfeketedikelfeketedik 「Gamen-va kurokunatta.」 „Elfe-
ketedett a képernyő.” ◇ kurokunarukurokunaru lebarnullebarnul
「Hada-va kurokunatta.」 „Lebarnult a bőröm.”
◇ medamanokuroiucsimedamanokuroiucsi amígamíg élél 「Oreno me-
damano kuroiucsinikono tocsi-o baikjakuszasze-
nai.」 „Amíg élek, nem hagyom, hogy eladd ezt
a földet!” ◇ menokuroiucsimenokuroiucsi amígamíg élél 「Vasino
meno kuroi ucsini-va szon-nakoto-o szaszenai!」
„Amíg élek, nem fogom ezt engedni neked!”

kuroicuferuto-jakobubjókuroicuferuto-jakobubjó ◆ Creutzfeldt-Creutzfeldt-
Jakob-kórJakob-kór
kuroicsigokuroicsigo ◆ fekete szederfekete szeder
kuroikucukurímukuroikucukurímu ◆ bokszboksz
kuroimarukuroimaru ◆ fekete pontfekete pont
kurojamakurojama ◆ sötétsötét tömegtömeg 「Kurojamano hito-
dakari」 „nagy sötét embertömeg”

kurokamikurokami ◆ fekete hajfekete haj
kurokavakurokava ◆ szemölcsgombaszemölcsgomba
kurokavakurokava ◆ csendes-óceiáni kékmarlincsendes-óceiáni kékmarlin
kurokikuroki ◆ fekete szakéfekete szaké
kurokkaszukurokkaszu ◆ sáfránysáfrány 「Kurokkaszu-o nivani
ueta.」 „Sáfrányhagymákat ültetett a földbe.”

kurokkíkurokkí ◆ vázlatvázlat
kurokkuparuszukurokkuparuszu ◆ órajelórajel
kurokódzsikabikurokódzsikabi ◆ fekete kannapenészfekete kannapenész
kurokogeniszurukurokogeniszuru ◆ szénnészénné égetéget 「Tószuto-o
kurokogenisitesimatta.」 „Véletlenül szénné éget-
tem a pirítóst.”

kurokosókurokosó ◆ fekete borsfekete bors
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kurókukuróku ◆ ruhatárruhatár 「Kóto-o kurókuni azuke-
ta.」 „Betettem a kabátot a ruhatárba.”

kurokumokurokumo ◆ sötét fellegsötét felleg
kurokunarukurokunaru ◆ elfeketedikelfeketedik 「Gamen-va kuro-
kunatta.」 „Elfeketedett a képernyő.” ◆ lebarnullebarnul
「Hada-va kurokunatta.」 „Lebarnult a bőröm.”
◆ megfeketedikmegfeketedik 「Cume-va kurokunatta.」
„Megfeketedett a körmöm.”

kurokuszomerukurokuszomeru ◆ feketérefeketére festfest 「Atama-o
kuroku szometa.」 „Feketére festettem a hajam.”

kuromacukuromacu ◆ feketefenyőfeketefenyő ◆ japánjapán feketefe-feketefe-
nyőnyő
kuromacsinkuromacsin ◆ kromatinkromatin ◇ heterokuroma-heterokuroma-
csincsin heterokromatinheterokromatin ◇ júkuromacsinjúkuromacsin euk-euk-
romatinromatin
kuromadzsucukuromadzsucu ◆ fekete mágiafekete mágia
kuromakukuromaku ◆ feketefekete függönyfüggöny ◆ háttérbőlháttérből
irányítóirányító emberember 「Inbóno kuromakuninatta.」
„Ő irányította a háttérből az összeesküvést.” ◇

szeikainokuromakuszeikainokuromaku politika háttéremberepolitika háttérembere
kuromamekuromame ◆ fekete szójababfekete szójabab
kuromamenokikuromamenoki ◆ hamvas áfonyahamvas áfonya
kuromanjondzsinkuromanjondzsin ◆ cromagnoni embercromagnoni ember
kuromatogurafíkuromatogurafí ◆ kromatográfiakromatográfia ◇ ionkó-ionkó-
kankuromatogurafíkankuromatogurafí ioncserélőioncserélő kromato-kromato-
gráfiagráfia ◇ ekitaikuromatogurafíekitaikuromatogurafí folyadék-folyadék-
kromatográfiakromatográfia ◇ gaszuekitaikuromatog-gaszuekitaikuromatog-
urafíurafí gáz-folyadékgáz-folyadék kromatográfiakromatográfia ◇ kami-kami-
kuromatogurafíkuromatogurafí papírkromatográfiapapírkromatográfia ◇ kór-kór-
júbunpaikuromatogurafíjúbunpaikuromatogurafí ellenáramúellenáramú kroma-kroma-
tográfiatográfia ◇ hakuszókuromatogurafíhakuszókuromatogurafí
vékonyréteg-kromatográfivékonyréteg-kromatográfi ◇ pépákuroma-pépákuroma-
togurafítogurafí papírkromatográfiapapírkromatográfia
kuromatoguramukuromatoguramu ◆ kromatogramkromatogram
kuromekurome ◆ íriszírisz aa szembogárralszembogárral 「Sirometo
kurome」 „szem fehérje és az írisz a szembogár-
ral” ◆ sötétsötét szemszem 「Kuromegacsino me」
„nagy sötét szem”

kuromeganekuromegane ◆ sötét szemüvegsötét szemüveg
kurómemodokikurómemodoki ◆ japán varjútövisjapán varjútövis
kurómigamekurómigame ◆ fekete teknősfekete teknős
kuromiszutakuromiszuta ◆ színesmoszatokszínesmoszatok
kuromoncukikuromoncuki ◆ feketefekete címerrelcímerrel díszítettdíszített
ruharuha
kuromukuromu ◆ krómkróm

kuromubanadzsiumukókuromubanadzsiumukó ◆ króm-vanádiumkróm-vanádium
acélacél
kuromugavakuromugava ◆ krómmal cserzett bőrkrómmal cserzett bőr
kuromugikuromugi ◆ rozsrozs
kuromu-ierokuromu-iero ◆ krómsárgakrómsárga
kuromukókuromukó ◆ krómacélkrómacél
kuromumekkikuromumekki ◆ krómózáskrómózás 「Dzsitensanokuro-
mu mekki-va kireini kagajaiteita.」 „Szépen ra-
gyogott a krómozás a biciklin.”

kuromumekki-okuromumekki-o hodokositahodokosita ◆ krómozottkrómozott
「Kuromu mekki-o hodokosita men-o javarakai
nunode fuita.」 „A krómozott felületet puha
ronggyal megtöröltem.”

kuromumjóbankuromumjóban ◆ króm-alumínium-timsókróm-alumínium-timsó
kuromumoribudenkókuromumoribudenkó ◆ króm-molibdén acélkróm-molibdén acél
kuromusinvaszeiszosikikuromusinvaszeiszosiki ◆ kromaffinkromaffin szövetszövet

kuromuszankuromuszan ◆ krómsavkrómsav
kuromuszan-enkuromuszan-en ◆ kromátkromát
kuromuszan-namarikuromuszan-namari ◆ ólom-kromátólom-kromát
kurónkurón ◆ klónklón ◆ klónozottklónozott 「Kurón ningen」
„klónozott ember”

kúronkúron ◆ doktrinérizmusdoktrinérizmus ◆ szócséplésszócséplés ◆

üres elméletüres elmélet
kurónbjókurónbjó ◆ Crohn-betegségCrohn-betegség ◆ regionálisregionális
bélgyulladásbélgyulladás
kuronbónoókuronbónoó ◆ szerecsenkirályszerecsenkirály
kuróndóbucukuróndóbucu ◆ klónállatklónállat
kuróndzsikkenkuróndzsikken ◆ klónkísérletklónkísérlet
kuronekokuroneko ◆ fekete macskafekete macska
kuróngidzsucukuróngidzsucu ◆ klóneljárásklóneljárás ◆ klónozásiklónozási
technológiatechnológia
kuróningukuróningu ◆ klónozásklónozás 「Dóbucunokuró-
ningu」 „állat klónozása” ◇ idensikuróninguidensikuróningu
génklónozásgénklónozás ◇ sottogankuróningusottogankuróningu shotgunshotgun
klónozásklónozás ◇ podzsisonarukuróningupodzsisonarukuróningu pozicio-pozicio-
nális klónozásnális klónozás
kuróningu-bekutákuróningu-bekutá ◆ klónozó vektorklónozó vektor
kurónísihonsugikurónísihonsugi ◆ haveri kapitalizmushaveri kapitalizmus
kurónkakurónka ◆ klónozásklónozás ◇ díenuékurónkadíenuékurónka DNS-DNS-
klónozásklónozás
kúronkakúronka ◆ doktrinérdoktrinér ◆ szócséplőszócséplő
kurónmokurónmo ◆ biotitbiotit ◆ macska-aranymacska-arany
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kurón-ningenkurón-ningen ◆ emberi klónemberi klón
kurón-okurón-o cukurucukuru ◆ klónozklónoz 「Hicudzsinokurón-
o cukutta.」 „Birkát klónozott.”

kuronofotogurafikuronofotogurafi ◆ kronofotográfiakronofotográfia
kurónszentakuszecukurónszentakuszecu ◆ klónszelekciósklónszelekciós el-el-
méletmélet
kuronurikuronuri ◆ fekete lakkbevonatfekete lakkbevonat
kuroobikuroobi ◆ fekete övfekete öv
kuró-o kakerukuró-o kakeru ◆ nehézséget okoznehézséget okoz
kuroonikurooni ◆ krampuszkrampusz
kuro-okuro-o sirotoiusirotoiu ◆ lehazudjalehazudja aa csillagokatcsillagokat
isis azaz égrőlégről 「Szeidzsika-va kuro-o siroto itta.」
„A politikus lehazudta a csillagokat is az égről.”

kuropankuropan ◆ rozskenyérrozskenyér
kuroppoikuroppoi ◆ sötétsötét 「Kuroppoi fuku」 „sötét ru-
ha”

kurórákurórá ◆ csúszómászócsúszómászó ◆ keresőgépkeresőgép ◆ má-má-
szójárműszójármű
kurorappatekekurorappateke ◆ sötétsötét trombitagombatrombitagomba ◆

trombitagombatrombitagomba
kurorokuroro ◆ fekete fátyolselyemfekete fátyolselyem
kurorofirukurorofiru ◆ klorofillklorofill ◇ bakuteriokurorofirubakuteriokurorofiru
bakterioklorofillbakterioklorofill
kurorofuruorokábonkurorofuruorokábon ◆ klór-fluor-karbonklór-fluor-karbon
kurorohorumukurorohorumu ◆ kloroformkloroform
kurorokuruorinkurorokuruorin ◆ klorokruorinklorokruorin
kurórukuróru ◆ gyorsúszásgyorsúszás 「Kurórude ojogu.」
„Gyorsúszással úszik.”

kurórukarukikurórukaruki ◆ klórmészklórmész
kurosiokurosio ◆ Kurosio-áramlatKurosio-áramlat
kurosirokurosiro ◆ fekete-fehérfekete-fehér ◆ helyeshelyes vagyvagy semsem

kurósitekurósite ◆ nehézségeknehézségek áránárán 「Kurósite ka-
szeida okanedakara daidzsinisinakucsa.」 „Meg
kell becsülni ezt a nehézségek árán szerzett
pénzt.”

kurósitedaszukurósitedaszu ◆ kipréselkiprésel 「Bjónin-va kuró-
site kotoba-o kucsikara dasita.」 „A beteg kipré-
selte a szavakat a torkán.”

kurósókurósó ◆ aggodalmaskodó természetaggodalmaskodó természet
kurosódzsókurosódzsó ◆ csimpánzcsimpánz
kuroszabibjókuroszabibjó ◆ feketerozsdafeketerozsda

kuroszagikuroszagi ◆ keleti zátonykócsagkeleti zátonykócsag
kuroszukuroszu ◆ keresztkereszt ◆ keresztezéskeresztezés ◆ ke-ke-
resztlabdaresztlabda 「Szakká szensu-va kuroszu-o age-
ta.」 „A futballversenyző keresztlabdát adott.” ◆

keresztvisszaütéskeresztvisszaütés ◆ kombináláskombinálás ◆ össze-össze-
vetésvetés ◆ tapétatapéta 「Kuroszu-o hari kaeta.」 „Ki-
cseréltem a tapétát.” ◇ kabekuroszukabekuroszu tapétatapéta
◇ kuroszuszaszerukuroszuszaszeru keresztbekeresztbe rakrak 「Jubi-
o kuroszuszaszeta.」 „Keresztbe raktam az ujjai-
mat.” ◇ kuroszuszaszerukuroszuszaszeru kombinálkombinál 「Nisuru-
ino gidzsucu-o kuroszuszaszeta.」 „Kétféle tech-
nológiát kombinált.” ◇ kuroszuszaszerukuroszuszaszeru
összevetösszevet 「Futacuno kekka-o kuroszuszaszeta
hjó」 „két eredményt összevető táblázat” ◇ ku-ku-
roszuszururoszuszuru keresztezikeresztezi egymástegymást 「Nihonno
dórogakuroszusiteiru.」 „Két út keresztezi egy-
mást.” ◇ kuroszuszurukuroszuszuru megcsavarodikmegcsavarodik
「Berutoga usirodekuroszusiteirujo!」 „Az öved
hátul megcsavarodott!” ◇ dzsihaiburiddo-dzsihaiburiddo-
kuroszukuroszu dihibrid keresztezésdihibrid keresztezés
kurószukurószu ◆ vászonvászon
kuroszubákuroszubá ◆ felső kapufafelső kapufa ◆ kapufakapufa
kuroszubókuroszubó ◆ számszeríjszámszeríj
kuroszufaiakuroszufaia ◆ kereszttűzkereszttűz
kuroszufaijákuroszufaijá ◆ kereszttűzkereszttűz
kuroszugurikuroszuguri ◆ feketefekete ribiszkeribiszke ◆ feketefekete ri-ri-
bizlibizli
kuroszuharikaekuroszuharikae ◆ tapétázástapétázás
kuroszuisókuroszuisó ◆ fekete kvarcfekete kvarc
kuroszukantorí-részukuroszukantorí-részu ◆ terepversenyterepverseny
kuroszukantorí-szukíkuroszukantorí-szukí ◆ sífutássífutás
kuroszu-karensí-rétokuroszu-karensí-réto ◆ keresztárfolyamkeresztárfolyam
kuroszukarensítorihikikuroszukarensítorihiki ◆ keresztügyletkeresztügylet
kuroszu-kauntákuroszu-kauntá ◆ keresztvisszaütéskeresztvisszaütés
kuroszu-o harikaerukuroszu-o harikaeru ◆ tapétáziktapétázik
kuroszu-o harukuroszu-o haru ◆ tapétáziktapétázik
kuro-szurétokuro-szuréto ◆ keresztárfolyamkeresztárfolyam
kurószurukurószuru ◆ bajlódikbajlódik 「Kimiga kurósite na-
oszanakutemoiikara, dzsómae-o jobimasó.」 „Ne
bajlódj a zárral, majd kihívjuk a lakatost!” ◆ eről-eről-
ködikködik 「Kurószezuni jaszeta.」 „Erőlködés nél-
kül sikerült lefogynom.” ◆ kínlódikkínlódik 「Kurósita-
dakede, fukuro-o mocsi ageru koto-va dekinakat-
ta.」 „Nem tudtam felemelni a zsákot, csak kín-
lódtam.” ◆ küszködikküszködik 「Szeikacuni kurószu-
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ru.」 „Küszködve él.” ◇ kurósitekurósite nehézségeknehézségek
áránárán 「Kurósite kaszeida okanedakara daidzsi-
nisinakucsa.」 „Meg kell becsülni ezt a nehézsé-
gek árán szerzett pénzt.”

kuroszuszaszerukuroszuszaszeru ◆ keresztbekeresztbe rakrak 「Jubi-
o kuroszuszaszeta.」 „Keresztbe raktam az ujjai-
mat.” ◆ kombinálkombinál 「Nisuruino gidzsucu-o kuro-
szuszaszeta.」 „Kétféle technológiát kombinált.”
◆ összevetösszevet 「Futacuno kekka-o kuroszuszasze-
ta hjó」 „két eredményt összevető táblázat”

kuroszuszekikuroszuszeki ◆ keresztszorzatkeresztszorzat
kuroszuszekusonbunszekikuroszuszekusonbunszeki ◆

keresztmetszet-analíziskeresztmetszet-analízis
kurószuszókurószuszó ◆ vászonkötésvászonkötés
kuroszuszurukuroszuszuru ◆ keresztezikeresztezi egymástegymást 「Ni-
honno dórogakuroszusiteiru.」 „Két út keresztezi
egymást.” ◆ megcsavarodikmegcsavarodik 「Berutoga usiro-
dekuroszusiteirujo!」 „Az öved hátul megcsavaro-
dott!”

kuroszuszutecscsikuroszuszutecscsi ◆ keresztöltéskeresztöltés
kuroszuszutecscsisisijúkuroszuszutecscsisisijú ◆ keresztöltéseskeresztöltéses
hímzéshímzés
kurószutodzsikurószutodzsi ◆ vászonkötésvászonkötés 「Kurószu to-
dzsino hon」 „vászonkötésű könyv”

kuroszutókukuroszutóku ◆ áthallásáthallás
kuroszutorihikikuroszutorihiki ◆ keresztügyletkeresztügylet
kuroszu-vádokuroszu-vádo ◆ rejtvényrejtvény 「Kuroszuvádo-o
toku.」 „Rejtvényt fejt.”

kuroszuvádo-pazurukuroszuvádo-pazuru ◆ keresztrejtvénykeresztrejtvény
kurótadorikurótadori ◆ fekete rigófekete rigó
kurotenkuroten ◆ cobolycoboly
kurótokuróto ◆ komforthölgykomforthölgy ◆ profiprofi 「Kurótono
szakuhinni csigainai.」 „Ezt az alkotást kétségte-
lenül profi készítette.”

kurótohadasinokurótohadasino ◆ profikatprofikat isis megszégyení-megszégyení-
tőtő 「Kurótohadasino tenpura」 „profikat is meg-
szégyenítő tempura”

kurótonaminokurótonamino ◆ profiprofi szintűszintű 「Kurótonamino
terjóri」 „profi szintű házi étel”

kurótonokatagikurótonokatagi ◆ professzionalizmusprofesszionalizmus
kurotorjufukurotorjufu ◆ francia szarvasgombafrancia szarvasgomba
kurovakukurovaku ◆ feketefekete keretkeret ◆ gyászkeretgyászkeret
「Kurovakuno hagaki」 „gyászkeretes levelező-
lap”

kurovakunokókokukurovakunokókoku ◆ gyászjelentésgyászjelentés
kurovaszszankurovaszszan ◆ kiflikifli
kurozatókurozató ◆ barnacukorbarnacukor
kurózettokurózetto ◆ beépítettbeépített szekrényszekrény ◆ gardróbgardrób
◆ szekrényszekrény
kurozukurozu ◆ fekete ecetfekete ecet ◆ fekete rizsecetfekete rizsecet
kurózuappukurózuappu ◆ közelképközelkép
kurózuappuszurukurózuappuszuru ◆ górcsőgórcső aláalá veszvesz
「Mondai-o kurózuappusita.」 „Górcső alá vette
a problémát.” ◆ közelképetközelképet csinálcsinál 「Haijúno
kao-o kurózuappusita.」 „Közelképet csinált a szí-
nésznő arcáról.”

kurozumikurozumi ◆ fekete faszénfekete faszén
kurozumukurozumu ◆ megbarnulmegbarnul 「Tabakode kurozunda
kabe」 „dohányfüsttől megbarnult fal” ◆ megfe-megfe-
ketedikketedik ◆ megsötétedikmegsötétedik 「Haikigaszude ku-
rozunda tatemono」 „kipufogógáztól megsötéte-
dett épület” ◇ kurozundakurozunda sötétsötét 「Kurozunda
aka」 „sötétvörös”

kurozundakurozunda ◆ sötétsötét 「Kurozunda aka」 „sötét-
vörös”

kurózuszurukurózuszuru ◆ bezárbezár 「Fairu-o kurózuszu-
ru.」 „Bezárja a fájlt.”

kurukuru ◆ feltekerfelteker 「Curi ito-o kutta.」 „Felteke-
rem a horgászzsinórt.” ◆ fonfon ◆ hajtogathajtogat ◆ la-la-
pozgatpozgat 「Jukkuritonóto-o kutta.」 „Lassan la-
pozgattam a jegyzetfüzetemet.” ◆ számolgatszámolgat ◇

tane-o kurutane-o kuru magtalanítmagtalanít
kurukuru ❶ jönjön 「Sómenkara tomodacsiga kita.」
„A barátom jött velem szemben.” ❷ megjönmegjön
「Densaga kita.」 „Megjött a vonat.” ❸ idáigidáig
csinálcsinál 「Zutto gamansite kita.」 „Idáig egyre
csak tűrtem.” ❹ kezdkezd 「Hanasi-va omosiroku-
nattekita.」 „Kezdett érdekessé válni a történet.”
❺ elvégezelvégez 「Dzsósito hanasitekita.」 „Beszél-
tem a főnökömmel.” ◆ átjönátjön 「Tonarino hejaka-
ra tabakono kemuriga kuru.」 „A szomszéd szo-
bából átjön a dohányfüst.” ◆ csöppencsöppen 「Tonda
tokoroni kita.」 „Hová csöppentem?” ◆ elel 「Ta-
nondaita hon-o mottekita?」 „Elhoztad a köny-
vet, amit kértem?” ◆ elérkezikelérkezik 「Haruga kita.」
„Elérkezett a tavasz.” ◆ eljöneljön 「Fujuga kitara
jukiga furudesó.」 „Majd ha eljön a tél, esni fog
a hó.” ◆ fáradfárad 「Dózo, issoni kite kudaszai.」
„Kérem, fáradjon velem!” ◆ hozzáállhozzááll 「Kimiga-
szó kurunara, boku-va kószuru.」 „Ha te úgy állsz
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hozzá, akkor én így.” ◆ kijönkijön 「Vatasinotokoro-
ni isaga kita.」 „Kijött hozzám az orvos.” ◆ leszlesz
「Szó kuruto-va omovanakatta.」 „Nem gondol-
tam, hogy ez lesz.” ◆ megmeg 「Icuka vakattekurude-
só.」 „Egyszer majd megérted.” ◆ okozokoz 「Szei-
kacusúkankara kita bjóki.」 „Életmód okozta be-
tegség.” ◆ származikszármazik 「Kandzsi-va csúgokukara
kita.」 „A kandzsik Kínából származnak.” ◇ ak-ak-
igakuruigakuru megunmegun 「Kono sószecukanoszutairuni
akiga kita.」 „Meguntam ennek az írónak a stí-
lusát.” ◇ akigakuruakigakuru megcsömörlikmegcsömörlik 「Kono ta-
be mononi-va akiga kita.」 „Megcsömörlöttem et-
től az ételtől.” ◇ atamanikuruatamanikuru idegesítőidegesítő 「Ano
hitono mukansinni-va atamani kuru.」 „Idegesítő
a közönye.” ◇ ovarigakuruovarigakuru végevége szakadszakad 「Jo-
ikotonimoicuka ovariga kuru.」 „Minden jónak
vége szakad egyszer.” ◇ kigengakurukigengakuru elérkezikelérkezik
aa határidőhatáridő 「Kakuteisinkokuno kigenga kita.」
„Elérkezett az adóbevallás határideje.” ◇ kiterukiteru
hű,hű, dede 「Szaikin onakamavarigakanarikicsatte-
runda.」 „Hű, de meghíztam.” ◇ kiterukiteru bajabaja
vanvan 「『 Szaikinatamaga hagetekita』『 oremokite-
rujo』」 „–Kopaszodni kezdtem! –Ne is mond!
Nekem is ez a bajom.” ◇ kiterukiteru borzasztóborzasztó
「Ano utagoe-va kanarikitetajone.」 „Borzasztó
volt az az énekhang.” ◇ guttokuruguttokuru célbacélba találtalál
「Kareno hinanniguttokita.」 „Célba talált a kri-
tikája.” ◇ guttokuruguttokuru megfogmegfog 「Kono eiga-va
guttokita.」 „Megfogott a film.” ◇ korarerukorareru jönjön
「Nihonniicu koraretandeszuka.」 „Mikor tet-
szett jönni japánba?” ◇ szókonakucsaszókonakucsa erreerre
vártamvártam 「『 Imakara dóbucuenni ikó!』『Szó ko-
nakucsa!』」 „–Menjünk állatkertbe! –Ez az, erre
vártam!” ◇ szoko-eszoko-e kitekite tetejébetetejébe 「Kjófúga
fuiteite, szoko-e kite amemo futtekita.」 „Erős
szél fújt, és a tetejébe még eső is esett.” ◇ cu-cu-
itekuruitekuru hozzászegődikhozzászegődik 「Inu-va micside va-
tasinicuite kita.」 „Egy kutya hozzám szegődött
az úton.” ◇ cuitekurucuitekuru járjár hozzáhozzá 「Kono
sinamononi-va omakenokoppuga cuite kuru.」
„Ehhez a készlethez ajándékpohár is jár.” ◇ cu-cu-
itekuruitekuru utánajönutánajön 「Nekogacuitekita.」 „Utá-
nam jött egy macska.” ◇ tokitaratokitara bitangbitang
「Ucsino ottotokitara oszakebakari nondeiru.」
„A bitang férjem egyfolytában csak iszik.” ◇ toku-toku-
rutoruto vanvan szószó 「Nomi kaitokuruto kare-va kana-
razu szankaszuru.」 „Ha ivászatról van szó, ő
mindig benne van.” ◇ tokurebatokureba tipikusantipikusan
「Hangarí rjóritokurebagujásuda.」 „A gulyás ti-
pikusan magyar étel.” ◇ tokurebatokureba utánután aa sor-sor-

banban 「Haru, nacu, tokureba cugi-va akideszu.」
„A tavasz és a nyár után a sorban az ősz követke-
zik.” ◇ pintokurupintokuru rögtönrögtön rájönrájön 「Karetodo-
kode attakapinto kita.」 „Rögtön rájöttem, hol ta-
lálkoztam vele.” ◇ pintokurupintokuru rögtönrögtön megértmegért
「Hanasi-va bakuzentositeitepintokonakatta.」
„Homályos volt a szöveg, nem lehetett rögtön
megérteni.” ◇ maenikurumaenikuru előrejönelőrejön 「Dondon
maeni kite kudaszai.」 „Jöjjenek csak előre!” ◇

mukaenikurumukaenikuru eléelé jönjön 「Ane-va kurumade eki-
made mukaeni kita.」 „A nővérem kocsival elém
jött az állomásra.” ◇ mukaenikurumukaenikuru érteérte jönjön
「Csicsioja-va jócsienmade kodomo-o mukaeni
kita.」 „Az apa jött a gyerekért az óvodába.” ◇

muneniguttokurumuneniguttokuru megfogómegfogó 「Muneniguttoku-
ru hage-o mita.」 „Megfogó színdarabot láttam.”

kurúkurú ◆ csapatcsapat ◆ csoportcsoport 「Terebinokurú」
„forgatócsoport” ◆ legénységlegénység ◇ kurín-kurúkurín-kurú ta-ta-
karítószemélyzetkarítószemélyzet
kúrukúru ◆ kúrakúra
kurubjókurubjó ◆ angolkórangolkór
kurubusikurubusi ◆ bokaboka 「Kurubusi-o nenzasita.」
„Kificamodott a bokám.”

kúrudaunkúrudaun ◆ lehűtéslehűtés
kurúdzsingukurúdzsingu ◆ hajókázáshajókázás ◆ sétahajókázássétahajókázás
◆ sétautazássétautazás
kurúdzsingubótokurúdzsingubóto ◆ sétahajósétahajó
kuruikurui ◆ megvetemedésmegvetemedés ◆ megzavarodásmegzavarodás ◆

zavarzavar ◇ icsibunokuruimonaiicsibunokuruimonai tűpontostűpontos 「Ka-
reno szecumeini-va icsibuno kuruimonai.」 „A
magyarázata tűpontos.” ◇ kuruiganaikuruiganai csalha-csalha-
tatlantatlan 「Bokuno meni kurui-va nai.」 „A sze-
mem csalhatatlan.” ◇ szunbuntagavanuszunbuntagavanu leg-leg-
apróbbapróbb részletekigrészletekig megegyezőmegegyező 「Honmono-
to szunbuntagavanu fukuszei-o cukutta.」 „Az
eredetivel a legapróbb részletekig megegyező má-
solatot készítettem.”

kuruidzsinikuruidzsini ◆ elmeháborodásos halálelmeháborodásos halál
kuruidzsiniszurukuruidzsiniszuru ◆ megzavarodva hal megmegzavarodva hal meg
kuruigakurukuruigakuru ◆ elromlikelromlik 「Kuruigakita
madovaku-o súrisita.」 „Megjavítottam az elrom-
lott ajtókeretet.”

kuruiganaikuruiganai ◆ csalhatatlancsalhatatlan 「Bokuno meni
kurui-va nai.」 „A szemem csalhatatlan.”

kuruizakikuruizaki ◆ rosszkorrosszkor virágzásvirágzás 「Kurui zaki-
no hana」 „rosszkor nyíló virág”
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kuruizakiszurukuruizakiszuru ◆ rosszkor virágzikrosszkor virágzik
kurukurukurukuru ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Kurukuru kavaru
tenki」 „folyamatosan változó időjárás” ◆ für-für-
géngén 「Kurukuru hataraku.」 „Fürgén dolgozik.”
◆ körbe-körbekörbe-körbe 「Komagakurukuru mavatte-
ita.」 „A pörgettyű körbe-körbe forgott.” ◆ te-te-
kervekerve 「Kurukuru maita okasi」 „tekercs alakú
sütemény”

kurukurumavarukurukurumavaru ◆ keringkering ◆ körbe-körbekörbe-körbe
járkáljárkál 「Macsi-o kurukuru mavari cuzukete-
ita.」 „Körbe-körbe járkáltunk a városban.”

kurukurutokurukuruto ◆ körkörösenkörkörösen 「Kurukuruto kao-
o maszszádzsisita.」 „Körkörösen masszírozta az
arcát.”

kurumakuruma ◆ autóautó 「Kuruma-o untenszuru.」 „Au-
tót vezet.” ◆ görgőgörgő ◆ kerékkerék ◆ kocsikocsi 「Ku-
rumani notta.」 „Kocsiba szálltunk.” ◆ kordékordé ◆

riksariksa ◆ verdaverda ◇ itogurumaitoguruma rokkarokka ◇ kucsigu-kucsigu-
rumaninoszerurumaninoszeru megfűzmegfűz 「Ten-inszan-no kucsi-
gurumani noszerarete dzsibunni hicujónaimono-
o kattesimatta.」 „Az eladó megfűzött, hogy ve-
gyek meg egy olyan árut, amire nincs is szüksé-
gem.” ◇ kucsigurumaninorukucsigurumaninoru bedőlbedől 「Hoken-
gaisano kucsigurumani nottesimatta.」 „Bedől-
tem a biztosítótársaságnak.” ◇ kurumanorjórin-kurumanorjórin-
nogotosinogotosi egymásraegymásra utaltságutaltság 「Isito
kangofu-va kurumano rjórinno gotosi.」 „Az or-
vosok és az ápolónők egymásra vannak utalva.” ◇

hidarihandorunokurumahidarihandorunokuruma balkormányosbalkormányos au-au-
tótó ◇ migihandorunokurumamigihandorunokuruma jobbkormányosjobbkormányos
autóautó
kurumacsinkurumacsin ◆ fuvardíjfuvardíj
kurumadaikurumadai ◆ fuvardíjfuvardíj ◆ honoráriumhonorárium
kurumadaikukurumadaiku ◆ bognárbognár
kurumademacukurumademacu ◆ megvármegvár
kurumadomekurumadome ◆ keréktámasztókeréktámasztó ékék ◆ ütkö-ütkö-
zőbakzőbak
kurumaebikurumaebi ◆ nagy garnélaráknagy garnélarák
kurumafecsikurumafecsi ◆ autóimádóautóimádó
kurumahenkurumahen ◆ bal oldali kerék-gyökbal oldali kerék-gyök
kurumaidokurumaido ◆ kerekeskútkerekeskút
kurumaiszukurumaiszu ◆ kerekesszékkerekesszék ◆ tolókocsitolókocsi ◆

tolószéktolószék 「Kon-nakoto-o cuzuketeiruto, icuka
kurumaiszuninattesimaimaszujo.」 „Ha így foly-
tatod, tolószékben végzed!”

kurumajakurumaja ◆ bognárbognár ◆ riksaállomásriksaállomás ◆ riksa-riksa-
kulikuli
kurumajóhintenkurumajóhinten ◆ autósboltautósbolt
kurumajoikurumajoi ◆ tengeribetegségtengeribetegség ◆ utazásiutazási
betegségbetegség
kurumajoszekurumajosze ◆ autóbeállóautóbeálló ◆ autóbehajtóautóbehajtó
kurumakarahazuszukurumakarahazuszu ◆ kifogkifog 「Uma-o kurum-
akara hazusita.」 „Kifogta a lovat.”

kurumani-joukurumani-jou ◆ rosszulrosszul leszlesz azaz autózástólautózástól
「Kurumani jotte haki kegasita.」 „Hányingerem
lett az autózástól.”

kurumanokónjúkurumanokónjú ◆ autóvásárlásautóvásárlás
kurumanóntenkurumanónten ◆ autóvezetésautóvezetés 「Kurumano
unten-o hikaerujóni isani ivareta.」 „Az orvos
mondta, hogy tartózkodjak az autóvezetéstől.”

kurumanorjórin-nogotosikurumanorjórin-nogotosi ◆ egymásraegymásra
utaltságutaltság 「Isito kangofu-va kurumano rjórinno
gotosi.」 „Az orvosok és az ápolónők egymásra
vannak utalva.”

kurumanosórúmukurumanosórúmu ◆ autószalonautószalon
kurumanosúrikurumanosúri ◆ autójavításautójavítás
kurumanotaijakurumanotaija ◆ autógumiautógumi
kurumanotórikurumanotóri ◆ autóforgalomautóforgalom
「Kanszendóro-va kurumano tóriga ói.」 „A fő-
úton nagy az autóforgalom.”

kuruma-okuruma-o hirouhirou ◆ taxittaxit fogfog 「Micside
kuruma-o hirotta.」 „Az utcán taxit fogtam.”

kuruma-okuruma-o tomerutomeru ◆ beállbeáll 「Csúsadzsóni
kuruma-o tometa.」 „Beálltam a parkolóba.”

kurumarukurumaru ◆ bebe vanvan bugyolálvabugyolálva 「Akacsan-
va mófunikurumatte nemutteita.」 „A baba pok-
rócba bugyolálva aludt.” ◆ bebe vanvan csomagolvacsomagolva
「Purezento-va cucumi gaminikurumatteita.」
„Az ajándék papírba volt csomagolva.” ◆ burko-burko-
lóziklózik 「Ókinakótonikurumatte cumetaibencsini
szuvatta.」 „Nagykabátba burkolózva ült a hideg
padon.”

kurumasakaikurumasakai ◆ autós társadalomautós társadalom
kurumazakurumaza ◆ körben üléskörben ülés
kurumazaninarukurumazaninaru ◆ körbenkörben leülleül
「Kodomotacsi-va jukano uede kurumazaninat-
ta.」 „A gyerekek körben leültek a padlóra.”

kurumikurumi ◆ göngyöleggöngyöleg ◇ migurumimigurumi mindenemindene
「Migurumi oiteike!」 „Ide mindeneddel!”
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kurumikurumi ◆ diódió 「Kurumi-o vatta.」 „Diót törtem.”

kurumiirinokurumiirino ◆ diósdiós
kuruminokarakuruminokara ◆ dióhéjdióhéj 「Kurumino kara-o
vatta.」 „Feltörtem a diót.”

kuruminokikuruminoki ◆ diófadiófa
kurumivarikurumivari ◆ diótörődiótörő
kurumivariningjókurumivariningjó ◆ DiótörőDiótörő
kurumukurumu ◆ bebugyolálbebugyolál 「Hószeki-o hankacsi-
nikurunda.」 „Bebugyoláltam a drágakövet egy
zsebkendőbe.” ◆ beburkolbeburkol 「Obentó-o furosiki-
ni cucunda.」 „Az uzsonnás dobozt beburkoltam
egy kendőbe.” ◆ becsomagolbecsomagol 「Guraszu-o sin-
bunsini kurunda.」 „Becsomagoltam újságpapír-
ba a poharat.” ◆ göngyölgöngyöl 「Akacsan-o mófude
cucunda.」 „A kisbabát takaróba göngyölte.”

kúrunakúruna ◆ hideghideg 「Kúruna kaze」 „hideg szél” ◆

higgadthiggadt 「Kúruna taido」 „higgadt magatartás”
◆ menőmenő 「Kúruna fuku」 „menő szerkó”

kuruosiikuruosii ◆ őrültőrült 「Kanodzso-o kuruosiihodo
szukida.」 „Őrülten szeretem azt a nőt.”

kururitokururito ◆ fordulvafordulva 「Kururito furi kaetta.」
„Hátrafordultam.” ◆ hirtelenhirtelen 「Iken-va kuru-
rito kavatta.」 „A véleménye hirtelen megválto-
zott.”

kururukururu ◆ csapcsap ◆ forgócsapforgócsap
kurusigenakurusigena ◆ meggyötörtmeggyötört 「Kurusigena
kao」 „meggyötört arc”

kurusiikurusii ◆ erőltetetterőltetett 「Kurusii szecumei」
„erőltetett magyarázat” ◆ fájdalmasfájdalmas 「Kurusii
keiken」 „fájdalmas tapasztalat” ◆ gyötrelmesgyötrelmes
「Kurusii szeikacu-o okutta.」 „Gyötrelmes életet
élt.” ◆ nehéznehéz 「Ikiga kurusii.」 „Nehezen veszi
a levegőt.” ◆ szenvedszenved 「Kotosino kaze-va kuru-
sikatta.」 „Szenvedtem az idei náthától.” ◇ ka-ka-
keigakurusiikeigakurusii családcsalád anyagianyagi helyzetehelyzete nehéznehéz
◇ kikigurusiikikigurusii nehezennehezen hallhatóhallható 「Okiki gu-
rusii koede sicureisimasita.」 „Elnézést a nehezen
hallható hangomért.” ◇ kurusiiszeikacu-okurusiiszeikacu-o si-si-
irareruirareru sínylődiksínylődik 「Kare-va kurusii
keimusoszeikacu-o siirareteita.」 „Börtönben
sínylődött.” ◇ munegakurusiimunegakurusii nehezennehezen kapkap le-le-
vegőtvegőt ◇ munegakurusiimunegakurusii nyomasztnyomaszt
「Dzsisinnonjúszu-o mite munega kurusikunat-
ta.」 „Nyomasztott a földrengés látványa a hírek-
ben.”

kurusiiszeikacu-okurusiiszeikacu-o siirarerusiirareru ◆ sínylődiksínylődik
「Kare-va kurusii keimusoszeikacu-o siirarete-
ita.」 „Börtönben sínylődött.”

kurusiitokinokamidanomikurusiitokinokamidanomi ◆ bajbanbajban eszünk-eszünk-
be jut istenhez fohászkodnibe jut istenhez fohászkodni
kurusikukurusiku ◆ szűkösenszűkösen 「Kurusii szeikacu-o site-
imaszu.」 „Szűkösen élnek.”

kurusimagirenikurusimagireni ◆ kínjábankínjában 「Kurusi magireni
make osimi-o itta.」 „A vesztes kínjában valami
kifogást mondott.”

kurusimagirenokurusimagireno ◆ kétségbeesettkétségbeesett 「Kurusi
magireno ii vake」 „kétségbeesett kifogás”

kurusimerukurusimeru ◆ egrecírozegrecíroz ◆ fájdalmatfájdalmat okozokoz
「Oja-o kurusimetakunai.」 „Nem akarok fájdal-
mat okozni a szüleimnek.” ◆ gyötörgyötör 「Imano
szeifu-va kokuminno szeikacu-o szarani kurusi-
meru.」 „A mostani kormány még inkább gyötri
a polgárokat.” ◆ kínozkínoz 「Kore idzsóvatasi-o ku-
rusimenaide kudaszai!」 „Ne kínozz tovább!” ◆

megnyaggatmegnyaggat 「Szenszei-va kótósikende
gakuszei-o kurusimeta.」 „A tanár megnyaggatta
a diákot a szóbelin.” ◆ meggyötörmeggyötör 「Bjóki-va
kare-o kurusimeta.」 „A betegség meggyötörte.”
◇ kokoro-okokoro-o kurusimerukurusimeru meggyötrimeggyötri aa lelkétlelkét
「Kareno kotoba-va vatasino kokoro-o kurusime-
ta.」 „A szavai meggyötörték a lelkem.”

kurusimikurusimi ◆ fájdalomfájdalom 「Umino kurusimi」
„szülési fájdalom” ◆ gyötrelemgyötrelem 「Sino kurus-
imi」 „halál gyötrelme” ◆ kínlódáskínlódás ◆ nehéz-nehéz-
ségség 「Dzsinszeino kurusimi」 „élet nehézségei”
◆ szenvedésszenvedés 「Dzsigokuno kurusimi」 „pokoli
szenvedés” ◇ danmacumanokurusimidanmacumanokurusimi agóniaagónia ◇

totan-nokurusimitotan-nokurusimi borzalmas gyötrelemborzalmas gyötrelem
kurusimukurusimu ◆ gyötrődikgyötrődik 「Ottono bórjokuni ku-
rusindeita.」 „Gyötrődött az agresszív férje mi-
att.” ◆ kínlódikkínlódik 「Kono kekka-o daszutameni-
zuibun kurusindekita.」 „Sokat kínlódtunk, hogy
kihozzuk ezt az eredményt.” ◆ nehezennehezen csinálcsinál
「Dore-o júszenszaszerubekika handanni kurusi-
mu.」 „Nehéz megítélni, hogy melyiket kellene
előnybe helyezni.” ◆ szenvedszenved 「Inu-va asini
kizu-o otte kurusindeita.」 „A kutya megsértette a
lábát, és szenvedett.” ◇ modaekurusimumodaekurusimu gyöt-gyöt-
rődikrődik 「Sicúde modae kurusinda.」 „Gyötört a
fogfájás.” ◇ rikainikurusimurikainikurusimu teljességgelteljességgel
érthetetlenérthetetlen 「Csímuganaze maketaka rikaini
kurusimu.」 „Teljességgel érthetetlen, hogyan
kaphatott ki a csapat.” ◇ rikainikurusimurikainikurusimu nemnem
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tudtud napirendrenapirendre térnitérni 「Karega sacsónante ri-
kaini kurusimu.」 „Nem tudok napirendre térni
afelett, hogy igazgató lett.”

kurusindeirukurusindeiru ◆ szenvedőszenvedő
kurúszédákurúszédá ◆ kereszteskeresztes lovaglovag ◆ kereszteskeresztes
vitézvitéz
kuruszonbucukuruszonbucu ◆ KrakucscshandaKrakucscshanda
kurutosikurutosi ◆ újúj esztendőesztendő ◆ újúj évév 「Juku tosito
kuru tosi」 „óév és új év”

kuruttakurutta ◆ háborodottháborodott ◆ tébolyodotttébolyodott
kuruttajónikuruttajóni ◆ eszeveszetteneszeveszetten 「Szubeteno
kurumaga kuruttajónikurakuson-o narasita.」 „A
kocsik eszeveszetten dudáltak.”

kuruttajónikuruttajóni ◆ őrültenőrülten
kurutteiruhicudzsikurutteiruhicudzsi ◆ kergekerge birkabirka 「Kurutte-
iru hicudzsinojóni hasiri mavaranaide!」 „Ne sza-
ladgálj, mint a kerge birka!”

kuruttokurutto ◆ egyszeregyszer 「Tatemono-o kurutto
mavatta.」 „Egyszer körbejártam az épületet.”

kuruttositakuruttosita ◆ kerekkerek 「Kuruttosita me」 „ke-
rek szem”

kurutúsukarácsikurutúsukarácsi ◆ kürtőskalácskürtőskalács
kuruukuruu ◆ felborulfelborul 「Joteiga kurutta.」 „Felbo-
rult a tervem.” ◆ kizökkenkizökken 「Szuiminnorizum-
uga kurutta.」 „Kizökkentem az alvási ritmusom-
ból.” ◆ megbokrosodikmegbokrosodik 「Umaga kurutte szen-
akakara vatasi-o otosita.」 „A ló megbokrosodott,
és levetett a hátáról.” ◆ megbolondulmegbolondul 「Koini
kurutteiru.」 „A szerelem megbolondította.” ◆

megkergülmegkergül 「Benkjósiszugite atamaga kurutte-
simatta.」 „A sok tanulástól megkergültem.” ◆

megőrülmegőrül 「Kon-nanitakuszan-no sigotogaattara
kurucscsaujo.」 „Megőrülök ettől a sok munká-
tól!” ◆ megvadulmegvadul 「Umaga kuruttesimatta.」
„Megvadult a ló.” ◆ összekavarodikösszekavarodik 「Szura-
idono dzsunbanga kurutta.」 „Összekavarodott a
diaképek sorrendje.” ◆ pontatlanpontatlan 「Kono
taidzsúkei-va kurutteiru.」 „Ez a szobamérleg
pontatlan.” ◆ rosszulrosszul járjár 「Kono tokei-va ku-
rutteiru.」 „Ez az óra rosszul jár.” ◇ atamagaku-atamagaku-
ruuruu megbomlikmegbomlik azaz elméjeelméje 「Daidzsina hito-o
nakusite atamaga kurutta.」 „Elvesztette egy be-
cses társat, és megbomlott az elméje.” ◇ areku-areku-
ruuruu dühöngődühöngő 「Are kuruu umi」 „dühöngő ten-
ger” ◇ kigakuruukigakuruu megőrülmegőrül 「Kare-va kiga ku-
ruttajóni mieta.」 „Úgy nézett ki, mint aki meg-

őrült.” ◇ kuruvaszerukuruvaszeru megbolondítmegbolondít 「Njúszu-
va hito-o kuruvaszeta.」 „A hír megbolondította
az embereket.” ◇ kuruvaszerukuruvaszeru összezavarösszezavar
「Taifúga densanodaija-o kuruvaszeta.」 „A táj-
fun összezavarta a menetrendet.” ◇ kuruvasze-kuruvasze-
ruru megzavarmegzavar 「Dzsisaku-va konpaszu-o kuru-
vaszeta.」 „A mágnes megzavarta az iránytűt.” ◇

csósigakuruucsósigakuruu elhangolódikelhangolódik 「Gitáno csósiga
kurutteiru.」 „A gitár elhangolódott.” ◇

csósigakuruucsósigakuruu bajabaja vanvan 「Kikaino csósiga ku-
rutteiru.」 „Valami baja van a gépnek.” ◇ nera-nera-
igakuruuigakuruu céltcélt téveszttéveszt 「Neraiga kurutte, fú-
szenni atatta.」 „Célt tévesztett, és egy lufit talált
el.”

kuruvakuruva ◆ elsáncoltelsáncolt területterület ◆ sáncsánc ◆ vörös-vörös-
lámpás negyedlámpás negyed
kuruvaszerukuruvaszeru ◆ megbolondítmegbolondít 「Njúszu-va
hito-o kuruvaszeta.」 „A hír megbolondította az
embereket.” ◆ megzavarmegzavar 「Dzsisaku-va
konpaszu-o kuruvaszeta.」 „A mágnes megzavar-
ta az iránytűt.” ◆ összezavarösszezavar 「Taifúga
densanodaija-o kuruvaszeta.」 „A tájfun összeza-
varta a menetrendet.” ◇ atama-oatama-o kuruvaszerukuruvaszeru
őrületbeőrületbe kergetkerget 「Kareno ongaku-va atama-o
kuruvaszeru.」 „Az őrületbe kerget a zenéjével.”

kurúzákurúzá ◆ cirkálócirkáló
kurúzuszenkurúzuszen ◆ cirkálóhajócirkálóhajó ◆ sétahajósétahajó
kurúzuszurukurúzuszuru ◆ cirkálcirkál
kúsakúsa ◆ szabadszabad parkolóhelyparkolóhely vanvan 「Kúsaka
mansa」 „szabad parkolóhely van vagy nincs” ◆

szabad taxiszabad taxi
kusakusaniszurukusakusaniszuru ◆ eltorzíteltorzít 「Kao-o kusaku-
sanisite varatta.」 „Eltorzult arccal nevetett.” ◆

összegyűrösszegyűr 「Tegami-o kusakusanisita.」
„Összegyűrtem a levelet.”

kusakusanokusakusano ◆ gyűröttgyűrött 「Kusakusanosacu」
„gyűrött ing” ◆ kócoskócos 「Kusakusano atama」
„kócos haj” ◆ összegyűrtösszegyűrt 「Kusakusano ka-
mi」 „összegyűrt papír”

kusakusaszurukusakusaszuru ◆ rosszrossz aa kedvekedve 「Amecuzu-
kide kibungakusakusaszuru.」 „A folyamatos eső-
től rossz a kedvem.”

kusamikusami ◆ prüszkölésprüszkölés ◆ tüsszentéstüsszentés ◇

kusami-okusami-o szuruszuru tüsszenttüsszent 「Kusami-o hitocu-
sita.」 „Tüsszentettem egyet.”
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kusami-okusami-o szuruszuru ◆ prüszkölprüszköl
「Hokoridekusami-o sita.」 „A portól prüszköl-
tem.” ◆ tüsszenttüsszent 「Kusami-o hitocusita.」
„Tüsszentettem egyet.” ◇ tatecuzukenikusami-tatecuzukenikusami-
oo szuruszuru tüsszögtüsszög 「Hokoride icsinicsidzsútate
cuzukenikusami-o siteita.」 „A portól egész nap
tüsszögtem.”

kusasúkusasú ◆ kusa-buddhizmuskusa-buddhizmus
kusikusi ◆ fésűfésű ◆ vakaróvakaró ◇ umagusiumagusi lóvakarólóvakaró
◇ kusigatanokusigatano félkörívesfélköríves 「Remon-o kusi ga-
tani kitta.」 „Félkörívesre vágtam a citromot.” ◇

kusi-okusi-o ireruireru megfésülmegfésül 「Kaminikusi-o ireru.」
„Megfésüli a haját.” ◇ kusi-okusi-o kakerukakeru megfésül-megfésül-
ködikködik 「Aszakusi-o kaketa.」 „Reggel megfésül-
ködtem.” ◇ kusi-okusi-o kakerukakeru fésülködikfésülködik 「Kusi-
o kakenagara kami-o kavakaszu.」 „Fésülködés
közben szárítom a hajam.” ◇ szukigusiszukigusi sűrűsűrű fé-fé-
sűsű ◇ tógusitógusi sűrű fésűsűrű fésű
kusikusi ◆ hurkapálcahurkapálca ◆ hurkapálcikahurkapálcika ◆ nyársnyárs
◇ kanagusikanagusi fémnyársfémnyárs ◇ takegusitakegusi bambusz-bambusz-
nyársnyárs
kusíkusí ◆ kszíkszí
kúsicukúsicu ◆ üresüres lakáslakás 「Ója-va kúsicu-o um-
eta.」 „A bérbeadó betöltötte az üres lakást.” ◆

üres szobaüres szoba
kúsicuricukúsicuricu ◆ lakás-kihasználtságlakás-kihasználtság ◆ szoba-szoba-
kihasználtságkihasználtság
kúsicutaiszakukúsicutaiszaku ◆ üresüres lakásoklakások felszámolá-felszámolá-
si tervesi terve
kusigakikusigaki ◆ nyárson aszalt datolyaszilvanyárson aszalt datolyaszilva
kusigatakusigata ◆ körszeletkörszelet
kusigatanokusigatano ◆ félkörívesfélköríves 「Remon-o kusi ga-
tani kitta.」 „Félkörívesre vágtam a citromot.” ◆

körszelet alakúkörszelet alakú
kusiimorikusiimori ◆ tarajos gőtetarajos gőte
kusijakikusijaki ◆ nyársonnyárson sültsült ételétel ◆ nyársonnyárson sü-sü-
téstés
kusijakiniszurukusijakiniszuru ◆ nyársonnyárson sütsüt 「Tori-o kusi-
jakinisita.」 „Nyárson sütöttem a csirkét.”

kusikanzasikusikanzasi ◆ díszfésűdíszfésű
kusikezurukusikezuru ◆ fésülfésül ◆ megfésülmegfésül
kusikikusiki ◆ különöskülönös
kusikiunmeikusikiunmei ◆ sorssors iróniájairóniája ◆ sorssors szeszé-szeszé-
lyelye

kusikumokusikumo ◆ mitmit tesztesz istenisten 「Dzsisinnicuite
hanasiteiruto kusikumo dzsisinga okita.」 „Mit
tesz isten, pont akkor volt földrengés, amikor be-
széltünk róla.”

kusimakikusimaki ◆ fésűs hajviseletfésűs hajviselet
kusimekusime ◆ fésűnyomfésűnyom
kusimenotóttakusimenotótta ◆ fésültfésült 「Kusimenojoku tót-
ta kami」 „szépen fésült haj”

kusinkusin ◆ fáradozásfáradozás ◆ keménykemény munkamunka ◆ küsz-küsz-
ködésködés
kúsinkúsin ◆ légrezgéslégrezgés
kusindankusindan ◆ beszámoló a küszködésekrőlbeszámoló a küszködésekről
kusiniszaszukusiniszaszu ◆ nyársranyársra húzhúz 「Toriniku-o ku-
sini szasita.」 „Nyársa húztam a csirkehúst.”

kusinohakusinoha ◆ fésűfogfésűfog
kusinszantankusinszantan ◆ keserves küszködéskeserves küszködés
kusinszantankusinszantan ◆ nagy erőfeszítésnagy erőfeszítés
kusinszantanszurukusinszantanszuru ◆ borzasztóborzasztó erőfeszí-erőfeszí-
tésttést tesztesz 「Ieno kaicsikuni kusinszantansita.」
„Borzasztó erőfeszítés volt az átalakítás.”

kusinszurukusinszuru ◆ fáradozikfáradozik 「Gakusa-va atarasii
kuszuri-o cukuri daszunoni kusinsita.」 „A tudó-
sok egy új gyógyszer előállításán fáradoztak.”

kusi-okusi-o ireruireru ◆ megfésülmegfésül 「Kaminikusi-o ire-
ru.」 „Megfésüli a haját.”

kusi-okusi-o kakerukakeru ◆ fésülködikfésülködik 「Kusi-o kake-
nagara kami-o kavakaszu.」 „Fésülködés közben
szárítom a hajam.” ◆ megfésülködikmegfésülködik
「Aszakusi-o kaketa.」 „Reggel megfésülköd-
tem.”

kusirosikusirosi ◆ KusiroKusiro
kusiszurukusiszuru ◆ hajszolhajszol 「Buka-o kusiszuru.」
„Hajszolja a beosztottakat.” ◆ hajthajt 「Dzsósi-va
buka-o kusisiteiru.」 „A főnök hajtja a beosztot-
tait.” ◆ nyüstölnyüstöl 「Konpjútá-o ikani kusisitemo,
sigoto-va ovaranakatta.」 „Hiába nyüstöltem a
számítógépet, nem tudtam befejezni a munkám.”
◆ tökéletesentökéletesen használhasznál 「Szanka kokugo-o
kusiszuru.」 „Három nyelvet tud tökéletesen
használni.”

kusizasikusizasi ◆ felnyársalásfelnyársalás ◆ karóbahúzáskaróbahúzás ◆

nyársételnyársétel
kusizasikeiszankusizasikeiszan ◆ számításszámítás többtöbb tábláza-tábláza-
ton keresztülton keresztül
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kusizasikenszakukusizasikenszaku ◆ többtöbb adatbázisadatbázis egy-egy-
idejű kereséseidejű keresése
kusizasiniszurukusizasiniszuru ◆ felnyársalfelnyársal 「Teki-o jaride
kusizasinisita.」 „Lándzsával felnyársalta az el-
lenséget.” ◆ karóbakaróba húzhúz ◆ nyársranyársra húzhúz
「Szakana-o kusizasinisita.」 „Nyársra húztam a
halat.”

kusókusó ◆ fanyarfanyar mosolymosoly ◆ keserűkeserű mosolymosoly
「Kusó-o kindzsi enakatta.」 „Nem tudtam meg-
állni, hogy ne mosolyogjak keserűen.”

kúsokúso ◆ üresüres helyhely 「Tekitóna tango-o erande
kúso-o umenaszai.」 „A megfelelő szót kiválaszt-
va töltse ki az üres helyet!”

kusószurukusószuru ◆ keserűen mosolyogkeserűen mosolyog
kussinkussin ◆ hajlításhajlítás ésés kinyújtáskinyújtás ◆ hajlítga-hajlítga-
tástás 「Hizano kussin」 „láb hajlítgatása”

kussindzsizainokussindzsizaino ◆ flexibilisflexibilis ◆ hajlékonyhajlékony
kussinokussino ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Szekaikussinobaiori-
niszuto」 „világ kiemelkedő hegedűművésze” ◆

kiválókiváló 「Hangarí kussino hakubucukan-o otozu-
reta.」 „Kiváló magyar múzeumba mentem.”

kussinszurukussinszuru ◆ hajladozikhajladozik 「Kin-nikuga súsu-
kusi, udega kussinszuru.」 „A megfeszülő majd
elernyedő izmoktól a kar hajladozik.” ◇ kokiza-kokiza-
minikussinszuruminikussinszuru topogtopog 「Robotto-va kokiza-
mini kussinsinagara szuszunda.」 „A robot topog-
va haladt.”

kussin-undókussin-undó ◆ tornáztatástornáztatás 「Udeno kussin-
undó-o sita.」 „Tornáztattam a kezem.”

kussokuszeikussokuszei ◆ haptotropizmushaptotropizmus
kussonkusson ◆ mandinermandiner ◆ párnapárna ◆ párnázáspárnázás
「Kusson-noii iszu」 „jól párnázott szék” ◆ puffpuff
◆ puhapuha felületfelület ◆ rugózásrugózás 「Konobeddono-
kussongaii.」 „Ennek az ágynak jó a rugózása.”
◆ ülőpárnaülőpárna ◇ vankusson-ovankusson-o okuoku nemnem rontront
nekineki rögtönrögtön 「Vankusson-o oitekara kotovarino
hendzsi-o sita.」 „Nem rontott neki rögtön a
visszautasító válasszal.” ◇ vankusson-ovankusson-o okuoku
nemnem támadjatámadja lele rögtönrögtön 「Vankusson-o oite-
kara jóken-o kiri dasita.」 „Nem támadta le rög-
tön az ügyével.” ◇ vankusson-ovankusson-o okuoku várvár egyegy
kicsitkicsit 「Kekkonmaenivankusson-o oite jószu-o
mitai.」 „Az esküvővel várjunk egy kicsit.”

kussonbórukussonbóru ◆ visszapattanóvisszapattanó golyógolyó ◆

visszapattanó labdavisszapattanó labda

kussonfuroakussonfuroa ◆ linóleumlinóleum 「Genkannokusson-
furoaga hagareta.」 „A előszobában feljött a linó-
leum.”

kussonfútókussonfútó ◆ légpárnáslégpárnás borítékboríték ◆ párná-párná-
zott borítékzott boríték
kussonkotobakussonkotoba ◆ váratlanságotváratlanságot tompítótompító ki-ki-
fejezésfejezés
kusson-okusson-o cukerucukeru ◆ kipárnázkipárnáz 「Iszunikusson-
o cuketemoratta.」 „Kipárnáztattam a széket.”

kussonszaikenkussonszaiken ◆ piacipiaci mozgásokmozgások ellenellen vé-vé-
dett kötvénydett kötvény
kusúkusú ◆ haiku gyűjteményhaiku gyűjtemény
kúsúkúsú ◆ légitámadáslégitámadás 「Kúsú-va macsi-o oszot-
ta.」 „Légitámadás érte a várost.”

kúsúgókúsúgó ◆ üres halmazüres halmaz
kúsúkeihókúsúkeihó ◆ légiriadólégiriadó 「Kúsúkeihó-o hacurei-
sita.」 „Légiriadót jelentettek be.”

kúsúkeihónoszairenkúsúkeihónoszairen ◆ légoltalmilégoltalmi szirénasziréna ◆

légószirénalégósziréna ◆ légvédelmi szirénalégvédelmi sziréna
kuszakusza ◆ fűfű 「Kusza-o katta.」 „Füvet vágtam.”
◆ gazgaz 「Nivano kusza-o totta.」 „Kigazoltam a
kertet.” ◇ kuszajakjúkuszajakjú grundongrundon játszottjátszott bá-bá-
zislabdazislabda ◇ nacuguszanacugusza nyárinyári fűfű ◇ nanaku-nanaku-
szasza héthét virágvirág ◇ nanakuszananakusza héthét növénynövény ◇

micsikusza-omicsikusza-o kuukuu kószálkószál 「Dokode
micsikusza-o kutteitano?」 „Hol kószáltál?”

kuszabakuszaba ◆ fűszálfűszál
kuszabanakuszabana ◆ virágos növényvirágos növény
kuszabanokagedekuszabanokagede ◆ mennyekbenmennyekben 「Otószan-
va kuszabano kagede vatasi-o mimamotteiru.」
„Az apukám a mennyekből vigyáz rám.” ◆ sírbansírban
「Kore-o sittara otószan-va kuszabano kagede na-
kudesó.」 „Apád forogna sírjában, ha ezt tudná.”

kuszabikuszabi ◆ ékék 「Jojatóno aidani kuszabi-o
ucu.」 „Éket ver a kormánypárt és az ellenzék
közé.” ◆ összekötőösszekötő kapocskapocs 「Kare-va
nihontohangarí-o cunagu kuszabitonatta.」
„Összekötő kapocs volt Japán és Magyarország
között.”

kuszabigatamodzsikuszabigatamodzsi ◆ ékírásékírás ◆ rovásírásrovásírás
kuszabigatanokuszabigatano ◆ ék alakúék alakú
kuszabiisikuszabiisi ◆ zárókőzárókő
kuszabi-okuszabi-o kamaszukamaszu ◆ éketéket verver 「Szukimani
kuszabi-o kamaszeta.」 „Éket vertem a résbe.”
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kuszabi-okuszabi-o szasikomuszasikomu ◆ éketéket verver 「Isini aketa
anani tecuno kuszabi-o szasi konda.」 „Éket ver-
tem a kő repedésébe.”

kuszabi-okuszabi-o szaszuszaszu ◆ beékelbeékel 「Onono eni
kuszabi-o szasita.」 „Beékeltem a fejsze nyelét.” ◆

biztosítbiztosít
kuszabi-okuszabi-o ucsikomuucsikomu ◆ éketéket verver 「Marutani
kuszabi-o ucsi konda.」 „Éket vertem a tuskóba.”

kuszabókikuszabóki ◆ cirokseprűcirokseprű
kuszabuekuszabue ◆ fűszálsípfűszálsíp
kuszabukaikuszabukai ◆ félreesőfélreeső ◆ fűvel benőttfűvel benőtt
kuszabukinokuszabukino ◆ szalmatetősszalmatetős ◆ zsúptetőszsúptetős
kúszacukúszacu ◆ légi felvétellégi felvétel
kuszacukamikuszacukami ◆ virágszedésvirágszedés
kuszacumiszurukuszacumiszuru ◆ virágokatvirágokat szedszed 「Haruno
node kuszacumisiteita.」 „Virágokat szedtem a
tavaszi réten.”

kúszacusasinkúszacusasin ◆ légi felvétellégi felvétel
kúszacuszurukúszacuszuru ◆ légilégi felvételtfelvételt készítkészít
「Tókjó-o kúszacusita.」 „Légi felvételt készített
Tokióról.”

kuszacsikuszacsi ◆ mezőmező ◆ rétrét
kuszadangokuszadango ◆ ürmös rizsgombócürmös rizsgombóc
kuszagamekuszagame ◆ kínai háromélű teknőskínai háromélű teknős
kuszaharakuszahara ◆ füves mezőfüves mező ◆ mezőmező
kuszahibarikuszahibari ◆ fűtücsökfűtücsök
kuszahitohakuszahitoha ◆ egy fűszálegy fűszál
kuszaikuszai ◆ büdösbüdös 「Ano sarjó-va totemo ku-
szai.」 „Abban a vonatkocsiban nagyon büdös
van.” ◆ bűzlikbűzlik 「Kono heja-va tabako kuszai.」
„Ez a szoba bűzlik a dohánytól.” ◆ gyanúsgyanús
「Jacu-va kuszaito omou.」 „Az a fickó gyanús-
nak tűnik.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Kecsi kuszai
hito」 „meglehetősen fösvény ember” ◆ mester-mester-
kéltkélt 「Kuszai engidana.」 „Micsoda mesterkélt
előadás.” ◆ szagaszaga vanvan 「Konosacu-va aszeku-
szai.」 „Ennek az ingnek izzadságszaga van.” ◆

tűniktűnik 「Kono torihiki-va incsiki kuszai.」 „Ez az
ügylet átverésnek tűnik.” ◇ uszokuszaiuszokuszai hazug-hazug-
sággyanússággyanús 「Szeidzsika-va uszokuszai
hacugen-o sita.」 „A politikus hazugsággyanús ki-
jelentést tett.” ◇ kabikuszaikabikuszai dohosdohos 「Konopan-
va kabi kuszai.」 „Ez a kenyér dohos.” ◇ kuszaikuszai
mesi-omesi-o kuukuu sittensitten vanvan 「Aicu-va kuszai mesi-
o dzsúnenkutteita.」 „Tíz évig volt sitten.” ◇

kuszaimononifuta-okuszaimononifuta-o szuruszuru elkendőzelkendőz
「Szeidzsika-va kuszaimononi futa-o sijótosita.」
„A politikus próbálta elkendőzni az ügyet.” ◇

szakanakuszaiszakanakuszai halszagúhalszagú 「Szakanakuszai
sokki」 „halszagú evőeszköz” ◇ sirótokuszaisirótokuszai
amatőramatőr 「Sirótokuszai szakuhin」 „amatőr al-
kotás” ◇ tabakokuszaitabakokuszai bagószagúbagószagú ◇ dorok-dorok-
uszaiuszai kifinomulatlankifinomulatlan 「Dorokuszai hito」 „ki-
finomulatlan ember” ◇ dorokuszaidorokuszai durvadurva
「Dorokuszai sigoto」 „durva munka” ◇ dorok-dorok-
uszaiuszai mocsárszagúmocsárszagú 「Dorokuszai szakana」
„mocsárszagú hal” ◇ furukuszaifurukuszai ósdiósdi 「Furu-
kuszai egaradeszu.」 „Ez egy ósdi minta.” ◇ furu-furu-
kuszaikuszai régimódirégimódi 「Kono jófuku-va furukuszaik-
ara kinaide.」 „Ez ruha régimódi, ne vedd fel!” ◇

furukuszaifurukuszai idejétmúltidejétmúlt 「Kono hjógen-va furu-
kuszai.」 „Ez a kifejezés idejétmúlt.”

kuszaicsikuszaicsi ◆ virágvásárvirágvásár
kuszaikirekuszaikire ◆ fullasztó fűszagfullasztó fűszag
kuszaikuszai mesi-omesi-o kuukuu ◆ sittensitten vanvan 「Aicu-va ku-
szai mesi-o dzsúnenkutteita.」 „Tíz évig volt sit-
ten.”

kuszaimononifuta-okuszaimononifuta-o szuruszuru ◆ elkendőzelkendőz
「Szeidzsika-va kuszaimononi futa-o sijótosita.」
„A politikus próbálta elkendőzni az ügyet.”

kuszairokuszairo ◆ fűzöldfűzöld ◆ sötétzöldsötétzöld
kuszajakuszaja ◆ szárított pácoltmakrélaszárított pácoltmakréla
kuszajakjúkuszajakjú ◆ grundongrundon játszottjátszott bázislabdabázislabda

kuszakagerókuszakageró ◆ zöldfátyolkazöldfátyolka
kuszakanmurikuszakanmuri ◆ felső fű-gyökfelső fű-gyök
kuszakarikuszakari ◆ fűnyírásfűnyírás ◆ fűnyírófűnyíró ◆ fűvágásfűvágás
◆ fűvágófűvágó
kuszakaribakuszakariba ◆ kaszálókaszáló ◆ rétrét
kuszakarigamakuszakarigama ◆ kaszakasza ◆ sarlósarló
kuszakarikikuszakariki ◆ fűkaszafűkasza 「Katakake sikikusza-
kari ki」 „vállra akasztható fűkasza” ◆ fűnyíró-fűnyíró-
gépgép 「Dendókuszakariki」 „elektromos fűnyíró-
gép” ◇ robottokuszakarikirobottokuszakariki robotfűnyírórobotfűnyíró
kuszakariszurukuszakariszuru ◆ füvet vágfüvet vág
kuszakeibakuszakeiba ◆ falusi lóversenyfalusi lóverseny
kuszakikuszaki ◆ növényzetnövényzet
kuszakimonabikuikioikuszakimonabikuikioi ◆ elsöprő erőelsöprő erő
kuszakimonemuruusimicudokikuszakimonemuruusimicudoki ◆ éjszakaéjszaka
kellős közepénkellős közepén
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kuszakinonaikuszakinonai ◆ kopárkopár 「Kuszakinonai arecsi」
„kopár puszta”

kuszakizomekuszakizome ◆ növényi alapú festésnövényi alapú festés
kuszakjócsikutókuszakjócsikutó ◆ lángviráglángvirág
kuszakunarukuszakunaru ◆ büdösödikbüdösödik ◆ megbüdösödikmegbüdösödik
「Kucu-va kuszakunatta.」 „Megbüdösödött a ci-
pőm.”

kuszakuszaszurukuszakuszaszuru ◆ bánatosbánatos 「Kuszakusza-
sitanode kibarasini kiszszatenni itta.」 „Bánatos
voltam, ezért elmentem a cukrászdába, hogy fel-
üdüljek.” ◆ elkeseredikelkeseredik 「Sikararetekuszaku-
szasita.」 „Amikor leszidták, elkeseredett.”

kuszamakurakuszamakura ◆ szabadszabad égég alattalatt alvásalvás ◆

vándorlásvándorlás
kuszamikuszami ◆ kellemetlenkellemetlen szagszag 「Ojunikugura-
sze nikuno kuszami-o totta.」 „Forró vízzel meg-
szabadítottam a húst a kellemetlen szagától.” ◆

mesterkéltségmesterkéltség
kuszaminoarukuszaminoaru ◆ kellemetlenkellemetlen szagúszagú 「Kusza-
minoaru niku」 „kellemetlen szagú hús” ◆ mes-mes-
terkéltterkélt 「Kuszaminoaru engi」 „mesterkélt elő-
adás” ◆ modorosmodoros
kuszamocsikuszamocsi ◆ ürmös mocsiürmös mocsi
kuszamoekuszamoe ◆ fű csírázásafű csírázása
kuszamurakuszamura ◆ fűvelfűvel benőttbenőtt helyhely ◆ sűrűsűrű fűfű
「Uszagi-va kuszamurani kakureta.」 „A nyúl el-
bújt a sűrű fűben.”

kuszamusirikuszamusiri ◆ gyomlálásgyomlálás
kuszanaginocurugikuszanaginocurugi ◆ Kuszanagi kardjaKuszanagi kardja
kuszanohakuszanoha ◆ fűszálfűszál
kuszanomikuszanomi ◆ fűmagfűmag
kuszanonekuszanone ◆ fűgyökérfűgyökér ◆ fű gyökerefű gyökere
kuszanoneminsusugikuszanoneminsusugi ◆ polgárközelipolgárközeli demok-demok-
ráciarácia
kuszanone-okuszanone-o vaketevaszagaszuvaketevaszagaszu ◆ mindentmindent
tűvétűvé tesztesz 「Kuszano ne-o vakete han-nin-o sza-
gasita.」 „Mindent tűvé tettek, hogy megtalálják a
gonosztevőt.”

kuszanoneundókuszanoneundó ◆ alulrólalulról szerveződőszerveződő moz-moz-
galomgalom
kuszanoókuszanoó ◆ fecskefűfecskefű ◆ vérehullóvérehulló fecskefűfecskefű

kusza-o makuraniszurukusza-o makuraniszuru ◆ füvön alszikfüvön alszik

kusza-okusza-o taberutaberu ◆ legellegel 「Noharade hicudzsi-
va kusza-o tabeteiru.」 „A mezőn legelnek a bir-
kák.”

kusza-o taberukotokusza-o taberukoto ◆ legeléslegelés
kuszaraszerukuszaraszeru ◆ hagyhagy megromlanimegromlani 「Rjóri-
o reizókoni ire vaszurete kuszaraszetesimatta.」
„Elfelejtettem betenni a hűtőbe a húst, és meg-
romlott.” ◆ megrohasztmegrohaszt 「Happa-o kuszarasze-
ta.」 „Megrohasztottam a faleveleket.” ◆ ro-ro-
haszthaszt ◆ rothasztrothaszt 「Kuszaraszeta szakana」
„rothasztott hal” ◇ ki-oki-o kuszaraszerukuszaraszeru elront-elront-
jaja aa kedvétkedvét 「Hihanni ki-o kuszaraszeta.」 „A
kritika elrontotta a kedvemet.”

kuszaraszukuszaraszu ◆ rothasztrothaszt ◇ ki-oki-o kuszarasze-kuszarasze-
ruru elrontjaelrontja aa kedvétkedvét 「Hihanni ki-o kuszara-
szeta.」 „A kritika elrontotta a kedvemet.” ◇

kuszaraszerukuszaraszeru megrohasztmegrohaszt 「Happa-o
kuszaraszeta.」 „Megrohasztottam a faleveleket.”
◇ kuszaraszerukuszaraszeru hagyhagy megromlanimegromlani 「Rjóri-
o reizókoni ire vaszurete kuszaraszetesimatta.」
„Elfelejtettem betenni a hűtőbe a húst, és meg-
romlott.”

kuszareenkuszareen ◆ nyomasztónyomasztó kapcsolatkapcsolat ◆ régirégi
barátbarát 「Kareto-va kuszare endeszu.」 „Régi ba-
rátok vagyunk”

kuszareganekuszaregane ◆ fityingfitying
kuszarikuszari ◆ lánclánc 「Inuno kuszari-o hazusita.」
„Levettem a kutyáról a láncot.” ◇ kuszariamikuszariami
láncfonatláncfonat ◇ kuszaridecunagukuszaridecunagu hozzáláncolhozzáláncol
「Dzsitensa-o szakuni kuszaride cunaita.」 „Hoz-
záláncoltam a biciklit a kerítéshez.” ◇ kuszar-kuszar-
idendóidendó láncosláncos meghajtásmeghajtás ◇ kuszarinuikuszarinui
láncöltésláncöltés ◇ kuszaribasikuszaribasi LánchídLánchíd
kuszarikuszari ◆ romlásromlás 「Kuszarinikui sokuzai」
„nehezen romló ételalapanyag” ◆ rothadásrothadás
「Kuszarinikui mokuzai」 „nehezen rothadó fa-
anyag”

kuszariamikuszariami ◆ láncfonatláncfonat
kuszaribasikuszaribasi ◆ LánchídLánchíd
kuszaricuribasikuszaricuribasi ◆ lánchídlánchíd
kuszaridecunagukuszaridecunagu ◆ hozzáláncolhozzáláncol
「Dzsitensa-o szakuni kuszaride cunaita.」 „Hoz-
záláncoltam a biciklit a kerítéshez.”

kuszaridendókuszaridendó ◆ láncos meghajtásláncos meghajtás
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kuszaridetomerukuszaridetomeru ◆ leláncolleláncol 「Torakkuno
cumini-o kuszaride tometa.」 „Leláncoltam a te-
herautó rakományát.”

kuszarigamakuszarigama ◆ láncos sarlóláncos sarló
kuszarihebikuszarihebi ◆ viperavipera ◇ jóroppakuszarihebijóroppakuszarihebi
keresztes viperakeresztes vipera
kuszarijaszuikuszarijaszui ◆ romlandóromlandó 「Kono tabe mono-
va kuszarijaszui.」 „Ez az étel romlandó.”

kuszarikakerukuszarikakeru ◆ romlásnak indulromlásnak indul
kuszarikaketakuszarikaketa ◆ romlásnak indultromlásnak indult
kuszarinoencsókuszarinoencsó ◆ lánchosszabbításlánchosszabbítás
kuszarinokokuszarinoko ◆ láncfűrészláncfűrész
kuszarinosincsókuszarinosincsó ◆ lánchosszabbításlánchosszabbítás
kuszarinovakuszarinova ◆ láncszemláncszem
kuszarinuikuszarinui ◆ láncöltésláncöltés
kuszarukuszaru ❶ megromlikmegromlik 「Reizókoni ire vaszureta
rjóri-va kuszatta.」 „Megromlott az étel, amit el-
felejtettem betenni a hűtőbe.” ❷ megavasodikmegavasodik
「Kuszattabatá」 „megavasodott vaj” ❸ elkor-elkor-
hadhad 「Kinno kóka-o kuszatta kino mikino kúdóni
kakusita.」 „Az aranypénzt egy elkorhadt fatörzs
odújába rejtette.” ❹ poshadposhad 「Kuszatta mizu」
„poshadt víz” ❺ mérgelődikmérgelődik 「Nande kuszatte-
iruno?」 „Miért mérgelődsz?” ❻ rozsdásodikrozsdásodik
「Kuszatta kinzoku」 „rozsdás fém” ◆ avasodikavasodik
「Kuszattarádo」 „avas disznózsír” ◆ elpusztulelpusztul
「Tabe mono-va kuszatta.」 „Az étel elpusztult.”
◆ elrothadelrothad 「Kiga sikkede kuszattesimatta.」
„A fa elrothadt a nedvességtől.” ◆ kedvetlenkedvetlen
「Szon-nani kuszaruna!」 „Ne légy olyan kedvet-
len!” ◆ korhadkorhad 「Kuszatta mokuzai」 „korhadt
faanyag” ◆ megbüdösödikmegbüdösödik 「Niku-va kuszat-
ta.」 „Megbüdösödött a hús.” ◆ megposhadmegposhad
「Kuszatta mizu」 „megposhadt víz” ◆ megsa-megsa-
vanyodikvanyodik 「Miruku-va kuszattekita.」 „Megsa-
vanyodott a tej.” ◆ megzápulmegzápul 「Tamagoga ku-
szattesimatta.」 „Megzápult a tojás.” ◆ pusztulpusztul
「Kono tabe mono-va reizókoni irenaito hajaku
kuszaru.」 „Hamar pusztul az étel, ha nem
tesszük hűtőbe.” ◆ rohadrohad 「Kuszatta kudamo-
no」 „rohadt gyümölcs” ◆ romlikromlik 「Reizókode-
va tabe mono-va szon-nani hajaku kuszaranai.」
„A hűtőben nem romlik olyan hamar az étel.” ◆

rothadrothad 「Kuszattaringo」 „rothadt alma” ◆ ve-ve-
lejéiglejéig romlottromlott 「Szeidzsi-va kuszatteiru.」 „A
politika velejéig romlott.” ◇ kigakuszarukigakuszaru mér-mér-
gesges 「Mainicsitakuszan-no sukudaide kiga ku-

szatta.」 „Mérges, mert minden nap sok a házi
feladat.” ◇ kigakuszarukigakuszaru elcsüggedelcsügged ◇ kiga-kiga-
kuszarukuszaru elkedvetlenedikelkedvetlenedik ◇ kuszatteirukuszatteiru
zápzáp 「Kono tamago-va kuszatteiru.」 „Ez a tojás
záp.” ◇ kuszattemotaikuszattemotai minőségminőség mindigmindig mi-mi-
nőségnőség maradmarad ◇ kuszaruhodokuszaruhodo rohadtrohadt soksok
「Kare-va okanega kuszaruhodoaru.」 „Rohadt
sok pénze van.” ◇ kuszaruhodokuszaruhodo temérdektemérdek
「Kanodzsoni-va kucuga kuszaru hodoaru.」
„Temérdek cipője van.” ◇ kucsigakuszattemokucsigakuszattemo
semmiképpensemmiképpen 「Kono himicu-va kucsiga kuszat-
temo iuna!」 „Semmiképpen se áruld el ezt a tit-
kot!” ◇ sónenokuszattasónenokuszatta velejéigvelejéig romlottromlott
「Sóneno kuszatta hitoda.」 „Velejéig romlott
ember.” ◇ nukamiszogakuszarunukamiszogakuszaru fülsértőfülsértő
「Kareno utade nukamiszoga kuszaru.」 „Fülsér-
tően énekel.”

kuszaruhodokuszaruhodo ◆ rohadtrohadt soksok 「Kare-va okan-
ega kuszaruhodoaru.」 „Rohadt sok pénze van.”
◆ temérdektemérdek 「Kanodzsoni-va kucuga kuszaru
hodoaru.」 „Temérdek cipője van.”

kuszarukotokuszarukoto ◆ romlásromlás
kuszasigikuszasigi ◆ erdei cankóerdei cankó
kuszaszukuszaszu ◆ ócsárolócsárol 「Szeidzsika-o kusza-
szu.」 „Ócsárolja a politikust.” ◆ pocskondiázpocskondiáz
「Dórjóno sigoto-o kuszasita.」 „Pocskondiázta a
kollégája munkáját.”

kuszatakekuszatake ◆ növénynövény magasságamagassága 「Ineno ku-
szatake」 „rizsszálak magassága”

kuszatorikuszatori ◆ gyomlálásgyomlálás
kuszatori-okuszatori-o szuruszuru ◆ gyomlálgyomlál 「Nivano
kuszatori-o sita.」 „A kertet gyomláltam.”

kuszattakuszatta ◆ állottállott 「Sokudzsi-va kuszatta ni-
oigasita.」 „Az ételnek állott szaga volt.” ◆ kor-kor-
hadthadt ◆ poshadtposhadt 「Kono mizu-va kuszatteiru.」
„Ez a víz poshadt.” ◆ rohadtrohadt ◆ romlottromlott
kuszattaadzsinokuszattaadzsino ◆ avasavas 「Konobékon-va
szukosi kuszatta adzsigasita.」 „A szalonna kissé
avas volt.”

kuszatteirukuszatteiru ◆ zápzáp 「Kono tamago-va kuszat-
teiru.」 „Ez a tojás záp.”

kuszattemotaikuszattemotai ◆ minőségminőség mindigmindig minőségminőség
maradmarad
kuszavakekuszavake ◆ úttörőúttörő 「Kare-va anime eigano
kuszavakeda.」 „Ő az animációs filmek úttörője.”

kuszazósikuszazósi ◆ képeskönyvképeskönyv
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kuszekusze ◆ akcentusakcentus 「Kuszegaaru nihongo-o ha-
naszu.」 „Akcentussal beszéli a japánt.” ◆ be-be-
idegződésidegződés 「Varui kusze」 „rossz beidegződés”
◆ gyűrődésgyűrődés 「Uvagini kuszegacuita.」 „Gyűrő-
dés keletkezett a zakómon.” ◆ hajlamhajlam 「Ógesza-
ni iu kuszegaaru.」 „Hajlamos vagyok lódítani.” ◆

hóborthóbort 「Kuszenoaru hito」 „hóbortos ember”
◆ jellegzetességjellegzetesség 「Kuszenoaru dzsi」 „jelleg-
zetes írás” ◆ mellékízmellékíz 「Kono rjóri-va kuszegaat-
te szukide-va nai.」 „Mellékíze van ennek az étel-
nek, nem szeretem.” ◆ szokásszokás 「Vatasino varui
kusze-va hana-o hodzsiru kotodeszu.」 „Az egyik
rossz szokásom az orrpiszkálás.” ◇ kuszegaa-kuszegaa-
ruru jellegzetesjellegzetes 「Kareno dzsi-va kuszegaaru.」
„Jellegzetes írása van.” ◇ kuszegaarukuszegaaru hajla-hajla-
mosmos 「Kare-va mono-o nuszumu kuszegaaru.」
„Hajlamos a lopásra.” ◇ kuszegaarukuszegaaru sajátossajátos
「Kuszegaaru hanasi kata」 „sajátos beszédstí-
lus” ◇ kuszegacukukuszegacuku rászokikrászokik 「Atama-o kaku
kuszegacuita.」 „Rászokott a fejvakarásra.” ◇ ku-ku-
szegacukuszegacuku meggyűrődikmeggyűrődik 「Vaisacuni henna
kuszegacuita.」 „Meggyűrődött az ingem.” ◇ ku-ku-
szegacukuszegacuku rakoncátlanrakoncátlan hajtincshajtincs keletke-keletke-
zikzik 「Kamini kuszegacuita.」 „Lett egy rakoncát-
lan hajtincsem.” ◇ kuszegekuszege bodrosbodros hajhaj ◇ ku-ku-
szegeszege felállófelálló hajhaj ◇ kuszeninarukuszeninaru rászokikrászokik
「Cume-o kadzsirunoga kuszeninatta.」 „Rászok-
tam a körömrágásra.” ◇ kuszemonokuszemono csalókacsalóka
「Koi-va kusze mono.」 „A szerelem csalóka.” ◇

kuszemonokuszemono zsiványzsivány 「Kare-va nakanakanoku-
sze monodajo.」 „Nagy zsivány!” ◇ kusze-okusze-o na-na-
oszuoszu leszokikleszokik 「Hana-o hodzsiru kusze-o nao-
sita.」 „Leszoktam az orrpiszkálásról.” ◇ kusze-kusze-
oo naoszunaoszu leszoktatleszoktat 「Kodomono jubi-o sa-
buru kusze-o naosita.」 „Leszoktattam a gyereket
az ujjszopogatásról.” ◇ szonokuszeszonokusze mégsemmégsem
「Icumoszumaho-o idzsitteiru.Szonokusze
denvani-va denai.」 „Mindig az okostelefonját
babrálja, mégsem veszi fel, ha hívják.” ◇ szo-szo-
nokuszenokusze mégismégis 「Jaszetaito itteirujo-
ne.Szonokuszekékibakari tabeteirusi.」 „Azt
mondod fogyni akarsz, mégis süteményeken élsz.”
◇ nakutenanakuszenakutenanakusze mindenkinekmindenkinek vanvan vala-vala-
mimi hóbortjahóbortja ◇ neguszenegusze rakoncátlanrakoncátlan haj-haj-
tincstincs ◇ neguszenegusze alvásbanalvásban összekócoló-összekócoló-
dottdott hajhaj ◇ neguszegacukuneguszegacuku elaludjaelaludja aa ha-ha-
játját 「Neguszegacuiteirujo!」 „Elaludtad a ha-
jad!”

kuszearuumaninóarikuszearuumaninóari ◆ zsenikzsenik bogarasakbogarasak
egy kicsitegy kicsit

kuszecukuszecu ◆ megingathatatlanmegingathatatlan hűséghűség ◆ ren-ren-
díthetetlenségdíthetetlenség 「Kuszecunidzsú nenjójaku
szekaini mitomerareta.」 „20 év rendíthetetlen
munka után végre elismert a világ.” ◆ tántorít-tántorít-
hatatlansághatatlanság
kuszegaarukuszegaaru ◆ hajlamoshajlamos 「Kare-va mono-o
nuszumu kuszegaaru.」 „Hajlamos a lopásra.” ◆

jellegzetesjellegzetes 「Kareno dzsi-va kuszegaaru.」
„Jellegzetes írása van.” ◆ sajátossajátos 「Kuszegaaru
hanasi kata」 „sajátos beszédstílus”

kuszegacukukuszegacuku ◆ meggyűrődikmeggyűrődik 「Vaisacuni
henna kuszegacuita.」 „Meggyűrődött az ingem.”
◆ rakoncátlanrakoncátlan hajtincshajtincs keletkezikkeletkezik 「Kami-
ni kuszegacuita.」 „Lett egy rakoncátlan hajtin-
csem.” ◆ rászokikrászokik 「Atama-o kaku kuszegacui-
ta.」 „Rászokott a fejvakarásra.”

kuszegekuszege ◆ bodros hajbodros haj ◆ felálló hajfelálló haj
kuszeikuszei ◆ kerületi kormányzatkerületi kormányzat
kúszekikúszeki ◆ szabadszabad helyhely 「Reszutorande kú-
szekiganakatta.」 „Az étteremben nem volt sza-
bad hely.” ◆ üresüres helyhely 「Hikókide nimei szama-
bunno kúszekiga demasita.」 „Megüresedett két
helyünk a repülőn.” ◆ van üres helyvan üres hely
kúszekimacsikjakukúszekimacsikjaku ◆ várólistás utasvárólistás utas
kuszemonokuszemono ◆ csalfacsalfa ◆ csalókacsalóka 「Koi-va ku-
sze mono.」 „A szerelem csalóka.” ◆ zsiványzsivány
「Kare-va nakanakanokusze monodajo.」 „Nagy
zsivány!” ◇ kuszemonodearukuszemonodearu vigyáznivigyázni kellkell
velevele 「Kare-va nani-o kangaeteiruka vakarana-
ikusze monoda.」 „Vigyázni kell vele, mert nem
tudod éppen mit gondol.”

kuszemonodearukuszemonodearu ◆ vigyáznivigyázni kellkell velevele
「Kare-va nani-o kangaeteiruka vakaranaikusze
monoda.」 „Vigyázni kell vele, mert nem tudod
éppen mit gondol.”

kuszenkuszen ◆ elkeseredettelkeseredett harcharc ◆ kínlódáskínlódás
「Kore-va zenszende-va naku kuszendattajóda.」
„Ez nem derekas küzdelem, hanem inkább kínló-
dás volt.”

kuszenikuszeni ◆ bezzegbezzeg 「Kimi-va bokuni hajaku ok-
iroto iukuszeni dzsibun-va dzsúdzsini okiteku-
ru.」 „Azt mondod, hogy keljek korán, de te bez-
zeg tízkor kelsz.” ◆ dede hiszenhiszen 「Szakki, szu-
kinadake tabetejoito ittakuszeni.」 „De hiszen az
előbb azt mondtad, annyit ehetek, amennyit aka-
rok!” ◆ létérelétére 「Otonanokuszeniszuguni na-
ku.」 „Felnőtt létére könnyen sírva fakad.”
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kuszeninarukuszeninaru ◆ rászokikrászokik 「Cume-o kadzsiru-
noga kuszeninatta.」 „Rászoktam a körömrágás-
ra.”

kuszenszurukuszenszuru ◆ elkeseredettenelkeseredetten harcolharcol ◆

kínlódikkínlódik 「Szono kigjóno handótaidzsigjó-va ku-
szensiteiru.」 „A vállalat félvezetőrészlege kínló-
dik.” ◆ megküzdmegküzd 「Tekito kuszensita.」 „Meg-
küzdött az ellenséggel.”

kusze-okusze-o naoszunaoszu ◆ leszokikleszokik 「Hana-o hodzsi-
ru kusze-o naosita.」 „Leszoktam az orrpiszkálás-
ról.” ◆ leszoktatleszoktat 「Kodomono jubi-o saburu
kusze-o naosita.」 „Leszoktattam a gyereket az
ujjszopogatásról.”

kuszokuszo ◆ baszottbaszott 「Kono kuruma-va kuszo da-
kai!」 „Ez a kocsi baszott drága!” ◆ fikarcnyifikarcnyi
「Szeidzsikano hanasini ronrimokuszomonai.」
„A politikusok beszédében fikarcnyi logika sincs.”
◆ kibaszottkibaszott 「Kuszodekai kumo」 „kibaszott
nagy pók” ◆ kurvakurva 「Konobiru-va kuszo takai.」
„Kurva magas ez az épület!” ◆ picsábapicsába 「Ku-
szo!」 „A picsába!” ◆ szarszar 「Pancunikuszocui-
teruzo!」 „Szaros a nadrágod!” ◇ kuszodzsi-kuszodzsi-
dzsiidzsii véntvént trottytrotty ◇ kuszottarekuszottare seggfejseggfej
◇ kuszottarekuszottare szarháziszarházi ◇ kuszodemokuraekuszodemokurae
menjmenj aa picsábapicsába ◇ kuszodokjókuszodokjó vakmerőségvakmerőség
◇ kuszobabaakuszobabaa vénvén szatyorszatyor ◇ kuszomadzsi-kuszomadzsi-
menamena holtholt komolykomoly 「Kuszomadzsimena kaode
hanasi-o kiita.」 „Holt komoly arccal hallgattam
a történetet.” ◇ kuszomomiszomoissokuszomomiszomoisso össze-össze-
tévesztitéveszti aa szezontszezont aa fazonnalfazonnal ◇ hanaku-hanaku-
szoszo fikafika ◇ hetakuszonahetakuszona bénabéna 「Kono sasin-
va hetakuszo.」 „Nagyon béna ez a kép.” ◇ het-het-
akuszonaakuszona kétbalkezeskétbalkezes 「Hetakuszona szeibi-
kó」 „kétbalkezes szerelő” ◇ hetakuszonihetakuszoni bé-bé-
nánnán 「Kare-va hetakuszoni odoru.」 „Nagyon bé-
nán táncol.” ◇ hetakuszonihetakuszoni gyatrángyatrán 「Eigo-
o hetakuszoni saberu.」 „Gyatrán beszél angolul.”
◇ borokuszonaborokuszona szarszar 「Sikenno kekka-va boro
kuszo.」 „Szar lett a vizsgám!” ◇ miszomo-miszomo-
kuszomoissoniszurukuszomoissoniszuru nemnem tudjatudja megkülön-megkülön-
böztetniböztetni aa jótjót aa rossztólrossztól ◇ mekuszomekuszo csipacsipa

kúszokúszo ◆ tartalmatlanságtartalmatlanság ◆ ürességüresség
kúszókúszó ◆ ábrándábránd 「Kúszóni fuketteiru.」 „Áb-
rándozik.” ◆ ábrándképábrándkép ◆ ábrándozásábrándozás ◆ fan-fan-
táziálástáziálás ◆ merengésmerengés ◇ kúszónifukerukúszónifukeru áb-áb-
rándozikrándozik 「Aomukeninatte kúszóni fuketteita.」
„Hanyatt fekve ábrándoztam.”

kuszobabaakuszobabaa ◆ vén szatyorvén szatyor
kuszobaekuszobae ◆ trágyalégytrágyalégy
kuszobicscsikuszobicscsi ◆ büdös kurvabüdös kurva
kuszoborukuszoboru ◆ átbaszikátbaszik 「Ano ten-
inkuszoborijagatta.」 „A boltos átbaszott.”

kuszodamaszukuszodamaszu ◆ kibaszikkibaszik 「Szeidzsika-va
orera-o kuszo damasijagatta.」 „A politikus kiba-
szott velünk.”

kuszodemokuraekuszodemokurae ◆ menj a picsábamenj a picsába
kuszodokjókuszodokjó ◆ vakmerőségvakmerőség
kuszodzsidzsiikuszodzsidzsii ◆ vént trottyvént trotty
kuszoiikagen-nasigoto-okuszoiikagen-nasigoto-o szuruszuru ◆ össze-össze-
baszbasz 「Koicu, icumokuszoii kagenna sigoto-o si-
jagatte.」 „Ez a manus mindig összebassza a
munkát.”

kúszókakúszóka ◆ álmodozóálmodozó
kúszókagakusószecukúszókagakusószecu ◆ tudományos-tudományos-
fantasztikus regényfantasztikus regény
kuszokazurakuszokazura ◆ szagos buzérliánszagos buzérlián
kúszókjorikúszókjori ◆ reakcióidőreakcióidő alattalatt megtettmegtett útút
◆ reakcióútreakcióút
kuszokuraekuszokurae ◆ picsábapicsába ◆ szarikszarik rárá 「Szei-
dzsinantekuszokuraeda.」 „Szarok a politikára.”

kuszomacsigai-okuszomacsigai-o szuruszuru ◆ rábaszikrábaszik
「Jaszumono-o kattagakuszo macsigaidatta.」
„Olcsó árut vetttem, de rábasztam.”

kuszomadzsimenakuszomadzsimena ◆ holtholt komolykomoly 「Kuszo-
madzsimena kaode hanasi-o kiita.」 „Holt ko-
moly arccal hallgattam a történetet.”

kuszomiszokuszomiszo ◆ értékesértékes ésés értéktelenértéktelen dologdolog
「Tenszaimo bondzsinmo kuszomiszoni acu-
kau.」 „Nem tudja megkülönböztetni a tehetséges
és hétköznapi embert.”

kuszomiszonikenaszukuszomiszonikenaszu ◆ kígyót-békátkígyót-békát kiáltkiált
「Kare-o ku kuszomiszoni kenasita.」 „Kígyót-
békát kiáltott rá.”

kuszomomiszomoissokuszomomiszomoisso ◆ összetévesztiösszetéveszti aa
szezont a fazonnalszezont a fazonnal
kuszomukacukaszerukuszomukacukaszeru ◆ felbaszikfelbaszik 「Szei-
dzsikano bakaszanikuszomukacuita.」 „A politi-
kus felbaszott a hülyeségeivel.” ◆ felkúrfelkúr 「Gojó-
medianikuszomukacuita.」 „A lakájmédia felkúr-
ta az agyamat.”
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kúszonakúszona ◆ tartalmatlantartalmatlan 「Kúszona kotoba」
„tartalmatlan szavak” ◆ üresüres 「Kúszona giron」
„üres vita”

kúszónifukerukúszónifukeru ◆ ábrándozikábrándozik 「Aomukeninat-
te kúszóni fuketteita.」 „Hanyatt fekve ábrándoz-
tam.” ◆ álmodozikálmodozik 「Zutto kúszóni fuketteiru.」
„Örökösen álmodozom.” ◆ fantáziálfantáziál 「Iroiro
kúszóni fuketteita.」 „Különféle dolgokról fantá-
ziáltam.” ◆ merengmereng 「Szakuhinno maede kúsz-
óni fuketteita.」 „A műtárgy előtt merengtem.”

kuszoon-nakuszoon-na ◆ kurvakurva
kúszórjokukúszórjoku ◆ képzelőerőképzelőerő
kuszosinaikuszosinai ◆ baszikbaszik 「Kono kuruma, kuszo
ugokanai.」 „A kocsim baszik elindulni.”

kúszószurukúszószuru ◆ fantáziálfantáziál 「Beddode kúszósi-
szugite nerenakunatta.」 „Az ágyban fantáziálva
nem jött álom a szememre.” ◆ játszikjátszik aa gon-gon-
dolattaldolattal 「Kúszószurudakede dzsiszszainijaru
júki-va nakatta.」 „Csak játszott a gondolattal, de
nem merte megcsinálni.”

kúszótekinakúszótekina ◆ képzeletbeliképzeletbeli ◆ kitaláltkitalált
「Kúszótekina hanasi」 „kitalált történet” ◆ utó-utó-
pikuspikus
kúszótekisakaisugikúszótekisakaisugi ◆ utópistautópista szocializ-szocializ-
musmus
kuszotobikuszotobi ◆ egerészölyvegerészölyv
kuszottarekuszottare ◆ rohadékrohadék ◆ seggfejseggfej ◆ szarhá-szarhá-
zizi
kuszszakukuszszaku ◆ ásásásás ◆ fúrásfúrás 「Csikatecuno
kuszszakuni-va takuszan-no hijógakakaru.」 „A
metróalagút fúrása sok pénzbe kerül.” ◆ kotráskotrás
◆ vájásvájás
kuszszakugaisakuszszakugaisa ◆ fúrócégfúrócég ◆ fúróvállalatfúróvállalat
kuszszakukikuszszakuki ◆ exkavátorexkavátor ◆ fúrógépfúrógép ◆ kot-kot-
rógéprógép
kuszszakuszurukuszszakuszuru ◆ fúrfúr 「Jamaniton-neru-o
kuszszakusita.」 „Alagutat fúrtak a hegybe.” ◆

kotorkotor 「Dzsimen-o kuszszakuszuru.」 „Földet
kotor.” ◆ vájváj 「Ganbanni kódó-o kuszszakusi-
ta.」 „Járatot vájtak a sziklába.”

kuszszakutókuszszakutó ◆ fúrótoronyfúrótorony
kuszszecukuszszecu ◆ elferdüléselferdülés ◆ flexióflexió ◆ kanyar-kanyar-
gásgás ◆ refrakciórefrakció ◆ torzulástorzulás ◆ töréstörés ◇ hika-hika-
rinokuszszecurinokuszszecu fénytörésfénytörés
kuszszecubóenkjókuszszecubóenkjó ◆ lencséslencsés távcsőtávcső ◆ ref-ref-
rakciós távcsőrakciós távcső

kuszszecubukuszszecubu ◆ kanyarkanyar
kuszszecugokuszszecugo ◆ flektálóflektáló nyelvnyelv ◆ hajlítóhajlító
nyelvnyelv
kuszszecukakukuszszecukaku ◆ törésszögtörésszög
kuszszecukeikuszszecukei ◆ refraktométerrefraktométer
kuszszecukószenkuszszecukószen ◆ megtört fénysugármegtört fénysugár
kuszszecuricukuszszecuricu ◆ törésmutatótörésmutató
kuszszecuszurukuszszecuszuru ◆ kanyarogkanyarog 「Kuszszecusita
micsi」 „kanyargós út” ◆ megtörikmegtörik 「Hikari-
va purizumude kuszszecusita.」 „A fény megtört
a prizmán.” ◆ torzultorzul 「Kuszszecusita kandzsó」
„torzult érzelmek” ◆ töriktörik 「Hikari-va garaszude
kuszszecuszuru.」 „Az üvegen a fény törik.”

kuszszeikuszszei ◆ tropizmustropizmus 「Keiszeito kuszszei」
„nasztia és tropizmus” ◇ kagakukuszszeikagakukuszszei ke-ke-
motropizmusmotropizmus ◇ kuszszuiszeikuszszuiszei hidrotropiz-hidrotropiz-
musmus ◇ kucscsiszeikucscsiszei geotropizmusgeotropizmus ◇ keis-keis-
akuszszeiakuszszei plagiotropizmusplagiotropizmus ◇ dzsúrjoku-dzsúrjoku-
kuszszeikuszszei gravitropizmusgravitropizmus ◇ szessokukusz-szessokukusz-
szeiszei haptotropizmushaptotropizmus ◇ szessokukuszszeiszessokukuszszei
tigmotropizmustigmotropizmus ◇ szokumenkuszszeiszokumenkuszszei dia-dia-
tropizmustropizmus
kuszszeiundókuszszeiundó ◆ tropikus mozgástropikus mozgás
kuszszuiszeikuszszuiszei ◆ hidrotropizmushidrotropizmus
kuszszurukuszszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Kenrjokuni
kuh-sinai.」 „Nem veti alá magát a hatalomnak.”
◆ behódolbehódol 「Kokuóni kuh-sinai.」 „Nem fogok
behódolni a királynak!” ◆ elbátortalanodikelbátortalanodik
「Kare-va fukóni kuh-sinakatta.」 „Nem bátorta-
lanodott el a szerencsétlenség miatt.” ◆ engedenged
「Acurjokuni kuh-sinai.」 „Nem enged a nyo-
másnak.” ◆ meghajlítmeghajlít 「Hiza-o kuh-szuru.」
„Meghajlítja a lábát.” ◆ meghajolmeghajol 「Katagakini
kuh-sinai.」 „Nem fogok meghajolni a titulus
előtt.” ◇ hiza-ohiza-o kuszszurukuszszuru engedenged 「Bucuritek-
ina csikarano maeni hiza-o kuh-sita.」 „Engedett
a fizikai erőnek.” ◇ jubi-ojubi-o kuszszurukuszszuru behajlít-behajlít-
ja az ujjátja az ujját
kuszukuszu ◆ kámforfakámforfa
kuszuburukuszuburu ◆ füstölögfüstölög 「Tabakono higa ku-
szubutteiru.」 „Füstölög a cigaretta.” ◆ füstö-füstö-
lögvelögve égég 「Higakuszubutteiru.」 „A láng füstö-
lögve égett.” ◆ gubbasztgubbaszt 「Kon-na tokorode ku-
szubutteiruna.」 „Miért gubbasztasz itt?” ◆ kor-kor-
mozmoz 「Szekijuszutóbuga kuszubutteiru.」 „Az
olajkályhám kormoz.” ◆ lappanglappang 「Aru mondai-
va mikaikecunomama kuszubutteiru.」 „Egy
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probléma megoldatlanul lappang.” ◆ meghúzó-meghúzó-
dikdik 「Aru mondai-va kuszubutteiru.」 „Van egy
meghúzódó probléma.” ◆ meghúzzameghúzza magátmagát
「Inakani kuszubutteiru.」 „Vidéken húzta meg
magát.” ◆ megragadmegragad 「Hirasainde kuszubutte-
iru.」 „Egyszerű alkalmazottként ragadt meg a
cégnél.” ◆ nyomasztnyomaszt 「Kaisa-e no fumangaku-
szubutteiru.」 „Nyomaszt a vállalatom helyzete.”
◆ szürkeszürke életeélete vanvan 「Hirasainde kuszubut-
teiru.」 „Egyszerű alkalmazottként szürke élete
van.” ◆ túléltúlél 「Jasinmonaku kuszubutteiru.」
„Ambícióim nincsenek, egyszerűen csak túlélek.”
◆ vitásvitás 「Szenszó-va ovattamonono, rjókokuno
kankei-va kuszubutteiru.」 „A háború véget ért,
de a két ország kapcsolata még mindig vitás.”

kuszubuttakuszubutta ◆ kormoskormos 「Kuszubutta ten-
dzsó.」 „Kormos mennyezet.”

kuszudamakuszudama ◆ díszlabdadíszlabda
kuszugurukuszuguru ◆ birizgálbirizgál 「Eda-va szenaka-o ku-
szugutteita.」 „Egy ág birizgálta a hátamat.” ◆

bizsergetbizserget 「Tanszanszui-va nodo-o kuszugutte-
ita.」 „A szóda bizsergette a torkomat.” ◆ csik-csik-
landozlandoz 「Asino ura-o kuszugutta.」 „A talpát
csiklandoztam.” ◆ felébresztfelébreszt 「Sónen-va ka-
nodzsono boszeihonnó-o kuszugutta.」 „A kisfiú
felébresztette a nő anyai ösztöneit.” ◆ megbiriz-megbiriz-
gálgál 「Cumano asi-o kuszugutta.」 „Megbirizgál-
tam a feleségem talpát.” ◆ megcsiklandozmegcsiklandoz
「Kodomono vakino sita-o kuszugutta.」 „Meg-
csiklandoztam a gyerek hóna alját.” ◇ kannó-okannó-o
kuszugurukuszuguru felizgatfelizgat
「Kanodzsonominiszukáto-va kareno kannó-o
kuszugutta.」 „A nő miniszoknyája felizgatta a
férfit.” ◇ kjoeisin-okjoeisin-o kuszugurukuszuguru birizgáljabirizgálja aa
hiúságáthiúságát 「Takai fuku-o miszebirakaszuno-va
kjoeisin-o kuszugurareru.」 „A drága ruha muto-
gatása birizgálja a hiúságát.” ◇ dzsiszonsin-odzsiszonsin-o
kuszugurukuszuguru birizgálja a büszkeségétbirizgálja a büszkeségét
kuszuguttagarijakuszuguttagarija ◆ csiklandóscsiklandós 「Kuszugut-
tagari janano?」 „Csiklandós vagy?”

kuszuguttaikuszuguttai ◆ csiklandóscsiklandós 「Vatasi-va vakino
sitaga icsibankuszuguttai.」 „A hónom alja a leg-
csiklandósabb.” ◆ csiklandozzacsiklandozza valamivalami
「Szenakagakuszuguttai.」 „Valami csiklandozza
a hátam.” ◆ zavarbazavarba ejtőejtő 「Szon-nani homera-
retekuszuguttai.」 „Zavarba ejt ez a sok dicséret.”

kuszuikuszui ◆ sípsíp ésés dobdob ◆ síp-síp- ésés dobzenedobzene ◆ sí-sí-
polás és doboláspolás és dobolás

kuszukuszukuszukuszu ◆ kuncogvakuncogva ◇ kuszukuszuvaraikuszukuszuvarai
kuncogáskuncogás ◇ kuszukuszuvaraukuszukuszuvarau nevetgélnevetgél
「Dzsosi-va kuszukuszu varatteita.」 „A kislá-
nyok nevetgéltek.” ◇ kuszukuszuvaraukuszukuszuvarau kun-kun-
cogcog 「Szenszeiga macsigaetanode szeitotacsi-va
kuszukuszu varatta.」 „A diákok kuncogtak a ta-
nár tévedésén.”

kuszukuszuvaraikuszukuszuvarai ◆ kuncogáskuncogás
kuszukuszuvaraukuszukuszuvarau ◆ kuncogkuncog 「Szenszeiga ma-
csigaetanode szeitotacsi-va kuszukuszu varatta.」
„A diákok kuncogtak a tanár tévedésén.” ◆ ne-ne-
vetgélvetgél 「Dzsosi-va kuszukuszu varatteita.」 „A
kislányok nevetgéltek.”

kuszumikuszumi ◆ sötétedéssötétedés ◆ szürkülésszürkülés
kuszumukuszumu ◆ elhomályosulelhomályosul 「Kuszundagara-
szu」 „elhomályosult üveg” ◆ elszürkülelszürkül 「Ku-
szunda renga」 „elszürkült tégla” ◆ megfakulmegfakul
「Kareno meiszei-va kuszundesimatta.」 „Megfa-
kult a híre.” ◆ nemnem kirívókirívó 「Kuszunde mieru
szakuhin」 „nem kirívó alkotás” ◆ seszínűseszínű
「Hokano szakuhinni kuraberuto omosirokumo-
naku, kuszunde mieru.」 „Más alkotásokkal
összehasonlítva unalmasnak, seszínűnek látszik.”
◆ sötétsötét árnyalatúárnyalatú 「Kuszunda aka」 „sötét
árnyalatú piros” ◇ kuszundakuszunda fakófakó 「Kuszunda
iro」 „fakó szín” ◇ kuszundakuszunda szürkeszürke 「Kare-va
kuszunda szonzaideszu.」 „Ő egy szürke ember.”
◇ kuszundekuszunde homályosanhomályosan 「Jamagakuszunde
mieru.」 „A hegy homályosan látszik.”

kuszundakuszunda ◆ fakófakó 「Kuszunda iro」 „fakó szín”
◆ szürkeszürke 「Kare-va kuszunda szonzaideszu.」
„Ő egy szürke ember.”

kuszundekuszunde ◆ homályosanhomályosan 「Jamagakuszunde
mieru.」 „A hegy homályosan látszik.”

kuszunerukuszuneru ◆ bugázikbugázik 「Denszenno dó-o ku-
szuneta.」 „Villanyvezetékből bugázta a rezet.” ◆

csórcsór 「Ojakara okane-o kuszuneta.」 „Pénzt
csórt a szüleitől.” ◆ elcsenelcsen 「Csicsiojano szai-
fukara kozeni-o szukosikuszuneta.」 „Elcsent egy
kis aprópénzt az apja tárcájából.” ◆ elcsórelcsór
「Kukkí-o kuszuneta.」 „Elcsórt egy sütit.” ◆ el-el-
emelemel 「Kasza-o kuszuneta.」 „Elemeltem egy es-
ernyőt.”

kuszunokikuszunoki ◆ kámforfakámforfa
kuszuntokuszunto ◆ szipogszipog 「Hana-o kuszunto narasi-
ta.」 „Szipogott.”
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kuszurikuszuri ◆ gyógyszergyógyszer 「Kono kuszuri-va joku
kiku.」 „Ez a gyógyszer jól hat.” ◆ leckelecke 「Sip-
paimoii kuszurininaru.」 „A hiba is jó lecke le-
het.” ◆ mázmáz 「Tókini kuszuri-o kakeru.」 „Máz-
zal bevonja a kerámiát.” ◆ orvosságorvosság 「Isa-va
kuszuri-o sohósita.」 „Az orvos orvosságot írt fel.”
◆ szerszer 「Kono kuszuri-va dokudajo.」 „Ez a szer
méreg!” ◇ kazeguszurikazeguszuri megfázásmegfázás ellenielleni
gyógyszergyógyszer ◇ kisikaiszeinokuszurikisikaiszeinokuszuri életeli-életeli-
xírxír ◇ kuszuridaikuszuridai orvosiorvosi költségköltség
「Kuszuridai-o jaszukusitai.」 „Csökkenteni aka-
rom az orvosi költségeket!” ◇ kuszuridaikuszuridai
gyógyszerárgyógyszerár 「Kuszuridai-o harau.」 „Kifizeti
a gyógyszer árát.” ◇ kuszurizukekuszurizuke túlgyógy-túlgyógy-
szerezésszerezés 「Kuszurizukeno kandzsa」 „túl-
gyógyszerezett beteg” ◇ kuszurinisitakutemo-kuszurinisitakutemo-
nainai egyegy csöppnyicsöppnyi semsem 「Kareni-va nindzsóna-
do kuszurinisitakutemonai.」 „Egy csöppnyi ér-
zés sincs benne.” ◇ kónokuszurihaocunodokukónokuszurihaocunodoku
amiami azaz egyiknekegyiknek orvosság,orvosság, aa másiknakmásiknak mé-mé-
regreg ◇ dokunimokuszurinimonaranaidokunimokuszurinimonaranai nemnem soksok
vizetvizet zavarzavar 「Dokunimo kuszurinimonaranai
hito」 „nem sok vizet zavaró ember” ◇ dokuni-dokuni-
mokuszurinimonaranaimokuszurinimonaranai sese nemnem árt,árt, sese nemnem
használhasznál 「Dokunimo kuszurinimonaranai mo-
no」 „se nem ártó, se nem hasznos tárgy” ◇ no-no-
miguszurimiguszuri bevehető orvosságbevehető orvosság
kuszuriarerugíkuszuriarerugí ◆ gyógyszerallergiagyógyszerallergia
kuszuribakokuszuribako ◆ gyógyszerdobozgyógyszerdoboz ◆ gyógy-gyógy-
szeres dobozszeres doboz
kuszuribinkuszuribin ◆ fiolafiola ◆ gyógyszeres üveggyógyszeres üveg
kuszuridaikuszuridai ◆ gyógyszerárgyógyszerár 「Kuszuridai-o ha-
rau.」 „Kifizeti a gyógyszer árát.” ◆ orvosiorvosi költ-költ-
ségség 「Kuszuridai-o jaszukusitai.」 „Csökkenteni
akarom az orvosi költségeket!”

kuszurijakuszurija ◆ gyógyszerészgyógyszerész ◆ gyógyszertárgyógyszertár
◆ patikapatika ◆ patikuspatikus
kuszurijukuszuriju ◆ gyógyfürdőgyógyfürdő
kuszurijubikuszurijubi ◆ gyűrűsujjgyűrűsujj
kuszurinisitakutemonaikuszurinisitakutemonai ◆ egyegy csöppnyicsöppnyi
semsem 「Kareni-va nindzsónado kuszurinisitakute-
monai.」 „Egy csöppnyi érzés sincs benne.”

kuszurinohatarakikuszurinohataraki ◆ gyógyszer hatásagyógyszer hatása
kuszurizukekuszurizuke ◆ túlgyógyszereléstúlgyógyszerelés ◆ túl-túl-
gyógyszerezésgyógyszerezés 「Kuszurizukeno kandzsa」
„túlgyógyszerezett beteg”

kutabarekutabare ◆ dögölj megdögölj meg

kutabarijagarekutabarijagare ◆ dögölj megdögölj meg
kutabarukutabaru ◆ felfordulfelfordul 「Dóbucugakutabatta.」
„Az állat felfordult.” ◆ kidöglikkidöglik 「Dzsúródóde
kjómokutabatta.」 „Ma is kidöglöttem a nehéz
munkától.” ◆ kinyiffankinyiffan 「Hamonode szaszareta
kaibucu-va kutabatta.」 „A leszúrt szörny kinyif-
fant.” ◆ kipurcankipurcan ◆ megdöglikmegdöglik 「Kutabare!」
„Dögölj meg!”

kutabiremókekutabiremóke ◆ hiábavaló fáradozáshiábavaló fáradozás
kutabirerukutabireru ◆ elfáradelfárad 「Sigotodekutabireta.」
„Elfáradtam a munkától.” ◆ kifáradkifárad 「Nagai ta-
bidekutabireta.」 „Kifáradtam a hosszú úttól.” ◇

kutabiretakutabireta ütött-kopottütött-kopott 「Kutabireta kuru-
ma」 „ütött-kopott kocsi” ◇ kutabiretakutabireta el-el-
nyűttnyűtt 「Kutabireta kucu」 „elnyűtt cipő” ◇ ma-ma-
csikutabirerucsikutabireru belefáradbelefárad aa várakozásbavárakozásba
「Tomodacsi-o matteitaga, macsikutabirete kaet-
ta.」 „Vártam a barátomra, de belefáradtam, és
hazamentem.”

kutabiretakutabireta ◆ elnyűttelnyűtt 「Kutabireta kucu」 „el-
nyűtt cipő” ◆ ütött-kopottütött-kopott 「Kutabireta kuru-
ma」 „ütött-kopott kocsi”

kutaikutai ◆ szenvedés igazságaszenvedés igazsága
kutaikutai ◆ épületvázépületváz ◆ főfalfőfal 「Kutaini atarasii
ana-o akeruno-va kinsiszareteiru.」 „A főfalon ti-
los új lyukat fúrni.” ◆ tartószerkezettartószerkezet 「Tat-
emonono kutai」 „épület tartószerkezete”

kútaicsimiszairukútaicsimiszairu ◆ levegő-föld rakétalevegő-föld rakéta
kútaikúmiszairukútaikúmiszairu ◆ levegő-levegő rakétalevegő-levegő rakéta
kutakutanakutakutana ◆ elnyűttelnyűtt 「Kutakutanakóto」
„elnyűtt kabát” ◆ holtfáradtholtfáradt 「Icsinicsidzsúa-
ruite, kutakutada.」 „Holtfáradt vagyok az egész
napos gyaloglástól.”

kutakutanikutakutani ◆ holtfáradtanholtfáradtan 「Zangjódekuta-
kutani cukareta.」 „Holtfáradt lettem a túlórától.”

kutakutaninitakutakutaninita ◆ szétfőttszétfőtt 「Kutakutani nita
niku」 „szétfőtt hús”

kúteikútei ◆ légi csapatszállításlégi csapatszállítás
kúteiheikúteihei ◆ ejtőernyős katonaejtőernyős katona
kúteiszakuszenkúteiszakuszen ◆ légi hadműveletlégi hadművelet
kúteitaikúteitai ◆ ejtőernyősejtőernyős alakulatalakulat ◆ ejtőer-ejtőer-
nyős osztagnyős osztag
kúteitaiinkúteitaiin ◆ ejtőernyős alakulat tagjaejtőernyős alakulat tagja
kutenkuten ◆ pontpont 「Bunsóno ovarivarini kuten-o
cuketa.」 „Pontot tettem a mondat végére.”
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kútenkúten ◆ alapjáratalapjárat ◆ szócséplésszócséplés ◆ üresjá-üresjá-
ratrat
kútenszurukútenszuru ◆ kaparkapar 「Taija-va kútenszuru.」
„A kerék kapar.” ◆ szócséplésszócséplés folyikfolyik 「Gikai-
va kútensiteita.」 „A gyűlésen szócséplés folyt.” ◆

üresenüresen járjár 「Endzsin-va kútenszuru.」 „A mo-
tor üresen jár.”

kutókutó ◆ küzdelemküzdelem 「Kono hon-va himantono
kutó-o katatteiru.」 „Ez a könyv a kövérség elleni
küzdelemről szól.” ◆ vajúdásvajúdás 「Nagai kutóno-
ageku hóricuga dekita.」 „Hosszas vajúdás után
megszületett a törvény.”

kutónokutóno ◆ küzdelmesküzdelmes 「Kutóno sógai」 „küz-
delmes élet”

kutószurukutószuru ◆ küzdküzd 「Kare-va bjókito kutósitei-
ru.」 „Betegséggel küzd.” ◆ vajúdikvajúdik 「Mondai-
no kaikecuni kutósita.」 „Sokáig vajúdott a prob-
lémán.”

kutótenkutóten ◆ interpunkcióinterpunkció ◆ központozásközpontozás
「Szakubunni kutóten-o cukeru.」 „Központo-
zással ellátja a fogalmazást.”

kuttakukuttaku ◆ aggodalomaggodalom ◆ belefáradásbelefáradás ◆ be-be-
leunásleunás ◆ fásultságfásultság ◆ gondgond 「Kare-va nanno
kuttakumonai.」 „Semmi gondja sincs.”

kuttakugaokuttakugao ◆ aggodalmasaggodalmas arcarc ◆ gondter-gondter-
helt archelt arc
kuttakunonaikuttakunonai ◆ gondtalangondtalan 「Kuttakunonai
egao」 „gondtalan, vidám arc”

kuttakuszurukuttakuszuru ◆ fásultfásult ◆ gondterheltgondterhelt
kuttariszurukuttariszuru ◆ aléltalélt 「Necudeguttarisiteita.」
„A láztól alélt voltam.”

kuttekakarukuttekakaru ◆ indulatosanindulatosan odaszólodaszól 「Dzsó-
sini kuttekakatta.」 „Indulatosan odaszólt a fő-
nökének.” ◆ indulatosanindulatosan visszaszólvisszaszól 「Kare-
va sigoto-o kenaszarete kuttekakatta.」 „Amikor
becsmérelték a munkáját, indulatosan vissza-
szólt.” ◆ rátámadrátámad 「Fukóheina szenszeini kutte-
kakatta.」 „Rátámadt az igazságtalan tanárra.”

kuukuu ◆ bekebelezbekebelez 「Arufairu-va doraibuno aki
rjóiki-o kuttesimatta.」 „Egy fájl bekebelezte a
szabad területet a meghajtón.” ◆ benyombenyom
「Dzsuh-kono dango-o kutta.」 „Benyomtam tíz
gombócot.” ◆ beveszbevesz 「Szono te-va kuvanai-
zo.」 „Ezt a trükköt nem veszem be!” ◆ elhódítelhódít
「Terebi-va eigakanno kjaku-o kuttesimatta.」 „A
televízió elhódította a mozilátogatókat.” ◆ el-el-

szenvedszenved 「Tacsi ódzsósita densanotame dzsók-
jakuga asidome-o kutta.」 „A veszteglő vonat uta-
sai ott rekedtek.” ◆ falfal 「Gaszorin-o kuu ku-
ruma」 „benzinfaló kocsi” ◆ kajálkajál 「Nanika
kuu?」 „Kajálunk valamit?” ◆ legyőzlegyőz 「Kjóteki-
o kutta.」 „Legyőzte erős ellenfelét.” ◆ megcsípmegcsíp
「Asiga nomini kuvareta.」 „Megcsípte a bolha
a lábam.” ◆ megélmegél 「Kuutameni hataraku.」
„Azért dolgozik, hogy megéljen.” ◆ zabálzabál
「Kane-o kuu sumi」 „pénzt zabáló hobbi” ◇

ava-oava-o kuukuu szívbajtszívbajt kapkap 「Kúkóni ittarapa-
szupótoganakute ava-o kutta.」 „Szívbajt kaptam,
amikor kimentem a repülőtérre, és nem találtam
az útlevelem.” ◇ ava-oava-o kuukuu pánikbapánikba esikesik
「Taidzsúkeininotte ava-o kutta.」 „Amikor rááll-
tam a mérlegre pánikba estem.” ◇ ava-oava-o kuttekutte
pánikszerűenpánikszerűen 「Ava-o kutte nigeta.」 „Pánik-
szerűen menekültem.” ◇ ippaikuvaeruippaikuvaeru rászedrászed
「Ippaikukuvaszareta.」 „Rászedtek.” ◇ oitate-oitate-
oo kuraukurau kiki leszlesz paterolvapaterolva 「Janusikara oi
tate-o kutta.」 „A főbérlő kipaterolt.” ◇ onadzsionadzsi
kamanokamano mesi-omesi-o kuukuu egyegy tányérbóltányérból eszikeszik
「Mukasi, kareto onadzsi kamano mesi-o kutte-
ita.」 „Régen egy tányérból ettem vele.” ◇ kane-kane-
oo kuukuu eszieszi aa pénztpénzt 「Kono sumi-va kane-o
kuu.」 „Ez a hobbi eszi a pénzt.” ◇ kinikuvanaikinikuvanai
nincsnincs ínyéreínyére 「Ano sigoto-va kini kuvanai.」
„Nincs ínyemre az a munka.” ◇ kuippurigaiikuippurigaii jójó
étvággyalétvággyal eszikeszik 「Kimitte hoszoinoni kuippu-
rigaiine!」 „Ahhoz képest, hogy milyen karcsú
vagy, elég jó étvágyad van.” ◇ kúkakuvarerukakúkakuvareruka
élet-halálélet-halál 「Kuuka kuvarerukano tatakaida.」
„Élet-halál harc.” ◇ kújakuvazukújakuvazu szűkölködveszűkölködve
「Kuuja kuvazuno szeikacude okane-o tameta.」
„Szűkölködve spórolt.” ◇ kuerukueru megélmegél 「Gitáno
enszódakede kuerunoka?」 „Meg tudsz majd élni
csak gitározásból?” ◇ kuerukueru ehetőehető 「Kueruki-
noko」 „ehető gomba” ◇ kuszaikuszai mesi-omesi-o kuukuu
sittensitten vanvan 「Aicu-va kuszai mesi-o dzsúnenkut-
teita.」 „Tíz évig volt sitten.” ◇ kuttekakarukuttekakaru in-in-
dulatosandulatosan visszaszólvisszaszól 「Kare-va sigoto-o ke-
naszarete kuttekakatta.」 „Amikor becsmérelték
a munkáját, indulatosan visszaszólt.” ◇ kuttek-kuttek-
akaruakaru rátámadrátámad 「Fukóheina szenszeini kutte-
kakatta.」 „Rátámadt az igazságtalan tanárra.” ◇

kuttekakarukuttekakaru indulatosanindulatosan odaszólodaszól 「Dzsósi-
ni kuttekakatta.」 „Indulatosan odaszólt a főnö-
kének.” ◇ szukuuszukuu fészketfészket rakrak 「Nokisitani
cubame-va szukutteiru.」 „A fecske fészket rakott
az eresz alatt.” ◇ tanin-notanin-no mesi-omesi-o kuukuu másmás ke-ke-
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nyerétnyerét eszieszi ◇ tosi-otosi-o kuukuu megvénülmegvénül 「Tosi-
o kutta otoko」 „megvénült ember” ◇ tottekuutottekuu
megeszikmegeszik 「Totte kuttarisinaikara ansinsite!」
„Ne félj, nem eszlek meg!” ◇ nanikuvanukaodenanikuvanukaode
minthamintha mimi semsem történttörtént volnavolna 「Manbikisita
atode, nanikuvanu kaode gakkóni kiteita.」 „Az
áruházi lopás után, mintha mi sem történt volna,
jött az iskolába.” ◇ hatarakazaruhatarakazaru mono-vamono-va ku-ku-
ubekarazuubekarazu akiaki nemnem dolgozik,dolgozik, nene isis egyékegyék
◇ banmesi-obanmesi-o kuukuu vacsorázikvacsorázik ◇ hitocuka-hitocuka-
madonomadono mesi-omesi-o kuukuu egyegy fedélfedél alattalatt élél ◇

hito-ohito-o kuukuu semmibesemmibe veszvesz ◇ hirumesi-ohirumesi-o kuukuu
kajálkajál 「Hirumesimó kuttakai?」 „Kajáltál már?”
◇ micsikusza-omicsikusza-o kuukuu kószálkószál 「Dokode
micsikusza-o kutteitano?」 „Hol kószáltál?” ◇

muszaborikuumuszaborikuu felfalfelfal 「Inu-va niku-o muszabo-
ri kutta.」 „A kutya felfalta a húst.” ◇ musza-musza-
borikuuborikuu zabálzabál ◇ musinikuvaretamusinikuvareta molyrágtamolyrágta
「Musini kuvareta fuku」 „molyrágta ruha” ◇

mesi-omesi-o kuukuu kajálkajál 「Mesi-o kuvanai?」 „Nem
kajálunk?” ◇ vari-ovari-o kuukuu hátrányárahátrányára válikválik
「Hankósitemo vari-o kuudakeda.」 „Ha ellenke-
zel, az csak a hátrányodra válik.”

kuukotokuukoto ◆ zabálászabálás
kuvakuva ◆ epereper ◆ eperfaeperfa ◆ szederszeder ◇ maguvamaguva
fehér eperfafehér eperfa
kuvakuva ◆ kapakapa ◇ kuvadehorukuvadehoru kapálkapál 「Kuvade
mizo-o hotta.」 „Csatornát kapáltam a földbe.” ◇

kuva-okuva-o ireruireru megművelmegművel 「Are csini kuva-o ire-
ta.」 „Megműveltem a kopár földet.” ◇ fumiguvafumiguva
ásóásó ◇ maguvamaguva boronaborona
kuvabarakuvabara ◆ eperfa gyümölcsöskerteperfa gyümölcsöskert
kuvabarakuvabarakuvabarakuvabara ◆ istenem, segítsistenem, segíts
kuvabatakekuvabatake ◆ eperfa gyümölcsöskerteperfa gyümölcsöskert
kuvadatekuvadate ◆ ármányármány ◆ kísérletkísérlet ◆ tervterv
kuvadaterukuvadateru ◆ kitervelkitervel 「Hanzai-o kuvadate-
ta.」 „Kitervelte a bűncselekményt.” ◆ megkísé-megkísé-
relrel 「Dzsiszacu-o kuvadateta.」 „Öngyilkosságot
kísérelt meg.” ◆ terveltervel 「Kúdetá-o kuvadate-
ta.」 „Puccsot tervelt.”

kuvadehorukuvadehoru ◆ kapálkapál 「Kuvade mizo-o hotta.」
„Csatornát kapáltam a földbe.”

kuvadetagajaszukuvadetagajaszu ◆ kapálkapál 「Okaaszan-va
niva-o kuvade tagajasiteiru.」 „Anyu kapál a kert-
ben.”

kuvadzsókakuvadzsóka ◆ epertermésepertermés

kuvaerukuvaeru ◆ beveszbevesz 「Jubi-o kuvaeru kuszega-
arimaszu.」 „Szokása, hogy beveszi a szájába az
ujját.” ◆ szájábaszájába veszvesz 「Inuga hone-o kuvae-
ta.」 „A kutya a szájába vette a csontot.”

kuvaerukuvaeru ◆ adad 「Szaradadoressinguniremon
adzsi-o kuvaeta.」 „Citromízesítést adtam a sa-
látaöntethez.” ◆ beveszbevesz 「Csímuni sinmenbá-
o kuvaeta.」 „Bevettünk egy új tagot a csapatba.”
◆ hozzáadhozzáad 「Szaradaniabokado-o kuvaeta.」 „A
salátához hozzáadtam az avokádót.” ◆ hozzá-hozzá-
csapcsap 「Hon-jaszande eranda honni dzsisomo ku-
vaeta.」 „A könyvesboltban a kiválasztott köny-
vekhez hozzácsaptam még egy szótárt is.” ◆ hoz-hoz-
záteszzátesz 「Kiita kotobani nanimo kuvaeraren-
akatta.」 „Nem tudtam hozzátenni semmit az el-
mondottakhoz.” ◆ növelnövel 「Bokinni szokudo-o
kuvaeta.」 „Növeltük a pénzgyűjtés sebességét.”
◆ okozokoz 「Inuga hitoni kigai-o kuvaeta.」 „A ku-
tya sérülést okozott az embernek.” ◇ acurjoku-acurjoku-
oo kuvaerukuvaeru nyomástnyomást gyakorolgyakorol 「Szeifuni
acurjoku-o kuvaeta.」 „Nyomást gyakorolt a kor-
mányra.” ◇ acurjoku-oacurjoku-o kuvaerukuvaeru nyomástnyomást adad
「Odeini acurjoku-o kuvaete mizu-o sibori dasi-
ta.」 „Az iszapra nyomást adva kiszorítottam be-
lőle a vizet.” ◇ kakikuvaerukakikuvaeru hozzáírhozzáír 「Teg-
amini hizuke-o kaki kuvaeta.」 „A levélhez hoz-
záírtam a dátumot.” ◇ keibacunisoszurukeibacunisoszuru meg-meg-
büntetbüntet 「Han-nin-o keibacuni soszuru.」 „Meg-
büntetik a tettest.” ◇ keibacu-okeibacu-o kuvaerukuvaeru meg-meg-
büntetbüntet 「Futóni keibacu-o kuvaerareta.」 „Igaz-
ságtalanul büntettek meg.” ◇ kógeki-okógeki-o kuvaerukuvaeru
megtámadmegtámad 「Hósaszen-va higaisano karadani
kógeki-o kuvaeta.」 „A radioaktív sugár megtá-
madta az áldozat szervezetét.” ◇ kógeki-okógeki-o ku-ku-
vaeruvaeru támadásttámadást intézintéz 「Hakká-va konpjúta-
siszutemuni kógeki-o kuvaeta.」 „A hekker táma-
dást intézett a számítógépes rendszer ellen.” ◇

szu-oszu-o kuvaerukuvaeru megecetezmegecetez 「Szúpuni szu-o
kuvaeta.」 „Megeceteztem a levest.” ◇ szeiszai-szeiszai-
oo kuvaerukuvaeru szankciókatszankciókat vezetvezet bebe 「Doku-
szaikokkani keizaiszeiszai-o kuvaeta.」 „Gazdasá-
gi szankciókat vezettek be a diktatórikus állam el-
len.” ◇ teiszei-oteiszei-o kuvaerukuvaeru belejavítbelejavít
「Genkóni teiszei-o kuvaeta.」 „Belejavítottam a
kéziratba.” ◇ necu-onecu-o kuvaerukuvaeru hőthőt közölközöl
「Bussicuni necu-o kuvaeta.」 „Hőt közölt az
anyaggal.” ◇ hakugai-ohakugai-o kuvaerukuvaeru üldözüldöz 「Ik-
jóno sindzsani hakugai-o kuvaeru.」 „Üldözik a
más vallású híveket.” ◇ higai-ohigai-o kuvaerukuvaeru meg-meg-
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rongálrongál 「Fúrigan-va tatemononi higai-o kuvae-
ta.」 „A huligánok megrongálták az épületet.” ◇

budzsoku-obudzsoku-o kuvaerukuvaeru meggyalázmeggyaláz 「Kokkini
budzsoku-o kuvaeta.」 „Meggyalázta az ország
zászlaját.” ◇ budzsoku-obudzsoku-o kuvaerukuvaeru inzultálinzultál
「Sógaisani budzsoku-o kuvaeta.」 „Inzultálta a
fogyatékost.” ◇ bókó-obókó-o kuvaerukuvaeru erőszakoterőszakot al-al-
kalmazkalmaz 「Ottoga cumani bókó-o kuvaeteitakoto-
ga akirakaninatta.」 „Kiderült, hogy a férj erősza-
kot alkalmazott a feleségével szemben.”

kuvaetekuvaete ◆ emellettemellett 「Kanodzso-va bidzsinda,
kuvaete kasikoi.」 „Szép, emellett okos is.” ◆ sőtsőt
mégmég 「Acuszani kuvaete sikkemo ói.」 „Meleg
van, sőt még a páratartalom is magas.”

kuvaezankuvaezan ◆ összeadásösszeadás
kuvagatakuvagata ◆ szarvasbogárszarvasbogár
kuvagatamusikuvagatamusi ◆ szarvasbogárszarvasbogár
kuvaikuvai ◆ ehető nyílfűehető nyílfű
kuvairekuvaire ◆ elsőelső kapavágáskapavágás 「Kenszecuno
kuvaire-o okonatta.」 „Megkezdték az első kapa-
vágást az építkezésen.”

kuvairenogikuvairenogi ◆ építkezésépítkezés megkezdésénekmegkezdésének
ceremóniájaceremóniája
kuvakekuvake ◆ felosztásfelosztás ◆ felparcellázásfelparcellázás ◆

osztályozásosztályozás
kuvakeszurukuvakeszuru ◆ felosztfeloszt 「Tocsi-o kuvakeszu-
ru.」 „Felosztja a földet.” ◆ felparcellázfelparcelláz 「Ken-
szecuno tocsi-o kuvakesita.」 „Felparcellázták az
építési területet.” ◆ osztályozosztályoz 「Rijósa-o nen-
reigotoni kuvakesita.」 „Életkor szerint osztályoz-
tam a felhasználókat.”

kuvanohakuvanoha ◆ eperfalevéleperfalevél
kuva-okuva-o ireruireru ◆ megművelmegművel 「Are csini kuva-o
ireta.」 „Megműveltem a kopár földet.”

kuvarikuvari ◆ feldarabolásfeldarabolás ◆ felosztásfelosztás
kuvasiikuvasii ◆ alaposalapos 「Kuvasii sirabega hicujó-
deszu.」 „Alapos vizsgálat szükséges.” ◆ ava-ava-
totttott 「Kuvasii szenmonka」 „avatott szakem-
ber” ◆ jártasjártas 「Vatasi-va puroguraminguni ku-
vasikunai.」 „Nem vagyok jártas a programozás-
ban.” ◆ részletesrészletes 「Dzsósi-va kuvasii hókoku-o
motometa.」 „A főnököm részletes jelentés kért.”
◆ tájékozotttájékozott 「Kare-va szekaiszeidzsini kuva-
sii.」 „Tájékozott a világpolitikában.”

kuvasikukuvasiku ◆ alaposanalaposan 「Dzsidzsó-o kuvasiku
sirabeta.」 „Alaposan megvizsgálta a körülmé-

nyeket.” ◆ részletesenrészletesen 「Okottakoto-o kuva-
siku szecumeisita.」 „Részletesen elmagyarázta,
hogy mi történt.” ◆ tövirőltöviről hegyirehegyire 「Kono ha-
nasinara kuvasiku sitteiru.」 „Töviről hegyire is-
merem ezt a történetet.”

kuvasikuhanaszukuvasikuhanaszu ◆ belemélyedbelemélyed 「Nande
okane-o cukattesimattaka kuvasiku hanasitaku-
nai.」 „Nem akarok belemélyedni, hogy miért fo-
gyott el a most a pénzem.”

kuvasikusiraberukuvasikusiraberu ◆ górcső alá veszgórcső alá vesz
kuvasikuszecumeiszurukuvasikuszecumeiszuru ◆ részletezrészletez
「Keikaku-o kuvasiku szecumeisita.」 „Részletez-
te a tervet.”

kuvasikuszecumeiszurukotokuvasikuszecumeiszurukoto ◆ részletezésrészletezés

kuvasiorukorukuvasiorukoru ◆ kwashiorkorkwashiorkor
kuvaszemonokuvaszemono ◆ hamisítványhamisítvány 「Tonda kuva-
sze mono-o cukandesimatta.」 „Micsoda hamisít-
ványt kaptam!”

kuvaszemonokuvaszemono ◆ csalócsaló 「Karega kuvasze mo-
nodatoszugu vakatta」 „Rögtön tudtam, hogy az
az ember csaló.”

kuvaszerukuvaszeru ◆ adad 「Karenibinta-o kuvaszeta.」
„Adtam neki egy pofont.” ◆ becsapbecsap 「Kareni
ippaikuvaszeta.」 „Becsaptam.” ◆ eltarteltart 「Ko-
no kjúrjóde daikazoku-o kuvaszerukoto-va dek-
inai.」 „Ekkora fizetésből nem lehet eltartani egy
nagy családot.” ◆ ennienni adad 「Mesi-o kuvaszete-
kure!」 „Adj ennem!” ◆ etetetet 「Butani zanpan-o
kuvaszeta.」 „Moslékkal etettem a disznót.” ◇ ip-ip-
paikuvaszupaikuvaszu rászedrászed 「Ippaikuvaszareta.」 „Rá-
szedtek.” ◇ ippaikuvaszeruippaikuvaszeru átverátver 「Mata ip-
paikuvaszareta.」 „Megint átvertek.” ◇

kataszukasi-okataszukasi-o kuvaszerukuvaszeru elhárítelhárít 「Sicu-
monni kataszukasi-o kuvaszeta.」 „Elhárította a
kérdéseket.” ◇ genkanbarai-ogenkanbarai-o kuvaszukuvaszu bebe
semsem engedenged 「Kare-o hómonsitaga, genkanbarai-
o kuvaszareta.」 „Be sem engedett, amikor láto-
gatóba mentem hozzá.” ◇ taiatari-otaiatari-o kuvasze-kuvasze-
ruru nekimegynekimegy 「Siranai hitoni taiatari-o kuvasze-
ta.」 „Készakarva nekiment egy ismeretlen em-
bernek.” ◇ tekken-otekken-o kuvaszukuvaszu ökölcsapástökölcsapást
mérmér 「Muneni tekken-o kuvaszareta.」 „Ökölcsa-
pást mértek a mellemre.” ◇ tekken-otekken-o kuvaszukuvaszu
ütlegelütlegel 「Atamani nandomo tekken-o kuvasza-
reta.」 „Ütlegelték a fejemet.” ◇

nokkuautopancsi-onokkuautopancsi-o kuvaszerukuvaszeru kiütkiüt
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「Bokuszá-va aiteninokkuautopancsi-o kuvasze-
ta.」 „A bokszoló kiütötte az ellenfelét.”

kuvaszukuvaszu ◆ kuvaszkuvasz
kuvatakuvata ◆ térkitöltő négyzettérkitöltő négyzet
kuvavarukuvavaru ◆ adódikadódik 「Szuiheino csikarani szui-
csokuno csikaraga kuvavatta.」 „A vízszintes erő-
höz függőleges erő adódott.” ◆ csatlakozikcsatlakozik
「Raisúnodemoni kuvavarukotonisita.」 „Elhatá-
roztam, hogy csatlakozom a hétvégi tüntetéshez.”
◆ hatáshatás érér 「Buttaini gaibukara neh-ga kuva-
vatta.」 „A testet kívülről hőhatás érte.” ◆ hoz-hoz-
záadódikzáadódik 「Kono nedanni sóhizeiga kuvava-
ru.」 „Az árhoz hozzáadódik a forgalmi adó.” ◆

kiegészülkiegészül 「Tenkizuni kafundzsóhóga kuvavat-
ta.」 „Az időjárási térkép polleninformációval
egészült ki.” ◆ szegődikszegődik 「Karega vatasitacsi-
nocsímuni kuvavatta.」 „A csapatunkhoz szegő-
dött.” ◇ acurjokugakuvavaruacurjokugakuvavaru nyomásnyomás aláalá
kerülkerül 「Jókini acurjokuga kuvavatta.」 „A tar-
tály nyomás alá került.”

kuvazugiraikuvazugirai ◆ vak előítéletvak előítélet
kuvazugiraiszurukuvazugiraiszuru ◆ utálja,utálja, pedigpedig mégmég megmeg
semsem kóstoltakóstolta 「Kare-va foagura-o kuvazu gira-
isiteiru.」 „Utálja a libamájat, pedig még meg sem
kóstolta.”

kuvétokuvéto ◆ KuvaitKuvait
kuvétodzsinkuvétodzsin ◆ kuvaitikuvaiti
kuvétonokuvétono ◆ kuvaitikuvaiti
kuzecukuzecu ◆ szóváltásszóváltás
kúzenkúzen ◆ rekordrekord 「Kúzenno daihószaku」 „re-
kordtermés”

kúzen-nokúzen-no ◆ példapélda nélkülinélküli 「Kúzenno hitode」
„példa nélküli embertömeg” ◆ sohasoha nemnem látottlátott
「Kabu-va kúzenno takaneninatta.」 „A részvény
ára soha nem látott csúcsra ért.”

kúzenzecugonokúzenzecugono ◆ óriásióriási 「Kúzenzecugono
daiszeikó-o oszameta.」 „Óriási sikert aratott.” ◆

példátlanpéldátlan 「Kore-va kono macside okita kúzen-
zecugono hanzaidesita.」 „Ez a bűntény példátlan
volt ebben a városban.”

kuzukuzu ◆ emberselejtemberselejt ◆ forgácsforgács ◆ hulladékhulladék
◆ maradékmaradék 「Kuzuito」 „maradék fonál” ◆ ócs-ócs-
kaságkaság ◆ reszlireszli ◆ rohadékrohadék ◆ rongyrongy emberember
◆ söpredéksöpredék ◇ ogakuzuogakuzu fűrészporfűrészpor ◇ kami-kami-
kuzukuzu papírhulladékpapírhulladék 「Sureddáno kamikuzu-o
szuteta.」 „Kidobtam a papírhulladékot az irat-

megsemmisítőből.” ◇ kuzuirekuzuire hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő
◇ kuzutecukuzutecu ócskavasócskavas ◇ kuzujarókuzujaró szemétszemét
「Anokuzu jaróga vatasi-o mikkokusita.」 „Az a
szemét beköpött!” ◇ sakainokuzusakainokuzu társadalomtársadalom
szégyeneszégyene ◇ tacsikuzutacsikuzu szövethulladékszövethulladék ◇

ningen-nokuzuningen-nokuzu emberselejtemberselejt ◇ hosikuzuhosikuzu sű-sű-
rű csillagcsoportrű csillagcsoport
kuzukuzu ◆ kuzukuzu ◆ nyílgyökérnyílgyökér
kuzuankuzuan ◆ kuzuszószkuzuszósz ◆ nyílgyökérszósznyílgyökérszósz
kuzuhiroikuzuhiroi ◆ guberálásguberálás ◆ guberálóguberáló
kuzuirekuzuire ◆ hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő ◆ papírkosárpapírkosár
kuzujakuzuja ◆ ócskásócskás ◆ ószeresószeres
kuzujarókuzujaró ◆ szemétszemét 「Anokuzu jaróga vatasi-o
mikkokusita.」 „Az a szemét beköpött!”

kuzujukuzuju ◆ kuzukásakuzukása
kuzukagokuzukago ◆ szemétkosárszemétkosár
kuzukaukuzukau ◆ aggódikaggódik ◆ félfél
kuzukokuzuko ◆ kuzukeményítőkuzukeményítő
kuzukokuzuko ◆ nyílgyökér-keményítőnyílgyökér-keményítő ◆ nyílgyö-nyílgyö-
kérlisztkérliszt
kuzúkonkuzúkon ◆ marantamaranta ◆ nyílgyökérnyílgyökér
kuzumandzsúkuzumandzsú ◆ kuzumázaskuzumázas babpürégombócbabpürégombóc

kuzumocsikuzumocsi ◆ kuzumocsikuzumocsi
kuzuorerukuzuoreru ◆ összecsuklikösszecsuklik ◆ összeroppanösszeroppan
「Kareno kokorogakuzuoreta.」 „Lelkileg össze-
roppant.” ◆ összeroskadösszeroskad 「Csikaraga nuketek-
uzuoreta.」 „Erőtlenül összeroskadtam.”

kuzurekuzure ◆ feloszlásfeloszlás ◆ lecsúszottlecsúszott 「Jakusa-
kuzureno otoko-va majakuni hasitta.」 „A lecsú-
szott színész kábítószerben keresett menedéket.”
◆ omlásomlás 「Jamano kuzurega tomatta.」 „Megállt
a hegyomlás.” ◆ összeomlásösszeomlás 「Kin-júsidzsóno
kuzure-va szakerarenai.」 „Elkerülhetetlen a pi-
aci összeomlás.” ◇ gakekuzuregakekuzure hegyomláshegyomlás ◇

kotobanokuzurekotobanokuzure szavakszavak elkorcsosulásaelkorcsosulása ◇

dosakuzuredosakuzure földcsuszamlásföldcsuszamlás 「Óameno ato-
dosakuzurega okita.」 „A nagy esőzések után
földcsuszamlás volt.” ◇ nikuzurenikuzure rakományrakomány le-le-
dőlésedőlése 「Nikuzure dzsiko」 „rakomány ledőlé-
séből származó baleset”

kuzurekaketeirukuzurekaketeiru ◆ omladozikomladozik 「Kabe-va ku-
zurekaketeita.」 „A fal omladozott.” ◆ rogyado-rogyado-
zikzik
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kuzureocsirukuzureocsiru ◆ beomlikbeomlik 「Kuzure ocsita dó-
kucu」 „beomlott barlang” ◆ beszakadbeszakad 「Ton-
neruno tendzsóga kuzure ocsita.」 „Beszakadt az
alagút teteje.” ◆ leborulleborul 「Torakkukara cumi-
niga kuzure ocsita.」 „A teherautóról leborult a
rakomány.” ◆ legurullegurul 「Ivaga jamakara kuzure
ocsita.」 „A szikla legurult a hegyről.” ◆ lesza-lesza-
kadkad 「Hasiga kuzure ocsita.」 „Leszakadt a híd.”
◆ rádőlrádől 「Kabega dóroni kuzure ocsita.」 „Rá-
dőlt a fal az útra.”

kuzurerukuzureru ◆ berúgberúg 「Kare-va ikura nondemo
kuzurenai.」 „Nem rúg be, akármennyit iszik is.”
◆ elromlikelromlik 「Tenkiga kuzureta.」 „Elromlott az
idő.” ◆ ledőlledől 「Kabega kuzureta.」 „Ledőlt a
fal.” ◆ leomlikleomlik 「Kabega kuzureta.」 „Leomlott
a fal.” ◆ leszakadleszakad 「Tendzsóga kuzureta.」 „Le-
szakadt a mennyezet.” ◆ megbomlikmegbomlik 「Recuga
kuzureta.」 „Megbomlott a sor.” ◆ morzsálódikmorzsálódik
「Konokéki-va kuzurejaszui.」 „Ez a sütemény
morzsálódik.” ◆ omlikomlik 「Kabega kuzureru.」
„Omlik a fal.” ◆ összeomlikösszeomlik 「Kenkóga kuzure-
ta.」 „Összeomlott az egészsége.” ◆ összeros-összeros-
kadkad 「Tatemono-va kuzureta.」 „Az épület
összeroskadt.” ◆ rogyrogy ◆ szétesikszétesik 「Hakoga
kuzureta.」 „A doboz szétesett.” ◆ visszaesikvisszaesik
「Kaisano gjószekiga kuzureta.」 „A vállalat tel-
jesítménye visszaesett.” ◇ katagakuzurerukatagakuzureru de-de-
formálódikformálódik 「Kabanno kataga kuzureta.」 „A
táska deformálódott.” ◇ katagakuzurerukatagakuzureru elve-elve-
szítiszíti alakjátalakját 「Szebirono kataga kuzureta.」
„A zakó elveszítette az alakját.” ◇ katacsigaku-katacsigaku-
zureruzureru deformálódikdeformálódik 「Omocsano iszuni szu-
vattara katacsiga kuzureta.」 „Amikor ráültem a
játékszékre, deformálódott.” ◇ katacsigakuzu-katacsigakuzu-
rerureru deformáltdeformált leszlesz 「Vaijáhangáno katacsiga
kuzureta.」 „Deformált lett a drótból készült ru-
haakasztó.” ◇ kuzurekaketeirukuzurekaketeiru omladozikomladozik
「Kabe-va kuzurekaketeita.」 „A fal omladozott.”
◇ taiszeigakuzurerutaiszeigakuzureru kibillenkibillen azaz egyensú-egyensú-
lyábóllyából 「Aiteno taiszeiga kuzureru sunkan-o
matteita.」 „Várta pillanatot, amikor az ellenfele
kibillen az egyensúlyából.” ◇ tenkigakuzurerutenkigakuzureru
elromlikelromlik azaz időidő 「Súmacu-va tenkiga kuzure-
ta.」 „hétvégére elromlott az idő” ◇ nakikuzu-nakikuzu-
rerureru sírvasírva összeroskadösszeroskad ◇ fómugakuzurerufómugakuzureru
kezdkezd összevisszaösszevissza kalimpálnikalimpálni 「Hasitteirufó-
muga kuzureta.」 „Futásnál kezdtem összevissza
kalimpálni.” ◇ fuvafuvakuzurerufuvafuvakuzureru omlósomlós 「Ko-
no okasi-va fuvafuva kuzureru.」 „Ez a sütemény
omlós.” ◇ mitósigakuzurerumitósigakuzureru csalódástcsalódást hozhoz

「Szekaino szeicsómitósiga kuzureta.」 „A világ-
gazdaság fejlődése csalódást hozott.” ◇ vairaiku-vairaiku-
zureruzureru fetreng a nevetéstőlfetreng a nevetéstől
kuzurerujónitaorerukuzurerujónitaoreru ◆ összecsuklikösszecsuklik
kuzureszónakuzureszóna ◆ düledeződüledező 「Kuzureszóna tat-
emono」 „düledező épület” ◆ omladozóomladozó 「Ku-
zureszóna kabe」 „omladozó fal”

kuzuretakandzsinokuzuretakandzsino ◆ slamposslampos
kuzurikuzuri ◆ rozsomákrozsomák ◆ torkosborztorkosborz
kuzusidzsikuzusidzsi ◆ kurzív betűkurzív betű
kuzusigakikuzusigaki ◆ folyóírásfolyóírás
kuzuszukuzuszu ◆ eltorzíteltorzít 「Kanodzso-va namidade
kao-o kuzusita.」 „A sírás eltorzította az arcát.” ◆

elveszítelveszít 「Baranszu-o kuzuszu.」 „Elveszíti az
egyensúlyát.” ◆ felborítfelborít 「Jokiszenu dekigoto-
va jotei-o kuzusita.」 „Egy váratlan esemény fel-
borította a programomat.” ◆ felváltfelvált 「Icsiman-
enszacu-o kuzusita.」 „Felváltottam a tízezrest.”
◆ kibillentkibillent 「Aiteno kinkó-o kuzusita.」 „Kibil-
lentettem az ellenfelemet az egyensúlyából.” ◆ le-le-
bomlasztbomlaszt 「Jama-o kuzusite ie-o tateta.」 „Le-
bomlasztotta a hegyet, és házat épített.” ◆ ledöntledönt
「Kabe-o kuzusita.」 „Ledöntöttem a falat.” ◆

megbontmegbont 「Kare-va súnjúganakunattanode
csokin-o kuzusita.」 „Eltűnt a bevétele, ezért
megbontotta a félretett pénzét.” ◆ összeom-összeom-
lasztlaszt 「Toranpude kumi tateta ie-o kuzusita.」
„Összeomlasztotta a kártyavárat.” ◆ szétforgá-szétforgá-
csolcsol 「Nedzsi-va ki-o kuzusita.」 „A csavar szét-
forgácsolta a fát.” ◆ szétfoszlatszétfoszlat 「Vata-o ku-
zusita.」 „Szétfoszlatta a vattát.” ◆ szétszedszétszed
「Danbóru bako-o kuzusita.」 „Szétszedtem a pa-
pírdobozt.” ◇ siszei-osiszei-o kuzuszukuzuszu lezserlezser test-test-
tartásttartást veszvesz felfel 「Siszei-o kuzusite szuvatte-
ita.」 „Lezser testtartásban ült.” ◇ dzsi-odzsi-o kuzu-kuzu-
sitekakusitekaku folyóírássalfolyóírással írír ◇ szógó-oszógó-o kuzu-kuzu-
szuszu elolvadelolvad 「Szobo-va magono kao-o miteicu-
mo szógó-o kuzuszu.」 „A nagymama elolvad az
unokájától.” ◇ szógó-oszógó-o kuzuszukuzuszu sugárziksugárzik azaz
arcaarca 「Szógó-o kuzusite jorokonda.」 „Sugárzó
arccal örült.” ◇ taicsó-otaicsó-o kuzuszukuzuszu lerobbanlerobban
「Sigotonosi szugide taicsó-o kuzusita.」 „A túl-
feszített munka miatt lerobbant.” ◇ hiza-ohiza-o kuzu-kuzu-
szuszu kiveszikiveszi aa lábaitlábait magamaga alólalól 「Móhiza-o
kuzusite rakunisitemoiijo.」 „Már kiveheti a lába-
it maga alól!”

kuzutecukuzutecu ◆ ócskavasócskavas
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kvócudokeikvócudokei ◆ kvarcórakvarcóra
kvótésonkvótéson ◆ idézetidézet ◆ idézőjelidézőjel ◇ singuru-singuru-
kvótésonkvótéson félidézőjelfélidézőjel ◇ singuru-kvótésonsinguru-kvótéson
szimpla idézőjelszimpla idézőjel
kvótésonmákukvótésonmáku ◆ idézőjelidézőjel

kvótokvóto ◆ idézőjelidézőjel ◇ singuru-kvótosinguru-kvóto félidé-félidé-
zőjelzőjel ◇ singuru-kvótosinguru-kvóto szimplaszimpla idézőjelidézőjel ◇

daburu-kvótodaburu-kvóto dupla idézőjeldupla idézőjel
kvótokvóto ◆ quartquart
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mama ◆ alkalomalkalom 「Ma-o mihakaratte kabu-o kat-
ta.」 „Kivártam az alkalmat a részvényvásárlás-
ra.” ◆ darabdarab 「Szukosi ma-o oitekara
matadengen-o ireru.」 „Egy darabig várok, aztán
megint bekapcsolom.” ◆ hézaghézag ◆ időidő 「Ikicuku
mamonai hodoiszogasii.」 „Olyan elfoglalt va-
gyok, hogy még lélegezni sincs időm.” ◆ időzítésidőzítés
「Ma-o mihakaratte kógekini ucutta.」 „Megfe-
lelő időzítéssel lendült támadásra.” ◆ közköz 「It-
teino aida-o oite hibiku oto」 „szabályos közön-
ként megszólaló hang” ◆ szobaszoba 「Nikaini vaj-
ósicuno nimaaru.」 „Az emeleten két szoba van,
egy japán és egy nyugati stílusú.” ◆ szünetszünet 「Is-
sunno ma-o oite kotaeta.」 „Kis szünet után vála-
szoltam.” ◇ maganukerumaganukeru hiányoshiányos 「Maga nu-
keta hanasi」 „hiányos történet” ◇ maganukerumaganukeru
ritmustalanritmustalan 「Maga nuketa ongaku」 „ritmus-
talan zene” ◇ maganukerumaganukeru ostobaostoba 「Maga nu-
keta kao」 „ostoba arc” ◇ magamotanaimagamotanai kínoskínos
csendcsend vanvan 「Vadaiga cukite maga motanakunat-
ta.」 „Kifogytunk a témából, és kínos csend kö-
vetkezett.” ◇ magavaruimagavarui nemnem alkalmasalkalmas 「Ma-
ga varuinato omoi, szósikidenopuropózu-o jame-
ta.」 „Nem kértem meg lány kezét, arra gondolva,
hogy a temetés a talán nem a legalkalmasabb hely
erre.” ◇ magavaruimagavarui kínoskínos 「Maga varui
sunkan-o szacueiszareta.」 „Filmre vették a kínos
pillanatot.” ◇ magavaruimagavarui balszerencsésbalszerencsés
「Maga varui dekigotoga renpacusiteiru.」 „Egy-
mást követik a balszerencsés események.” ◇ mag-mag-
avaruiavarui rosszkorrosszkor időzítidőzít 「Sokudzsi-o siteiru
tokini kagitte denvasitekurunante, maga varui
otokodane.」 „Ez az rosszkor időzítő ember min-
dig akkor hív, amikor eszünk.” ◇ magavaruitok-magavaruitok-
iniini legrosszabbkorlegrosszabbkor 「Csicsi-va maga varui tok-
ini haittekita.」 „Az apám a legrosszabbkor lépett
be.” ◇ manonuketamanonuketa esztelenesztelen 「Mano nuketa
sippai-o sita.」 „Esztelen hibát vétett.” ◇ mano-mano-
nuketanuketa ügyefogyottügyefogyott 「Mano nuketa hendzsi-
o sita.」 „Ügyefogyott választ adott.” ◇ mamonaimamonai
nemrégnemrég 「Kono sigotoni cuitemada mamonai.」
„Nemrég kezdtem el itt dolgozni.” ◇ ma-oma-o okazu-okazu-
nini azonnalazonnal 「Ma-o okazuni hendzsi-o okutta.」
„Azonnal elküldtem a válaszomat.” ◇ ma-oma-o mo-mo-
taszerutaszeru szóvalszóval tarttart 「Tantósaga kurumade

kjakuno ma-o motaszeta.」 „Szóval tartottam az
ügyfelet, amíg meg nem érkezett az ügyintéző.”
◇ ma-oma-o motaszerumotaszeru kitöltikitölti azaz időtidőt 「Tabe
monono hanasi-o site ma-o motaszeta.」 „Az éte-
lekről beszélve töltöttük ki az időt.” ◇ mirumanimirumani
egyszeribenegyszeriben 「Kesiki-va miru mani szugata-o
kaeta.」 „A táj egyszeriben megváltozott.” ◇ mi-mi-
rumanirumani pillanatokpillanatok alattalatt 「Kanodzsono emi-
va miru mani kieta.」 „Pillanatok alatt lefagyott
a mosoly az arcáról.” ◇ mirumanimirumani egyszerreegyszerre
csakcsak 「Miru mani icsimen-va jukini óvaretesi-
matta.」 „Egyszerre csak hó borított mindent.”
◇ jaszumumamonakujaszumumamonaku szünetszünet nélkülnélkül 「Jaszu-
mu mamonaku hataraita.」 „Szünet nélkül dol-
goztam.”

mama ◆ ördögördög ◇ magaszaszumagaszaszu megszálljamegszállja azaz
ördögördög 「Maga szasite manbikisita.」 „Megszállta
az ördög, és lopott az üzletből.” ◇ manodzsikan-manodzsikan-
taitai legterheltebblegterheltebb időszakidőszak 「Kono fumikiri-
va aszahacsidzsi kuraiga mano dzsikantaideszu.」
„Ez a sorompó reggel nyolc óra körül a legterhel-
tebb.” ◇ manotemanote veszélyveszély 「Mano tega nobi-
ru.」 „Utoléri a veszély.”

mama ◆ igaziigazi ◆ igaziságigaziság ◆ pontospontos ◆ rendesrendes
◆ valódivalódi ◇ maatarasiimaatarasii vadonatújvadonatúj 「Kaisa-
va maatarasiiofiszubiruni hikkosita.」 „Vadonat-
új irodaházba költözött a cégünk.” ◇ mauenimaueni fe-fe-
jeje felettfelett 「Taijó-va maueniatta.」 „A fejünk fe-
lett volt a Nap.” ◇ makitanimakitani pontosanpontosan északiészaki
iránybanirányban 「Hokkjokuszei-va csikjúno makitani
icsiszuru.」 „A sarkcsillag pontosan északi irány-
ban van.” ◇ magokoro-omagokoro-o kometekomete szívvel-szívvel-
lélekkellélekkel 「Isa-va magokoro-o komete hatarai-
teiru.」 „Az orvosok szívvel-lélekkel dolgoznak.”
◇ masitanimasitani pontpont alattaalatta 「Masitani csikate-
cuga hasitteiru.」 „Pont alattunk megy a metró.”
◇ makkanamakkana színtisztaszíntiszta 「Makkana uszoda.」
„Színtiszta hazugság.” ◇ makkanamakkana vérvörösvérvörös
「Makkana kao.」 „Vérvörös arc.” ◇ makkuranamakkurana
vaksötétvaksötét 「Kare-va denki-o tomerarete mak-
kurana hejade sokudzsi-o siteita.」 „Kikapcsolták
az áramát, így vaksötétben evett.” ◇ makkuronamakkurona
koromfeketekoromfekete 「Kaodzsúhokoride makkurodes-
zu.」 „A portól koromfekete volt az egész arca.” ◇
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maszszaicsúdearumaszszaicsúdearu javábanjavában folyikfolyik 「Kjósi-
cuni cuitara dzsugjóno maszszaicsúdatta.」 „Mi-
re a tanterembe értem, már javában folyt az óra.”
◇ maszszaicsúnimaszszaicsúni kellőskellős közepénközepén 「Eigano
maszszaicsúni nemuttesimatta.」 „A film kellős
közepén elaludtam.” ◇ maszszakinimaszszakini legelő-legelő-
szörször 「Tósiszurunara maszszakinikono hon-o
jondekudaszai.」 „Ha befektetésen gondolkozik,
legelőször ezt a könyvet olvassa el!” ◇ massironamassirona
falfehérfalfehér 「Kanodzsono kao-va massirodatta.」
„Falfehér volt az arca.” ◇ maniukerumaniukeru elhiszelhisz
「Uvasza-o mani uketa.」 „Elhitte a szóbeszédet.”
◇ maniukerumaniukeru beveszbevesz 「Ivaretakoto-o mani
uketa.」 „Bevette, amit mondtak neki.” ◇ mani-mani-
ukeruukeru komolyankomolyan veszvesz 「Kareno uszo-o mani
uketa.」 „Komolyan vettem a füllentését.” ◇ ma-ma-
ningenningen rendesrendes emberember 「Sógaiboku-va maning-
enninarenai.」 „Sohasem lesz belőlem rendes em-
ber.” ◇ maningenmaningen tisztességestisztességes emberember
「Cumi-o hanszeisite maningenninatta.」 „Meg-
bánta a bűnét, és tisztességes ember lett.” ◇ ma-ma-
mizumizu édesvízédesvíz 「Kaiszui-o dzsórjúsite mamizu-
o cukutta.」 „A tengervízből édesvizet desztillál-
tam.” ◇ mamizumamizu tisztatiszta vízvíz ◇ maminaminimaminamini
pontosanpontosan délidéli iránybanirányban 「Taijóga maminami-
ni kita dzsikokuga sógodeszu.」 „Amikor csillagá-
szati dél van, akkor a Nap pontosan déli irányban
van.” ◇ mamukainimamukaini szemköztszemközt 「Itoko-va ma-
mukaini szundeiru.」 „Szemközt lakik az unoka-
testvérem.” ◇ majonakamajonaka csillagászaticsillagászati éjféléjfél
◇ majonakamajonaka éjszakaéjszaka kellőskellős közepeközepe 「Ma-
jonakani denvaganatta.」 „Az éjszaka kellős kö-
zepén csörgött a telefon.” ◇ man-nakaman-naka középközép
「Hirobano man nakani tatta.」 „A tér közepén
álltam.”

maamaa ◆ csakcsak 「Maa, kiite kudaszai.」 „Hallgas-
son csak ide!” ◆ egyeegye fenefene 「Maa, iidaró.」
„Egye fene, jó lesz.” ◆ jajjaj 「Maa, szutekidava.」
„Jaj, de cuki!” ◆ jéjé 「Maa, pandadzsanai!」 „Jé,
egy panda!” ◆ mármár 「Maa, szó kovagaruna.」 „Ne
félj már annyira!” ◆ mindenesetremindenesetre 「Maa, gan-
batte kudaszai.」 „Mindenesetre igyekezzen!” ◆

nana 「Maa, iisza.」 „Na, jó.” ◆ nahátnahát 「Kare-
va kasikoito ivareteiru.Maa, boku-va szó omova-
naikedo.」 „Azt mondják róla, hogy okos. Nahát
én ezt nem hiszem.” ◆ nene törődjtörődj velevele 「Maa,
szundakotoda. Sikatanai.」 „Ne törődj vele, már
megtörtént. Nem tehetünk semmit.” ◆ nono gyeregyere
「Maa, kóhídemo nomó!」 „No gyere, igyunk

meg egy kávét!” ◆ nono mindegymindegy 「Maa, kondo-
va csúisite kudaszai.」 „No mindegy, legközelebb
jobban figyelj!” ◆ nosnos háthát 「Maa, hajakuieba,
szóiukotoninaru.」 „Nos, hát így is lehet mon-
dani.” ◆ nyuginyugi 「Maa, szó odorokanaide kuda-
szai.」 „Nyugi, nem kell mindenen meglepődni.”
◆ óó 「Maa, uresiiva!」 „Ó, de boldog vagyok!”
◇ maanemaane mitmit tagadjamtagadjam 「『Anatano okuszan-
va kireideszune!』『Maane.』」 „–Szép a feleséged!
–Mit tagadjam…” ◇ maanemaane igazad vanigazad van
maadzsimaadzsi ◆ japánjapán érdesfarkúérdesfarkú halhal ◆ lómakré-lómakré-
lala
maaimaai ◆ időzítésidőzítés 「Zecumjóno maaidedzsóku-
o kavasita.」 „A legjobb időzítéssel mondták egy-
más után a vicceket.” ◆ távolságtávolság 「Aiteto teki-
dona maai-o totta.」 „Az ellenfelétől megfelelő tá-
volságban helyezkedett el.” ◆ térköztérköz ◇ maai-omaai-o
cumerucumeru közelebbközelebb húzódikhúzódik 「Kendóno taiszen-
aiteto maai-o cumeta.」 „Közelebb húzódott a
kendós ellenfeléhez.”

maai-omaai-o cumerucumeru ◆ közelebbközelebb húzódikhúzódik 「Kendó-
no taiszen-aiteto maai-o cumeta.」 „Közelebb hú-
zódott a kendós ellenfeléhez.”

maamaamaamaa ◆ megvanmegvan 「『 Genki?』『Maamaa』」
„–Hogy vagy? –Megvagyok.” ◆ nyuginyugi 「Maamaa,
szon-nani okoranaide!」 „Nyugi, ne mérgelődj
már annyira!” ◆ tűrhetőentűrhetően 「Maamaa genki-
da.」 „Tűrhetően vagyok.” ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Ma-
amaa dekita.」 „Úgy-ahogy megcsináltam.”

maamaajokumaamaajoku ◆ tűrhetőentűrhetően 「Kono sasin-va
maamaa joku dekita.」 „Ez a fénykép tűrhetően
sikerült.”

maamaatoittatokorodearumaamaatoittatokorodearu ◆ megjárjamegjárja
「Konovain-va maamaatoittatokoroda.」 „Ez a
bor megjárja.”

maanemaane ◆ igazadigazad vanvan ◆ mitmit tagadjamtagadjam
「『Anatano okuszan-va kireide-
szune!』『Maane.』」 „–Szép a feleséged! –Mit ta-
gadjam…”

maatarasiimaatarasii ◆ vadiújvadiúj ◆ vadonatújvadonatúj 「Kaisa-
va maatarasiiofiszubiruni hikkosita.」 „Vadonat-
új irodaházba költözött a cégünk.”

mabajuimabajui ◆ ragyogóragyogó 「Mabajui hikari」 „ragyo-
gó fény” ◆ tündöklőtündöklő
mabajuibakarinomabajuibakarino ◆ szemkápráztatószemkápráztató 「Ma-
bajuibakarino bidzsin」 „szemkápráztató szép-
ség”
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mabaranamabarana ◆ elszórtelszórt 「Iega mabarana mura」
„falu elszórt házakkal” ◆ gyérgyér 「Mabarana hi-
ge」 „gyér arcszőrzet” ◆ ritkaritka 「Kiga mabarana
hajasi」 „ritka erdő”

mabaranimabarani ◆ elszórtanelszórtan ◆ gyérengyéren 「Mabarani
haeta kusza」 „gyéren nőtt fű” ◆ ritkánritkán 「Kiga
mabarani tatteita.」 „Ritkán álltak a fák.”

mabaraninarumabaraninaru ◆ megritkulmegritkul 「Densaga tokai-
o banaretteittara, ie-va mabaraninattakita.」
„Ahogy a vonat kiért a városból, megritkultak a
házak.”

mabatakimabataki ◆ pislantáspislantás ◆ pislogáspislogás ◆ szempil-szempil-
lantáslantás
mabataki-omabataki-o szuruszuru / mabatakiszurumabatakiszuru ◆ pis-pis-
lantlant 「Sasin-o torarerutokiicumo mabataki-o
site henna kaoninattesimau.」 „Ha fényképeznek,
mindig pislantok, és furcsa arcom lesz.” ◆ pislogpislog
「Meguszuri-o irete mabataki-o sita.」 „A szem-
csepp után pislogtam.”

mabatakiszurumabatakiszuru / mabataki-omabataki-o szuruszuru ◆ pis-pis-
lantlant 「Sasin-o torarerutokiicumo mabataki-o
site henna kaoninattesimau.」 „Ha fényképeznek,
mindig pislantok, és furcsa arcom lesz.” ◆ pislogpislog
「Meguszuri-o irete mabataki-o sita.」 „A szem-
csepp után pislogtam.”

mabikimabiki ◆ egyelegyel 「Nindzsinno mabiki」 „répa
egyelése” ◆ ritkításritkítás 「Icsigono mabiki」 „földi
eper ritkítása”

mabikiuntenmabikiunten ◆ ritkítottritkított járatokkaljáratokkal közle-közle-
kedéskedés
mabikumabiku ◆ egyelegyel 「Jaszai-o mabiita.」 „Zöldsé-
get egyeltem.” ◆ ritkítritkít 「Nindzsin-o mabiita.」
„Répát ritkítottam.”

mábódófumábódófu ◆ mabó tofumabó tofu
maborosimaborosi ◆ ábrándábránd 「Maborosi-o ou.」 „Áb-
rándokat kerget.” ◆ illúzióillúzió ◆ látomáslátomás
「Maborosi-o mita.」 „Látomásaim voltak.”

maborosinomaborosino ◆ csakcsak hallomásbólhallomásból ismertismert
「Koronbono maborosino okuszan-va tódzsószu-
rukana?」 „Vajon láthatjuk-e egyszer Colombo,
csak hallomásból ismert, feleségét?”

maborosi-omaborosi-o mirumiru ◆ káprázikkáprázik aa szemeszeme 「Sin-
dato omotta sinszeki-o maborosi-o mitajóni naga-
meta.」 „Azt hittem káprázik a szemem, amikor
megláttam a halottnak hitt rokonomat.”

mabukanikaburumabukanikaburu ◆ szemébeszemébe húzvahúzva viselvisel
「Bósi-o mabukani kabutta.」 „A szemébe volt
húzva a sapka.”

mabunemabune ◆ etetővályúetetővályú
mabusiimabusii ◆ elkápráztatelkápráztat 「Kagajaiteiru hikariga
mabusikatta.」 „A tündöklő fény elkápráztatta.”
◆ vakítóvakító 「Kurumanoheddoraito-va mabusikat-
ta.」 „Az autó fényszórója vakító volt.”

mabuszumabuszu ◆ megforgatmegforgat 「Tamago-o cuketa ni-
kunipan ko-o mabusita.」 „A tojásba mártott húst
zsemlemorzsában megforgattam.” ◆ meghintmeghint
「Nikuni komugiko-o mabuszu.」 „A húst meg-
hintjük liszttel.” ◆ megszórmegszór 「Kjúrini sio-o ma-
busita.」 „A uborkát megszórtam sóval.”

mabutamabuta ◆ szemhéjszemhéj 「Nemukute mabutaga
omokunatta.」 „Az álmosságtól elnehezült a
szemhéjam.” ◇ uvamabutauvamabuta felsőfelső szemhéjszemhéj ◇

hitoemabutahitoemabuta szimplaszimpla szemhéjszemhéj ◇ hitoema-hitoema-
butabuta redőzetlenredőzetlen szemhéjszemhéj ◇ futaemabutafutaemabuta
kettőskettős szemhéjszemhéj ◇ futaemabutafutaemabuta dupladupla
szemhéjszemhéj
mabutagaacukunarumabutagaacukunaru ◆ könnyekkönnyek tolulnaktolulnak aa
szemébeszemébe 「Kanasiitoki-va mabutaga acukuna-
ru.」 „Amikor bánatos vagyok, könnyek tolulnak
a szemembe.”

mabutagaomoimabutagaomoi ◆ leragadleragad aa szemeszeme 「Nemu-
kutemabutaga omoi.」 „Leragad a szemem az ál-
mosságtól.”

mabutaninokorumabutaninokoru ◆ emlékezetében élemlékezetében él
mabutaniukabumabutaniukabu ◆ felelevenedikfelelevenedik azaz emlékeemléke
「Szono dzsiko-va mabutani ukanda.」 „Feleleve-
nedett a baleset emléke.”

macumacu ◆ szükségesszükséges ◆ támaszkodiktámaszkodik 「Hitono
dorjokuni macu.」 „Az emberek erőfeszítésére tá-
maszkodik.” ◇ iu-oiu-o matanaimatanai mondanimondani semsem kellkell
「Korega dzsújódearukoto-va iu-o matanai.」
„Mondani sem kell, mennyire fontos ez.” ◇ gen-gen-
oo matanaimatanai mondanimondani semsem kellkell 「Korega
dzsújódearukoto-va gen-o matanai.」 „Mondani
sem kell, hogy ez nagyon fontos.” ◇ ron-oron-o ma-ma-
tanaitanai vitathatatlanvitathatatlan 「Szekaiga
fukuzacukasiteirukoto-va ron-o matanai.」 „A vi-
lágunk vitathatatlanul bonyolult.”

macumacu ◆ várvár 「Baszu-o matteiru.」 „Várok a
buszra.” ◆ várakozikvárakozik 「Macsiaisicude kandzsa-
tacsiga matteiru.」 „Az váróteremben várakoznak
a betegek.” ◇ imakaimakatomacuimakaimakatomacu türelmetle-türelmetle-
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nülnül várvár ◇ kubi-okubi-o nagakusitemacunagakusitemacu izgatot-izgatot-
tantan várvár 「Atarasii ieno kanszei-o kubi-o naga-
kusite matteita.」 „Izgatottan várták az új ház el-
készültét.” ◇ kubi-okubi-o nagakusitemacunagakusitemacu kíván-kíván-
csiancsian várvár 「Sikenno kekka-o kubi-o nagakusite
matteita.」 „Kíváncsian várta a vizsga eredmé-
nyét.” ◇ kurumademacukurumademacu megvármegvár ◇

szaigecuhito-oszaigecuhito-o matazumatazu azaz időidő elszállelszáll ◇ ma-ma-
csinimacucsinimacu várvavárva várvár 「Macsini matta kozucu-
miga todoita.」 „A várva várt csomag megérke-
zett.” ◇ mattamatta várjvárj 「Matta!」 „Várj!” ◇ mat-mat-
tata megálljmegállj 「Kógakutenbaini matta-o kaketa.」
„Megálljt parancsolt a nagy értékű viszonteladá-
soknak.” ◇ mattanasinomattanasino nemnem várhatvárhat 「Zózei-
va mattanasida.」 „Az adóemeléssel nem várha-
tunk.” ◇ mocsikositonarumocsikositonaru váratvárat magáramagára
「Sinszeihinno happjó-va mocsi kositonatta.」
„Az új termék még várat magára.”

macumacu ◆ végvég 「Súmacuni-va hon-o jonda.」 „A
hétvégén könyvet olvastam.” ◇ raigecumacuraigecumacu jö-jö-
vővő hónaphónap végevége 「Sikenkekka-va raigecumacuni
deru.」 „Jövő hónap végén megtudom a vizsga-
eredményemet.”

macumacu ◆ fenyőfenyő ◆ fenyőfafenyőfa ◇ kadomacukadomacu újéviújévi
fenyődekorációfenyődekoráció 「Tatemonono iri gucsini
kadomacu-o tateta.」 „Az épület bejáratához újévi
fenyődekorációt állított.”

macubamacuba ◆ tűlevéltűlevél
macubabotanmacubabotan ◆ nagyvirágúnagyvirágú porcsinporcsin ◆ por-por-
csinrózsacsinrózsa
macubagikumacubagiku ◆ jégvirágjégvirág
macubajasimacubajasi ◆ fenyőerdőfenyőerdő ◆ fenyőligetfenyőliget ◆

fenyvesfenyves
macubaramacubara ◆ fenyőligetfenyőliget
macubazuemacubazue ◆ mankómankó 「Kare-va macubazue-o
cuite aruku.」 „Mankóval jár.”

macubimacubi ◆ végvég 「Recuno macubini tatta.」 „Be-
álltam a sor végére.”

macubokkurimacubokkuri ◆ fenyőtobozfenyőtoboz 「Macubokkuride
kubikazari-o cukurimasita.」 „A fenyőtobozból
nyakdíszt csináltam.” ◆ toboztoboz
macudaimacudai ◆ időkidők végezetevégezete ◆ unokákunokák isis 「Ka-
reno na-o macudaini cutaeru.」 „Az unokáink is
emlegetni fogják a nevét.” ◇ hito-vahito-va icsidaiicsidai na-na-
vava matsudaimatsudai emberember tetteitettei sokáigsokáig fennma-fennma-
radnakradnak

macudzsimacudzsi ◆ altemplomaltemplom 「Honzanto macu-
dzsi」 „főtemplom és altemplom”

macudzsicumacudzsicu ◆ utolsóutolsó napnap 「Gogacumacudzsi-
cu」 „május utolsó napja”

macudzsicuszeitoieszu-kiriszutokjókaimacudzsicuszeitoieszu-kiriszutokjókai ◆

mormonizmusmormonizmus
macueimacuei ◆ leszármazottleszármazott 「Nihondzsin-va dono
minzokuno macueideszuka?」 „Melyik népnek a
leszármazottai a japánok?”

macuesimacuesi ◆ MacueMacue
macufugurimacufuguri ◆ fenyőtobozfenyőtoboz ◆ toboztoboz
macugemacuge ◆ szempillaszempilla ◇ szakaszamacugeszakaszamacuge
pillaszőr-beforduláspillaszőr-befordulás ◇ szakaszamacugeszakaszamacuge
szempillabenövésszempillabenövés ◇ szakaszamacugeszakaszamacuge far-far-
kasszőrkasszőr ◇ cukemacugecukemacuge műszempillaműszempilla
macujamasimacujamasi ◆ MacujamaMacujama
macujanimacujani ◆ fenyőgyantafenyőgyanta ◆ gyantagyanta ◆ ter-ter-
pentinpentin
macujani-omacujani-o nurunuru ◆ begyantázbegyantáz 「Baiorin-no
jumigeni macujani-o nutta.」 „Begyantáztam a
hegedűvonót.”

macujómacujó ◆ korszakkorszak végevége 「Dzsúkjú szeikino
macujóni」 „tizenkilencedik század végén” ◆ le-le-
származottszármazott ◆ nem fontos résznem fontos rész
macujoiguszamacujoigusza ◆ ligetszépeligetszépe
macujukiszómacujukiszó ◆ kikeleti hóvirágkikeleti hóvirág
macukaszamacukasza ◆ fenyőtobozfenyőtoboz ◆ toboztoboz
macukazarimacukazari ◆ díszfenyődíszfenyő
macukazemacukaze ◆ fenyőfákatfenyőfákat fújófújó szélszél ◆ sustor-sustor-
gásgás
macukotomacukoto ◆ megvárásmegvárás ◆ várakozásvárakozás
macumusimacumusi ◆ fenyőtücsökfenyőtücsök
macunócsimacunócsi ◆ újév heteújév hete
macunomimacunomi ◆ fenyőmagfenyőmag
macurimacuri ◆ arab jázminarab jázmin
macurimacuri ◆ búcsúbúcsú 「Hangaríno omacuride-va ka-
itenmokubamoarimaszu.」 „A magyar búcsúban
ringlispíl is van.” ◆ fesztiválfesztivál 「Macuri-va tai-
kono otode hadzsimatta.」 „A fesztivál dobper-
géssel kezdődött.” ◆ ünnepségünnepség 「Murano
macuri-o mini kita.」 „Eljöttem megnézni a falu
ünnepségét.” ◆ vallásivallási ünnepünnep ◇ atonomacuriatonomacuri
esőeső utánután köpönyegköpönyeg ◇ omacuriomacuri ünnepségünnepség
「Súkakuno omacurini itta.」 „Betakarítási ün-
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nepséget tartottak.” ◇ nacumacurinacumacuri nyárinyári fesz-fesz-
tiváltivál ◇ nórjómacurinórjómacuri nyáresti fesztiválnyáresti fesztivál
macuriagerumacuriageru ◆ dicsőítdicsőít 「Minsú-va sógun-o
macuri ageta.」 „A nép a vezért dicsőítette.” ◆

felmagasztalfelmagasztal ◆ hízeleghízeleg 「Osie go-va szensze-
ito jonde macuri ageta.」 „A diákjai tanár ura-
zással hízelegtek neki.” ◆ magasztalmagasztal
「Zaimudaidzsin-va ginkószószai-o macuri age-
ta.」 „A pénzügyminiszter az egekbe magasztalta
a bankelnököt.”

macurigotomacurigoto ◆ kormányzáskormányzás
macurinuimacurinui ◆ rejtett öltésrejtett öltés
macurjúmacurjú ◆ folyófolyó alsóalsó szakaszaszakasza ◆ leszárma-leszárma-
zottzott 「Gendzsino macurjú」 „Gendzsi család le-
származottja” ◆ mellékirányzatmellékirányzat
macuromacuro ◆ útút végevége ◆ végnapokvégnapok 「Akunin-va
avarena macuro-o tadoru.」 „A gonosz emberekre
szomorú végnapok várnak.” ◆ végzetvégzet 「Kare-va
kanasii macuro-o mukaeta.」 „Utolérte a szomo-
rú végzet.”

macurumacuru ◆ rejtettrejtett öltésselöltéssel varrvarr 「Dzsaket-
tono szuszo-o macutta.」 „Rejtett öltéssel varrta a
mellény alját.”

macurumacuru ◆ imádkozikimádkozik érteérte 「Sisano rei-o ma-
curu.」 „Imádkozik a halottak lelkéért.” ◆ lelkétlelkét
őrziőrzi 「Meidzsidzsingúde-va meidzsitennóga ma-
curareteiru.」 „A Meidzsi szentélyben Meidzsi
császár lelkét őrzik.” ◆ szentélybeszentélybe rakrak
「Dzsindzsani macurareta gosintai」 „szentélybe
rakott bálvány” ◆ szentkéntszentként tiszteltisztel
「Szoszen-o macutteiru.」 „Szentként tiszteli az
ősöket.”

macuszecukocumacuszecukocu ◆ körömperckörömperc
macutakemacutake ◆ fenyő és bambusz dekorációfenyő és bambusz dekoráció
macutakemacutake ◆ fenyőgombafenyőgomba ◆ foltostönkűfoltostönkű
gyűrűspereszkegyűrűspereszke
macutakegohanmacutakegohan ◆ gombás rizsgombás rizs
macuvaricukumacuvaricuku ◆ rátapadrátapad
macuvarumacuvaru ◆ felkúszikfelkúszik 「Kabeni cutagamacu-
vatteiru.」 „A repkény felkúszott a falra.” ◆ fűző-fűző-
dikdik 「Osironimacuvaru denszecu」 „várkastély-
hoz fűződő legenda” ◆ rátekeredikrátekeredik
macuzamacuza ◆ leghátsó székleghátsó szék
macscsamacscsa ◆ zöldtea-őrleményzöldtea-őrlemény
macscsairomacscsairo ◆ zöldzöld

macscsanoaiszukurímumacscsanoaiszukurímu ◆ zöldteazöldtea ízűízű fagy-fagy-
laltlalt
macscsimacscsi ◆ gyufagyufa 「Macscsi-o cuketa.」 „Gyu-
fát gyújtottam.” ◆ meccsmeccs ◆ mérkőzésmérkőzés ◆

összeillésösszeillés ◇ taitoru-macscsitaitoru-macscsi rangadórangadó mér-mér-
kőzéskőzés ◇ macscsiszurumacscsiszuru illikillik 「Macsinamini-
macscsisiteiru ie」 „utcaképbe illő ház” ◇ macs-macs-
csiszurucsiszuru megfelelmegfelel 「Kokjakunonízunimacscsi-
siteiru szeihin」 „vásárlók igényeinek megfelelő
termék” ◇ macscsi-pointomacscsi-pointo meccslabdameccslabda ◇

macscsi-omacscsi-o szuruszuru gyufátgyufát gyújtgyújt 「Macscsi-o
szutte tabakoni hi-o cuketa.」 „Gyufát gyújtott a
cigihez.” ◇ ritán-macscsiritán-macscsi visszavágóvisszavágó mérkő-mérkő-
zészés
macscsibakomacscsibako ◆ gyufásdobozgyufásdoboz ◆ gyufásgyufás ska-ska-
tulyatulya ◆ skatulyaskatulya 「Macscsi bakoni-va mó
szanhonnomacscsisikaarimaszen.」 „Már csak
három gyufa volt a skatulyában.”

macscsibómacscsibó ◆ gyufaszálgyufaszál
macscsibónoatamamacscsibónoatama ◆ gyufafejgyufafej
macscsingu-apurimacscsingu-apuri ◆ társkereső applikációtárskereső applikáció
macscsinodzsikumacscsinodzsiku ◆ gyufaszálgyufaszál
macscsinohimacscsinohi ◆ gyufalánggyufaláng
macscsinoszakimacscsinoszaki ◆ gyufafejgyufafej
macscsi-omacscsi-o szuruszuru ◆ gyufátgyufát gyújtgyújt 「Macscsi-
o szutte tabakoni hi-o cuketa.」 „Gyufát gyújtott a
cigihez.” ◆ meggyújtjameggyújtja aa gyufátgyufát 「Macscsi-o
szutta.」 „Meggyújtottam a gyufát.”

macscsi-pointomacscsi-pointo ◆ meccslabdameccslabda
macscsi-purémacscsi-puré ◆ versenyjátékversenyjáték
macscsiszurumacscsiszuru ◆ illikillik 「Macsinaminimacscsi-
siteiru ie」 „utcaképbe illő ház” ◆ megfelelmegfelel
「Kokjakunonízunimacscsisiteiru szeihin」 „vá-
sárlók igényeinek megfelelő termék”

macscsomanmacscsoman ◆ macsómacsó
macsimacsi ◆ cviklicvikli ◆ erősítő betoldáserősítő betoldás ◆ pálhapálha
macsimacsi ◆ kisvároskisváros ◆ körzetkörzet ◆ községközség 「Ma-
csino szakaini hatakega hirogatteita.」 „A község
határában szántóföld húzódott.” ◆ negyednegyed 「Ge-
idzsucuno macsi」 „művésznegyed” ◆ városváros
「Boku-va kono macside umareta.」 „Ebben a vá-
rosban születtem.” ◆ városnegyedvárosnegyed ◇ iromacsiiromacsi
vigalmivigalmi negyednegyed ◇ iromacsiiromacsi vöröslámpásvöröslámpás ne-ne-
gyedgyed ◇ ókiimacsiókiimacsi nagyvárosnagyváros ◇ onszen-onszen-
nomacsinomacsi fürdővárosfürdőváros ◇ sitamacsisitamacsi belvárosbelváros
◇ dzsókamacsidzsókamacsi várvár mellémellé épültépült városváros ◇
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dzsókamacsidzsókamacsi várnegyedvárnegyed ◇ csiiszaimacsicsiiszaimacsi
kisvároskisváros ◇ macsidzsúmacsidzsú városszertevárosszerte 「Ma-
csidzsúszódóga okotta.」 „Városszerte zavargások
voltak.” ◇ macsihazuremacsihazure városváros széleszéle 「Macsi-
hazureni haiokugaaru.」 „A város szélén van egy
elhagyatott ház.” ◇ minatomacsiminatomacsi kikötővároskikötőváros
◇ junomacsijunomacsi fürdővárosfürdőváros
macsimacsi ◆ várakozásvárakozás ◇ osimemacsiosimemacsi olcsóolcsó ár-ár-
folyamrafolyamra várakozásvárakozás 「Osi memacsideszu.」
„Olcsó árfolyamra várakozok.” ◇ dzsunanma-dzsunanma-
csidearucsidearu várvár aa sorárasorára 「Imaha dzsunbanma-
csideszu.」 „A soromra várok.”

mácsimácsi ◆ indulóinduló ◇ vedingumácsivedingumácsi nászindulónászinduló
「Kekkonsikinivedingumácsiga enszószareta.」
„Az esküvőn a nászindulót játszották.” ◇ gunkan-gunkan-
mácsimácsi Hadihajók indulójaHadihajók indulója
macsiagumumacsiagumu ◆ nemnem győzigyőzi várnivárni 「Ottoga
kaettekuruno-o macsiagunda.」 „Nem győzte vár-
ni a férjét.”

macsiagunerumacsiaguneru ◆ hiábahiába várvár 「Kanodzso-va
kjúkon-o macsiaguneta.」 „A nő hiába várta, hogy
megkérjék a kezét.”

macsiaimacsiai ◆ egymásegymás megvárásamegvárása ◆ találkozástalálkozás
◆ várakozásvárakozás
macsiaidzsajamacsiaidzsaja ◆ találkáhoztalálkához használthasznált ven-ven-
déglátóhelydéglátóhely
macsiaidzsomacsiaidzso ◆ várakozóhelyvárakozóhely
macsiaisicumacsiaisicu ◆ váróteremváróterem 「Sinrjódzsono ma-
csiaisicuni szuvatta.」 „Leültem a rendelő váró-
termében.”

macsiaiszeidzsimacsiaiszeidzsi ◆ színfalakszínfalak mögöttimögötti politi-politi-
kaka
macsiakaszumacsiakaszu ◆ virrasztvavirrasztva várvár 「Otto-o ma-
csi akasita.」 „Virrasztva várta haza a férjét.”

macsiavaszemacsiavasze ◆ találkozástalálkozás ◆ találkozótalálkozó
macsiavaszebasomacsiavaszebaso ◆ találkozóhelytalálkozóhely
macsiavaszerumacsiavaszeru ◆ bevárbevár 「Kakuekiteisa-va ko-
kode kjúkóno macsi avasze-o simaszu.」 „A sze-
mély ezen az állomáson várja be a gyorsot.” ◆

megvárjamegvárja egymástegymást 「Ekide macsi avaszeta.」
„Megvártuk egymást az állomásnál.” ◆ találko-találko-
zikzik 「Koibitodósi-va macsi avaszeta.」 „A két
szerelmes találkozott.” ◆ találkozóttalálkozót beszélbeszél
megmeg 「Kanodzsotoasita macsi avaszesiteiru.」
„Holnapra találkozót beszéltem meg a barátnőm-
mel.”

macsiavaszeszurumacsiavaszeszuru ◆ megbeszéli,megbeszéli, hogyhogy ta-ta-
lálkoznaklálkoznak 「Kanodzsoto kóende macsi avaszes-
ita.」 „Megbeszéltem vele, hogy a parkban talál-
kozunk.” ◆ találkoziktalálkozik 「Karetodokode macsi
avaszesiteiru?」 „Hol fogsz találkozni vele?”

macsibarimacsibari ◆ gombostűgombostű
macsibarinoatamamacsibarinoatama ◆ gombostűfejgombostűfej
macsibitomacsibito ◆ várakozóvárakozó személyszemély ◆ vártvárt sze-sze-
mélymély 「Macsi bito-va konakatta.」 „A várt sze-
mély nem érkezett meg.”

macsibókemacsibóke ◆ hiábavalóhiábavaló várakozásvárakozás
「Macsibóke-o kutta.」 „Hiábavalóan várakoz-
tam.”

macsibugjómacsibugjó ◆ városi biztosvárosi biztos
macsibuszemacsibusze ◆ lesben álláslesben állás
macsibuszerumacsibuszeru ◆ lesbenlesben álláll 「Morini tekiga
macsi buszeteita.」 „Az erdőben lesben állt az el-
lenség.”

macsibuszesitemacsibuszesite ◆ orvulorvul 「Oi hagi-va macsi
buszesite tabibito-o oszotta.」 „Az útonálló orvul
az utazókra támadt.”

macsicuzukerumacsicuzukeru ◆ szobrozikszobrozik
「Kinótomodacsi-o nidzsikanmo macsi cuzuke-
ta.」 „Tegnap két egész óráig szobroztam a bará-
tom miatt.”

macsidósiimacsidósii ◆ mármár aligalig várjavárja 「Kuriszuma-
szuga macsi dósii.」 „Már alig várom, hogy kará-
csony legyen!” ◆ várakozóvárakozó 「Macsi dósii mede
udedokei-o mita.」 „Várakozó szemmel nézett a
karórájára.”

macsidósikumacsidósiku ◆ türelmetlenültürelmetlenül 「Kuriszuma-
szuga kuruno-o macsi dósiku omou.」 „Türelmet-
lenül várom a karácsonyt.”

macsidzsikanmacsidzsikan ◆ holtidőholtidő 「Macsi dzsikan-o
atamano taiszóde umeru.」 „A holtidőt agytorná-
val töltöm.” ◆ várakozásivárakozási időidő 「Kono kókúgai-
sade ikunoga nori kaeno macsi dzsikanga icsiban-
szukunai.」 „Ezzel a légitársasággal a legkevesebb
az átszállásnál a várakozási idő.”

macsidzsúmacsidzsú ◆ városszertevárosszerte 「Macsidzsúszódó-
ga okotta.」 „Városszerte zavargások voltak.”

macsigaejóganaimacsigaejóganai ◆ összetéveszthetetlenösszetéveszthetetlen
「Kono nisoku-va macsigaejóganai.」 „Ez a két
szín összetéveszthetetlen.”
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macsigaerumacsigaeru ◆ elcserélelcserél 「Kurókudekótoga ma-
csigaerareta.」 „A ruhatárban elcserélték a kabá-
tomat.” ◆ elnézelnéz 「Dzsikan-o macsigaetanode,
beddoni modotta.」 „Visszafeküdtem, mert elnéz-
tem az órát.” ◆ elrontelront 「Kare-va dzsinszei-o ma-
csigaeta.」 „Elrontotta az életét.” ◆ eltéveszteltéveszt
「Hejabangó-o macsigaeta.」 „Eltévesztettem az
ajtószámot.” ◆ elvételvét 「Doa-o macsigaeta.」 „El-
vétettem az ajtót.” ◆ felcserélfelcserél 「Ajamatte hida-
rito miginokontakuto-o macsigaeta.」 „Véletlenül
felcseréltem a jobb és a bal kontaktlencsémet.” ◆

összecserélösszecserél 「Kucusita-o muszukonoto macsi-
gaeta.」 „Összecseréltem a zoknimat a fiaméval.”
◆ összekeverösszekever 「Toireto hidzsógucsi-o macsi-
gaeta.」 „Összekeverte a vécéajtót a vészkijárat-
tal.” ◆ összetévesztösszetéveszt 「Hidarito migi-o macsi-
gaeta.」 „Összetévesztettem a bal és jobb oldalt.”
◆ tévedtéved 「Kantanna keiszannanoni macsigae-
tesimatta.」 „Egyszerű számítás volt, mégis té-
vedtem.” ◇ okimacsigaeruokimacsigaeru rosszrossz helyrehelyre rakrak
「Tosokanno hon-o csigau basoni oki macsigae-
ta.」 „Rossz helyre raktam a könyvtári könyvet.”
◇ kakimacsigaerukakimacsigaeru elírelír 「Szankasahitorino
namae-o kaki macsigaeta.」 „Elírtam az egyik
résztvevő nevét.” ◇ kikimacsigaerukikimacsigaeru félrehallfélrehall
「Kasi-o kiki macsigaeta.」 „Félrehallottam a dal-
szöveget.” ◇ norimacsigaerunorimacsigaeru rosszrarosszra szállszáll
「Densa-o nori macsigaeta.」 „Rossz vonatra
szálltam.” ◇ fumimacsigaerufumimacsigaeru összetévesztiösszetéveszti
aa pedáltpedált 「Burékitoakuszeru-o fumi macsigaete
dzsiko-o okosita.」 „Összetévesztette a fék- és
gázpedált, és balesetet okozott.” ◇ jomimacsiga-jomimacsiga-
erueru félreolvasfélreolvas 「Kareno namae-o jomi macsi-
gaeta.」 „Félreolvastam a nevét.”

macsigaetemacsigaete ◆ rosszulrosszul 「Tana-o macsigaete
kumi tateta.」 „Rosszul szereltem össze a polcot.”
◆ tévedésbőltévedésből 「Macsigaete hantaino hókóni
suppacusita.」 „Tévedésből az ellenkező irányba
indult.”

macsigaimacsigai ◆ bajbaj 「Kónjú-o jakuszokusitakotoga
macsigaino motodatta.」 „A baj forrása az volt,
hogy vásárlási ígéretet tettem.” ◆ félrelépésfélrelépés
「Dzsósino cumato macsigai-o okosita.」 „A fő-
nöke feleségével félrelépett.” ◆ hibahiba 「Szono
keiszanni-va takuszan-no macsigaigaaru.」 „Ab-
ban a számításban sok hiba van.” ◆ mulasztásmulasztás
「Kurén-no unten-o okonau mono-va macsigai-o
okosita.」 „A darukezelő mulasztást követett el.”
◆ tévedéstévedés 「Szore-va nanikano macsigaide-va

arimaszenka?」 „Ez valami tévedés lesz.” ◇ iima-iima-
csigaicsigai nyelvbotlásnyelvbotlás ◇ ómacsigaiómacsigai nagynagy té-té-
vedésvedés 「Korede manzokuszuruto omottara óma-
csigaida.」 „Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy
ennyivel beérem.” ◇ ómacsigaiómacsigai nagynagy hibahiba
「Dzsósini kenka-o uttano-va ómacsigaidatta.」
„Nagy hiba volt újat húzni a főnökömmel.” ◇ ki-ki-
kimacsigaikimacsigai félrehallásfélrehallás ◇ kikimacsigaiszurukikimacsigaiszuru
félrehallfélrehall 「Dzsósigaittakoto-o kiki macsigaisi-
ta.」 „Félrehallottam, amit a főnököm mondott.”
◇ keiszanmacsigaikeiszanmacsigai elszámoláselszámolás ◇ keiszan-keiszan-
macsigaimacsigai számolásiszámolási hibahiba ◇ szuperu-szuperu-
nomacsigainomacsigai elíráselírás ◇ macsigaidenvamacsigaidenva tévestéves
híváshívás 「Macsigai denvagakakattekita.」 „Kap-
tam egy téves hívást.” ◇ macsigainakumacsigainaku kétség-kétség-
kívülkívül 「Kore-va macsigainaku ningenno kasze-
kida.」 „Ez kétségkívül emberi csontmaradvány.”
◇ macsigainakumacsigainaku biztosanbiztosan 「Kore-va macsi-
gainaku itaidaró.」 „Ez biztosan fáj neked.” ◇

macsigai-omacsigai-o szuruszuru hibázikhibázik 「Raion-no orini
haittano-va ómacsigaidesita.」 „Nagyot hibáz-
tam, hogy beléptem az oroszlán ketrecébe.” ◇ jo-jo-
mimacsigaimimacsigai félreolvasásfélreolvasás
macsigaidenvamacsigaidenva ◆ tévestéves híváshívás 「Macsigai
denvagakakattekita.」 „Kaptam egy téves hívást.”

macsigaijaszuimacsigaijaszui ◆ félreérthetőfélreérthető 「Sikenno
sicumon-va macsigaijaszukatta.」 „A vizsgakér-
dés félreérthető volt.”

macsigaijónonaimacsigaijónonai ◆ félreérthetetlenfélreérthetetlen
macsigainaimacsigainai ◆ kétségtelenkétségtelen 「Kibisii
tatakaininarukoto-va macsigainai.」 „Kétségtele-
nül nehéz harcnak nézünk elébe.”

macsigainakarómacsigainakaró ◆ kétségtelenkétségtelen 「Korega
keszszakudearukoto-va macsigainakaró.」 „Ez
kétségtelenül remekmű.”

macsigainakumacsigainaku ◆ biztosanbiztosan 「Kore-va macsiga-
inaku itaidaró.」 „Ez biztosan fáj neked.” ◆ két-két-
ségkívülségkívül 「Kore-va macsigainaku ningenno ka-
szekida.」 „Ez kétségkívül emberi csontmarad-
vány.” ◆ kétségtelenülkétségtelenül 「Kore-va macsigaina-
ku keszszakuda.」 „Ez a kétségtelenül remekmű.”

macsigainonaimacsigainonai ◆ hibátlanhibátlan 「Macsigainonai
keiszandatta.」 „Hibátlan volt a számítása.”

macsigai-omacsigai-o szuruszuru ◆ hibázikhibázik 「Raion-no orini
haittano-va ómacsigaidesita.」 „Nagyot hibáz-
tam, hogy beléptem az oroszlán ketrecébe.” ◆ vétvét
「Hitono hanasi-o szaigomade kikanaikaraszon-
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na macsigai-o szurunodeszu.」 „Azért vét, mert
nem hallgatja végig a másikat.”

macsigai-omacsigai-o teiszeiszuruteiszeiszuru ◆ helyesbíthelyesbít
「Anaunszá-va macsigai-o teiszeisita.」 „A be-
mondó helyesbített.”

macsigattamacsigatta ◆ hibáshibás 「Macsigatta bunsó-o na-
osita.」 „Kijavítottam a hibás mondatot.” ◆ té-té-
vesves 「Furikomiszaki-o macsigaeta.」 „Téves át-
utalást csináltam.”

macsigattacsisikimacsigattacsisiki ◆ tévhittévhit 「Daninicuite
macsigatta csisiki-va takuszan-aru.」 „Sok a tév-
hit a kullancsokkal kapcsolatban.”

macsigattemacsigatte ◆ helytelenülhelytelenül 「Vatasino
szeinengappi-va macsigatte kirokuszareteiru.」
„Helytelenül írták a születési dátumomat.” ◆ hi-hi-
básanbásan 「Sóhinni macsigatta nedanga kiszaiszar-
eteita.」 „Hibásan tüntették fel a termék árát.” ◆

tévedésbőltévedésből 「Macsigatte hitocu temaeno ekide
orita.」 „Tévedésből egy állomással előbb száll-
tam le.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Macsigatte csigaubotan-
o osita.」 „Véletlenül rossz gombot nyomtam
meg.”

macsigaumacsigau ◆ elel vanvan tévesztvetévesztve 「Kono teg-
amino dzsúso-va macsigatteiru.」 „Eltévesztették
a borítékon a címzést.” ◆ nemnem stimmelstimmel 「Mibun-
sómeisono szeinengappi-va macsigatteiru.」 „Az
igazolványomon nem stimmel a születési dátum.”
◆ tévedtéved 「Karera-va konpontekini macsigattei-
ru.」 „Alapjaiban tévednek.” ◇ macsigattamacsigatta hi-hi-
básbás 「Macsigatta bunsó-o naosita.」 „Kijavítot-
tam a hibás mondatot.” ◇ macsigattamacsigatta tévestéves
「Furikomiszaki-o macsigaeta.」 „Téves átutalást
csináltam.” ◇ macsigattacsisikimacsigattacsisiki tévhittévhit
「Daninicuite macsigatta csisiki-va takuszan-
aru.」 „Sok a tévhit a kullancsokkal kapcsolat-
ban.”

macsigimacsigi ◆ utcai ruhautcai ruha ◆ utcai viseletutcai viselet
macsihazuremacsihazure ◆ külterületkülterület ◆ külvároskülváros 「Ma-
csihazureno bjóin」 „külvárosi kórház” ◆ városváros
széleszéle 「Macsihazureni haiokugaaru.」 „A város
szélén van egy elhagyatott ház.”

macsiisamacsiisa ◆ körzeti orvoskörzeti orvos
macsijamacsija ◆ belvárosibelvárosi házház ◆ kereskedőkereskedő házaháza

macsijakubamacsijakuba ◆ községházaközségháza ◆ városházavárosháza

macsikadomacsikado ◆ utcasarokutcasarok ◆ városváros 「Macsi-
kadode ninkigaarureszutoran-ni itta.」 „A város-
ban népszerű étterembe mentem.” ◆ városrészvárosrész
「Macsikadoni funszuigaatta.」 „A város egyik
részén szökőkút volt.” ◆ városszegletvárosszeglet
macsikamaerumacsikamaeru ◆ kivárkivár 「Csóga tobi tacu
sunkan-o macsi kamaeta.」 „Kivártam a pillana-
tot, amikor felreppen a pillangó.” ◆ leselkedikleselkedik
「Kikennamonoga macsi kamaeteita.」 „Veszély
leselkedett rá.” ◆ ugrásraugrásra készenkészen várvár 「Kikai-
o macsi kamaeteita.」 „Ugrásra készen várta az
alkalmat.”

macsikanerumacsikaneru ◆ megunjamegunja aa várakozástvárakozást
「Macsikanete kaetta.」 „Meguntam a várako-
zást, és hazamentem.” ◆ türelmetlenültürelmetlenül várvár
「Kanodzsono tócsaku-o macsikaneteita.」 „Tü-
relmetlenül várta, hogy megérkezzen a nő.”

macsikanetamacsikaneta ◆ aligalig vártvárt 「Macsikaneteitan-
júszuga kita.」 „Megérkezett az alig várt hír.”

macsikirenaihodomacsikirenaihodo ◆ végevárhatatlanulvégevárhatatlanul
「Dzsoszeino kesódzsikan-va macsikirenahodo
nagai.」 „A nők szépítkezése végevárhatatlanul
sok időbe telik.”

macsikóbamacsikóba ◆ városi kisüzemvárosi kisüzem
macsikogarerumacsikogareru ◆ epekedveepekedve várvár 「Mikkagoni
aeruno-o macsi kogareteiru.」 „Epekedve várom,
hogy három nap múlva újra találkozzunk.” ◆ só-só-
várogvavárogva várvár 「Nacujaszumi-o macsi kogaretei-
ru.」 „Sóvárogva várom már a nyári szünetet.”

macsikurerumacsikureru ◆ addigaddig várvár rá,rá, mígmíg lemegylemegy aa
napnap
macsikutabirerumacsikutabireru ◆ belefáradbelefárad aa várakozás-várakozás-
baba 「Tomodacsi-o matteitaga, macsikutabirete
kaetta.」 „Vártam a barátomra, de belefáradtam,
és hazamentem.”

macsimacsinomacsimacsino ◆ különfélekülönféle 「Karerano iken-va
macsimacsidatta.」 „Különféle véleményük volt.”

macsimacsitarumacsimacsitaru ◆ különfélekülönféle 「Szeidzsika-va
macsimacsitaru sicumonni kotaeta.」 „A politi-
kus különféle kérdésekre válaszolt.”

macsinakamacsinaka ◆ belvárosbelváros
macsinamimacsinami ◆ környékkörnyék 「Kireina macsinamidat-
ta.」 „Szép környék volt.” ◆ városképvároskép 「Kono
tatemono-va macsinamini avanai.」 „Ez az épület
nem illik a városképbe.”

macsinémacsiné ◆ matinématiné
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macsinimacumacsinimacu ◆ aligalig várvár 「Kondono nacu-o
macsini matteiru.」 „Alig várom, hogy megint
nyár legyen.” ◆ várvavárva várvár 「Macsini matta ko-
zucumiga todoita.」 „A várva várt csomag megér-
kezett.”

macsinocsúsinmacsinocsúsin ◆ városközpontvárosközpont
macsinofurjómacsinofurjó ◆ utcagyerekutcagyerek
macsinozomumacsinozomu ◆ reménykedvereménykedve várvár 「Heivaga
otozureruno-o macsi nozondeiru.」 „Reményked-
ve várja a békét.”

macsiszodacsidearumacsiszodacsidearu ◆ városban nőtt felvárosban nőtt fel
macsiszodacsinomacsiszodacsino ◆ városi neveltetésűvárosi neveltetésű
macsiszudzsimacsiszudzsi ◆ városi utcavárosi utca
macsitókjokumacsitókjoku ◆ községi helyhatóságközségi helyhatóság
macsiukerumacsiukeru ◆ várvár rárá 「Naniga vatasitacsi-o
macsi uketeiruka siranakatta.」 „Nem tudtuk,
hogy mi vár ránk.”

macsivabirumacsivabiru ◆ aligalig várvár 「Haru-o macsivabi-
teiru.」 „Alig várom, hogy itt legyen a tavasz.” ◆

várvavárva várvár 「Macsivabita higajattekita.」 „Elér-
kezett a várva várt nap.”

macsizukurimacsizukuri ◆ területrendezésterületrendezés ◆ városfej-városfej-
lesztéslesztés ◆ városrendezésvárosrendezés
macsódzsinmacsódzsin ◆ matyómatyó
madamada ◆ mégmég 「Mada nakanaorisitenaino?」
„Még nem békültetek ki?” ◇ madaarumadaaru mégmég vanvan
「Dzsikan-va madaaru.」 „Van még idő.” ◇ ma-ma-
dasimodasimo mégmég hagyjánhagyján 「Bekkjoszurunarama-
dasimo rikonszuruto-va nanigotoda!」 „Az még
hagyján, hogy külön éltek, de a válás az nagy baj!”
◇ madasimomadasimo mégmég csak-csakcsak-csak 「Ikkaidakena-
ramadasimo maikaiokurete kuru.」 „Egyszer még
csak-csak rendben lenne, de ő mindig késik.” ◇

madadearumadadearu mégmég nincsnincs készkész 「Sigoto-va mada-
deszu.」 „Még nincs kész a munkám.” ◇ mada-mada-
dearudearu mégmég csakcsak ezutánezután leszlesz 「Sokudzsi-va
madadeszu.」 „Még csak ezután fogok enni.”

madaarumadaaru ◆ mégmég vanvan 「Dzsikan-va madaaru.」
„Van még idő.”

madadearumadadearu ◆ mégmég csakcsak ezutánezután leszlesz
「Sokudzsi-va madadeszu.」 „Még csak ezután
fogok enni.” ◆ mégmég nincsnincs készkész 「Sigoto-va ma-
dadeszu.」 „Még nincs kész a munkám.”

madagaszukarumadagaszukaru ◆ MadagaszkárMadagaszkár
madagaszukarudzsinmadagaszukarudzsin ◆ madagaszkárimadagaszkári

madagaszukarunomadagaszukaruno ◆ madagaszkárimadagaszkári
madaimadai ◆ nagynagy durbincsdurbincs ◆ vörösvörös keszegkeszeg ◇

gósúmadaigósúmadai aranydurbincsaranydurbincs
madaimadai ◆ szobabérleti díjszobabérleti díj
madakemadake ◆ közönséges bambuszközönséges bambusz
madamadamadamada ◆ mégmég messzemessze vanvan 「Gohan-va
madamadadajo.」 „Még messze van az ebéd.” ◆

mégmég mindigmindig 「Kaisa-va madamada hito-o bos-
úsiteiru.」 „A vállalatunk még mindig keres alkal-
mazottat.”

madamadadearumadamadadearu ◆ mostmost jönjön aa javajava 「Kiite!
Hanasi-va madamadadajo.」 „Hallgasd tovább,
most jön a java!”

madamumadamu ◆ madammadam ◆ úrhölgyúrhölgy ◆ úrnőúrnő ◆ üzlet-üzlet-
vezetővezető ◇ bánomadamubánomadamu kocsmárosnőkocsmárosnő
madanimadani ◆ kullancskullancs
madaramadara ◆ csendes-óceáni tőkehalcsendes-óceáni tőkehal
madaramadara ◆ foltfolt ◆ pöttypötty 「Azarasi-va madara-
mojóno kuroi hantengaarimaszu.」 „A fókán fe-
kete pöttyös folt van.”

madaramojómadaramojó ◆ foltos mintafoltos minta
madarasimimadarasimi ◆ kemencehalacskakemencehalacska
madaremadare ◆ lelógó ház-gyöklelógó ház-gyök
madarukkoimadarukkoi ◆ csigalassúcsigalassú 「Madarukkoijari
kata」 „csigalassú munka” ◆ vontatottvontatott
madarukoimadarukoi ◆ csigalassúcsigalassú
madasimomadasimo ◆ hagyjánhagyján 「Szore-va madasimo,
motto ókina mondaigaaru.」 „Az csak hagyján.
Sokkal nagyobb bajom van most.” ◆ mégmég csak-csak-
csakcsak 「Ikkaidakenaramadasimo maikaiokurete
kuru.」 „Egyszer még csak-csak rendben lenne,
de ő mindig késik.” ◆ mégmég hagyjánhagyján 「Bekkj-
oszurunaramadasimo rikonszuruto-va nanigoto-
da!」 „Az még hagyján, hogy külön éltek, de a vá-
lás az nagy baj!”

madatóimadatói ◆ sokásoká 「Harumademada tói.」 „Soká
lesz tavasz.”

mademade ◆ addigaddig 「Oboerumade tango-o kuri ka-
eszu.」 „Addig ismétlem a szót, amíg meg nem
jegyzem.” ◆ ameddigameddig 「Cukarerumade hasiricu-
zuketa.」 „Addig futott, ameddig el nem fáradt.”
◆ amígamíg 「Karega kurumade matteite kudaszai.」
„Várj, amíg meg nem érkezik!” ◆ bezárólagbezárólag
「Szandzsúnicsimade óbodekiru.」 „Harminca-
dikáig bezárólag lehet jelentkezni.” ◆ csakcsak
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「Dzsibunno jakuvari-o hatasitamadeda.」 „Én
csak azt tettem, ami a dolgom.” ◆ igig 「Meguro-
made kippu-o katta.」 „Meguróig vettem jegyet.”
◆ isis 「Otto-va rjórimade tecudattekureru.」 „A
férjem még a főzésben is segít.” ◆ legfeljebblegfeljebb
「Tamago-va icsinicsinankomade tabetejoino?」
„Legfeljebb hány tojást tanácsos enni egy nap?”
◆ mégmég 「Kaisa-va hiru gohanmade harattekure-
ru.」 „A vállalatom még az ebédemet is fizeti.” ◆

mígmíg 「Kugi-o ucsi komumade motteite!」 „Fogd
meg, míg beverem a szöget!” ◇ aszakaraban-aszakaraban-
mademade reggeltőlreggeltől estigestig 「Aszakara banmade
benkjósi cuzuketeiru.」 „Reggeltől estig tanulok.”
◇ aszakarabanmadeaszakarabanmade látástóllátástól vakulásigvakulásig
「Aszakara banmade hataraiteiru.」 „Látástól va-
kulásig dolgozik.” ◇ icumadeicumade meddigmeddig 「Icu-
made acuinokana.」 „Vajon meddig lesz ilyen me-
leg?” ◇ icumadetattemoicumadetattemo sohasemsohasem 「Kare-va
icumade tattemo keimusokara derarenai.」 „So-
hasem szabadulhat ki a börtönből.” ◇ icumade-icumade-
tattemotattemo mindigmindig 「Icumade tattemo vakaine!」
„Te mindig fiatal maradsz!” ◇ icumadeniicumadeni mikor-mikor-
rara 「Kikaku-va icumadeni kanszeisimaszuka?」
„Mikorra lesz kész a projekt?” ◇ icumademoicumademo so-so-
haha 「Kono sigoto-va icumademo ovaranai.」
„Soha sincs vége ennek a munkának.” ◇ icuma-icuma-
demodemo végtelenségigvégtelenségig 「Rjókokuno tairicu-va
icumademo cuzuita.」 „A két ország közötti vi-
szály a végtelenségig folytatódott.” ◇ icumademoicumademo
bármeddigbármeddig 「Kono csokindatoicumademo iki-
rareru.」 „Ezzel a megtakarítással bármeddig él-
hetünk.” ◇ kjómadekjómade máigmáig 「Kono tenrankai-va
kjómadedeszu.」 „Ez a kiállítás máig tart.” ◇ kjó-kjó-
madenimadeni maimai napnap végéigvégéig 「Sorui-o kjómadeni
teisucusinakerebanaranai.」 „Az iratot a mai nap
végéig le kell adnom.” ◇ koremadekoremade ennyiennyi 「Kjó-
hakoremadedeszu.」 „Ennyit mára.” ◇ korem-korem-
adeade eddigeddig 「Koremadenoikiszacu-o szecumeis-
ita.」 „Elmeséltem az eddig történteket.” ◇ kor-kor-
emadeemade ezez idáigidáig 「Koremade dzsuncsóna
kurasi-o okuttekimasita.」 „Ez idáig baj nélkül él-
tem.” ◇ sitamadedearusitamadedearu csakcsak csinálcsinál
「Jarubekikoto-o jattamadeda.」 „Csak a köteles-
ségemet teljesítettem.” ◇ sitemadesitemade annyira,annyira,
hogyhogy 「Sakkinsitemade ie-o kaitakunai.」
„Annyira nem akarok házat venni, hogy adósságba
keveredjek miatta.” ◇ szokomadeszokomade erreerre isis
「Szokomade kangaetekurete arigatógozaima-
szu.」 „Köszönöm, hogy erre is gondoltál!” ◇

szoremadeszoremade annyiannyi 「Ojani kizukaretaraszorem-

adeda.」 „Ha a szüleim észreveszik, nekem
annyi.” ◇ szoremadeszoremade lőtteklőttek 「Kono keikaku-
va szoremadeda.」 „Ennek tervnek már lőttek.”
◇ szoremadeniszoremadeni addigraaddigra 「Ofuroni haitteo-
ide.Szoremadeni ban gohan-o cukurukara.」 „Fü-
rödj meg, addigra elkészítem a vacsorát.” ◇ szor-szor-
emadenoemadeno addigiaddigi 「Szoremadeno dzsinszeikan-
va kavatta.」 „Megváltozott az addigi életszem-
lélete.” ◇ szoremadenoaidaszoremadenoaida addigaddig 「Cuma-
va gaisucusiteita.Szoremadeno aidani boku-va
szódzsiki-o kaketa.」 „A feleségem elment ott-
honról. Addig is én kiporszívóztam.” ◇ dokoma-dokoma-
demodemo akármeddigakármeddig 「Dokomademo cuki attea-
geru.」 „Akármeddig elkísérhetlek.” ◇ dokoma-dokoma-
demodemo bármeddigbármeddig 「Dokomade ittemocuite
iku.」 „Követni foglak, bármeddig is mész.” ◇

madesitemadesite mégmég 「Kono szentakuki-va kanszó-
madesitekureru.」 „Ez a mosógép még meg is szá-
rítja a ruhát.” ◇ madesitemadesite odáigodáig elmenveelmenve
「Kan-ningumadesite gókakusitakunai.」 „Nem
akarok odáig elmenni, hogy puskázzak a sikeres
vizsgához.” ◇ madesitemadesite akkorakkor isis 「Naran-
demadesitemo szukina tabe mono-o tabetai.」 „A
kedvenc ételemet akarom enni, még ha sorba is
kell érte állnom.” ◇ madenimadeni rara 「Hacsidzsima-
deni ovaru.」 „Nyolcra kész leszek.” ◇ madenimadeni
rere 「Sicsidzsimadeni okiru.」 „Hétre felkelek.” ◇

mademonaimademonai feleslegesfelesleges 「Iumademonakatta.」
„Felesleges volt mondania.” ◇ mademonaimademonai nemnem
kellkell 「Tózennokotodakara szecumeiszurumade-
monai.」 „Magától értetődik, nem is kell magya-
ráznom.”

mademomademo ◆ mégmég haha 「Kucsini-va daszanaima-
demo minaonadzsijóni kangaeteiru.」 „Mindenki
így gondolja, még ha nem is mondja.”

mademonaimademonai ◆ feleslegesfelesleges 「Iumademonakat-
ta.」 „Felesleges volt mondania.” ◆ nemnem kellkell
「Tózennokotodakara szecumeiszurumademo-
nai.」 „Magától értetődik, nem is kell magyaráz-
nom.”

madenimadeni ◆ rara 「Hacsidzsimadeni ovaru.」
„Nyolcra kész leszek.” ◆ rere 「Sicsidzsimadeni
okiru.」 „Hétre felkelek.”

madesitemadesite ◆ akkorakkor isis 「Narandemadesitemo
szukina tabe mono-o tabetai.」 „A kedvenc éte-
lemet akarom enni, még ha sorba is kell érte áll-
nom.” ◆ mégmég 「Kono szentakuki-va kanszómade-
sitekureru.」 „Ez a mosógép még meg is szárítja a
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ruhát.” ◆ odáigodáig elmenveelmenve 「Kan-ningumadesite
gókakusitakunai.」 „Nem akarok odáig elmenni,
hogy puskázzak a sikeres vizsgához.”

madomado ◆ ablakablak 「Mado-o simetekudaszai.」
„Csukja be az ablakot!” ◇ kósimadokósimado rácsosrácsos ab-ab-
laklak ◇ demadodemado kiugrókiugró ablakablak ◇ nidzsúmadonidzsúmado
dupladupla ablakablak ◇ marumadomarumado kerekkerek ablakablak ◇ me-me-
vava kokoronokokorono madomado aa szemszem aa léleklélek tükretükre ◇

janemadojanemado tetőablaktetőablak
madómadó ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik 「Dzsaszecuni ma-
dovazuni szeidó-o szuszunda.」 „Az eretnek taní-
tások nem bizonytalanítottak el, így a helyes úton
haladtam.” ◆ engedenged 「Júvakuni madou.」 „En-
ged a kísértésnek.” ◆ kételyeikételyei vannakvannak 「Si-
dzsúnisite madovazu.」 „Negyven évesen az em-
bernek már nincsenek kételyei.” ◇ omoimadouomoimadou
bizonytalanbizonytalan 「Dójatte vadai-o mocsi daszókato
omoi madotta.」 „Bizonytalan voltam, hogy ho-
gyan kellene felhozni a témát.” ◇ omoimadouomoimadou
elbizonytalanodikelbizonytalanodik ◇ nakimadounakimadou kétségbe-kétségbe-
esettenesetten sírsír ◇ nigemadounigemadou ide-odaide-oda menekülmenekül
「Sóidanga furi szoszogu naka, hito-va nige ma-
dotta.」 „A gyújtóbombák záporában az emberek
ide-oda menekültek.”

madómadó ◆ rossz útrossz út
madobemadobe ◆ ablakablak mellettmellett 「Madobeni oitaté-
buru」 „ablak mellé tett asztal”

madodaimadodai ◆ ablakpárkányablakpárkány 「Madodaide hana-
o szodateta.」 „Az ablakpárkányon virágokat tar-
tott.” ◆ párkánypárkány
madofukimadofuki ◆ ablaktisztításablaktisztítás
madogaraszumadogaraszu ◆ ablaküvegablaküveg 「Madogaraszuga
vareta.」 „Az ablaküveg betört.”

madogavamadogava ◆ ablakablak mellettmellett 「Madogavaga
szuki.」 „Szeretek az ablak mellett ülni.” ◆ ablakablak
melletti oldalmelletti oldal
madogavanimadogavani ◆ ablak mellettablak mellett
madogavanomadogavano ◆ ablak mellettiablak melletti
madogivanimadogivani ◆ ablakablak mellettmellett 「Reszutorande
madogivano szekini szuvatta.」 „Az étteremben
az ablak melletti székre ültem.”

madogivazokumadogivazoku ◆ semmire sem jó dolgozósemmire sem jó dolgozó
madogosinimadogosini ◆ ablakon átablakon át
madogucsimadogucsi ◆ ablakablak 「Szanban madogucsimade
jobareta.」 „A hármas ablakhoz hívtak.” ◆ kap-kap-
csolattartócsolattartó szerepszerep 「Kare-va kósóno mado-

gucsitonaru.」 „Kapcsolattartó szerepet tölt be a
tárgyalásokon.” ◆ pénztárpénztár ◆ ügyintézőügyintéző ablakablak
◇ okjakuszamamadogucsiokjakuszamamadogucsi ügyfélablakügyfélablak ◇

szódanmadogucsiszódanmadogucsi tanácsadótanácsadó szolgálatszolgálat ◇

midorinomadogucsimidorinomadogucsi jegypénztárjegypénztár ◇ midori-midori-
nomadogucsinomadogucsi vasúti információs pultvasúti információs pult
madogucsigakarimadogucsigakari ◆ pénztárospénztáros 「Ginkóno
madogucsigakari」 „bankpénztáros”

madoimadoi ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Vatasini-va nanno
madoimoarimaszen.」 „Egyáltalán nem vagyok
bizonytalan.” ◆ kételykétely 「Reszutoran-no nama-
eni madoi-o kakuszenakattaga, haittemitaracsan-
tositatokorodatta.」 „Nem tudtam titkolni a kéte-
lyeimet az étterem nevét látván, de belépve rendes
helynek tűnt.”

madokakemadokake ◆ függönyfüggöny
madokósimadokósi ◆ ablakrácsablakrács
madon-namadon-na ◆ MadonnaMadonna ◆ szépségszépség
「Kuraszunomadon-na」 „osztály szépsége”

madon-naemadon-nae ◆ Mária-képMária-kép
madon-nazómadon-nazó ◆ Mária-szoborMária-szobor
madonofucsimadonofucsi ◆ ablakpárkányablakpárkány
madonokaikóbumadonokaikóbu ◆ ablaknyílásablaknyílás
madonoszódzsimadonoszódzsi ◆ ablakpucolásablakpucolás
mado-o akerukotomado-o akerukoto ◆ ablaknyitásablaknyitás
mado-o simerukotomado-o simerukoto ◆ ablakcsukásablakcsukás
madorimadori ◆ beosztásbeosztás 「Kono ie-va madorigaii.」
„Ennek a lakásnak jó a beosztása.”

madoriddomadoriddo ◆ MadridMadrid
madorigarumadorigaru ◆ madrigálmadrigál
madorizumadorizu ◆ alaprajzalaprajz
madorokkoimadorokkoi ◆ csigalassúcsigalassú 「Madorokkoi ugo-
ki」 „csigalassú mozgás”

madorokkosiimadorokkosii ◆ nehéznehéz kivárnikivárni 「Ottoga rjóri-
o cukurutomadorokkosii.」 „Nehéz kivárni, ha a
férjem főz.”

madoromimadoromi ◆ szundításszundítás
madoromumadoromu ◆ elszundítelszundít 「Iszude madoronda.」
„Elszundítottam a széken.” ◆ szundikálszundikál 「Kó-
ennobencside kimocsijokumadorondeita.」 „A
parkban a padon szundikáltam.”

madoszassimadoszassi ◆ ablakkeretablakkeret
madovakumadovaku ◆ ablakkeretablakkeret
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madovaszumadovaszu ◆ elbizonytalanítelbizonytalanít 「Eigano teih-
jókani madovaszarete, csigau eiga-o mirukotoni-
sita.」 „Elbizonytalanított a film rossz kritikája,
és inkább másik filmet néztem.” ◆ félrevezetfélrevezet
「Fúszecuni madovaszareta.」 „Félrevezetett a
sok pletyka.” ◆ összezavarösszezavar 「Ókuno macsigat-
ta dzsóhóni madovaszareta.」 „Összezavart a sok
téves információ.”

mádzsanmádzsan ◆ kínai dominójátékkínai dominójáték ◆ madzsongmadzsong
mádzsan-o szurumádzsan-o szuru ◆ madzsongozikmadzsongozik
mádzsantakumádzsantaku ◆ madzsongasztalmadzsongasztal
madzsárumadzsáru ◆ magyarmagyar
madzsárudzsinmadzsárudzsin ◆ magyar embermagyar ember
madzsarugakumadzsarugaku ◆ hungarológiahungarológia
madzsárugomadzsárugo ◆ magyar nyelvmagyar nyelv
madzsentamadzsenta ◆ bíborvörösbíborvörös
madzsimadzsi ◆ komolykomoly 「Madzsi?」 „Ez komoly?”
◇ madzsidemadzside komolyankomolyan 「Madzside kovaikara-
jamete!」 „Komolyan mondom, félek. Hagyd ab-
ba!”

madzsidemadzside ◆ komolyankomolyan 「Madzside kovaikara-
jamete!」 „Komolyan mondom, félek. Hagyd ab-
ba!” ◇ madzsimadzsi komolykomoly 「Madzsi?」 „Ez ko-
moly?”

madzsierumadzsieru ◆ belekeverbelekever 「Kono handanni
sidzsó-o madzsienaide kudaszai.」 „Kérem, ne
keverje bele a személyes érzelmeit a döntésbe!”
◆ bevonbevon 「Szenmonka-o madzsietedéta-o bun-
szekisita.」 „Szakértők bevonásával elemezték az
adatokat.” ◆ keresztezkeresztez 「Iroazajakana kigiga
eda-o madzsieta.」 „A színes levelekkel tarkított
ágak keresztezték egymást.” ◆ váltvált 「Karera-
va kotoba-o madzsieta.」 „Szót váltottak egymás-
sal.” ◆ vegyítvegyít 「Dzsódan-o madzsiete hanasi-
ta.」 „Viccekkel vegyítette a beszédét.” ◇

iszszen-oiszszen-o madzsierumadzsieru összecsapösszecsap 「Iszszen-
madzsieru kakugo-va aruka?」 „Felkészültél az
összecsapásra?” ◇ hiza-ohiza-o madzsietekatariaumadzsietekatariau
bizalmasanbizalmasan elbeszélgetelbeszélget ◇ hiza-ohiza-o madzsi-madzsi-
erueru beszédbebeszédbe elegyedikelegyedik 「Szeidzsika-va
macsi-o mavari dzsúminto hiza-o madzsieta.」 „A
politikus az utcákat járva beszédbe elegyedett a
lakosokkal.” ◇ hóka-ohóka-o madzsierumadzsieru löviklövik egy-egy-
mástmást 「Hóka-o madzsieta.」 „Lőtték egymást.”
◇ jaiba-ojaiba-o madzsierumadzsieru összemériösszeméri aa kardjátkardját
「Kareto jaiba-o madzsieta.」 „Összemértem vele
a kardom.” ◇ jodzsin-ojodzsin-o madzsiezunimadzsiezuni négy-négy-

szemköztszemközt 「Futari-va jodzsin-o madzsiezuni
hanasi atta.」 „Négyszemközt beszélgettek.”

madzsikaimadzsikai ◆ egészenegészen közelközel 「Madzsikai to-
korode ari-o kenkjúsita.」 „Egészen közelről ta-
nulmányozta a hangyát.” ◆ mindjártmindjárt ittitt vanvan
「Kuriszumaszu-va madzsikai.」 „Mindjárt itt a
karácsony.”

madzsikanamadzsikana ◆ közelegközeleg 「Kanszeimadzsikano
szakuhin-o miszetemoratta.」 „Megnéztem az al-
kotást, aminek közeleg a befejezése.” ◆ közelgőközelgő
「Madzsikaniszemattekita kaigini szonaeta.」
„Készültem a közelgő konferenciára.”

madzsikanihikaerumadzsikanihikaeru ◆ közelegközeleg 「Sikenga ma-
dzsikani hikaeteiru.」 „Közeleg a vizsga napja.” ◆

nincsnincs mármár messzemessze 「Kekkonsiki-o madzsikani
hikaetevakuvakusita.」 „Örültem, hogy nincs már
messze az esküvő.”

madzsikaninarumadzsikaninaru ◆ közelegközeleg 「Súkakuszaiga
madzsikaninatta.」 „Közeleg a szüreti fesztivál.”

madzsikimadzsiki ◆ nemnem illőillő 「Kore-va gakkóno szen-
szeiniarumadzsiki kóideszu.」 „Ez iskolai tanár-
hoz nem illő viselkedés.” ◇ arumadzsikiarumadzsiki mél-mél-
tatlantatlan 「Kore-va szenszeiniarumadzsiki kóide-
szu.」 „Ez tanárhoz méltatlan viselkedés.” ◇

juruszumadzsikijuruszumadzsiki megbocsáthatatlanmegbocsáthatatlan
「Juruszumadzsiki hanzai」 „megbocsáthatatlan
bűn”

madzsikirimadzsikiri ◆ partíciópartíció ◆ rekeszrekesz ◆ térelvá-térelvá-
lasztólasztó 「Madzsikiri kagu」 „térelválasztó bútor”
◆ válaszfalválaszfal
madzsikiridesikiraretaszupészumadzsikiridesikiraretaszupészu ◆ rekeszrekesz
madzsikirikabemadzsikirikabe ◆ válaszfalválaszfal
madzsikkumadzsikku ◆ alkoholosalkoholos filcfilc
「Madzsikkudekuredzsitto-kádoniszainsita.」
„Alkoholos filccel írtam alá a hitelkártyámat.” ◆

bűvésztrükkbűvésztrükk ◆ varázslatvarázslat
madzsikku-aimadzsikku-ai ◆ varázsszemvarázsszem
madzsikku-handomadzsikku-hando ◆ robotkarrobotkar
madzsikku-penmadzsikku-pen ◆ alkoholos filcalkoholos filc
madzsikku-tépumadzsikku-tépu ◆ tépőzártépőzár
madzsimadzsitomirumadzsimadzsitomiru ◆ bámulbámul 「Dzsoszeino
karada-o madzsimadzsito miteita.」 „A nő testét
bámulta.” ◆ mereven nézmereven néz
madzsimemadzsime ◆ komolyságkomolyság ◆ lelkiismeretes-lelkiismeretes-
ségség

22262226 madovaszu madovaszu – madzsime madzsime AdysAdys



madzsimekuszarumadzsimekuszaru ◆ túlságosantúlságosan komolykomoly
「Kare-va madzsimekuszattecumaranai.」
„Unalmas az a túlságosan komoly pasi.”

madzsimenamadzsimena ◆ komolykomoly 「Madzsimena hito.」
„Komoly ember.” ◆ lelkiismereteslelkiismeretes 「Kare-va
madzsimena sigotoburideszu.」 „Lelkiismerete-
sen dolgozik.” ◇ kuszomadzsimenakuszomadzsimena holtholt ko-ko-
molymoly 「Kuszomadzsimena kaode hanasi-o ki-
ita.」 „Holt komoly arccal hallgattam a történe-
tet.”

madzsimenimadzsimeni ◆ komolyankomolyan 「Inakani
szumumeritto-o madzsimeni kangaetemita.」
„Komolyan átgondolta a vidéki élet előnyeit.” ◆

lelkiismeretesenlelkiismeretesen 「Kare-va madzsimeni ha-
taraiteiru.」 „Lelkiismeretesen dolgozik.”

madzsimeninarumadzsimeninaru ◆ elkomolyodikelkomolyodik 「Kare-va
kjúni madzsimeninatte hanasi-o cuzuketa.」
„Hirtelen elkomolyodva folytatta a a beszédét.” ◆

megkomolyodikmegkomolyodik 「Otonaninatte madzsimeni-
natta.」 „Amikor felnőtt, megkomolyodott.”

madzsimenitorumadzsimenitoru ◆ komolyankomolyan veszvesz
「Dzsódan-o madzsimeni totta.」 „Komolyan
vette a viccet.”

madzsimeszamadzsimesza ◆ komolyságkomolyság
madzsinmadzsin ◆ dzsinndzsinn
mádzsinmádzsin ◆ árrésárrés ◆ letétösszegletétösszeg ◆ margómargó ◆

marzsmarzs ◇ noizumádzsinnoizumádzsin zajtűrészajtűrés
madzsinaimadzsinai ◆ mágiamágia 「Szore-va nanikanoma-
dzsinaini csigainai.」 „Ez valami mágia!” ◆ va-va-
rázsigerázsige 「Madzsinai-o tonaeta.」 „Varázsigét
mormolt.” ◆ varázslásvarázslás ◆ varázslatvarázslat
「Rjóomoinoomadzsimanai-o kaketemoratta.」
„Viszonzott szerelem varázslatát olvasták rám.”

madzsinaisimadzsinaisi ◆ táltostáltos
madzsipanmadzsipan ◆ marcipánmarcipán 「Kékini-va
madzsipan-no ningjógacuiteita.」 „A tortán egy
marcipánfigura volt.”

madzsirimadzsiri ◆ elegyelegy ◆ keverékkeverék 「Eigomadzsiri-
no nihongo」 „angollal kevert japán nyelv”

madzsirimadzsiri ◆ keveredéskeveredés ◇ zakonototoma-zakonototoma-
dzsiridzsiri senki a nagy emberek közöttsenki a nagy emberek között
madzsiriattamadzsiriatta ◆ vegyesvegyes
madzsiriaumadzsiriau ◆ keveredikkeveredik 「Futacuno súkjó-va
madzsiri atteita.」 „Két vallás keveredett.”

madzsiribunmadzsiribun ◆ vegyesvegyes írásírás ◇ kanamadzsi-kanamadzsi-
ribunribun kandzsi-kanakandzsi-kana vegyesírásvegyesírás ◇ kandzsik-kandzsik-
anamadzsiribunanamadzsiribun kandzsi-kana vegyesíráskandzsi-kana vegyesírás
madzsirikemadzsirike ◆ szennyeződésszennyeződés
madzsirikenonaimadzsirikenonai ◆ tisztatiszta 「Madzsiri kenonai
kessó」 „tiszta kristály”

madzsirimonomadzsirimono ◆ keverékkeverék ◆ szennyeződésszennyeződés
madzsirinimadzsirini ◆ féligfélig ◇ dzsódanmadzsirinidzsódanmadzsirini tré-tré-
fálkozvafálkozva 「Okumancsódzsaninaritaikato dzsó-
danmadzsirini kiita.」 „– Milliárdos akarsz lenni?
– kérdezte tréfálkozva.” ◇ dzsódanmadzsirinidzsódanmadzsirini
tréfálkozvatréfálkozva 「Okumancsódzsaninaritaikato
dzsódanmadzsirini kiita.」 „– Milliárdos akarsz
lenni? – kérdezte tréfálkozva.” ◇ hanautama-hanautama-
dzsirinidzsirini dúdolvadúdolva 「Hanautamadzsirini
nivasigoto-o sita.」 „Dúdolva kertészkedtem.” ◇

hanautamadzsirinihanautamadzsirini dúdolvadúdolva 「Hanautama-
dzsirini nivasigoto-o sita.」 „Dúdolva kertészked-
tem.”

madzsirinomadzsirino ◆ vegyültvegyült ◇ siragamadzsirinosiragamadzsirino
őszősz hajszálakkalhajszálakkal tarkítotttarkított 「Siragamadzsi-
rino atama」 „ősz hajszálakkal tarkított haj” ◇ si-si-
ragamadzsirinoragamadzsirino őszbeőszbe hajlóhajló 「Siragamadzsi-
rino kami.」 „Őszbe hajló haj.” ◇ jukimadzsiri-jukimadzsiri-
noamenoame havas esőhavas eső
madzsirumadzsiru ◆ keveredikkeveredik 「Gohanni koisiga ma-
dzsitta.」 „Kődarab keveredett a rizsbe.” ◆ közéközé
vegyülvegyül 「Futarino otoko-va misiranu hitotacsini
madzsitta.」 „A két férfi az idegenek közé ve-
gyült.” ◆ összekeveredikösszekeveredik 「Futacuno iro-va
mazatta.」 „A két szín összekeveredett.” ◆ ve-ve-
gyülgyül 「Binni csiga madzsitteita.」 „A székletébe
vér vegyült.”

madzsisanmadzsisan ◆ bűvészbűvész ◆ mágusmágus
madzsivarimadzsivari ◆ barátságbarátság ◆ kapcsolatkapcsolat 「Ka-
retono madzsivari-o tatta.」 „Megszakítottam ve-
le a kapcsolatot.” ◆ közösülésközösülés ◇ kinran-kinran-
nomadzsivarinomadzsivari közeliközeli barátbarát ◇ szuigjonoma-szuigjonoma-
dzsivaridzsivari közeliközeli barátságbarátság ◇ dandzsonoma-dandzsonoma-
dzsivaridzsivari férfi-nőférfi-nő kapcsolatkapcsolat ◇ funkeinoma-funkeinoma-
dzsivaridzsivari örökörök barátságbarátság 「Funkeino
madzsivari-o muszubu.」 „Örök barátságot köt.”

madzsivarumadzsivaru ◆ érintkezikérintkezik 「Sigotokankeide
ókuno hitoto madzsivatteiru.」 „A munkámból
kifolyólag, sok emberrel érintkezek.” ◆ kapcso-kapcso-
latbanlatban vanvan 「Kareto sitasiku madzsivatteiru.」
„Közeli kapcsolatban vagyok vele.” ◆ keresztezkeresztez
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「Tecudóto dóroga madzsivatteita.」 „Az utat ke-
resztezték a sínek.” ◆ közösülközösül 「Boku-va kano-
dzsotoszono tokihadzsimete madzsivatta.」 „Ak-
kor közösültem azzal a nővel először.” ◆ metszimetszi
egymástegymást 「Kono futacuno csokuszenga madzs-
ivaru.」 „Ez a két egyenes metszi egymást.” ◇

sunimadzsivarebaakakunarusunimadzsivarebaakakunaru akiaki malombanmalomban
jár, lisztes leszjár, lisztes lesz
madzsomadzso ◆ boszorkaboszorka ◆ boszorkányboszorkány
「Madzso-va hókininotte tobi mavatteita.」 „A
boszorkány seprűn lovagolva repkedett.” ◆ vas-vas-
orrú bábaorrú bába
madzsogarimadzsogari ◆ boszorkányüldözésboszorkányüldözés
madzsoszaibanmadzsoszaiban ◆ boszorkányperboszorkányper
madzsucumadzsucu ◆ boszorkányságboszorkányság ◆ mágiamágia 「Dzsi-
pusíno on-na-va madzsucude bokuno unmei-o
kaeta.」 „A cigány asszony mágiával megváltoz-
tatta a sorsomat.” ◆ varázslásvarázslás ◆ varázslatvarázslat
「Madzsucudemo cukatte bjóki-o naositai.」 „Va-
lami varázslattal szeretném eltüntetni a betegsé-
get.”

madzsucudanmadzsucudan ◆ bűvésztársulatbűvésztársulat
madzsucusimadzsucusi ◆ mágusmágus ◆ varázslóvarázsló
maemae ◆ adagadag 「Kono rjóri-va icsininmaedeszu.」
„Ez az étel egy adag.” ◆ elejeeleje 「Kore-va sacuno
maedeszu.」 „Ez az inge eleje.” ◆ elölelöl 「Maekara
szanbanmeno reh-」 „elölről a harmadik sor” ◆

előttelőtt 「Hitono maede hanaszenai.」 „Nem tu-
dok emberek előtt beszélni.” ◆ ezelőttezelőtt
「Konopan-o mikkamaeni katta.」 „Ezt a kenye-
ret három nappal ezelőtt vettem.” ◆ múlvamúlva 「Ku-
dzsidzsuppun mae」 „10 perc múlva 9 óra” ◆

nagyságanagysága ◆ priuszpriusz 「Kono han-nin-va maega-
aru.」 „Ennek a tettesnek van priusza.” ◇ icsi-icsi-
ninmaeninmae egyegy személyreszemélyre 「Icsininmaeno rjóri-
o cukutta.」 „Egy személyre főztem.” ◇ icsiban-icsiban-
maemae legelöllegelöl 「Baszude icsibanmaeni szuvatta.」
„Legelőre ültem a buszon.” ◇ icsibanmaenoicsibanmaeno
legelsőlegelső 「Densano icsibanmaeno sarjóni not-
ta.」 „A vonat legelső kocsijába szálltam.” ◇ kek-kek-
konkon mae-vamae-va házasságházasság előttelőtt 「Kekkonmaeha
jaszeteita.」 „A házasság előtt karcsú volt.” ◇

zuttomaekarazuttomaekara régtőlrégtől fogvafogva 「Zutto maeka-
rakono kotobaga dekiru.」 „Régtől fogva beszé-
lem ezt a nyelvet.” ◇ zuttomaekarazuttomaekara régótarégóta
「Kare-o zutto maekara sitteiru.」 „Régóta isme-
rem azt az embert.” ◇ noirumaedenoirumaede jelenlété-jelenlété-
benben 「Otto-va kodomonoiru maede abare da-

szu.」 „A férjem a gyermekünk jelenlétében ran-
dalírozik.” ◇ maeasimaeasi mellsőmellső lábláb 「Inuno ma-
easito usiro asi」 „kutya mellső és hátsó lába” ◇

maekaramaekara előttelőtt 「Sikenissúkanmaekara móben-
kjósita.」 „A vizsga előtt egy héttel kezdtem el ta-
nulni, mint az őrült.” ◇ maekarataorerumaekarataoreru elő-elő-
reesikreesik 「Cumazuite maekara taoreta.」 „Meg-
botlottam, és előreestem.” ◇ maenimaeni eléelé 「Vata-
sino maeni szeno takai hitoga szuvatta.」 „Elém
ült egy magas ember.” ◇ maenimaeni előzőlegelőzőleg 「Ma-
eni nobetajóni zóeki-o mezasiteimaszu.」 „Mint
előzőleg említettem, növelni szeretnénk a profi-
tot.” ◇ maenikurumaenikuru előrejönelőrejön 「Dondon maeni
kite kudaszai.」 „Jöjjenek csak előre!” ◇ maeni-maeni-
deruderu előremegyelőremegy 「Ippomaeni deta.」 „Egy lé-
pést előrementem.” ◇ maenomaeno ezelőttiezelőtti 「Gon-
enmaeno hanasi」 „öt évvel ezelőtti történet” ◇

maenomaeno elülsőelülső 「Maeno sarin」 „elülső kerék” ◇

maenomaeno előttelőtt 「Kekkonmaeno muszume」 „há-
zasság előtt álló lány” ◇ maenomaeno előzőelőző 「Imano
susó-va maeno szeiken-o hinansiteiru.」 „A mos-
tani miniszterelnök az előző kormányt hibáztatja.”
◇ maebaraimaebarai előrefizetéselőrefizetés 「Densano uncsin-
va maebaraideszu.」 „A vonat viteldíjáért előre
kell fizetni.” ◇ maebaraisitemoraumaebaraisitemorau előreelőre meg-meg-
kapkap 「Kjúrjó-o maebaraisitemoratta.」 „Előre
megkaptam a fizetést.” ◇ mae-omae-o elölelöl 「Patoká-
va mae-o hasitteita.」 „Elöl ment a rendőrautó.”
◇ mae-omae-o kakuszukakuszu eltakarjaeltakarja magátmagát 「Mae-
o kakusite kudaszai.」 „Takard el magad valami-
vel!”

maeasimaeasi ◆ elsőelső lábláb ◆ mellsőmellső lábláb 「Inuno mae-
asito usiro asi」 „kutya mellső és hátsó lába”

maebamaeba ◆ elülső fogelülső fog ◆ metszőfogmetszőfog
maebaramaebara ◆ szegy elejeszegy eleje
maebaraimaebarai ◆ előrefizetéselőrefizetés 「Densano uncsin-
va maebaraideszu.」 „A vonat viteldíjáért előre
kell fizetni.”

maebaraisitemoraumaebaraisitemorau ◆ előreelőre megkapmegkap
「Kjúrjó-o maebaraisitemoratta.」 „Előre meg-
kaptam a fizetést.”

maebasisimaebasisi ◆ MaebasiMaebasi
maeburemaebure ◆ előfutárelőfutár 「Szensúno csiiszai
dzsisin-va honsinno maeburedatta.」 „A múlt he-
ti kis földrengés az igazi előfutára volt.” ◆ előjelelőjel
「Hanadzsi-va kareno bjókino maeburedesita.」
„Az orrvérzés a betegsége előjele volt.” ◆ előszélelőszél
「Szonodemo-va kakumeino maeburedatta.」 „A
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tüntetés a forradalom előszele volt.” ◆ előzményelőzmény
「Nanno maeburemonaku otoko-o nagutta.」
„Minden előzmény nélkül megütötte a férfit.” ◆

vészjelvészjel
maedaosimaedaosi ◆ előre hozatalelőre hozatal
maedzsitaboinmaedzsitaboin ◆ elölelöl képzettképzett magánhang-magánhang-
zózó
mae-emae-e ◆ előreelőre ◇ nanamenaname mae-emae-e rézsútosanrézsútosan
előreelőre 「Naname mae-e szuszumu.」 „Rézsúto-
san előre megy.”

maegakimaegaki ◆ előszóelőszó 「Sószecuno maegaki」 „re-
gény előszava” ◆ kezdéskezdés ◆ prológusprológus
maegamimaegami ◆ frufrufrufru ◆ homlokfürthomlokfürt
maegarimaegari ◆ bérelőlegbérelőleg ◆ előlegelőleg
maegariszurumaegariszuru ◆ előlegetelőleget veszvesz felfel 「Sain-va
kjúrjóno icsibu-o maegarisita.」 „A dolgozó elő-
leget vett fel a fizetéséből.” ◆ előreelőre felveszfelvesz
「Sain-va kjúrjóno zengaku-o maegarisita.」 „Az
alkalmazott előre felvette a fizetését.”

maegasimaegasi ◆ előlegfizetéselőlegfizetés
maegasikinmaegasikin ◆ előlegelőleg
maegasiramaegasira ◆ maegasiramaegasira
maegasiszurumaegasiszuru ◆ előlegetelőleget adad 「Kaisa-va kjúr-
jóno icsibu-o maegasisita.」 „A vállalat előleget
adott a fizetésből.” ◆ megelőlegezmegelőlegez 「Kaisa-va
kjúrjóno zengaku-o maegasisita.」 „A vállalat
megelőlegezte a fizetést.”

maegeikimaegeiki ◆ kilátáskilátás 「Maegeikiga joi.」 „A kilá-
tások biztatóak.” ◆ várakozásvárakozás 「Kono butai-va
maegeikiga joi.」 „Erre a színdarabra várakozás-
sal tekintenek az emberek.”

maeinukondzsómaeinukondzsó ◆ defetizmusdefetizmus ◆ kishitűségkishitűség
maeivaimaeivai ◆ előre megünnepléselőre megünneplés
maeivaiszurumaeivaiszuru ◆ előreelőre megünnepelmegünnepel
「Tandzsóbi-o maeivaiszuruno-va engiga varui.」
„Baljós érzés előre megünnepelni a születésna-
pot.”

maekagaminiszurumaekagaminiszuru ◆ előredöntelőredönt 「Karada-o
maekagaminisita.」 „Előredöntöttem a testemet.”

maekakemaekake ◆ köténykötény 「Maekake-o kaketa.」
„Kötényt vettem fel.”

maekaramaekara ◆ előttelőtt 「Sikenissúkanmaekara mó-
benkjósita.」 „A vizsga előtt egy héttel kezdtem
el tanulni, mint az őrült.” ◆ régebbrőlrégebbről 「Kare-

o maekara sitteiru.」 „Régebbről ismerem azt az
embert.”

maekarataorerumaekarataoreru ◆ előreesikelőreesik 「Cumazuite
maekara taoreta.」 „Megbotlottam, és előrees-
tem.”

maekinmaekin ◆ előlegelőleg ◆ előrefizetéselőrefizetés ◆ határidőshatáridős
termék szállításatermék szállítása
maekindeharaumaekindeharau ◆ előreelőre kifizetkifizet 「Rei-o maek-
inde haratta.」 „A tiszteletdíjat előre kifizettem.”

maekódzsómaekódzsó ◆ bevezetőbevezető 「Maekódzsó-o nobe-
ru.」 „Bevezetőt mond.” ◆ prológusprológus
maemaemaemae ◆ régebbenrégebben
maemaekaramaemaekara ◆ régótarégóta 「Maemaekaraokasiito
omotta.」 „Régóta furcsa volt nekem.”

maemottemaemotte ◆ előreelőre 「Maemotterú-o cukutta.」
„Előre elkészítettem a rántást.” ◆ előzetesenelőzetesen
「Reszutoran-o maemotte jojakusita.」 „Előzete-
sen foglaltam helyet az étteremben.”

maemukinamaemukina ◆ előretekintőelőretekintő 「Maemukina si-
dó」 „előretekintő útmutatás” ◆ konstruktívkonstruktív
「Maemukina taido」 „konstruktív hozzáállás” ◆

pozitívpozitív 「Karenoicumo maemukina sikóni
kansinsimaszu.」 „Nagyra becsülöm az állandó
pozitív gondolkodását.” ◆ proaktívproaktív
maemukinimaemukini ◆ komolyankomolyan 「Kono ieno kónjú-o
maemukini kentósiteiru.」 „Komolyan fontolga-
tom ennek a lakásnak a megvásárlását.”

maemukinitaorerumaemukinitaoreru ◆ előrebukikelőrebukik 「Asiga hik-
kakatte maemukini taoreta.」 „Beakadt a lábam,
és előrebuktam.”

maemukinokotomaemukinokoto ◆ pozitívumpozitívum 「Rakkantekina
hito-va icumo maemukinokoto-o kangaeru.」 „Az
optimista ember kiemeli a pozitívumokat.”

maenimaeni ◆ eléelé 「Vatasino maeni szeno takai hitoga
szuvatta.」 „Elém ült egy magas ember.” ◆ elölelöl
「Baszude maeni szuvatteiru.」 „Elöl ül a bu-
szon.” ◆ előttelőtt 「Júsokuno maeni te-o aratta.」
„Vacsora előtt kezet mostam.” ◆ előzőlegelőzőleg 「Ma-
eni nobetajóni zóeki-o mezasiteimaszu.」 „Mint
előzőleg említettem, növelni szeretnénk a profi-
tot.” ◆ mielőttmielőtt 「Eigaga hadzsimaru maenisavá-
o abita.」 „Letusoltam, mielőtt elkezdődött volna
a film.” ◇ szonomaeniszonomaeni azelőttazelőtt 「Kono
kudamono-va dzsukuszu maeni súkakuszaretesi-
maimaszu.」 „Ezt a gyümölcsöt még azelőtt lesze-
dik, hogy megérhetne.” ◇ nanamemaeninanamemaeni rézsú-rézsú-
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tosantosan elölelöl 「Tomodacsi-va naname maeni szu-
vatteiru.」 „A barátom rézsútosan elöl ül.”

maeniderumaenideru ◆ előremegyelőremegy 「Ippomaeni deta.」
„Egy lépést előrementem.”

maenikurumaenikuru ◆ előrejönelőrejön 「Dondon maeni kite
kudaszai.」 „Jöjjenek csak előre!”

maenimodoszumaenimodoszu ◆ előreigazítelőreigazít 「Zuretaberuto-
o maeni modosita.」 „Az oldalra csúszott övet elő-
re igazította.”

maeniszuszumumaeniszuszumu ◆ előlépelőlép 「Gunsúno hitori-va
maeni szuszunda.」 „Egy ember előlépett a tö-
megből.” ◆ előrelépelőrelép 「Ippomaeni szuszunda.」
„Egy lépést előreléptem.”

maenitaorerumaenitaoreru ◆ elhasalelhasal 「Cumazuite maeni
taoreta.」 „Megbotlottam, és elhasaltam.”

maenomaeno ◆ előbbielőbbi 「Szuicscsi-o maeno dzsótaini
modosita.」 „Visszahelyezte a kapcsolót az előbbi
állapotába.” ◆ előttelőtt 「Kekkonmaeno muszu-
me」 „házasság előtt álló lány” ◆ előzőelőző 「Imano
susó-va maeno szeiken-o hinansiteiru.」 „A mos-
tani miniszterelnök az előző kormányt hibáztatja.”
◆ elülsőelülső 「Maeno sarin」 „elülső kerék” ◆ ez-ez-
előttielőtti 「Gonenmaeno hanasi」 „öt évvel ezelőtti
történet” ◆ megelőzőmegelőző ◆ mellsőmellső 「Inu-va
maeasi-o téburuni noszeta.」 „A kutya feltette a
mellső lábait az asztalra.”

maenocumamaenocuma ◆ előző feleségelőző feleség
maenogárufurendomaenogárufurendo ◆ exbarátnőexbarátnő 「Micside
maenogárufurendoto gúzen-atta.」 „Véletlenül
összefutott az exbarátnőjével.”

maenokanodzsomaenokanodzso ◆ exbarátnőexbarátnő
maenokaresimaenokaresi ◆ exbarátexbarát
maenomerininarumaenomerininaru ◆ előrebukikelőrebukik 「Kurumaga
kjúteisasite maenomerinatta.」 „A hirtelen féke-
zésre előrebuktam az autóban.”

maenoottomaenootto ◆ exférjexférj
mae-omae-o ◆ elölelöl 「Patoká-va mae-o hasitteita.」
„Elöl ment a rendőrautó.”

mae-omae-o kakuszukakuszu ◆ eltakarjaeltakarja magátmagát 「Mae-
o kakusite kudaszai.」 „Takard el magad valami-
vel!”

maeokimaeoki ◆ bevezetőbevezető 「Maeokiniikucuka itte-
okitaikotogaarimaszu.」 „Bevezetőként szeretnék
szólni néhány szót!”

maeokiszurumaeokiszuru ◆ előreelőre említemlít 「Dzsibunmojoku
vakaranaito maeokisite szecumei-o hadzsimeta.」
„Magyarázata előtt megemlítette, hogy ezt ő sem
érti teljesen.”

mae-omae-o szugiruszugiru ◆ elmegyelmegy előtteelőtte 「Tatemono-
no mae-o szugita.」 „Elmentem az épület előtt.”

maeszadzsikimaeszadzsiki ◆ proszcéniumpáholyproszcéniumpáholy
maeszendenmaeszenden ◆ beharangozásbeharangozás
maeszenden-omaeszenden-o szuruszuru ◆ beharangozbeharangoz 「Ban-
gumino maeszendenga ókikunaszareta.」 „Nagy
csinnadrattával beharangoztak egy új műsort.”

maeurimaeuri ◆ elővételben árusításelővételben árusítás
maeurimaeuri ◆ elővételelővétel 「Kippu-o maeuriride kat-
ta.」 „Elővétellel vettem jegyet.”

maeurikenmaeuriken ◆ elővételbenelővételben megvásárolhatómegvásárolható
jegyjegy ◆ jegy elővételbenjegy elővételben
maeurikenmaeuriken ◆ előfoglaláselőfoglalás ◆ előreelőre vettvett jegyjegy
「Eigano maeuriken-va tódzsicukenjorimo
otokudeszu.」 „A moziban az előre vett jeggyel
jobban jár az ember, mint az aznap vettel.” ◆ elő-elő-
vételben vett jegyvételben vett jegy
maeuriszurumaeuriszuru ◆ elővételbenelővételben árulárul
「Sokudzsiken-o maeurisiteiru.」 „Elővételben
árulják az ebédjegyeket.”

maeusironimaeusironi ◆ fordítvafordítva 「Jakjúbó-o maeusiro-
ni kabutta.」 „Fordítva vettem fel a baseballsap-
kát.”

maevatasimaevatasi ◆ előre átadáselőre átadás
maevatasikinmaevatasikin ◆ előlegelőleg
maevatasiszurumaevatasiszuru ◆ előreelőre odaadodaad 「Dzsúgjó-
inni rjohi-o maevatasisita.」 „Előre odaadtam a
dolgozóknak az utazási költséget.”

maezukemaezuke ◆ címnegyedcímnegyed
mafiamafia ◆ maffiamaffia
mafianoicsiinmafianoicsiin ◆ maffiózómaffiózó
mafinmafin ◆ muffinmuffin
mafujumafuju ◆ tél közepetél közepe
mafujubimafujubi ◆ fagyos téli napfagyos téli nap
mafurámafurá ◆ kipufogódobkipufogódob ◆ sálsál 「Kubinimafurá-
o maita.」 „Sálat raktam a nyakamba.”

magadzsinmagadzsin ◆ filmkazettafilmkazetta ◆ magazinmagazin ◇

onrain-magadzsinonrain-magadzsin internetesinternetes magazinmagazin ◇

méru-magadzsinméru-magadzsin elektronikus magazinelektronikus magazin
magaimagai ◆ csikóscsikós
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magaibucumagaibucu ◆ sziklába vájt Buddhasziklába vájt Buddha
magaimonomagaimono ◆ hamisítványhamisítvány 「Magai monon-
oburando dokei」 „márkás óra hamisítványa” ◆

utánzatutánzat 「Magai monono hószeki」 „drágakő-
utánzat”

magainomagaino ◆ hasonlatoshasonlatos 「Jakuzamagaino odo-
si」 „jakuza módszeréhez hasonlatos ráijesztés” ◆

kvázikvázi ◆ szerűszerű 「Szagimagaino tegucside okane-
o damasi totta.」 „Csalásszerű módszerrel csalt ki
pénzt.”

magamagasiimagamagasii ◆ baljósbaljós 「Magamagasii kehai」
„baljós érzet” ◆ ominózusominózus 「Sino gamino ma-
gamagasii szugata」 „halál istenének ominózus
alakja”

magamomagamo ◆ tőkés récetőkés réce ◆ vadkacsavadkacsa
magamotanaimagamotanai ◆ kínoskínos csendcsend vanvan 「Vadaiga
cukite maga motanakunatta.」 „Kifogytunk a té-
mából, és kínos csend következett.”

maganmagan ◆ nagy liliknagy lilik
maganamagana ◆ fonetikusfonetikus betűkéntbetűként használthasznált
kandzsikandzsi
maganukerumaganukeru ◆ hiányoshiányos 「Maga nuketa hana-
si」 „hiányos történet” ◆ ostobaostoba 「Maga nuketa
kao」 „ostoba arc” ◆ ritmustalanritmustalan 「Maga nu-
keta ongaku」 „ritmustalan zene”

magaomagao ◆ komoly arckomoly arc
magaodemagaode ◆ komolykomoly arccalarccal 「Magaode kotae-
ta.」 „Komoly arccal válaszolt.”

mágarettomágaretto ◆ margarétamargaréta
magarimagari ◆ hajláshajlás ◆ hajlításhajlítás
magarijaszuimagarijaszui ◆ hajlékonyhajlékony 「Kono
kinzokuban-va magarijaszui.」 „Ez a fémlemez
hajlékony.”

magarikadomagarikado ◆ fordulópontfordulópont 「Dzsinszeino
magari kado」 „élet fordulópontja” ◆ kanyarkanyar ◆

saroksarok 「Magari kado-o magatta.」 „Befordultam
a sarkon.” ◇ ohadanomagarikadoohadanomagarikado bőrbőr állagá-állagá-
naknak fordulópontjafordulópontja 「Nidzsúgoszai-va ohadano
magari kadoda.」 „25 éves kor a bőr állagának
fordulópontja.”

magarikado-omagarikado-o umakutórinukeruumakutórinukeru ◆ beveszibeveszi aa
kanyartkanyart
magarikirenaimagarikirenai ◆ kisodródikkisodródik 「Kuruma-va
kábu-o magari kirenakatta.」 „A kocsi kisodró-
dott a kanyarban.”

magarikirumagarikiru ◆ beveszbevesz 「Baiku-va
hajaszugitekábu-o magari kirenakatta.」 „A mo-
toros túl gyorsan ment, és nem vette be a kanyart.”

magarikunerumagarikuneru ◆ kanyarogkanyarog 「Kavaga magari-
kunetteiru.」 „A folyó kanyarog.”

magarikunettamagarikunetta ◆ kanyargóskanyargós 「Magarikunet-
ta micsi」 „kanyargós út”

magarimemagarime ◆ fordulópontfordulópont ◆ kanyarkanyar 「Kavano
magari me」 „folyókanyar”

mágarinmágarin ◆ margarinmargarin
magarinarinimomagarinarinimo ◆ ígyígy vagyvagy úgyúgy 「Magarin-
arinimo gakkó-o deta.」 „Így vagy úgy elvégeztem
az iskolát.” ◆ mégiscsakmégiscsak 「Imahamagarinarini-
mohoteruno keieisadearu.」 „Most mégiscsak ho-
telt vezetek.”

magariszokonerumagariszokoneru ◆ elvétielvéti aa kanyartkanyart
「Micsi-va kjúni ovatteitanode untensu-va kado-
o magari szokoneta.」 „Az út hirtelen véget ért,
ezért a vezető elvétette a kanyart.”

magarumagaru ◆ befordulbefordul 「Vakimicsini magatta.」
„Befordultam a mellékutcába.” ◆ bekanyarodikbekanyarodik
「Kurumade vakimicsini magatta.」 „Bekanya-
rodtam az autóval a mellékutcába.” ◆ elferdülelferdül
「Kangae kataga magatteiru.」 „Elferdült a gon-
dolkodása.” ◆ elgörbülelgörbül 「Kugiga magatta.」
„Elgörbült a szög.” ◆ elhajlikelhajlik 「Kaisano kanban-
va araside magatta.」 „A cégtábla a viharban el-
hajlott.” ◆ elkanyarodikelkanyarodik 「Micsi-va magatteita-
noni kuruma-va szoreni kizukanakatta.」 „Az út
elkanyarodott, de az autó sajnos nem.” ◆ eltéreltér
「Micsi-va migini magatta.」 „Az út jobbra tért
el.” ◆ ferdénferdén álláll 「Kabeni kaketa ega magattei-
ru.」 „A falra akasztott kép ferdén áll.” ◆ fordulfordul
「Mih-cu meno singónotokorode hidarini magat-
tekudaszai.」 „A harmadik lámpánál forduljon
balra!” ◆ görbegörbe 「Kono kugi-va magatteiru.」
„Ez a szög görbe.” ◆ görbülgörbül 「Neh-sitakeredomo
magaranakatta.」 „Hevítettem, de mégsem gör-
bült meg.” ◆ hajlikhajlik 「Curi zao-va magaru.」 „A
horgászbot hajlik.” ◆ kanyarodikkanyarodik 「Kuruma-va
hidari-e magatta.」 „A kocsi balra kanyarodott.”
◆ kikanyarodikkikanyarodik 「Vakimicsikara kurumaga ma-
gatte kimasita.」 „A mellékutcából kikanyarodott
egy autó.” ◆ meghajlikmeghajlik 「Kino edaga magatta.」
„A faág meghajlott.” ◇ kosigamagattakosigamagatta gör-gör-
nyedtnyedt 「Kosiga magattaobaaszanga mon-o ake-
ta.」 „Egy görnyedt hátú öregasszony nyitott ka-
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put.” ◇ magarikirenaimagarikirenai kisodródikkisodródik 「Kuruma-
va kábu-o magari kirenakatta.」 „A kocsi kisodró-
dott a kanyarban.”

magarukotomagarukoto ◆ kanyarodáskanyarodás
magasimagasi ◆ szobakiadásszobakiadás
magasiszurumagasiszuru ◆ szobát kiadszobát kiad
magaszaszumagaszaszu ◆ megszálljamegszállja azaz ördögördög 「Maga
szasite manbikisita.」 „Megszállta az ördög, és lo-
pott az üzletből.”

magatamamagatama ◆ ékkőcseppékkőcsepp ◆ gyöngycseppgyöngycsepp
magattabubunmagattabubun ◆ hajlathajlat
magattaszebonemagattaszebone ◆ púppúp
magaumagau ◆ megtévesztésigmegtévesztésig hasonlíthasonlít 「Kjó-
kaito magaubakarino tatemono」 „templomhoz
megtévesztésig hasonló épület”

magavaruimagavarui ◆ balszerencsésbalszerencsés 「Maga varui de-
kigotoga renpacusiteiru.」 „Egymást követik a
balszerencsés események.” ◆ kínoskínos 「Maga varui
sunkan-o szacueiszareta.」 „Filmre vették a kínos
pillanatot.” ◆ nemnem alkalmasalkalmas 「Maga varuinato
omoi, szósikidenopuropózu-o jameta.」 „Nem
kértem meg lány kezét, arra gondolva, hogy a te-
metés a talán nem a legalkalmasabb hely erre.”
◆ rosszkorrosszkor időzítidőzít 「Sokudzsi-o siteiru tokini
kagitte denvasitekurunante, maga varui otokoda-
ne.」 „Ez az rosszkor időzítő ember mindig akkor
hív, amikor eszünk.” ◇ magavaruitokinimagavaruitokini leg-leg-
rosszabbkorrosszabbkor 「Csicsi-va maga varui tokini hait-
tekita.」 „Az apám a legrosszabbkor lépett be.”

magavaruitokinimagavaruitokini ◆ legrosszabbkorlegrosszabbkor 「Csicsi-
va maga varui tokini haittekita.」 „Az apám a leg-
rosszabbkor lépett be.”

magemage ◆ kontykonty ◇ marumagemarumage kerek kontykerek konty
magehaszuimagehaszui ◆ hajlíthatóhajlítható
magemómentomagemómento ◆ hajlítónyomatékhajlítónyomaték
magemonomagemono ◆ kosztümöskosztümös filmfilm ◆ kosztümöskosztümös
színdarabszíndarab ◆ történelmi regénytörténelmi regény
magemonomagemono ◆ hajlítotthajlított fábólfából készültkészült dobozdoboz

magenaidemagenaide ◆ rendületlenülrendületlenül 「Kare-va dzsi-
bunno sin-nen-o magenai.」 „Rendületlenül hisz
az eszméiben.”

mage-o juumage-o juu ◆ kontyba szedi a hajátkontyba szedi a haját

magerumageru ◆ behajlítbehajlít 「Asi-o mageta.」 „Behaj-
lítottam a lábam.” ◆ elferdítelferdít 「Kono kidzsi-va
sindzsicu-o mageteiru.」 „Ez a cikk elferdíti a va-
lóságot.” ◆ elhajlítelhajlít 「Kazegaantena-o mag-
eta.」 „A szél elhajlította az antennát.” ◆ fél-fél-
remagyarázremagyaráz 「Kare-va vatasino kotoba-o mag-
eta.」 „Félremagyarázta a szavaimat.” ◆ furcsánfurcsán
értelmezértelmez 「Hóricu-o mageru.」 „Furcsán értel-
mezi a törvényt.” ◆ görbítgörbít 「Pencside harigane-
o mageta.」 „Fogóval drótot görbítettem.” ◆ haj-haj-
lítlít 「Jumi-o cukurutameni eda-o mageta.」
„Ágat hajlított az íjhoz.” ◆ hajthajt 「Ranpu-o cu-
kueno uede mageta.」 „Az asztal fölé hajtottam
a lámpát.” ◆ kiforgatkiforgat 「Bokuno kotoba-o mag-
enaide kudaszai.」 „Ne forgasd ki a szavaimat!”
◆ kitérítkitérít 「Dzsúrjoku-va hikarino sinro-o mag-
eru.」 „A gravitáció kitéríti a fényt az útjából.” ◆

meggörbítmeggörbít 「Sze-o mageta.」 „Meggörbítettem
a hátamat.” ◆ meghajlítmeghajlít 「Csónórjokusónen-va
szupún-o mageta.」 „A természetfölötti képessé-
gű gyerek meghajlította a kanalat.” ◆ megmásítmegmásít
「Tósono iken-o mageta.」 „Megmásítottam az
eredeti véleményemet.” ◇ iken-oiken-o magerumageru meg-meg-
változtatjaváltoztatja aa véleményétvéleményét 「Kare-va nakana-
ka iken-o magenai.」 „Nehezen változtatja meg a
véleményét.” ◇ kanmuri-okanmuri-o magerumageru megsértő-megsértő-
dikdik 「Namae-o macsigaete jondesimattadakede,
kare-va kanmuri-o magetesimatta.」 „Megsértő-
dött, mert rosszul mondtam a nevét.” ◇ kiszoku-kiszoku-
oo magerumageru rugalmasanrugalmasan értelmeziértelmezi aa szabálytszabályt
「Szon-nani kiszoku-o magetemoiideszuka?」
„Nem lesz baj, ha ennyire rugalmasan értelmez-
zük a szabályt?” ◇ kosi-okosi-o magerumageru görnyedgörnyed ◇

sucsó-osucsó-o magenaimagenai kitartkitart azaz álláspontjaálláspontja mel-mel-
lettlett 「Szaigomade sucsó-o magenakatta.」
„Végsőkig kitartottam az álláspontom mellett.” ◇

sucsó-osucsó-o magerumageru feladjafeladja álláspontjátálláspontját
「Dzsibunno sucsó-o magete, hitono sucsó-o uke
ireta.」 „Feladta az álláspontját, és elfogadta,
amihez a másik fél kitartott.” ◇ szecu-oszecu-o magerumageru
feladjafeladja azaz elveitelveit ◇ cumudzsi-ocumudzsi-o magerumageru
összeférhetetlenösszeférhetetlen ◇ cumudzsi-ocumudzsi-o magerumageru
zsémbeszsémbes ◇ heszo-oheszo-o magerumageru duzzogduzzog
「Kodomo-va purezento-o moraenakuteheszo-o
mageta.」 „A gyerek, aki nem kapta meg az aján-
dékát, duzzogott.” ◇ magetemagete valahogyvalahogy
「Szoko-o magete onegaisitai.」 „Szeretném, ha
valahogy megtenné ezt nekem!” ◇ magenaidemagenaide
rendületlenülrendületlenül 「Kare-va dzsibunno sin-nen-o
magenai.」 „Rendületlenül hisz az eszméiben.”
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magerukotomagerukoto ◆ hajtáshajtás
magetemagete ◆ valahogyvalahogy 「Szoko-o magete onegais-
itai.」 „Szeretném, ha valahogy megtenné ezt ne-
kem!”

maggumaggu ◆ bögrebögre
magiraszumagiraszu ◆ elterelelterel 「Terebi-o cukete ki-o
magirasita.」 „Bekapcsoltam a tévét, hogy elterel-
je a figyelmemet.” ◆ elűzelűz 「Taikucu-o magirasz-
utameni e-o egaitemita.」 „Rajzolással próbáltam
elűzni az unalmamat.” ◆ palástolpalástol 「Kanasimi-
o egaode magirasita.」 „Szomorúságát mosollyal
palástolta.” ◇ hanasi-ohanasi-o magiraszumagiraszu terelterel
「Szeidzsika-va hanasi-o magirasita.」 „A politi-
kus terelt.”

magiravasiimagiravasii ◆ félreérthetőfélreérthető 「Magiravasii ha-
cugen」 „félreérthető kijelentés” ◆ félrevezetőfélrevezető
「Magiravasii kókoku」 „félrevezető reklám” ◆

kétértelműkétértelmű 「Kono hjógen-va magiravasii.」
„Ez a kifejezés kétértelmű.” ◆ megtévesztőmegtévesztő
「Honni magiravasiitaitoru-o cuketa.」 „Megté-
vesztő címet adott a könyvének.”

magiravaszumagiravaszu ◆ elterelelterel 「Kareno ki-o magi-
ravaszutameni izakajani itta.」 „Elmentem vele a
kocsmába, hogy eltereljem a figyelmét a gondjai-
ról.” ◆ elűzelűz 「Oszakede szabisisza-o magiravasi-
ta.」 „Alkohollal űzte el az egyedüllét érzését.” ◇

ki-oki-o magiravaszumagiravaszu elterelieltereli aa figyelmétfigyelmét 「Ija-
nakotokara ki-o magiravaszutameni oszake-o
nonda.」 „Ivott, hogy elterelje a figyelmét a kel-
lemetlenségről.” ◇ ki-oki-o magiravaszumagiravaszu menekülmenekül
「Sigoto-o site kanasimikara ki-o magiravasita.」
„Szomorúságában a munkájába menekült.”

magirekomumagirekomu ◆ elkeveredikelkeveredik 「Tecsógadokoka-
ni magire konda.」 „Valahol elkeveredett a jegy-
zetfüzetem.” ◆ elvegyülelvegyül 「Kare-va hitogomini
magire konda.」 „Elvegyült a tömegben.”

magiremonaimagiremonai ◆ félreérthetetlenfélreérthetetlen ◆ kendő-kendő-
zetlenzetlen 「Kore-va magiremonai sindzsicuda.」
„Ez a kendőzetlen igazság.” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló
「Kore-va magiremonai uszoda.」 „Ez nyilvánva-
ló hazugság.”

magirenimagireni ◆ banban 「Haradacsimagireni akutai-o
cuita.」 „Haragomban káromkodtam.” ◆ benben
「Kurusimagireni gótó-o sita.」 „Keservében lo-
pott.” ◆ hogyhogy elűzzeelűzze 「Taikucumagireniterebi-
o mita.」 „Tévét néztem, hogy elűzzem az unal-
mamat.” ◇ haradacsimagireniharadacsimagireni felindulásbólfelindulásból

「Haradacsi magireni bógen-o haita.」 „Felindu-
lásból csúnya szavakat vágtam a fejéhez.”

magirerumagireru ◆ elterelődikelterelődik 「Kanasiikotokara
kiga magiretejokatta.」 „Jó volt, hogy egy kicsit
elterelődött a figyelmem a bánatomról.” ◆ elve-elve-
gyülgyül 「Dorobó-va hitogomini magireta.」 „A
rabló elvegyült a tömegben.” ◆ keveredikkeveredik
「Csiketto-va gomini magiretesimatta.」 „A sze-
métbe keveredett a jegy.” ◆ lekötleköt 「Iszogasisza-
ni magirete gobuszatasimasita.」 „Bocsánat, hogy
nem jelentkeztem, lekötött a munkám.” ◇ tai-tai-
kucumagirenikucumagireni unalmábanunalmában 「Taikucumagireni
tomodacsi-o tazuneta.」 „Unalmamban átmen-
tem a barátomhoz.” ◇ jaminimagiretejaminimagirete éjéj lepleleple
alattalatt 「Jamini magirete macsi-o deta.」 „Az éj
leple alatt elutaztam a városból.”

magivamagiva ◆ éppenéppen valamivalami előttelőtt ◇ heitenma-heitenma-
givagiva pillanatokkalpillanatokkal zárászárás előttelőtt 「Heitenma-
givaninatte kjakuga kita.」 „Pillanatokkal zárás
előtt érkezett egy vendég.”

magivanimagivani ◆ éppenéppen előtteelőtte 「Heitenmagivani
miszeni cuita.」 „Éppen zárás előtt érkeztem az
üzletbe.”

magjakumagjaku ◆ pont az ellenkezőjepont az ellenkezője
magomago ◆ málhásló hajtójamálhásló hajtója
magomago ◆ unokaunoka 「Aneni magoga umareta.」 „A
nővéremnek unokája született.” ◇ uimagouimago elsőelső
unokaunoka ◇ ucsimagoucsimago családotcsaládot továbbvivőtovábbvivő
gyerektőlgyerektől származószármazó unokaunoka ◇ szotomagoszotomago
családotcsaládot nemnem továbbvivőtovábbvivő gyerektőlgyerektől szár-szár-
mazómazó unokaunoka ◇ hacumagohacumago elsőelső unokaunoka 「Ha-
cumagoga umaremasita.」 „Megszületett az első
unokám.” ◇ hihimagohihimago ükunokaükunoka ◇ himagohimago déd-déd-
unokaunoka
magobikimagobiki ◆ másodkézből származó idézetmásodkézből származó idézet
magobikiszurumagobikiszuru ◆ másodkézbőlmásodkézből idézidéz 「Ka-
reno ronbun-o magobikisita.」 „Másodkézből
idéztem az értekezéséből.”

magocukumagocuku ◆ tévelyegtévelyeg 「Ókinadepátodemago-
cuita.」 „Tévelyegtem a nagyáruházban.” ◆ za-za-
varbanvarban leszlesz 「Ikinari sicumonszaretemagocui-
ta.」 „Zavarban volt a váratlan kérdéstől.”

magodesimagodesi ◆ másodikmásodik generációsgenerációs tanítványtanítvány

magoimagoi ◆ fekete pontyfekete ponty
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magókatanakimagókatanaki ◆ kétségtelenülkétségtelenül 「Kore-va
magau katanaki keszszakudeszu.」 „Ez kétségte-
lenül remekmű.”

magokomagoko ◆ unokák és gyerekekunokák és gyerekek ◆ utódokutódok
magokoromagokoro ◆ tiszta szívtiszta szív
magokoro-omagokoro-o kometekomete ◆ szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel
「Isa-va magokoro-o komete hataraiteiru.」 „Az
orvosok szívvel-lélekkel dolgoznak.”

magomagomagomago ◆ tévelygéstévelygés ◆ totojázástotojázás
magomagoszurumagomagoszuru ◆ tévelyegtévelyeg 「Maigoninatte,
magomagositeita.」 „Eltévedtem az úton, és csak
tévelyegtem.” ◆ totojáziktotojázik 「Magomagosinaide-
szaszszato arukinaszai!」 „Ne totojázz, menj elő-
re!”

magomagotomagomagoto ◆ totojázvatotojázva 「Magomagoto
sóhin-o mikurabeteita.」 „Totojázva nézegettem
az árukat.”

magomuszukomagomuszuko ◆ fiúunokafiúunoka
magomuszumemagomuszume ◆ lányunokalányunoka
magonimoisómagonimoisó ◆ mindenkihezmindenkihez aa megfelelőmegfelelő ru-ru-
haha
magonodaimademagonodaimade ◆ unokákigunokákig bezárólagbezárólag
「Kono oszara-va magono daimade cukaeru.」
„Ezt a tányért még az unokái is használni fogják!”

magonotemagonote ◆ hátvakaróhátvakaró
magumagu ◆ bögrebögre ◆ korsókorsó ◇ kóhí-magukóhí-magu kávés-kávés-
bögrebögre ◇ bijamagubijamagu söröskorsósöröskorsó
magucsimagucsi ◆ homlokzathosszhomlokzathossz 「Magucsiga sze-
mai tatemono」 „keskeny homlokzathosszú épü-
let” ◆ szélesszéles területterület 「Kareno csisiki-va ma-
gucsiga hiroi.」 „A tudása széles területet ölel fel.”

magukappumagukappu ◆ bögrebögre ◆ csuporcsupor
magumamaguma ◆ magmamagma
magumadamarimagumadamari ◆ magmakamramagmakamra
magunesiumumagunesiumu ◆ magnéziummagnézium ◇ fukkamagune-fukkamagune-
siumusiumu magnézium-fluoridmagnézium-fluorid
magunetaitomagunetaito ◆ magnetitmagnetit
magunettomagunetto ◆ hűtőmágneshűtőmágnes ◆ mágnesmágnes
magunettorirémagunettoriré ◆ mágneskapcsolómágneskapcsoló
magunicsúdomagunicsúdo ◆ mangnitúdómangnitúdó ◆ Richter-skálaRichter-skála
「Magunicsúdo nanatenkjúno dzsisinga okita.」
„A Richter-skála szerint 7,9-es földrengés volt.” ◆

Richter-skálaRichter-skála szerintiszerinti értékérték 「Kono dzsisin-

va magunicsúdo rokuten-nidatta.」 „A földrengés
a Richter-skála szerint 6,2-es erősségű volt.”

maguremagure ◆ mázlimázli 「Maguredeszu.」 „Mázlim
volt.” ◆ szerencseszerencse 「Kono szensu-va magurede
katta.」 „A versenyző szerencsével nyert.”

magureatarimagureatari ◆ mázlimázli ◆ vakszerencsevakszerencse ◆ vé-vé-
letlenletlen sikersiker ◆ véletlenvéletlen szerencseszerencse ◆ vélet-vélet-
len találatlen találat
maguromaguro ◆ tonhaltonhal 「Kjó-va magurono szusigato-
temo oisii.」 „A tonhalas szusi ma nagyon finom!”
◇ kihadamagurokihadamaguro sárgaúszójúsárgaúszójú tonhaltonhal ◇ hon-hon-
maguromaguro kékúszójú tonhalkékúszójú tonhal
magurobócsómagurobócsó ◆ tonhalbontó késtonhalbontó kés
maguronokanzumemaguronokanzume ◆ tonhalkonzervtonhalkonzerv
maguroon-namaguroon-na ◆ darabdarab fafa azaz ágybanágyban ◆ frigidfrigid
nőnő
maguszamagusza ◆ abrakabrak ◆ szalmaszalma
maguszabukuromaguszabukuro ◆ abrakostarisznyaabrakostarisznya
maguszaokemaguszaoke ◆ etetővályúetetővályú
maguszomaguszo ◆ lószarlószar
maguszodakamaguszodaka ◆ egerészölyvegerészölyv ◆ vörösvörös vér-vér-
csecse
maguvamaguva ◆ boronaborona
maguvamaguva ◆ fehér eperfafehér eperfa
mahárádzsamahárádzsa ◆ maharadzsamaharadzsa
mahhamahha ◆ MachMach 「Szentóki-va mahha szuríde
tonda.」 „A vadászgép Mach 3-al repült.”

mahhaszúmahhaszú ◆ Mach-számMach-szám
mahimahi ◆ bénulásbénulás 「Kahansinmahi」 „alsótest bé-
nulása” ◆ bénultságbénultság ◆ érzéstelenségérzéstelenség ◆

megbénulásmegbénulás 「Kócú-va mahidzsótaideszu.」 „A
közlekedés megbénult.” ◆ paralízisparalízis ◆ zsib-zsib-
badtságbadtság ◇ engemahiengemahi nyelésbénulásnyelésbénulás ◇ kazo-kazo-
kuszeikeiszeitaimahikuszeikeiszeitaimahi öröklődőöröklődő feszesfeszes alsóalsó
végtagivégtagi bénulásbénulás ◇ kjúmahikjúmahi bulbárisbulbáris bénu-bénu-
láslás ◇ keiszeimahikeiszeimahi feszesfeszes bénulásbénulás ◇ sik-sik-
anszeimahianszeimahi petyhüdtpetyhüdt bénulásbénulás ◇ sónimahisónimahi
gyermekbénulásgyermekbénulás ◇ sónimahisónimahi gyermekparalí-gyermekparalí-
ziszis ◇ sinzómahisinzómahi szívbénulásszívbénulás ◇ nószeimahinószeimahi
agyszélhűdésagyszélhűdés
mahigasimahigasi ◆ pontosan keleti iránypontosan keleti irány
mahigasinimahigasini ◆ pontosan keleti iránybanpontosan keleti irányban
mahirumahiru ◆ délbendélben ◆ fényesfényes nappalnappal 「Joruno
macsi-va mahirunojóni akarukatta.」 „Az éjszakai
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város olyan világos volt, mintha fényes nappal
lenne.”

mahirudokimahirudoki ◆ délidődélidő 「Mahirudokino acusza」
„forróság délidőben”

mahisiteirumahisiteiru ◆ bénabéna 「Kareno hidariasi-va ma-
hisiteru.」 „Annak az embernek béna a bal lába.”

mahiszaszerumahiszaszeru ◆ lebénítlebénít 「Dzsiko-va kare-o
mahiszaszeta.」 „A baleset lebénította.” ◆ meg-meg-
bénítbénít 「Dzsiko-va kócú-o mahiszaszeta.」 „Egy
baleset megbénította a forgalmat.”

mahiszurumahiszuru ◆ lebénullebénul 「Kare-va dzsikode asiga
mahisita.」 „A balesetben lebénult a lába.” ◆

megbénulmegbénul 「Asiga mahisiteimaszu.」 „Megbé-
nult a lába.” ◆ meggémberedikmeggémberedik ◇ mahisza-mahisza-
szeruszeru megbénítmegbénít 「Dzsiko-va kócú-o mahisza-
szeta.」 „Egy baleset megbénította a forgalmat.”

mahivamahiva ◆ csízcsíz
mahómahó ◆ boszorkányságboszorkányság
「Kanodzsogajattakoto-va mahóni mieta.」 „Bo-
szorkányságnak tűnt, amit csinált.” ◆ varázsvarázs ◆

varázslatvarázslat ◇ mahó-omahó-o kakerukakeru megbabonázmegbabonáz
「Kare-va mahó-o kakeraretamitaini kanodzsoni
mucsúninatta.」 „A férfit megbabonázta a nő.” ◇

mahó-omahó-o kakerukakeru elvarázsolelvarázsol 「Kanodzso-va
mahó-o kaketamitaini kireininatta.」 „Olyan szép
lett, mintha elvarázsoltak volna.” ◇ mahó-omahó-o cu-cu-
kaukau varázsolvarázsol 「Mahó-o cukatte, cukueniringo-
o dasita.」 „Egy almát varázsolt az asztalra.”

mahóbinmahóbin ◆ hőpalackhőpalack ◆ termosztermosz
mahócukaimahócukai ◆ mágusmágus ◆ táltostáltos ◆ varázslóvarázsló
mahócukainocuemahócukainocue ◆ varázspálcavarázspálca
mahócukainoobaaszanmahócukainoobaaszan ◆ javasasszonyjavasasszony
mahoganímahoganí ◆ mahagónimahagóni
mahoganíszeinomahoganíszeino ◆ mahagónimahagóni 「Mahoganí
szeino iszu」 „mahagóni szék”

mahomettokjómahomettokjó ◆ mohamedán vallásmohamedán vallás
mahomettokjótomahomettokjóto ◆ mohamedán hívőmohamedán hívő
mahónikakerumahónikakeru ◆ elvarázsolelvarázsol
mahónomahóno ◆ bűvösbűvös ◆ mágikusmágikus 「Kono
onszenszuini-va mahóno csikaragaarimaszu.」
„Ennek a gyógyvíznek mágikus ereje van.” ◆ va-va-
rázslatosrázslatos
mahónocuemahónocue ◆ varázspálcavarázspálca
mahónodzsútanmahónodzsútan ◆ repülőrepülő szőnyegszőnyeg ◆ va-va-
rázsszőnyegrázsszőnyeg

mahónohonmahónohon ◆ varázskönyvvarázskönyv
mahónosikamahónosika ◆ csodaszarvascsodaszarvas
mahónosunmemahónosunme ◆ táltostáltos
mahónoszekaimahónoszekai ◆ varázsvilágvarázsvilág
mahó-omahó-o cukaucukau ◆ varázsolvarázsol 「Mahó-o cukatte,
cukueniringo-o dasita.」 „Egy almát varázsolt az
asztalra.”

mahó-omahó-o kakerukakeru ◆ elvarázsolelvarázsol 「Kanodzso-va
mahó-o kaketamitaini kireininatta.」 „Olyan szép
lett, mintha elvarázsoltak volna.” ◆ megbabonázmegbabonáz
「Kare-va mahó-o kakeraretamitaini kanodzsoni
mucsúninatta.」 „A férfit megbabonázta a nő.”

maimai ◆ akárakár 「Denva-o cukaóto cukaumaito, ki-
honrjókingakakarimaszu.」 „Akár használjuk a
telefont, akár nem, az alapdíjat fizetni kell.” ◆ hi-hi-
szenszen 「Kodomode-va arumaisi, kurai tokoro-o
kovagaranaide!」 „Ne félj a sötétben, hiszen nem
vagy már gyerek!” ◆ kétlikétli 「Kono sigoto-va is-
súkande ovarumai.」 „Kétlem, hogy ezt a munkát
egy hét alatt el lehet végezni.” ◆ márpedigmárpedig 「Kjó-
kara nomumaito csikatta.」 „Megfogadtam, hogy
márpedig én attól a naptól nem iszom.” ◆ nene
「Ikuka ikumaika kimekaneteiru.」 „Nem tudom,
menje-e vagy ne.” ◆ nehogynehogy 「Rjósin-o sinpa-
iszaszemaitosite kegasitakoto-o kakusiteita.」
„Nem mondtam meg, hogy megsérültem, nehogy
aggódjanak a szüleim.” ◆ nemnem hinnéhinné 「Szore-
va szóde-va arumai.」 „Nem hinném, hogy ez úgy
lenne.” ◆ ugyanugyan 「Szono miszeni-va nidoto iku-
maito kimeta.」 „Én ugyan be nem teszem a lá-
bam még egyszer abba az üzletbe.”

maimai ◆ ívív 「Szanmaino kami」 „3 ív papír” ◆ laplap
◆ táblatábla 「Itacsoko-o icsimaimarumaru tabetesi-
maimasita.」 „Egy egész tábla csokit megevett.” ◆

vékony, lapos tárgyak számlálószavavékony, lapos tárgyak számlálószava
maimai ◆ mindenminden 「Maiaszataiszószuru.」 „Minden
reggel tornázom.” ◆ perper 「Métoru maibjó」
„méter per szekundum”

maimai ◆ tánctánc 「Amagoino mai-o matta.」 „Eső-
táncot járt.” ◇ curuginomaicuruginomai kardtánckardtánc
maiagarumaiagaru ◆ felszállfelszáll 「Tori-va mai agatta.」
„Felszállt a madár.” ◆ örömmámorbanörömmámorban úszikúszik
「Júsósa-va mai agatta.」 „A bajnok örömmá-
morban úszott.” ◆ repdesrepdes örömébenörömében 「Góka-
kuno siraszeni mai agatta.」 „Amikor megtud-
tam, hogy sikerült a vizsga, repdestem örömöm-
ben.”
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maiagerumaiageru ◆ felkavarfelkavar
maiasimaiasi ◆ alsó táncoló lábak-gyökalsó táncoló lábak-gyök
maiaszamaiasza ◆ mindenminden reggelreggel ◆ reggelenkéntreggelenként
「Maiaszaszandzsuppun aruku.」 „Reggelenként
fél órát sétálok.” ◆ reggelentereggelente 「Maiaszataiszó-
szuru.」 „Reggelente tornászok.”

maibaggumaibaggu ◆ bevásárlószatyorbevásárlószatyor
maibanmaiban ◆ esténkéntesténként 「Maibankazokude acu-
maru.」 „Esténként összegyűlik a család.” ◆ min-min-
denden esteeste 「Maibankodomoni dóva-o jondei-
ru.」 „Minden este mesét olvasok a gyereknek.”

maibjómaibjó ◆ másodpercenkéntmásodpercenként 「Bjósin-va ma-
ibjóno kizamide ugoku.」 „A másodpercmutató
másodpercenként ugrik egyet.” ◆ mindenminden má-má-
sodpercsodperc
maibocugenkamaibocugenka ◆ visszavissza nemnem térülőtérülő költségköltség

maibocuhógómaibocuhógó ◆ intradermális varratintradermális varrat
maibocuszurumaibocuszuru ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Nicsi-
dzsóni maibocusita.」 „Belefeledkezett a minden-
napokba.” ◆ betemetődikbetemetődik 「Dosakuzurede iega
maibocusita.」 „A sárlavina betemette a házat.”
◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Maibocusita geinódzsin」
„feledésbe merült celeb” ◆ földföld aláalá kerülkerül ◆ ho-ho-
málybamályba vészvész 「Kono dzsiken-va rekisini maibo-
cusita.」 „Ez az eset a történelem homályába ve-
szett.”

mai-búmumai-búmu ◆ személyes mániaszemélyes mánia
maicukimaicuki ◆ havontahavonta 「Maicukiikkaikitekuda-
szai.」 „Havonta egyszer jöjjön!” ◆ hónapon-hónapon-
kéntként 「Maicukirenrakuszuru.」 „Hónaponként
adok jelet magamról.” ◆ mindenminden hónapbanhónapban
「Maicukiikkai dzsugjógaarimaszu.」 „Minden
hónapban egyszer van óra.”

maicukinomaicukino ◆ havihavi 「Maicukino hosiuranai」
„havi horoszkóp”

maicsimondzsimaicsimondzsi ◆ egyenesegyenes vonalvonal 「Tori-va
maicsimondzsini tondeita.」 „A madár egyenes
vonalban repült.”

maicsimondzsinimuszubumaicsimondzsinimuszubu ◆ szorosanszorosan
összezárösszezár 「Maicsimondzsini muszunda kucsi-
biru」 „szorosan összezárt ajkak”

maidomaido ◆ mindigmindig 「Maido oszavagaszesite mósi
vakearimaszen.」 „Bocsánat, hogy mindig han-
goskodom!” ◆ minduntalanminduntalan 「Cuma-va

maidodenki-o kesi vaszureru.」 „A feleségem
minduntalan égve hagyja a villanyt.”

maidónadzsiminomaidónadzsimino ◆ megszokottmegszokott 「Maido
onadzsiminobíru-o tanonda.」 „A megszokott sö-
römet kértem.”

maidzsimaidzsi ◆ óránkéntóránként 「Kono tokei-va maidzsi-
pipitto naru.」 „Ez az óra óránként csipog.”

maifunmaifun ◆ mindenminden percperc 「Maifunga taiszecu-
da.」 „Minden perc fontos.” ◆ percenkéntpercenként
「Maifunih- cúno meivakuméruga dzsusinbakoni
todoku.」 „Percenként kapok egy kéretlen levelet
a bejövő mappámba.”

maigecumaigecu ◆ minden hónapbanminden hónapban
maigomaigo ◆ eltévedteltévedt gyermekgyermek ◆ elveszettelveszett
gyermekgyermek
maigoninarumaigoninaru ◆ eltévedeltéved 「Micside maigoninat-
ta.」 „Eltévedtem az úton.” ◆ elveszikelveszik
「Kodomo-va depátode maigoninatta.」 „Egy
gyerek elveszett az áruházban.”

maihimemaihime ◆ táncosnőtáncosnő
maihómumaihómu ◆ sajátsaját lakáslakás 「Maihómu-o katta.」
„Saját lakást vettem.” ◆ sajátsaját otthonotthon
「Maihómu-o tateta.」 „Saját otthont teremtett.”

maihómusugimaihómusugi ◆ családcentrikusságcsaládcentrikusság
maihómusugisamaihómusugisa ◆ családcentrikuscsaládcentrikus
maikámaiká ◆ magánautómagánautó ◆ sajátsaját kocsikocsi 「Maik-
áde cúkinsiteiru.」 „A saját kocsimmal járok be
dolgozni.”

maikaimaikai ◆ mindenminden alkalommalalkalommal 「Sicumon-va
maikaionadzsideszu.」 „Minden alkalommal
ugyanazt kérdezik.” ◆ mindenminden esetbenesetben
「Takuszan korondaga, maikaikoszszecuszezuni
szunda.」 „Sokszor elestem, de minden esetben
megúsztam törés nélkül.” ◆ mindigmindig 「Kudaranai
kaigini maikaiszankasinakute-va naranai.」
„Mindig részt kell vennem a semmitmondó érte-
kezleteken.”

maikappumaikappu ◆ sajátsaját pohárpohár 「Gomi-o
szaiteigenniszurutamemaikappu-o cukatteiru.」
„Saját poharat használok, hogy minél kevesebb
szemetet termeljek.”

maikjomaikjo ◆ felsorolásfelsorolás
maikjoniitomaganaimaikjoniitomaganai ◆ sese szeri,szeri, sese számaszáma
「Szonojóna hanasi-va maikjoniitomaganai.」
„Se szeri, se száma az ilyen történeteknek.” ◆
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számtalanszámtalan 「Szonojóna dzsirei-va maikjonii-
tomaganai.」 „Számtalan ilyen eset van.”

maikjoszurumaikjoszuru ◆ felsorolfelsorol
maikomaiko ◆ gésanövendékgésanövendék ◆ maikomaiko
maikomumaikomu ◆ belibbenbelibben 「Dzsoszeitoireni otokoga
mai konda.」 „Egy férfi belibbent a női vécébe.”
◆ beszállbeszáll 「Madokara umóga mai konda.」 „Az
ablakon beszállt egy pihe.” ◆ érér 「Kóunga mai
konda.」 „Szerencse érte.” ◆ váratlanulváratlanul érke-érke-
zikzik 「Nagai aidarenrakuganakatta tomodacsika-
ra tegamiga mai konda.」 „Váratlanul levél érke-
zett egy rég nem hallott barátomtól.”

maikonmaikon ◆ mikrokomputermikrokomputer ◆ mikroszámító-mikroszámító-
gépgép
maikopurazumamaikopurazuma ◆ mikoplazmamikoplazma ◆ mycoplas-mycoplas-
mama
maikumaiku ◆ mikrofonmikrofon 「Maikuni mukatte hanasi-
tekudaszai!」 „Beszélj a mikrofonba!” ◇ kakus-kakus-
imaikuimaiku rejtettrejtett mikrofonmikrofon 「Kaigisicuni
kakusimaiku-o sikaketa.」 „Rejtett mikrofont sze-
reltek a tárgyalóterembe.” ◇ kurippu-maikukurippu-maiku
csiptetőscsiptetős mikrofonmikrofon ◇ kondenszá-maikukondenszá-maiku
kondenzátormikrofonkondenzátormikrofon ◇ sikószeimaikusikószeimaiku
irányérzékenyirányérzékeny mikrofonmikrofon ◇ dainamikku-dainamikku-
maikumaiku dinamikusdinamikus mikrofonmikrofon ◇ naizómaikunaizómaiku be-be-
építettépített mikrofonmikrofon ◇ hando-maikuhando-maiku kézikézi mik-mik-
rofonrofon ◇ vaijareszu-maikuvaijareszu-maiku vezetékvezeték nélkülinélküli
mikrofonmikrofon
maikukjófusómaikukjófusó ◆ mikrofonlázmikrofonláz 「Maiku kjófu-
sóde hanaszenakunaru.」 „A mikrofonlázamtól
nem tudok beszélni.”

maiku-noizumaiku-noizu ◆ mikrofonzajmikrofonzaj
maikuromaikuro ◆ mikromikro
maikuroanpeamaikuroanpea ◆ mikroampermikroamper
maikuroareimaikuroarei ◆ mikromátrixmikromátrix mintázatúmintázatú lap-lap-
kaka
maikuroáruenuémaikuroáruenué ◆ mikroRNSmikroRNS
maikurobaiorodzsímaikurobaiorodzsí ◆ mikrobiológiamikrobiológia
maikurobaszumaikurobaszu ◆ kisbuszkisbusz ◆ mikrobuszmikrobusz ◆ mi-mi-
nibusznibusz
maikurobjómaikurobjó ◆ mikroszekundummikroszekundum
maikurocsúburumaikurocsúburu ◆ mikrocsövecskemikrocsövecske
maikurofaibámaikurofaibá ◆ mikroszálmikroszál
maikurofirumumaikurofirumu ◆ mikrofilmmikrofilm
maikurofirumurídámaikurofirumurídá ◆ mikrofilmolvasómikrofilmolvasó

maikurofonmaikurofon ◆ mikrofonmikrofon ◇ kuriszutaru-kuriszutaru-
maikurofonmaikurofon kristálymikrofonkristálymikrofon
maikurogurabitímaikurogurabití ◆ mikrogravitációmikrogravitáció
maikurogurúvumaikurogurúvu ◆ mikrobarázdamikrobarázda
maikurohamaikuroha ◆ mikrohullámmikrohullám
maikurohonmaikurohon ◆ mikrofonmikrofon ◇ szuicsúmaikuro-szuicsúmaikuro-
honhon víz alatti mikrofonvíz alatti mikrofon
maikuroindzsekusonmaikuroindzsekuson ◆ mikroinjekciómikroinjekció
maikurokonpjútamaikurokonpjúta ◆ mikroszámítógépmikroszámítógép
maikurokonpjútámaikurokonpjútá ◆ mikroszámítógépmikroszámítógép
maikurométámaikurométá ◆ mikrométermikrométer
maikurométorumaikurométoru ◆ mikrométermikrométer
maikuropuroszeszszamaikuropuroszeszsza ◆ mikroprocesszormikroprocesszor
maikuropuroszeszszámaikuropuroszeszszá ◆ mikroprocesszormikroprocesszor
maikurorittorumaikurorittoru ◆ mikrolitermikroliter
maikuroszateraitodíenuémaikuroszateraitodíenué ◆ mikroszatell-mikroszatell-
ita DNSita DNS
maikurovébumaikurovébu ◆ mikrohullámmikrohullám
maiku-szutandomaiku-szutando ◆ mikrofonállványmikrofonállvány
maimaimaimai ◆ minduntalanminduntalan
maimaimaimai ◆ csigacsiga
maimaicuburomaimaicuburo ◆ csigacsiga
maimodorumaimodoru ◆ visszajönvisszajön 「Szensúdasita
tegami-va poszutoni mai modotta.」 „A múlt hé-
ten feladott levél visszajött.” ◆ visszatérvisszatér
「Han-nin-va hankógenbani mai modotta.」 „A
tettest visszatért a tett színhelyére.”

mainámainá ◆ mollmoll
mainánamainána ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Mainána sokug-
jó」 „jelentéktelen foglalkozás” ◆ kevésbékevésbé is-is-
mertmert 「Mainána szakka」 „kevésbé ismert író” ◆

kiskis 「Mainána kuni」 „kis ország”

mainanbámainanbá ◆ adószámadószám ◆ személyi számszemélyi szám
mainanbákádomainanbákádo ◆ adókártyaadókártya ◆

személyiszám-kártyaszemélyiszám-kártya
mainárígumainárígu ◆ másodosztályú ligamásodosztályú liga
mainaszumainaszu ◆ hiányhiány 「Kongecuno riekide
szengecunomainaszu-o umeta.」 „Az e havi több-
lettel pótoltuk a múlt havi hiányt.” ◆ mínuszmínusz
「Gomainaszu ni-va szan.」 „5 mínusz 2 az 3.” ◆

negatívnegatív 「Kigjó-va mainaszu szeicsódatta.」 „A
vállalatnak negatív növekedése volt.” ◇ puraszu-puraszu-
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mainaszumainaszu plusz-mínuszplusz-mínusz 「Hjakupuraszuma-
inaszu dzsúgo」 „100 plusz-mínusz 15”

mainaszudoraibámainaszudoraibá ◆ lapos csavarhúzólapos csavarhúzó
mainaszufugómainaszufugó ◆ mínuszjelmínuszjel
mainaszu-ionmainaszu-ion ◆ negatív ionnegatív ion
mainaszukigómainaszukigó ◆ mínuszjelmínuszjel
mainaszukinrimainaszukinri ◆ negatívnegatív kamatkamat 「Mainaszu
kinriszeiszaku」 „negatív kamat politikája”

mainaszuninarumainaszuninaru ◆ negatívannegatívan hathat 「Kono
sippai-va karenokjarianomainaszuninaru.」 „Ez a
hiba negatívan hat a karrierére.” ◆ negatívnegatív leszlesz
「Kózazandaka-va mainaszuninatta.」 „Negatív
lett a bankszámlám.”

maindokontorórumaindokontoróru ◆ agykontrollagykontroll ◆ másmás gon-gon-
dolatainak befolyásolásadolatainak befolyásolása
maindokontoróruszurumaindokontoróruszuru ◆ befolyásoljabefolyásolja aa
gondolataitgondolatait 「Kare-va súkjónimaindokontor-
óruszareteiru.」 „Ez a vallás befolyásolja a gondo-
latait.”

mainenmainen ◆ mindenminden évbenévben 「Maitosiatarasiimo-
deruga happjószareru.」 „Minden évben új mo-
dell jelenik meg.”

mainicsimainicsi ◆ hétköznapokhétköznapok 「Heibonna maini-
csi」 „szürke hétköznapok” ◆ mindenminden napnap
「Mainicsiringo-o ikkotabemaszu.」 „Minden
nap megeszek egy almát.” ◆ napontanaponta 「Kono
keitaidenva-va mainicsidzsúdensinaitoikenai.」
„Ezt a telefont naponta kell tölteni.”

mainicsimainicsimainicsimainicsi ◆ napi szintennapi szinten
mainicsinomainicsino ◆ mindennapimindennapi 「Mainicsino
szuimin-va hicujódeszu.」 „Szükséges a minden-
napi alvás.”

mainicsinojónamainicsinojóna ◆ mindennaposmindennapos 「Toraburu-
va mainicsinojóni okoru.」 „Mindennapossá vál-
tak a problémák.” ◆ napinapi szintűszintű 「Mainicsino-
jóni kenkasiteita.」 „A veszekedések napi szintű-
ek voltak.”

mainicsinojónimainicsinojóni ◆ mintmint mindenminden napnap 「Maini-
csinojóni kjómo kaisani itta.」 „Mint minden nap,
ma is bementem dolgozni.” ◆ szinteszinte mindenminden
napnap 「Kono hen-va mainicsinojóni amega futtei-
ru.」 „Szinte minden nap esik itt az eső.”

mainoritimainoriti ◆ kisebbségkisebbség
mainoritímainorití ◆ kisebbségkisebbség
maiocsirumaiocsiru ◆ lehulllehull

mai-omai-o maumau ◆ táncoltáncol lejtlejt 「Mai-o jukkuri mat-
ta.」 „Lassú táncot lejtett.”

maiorirumaioriru ◆ leereszkedikleereszkedik 「Jószei-va dzsimen-
ni mai orita.」 „A tündér leereszkedett a földre.”
◆ lehulliklehullik 「Kikara icsimaino haga mai orita.」
„A fáról lehullott egy falevél.” ◆ leszállleszáll 「Tensi-
ga mai orita.」 „Leszállt az angyalka.”

maipészumaipészu ◆ saját módszersaját módszer ◆ saját tempósaját tempó
maipészudemaipészude ◆ komótosankomótosan 「Maipészude
sigoto-o szuru.」 „Komótosan végzi a munkáját.”
◆ magamaga módjánmódján 「Maipészude ikiru.」 „A maga
módján él.”

maipészunamaipészuna ◆ komótoskomótos 「Maipészuna hito-
da.」 „Komótos ember.” ◆ nyugisnyugis
mairédzsiszábiszumairédzsiszábiszu ◆ törzsutas programtörzsutas program
mairimairi ◆ látogatáslátogatás ◇ omairiomairi szentélylátoga-szentélylátoga-
tástás 「Meidzsidzsingú-e omairisita.」 „Ellátogat-
tam a Meidzsi szentélybe.” ◇ teramairiteramairi temp-temp-
lomlátogatáslomlátogatás ◇ hakamairihakamairi temetőlátoga-temetőlátoga-
tástás 「Ohiganni maitosi ohakamairini iku.」 „A
tavaszi mindenszentekkor a temetőbe megyek.” ◇

hjakudomairihjakudomairi százszáz imaima ◇ hjakudomairi-ohjakudomairi-o
szuruszuru kijárkijár 「Hjakudomairi-o site vaga sano
sóhin-o iretemoratta.」 „Kijártam, hogy a bolt
árulni kezdje a termékünket.” ◇ hjakudomairi-ohjakudomairi-o
szuruszuru százszáz imátimát mondmond 「Hjakudomairi-o site
negai goto-o sita.」 „Száz imát mondtam, hogy
teljesüljön a kívánságom.”

mairimaszumairimaszu ◆ érkezikérkezik 「Nibanszenni mairi-
maszu densa-va tókjójukideszu.」 „A második vá-
gányra érkező vonat Tokióba megy.” ◇ mairumairu jönjön
「Hangaríkara mairimasita.」 „Magyarországról
jöttem.” ◇ mairumairu megymegy 「Taisikanni mairimasi-
ta.」 „A nagykövetségre mentem.”

mairumairu ◆ mérföldmérföld
mairumairu ◆ törzsutasponttörzsutaspont 「Mairu-o cukatte
kókúken-o katta.」 „A törzsutaspontokon vettem
repülőjegyet.”

mairumairu ◆ belezúgbelezúg 「Kanodzsoniszukkarimaittei-
ru.」 „Belezúgtam abba a nőbe.” ◆ elmegyelmegy 「Ki-
nó kjótoni mairimasita.」 „Tegnap elmentem Ki-
otóba.” ◆ feladfelad 「Dóda, maittaka.」 „Feladod?”
◆ járuljárul 「Hanajometo hanamukoga sinpuno ma-
eni mairimasita.」 „A házasulandók a pap elé já-
rultak.” ◆ jönjön 「Hangaríkara mairimasita.」
„Magyarországról jöttem.” ◆ kikészülkikészül 「Acusz-
ani maitta.」 „Kikészültem a hőségtől.” ◆ láto-láto-
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gatgat 「Dzsindzsani mairimasita.」 „Szentélybe
látogattam.” ◆ megymegy 「Taisikanni mairimasi-
ta.」 „A nagykövetségre mentem.” ◆ tehetetlentehetetlen
「Takuszan-no sigoto-o makaszaretemaitta.」
„Sok a munkám, tehetetlen vagyok!” ◇ maittamaitta
bajbanbajban vanvan 「Kazega naoranakutemaitta.」
„Bajban vagyok, mert nem akar elmúlni a nát-
hám.” ◇ mairimaszumairimaszu érkezikérkezik 「Nibanszenni
mairimaszu densa-va tókjójukideszu.」 „A máso-
dik vágányra érkező vonat Tokióba megy.”

mairudonamairudona ◆ enyheenyhe 「Mairudona sódzsó」
„enyhe tünet” ◆ gyengegyenge 「Mairudonakóhí」
„gyenge kávé” ◆ könnyűkönnyű 「Mairudona hamaki」
„könnyű szivar” ◆ mérsékeltmérsékelt 「Mairudonainfu-
re」 „mérsékelt infláció”

maisinmaisin ◆ haladáshaladás
maisinszurumaisinszuru ◆ haladhalad 「Ninmuni maisinszuru-
kotogadekita.」 „Sikerült haladnom a feladatom-
mal.”

maisúmaisú ◆ hetentehetente 「Maisútomodacsito au.」
„Hetente találkozom a barátommal.” ◆ mindenminden
hétenhéten 「Ucsini-va hotondo maisúsokutakuni
okasiga narabu.」 „Nálunk szinte minden héten
van sütemény az asztalon.”

maisúmacumaisúmacu ◆ mindenminden hétvégénhétvégén
「Maisúmacuszupócu-o szuru.」 „Minden hétvé-
gén sportolok.”

maiszecumaiszecu ◆ fektetésfektetés ◆ földföld aláalá fektetésfektetés
「Denvaszenno maiszecu」 „telefonkábel föld alá
fektetése” ◇ kéburunomaiszecukéburunomaiszecu kábelfekte-kábelfekte-
téstés
maiszecuszurumaiszecuszuru ◆ lefektetlefektet 「Atarasii tórini
szuidókan-o maiszecusita.」 „Lefektették a vízve-
zetékcsöveket az új utcában.”

maiszómaiszó ◆ elhantoláselhantolás ◆ földbeföldbe temetkezéstemetkezés
◆ koporsóskoporsós temetéstemetés 「Maiszóniszuruka kasz-
óniszuruka.」 „Koporsós temetést vagy hamvasz-
tást kérjünk?”

maiszócsimaiszócsi ◆ temetőtemető
maiszószurumaiszószuru ◆ elhantolelhantol 「Sitai-va maiszósza-
reta.」 „A halottat elhantolták.” ◆ eltemeteltemet
「Sitai-va maiszószareta.」 „A halottat eltemet-
ték.”

maiszúmaiszú ◆ hányhány 「Sasinno maiszú-o kazoeta.」
„Megszámoltam, hány fényképem van.” ◆ lap-lap-
számszám ◆ oldalszámoldalszám 「Kono sinbunno maiszú-va

szukunai.」 „Ennek az újságnak kevés oldalszá-
ma van.” ◆ számszám 「Kono kóka-va hakkómaiszú-
ga szukunai.」 „Kevés számban bocsátották ki ezt
az érmét.”

maitakemaitake ◆ ágas taplóágas tapló ◆ bokrosgombabokrosgomba
maitamaita tane-vatane-va karanebanaranukaranebanaranu ◆ kiki mintmint
vet, úgy aratvet, úgy arat
maitoneriumumaitoneriumu ◆ meitnériummeitnérium
maitosimaitosi ◆ éventeévente 「Maitosikenkósindan-o
ukeru.」 „Évente járok szűrővizsgálatra.” ◆ min-min-
denden évév 「Maitosi-o onadzsijóni kandzsiru.」
„Minden év ugyanolyannak tűnik.” ◆ mindenminden év-év-
benben 「Anekazoku-va maitosirjokóni ikimaszu.」
„Nővéremék minden évben elutaznak.”

maittamaitta ◆ bajbanbajban vanvan 「Kazega naoranakute-
maitta.」 „Bajban vagyok, mert nem akar elmúlni
a náthám.”

maizómaizó ◆ földföld aláalá rejtésrejtés ◆ földföld alattalatt rejlésrejlés

maizóbucumaizóbucu ◆ ásványkincsásványkincs ◆ elásottelásott kincskincs
◆ kincsleletkincslelet
maizókinmaizókin ◆ elásott aranyelásott arany ◆ elásott kincselásott kincs
maizórjómaizórjó ◆ földföld alattalatt szunnyadószunnyadó tartaléktartalék
「Ten-nengaszuno maizórjó」 „föld alatt
szunnyadó gáztartalék”

maizószarerumaizószareru ◆ földföld méhébenméhében szunnyadszunnyad
「Kono csiikini tairjóno szekitanga maizószarete-
iru.」 „Ezen a területen nagy mennyiségű szén
szunnyad a föld méhében.” ◆ rejlikrejlik 「Tocsini
maizószareteiru bunkazai」 „földben rejlő kultu-
rális kincs”

maizószurumaizószuru ◆ földföld aláalá rejtrejt 「Maizószareta
takara-o szagasiteiru.」 „A föld alá rejtett kincset
keresem.” ◇ maizószarerumaizószareru földföld méhébenméhében
szunnyadszunnyad 「Kono csiikini tairjóno szekitanga
maizószareteiru.」 „Ezen a területen nagy
mennyiségű szén szunnyad a föld méhében.” ◇

maizószarerumaizószareru rejlikrejlik 「Tocsini maizószareteiru
bunkazai」 „földben rejlő kulturális kincs”

maizuruszómaizuruszó ◆ árnyékvirágárnyékvirág ◇ himemaizuru-himemaizuru-
szószó kétlevelű árnyékvirágkétlevelű árnyékvirág
majabunkamajabunka ◆ maja kultúramaja kultúra
majabunmeimajabunmei ◆ maja civilizációmaja civilizáció
majakumajaku ◆ drogdrog ◆ kábítószerkábítószer 「Majakuno si-
jó」 „kábítószer-használat” ◆ narkotikumnarkotikum ◆
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narkotikusnarkotikus szerszer 「Majakuno irjótekina sijó」
„narkotikus szer orvosi használata”

majakucsúdokumajakucsúdoku ◆ kábítószerfüggéskábítószerfüggés ◆ nar-nar-
komániakománia
majakucsúdokusamajakucsúdokusa ◆ kábítószerfüggőkábítószerfüggő ◆

narkomániásnarkomániás
majakudzsójómajakudzsójó ◆ kábítószerfüggéskábítószerfüggés ◆ rend-rend-
szeres kábítószer-fogyasztásszeres kábítószer-fogyasztás
majakudzsójóhekimajakudzsójóheki ◆ kábítószer-addikciókábítószer-addikció
majakudzsójósamajakudzsójósa ◆ kábítószerfüggőkábítószerfüggő ◆

rendszeres kábítószer-fogyasztórendszeres kábítószer-fogyasztó
majakudzsósúmajakudzsósú ◆ kábítószerfüggéskábítószerfüggés
majakuhanbaisamajakuhanbaisa ◆ narkóneppernarkónepper
majakukandzsamajakukandzsa ◆ kábítószerfüggőkábítószerfüggő ◆ nar-nar-
kóskós
majakumicubaimajakumicubai ◆ drogkereskedelemdrogkereskedelem ◆

kábítószer-terjesztéskábítószer-terjesztés
majakumicubaisamajakumicubaisa ◆ kábítószeráruskábítószerárus
majakumicujumajakumicuju ◆ drogcsempészetdrogcsempészet ◆

kábítószer-csempészetkábítószer-csempészet
majakumicujugjósamajakumicujugjósa ◆ kábítószercsempészkábítószercsempész

majakunihasirumajakunihasiru ◆ kábítószerbenkábítószerben kereskeres me-me-
nedéketnedéket ◆ kábítószerhez nyúlkábítószerhez nyúl
majakunikakarumajakunikakaru ◆ betépbetép
majakunohakobijamajakunohakobija ◆ drogfutárdrogfutár
majakunoran-jómajakunoran-jó ◆ illegálisillegális kábítószer-kábítószer-
használathasználat
majakunosijómajakunosijó ◆ kábítószer-fogyasztáskábítószer-fogyasztás ◆

kábítószer-használatkábítószer-használat
majaku-o cukauhitomajaku-o cukauhito ◆ drogosdrogos
majaku-o jarumajaku-o jaru ◆ drogozikdrogozik
majaku-o jatteiruhitomajaku-o jatteiruhito ◆ narkósnarkós
majakusijósamajakusijósa ◆ kábítószer-fogyasztókábítószer-fogyasztó
majakusódzsógaderumajakusódzsógaderu ◆ betépbetép 「Doraggu-o
jatteita hitoni majakusódzsóga deta.」 „A drogos
betépett.”

majakuszeicsincúzaimajakuszeicsincúzai ◆ kábítószerkábítószer alapúalapú
fájdalomcsillapítófájdalomcsillapító
majakuszeizógjósamajakuszeizógjósa ◆ kábítószergyártókábítószergyártó
majakutancsikenmajakutancsiken ◆ kábítószerkeresőkábítószerkereső ku-ku-
tyatya
majazokumajazoku ◆ maja népmaja nép

majoimajoi ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Imano iki katani
majoigaaru.」 „Bizonytalan vagyok, hogy helyes-
e, ahogy élek.” ◆ képzelgésképzelgés 「Kino majoida!」
„Csak képzeled!” ◆ kételykétely ◆ tévelygéstévelygés 「Ko-
koroni majoiga sódzsita toki, szukina hon-o jomi
kaesimaszu.」 „Ha tévelyeg a lelkem, újra elol-
vasom kedvenc könyvemet.” ◇ kimajoikimajoi bizony-bizony-
talanságtalanság ◇ majoikaraszamerumajoikaraszameru észhezészhez tértér
「Majoikara szamete, dzsinszei-o minaosita.」
„Észhez tértem, és kijavítottam az életemet.”

majoikaraszamerumajoikaraszameru ◆ észhezészhez tértér 「Majoika-
ra szamete, dzsinszei-o minaosita.」 „Észhez tér-
tem, és kijavítottam az életemet.” ◆ kijózanodikkijózanodik
「Majoikara szametekaruto súkjó-o dattaisita.」
„Kijózanodva kiléptem a vallási szektából.”

majoikomumajoikomu ◆ betévedbetéved 「Heitenmagivani hit-
orino kai monokjakuga majoikonda.」 „Közvet-
lenül zárás előtt betévedt egy vevő.” ◆ eltévedeltéved
「Majoi kondesimatta.」 „Eltévedtem.” ◆ ideté-ideté-
vedved 「Kono hen-va szúninno majoi konda hit-
oigaiha daremoinai.」 „Néhány idetévedt embe-
ren kívül nincs senki ezen a környéken.” ◆ kószakósza
「Fujuninarutokono henni szúninno kankókjaku-
ga majoi komu.」 „Itt télen csak néhány kósza tu-
ristát lehet látni.” ◆ odatévedodatéved 「Tabeteirutoté-
buruni ippikino ariga majoikonda.」 „Amikor et-
tem, odatévedt az asztalra egy hangya.” ◆ ráté-ráté-
vedved 「Sika-va sadóni majoi konda.」 „Rátévedt
egy őzike az úttestre.” ◆ tévedtéved 「Iszekaini majoi
kondajóna kigasita.」 „Úgy éreztem magam, mint
aki egy másik világba tévedt.”

majoinonaimajoinonai ◆ határozotthatározott 「Csikarazujoku,
majoinonai koe-o ageta.」 „Erős, határozott han-
gon kiáltottak.” ◆ magabiztosmagabiztos
majokemajoke ◆ kabalakabala 「Majokenikonokoin-o mocsi
aruiteiru.」 „Kabalaként magammal hordom ezt
az érmét.” ◆ ördögűzésördögűzés ◆ talizmántalizmán
majonakamajonaka ◆ csillagászaticsillagászati éjféléjfél ◆ éjszakaéjszaka
kellőskellős közepeközepe 「Majonakani denvaganatta.」
„Az éjszaka kellős közepén csörgött a telefon.”

majonakanimajonakani ◆ éjnekéjnek évadjánévadján 「Majonakani
kaisakara denvagaatta.」 „Éjnek évadján kerestek
a munkahelyemről telefonon.”

majonézumajonézu ◆ majonézmajonéz
「Tamagoszaradanimajonézu-o kaketa.」 „A to-
jássalátát megöntöztem majonézzel.” ◇ cuna-cuna-
majonézumajonézu majonézes tonhalmajonézes tonhal
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majoranamajorana ◆ majoránnamajoránna
majotteirumajotteiru ◆ tanácstalantanácstalan 「Donosacu-o ka-
ukavakaranai, majotteimaszu.」 „Tanácstalan va-
gyok - nem tudom, hogy melyik inget vegyem
meg.”

majoumajou ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik 「Docscsi-o kaóka
majotteita.」 „Bizonytalankodtam, hogy melyiket
vegyem meg.” ◆ eltévedeltéved 「Macside majotta.」
„Eltévedtem a városban.” ◆ elvakulelvakul 「Jokuni
majou.」 „Elvakítja a mohóság.” ◆ habozikhabozik
「Sódzsóga detara majovazu bjóinni ikimasó.」
„Ha jelentkeznek a tünetek, habozás nélkül men-
jünk orvoshoz!” ◆ tétováziktétovázik 「Kjó-va nani-o
kijó...To majou.」 „Tétovázik, hogy mit is kéne
felvenni.” ◆ tévelyegtévelyeg 「Dzsóhóga takuszanari
szugite majotteita.」 „Tévelyegtem a sok infor-
máció között.” ◆ vacillálvacillál 「Ie-o kaókato ma-
jotteita.」 „Vacilláltunk, hogy megvegyük-e a la-
kást.” ◇ csimajoucsimajou elvesztielveszti azaz eszéteszét 「Csi-
majotte henna on-nato cuki attesimatta.」 „El-
vesztettem az eszemet, és felszedtem egy furcsa
csajt.” ◇ fumimajoufumimajou eltévedeltéved 「Jamade fumi
majotta.」 „Eltévedt a hegyekben.” ◇ majoikomumajoikomu
betévedbetéved 「Heitenmagivani hitorino kai monok-
jakuga majoikonda.」 „Közvetlenül zárás előtt be-
tévedt egy vevő.” ◇ majoikomumajoikomu odatévedodatéved 「Ta-
beteirutotéburuni ippikino ariga majoikonda.」
„Amikor ettem, odatévedt az asztalra egy hangya.”
◇ majoikomumajoikomu tévedtéved 「Iszekaini majoi konda-
jóna kigasita.」 „Úgy éreztem magam, mint aki
egy másik világba tévedt.” ◇ majotteirumajotteiru ta-ta-
nácstalannácstalan 「Donosacu-o kaukavakaranai, ma-
jotteimaszu.」 „Tanácstalan vagyok - nem tudom,
hogy melyik inget vegyem meg.” ◇ micsinimicsini ma-ma-
joujou eltévedeltéved 「Micsini majotte, tadori cukum-
ade dzsikangakakatta.」 „Sokáig tartott, míg oda-
értem, mert eltévedtem.” ◇ rotónirotóni majoumajou ut-ut-
cáracára kerülkerül 「Kaisa-o kubininatte rotóni majot-
ta.」 „Kirúgtak a cégtől, és az utcára kerültem.” ◇

rotónimajovaszerurotónimajovaszeru sorsárasorsára hagyhagy 「Komat-
ta tomodacsi-o rotóni majovaszetakunai.」 „Nem
akarom sorsára hagyni a bajba jutott barátomat.”

majovaszumajovaszu ◆ elbűvölelbűvöl 「Danszeino kokoro-o
majovaszu dzsoszei」 „férfiakat elbűvölő nő” ◆

félrevezetfélrevezet 「Demani majovaszarete-va nara-
nai.」 „Nem szabad, hogy félrevezessenek minket
az álhírek.” ◆ összezavarösszezavar 「Kono hódó-va
tósika-o majovaszudakedeszu.」 „Ez a hír csak
összezavarja a befektetőket.”

majumaju ◆ gubógubó ◆ petegubópetegubó ◆ selyemhernyó-selyemhernyó-
gubógubó
majumaju ◆ szemöldökszemöldök 「Kodomono hinnonai
kotoba-o kiite maju-o sikameta.」 „Összehúztam
a szemöldököm, amikor a gyerek csúnyán be-
szélt.” ◇ gedzsigedzsimajugedzsigedzsimaju bozontosbozontos szem-szem-
öldököldök ◇ majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru nemnem hagyjahagyja
átverniátverni magátmagát ◇ majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru fel-fel-
vértezivértezi magátmagát 「Kareno szaszoi-o majuni
cuba-o cukete kiita.」 „Felvértezve hallgattam a
csábítását.” ◇ majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru védeke-védeke-
zikzik átverésátverés ellenellen ◇ majunihigacukumajunihigacuku forróforró
aa lábalába alattalatt aa talajtalaj ◇ maju-omaju-o kumoraszerukumoraszeru
aggódó tekintettel nézaggódó tekintettel néz
majucubamonomajucubamono ◆ hamisítványhamisítvány ◆ kacsakacsa
「Kononjúszu-va majucubamonodeszu.」 „Ez a
hír kacsa.” ◆ kétes hírkétes hír
majudamamajudama ◆ újévi díszújévi dísz
majugemajuge ◆ szemöldökszemöldök 「Kareno majuge-va si-
getteiru.」 „Bozontos szemöldöke van.” ◆ szem-szem-
öldökszőröldökszőr ◇ kemusimajugekemusimajuge bozontosbozontos szem-szem-
öldököldök ◇ kemusimajugekemusimajuge markáns szemöldökmarkáns szemöldök
majuhitocúgokaszazumajuhitocúgokaszazu ◆ rezzenéstelenrezzenéstelen
arccalarccal 「Majuhitocu ugokaszazu sinszekino
fuhó-o uke ireta.」 „Rezzenéstelen arccal fogadta
a rokona halálhírét.”

majumimajumi ◆ kecskerágókecskerágó
majumimajumi ◆ íjíj
majunicuba-omajunicuba-o cukerucukeru ◆ felvértezifelvértezi magátmagát
「Kareno szaszoi-o majuni cuba-o cukete kiita.」
„Felvértezve hallgattam a csábítását.” ◆ nemnem
hagyjahagyja átverniátverni magátmagát ◆ védekezikvédekezik átve-átve-
rés ellenrés ellen
majunicuba-omajunicuba-o nurunuru ◆ fenntartásafenntartása vanvan ◆ vé-vé-
dekezik átverés ellendekezik átverés ellen
majunihigacukumajunihigacuku ◆ forróforró aa lábalába alattalatt aa ta-ta-
lajlaj
maju-omaju-o hiszomeruhiszomeru ◆ összeráncoljaösszeráncolja aa szem-szem-
öldökétöldökét
maju-omaju-o kumoraszerukumoraszeru ◆ aggódóaggódó tekintetteltekintettel
néznéz ◆ összehúzza a szemöldökétösszehúzza a szemöldökét
maju-omaju-o sikamerusikameru ◆ összehúzzaösszehúzza aa szemöldö-szemöldö-
kétkét
maju-omaju-o totonoerutotonoeru ◆ kiszedikiszedi aa szemöldökétszemöldökét
「Kanodzso-va bijóinni itte, maju-o totonoeta.」
„Elment a kozmetikushoz, és kiszedette a szemöl-
dökét.”
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majuzumimajuzumi ◆ festettfestett szemöldökszemöldök ◆ messzimesszi
hegylánchegylánc ◆ szemöldökfestékszemöldökfesték
mákámáká ◆ filcfilc ◆ ismertetőjelismertetőjel ◆ markermarker ◇ iden-iden-
simákásimáká genetikaigenetikai markermarker ◇ idenmákáidenmáká gene-gene-
tikaitikai markermarker ◇ baiomákábaiomáká biomarkerbiomarker ◇ bun-bun-
simákásimáká molekuláris markermolekuláris marker
makadamianaccumakadamianaccu ◆ makadámdiómakadámdió
makadamudóromakadamudóro ◆ makadámútmakadámút
makafusiginamakafusigina ◆ megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan
「Makafusigina tedzsina」 „megmagyarázhatat-
lan bűvésztrükk” ◆ rejtélyesrejtélyes 「Makafusigina
nórjoku」 „rejtélyes képesség”

mákáidensimákáidensi ◆ marker génmarker gén
makanaimakanai ◆ élelmezésélelmezés 「Makanainasino gesu-
ku」 „élelmezés nélküli szállás” ◆ ellátásellátás
makanaicukimakanaicuki ◆ ellátássalellátással 「Makanai
cukinoarubaito-o szuru.」 „Olyan mellékmunkát
végez, ahol van ellátás.”

makanaumakanau ◆ ellátellát 「Icsinicsiszen ende szeikacu-
o makanau.」 „Egy nap 1000 jenből ellátom ma-
gam.” ◆ ellensúlyozellensúlyoz 「Szonsicu-va riekide ma-
kanaukotoga dekiru.」 „A nyereség ellensúlyozza
a veszteséget.” ◆ fedezfedez 「Júsoku-va szettaihide
makanatta.」 „A vacsorát a reprezentációs alap-
ból fedezte.” ◆ kihozkihoz 「Kono rjóri-va szono jo-
szande makanaenai.」 „Ezt az ételt ennyiből nem
lehet kihozni.”

makanumakanu tane-vatane-va haenuhaenu ◆ megmeg kellkell dolgoznidolgozni
a sikerérta sikerért
makaomakao ◆ MakaóMakaó
makaodzsinmakaodzsin ◆ makaóimakaói
makaonomakaono ◆ makaóimakaói
máká-penmáká-pen ◆ filctollfilctoll
makarerumakareru ◆ elszóródikelszóródik ◆ szóródikszóródik 「Dzsar-
iga dzsimenni makareteita.」 „A földre szóródott
a sóder.”

makarimacsigaumakarimacsigau ◆ balulbalul ütüt kiki 「Makari ma-
csigaeba dzsúdaina dzsikoninarikanenai.」 „Ha
balul üt ki, nagy baleset is lehet belőle.”

makaritórumakaritóru ◆ elharapózikelharapózik 「Fuszeiga makari
tótteiru.」 „Elharapóztak a szabálytalanságok.” ◆

eluralkodikeluralkodik 「Dzsinkenmusi keikóga makari
tótteiru .」 „Eluralkodott az emberi jogok semmi-
be vétele.”

makaronmakaron ◆ macaronmacaron ◆ makaronmakaron

makaronimakaroni ◆ csőtésztacsőtészta ◆ makarónimakaróni
makaroni-szaradamakaroni-szarada ◆ makarónisalátamakarónisaláta
makaszemakasze ◆ rábízásrábízás ◇ anatamakaszeanatamakasze másramásra
bízásbízás ◇ omakaszeomakasze rábízásrábízás 「Omakaszeno
hanataba-o cukuttemoratta.」 „Rábíztam, hogy
milyen csokrot csinál nekem.”

makaszerumakaszeru ◆ alakulalakul 「Szóba-va omouni maka-
szenai.」 „Nem úgy alakul az árfolyam, ahogy sze-
retném.” ◆ átengedátenged 「Tatemono-o areruni ma-
kaszeta.」 „Átengedték az épületet az enyészet-
nek.” ◆ bízbíz 「Makaszetekure!」 „Bízd ide!” ◆

gondjairagondjaira bízbíz 「Rjokócsú, tonarino hitoni ha-
nano szeva-o makaszeta.」 „Amíg elutaztam, a
szomszédom gondjaira bíztam a virágokat.” ◆

hagyhagy 「Unten-o muszukoni makaszeta.」 „A fi-
amra hagytam a vezetést.” ◆ megbízmegbíz 「Kono
sigoto-o makaszetai.」 „Meg akarom bízni ezzel
a feladattal.” ◆ rábízrábíz 「Vatasi-va kono sigoto-o
makaszerareteimaszu.」 „Rá van bízva ez a mun-
ka.” ◆ ráhagyráhagy 「Rjokókeikaku-o cumani ma-
kaszeta.」 „Az utazás megszervezését ráhagytam
a feleségemre.” ◇ asinimakaszeteasinimakaszete amerreamerre aa
lábalába visziviszi 「Asini makaszete aruki mavatta.」
„Arra mentem, amerre a lábam vitt.” ◇ kucsini-kucsini-
makaszerumakaszeru összehordösszehord 「Kucsini makaszetei-
roirona varugucsi-o iu.」 „Mindenféle mocskoló-
dást összehord.” ◇ csikaramakaszenicsikaramakaszeni teljesteljes
erővelerővel 「Koisi-o csikaramakaszeni nageta.」
„Teljes erővel eldobtam a követ.” ◇ narijukini-narijukini-
makaszerumakaszeru sodródiksodródik azaz árralárral 「Nari jukini
makaszeta iki kata-o szuru.」 „Engedi, hogy az
élete sodródjon az árral.” ◇ mi-omi-o makaszerumakaszeru rá-rá-
bízzabízza magátmagát 「Notta namini mi-o makaszeta.」
„Rábízta magát a meglovagolt hullámra.” ◇ mi-omi-o
makaszerumakaszeru alárendelialárendeli magátmagát 「Unmeini mi-
o makaszeta.」 „Alárendelte magát a sorsának.”
◇ mi-omi-o makaszerumakaszeru úrráúrrá leszlesz rajtarajta 「Zecubó-
ni mi-o makaszerusikanakatta.」 „A kétségbeesés
lett úrrá rajtam.”

makaszetaramakaszetara ◆ haha rajtarajta múlikmúlik 「Vatasini
makaszetaraicumademo kuruma-o kavanai.」
„Ha rajtam múlik, sohasem lesz autónk.”

makaszumakaszu ◆ rábízrábíz 「Dzsósi-va ninmu-o maka-
szeta.」 „A főnöke rábízta a feladatot.”

makaszumakaszu ◆ lefőzlefőz 「Sirótonokuszeni min-na-o
makasita.」 „Egy amatőr mindenkit lefőzött.” ◆

legyőzlegyőz 「Szaibande aite-o makasita.」 „A bíró-
ságon legyőzte az ellenfelét.” ◆ lepipállepipál 「Kare-
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va szúgakude dare-o mo makaszu.」 „Matema-
tikában mindenkit lepipál.” ◇ iimakaszuiimakaszu övéövé
azaz utolsóutolsó szószó 「Boku-va taiteicumani ii maka-
szareru.」 „Általában a feleségemé az utolsó szó.”
◇ iimakaszuiimakaszu szócsatábanszócsatában legyőzlegyőz 「Aite-o
ii makasita.」 „Szócsatában legyőzte az ellenfe-
lét.” ◇ tavainakumakaszutavainakumakaszu könnyedénkönnyedén elpá-elpá-
holhol 「Aite-o tavainaku makasita.」 „Könnyedén
elpáholta az ellenfelét.”

makazumakazu ◆ szobák számaszobák száma
makemake ◆ vereségvereség 「Csímu-va makeninatta.」
„A csapat vereséget szenvedett.” ◆ veszítésveszítés
「Kare-va keh-site make-o mitomenai.」 „Ő so-
hasem ismerné el, hogy veszített.” ◆ vesztesvesztes
「Anatano makedeszu.」 „Te vagy a vesztes!” ◆

vesztésvesztés ◇ ómakeómake nagynagy árengedményárengedmény
「Oneeszan-ninara ómakeni makete icsimanende
cukutteageru.」 „Nagy engedménnyel, csak a kis-
asszonynak, 10 ezer jenért megszámítom a mun-
kát!” ◇ ómakeómake megsemmisítőmegsemmisítő vereségvereség
「Ómakedatta.」 „Megsemmisítő vereséget szen-
vedtünk.” ◇ omakeniomakeni ráadásulráadásul 「Jaszuminasi,
omakeni kjújo-va jaszui.」 „Nincs szabadságom,
ráadásul a fizetésem is kevés.” ◇ kamiszorimakekamiszorimake
borotvaborotva okoztaokozta irritációirritáció ◇ makegakomumakegakomu
sorozatossorozatos vereségekvereségek érikérik 「Szensu-va make-
ga konde súcsúdekinakatta.」 „A versenyző a so-
rozatos vereségek miatt nem tudott koncentrálni.”
◇ makepatán-nihairumakepatán-nihairu elpártolelpártol tőletőle aa győ-győ-
zelmi szerencsezelmi szerencse
makebosimakebosi ◆ feketefekete pontpont ◆ vesztesvesztes mérkő-mérkő-
zészés 「Rikisi-va make bosi-o fujasita.」 „A szu-
mós növelte a vesztes mérkőzések számát.”

makedoniamakedonia ◆ MacedóniaMacedónia
makedoniadzsinmakedoniadzsin ◆ macedónmacedón
makedonianomakedoniano ◆ macedónmacedón
makedzsiaimakedzsiai ◆ vesztes mérkőzésvesztes mérkőzés
makedzsidamasiimakedzsidamasii ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen harciharci
szellemszellem
makegakomumakegakomu ◆ sorozatossorozatos vereségekvereségek érikérik
「Szensu-va makega konde súcsúdekinakatta.」
„A versenyző a sorozatos vereségek miatt nem tu-
dott koncentrálni.”

makegirainamakegiraina ◆ utál veszíteniutál veszíteni
makeikuszamakeikusza ◆ vesztes csatavesztes csata
makeinumakeinu ◆ lúzerlúzer ◆ örök vesztesörök vesztes

makekoszumakekoszu ◆ összesítésbenösszesítésben veszítveszít
「Csímu-va aiteni ih-ten make kosita.」 „A csapat
összesítésben egy ponttal veszített.” ◆ többszörtöbbször
nyer, mint veszítnyer, mint veszít
makenaimakenai ◆ verhetetlenverhetetlen 「Vaga sano szeihin-
va makenai.」 „A termékeink verhetetlenek.”

makenkimakenki ◆ hajthatatlansághajthatatlanság ◆ rendíthetet-rendíthetet-
lenséglenség ◆ versenyszellemversenyszellem
makeosimimakeosimi ◆ vereségetvereséget nehezennehezen elismeré-elismeré-
sese 「Kare-va make osimiga cujoi.」 „Nehezen is-
meri el a vereséget.”

makeosimigacujoimakeosimigacujoi ◆ nehezennehezen ismeriismeri elel aa ve-ve-
reségetreséget ◆ rossz vesztesrossz vesztes
makeosimi-omakeosimi-o iuiu ◆ kimagyarázzakimagyarázza aa veresé-veresé-
getget 「Kaze-o hiitakara maketandajoto make
osimi-o itta.」 „Azzal magyarázta ki a vereséget,
hogy meg volt fázva.”

makepatán-nihairumakepatán-nihairu ◆ elpártolelpártol tőletőle aa győ-győ-
zelmi szerencsezelmi szerencse
makerumakeru ◆ alulmaradalulmarad 「Makenaijóni ganbari-
masita.」 „Igyekeztem, nehogy alulmaradjak.” ◆

beadjabeadja aa derekátderekát 「Hokenkan-júni maketa.」
„Beadtam a derekamat, és biztosítást kötöttem.”
◆ bukikbukik 「Tó-va szenkjode maketa.」 „A párt
bukott a választásokon.” ◆ elbukikelbukik 「Vatasino
szeitó-va maketa.」 „A pártom elbukott a válasz-
tásokon.” ◆ elveszítelveszít 「Siaini maketa.」 „Elve-
szítették a mérkőzést.” ◆ elvesztelveszt 「Szenszóni
maketa.」 „Elvesztették a háborút.” ◆ engedenged
「Miszeno hito-va nedan-o maketa.」 „A boltos
engedett az árból.” ◆ feladjafeladja aa harcotharcot 「Bjó-
kini maketakunai.」 „Nem adom fel a harcot a
betegséggel!” ◆ kikapkikap 「Szensukentaikaide aite-
nocsímuni maketesimatta.」 „A bajnokságon ki-
kaptunk az ellenfelünktől.” ◆ nemnem bírjabírja 「Ke-
sóhinni hadaga maketa.」 „Nem bírta a krémet
a bőröm.” ◆ nemnem tudtud ellenállniellenállni 「Júvakuni
maketedaietto csúnikéki-o tabetesimatta.」 „Nem
tudtam ellenállni a csábításnak, süteményt ettem
fogyókúra közben.” ◆ nemnem tudtud parancsolniparancsolni
「Jokubóni maketa.」 „Nem tudtam megálljt pa-
rancsolni a vágyaimnak.” ◆ veszítveszít 「Siaini ma-
keru.」 „Meccset veszít.” ◆ vesztveszt
「Makerukoto-va hazukasiikotode-va arima-
szen.」 „Ha valaki veszt, az nem szégyen.” ◇ ta-ta-
vainakumakeruvainakumakeru úgyúgy kikap,kikap, hogyhogy csakcsak lesles
「Tavainaku maketa.」 „Úgy kikaptam, hogy csak
lestem.” ◇ maketemoraumaketemorau árengedménytárengedményt kapkap
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「Konoterebino nedan-o maketemoraemaszen-
ka?」 „Nem adna egy kis árengedményt a tévére?”

makerugakacsimakerugakacsi ◆ akkorakkor nyerünk,nyerünk, haha veszí-veszí-
tünktünk ◆ okos enged, szamár szenvedokos enged, szamár szenved
maketemoraumaketemorau ◆ árengedménytárengedményt kapkap 「Kono-
terebino nedan-o maketemoraemaszenka?」
„Nem adna egy kis árengedményt a tévére?”

máketingumáketingu ◆ marketingmarketing ◆ piacszerzéspiacszerzés
máketingukjanpénmáketingukjanpén ◆ eladási kampányeladási kampány
máketingu-riszácsimáketingu-riszácsi ◆ piackutatáspiackutatás
máketinguszakurjakumáketinguszakurjaku ◆ marketingfogásmarketingfogás ◆

piacszerzési taktikapiacszerzési taktika
máketinguszenrjakumáketinguszenrjaku ◆ piacszerzésipiacszerzési stra-stra-
tégiatégia
mákettomáketto ◆ piacpiac 「Kono kesóhin-va nenreiszó-o
erabazumáketto-o hirogeta.」 „Ez a korfüggetlen
kozmetikum bővítette a piacot.”

máketto-rídámáketto-rídá ◆ piacvezetőpiacvezető
máketto-riszácsimáketto-riszácsi ◆ piackutatáspiackutatás
máketto-seamáketto-sea ◆ piacipiaci részesedésrészesedés
「Mákettosea-o nobaszu.」 „Növeli piaci részese-
dését.”

makezugirainamakezugiraina ◆ hajthatatlanhajthatatlan ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlentetlen ◆ utálutál veszíteniveszíteni ◆ vereségetvereséget nemnem
tűrőtűrő
makezuotorazumakezuotorazu ◆ ugyanannyiraugyanannyira 「Anito ma-
kezu otorazu szainógaaru.」 „Ugyanannyira te-
hetséges, mint a bátyja.”

makezuotorazunomakezuotorazuno ◆ ugyanolyanugyanolyan 「Kjonenni
makezu otorazuno ikioide, kotosimo csószensi-
maszu.」 „Ugyanolyan erővel vágok neki, mint
múlt évben.”

makimaki ◆ csavarodáscsavarodás ◆ felhúzásfelhúzás ◆ felteke-felteke-
résrés 「Konorórukjabecu-va makiga amai.」 „Ez a
töltött káposzta túl lazán van feltekerve.” ◆ idő-idő-
szűkeszűke miattmiatt felgyorsításfelgyorsítás 「Bangumi-o maki-
de onegaisimaszu!」 „Időszűke miatt gyorsítsunk
egy kicsit a programon!” ◆ kötetkötet 「Icsino ma-
ki」 „első kötet” ◆ tekercstekercs ◇ ucsimakiucsimaki befelébefelé
csavarodáscsavarodás ◇ uramakiuramaki kifordítottkifordított tekercstekercs
◇ kappamakikappamaki uborkásuborkás tekercstekercs ◇ dzsidóma-dzsidóma-
kinotokeikinotokei automataautomata óraóra ◇ temakizusitemakizusi töl-töl-
csércsér alakúalakú szusiszusi ◇ tómakininagamerutómakininagameru tá-tá-
volrólvolról körtkört alkotvaalkotva néznéz 「Gunsú-va csikakuni
jorazuni tómakini nagameta.」 „Az emberek nem

jöttek közelebb, hanem távolról kört alkotva néz-
ték.” ◇ norimakinorimaki algalapba göngyölt rizsalgalapba göngyölt rizs
makimaki ◆ vetésvetés ◇ oszomakioszomaki késeikései vetésvetés ◇

oszomakioszomaki megkésésmegkésés 「Oszomakinagara kotosi-
mo jorosiku onegaisimaszu.」 „Megkésve bár, de
szeretnék boldog új évet kívánni.”

makimaki ◆ tűzifatűzifa 「Eda-o kavakasite makinisita.」
„Száraz faágakból csinált tűzifát.”

makimaki ◆ kőtiszafakőtiszafa
makimaki ◆ legelőlegelő
makiagarumakiagaru ◆ felhúzódikfelhúzódik 「Tokeinozenmai-va
ippaini maki agatta.」 „Az óra teljesen fel lett húz-
va.” ◆ feltekeredikfeltekeredik 「Curi ito-va maki agatta.」
„A horgászzsinór feltekeredett.”

makiagerumakiageru ◆ felkavarfelkavar 「Kazega ocsi ba-o maki
ageta.」 „A szél felkavarta a faleveleket.” ◆ felte-felte-
kerker 「Hószu-o maki ageta.」 „Feltekerte a locso-
lócsövet.” ◆ kicsikarkicsikar 「Karekara okane-o maki
ageta.」 „Kicsikartam belőle a pénzt.” ◆ kiszedkiszed
「Kono hitokara okane-o maki ageruno-va muzu-
kasii.」 „Nehéz ebből az emberből pénzt kiszed-
ni.”

makiagesikiburaindomakiagesikiburaindo ◆ rolettaroletta ◆ rolóroló
makiamimakiami ◆ kerítőhálókerítőháló
makiamigjohómakiamigjohó ◆ kerítőhálós halászatkerítőhálós halászat
makibamakiba ◆ állatgazdaságállatgazdaság ◆ farmfarm ◆ legelőlegelő
makicukaszerumakicukaszeru ◆ futtatfuttat 「Mame-o sicsúni
maki cukaszeta.」 „Karóra futtattam a babot.”

makicukerumakicukeru ◆ rátekerráteker 「Kosinitaoru-o maki
cuketa.」 „Rátekertem a törülközőt a derekamra.”

makicukumakicuku ◆ ráfonódikráfonódik 「Budó-va kini maki-
cuiteita.」 „A szőlő ráfonódott a fára.” ◆ ráte-ráte-
keredikkeredik 「Hebi-va kini maki cuita.」 „A kígyó
rátekeredett a fára.” ◇ makicukaszerumakicukaszeru futtatfuttat
「Mame-o sicsúni maki cukaszeta.」 „Karóra fut-
tattam a babot.”

makicsiraszumakicsiraszu ◆ árasztáraszt 「Dobu-va akusú-o
maki csirasita.」 „A csatorna bűzt árasztott.” ◆

elterjesztelterjeszt 「Kankókjaku-va
szekainakaniviruszu-o maki csirasita.」 „A turis-
ták elterjesztették a világon a vírust.” ◆ szétszórszétszór
「Hosibosi-va hószeki-o maki csirasitajóni kaga-
jaiteita.」 „A csillagok szétszórt drágakövekként
tündököltek.” ◆ szétterítszétterít 「Genpacu-va szu-
iszobakuhacude hósaszeibussicu-o maki csirasi-
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ta.」 „A hidrogénrobbanásban az atomerőmű ra-
dioaktív anyagokat terített szét.” ◆ terjesztterjeszt
「Uvasza-o maki csiraszu.」 „Pletykát terjeszt.”

makidzsakumakidzsaku ◆ centicenti ◆ mérőszalagmérőszalag
makidzsikumakidzsiku ◆ irattekercsirattekercs ◆ tekercsképtekercskép
makidzsitademakidzsitade ◆ pergőpergő hangonhangon 「Maki dzsita-
de hanaszu.」 „Pergő hangon beszél.”

makiemakie ◆ hintett képhintett kép
makigaimakigai ◆ spirális kagylóspirális kagyló ◆ tengeri csigatengeri csiga
makigamimakigami ◆ hullámos hajhullámos haj
makigamimakigami ◆ papírtekercspapírtekercs
makigarimakigari ◆ bekerítéses vadászatbekerítéses vadászat
makigemakige ◆ göndörgöndör hajhaj ◆ göndörgöndör hajfürtökhajfürtök ◆

szőrbodorszőrbodor
makihigemakihige ◆ ágkacságkacs ◆ kacskacs ◆ pödörtpödört bajuszbajusz

makihigenoszenteimakihigenoszentei ◆ kacsoláskacsolás
makihige-omakihige-o szenteiszuruszenteiszuru ◆ kacsolkacsol 「Budóno
maki hige-o szenteisita.」 „Kacsoltam a szőlőt.”

makikaesimakikaesi ◆ erőreerőre kapáskapás ◆ felzárkózásfelzárkózás ◆

talpratalpra állásállás 「Maki kaesi szakuszen」 „talpra
állási stratégia” ◆ visszacsévélésvisszacsévélés
makikaesikimakikaesiki ◆ visszacsévélővisszacsévélő
makikaesiniderumakikaesinideru ◆ hajráznihajrázni kezdkezd
「Makeszóninattacsímu-va maki kaesini deta.」
„A vesztésre álló csapat hajrázni kezdett.”

makikaesi-omakikaesi-o hakaruhakaru ◆ felzárkózikfelzárkózik 「Gidzsu-
cude okureteita kuni-va maki kaesi-o hakatteki-
ta.」 „A technikailag elmaradott ország felzárkó-
zott.”

makikaesiszakuszenmakikaesiszakuszen ◆ visszavonóvisszavonó hadmű-hadmű-
veletvelet
makikaeszumakikaeszu ◆ erőreerőre kapkap 「Kenszecukabu-va
maki kaesita.」 „Az építőipari részvények erőre
kaptak.” ◆ feljönfeljön 「Okureteita szósa-va maki
kaesita.」 „A lemaradt futó feljött.” ◆ megtál-megtál-
tosodiktosodik 「Cuiside maki kaesita.」 „A pótvizsgán
megtáltosodtam.” ◆ visszacsévélvisszacsévél
makikomarerumakikomareru ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Gótódzsi-
kenni maki komareta.」 „Egy rablásba keveredett
bele.” ◆ keveredikkeveredik 「Naguri aini maki komare-
ta.」 „Verekedésbe keveredett.”

makikomumakikomu ◆ bekapbekap 「Tépurekódá-va tépu-o
maki kondesimatta.」 „A magnó bekapta a szala-

got.” ◆ belekeverbelekever 「Hanzaini tomodacsi-o maki
konda.」 „A bűntettbe belekeverte a barátját.” ◆

belerángatbelerángat 「Kuni-o szenszóni maki konda.」
„Belerángatta az országot a háborúba.” ◆ beleso-beleso-
dordor 「Kuni-va szenszóni maki komareta.」 „Az
országot belesodorták a háborúba.” ◆ lehúzlehúz
「Kavano uzuni maki komareta.」 „A folyó ör-
vénye lehúzta.” ◇ makikomarerumakikomareru keveredikkeveredik
「Naguri aini maki komareta.」 „Verekedésbe ke-
veredett.”

makimodosimakimodosi ◆ visszacsévélésvisszacsévélés 「Tépuno ma-
ki modosi」 „szalag visszacsévélése” ◆ vissza-vissza-
tekeréstekerés 「Eigano maki modosi」 „film visszate-
kerése”

makimodoszumakimodoszu ◆ visszacsévélvisszacsévél 「Tépu-o maki
modosita.」 „Visszacsévélte a szalagot.” ◆

visszatekervisszateker 「Eiga-o maki modosita.」
„Visszatekertem a filmet.” ◆ visszatekercselvisszatekercsel
makimonomakimono ◆ algalapbaalgalapba tekerttekert szusiszusi ◆ irat-irat-
tekercstekercs ◆ tekercstekercs ◆ tekercsképtekercskép
mákingumákingu ◆ jelölésjelölés
makiokoszumakiokoszu ◆ előidézelőidéz 「Gému gaisa-va
sakaigensó-o maki okosita.」 „A játékgyártó tár-
sadalmi jelenséget idézett elő.” ◆ keltkelt 「Szono
kidzsi-va ókina hankjó-o maki okosita.」 „Az a
cikk nagy visszhangot keltett.” ◆ teremtteremt 「Ko-
nokóhí ja-va icsidaibúmu-o maki okosita.」 „Ez a
kávézó egyfajta divatot teremtett.”

makioroszumakioroszu ◆ letekerleteker 「Kurumano mado-o
maki orosita.」 „Letekertem a kocsiablakot.”

makisimamumakisimamu ◆ felsőfelső határhatár 「Makisimamubó-
naszu」 „prémium felső határa” ◆ maximummaximum
makisiszaibómakisiszaibó ◆ maxisejtmaxisejt
makiszenmakiszen ◆ tekercsdróttekercsdrót ◆ tekercseléstekercselés
makiszenkimakiszenki ◆ tekercselőgéptekercselőgép
makiszúmakiszú ◆ menetszámmenetszám
makiszúhimakiszúhi ◆ áttételáttétel ◆ tekercsáttételtekercsáttétel
makiszutóbumakiszutóbu ◆ kandallókandalló 「Makiszutóbuni hi-
o cuketa.」 „Télen begyújtottunk a kandallóba.”

makitamakita ◆ pontosan északi iránypontosan északi irány
makitabakomakitabako ◆ cigarettacigaretta ◆ szivarszivar ◇ kami-kami-
makitabakomakitabako cigarettacigaretta
makitanimakitani ◆ pontosanpontosan északiészaki iránybanirányban
「Hokkjokuszei-va csikjúno makitani icsiszuru.」
„A sarkcsillag pontosan északi irányban van.”
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makitorumakitoru ◆ letekerleteker 「Rírukara ito-o maki tot-
ta.」 „Letekertem a zsineget az orsóról.”

makivaramakivara ◆ szalmabábuszalmabábu ◆ ütőfaütőfa
makivarimakivari ◆ fahasogatásfahasogatás
makivari-omakivari-o szuruszuru ◆ aprítaprít 「Makivari-o sita ki-
de hiokosimasita.」 „Begyújtottam a fával, amit
aprítottam.” ◆ fátfát aprítaprít 「Asza, makivari-o si-
ta.」 „Reggel fát aprítottam.”

makizoemakizoe ◆ belekeveredésbelekeveredés 「Maki zoe dzsi-
ko」 „baleset, amelybe sok ember belekeveredik.”

makizoeninarumakizoeninaru ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Dzsikono
maki zoeninatta.」 „Belekeveredett egy baleset-
be.”

makizoe-omakizoe-o kuraukurau ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Kenkano
maki zoe-o kuratta.」 „Belekeveredtem egy vesze-
kedésbe.”

makizusimakizusi ◆ szusitekercsszusitekercs
makjómakjó ◆ zavaró illúziókzavaró illúziók
makkamakka ◆ vérvörös színvérvörös szín
makkanamakkana ◆ színtisztaszíntiszta 「Makkana uszoda.」
„Színtiszta hazugság.” ◆ tűzpirostűzpiros 「Makkana
hana」 „tűzpiros virág” ◆ tűzvöröstűzvörös 「Makkana
hata.」 „Tűzvörös zászló.” ◆ vérvörösvérvörös 「Mak-
kana kao.」 „Vérvörös arc.”

makkanijaketamakkanijaketa ◆ vörösenvörösen izzóizzó 「Makkani
jaketa mokutan」 „vörösen izzó faszén”

makkimakki ◆ végéhezvégéhez közeliközeli időidő 「Sakaisugiszei-
ken makki」 „szocialista rendszer végéhez közeli
idő” ◆ végső stádiumvégső stádium
makkiganmakkigan ◆ végső stádiumú rákvégső stádiumú rák
makkikandzsamakkikandzsa ◆ végső stádiumú betegvégső stádiumú beteg
makkitekinamakkitekina ◆ végnapjaitvégnapjait járójáró 「Kono
kaisa-va makkitekina dzsótainiaru.」 „Ez a válla-
lat a végnapjait járja.” ◆ végsővégső 「Kanzóbjóno
makkitekina sódzsó」 „májbetegség végső tüne-
tei”

makkómakkó ◆ tömjéntömjén
makkókaramakkókara ◆ határozottanhatározottan 「Rjókoku-va
makkókara tairicusita.」 „Határozott ellentét volt
a két ország között.” ◆ kerekenkereken 「Jókjú-o mak-
kókara tatta.」 „Kereken elutasította a kérést.” ◆

szembőlszemből 「Teki-va makkókara kógekisita.」 „Az
ellenség szemből támadott.”

makkókudzsiramakkókudzsira ◆ ámbráscetámbráscet ◆ nagynagy ámb-ámb-
ráscetráscet
makkókuszaimakkókuszai ◆ szentfazékszentfazék ◆ tömjénszagútömjénszagú

makkósóbumakkósóbu ◆ szemtől szembeni küzdelemszemtől szembeni küzdelem
makkuramakkura ◆ teljesteljes sötétségsötétség ◇ oszakimakku-oszakimakku-
rara kilátástalankilátástalan jövőjövő 「Oszakimakkurada.」
„Kilátástalan a jövőm.”

makkurajamimakkurajami ◆ teljes sötétségteljes sötétség
makkuranamakkurana ◆ koromsötétkoromsötét 「Szotoha mak-
kuradatta.」 „Kint koromsötét volt.” ◆ töksötéttöksötét
「Makkurana heja」 „töksötét szoba” ◆ vaksö-vaksö-
téttét 「Kare-va denki-o tomerarete makkurana
hejade sokudzsi-o siteita.」 „Kikapcsolták az ára-
mát, így vaksötétben evett.”

makkuraninarumakkuraninaru ◆ elsötétülelsötétül 「Meno maega
makkuraninatta.」 „Elsötétült előtte a világ.”

makkuromakkuro ◆ koromfeketeségkoromfeketeség
makkuronamakkurona ◆ koromfeketekoromfekete 「Kaodzsúhokor-
ide makkurodeszu.」 „A portól koromfekete volt
az egész arca.”

makoragamakoraga ◆ MahoragaMahoraga
mákosugubamákosuguba ◆ mákos gubamákos guba
makotomakoto ◆ becsületességbecsületesség 「Makoto-o cuku-
site jovatari-o szuru.」 „Becsületesen próbál bol-
dogulni az életben.” ◆ igazságigazság 「Makotono ha-
nasi」 „igaz történet” ◆ őszinteségőszinteség 「Makoto-
no kansa」 „őszinte hála” ◆ valóságvalóság 「Makoto-
no júki」 „valódi bátorság” ◇ makotonoarumakotonoaru be-be-
csületescsületes 「Makotonoaru hito」 „becsületes em-
ber”

makotonimakotoni ◆ igazánigazán 「Kare-va makotoni ida-
idearu.」 „Igazán nagyszerű ember.” ◆ őszinténőszintén
「Makotoni zan-nendeszu.」 „Őszintén sajná-
lom!” ◇ makotoniarigatógozaimaszumakotoniarigatógozaimaszu köszö-köszö-
nöm szépennöm szépen
makotoniarigatógozaimaszumakotoniarigatógozaimaszu ◆ köszönömköszönöm
szépenszépen
makotonoarumakotonoaru ◆ becsületesbecsületes 「Makotonoaru
hito」 „becsületes ember”

makotosijakanamakotosijakana ◆ hihetőhihető 「Makotosijakana
uvasza」 „hihető mendemonda” ◆ igaznakigaznak tű-tű-
nőnő 「Makotosijakana uszo」 „igaznak tűnő ha-
zugság”
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makumaku ◆ bevonatbevonat ◆ hártyahártya 「Mirukuno hjó-
menni makuga dekita.」 „A tej felszínén hártya
keletkezett.” ◆ membránmembrán ◆ rétegréteg 「Kórino hjó-
menni mizuno uszui makuga dekiteiru.」 „A jég
felületén vékony vízréteg van.” ◇ kakumakukakumaku
sejtmaghártyasejtmaghártya ◇ genkeisicumakugenkeisicumaku plazma-plazma-
membránmembrán ◇ szaibómakuszaibómaku sejtmembránsejtmembrán ◇

szaibómakuszaibómaku sejthártyasejthártya ◇ hantómakuhantómaku félig-félig-
áteresztő hártyaáteresztő hártya
makumaku ◆ felsőfelső osztályúosztályú szumócsoportszumócsoport ◆ fel-fel-
vonásvonás 「Icsiban okini irino jakusa-va mó daiicsi-
makude sindesimatta.」 „A legrokonszenvesebb
szereplő már az első felvonásban meghalt.” ◆

függönyfüggöny 「Makuga orita.」 „Legördült a füg-
göny.” ◇ ódanmakuódanmaku molinómolinó ◇ súmakusúmaku utolsóutolsó
felvonásfelvonás ◇ derumakuderumaku szükségszükség 「Omaeno de-
ru maku-va nai.」 „Semmi szükség sincs rád.” ◇

derumakuderumaku szerepszerep 「Konkaiheisa-va deru ma-
kuganai.」 „Ez alkalommal cégünk nem jutott
szerephez.” ◇ nobecumakunasininobecumakunasini megállásmegállás
nélkülnélkül 「Nobecu makunasini saberu.」 „Megál-
lás nélkül beszél.” ◇ hitomakuhitomaku egyegy felvonásfelvonás ◇

hitomakumonohitomakumono egyegy felvonásosfelvonásos darabdarab ◇ ma-ma-
kutonarukutonaru befejeződikbefejeződik 「Szóbecukai-va maku-
tonatta.」 „A búcsúbankett befejeződött.” ◇

maku-omaku-o akeruakeru elkezdődikelkezdődik 「Dedzsitaruterebi-
no dzsidai-va maku-o aketa.」 „Elkezdődött a di-
gitális televíziózás korszaka.” ◇ maku-omaku-o todzsi-todzsi-
ruru befejeződikbefejeződik 「Orinpikku taikai-va maku-o
todzsita.」 „Befejeződött az olimpia.”

makumaku ◆ becsavarbecsavar 「Cuma-va kami-o maita.」
„A feleségem becsavarta a haját.” ◆ betekerbeteker
「Denszenni zecuentépu-o maita.」 „Betekertem
vezetéket szigetelőszalaggal.” ◆ csévélcsévél 「Ríruni
dószen-o maita.」 „Az orsóra rézdrótot csévél-
tem.” ◆ felcsavarfelcsavar 「Dzsútan-o maite marum-
eta.」 „Felcsavartam a szőnyeget.” ◆ felcsévélfelcsévél
「Ríruni denszen-o maita.」 „Felcsévéltem a ve-
zetéket az orsóra.” ◆ felgöngyölfelgöngyöl 「Dzsútan-o
maita.」 „Felgöngyöltem a szőnyeget.” ◆ felhúzfelhúz
「Tokei-o maita.」 „Felhúztam az órát.” ◆ fel-fel-
tekerteker 「Curi ito-o maita.」 „Feltekertem a hor-
gászzsinórt.” ◆ göngyölgöngyöl 「Toriniku-o békonde
maita.」 „Szalonnába göngyöltem a csirkehúst.”
◆ összegöngyölösszegöngyöl 「Jófukuno kidzsi-o maita.」
„Összegöngyöltem a ruhaanyagot.” ◆ összete-összete-
kerker 「Ito-o maita.」 „Összetekertem a cérnát.”
◆ rácsavarrácsavar 「Teni nuno-o maita.」 „Rácsavar-
tam a kezemre egy rongyot.” ◆ sodorsodor 「Dzsibun-

jónitabako-o maita.」 „Sodort magának egy ciga-
rettát.” ◆ tekerteker 「Teni hótai-o maita.」 „A ke-
zemre tekertem a gézt.” ◇ uzu-ouzu-o makumaku örvény-örvény-
liklik 「Mizu-va uzu-o maita.」 „A víz örvénylett.”
◇ kuda-okuda-o makumaku locsoglocsog 「Jopparatte kuda-o
maita.」 „Részegen locsogott.” ◇ kemunimakukemunimaku
összezavarösszezavar 「Gairaigo-o cukatte vatasi-o ke-
muni maita.」 „Idegen szavakkal összezavart.” ◇

sita-osita-o makumaku lesles 「Utattemitaramina sita-o ma-
ita.」 „Mikor elkezdett énekelni, mindenki csak
lesett.” ◇ sippo-osippo-o makumaku fülét-farkátfülét-farkát behúzzabehúzza
「Sippo-o maite nigeta.」 „Fülemet-farkamat be-
húzva elkullogtam.” ◇ sippo-osippo-o makumaku behúzzabehúzza
aa farkátfarkát 「Inu-va sippo-o maita.」 „A kutya be-
húzta a farkát.” ◇ nedzsi-onedzsi-o makumaku felhúzfelhúz 「To-
keino nedzsi-o maita.」 „Felhúztam az órát.” ◇

rjúzu-orjúzu-o makumaku felhúzfelhúz 「Udedokeino rjúzu-o
maita.」 „Felhúztam a karórámat.”

makumaku ◆ behintbehint 「Micsini hanabira-o maita.」
„Az utat behintettem virágszirommal.” ◆ elszórelszór
「Ihai-o maita.」 „Elszórta a hamvait.” ◆ elvetelvet
「Nansuruikano hanano tane-o maita.」 „Sokfaj-
ta virágmagot vetettem el.” ◆ hinthint 「Jukini óvar-
eta dzsimenni szuna-o maita.」 „Homokot hintet-
tem a hóval borított földre.” ◆ lerázleráz 「Han-nin-
va oikaketeiru keikan-o maita.」 „A tettes lerázta
az őt üldöző rendőrt.” ◆ locsollocsol 「Hodóni mizu-
o maita.」 „A járdára locsoltam a vizet.” ◆ szét-szét-
öntönt 「Dzsimenni mizu-o maita.」 „Vizet öntött
szét a földön.” ◆ szétszórszétszór 「Dzsimenni kugi-
o maita.」 „Szöget szórt szét a földön.” ◆ szórszór
◆ vetvet 「Nivanigurinpíszu-o maita.」 „Borsót ve-
tettem a kertbe.” ◇ dzsoszózai-odzsoszózai-o makumaku gyom-gyom-
irtózikirtózik ◇ nójaku-onójaku-o makumaku növényvédőnövényvédő szertszert
használhasznál ◇ nójaku-onójaku-o makumaku permetezikpermetezik ◇ ma-ma-
itaita tane-vatane-va karanebanaranukaranebanaranu kiki mintmint vet,vet,
úgyúgy aratarat ◇ makarerumakareru szóródikszóródik 「Dzsariga
dzsimenni makareteita.」 „A földre szóródott a
sóder.”

mákumáku ◆ jeljel 「Méruno szaigoninikonikomáku-
o cuketa.」 „A levelem végére mosolyjelet rak-
tam.” ◆ jelölésjelölés ◇ kiszumákukiszumáku rúzsnyomrúzsnyom ◇

sinboru-mákusinboru-máku emblémaembléma ◇ hatenamákuhatenamáku kér-kér-
dőjeldőjel 「Gimonbunni-va kanarazuhatenamáku-o
cukemasó.」 „A kérdő mondat végére feltétlenül
tegyünk kérdőjelet!” ◇ bikkurimákubikkurimáku felkiáltó-felkiáltó-
jeljel ◇ mékánomákumékánomáku márkajelmárkajel 「Kurumamék-
ánomáku」 „autó márkajel” ◇ momidzsimákumomidzsimáku
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idősidős gépkocsivezetőgépkocsivezető jelejele ◇ rogo-mákurogo-máku logólogó

makuacumakuacu ◆ rétegvastagságrétegvastagság
makuacukeimakuacukei ◆ rétegvastagság-mérőrétegvastagság-mérő
makuaimakuai ◆ közjátékközjáték
makuakemakuake ◆ függönyfüggöny felvonásafelvonása ◆ kezdetkezdet
「Kjó-va orinpikkuno makuakedeszu.」 „Ma van
az olimpia kezdete.” ◆ új felvonásúj felvonás
makuakimakuaki ◆ felvonásfelvonás kezdetekezdete ◆ kezdetkezdet 「In-
tánetto dzsidaino makuaki」 „internetes korszak
kezdete”

makúcsimakúcsi ◆ makuucsimakuucsi ◆ szumó első osztályszumó első osztály
makúcsirikisimakúcsirikisi ◆ makuucsi szumósmakuucsi szumós
makudomakudo ◆ mekimeki
makudzsirimakudzsiri ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb szumóosz-szumóosz-
tálytály
makueimakuei ◆ felvonásközfelvonásköz ◆ szünetszünet
makugiremakugire ◆ befejeződésbefejeződés 「Siai-va makugire-
tonatta.」 „A mérkőzés befejeződött.” ◆ felvo-felvo-
nás végenás vége
makugiregavaruimakugiregavarui ◆ rosszrossz szájíztszájízt hagyhagy ma-ma-
gaga utánután 「Imajameruno-va nantonaku makugi-
rega varui.」 „Ha most abbahagyod, az rossz száj-
ízt hagy maga után.”

makuhikimakuhiki ◆ véget vetésvéget vetés
makukeimakukei ◆ membránrendszermembránrendszer ◇ szaibónai-szaibónai-
makukeimakukei sejten belüli membránrendszersejten belüli membránrendszer
makumeiromakumeiro ◆ hártyás labirintushártyás labirintus
makunaikokkamakunaikokka ◆ intramembránintramembrán csontoso-csontoso-
dásdás
makunócsimakunócsi ◆ makunoucsimakunoucsi uzsonnauzsonna ◆ szumószumó
első osztályelső osztály
makunócsibentómakunócsibentó ◆ makunoucsi uzsonnamakunoucsi uzsonna
maku-omaku-o akeruakeru ◆ elkezdődikelkezdődik 「Dedzsitarutere-
bino dzsidai-va maku-o aketa.」 „Elkezdődött a
digitális televíziózás korszaka.”

máku-omáku-o cukerucukeru ◆ megjelölmegjelöl 「Csizuno
ikkasonimáku-o cuketa.」 „Megjelöltem a térké-
pen egy helyet.”

maku-omaku-o todzsirutodzsiru ◆ befejeződikbefejeződik 「Orinpikku
taikai-va maku-o todzsita.」 „Befejeződött az
olimpia.”

makuramakura ◆ alvópárnaalvópárna ◆ betétszalagbetétszalag ◆ be-be-
vezetővezető 「Nagameno makura-o futta.」 „Egy

hosszabb bevezetőt mondott.” ◆ falcolásfalcolás ◆ pár-pár-
nana 「Atama-o makuranicukete neteita.」 „Pár-
nára fektetve a fejem, aludtam..” ◆ vánkosvánkos ◇

udemakuraszuruudemakuraszuru karjárakarjára hajtjahajtja aa fejétfejét
「Ottono udemakurade neta.」 „A férjem karjára
hajtottam a fejem, úgy aludtam.” ◇ kúkimakurakúkimakura
felfújhatófelfújható párnapárna ◇ kuszamakurakuszamakura szabadszabad
égég alattalatt alvásalvás ◇ kuszamakurakuszamakura vándorlásvándorlás ◇

kusza-okusza-o makuraniszurumakuraniszuru füvönfüvön alszikalszik ◇ kó-kó-
rimakurarimakura jegesjeges borogatásborogatás 「Necugaaru bjó-
ninno atamani kórimakura-o ateta.」 „Jeges bo-
rogatást raktam a lázas beteg homlokára.” ◇ da-da-
kimakurakimakura ölelőpárnaölelőpárna ◇ hizamakuraszuruhizamakuraszuru
térdéretérdére hajtjahajtja aa fejétfejét 「Koibitoni hizama-
kurasita.」 „A kedvesem térdére hajtottam a fe-
jem.” ◇ hidzsimakuraszuruhidzsimakuraszuru karjárakarjára hajtjahajtja aa
fejétfejét 「Hidzsimakura-o siteterebi-o miteita.」
„Kezemet a karomra hajtva néztem a tévét.” ◇

hidzsi-ohidzsi-o makuraniszurumakuraniszuru karjárakarjára fektetifekteti aa
fejétfejét 「Hidzsi-o makuranisite neteita.」 „Feje-
met a karomra fektetve aludtam.” ◇ hidarima-hidarima-
kuranikurani balbal oldalánoldalán 「Hidarimakurani neru.」
„Bal oldalamon fekszek.” ◇ makura-omakura-o kasza-kasza-
neruneru többszörtöbbször együttegyütt hálhál ◇ makura-omakura-o kava-kava-
szuszu együttegyütt hálhál ◇ makura-omakura-o takakusitenerutakakusiteneru
nyugodtannyugodtan hajtjahajtja álomraálomra aa fejétfejét ◇

makura-omakura-o narabetenarabete egymásegymás mellettmellett
「Makura-o narabete ucsi dzsiniszuru.」 „Egy-
más mellett véreznek el.” ◇ migimakuranimigimakurani jobbjobb
oldalánoldalán 「Migimakurani neru.」 „Jobb oldala-
mon fekszek.” ◇ mizumakuramizumakura vízpárnavízpárna
makuragimakuragi ◆ talpfatalpfa
makurakabámakurakabá ◆ párnahuzatpárnahuzat
makurakotobamakurakotoba ◆ díszítőjelződíszítőjelző
makuramotodemakuramotode ◆ ágyágy mellettmellett 「Makuramo-
tode denvaga natta.」 „Az ágy mellett megszólalt
a telefon.” ◆ párnapárna mellettmellett 「Makuramotode-
nuigurumino kumacsanga neteita.」 „A párnája
mellett aludt a játékmackó.”

makuramotonimakuramotoni ◆ ágyágy mellettmellett 「Naitotéburu-
va makuramotoniaru.」 „Az éjjeliszekrényünk az
ágy mellett áll.” ◆ párna mellettpárna mellett
makuranageszurumakuranageszuru ◆ párnacsatázikpárnacsatázik
「Kodomotacsi-va makuranagesita.」 „A gyere-
kek párnacsatáztak.”

makura-omakura-o kaszanerukaszaneru ◆ többszörtöbbször együttegyütt hálhál

makura-o kavaszumakura-o kavaszu ◆ együtt hálegyütt hál
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makura-omakura-o narabetenarabete ◆ egymásegymás mellettmellett
「Makura-o narabete ucsi dzsiniszuru.」 „Egy-
más mellett véreznek el.”

makura-omakura-o takakusitenerutakakusiteneru ◆ nyugodtannyugodtan
hajtja álomra a fejéthajtja álomra a fejét
makuriagerumakuriageru ◆ feltűrfeltűr 「Sacunoszode-o makuri
ageta.」 „Feltűrte az ingét.”

makuromakuro ◆ makromakro
makurobiotikkumakurobiotikku ◆ makrobiotikamakrobiotika
makurofádzsimakurofádzsi ◆ makrofágmakrofág
makurokeizaimakurokeizai ◆ makrogazdaságmakrogazdaság
makurokeizaigakumakurokeizaigaku ◆ makro-makro-
közgazdaságtanközgazdaságtan
makurokoszumoszumakurokoszumoszu ◆ makrokozmoszmakrokozmosz
makurotekinamakurotekina ◆ holisztikusholisztikus ◆ makroszintűmakroszintű
「Keizainomakuro tekina kózó-o bunszekisita.」
„A gazdaság makroszintű szerkezetét elemezte.”

makurumakuru ◆ egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál 「Docsira-o
erabóka, najamimakutteita.」 „Egyfolytában azon
tépelődtem, hogy melyiket válasszam.” ◆ felhajtfelhajt
「Otokono ko-va kuraszumétonoszukáto-o ma-
kutta.」 „A fiú felhajtotta az iskolatársa szoknyá-
ját.” ◆ feltűrfeltűr 「Sacuno ude-o makutta.」 „Fel-
tűrte az inge ujját.” ◆ szakadatlanulszakadatlanul csinálcsinál
「Sime kirimade hatarakimakutteita.」 „A határ-
idő lejártáig szakadatlanul dolgoztam.” ◆ tűrtűr
「Zubon-no szuszo-o szukosi uenohóni makut-
ta.」 „Feljebb tűrte a nadrágja szárát.” ◇ osi-osi-
makurumakuru folyamatosanfolyamatosan támadtámad 「Csímu-va osi-
makutte katta.」 „Folyamatosan támadva nyert a
csapat.” ◇ kecu-okecu-o makurumakuru ellenségesellenséges leszlesz
◇ simakurusimakuru rendületlenülrendületlenül csinálcsinál 「Benkjó-
simakutteiru.」 „Rendületlenül tanul.” ◇ sima-sima-
kurukuru egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál 「Saberimakuttei-
ru.」 „Egyfolytában locsog.” ◇ simakurusimakuru örökö-örökö-
sensen csinálcsinál 「Kare-va koibitoni denvasimakutte-
iru.」 „Örökösen a csajának telefonál.” ◇ sima-sima-
kurukuru folyamatosanfolyamatosan csinálcsinál 「Boku-va icsini-
csidzsúnemakutta.」 „Egy egész napon át folya-
matosan aludtam.” ◇ saberimakurusaberimakuru egyfoly-egyfoly-
tábantában beszélbeszél 「Dzsisinnicuite saberimakutte-
ita.」 „Egyfolytában a földrengésről beszélt.” ◇

saberimakurusaberimakuru folyamatosanfolyamatosan beszélbeszél 「Kare-
va tósinicuite saberimakutteita.」 „Folyamatosan
a befektetésről beszélt.” ◇ siri-osiri-o makurumakuru ellen-ellen-
ségességes leszlesz ◇ tabemakurutabemakuru zabálzabál ◇ cuka-cuka-
imakuruimakuru szórszór 「Kare-va okane-o cukaimakut-

teiru.」 „Csak úgy szórja a pénzt.” ◇ cukaima-cukaima-
kurukuru nyűnyű 「Kazokuzen-inga vatasinopaszokon-
o cukaimakutteiru.」 „Az egész család az én szá-
mítógépemet nyüvi.” ◇ hasirimakuruhasirimakuru rohan-rohan-
gászikgászik 「Kjóha tabóde hasirimakutteita.」 „Ma
sok munkám volt, mindenfelé rohangásztam.” ◇

homemakuruhomemakuru áradozikáradozik 「Szaikinmita eiga-o
homemakutteita.」 „A nemrég látott filmről ára-
dozott.” ◇ jomimakurujomimakuru bújikbújik 「Vakai toki, ara-
juru hon-o jomimakutteita.」 „Fiatalkoromban
szakadatlanul bújtam a könyveket.”

makusimokumakusimoku ◆ hártyásszárnyúakhártyásszárnyúak
makusitamakusita ◆ junior osztályjunior osztály
makusitaterumakusitateru ◆ mondjamondja ésés mondjamondja 「Kan-
dzsótekininatte makusi tateta.」 „Elragadtatva
magát, csak mondta és mondta.”

máku-sítomáku-síto ◆ megoldólapmegoldólap
mákuszurumákuszuru ◆ bejelölbejelöl 「Paipuni szecudankaso-
o mákusita.」 „A csövön bejelöltem a helyet, ahol
el kell vágni.” ◆ felállítfelállít 「Dzsúkjúbjóno
szekaisinkiroku-o mákusita.」 „19 másodperces
világcsúcsot állított fel.” ◆ fogfog 「Aiteszensu-o
mákusicucumo, bóru-va ubaenakatta.」 „Csak
fogta az ellenfelét, a labdát nem kaparintotta meg
tőle.” ◆ kiemelkiemel 「Honde dzsújóna bubun-o má-
kusita.」 „Kiemeltem a könyvben a fontos része-
ket.”

makuszuverunohóteisikimakuszuverunohóteisiki ◆ Maxwell-Maxwell-
egyenletekegyenletek
makutanpakusicumakutanpakusicu ◆ membránfehérjemembránfehérje
makutonarumakutonaru ◆ befejeződikbefejeződik 「Szóbecukai-va
makutonatta.」 „A búcsúbankett befejeződött.”

makuvaurimakuvauri ◆ makuvadinnyemakuvadinnye
mamamama ◆ anyaanya ◆ anyuanyu 「Mama, kiite!」 „Figyelj,
anyu!” ◆ anyukaanyuka ◆ mamamama ◆ tulajdonosnőtulajdonosnő
「Bánomama」 „bártulajdonosnő” ◇ kjóikuma-kjóikuma-
mama tanulást erőltető anyatanulást erőltető anya
mamamama ◆ ahogyahogy 「Kikai-o ivaretamamani szet-
teisita.」 „Beállítottam a gépet, ahogy mondták.”
◆ amitamit csakcsak 「Mitamama-o hanasita.」 „El-
mondtam, amit csak láttam.” ◆ hagyvahagyva 「Ne-
koga deiri dekirujóni mado-o aketamamanisitei-
ru.」 „Nyitva hagyom az ablakot, hogy a macska
szabadon ki-be járkálhasson.” ◆ maradtmaradt
「Denkigacuitamama netesimatta.」 „Égve ma-
radt villany mellett aludtam el.” ◆ megfelelőenmegfelelően
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「Szubete-va omoinomamani szuszunda.」
„Minden az elképzelésemnek megfelelően haladt.”
◆ úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Bósi-o kabuttamama
gohan-o tabe hadzsimeta.」 „Úgy ahogy voltam,
sapkában kezdtem enni.” ◆ vava 「Tattamama ta-
beteita.」 „Állva ettem.” ◆ változatlanulváltozatlanul 「Ka-
ettekitemo, neko-va neteirumamadatta.」 „Ami-
kor visszaértem, a macska változatlanul aludt.” ◆

veve 「Szuvattamama aiszacusita.」 „Ülve köszön-
tem.” ◇ asinoomomukumamaniasinoomomukumamani amerreamerre aa lábalába
visziviszi 「Asino omomukumamani dekaketa.」
„Arra mentem, amerre a lábam vitt.” ◇ arugama-arugama-
mama úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Arugamama-o uke ire-
ru.」 „Elfogad mindent, úgy, ahogy van.” ◇ omo-omo-
umamaumama ahogyahogy nekineki tetsziktetszik 「Kimiga omou-
mamajarinaszai.」 „Csináld úgy, ahogy neked tet-
szik!” ◇ kokorogaomomukumamanikokorogaomomukumamani ahogyahogy aa
szíveszíve diktáljadiktálja 「Kokoroga omomukumamani
tóhjósita.」 „Úgy szavaztam, ahogy a szívem dik-
tálja.” ◇ konomamakonomama ennyibenennyiben 「Konomama
hótteokuvakeni-va ikenai.」 „Nem hagyhatjuk
ennyiben.” ◇ konomamakonomama így,így, ahogyahogy vanvan 「Ko-
nomamadatokono kuni-va horobiru.」 „Ha min-
den így marad, ahogy van, elpusztul ez az ország.”
◇ szonomamaszonomama úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Kami-o
szomenaide, szonomamanisite!」 „Ne fesd be a
hajad, hagyd úgy ahogy van!” ◇ szonomamaszonomama há-há-
borítatlanulborítatlanul 「Szonomama sigoto-o cuzuke-
ta.」 „Háborítatlanul folytattam a munkámat.” ◇

szonomamaszonomama ígyígy hagyvahagyva 「Szonomamadato
kuszarukara reizókoni irete!」 „Tedd be a hűtőbe,
mert ha így hagyod megromlik!” ◇ szonomamaszonomama
olyanolyan 「Koko-va hjakunenmaeno macsiszono-
mamada.」 „Ez a város olyan, mint száz éve volt.”
◇ szonomamaszonomama úgyúgy maradvamaradva 「Szonomama
ugokanaide!」 „Maradj úgy, ne mozogj!” ◇ szo-szo-
nomamanokorunomamanokoru megvanmegvan 「Kinókattapan-va
szonomama nokotteiru.」 „Megvan még a kenyér,
amit tegnap vettem.” ◇ honnógaomomukuma-honnógaomomukuma-
manimani ösztöneitösztöneit követvekövetve 「Honnóga omomu-
kumamani mi-o fuszeta.」 „Az ösztöneimet kö-
vetve a földre borultam.” ◇ marunomamamarunomama
egészbenegészben 「Kobuta-o marunomama jaita.」
„Egészben megsütöttem egy malacot.” ◇ mukasi-mukasi-
nomamanomama mintmint régenrégen 「Macsinami-va mukasi-
nomamadatta.」 „A városkép olyan volt, mint ré-
gen.”

mamacsarimamacsari ◆ bevásárló biciklibevásárló bicikli ◆ női biciklinői bicikli

mamagotomamagoto ◆ papás-mamáspapás-mamás játékjáték ◇ omama-omama-
gotoszurugotoszuru papás-mamástpapás-mamást játszikjátszik 「Oma-
magotosijó!」 „Játsszunk papás-mamást!”

mamagotonokoimamagotonokoi ◆ gyerekes szerelemgyerekes szerelem
mamagoto-omamagoto-o szuruszuru ◆ papás-mamástpapás-mamást játszikjátszik
「Kodomotacsi-va mamagoto-o sita.」 „A gyere-
kek papás-mamást játszottak.”

mamahahamamahaha ◆ mostohaanyamostohaanya 「Mamahahakara
idzsime-o uketeiru.」 „Rosszul bánik vele a mos-
tohaanyja.”

mamakomamako ◆ idegenidegen 「Mamakoacukai」 „idegen-
ként kezelés” ◆ mostohagyerekmostohagyerek ◆ mostoha-mostoha-
gyermekgyermek
mamanaranaimamanaranai ◆ megymegy úgyúgy sikerül,sikerül, ahogyahogy
szeretnészeretné 「Sigotogamamanaranai.」 „Nem úgy
sikerül a munkám, ahogy szeretném.”

mamanodzsótaidemamanodzsótaide ◆ úgyúgy 「Kanransani ugoi-
tamamano dzsótaide nori komu.」 „Úgy szállnak
be az óriáskerékbe, hogy az közben megy.”

mamaojamamaoja ◆ mostohaszülőmostohaszülő
mamarédomamarédo ◆ mandarinlekvármandarinlekvár ◆ narancslek-narancslek-
várvár
mámarédomámarédo ◆ mandarinlekvármandarinlekvár ◆ narancslek-narancslek-
várvár
mamaremonmamaremon ◆ mosogatószermosogatószer
mamemame ◆ babbab 「Mame-o szaibaisita.」 „Babot
termesztettem.” ◆ szójababszójabab 「Mamede nattó-
o cukutta.」 „Erjesztett szójababot csináltam.” ◇

csimamecsimame vérhólyagvérhólyag 「Teni csimamega deki-
ta.」 „Vérhólyag nőtt a kezemre.” ◇ mametaifúmametaifú
törpetájfuntörpetájfun ◇ mamehonmamehon minikönyvminikönyv
mamemame ◆ bőrkeményedésbőrkeményedés 「Cucsi-o hottanode
tenimamega dekita.」 „A sok ásástól bőrkemé-
nyedés nőtt a tenyeremre.”

mameaburamameabura ◆ szójaolajszójaolaj
mamecumamecu ◆ elkopáselkopás ◆ kopáskopás
mamecubumamecubu ◆ babszembabszem
mamecuszurumamecuszuru ◆ elkopikelkopik 「Taijaga mamecusi-
ta.」 „Elkopott a kerék.”

mamecsisikimamecsisiki ◆ tudásfoszlánytudásfoszlány
mamedenkjúmamedenkjú ◆ törpeizzótörpeizzó
mamedeppómamedeppó ◆ fúvócsőfúvócső ◆ köpőcsőköpőcső ◇

hatogamamedeppó-ohatogamamedeppó-o kuttajónakuttajóna megrökö-megrökö-
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nyödöttnyödött 「Hatoga mamedeppó-o kuttajóna
kao」 „megrökönyödött arc”

mamedeppó-omamedeppó-o kuraukurau ◆ meglepődikmeglepődik
「Mamedeppó-o kurattajóna kao-o sita.」 „Meg-
lepett tekintettel nézett.”

mamedzsidósamamedzsidósa ◆ kisautókisautó
mamegohanmamegohan ◆ babos rizsbabos rizs ◆ rizibizirizibizi
mamegunbainazunamamegunbainazuna ◆ virginiaivirginiai zsázsazsázsa ◆

zsázsazsázsa
mamehonmamehon ◆ minikönyvminikönyv
mámeidoszutairumámeidoszutairu ◆ sellőfazonsellőfazon
mamekamameka ◆ hüvelyesekhüvelyesek
mamekaszumamekaszu ◆ szójabab-pehejszójabab-pehej
mamekintonmamekinton ◆ babpürébabpüré
mamemakimamemaki ◆ babszórásbabszórás 「Szecubunno
mamemaki-o sita.」 „A tavasz kezdetét jelző ün-
nepen babot szórtunk.” ◆ babvetésbabvetés
mamemamesiimamemamesii ◆ lelkiismereteslelkiismeretes ◆ szorgosszorgos
mamemamesikumamemamesiku ◆ lelkiismeretesenlelkiismeretesen 「Mame-
mamesiku hataraiteiru.」 „Lelkiismeretes mun-
kát végez.” ◆ szorgosanszorgosan
mamenamamena ◆ egészségesegészséges ◆ lelkiismereteslelkiismeretes ◆

szorgalmasszorgalmas
mamenimameni ◆ sokatsokat 「Mameni benkjósiteiru.」
„Sokat tanul.”

mamenonikomimamenonikomi ◆ sóletsólet
mamenoszúpumamenoszúpu ◆ bablevesbableves
mametaifúmametaifú ◆ törpetájfuntörpetájfun
mametanmametan ◆ tojásbriketttojásbrikett ◆ tojásszéntojásszén
mamezabutonmamezabuton ◆ bab ülőzsákbab ülőzsák ◆ babzsákbabzsák
mamezómusimamezómusi ◆ babzsizsikbabzsizsik
mamierumamieru ◆ szembenézszembenéz 「Tekitomamieta.」
„Szembenézett az ellenséggel.” ◆ szemtőlszemtől szem-szem-
ben találkozikben találkozik
mamijakaikjómamijakaikjó ◆ Tatár-szorosTatár-szoros
maminamimaminami ◆ pontosan déli iránypontosan déli irány
maminaminimaminamini ◆ pontosanpontosan délidéli iránybanirányban 「Tai-
jóga maminamini kita dzsikokuga sógodeszu.」
„Amikor csillagászati dél van, akkor a Nap ponto-
san déli irányban van.”

mamireniszurumamireniszuru ◆ összekenösszeken 「Kucu-va doro-
mamireninatta.」 „Összekente a cipőjét sárral.” ◆

összemaszatolösszemaszatol 「Kao-va csokorétomamireni-
natta.」 „Összemaszatolta az arcát csokival.”

mamirenomamireno ◆ csupacsupa 「Doromamiredatta.」
„Csupa sár volt.” ◆ merőmerő 「Te-va csimamiredat-
ta.」 „Merő vér volt a keze.” ◇ cucsimamirenocucsimamireno
sárralsárral összekentösszekent 「Cucsimamireno te」 „sár-
ral összekent kéz”

mamirerumamireru ◆ csupacsupa valamivalami leszlesz 「Tega csini
mamireta.」 „Csupa vér lett a keze.” ◇ asze-asze-
nimamiretenimamirete izzadtanizzadtan 「Aszeni mamirete ha-
taraita.」 „Izzadtan dolgozott.” ◇ ippaicsinima-ippaicsinima-
mirerumireru megsemmisítőmegsemmisítő vereségetvereséget szenvedszenved
「Csímu-va ippaicsini mamireta.」 „A csapat
megsemmisítő vereséget szenvedett.” ◇ teakani-teakani-
mamiretamamireta agyoncsépeltagyoncsépelt 「Teakanimamireta
hjógen」 „agyoncsépelt kifejezés” ◇ doronima-doronima-
miretemirete sárosansárosan 「Doroni mamirete ana-o hot-
teita.」 „Sárosan ásta a gödröt.” ◇ budzsokuni-budzsokuni-
mamirerumamireru förtelmesen meg lesz alázvaförtelmesen meg lesz alázva
mamizumamizu ◆ édesvízédesvíz 「Kaiszui-o dzsórjúsite
mamizu-o cukutta.」 „A tengervízből édesvizet
desztilláltam.” ◆ tiszta víztiszta víz
mamómamó ◆ kopáskopás
mamonaimamonai ◆ nemrégnemrég 「Kono sigotoni cuitemada
mamonai.」 „Nemrég kezdtem el itt dolgozni.”

mamonakumamonaku ◆ csakhamarcsakhamar 「Piza-va denvade
csúmonsitekara mamonaku haitacuszareta.」
„Telefonon megrendeltem a pizzát, és csakhamar
megérkezett.” ◆ hamarosanhamarosan 「Kjúkóressa-va
mamonaku tócsakusimaszu.」 „Az expresszvonat
hamarosan megérkezik.” ◆ nemsokáranemsokára 「Kono
misze-va mamonaku heitenszuru.」 „Ez az üzlet
nemsokára bezár.”

mamonomamono ◆ gonosz szellemgonosz szellem
mamoranakerebanaranaimamoranakerebanaranai ◆ kötelezkötelez
「Csikai-o mamoranakerebanaranai.」 „Az eskü
kötelez.”

mamorarerumamorareru ◆ érvényesülérvényesül 「Kono kunide-va
dzsinken-va mamorareteinai.」 „Ebben az or-
szágban nem érvényesülnek az emberi jogok.”

mamorarerukotomamorarerukoto ◆ érvényesülésérvényesülés
mamorareteinaimamorareteinai ◆ védtelenvédtelen 「Kokkjó-va ma-
morareteinakatta.」 „A határai védtelenek vol-
tak.”
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mamorimamori ◆ talizmántalizmán ◆ védelemvédelem 「Szemeto ma-
mori」 „támadás és védelem” ◇ omamoriomamori taliz-taliz-
mánmán
mamoribukuromamoribukuro ◆ talizmános tarisznyatalizmános tarisznya
mamorifudamamorifuda ◆ talizmántalizmán
mamorigamimamorigami ◆ védőszentvédőszent 「Kore-va kono ma-
csino mamori gamino zódeszu.」 „Ez a város vé-
dőszentjének a szobra.”

mamorihonzonmamorihonzon ◆ védőbálványvédőbálvány
mamorumamoru ◆ betartbetart 「Rúru-o mamotte kuda-
szai!」 „Tartsa be a szabályokat!” ◆ kivédkivéd
「Górukípá-va góru-o mamotta.」 „A kapus ki-
védte a gólt.” ◆ követkövet 「Kamino osie-o mamot-
teiru.」 „Követem isten tanítását.” ◆ megőrizmegőriz
「Kono mura-va dentó-o mamotta.」 „Ez a falu
megőrizte a hagyományait.” ◆ megtartmegtart
「Jakuszoku-o mamotta.」 „Megtartotta az ígére-
tét.” ◆ megvédmegvéd 「Oszovaretaobaszan-o mamot-
ta.」 „Megvédte a megtámadott nénit.” ◆ mentment
「Ojadori-va hina-o mamotteita.」 „A madár
mentette a fiókáját.” ◆ oltalmazoltalmaz 「Heisitacsi-va
jószai-o mamotteita.」 „A katonák oltalmazták a
várat.” ◆ óvóv 「Mainicsino hamigakide ha-o ma-
moru.」 „Óvom a fogaimat rendszeres fogmosás-
sal.” ◆ őrizőriz 「Furui súkan-o mamotteita.」
„Őrizte a régi hagyományt.” ◆ síkrasíkra szállszáll
「Vatasi-va zuttohangaríno rigai-o mamotteita.」
„Én mindig síkra szálltam a magyarok érdekei
mellett.” ◆ védvéd 「Konoszanguraszu-va me-o si-
gaiszenkara mamotteiru.」 „Ez a napszemüveg
védi a szemet az ultraibolya-sugaraktól.” ◇

szecu-oszecu-o mamorumamoru ragaszkodikragaszkodik azaz elveihezelveihez ◇

hó-ohó-o mamorumamoru törvénytisztelőtörvénytisztelő 「Hó-o mamo-
ru simin」 „törvénytisztelő polgár” ◇ mamorar-mamorar-
erueru érvényesülérvényesül 「Kono kunide-va dzsinken-va
mamorareteinai.」 „Ebben az országban nem ér-
vényesülnek az emberi jogok.” ◇ mi-omi-o mamorumamoru
védivédi magátmagát 「Tondekita oszarakara cukavana-
kunatta kake dokeide mi-o mamotta.」 „Egy ki-
mustrált faliórával védte magát a repülő tányérok
ellen.” ◇ mi-omi-o mamorumamoru védekezikvédekezik 「Men-
ekirjoku-o cukete kanszenni taisite mi-o mamot-
ta.」 „Immunrendszerem erősítésével védekez-
tem a fertőzés ellen.” ◇ mi-omi-o mamorumamoru megvédimegvédi
magátmagát 「Kógekikara mi-o mamotta.」 „Megvéd-
tem magam a támadásokkal szemben.” ◇

jakuszoku-ojakuszoku-o mamorumamoru álljaállja aa szavátszavát ◇

ruszu-oruszu-o mamorumamoru őrziőrzi aa házatházat 「Inu-va ruszu-
o mamotteita.」 „A kutya őrizte a házat.”

mámoszettomámoszetto ◆ selyemmajomselyemmajom
mamószurumamószuru ◆ elkopikelkopik 「Kikaino buhin-va ma-
mósita.」 „A gép alkatrésze elkopott.” ◆ kopikkopik
「Buhin-va maszacude mamószuru.」 „A súrlódó
alkatrészek kopnak.”

mámottomámotto ◆ mormotamormota ◇ arupuszumámottoarupuszumámotto
havasihavasi mormotamormota ◇ siragamámottosiragamámotto ezüstösezüstös
mormotamormota
mamukaimamukai ◆ pontosan szembenpontosan szemben
mamukainimamukaini ◆ közvetlenülközvetlenül szembenszemben
「Reszutoran-va dóro-o haszande ekino mamu-
kainiaru.」 „Az étterem az út másik oldalán, köz-
vetlenül az állomással szemben van.” ◆ szem-szem-
köztközt 「Itoko-va mamukaini szundeiru.」 „Szem-
közt lakik az unokatestvérem.”

mamukainomamukaino ◆ szemköztiszemközti 「Mamukaino
tatemono-va keiszacusodeszu.」 „A szemközti
épület a rendőrség.”

mamusimamusi ◆ viperavipera
manman ◆ tízezertízezer ◇ nimanniman húszezerhúszezer ◇ hja-hja-
kumankuman milliómillió ◇ hjakumangaszohjakumangaszo megapixelmegapixel
「Kore-va hah-pjakumangaszonokameradeszu.」
„Ez 8 megapixeles fényképezőgép.” ◇ hjakuman-hjakuman-
csódzsacsódzsa milliomosmilliomos ◇ mangaicsinotokimangaicsinotoki min-min-
denden eshetőségeshetőség 「Manga icsino tokini szona-
eta.」 „Minden eshetőségre felkészült.” ◇ man-man-
nihitocunihitocu egyegy aa tízezerheztízezerhez 「Manni hitocuno-
csanszuda.」 „Egy a tízezerhez az esély.”

manman ◆ emberember ◇ szúpámanszúpáman rendkívülirendkívüli képes-képes-
ségűségű férfiférfi ◇ vanman-untenvanman-unten egyemberesegyemberes mű-mű-
ködtetésködtetés ◇ vanman-sóvanman-só egyegy személyesszemélyes elő-elő-
adásadás ◇ vanman-baszuvanman-baszu kalauz nélküli buszkalauz nélküli busz
manman ◆ betöltöttbetöltött 「Kono kunide-va mandzsú-
haszszaino hito-va szeidzsintominaszareteiru.」
„Ebben az országban a tizennyolcadik életévüket
betöltötteket nagykorúaknak veszik.” ◆ betöl-betöl-
töttségtöttség 「Dzsibunno nen-o mande kazoeta.」
„A betöltött életéveit számolta.” ◆ teljességteljesség ◇

man-oman-o dzsisitedzsisite teljesenteljesen felkészülvefelkészülve
「Man-o dzsisite enzecuni idonda.」 „Teljesen
felkészülve fogott a beszédbe.”

manman ◆ mánamána ◆ önteltségönteltség
manámaná ◆ etikettetikett 「Téburumaná-o mamoru.」
„Betartja az étkezési etikettet.” ◆ modormodor 「Maná-
noii hitodeszu.」 „Jó modorú ember.” ◇ téburu-téburu-
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manámaná étkezésiétkezési etikettetikett 「Téburumaná-o si-
ru.」 „Ismeri az étkezési etikettet.” ◇ maná-omaná-o
mamorumamoru kulturáltankulturáltan viselkedikviselkedik
「Kankókjakuni-va maná-o mamotte hosii.」 „Jó
lenne, ha a turisták kulturáltan viselkednének.”

manabinonivamanabinoniva ◆ iskolaiskola
manabumanabu ◆ tanultanul 「Kodomono
koromanandakoto-o mada oboeteiru.」 „Még
most is emlékszem arra, amit gyermekkoromban
tanultam.” ◇ hógaku-o manabuhógaku-o manabu jogot tanuljogot tanul
manacumanacu ◆ nyár derekanyár dereka ◆ nyár közepenyár közepe
manacubimanacubi ◆ kánikulakánikula 「Szandzsúdo-o koeru
manacubiga hacsigacu-va nidzsúhacsinicsikanat-
ta.」 „Augusztusban 28 napon volt 30 fokot túl-
lépő kánikula.” ◆ nyárinyári melegmeleg 「Akidatoiuno-
nimada manacubiga cuzuiteimaszu.」 „Már ősz
van, mégis nyári meleg van.”

manadzsirimanadzsiri ◆ szem sarkaszem sarka
manadzsiri-omanadzsiri-o kessitekessite ◆ határozotthatározott tekin-tekin-
tetteltettel 「Manadzsiri-o keh-site zensinsita.」
„Határozott tekintettel haladt előre.”

manáganatteinaimanáganatteinai ◆ illetlenilletlen 「Manáganattei-
nai otoko」 „illetlen férfi”

manaitamanaita ◆ vágódeszkavágódeszka 「Mana itano uede
niku-o kitta.」 „Húst vágtam a vágódeszkán.”

manaitanóenokoimanaitanóenokoi ◆ kiszolgáltatottkiszolgáltatott emberember
「Mana itano ueno koinojóni kandzsita.」 „Ki-
szolgáltatottnak éreztem magam.”

manakomanako ◆ szemszem 「Man marumanako」 „kerek
szem” ◇ csimanakoninattecsimanakoninatte lázasanlázasan 「Nakus-
ita szaifu-o csimanakoninatte szagasita.」 „Láza-
san kerestem az elveszett pénztárcámat.” ◇ csi-csi-
manakoninarumanakoninaru vérszemetvérszemet kapkap 「Mokuzenno
riekini csimanakoninaru.」 „Vérszemet kap, ha a
hasznot lát.” ◇ nebokemanakonebokemanako álmosálmos tekin-tekin-
tettet ◇ nemukemanakonemukemanako álmos tekintetálmos tekintet
manámódomanámódo ◆ vibrációsvibrációs üzemmódüzemmód 「Densade
keitaidenva-o manámódoni szetteisita.」 „A vo-
naton a mobilomat vibrációs üzemmódba állítot-
tam.”

manamuszumemanamuszume ◆ szeretett leánygyermekszeretett leánygyermek
maná-omaná-o mamorumamoru ◆ kulturáltankulturáltan viselkedikviselkedik
「Kankókjakuni-va maná-o mamotte hosii.」 „Jó
lenne, ha a turisták kulturáltan viselkednének.”

maná-o osierumaná-o osieru ◆ móresre tanítmóresre tanít

manasikimanasiki ◆ mána-vidzsnyánamána-vidzsnyána ◆ megtévesz-megtévesz-
tett tudatosságtett tudatosság
manatímanatí ◆ manátuszmanátusz
manazasimanazasi ◆ tekintettekintet 「Kareno kizukaini kan-
sano manazasi-o muketa.」 „Hálás tekintettel kö-
szönte meg a figyelmességet.”

manazurumanazuru ◆ amuri daruamuri daru
manben-nakumanben-naku ◆ alaposanalaposan 「Igakuno kakubun-
janicuite manbennaku mananda.」 „Alaposan ki-
tanulta az orvostudományt.” ◆ aprólékosanaprólékosan
「Sorui-o manbennaku sirabeta.」 „Aprólékosan
megvizsgálta az iratokat.” ◆ egyenletesenegyenletesen
「Konoraito-va manbennaku heja-o teraszu.」
„Ez a lámpa egyenletesen megvilágítja a szobát.”
◆ mindenbenmindenben 「Manbennaku joi szeiszeki-o to-
ru.」 „Minden tantárgyból jó jegyei vannak.”

manbikimanbiki ◆ áruháziáruházi lopáslopás ◆ áruháziáruházi szarkaszarka
「Manbiki-va cukamatta.」 „Elkapták az áruházi
szarkát.” ◆ áruházi tolvajáruházi tolvaj ◆ bolti lopásbolti lopás
manbikiszurumanbikiszuru ◆ áruházbóláruházból loplop 「Jófuku-o
manbikisita.」 „Ruhát lopott az áruházból.” ◆ üz-üz-
letbőlletből loplop 「Aru csú-va szake-o manbikisita.」
„Az alkoholista italt lopott az üzletből.”

manbjómanbjó ◆ ezerféleezerféle betegségbetegség 「Kore-va
manbjóni kiku kuszurideszu.」 „Ez a gyógyszer
ezerféle betegségre jó.” ◇ kaze-vakaze-va manbjómanbjó nono
motomoto megfázás ezer betegség okozójamegfázás ezer betegség okozója
manbomanbo ◆ mambómambó ◇ manbo-omanbo-o odoruodoru mambózikmambózik
「Kono ongakuni avaszetemanbo-o odorimasó!」
„Mambózzuk erre a zenére!”

manbómanbó ◆ holdhalholdhal
manbo-omanbo-o odoruodoru ◆ mambózikmambózik 「Kono ongakuni
avaszetemanbo-o odorimasó!」 „Mambózzuk er-
re a zenére!”

manbozubonmanbozubon ◆ szűk szárú nadrágszűk szárú nadrág
mancúmanmancúman ◆ egyéniegyéni 「Mancúman rensú」
„egyéni edzés” ◆ ember-emberrelember-emberrel szembenszemben ◆

magánmagán 「Mancúmanreszszun」 „magánóra”

mancsakuszurumancsakuszuru ◆ becsapbecsap
mancsómancsó ◆ dagálydagály 「Mancsó-o mini umini it-
ta.」 „Elmentem a tengerhez megnézni a dagályt.”
◆ legmagasabblegmagasabb vízállásvízállás 「Mancsódzsi」 „leg-
magasabb vízállás ideje”

mancsónocsóimancsónocsói ◆ dagályszintdagályszint
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mandanmandan ◆ egyszemélyesegyszemélyes humoroshumoros előadáselőadás
◆ összevissza beszélésösszevissza beszélés
mandankamandanka ◆ komikuskomikus
mandaramandara ◆ mandalamandala ◆ szent körszent kör
mandémandé ◆ hétfőhétfő
mandorinmandorin ◆ mandolinmandolin
mandorin-o hikumandorin-o hiku ◆ mandolinozikmandolinozik
mandorinszósamandorinszósa ◆ mandolinjátékosmandolinjátékos ◆ man-man-
dolinosdolinos
mandzsimandzsi ◆ Mandzsi-korMandzsi-kor
mandzsimandzsi ◆ félelmetesfélelmetes 「Madzsimandzsi.」
„Ez félelmetes!”

mandzsimandzsi ◆ horogkereszthorogkereszt ◆ szvasztikaszvasztika
mandzsiritomirumandzsiritomiru ◆ meresztimereszti aa szemétszemét
「Densade hitorino dzsókjakuga vatasi-o man-
dzsirito mita.」 „A vonaton az egyik utas meresz-
tette rám a szemét.”

mandzsiritomosinaimandzsiritomosinai ◆ egyegy szemhunyástszemhunyást
semsem tudtud aludnialudni 「Sinpaikotogaattemandzsirito-
mosinakatta.」 „A nyugtalanító események miatt,
egy szemhunyást sem tudtam aludni.”

mandzsitomoemandzsitomoe ◆ kavargáskavargás
mandzsitomoetomandzsitomoeto ◆ kavarogvakavarogva 「Mandzsito-
moeto furu juki」 „kavarogva hulló hó”

mandzsómandzsó ◆ egészegész nézőseregnézősereg ◆ egészegész teremterem
「Mandzsóno kaszszai」 „egész termet betöltő
ováció”

mandzsóicscsidemandzsóicscside ◆ egyhangúlagegyhangúlag 「Dzsóin-
va hóan-o mandzsóicscside kakecusita.」 „A fel-
sőház egyhangúlag elfogadta a törvényjavaslatot.”

mandzsumandzsu ◆ Mandzsu-korMandzsu-kor
mandzsúmandzsú ◆ babpürégombócbabpürégombóc ◆ babpürésbabpürés
gombócgombóc ◆ mandzsúmandzsú ◆ töltötttöltött gombócgombóc ◇

kuzumandzsúkuzumandzsú kuzumázaskuzumázas babpürégombócbabpürégombóc ◇

domandzsúdomandzsú sírdombsírdomb ◇ domandzsúdomandzsú kerekkerek sír-sír-
halomhalom ◇ nikumandzsúnikumandzsú hússalhússal töltötttöltött gom-gom-
bócbóc
mandzsúgaszamandzsúgasza ◆ kerek bambuszkalapkerek bambuszkalap
mandzsúgatamandzsúgata ◆ echinusechinus
mandzsúkurikatamandzsúkurikata ◆ tojásléctojásléc
mandzsusagemandzsusage ◆ skarlátpirosskarlátpiros japánamaril-japánamaril-
liszlisz
manemane ◆ másolásmásolás ◆ tettetéstettetés ◆ utánzásutánzás ◆

viselkedésviselkedés ◇ kattenamane-okattenamane-o szuruszuru önfe-önfe-

jűsködikjűsködik 「Kattena mane-o szaretara komaru.」
„Ne önfejűsködj!” ◇ kodomomitainamane-okodomomitainamane-o
szuruszuru gyerekeskedikgyerekeskedik 「Kodomomitaina
mane-va josze!」 „Ne gyerekeskedj!” ◇ hitom-hitom-
aneane emberekemberek utánzásautánzása 「Kare-va hitomanega
umai.」 „Jól tudja utánozni az embereket.” ◇ hit-hit-
omanekozaruomanekozaru utánozóutánozó majommajom ◇ manedearumanedearu
jelentjelent 「Ittai nannomaneda?」 „Mit jelentsen
ez?” ◇ mane-omane-o szuruszuru imitálimitál 「Kumano aruki
katano mane-o sita.」 „Imitálta a medve járását.”
◇ mane-omane-o szuruszuru viselkedikviselkedik 「Mittomonai
mane-o sita.」 „Szégyenletesen viselkedett.” ◇

mane-omane-o szuruszuru tesztesz 「Sinda mane-o sita.」
„Úgy tett, mintha meghalt volna.”

manémané ◆ gubaguba ◆ pénzpénz ◇ oiru-manéoiru-mané olajpénzolajpénz
◇ kóru-manékóru-mané kölcsönkölcsön vettvett pénzpénz ◇ densi-densi-
manémané elektronikuselektronikus pénzpénz ◇ piró-manépiró-mané szál-szál-
lodailodai szobalánynakszobalánynak hagyotthagyott pénzpénz ◇

puraszucsikku-manépuraszucsikku-mané kártyávalkártyával fizetettfizetett
pénzpénz ◇ herikoputá-manéherikoputá-mané helikopterrőlhelikopterről
szórtszórt pénzpénz ◇ poketto-manépoketto-mané zsebpénzzsebpénz ◇

hotto-manéhotto-mané forró pénzforró pénz
man-ecuman-ecu ◆ elégedettségelégedettség ◆ örvendezésörvendezés ◇

dzsikoman-ecudzsikoman-ecu önörvendeztetésönörvendeztetés ◇

dzsikoman-ecudzsikoman-ecu önelégültségönelégültség
man-ecunoteidearuman-ecunoteidearu ◆ örvendezikörvendezik
manedearumanedearu ◆ jelentjelent 「Ittai nannomaneda?」
„Mit jelentsen ez?”

manedekinaimanedekinai ◆ utánozhatatlanutánozhatatlan
manédzsámanédzsá ◆ impresszárióimpresszárió ◆ menedzsermenedzser ◆

vezetővezető 「Miszenonédzsá」 „üzletvezető” ◇ fu-fu-
roamanédzsároamanédzsá áruháziáruházi felügyelőfelügyelő ◇ furoa-furoa-
manédzsámanédzsá főpincérfőpincér ◇ furoa-manédzsáfuroa-manédzsá ren-ren-
dezőasszisztensdezőasszisztens ◇ furoa-manédzsáfuroa-manédzsá ügyfe-ügyfe-
leketleket megszólítómegszólító emberember ◇ furoa-manédzsáfuroa-manédzsá
eligazítóeligazító emberember ◇ purodzsekutomanédzsápurodzsekutomanédzsá
projektvezetőprojektvezető
manédzsá-omanédzsá-o szuruszuru ◆ menedzselmenedzsel 「Kare-va
bandonomanédzsá-o siteiru.」 „Ő menedzseli az
együttest.”

manedzsimentomanedzsimento ◆ menedzsmentmenedzsment ◇ riszuku-riszuku-
manedzsimentomanedzsimento kockázatkezeléskockázatkezelés
manédzsimentomanédzsimento ◆ menedzsmentmenedzsment ◆ vállalat-vállalat-
igazgatásigazgatás
manegotomanegoto ◆ látszatlátszat 「Ojakókóno manegoto-
szaesinai.」 „Még csak a látszatára sem ad annak,
hogy törődne a szüleivel.” ◆ próbálkozáspróbálkozás 「『

Nihonbujó-o naszarundeszuka?』『Hon-
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nomanegotodeszujo』」 „–Japán táncot gyakorol?
–Csak próbálkozom vele.” ◆ utánzásutánzás ◆ után-után-
zatzat
manekimaneki ◆ meghívásmeghívás 「Suszaisano manekini
ódzsita.」 „Elfogadta a szervezők meghívását.”

manekiirerumanekiireru ◆ behívbehív 「Okjakuszama-o maneki
ireta.」 „Behívtam a vendéget.” ◆ beinvitálbeinvitál ◆

betessékelbetessékel 「Kjaku-o ribinguni maneki ireta.」
„Betessékelte a vendéget a nappaliba.” ◆ meghívmeghív
「Nihon-va kaigaikara jódzsin-o maneki ireta.」
„Japán meghívott egy fontos külföldi személyt.”

manekinmanekin ◆ kirakati babakirakati baba ◆ próbababapróbababa
manekinekomanekineko ◆ integető macskaintegető macska
manekin-ningjómanekin-ningjó ◆ kirakatikirakati babababa ◆ próbaba-próbaba-
baba
manekumaneku ◆ hívhív 「Kóun-o manekutoivareru ne-
kono okimono-o katta.」 „Egy jószerencsét hívó
macskadíszt vettem.” ◆ invitálinvitál 「Hejani kjaku-
o maneita.」 „A vendéget a szobába invitálta.” ◆

keltkelt 「Kono eiga-va kjófu-o maneku.」 „Ez a
film félelmet kelt.” ◆ kiszólítkiszólít 「Madzsisan-va
kjakuszekikara hitori-o maneita.」 „A bűvész ki-
szólított egy embert a közönségből.” ◆ meghívmeghív
「Tomodacsi-o júsokuni maneita.」 „Meghívtam
a barátomat vacsorára.” ◆ okotokot adad 「Kósita
hacugen-va gokai-o maneku.」 „Ez a kijelentés
félreérésre ad okot.” ◆ okozokoz 「Kadzsókasi cuke-
va kin-júkiki-o maneita.」 „A túlzott hitelezés
pénzügyi válságot okozott.” ◆ vezetvezet 「Fucsúi-va
dzsiko-o maneku.」 „A figyelmetlenség baleset-
hez vezethet.” ◇ ikari-oikari-o manekumaneku feldühítfeldühít 「Ot-
tono taido-va cumano ikari-o maneita.」 „A férj
viselkedése feldühítette a feleségét.” ◇ sokudzsi-sokudzsi-
nimanekunimaneku ebédreebédre hívhív 「Júdzsintakuni soku-
dzsini manekareta.」 „A barátom meghívott hoz-
zájuk ebédre.” ◇ sokudzsinimanekusokudzsinimaneku vacsorá-vacsorá-
rara hívhív 「Torihikiszakikara sokudzsini manekare-
ta.」 „Az üzletfelünk meghívott vacsorára.” ◇ si-si-
oo manekumaneku köszönhetiköszönheti aa haláláthalálát 「Mizuka-
rano si-o maneita.」 „Saját magának köszönheti
a halálát.” ◇ si-osi-o manekumaneku előidézielőidézi aa haláláthalálát
◇ tedemanekutedemaneku ideintideint 「Kodomo-o tede ma-
neita.」 „Ideintettem a gyereket.” ◇ tedemane-tedemane-
kuku odaintodaint 「Sinpan-va szensu-o tede maneita.」
„A bíró odaintette a versenyzőt.” ◇ hakjoku-ohakjoku-o
manekumaneku nemnem vezetvezet jórajóra 「Amae szugi-va
hakjoku-o maneku.」 „Az elkényeztetés nem ve-
zet jóra.”

man-enman-en ◆ Man-en-korMan-en-kor
man-enman-en ◆ elharapózáselharapózás ◆ elterjedéselterjedés 「Koro-
naviruszuno man-en」 „koronavírus elterjedése”
◆ terjedésterjedés
man-enszuruman-enszuru ◆ elharapózikelharapózik 「Vaga kunini
osokuga man-ensiteiru.」 „Országunkban elhara-
pózott a korrupció.” ◆ elterjedelterjed 「Szekaini kan-
szensóga man-ensiteiru.」 „A járvány elterjedt a
világon.” ◆ eluralkodikeluralkodik 「Sigotodakedemo iki-
teikenaitoiu kangaega man-ensiteiru.」 „Elural-
kodott az a nézet, hogy a munkából nem lehet
megélni.”

mane-omane-o szuruszuru / maneszurumaneszuru ◆ elkövetelkövet
「Bakakamane-o sita.」 „Ostobaságot követett
el.” ◆ imitálimitál 「Kumano aruki katano mane-o
sita.」 „Imitálta a medve járását.” ◆ majmolmajmol
「Kodomo-va otonano varuitokorono mane-o
szuru.」 „A gyerek a felnőtteket majmolja.” ◆ má-má-
solsol 「Kodomo-va otona-o manesiteiru.」 „A gye-
rekek a felnőtteket másolják.” ◆ tesztesz 「Sinda
mane-o sita.」 „Úgy tett, mintha meghalt volna.”
◆ utánozutánoz 「Manesinaide!」 „Ne utánozz!” ◆ vi-vi-
selkedikselkedik 「Mittomonai mane-o sita.」 „Szé-
gyenletesen viselkedett.”

mané-podzsisonmané-podzsison ◆ pénzpozíciópénzpozíció
mané-rondaringumané-rondaringu ◆ pénzmosáspénzmosás
manerumaneru ◆ imitálimitál 「Kare-va dóbucuno koe-o ma-
nerunogaumai.」 „Ügyesen imitálja az állatok
hangját.” ◆ utánozutánoz 「Haijúno kamigata-o mane-
ta.」 „Utánozta egy színész hajviseletét.”

maneszurumaneszuru / mane-omane-o szuruszuru ◆ elkövetelkövet
「Bakakamane-o sita.」 „Ostobaságot követett
el.” ◆ imitálimitál 「Kumano aruki katano mane-o
sita.」 „Imitálta a medve járását.” ◆ majmolmajmol
「Kodomo-va otonano varuitokorono mane-o
szuru.」 „A gyerek a felnőtteket majmolja.” ◆ má-má-
solsol 「Kodomo-va otona-o manesiteiru.」 „A gye-
rekek a felnőtteket másolják.” ◆ tesztesz 「Sinda
mane-o sita.」 „Úgy tett, mintha meghalt volna.”
◆ utánozutánoz 「Manesinaide!」 „Ne utánozz!” ◆ vi-vi-
selkedikselkedik 「Mittomonai mane-o sita.」 „Szé-
gyenletesen viselkedett.”

manetaizésonmanetaizéson ◆ pénzesítéspénzesítés
manetaizuszurumanetaizuszuru ◆ kamatoztatkamatoztat 「Szainó-o
manetaizuszuru.」 „Kamatoztatja a tehetségét.” ◆

profitorientálttáprofitorientálttá alakítalakít 「Szaito-o maneta-
izuszuru.」 „Profitorientálttá alakítja a szájtot.”
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manetarí-bészumanetarí-bészu ◆ monetáris alapmonetáris alap
manetariszutomanetariszuto ◆ monetaristamonetarista
manetarizumumanetarizumu ◆ monetarizmusmonetarizmus
mangamanga ◆ képregényképregény 「Nihonno manga-va gai-
kokudemo takai hjóka-o uketeimaszu.」 „Külföl-
dön is nagyra értékelik a japán képregényeket.”
◆ mangamanga ◆ rajzfilmrajzfilm ◇ eszuefumangaeszuefumanga sci-sci-
fifi képregényképregény ◇ fúsimangakafúsimangaka karikatúrakarikatúra ◇

renszaimangarenszaimanga folytatásos képregényfolytatásos képregény
mangacsikkunamangacsikkuna ◆ karikatúraszerűkarikatúraszerű 「Man-
gacsikkuna nigaoe」 „karikatúraszerű arckép” ◆

képregénybeképregénybe illőillő 「Mangacsikkuna hito」
„képregénybe illő ember” ◆ képregényszerűképregényszerű
「Mangacsikkuna szugata」 „képregényszerű
alak”

mangaeigamangaeiga ◆ rajzfilmrajzfilm
mangaicsimangaicsi ◆ haha 「Manga icsidzsikoga okottara
dengen-o kittekudaszai.」 „Ha esetleg elromlana,
kapcsolja ki!” ◆ mindenminden eshetőségeshetőség 「Manga
icsi-o kangaete, juigonso-o kaita.」 „Minden es-
hetőségre gondolva, megírta a végrendeletét.”

mangaicsinobaaimangaicsinobaai ◆ mindenminden eshetőségeshetőség
「Manga icsino baaini szonaeta.」 „Minden eshe-
tőségre felkészült.”

mangaicsinotokimangaicsinotoki ◆ mindenminden eshetőségeshetőség
「Manga icsino tokini szonaeta.」 „Minden eshe-
tőségre felkészült.”

mangakamangaka ◆ képregényíróképregényíró
mangakiszszamangakiszsza ◆ képregényesképregényes kávézókávézó ◆

képregény-könyvtáras teázóképregény-könyvtáras teázó
mangakumangaku ◆ teljes összegteljes összeg
mangakunonenkinmangakunonenkin ◆ teljes nyugdíjteljes nyugdíj
manganmangan ◆ mangánmangán
manganmangan ◆ fohász beteljesülésefohász beteljesülése
mangandzsódzsumangandzsódzsu ◆ fohászfohász meghallgatta-meghallgatta-
tásatása 「Mangandzsódzsusita.」 „Fohászom meg-
hallgattatott.”

manganokjarakutámanganokjarakutá ◆ képregényhősképregényhős ◆ kép-kép-
regénykarakterregénykarakter
mangaricamangarica ◆ mangalicamangalica
mangariccamangaricca ◆ mangalicamangalica 「Mangariccua-va
koreszuteróruno szukunai kenkótekina butaniku-
deszu.」 „A mangalica húsa koleszterinmentes,
egészséges.”

mangasinbunmangasinbun ◆ képregényújságképregényújság

mangatókószaitomangatókószaito ◆ képregénymegosztóképregénymegosztó
「Mangatókószaitode hadzsimetekonokjarakutá-
to deatta.」 „Képregénymegosztón találkoztam
először ezzel a karakterrel.”

mangazassimangazassi ◆ képregénymagazinképregénymagazin
mangecumangecu ◆ holdtölteholdtölte 「Kjó-va mangecude-
szu.」 „Ma holdtölte van.” ◆ teliholdtelihold
「Mangecu-va szorade akaruku kagajaiteita.」
„Az égen fényesen világított a telihold.”

mangekjómangekjó ◆ kaleidoszkópkaleidoszkóp 「Kurukuruto
mangekjó-o mavaszuto, kireina mojóga miema-
szu.」 „A kaleidoszkópot forgatva szép mintákat
láthatunk.”

mangenhógoszurumangenhógoszuru ◆ jár a szájajár a szája
mangómangó ◆ mangómangó
mangódzsúszumangódzsúszu ◆ mangó üdítőmangó üdítő
manguróbumanguróbu ◆ mangrovemangrove
manguróbusótakucsimanguróbusótakucsi ◆ mangrove-mocsármangrove-mocsár
mangúszumangúszu ◆ mongúzmongúz
manhórumanhóru ◆ aknaakna ◆ aknanyílásaknanyílás ◆ csatorna-csatorna-
nyílásnyílás
manhórunofutamanhórunofuta ◆ csatornafedőcsatornafedő
maniamania ◆ mániamánia 「Kare-va konpjútámaniade-
szu.」 „Sebességmániája van.” ◆ mániákusmániákus ◆

megszállottmegszállott 「Sasinszacueimania」 „megszál-
lott fényképész” ◆ őrültőrült 「Fassonmania」 „di-
vatőrült” ◆ rajongórajongó 「Szakkámania」 „focira-
jongó” ◆ rögeszmerögeszme ◇ ódiomaniaódiomania hifi-rajongóhifi-rajongó
◇ ká-maniaká-mania autóbuziautóbuzi ◇ biburiomaniabiburiomania könyv-könyv-
molymoly ◇ monomaniamonomania monomániamonománia
maniakkumaniakku ◆ mániás embermániás ember
maniakkunamaniakkuna ◆ mániásmániás
maniaumaniau ◆ időbenidőben odaérodaér 「Mani auto-va omoi-
maszen.」 „Nem hiszem, hogy időben oda fogunk
érni.” ◆ megteszmegtesz 「Imanopaszokondemo mani
aukara atarasiino-o kavanaide!」 „Ne vegyél új
számítógépet, a mostani is megteszi.” ◆ nincsnincs
szükségeszüksége rárá 「『 Okane-o kasiteagemasó-
ka?』『Iie, mani atteimaszu』」 „Adjak kölcsön? Kö-
szönöm, nincs szükségem rá.” ◇ maniaujónimaniaujóni ide-ide-
jébenjében 「Ronbunno teisucu-va mani avanakat-
ta.」 „Nem adtam be idejében a dolgozatomat.”

maniaujónimaniaujóni ◆ idejébenidejében 「Ronbunno teisucu-
va mani avanakatta.」 „Nem adtam be idejében a
dolgozatomat.”
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maniavanaimaniavanai ◆ elkésikelkésik 「Vatasino hendzsi-va
mani avanakattaszóda.」 „Úgy látszik elkéstem a
válasszal.” ◆ lekésiklekésik 「Kaigini mani avanakat-
ta.」 „Lekéstem az értekezletről.”

maniavaszemaniavasze ◆ áthidalóáthidaló megoldásmegoldás ◆ impro-impro-
vizálásvizálás ◆ rögtönzésrögtönzés ◆ szükségmegoldásszükségmegoldás
◇ kjúbanomaniavaszekjúbanomaniavasze szükségmegoldásszükségmegoldás ◇

kjúbanomaniavaszekjúbanomaniavasze áthidaló megoldásáthidaló megoldás
maniavaszedecukurumaniavaszedecukuru ◆ rögtönözrögtönöz 「Beddo-o
mani avaszede cukutta.」 „Rögtönöztem egy fek-
vőhelyet.”

maniavaszenimaniavaszeni ◆ jobbjobb híjánhíján 「Biníru bukuro-
o mani avaszenigomu tebukuronokavarinisita.」
„Jobb híján nejlonzacskót húztam a kezemre gu-
mikesztyű helyett.” ◆ szükségmegoldáskéntszükségmegoldásként
maniavaszerumaniavaszeru ◆ abbólabból gazdálkodik,gazdálkodik, amijeamije
vanvan 「Mizu-va szukunaiga, szorede mani
avaszerusikanai.」 „Kevés a vizünk, abból kell
gazdálkodnunk, amink van!” ◆ beérbeér 「Motteiru
okanede mani avaszeta.」 „Beértem azzal a pénz-
zel, amim volt.” ◆ időbenidőben elvégezelvégez 「Sigoto-o
sime kirini mani avaszeta.」 „Elvégeztem határ-
időre a munkát.” ◆ kihúzkihúz 「Kai mononi ikazu,
reizókoniarumonode mani avaszeta.」 „Nem
mentem boltba, kihúztam azzal, ami a hűtőben
volt.” ◆ megteszimegteszi 「Mottoii fuku-o motteinaik-
ara, korede mani avaszeru.」 „Jobb híján ez a ru-
ha is megteszi.”

maniavaszetecukurumaniavaszetecukuru ◆ improvizálimprovizál 「Ari
avaszede rjóri-o mani avaszete cukutta.」 „A meg-
lévő anyagokból improvizáltam ételt.”

man-icsiman-icsi ◆ esetlegesetleg ◆ mindenminden eshetőségeshetőség
「Man-icsini szonaete hidzsósoku-o takuvaeta.」
„Életmentő élelmiszerrel minden eshetőségre fel-
készültem.” ◆ nene adj'adj' istenisten 「Man-icsioszoku
kitara, vatasinaside dzsugjó-o hadzsimetekuda-
szai.」 „Ha ne adj' isten késnék, kezdjétek el az
órát nélkülem!” ◆ netalánnetalán 「Man-icsi onakaga
szuiteitarakore-o tabete.」 „Ha netalán megéhez-
nél, edd ezt meg!” ◆ netánnetán 「Man-
icsinanikanibucukattaraeabagguga tenkaiszu-
ru.」 „Ha netán nekimennél valakinek, kinyílik
a légzsák.” ◆ valamivalami bajbaj 「Anatani man-
icsigaattara vatasi-va ikiteikenai.」 „Ha valami
bajod esne, nem élném túl.” ◇ man-icsinobaaiman-icsinobaai
legrosszabblegrosszabb eseteset 「Man-icsino baaini szona-
eta.」 „Felkészültem a legrosszabb esetre.” ◇

man-icsinobaaiman-icsinobaai haha történnetörténne valamivalami 「Man-

icsino baai-va , kono hokenderón-va zengakuhen-
szaiszaremaszu.」 „Ha történne önnel valami, a
biztosító visszafizeti a kölcsönt.”

man-icsinobaaiman-icsinobaai ◆ haha történnetörténne valamivalami
「Man-icsino baai-va , kono hokenderón-va zen-
gakuhenszaiszaremaszu.」 „Ha történne önnel
valami, a biztosító visszafizeti a kölcsönt.” ◆ leg-leg-
rosszabbrosszabb eseteset 「Man-icsino baaini szonaeta.」
„Felkészültem a legrosszabb esetre.” ◆ leg-leg-
rosszabb esetbenrosszabb esetben
man-icsi-oman-icsi-o omonbakatteomonbakatte ◆ biztos,biztos, amiami biz-biz-
tostos
manieriszumumanieriszumu ◆ manierizmusmanierizmus
manifeszutomanifeszuto ◆ kiáltványkiáltvány ◆ nyilatkozatnyilatkozat ◆

választásiválasztási ígéretígéret 「Szeitó-va genzei-o manife-
szutoni kaita.」 „A párt a választási ígéretében le-
írta, hogy adót fognak csökkenteni.”

manijamanija ◆ mániamánia ◆ mániákusmániákus
manikjuamanikjua ◆ kézápoláskézápolás ◆ körömápoláskörömápolás ◆ kö-kö-
römfestékrömfesték ◆ körömlakkkörömlakk ◆ manikűrmanikűr
manikjuaekimanikjuaeki ◆ körömfestékkörömfesték ◆ körömlakkkörömlakk
manikjua-omanikjua-o nurunuru ◆ belakkozbelakkoz 「Cumeni
akaimanikjua-o nutta.」 „Belakkoztam a körmöm
pirosra.” ◆ manikűrözmanikűröz 「Cumenimanikjua-o
nutta.」 „A körmét manikűrözte.”

manikjua-o szurumanikjua-o szuru ◆ lakkozza a körmétlakkozza a körmét
manikjuasimanikjuasi ◆ kézápolókézápoló ◆ körömápolókörömápoló ◆ ma-ma-
nikűrösnikűrös
manimanimanimani ◆ kitévekitéve 「Szenszóno naminomani-
mani tadajotteita.」 „A háború hullámának kitéve
sodródott.”

man-inman-in ◆ megteltmegtelt ◆ telttelt házház ◆ zsúfoltzsúfolt ◇

csóman-incsóman-in túlzsúfolttúlzsúfolt 「Csóman-indensa」
„túlzsúfolt vonat” ◇ csóman-in-nocsóman-in-no túlzsúfolttúlzsúfolt
man-indensaman-indensa ◆ teliteli vonatvonat ◆ tömötttömött vonatvonat
「Man-indensa-va totemo cukareru.」 „A vona-
tok reggeli tömöttsége fárasztó.”

man-infudadomeman-infudadome ◆ telttelt házház 「Opera zade
rendzsicuman-infudadomedatta.」 „Az operában
folyamatosan telt ház volt.”

maningenmaningen ◆ lelkiismereteslelkiismeretes emberember ◆ rendesrendes
emberember 「Sógaiboku-va maningenninarenai.」
„Sohasem lesz belőlem rendes ember.” ◆ tisz-tisz-
tességestességes emberember 「Cumi-o hanszeisite manin-
genninatta.」 „Megbánta a bűnét, és tisztességes
ember lett.”
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manisimanisi ◆ pontosan nyugati iránypontosan nyugati irány
manisinimanisini ◆ pontosan nyugati iránybanpontosan nyugati irányban
maniukerumaniukeru ◆ beveszbevesz 「Ivaretakoto-o mani
uketa.」 „Bevette, amit mondtak neki.” ◆ elhiszelhisz
「Uvasza-o mani uketa.」 „Elhitte a szóbeszédet.”
◆ komolyankomolyan veszvesz 「Kareno uszo-o mani uke-
ta.」 „Komolyan vettem a füllentését.”

man-jóganaman-jógana ◆ fonetikusfonetikus betűkéntbetűként használthasznált
kandzsikandzsi
man-jósúman-jósú ◆ ManjósúManjósú
man-júman-jú ◆ kéjutazáskéjutazás ◆ utazgatásutazgatás
manjuarumanjuaru ◆ kézikézi ◆ kézikönyvkézikönyv ◆ útmutatóútmutató
◇ uramanjuaruuramanjuaru titkostitkos útmutatóútmutató ◇ júzá-júzá-
manjuarumanjuaru felhasználói kézikönyvfelhasználói kézikönyv
manjuarunomanjuaruno ◆ hagyományoshagyományos váltósváltós ◆ kézikézi
váltósváltós 「Manjuaruno kuruma-o untendekima-
szuka?」 „Tudsz kézi váltós kocsit vezetni?”

manjuarusamanjuarusa ◆ kézi váltós autókézi váltós autó
manjufakucsuamanjufakucsua ◆ manufaktúramanufaktúra
man-júkiman-júki ◆ útirajzútirajz
man-júkjakuman-júkjaku ◆ kéjutazókéjutazó ◆ turistaturista
man-júszuruman-júszuru ◆ utazgatutazgat 「Jóroppa sokoku-o
man-júszuru.」 „Európa országaiban utazgat.”

mankaimankai ◆ teljes kivirágzásteljes kivirágzás
mankaininarumankaininaru ◆ teljesenteljesen kivirágzikkivirágzik 「Sza-
kuraga mankaininatta.」 „Teljesen kivirágzott a
cseresznyefa.”

mankansokumankansoku ◆ fellobogózásfellobogózás 「Gunkanszen-
no mankansoku」 „hadihajó fellobogózása” ◆ ki-ki-
cicomázáscicomázás
mankansoku-omankansoku-o hodokoszuhodokoszu ◆ fellobogózfellobogóz
「Sinteini mankansoku-o hodokosita.」 „Fello-
bogózták az új naszádot.”

mankansoku-omankansoku-o szuruszuru ◆ fellobogózfellobogóz 「Kaigun-
kinenbini mankansoku-o sita gunkan」 „haditen-
gerészet napjára fellobogózott hajó” ◆ kicicomázkicicomáz
「Mankansoku-o sita on-na」 „kicicomázott
hölgy”

mankenmanken ◆ mangaklubmangaklub
mankimanki ◆ futamidőfutamidő 「Rón-no manki-o encsósi-
ta.」 „Meghosszabbítottam a kölcsön futamide-
jét.” ◆ lejáratlejárat 「Kokuszaino manki」 „kincstár-
jegy lejárata”

mankibimankibi ◆ futamidőfutamidő végénekvégének napjanapja ◆ lejá-lejá-
rat napjarat napja
mankicumankicu ◆ élvezésélvezés ◆ gyönyörködésgyönyörködés
mankicuszurumankicuszuru ◆ élvezélvez 「Nacujaszumi-o man-
kicusita.」 „Élveztem a vakációt.” ◆ gyönyörkö-gyönyörkö-
dikdik 「Hoteruno madokara umiga mankicudeki-
ru.」 „A szálloda ablakából gyönyörködhetünk a
tengerben.” ◇ nacu-onacu-o mankicuszurumankicuszuru élveziélvezi aa
nyaratnyarat
mankininarumankininaru ◆ lejárlejár 「Teikijokin-va mankini-
natta.」 „Lejárt a lekötött betétem.”

mankomanko ◆ pinapina
manmaemanmae ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte 「Hoteruno
man maenibaszu teigaaru.」 „Közvetlenül a hotel
előtt van egy buszmegálló.”

manmakumanmaku ◆ függönyfüggöny
manmantomanmanto ◆ színültigszínültig 「Mizúmi-va manman-
to mizu-o tataeteita.」 „A tó medre színültig volt
vízzel.” ◆ telvetelve 「Dzsisinmanmanto kikaku-o
teiansita.」 „Önbizalommal telve javasolta a pro-
jektet.”

manmaruimanmarui ◆ kerek,kerek, mintmint aa HoldHold 「Man marui
kao-o siteiru.」 „Kerek az arca, mint a Hold.” ◆

tökéletesentökéletesen kerekkerek 「Manmaru ocukiszama」
„tökéletesen kerek telihold”

manmatomanmato ◆ könnyűszerrelkönnyűszerrel 「Manmato nige-
ószeta.」 „Könnyűszerrel elmenekült.” ◆ látvá-látvá-
nyosannyosan 「Manmato vanani hikkakatta.」 „Lát-
ványosan csapdába ejtettek.” ◆ szépenszépen 「Man-
mato damaszareta.」 „Szépen átejtettek.”

manmatohikkakarumanmatohikkakaru ◆ besétálbesétál 「Kareno sza-
kuszennimanmato hikkakatta.」 „Besétált a csap-
dájába.”

manmatonigerumanmatonigeru ◆ kisétálkisétál 「Keimusokara-
manmato nigeta.」 „Kisétált a börtönből.”

manmenmanmen ◆ egészegész arcarc 「Manmenni su-o szoszo-
ide donatta.」 „Az egész arca elvörösödött, ami-
kor kiabált.” ◇ kisokumanmenkisokumanmen sugárzósugárzó örömöröm
「Muszume-o kisokumanmende mukaeta.」 „Su-
gárzó örömmel fogadta a lányát.” ◇ tokuiman-tokuiman-
menmen büszkebüszke arcarc 「Tokuimanmende dzsibunno
szakuhin-o miszeta.」 „Büszke arccal mutatta az
alkotását.”

manmen-noemimanmen-noemi ◆ fülig érő szájfülig érő száj
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manmoszumanmoszu ◆ gigantikusgigantikus méretűméretű
「Manmoszu-biru」 „gigantikus méretű épület”
◆ mamutmamut
manmoszuginkómanmoszuginkó ◆ gigabankgigabank
manmoszukigjómanmoszukigjó ◆ óriásvállalatóriásvállalat
manmoszu-tankámanmoszu-tanká ◆ óriás tartályhajóóriás tartályhajó
manmoszutosimanmoszutosi ◆ megapoliszmegapolisz
man-nakaman-naka ◆ középközép 「Hirobano man nakani tat-
ta.」 „A tér közepén álltam.” ◆ középenközépen 「Dens-
ano man naka-va szuiteita.」 „Középen kevesen
voltak a vonaton.” ◇ doman-nakadoman-naka kellőskellős kö-kö-
zepezepe 「Konoreszutoran-va macsinodo man na-
kaniaru.」 „Ez az étterem a város kellős közepén
van.”

man-nakahen-niman-nakahen-ni ◆ középtájtközéptájt 「Man naka-
henni szen-o hiite kudaszai.」 „Húzz egy vonalat
középtájt!”

man-nakanoman-nakano ◆ középsőközépső 「Do man nakano sze-
kini szuvarukotogadekimasita.」 „Sikerült a kö-
zépső helyre ülnöm.”

man-nakanomicsiman-nakanomicsi ◆ középútközépút 「Man nakano
micsi-o eranda.」 „A középutat választotta.”

man-nanman-nan ◆ mannánmannán
man-nendokoman-nendoko ◆ beágyazatlan fekhelybeágyazatlan fekhely
man-nenhicuman-nenhicu ◆ töltőtolltöltőtoll
man-nen-jukiman-nen-juki ◆ örökörök hóhó 「Kono szancsó-va
man-nen-jukini óvareteiru.」 „Ennek a hegynek a
tetejét örök hó borítja.”

man-nenreiman-nenrei ◆ betöltött életkorbetöltött életkor
man-nenszeinenman-nenszeinen ◆ örök fiatalörök fiatal
man-neriman-neri ◆ mesterkéltségmesterkéltség ◆ modorosságmodorosság
man-nerizumuman-nerizumu ◆ mesterkéltségmesterkéltség ◆ modoros-modoros-
ságság
man-nihitocuman-nihitocu ◆ egyegy aa tízezerheztízezerhez 「Manni
hitocunocsanszuda.」 „Egy a tízezerhez az esély.”

man-nitóruman-nitóru ◆ mannacukormannacukor ◆ mannitolmannitol
man-nittoman-nitto ◆ mannacukormannacukor ◆ mannitmannit
man-nószuman-nószu ◆ mannózmannóz
manoatariniszurumanoatariniszuru ◆ szemeszeme előttelőtt történiktörténik
「Dzsiko-o mano atarinisita.」 „A szeme előtt tör-
tént a baleset.” ◆ szemtanújaszemtanúja leszlesz 「Gótó-o
mano atarinisita.」 „Szemtanúja voltam a rablás-
nak.”

manobimanobi ◆ bárgyúságbárgyúság 「Manobinosita kao」
„bárgyú arc” ◆ elnyújtottságelnyújtottság 「Manobisita
kucsóde kotaeta.」 „Elnyújtott hangon válaszolt.”
◆ lomhaságlomhaság 「Manobisita ugoki」 „lomha moz-
gás” ◆ vontatottságvontatottság 「Manobisita hanasi ka-
ta」 „vontatott beszédstílus”

man-obu-za-ijáman-obu-za-ijá ◆ év embereév embere
manodzsikantaimanodzsikantai ◆ legterheltebblegterheltebb időszakidőszak
「Kono fumikiri-va aszahacsidzsi kuraiga mano
dzsikantaideszu.」 „Ez a sorompó reggel nyolc
óra körül a legterheltebb.”

man-oman-o dzsisitedzsisite ◆ teljesenteljesen felkészülvefelkészülve
「Man-o dzsisite enzecuni idonda.」 „Teljesen
felkészülve fogott a beszédbe.”

man-oman-o dzsiszurudzsiszuru ◆ mindenminden előkészületetelőkészületet
megteszmegtesz 「Kaisa-va man-o dzsisitecuini
sinszeihin-o hacubaisita.」 „A vállalat minden
előkészületet megtett, és végül piacra dobta az új
terméket.”

manométámanométá ◆ manométermanométer
manonuketamanonuketa ◆ esztelenesztelen 「Mano nuketa
sippai-o sita.」 „Esztelen hibát vétett.” ◆ ügye-ügye-
fogyottfogyott 「Mano nuketa hendzsi-o sita.」
„Ügyefogyott választ adott.”

manotemanote ◆ veszélyveszély 「Mano tega nobiru.」
„Utoléri a veszély.”

manpaimanpai ◆ teletele 「Kaidzsó-va manpaidatta.」 „A
nézőtér tele volt.” ◆ teliteli edényedény 「Szúpu nabega
manpaininatta.」 „A leveses lábas teli lett.” ◆ teliteli
pohárpohár 「Manpainovain.」 „Teli pohár bor.”

manpainimanpaini ◆ csordulásigcsordulásig 「Jokuszóni mizu-o
manpaini ireta.」 „Csordulásig töltöttem a kádat.”

manpokeimanpokei ◆ lépésmérőlépésmérő ◆ lépésszámlálólépésszámláló
manpukumanpuku ◆ jóllakottságjóllakottság ◆ teli hasteli has
manpukucsúszúmanpukucsúszú ◆ jóllakottság központjajóllakottság központja
manpukudomanpukudo ◆ jóllakottság fokajóllakottság foka
manpukukanmanpukukan ◆ jóllakottság érzésejóllakottság érzése
manpukuninarumanpukuninaru ◆ jóllakikjóllakik 「Koredakede man-
pukuninaranai.」 „Ennyivel nem lehet jóllakni.”
◆ jóllakikjóllakik 「Ikura tabetemo manpukuninara-
nai.」 „Akármennyit is eszek, sohasem lakok jól.”

manrikimanriki ◆ satusatu 「Kószakubucu-o manrikide ko-
teisita.」 „Befogtam a munkadarabot a satuba.”

manrikiguszarimanrikiguszari ◆ láncfegyverláncfegyver
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manrjómanrjó ◆ lejáratlejárat ◇ ninkimanrjóninkimanrjó szolgálatiszolgálati
idő letelteidő letelte
manrjószurumanrjószuru ◆ lejárlejár 「Keijakuga manrjósi-
ta.」 „A szerződés lejárt.” ◆ letelikletelik 「Joteikin-
mu kikanga manrjósita.」 „A munkaviszony ter-
vezett időtartama letelt.” ◆ végetvéget érér 「Taisino
ninkiga manrjósita.」 „A nagykövetnek véget ért a
megbízatása.”

manruimanrui ◆ összes bázis betöltöttösszes bázis betöltött
manruihómámanruihómá ◆ négypontos hazafutásnégypontos hazafutás
mansamansa ◆ megteltmegtelt 「Csúsadzsó-va mansadat-
ta.」 „A parkoló megtelt.” ◆ szabadszabad parkoló-parkoló-
helyhely nincsnincs 「Kúsaka mansa」 „szabad parkoló-
hely van vagy nincs”

mansicumansicu ◆ nincsnincs üresüres szobaszoba 「Hoteru-va
mansicudatta.」 „A szállodában nem volt üres
szoba.”

mansinmansin ◆ egésztegészt testtest 「Rjóudeni mansinno
csikara-o kometa.」 „Kezeibe irányította az egész
teste erejét.”

mansinmansin ◆ beképzeltségbeképzeltség 「Keszszende-va
mansin-o szutete issókenmeiganbatta.」 „A döntő
mérkőzésen legyőzte a beképzeltségét, és teljes
erővel harcolt.” ◆ elbizakodottságelbizakodottság ◆ önelé-önelé-
gültséggültség
mansinszóimansinszói ◆ egészegész testettestet borítóborító sebeksebek
「Heisi-va mansinszóidatta.」 „A katona egész
testét sebek borították.” ◆ ezerezer sebseb 「Imano
kenpó-va mansinszóidearu.」 „A mostani alkot-
mány ezer sebből vérzik.”

mansinszurumansinszuru ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Mujamini
homereba, kare-o mansinszaszerudakedeszu.」
„Ha alaptalanul dicsérjük, azzal csak elbízza ma-
gát.”

mansonmanson ◆ lakáslakás 「Tomodacsi-va manson-o kat-
ta.」 „A barátom vett egy lakást.” ◆ társasháztársasház
「Mamukaini atarasiimansonga dekita.」 „Ve-
lünk szemben épült egy társasház.” ◇ kókjúman-kókjúman-
sonson luxuslakásluxuslakás ◇ kószómansonkószómanson magasmagas épí-épí-
tésűtésű társasháztársasház ◇ taikimansontaikimanson karentén-karentén-
szállodaszálloda ◇ taikimansontaikimanson karenténszálláskarenténszállás ◇

csókószómansoncsókószómanson toronyépületestoronyépületes társas-társas-
házház ◇ csintaimansoncsintaimanson bérlakásbérlakás ◇ vanrúmu-vanrúmu-
mansonmanson garzonlakásgarzonlakás
manson-nodzsúminmanson-nodzsúmin ◆ lakótárslakótárs
mansúmansú ◆ MandzsúriaMandzsúria

mansúdzsihenmansúdzsihen ◆ mandzsúriai incidensmandzsúriai incidens
mansúdzsinmansúdzsin ◆ mandzsu embermandzsu ember
mansúgomansúgo ◆ mandzsu nyelvmandzsu nyelv
mansúkokumansúkoku ◆ MandzsúriaMandzsúria
mansúmodzsimansúmodzsi ◆ mandzsu írásmandzsu írás
mansúzokumansúzoku ◆ mandzsu nemzetségmandzsu nemzetség
manszádojanemanszádojane ◆ manzárdmanzárd ◆ Manzárd-tetőManzárd-tető
manszaimanszai ◆ telepakolástelepakolás ◆ telezsúfolástelezsúfolás
manszaikiszszuiszenmanszaikiszszuiszen ◆ legnagyobblegnagyobb merülé-merülé-
si vonalsi vonal
manszaiszurumanszaiszuru ◆ megrakmegrak 「Mokuzai-o mansza-
isitatorakku」 „fával megrakott teherautó” ◆ te-te-
lepakollepakol 「Kamocu-o manszaisita fune」 „tele-
pakolt hajó” ◆ teletele vanvan 「Kono zassi-va gen-
bakuno kidzsi-o manszaisiteiru.」 „Ez a magazin
tele van atombombás cikkekkel.” ◆ telezsúfoltelezsúfol
「Dzsókjaku-o manszaisita ressa」 „utasokkal te-
lezsúfolt vonat”

manszakumanszaku ◆ bőséges termésbőséges termés
manszakumanszaku ◆ csodamogyorócsodamogyoró
manszeimanszei ◆ idültidült 「Manszeikikansien-o vazu-
ratteiru.」 „Idült hörghurutja van.” ◆ krónikuskrónikus
「Tosinno kócúmahi-va manszeininatta.」 „A vá-
rosi közlekedés bénulása krónikussá vált.” ◆ tar-tar-
tóstós 「Mizubuszoku-va manszeininatta.」 „Tar-
tóssá vált a vízhiány.”

manszeibjómanszeibjó ◆ krónikus betegségkrónikus betegség
manszeihirómanszeihiró ◆ krónikus kimerültségkrónikus kimerültség
manszeikanszecurjúmacsimanszeikanszecurjúmacsi ◆ idültidült ízületi-ízületi-
reumareuma
manszeirjúmacsimanszeirjúmacsi ◆ idült reumaidült reuma
manszeisikkanmanszeisikkan ◆ krónikus betegségkrónikus betegség
manszeitekinamanszeitekina ◆ krónikuskrónikus 「Manszeitekina
itami」 „krónikus fájdalom” ◆ tartóstartós 「Man-
szeitekina akadzsi」 „tartós deficit”

manszeitekinainfuremanszeitekinainfure ◆ tartós inflációtartós infláció
manszekimanszeki ◆ megteltmegtelt 「Kjakuszeki-va hobo
manszekidzsótaideszu.」 „A nézőtér szinte telje-
sen megtelt.” ◆ nincsnincs többtöbb helyhely 「Densa-va
manszekidatta.」 „A vonaton nem volt több hely.”
◆ nincsnincs üresüres helyhely ◆ telttelt házház 「Gekidzsó-va
manszekidatta.」 „A színházban telt ház volt.”

manszuimanszui ◆ vízzel teliségvízzel teliség

22602260 manrjó manrjó – manszui manszui AdysAdys



manszuininarumanszuininaru ◆ megtelikmegtelik vízzelvízzel
「Amededamu-va manszuininatta.」 „Az esőtől a
víztároló megtelt vízzel.”

mantamanta ◆ rájarája
mantanmantan ◆ teliteli tanktank 「Kuruma-va mantande-
szu.」 „A kocsi tankja tele van.”

mantan-niszurumantan-niszuru ◆ teletele tölttölt 「Mantan-nisite
kudaszai!」 „Tele kérem!”

mantenmanten ◆ egészegész égboltégbolt 「Mantenno hosizora-
o mitemitai.」 „Szeretném látni, amikor az egész
égbolt tele van csillagokkal.”

mantenmanten ◆ maximálismaximális 「Kono rjóri-va eijóman-
tenda.」 „Ez az étel maximálisan tápláló.” ◆ ma-ma-
ximálisanximálisan kielégítőkielégítő 「Konoreszutoran-va száb-
iszu mantenda.」 „Ebben az étteremben maximá-
lisan kielégítő a szolgáltatás.” ◆ maximálismaximális
pontszámpontszám 「Sikende manten-o totta.」 „Maxi-
mális pontszámot értem el a vizsgán.” ◆ töké-töké-
letesletes 「Konovain-va okuri monotosite manten-
da.」 „Ez a bor tökéletes ajándék.” ◇ hjakuten-hjakuten-
mantenmanten maximálismaximális pontszámpontszám
「Hjakutenmanten-o totta.」 „Maximális pont-
számot értem el.”

mantenkamantenka ◆ egészegész világvilág 「Mantenka-o tekini-
siteiru.」 „Az egész világgal harcban áll.”

mantomanto ◆ köpönyegköpönyeg 「Manto-o matotta.」 „Kö-
pönyeget terített magára.” ◆ palástpalást
mantómantó ◆ Man-szigetMan-sziget
mantohihimantohihi ◆ galléros páviángalléros pávián
mantoramantora ◆ mantramantra
mantorumantoru ◆ földköpenyföldköpeny ◇ gaszu-mantorugaszu-mantoru iz-iz-
zóhálózóháló
mantorupíszumantorupíszu ◆ kandallópárkánykandallópárkány
manugarerumanugareru ◆ elkerülelkerül 「Kiken-o manugare-
ta.」 „Elkerülte a veszélyt.” ◆ kibújikkibújik
「Szekinin-o manugareta.」 „Kibújt a felelősség
alól.” ◆ megmenekülmegmenekül 「Si-o manugareta.」
„Megmenekült a haláltól.” ◆ megúszikmegúszik 「Cumi-
kara manugaretakatta.」 „Meg akarta úszni a
büntetést.”

manukemanuke ◆ balfogásbalfogás ◆ félnótásfélnótás ◆ ostoba-ostoba-
ságság
manukemonomanukemono ◆ balfácánbalfácán ◆ félkegyelműfélkegyelmű ◆

félnótásfélnótás

manukenamanukena ◆ bugyutabugyuta 「Manukena sicumon」
„bugyuta kérdés” ◆ féleszűféleszű 「Manukena hito」
„féleszű ember” ◆ kétbalkezeskétbalkezes 「Manukena-
madzsisan」 „kétbalkezes bűvész” ◆ kibúvókibúvó
「Manukena kotae」 „kibúvó válasz” ◆ meghök-meghök-
kentőkentő 「Manukena dzsiken」 „meghökkentő
eset” ◆ ostobaostoba 「Manukena kao」 „ostoba te-
kintet” ◆ ügyefogyottügyefogyott 「Manukena dorobó」
„ügyefogyott rabló”

manukenakotomanukenakoto ◆ baklövésbaklövés 「Manukenakoto-
o sita.」 „Baklövést csináltam.”

manzamanza ◆ egészegész társaságtársaság 「Manzano nakade
hadzsi-o kaita.」 „Az egész társaság előtt szégyent
vallottam.” ◆ jelenlévőjelenlévő 「Manzano hitobito-va
hara-o kakaete varatta.」 „Az összes jelenlévő a
hasát fogta a nevetéstől.”

manzaimanzai ◆ humoroshumoros párbeszédpárbeszéd 「Manzai-o mi-
ni iku.」 „Elmegy megnézni a humoros párbeszé-
det.” ◆ manzaimanzai ◇ kakeaimanzaikakeaimanzai humoroshumoros pár-pár-
beszédbeszéd
manzaramanzara ◆ nemnem isis 「Dzsibunno sokugjó-va
manzara varukunai.」 „Nem is olyan rossz az én
foglalkozásom.” ◆ teljesenteljesen 「Kare-va
manzarabakade-va nai.」 „Nem teljesen hülye az
az ember.”

manzarademonaimanzarademonai ◆ többé-kevésbétöbbé-kevésbé elége-elége-
dettdett 「Manzarademonai hjódzsó」 „többé-
kevésbé elégedett arckifejezés”

manzentomanzento ◆ céltalanulcéltalanul 「Manzento ikiru.」
„Céltalanul él.” ◆ találomratalálomra 「Nanimo omoi
ukabanai toki, manzento hanasiteiru.」 „Ha nem
jut semmi eszembe, csak úgy találomra mondok
dolgokat.” ◆ tinglitanglizvatinglitanglizva 「Manzento toki-
o szugosita.」 „Tinglitanglizva töltötte az idejét.”
◆ véletlenszerűenvéletlenszerűen 「Manzento eranda micsi」
„véletlenszerűen választott út”

manzokumanzoku ◆ elégedettségelégedettség 「Kekka-o manzo-
kuni omotta.」 „Elégedett volt az eredménnyel.”
◆ kielégítéskielégítés ◆ megelégedésmegelégedés ◆ megelége-megelége-
dettségdettség ◆ tetszéstetszés ◇ gotaimanzokunagotaimanzokuna épép
ésés egészségesegészséges 「Gotaimanzokuna akacsanga
umarete hosii.」 „Szeretném, hogy a baba épen
és egészségesen szülessen.” ◇ dzsikomanzokudzsikomanzoku
önösönös érdekérdek ◇ dzsikomanzokudzsikomanzoku önelégültségönelégültség
「Aiteni dzsibungonomino jófuku-o kiszeruno-va
datano dzsikomanzokuda.」 „Pusztán önelégült-
ség mással felvetetni a ruhát, amit mi szeretünk.”
◇ manzokugaikumanzokugaiku megelégszikmegelégszik 「Hinsicuni
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manzokuga ikanai.」 „Nem vagyok megelégedve
a minőséggel.” ◇ manzokukanmanzokukan elégedettségelégedettség
「Okjakuszamani manzokukan-o ataeruszábi-
szu」 „a vendégnek elégedettséget adó szolgálta-
tás” ◇ manzokugenimanzokugeni elégedettenelégedetten 「Manzoku-
geni varau.」 „Elégedetten mosolyog.” ◇ manzo-manzo-
kunakuna kielégítőkielégítő 「Nenkindakede-va manzokuna
szeikacuszuidzsunni todokanai.」 „Csak nyugdíj-
ból nem tudunk kielégítő életszínvonalat biztosí-
tani.” ◇ manzokunamanzokuna rendesrendes 「Kono henni-va
manzokunareszutoran-va nai.」 „Ezen a környé-
ken nincs egy rendes étterem.” ◇ manzokunamanzokuna
elégedettséggelelégedettséggel eltöltőeltöltő 「Manzokuna dzsin-
szei」 „elégedettséggel eltöltő élet” ◇ manzoku-manzoku-
nana megfelelőmegfelelő 「Mazusii kodomo-va manzokuna
kjóiku-o ukerarenai.」 „A szegény gyerekek nem
kapnak megfelelő oktatást.” ◇ manzokunimanzokuni kielé-kielé-
gítőengítően 「Gencsino kotoba-o manzokuni hanasz-
enai.」 „Nem tudom kielégítően beszélni a helyi
nyelvet.”

manzokudekirumanzokudekiru ◆ elfogadhatóelfogadható 「Kono kjúr-
jóde manzokudekimaszu.」 „Ez a fizetés elfogad-
ható.”

manzokudekirujónamanzokudekirujóna ◆ elégségeselégséges 「Man-
zokudekirujóna tabe mono-o ataerareteinai
kodomo-va takuszan-iru.」 „Nagyon sok gyerek
nem jut elégséges táplálékhoz.”

manzokudekirujónamanzokudekirujóna ◆ kielégítőkielégítő 「Manzoku-
dekirujóna kotae-o sita.」 „Kielégítő választ
adott.”

manzokudomanzokudo ◆ elégedettségelégedettség ◆ kielégített-kielégített-
ségség
manzokugaikumanzokugaiku ◆ megelégszikmegelégszik 「Hinsicuni
manzokuga ikanai.」 „Nem vagyok megelégedve a
minőséggel.”

manzokugenimanzokugeni ◆ elégedettenelégedetten 「Manzokugeni
varau.」 „Elégedetten mosolyog.”

manzokuikujónamanzokuikujóna ◆ tetszőtetsző 「Manzokuikujóna
bukkenga micukatta.」 „Találtam egy nekem tet-
sző ingatlant.”

manzokukanmanzokukan ◆ elégedettségelégedettség 「Okjakusza-
mani manzokukan-o ataeruszábiszu」 „a vendég-
nek elégedettséget adó szolgáltatás”

manzokunamanzokuna ◆ elégedettséggelelégedettséggel eltöltőeltöltő
「Manzokuna dzsinszei」 „elégedettséggel eltöltő
élet” ◆ kielégítőkielégítő 「Nenkindakede-va manzoku-
na szeikacuszuidzsunni todokanai.」 „Csak nyug-

díjból nem tudunk kielégítő életszínvonalat bizto-
sítani.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Mazusii kodomo-va man-
zokuna kjóiku-o ukerarenai.」 „A szegény gyere-
kek nem kapnak megfelelő oktatást.” ◆ rendesrendes
「Kono henni-va manzokunareszutoran-va nai.」
„Ezen a környéken nincs egy rendes étterem.” ◇

gotaimanzokunagotaimanzokuna épép ésés egészségesegészséges 「Gota-
imanzokuna akacsanga umarete hosii.」 „Szeret-
ném, hogy a baba épen és egészségesen szüles-
sen.”

manzokunimanzokuni ◆ kielégítőenkielégítően 「Gencsino kotoba-o
manzokuni hanaszenai.」 „Nem tudom kielégítő-
en beszélni a helyi nyelvet.”

manzokuszaszerumanzokuszaszeru ◆ csillapítcsillapít 「Sokujoku-o
manzokuszaszeru.」 „Kielégítően csillapítja az
éhségét.” ◆ kielégítkielégít 「Kodomono kókisin-o
manzokuszaszeru.」 „Kielégíti a gyerek kíváncsi-
ságát.”

manzokuszaszetamanzokuszaszeta ◆ kielégítettkielégített
manzokuszurumanzokuszuru ◆ beérbeér 「Kare-va okanedakede
manzokusinai.」 „Nem éri be csak a pénzzel.” ◆

elégelég 「Kare-va nandemo manzokusinai.」 „Neki
semmi sem elég.” ◆ elégedettelégedett 「Min-naga
manzokuszuru kaikecu-va nai.」 „Nincs olyan
megoldás, amivel mindenki elégedett lenne.” ◆

kielégülkielégül ◆ megelégedikmegelégedik 「Arumonode man-
zokusinaszai!」 „Elégedj meg azzal, ami van!” ◆

megelégszikmegelégszik 「Kare-va kaisadeno hikui csiini
manzokusiteiru.」 „A vállalatánál megelégszik az
alacsony beosztással.” ◇ manzokuszaszerumanzokuszaszeru ki-ki-
elégítelégít 「Kodomono kókisin-o manzokuszasze-
ru.」 „Kielégíti a gyerek kíváncsiságát.” ◇ man-man-
zokuszaszeruzokuszaszeru csillapítcsillapít 「Sokujoku-o manzo-
kuszaszeru.」 „Kielégítően csillapítja az éhségét.”

maómaó ◆ JamarádzsaJamarádzsa ◆ ördögkirályördögkirály
ma-oma-o motaszerumotaszeru ◆ kitöltikitölti azaz időtidőt 「Tabe
monono hanasi-o site ma-o motaszeta.」 „Az éte-
lekről beszélve töltöttük ki az időt.” ◆ szóvalszóval
tarttart 「Tantósaga kurumade kjakuno ma-o mo-
taszeta.」 „Szóval tartottam az ügyfelet, amíg meg
nem érkezett az ügyintéző.”

ma-oma-o okazuniokazuni ◆ azonnalazonnal 「Ma-o okazuni
hendzsi-o okutta.」 „Azonnal elküldtem a vála-
szomat.”

maotokomaotoko ◆ palipali 「Kareno cuma-va maotoko-o
kosiraeta.」 „A feleségének palija van.” ◆ szere-szere-
tőtő
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mappamappa ◆ mellékirányzatmellékirányzat ◆ szektaszekta
mappadakamappadaka ◆ anyaszültanyaszült meztelenségmeztelenség
「Mappadakaninatta.」 „Anyaszült meztelenre
vetkőztem.” ◆ teljes meztelenségteljes meztelenség
mappadakanomappadakano ◆ anyaszültanyaszült meztelenmeztelen 「Map-
padakano on-na」 „anyaszült meztelen nő” ◆

teljesen meztelenteljesen meztelen
mappicumappicu ◆ zárom soraimatzárom soraimat
mappicunagaramappicunagara ◆ végezetülvégezetül 「Mappicunaga-
ra, minaszamanomaszumaszuno gokenkó-o oino-
ri itasimaszu.」 „Végezetül jó egészséget kívánok
mindenkinek!”

mappingumappingu ◆ térképezéstérképezés ◇ szeigenkószom-szeigenkószom-
appinguappingu restrikciósrestrikciós térképezéstérképezés ◇ pepucs-pepucs-
idomappinguidomappingu peptidtérképezéspeptidtérképezés
mappiramappira ◆ énén ugyanugyan nemnem 「Anatano
uszonicukiauno-va mappiragomenda.」 „Én
ugyan nem fogok a hazugságaidhoz asszisztálni.”
◆ senkisenki kedvéértkedvéért 「Kon-nacsaracsarasita
jófuku-o kiruno-va mappirada!」 „Senki kedvéért
nem venném fel ezt a cicomás ruhát!”

mappiradearumappiradearu ◆ nemnem kérkér 「Kóiu taszuke-va
mappirada.」 „Nem kérek az ilyen segítségből.”

mappirumamappiruma ◆ fényesfényes nappalnappal 「Mappirumani
dódóto misze-o gótósita.」 „Fényes nappal rabol-
ta ki az üzletet.”

mappómappó ◆ elkorcsosuláselkorcsosulás ◆ törvénytörvény végénekvégének
időszakaidőszaka
mappósiszómappósiszó ◆ buddhistabuddhista törvénytörvény végevége mi-mi-
atti pesszimizmusatti pesszimizmus
mappumappu ◆ térképtérkép ◇ doraibumappudoraibumappu autóstér-autóstér-
képkép ◇ rúto-mappurúto-mappu útvonaltérképútvonaltérkép ◇ ródo-ródo-
mappumappu autóstérképautóstérkép
mapputacumapputacu ◆ két egyenlő részkét egyenlő rész
mapputacunimapputacuni ◆ kétkét egyenlőegyenlő részrerészre
「Szuika-va mapputacuni vareta.」 „A dinnye két
egyenlő részre hasadt.” ◆ pontosanpontosan félbefélbe
「Mapputacuniringo-o vatta.」 „Pontosan félbe
vágtam az almát.”

mapputacunivarerumapputacunivareru ◆ kettéhasadkettéhasad 「Iva-va
mapputacuni vareta.」 „A szikla kettéhasadt.”

maramara ◆ faszfasz
maramara ◆ akadályakadály
maraimarai ◆ malájmaláj
marakaszumarakaszu ◆ rumbatökrumbatök

marariamararia ◆ maláriamalária 「Mararia-o baikaiszuruno-
va kadeszu.」 „A maláriát moszkitók terjesztik.”

marariagencsúmarariagencsú ◆ malária plazmódiummalária plazmódium
marariakamarariaka ◆ moszkitómoszkitó
marariakandzsamarariakandzsa ◆ maláriás betegmaláriás beteg
mararianecumararianecu ◆ maláriásmaláriás lázláz ◆ mocsárlázmocsárláz ◆

váltólázváltóláz
maraszonmaraszon ◆ hosszútávfutáshosszútávfutás ◆ maratonmaraton ◆

maratonimaratoni futásfutás ◇ csarití-maraszoncsarití-maraszon jóté-jóté-
konyságikonysági maratonmaraton ◇ furumaraszonfurumaraszon teljesteljes
maratonmaraton
maraszonran-námaraszonran-ná ◆ hosszútávfutóhosszútávfutó
maraszonszensumaraszonszensu ◆ maratonfutómaratonfutó
maraszonszósamaraszonszósa ◆ maratonfutómaratonfutó
maraszontaikaimaraszontaikai ◆ maratonversenymaratonverseny
maraszonzaimaraszonzai ◆ foszfortartalmú rovarirtófoszfortartalmú rovarirtó
maravimaravi ◆ MalawiMalawi
maravidzsinmaravidzsin ◆ malawimalawi
maravinomaravino ◆ malawimalawi
maremare ◆ ritkaritka dologdolog ◇ marenamarena ritkaritka 「Kore-
va marena kóbucudeszu.」 „Ez ritka ásvány.” ◇

marenimareni ritkánritkán 「Mareni miru bidzsin」 „ritkán
látott szépség”

marémaré ◆ malájmaláj
maréhantómaréhantó ◆ Maláj-félszigetMaláj-félsziget
marenamarena ◆ ritkaritka 「Kore-va marena kóbucude-
szu.」 „Ez ritka ásvány.” ◇ taguimarenataguimarena pá-pá-
ratlanratlan 「Zó-va tagui marena csikara-o mottei-
ru.」 „Az elefántnak páratlan ereje van.” ◇ hijó-hijó-
nimarenanimarena ritkaságszámbaritkaságszámba megymegy 「Sódzsik-
ina hito-va hijóni mareda.」 „Az őszinte ember
ritkaságszámba megy.”

marenimareni ◆ ritkánritkán 「Mareni miru bidzsin」 „rit-
kán látott szépség”

marésiamarésia ◆ MalajziaMalajzia
marésiadzsinmarésiadzsin ◆ malájmaláj ◆ malajziaimalajziai
marésianomarésiano ◆ malájmaláj ◆ malajziaimalajziai
marésotómarésotó ◆ maláj szigetvilágmaláj szigetvilág
marimari ◆ MaliMali
marimari ◆ játéklabdajátéklabda ◆ labdalabda
mariamaria ◆ MáriaMária ◇ szeibomariaszeibomaria Szűz MáriaSzűz Mária
marianakaikómarianakaikó ◆ Mariana-árokMariana-árok
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maridzsinmaridzsin ◆ malimali
maridzsókadzsomaridzsókadzso ◆ toboztoboz
marifanamarifana ◆ marihuánamarihuána
marifana-o szuumarifana-o szuu ◆ füvezikfüvezik
marifanatabakomarifanatabako ◆ fűfű
marígórudomarígórudo ◆ büdöskebüdöske ◆ körömvirágkörömvirág
marimomarimo ◆ gömbalgagömbalga ◆ gömbmohagömbmoha
marinbamarinba ◆ marimbamarimba
marinemarine ◆ marinálásmarinálás 「Szakenomarine」 „mari-
nált lazac” ◆ marinírozásmarinírozás ◆ pácpác
marineniszurumarineniszuru ◆ marinálmarinál ◆ marinírozmariníroz
marinomarino ◆ malimali
marinszunómarinszunó ◆ planktonesőplanktoneső
marinszupócumarinszupócu ◆ tengeritengeri sportsport ◆ tengeritengeri
sportolássportolás
marionettomarionetto ◆ marionettmarionett ◆ marionettbábmarionettbáb
「Marionetto-o ajacuru.」 „Marionettbábot moz-
gat.”

marjokumarjoku ◆ bűverőbűverő ◆ mágikusmágikus erőerő 「Dokju-
mentaríno marjokuni tori cukareta.」 „Hatalmá-
ba kerített a dokumentumfilm mágikus ereje.” ◆

varázserővarázserő 「Kotobano marjoku」 „szavak va-
rázsereje”

maromaro ◆ énén ◆ úrfiúrfi
marojakanamarojakana ◆ bársonyosbársonyos 「Marojakana
adzsinovain」 „bársonyos ízű bor” ◆ gyengegyenge
「Marojakana oszu」 „gyenge ecet” ◆ kerekkerek
「Marojakana cuki」 „kerek Hold”

maronmaron ◆ gesztenyegesztenye ◆ szelídgesztenyeszelídgesztenye
maroniemaronie ◆ vadgesztenyevadgesztenye
maron-pészutomaron-pészuto ◆ gesztenyemasszagesztenyemassza
maron-pjúremaron-pjúre ◆ gesztenyepürégesztenyepüré
「Maronpjúre-o cukattekéki-o cukurimasita.」
„Gesztenyepürés süteményt csináltam.”

marumaru ◆ diódió ◆ felsálfelsál ◆ gömbölyű felsálgömbölyű felsál
marumaru ◆ bilibili ◇ omaruomaru bilibili 「Kodomo-o omaruni
szuvaraszeta.」 „Bilire ültettem a gyereket.”

marumaru ◆ állóálló 「Szagjó-va maruih-ka gecukank-
akatta.」 „Egy álló hónapig tartott a munka.” ◆

egészegész 「Maruicsinicsineteita.」 „Egy egész na-
pot végigaludtam.” ◆ hajóhajó neveneve 「Hikavama-
ru」 „Hikavamaru nevű hajó” ◆ igenigen 「Tede
maru-o cukutta.」 „Igent mutatott a kezével.” ◆

jójó ◆ karikakarika 「Harigane-o maruno katacsinis-
ita.」 „Karikára hajlítottam a drótot.” ◆ körkör
「Konpaszude maru-o kaita.」 „Körzővel kört raj-
zoltam.” ◆ körbekörbe zártzárt 「Maru icsi」 „körbe
zárt egyes” ◆ nullanulla 「Szanmaru go」 „három-
nulla-öt” ◆ pontpont 「Bunsóno szaigoni maru-o cu-
keta.」 „Pontot tettem a mondat végére.” ◆ vala-vala-
melyikmelyik 「Nigacumaru nicsi.」 „Második hó vala-
melyik napján.” ◆ várrészvárrész 「Honmaru」 „köz-
ponti várrész” ◆ védvonalvédvonal ◇ omaruomaru bilibili
「Kodomo-o omaruni szuvaraszeta.」 „Bilire ül-
tettem a gyereket.” ◇ kuroimarukuroimaru feketefekete pontpont
◇ nidzsúmarunidzsúmaru kettőskettős karikakarika ◇ ninomaruninomaru má-má-
sodiksodik védvonalvédvonal ◇ hanamaruhanamaru virágszirmosvirágszirmos
körkör ◇ hanamaruhanamaru nagyonnagyon jójó pontpont ◇ hanama-hanama-
ruru csillagoscsillagos ötösötös ◇ maruicsinenmaruicsinen kerekkerek egyegy
évév 「Kodomo-va gakkóni kajoi hadzsimete ma-
ruicsinenninarimaszu.」 „Kerek egy év telt el, mi-
óta a gyerek elkezdett iskolába járni.” ◇ maru-maru-
gakaeszurugakaeszuru teljesteljes összegbenösszegben álláll 「Hijó-o
marugakaesita.」 „Teljes összegben álltam a költ-
ségeket.” ◇ marugotomarugoto szőröstül-bőröstülszőröstül-bőröstül
「Neko-va nezumi-o marugoto tabeta.」 „A
macska szőröstül-bőröstül megevett egy egeret.”
◇ marugotomarugoto mindenestülmindenestül 「Szakana-o maru-
goto tabeta.」 „Mindenestül megevett egy halat.”
◇ marusímarusí jogdíjjogdíj jelejele ◇ marusíninarumarusíninaru jogdí-jogdí-
jasjas 「Kono szakuhin-va marusíninatteiru.」 „Ez
az alkotás jogdíjas.” ◇ marunomamamarunomama egészbenegészben
「Kobuta-o marunomama jaita.」 „Egészben
megsütöttem egy malacot.” ◇ marumarumarumaru megmeg
nemnem nevezettnevezett 「Marumarumékáno kuruma」
„egy meg nem nevezett gyártó kocsija” ◇ maru-omaru-o
cukerucukeru bekarikázbekarikáz 「Szeikaini maru-o cuketa.」
„Bekarikáztam a helyes választ.”

maruankimaruanki ◆ bebiflázásbebiflázás ◆ bemagolásbemagolás
maruankiszurumaruankiszuru ◆ bebiflázbebifláz 「Honnoresipi-o
maruankisita.」 „Bebifláztam a könyv receptjeit.”
◆ bevágbevág 「Hon-o maruankisita.」 „Bevágtam az
egész könyvet.”

marubacumarubacu ◆ igaz vagy hamisigaz vagy hamis
marubacuteszutomarubacuteszuto ◆ igaz-hamis tesztigaz-hamis teszt
marubómarubó ◆ kerek rúdkerek rúd
marubózumarubózu ◆ leborotváltleborotvált fejfej ◆ teljesteljes ko-ko-
paszságpaszság ◆ tüskehajtüskehaj
marubózuniszurumarubózuniszuru ◆ kopaszrakopaszra nyírnyír 「Atama-
o marubózunisita.」 „Kopaszra nyírtam a fejem.”
◆ lecsupaszítlecsupaszít 「Gaicsú-va ki-o marubózunisi-
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ta.」 „A kártevők lecsupaszították a fákat.” ◆ le-le-
kopasztkopaszt 「Aki-va kigi-o marubózunisita.」 „Le-
kopasztotta a fákat az ősz.”

marubózunomarubózuno ◆ teljesenteljesen kopárkopár 「Marubózuno
jamahada.」 „Teljesen kopár hegy.” ◆ teljesenteljesen
kopaszkopasz 「Marubózuno atama.」 „Teljesen ko-
pasz fej.”

marucuburemarucubure ◆ teljes romlásteljes romlás
marucubureninarumarucubureninaru ◆ lőtteklőttek 「Súmacuno
jotei-va marucubureninatta.」 „A hétvégi prog-
ramomnak lőttek.” ◆ odaleszodalesz 「Bokuno
menboku-va marucubureninatta.」 „Odalett a be-
csületem.”

marucsimarucsi ◆ multimulti ◆ többtöbb 「Marucsivindó ki-
nó」 „többablakos funkció”

marucsibászumarucsibászu ◆ multiverzummultiverzum
marucsibitamindzsómarucsibitamindzsó ◆ multivitamin-multivitamin-
tablettatabletta
marucsicsan-neru-ódiomarucsicsan-neru-ódio ◆ többcsatornástöbbcsatornás
hanghang
marucsi-csan-neru-pipettomarucsi-csan-neru-pipetto ◆ többcsator-többcsator-
nás pipettanás pipetta
marucsi-mediamarucsi-media ◆ multimédiamultimédia
marucsimétámarucsimétá ◆ multimétermultiméter
marucsipurekkuszumarucsipurekkuszu ◆ multiplexmultiplex
marucsipurumarucsipuru ◆ többtöbb
marucsireberumarucsireberu ◆ többszintűtöbbszintű 「Marucsirebe-
ru siken」 „többszintű vizsga”

marucsiringarumarucsiringaru ◆ többnyelvűtöbbnyelvű
marucsízumarucsízu ◆ máltai selyemkutyamáltai selyemkutya
marudasinomarudasino ◆ csupaszcsupasz 「Szenakamarudasino-
doreszu」 „csupasz hátú ruha” ◆ erősenerősen ér-ér-
ződőződő 「Inakamarudasinoakuszentode hanasite-
ru.」 „Erősen érződő, vidéki akcentussal beszél.”
◆ teljesenteljesen kilátszikkilátszik 「Konodoreszu-va mune-
marudasidzsan!」 „Ebben a ruhában teljesen ki-
látszik a melled!”

marudemarude ◆ egészenegészen 「Kjóhamarude csigaukoto-
o itteiru.」 „Ma egészen mást mond.” ◆ egyálta-egyálta-
lánlán 「Boku-va marude kankeinai.」 „Egyáltalán
semmi közöm sincs hozzá.” ◆ éppenéppen 「Cuma-va
marude hosicukireszutoran-nosefunojóni rjóri-
szuru.」 „A feleségem éppen úgy főz, mint egy
többcsillagos étterem szakácsa.” ◆ készkész 「Kono
ko-va marude bucurigakusamitai.」 „Ez a gyerek

kész fizikus!” ◆ teljesenteljesen 「Marudeotogi bana-
sinojóna hanasidatta.」 „Teljesen olyan volt ez a
történet, mint a mesében.” ◆ tisztáratisztára 「Kare-
va marudehómureszunojóni mieta.」 „Tisztára
úgy nézett ki, mint egy hajléktalan.”

marudekakomumarudekakomu ◆ bekarikázbekarikáz 「Bangó-o maru-
de kakonda.」 „Bekarikáztam a számot.”

marudzsimarudzsi ◆ gömbölyűgömbölyű betűbetű ◆ lekerekítettlekerekített
betűbetű
marugakaeszurumarugakaeszuru ◆ teljesteljes összegbenösszegben álláll
「Hijó-o marugakaesita.」 „Teljes összegben áll-
tam a költségeket.”

marugakkomarugakko ◆ gömbölyű zárójelgömbölyű zárójel
marugaomarugao ◆ kerekkerek arcarc 「Marugaoni au kamiga-
ta」 „kerek archoz illő hajviselet”

marugaonomarugaono ◆ kerekkerek arcúarcú 「Marugaono dzs-
oszei」 „kerek arcú nő”

marugarimarugari ◆ tövigtövig vágottvágott hajhaj 「Atama-o
marugarinisita.」 „Tövig vágattam a hajam.”

marugatatansimarugatatansi ◆ szemes saruszemes saru
marugatatansimarugatatansi ◆ szemes kábelsaruszemes kábelsaru
marugosimarugosi ◆ fegyvertelenségfegyvertelenség
marugosidemarugoside ◆ fegyvertelenülfegyvertelenül 「Marugoside
tatakaini idonda.」 „Fegyvertelenül szállt harc-
ba.” ◆ kard nélkülkard nélkül
marugotomarugoto ◆ egészbenegészben 「Dakku-o marugoto ja-
ita.」 „Egészben megsütöttem egy kacsát.” ◆ min-min-
denestüldenestül 「Szakana-o marugoto tabeta.」 „Min-
denestül megevett egy halat.” ◆ szőröstül-szőröstül-
bőröstülbőröstül 「Neko-va nezumi-o marugoto tabe-
ta.」 „A macska szőröstül-bőröstül megevett egy
egeret.”

marugototaberumarugototaberu ◆ felfalfelfal 「Raion-va inpara-o
marugoto tabeta.」 „Az oroszlán felfalta az impa-
lát.”

maruhadakamaruhadaka ◆ nullanulla 「Maruhadakakara
hadzsimatta.」 „Nulláról kezdtem.” ◆ pénzte-pénzte-
lenséglenség ◆ semmisemmi 「Maruhadakakarajari naosi-
ta.」 „A semmiből kezdtem újra.” ◆ teljesteljes mez-mez-
telenségtelenség
maruhadakanamaruhadakana ◆ anyaszültanyaszült meztelenmeztelen 「Ma-
ruhadakana on-na」 „anyaszült meztelen nő” ◆

pénztelenpénztelen ◆ teljesenteljesen kopárkopár 「Maruhadaka-
na jama.」 „Teljesen kopár hegy.” ◆ teljesenteljesen
meztelenmeztelen 「Kanodzso-va maruhadakana
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futomomo-o szarasita.」 „Felfedte teljesen mezte-
len combját.”

maruhadakaninarumaruhadakaninaru ◆ semmijesemmije semsem maradmarad
「Itoko-va dzsisinde maruhadakaninatta.」 „Az
unokatestvéremnek a földrengés után semmije
sem maradt.”

maruimarui ◆ békésbékés 「Marui hitogara」 „békés ter-
mészet” ◇ marukuoszamarumarukuoszamaru békésenbékésen rende-rende-
ződikződik 「Szono ken-va maruku oszamatta.」 „Bé-
késen rendeződött az ügy.” ◇ marukunatteirumarukunatteiru
tompatompa 「Enpicuno szakiga marukunatteiru.」
„Tompa a ceruza hegye.” ◇ manmaruimanmarui tökélete-tökélete-
sensen kerekkerek 「Manmaru ocukiszama」 „tökélete-
sen kerek telihold” ◇ manmaruimanmarui kerek,kerek, mintmint aa
HoldHold 「Man marui kao-o siteiru.」 „Kerek az ar-
ca, mint a Hold.”

maruimarui ◆ gömbölydedgömbölyded 「Marui karada」 „göm-
bölyded test” ◆ gömbölyűgömbölyű 「Maruibóru」 „göm-
bölyű labda” ◆ kerekkerek 「Marui kao」 „kerek arc”
◆ telttelt 「Kanodzso-va marui.」 „Telt alakja van.”
◇ marukuoszamarumarukuoszamaru békésenbékésen rendeződikrendeződik
「Szono ken-va maruku oszamatta.」 „Békésen
rendeződött az ügy.” ◇ marukunatteirumarukunatteiru tompatompa
「Enpicuno szakiga marukunatteiru.」 „Tompa a
ceruza hegye.” ◇ manmaruimanmarui tökéletesentökéletesen ke-ke-
rekrek 「Manmaru ocukiszama」 „tökéletesen ke-
rek telihold” ◇ manmaruimanmarui kerek,kerek, mintmint aa HoldHold
「Man marui kao-o siteiru.」 „Kerek az arca,
mint a Hold.”

maruicsinenmaruicsinen ◆ kerekkerek egyegy évév 「Kodomo-va
gakkóni kajoi hadzsimete maruicsinenninarima-
szu.」 „Kerek egy év telt el, mióta a gyerek elkez-
dett iskolába járni.”

maruicsinicsimaruicsinicsi ◆ egyegy állóálló napnap 「Tabi-va maru-
icsinicsikakatta.」 „Egy álló napig utaztam.”

maruinmaruin ◆ körkör alakúalakú pecsétnyomópecsétnyomó ◆ körbé-körbé-
lyegzőlyegző
maruiszupottomaruiszupotto ◆ foltfolt
marujakemarujake ◆ porig égésporig égés ◆ szénné égésszénné égés
marujakeninarumarujakeninaru ◆ porigporig égég 「Tatemono-va
marujakeninatta.」 „Az épület porig égett.” ◆

szénnészénné égég 「Marujakeninatta sitai」 „szénné
égett holttest”

marujakimarujaki ◆ egészbenegészben sültsült 「Torino maruja-
ki」 „egészben sült csirke” ◆ egészbenegészben sütéssütés ◇

butanomarujakibutanomarujaki egészben sült malacegészben sült malac

marujakiniszurumarujakiniszuru ◆ egészbenegészben megsütmegsüt
「Kobuta-o marujakinisita.」 „Egészben megsü-
töttem a malacot.”

marujanemarujane ◆ kupolakupola
marukimaruki ◆ rönkfarönkfa
marukibasimarukibasi ◆ doronghíddoronghíd
marukibunemarukibune ◆ fatörzsbőlfatörzsből vájtvájt csónakcsónak ◆ fa-fa-
törzsből vájt kenutörzsből vájt kenu
marukigojamarukigoja ◆ rönkházrönkház
marukisiszutomarukisiszuto ◆ marxistamarxista
marukisizumumarukisizumu ◆ marxizmusmarxizmus
marukiszutomarukiszuto ◆ marxistamarxista
marukkirimarukkiri ◆ egyáltalánegyáltalán 「Anata-va marukkiri
vakatteinai.」 „Egyáltalán nem érted!” ◆ teljesteljes
egészébenegészében 「Kore-va marukkiri damedzsan!」
„Ez teljes egészében rossz!” ◆ tisztatiszta 「Szore-va
marukkiriokasii.」 „Ez tiszta röhej.” ◆ totálisantotálisan
「Marukkiri macsigatteiru.」 „Ez totálisan téves.”

marukkoimarukkoi ◆ gömbölydedgömbölyded 「Marukkoi kuru-
ma」 „gömbölyded kocsi” ◆ kerekkerek 「Marukkoi-
fonto」 „kerek betűtípus”

marukumaruku ◆ körbekörbe ◆ körbenkörben 「Dzsimenni maru-
ku szuvatta.」 „A földön körben leültünk.”

marukubimarukubi ◆ kerek nyakkivágáskerek nyakkivágás
marukubinomarukubino ◆ kerekkerek nyakúnyakú 「MarukubinoTsa-
cu」 „kerek nyakú póló”

marukunarumarukunaru ◆ elkerekedikelkerekedik 「Íméruno kazuni
mega marukunatta.」 „Elkerekedett a szemem a
sok e-mail láttán.” ◆ gömbölyödikgömbölyödik 「Takuszan
tabe cuzukete karadaga marukunatta.」 „Gömbö-
lyödött lett a testem a sok evéstől.” ◆ kerekedikkerekedik
「Mega marukunatta.」 „Nagyra kerekedett a
szeme.” ◆ kikerekedikkikerekedik 「Bikkurisite mega ma-
rukunatta.」 „Meglepetésében kikerekedett a sze-
me.” ◇ marukunatteirumarukunatteiru tompatompa 「Enpicuno
szakiga marukunatteiru.」 „Tompa a ceruza he-
gye.”

marukunatteirumarukunatteiru ◆ tompatompa 「Enpicuno szakiga
marukunatteiru.」 „Tompa a ceruza hegye.”

marukuoszamarumarukuoszamaru ◆ békésenbékésen rendeződikrendeződik
「Szono ken-va maruku oszamatta.」 „Békésen
rendeződött az ügy.”

marukuszumarukuszu ◆ MarxMarx
marukuszuréninsugimarukuszuréninsugi ◆ marxizmus-marxizmus-
leninizmusleninizmus
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marukuszurumarukuszuru ◆ elkerekítelkerekít 「Me-o marukusi-
ta.」 „Elkerekedtek a szemei.” ◆ kerekítkerekít ◆ ki-ki-
kerekítkerekít ◆ lekerekítlekerekít 「Itano kado-o maruku-
sita.」 „Lekerekítettem a deszka éleit.” ◇ sze-osze-o
marukuszurumarukuszuru púposítjapúposítja aa hátáthátát 「Neko-va
sze-o marukusita.」 „A macska púposította a há-
tát.” ◇ me-ome-o marukuszurumarukuszuru elkerekedikelkerekedik aa sze-sze-
meme
marukuszusugimarukuszusugi ◆ marxizmusmarxizmus
marukuszusugisamarukuszusugisa ◆ marxistamarxista
marumadomarumado ◆ kerek ablakkerek ablak
marumagemarumage ◆ kerek kontykerek konty
marumarumarumaru ◆ összegömbölyödikösszegömbölyödik 「Szutóbuno-
szobani nekoga marumatteita.」 „A macska
összegömbölyödött a kályha mellett.” ◆ össze-össze-
tekerediktekeredik 「Hirogetakarendá-va csikara-o nuit-
aramata marumattesimatta.」 „A kiterített naptár
megint összetekeredett, ahogy engedtem a szorí-
tásból.”

marumarumarumaru ◆ duciduci ◆ egészegész 「Ari gane-o kaketa-
ga marumarunakunattesimatta.」 „Minden pén-
zem feltettem a fogadásra, de az egész odaveszett.”
◆ úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Onakagaippaininatte jaki
zakana-va marumarunokottesimatta.」 „Jóllak-
tam, és úgy, ahogy volt, megmaradt a sült hal.”

marumarumarumaru ◆ egyegy bizonyosbizonyos ◆ megmeg nemnem neve-neve-
zettzett 「Marumarumékáno kuruma」 „egy meg
nem nevezett gyártó kocsija”

marumarutomarumaruto ◆ gömbölyűregömbölyűre 「Marumaruto fu-
totta buta.」 „Gömbölyűre hízott disznó.”

marumarutositamarumarutosita ◆ dundidundi 「Marumarutosita
sónen.」 „Dundi kisfiú.”

marumekomumarumekomu ◆ kihízelegkihízeleg 「Oja-o marume
konde kuruma-o kavaszeta.」 „Kihízelegtem a
szüleimtől egy kocsit.” ◆ leveszlevesz aa lábáróllábáról
「Otto-va kantanni marume komukotoga deki-
ru.」 „A férjemet könnyű levenni a lábáról.” ◆

összegyűrveösszegyűrve belegyömöszölbelegyömöszöl 「Sorui-o gomi-
bakoni marume konda.」 „Összegyűrve belegyö-
möszöltem az iratokat a szemétkosárba.” ◇

tenócsinimarumekomutenócsinimarumekomu ujjaiujjai közéközé csavarcsavar
「Otoko-o dzsodzsoni teno ucsini marume kon-
da.」 „Lassan az ujjai közé csavarta a férfit.”

marumeromarumero ◆ birsbirs ◆ birsalmabirsalma ◆ birskörtebirskörte
marumerumarumeru ◆ galacsinnágalacsinná gyúrgyúr 「Kamikuzu-o
marumeta.」 „Galacsinná gyúrtam a papírfecnit.”

◆ gömbölyűvégömbölyűvé formálformál 「Nendo-o marumeta.」
„Gömbölyűvé formáltam a gyurmát.” ◆ gyúrgyúr
「Juki-o marumete jukidama-o cukutta.」 „Hó-
golyóvá gyúrta a havat.” ◆ kerekítkerekít 「Marumeta
szúdzside rjókin-o haratta.」 „Kerekített összeget
fizettem.” ◆ összegyúrösszegyúr 「Hanakuszo-o marum-
ete szuteta.」 „Összegyúrta a fikát és eldobta.” ◆

összetekerösszeteker 「Karendá-o marumetebiníruno fu-
kuroni ireta.」 „Összetekertem a naptárt, és bele-
tettem a nejlonzacskóba.” ◇ atama-oatama-o marume-marume-
ruru kopaszrakopaszra borotváljaborotválja aa fejétfejét ◇ atama-atama-
oo marumerumarumeru megbánástmegbánást tanúsíttanúsít 「Atama-o
marumetekoi!」 „Látni szeretném, hogy megbán-
tad!”

marumetamonomarumetamono ◆ labdacslabdacs
marumimarumi ◆ érettségérettség 「Kare-va tosi-o totte szei-
kakuni marumiga deta.」 „Ahogy öregedett, egyre
érettebb lett.” ◆ gömbölyűséggömbölyűség ◇ marumiga-marumiga-
cukucuku kigömbölyödikkigömbölyödik 「Kanodzso-va tosi-o totte
marumigacuita karadaninatta.」 „A nő kigömbö-
lyödött.”

marumiemarumie ◆ belátnibelátni 「Kono heja-va micsikara
marumieda.」 „Ebbe a szobába belátni az utcá-
ról.” ◆ teljesenteljesen kilátszikkilátszik 「Kanodzsono
mune-va marumie.」 „Teljesen kilátszik a nő mel-
le.” ◆ teljesenteljesen látsziklátszik 「Kono kabanno
nakami-va marumie.」 „Teljesen látszik, hogy mi
van ebben a táskában.”

marumigacukumarumigacuku ◆ kigömbölyödikkigömbölyödik 「Kanodzso-
va tosi-o totte marumigacuita karadaninatta.」 „A
nő kigömbölyödött.”

marumodzsimarumodzsi ◆ gömbölyűgömbölyű betűbetű ◆ lekerekí-lekerekí-
tett betűtett betű
marumókemarumóke ◆ tisztatiszta haszonhaszon 「Hjakumanen
marumókesita.」 „Egymillió jenes tiszta haszonra
tettem szert.” ◆ tisztatiszta nyereségnyereség ◇ bózumaru-bózumaru-
mókemóke szerzetesnek lenni kész haszonszerzetesnek lenni kész haszon
marunokomarunoko ◆ körfűrészkörfűrész
marunomamamarunomama ◆ egészbenegészben 「Kobuta-o maru-
nomama jaita.」 „Egészben megsütöttem egy ma-
lacot.”

marunomimarunomi ◆ egészben lenyelésegészben lenyelés
marunominiszurumarunominiszuru ◆ egészbenegészben lenyellenyel
「Kuma-va szakana-o marunominisita.」 „A
medve egészben lenyelte a halat.” ◆ ellenkezésellenkezés
nélkülnélkül elfogadelfogad 「Kjakuno jókjú-o marunomini-
sita.」 „Ellenkezés nélkül elfogadta az ügyfél ké-
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rését.” ◆ fenntartásfenntartás nélkülnélkül elhiszelhisz 「Kiita
hanasi-o marunominisita.」 „Fenntartás nélkül
elhitte, amit hallott.”

maruobimaruobi ◆ kimonóövkimonóöv
maru-omaru-o cukerucukeru ◆ bekarikázbekarikáz 「Szeikaini maru-
o cuketa.」 „Bekarikáztam a helyes választ.”

marupanmarupan ◆ cipócipó ◆ zsemlezsemle ◆ zsömlezsömle
marupígikanmarupígikan ◆ Malpighi-csövekMalpighi-csövek
marupígisótaimarupígisótai ◆ Malpighi-féleMalpighi-féle vesetes-vesetes-
tecsketecske
marupígiszómarupígiszó ◆ Malpighi-rétegMalpighi-réteg
marupocsanamarupocsana ◆ pufókpufók 「Marupocsana kao」
„pufók arc”

marusímarusí ◆ jogdíj jelejogdíj jele
marusíninarumarusíninaru ◆ jogdíjasjogdíjas 「Kono szakuhin-va
marusíninatteiru.」 „Ez az alkotás jogdíjas.”

maruszamarusza ◆ adóellenőradóellenőr
maruszasikomikucsiganedenkjúmaruszasikomikucsiganedenkjú ◆ menetesmenetes
izzóizzó
maruszaszusugimaruszaszusugi ◆ malthusianizmusmalthusianizmus
maruszugurimaruszuguri ◆ egresegres ◆ köszméteköszméte
maruszupponmaruszuppon ◆ óriás ajakosteknősóriás ajakosteknős
marutamaruta ◆ MáltaMálta
marutamaruta ◆ farönkfarönk 「Marutade iszu-o cukutta.」
„Farönkből csinált széket.” ◆ rönkrönk 「Marutaga
dzsimenni taoreteita.」 „Egy rönk hevert a föl-
dön.” ◆ rönkfarönkfa ◆ rúdrúd ◆ tönktönk
marutadzsinmarutadzsin ◆ máltaimáltai
marutagomarutago ◆ máltai nyelvmáltai nyelv
marutagojamarutagoja ◆ faházfaház ◆ rönkházrönkház
marutagon-rirímarutagon-rirí ◆ turbánliliomturbánliliom
marutanecumarutanecu ◆ brucellózisbrucellózis
marutanomarutano ◆ máltaimáltai
marutázemarutáze ◆ maltázmaltáz
marutendzsómarutendzsó ◆ boltívesboltíves mennyezetmennyezet ◆ bol-bol-
tozattozat ◆ égboltégbolt ◆ gömbboltozatgömbboltozat ◆ kupolakupola
marutiníkumarutiníku ◆ MartiniqueMartinique
marutószumarutószu ◆ maltózmaltóz
maruucusiszurumaruucusiszuru ◆ egy az egyben lemásolegy az egyben lemásol
maruveamaruvea ◆ ártalmas szoftverártalmas szoftver
maruzaimaruzai ◆ rönkfarönkfa

maruzonmaruzon ◆ merőmerő veszteségveszteség 「Tósi-va maru-
zonninatta.」 „Merő veszteség volt a befektetés.”

másarusotómásarusotó ◆ Marshall-szigetekMarshall-szigetek
masimasi ◆ növelésnövelés 「Súmacusukkinszuruto
dzsikjú-va szanvarimasida.」 „Ha hétvégén dol-
gozunk, 30 százalékos órabéremelést kapunk.” ◆

többtöbb 「Ómori-va hjakuen masida.」 „A nagy
adag száz jennel többe kerül.” ◇ oszokutemoj-oszokutemoj-
aranaijorimasiaranaijorimasi jobbjobb későn,későn, mintmint sohasoha ◇ hi-hi-
masinimasini naprólnapról napranapra 「Himasini atatakakunat-
ta.」 „Napról napra melegebb lett.” ◇ masinamasina
inkábbinkább 「Kareto kekkonszurukurainarazutto do-
kusinno hógamasida.」 „Inkább leszek mind-
örökre hajadon, minthogy hozzámenjek.” ◇ masi-masi-
nana jobbjobb 「Kono tabe monomo nanimonaijori-va
masida.」 „Ez az étel jobb, mint a semmi.”

masikakumasikaku ◆ négyzetnégyzet ◆ szabályosszabályos négyszögnégyszög

masinmasin ◆ gépgép ◇ kaszómasinkaszómasin virtuálisvirtuális gépgép ◇

szurottomasinszurottomasin félkarúfélkarú rablórabló ◇ taimumasintaimumasin
időgépidőgép 「Taimumasinde kakoni modoritai.」
„Időgéppel vissza szeretnék menni a múltba!”

masinamasina ◆ inkábbinkább 「Kareto kekkonszurukurai-
narazutto dokusinno hógamasida.」 „Inkább le-
szek mindörökre hajadon, minthogy hozzámen-
jek.” ◆ jobbjobb 「Kono tabe monomo
nanimonaijori-va masida.」 „Ez az étel jobb, mint
a semmi.”

masinganmasingan ◆ gépfegyvergépfegyver ◆ géppuskagéppuska
masininguszentámasininguszentá ◆ megmunkáló központmegmunkáló központ
masin-rúmumasin-rúmu ◆ gépteremgépterem
masiromasiro ◆ tökéletes fehérségtökéletes fehérség
masitamasita ◆ közvetlenülközvetlenül alattaalatta 「Masitani
szunderu hito」 „közvetlenül alattunk lakó szom-
széd”

masitanimasitani ◆ közvetlenülközvetlenül alattaalatta ◆ pontpont alat-alat-
tata 「Masitani csikatecuga hasitteiru.」 „Pont
alattunk megy a metró.”

masitemasite ◆ jobbanjobban 「Konopurezento-va nannim-
omasite uresii.」 „Ennek az ajándéknak minden-
nél jobban örülök.” ◆ kiváltképpenkiváltképpen 「Dzsi-
tensaszae kaenainoni, masite kurumanantena-
oszarada.」 „Még biciklit sem tudok venni, autót
meg kiváltképpen.” ◆ mégmég inkábbinkább 「Kare-va
izennimomasite nessinni hataraiteiru.」 „Még na-
gyobb buzgalommal dolgozik, mint eddig.” ◆ plá-plá-
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nene 「Gokiburiszae koroszenainodakara, masite
nivatorinante murida.」 „Egy csótányt sem tudok
megölni, egy csirkét meg pláne nem.” ◇ icunim-icunim-
omasiteomasite valahavalaha 「Kono rjóri-va icunimomasite
oisii!」 „Ez az étel jobb, mint valaha!”

masómasó ◆ démoni természetdémoni természet
masómenkaramasómenkara ◆ egyenesenegyenesen szembenszemben
「Mondai-o masómenkara uke tometa.」 „Egye-
nesen szembenézett a problémával.” ◆ frontáli-frontáli-
sansan 「Kuruma-va masómenkara sótocusita.」 „A
kocsi frontálisan ütközött.” ◆ szembőlszemből 「Gun-va
masómenkara kógekisita.」 „A sereg szemből tá-
madott.”

masómen-nimasómen-ni ◆ szembenszemben 「Tatemonono masó-
menni kóengaaru.」 „Az épülettel szemben van
egy park.”

masómen-omasómen-o ◆ magamaga eléelé 「Kare-va masómen-o
miszueta.」 „Maga elé meredt.”

masónomasóno ◆ ördögiördögi ◆ sátánisátáni
masónomonomasónomono ◆ démondémon
masónoon-namasónoon-na ◆ boszorkányboszorkány
massimassi ◆ legkisebb gyereklegkisebb gyerek
massiguranimassigurani ◆ mintmint aa nyílnyíl 「Toirenimassigu-
rani kake konda.」 „Úgy rohantam be a vécébe,
mint a nyíl.” ◆ teljesteljes gőzzelgőzzel 「Mokuhjóni mu-
kattemassigurani hasitta.」 „Teljes gőzzel szaladt
a cél felé.”

massiromassiro ◆ tökéletes fehérségtökéletes fehérség
massironamassirona ◆ falfehérfalfehér 「Kanodzsono kao-va
massirodatta.」 „Falfehér volt az arca.” ◆ hófe-hófe-
hérhér 「Massironasícu」 „hófehér lepedő”

massironinarumassironinaru ◆ nemnem jutjut semmisemmi eszébeeszébe
「Kaisano menszecude atamaga massironinat-
ta.」 „Az állásinterjún nem jutott semmi eszem-
be.” ◆ teljesen fehér leszteljesen fehér lesz
massómassó ◆ kitörléskitörlés ◆ törléstörlés
massómassó ◆ ághegyághegy
massóbunomassóbuno ◆ distalisdistalis
massómenmassómen ◆ szembenszemben
massósinkeimassósinkei ◆ perifériás idegperifériás ideg
massósinkeikeimassósinkeikei ◆ környékikörnyéki idegrendszeridegrendszer ◆

perifériás idegrendszerperifériás idegrendszer
massószurumassószuru ◆ kitörölkitöröl 「Meibokara kareno
namae-o massósita.」 „Kitöröltem a névjegyzék-

ből a nevét.” ◆ töröltöröl 「Détá-o massósita.」 „Tö-
röltem az adatokat.”

massótekinamassótekina ◆ lényegtelenlényegtelen 「Massótekina-
ditéru」 „lényegtelen részlet” ◆ periférikusperiférikus
「Massótekina mondai」 „periférikus probléma”

massumassu ◆ péppép ◆ pürépüré 「Massupoteto-o cukut-
ta.」 „Krumplipürét csináltam.”

massu-potetomassu-poteto ◆ burgonyapüréburgonyapüré ◆ krumplipü-krumplipü-
réré
massurúmumassurúmu ◆ csiperkecsiperke ◆ csiperkegombacsiperkegomba ◆

gombagomba 「Massurúmunobatá itameni sóju-o csot-
to tarasitemo oisii.」 „Finom, ha a vajban sült
gombához szójaszószt öntünk.”

masumasu ◆ gonoszgonosz erőerő 「Oszorosii bjókino mas-
unikakatta.」 „Félelmetes betegség gonosz erejé-
nek hatalmába került.” ◆ gonoszgonosz hatalomhatalom
「Akuma-va tókumade masu-o nobasita.」 „Az
ördög messzire kiterjesztette hatalmát.”

masumaromasumaro ◆ mályvacukormályvacukor ◆ pillecukorpillecukor
maszamasza ◆ pontosságpontosság
maszacumaszacu ◆ dörzsölésdörzsölés ◆ súrlódássúrlódás 「Rjóko-
kukanno maszacu-o szakejótositeiru.」 „Próbál-
ják elkerülni a súrlódást a két ország között.” ◇

kanpumaszacukanpumaszacu szárazszáraz törölközőstörölközős dörzsö-dörzsö-
léslés ◇ keizaimaszacukeizaimaszacu gazdaságigazdasági vitavita ◇ bó-bó-
ekimaszacuekimaszacu kereskedelmikereskedelmi súrlódássúrlódás ◇ rei-rei-
szuimaszacuszuimaszacu dörzsölésdörzsölés hideghideg vizesvizes töröl-töröl-
közővelközővel
maszacudenkimaszacudenki ◆ dörzselektromosságdörzselektromosság
maszacuhacuonmaszacuhacuon ◆ ciripelésciripelés
maszacukeiszúmaszacukeiszú ◆ súrlódási tényezősúrlódási tényező
maszacukudómaszacukudó ◆ dörzshajtásdörzshajtás ◆ dörzsmeg-dörzsmeg-
hajtáshajtás
maszacukuracscsimaszacukuracscsi ◆ dörzskuplungdörzskuplung ◆ dörzs-dörzs-
tárcsás tengelykapcsolótárcsás tengelykapcsoló
maszacunecumaszacunecu ◆ súrlódási hősúrlódási hő
maszacunonaimaszacunonai ◆ súrlódásmentessúrlódásmentes 「Maszac-
unonai szuihemen」 „súrlódásmentes, sík felület”

maszacuonmaszacuon ◆ frikatívafrikatíva ◆ réshangréshang
maszacuszurumaszacuszuru ◆ dörzsöldörzsöl 「Ebonaito bó-o ma-
szacusite szeidenki-o haszszeisita.」 „Ebonitrudat
dörzsölve fejlesztettem dörzselektromosságot.” ◆

összedörzsölösszedörzsöl 「Ki-o maszacusite hi-o okosi-
ta.」 „Fákat összedörzsölve csiholtam tüzet.”

maszacuteikómaszacuteikó ◆ dörzsellenállásdörzsellenállás
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maszadomaszado ◆ mállott gránitföldmállott gránitföld
maszádzsumaszádzsu ◆ masszázsmasszázs
maszagurumaszaguru ◆ matatmatat 「Kagi-o szagasite kaban-
no naka-o maszagutta.」 „A táskájában matatott
a kulcs után.” ◆ tapogattapogat 「Poketto-o rótte
kozeni-o tori dasita.」 „A zsebemet tapogatva elő-
vettem néhány aprót.”

maszajumemaszajume ◆ megvalósultmegvalósult álomálom ◆ valóravalóra
fordultfordult álomálom 「Maszajumeninarazuni szakaju-
meninatte hosii.」 „Remélem, hogy nem fordul
valóra ez az álom, és az ellenkezője fog történni.”

maszakamaszaka ◆ csakcsak nemnem 「Maszaka ucsini szaifu-
o vaszuretekitano?」 „Csak nem felejtetted otthon
a pénztárcádat?” ◆ legrosszabblegrosszabb 「Maszakano
tokini szonaete mizu-o tameteoita.」 „A leg-
rosszabbra gondolva vizet halmoztam fel.” ◆ vé-vé-
letlenülletlenül semsem 「Maszaka karega
dorobóninaruto-va omovanakatta.」 „Véletlenül
sem gondoltam, hogy rabló lesz belőle.”

maszakakimaszakaki ◆ szakakiszakaki 「Dzsindzsani
maszakaki-o hónósita.」 „Szakakit adományoz-
tam a szentélynek.”

maszakanomaszakano ◆ legrosszabblegrosszabb 「Maszakano baai-
ni szonaeru.」 „Felkészül a legrosszabb esetre.” ◆

váratlanváratlan 「Maszakanokotoga okotta.」 „Várat-
lan esemény történt.”

maszakanotokinotomosin-notomomaszakanotokinotomosin-notomo ◆ bajbanbajban
ismerszik meg a jó barátismerszik meg a jó barát
maszakarimaszakari ◆ csatabárdcsatabárd ◆ fejszefejsze
maszakarimaszakari ◆ teljes virágzásteljes virágzás
maszakimaszaki ◆ japán kecskerágójapán kecskerágó
maszamemaszame ◆ párhuzamospárhuzamos erezeterezet ◆ sugár-sugár-
metszetű évgyűrűk rajzolatametszetű évgyűrűk rajzolata
maszanimaszani ◆ éppenéppen 「Imamaszani dzsiszedaino
dzsidósakaihacuga hadzsimarótositeiru.」 „Ép-
pen most kezdődik az új generációs autók fejlesz-
tése.” ◆ kétségkívülkétségkívül 「Maszaniszono tórida.」
„Kétségkívül úgy van.” ◆ pontosanpontosan 「Maszani
joszósita tórida.」 „Pontosan úgy történt, ahogy
képzeltem.” ◆ valóbanvalóban 「Kono kjoku-va masza-
ni daihittoda.」 „Ez valóban nagy sláger.”

maszarumaszaru ◆ felülmúlfelülmúl 「Kareno szainó-o
maszarumono-va inai.」 „Senki sem tudja felül-
múlni tehetségét.” ◆ fölénybenfölényben vanvan 「Siaideko-
nocsímuga maszatteita.」 „A versenyen ez a csa-
pat volt fölényben.” ◆ jobbjobb 「Ucsinimaszaru

tokoro-va nai.」 „Legjobb otthon.” ◆ leiskolázleiskoláz
「Kare-va gidzsucuno mendeszubeteno hitoni
maszaru.」 „Mindenkit leiskoláz a technikájával.”
◆ megszégyenítmegszégyenít 「Atarasiku njúsasita hito-va
maeno sainni maszaruszupídode hataraita.」 „Az
új dolgozó a régieket megszégyenítő sebességgel
dolgozott.” ◆ túltesztúltesz 「Szúgakudeucsino
muszuko-va muszumeni katteiru.」 „Matemati-
kában a fiunk túltesz a lányunkon.” ◆ verver 「Ko-
kuszanno jaszai-va junjúhinni maszatteiru.」 „A
hazai zöldség veri az importárut.” ◇ kazudema-kazudema-
szaruszaru számbeliszámbeli fölénybenfölényben vanvan
「Aitenocsímu-va kazude maszatteita.」 „A má-
sik csapat számbeli fölényben volt.” ◇ kikisini-kikisini-
maszarumaszaru képzeletetképzeletet felülmúlófelülmúló 「Kare-va ki-
kisini maszaru bakada.」 „Hülyébb, mint képzel-
tem.” ◇ tacsimaszarutacsimaszaru felülmúlfelülmúl 「Nórjoku-va
kareno kataga dzsósini tacsi maszatteiru.」 „Fe-
lülmúlja a főnöke tudását.” ◇ csikarademasza-csikarademasza-
ruru túlerőbentúlerőben vanvan 「Tekigun-va csikarade ma-
szatteita.」 „Az ellenség túlerőben volt.” ◇ ma-ma-
szarutomootoranaiszarutomootoranai legalábblegalább olyanolyan 「Kare-
va puronosefuni maszarutomo otoranai udemae-
da.」 „Legalább olyan ügyes, mint egy profi séf.”

maszarumonohanaimaszarumonohanai ◆ felülmúlhatatlanfelülmúlhatatlan
「Kono haijúno engini maszaru monohanai.」
„Ennek a színésznek a játéka felülmúlhatatlan.”

maszarutomootoranaimaszarutomootoranai ◆ legalábblegalább olyanolyan
「Kare-va puronosefuni maszarutomo otoranai
udemaeda.」 „Legalább olyan ügyes, mint egy
profi séf.”

maszasikumaszasiku ◆ kétségtelenülkétségtelenül 「Maszasikuszo-
no tórida.」 „Kétségtelenül úgy van.” ◆ mindenminden
kétségetkétséget kizáróankizáróan 「Kore-va maszasiku vata-
sino dzsitensada.」 „Ez minden kétséget kizáróan
az én biciklim.” ◆ pontosanpontosan 「Kore-va masza-
siku dzsúnenmaeno hanasida.」 „Ez pontosan 10
évvel ezelőtt történt.”

maszatositemaszatosite ◆ lengedezvelengedezve
maszeiszekkimaszeiszekki ◆ csiszoltcsiszolt kőszerszámkőszerszám ◆ csi-csi-
szolt kőszeszközszolt kőszeszköz
maszerumaszeru ◆ koraérettkoraérett leszlesz 「Kono kodomo-va
maszeteiru.」 „Ez a gyerek koraérett.”

maszetamaszeta ◆ koraérettkoraérett 「Kucsibeni-o nurunan-
te, maszeta sógakuszeine.」 „Ej, de koraérett az a
diák - rúzsozza magát!”

maszszacumaszszacu ◆ eltüntetéseltüntetés ◆ megsemmisítésmegsemmisítés
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maszszacuszurumaszszacuszuru ◆ eltünteteltüntet 「Kakuheiki-va
dzsinrui-o csidzsókara maszszacusikanenai.」
„Az atomfegyverek eltüntethetik az emberiséget a
föld színéről.” ◆ kitörölkitöröl 「Kókaiszareta sorui-
kara szúgjóga szumide maszszacuszareteita.」 „A
nyilvánosságra került dokumentumból fekete tus-
sal kitöröltek néhány sort.” ◆ kivetkivet 「Kare-va
sakaikara maszszacuszareta.」 „Kivetette magá-
ból a társadalom.” ◆ likvidállikvidál 「Tero szosikino
sidósa-o maszszacusita.」 „Likvidálták a terror-
szervezet vezérét.” ◆ megsemmisítmegsemmisít
「Dokuszaisa-va jató-o maszszacusita.」 „A dik-
tátor megsemmisítette az ellenzéket.” ◆ semmibesemmibe
veszvesz 「Szeifu-va sószúhano iken-o maszszacu-
szuru.」 „A kormány semmibe veszi a kisebbség
véleményét.”

maszszádzsimaszszádzsi ◆ dögönyözésdögönyözés ◆ masszázsmasszázs ◆

masszírozásmasszírozás ◇ sinzómaszszádzsisinzómaszszádzsi szív-szív-
masszázsmasszázs ◇ tai-maszszádzsitai-maszszádzsi thaithai
masszázsmasszázs
maszszádzsirjóhómaszszádzsirjóhó ◆ gyógymasszázsgyógymasszázs
maszszádzsisimaszszádzsisi ◆ gyúrógyúró ◆ masszőrmasszőr
maszszádzsiszurumaszszádzsiszuru ◆ gyúrgyúr 「Maszszádzsi si-va
bokuno karada-o maszszádzsisita.」 „A masszőr
gyúrta a testemet.” ◆ masszírozmasszíroz
maszszádzsiszurumaszszádzsiszuru ◆ megdögönyözmegdögönyöz 「Anma-
va szenaka-o maszszádzsisita.」 „A masszőr meg-
dögönyözte a hátam.”

maszszaicsúmaszszaicsú ◆ kellőskellős közepeközepe 「Sikenno
maszszaicsúni, toireni ikitakunatta.」 „A vizsga
kellős közepén vécére akartam menni.”

maszszaicsúdemaszszaicsúde ◆ nagybannagyban 「Haitta toki, pá-
tino maszszaicsúdatta.」 „Mikor beléptem, nagy-
ban buliztak.”

maszszaicsúdearumaszszaicsúdearu ◆ javábanjavában folyikfolyik 「Kjó-
sicuni cuitara dzsugjóno maszszaicsúdatta.」
„Mire a tanterembe értem, már javában folyt az
óra.” ◆ javábanjavában tarttart 「Siaino maszszaicsú-
deatta.」 „Javában tartott a mérkőzés.”

maszszaicsúnimaszszaicsúni ◆ kellőskellős közepénközepén 「Eigano
maszszaicsúni nemuttesimatta.」 „A film kellős
közepén elaludtam.”

maszszakarimaszszakari ◆ déldél 「Szeisunmaszszakarino
muszume」 „ifjúkora delén lévő lány” ◆ kellőskellős
közepeközepe 「Nacumaszszakari」 „nyár kellős köze-
pe” ◆ teljesteljes pompapompa 「Szakura-va imamaszsza-

karida.」 „Most virágoznak teljes pompájukban a
cseresznyefák.”

maszszakaszamanimaszszakaszamani ◆ fejjelfejjel lefelélefelé 「Masz-
szakaszamani ocsiteitta.」 „Fejjel lefelé zuhant.”

maszszakimaszszaki ◆ legelső részlegelső rész
maszszakinimaszszakini ◆ egyenesenegyenesen 「Ieni cuitara
maszszakinitoireni iszoida.」 „Amint hazaérkez-
tem, egyenesen a vécébe siettem.” ◆ legelőszörlegelőször
「Tósiszurunara maszszakinikono hon-o jondek-
udaszai.」 „Ha befektetésen gondolkozik, legelő-
ször ezt a könyvet olvassa el!” ◆ legelsőlegelső helyenhelyen
「Recuno maszszakini tatteiru.」 „A legelső he-
lyen áll a sorban.”

maszszaonamaszszaona ◆ azúrkékazúrkék 「Minamino sima-va
maszszaona umini kakomareteita.」 „A trópusi
szigetet azúrkék tenger vette körül.” ◆ falfehérfalfehér
「Kaoga maszszaoninarimasita.」 „Falfehér lett
az arca.” ◆ halálsápadthalálsápadt 「Kao-va maszszaoni-
natta.」 „Halálsápadt lett az arca.” ◆ tisztatiszta kékkék
「Szora-va maszszaodatta.」 „Tiszta kék volt az
ég.”

maszszaranamaszszarana ◆ érintetlenérintetlen 「Bin-va masz-
szarana dzsótaide simon-va cuiteinakatta.」 „Az
üveg érintetlen volt, nem volt rajta ujjlenyomat.”
◆ frissfriss 「Maszszarana juki-o fumisimeta.」 „Be-
leléptem a friss hóba.” ◆ tisztatiszta
「Maszszaranasícu-o siita.」 „Tiszta lepedőt húz-
tam.” ◆ üresüres 「Tóan-jósi-o maszszaranama-
made teisucusitesimatta.」 „Üresen adtam be a
megoldólapot.”

maszszaranomaszszarano ◆ vadonatújvadonatúj 「Maszszarano-
szúcu」 „vadonatúj öltöny”

maszszemaszsze ◆ elkorcsosultelkorcsosult korkor ◆ későbbikésőbbi korkor
◆ romlott világromlott világ
maszszecumaszszecu ◆ lényegtelenlényegtelen részletrészlet 「Masz-
szecuni kodavaru.」 „Lényegtelen részletekkel
foglalkozik.”

maszszekimaszszeki ◆ leghátsó székleghátsó szék
maszszeki-omaszszeki-o jogoszujogoszu ◆ alázatosalázatos tagjatagja ◆

megtiszteltetés,megtiszteltetés, hogyhogy ottott lehetlehet
「Maszszeki-o jogoszaszeteitadakimaszu.」
„Megtiszteltetésnek érzem, hogy ott lehetek.”

maszszonmaszszon ◆ leszármazottleszármazott
maszszugumaszszugu ◆ egyenesenegyenesen 「Maszszuguitte ku-
daszai.」 „Menjen egyenesen!”

AdysAdys maszszacuszuru maszszacuszuru – maszszugu maszszugu 22712271



maszszugunamaszszuguna ◆ egyenesegyenes 「Maszszuguna ka-
mino ke」 „egyenes hajszál” ◆ őszinteőszinte 「Masz-
szuguna hito」 „őszinte ember”

maszszugunimaszszuguni ◆ egyenesenegyenesen 「Maszszuguni
oreno me-o miteita.」 „Egyenesen a szemembe
nézett.” ◆ őszinténőszintén 「Ato-va maszszuguni ha-
naszudakeda.」 „Most már csak őszintén meg kell
mondani.”

maszszuguniszurumaszszuguniszuru ◆ egyengetegyenget 「Harigane-o
maszszugunisita.」 „Drótot egyengettem.”

maszszugunitóttamaszszugunitótta ◆ egyenesegyenes 「Maszszuguni
tótta micsi」 „egyenes út”

maszumaszu ◆ bokszboksz ◆ kockakocka ◆ mérőedénymérőedény ◇ ma-ma-
szukakiszukaki fölözőrúdfölözőrúd ◇ maszukakimaszukaki fölözőpál-fölözőpál-
caca ◇ maszudehakaruhodoarumaszudehakaruhodoaru DunátDunát lehetlehet
vele rekesztenivele rekeszteni
maszumaszu ◆ tömegtömeg 「Maszukomi」 „tömegtájékoz-
tatás”

maszumaszu ◆ növeksziknövekszik 「Taidzsúga masita.」
„Növekedett a testsúlya.” ◆ növelnövel 「Viruszu-va
kanszenrjoku-o masita.」 „A vírus növelte a fer-
tőzőképességét.” ◇ ikioi-oikioi-o maszumaszu egyreegyre heve-heve-
sebbésebbé válikválik 「Taifú-va ikioi-o masiteita.」 „A
tájfun egyre hevesebbé vált.” ◇ csikara-ocsikara-o ma-ma-
szuszu megerősödikmegerősödik 「Vaga kuni-va csikara-o ma-
siteiru.」 „Az országunk megerősödött.” ◇ nink-nink-
igamaszuigamaszu növeksziknövekszik aa népszerűségenépszerűsége 「Ko-
no macuri-va dondon ninkiga masiteiku.」 „En-
nek a fesztiválnak a népszerűsége egyre növek-
szik.” ◇ mizukaszagamaszumizukaszagamaszu megduzzadmegduzzad
「Jukiga tokete kavano mizukaszaga masita.」 „A
hóolvadástól megduzzadtak a folyók.”

maszumaszu ◆ pisztrángpisztráng
maszudehakaruhodoarumaszudehakaruhodoaru ◆ DunátDunát lehetlehet velevele
rekesztenirekeszteni
maszufurómaszufuró ◆ tömegáramlástömegáramlás
maszugémumaszugému ◆ tömegsporttömegsport
maszuimaszui ◆ altatásaltatás 「Maszuikara mezameta.」
„Felébredt az altatásból.” ◆ érzéstelenítésérzéstelenítés
「Maszui-o kakeru.」 „Érzéstelenít.” ◆ érzés-érzés-
telenítőtelenítő 「Maszuigaamari kiitenakutenaifuno
kehai-o kandzsita.」 „Nem hatott az érzéstelenítő,
érezte a kés jelenlétét.” ◆ kábításkábítás ◇ kanreima-kanreima-
szuiszui fagyasztásosfagyasztásos érzéstelenítésérzéstelenítés ◇ kjo-kjo-
kusomaszuikusomaszui helyihelyi érzéstelenítésérzéstelenítés 「Asino
sudzsucu-va kjokusomaszuide okonaimaszu.」 „A
lábműtétet helyi érzéstelenítéssel végzik.” ◇ kjo-kjo-

kubumaszuikubumaszui helyihelyi érzéstelenítésérzéstelenítés
「Kjokubumaszui-o kakeru.」 „Helyi érzéstelení-
tést alkalmaz.” ◇ kómakugaimaszuikómakugaimaszui epidurálisepidurális
érzéstelenítésérzéstelenítés ◇ zensinmaszuizensinmaszui altatásaltatás
「Zensinmaszui-o kakete sudzsucu-o sita.」 „A
műtétet altatással csinálták.” ◇ harimaszuiharimaszui aku-aku-
punktúrás érzéstelenítéspunktúrás érzéstelenítés
maszuidzsúmaszuidzsú ◆ kábítófegyverkábítófegyver ◆ kábítópus-kábítópus-
kaka
maszuidzsúdeucumaszuidzsúdeucu ◆ elkábítelkábít 「Nigeta dóbucu-
o hokakuszurutameni maszuidzsúdeutta.」 „Ki-
szabadult állatot az elfogásához elkábították.”

maszuigaszumaszuigaszu ◆ altatógázaltatógáz
maszuiimaszuii ◆ altatóorvosaltatóorvos ◆ érzéstelenítőérzéstelenítő
szakorvosszakorvos
maszuijakumaszuijaku ◆ anesztétikumanesztétikum ◆ érzéstelení-érzéstelení-
tőtő
maszuikaimaszuikai ◆ altatóorvosaltatóorvos ◆ érzéstelenítőérzéstelenítő
szakorvosszakorvos
maszui-omaszui-o kakerukakeru ◆ elérzéstelenítelérzéstelenít 「Isa-va
sudzsucuno maeni asini maszui-o kaketa.」 „Az
operáció előtt elérzéstelenítette az orvos a lábát.”
◆ elkábítelkábít 「Torani maszui-o kake, cukamaeta.」
„Elkábították a tigrist, és elfogták.” ◆ érzéste-érzéste-
lenítlenít 「Haisa-va maszui-o kaketa.」 „A fogorvos
érzéstelenített.” ◆ kábítkábít 「Maszuiganderaion-ni
maszui-o kaketa.」 „Kábítópisztollyal kábította az
oroszlánt.”

maszukakimaszukaki ◆ fölözőpálcafölözőpálca ◆ fölözőrúdfölözőrúd
maszukaramaszukara ◆ szempillafestékszempillafesték ◆ szempilla-szempilla-
spirálspirál ◆ szemspirálszemspirál
maszukattomaszukatto ◆ muskotálymuskotály ◆ muskotálysző-muskotálysző-
lőlő
maszukatto-vainmaszukatto-vain ◆ muskotályos bormuskotályos bor
maszukingumaszukingu ◆ elfedéselfedés
maszukingutépumaszukingutépu ◆ fedőszalagfedőszalag
maszukomimaszukomi ◆ közmédiaközmédia ◆ tömegkommuniká-tömegkommuniká-
cióció ◆ tömegtájékoztatástömegtájékoztatás ◇ gojómaszuko-gojómaszuko-
mimi kormánypárti tömegtájékoztatáskormánypárti tömegtájékoztatás
maszukomjunikésonmaszukomjunikéson ◆ tömegkommunikációtömegkommunikáció
◆ tömegtájékoztatástömegtájékoztatás
maszukonmaszukon ◆ tömegkoncentrációtömegkoncentráció
maszukottomaszukotto ◆ beöltözöttbeöltözött figurafigura ◆ kabala-kabala-
figurafigura
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maszukumaszuku ◆ arcvonásarcvonás 「Amaimaszukuno gai-
kokudzsinhaijú」 „külföldi színész, kellemes arc-
vonásokkal” ◆ maszkmaszk 「Dorobó-va maszuku-o
cuketeita.」 „A betörő maszkot viselt.” ◆ száj-száj-
maszkmaszk 「Maszukuno csakujó-va gimucukerare-
teiru.」 „A szájmaszk kötelező!” ◆ védőálarcvédőálarc
「Bódzsinmaszuku-o kaketa.」 „Porvédő álarcot
vettem fel.” ◇ gaszumaszukugaszumaszuku gázálarcgázálarc ◇ ge-ge-
kajómaszukukajómaszuku sebészmaszksebészmaszk ◇ szanszom-szanszom-
aszukuaszuku oxigénmaszkoxigénmaszk ◇ szókimaszukuszókimaszuku friss-friss-
levegőslevegős légzőmaszklégzőmaszk ◇ deszumaszukudeszumaszuku ha-ha-
lottilotti maszkmaszk ◇ bógomaszukubógomaszuku védőmaszkvédőmaszk ◇

bódokumaszukubódokumaszuku gázálarcgázálarc ◇ bódokumaszu-bódokumaszu-
kuku gázmaszkgázmaszk ◇ rittaimaszukurittaimaszuku arcvonalatarcvonalat
követő maszkkövető maszk
maszukumeronmaszukumeron ◆ illatosillatos sárgadinnyesárgadinnye ◆

kantalupdinnyekantalupdinnye
maszuku-omaszuku-o szuruszuru ◆ maszkotmaszkot viselvisel 「Isa-va
maszuku-o siteita.」 „Az orvos maszkot viselt.”

maszukurattomaszukuratto ◆ pézsmapatkánypézsmapatkány ◆ pézsma-pézsma-
pocokpocok
maszumaszumaszumaszu ◆ egyreegyre 「Arasi-va maszumaszu
hagesikunatta.」 „Egyre hevesebb lett a vihar.” ◆

mégmég jobbanjobban 「Kare-va homeraretara maszum-
aszuhataraku.」 „Ha dicsérik még jobban dolgo-
zik.”

maszumemaszume ◆ kockakocka 「Genkójósino maszume」
„kéziratlap kockája” ◆ mennyiségmennyiség ◆ négyzet-négyzet-
kockakocka
maszu-mediamaszu-media ◆ tömegtájékoztatásitömegtájékoztatási eszkö-eszkö-
zökzök
maszupuromaszupuro ◆ tömegtermeléstömegtermelés
maszupurodakusonmaszupurodakuson ◆ tömegtermeléstömegtermelés
maszuraomaszurao ◆ bátor férfibátor férfi ◆ erős embererős ember
maszurumaszuru ◆ súrolsúrol 「Ten-o maszuru tó」 „eget
súroló torony” ◇ rui-orui-o maszurumaszuru nyomábanyomába érér
「Vaga kuni-va szensinkokuno rui-o maszuru.」
„Országunk a fejlett országok nyomába ért.”

maszuszekimaszuszeki ◆ tatamis elkerített üléstatamis elkerített ülés
maszuszekimaszuszeki ◆ bokszboksz
maszu-szupekutorometorímaszu-szupekutorometorí ◆ tömegspekt-tömegspekt-
rometriarometria
maszu-szupekutoroszukopímaszu-szupekutoroszukopí ◆ tömegspekt-tömegspekt-
roszkópiaroszkópia
maszutámaszutá ◆ kapitánykapitány ◆ mestermester ◆ pultospultos
「Bánomaszutá」 „bárpultos” ◆ tulajdonostulajdonos ◇

szakabanomaszutászakabanomaszutá kocsmároskocsmáros ◇ bánoma-bánoma-
szutászutá kocsmároskocsmáros
maszutábésonmaszutábéson ◆ maszturbációmaszturbáció
maszutádomaszutádo ◆ mustármustár
maszutá-kímaszutá-kí ◆ főkulcsfőkulcs ◆ tolvajkulcstolvajkulcs
maszutákószumaszutákószu ◆ mesterkurzusmesterkurzus
maszutáronbunmaszutáronbun ◆ mesterimesteri disszertációdisszertáció ◆

mesteri szakdolgozatmesteri szakdolgozat
mászutászuicscsimászutászuicscsi ◆ főkapcsolófőkapcsoló
maszutászurumaszutászuru ◆ elsajátítelsajátít 「Vazuka szúnen-
de jonka kokugo-o maszutásita.」 „Csupán pár év
alatt négy nyelvet sajátított el.”

maszutátépumaszutátépu ◆ mesterszalagmesterszalag
maszutifumaszutifu ◆ masztiffmasztiff ◇ csibetan-maszutifucsibetan-maszutifu
tibeti masztifftibeti masztiff
maszutomaszuto ◆ árbócárbóc 「Szanbonmaszutono fune」
„háromárbócos hajó”

maszutonoszakimaszutonoszaki ◆ árbóckosárárbóckosár ◆ árbócárbóc te-te-
tejeteje
maszuzakemaszuzake ◆ dobozbandobozban szervírozottszervírozott sza-sza-
kéké
matamata ◆ combtőcombtő ◆ elágazáselágazás ◆ lábláb elágazásielágazási
helyehelye ◆ lábközlábköz ◇ ucsimatadearukuucsimatadearuku szé-szé-
gyenlősengyenlősen sétálsétál 「Kanodzso-va ucsimatade
aruita.」 „A nő szégyenlősen sétált.” ◇ ómatadeómatade
nagynagy léptekkelléptekkel 「Ómatade aruita.」 „Nagy lép-
tekkel sétált.” ◇ ganimatadearukuganimatadearuku csámpásancsámpásan
megymegy ◇ kinomatakinomata ágaságas ◇ szotomataszotomata szélesszéles
léptekléptek ◇ szotomatadearukuszotomatadearuku vagányulvagányul sé-sé-
táltál 「Csinpira-va szotomatade aruita.」 „A
gengszter vagányul sétált.” ◇ szotomatadea-szotomatadea-
rukuruku szélesszéles léptekkelléptekkel sétálsétál ◇ mata-omata-o hi-hi-
rogerurogeru széttesziszétteszi aa lábátlábát ◇ micumatamicumata hár-hár-
masmas elágazáselágazás ◇ micumatamicumata szigonyszigony ◇ micu-micu-
matamata hármashármas útelágazásútelágazás ◇ jubinomatajubinomata ujj-ujj-
tőtő
matamata ◆ egybenegyben 「Otto-va mataii szódan-
aitedemoaru.」 „A férjem egyben jó tanácsadó is.”
◆ ésés 「Kuruma-o motteinaisi, mata kaitakumo-
nai.」 „Nincs kocsim és nem is akarok venni!” ◆

ismétismét 「Mata dzsókjóga kavatta.」 „Ismét vál-
tozott a helyzet.” ◆ mármár megintmegint 「Mata okure-
tano?」 „Már megint késtél?” ◆ megintmegint 「Ma-
ta hitocu tosi-o kaszanemasita.」 „Megint egy év-
vel öregebb lettem.” ◆ mellettemellette 「Kanodzso-va
kireide, mata szeikakumoii.」 „Szép, és mellette
a természete is jó.” ◆ szinténszintén 「Bokumomata
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higaisadeszu.」 „Én szintén áldozat vagyok.” ◆

újbólújból 「Kjúgjósiteitaanoreszutoranga mataszai-
kaisita.」 „Újból megnyitották a szüneteltetett ét-
termet.” ◆ újraújra 「Mata kaze-o hiitesimatta.」
„Újra megfáztam.” ◆ viszlátviszlát 「Matane!」 „Visz-
lát!” ◇ matagasimatagasi továbbkölcsönzéstovábbkölcsönzés ◇ ma-ma-
tagasiszurutagasiszuru továbbkölcsönöztovábbkölcsönöz 「Csintaino
heja-o matagasisita.」 „Továbbkölcsönöztem a
bérlakást.” ◇ matakondomatakondo majdmajd legközelebblegközelebb
「『 Aszobini konai?』『 Matakondo』」 „–Nem jössz
át? –Majd legközelebb!” ◇ matatonaimatatonai sohasoha
visszavissza nemnem térőtérő 「Kore-va matato naicsanszu-
da.」 „Ez egy soha vissza nem térő alkalom.” ◇

matanohimatanohi másnapmásnap ◇ matanohimatanohi másikmásik napnap ◇

matanohimatanohi majdmajd mégmég 「Matano hini aimasó.」
„Majd még találkozzunk!” ◇ matamojamatamoja mármár
megintmegint 「Matamoja macsigaetanoka?」 „Már
megint elrontottad?”

matámatá ◆ anyaganyag ◇ dáku-matádáku-matá sötét anyagsötét anyag
mataaónemataaóne ◆ viszlátviszlát
mataasitamataasita ◆ viszlát holnapviszlát holnap
mataaszokodemataaszokode ◆ ugyanottugyanott 「Mataaszokode
siken-o uketa.」 „Ugyanott vizsgáztam.”

mataaszokonimataaszokoni ◆ ugyanottugyanott 「Mataaszokoni
kodzsikigaita.」 „Ugyanott volt a koldus.”

mataatodemataatode ◆ máskormáskor
matagarimatagari ◆ albérletalbérlet ◆ továbbbérléstovábbbérlés
matagariszurumatagariszuru ◆ másodkézbőlmásodkézből bérelbérel
「Issicu-o matagarisita.」 „Másodkézből bérel-
tem egy szobát.”

matagarumatagaru ◆ átívelátível 「Hasi-va ogava-o mata-
gatteiru.」 „A híd átíveli a patakot.” ◆ terpesz-terpesz-
ülésbenülésben ráülráül 「Taoreta kino mikinimatagatta.」
„Terpeszülésben ráült a kidőlt fára.” ◇ matagat-matagat-
tete átát 「Kódzsi-va gonenmatagatte cuzuita.」 „5
éven át folyt az építkezés.”

matagasimatagasi ◆ továbbkölcsönzéstovábbkölcsönzés
matagasiszurumatagasiszuru ◆ továbbkölcsönöztovábbkölcsönöz 「Csin-
taino heja-o matagasisita.」 „Továbbkölcsönöz-
tem a bérlakást.”

matagattematagatte ◆ átát 「Kódzsi-va gonenmatagatte
cuzuita.」 „5 éven át folyt az építkezés.”

matagikiszurumatagikiszuru ◆ hallomásbólhallomásból megtudmegtud 「Jú-
dzsinga kekkonsitakoto-o matagikisita.」 „Hallo-
másból tudtam meg, hogy a barátom megházaso-
dott.” ◆ közvetettenközvetetten megtudmegtud 「Hanasi-o ma-

tagikisita.」 „Közvetetten megtudtam a történe-
tet.”

matagikoszumatagikoszu ◆ átlépátlép 「Sikii-o matagi kosi-
ta.」 „Átléptem a küszöbön.”

matagumatagu ◆ áthidaláthidal 「Cujoi ita-o ogavani ma-
tagaszeta.」 „Egy erős deszkával áthidalta a pa-
takot.” ◆ átívelátível 「Hodókjó-va tóri-o mataide-
ita.」 „A felüljáró átívelt az út felett.” ◆ átlépátlép
「Mizutamari-o mataida.」 „Átléptem a pocso-
lyát.” ◆ keresztüllépkeresztüllép 「Sikii-o mataida.」 „Ke-
resztülléptem a küszöböt.” ◇ sikii-osikii-o matagumatagu át-át-
lépilépi küszöbötküszöböt ◇ sikii-osikii-o matagumatagu beteszibeteszi aa
lábátlábát 「Kono ieno sikii-o nidoto mataguna!」
„Be ne tedd még egyszer ebbe a házba a lábad!”

mataidzsunankjokumataidzsunankjoku ◆ Máté-passióMáté-passió
mataitokomataitoko ◆ másodunokatestvérmásodunokatestvér ◆ ükuno-ükuno-
katestvérkatestvér
matajarumatajaru ◆ megismételmegismétel 「Mata júsósita.」
„Megismételte a győzelmet.”

matakokodematakokode ◆ ugyanittugyanitt 「Asitamatakokode
aimasó.」 „Holnap ugyanitt találkozunk!”

matamata koko-ekoko-e ◆ ugyanideugyanide 「Matakoko-e modo-
site kudaszai.」 „Majd tedd vissza ugyanide!”

matakondomatakondo ◆ majdmajd legközelebblegközelebb 「『 Aszobini
konai?』『 Matakondo』」 „–Nem jössz át? –Majd
legközelebb!”

matamatamatamata ◆ mármár megintmegint 「Matamata ame-
da.」 „Már megint esik.” ◆ újraújra ésés újraújra 「Ma-
tamata hanzai-o okosita.」 „Újra és újra bűnö-
zött.”

matameganekaramatameganekara ◆ lábainlábain átnézveátnézve
「Kodomo-va asi-o hirogete tacsi, matamegane-
kara szakaszaninatta cúkónin-o ukagaita.」 „A
gyerek terpeszbe állt, és lábain átnézve figyelte a
fejtetőre állt járókelőket.”

matamomatamo ◆ ismétismét 「Matamo onadzsi jume-o mi-
ta.」 „Ismét ugyanazt az álmot láttam.”

matamojamatamoja ◆ mármár megintmegint 「Matamoja macsiga-
etanoka?」 „Már megint elrontottad?”

matanematane ◆ sziaszia ◆ viszlátviszlát
matanitímatanití ◆ anyaságanyaság ◆ kismamaruhakismamaruha
matanití-doreszumatanití-doreszu ◆ kismamaruhakismamaruha
matanohimatanohi ◆ majdmajd mégmég 「Matano hini aima-
só.」 „Majd még találkozzunk!” ◆ másikmásik napnap ◆

másnapmásnap
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matanojomatanojo ◆ másvilágmásvilág
mataoaisimasómataoaisimasó ◆ viszlátviszlát
mata-o hirogerumata-o hirogeru ◆ szétteszi a lábátszétteszi a lábát
mataraisúmataraisú ◆ viszlát jövő hétenviszlát jövő héten
matasitemomatasitemo ◆ megintmegint 「Matasitemo jukide-
szu.」 „Megint esik a hó.” ◆ megintmegint csakcsak 「Ro-
ku, matasitemo rokuda.」 „Hatos, és megint csak
hatos.”

mataszarerumataszareru ◆ megmeg vanvan várakoztatvavárakoztatva
「Icumo mataszareru.」 „Mindig megvárakoztat-
nak.”

mataszarerukotomataszarerukoto ◆ megvárakoztatásmegvárakoztatás
「Mataszarerunoga kirai.」 „Nem szeretem, ha
megvárakoztatnak.”

mataszerumataszeru ◆ megvárakoztatmegvárakoztat ◆ megváratmegvárat
◆ várakoztatvárakoztat 「Tomodacsi-o icsidzsikanmata-
szeta.」 „Egy órát várakoztattam a barátomat.”
◆ váratvárat 「Omataszesiteszumimaszen.」 „Bocsá-
nat, hogy várattam magamra.” ◇ omataszesi-omataszesi-
masitamasita bocsánat,bocsánat, hogyhogy megvárakoztattammegvárakoztattam

mataszerukotomataszerukoto ◆ várakoztatásvárakoztatás
mata szoko-emata szoko-e ◆ ugyanodaugyanoda
matatabimatatabi ◆ macskapúdermacskapúder ◇ nekonimatata-nekonimatata-
bibi kecskére bízza a káposztátkecskére bízza a káposztát
matatakimatataki ◆ hunyorgáshunyorgás 「Hosinomatatakiga
mieta.」 „Látszott a csillagok hunyorgása.” ◆ pis-pis-
logáslogás
matatakumatataku ◆ pislákolpislákol 「Hosiga matataita.」 „A
csillagok pislákoltak.” ◆ pislogpislog 「Sikirini me-o
matataita.」 „Sűrűn pislogott.”

matatakumanimatatakumani ◆ egyegy szempillantásszempillantás alattalatt ◆

pillanatok alattpillanatok alatt
matatakumanihirogarumatatakumanihirogaru ◆ futótűzkéntfutótűzként ter-ter-
jedjed 「Njúszu-va matataku mani hirogatta.」
„Futótűzként terjedt a hír.”

matatakumanomatatakumano ◆ röpkeröpke 「Dzsúnenkan-va ma-
tataku mani szugitesimatta.」 „Ez a 10 év úgy el-
telt, mint egy röpke pillanat.”

matatonaimatatonai ◆ sohasoha visszavissza nemnem térőtérő 「Kore-
va matato naicsanszuda.」 „Ez egy soha vissza
nem térő alkalom.”

matamata vava ◆ vagyvagy 「Szaijusucu mataha haikino
baaikanzeigamodoru.」 „Újraexportálás vagy
megsemmisítés esetén visszajár a vám.”

matavarimatavari ◆ spárgaspárga
matazehimatazehi ◆ viszontlátásraviszontlátásra
matazoromatazoro ◆ mármár megintmegint 「Szono kuni-va mat-
azoro szenszó-o hadzsimeta.」 „Az ország már
megint háborúzni kezdett.”

matazukurimatazukuri ◆ jobbjobb oldalioldali kézmozdulat-kézmozdulat-
gyökgyök
matebakaironohijoriarimatebakaironohijoriari ◆ türelemtürelem rózsátrózsát
teremterem
matekimateki ◆ VarázsfuvolaVarázsfuvola
matenrómatenró ◆ felhőkarcolófelhőkarcoló
materiarumateriaru ◆ anyaganyag
matomato ❶ céltáblacéltábla 「Matono man naka-o ita.」
„A céltábla közepébe céloztam.” ◆ célcél 「Ja-va
matoni atatta.」 „A nyílvessző célba talált.” ◆

célpontcélpont 「Tama-va mato-o kaszutta.」 „A golyó
súrolta a célpontot.” ◆ középpontközéppont 「Szono
kagakusa-va szekaino csúmokuno matoninatta.」
„Az a tudós a világ figyelmének középpontjába ke-
rült.” ◆ lényeglényeg 「Mato-o ita sicumon」 „lényeg-
re tapintó kérdés” ◆ tárgytárgy 「Csósóno matoto-
natta.」 „Nevetség tárgya lett.” ◇ inocsi-oinocsi-o mato-mato-
nini életeélete kockáztatásávalkockáztatásával 「Heisi-va inocsi-o
matoni tatakatta.」 „A katona élete kockáztatásá-
val harcolt.” ◇ mato-omato-o hazureruhazureru céltcélt téveszttéveszt
「Mato-o hazureta hinan」 „célt tévesztett kriti-
ka”

mátomáto ◆ boltbolt ◆ üzletüzlet
matohazurenamatohazurena ◆ alaptalanalaptalan 「Vatasino hinan-
va matohazuredatta.」 „Alaptalan volt a kriti-
kám.” ◆ céltcélt tévesztőtévesztő ◆ hozzávetőlegeshozzávetőleges
「Matohazurena kaitó」 „hozzávetőleges válasz”
◆ irrelevánsirreleváns 「Matohazurena sicumon」 „ir-
releváns kérdés” ◆ tárgytóltárgytól eltérőeltérő
「Matohazurenakoto-o itteitaraszumimaszen.」
„Bocsánat, ha a tárgytól eltértem volna.”

matomarimatomari ◆ egységegység ◆ összeszedésösszeszedés ◆

összeválogatásösszeválogatás ◆ rendezettségrendezettség
matomarigacukumatomarigacuku ◆ egységesegységes leszlesz 「Minano
ikennimatomarigacukanakatta.」 „Nem sikerült
egységes véleményt kialakítanunk.” ◆ megegye-megegye-
zészés születikszületik 「Hanasinomatomarigacuita.」
„Megegyeztünk.” ◆ rendeződikrendeződik 「Szono ken-va
matomarigacuita.」 „Az ügy rendeződött.”

matomarinojoimatomarinojoi ◆ rendezettrendezett 「Matomarinojoi
ronbun」 „rendezett értekezés”
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matomarinonaimatomarinonai ◆ rendezetlenrendezetlen 「Matomari-
nonai kangae」 „rendezetlen gondolatok”

matomarumatomaru ◆ egységesegységes leszlesz 「Iinkaino iken-
gamatomatta.」 „A bizottság egységes vélemény-
re jutott.” ◆ elrendeződikelrendeződik 「Okjakuszamano
ken-va matomarimasita.」 „Elrendeződött az
ügyfél ügye.” ◆ létrejönlétrejön 「Torihikigamatomat-
ta.」 „Létrejött az üzlet.” ◆ megállapodásmegállapodás szü-szü-
letikletik 「Sódangamatomatta.」 „Megállapodás
született az üzleti tárgyaláson.” ◆ megegyezikmegegyezik
「Hanasi-va matomari, dzsikkenni szankaszuru-
kotoninatta.」 „Megegyeztünk, hogy részt fogok
venni a kísérletben.” ◆ összeállösszeáll 「Keikakuga-
matomatta.」 „Összeállt a terv.” ◆ összeössze vanvan
válogatvaválogatva 「Tanpensószecu-va honnimatomat-
ta.」 „A rövid novellákat könyvben válogatták
össze.” ◆ rendeződikrendeződik 「Kangae-va matomat-
ta.」 „Rendeződtek a gondolataim.” ◇ iken-iken-
gamatomarugamatomaru közösközös nevezőrenevezőre jutjut 「Karerano
ikengamatomatta.」 „Közös nevezőre jutottak.” ◇

matomattamatomatta rendezettrendezett 「Kangae-va matomat-
teita.」 „A gondolataim rendezettek voltak.” ◇

matomatteinaimatomatteinai rendezetlenrendezetlen 「Kangae-va
matomatteinakatta.」 „A gondolataim rendezet-
lenek voltak.”

matomattamatomatta ◆ rendezettrendezett 「Kangae-va mato-
matteita.」 „A gondolataim rendezettek voltak.”

matomattakanematomattakane ◆ tekintélyes összegtekintélyes összeg
matomattakingakumatomattakingaku ◆ szép summaszép summa
matomatteinaimatomatteinai ◆ rendezetlenrendezetlen 「Kangae-va
matomatteinakatta.」 „A gondolataim rendezet-
lenek voltak.”

matomematome ◆ összefoglalásösszefoglalás ◆ összefoglalóösszefoglaló
「Kjókasono ovarinimatomegaarimaszu.」 „A
tankönyv végén van egy összefoglaló.” ◆ össze-össze-
sítéssítés ◇ hitomatomehitomatome egyegy csomagcsomag 「Csúmon-
sita sóhin-va hitomatomenisite júszószareta.」
„Egy csomagban küldték el a megrendelt árucik-
keket.”

matomejakumatomejaku ◆ közvetítőközvetítő
matomerumatomeru ❶ egybegyűjtegybegyűjt 「Nimocu-o hitocuni
matomemasóka?」 „Egybegyűjtsük a csomago-
kat?” ❷ összeszedösszeszed 「Kangae-o matometa.」
„Összeszedtem a gondolataimat.” ❸ összegezösszegez
「Kaigide hanasitakoto-o matometa.」 „Össze-
gezte az értekezleten elhangzottakat.” ❹ tömöríttömörít
「Iitaikoto-o hitocuno bunsónimatometa.」

„Egyetlen mondatba tömörítette a mondanivaló-
ját.” ❺ rendezrendez 「Kangae-o matometa.」 „Ren-
deztem a gondolataimat.” ❻ lebonyolítlebonyolít
「Torihiki-o matometa.」 „Lebonyolították az
ügyletet.” ◆ kialakítkialakít 「Iroirosirabete dzsibunno
iken-o matometa.」 „Tanulmányozta az ügyet, és
kialakította a véleményét.” ◆ lezárlezár 「Sódan-o
matometa.」 „Lezárták az üzleti tárgyalást.” ◆

megfogalmazmegfogalmaz 「Kensó-o matometa.」 „Megfo-
galmazták az alapokmányt.” ◆ összeállítösszeállít
「Hókokuso-o matometa.」 „Jelentést állított
össze.” ◆ összefoglalösszefoglal 「Iitaikoto-o hitocuno
bunsónimatometa.」 „Egy mondatban összefog-
laltam a mondanivalómat.” ◆ összerakösszerak 「Kaigi-
no sorui-o matometa.」 „Összeraktam az iratokat
az értekezletre.” ◆ összesítösszesít 「Kekka-o matome-
ta.」 „Összesítettem az eredményeket.” ◆ össze-össze-
veszvesz 「Szenszeikara kiitakoto-o matometa.」
„Összevette, amit a tanártól hallott.” ◆ összevonösszevon
「Min-nano iken-o matometa.」 „Összevonta a
véleményeket.” ◆ sűrítsűrít 「Iitaikoto-o futacuno
bunsónimatometa.」 „Két mondatba sűrítette a
mondanivalóját.” ◇ iszszacunimatomeruiszszacunimatomeru
összeollózösszeollóz 「Intánettokararesipi-o iszszacuni-
matometa.」 „Az internetről összeollóztam a re-
cepteket.” ◇ kakimatomerukakimatomeru összeírösszeír 「Kai
monoriszuto-o kakimatometa.」 „Összeírtam,
hogy mit kell vennem.” ◇ kirinuitematomerukirinuitematomeru
összeollózösszeollóz 「Omosiroi sinbunkidzsi-o kiri nui-
tematometa.」 „Összeollóztam az érdekesebb új-
ságcikkeket.” ◇ nimocu-onimocu-o matomerumatomeru össze-össze-
csomagolcsomagol 「Nimocu-o matomete ie-o deta.」
„Összecsomagoltam, és elmentem.” ◇ futacuzu-futacuzu-
cumatomerucumatomeru összepárosítösszepárosít 「Kucusita-o futa-
cuzucumatometa.」 „Összepárosítottam a zokni-
kat.”

matomerukotomatomerukoto ◆ megfogalmazásmegfogalmazás 「Kangae-
o matomerukoto」 „gondolatok megfogalmazása”

matometamatometa ◆ áttekinthetőáttekinthető ◆ rendezettrendezett
matometematomete ◆ egybenegyben 「Cukizukino hijó-o ma-
tomete haratta.」 „Egyben fizettem ki a havi díja-
kat.” ◆ egyegy tételbentételben 「Kore-va matomete ka-
eba jaszukunaru.」 „Ez egy tételben olcsóbb.” ◆

összeössze ◆ összegyűjtveösszegyűjtve 「Sinbunsi-o matom-
ete szuteru.」 „Összegyűjtve dobom ki az újságo-
kat.”

matomonamatomona ◆ becsületesbecsületes 「Matomona hito」
„becsületes ember” ◆ egyenesegyenes 「Matomona ko-
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tae」 „egyenes válasz” ◆ épkézlábépkézláb 「Mó jonen-
kankono gengo-o benkjósiteirunonimatomona
bunsóga cukurenai.」 „Már négy éve tanulom ezt
a nyelvet, de nem tudok egy épkézláb mondatot
mondani.” ◆ rendesrendes 「Matomona sigoto-va mi-
cukaranai.」 „Nem találok rendes munkát.” ◆

tisztességestisztességes 「Matomona kurasi-o szuru.」
„Tisztességes életet él.”

matomonimatomoni ◆ egyenesenegyenesen 「Kareno kaogamato-
moni mirenai.」 „Nem tudok egyenesen a szemé-
be nézni.” ◆ igazánigazán 「Keikannimatomoni tori
attemoraenakatta.」 „A rendőr nem igazán foglal-
kozott velem.” ◆ rendesenrendesen 「Matomoni hatara-
ku.」 „Rendesen dolgozik.” ◆ szembőlszemből 「Kaze-o
matomoni uketa.」 „Szemből fújt a szél.” ◆ tisz-tisz-
tességesentességesen 「Matomoni ikitai.」 „Tisztessége-
sen szeretnék élni.”

matomonikangaerujóninarumatomonikangaerujóninaru ◆ megjönmegjön azaz
eszeesze 「Nigoszaininatta koro, matomoni kanga-
erujóninatta.」 „25 éves koromban jött meg az
eszem.”

matonmaton ◆ birkahúsbirkahús ◆ ürühúsürühús
mato-omato-o hazureruhazureru ◆ céltcélt téveszttéveszt 「Mato-o
hazureta hinan」 „célt tévesztett kritika”

mato-o irumato-o iru ◆ célozcéloz
mato-o siborumato-o siboru ◆ ráfókuszálráfókuszál
matorikkupotensarumatorikkupotensaru ◆ mátrixpotenciálmátrixpotenciál
matorikkuszumatorikkuszu ◆ mátrixmátrix ◇ kakumatorikk-kakumatorikk-
uszuuszu magmátrixmagmátrix ◇ szaibógaimatorikkuszuszaibógaimatorikkuszu
extracelluláris mátrixextracelluláris mátrix
matorikuszumatorikuszu ◆ mátrixmátrix
matoumatou ◆ viselvisel 「Szono otoko-va nanimo mato-
vanai szugatade mori-o szamajotteita.」 „Úgy kó-
borolt az erdőben, hogy semmit sem viselt.” ◇ is-is-
simatovazusimatovazu meztelenülmeztelenül 「Onszen-va issima-
tovazu njújoku-o otanosimiitadakemaszu.」 „A
termálvizes fürdőben meztelenül lehet fürödni.”
◇ szumizomenoszumizomeno koromo-okoromo-o matoumatou beöltözikbeöltözik
szerzetesnekszerzetesnek ◇ cukimatoucukimatou ráragadráragad 「Nor-
ainunicukimatovareteiru.」 „Rám ragadt egy kó-
bor kutya.” ◇ cukimatoucukimatou körülöttekörülötte lebzsellebzsel
「Szeidzsika-va kisadannicukimatovareteiru.」
„Az újságírók a politikus körül lebzseltek.” ◇ cu-cu-
kimatoukimatou üldözüldöz 「Fuunni cukimatovareteiru.」
„Üldöz a balszerencse.” ◇ cukimatoucukimatou követkövet
「Fusinna otokonicukimatovareteiru.」 „Egy
gyanús férfi követi.” ◇ minimini matoumatou magáramagára öltölt

「Kóto-o minimatotta.」 „Kabátot öltöttem ma-
gamra.” ◇ minimini matoumatou viselvisel 「Isa-va hakui-o
minimatotteita.」 „Az orvos fehér köpenyt viselt.”

matovaricukumatovaricuku ◆ ráakaszkodikráakaszkodik 「Ippikino in-
uga micside matovari cuitekita.」 „Egy kutya
akaszkodott rá az utcán.” ◆ rátapadrátapad
mattamatta ◆ megálljmegállj 「Kógakutenbaini matta-o ka-
keta.」 „Megálljt parancsolt a nagy értékű vi-
szonteladásoknak.” ◆ várjvárj 「Matta!」 „Várj!” ◆

visszalépésvisszalépés 「Konogémude matta-va nasida!」
„Ebben a játékban nem lehet visszalépni!” ◇ mat-mat-
tanasinotanasino nemnem várhatvárhat 「Zózei-va mattanasi-
da.」 „Az adóemeléssel nem várhatunk.”

mattadanakamattadanaka ◆ kellőskellős közepeközepe 「Tódzsirei-
szenno mattadanakadatta.」 „A hidegháború kel-
lős közepén járunk ekkor.”

mattairamattaira ◆ tökéletes laposságtökéletes laposság
mattairadearumattairadearu ◆ teljesenteljesen laposlapos 「Mukasiha
csikjúga mattairadato tonaerareteita.」 „Régen
azt hirdették, hogy a Föld teljesen lapos.”

mattakumattaku ◆ abszolútabszolút 「Kono szeifu-va mattaku
dameda.」 „Ez a kormány abszolút rossz.” ◆ egé-egé-
szenszen 「Kore-va mattaku csigau.」 „Ez egészen
más.” ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kono ikkagecuamega
mattaku orimaszendesita.」 „Ebben a hónapban
egyáltalán nem esett.” ◆ ejnyeejnye 「Mattaku!
Szódzsisiteto ittadesó.」 „Ejnye, hát nem meg
mondtam, hogy takaríts!” ◆ igazánigazán 「Mattaku
fusigida.」 „Igazán furcsa.” ◆ merőbenmerőben 「Kore-
va mattaku csigau.」 „Ez merőben más.” ◆ mi-mi-
csodacsoda 「Mattaku, naszakenai jacudana.」 „Mi-
csoda reménytelen alak!” ◆ pontosanpontosan 「Mat-
takuszono dórideszu.」 „Pontosan úgy van.” ◆

teljesenteljesen 「Mattaku siranai hito」 „teljesen is-
meretlen ember” ◆ teljességgelteljességgel 「Kore-va
mattaku rikaidekinai.」 „Ez teljességgel érthetet-
len.” ◆ voltaképpenvoltaképpen 「Dzsinszei-va mattaku
bókennojóda.」 „Az élet voltaképpen kaland.”

mattakubecumonodearumattakubecumonodearu ◆ köszönővi-köszönővi-
szonybanszonyban sincssincs egymássalegymással 「Rironto
dzsiszszai-va mattaku becumonodearu.」 „Az el-
mélet és a gyakorlat köszönőviszonyban sincs egy-
mással.”

mattakukacsiganaimattakukacsiganai ◆ fabatkátfabatkát semsem érér
「Kono kuruma-va mattaku kacsiganai.」 „Ez az
autó egy fabatkát sem ér.”
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mattakumottemattakumotte ◆ egyszerűenegyszerűen 「Mattaku-
motte sindzsirarenai!」 „Egyszerűen hihetetlen!”

mattakuvakaranaimattakuvakaranai ◆ fogalmafogalma sincssincs 「Te-
ikigadokoni kietanokamattaku vakarimaszen!」
„Fogalmam sincs, hová tűnhetett a bérletem.” ◆

halványhalvány gőzegőze sincssincs rólaróla ◆ nemnem tudja,tudja,
eszik-eeszik-e vagyvagy isszákisszák 「Konoszumaho-va mat-
taku vakaranai.」 „Nem tudom, hogy eszik-e vagy
isszák ezt az okostelefont.”

mattanmattan ◆ legaljalegalja 「Szosikino mattan」 „szer-
vezet legalja” ◆ végevége 「Kaszszórono mattan」
„kifutópálya vége” ◆ végsővégső 「Mattansóhisa」
„végső fogyasztó” ◇ nencsakumattannencsakumattan ragadósragadós
végvég
mattanasinomattanasino ◆ halasztásthalasztást nemnem tűrőtűrő
「Kócúbariafurí-va mattanasino kadaideszu.」
„A közlekedés akadálymentesítése halasztást nem
tűrő feladat.” ◆ nemnem várhatvárhat 「Zózei-va matta-
nasida.」 „Az adóemeléssel nem várhatunk.” ◆

sürgetősürgető 「Mattanasino dzsókjó」 „sürgető hely-
zet”

mattandógentaigatamattandógentaigata ◆ telocentrikustelocentrikus
mattankakakumattankakaku ◆ piaci árpiaci ár
mattan-nomattan-no ◆ distalisdistalis
mattansórjúmattansórjú ◆ telomérateloméra
mattanszankamattanszanka ◆ terminális oxidációterminális oxidáció
mattaritomattarito ◆ nyugalmasannyugalmasan
mattaritositaadzsinomattaritositaadzsino ◆ gyengén,gyengén, dede gaz-gaz-
dagon fűszerezettdagon fűszerezett
matteimattei ◆ legfiatalabb öcslegfiatalabb öcs
mattomatto ◆ birkózószőnyegbirkózószőnyeg ◆ bokszszőnyegbokszszőnyeg
◆ lábtörlőlábtörlő ◆ padlópadló 「Bokusingu szensu-va
mattoni sizunda.」 „A bokszoló padlóra került.”
◆ szőnyegszőnyeg ◆ tornaszőnyegtornaszőnyeg 「Matto undó」
„tornaszőnyegen végzett gyakorlat” ◇ genkan-genkan-
mattomatto bejáratibejárati szőnyegszőnyeg ◇ genkanmattogenkanmatto
lábtörlőlábtörlő ◇ gomu-mattogomu-matto gumiszőnyeggumiszőnyeg ◇ doa-doa-
mattomatto lábtörlőlábtörlő ◇ baszu-mattobaszu-matto fürdőszo-fürdőszo-
baszőnyegbaszőnyeg ◇ rancsi-mattorancsi-matto tányéralátéttányéralátét ◇

rancson-mattorancson-matto tányéralátéttányéralátét
mattónamattóna ◆ helyeshelyes 「Rógonicuite kangaeruno-
va mattóda.」 „Helyes dolog előre gondolkoznunk
a nyugdíjas éveinkről.” ◆ tisztességestisztességes 「Kare-
va mattóna hitoda.」 „Tisztességes ember.”

mattonisizumerumattonisizumeru ◆ padlórapadlóra küldküld 「Aite-o
mattoni sizumeta.」 „Padlóra küldte az ellenfe-
lét.”

mattoreszumattoreszu ◆ ágybetétágybetét ◆ matracmatrac ◇ toko-toko-
zurebósimattoreszuzurebósimattoreszu felfekvésfelfekvés ellenielleni mat-mat-
racrac
mattószurumattószuru ◆ teljesítteljesít 「Ninmu-o mattouszu-
ru.」 „Teljesíti a feladatát.” ◆ véghezvéghez viszvisz
「Kokorozasi-o mattouszuru.」 „Véghez viszi a
terveit.” ◇ icsimei-oicsimei-o mattószurumattószuru épép bőrrelbőrrel
megússzamegússza ◇ onore-oonore-o mattószurumattószuru teszi,teszi,
amitamit tennietennie kellkell ◇ tendzsu-otendzsu-o mattószurumattószuru
természetestermészetes halállalhalállal halhal megmeg ◇ tendzsu-otendzsu-o
mattószezumattószezu idejekoránidejekorán 「Tendzsu-o mattou-
szezu sinda.」 „Idejekorán halt meg.”

maumau ◆ kavarogkavarog 「Kazega fuku tabini hanabir-
aga matteita.」 „Az időnként feltámadt szélben
a virágszirmok kavarogtak.” ◆ körözköröz 「Vasi-va
szorani matteita.」 „Egy sas körözött a levegő-
ben.” ◆ repkedrepked 「Hejano naka-o nanbikikano
csóga matteita.」 „A szobában néhány lepke rep-
kedett.” ◆ táncoltáncol 「Hanabiraga szorani matte-
ita.」 „A virágszirmok táncoltak a levegőben.” ◇

csiracsiratomaucsiracsiratomau szállingózikszállingózik 「Jukigacsira-
csirato matteita.」 „Szállingózott a hó.” ◇ csira-csira-
csiramaucsiramau szállongszállong 「Hanabira-va kazedecsira-
csira matteita.」 „A virágszirmok szállongtak a le-
vegőben.” ◇ mai-omai-o maumau táncoltáncol lejtlejt 「Mai-o
jukkuri matta.」 „Lassú táncot lejtett.”

mauemaue ◆ fejefeje felettfelett 「Maueno hosi」 „fejünk
felett lévő csillag” ◆ közvetlenülközvetlenül felettefelette
「Maueno heja」 „közvetlenül felettünk lévő la-
kás”

mauenimaueni ◆ fejefeje felettfelett 「Taijó-va maueniatta.」
„A fejünk felett volt a Nap.” ◆ közvetlenülközvetlenül fe-fe-
lettelette 「Ója-va maueni szundeiru.」 „Közvetle-
nül felettünk lakik a tulajdonos.”

maundomaundo ◆ dobódombdobódomb ◇ picscsá-maundopicscsá-maundo do-do-
bódombbódomb ◇ jóganmaundojóganmaundo lávakupolalávakupola
maunten-baikumaunten-baiku ◆ hegyikerékpárhegyikerékpár
mauntenbaikumauntenbaiku ◆ versenybicikliversenybicikli
mauntendoggumauntendoggu ◆ havasihavasi kutyakutya ◇ szuiszu-szuiszu-
maunten-doggumaunten-doggu nagy svájci havasi kutyanagy svájci havasi kutya
mauntomaunto ◆ foglalatfoglalat ◇ renzu-mauntorenzu-maunto lencse-lencse-
foglalatfoglalat
mausironimausironi ◆ közvetlenül mögötteközvetlenül mögötte

22782278 mattakumotte mattakumotte – mausironi mausironi AdysAdys



mauszumauszu ◆ egéregér ◇ dzsikken-jómauszudzsikken-jómauszu kísér-kísér-
leti egérleti egér
mauszupaddomauszupaddo ◆ egéralátétegéralátét ◆ egérpadegérpad
mauszupíszumauszupíszu ◆ csutoracsutora 「Naisikjókensza cso-
kuzenni kami bósinotamemauszupíszu-o irete-
moratta.」 „Az endoszkóp betolása elő harapásvé-
dő csutorát tettek a számba.” ◆ fogvédőfogvédő ◆ fú-fú-
vókavóka 「Rappanomauszupíszu」 „trombita fúvó-
kája” ◆ szájrészszájrész
mauszuszószamauszuszósza ◆ egérműveletegérművelet
mavaremigimavaremigi ◆ hátrahátra arcarc 「Mavare migi-o
dzsikkósita.」 „Hátra arcot csinált.”

mavarimavari ◆ kerületkerület 「Kono ikeno mavari-va nih-
jakumétorudeszu.」 „Ennek a tavacskának a ke-
rülete 200 méter.” ◆ körbekörbe 「Ieno mavari-o
szanposita.」 „Körbesétáltam a házat.” ◆ körmé-körmé-
retret 「Kareno udemavari-va nidzsuh-szencsi.」
„A karjának körmérete 20 centi.” ◆ környezetkörnyezet
「Mavarini ki-o cukau.」 „Figyelmes a környe-
zetével szemben.” ◆ körülkörül 「Maiaszakókjono
mavari-o hasiru.」 „Minden nap a császári palota
körül futok.” ◆ többiektöbbiek 「Mavarino iken-o ki-
nisinai.」 „Nem érdekel a többiek véleménye.” ◇

ienomavariienomavari környékkörnyék 「Ieno mavarini nekoga-
iru.」 „A környékünkön van egy macska.” ◇

mavari-omavari-o mirumiru körbenézkörbenéz 「Mavari-o mitake-
redomodokonimo miataranakatta.」 „Körbenéz-
tem, de nem láttam sehol.”

mavarimavari ◆ forgásforgás 「Szenpúkino mavariga
oszoi.」 „Lassú a forgása a ventilátornak.” ◆ ki-ki-
térőtérő 「Kecsikeméto mavarideszegedoni itta.」
„Kecskeméti kitérővel mentem Szegedre.” ◆ kör-kör-
bejárásbejárás 「Torihikiszakimavari-o sita.」 „Körbe-
jártam az ügyfeleket.” ◆ körútkörút 「Kjótode otera
mavari-o sita.」 „Kiotóban templomlátogató kör-
utat tettem.” ◆ terjedésterjedés 「Hino mavariga ha-
jai.」 „Gyorsan terjed a tűz.” ◇ aiszacumavari-aiszacumavari-
oo szuruszuru körbejárkörbejár bemutatkoznibemutatkozni 「Hikkosino
aiszacumavari-o sita.」 „Amikor a környékre köl-
töztünk, körbejártam bemutatkozni.” ◇ asima-asima-
varivari futóműfutómű 「Kono kuruma-va asimavariga-
ii.」 „Ennek a kocsinak jó a futóműve.” ◇ atama-atama-
nomavarinomavari észjárásészjárás 「Atamano mavariga ha-
jai.」 „Gyors észjárású.” ◇ ómavariómavari nagynagy ívbenívben
kanyarodáskanyarodás ◇ komavarikomavari kiskis ívbenívben kanyaro-kanyaro-
dásdás 「Kono kuruma-va komavariga kiku.」 „Ez-
zel a kocsival lehet kis ívben kanyarodni.” ◇

szotomavari-oszotomavari-o szuruszuru külsőkülső munkátmunkát végezvégez

「Dzsósi-va szotomavari-o sita.」 „A főnököm
külső munkát végzett.” ◇ dómavaridómavari derékbő-derékbő-
ségség ◇ tómavaritómavari nagynagy kerülőútkerülőút 「Takusí-va
tómavari-o sita.」 „A taxis nagy kerülőúton vitt.”
◇ tokeimavaritokeimavari óramutatóóramutató járásávaljárásával meg-meg-
egyezőegyező irányirány 「Nedzsi-o tokeimavarini mavasi-
ta.」 „A csavart az óramutató járásával megegye-
ző irányba tekertem.” ◇ tokeimavarinitokeimavarini óramu-óramu-
tatótató járásánakjárásának megfelelőenmegfelelően ◇ nengamava-nengamava-
riri újéviújévi körbelátogatáskörbelátogatás 「Nengamavarini
iku.」 „Újévi körbelátogatásra indul.” ◇ nensi-nensi-
mavarimavari újéviújévi körbelátogatáskörbelátogatás 「Kaisano hit-
onotokoroni nensimavari-o sita.」 „Újévkor kör-
belátogattam a kollégáimat.” ◇ hantokeimavarihantokeimavari
óramutatóóramutató járásávaljárásával ellentétesellentétes irányirány ◇ hi-hi-
darimavaridarimavari balrabalra tekeréstekerés 「Hidarimavarini
mavasite kudaszai!」 „Balra tekerd!” ◇ hitoma-hitoma-
varivari egyegy számszám 「Hitomavari ókiizubonga iru.」
„Egy számmal nagyobb nadrág kell.” ◇ hitoma-hitoma-
varivari tizenkéttizenkét évév 「Nenrei-va hitomavari csi-
gau.」 „Tizenkét év van közöttünk.” ◇ hitoma-hitoma-
varivari egyegy körkör 「Súhen-o hitomavari-o sita.」
„Egy kört tettem a környéken.” ◇ hitomavari-hitomavari-
oo szuruszuru egyszeregyszer körbejárkörbejár 「Csósin-va icsi-
dzsikangotoni hitomavari-o szuru.」 „A nagymu-
tató óránként egyszer körbejár.” ◇ hitomavari-hitomavari-
oo szuruszuru megintmegint rákerülrákerül 「Dzsunban-va hito-
mavarisita.」 „Megint rám került sor” ◇ hino-hino-
mavarigahajaimavarigahajai gyorsangyorsan átmelegszikátmelegszik
「Konofuraipan-va hino mavariga hajai.」 „Ez a
serpenyő gyorsan átmelegszik.” ◇ hinomavar-hinomavar-
igahajaiigahajai gyorsangyorsan terjedterjed aa tűztűz 「Kono
kanszósita kúkide hino mavariga hajai.」 „Ebben
a száraz időben gyorsan terjed a tűz.” ◇ hosima-hosima-
varivari csillagoscsillagos állásaállása 「Kotosi-va hosimavar-
iga varuinode nani-o sitemo sippaiszuru.」 „Idén
rossz a csillagok állása, bármit is csinálok, nem si-
kerül.” ◇ mavarigaoszoidokumavarigaoszoidoku lassanlassan ölőölő mé-mé-
regreg 「Mavariga oszoi doku-o szukosizucu atae-
ta.」 „Lassan ölő mérget adagolt neki.” ◇ ma-ma-
varikatavarikata forgásforgás 「Konomótá-va mavari kataga
fukiszokuda.」 „Ennek motornak a forgása sza-
bálytalan.” ◇ mavarigahajaidokumavarigahajaidoku gyorsangyorsan
ölőölő méregméreg 「Mavariga hajai doku-o motta.」
„Gyorsan ölő mérget adott neki.” ◇ migimavarimigimavari
balrabalra tekeréstekerés 「Nedzsi-o migimavarini mava-
sita.」 „Jobbra tekertem a csavart.” ◇ mizuma-mizuma-
varivari vizesblokkvizesblokk 「Mizumavarinorifómu-o si-
ta.」 „Felújítottuk a vizesblokkot.” ◇ minomava-minomava-
riri magamaga 「Mino mavari-o totonoeru.」 „Rend-
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be szedi magát.” ◇ minomavarinoszevaminomavarinoszeva ellá-ellá-
tástás 「Dzsibunno mino mavarino szeva-o dzsi-
bundejaru.」 „El tudom látni saját magam!” ◇

minomavarinoszeva-ominomavarinoszeva-o szuruszuru dolgozikdolgozik rárá
「Szentakuja rjórinadosite rindzsinnoobaszan-no
mino mavarino szeva-o sita.」 „Főztem és mos-
tam is a szomszéd nénire.” ◇ minomavarinomo-minomavarinomo-
nono cucccucc 「Mino mavarino mono-o herasitai!」
„Csökkenteni szeretném a cuccaimat!” ◇ mino-mino-
mavarinomonomavarinomono személyesszemélyes tárgytárgy 「Mino ma-
varino monokara me-o hanaszanaide kudaszai.」
„Ne vegye le a szemét a személyes tárgyairól!” ◇

minomavarihinminomavarihin személyesszemélyes holmiholmi 「Szaifuja
keitaidenvanadono mino mavari hin-o súnósite
kudaszai.」 „Tegye el a pénztárcáját, a mobilját
és a többi személyes holmiját!” ◇ mimavarimimavari jár-jár-
őrözésőrözés 「Hino jódzsinno mimavari.」 „Tűzvé-
delmi járőrözés.” ◇ mimavariszurumimavariszuru járőrözikjárőrözik
「Keiszacu-va mimavarisiteita.」 „A rendőr jár-
őrözött.” ◇ jomavarijomavari éjszakaiéjszakai őrjáratőrjárat
「Keibiin-va jomavari-o sita.」 „A biztonsági őr
éjszakai őrjáratot végzett.”

mavariavaszemavariavasze ◆ sorsfordulatsorsfordulat 「Omosiroi
mavari avasze」 „érdekes sorsfordulat”

mavaributaimavaributai ◆ forgószínpadforgószínpad
mavaridórómavaridóró ◆ forgó lámpásforgó lámpás
mavarigahajaidokumavarigahajaidoku ◆ gyorsangyorsan ölőölő méregméreg
「Mavariga hajai doku-o motta.」 „Gyorsan ölő
mérget adott neki.”

mavarigaoszoidokumavarigaoszoidoku ◆ lassanlassan ölőölő méregméreg
「Mavariga oszoi doku-o szukosizucu ataeta.」
„Lassan ölő mérget adagolt neki.”

mavarikaidanmavarikaidan ◆ ívelt lépcsőívelt lépcső
mavarikatamavarikata ◆ forgásforgás 「Konomótá-va mavari
kataga fukiszokuda.」 „Ennek motornak a forgása
szabálytalan.”

mavarikomimavarikomi ◆ átfordulásátfordulás
mavarikudoimavarikudoi ◆ kertelőkertelő 「Mavarikudoi ko-
tae.」 „Kertelő válasz.” ◆ köntörfalazóköntörfalazó 「Ma-
varikudoi hjógen.」 „Köntörfalazás.” ◆ nyaka-nyaka-
tekerttekert 「Mavarikudoi szecumei.」 „Nyakate-
kert magyarázat.” ◆ tekervényestekervényes 「Mavariku-
doijari kata.」 „Tekervényes módszer.”

mavarikudoiiikata-omavarikudoiiikata-o szuruszuru ◆ kertelkertel 「Ma-
varikudoi ii kata-o sinaide, csanto kotaenaszai!」
„Ne kertelj, válaszolj!”

mavarimavattemavarimavatte ◆ soksok kitérőkitérő utánután 「Mavari
mavatte motono koibitoni modotta.」 „Sok kitérő
után visszatértem eredeti kedvesemhez.”

mavarimicsimavarimicsi ◆ kerülőútkerülőút 「Kódzsigaarutame,
mavari micsi-o sinakerebanaranai.」 „Útfelújítás
miatt kerülőúton kell menni.” ◆ kitérőkitérő 「Dzsik-
angaattanodecsotto mavari micsi-o sita.」 „Volt
időm, így tettem egy kis kitérőt.”

mavarimicsi-omavarimicsi-o szuruszuru ◆ kerülkerül 「Dzsikangaatta-
nodecsotto mavari micsi-o sita.」 „Volt időm, így
kerültem egy kicsit.”

mavarimocsimavarimocsi ◆ sorjában vállalássorjában vállalás
mavarimocsidemavarimocside ◆ felváltvafelváltva 「Kakuken-va
konoibento-o mavari mocside kaiszaiszuru.」 „A
megyék felváltva szervezik meg ezt a rendez-
vényt.” ◆ váltásonkéntváltásonként 「Sóbósi-va mavari
mocside taikiszuru.」 „A tűzoltók váltásonként
állnak készenlétben.”

mavarinimavarini ◆ köréköré 「Kubino mavarinimafurá-o
maita.」 „Sálat tekertem a nyakam köré.” ◆

körös-körülkörös-körül 「Mavarini kószóbirugaszobiete-
ita.」 „Körös-körül felhőkarcolók magaslottak.” ◆

körülkörül 「Ieno mavarini szakurano kigatakuszan
uetearimaszu.」 „A ház körül sok cseresznyefa
van.” ◆ körülöttekörülötte 「Kareno mavariniicumo da-
rekagairu.」 „Mindig van körülötte valaki.”

mavariniacumarumavariniacumaru ◆ környékezkörnyékez
mavarininagaszarerumavarininagaszareru ◆ megymegy aa többiekkeltöbbiekkel
「Mavarini nagaszarejaszukute, dzsibunno iken-
monai.」 „Megy a többiekkel, nincs saját vélemé-
nye.”

mavarinomavarino ◆ körülöttekörülötte lévőlévő 「Mavarino hitoni
micsi-o kiita.」 „Az egyik körülöttem álló ember-
től megkérdeztem az utat.”

mavari-omavari-o mirumiru ◆ körbenézkörbenéz 「Mavari-o mitake-
redomodokonimo miataranakatta.」 „Körbenéz-
tem, de nem láttam sehol.”

mavarumavaru ❶ forogforog 「Dzsitensanotaija-va mavatte-
inai.」 „Nem forog a kereke a biciklinek.” ❷ for-for-
duldul 「Nedzsiga mavaranai.」 „Nem fordul a csa-
var!” ❸ körbejárkörbejár 「Sinszekino ie-o mavatta.」
„Körbejártam a rokonokat.” ❹ kerülkerül 「Szeikjúso-
va kaikeikani mavatta.」 „A számlák a számfej-
téshez kerültek.” ❺ keringkering 「Cuki-va csikjúno
mavari-o mavatteiru.」 „A Hold a Föld körül ke-
ring.” ❻ terjedterjed 「Higa tonarino ucsini mavat-
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ta.」 „A tűz a szomszéd házra terjedt.” ❼ elmúlikelmúlik
「Sicsidzsi-o mavattatokoroda.」 „Elmúlt hét
óra.” ❽ kitérővelkitérővel megymegy 「Doicu-o mavattehan-
garíni itta.」 „Németországi kitérővel mentem
Magyarországra.” ❾ hathat 「Dokuga mavatta.」
„Hatni kezdett a méreg.” ◆ átállátáll 「Kimi-va sze-
mekara bógjoni mavare!」 „Támadásról állj át vé-
dekezésre!” ◆ átmegyátmegy 「Mó ikkenpabuni ma-
varanai?」 „Nem megyünk át ezután egy másik
kocsmába?” ◆ befordulbefordul 「Kóná-o mavatta.」
„Befordultam a sarkon.” ◆ elérelér 「Szenakano
man nakamade tega mavaranai.」 „Nem ér el a
kezem a hátam közepéig.” ◆ elfordulelfordul 「Kagi-
va mavatta.」 „A kulcs elfordult.” ◆ hozhoz 「Kono
kokuszai-va dzsuppászentode mavatteiru.」 „Ez
az államkötvény tíz százalékot hoz.” ◆ körbeuta-körbeuta-
zikzik 「Jóroppa sokoku-o mavatta.」 „Körbeutaz-
tam Európán.” ◆ körözköröz 「Csúsadzsó-o micukar-
anakute, szandzsuppunatari-o mavari cuzukete-
ita.」 „Fél órát köröztem, mert nem találtam par-
kolót.” ◆ körutazástkörutazást tesztesz 「Pikaszono kaiga-
va szekaidzsú-o mavatta.」 „A Picasso kép világ-
járó körutazást tett.” ◆ leszlesz 「Mikata-va tekini
mavatta.」 „A barátból ellenség lett.” ◆ megfor-megfor-
duldul 「Doano kagiga mavatta.」 „Megfordult a
kulcs a zárban.” ◆ megkerülmegkerül 「Ieno mavari-o
mavatta.」 „Megkerülte a házat.” ◆ múlikmúlik
「Godzsi-o dzsuppunmavattatokoroda.」 „Tíz
perccel múlt öt óra.” ◆ peregpereg 「Sitaga mavaru.」
„Pereg a nyelve.” ◆ pörögpörög 「Fúsa-va mavatte-
ita.」 „A szélkerék pörgött.” ◆ tekerediktekeredik
「Dzsidóuntensanohandoru-va dzsidótekini sza-
júni mavatteita.」 „Az önvezető autó kormánya
magától tekeredett jobbra-balra.” ◆ végigjárvégigjár
「Szúpádeszubeteno tana-o mavatta.」 „Végig-
jártam az összes polcot az áruházban.” ◆ végig-végig-
látogatlátogat 「Arajuru furuhon-ja-o mavatta.」 „Vé-
giglátogattam az összes antikváriumot.” ◇ ata-ata-
magamavaranakunarumagamavaranakunaru leblokkolleblokkol 「Kincsósite
atamaga mavaranakunatta.」 „Izgult, és leblok-
kolt.” ◇ atamagamavaruatamagamavaru forogforog azaz agyaagya
「Oszokunaruto atamaga mavaranai.」 „Ha késő
van, már nem forog úgy az agyam.” ◇ atama-atama-
nimavarunimavaru fejébefejébe szállszáll 「Oszakega atamani
mavatta.」 „Fejembe szállt az alkohol.” ◇ aru-aru-
kimavarukimavaru mendegélmendegél 「Macsi-o aruki mavatte-
ita.」 „Mendegéltem a városban.” ◇ iszogaba-iszogaba-
mavaremavare lassanlassan járj,járj, továbbtovább érszérsz ◇ udeg-udeg-
ausironimavaruausironimavaru kattankattan aa bilincsbilincs 「Hanzais-
ano udega usironi mavatta.」 „Kattant a bilincs

a bűnözőn.” ◇ kakemavarukakemavaru futkosfutkos
「Kodomotacsi-va kóen-o kake mavatteiru.」 „A
gyerekek a parkban futkosnak.” ◇ kigamavarukigamavaru
kiterjedkiterjed aa figyelmefigyelme 「Szokomade-va kiga ma-
varanakatta.」 „Odáig nem terjedt ki a figyel-
mem.” ◇ kubigamavaranaikubigamavaranai kiki semsem látsziklátszik
azaz adósságbóladósságból 「Sakkinde kubigamaranai.」
„Ki sem látszom az adósságból.” ◇ kubigama-kubigama-
varanaivaranai adósságbanadósságban fuldoklikfuldoklik 「Tomodacsi-
va sakkinde kubiga mavaranaito itta.」 „A bará-
tom panaszkodott, hogy fuldoklik az adósságban.”
◇ kurukurumavarukurukurumavaru keringkering ◇ kurukurumava-kurukurumava-
ruru körbe-körbekörbe-körbe járkáljárkál 「Macsi-o kurukuru
mavari cuzuketeita.」 „Körbe-körbe járkáltunk a
városban.” ◇ gotegotenimavarugotegotenimavaru minduntalanminduntalan
lépéshátránybalépéshátrányba kerülkerül 「Kaisano
sinszeihinkaihacu-va gotegoteni mavatteiru.」 „A
vállalat az új termék fejlesztésével minduntalan
lépéshátrányba kerül.” ◇ súi-osúi-o mavarumavaru körbe-körbe-
járjár 「Ikeno súi-o mavatta.」 „Körbejártam a ta-
vat.” ◇ cukigamavarucukigamavaru rámosolyográmosolyog aa szeren-szeren-
csecse ◇ cukigamavarucukigamavaru megfordulmegfordul aa kockakocka
「Szaisoha maketaga, szono atocukiga mavatteki-
ta.」 „Először vesztettem, de aztán megfordult a
kocka.” ◇ cukegamavarucukegamavaru megleszmeglesz aa böjtjeböjtje
「Kókóde szúgaku-o szabotta cukega mavatteki-
ta.」 „Meglett a böjtje, hogy elhanyagoltam a kö-
zépiskolában a matematikát.” ◇ tegausironima-tegausironima-
varuvaru megbilincselikmegbilincselik 「Han-ninno tega usironi
mavatta.」 „A tettest megbilincselték.” ◇ teg-teg-
amavaruamavaru szorulszorul aa hurokhurok 「Han-ninni-va kei-
szacuno tega mavatteiru.」 „Már szorul a hurok
a tettes körül.” ◇ tegamavarutegamavaru bíbelődikbíbelődik
「Kazarimade-va tega mavaranakatta.」 „A díszí-
téssel már nem bíbelődött.” ◇ tegamavarutegamavaru ka-ka-
pacitásapacitása vanvan 「Keiszacu-va szono dzsiken-
made tega mavaranakatta.」 „A rendőrségnek
nem volt kapacitása arra, hogy foglalkozzon az
üggyel.” ◇ tegamavarutegamavaru idejeideje vanvan 「Iszoga-
sikute sokki-o arauni-va tega mavaranakatta.」
„Elfoglalt voltam, és már nem volt időm mosogat-
ni.” ◇ nigemavarunigemavaru bujkálbujkál 「Kari tekara nige
mavatta.」 „Bujkál a hitelezői elől.” ◇ haigoni-haigoni-
mavarumavaru mögémögé kerülkerül 「Tekino haigoni mavat-
ta.」 „Az ellenség mögé került.” ◇ hasirimavaruhasirimavaru
rohangászikrohangászik 「Korobukara hasiri mavarana-
ide!」 „Ne rohangássz, mert elesel!” ◇ bóeinima-bóeinima-
varuvaru védekezésbevédekezésbe fogfog ◇ mavattekurumavattekuru ér-ér-
kezikkezik 「Fusinsadzsóhóga mavattekita.」 „Gya-
nús alakról érkezett hír.” ◇ mavattekurumavattekuru ráke-ráke-
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rülrül 「Vatasini dzsunbanga mavattekita.」 „Rám
került a sor.” ◇ mavattekurumavattekuru hozzáhozzá jutjut 「Ija-
na jakuvariga mavattekita.」 „Hozzám jutott a
nemkívánatos szerep.” ◇ mitemavarumitemavaru bejárbejár
「Zenkoku-o mite mavatta.」 „Bejártam az or-
szágot.” ◇ mimavarumimavaru körbejárkörbejár 「Kangosiszan-
va bjósicu-o mimavatta.」 „Az ápoló körbejárta a
kórtermeket.” ◇ megamavarumegamavaru forogforog velevele aa vi-vi-
láglág ◇ jakigamavarujakigamavaru kilágyulkilágyul ◇ jakigama-jakigama-
varuvaru kiöregszikkiöregszik 「Kono szeiken-va mó jakiga
mavattekitajódeszu.」 „Ez a kormány már kiöre-
gedett.” ◇ jakigamavarujakigamavaru elveszítielveszíti érzékétérzékét
「Szakka-va jakiga mavattekita.」 „Elvesztette
írói érzékét.” ◇ jakeinimavarujakeinimavaru éjjeliéjjeli őrjára-őrjára-
tot tarttot tart
mavasimavasi ◆ ágyékkötőágyékkötő ◆ csoportoscsoportos megerő-megerő-
szakolásszakolás ◆ derékövderéköv ◆ köpenyköpeny ◆ pörgetéspörgetés
◇ szaramavasiszaramavasi tányérforgatástányérforgatás ◇ nedzsi-nedzsi-
mavasimavasi csavarhúzócsavarhúzó ◇ paszumavasipaszumavasi oda-oda-
vissza passzolásvissza passzolás
mavasicukimavasicuki ◆ forgó ütésforgó ütés
mavasigerimavasigeri ◆ forgó rúgásforgó rúgás
mavasijomiszurumavasijomiszuru ◆ kézrőlkézről kézrekézre advaadva ol-ol-
vasvas 「Kono hon-va sanaide mavasi jomiszaretei-
ru.」 „Kézről kézre adva olvastuk a könyvet a vál-
lalatnál.”

mavasimonomavasimono ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
mavasinomiszurumavasinomiszuru ◆ körbeadvakörbeadva isszákisszák
「Bíru-o mavasi nomisita.」 „Körbeadtuk a sört,
úgy ittuk.”

mavaszumavaszu ❶ forgatforgat 「Me-o kurukuru mavasi-
ta.」 „Körbe-körbe forgatta a szemét.” ❷ pörgetpörget
「Kasza-o mavasita.」 „Pörgette az esernyőjét.” ❸

körbeadkörbead 「Min-nadevain-o mavasita.」 „Körbe-
adták a bort.” ❹ eljuttateljuttat 「Kono hon-o jomi
ovattara vatasini mavasite!」 „Ha elolvastad, jut-
tasd el hozzám is azt a könyvet!” ❺ fordítfordít 「Uita
okane-o súzenhini mavasita.」 „A megmaradt
pénzt felújításra fordítottuk.” ◆ adad 「Szono okasi
vatasinimo mavasite!」 „Adj nekem is abból a sü-
teményből!” ◆ alávetalávet 「Isa-va kandzsa-o szei-
micukenszani mavasita.」 „Az orvos kivizsgálás-
nak vetette alá a beteget.” ◆ átkapcsolátkapcsol
「Denva-o dzsósino naiszenbangóni mavasita.」
„A hívást átkapcsoltam a főnököm mellékére.” ◆

bekapcsolbekapcsol 「Szenpúki-o mavasita.」 „Bekap-
csoltam a ventilátort.” ◆ elfordítelfordít 「Kagi-o ma-
vasita.」 „Elfordítottam kulcsot.” ◆ elforgatelforgat

「Doanohandoru-o mavasita.」 „Elforgattam az
ajtókilincset.” ◆ elkerítelkerít 「Bokudzsóno súini-va
denkiszakuga mavasitearu.」 „A legelő villany-
pásztorral van elkerítve.” ◆ felpörgetfelpörget
「Kótekisikin-va keizai-o mavasita.」 „Az állami
pénz felpörgette a gazdaságot.” ◆ hajthajt 「Hiki
nikuki-o mavasita.」 „Hajtottam a húsdarálót.”
◆ juttatjuttat 「Hicujóna tokorohe okane-o mavasi-
ta.」 „Oda juttatta a pénzt, ahol szükség volt rá.”
◆ küldküld 「Szeiszanbuni mavaszareta.」 „A terme-
lési osztályra küldték.” ◆ megforgatmegforgat 「Hoíru-
o mavasita.」 „Megforgatta a kereket.” ◆ ráfor-ráfor-
dítdít 「Kagi-o mavasitedoa-o simeta.」 „Ráfordí-
tottam a kulcsot az ajtóra.” ◆ tekerteker 「Hiki
nikuki-o mavasita.」 „Tekertem a húsdarálót.” ◆

tesztesz 「Sin-jú-o tekini mavasita.」 „Ellenségévé
tette a legjobb barátját.” ◇ atokucsinimavaszuatokucsinimavaszu
későbbkésőbb foglalkozikfoglalkozik velevele 「Kareno mósikomi-
o atokucsini mavasita.」 „Később foglalkoztam a
kérésével.” ◇ atonimavaszuatonimavaszu későbbrekésőbbre ha-ha-
lasztlaszt 「Sigoto-o atoni mavasita.」 „Későbbre
halasztottam a munkát.” ◇ idzsirimavaszuidzsirimavaszu
összeborzolösszeborzol 「Kodomono kamino ke-o idzsiri
mavasita.」 „Összeborzolta a gyerek haját.” ◇ us-us-
ironimavaszuironimavaszu hátrateszhátratesz 「Kare-va te-o usi-
roni mavasita.」 „Hátratette a kezét.” ◇ oima-oima-
vaszuvaszu hajkurászhajkurász 「Kare-va on-na-o oi mava-
siteiru.」 „A nőket hajkurássza.” ◇ ki-oki-o mava-mava-
szuszu kombinálkombinál 「Ki-o mavaszanaide! Nantokana-
rujo.」 „Nem kell kombinálni, majd csak lesz va-
lahogy!” ◇ ki-oki-o mavaszumavaszu túlkombináltúlkombinál 「Kimi-
va icumo ki-o mavasiszugidajo.」 „Te mindig túl-
kombinálod a dolgot.” ◇ kubi-okubi-o mavaszumavaszu for-for-
gatjagatja aa fejétfejét ◇ cucukimavaszucucukimavaszu megkotormegkotor
「Szumi-o cucuki mavasita.」 „Megkotortam a
parazsat.” ◇ tekinimavaszutekinimavaszu ellenségéveellenségéve
tesztesz 「Mikata-o tekini mavasita.」 „Ellensé-
gemmé tettem a barátot.” ◇ te-ote-o mavaszumavaszu
igazgatjaigazgatja aa szálakatszálakat 「Sacsóga urakara te-
o mavasitekuretajóda.」 „Úgy tűnik az igazgató
a háttérben igazgatta a szálakat.” ◇ te-ote-o mava-mava-
szuszu felhasználjafelhasználja kapcsolataitkapcsolatait 「Ottoga te-o
mavasite ninkinocsiketto-o teni ireta.」 „A férjem
kapcsolatait felhasználva juttatott egy kapós jegy-
hez.” ◇ te-ote-o mavaszumavaszu dolgozikdolgozik rajtarajta 「Sód-
anga szeiricuszurujóni te-o mavasita.」 „Azon
dolgozott, hogy sikerüljön az üzleti tárgyalás.” ◇

norimavaszunorimavaszu furikázikfurikázik 「Kare-va
makkanaszupócuká-o nori mavasiteiru.」 „Piros
sportkocsival furikázik.” ◇ paszu-opaszu-o mavaszumavaszu
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passzolgatpasszolgat 「Súbanni-va paszu-o mavasite
dzsikan-o kaszeida.」 „A végjátékban passzolgat-
va húzták az időt.” ◇ bangó-obangó-o mavaszumavaszu feltár-feltár-
csázzacsázza aa számotszámot 「Joru, tomodacsino bangó-
o mavasita.」 „Este feltárcsáztam a barátom szá-
mát.” ◇ mukónimavaszumukónimavaszu versenyreversenyre kelkel
「Kare-o mukóni mavasitara kanarazu makeru.」
„Ha vele kelsz versenyre, biztosan kikapsz.” ◇ me-me-
oo mavaszumavaszu elszédülelszédül 「Macsino avatadasiszani
me-o mavasiteita.」 „Elszédített a város forgata-
ga.” ◇ me-ome-o mavaszumavaszu aztazt semsem tudja,tudja, holhol
álláll aa fejefeje 「Sigotono iszogasiszani me-o ma-
vasita.」 „Azt sem tudtam, hol áll a fejem a sok
munkától.”

mavatamavata ◆ selyemkócselyemkóc
mavatadekubi-omavatadekubi-o simerusimeru ◆ észrevétlenülészrevétlenül
tönkretesztönkretesz
mavatajónakumomavatajónakumo ◆ felhőfoszlányfelhőfoszlány
mavatanihari-omavatanihari-o cucumucucumu ◆ gonoszgonosz szándé-szándé-
kát leplezikát leplezi
mavattatokorodearumavattatokorodearu ◆ éppenéppen mostmost múltmúlt
「Dzsúdzsi-o mavatta tokorodeszu.」 „Éppen
most múlt tíz óra.”

mavattekurumavattekuru ◆ érkezikérkezik 「Fusinsadzsóhóga
mavattekita.」 „Gyanús alakról érkezett hír.” ◆

hozzáhozzá jutjut 「Ijana jakuvariga mavattekita.」
„Hozzám jutott a nemkívánatos szerep.” ◆ ráke-ráke-
rülrül 「Vatasini dzsunbanga mavattekita.」 „Rám
került a sor.”

mazámazá ◆ anyaanya ◇ vákingumazávákingumazá dolgozó anyadolgozó anya
mazábódomazábódo ◆ alaplapalaplap
mazakonmazakon ◆ anyakomplexusanyakomplexus
mazákonpurekkuszumazákonpurekkuszu ◆ anyakomplexusanyakomplexus ◆

Ödipusz-komplexusÖdipusz-komplexus
mazamazatomazamazato ◆ élénkenélénken 「Dzsúnenmaeno
dzsibun-o mazamazato omoi dasita.」 „Élénken
emlékszem, milyen voltam tíz évvel ezelőtt.” ◆ vi-vi-
lágosanlágosan 「Ócunami-va umino oszorosisza-o ma-
zamazato miszecuketa.」 „A gigantikus szökőár
világosan érzékeltette, milyen félelmetes a ten-
ger.”

mazamumazamu ◆ madámmadám
mazariaumazariau ◆ összemosódikösszemosódik 「Kanatade umito
szoraga mazari atta.」 „A távolban összemosódott
az ég és a tenger.”

mazarumazaru ◆ keveredikkeveredik 「Szatóto sioga mazattesi-
maimasita.」 „A só a cukorral keveredett.” ◆ ve-ve-
gyülgyül 「Kanodzsono koeni kjófuga mazatteita.」
„Hangjába félelem vegyült.”

mazeavaszemazeavasze ◆ kotyvalékkotyvalék 「Kono mazuszóna
maze avasze-o szutete!」 „Öntsd a ganéra ezt a
kotyvalékot!”

mazeavaszerumazeavaszeru ◆ kotyvasztkotyvaszt 「Namakurím-
utojógurutodeszavákurímuno daijóhin-o maze
avaszeta.」 „Tejszínből és joghurtból tejfölpótlót
kotyvasztottam.” ◆ összekeverösszekever 「Komugikoto
konapapurika-o maze avaszeta.」 „Összekever-
tem a lisztet az őrölt paprikával.” ◆ összeöntösszeönt
「Futacunopenki-o maze avaszeta.」 „Összeön-
töttem két festéket.”

mazeberamazebera ◆ főzőkanálfőzőkanál ◆ keverőkanálkeverőkanál
mazekaeszumazekaeszu ◆ felforgatfelforgat 「Omocsa bako-o
maze kaesita.」 „Felforgattam a játékosdobozt.”
◆ megkevermegkever 「Tómorokosino taki komi gohan-o
maze kaesita.」 „Megkevertem a kukoricás rizst.”
◆ megzavarmegzavar 「Kareno hanasi-o maze kaesita.」
„Megzavartam a beszédét.”

mazekomumazekomu ◆ belekeverbelekever 「Szúpunirú-o maze
konda.」 „Belekevertem a levesbe a rántást.”

mazekozemazekoze ◆ egyvelegegyveleg 「Kono eiga-va iron-na
eiga-o mazekozenisita monodeszu.」 „Ez a film
sok más film egyvelege.”

mazekozeniszurumazekozeniszuru ◆ összekotyvasztösszekotyvaszt
「Iron-na jaszai-o mazekozenisita nikomiszúpu」
„sokféle zöldségből összekotyvasztott főzelék” ◆

összekutyulösszekutyul 「Hanasiteiru toki, eigoto
nihongo-o mazekozenisita.」 „Beszédében össze-
kutyulta az angol és japán szavakat.”

mazemonomazemono ◆ keverékkeverék
mazentamazenta ◆ bíborvörösbíborvörös
mazerankaikjómazerankaikjó ◆ Magellán-szorosMagellán-szoros
mazeran-unmazeran-un ◆ Magellán-felhőMagellán-felhő ◇ sómazeran-sómazeran-
unun KisKis Magellán-felhőMagellán-felhő ◇ daimazeran-undaimazeran-un
Nagy Magellán-felhőNagy Magellán-felhő
mazerumazeru ◆ bekeverbekever 「Kurépuno kidzsi-o maze-
ta.」 „Bekevertem a palacsinta tésztáját.” ◆ bele-bele-
keverkever 「Hiki nikuni tamago-o mazeta.」 „Bele-
kevertem a tojást a darált húsba.” ◆ kavarkavar 「Ka-
zeha ocsiba-o mazeta.」 „A szél kavarta a leve-
leket.” ◆ keverkever 「Komugikoni konapapurika-o
mazemasó.」 „Keverjünk őrölt paprikát a lisztbe!”
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◆ összekeverösszekever 「Akato sironopenki-o mazeta.」
„Összekevertem a piros és a fehér festéket.” ◆

összevegyítösszevegyít 「Zairjó-o mazeta.」 „Összevegyí-
tettem az alapanyagokat.” ◆ ötvözötvöz
「Gendaiongakutokurassikku-o mazeru.」 „A
modern zenét a klasszikussal ötvözi.” ◆ vegyítvegyít
「Kono ekitaitoare-o mazeruto kikendeszu.」
„Veszélyes ezt a folyadékot azzal vegyíteni.” ◇ ma-ma-
zeavaszeruzeavaszeru összeöntösszeönt 「Futacunopenki-o ma-
ze avaszeta.」 „Összeöntöttem két festéket.”

mazerukotomazerukoto ◆ keveréskeverés
mazetegókin-niszurumazetegókin-niszuru ◆ ötvözötvöz 「Futacuno
kinzoku-o mazete gókinnisita.」 „A két fémet öt-
vözte.”

mazetetokaszumazetetokaszu ◆ elkavarelkavar 「Szató-o mazete
tokasita.」 „Elkavartam a cukrot.”

mazohiszutomazohiszuto ◆ mazochistamazochista
mazohizumumazohizumu ◆ mazochizmusmazochizmus
mazokumazoku ◆ ördögfajzatördögfajzat
mazumazu ◆ egészenegészen biztosanbiztosan 「Mizude
futorukoto-va mazunai.」 „A víztől egészen biz-
tosan nem lehet elhízni.” ◆ előszörelőször isis 「Mazu
dzsikosókaisijóto omoimaszu.」 „Először is be-
mutatkoznék.” ◆ legalábblegalább 「Szukide-va nai-
kamosirenaiga, mazu sicsakusitemite!」 „Lehet,
hogy nem fog tetszeni, de legalább próbáld fel!” ◆

mindenekelőttmindenekelőtt 「Mazu kigaemaszu.」 „Minde-
nekelőtt átöltözöm.” ◆ nagyjábólnagyjából 「Mazukono-
guraide tarirudesó.」 „Ennyi nagyjából elég lesz.”

mazudaiicsinimazudaiicsini ◆ mindenekelőttmindenekelőtt 「Dzsibunno
budzsi-o mazu daiicsini kangaerubekida.」 „Min-
denekelőtt a saját épségünkkel törődjünk.”

mazuimazui ◆ ebbőlebből bajbaj leszlesz 「Mazui! Ottoga ka-
ettekita!」 „Ebből baj lesz! Hazajött a férjem!”
◆ húhú 「Mazui, paszupóto-o ucsini vaszureta.」
„Hú, otthon felejtettem az útlevelemet.” ◆ jajjaj
「Mazui, kaban-o densani vaszureta.」 „Jaj, a vo-
naton maradt a táskám!” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Ma-
zuikotoninatta.」 „Kellemetlen dolog történt.” ◆

kínoskínos 「Mazuikoto-o ittesimatta.」 „Kínos mon-
dat csúszott ki a számon.” ◆ nemnem túltúl szeren-szeren-
cséscsés 「Usironi tatteita dzsósino dzsódan-o
ittano-va mazukatta.」 „Nem volt túl szerencsés
a mögöttem álló főnökömről viccelődni.” ◆ pi-pi-
csábacsába ◆ pocsékpocsék 「Kono rjóri-va mazui.」 „Ez
az étel pocsék.” ◆ rosszrossz 「Mazui tokorode ku-
rumaga kovareta.」 „Rossz helyen hagyott cser-

ben a kocsim.” ◆ rosszízűrosszízű 「Konokóhí-va ma-
zui.」 „Ez a kávé rosszízű.” ◇ kúfukunimazuimo-kúfukunimazuimo-
nonasinonasi éhség a legjobb szakácséhség a legjobb szakács
mazuicuramazuicura ◆ csúnya arccsúnya arc
mazumazunomazumazuno ◆ tűrhetőtűrhető 「Kareno sószecu-va
mazumazuno dekida.」 „Tűrhetően sikerült a re-
génye.”

mazumazutoiutokoromazumazutoiutokoro ◆ nemnem isis olyanolyan rosszrossz
「Kotosino rieki-va mazumazutoiu tokoroda.」
„Nem is olyan rossz az idei profit.”

mázu-róbámázu-róbá ◆ marsjárómarsjáró
mazurukamazuruka ◆ mazurkamazurka
mazusiimazusii ◆ gyengegyenge 「Mazusii szózórjoku」
„gyenge képzelőerő” ◆ szegényszegény 「Mazusii hito-
o taszukeru.」 „Segít a szegényeken.” ◇ kokoro-kokoro-
nomazusiinomazusii érzéketlenérzéketlen
mazusiimazusii ◆ kevéskevés 「Mazusii csisikika jutakana
csisiki」 „kevés tudás vagy sok tudás”

mazusikunarumazusikunaru ◆ elszegényedikelszegényedik 「Kareno
kazoku-va mazusikunatta.」 „Elszegényedett a
családja.”

meme ❶ szemszem 「Me-o todzsitekudaszai!」 „Csukja
be a szemét!” ◆ bbbb 「Micsiga kondeirunode haja-
meni deta.」 „Zsúfoltak az utak, ezért hamarabb
indultam.” ◆ dikdik 「Nisúmeni-va mó sigotoni na-
reta.」 „A második héten már belejöttem a mun-
kába.” ◆ figyelemfigyelem 「Karerano mega bokuni mu-
kerareta.」 „Rám irányult a figyelmük.” ◆ fogfog
「Nokogirino me-o tateta.」 „Megéleztem a fű-
rész fogát.” ◆ hozzáértéshozzáértés 「Kono eiga-o va-
karunante mega takai.」 „Nagy hozzáértésre vall,
hogy egy ilyen filmet megértesz.” ◆ látáslátás 「Me-
no sógai」 „látáskárosodás” ◆ mezőmező 「Sógiban-
no me」 „sógitábla mezője” ◆ pontpont 「Haikan-
nocunagi mekara mizumoresita.」 „A vízcső kap-
csolódási pontjánál szivárgás volt.” ◆ pöttypötty ◆

rálátásrálátás 「Kareno me-va kuruvanai.」 „Jó rálá-
tása van a dolgokra.” ◆ szemszögszemszög 「Vatasino
mekara mirebakorega tadasii.」 „Az én szemszö-
gemből nézve ez a helyes.” ◆ szövésszövés 「Arai me-
no nuno」 „ritka szövésű anyag” ◆ tapasztalattapasztalat
「Kanasii meni atta.」 „Szomorú tapasztalatom
volt.” ◆ tekintettekintet 「Cumetai me」 „hűvös tekin-
tet” ◆ valamelyestvalamelyest 「Ókimeno fuku-o szaga-
siteiru.」 „Valamelyest nagyobb ruhát keresek.”
◆ valamivelvalamivel 「Gohan-o szukuna menisite ku-
daszai.」 „Valamivel kisebb adag rizst kérek!” ◇
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agarimeagarime felfeléfelfelé ívelőívelő szemszem ◇ aminomeaminome há-há-
lószemlószem 「Amino me-va araikara csiiszai szakan-
agatorenai.」 „Ezzel a nagy szemű hálóval nem le-
het vele kis halat fogni.” ◇ amimeamime szemszem ◇ ami-ami-
meme hurokhurok ◇ icsinicsimeicsinicsime elsőelső napnap 「Kjóha suk-
kinicsinicsimeda.」 „Ez az első napom a munka-
helyemen.” ◇ iroironameniauiroironameniau soksok mindenminden ériéri
「Kare-va midzsikai dzsinszeide iroirona meni at-
ta.」 „Sok minden érte rövid élete során.” ◇ uo-uo-
nomenome tyúkszemtyúkszem ◇ utaganomedemiruutaganomedemiru gyana-gyana-
kodvakodva néznéz 「Keiszacuni utagano mede mirare-
ta.」 „A rendőr gyanakodva nézett rám.” ◇ ocsi-ocsi-
meme leszállóleszálló ágág 「Kono kasuno ninki-va ocsi
meninatteiru.」 „Ennek az énekesnek a népszerű-
sége leszálló ágban van.” ◇ omenikakaruomenikakaru talál-talál-
kozikkozik 「Omenikakarete uresiideszu.」 „Örülök,
hogy találkozhattunk!” ◇ orimeorime hajtáshajtás 「Sac-
uno ori meganakunatta.」 „Kibomlott a hajtás az
ingemen.” ◇ orimeorime szamárfülszamárfül 「Honnopédzsini
ori megaatta.」 „Szamárfüles volt a könyv.” ◇

orimeorime élél 「Airondezubon-no ori me-o sikkaricu-
keru.」 „Élt vasal a nadrágba.” ◇ katamekatame egyikegyik
szemszem 「Katamega jovai.」 „Egyik szeme gyen-
gébb.” ◇ katamekatame félfél szemszem 「Katamede nerai-
o cuketa.」 „Fél szemmel célzott.” ◇ katamedekatamede
félszemmelfélszemmel ◇ kavarimekavarime fordulópontfordulópont
「Dzsinszeino kavari me」 „élet fordulópontja” ◇

kavarimekavarime átmenetátmenet 「Nacukara aki-e no kavari
me」 „átmenet a nyárból az őszbe” ◇ kansino-kansino-
meme felügyeletfelügyelet 「Ojano kansino mega kibisii.」
„Szigorú szülői felügyeletet kap.” ◇ kjúkjúium-kjúkjúium-
eniavaszerueniavaszeru megleckéztetmegleckéztet 「Dorobó-o kjúk-
júiu meniavaszeta.」 „Megleckéztettem a tolvajt.”
◇ kiremekireme szakadásszakadás 「Szenno kire me」 „vo-
nal szakadása” ◇ keibecunomekeibecunome megvetőmegvető te-te-
kintetkintet ◇ konomedekonomede sajátsaját szememmelszememmel
「Karegamono-o nuszundano-o kono mede mi-
ta.」 „Saját szememmel láttam, hogy lopott.” ◇

kovaimekovaime haragosharagos tekintettekintet 「Kovai mede
buka-o sikatta.」 „Haragos tekintettel szidta a be-
osztottját.” ◇ szainomeszainome dobókockadobókocka pöttyeipöttyei
◇ szainomeszainome kockakocka 「Dzsagaimo-o szaino meni
kitta.」 „Kockára vágtam a krumplit.” ◇ szaga-szaga-
rimerime lefelélefelé konyulókonyuló szemszem ◇ sinimeniausinimeniau ottott
vanvan halálakorhalálakor 「Otószan-no sini meni aenakat-
ta.」 „Nem tudtam ott lenni apám halálakor.” ◇

dzsanomedzsanome kígyószemmintakígyószemminta ◇ siroimedemirusiroimedemiru
görbegörbe szemmelszemmel néznéz 「Arukóru-o nomanai
boku-va siroi mede mirareta.」 „Görbe szemmel
nézték, hogy nem iszom.” ◇ sirótomesirótome laikuslaikus

szemszem 「Kódona gidzsucuga hicujódato sirótome-
demo vakaru.」 „Laikus szemmel is látszik, hogy
ehhez fejlett technológia szükséges.” ◇ szuku-szuku-
namename kevesebbkevesebb 「Gohan-o szukuna menisite
kudaszai!」 „Kevesebb rizst kérek!” ◇ szurudoi-szurudoi-
meme sasszemsasszem 「Hinsicukenszain-va mega szuru-
doi.」 „A meósnak sasszeme van.” ◇ szurudoimeszurudoime
szúrósszúrós tekintettekintet 「Tabako-o szutteiru kodomo-
o szurudoi mede micumeteita.」 „Szúrós tekin-
tettel néztem a dohányzó gyereket.” ◇ szeken-szeken-
nomenome emberekemberek kritikájakritikája 「Szekenno mega
kibisii.」 „Az emberek kritikája szigorú.” ◇ tai-tai-
fúnomefúnome tájfuntájfun magjamagja ◇ tadaremetadareme csípőscsípős
szemszem ◇ tadaremetadareme vizenyősvizenyős szemszem ◇ deta-deta-
szainomeszainome dobottdobott számszám 「Deta szaino mede
sóbu-o kimeta.」 „Az nyert, aki többet dobott.”
◇ torimetorime farkasvakságfarkasvakság ◇ don-jorisitamedon-jorisitame
ködösködös szemszem ◇ don-jorisitamedon-jorisitame borúsborús tekin-tekin-
tettet ◇ nagaimenagaime elnézőenelnézően 「Kare-va mada va-
kainode nagai memijó.」 „Még fiatal, bánjunk ve-
le elnézően!” ◇ nikugannikugan szabadszabad szemszem 「Ano
hosi-va nikugandemo mieru.」 „Az a csillag sza-
bad szemmel is látható.” ◇ hatamenihatameni másokmások
szemébenszemében 「Hata meni-va júfukuna kazokuda-
ga, okaneganai.」 „Mások szemében gazdagnak
tűnik, de szegény.” ◇ hatamenihatameni külsőkülső ráné-ráné-
zésrezésre 「Hatameni-va kantanni mieru.」 „Külső
ránézésre egyszerűnek tűnik.” ◇ hajamenihajameni ko-ko-
rábbanrábban 「Kjó-va hajameni okita.」 „Ma koráb-
ban keltem.” ◇ harinomeharinome tűlyuktűlyuk ◇ harinomeharinome
öltésöltés ◇ hidoimeniauhidoimeniau borzasztóborzasztó dologdolog ériéri
「Kinóhidoi meniatta.」 „Tegnap borzasztó dolog
ért.” ◇ hitonomehitonome emberekemberek gondolatagondolata 「Hit-
ono me-o mattaku kinisiteinai.」 „Abszolút nem
zavar, mit gondolnak rólam az emberek.” ◇

hinan-nomehinan-nome szemrehányószemrehányó tekintettekintet ◇ fusimefusime
lesütöttlesütött szemszem ◇ fusin-nomefusin-nome gyanakvógyanakvó te-te-
kintetkintet ◇ futacumenofutacumeno másodikmásodik 「Futacu meno
ekide oriru.」 „A második állomáson leszállok.”
◇ futamenimirarenaifutamenimirarenai visszataszítóvisszataszító 「Futa-
meni mirarenai kaodatta.」 „Visszataszító arca
volt.” ◇ mitamemitame látszatralátszatra 「Mita me-va jova-
ikedo dzsiszszaiha cujoi.」 „Látszatra gyenge, de
valójában erős.” ◇ mitamemitame kinézetkinézet 「Kono
rjóri-va mita me-va varuikedo oisii.」 „Ennek az
ételnek a kinézete rossz, de finom.” ◇ mitamemitame
külalakkülalak 「Sóhin-va naijódakede-va naku mita
memo taiszecudearu.」 „Az árunak nemcsak a
tartalma, a külalakja is fontos.” ◇ mikkamemikkame har-har-
madnapmadnap 「Mikkamenicsottojokunatta.」 „Har-
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madnapra jobban lettem.” ◇ mirumemirume jójó szemszem
「Bi-o miru meganai.」 „Nincs jó szeme a szép-
hez.” ◇ muszubimemuszubime csomócsomó 「Kono muszubi me-
va kataszugitehodokemaszen.」 „Ez a csomó na-
gyon erősen meg van kötve, nem tudom kioldani.”
◇ muszubimemuszubime kötéskötés 「Takono itoga muszubi
mede kireta.」 „A kötésnél elszakadt a sárkány-
eregető zsineg.” ◇ megakavakumegakavaku kiszáradkiszárad aa
szemeszeme ◇ megakikumegakiku jójó szemeszeme vanvan 「Kaigani
mega kiku.」 „Jó szeme van a festményekhez.” ◇

megakuramumegakuramu szédülszédül ◇ megakuramumegakuramu elvakulelvakul
「Jokuni megakuramu.」 „Elvakítja a kapzsiság.”
◇ megakuramujónamegakuramujóna vakítóvakító 「Megakuramujó-
na hikariga kagajaita.」 „Vakító fény világított.”
◇ megakoerumegakoeru kifinomultkifinomult 「Sóhisa-va hontó-
ni mega koeteiru.」 „A fogyasztók igazán kifino-
multak.” ◇ megaszaerumegaszaeru ébrenébren vanvan 「Cuka-
rekitteirunoni mega szaete nemurenakatta.」 „A
fáradtság ellenére ébren voltam, és nem tudtam
elaludni.” ◇ megaszamerumegaszameru felébredfelébred 「Roku-
dzsini mega szameta.」 „Hat órakor felébredtem.”
◇ megaszamerumegaszameru ocsúdikocsúdik 「Ókii otode mega
szameta.」 „Erős hangra ocsúdtam.” ◇ mega-mega-
sibasibaszurusibasibaszuru kiszáradkiszárad aa szemeszeme 「Eakon-
no sitade megasibasibaszuru.」 „A légkondicioná-
ló alatt kiszáradt a szemem.” ◇ megasindeirumegasindeiru
üvegeseküvegesek aa szemeiszemei ◇ megaszuvarumegaszuvaru üvegesüveges
szemekkelszemekkel néznéz ◇ megatakaimegatakai hozzáértőhozzáértő
szemeszeme vanvan 「Kono sóhin-o erandeitadaite, sza-
szuga omega takaideszune.」 „Látom ért hozzá,
hogy ezt a terméket választotta.” ◇ mekado-omekado-o
taterutateru szúrósszúrós szemmelszemmel néznéz ◇ meganaimeganai le-le-
veszvesz aa lábáróllábáról 「Kare-va sinszeihinni mega-
nai.」 „Az újdonságok leveszik a lábáról.” ◇

meganaimeganai elolvadelolvad 「Kanodzso-va kavaiimononi
meganai.」 „Elolvad a cukiságoktól.” ◇ megami-megami-
enaienai nemnem látlát 「Kurakute mega mienakatta.」
„Olyan sötét volt, hogy nem láttam.” ◇ mekara-mekara-
urokogaocsiruurokogaocsiru kinyílikkinyílik aa csipájacsipája 「Nagaku
damaszareteitaga, mekara urokoga ocsita.」 „So-
káig félrevezettek, de kinyílt a csipám.” ◇ me-me-
karaurokogaocsirukaraurokogaocsiru lehulllehull aa hályoghályog aa sze-sze-
mérőlméről ◇ mekaramekara hana-ehana-e nukerunukeru gyorsgyors fel-fel-
fogásúfogású ◇ mekarahigaderumekarahigaderu szikrákatszikrákat hányhány
aa szemeszeme 「Asi-o bucukete mekara higa deta.」
„Amikor beütöttem a lábam, szikrákat hányt a
szemem.” ◇ medzsanaimedzsanai nemnem ellenfélellenfél 「Ka-
renante medzsanai.」 „Nekem ő nem ellenfél.” ◇

medamanokuroiucsimedamanokuroiucsi amígamíg élél 「Oreno meda-
mano kuroiucsinikono tocsi-o baikjakuszasze-

nai.」 „Amíg élek, nem hagyom, hogy eladd ezt
a földet!” ◇ medehakarumedehakaru szemreszemre megsaccolmegsaccol
「Szatóno rjó-o mede hakatta.」 „Szemre meg-
saccoltam a cukor mennyiségét.” ◇ metohana-metohana-
noszakiniarunoszakiniaru orraorra előttelőtt heverhever 「Szagasiteita
sorui-va meto hanano szakiniatta.」 „A keresett
irat az orrom előtt hevert.” ◇ metohananosza-metohananosza-
kiniarukiniaru kőhajításnyirakőhajításnyira vanvan 「Misze-va meto
hanano szakiniaru.」 „A bolt egy kőhajításnyira
van.” ◇ metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru lábalába előttelőtt
heverhever 「Júsó-va meto hanano szakiniaru.」 „A
győzelem a lába előtt hever.” ◇ meniamarumeniamaru tűr-tűr-
hetetlenhetetlen 「Kareno kódó-va meni amaru.」
„Tűrhetetlen a viselkedése.” ◇ meniiretemoita-meniiretemoita-
kunaikunai szemeszeme fényefénye 「Muszume-va meni ire-
temo itakunai.」 „A lányom a szemem fénye.” ◇

menikado-omenikado-o taterutateru szúrósszúrós szemmelszemmel néznéz ◇

menicukumenicuku szembeszökőszembeszökő 「Csigai-va meni cu-
ku.」 „Szembeszökő a különbség.” ◇ menicukumenicuku
feltűnikfeltűnik 「Honno gosokuga menicuita.」 „Fel-
tűnt a könyvben a nyomdahiba.” ◇ menitomarumenitomaru
szemetszemet szúrszúr 「Ajasii otokoga keiszacuno meni-
tomatta.」 „A rendőröknek szemet szúrt egy gya-
nús férfi.” ◇ menitomarumenitomaru megakadmegakad aa szemeszeme
「Ajasii otokoga meni tomatta.」 „Megakadt a
szemem egy gyanús férfin.” ◇ meninokorumeninokoru be-be-
leégleég aa retinájábaretinájába ◇ menihairumenihairu belemegybelemegy aa
szemébeszemébe 「Hokoriga meni haitta.」 „Belement
a szemembe egy porszem.” ◇ menihairumenihairu meglátmeglát
「Kaomisirino otokoga meni haitta.」 „Meglát-
tam egy ismerős férfit.” ◇ meni-vameni-va meme szemetszemet
szemértszemért 「Meniha me-o , hani-va ha-o .」 „Sze-
met szemért, fogat fogért.” ◇ menifurerumenifureru színeszíne
eléelé kerülkerül 「Kokjakuno meni fureru kikai-o fu-
jasita.」 „Egyre több alkalommal került a ven-
dégek színe elé.” ◇ menifurerumenifureru észreveszészrevesz
「Csúigaki-o minano meni furerutokoroni hat-
ta.」 „Olyan helyre tettem a figyelmeztetést, ahol
észreveszik.” ◇ menifurerumenifureru hozzáérhozzáér aa szemé-szemé-
hezhez 「Jogoreta tede meni furenaide kudaszai.」
„Ne érj a szemedhez piszkos kézzel!” ◇ menimier-menimier-
uhodouhodo szemmelszemmel láthatóanláthatóan 「Kuszuri-va meni
mieruhodo kókagaatta.」 „Szemmel láthatóan ha-
tott a gyógyszer.” ◇ menimotomaranuhajasz-menimotomaranuhajasz-
adeade villámgyorsanvillámgyorsan ◇ menimonomiszerumenimonomiszeru meg-meg-
leckéztetleckéztet 「Kudamonodorobóni meni mono-
miszeta.」 „Megleckéztettem a gyümölcstolvajt.”
◇ menóenokobumenóenokobu púppúp aa hátánhátán 「Dzsósi-va me-
no ueno kobuda.」 „A főnököm csak púp a há-
tamon.” ◇ menokatakiniszurumenokatakiniszuru látnilátni semsem bírbír
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「Sútome-o meno katakinisiteiru.」 „Látni sem
bírom az anyósomat.” ◇ menokuroiucsimenokuroiucsi amígamíg
élél 「Vasino meno kuroi ucsini-va szon-nakoto-o
szaszenai!」 „Amíg élek, nem fogom ezt engedni
neked!” ◇ menoszakkakumenoszakkaku optikaioptikai csalódáscsalódás ◇

menocundamenocunda sűrűsűrű kötésűkötésű 「Meno cundaszétá」
„sűrű kötésű pulóver” ◇ menocundamenocunda sűrűsűrű szö-szö-
vésűvésű 「Me-o cunda kidzsi」 „sűrű szövésű
anyag” ◇ menodokumenodoku kecsegtetőkecsegtető 「Kono
misze-va meno dokudakara hairanai hógaii.」 „Ez
az üzlet túl kecsegtető, ne menjünk be!” ◇ me-me-
nodokunodoku nemnem szabadszabad látnilátni 「Kono eiga-va
kodomoni-va meno dokudeszu.」 „Gyerekeknek
nem szabad látni ezt a filmet.” ◇ menofudzsi-menofudzsi-
júnajúna látáskárosultlátáskárosult ◇ me-vame-va kucsihodonikucsihodoni
mono-omono-o iuiu aa tekintettekintet érér annyit,annyit, mintmint aa szószó
◇ me-vame-va kokoronokokorono kagamikagami aa szemszem aa léleklélek
tükretükre ◇ me-vame-va kokoronokokorono madomado aa szemszem aa
léleklélek tükretükre ◇ memoaterarenaimemoaterarenai borzalmasborzalmas
「Memo aterarenai kókei」 „borzalmas látvány”
◇ memokurenaimemokurenai pillantásrapillantásra semsem méltatméltat
「Kókana hószekini-va memokurenakatta.」 „Az
értékes drágakövet egy pillantásra sem méltatta.”
◇ me-ome-o utagauutagau nemnem hiszhisz aa szeménekszemének
「Sinbun-o mite me-o utagatta.」 „Nem hittem a
szememnek, amikor az újságba néztem.” ◇ me-ome-o
ubauubau elbűvölelbűvöl 「Kanodzsono ucukusisza-va me-
o ubatta.」 „Elbűvölt a szépsége.” ◇ me-ome-o ubauubau
káprázatoskáprázatos 「Me-o ubau ucukusii hanamojó」
„káprázatos virágminta” ◇ me-ome-o kakerukakeru figye-figye-
lemmellemmel bánikbánik 「Dzsósi-va aru bukani tokuni
me-o kaketeiru.」 „A főnököm megkülönböztetett
figyelemmel bánik az egyik beosztottjával.” ◇ me-me-
oo kubarukubaru figyelfigyel 「Bimjóna csigainimo me-o ku-
batta.」 „Figyelt a legkisebb hibára is.” ◇ me-ome-o
kuramaszukuramaszu kábítkábít 「Kono kidzsi-va kokumin-
no me-o kuramaszudakedeszu.」 „Ez az újságcikk
csak kábítja a népet.” ◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu elva-elva-
kítkít 「Ton-neru-o nukeruto hikariga me-o kura-
masita.」 „Az alagútból kiérve a fény elvakította.”
◇ me-ome-o kuramaszukuramaszu kijátszikkijátszik 「Hakubucukan-
no keibiinno me-o kuramasita.」 „Kijátszotta a
múzeum biztonsági őrét.” ◇ me-ome-o kojaszukojaszu csi-csi-
szoljaszolja szakértelmétszakértelmét 「Bidzsucuhin-o kauko-
tode me-o kojaszu.」 „A művészi tárgyak vásárlá-
sa csiszolja a szakértelmünket.” ◇ me-ome-o kojaszukojaszu
művelődikművelődik 「Geidzsucueiga-va me-o kojaszu.」
„A művészi filmekkel művelődünk.” ◇ me-ome-o ko-ko-
raszuraszu meresztimereszti aa szemétszemét 「Kurai tokorode
me-o korasita.」 „A sötétben meresztettem a sze-

mem.” ◇ me-ome-o szamaszuszamaszu kinyílikkinyílik aa csipá-csipá-
jaja 「Damaszareteita hito-va me-o szamasita.」
„Az átvert embernek kinyílott a csipája.” ◇ me-me-
oo szamaszuszamaszu felébredfelébred 「Sicsidzsini me-o sza-
masita.」 „7 órakor felébredtem.” ◇ me-ome-o sza-sza-
maszumaszu ébredébred 「Monootoni me-o szamasita.」
„Neszre ébredtem.” ◇ me-ome-o szaranojónisite-szaranojónisite-
szagaszuszagaszu kiguvadtkiguvadt szemmelszemmel kereskeres 「Sóko-
o me-o szaranojónisite szagasita.」 „Kiguvadt
szemmel kereste a bizonyítékot.” ◇ me-ome-o
szankakuniszuruszankakuniszuru mérgesenmérgesen néznéz ◇ me-ome-o siro-siro-
kuroszaszerukuroszaszeru forgatjaforgatja aa szemétszemét 「Bikkuri-
site me-o sirokuroszaszeta.」 „Meglepődve for-
gatta a szemét.” ◇ me-ome-o szueruszueru meredtenmeredten néznéz
「Me-o szuete taiszen-aite-o niranda.」 „Mered-
ten nézte az ellenfelét.” ◇ me-ome-o cukerucukeru kinézkinéz
magánakmagának 「Maekara me-o cuketeita sóhinga
hangakuninatta.」 „Félárú lett az áru, amit már
régóta kinéztem magamnak.” ◇ me-ome-o cukerucukeru ki-ki-
szemelszemel 「Singataterebini me-o cuketa.」 „Kisze-
meltem egy új típusú televíziót.” ◇ me-ome-o cukerucukeru
felfigyelfelfigyel 「Haszszaino tokini szainóni me-o cu-
kerareta.」 „Nyolcéves korában figyeltek fel a te-
hetségére.” ◇ me-ome-o cuburucuburu szemetszemet hunyhuny 「Ka-
renomiszuni me-o cubutta.」 „Szemet hunytam
a vétsége felett.” ◇ me-ome-o curiagerucuriageru mérgesenmérgesen
néznéz 「Me-o curi agete okotta.」 „Mérgesen né-
zett.” ◇ me-ome-o tószutószu átnézátnéz 「Kjonenno sasinni
me-o tósita.」 „Átnéztem a múlt évi képeimet.”
◇ me-ome-o tószutószu átfutátfut 「Keijakusoni me-o tósi-
ta.」 „Átfutottam a szerződés szövegén.” ◇ me-me-
oo nuszundenuszunde hátaháta mögöttmögött 「Cumano me-o nu-
szunde aidzsin-o cukutta.」 „A felesége háta mö-
gött szeretőt szerzett.” ◇ me-ome-o hazuszuhazuszu leveszileveszi
aa szemétszemét 「Csotto me-o hazusitara nikuga ko-
getesimatta.」 „Csak egy kicsit vettem le róla a
szemem, és máris odaégett a hús.” ◇ me-ome-o ha-ha-
naszunaszu leveszileveszi aa szemétszemét 「Kodomo-va me-o
hanasitaszukini kakuzató-o tabeta.」 „Amikor le-
vettem a gyerekről a szemem, megevett egy koc-
kacukrot.” ◇ me-ome-o hikaraszuhikaraszu éberenéberen figyelfigyel
「Keibiin-va me-o hikaraszeteita.」 „Az őr éberen
figyelt.” ◇ me-ome-o hikuhiku feltűnőfeltűnő 「Kono kanban-va
me-o hiku cukurininatteiru.」 „Ez a tábla szándé-
kosan feltűnő.” ◇ me-ome-o hikuhiku feltűnikfeltűnik 「Kareno
kibacuna kamigata-va kjósitacsino me-o hiita.」
„Az extrém hajviselete feltűnt a tanároknak.” ◇

me-ome-o fuszerufuszeru lesütilesüti aa szemétszemét 「Muszume-va
me-o fuszete kotaeta.」 „A lányom lesütött szem-
mel válaszolt.” ◇ me-ome-o hoszomeruhoszomeru hunyoríthunyorít

AdysAdys me me – me me 22872287



「Mabusikattanode me-o hoszometa.」 „A vakító
fényben hunyorítottam.” ◇ me-ome-o marukuszurumarukuszuru
elkerekedikelkerekedik aa szemeszeme ◇ me-ome-o mavaszumavaszu el-el-
szédülszédül 「Macsino avatadasiszani me-o mavasi-
teita.」 „Elszédített a város forgataga.” ◇ me-ome-o
mavaszumavaszu aztazt semsem tudja,tudja, holhol álláll aa fejefeje 「Si-
gotono iszogasiszani me-o mavasita.」 „Azt sem
tudtam, hol áll a fejem a sok munkától.” ◇ me-ome-o
miharumiharu elkerekedikelkerekedik aa szemeszeme 「Odoroite me-o
mihatta.」 „Meglepetésemben elkerekedett a sze-
mem.” ◇ me-ome-o miharumiharu elképesztőelképesztő 「Kareno
szeikó-va me-o miharumonodatta.」 „A sikere el-
képesztő volt.” ◇ me-ome-o mukumuku nemnem hiszhisz aa sze-sze-
ménekmének 「Hejano szemaszani me-o muite odoroi-
ta.」 „Nem hittem a szememnek, hogy milyen ki-
csi a szoba.” ◇ me-ome-o mukumuku kitágulkitágul aa pupil-pupil-
lájalája 「Me-o muite okotteita.」 „Kitágult pupil-
lával mérgelődött.” ◇ me-ome-o mukumuku nagyotnagyot néznéz
「Micside hadakano dzsoszeini me-o muite odo-
roita.」 „Nagyot néztem, amikor láttam egy mez-
telen nőt az utcán.” ◇ me-ome-o jarujaru pillantpillant 「Fu-
todoano hóni me-o jatta.」 „Az ajtó irányába pil-
lantottam.” ◇ me-ome-o ranrantoszaszeteranrantoszaszete kocsá-kocsá-
nyonnyon lógólógó szemekkelszemekkel 「Otoko-va me-o ranran-
toszaszete on-nano hadaka-o mita.」 „A férfi ko-
csányon lógó szemekkel nézte a meztelen nőt.” ◇

mokumemokume erezeterezet 「Kono kino mokume-va ko-
makai.」 „Ennek a fának sűrű az erezete.”

meme ◆ gyengébbgyengébb 「Menami」 „gyengébb hul-
lám” ◆ kisebbikkisebbik 「Metaki」 „kisebbik vízesés”
◆ nőnő 「Megami」 „istennő” ◆ nőivarúnőivarú 「Me-
bana」 „nőivarú virág” ◆ nősténynőstény 「Meneko」
„nőstény macska” ◇ menedzsimenedzsi anyacsavaranyacsavar
meme ◆ csíracsíra 「Jaszaino me-va eijóga óku fukuma-
reteiru.」 „A zöldség csírájában sok a vitamin.” ◆

hajtáshajtás 「Ki-va hato me-o daszu.」 „A fa új leve-
leket és hajtásokat hoz.” ◆ rügyrügy 「Kino mega fu-
kurandekimasita.」 „A fa rügyei megduzzadtak.”
◆ sarjsarj ◇ kinomekinome fafa hajtásahajtása ◇ kinomekinome bors-bors-
cserjecserje hajtásahajtása ◇ kinomekinome fafa rügyerügye 「Kino
mega deta.」 „Kirügyezett a fa.” ◇ megaderumegaderu
beindulbeindul 「Ganbatta kekkadzsigjó-va jatto mega
deta.」 „A sok munka eredményeként a vállalko-
zásom kezd beindulni.” ◇ menócsinicumitorumenócsinicumitoru
csírájábancsírájában elfojtelfojt 「Hanzai-o menócsinicumi-
totta.」 „Csírájában fojtotta el a bűnözést.” ◇ me-me-
oo fukufuku rügyezikrügyezik 「Szakuraga me-o fuku kiszec-
udeszu.」 „Ebben az évszakban rügyezik a cse-
resznyefa.” ◇ vakamevakame friss hajtásfriss hajtás

mémé ◆ mekegésmekegés
meadomeado ◆ e-mail címe-mail cím
meakameaka ◆ csipacsipa
meakasimeakasi ◆ magánnyomozómagánnyomozó
meakimeaki ◆ értőértő emberember ◆ írástudóírástudó emberember ◆ lá-lá-
tó embertó ember
meandámeandá ◆ meandermeander
meandoroszumojómeandoroszumojó ◆ meandermintameanderminta
meatarasiimeatarasii ◆ újszerűújszerű 「Kono benkjóhó-va to-
kuni meatarasiimonode-va nai.」 „Ebben a tanu-
lási módszerben nincs semmi újszerű.”

meatemeate ◆ célcél 「Só-o meatenisiteinai.」 „Nem a
díj megszerzése a célom.” ◆ célgömbcélgömb ◆ irány-irány-
zékzék 「Dzsúno meate」 „puska irányzéka” ◆ ki-ki-
szemelésszemelés 「Meateno sóhin-va uri kiretesimat-
ta.」 „Az áru, amit kiszemeltem, elfogyott.” ◆

számításszámítás 「Kono sigoto-va okane-o
meatenijatteirunode-va nai.」 „Nem számítok
anyagi juttatásra ezért a munkáért.” ◆ tájéko-tájéko-
zódásizódási pontpont ◇ kanemeatenikanemeateni pénzérdekbőlpénzérdekből
◇ kanemeatenikanemeateni anyagianyagi érdekbőlérdekből 「Kanodzso-
va kanemeateni kekkonsita.」 „Anyagi érdekből
házasodott.” ◇ zaiszanmeatenikekkonsijó-zaiszanmeatenikekkonsijó-
toszuruhitotoszuruhito hozományvadászhozományvadász ◇ meate-meate-
toszurutoszuru becélozbecéloz 「Takai tatemono-o meateto-
site ekino hóni szuszunda.」 „Egy magas épületet
becélozva mentem az állomás felé.” ◇ meatemo-meatemo-
nakunaku céltalancéltalan 「Macsi-o meatemonakuszama-
jotteita.」 „Céltalanul bolyongtam a városban.”

meatemonakumeatemonaku ◆ céltalancéltalan 「Macsi-o meate-
monakuszamajotteita.」 „Céltalanul bolyongtam
a városban.”

meatetoszurumeatetoszuru ◆ becélozbecéloz 「Takai tatemono-o
meatetosite ekino hóni szuszunda.」 „Egy magas
épületet becélozva mentem az állomás felé.”

mebacsimebacsi ◆ nagyszemű tonhalnagyszemű tonhal
mebacsimebacsi ◆ méhkirálynőméhkirálynő
mebaemebae ◆ ébredezésébredezés 「Dzsigano mebae」 „ön-
tudat ébredezése” ◆ kibontakozáskibontakozás 「Koinom-
ebae」 „szerelem kibontakozása” ◆ kisarjadáskisarjadás
「Komugino mebae」 „búza kisarjadása” ◆ sar-sar-
jadásjadás ◆ sarjadzássarjadzás
mebaerumebaeru ◆ ébredezikébredezik 「Sittono kandzsóga me-
baeta.」 „Ébredezett benne a féltékenység érzé-
se.” ◆ kibontakozikkibontakozik 「Karerano aidani-va koiga
mebaeta.」 „Kettőjük között kibontakozott a sze-
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relem.” ◆ kirügyezikkirügyezik 「Kiga mebaeteiru.」 „Ki-
rügyeztek a fák.” ◆ rügyezikrügyezik 「Haruninatte kiga
mebaeteiru.」 „Itt a tavasz, rügyeznek a fák.” ◇

aigamebaeruaigamebaeru kibontakozikkibontakozik aa szerelemszerelem
「Futarino aidani aiga mebaeta.」 „Kibontako-
zott kettejük közt a szerelem.”

mebanamebana ◆ nőivarú virágnőivarú virág
mebarimebari ◆ hézagzáráshézagzárás ◆ légszigeteléslégszigetelés ◆

szem kiemeléseszem kiemelése
mebariszurumebariszuru ◆ légszigetellégszigetel 「Kanki-o fuszeg-
utameni mado-o mebarisita.」 „Légszigeteltük az
ablakot, hogy ne jöjjön be a hideg levegő.”

meberimeberi ◆ apadásapadás ◆ megcsappanásmegcsappanás 「Cso-
kinno meberi」 „megtakarítás megcsappanása” ◆

veszteségveszteség 「Szuibundzsóhacunijoru zairjóno
meberi」 „elpárolgott anyagveszteség”

meberiszurumeberiszuru ◆ apadapad 「Sikinga meberisita.」
„Apadtak a pénzforrások.” ◆ csökkencsökken aa mennyi-mennyi-
ségesége 「Szuibunga dzsóhacuszuruto mokuzaiga
meberiszuru.」 „A víztartalom elpárolgásával
csökken a faanyag súlya.” ◆ fogyfogy 「Siszan-va
meberiszuru.」 „Fogy a vagyona.” ◆ megcsap-megcsap-
panpan 「Infurede csokinga meberisita.」 „Az inflá-
ciótól megcsappant a megtakarítás értéke.”

mebiuszunoobimebiuszunoobi ◆ Möbius-szalagMöbius-szalag
mebosimebosi ◆ fehéresfehéres foltfolt aa szaruhártyánszaruhártyán ◆ ki-ki-
szemelésszemelés ◆ sejtéssejtés
mebosigacukumebosigacuku ◆ sejtsejt 「Han-ninno mebosiga-
cuiteimaszu.」 „Sejtem, ki lehet a tettes.”

mebosiimebosii ◆ említésreemlítésre méltóméltó 「Mebosii szeika-
va nakatta.」 „Nem értek el említésre méltó ered-
ményt.” ◆ figyelemrefigyelemre méltóméltó 「Mebosii dzsin-
bucu」 „figyelemre méltó személy” ◆ valamire-valamire-
valóvaló 「Mebosii mono-va szubete nuszumareta.」
„Minden valamirevaló dolgot elloptak.”

mebosi-omebosi-o cukerucukeru ◆ kinézkinéz magánakmagának 「Mebosi-
o cuketa sóhin-va uri kireninatta.」 „Elfogyott az
áru, amit kinéztem magamnak.” ◆ kiszemelkiszemel
「Dzsizenni mebosi-o cuketamoderurúmuni it-
ta.」 „Elmentem a bemutatóterembe, amit előző-
leg kiszemeltem.”

mebukumebuku ◆ kirügyezikkirügyezik 「Kiga mebuita.」 „Kirü-
gyeztek a fák.” ◆ rügyezikrügyezik 「Szakuraga mebuki
hadzsimeta.」 „A cseresznyefa rügyezni kezdett.”

mebunrjómebunrjó ◆ szemmértékszemmérték 「Szunpó-o mebunr-
jóde hakatta.」 „Szemmértékkel állapítottam meg
a méretet.”

mebutamebuta ◆ kocakoca
mecubómecubó ◆ bukásbukás 「Róma teikokuno mecubó.」
„A római birodalom bukása.” ◆ pusztuláspusztulás
「Dzsinrui-va mecubó-e no micsi-o ajumi hadzsi-
meta.」 „Az emberiség elindult a pusztulás felé
vezető úton.”

mecubószurumecubószuru ◆ elpusztulelpusztul 「Minzoku-va me-
cubósita.」 „A nemzet elpusztult.”

mecubusimecubusi ◆ elvakításelvakítás ◆ porhintésporhintés ◆ porralporral
vakításvakítás ◆ szembeszembe szórtszórt homokhomok 「Szunade
mecubusi-o kuravaszeta.」 „Homokot szórtam a
szemébe, hogy elvakítsam.” ◆ szembeszembe szórtszórt
porpor ◆ szemkinyomásszemkinyomás
mecudomecudo ◆ nirvánába lépésnirvánába lépés
mecugimecugi ◆ szemzésszemzés
mecugiszurumecugiszuru ◆ szemezszemez
mecukemecuke ◆ ellenőrellenőr ◆ vigyázásvigyázás 「Cumani ni-
mocuno mecuke jaku-o tanonda.」 „A felesége-
met megkértem, hogy vigyázzon a csomagokra.”

mecukimecuki ◆ nézésnézés 「Mecukino varui otokoga csi-
kazuitekita.」 „Egy rossz nézésű ember jött oda
hozzám.” ◆ szemszem 「Muszukonositeirukoto-o ke-
genna mecukide mita.」 „Rossz szemmel nézte,
amit a fia csinál.” ◆ tekintettekintet 「Kanodzsoto ha-
nasihadzsimetara kareno mecukiga kavatta.」
„Amint elkezdett a nővel beszélgetni, megválto-
zott a tekintete.”

mecsamecsa ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kore-va mecsa oi-
sii.」 „Ez borzasztóan finom!” ◆ nevetségesennevetségesen
「Kore-va mecsa jaszui.」 „Ez nevetségesen ol-
csó.” ◇ mecscsamecscsa borzasztóanborzasztóan 「Kore-va
mecscsa omosiroi.」 „Borzasztóan érdekes.”

mecsakucsamecsakucsa ◆ agymenésagymenés 「Konodezainá-va
mecsakucsada.」 „Ennek a formatervezőnek agy-
menése van.” ◆ agyrémagyrém 「Kono toriacukaii
szecumeiso-va mecsakucsada.」 „Ez a használati
utasítás egy agyrém.” ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kate-
bamecsakucsa uresii.」 „Borzasztóan örülnék, ha
nyernék.” ◆ észbontóanészbontóan 「Ano dzsoszei-va me-
csakucsakireida.」 „Észbontóan szép az a nő.” ◆

összevisszaösszevissza 「Iukoto kikanaide! Kareno
iukoto-va mecsakucsadakara.」 „Ne hallgass rá,
összevissza beszél.”
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mecsakucsanamecsakucsana ◆ agyamentagyament 「Ie-o mecsaku-
csana nedande urótositeiru.」 „Agyament áron
próbálja eladni a házát.” ◆ rendezetlenrendezetlen 「Ka-
reno sikó-va mecsakucsada.」 „Rendezetlenek a
gondolatai.” ◆ zűröszűrös 「Dórokódzsinotame su-
tono kócú-va mecsakucsadatta.」 „Az útépítések
miatt zűrös a fővárosi közlekedés.”

mecsakucsanimecsakucsani ◆ egymásegymás hegyén-hátánhegyén-hátán
「Sorui-va mecsakucsani szanransiteita.」 „Az
iratok egymás hegyén-hátán hevertek.” ◆ össze-össze-
visszavissza 「Hito-va mecsakucsani narandeita.」
„Összevissza álltak az emberek a sorban.” ◆ ripi-ripi-
tyáratyára 「Kabin-va mecsakucsani kovareta.」 „A
váza ripityára tört.”

mecsakucsaniszurumecsakucsaniszuru ◆ összekutyulösszekutyul
「Dzsunban-o mecsakucsanisita.」 „Összekutyul-
tam a sorrendet.” ◆ romhalmazzáromhalmazzá tesztesz
「Szeidzsika-va vaga kuni-o mecsakucsanisita.」
„A politikusok a romhalmazzá tették az országun-
kat.” ◆ tönkretesztönkretesz 「Kimi-va bokuno
dzsinszei-o mecsakucsanisita.」 „Tönkretetted az
életemet.”

mecsamecsamecsamecsa ◆ észbontóanészbontóan 「Kono koneko-
va mecsamecsakavaii!」 „Ez a kiscica észbontóan
aranyos!”

mecsamecsanamecsamecsana ◆ agyamentagyament 「Mecsamecsana
kangae kata」 „agyament gondolkodásmód” ◆

rendetlenrendetlen 「Mecsamecsana heja」 „rendetlen
szoba” ◆ romokbanromokban heverőheverő 「Dzsisinde macsi-
va mecsamecsada.」 „A földrengés után a város
romokban hever.”

mecsamecsanimecsamecsani ◆ cafatokracafatokra 「Sacu-o me-
csamecsani szaita.」 „Cafatokra téptem az in-
gem.” ◆ ripityáraripityára 「Kabin-o mecsamecsani ku-
daita.」 „Ripityára törtem a vázát.” ◆ szarrászarrá
「Csímu-va mecsamecsani maketa.」 „Szarrá
verték a csapatunkat.”

mecscsamecscsa ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kore-va mecscsa
omosiroi.」 „Borzasztóan érdekes.” ◆ nagyonnagyon
「Kore-va mecscsaoisii.」 „Ez nagyon finom!”

mecsioninmecsionin ◆ metioninmetionin
mecsirenburúmecsirenburú ◆ metilénkékmetilénkék
mecsiruarukórumecsiruarukóru ◆ metilalkoholmetilalkohol
mecsirukamecsiruka ◆ metilációmetiláció ◇ díenuémecsirukadíenuémecsiruka
DNS-metilációDNS-metiláció

medacumedacu ◆ díszelegdíszeleg 「Tísacuno kitanai koto-
baga medatteita.」 „A pólóján egy csúnya szó dí-
szelgett.” ◆ dominánsdomináns 「Kono mojóde-va akaga
medacu.」 „Ebben a mintában a piros a domináns
szín.” ◆ ékeskedikékeskedik 「Jófukuni ókina aburano
simiga medatteita.」 „Ruháján egy nagy zsírfolt
ékeskedett.” ◆ éktelenéktelen 「Medacu ókina hana-
o siteiru.」 „Éktelen nagy orra van.” ◆ éktelen-éktelen-
kedikkedik 「Tomodacsino tegamini, ókinainkuno si-
miga medatteita.」 „A barátom levelén egy nagy
paca éktelenkedett.” ◆ feltűnikfeltűnik 「Szeno takai
ani-va hitogomikara medacu.」 „A magas bátyám
feltűnik a tömegben.” ◆ feltűnőfeltűnő 「Takuszan-
noringono nakade hitocunonasiga medatteiru.」
„Feltűnő a sok alma között egy körte.” ◆ kilógkilóg aa
sorbólsorból 「Tenszaino karega medatteita.」 „A zse-
ni kilógott a sorból.” ◆ kirívókirívó 「Kore-va medat-
takészuda.」 „Ez kirívó eset.” ◆ kitűnikkitűnik 「Biru-
va torivake takakute medatteita.」 „Az épület kü-
lönösen magas, ezért kitűnik.” ◆ szembetűnikszembetűnik
「Darekaga kakerebaszuguni medacu.」 „Rögtön
szembetűnik, ha valaki hiányzik.” ◆ szembetű-szembetű-
nőnő 「Kono futacuno szeihinno csigai-va meda-
cu.」 „A két áru közötti különbség szembetűnő.”
◆ virítvirít 「Hananonikibiga medacu.」 „Egy patta-
nás virít az orromon.”

medacukotomedacukoto ◆ feltűnésfeltűnés 「Medacuno-o szake-
tai.」 „Kerülni akarom a feltűnést.”

medaicsidorimedaicsidori ◆ tibeti liletibeti lile
medakamedaka ◆ japánjapán rizshalrizshal 「Csiiszakute kavai-
imedakaga kavade ojoidemaszu.」 „Egy kis, ara-
nyos japán rizshal úszkál a patakban.”

medamamedama ◆ attrakcióattrakció 「Singataterebi-o mi-
szeno medamanisita.」 „Az új típusú televízió volt
a bolt fő attrakciója.” ◆ csalogatócsalogató dologdolog 「Kai-
szósita osiro-o kankóno medamanisita.」 „A hely-
rehozott kastéllyal csalogatták a turistákat.” ◆

szemszem 「Medama-o kjorokjoroszaszeta.」 „A sze-
mét forgatta.” ◆ szemgolyószemgolyó ◇ ómedamaómedama nagynagy
szidásszidás 「Ómedama-o kuratta.」 „Nagy szidást
kaptam.” ◇ ómedama-oómedama-o kuraukurau jóljól kikapkikap 「Csi-
csikara ómedama-o kuratta.」 „Jól kikaptam
apámtól.” ◇ omedamaomedama kikapáskikapás ◇ omedamaomedama le-le-
szidásszidás 「Oszoku kaette ojakara omedama-o ku-
ratta.」 „A szüleim leszidtak, mert későn értem
haza.” ◇ medamanokuroiucsimedamanokuroiucsi amígamíg élél 「Oreno
medamano kuroiucsinikono tocsi-o baikjakusza-
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szenai.」 „Amíg élek, nem hagyom, hogy eladd ezt
a földet!”

medamajakimedamajaki ◆ tükörtojástükörtojás
medamakurippumedamakurippu ◆ iratcsipesziratcsipesz
medamanokuroiucsimedamanokuroiucsi ◆ amígamíg élél 「Oreno me-
damano kuroiucsinikono tocsi-o baikjakuszasze-
nai.」 „Amíg élek, nem hagyom, hogy eladd ezt a
földet!”

medamasóhinmedamasóhin ◆ ajánlottajánlott terméktermék ◆ vevő-vevő-
csalogató árucikkcsalogató árucikk
medarionmedarion ◆ medalionmedalion
medariszutomedariszuto ◆ dobogósdobogós helyezetthelyezett ◆ érem-érem-
szerzőszerző 「Gorinmedariszuto」 „olimpiai érem-
szerző” ◆ érmesérmes ◇ kinmedariszutokinmedariszuto arany-arany-
érmesérmes ◇ ginmedariszutoginmedariszuto ezüstérmesezüstérmes ◇

górudo-medariszutogórudo-medariszuto aranyérmesaranyérmes ◇ gorin-gorin-
medariszutomedariszuto olimpiaiolimpiai érmesérmes ◇ dómedariszu-dómedariszu-
toto bronzérmesbronzérmes
medarumedaru ◆ éremérem ◆ medálmedál ◇ kinenmedarukinenmedaru em-em-
lékéremlékérem ◇ kinmedarukinmedaru aranyéremaranyérem 「Szensu-va
kinmedaru-o kakutokusita.」 „A versenyző arany-
érmet szerzett.” ◇ ginmedaruginmedaru ezüstéremezüstérem ◇ dó-dó-
medarumedaru bronzérembronzérem
medasibómedasibó ◆ kámzsakámzsa
medatagarumedatagaru ◆ feltűnősködikfeltűnősködik
medatagarujónamedatagarujóna ◆ feltűnősködőfeltűnősködő
medatanaimedatanai ◆ diszkrétdiszkrét ◆ észrevehetetlenészrevehetetlen
medatanaijónimedatanaijóni ◆ diszkrétendiszkréten
「Sifukukeiszacukan-va danszei-o medatanaijóni
szotohe an-naisita.」 „A civil ruhás rendőrök
diszkréten kikísérték a férfit.”

medattemedatte ◆ feltűnőenfeltűnően
médémédé ◆ május elsejemájus elseje ◆ munka ünnepemunka ünnepe
medehakarumedehakaru ◆ szemreszemre megsaccolmegsaccol 「Szatóno
rjó-o mede hakatta.」 „Szemre megsaccoltam a
cukor mennyiségét.”

mederei-o iumederei-o iu ◆ hálás tekintettel nézhálás tekintettel néz
mederumederu ◆ csodálcsodál 「Súdzsino ucukusisza-o me-
deru.」 „Csodálja a kalligráfia szépségét.” ◆ imádimád
◆ nagyranagyra értékelértékel 「Kaisa-va kószeki-o medete
sókin-o dasita.」 „A vállalat nagyra értékelve
munkáját, pénzjutalmat adott neki.”

medetaimedetai ◆ boldogboldog 「Medetai kekkonszeikacu」
„boldog házasélet” ◆ örömteliörömteli 「Kjóhamedetai
hideszu.」 „Örömteli nap ez a mai.” ◆ örvende-örvende-

testes ◆ szerencsésszerencsés 「Iroiroattakedo kecumacu-
va medetakatta.」 „Sok minden történt, de a vége
szerencsés volt.” ◇ omedetaiomedetai naivnaiv ◇ omedetaiomedetai
együgyűegyügyű 「Damaszaretemo kizukanaide omede-
tai hitodane.」 „Milyen együgyű, hogy nem veszi
észre, ha becsapják.” ◇ omedetaiomedetai örömteliörömteli
「Omedetaiibento」 „örömteli esemény” ◇ ome-ome-
detaidetai szerencsésszerencsés 「Kono eiga-va omedetai ke-
cumacuda.」 „Ez a film szerencsésen ér véget.”
◇ omedetaiomedetai örvendetesörvendetes 「Daigaku-o
szocugjósitano-va omedetai siraszedane.」 „Ör-
vendetes hír, hogy elvégezted az egyetemet.”

medetasimedetasi ◆ örvendetesörvendetes
medetasimedetasimedetasimedetasi ◆ boldoganboldogan éltek,éltek, amígamíg
meg nem haltakmeg nem haltak
mediamedia ◆ hírforráshírforrás ◆ hírközlőhírközlő szervekszervek
「Media-va icsidzsikaninainiszononjúszu-o kóh-
jósita.」 „A hírközlő szervek egy órán belül le-
hozták a hírt.” ◆ médiamédia ◆ tömegtájékozta-tömegtájékozta-
tásitási eszközökeszközök ◇ kokueimediakokueimedia kormánymé-kormánymé-
diadia ◇ gojómediagojómedia lakájmédialakájmédia 「Gojómedia-
va demonicuite iszszaihódósinakatta.」 „A lakáj-
média egyáltalán nem tájékoztatott a tüntetésről.”
◇ gojómediagojómedia királyikirályi médiamédia ◇ sicsókakum-sicsókakum-
ediaedia audiovizuálisaudiovizuális médiamédia ◇ szósaru-mediaszósaru-media
közösségiközösségi médiamédia ◇ dokuricukeimediadokuricukeimedia füg-füg-
getlengetlen médiamédia ◇ haipá-mediahaipá-media hipermédiahipermédia ◇

maszu-mediamaszu-media tömegtájékoztatásitömegtájékoztatási eszkö-eszkö-
zökzök ◇ marucsi-mediamarucsi-media multimédiamultimédia
mediamumediamu ◆ közepesközepes
medianmedian ◆ mediánmedián
medomedo ◆ átjáróátjáró
medomedo ◆ célkitűzéscélkitűzés 「Nigacu-o medoni
kecuron-o daszu.」 „Célkitűzésünk szerint febru-
árig dönteni fogunk.” ◆ kilátáskilátás 「Kjúdenno
fukkjú-va madamedoga tatteinai.」 „Még nincs
kilátásban, mikorra hozzák helyre az áramellá-
tást.” ◆ megcélzásmegcélzás
médomédo ◆ bejárónőbejárónő ◆ cselédlánycselédlány ◆ szobalányszobalány
◇ hauszu-médohauszu-médo szobalányszobalány
medogacukumedogacuku ◆ esélyesély vanvan 「Uriagemokuhjó
taszszei-va aru teidono medogacuita.」 „Lett va-
lamekkora esély a tervezett áruforgalom elérésé-
re.” ◆ kilátáskilátás vanvan 「Keihiszakugenno medoga-
cuita.」 „Kilátás van a költségek csökkentésére.”
◆ látnilátni lehetlehet 「Kaihacuno kanszei-va daitaino
medogacuita.」 „Nagyjából már látni lehet, hogy
mikor fogjuk befejezni a fejlesztést.”
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medorémedoré ◆ egyvelegegyveleg 「Hacsidzsúnendaino on-
gakunomedoré」 „zenei egyveleg a nyolcvanas
évekből” ◆ vegyesúszásvegyesúszás ◆ vegyesvegyes számszám
「Szuieino kodzsinmedoré」 „egyéni vegyesú-
szás” ◇ kodzsinmedorékodzsinmedoré egyéniegyéni vegyesúszásvegyesúszás

medoré-rirémedoré-riré ◆ vegyesvegyes váltóváltó ◆ vegyesváltóvegyesváltó

medórimedóri ◆ szemmagasságbanszemmagasságban 「Medóri icsi-
métoruno ki」 „szemmagasságban egy méteres
törzsátmérőjű fa” ◆ színe elé bocsátásszíne elé bocsátás
medzsámedzsá ◆ dúrdúr ◆ leméréslemérés ◆ mérőszalagmérőszalag
「Medzsáde kagu-o hakatta.」 „Mérőszalaggal le-
mértem a bútort.” ◆ szabócentiszabócenti ◇ kokumo-kokumo-
cumedzsácumedzsá nagy gabonatermelő vállalatoknagy gabonatermelő vállalatok
medzsá-kappumedzsá-kappu ◆ mérőpohármérőpohár
medzsánamedzsána ◆ ismertismert 「Medzsána kjoku」 „is-
mert dal” ◆ nagynagy 「Medzsána kigjó」 „nagyvál-
lalat” ◆ népszerűnépszerű 「Medzsánaszupócu」 „nép-
szerű sport”

medzsanaimedzsanai ◆ nemnem ellenfélellenfél 「Karenante
medzsanai.」 „Nekem ő nem ellenfél.”

medzsárígumedzsárígu ◆ elsőosztályú ligaelsőosztályú liga
medzsá-szupúnmedzsá-szupún ◆ mérőkanálmérőkanál
medzsimedzsi ◆ fugafuga
medzsianmedzsian ◆ mediánmedián
medzsikamedzsika ◆ őzsutaőzsuta ◆ szarvastehénszarvastehén
medzsinacsúsómedzsinacsúsó ◆ guineaféreg-betegségguineaféreg-betegség
medzsirimedzsiri ◆ külső szemzugkülső szemzug ◆ szem sarkaszem sarka
medzsirinosivamedzsirinosiva ◆ szarkalábszarkaláb 「Medzsirinosi-
vaga fueta.」 „Szarkalábas lett a szemem.”

medzsiri-omedzsiri-o szageruszageru ◆ kedvesenkedvesen néznéz ◆ örö-örö-
metmet sugározsugároz aa szemeszeme 「Uresikute medzsiri-
o szageta.」 „Vidám volt, örömet sugárzott a sze-
me.”

medzsiromedzsiro ◆ érdesfarkú hal ivadékaérdesfarkú hal ivadéka
medzsiromedzsiro ◆ japán pápaszemesmadárjapán pápaszemesmadár
medzsiroosimedzsiroosi ◆ tülekedéstülekedés 「Depátoni kjakuga
medzsiroosini namindeiru.」 „Az áruházban tüle-
kednek a vevők.”

medzsirusimedzsirusi ◆ fémjelzésfémjelzés ◆ ismertetőjelismertetőjel
「Kono tori-va akai hantenga medzsirusideszu.」
„Ennek a madárnak egy piros folt az ismertetője-
le.” ◆ jegyjegy 「Kono umano kubino siroi hanten-

ga medzsirusideszu.」 „A ló nyakán lévő jegy egy
fejér folt.” ◆ megkülönböztetőmegkülönböztető jeljel 「Ano ieno
medzsirusi-va akai mondeszu.」 „Annak a háznak
a piros kapu a megkülönböztető jele.” ◆ szignálszignál
◆ támponttámpont 「Hógaku-o sirutameno medzsirusi-
va nakatta.」 „Nem volt semmilyen támpontom a
tájékozódásban.”

megamega ◆ megamega 「Megabaito」 „megabyte”

megaaumegaau ◆ alszikalszik ◆ összeérösszeér aa pillantásukpillantásuk
「Dandzsono mega atta.」 „A férfi és a nő pil-
lantása összeért.” ◆ találkoziktalálkozik aa pillantásukpillantásuk
「Aiteto mega avanaijónisita.」 „Vigyázott, hogy
ne találkozzon a pillantásuk.”

megabaitomegabaito ◆ megabytemegabyte
megabankumegabanku ◆ megabankmegabank
megabészumegabészu ◆ megabázismegabázis
megabittomegabitto ◆ megabitmegabit
megacsiracsiraszurumegacsiracsiraszuru ◆ káprázik a szemekáprázik a szeme
megadainmegadain ◆ megadinmegadin
megaderumegaderu ◆ beindulbeindul 「Ganbatta kekkadzsigjó-
va jatto mega deta.」 „A sok munka eredménye-
ként a vállalkozásom kezd beindulni.” ◆ kelkel
「Mameno mega deteiru.」 „Kel a bab.” ◆ kihajtkihajt
「Nindzsinno mega detekimasita.」 „Kihajtott a
sárgarépa.” ◆ kikelkikel 「Komugino mega deta.」
„Kikelt a búza.”

megafudzsijúnamegafudzsijúna ◆ csökkentlátócsökkentlátó
megahanaszenaimegahanaszenai ◆ állandóállandó odafigyeléstodafigyelést
igényeligényel 「Kono ko-va itazurakkonanode mega
hanaszenai.」 „Ez a gyerek egy rosszcsont, aki ál-
landó odafigyelést igényel.” ◆ nemnem tudjatudja leven-leven-
nini rólaróla aa szemétszemét 「Kanodzso-va amarinimo
mirjokutekide mega hanaszenakatta.」 „Olyan
vonzó volt, hogy nem tudtam róla levenni a sze-
mem.”

megaherucumegaherucu ◆ megahertzmegahertz
megahonmegahon ◆ megafonmegafon 「Megahon-o kamaete
szakendeita.」 „Megafonnal harsogott.” ◆ szó-szó-
csőcső
megahon-omegahon-o torutoru ◆ filmetfilmet rendezrendez ◆ szócsö-szócsö-
vet vesz a kezébevet vesz a kezébe
megakavakumegakavaku ◆ kiszárad a szemekiszárad a szeme
megakerumegakeru ◆ célbacélba veszvesz 「Neko-va vatasino te-
o megakete hasittekita.」 „A macska a célba vet-
te a kezemet, és odarohant.” ◆ célozcéloz 「Kjaku-va
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jaszúrikóná-o megakete szattósita.」 „A vevők az
akciós pultot célozva rohamra indultak.” ◆ meg-meg-
célozcéloz 「Osiri-o megakete csúsabari-o szaszu.」
„A fenekét megcélozva szúrt az injekciós tűvel.”

megakikumegakiku ◆ éleséles szeműszemű ◆ jójó szemeszeme vanvan
「Kaigani mega kiku.」 „Jó szeme van a festmé-
nyekhez.”

megakoerumegakoeru ◆ kifinomultkifinomult 「Sóhisa-va hontóni
mega koeteiru.」 „A fogyasztók igazán kifinomul-
tak.”

megakugizukeninarumegakugizukeninaru ◆ meredmered 「Terebino ga-
zóni mega kugizukeninatta.」 „A képernyőre me-
redt.”

megakuramumegakuramu ◆ elvakulelvakul 「Jokuni megakura-
mu.」 „Elvakítja a kapzsiság.” ◆ szédülszédül
megakuramujónamegakuramujóna ◆ vakítóvakító 「Megakuramujó-
na hikariga kagajaita.」 „Vakító fény világított.”

megamavarumegamavaru ◆ forogforog velevele aa világvilág ◆ szédülszédül
「Tomete, csotto mega mavattekita.」 „Álljunk
meg, mert szédülök!”

megamimegami ◆ istennőistennő ◇ dzsijúnomegamizódzsijúnomegamizó sza-sza-
badságszoborbadságszobor ◇ fukusúnomegamifukusúnomegami fúriafúria
megamienaimegamienai ◆ nemnem látlát 「Kurakute mega mi-
enakatta.」 „Olyan sötét volt, hogy nem láttam.”
◆ világtalanvilágtalan 「Mega mienai hito」 „világtalan
ember”

megamierumegamieru ◆ látlát 「Kare-va mega mienai.」 „Az
az ember nem lát.”

meganaimeganai ◆ elolvadelolvad 「Kanodzso-va kavaiimono-
ni meganai.」 „Elolvad a cukiságoktól.” ◆ leveszlevesz
aa lábáróllábáról 「Kare-va sinszeihinni meganai.」 „Az
újdonságok leveszik a lábáról.” ◇ tabemononi-tabemononi-
meganaimeganai szeretiszereti aa hasáthasát 「Otto-va tabe mo-
noni meganai.」 „A férjem szereti a hasát.”

meganemegane ◆ megítélésmegítélés ◆ okuláréokuláré ◆ pápaszempápaszem
◆ szemüvegszemüveg 「Dono cujoi megane-o kakete-
ita.」 „Nagy dioptriás szemüveget viselt.” ◆ tet-tet-
szésszés 「Dzsósino omeganenikanatta buka」 „fő-
nöke tetszését elnyerő beosztott” ◇ iromeganeiromegane
színesszínes szemüvegszemüveg ◇ iromeganedemiruiromeganedemiru elő-elő-
ítélettelítélettel néznéz 「Kanodzso-va iromeganede mu-
szumeno kon-jakusa-o miteiru.」 „Előítélettel néz
a leendő vejére.” ◇ kuromeganekuromegane sötétsötét szem-szem-
üvegüveg ◇ szuicsúmeganeszuicsúmegane búvárszemüvegbúvárszemüveg ◇

szuicsúmeganeszuicsúmegane úszószemüvegúszószemüveg ◇ datemeg-datemeg-
aneane divatszemüvegdivatszemüveg ◇ hanameganehanamegane csipte-csipte-
tőstős szemüvegszemüveg ◇ musimeganemusimegane nagyítónagyító 「Ko-

no csiiszai dzsi-va musimeganedesika jomenai.」
„Ezeket a kicsi betűket csak nagyítóval lehet elol-
vasni.” ◇ musimeganemusimegane nagyítóüvegnagyítóüveg ◇ mega-mega-
negairunegairu szemüvegesszemüveges 「Nanataga mega iruto-
va siranakatta.」 „Nem is tudtam, hogy szemüve-
ges vagy.” ◇ meganecsigaimeganecsigai rosszrossz megítélésmegítélés
「Kare-o sinraisitano-va bokuno meganecsigai-
datta.」 „Rosszul gondoltam, hogy meg lehet ben-
ne bízni.” ◇ megane-omegane-o kaketeirukaketeiru szemüvegesszemüveges
「Sasinde megane-o kaketeiru sónen-va vatasino
otótoda.」 „A szemüveges kisfiú a képen az
öcsém.”

meganecsigaimeganecsigai ◆ rosszrossz megítélésmegítélés 「Kare-o
sinraisitano-va bokuno meganecsigaidatta.」
„Rosszul gondoltam, hogy meg lehet benne bízni.”

meganefurémumeganefurému ◆ szemüvegkeretszemüvegkeret
meganegairumeganegairu ◆ szemüvegesszemüveges 「Nanataga me-
ga iruto-va siranakatta.」 „Nem is tudtam, hogy
szemüveges vagy.”

meganeiremeganeire ◆ szemüvegtokszemüvegtok
meganejameganeja ◆ látszerészlátszerész ◆ optikusoptikus
meganekészumeganekészu ◆ szemüvegtokszemüvegtok
meganenocurumeganenocuru ◆ szemüveg száraszemüveg szára
meganenofucsimeganenofucsi ◆ szemüvegkeretszemüvegkeret
megane-omegane-o kakenaidekakenaide ◆ szemüvegszemüveg nélkülnélkül
「Megane-o kakenaitojoku mienai.」 „Szemüveg
nélkül rosszul látok.”

megane-omegane-o kaketeirukaketeiru ◆ szemüvegesszemüveges 「Sasin-
de megane-o kaketeiru sónen-va vatasino otóto-
da.」 „A szemüveges kisfiú a képen az öcsém.”

meganerencsimeganerencsi ◆ csillagkulcscsillagkulcs
meganeszenmontenmeganeszenmonten ◆ szemüvegszaküzletszemüvegszaküzlet
megaomegao ◆ arckifejezésarckifejezés 「Iketo megaode una-
gasita.」 „Arckifejezésemmel sürgettem, hogy
menjen.”

megaojogumegaojogu ◆ zavartan nézzavartan néz
megaporiszumegaporiszu ◆ megapoliszmegapolisz
megasibasibaszurumegasibasibaszuru ◆ kiszáradkiszárad aa szemeszeme
「Eakon-no sitade megasibasibaszuru.」 „A lég-
kondicionáló alatt kiszáradt a szemem.”

megasindeirumegasindeiru ◆ üvegesek a szemeiüvegesek a szemei
megasiramegasira ◆ belsőbelső szemzugszemzug ◆ szemszem sarkasarka ◆

szemzugszemzug
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megasiragaacukunarumegasiragaacukunaru ◆ könnyekkönnyek szöknekszöknek
aa szemébeszemébe 「Mukasino sasin-o mite megasiraga
acukunatta.」 „Amikor a régi fényképet néztem,
könnyek szöktek a szemembe.” ◆ meghatódikmeghatódik
「Kodomotacsinoarigatótoiu kotobani megasir-
aga acukunatta.」 „Meghatódtam, amikor a gye-
rekek köszönetet mondtak.”

megasiragaacukunarujónamegasiragaacukunarujóna ◆ könnyfakasz-könnyfakasz-
tótó 「Megasiraga acukunarujóna sószecu」
„könnyfakasztó regény”

megasobosoboszurumegasobosoboszuru ◆ hunyoroghunyorog
megaszaerumegaszaeru ◆ éberéber ◆ ébrenébren vanvan 「Cukare-
kitteirunoni mega szaete nemurenakatta.」 „A fá-
radtság ellenére ébren voltam, és nem tudtam el-
aludni.”

megaszaikurumegaszaikuru ◆ megaciklusmegaciklus
megaszamerumegaszameru ◆ ébredébred 「Oszoku mega szame-
ta.」 „Későn ébredtem.” ◆ észhezészhez tértér 「Dor-
edake sippaisitara mega szameruno?」 „Mennyit
kell még hibáznod, hogy észhez térj?” ◆ felébredfelébred
「Rokudzsini mega szameta.」 „Hat órakor fel-
ébredtem.” ◆ ocsúdikocsúdik 「Ókii otode mega sza-
meta.」 „Erős hangra ocsúdtam.” ◇ hattomeg-hattomeg-
aszameruaszameru felriadfelriad 「Hatto mega szameta.」
„Felriadtam álmomból.”

megaszuvarumegaszuvaru ◆ üveges szemekkel nézüveges szemekkel néz
megatakaimegatakai ◆ hozzáértőhozzáértő szemeszeme vanvan 「Kono
sóhin-o erandeitadaite, szaszuga omega takaide-
szune.」 „Látom ért hozzá, hogy ezt a terméket
választotta.”

megaten-ninarumegaten-ninaru ◆ kiakadkiakad aa szemeszeme 「Nedan-
o mite mega tenninatta.」 „Kiakadt a szemem az
árán.” ◆ nagyotnagyot néznéz 「Kareno sójonoszugos-
zani mega tenninatta.」 „Nagyot néztem, milyen
nagy bónuszt kapott.” ◆ összeszűkülösszeszűkül aa pupil-pupil-
lájalája
megatodokumegatodoku ◆ figyelfigyel 「Ojano mega mega to-
dokanaitokorode dzsikoga okotta.」 „A baleset
akkor történt, amikor a szülő nem figyelt.” ◆ ki-ki-
terjedterjed aa figyelmefigyelme 「Han-nin-va keibino mega
todokanai basokara sinnjúsita.」 „A tettes ott ha-
tolt be, ahová az őr figyelme nem terjedt ki.”

megatonmegaton ◆ megatonnamegatonna
megautagavarerumegautagavareru ◆ káprázikkáprázik aa szemeszeme
「Nedan-o mite me-o utagatta.」 „Azt hittem
káprázik a szemem, amikor megláttam az árát.”

megavattomegavatto ◆ megawattmegawatt
megenaimegenai ◆ tántoríthatatlantántoríthatatlan 「Zettaimegenai
otoko」 „tántoríthatatlan férfi”

megerumegeru ◆ elcsüggedelcsügged 「Rjórini sippaisitemege-
ta.」 „Elcsüggedtem, mert nem sikerült a főzés.”
◆ eltántorodikeltántorodik 「Megenaide cuzuketemijó.」
„Ne tántorodjunk el, folytassuk!” ◆ letaglózó-letaglózó-
dikdik 「Acuszanimegeta.」 „Letaglózott a meleg.”
◇ megezumegezu dacolvadacolva 「Hana-va szamuszani-
megezu jukikara kao-o dasita.」 „A virág a hideg-
gel dacolva kibújt a hóból.” ◇ megenaimegenai tánto-tánto-
ríthatatlanríthatatlan 「Zettaimegenai otoko」 „tántorít-
hatatlan férfi”

megezumegezu ◆ dacolvadacolva 「Hana-va szamuszani-
megezu jukikara kao-o dasita.」 „A virág a hideg-
gel dacolva kibújt a hóból.”

megimegi ◆ borbolyaborbolya
megicunemegicune ◆ nőstény rókanőstény róka
megicunemegicune ◆ démondémon ◆ rókaszukarókaszuka
megumarenaimegumarenai ◆ hátrányoshátrányos helyzetűhelyzetű 「Kono
dantai-va megumarenai kodomotacsi-o sienszu-
ru.」 „Ez a szervezet segíti a hátrányos helyzetű
gyermekeket.”

megumarerumegumareru ◆ adottságaadottsága vanvan 「Kono kuni-
va nanini megumareteimaszuka?」 „Milyen
adottságai vannak ennek az országnak?” ◆ jójó
dolgadolga vanvan 「Dzsibungadoredake megumarete-
iruka vaszuretesimatta.」 „Már el is felejtettem,
milyen jó dolgom van.” ◆ megáldjamegáldja azaz égég 「Ja-
szasii cumani megumareta.」 „Kedves feleséggel
áldott meg az ég.” ◆ megmeg vanvan áldvaáldva 「Szainóni
megumareta kodomotacsini-va gakkó-va muzu-
kasikunai.」 „A tehetséggel megáldott gyerme-
keknek nem nehéz az iskola.” ◆ örvendörvend 「Kenk-
óni megumareteiru.」 „Jő egészségnek örven-
dek.” ◇ megumarenaimegumarenai hátrányoshátrányos helyzetűhelyzetű
「Kono dantai-va megumarenai kodomotacsi-o
sienszuru.」 „Ez a szervezet segíti a hátrányos
helyzetű gyermekeket.”

megumaretamegumareta ◆ áldottáldott
megumimegumi ◆ adottságadottság 「Kono macsini-va
takuszan-no megumigaaru.Vaintoka, onszento-
ka.」 „A városnak rengeteg adottsága van. Például
bor, termálvíz.” ◆ ajándékajándék 「Onszen-va sizenno
megumideszu.」 „A gyógyvíz a természet ajándé-
ka.” ◆ alamizsnaalamizsna 「Kodzsikini megumi-o atae-
ta.」 „Alamizsnát adtam a koldusnak.” ◆ áldásáldás
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「Oisiikinoko-va sizenno megumi.」 „A finom
gomba a természet áldása.” ◆ javakjavak 「Ningen-
va csikjúno megumi-o cukai cukusiteiru.」 „Az
ember kiaknázza a Föld javait.” ◆ könyörületkönyörület
◇ sizen-nomegumisizen-nomegumi természetitermészeti adottságadottság
「Kuni-va sizenno meguminiafureteiru.」 „Az or-
szág természeti adottságokban bővelkedik.”

megumibukaimegumibukai ◆ jótétjótét 「Megumi bukai hito」
„jótét lélek” ◆ könyörületeskönyörületes 「Megumi bukai
kami」 „könyörületes isten”

meguminoamemeguminoame ◆ égi áldáségi áldás
megumi-omegumi-o koukou ◆ adománytadományt kérkér ◆ alamizsnátalamizsnát
kérkér
megumumegumu ◆ kihajtkihajt 「Kuszakiga megumu haru」
„tavasz, mikor a növényzet kihajt” ◆ kirügyezikkirügyezik
◆ rügyezikrügyezik
megumumegumu ◆ adad 「Kodzsikini okane-o megunda.」
„Pénzt adtam egy koldusnak.” ◆ adottsággaladottsággal
felruházfelruház 「Kono kodomo-va szúgakuno szainó-
ni megumareteiru.」 „Ennek a gyereknek adott-
sága van a matematikához.” ◆ ajándékozajándékoz 「Hit-
orino otokono koni megumaremasita.」 „Isten
egy fiúgyermekkel ajándékozta meg.” ◆ áldáld ◆

gyámolítgyámolít ◆ megáldmegáld 「Kare-va szubarasii szai-
nóni megumareta.」 „Isten csodálatos tehetséggel
áldotta meg.” ◆ megkönyörülmegkönyörül 「Okane-o meg-
undekudaszai.」 „Könyörüljön meg rajtam egy kis
pénzzel!” ◇ tenbun-nimegumarerutenbun-nimegumareru megáldjamegáldja
azaz égég 「Kasutositeno tenbunni megumaretei-
ru.」 „Énekesi tehetséggel áldotta meg az ég.”

megunaretadzsókjómegunaretadzsókjó ◆ kiváltságoskiváltságos helyzethelyzet
「Kodomo-o szazukarutoiuno-va megumareta
dzsókjódeszu.」 „A várandósság kiváltságos hely-
zet.”

meguraszumeguraszu ◆ elkerítelkerít 「Hori-o megurasita si-
ro」 „vizesárokkal elkerített kastély” ◆ forgatforgat
「Kóbe-o meguraszu.」 „A fejét forgatja.” ◆ ki-ki-
terveltervel 「Tega konda szakurjaku-o megurasita.」
„Kitervelt egy agyafúrt stratégiát.” ◆ körbekerítkörbekerít
「Ieno mavarini hei-o megurasita.」 „Körbekerí-
tette a házat.” ◆ töprengtöpreng 「Njúinsiteiru toki,
iroiroomoi-o megurasita.」 „A kórházban min-
denféle dolgon töprengtem.” ◇ omoi-oomoi-o megura-megura-
szuszu gondolgondol 「Arekore omoi-o megurasita.」
„Mindenféle dologra gondoltam.” ◇ kaki-okaki-o meg-meg-
uraszuuraszu elkerítelkerít 「Nivani kaki-o megurasita.」
„Elkerítettem a kertet.” ◇ kaki-okaki-o meguraszumeguraszu
bezárbezár 「Kokoroni kaki-o megurasita.」 „Bezárta

a szívét.” ◇ kakoi-okakoi-o meguraszumeguraszu körülkerítkörülkerít
「Keiszacu-va dzsikogenbani kakoi-o megurasi-
ta.」 „A rendőrség körülkerítette a baleset színhe-
lyét.” ◇ kangae-okangae-o meguraszumeguraszu tűnődiktűnődik 「Ucsú-
cuite kangae-o megurasiteita.」 „A világűrről tű-
nődtem.” ◇ kangae-okangae-o meguraszerumeguraszeru filozofálfilozofál
「Dzsinszeino iminicuite kangae-o megurasze-
ta.」 „Az élet értelméről filozofált.” ◇ keirjaku-okeirjaku-o
meguraszumeguraszu fondorlatosanfondorlatosan kitervelkitervel 「Kare-
o sacsóno zakara hikizuri oroszutameni keirjaku-o
megurasita.」 „Fondorlatosan kitervelte, hogy ki-
mozdítja az igazgatót a helyéről.” ◇ szakubó-oszakubó-o
meguraszerumeguraszeru ármánykodikármánykodik 「Szakubó-o meg-
uraszete kenrjoku-o nigitta.」 „Ármánykodva ra-
gadta magához a hatalmat.” ◇ csi-ocsi-o meguraszumeguraszu
tervettervet szősző ◇ hakarigoto-ohakarigoto-o meguraszumeguraszu ter-ter-
vetvet szősző ◇ hakarigoto-ohakarigoto-o meguraszumeguraszu csap-csap-
dát állítdát állít
megurimeguri ◆ felkeresésfelkeresés 「Otera meguri」 „temp-
lomok felkeresése” ◆ keringéskeringés 「Kecuekino
meguriga varui.」 „Rossz vérkeringésem.” ◆ ke-ke-
rületrület ◆ körbejáráskörbejárás 「Simameguri-o sita.」
„Körbejártam a szigeteket.” ◆ körbelátogatáskörbelátogatás
「Kantóno siromeguri-o sita.」 „Körbelátogattam
Kantóban a várkastélyokat.” ◆ körforgáskörforgás 「Ki-
szecuno meguri」 „évszakok körforgása” ◆ kör-kör-
sétaséta 「Macsino kóenmeguri-o sita.」 „Körsétát
tettem a város összes parkjában.” ◇ szenszeki-szenszeki-
megurimeguri régirégi csatamezőkcsatamezők felkeresésefelkeresése ◇ hit-hit-
omeguriomeguri évfordulóévforduló ◇ hitomegurihitomeguri egyegy körkör
◇ hitomeguriszuruhitomeguriszuru megkerülmegkerül 「Ikeo hitomeg-
urisita.」 „Megkerültem a tavat.” ◇ mijamegurimijameguri
szentélyjárásszentélyjárás
meguriaimeguriai ◆ véletlen találkozásvéletlen találkozás
meguriaumeguriau ◆ érér 「Kóunni meguri atta.」 „Nagy
szerencse érte.” ◆ összehozzaösszehozza aa sorssors 「Kare-
va ii on-nani meguri atta.」 „Rendes nővel hozta
össze a sors.” ◆ vanvan szerencséjeszerencséje találkoznitalálkozni
「Konomini aujónafoagurani meguri attakotoga-
arimaszen.」 „Még nem volt szerencsém találkoz-
ni olyan libamájjal, ami megfelelt volna az ízlé-
semnek.”

meguriavaszemeguriavasze ◆ sorssors alakulásaalakulása ◆ sorsfor-sorsfor-
dulatdulat 「Kiszekinojóna meguri avasze」 „csodába
illő sorsfordulat” ◇ hinikunameguriavaszehinikunameguriavasze
sorssors fintorafintora 「Hinikunameguri avaszede buka-
va dzsósininatta.」 „A sors fintora, hogy a beosz-
tottja lett a főnöke.”
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meguriavaszemeguriavasze ◆ véletlenvéletlen 「Fusigina meguri
avaszedeafurikani szumi cuita.」 „Egy különös
véletlen folytán Afrikába költöztem.” ◇ hinikuna-hinikuna-
meguriavaszemeguriavasze sorssors fintorafintora 「Hinikunameg-
uri avaszede buka-va dzsósininatta.」 „A sors fin-
tora, hogy a beosztottja lett a főnöke.”

meguriavaszedearumeguriavaszedearu ◆ hozzahozza aa szerencseszerencse
「Meguri avaszede kanodzsoto onadzsi kaisani
haitta.」 „Úgy hozta a szerencse, hogy egy céghez
mentünk dolgozni.”

meguriavaszeninarumeguriavaszeninaru ◆ hozzahozza aa sorssors 「Kek-
konszuru meguri avaszeninatta.」 „Úgy hozta a
sors, hogy összeházasodtunk.”

megurokumeguroku ◆ Meguro kerületMeguro kerület
megurumeguru ◆ érintőérintő 「Irjó-o meguru mondainicui-
te hanasita.」 „Gyógyászatot érintő problémákról
beszélt.” ◆ keringkering 「Cuki-va csikjú-o meguttei-
ru.」 „A Hold a Föld körül kering.” ◆ körbejárkörbejár
「Kono sima-o megutta.」 „Körbejártam a szige-
tet.” ◆ körbelátogatkörbelátogat 「Kantóno otera-o meg-
utta.」 „Körbelátogattam a templomokat Kantó-
ban.” ◆ körforgásbankörforgásban vanvan 「Kiszecu-va meg-
uri, eienni kuri kaesitejuku.」 „Az évszakok örö-
kös körforgásban ismétlődnek.” ◆ körülikörüli
「Oszenszui-o meguruszamazamana mondaiga
sinkokukasiteiru.」 „Súlyosodnak a szennyezett
víz körüli problémák.” ◆ körülveszkörülvesz
「Dzsitensadó-va mizúmino mavari-o meguttei-
ru.」 „A kerékpárút körülveszi a tavat.” ◆ övezőövező
「Daitórjó-o meguru vairono givakuga vadaini-
natteiru.」 „Sokat lehet hallani az elnököt övező
megvesztegetési vádakról.” ◆ végigjárvégigjár 「Jórop-
pa sokoku-o megutta.」 „Végigjártam Európa or-
szágait.”

meguszurimeguszuri ◆ szemcseppszemcsepp 「Meni meguszuri-o
szasita.」 „Szemcseppet csepegtettem a szemem-
be.” ◆ szemgyógyszerszemgyógyszer ◇ tendzsókarameg-tendzsókarameg-
uszuriuszuri olyan,olyan, mintmint halottnakhalottnak aa csókcsók ◇ ni-ni-
kaikarameguszurikaikarameguszuri olyan,olyan, mintmint halottnakhalottnak aa
csókcsók ◇ nikaikarameguszurinikaikarameguszuri körülményeskörülményes ésés
sikertelensikertelen
meguttemegutte ◆ illetőenilletően 「Keidanrento
ródókumiai-va csin-age-o megutte hagesiku tairi-
cusiteiru.」 „A béremelést illetően a munkáltatók
és a szakszervezet között szakadék van.” ◆ kér-kér-
désekendéseken 「Kinszen-o megutte kóronninatta.」
„Anyagi kérdéseken veszekedtek.”

mehanamehana ◆ szemszem ésés orrorr ◇ dangonimehanadangonimehana ke-ke-
rekded arcrekded arc
mehanadacsimehanadacsi ◆ arckinézetarckinézet 「Mehanadacsiga
totonotta dzsoszei」 „szép arcú nő” ◆ arcvoná-arcvoná-
soksok
mehanagacukumehanagacuku ◆ kirakóskirakós játékhozjátékhoz hason-hason-
lóanlóan megvalósulmegvalósul 「Sinkócsúno keikakuni me-
hanagacuita.」 „A terv kirakós játékhoz hasonló-
an, lassan megvalósult.” ◆ lehetlehet látnilátni aa végétvégét
「Sigotoni mehanagacuita.」 „Most már lehet lát-
ni a munka végét.” ◆ testettestet öltölt 「Naganenkak-
ete hensúsiteiru dzsisono mehanaga cuitekita.」
„Sok év szerkesztés után, a szótár kezdett testet öl-
teni.”

mehenmehen ◆ bal oldali szem-gyökbal oldali szem-gyök
meimei ◆ feliratfelirat 「Bohimei」 „sírfelirat” ◆ fém-fém-
jelzésjelzés 「Tódzsikino mei」 „porcelán fémjelzése”
◆ gyártógyártó monogramjamonogramja ◆ mottómottó ◇ zajúnomeizajúnomei
mottómottó ◇ zajúnomeizajúnomei jelmondatjelmondat
meimei ◆ híreshíres 「Kare-va meitanteida.」 „Híres
nyomozó.” ◆ keresztnévkeresztnév 「Szeimei」 „vezeték-
és keresztnév” ◆ nevesneves 「Meiszakkjokuka」
„neves zeneszerző” ◆ személyszemély 「Gojojaku-va
nanmeiszamadeszuka?」 „Hány személyre kéri a
foglalást?” ◇ szeimeiszeimei családicsaládi ésés utónévutónév
「Szeimeihandan uranaideno futarino aisó-va
szaikódeszu.」 „A családi és utónevükből jósolva
illenek egymáshoz.” ◇ doraibumeidoraibumei meghajtó-meghajtó-
névnév ◇ roguinmeiroguinmei bejelentkezési névbejelentkezési név
meimei ◆ életélet 「Icsimei-va tori tometa.」 „Életet si-
került megmenteni.” ◆ parancsparancs 「Sacsóno mei-
nijori, taiszakuhonbu-o szecscsiszuru.」 „Az igaz-
gató úr parancsára létrehozunk egy válságkezelő
központot.” ◆ parancs-stílusparancs-stílus ◆ sorssors 「Tenna-
ri meinari.」 „Sorsunk az égben elrendeltetett.”

meimei ◆ ismerésismerés 「Kare-va hito-o miru meiga-
aru.」 „Jó emberismerő.” ◆ látóképességlátóképesség
「Sórai-o dószacuszuru mei」 „jövőbelátás”

meimei ◆ unokahúgunokahúg 「Mei-va dokoni szundeiru-
no?」 „Hol lakik az unokahúgod?”

meianmeian ◆ homályhomály ◆ sötétségsötétség
meianmeian ◆ ragyogóragyogó ötletötlet ◆ zseniáliszseniális ötletötlet
「Meianga ukandekita.」 „Zseniális ötletem tá-
madt!”

meianmeian ◆ éleséles különbségkülönbség 「Gjószekide dzsidó-
sakakusano meianga vakareta.」 „Éles különbség
mutatkozik az autógyárak teljesítménye között.”
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◆ fényfény ésés árnyárny 「Dzsinszeino meianrjómen」
„élet fényes- és árnyoldala” ◆ kontrasztkontraszt 「Mei-
annonai sasin」 „kontraszt nélküli kép” ◆ vilá-vilá-
gossággosság ésés sötétségsötétség 「Meno meiandzsunnó」
„szem alkalmazkodása a világossághoz és sötét-
séghez” ◇ meiankjókaiszenmeiankjókaiszen árnyhatárárnyhatár 「Cu-
kino meiankjókaiszen」 „árnyhatár a Holdon”

meiankjókaiszenmeiankjókaiszen ◆ árnyhatárárnyhatár 「Cukino mei-
ankjókaiszen」 „árnyhatár a Holdon”

meian-omeian-o vakacuvakacu ◆ eldöntieldönti jövőtjövőt 「Unmei-va
dzsinszeino meian-o vakacu.」 „A sors eldönti az
ember jövőjét.”

meibameiba ◆ paripaparipa ◆ remek lóremek ló
meibanmeiban ◆ híres hanglemezhíres hanglemez ◆ híres lemezhíres lemez
meibanmeiban ◆ adattáblaadattábla
meibinameibina ◆ festőifestői 「Meibina kesiki」 „festői táj”
◆ szemetszemet gyönyörködtetőgyönyörködtető 「Meibina kei-
kan」 „szemet gyönyörködtető látvány”

meibin-nameibin-na ◆ éleséles elméjűelméjű 「Meibinna hito」
„éles elméjű ember” ◆ gyorsgyors felfogásúfelfogású 「Mei-
binna zunó」 „gyors felfogású elme”

meibomeibo ◆ névjegyzéknévjegyzék 「Kare-o meiboni nosze-
ta.」 „Jegyzékbe vettük a nevét.” ◆ névlistanévlista
「Kare-o meibokara nozoita.」 „Töröltük a listá-
ról a nevét.” ◆ névsornévsor ◇ kaiinmeibokaiinmeibo taglis-taglis-
tata ◇ kaiinmeibokaiinmeibo tagnévsortagnévsor ◇ kuraszunome-kuraszunome-
iboibo osztálynévsorosztálynévsor ◇ kóhosameibokóhosameibo jelölt-jelölt-
listalista ◇ szankan-ninmeiboszankan-ninmeibo látogatóklátogatók listá-listá-
jaja ◇ dzsúgjóinmeibodzsúgjóinmeibo alkalmazottakalkalmazottak listájalistája
◇ sukuhakumeibosukuhakumeibo vendéglistavendéglista ◇ dzsókja-dzsókja-
kumeibokumeibo utaslistautaslista ◇ dzsókjakumeibodzsókjakumeibo utas-utas-
névsornévsor ◇ szóinmeiboszóinmeibo személyzetszemélyzet névsoranévsora
◇ tódzsósameibotódzsósameibo utaslistautaslista ◇ hiszenkjonin-hiszenkjonin-
meibomeibo jelöltlistajelöltlista ◇ rjokakumeiborjokakumeibo utaslistautaslista

meibómeibó ◆ hírnévhírnév ésés megbecsülésmegbecsülés ◆ köztisz-köztisz-
telettelet 「Meibónoaru kagakusa」 „köztisztelet-
ben álló tudós”

meibókameibóka ◆ köztiszteletben álló emberköztiszteletben álló ember
meibokumeiboku ◆ ritkaritka faanyagfaanyag ◆ történelmitörténelmi je-je-
lentőségű falentőségű fa
meibucumeibucu ◆ híreshíres dologdolog 「Karocsade-va dorega
meibucunano?」 „Miről híres Kalocsa?” ◆ híres-híres-
ségség 「Meibucukeidzsi」 „híres rendőrfelügyelő”
◆ jellegzetességjellegzetesség 「Tókjóno meibucu-va tók-
jótavádeszu.」 „Tokió jellegzetessége a Tokió-
torony.”

meibucuotokomeibucuotoko ◆ híres férfihíres férfi
meibucurjórimeibucurjóri ◆ ételspecialitásételspecialitás
「Aomorinarade-va no meibucurjóri」 „Aomori-
ra jellemző ételspecialitás”

meibunmeibun ◆ igazolhatóságigazolhatóság ◆ indokoltságindokoltság ◆

jogosságjogosság ◆ kötelességkötelesség ◇ taigimeibuntaigimeibun
hangzatoshangzatos indokindok 「Jattakotonicuite
taigimeibun-o cuketa.」 „Kitalált egy hangzatos
indokot a cselekedetére.” ◇ taigimeibuntaigimeibun alatt-alatt-
valóivalói kötelességkötelesség ◇ taigimeibuntaigimeibun büszkénbüszkén
vállalhatóvállalható okok ◇ meibungatacumeibungatacu indokolindokol
「Szenszóno meibunga tatanakunatta.」 „A há-
borúzás indokolatlanná vált.”

meibunmeibun ◆ remekremek írásírás 「Meibun-o kaku.」 „Re-
mekül ír.”

meibunmeibun ◆ világos szövegvilágos szöveg
meibunmeibun ◆ vésett feliratvésett felirat
meibungatacumeibungatacu ◆ indokolindokol 「Szenszóno meibun-
ga tatanakunatta.」 „A háborúzás indokolatlanná
vált.”

meibunkameibunka ◆ remek íróremek író
meibunkameibunka ◆ világosvilágos fogalmazásfogalmazás ◆ világosvilágos
szövegezésszövegezés
meibunkaszurumeibunkaszuru ◆ világosanvilágosan megfogalmazmegfogalmaz
「Rúru-o meibunkaszuru」 „Világosan megfogal-
mazza a szabályokat.”

meicsameicsa ◆ híres teamárkahíres teamárka
meicsomeicso ◆ kiválókiváló irodalmiirodalmi alkotásalkotás ◆ remek-remek-
műmű
meicsómeicsó ◆ eltévedt költöző madáreltévedt költöző madár
meicsúmeicsú ◆ találattalálat ◆ telitalálattelitalálat
meicsúszeidomeicsúszeido ◆ találatitalálati pontosságpontosság 「Mi-
szairuno meicsúszeido」 „rakéta találati pontos-
sága”

meicsúszurumeicsúszuru ◆ beletalálbeletalál 「Gorufubóru-va
anani meicsúsita.」 „A golflabdával beletalált a
lukba.” ◆ beletrafálbeletrafál 「Tekino man nakani mei-
csúsita.」 „Beletrafált a céltábla kellős közepébe.”
◆ eltaláleltalál 「Dan-va kamoni meicsúsita.」 „A
puskagolyó eltalálta a kacsát.” ◆ eltrafáleltrafál 「Jari-
va emononi meicsúsita.」 „A lándzsa eltrafálta a
vadat.” ◆ telibe találtelibe talál
meidaimeidai ◆ kijelentéskijelentés ◆ tételtétel ◆ tézistézis ◇ ka-ka-
genmeidaigenmeidai feltételesfeltételes kijelentéskijelentés ◇ kagen-kagen-
meidaimeidai hipotetikus kijelentéshipotetikus kijelentés
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meidomeido ◆ másvilágmásvilág ◆ túlvilágtúlvilág 「Meidoni tabi-
datta.」 „Túlvilágra költözött.”

meidomeido ◆ fényességfényesség
meidomeido ◆ cselédlánycselédlány ◆ szobalányszobalány
meidómeidó ◆ morajlásmorajlás ◇ taizanmeidósitenezu-taizanmeidósitenezu-
miippikimiippiki sok hűhó semmiértsok hűhó semmiért
meidonomicsizuremeidonomicsizure ◆ társ a másvilágratárs a másvilágra
meidonomicsizureniszurumeidonomicsizureniszuru ◆ magávalmagával viszvisz aa
másvilágramásvilágra
meidószurumeidószuru ◆ morajlikmorajlik 「Tencsi-va meidósi-
ta.」 „Morajlott az ég és a föld.”

meidzsimeidzsi ◆ feltüntetésfeltüntetés ◆ tisztázástisztázás
meidzsimeidzsi ◆ MeidzsiMeidzsi 「Meidzsidzsú nen-va szei-
rekiszenhappjakunanadzsúnana nendeszu.」
„Meidzsi 10. éve a nyugati naptár szerint 1877.”

meidzsicumeidzsicu ◆ hírnévhírnév ésés valóságvalóság 「Kare-va
meidzsicutomoni icsirjúno szensuda.」 „Hírnevé-
ben és a valóságban is kiváló sportoló.”

meidzsidzsidaimeidzsidzsidai ◆ Meidzsi-korszakMeidzsi-korszak
meidzsiisinmeidzsiisin ◆ Meidzsi-rendszerváltásMeidzsi-rendszerváltás ◆

Meidzsi-restaurációMeidzsi-restauráció
meidzsinmeidzsin ◆ kiválókiváló emberember 「Toranpuno mei-
dzsin」 „kiváló kártyajátékos” ◆ mestermester 「Sino
meidzsin」 „versírás mestere” ◆ művészművész
「Baiorin-no meidzsin」 „hegedűművész” ◇ só-só-
gimeidzsingimeidzsin sógimestersógimester ◇ cseszunomeidzsincseszunomeidzsin
sakkmestersakkmester ◇ rjósinomeidzsinrjósinomeidzsin mestersza-mestersza-
kácskács
meidzsirumeidzsiru / meizurumeizuru ◆ elnevezelnevez ◆ elrendelelrendel
「Jukuefumeidzsikennicuite szaranaru csósza-o
meidzsirareta.」 „Újabb vizsgálatot rendeltek el
az eltűntek ügyében.” ◆ késztetkésztet 「Zangjó-o
meidzsirareta.」 „Túlórára késztettek.” ◆ kine-kine-
vezvez 「Szeizóbucsó-o meidzsirareta.」 „Kinevez-
ték a termelési osztály vezetőjének.” ◆ megpa-megpa-
rancsolrancsol 「Kodomoni omocsa-o icumo katazuke-
rujóni meidzsita.」 „Megparancsolta a gyerekek-
nek, hogy mindig rakják el a játékaikat.” ◆ pa-pa-
rancsolrancsol 「Kodomoni heja-e ikujóni meidzsita.」
„A szobájába parancsoltam a gyereket.” ◆ paran-paran-
csotcsot adad 「Tenkin-o meidzsirareta.」 „Áthelye-
zési parancsot kaptam.” ◆ választválaszt
「Kódzsócsó-o meidzsirareta.」 „Üzemvezetővé
választották.”

meidzsirumeidzsiru / meizurumeizuru ◆ bevésbevés ◆ vésvés ◇ ki-ki-
monimeidzsirumonimeidzsiru megszívlelmegszívlel 「Tomodacsino

dzsogen-o kimoni meidzsita.」 „Megszívleltem a
barátom tanácsát.” ◇ kimonimeidzsirukimonimeidzsiru eszébeeszébe
vésvés 「Korega dzsújódearukoto-o kimoni mei-
dzsitekudaszai!」 „Jól véssék az eszükbe, hogy ez
fontos!” ◇ kimonimeizurukimonimeizuru gondjagondja leszlesz rárá
「Korega nidoto okoranaijóni kimoni meidzsima-
szu.」 „Gondom lesz rá, hogy ez még egyszer ne
fordulhasson elő.”

meidzsiszurumeidzsiszuru ◆ feltüntetfeltüntet 「Kokoni itenszak-
iga meidzsisitearimaszu.」 „Itt van feltüntetve,
hogy hová költöztünk.” ◆ pontosanpontosan megfogal-megfogal-
mazmaz 「Kaisa-va acumeta kodzsindzsóhóno
rijómokuteki-o meidzsisita.」 „A vállalat ponto-
san megfogalmazta, mire használják majd a be-
gyűjtött személyes információkat.” ◆ világosanvilágosan
megmondmegmond 「Hicujódzsóken-o meidzsisita.」 „Vi-
lágosan megmondta a szükséges feltételeket.”

meidzsómeidzsó ◆ szavakkal leírásszavakkal leírás
meidzsósigataimeidzsósigatai ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Mei-
dzsósigatai kjófu-o kandzsita.」 „Leírhatatlan fé-
lelmet éreztem.”

meidzsószurumeidzsószuru ◆ szavakkalszavakkal leírleír 「Mei-
dzsósigatai ucukusii kókeidatta.」 „Szavakkal le-
írhatatlan, gyönyörű látvány volt.”

meidzsunnómeidzsunnó ◆ fényhez alkalmazkodásfényhez alkalmazkodás
meienszómeienszó ◆ kitűnő koncertkitűnő koncert
meifukumeifuku ◆ lelkilelki üdvösségüdvösség 「Sisano meifuku-o
inoru.」 „Imádkozik a halott lelki üdvösségéért.”
◆ túlvilági boldogságtúlvilági boldogság
meigameiga ◆ híreshíres festményfestmény ◆ híreshíres filmfilm ◆ ki-ki-
válóváló festményfestmény ◆ kiválókiváló filmfilm ◇ taiszeimeigataiszeimeiga
híres nyugati festményhíres nyugati festmény
meigarameigara ◆ márkamárka ◆ névnév 「Kabuka-o meigara-
gotoni bunszekisita.」 „A részvényárakat neven-
ként analizáltam.” ◆ részvényrészvény 「Szubeteno
meigara-va bórakusita.」 „Minden részvény
esett.” ◆ részvényfajtarészvényfajta ◆ részvénynévrészvénynév ◆

részvénypalettarészvénypaletta 「Habahiroi meigarani uri
csúmongadeta.」 „Széles részvénypalettára adtak
eladási megbízást.” ◇ sujómeigarasujómeigara blueblue chipchip
részvényrészvény ◇ sujómeigarasujómeigara vezető részvényvezető részvény
meigarahinmeigarahin ◆ márkás termékmárkás termék
meigaramaimeigaramai ◆ márkás rizsmárkás rizs
meigaranomeigarano ◆ márkásmárkás
meigecumeigecu ◆ ragyogó holdragyogó hold ◆ teliholdtelihold
meigecumeigecu ◆ aratási Holdaratási Hold
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meigecukaedemeigecukaede ◆ vörösvirágú juharvörösvirágú juhar
meigenmeigen ◆ világosvilágos beszédbeszéd 「Szeidzsika-va szo-
no mondainicuite meigen-o szaketa.」 „A politi-
kus nem válaszolt világosan a problémával kap-
csolatban.”

meigenmeigen ◆ aranyköpésaranyköpés ◆ bölcsbölcs mondásmondás ◆ hí-hí-
res mondásres mondás ◆ mondásmondás
meigenszurumeigenszuru ◆ kijelentkijelent 「Szensu-va intai-o
meigensita.」 „A sportoló kijelentette, hogy vissza
fog vonulni.” ◆ megmondmegmond 「Icuto-va meigendek-
inai.」 „Nem tudom megmondani, hogy mikor.”

meigimeigi ◆ névnév 「Kono ie-va cumano meigininatte-
iru.」 „Ez a ház a feleségem nevén van.” ◇ kóz-kóz-
ameigiameigi számlatulajdonosszámlatulajdonos
meigidakenomeigidakeno ◆ névlegesnévleges 「Meigidakeno jaku-
in」 „névleges vezető”

meigidzsómeigidzsó ◆ névlegnévleg 「Meigidzsóno kabunusi」
„névleges részvénytulajdonos”

meigihenkómeigihenkó ◆ átírásátírás ◆ átíratásátíratás
meigihenkónohijómeigihenkónohijó ◆ átírási költségátírási költség
meigihenkónotecuzuki-omeigihenkónotecuzuki-o szuruszuru ◆ átíratátírat
「Vatasino namaeni ieno meigihenkóno tecuzuki-
o sita.」 „Átírattam a lakást a nevemre.”

meigihenkó-omeigihenkó-o okonauokonau ◆ átírátír 「Dzsimuso-va
vatasini kurumano meigihenkó-o okonatta.」 „A
hivatal átírta a nevemre az autót.”

meigikakikaemeigikakikae ◆ átíratásátíratás 「Tocsino meigikaki-
kae」 „föld átíratása”

meigininmeiginin ◆ névnév szerintiszerinti tulajdonostulajdonos 「Meigi-
ninno sómeisorui」 „név szerinti tulajdonost iga-
zoló irat”

meigi-omeigi-o kakikaerukakikaeru ◆ átíratátírat 「Szózokusita ieno
meigi-o kaki kaeta.」 „Átírattam az örökölt la-
kást.”

meigisikjómeigisikjó ◆ címzetes püspökcímzetes püspök
meihakumeihaku ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság
meihakunameihakuna ◆ egyértelműegyértelmű 「Meihakuna sóko」
„egyértelmű bizonyíték” ◆ evidensevidens 「Meihaku-
na rijú」 „evidens ok” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Meiha-
kuna dzsidzsicu」 „nyilvánvaló tény”

meihakunimeihakuni ◆ nyilvánvalóannyilvánvalóan
meihakutonarumeihakutonaru ◆ nyilvánvalóványilvánvalóvá válikválik 「Za-
iszeihatanga meihakutonatta.」 „A pénzügyi
összeomlás nyilvánvalóvá vált.”

meihannómeihannó ◆ fényszakasz reakciójafényszakasz reakciója
meihicumeihicu ◆ festőművészfestőművész ◆ remekremek festményfestmény
◆ remek kalligráfiaremek kalligráfia ◆ remek kalligráfusremek kalligráfus
meihinmeihin ◆ kiváló alkotáskiváló alkotás ◆ mestermunkamestermunka
meihómeihó ◆ szövetséges államszövetséges állam
meiimeii ◆ híres orvoshíres orvos ◆ kiváló orvoskiváló orvos
meijakumeijaku ◆ kiváló fordításkiváló fordítás
meijakumeijaku ◆ fogadalomfogadalom 「Meijaku-o hataszu.」
„Teljesíti a fogadalmát.” ◆ szövetségszövetség 「Aitek-
okuto meijaku-o muszunda.」 „Szövetséget kötött
a másik országgal.”

meijomeijo ◆ becsületbecsület 「Csicsino meijo-o jogosi-
ta.」 „Bemocskoltam apám becsületét.” ◆ dicső-dicső-
ségség 「Meijono si-o togeta.」 „Dicsőséges halált
halt.” ◆ elismertségelismertség 「Szekaiszaikóno szen-
suno meijo-o eta.」 „A világ legjobb játékosaként
szerzett elismertséget.” ◆ hírnévhírnév 「Kono buza-
mana make kata-va vagacsímuno meijonikakava-
ru.」 „Csapatunk hírnevét veszélyezteti ez a csú-
fondáros vereség.” ◆ megbecsülésmegbecsülés 「Szenszei-
va sakaitekina meijo-o kakutokusita.」 „A tanár
társadalmi megbecsülést kapott.” ◆ megtisztel-megtisztel-
tetéstetés 「Szubarasii só-o itadaki, taihenmeijoni
omotteorimaszu.」 „Nagy megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy ilyen csodálatos díjat vehetek át.” ◆

tiszteletbelitiszteletbeli 「Akademíno meijokaiin」 „aka-
démia tiszteletbeli tagja” ◇ meijoarumeijoaru elismertelismert
「Meijoaru dzsinbucu」 „elismert személyiség” ◇

meijoarumeijoaru megbecsültmegbecsült 「Meijoaru sigoto」
„megbecsült munka” ◇ meijoarumeijoaru tiszteletbelitiszteletbeli
「Meijoaru csii」 „tiszteletbeli hely” ◇ meijok-meijok-
jódzsujódzsu nyugalmazottnyugalmazott egyetemiegyetemi tanártanár ◇

meijosiminmeijosimin díszpolgárdíszpolgár ◇ meijoszószaimeijoszószai tisz-tisz-
teletbeliteletbeli elnökelnök ◇ meijonameijona megtisztelőmegtisztelő
「Konojóna hjóka-o itadaki, taihenmeijonakoto-
dearu.」 „Megtisztelő számomra, hogy ilyen érté-
kelést kaptam.” ◇ meijoninaranaimeijoninaranai nemnem válikválik
becsületérebecsületére 「Meijoninaranai szakuhin-o cu-
kutta.」 „Olyan alkotást készített, ami nem válik
becsületére.” ◇ meijonotamenimeijonotameni becsületérebecsületére
「Tomodacsino meijonotameni itteokukedo,
kare-va namake monode-va nai.」 „A barátom
becsületére legyen mondva, ő nem lusta ember.”
◇ meijohakusimeijohakusi díszdoktordíszdoktor
meijoarumeijoaru ◆ elismertelismert 「Meijoaru dzsinbucu」
„elismert személyiség” ◆ megbecsültmegbecsült 「Meijoa-
ru sigoto」 „megbecsült munka” ◆ tiszteletbe-tiszteletbe-
lili 「Meijoaru csii」 „tiszteletbeli hely”
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meijoarusómeijoarusó ◆ kitüntetéskitüntetés 「Meijoaru só-o
ukeru.」 „Kitüntetést kap.”

meijohakaszegómeijohakaszegó ◆ díszdoktori címdíszdoktori cím
meijohakusimeijohakusi ◆ díszdoktordíszdoktor
meijojokumeijojoku ◆ becsvágybecsvágy
meijokaicsómeijokaicsó ◆ díszelnökdíszelnök ◆ tiszteletbelitiszteletbeli el-el-
nöknök
meijokaiinmeijokaiin ◆ tiszteletbeli tagtiszteletbeli tag
meijokakumeimeijokakumei ◆ dicsőséges forradalomdicsőséges forradalom
meijokiszonmeijokiszon ◆ becsületsértésbecsületsértés 「Meijoki-
szonde rindzsin-o uttaeta.」 „Becsületsértés miatt
beperelte a szomszédját.”

meijokjódzsumeijokjódzsu ◆ kiérdemesültkiérdemesült professzorprofesszor ◆

nyugalmazott egyetemi tanárnyugalmazott egyetemi tanár
meijonameijona ◆ megtisztelőmegtisztelő 「Konojóna hjóka-o
itadaki, taihenmeijonakotodearu.」 „Megtisztelő
számomra, hogy ilyen értékelést kaptam.”

meijoninaranaimeijoninaranai ◆ nemnem válikválik becsületérebecsületére
「Meijoninaranai szakuhin-o cukutta.」 „Olyan
alkotást készített, ami nem válik becsületére.”

meijonotamenimeijonotameni ◆ becsületérebecsületére 「Tomodacsi-
no meijonotameni itteokukedo, kare-va namake
monode-va nai.」 „A barátom becsületére legyen
mondva, ő nem lusta ember.”

meijo-omeijo-o kaifukuszurukaifukuszuru ◆ lemossalemossa aa szégyen-szégyen-
foltotfoltot ◆ visszanyeri a becsületétvisszanyeri a becsületét
meijo-o kakumeijo-o kaku ◆ becstelenbecstelen
meijoreimeijorei ◆ tiszteletadástiszteletadás 「Kokuhin-va gun-
taino meijorei-o uketa.」 „Az ország díszvendégét
katonai tiszteletadással fogadták.”

meijosikjómeijosikjó ◆ emeritus püspökemeritus püspök
meijosiminmeijosimin ◆ díszpolgárdíszpolgár
meijosinkjúmeijosinkjú ◆ tiszteletbeli előléptetéstiszteletbeli előléptetés
meijosokumeijosoku ◆ tiszteletbeli állástiszteletbeli állás
meijoszószaimeijoszószai ◆ tiszteletbeli elnöktiszteletbeli elnök
meijúmeijú ◆ híres színészhíres színész ◆ kiváló színészkiváló színész
meijúmeijú ◆ hűséges baráthűséges barát ◆ kenyeres pajtáskenyeres pajtás
meikameika ◆ híreshíres családcsalád 「Kare-va meikano uma-
re.」 „Híres családból származik.” ◆ mestermester
meikameika ◆ híres vershíres vers ◆ kiváló verskiváló vers
meikameika ◆ híreshíres süteménysütemény ◆ kiválókiváló süteménysütemény

meikaimeikai ◆ alvilágalvilág ◆ túlvilágtúlvilág

meikainameikaina ◆ világosvilágos 「Meikaina hendzsi-o si-
ta.」 „Világos választ adtam.”

meikakumeikaku ◆ egyértelműségegyértelműség ◆ tisztázástisztázás
meikakukameikakuka ◆ tisztázástisztázás
meikakukaszurumeikakukaszuru ◆ tisztáztisztáz
meikakunameikakuna ◆ egyértelműegyértelmű 「Meikakuna kecu-
ron」 „egyértelmű következtetés” ◆ éleséles 「Tósi-
to tókino aidani meikakuna szen-o hiita.」 „Éles
határvonalat húzott a befektetés és a spekuláció
között.” ◆ félreérthetetlenfélreérthetetlen 「Meikakuna
kotae-o sita.」 „Félreérthetetlen választ adott.” ◆

kétségtelenkétségtelen 「Meikakuna dzsidzsicu」 „két-
ségtelen tény” ◆ világosvilágos 「Meikakuna sidzsi-o
motometa.」 „Világos utasításokat kértem.”

meikakunimeikakuni ◆ világosanvilágosan 「Meikakuni kotae-
ta.」 „Világosan válaszolt.”

meikakuninarumeikakuninaru ◆ kiderülkiderül
meikakuniszurumeikakuniszuru ◆ egyértelművéegyértelművé tesztesz
「Dzsógekankei-o meikakunisita.」 „Egyértelmű-
vé tettem, hogy ki itt a főnök.” ◆ felfedfelfed
「Kimocsi-o meikakunisita.」 „Felfedte az érzel-
meit.” ◆ világossávilágossá tesztesz 「Dzsibunno tacsiba-o
meikakunisita.」 „Világossá tettem az állásponto-
mat.”

meikanmeikan ◆ névjegyzéknévjegyzék
meikanmeikan ◆ emlékezetbe vésésemlékezetbe vésés
meikanszurumeikanszuru ◆ emlékezetébe vésemlékezetébe vés
meikantokumeikantoku ◆ híres rendezőhíres rendező
meikenmeiken ◆ jó kutyajó kutya ◆ okos kutyaokos kutya
meikimeiki ◆ erogénerogén zónazóna ◆ híreshíres eszközeszköz ◆ kivá-kivá-
ló eszközló eszköz ◆ nemi szervnemi szerv
meikimeiki ◆ világos feltüntetésvilágos feltüntetés
meikimeiki ◆ emlékezetbe vésésemlékezetbe vésés
meikimeiki ◆ fényszakaszfényszakasz 「Kógószeino meikito
anki」 „fotoszintézis fényszakasza és sötét szaka-
sza” ◆ világos szakaszvilágos szakasz
meikiszurumeikiszuru ◆ emlékezetébeemlékezetébe vésvés 「Aru dzs-
újóna ten-o meikisita.」 „Emlékezetembe véstem
egy fontos dolgot.” ◇ kokoronimeikiszurukokoronimeikiszuru szí-szí-
vébevébe vésvés 「Ivaretakoto-o kokoroni meikisita.」
„Szívembe véstem, amit mondtak nekem.”

meikiszurumeikiszuru ◆ kiírkiír 「Júbin-ukeni dzsibunno
namae-o meikisita.」 „Kiírta a nevét a postaládá-
ra.” ◆ pontosanpontosan leírleír 「Dzsóhógen-o meikisitek-
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udaszai.」 „Pontosan írja le, honnan kapta az in-
formációt!” ◆ világosanvilágosan feltüntetfeltüntet 「Nankóni
gaijóto meikisitearu.」 „A kenőcsre világosan fel
van tüntetve, hogy külsőleg használjuk.”

meikjokumeikjoku ◆ híreshíres zeneműzenemű 「Kurasikku meik-
joku」 „híres komolyzenei mű” ◆ örökzöldörökzöld daldal
「Meikjoku-o utatta.」 „Örökzöld dalt énekelt.” ◆

slágersláger
meikjúmeikjú ◆ labirintuslabirintus ◆ útvesztőútvesztő
meikjúirinomeikjúirino ◆ tisztázatlantisztázatlan 「Meikjúirino
dzsiken」 „tisztázatlan bűnügy”

meikkomeikko ◆ unokahúgunokahúg
meikómeikó ◆ ügyes kézművesügyes kézműves
meikokumeikoku ◆ vésett névvésett név
meikokusimeikokusi ◆ vésnökvésnök
meikumeiku ◆ híres haikuhíres haiku ◆ híres mondáshíres mondás
meikumeiku ◆ kozmetikázáskozmetikázás
meikuburasimeikuburasi ◆ pamacspamacs
meikuhakemeikuhake ◆ pamacspamacs
meikunmeikun ◆ bölcs uralkodóbölcs uralkodó
meikusúmeikusú ◆ híres haikuk gyűjteményehíres haikuk gyűjteménye
meimecumeimecu ◆ pislákoláspislákolás ◆ villogásvillogás
meimecuszurumeimecuszuru ◆ pislákolpislákol 「Kovare kaketeita
dentó-va meimecusiteita.」 „Az elromló villany-
körte pislákolt.” ◆ villogvillog 「Joru-va hotaruno hi-
kariga meimecusiteita.」 „Éjszaka a szentjános-
bogarak villogtak.”

meimeimeimei ◆ külön-különkülön-külön 「Kodomotacsi-va mei-
meino hejani haitta.」 „A gyerekek külön-külön
a saját szobájukba vonultak.” ◆ mindenminden egyesegyes
「Kankókjaku-va meimeiicsi dainokamera-o
motteita.」 „Minden egyes turistánál volt egy
fényképezőgép.”

meimeimeimei ◆ névadásnévadás
meimeihakuhakunameimeihakuhakuna ◆ napnálnapnál isis világosabbvilágosabb
「Kore-va meimeihakuhakuna dzsidzsicude-
szu.」 „Ez a napnál is világosabb tény.”

meimeihómeimeihó ◆ nevezéktannevezéktan ◆ nomenklatúranomenklatúra
meimeisikimeimeisiki ◆ névadó ünnepélynévadó ünnepély
meimeiszurumeimeiszuru ◆ elkeresztelelkeresztel 「Kono sóhin-o
harinezumito meimeisita.」 „A terméket elkeresz-
teltük sündisznónak.” ◆ elnevezelnevez 「Kono sima-
o midoridzsimato meimeisita.」 „A szigetet elne-
veztük Zöld-szigetnek..” ◆ nevetnevet adad 「Kodomo-

o júkoto meimeisita.」 „A Yuko nevet adták a gye-
reknek.”

meimjakumeimjaku ◆ életélet 「Kare-va szeidzsikatositeno
meimjakuga cukita.」 „Megszakadt a politikai
élete.” ◆ életélet fonalafonala ◇ meimjaku-omeimjaku-o tamocutamocu
életbenéletben maradmarad 「Kaisa-va meimjaku-o tamot-
teita.」 „A cég nehezen, de életben maradt.”

meimjaku-omeimjaku-o tamocutamocu ◆ életbenéletben maradmarad
「Kaisa-va meimjaku-o tamotteita.」 „A cég ne-
hezen, de életben maradt.”

meimokumeimoku ◆ címcím 「Szagisi-va minórjókinno mei-
mokude hitono okane-o damasitotta.」 „A csaló
befizetetlen összeg címén csalta ki a pénzt az em-
berekből.” ◆ indokindok 「Kono szenszó-o okonauda-
keno meimokuga tatanai.」 „Nincs indok erre a
háborúra.” ◆ névlegességnévlegesség 「Meimokudakeno
torisimarijaku」 „névleges igazgató”

meimokucsinginmeimokucsingin ◆ nominálbérnominálbér
meimokukinrimeimokukinri ◆ névleges kamatnévleges kamat
meimokukokuminsotokumeimokukokuminsotoku ◆ nominálisnominális nemze-nemze-
ti jövedelemti jövedelem
meimokurimavarimeimokurimavari ◆ névleges hozamnévleges hozam
meimonmeimon ◆ előkelőelőkelő nemzetségnemzetség ◆ híreshíres di-di-
nasztianasztia ◆ híreshíres iskolaiskola 「Meimondaigaku」
„híres egyetem”

meimonkómeimonkó ◆ híres iskolahíres iskola
meimonkumeimonku ◆ aranyköpésaranyköpés ◆ aranymondásaranymondás
meinmein ◆ főfő
mein-ibentomein-ibento ◆ fő eseményfő esemény ◆ fő mérkőzésfő mérkőzés
meinicsimeinicsi ◆ halálhalál dátumadátuma ◆ halálhalál napjanapja 「Ko-
no funega csinbocuszuru higa vatasino meinicsi-
ninaru.」 „Azon a napon fogok meghalni, amikor
ez a hajó elsüllyed.” ◇ sócukimeinicsisócukimeinicsi elhalá-elhalá-
lozás napjának évfordulójalozás napjának évfordulója
mein-taitorumein-taitoru ◆ főcímfőcím
meiómeió ◆ Meió-korMeió-kor
meiódaimeiódai ◆ hadaikumhadaikum
meiofaunameiofauna ◆ meiofaunameiofauna
meionmeion ◆ gerjedésgerjedés ◆ sípolássípolás
meiószeimeiószei ◆ PlútóPlútó
meiotobinameiotobina ◆ bábupárbábupár
meipianiszutomeipianiszuto ◆ híres zongoraművészhíres zongoraművész
meipórumeipóru ◆ májusfamájusfa
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meippaimeippai ◆ maximálismaximális 「Meippaiganbaru.」
„Maximálisan igyekszik.” ◆ mindenminden erővelerővel
「Meippaihataraiteiru.」 „Minden erőmmel dol-
gozok.” ◆ zsúfolásigzsúfolásig 「Kjabinettoni sorui-o
meippaicume konda.」 „Zsúfolásig raktam a szek-
rényt iratokkal.”

meippaimeippai ◆ teljeseteljese erőbőlerőből 「Uma-o meippa-
ihasiraszeta.」 „Teljes erőből futtatta a lovat.”

meipurusiroppumeipurusiroppu ◆ juharszirupjuharszirup
meireimeirei ◆ diktátumdiktátum ◆ parancsparancs 「Meireini si-
tagatta.」 „Engedelmeskedett a parancsnak.” ◆

rendeletrendelet 「Kore-va sacsómeirei.」 „Ez igazgatói
rendelet.” ◆ utasításutasítás 「Konpjútá-va meireini
sitagatte ugoku.」 „A számítógép az utasításaid-
nak megfelelően működik.” ◇ gjószeimeireigjószeimeirei
közigazgatásiközigazgatási rendelkezésrendelkezés ◇ gjómumeireigjómumeirei
főnökifőnöki utasításutasítás 「Szorega gjómumeireinara-
jarimaszu.」 „Ha ez főnöki utasítás, akkor vég-
rehajtom.” ◇ kinkjúmeireikinkjúmeirei szükségrendeletszükségrendelet
◇ szasioszaemeireiszasioszaemeirei lefoglalásilefoglalási parancsparancs ◇

szandzsucumeireiszandzsucumeirei aritmetikaiaritmetikai utasításutasítás ◇

sidzsómeireisidzsómeirei kategorikus felszólításkategorikus felszólítás
meireibunmeireibun ◆ felszólító mondatfelszólító mondat
meireihómeireihó ◆ felszólító módfelszólító mód
meireikeimeireikei ◆ felszólító alakfelszólító alak
meireikeitómeireikeitó ◆ parancsláncparancslánc
meireikucsómeireikucsó ◆ parancsolóparancsoló hangnemhangnem
「Meireikucsóde hanaszu.」 „Parancsoló hang-
nemben beszél.”

meireiszettomeireiszetto ◆ utasításkészletutasításkészlet
meireiszurumeireiszuru ◆ dirigáldirigál 「Dzsósi-va bukani
meireisita.」 „A főnök dirigált a beosztottaknak.”
◆ felszólítfelszólít 「Heja-o derujóni meireiszareta.」
„Felszólították, hogy hagyja el a termet.” ◆ meg-meg-
hagyhagy 「Dzsósi-va issúkaninainipurodzsekuto-o
súrjószurujóni meireisita.」 „A főnök meghagyta
nekem, hogy egy hét alatt fejezzem be a projektet.”
◆ megparancsolmegparancsol 「Csicsi-va kurakunarumade-
ni kaerujóni meireisita.」 „Apám megparancsol-
ta, hogy sötétedés előtt menjek haza.” ◆ paran-paran-
csolcsol 「Dzsósi-va meireisita.」 „A főnök paran-
csolt.” ◆ ráparancsolráparancsol 「Hoenaijóni inuni
meireisita.」 „Ráparancsoltam a kutyára, hogy ne
ugasson.” ◆ utasítutasít 「Sacsó-va atarasii kódzsóno
kenszecu-o meireisita.」 „Az igazgató új gyár épí-
tésére utasított.”

meirekimeireki ◆ Meireki-korMeireki-kor

meirekinotaikameirekinotaika ◆ Meireki tűzvészMeireki tűzvész
meirjómeirjó ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság ◆ tisztaságtisztaság ◆ vi-vi-
lágosságlágosság
meirjónameirjóna ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Meirjóna dzsidzsi-
cu」 „nyilvánvaló tény” ◆ tisztatiszta 「Meirjóna ha-
cuon」 „tiszta kiejtés” ◆ világosvilágos 「Meirjóna sze-
cumei」 „világos magyarázat” ◇ kantanmeirjó-kantanmeirjó-
nana egyszerűegyszerű ésés világosvilágos 「Kantanmeirjóna ha-
nasi」 „egyszerű és világos beszéd”

meirjónimeirjóni ◆ érthetőenérthetően 「Meirjóni hanaszu.」
„Érthetően beszél.” ◆ tisztántisztán 「Tókuno monoga
meirjóni mienai.」 „Nem látom tisztán a távoli
tárgyakat.” ◆ világosanvilágosan 「Meirjóni kotaeru.」
„Világosan válaszol.”

meiromeiro ◆ labirintuslabirintus ◆ útvesztőútvesztő 「Meironi ha-
iri konda.」 „Útvesztőbe kerültem.” ◇ kocumei-kocumei-
roro csontoscsontos labirintuslabirintus ◇ makumeiromakumeiro hártyáshártyás
labirintuslabirintus
meirómeiró ◆ átláthatóságátláthatóság ◆ derűderű ◆ őszinteségőszinteség
◆ tisztaságtisztaság
meirohansameirohansa ◆ labirintusreflexlabirintusreflex
meirókaikacunameirókaikacuna ◆ életvidáméletvidám 「Meirókai-
kacuna hito」 „életvidám ember”

meiromemaimeiromemai ◆ labirintusos szédüléslabirintusos szédülés
meirónameiróna ◆ átláthatóátlátható 「Meiróna szeidzsi」 „át-
látható politika” ◆ derűsderűs 「Meiróna hito」 „de-
rűs ember” ◆ korrektkorrekt 「Meiróna kaikei」 „kor-
rekt könyvelés” ◆ nyíltszívűnyíltszívű 「Meiróna szeika-
ku」 „nyíltszívű természet” ◆ tisztatiszta ◆ vidámvidám
「Meiróna kimocsi」 „vidám érzés” ◇ fumeiró-fumeiró-
nana kéteskétes 「Fumeiróna torihiki-o sita.」 „Kétes
ügyleteket csinált.” ◇ fumeirónafumeiróna hamishamis 「Fu-
meiróna kaikei」 „hamis könyvelés”

meirontakuszecumeirontakuszecu ◆ híres magyarázathíres magyarázat
meirumeiru ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik 「Sippaide kiga
meittesimatta.」 „Elkedvetlenedtem a kudarc mi-
att.” ◇ kigameirukigameiru levertlevert 「Mainicsidzsósini si-
kararete kiga meiru.」 „Nagyon levert vagyok,
mert minden nap szid a főnököm.” ◇ kibunga-kibunga-
meirumeiru melankolikusmelankolikus
meisameisa ◆ szemészszemész ◆ szemorvosszemorvos
meisasumeisasu ◆ mesterlövészmesterlövész
meisimeisi ◆ főnévfőnév ◇ keisikimeisikeisikimeisi formálisformális főnévfőnév
◇ kojúmeisikojúmeisi tulajdonnévtulajdonnév ◇ súgómeisisúgómeisi gyűj-gyűj-
tőnévtőnév ◇ dzsoszeimeisidzsoszeimeisi nőneműnőnemű főnévfőnév ◇
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danszeimeisidanszeimeisi hímneműhímnemű főnévfőnév ◇ csúsómeisicsúsómeisi
fogalomfogalom ◇ fucúmeisifucúmeisi köznévköznév
meisimeisi ◆ hírességhíresség 「Dzsimotono meisi」 „helyi
híresség” ◆ prominensprominens személyszemély 「Geidzsucu-
kaino meisi」 „művészeti élet prominens szemé-
lye”

meisimeisi ◆ tisztánlátástisztánlátás
meisimeisi ◆ névjegynévjegy 「Meisi-o kavasita.」 „Név-
jegyet cseréltünk.” ◆ névjegykártyanévjegykártya 「Meisi-
o kirasita.」 „Kifogytam a névjegykártyákból.” ◆

névkártyanévkártya 「Meisi-o vatasita.」 „Átadtam a
névkártyámat.”

meisibanmeisiban ◆ névjegykártya méretnévjegykártya méret
meisiiremeisiire ◆ névjegytartónévjegytartó
meisikumeisiku ◆ főnévifőnévi bővítménybővítmény ◆ főnévifőnévi szer-szer-
kezetkezet
meisinmeisin ◆ babonababona 「Meisin-o sindzsiru.」 „Hisz
a babonában.” ◆ hiedelemhiedelem ◆ néphiedelemnéphiedelem ◆

tévhittévhit 「Meisin-o dahaszuru.」 „Eloszlatja a
tévhitet.”

meisinmeisin ◆ Nagoya és KóbeNagoya és Kóbe
meisinkameisinka ◆ babonás emberbabonás ember
meisintekinameisintekina ◆ babonásbabonás 「Kuroneko-e no
meisintekina kjófu」 „babonás félelem a fekete
macskától”

meisiszecumeisiszecu ◆ főnévi mellékmondatfőnévi mellékmondat
meisiszenmeisiszen ◆ antológiaantológia
meisiukemeisiuke ◆ névjegytartónévjegytartó
meisomeiso ◆ híreshíres helyhely 「Kono macsi-va jakeino
meisotosite ninkideszu.」 „Ez a város éjszakai lát-
képéről híres.” ◆ látnivalólátnivaló 「Kono kankócsini-
va takuszan-no meisogaarimaszu.」 „Ezen a ki-
rándulóhelyen sok a látnivaló.” ◆ látványosságlátványosság
◆ nevezetességnevezetesség ◇ kankómeisokankómeiso turisztikaiturisztikai
látványosságlátványosság 「Kjótono kankómeiso-o gosó-
kaiszuru hon」 „Kiotó turisztikai látványosságait
bemutató könyv”

meisómeisó ◆ elnevezéselnevezés 「Sikakuno meisó-o tóicus-
ita.」 „Egységesítették a képesítés elnevezését.” ◆

névnév 「Kaisano meisó-o kaeta.」 „Megváltoztat-
tuk a vállalat nevét.” ◇ szeisikimeisószeisikimeisó hivata-hivata-
los elnevezéslos elnevezés
meisómeisó ◆ híres mesterhíres mester
meisómeisó ◆ híres tábornokhíres tábornok

meisómeisó ◆ tájtáj szépségérőlszépségéről híreshíres helyhely 「Ni-
honno meisó-o megutta.」 „Bejártam Japánban a
táj szépségéről híres helyeit.”

meisokjúszekimeisokjúszeki ◆ nevezetességnevezetesség ◆ történel-történel-
mi emlékmi emlék
meisosimeisosi ◆ fotópiás látásfotópiás látás ◆ nappali látásnappali látás
meisumeisu ◆ híres szakéhíres szaké
meisumeisu ◆ mestermester 「Sagekino meisu」 „mester-
lövész” ◆ művészművész 「Pianono meisu」 „zongo-
raművész” ◆ nagyszerűnagyszerű lépéslépés ◇ zadan-zadan-
nomeisunomeisu jójó társalgótársalgó ◇ sagekinomeisusagekinomeisu mes-mes-
terlövészterlövész ◇ pianonomeisupianonomeisu zongoraművészzongoraművész
meisumeisu ◆ vezérvezér ◆ vezéregyéniségvezéregyéniség 「Kare-va
kono undóno meisutonatta.」 „A mozgalom ve-
zéregyéniségévé vált.” ◆ vezetővezető hatalomhatalom 「Ko-
no kuni-va ósúno meisuda.」 „Ez az ország Euró-
pa vezető hatalma.”

meiszacumeiszacu ◆ híres templomhíres templom
meiszacumeiszacu ◆ felismerőfelismerő képességképesség ◆ tisztán-tisztán-
látáslátás
meiszacuszurumeiszacuszuru ◆ felismerfelismer 「Dzsicudzsó-o
meiszacuszuru.」 „Felismeri a helyzetet.”

meiszaimeiszai ◆ álcázásálcázás 「Gundzsitekina meiszaini
cukavareru mojó」 „katonai álcázásra használt
minta” ◆ álcázó festésálcázó festés
meiszaimeiszai ◆ részletekrészletek ◆ részletesrészletes jelentésjelentés
◆ részletességrészletesség
meiszaifukumeiszaifuku ◆ álcaruhaálcaruha ◆ gyakorlóruhagyakorlóruha ◆

terepmintásterepmintás gyakorlóruhagyakorlóruha ◆ terepszínűterepszínű ru-ru-
haha 「Heisira-va meiszaifuku-o kiteita.」 „A kato-
nák terepszínű ruhában voltak.”

meiszaimojómeiszaimojó ◆ álcamintaálcaminta
meiszainameiszaina ◆ részletesrészletes 「Meiszaina kiroku-o
totta.」 „Részletes feljegyzést készített.”

meiszainimeiszaini ◆ részletesenrészletesen 「Kócúhino kingaku-
o meiszaini njúrjokusite kudaszai.」 „Írja be rész-
letesen az utazási költségeket!”

meiszai-omeiszai-o hodokoszuhodokoszu ◆ álcázálcáz 「Szensani-va
toszóno meiszaiga hodokoszareteita.」 „A tank
festékkel volt álcázva.”

meiszaisomeiszaiso ◆ kimutatáskimutatás ◆ részletesrészletes jelen-jelen-
téstés ◇ kjújomeiszaisokjújomeiszaiso fizetésifizetési kimutatáskimutatás ◇

kjúrjómeiszaisokjúrjómeiszaiso fizetésifizetési kimutatáskimutatás ◇ so-so-
kumumeiszaisokumumeiszaiso munkaköri leírásmunkaköri leírás
meiszakumeiszaku ◆ híres alkotáshíres alkotás ◆ mesterműmestermű
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meiszanmeiszan ◆ helyihelyi specialitásspecialitás ◆ helyihelyi terméktermék
「Momo-va kono murano meiszanda.」 „Az őszi-
barack ennek a falunak a helyi terméke.” ◆ híreshíres
terméktermék
meiszancsimeiszancsi ◆ termékérőltermékéről híreshíres helyhely 「Szui-
ka no meiszancsi」 „híres dinnyetermő vidék”

meiszecumeiszecu ◆ zavaros feltételezészavaros feltételezés
meiszeimeiszei ◆ hírnévhírnév 「Kareno meiszeini kizuga-
cuita.」 „Csorba esett a hírnevén.” ◆ jójó hírhír
「Kenkjúsa-va meiszei-o otosita.」 „A kutató el-
vesztette jó hírét.”

meiszeinóeniagura-o kakumeiszeinóeniagura-o kaku ◆ babérjain ülbabérjain ül
meiszeinotakaimeiszeinotakai ◆ híreshíres 「Meiszeino takai
hito」 „híres ember”

meiszei-omeiszei-o hakuszuruhakuszuru ◆ hírnevethírnevet szerezszerez
「Kencsikuka-va zenkokuni meiszei-o hakusita.」
„Az építész országos hírnevet szerzett.”

meiszei-omeiszei-o haszeruhaszeru ◆ hírnevethírnevet szerezszerez 「Ka-
gakusatosite szekaitekini meiszei-o haszeta.」
„Tudósként szerzett hírnevet a világon.”

meiszei-omeiszei-o todorokaszutodorokaszu ◆ berobbanberobban aa hírehíre
「Meiszei-o todorokaszeta.」 „Berobbant a híre a
köztudatba.”

meiszekimeiszeki ◆ híreshíres épületmaradványépületmaradvány ◆ híreshíres
történelmi helytörténelmi hely
meiszekimumeiszekimu ◆ tudatos álmodástudatos álmodás
meiszekinameiszekina ◆ határozotthatározott 「Meiszekina han-
dan」 „határozott döntés” ◆ tisztatiszta 「Meiszek-
ina zunó」 „tiszta elme” ◆ világosvilágos 「Meiszekina
kucsó」 „világos beszédmód” ◇ zunómeiszekizunómeiszeki
tiszta fejtiszta fej
meiszeki-o fukumeiszeki-o fuku ◆ ködösködös ◆ zavaroszavaros
meiszensumeiszensu ◆ híres sportolóhíres sportoló
meiszómeiszó ◆ meditációmeditáció 「Gjódzsa-va meiszóni fu-
ketteita.」 „A jógi meditációba mélyedt.”

meiszódenrjúmeiszódenrjú ◆ kóboráramkóboráram
meiszósinkeimeiszósinkei ◆ bolygóidegbolygóideg
meiszósinkeikincsómeiszósinkeikincsó ◆ vagális tónusvagális tónus
meiszószurumeiszószuru ◆ elkóborolelkóborol 「Kurajamino naka-
o meiszószuru fune」 „sötétben elkóborolt hajó”
◆ tévelyegtévelyeg 「Dzsinszei-o meiszósiteirujóni
kandzsiru.」 „Úgy érzem csak tévelygek az élet-
ben.” ◆ útjátútját vesztiveszti 「Korona kade meiszó-
szuru szekai」 „koronavírus-járvány idején útját
vesztett világ”

meiszószurumeiszószuru ◆ meditálmeditál 「Nagai dzsikanmei-
szósiteita.」 „Hosszú ideig meditáltam.”

meiszótaifúmeiszótaifú ◆ elkóborolt tájfunelkóborolt tájfun
meiszúhómeiszúhó ◆ számelnevezési rendszerszámelnevezési rendszer
meitameita ◆ asas 「Harumeita tenkideszu.」 „Tava-
szias idő van.” ◆ osos 「Nazomeita hacugen-o si-
ta.」 „Talányos kijelentést tett.”

meitanteimeitantei ◆ híres nyomozóhíres nyomozó
meiteimeitei ◆ részegségrészegség
meiteiszurumeiteiszuru ◆ lerészegediklerészegedik 「Haki kegaszu-
ruhodo meiteisiteita.」 „Úgy lerészegedtem, hogy
a hányás kerülgetett.”

meitenmeiten ◆ híres üzlethíres üzlet
meitengaimeitengai ◆ híres bevásárlónegyedhíres bevásárlónegyed
meitómeitó ◆ kardkard fegyverkovácsfegyverkovács monogramjá-monogramjá-
valval
meitómeitó ◆ híres kardhíres kard ◆ kiváló kardkiváló kard
meitómeitó ◆ kitűnő válaszkitűnő válasz
meitómeitó ◆ híres termálfürdőhíres termálfürdő
meitokumeitoku ◆ Meitoku-korMeitoku-kor
meiucumeiucu ◆ hangzatoshangzatos nevetnevet adad ◆ nevetnevet be-be-
vésvés ◆ tituláltitulál 「Szómento meiutte
fucúnoszupagetí-o hanbaisiteita.」 „Egyszerű
spagettit árult, szómennek titulálva.”

meiunmeiun ◆ sorssors 「Konkaino szenkjo-va vaga kuni-
no meiun-o nigitteiru.」 „Ettől a választástól függ
országunk sorsa.” ◆ végzetvégzet 「Meiunga cuki-
ta.」 „Utolérte a végzete.”

meivameiva ◆ Meiva-korMeiva-kor
meivakumeivaku ◆ alkalmatlankodásalkalmatlankodás ◆ bosszantásbosszantás
「Ii meivakuda!」 „Rendkívül bosszantó!” ◆

gondgond okozásaokozása 「Vatasino denvabangó-o kareni
osietanante meivakudeszu.」 „Gondot okoztál az-
zal, hogy megadtad neki a telefonszámomat.” ◆

háborgatásháborgatás ◆ háborításháborítás ◆ kellemetlenségkellemetlenség
◆ kéretlenségkéretlenség ◆ nyűgnyűg 「Sinszeki-va tada
meivakudatta.」 „A rokona csak nyűg volt a nya-
kán.” ◆ zavarászavarás 「Meivakudajo.」 „Zavarsz!” ◇

arigatameivakuarigatameivaku kéretlenkéretlen szívességszívesség 「Kira-
varezuniarigata meivaku-o kotovaritai.」 „Vissza
szeretném utasítani a kéretlen szívességét, anél-
kül, hogy megsérteném.” ◇ kindzsomeivakukindzsomeivaku
közháborításközháborítás ◇ gomeivakugomeivaku háborgatásháborgatás
「Gomeivaku-o okakesite mósi vakearimaszen.」
„Elnézést, hogy háborgatom!” ◇ meivakuszurumeivakuszuru
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zavarvazavarva leszlesz 「Minaga meivakusiteirujo!」
„Vedd észre, hogy mindenkit zavarsz!” ◇ meiva-meiva-
kuszenbankuszenban nincsnincs annálannál bosszantóbbbosszantóbb 「Jo-
nakani denva-o kakerunante meivakuszenban-
da!」 „Nincs annál bosszantóbb amikor az éjszaka
közepén telefonál!” ◇ meivaku-omeivaku-o kakerukakeru gon-gon-
dotdot okozokoz 「Gomeivaku-o okakesite mósi vak-
egozaimaszen.」 „Ne haragudjon, hogy gondot
okoztam!”

meivakumérumeivakuméru ◆ kéretlen levélkéretlen levél ◆ spamspam
meivakumonomeivakumono ◆ bosszantó személybosszantó személy
meivakunameivakuna ◆ alkalmatlankodóalkalmatlankodó 「Meivakuna
kjaku」 „alkalmatlankodó vendég” ◆ háborgatóháborgató
「Meivakuna kódó」 „háborgató magatartás” ◆

kellemetlenkellemetlen 「Meivakuna hito」 „kellemetlen
ember” ◆ zavarózavaró 「Meivakuna oto」 „zavaró
hang”

meivakuninarumeivakuninaru ◆ háborgatháborgat 「Heddohantá-va
hinpanni denvasite kareno meivakuninatta.」
„Egy fejvadász állandóan háborgatta telefonon.” ◆

terhéreterhére vanvan 「Meivakuninaritakuarimaszen.」
„Nem akarok a terhetekre lenni.” ◆ zavarzavar 「Aba-
rete hitono meivakuninatta.」 „A randalírozása
zavarta a többieket.”

meivaku-omeivaku-o kakerukakeru ◆ gondotgondot okozokoz
「Gomeivaku-o okakesite mósi vakegozaima-
szen.」 „Ne haragudjon, hogy gondot okoztam!”

meivakuszenbanmeivakuszenban ◆ nincsnincs annálannál bosszan-bosszan-
tóbbtóbb 「Jonakani denva-o kakerunante meivaku-
szenbanda!」 „Nincs annál bosszantóbb amikor
az éjszaka közepén telefonál!”

meivakuszurumeivakuszuru ◆ zavarvazavarva leszlesz 「Minaga
meivakusiteirujo!」 „Vedd észre, hogy mindenkit
zavarsz!”

meizanmeizan ◆ híres hegyhíres hegy
meizurumeizuru / meidzsirumeidzsiru ◆ elnevezelnevez ◆ elrendelelrendel
「Jukuefumeidzsikennicuite szaranaru csósza-o
meidzsirareta.」 „Újabb vizsgálatot rendeltek el
az eltűntek ügyében.” ◆ késztetkésztet 「Zangjó-o
meidzsirareta.」 „Túlórára késztettek.” ◆ kine-kine-
vezvez 「Szeizóbucsó-o meidzsirareta.」 „Kinevez-
ték a termelési osztály vezetőjének.” ◆ megpa-megpa-
rancsolrancsol 「Kodomoni omocsa-o icumo katazuke-
rujóni meidzsita.」 „Megparancsolta a gyerekek-
nek, hogy mindig rakják el a játékaikat.” ◆ pa-pa-
rancsolrancsol 「Kodomoni heja-e ikujóni meidzsita.」
„A szobájába parancsoltam a gyereket.” ◆ paran-paran-

csotcsot adad 「Tenkin-o meidzsirareta.」 „Áthelye-
zési parancsot kaptam.” ◆ választválaszt
「Kódzsócsó-o meidzsirareta.」 „Üzemvezetővé
választották.”

meizurumeizuru / meidzsirumeidzsiru ◆ bevésbevés ◆ vésvés ◇ ki-ki-
monimeidzsirumonimeidzsiru megszívlelmegszívlel 「Tomodacsino
dzsogen-o kimoni meidzsita.」 „Megszívleltem a
barátom tanácsát.” ◇ kimonimeidzsirukimonimeidzsiru eszébeeszébe
vésvés 「Korega dzsújódearukoto-o kimoni mei-
dzsitekudaszai!」 „Jól véssék az eszükbe, hogy ez
fontos!” ◇ kimonimeizurukimonimeizuru gondjagondja leszlesz rárá
「Korega nidoto okoranaijóni kimoni meidzsima-
szu.」 „Gondom lesz rá, hogy ez még egyszer ne
fordulhasson elő.”

mejanimejani ◆ csipacsipa
mejanigacukumejanigacuku ◆ becsipásodikbecsipásodik 「Menimejan-
igacuita.」 „Becsipásodott a szemem.”

mejanigaderumejanigaderu ◆ csipázikcsipázik 「Mejanigajoku de-
ru.」 „Gyakran csipázik a szemem.”

mejaszumejaszu ◆ céliránycélirány ◆ hovatartáshovatartás ◆ mércemérce
◆ miheztartásmiheztartás ◆ viszonyításiviszonyítási alapalap
「Kabusikisiszú-va szóbano ugokino mejaszuni-
natteiru.」 „A részvényindex egy viszonyítási ala-
pot ad a piac mozgásának a követéséhez.” ◇ me-me-
jaszutonarujaszutonaru lehetlehet számolniszámolni 「Hajaarukide
dzsuppunde icsikiroga mejaszutonatteiru.」
„Gyors sétánál 10 perc alatt 1 kilométerrel lehet
számolni.” ◇ mejaszu-omejaszu-o taterutateru megszabmegszab
「Hijóno mejaszu-o tateta.」 „Megszabtam a
költségeket.”

mejaszubakomejaszubako ◆ panaszládapanaszláda
mejaszuniszurumejaszuniszuru ◆ megcélozmegcéloz 「Súgódzsikan-
va kudzsi-o mejaszunisijó.」 „Célozzuk meg a ki-
lenc órai gyülekezőt!”

mejaszu-omejaszu-o cukerucukeru ◆ meghatározmeghatároz 「Csóri-
dzsikanno mejaszu-o cuketa.」 „Meghatároztam,
hogy mennyi ideig tart a főzés.”

mejaszu-omejaszu-o taterutateru ◆ megszabmegszab 「Hijóno
mejaszu-o tateta.」 „Megszabtam a költségeket.”

mejaszutonarumejaszutonaru ◆ lehetlehet számolniszámolni 「Hajaaru-
kide dzsuppunde icsikiroga mejaszutonatteiru.」
„Gyors sétánál 10 perc alatt 1 kilométerrel lehet
számolni.”

mejaszutoszurumejaszutoszuru ◆ tartjatartja magátmagát 「Kanszei-
va raisú-o mejaszutosijó.」 „A befejezéssel tartsuk
magunkat a jövő héthez!”
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mekameka ◆ mechanikamechanika 「Robottonomeka」 „robot
mechanikája”

mékáméká ◆ gyártógyártó ◆ készítőkészítő ◇ okasimékáokasiméká
édességgyártóédességgyártó ◇ dzsidósamékádzsidósaméká autógyár-autógyár-
tótó ◇ szozaimékászozaiméká alapanyag-készítőalapanyag-készítő ◇ bu-bu-
hinmékáhinméká alkatrészgyártóalkatrészgyártó ◇ ranszúmékáranszúméká
véletlenszám-generátorvéletlenszám-generátor ◇ vaffurumékávaffuruméká go-go-
frisütőfrisütő
mekado-o taterumekado-o tateru ◆ szúrós szemmel nézszúrós szemmel néz
mekadzsikimekadzsiki ◆ kardhalkardhal ◆ kardoshalkardoshal
mekagidzsucusamekagidzsucusa ◆ gépészgépész ◆ mechanikaimechanikai
műszerészműszerész
mékáhinmékáhin ◆ márkás cikkmárkás cikk
mekakemekake ◆ ágyaságyas ◆ szeretőszerető 「Mekake-o oi-
teiru.」 „Szeretőt tart.” ◇ otokomekakeotokomekake kitar-kitar-
tott férfitott férfi
mekakebaramekakebara ◆ fattyúfattyú ◆ törvénytelentörvénytelen gye-gye-
rekrek
mekakusimekakusi ◆ eltakaróeltakaró tárgytárgy ◆ redőnyredőny ◆

szemszem bekötésebekötése ◆ szemellenzőszemellenző ◆ szemken-szemken-
dődő ◆ szemkötőszemkötő ◆ szemtakarószemtakaró
mekakusinoonimekakusinooni ◆ szembekötősdiszembekötősdi
mekakusi-omekakusi-o szuruszuru / mekakusiszurumekakusiszuru ◆ bekötibeköti
aa szemétszemét 「Kodomoni mekakusisita.」 „Bekö-
töttem a gyerek szemét.” ◆ bebe vanvan kötvekötve aa
szemeszeme 「Madzsisan-va mekakusi-o sita.」 „Be-
kötötték a bűvész szemét.” ◆ szemellenzőtszemellenzőt rakrak
「Umani mekakusi-o sita.」 „Szemellenzőt rak-
tam a lóra.”

mekakusiszurumekakusiszuru / mekakusi-omekakusi-o szuruszuru ◆ bekötibeköti
aa szemétszemét 「Kodomoni mekakusisita.」 „Bekö-
töttem a gyerek szemét.” ◆ bebe vanvan kötvekötve aa
szemeszeme 「Madzsisan-va mekakusi-o sita.」 „Be-
kötötték a bűvész szemét.” ◆ szemellenzőtszemellenzőt rakrak
「Umani mekakusi-o sita.」 „Szemellenzőt rak-
tam a lóra.”

mekanikaru-kíbódomekanikaru-kíbódo ◆ mechanikusmechanikus billentyű-billentyű-
zetzet
mekanikarunamekanikaruna ◆ mechanikusmechanikus 「Mekanikaru-
natoraburu」 „mechanikus probléma”

mekanikkumekanikku ◆ autószerelőautószerelő ◆ gépészgépész ◆ me-me-
chanizmuschanizmus
mekanikkunamekanikkuna ◆ mechanikusmechanikus 「Mekanikkuna
kosó」 „mechanikus meghibásodás”

mekanikkuszumekanikkuszu ◆ géptangéptan ◆ mechanikamechanika
mekanikuszumekanikuszu ◆ géptangéptan ◆ mechanikamechanika

mekanizumumekanizumu ◆ mechanikamechanika ◆ mechanizmusmechanizmus
「Kabusikisidzsónomekanizumu」 „részvénypiac
mechanizmusa”

mékánomákumékánomáku ◆ márkajelmárkajel 「Kurumamékáno-
máku」 „autó márkajel”

mekara hana-e nukerumekara hana-e nukeru ◆ gyors felfogásúgyors felfogású
mekarahigaderumekarahigaderu ◆ szikrákatszikrákat hányhány aa szemeszeme
「Asi-o bucukete mekara higa deta.」 „Amikor
beütöttem a lábam, szikrákat hányt a szemem.”

mekaraurokogaocsirumekaraurokogaocsiru ◆ kinyílikkinyílik aa csipájacsipája
「Nagaku damaszareteitaga, mekara urokoga
ocsita.」 „Sokáig félrevezettek, de kinyílt a csi-
pám.” ◆ lehull a hályog a szemérőllehull a hályog a szeméről
mekasijamekasija ◆ piperkőcpiperkőc
mekaszumekaszu ◆ kiöltözikkiöltözik 「Mekasite enkaini itta.」
„Kiöltözve mentem a bankettre.” ◆ viselkedikviselkedik
mekaszumekaszu ◆ előadelőad 「Dzsódanmekasitedétoni
szaszottemita.」 „Viccként előadva randira hív-
tam.” ◆ mutatjamutatja magátmagát 「Sinszecumekaszu.」
„Kedvesnek mutatja magát.” ◆ úgyúgy tesztesz 「Hi-
micumekasiteiru.」 „Úgy tesz, mintha valami
nagy titok lenne.”

mekatamekata ◆ kilókiló 「Kono sóhin-va mekataurid-
eszu.」 „Ezt az árut kilóra adják.” ◆ súlysúly
「Mekata-o hakatta.」 „Megmérte a súlyát.”

mekatabuszokumekatabuszoku ◆ kevesebbkevesebb súlysúly 「Kono bu-
tahiki niku-va hjakuguramu mekatabuszokude-
szu.」 „Ez a darált disznóhús 10 dekával keve-
sebb.”

mekatoronikuszumekatoronikuszu ◆ elektromechanikaelektromechanika ◆

mechatronikamechatronika
mekikimekiki ◆ értékbecslésértékbecslés ◆ értékelésértékelés 「Kimi-
nokono kottóhinno mekikiga tadasikatta.」 „Jól
értékelted ezt az antik cikket.” ◆ ítélőképességítélőképesség
◆ jójó becsüsbecsüs 「Kimi-va nakanakano mekikida.」
„Jó becsüs vagy!”

mekimekitomekimekito ◆ egyreegyre 「Kanodzsono szúgakuno
szeiszeki-va mekimekito agatteiru.」 „Egyre jobb
matekjegyeket hoz haza.” ◆ gyorsangyorsan 「Rjórinin-
no ude-va mekimekito agatta.」 „Gyorsan fejlő-
dött a szakács ügyessége.” ◆ jobbnáljobbnál jobbanjobban
「Kare-va sógino ude-o mekimekito ageta.」
„Jobbnál jobban megy neki a sógi.” ◆ nyikorog-nyikorog-
vava 「Ki-va mekimekito taoreta.」 „A fa nyikorog-
va kidőlt.”

mekisikomekisiko ◆ MexikóMexikó
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mekisikodzsinmekisikodzsin ◆ mexikóimexikói
mekisikonomekisikono ◆ mexikóimexikói
mekisikovanrjúmekisikovanrjú ◆ Golf-áramlatGolf-áramlat
mekjabecumekjabecu ◆ bimbós kelbimbós kel ◆ kelbimbókelbimbó
mékjappumékjappu ◆ sminkeléssminkelés
mékjappuszurumékjappuszuru ◆ sminkelsminkel
mekkamekka ◆ MekkaMekka 「Kono macsi-va szukínomek-
kadearu.」 „Ez a város a síelők Mekkája.”

mekkimekki ◆ bevonatbevonat 「Tokeikara kinmekkiga ha-
gareta.」 „Lejött az aranybevonat az órámról.” ◆

fémbevonatfémbevonat 「Gószeidzsusinimekki-o hodoko-
sita.」 „Fémmel vontam be a műgyantát.” ◆ lát-lát-
szatszat ◇ aenmekkiaenmekki horganyzáshorganyzás ◇ kinmekkikinmekki
aranyozásaranyozás ◇ ginmekkiginmekki ezüstözésezüstözés ◇ kuromu-kuromu-
mekkimekki krómózáskrómózás 「Dzsitensanokuromu mekki-
va kireini kagajaiteita.」 „Szépen ragyogott a kró-
mozás a biciklin.” ◇ kuromumekki-okuromumekki-o hodoko-hodoko-
sitasita krómozottkrómozott 「Kuromu mekki-o hodokosita
men-o javarakai nunode fuita.」 „A krómozott fe-
lületet puha ronggyal megtöröltem.” ◇ denki-denki-
mekkimekki galvanizálásgalvanizálás ◇ mekkigahagerumekkigahageru lehulllehull
azaz álarcálarc 「Dzsicurjoku-o tamesitara kareno-
mekkiga hageta.」 „Mikor kipróbáltunk, mit tud
valójában, lehullott az álarca.” ◇ mekkigahage-mekkigahage-
ruru lejönlejön aa fémbevonatfémbevonat 「Tokeino kinmekkiga
hageta.」 „Lejött az aranybevonat az órámról.” ◇

mekkidenaimekkidenai valódivalódi 「Kareno júki-va mekkide-
nai.」 „Valóban bátor.”

mekkidenaimekkidenai ◆ valódivalódi 「Kareno júki-va mekki-
denai.」 „Valóban bátor.”

mekkigahagerumekkigahageru ◆ lehulllehull azaz álarcálarc
「Dzsicurjoku-o tamesitara karenomekkiga hage-
ta.」 „Mikor kipróbáltunk, mit tud valójában, le-
hullott az álarca.” ◆ lejönlejön aa fémbevonatfémbevonat 「To-
keino kinmekkiga hageta.」 „Lejött az aranybevo-
nat az órámról.”

mekkinmekkin ◆ pasztőrözéspasztőrözés ◆ sterilizálássterilizálás
mekkingázemekkingáze ◆ steril gézsteril géz
mekkingjúnjúmekkingjúnjú ◆ pasztőrözött tejpasztőrözött tej
mekkinkimekkinki ◆ sterilizáló gépsterilizáló gép
mekkirimekkiri ◆ eléggéeléggé 「Kare-va mekkirijaszeta.」
„Eléggé lefogyott.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Mekkiri
szamukunatta.」 „Meglehetősen lehűlt a levegő.”

mekkiszurumekkiszuru ◆ fémmelfémmel bevonbevon 「Tecuninikkeru-
o mekkisita.」 „Nikkellel bevontam a vasat.” ◆

galvanizálgalvanizál 「Kudanikuromu-o mekkisita.」

„Krómot galvanizált a csőre.” ◇ denkimekkiszu-denkimekkiszu-
ruru galvanizálgalvanizál 「Denkimekkisita kinzokuszen」
„galvanizált fémhuzal”

mekkjakumekkjaku ◆ kitörléskitörlés ◇ sintómekkjakusintómekkjaku elmeelme
megtisztításamegtisztítása
mekkjakuszurumekkjakuszuru ◆ megtisztítmegtisztít 「Sintó-o mek-
kjakuszureba himomata szuzusi.」 „tiszta elmével
a tűz is hideg lesz”

mekobosiszurumekobosiszuru ◆ szemetszemet hunyhuny 「Keiszacu-
va omekobosisitekureta.」 „A rendőrség szemet
hunyt a vétségem felett.”

mekumeku ◆ jeleitjeleit mutatjamutatja ◆ tűniktűnik 「Hinikume-
ita kotoba」 „gúnyosnak tűnő szavak” ◇ harume-harume-
kuku tavasziasratavasziasra fordulfordul azaz időidő 「Harumeite-
kita.」 „Tavasziasra fordult az idő.” ◇ fujume-fujume-
kuku téliesretéliesre fordulfordul 「Tenkiga fujumeita.」 „Té-
liesre fordult az idő.” ◇ meitameita asas 「Harumeita
tenkideszu.」 „Tavaszias idő van.” ◇ meitameita osos
「Nazomeita hacugen-o sita.」 „Talányos kijelen-
tést tett.”

mekubarimekubari ◆ őrködésőrködés ◆ vigyázásvigyázás
mekubariszurumekubariszuru ◆ vigyázvigyáz 「Keiszacu-va dzsú-
minno anzenni mekubariszuru.」 „A rendőrség
vigyáz az emberek biztonságára.”

mekubaszemekubasze ◆ összenézésösszenézés ◆ szemmelszemmel jelzésjelzés

mekubaszeszurumekubaszeszuru ◆ jelezjelez aa szemévelszemével ◆

összenézösszenéz 「Vatasito cuma-va mekubaszesite
varatta.」 „Összenézve nevettünk a feleségem-
mel.” ◆ szemmelszemmel jelezjelez 「Ottoni sizukanisina-
szaito mekubaszesita.」 „Szememmel jeleztem a
férjemnek, hogy maradjon csendben.” ◇ taga-taga-
inimekubaszeszuruinimekubaszeszuru összekacsintösszekacsint 「Tagaini
mekubaszesita.」 „Összekacsintottak.”

mekudzsiramekudzsira ◆ szem sarkaszem sarka
mekudzsira-omekudzsira-o taterutateru ◆ belekötbeleköt 「Csiiszana
csigaini mekudzsira-o tatenai.」 „Nem köt bele
minden apró hibába.” ◆ felhúzzafelhúzza aa szemöldö-szemöldö-
kétkét
mekugimekugi ◆ kardszegecskardszegecs
mekugianamekugiana ◆ kardszegecs lyukakardszegecs lyuka
mekuramekura ◆ vakvak
mekurabanmekuraban ◆ vakon engedélyezésvakon engedélyezés
mekuraban-omekuraban-o oszuoszu ◆ átolvasásátolvasás nélkülnélkül lepe-lepe-
csételcsétel 「Iinkaino ketteini mekuraban-o osita.」
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„Átolvasás nélkül lepecsételte a bizottság határo-
zatát.” ◆ vakon engedélyezvakon engedélyez
mekuragaiszurumekuragaiszuru ◆ nyakranyakra főrefőre veszvesz
「Cuma-va jófuku-o mekuragaiszuru.」 „A fele-
ségen nyakra főre veszi a ruhákat.”

mekuragozemekuragoze ◆ vak samiszenes koldusnővak samiszenes koldusnő
mekurakjappumekurakjappu ◆ vakdugóvakdugó
mekuramadomekuramado ◆ vakablakvakablak
mekurameppónimekurameppóni ◆ összevisszaösszevissza 「Mekura-
meppóni katana-o furi mavasita.」 „Összevissza
hadonászott a kardjával.” ◆ vaktábanvaktában 「Mek-
urameppóni kendzsú-o hassasita.」 „Vaktában
lövöldözött.”

mekuranezumimekuranezumi ◆ földikutyaföldikutya
mekuranezumikamekuranezumika ◆ földikutyafélékföldikutyafélék
mekuranokakinozokimekuranokakinozoki ◆ feleslegesfelesleges erőlkö-erőlkö-
désdés
mekurapuragumekurapuragu ◆ vakdugóvakdugó
mekuraszenmekuraszen ◆ vakdugóvakdugó
mekuribonmekuribon ◆ gyűrűszalaggyűrűszalag
mekurumekuru ◆ felhajtfelhajt 「Mófu-o mekutta.」 „Fel-
hajtotta a pokrócot.” ◆ fellapozfellapoz 「Hon-o dzsuh-
pédzsimade mekutta.」 „Fellapoztam a könyvben
a tizedik oldalt.” ◆ felszedfelszed 「Kizonno juka-o
makutta.」 „Felszedtem a meglévő padlót.” ◆

hajthajt 「Dzsuh-pédzsimade hon-o mekutta.」 „A
tizedik oldalra hajtottam a könyvet.” ◆ húzhúz
「Icsimaimekutte!」 „Húzz egy lapot!” ◆ lapozlapoz
「Pédzsi-o icsimaimekutta.」 „Egyet lapoztam.”
◆ lapozgatlapozgat 「Hon-o paraparatomekutta.」
„Össze-vissza lapozgattam a könyvet.” ◆ leszedleszed
「Ieno jane-o makutte buki kaeta.」 „Leszedtem
a házról a cserepeket, és újakat raktam fel.” ◆

letépletép 「Karenda-o icsimaimakutta.」 „Letéptem
egy lapot a naptárból.” ◇ paraparatopédzsi-oparaparatopédzsi-o
mekurumekuru lapozgatlapozgat 「Zassinopédzsi-o parapara-
to mekutteita.」 „A magazint lapozgattam.” ◇ pa-pa-
raparatomekururaparatomekuru pergetperget 「Hon-o paraparato
mekutta.」 „Pergette a könyv lapjait.” ◇ pédzsi-pédzsi-
oo mekurumekuru lapozlapoz 「Cuginopédzsi-o mekutta.」
„A következő oldalra lapoztam.”

mekurumekumekurumeku ◆ fantasztikusfantasztikus 「Mekurumeku-
jóna kófukukan」 „fantasztikus boldogságérzet”
◆ káprázatoskáprázatos 「Mekurumeku tenkai」 „káprá-
zatos fejlemények” ◆ mámorosmámoros 「Mekurumeku

kaikan」 „mámoros gyönyör” ◆ vakítóvakító 「Meku-
rumeku hikari」 „vakító fény”

mekuszomekuszo ◆ csipacsipa
mekuszohanakuszo-omekuszohanakuszo-o varauvarau ◆ másmás szemé-szemé-
benben aa szálkátszálkát isis meglátja,meglátja, aa magáébanmagáéban aa
gerendát sem veszi észregerendát sem veszi észre
memagurusiimemagurusii ◆ fergetegesfergeteges 「Memagurusii
odori-o sita.」 „Fergeteges táncot jártak.” ◆ kö-kö-
vethetetlenülvethetetlenül gyorsgyors 「Memagurusii ugoki」
„követhetetlenül gyors mozgás” ◆ szédítőszédítő
「Dzsidai-va memagurusii hajaszade kavattei-
ku.」 „A kor szédítő gyorsasággal változik.” ◆

szédületesszédületes 「Memagurusii henka」 „szédüle-
tes változás”

memaimemai ◆ szédülésszédülés ◇ meiromemaimeiromemai labirintu-labirintu-
sos szédüléssos szédülés
memaigaszurumemaigaszuru ◆ elszédülelszédül 「Kurukuru mavat-
tara memaigasitekita.」 „Elszédültem a forgás-
ban.” ◆ megszédülmegszédül 「Memaigasite kaidankara
ocsita.」 „Megszédültem, és leestem a lépcsőről.”
◆ szédülszédül
memaigaszurujónamemaigaszurujóna ◆ szédítőszédítő 「Memaigaszu-
rujóna nedandatta.」 „Szédítő ára volt.”

mémémémé ◆ mek-mekmek-mek
memesiimemesii ◆ elpuhultelpuhult 「Memesii ningen」 „el-
puhult ember” ◆ férfiatlanférfiatlan 「Memesii kódó」
„férfiatlan viselkedés” ◆ nyámnyilanyámnyila 「Memesii
otokoda.」 „Nyámnyila ember.”

memomemo ◆ emlékeztetőemlékeztető ◆ emlékeztetőemlékeztető cédulacédula
「Monitánimemo-o hari cuketa.」 „A monitorra
egy emlékeztető cédulát ragasztottam.” ◆ fel-fel-
jegyzésjegyzés 「Dzsibun-jónomemo」 „saját célra ké-
szített feljegyzés” ◆ jegyzetjegyzet 「Tottamemo-o
mikaesita.」 „Áttekintettem a jegyzeteimet.” ◇

memo-omemo-o torutoru jegyzeteljegyzetel 「Kaigicsúnimemo-o
totta.」 „Az értekezleten jegyzeteltem.”

memoajanamemoajana ◆ káprázatoskáprázatos 「Kanodzsono me-
moajana szugata」 „nő káprázatos alakja”

memoaterarenaimemoaterarenai ◆ borzalmasborzalmas 「Memo ater-
arenai kókei」 „borzalmas látvány”

memocsómemocsó ◆ jegyzetfüzetjegyzetfüzet
memojósimemojósi ◆ jegyzetpapírjegyzetpapír
memokurenaimemokurenai ◆ pillantásrapillantásra semsem méltatméltat
「Kókana hószekini-va memokurenakatta.」 „Az
értékes drágakövet egy pillantásra sem méltatta.”
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memo-omemo-o torutoru ◆ jegyzeteljegyzetel 「Kaigicsúnimemo-
o totta.」 „Az értekezleten jegyzeteltem.”

memorimemori ◆ beosztásbeosztás 「Dzsógini-va mirino me-
moririganakatta.」 „A vonalzón nem volt milli-
méteres beosztás.” ◆ osztásosztás 「Monoszasino
memori」 „méterrúd osztása” ◆ skálaskála
「Memori-o jonda.」 „Leolvasta a skálát.” ◇ tai-tai-
szúmemoriszúmemori logaritmikus skálalogaritmikus skála
memorímemorí ◆ memóriamemória ◇ zószecumemorízószecumemorí bővítőbővítő
memóriamemória ◇ mén-memorímén-memorí központiközponti memóriamemória ◇

júeszubímemoríjúeszubímemorí pendrájvpendrájv ◇ júeszubímemo-júeszubímemo-
rírí USBUSB memóriamemória ◇ rídónrí-memorírídónrí-memorí csakcsak ol-ol-
vasható memóriavasható memória
memoríkádomemoríkádo ◆ memóriakártyamemóriakártya
memori-omemori-o tadasikucsószeiszurutadasikucsószeiszuru ◆ hitelesíthitelesít

memoríszaibómemoríszaibó ◆ memóriasejtmemóriasejt
memorízószecumemorízószecu ◆ memóriabővítésmemóriabővítés
memotomemoto ◆ szemszem 「Szuzusi kina memotodes-
zune.」 „Milyen szép, hosszúkás szeme van!” ◆

szem környékeszem környéke ◆ tekintettekintet
memovárumemováru ◆ emlékiratemlékirat ◆ memoármemoár
menmen ◆ álarcálarc 「Gótó-va men-o kabutta.」 „A
rabló álarcot vett fel.” ◆ arcarc ◆ aspektusaspektus
「Mondai-o iron-na menkara sirabeta.」 „Külön-
féle aspektusból vizsgáltam a problémát.” ◆ fe-fe-
lületlület 「Tairana men」 „sík felület” ◆ maszkmaszk
「Men-o ucu.」 „Nómaszkot készít.” ◆ néző-néző-
pontpont 「Kono menkara mireba karega tadasikat-
ta.」 „Ebből a nézőpontból nézve, neki volt igaza.”
◆ oldaloldal 「Cuki-va icumo onadzsi men-o csikjúni
muketeiru.」 „A Hold mindig ugyanazt az oldalát
fordítja a Föld felé.” ◆ sarkítássarkítás ◆ síksík 「Ro-
kumen rittai」 „hat síkkal határolt test” ◆ síksík
helyekhelyek számlálószavaszámlálószava ◆ tekintettekintet 「Arajuru
mende keizai-va jokunatteiru.」 „Minden tekin-
tetben javult a gazdaság.” ◇ anzenmenanzenmen bizton-bizton-
ságisági aspektusaspektus ◇ kidómenkidómen pályapálya síkjasíkja ◇ ki-ki-
dómendómen keringésikeringési síksík ◇ kjúmenkjúmen gömbfelületgömbfelület
◇ kjúmenkjúmen gömbfelszíngömbfelszín ◇ keizaimenkeizaimen gazda-gazda-
ságisági oldaloldal ◇ kokuszaimendekokuszaimende nemzetközinemzetközi as-as-
pektusbanpektusban ◇ szecumenszecumen csomósíkcsomósík ◇ nómennómen
nóálarcnóálarc ◇ nómennómen nómaszknómaszk ◇ bódokumenbódokumen
gázálarcgázálarc ◇ mengavarerumengavareru felismerikfelismerik azaz ar-ar-
cátcát 「Dorobóno menga vareta.」 „A rablónak
felismerték az arcát.” ◇ mentomukattementomukatte szem-szem-
tőltől szembenszemben 「Mento mukatte hanasi atta.」
„Szemtől szemben beszélgettünk.” ◇ mentomu-mentomu-

kattekatte szembenszemben 「Cumani mento mukatte szu-
vatta.」 „A feleségemmel szemben ültem.” ◇

mentomukattementomukatte szemébeszemébe 「Mento mukatte
fuman-o itta.」 „Szemébe mondtam az elégedet-
lenségemet.” ◇ men-omen-o torutoru ütéstütést mérmér aa fejé-fejé-
rere 「Men-o ippontotta.」 „Fejére mért egy ütést.”
◇ men-omen-o torutoru lesarkítlesarkít 「Itano men-o totta.」
„Lesarkította a deszka szélét.”

menmen ◆ hosszúhosszú tésztatészta ◆ tésztatészta ◇ csásúmencsásúmen
chasúchasú rámenrámen ◇ csúkamencsúkamen kínaikínai tésztatészta ◇

teucsimenteucsimen kézzelkézzel készültkészült hosszútésztahosszútészta ◇

tenobementenobemen nyújtottnyújtott hosszútésztahosszútészta ◇ na-na-
mamenmamen nyersnyers metélttésztametélttészta ◇ namamennamamen
nyersnyers hosszútésztahosszútészta ◇ judemenjudemen főttfőtt
hosszútésztahosszútészta
menmen ◆ pamutpamut 「Men-va szenszaina nunode-va
arimaszen.」 „A pamut nem kényes anyag.”

ménmén ◆ főfő 「Mén-ibento」 „fő mérkőzés”

menbámenbá ◆ tagtag 「Hangarí-va íjúnomenbádeszu.」
„Magyarország az EU tagja.” ◇ sinmenbásinmenbá újúj tagtag
◇ szutátingu-menbászutátingu-menbá kezdőcsapatkezdőcsapat ◇ szeisi-szeisi-
kimenbákimenbá hivataloshivatalos tagtag 「Kankókjókaino
szeisikimenbádeszu.」 „A turisztikai egyesület hi-
vatalos tagja.” ◇ szenpacumenbászenpacumenbá kezdőtagkezdőtag
◇ beszuto-menbábeszuto-menbá legjobblegjobb tagtag ◇ regjurá-regjurá-
menbámenbá állandó tagállandó tag
menbácsendzsimenbácsendzsi ◆ cserecsere 「Siaidemenbácsen-
dzsigaatta.」 „A mérkőzés alatt csere volt.”

menbámítingumenbámítingu ◆ taggyűléstaggyűlés
menbáriszutomenbáriszuto ◆ tagjegyzéktagjegyzék
menbómenbó ◆ fülpiszkálófülpiszkáló ◆ fültisztítófültisztító pálcikapálcika
◆ vattapálcikavattapálcika
menbómenbó ◆ nyújtófanyújtófa 「Menbódeszobano kidzsi-o
nobaszu.」 „A nyújtófával nyújtom a hajdinatész-
tát.” ◆ sodrófasodrófa
menbokumenboku ◆ ábrázatábrázat ◆ becsületbecsület 「Kazokuno
menboku-o cubuszanaitame, korega szaizenno
szentakuda.」 „Ez a legjobb választás ahhoz, hogy
ne essen csorba a család becsületén.” ◆ hírnévhírnév
「Joroncsószagaisa-va menboku-o usinatta.」 „A
felmérést végző cég elvesztettel jó hírnevét.” ◆ te-te-
kintélykintély 「Sippaisitara kankeisani menbokuga
tatanai.」 „Ha hibázok elvesztem az érintettek
előtt a tekintélyemet.” ◇ sinmenbokusinmenboku kvalitáskvalitás
◇ sinmenbokusinmenboku valódi értékvalódi érték
menbokujakudzsotarumenbokujakudzsotaru ◆ hírnevéhez méltóhírnevéhez méltó
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menboku-omenboku-o usinauusinau ◆ elássaelássa magátmagát 「Kare-
va óini menboku-o usinatta.」 „Örökre elásta ma-
gát.”

menboomenboo ◆ rostélyrostély ◆ sisakrostélysisakrostély
mencumencu ◆ becsületbecsület 「Mencunikodavaru.」 „ké-
nyes a becsületére” ◆ madzsonghozmadzsonghoz szüksé-szüksé-
gesges létszámlétszám 「Mádzsannomencuga szorotta.」
„Megvan a madzsonghoz szükséges létszám.” ◆

presztízspresztízs 「Mencuno mondai」 „presztízskér-
dés” ◆ tekintélytekintély 「Mencu-o usinau.」 „Elveszti
a tekintélyét.”

mencúmencú ◆ ételesdobozételesdoboz
mencsimencsi ◆ vagdaltvagdalt
mencsi-bórumencsi-bóru ◆ húsgombóchúsgombóc
mencsi-kacumencsi-kacu ◆ rántott vagdaltrántott vagdalt
mencsi-kacurecumencsi-kacurecu ◆ rántott vagdaltrántott vagdalt
mencsómencsó ◆ keléskelés 「Hanani mencsóga dekita.」
„Kelés nőtt az orromra.”

mendanmendan ◆ elbeszélgetéselbeszélgetés ◆ interjúinterjú ◆ ta-ta-
nácskérésnácskérés ◇ iszaimendaniszaimendan részletekrőlrészletekről sze-sze-
mélyesenmélyesen 「Iszai-va mendanno ue.」 „A rész-
letekről személyesen tájékoztatjuk.” ◇ szansa-szansa-
mendanmendan tanár-diák-szülő elbeszélgetéstanár-diák-szülő elbeszélgetés
mendanszurumendanszuru ◆ elbeszélgetelbeszélget 「Szenszei-va
ojato mendansita.」 „A tanár elbeszélgetett a szü-
lővel.” ◆ tanácsottanácsot kérkér 「Isato mendansita.」
„Tanácsot kértem az orvostól.”

menderebiumumenderebiumu ◆ mendeléviummendelévium
menderizumumenderizumu ◆ mendelizmusmendelizmus
menderunohószokumenderunohószoku ◆ MendelMendel törvényeitörvényei ◆

Mendel-törvényekMendel-törvények
menderuszecumenderuszecu ◆ mendelizmusmendelizmus
mén-dissumén-dissu ◆ főételfőétel ◆ főfogásfőfogás
mendómendó ◆ fáradságfáradság 「Gomendódenakereba jú-
binde ohendzsi-o kudaszai.」 „Ha nem okoz fá-
radságot, kérem válaszoljon postai úton!” ◆ gondgond
「Bjóninno mendó-o miru.」 „Én viselem a beteg
ember gondját.” ◆ kellemetlenségkellemetlenség 「Darenimo
mendó-o kaketakunai.」 „Nem akarok kellemet-
lenséget okozni senkinek!” ◆ kényelmetlenségkényelmetlenség
「Gomendódeszuga, raisúmata kitekudaszai.」
„Elnézést a kényelmetlenségért, de szeretném, ha
jövő héten újra eljönne.” ◆ megerőltetésmegerőltetés ◆ ve-ve-
sződségsződség ◇ mendóninarumendóninaru nehezérenehezére esikesik
「Zaitakukinmuni narete gaisucuga mendónina-

ru.」 „Hozzászoktam az otthoni munkához, ezért
nehezemre esik kimozdulni.” ◇ mendó-omendó-o mirumiru
gondjátgondját viseliviseli 「Darega sóraimendó-o miru-
no?」 „Ki viseli majd a gondját?”

mendógarumendógaru ◆ akadékoskodikakadékoskodik
mendókuszagarijamendókuszagarija ◆ lustalusta ◆ nyafogósnyafogós ◆

nyűgösnyűgös
mendókuszagarumendókuszagaru ◆ fanyalogfanyalog ◆ nyafognyafog
「Mendókuszagaranaide, jatte!」 „Ne nyafogj,
csináld!”

mendokuszaimendokuszai ◆ macerásmacerás
mendókuszaimendókuszai ◆ fáradságosfáradságos 「Mendókuszai-
júzá tóroku」 „fáradságos felhasználói regisztrá-
ció” ◆ kacifántoskacifántos 「Kekkonno tecuzuki-va
mendókuszakatta.」 „Kacifántos volt a házassági
ügyintézés.” ◆ macerásmacerás 「Mendókuszairesipi」
„macerás recept” ◆ megterhelőmegterhelő 「Mendókuszai
sigoto」 „megterhelő munka” ◆ nehézkesnehézkes
「Kon-na ameno nakakai mononiikunante men-
dókuszaijo.」 „Nagyon nehézkes ilyen esőben vá-
sárolni menni.” ◆ nyögvenyelősnyögvenyelős 「Mendóku-
szai sigoto」 „nyögvenyelős munka” ◆ vesződ-vesződ-
ségességes 「Hikkoszuno-va mendókuszai.」 „Ve-
sződséges a költözés.” ◇ mendókuszaikoto-omendókuszaikoto-o
szuruszuru nyavalyognyavalyog 「Tana-o tori cukeruno-va
mendókuszakatta.」 „Sokat nyavalyogtam a polc
felszerelésével.” ◇ mendókuszakumendókuszaku omouomou res-res-
telltell 「Arukuno-va mendókuszakatta.」 „Restell-
tem gyalog menni.”

mendókuszaikoto-omendókuszaikoto-o szuruszuru ◆ nyavalyognyavalyog
「Tana-o tori cukeruno-va mendókuszakatta.」
„Sokat nyavalyogtam a polc felszerelésével.”

mendókuszakumendókuszaku omouomou ◆ restellrestell 「Arukuno-va
mendókuszakatta.」 „Restelltem gyalog menni.”

mendómimendómi ◆ segítőkészségsegítőkészség ◆ törődéstörődés
mendómigajoimendómigajoi ◆ segítőkészsegítőkész 「Mendómigajoi
hito」 „segítőkész ember”

mendónamendóna ◆ bajosbajos 「Mendóna mondaiga okot-
ta.」 „Bajos probléma akadt.” ◆ fáradságosfáradságos
「Mendóna sigoto」 „fáradságos munka” ◆ ka-ka-
cifántoscifántos 「Bidzsindakedo kószaisitara mendó-
da.」 „Szép nő, de járni vele kacifántos.” ◆ kel-kel-
lemetlenlemetlen 「Szeidzsika-va mendóna sicumon-o
szarete komatteiru.」 „A politikus bajban van,
mert kellemetlen kérdést tettek fel neki.” ◆ ké-ké-
nyesnyes 「Mendóna dzsiken」 „Kényes ügy.” ◆

23102310 menboku-o usinau menboku-o usinau – mendóna mendóna AdysAdys



megerőltetőmegerőltető 「Tecuzu-va mendódatta.」
„Megerőltető volt az ügy elintézése.”

mendónatecuzukimendónatecuzuki ◆ bürokráciabürokrácia
mendóninarumendóninaru ◆ nehezérenehezére esikesik 「Zaitakukin-
muni narete gaisucuga mendóninaru.」 „Hozzá-
szoktam az otthoni munkához, ezért nehezemre
esik kimozdulni.”

mendó-omendó-o mirumiru ◆ ellátellát 「Oja-va kodomono
mendó-o miru.」 „Az anya ellátja a gyerekeket.”
◆ gondjátgondját viseliviseli 「Darega sóraimendó-o miru-
no?」 „Ki viseli majd a gondját?”

mendorimendori ◆ nőstény madárnőstény madár ◆ tyúktyúk
mendzsirumendzsiru / menzurumenzuru ◆ elengedelenged 「Zei-o men-
dzsita.」 „Elengedte az adót.” ◆ felmentfelment
「Szekinin-o mendzsita.」 „Felmentettem a fele-
lősség alól.” ◆ tekintetteltekintettel vanvan 「Anatano isza-
gijoi sazaini mendzsite konkai-va jurusimaszu.」
„A példás bocsánatkérésedre való tekintettel meg-
bocsátok.” ◇ soku-osoku-o menzurumenzuru felmentfelment állásá-állásá-
bólból 「Csókaisobunnijoriszono soku-o menzerare-
ta.」 „Fegyelmi eljárással felmentették állásából.”

mendzsomendzso ◆ elengedéselengedés 「Hokenrjóno
mendzso-o uketa.」 „Elengedték a biztosítási dí-
jat.” ◆ eltekintéseltekintés 「Bakkinno mendzso」 „el-
tekintés a büntetéstől.” ◆ felmentésfelmentés 「Rijórjó-
kinno mendzso」 „felmentés a használati díj alól”
◆ mentességmentesség 「Gaisucukinsireino mendzso」
„kijárási tilalom alóli mentesség” ◆ mentesülésmentesülés
「Intánettoszábiszu kanjúkinno mendzso-o uke-
ta.」 „Mentesültem az internetszolgáltatás igény-
lési költsége alól.” ◇ zeinosiharaimendzsozeinosiharaimendzso
adóelengedésadóelengedés ◇ heiekimendzsoheiekimendzso felmentésfelmentés
katonai szolgálat alólkatonai szolgálat alól
mendzsómendzsó ◆ diplomadiploma ◆ engedélyengedély ◆ jogosít-jogosít-
ványvány
mendzsóhacunecutaimendzsóhacunecutai ◆ fűtőlapfűtőlap
mendzsoninarumendzsoninaru ◆ felmentéstfelmentést kapkap 「Hokenr-
jóga mendzsoninatta.」 „Felmentést kapott a biz-
tosítási díj fizetése alól.” ◆ mentesülmentesül 「Szono
kunino kokumin-va bizaga mendzsoninatta.」
„Az ország polgárai mentesültek a vízum alól.”

mendzsonotokkenmendzsonotokken ◆ mentelmi jogmentelmi jog
mendzsoszarerumendzsoszareru ◆ mentesülmentesül 「Kare-va kono
gimukara mendzsoszareteiru.」 „Mentesül a kö-
telezettség alól.”

mendzsoszurumendzsoszuru ◆ elengedelenged 「Sakkin-o mendzs-
oszareta.」 „Elengedték az adósságát.” ◆ elte-elte-
kintkint 「Ijakukin-o mendzsosita.」 „Eltekintett a
kötbértől.” ◆ felmentfelment 「Taiszóno dzsugjó-o
mendzsositemoratta.」 „Testnevelésből felmen-
tettek.” ◆ mentesítmentesít 「Kanzei-o mendzsoszu-
ru.」 „Vám alól mentesít.” ◇ mendzsoszarerumendzsoszareru
mentesülmentesül 「Kare-va kono gimukara mendzs-
oszareteiru.」 „Mentesül a kötelezettség alól.”

mendzsúfukuhaimendzsúfukuhai ◆ júdáskodásjúdáskodás ◆ látszóla-látszóla-
gosgos engedelmességengedelmesség ◆ színleltszínlelt engedelmes-engedelmes-
ségség
menedzsimenedzsi ◆ anyacsavaranyacsavar ◆ csavaranyacsavaranya
menedzsikirimenedzsikiri ◆ menetfúrómenetfúró
men-ekimen-eki ◆ érzéketlenségérzéketlenség 「Cumano
kogotoni-va men-ekigaaru.」 „Érzéketlen vagyok
a feleségem zsörtölődésével szemben.” ◆ immuni-immuni-
tástás 「Men-ekiga teikaszuru.」 „Csökken az im-
munitás.” ◆ immunizálásimmunizálás ◆ immunológiaiimmunológiai tol-tol-
arenciaarencia ◆ védettségvédettség 「Vatasi-va kono bjókini
taisite men-eki-o motteiru.」 „Nekem ezzel a be-
tegséggel szemben védettségem van.” ◇

ekiszeimen-ekiekiszeimen-eki humorálishumorális immunitásimmunitás ◇

kakutokumen-ekikakutokumen-eki szerzettszerzett immunitásimmunitás ◇

kakutokumen-ekikakutokumen-eki szerzettszerzett védettségvédettség ◇

keikómen-ekikeikómen-eki szájonszájon átát történőtörténő immunizá-immunizá-
láslás ◇ kótaibaikaiszeimen-ekikótaibaikaiszeimen-eki antitestantitest ál-ál-
taltal közvetítettközvetített immunitásimmunitás ◇

kótenszeimen-ekikótenszeimen-eki szerzettszerzett immunitásimmunitás
「Szentenszeimen-ekito kótenszeimen-eki」 „ve-
leszületett immunitás és szerzett immunitás” ◇

sizenmen-ekisizenmen-eki természetestermészetes immunitásimmunitás ◇

súdanmen-ekisúdanmen-eki nyájimmunitásnyájimmunitás ◇ dzsudómen-dzsudómen-
ekieki passzívpasszív immunitásimmunitás ◇ szentenszeimen-szentenszeimen-
ekieki veleszületettveleszületett immunitásimmunitás
「Szentenszeimen-ekito kótenszeimen-eki」 „ve-
leszületett immunitás és szerzett immunitás” ◇

taiekiszeimen-ekitaiekiszeimen-eki humorálishumorális immunitásimmunitás ◇

botaimen-ekibotaimen-eki anyai immunitásanyai immunitás
men-ekidenkieidómen-ekidenkieidó ◆ immun-elektroforézisimmun-elektroforézis
men-ekifuzenmen-ekifuzen ◆ immun-elégtelenségimmun-elégtelenség ◆ im-im-
munhiánymunhiány ◇ hitomen-ekifuzenviruszuhitomen-ekifuzenviruszu embe-embe-
ri immunhiány vírusari immunhiány vírusa
men-ekifuzensómen-ekifuzensó ◆ immunhiányimmunhiány
men-ekigaarumen-ekigaaru ◆ immunisimmunis 「Vatasi-va kono bjó-
kini men-ekigaaru.」 „Immunis vagyok ezzel a
betegséggel szemben.”
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men-ekigacukumen-ekigacuku ◆ hozzászokikhozzászokik 「Kószeibussi-
cuni men-ekigacuita.」 „Hozzászokott az antibio-
tikumokhoz.” ◆ immúnisimmúnis leszlesz 「Kono bjókini-
va men-ekigacuita.」 „Immúnis lett a betegséggel
szemben.”

men-ekigakumen-ekigaku ◆ immunológiaimmunológia
men-ekigakutekikenteimen-ekigakutekikentei ◆ immunológiaiimmunológiai ki-ki-
mutatásmutatás
men-ekigenmen-ekigen ◆ immunogénimmunogén
men-ekigenszeimen-ekigenszei ◆ immunogenicitásimmunogenicitás
men-ekiguroburinmen-ekiguroburin ◆ immunglobulinimmunglobulin
men-ekihannómen-ekihannó ◆ immunreakcióimmunreakció ◆ immunvá-immunvá-
laszlasz
men-ekijokuszeimen-ekijokuszei ◆ immunszuppresszióimmunszuppresszió ◆ im-im-
munválasz elnyomásamunválasz elnyomása
men-ekikan-jómen-ekikan-jó ◆ immunológiai toleranciaimmunológiai tolerancia
men-ekikeikómen-ekikeikó ◆ immun-fluoreszcenciaimmun-fluoreszcencia
men-ekikeszszeimen-ekikeszszei ◆ immunszérumimmunszérum
men-eki-o cukerumen-eki-o cukeru ◆ immunizálimmunizál
men-eki-o cukerukotomen-eki-o cukerukoto ◆ immunizációimmunizáció
men-ekiótómen-ekiótó ◆ immunválaszimmunválasz
men-ekirjóhómen-ekirjóhó ◆ immunterápiaimmunterápia
men-ekirjokumen-ekirjoku ◆ ellenállóellenálló képességképesség ◆ immun-immun-
képességképesség ◆ rezisztenciarezisztencia
men-ekisiszutemumen-ekisiszutemu ◆ immunrendszerimmunrendszer
men-ekisógaimen-ekisógai ◆ immunhiányimmunhiány
men-ekisógainomen-ekisógaino ◆ immunhiányosimmunhiányos
men-ekiszaibómen-ekiszaibó ◆ immunsejtimmunsejt
men-ekiszeimen-ekiszei ◆ immunitásimmunitás
men-ekitaimen-ekitai ◆ antitestantitest ◆ ellenanyagellenanyag ◆ védő-védő-
anyaganyag
menekomeneko ◆ nőstény macskanőstény macska
menfaszunámenfaszuná ◆ tépőzártépőzár
menfuran-nerumenfuran-neru ◆ pamutflanelpamutflanel
ménfurémuménfurému ◆ nagyszámítógépnagyszámítógép
mengataszuzumemengataszuzume ◆ halálfejes lepkehalálfejes lepke
mengavarerumengavareru ◆ felismerikfelismerik azaz arcátarcát 「Doro-
bóno menga vareta.」 „A rablónak felismerték az
arcát.”

mén-gétomén-géto ◆ főkapufőkapu

meniamarumeniamaru ◆ megszámlálhatatlanmegszámlálhatatlan ◆ tűrhe-tűrhe-
tetlentetlen 「Kareno kódó-va meni amaru.」 „Tűr-
hetetlen a viselkedése.”

meniaumeniau ◆ rosszrossz dologgaldologgal néznéz szembeszembe 「Ki-
nóhidoi meni atta.」 „Tegnap borzasztó dolog tör-
tént velem.”

menicukumenicuku ◆ feltűnikfeltűnik 「Honno gosokuga meni-
cuita.」 „Feltűnt a könyvben a nyomdahiba.” ◆

szembeszökőszembeszökő 「Csigai-va meni cuku.」 „Szem-
beszökő a különbség.”

meniérubjómeniérubjó ◆ Meniére-betegségMeniére-betegség
menifurerumenifureru ◆ észreveszészrevesz 「Csúigaki-o minano
meni furerutokoroni hatta.」 „Olyan helyre tet-
tem a figyelmeztetést, ahol észreveszik.” ◆ hoz-hoz-
záérzáér aa szeméhezszeméhez 「Jogoreta tede meni furena-
ide kudaszai.」 „Ne érj a szemedhez piszkos kéz-
zel!” ◆ színeszíne eléelé kerülkerül 「Kokjakuno meni fure-
ru kikai-o fujasita.」 „Egyre több alkalommal ke-
rült a vendégek színe elé.”

menigirimenigiri ◆ fityiszfityisz
menihairumenihairu ◆ belemegybelemegy aa szemébeszemébe 「Hokor-
iga meni haitta.」 „Belement a szemembe egy
porszem.” ◆ meglátmeglát 「Kaomisirino otokoga me-
ni haitta.」 „Megláttam egy ismerős férfit.”

meniiretemoitakunaimeniiretemoitakunai ◆ szemeszeme fényefénye
「Muszume-va meni iretemo itakunai.」 „A lá-
nyom a szemem fénye.”

menikado-o taterumenikado-o tateru ◆ szúrós szemmel nézszúrós szemmel néz
menikakarumenikakaru ◆ szemébeszemébe lóglóg 「Kamiga menika-
katteiru.」 „Szemembe lóg a hajam.” ◆ találko-találko-
zikzik 「Omenikakarete kóeideszu.」 „Őrülök, hogy
találkozhattunk!”

menikakerumenikakeru ◆ bemutatbemutat 「Dóiu sikumika, ima
omenikakemasó.」 „Bemutatom, hogyan műkö-
dik.”

menimierumenimieru ◆ szemmelszemmel láthatólátható 「Ame-va meni
mieru.」 „Az eső szemmel látható.”

menimieruhodomenimieruhodo ◆ szemmelszemmel láthatóanláthatóan
「Kuszuri-va meni mieruhodo kókagaatta.」
„Szemmel láthatóan hatott a gyógyszer.”

menimonomiszerumenimonomiszeru ◆ megleckéztetmegleckéztet 「Kuda-
monodorobóni meni monomiszeta.」 „Meglec-
kéztettem a gyümölcstolvajt.”

menimotomaranuhajaszademenimotomaranuhajaszade ◆ villámgyor-villámgyor-
sansan
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meninokorumeninokoru ◆ beleég a retinájábabeleég a retinájába
meniszukaszumeniszukaszu ◆ meniszkuszmeniszkusz
meniszurumeniszuru ◆ látlát 「Daremo menisitakotoganai
engekidatta.」 „Sohasem látott előadás volt.”

menitacumenitacu ◆ szembeötlőszembeötlő 「Kono mojó-va meni
tacu.」 „Ez a minta szembeötlő.”

menitobikomumenitobikomu ◆ szemetszemet szúrszúr 「Kódzsódea-
marini szeibiszareteiru jószuga meni tobi konde-
kita.」 „Az üzemben szemet szúrt a túlzott rend.”

menitomarumenitomaru ◆ megakadmegakad aa szemeszeme 「Ajasii oto-
koga meni tomatta.」 „Megakadt a szemem egy
gyanús férfin.” ◆ szemetszemet szúrszúr 「Ajasii otokoga
keiszacuno menitomatta.」 „A rendőröknek sze-
met szúrt egy gyanús férfi.”

meniucurumeniucuru ◆ meglátmeglát 「Szakurano ucukusii
hanaga meni ucutta.」 „Megláttam a cseresznyefa
szép virágát.”

meniukabumeniukabu ◆ felidézfelidéz 「Sógakkóno szenszeiga
meni ukanda.」 „Felidéztem az általános iskolai
tanáromat.” ◆ megjelenik a szeme előttmegjelenik a szeme előtt
meni-vameni-va meme ◆ szemetszemet szemértszemért 「Meniha me-
o , hani-va ha-o .」 „Szemet szemért, fogat fogért.”

men-jómen-jó ◆ birkabirka
men-jónamen-jóna ◆ különöskülönös 「Men-jóna hanasi」 „kü-
lönös történet”

menjúmenjú ◆ ételválasztékételválaszték ◆ étlapétlap 「Menjúkara
ippinrjóri-o eranda.」 „Az étlapról választottam
egytálételt.” ◆ menümenü ◆ tervterv 「Rensúmenjú-o
tateta.」 „Edzéstervet készítettem.” ◇ onszei-onszei-
menjúmenjú automataautomata telefonostelefonos szolgáltatásszolgáltatás
menüjemenüje ◇ onszeimenjúonszeimenjú hangoshangos menümenü ◇ do-do-
rinkumenjúrinkumenjú itallapitallap ◇ nomimononomenjúnomimononomenjú
itallapitallap
menjúaitemumenjúaitemu ◆ menüpontmenüpont ◆ menütételmenütétel
menjú-opusonmenjú-opuson ◆ menüopciómenüopció 「Apurinomenjú-
opuson」 „applikáció menüopciója”

menjúsiszutemumenjúsiszutemu ◆ menürendszermenürendszer 「Konpjú-
tánomenjúsiszutemu」 „számítógépes menü-
rendszer”

menkamenka ◆ gyapotgyapot ◆ gyapotcserjegyapotcserje
menkaimenkai ◆ beteglátogatásbeteglátogatás ◆ látogatáslátogatás
「Gomenkaideszu.」 „Látogatója érkezett!” ◆ ta-ta-
lálkozáslálkozás 「Szakkatono menkai-o mósi konda.」
„Találkozást kértem az írótól.” ◇ menkaikenmenkaiken lát-lát-
hatásihatási jogjog ◇ menkaisazecumenkaisazecu nemnem látogat-látogat-

hatóható 「Kare-va kitokude menkaisazecudeszu.」
„Súlyos az állapota, nem látogatható.” ◇ menka-menka-
isazecuisazecu látogatásilátogatási tilalomtilalom ◇ menkaiszurumenkaiszuru
közelébeközelébe férkőzikférkőzik 「Karega júmeininattekara,
nakanaka menkaidekinai.」 „Mióta híres lett, ne-
hezen tudok a közlébe férkőzni.”

menkaibimenkaibi ◆ fogadónapfogadónap ◆ látogatáslátogatás
「Hondzsicu-va menkaibide-va arimaszen.」
„Ma nincs látogatás.” ◆ látogatási naplátogatási nap
menkaidzsikanmenkaidzsikan ◆ fogadóórafogadóóra ◆ látogatásilátogatási
időidő
menkaikenmenkaiken ◆ láthatási jogláthatási jog
menkaininmenkainin ◆ látogatólátogató
menkaisamenkaisa ◆ beteglátogatóbeteglátogató
menkaisazecumenkaisazecu ◆ látogatásilátogatási tilalomtilalom ◆ nemnem
látogathatólátogatható 「Kare-va kitokude menkaisazec-
udeszu.」 „Súlyos az állapota, nem látogatható.”

menkaiszurumenkaiszuru ◆ közelébeközelébe férkőzikférkőzik 「Karega
júmeininattekara, nakanaka menkaidekinai.」
„Mióta híres lett, nehezen tudok a közlébe fér-
kőzni.” ◆ látogatlátogat 「Bjóninnimada menkaidek-
inai.」 „A beteget még nem lehet látogatni.” ◆

meglátogatmeglátogat 「Njúinsiteiru tomodacsi-o menka-
isita.」 „Meglátogattam a kórházban fekvő bará-
tomat.” ◆ találkoziktalálkozik 「Sacsóto menkaisitai.」
„Az igazgató úrral szeretnék találkozni.” ◆ talál-talál-
koznikozni jönjön 「Júkoszanto menkaisitai.」 „Júko-
hoz jöttem.”

menkaszaibaimenkaszaibai ◆ gyapottermesztésgyapottermesztés
menkicuszurumenkicuszuru ◆ nyíltan leszidnyíltan leszid
menkjomenkjo ◆ engedélyengedély 「Isimenkjo-o hakudacu-
szareta.」 „Elvették az orvos működési engedé-
lyét.” ◆ jogosítványjogosítvány 「Menkjo-o totta.」 „Jo-
gosítványt szereztem.” ◆ jogsijogsi ◆ oklevéloklevél 「Kjó-
inmenkjo」 „tanári oklevél” ◇ isimenkjoisimenkjo prak-prak-
tizálásitizálási engedélyengedély ◇ karimenkjokarimenkjo ideiglenesideiglenes
engedélyengedély ◇ karimenkjokarimenkjo ideiglenesideiglenes jogosít-jogosít-
ványvány ◇ surjómenkjosurjómenkjo vadászengedélyvadászengedély ◇ mu-mu-
menkjomenkjo jogosítványjogosítvány nélkülinélküli 「Mumenkjoun-
ten」 „jogosítvány nélküli vezetés” ◇ jobimen-jobimen-
kjokjo ideiglenes engedélyideiglenes engedély
menkjokaidenmenkjokaiden ◆ mesterrémesterré válásválás 「Menkjo-
kaidenno udemae」 „mesteri ügyesség”

menkjosómenkjosó ◆ jogosítványjogosítvány 「Menkjosó-o tori
keszareta.」 „Bevonták a jogosítványomat.”
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menkjoteisimenkjoteisi ◆ jogosítványjogosítvány felfüggesztésefelfüggesztése
◆ jogosítvány ideiglenes bevonásajogosítvány ideiglenes bevonása
menkjúmenkjú ◆ tampontampon
menkomenko ◆ menkomenko
mén-kószumén-kószu ◆ főmenüfőmenü
menkuidearumenkuidearu ◆ csakcsak aa szépszép arcúarcú nőknők érdek-érdek-
liklik
menkuraumenkurau ◆ lehidallehidal 「Amarino ucukusiszani
menkuratta.」 „Lehidaltam a szépségétől.” ◆

megütközikmegütközik 「Bukkano takaszani menkurat-
ta.」 „Megütköztem a magas árakon.” ◆ várat-várat-
lanullanul ériéri 「Jokiszenu sósinni menkuratta.」
„Váratlanul ért az előléptetésem.” ◆ zavartzavart
「Szutorétono sicumonni menkuratta.」 „Megza-
vart az egyenes kérdés.”

menmamenma ◆ memmamemma
menmeimenmei ◆ álnéválnév 「Szakka-va henmei-o cukat-
ta.」 „Az író álnevet használt.” ◆ névváltozta-névváltozta-
tástás
menmeiszurumenmeiszuru ◆ nevetnevet változtatváltoztat 「Szakka-va
terasimato henmeisita.」 „Az író Terasimára vál-
toztatta a nevét.”

mén-memorímén-memorí ◆ központi memóriaközponti memória
menmenmenmen ◆ külön-különkülön-külön ◆ mindenkimindenki 「Icsizano
menmen」 „mindenki, aki ott volt”

menmentarumenmentaru ◆ véget nem érővéget nem érő
menmentomenmento ◆ folyvástfolyvást 「Ottono taidonicuite
menmento gucsi-o kobosita.」 „Folyvást arról pa-
naszkodott, hogy hogyan bánik vele a férje.” ◆ vé-vé-
getget nemnem érőenérően 「Koibitoni dzsibunno omoi-o
menmento katatta.」 „Véget nem érően beszélt
kedvesének az érzelmeiről.”

menmentositamenmentosita ◆ véget nem érővéget nem érő
menmicunamenmicuna ◆ aprólékosaprólékos 「Keiszacuno men-
micuna szósza」 „aprólékos rendőrségi nyomo-
zás” ◆ tüzetestüzetes 「Menmicuna csószaga hicujó-
deszu.」 „Tüzetes vizsgálatra van szükség.”

menmokumenmoku ◆ ábrázatábrázat ◆ becsületbecsület 「Dzsibunno
menmoku-o tamocutameni uszo-o cuita.」 „Ha-
zudott, hogy mentse a becsületét.” ◆ hírnévhírnév
「Kore-va keiszacuno menmokunikakavaru.」 „A
rendőrség hírneve függ ettől.” ◆ kinézetkinézet 「Ma-
csino menmokuga issinsita.」 „A város kinézete
megújult.” ◆ tekintélytekintély 「Rídáno menmokuga
cubureta.」 „A vezető elvesztette a tekintélyét.”

◇ sinmenmokusinmenmoku valódivalódi értékérték ◇ sinmenmokusinmenmoku
kvalitáskvalitás 「Kare-va kaiganioite sinmenmoku-o
hakkisita.」 „Bebizonyította kvalitását a festészet-
ben.”

menmokujakudzsotarumenmokujakudzsotaru ◆ hírnevéhezhírnevéhez méltóméltó
「Idaina kantokuno menmokujakudzsotaru sza-
kuhin」 „a nagy rendező hírnevéhez méltó alko-
tás”

menómenó ◆ agátkőagátkő
menocukaremenocukare ◆ szem megerőltetéseszem megerőltetése
menocukedokoromenocukedokoro ◆ meglátásmeglátás 「Kare-va meno
cuke dokoroga csigau.」 „Más a meglátása.” ◆ rá-rá-
látáslátás 「Kare-va meno cuke dokoroga joi.」 „Jó a
rálátása a dologra.”

menocundamenocunda ◆ sűrűsűrű kötésűkötésű 「Meno cunda-
szétá」 „sűrű kötésű pulóver” ◆ sűrűsűrű szövésűszövésű
「Me-o cunda kidzsi」 „sűrű szövésű anyag”

menócsinicumitorumenócsinicumitoru ◆ csírájábancsírájában elfojtelfojt
「Hanzai-o menócsinicumitotta.」 „Csírájában
fojtotta el a bűnözést.”

menodokumenodoku ◆ kecsegtetőkecsegtető 「Kono misze-va me-
no dokudakara hairanai hógaii.」 „Ez az üzlet túl
kecsegtető, ne menjünk be!” ◆ nemnem szabadszabad lát-lát-
nini 「Kono eiga-va kodomoni-va meno dokude-
szu.」 „Gyerekeknek nem szabad látni ezt a fil-
met.”

menóenokobumenóenokobu ◆ púppúp aa hátánhátán 「Dzsósi-va me-
no ueno kobuda.」 „A főnököm csak púp a háta-
mon.”

menóenotankobumenóenotankobu ◆ púppúp aa hátánhátán 「Kare-va
meno uenotan kobuda.」 „Az az ember púp a há-
tamon.”

menofudzsijúnamenofudzsijúna ◆ látáskárosultlátáskárosult
menoiromenoiro ◆ szemszem színeszíne 「Kanodzso-va meno
iroga csada.」 „Barna szemű.” ◆ tekintettekintet 「Ke-
ikaiszurujóna meno iro」 „óvatos tekintet”

menoirogakavarumenoirogakavaru ◆ megváltozikmegváltozik aa tekinte-tekinte-
tete 「Kono sokuhinni naniga fukumareteiruka sit-
te, meno iroga kavavatta.」 „Amikor megtudta,
mit tartalmaz az étel, megváltozott a tekintete.”

menokatakimenokataki ◆ esküdtesküdt ellenségellenség 「Kare-o me-
no katakinisiteiru.」 „Esküdt ellenségemnek te-
kintem őt.”
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menokatakiniszurumenokatakiniszuru ◆ látnilátni semsem bírbír
「Sútome-o meno katakinisiteiru.」 „Látni sem
bírom az anyósomat.”

menokuroiucsimenokuroiucsi ◆ amígamíg élél 「Vasino meno kuroi
ucsini-va szon-nakoto-o szaszenai!」 „Amíg élek,
nem fogom ezt engedni neked!”

menomaemenomae ◆ mindjártmindjárt ittitt 「Siken-va meno
maeda.」 „Mindjárt itt van a vizsga.” ◆ orraorra
előttelőtt 「Szagasiteita tokei-va zutto meno maeni-
atta.」 „Az óra, amit kerestem végig ott volt az or-
rom előtt.” ◆ szemeszeme előttelőtt 「Meno maega kura-
kunatta.」 „Elsötétült a szemem előtt a világ.”

menomaedemenomaede ◆ szemébeszemébe
men-orimonomen-orimono ◆ pamutárupamutáru
menosinkeimenosinkei ◆ szemidegszemideg
menositamenosita ◆ orraorra előttelőtt ◆ szemeszeme alattalatt 「Me-
no sitanikumaga dekiteiru.」 „Karikásak a sze-
meid!” ◆ szemétőlszemétől aa farkáigfarkáig 「Meno
sitajondzsuh-szencsino koi」 „szemétől a farkáig
40 centis ponty.”

menosógacumenosógacu ◆ szép látványszép látvány
menoszakkakumenoszakkaku ◆ optikai csalódásoptikai csalódás
menotamamenotama ◆ szemszem 「Meno tamaga tobi derujó-
na nedandatta.」 „Olyan ára volt, hogy kiugrott a
szemem a meglepetéstől.” ◆ szemgolyószemgolyó
menotodokukagirimenotodokukagiri ◆ ameddigameddig azaz szemszem ellátellát
「Meno todoku kagirihimavari batakedatta.」
„Napraforgók voltak a mezőn, ameddig a szem el-
lát.”

men-omen-o torutoru ◆ lesarkítlesarkít 「Itano men-o totta.」
„Lesarkította a deszka szélét.” ◆ sarkítsarkít ◆ ütéstütést
mérmér aa fejérefejére 「Men-o ippontotta.」 „Fejére
mért egy ütést.”

men-o ucumen-o ucu ◆ álarcot vájálarcot váj
menpekimenpeki ◆ fal felé fordulva meditálásfal felé fordulva meditálás
menpekikunenmenpekikunen ◆ kilencéves meditáláskilencéves meditálás
menpómenpó ◆ kenyérkenyér
menpoomenpoo ◆ rostélyrostély ◆ sisakrostélysisakrostély
menpumenpu ◆ pamutanyagpamutanyag ◆ pamutvászonpamutvászon
menruimenrui ◆ hosszútészta-félékhosszútészta-félék ◆ tésztafé-tésztafé-
léklék
mensimensi ◆ pamutfonalpamutfonal ◇ kótakumensikótakumensi fénye-fénye-
sített pamutfonalsített pamutfonal

mensikimensiki ◆ ismeretségismeretség 「Aru szakkato mensiki-
o eta.」 „Ismeretségbe kerültem egy íróval.”

mensikinoarumensikinoaru ◆ ismertismert 「Pátíni mensikinoaru
katanomi sótaisita.」 „A partira csak ismerősöket
hívtunk.”

mensikinonaimensikinonai ◆ ismeretlenismeretlen 「Mensikinonai
hitodesita.」 „Ismeretlen volt az az ember.”

mensinmensin ◆ kilengéscsillapításkilengéscsillapítás ◆ rengésmen-rengésmen-
tesítéstesítés
mensinkózómensinkózó ◆ rengésmentes konstrukciórengésmentes konstrukció
mensin-nomensin-no ◆ földrengésállóföldrengésálló ◆ kilengésmen-kilengésmen-
testes
mensinszócsimensinszócsi ◆ rengéscsillapítórengéscsillapító szerke-szerke-
zetzet ◆ rengéselnyelő szerkezetrengéselnyelő szerkezet
mensiteirumensiteiru ◆ nyílónyíló 「Kore-va ribinguni mensi-
teiru hejadeszu.」 „Ez egy nappalira nyíló szoba.”

mensokumensoku ◆ elbocsátáselbocsátás ◆ lemondáslemondás
「Mensoku-o motomeru koega agatteimaszu.」
„Sokan a lemondását követelik.” ◇ csókaimen-csókaimen-
sokusoku elbocsátáselbocsátás fegyelmivelfegyelmivel ◇ csókaimen-csókaimen-
sokuszurusokuszuru fegyelmivelfegyelmivel elbocsátelbocsát 「Csikan-o
sita keiszacukanga csókaimensoku-o uketa.」 „A
perverz tapogatós rendőrt fegyelmivel elbocsátot-
ták munkájából.”

mensokuniszurumensokuniszuru ◆ felmentfelment 「Sokuin-o men-
sokunisita.」 „A dolgozót felmentették állásából.”

mensokuszurumensokuszuru ◆ elbocsátelbocsát 「Kómuin-va men-
sokutonatta.」 „A közalkalmazottat elbocsátot-
ták.” ◆ eltávolíteltávolít 「Keibuho-va menso-
kuszareta.」 „A rendőrhadnagyot eltávolították a
posztjáról.” ◇ csókaimensokuszurucsókaimensokuszuru fegyelmi-fegyelmi-
velvel elbocsátelbocsát 「Csikan-o sita keiszacukanga
csókaimensoku-o uketa.」 „A perverz tapogatós
rendőrt fegyelmivel elbocsátották munkájából.”

menszecumenszecu ◆ állásinterjúállásinterjú 「Kaisano mensze-
cu」 „cég állásinterjúja” ◆ elbeszélgetéselbeszélgetés
「Menszecuni jobareta.」 „Meghívtak egy elbe-
szélgetésre.” ◆ felvételifelvételi beszélgetésbeszélgetés 「Ka-
isano menszecuni ikimasita.」 „Elmentem a cég-
hez felvételi beszélgetésre.” ◆ interjúinterjú 「Kaisano
menszecude-va kincsósite dzsózuni kotaeraren-
akatta.」 „A felvételi interjún izgultam, és nem
tudtam ügyesen válaszolni.”

menszecudzsukensamenszecudzsukensa ◆ interjúalanyinterjúalany ◆ vizs-vizs-
gázógázó
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menszecukanmenszecukan ◆ interjúztatóinterjúztató ◆ vizsgázta-vizsgázta-
tótó
menszecusamenszecusa ◆ interjúalanyinterjúalany ◆ interjúztatóinterjúztató
◆ vizsgáztatóvizsgáztató
menszecusicumenszecusicu ◆ vizsgateremvizsgaterem
menszecusidómenszecusidó ◆ konzultációkonzultáció
menszecusikenmenszecusiken ◆ elbeszélgetéselbeszélgetés 「Aru ka-
isano menszecusiken-o uketa.」 „Elbeszélgetésre
mentem egy vállalathoz.” ◆ szóbeliszóbeli vizsgavizsga
「Eigono menszecusiken-o uketa.」 „Angol szó-
beli vizsgára mentem.”

menszecuszurumenszecuszuru ◆ állásinterjúraállásinterjúra megymegy 「Ki-
ninaru kigjóto menszecusita.」 „Állásinterjúra
mentem a vállalathoz, amit kinéztem magamnak.”
◆ elbeszélgetelbeszélget 「Kóhosato menszecusita.」 „El-
beszélgettem a jelölttel.” ◆ interjúztatinterjúztat
menszeihinmenszeihin ◆ pamuttermékpamuttermék
menszekimenszeki ◆ felelősségfelelősség alólialóli felmentésfelmentés ◆

felelősség elhárításafelelősség elhárítása
menszekimenszeki ◆ alapterületalapterület 「Ieno menszeki.」
„Ház alapterülete.” ◆ területterület 「Kono szankaku-
keino menszeki-o motomenaszai.」 „Számítsd ki
ennek a háromszögnek a területét!” ◇ kencsiku-kencsiku-
menszekimenszeki alapterületalapterület ◇ szómenszekiszómenszeki össz-össz-
területterület 「Kono murano szómenszekino kjúvar-
iga sinrindeszu.」 „A falu összterületének kilenc-
ven százaléka erdő.” ◇ nobemenszekinobemenszeki teljesteljes
alapterületalapterület ◇ jukamenszekijukamenszeki padlóterületpadlóterület
◇ jukamenszekijukamenszeki hasznos alapterülethasznos alapterület
menszekibunmenszekibun ◆ felületi integrálfelületi integrál
menszekidzsókómenszekidzsókó ◆ felelősségrefelelősségre vonatkozóvonatkozó
záradékzáradék ◆ mentesítő záradékmentesítő záradék
menszekijakkanmenszekijakkan ◆ felelősségrefelelősségre vonatkozóvonatkozó
záradékzáradék ◆ mentesítő záradékmentesítő záradék
menszekitokkenmenszekitokken ◆ diplomáciaidiplomáciai mentességmentesség
◆ mentelmi jogmentelmi jog
menszomenszo ◆ vádvád ejtéseejtése 「Dzsiken-va menszoto-
natta.」 „Ejtették a vádat az ügyben.”

menszomenszo ◆ adókedvezményadókedvezmény ◆ adómentességadómentesség

menszómenszó ◆ ábrázatábrázat 「Kibisii menszóno hito」
„szigorú ábrázatú ember” ◆ fizimiskafizimiska 「Kareno
menszó-o kanszacusita.」 „Jól megnéztem a fizi-
miskáját.” ◇ gomenszógomenszó arckifejezésarckifejezés
menszocsimenszocsi ◆ adómentesadómentes földföld ◆ adómentesadómentes
telektelek

menszófudemenszófude ◆ vékony ecsetvékony ecset
menszórumenszóru ◆ mentolmentol
menszoszurumenszoszuru ◆ adómentességetadómentességet adad
「Csiszo-o menszosita.」 „Adómentességet adtak
a telekre.”

menszumenszu ◆ menstruációmenstruáció ◆ menzeszmenzesz 「Kano-
dzsogamenszuninatteiru.」 „A barátnőmnek
menzesze van.”

menszurumenszuru ◆ néznéz 「Kono ie-va minamini mensi-
teimaszu.」 „Ez a ház délre néz.” ◆ nyíliknyílik 「Kono
mado-va tórini mensiteimaszu.」 „Az ablak az ut-
cára nyílik.” ◆ szembenézszembenéz 「Sigoto-o usinau ki-
kenni menszuru.」 „Szembenéz a veszéllyel, hogy
elvesztheti az állását.”

mén-szutandomén-szutando ◆ dísztribündísztribün
mén-szutorítomén-szutoríto ◆ főutcafőutca
mentaikomentaiko ◆ ízesített tőkehal-ikraízesített tőkehal-ikra
mentaisómentaisó ◆ síkszimmetriasíkszimmetria
mentaritimentariti ◆ mentalitásmentalitás
mentaruheruszumentaruheruszu ◆ mentális egészségmentális egészség
mentarunamentaruna ◆ mentálismentális
mentaruteszutomentaruteszuto ◆ intelligenciatesztintelligenciateszt
mén-téburumén-téburu ◆ főasztalfőasztal
mén-témamén-téma ◆ főtémafőtéma
mentenanszumentenanszu ◆ karbantartáskarbantartás
mentomukattementomukatte ◆ szembenszemben 「Cumani mento
mukatte szuvatta.」 „A feleségemmel szemben ül-
tem.” ◆ szemébeszemébe 「Mento mukatte fuman-o it-
ta.」 „Szemébe mondtam az elégedetlenségemet.”
◆ szemtőlszemtől szembenszemben 「Mento mukatte hanasi
atta.」 „Szemtől szemben beszélgettünk.”

mentorimentori ◆ lekerekítéslekerekítés ◆ lesarkításlesarkítás ◆ sar-sar-
kításkítás
mentori-omentori-o szuruszuru ◆ lesarkítlesarkít 「Kabeno
mentori-o sita.」 „Lesarkítottuk a fal éleit.” ◆

vastagonvastagon meghámozmeghámoz 「Daikonno mentori-o
sita.」 „Vastagon meghámoztam a jégcsapretket.”

mentórumentóru ◆ mentolmentol
mentósimentósi ◆ gyanúsítottakgyanúsítottak azonosításaazonosítása ◆

gyanúsítottak felsorakoztatásagyanúsítottak felsorakoztatása
men-umen-u ◆ pihetollpihetoll
men-ucsimen-ucsi ◆ maszkkészítőmaszkkészítő
men-ucsidaimen-ucsidai ◆ gyúródeszkagyúródeszka ◆ gyúrótáblagyúrótábla
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menuettomenuetto ◆ menüettmenüett
menukidórimenukidóri ◆ főútfőút
menukinomenukino ◆ fontosfontos ◆ főfő ◆ központiközponti
menukinoódórimenukinoódóri ◆ főútfőút
menvarimenvari ◆ gyanúsítottak azonosításagyanúsítottak azonosítása
menzaimenzai ◆ bűnbocsánatbűnbocsánat ◆ felmentésfelmentés
「Jógisa-va menzaitonatta.」 „A vádlottat fel-
mentették.”

menzaifumenzaifu ◆ búcsúcédulabúcsúcédula ◆ bűnbocsánatbűnbocsánat
igazolásaigazolása ◆ igazolásigazolás 「Szutoreszu-o uvakino
menzaifuniszuru.」 „A stresszel igazolja a házas-
ságtörést.”

menzeimenzei ◆ adómentesadómentes ◆ adómentességadómentesség
「Kinaide oszake-o menzeide katta.」 „A repü-
lőgépen adómentesen vettem alkoholt.” ◆ vám-vám-
mentesmentes ◆ vámmentességvámmentesség
menzeihan-imenzeihan-i ◆ vámmentesvámmentes keretkeret 「Szakerui-
no menzeihan-i」 „alkohol vámmentes kerete”

menzeihinmenzeihin ◆ vámmentesvámmentes áruáru ◆ vámmentesvámmentes
árucikkárucikk
menzeisotokumenzeisotoku ◆ adómentes jövedelemadómentes jövedelem
menzeitenmenzeiten ◆ vámmentes üzletvámmentes üzlet
menzendemenzende ◆ előttelőtt 「Kósúno menzende budzs-
okuszareta.」 „Nyilvánosság előtt gyaláztak.” ◆

szemeszeme láttáraláttára 「Ojano menzendesoccsúkiszu-
o siteita.」 „A szülei szeme láttára csókolgatta.”

menzumenzu ◆ férfiférfi
menzu-fassonmenzu-fasson ◆ férfi divatáruférfi divatáru
menzurumenzuru / mendzsirumendzsiru ◆ elengedelenged 「Zei-o men-
dzsita.」 „Elengedte az adót.” ◆ felmentfelment
「Szekinin-o mendzsita.」 „Felmentettem a fele-
lősség alól.” ◆ tekintetteltekintettel vanvan 「Anatano isza-
gijoi sazaini mendzsite konkai-va jurusimaszu.」
„A példás bocsánatkérésedre való tekintettel meg-
bocsátok.” ◇ soku-osoku-o menzurumenzuru felmentfelment állásá-állásá-
bólból 「Csókaisobunnijoriszono soku-o menzerare-
ta.」 „Fegyelmi eljárással felmentették állásából.”

menzu-veamenzu-vea ◆ férfiruhaférfiruha
me-ome-o cuburucuburu ◆ behunyjabehunyja aa szemétszemét 「Me-
o cubutte!」 „Hunyd be a szemed!” ◆ szemetszemet
hunyhuny 「Karenomiszuni me-o cubutta.」 „Szemet
hunytam a vétsége felett.”

me-ome-o cukerucukeru ◆ felfigyelfelfigyel 「Haszszaino tokini
szainóni me-o cukerareta.」 „Nyolcéves korában
figyeltek fel a tehetségére.” ◆ kinézkinéz magánakmagának

「Maekara me-o cuketeita sóhinga hangakuninat-
ta.」 „Félárú lett az áru, amit már régóta kinéztem
magamnak.” ◆ kiszemelkiszemel 「Singataterebini me-o
cuketa.」 „Kiszemeltem egy új típusú televíziót.”

me-o cumume-o cumu ◆ csírájában elfojtcsírájában elfojt
me-ome-o curiagerucuriageru ◆ mérgesenmérgesen néznéz 「Me-o curi
agete okotta.」 „Mérgesen nézett.”

me-ome-o daszudaszu ◆ kihajtkihajt 「Tanega me-o dasita.」
„Kihajtott a mag.” ◆ kisarjadkisarjad 「Mame-va me-o
dasita.」 „Kisarjadt a bab.” ◆ sarjadsarjad 「Komugi-
va me-o dasi hadzsimeta.」 „Sarjad már a búza.”

me-ome-o fukidaszufukidaszu ◆ kirügyezikkirügyezik 「Kigi-va me-o
fuki dasita.」 „Kirügyeztek a fák.”

me-ome-o fukufuku ◆ kirügyezikkirügyezik ◆ rügyezikrügyezik 「Szakur-
aga me-o fuku kiszecudeszu.」 „Ebben az évszak-
ban rügyezik a cseresznyefa.”

me-ome-o fuszerufuszeru ◆ lesütilesüti aa szemétszemét 「Muszume-
va me-o fuszete kotaeta.」 „A lányom lesütött
szemmel válaszolt.”

me-ome-o hanaszuhanaszu ◆ leveszileveszi aa szemétszemét
「Kodomo-va me-o hanasitaszukini kakuzató-o
tabeta.」 „Amikor levettem a gyerekről a szemem,
megevett egy kockacukrot.” ◇ megahanaszenaimegahanaszenai
állandóállandó odafigyeléstodafigyelést igényeligényel 「Kono ko-va
itazurakkonanode mega hanaszenai.」 „Ez a gye-
rek egy rosszcsont, aki állandó odafigyelést igé-
nyel.” ◇ megahanaszenaimegahanaszenai nemnem tudjatudja levennilevenni
rólaróla aa szemétszemét 「Kanodzso-va amarinimo mir-
jokutekide mega hanaszenakatta.」 „Olyan vonzó
volt, hogy nem tudtam róla levenni a szemem.”

me-ome-o hasiraszeruhasiraszeru ◆ végigmérvégigmér 「Kare-va ka-
nodzsono atamakaracuma szakimade me-o hasi-
raszeta.」 „Tetőtől talpig végigmérte a nőt.”

me-ome-o hazuszuhazuszu ◆ leveszileveszi aa szemétszemét 「Csotto
me-o hazusitara nikuga kogetesimatta.」 „Csak
egy kicsit vettem le róla a szemem, és máris oda-
égett a hús.”

me-ome-o hikaraszuhikaraszu ◆ éberenéberen figyelfigyel 「Keibiin-va
me-o hikaraszeteita.」 „Az őr éberen figyelt.”

me-ome-o hikuhiku ◆ feltűnikfeltűnik 「Kareno kibacuna
kamigata-va kjósitacsino me-o hiita.」 „Az ext-
rém hajviselete feltűnt a tanároknak.” ◆ feltűnőfeltűnő
「Kono kanban-va me-o hiku cukurininatteiru.」
„Ez a tábla szándékosan feltűnő.” ◆ szemetszemet szúrszúr
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me-ome-o hoszomeruhoszomeru ◆ hunyoríthunyorít 「Mabusikatta-
node me-o hoszometa.」 „A vakító fényben hu-
nyorítottam.”

me-o ikaraszume-o ikaraszu ◆ szikrázik a szemeszikrázik a szeme
me-ome-o jarujaru ◆ pillantpillant 「Futodoano hóni me-o jat-
ta.」 „Az ajtó irányába pillantottam.”

me-ome-o jorokobaszerujorokobaszeru ◆ meggyönyörködtetmeggyönyörködtet
「Szenszunoii ikebanade, raikjakuno me-o jorok-
obaszeta.」 „Az ízléses ikebana meggyönyörköd-
tette a vendégeket.”

me-ome-o kakerukakeru ◆ figyelemmelfigyelemmel bánikbánik 「Dzsósi-va
aru bukani tokuni me-o kaketeiru.」 „A főnököm
megkülönböztetett figyelemmel bánik az egyik be-
osztottjával.”

me-o kaszumerume-o kaszumeru ◆ kijátszikkijátszik
me-ome-o kaszumetenigerukaszumetenigeru ◆ ellógellóg 「Tekino me-
o kaszumete nigeta.」 „Ellógott az ellenségtől.”

me-ome-o kojaszukojaszu ◆ csiszoljacsiszolja szakértelmétszakértelmét
「Bidzsucuhin-o kaukotode me-o kojaszu.」 „A
művészi tárgyak vásárlása csiszolja a szakértel-
münket.” ◆ művelődikművelődik 「Geidzsucueiga-va me-o
kojaszu.」 „A művészi filmekkel művelődünk.”

me-ome-o koraszukoraszu ◆ meresztimereszti aa szemétszemét 「Kurai
tokorode me-o korasita.」 „A sötétben meresztet-
tem a szemem.”

me-ome-o kubarukubaru ◆ figyelfigyel 「Bimjóna csigainimo
me-o kubatta.」 „Figyelt a legkisebb hibára is.”
◇ atarinime-oatarinime-o kubarukubaru figyelmesenfigyelmesen körülnézkörülnéz
「Atarini me-o kubatta.」 „Figyelmesen körülné-
zett.”

me-ome-o kuramaszerukuramaszeru ◆ megszédítmegszédít 「Kano-
dzsono bibó-va otokono me-o kuramaszeru.」 „A
nő szépsége megszédíti a fiúkat.”

me-ome-o kuramaszukuramaszu ◆ elvakítelvakít 「Ton-neru-o nu-
keruto hikariga me-o kuramasita.」 „Az alagútból
kiérve a fény elvakította.” ◆ hókuszpókuszozikhókuszpókuszozik
◆ kábítkábít 「Kono kidzsi-va kokuminno me-o kura-
maszudakedeszu.」 „Ez az újságcikk csak kábítja
a népet.” ◆ kijátszikkijátszik 「Hakubucukanno keibi-
inno me-o kuramasita.」 „Kijátszotta a múzeum
biztonsági őrét.”

me-o kuramaszuhitome-o kuramaszuhito ◆ szemfényvesztőszemfényvesztő
me-o kuramaszukotome-o kuramaszukoto ◆ vakításvakítás
me-o marukuszurume-o marukuszuru ◆ elkerekedik a szemeelkerekedik a szeme

me-ome-o mavaszumavaszu ◆ aztazt semsem tudja,tudja, holhol álláll aa
fejefeje 「Sigotono iszogasiszani me-o mavasita.」
„Azt sem tudtam, hol áll a fejem a sok munkától.”
◆ elszédülelszédül 「Macsino avatadasiszani me-o ma-
vasiteita.」 „Elszédített a város forgataga.”

me-ome-o mienakuszurumienakuszuru ◆ elvakítelvakít 「Mabusiiszu-
pottoraitode mega mienakunatta.」 „A reflektor-
fény elvakította.”

me-ome-o miharumiharu ◆ elképesztőelképesztő 「Kareno szeikó-
va me-o miharumonodatta.」 „A sikere elképesz-
tő volt.” ◆ elkerekedikelkerekedik aa szemeszeme 「Odoroite
me-o mihatta.」 „Meglepetésemben elkerekedett
a szemem.”

me-o mihiraiteme-o mihiraite ◆ tágra nyílt szemmeltágra nyílt szemmel
me-ome-o mirumiru ◆ szemébeszemébe néznéz 「Aiteno me-o mite
hanaszu.」 „A partnere szemébe nézve beszél.” ◆

tapasztaltapasztal 「Kare-va ii me-o miteiru.」 „Csupa
jót tapasztal.”

me-ome-o mukerumukeru ◆ odanézodanéz 「Otono hókóni me-
o muketa.」 „Odanéztem a hang irányába.” ◆

szemmelszemmel ránézránéz 「Keiszacu-va ano dantaini uta-
gaino me-o muketa.」 „A rendőrség gyanús szem-
mel nézett a csoportosulásra.”

me-ome-o mukumuku ◆ kitágulkitágul aa pupillájapupillája 「Me-o mu-
ite okotteita.」 „Kitágult pupillával mérgelődött.”
◆ nagyotnagyot néznéz 「Micside hadakano dzsoszeini
me-o muite odoroita.」 „Nagyot néztem, amikor
láttam egy meztelen nőt az utcán.” ◆ nemnem hiszhisz
aa szeménekszemének 「Hejano szemaszani me-o muite
odoroita.」 „Nem hittem a szememnek, hogy mi-
lyen kicsi a szoba.”

me-ome-o naguszamerunaguszameru ◆ hizlaljahizlalja aa szemétszemét
「Bidzsucuhin-o mite me-o naguszameta.」 „A
műtárgyon hizlaltam a szemem.”

me-ome-o nuszundenuszunde ◆ észrevétlenülészrevétlenül 「Cumano
me-o nuszunde futacuno hako-o ire kaeta.」 „A
felesége előtt észrevétlenül kicserélte a két do-
bozt.” ◆ hátaháta mögöttmögött 「Cumano me-o nuszun-
de aidzsin-o cukutta.」 „A felesége háta mögött
szeretőt szerzett.”

me-o okoraszerume-o okoraszeru ◆ szikrázik a szemeszikrázik a szeme
me-ome-o otoszuotoszu ◆ esikesik aa tekintetetekintete 「Poszutáni
me-o otosita.」 „A plakátra esett a tekintetem.”

me-ome-o óuhodonoóuhodono ◆ borzalmasborzalmas 「Me-o óuhodo-
no dzsikogenba」 „baleset borzalmas helyszíne”
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◆ szemetszemet bántóbántó 「Me-o óuhodonomabusisza」
„szemet bántó ragyogás”

me-ome-o ranrantoszaszeteranrantoszaszete ◆ kocsányonkocsányon lógólógó
szemekkelszemekkel 「Otoko-va me-o ranrantoszaszete
on-nano hadaka-o mita.」 „A férfi kocsányon lógó
szemekkel nézte a meztelen nőt.”

me-o sibasibaszaszerume-o sibasibaszaszeru ◆ pislogpislog
me-ome-o sirokuroszaszerusirokuroszaszeru ◆ forgatjaforgatja aa sze-sze-
métmét 「Bikkurisite me-o sirokuroszaszeta.」
„Meglepődve forgatta a szemét.”

me-ome-o szamaszuszamaszu ◆ ébredébred 「Monootoni me-o
szamasita.」 „Neszre ébredtem.” ◆ felébredfelébred
「Sicsidzsini me-o szamasita.」 „7 órakor feléb-
redtem.” ◆ kinyílikkinyílik aa csipájacsipája 「Damaszarete-
ita hito-va me-o szamasita.」 „Az átvert ember-
nek kinyílott a csipája.”

me-o szankakuniszurume-o szankakuniszuru ◆ mérgesen nézmérgesen néz
me-ome-o szaranojónisiteszagaszuszaranojónisiteszagaszu ◆ kiguvadtkiguvadt
szemmelszemmel kereskeres 「Sóko-o me-o szaranojónisite
szagasita.」 „Kiguvadt szemmel kereste a bizonyí-
tékot.”

meoszeirjómeoszeirjó ◆ koedukált kollégiumkoedukált kollégium
me-o szobadaterume-o szobadateru ◆ mereszti a szemétmereszti a szemét
me-o szomukerume-o szomukeru ◆ elfordítja a tekintetételfordítja a tekintetét
me-ome-o szoraszuszoraszu ◆ elfordítjaelfordítja aa tekintetéttekintetét
◆ nemnem néznéz odaoda 「Szaikecuszarerutoki-va
daitaime-o szorasimaszu.」 „Ha vért vesznek tő-
lem, akkor én általában nem nézek oda.”

me-ome-o szoszoguszoszogu ◆ figyelfigyel 「Mirukuga fukiko-
borenaijóni me-o szoszoida.」 „Figyelt, nehogy
kifusson a tej.” ◆ szemügyreszemügyre veszvesz 「Furjóhink-
adóka sóhinni me-o szoszoida.」 „Szemügyre vet-
te az árut, hogy nem selejtes-e.”

me-ome-o szueruszueru ◆ meredtenmeredten néznéz 「Me-o szuete
taiszen-aite-o niranda.」 „Meredten nézte az el-
lenfelét.”

me-o szuetemirume-o szuetemiru ◆ fixírozfixíroz
me-o szumaszume-o szumaszu ◆ odafigyelodafigyel
meotomeoto ◆ férj-feleségférj-feleség ◆ házaspárházaspár ◇ meioto-meioto-
binabina bábupárbábupár ◇ meotoivameotoiva sziklapársziklapár ◇ meo-meo-
todzsavantodzsavan csészepárcsészepár ◇ meotobosimeotobosi Pász-Pász-
torfiú és Szövőlány csillagpártorfiú és Szövőlány csillagpár
meotobosimeotobosi ◆ PásztorfiúPásztorfiú ésés SzövőlánySzövőlány csil-csil-
lagpárlagpár
meotodzsavanmeotodzsavan ◆ csészepárcsészepár

me-ome-o todzsirutodzsiru ◆ behunyjabehunyja aa szemétszemét ◆ sze-sze-
met hunymet huny
meotoivameotoiva ◆ sziklapársziklapár
me-ome-o tomerutomeru ◆ felfigyelfelfigyel 「Bágen-no kókokuni
me-o tometa.」 „Felfigyeltem egy akciós hirdetés-
re.”

me-ome-o torutoru ◆ csírátlanítcsírátlanít 「Dzsagaimono me-o
totta.」 „Csírátlanítottam a krumplit.”

me-ome-o tószutószu ◆ átfutátfut 「Keijakusoni me-o tósi-
ta.」 „Átfutottam a szerződés szövegén.” ◆ átnézátnéz
「Kjonenno sasinni me-o tósita.」 „Átnéztem a
múlt évi képeimet.”

me-ome-o ubauubau ◆ elbűvölelbűvöl 「Kanodzsono
ucukusisza-va me-o ubatta.」 „Elbűvölt a szépsé-
ge.” ◆ káprázatoskáprázatos 「Me-o ubau ucukusii han-
amojó」 „káprázatos virágminta”

me-ome-o utagauutagau ◆ nemnem hiszhisz aa szeménekszemének
「Sinbun-o mite me-o utagatta.」 „Nem hittem a
szememnek, amikor az újságba néztem.”

meppómeppó ◆ rendkívülrendkívül 「Honbanni meppójovai.」
„Rendkívül ügyetlen élesben.”

mépuru-siroppumépuru-siroppu ◆ juharszirupjuharszirup
mépurusiroppumépurusiroppu ◆ juharszirupjuharszirup
merameramoeagarumerameramoeagaru ◆ fellángolfellángol 「Honoo-va
meramera moe agatta.」 „A tűz fellángolt.”

merameratomeramerato ◆ lángolvalángolva 「Sittodemeramerato
moeteiru.」 „Lángol a féltékenységtől.” ◆ nyal-nyal-
dosódosó lángokkallángokkal 「Higameramerato moeta.」
„A tűz nyaldosó lángokkal égett.”

meranesiameranesia ◆ MelanéziaMelanézia
meranesiadzsinmeranesiadzsin ◆ melanézmelanéz ◆ melanéziaimelanéziai
meranesianomeranesiano ◆ melanézmelanéz ◆ melanéziaimelanéziai
meraninmeranin ◆ melaninmelanin
meraninhojúszaibómeraninhojúszaibó ◆ melanofóramelanofóra
meraninsikiszomeraninsikiszo ◆ melaninmelanin ◆ sötétsötét színűszínű
pigmentpigment
meraninszaibósigekihorumonmeraninszaibósigekihorumon ◆ melanocita-melanocita-
serkentő hormonserkentő hormon
merankorímerankorí ◆ búskomorságbúskomorság ◆ melankóliamelankólia
meranofoameranofoa ◆ melanofóramelanofóra
meranómameranóma ◆ melanómamelanóma
meranoszaitomeranoszaito ◆ festéksejtfestéksejt ◆ melanocitamelanocita ◆

pigmentsejtpigmentsejt
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meratoninmeratonin ◆ melatoninmelatonin
merengemerenge ◆ habcsókhabcsók ◆ sültsült cukrozottcukrozott to-to-
jáshabjáshab ◆ tojáshabtojáshab
merengenokaszutádoszószuzoemerengenokaszutádoszószuzoe ◆ madár-madár-
tejtej
merígóraundomerígóraundo ◆ körhintakörhinta ◆ ringlispílringlispíl
meriharimerihari ◆ intonációintonáció ◆ választékosságválasztékosság ◆

változatosságváltozatosság 「Sokudzsinimerihari-o cuketa
hógaii.」 „Nem árt a változatosság az ételekben.”

meriharigakiitameriharigakiita ◆ összetettösszetett 「Merihariga
riita adzsi」 „összetett íz” ◆ színesszínes 「Merihariga
kiita utai katadatta.」 „Színesen énekelt.” ◆ vá-vá-
lasztékoslasztékos 「Merihariga kiita enzecudatta.」
„Választékos beszédet mondott.”

meriharigakikanaimeriharigakikanai ◆ laposlapos
merihariganaimerihariganai ◆ jellegtelenjellegtelen 「Kono rjórime-
rihariganai adzsida.」 „Ennek az ételnek jellegte-
len íze van.”

merihariganaimerihariganai ◆ monotonmonoton 「Sacsónoszupícsi-
va merihariganakatta.」 „Az igazgató beszéde
monoton volt.”

merihari-omerihari-o cukerucukeru ◆ módszeresenmódszeresen csinálcsinál
「Sigotonimerihari-o cukeru.」 „Módszeresen
dolgozik.” ◆ változatossáváltozatossá tesztesz
「Szeikacunimerihari-o cuketa.」 „Változatossá
tettem az életem.”

merijaszumerijaszu ◆ kötöttkötött ◆ kötöttkötött anyaganyag ◆ nyú-nyú-
lóslós
merijaszu-sacumerijaszu-sacu ◆ kötött trikókötött trikó
merikenkomerikenko ◆ búzalisztbúzaliszt
merikomumerikomu ◆ belefúródikbelefúródik 「Dangan-va kabe-
nimeri konda.」 „A golyó belefúródott a falba.”
◆ belesüllyedbelesüllyed 「Kurumanotaija-va nukarumi-
nimeri konda.」 „A kocsi kereke a belesüllyedt a
sárba.” ◆ belesüppedbelesüpped 「Asiga doronimeri kon-
da.」 „Belesüppedtem a sárba.” ◆ megsüppedmegsüpped
「Dzsimengameri konda.」 „A föld megsüppedt.”
◆ nyomódiknyomódik 「Asiga jukinimerikonda.」 „A hó-
ba nyomódott a lábam.”

meríkuriszumaszumeríkuriszumaszu ◆ boldogboldog karácsonytkarácsonyt ◆

kellemes karácsonyi ünnepeketkellemes karácsonyi ünnepeket
merimeritomerimerito ◆ recsegverecsegve 「Ita-o merimerito ha-
gasita.」 „Recsegve lefeszítettem a deszkát.”

méringuriszutoméringuriszuto ◆ levelezőlistalevelezőlista
merinomerino ◆ merinómerinó

merinojómómerinojómó ◆ merinógyapjúmerinógyapjú
merinszumerinszu ◆ muszlinmuszlin
merinszukidzsimerinszukidzsi ◆ muszlinanyagmuszlinanyag
merittomeritto ◆ előnyelőny 「Otokoni umarerutodóiume-
rittogaaruno?」 „Milyen előnyökkel jár, ha valaki
férfinek születik?”

merí-vidómerí-vidó ◆ Víg özvegyVíg özvegy
merodímerodí ◆ dallamdallam 「Kono ongakunomerodídake
oboeteimaszu.」 „Ennek a zenének csak a dalla-
mára emlékszem.” ◆ melódiamelódia 「Furuimerodí-o
utatta.」 „Régi melódiákat énekelt.” ◇ csakusin-csakusin-
merodímerodí csengőhangcsengőhang
merodoramamerodorama ◆ melodrámamelodráma
meromeronameromerona ◆ füligfülig szerelmesszerelmes 「Kare-va ka-
nodzsonimeromeroda.」 „Fülig szerelmes a nő-
be.”

meromeroniarukumeromeroniaruku ◆ andalogandalog 「Koibitodósi-va
kóendemeromeroni aruiteita.」 „A szerelmespár
a parkban andalgott.”

meromeroninarumeromeroninaru ◆ belezúgbelezúg 「Kanodzsonime-
romeroninatta.」 „Belezúgtam a barátnőmbe.” ◆

eszieszi egymástegymást 「Karera-va ojano maedemom-
eromeroda.」 „A szüleik előtt is eszik egymást.” ◆

kiütikiüti magátmagát 「Kare-va jottemeromeroninatta.」
„Sokat ivott, és kiütötte magát.”

meronmeron ◆ dinnyedinnye ◆ sárgadinnyesárgadinnye ◇ maszuku-maszuku-
meronmeron illatos sárgadinnyeillatos sárgadinnye
méruméru ◆ levéllevél 「Sazainoméru-o okuru.」 „Bo-
csánatkérő levelet küld.” ◇ angóméruangóméru titkosí-titkosí-
totttott levéllevél ◇ íméruíméru e-maile-mail ◇ íméruíméru elektro-elektro-
nikusnikus levéllevél ◇ dairekuto-mérudairekuto-méru postaipostai reklámreklám
◇ csén-mérucsén-méru lánclevéllánclevél ◇ densimérudensiméru elekt-elekt-
ronikusronikus levéllevél 「Onadzsi naijóno densiméru-o
nicúmoratta.」 „A második ugyanolyan tartalmú
elektronikus levelet kaptam.” ◇ boiszu-méruboiszu-méru
hangpostahangposta ◇ meivakumérumeivakuméru kéretlen levélkéretlen levél
meruadomeruado ◆ levelezőcímlevelezőcím
méruadoreszuméruadoreszu ◆ e-mail címe-mail cím
méru-bokkuszuméru-bokkuszu ◆ postaládapostaláda
meruburominmeruburomin ◆ merbrominmerbromin
meruhenmeruhen ◆ mesemese ◆ tündérmesetündérmese
meruhencsikkunameruhencsikkuna ◆ meseszerűmeseszerű 「Meruhen-
csikkuna monogatada.」 „Meseszerű történet.”

meruhen-noszekaimeruhen-noszekai ◆ mesevilágmesevilág
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merukatoruzuhómerukatoruzuhó ◆ hengervetülethengervetület ◆

Mercator-vetületMercator-vetület
méru-magadzsinméru-magadzsin ◆ elektronikus magazinelektronikus magazin
méru-ódáméru-ódá ◆ postai rendeléspostai rendelés
merurúszamerurúsza ◆ hekkhekk
merusímerusí ◆ köszönömköszönöm
méruszuruméruszuru ◆ leveletlevelet küldküld 「Mataméruszuru-
ne.」 „Majd küldök levelet!”

merutodaunmerutodaun ◆ leolvadásleolvadás
merutoszurúmerutoszurú ◆ átolvadásátolvadás
mesimesi ◆ ételétel ◆ kajakaja ◆ kenyérkenyér 「Fudede mesi-
o kuu.」 „Írással keresi a kenyerét.” ◆ megél-megél-
hetéshetés 「Kono sigotode mesiga kueruka?」 „Eb-
ből a munkából meg tudsz élni?” ◆ rizsrizs 「Mesi-
o taita.」 „Rizst főztem.” ◇ kuszaikuszai mesi-omesi-o kuukuu
sittensitten vanvan 「Aicu-va kuszai mesi-o dzsúnenkut-
teita.」 „Tíz évig volt sitten.” ◇ szandonomesi-szandonomesi-
joriszukijoriszuki él-halél-hal 「Szandono mesijoriszakkága
szukida.」 „Élek-halok a fociért.” ◇ tanin-notanin-no
mesi-omesi-o kuukuu másmás kenyerétkenyerét eszieszi ◇ nigirimesinigirimesi
rizsgombócrizsgombóc ◇ hitocukamadonohitocukamadono mesi-omesi-o kuukuu
egyegy fedélfedél alattalatt élél ◇ mesi-omesi-o kuukuu kajálkajál
「Mesi-o kuvanai?」 „Nem kajálunk?”

mesiamesia ◆ messiásmessiás
mesiagarumesiagaru ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Mesi agatta bun-o
osiharaininatta.」 „Annyit fizetett, amennyit elfo-
gyasztott.” ◆ fogyasztfogyaszt 「Nani-o mesi agarima-
sitaka?」 „Mit fogyasztott?” ◇ dózomesiagat-dózomesiagat-
tekudaszaitekudaszai jójó étvágyatétvágyat 「Dózo mesi agattek-
udaszai.」 „Jó étvágyak kívánok maguknak!”

mesiagerumesiageru ◆ elkobozelkoboz
mesibemesibe ◆ termőtermő 「Osibeto mesibe」 „porzó és
termő”

mesibicumesibicu ◆ rizses tálrizses tál
mesicubumesicubu ◆ főtt rizsszemfőtt rizsszem
mesicukaimesicukai ◆ cselédcseléd ◆ szolgaszolga 「Mesi cukai-o
oku.」 „Szolgát tart.”

mesidaimesidai ◆ étkezésiétkezési költségköltség 「Ih-ka gecuno
mesidai-va szanmanen.」 „A havi étkezési költsé-
gem 30 ezer jen.”

mesidaszumesidaszu ◆ magához rendelmagához rendel
mesidokimesidoki ◆ evés idejeevés ideje
mesikakaerumesikakaeru ◆ felfogadfelfogad 「Kerai-o mesi kaka-
eta.」 „Szolgálót fogadott fel.”

mesinokuiagemesinokuiage ◆ veszélybenveszélyben aa megélhetésmegélhetés
「Kubininattara mesino kui ageda.」 „Ha kirúg-
nak, veszélyben a megélhetésem.”

mesinotanemesinotane ◆ kenyérkeresetikenyérkereseti lehetőséglehetőség
「Tókósita dóga-va mesino tanenimonaru.」 „A
feltöltött videókkal kenyeret is lehet keresni.”

mesi-omesi-o kuukuu ◆ kajálkajál 「Mesi-o kuvanai?」 „Nem
kajálunk?”

mesitamesita ◆ alárendeltalárendelt
mesitanohitomesitanohito ◆ alárendeltalárendelt ◆ rangbanrangban alat-alat-
ta lévő emberta lévő ember
mesitorumesitoru ◆ elfogelfog
mesivanmesivan ◆ rizsestálrizsestál
messimessi ◆ önzetlenségönzetlenség
messicumessicu ◆ pusztuláspusztulás
messicuszurumessicuszuru ◆ elpusztulelpusztul ◆ elvészelvész
messihókómessihókó ◆ önfeláldozásönfeláldozás ◆ önfeláldozóönfeláldozó
szolgálata a hazánakszolgálata a hazának
messumessu ◆ festettfestett hajtincshajtincs ◆ hajtincsfes-hajtincsfes-
téstés ◆ hálószemhálószem ◆ rácsrács
meszakinimeszakini ◆ orraorra előttelőtt 「Meszakiniarumo-
nosika mienai.」 „Nem lát tovább az orránál.” ◆

szeme előttszeme előtt
meszenmeszen ◆ nézőpontnézőpont ◆ pillantáspillantás 「Futarino
meszenga atta.」 „Találkozott a pillantásuk.”

meszengaaumeszengaau ◆ összeakad a tekintetükösszeakad a tekintetük
meszoddomeszoddo ◆ metódusmetódus
meszodzsiszutomeszodzsiszuto ◆ metodistametodista
meszodzsiszutokjókaimeszodzsiszutokjókai ◆ metodistametodista egy-egy-
házház
meszomeszoszurumeszomeszoszuru ◆ pityeregpityereg 「Nazemeszo-
meszositeiruno?」 „Miért pityeregsz?”

meszonmeszon ◆ mezonmezon
meszopotamiameszopotamia ◆ MezopotámiaMezopotámia
meszszédzsimeszszédzsi ◆ hivataloshivatalos üzenetüzenet 「Naikaku-
va kokuminmukemeszszédzsi-o happjósita.」 „A
kormány hivatalos üzenetet tett közzé a nép szá-
mára.” ◆ üzenetüzenet 「Gojóno kata-va meszszédzsi-
o dózo!」 „Kérem, hagyjon üzenetet!” ◇ onszei-onszei-
meszszédzsimeszszédzsi hangüzenethangüzenet
meszszédzsiin-abotorumeszszédzsiin-abotoru ◆ palackpostapalackposta
meszszendzsámeszszendzsá ◆ hírmondóhírmondó ◆ hírnökhírnök ◆ hírvi-hírvi-
vővő ◆ üzenetvivőüzenetvivő ◇ nidzsimeszszendzsánidzsimeszszendzsá má-má-
sodlagos hírvivősodlagos hírvivő
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meszszendzsá-boimeszszendzsá-boi ◆ kifutófiúkifutófiú
meszszómonaimeszszómonai ◆ nonszensznonszensz 「Meszszómona-
ikotodeszu.」 „Ez teljességgel nonszensz!”

meszszónameszszóna ◆ abszurdabszurd 「Meszszóna hanasi」
„abszurd történet” ◆ lehetetlenlehetetlen
「Csiikikaszszeika-va meszszónakotode-va nai.」
„A környék fellendítése nem is olyan lehetetlen.”
◆ valóságtól elrugaszkodottvalóságtól elrugaszkodott
meszumeszu ◆ felveszfelvesz 「Ii ojófuku-o omeninattei-
maszune!」 „Jaj, de szép ez a ruha, amit felvett!”
◆ fogyasztfogyaszt 「Otonoszama-va budósu-o mesi-
ta.」 „Az uraság bort fogyasztott.” ◆ magáhozmagához
hívhív 「Vakaku kamiszamani meszareta.」 „Az is-
ten fiatalon magához hívta.” ◆ rendelrendel 「Csóteini
meszareta.」 „A császári udvarba rendelték.” ◆

veszvesz 「Ószama-va ofuro-o omesininatta.」 „A
király fürdőt vett.” ◇ okaze-ookaze-o meszumeszu megfázikmegfázik
「Okaze-o mesimaszen-jó, oki-o cuke kudaszai.」
„Vigyázzon, nehogy megfázzon!” ◇ okinimeszuokinimeszu
megteszikmegteszik 「Kono sóhin-va okjakuszamano
okini mesita.」 „A vevőnek megtetszett egy áru.”
◇ okinimeszuokinimeszu teszikteszik 「Kono kaiga-va okini
mesimasitaka?」 „Tetszik ez a kép?” ◇ okinime-okinime-
szuszu óhajánakóhajának megfelelőmegfelelő 「Kono jófuku-va
okini mesimasitaka?」 „Megfelel az óhajának ez
a ruha?” ◇ okinimeszuokinimeszu kedvérekedvére vanvan 「Enszó-
szareta ongaku-va ószamano okini mesita.」 „A
királynak kedvére volt a zene, amit játszottak.” ◇

otosi-ootosi-o meszumeszu idősidős 「Otosi-o mesita katato oa-
isimasita.」 „Találkoztam egy idős emberrel.” ◇

kinimeszukinimeszu tetsziktetszik 「Enszó-va okini mesimasi-
taka?」 „Hogy tetszett a koncert?” ◇ hara-ohara-o me-me-
szuszu harakirit követ elharakirit követ el
meszumeszu ◆ sebészkéssebészkés ◆ szikeszike 「Gekai-va
kandzsanimeszu-o ireta.」 „A sebész szikével fel-
vágta a beteget.” ◇ csószanomeszu-ocsószanomeszu-o ireruireru
boncolgatboncolgat 「Szeidzsikano vaironi csószano-
meszuga haitta.」 „Boncolgatták a politikus kor-
rupciós ügyét.” ◇ meszu-omeszu-o ireruireru megreformálmegreformál
「Furui taiszeinimeszu-o ireru hicujógaaru.」
„Meg kell reformálni a régi rendszert!”

meszumeszu ◆ nőnemnőnem ◆ nősténynőstény
meszugahairumeszugahairu ◆ aláalá leszlesz vetvevetve 「Kaisani
kanszanomeszuga haitta.」 „A vállalatot auditnak
vetették alá.”

meszuinumeszuinu ◆ szukaszuka
meszúmameszúma ◆ kancakanca

meszunekomeszuneko ◆ nőstény macskanőstény macska
meszunomeszuno ◆ nőneműnőnemű
meszunoszuigjúmeszunoszuigjú ◆ bivalytehénbivalytehén
meszu-omeszu-o ireruireru ◆ megoperálmegoperál ◆ megreformálmegreformál
「Furui taiszeinimeszu-o ireru hicujógaaru.」
„Meg kell reformálni a régi rendszert!” ◇

csószanomeszu-ocsószanomeszu-o ireruireru boncolgatboncolgat 「Szei-
dzsikano vaironi csószanomeszuga haitta.」
„Boncolgatták a politikus korrupciós ügyét.”

meszutíszomeszutíszo ◆ meszticmesztic
métámétá ◆ kilométerórakilométeróra ◆ mérőműszermérőműszer ◆ mé-mé-
rőórarőóra ◆ méterméter ◆ óraóra 「Szuidónométa-o jo-
minikita.」 „Jöttek leolvasni a vízórát.” ◆ se-se-
bességmérőbességmérő ◇ gaszumétágaszumétá gázóragázóra ◇

gaszumétákensin-ingaszumétákensin-in gázóra-leolvasógázóra-leolvasó 「Ga-
szumétá kensin-inga kurunodedokonimo ike-
nai.」 „Otthon kell lennem, mert jön a gázóra-
leolvasó.” ◇ szuidómétászuidómétá vízóravízóra 「Szuidómétá-
o kensinsita.」 „Leolvasta a vízórát.” ◇ takusí-takusí-
métámétá taxiórataxióra ◇ csúsamétácsúsamétá parkolóóraparkolóóra ◇

denrjokumétádenrjokumétá villanyóravillanyóra 「Denrjokumétá-o
kensinsita.」 „Leolvasta a villanyórát.” ◇ rjókin-rjókin-
métámétá taxiórataxióra
métábokkuszumétábokkuszu ◆ óraszekrényóraszekrény
metaboromikuszumetaboromikuszu ◆ metabolomikametabolomika
metaborómumetaborómu ◆ metabolommetabolom
metadétametadéta ◆ metaadatmetaadat
metadzsúarjúszankariumumetadzsúarjúszankariumu ◆ kálium-kálium-
metabiszulfitmetabiszulfit
metafámetafá ◆ metaforametafora ◆ szóképszókép
metafézumetafézu ◆ metafázismetafázis
metagengometagengo ◆ metanyelvmetanyelv
métákensin-inmétákensin-in ◆ mérőóra-leolvasómérőóra-leolvasó
metakomjunikésonmetakomjunikéson ◆ metakommunikációmetakommunikáció
metamerizumumetamerizumu ◆ metamériametaméria
metametanimetametani ◆ baromirabaromira 「Kóronde kare-o me-
tametanijaccuketa.」 „Baromira lenyomtam a vi-
tában.”

metanmetan ◆ metánmetán
metanésonmetanéson ◆ metánosításmetánosítás
metangaszumetangaszu ◆ bányalégbányalég ◆ metángázmetángáz ◆ súj-súj-
tólégtólég 「Kózandemetangaszuno bakuhacudzsi-
kogaatta.」 „A bányában sújtólégrobbanás tör-
tént.”
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metanórumetanóru ◆ metanolmetanol
metanszeiszeikinmetanszeiszeikin ◆ metanogénmetanogén
metarikkumetarikku ◆ metálmetál 「Metarikku toszó」 „metál
színű festés”

metarikku-karámetarikku-kará ◆ metál színmetál szín
metarikkunametarikkuna ◆ fémesfémes
metarikkusametarikkusa ◆ metál színű kocsimetál színű kocsi
metarikku-szaundometarikku-szaundo ◆ érces hangérces hang
metarinszanmetarinszan ◆ metafoszforsavmetafoszforsav
metarumetaru ◆ fémfém ◆ metálmetál ◇ hebímetaruhebímetaru heavyheavy
metalmetal ◇ hebímetaruhebímetaru keménykemény fémzenefémzene ◇

missu-metarumissu-metaru ritkafémritkafém ötvözetötvözet ◇ rea-rea-
metarumetaru ritkafémritkafém
metaru-furémumetaru-furému ◆ fémkeretfémkeret 「Metaru-
furémuno megane」 „fémkeretes szemüveg”

metaru-haidoraidometaru-haidoraido ◆ fémhidridfémhidrid
metarukeiongakumetarukeiongaku ◆ fémzenefémzene ◆ metálzenemetálzene
metaru-tépumetaru-tépu ◆ metál szalagmetál szalag
metaszekoiametaszekoia ◆ kínai mamutfenyőkínai mamutfenyő
metatemetate ◆ élezésélezés ◇ nokogirinometatenokogirinometate fű-fű-
részélezésrészélezés ◇ nokogirinometatejaszurinokogirinometatejaszuri fű-fű-
részélező reszelőrészélező reszelő
metate-ometate-o szuruszuru ◆ élezélez 「Nokogirino metate-o
sita.」 „Fűrészt éleztem.”

meteoroidometeoroido ◆ meteoridmeteorid
métométo ◆ társtárs ◇ kuraszumétokuraszuméto osztálytársosztálytárs ◇

szukúru-métoszukúru-méto iskolatársiskolatárs ◇ csímu-métocsímu-méto csa-csa-
pattárspattárs
metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru ◆ kőhajításnyirakőhajításnyira
vanvan 「Misze-va meto hanano szakiniaru.」 „A
bolt egy kőhajításnyira van.” ◆ lábalába előttelőtt he-he-
verver 「Júsó-va meto hanano szakiniaru.」 „A győ-
zelem a lába előtt hever.” ◆ orraorra előttelőtt heverhever
「Szagasiteita sorui-va meto hanano szakinia-
tta.」 „A keresett irat az orrom előtt hevert.”

métonakumétonaku ◆ bégetbéget 「Hicudzsi-va méto naita.」
„A birkák bégettek.” ◆ mekegmekeg 「Jagi-va méto na-
ku.」 „A kecske mekeg.”

metorometoro ◆ metrómetró
metoronómumetoronómu ◆ metronómmetronóm
metoroporiszumetoroporiszu ◆ fővárosfőváros ◆ metropoliszmetropolisz ◆

nagyvárosnagyváros
metorumetoru ◆ elveszelvesz 「Kanodzso-o cumani metot-
ta.」 „Elvettem feleségül.”

métorumétoru ◆ folyóméterfolyóméter 「Szanmétoruno
fukudzsi-o katta.」 „Vettem három folyóméter
szövetet.” ◆ mm ◆ méterméter 「Kono hasi-va dzsúgo-
métoruno nagaszadeszu.」 „Ez a híd tizenöt mé-
ter hosszú.”

métoruhómétoruhó ◆ metrikus rendszermetrikus rendszer
métorunedzsimétorunedzsi ◆ metrikus csavarmetrikus csavar
mettametta ◆ meggondolatlanságmeggondolatlanság
mettaimettai ◆ szenvedésszenvedés megszűntetésénekmegszűntetésének
igazságaigazsága
mettajataranimettajatarani ◆ összevisszaösszevissza 「Taiko-o
mettajatarani tatakimakutta.」 „Összevissza ver-
tem a dobot.”

mettajataratomettajatarato ◆ csőstülcsőstül 「Sikenni mettajat-
arato siranai tangoga dete kita.」 „A vizsgán csős-
tül jöttek az ismeretlen szavak.” ◆ összevisszaösszevissza
「Iranai monomade mettajatarato csúmonsima-
kutta.」 „Összevissza rendeltünk mindent, amire
talán nem is volt szükségünk.”

mettanamettana ◆ egykönnyűegykönnyű 「Kare-va
mettanakotode-va okoranai.」 „Nem lehet kihoz-
ni egykönnyen a sodrából.” ◆ meggondolatlanmeggondolatlan
「Mettanakoto-o iuna.」 „Jól gondold meg, mit
mondasz!”

mettanimettani ◆ ritkánritkán 「Szaikinkareto-va mettani
avanai.」 „Mostanában ritkán találkozom vele.” ◆

szinteszinte sohasemsohasem 「Kare-va mettani nakanai.」
„Szinte sohasem sír.”

mettaucsimettaucsi ◆ agyabugyálásagyabugyálás
mettaucsiniszurumettaucsiniszuru ◆ alaposanalaposan megvermegver
「Higaisa-va gjanguni mettaucsiniszareta.」 „A
banda alaposan megverte az áldozatát.” ◆ elka-elka-
lapállapál 「Súkacude mettaucsiniszareta.」 „Az ál-
lásinterjúkon elkalapáltak.”

meucuriszurumeucuriszuru ◆ elkápráztatjaelkápráztatja aa soksok lehe-lehe-
tőségtőség 「Meucurisite kimerarenai.」 „Elkápráz-
tató, mennyi minden van itt! Nem tudok dönteni.”
◆ kapkodjakapkodja aa tekintetéttekintetét 「Iroironamononi
meucuriszuru.」 „Mindenfelé kapkodja a tekinte-
tét.” ◆ vándorolvándorol aa tekintetetekintete 「Kanodzsogai-
runoni hokano dzsoszeini meucuriszuru.」 „Van
barátnője, mégis más lányokra vándorol a tekinte-
te.”

meucsimeucsi ◆ perforációperforáció
meucsijókeiszenmeucsijókeiszen ◆ perforációs vonalazásperforációs vonalazás
meucsikimeucsiki ◆ perforáló gépperforáló gép
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meuemeue ◆ feljebbvalófeljebbvaló
meueacukaiszurumeueacukaiszuru ◆ magasabbmagasabb rangúkéntrangúként
kezelkezel 「Szenpaidakaratoiu rijúde meueacukaisi-
teiru.」 „Előbb lépett be a vállalathoz, ezért maga-
sabb rangúként kezelem.”

meuenohitomeuenohito ◆ feljebbvalófeljebbvaló ◆ rangbanrangban felet-felet-
te lévő emberte lévő ember
meumameuma ◆ kancakanca
meusimeusi ◆ tehéntehén
me-vame-va kokoronokokorono kagamikagami ◆ aa szemszem aa léleklélek
tükretükre
me-vame-va kokoronokokorono madomado ◆ aa szemszem aa léleklélek tük-tük-
rere
me-vame-va kucsihodonikucsihodoni mono-omono-o iuiu ◆ aa tekintettekintet
ér annyit, mint a szóér annyit, mint a szó
mezamasimezamasi ◆ ébresztésébresztés ◆ ébresztőóraébresztőóra
「Mezamasi kaketa?」 „Beállítottad az ébresztő-
órát?” ◆ felébresztésfelébresztés 「Dzsisinga mezamasi-
ninatta.」 „A földrengés felébresztett.” ◆ vekkervekker
「Mezamasi-o rokudzsiniavaszete!」 „Állítsd hat-
ra a vekkert!” ◇ nemukemezamasinemukemezamasi éberenéberen tar-tar-
tástás 「Nemukemezamasini untensuni hanasika-
keta.」 „Beszéltem a sofőrhöz, hogy éberen tart-
sam.”

mezamasidokeimezamasidokei ◆ csörgőóracsörgőóra 「Mezamasi
dokei-o sicsidzsini avaszeta.」 „Hét órára húztam
fel a csörgőórát.” ◆ ébresztőóraébresztőóra
mezamasiimezamasii ◆ jelentősjelentős 「Bjódzsó-va mezamasii
kaifuku-o miszeta.」 „A beteg állapota jelentős ja-
vulást mutat.” ◆ káprázatoskáprázatos 「Kono kuni-va
mezamasii hatten-o togeta.」 „Az ország kápráza-
tosan sokat fejlődött.” ◆ látványoslátványos 「Mezama-
sii gjószeki-o ageta.」 „Látványos eredményt ért
el.”

mezamasi-omezamasi-o kakerukakeru ◆ csörgőrecsörgőre állítjaállítja azaz
órátórát 「Mezamasi-o kaketa?」 „Csörgőre állítot-
tad az órát?”

mezamemezame ◆ ébredésébredés 「Otto-va mezamega va-
rui.」 „A férjem nehezen ébred.” ◆ felébredésfelébredés
◇ sinkódzsónomezamesinkódzsónomezame megtérésmegtérés ◇ meza-meza-
megacsinomegacsino fel-felébredfel-felébred 「Mezamegacsino jor-
udatta.」 „Éjszaka fel-felébredtem.”

mezamegacsinomezamegacsino ◆ fel-felébredfel-felébred 「Mezame-
gacsino jorudatta.」 „Éjszaka fel-felébredtem.”

mezamerumezameru ◆ ébredébred 「Akumukara mezameta.」
„Rémálomból ébredt.” ◆ érdeklődniérdeklődni kezdkezd 「Rj-

órini mezameta.」 „Érdeklődni kezdtem az ételek
iránt.” ◆ felébredfelébred 「Icsidomezametaranakana-
ka nemurenai.」 „Ha egyszer felébredek, nehezen
tudok elaludni.” ◆ felocsúdikfelocsúdik 「Sissinkara me-
zameta.」 „Az ájulásból felocsúdtam.” ◆ ráéb-ráéb-
redred 「Muszume-va on-nadearukotoni mezame-
ta.」 „A lányom ráébredt, hogy nő.” ◇ dzsigani-dzsigani-
mezamerumezameru öntudatraöntudatra ébredébred 「Eiai-va dzsiga-
ni mezameta.」 „A mesterséges intelligencia ön-
tudatra ébredt.”

mezasimezasi ◆ szemükönszemükön átát nyársanyársa húzotthúzott szar-szar-
díniákdíniák
mezaszumezaszu ◆ célkitűzéstcélkitűzést tesztesz 「Niszankatan-
szohaisucurjóno óhabana szakugen-o mezasitei-
ru.」 „A széndioxid-kibocsátás nagymértékű
csökkentésére tett célkitűzést.” ◆ készülkészül
「Daigaku-e no singaku-o manazasite benkjósite-
ita.」 „Az egyetemre készülve tanult.” ◆ megcé-megcé-
lozloz 「Kaisa-va hajai szeicsó-o manazasiteiru.」
„A cég gyors növekedést célzott meg.” ◆ pályázikpályázik
「Szensu-va icsii-o mezasita.」 „A versenyző az
első helyre pályázott.” ◆ szándékozikszándékozik 「Kono
szensu-va orinpikku-o mezasiteiru.」 „A verseny-
ző az olimpiára szándékozik menni.” ◆ töreke-töreke-
dikdik 「Anzen-o mezaszu.」 „Biztonságra törek-
szik.” ◆ töreksziktörekszik 「Kaisa-va kóricuka-o meza-
siteiru.」 „A vállalat hatékonyságra törekszik.”

mezatoimezatoi ◆ éleséles szeműszemű 「Mezatoi szószakan」
„éles szemű nyomozó” ◆ könnyenkönnyen ébredébred 「Me-
zatoi cuma-va cukarega detaszeika, mada nemut-
teiru.」 „A könnyen ébredő feleségem bizonyára
elfáradt, mert még alszik.” ◇ mezatokumezatoku éleséles
szemmelszemmel 「Dzsósi-va macsigai-o mezatoku mi-
cuketa.」 „A főnököm éles szemmel megtalálta a
hibát.” ◇ mezatokumezatoku gyorsangyorsan 「Cuma-va fun-
ikinojoireszutoran-o mezatoku micuketa.」 „A fe-
leségem gyorsan rátalált egy jó hangulatú étte-
remre.”

mezatokumezatoku ◆ éleséles szemmelszemmel 「Dzsósi-va
macsigai-o mezatoku micuketa.」 „A főnököm
éles szemmel megtalálta a hibát.” ◆ gyorsangyorsan
「Cuma-va fun-ikinojoireszutoran-o mezatoku
micuketa.」 „A feleségem gyorsan rátalált egy jó
hangulatú étteremre.”

mezavarimezavari ◆ kilátástkilátást akadályozóakadályozó tárgytárgy
「Kono kószóbiru-va mezavarida.」 „Ez a magas
épület akadályozza a kilátást.” ◆ rosszrossz látványlátvány
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◆ tájsebtájseb 「Kono kózan-va mezavarida.」 „Ez a
bánya egy tájseb.”

mezavarinamezavarina ◆ ellenszenvesellenszenves 「Mezavarina
hito」 „ellenszenves ember” ◆ útbanútban vanvan 「Ko-
no ókina kabin-va mezavaridajone.」 „Ez a nagy
váza mindig útban van.”

mezonettomezonetto ◆ többszintestöbbszintes társasházitársasházi la-la-
káskás
mezo-szopuranomezo-szopurano ◆ mezzoszopránmezzoszoprán
mezoszopuranokasumezoszopuranokasu ◆ mezzoszopránmezzoszoprán éne-éne-
kesnőkesnő
mezoszukopikkumezoszukopikku ◆ mezoszkopikusmezoszkopikus
mezoszukopikkukeinobucurigakumezoszukopikkukeinobucurigaku ◆ mezosz-mezosz-
kopikus fizikakopikus fizika
mezumarimezumari ◆ betömődésbetömődés ◆ tömődéstömődés
mezumariszurumezumariszuru ◆ eltömődikeltömődik
mezurasigarumezurasigaru ◆ álmélkodikálmélkodik 「Kodomo-va
hadzsimetenoaiszukurímu-o mezurasigatte tabe-
ta.」 „A gyerek álmélkodva ette az első fagylalt-
ját.” ◆ meglepődikmeglepődik 「Kon-na monogaattanokato
mezurasigatta.」 „Meglepődtem, hogy ilyen tárgy
létezik.”

mezurasiimezurasii ◆ eseményszámbaeseményszámba megymegy 「Róma
hóóno hómon-va mezurasii.」 „A pápa látogatása
eseményszámba megy.” ◆ különlegeskülönleges 「Mez-
urasii tokorode kin-o micuketa.」 „Különleges he-
lyen találtam aranyat.” ◆ nemnem akármilyenakármilyen 「Va-
tasiga katta kuruma-va mezurasiijo.」 „Vettem
egy autót, nem is akármilyent.” ◆ ritkaritka 「Mez-
urasii dóbucu」 „ritka állat” ◆ újdonságnakújdonságnak
számítszámít 「Dedzsikame-va tódzsimezurasikatta.」
„Akkoriban újdonságnak számított a digitális
fényképezőgép.” ◇ mezurasigarumezurasigaru meglepődikmeglepődik
「Kon-na monogaattanokato mezurasigatta.」
„Meglepődtem, hogy ilyen tárgy létezik.” ◇ mez-mez-
urasigaruurasigaru álmélkodikálmélkodik 「Kodomo-va
hadzsimetenoaiszukurímu-o mezurasigatte tabe-
ta.」 „A gyerek álmélkodva ette az első fagylalt-
ját.”

mezurasiimonomezurasiimono ◆ egzotikumegzotikum ◆ újdonságújdonság
「Tódzsi-va kono rjóri-va mada mezurasikatta.」
„Akkoriban még újdonság volt ez az étel.”

mezurasikumezurasiku ◆ meglepetésremeglepetésre ◆ nicsaknicsak 「Ano
namake monoga mezurasiku hataraiteiru.」 „Ni-
csak, az a lusta ember dolgozik!” ◆ szokásostólszokásostól

eltérőeneltérően 「Kjó-va mezurasiku hajaokisita.」
„Ma a szokásostól eltérően korán keltem.”

mezurasiszónimezurasiszóni ◆ csodálkozvacsodálkozva
「Gaikokudzsin-o mezurasiszóni mita.」 „Cso-
dálkozva nézte a külföldit.”

mimi ◆ dél-délkeletdél-délkelet ◆ KígyóKígyó 「Midosi」 „Kígyó
éve” ◇ minokokuminokoku reggel tíz órareggel tíz óra
mimi ◆ mimi 「Do, re, mi」 „do-re-mi”

mimi ◆ belevalóbelevaló 「Tamago-o dzsicunisitaszúpu」
„tojásleves” ◆ lényeglényeg 「Dzsicunonai hanasi」
„lényegtelen beszélgetés” ◆ magmag 「Kuszano mi」
„fűmag” ◆ tartalomtartalom 「Dzsicunoaru hon」 „tar-
talmas könyv” ◆ terméstermés 「Momono miga dzsu-
kusita.」 „Megérett az őszibarackfa termése.” ◇

hanamomimoaruhanamomimoaru tartalmastartalmas 「Hanamo mimo-
aru monogatari」 „tartalmas történet”

mimi ◆ mégmég nemnem ◆ talantalan 「Mikaikecumondai.」
„Megoldatlan probléma.” ◆ telentelen 「Midzsukuna
hito.」 „Éretlen ember.” ◇ mikaikecumikaikecu felderí-felderí-
tetlentetlen 「Mikaikecudzsikenga fueteiru.」 „Nőtt a
felderítetlen esetek száma.” ◇ mikaikecumikaikecu megol-megol-
datlandatlan 「Mondai-va mikaikecunomamadatta.」
„Megoldatlan maradt a probléma.” ◇ mikeiken-mikeiken-
sasa tapasztalatlantapasztalatlan emberember ◇ mitónomitóno felde-felde-
rítetlenrítetlen 「Kenkjúsa-va mitóno bun-jani szuszu-
micuzuketa.」 „A kutató felderítetlen tudomány-
területen haladt előre.”

mimi ◆ tiszteletettiszteletet kifejezésekifejezése 「Mikuniga ki-
maszujóni, mikokoroga okonavaremaszujóni.」
„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara-
tod!” ◇ mikamimikami istenisten ◇ mihotokemihotoke buddhabuddha
mimi ◆ ságság 「Kokkeimi」 „humorosság” ◆ ségség
「Kono eiga-va omosiromigaaru.」 „Ebben a
filmben van valami érdekesség.” ◆ szerűségszerűség
「Sinszenadzsi」 „újszerűség” ◇ amamiamami édes-édes-
ségség 「Kono sokudzsino amami-va tekitódzsa-
nai.」 „Az étel édessége nem megfelelő.”

mimi ◆ emberember 「Anata-va dzsijúno mida.」 „Sza-
bad ember vagy!” ◆ húshús 「Kono szakana-va mi-
gaamari cuiteinai.」 „Ennek a halnak kevés húsa
van.” ◆ magamaga 「Rakkabucukara mi-o mamot-
ta.」 „Megvédtem magam a zuhanó tárgy elől.” ◆

pengepenge 「Katanano mi」 „kard pengéje” ◆ testtest
「Itaszade mi-o jodzsitta.」 „A fájdalomtól vo-
naglott a teste.” ◇ akamiakami soványsovány húshús 「Usino
akami」 „sovány marhahús” ◇ akamiakami zsírtalanzsírtalan
húshús 「Magurono akami」 „tonhal zsírtalan ré-
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sze” ◇ aburamiaburami zsíroszsíros részrész 「Aburamino ói ni-
ku」 „zsíros hús” ◇ aburamiaburami töpörtőtöpörtő 「Butano
aburami-o tabeta.」 „Töpörtőt ettem.” ◇ kamina-kamina-
ranumiranumi emberember 「Kaminaranu midearu idzsó-va
miszu-va zettainiarimaszu.」 „Emberek vagyunk,
hibázhatunk.” ◇ dzsijúnomidedzsijúnomide szabadlábonszabadlábon
「Han-nin-va imadani dzsijúno mideiru.」 „A
tettes még szabadlábon van.” ◇ dzsijúnominina-dzsijúnominina-
ruru szabadlábraszabadlábra kerülkerül 「Kare-va szannenkan-
no fukueki-o oetaato dzsijúno mininatta.」 „Há-
roméves börtön után szabadlábra került.” ◇ nu-nu-
kiminokatanakiminokatana kivontkivont kardkard ◇ fudzsiminofudzsimino se-se-
bezhetetlenbezhetetlen 「Fudzsimino heisi」 „sebezhetet-
len harcos” ◇ fudzsiminofudzsimino halhatatlanhalhatatlan ◇ fu-fu-
júnomitorarujúnomitoraru meggazdagodikmeggazdagodik ◇ migakaruimigakarui
fürgefürge 「Miga karui vakamono」 „fürge fiatalem-
ber” ◇ migahairanaimigahairanai figyelfigyel 「Sigotoni miga ha-
iranai.」 „Nem tudok a munkámra figyelni.” ◇

migamotanaimigamotanai tönkreteszitönkreteszi magátmagát 「Miga mo-
tanai sigoto-o sita.」 „A munka tönkretette.” ◇

mikaradetaszabimikaradetaszabi sajátsaját magánakmagának köszön-köszön-
hetiheti 「Kubininattano-va mikara deta szabida.」
„Saját magadnak köszönheted, hogy kirúgtak.” ◇

miniamaruminiamaru méltánytalanméltánytalan 「Mini amaru
sószan-o uketa.」 „Méltánytalan dicséretet ka-
pott.” ◇ miniamarukóeiminiamarukóei nagynagy megtisztelte-megtisztelte-
téstés 「Mini amaru kóeideszu.」 „Nagy megtisz-
teltetés ez számomra.” ◇ minioboeminioboe tapaszta-tapaszta-
latlat 「Szonojóna sódzsó-va mini oboegaaru.」
„Én is tapasztaltam hasonló tüneteket.” ◇ minio-minio-
boeboe tudástudás 「Mini oboenonai szeikjúsogakita.」
„Jött egy számla, amiről nem is tudok.” ◇ mini-mini-
simirusimiru átjárátjár 「Szamusza-va mini simita.」 „Át-
járt a hideg.” ◇ minisimiruminisimiru átérezátérez 「Kareno
kotoba-va mini simita.」 „Átéreztem a szavait.”
◇ minisimiruminisimiru meghatmeghat 「Kanodzsono jaszasisza-
va mini simita.」 „Meghatott a nő kedvessége.”
◇ minicukuminicuku ráragadráragad 「Gaikokuni szunde kot-
obaga mini cuita.」 „Külföldön élve rám ragad a
nyelv.” ◇ minicukuminicuku kifejlődikkifejlődik 「Mondaikaikecu
nórjokuga minicuita.」 „Kifejlődött a probléma-
megoldó képességem.” ◇ minicukeruminicukeru magánálmagánál
hordhord 「Kaigairjokóde-va , icumopaszupóto-o mi-
ni cuketeiru.」 „Turistaúton mindig magamnál
hordom az útlevelemet.” ◇ minicukeruminicukeru felveszfelvesz
「Kindokei-o mini cuketa.」 „Aranyórát vettem
fel.” ◇ minicukeruminicukeru elsajátítelsajátít 「Szúnende
kotoba-o minicuketa.」 „Néhány év alatt elsajátí-
totta a nyelvet.” ◇ minicumaszareruminicumaszareru együtt-együtt-
érezérez 「Sinszekino gantóbjó-va minicumasza-

reta.」 „Együttéreztem a rákkal harcoló rokonom-
mal.” ◇ mininarumininaru cipőjébencipőjében vanvan 「Vatasino
mininattemitekudaszai.」 „Képzeld magad az én
cipőmbe!” ◇ mininarumininaru helyébehelyébe képzeliképzeli magátmagát
「Bokuno mininatte kudaszai.」 „Képzeld magad
az én helyembe!” ◇ mininarumininaru hasznárahasznára válikválik
「Iron-na keiken-va dzsibunno mininatta.」
„Hasznomra vált a sok tapasztalat.” ◇ minimini ma-ma-
toutou magáramagára öltölt 「Kóto-o minimatotta.」 „Ka-
bátot öltöttem magamra.” ◇ minimini matoumatou viselvisel
「Isa-va hakui-o minimatotteita.」 „Az orvos fe-
hér köpenyt viselt.” ◇ minookibaminookiba otthonotthon 「Do-
konimo mino oki baganai.」 „Sehol sem vagyok
otthon.” ◇ minookibaminookiba kellemetlenülkellemetlenül érziérzi ma-ma-
gátgát 「Pátíde szeidzsikabakaride mino oki baga-
nakatta.」 „Kellemetlenül éreztem magam a sok
politikus között a partin.” ◇ minokegajodacuminokegajodacu
felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán 「Kareno tegami-o jonde
mino kegajodacsimasita.」 „A levelére felállt a
szőr a hátamon.” ◇ minokegajodacuminokegajodacu hátbor-hátbor-
zongatózongató 「Joruno bocside mino kegajodacu
keiken-o sita.」 „Az éjszakai temetőben volt egy
hátborzongató élményem.” ◇ minokemojodacuminokemojodacu
hajmeresztőhajmeresztő 「Mino kemojodacu hanasi」
„hajmeresztő történet” ◇ minotakeniauminotakeniau megen-megen-
gedhetgedhet magánakmagának 「Mino takeni au szeikacu-o
szuru.」 „Olyan életet él, amit megengedhet ma-
gának.” ◇ minofurikataminofurikata életmódéletmód ◇ minofu-minofu-
rikatarikata kezdéskezdés magávalmagával 「Mó szandzsuszsza-
ininarukara mino furi kata-o kicsinto kangaena-
szai.」 „Már harminc éves vagy, ideje elgondol-
koznod azon, hogy mihez akarsz kezdeni magad-
dal a jövőben!” ◇ minohodo-ominohodo-o siranaisiranai mitmit kép-kép-
zelzel magárólmagáról 「Mino hodo-o siranai jacuda.」
„Mit képzel ez a fickó magáról?” ◇ minohodo-minohodo-
oo sirusiru nemnem megymegy túltúl messziremesszire 「Mino hodo-
o sire!」 „Túl messzire mentél!” ◇ minomavariminomavari
magamaga 「Mino mavari-o totonoeru.」 „Rendbe
szedi magát.” ◇ minomavarinoszevaminomavarinoszeva ellátásellátás
「Dzsibunno mino mavarino szeva-o dzsibundej-
aru.」 „El tudom látni saját magam!” ◇ minoma-minoma-
varinomonovarinomono cucccucc 「Mino mavarino mono-o he-
rasitai!」 „Csökkenteni szeretném a cuccaimat!”
◇ minomavarihinminomavarihin személyesszemélyes holmiholmi 「Szaifu-
ja keitaidenvanadono mino mavari hin-o súnósite
kudaszai.」 „Tegye el a pénztárcáját, a mobilját
és a többi személyes holmiját!” ◇ mihitocudemihitocude
egyegy szálszál magábanmagában 「Mihitocude dzsókjósita.」
„Egy szál magában felköltözött Tokióba.” ◇ mimo-mimo-
kokoromoszaszagerukokoromoszaszageru szívét-lelkétszívét-lelkét belead-belead-

23262326 mi mi – mi mi AdysAdys



jaja 「Koszodateni mimo kokoromo szaszageta.」
„Szívem-lelkem beleadtam a gyermeknevelésbe.”
◇ mimohoszorumimohoszoru nyomasztónyomasztó 「Sakkingaatte
mimo hoszoru omoida.」 „Nyomasztó érzés az
adósságomra gondolni.” ◇ mimojomonakumimojomonaku ke-ke-
servesenservesen 「Mimo jomonaku naiteita.」 „Keser-
vesen zokogott.” ◇ mi-omi-o ajamaruajamaru lezülliklezüllik ◇ mi-mi-
oo ireruireru szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Mi-o irete
benkjósita.」 „Szívét -lelkét beleadta a tanulásba.”
◇ mi-omi-o otoszuotoszu süllyedsüllyed 「Dorobóni mi-o oto-
sita.」 „Tolvajjá süllyedt.” ◇ mi-omi-o odoraszeruodoraszeru
izgulizgul 「Hadzsimetenodétoni mi-o odoraszeta.」
„Izgultam az első randevúm előtt.” ◇ mi-omi-o odor-odor-
aszeruaszeru ficánkolficánkol 「Szakana-va mana itano ue-
de mi-o odoraszeta.」 „A hal a vágódeszkán ficán-
kolt.” ◇ mi-omi-o kakuszukakuszu elbújikelbújik 「Cukueno sita-
ni mi-o kakusita.」 „Elbújt az asztal alá.” ◇ mi-mi-
oo kakuszukakuszu elrejtőzikelrejtőzik 「Han-nin-va keiszacu-
kara mi-o kakusita.」 „A tettes elrejtőzött a rend-
őrök elől.” ◇ mi-omi-o katamerukatameru megházasodikmegházasodik
「Szoroszoro mi-o katametaradóda?」 „Már iga-
zán megházasodhatnál!” ◇ mi-omi-o katamerukatameru be-be-
öltöziköltözik 「Joroini mi-o katameta.」 „Beöltözött
páncélba.” ◇ mi-omi-o kavaszukavaszu félrefordulfélrefordul 「Na-
gurareszódattaga mi-o kavasite budzsidatta.」
„Meg akarták ütni, de félrefordult, és megúszta.”
◇ mi-omi-o kavaszukavaszu félreugrikfélreugrik 「Szatto mi-o
kavasitepancsi-o szaketa.」 „Gyorsan félreugrot-
tam, és elkerültem az ütést.” ◇ mi-omi-o kijomerukijomeru
megtisztulmegtisztul 「Szanpaisa-va te-o aratte mi-o ki-
jometa.」 „A szentélylátogatók kezet mosva meg-
tisztultak.” ◇ mi-omi-o kirarerukirareru szívbemarkolószívbemarkoló
「Sin-júno kurusimi-o miruto mi-o kirareru omo-
ida.」 „A barátom szenvedése szívbemarkoló.” ◇

mi-omi-o kudakukudaku töritöri magátmagát 「Kazokunotameni
mi-o kudaite hataraku.」 „Töri magát a munkával
a családjáért.” ◇ mi-omi-o kogaszukogaszu lángolólángoló 「Mi-
o kogaszu koi」 „lángoló szerelem” ◇ mi-omi-o kon-kon-
aniszuruaniszuru töritöri magátmagát 「Kazoku-o jasinauta-
meni mi-o konisite hataraita.」 „Töri magát a
munkában, hogy eltartsa a családját.” ◇ mi-omi-o
szaszageruszaszageru életétéletét szenteliszenteli 「Kjóikuni mi-o
szaszageta.」 „Az oktatásnak szentelte életét.” ◇

mi-omi-o szaraszuszaraszu kiteszikiteszi magátmagát 「Kikenni mi-
o szaraszu.」 „Veszélynek teszi ki magát.” ◇ mi-mi-
oo taterutateru karriertkarriert építépít 「Szeidzsikatosite mi-o
tateta.」 „Politikai karriert épített.” ◇ mi-omi-o tat-tat-
erueru élél 「Szakkatosite mi-o tateru.」 „Írásból él.”
◇ mi-omi-o cucumucucumu burkoljaburkolja aa testéttestét 「Ibuning-
udoreszuni mi-o cucunda.」 „Estélyi ruhába bur-

kolta testét.” ◇ mi-omi-o tódzsirutódzsiru vetiveti magátmagát 「Si-
gotoni mi-o tódzsita.」 „A munkába vetette ma-
gát.” ◇ mi-omi-o nagerunageru alávetialáveti magátmagát 「Dzsuh-
kaikara mi-o nageta.」 „A 10. emeletről vetette
alá magát.” ◇ mi-omi-o nagerunageru vetiveti magátmagát 「Ha-
sikara kavani mi-o nageta.」 „A hídról a folyóba
vetette magát.” ◇ mi-omi-o noridaszunoridaszu előrehajolelőrehajol
「Kare-va mi-o nori dasita.」 „Előrehajolt.” ◇ mi-mi-
oo hikuhiku visszavonulvisszavonul 「Rokudzsúgoszaide sigo-
tokara mi-o hiita.」 „65 évesen visszavonult.” ◇

mi-omi-o hoguszuhoguszu lefejtilefejti aa hústhúst 「Szakanano mi-
o hogusita.」 „Lefejtettem a hal húsát.” ◇ mi-mi-
oo makaszerumakaszeru rábízzarábízza magátmagát 「Notta namini
mi-o makaszeta.」 „Rábízta magát a meglovagolt
hullámra.” ◇ mi-omi-o makaszerumakaszeru alárendelialárendeli ma-ma-
gátgát 「Unmeini mi-o makaszeta.」 „Alárendelte
magát a sorsának.” ◇ mi-omi-o makaszerumakaszeru úrráúrrá
leszlesz rajtarajta 「Zecubóni mi-o makaszerusikana-
katta.」 „A kétségbeesés lett úrrá rajtam.” ◇ mi-mi-
oo mocsikuzuszumocsikuzuszu lezülliklezüllik ◇ mi-omi-o mottemotte sajátsaját
tapasztalatábóltapasztalatából 「Kaigo-va ikani curaika mi-
o motte sirimasita.」 „Saját tapasztalatból tudom,
hogy milyen nehéz a gondozás.” ◇ mi-omi-o mottemotte
nagynagy nehezennehezen 「Mi-o motte nan-o nogareta.」
„Nagy nehezen megmenekült.” ◇ mi-omi-o mottemotte
sajátsaját magánmagán 「Dójatte szeikószuruka mi-o
motte tehon-o miszeta.」 „Saját magán mutatta
be, hogyan lehetünk sikeresek.” ◇ mi-omi-o mottemotte
sajátsaját bőrénbőrén 「Icsibjóno taiszecusza-o mi-o
motte taikensita.」 „Saját bőrömön éreztem,
mennyit jelent egy másodperc.” ◇ mi-omi-o motea-motea-
maszumaszu nemnem tudtud mitmit kezdenikezdeni magávalmagával 「Tai-
fúnotame rjokószakide icsinicsimi-o mote amasi-
teita.」 „A tájfun miatt, egy napot nem tudtam
mit kezdeni magammal az üdülőhelyen.” ◇ mi-omi-o
jokotaerujokotaeru lefeksziklefekszik 「Beddoni mi-o jokotae-
ta.」 „Lefeküdt az ágyra.” ◇ mi-omi-o jodzsittejodzsitte ha-ha-
sátsát fogvafogva 「Mi-o jodzsitte varatta.」 „A hasa-
mat fogtam a nevetéstől.” ◇ mi-omi-o jodzsittejodzsitte fet-fet-
rengverengve 「Mi-o jodzsitte varatta.」 „Fetrengtem
a nevetéstől.” ◇ mi-omi-o joszerujoszeru meghúzzameghúzza ma-ma-
gátgát 「Csintaimansonga micukarumade tomoda-
csinotokoroni mi-o joszeta.」 „Amíg nem találtam
albérletet, a barátomnál húztam meg magam.” ◇

mi-omi-o joszerujoszeru bújikbújik 「Kabeni mi-o joszeta.」 „A
fal mellé bújtam.” ◇ mi-omi-o joszerujoszeru ideiglene-ideiglene-
sensen élél 「Gohjakuningaszono hinandzsoni mi-o
joszeteiru.」 „500-an élnek ideiglenesen a mene-
dékhelyen.” ◇ mi-omi-o joszóujoszóu öltöziköltözik 「Kireina
jófukude mi-o joszótta.」 „Szép ruhába öltözött.”
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mimi ◆ rostarosta
miagerumiageru ◆ felnézfelnéz 「Szora-o miageta.」 „Fel-
nézett az égre.” ◆ felpillantfelpillant 「Tó-o miageta.」
„Felpillantott a toronyra.” ◆ tiszteletteltisztelettel te-te-
kintkint 「Szenszei-o miageteiru.」 „Tisztelettel te-
kint a tanárára.”

miaimiai ◆ házasságiházassági szándékúszándékú találkozástalálkozás ◆

házasságközvetítésházasságközvetítés ◆ háztűznézőháztűznéző
「Otoko-va miaide tonarino murani itta.」 „A le-
gény háztűznézőbe ment a szomszéd faluba.”

miaikekkonmiaikekkon ◆ közvetített házasságközvetített házasság
miajamarumiajamaru ◆ összetévesztösszetéveszt 「Micside siranai
hito-o dókjúszeito miajamatta.」 „Az utcán egy
embert összetévesztettem az egyik osztálytársam-
mal.” ◆ tévesentévesen ítéliítéli megmeg 「Szaikensidzsóno
ugoki-o miajamatta.」 „Tévesen ítélte meg a köt-
vénypiac mozgását”

miakirumiakiru ◆ elegeteleget néznéz 「Móakuson eiga-o mia-
kita.」 „Eleget néztem már akciófilmet.”

míakjattomíakjatto ◆ négyujjúnégyujjú mangusztamanguszta ◆ szuri-szuri-
kátakáta
miatarumiataru ◆ fellelfellel 「Kono dzsóhó-va intánettoni-
va miataranai.」 „Ez az információ nem lelhető fel
az interneten.” ◆ találtalál 「Tebukuro-va miatara-
nai.」 „Nem találom a kesztyűmet!”

miaumiau ◆ aránybanarányban vanvan 「Riekito futan-va mia-
vanai.」 „Nincs arányban a profit a terhekkel.” ◆

egymásraegymásra néznéz 「Karera-va otagai-o miatta.」
„Egymásra néztek.” ◆ megfelelmegfelel 「Dzsibunni mi-
atta sóhin-o katta.」 „Neki megfelelő terméket
vett.” ◆ tükröztükröz 「Súnjúni miatta jófuku-o kat-
ta.」 „Olyan ruhát vett, ami tükrözi a fizetését.”

miavaszemiavasze ◆ felfüggesztésfelfüggesztés ◆ összevetésösszevetés ◆

szüneteltetésszüneteltetés
miavaszerumiavaszeru ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Kódzsi-o ih-
kagecu miavaszeta.」 „Egy hónapra felfüggesztet-
ték a munkálatokat.” ◆ kihagykihagy 「Szan-nin-va
súgakurjokó-o miavaszeta.」 „Hárman kihagyták
a tanulmányi kirándulást.” ◆ összevetösszevet
「Nikonoringo-o miavaszeta.」 „Összevetett két
almát.” ◆ szüneteltetszüneteltet 「Densa-va unten-o
miavaszeteita.」 „Szüneteltették a vasúti forgal-
mat.” ◇ kao-okao-o miavaszerumiavaszeru összenézösszenéz
「Hitobito-va kao-o miavaszeta.」 „Összenéztek
az emberek.” ◇ kao-okao-o miavaszerumiavaszeru egymásraegymásra
tekinttekint 「Karera-va kao-o miavaszeta.」 „Egy-
másra tekintettek.”

mibaemibae ◆ jó kinézetjó kinézet ◆ tetszetősségtetszetősség
mibaegaszurumibaegaszuru ◆ jójó néznéz kiki 「Kono jófukudato-
totemo mibaegaszuru.」 „Jól nézel ki ebben a ru-
hában.”

mibaenoszurumibaenoszuru ◆ jójó kinézetűkinézetű 「Mibaenoszuru
isó」 „jó kinézetű ruházat” ◆ tetszetőstetszetős 「Mi-
baenoszuru szakuhin」 „tetszetős alkotás”

mibaraikinmibaraikin ◆ hátralékhátralék ◆ kifizetetlenkifizetetlen
összegösszeg
mibiikimibiiki ◆ atyafiság-pártolásatyafiság-pártolás ◆ nepotizmusnepotizmus
◆ uram-bátyám rendszeruram-bátyám rendszer
mibiikiszurumibiikiszuru ◆ előnybenelőnyben részesítrészesít 「Sacsó-o
erabu tokini ani-o mibiikisita.」 „Az igazgató ki-
választásakor előnyben részesítette a bátyját.”

mibódzsinmibódzsin ◆ özvegyözvegy ◆ özvegyasszonyözvegyasszony ◇

szenszómibódzsinszenszómibódzsin hadiözvegyhadiözvegy
mibódzsin-ninarumibódzsin-ninaru ◆ megözvegyülmegözvegyül
mibunmibun ◆ anyagianyagi helyzethelyzet 「Kore-va vatasino
mibunde kaerujóna kurumade-va nai.」 „Az én
anyagi helyzetemben ezt a kocsit nem tudom meg-
venni.” ◆ kilétkilét 「Mibun-o akaszanakatta.」
„Nem árulta el a kilétét.” ◆ státuszstátusz 「Icumade-
mo hakensainno mibunnomamadearu.」 „A stá-
tusza végig ideiglenes dolgozó maradt.” ◆ sze-sze-
mélyazonosságmélyazonosság 「Nanika mibun-o kakuninde-
kiru sorui-o motteimaszuka?」 „Van valami irata,
amivel igazolni tudná a személyazonosságát?” ◆

társadalmitársadalmi rangrang 「Mibunno takai dzsinbucu」
„magas társadalmi rangú személyiség” ◇ nódo-nódo-
nomibunnomibun jobbágyi státuszjobbágyi státusz
mibuncsigainomibuncsigaino ◆ különbözőkülönböző rangúrangú 「Mibun-
csigaino kekkon」 „különböző rangúak házassá-
ga”

mibungahikuimibungahikui ◆ alacsonyalacsony társadalmitársadalmi hely-hely-
zetűzetű
mibun-noarumibun-noaru ◆ előkelőelőkelő ◆ rangosrangos
mibun-noarudzsoszeimibun-noarudzsoszei ◆ úrinőúrinő
mibunsómibunsó ◆ igazolójelvényigazolójelvény
mibunsómeisomibunsómeiso ◆ okmányokmány 「Mibunsómeiso-o
oitekicsatta.」 „Otthon felejtettem az okmánya-
imat.” ◆ személyazonosságiszemélyazonossági igazolványigazolvány ◆

személyi igazolványszemélyi igazolvány
mibunsómeisómibunsómeisó ◆ igazolványigazolvány ◆ papírpapír
「Keiszacu-va mibunsómeisó-o motometa.」 „A
rendőr kérte a papírjaimat.”
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mibunszamibunsza ◆ társadalmi különbségtársadalmi különbség
mibunszeimibunszei ◆ osztályrendszerosztályrendszer
mibunszóónimibunszóóni ◆ anyagianyagi helyzeténekhelyzetének megfe-megfe-
lelőenlelően 「Mibunszóóni kuraszu.」 „Anyagi hely-
zetének megfelelően él.”

miburimiburi ◆ gesztikulálásgesztikulálás 「Ógeszana teburide
hanasita.」 „Hevesen gesztikulálva beszélt.” ◆

mutogatásmutogatás ◆ taglejtéstaglejtés
miburiteburimiburiteburi ◆ gesztikulálásgesztikulálás
miburiteburidemiburiteburide ◆ gesztikulálvagesztikulálva ◆ kézzel-kézzel-
lábballábbal 「Kotoba-o siranakattanode miburi tebu-
ride szecumeisita.」 „Nem ismertem a nyelvet,
ezért kézzel-lábbal magyaráztam.”

miburuimiburui ◆ hidegrázáshidegrázás 「Szono kókei-o omoi
daszudani miburuigaszuru.」 „Az akkori látvány
puszta gondolatától hidegrázás fog el.” ◆ meg-meg-
rázkódásrázkódás
miburui-omiburui-o szuruszuru / miburuiszurumiburuiszuru ◆ borzadborzad
「Dzsikogenba-o mite miburuisita.」 „Borzadoz-
tam a baleset látványától.” ◆ elborzadelborzad 「Szono
kókei-o mite miburuisita.」 „Elborzadtam a lát-
ványtól.” ◆ megrázkódikmegrázkódik 「Kavakara agatta
inu-va miburui-o sita.」 „A folyóból kijött kutya
megrázkódott.” ◆ megrázzamegrázza magátmagát 「Inu-va
miburuisite juki-o otosita.」 „A kutya megrázta
magát, hogy lehulljon róla a hó.” ◆ rázkódikrázkódik
「Szamuszade miburui-o sita.」 „A hidegben ráz-
kódtam.”

miburuiszurumiburuiszuru / miburui-omiburui-o szuruszuru ◆ borzadborzad
「Dzsikogenba-o mite miburuisita.」 „Borzadoz-
tam a baleset látványától.” ◆ elborzadelborzad 「Szono
kókei-o mite miburuisita.」 „Elborzadtam a lát-
ványtól.” ◆ megrázkódikmegrázkódik 「Kavakara agatta
inu-va miburui-o sita.」 „A folyóból kijött kutya
megrázkódott.” ◆ megrázzamegrázza magátmagát 「Inu-va
miburuisite juki-o otosita.」 „A kutya megrázta
magát, hogy lehulljon róla a hó.” ◆ rázkódikrázkódik
「Szamuszade miburui-o sita.」 „A hidegben ráz-
kódtam.”

miccumiccu ◆ háromhárom ◆ hároméveshároméves 「Kono akacsan-
va mih-cudeszu.」 „Ez a baba hároméves.”

miccúmiccú ◆ hűtlenséghűtlenség ◆ kalandkaland ◆ tiltotttiltott kap-kap-
csolatcsolat ◆ viszonyviszony
miccubosinomiccubosino ◆ háromcsillagosháromcsillagos 「Mih-cu bo-
sinoreszutoran」 „háromcsillagos étterem”

miccumenomiccumeno ◆ harmadikharmadik

miccunomiccuno ◆ hároméveshároméves 「Kono ko-va mih-
cunanoni dzsózuni sabereru.」 „Az a gyerek még
csak hároméves, de már jól beszél.”

miccúsamiccúsa ◆ hűtlen házastárshűtlen házastárs
miccúszurumiccúszuru ◆ kalandjakalandja vanvan 「Otto-va miccú-
sitakotogaaru.」 „A férjének volt egy kalandja.” ◆

lepaktállepaktál 「Tekito miccúsiteiru.」 „Lepaktál az
ellenséggel.” ◆ viszonyaviszonya vanvan 「Kare-va hito-
zumato miccúsita.」 „Viszonya volt egy házas nő-
vel.”

miccuzucumiccuzucu ◆ hármasávalhármasával ◆ hármat-hármathármat-hármat
micumicu ◆ mézharmatmézharmat ◆ nektárnektár 「Kono hana-va
micu-o bunpicuszuru.」 „Ez a virág nektárt ter-
mel.” ◆ szirupszirup
micumicu ◆ betöltbetölt ◆ kiteszkitesz ◇ mitanaimitanai nemnem tesztesz
kiki 「Szenenni mitanai kozeni」 „1000 jent nem
kitevő összeg” ◇ mitanaimitanai nemnem tölttölt bebe 「Ha-
tacsini mitanai hito」 „20. életévét nem betöltött
személy”

micuamimicuami ◆ hármashármas fonatfonat 「Micu ami-o szu-
ru.」 „Hármas fonatba fon..”

micubamicuba ◆ japánjapán petrezselyempetrezselyem ◆ vadpetre-vadpetre-
zselyemzselyem
micubacsimicubacsi ◆ méhméh ◆ méhecskeméhecske
micubacsinodanszumicubacsinodanszu ◆ méhekméhek táncatánca ◆ méh-méh-
tánctánc ◆ rezgőtáncrezgőtánc
micubacsinomuremicubacsinomure ◆ méhrajméhraj
micubacsinoszumicubacsinoszu ◆ léplép
micubaimicubai ◆ feketekereskedelemfeketekereskedelem ◆ seftelésseftelés
◆ üzérkedésüzérkedés ◆ zugkereskedelemzugkereskedelem
micubaisamicubaisa ◆ zugáruszugárus
micubaiszurumicubaiszuru ◆ seftelseftel 「Tabako-o micubaisi-
teiru.」 „Cigarettával seftel.” ◆ üzérkediküzérkedik
「Majaku-o micubaiszuru.」 „Kábítószerrel üzér-
kedik.”

micubanokuróbámicubanokuróbá ◆ háromlevelű lóhereháromlevelű lóhere
micubisimicubisi ◆ MicubisiMicubisi ◆ MitsubishiMitsubishi
micubóekimicubóeki ◆ csempészéscsempészés
micubóeki-omicubóeki-o szuruszuru ◆ csempészikcsempészik 「Tabakono
micubóeki-o szuru.」 „Cigarettát csempészik.”

micubóekisamicubóekisa ◆ csempészcsempész
micudanmicudan ◆ bizalmasbizalmas beszélgetésbeszélgetés ◆ zártzárt ta-ta-
nácskozásnácskozás
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micudomicudo ◆ sűrűségsűrűség 「Kono bussicu-va micudoga
hikui.」 „Ennek az anyagnak kicsi a sűrűsége.” ◆

tartalmasságtartalmasság ◇ dzsinkómicudodzsinkómicudo népsűrűségnépsűrűség
◇ szótaimicudoszótaimicudo relatív sűrűségrelatív sűrűség
micudogatakaimicudogatakai ◆ sűrűsűrű 「Micudoga takai bussi-
cu」 „sűrű anyag”

micudokeimicudokei ◆ sűrűségmérősűrűségmérő
micudomoemicudomoe ◆ háromhárom vastagvastag vesszőbőlvesszőből állóálló
körkör
micudomoenotatakaimicudomoenotatakai ◆ hármashármas körmérkő-körmérkő-
zészés
micudonokoimicudonokoi ◆ sűrűsűrű 「Micudono koi sibafu」
„sűrű fű” ◆ tartalmastartalmas 「Issoni micudono koi
dzsikan-o szugosita.」 „Tartalmas időt töltöttünk
együtt.”

micugecumicugecu ◆ intim kapcsolatintim kapcsolat ◆ mézeshetekmézeshetek
micugecurjokómicugecurjokó ◆ nászútnászút
micugimicugi ◆ titkos tanácskozástitkos tanácskozás
micugimicugi ◆ titkos rítustitkos rítus
micugimonomicugimono ◆ sarcsarc 「Daimjóni micugi mono-o
oszameta.」 „Sarcot fizetett a földesúrnak.”

micugi-omicugi-o koraszukoraszu ◆ zártzárt ajtókajtók mögöttmögött ta-ta-
nácskoziknácskozik 「Szeidzsika-va micugi-o korasite-
ita.」 „A politikusok zárt ajtók mögött tanácskoz-
tak.”

micugomicugo ◆ hármasikerhármasiker ◆ hármasikrekhármasikrek 「Ka-
nodzsoni micu goga umareta.」 „Hármasikrei
születtek.” ◆ hároméveshároméves 「Micu gono tamasi-
ihjakumade.」 „Olyan a lelkünk százévesen, mint
háromévesen.” ◆ kisgyerekkisgyerek
micugonotamasiihjakumademicugonotamasiihjakumade ◆ emberember lelkelelke
nem változiknem változik
micugumicugu ◆ kitartkitart 「Ródzso-va vakai otokonimi-
cudeita.」 „Az idős nő kitartott egy fiatal férfit.” ◆

sarcotsarcot fizetfizet ◆ támogattámogat 「Aidzsinni micuide-
iru.」 „Támogatja a szeretőjét.”

micugumimicugumi ◆ hármashármas 「Micu gumino jószo」
„hármas összetevő” ◆ háromhárom darabbóldarabból állóálló
「Micu guminoringo」 „három almából álló cso-
mag”

micuimicui ◆ MicuiMicui ◆ MitsuiMitsui
micujakumicujaku ◆ titkostitkos egyezségegyezség 「Rjókokuno ai-
dani micujakugaatta.」 „Volt egy titkos egyezség
a két ország között.” ◆ titkostitkos ígéretígéret ◆ titkostitkos
megállapodásmegállapodás

micujaku-omicujaku-o muszubumuszubu ◆ titkostitkos egyezségetegyezséget
kötköt 「Susó-va kokumin-o azamuite micujaku-o
muszunda.」 „A miniszterelnök a népet félreve-
zetve titkos egyezséget kötött.”

micujumicuju ◆ csempészéscsempészés ◆ csempészetcsempészet ◇ ma-ma-
jakumicujujakumicuju drogcsempészetdrogcsempészet
micujugjósamicujugjósa ◆ csempészcsempész
micujuhan-icsimimicujuhan-icsimi ◆ csempészbandacsempészbanda
micujuhinmicujuhin ◆ csempészárucsempészáru
micujunjúmicujunjú ◆ becsempészésbecsempészés
micujunjúszurumicujunjúszuru ◆ becsempészikbecsempészik 「Tabako-o
micujunjúszuru.」 „Becsempészi a cigarettát.”

micujurútomicujurúto ◆ csempészútvonalcsempészútvonal 「Keiszacu-
va kakuszeizaino micujurúto-o szagutta.」 „A
rendőrség a kábítószer csempészútvonalát keres-
te.”

micujusucumicujusucu ◆ kicsempészéskicsempészés
micujusucuszurumicujusucuszuru ◆ kicsempészikkicsempészik
micujuszurumicujuszuru ◆ csempészikcsempészik 「Oszake-o micu-
juszuru.」 „Alkoholt csempészik.”

micukarumicukaru ◆ akadakad 「Karenojónaszubarasii
dzsinzai-va kongonakanaka micukaranaidesó.」
„Nem akad még egy olyan nagyszerű ember, mint
ő.” ◆ előkerülelőkerül 「Nakusitato omotta meganega
micukatta.」 „Előkerült az elveszettnek hitt szem-
üvegem.” ◆ kerülkerül 「Sigotoga micukarumade
okane-o kasiteageru.」 „Adok kölcsön pénzt,
amíg nem kerül munkád.” ◆ kézrekézre kerülkerül 「Tótó
gótóga micukatta.」 „Kézre került végre a tolvaj.”
◆ megkerülmegkerül 「Dzsisoga micukatta.」 „Megkerült
a szótár.” ◆ megleszmeglesz 「Szensúnakusita tokeiga
micukatta.」 „Meglett az az óra, amelyet múlt hé-
ten vesztettem el.” ◆ megvanmegvan 「Jubiva-va mi-
cukatta.」 „Megvan a gyűrűm!” ◆ találvatalálva leszlesz
「Kotobaga micukaranai.」 „Nem találok szava-
kat.”

micukedaszumicukedaszu ◆ rátalálrátalál 「Szeikai-o micukeda-
sita.」 „Rátaláltam a helyes válaszra.”

micukerumicukeru ◆ észlelészlel 「Kudaga moreteiruno-o mi-
cuketa.」 „A csövön szivárgást észleltek.” ◆ fel-fel-
kutatkutat 「Uvakigenba-o micukeru.」 „Felkutatja
a házasságtörés helyszínét.” ◆ fellelfellel
「Hómupédzsi-o micukete uresiideszu.」 „Örü-
lök, hogy sikerült fellelnem a honlapjukat.” ◆ ke-ke-
resres 「Kódzsicu-o micukeru.」 „Kifogást kere-
sek.” ◆ kiszúrkiszúr 「Takuszan-no hitoni magirete
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micukenikui.」 „A sok ember közt nehéz kiszúr-
ni.” ◆ lellel 「Kore-va dokode micuketano?」 „Ezt
hol lelted?” ◆ meglátmeglát 「Macsigai-o szugu mi-
cuketa.」 „Rögtön meglátta a hibát.” ◆ meglelmeglel
「Taninnoara-o micukeru.」 „Más szemében a
szálkát is megleli.” ◆ megtalálmegtalál 「Szensúnaku-
natta kagi-o micuketa.」 „Megtaláltam a kulcsot,
ami a múlt héten elveszett.” ◆ ráakadráakad 「Nu-
szumareta dzsitensa-o micuketa.」 „Ráakadtam
az ellopott biciklimre.” ◆ találtalál 「Kin-o micuke-
ta.」 „Aranyat találtam.” ◇ iivake-oiivake-o micukerumicukeru
kimagyarázkimagyaráz 「Csikokusitaga, ii vake-o micuke-
ta.」 „Elkéstem, de sikerült kimagyaráznom ma-
gam.” ◇ tamatamamicukerutamatamamicukeru rábukkanrábukkan
「Hakoniniodzsiiszan-no kaicsúdokei-o tamata-
ma micuketa.」 „A ládában rábukkantam a nagy-
apám zsebórájára.” ◇ degucsi-odegucsi-o micukerumicukeru ki-ki-
találtalál 「Meirokarano degucsi-o micuketa.」 „Ki-
találtam a labirintusból.” ◇ baso-obaso-o micukerumicukeru
odatalálodatalál 「Ano baso-va me-o cubuttemo micu-
karu.」 „Csukott szemmel is odatalálok.”

micukosimicukosi ◆ MicukosiMicukosi
micukucsimicukucsi ◆ nyúlszájnyúlszáj
micukurizamemicukurizame ◆ koboldcápakoboldcápa
micukuroimicukuroi ◆ ajánlatajánlat 「Nanika rjóri-o micuku-
rotte kudaszai.」 „Azt az ételt kérem, amit ajánla-
nak!”

micukuroumicukurou ◆ kinézkinéz 「Omijage-o micukurotta.」
„Kinéztem egy ajándékot.” ◆ kiszemelkiszemel 「Dzsi-
bunni kucu-o micukurotta.」 „Kiszemeltem ma-
gamnak egy cipőt.” ◆ kiválasztkiválaszt ésés elkészítelkészít
「Kjakuga kitanodecsacsatto rjóri-o micukuro-
tta.」 „Jöttek vendégek, ezért gyorsan kiválasztot-
tam és elkészítettem egy ételt.”

micumatamicumata ◆ hármashármas elágazáselágazás ◆ hármashármas út-út-
elágazáselágazás ◆ háromágúháromágú villavilla ◆ szigonyszigony ◇ mi-mi-
cumatanivakarerucumatanivakareru háromfeléháromfelé ágazikágazik
「Dóro-va micu matani vakareteita.」 „Az út há-
romfelé ágazott.”

micumatamicumata ◆ micumatamicumata ◆ papírboroszlánpapírboroszlán
micumatanivakarerumicumatanivakareru ◆ háromfeléháromfelé ágazikágazik
「Dóro-va micu matani vakareteita.」 „Az út há-
romfelé ágazott.”

micumeaumicumeau ◆ szemezszemez 「Baszude danszei-va aru
dzsoszeito micume atteita.」 „A férfi a buszon egy
nővel szemezett.”

micumenjúdómicumenjúdó ◆ háromszemű szörnyháromszemű szörny

micumerumicumeru ◆ bámulbámul 「E-o micumeta.」 „A képet
bámulta.” ◆ belenézbelenéz 「Kare-va kanodzsono me-
o maszszugu micumeta.」 „A férfi mélyen bele-
nézett a nő szemébe.” ◆ erősenerősen néznéz 「Itten-o
micumeta.」 „Erősen nézett egy pontot.” ◆ fixí-fixí-
rozroz 「Aru dzsoszei-o micumeteita.」 „Egy nőt fi-
xírozott.” ◆ szembenézszembenéz 「Gendzsicu-o micum-
eta.」 „Szembenézett a valósággal.” ◇ dzsitto-dzsitto-
micumerumicumeru rámeredrámered 「Sindzsirarenai kimocside
kanodzsono kao-o dzsitto micumeta.」 „Hitetlen-
kedve rámeredtem az arcára.” ◇ micumeaumicumeau sze-sze-
mezmez 「Baszude danszei-va aru dzsoszeito micu-
me atteita.」 „A férfi a buszon egy nővel szeme-
zett.”

micumorimicumori ◆ árajánlatárajánlat 「Radzsiono súrirjókin-
no micumori-o tanomu.」 „Árajánlatot kér (a sze-
relőtől) a rádiójavításra.” ◆ becslésbecslés 「Bokuno
micumoride-va icsimanenninaruhazudeszu.」
„Becslésem szerint tízezer jenben fog kerülni.” ◆

előkalkulációelőkalkuláció
micumorisomicumoriso ◆ írásosírásos árajánlatárajánlat 「Kódzsino
micumoriso-o dasita.」 „Írásos árajánlatot tett a
munkára.”

micumorumicumoru ◆ áratárat adad 「Gjósa-va nedan-o taka-
ku micumotta.」 „Az eladó magasabb árat adott.”
◆ becsléstbecslést adad 「Hószekino nedan-o micumot-
ta.」 „Becslést adott drágakőre.” ◆ felbecsülfelbecsül
「Szagjódzsikan-o micumotta.」 „Felbecsülte a
munkához szükséges időt.” ◆ megbecsülmegbecsül
「Kjori-o micumotta.」 „Megbecsülte a távolsá-
got.” ◇ szukunakumicumoruszukunakumicumoru ráhagyráhagy 「Óku
micumottanodemotto jaszukunarukamo sire-
nai.」 „Kicsit ráhagytam, lehet, hogy kevesebbe
fog kerülni.” ◇ szukunakumicumoruszukunakumicumoru szűkenszűken
számolszámol 「Szukunaku micumottanodemotto ta-
kakunarukamo sirenai.」 „Kicsit szűken számol-
tam, lehet, hogy többe fog kerülni.”

micunimicuni ◆ édes szirupédes szirup
micunjúkokumicunjúkoku ◆ határsértéshatársértés ◆ illegálisillegális be-be-
utazásutazás
micunjúkokusamicunjúkokusa ◆ illegálisillegális határátlépőhatárátlépő ◆ il-il-
legális migránslegális migráns
micurinmicurin ◆ dzsungeldzsungel ◆ őserdőőserdő 「Dóro-va nett-
aino micurin-o curanuita.」 „Az út átszelte a tró-
pusi őserdőt.” ◆ sűrű erdősűrű erdő
micurin-nokuragarimicurin-nokuragari ◆ sűrű, sötét erdősűrű, sötét erdő
micurjómicurjó ◆ orvvadászatorvvadászat
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micurjómicurjó ◆ orvhalászatorvhalászat
micurjósamicurjósa ◆ lesipuskáslesipuskás ◆ orvlövészorvlövész ◆ orv-orv-
vadászvadász ◆ vadorzóvadorzó
micurjósamicurjósa ◆ orvhalászorvhalász
micurjószurumicurjószuru ◆ orvhalászatot végezorvhalászatot végez
micurjószurumicurjószuru ◆ orvvadászatot végezorvvadászatot végez
micurómicuró ◆ méhviaszméhviasz
micusukkokumicusukkoku ◆ disszidálásdisszidálás ◆ illegálisillegális or-or-
szágelhagyásszágelhagyás ◆ kiszökés az országbólkiszökés az országból
micusukkokuszurumicusukkokuszuru ◆ kiszökikkiszökik 「Paszupóto-
naside micusukkokusita.」 „Útlevél nélkül kiszö-
kött az országból.”

micuzómicuzó ◆ titokban gyártástitokban gyártás ◆ zugfőzészugfőzés
micuzódzsomicuzódzso ◆ zugfőzdezugfőzde
micuzoroimicuzoroi ◆ háromrészes öltönyháromrészes öltöny
micuzószurumicuzószuru ◆ titokbantitokban főzfőz 「Párinka-o mi-
cuzósita.」 „Titokban pálinkát főzött.”

micsakufunanimicsakufunani ◆ úton lévő hajórakományúton lévő hajórakomány
micsakunomicsakuno ◆ meg nem érkezettmeg nem érkezett
micscsakuingamicscsakuinga ◆ kontaktmásolatkontaktmásolat
micscsakuinszacumicscsakuinszacu ◆ kontaktnyomáskontaktnyomás
micscsakukecugómicscsakukecugó ◆ szoros kapcsolódásszoros kapcsolódás
micscsakusuzaimicscsakusuzai ◆ közeli riportközeli riport
micscsakuszurumicscsakuszuru ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Ko-
no misze-va macsini micscsakusiteiru.」 „Ez az
üzlet elválaszthatatlan a várostól.” ◆ összenőösszenő
「Keiszacu-va jakuzato micscsakusiteirujóda.」
„Úgy tűnik, a rendőrség összenőtt a jakuzával.” ◆

rátapadrátapad 「Kono jófuku-va karadani micscsaku-
siteiru.」 „Ez a ruha rátapad a testünkre.” ◆ szo-szo-
rosanrosan kötődikkötődik 「Cúsinszábiszu-va varevareno
szeikacuni micscsakusiteiru.」 „A telekommuni-
káció szorosan kötődik az életünkhöz.”

micscsakutaimicscsakutai ◆ zonula occludenszonula occludens
micscsiritomicscsirito ◆ alaposanalaposan 「Micscsirito sikar-
areta.」 „Alaposan leszidtak.” ◆ intenzívenintenzíven
「Micscsirito benkjószuru.」 „Intenzíven tanu-
lok.” ◆ keményenkeményen 「Szenszei-va vaza-o micscsi-
rito sikonda.」 „Keményen megtanította a fogáso-
kat.”

micsimicsi ◆ ismeretlenségismeretlenség
micsimicsi ❶ útút 「Hakubucukanno maeno micsi-o
tótta.」 „A múzeum előtti úton ment.” ❷ pályapálya
「Igakuno micsi-o eranda.」 „Orvosi pályát vá-

lasztottam.” ❸ módszermódszer 「Szaizenno micsi-o mi-
idaszu.」 „Megtalálja a legjobb módszert.” ❹ le-le-
hetőséghetőség 「Szoresika micsi-va nakatta.」 „Csak
ez az egy lehetőségünk maradt.” ◆ hivatáshivatás
「Kjósitositeno micsi-o ajumi cuzukeru.」 „Taná-
ri hivatását műveli.” ◆ módmód 「Dzsinruikjúszai-
no micsi-o simeszu.」 „Megmutatja az emberiség
megmentésének módját.” ◆ szakterületszakterület
「Kare-va szono micsinopuroda.」 „Ő annak a
szakterületnek a kiválósága.” ◆ területterület 「Rjóri-
no micsi-o kivameteiru.」 „A főzés területén ki-
magasló.” ◇ ipponmicsiipponmicsi egyenesegyenes útút ◇ ibara-ibara-
nomicsinomicsi rögösrögös útút 「Ibarano micsi-o ajumu.」
„Rögös úton halad.” ◇ komicsikomicsi ösvényösvény 「Mori-
o komicsiga tótteiru.」 „Egy ösvény vezet az er-
dőn keresztül.” ◇ komicsikomicsi utcácskautcácska 「Macsino
komicsi」 „városi utcácska” ◇ dzsarimicsidzsarimicsi ka-ka-
vicsosvicsos útút ◇ szubetenomicsiharómanicúzuszubetenomicsiharómanicúzu
mindenminden útút RómábaRómába vezetvezet ◇ szenrinomicsi-szenrinomicsi-
moippokaramoippokara mindenminden hosszúhosszú útút egyetlenegyetlen lé-lé-
pésselpéssel kezdődikkezdődik ◇ tanan-namicsitanan-namicsi rögösrögös útút
「Dzsinszei-va tananna micsi-o tadotta.」 „Az
élet rögös útját járta.” ◇ cuzuraorinomicsicuzuraorinomicsi me-me-
anderútanderút ◇ cuzuraorinomicsicuzuraorinomicsi kanyargóskanyargós útút
◇ namikimicsinamikimicsi fákkalfákkal szegélyezettszegélyezett útút ◇ no-no-
micsimicsi mezeimezei útút ◇ hikuretemicsitósihikuretemicsitósi mégmég soksok
tennivalótennivaló lennelenne ◇ hitonomicsihitonomicsi jójó útút 「Hito-
no micsi-o fumi hazusite, hanzaisaninatta.」 „Le-
tért a jó útról, és bűnöző lett.” ◇ hitonomicsihitonomicsi
erkölcsierkölcsi normáknormák ◇ hoszószareteinaimicsihoszószareteinaimicsi
földútföldút 「Iemade hoszószareteinai micsiga cuzu-
ita.」 „A házhoz egy földút vezetett.” ◇ hoszo-hoszo-
micsimicsi keskenykeskeny utcautca ◇ micsinakimicsimicsinakimicsi útta-útta-
lanlan útút 「Micsinaki micsi-o itta.」 „Úttalan uta-
kon jártam.” ◇ micsinaranumicsinaranu erkölcstelenerkölcstelen
「Micsinaranu okonai-o sita.」 „Erkölcstelenül
viselkedett.” ◇ micsinaranumicsinaranu tiltotttiltott 「Micsi-
naranu kankei-o motteiru.」 „Tiltott kapcsolata
van.” ◇ micsiniszomukumicsiniszomuku letérletér azaz útrólútról 「Hit-
ono micsini szomuite gótó-o sita.」 „Letért a jó
útról, és rabolt.” ◇ micsi-omicsi-o akeruakeru utatutat engedenged
「Micsi-o aketekudaszai!」 „Engedjenek utat!” ◇

micsi-omicsi-o ajamaruajamaru eltévesztieltéveszti azaz utatutat 「To-
csúde micsi-o ajamatte mokutekicsini cukunoga
oszokunatta.」 „Menet közben eltévesztettem az
utat, így késve érkeztem meg.” ◇ micsi-omicsi-o erabuerabu
utatutat választválaszt 「Szeifu-va dacugenpacuno
micsi-o eranda.」 „Az állam az atomerőművek le-
építésének útját választotta.” ◇ micsi-omicsi-o erabuerabu
elkötelezielkötelezi magátmagát 「Kare-va isatoiu micsi-o

23322332 micurjó micurjó – micsi micsi AdysAdys



eranda.」 „Elkötelezte magát az orvosi pálya mel-
lett.” ◇ micsi-omicsi-o oszameruoszameru fejlesztifejleszti erkölcsierkölcsi
érzékétérzékét ◇ micsi-omicsi-o oszameruoszameru elsajátítelsajátít
「Szadóno micsi-o oszameta.」 „Elsajátítottam a
teaszertartást.” ◇ micsi-omicsi-o osieruosieru eligazíteligazít
「Rjokósani micsi-o osieta.」 „Eligazítottam egy
turistát.” ◇ micsi-omicsi-o kirihirakukirihiraku utatutat törtör
「Gaikokugonórjoku-va szeikó-e no micsi-o kiri
hiraita.」 „Nyelvtudással utat tört a siker felé.” ◇

micsi-omicsi-o tazunerutazuneru megkérdezimegkérdezi azaz utatutat 「Cú-
kóninni micsi-o tazuneta.」 „Egy járókelőtől meg-
kérdeztem az utat.” ◇ micsi-omicsi-o cukerucukeru utatutat csi-csi-
nálnál 「Jamani micsi-o cuketa.」 „Utat csinált a
hegyen.” ◇ micsi-omicsi-o tokutoku tanáratanára oktatoktat 「Ho-
kekeno micsi-o toita.」 „A buddhizmus tanára ok-
tatott.” ◇ micsi-omicsi-o hirakuhiraku utatutat nyitnyit 「Kono
gidzsucu-va atarasii irjóno micsi-o hiraita.」 „Ez
a technika új gyógymódok felé nyitott utat.” ◇

micsi-o motomerumicsi-o motomeru keresi az igazságotkeresi az igazságot
micsian-naimicsian-nai ◆ útbaútba igazításigazítás 「Micsian-naino
kanban-o mite, ókjúmade itta.」 „Megnéztem az
útba igazító táblát, és a várhoz mentem.” ◆ útika-útika-
lauzlauz 「Micsian-nai-o jatotte kankósita.」 „Útika-
lauzt fogadva turistáskodtam.” ◆ útjelzőútjelző táblatábla

micsian-naiszurumicsian-naiszuru ◆ elkalauzolelkalauzol 「Kaidzsóma-
deno micsian-nai-o siteiru.」 „Elkalauzolom az
embereket a rendezvényteremhez.” ◆ kalauzolkalauzol
「Gaikokudzsinni macsino micsian-naisita.」
„Külföldieket kalauzoltam a városban.”

micsibatamicsibata ◆ útút széleszéle ◇ micsibatanomicsibatano útszéliútszéli
「Micsibatano kuszaga karareteinai.」 „Az útszéli
fű nincs levágva.”

micsibatadeszeikacuszurumicsibatadeszeikacuszuru ◆ csövezikcsövezik
「Hómureszu-va micsibatade szeikacusiteiru.」
„A hajléktalan csövezik.”

micsibatadeszeikacuszurukotomicsibatadeszeikacuszurukoto ◆ csöve-csöve-
zészés
micsibatanomicsibatano ◆ útszéliútszéli 「Micsibatano kuszaga
karareteinai.」 „Az útszéli fű nincs levágva.”

micsibikimicsibiki ◆ útmutatásútmutatás
micsibikidaszumicsibikidaszu ◆ következtetkövetkeztet
micsibikumicsibiku ◆ kalauzolkalauzol 「Kjaku-va hóruni micsi-
bikareta.」 „A vendéget a hallba kalauzolták.” ◆

utatutat mutatmutat 「Szenszeini micsibikaretekokoma-
dekimasita.」 „A tanár úr útmutatásával sikerült
idáig eljutnom.” ◆ vezérelvezérel 「Kare-va koini mi-

csibikareta.」 „A szerelem vezérelte.” ◆ vezetvezet
「Hicudzsikai-va hosini micsibikareta.」 „A ju-
hászt a csillagok vezették.” ◆ viszvisz 「Szenszó-
va vaga kuni-o hamecuni micsibiita.」 „A háború
pusztulásba vitte az országunkat.” ◇ kekka-okekka-o mi-mi-
csibikucsibiku következményhezkövetkezményhez vezetvezet
「Ajamacsi-va szaiakuno kekka-o micsibiita.」 „A
hiba a legrosszabb következményekhez vezetett.”
◇ ridacuszurujónimicsibikuridacuszurujónimicsibiku kivezetkivezet 「Jotó-
va kuni-o íjúkara ridacuszurujóni micsibiita.」 „A
kormánypárt kivezette az országot az EU-ból.”

micsibirakimicsibiraki ◆ útavatásútavatás
micsidzsunmicsidzsun ◆ útvonalútvonal 「Csizude micsidzsun-
o kakuninsita.」 „A térképen ellenőriztem az út-
vonalat.” ◇ micsidzsun-omicsidzsun-o osieruosieru megmondja,megmondja,
hogyanhogyan kellkell odamenniodamenni 「Micsidzsun-o osietek-
udaszai!」 „Kérem, mondja meg, hogyan kell oda-
menni!”

micsidzsun-omicsidzsun-o osieruosieru ◆ megmondja,megmondja, hogyanhogyan
kellkell odamenniodamenni 「Micsidzsun-o osietekuda-
szai!」 „Kérem, mondja meg, hogyan kell oda-
menni!”

micsigaerumicsigaeru ◆ minthamintha kicseréltékkicserélték volnavolna
「Kare-va micsigaeru hodokavatta.」 „Úgy meg-
változott, mintha kicserélték volna.” ◆ rárá semsem le-le-
hethet ismerniismerni 「Micsigaeru hodojaszeta.」 „Úgy
lefogyott, hogy rá sem lehet ismerni.”

micsigahirakumicsigahiraku ◆ megnyílikmegnyílik aa lehetőséglehetőség
「Kósószeiricuno micsiga hiraketa.」 „Megnyílt a
lehetőség a megállapodásra.”

micsigavakarumicsigavakaru ◆ eligazodikeligazodik 「Kono macsino
micsi-va vakarinikui.」 „Nehéz eligazodni ebben
a nagy városban.”

micsihabamicsihaba ◆ útszélességútszélesség 「Koko-va kuruma-
ga tórenaihodo micsihabaga szemai.」 „Olyan ki-
csi az út szélessége, hogy nem tud elmenni az au-
tó.”

micsihatóimicsihatói ◆ hosszúhosszú azaz útút 「Isa-e no micsiha
tói.」 „Hosszú az út az orvossá válásig.”

micsihimicsihi ◆ árapályárapály
micsiitomicsiito ◆ damildamil 「Micsiito-va edani hikkakat-
ta.」 „A damil beleakadt egy ágba.”

micsijukumicsijuku ◆ megy az utcánmegy az utcán
micsikakemicsikake ◆ dagadásdagadás ésés fogyásfogyás 「Cukino
micsi kake」 „Hold dagadása és fogyása” ◆ növe-növe-
kedés és csökkenéskedés és csökkenés
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micsikuszamicsikusza ◆ útszéli fűútszéli fű
micsikusza-omicsikusza-o kuukuu ◆ kószálkószál 「Dokode
micsikusza-o kutteitano?」 „Hol kószáltál?”

micsimavarikakurjómicsimavarikakurjó ◆ minisztereknekminisztereknek kör-kör-
beadott tervezet utáni kormánydöntésbeadott tervezet utáni kormánydöntés
micsimicsimicsimicsi ◆ útközbenútközben 「Iku micsimicside
ohanasimodekita.」 „Útközben beszélgetni is tud-
tunk.” ◇ ikumicsimicsiikumicsimicsi menetmenet 「Gakkóni iku
micsimicsini kuku-o itta.」 „Iskolába menet is-
mételgettem a szorzótáblát.”

micsinakimicsimicsinakimicsi ◆ úttalanúttalan útút 「Micsinaki
micsi-o itta.」 „Úttalan utakon jártam.”

micsinaranumicsinaranu ◆ erkölcstelenerkölcstelen 「Micsinaranu
okonai-o sita.」 „Erkölcstelenül viselkedett.” ◆

tiltotttiltott 「Micsinaranu kankei-o motteiru.」
„Tiltott kapcsolata van.”

micsinimicsini majoumajou ◆ eltévedeltéved 「Micsini majotte, ta-
dori cukumade dzsikangakakatta.」 „Sokáig tar-
tott, míg odaértem, mert eltévedtem.”

micsiniszomukumicsiniszomuku ◆ letérletér azaz útrólútról 「Hitono
micsini szomuite gótó-o sita.」 „Letért a jó útról,
és rabolt.”

micsinomicsino ◆ ismeretlenismeretlen 「Micsino szekai-e tabi-
datta.」 „Elindult az ismeretlen világba.”

micsinokadomicsinokado ◆ utcasarokutcasarok
micsinokumicsinoku ◆ MicsinokuMicsinoku
micsinorimicsinori ◆ távolságtávolság 「Szono macsi-va ku-
rumade szandzsikanno micsinorideszu.」 „Az a
község autóval háromórányi távolságra van.” ◆

útút 「Szeikószurumade kibisii micsinorideszu.」
„Rögös út vezet a sikerhez.” ◇ kevasiimicsinorikevasiimicsinori
nehéznehéz útút 「Mada kevasii micsinoriga macsi ka-
maeteimaszu.」 „Még nehéz út vár ránk.”

micsinotaikainikogidaszumicsinotaikainikogidaszu ◆ ismeretlenismeretlen vi-vi-
zekre evezzekre evez
micsi-omicsi-o ajamaruajamaru ◆ eltévesztieltéveszti azaz utatutat 「To-
csúde micsi-o ajamatte mokutekicsini cukunoga
oszokunatta.」 „Menet közben eltévesztettem az
utat, így késve érkeztem meg.”

micsi-omicsi-o akeruakeru ◆ utatutat engedenged 「Micsi-o aketek-
udaszai!」 „Engedjenek utat!”

micsi-omicsi-o cukerucukeru ◆ utatutat csinálcsinál 「Jamani micsi-
o cuketa.」 „Utat csinált a hegyen.”

micsi-omicsi-o erabuerabu ◆ elkötelezielkötelezi magátmagát 「Kare-
va isatoiu micsi-o eranda.」 „Elkötelezte magát az

orvosi pálya mellett.” ◆ utatutat választválaszt 「Szeifu-
va dacugenpacuno micsi-o eranda.」 „Az állam az
atomerőművek leépítésének útját választotta.”

micsi-omicsi-o hirakuhiraku ◆ utatutat nyitnyit 「Kono gidzsucu-
va atarasii irjóno micsi-o hiraita.」 „Ez a technika
új gyógymódok felé nyitott utat.”

micsi-omicsi-o kirihirakukirihiraku ◆ utatutat törtör
「Gaikokugonórjoku-va szeikó-e no micsi-o kiri
hiraita.」 „Nyelvtudással utat tört a siker felé.”

micsi-o motomerumicsi-o motomeru ◆ keresi az igazságotkeresi az igazságot
micsi-omicsi-o osieruosieru ◆ eligazíteligazít 「Rjokósani micsi-
o osieta.」 „Eligazítottam egy turistát.” ◆ útbaútba
igazítigazít 「Kankókjakuni micsi-o osieta.」 „Egy tu-
ristát útba igazítottam.”

micsi-o osierukotomicsi-o osierukoto ◆ útba igazításútba igazítás
micsi-omicsi-o oszameruoszameru ◆ elsajátítelsajátít 「Szadóno
micsi-o oszameta.」 „Elsajátítottam a teaszertar-
tást.” ◆ fejleszti erkölcsi érzékétfejleszti erkölcsi érzékét
micsi-omicsi-o tazunerutazuneru ◆ megkérdezimegkérdezi azaz utatutat
「Cúkóninni micsi-o tazuneta.」 „Egy járókelőtől
megkérdeztem az utat.”

micsi-omicsi-o tokutoku ◆ tanáratanára oktatoktat 「Hokekeno
micsi-o toita.」 „A buddhizmus tanára oktatott.”

micsirumicsiru ◆ áradárad 「Siogadondon micsiteiru.」
„Lassan árad a tenger.” ◆ árasztáraszt 「Bá-va ii fun-
ikini micsiteita.」 „A bár jó hangulatot árasztott.”
◆ letelikletelik 「Súdzsinno keikiga micsita.」 „Letelt
a rab büntetése.” ◆ teliteli 「Cukiga micsita.」 „Te-
lihold lett.” ◆ teliktelik 「Taru-va jukkurito micsi-
teiru.」 „Lassan telik a hordó.” ◆ tetőziktetőzik 「Si-
oga micsita.」 „A dagály tetőzött.” ◆ valamivelvalamivel
teliteli leszlesz 「Kjófuni micsita monogatari.」 „Izga-
lommal teli történet.” ◇ kibónimicsitakibónimicsita remény-remény-
teljesteljes 「Kareno atarasii dzsigjó-va kibóni micsi-
teita.」 „Reményteljes volt az új vállalkozása.” ◇

kjófunimicsitakjófunimicsita rettegőrettegő 「Kjófuni micsita ka-
ode hanasi-o kiita.」 „Rettegő arccal hallgatta a
történetet.”

micsisiomicsisio ◆ dagálydagály 「Micsi sioto hiki sio」 „da-
gály és apály”

micsisioninarumicsisioninaru ◆ áradárad 「Umi-va micsi sioni-
natta.」 „A tenger áradt.”

micsisirubemicsisirube ◆ irányjelzőirányjelző táblatábla ◆ iránymu-iránymu-
tatótató 「Dzsinszeino micsisirube」 „iránymutató
az életben” ◆ útirányjelzőútirányjelző táblatábla ◆ útjelzőútjelző
táblatábla 「Dzsúdzsironi micsisirube-o tateta.」
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„Útjelző táblát állított a kereszteződésbe.” ◆ út-út-
mutatómutató
micsiszúmicsiszú ◆ ismeretlenismeretlen 「Micsiszúfutacuno
hóteisiki-o toita.」 „Megoldott egy kétismeretle-
nes egyenletet.”

micsiszudzsimicsiszudzsi ◆ okfejtésokfejtés ◆ útvonalútvonal 「Mok-
utekicsimadeno micsiszudzsi-o cuketa.」 „Meg-
határoztam az útvonalat a célállomáshoz.” ◆ ve-ve-
zetőzető útút 「Keizaiszaiszeino micsiszudzsi-o cuke-
ta.」 „Meghatároztuk a gazdaság felélénkítéséhez
vezető utat.” ◇ sikónomicsiszudzsisikónomicsiszudzsi gondolat-gondolat-
menetmenet
micsiszudzsinimicsiszudzsini ◆ útközbenútközben
micsiszudzsi-omicsiszudzsi-o taterutateru ◆ utatutat nyitnyit 「Monda-
ikaikecuno micsiszudzsi-o tateta.」 „Utat nyitott a
probléma megoldása felé.”

micsiszugaramicsiszugara ◆ útközbenútközben
「Micsiszugaraosaberi-o siteita.」 „Útközben be-
szélgettünk.”

micsitarirumicsitariru ◆ elégedettelégedett 「Onakaga micsi tari-
nakutemo, kokoro-va micsi tarirundeszu.」 „Bár
a hasam üres, a lelkem elégedett.”

micsizuremicsizure ◆ útitársútitárs 「Micsizurega dekita.」
„Egy útitárs szegődött hozzám.” ◇ tabinomicsi-tabinomicsi-
zurezure útitársútitárs ◇ tabi-vatabi-va micsizuremicsizure jo-vajo-va na-na-
szakeszake úthozúthoz útitárs,útitárs, élethezélethez kedvességkedvesség
kellkell ◇ meidonomicsizuremeidonomicsizure társtárs aa másvilágramásvilágra
◇ meidonomicsizureniszurumeidonomicsizureniszuru magávalmagával viszvisz aa
másvilágramásvilágra
micsizureniszurumicsizureniszuru ◆ magávalmagával viszvisz 「Kare-va
cuma-o micsizureni dzsiszacusita.」 „Az öngyil-
kos magával vitte a feleségét is a túlvilágra.”

midaranamidarana ◆ bujabuja ◆ paráznaparázna 「Haijúno midar-
ana sasinga rjúsucusita.」 „Parázna képek szivá-
rogtak ki a színészről.” ◆ szeméremsértőszeméremsértő 「Mi-
darana kói-o sita.」 „Szeméremsértő módon vi-
selkedett.” ◆ trágártrágár 「Midarana hanasi.」 „Trá-
gár beszéd.”

midaranahanasimidaranahanasi ◆ malacságmalacság 「Midarana ha-
nasibakarisiteiru.」 „Mindig malacságokat
mond.”

midaranakói-o szurumidaranakói-o szuru ◆ paráználkodikparáználkodik
midaremidare ◆ fejetlenségfejetlenség 「Sakaino midare」
„társadalmi fejetlenség” ◆ fennakadásfennakadás 「Dzs-
ikono eikjóde kócúno midaregaatta.」 „A baleset
miatt fennakadás volt a közlekedésben.” ◆ meg-meg-

bomlásbomlás 「Csicudzsono midare」 „rend megbom-
lása” ◆ mozgolódásmozgolódás 「Kansúno aidani-va mida-
rega mie hadzsimeta.」 „A nézők között mozgoló-
dás kezdődött.” ◆ összeborzolódásösszeborzolódás 「Kagami-
o mite kamino midare-o naosita.」 „Tükörben
megigazította összeborzolódott haját.” ◆ rendet-rendet-
lenséglenség 「Hejano midare-va kokorono midare.」
„Amilyen rendetlen az szobád, olyan rendetlen a
lelked.” ◆ zaklatottságzaklatottság 「Jaszasii ongakude
kokorono midare-o totonoeta.」 „Lágy zenével
csillapítottam a lelkem zaklatottságát.” ◆ zavarzavar
「Szeikacurizumuno midarega sódzsita.」 „Zavar
támadt az életritmusomban.” ◇ kotobanomida-kotobanomida-
rere szavakszavak elkorcsosulásaelkorcsosulása ◇ fúkinomidarefúkinomidare
közerkölcs romlásaközerkölcs romlása
midaregamimidaregami ◆ felborzolt hajfelborzolt haj ◆ kócos hajkócos haj
midarerumidareru ◆ békétlenbékétlen 「Midareta jono nakani-
natta.」 „Békétlen lett a világ.” ◆ elkorcsosulelkorcsosul
「Emodzsino eikjóde kotobaga midareteiru.」
„Az emotikonok miatt a nyelv elkorcsosult.” ◆ el-el-
veszítiveszíti azaz önuralmátönuralmát 「Oszake-o nomuto mi-
darejaszukunaru.」 „Ha iszom könnyen, elvesz-
tem az önuralmam.” ◆ fejetlenségfejetlenség vanvan 「Na-
iszende kuniga midareteita.」 „A polgárháborútól
az országban fejetlenség volt.” ◆ kizökkenkizökken 「Is-
sunsikóga midareta.」 „Egy pillanatra kizökken-
tem a gondolatmenetemből.” ◆ megbomlikmegbomlik
「Csóvaga midareta.」 „Megbomlott a harmó-
nia.” ◆ összeborzolódikösszeborzolódik 「Kamiga kazede mi-
dareta.」 „Összeborzolódott a haja a szélben.” ◆

összezavarodikösszezavarodik 「Recuga midareta.」 „Össze-
zavarodott a sor.” ◆ rendetlenrendetlen 「Kanodzso-va
fukuszóga midareteiru.」 „Rendetlen az öltözé-
ke.” ◆ rendetlenségrendetlenség vanvan 「Hejaga midarete-
iru.」 „Rendetlenség van a szobában.” ◆ rend-rend-
szertelenszertelen leszlesz 「Densanodaijaga midaretei-
ru.」 „A vonatok rendszertelenül járnak.” ◆ rom-rom-
lottlott 「Jono nakano dótokuga midareteiru.」 „A
világ erkölcse romlott.” ◆ szabálytalanszabálytalan 「Kok-
júga midareta.」 „Szabálytalan lett a légzése.” ◆

szétzilálódikszétzilálódik 「Kazede kamiga midareta.」 „A
szélben szétzilálódott a frizurám.” ◆ töredezetttöredezett
「Terebino eizóga midareta.」 „A televízió képe
töredezett lett.” ◇ asigamidareruasigamidareru nemnem tudtud
közlekedniközlekedni 「Tecudóno unkjúde szenhitono as-
iga midareta.」 „A vonatok leállása miatt ezer em-
ber nem tudott közlekedni.” ◇ irimidareruirimidareru zűr-zűr-
zavaroszavaros 「Kaigini-va ókokugoga iri midarete-
ita.」 „Az értekezleten különböző nyelvek bábeli
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zűrzavara volt.” ◇ kokorogamidarerukokorogamidareru megza-megza-
varjavarja aa lelkilelki békéjétbékéjét 「Sudzsucuno fuande
kokoroga midareteita.」 „A műtét miatti aggódás
megzavarta a lelki békémet.” ◇ szakimidareruszakimidareru
ittitt is,is, ottott isis virágzikvirágzik 「Haruninaruto noha-
rade hanaga szaki midareteiru.」 „Amikor eljön
a tavasz, a mezőn itt is, ott is virágok nyílnak.”
◇ daijagamidarerudaijagamidareru felborulfelborul aa menetrendmenetrend
「Jukino eikjódedaijaga midareteiru.」 „A hó mi-
att felborult a menetrend.” ◇ daijagamidarerudaijagamidareru
összevisszaösszevissza járjár 「Dzsikonoszeide densanoda-
ijaga midareteiru.」 „A baleset miatt összevissza
járnak a vonatok.”

midaretamidareta ◆ kicsapongókicsapongó ◆ rendezetlenrendezetlen
midareteirumidareteiru ◆ kuszakusza 「Karenohige-va midare-
teiru.」 „Kusza szakálla van.”

midarinimidarini ◆ engedélyengedély nélkülnélkül 「Kodzsindzsóhó-
o midarini nagaszubekarazu.」 „Nem szabad en-
gedély nélkül kiadni a személyes adatokat.” ◆

meggondolatlanulmeggondolatlanul ◆ okok nélkülnélkül
「Kószokudórode-va midarini kuruma-o tomete-
va ikenai.」 „Az autópályán nem szabad ok nélkül
megállni a kocsival.” ◆ önkényesenönkényesen
midasimidasi ◆ címszócímszó ◆ szalagcímszalagcím 「Sinbunno
midasidake-o jonda.」 „Az újságban csak a sza-
lagcímeket olvastam el.” ◆ szólistaszólista ◇ ómidasiómidasi
nagynagy betűsbetűs szalagcímszalagcím 「Njúszu-va ómidaside
hódzsirareta.」 „A hírt az újságok nagy betűs sza-
lagcímmel közölték.” ◇ komidasikomidasi alcímalcím 「Ki-
dzsino komidasi」 „cikk alcíme”

midasigomidasigo ◆ címszócímszó 「Icumo sinbunno midasi
godake-o jomu.」 „Az újságból mindig csak a cím-
szavakat olvasom el.” ◆ főcímfőcím
midasinamimidasinami ◆ külsőkülső megjelenésmegjelenés 「Midasi-
namiga daidzsida.」 „Fontos a külső megjelenés.”
◆ megjelenésmegjelenés 「Midasinami-va jokatta.」 „Jó
volt a megjelenése.” ◆ öltözetöltözet
midaszumidaszu ◆ felkavarfelkavar 「Fuhó-va vatasino
kokoro-o midasita.」 „A halálhír felkavarta a lel-
kem.” ◆ felrúgfelrúg 「Kiszoku-o midasita.」 „Fel-
rúgta a szabályt.” ◆ megbolygatmegbolygat 「Siszutemu-
va ugoiteireba midaszanai hógaii.」 „Ha működik
a rendszer, nem érdemes megbolygatni.” ◆ meg-meg-
zavarzavar 「Baiku-va macsino heiszei-o midasita.」
„A motorosok megzavarták a város nyugalmát.”
◆ összeborzolösszeborzol 「Kazega kami-o midasita.」 „A
szél összeborzolta a hajam.” ◆ összekócolösszekócol
「Kjófú-va kanodzsono kami-o midasita.」 „Az

erős szél összekócolta a nő haját.” ◆ összezavarösszezavar
「Dzsiko-va daija-o midasita.」 „A baleset össze-
zavarta a menetrendet.” ◇ torimidasitatorimidasita ziláltzilált
「Kóbanni tori midasita dzsoszeiga aravareta.」
„Egy zilált nő jelent meg a rendőrposzton.” ◇

pészu-opészu-o midaszumidaszu kizökkentkizökkent 「Denvaga natte
sigotonopészuga midareta.」 „A telefonhívás ki-
zökkentett a munkámból.”

middofírudámiddofírudá ◆ középpályásközéppályás
midimidi ◆ midimidi
midiamumidiamu ◆ közepesközepes 「Szutéki-o midiamuni ja-
ita.」 „A bifszteket közepesre sütöttem.”

midiamu-sottomidiamu-sotto ◆ féltávolképféltávolkép
midokoromidokoro ◆ ígéretességígéretesség 「Midokoronoaru
szeinenda.」 „Ígéretes fiatalember.” ◆ jójó jele-jele-
netnet 「Midokoroga ói eigadatta.」 „Jó jelenetek-
kel tarkított film volt.” ◆ látnivalólátnivaló
「Tenrankaide-va midokorogatakuszan-atta.」
„A kiállításon sok látnivaló volt.”

midokumidoku ◆ olvasatlanságolvasatlanság
midokumidoku ◆ élvezettelélvezettel olvasásolvasás ◆ ízlelgetveízlelgetve
olvasásolvasás
midokunomidokuno ◆ olvasatlanolvasatlan 「Midokuno íméru-va
dzsusinbakokara kieta.」 „Eltűnt az olvasatlan e-
mail a bejövő mappából.”

midokunomamamidokunomama ◆ olvasatlanulolvasatlanul 「Tosokanno
hon-o midokunomama kaesita.」 „Olvasatlanul
vittem vissza a könyvtárba a könyvet.”

midokuszurumidokuszuru ◆ élvezettelélvezettel olvasolvas 「Koten-o
midokuszuru.」 „Élvezettel olvassa a klasszikus
művet.” ◆ ízlelgetveízlelgetve olvasolvas 「Si-o midokusi-
ta.」 „Ízlelgetve olvastam a verset.”

midomomidomo ◆ énén
midorimidori ◆ zöldzöld 「Hangarí kokki-va akasiro mi-
dorida.」 „A magyar zászló piros-fehér-zöld.” ◆

zöldterületzöldterület 「Kono macsini-va midoriga ói.」
„A városban sok a zöldterület.” ◇ midorinokuro-midorinokuro-
kamikami hollófeketehollófekete hajhaj ◇ midorinohimidorinohi termé-termé-
szet napjaszet napja
midorigakattamidorigakatta ◆ zöldeszöldes 「Midorigakatta csai-
ro」 „zöldesbarna”

midorigomidorigo ◆ kisbabakisbaba
midoriiromidoriiro ◆ zöldzöld 「Szakurano ha-va azajakana
midoriironinatta.」 „A cseresznyefa levele élénk-
zöld volt.” ◆ zöld színzöld szín
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midoriironomidoriirono ◆ zöldzöld 「Midoriirono happa」
„zöld levél”

midorijutakanamidorijutakana ◆ zöldellőzöldellő 「Midorijutakana
sizen」 „zöldellő természet”

midorikomajakanamidorikomajakana ◆ lomboslombos
midorimusimidorimusi ◆ euglénaeugléna ◆ szemesostorosszemesostoros
midorinomidorino ◆ zöldzöld 「Midorinokáten」 „zöld füg-
göny”

midorinohimidorinohi ◆ természet napjatermészet napja
midorinokakumeimidorinokakumei ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági forra-forra-
dalomdalom ◆ zöld forradalomzöld forradalom
midorinokurokamimidorinokurokami ◆ hollófekete hajhollófekete haj
midorinomadogucsimidorinomadogucsi ◆ jegypénztárjegypénztár ◆ vasútivasúti
információs pultinformációs pult
midorinotómidorinotó ◆ zöldekzöldek ◆ zöldpártzöldpárt
midoromidoro ◆ csupacsupa ◇ aszemidoroaszemidoro csupacsupa izzad-izzad-
ságság 「Sacu-va aszemidorodatta.」 „Csupa izzad-
ság volt az inge.” ◇ csimidoronocsimidorono véresvéres 「Csi-
midorono tatakaidatta.」 „Véres harc volt.”

midorukjúmidorukjú ◆ középosztályközéposztály ◆ középsúlyközépsúly
midorukjúnomidorukjúno ◆ középsúlyúközépsúlyú 「Midoru kjúno-
bokusingu szensu」 „középsúlyú ökölvívó”

midoru-kuraszumidoru-kuraszu ◆ középosztályközéposztály
midoru-némumidoru-nému ◆ második keresztnévmásodik keresztnév
midorunémumidorunému ◆ középső névközépső név
midosimidosi ◆ Kígyó éveKígyó éve
midzsikamidzsika ◆ érintettségérintettség ◆ közeliségközeliség ◆ test-test-
közeliségközeliség
midzsikademidzsikade ◆ rövid szárrövid szár
midzsikaimidzsikai ◆ kurtakurta 「Kono nekonosippo-va mi-
dzsikai.」 „Ennek a macskának kurta farka van.”
◆ röpkeröpke 「Midzsikai dzsikandesita.」 „Egy röp-
ke pillanat volt ez egész.” ◆ rövidrövid 「Kami-va mi-
dzsikakatta.」 „Rövid volt a haja.” ◇ kigamidzsi-kigamidzsi-
kaikai türelmetlentürelmetlen ◇ szakigamidzsikaiszakigamidzsikai nemnem
soksok idejeideje vanvan mármár hátrahátra 「Ano ródzsin-va
szakiga midzsikai.」 „Annak az öregembernek
nem sok ideje van már hátra.”

midzsikaimidzsikai ◆ testközelitestközeli
midzsikaiaidamidzsikaiaida ◆ rövidrövid ideigideig 「Midzsikai ai-
dadesitagaarigatógozaimaszu.」 „Csak rövid ideig
voltam itt. Mindent köszönök!” ◆ rövid időn átrövid időn át
midzsikaidzsakettomidzsikaidzsaketto ◆ zekezeke

midzsikaiszenmidzsikaiszen ◆ vonásvonás 「Midzsikai tateszen-o
hiita.」 „Egy függőleges vonást húztam.”

midzsikaiugokimidzsikaiugoki ◆ mozzanatmozzanat 「Dóga-va mi-
dzsikai ugokino renzokudeszu.」 „A mozgókép
apró mozzanatok sorozatából áll.”

midzsikakumidzsikaku ◆ rövidenröviden 「Kanodzso-va kamino
ke-o icumo midzsikaku kiru.」 „Röviden hordja a
haját.”

midzsikakunarumidzsikakunaru ◆ lerövidüllerövidül 「Tecuzuki
dzsikan-va midzsikakunatta.」 „Lerövidült az
ügyintézési idő.” ◆ megrövidülmegrövidül 「Fujuno
hiruma-va midzsikakunaru.」 „Télen megrövi-
dülnek a nappalok.” ◆ rövidülrövidül 「Fujunimukatte
higa midzsikakunaru.」 „Tél felé haladva rövidül-
nek a nappalok.”

midzsikakunobitahigemidzsikakunobitahige ◆ borostaborosta
midzsikakuszurumidzsikakuszuru ◆ lerövidítlerövidít 「Purezen-o mi-
dzsikakusita.」 „Lerövidítettem a prezentációt.”
◆ megrövidítmegrövidít 「Kono bussicu-va dzsinszei-o mi-
dzsikakuszuru.」 „Ez az anyag megrövidíti az éle-
tet.” ◆ rövidítrövidít 「Himo-o midzsikakusita.」 „Rö-
vidítettem a zsinóron.”

midzsikakutefutoimidzsikakutefutoi ◆ tömzsitömzsi 「Midzsikakute
futoi jubidatta.」 „Tömzsi ujja volt.”

midzsikanamidzsikana ◆ jóljól ismertismert 「Csikjúondanka-va
midzsikana mondaideszu.」 „A globális felmele-
gedés jól ismert probléma.” ◆ közelközel állóálló
「Kanodzso-va midzsikana hitodeszu.」 „Az a nő
közel áll hozzám.” ◆ közeliközeli 「Kareto-va midzsik-
ana kankeidatta.」 „Közeli kapcsolatban voltak.”
◆ mindenkitmindenkit érintőérintő 「Midzsikana dekigoto」
„mindenkit érintő esemény” ◇ midzsikanikan-midzsikanikan-
dzsirudzsiru közelinekközelinek érezérez 「Kono gengo-o mi-
dzsikani kandzsiru.」 „Közelinek érzem ezt a
nyelvet.”

midzsikanimidzsikani ◆ közelébenközelében 「Midzsikani sinra-
idekiru hitogaimaszuka?」 „Van a közelében
olyan ember, akihez bizalommal fordulhatna?” ◆

testközelbentestközelben 「Kono bangumi-va midzsik-
aniaru szakuhin-o sókaiszuru.」 „Ez a műsor be-
mutatja a testközelben lévő alkotásokat.”

midzsikanikandzsirumidzsikanikandzsiru ◆ közelinekközelinek érezérez 「Ko-
no gengo-o midzsikani kandzsiru.」 „Közelinek
érzem ezt a nyelvet.”

midzsikaszamidzsikasza ◆ rövidségrövidség
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midzsimaimidzsimai ◆ felöltözésfelöltözés ◆ ruházatruházat rendberendbe
szedéseszedése 「Midzsimai-o tadaszu.」 „Rendbe sze-
di a ruházatát.”

midzsimaiszurumidzsimaiszuru ◆ felöltözikfelöltözik ◆ rendberendbe szediszedi
magátmagát 「Atafutato midzsimaisita.」 „Gyorsan
rendbe szedtem magam.”

midzsimenamidzsimena ◆ csúfoscsúfos 「Midzsimena make
kata-o sita.」 „Csúfos vereséget szenvedett.” ◆

nyamvadtnyamvadt 「Kodzsiki-va midzsimena kurasi-o
sita.」 „A koldusnak nyamvadt élete volt.” ◆ nyo-nyo-
morultmorult 「Midzsimena hito」 „nyomorult ember”
◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Midzsimena kurasi-o site-
iru.」 „Nyomorúságos életet él.” ◆ siralmassiralmas
「Szeifuno hósin-va midzsimena kekkani ovat-
ta.」 „A kormány politikája siralmas eredményt
hozott.” ◆ szánalmasszánalmas 「Midzsimenaboro-o ki-
teiru.」 „Szánalmas rongyokat visel.”

midzsinmidzsin ◆ parányparány ◆ porszemporszem ◇

koppamidzsin-ninarukoppamidzsin-ninaru ripityáraripityára töriktörik
「Cuirakusitaheri-va koppamidzsinninatta.」 „A
lezuhant helikopter ripityára tört.” ◇

koppamidzsin-ninarukoppamidzsin-ninaru pozdorjávápozdorjává töriktörik
「Sótocude kuruma-va koppamidzsinninatta.」
„Az ütközéstől a kocsi pozdorjává tört.” ◇ kona-kona-
midzsinmidzsin apróapró szilánkokszilánkok ◇ konamidzsinkonamidzsin apróapró
darabokdarabok 「Ivaga konamidzsinni kudaketa.」 „A
szikla apró darabokra tört.” ◇ midzsinmomidzsinmo csöp-csöp-
petpet semsem 「Anata-va hanzaisato midzsinmo ka-
varanai.」 „Te egy csöppet sem különbözöl egy
bűnözőtől.”

midzsingirimidzsingiri ◆ apróraapróra vágásvágás ◇ midzsingiri-midzsingiri-
niszuruniszuru fölaprítfölaprít 「Tamanegi-o midzsingirinisi-
ta.」 „Fölaprítottam a vöröshagymát.”

midzsingiriniszurumidzsingiriniszuru ◆ apróraapróra vágvág
「Tamanegi-o midzsingirinisinakerebanarima-
szen.」 „Apróra kell vágni a vöröshagymát.” ◆

fölaprítfölaprít 「Tamanegi-o midzsingirinisita.」
„Fölaprítottam a vöröshagymát.”

midzsinkomidzsinko ◆ kis vízibolhakis vízibolha ◆ vízibolhavízibolha
midzsinkozokumidzsinkozoku ◆ vízibolhákvízibolhák
midzsinmomidzsinmo ◆ csöppetcsöppet semsem 「Anata-va han-
zaisato midzsinmo kavaranai.」 „Te egy csöppet
sem különbözöl egy bűnözőtől.” ◆ szemernyiszemernyi
「Kare-va midzsinnopuraidomo mocsi avaszetei-
nai.」 „Szemernyi büszkeség sincs benne.” ◇ mi-mi-
dzsinmomiszenaidzsinmomiszenai legkisebblegkisebb jelétjelét semsem mu-mu-
tatjatatja 「Cukarenado midzsinmo miszenakat-
ta.」 „A fáradtság legkisebb jelét sem mutatta.”

midzsinmomiszenaimidzsinmomiszenai ◆ legkisebblegkisebb jelétjelét semsem
mutatjamutatja 「Cukarenado midzsinmo miszenakat-
ta.」 „A fáradtság legkisebb jelét sem mutatta.”

midzsirogimidzsirogi ◆ mozzanatmozzanat
midzsirogumidzsirogu ◆ megmoccanmegmoccan 「Midzsirogimosi-
nakatta.」 „Meg sem moccantam.”

midzsitakumidzsitaku ◆ öltözködésöltözködés 「Kanodzso-va mi-
dzsitakuga oszoi.」 „Lassan öltözködik.” ◆ ruhá-ruhá-
zatzat rendberendbe szedéseszedése 「Midzsitaku-o totonoe-
ru.」 „Rendbe szedi a ruházatát.”

midzsitaku-omidzsitaku-o szuruszuru ◆ rendberendbe szediszedi magátmagát
「Dekakeru maeni midzsitaku-o sita.」 „Indulás
előtt rendbe szedtem magam.”

midzsukumidzsuku ◆ éretlenségéretlenség
midzsukudzsimidzsukudzsi ◆ fejletlen gyerekfejletlen gyerek
midzsukumonomidzsukumono ◆ tapasztalatlan embertapasztalatlan ember
midzsukunamidzsukuna ◆ éretlenéretlen 「Midzsukuna kodo-
modeszuga jorosiku onegaisimaszu.」 „Ez a gye-
rek még éretlen, kérem legyenek rá tekintettel!” ◆

gyakorlatlangyakorlatlan 「Midzsukuna ude」 „gyakorlat-
lan kéz” ◆ kiforratlankiforratlan 「Midzsukuna keikaku-
da.」 „A terv kiforratlan.”

midzsuszeiranmidzsuszeiran ◆ megtermékenyítetlenmegtermékenyítetlen to-to-
jásjás
miemie ◆ külsőségkülsőség 「Mie-o szutetai.」 „Nem aka-
rok a külsőségek rabja lenni.” ◆ látszatlátszat ◆

nagyzolásnagyzolás ◆ színésziszínészi pózpóz ◇ mie-omie-o kirukiru
nagyzolnagyzol 「Mie-o kitte goman enkifusita.」
„Nagyzolva 50 ezer jent adományozott.” ◇ mie-omie-o
haruharu megjátsszamegjátssza magátmagát 「Menszecude mie-o
hatta.」 „Az interjún megjátszotta magát.” ◇ mie-mie-
oo haruharu tesziteszi aa nagyotnagyot 「Dzsoszeino maede
mie-o haru.」 „A nők előtt teszi a nagyot.” ◇ mie-mie-
oo haruharu nagyzolnagyzol 「Binbónanoni mie-o haru.」
„Szegény, de nagyzol.”

miegakureniszurumiegakureniszuru ◆ időnkéntidőnként előbukkanelőbukkan
「Cukiga kumono aidani mie gaguresiteiru.」 „A
felhők között időnként előbukkant a hold.”

miegakureszurumiegakureszuru ◆ fel-felfel-fel bukkanbukkan 「Kjakuno
szugata-va mie gaguresita.」 „Fel-fel bukkant egy
vendég.”

mieimiei ◆ szent képszent kép ◆ szent szoborszent szobor
miekenmieken ◆ Mie megyeMie megye
mienaimienai ◆ kivehetetlenkivehetetlen 「Kiride dzsitensa-va
mienakatta.」 „A ködben a kerékpáros kivehetet-
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len volt.” ◆ láthatatlanláthatatlan 「Csiiszana musi-va
mienakatta.」 „A kicsi bogár láthatatlan volt.” ◆

meghazudtolmeghazudtol 「Kare-va kacudótekide nenszóó-
ni mienai.」 „Aktivitása meghazudtolja a korát.”
◇ szokogameinaiszokogameinai nemnem látsziklátszik aa végevége 「Fu-
keikino szokoga meinai.」 „Nem látszik a re-
cesszió vége.”

mienakunarumienakunaru ◆ elsikkadelsikkad 「Pointoga mienaku-
natta.」 „Elsikkadt a lényeg.” ◆ eltűnikeltűnik
「Hikóki-va tózakari, mienakunatta.」 „A távolo-
dó repülő eltűnt a messzeségben.”

mie-omie-o haruharu ◆ megjátsszamegjátssza magátmagát 「Menszec-
ude mie-o hatta.」 „Az interjún megjátszotta ma-
gát.” ◆ nagyzolnagyzol 「Binbónanoni mie-o haru.」
„Szegény, de nagyzol.” ◆ tesziteszi aa nagyotnagyot 「Dzs-
oszeino maede mie-o haru.」 „A nők előtt teszi a
nagyot.” ◇ mie-omie-o hattehatte hivalkodóanhivalkodóan ◇ mie-mie-
oo hattehatte sznobizmusbólsznobizmusból 「Mieh--o hatte góka-
na kuruma-o katta.」 „Sznobizmusból vett előke-
lő kocsit.”

mie-omie-o hattehatte ◆ hivalkodóanhivalkodóan ◆ sznobizmus-sznobizmus-
bólból 「Mieh--o hatte gókana kuruma-o katta.」
„Sznobizmusból vett előkelő kocsit.”

mie-omie-o kirukiru ◆ nagyzolnagyzol 「Mie-o kitte goman en-
kifusita.」 „Nagyzolva 50 ezer jent adományo-
zott.” ◆ színészi pózt vesz felszínészi pózt vesz fel
miepparimieppari ◆ nagyzolásnagyzolás
miepparinamiepparina ◆ hivalkodóhivalkodó
miepparinomiepparino ◆ nagyzolónagyzoló
mierinmierin ◆ mielinmielin
mierinsómierinsó ◆ mielinmielin burokburok ◆ mielinhüvelymielinhüvely ◆

velőshüvelyvelőshüvely
mierómamieróma ◆ mielómamielóma
mierumieru ◆ átlátátlát 「Szakuga hikuinode rinkaga mi-
eru.」 „Alacsony a kerítés, ezért átlátok a szom-
szédba.” ◆ átlátniátlátni 「Szakuno uekara rinkano ni-
vaga mieru.」 „A kerítés felett átlátni a szomszéd-
ba.” ◆ belátbelát 「Koko-o aruiteiru hokósani-va ma-
dokara hejano nakaga mieru.」 „A járókelők be-
látnak az ablakon a szobába.” ◆ feltűnikfeltűnik 「Kiri-
no nakade kareno szugata-va miecu kakurecusite-
ita.」 „Fel-fel tűnt a ködben az alakja.” ◆ ittitt vanvan
「Kimito hanasitai hitoga mieteiru!」 „Itt van va-
laki, aki beszélni akar veled!” ◆ kilátkilát 「Madok-
araszotoga mieta.」 „Kilátott az ablakon.” ◆ ki-ki-
néznéz 「Rokudzsuszszaini-va miemaszen.」 „Nem

néz ki hatvan évesnek.” ◆ kivehetőkivehető 「Sasin-va
bojaketeirukedo tókuno iegajoku mieru.」 „A kép
homályos, de a távoli ház jól kivehető.” ◆ kiveszkivesz
「Tókuniitanode kao-va mienakatta.」 „Messze
volt, ezért nem tudtam kivenni az arcát.” ◆ lát-lát-
hatóható 「Keroidoga mieteita.」 „A heg látható
volt.” ◆ látsziklátszik 「Madokara fudzsiszanga mi-
eru.」 „Az ablakból látszik a Fudzsi!” ◆ látszó-látszó-
dikdik 「Sacu-o arattara simiga mienakunatta.」 „A
mosás után nem látszódik a pecsétnyom.” ◆ meg-meg-
érkezikérkezik 「Szenszeiga miemasita!」 „Megérke-
zett a tanár úr!” ◆ tetsziktetszik 「Kokokaraano mojó-
va hanani mieru.」 „Innen az a minta virágnak
tetszik.” ◆ tűniktűnik 「Nazekono ki-va takaku mi-
erunodesó.」 „Miért tűnik ez a fa olyan magas-
nak?” ◇ kokokaramierukokokaramieru idelátszikidelátszik 「Kokok-
ara fudzsiszanga mieru.」 „Idelátszik a Fudzsi.”
◇ mienakunarumienakunaru elsikkadelsikkad 「Pointoga mienaku-
natta.」 „Elsikkadt a lényeg.” ◇ mienakunarumienakunaru
eltűnikeltűnik 「Hikóki-va tózakari, mienakunatta.」
„A távolodó repülő eltűnt a messzeségben.” ◇

megamienaimegamienai nemnem látlát 「Kurakute mega mien-
akatta.」 „Olyan sötét volt, hogy nem láttam.” ◇

megamierumegamieru látlát 「Kare-va mega mienai.」 „Az
az ember nem lát.” ◇ menimierumenimieru szemmelszemmel lát-lát-
hatóható 「Ame-va meni mieru.」 „Az eső szemmel
látható.” ◇ menimieruhodomenimieruhodo szemmelszemmel látható-látható-
anan 「Kuszuri-va meni mieruhodo kókagaatta.」
„Szemmel láthatóan hatott a gyógyszer.”

mieruhodomieruhodo ◆ láthatóanláthatóan
mieszuitamieszuita ◆ átlátszóátlátszó 「Kore-va mie szuita
uszodatta.」 „Ez egy átlátszó hazugság volt.”

mieszukumieszuku ◆ átlátszikátlátszik 「Mie szuita ii vake」
„átlátszó kifogás” ◆ tisztántisztán látsziklátszik 「Szagisi-
no tegucsi-va mie szuiteiru.」 „Tisztán látszik a
csaló trükkje.” ◇ mieszuitamieszuita átlátszóátlátszó 「Kore-
va mie szuita uszodatta.」 „Ez egy átlátszó hazug-
ság volt.”

mietekurumietekuru ◆ előtűnikelőtűnik 「Jamano usirokara ma-
csiga mietekita.」 „A hegy mögül előtűnt a város.”

mietesimaumietesimau ◆ meglátszikmeglátszik
miezarumiezaru ◆ láthatatlanláthatatlan 「Kanodzsono miezaru
csikarani hiki joszerareta.」 „Vonzott a nő látha-
tatlan bűvereje.”

mifutacutonarumifutacutonaru ◆ gyereke születikgyereke születik
migacsidzsimumigacsidzsimu ◆ összehúzzaösszehúzza magátmagát 「Ka-
rega sitaucsisitanode, miga csidzsimu omoi-o si-
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ta.」 „A nyelvével csettintett, amire én összehúz-
tam magam.”

migahairanaimigahairanai ◆ figyelfigyel 「Sigotoni miga haira-
nai.」 „Nem tudok a munkámra figyelni.”

migahikisimarumigahikisimaru ◆ feszültfeszült 「Miga hiki simaru
issun」 „feszült pillanat” ◆ megmerevedikmegmerevedik
「Cumetai kaiszuide miga hiki simatta.」 „A hi-
deg tengervíztől megmerevedtem.” ◆ nagynagy fel-fel-
adatadat előttelőtt álláll 「Dokuricuno jorokobitotomoni
miga hiki simaru omoide ippaideszu.」 „Örülök,
hogy önálló lettem, de egyben úgy érzem, nagy fel-
adat előtt állok.”

migairumigairu ◆ érikérik
migakaruimigakarui ◆ fürgefürge 「Miga karui vakamono」
„fürge fiatalember”

migakimigaki ◆ csiszoláscsiszolás 「Szainóno migaki」 „te-
hetség csiszolása” ◆ kifényesítéskifényesítés 「Kókano mi-
gaki」 „pénzérme kifényesítése” ◇ kucunomiga-kucunomiga-
kiki cipőpucoláscipőpucolás ◇ cumemigakicumemigaki körömfénye-körömfénye-
zészés ◇ hanomigakihanomigaki fogmosásfogmosás 「Hano migaki-
va taiszecudeszu.」 „A fogmosás fontos.”

migakiagerumigakiageru ◆ kifényesítkifényesít 「Ginno sokki-o mi-
gaki ageta.」 „Kifényesítettem az ezüst étkészle-
tet.” ◆ tökéletesíttökéletesít 「Misze-va kasizukurino
gidzsucu-o hjakunenkakete migaki ageta.」 „Az
üzlet 100 éven át tökéletesítette a süteményké-
szítést.” ◇ szeinó-oszeinó-o migakiagerumigakiageru feltuningolfeltuningol
「Kikaino szeinó-o migaki ageta.」 „Feltuningol-
tam a gépet.”

migaki-omigaki-o kakerukakeru ◆ csiszolcsiszol 「Méká-va kurum-
ano szeinóni migaki-o kaketa.」 „A gyártó csiszolt
a kocsi teljesítményén.”

migakitaterumigakitateru ◆ kicsinosítkicsinosít 「Heja-o migaki
tateta.」 „Kicsinosítottam a lakást.” ◆ kifénye-kifénye-
sítsít 「Juka-o migaki tateta.」 „Kifényesítettem a
padlót.” ◆ megpucolmegpucol 「Bin-o migaki tateta.」
„Megpucoltam a palackot.”

migakumigaku ◆ fényesítfényesít 「Ginnoszupún-o miga-
ita.」 „Fényesítettem az ezüstkanalat.” ◆ finomítfinomít
「Ude-o migaita.」 „Finomított a technikáján.” ◆

kibokszolkibokszol 「Kucu-o migaita.」 „Kibokszoltam a
cipőmet.” ◆ kifényesítkifényesít 「Medaru-o migaita.」
„Kifényesítettem a medált.” ◆ kipucolkipucol 「Kucu-
o migaita.」 „Kipucoltam a cipőmet.” ◆ megpu-megpu-
colcol 「Ottokaramoratta taiszecuna jubiva-o miga-
ita.」 „Megpucoltam a gyűrűt, amit a férjemtől
kaptam.” ◆ művelművel 「Rekisi-o jonde dzsibun-o

migaita.」 „Történelmet olvasva műveltem ma-
gam.” ◆ pallérozpalléroz 「Gogakurjoku-o migakuta-
meni kaigairjokósita.」 „Külföldre utaztam, hogy
pallérozzam a nyelvtudásomat.” ◆ pucolpucol 「Kucu-
o migaiteita.」 „Cipőt pucoltam.” ◆ súrolsúrol
「Jakan-o migaku.」 „Teáskannát súrol.” ◆ to-to-
vábbfejlesztvábbfejleszt 「Komjunikéson nórjoku-o miga-
ita.」 „Továbbfejlesztettem a kommunikációs
készségemet.” ◇ ude-oude-o migakumigaku csiszoljacsiszolja tu-tu-
dásátdását 「Ósúkakkokunoreszutorande ude-o mi-
gaita.」 „Több európai ország éttermében csiszol-
ta tudását.” ◇ ha-oha-o migakumigaku fogatfogat megmosmegmos
「Ha-o migakinaszai.」 „Mosd meg a fogad!” ◇

ha-oha-o migakumigaku fogatfogat mosmos 「Ha-o migaita.」 „Fo-
gat mostam.”

migamaemigamae ◆ állásállás 「Szeitóbóeino migamae-o si-
ta.」 „Önvédelmi állásba helyezkedtem.” ◆ ké-ké-
szenlétszenlét ◆ testtartástesttartás 「Keikanga judannonai
migamaede tatteita.」 „A rendőr óvatos testtar-
tásban állt.”

migamaerumigamaeru ◆ állásbaállásba helyezkedikhelyezkedik 「Aite-
niszuguni tobi cukerujóni migamaeta.」 „Ugrásra
kész állásba helyezkedett.” ◆ felkészülfelkészül 「Kabu-
no bórakuni tósika-va migamaeta.」 „A befekte-
tők felkészültek a részvények esésére.” ◆ felké-felké-
szülszül aa támadásratámadásra 「Migamaeru dzsikan-va na-
katta.」 „Nem volt időm felkészülni a támadásra.”

migamotanaimigamotanai ◆ tönkreteszitönkreteszi magátmagát 「Miga
motanai sigoto-o sita.」 „A munka tönkretette.”

miganarumiganaru ◆ érikérik 「Icuszakuranbono miganari-
maszuka?」 „Mikor érik a cseresznye?” ◆ gyü-gyü-
mölcsötmölcsöt hozhoz 「Kono ki-va miga naranai.」 „Ez
a fa nem hoz gyümölcsöt.”

migaramigara ◆ személyszemély
migarahikivatasimigarahikivatasi ◆ kiadatáskiadatás 「Nihon-va
hanzaisano migarahikivatasi-o motometa.」 „Ja-
pán a bűnöző kiadatását kérte.”

migarakószokumigarakószoku ◆ elfogáselfogás ◆ elzáráselzárás
migara-omigara-o hikivataszuhikivataszu ◆ kiadkiad 「Han-nin-va
bokokuni migara-o hiki vataszareta.」 „A tettest
kiadták az anyaországnak.”

migara-omigara-o kószokuszurukószokuszuru ◆ őrizetbeőrizetbe veszvesz
「Demo taikara goninno migara-o kószokusita.」
„Öt tüntetőt őrizetbe vettek.”

migara-omigara-o sakuhószurusakuhószuru ◆ szabadonszabadon engedenged
「Hikokuno migara-o sakuhósita.」 „Szabadon
engedték a vádlottat.”
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migaruimigarui ◆ könnyedkönnyed
migarunamigaruna ◆ egyszerűegyszerű 「Migaruna kakkódeki-
ta.」 „Egyszerű öltözékben volt.” ◆ gondtalangondtalan
「Migaruna kurasi」 „gondtalan élet” ◆ kevéskevés
felelősségűfelelősségű 「Migaruna tacsibadakarakorega
ieru.」 „Kevés a felelősségem, ezért ezt mondha-
tom.” ◆ könnyedkönnyed 「Omoi hon-o migaruna dó-
szade hakonda.」 „Könnyed mozdulatokkal oda-
hozta a nehéz könyvet.” ◇ migaruninarumigaruninaru meg-meg-
könnyebbülkönnyebbül 「Szekininganakunatte migaruni-
natta.」 „Megkönnyebbült, miután levették a vál-
láról a felelősséget.”

migarunasitakudemigarunasitakude ◆ kevéskevés csomaggalcsomaggal
「Migaruna sitakude rjokószuru.」 „Kevés cso-
maggal utazik.”

migarunimigaruni ◆ könnyedénkönnyedén 「Migaruni kaidan-o
kake agatta.」 „Könnyedén felszaladtam a lép-
csőn.”

migaruninarumigaruninaru ◆ könnyűkönnyű leszlesz aa testeteste
「Kodomo-o unde migaruninatta.」 „A szülés
után könnyű lett a testem.” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Szekininganakunatte migaruninatta.」 „Meg-
könnyebbült, miután levették a válláról a felelős-
séget.”

migattenamigattena ◆ önfejűönfejű 「Migattena kódó」 „ön-
fejű viselkedés” ◆ önzőönző 「Migattena ganbó」
„önző vágy”

migattenimigatteni ◆ önfejűenönfejűen 「Migatteni kódószu-
ru.」 „Önfejűen viselkedik.” ◆ önzőönző módonmódon
「Migatteni ikiru.」 „Önző módon él.”

migavarimigavari ◆ helyébehelyébe lépéslépés ◆ magáramagára válla-válla-
láslás
migavarimigavari ◆ bűnbakbűnbak
migavarininarumigavarininaru ◆ helyébehelyébe léplép 「Ihansano mi-
gavarininatte bakkin-o haratta.」 „A szabálysértő
helyett ő fizette ki a büntetést.” ◆ magáramagára vállalvállal
「Kanodzsono migavarini hitodzsicsininatta.」
„A nő helyett magamra vállaltam a túsz szerepét.”

migimigi ◆ jobbjobb 「Migino te」 „jobb kéz” ◆ jobbjobb
kézkéz 「Migide dzsi-o kaku.」 „Jobb kézzel ír.” ◇

migiuenomigiueno jobbjobb felsőfelső 「Migiueno haga itai」 „A
jobb felső fogam fáj.” ◇ migisitanomigisitano jobbjobb al-al-
sósó 「Migisitano haga itai.」 „A jobb alsó fogam
fáj.” ◇ migitoiebahidarimigitoiebahidari örökösenörökösen ellenkezikellenkezik
「Migito ieba hidaritoiu hito」 „örökösen ellen-
kező ember” ◇ miginimigini jobbrajobbra 「Cugino singóde
migini magatte kudaszai.」 „A következő lámpá-

nál forduljon jobbra!” ◇ migi-nimigi-ni deruderu mono-vamono-va
inaiinai senkisenki semsem érér aa nyomábanyomába 「Puroguram-
ingude kareno migini deru monohainai.」 „Prog-
ramozásban senki sem ér az ő nyomába.” ◇ migi-migi-
nono jobbjobb 「Migino kosiga itai.」 „Fáj a jobb csí-
pőm.” ◇ miginotórimiginotóri fentfent említettemlített 「Sódok-
ujakuno nódo-va migino tórideszu.」 „A fertőtle-
nítőszer koncentrációja a fent említett érték.” ◇

miginomimikarahidarinomimimiginomimikarahidarinomimi egyikegyik fülénfülén be,be,
másikonmásikon kiki ◇ migihidarinimigihidarini fordítvafordítva 「Kucu-o
migihidarini haita.」 „Fordítva vettem fel a cipő-
ket.” ◇ migimakuranimigimakurani jobbjobb oldalánoldalán 「Migima-
kurani neru.」 „Jobb oldalamon fekszek.” ◇ migi-migi-
jorinojorino jobboldalijobboldali 「Migijorino szeitó」 „jobb-
oldali párt”

migiasimigiasi ◆ jobbjobb lábláb 「Migiasigasibireru.」
„Zsibbad a jobb lábam.”

migidasamigidasa ◆ jobbkezes ütőjátékosjobbkezes ütőjátékos
migidonarinomigidonarino ◆ jobb oldalról szomszédosjobb oldalról szomszédos
migidonarinoiemigidonarinoie ◆ jobbjobb oldalioldali szomszédszomszéd
「Migidonarino ie-va ruszudeszu.」 „A jobb olda-
li szomszédom nincs otthon.” ◆ jobbróljobbról szom-szom-
szédosszédos lakáslakás 「Migidonarino iedehómupátiga-
aru.」 „A jobbról szomszédos lakásban házibuli
van.”

migifukkumigifukku ◆ jobb horogjobb horog
migigavamigigava ◆ jobb oldaljobb oldal
migigavacúkómigigavacúkó ◆ jobb oldali közlekedésjobb oldali közlekedés
migigavanomigigavano ◆ jobbjobb oldalioldali 「Migigavanohan-
doru」 „jobb oldali autókormány”

migihandorunokurumamigihandorunokuruma ◆ jobbkormányosjobbkormányos au-au-
tótó
migihansinmigihansin ◆ test jobb oldalatest jobb oldala
migihansinfuzuimigihansinfuzui ◆ jobb oldal bénulásajobb oldal bénulása
migihasimigihasi ◆ jobbjobb szélszél 「Dórono migihasi」 „út
jobb széle”

migihidarimigihidari ◆ jobb és baljobb és bal
migihidarinimigihidarini ◆ fordítvafordítva 「Kucu-o migihidarini
haita.」 „Fordítva vettem fel a cipőket.”

migijocumigijocu ◆ jobbos kéz alatti fogásjobbos kéz alatti fogás
migijorinomigijorino ◆ jobboldalijobboldali 「Migijorino szeitó」
„jobboldali párt”

migikaramigikara hidari-ehidari-e ◆ amitamit kap,kap, azonnalazonnal to-to-
vábbadjavábbadja 「Kjúrjó-va migikara hidarihe kietesi-
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matta.」 „Ahogy megkaptam, azonnal elköltöttem
a fizetésemet.”

migikaramigikara hidari-ehidari-e cucunukedearucucunukedearu ◆ egyikegyik
fülén be, másikon kifülén be, másikon ki
migikataagarimigikataagari ◆ meredek emelkedésmeredek emelkedés
migikataagarinomigikataagarino ◆ meredeken emelkedőmeredeken emelkedő
migikikimigikiki ◆ jobbkezességjobbkezesség
migikikinomigikikino ◆ jobbkezesjobbkezes 「Migikikinanoni
hidarite-o cukau.」 „Jobbkezes létére a balt hasz-
nálja.”

migimakinomigimakino ◆ jobbrajobbra csavarodócsavarodó 「Migima-
kino kai」 „jobbra csavarodó kagyló” ◆ jobbrajobbra
tekeredőtekeredő 「Migimakino uzu」 „jobbra tekeredő
örvény”

migimakuranimigimakurani ◆ jobbjobb oldalánoldalán 「Migimakurani
neru.」 „Jobb oldalamon fekszek.”

migimavarimigimavari ◆ balrabalra tekeréstekerés 「Nedzsi-o mi-
gimavarini mavasita.」 „Jobbra tekertem a csa-
vart.”

migimukemigimigimukemigi ◆ jobbra átjobbra át
miginimigini ◆ jobbrajobbra 「Cugino singóde migini ma-
gatte kudaszai.」 „A következő lámpánál fordul-
jon jobbra!”

migi-nimigi-ni deruderu mono-vamono-va inaiinai ◆ senkisenki semsem érér aa
nyomábanyomába 「Puroguramingude kareno migini de-
ru monohainai.」 „Programozásban senki sem ér
az ő nyomába.”

migininaraemigininarae ◆ jobbra igazodjjobbra igazodj
miginomigino ◆ fentfent említettemlített 「Migino dzsúso」
„fent említett cím” ◆ jobbjobb 「Migino kosiga
itai.」 „Fáj a jobb csípőm.”

miginomimikarahidarinomimimiginomimikarahidarinomimi ◆ egyikegyik fülénfülén
be, másikon kibe, másikon ki
miginotórimiginotóri ◆ fentfent említettemlített 「Sódokujakuno
nódo-va migino tórideszu.」 „A fertőtlenítőszer
koncentrációja a fent említett érték.”

migireinamigireina ◆ csinoscsinos 「Migireina on-na」 „csi-
nos nő”

migireiniszurumigireiniszuru ◆ csinosancsinosan járjár 「Kanodzso-va
migireinisiteiru.」 „Az a nő mindig csinosan jár.”
◆ kicsinosítja magátkicsinosítja magát
migirimigiri ◆ időidő 「Kokusonomigiri」 „nagy hőség
idején” ◆ korkor 「Jósónomigiri」 „gyermekkorá-
ban”

migisitanomigisitano ◆ jobbjobb alsóalsó 「Migisitano haga
itai.」 „A jobb alsó fogam fáj.”

migisitatemigisitate ◆ jobb kezes alsófogásjobb kezes alsófogás
migiszokumenzumigiszokumenzu ◆ jobbnézetjobbnézet
migiszutoréto-pancsimigiszutoréto-pancsi ◆ jobbegyenesjobbegyenes
migitemigite ◆ jobbjobb kézkéz 「Migiteno hitoszasi jubi」
„jobb kéz mutatóujja” ◆ jobbjobb oldaloldal 「Dórono
migitenikéki jagaarimaszu.」 „Az út jobb oldalán
van egy cukrászda.”

migitoiebahidarimigitoiebahidari ◆ örökösenörökösen ellenkezikellenkezik
「Migito ieba hidaritoiu hito」 „örökösen ellen-
kező ember”

migiucsimigiucsi ◆ jobbkezesjobbkezes ütésütés ◆ jobbkezesjobbkezes
ütőjátékosütőjátékos
migiudemigiude ◆ jobbjobb karkar ◆ jobbjobb kézkéz 「Kare-va dai-
tórjóno migiudeda.」 „Ő az elnök jobbkeze.”

migiuenomigiueno ◆ jobbjobb felsőfelső 「Migiueno haga itai」
„A jobb felső fogam fáj.”

migivamigiva ◆ vízpartvízpart
migizumedemigizumede ◆ jobbrajobbra igazítvaigazítva 「Kingaku-o
migizumede ranni iretekudaszai.」 „Az összeget
jobbra igazítva írjuk a mezőbe!”

migomorumigomoru ◆ terhesterhes 「Futago-o migomotte-
ita.」 „Ikrekkel volt terhes.”

migonasimigonasi ◆ testmozdulattestmozdulat 「Dzsoszeirasii mi-
gonasi」 „nőies testmozdulatok”

migoromigoro ◆ ruha első és hátsó részeruha első és hátsó része
migoromigoro ◆ mostmost aa legjobblegjobb nézninézni 「Imaga sza-
kurano migorodeszu.」 „Most a legjobb nézni a
cseresznyevirágokat.”

migorosiniszurumigorosiniszuru ◆ cserbencserben hagyhagy
「Tomodacsi-o migorosinisita.」 „Cserben hagy-
ta a barátját.” ◆ hagyjahagyja meghalnimeghalni 「Kegasita
hitodzsicsi-o migorosinisita.」 „A sebesült túszt
hagyták meghalni.”

migosiraemigosirae ◆ felöltözésfelöltözés
migosiraeszurumigosiraeszuru ◆ rendbe szedi magátrendbe szedi magát
migotaenoarumigotaenoaru ◆ megkapómegkapó
migotomigoto ◆ bámulatosbámulatos dologdolog ◇ omigotoomigoto bámu-bámu-
latoslatos ◇ omigotoomigoto remekremek ◇ omigotoomigoto bravóbravó
migotonamigotona ◆ bámulatosbámulatos 「Migotona ucukusi-
sza」 „bámulatos szépség” ◆ bravúrosbravúros
「Szensu-va migotona júsó-o kazatta.」 „A ver-
senyző bravúros győzelmet aratott.” ◆ figyelem-figyelem-
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reméltóreméltó 「Migotona kekka」 „figyelemreméltó
eredmény” ◆ látványoslátványos 「Migotona sippai」
„látványos kudarc” ◆ remekremek 「Migotona engi」
„remek előadás” ◆ szenzációsszenzációs 「Migotona
sasinga torareta.」 „Szenzációs fotó készült.” ◆

tüneményestüneményes 「Migotona engi-o kuri hirogeta.」
„Tüneményes előadást tártak elénk.”

migotonateszabakidemigotonateszabakide ◆ boszorkányosboszorkányos
ügyességgelügyességgel 「Sefu-va migotona teszabakide
tamanegi-o kitteita.」 „A szakács boszorkányos
ügyességgel darabolta a hagymát.”

migotonimigotoni ◆ bámulatosanbámulatosan 「Szakka-va on-
nagokoro-o migotoni hjógensita.」 „Az író bámu-
latosan megragadta a női lelket.” ◆ gyönyörűengyönyörűen
「Migotonigóru-o kimeta.」 „Gyönyörűen belőtte
a gólt.” ◆ látványosanlátványosan 「Musibade kaoga migo-
toni hareta.」 „Látványosan bedagadt a fogamtól
az arcom.” ◆ remekülremekül 「Kéki-va migotoni szei-
kósita.」 „Remekül sikerült a sütemény.” ◆ szen-szen-
zációsanzációsan 「Kekkonsiki-va migotoni szeikósi-
ta.」 „Szenzációsan sikerült az esküvő.” ◆ szé-szé-
penpen 「Migotoni joszóga atatta.」 „Szépen bejött
a jóslatom.” ◇ mononomigotonimononomigotoni látványosanlátványosan
「Monono nomigotoni sippaisita.」 „Látványo-
san kudarcot vallottam.” ◇ mononomigotonimononomigotoni
fantasztikusanfantasztikusan 「Kikaku-va monono nomigo-
toni szeikósita.」 „Fantasztikusan sikerült a pro-
jekt.”

migurumimigurumi ◆ mindenemindene 「Migurumi oiteike!」
„Ide mindeneddel!”

migurusiimigurusii ◆ csúnyacsúnya 「Migurusii fukuszó」
„csúnya öltözék” ◆ szégyenletesszégyenletes 「Migurusii
szugata-o miszetesimatta.」 „Szégyenletes mó-
don viselkedtem.” ◆ undorítóundorító 「Migurusii
mane-o sita.」 „Undorító módon viselkedett.” ◆

visszatetszővisszatetsző 「Ii vakebakariszuruno-va migu-
rusii.」 „Visszatetsző dolog mindig kifogásokat
keresni.”

míhámíhá ◆ divatmajmolódivatmajmoló ◆ nyárspolgárnyárspolgár
mihabamihaba ◆ ruharuha szélességeszélessége 「Mihabano sze-
mai kimono」 „kis szélességű kimonó” ◆ test-test-
szélességszélesség 「Mihabano hiroi hito」 „széles testű
ember”

mihakaraumihakarau ◆ kiválasztkiválaszt 「Taimingu-o miha-
karatte kabu-o katta.」 „Kiválasztottam a megfe-
lelő időpontot a részvényvásárláshoz.” ◆ kivárkivár
「Taifúga tóri szugiruno-o mihakaratte dekake-

ta.」 „Kivártam amíg elmegy a tájfun, és csak utá-
na indultam el otthonról.”

mihakken-nomihakken-no ◆ felfedezetlenfelfedezetlen
míhánamíhána ◆ divatbolonddivatbolond ◆ könnyenkönnyen befolyá-befolyá-
solhatósolható ◆ nyárspolgárinyárspolgári 「Kare-va míhána
kangae katagaaru.」 „Nyárspolgári gondolkozása
van.”

mihanaszumihanaszu ◆ elpártolelpártol 「Cukini mihanasza-
reta.」 „Elpártolt tőlem a szerencse.” ◆ lemondlemond
「Isa-va szudeni bjónin-o mihanasita.」 „Az or-
vosok már lemondtak a betegről.”

mihappjómihappjó ◆ bejelentetlenségbejelentetlenség ◆ kiadatlan-kiadatlan-
ságság
mihappjónomihappjóno ◆ kiadatlankiadatlan 「Mihappjóno sósze-
cu」 „kiadatlan regény” ◆ mégmég nemnem hivataloshivatalos
「Mihappjóno kekkonbi」 „még nem hivatalos
esküvői nap” ◆ mégmég nemnem közzétettközzétett 「Mihapp-
jóno hókoku」 „még nem közzétett jelentés” ◆

mégmég nemnem megjelentmegjelent 「Mihappjóno szakuhin」
„még nem megjelent alkotás”

miharaimiharai ◆ kiegyenlítetlenségkiegyenlítetlenség ◆ kifizetet-kifizetet-
lenséglenség
miharaikinmiharaikin ◆ hátralékhátralék ◆ kifizetetlenkifizetetlen
összegösszeg
miharainomiharaino ◆ esedékesesedékes 「Miharaino riszoku」
„esedékes kamat” ◆ kiegyenlítetlenkiegyenlítetlen 「Mihara-
ino kandzsó」 „kiegyenlítetlen számla” ◆ kifize-kifize-
tetlentetlen 「Miharaino kjúrjó」 „kifizetetlen mun-
kabér” ◆ rendezetlenrendezetlen 「Kono szeikjúso-va mi-
haraideszu.」 „Ez a számla rendezetlen.”

miharasimiharasi ◆ kilátáskilátás 「Kokokarano miharasi-va
szubarasii.」 „Innen csodálatos a kilátás.”

miharasidaimiharasidai ◆ kilátókilátó
miharaszumiharaszu ◆ kitekintkitekint 「Minatokara umi-o mi-
harasita.」 „A kikötőből kitekintettem a tenger-
re.” ◆ széttekintszéttekint 「Jamani nobotte daicsi-o
miharasita」 „Felmásztam a hegyre és széttekin-
tettem.”

miharimihari ◆ őrőr ◆ őrködésőrködés
miharibanmihariban ◆ őrőr ◆ őrségőrség 「Heisi-va mihari ban-
o sita.」 „A katona őrségben volt.” ◆ őrszemőrszem ◇

hatakenomiharibanhatakenomihariban csőszcsősz ◇ morinomihari-morinomihari-
banban erdőkerülőerdőkerülő
miharidaimiharidai ◆ magaslesmagasles ◆ őrtoronyőrtorony ◆ vadász-vadász-
lesles
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mihari-omihari-o szuruszuru / mihariszurumihariszuru ◆ őrködikőrködik
「Dorobóno hitori-va mihari-o sita.」 „Az egyik
rabló őrködött.” ◆ őrtőrt álláll 「Kótaide mihari-o si-
ta.」 „Felváltva álltunk őrt.” ◆ strázsálstrázsál 「Heisi-
va mihari-o sita.」 „A katona strázsált.”

mihari-omihari-o teteruteteru ◆ őrtőrt állítállít 「Monno tokoroni
mihari-o teteta.」 „Őrt állítottunk a kapuhoz.”

miharisomihariso ◆ őrhelyőrhely
mihariszurumihariszuru / mihari-omihari-o szuruszuru ◆ őrködikőrködik
「Dorobóno hitori-va mihari-o sita.」 „Az egyik
rabló őrködött.” ◆ őrtőrt álláll 「Kótaide mihari-o si-
ta.」 „Felváltva álltunk őrt.” ◆ strázsálstrázsál 「Heisi-
va mihari-o sita.」 „A katona strázsált.”

miharitómiharitó ◆ őrtoronyőrtorony
miharumiharu ◆ kimeresztkimereszt 「Me-o mihatta.」 „Ki-
meresztette a szemét.” ◆ őrizőriz 「Vatasiga itteiru
aida, nimocu-o mihattekudaszai.」 „Őrizd a cso-
magokat, amíg elmegyek!” ◆ ránézránéz 「Kodomo-o
mihatte.」 „Nézz rá majd a gyerekre!” ◆ szem-szem-
melmel tarttart 「Inuga nigenaijóni mihattoite!」
„Tartsd szemmel a kutyát, nehogy kiszökjön!” ◆

ügyelügyel 「Tatemono-o keibiinga mihatteiru.」 „Az
épületre egy biztonsági őr ügyel.” ◆ vigyázvigyáz
「Daremo konaijóni mihattoite!」 „Vigyázz itt,
nehogy jöjjön valaki!” ◇ me-ome-o miharumiharu elkereke-elkereke-
dikdik aa szemeszeme 「Odoroite me-o mihatta.」 „Meg-
lepetésemben elkerekedett a szemem.” ◇ me-ome-o
miharumiharu elképesztőelképesztő 「Kareno szeikó-va me-o
miharumonodatta.」 „A sikere elképesztő volt.”

mihasiranokamimihasiranokami ◆ három sintó főistenhárom sintó főisten
mihasiratoriimihasiratorii ◆ hárompilléreshárompilléres szentélyka-szentélyka-
pupu
mihatenumihatenu ◆ beteljesületlenbeteljesületlen 「Mihatenu ju-
me」 „beteljesületlen álom”

mihaterumihateru ◆ végigkövetvégigkövet ◆ végig pátyolgatvégig pátyolgat
mihattacumihattacu ◆ fejletlenségfejletlenség
mihattacukikanmihattacukikan ◆ rudimentális szervrudimentális szerv
mihattacunomihattacuno ◆ fejletlenfejletlen 「Mihattacuno kar-
ada」 „fejletlen test”

mihenszainomihenszaino ◆ rendezetlenrendezetlen
mihicunokoimihicunokoi ◆ eshetőleges szándékeshetőleges szándék
mihirakimihiraki ◆ kitárt oldalakkitárt oldalak
mihirakikókokumihirakikókoku ◆ mindkétmindkét oldaltoldalt elfoglalóelfoglaló
hirdetéshirdetés
mihirakisasintatemihirakisasintate ◆ dupla fényképtartódupla fényképtartó

mihirakumihiraku ◆ kimeresztkimereszt 「Me-o mihiraita.」 „Ki-
meresztette a szemét.”

mihitocudemihitocude ◆ egyesegyes egyedülegyedül 「Mihitocude
mondaini idonda.」 „Egyes egyedül próbálta
megoldani a problémát.” ◆ egyegy szálszál magábanmagában
「Mihitocude dzsókjósita.」 „Egy szál magában
felköltözött Tokióba.”

mihódaimihódai ◆ korlátlanul nézhetőkorlátlanul nézhető
mihonmihon ◆ élőélő példapélda 「Netto izonsóno mihonmi-
taina hitodeszu.」 „A netfüggőség élő példája.” ◆

ízelítőízelítő 「Mihontosite honno ih-só-o jakusita.」
„Ízelítőül lefordítottam egy fejezetet a könyvből.”
◆ mintaminta 「Szeihinno mihon-o moratta.」 „Min-
tát kaptam a termékből.” ◆ mintadarabmintadarab ◆ min-min-
tapéldánytapéldány ◇ sóhinmihonsóhinmihon árumintaáruminta
mihongómihongó ◆ újság mintapéldányaújság mintapéldánya
mihon-icsimihon-icsi ◆ árumintavásárárumintavásár ◇

kokuszaimihon-icsikokuszaimihon-icsi nemzetközi vásárnemzetközi vásár
mihonzurimihonzuri ◆ nyomtatványnyomtatvány előzeteselőzetes példá-példá-
nyanya
mihorerumihoreru ◆ elbűvöltenelbűvölten néznéz 「Kanodzsoni mi-
horetesimatta.」 „Elbűvölten nézte a nőt.”

mihoreszaszerumihoreszaszeru ◆ elkápráztatelkápráztat 「Kano-
dzsono ucukusiszani mihoreta.」 „Elkápráztatta a
nő szépsége.”

mihotokemihotoke ◆ buddhabuddha
miicsanhaacsanmiicsanhaacsan ◆ divatmajmolódivatmajmoló
miidaszumiidaszu ◆ látlát 「Suppansa-va densisoszekini
kanószei-o miidasita.」 „A kiadók lehetőséget lát-
tak az elektronikus könyvekben.” ◆ lellel 「Ben-
gakuni jorokobi-o miidasita.」 „Örömét lelte a ta-
nulásban.” ◆ megtalálmegtalál 「Kairakuno suhó-o mi-
idasita.」 „Megtaláltam a módját a szórakozás-
nak.” ◆ találtalál 「Kareni madzsimena icsimen-o
miidasita.」 „Lelkiismeretesnek találtam.”

miiramiira ◆ múmiamúmia 「Kodaiedzsiputonomiiramo
tendzsiszareteimaszu.」 „Ókori egyiptomi múmi-
ákat is kiállítottak.”

miirakamiiraka ◆ mumifikálódásmumifikálódás
miirakaszurumiirakaszuru ◆ mumifikálódikmumifikálódik 「Kanszósita
kankjóde sitaigamiira kasita.」 „A száraz környe-
zetben mumifikálódott a holttest.”

miiraniszurumiiraniszuru ◆ mumifikálmumifikál
miiratorigamiiraninarumiiratorigamiiraninaru ◆ akiaki másnakmásnak ver-ver-
met ás, maga esik belemet ás, maga esik bele
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miirimiiri ◆ bevételbevétel 「Kono sóbai-va miirigaaru.」
„Ez az üzlet jó bevételt hoz.” ◆ haszonhaszon 「Miirino
joi sigoto」 „hasznot hozó munka” ◆ terméstermés
「Ineno miiriga varui.」 „Rossz a rizstermés.”

miirumiiru ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Amarino ucukusisza-
ni dzsikan-o vaszurete miittesimatta.」 „Úgy be-
lefeledkeztem a szépsége látványába, hogy az idő-
ről is megfeledkeztem.” ◆ gyönyörködikgyönyörködik
「Szubarasii szakuhinni miittesimatta.」 „Gyö-
nyörködtem a káprázatos alkotásban.”

miirumiiru ◆ hatalmábahatalmába kerítkerít 「Akumani miirare-
teiru.」 „Hatalmába kerítette az ördög.” ◆ meg-meg-
babonázbabonáz 「Hószekini miirareteiru.」 „Megba-
bonázta a kincs.”

mijamija ◆ császáricsászári családcsalád tagjatagja ◆ császáricsászári
hercegherceg ◆ fejlapfejlap ◆ hercegherceg 「Akisinonomija.」
„Akisino herceg.” ◆ sintó szentélysintó szentély
mijabimijabi ◆ eleganciaelegancia ◆ kecsességkecsesség ◆ kifino-kifino-
multságmultság
mijabijakanamijabijakana ◆ elegánselegáns 「Mijabijakana szu-
gata」 „elegáns megjelenés” ◆ kecseskecses
「Kanodzso-va mijabijakana mai-o hirósita.」 „A
nő kecses táncot lejtett.” ◆ kifinomultkifinomult 「Mijabi-
jakana kotoba」 „kifinomult szóhasználat”

mijabitamijabita ◆ elegánselegáns 「Mijabita rjóri」 „elegáns
étel” ◆ kecseskecses 「Mijabita dzsoszei」 „kecses nő”
◆ kifinomultkifinomult 「Mijabita kotoba」 „kifinomult
szóhasználat”

mijaburumijaburu ◆ átlátátlát 「Vatasini uszo-o cukanaide!
Mijaburujo!」 „Ne is próbálj nekem itt hazudozni,
átlátok rajtad!” ◆ felismerfelismer 「Niszemono-o mi-
jabutta.」 „Felismertem a hamisítványt.” ◇

keirjaku-okeirjaku-o mijaburumijaburu átlátátlát aa szitánszitán ◇

keirjaku-okeirjaku-o mijaburumijaburu átlátátlát aa terventerven 「Ka-
reno keirjaku-o mijabutta.」 „Átláttam a tervén.”

mijadaikumijadaiku ◆ szentélyépítőszentélyépítő ◆ templomépítőtemplomépítő

mijadzsimamijadzsima ◆ MijadzsimaMijadzsima
mijagemijage ◆ ajándékajándék ◆ emléktárgyemléktárgy ◆ szuvenírszuvenír

mijagebanasimijagebanasi ◆ élménybeszámolóélménybeszámoló 「Kaigair-
jokókara kaette kita tomodacsi-va mijagebanasi-
o sita.」 „A külföldi útról hazaérkezett barátom
élménybeszámolót tartott.” ◆ útiúti beszámolóbeszámoló
「Jóroppano mijagebanasi-o sita.」 „Beszámolót
tartott európai útjáról.”

mijagemonomijagemono ◆ szuvenírszuvenír
mijagemonojamijagemonoja ◆ ajándékboltajándékbolt
mijagikenmijagiken ◆ Mijagi megyeMijagi megye
mijagómijagó ◆ hercegi címhercegi cím
mijakemijake ◆ hercegi családhercegi család
mijakomijako ◆ fővárosfőváros 「Atarasii mijako-e to szen-
tosita.」 „Új helyre költöztették a fővárost.” ◆ vá-vá-
rosros 「Pari-va koino mijako.」 „Párizs a szerelem
városa.” ◇ szumebamijakoszumebamijako mindenüttmindenütt megmeg le-le-
het szoknihet szokni
mijakodorimijakodori ◆ csigaforgatócsigaforgató
mijakoirimijakoiri ◆ megérkezésmegérkezés aa fővárosbafővárosba
「Szakindzsite mijakoiri-o sita.」 „Elsőként ér-
keztem a fővárosba.”

mijakoocsimijakoocsi ◆ menekülésmenekülés aa fővárosbólfővárosból ◆ vi-vi-
dékre menekülésdékre menekülés
mijakoocsiszurumijakoocsiszuru ◆ vidékrevidékre menekülmenekül 「Ju-
mega jaburete mijakoocsisita.」 „Nem teljesült a
fővárosi álmom, ezért vidékre menekültem.”

mijakoszodacsidearumijakoszodacsidearu ◆ fővárosbanfővárosban nőttnőtt
felfel
mijakoszodacsinomijakoszodacsino ◆ fővárosifővárosi neveltetésűneveltetésű
「Mijakoszodacsino kodomo」 „fővárosi nevelte-
tésű gyerek”

mijakovaszuremijakovaszure ◆ japán őszirózsajapán őszirózsa
mijamamijama ◆ hegy mélyehegy mélye
mijamaakinokirinszómijamaakinokirinszó ◆ aranyvesszőaranyvessző
mijamairimijamairi ◆ szentélylátogatásszentélylátogatás
mijamegurimijameguri ◆ szentélyjárásszentélyjárás
mijaszamamijaszama ◆ hercegi fenséghercegi fenség
mijaszuimijaszui ◆ jóljól kivehetőkivehető 「Modzsiga ókikute,
mijaszui.」 „Jól kivehető, nagy betűk.” ◆ jóljól lát-lát-
hatóható 「Kanban-o mijaszui tokoroni oita.」 „Jól
látható helyre tettem a táblát.” ◆ jóljól lehetlehet látnilátni
「Mijaszuikarakokoni szuvatte!」 „Ülj ide, innen
jól lehet látni!” ◆ jóljól lehetlehet velevele látnilátni 「Kono
megane-va mijaszui.」 „Ezzel a szemüveggel jól
lehet látni.”

mijaszukumijaszuku ◆ jól kivehetőenjól kivehetően
mijazakikenmijazakiken ◆ Mijazaki megyeMijazaki megye
mijazakisimijazakisi ◆ MIjazakiMIjazaki
mijazukaemijazukae ◆ hivatalihivatali szolgálatszolgálat ◆ szentélyiszentélyi
szolgálatszolgálat ◆ udvariudvari szolgálatszolgálat ◇ szumadzsi-szumadzsi-
kiki mono-vamono-va mijazukaemijazukae inkábbinkább dolgozokdolgozok ma-ma-
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gamnak,gamnak, mintmint másnakmásnak ◇ szumadzsikiszumadzsiki mono-mono-
vava mijazukaemijazukae csakcsak másmás szolgájaszolgája nene legyenlegyen
az emberaz ember
mijomijo ◆ uralkodásuralkodás 「Meidzsitennóno mijoni」
„Meidzsi csárszár uralkodása idején” ◆ uralomuralom
mijomijo ◆ lásdlásd 「Godzsúszanpédzsi-o mijo.」
„Lásd 53. oldal.”

mijómijó ◆ látásmódlátásmód ◆ nézőpontnézőpont 「Kare-va mi-
jónijotte omosiroi hitoda.」 „Nézőponttól függő-
en érdekes ember.”

mijómimanemijómimane ◆ megfigyelésesmegfigyeléses ésés utánzásosutánzásos
tanulástanulás
mijómimanedemijómimanede ◆ utánozvautánozva 「Mijómimanede
odottemita.」 „A többieket utánozva táncoltam.”

mijorimijori ◆ hozzátartozóhozzátartozó 「Szono otosijorini-va
mijoriganakatta.」 „Az öregembernek nem volt
hozzátartozója.”

mijorinonaimijorinonai ◆ hozzátartozókhozzátartozók nélkülinélküli 「Mi-
jorinonai hito」 „hozzátartozók nélküli ember”

mijosimijosi ◆ hajóorrhajóorr
mikadomikado ◆ japán császárjapán császár ◆ mikádómikádó
mikadocsózamemikadocsózame ◆ japán tokjapán tok
mikaerimikaeri ◆ ellenértékellenérték 「Mikaeri-o kitaisitei-
nai.」 „Nem várok ellenértéket.” ◆ ellenszol-ellenszol-
gáltatásgáltatás 「Mikaeri-o motomezu kóikara taszu-
kemasita.」 „Nem várok ellenszolgáltatást, szí-
vességből segítettem.” ◆ visszanézésvisszanézés
mikaerihinmikaerihin ◆ fedezetfedezet ◆ viszonzottviszonzott aján-aján-
dékdék
mikaerisikinmikaerisikin ◆ fedezetfedezet
mikaeriszu-mentensikimikaeriszu-mentensiki ◆ Michaelis-Menten-Michaelis-Menten-
egyenletegyenlet
mikaeritanpomikaeritanpo ◆ fedezetfedezet
mikaerumikaeru ◆ másramásra vetvet szemetszemet 「Kare-va
vatasi-o szutete kanodzsoni mikaeta.」 „Másra
vetett szemet a kedvesem.” ◆ nézőpontotnézőpontot váltvált
◆ tekintetet válttekintetet vált
mikaerumikaeru ◆ hátranézhátranéz 「Usiro szugata-va ucu-
kusikattaga, mikaettaragakkarisita.」 „Hátulról
szépnek tűnt, de amikor hátranézett csalódtam.”
◆ meggondoljameggondolja magátmagát ◆ visszatekintvisszatekint 「Mi-
kaettara usirono hitoga taoreteita.」 „Visszate-
kintve láttam, hogy mögöttem elájult egy ember.”

mikaesimikaesi ◆ borítófedélborítófedél belsőbelső oldalaoldala ◆ haj-haj-
tókatóka ◆ kötéstábla belső oldalakötéstábla belső oldala

mikaesiaszobimikaesiaszobi ◆ védőlapvédőlap
mikaeszumikaeszu ◆ átnézátnéz 「Mukasino sasin-o mika-
esita.」 „Átnéztem a régi fényképeket.” ◆ meg-meg-
mutatmutat 「Siavaszeninatte, motótto-o mikaesita.」
„Megmutattam az exférjemnek, hogy nélküle is
boldog lettem.” ◆ újranézújranéz 「Szono eiga-o nan-
domo mikaesita.」 „Többször újranéztem azt a
filmet.” ◆ viszonozzaviszonozza aa pillantásátpillantását 「Ka-
nodzsono kao-o mikaesita.」 „Viszonoztam a nő
pillantását.” ◆ visszanézvisszanéz 「Mikaesitara kano-
dzsono szugataga kieta.」 „Amikor visszanéztem,
a nő már eltűnt.”

mikageisimikageisi ◆ gránitgránit
mikagirumikagiru ◆ reménytelennekreménytelennek ítélítél 「Dzsibun-
kattena kare-o mikagitta.」 „Reménytelennek
ítéltem azt az önfejű embert.” ◇ konojo-okonojo-o mika-mika-
girugiru ráunráun azaz életreéletre 「Kare-va kono jo-o mika-
gitta.」 „Ráunt az életre.”

mikaimikai ◆ civilizálatlancivilizálatlan ◆ feltöretlenfeltöretlen ◆

nyílatlannyílatlan
mikaicsimikaicsi ◆ szűzföldszűzföld
mikaifúnomikaifúno ◆ zártzárt borítékúborítékú 「Cukueni mika-
ifúno sótaidzsógaatta.」 „Zárt borítékú meghívó
hevert az asztalon.”

mikaihacumikaihacu ◆ elmaradottelmaradott 「Mikaihacucsiiki-o
szeicsószaszeta.」 „Felzárkóztatta az elmaradott
területeket.” ◆ feltáratlanfeltáratlan 「Mikaihacuten-
nensigen」 „feltáratlan természeti kincs”

mikaijaban-namikaijaban-na ◆ primitív és barbárprimitív és barbár
mikaijaban-narumikaijaban-naru ◆ barbárbarbár
mikaikecumikaikecu ◆ felderítetlenfelderítetlen 「Mikaikecudzsik-
enga fueteiru.」 „Nőtt a felderítetlen esetek szá-
ma.” ◆ megoldatlanmegoldatlan 「Mondai-va mikaikec-
unomamadatta.」 „Megoldatlan maradt a problé-
ma.”

mikaikecunomikaikecuno ◆ megoldatlanmegoldatlan 「Mikaikecuno
mondai」 „megoldatlan probléma”

mikaikokumikaikoku ◆ civilizálatlan országcivilizálatlan ország
mikaikoncsimikaikoncsi ◆ szűzföldszűzföld
mikaikon-nomikaikon-no ◆ kibontatlankibontatlan 「Mikaikonno só-
hinni kagiri henpinga kanódeszu.」 „Az árut csak
kibontatlan állapotban vesszük vissza.”

mikainocsimikainocsi ◆ szűzföldszűzföld
mikaisakaimikaisakai ◆ primitív közösségprimitív közösség
mikaisuzokumikaisuzoku ◆ barbár törzsbarbár törzs
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mikaitakumikaitaku ◆ feltáratlanfeltáratlan 「Mikaitakusidzsó」
„feltáratlan piac” ◆ feltöretlenfeltöretlen 「Mikaitaku-
csi」 „feltöretlen föld”

mikaitakucsimikaitakucsi ◆ feltöretlen földfeltöretlen föld ◆ vadonvadon
mikakemikake ◆ kinézetkinézet 「Mikakede hito-va handan-
dekimaszen.」 „Nem szabad az embereket a kiné-
zetükről megítélni.” ◆ látszatlátszat 「Mikakede han-
danszuruna.」 „A látszat csal.” ◇ mikakehodomikakehodo
mint,mint, amilyennekamilyennek látsziklátszik 「Kare-va mikake-
hodo tosi-o totteinai.」 „Nem olyan öreg, mint
amilyennek látszik.”

mikakedaosinomikakedaosino ◆ bóvlibóvli 「Mikake daosino si-
na」 „bóvli cucc” ◆ csalódástcsalódást keltőkeltő 「Mikake
daosino hito」 „csalódást keltő ember” ◆ megté-megté-
vesztővesztő
mikakedzsómikakedzsó ◆ látszatlátszat kedvéértkedvéért 「Keiszacu-
va tótei cukamaerarenaitovakatteitakeredomo
mikake dzsóhan-nin-o cuiszekisita.」 „A rendőr-
ség tudta, hogy úgysem kapja el a tettest, de a lát-
szat kedvéért nyomozott.” ◆ látszatralátszatra 「Kare-
va mikake dzsó-va okanemocsida.」 „Ő látszatra
gazdag.”

mikakedzsónomikakedzsóno ◆ látszólagoslátszólagos 「Szono kaisa-
va mikake dzsódakeno uri age-o keidzsósite rieki-
o funsokusiteita.」 „Ez a cég látszólagos eladáso-
kat számlázva meghamisította a nyereséget.”

mikakehodomikakehodo ◆ mint,mint, amilyennekamilyennek látsziklátszik
「Kare-va mikakehodo tosi-o totteinai.」 „Nem
olyan öreg, mint amilyennek látszik.”

mikakenomikakeno ◆ kinézetűkinézetű 「Odajakana mikakeno
hitodesita.」 „Szelíd kinézetű ember volt.” ◆ kül-kül-
sejűsejű 「Bondzsinto kavaranai mikakeno hitodesi-
ta.」 „Átlagos külsejű ember volt.”

mikakerumikakeru ◆ látlát 「Szaikinamari mikakenai hai-
jú」 „mostanában ritkán látható színész” ◆ meg-meg-
látlát 「Madogosini kanodzso-o mikaketa.」 „Az
ablakból meglátta.” ◆ megpillantmegpillant 「Kóende
tomodacsi-o mikaketa.」 „A parkban megpillan-
tottam a barátomat.”

mikakinisinmikakinisin ◆ szárított heringszárított hering
mikakóhinmikakóhin ◆ feldolgozatlanfeldolgozatlan terméktermék ◆

nyersanyagnyersanyag
mikakumikaku ◆ ízérzékízérzék 「Mikakuga szurudoi.」 „Ki-
finomult az ízérzéke.” ◆ ízérzékelésízérzékelés ◆ ízlelésízlelés
「Mikakuga binkandeszu.」 „Érzékeny az ízlelé-

se.” ◆ ízlésízlés 「Mikakuni au rjóri」 „ízlésének
megfelelő étel”

mikakudzsujókimikakudzsujóki ◆ ízlelőszervízlelőszerv
mikakudzsujótaimikakudzsujótai ◆ ízlelőszervízlelőszerv
mikakugamikakuga ◆ ízlelőbimbóízlelőbimbó
mikakukimikakuki ◆ ízlőszervízlőszerv
mikakuninmikakunin ◆ azonosítatlanazonosítatlan ◆ megerősítet-megerősítet-
lenlen
mikakunindzsóhómikakunindzsóhó ◆ megerősítetlenmegerősítetlen infor-infor-
mációmáció
mikakuninhikóbuttaimikakuninhikóbuttai ◆ azonosítatlanazonosítatlan repü-repü-
lő tárgylő tárgy
mikakuoncsimikakuoncsi ◆ nincsnincs ízérzékeízérzéke 「Kare-va mi-
kakuoncsida.」 „Nincs ízérzéke.”

mikaku-omikaku-o sigekuszurusigekuszuru ◆ felizgatjafelizgatja azaz íz-íz-
lelőbimbóitlelőbimbóit 「Kono rjóri-va vatasino mikaku-o
sigekuszuru.」 „Ez az étel felizgatja az ízlelőbim-
bóimat.”

mikaku-omikaku-o szoszoruszoszoru ◆ ínycsiklandóínycsiklandó
「Mikaku-o szoszoru csinmi」 „ínycsiklandó cse-
mege”

mikakusógaimikakusógai ◆ rendellenes ízérzékrendellenes ízérzék
mikakuszakugomikakuszakugo ◆ íztévesztésíztévesztés ◆ parage-parage-
usiausia
mikakuteinomikakuteino ◆ nemnem véglegesvégleges 「Mikakuteino
jotei」 „nem végleges program” ◆ realizálatlanrealizálatlan
「Mikakuteino rieki」 „realizálatlan profit”

mikamimikami ◆ istenisten
mikanmikan ◆ kiadatlanságkiadatlanság ◇ mikan-nomikan-no kiadatlankiadatlan
「Mikanno sószecu」 „kiadatlan regény” ◇

mikan-nomikan-no nemnem publikáltpublikált 「Mikanno ronbun」
„nem publikált értekezés”

mikanmikan ◆ befejezetlenségbefejezetlenség ◇ mikan-nomikan-no be-be-
fejezetlenfejezetlen 「Mikanno szakuhin」 „befejezetlen
alkotás”

mikanmikan ◆ mandarinmandarin
mikanbatakemikanbatake ◆ mandarinültetvénymandarinültetvény
mikancúanamikancúana ◆ zsákfuratzsákfurat
mikandzsókamikandzsóka ◆ narancstermésnarancstermés
mikanerumikaneru ◆ nemnem bírjabírja tétlenültétlenül nézninézni 「Ka-
iganno szandzsó-o mikanetegomino szódzsi-o
hadzsimeta.」 „Nem bírtam tétlenül nézni a ten-
gerpart szörnyű látványát, ezért nekifogtam elta-
karítani a szemetet.”
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mikan-nomikan-no ◆ kiadatlankiadatlan 「Mikanno sószecu」
„kiadatlan regény” ◆ nemnem publikáltpublikált 「Mikanno
ronbun」 „nem publikált értekezés”

mikan-nomikan-no ◆ befejezetlenbefejezetlen 「Mikanno szaku-
hin」 „befejezetlen alkotás”

mikan-notaikimikan-notaiki ◆ csiszolatlan tehetségcsiszolatlan tehetség
mikanszeimikanszei ◆ befejezetlenségbefejezetlenség 「Kódzsino mi-
kanszeibubun」 „munkálatok befejezetlen része”

mikanszeinomikanszeino ◆ befejezetlenbefejezetlen 「Mikanszeino
tatemonogatakuszan-arimaszu.」 „Sok a befeje-
zetlen épület.”

mikaradetaszabimikaradetaszabi ◆ sajátsaját magánakmagának köszön-köszön-
hetiheti 「Kubininattano-va mikara deta szabida.」
„Saját magadnak köszönheted, hogy kirúgtak.”

mikatamikata ◆ barátbarát 「Tekika mikataka vakarana-
katta.」 „Nem tudtam, hogy barát-e vagy ellen-
ség.” ◆ pártfogópártfogó 「Dzsakusano mikata」 „gyen-
gék pártfogója” ◆ szövetségesszövetséges ◇ szeigino-szeigino-
mikatamikata igazságigazság bajnokabajnoka ◇ szeiginomikata-szeiginomikata-
dearudearu igazságigazság oldalánoldalán álláll 「Boku-va szeigi-
no mikatadeszu.」 „Én az igazság oldalán állok.”
◇ tekimikatatekimikata ellenségellenség ésés barátbarát 「Kono
szeidzsika-va kokumin-o tekimikatani vaketa.」
„Ez a politikus ellenségekre és barátokra osztotta
a népet.” ◇ mikatanicukerumikatanicukeru magamaga mellémellé állítállít
「Un-o mikatanicuketa.」 „Magam mellé állítot-
tam a szerencsét.”

mikatamikata ◆ értelmezésértelmezés 「Rószoku asino mikata-
o mananda.」 „Megtanultam a gyertyadiagram
értelmezését.” ◆ nézésnézés 「Karega
dzsótacusitakadóka-va mikatanijotte csigau.」
„Hogy fejlődött-e attól függ, hogyan nézzük.” ◆

nézetnézet 「Kjórjokusite mondaiga kaikecudekiru-
tono mikata-o simesita.」 „Azon a nézeten volt,
hogy együttműködéssel megoldható a probléma.”
◆ nézőpontnézőpont 「Kore-va mikatanijotte-va varuku-
naikamosirenai.」 „Nézőponttól függően ez lehet,
hogy nem is rossz.” ◆ szemléletmódszemléletmód 「Kagaku-
tekina mikata」 „tudományos szemléletmód” ◆

tudástudás 「Fudószanno mikata-o osiete kuda-
szai!」 „Áruld el, mit kell tudni az ingatlanokról!”
◆ véleményvélemény 「Katajotta mikata-o szuru.」 „El-
fogult véleménye van.”

mikatadearumikatadearu ◆ pártolpártol 「Icumo anatano mika-
tadeszu.」 „Én mindig téged pártollak.”

mikatanicukerumikatanicukeru ◆ magamaga mellémellé állítállít 「Un-o
mikatanicuketa.」 „Magam mellé állítottam a sze-
rencsét.”

mikatanihikiirerumikatanihikiireru ◆ magamaga oldaláraoldalára állítállít
「Júrjokuszeidzsika-o mikatani hiki ireta.」 „Ma-
gam oldalára állítottam egy befolyásos politikust.”

mikataninarumikataninaru ◆ átpártolátpártol 「Kareno mikatani-
natta.」 „Átpártoltam hozzá.”

mikataniszurumikataniszuru ◆ megnyermegnyer 「Kono kenni kan-
site dzsósi-o mikatanisita.」 „Sikerül megnyer-
nem a főnökömet az ügynek.”

mikataszurumikataszuru ◆ mellettmellett álláll 「Boku-va kareni
mikataszuru.」 „Én ő mellett állok.”

mikavaszumikavaszu ◆ egymásraegymásra néznéz 「Karera-va kao-
o mikavasita.」 „Egymásra néztek.”

mikazukimikazuki ◆ félholdfélhold ◆ holdsarlóholdsarló ◆ újholdújhold
mikazukigatanomikazukigatano ◆ félholdfélhold alakúalakú ◆ holdhold ala-ala-
kúkú ◆ sarló alakúsarló alakú
mikemike ◆ tarkatarka ◆ teknőctarkateknőctarka
mikecumikecu ◆ eldöntetlenségeldöntetlenség ◆ perfüggőségperfüggőség
「Szettózaide mikecude keimusoniiru.」 „Lopá-
sért bebörtönözték, de a pere még függőben van.”
◇ mikecumondaimikecumondai eldöntetlen kérdéseldöntetlen kérdés
mikecukanbómikecukanbó ◆ fogdafogda
mikecukórjúmikecukórjú ◆ előzeteselőzetes letartóztatásletartóztatás ◆

vizsgálati fogságvizsgálati fogság
mikecumondaimikecumondai ◆ eldöntetlen kérdéseldöntetlen kérdés
mikecusoruimikecusorui ◆ függő dokumentumfüggő dokumentum
mikecusúmikecusú ◆ vizsgálati fogolyvizsgálati fogoly
mikecscsakunomikecscsakuno ◆ lezáratlanlezáratlan 「Giron-va mi-
kecscsakunomamada.」 „A vita még lezáratlan.”

mikeikenmikeiken ◆ tapasztalat hiányatapasztalat hiánya
mikeiken-nomikeiken-no ◆ nincsnincs tapasztalatatapasztalata 「Mikei-
kenno sigoto-o uke otta.」 „Olyan munkát vállalt,
amiben nincs tapasztalata.”

mikeikensamikeikensa ◆ tapasztalatlan embertapasztalatlan ember
mikenmiken ◆ szemöldökszemöldök közöttiközötti részrész
「Mikennisiva-o joszeru.」 „Összehúzza a szem-
öldökét.”

mikenekomikeneko ◆ háromszínűháromszínű macskamacska ◆ tarkatarka
macskamacska
mikeszszainomikeszszaino ◆ kiegyenlítetlenkiegyenlítetlen 「Mikesz-
szaino szeikjúso」 „kiegyenlítetlen számla”
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miketteinomiketteino ◆ eldöntetleneldöntetlen 「Kono sóhinno
hanbai-va mada miketteideszu.」 „Eldöntetlen
maradt, hogy értékesíteni fogjuk-e ezt a termé-
ket.”

mikimiki ◆ áldozatiáldozati szakészaké ◇ omikiomiki áldozatiáldozati rizs-rizs-
borbor 「Omiki-o szonaeru.」 „Rizsbort áldoz fel.”

mikimiki ◆ fatörzsfatörzs ◆ törzstörzs ◇ kinomikikinomiki fatörzsfatörzs
mikikansamikikansa ◆ nem hazatelepített embernem hazatelepített ember
mikikimikiki ◆ tapasztalattapasztalat 「Mikikisitakoto-o hana-
sita.」 „Elmondtam a tapasztalataimat.”

mikikiszurumikikiszuru ◆ látlát ésés hallhall 「Mikikisitakoto-o
nikkinicuketa.」 „Lejegyeztem a naplómba, amit
láttam és hallottam.”

mikirimikiri ◆ feladásfeladás ◆ kiárusításkiárusítás ◆ lemondáslemondás ◆

méretméret érzékeléseérzékelése 「Sakoni irerunoni mikiriga-
ii kuruma-o katta.」 „A garázsba beálláshoz olyan
kocsit vettem, aminek jól érzékelem a méretét.”

mikiridokidearumikiridokidearu ◆ legfőbb ideje feladnilegfőbb ideje feladni
mikirihassamikirihassa ◆ indulás,indulás, mielőttmielőtt mindenminden utasutas
felszállt volnafelszállt volna
mikirihassaszurumikirihassaszuru ◆ átgondolatlanulátgondolatlanul indulindul
「Kono kikaku-va mikiri hassasita.」 „Ez a pro-
jekt átgondolatlanul indult.” ◆ indul,indul, mielőttmielőtt
minden utas felszállt volnaminden utas felszállt volna
mikirihinmikirihin ◆ fényétfényét vesztettvesztett áruáru ◆ leára-leára-
zottzott áruáru 「Mikiri hinno niku-o katta.」 „Leára-
zott húst vettem.”

mikirinedanmikirinedan ◆ akciós árakciós ár
mikiri-omikiri-o cukerucukeru ◆ feladfelad 「Kareno varui kusze-
o naoszunoni mikiri-o cuketa.」 „Feladtam, hogy
változtassak a rossz szokásán.” ◆ lemondlemond 「Non-
dakureno otokoni mikiri-o cuketa.」 „Lemond-
tam arról az iszákos pacákról.” ◆ reménytelen-reménytelen-
neknek tarttart 「Kasuninaru jumeni mikiri-o cuke-
ta.」 „Reménytelennek tartottam, hogy énekes le-
gyek.”

mikirumikiru ◆ lemondlemond 「Aru csúno tomodacsi-o mi-
kitta.」 „Lemondtam az alkoholista barátomról.”
◆ mindentmindent megnézmegnéz 「Kono macsi-va hirokute
icsinicside mikirukotoga dekinai.」 „Ez a város
olyan nagy, hogy nem lehet egy nap alatt mindent
megnézni.” ◆ olcsónolcsón megválikmegválik 「Sóhin-o mi-
kitte utta.」 „Olcsón megváltam az árumtól.” ◆

reménytelennekreménytelennek ítélítél 「Imano susó-o mikit-
ta.」 „A mostani miniszterelnököt reménytelen-
nek ítéltem.” ◆ végigkövetvégigkövet 「Henkaszuru

dzsókjó-o mikitte cugino itte-o utta.」 „A változó
helyzetet végigkövetve, megtettem a következő lé-
pést.” ◆ végignézvégignéz 「Kono hakubucukan-va icsi-
dzsikande mikirenai.」 „Ezt a múzeumot nem le-
het egy óra alatt végignézni.” ◇ mikirihinmikirihin fényétfényét
vesztettvesztett áruáru ◇ mikirihinmikirihin leárazottleárazott áruáru
「Mikiri hinno niku-o katta.」 „Leárazott húst
vettem.”

mikiszámikiszá ◆ turmixgépturmixgép ◇ onszeimikiszáonszeimikiszá keve-keve-
rőpultrőpult ◇ konkurítomikiszákonkurítomikiszá betonkeverőbetonkeverő ◇

szemento-mikiszászemento-mikiszá betonkeverőbetonkeverő
mikiszá-o kakerumikiszá-o kakeru ◆ turmixolturmixol
mikivamerumikivameru ◆ fontolórafontolóra veszvesz 「Monogoto-o
mikivameta.」 „Fontolóra vette a dolgot.” ◆ meg-meg-
bizonyosodikbizonyosodik 「Dzsitai-o mikivameta.」 „Meg-
bizonyosodott a helyzetről.” ◆ megfontolmegfontol
「Eikjó-o mikivameta uede keikaku-o dzsikkószu-
ru.」 „A hatásait megfontolva hajtja végre a pro-
jektet.” ◆ meggyőződikmeggyőződik 「Singi-o mikivame-
ta.」 „Meggyőződött az igazságról.” ◆ mérlegelmérlegel
「Dzsókjó-o mikivameta uede handansita.」 „A
helyzetet mérlegelve döntött.” ◆ mindentmindent meg-meg-
tudtud rólaróla 「Kareno sótai-o mikivameta.」 „Min-
dent megtudott a férfiről.” ◆ végigkövetvégigkövet 「Ko-
tono nari juki-o mikivameta.」 „Végigkövettem az
eseményeket.” ◆ végigvárvégigvár 「Karerano kenkaga
ovaruno-o mikivameta.」 „Végigvártam míg befe-
jezik a veszekedést.”

mikkamikka ◆ harmadikaharmadika 「Nigacumikka」 „február
harmadika” ◆ háromhárom napnap 「Mikkani icsido」
„háromnaponta egyszer”

mikkabózumikkabózu ◆ hamarhamar ráunráun 「Daiettosijóto
omotte mikkabózude ovatta.」 „Diétázni akar-
tam, de hamar ráuntam.”

mikkaimikkai ◆ találkatalálka ◆ titkos találkatitkos találka
mikkaiszurumikkaiszuru ◆ titokbantitokban találkoziktalálkozik 「Koibi-
toto mikkaisita.」 „Titokban találkozott a szerel-
mével.”

mikkakanmikkakan ◆ három napighárom napig
mikkakandemikkakande ◆ háromhárom napnap alattalatt 「Kaze-va
mikkakande naotta.」 „Három nap alatt meggyó-
gyult a náthám.”

mikkamemikkame ◆ harmadnapharmadnap 「Mikkamenicsottojo-
kunatta.」 „Harmadnapra jobban lettem.”
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mikkamomikkamo ◆ háromhárom állóálló napnap 「Kekkonnopáti-
va mikkamo cuzuita.」 „Három álló napig tartott
a lakodalom.”

mikkanecumikkanecu ◆ háromnapos lázháromnapos láz
mikkaniagezumikkaniagezu ◆ szinteszinte mindenminden napnap 「Kare-
va mikkaniagezukono miszeni kita.」 „Szinte
minden nap ellátogatott ebbe az üzletbe.”

mikkatenkamikkatenka ◆ pünkösdipünkösdi királyságkirályság 「Szeiken-
va mikkatenkade ovatta.」 „Véget ért a kormány
pünkösdi királysága.” ◆ rövid uralomrövid uralom
mikkjómikkjó ◆ elvontelvont buddhistabuddhista tanítástanítás ◆ ezo-ezo-
terikus vallásterikus vallás
mikkjótekinamikkjótekina ◆ ezoterikusezoterikus
mikkokumikkoku ◆ beárulbeárul 「Szake-o micuzószuru hito-
o mikkokusita.」 „Beárulta az illegális szeszfőzőt.”
◆ beárulásbeárulás ◆ besúgásbesúgás
mikkokusamikkokusa ◆ besúgóbesúgó ◆ spiclispicli
mikkokuszurumikkokuszuru ◆ beköpbeköp 「Oszake-o cukutta
rindzsin-o mikkokusita.」 „Beköpte a szomszéd-
ját, aki szeszt főzött.” ◆ besúgbesúg 「Júdzsin-o ke-
iszacuni mikkokusita.」 „Besúgta a barátját a
rendőrségnek.” ◆ leadjaleadja aa drótotdrótot 「Kobun-va
keiszacuni mikkokusita.」 „Egy bandatag leadta a
drótot a rendőrségnek.” ◆ lebuktatlebuktat 「Hanzaisa-
o mikkokusita.」 „Lebuktatta a bűnözőt.”

mikkósamikkósa ◆ illegális utasillegális utas ◆ potyautaspotyautas
mikkószaszerumikkószaszeru ◆ embertembert csempészikcsempészik
「Hanzaisa-o gaikokuni mikkószaszeta.」 „A tet-
test idegen országba csempészték.”

mikkószenmikkószen ◆ embercsempész hajóembercsempész hajó
mikkószurumikkószuru ◆ potyautaskéntpotyautasként utazikutazik 「Si-
mani mikkósita.」 „Potyautasként utazott a szi-
getre.”

mikkuszumikkuszu ◆ kavalkádkavalkád ◆ vegyesvegyes
「Mikkuszuszarada-o cukutta.」 „Vegyes salátát
csináltam.”

mikkuszu-daburuszumikkuszu-daburuszu ◆ vegyespárosvegyespáros
「Takkjúnomikkuszudaburuszu-o mita.」 „Néz-
tem az asztalitenisz vegyespárost.”

mikkuszu-dzsúszumikkuszu-dzsúszu ◆ vegyes gyümölcslévegyes gyümölcslé
mikkuszu-pikuruszumikkuszu-pikuruszu ◆ vegyes savanyúságvegyes savanyúság
mikkuszupirafumikkuszupirafu ◆ vegyes piláfvegyes piláf
mikkuszuszupaiszumikkuszuszupaiszu ◆ fűszerkeverékfűszerkeverék

mikkuszuszurumikkuszuszuru ◆ keverkever 「Kakuteru-o mikk-
uszuszuru.」 „Koktélt kever.” ◆ összekeverösszekever
「Tamagoto komugiko-o mikkuszusita.」 „Össze-
kevertem a tojást a liszttel.”

mikomiko ◆ császár fiacsászár fia
mikomiko ◆ mikomiko ◆ sámánnősámánnő ◆ szentélyszolgálószentélyszolgáló

mikobiontomikobionto ◆ mikobiontamikobionta
mikókaikabumikókaikabu ◆ magánrészvénymagánrészvény
mikókaikabusikimikókaikabusiki ◆ magánrészvénymagánrészvény
mikomaimikomai ◆ mikotáncmikotánc
mikomimikomi ◆ előrelátáselőrelátás 「Szaisindzsóhónijoruto
densa-va kudzsikuraini szaikaiszuru mikomide-
szu.」 „Újabb adatok szerint a vonatok előrelát-
hatólag 9 órakor járnak majd újra.” ◆ elváráselvárás
「Kaisano gjószeki-va mikomidóridatta.」 „A cég
eredménye az elvárásnak megfelelően alakult.” ◆

kilátáskilátás 「Kanszenkakudaino súszokuno mikom-
iga tatanai.」 „Nincs kilátás a járvány megféke-
zésére.” ◆ láthatárláthatár 「Dzsókjóga kaizenszuru
mikomi-va nai.」 „A láthatáron belül nem fog ja-
vulni a helyzet.” ◆ reményremény 「Kono bjóki-va na-
oru mikomiganai.」 „Nincs remény a gyógyulás-
ra.” ◇ mikomimikomi reményremény 「Kono bjóki-va naoru
mikomiganai.」 „Nincs remény a gyógyulásra.” ◇

mikomimikomi előrelátáselőrelátás 「Szaisindzsóhónijoruto
densa-va kudzsikuraini szaikaiszuru mikomide-
szu.」 „Újabb adatok szerint a vonatok előrelátha-
tólag 9 órakor járnak majd újra.” ◇ mikomidearumikomidearu
remélhetőlegremélhetőleg 「Densa-va icsidzsikangoni szai-
kaiszuru mikomideszu.」 „A vonatok remélhető-
leg egy óra múlva újraindulnak.”

mikomidearumikomidearu ◆ remélhetőlegremélhetőleg 「Densa-va icsi-
dzsikangoni szaikaiszuru mikomideszu.」 „A vo-
natok remélhetőleg egy óra múlva újraindulnak.”

mikomimonakumikomimonaku ◆ reménytelenülreménytelenül 「Mikomi-
monainoni kanodzso-o aisiteiru.」 „Reménytele-
nül szerelmes vagyok belé.”

mikominoarumikominoaru ◆ biztatóbiztató 「Mikominoaru dzsók-
jó」 „biztató helyzet” ◆ ígéretesígéretes 「Kore-va mi-
kominoaru csirjóhóda.」 „Ez a gyógymód ígére-
tes.” ◆ jónakjónak ígérkezőígérkező 「Mikominoaru buka」
„jónak ígérkező beosztott”

mikominonaimikominonai ◆ reménytelenreménytelen 「Kacu mikom-
iganai.」 „Reménytelen a győzelem.”
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mikomumikomu ◆ bizakodikbizakodik 「Okanega
modottekurukoto-o mikondeiru.」 „Abban biza-
kodik, hogy visszakapja a pénzt.” ◆ reménykedikreménykedik
「Bjóki-va naoruto mikondeiru.」 „Reményke-
dik, hogy meggyógyul.” ◆ számítszámít 「Kotosi-va
szandzsuh-pászentono riekiga mikomareru.」
„Idén 30 százalékos haszonra számítunk.” ◆ sze-sze-
metmet vetvet 「Szono kabu-va tósikani mikomare-
ta.」 „A befektetők szemet vetettek arra a rész-
vényre.” ◆ várvár 「Szankasaszú-va hjakuninto mi-
komu.」 „Száz résztvevőt várunk.”

mikonmikon ◆ nem házasnem házas
mikondzsoszeinoatamakazarimikondzsoszeinoatamakazari ◆ pártapárta
mikonfudzsinmikonfudzsin ◆ hajadon nőhajadon nő
mikon-nomikon-no ◆ hajadonhajadon 「Mikonno on-na」 „ha-
jadon nő” ◆ házasulatlanházasulatlan 「Mikonno hito」
„házasulatlan személy” ◆ nőtlennőtlen 「Mikonno oto-
ko」 „nőtlen férfi”

mikon-nohahamikon-nohaha ◆ leányanyaleányanya
mikonsamikonsa ◆ házasulatlanházasulatlan
mikosimikosi ◆ hordozható szentélyhordozható szentély
mikosi-omikosi-o ageruageru ◆ felállfeláll ◆ nekiállnekiáll aa munká-munká-
naknak ◆ távoziktávozik
mikosi-omikosi-o szueruszueru ◆ elhelyezkedikelhelyezkedik azaz ülőhe-ülőhe-
lyénlyén
mikoszumikoszu ◆ előreelőre látlát 「Naniga okoruka miko-
siteita.」 „Előre látta, hogy mi fog történni.” ◆

megérezmegérez 「Neage-o mikosite sóhin-o kaidame-
sita.」 „Megéreztem, hogy emelkedni fog az ára,
ezért felvásároltam az árut.”

mikotomikoto ◆ istenségistenség 「Kono dzsindzsani-va kun-
inotokotacsino mikotoga macurareteiru.」 „Eb-
ben a szentélyben Kuninotokotacsi istenség lako-
zik.” ◆ léleklélek ◆ úrúr
mikotonorimikotonori ◆ császáricsászári kinyilatkoztatáskinyilatkoztatás ◆

császári parancscsászári parancs ◆ uralkodói rendeleturalkodói rendelet
mikubirumikubiru ◆ alábecsülalábecsül 「Kareno nórjoku-o mi-
kubitta.」 „Alábecsültem a képességét.” ◆ alul-alul-
értékelértékel 「Dosakuzureno kikenszei-o mikubitte-
ita.」 „Alulértékelte a kőomlásveszélyt.” ◆ fity-fity-
málmál ◆ lebecsüllebecsül 「Aiteno nórjoku-o mikubitta.」
„Lebecsülte a másik tudását.” ◆ lefitymállefitymál ◆ le-le-
kicsinyelkicsinyel 「Szensu-va aite-o mikubitta.」 „A
versenyző lekicsinyelte az ellenfelét.”

mikudarihanmikudarihan ◆ válásválás ◆ válási kérvényválási kérvény

mikudasitajónamikudasitajóna ◆ lesújtólesújtó 「Mikudasitajóna
mecuki-o sita.」 „Lesújtó pillantást vetett rá.”

mikudaszumikudaszu ◆ lenézlenéz 「Kare-va hito-o mikuda-
szu.」 „Lenézi az embereket.”

mikudaszujónamikudaszujóna ◆ leereszkedőleereszkedő 「Mikudaszu-
jóna hanasi kata」 „leereszkedő beszédstílus” ◆

lenézőlenéző 「Mikudaszujóna taido」 „lenéző visel-
kedés”

mikudaszujónimikudaszujóni ◆ leereszkedőenleereszkedően 「Dzsósi-va
bokuno hanasi-o mikudaszujóni kiita.」 „A főnö-
köm leereszkedően hallgatta, amit mondtam.” ◆

lenézőenlenézően 「Boku-o mikudaszujóni hanasita.」
„Lenézően beszélt velem.”

mikudzsimikudzsi ◆ jóslatjóslat ◆ pálcikáspálcikás jóslatjóslat ◇ omi-omi-
kudzsikudzsi jóscédulajóscédula 「Dzsindzsade omikudzsi-o
hiita.」 „A szentélyben jóscédulát húztam.” ◇

omikudzsiomikudzsi jóscédulajóscédula 「Dzsindzsade
omikudzsi-o hiita.」 „A szentélyben jóscédulát
húztam.”

mikuraberumikuraberu ◆ összehasonlítösszehasonlít 「Ojakono kao-
o mikurabeta.」 „Összehasonlítottam a szülő és
a gyermeke arcát.” ◆ összenézösszenéz 「Futacuno
keijakuso-o -o mikurabeta.」 „Összenéztem a két
szerződést.” ◆ összevetösszevet 「Futacuno sorui-o mi-
kurabeta.」 „Összevetette a két iratot.”

mikuromikuro ◆ mikromikro ◆ parányiparányi
mikurofádzsimikurofádzsi ◆ mikrofágmikrofág
mikurofiburirumikurofiburiru ◆ mikrofibrillummikrofibrillum
mikurofuróramikurofuróra ◆ mikroflóramikroflóra
mikurokeizaigakumikurokeizaigaku ◆ mikrogazdaságtanmikrogazdaságtan
mikurokoszumoszumikurokoszumoszu ◆ kiskis világvilág ◆ mikrokoz-mikrokoz-
moszmosz
mikuronmikuron ◆ mikronmikron ◇ mirimikuronmirimikuron millimikronmillimikron
mikuronesiamikuronesia ◆ MikronéziaMikronézia
mikuronesiadzsinmikuronesiadzsin ◆ mikronéziaimikronéziai
mikuronesiagomikuronesiago ◆ mikronéziai nyelvmikronéziai nyelv
mikuronesianomikuronesiano ◆ mikronéziaimikronéziai
mikuronesiasogomikuronesiasogo ◆ mikronéziai nyelvekmikronéziai nyelvek
mikuropipettomikuropipetto ◆ mikropipettamikropipetta
mikuroszómumikuroszómu ◆ mikroszómamikroszóma
mikurotómumikurotómu ◆ mikrotómmikrotóm ◇ urutoramikurotó-urutoramikurotó-
mumu ultramikrotómultramikrotóm
mikuszámikuszá ◆ keverőkeverő ◆ keverőgépkeverőgép ◆ mixermixer ◆

turmixgépturmixgép
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mikuszoviruszumikuszoviruszu ◆ mixovírusmixovírus ◆ myxovírusmyxovírus
mikuszucsámikuszucsá ◆ keverékkeverék
mikuszuto-daburuszumikuszuto-daburuszu ◆ vegyespárosvegyespáros
mimacsigaerumimacsigaeru ◆ elnézelnéz 「Karendá-o mimacsi-
gaete nicsijóbini sukkinsita.」 „Elnéztem a nap-
tárt, és vasárnap mentem dolgozni.” ◆ másnakmásnak
néznéz 「Aru dzsókjaku-o mukasino dókjúszeito mi-
macsigaeta.」 „Egy régi iskolatársamnak néztem
az egyik utast.” ◆ összetévesztösszetéveszt 「Futago-o
mimacsigaeta.」 „Összetévesztettem az ikreket.”

mimacsigaimimacsigai ◆ elnézéselnézés 「Szúdzsino mimacsiga-
ide keiszanga kavatta.」 „A szám elnézése miatt
megváltozott a végeredmény.”

mimacsigai-omimacsigai-o szuruszuru ◆ elnézelnéz 「Tokeino
mimacsigai-o sitesimatta.」 „Elnéztem az órát.”

mimagaumimagau ◆ megtévesztmegtéveszt 「Honmonoto mima-
gauhodono niszemono」 „eredetihez megtévesz-
tésig hasonlító másolat” ◆ szinteszinte olyanolyan 「Hon-
monoto mimagaunekkureszudatta.」 „Ez a nyak-
lánc szinte olyan volt, mint az eredeti.” ◆ tetszőtetsző
「Sasinto mimagau aburae.」 „Fotónak tetsző
olajfestmény.”

mimaimimai ◆ együttérzőegyüttérző érdeklődésérdeklődés ◆ látoga-látoga-
tástás ◇ omimaiomimai látogatáslátogatás ◇ omimaiomimai beteg-beteg-
látogatáslátogatás ◇ omimaiomimai együttérzésegyüttérzés 「Hiszai-
sani kokorokara omimai mósi agemaszu.」 „Szív-
ből jövő együttérzésünket fejezzük ki a katasztrófa
érintettjeinek.” ◇ omimainiikuomimainiiku látogatlátogat 「Bjó-
inni omimaini itta.」 „Látogatni mentem a kór-
házba.” ◇ omimainiikuomimainiiku meglátogatmeglátogat 「Bjóinni
mócsóno tomodacsino omimaini itta.」 „Meglá-
togattam a vakbeles barátomat a kórházban.” ◇

omimai-oomimai-o mósiagerumósiageru együttérzésétegyüttérzését fejezifejezi
kiki 「Taifúno omimai-o mósi agemaszu.」 „Fo-
gadja együttérzésemet a tájfun okozta katasztrófa
miatt!” ◇ zansomimaizansomimai későnyárikésőnyári üdvözletüdvözlet
「Zansomimai mósi agemaszu.」 „Későnyári üd-
vözletemet küldöm!” ◇ socsúmimaisocsúmimai nyárinyári üd-üd-
vözletvözlet 「Socsú omimai mósi agemaszu.」 „Nyá-
ri üdvözletemet küldöm!” ◇ dzsincsúmimaidzsincsúmimai tá-tá-
boribori látogatáslátogatás ◇ dzsincsúmimaidzsincsúmimai táborbatáborba
küldöttküldött ajándékajándék ◇ bjókimimaibjókimimai gyógyulástgyógyulást
kívánókívánó laplap ◇ bjókimimaibjókimimai beteglátogatásbeteglátogatás
「Tomodacsino tokoroni bjókimimai-o sita.」
„Meglátogattam a beteg barátomat otthonában.”

mimaidzsómimaidzsó ◆ együttérzéstegyüttérzést kifejezőkifejező üdvöz-üdvöz-
lőkártyalőkártya

mimamorumimamoru ◆ felügyelfelügyel 「Hobo-va dzsidó-o mi-
mamotteiru.」 „Az óvónő felügyel a gyerekekre.”
◆ figyelemmelfigyelemmel kísérkísér 「Ózeino hitoga mima-
morunakade hasitteita.」 „Sok ember kísérte fi-
gyelemmel, ahogy futottam.” ◆ nyomonnyomon követkövet
「Hatten-o mimamotta.」 „Nyomon követte a fej-
leményeket.” ◆ rajtarajta tartjatartja aa szemétszemét 「Ana-
ni ocsinaijóni kodomo-o mimamotte!」 „Tartsd a
szemed a gyereken, nehogy beleessen a gödörbe!”
◆ szemmelszemmel kísérkísér 「Minatoni deiriszuru fune-o
mimamotta.」 „Szemmel kísérte a a ki- és befu-
tó hajókat a kikötőben.” ◆ vigyázvigyáz 「Sugosin-va
boku-o mimattekureru.」 „Az őrangyalom vigyáz
rám.”

mimanmiman ◆ alulialuli 「Hatacsimimanno katani-va
szábiszudekimaszen.」 „Nem szolgáljuk ki a húsz
éven aluliakat.” ◆ kevesebb,kevesebb, mintmint 「Jondzsusz-
szaimimandeszu.」 „Kevesebb, mint 40 éves.” ◆

nemnem ériéri elel 「Gekkjú-va dzsúmanen miman.」 „A
fizetése nem éri el a 100 ezer jent.”

mimaumimau ◆ érér 「Kare-va fuunni mimavareta.」
„Balszerencse érte.” ◆ meglátogatmeglátogat 「Bjókino
tomodacsi-o mimatta.」 „Meglátogattam a beteg
barátomat.” ◆ mérmér 「Tekikokuni kjórecuna
ippacu-o mimatta.」 „Erős csapást mért az ellen-
séges országra.” ◆ sújtsújt 「Kono macsi-va szaiga-
ini mimavareta.」 „Ezt a várost katasztrófa súj-
totta.” ◇ omimai-oomimai-o mósiagerumósiageru együttérzésétegyüttérzését
fejezifejezi kiki 「Taifúno omimai-o mósi agemaszu.」
„Fogadja együttérzésemet a tájfun okozta kataszt-
rófa miatt!” ◇ mimaimimai együttérző érdeklődésegyüttérző érdeklődés
mimavarimimavari ◆ ellenőrzőellenőrző szemleszemle ◆ járőrözésjárőrözés
「Hino jódzsinno mimavari.」 „Tűzvédelmi jár-
őrözés.” ◆ körbejáráskörbejárás
mimavari-omimavari-o szuruszuru / mimavariszurumimavariszuru ◆ járőrö-járőrö-
zéstzést tarttart 「Keibiin-va tatemonono
jakanmimavari-o sita.」 „A biztonsági őr éjszakai
járőrözést tartott az épületben.” ◆ járőrözikjárőrözik
「Keiszacu-va mimavarisiteita.」 „A rendőr jár-
őrözött.” ◆ körbejárkörbejár 「Rjósi-va maiaszavanano
mimavari-o sita.」 „A vadász minden reggel kör-
bejárta a csapdákat.”

mimavariszurumimavariszuru / mimavari-omimavari-o szuruszuru ◆ járőrö-járőrö-
zéstzést tarttart 「Keibiin-va tatemonono
jakanmimavari-o sita.」 „A biztonsági őr éjszakai
járőrözést tartott az épületben.” ◆ járőrözikjárőrözik
「Keiszacu-va mimavarisiteita.」 „A rendőr jár-
őrözött.” ◆ körbejárkörbejár 「Rjósi-va maiaszavanano
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mimavari-o sita.」 „A vadász minden reggel kör-
bejárta a csapdákat.”

mimavarumimavaru ◆ ellenőrzőellenőrző szemlétszemlét tarttart 「Sacsó-
va kódzsó-o mimavatta.」 „Az igazgató ellenőrző
szemlét tartott a gyárban.” ◆ körbejárkörbejár
「Kangosiszan-va bjósicu-o mimavatta.」 „Az
ápoló körbejárta a kórtermeket.”

mimavaszumimavaszu ◆ körülnézkörülnéz 「Misze-o mimavasi-
ta.」 „Körülnéztem az üzletben.” ◆ pásztázpásztáz
「Bóenkjóde atari-o mimavasita.」 „Távcsővel
pásztázta a környéket.” ◆ szétnézszétnéz 「Heja-o mi-
mavasita.」 „Szétnéztem a szobában.” ◇ atari-atari-
oo mimavaszumimavaszu körülnézkörülnéz 「Okano uekara atari-o
mimavasita.」 „A domb tetejéről körülnéztem.” ◇

atari-oatari-o mimavaszumimavaszu körbenézkörbenéz 「Szuri-va atari-
o mimavasitekara szaifu-o nuszunda.」 „A zseb-
tolvaj körbenézett, és ellopta a pénztárcát.” ◇ súi-súi-
oo mimavaszumimavaszu körülnézkörülnéz 「Kanodzso-va súi-o
mimavasita.」 „Körülnézett.”

mimemime ◆ arcvonásokarcvonások ◆ kinézetkinézet
mimeimimei ◆ korakora hajnalbanhajnalban 「Kjómimei kószoku-
dórode dzsikogaarimasita.」 „Kora hajnalban
baleset történt az autópályán.”

mimejorikokoromimejorikokoro ◆ kinézetnélkinézetnél fontosabbfontosabb aa
léleklélek
mimeuruvasiimimeuruvasii ◆ gyönyörűgyönyörű arcúarcú 「Mimeuruva-
sii dzsoszei.」 „Gyönyörű arcú.”

mimimimi ❶ fülfül 「Kikoeteinaito omotta. Mimigaii-
ne.」 „Jó a füled! Azt hittem nem hallod meg.”
◆ csücsökcsücsök 「Pan-no mimi」 „kenyér csücske”
◆ halláshallás 「Szofu-va mimiga kikoenakunatta.」
„A nagyapám elvesztette a hallását.” ◇ umanomi-umanomi-
mininenbucumininenbucu falrafalra hánythányt borsóborsó ◇ omimi-oomimi-o
haisakuszuruhaisakuszuru figyelmetfigyelmet kérkér ◇ omimi-oomimi-o ha-ha-
isakuszuruisakuszuru meghallgatástmeghallgatást kérkér 「Csotto
omimi-o haisakusite jorosiideszuka?」 „Meghall-
gatna, kérem?” ◇ orimononomimiorimononomimi posztószélposztószél
◇ ongakunomimiongakunomimi zeneizenei halláshallás ◇ katamimikatamimi
félfél fülfül ◇ katamimidekatamimide félfüllelfélfüllel ◇ kabenimi-kabenimi-
miarimiari aa falnakfalnak isis fülefüle vanvan ◇ kabenimimi-kabenimimi-
arisódzsinimeariarisódzsinimeari aa falnakfalnak isis fülefüle vanvan ◇

kikimimi-okikimimi-o taterutateru felfigyelfelfigyel 「Kaivaga omosi-
rokute kiki mimi-o tateta.」 „Felfigyeltem az ér-
dekes beszélgetésre.” ◇ kikimimi-okikimimi-o taterutateru he-he-
gyezigyezi aa fülétfülét 「Tacsi domatte kiki mimi-o tat-
eta.」 „Megálltam és a fülemet hegyeztem.” ◇ ha-ha-
cumimidearucumimidearu előszörelőször hallhall 「Kore-va hacumi-
mideszu.」 „Ezt most hallom először!” ◇ haja-haja-

mimiszudzsimimiszudzsi bennfentesbennfentes ◇ hajamimidearuhajamimidearu
mindenrőlmindenről azonnalazonnal értesülértesül 「Anatatte hajam-
imidane!」 „Te mindenről azonnal értesülsz!” ◇

hajamiminohajamimino jóljól informáltinformált 「Hajamimino tósi-
kada.」 „Jól informált befektető.” ◇ harinomimiharinomimi
tűlyuktűlyuk ◇ pan-nomimipan-nomimi kenyérkenyér csücskecsücske 「Pan-
no mimiga szukida.」 „Szeretem a kenyér csücs-
két.” ◇ mimigaitaimimigaitai tudja,tudja, hogyhogy igazaigaza vanvan
「Mószore idzsóivanaide! Mimiga itaikara.」 „Ne
mondd tovább, mert tudom, hogy igazad van!” ◇

mimikakimimikaki fülpiszkálófülpiszkáló 「Takeno mimikaki」
„bambuszból készült fülpiszkáló” ◇ mimigakiko-mimigakiko-
enaienai süketsüket 「Mimiga kikoenai hito」 „süket
ember” ◇ mimigatóimimigatói nagyotnagyot hallhall 「Tosi-o totte
mimiga tókunarimasita.」 „Megöregedett, és na-
gyot kezdett hallani.” ◇ mimigatóimimigatói nagyothallónagyothalló
「Mimiga tói hito」 „nagyothalló ember” ◇ mi-mi-
migahajaimigahajai gyorsangyorsan értesülértesül 「Kare-va mimiga
hajai.」 „Mindenről gyorsan értesül.” ◇ mimiga-mimiga-
joijoi jóljól hallhall ◇ mimicukinomimicukino fülesfüles 「Mimicuki-
nokoppu」 „füles bögre” ◇ miminiszavarumiminiszavaru sér-sér-
titi aa fülétfülét 「Dzsósino hinikuna kotoba-va mimi-
ni szavatta.」 „Sértette a fülemet a főnököm szar-
kasztikus megjegyzése.” ◇ miminiszurumiminiszuru fülta-fülta-
nújanúja leszlesz 「Aru hanasi-o miminisitesimatta.」
„Fültanúja voltam egy beszélgetésnek.” ◇ mimini-mimini-
takogadekirutakogadekiru lyukatlyukat beszélbeszél aa hasábahasába 「Ka-
reno szekkjóde miminitakogadekita.」 „Lyukat
beszélt a hasamba a kioktatásával.” ◇ miminicu-miminicu-
kuku idegesítiidegesíti aa hangjahangja 「Dzsagucsino mizu-
nopocunpocuntoiu otoga mimini cuite nemuren-
akatta.」 „A csöpögő vízcsap hangja idegesített, és
nem tudtam aludni.” ◇ miminitodokumiminitodoku értesülértesül
「Kokuminno koe-va szeidzsikano mimini todo-
kanakatta.」 „A politikus nem értesült a nép pa-
naszairól.” ◇ miminihairumiminihairu fülébefülébe jutjut 「Uvasza-
va mimini haitta.」 „Fülébe jutott a pletyka.” ◇

miminihairumiminihairu meghallmeghall 「Densadearu kaivaga mi-
mini haitta.」 „A vonaton meghallottam egy be-
szélgetést.” ◇ miminihaszamumiminihaszamu fülébefülébe jutjut
「Aru uvasza-o mimini haszanda.」 „Fülembe ju-
tott egy pletyka.” ◇ miminoanamiminoana fülnyílásfülnyílás ◇ mi-mi-
minoitaiminoitai fájdalmasfájdalmas 「Mimino itai csúkoku」
„fájdalmas tanács” ◇ miminocukenemiminocukene fültőfültő ◇

mimi-omimi-o utagauutagau nemnem hiszhisz aa fülénekfülének 「Njúszu-
o kiite mimi-o utagatta.」 „Nem hittem a fülem-
nek, amikor a híreket hallgattam.” ◇ mimi-omimi-o ka-ka-
szuszu meghallgatmeghallgat 「Vatasino iukotoni mimi-o ka-
siszaemosinakatta.」 „Meg sem hallgatta, amit
mondtam.” ◇ mimi-omimi-o katamukerukatamukeru felfigyelfelfigyel
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「Tonarino donari goeni mimi-o katamuketa.」
„Felfigyeltem a kiabálásra a szomszédban.” ◇

mimi-omimi-o szumaszuszumaszu fülelfülel 「Ameotoni mimi-o
szumasita.」 „Az esőt füleltem.” ◇ mimi-omimi-o szum-szum-
aszuaszu hegyezihegyezi aa fülétfülét 「Mimi-o szumasitaga,
nanno otomo kikoenakatta.」 „Hegyeztem a fü-
lem, de semmit sem hallottam.” ◇ mimi-omimi-o szo-szo-
badaterubadateru hegyezihegyezi aa fülétfülét ◇ mimi-omimi-o szoba-szoba-
daterudateru felfigyelfelfigyel 「Asiotoni mimi-o szobadate-
ta.」 „Léptek zajára figyeltem fel.” ◇ mimi-omimi-o szo-szo-
roeteroete hiánytalanulhiánytalanul 「Mimi-o szoroete sakkin-
o kaesita.」 „Hiánytalanul visszafizettem a köl-
csönt.” ◇ mimi-omimi-o tanosimaszerutanosimaszeru gyönyörköd-gyönyörköd-
tetiteti fülétfülét 「Kireina ongaku-o kiite mimi-o ta-
nosimaszeta.」 „Szép zenével gyönyörködtettem a
fülem.” ◇ rjómimirjómimi mindkétmindkét fülfül 「Rjómimi-o fu-
szaida.」 „Mindkét fülemet befogtam.”

mimiakamimiaka ◆ fülzsírfülzsír
mimiaka-o torumimiaka-o toru ◆ kitisztítja a fülétkitisztítja a fülét
mimiatarasiimimiatarasii ◆ előszörelőször hallotthallott 「Mimiatara-
sii jógoda.」 „Ezt a zsargont először hallottam.”

mimiatemimiate ◆ fülmelegítőfülmelegítő ◆ fülvédőfülvédő
mimicukinomimicukino ◆ fülesfüles 「Mimicukinokoppu」 „fü-
les bögre”

mimicscsiimimicscsii ◆ fösvényfösvény ◆ krajcároskodókrajcároskodó
「Szon-naboroisacu-o kitemimicscsii!」 „Krajcá-
roskodónak tartanak, ha ilyen rongyokban jársz!”

mimidaremimidare ◆ fülfolyásfülfolyás
mimidaregaderumimidaregaderu ◆ folyikfolyik aa fülefüle 「Mimidare-
ga detara dzsusinsite kudaszai.」 „Ha folyik a füle
vizsgáltassa meg magát!”

mimigahajaimimigahajai ◆ gyorsangyorsan értesülértesül 「Kare-va
mimiga hajai.」 „Mindenről gyorsan értesül.”

mimigaitaimimigaitai ◆ tudja,tudja, hogyhogy igazaigaza vanvan 「Mó-
szore idzsóivanaide! Mimiga itaikara.」 „Ne
mondd tovább, mert tudom, hogy igazad van!”

mimigajoimimigajoi ◆ jól halljól hall
mimigakikoenaimimigakikoenai ◆ siketsiket ◆ süketsüket 「Mimiga ki-
koenai hito」 „süket ember”

mimigakikoenakunarumimigakikoenakunaru ◆ megsüketülmegsüketül 「Tae
manai szóonde mimiga kikoenakunatta.」 „A vé-
get nem érő zajtól megsüketült.”

mimigakikoerumimigakikoeru ◆ hallhall 「Mimigajoku kikoe-
nai.」 „Nem jól hallok.”

mimigakoeteirumimigakoeteiru ◆ vájtfülűvájtfülű

mimigakumonmimigakumon ◆ ráragadt tudásráragadt tudás
mimigakumondeoboerumimigakumondeoboeru ◆ ráragadráragad 「Kono
gengo-o mimigakumonde oboeta.」 „Ez a nyelv
rám ragadt.”

mimigatóimimigatói ◆ nagyotnagyot hallhall 「Tosi-o totte mimiga
tókunarimasita.」 „Megöregedett, és nagyot kez-
dett hallani.” ◆ nagyothallónagyothalló 「Mimiga tói
hito」 „nagyothalló ember”

mimigemimige ◆ fülszőrfülszőr
mimihenmimihen ◆ bal oldali fül-gyökbal oldali fül-gyök
mimijorinamimijorina ◆ hasznoshasznos 「Haikinguni mimijor-
ina dzsóhó.」 „Hasznos információk a túrázás-
hoz.” ◆ örömmelörömmel hallotthallott 「Szore-va mimijorina
hanasideszu.」 „Ezt örömmel hallom.”

mimijorinahanasimimijorinahanasi ◆ kedvező hírkedvező hír
mimikakimimikaki ◆ fülpiszkálófülpiszkáló 「Takeno mimikaki」
„bambuszból készült fülpiszkáló”

mimikaszumimikaszu ◆ fülzsírfülzsír
mimikazarimimikazari ◆ fülbevalófülbevaló
mimikkumimikku ◆ mimikamimika ◆ mimikrimimikri ◆ utánzásutánzás
mimikuszomimikuszo ◆ fülzsírfülzsír
mimimotomimimoto ◆ fülfül mellettmellett 「Mimimotodeszasza-
jaita.」 „A fülem mellett suttogott.”

miminarenaimiminarenai ◆ ismeretlenismeretlen 「Miminarenai kot-
oba」 „ismeretlen szó”

miminarerumiminareru ◆ ismerősismerős leszlesz ◇ miminarenaimiminarenai is-is-
meretlenmeretlen 「Miminarenai kotoba」 „ismeretlen
szó”

miminaretamiminareta ◆ ismerősismerős 「Miminareta ongakuga
kikoeta.」 „Ismerős zene hallatszott.”

miminarimiminari ◆ fülcsengésfülcsengés ◆ fülcsöngésfülcsöngés ◆ fül-fül-
zúgászúgás
miminarigaszurumiminarigaszuru ◆ csengcseng aa fülefüle 「Píto mimi-
narigasita.」 „Csengett a fülem.” ◆ csöngcsöng aa fülefüle
「Miminarigasita.」 „Csöngött a fülem.” ◆ zúgzúg aa
fülefüle 「Hikógo, szúdzsikandzsídzsíto miminariga-
sita.」 „A repülőút után órákig zúgott a fülem.”

miminicukumiminicuku ◆ idegesítiidegesíti aa hangjahangja 「Dzsagu-
csino mizunopocunpocuntoiu otoga mimini cuite
nemurenakatta.」 „A csöpögő vízcsap hangja ide-
gesített, és nem tudtam aludni.”

miminifurerumiminifureru ◆ hallhall 「Kono kjoku-va icsidomi-
mini furetakotogaaru.」 „Ezt a dalt egyszer már
hallottam.”
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miminihairumiminihairu ◆ fülébefülébe jutjut 「Uvasza-va mimini
haitta.」 „Fülébe jutott a pletyka.” ◆ meghallmeghall
「Densadearu kaivaga mimini haitta.」 „A vona-
ton meghallottam egy beszélgetést.”

miminihaszamumiminihaszamu ◆ fülébefülébe jutjut 「Aru uvasza-o
mimini haszanda.」 „Fülembe jutott egy pletyka.”

mimininokorumimininokoru ◆ fülébenfülében csengcseng 「Kanodzsono
koega imademo mimini nokotteiru.」 „Még most
is a fülemben cseng a hangja.”

miminisitasiimiminisitasii ◆ ismerősismerős 「Mimini sitasii szen-
ricu」 „ismerős dallam”

miminiszavarumiminiszavaru ◆ sértisérti aa fülétfülét 「Dzsósino hi-
nikuna kotoba-va mimini szavatta.」 „Sértette a
fülemet a főnököm szarkasztikus megjegyzése.”

miminiszurumiminiszuru ◆ fültanújafültanúja leszlesz 「Aru hanasi-
o miminisitesimatta.」 „Fültanúja voltam egy be-
szélgetésnek.”

miminitakogadekirumiminitakogadekiru ◆ lyukatlyukat beszélbeszél aa ha-ha-
sábasába 「Kareno szekkjóde miminitakogadekita.」
„Lyukat beszélt a hasamba a kioktatásával.”

miminitodokumiminitodoku ◆ értesülértesül 「Kokuminno koe-va
szeidzsikano mimini todokanakatta.」 „A politi-
kus nem értesült a nép panaszairól.”

miminoanamiminoana ◆ fülnyílásfülnyílás
miminoarumiminoaru ◆ fülesfüles
miminocukenemiminocukene ◆ fültőfültő
miminoitaimiminoitai ◆ fájdalmasfájdalmas 「Mimino itai csúko-
ku」 „fájdalmas tanács”

miminoitamimiminoitami ◆ fülfájásfülfájás
miminonemiminone ◆ fültőfültő
miminoszakkakumiminoszakkaku ◆ akusztikai csalódásakusztikai csalódás
miminoszódzsimiminoszódzsi ◆ fültisztításfültisztítás
miminotóihitomiminotóihito ◆ nagyothallónagyothalló
miminotóikotomiminotóikoto ◆ nagyothallásnagyothallás
miminovaruimiminovarui ◆ nagyothallónagyothalló
mimi-omimi-o cunzakujónacunzakujóna ◆ fülsiketítőfülsiketítő 「Mimi-
o cunzakujóna himeiga kikoeta.」 „Fülsiketítő si-
koly hallatszott.”

mimi-omimi-o fuszagufuszagu ◆ bedugjabedugja aa fülétfülét ◆ befog-befog-
ja a fülétja a fülét
mimióimimiói ◆ fülvédőfülvédő
mimi-omimi-o kaszanaikaszanai ◆ eleresztelereszt valamitvalamit aa fülefüle
mellettmellett 「Kanodzso-va hinikuni-va mimi-o ka-

szanai.」 „Elereszti a füle mellett a epés megjegy-
zéseket.”

mimi-omimi-o kaszukaszu ◆ meghallgatmeghallgat 「Vatasino iukoto-
ni mimi-o kasiszaemosinakatta.」 „Meg sem hall-
gatta, amit mondtam.”

mimi-omimi-o katamukerukatamukeru ◆ felfigyelfelfigyel 「Tonarino
donari goeni mimi-o katamuketa.」 „Felfigyeltem
a kiabálásra a szomszédban.”

mimi-omimi-o kojaszukojaszu ◆ csiszoljacsiszolja zeneizenei művelt-művelt-
ségétségét 「Kurasikku ongaku-o kikukotoga mimi-
o kojaszu.」 „A komolyzene csiszolja a zenei mű-
veltségünket.”

mimi-omimi-o szobadateruszobadateru ◆ felfigyelfelfigyel 「Asiotoni
mimi-o szobadateta.」 „Léptek zajára figyeltem
fel.”

mimi-o szobadaterumimi-o szobadateru ◆ hegyezi a füléthegyezi a fülét
mimi-omimi-o szoroeteszoroete ◆ hiánytalanulhiánytalanul 「Mimi-o
szoroete sakkin-o kaesita.」 „Hiánytalanul vissza-
fizettem a kölcsönt.”

mimi-omimi-o szumaszuszumaszu ◆ fülelfülel 「Ameotoni mimi-
o szumasita.」 „Az esőt füleltem.” ◆ hegyezihegyezi aa
fülétfülét 「Mimi-o szumasitaga, nanno otomo kiko-
enakatta.」 „Hegyeztem a fülem, de semmit sem
hallottam.”

mimi-omimi-o tanosimaszerutanosimaszeru ◆ gyönyörködtetigyönyörködteti fü-fü-
létlét 「Kireina ongaku-o kiite mimi-o tanosima-
szeta.」 „Szép zenével gyönyörködtettem a fü-
lem.”

mimi-omimi-o utagatteutagatte ◆ hitetlenülhitetlenül 「Mimi-o uta-
gatte kareno hanasi-o kiita.」 „Hitetlenül hallgat-
tam, amit mondott.”

mimi-omimi-o utagauutagau ◆ nemnem hiszhisz aa fülénekfülének
「Njúszu-o kiite mimi-o utagatta.」 „Nem hittem
a fülemnek, amikor a híreket hallgattam.”

mimiszenmimiszen ◆ füldugaszfüldugasz ◆ füldugófüldugó 「Mimiszen-
o site neru.」 „Füldugóval alszik.”

mimiszoroerumimiszoroeru ◆ hiánytalanul összegyűjthiánytalanul összegyűjt
mimitabumimitabu ◆ fülcimpafülcimpa
mimitakomimitako ◆ unásig hallott szövegunásig hallott szöveg
mimiucsimimiucsi ◆ fülbefülbe súgássúgás ◆ fülbefülbe suttogássuttogás ◆

fülesfüles ◆ megsúgásmegsúgás
mimiucsi-omimiucsi-o szuruszuru / mimiucsiszurumimiucsiszuru ◆ fülébefülébe
súgsúg 「Usirokara kanodzsoni mimiucsisita.」
„Hátulról a nő fülébe súgott.” ◆ fülébefülébe suttogsuttog
「Hitoni kikoenaijóni kareni mimiucsi-o sita.」
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„A fülébe suttogtam, hogy más ne hallja.” ◆ fü-fü-
lestlest adad 「Han-ninno ibaso-o keiszacuni mimi-
ucsisita.」 „Fülest adott a rendőröknek, hogy hol
lehet a tettes.” ◆ odasúgodasúg 「Kotobani ki-o cuke-
rujó, kanodzsoni mimiucsisita.」 „Odasúgtam ne-
ki, hogy vigyázzon, miket beszél.” ◆ súgsúg 「Himi-
cunicuite mimiucsisita.」 „A fülembe súgta a tit-
kot.”

mimiucsisiteosierumimiucsisiteosieru ◆ megsúgmegsúg
mimiucsiszurumimiucsiszuru / mimiucsi-omimiucsi-o szuruszuru ◆ fülébefülébe
súgsúg 「Usirokara kanodzsoni mimiucsisita.」
„Hátulról a nő fülébe súgott.” ◆ fülébefülébe suttogsuttog
「Hitoni kikoenaijóni kareni mimiucsi-o sita.」
„A fülébe suttogtam, hogy más ne hallja.” ◆ fü-fü-
lestlest adad 「Han-ninno ibaso-o keiszacuni mimi-
ucsisita.」 „Fülest adott a rendőröknek, hogy hol
lehet a tettes.” ◆ odasúgodasúg 「Kotobani ki-o cuke-
rujó, kanodzsoni mimiucsisita.」 „Odasúgtam ne-
ki, hogy vigyázzon, miket beszél.” ◆ súgsúg 「Himi-
cunicuite mimiucsisita.」 „A fülembe súgta a tit-
kot.”

mimivamimiva ◆ fülbevalófülbevaló
mimizatoimimizatoi ◆ éles fülűéles fülű ◆ gyors felfogásúgyors felfogású
mimizatokukikicukerumimizatokukikicukeru ◆ éleséles fülévelfülével meg-meg-
hallhall 「Dorobóno asioto-o mimizatoku kikicuke-
ta.」 „Éles fülével meghallotta a betörő lépteit.”

mimizavarinamimizavarina ◆ fülsértőfülsértő 「Mimizavarina kan-
dakai oto.」 „Fülsértő, éles hang.”

mimizumimizu ◆ földigilisztaföldigiliszta ◆ gilisztagiliszta ◆ kukackukac
mimizubaremimizubare ◆ hurkahurka ◆ karmolásnyomkarmolásnyom
mimizukumimizuku ◆ fülesbagolyfülesbagoly ◇ komimizukukomimizuku rétiréti
fülesbagolyfülesbagoly
mimizumarimimizumari ◆ füldugulásfüldugulás
mimizutokagemimizutokage ◆ féreggyíkféreggyík ◇ barukanmimi-barukanmimi-
zutokagezutokage szürke féreggyíkszürke féreggyík
mimocsimimocsi ◆ magatartásmagatartás ◆ magaviseletmagaviselet ◆ vi-vi-
selkedésselkedés 「Mimocsi-o aratameru.」 „Javít a vi-
selkedésén.”

mimocsigavaruimimocsigavarui ◆ feslettfeslett erkölcsűerkölcsű 「Mimo-
csiga varui on-na」 „feslett erkölcsű nő”

mimocsininarumimocsininaru ◆ terhesterhes leszlesz 「Kekkonmo-
sitenainoni mimocsininatta.」 „Házasságon kívül
lett terhes.”

mimocsinokataimimocsinokatai ◆ erkölcsöserkölcsös 「Mimocsino
katai dzsoszei」 „erkölcsös nő”

mimodaemimodae ◆ rángatózásrángatózás ◆ vonaglásvonaglás
mimodaerumimodaeru ◆ rángatódzikrángatódzik ◆ rángatózikrángatózik
「Bjónin-va mimodaeteita.」 „A beteg rángató-
zott.” ◆ vonaglikvonaglik
mimodaeszurumimodaeszuru ◆ vonaglikvonaglik 「Kandzsa-va mi-
modaesita.」 „A beteg vonaglott.”

mimofutamonaimimofutamonai ◆ tapintatlantapintatlan 「Mimo futa-
monai ii kata」 „tapintatlan beszédmód”

mimohoszorumimohoszoru ◆ emésztiemészti magátmagát 「Kodomono
bjókide mimo hoszoru omoida.」 „A gyerek be-
tegsége miatt emésztem magam.” ◆ nyomasztónyomasztó
「Sakkingaatte mimo hoszoru omoida.」 „Nyo-
masztó érzés az adósságomra gondolni.”

mimojomonakumimojomonaku ◆ keservesenkeservesen 「Mimo jomo-
naku naiteita.」 „Keservesen zokogott.”

mimokokoromoszaszagerumimokokoromoszaszageru ◆ szívét-lelkétszívét-lelkét
beleadjabeleadja 「Koszodateni mimo kokoromo sza-
szageta.」 „Szívem-lelkem beleadtam a gyermek-
nevelésbe.”

mimonomimono ◆ látványlátvány
mimonodearumimonodearu ◆ érdemesérdemes megnéznimegnézni 「Kareno
engi-va mimonodatta.」 „Érdemes volt megnézni
az előadását.”

mimosiranumimosiranu ◆ teljesenteljesen ismeretlenismeretlen 「Mimo
siranu hito」 „teljesen ismeretlen ember”

mimotomimoto ◆ kilétkilét 「Dzsibunno mimoto-o aka-
szu.」 „Felfedi saját kilétét.” ◆ személyszemély 「Ka-
reno mimoto-o hosószuru.」 „Jótállok a szemé-
lyéért.” ◆ személyazonosságszemélyazonosság 「Itaino
mimoto-o kakuninszuru.」 „Megállapítja a holt-
test személyazonosságát.” ◇ mimotokakunin-mimotokakunin-
szuruszuru azonosítazonosít 「Rjósin-va szono sitaiga mu-
szukonomonodearuto mimotokakuninsita.」 „A
szülők azonosították a fiuk holttestét.”

mimotocsószaszurumimotocsószaszuru ◆ átvilágítátvilágít ◆ lekáde-lekáde-
rezrez
mimotofumeinomimotofumeino ◆ azonosítatlanazonosítatlan 「Mimoto-
fumeino itaiga hakkenszareta.」 „Azonosítatlan
holttestet találtak.” ◆ ismeretlenismeretlen 「Suppinsa-va
mimotofumeino nazono hitoda.」 „A pályamun-
kát egy rejtélyes ismeretlen adta be.”

mimotohosómimotohosó ◆ személyi garanciaszemélyi garancia
mimotohosóninmimotohosónin ◆ jótállójótálló ◆ kezeskezes ◆ szava-szava-
tostos
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mimotokakuninmimotokakunin ◆ azonosításazonosítás ◆ személy-személy-
azonosításazonosítás
mimotokakuninszurumimotokakuninszuru ◆ azonosítazonosít 「Rjósin-va
szono sitaiga muszukonomonodearuto mimoto-
kakuninsita.」 „A szülők azonosították a fiuk holt-
testét.”

mimotosókaimimotosókai ◆ leinformálásleinformálás
mimotosósómeisomimotosósómeiso ◆ személyi igazolványszemélyi igazolvány
mimozamimoza ◆ mimózamimóza
mímumímu ◆ mémmém 「Tandzsóivainomímu-o cukutta.」
„Csináltam egy mémet a születésnapjára.”

mimukimosinaimimukimosinai ◆ nemnem tartjatartja ételnekételnek
「Inszutantoszúpuni-va mimukimosinai.」 „A
zacskós leveseket nem tartom ételnek.” ◆ rárá semsem
hederíthederít 「Jobikaketaga mimukimosinakatta.」
„Szóltam hozzá, de rám sem hederített.” ◆ ügyetügyet
semsem vetvet 「Ano otokoni-va mimukimosinakat-
ta.」 „Ügyet sem vetett arra a férfire.”

mimukumimuku ◆ ráhederítráhederít 「Kireina on-nani mimu-
kótomosinakatta.」 „Rá sem hederített a szép nő-
re.” ◇ mimukimosinaimimukimosinai rárá semsem hederíthederít 「Jobi-
kaketaga mimukimosinakatta.」 „Szóltam hozzá,
de rám sem hederített.” ◇ mimukimosinaimimukimosinai ügyetügyet
semsem vetvet 「Ano otokoni-va mimukimosinakat-
ta.」 „Ügyet sem vetett arra a férfire.”

minmin ◆ MingMing ◇ mincsómincsó Ming-dinasztiaMing-dinasztia
minamina ◆ mindenkimindenki 「Hirópátide minatanosin-
da.」 „Mindenki jól érezte magát a lakodalom-
ban.” ◆ mindnyájanmindnyájan 「Vatasitacsiminaga varu-
inodeszu.」 „Mindnyájan hibásak vagyunk.” ◇

minaszanminaszan mindenkimindenki 「Minaszan, kon-nicsi-va
.」 „Jó napot kívánok mindenkinek!”

mínamína ◆ mejnómejnó
minagaminaminagamina ◆ mindenminden egyesegyes 「Minaga mina,
kékiga szukitoiu vakedehanai.」 „Nem szereti
minden egyes ember a süteményt.”

minageminage ◆ vízbevízbe ugrásosugrásos öngyilkosságöngyilkosság ◆

vízbe vetésvízbe vetés
minageszuruminageszuru ◆ vetvet 「Kanodzso-va zecubósi-
tedonau gavani minagesita.」 „A Dunába vetette
magát bánatában.”

minagiruminagiru ◆ áthatáthat 「Kareni-va jaru kigamina-
gitteita.」 „Áthatotta a munkakedv.” ◆ buzogbuzog
「Tósigaminagitteita.」 „Buzgott benne a harci
kedv.” ◆ túláradtúlárad 「Kavano mizugaminagitte-
ita.」 „Túláradt a folyó.”

minagorosiminagorosi ◆ lemészárláslemészárlás ◆ mészárlásmészárlás ◆

tömegmészárlástömegmészárlás ◆ tömegpusztítástömegpusztítás
minagorosiniszuruminagorosiniszuru ◆ lemészárollemészárol 「Han-nin-
va kazoku-o minagorosinisita.」 „A tettes lemé-
szárolta az egész családot.” ◆ pusztítpusztít 「Peszuto-
va simin-o mina gorosinisita.」 „Pestis pusztított
a városban.”

minamatabjóminamatabjó ◆ higanymérgezéshiganymérgezés ◆

Minamata-betegségMinamata-betegség ◆ Minamata-kórMinamata-kór
minamiminami ◆ déldél 「Ribinguno mado-va minamini
mensiteiru.」 „A nappali ablaka délre néz.” ◇

maminamimaminami pontosan déli iránypontosan déli irány
minamiadzsiaminamiadzsia ◆ Dél-ÁzsiaDél-Ázsia
minamiadzsiagozokuminamiadzsiagozoku ◆ ausztro-ázsiaiausztro-ázsiai
nyelvcsaládnyelvcsalád
minamiadzsianominamiadzsiano ◆ dél-ázsiaidél-ázsiai
minamiafurikaminamiafurika ◆ Dél-AfrikaDél-Afrika
minamiafurikanominamiafurikano ◆ dél-afrikaidél-afrikai
minamiamerikaminamiamerika ◆ Dél-AmerikaDél-Amerika
minamiarupuszuminamiarupuszu ◆ Akaisi-hegyláncAkaisi-hegylánc ◆ JapánJapán
Déli-AlpokDéli-Alpok
minamicsihóminamicsihó ◆ délidéli országrészországrész ◆ délidéli tar-tar-
tománytomány
minamidzsúdzsiszeiminamidzsúdzsiszei ◆ Dél KeresztjeDél Keresztje
minamidzsúdzsizaminamidzsúdzsiza ◆ Dél KeresztjeDél Keresztje
minamigavaminamigava ◆ délidéli oldaloldal 「Hoteruno minam-
igavano heja」 „hotel déli oldalára néző szoba”

minamigavanominamigavano ◆ délidéli
minamigucsiminamigucsi ◆ déli bejáratdéli bejárat ◆ déli kijáratdéli kijárat
minamihankjúminamihankjú ◆ délidéli féltekefélteke
「Minamihankjúde-va imaha nacudeszu.」 „A
déli féltekén most nyár van.”

minamijorinominamijorino ◆ délidéli 「Minamijorino kaze」
„déli szél”

minamikaikiszenminamikaikiszen ◆ BaktérítőBaktérítő
minamikanmurizaminamikanmuriza ◆ Déli KoronaDéli Korona
minamikantaiminamikantai ◆ Déli-sarkvidékDéli-sarkvidék
minamikazeminamikaze ◆ déli széldéli szél
minamimukinominamimukino ◆ délidéli fekvésűfekvésű 「Minamimuki-
no heja」 „déli fekvésű szoba”

minamisinakaiminamisinakai ◆ Dél-kínai-tengerDél-kínai-tenger
minamiszankakuzaminamiszankakuza ◆ Déli HáromszögDéli Háromszög
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minamitaiheijóminamitaiheijó ◆ Csendes-óceánCsendes-óceán délidéli részerésze

minamitaiheijósotóminamitaiheijósotó ◆ délidéli csendes-óceánicsendes-óceáni
szigetekszigetek
minamiuozaminamiuoza ◆ Déli HalDéli Hal
minamotominamoto ◆ eredeteredet 「Súkjóno minamoto」
„vallás eredete” ◆ forrásforrás 「Kono hon-va csieno
minamotodearu.」 „Ez a könyv a bölcsesség for-
rása.”

minaosiminaosi ◆ átértékelésátértékelés ◆ átnézésátnézés ◆ másí-másí-
tástás
minaoszuminaoszu ◆ átdolgozátdolgoz 「Keikaku-o zenmente-
kini minaosita.」 „Alaposan átdolgoztam a ter-
vet.” ◆ átértékelátértékel 「Jaszasiitokoromoaruto sitte
kare-o minaosita.」 „Miután megtudtam, hogy
milyen kedves, átértékeltem.” ◆ átnézátnéz 「EMéru-
o szófuszuru maeni minaositekudaszai.」 „Nézd
át az e-mailt mielőtt elküldöd!” ◆ kellemesenkellemesen
csalódikcsalódik 「Cumetai hitodato omotteitakedo, mi-
naosimasita.」 „Azt hittem szívtelen ember, de
kellemesen csalódtam.” ◆ újranézújranéz 「Rokugasita
eiga-o nandomo minaosita.」 „Többször újranéz-
tem a felvett filmet.”

minaraebaminaraeba ◆ bezzegbezzeg 「Mainicsisokki-o arau
tomodacsi-o minaraeba!」 „Bezzeg a barátod
minden nap elmosogat!”

minaraiminarai ◆ gyakornokgyakornok 「Bijósino minaraitosite
hataraku.」 „Kozmetikus gyakornokként dolgo-
zik.” ◆ inasinas 「Sitateminarai-o siteiru.」 „Sza-
bóinasként dolgozik.” ◆ növendéknövendék ◆ tanonctanonc
「Kucusokuninno minarai」 „cipésztanonc” ◆

tanonckodástanonckodás ◇ kadzsiminaraikadzsiminarai házimunkaházimunka
gyakorlásagyakorlása ◇ kadzsiminaraikadzsiminarai gyakorlógyakorló há-há-
ziasszonyziasszony ◇ geisaminaraigeisaminarai gésanövendékgésanövendék
「Geisaminaraini deru.」 „Gésanövendék lesz.”

minaraikangofuminaraikangofu ◆ tanulónővértanulónővér
minaraikikanminaraikikan ◆ tanoncidőtanoncidő
minaraikóminaraikó ◆ gyakornokgyakornok
minaraiszeiminaraiszei ◆ gyakornokgyakornok
minarauminarau ◆ követiköveti aa példájátpéldáját 「Kare-o min-
arainaszai!」 „Kövesd a példáját!” ◆ tanultanul
「Kare-o minaraubekida!」 „Tanulhatnál tőle!” ◆

utánozutánoz 「Ko-va oja-o minaraumonoda.」 „A
gyerekek a szülőket utánozzák.”

minarenaiminarenai ◆ szokatlanszokatlan

minareruminareru ◆ hozzászokikhozzászokik 「Minareta kókeidat-
ta.」 „Hozzászokott már ehhez a látványhoz.” ◇

minaretaminareta megszokottmegszokott 「Minareta micsi-o aru-
ita.」 „A megszokott úton mentem.” ◇ minare-minare-
nainai szokatlanszokatlan
minaretaminareta ◆ megszokottmegszokott 「Minareta micsi-o
aruita.」 „A megszokott úton mentem.”

minarettominaretto ◆ minaretminaret
minariminari ◆ megjelenésmegjelenés 「Kanodzso-va minari-o
kamavanai.」 „Nem törődik a megjelenésével.” ◆

öltözéköltözék ◆ öltözetöltözet 「Minarino joi otoko」 „jó
öltözetű férfi” ◆ ruházatruházat 「Totonotta minari」
„rendes ruházat”

minasigominasigo ◆ árvaárva
minaszamaminaszama ◆ hölgyeimhölgyeim ésés uraimuraim ◆ kedveskedves
egybegyűltekegybegyűltek ◆ mindenkimindenki 「Minaszamano jó-
bóni kotaeta szeihin-o kaihacusita.」 „Kifejlesz-
tettük a mindenki által kívánt terméket.”

minaszanminaszan ◆ mindenkimindenki 「Minaszan, kon-nicsi-va
.」 „Jó napot kívánok mindenkinek!”

minaszuminaszu ◆ tarttart 「Kanodzso-va júnódatomina-
szareteiru.」 „Tehetségesnek tartják.” ◆ tekinttekint
「Kare-o tekito minasiteiru.」 „Ellenségeként te-
kint rá.” ◆ veszvesz 「Dzsikanni okureta mono-va
kikentominaszareru.」 „Aki késik, azt úgy
vesszük, mintha meg sem jelent volna.”

minatominato ◆ kikötőkikötő 「Fune-va minatoni haitta.」
„A hajó befutott a kikötőbe.”

minatokuminatoku ◆ Minato kerületMinato kerület
minatomacsiminatomacsi ◆ kikötővároskikötőváros
minavaminava ◆ fröcskölt vízfröcskölt víz ◆ tajtéktajték
minazukiminazuki ◆ júniusjúnius
mincsimincsi ◆ vagdaltvagdalt ◆ vagdalthúsvagdalthús
mincsibórumincsibóru ◆ fasírozottfasírozott ◆ fasírtfasírt
mincsikacumincsikacu ◆ rántott vagdalthúsrántott vagdalthús
mincsikacurecumincsikacurecu ◆ rántott vagdalthúsrántott vagdalthús
mincsómincsó ◆ MingMing ◆ Ming-dinasztiaMing-dinasztia
mincsósotaimincsósotai ◆ Ming betűtípusMing betűtípus
mincsótaimincsótai ◆ Ming betűtípusMing betűtípus
mindomindo ◆ civilizáltságcivilizáltság 「Mindono takai csii-
ki.」 „Magas civilizáltságú hely.” ◆ civilizáltsá-civilizáltsá-
gi fokgi fok ◆ kulturális fokkulturális fok
mindzsimindzsi ◆ polgárjogi ügypolgárjogi ügy
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mindzsiszaibanmindzsiszaiban ◆ polgári perpolgári per
mindzsiszaibansomindzsiszaibanso ◆ polgáripolgári bíróságbíróság ◆ pol-pol-
gárjogi bírósággárjogi bíróság
mindzsiszosómindzsiszosó ◆ polgári perpolgári per
mindzsiszosóhómindzsiszosóhó ◆ polgári perrendtartáspolgári perrendtartás
mindzsumindzsu ◆ polgári igénypolgári igény
mindzsuhinmindzsuhin ◆ fogyasztási cikkfogyasztási cikk
minemine ◆ csúcscsúcs ◆ fokfok 「Onono mine」 „fejsze fo-
ka” ◆ hegyfokhegyfok ◆ hegygerinchegygerinc 「Kevasii mine」
„meredek hegygerinc” ◆ hegyháthegyhát 「Kevasii mi-
ne」 „meredek hegyhát” ◆ hegytetőhegytető 「Kokok-
araano jamano minega kireini miemaszu.」 „In-
nen szépen látszik a hegytető.” ◆ pengehátpengehát
「Naifuno mine」 „kés pengéjének háta”

minecuzukiminecuzuki ◆ hegylánchegylánc
min-eimin-ei ◆ magánmagán ◆ magán-üzemeltetésmagán-üzemeltetés ◆ pri-pri-
vátvát
min-eikamin-eika ◆ privatizációprivatizáció ◆ privatizálásprivatizálás ◇

bunkacumin-eikabunkacumin-eika feldarabolvafeldarabolva privatizálásprivatizálás
◇ júszeimin-eikajúszeimin-eika posta privatizációjaposta privatizációja
min-eikakigjómin-eikakigjó ◆ magánvállalkozásmagánvállalkozás
min-eikakódanmin-eikakódan ◆ vagyonkezelővagyonkezelő ésés privati-privati-
zációs társaságzációs társaság
min-eikaszurumin-eikaszuru ◆ magánkézbemagánkézbe adad
「Tecudógaisa-o min-eikasita.」 „Magánkézbe
adták a vasúttársaságot.” ◆ magánosítmagánosít ◆ priva-priva-
tizáltizál 「Kigjóga min-eikaszareta.」 „Privatizálták
a vállalatot.”

min-einomin-eino ◆ privátprivát
min-eitecudómin-eitecudó ◆ magánvasútmagánvasút
minerarumineraru ◆ ásványiásványi anyaganyag 「Mineraru-o óku
fukumu sokuhin」 „sok ásványi anyagot tartal-
mazó élelmiszer”

minerarupakkuminerarupakku ◆ iszappakolásiszappakolás
mineraruvótámineraruvótá ◆ ásványvízásványvíz ◆ kristályvízkristályvíz
mineszutoróneszúpumineszutoróneszúpu ◆ minestrone-levesminestrone-leves
mingeimingei ◆ népművészetnépművészet ◆ népművészetinépművészeti
「Mingeimocsífu」 „népművészeti motívum”

mingeihinmingeihin ◆ népművészeti cikknépművészeti cikk
mingeihintenmingeihinten ◆ népművészeti boltnépművészeti bolt
mingeikagumingeikagu ◆ hagyományos bútorhagyományos bútor
mingeikanmingeikan ◆ népművészeti múzeumnépművészeti múzeum
mingeiorimonomingeiorimono ◆ népi szőttesnépi szőttes

mingeitekinamingeitekina ◆ népiesnépies 「Mingeitekinadeza-
in」 „népies tervezés”

min-imin-i ◆ népakaratnépakarat 「Min-ini kotaeru.」 „A
népakarat szerint cselekszik.” ◆ népnép akarataakarata
「Genzaino szeidzsi-va min-i-o musisite bószósi-
teiru.」 „A mostani politika a nép akaratával
szemben száguld.” ◆ népnép véleményevéleménye 「Koku-
mintóhjóde min-i-o ukagatta.」 „Népszavazással
kérték ki a nép véleményét.”

minimini ◆ minimini ◇ minikáminiká tologatóstologatós autóautó
「Kodomotacsi-va minikáde aszobimasita.」 „A
gyerekek tologatós autóval játszottak.” ◇ minikáminiká
mecsbokszmecsboksz ◇ mini-gorufumini-gorufu minigolfminigolf ◇ minito-minito-
matomato koktélparadicsomkoktélparadicsom
miniacsuaminiacsua ◆ miniatúraminiatúra ◆ miniatűrminiatűr
miniacsúruminiacsúru ◆ miniatúraminiatúra
miniamaruminiamaru ◆ méltánytalanméltánytalan 「Mini amaru
sószan-o uketa.」 „Méltánytalan dicséretet ka-
pott.” ◇ miniamarukóeiminiamarukóei nagynagy megtisztelte-megtisztelte-
téstés 「Mini amaru kóeideszu.」 „Nagy megtisz-
teltetés ez számomra.”

miniamarukóeiminiamarukóei ◆ nagynagy megtiszteltetésmegtiszteltetés
「Mini amaru kóeideszu.」 „Nagy megtiszteltetés
ez számomra.”

minibanminiban ◆ minivanminivan
minibaszuminibaszu ◆ minibuszminibusz
minicukeruminicukeru ◆ elsajátítelsajátít 「Szúnende kotoba-
o minicuketa.」 „Néhány év alatt elsajátította a
nyelvet.” ◆ felveszfelvesz 「Kindokei-o mini cuketa.」
„Aranyórát vettem fel.” ◆ magánálmagánál hordhord
「Kaigairjokóde-va , icumopaszupóto-o mini cu-
keteiru.」 „Turistaúton mindig magamnál hor-
dom az útlevelemet.” ◇ geigei képességképesség 「Doko-
demo nemureru gei-o minicuketa.」 „Olyan ké-
pességet fejlesztettem ki, amivel bárhol el tudok
aludni.”

minicukuminicuku ◆ felfel leszlesz vévevéve 「Varui kuszega mi-
nicuita.」 „Felvettem egy rossz szokást.” ◆ kifej-kifej-
lődiklődik 「Mondaikaikecu nórjokuga minicuita.」
„Kifejlődött a problémamegoldó képességem.” ◆

ráragadráragad 「Gaikokuni szunde kotobaga mini cui-
ta.」 „Külföldön élve rám ragad a nyelv.”

minicumaszareruminicumaszareru ◆ együttérezegyüttérez 「Sinszekino
gantóbjó-va minicumaszareta.」 „Együttéreztem
a rákkal harcoló rokonommal.”
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minicsuaminicsua ◆ játékjáték 「Minicsua kagu」 „játékbú-
tor” ◆ miniatűrminiatűr 「Minicsuakamera」 „miniatűr
kamera” ◆ modellmodell 「Minicsua hikóki」 „repülő-
gép modell”

minicsua-riréminicsua-riré ◆ miniatűr reléminiatűr relé
minidensaminidensa ◆ kisvasútkisvasút
minidiszukuminidiszuku ◆ minilemezminilemez
minigémuminigému ◆ kispályás mérkőzéskispályás mérkőzés
minigémunominigémuno ◆ kispályáskispályás
mini-gorufumini-gorufu ◆ minigolfminigolf
miniikuminiiku ◆ elmegyelmegy megnéznimegnézni 「Hanabi-o mini
itta.」 „Elmentem megnézni a tűzijátékot.”

minikáminiká ◆ matchboxmatchbox ◆ mecsbokszmecsboksz ◆ tolo-tolo-
gatósgatós autóautó 「Kodomotacsi-va minikáde aszo-
bimasita.」 „A gyerekek tologatós autóval játszot-
tak.”

minikomiminikomi ◆ kiskis célközönségcélközönség ◆ kommunikációkommunikáció
kevés emberrelkevés emberrel
minikomisiminikomisi ◆ kis példányszámú újságkis példányszámú újság
minikomisiminikomisi ◆ kis példányszámú magazinkis példányszámú magazin
minikonpominikonpo ◆ mini hifitoronymini hifitorony
minikuiminikui ◆ csúfcsúf 「Minikui kaibucu」 „csúf ször-
nyeteg” ◆ csúnyacsúnya 「Minikui kizuato」 „csúnya
sebhely” ◆ ocsmányocsmány 「Kono e-va minikui.」 „Ez
a kép ocsmány.” ◆ rondaronda 「Minikui kao」 „ron-
da arc” ◆ rútrút 「Minikuiahiruno ko.」 „Rút kis-
kacsa.” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Minikui kódó」
„visszataszító viselkedés” ◇ jóbónominikuijóbónominikui csú-csú-
nyanya arcúarcú 「Jóbóno minikui otoko」 „csúnya ar-
cú férfi”

minikuiminikui ◆ aligalig kivehetőkivehető 「Sikkega ói toki-va
tókuno jamaga minikui.」 „Amikor párás az idő,
a távoli hegy alig kivehető.” ◆ kivehetetlenkivehetetlen
「Modzsiga csiiszakute, minikui.」 „A kicsi betű
kivehetetlen.” ◆ rosszulrosszul látsziklátszik 「Kono
szekikara-va butaiga minikui.」 „Erről a helyről
rosszul látszik a színpad.”

minikuiahirunokominikuiahirunoko ◆ rút kiskacsarút kiskacsa
minikukunaruminikukunaru ◆ megcsúnyulmegcsúnyul 「Haijú-va mini-
kukunatta.」 „A színész megcsúnyult.”

minikukuszuruminikukuszuru ◆ csúfítcsúfít ◆ elcsúfítelcsúfít
「Kjosokusó-va kanodzso-o minikukusita.」 „Az
aneroxia elcsúfította.” ◆ eltorzíteltorzít 「Hebo isa-va
kanodzso-o minikukusita.」 „Egy sarlatán eltorzí-
totta.”

minikuszaminikusza ◆ rútságrútság
minimamuminimamu ◆ alsóalsó határhatár 「Minimamu tenszú」
„alsó ponthatár” ◆ minimumminimum
minimariszutominimariszuto ◆ minimalistaminimalista
minimini matoumatou ◆ magáramagára öltölt 「Kóto-o minima-
totta.」 „Kabátot öltöttem magamra.” ◆ viselvisel
「Isa-va hakui-o minimatotteita.」 „Az orvos fe-
hér köpenyt viselt.”

mininarumininaru ◆ cipőjébencipőjében vanvan 「Vatasino mini-
nattemitekudaszai.」 „Képzeld magad az én ci-
pőmbe!” ◆ hasznárahasznára válikválik 「Iron-na keiken-va
dzsibunno mininatta.」 „Hasznomra vált a sok ta-
pasztalat.” ◆ helyébehelyébe képzeliképzeli magátmagát 「Boku-
no mininatte kudaszai.」 „Képzeld magad az én
helyembe!”

minioboeminioboe ◆ tapasztalattapasztalat 「Szonojóna sódzsó-
va mini oboegaaru.」 „Én is tapasztaltam hasonló
tüneteket.” ◆ tudástudás 「Mini oboenonai szeikjúso-
gakita.」 „Jött egy számla, amiről nem is tudok.”

minisimiruminisimiru ◆ átérezátérez 「Kareno kotoba-va mini
simita.」 „Átéreztem a szavait.” ◆ átjárátjár
「Szamusza-va mini simita.」 „Átjárt a hideg.”
◆ meghatmeghat 「Kanodzsono jaszasisza-va mini
simita.」 „Meghatott a nő kedvessége.”

minisimitekandzsiruminisimitekandzsiru ◆ átérezátérez 「Szekininno
omosza-o mini simite kandzsita.」 „Átéreztem a
felelősség súlyát.”

minisinkanszenminisinkanszen ◆ mini-sinkanszenmini-sinkanszen
miniszaibóminiszaibó ◆ minisejtminisejt
miniszateraitodíenuéminiszateraitodíenué ◆ miniszatellitaminiszatellita DNSDNS

miniszukátominiszukáto ◆ miniszoknyaminiszoknya
minitomatominitomato ◆ koktélparadicsomkoktélparadicsom
min-jakuronmin-jakuron ◆ társadalmitársadalmi szerződésszerződés elmé-elmé-
letelete
min-jakuszecumin-jakuszecu ◆ társadalmitársadalmi szerződésszerződés el-el-
méletemélete
min-jómin-jó ◆ néptáncnéptánc
min-jómin-jó ◆ népdalnépdal 「Gassótai-va min-jó-o utat-
ta.」 „A kórus népdalokat énekelt.” ◆ nótanóta
min-jókasumin-jókasu ◆ népdalénekesnépdalénekes
min-jósúsúmin-jósúsú ◆ népdalgyűjtésnépdalgyűjtés
min-júmin-jú ◆ magántulajdonmagántulajdon
min-júcsimin-júcsi ◆ magántulajdonú földmagántulajdonú föld
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min-júrinmin-júrin ◆ magántulajdonú erdőmagántulajdonú erdő
min-júzaiszanmin-júzaiszan ◆ magánvagyonmagánvagyon
minkaminka ◆ kerteskertes házház ◆ magánházmagánház ◇ kominkakominka
öreg házöreg ház
minkanminkan ◆ civilcivil 「Minkankacudó」 „civil moz-
galom” ◆ kommerszkommersz 「Kore-va minkanterebi
kjokudeszu.」 „Ez kommersz tévétársaság.” ◆

magánmagán ◆ népnép ◆ népinépi 「Furukukarano mink-
anrjóhó.」 „Régi népi gyógymód.” ◆ polgáripolgári
「Minkankókú」 „polgári repülés”

minkanbumonminkanbumon ◆ magánszektormagánszektor 「Kókjóbu-
monto minkanbumon」 „állami szektor és ma-
gánszektor” ◆ magánszféramagánszféra ◆ versenyszféraversenyszféra

minkandantaiminkandantai ◆ civilcivil szervezetszervezet ◆ polgáripolgári
szervezetszervezet
minkandensóminkandensó ◆ folklórfolklór ◆ néphagyománynéphagyomány
minkandzsigjóminkandzsigjó ◆ magánvállalkozásmagánvállalkozás
minkandzsinminkandzsin ◆ civilcivil ◆ népnép ◆ népnép embereembere ◆

polgárpolgár
minkangogenminkangogen ◆ népetimológianépetimológia
minkanhószóminkanhószó ◆ kereskedelmi adáskereskedelmi adás
minkan-itakuminkan-itaku ◆ kiszervezéskiszervezés
minkan-jakuminkan-jaku ◆ népinépi gyógyszergyógyszer ◆ népinépi or-or-
vosságvosság
minkankigjóminkankigjó ◆ magáncégmagáncég ◆ magánvállalko-magánvállalko-
zászás
minkankóminkankó ◆ polgári repüléspolgári repülés
minkankókúkiminkankókúki ◆ polgári repülőgéppolgári repülőgép
minkanrjóhóminkanrjóhó ◆ népi gyógymódnépi gyógymód
minkansihonminkansihon ◆ magántőkemagántőke
minkansinkóminkansinkó ◆ néphitnéphit
minkanszecuvaminkanszecuva ◆ népmesenépmese
minkantósiminkantósi ◆ magánbefektetésmagánbefektetés ◆ magán-magán-
beruházásberuházás
minkenminken ◆ polgári jogpolgári jog ◆ polgárjogpolgárjog
minkensugiminkensugi ◆ demokrácia elvedemokrácia elve
minken-undóminken-undó ◆ polgárjogipolgárjogi mozgalommozgalom
「Minken-undóga tenkaiszareta.」 „Polgárjogi
mozgalom bontakozott ki.” ◇ dzsijúminken-dzsijúminken-
undóundó mozgalom a szabad nép jogaiértmozgalom a szabad nép jogaiért
minkofuszukíkúkanminkofuszukíkúkan ◆ Minkowski-térMinkowski-tér
minkuminku ◆ nyércnyérc

minkunokótominkunokóto ◆ nercbundanercbunda
min-namin-na ◆ mindenkimindenki 「Min-nakono kjoku-o sit-
teimaszu.」 „Ezt a dalt mindenki ismeri.” ◆ va-va-
lamennyienlamennyien 「Min-na szabisii.」 „Valamennyi-
en magányosak vagyunk.”

minomino ◆ szalma-esőkabátszalma-esőkabát ◆ szalmaköpenyszalmaköpeny ◇

kakureminokakuremino láthatatlanná tévő köpenyláthatatlanná tévő köpeny
minóminó ◆ befizetetlenségbefizetetlenség 「Minóno zeikin」
„befizetetlen adó” ◆ hátralékhátralék
minoakasi-ominoakasi-o taterutateru ◆ tisztázzatisztázza magátmagát
「Hóteide mino akasi-o tateta.」 „Bíróságon tisz-
tázta magát.”

minóeminóe ◆ életélet 「Kodokuna mino ueda.」 „Ma-
gányos élete van.” ◆ élettörténetélettörténet 「Mino ue-
o katatta.」 „Elmeséltem az élettörténetemet.” ◆

sorssors 「Tosijori-va mino ueni fumanzondatta.」
„Az öregember nem volt elégedett a sorsával.” ◇

karenominóenikarenominóeni velevele 「Korega vaga mino ueni
okoruto-va omovanakatta.」 „Nem gondoltam,
hogy ez velem is megtörténhet.”

minóebanasiminóebanasi ◆ élettörténetélettörténet 「Kanodzsono
mino uebanasi-o kiite, namida-o kindzsi enakat-
ta.」 „Nem tudtam könnyek nélkül megállni, ami-
kor végighallgattam az élettörténetét.”

minóehandanminóehandan ◆ jövendölésjövendölés
minóe-ominóe-o uranauuranau ◆ jósoljósol 「Mino ue-o uranatte-
moratta.」 „jósoltattam magamnak.”

minóeszódanminóeszódan ◆ lelkilelki segélyszolgálatsegélyszolgálat 「Mi-
no ueszódanni denva-o kaketa.」 „Telefonon hív-
tam a lelki segélyszolgálatot.”

minóeszódanranminóeszódanran ◆ lelkilelki tanácsadótanácsadó rovatrovat ◆

pszichológus válaszol rovatpszichológus válaszol rovat
minofurikataminofurikata ◆ életmódéletmód ◆ jövőbelijövőbeli életélet
「Mino furi kata-o cuketa.」 „Eldöntöttem, mihez
kezdjek jövőbeli életemmel.” ◆ karrierépítéskarrierépítés
「Sokubadeno mino furi katanicuite szódansi-
ta.」 „A munkahelyi karrierépítéshez kértem ta-
nácsot.” ◆ kezdéskezdés magávalmagával 「Mó szandzsusz-
szaininarukara mino furi kata-o kicsinto kangaen-
aszai.」 „Már harminc éves vagy, ideje elgondol-
koznod azon, hogy mihez akarsz kezdeni magad-
dal a jövőben!”

minogaminoga ◆ zsákhordó lepkezsákhordó lepke
minógakuminógaku ◆ hátralékhátralék
minogaszuminogaszu ◆ átsiklikátsiklik 「Csiiszai mondai-o mi-
nogasita.」 „Átsiklott egy kis probléma felett.” ◆
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elkerülielkerüli aa figyelmétfigyelmét 「Szorenicuiteno
sinbunkidzsi-o minogasita.」 „Elkerülte a figyel-
memet az újságcikk.” ◆ elmulasztelmulaszt megnéznimegnézni
「Aszanodorama-o minogasita.」 „Elmulasztot-
tam megnézni a reggeli sorozatomat.” ◆ elnézelnéz
「Csikoku-va konkaidake minogasiteageru.」
„Most az egyszer elnézem, hogy késtél.” ◆ elsik-elsik-
liklik 「Ajamari-o minogasitesimatta.」 „Elsiklot-
tam a hiba fölött.” ◆ elszalasztelszalaszt
「Jorunoterebinjúszu-o minogasita.」 „Elsza-
lasztottam az esti tévéhíradót.” ◆ eltekinteltekint
「Keiszacu-va ihanno sobacu-o minogasitekure-
ta.」 „A rendőr eltekintett a szabálysértés bünte-
tésétől.” ◆ figyelmenfigyelmen kívülkívül hagyhagy 「Tatemono-o
szekkeiszurutokini kazenicuite minogasita.」 „Az
épület tervezésénél figyelmen kívül hagyták a sze-
let.” ◆ nemnem veszvesz észreészre 「Oriru eki-o minoga-
sita.」 „Nem vettem észre, hogy hol kell leszáll-
ni.” ◆ szemetszemet hunyhuny 「Dzsósi-va kareno sippai-o
minogasiteageta.」 „A főnöke szemet hunyt a férfi
tévedése felett.”

minohodominohodo ◆ képességképesség ◆ képességeiképességei határahatára
◆ társadalmi rangtársadalmi rang
minohodo-ominohodo-o siranaisiranai ◆ mitmit képzelképzel magárólmagáról
「Mino hodo-o siranai jacuda.」 „Mit képzel ez a
fickó magáról?” ◆ pimaszpimasz 「Mino hodo-o siranai
hacugen」 „pimasz kijelentés”

minohodo-ominohodo-o sirusiru ◆ nemnem megymegy túltúl messziremesszire
「Mino hodo-o sire!」 „Túl messzire mentél!” ◆

tisztábantisztában vanvan azzal,azzal, hogyhogy mitmit engedhetengedhet
megmeg magánakmagának 「Kare-va mino hodo-o siranai.」
„Nincs tisztában azzal, hogy mit engedhet meg
magának.”

minohodo-ominohodo-o vakimaeruvakimaeru ◆ tudja,tudja, mitmit enged-enged-
het meg magánakhet meg magának
minohodo-ominohodo-o vakimaetavakimaeta ◆ magáhozmagához mértmért
「Mino hodo-o vakimaeta ie-o katta.」 „Magához
mért lakást vett.”

minokegajodacuminokegajodacu ◆ felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán
「Kareno tegami-o jonde mino kegajodacsimasi-
ta.」 „A levelére felállt a szőr a hátamon.” ◆ hát-hát-
borzongatóborzongató 「Joruno bocside mino kegajodacu
keiken-o sita.」 „Az éjszakai temetőben volt egy
hátborzongató élményem.”

minokemojodacuminokemojodacu ◆ hajmeresztőhajmeresztő 「Mino ke-
mojodacu hanasi」 „hajmeresztő történet” ◆

morbidmorbid

minokikenminokiken ◆ életveszélyéletveszély 「Mino kiken-o kan-
dzsiru.」 „Veszélyben érzi az életét.”

minokokuminokoku ◆ reggel tíz órareggel tíz óra
minokonasiminokonasi ◆ testmozdulattestmozdulat 「Javarakai mi-
no konasi」 „hajlékony testmozdulatok” ◆ test-test-
mozgásmozgás 「Hajai mino konasi」 „gyors testmoz-
gás”

minomavariminomavari ◆ magamaga 「Mino mavari-o totonoe-
ru.」 „Rendbe szedi magát.” ◆ személyszemély környe-környe-
zetezete ◇ minomavarinomonominomavarinomono cucccucc 「Mino ma-
varino mono-o herasitai!」 „Csökkenteni szeret-
ném a cuccaimat!” ◇ minomavarinomonominomavarinomono sze-sze-
mélyesmélyes tárgytárgy 「Mino mavarino monokara me-
o hanaszanaide kudaszai.」 „Ne vegye le a szemét
a személyes tárgyairól!” ◇ minomavarihinminomavarihin sze-sze-
mélyesmélyes holmiholmi 「Szaifuja keitaidenvanadono mi-
no mavari hin-o súnósite kudaszai.」 „Tegye el a
pénztárcáját, a mobilját és a többi személyes hol-
miját!”

minomavarihinminomavarihin ◆ személyesszemélyes holmiholmi 「Szaifuja
keitaidenvanadono mino mavari hin-o súnósite
kudaszai.」 „Tegye el a pénztárcáját, a mobilját és
a többi személyes holmiját!”

minomavarinomonominomavarinomono ◆ cucccucc 「Mino mavarino
mono-o herasitai!」 „Csökkenteni szeretném a
cuccaimat!” ◆ személyesszemélyes tárgytárgy 「Mino ma-
varino monokara me-o hanaszanaide kudaszai.」
„Ne vegye le a szemét a személyes tárgyairól!”

minomavarinoszevaminomavarinoszeva ◆ ellátásellátás 「Dzsibunno
mino mavarino szeva-o dzsibundejaru.」 „El tu-
dom látni saját magam!”

minomavarinoszeva-ominomavarinoszeva-o szuruszuru ◆ dolgozikdolgozik rárá
「Szentakuja rjórinadosite rindzsinnoobaszan-no
mino mavarino szeva-o sita.」 „Főztem és mos-
tam is a szomszéd nénire.”

minomusiminomusi ◆ zsákhordó lepke lárvájazsákhordó lepke lárvája
minomusikurippuminomusikurippu ◆ szigeteltszigetelt krokodilcsi-krokodilcsi-
peszpesz
minonarukiminonaruki ◆ gyümölcsfagyümölcsfa
minookibaminookiba ◆ kellemetlenülkellemetlenül érziérzi magátmagát 「Pá-
tíde szeidzsikabakaride mino oki baganakatta.」
„Kellemetlenül éreztem magam a sok politikus kö-
zött a partin.” ◆ otthonotthon 「Dokonimo mino oki
baganai.」 „Sehol sem vagyok otthon.”
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minoraszeruminoraszeru ◆ teremterem 「Umeno ki-va
takuszan-no ume-o minoraszeta.」 „A szilvafa sok
szilvát termett.”

minoriminori ◆ gyümölcsözésgyümölcsözés 「Minorinoaru kaigi」
„gyümölcsöző értekezlet” ◆ terméstermés 「Kotosi-va
ineno minoriga oszokatta.」 „Idén későn termett
a rizs.”

minoruminoru ◆ elérieléri aa céljátcélját 「Naganenno dor-
jokuga minotta.」 „A sokéves erőfeszítése elérte
a célját.” ◆ gyümölcsözőgyümölcsöző 「Kareno dorjokuga
minotta.」 „Gyümölcsöző volt az erőfeszítése.” ◆

megérikmegérik 「Momoga minotta.」 „Megérett az
őszibarack.” ◆ teremterem 「Nasino kini-va
maitositakuszan-nonasiga minoru.」 „A körtefán
minden évben sok körte terem.” ◆ viszonzásraviszonzásra
találtalál 「Hitoni dzsamaszarete bokuno koiga mi-
noranakatta.」 „Valaki gáncsot vetett, amitől nem
talált viszonzásra a szerelmem.”

minósaminósa ◆ késedelmes befizetőkésedelmes befizető
minosirokinminosirokin ◆ váltságdíjváltságdíj 「Minosirokin-o
jókjúsita.」 „Váltságdíjat követelt.”

minósobunminósobun ◆ befizetetlenbefizetetlen összegösszeg miattimiatti
büntetésbüntetés
minotakeminotake ◆ testmagasságtestmagasság
minotakeniauminotakeniau ◆ megengedhetmegengedhet magánakmagának
「Mino takeni au szeikacu-o szuru.」 „Olyan éle-
tet él, amit megengedhet magának.”

minózeikinminózeikin ◆ adóhátralékadóhátralék
minpakuminpaku ◆ házi szállásházi szállás
minpeiminpei ◆ milicistamilicista ◆ nemzetőrnemzetőr ◆ polgárőrpolgárőr
minpeiszosikiminpeiszosiki ◆ milíciamilícia ◆ nemzetőrségnemzetőrség ◆

polgárőrségpolgárőrség
minpóminpó ◆ polgári jogpolgári jog ◆ polgárjogpolgárjog
minpóminpó ◆ kereskedelmikereskedelmi adásadás ◆ kereskedelmikereskedelmi
tévétévé
minpótenminpóten ◆ polgári törvénykönyvpolgári törvénykönyv
minpóterebikjokuminpóterebikjoku ◆ magán-tévéállomásmagán-tévéállomás
「Minpóterebi kjoku-va ittainande móketeiru-
no?」 „A magán-tévéállomások mitől nyeresége-
sek?”

minpúminpú ◆ népszokásnépszokás
minsinminsin ◆ közhangulatközhangulat 「Minsinga anteikasi-
ta.」 „A közhangulat stabilizálódott.” ◆ népnép bi-bi-
zalmazalma 「Szeiken-va icsinende minsin-o usinat-
ta.」 „A kormány egy év alatt elvesztette a nép

bizalmát.” ◆ népfelfogásnépfelfogás ◆ népgondolkodásnépgondolkodás
「Szeidzsika-va minsin-o siritagaru.」 „A politi-
kus kíváncsi, hogy mit gondol a nép.”

minsintóminsintó ◆ DemokratikusDemokratikus ProgresszívProgresszív PártPárt

minsuminsu ◆ demokráciademokrácia ◆ demokratademokrata ◆ demok-demok-
ratikusratikus
minsúminsú ◆ emberekemberek ◆ népnép ◆ néptömegnéptömeg ◆ töme-töme-
gekgek ◇ ippanminsúippanminsú köznépköznép ◇ zenminsúzenminsú embe-embe-
rek összességerek összessége
minsúbunkaminsúbunka ◆ népkultúranépkultúra
minsúkaminsúka ◆ népszerűsítésnépszerűsítés
minsukacudókaminsukacudóka ◆ demokratikus aktivistademokratikus aktivista
minsúkaszuruminsúkaszuru ◆ népszerűsítnépszerűsít 「Sinsúkjó-o
minsúkaszuru.」 „Népszerűsíti az új vallást.”

minsukjóvakokuminsukjóvakoku ◆ demokratikusdemokratikus köztársa-köztársa-
ságság
minsukokkaminsukokka ◆ demokratikus államdemokratikus állam
minsukuminsuku ◆ magánszállásmagánszállás ◆ panziópanzió ◆ turis-turis-
taszállótaszálló
minsúmodzsiminsúmodzsi ◆ démotikus írásdémotikus írás
minsúnobódóminsúnobódó ◆ népfelkelésnépfelkelés
minsúnocsieminsúnocsie ◆ népi bölcsességnépi bölcsesség
minsúnoenszaminsúnoensza ◆ népharagnépharag 「Fuhaimondai-va
minsúno enszano matotonatta.」 „A korrupció
népharagot váltott ki.”

minsúsinriminsúsinri ◆ tömegpszichológiatömegpszichológia
minsusugiminsusugi ◆ demokráciademokrácia ◇ gikaiszeiminsu-gikaiszeiminsu-
sugisugi parlamentárisparlamentáris demokráciademokrácia ◇ kusz-kusz-
anoneminsusugianoneminsusugi polgárközelipolgárközeli demokráciademokrácia ◇

hanminsusuginohanminsusugino antidemokratikusantidemokratikus
minsusugisaminsusugisa ◆ demokratademokrata
minsúszacurikuminsúszacuriku ◆ népirtásnépirtás ◆ tömegpusztí-tömegpusztí-
tástás
minsuszeitaiminsuszeitai ◆ demokratikus államformademokratikus államforma
minsúszendóminsúszendó ◆ demagógiademagógia
minsutekinaminsutekina ◆ demokratikusdemokratikus 「Minsutekina
szenkjo」 „demokratikus választás” ◇ hanmins-hanmins-
utekinautekina antidemokratikusantidemokratikus 「Hanminsutekina
kódó」 „antidemokratikus tevékenység”

minsutóminsutó ◆ Demokrata PártDemokrata Párt
minszeiminszei ◆ demokráciademokrácia ◆ polgáripolgári kormány-kormány-
zászás 「Gunszeito minszei」 „katonai és polgári
kormányzás”
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minszeiminszei ◆ civil felhasználáscivil felhasználás ◆ népjólétnépjólét
minszeiiinminszeiiin ◆ népjóléti biztosnépjóléti biztos
minszeijóminszeijó ◆ civilcivil felhasználásúfelhasználású ◆ kereske-kereske-
delmi felhasználásúdelmi felhasználású
minszeikjokuminszeikjoku ◆ népjóléti hivatalnépjóléti hivatal
minszeisugiminszeisugi ◆ népjólét elvenépjólét elve
minszenminszen ◆ nép által választottnép által választott
minszencsidzsiminszencsidzsi ◆ népnép általáltal választottválasztott kor-kor-
mányzómányzó
minszengiinminszengiin ◆ népnép általáltal választottválasztott képvi-képvi-
selőselő
mintominto ◆ mentamenta
mintoadzsinosioiriarukórumintoadzsinosioiriarukóru ◆ dianadiana ◆ sós-sós-
borszeszborszesz
minukuminuku ◆ átlátátlát 「Anatano kangae-va zenbumi-
nuiteirujo.」 „Átlátok rajtad!” ◆ belelátbelelát 「Ka-
reno honsin-o minuita.」 „Beleláttam a valódi
szándékába.” ◆ felismerfelismer 「Cuma-va ottoga
hontó-va kókaisiteirukoto-o minuiteita.」 „A fele-
ség felismerte, hogy a férje valójában megbánta,
amit tett.” ◆ kivesézkiveséz 「Tomodacsi-va vatasino
honsin-o minuita.」 „A barátom kivesézte a rej-
tett gondolataimat.” ◆ rajtakaprajtakap 「Kodomono
uszo-o minuita.」 „Rajtakaptam a gyereket a ha-
zugságon.”

minvaminva ◆ népmesenépmese
minzokuminzoku ◆ nemzetiségnemzetiség 「Hangarí dzsin-va na-
nikeino minzokudeszuka?」 „Milyen nemzetiség-
hez tartoznak a magyarok?” ◆ népnép ◇ dzs-dzs-
akusóminzokuakusóminzoku apróapró ésés gyengegyenge népnép ◇ só-só-
szúminzokuszúminzoku nemzetinemzeti kisebbségkisebbség ◇ sószúmin-sószúmin-
zokuzoku etnikaietnikai kisebbségkisebbség ◇ taminzokukokkataminzokukokka
többnemzetiségűtöbbnemzetiségű államállam ◇ taminzokukokkataminzokukokka
vegyesvegyes nemzetiségűnemzetiségű államállam ◇ júbokuminzo-júbokuminzo-
kuku nomád nemzetnomád nemzet
minzokuminzoku ◆ népszokásnépszokás ◆ népszokásoknépszokások
minzokubujóminzokubujó ◆ néptáncnéptánc
minzokubujódanminzokubujódan ◆ néptáncegyüttesnéptáncegyüttes ◆ nép-nép-
tánccsoporttánccsoport
minzokubungakuminzokubungaku ◆ népköltészetnépköltészet
minzokubunkaminzokubunka ◆ nemzeti kultúranemzeti kultúra
minzokudaiidóminzokudaiidó ◆ nagy népvándorlásnagy népvándorlás
minzokudzsicsikenminzokudzsicsiken ◆ nemzetinemzeti autonómiaautonómia ◆

nemzeti önrendelkezésnemzeti önrendelkezés

minzokudzsikecuminzokudzsikecu ◆ nemzetinemzeti önrendelkezésönrendelkezés

minzokudzsókaminzokudzsóka ◆ etnikai tisztogatásetnikai tisztogatás
minzokufunszóminzokufunszó ◆ etnikai konfliktusetnikai konfliktus
minzokugakkiminzokugakki ◆ népi hangszernépi hangszer
minzokugakkóminzokugakkó ◆ nemzetiségi iskolanemzetiségi iskola
minzokugakuminzokugaku ◆ folklórfolklór ◆ folklórtudományfolklórtudomány ◆

néprajznéprajz ◆ népszokásnépszokás
minzokugakuminzokugaku ◆ etnológiaetnológia ◆ összehasonlítóösszehasonlító
néprajznéprajz
minzokugakukenkjúsaminzokugakukenkjúsa ◆ néprajzkutatónéprajzkutató
minzokugakusaminzokugakusa ◆ néprajztudósnéprajztudós
minzokugeinóminzokugeinó ◆ népmulatságnépmulatság
minzokuidóminzokuidó ◆ népvándorlásnépvándorlás ◇ minzokudaii-minzokudaii-
dódó nagy népvándorlásnagy népvándorlás
minzokuisikiminzokuisiki ◆ identitásidentitás 「Ano minzokuni-va
minzokuisikiganai.」 „Annak a nemzetnek nincs
identitása.” ◆ nemzetinemzeti öntudatöntudat ◆ nemzetinemzeti tu-tu-
datdat
minzokuisóminzokuisó ◆ népviseletnépviselet
minzokukaihószenszenminzokukaihószenszen ◆ nemzetinemzeti felsza-felsza-
badítási frontbadítási front
minzokukokkaminzokukokka ◆ nemzetállamnemzetállam ◇ tan-tan-
icuminzokukokkaicuminzokukokka homogén nemzetállamhomogén nemzetállam
minzokunominzokuno ◆ népinépi
minzokunotairicuminzokunotairicu ◆ etnikaietnikai konfliktuskonfliktus
「Minzokuno tairicu-o kaisószuru.」 „Megszün-
teti az etnikai konfliktust.”

minzokuongakuminzokuongaku ◆ népzenenépzene
minzokusiminzokusi ◆ etnográfiaetnográfia ◆ néprajznéprajz
minzokusigakuminzokusigaku ◆ etnográfiaetnográfia ◆ néprajznéprajz
minzokusihonminzokusihon ◆ nemzeti tőkenemzeti tőke
minzokusugiminzokusugi ◆ nacionalizmusnacionalizmus ◆ nacionaliz-nacionaliz-
mus elvemus elve
minzokusuginominzokusugino ◆ nacionalistanacionalista
minzokusugisaminzokusugisa ◆ nacionalistanacionalista
minzokusúkjóminzokusúkjó ◆ népi vallásnépi vallás
minzokuszeiminzokuszei ◆ nemzetinemzeti sajátosságsajátosság ◆ nem-nem-
zetiségzetiség
minzokuszeisinminzokuszeisin ◆ nemzeti szellemnemzeti szellem
minzokutekinaminzokutekina ◆ nemzetinemzeti 「Minszokutekina
hokori」 „nemzeti büszkeség”
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minzokutekinaminzokutekina ◆ népinépi 「Minzokutekina-
mocsífu」 „népi motívum”

miomio ◆ csatornacsatorna ◆ hajósodráshajósodrás ◆ vízútvízút
mi-o ajamarumi-o ajamaru ◆ lezülliklezüllik
mioboegaarumioboegaaru ◆ emlékszikemlékszik 「Ano hitoni-va mi-
oboegaaru.」 „Emlékszem arra az emberre.” ◆

láttalátta mármár 「Kareni-va mioboegaaru.」 „Láttam
már azt az embert.”

mi-omi-o cucumucucumu ◆ burkoljaburkolja aa testéttestét 「Ibuning-
udoreszuni mi-o cucunda.」 „Estélyi ruhába bur-
kolta testét.”

mi-o cucusimumi-o cucusimu ◆ ügyel a viselkedéséreügyel a viselkedésére
mi-omi-o cukerucukeru ◆ gyümölcsötgyümölcsöt hozhoz 「Kono
sokubucu-va omosiroi katacsino mi-o cuketei-
ru.」 „Ez a növény érdekes alakú gyümölcsöt
hoz.”

miocukusimiocukusi ◆ hajóútjelző cölöphajóútjelző cölöp
mi-omi-o fuszerufuszeru ◆ bukikbukik 「Ószamano maeni mi-
o fuszeta.」 „A földre bukott az uralkodó előtt.”
◆ hasrahasra vágjavágja magátmagát 「Dzsúdanga ataranai-
jóni mizoni mi-o fuszeta.」 „Hasra vágta magát az
árokban, nehogy eltalálja egy golyó.” ◆ leborulleborul
「Dorei-va mi-o fuszeta.」 „A rabszolga leborult a
földre.”

miogurobinmiogurobin ◆ mioglobinmioglobin
mi-omi-o hikuhiku ◆ visszavonulvisszavonul 「Rokudzsúgoszaide
sigotokara mi-o hiita.」 „65 évesen visszavonult.”

mi-omi-o hirugaeszuhirugaeszu ◆ átfordulátfordul 「Sibafuno ue-
dehirarito mi-o hirugaesita.」 „A gyepen átfor-
dultam.” ◆ elfordulelfordul 「Mi-o hirugaesitepancsi-o
szaketa.」 „Elfordultam az ütés elől.” ◆ megfor-megfor-
duldul 「Dassucusijóto mi-o hirugaesita.」 „Megfor-
dultam, hogy elmeneküljek.”

mi-omi-o hiszomeruhiszomeru ◆ elrejtőzikelrejtőzik 「Monokageni
mi-o hiszometa.」 „Elrejtőzött valami mögé.”

mi-omi-o hoguszuhoguszu ◆ lefejtilefejti aa hústhúst 「Szakanano
mi-o hogusita.」 „Lefejtettem a hal húsát.”

mi-omi-o horoboszuhoroboszu ◆ tönkreteszitönkreteszi magátmagát 「Ano
hito-va joruaszobide mi-o horobosimaszu.」
„Tönkreteszi magát az éjszakai kicsapongásaival.”

mi-omi-o ireruireru ◆ szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Mi-o
irete benkjósita.」 „Szívét -lelkét beleadta a tanu-
lásba.”

mi-omi-o itouitou ◆ törődiktörődik azaz egészségévelegészségével 「Vaga
mi-o itou.」 „Törődik a saját egészségével.”

mi-omi-o jacuszujacuszu ◆ belebetegszikbelebetegszik 「Koini mi-o
jacusita.」 „Belebetegedett a szerelembe.” ◆ ron-ron-
gyokbagyokba öltöziköltözik 「Kodzsikini mi-o jacusita.」
„Koldus rongyaiba öltözött.”

mi-omi-o jodzsittejodzsitte ◆ fetrengvefetrengve 「Mi-o jodzsitte
varatta.」 „Fetrengtem a nevetéstől.” ◆ hasáthasát
fogvafogva 「Mi-o jodzsitte varatta.」 „A hasamat
fogtam a nevetéstől.”

mi-omi-o jokotaerujokotaeru ◆ lefeksziklefekszik 「Beddoni mi-o
jokotaeta.」 „Lefeküdt az ágyra.”

mi-o joszeaumi-o joszeau ◆ ölelkezikölelkezik
mi-omi-o joszerujoszeru ◆ bújikbújik 「Kabeni mi-o joszeta.」
„A fal mellé bújtam.” ◆ ideiglenesenideiglenesen élél 「Goh-
jakuningaszono hinandzsoni mi-o joszeteiru.」
„500-an élnek ideiglenesen a menedékhelyen.” ◆

meghúzzameghúzza magátmagát 「Csintaimansonga micuka-
rumade tomodacsinotokoroni mi-o joszeta.」
„Amíg nem találtam albérletet, a barátomnál húz-
tam meg magam.”

mi-omi-o joszóujoszóu ◆ öltöziköltözik 「Kireina jófukude mi-o
joszótta.」 „Szép ruhába öltözött.”

mi-omi-o kagamerukagameru ◆ görnyedgörnyed ◆ hajolhajol 「Cukueno
ueni mi-o kagameta.」 „Az asztal fölé hajoltam.”
◆ legörnyedlegörnyed 「Mi-o kagametegomi-o hirotta.」
„Legörnyedtem, és felvettem a szemetet.” ◆ leha-leha-
joljol 「Mi-o kagametegomi-o hirotta.」 „Lehajolt,
hogy felvegye a szemetet.” ◆ meggörnyedmeggörnyed 「Mi-
o kagamete aruiteiru.」 „Meggörnyedve jár.”

mi-omi-o kakuszukakuszu ◆ elbújikelbújik 「Cukueno sitani mi-
o kakusita.」 „Elbújt az asztal alá.” ◆ elrejtőzikelrejtőzik
「Han-nin-va keiszacukara mi-o kakusita.」 „A
tettes elrejtőzött a rendőrök elől.”

mi-omi-o katamerukatameru ◆ beöltözikbeöltözik 「Joroini mi-o ka-
tameta.」 „Beöltözött páncélba.” ◆ megállapo-megállapo-
dikdik ◆ megházasodikmegházasodik 「Szoroszoro mi-o kata-
metaradóda?」 „Már igazán megházasodhatnál!”

mi-omi-o kavaszukavaszu ◆ félrefordulfélrefordul 「Nagurareszó-
dattaga mi-o kavasite budzsidatta.」 „Meg akar-
ták ütni, de félrefordult, és megúszta.” ◆ félre-félre-
ugrikugrik 「Szatto mi-o kavasitepancsi-o szaketa.」
„Gyorsan félreugrottam, és elkerültem az ütést.”

mi-omi-o kijomerukijomeru ◆ megtisztítjamegtisztítja aa testéttestét
「Sugjósaga ikeno mizude mi-o kijometa.」 „A
vallásgyakorló megtisztította a testét a tóban.” ◆

megtisztulmegtisztul 「Szanpaisa-va te-o aratte mi-o ki-
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jometa.」 „A szentélylátogatók kezet mosva meg-
tisztultak.”

mi-omi-o kirarerukirareru ◆ szívbemarkolószívbemarkoló 「Sin-júno
kurusimi-o miruto mi-o kirareru omoida.」 „A
barátom szenvedése szívbemarkoló.”

mi-omi-o kirujónakirujóna ◆ metszőmetsző 「Mi-o kirujóna sza-
musza」 „metsző hideg”

mi-omi-o kogaszukogaszu ◆ lángolólángoló 「Mi-o kogaszu koi」
„lángoló szerelem”

mi-omi-o konaniszurukonaniszuru ◆ töritöri magátmagát 「Kazoku-
o jasinautameni mi-o konisite hataraita.」 „Töri
magát a munkában, hogy eltartsa a családját.”

mi-omi-o konisitehatarakukonisitehataraku ◆ agyondolgozzaagyondolgozza
magátmagát
mi-omi-o kudakukudaku ◆ töritöri magátmagát 「Kazokunotameni
mi-o kudaite hataraku.」 „Töri magát a munkával
a családjáért.”

miokurimiokuri ◆ elhalasztáselhalasztás 「Csószano miokuri」
„vizsgálat elhalasztása” ◆ kikíséréskikísérés 「Eki-e no
miokuri」 „kikísérés az állomásra”

miokurumiokuru ◆ elbúcsúztatelbúcsúztat 「Sisa-o miokutta.」
„Elbúcsúztattuk a halottat.” ◆ elengedelenged 「Kon-
deitanode szandaino densa-o miokutta.」 „Elen-
gedtem három vonatot, mert tömöttek voltak.” ◆

elhalasztelhalaszt 「Kaisa-va csin-age-o miokutta.」 „A
cég elhalasztotta a béremelést.” ◆ kihagykihagy
「Konkai-va csanszu-o miokutta.」 „Ez alkalom-
mal kihagytam a lehetőséget.” ◆ kikísérkikísér
「Jukka-o hikódzsómade miokutta.」 „Kikísér-
tem Jutkát a repülőtérre.” ◆ szemévelszemével követkövet
「Szósa-o miokutta.」 „Szemével követte a futót.”
◆ utánautána néznéz 「Szatteiku kuruma-o miokutta.」
„Utána nézett a távolodó autónak.”

mi-omi-o makaszerumakaszeru ◆ alárendelialárendeli magátmagát 「Un-
meini mi-o makaszeta.」 „Alárendelte magát a
sorsának.” ◆ rábízzarábízza magátmagát 「Notta namini
mi-o makaszeta.」 „Rábízta magát a meglovagolt
hullámra.” ◆ úrráúrrá leszlesz rajtarajta 「Zecubóni mi-o
makaszerusikanakatta.」 „A kétségbeesés lett úr-
rá rajtam.” ◇ un-nimi-oun-nimi-o makaszerumakaszeru szeren-szeren-
csérecsére bízzabízza magátmagát 「Ato-va unni mi-o maka-
szerusikanai.」 „Nem volt mit tenni, a szerencsé-
re bízta magát.”

mi-omi-o mamorumamoru ◆ megvédimegvédi magátmagát 「Kógekikara
mi-o mamotta.」 „Megvédtem magam a támadá-
sokkal szemben.” ◆ védekezikvédekezik 「Men-ekirjoku-

o cukete kanszenni taisite mi-o mamotta.」 „Im-
munrendszerem erősítésével védekeztem a fertő-
zés ellen.” ◆ védivédi magátmagát 「Tondekita oszaraka-
ra cukavanakunatta kake dokeide mi-o mamot-
ta.」 „Egy kimustrált faliórával védte magát a re-
pülő tányérok ellen.”

miomomiomo ◆ másállapotmásállapot ◆ terhességterhesség
mi-omi-o mocsikuzuszumocsikuzuszu ◆ lezülliklezüllik ◆ tönkremegytönkremegy
「Hómureszuni mi-o mocsi kuzusita.」 „Tönkre-
ment és hajléktalan lett.”

mi-o modaerumi-o modaeru ◆ vonaglikvonaglik
miomodearumiomodearu ◆ másállapotban vanmásállapotban van
miomoninarumiomoninaru ◆ másállapotba kerülmásállapotba kerül
mi-omi-o moteamaszumoteamaszu ◆ nemnem tudtud mitmit kezdenikezdeni
magávalmagával 「Taifúnotame rjokószakide
icsinicsimi-o mote amasiteita.」 „A tájfun miatt,
egy napot nem tudtam mit kezdeni magammal az
üdülőhelyen.”

mi-omi-o mottemotte ◆ nagynagy nehezennehezen 「Mi-o motte
nan-o nogareta.」 „Nagy nehezen megmenekült.”
◆ sajátsaját bőrénbőrén 「Icsibjóno taiszecusza-o mi-o
motte taikensita.」 „Saját bőrömön éreztem,
mennyit jelent egy másodperc.” ◆ sajátsaját magánmagán
「Dójatte szeikószuruka mi-o motte tehon-o mi-
szeta.」 „Saját magán mutatta be, hogyan lehe-
tünk sikeresek.” ◆ sajátsaját tapasztalatábóltapasztalatából
「Kaigo-va ikani curaika mi-o motte sirimasita.」
„Saját tapasztalatból tudom, hogy milyen nehéz a
gondozás.” ◆ sajátsaját testéveltestével 「Keibiin-va mi-o
motte tatemono-e no sinnjú-o fuszeida.」 „A biz-
tonsági őr a saját testével állta útját a behatolók-
nak.”

mi-omi-o muszubumuszubu ◆ meghozzameghozza gyümölcsétgyümölcsét
「Dorjoku-va mi-o muszunda.」 „Az igyekezet
meghozta gyümölcsét.”

mi-omi-o nagekakerunagekakeru ◆ rávetiráveti magátmagát 「Nakama-
o taszukejóto bakuhacuszunzenno surjúdanni mi-
o nagekaketa.」 „Hogy a társait megmentse, a
robbanó gránátra vetette magát.”

mi-omi-o nagerunageru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Dzsuh-
kaikara mi-o nageta.」 „A 10. emeletről vetette alá
magát.” ◆ vetiveti magátmagát 「Hasikara kavani mi-o
nageta.」 „A hídról a folyóba vetette magát.”

mi-omi-o noridaszunoridaszu ◆ előrehajolelőrehajol 「Kare-va mi-o
nori dasita.」 „Előrehajolt.”
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mi-omi-o odoraszeruodoraszeru ◆ ficánkolficánkol 「Szakana-va ma-
na itano uede mi-o odoraszeta.」 „A hal a vágó-
deszkán ficánkolt.” ◆ izgulizgul 「Hadzsimetenodé-
toni mi-o odoraszeta.」 „Izgultam az első rande-
vúm előtt.”

mi-omi-o okoszuokoszu ◆ feltámaszkodikfeltámaszkodik 「Bjónin-va
beddode mi-o okosita.」 „A beteg feltámaszkodott
az ágyon.” ◆ felülfelül 「Sibafude neszobetteiru hito-
va mi-o okosita.」 „A gyepen heverő ember fel-
ült.”

mi-o oszamerumi-o oszameru ◆ erkölcsös életet élerkölcsös életet él
mi-omi-o otoszuotoszu ◆ süllyedsüllyed 「Dorobóni mi-o otosi-
ta.」 „Tolvajjá süllyedt.”

mioroszumioroszu ◆ lenézlenéz 「Jamakara miorosita.」
„Lenézett a hegyről.”

miosinmiosin ◆ miozinmiozin
mi-omi-o sinobaszerusinobaszeru ◆ elrejtőzikelrejtőzik 「Micurinni
mi-o sinobaszeta.」 „Elrejtőzött a sűrű erdőben.”

mi-omi-o sizumerusizumeru ◆ bukikbukik 「Mizúmini mi-o sizum-
ete dzsiszacusita.」 „A tóba bukva öngyilkos lett.”
◆ süppedsüpped 「Ámucseani mi-o sizumeta.」 „A fo-
telbe süppedtem.”

mi-omi-o soszurusoszuru ◆ helyezkedikhelyezkedik 「Dó mi-o soszu-
rubekika kangaeta.」 „Azon gondolkoztam, ho-
gyan helyezkedjek.”

mi-o szadamerumi-o szadameru ◆ családot alapítcsaládot alapít
mioszamemioszame ◆ utoljárautoljára látáslátás 「Szorega tomo-
dacsino mioszamedatta.」 „Ekkor láttam a bará-
tomat utoljára.” ◇ konojonomioszamekonojonomioszame utolsóutolsó
pillantáspillantás 「Kono jono mioszameni furuszato-o
hómonsita.」 „Meglátogattam a szülőföldemet,
hogy egy utolsó pillantást vessek rá.” ◇ kono-kono-
jonomioszamejonomioszame ebbenebben azaz életbenéletben utoljárautoljára
látáslátás 「Karetono vakareno szai, mókono jono
mioszameninarukamosirenaito omotta.」 „Ami-
kor elváltunk, arra gondoltam, talán most látom
utoljára ebben az életben.”

mi-omi-o szaraszuszaraszu ◆ kiteszikiteszi magátmagát 「Kikenni mi-
o szaraszu.」 „Veszélynek teszi ki magát.”

mi-omi-o szaszaeruszaszaeru ◆ rátámaszkodikrátámaszkodik 「Cuede
mi-o szaszaeta.」 „Rátámaszkodott a botjára.”

mi-omi-o szaszageruszaszageru ◆ életétéletét szenteliszenteli 「Kjói-
kuni mi-o szaszageta.」 „Az oktatásnak szentelte
életét.”

mi-omi-o szutetekoszókabuszemoareszutetekoszókabuszemoare ◆ akiaki
mer, az nyermer, az nyer
mi-omi-o taterutateru ◆ élél 「Szakkatosite mi-o tateru.」
„Írásból él.” ◆ karriertkarriert építépít 「Szeidzsikatosite
mi-o tateta.」 „Politikai karriert épített.”

mi-omi-o teiszuruteiszuru ◆ bátranbátran vállalkozikvállalkozik 「Kon-
nanna tokiniha mi-o teisite szentóni tacu.」 „Bát-
ran az élre áll, ha baj van.” ◆ önfeláldozóanönfeláldozóan
csinálcsinál 「Mi-o teisite kurumakara kodomo-o ma-
motta.」 „Önfeláldozóan megmentette a gyereket
az autó elől.”

mi-omi-o tódzsirutódzsiru ◆ álláll 「Hantaiszeihani mi-o tó-
dzsita.」 „A rendszerellenesekhez állt.” ◆ vetiveti
magátmagát 「Sigotoni mi-o tódzsita.」 „A munkába
vetette magát.”

miotoriszurumiotoriszuru ◆ nemnem annyiraannyira jójó 「Kono
szakuhin-va tenrankaini daszuni-va miotoriszu-
ru.」 „Ez az alkotás nem annyira jó, hogy kiállít-
suk.” ◆ nemnem néznéz kiki olyanolyan jóljól 「Hokano ieto
kuraberutokono ie-va miotoriszuru.」 „Ez a lakás
nem néz ki olyan jól, mint a többi.”

miotosimiotosi ◆ elnézéselnézés 「Rentogen-no miotoside
bjókiga szókihakkenszarenakatta.」 „A röntgen-
felvétel elnézése miatt nem vették idejében észre a
betegséget.” ◆ figyelemelkerülésfigyelemelkerülés
miotoszumiotoszu ◆ elkerülielkerüli aa figyelmétfigyelmét 「Sinbunno
kjúdzsinkókoku-o miotosita.」 „Az álláshirdetés
elkerülte a figyelmét az újságban.” ◆ nemnem vesziveszi
észreészre 「Macsigai-o miotosita.」 „Nem vette ész-
re a hibát.”

mi-omi-o uruuru ◆ eladjaeladja aa testéttestét 「Mi-o uruga
kokoro-va uranu.」 „Eladja a testét, de a lelkét
nem.”

miovarumiovaru ◆ végignézvégignéz 「Eiga-o miovatta.」 „Vé-
gignéztem a filmet.”

mippeimippei ◆ hermetikushermetikus ◆ légmenteslégmentes lezáráslezárás ◆

zártzárt
mippeigatanomippeigatano ◆ zártzárt 「Mippeigatanoszupí-
ká」 „zárt hangdoboz”

mippeinomippeino ◆ légmenteslégmentes
mippeiszurumippeiszuru ◆ légmentesenlégmentesen lezárlezár 「Kono
jóki-va mippeiszareteimaszu.」 „Ez a tartály lég-
mentesen le van zárva.”

mippúmippú ◆ hermetikushermetikus zárzár ◆ légmenteslégmentes zárzár ◆

lepecsételéslepecsételés
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mippúszurumippúszuru ◆ légmentesenlégmentesen lezárlezár 「Sinkúp-
akkuno sokuhin-o mippú sitamama reitósita.」
„A vákuum-csomagolt élelmiszert légmentesen le-
zárva tartva lefagyasztottam.” ◆ lepecsétellepecsétel
「Tegami-o róde mippúsita.」 „Viasszal lepecsé-
telte a levelet.”

mirámirá ◆ tükörtükör ◇ szaidomirászaidomirá oldalsóoldalsó vissza-vissza-
pillantópillantó tükörtükör ◇ súkómirásúkómirá gyűjtőtükörgyűjtőtükör ◇

bakkumirábakkumirá visszapillantóvisszapillantó tükörtükör
「Bakkumirá-o nozoita.」 „Belenéztem a vissza-
pillantó tükörbe.”

miraimirai ◆ eljövendőeljövendő világvilág ◆ jövőjövő 「Akarui
mirai-o nozondeiru.」 „Szép jövőt remél.” ◆ jövőjövő
időidő
miraimirai ◆ ízlelőbimbóízlelőbimbó
miraibunsimiraibunsi ◆ beálló melléknévi igenévbeálló melléknévi igenév
miraidzsiszeimiraidzsiszei ◆ jövő időjövő idő
miraieigómiraieigó ◆ mindörökkönmindörökkön örökkéörökké ◆ örökké-örökké-
valóságvalóság
miraigakumiraigaku ◆ futurológiafuturológia
miraigakusamiraigakusa ◆ futurológusfuturológus
miraihamiraiha ◆ futuristafuturista ◆ futurizmusfuturizmus
miraikanrjómiraikanrjó ◆ befejezett jövőbefejezett jövő
miraikeimiraikei ◆ jövő idejű alakjövő idejű alak ◆ jövő időjövő idő
mirai-o joszokuszurumirai-o joszokuszuru ◆ jövőbe látjövőbe lát
miraizómiraizó ◆ jövőképjövőkép 「Sakaino miraizó-o eg-
aku.」 „Lefesti a társadalom jövőképét.”

mirarerumirareru ◆ előfordulóelőforduló 「Danszeini óku mirar-
eru sikkan」 „férfiaknál előforduló betegség” ◆

előreláthatólagelőreláthatólag 「Gakuszeino kazu-va fueruto
mirareteiru.」 „Előreláthatólag nőni fog a diákok
száma.”

mirenmiren ◆ kötődéskötődés 「Motokanoni mirenganai.」
„Nem érzek semmiféle kötődést a régi barátnőm-
höz.”

mirengamasiimirengamasii ◆ nemnem tudtud elszakadnielszakadni aa múlt-múlt-
tóltól ◆ nemnem tudtud veszíteniveszíteni 「Motokano-va mi-
rengamasikute, icumo denva-o kaketekuru.」 „Az
előző barátnőm nem tud veszíteni, állandóan rám
telefonál.” ◆ siránkozósiránkozó 「Motokanono hanasi-
o szuru mirengamasii otoko」 „előző barátnőjéről
beszélő, siránkozó férfi”

mirengarumirengaru ◆ hiányzikhiányzik 「Szuteta cukueni mi-
rengaaru.」 „Hiányzik a kidobott asztalom.”

mireniamumireniamu ◆ millenniummillennium

miren-omiren-o nokoszunokoszu ◆ hiányzikhiányzik 「Taisokusita ka-
isani miren-o nokosita.」 „Hiányzik az előző
munkahelyem.”

mirimiri ◆ millimilli ◆ millimétermilliméter ◇ hacsimirihacsimiri nyolcnyolc
millimétermilliméter 「Hacsimirifirumu」 „nyolcmillimé-
teres film”

miri-bárumiri-báru ◆ millibarmillibar
miribjómiribjó ◆ ezredmásodpercezredmásodperc ◆ milliszekun-milliszekun-
dumdum
miriguramumiriguramu ◆ milligrammmilligramm
mirimétámirimétá ◆ millimétermilliméter
mirimétorumirimétoru ◆ millimétermilliméter ◆ mmmm
mirimétoruszuigincsúmirimétoruszuigincsú ◆ higanymilliméterhiganymilliméter
mirimikuronmirimikuron ◆ millimikronmillimikron
mirinmirin ◆ főzőszakéfőzőszaké ◆ mirinmirin
mirinbosimirinbosi ◆ mirinnelmirinnel ízesítettízesített szárítottszárított
halhal
míringubanmíringuban ◆ marógépmarógép
míringumasinmíringumasin ◆ marógépmarógép
mirionmirion ◆ milliómillió
mirion-szerámirion-szerá ◆ milliósmilliós eladotteladott példány-példány-
számszám
miririttorumiririttoru ◆ millilitermilliliter ◆ mLmL ◆ mlml
miriszekandomiriszekando ◆ milliszekundummilliszekundum
miritan-inomiritan-ino ◆ milliméteresmilliméteres 「Miritan-ino szei-
do」 „milliméteres pontosság”

miritarizumumiritarizumu ◆ militarizmusmilitarizmus ◇ ancsi-ancsi-
miritarizumumiritarizumu antimilitarizmusantimilitarizmus
mirjómirjó ◆ elbájoláselbájolás ◆ elbűvöléselbűvölés ◆ lenyűgö-lenyűgö-
zészés
mirjómirjó ◆ befejezetlenségbefejezetlenség ◇ singimirjósingimirjó félre-félre-
tett vitaponttett vitapont
mirjokumirjoku ◆ bájbáj ◆ csáberőcsáberő ◆ varázsvarázs 「Jogore-
ta kaigan-va mirjoku-o usinatta.」 „A beszennye-
zett tengerpart elvesztette a varázsát.” ◆ vonzerővonzerő
「Kono sokugjóni mirjoku-o kandzsita.」 „Vonz-
erőt érzett a szakma iránt.” ◇ szeitekimirjokuszeitekimirjoku
szexuális vonzerőszexuális vonzerő
mirjokugaarumirjokugaaru ◆ megnyerőmegnyerő ◆ vonzerejevonzereje vanvan

mirjoku-omirjoku-o kandzsirukandzsiru ◆ vonzalmatvonzalmat érezérez
「Kanodzsoni mirjoku-o kandzsita.」 „Vonzal-
mat érzett a nő iránt.”
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mirjokutekidehanaimirjokutekidehanai ◆ előnytelenelőnytelen 「Deteiru
onaka-va mirjokutekidehanai.」 „Előnytelen a
nagy pocak.”

mirjokutekinamirjokutekina ◆ bájosbájos ◆ csábítócsábító 「Mirjok-
utekina dzsóken-o szuszumerareta.」 „Csábító
feltételeket ajánlottak.” ◆ előnyöselőnyös 「Kanodzso-
va nagaiszukáto-o hakuto mirjokutekideszu.」
„Előnyös neki a hosszú szoknya.” ◆ elragadóelragadó
◆ kecsegtetőkecsegtető 「Mirjokutekina teian-o sita.」
„Kecsegtető ajánlatot adott.” ◆ megnyerőmegnyerő
「Kanodzso-va mirjokutekida.」 „Az a nő meg-
nyerő.” ◆ szívdöglesztőszívdöglesztő ◆ tetszetőstetszetős ◆ tü-tü-
neményesneményes 「Mirjokutekina dzsoszeida.」 „Tü-
neményes nő.” ◆ varázslatosvarázslatos 「Mirjokutekina
minamino sima.」 „Varázslatos trópusi sziget.” ◆

vonzóvonzó 「Mirjokutekina kaisa.」 „Vonzó vállalat.”

mirjónomirjóno ◆ befejezetlenbefejezetlen
mirjónomamamirjónomama ◆ befejezetlenülbefejezetlenül
mirjószurumirjószuru ◆ elbájolelbájol 「Kanodzsono szugata-
va kare-o mirjósita.」 „Az alakjával elbájolta a fér-
fit.” ◆ elbűvölelbűvöl 「Konoaniméson-va szekai-o mir-
jósita.」 „Ez az animáció elbűvölte a világot.” ◆

lenyűgözlenyűgöz 「Haijútacsino engini mirjószareta .」
„Lenyűgözött a színészek játéka.” ◆ leveszileveszi aa
lábáróllábáról 「Kanodzsoni mirjószaretesimatta.」 „A
nő levett a lábamról.” ◆ magávalmagával ragadragad 「Ka-
nodzsono koega csósú-o mirjósita.」 „Hangja ma-
gával ragadta a közönséget.” ◆ megigézmegigéz 「Ka-
nodzsono meni mirjószareta.」 „Megigézett a sze-
mével.”

mirokubucumirokubucu ◆ következőkövetkező időszakidőszak BuddhájaBuddhája
◆ MaitréjaMaitréja
mironobínaszumironobínaszu ◆ milói Vénuszmilói Vénusz
mironovínaszumironovínaszu ◆ milói Vénuszmilói Vénusz
mironsijakumironsijaku ◆ Millon-reagensMillon-reagens
mirumiru ◆ darálódaráló ◇ kóhí-mirukóhí-miru kávédarálókávédaráló
mirumiru ◆ megnézmegnéz 「Oisaszan-ni mitemoraina-
szai!」 „Nézesd meg magad egy orvossal!” ◆ meg-meg-
vizsgálvizsgál 「Karada-o isani mitemoratta.」 „Meg-
vizsgáltattam magam az orvossal.”

mirumiru ❶ néznéz 「Terebi-o miteitatoki teidenninat-
ta.」 „A tévét néztem, amikor elment a villany.” ❷

látlát 「Terebideano bangumimita?」 „Láttad azt a
műsort a tévében?” ❸ vigyázvigyáz 「Kodomo-o mi-
tekureru hito-o szagasiteiru.」 „Keresek valakit,
aki vigyázna a gyerekre.” ❹ leellenőrizleellenőriz 「Teni-

mocuno omosza-o mita.」 „Leellenőriztem a kézi-
poggyász súlyát.” ❺ megpróbálmegpróbál 「Kareto hana-
sitemitara?」 „Próbálj meg beszélni vele!” ◆ át-át-
néznéz 「Sorui-o mite kudaszai!」 „Nézd át az ira-
tokat!” ◆ elnézelnéz 「Vatasiga miru kagiri, anata-
va sidzsinninarenai.」 „Ahogy elnézem, belőled
sem lesz költő.” ◆ feltételezfeltételez 「Bóhankamerani
ucutteiru otoko-o han-nintomiteiru.」 „A bizton-
sági kamerával felvett férfiről feltételezik, hogy ő
a tettes.” ◆ fürkészfürkész 「Nómin-va szora-o mia-
geta.」 „A földműves az eget fürkészte.” ◆ ítélítél
「Sóri-va muritomite tatakauno-o jameta.」 „Le-
hetetlennek ítéltem a győzelmet, ezért nem is
mérkőztem meg.” ◆ keresztülnézkeresztülnéz 「Madogosi-
ni szoto-o mita.」 „Keresztülnézett az ablakon.” ◆

kuksizikkuksizik 「Kore miro!」 „Ide kuksizz!” ◆ meg-meg-
látlát 「Mirareruno-o oszoreta.」 „Félt, hogy meg-
látják.” ◆ megnézmegnéz 「Joruno renzokudorama-o
mitekara gohan-o tabeta.」 „Miután megnéztem
a esti sorozatomat, megvacsoráztam.” ◆ szemlélszemlél
「Jozora-o miteita.」 „Az éjszakai égboltot szem-
léltem.” ◆ találtalál 「Szono jófuku-va takaitomite
kavanakatta.」 „Drágának találtam a ruhát, ezért
meg sem vettem.” ◆ tekinttekint 「Szajú-o mitekara
kószaten-o vataru.」 „Jobbra-balra tekintve megy
át az útkereszteződésen.” ◇ asimoto-oasimoto-o mirumiru ki-ki-
használjahasználja aa helyzetéthelyzetét 「Szaigaino naka,
asimoto-o mite gjósa-va mizu-o takai nedande ut-
teiru.」 „Kihasználva a katasztrófahelyzetet, a ke-
reskedő magas áron adja a vizet a károsultaknak.”
◇ adzsi-oadzsi-o mirumiru megkóstolmegkóstol 「Szúpuno adzsi-o
mita.」 „Megkóstoltam a levest.” ◇ imanimiteiroimanimiteiro
mostmost majdmajd megmutatommegmutatom ◇ utaganomedemi-utaganomedemi-
ruru gyanakodvagyanakodva néznéz 「Keiszacuni utagano me-
de mirareta.」 „A rendőr gyanakodva nézett rám.”
◇ unszei-ounszei-o mirumiru jövendőtjövendőt mondmond 「Unszei-o
mitemoratta.」 „Jövendőt mondattam.” ◇ óme-óme-
nimirunimiru elnézelnéz 「Kare-va kanodzsono sippai-o
ómeni mita.」 „Elnézte neki, hogy hibázott.” ◇

ómenimiruómenimiru elnézőelnéző 「Bokuno itaranai tokoro-o
ómeni mite kudaszai.」 „Legyen elnéző, nem va-
gyok tökéletes!” ◇ koroai-okoroai-o mirumiru kivárjakivárja aa
megfelelőmegfelelő pillanatotpillanatot 「Koroai-o mite kigenno
varui dzsósini kjúka-o mósi ireta.」 „Kivártam a
megfelelő pillanatot, hogy a goromba főnökömtől
szabadságot kérjek.” ◇ koro-okoro-o mirumiru kivárjakivárja aa
megfelelőmegfelelő pillanatotpillanatot ◇ zamaamirozamaamiro úgyúgy kellkell
nekineki 「Zamaamiro! Vatasi-va , inuni kamareru-
kara ikanaide, tte ittanoni.」 „Úgy kell neked!
Mondtam, hogy ne menj be, mert megharap a ku-
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tya.” ◇ szajú-oszajú-o mirumiru körülnézkörülnéz 「Szajú-o mite-
kara dóro-o vatattekudaszai.」 „Mielőtt átmész az
úton, nézz körül!” ◇ dzsittomirudzsittomiru lele nemnem vesziveszi
aa szemétszemét 「Kare-va kanodzso-o dzsitto mite-
ita.」 „Le sem vette a szemét a nőről.” ◇ sitemirusitemiru
megpróbálmegpróbál 「Icsirinsani nottemita.」 „Megpró-
báltam felülni az egykerekű biciklire.” ◇ sitemirusitemiru
gondolgondol egyetegyet 「Joru, tomodacsini denvasitemi-
ta.」 „Este gondoltam egyet, és felhívtam a ba-
rátomat.” ◇ szuki-oszuki-o mirumiru kicselezkicselez 「Kansuno
szuki-o mite keimusokara daszszósita.」 „Kicse-
lezte az őröket, és elszökött a börtönből.” ◇

szoto-oszoto-o mirumiru kinézkinéz 「Kare-va madogosini
szoto-o mita.」 „Kinézett az ablakon.” ◇ szor-szor-
emitakotokaemitakotoka nemnem megmondtammegmondtam 「Szore mita-
kotoka.」 „Nem megmondtam!” ◇ csirattomirucsirattomiru
pillantástpillantást vetvet 「Menszecuno hito-va rirekiso-
o csiratto mita.」 „A felvételiztető egy pillantást
vetett az önéletrajzra.” ◇ csiraritomirucsiraritomiru rápil-rápil-
lantlant 「Csirarito tokei-o mita.」 „Rápillantottam
az órámra.” ◇ csi-ocsi-o mizusitemizusite vérontásvérontás nélkülnélkül
「Csi-o mizusite sóri-va nai.」 „Vérontás nélkül
nem tudunk győzni.” ◇ teszó-oteszó-o mirumiru tenyér-tenyér-
bőlből jósoljósol 「Teszó-o mitemoratta.」 „Jósoltat-
tam a tenyeremből.” ◇ terebi-oterebi-o mirumiru tévéziktévézik
「Joru-va icumoterebi-o miteiru.」 „Este tévézni
szoktam.” ◇ dómitemodómitemo akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük
「Uszagitosite kattakonopetto-va dó mitemo ne-
koda.」 „Ez a nyúlként vásárolt kisállat akárhogy
is nézem, macska.” ◇ dómitemosinaidómitemosinai alighaaligha
「Dó mitemoszore idzsó-va jaszukunaranai.」
„Ez ennél aligha lesz olcsóbb.” ◇ tóku-otóku-o morumoru
távolbatávolba néznéz 「Szen-in-va tóku-o moteita.」 „A
tengerész a távolba nézett.” ◇ tómenimirutómenimiru tá-tá-
volrólvolról néznéz ◇ tomirarerutomirareru úgyúgy tűniktűnik 「Kenkó-
dzsótaini mondai-va naitomirareru.」 „Úgy tűnik
nem esett baja.” ◇ tomirarerutomirareru feltehetőfeltehető 「Si-
kakusógaisatomirareru otoko-va korondesimat-
ta.」 „Elesett egy férfi, aki feltehetően látáskáro-
sult volt.” ◇ baka-obaka-o mirumiru bolondbolond leszlesz 「Anata-
o sindzsite-va baka-o miru.」 „Bolond leszek hin-
ni neked.” ◇ baka-obaka-o mirumiru kárkár 「Anata-o taszu-
kete baka-o mita.」 „Kár volt segítenem rajtad!”
◇ futamenimirarenaifutamenimirarenai visszataszítóvisszataszító 「Futa-
meni mirarenai kaodatta.」 „Visszataszító arca
volt.” ◇ madzsimadzsitomirumadzsimadzsitomiru merevenmereven néznéz ◇

mandzsiritomirumandzsiritomiru meresztimereszti aa szemétszemét 「Dens-
ade hitorino dzsókjakuga vatasi-o mandzsirito
mita.」 „A vonaton az egyik utas meresztette rám
a szemét.” ◇ mitamemitame látszatralátszatra 「Mita me-va

jovaikedo dzsiszszaiha cujoi.」 „Látszatra gyenge,
de valójában erős.” ◇ mitamemitame kinézetkinézet 「Ko-
no rjóri-va mita me-va varuikedo oisii.」 „Ennek
az ételnek a kinézete rossz, de finom.” ◇ mitamemitame
külalakkülalak 「Sóhin-va naijódakede-va naku mita
memo taiszecudearu.」 „Az árunak nemcsak a
tartalma, a külalakja is fontos.” ◇ miteirumiteiru néze-néze-
lődiklődik 「『 Nani-o szagasideszuka?』『Csotto mite-
irudakedeszu.』」 „–Mit parancsol? –Köszönöm,
csak nézelődök.” ◇ miteminufurimiteminufuri szemetszemet hu-hu-
nyásnyás ◇ miteminufuri-omiteminufuri-o szuruszuru úgyúgy tesz,tesz,
minthamintha nemnem látnálátná 「Manbiki-o mite minu furi-
o sita.」 „Úgy tettem, mintha nem látnám, hogy
lop.” ◇ mijomijo lásdlásd 「Godzsúszanpédzsi-o mijo.」
„Lásd 53. oldal.” ◇ mirukagemonaimirukagemonai csakcsak ár-ár-
nyékanyéka önmagánakönmagának 「Kakonoszutága, imaha
miru kagemonai.」 „Az egykori sztár mára már
csak árnyéka önmagának.” ◇ mirukaranimirukarani szem-szem-
melmel láthatólagláthatólag 「Kare-va mirukarani jopparat-
teita.」 „Szemmel láthatólag ittas volt.” ◇ miru-miru-
nimikanerunimikaneru nemnem nézhetinézheti tétlenültétlenül 「Komat-
teiru tomodacsi-o miruni mikanete taszuketeage-
ta.」 „Nem nézhettem tétlenül, hogy a barátom
bajban van, segítettem neki.” ◇ mirunimikanerumirunimikaneru
nemnem tudjatudja továbbtovább nézninézni 「Hejano
csirakariburi-o miruni mikanete katazuketa.」
„Nem tudtam tovább nézni a rumlit, ezért rendet
raktam a szobában.” ◇ mirubekimirubeki észrevehetőészrevehető
「Hantosiszugitemo mirubeki szeika-va nakat-
ta.」 „Fél év múlva sem értünk el észrevehető
eredményt.” ◇ mirumanimirumani egyszeribenegyszeriben
「Kesiki-va miru mani szugata-o kaeta.」 „A táj
egyszeriben megváltozott.” ◇ mirumanimirumani pillana-pillana-
toktok alattalatt 「Kanodzsono emi-va miru mani ki-
eta.」 „Pillanatok alatt lefagyott a mosoly az arcá-
ról.” ◇ mirumanimirumani egyszerreegyszerre csakcsak 「Miru ma-
ni icsimen-va jukini óvaretesimatta.」 „Egyszerre
csak hó borított mindent.” ◇ mirumemirume jójó szemszem
「Bi-o miru meganai.」 „Nincs jó szeme a szép-
hez.” ◇ mirumonomirumono szemlélőszemlélő ◇ megamierumegamieru látlát
「Kare-va mega mienai.」 „Az az ember nem lát.”
◇ me-ome-o szuetemiruszuetemiru fixírozfixíroz ◇ me-ome-o mirumiru ta-ta-
pasztalpasztal 「Kare-va ii me-o miteiru.」 „Csupa jót
tapasztal.” ◇ me-ome-o mirumiru szemébeszemébe néznéz 「Aiteno
me-o mite hanaszu.」 „A partnere szemébe nézve
beszél.” ◇ mendó-omendó-o mirumiru gondjátgondját viseliviseli 「Da-
rega sóraimendó-o miruno?」 „Ki viseli majd a
gondját?” ◇ jume-ojume-o mirumiru álmodikálmodik 「Szaikino-
kasina jume-o miru.」 „Mostanában furcsákat ál-
modom.” ◇ jószu-ojószu-o mirumiru kitapasztaljakitapasztalja aa
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helyzetethelyzetet 「Jószu-o mitekara handanszuru.」
„Kitapasztalja a helyzetet, és utána dönt.” ◇

jószu-ojószu-o mirumiru megnézimegnézi mimi vanvan velevele 「Radzs-
iono jóko-o mitekurenai?」 „Megnéznéd, mi van
a rádióval?” ◇ jokomedemirujokomedemiru szemeszeme sarkábólsarkából
látlát 「Inuga szemattekuruno-o jokomede mite-
ita.」 „A szemem sarkából láttam, hogy közeleg a
kutya.” ◇ vaki-o miruvaki-o miru félrenézfélrenéz
mirumiru ◆ szarvashínárszarvashínár
mirumiru ◆ jobb oldali nézés-gyökjobb oldali nézés-gyök
mírumíru ◆ gabonapehelygabonapehely ◇ daizumírudaizumíru
szójabab-pehelyszójabab-pehely
mirubekimirubeki ◆ észrevehetőészrevehető 「Hantosiszugitemo
mirubeki szeika-va nakatta.」 „Fél év múlva sem
értünk el észrevehető eredményt.”

mirukagemonaimirukagemonai ◆ csakcsak árnyékaárnyéka önmagánakönmagának
「Kakonoszutága, imaha miru kagemonai.」 „Az
egykori sztár mára már csak árnyéka önmagá-
nak.” ◆ nemnem maradmarad belőlebelőle semmisemmi 「Kanodzso-
va miru kagemonaku jaszeta.」 „Úgy lefogyott,
hogy már szinte nem maradt belőle semmi.”

mirukaranimirukarani ◆ szemmelszemmel láthatólagláthatólag 「Kare-va
mirukarani jopparatteita.」 „Szemmel láthatólag
ittas volt.”

mirukí-vémirukí-vé ◆ TejútTejút
mirukotomirukoto ◆ látáslátás
mirukumiruku ◆ sűrítettsűrített tejtej ◆ tejtej ◇ kokonaccumi-kokonaccumi-
rukuruku kókusztejkókusztej ◇ konamirukukonamiruku tejportejpor ◇ ko-ko-
namirukunamiruku babatápszerbabatápszer ◇ kondenszu-mirukukondenszu-miruku
sűrített tejsűrített tej ◇ szukimumirukuszukimumiruku fölözött tejfölözött tej
miruku-csokomiruku-csoko ◆ tejcsokitejcsoki
miruku-csokorétomiruku-csokoréto ◆ tejcsokoládétejcsokoládé
mirukudetaitagohanmirukudetaitagohan ◆ tejberizstejberizs
mirukudzsónomirukudzsóno ◆ tejszerűtejszerű 「Miruku dzsóno
jóeki」 „tejszerű oldat”

miruku-kjaramerumiruku-kjarameru ◆ tejkaramellatejkaramella
miruku-kóhímiruku-kóhí ◆ tejeskávétejeskávé
miruku-o nomukotomiruku-o nomukoto ◆ tejivástejivás
mirukupanmirukupan ◆ kalácskalács
miruku-poncsimiruku-poncsi ◆ tejpuncstejpuncs
miruku-purantomiruku-puranto ◆ tejüzemtejüzem
miruku-sékumiruku-séku ◆ turmixturmix
miruku-székimiruku-széki ◆ turmixturmix
mirukutimirukuti ◆ tejes teatejes tea

mirumanimirumani ◆ egyszeribenegyszeriben 「Kesiki-va miru ma-
ni szugata-o kaeta.」 „A táj egyszeriben megválto-
zott.” ◆ egyszerreegyszerre csakcsak 「Miru mani icsimen-
va jukini óvaretesimatta.」 „Egyszerre csak hó bo-
rított mindent.” ◆ pillanatokpillanatok alattalatt 「Kano-
dzsono emi-va miru mani kieta.」 „Pillanatok
alatt lefagyott a mosoly az arcáról.”

mirumemirume ◆ jójó szemszem 「Bi-o miru meganai.」
„Nincs jó szeme a széphez.” ◇ hito-ohito-o mirumemirume
emberismeretemberismeret 「Hito-o miru megaaru.」 „Jó
emberismerő.”

mirumirumirumiru ◆ egyreegyre jobbanjobban 「Bjókino otoko-va ,
mirumiru jovakunatta.」 „A beteg férfi egyre job-
ban elgyengült.” ◆ rögtönrögtön 「Keiszacudato si-
ruto, dorobó-va mirumiru aozameta.」 „A rabló,
amint megtudta, hogy rendőrrel van dolga, rögtön
elsápadt.” ◆ varázsütésrevarázsütésre 「Itami-va mirumi-
ru kieta.」 „Mintegy varázsütésre, elmúlt a fájdal-
mam.”

mirumiruucsinimirumiruucsini ◆ egyszerreegyszerre csakcsak 「Szakura-
va miru miruucsini hana-o varakaszeta.」 „Egy-
szerre csak virágba borult a cseresznyefa.” ◆ meg-meg-
lepőenlepően gyorsangyorsan 「Kodomo-va miru miruucsini
ókikunaru.」 „A gyerekek meglepően gyorsan nő-
nek.” ◆ pillanatokpillanatok alattalatt 「Miru miruucsini
hjódzsóga kavatta.」 „Pillanatok alatt megválto-
zott az arckifejezése.”

mirumonomirumono ◆ szemlélőszemlélő
mirunimikanerumirunimikaneru ◆ képtelenképtelen tétlenültétlenül nézninézni
「Szeitogadzsimerareteiruno-o miruni mikanete,
szenszei-o jonda.」 „Képtelen voltan tétlenül néz-
ni, hogy kínozzák a gyereket, ezért a tanárhoz for-
dultam.” ◆ nemnem nézhetinézheti tétlenültétlenül 「Komat-
teiru tomodacsi-o miruni mikanete taszuketeage-
ta.」 „Nem nézhettem tétlenül, hogy a barátom
bajban van, segítettem neki.” ◆ nemnem tudjatudja to-to-
vábbvább nézninézni 「Hejano csirakariburi-o miruni mi-
kanete katazuketa.」 „Nem tudtam tovább nézni
a rumlit, ezért rendet raktam a szobában.”

mirutokoromirutokoro ◆ látnivalólátnivaló 「Koko-va miru
tokorogatakuszan-arimaszu.」 „Itt sok látnivaló
van.”

mirutomonakumirumirutomonakumiru ◆ unalmábanunalmában néznéz
「Mirutomonakuterebi-o mita.」 „Unalmamban
tévét néztem.” ◆ véletlenül meglátvéletlenül meglát
misijónomisijóno ◆ felhasználatlanfelhasználatlan 「Misijóno hana-
bino szute kata」 „felhasználatlan pirotechnikai
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eszköz kidobása” ◆ nemnem használthasznált 「Misijóno
kitte」 „nem használt bélyeg”

misimisimisimisi ◆ csikorogvacsikorogva ◆ nyikorogvanyikorogva
misimisiiumisimisiiu ◆ csikorogcsikorog 「Dzsisinno jurede ie-va
misimisiitta.」 „A földrengés csikorogva lengette
a házat.” ◆ nyikorognyikorog 「Juka-va misimisiitta.」
„A padló nyikorgott.”

misimisionmisimision ◆ csikorgáscsikorgás ◆ nyikorgásnyikorgás
misinmisin ◆ varrógépvarrógép ◇ asibumimisinasibumimisin pedálospedálos
varrógépvarrógép ◇ kagarimisinkagarimisin interlockinterlock ◇ kagar-kagar-
imisinimisin szegőgépszegőgép ◇ denkimisindenkimisin villanyvarró-villanyvarró-
gépgép ◇ misin-nuimisin-nui gépigépi varrásvarrás 「Tenuitomisin
nui」 „kézi és gépi varrás” ◇ misin-nuinomisin-nuino géppelgéppel
varrottvarrott 「Misin nuino kimono」 „géppel var-
rott kimonó”

misinmemisinme ◆ perforációperforáció 「Konokúpon-o misin
meni szotte kittekudaszai.」 „Ezt a kupont szakít-
sa le a perforáció mentén!”

misinme-o irerumisinme-o ireru ◆ perforálperforál
misin-nobobinmisin-nobobin ◆ varrógéporsóvarrógéporsó
misin-nuimisin-nui ◆ gépigépi varrásvarrás 「Tenuitomisin nui」
„kézi és gépi varrás”

misin-nuinomisin-nuino ◆ géppelgéppel varrottvarrott 「Misin nuino
kimono」 „géppel varrott kimonó”

misinsisúmisinsisú ◆ gépi hímzésgépi hímzés
misiranumisiranu ◆ idegenidegen 「Misiranu kuni.」 „Idegen
ország.” ◆ ismeretlenismeretlen 「Misiranu otokoni ha-
nasikakerareta.」 „Egy ismeretlen férfi megszólí-
tott.”

misirimisiritomisirimisirito ◆ nyikorognyikorog 「Juka-va misirimi-
sirito naru.」 „A padló nyikorog.”

misirumisiru ◆ ismerismer 「Koko-va otagai-o misitteiru-
jóna csiiszana murada.」 „Ez egy olyan kis falu,
ahol mindenki ismer mindenkit.” ◆ megismermegismer
「Dzsikenno sószai-o misitta.」 „Megismerte az
eset részleteit.” ◇ misittamisitta ismerősismerős 「Misitta ba-
sodemo majou.」 „Ismerős helyen is eltévedek.”

misittamisitta ◆ ismerősismerős 「Misitta basodemo ma-
jou.」 „Ismerős helyen is eltévedek.”

misómisó ◆ ismeretlenségismeretlenség ◆ tisztázatlanságtisztázatlanság
misómisó ◆ magoncmagonc
misókanomisókano ◆ emésztetlenemésztetlen 「Misókano tabe
mono」 „emésztetlen táplálék” ◆ feldolgozat-feldolgozat-
lanlan 「Misókano kandzsó」 „feldolgozatlan érzel-

mek” ◆ nyersnyers 「Misókano csisiki」 „nyers tu-
dás”

misónomisóno ◆ ismeretlenismeretlen 「Kono sószecu-va szaku-
samisódeszu.」 „Ennek a novellának a szerzője is-
meretlen.” ◆ tisztázatlantisztázatlan 「Gen-inmisóno tai-
csófurjó」 „tisztázatlan okú állapotromlás”

misorinomisorino ◆ elintézetlenelintézetlen 「Ikucukano misori-
no dzsiangaarimaszu.」 „Van néhány elintézetlen
ügyem.” ◆ feldolgozatlanfeldolgozatlan
missimissi ◆ titkos küldötttitkos küldött ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
missicumissicu ◆ titkostitkos szobaszoba ◆ zártzárt szobaszoba 「Jú-
kaiszareta dzsoszei-va missicude kankinszareta.」
„Az elrabolt nőt zárt szobában tartották.”

missicudemissicude ◆ zártzárt ajtókajtók mögöttmögött 「Kaigi-va
missicude okonavareta.」 „A tárgyalások zárt aj-
tók mögött folytak.”

missicukaigimissicukaigi ◆ titkostitkos tárgyalástárgyalás ◆ zártzárt aj-aj-
tók mögötti tárgyalástók mögötti tárgyalás
missicukjófusómissicukjófusó ◆ klausztrofóbiaklausztrofóbia
missicuszeidzsimissicuszeidzsi ◆ nyilvánosságnyilvánosság kizárásá-kizárásá-
val kormányzásval kormányzás
missirimissiri ◆ szorosan egymás mellettszorosan egymás mellett
missomisso ◆ bizalmasbizalmas levéllevél 「Misso-o tazusza-
eta.」 „Bizalmas levelet hoztam.” ◆ titkostitkos üze-üze-
netnet
missonmisson ◆ küldetésküldetés ◆ missziómisszió ◆ váltóműváltómű ◇

vakuszeikanmissonvakuszeikanmisson bolygóközi küldetésbolygóközi küldetés
misson-kuritikaru-siszutemumisson-kuritikaru-siszutemu ◆ létfontos-létfontos-
ságú rendszerságú rendszer
misson-szukúrumisson-szukúru ◆ missziós iskolamissziós iskola
missúmissú ◆ sűrűségsűrűség 「Guntai-va missútaikei-o tot-
ta.」 „A sereg sűrű alakzatot vett fel.” ◆ zsúfolt-zsúfolt-
ságság ◇ kaokunomissúsitaikaokunomissúsitai beépült területbeépült terület
missúbasomissúbaso ◆ csomópontcsomópont ◆ gócgóc
missúhanmissúhan ◆ macula densamacula densa ◆ tömött folttömött folt
missúhódzsinmissúhódzsin ◆ falanxfalanx
missu-metarumissu-metaru ◆ ritkafém ötvözetritkafém ötvözet
missúszurumissúszuru ◆ sűrűsűrű 「Kono hen-va tatemonoga
missúsiteiru.」 „Ezen a helyen sűrűek a házak.”
◆ zsúfolódikzsúfolódik 「Hitoga micsini missúsita.」 „Az
utcára zsúfolódtak az emberek.” ◇ dzsútakuga-dzsútakuga-
missúsitamissúsita sűrűnsűrűn lakottlakott 「Dzsútakuga missú-
sita csiikide-va kadzsino szaidonojóni hinanszu-
rukaga kadaideszu.」 „Kérdéses, hogy a sűrűn la-
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kott területekről hogyan lehet elmenekülni tűz
esetén.”

misúmisú ◆ behajtatlanbehajtatlan 「Misúsóhizei」 „behaj-
tatlan forgalmi adó” ◆ esedékesesedékes 「Misúriszo-
ku」 „esedékes kamat”

misúgakudzsidómisúgakudzsidó ◆ iskolakezdésiskolakezdés előttelőtt állóálló
gyermekgyermek ◆ iskoláskor előtti gyermekiskoláskor előtti gyermek
misúkinmisúkin ◆ kintlévőségkintlévőség
misukorucumisukorucu ◆ MiskolcMiskolc
misúnjúkinmisúnjúkin ◆ kintlévőségkintlévőség
misúnomisúno ◆ esedékesesedékes 「Misúno szongaibaisó-
kin」 „esedékes kártérítés”

misúrjókinmisúrjókin ◆ kint lévő illetékkint lévő illeték
miszamisza ◆ istentiszteletistentisztelet ◆ misemise 「Sinpu-va
misza-o okonau.」 „A pap misét tart.” ◆ szent-szent-
misemise ◇ szógenmiszaszógenmisza ünnepiünnepi szentmiseszentmise ◇

csinkonmiszacsinkonmisza gyászmisegyászmise
miszadamerumiszadameru ◆ belőbelő 「Hokkjokuszei-o cukatte
kitano hógaku-o miszadameta.」 „A Sarkcsillag
alapján belőtte az északi irányt.” ◆ felmérfelmér
「Dzsókjó-o miszadameta.」 „Felmérte a helyze-
tet.” ◆ meghatározmeghatároz 「Hógaku-o miszadame-
ta.」 „Meghatározta az irányt.” ◆ meggyőződikmeggyőződik
「Singi-o miszadameta.」 „Meggyőződött az igaz-
ságról.” ◇ sódzsun-osódzsun-o miszadamerumiszadameru megcélozmegcéloz
「Mune-o neratte sódzsun-o miszadameta.」
„Megcélozta a mellét.”

miszagehatetamiszagehateta ◆ hitványhitvány 「Miszage hateta
otoko」 „hitvány ember”

miszagerumiszageru ◆ lenézlenéz 「Aite-o miszageta.」 „Le-
nézte az ellenfelét.” ◇ miszagehatetamiszagehateta hitványhitvány
「Miszage hateta otoko」 „hitvány ember”

miszagetamiszageta ◆ megvetendőmegvetendő 「Miszageta jacu-
da.」 „Megvetendő alak.”

miszagihagimiszagihagi ◆ réti füzényréti füzény
miszagomiszago ◆ halászsashalászsas
miszairumiszairu ◆ rakétarakéta 「Gun-va tekino
rjóikinimiszairu-o hassasita.」 „A katonák kilőt-
tek egy rakétát az ellenséges területre.” ◇ kaku-kaku-
miszairumiszairu atomrakétaatomrakéta ◇ kútaicsimiszairukútaicsimiszairu
levegő-földlevegő-föld rakétarakéta ◇ geigekimiszairugeigekimiszairu elfo-elfo-
górakétagórakéta ◇ dzsunkómiszairudzsunkómiszairu cirkálórakétacirkálórakéta
◇ dzsunkómiszairudzsunkómiszairu robotrepülőgéprobotrepülőgép ◇ szen-szen-
dzsucumiszairudzsucumiszairu harcászatiharcászati rakétarakéta ◇ taikú-taikú-
miszairumiszairu légvédelmilégvédelmi rakétarakéta ◇ tairikukan-tairikukan-
dandómiszairudandómiszairu interkontinentálisinterkontinentális ballisz-ballisz-

tikustikus rakétarakéta ◇ dandómiszairudandómiszairu ballisztikusballisztikus
rakétarakéta ◇ csitaikúmiszairucsitaikúmiszairu föld-levegőföld-levegő ra-ra-
kétakéta ◇ neszszencuibisikimiszairuneszszencuibisikimiszairu hőköve-hőköve-
tőtő rakétarakéta ◇ bókúmiszairubókúmiszairu légvédelmilégvédelmi raké-raké-
tata ◇ júdómiszairujúdómiszairu irányított lövedékirányított lövedék
miszairunokakunókomiszairunokakunóko ◆ rakétasilórakétasiló
miszairuszairomiszairuszairo ◆ rakétasilórakétasiló
miszakaimiszakai ◆ különválogatáskülönválogatás ◆ megkülönböz-megkülönböz-
tetéstetés 「Zen-akuno miszakai」 „jó és rossz meg-
különböztetése” ◆ szétválogatásszétválogatás ◇ zengo-zengo-
nomiszakaiganakunarunomiszakaiganakunaru nemnem törődiktörődik aa kö-kö-
vetkezményekkelvetkezményekkel ◇ zengonomiszakaigana-zengonomiszakaigana-
kunarukunaru nemnem tudtud disztingválnidisztingválni 「Kare-va jop-
parauto zengono miszakaiganakunaru.」 „Ha
iszik, nem tud disztingválni.” ◇ zengonomisza-zengonomisza-
kaimonakukaimonaku következményekkelkövetkezményekkel nemnem törőd-törőd-
veve
miszakaigacukanaimiszakaigacukanai ◆ nemnem tudjatudja megkülön-megkülön-
böztetniböztetni 「Kare-va zen-akuno miszakaiga cuka-
nai.」 „Nem tudja megkülönböztetni a jót a rossz-
tól.”

miszakaiganakunarumiszakaiganakunaru ◆ megfeledkezikmegfeledkezik ma-ma-
gárólgáról
miszakainakumiszakainaku ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul 「Zengo-
no miszakaimonaku kódószuru.」 „Meggondolat-
lanul cselekszik.” ◆ válogatásválogatás nélkülnélkül 「Kare-
va miszakainaku koroszu.」 „Ő válogatás nélkül
öl.”

miszakimiszaki ◆ fokfok ◆ földnyelvföldnyelv ◆ partfokpartfok
miszaomiszao ◆ elvhűségelvhűség 「Miszao-o mamoru.」
„Hű az elveihez.” ◆ erkölcsösségerkölcsösség 「Miszaono
tadasii on-na」 „erkölcsös nő” ◆ hűséghűség 「Misza-
ono katai cuma」 „hűséges feleség” ◇ miszao-omiszao-o
uruuru kurválkodikkurválkodik ◇ miszao-omiszao-o jogoszujogoszu meg-meg-
rontront 「On-nano miszao-o jogoszu.」 „Megrontja
a lányt.”

miszao-omiszao-o jogoszujogoszu ◆ megrontmegront 「On-nano
miszao-o jogoszu.」 „Megrontja a lányt.”

miszao-o urumiszao-o uru ◆ kurválkodikkurválkodik
miszaszagimiszaszagi ◆ császári kriptacsászári kripta
miszemisze ◆ boltbolt 「Miszede katta mono-o henpin-
sita.」 „Visszavittem a boltban vásárolt holmit.”
◆ üzletüzlet 「Ekino csikakuni miszega kaitensita.」
„Üzletet nyitott az állomáshoz közel.” ◆ vendég-vendég-
látóhelylátóhely 「Takuszan-no misze-o keieisiteima-
szu.」 „Vendéglátóhelyeket üzemeltetünk.” ◇ in-in-
sokutensokuten vendéglátó egységvendéglátó egység
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miszeaumiszeau ◆ megmutatják egymásnakmegmutatják egymásnak
miszebamiszeba ◆ érdekesérdekes pillanatpillanat 「Kekkonsikini-
pieroga kite misze ba-o cukutta.」 „Az esküvőre
jött egy bohóc, és érdekes pillanatokat szerzett ne-
künk.” ◆ jójó jelenetjelenet 「Kono eiga-va misze baga
takuszanatta.」 „Ebben a filmben sok jó jelenet
volt.”

miszebanmiszeban ◆ kiszolgáláskiszolgálás ◆ kiszolgálókiszolgáló
miszeban-omiszeban-o szuruszuru ◆ kiszolgálkiszolgál 「Hiruma-va
óná dzsisinga miszeban-o szuru.」 „Nappal maga
a tulajdonos szolgál ki.” ◆ üzletbenüzletben dolgozikdolgozik
「Kjóha karega miszeban-o szuru.」 „Ma ő dolgo-
zik az üzletben.”

miszebirakaszumiszebirakaszu ◆ ékeskedikékeskedik 「Atarasii ire
zumi-o miszebirakasita.」 „Új tetoválásával ékes-
kedett.” ◆ fitogtatfitogtat 「Kare-va atarasii tokei-o
miszebirakasita.」 „Az új óráját fitogtatta.” ◆ kel-kel-
letlet 「Kanodzso-va kareno maede dzsibunno
szugata-o miszebirakasita.」 „A nő a férfi előtt
kellette magát.” ◆ kérkedikkérkedik 「Kare-va eigono
nórjoku-o miszebirakasiteiru.」 „Az angol tudá-
sával kérkedik.” ◆ mutogatmutogat 「Atarasii tokei-o
min-nani miszebirakasita.」 „Mindenkinek mu-
togatta az új óráját.”

miszebirakimiszebiraki ◆ üzletnyitásüzletnyitás
miszebirakiszurumiszebirakiszuru ◆ üzletetüzletet nyitnyit 「Kóhíjano
miszebiraki-o sita.」 „Kávézót nyitott.”

miszecukerumiszecukeru ◆ büszkélkedikbüszkélkedik 「Namihazureta
szainó-o miszecuketa.」 „Kiugró tehetséggel
büszkélkedett.” ◆ elkápráztatelkápráztat 「Csímu-va
szubarasii siai-o miszecuketa.」 „A csapat csodá-
latos játékkal kápráztatta el a nézőket.” ◆ fitog-fitog-
tattat 「Otoko-va csikara-o miszecuketa.」 „A férfi
fitogtatta az erejét.”

miszedokoromiszedokoro ◆ alkalomalkalom megmutatnimegmutatni 「Ima-
gaanatano misze dokoroda!」 „Itt az alkalom,
hogy megmutasd, mit tudsz!”

miszedzsimai-omiszedzsimai-o szuruszuru / miszedzsimaiszurumiszedzsimaiszuru
◆ bezárbezár 「Gecumacu-o motte miszedzsimaiszu-
rukotoninarimasita.」 „A hó végével üzletünk be-
zár.” ◆ zárzár 「Taifúga kurunode hajameni
miszedzsimai-o sita.」 „Hamarabb zárt az üzlet,
mert jön a tájfun.”

miszedzsimaiszérumiszedzsimaiszéru ◆ végkiárusításvégkiárusítás
miszedzsimaiszurumiszedzsimaiszuru / miszedzsimai-omiszedzsimai-o szuruszuru
◆ bezárbezár 「Gecumacu-o motte miszedzsimaiszu-

rukotoninarimasita.」 „A hó végével üzletünk be-
zár.” ◆ zárzár 「Taifúga kurunode hajameni
miszedzsimai-o sita.」 „Hamarabb zárt az üzlet,
mert jön a tájfun.”

miszegamaemiszegamae ◆ üzletüzlet kinézetekinézete 「Akaruku ha-
irijaszui miszegamae.」 „Világos, vendégcsaloga-
tó üzlet.”

miszeidzsukumiszeidzsuku ◆ éretlenségéretlenség ◆ fejletlenségfejletlenség
miszeidzsukunamiszeidzsukuna ◆ éretlenéretlen
miszeidzsukunomiszeidzsukuno ◆ alulfejlettalulfejlett 「Miszeidzsu-
kuno ko」 „alulfejlett gyerek” ◆ fejletlenfejletlen
miszeinenmiszeinen ◆ fiatalkorúfiatalkorú ◆ fiatalkorúságfiatalkorúság
miszeinenhanzaimiszeinenhanzai ◆ fiatalkori bűnözésfiatalkori bűnözés
miszeinen-nomiszeinen-no ◆ kiskorúkiskorú
miszeinenródómiszeinenródó ◆ gyermekmunkagyermekmunka
miszeinensamiszeinensa ◆ fiatalkorúfiatalkorú ◆ kiskorúkiskorú
miszeirimiszeiri ◆ rendezetlenségrendezetlenség
miszeirinomiszeirino ◆ rendezetlenrendezetlen 「Miszeirino sasin-
o arubamuni ireta.」 „A rendezetlen képeket al-
bumba raktam.”

miszejamiszeja ◆ üzletüzlet
miszekakemiszekake ◆ látszatlátszat 「Kareno jaszasisza-va
miszekakeda.」 „Látszatra kedves.”

miszekakerumiszekakeru ◆ álcázálcáz 「Szeiszóinni miszeka-
keta.」 „Takarítónőnek álcázta magát.” ◆ lát-lát-
szatátszatát keltkelt 「Dzsikonimiszekakete korosita.」
„Baleset látszatát keltve, megölte.” ◆ megját-megját-
szikszik 「Atamagaokasiijóni miszekaketa.」 „Meg-
játszotta, hogy bolond.” ◆ tettettettet 「Jorokobu-
jóni miszekaketa.」 „Tettette, hogy örül.” ◆ úgyúgy
tesztesz 「Bjókinojóni miszekaketa.」 „Úgy tett
mintha beteg lenne.”

miszekaketemiszekakete ◆ színlegszínleg 「Kare-va okanemo-
csidearuto misze kaketa.」 „Színleg gazdag.”

miszemonomiszemono ◆ látnivalólátnivaló 「Kono kadzsi-va mi-
sze monodzsanai.」 „Nincs itt semmi látnivaló, ne
nézegessék a tüzet!” ◆ látványosságlátványosság ◆ mutat-mutat-
ványvány
miszemonokojamiszemonokoja ◆ mutatványosbódémutatványosbódé
miszemononiszurumiszemononiszuru ◆ ujjalujjal mutogatmutogat rárá 「Mi-
sze mononiszaretakunai.」 „Nem akarom, hogy
ujjal mutogassanak rám.”

miszenomonomiszenomono ◆ eladóeladó 「Vatasi-va kono mi-
szeno monodeszu.」 „Én eladó vagyok itt.”
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misze-omisze-o daszudaszu ◆ üzletetüzletet nyitnyit 「Ekimaeni
misze-o dasita.」 „Üzletet nyitottam az állomás-
nál.”

misze-o harumisze-o haru ◆ üzletet vezetüzletet vezet
misze-omisze-o hirakuhiraku ◆ üzletetüzletet nyitnyit 「Atarasii
misze-o hiraita.」 „Új üzletet nyitottunk.”

misze-omisze-o kamaerukamaeru ◆ boltjaboltja vanvan 「Ekino csi-
kakuni misze-o kamaeteiru.」 „Az állomás köze-
lében van egy boltja.” ◆ boltotboltot nyitnyit
「Kjonenmisze-o kamaeta.」 „Múlt évben nyitott
egy boltot.” ◆ üzletetüzletet nyitnyit 「Kare-va misze-o
kamaeta.」 „Üzletet nyitott.”

misze-omisze-o motaszerumotaszeru ◆ segítsegít üzletetüzletet nyitninyitni
「Rjórinindearu muszumemukoni misze-o mota-
szeta.」 „A szakács vejemnek segítettem saját üz-
letet nyitni.”

miszerarerumiszerareru ◆ elel vanvan bűvölvebűvölve ◆ lele vanvan nyű-nyű-
gözvegözve
miszerumiszeru ◆ micellamicella
miszerumiszeru ◆ lenyűgözlenyűgöz 「Vatasi-va sizenni mi-
szerareteiru.」 „Engem lenyűgöz a természet.” ◆

megigézmegigéz 「Kanodzsono koeni miszerareta.」
„Megigézett a hangjával.”

miszerumiszeru ◆ felmutatfelmutat 「Sasóni teikiken-o mi-
szeta.」 „A kalauznak felmutattam a bérletemet.”
◆ megmutatmegmutat 「Sinszeki-va iszszacunoarubamu-
o miszetekureta.」 „A rokonom megmutatott ne-
kem egy fényképalbumot.” ◆ megnézetmegnézet 「Szono
asi-o isani miszete!」 „Nézesd meg a lábad az or-
vossal!” ◆ mutatmutat 「Szono sasin-o miszete ku-
daszai.」 „Mutasd azt a képet!” ◆ tanúsíttanúsít
「Hikoku-va hanszei-o miszeta.」 „A vádlott
megbánást tanúsított.” ◇ kao-okao-o miszerumiszeru arcátarcát
mutatjamutatja 「Joruninarutokono macsi-va mattaku
csigau kao-o miszeru.」 „Ez a város este tökélete-
sen más arcát mutatja.” ◇ kao-okao-o miszerumiszeru meg-meg-
jelenikjelenik 「Sacsó-va súikkaikódzsóni kao-o misze-
teiru.」 „Az igazgató egy héten egyszer megjelenik
az üzemben.” ◇ sitemiszerusitemiszeru megmutatmegmutat
「Kodomoniszupún-o cukattemiszeta.」 „Meg-
mutattam a gyereknek, hogyan kell a kanalat
használni.” ◇ sitemiszerusitemiszeru meglásdmeglásd 「Boku-
va kavattemiszerukara, modotte kite!」 „Meglásd,
megváltozok, csak gyere vissza hozzám!” ◇

szugata-oszugata-o miszerumiszeru megjelenikmegjelenik 「Susó-va
kisakaikenni-va szugata-o miszenakatta.」 „A mi-
niszterelnök nem jelent meg az újságíró-

találkozón.” ◇ menimonomiszerumenimonomiszeru megleckéz-megleckéz-
tettet 「Kudamonodorobóni meni monomiszeta.」
„Megleckéztettem a gyümölcstolvajt.”

miszesimemiszesime ◆ elrettentő büntetéselrettentő büntetés
miszesimenotamenimiszesimenotameni ◆ elrettentésülelrettentésül
「Miszesimenotameniszuri-va te-o kirareta.」
„Elrettentésül levágták a tolvaj kezét.”

miszesimeszaibanmiszesimeszaiban ◆ koncepciós perkoncepciós per
miszeszakimiszeszaki ◆ üzletüzlet bejáratabejárata ◆ üzletüzlet elejeeleje
「Hanajano miszeszakini iroirona hanaga na-
minda.」 „A virágbolt elején virágok sorakoztak.”

miszeszumiszeszu ◆ asszonyasszony 「Miszutomiszeszu」
„kisasszony és asszony” ◇ jangu-miszeszujangu-miszeszu fia-fia-
talasszonytalasszony
miszomiszo ◆ fontosfontos dologdolog 「Szokoga miszoda.」
„Az fontos!” ◆ miszomiszo ◆ szójakrémszójakrém ◇ aka-aka-
miszomiszo vörösvörös miszomiszo ◇ inakamiszoinakamiszo árpamiszoárpamiszo
◇ kanimiszokanimiszo rákbelsőségrákbelsőség ◇ kuszomomiszo-kuszomomiszo-
moissomoisso összetévesztiösszetéveszti aa szezontszezont aa fazon-fazon-
nalnal ◇ nómiszonómiszo agyvelőagyvelő 「Hitono nómiszo-va
koremadeno kenkjúnijorutomottomo szeikódea-
ru.」 „Az emberi agyvelő eddigi tudásunk szerint
a legszofisztikáltabb.”

miszoadzsimiszoadzsi ◆ miszoízmiszoíz
miszogimiszogi ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ megtisztulásimegtisztulási
ceremóniaceremónia ◆ rituális mosakodásrituális mosakodás
miszokamiszoka ◆ hónaphónap utolsóutolsó napjanapja ◇ ómiszokaómiszoka
szilveszterszilveszter ◇ ómiszokaómiszoka év utolsó napjaév utolsó napja
miszokabaraimiszokabarai ◆ hónap végén fizetéshónap végén fizetés
miszokagotomiszokagoto ◆ titkos üzelmektitkos üzelmek
miszokakandzsómiszokakandzsó ◆ hónap végi elszámoláshónap végi elszámolás
miszokkaszumiszokkaszu ◆ kiközösítettkiközösített gyerekgyerek ◆ mi-mi-
szoüledékszoüledék
miszokonaimiszokonai ◆ figyelemelkerülésfigyelemelkerülés ◆ tévestéves
megítélésmegítélés
miszokonaumiszokonau ◆ csalódikcsalódik 「Kare-o miszokonat-
ta.」 „Csalódtam benne.” ◆ elfelejtelfelejt megnéznimegnézni
「Mitakatta eiga-o miszokonatta.」 „Elfelejtet-
tem megnézni a filmet, amit látni akartam.” ◆ le-le-
becsülbecsül 「Dentóbunka-o miszokonavanaide ku-
daszai.」 „Ne becsüld le a hagyományos kultú-
rát!”

miszomerumiszomeru ◆ beleszeretbeleszeret azaz elsőelső látásralátásra
「Pátide kanodzso-o miszometa.」 „A bulin első
látásra beleszeretett egy nőbe.”
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miszomokuszomoissoniszurumiszomokuszomoissoniszuru ◆ nemnem tudjatudja
megkülönböztetni a jót a rossztólmegkülönböztetni a jót a rossztól
miszoppamiszoppa ◆ szuvas tejfogszuvas tejfog
miszoramiszora ◆ sorssors ◇ vakaimiszoradevakaimiszorade fiatalonfiatalon
「Vakai miszoradehómureszutonattesimatta.」
„Fiatalon hajléktalanná vált.”

miszorerumiszoreru ◆ nemnem ismerismer megmeg 「Mukasino
dókjúszei-o miszoretesimatta.」 „Nem ismertem
meg a régi iskolatársamat.”

miszosikinomiszosikino ◆ szervezetlenszervezetlen
miszosikiródósamiszosikiródósa ◆ szervezetlenszervezetlen munkás-munkás-
ságság
miszosirumiszosiru ◆ miszo-levesmiszo-leves ◆ szójakrémlevesszójakrémleves
miszoszazaimiszoszazai ◆ ökörszemökörszem
miszozukemiszozuke ◆ szójakrémbenszójakrémben pácoltpácolt zöldségzöldség

miszszecumiszszecu ◆ közeliségközeliség
miszszecunamiszszecuna ◆ közeliközeli 「Miszszecuna kankei-
niarimaszu.」 „Közeli kapcsolatban állnak.”

miszszecunimiszszecuni ◆ szervesenszervesen 「Kono dzsiken-va
icsinenmaeno dzsikento miszszecuni kankeisitei-
ru.」 „Ez az eset szervesen kapcsolódik a múlt évi-
hez.”

miszszecuszurumiszszecuszuru ◆ egymástegymást ériéri 「Ie-va misz-
szecusiteiru.」 „Egymást érik a házak.”

miszszeiszurumiszszeiszuru ◆ sűrűnsűrűn benőbenő 「Kohanniasiga
miszszeisiteiru.」 „A tópartot sűrűn benőtte a
nád.”

miszszómiszszó ◆ zártzárt körűkörű gyászszertartásgyászszertartás ◆

zártzárt körűkörű temetéstemetés 「Haijúno szósiki-va misz-
szóde okonavareta.」 „A színésznek zárt körű te-
metése volt.”

miszszószurumiszszószuru ◆ családi körben eltemetcsaládi körben eltemet
miszumiszu ◆ hibahiba 「Miszu-o okasita.」 „Hibát kö-
vettem el.” ◆ kisasszonykisasszony 「Miszutomiszeszu」
„kisasszony és asszony” ◆ missmiss ◆ mulasztásmulasztás
◆ műhibaműhiba ◇ irjómiszuirjómiszu orvosiorvosi műhibaműhiba ◇ kei-kei-
szanmiszuszanmiszu elszámoláselszámolás ◇ keiszanmiszukeiszanmiszu szá-szá-
molásimolási hibahiba ◇ dzsin-itekimiszudzsin-itekimiszu emberiemberi mu-mu-
lasztáslasztás 「Dzsikono gen-in-va dzsin-
itekimiszudatta.」 „A balesetet emberi mulasztás
okozta.” ◇ szuperumiszuszuperumiszu helyesírásihelyesírási hibahiba
「Bunsóniszuperumiszu-o micuketa.」 „Helyes-
írási hibát találtam a mondatban.” ◇ szekkeimi-szekkeimi-
szuszu tervezésitervezési hibahiba ◇ szódzsúmiszuszódzsúmiszu pilótapilóta
hibájahibája ◇ taipumiszutaipumiszu elgépeléselgépelés ◇ taipumi-taipumi-

szuszu gépelésigépelési hibahiba ◇ paszu-miszupaszu-miszu elrontottelrontott
passzoláspasszolás ◇ handanmiszuhandanmiszu döntésidöntési hibahiba ◇

puroguramu-miszupuroguramu-miszu programhibaprogramhiba ◇ henkan-henkan-
miszumiszu konverzióskonverziós hibahiba ◇ miszu-hangarímiszu-hangarí Ma-Ma-
gyarországgyarország SzépeSzépe 「Miszu-hangaríga szensu-
cuszareta.」 „Megválasztották Magyarország Szé-
pét.” ◇ miszu-junibászumiszu-junibászu Miss UniverseMiss Universe
miszumiszu ◆ rolóroló
miszuborasiimiszuborasii ◆ csórócsóró ◆ nyomorúságosnyomorúságos
「Miszuborasii ie」 „nyomorúságos ház” ◆ top-top-
rongyosrongyos 「Miszuborasii kodzsikiga csikajotteki-
ta.」 „Odajött hozzám egy toprongyos koldus.”

miszudzsadzsdzsimiszudzsadzsdzsi ◆ bíróibírói hibahiba ◆ tévestéves
megítélésmegítélés
miszudzsimiszudzsi ◆ miszudzsimiszudzsi
miszuerumiszueru ◆ bámulbámul 「Aiteno kao-o miszueta.」
„Az arcát bámulta.” ◆ biztosítbiztosít 「Kjóteino
hoszszoku-o miszueta.」 „Biztosította a szerződés
életbe lépését.” ◆ koncentrálkoncentrál 「Sórai-o miszue-
ta keikaku-o szuru.」 „A jövőre koncentrálva ter-
vez.”

miszugoszumiszugoszu ◆ elnézelnéz 「Keikan-va kócúihan-o
miszugositeageta.」 „A rendőr elnézte közlekedé-
si vétséget az autósnak.” ◆ nemnem veszvesz észreészre
「Anatanocsatto-o miszugosita.」 „Nem vettem
észre, hogy rám írtál.”

miszu-hangarímiszu-hangarí ◆ MagyarországMagyarország SzépeSzépe
「Miszu-hangaríga szensucuszareta.」 „Megvá-
lasztották Magyarország Szépét.”

miszuimiszui ◆ kísérletkísérlet 「Koroszótositaga miszuide
ovatta.」 „Nem ölte meg, csak kísérletet tett rá.” ◆

megkíséreltmegkísérelt dologdolog ◇ szacudzsinmiszuiszacudzsinmiszui em-em-
berölésiberölési kísérletkísérlet ◇ dzsiszacumiszuidzsiszacumiszui öngyil-öngyil-
kossági kísérletkossági kísérlet
miszu-junibászumiszu-junibászu ◆ Miss UniverseMiss Universe
miszukaszumiszukaszu ◆ átlátátlát 「Kare-o miszukasita.」
„Átlátok rajta.” ◆ kitalálkitalál 「Kareno kimocsi-o
miszukasita.」 „Kitaláltam az érzelmeit.” ◆ meg-meg-
fejtfejt 「Kareno kangae-o miszukasita.」 „Megfej-
tettem a gondolatait.”

miszukonmiszukon ◆ szépségkirálynő-versenyzőszépségkirálynő-versenyző
miszumacscsimiszumacscsi ◆ hibáshibás párosításpárosítás ◆ rosszrossz
egyezésegyezés
miszumacscsidearumiszumacscsidearu ◆ nemnem illikillik hozzáhozzá 「Ko-
no sigoto-va vatasinimiszumacscsida.」 „Nem il-
lik hozzám ez a munka.”

23762376 miszomokuszomoissoniszuru miszomokuszomoissoniszuru – miszumacscsidearu miszumacscsidearu AdysAdys



miszumacscsisufukumiszumacscsisufuku ◆ mismatchmismatch reparációreparáció
◆ össze nem illő párok javításaössze nem illő párok javítása
miszumaszumiszumaszu ◆ óvatosan körülnézóvatosan körülnéz
miszumiszumiszumiszu ◆ látja,látja, mégismégis
「Miszumiszucsanszu-o minogasita.」 „Láttam a
lehetőséget, mégis elszalasztottam.”

miszupurimiszupuri ◆ nyomdahibanyomdahiba
miszupurintomiszupurinto ◆ nyomdahibanyomdahiba ◆ sajtóhibasajtóhiba
miszurumiszuru ◆ elbájolelbájol 「On-nani miszerareta.」
„Elbájolta a nő.” ◆ elbűvölelbűvöl 「Kare-va gakkino
otoni miszerareta.」 „Elbűvölte a hangszer.” ◆

megigézmegigéz 「Kanodzsono meni miszerareta.」
„Megigézett a szemével.” ◆ rabulrabul ejtejt 「Szuba-
rasii engini miszerareta.」 „Rabul ejtett a csodá-
latos előadás.”

miszuszenszutocuzenhen-imiszuszenszutocuzenhen-i ◆ értelmetlenértelmetlen
mutációmutáció
miszutámiszutá ◆ mistermister
miszutaipumiszutaipu ◆ elütéselütés
miszuteikumiszuteiku ◆ hibahiba
miszuteraretamiszuterareta ◆ kivertkivert 「Miszuterareta in-
unojóni kandzsiteita.」 „Úgy éreztem magam,
mint egy kivert kutya.”

miszuterímiszuterí ◆ detektívregénydetektívregény ◆ misztériummisztérium ◆

rejtélyrejtély
miszuteriaszunamiszuteriaszuna ◆ rejtélyesrejtélyes
miszuteriaszunivaraumiszuteriaszunivarau ◆ somolyogsomolyog
miszuterumiszuteru ◆ cserbencserben hagyhagy 「Komatteiru
tomodacsi-o miszuteta.」 „Cserben hagyta bajba
jutott barátját.” ◆ elhagyelhagy 「Cuma-o miszute-
ta.」 „Elhagyta a feleségét.” ◆ elhajtelhajt 「Inu-o
miszuteta.」 „Elhajtotta a kutyáját.” ◆ lemondlemond
「Isa-va kandzsa-o miszuteta.」 „Az orvos lemon-
dott a betegről.” ◇ miszuteraretamiszuterareta kivertkivert
「Miszuterareta inunojóni kandzsiteita.」 „Úgy
éreztem magam, mint egy kivert kutya.”

miszuterubekimiszuterubeki ◆ elvetendőelvetendő 「Hómureszu-va
miszuterubeki hitode-va nai.」 „A hajléktalanok
nem elvetendő emberek.”

miszutomiszuto ◆ ködköd ◇ oirumiszutooirumiszuto olajködolajköd
miszuvárudomiszuvárudo ◆ Miss WorldMiss World
mitainamitaina ◆ olyanolyan 「Karemitaina hito-va szeikó-
sinaidaró.」 „Az olyanok, mint ő nem valószínű,
hogy sikeresek lesznek.” ◆ szerűszerű 「Nivani mo-
nookimitaina tatemonogatatteita.」 „Az udvaron

állt egy sufniszerű építmény.” ◆ úgyúgy tűniktűnik
「Oszaifu-o nakusitamitai.」 „Úgy tűnik, elvesz-
tettem a pénztárcámat!”

mitakemitake ◆ kimonó hosszakimonó hossza ◆ testmagasságtestmagasság
mitakotogaarumitakotogaaru ◆ megjármegjár 「Kare-va dzsigoku-
o mitakotogaaru.」 „Ő megjárta már a poklot.”

mitamamitama ◆ elhunytelhunyt szellemeszelleme ◆ halotthalott emberember
lelkelelke
mitamajamitamaja ◆ mauzóleummauzóleum
mitamasiromitamasiro ◆ elhunytraelhunytra emlékeztetőemlékeztető tárgytárgy
◆ elhunyt szellemének szimbólumaelhunyt szellemének szimbóluma
mitamemitame ◆ kinézetkinézet 「Kono rjóri-va mita me-va
varuikedo oisii.」 „Ennek az ételnek a kinézete
rossz, de finom.” ◆ külalakkülalak 「Sóhin-va
naijódakede-va naku mita memo taiszecudearu.」
„Az árunak nemcsak a tartalma, a külalakja is fon-
tos.” ◆ külcsínykülcsíny ◆ látszatralátszatra 「Mita me-va
jovaikedo dzsiszszaiha cujoi.」 „Látszatra gyenge,
de valójában erős.”

mitanaimitanai ◆ nemnem tesztesz kiki 「Szenenni mitanai ko-
zeni」 „1000 jent nem kitevő összeg” ◆ nemnem tölttölt
bebe 「Hatacsini mitanai hito」 „20. életévét nem
betöltött személy”

mitaszumitaszu ◆ csillapítcsillapít 「Sokujoku-o mitaszu.」
„Csillapítja az étvágyát.” ◆ eláraszteláraszt 「Heja-va
hikaride mitaszareteita.」 „Fény árasztotta el a
szobát.” ◆ elegeteleget tesztesz 「Dzsóken-o mitasite-
ita.」 „Eleget tett a kívánalmaknak.” ◆ kielégítkielégít
「Jokubó-o mitaszu.」 „Kielégítette az igényét.”
◆ megtöltmegtölt 「Baszutabuni mizu-o mitasita.」
„Megtöltötte a kádat vízzel.” ◆ teletöltteletölt 「Kopp-
uni mizu-o mitasita.」 „Teletöltötte a poharat.”
◆ teljesítteljesít 「Szubeteno dzsóken-o mitaszu.」
„Teljesíti az összes feltételt.”

mitatemitate ◆ diagnózisdiagnózis 「Kono isano mitate-va
macsigainai.」 „Ennek az orvosnak tévedhetetlen
a diagnózisa.” ◆ megítélésmegítélés 「Szenmonkano
mitatenijoreba kabukaga agarudesó.」 „A szakér-
tők megítélése szerint, emelkedni fognak a rész-
vényárak.” ◆ nézetnézet ◆ választásválasztás 「Kanodzso-
va jófukuno mitatega dzsózu.」 „Jól tud ruhát vá-
lasztani.”

mitaterumitateru ◆ diagnosztizáldiagnosztizál 「Isa-va mócsóento
mitateta.」 „Az orvos vakbélgyulladást diagnosz-
tizált.” ◆ hasonlíthasonlít 「Dzsinszei-o kavani mita-
teta.」 „Az életet a folyóhoz hasonlította.” ◆ ki-ki-
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választválaszt 「Hahaga vatasino jófuku-o mitateta.」
„Az anyukám választotta ki nekem a ruhát.”

mitamita tokorode-vatokorode-va ◆ ránézésreránézésre 「Mitatokoro-
dehaano hito-va kareni macsigainai.」 „Ránézés-
re bizonyára ő az.”

miteimitei ◆ eldöntetlenségeldöntetlenség 「Miteino jotei」 „el-
döntetlen terv”

miteinamiteina ◆ bizonytalanbizonytalan 「Suppacujoteibi-va
mitei.」 „Az indulás időpontja bizonytalan.” ◆

határozatlanhatározatlan 「Kono sóhinno nedan-va mada
miteideszu.」 „Ennek az árunak még határozatlan
az ára.”

miteinomiteino ◆ eldöntetleneldöntetlen 「Haiszóbi-va miteino-
mamadatta.」 „A szállítás napja eldöntetlen ma-
radt.” ◆ határozatlanhatározatlan
miteirumiteiru ◆ nézelődiknézelődik 「『 Nani-o szagasideszu-
ka?』『Csotto miteirudakedeszu.』」 „–Mit paran-
csol? –Köszönöm, csak nézelődök.”

mitekuremitekure ◆ kinézetkinézet 「Bokuno kanodzso-va mi-
tekuregaii.」 „A barátnőm jól néz ki.”

mitemavarumitemavaru ◆ bejárbejár 「Zenkoku-o mite mavat-
ta.」 „Bejártam az országot.” ◇ szekai-oszekai-o mi-mi-
temavarutemavaru világotvilágot látlát 「Kare-va szekai-o mite
mavatta.」 „Világot látott ember.”

miteminufurimiteminufuri ◆ szemet hunyásszemet hunyás
miteminufuri-omiteminufuri-o szuruszuru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha
nemnem látnálátná 「Manbiki-o mite minu furi-o sita.」
„Úgy tettem, mintha nem látnám, hogy lop.”

mitemoraumitemorau ◆ megnézetmegnézet
mitetorumitetoru ◆ átlátátlát 「Dzsókjó-o sundzsini mite
totta.」 „Egy pillanat alatt átláttam a helyzetet.”
◆ látottaklátottak alapjánalapján megértmegért 「Kikenga
szematteirukoto-o mite totta.」 „A látottak alap-
ján megértettem, hogy veszélybe kerültem.”

mítingumítingu ◆ értekezletértekezlet ◆ találkozótalálkozó
mitómitó ◆ megdöntetlenségmegdöntetlenség ◆ meghódítatlan-meghódítatlan-
ságság ◇ zendzsinmitónozendzsinmitóno emberember általáltal nemnem jártjárt
「Kenkjú-va zendzsinmitóno rjóikini sinsucusi-
ta.」 „A kutatás ember által nem jár területre ha-
tolt.” ◇ zendzsinmitónozendzsinmitóno emberember általáltal elel nemnem
értért 「Szensu-va zendzsinmitóno kiroku-o tasz-
szeisita.」 „A sportoló ember által el nem ért csú-
csot állított be.”

mitómitó ◆ felderítetlenségfelderítetlenség ◆ taposatlanságtaposatlanság
◆ térképezetlenségtérképezetlenség ◇ zendzsinmitónozendzsinmitóno em-em-

berber általáltal nemnem jártjárt 「Kenkjú-va zendzsinmitó-
no rjóikini sinsucusita.」 „A kutatás ember által
nem jár területre hatolt.” ◇ zendzsinmitónozendzsinmitóno
emberember általáltal elel nemnem értért 「Szensu-va zendzsin-
mitóno kiroku-o taszszeisita.」 „A sportoló ember
által el nem ért csúcsot állított be.”

mítomíto ◆ húshús
mítobórumítobóru ◆ húsgombóchúsgombóc
mitodokerumitodokeru ◆ megvármegvár 「Bjóinno rókade su-
dzsucuno szeikó-o mitodoketa.」 „A folyosón
megvártam a műtét sikeres befejezését.” ◆ sze-sze-
mévelmével vigyázvigyáz 「Doraibá-va otosijoriga budzsi-
nibaszuni nori komuno-o mitodoketa.」 „A vezető
a szemével vigyázta, ahogy az öregember felszáll
a buszra.” ◆ végigkísérvégigkísér 「Kodomoga otonani-
narumade mitodoketai.」 „Szeretném végigkísér-
ni a gyerekemet az életben, amíg fel nem nő.” ◆

végigkövetvégigkövet 「Szono kono dzsinszei-o mitodok-
eta.」 „Végigkövettem a lány életét.” ◆ végignézvégignéz
「Szakuhinga kanszeiszurumade mitodoketa.」
„Végignéztem, amíg elkészül az alkotás.” ◆ velevele
vanvan 「Kareno si-o mitodoketa.」 „Vele voltam
a halálakor.” ◇ anzen-oanzen-o mitodokerumitodokeru vigyázvigyáz
「Keiszacuga kurumade maigono kodomono
anzen-o mitodoketa.」 „Vigyázott az elveszett
gyerekre, amíg meg nem érkezett a rendőr.” ◇

szaigomademitodokeruszaigomademitodokeru végignézvégignéz 「Siai-o
szaigomade mitodoketa.」 „Végignéztem a mér-
kőzést.”

mitogamerumitogameru ◆ észreveszészrevesz 「Kan-ningu-o
mitogamerareruno-o oszoreta.」 „Féltem, hogy
észreveszik, hogy puskázom.” ◆ észreveszészrevesz ésés
rászólrászól 「Hokósa-va nivaniiru dorobó-o mitoga-
meta.」 „Egy gyalogos észrevette, hogy a kertben
betörők vannak, és rájuk szólt.” ◆ kifogástkifogást emelemel
「Szeidzsika-va kokuminni mitogamerarerukoto-
naku okane-o órjósita.」 „A politikus anélkül sik-
kasztott, hogy a polgárok kifogást emeltek volna.”
◆ szóvászóvá tesztesz 「Takaibaggu-o katte dan-nani
mitogamerareta.」 „A férjem szóvá tette, hogy
drága táskát vettem.”

mitóhómitóhó ◆ meghódítatlan hegycsúcsmeghódítatlan hegycsúcs
mitokondoriamitokondoria ◆ mitokondriamitokondria ◆ mitokondri-mitokondri-
umum ◇ rókanomitokondoriarironrókanomitokondoriariron öregedésöregedés
mitokondriális elméletemitokondriális elmélete
mitokondoriadíenuémitokondoriadíenué ◆ mitokondriális DNSmitokondriális DNS
mitokondoria-ibumitokondoria-ibu ◆ mitokondriális Évamitokondriális Éva
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mitomeaumitomeau ◆ kölcsönösenkölcsönösen elismerelismer 「Otagaino
nórjoku-o mitome atta.」 „Kölcsönösen elismer-
ték egymás képességeit.”

mitomeinmitomein ◆ egyszerűegyszerű személyesszemélyes pecsét-pecsét-
nyomónyomó
mitomeincukijubivamitomeincukijubiva ◆ pecsétgyűrűpecsétgyűrű
mitomeraretamitomerareta ◆ elfogadottelfogadott 「Kokuszaitekini
mitomerareta kidzsun」 „nemzetközileg elfoga-
dott előírás” ◆ ortodoxortodox
mitomerumitomeru ◆ beismerbeismer 「Gótóno jógi-o mitome-
ta.」 „Beismerte a rablást.” ◆ belátbelát 「Dzsibunno
macsigai-o mitometa.」 „Belátta, hogy tévedett.”
◆ elfogadelfogad 「Rjósin-va futarino nenreisza-o mi-
tomenakatta.」 „A szülei nem fogadták el a kette-
jük közötti korkülönbséget.” ◆ elismerelismer 「Kare-
va dzsibunno macsigai-o mitometa.」 „Elismerte,
hogy ő volt a hibás.” ◆ engedélyezengedélyez 「Sireikan-
va bukino sijó-o mitometa.」 „A parancsnok en-
gedélyezte a fegyverhasználatot.” ◆ értékelértékel
「Taninno dorjoku-o mitomeru.」 „Értékeli má-
sok erőfeszítését.” ◆ észlelészlel 「Kenkósindande
idzsóga mitomerarenakatta.」 „Az orvosi vizsgál-
ton nem észleltek rendellenességet.” ◆ látlát
「Umini tobi komu hitono szugata-o mitometa.」
„Láttam, hogy valaki a tengerbe ugrik.” ◆ meg-meg-
vallvall 「Cumi-o mitometa.」 „Megvallotta a bű-
nét.” ◆ színtszínt vallvall 「Ongakuka-va dzsibunno
majakucsúdoku-o mitometa.」 „A zenész színt
vallott a kábítószerfüggéséről.” ◆ tarttart 「Sien-o
hicujóto mitomeru.」 „Szükségesnek tartja a tá-
mogatást.” ◆ tekinttekint 「Ikennasi-o sódakuto mi-
tomeru.」 „A hallgatást beleegyezésnek tekint-
jük.” ◆ vélvél 「Isi-va csirjóga hicujóto mitometa.」
„Az orvos szükségesnek vélte a kezelést.” ◇

hankó-ohankó-o mitomerumitomeru beismeribeismeri tettéttettét 「Jógisa-
va hankó-o mitometa.」 „A gyanúsított beismerte
tettét.” ◇ jonimitomeraretajonimitomerareta elismertelismert 「Joni
mitomerareta szakka」 „elismert író”

mitomerukotomitomerukoto ◆ beismerésbeismerés ◆ elismeréselismerés ◆

észlelésészlelés
mitometemitomete ◆ elismerőlegelismerőleg
mitonmiton ◆ egyujjasegyujjas kesztyűkesztyű 「Miton-o hame-
ru.」 „Egyujjas kesztyűt húz.”

mitónomitóno ◆ elel nemnem értért 「Nihondzsinmitóno
kaikjo-o mezaszu.」 „Japán ember által soha el
nem ért sikerre pályázik.”

mitónomitóno ◆ felderítetlenfelderítetlen 「Kenkjúsa-va mitóno
bun-jani szuszumicuzuketa.」 „A kutató felderí-
tetlen tudományterületen haladt előre.” ◆ fel-fel-
térképezetlentérképezetlen 「Mitóno sima」 „feltérképezet-
len sziget” ◇ dzsinszekimitónodzsinszekimitóno felfedezetlenfelfedezetlen
「Dzsinszekimitóno dzsi」 „felfedezetlen hely” ◇

dzsinszekimitónodzsinszekimitóno szűzszűz 「Dzsinszekimitóno
sinrin」 „szűz erdő”

míto-paimíto-pai ◆ húsos pitehúsos pite
míto-pészutomíto-pészuto ◆ húspástétomhúspástétom
mitoramitora ◆ mitramitra ◆ püspöki süvegpüspöki süveg
mitorerumitoreru ◆ gyönyörködikgyönyörködik 「Ucukusii dzsosze-
ini mitoreru.」 „Egy szép lányban gyönyörködik.”

mitorizumitorizu ◆ alaprajzalaprajz ◆ vázlatvázlat ◆ vázlatosvázlatos
rajzrajz
mitorizu-omitorizu-o kakukaku ◆ levázollevázol 「Ieno mitori zu-o
kaita.」 „Levázoltam a ház rajzát.”

míto-rófumíto-rófu ◆ fasírtfasírt
mitorumitoru ◆ ápolápol ◆ haláloshalálos ágyánágyán ápolápol 「Kare-
va hahaoja-o mitotta.」 „A halálos ágyán ápolta
édesanyját.” ◇ dzsitakudemotorarerudzsitakudemotorareru ottho-ottho-
nábannában halhal megmeg 「Ókuno hitoga dzsitakude mo-
toraretai.」 „Sokan otthonukban szeretnének
meghalni.”

mitorumitoru ◆ átlátátlát 「Dzsókjó-o issunde mitotta.」
„Egy pillanat alatt átláttam a helyzetet.”

mitosimitosi ◆ MitoMito
mitósimitósi ◆ belátásbelátás 「Mitósino varui magari ka-
dode dzsiko-o okosita.」 „Rosszul belátható ka-
nyarban balesetezett.” ◆ jóslásjóslás 「Gen-
jukakakuno mitósi-o ajamatta.」 „Rosszul jósolta
a kőolajárakat.” ◆ kilátáskilátás 「Zóekino mitósi-va
nai.」 „Nincs kilátás a profit növelésére.” ◆ ki-ki-
látásoklátások 「Keizaino mitósiga varui.」 „Rosszak a
gazdasági kilátások.” ◆ kitaláláskitalálás 「Kimigakono
jubiva-o hosigatteitano-va omitósidajo.」 „Kita-
láltam, hogy ezt a gyűrűt szeretnéd.” ◆ látásilátási vi-vi-
szonyokszonyok 「Mitósiga kikanai tokini untensitaku-
nai.」 „Nem akarok vezetni, ha rosszak a látási vi-
szonyok.” ◆ prognózisprognózis 「Keizaino csókimitósi-
o tateta.」 „Hosszútávú gazdasági prognózist ké-
szített.” ◇ omitósidearuomitósidearu tudtud
「Kiminojatterukoto-va zenbu omitósida!」
„Pontosan tudom, miben settenkedsz!” ◇ keiki-keiki-
nomitósinomitósi gazdaságigazdasági kilátásokkilátások ◇ mitósiga-mitósiga-
kikukiku tisztántisztán lehetlehet látnilátni 「Korona kade sza-
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kino mitósiga kikanai.」 „A koronavírus-járvány
miatt nem lehet tisztán látni a jövőt.” ◇ mi-mi-
tósigatatanaitósigatatanai reménytelenreménytelen 「Mitósiga tata-
nai dzsókjóde iki nokotta.」 „Túlélte a remény-
telen helyzetet.” ◇ mitósigatacumitósigatacu remélhetőremélhető
「Kaisano fukkacuno mitósiga tattekita.」 „Re-
mélhetővé vált vállalat helyrejövetele.” ◇ mi-mi-
tósigatacutósigatacu megvalósíthatónakmegvalósíthatónak látsziklátszik
「Rón henszaino mitósiga tatta.」 „Most már
visszafizethetőnek látszik a kölcsön.” ◇ mi-mi-
tósigacukutósigacuku lehetlehet látnilátni 「Sigotoga ovaru mi-
tósiga tatta.」 „Most már lehet látni a munka vé-
gét.” ◇ mitósigacukumitósigacuku kirajzolódikkirajzolódik 「Sóraino
mitósiga cuita.」 „Kirajzolódott a jövő.” ◇ mi-mi-
tósidearutósidearu előreláthatólagelőreláthatólag 「Kanzeiga teppa-
iszareru mitósida.」 „Előreláthatólag eltörlik
majd a vámot.” ◇ mitósi-omitósi-o taterutateru megjósoljamegjósolja
aa kilátásokatkilátásokat 「Kongono mitósi-o tateta.」
„Megjósolja a jövőbeli kilátásokat.” ◇ mitósi-omitósi-o
cukerucukeru megjósolja,megjósolja, miremire számíthatunkszámíthatunk
「Aru teidokongono mitósi-o cuketa.」 „Vala-
mennyire meg tudtam jósolni, hogy mire számít-
hatunk.”

mitósidearumitósidearu ◆ előreláthatólagelőreláthatólag 「Kanzeiga
teppaiszareru mitósida.」 „Előreláthatólag eltör-
lik majd a vámot.”

mitósigacukumitósigacuku ◆ kirajzolódikkirajzolódik 「Sóraino mi-
tósiga cuita.」 „Kirajzolódott a jövő.” ◆ lehetlehet
látnilátni 「Sigotoga ovaru mitósiga tatta.」 „Most
már lehet látni a munka végét.”

mitósigakikumitósigakiku ◆ tisztántisztán lehetlehet látnilátni 「Korona
kade szakino mitósiga kikanai.」 „A koronavírus-
járvány miatt nem lehet tisztán látni a jövőt.”

mitósigakuzurerumitósigakuzureru ◆ csalódástcsalódást hozhoz 「Szeka-
ino szeicsómitósiga kuzureta.」 „A világgazdaság
fejlődése csalódást hozott.”

mitósigatacumitósigatacu ◆ megvalósíthatónakmegvalósíthatónak látsziklátszik
「Rón henszaino mitósiga tatta.」 „Most már
visszafizethetőnek látszik a kölcsön.” ◆ remél-remél-
hetőhető 「Kaisano fukkacuno mitósiga tattekita.」
„Remélhetővé vált vállalat helyrejövetele.” ◇ mi-mi-
tósigatatanaitósigatatanai reménytelenreménytelen 「Mitósiga tata-
nai dzsókjóde iki nokotta.」 „Túlélte a reményte-
len helyzetet.”

mitósigatatanaimitósigatatanai ◆ reménytelenreménytelen 「Mitósiga
tatanai dzsókjóde iki nokotta.」 „Túlélte a re-
ménytelen helyzetet.”

mitósinonaimitósinonai ◆ kilátástalankilátástalan 「Mitósinonai
dzsókjóni oi komareta.」 „Kilátástalan helyzetbe
került.”

mitósi-omitósi-o cukerucukeru ◆ megjósolja,megjósolja, miremire számít-számít-
hatunkhatunk 「Aru teidokongono mitósi-o cuketa.」
„Valamennyire meg tudtam jósolni, hogy mire
számíthatunk.”

mitósi-omitósi-o taterutateru ◆ megjósoljamegjósolja aa kilátáso-kilátáso-
katkat 「Kongono mitósi-o tateta.」 „Megjósolja a
jövőbeli kilátásokat.”

mitószumitószu ◆ ellátellát 「Tókumade mitószu.」
„Messzire ellát.” ◆ előreelőre látlát 「Sórai-o mitó-
szu.」 „Előre látja a jövőt.” ◆ felismerfelismer 「Gen-
sóno honsicu-o mitószu.」 „Felismeri a jelenség
mibenlétét.” ◆ keresztüllátkeresztüllát 「Kareno ito-o mi-
tószu.」 „Keresztüllát a szándékán.” ◆ végiglátvégiglát
「Konoton-neru-va mitószeru.」 „Ezen az alag-
úton végig lehet látni.” ◆ végigszenvedvégigszenved 「Cu-
maranai eiga-o mitósita.」 „Végigszenvedte az
unalmas filmet.”

mitószurumitószuru ◆ igazán értékeligazán értékel
mitteimittei ◆ kémkém ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
mittomitto ◆ baseballkesztyűbaseballkesztyű
mittomonaimittomonai ◆ csúnyacsúnya 「Mittomonai kakkóde-
pátíni szankasita.」 „Csúnya ruhában ment a par-
tira.” ◆ szégyenletesszégyenletes 「Mittomonai szugata-o
miszetesimatta.」 „Szégyenletesen viselkedett.” ◆

visszatetszővisszatetsző 「Osokuszuru szeidzsika-va mit-
tomonai.」 „A korrupt politikus visszatetsző.”

mittomonaimane-omittomonaimane-o szuruszuru ◆ jelenetetjelenetet ren-ren-
dezdez 「Taningairu tokini mittomonai mane-o si-
ta.」 „Jelenetet rendezett idegenek előtt.”

miucsimiucsi ◆ rokonrokon ◆ tagtag ◆ valakije valakinekvalakije valakinek
miucsiacukaiszurumiucsiacukaiszuru ◆ egyenrangúkéntegyenrangúként kezelkezel

miugokimiugoki ◆ megmoccanásmegmoccanás ◆ mozgásmozgás
「Miugoki-va nibukunatta.」 „Lelassult a mozgá-
sa.” ◆ szabadszabad mozgásmozgás ◇ miugokigadekinaimiugokigadekinai
nemnem tudtud mozognimozogni 「Dzsisinde karadanimonoga
ocsitekite miugokigadekinakunatta.」 „A földren-
gésben ráesett valami, és nem tudott mozogni.”

miugokigadekinaimiugokigadekinai ◆ béklyóbabéklyóba vanvan kötvekötve
「Zeikinde hito-va miugokiga dekinai.」 „Az adó-
teher béklyót köt az emberekre.” ◆ moccannimoccanni
semsem tudtud 「Tori-va amini karamatte miugokiga
dekinakatta.」 „A madár belegabalyodott a háló-
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ba és moccanni sem tudott.” ◆ nemnem tudtud mozognimozogni
「Dzsisinde karadanimonoga ocsitekite miugok-
igadekinakunatta.」 „A földrengésben ráesett va-
lami, és nem tudott mozogni.”

miugokigatorenaimiugokigatorenai ◆ megmeg semsem tudtud moccannimoccanni
「Kovakute miugokiga torenakatta.」 „Meg sem
tudtam moccanni a félelemtől.” ◆ mozgáskép-mozgáskép-
telentelen 「Teasiga sibararete miugokiga torenakat-
ta.」 „Mozgásképtelen voltam, mert a kezem-
lábam meg volt kötözve.”

miugoki-omiugoki-o szuruszuru ◆ megmoccanmegmoccan 「Icumademo
miugoki-o sinakatta.」 „Sokáig meg sem moccan-
tam.”

miukemiuke ◆ felszabadításfelszabadítás ◆ kiváltáskiváltás
miukerarerumiukerareru ◆ látsziklátszik 「Kakonodétákara rie-
kino gensóga miukerareru.」 „Az eddigi adatok-
ból profitcsökkenés látszik.”

miukerumiukeru ◆ ítélítél 「Konorentogenkara miuketato-
koro ihen-va nai.」 „A röntgenből ítélve nincs el-
változás.” ◆ látlát 「Kono morini-va riszuno
szugata-o miukeraremaszu.」 „Ebben az erdőben
láthatunk mókusokat.” ◆ ránézránéz
「Miuketatokorode-va kare-va nanadzsuszszai-o
koeteimaszu.」 „Ránézésre már elmúlt 70 éves.”
◇ miukerarerumiukerareru látsziklátszik 「Kakonodétákara rie-
kino gensóga miukerareru.」 „Az eddigi adatok-
ból profitcsökkenés látszik.”

miuketatokoromiuketatokoro ◆ ránézésreránézésre 「Miuketatok-
orono nenrei」 „ránézésre megállapított életkor”

miurahantómiurahantó ◆ Miura-félszigetMiura-félsziget
miurimiuri ◆ eladáseladás 「Kagjóno miuri」 „családi vál-
lalkozás eladása” ◆ szolgálónakszolgálónak adásadás 「Mu-
szumeno miuri」 „lány szolgálónak adása”

miuriszurumiuriszuru ◆ eladelad 「Kaisa-o miurisita.」 „El-
adta a vállalatot.” ◆ szolgálónakszolgálónak adad 「Kucsi-
berasinotame, muszume-o miurisita.」 „Szolgáló-
nak adta a lányát, hogy kevesebb kenyérpusztító
legyen.”

miusinaumiusinau ◆ elveszítelveszít 「Kibó-o miusinatta.」
„Elvesztette a reményt.” ◆ szemszem előlelől téveszttéveszt
「Hitogomide miusinatta.」 „A nagy tömegben
szem elől tévesztette.” ◆ szemszem előlelől veszítveszít
「Keiszacu-va miusinatta.」 „A rendőrség szem
elől veszítette.” ◇ ato-oato-o miusinaumiusinau nyomátnyomát
vesztiveszti 「Keiszacu-va tószósano ato-o miusinat-

ta.」 „A rendőrség nyomát vesztette a szökevény-
nek.”

mivakemivake ◆ különbségtevéskülönbségtevés ◆ megkülönböz-megkülönböz-
tetéstetés
mivakedekinaimivakedekinai ◆ megkülönböztethetetlenmegkülönböztethetetlen
「Kono nisuruino tamago-va mivakedekinai.」
„Ez a két fajta tojás megkülönböztethetetlen.”

mivakedekirumivakedekiru ◆ megkülönböztetőmegkülönböztető
「Dokukinoko-va kantanni mivake dekiru.」 „A
mérges gomba könnyen megkülönböztethető.”

mivakegacukanaimivakegacukanai ◆ megkülönböztethetet-megkülönböztethetet-
lenlen 「Kono tama-va sindzsuto-va mivakegacuka-
nai.」 „Ez a gyöngy megkülönböztethetetlen az
igazgyöngytől.” ◆ rárá semsem lehetlehet ismerniismerni 「Mi-
vakegacukanaihodo kavattesimatta.」 „Úgy meg-
változott, hogy rá sem lehet ismerni.”

mivake-omivake-o cukerucukeru ◆ megmondmegmond 「Docsiraga
honmononodaijamondoka mivake-o cukeruno-va
muzukasii.」 „Nehéz megmondani, hogy a kettő
közül, melyik az igazi gyémánt.” ◆ ráismerráismer
mivakerumivakeru ◆ felismerfelismer 「Honmono-va mivake-
jaszui.」 „Az eredeti könnyen felismerhető.” ◆

megkülönböztetmegkülönböztet 「Kono futagono kao-va mi-
vakeraremaszuka?」 „Meg tudod különböztetni
ezeknek az ikreknek az arcát?”

mivakumivaku ◆ bűbájbűbáj ◆ bűvöletbűvölet ◆ megbabonázásmegbabonázás

mivakuszurumivakuszuru ◆ elbűvölelbűvöl 「Kanodzsoni miva-
kuszareta.」 „Elbűvölt a nő.” ◆ elkápráztatelkápráztat
「Kanodzso-va hószekini mivakuszareta.」 „Az
ékszerek elkápráztatták.” ◆ megbűvölmegbűvöl ◆ meg-meg-
igézigéz 「Kanodzsono meni mivakuszareta.」
„Megigézett a szeme.”

mivakutekinamivakutekina ◆ bűbájosbűbájos 「Mivakutekina dzs-
oszei.」 „Bűbájos teremtés.” ◆ elbűvölőelbűvölő 「Mi-
vakutekina koe.」 „Elbűvölő hang.” ◆ elragadóelragadó
「Mivakutekina on-na」 „elragadó nő” ◆ epigá-epigá-
miásmiás ◆ igézőigéző 「Mivakutekina hohoemi」 „igéző
mosoly”

mivatasimivatasi ◆ kilátáskilátás ◆ kilátókilátó ◆ messzeségmesszeség ◆

messzeségbe nézésmesszeségbe nézés
mivataszerumivataszeru ◆ kilátáskilátás nyíliknyílik 「Okakara van-
ganzentaiga mivataszeru.」 „A hegyről kilátás
nyílik az egész öbölre.”

mivataszumivataszu ◆ áttekintáttekint 「Zentai-o mivatasite-
kara sószai-o kimeta.」 „Az egészet áttekintve ha-
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tároztam meg a részleteket.” ◆ ellátellát 「Szancsó-
kara umiga mivataszeru.」 „A hegytetőről ellátni
a tengerig.” ◆ szemlélszemlél 「Umigavano madok-
araszubarasii kesiki-o mivatasita.」 „A tenger fe-
lőli ablakból szemléltem a csodálatos kilátást.” ◇

mivataszerumivataszeru kilátáskilátás nyíliknyílik 「Okakara van-
ganzentaiga mivataszeru.」 „A hegyről kilátás
nyílik az egész öbölre.”

mivataszukagirimivataszukagiri ◆ ameddigameddig aa szemszem ellátellát
「Mivataszu kagiri kiirono mugibatakedatta.」
„Sárga búzaföld volt ott, ameddig a szem ellát.”

mizarukikazaruivazarumizarukikazaruivazaru ◆ háromhárom bölcsbölcs ma-ma-
jomjom ◆ ne szólj szám, nem fáj fejemne szólj szám, nem fáj fejem
mizenimizeni ◆ saját pénzsaját pénz
mizeni-omizeni-o kirukiru ◆ áldozikáldozik 「Konojóna keitai-va
mizeni-o kitte kaitaihodode-va nai.」 „Ilyen tele-
fonra nem szívesen áldozok.”

mizenkeimizenkei ◆ befejezetlenbefejezetlen alakalak ◆ befejezet-befejezet-
len formalen forma ◆ imperfektumimperfektum
mizen-nimizen-ni ◆ mielőttmielőtt megtörténnemegtörténne 「Mondai-o
mizenni bósiszuru.」 „Megelőzi a problémát, mi-
előtt jelentkezne.”

mizerí-indekkuszumizerí-indekkuszu ◆ szegénységi indexszegénységi index
mizomizo ◆ árokárok 「Mizoni mizuga tamatteita.」 „Az
árokban víz volt.” ◆ barázdabarázda 「Rekódonomi-
zo」 „hanglemez barázdája” ◆ horonyhorony 「Hiki
do-va mizo-o namerakani szubetteiru.」 „A toló-
ajtó simán csúszik a horonyban.” ◆ töréstörés 「Kar-
erano kankeinimizoga sódzsita.」 „Kapcsolatuk-
ban törés keletkezett.” ◆ vájatvájat ◇ aburamizoaburamizo
olajhoronyolajhorony
mizónomizóno ◆ rekordméretűrekordméretű 「Mizóno hószaku」
„rekordméretű termés” ◆ sohasoha nemnem látottlátott
「Mizóno szaigai」 „soha nem látott természeti
katasztrófa”

mizoocsimizoocsi ◆ gyomorszájgyomorszáj 「Aitenomizoocsi-o
nagutta.」 „Gyomorszájon ütötte.”

mizoremizore ◆ havashavas esőeső 「Szaisoamedattanogami-
zoreni kavatta.」 „Először eső esett, majd havas
eső lett belőle.” ◆ ónos esőónos eső
mizumizu ❶ vízvíz 「Nodoga kavaitanode mizu-o non-
da.」 „Vizet ittam, mert megszomjaztam.” ◆ árár
「Mizuga hiita.」 „Az ár elvonult.” ◆ félbesza-félbesza-
kításkítás ◆ folyadékfolyadék ◆ vízszintvízszint ◇ amamizuamamizu eső-eső-
vízvíz 「Amamizu-o tameru.」 „Gyűjti az esővizet.”
◇ idonomizuidonomizu kútvízkútvíz ◇ uminomizuuminomizu tengervíztengervíz

◇ omizuomizu vízvíz 「Omizu kudaszai!」 „Vizet kérek!”
◇ kavanomizukavanomizu folyóvízfolyóvíz ◇ szuidónomizuszuidónomizu
csapvízcsapvíz 「Vatasi-va hanani szuidóno mizu-o ag-
emaszen.」 „Én nem csapvízzel locsolom a virága-
imat.” ◇ szuidónomizuszuidónomizu vezetékesvezetékes vízvíz 「Szu-
idóno mizu-o nomu.」 „Vezetékes vizet iszik.” ◇

namamizunamamizu forralatlanforralatlan vízvíz 「Kono hende
namamizu-o nomanai hógaii.」 „Ezen a helyen
nem tanácsos forralatlan vizet inni.” ◇ nomimizunomimizu
ivóvízivóvíz ◇ mamizumamizu édesvízédesvíz 「Kaiszui-o dzsórjú-
site mamizu-o cukutta.」 „A tengervízből édesvi-
zet desztilláltam.” ◇ mizugaakumizugaaku teljesteljes test-test-
hosszalhosszal lemaradlemarad 「Ojogunoga oszokute szú-
szutorókude mizuga aitesimau.」 „Lassan úszok,
néhány karcsapás után teljes testhosszal lemara-
dok.” ◇ mizugaakumizugaaku teljesteljes hajóhosszalhajóhosszal le-le-
maradmarad ◇ mizugaavanaimizugaavanai nemnem tudjatudja megszok-megszok-
nini 「Tokaikurasi-va mizuga avanai.」 „Nem tu-
dom megszokni a városi életet.” ◇ mizudevarumizudevaru
vízzelvízzel hígíthígít 「Viszukí -o mizude vatta.」 „Vízzel
hígítottam a whisky-t.” ◇ mizutoaburamizutoabura tűztűz ésés
vízvíz 「Karera-va mizuto aburada.」 „Ez a két em-
ber tűz és víz.” ◇ mizuninagaszumizuninagaszu fátylatfátylat borítborít
「Mukasino koto-va mizuni nagaszó.」 „Borít-
sunk fátylat a múltra!” ◇ mizunositatarujónamizunositatarujóna
szívdöglesztőszívdöglesztő 「Mizuno sitatarujóna otoko」
„szívdöglesztő férfi” ◇ mizubuszokumizubuszoku vízhiányvízhiány
◇ mizumomoraszanumizumomoraszanu szorosszoros 「Mizumo mora-
szanu keikai.」 „Szoros készültség.” ◇ mizuju-mizuju-
szószó vízivízi szállításszállítás ◇ mizu-omizu-o ageruageru megöntözmegöntöz
「Barani mizu-o ageta.」 „Megöntöztem a rózsá-
kat.” ◇ mizu-omizu-o ageruageru megitatmegitat 「Umani mizu-o
ageta.」 „Megitattam a lovakat.” ◇ mizu-omizu-o abi-abi-
ruru fürdikfürdik 「Ogavade mizu-o abita.」 „Fürödtem
a patakban.” ◇ mizu-omizu-o ucuucu vizetvizet locsollocsol 「Dzsi-
menni mizu-o utta.」 „Vizet locsoltam a földre.”
◇ mizu-omizu-o uttajóniuttajóni varázsütésrevarázsütésre 「Zen-in-
va mizu-o uttajóni sizukaninatta.」 „Mindenki,
mintegy varázsütésre, elnémult.” ◇ mizu-omizu-o eta-eta-
szakananojónaszakananojóna elemébenelemében vanvan ◇ mizu-omizu-o kirukiru
leszűrileszűri aa vizetvizet 「Hitobanhitasita mameno
mizu-o kitta.」 „Leszűrtem a vizet a babról, ami-
ben egy éjszaka ázott.” ◇ mizu-omizu-o kirukiru hasíthasít
「Fune-va mizu-o kitte szuszunda.」 „A hajó ha-
sította a vizet.” ◇ mizu-omizu-o kirukiru kirázzakirázza aa vizetvizet
「Jaszaino mizu-o kitta.」 „Kiráztam a vizet a
zöldségből.” ◇ mizu-omizu-o szaszuszaszu vizetvizet öntönt 「Ka-
binni mizu-o szasita.」 „Vizet öntöttem a pohár-
ba.” ◇ mizu-omizu-o szaszuszaszu megzavarmegzavar
「Koronaviruszu-va sidzsóni mizu-o szasita.」 „A
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koronavírus megzavarta a piacokat.” ◇ mizu-omizu-o
tatakutataku pancsolpancsol 「Kodomo-va mizu-o tataite
aszonda」 „A gyerek pancsolt.” ◇ mizu-omizu-o to-to-
baszubaszu fröcskölfröcsköl 「Kodomogapúrude mizu-o to-
basita.」 „A strandon a gyerekek fröcsköltek.” ◇

mizu-omizu-o nagaszunagaszu lehúzlehúz 「Toireno mizu-o naga-
sita.」 „Lehúztam a vécét.” ◇ mizu-omizu-o hadzsi-hadzsi-
kuku víztaszítóvíztaszító 「Konotéburukuroszu-va mizu-
o hadzsiku.」 „Ez az abrosz víztaszító.” ◇ mizu-mizu-
oo hanaretaszakananojónahanaretaszakananojóna vergődik,vergődik, mintmint
aa partrapartra vetettvetett halhal ◇ mizu-omizu-o haruharu vízzelvízzel
megtöltmegtölt 「Szuiszóni mizu-o hatta.」 „Megtöl-
töttem a kádat vízzel.” ◇ mizu-omizu-o mukerumukeru ráte-ráte-
relireli aa szótszót 「Dzsújóna tenni mizu-o muketa.」
„Fontos pontra tereltem a szót.” ◇ mizu-omizu-o jarujaru
megöntözmegöntöz 「Hanani mizu-o jatta.」 „Megöntöz-
tem a virágokat.” ◇ vakimizuvakimizu forrásvízforrásvíz
mizuabimizuabi ◆ fürdésfürdés ◆ fürdőzésfürdőzés ◆ úszásúszás
mizuagemizuage ◆ eladásbóleladásból származószármazó bevételbevétel ◆

fogásfogás ◆ kirakodáskirakodás
mizuagedakamizuagedaka ◆ kifogott halmennyiségkifogott halmennyiség
mizuage-omizuage-o szuruszuru ◆ kirakkirak 「Gjokakubucuno
mizuage-o sita.」 „Kirakták a kifogott halat.” ◆

kirakodikkirakodik
mizuagerjómizuagerjó ◆ fogásfogás
mizuakamizuaka ◆ kazánkőkazánkő ◆ vízkővízkő 「Jakan-no szo-
koni mizuakagatamatta.」 „A teáskanna aljára le-
rakódott a vízkő.”

mizuamemizuame ◆ keményítőszirupkeményítőszirup
mizuaraimizuarai ◆ tiszta vízzel mosástiszta vízzel mosás
mizuaraidekirumizuaraidekiru ◆ vízzelvízzel moshatómosható 「Kono
jófuku-va mizuarai dekiru.」 „Ez a ruha vízzel
mosható.”

mizuaszobimizuaszobi ◆ fürdőzésfürdőzés ◆ pancsoláspancsolás
mizuaszobi-omizuaszobi-o szuruszuru / mizuaszobiszurumizuaszobiszuru ◆

fürdőzikfürdőzik ◆ pancsolpancsol 「Kodomotacsi-va biníru-
púrude mizuaszobi-o siteita.」 „A gyerekek a fel-
fújható medencében pancsoltak.”

mizuaszobiszurumizuaszobiszuru / mizuaszobi-omizuaszobi-o szuruszuru ◆

fürdőzikfürdőzik ◆ pancsolpancsol 「Kodomotacsi-va biníru-
púrude mizuaszobi-o siteita.」 „A gyerekek a fel-
fújható medencében pancsoltak.”

mizubaramizubara ◆ vízenvízen élésélés 「Tabe mono-o kau
okaneganakute mizubarade szugosita.」 „Nem
volt pénzem ételre, ezért vízen éltem.” ◆ vízzelvízzel

telttelt hashas 「Ocsa-o nomiszugite mizubaraninat-
ta.」 „Túl sok teát ittam, tele van vele a hasam.”

mizubasiramizubasira ◆ vízoszlopvízoszlop ◆ vízsugárvízsugár 「Bakud-
anga ocsi umini mizubasiraga tatta.」 „A bomba
becsapódásának helyén a tengervíz sugárban tört
fel.”

mizubasómizubasó ◆ káposztavirágkáposztavirág ◆ vízi lámpásvízi lámpás
mizubemizube ◆ vízpartvízpart
mizubenomizubeno ◆ vízpartivízparti 「Mizubeno sokubucu」
„vízparti növény”

mizubitasimizubitasi ◆ víz alá kerülésvíz alá kerülés
mizubitasininarumizubitasininaru ◆ átázikátázik 「Fútóga amede
mizubitasininatta.」 „Átázott a boríték az eső-
ben.” ◆ elázikelázik 「Kóhígakoborete,
téburukuroszu-va mizubitasininatta.」 „A kiöm-
lött kávétól elázott az asztalterítő.” ◆ ellepiellepi aa
vízvíz 「Szuidókanga harecusite juka-va mizubitasi-
ninatta.」 „A csőtörés miatt ellepte a víz a padlót.”

mizubitasiniszurumizubitasiniszuru ◆ eláztateláztat
「Nanmaikanoposzutá-o mizubitasinisitesimat-
ta.」 „Eláztattam néhány posztert.”

mizubószómizubószó ◆ bárányhimlőbárányhimlő 「Mizubószónika-
katta.」 „Bárányhimlős lett.”

mizubukuremizubukure ◆ vízhólyagvízhólyag 「Acuiairon-niukkari
szavattesimatte teni mizubukuregadekita.」 „Vé-
letlenül hozzáértem a forró vasalóhoz, és vízhó-
lyag nőtt a kezemre.”

mizubunrimizubunri ◆ vízbontásvízbontás
mizuburomizuburo ◆ hideg vizes fürdőhideg vizes fürdő
mizubuszokumizubuszoku ◆ vízhiányvízhiány
mizucsimizucsi ◆ délibábot okádó sárkánydélibábot okádó sárkány
mizudenkaimizudenkai ◆ elektrolíziselektrolízis útjánútján történőtörténő
vízbontásvízbontás ◆ vízbontásvízbontás
mizudeppómizudeppó ◆ vízipisztolyvízipisztoly 「Mizudeppóde
ucu.」 „Vízipisztollyal lő.”

mizudevarumizudevaru ◆ vízzelvízzel hígíthígít 「Viszukí -o mizu-
de vatta.」 „Vízzel hígítottam a whisky-t.”

mizudokeimizudokei ◆ klepszidraklepszidra ◆ vízióravízióra
mizudorimizudori ◆ vízimadárvízimadár
mizudzsunkanmizudzsunkan ◆ hidrológiaihidrológiai ciklusciklus ◆ vízkör-vízkör-
forgásforgás
mizuenogumizuenogu ◆ vízfestékvízfesték
mizugaakumizugaaku ◆ teljesteljes hajóhosszalhajóhosszal lemaradlemarad
◆ teljesteljes testhosszaltesthosszal lemaradlemarad 「Ojogunoga
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oszokute szúszutorókude mizuga aitesimau.」
„Lassan úszok, néhány karcsapás után teljes test-
hosszal lemaradok.”

mizugaavanaimizugaavanai ◆ nemnem tudjatudja megszoknimegszokni
「Tokaikurasi-va mizuga avanai.」 „Nem tudom
megszokni a városi életet.”

mizugahairumizugahairu ◆ ivásszünetet tartivásszünetet tart
mizugamemizugame ◆ vizes bödönvizes bödön
mizugamezamizugameza ◆ VízöntőVízöntő
mizugaremizugare ◆ kiszáradáskiszáradás 「Ikeno mizugare」
„tó kiszáradása”

mizugasimizugasi ◆ gyümölcsgyümölcs ◆ zselés desszertzselés desszert
mizugimizugi ◆ fürdőnadrágfürdőnadrág ◆ fürdőruhafürdőruha 「Mizugi-
ni kigaeta.」 „Átöltöztem fürdőruhába.” ◆ úszó-úszó-
dresszdressz ◆ úszónadrágúszónadrág ◆ úszóruhaúszóruha
mizugivamizugiva ◆ vízpartvízpart
mizugivadacumizugivadacu ◆ kitűnőkitűnő 「Mizugivadacu engi」
„kitűnő előadás”

mizugivanomizugivano ◆ vízpartivízparti 「Mizugivano sokubu-
cu」 „vízparti növény”

mizugivataiszakumizugivataiszaku ◆ határvédelemhatárvédelem
「Mizugivataiszaku-o kjókasita.」 „Megerősítet-
ték a határvédelmet.”

mizugokemizugoke ◆ tőzegmohatőzegmoha
mizugokoromizugokoro ◆ szívességszívesség viszonzásaviszonzása ◆ úsz-úsz-
ni tudásni tudás
mizugucsimizugucsi ◆ konyhakonyha ◆ vízbeöntővízbeöntő nyílásnyílás ◆

vizhordó bejáratvizhordó bejárat
mizugumomizugumo ◆ búvárpókbúvárpók ◆ vízipókvízipók
mizugurumamizuguruma ◆ vízikerékvízikerék
mizuguszurimizuguszuri ◆ kanalas orvosságkanalas orvosság
mizuhakemizuhake ◆ vízelvezetésvízelvezetés 「Onivano mizuha-
kega varui.」 „Rossz a vízelvezetés az udvaron.”

mizuhakegucsimizuhakegucsi ◆ vízelvezetővízelvezető nyílásnyílás ◆ víz-víz-
vetővető
mizuhebizamizuhebiza ◆ Déli VízikígyóDéli Vízikígyó
mizuhikimizuhiki ◆ dekoratív szalagdekoratív szalag ◆ keserűfűkeserűfű
mizuirazumizuirazu ◆ szűkszűk körkör ◇ ojakomizuirazuojakomizuirazu
szűkszűk családicsaládi körkör 「Ojakomizuirazuno tandzsó-
bi」 „szűk családi körben tartott születésnap” ◇

fúfumizuirazufúfumizuirazu házaspárházaspár kettesbenkettesben 「Fúfu-
mizuirazu kekkonkinenbi-o ivatta.」 „Kettesben
ünnepeltük a feleségemmel a házassági évfordu-
lónkat.”

mizuiremizuire ◆ itatóvályúitatóvályú ◆ vályúvályú
mizuirimizuiri ◆ ivászszünetivászszünet ◆ víz alatti részvíz alatti rész
mizuironomizuirono ◆ világoskékvilágoskék 「Mizuirono hana」
„világoskék virág”

mizujakiiremizujakiire ◆ vízedzésvízedzés
mizujarimizujari ◆ itatóitató ◆ öntözőöntöző
mizujarikimizujariki ◆ itatóitató ◆ öntözőöntöző
mizujókanmizujókan ◆ lágy babzselélágy babzselé
mizujuszómizujuszó ◆ vízi szállításvízi szállítás
mizukagamimizukagami ◆ víztükörvíztükör
mizukagenmizukagen ◆ vízigényvízigény 「Okajuno mizukagen-o
macsigaeta.」 „Eltévesztettem a kása vízigényét.”

mizukakemizukake ◆ locsolkodáslocsolkodás
mizukakenikuruhitomizukakenikuruhito ◆ locsolkodólocsolkodó
mizukakeronmizukakeron ◆ meddőmeddő vitavita ◆ végeláthatat-végeláthatat-
lan vitalan vita
mizukakimizukaki ◆ úszóhártyaúszóhártya 「Kamono mizukaki」
„kacsa úszóhártyája”

mizukanrimizukanri ◆ vízgazdálkodásvízgazdálkodás ◆ vízügyvízügy
mizukaramizukara ◆ magátólmagától 「Mizukara uszo-o koku-
hakusita.」 „Magától bevallotta a hazugságot.” ◆

önmagaönmaga 「Mizukara-o szemeta.」 „Önmagamat
hibáztattam.” ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg 「Kare-va mi-
zukara inocsi-o tatta.」 „Saját kezűleg vetett véget
az életének.”

mizukaranozondemizukaranozonde ◆ önszántábólönszántából 「Ningen-
va mizukara nozonde kikaino doreininaru.」 „Az
emberek önszántukból lesznek a gépek rabszolgá-
ivá.” ◆ sajátsaját akaratábólakaratából 「Kono micsi-va mi-
zukara nozonde eranda.」 „Saját akaratomból vá-
lasztottam ezt az utat.”

mizukaszamizukasza ◆ vízmennyiségvízmennyiség 「Mizúmino mi-
zukaszaga hetta.」 „Csökkent a vízmennyiség a
tóban.”

mizukaszagamaszumizukaszagamaszu ◆ megduzzadmegduzzad 「Jukiga
tokete kavano mizukaszaga masita.」 „A hóolva-
dástól megduzzadtak a folyók.”

mizukemizuke ◆ nedvnedv ◆ nedvességnedvesség 「Kicscsin-no
szagjódaino mizuke-o szui totta.」 „Törölközővel
felitattam a nedvességet a munkalapról a konyhá-
ban.” ◆ víztartalomvíztartalom
mizukemurimizukemuri ◆ vízködvízköd 「Takicubono tokoroni
mizukemuriga tatteita.」 „A vízesés aljánál szál-
longott a vízköd.”
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mizukimizuki ◆ somsom ◇ hanamizukihanamizuki pompásvirágúpompásvirágú
somsom
mizukijokerebaszakanaszumazumizukijokerebaszakanaszumazu ◆ aa túlsá-túlsá-
gosan tiszta vizet kerülik a halakgosan tiszta vizet kerülik a halak
mizukikinmizukikin ◆ szárazságszárazság 「Kuni-va mizukikinni
oszovareta.」 „Az országot szárazság sújtotta.”

mizukirimizukiri ◆ kacsázáskacsázás ◆ tésztaszűrőtésztaszűrő ◆ vízel-vízel-
távolítástávolítás
mizukiriaszobi-omizukiriaszobi-o szuruszuru ◆ kacsázikkacsázik 「Mizú-
mide kodomotacsi-va mizukiri aszobi-o sita.」 „A
gyerekek a tónál kacsáztak.”

mizukjófusómizukjófusó ◆ víziszonyvíziszony
mizukosimizukosi ◆ szűrőszűrő
mizukumimizukumi ◆ vízhúzásvízhúzás ◆ vízpumpálásvízpumpálás
mizukuragemizukurage ◆ fülesmedúzafülesmedúza
mizukuroimizukuroi ◆ rendbeszedésrendbeszedés 「Mizukuroiga
ovari sidai, dekakejó.」 „Amint rendbe szedjük
magunkat, indulhatunk.”

mizukuszamizukusza ◆ hínárhínár 「Baraton-ni-va takuszan-
no mizukuszaga uiteimaszu.」 „A Balatonban sok
hínár van.” ◆ vízinövényvízinövény
mizukuszaimizukuszai ◆ barátokbarátok vagyunk,vagyunk, vagyvagy nemnem
「Szódansitekurerebajokattanoni, mizukuszai!」
„Miért nem kértél tőlem tanácsot? Barátok va-
gyunk, vagy nem?” ◆ vízízűvízízű
mizumakimizumaki ◆ locsoláslocsolás ◆ szétlocsolásszétlocsolás
mizumakikimizumakiki ◆ öntözőgépöntözőgép
mizumaki-omizumaki-o szuruszuru / mizumakiszurumizumakiszuru ◆ meglo-meglo-
csolcsol 「Nivano hanani mizumaki-o sita.」 „Meg-
locsoltam a virágokat a kertben.” ◆ szétlocsolszétlocsol
「Hodóni mizumakisita.」 „Vizet locsoltam szét a
járdán.”

mizumakiszurumizumakiszuru / mizumaki-omizumaki-o szuruszuru ◆ meglo-meglo-
csolcsol 「Nivano hanani mizumaki-o sita.」 „Meg-
locsoltam a virágokat a kertben.” ◆ szétlocsolszétlocsol
「Hodóni mizumakisita.」 „Vizet locsoltam szét a
járdán.”

mizumakuramizumakura ◆ vízpárnavízpárna
mizumasimizumasi ◆ duzzasztásduzzasztás ◆ felhígításfelhígítás ◆ vi-vi-
zezészezés ◇ mizumasiszeikjúmizumasiszeikjú túlszámlázástúlszámlázás
mizumasikojómizumasikojó ◆ létszámduzzasztáslétszámduzzasztás
mizumasisihonmizumasisihon ◆ felhígított tőkefelhígított tőke
mizumasiszeikjúmizumasiszeikjú ◆ túlszámlázástúlszámlázás

mizumasiszurumizumasiszuru ◆ felhígítfelhígít 「Sinkabu-o hakkó-
site sihon-o mizumasisita.」 „Új részvények ki-
bocsátásával felhígította a tőkét.” ◆ vizezvizez
「Konovain-va mizumasiszareteiru.」 „Ez a bor
vizezve van.”

mizumavarimizumavari ◆ vizesblokkvizesblokk
「Mizumavarinorifómu-o sita.」 „Felújítottuk a
vizesblokkot.”

mizumenisózurumizumenisózuru ◆ litorálislitorális
mizúmimizúmi ◆ tótó 「Mizúmi-o nagameteita.」 „Néz-
tem a tavat.”

mizúminohotorinomizúminohotorino ◆ tópartitóparti 「Mizúminoho-
torino beszszó」 „tóparti nyaraló”

mizumizusiimizumizusii ◆ frissfriss 「Jaszai-va mizumizusika-
ta.」 „A zöldség friss volt.” ◆ üdeüde 「Kanodzsono
hada-va mizumizusii.」 „Üde bőre van.” ◆ vízzelvízzel
telttelt
mizumomoraszanumizumomoraszanu ◆ szorosszoros 「Mizumo mora-
szanu keikai.」 „Szoros készültség.”

mizumonomizumono ◆ italital ◆ lédúslédús gyümölcsgyümölcs ◆ sze-sze-
rencserencse dolgadolga 「Sóbu-va mizumonoda.」 „A
győzelem szerencse dolga.” ◇ sóbu-vasóbu-va mizumo-mizumo-
nono sohasem biztos a győzelemsohasem biztos a győzelem
mizumoremizumore ◆ beázásbeázás
mizumoredemeivaku-omizumoredemeivaku-o kakerukakeru ◆ eláztateláztat
「Mizumorede sitano kaino dzsúminni meivaku-
o kaketa.」 „Eláztattam az alattam lakót.”

mizumoreszurumizumoreszuru ◆ átázikátázik 「Tendzsókara mi-
zumoresita.」 „Átázott a plafon.” ◆ szivárogszivárog
「Szuidókan-va mizumoresiteiru.」 „Szivárog a
vízcső.”

mizumositatarumizumositataru ◆ jóképűjóképű
mizumositatarumizumositataru ◆ szívdöglesztőszívdöglesztő 「Mizumo
sitataruii otoko」 „szívdöglesztően jóképű fiatal-
ember”

mizumusimizumusi ◆ gombagomba 「Asini mizumusinai?」
„Nem gombás a lábad?” ◆ lábgombalábgomba
mizunamizuna ◆ répareceréparece
mizunagidorimizunagidori ◆ viharmadárviharmadár
mizunaramizunara ◆ mongol tölgymongol tölgy
mizunimizuni ◆ vízbenvízben főzésfőzés 「Szakanano mizuni-
kan」 „vízben főtt halból készült konzerv”

mizunicukarumizunicukaru ◆ megmártózikmegmártózik 「Mizumide
mizuni cukatta.」 „Megmártóztam a tóban.”
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mizunicukarukotomizunicukarukoto ◆ megmártózásmegmártózás
mizunicuketearumizunicuketearu ◆ ázikázik 「Mame-va mizuni
cuketearu.」 „Ázik a bab.”

mizunihanaszumizunihanaszu ◆ elengedelenged 「Szakana-o mizuni
hanasita.」 „Elengedtem a halat.” ◆ vízbevízbe en-en-
gedged 「Kingjo-o mizuni hanasita.」 „Vízbe enged-
tem az aranyhalat.”

mizuninagaszumizuninagaszu ◆ fátylatfátylat borítborít 「Mukasino
koto-va mizuni nagaszó.」 „Borítsunk fátylat a
múltra!” ◇ kenka-okenka-o mizuninagaszumizuninagaszu elássaelássa aa
csatabárdotcsatabárdot
mizuniszurumizuniszuru ◆ vízben megfőzvízben megfőz
mizunoavamizunoava ◆ kárbakárba veszettveszett dologdolog ◆ vízhabvízhab

mizunoavaninarumizunoavaninaru ◆ hiábavalóhiábavaló 「Kuróga mi-
zuno avaninatta.」 „Hiábavaló kínlódás volt.” ◆

semmibesemmibe veszikveszik ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Jume-va
mizuno avaninatta.」 „Szertefoszlott az álmom.”
◆ veszendőbeveszendőbe megymegy 「Dorjoku-va mizuno ava-
ninattesimatta.」 „Veszendőbe ment az erőfeszí-
tésem.”

mizunobunrimizunobunri ◆ vízbontásvízbontás
mizunodzsikomizunodzsiko ◆ vízivízi balesetbaleset 「Nacuni-va mi-
zuno dzsiko-va ói.」 „Nyáron sok a vízi baleset.”

mizunodzsunkanmizunodzsunkan ◆ vízciklusvízciklus
mizunoemizunoe ◆ kínai naptár kilencedik jelekínai naptár kilencedik jele
mizunofunsucumizunofunsucu ◆ vízsugárvízsugár
mizunohanamizunohana ◆ vízvirágzásvízvirágzás
mizunoisikirimizunoisikiri ◆ kacsázáskacsázás
mizunomibjakusómizunomibjakusó ◆ szegényparasztszegényparaszt
mizunonagaremizunonagare ◆ vízfolyásvízfolyás
mizunonagarenaisirjúmizunonagarenaisirjú ◆ holtágholtág
mizunositatarujónamizunositatarujóna ◆ szívdöglesztőszívdöglesztő 「Mi-
zuno sitatarujóna otoko」 „szívdöglesztő férfi”

mizunotankumizunotanku ◆ víztartályvíztartály
「Nicsijóbinimanson-no mizuno tanku-o kókan-
szuru kódzsigaaru.」 „Vasárnap a házban ki fog-
ják cserélni a víztartályt.”

mizunotomizunoto ◆ kínai naptár tizedik jelekínai naptár tizedik jele
mizu-omizu-o abiruabiru ◆ fürdikfürdik 「Ogavade mizu-o ab-
ita.」 „Fürödtem a patakban.”

mizu-omizu-o ageruageru ◆ itatitat 「Umani mizu-o agete-
ita.」 „A lovakat itattam.” ◆ locsollocsol 「Hanani
mainicsimizu-o ageru.」 „Minden nap locsolom a

virágokat.” ◆ megitatmegitat 「Umani mizu-o ageta.」
„Megitattam a lovakat.” ◆ meglocsolmeglocsol 「Hana-
ni mizu-o ageta.」 „Meglocsoltam a virágot.” ◆

megöntözmegöntöz 「Barani mizu-o ageta.」 „Megöntöz-
tem a rózsákat.” ◆ öntözöntöz 「Hanani mizu-o age-
teita.」 „A virágokat öntöztem.”

mizu-o akerumizu-o akeru ◆ teljes hosszal lemaradteljes hosszal lemarad
mizuocsimizuocsi ◆ gyomorszájgyomorszáj
mizu-omizu-o etaszakananojónaetaszakananojóna ◆ elemébenelemében vanvan
◆ hiányzott neki, mint egy falat kenyérhiányzott neki, mint egy falat kenyér
mizu-omizu-o hadzsikuhadzsiku ◆ víztaszítóvíztaszító
「Konotéburukuroszu-va mizu-o hadzsiku.」 „Ez
az abrosz víztaszító.”

mizu-omizu-o hanaretaszakananojónahanaretaszakananojóna ◆ vergő-vergő-
dik, mint a partra vetett haldik, mint a partra vetett hal
mizu-omizu-o haruharu ◆ vízzelvízzel megtöltmegtölt 「Szuiszóni
mizu-o hatta.」 „Megtöltöttem a kádat vízzel.”

mizu-omizu-o jarujaru ◆ megöntözmegöntöz 「Hanani mizu-o jat-
ta.」 „Megöntöztem a virágokat.”

mizu-o kakerumizu-o kakeru ◆ lelocsollelocsol
mizu-o kakerukotomizu-o kakerukoto ◆ locsoláslocsolás
mizuokemizuoke ◆ vizesvödörvizesvödör ◆ vödörvödör
mizu-omizu-o kirukiru ◆ hasíthasít 「Fune-va mizu-o kitte szu-
szunda.」 „A hajó hasította a vizet.” ◆ kirázzakirázza aa
vizetvizet 「Jaszaino mizu-o kitta.」 „Kiráztam a vi-
zet a zöldségből.” ◆ kiszedikiszedi aa vizetvizet ◆ leszűrileszűri
aa vizetvizet 「Hitobanhitasita mameno mizu-o kit-
ta.」 „Leszűrtem a vizet a babról, amiben egy éj-
szaka ázott.” ◆ szűrszűr 「Paszutano miszu-o kitte-
ita.」 „Tésztát szűrtem.”

mizu-omizu-o kumukumu ◆ vizetvizet mermer 「Bakecuni mizu-o
kunda.」 „Vizet mertem a vödörbe.”

mizu-omizu-o mukerumukeru ◆ ráterelirátereli aa szótszót 「Dzsújóna
tenni mizu-o muketa.」 „Fontos pontra tereltem
a szót.”

mizu-omizu-o nagaszunagaszu ◆ lehúzlehúz 「Toireno mizu-o na-
gasita.」 „Lehúztam a vécét.”

mizu-omizu-o szaszuszaszu ◆ megzavarmegzavar 「Koronaviruszu-
va sidzsóni mizu-o szasita.」 „A koronavírus meg-
zavarta a piacokat.” ◆ vizetvizet öntönt 「Kabinni
mizu-o szasita.」 „Vizet öntöttem a pohárba.”

mizu-omizu-o tatakutataku ◆ pancsolpancsol 「Kodomo-va mizu-
o tataite aszonda」 „A gyerek pancsolt.”

mizuotomizuoto ◆ csobbanáscsobbanás ◆ csobogáscsobogás
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mizu-omizu-o tobaszutobaszu ◆ fröcskölfröcsköl 「Kodomogapú-
rude mizu-o tobasita.」 „A strandon a gyerekek
fröcsköltek.”

mizu-o tomaszukotomizu-o tomaszukoto ◆ fröcskölésfröcskölés
mizuoto-omizuoto-o taterutateru ◆ csobbancsobban 「Szakana-va
mizuoto-o tatetehaneta.」 „A hal csobbanva ug-
rott egyet.”

mizu-omizu-o ucuucu ◆ vizetvizet locsollocsol 「Dzsimenni mizu-
o utta.」 „Vizet locsoltam a földre.”

mizu-omizu-o uttajóniuttajóni ◆ varázsütésrevarázsütésre 「Zen-in-
va mizu-o uttajóni sizukaninatta.」 „Mindenki,
mintegy varázsütésre, elnémult.”

mizupotensarumizupotensaru ◆ vízpotenciálvízpotenciál
mizuppoimizuppoi ◆ híghíg 「Mizuppoi geri」 „híg fos” ◆

vizezettvizezett 「Mizuppoivain」 „vizezett bor”

mizusibukimizusibuki ◆ fröcsköltfröcskölt vízvíz 「Mizusibukiga
meni haitta.」 „A fröcskölt víz a szemébe ment.”

mizusigotomizusigoto ◆ konyhamunkakonyhamunka ◆ mosásmosás ◆ vi-vi-
zes munkazes munka
mizusirazunomizusirazuno ◆ idegenidegen ◆ ismeretlenismeretlen 「Mizu
sirazuno hitoni okane-o kasita.」 „Ismeretlen em-
bernek adott kölcsön.”

mizusóbaimizusóbai ◆ éjszakaiéjszakai szórakoztatóiparszórakoztatóipar
「Mizusóbaino on-na」 „éjszakai szórakoztató-
iparban dolgozó nő”

mizuszaibaimizuszaibai ◆ vízkultúrásvízkultúrás növénytermesz-növénytermesz-
téstés
mizuszakazukimizuszakazuki ◆ búcsúpohárbúcsúpohár
mizuszakazuki-omizuszakazuki-o kavaszukavaszu ◆ búcsútbúcsút veszvesz
「Szencsini omomuku tomoto mizuszakazuki-o
kavasita.」 „Búcsút vettem a háborúba induló ba-
rátomtól.”

mizuszakian-naimizuszakian-nai ◆ révkalauzrévkalauz ◆ révkalauzo-révkalauzo-
láslás
mizuszakian-naininmizuszakian-nainin ◆ révkalauzrévkalauz
mizuszakian-naiszenmizuszakian-naiszen ◆ révhajórévhajó ◆ révkala-révkala-
uzhajóuzhajó
mizuszasimizuszasi ◆ kancsókancsó 「Mizuszasi-o ippainisi-
ta.」 „Teletöltötte a kancsót.” ◆ vizeskancsóvizeskancsó
mizuszumasimizuszumasi ◆ keringőbogárkeringőbogár
mizutabakomizutabako ◆ vízipipavízipipa
mizutagarasimizutagarasi ◆ japán kakukktormajapán kakukktorma
mizutamamizutama ◆ vízcseppvízcsepp

mizutamamojónomizutamamojóno ◆ babosbabos 「Mizutamamojó-
no zukin」 „babos kendő” ◆ pettyespettyes ◆

pöttyöspöttyös 「Mizutamamojónodoreszu」 „pöttyös
ruha”

mizutamarimizutamari ◆ pocsolyapocsolya 「Mizutamarini haics-
csatta.」 „Pocsolyába léptem.” ◆ tócsatócsa
mizutoaburamizutoabura ◆ tűztűz ésés vízvíz 「Karera-va mizuto
aburada.」 „Ez a két ember tűz és víz.”

mizuvarimizuvari ◆ vízzel hígított alkoholos italvízzel hígított alkoholos ital
mizuvariszurumizuvariszuru ◆ vízzelvízzel hígíthígít 「Viszukí-o mi-
zuvarisita.」 „Vízzel hígítottam a whiskey-t.”

mjakkanmjakkan ◆ véredényvéredény
mjakumjaku ❶ pulzuspulzus 「Isa-va kandzsano mjaku-o
totta.」 „Az orvos megmérte a beteg pulzusát.”
◆ érér 「Mjakudzsóno szen」 „érszerű vonal” ◆

érverésérverés 「Mjakuga jovai.」 „Gyenge az érveré-
se.” ◆ reményremény 「Mjakuganaito vakatteirunoni
kanodzso-o akiramerarenakatta.」 „Tudta, hogy
nincs remény, mégsem tudott lemondani a nőről.”
◆ szívritmusszívritmus 「Mjakuga hajai.」 „Gyors a szív-
ritmusa.” ◇ ganmjakuganmjaku kőzettelérkőzettelér ◇ kinmjakukinmjaku
aranyteléraranytelér ◇ kómjakukómjaku telértelér ◇ dzsomjakudzsomjaku
lassúlassú pulzuspulzus ◇ szeidzsómjakuszeidzsómjaku normálisnormális pul-pul-
zuszus ◇ nanmjakunanmjaku nehezennehezen kitapinthatókitapintható pul-pul-
zuszus ◇ hadzsómjakuhadzsómjaku váltakozóváltakozó pulzuspulzus ◇

hadzsómjakuhadzsómjaku hullámzóhullámzó pulzuspulzus ◇ hinmjakuhinmjaku
gyorsgyors pulzuspulzus ◇ fuszeimjakufuszeimjaku ritmuszavarritmuszavar
◇ fuszeimjakufuszeimjaku szívritmuszavarszívritmuszavar ◇ heimjakuheimjaku
normálnormál pulzuspulzus ◇ mjaku-omjaku-o ucuucu lüktetlüktet
「Kekkan-va mjaku-o utteiru.」 „Az ér lüktet.” ◇

mjaku-omjaku-o ucujónaucujóna lüktetőlüktető 「Mjaku-o ucujóna
zucú」 „lüktető fejfájás” ◇ mjakkanmjakkan véredényvéredény
◇ monmjakumonmjaku portális vénaportális véna
mjakúcumjakúcu ◆ lüktetlüktet 「Musibaga mjakútteiru.」
„Lüktet a lyukas fogam.” ◆ pulzálpulzál 「Dómjaku-va
mjakútteiru.」 „Az ütőér pulzál.” ◆ verver 「Sinzó-
va mjakútteiru.」 „Ver a szíve.”

mjakudómjakudó ◆ érverésérverés ◆ lüktetéslüktetés 「Sakaino
mjakudóga tomattesimatta.」 „Megszűnt a társa-
dalom lüktetése.” ◆ pulzáláspulzálás 「Mjakudósúki」
„pulzálás periódusideje”

mjakudóhenkószeimjakudóhenkószei ◆ pulzálópulzáló változócsil-változócsil-
laglag
mjakudószurumjakudószuru ◆ lüktetlüktet 「Mjakudószuru ita-
mi」 „lüktető fájdalom”

mjakuhakumjakuhaku ◆ érverésérverés ◆ pulzuspulzus 「Mjakuha-
kuga itteidenaino-va kenkódzsó mondaigaarima-
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szu.」 „Ha nem egyenletes a pulzus, az egészségi
problémára vall.”

mjakuhakucsósinkimjakuhakucsósinki ◆ fonendoszkópfonendoszkóp ◆ pul-pul-
zusmikrofonzusmikrofon
mjakuhakukeimjakuhakukei ◆ pulzusmérőpulzusmérő
mjakuhakuszúmjakuhakuszú ◆ pulzusszámpulzusszám
「Mjakuhakuszú-va nanadzsúnideszu.」 „72 a
pulzusszámom.”

mjakumjakutarumjakumjakutaru ◆ töretlentöretlen 「Mjakumjaku-
taru jamanami.」 „Töretlen hegyvonulat.”

mjakumjakutomjakumjakuto ◆ töretlenültöretlenül 「Kono dentó-va
mjakumjakuto cuzuiteita.」 „A hagyomány töret-
lenül folytatódott.”

mjaku-omjaku-o ucuucu ◆ lüktetlüktet 「Kekkan-va mjaku-o ut-
teiru.」 „Az ér lüktet.” ◆ pulzálpulzál
mjaku-omjaku-o ucujónaucujóna ◆ lüktetőlüktető 「Mjaku-o ucujó-
na zucú」 „lüktető fejfájás”

mjaku-o ucujónimjaku-o ucujóni ◆ lüktetvelüktetve
mjakurakumjakuraku ◆ összefüggésösszefüggés 「Mjakurakunaku
hanasiteita.」 „Összefüggéstelenül beszélt.” ◇

bunsónomjakurakubunsónomjakuraku szövegösszefüggésszövegösszefüggés
mjakurakumakumjakurakumaku ◆ érhártyaérhártya
mjakurakunakumjakurakunaku ◆ összefüggéstelenülösszefüggéstelenül
「Kare-va mjakurakunaku hanasi cuzuketa.」
„Összefüggéstelenül folytatta a szöveget.”

mjakusidzsómokumjakusidzsómoku ◆ fátyolkákfátyolkák
mjakusimokumjakusimoku ◆ recészszárnyúakrecészszárnyúak
mjanmámjanmá ◆ MianmarMianmar
mjanmádzsinmjanmádzsin ◆ mianmarimianmari
mjanmánomjanmáno ◆ mianmarimianmari
mjómjó ◆ csodacsoda 「Zókano mjó」 „teremtés csodá-
ja” ◆ furcsaságfurcsaság 「Okanemocsinanoni csintai-
ni szumu hito-o mjóni omou.」 „Furcsának talá-
lom azokat a gazdagokat, akik bérelt lakásban lak-
nak.” ◆ rejtélyrejtély 「Sizenno mjó」 „természet rej-
télyei” ◆ szokatlanságszokatlanság 「Dzsósi-va kjóha mjó-
ni sinszecudane.」 „A főnökünk ma szokatlanul
kedves.” ◆ ügyességügyesség 「Ii bun-va mjó-o eteiru.」
„Ügyesen megfogalmazta a mondanivalóját.” ◇

mjónimjóni megmagyarázhatatlanulmegmagyarázhatatlanul 「Mjóni ka-
nodzsoni hikareteiru.」 „Megmagyarázhatatlanul
vonzódom ahhoz a nőhöz.” ◇ mjónimjóni furcsánfurcsán
「Mjóni kikoerukamosirenaiga boku-va hatacsi-
made gaikokugoga dekinakatta.」 „Talán furcsán
hangzik, de húszéves koromig nem beszéltem ide-

gen nyelveket.” ◇ mjónimjóni szokatlanulszokatlanul 「Kare-
va kjómjóni akarukatta.」 „Ma szokatlanul vidám
volt.” ◇ mjónimjóni kísértetiesenkísértetiesen 「Kare-va mjóni
ocsi cuiteiru.」 „Kísértetiesen nyugodt.” ◇ mjó-omjó-o
kivamerukivameru jeleskedikjeleskedik
mjómjó ◆ következőkövetkező ◇ mjóbanmjóban holnapholnap esteeste
「Mjóbanmatakokode aó.」 „Találkozzunk
ugyanitt holnap este!”

mjóanmjóan ◆ ragyogóragyogó ötletötlet 「Mjóan-o omoicui-
ta.」 „Ragyogó ötletem támadt.” ◆ zseniáliszseniális öt-öt-
letlet
mjóbanmjóban ◆ holnapholnap esteeste 「Mjóbanmatakokode
aó.」 „Találkozzunk ugyanitt holnap este!”

mjóbanmjóban ◆ timsótimsó ◇ karimjóbankarimjóban kálium-kálium-
alumínium-timsóalumínium-timsó ◇ kuromumjóbankuromumjóban króm-króm-
alumínium-timsóalumínium-timsó
mjóbanszekimjóbanszeki ◆ alunitalunit ◆ timsókőtimsókő
mjócsómjócsó ◆ holnap reggelholnap reggel
mjódaimjódai ◆ helyetteshelyettes 「Sicsó gomjódaino fuku-
sicsó」 „polgármestert helyettesítő alpolgármes-
ter” ◆ képviselőképviselő 「Tennóheika gomjódaino kó-
taisijó」 „császár őfelségét képviselő herceg”

mjódzsimjódzsi ◆ családicsaládi névnév ◆ családnévcsaládnév ◆ veze-veze-
téknévtéknév
mjódzsinmjódzsin ◆ csodatevőcsodatevő istenisten ◇ kaszugam-kaszugam-
jódzsinjódzsin Kaszuga istenKaszuga isten
mjódzsitaitómjódzsitaitó ◆ vezetéknév-vezetéknév- ésés kardvise-kardvise-
lésilési jogjog ◆ vezetéknévhezvezetéknévhez ésés kardviselés-kardviselés-
hezhez valóvaló jogjog 「Kare-va mjódzsitaitó-o juru-
szareta.」 „Megadták neki a vezetéknévhez és
kardviseléshez való jogot.”

mjódzsómjódzsó ◆ EsthajnalcsillagEsthajnalcsillag ◆ tündöklőtündöklő
csillagcsillag
mjógamjóga ◆ japán gyömbérjapán gyömbér ◆ mjógamjóga
mjógamjóga ◆ isteniisteni áldásáldás ◆ isteniisteni gondviselésgondviselés
◇ inocsimjógainocsimjóga csodávalcsodával határoshatáros ◇ inocsim-inocsim-
jóganimojóganimo csodávalcsodával határoshatáros módonmódon 「Ino-
csimjóganimo taszukatta.」 „A csodával határos
módon megmenekült.”

mjóganamjógana ◆ szerencsésszerencsés ◇ inocsimjóganainocsimjógana
csodávalcsodával határoshatáros módonmódon mégmég élél 「Inocsim-
jógana jacuda.」 „Ez a pasas a csodával határos
módon még él.”

mjóganiamarumjóganiamaru ◆ kivételesenkivételesen szerencsésszerencsés
「Só-o itadaki mjógani amaru omoideszu.」 „Ki-
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vételesen szerencsésnek érzem maga, hogy én
kaptam a díjat.”

mjóganicukirumjóganicukiru ◆ istentelenistentelen 「Mjógani cukiru
akudzsino kazukazu.」 „Istentelen bűnök tömke-
lege.” ◆ nagyonnagyon szerencsésszerencsés 「Cumakarakon-
nani aiszareiteite mjógani cukiru.」 „Nagyon sze-
rencsés vagyok, hogy ennyire szeret a felségem.”

mjóganoitarimjóganoitari ◆ kivételes szerencsekivételes szerencse
mjógimjógi ◆ mutatványmutatvány 「Kúcsúno mjógi」 „légi
mutatvány” ◆ remekremek játékjáték ◆ ügyességügyesség
「Mjógi-o miszeru.」 „Megmutatja az ügyessé-
gét.”

mjógjószokumjógjószoku ◆ buddha,buddha, akiaki tökéletesítet-tökéletesítet-
tete tudásáttudását ésés magviseletétmagviseletét ◆ vidjá-vidjá-
karana-szampannakarana-szampanna
mjógonenmjógonen ◆ két év múlvakét év múlva
mjógonicsimjógonicsi ◆ holnaputánholnapután 「Mjógonicsino ten-
ki」 „holnaputáni időjárás”

mjóhórengekjómjóhórengekjó ◆ LótuszLótusz szútraszútra ◇ namum-namum-
jóhórengekjójóhórengekjó dicsértessékdicsértessék aa LótuszLótusz szút-szút-
rara
mjójakumjójaku ◆ csodaszercsodaszer 「Oino mjójaku」 „öre-
gedés elleni csodaszer” ◆ elixírelixír ◇ ainomjójakuainomjójaku
szerelmiszerelmi bájitalbájital ◇ hiden-nomjójakuhiden-nomjójaku titkostitkos
csodaszercsodaszer
mjómimjómi ◆ különöskülönös hangulathangulat 「Szakuhinga mo-
cu mjómi」 „alkotás különös hangulata” ◆ vonz-vonz-
erőerő 「Nihonkabuni tósimjómigaaru.」 „A japán
részvények vonzóak.”

mjónamjóna ◆ furcsafurcsa 「Mjóna kao-o sita.」 „Furcsa
arcot vágott.” ◆ különöskülönös 「Mjóna hanasidana.」
„Különös történet.”

mjónenmjónen ◆ jövő évjövő év
mjónimjóni ◆ furcsánfurcsán 「Mjóni kikoerukamosirenaiga
boku-va hatacsimade gaikokugoga dekinakatta.」
„Talán furcsán hangzik, de húszéves koromig nem
beszéltem idegen nyelveket.” ◆ kísértetiesenkísértetiesen
「Kare-va mjóni ocsi cuiteiru.」 „Kísértetiesen
nyugodt.” ◆ megmagyarázhatatlanulmegmagyarázhatatlanul 「Mjóni
kanodzsoni hikareteiru.」 „Megmagyarázhatatla-
nul vonzódom ahhoz a nőhöz.” ◆ szokatlanulszokatlanul
「Kare-va kjómjóni akarukatta.」 „Ma szokatla-
nul vidám volt.”

mjónicsimjónicsi ◆ holnapholnap
mjóómjóó ◆ bölcsességkirálybölcsességkirály ◆ Vidjá RádzsaVidjá Rádzsa
mjó-o kivamerumjó-o kivameru ◆ jeleskedikjeleskedik

mjóreimjórei ◆ házasulandó korházasulandó kor ◆ ifjúkorifjúkor
mjóreinomjóreino ◆ fiatalfiatal 「Mjóreino dzsoszei」 „fiatal
nő”

mjórimjóri ◆ gondviselésgondviselés ◇ mjórinicukirumjórinicukiru meg-meg-
tiszteltetésnektiszteltetésnek érezérez 「Ii bukani kakomarete,
dzsósimjórini cukiru.」 „Megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy ilyen jó beosztottaknak lehetek a főnö-
ke.” ◇ mjórinicukirumjórinicukiru háláshálás aa sorsnaksorsnak 「Kirei-
na jome-o moratte otokomjórini cukiru.」 „Hálás
vagyok a sorsnak, hogy szép nőt vehettem felesé-
gül.”

mjórinicukirumjórinicukiru ◆ háláshálás aa sorsnaksorsnak 「Kireina
jome-o moratte otokomjórini cukiru.」 „Hálás va-
gyok a sorsnak, hogy szép nőt vehettem feleségül.”
◆ jónakjónak érezérez 「Isamjórini cukiru sunkangaat-
ta.」 „Voltak olyan pillanatok, amikor úgy érez-
tem, milyen jó, hogy orvos vagyok.” ◆ megtisz-megtisz-
teltetésnekteltetésnek érezérez 「Ii bukani kakomarete,
dzsósimjórini cukiru.」 „Megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy ilyen jó beosztottaknak lehetek a főnö-
ke.”

mjósumjósu ◆ földbirtokos parasztföldbirtokos paraszt
mjósumjósu ◆ mestermester 「Kare-va cseszuno mjósude-
szu.」 „Ő sakkmester.” ◆ virtuózvirtuóz 「Kare-va
baiorin-no mjósudeszu.」 „Ő hegedűvirtuóz.”

mjósunmjósun ◆ jövő tavaszjövő tavasz
mjószekimjószeki ◆ családnévcsaládnév
mjóteimjótei ◆ meglepő igazságmeglepő igazság
mjúmjú ◆ műmű
mjúdzsikarumjúdzsikaru ◆ musicalmusical ◆ zenés játékzenés játék
mjúdzsikkumjúdzsikku ◆ zenezene ◇ kantorí-mjúdzsikkukantorí-mjúdzsikku
countryzenecountryzene ◇ szuko-mjúdzsikkuszuko-mjúdzsikku diszkóze-diszkóze-
nene ◇ téma-mjúdzsikkutéma-mjúdzsikku visszatérővisszatérő dallamdallam
◇ téma-mjúdzsikkutéma-mjúdzsikku betétdalbetétdal ◇ múdo-múdo-
mjúdzsikkumjúdzsikku hangulatzenehangulatzene
mjúdzsikku-bokkuszumjúdzsikku-bokkuszu ◆ pénzbedobóspénzbedobós zene-zene-
játszójátszó ◆ wurlitzerwurlitzer ◆ zenegépzenegép
mjúdzsikku-hórumjúdzsikku-hóru ◆ zeneteremzeneterem
mjúdzsikku-szerapímjúdzsikku-szerapí ◆ zeneterápiazeneterápia
mjúdzsisanmjúdzsisan ◆ muzsikusmuzsikus ◇ szutoríto-szutoríto-
mjúdzsisanmjúdzsisan utcai zenészutcai zenész
mjuonmjuon ◆ müonmüon
mjúonmjúon ◆ müonmüon
mjurágitaimjurágitai ◆ Müller-féle mimikriMüller-féle mimikri
mjúrjúsimjúrjúsi ◆ müonmüon

AdysAdys mjóganicukiru mjóganicukiru – mjúrjúsi mjúrjúsi 23892389



mjútantomjútanto ◆ mutánsmutáns
mjútomjúto ◆ némanéma ◆ némításnémítás
mjúzumjúzu ◆ múzsamúzsa
mjúzurímjúzurí ◆ müzlimüzli
momo ◆ gyászgyász 「Icsinenno moga aketa.」 „Véget
ért az egyéves gyász.” ◇ mogaakerumogaakeru végetvéget érér aa
gyászgyász ◇ monifukuszurumonifukuszuru gyászolgyászol 「Kanodzso-
va ottonotameni icsinenno moni fukusita.」 „Egy
évig gyászolta a férjét.”

momo ◆ hínárhínár ◆ moszatmoszat ◇ moninitamoninita hínárszerűhínárszerű
◇ moninitamoninita moszatszerűmoszatszerű
momo ◆ egyrésztegyrészt 「Dzsikanmonaisi, kjómimo-
nai.」 „Egyrészt nincs időm, másrészt nem is ér-
dekel.” ◆ hanemhanem 「Hirunominarazu, jorumo ha-
taraiteiru.」 „Nemcsak nappal, hanem éjjel is dol-
gozom.” ◆ isis 「Nicsijóbimo hataraita.」 „Vasár-
nap is dolgoztam.” ◆ másrésztmásrészt 「Sigoto-va sia-
vaszemo okanemomotarasitekureru.」 „Egyrészt
boldoggá tesz, másrészt pedig pénzt hoz a mun-
kám.” ◆ mindmind 「Kumotteiru tokoromoareba
hareteiru tokoromoaru.」 „Mind felhős, mind pe-
dig napos területek is vannak.” ◆ mindegymindegy 「Icu
kitemoiideszu.」 „Mindegy, hogy mikor jössz.” ◆

sese 「Vatasimo cumamoaszokoni ittakotoganai.」
„Se én, se a feleségem nem járt még ott.” ◆ semsem
「Kare-o vatasimo siranai.」 „Én sem ismerem
őt.” ◆ szinténszintén 「Tomodacsimo isadeszu.」 „A
barátom szintén orvos.” ◇ icsidzsikanmoicsidzsikanmo egyegy
egészegész óraóra 「Densa-va icsidzsikanmo ugokana-
katta.」 „Egy egész óráig állt a vonat.” ◇ issú-issú-
kanmokanmo egyegy teljesteljes hétighétig 「Ottoni issúkanmo
hanasikakenakatta.」 „Egy teljes hétig nem szólt
a férjéhez.” ◇ sitemositemo akkorakkor isis 「Anataga han-
taisitemo kareto kekkonszuru.」 „Akkor is hoz-
zámegyek, ha ellenzed!” ◇ sitemositemo akkorakkor semsem
「Okanegaattemoanatani kaszenai.」 „Akkor sem
adnék neked pénzt, ha lenne.” ◇ sitemositemo mégmég
haha 「Jaritakutemo dekinai.」 „Még ha akarnám,
sem tudnám megcsinálni.” ◇ temotemo semsem
「Okanegaattemoan-na mono-o kavanai.」 „Ak-
kor sem vennék ilyet, ha lenne rá pénzem.” ◇ te-te-
momo isis 「Benkjósinakutemo gókakuszuru.」 „Ak-
kor is átmegyek a vizsgán, ha nem tanulok.” ◇ te-te-
momo bárbár 「Futoruto vakatteitemo tabetesimau.」
„Bár tudom, hogy hízok, mégis megeszem.” ◇ te-te-
momo akárakár 「Kekkonsitemosinakutemo siavaszeni-
nareru.」 „Akár megházasodsz, akár nem, boldog
lehetsz.” ◇ demodemo mégmég 「Kono sigoto-va kodomo-

demo dekiru.」 „Ezt a munkát még egy gyerek is
el képes végezni.” ◇ mikkamomikkamo háromhárom állóálló napnap
「Kekkonnopáti-va mikkamo cuzuita.」 „Három
álló napig tartott a lakodalom.” ◇ moarebamoareba elégelég
hozzáhozzá 「Icsidzsikanmoareba hiru gohanga deki-
ru.」 „Elég egy óra, hogy elkészüljön az ebéd.”

mómó ◆ hevesenhevesen 「Oja-va kono kekkon-o móhan-
taisiteita.」 „A szüleim hevesen ellenezték ezt az
esküvőt.” ◇ mószupídodehasirumószupídodehasiru száguldszáguld
「Sinkanszen-va mószupídode hasitteita.」 „A
Sinkanszen száguldott.” ◇ mórensúmórensú nehéznehéz
edzésedzés 「Szúsúkanni vatatta karateno mórensúde
cukare hateta.」 „A hetekig tartó, nehéz karate-
edzéstől kifáradtam.”

mómó ◆ sötétségsötétség ◆ tudatlanságtudatlanság ◇ mó-omó-o hira-hira-
kuku megvilágosítja a tudatlanokatmegvilágosítja a tudatlanokat
mómó ◆ vakságvakság
mómó ◆ immárimmár 「Móarekara gonen.」 „Immár öt
éve ennek.” ◆ immáronimmáron 「Kono kjógi-va mó jon-
kaikaiszaiszareteimaszu.」 „Immáron negyedszer
rendezik meg ezt a versenyt.” ◆ mármár 「Mó ona-
kaippaidekore idzsótaberaremaszen.」 „Már jól-
laktam, nem tudok többet enni.” ◆ márismáris 「Mó
dekitano?」 „Máris kész vagy?” ◆ már-mármár-már
「Móanata-va konaidaróto omotta.」 „Már-már
azt hittem, nem jössz.” ◆ mégmég 「Mó ikkaijattem-
imaszu.」 „Még egyszer megpróbálom.” ◆ múmú ◆

nana 「Mó nantokasitejo!」 „Na, mi lesz már?”

mómó ◆ hálózathálózat ◇ kjókjúmókjókjúmó ellátóellátó hálózathálózat
「Denrjokukjókjúmó」 „villamosenergia-ellátó
hálózat” ◇ kócúmókócúmó közlekedésiközlekedési hálózathálózat ◇

sokumocumósokumocumó táplálékhálózattáplálékhálózat ◇ sinkeimósinkeimó
idegsejthálózatidegsejthálózat ◇ szupaimószupaimó kémhálózatkémhálózat ◇

szódenmószódenmó villamosvillamos hálózathálózat ◇ szódenmószódenmó
távvezetéktávvezeték hálózathálózat ◇ cúsinmócúsinmó telekommu-telekommu-
nikációsnikációs hálózathálózat ◇ cúsinmócúsinmó távközlésitávközlési há-há-
lózatlózat ◇ cúsinmócúsinmó hírhálózathírhálózat ◇ denvanocús-denvanocús-
inmóinmó telefonhálózattelefonhálózat ◇ dóromódóromó úthálózatúthálózat ◇

hanbaimóhanbaimó értékesítésiértékesítési hálózathálózat ◇ hószómóhószómó
műsorszóróműsorszóró hálózathálózat ◇ rjúcúmórjúcúmó elosztóhá-elosztóhá-
lózatlózat
mómó ◆ japán millihüvelykjapán millihüvelyk ◆ millimommemillimomme
moamoa ◆ többtöbb ◇ nó-moanó-moa sohasoha többétöbbé 「Nó-moa-
vó」 „soha többé háborút”

móamóa ◆ vakság és némaságvakság és némaság
móagakkómóagakkó ◆ vakok és némák iskolájavakok és némák iskolája
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moarebamoareba ◆ elégelég hozzáhozzá 「Icsidzsikanmoareba
hiru gohanga dekiru.」 „Elég egy óra, hogy elké-
szüljön az ebéd.”

moarókatoiumoarókatoiu ◆ biztosanbiztosan vanvan 「Dzsureiszúh-
jaku nenmoarókatoiu szugi」 „cédrus, ami bizto-
san van néhány száz éves”

mobairu-bankingumobairu-bankingu ◆ mobilos bankolásmobilos bankolás
mobairu-intánettomobairu-intánetto ◆ mobilnetmobilnet
móbakumóbaku ◆ erőserős bombázásbombázás ◆ hevesheves légicsa-légicsa-
páspás
móbakumóbaku ◆ válogatás nélküli bombázásválogatás nélküli bombázás
móbakuszurumóbakuszuru ◆ erősenerősen bombázbombáz 「Szantosi-
o móbakusita.」 „Erősen bombáztak három vá-
rost.”

mobbu-sínmobbu-sín ◆ tömegjelenettömegjelenet
móbenkjómóbenkjó ◆ intenzív tanulásintenzív tanulás
móbenkjószurumóbenkjószuru ◆ keményen tanulkeményen tanul
móbomóbo ◆ Menciusz anyjaMenciusz anyja
móboszanszenmóboszanszen ◆ környezetkörnyezet fontosságafontossága aa
gyereknevelésbengyereknevelésben
mocumocu ◆ belsőségbelsőség 「Mocu jaki」 „sült belsősé-
gek”

mocumocu ◆ elálleláll 「Kono dencsi-va cukavazuni
szannenkan-va mocsimaszu.」 „Ez az elem három
évig eláll.” ◆ kitartkitart 「Kono kuruma-va issómo-
cudaró.」 „Ez az kocsi talán egész életünkben ki-
tart.” ◇ karadagamotanaikaradagamotanai nemnem bírbír 「Kono
sigoto-va karadaga motanai.」 „Nem bírom ezt a
munkát.” ◇ ginen-oginen-o motaszerumotaszeru kételyeketkételyeket
támaszttámaszt 「Dzsikkendéta-va vakucsin-nono kó-
kani ginen-o motaszeta.」 „A teszteredmények
kételyeket támasztanak a vakcina hatékonyságá-
val szemben.” ◇ hokori-ohokori-o mocumocu büszkebüszke 「Sigo-
toni hokori-o motteiru.」 „Büszke vagyok a mun-
kámra.” ◇ motaszerumotaszeru tartósíttartósít 「Butano
baraniku-o siozukenisite nagaku motaszeta.」
„Sóval tartósítottam a szalonnát.”

mocumocu ❶ fogfog 「Nimocu-o motte dekaketa.」
„Fogtam a csomagokat, és elindultam otthonról.”
❷ vanvan nálanála 「Pen-o motteiru?」 „Van nálad
toll?” ❸ vanvan nekineki 「Kare-va kuruma-o mottei-
ru.」 „Neki van autója.” ◆ álláll 「Hijó-va bokuga
mocu.」 „A költségeket majd én állom.” ◆ bírbír
「Kanodzso-va mirjoku-o motteiru.」 „Az a nő
vonzerővel bír.” ◆ eltölteltölt 「Sigotoni hokori-o
mocu.」 „Büszkeséggel tölti el a munkája.” ◆ fel-fel-

adatotadatot ellátellát 「Tan-nin-o mocu.」 „Osztályfő-
nöki feladatot lát el.” ◆ hordozhordoz 「Kono
atarasiiszofutovea-va szekjuriti dzsóno mondai-o
motteiru.」 „Az új szoftver biztonsági hibákat
hordoz.” ◆ húzhúz 「Kono kaisa-va icumade mocu-
ka vakaranai.」 „Nem tudom, meddig húzza még
ez a cég.” ◆ kihúzkihúz 「Kono kandzsa-va rainenma-
demotanai.」 „Ez a beteg nem fogja kihúzni jövő
évig.” ◆ megvanmegvan 「Kekkon-ivainimoratta kake
dokei-o mada motteiru.」 „Megvan még a fali-
óra, amit nászajándékba kaptunk.” ◆ rendelke-rendelke-
zikzik 「Nanno zaiszanmo motteinakatta.」 „Sem-
milyen vagyonnal nem rendelkezett.” ◆ taníttanít
「Kono szenszei-va szúgaku-o mocu.」 „Ez a ta-
nár matematikát tanít.” ◆ tarttart 「Kippu-o tede
motteita.」 „Kezében tartotta a jegyet.” ◆ tar-tar-
togattogat 「Kono tegami-o dzsúnenkanmo motte-
ita.」 „10 évig tartogattam ezt a levelet.” ◆ vanvan
「Kuruma-o motteiru.」 „Van kocsija.” ◆ viselvisel
「Szekinin-o mocu.」 „Felelősséget visel.” ◆ viszvisz
「Kaban-o mocsimasóka?」 „Vihetem a táská-
ját?” ◇ kata-okata-o mocumocu párjánpárján álláll 「Kare-va jovai
monono kata-o mocu.」 „A gyengék pártján áll.”
◇ karadagamotanaikaradagamotanai nemnem bírbír 「Kono sigoto-va
karadaga motanai.」 „Nem bírom ezt a munkát.”
◇ ginen-oginen-o motaszerumotaszeru kételyeketkételyeket támaszttámaszt
「Dzsikkendéta-va vakucsin-nono kókani ginen-
o motaszeta.」 „A teszteredmények kételyeket tá-
masztanak a vakcina hatékonyságával szemben.”
◇ kjómi-okjómi-o mocumocu érdekelérdekel 「Gengogakuni kjómi-
o motteiru.」 „Érdekel a nyelvészet.” ◇ dzsisin-dzsisin-
oo mocumocu magabiztosmagabiztos 「Vatasi-va dzsisin-o mot-
teiru.」 „Magabiztos vagyok.” ◇ dzsisin-odzsisin-o mocumocu
bízikbízik magábanmagában 「Dzsisin-o mottahógaii.」
„Bízz magadban!” ◇ sinkeigamotanaisinkeigamotanai nemnem bír-bír-
jaja idegekkelidegekkel 「Darekaga oto-o tatete taberuto
sinkeiga motanai.」 „Nem bírom idegekkel, ha
valaki csámcsog.” ◇ fusinkan-ofusinkan-o mocumocu bizal-bizal-
matlanmatlan 「Szeifuni fusinkan-o mocu.」 „Bizal-
matlan a kormánnyal szemben.” ◇ hokori-ohokori-o mo-mo-
cucu büszkebüszke 「Sigotoni hokori-o motteiru.」
„Büszke vagyok a munkámra.” ◇ magamotanaimagamotanai
kínoskínos csendcsend vanvan 「Vadaiga cukite maga mo-
tanakunatta.」 „Kifogytunk a témából, és kínos
csend következett.” ◇ migamotanaimigamotanai tönkrete-tönkrete-
sziszi magátmagát 「Miga motanai sigoto-o sita.」 „A
munka tönkretette.” ◇ motaszerumotaszeru kecsegtetkecsegtet
「Isi-va csijuno kibó-o motaszeta.」 „Az orvos a
gyógylás reményével kecsegtette.” ◇ jojú-ojojú-o mo-mo-
cucu időtidőt hagyhagy 「Jojú-o motte suppacusite ku-
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daszai.」 „Időben induljon el!” ◇ jojú-ojojú-o mocumocu
nyugodtnyugodt 「Sikenni-va kokoroni jojú-o motte
idomimasó.」 „Nyugodt lelki állapotban menjünk
vizsgázni!”

mócuimócui ◆ vad hajszavad hajsza
mócuiszurumócuiszuru ◆ nyomábannyomában lihegliheg 「Keiszacu-va
tószósa-o mócuisiteita.」 „A rendőrök a szöke-
vény nyomában lihegtek.” ◆ vadulvadul hajszolhajszol
「Bószósa-o mócuisita.」 „Vadul hajszolták a szá-
guldozó autót.”

mocujakumocujaku ◆ balzsambalzsam ◆ mirhamirha ◆ szomáliaiszomáliai
balzsamfabalzsamfa
mocukotomocukoto ◆ tartástartás
mocuremocure ◆ bajbaj 「Ningenkankeino mocurekara
kaisa-o jameta.」 „A bajos emberi kapcsolatok
miatt léptem ki a cégből.” ◆ gubancgubanc 「Itoni mo-
curega dekita.」 „Gubanc lett a cérnán.” ◆ konf-konf-
liktusliktus 「Kappuru-va kandzsónomocurede vaka-
reta.」 „Érzelmi konfliktus miatt vált szét a pár.”
◆ összefonódásösszefonódás ◆ összegabalyodásösszegabalyodás 「Ito-
no mocure-o hogusita.」 „Kibogoztam az össze-
gabalyodott cérnát.” ◆ összekócolódásösszekócolódás 「Ka-
mino keno mocure-o hodoita.」 „Kibogoztam az
összekócolódott hajat.” ◇ sitamocuresitamocure artiku-artiku-
lálatlanlálatlan beszédbeszéd ◇ rjósimocurerjósimocure kvantum-kvantum-
összefonódásösszefonódás
mocurerumocureru ◆ megakadmegakad 「Rósikósógamocure-
ta.」 „A munkáltatók és a munkaadók közti tár-
gyalások megakadtak.” ◆ nemnem forogforog 「Aszereba
aszeruhodo, sitagamocureta.」 „Minél inkább
igyekeztem, annál kevésbe forgott a nyelvem.” ◆

összeakadösszeakad 「Asiga mocurete koronda.」
„Összeakadtak a lábaim, és elestem.” ◆ össze-össze-
gabalyodikgabalyodik 「Itoga mocureta.」 „Összegabalyo-
dott a cérna.” ◆ összegubancolódikösszegubancolódik 「Mocu-
reta ito-o hodoku.」 „Kibogozza az összegubanco-
lódott fonalat.” ◆ szorossászorossá válikválik 「Szaigoni-va
siaiga mocureta.」 „A vége felé a mérkőzés szo-
rossá vált.” ◆ szövevényesszövevényes leszlesz 「Hanasi-va
mocuretekita.」 „A történet szövevényes lett.” ◇

mocuretamocureta kócoskócos 「Mocureta kamino ke」 „kó-
cos haj”

mocuretamocureta ◆ kócoskócos 「Mocureta kamino ke」
„kócos haj”

mocsimocsi ◆ mocsimocsi 「Mocsi-o jaku.」 „Mocsit süt.”
◆ ragacsosragacsos rizsgombócrizsgombóc ◆ rizsgombócrizsgombóc ◇ an-an-
koromocsikoromocsi azukibabpürésazukibabpürés rizsgombócrizsgombóc ◇ ka-ka-
gamimocsigamimocsi újéviújévi mocsimocsi ◇ kagamimocsikagamimocsi áldo-áldo-

zatizati mocsimocsi ◇ szonaemocsiszonaemocsi áldozatiáldozati mocsimocsi ◇

nosimocsinosimocsi mocsitésztalapmocsitésztalap ◇ hisimocsihisimocsi rom-rom-
buszbusz alakúalakú mocsimocsi ◇ mocsi-omocsi-o cukucuku mocsitmocsit
sulykolsulykol 「Uszude mocsi-o cuita.」 „Mozsárban
mocsit sulykolt.”

mocsimocsi ◆ birtoklásbirtoklás ◆ fizetésfizetés 「Kócúhi-va
dzsibunmocsida.」 „Mindenki maga fizeti az uta-
zási költséget.” ◆ rendelkezésrerendelkezésre állásállás 「Mocsi
dzsikan」 „rendelkezésre álló idő” ◆ tartósságtartósság
「Kono tabe mono-va mocsiga varui.」 „Ez az étel
nem tartós.” ◇ teisumocsiteisumocsi férjesférjes asszonyasszony ◇

demaemocsidemaemocsi ételfutárételfutár ◇ demaemocsidemaemocsi étel-étel-
kihordókihordó ◇ mukómocsimukómocsi másikmásik félfél álljaállja
「Szórjó-va mukó mocsideszu.」 „A szállítási dí-
jat a másik fél állja.” ◇ mocsigajoimocsigajoi sokáigsokáig elálleláll
「Kono hana-va mocsiga joi.」 „Ez a virág sokáig
eláll.” ◇ mocsigomamocsigoma rendelkezésrerendelkezésre állóálló em-em-
berber ◇ mocsigomamocsigoma rendelkezésrerendelkezésre állóálló bábubábu
◇ mocsigomamocsigoma leütöttleütött bábubábu ◇ mocsinoiimocsinoii tar-tar-
tóstós 「Mocsinoii dencsi」 „tartós elem” ◇ mocsi-mocsi-
fudafuda kézbenkézben tartotttartott laplap ◇ mocsimonomocsimono tu-tu-
lajdonlajdon 「Kono tocsi-va dareno mocsi monodes-
zuka?」 „Ez a telek kinek a tulajdona?”

mocsimocsi ◆ ragacsos kölesragacsos köles ◆ ragacsos rizsragacsos rizs
mocsimocsi ◆ madárenyvmadárenyv ◆ madárfogómadárfogó léplép ◆ ma-ma-
dárlépdárlép ◆ magyalmagyal
mocsiadzsimocsiadzsi ◆ egyéniegyéni képességképesség 「Dzsúgjóin-
no mocsi adzsi-o ikaszu kaisa」 „dolgozó egyéni
képességeit kihasználó vállalat” ◆ jellegzetesjellegzetes
vonásvonás ◆ természetestermészetes ízíz 「Szozaino mocsi
adzsi-o ikasita rjóri」 „alapanyag természetes ízét
kihozó étel”

mocsiagarumocsiagaru ◆ adódikadódik 「Kinszenmondaiga mo-
csi agatta.」 „Pénzügyi probléma adódott.” ◆ felfel
leszlesz emelveemelve 「Konoszúcukészu-va omokute,
mocsi agaranai.」 „Ezt a nehéz bőröndöt nem tu-
dom felemelni.” ◆ felmerülfelmerül 「Vairono uke tori
givakuga mocsi agatta.」 „Felmerült a gyanú,
hogy csúszópénzt fogadott el.” ◆ szóbaszóba kerülkerül
「Dószeino hanasiga mocsi agatta.」 „Szóba ke-
rült, hogy összeköltözünk.” ◆ továbbvisztovábbvisz
「Kjonenkara tan-ninno szenszeiga mocsi agat-
ta.」 „A múlt évi osztályfőnök továbbvitte az osz-
tályt.”

mocsiagerumocsiageru ◆ felemelfelemel 「Omotai nimocu-o mo-
csi ageta.」 „Felemeltem a nehéz poggyászt.” ◆

hízeleghízeleg 「Kimitte kireidato kanodzso-o mocsi
ageta.」 „Hízelgett a nőnek, hogy milyen szép.”
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mocsiagerukotogadekirumocsiagerukotogadekiru ◆ elbírelbír 「Ari-va
dzsibunno nanbaimono omoszanomono-o mocsi
agerukotoga dekiru.」 „A hangya a testsúlyának
többszörösét is elbírja.”

mocsiagumumocsiagumu ◆ nem tud vele mit kezdeninem tud vele mit kezdeni
mocsiaimocsiai ◆ erőegyensúlyerőegyensúly ◆ kereszttulaj-kereszttulaj-
donlásdonlás 「Kabuno mocsi ai」 „részvény kereszt-
tulajdonlása” ◆ közösközös birtoklásbirtoklás ◇ jovamo-jovamo-
csiaicsiai nehéznehéz szintenszinten tartástartás 「Kongecu-va
jovamocsi ai szóbaninatteita.」 „Ebben a hónap-
ban az árfolyam nehezen tudta tartani a szintjét.”

mocsiaiszóbamocsiaiszóba ◆ billegő árfolyambillegő árfolyam
mocsiarukumocsiaruku ◆ hurcolhurcol 「Kare-va icumo
omoikaban-o mocsi aruiteiru.」 „Mindenhová
magával hurcolja a nehéz táskáját.” ◆ magánálmagánál
hordhord 「Boku-va genkin-o mocsi arukanai.」
„Nem hordok magamnál készpénzt.” ◇ hadami-hadami-
hanaszazumocsiarukuhanaszazumocsiaruku mindigmindig magánálmagánál hordhord
「Koibitono sasin-o hadamihanaszazu mocsi aru-
iteiru.」 „Mindig magánál hordja a kedvese fény-
képét.”

mocsiaumocsiau ◆ egyensúlybanegyensúlyban vanvan 「Dzsujóto
kjókjúga mocsi atteiru.」 „A kereslet és kínálat
egyensúlyban van.” ◆ közösenközösen birtokolbirtokol
「Nisa-va otagaino kabusiki-o mocsi atteiru.」 „A
két vállalat közösen birtokolja egymás részvénye-
it.” ◆ megosztmegoszt 「Min-nade kandzsó-o mocsi at-
ta.」 „Megosztották a számlát.” ◆ stabilstabil
「Szóba-va mocsi atteiru.」 „Az árfolyam stabil.”

mocsiavaszemocsiavasze ◆ nálanála lévőlévő dologdolog 「Mocsi
avaszeno okane」 „nála lévő pénz” ◆ nálanála lévőlévő
pénzpénz 「Imamocsi avaszeganai.」 „Most nincs ná-
lam pénz.”

mocsiavaszerumocsiavaszeru ◆ nálanála vanvan 「Mocsi avaszete-
ita okane-o zenbutorareta.」 „A nálam lévő összes
pénzt elvették.” ◆ szolgálszolgál 「Kotae-o mocsi
avaszeteinakatta.」 „Nem tudtam válasszal szol-
gálni.”

mocsibamocsiba ◆ állásállás ◆ körletkörlet ◆ munkakörmunkakör ◆

munkaterületmunkaterület ◆ posztposzt ◆ szolgálatiszolgálati helyhely
「Keikan-va mocsi banicuita.」 „A rendőr elfog-
lalta a szolgálati helyét.”

mocsibésonmocsibéson ◆ motivációmotiváció
mocsibunmocsibun ◆ rárá esőeső részrész 「Kanrihino mocsi
bun」 „üzemeltetési költség rám eső része” ◆ tu-tu-
lajdonilajdoni hányadhányad 「Tocsino mocsi bun」 „föld tu-
lajdoni hányada” ◆ tulajdonitulajdoni részrész 「Kono ieno

godzsuppászentoga vatasino mocsibundeszu.」
„A lakásban 50%-os tulajdoni részem van.”

mocsicukimocsicuki ◆ mocsikészítésmocsikészítés
mocsicumotarecumocsicumotarecu ◆ egymásrautaltságegymásrautaltság
「Mocsicu motarecuno kankei」 „egymásra utalt
kapcsolat”

mocsidasimocsidasi ◆ kiugrókiugró tartószerkezettartószerkezet 「Mocsi
dasi tana」 „kiugró polc” ◆ kivitelkivitel 「Tosokanno
zassino mocsi dasi-va dekimaszen.」 „Nem lehet
kivinni a könyvtárból a magazinokat.” ◆ sajátsaját
zsebbőlzsebből fizetfizet 「Kócúhi-va mocsi dasininatta.」
„Az utazási költséget saját zsebből kellett fizetni.”

mocsidaszumocsidaszu ◆ előhozakodikelőhozakodik 「Kare-va szai-
gonikono vadai-o mocsi dasimasita.」 „A végén
ezzel a témával hozakodott elő.” ◆ előjönelőjön 「Fu-
rui hanasi-o mocsi dasita.」 „Előjött egy régi té-
mával.” ◆ elviszelvisz 「Dorobó-va ieno
kanemenomono-o mocsi dasita.」 „A rabló érté-
kes tárgyakat vitt el.” ◆ felhozfelhoz 「Karesini kek-
konno hanasi-o mocsi dasita.」 „Felhozta a há-
zasság témáját a barátja előtt.” ◆ kilopkilop
「Sanaidzsóhó-o szotoni mocsi dasita.」 „Kilopta
a céges információkat.” ◆ kiviszkivisz 「Iszu-o iekara
nivani mocsi dasita.」 „Kivittem a széket a házból
a kertbe.” ◆ megjönmegjön 「Dzsisin-o mocsi desita.」
„Megjött az önbizalmam.” ◆ pótolpótol 「Buszokusita
okane-va karega mocsi dasita.」 „A hiányzó pénzt
ő pótolta.” ◆ sajátsaját zsebbőlzsebből fizetfizet 「Irjóhi-o
mocsi dasita.」 „Saját zsebből fizettem a gyógyí-
tást.” ◆ viszvisz 「Dzsiken-o hóteini mocsi dasita」
„Bíróságra vittem az ügyet.” ◇ hanasi-ohanasi-o mocsi-mocsi-
daszudaszu szóbaszóba hozhoz 「Csin-ageno hanasi-o mocsi
dasitara, jameszaszerareta.」 „Amikor szóba hoz-
tam a fizetésemelést, kirúgtak.”

mocsidzsikanmocsidzsikan ◆ időhatáridőhatár 「Puro kiszenno
mocsi dzsikan」 „profi sógimérkőzés időhatára”
◆ kapacitáskapacitás 「Batteríno mocsi dzsikan」 „ak-
kumulátor kapacitása” ◆ óraszámóraszám ◆ rendelke-rendelke-
zésre álló időzésre álló idő
mocsífumocsífu ◆ díszítőelemdíszítőelem ◆ motívummotívum
「Geidzsucuka-va tójónomocsífu-o szaijósita.」
„A művész keleti motívumokat alkalmazott.”

mocsífuamimocsífuami ◆ mintás kötésmintás kötés
mocsifudamocsifuda ◆ kézbenkézben tartotttartott laplap ◆ leosz-leosz-
tástás
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mocsifudagaarumocsifudagaaru ◆ nincsnincs lejátszvalejátszva 「Mada-
mocsi fudagaaru.」 „A játszma még nincs lejátsz-
va.”

mocsigajoimocsigajoi / mocsinoiimocsinoii ◆ sokáigsokáig elálleláll 「Ko-
no hana-va mocsiga joi.」 „Ez a virág sokáig eláll.”
◆ tartóstartós 「Mocsinoii dencsi」 „tartós elem”

mocsigasimocsigasi ◆ mocsirizsből készült édességmocsirizsből készült édesség
mocsigomamocsigoma ◆ leütöttleütött bábubábu ◆ rendelkezésrerendelkezésre
állóálló bábubábu ◆ rendelkezésrerendelkezésre állóálló emberember ◆

tartaléktartalék módszermódszer 「Mocsi goma-va takuszan-
aru.」 „Van még sok tartalék módszerünk.”

mocsigomemocsigome ◆ ragacsos rizsragacsos rizs
mocsiguszaremocsiguszare ◆ kárbakárba veszettveszett dologdolog 「Sza-
inóno mocsi guszare」 „kárba veszett tehetség”
◆ veszendőbeveszendőbe menésmenés 「Takarano mocsi gu-
szare」 „veszendőbe ment kincs”

mocsihadamocsihada ◆ puha és bársonyos bőrpuha és bársonyos bőr
mocsihakobimocsihakobi ◆ kézbenkézben szállításszállítás 「Mocsi ha-
kobiga benrinanótopaszokon」 „kézben könnyen
szállítható laptop”

mocsihakobumocsihakobu ◆ elhordelhord 「Darekaga ieno
maekararenga-o mocsi hakonda.」 „Valaki el-
hordta a téglákat a ház elől.” ◆ elviszelvisz
「Omotaiszúcukészu-o mocsi hakonda.」 „Elvitte
a nehéz bőröndöt.”

mocsiiemocsiie ◆ öröklakásöröklakás ◆ sajátsaját házház ◆ sajátsaját
lakáslakás 「Hatacsideszudeni mocsi iegaaru.」 „20
éves, és már saját lakása van.”

mocsiirumocsiiru ◆ alkalmazalkalmaz 「Kono bucurino
hószoku-va dokode mocsiiraremaszuka?」 „Hol
lehet alkalmazni ezt fizikai törvényt?” ◆ felhasz-felhasz-
nálnál 「Konorobotto-va szaiszentangidzsucu-o mo-
csiite cukurareta.」 „Ez a robot csúcstechnológia
felhasználásával készült.” ◆ figyelembefigyelembe veszvesz
「Szenmonkano iken-o mocsiita.」 „Figyelembe
vettem a szakemberek véleményét.” ◆ használhasznál
「Naiszóni dzsósicuna szozaiga mocsiirareta.」
„A belsőépítészeti munkához minőségi anyagokat
használtak.” ◇ i-oi-o mocsiirumocsiiru vigyázvigyáz 「Ottono
kenkóni i-o mocsiita.」 „Vigyáz a férje egészségé-
re.” ◇ i-oi-o mocsiirumocsiiru figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Anzen-
szeini dzsúbuni-o mocsiita szekkei」 „biztonság-
ra nagy figyelmet fordító tervezés” ◇ omokumo-omokumo-
csiirucsiiru fontosfontos pozícióbanpozícióban alkalmazalkalmaz 「Nagaku
zaiszekisiteiru hitoga omoku mocsiirareteiru.」
„Aki régóta van a vállalatnál, azt fontos pozícióban
alkalmazzák.” ◇ mocsiitemocsiite keresztülkeresztül

「Gutairei-o mocsiite szecumeiszuru.」 „Konkrét
példán keresztül magyaráz.”

mocsiitemocsiite ◆ keresztülkeresztül 「Gutairei-o mocsiite
szecumeiszuru.」 „Konkrét példán keresztül ma-
gyaráz.”

mocsijamocsija ◆ mocsiárusmocsiárus
mocsijakumocsijaku ◆ kötődőkötődő szerepszerep 「Kono keidzsi-
va kareno mocsi jakuda.」 „Hozzá kötődik ennek
a nyomozónak a szerepe.”

mocsijorumocsijoru ◆ hozzájárulhozzájárul 「Kakudzsino
kangae-o mocsi jotte hanasi atta.」 „Mindenki a
saját ötletével járult hozzá a beszélgetéshez.” ◆

magávalmagával hozhoz 「Kakudzsiga tabe mono-o mocsi
jotte okonaupáti」 „parti, amihez mindenki ma-
gával hozza az ételeket”

mocsikabumocsikabu ◆ birtokoltbirtokolt részvényrészvény ◆ rész-rész-
vénytulajdonvénytulajdon ◆ saját részvénysaját részvény
mocsikabugaisamocsikabugaisa ◆ holdingtársaságholdingtársaság
mocsikaerimocsikaeri ◆ elvitelelvitel ◇ omocsikaeriomocsikaeri elvitelelvitel
「Omocsi kaerimo kanóna misze-o szagasita.」
„Kerestem egy olyan éttermet, ahol lehet rendelni
elvitelre is.”

mocsikaeridemocsikaeride ◆ elvitelreelvitelre 「Hanbágá-o mocsi
kaeride onegaisimaszu.」 „Egy hamburgert kérek
elvitelre!”

mocsikaerumocsikaeru ◆ elviszelvisz 「Reszutorande nokosita
gohan-o mocsi kaetta.」 „Elvittem az étteremből,
amit nem bírtam megenni.” ◆ hazahozhazahoz
「Inakakaravain-o mocsi kaetta.」 „Vidékről ha-
zahoztam egy bort.” ◆ hazaviszhazavisz 「Dzsitakuni
sigoto-o mocsi kaetta.」 „Hazavitte a munkát.”

mocsikaerumocsikaeru ◆ váltogatváltogat 「Nimocuga omotaku-
te te-o mocsi kaenagara hakonda.」 „Nehéz volt a
cuccom, ezért a kezemet váltogatva vittem.”

mocsikakerumocsikakeru ◆ előjönelőjön 「Aru teian-o mocsi-
kaketa.」 „Előjöttem egy javaslattal.” ◆ felhozfelhoz
「Bando keszszeino hanasi-o mocsikaketa.」
„Felhoztam, hogy együttest kellene alapítanunk.”

mocsikatamocsikata ◆ fogásfogás 「Ohasino tadasii mocsi
kata」 „evőpálcika helyes fogása” ◆ tartástartás ◇

kokoronomocsikatakokoronomocsikata lelkilelki beállítottságbeállítottság
「Sóbu-va kokorono mocsi katasidaideszu.」 „A
lelki beállítottságodtól függ, hogy nyersz-e vagy
sem.”

mocsikibimocsikibi ◆ ragacsos kölesragacsos köles
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mocsikirimocsikiri ◆ csapbólcsapból isis azaz folyikfolyik 「Dokomoo-
rinpikkuno hanaside mocsikiridatta.」 „A csapból
is az olimpia folyt.”

mocsikirumocsikiru ◆ elbírelbír 「Konoszúcukészu-va omok-
ute mocsi kirenai.」 „Nem bírom el ezt a nehéz
bőröndöt.” ◆ fenntartfenntart 「Misze-o mocsi kire-
nai.」 „Nem tudom fenntartani az üzletemet.” ◆

nemnem férfér aa kezébekezébe 「Nimocuga ókude mocsi ki-
renai.」 „Túl sok a poggyászom, nem fér a kezem-
be.”

mocsikomimocsikomi ◆ bevitelbevitel 「Sikenni-va densidzsiso-
no mocsi komi-va kinsideszu.」 „Az vizsgára nem
lehet elektronikus szótárt bevinni.”

mocsikomikinsimocsikomikinsi ◆ behoznibehozni tilostilos 「Kikenbucu
mocsikomikinsi.」 „Veszélyes anyagot behozni ti-
los!”

mocsikomumocsikomu ◆ behurcolbehurcol 「Micsinoviruszuga
mocsi komareta.」 „Behurcoltak egy ismeretlen
vírust.” ◆ beviszbevisz 「Sikenni dzsiso-o mocsi kon-
da.」 „Bevitte a szótárt a vizsgára.” ◆ előhoza-előhoza-
kodikkodik 「Endan-o mocsi komu.」 „Házassági
ajánlattal hozakodik elő.” ◆ leszlesz 「Kessószen-
va encsószenni mocsi komareta.」 „A döntőmér-
kőzésen hosszabbítás lett.” ◆ tesztesz 「Kudzsó-o
mocsi komu.」 „Panaszt tesz.” ◆ viszvisz 「Készu-
o szaibanni mocsi konda.」 „Bíróságra vittem az
ügyet.” ◇ siri-osiri-o mocsikomumocsikomu panasszalpanasszal fordulfordul

mocsikosimocsikosi ◆ áthozataláthozatal ◆ áttevésáttevés 「Ame-
notame siai-va mocsi kositonatta.」 „Az eső miatt
a mérkőzést áttették másik napra.” ◆ átvitelátvitel
◇ mocsikosininarumocsikosininaru elmaradelmarad 「Szekaisinkiro-
kuno kósin-va mocsi kosininatta.」 „A világcsúcs
megdöntése elmaradt.”

mocsikosininarumocsikosininaru ◆ elmaradelmarad 「Szekaisinkiro-
kuno kósin-va mocsi kosininatta.」 „A világcsúcs
megdöntése elmaradt.” ◆ másikmásik alkalomraalkalomra ma-ma-
radrad
mocsikositonarumocsikositonaru ◆ váratvárat magáramagára 「Sinszei-
hinno happjó-va mocsi kositonatta.」 „Az új ter-
mék még várat magára.”

mocsikoszumocsikoszu ◆ áthozáthoz 「Kono sigoto-o kjonen-
kara mocsi kosita.」 „Ezt a munkát a múlt évből
hoztuk át.” ◆ átviszátvisz 「Júkjúkjúka-va jokuto-
simade mocsi koszemaszu.」 „A szabadságot át
lehet vinni a következő évre.” ◆ elhalasztelhalaszt
「Kecuron-o mocsi kosita.」 „Elhalasztottuk a

döntést.” ◆ továbbvisztovábbvisz 「Kabuno tategjoku-o
mocsi kosita.」 „Továbbvitte a részvénypozíciót.”

mocsikotaerumocsikotaeru ◆ álljaállja aa saratsarat 「Teibó-va mo-
csi kotaeta.」 „A gát állta a sarat.” ◆ bírbír 「Hasi-
va omoszani mocsi kotaerarenakatta.」 „A híd
nem bírta a terhelést.” ◆ bírjabírja aa strapátstrapát
「Bokunokonpjúta-va dzsúnenkan mocsikotae-
ta.」 „A számítógépem tíz évig bírta a strapát.”
◆ kihúzkihúz 「Nantoka icsinicsi-o mocsi kotaeta.」
„Valahogy kihúztam egy napot.” ◆ kitartkitart
「Szensu-va kessószenmade mocsikotaenakat-
ta.」 „Ez a versenyző nem tartott ki a döntőig.”

mocsikuzuszumocsikuzuszu ◆ tönkretesztönkretesz 「Szaketogjan-
burude mi-o mocsi kuzusita.」 „Az itallal és sze-
rencsejátékkal tönkretette magát.” ◇ mi-omi-o mocsi-mocsi-
kuzuszukuzuszu lezülliklezüllik ◇ mi-omi-o mocsikuzuszumocsikuzuszu tönk-tönk-
remegyremegy 「Hómureszuni mi-o mocsi kuzusita.」
„Tönkrement és hajléktalan lett.”

mocsimaenomocsimaeno ◆ veleszületettveleszületett 「Mocsi maeno
kókisin」 „veleszületett kíváncsiság”

mocsimavarimocsimavari ◆ körbeadáskörbeadás ◆ körbevitelkörbevitel ◇

mocsimavaridemocsimavaride felváltvafelváltva 「Szono sigoto-o
dzsúninmocsi mavaridejatteimaszu.」 „Tízen fel-
váltva végezzük azt a munkát.”

mocsimavaridemocsimavaride ◆ felváltvafelváltva 「Szono sigoto-o
dzsúninmocsi mavaridejatteimaszu.」 „Tízen fel-
váltva végezzük azt a munkát.”

mocsimavarumocsimavaru ◆ körbeviszkörbevisz 「Neta-o súkansini
mocsi mavattaga, urenakatta.」 „Körbevittem a
magazinokhoz a híranyagot, de egyiknek sem kel-
lett.”

mocsimonomocsimono ◆ személyesszemélyes holmiholmi ◆ tulajdontulajdon
「Kono tocsi-va dareno mocsi monodeszuka?」
„Ez a telek kinek a tulajdona?”

mocsinaosimocsinaosi ◆ helyreálláshelyreállás 「Keizaino mocsi
naosi」 „gazdaság helyreállása”

mocsinaoszumocsinaoszu ◆ fogástfogást váltvált 「Dógu-o mocsi
naosita.」 „Fogást váltottam a szerszámon.” ◆

javuljavul 「Keikiga mocsi naosita.」 „Javult a gazda-
sági helyzet.” ◆ másikmásik kezébekezébe veszvesz 「Kaban-o
mocsi naosita.」 „A másik kezembe vettem a tás-
kát.” ◆ rendberendbe jönjön 「Bjóninga mocsi naosita.」
„A beteg rendbe jött.”

mocsinigeszurumocsinigeszuru ◆ ellopellop 「Kaisano tantósaga
okane-o mocsi nigesita.」 „A cég megbízottja el-
lopta a pénzt.”
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mocsinoiimocsinoii / mocsigajoimocsigajoi ◆ sokáigsokáig elálleláll 「Ko-
no hana-va mocsiga joi.」 „Ez a virág sokáig eláll.”
◆ tartóstartós 「Mocsinoii dencsi」 „tartós elem”

mocsinokimocsinoki ◆ magyalfamagyalfa
mocsinusimocsinusi ◆ gazdagazda 「Kono ucukusii koeno mo-
csi nusi-va daredeszuka?」 „Ki a gazdája ennek a
szép hangnak?” ◆ tulajdonostulajdonos 「Maeno mocsi
nusi-va ieno kagu-o zenbuoiteitta.」 „Az előző tu-
lajdonos a lakásban hagyta az összes bútort.”

mocsinusifumeinomocsinusifumeino ◆ ismeretlenismeretlen gazdájúgazdájú
「Mocsi nusifumeino aki ja」 „ismeretlen gazdá-
jú, üres ház”

mocsinusiganaimocsinusiganai ◆ facérfacér ◆ gazdátlangazdátlan 「Mo-
csi nusiganai kasza-o mottekita.」 „Elhoztam egy
gazdátlan esernyőt.”

mocsi-omocsi-o cukucuku ◆ mocsitmocsit készítkészít ◆ mocsitmocsit
sulykolsulykol 「Uszude mocsi-o cuita.」 „Mozsárban
mocsit sulykolt.” ◇ sirimocsi-osirimocsi-o cukucuku fenékrefenékre
huppanhuppan ◇ sirimocsi-osirimocsi-o cukucuku seggreseggre huppanhuppan
「Sirimocsi-o cuita.」 „Seggre huppantam.”

mocsironmocsiron ◆ hogynehogyne 「Mocsiron ikimaszu.」
„Hogyne mennék!” ◆ nanánaná 「Mocsiron dekima-
szu!」 „Naná, hogy meg tudom csinálni!” ◆ per-per-
szesze 「Mocsiron oboeteirujo.」 „Persze, hogy em-
lékszem.” ◆ plánepláne 「Szenmondakaramocsiron
sitteiru.」 „Pláne, hogy ismeri, hiszen ez a szak-
mája.” ◆ természetesentermészetesen 「Kono szakka-o mo-
csiron vatasimo szukideszu.」 „Természetesen én
is szeretem ezt az írót.”

mocsiszarumocsiszaru ◆ elviszelvisz 「Szaru-va banana-o teni
tori mocsi szatta.」 „A majom megfogta a banánt,
és elvitte.”

mocsiutamocsiuta ◆ dalrepertoárdalrepertoár
mocsi-va mocsijamocsi-va mocsija ◆ fordulj szakemberhezfordulj szakemberhez
mocsizaomocsizao ◆ lépvesszőlépvessző
mocsizukimocsizuki ◆ teliholdtelihold
mócsómócsó ◆ vakbélvakbél 「Mócsó-o totta.」 „Kivették a
vakbelemet.”

mócsóenmócsóen ◆ vakbélgyulladásvakbélgyulladás
mócsókeimócsókei ◆ tágulásmérőtágulásmérő
mócsósudzsucumócsósudzsucu ◆ vakbélműtétvakbélműtét
mócsottodemócsottode ◆ kiskis híjánhíján 「Mócsottode dens-
ani nori okurerutokorodatta.」 „Kis híján lekés-
tem a vonatot.” ◆ nemsokáranemsokára 「Mócsottode go-
hanga dekiru.」 „Nemsokára kész az ebéd.”

mocsúmocsú ◆ gyászgyász
mocsúdearumocsúdearu ◆ gyászolgyászol 「Kotosi-va csicsino
mocsúdeszu.」 „Idén az apukámat gyászoljuk.”

módamóda ◆ erős ütéserős ütés
modaemodae ◆ gyötrelemgyötrelem 「Kokorono modae」 „lel-
ki gyötrelem” ◆ vonaglásvonaglás
modaedzsinimodaedzsini ◆ agonizálásagonizálás
modaedzsinumodaedzsinu ◆ agonizálagonizál
modaekurusimumodaekurusimu ◆ gyötrődikgyötrődik 「Sicúde modae
kurusinda.」 „Gyötört a fogfájás.”

modaerumodaeru ◆ agonizálagonizál 「Dzsúsó-o otta heisi-va
modaete sinda.」 „A súlyosan megsebesült kato-
na agonizálva halt meg.” ◆ fetrengfetreng 「Kaikan-
nimodaeta.」 „Gyönyörében fetrengett.” ◆ gyöt-gyöt-
rődikrődik 「Kare-va koinimodaeta.」 „Gyötörte a
szerelem.” ◆ vonaglikvonaglik 「Kare-va gekicúnimo-
daeta.」 „Vonaglott az erős fájdalomtól.” ◇ mi-omi-o
modaerumodaeru vonaglikvonaglik
modaetesinumodaetesinu ◆ agonizálagonizál
modanmodan ◆ nők körében nem népszerű férfinők körében nem népszerű férfi
modanmodan ◆ modernmodern
modan-átomodan-áto ◆ modern művészetmodern művészet
modan-barémodan-baré ◆ modern balettmodern balett
modan-bóimodan-bói ◆ modern fiúmodern fiú
modan-danszumodan-danszu ◆ modern táncmodern tánc
modan-dezainmodan-dezain ◆ modern formatervezésmodern formatervezés
modan-dzsazumodan-dzsazu ◆ modern dzsesszmodern dzsessz
modan-gárumodan-gáru ◆ modern lánymodern lány
modanizumumodanizumu ◆ modernmodern dolgokdolgok kedvelésekedvelése ◆

modernizmusmodernizmus
modan-konbomodan-konbo ◆ kiskis létszámúlétszámú dzsessz-dzsessz-
együttesegyüttes
modan-kurasikkumodan-kurasikku ◆ modern klasszikusmodern klasszikus
modan-namodan-na ◆ modernmodern 「Modan-na ie」 „modern
lakás”

modán-namodán-na ◆ modernmodern
modanszamodansza ◆ modernitásmodernitás
módaremooboeteinaimódaremooboeteinai ◆ feledésbefeledésbe merülmerül
「Kareno namae-o mó daremo oboeteinai.」 „Fe-
ledésbe merült a neve.”

módasamódasa ◆ erősen ütő bázislabdajátékoserősen ütő bázislabdajátékos
módemóde ◆ zarándoklatzarándoklat
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modemumodemu ◆ modemmodem
moderátomoderáto ◆ mérsékeltenmérsékelten ◆ moderatomoderato ◇

areguro-moderátoareguro-moderáto allegroallegro moderatomoderato ◇

areguro-moderátoareguro-moderáto mérsékelt tempóbanmérsékelt tempóban
moderétámoderétá ◆ moderátormoderátor
moderingumoderingu ◆ modellezésmodellezés ◇ szeitaimoderin-szeitaimoderin-
gugu ökológiai modellezésökológiai modellezés
moderumoderu ◆ makettmakett ◆ manökenmanöken 「Moderuga
dódóto aruiteita.」 „A manöken méltóságteljesen
sétált.” ◆ mintaminta 「Amerika-o moderunisita sa-
kai」 „amerikai mintájú társadalom” ◆ modellmodell
「Gakanomoderu」 „festő modellje” ◆ típustípus
「Kurumano atarasiimoderu」 „új típusú autó”
◇ kihontekinamoderukihontekinamoderu alapmodellalapmodell ◇ szaisin-szaisin-
moderumoderu legújabblegújabb modellmodell ◇ szeitaikeimode-szeitaikeimode-
ruru ökológiaiökológiai modellmodell ◇ szeitaimoderuszeitaimoderu öko-öko-
lógiailógiai modellmodell ◇ densamoderudensamoderu vonatmakettvonatmakett
◇ núdo-moderunúdo-moderu aktmodellaktmodell ◇ haiendomoderuhaiendomoderu
minőségiminőségi modellmodell ◇ fasson-moderufasson-moderu divatmo-divatmo-
delldell ◇ fasson-moderufasson-moderu manökenmanöken ◇ furaggus-furaggus-
ippumoderuippumoderu topmodelltopmodell ◇ puramoderupuramoderu mű-mű-
anyagmakettanyagmakett ◇ furímiamu-moderufurímiamu-moderu ingyenesingyenes
alapmodellalapmodell ◇ moderuniszurumoderuniszuru mintázmintáz 「Aru
vakai dzsoszei-o moderunisite dózó-o cukutta.」
„Egy fiatal lányról mintázta a szobrot.” ◇ ratai-ratai-
moderumoderu aktmodellaktmodell
móderumóderu ◆ ellátogatellátogat 「Dzsindzsani módeta.」
„Ellátogattam a szentélybe.” ◆ zarándokolzarándokol
moderu-csendzsimoderu-csendzsi ◆ típusváltástípusváltás
moderu-hauszumoderu-hauszu ◆ mintaházmintaház ◆ mintalakásmintalakás
moderu-kámoderu-ká ◆ kocsimodellkocsimodell ◆ próbakocsipróbakocsi
moderuniszurumoderuniszuru ◆ mintázmintáz 「Aru vakai dzsoszei-
o moderunisite dózó-o cukutta.」 „Egy fiatal lány-
ról mintázta a szobrot.”

moderu-rúmumoderu-rúmu ◆ mintalakásmintalakás
módomódo ◆ hangnemhangnem ◆ módmód ◆ móduszmódusz ◆ üzem-üzem-
módmód 「Szentakuki-va szuszugimódoninatta.」
„Az automata mosógép öblítő üzemmódba kap-
csolt.” ◇ uvagakimódouvagakimódo felülírásfelülírás üzemmódüzemmód ◇

kinaimódokinaimódo repülésirepülési üzemmódüzemmód 「Keitaidenva-
o kinaimódoni kiri kaeta.」 „Repülési üzemmód-
ba kapcsoltam a mobilomat.” ◇ szónjúmódoszónjúmódo be-be-
szúrásszúrás üzemmódüzemmód 「Vápuro-va szónjúmódo-
datta.」 „A szövegszerkesztő beszúrás üzemmód-
ban volt.” ◇ szófúmódoszófúmódo szellőztetőszellőztető üzem-üzem-
módmód 「Eakon-no szófúmódo」 „légkondicionáló
szellőztető üzemmódja” ◇ tekiszuto-módotekiszuto-módo
szövegesszöveges üzemmódüzemmód ◇ njúmódonjúmódo legújabblegújabb di-di-

vatvat ◇ baibumódobaibumódo vibrációsvibrációs üzemmódüzemmód
「Keitaidenva-o baibumódoni kiri kaeta.」 „A te-
lefont vibrációs üzemmódba kapcsoltam.” ◇ hen-hen-
súmódosúmódo szerkesztőszerkesztő üzemmódüzemmód ◇ pótoreito-pótoreito-
módomódo állókép-módállókép-mód ◇ manámódomanámódo vibrációsvibrációs
üzemmódüzemmód 「Densade keitaidenva-o manámódo-
ni szetteisita.」 „A vonaton a mobilomat vibrációs
üzemmódba állítottam.” ◇ mudzsinmódomudzsinmódo auto-auto-
matamata üzemmódüzemmód ◇ randoszuképu-módorandoszuképu-módo
fekvőkép-módfekvőkép-mód
modokasigenimodokasigeni ◆ bosszankodvabosszankodva 「Hakkiri ko-
taenai otokoni, on-na-va modokasigeni kubi-o
kasigeta.」 „Bosszankodva csóválta a fejét, mert a
férfi nem válaszolt világosan.”

modokasiimodokasii ◆ bosszankodikbosszankodik 「Daidzsina koto-
ga omoi deszenakutemodokasikatta.」 „Bosszan-
kodtam, hogy nem jut eszembe egy fontos dolog.”
◆ bosszantóbosszantó ◆ türelmetlentürelmetlen ◇ modokasiio-modokasiio-
moidemoide türelmetlenültürelmetlenül 「Sikenno happjó-o mo-
dokasii omoide matta.」 „Türelmetlenül vártam a
vizsga eredményét.” ◇ modokasigenimodokasigeni bosszan-bosszan-
kodvakodva 「Hakkiri kotaenai otokoni, on-na-va mo-
dokasigeni kubi-o kasigeta.」 „Bosszankodva csó-
válta a fejét, mert a férfi nem válaszolt világosan.”

modokasiiomoidemodokasiiomoide ◆ türelmetlenültürelmetlenül 「Sikenno
happjó-o modokasii omoide matta.」 „Türelmet-
lenül vártam a vizsga eredményét.”

modokasiszónimodokasiszóni ◆ idegesenidegesen 「Modokasiszóni
kotaeta.」 „Idegesen válaszolt.”

módókenmódóken ◆ vakvezető kutyavakvezető kutya
modokimodoki ◆ bírálatbírálat ◆ kritikakritika ◆ paródiaparódia ◆

utánzásutánzás ◆ utánzatutánzat 「Kore-va honmonode-va
naku, dzsúmodokideszu.」 „Ez nem igazi fegyver,
csak egy utánzat.”

modokinomodokino ◆ pszeudo-pszeudo- ◆ szerűszerű 「Pikaszomo-
dokino e-o kaku.」 „Picasso-szerű képeket fest.”
◇ sibaimodokinosibaimodokino drámaidrámai 「Kare-va sibaimodo-
kino hjógen-o cukaunoga szuki.」 „Szereti drámai
módon kifejezni magát.”

módokumódoku ◆ erőserős méregméreg ◆ haláloshalálos méregméreg
「Módokunokinoko」 „halálosan mérgező gom-
ba”

modorimodori ◆ visszatérésvisszatérés
modoricsimodoricsi ◆ visszatérésivisszatérési értékérték 「Kanszúno
modori csi」 „függvény visszatérési értéke”

modoridomemodoridome ◆ rögzítőpecekrögzítőpecek
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modorimicsimodorimicsi ◆ hazaúthazaút
modorinengamodorinenga ◆ újévi válaszlapújévi válaszlap
modoriurimodoriuri ◆ ár visszatérésekor eladásár visszatérésekor eladás
modorumodoru ◆ visszaállvisszaáll 「Csikaranobaranszuga
modotta.」 „Visszaállt az erőegyensúly.” ◆

visszacsöppenvisszacsöppen 「Szono macsi-o mitara csúsze-
ini modottajóna kigasita.」 „A várost látván olyan
érzésem volt, mintha visszacsöppentem volna a
középkorba.” ◆ visszaérkezikvisszaérkezik 「Suppacucsini
modotta.」 „Visszaérkezett a kiindulási helyére.”
◆ visszajárvisszajár 「Vatari dori-va akini tobi tatta szu-
ni modoru.」 „A költözőmadarak visszajárnak az
ősszel elhagyott fészkükre.” ◆ visszajönvisszajön
「Kabuka-va hikuszuidzsunkara modotta.」
„Visszajött a részvény árfolyama a mélypontról.”
◆ visszajutvisszajut 「Dójatte kita tokoroni modoreru-
ka vakaranakatta.」 „Nem tudtam, hogyan juthat-
nék vissza oda, ahonnan jöttem.” ◆ visszamegyvisszamegy
「Dzsimusicuni modotta.」 „Visszamentem az
irodámba.” ◆ visszatérvisszatér 「Nacujaszumino rjo-
kókara modotta.」 „Visszatért a nyaralásról.” ◆

visszaváltozikvisszaváltozik 「Mószeno cue-va hebini kava-
ri, szosite cueni modorimasita.」 „Mózes botja kí-
gyóvá változott, majd visszaváltozott bottá.” ◇ ki-ki-
dónimodorudónimodoru visszatérvisszatér aa kerékvágásbakerékvágásba
「Rjókokuno kankei-va szeidzsóna kidóni modot-
ta.」 „A két ország kapcsolata visszatért a rendes
kerékvágásba.” ◇ fudan-nodzsótainimodorufudan-nodzsótainimodoru
olyanolyan lesz,lesz, mintmint régenrégen voltvolt 「Asino kizuga
naotte fudanno dzsótaini modotta.」 „A lábam
meggyógyult, és olyan lett, mint régen volt.” ◇

modottekurumodottekuru visszaérvisszaér 「Nomi mono-o kaini
dekaketaga, modottekitara raikjaku-va mó kaette-
simatteita.」 „Elmentem italokért, de mire vissza-
értem a vendégek már elmentek.”

modorujónimodorujóni ◆ visszavissza
modorukotomodorukoto ◆ visszatérésvisszatérés
modorumicsimodorumicsi ◆ visszaútvisszaút 「Kokokara-va mo-
doru micsi-va nai.」 „Innen nincs visszaút.”

modoszumodoszu ◆ behajtbehajt 「Joruninaruto dóbucu-o
bokuszócsikara modosita.」 „Este behajtotta az
állatokat a legelőről.” ◆ kihánykihány 「Kimocsi va-
rukunatte tabe mono-o modosita.」 „Rosszul let-
tem, és kihánytam az ételt.” ◆ visszaállítvisszaállít
「Tokei-o fujudzsikanni modosita.」 „Visszaállí-
tottam az órát téli időre.” ◆ visszahajtvisszahajt 「Tokei-
o icsidzsikanmodosita.」 „Egy órát visszahajtot-
tam az órát.” ◆ visszahelyezvisszahelyez 「Sain-o kanri-

sokuni modosita.」 „Az alkalmazottat visszahe-
lyezték vezetői pozíciójába.” ◆ visszaigazítvisszaigazít
「Tokei-o nidzsikan modosita.」 „2 órát vissza-
igazítottam az órát.” ◆ visszakapcsolvisszakapcsol 「Terebi-
o icsicsaneruni modosita.」 „Visszakapcsoltam a
tévét az egyes csatornára.” ◆ visszapakolvisszapakol 「Hi-
ki dasinimono-o modoszótositara hairanakatta.」
„Amikor megpróbáltam visszapakolni a fiókba a
holmit, nem fért bele.” ◆ visszarakvisszarak 「Hon-o
tanani modosita.」 „Visszaraktam a könyvet a
polcra.” ◆ visszaterelvisszaterel 「Hicudzsi-o baku-
dzsóni modosita.」 „Visszaterelte a birkákat a ta-
nyára.” ◆ visszatérítvisszatérít 「Eiszei-va kidóni mo-
doszareta.」 „A műholdat visszatérítették a pályá-
jára.” ◆ visszateszvisszatesz 「Enpicu-o fudebakoni mo-
dosita.」 „Visszatettem a ceruzát a tolltartóba.”
◆ visszavetvisszavet 「Szeifuno siszaku-va kuni-o szan-
dzsúnenmaeni modosita.」 „A kormány politikája
30 évnyit visszavetette az országot.” ◆ visszave-visszave-
zetzet 「Uma-o umagojani modosita.」 „Visszave-
zette a lovat az istállóba.” ◇ furidasinimodoszufuridasinimodoszu
elölrőlelölről kezdkezd 「Kangae kata-o furi dasini modo-
sita.」 „Elölről kezdtem a gondolatmenetemet.” ◇

motonimodoszumotonimodoszu visszaállítvisszaállít 「Szettei-o moto-
ni modosita.」 „Visszaállítottam a beállításokat.”
◇ motonimodoszumotonimodoszu helyreigazíthelyreigazít 「Isa-va oreta
hone-o motoni modosita.」 „Az orvos helyreigazí-
totta a törött csontot.” ◇ jaki-ojaki-o modoszumodoszu meg-meg-
eresztereszt ◇ jaki-o modoszujaki-o modoszu temperáltemperál
modottekurumodottekuru ◆ visszaérvisszaér 「Nomi mono-o ka-
ini dekaketaga, modottekitara raikjaku-va mó ka-
ettesimatteita.」 „Elmentem italokért, de mire
visszaértem a vendégek már elmentek.”

módzsamódzsa ◆ elvakítottelvakított emberember 「Kare-va kenr-
jokuno módzsada.」 „Elvakította a hatalom.” ◆

halotthalott ◇ okanenomódzsaokanenomódzsa pénzrögeszméspénzrögeszmés ◇

garigarimódzsagarigarimódzsa csakcsak aa sajátsaját érdekévelérdekével tö-tö-
rődőrődő emberember ◇ garigarimódzsagarigarimódzsa kapzsikapzsi emberember

modzsamodzsaninarumodzsamodzsaninaru ◆ bozontosbozontos leszlesz
「Kamino kega nobite, atama-va modzsamodzsa-
ninatta.」 „A hajam megnőtt és bozontos lett.” ◆

felborzolódikfelborzolódik 「Kazede atama-va modzsamo-
dzsaninatta.」 „A szélben felborzolódott a ha-
jam.”

modzsamodzsanomodzsamodzsano ◆ bozontosbozontos 「Modzsamo-
dzsano atama」 „bozontos haj”
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modzsamodzsasitamodzsamodzsasita ◆ bozontosbozontos 「Modzsa-
modzsasita inu」 „bozontos kutya” ◆ gubancosgubancos
◆ torzonborztorzonborz 「Modzsamodzsasita agohige」
„torzonborz szakáll”

modzsimodzsi ◆ betűbetű 「Kare-va gakkóni ikenakute,
modzsi-o siranai.」 „Nem járhatott iskolába, ezért
nem ismeri a betűket.” ◆ írásírás 「Kareno modzsi-
va jomenai.」 „Nem tudom elolvasni az írását.” ◆

írásjegyírásjegy ◆ írásjelírásjel ◆ karakterkarakter 「Szanmon-
dzsino tango」 „háromkarakteres szó” ◇ arabi-arabi-
amodzsiamodzsi arabarab írásírás ◇ arufabettomodzsiarufabettomodzsi be-be-
tűírásostűírásos írásjelírásjel ◇ eimodzsieimodzsi latinlatin betűbetű ◇

edzsiputomodzsiedzsiputomodzsi egyiptomiegyiptomi írásírás ◇ eszu-eszu-
képumodzsiképumodzsi escapeescape karakterkarakter ◇ otokomo-otokomo-
dzsidzsi férfiférfi írásaírása ◇ onszecumodzsionszecumodzsi szótag-szótag-
írásosírásos írásjelírásjel ◇ onszomodzsionszomodzsi hangírásoshangírásos
írásjelírásjel ◇ on-namodzsion-namodzsi nőinői írásírás ◇ kagami-kagami-
modzsimodzsi tükörírástükörírás ◇ kasiramodzsikasiramodzsi kezdőbe-kezdőbe-
tűtű 「Tangono kasiramodzsi」 „szó kezdőbetűje”
◇ kitanaimodzsikitanaimodzsi irkafirkairkafirka ◇ kikkódzsúko-kikkódzsúko-
cumodzsicumodzsi csontbacsontba vésettvésett betűbetű ◇ kikkómo-kikkómo-
dzsidzsi teknőspáncélbateknőspáncélba vésettvésett betűbetű ◇ girisi-girisi-
amodzsiamodzsi göröggörög betűbetű ◇ girisamodzsigirisamodzsi göröggörög
betűbetű ◇ kirirumodzsikirirumodzsi cirillcirill betűbetű ◇ kugirimo-kugirimo-
dzsidzsi elválasztóelválasztó karakterkarakter ◇ kuszabigata-kuszabigata-
modzsimodzsi ékírásékírás ◇ kontorórumodzsikontorórumodzsi vezérlővezérlő
karakterkarakter ◇ hanamodzsihanamodzsi iniciáléiniciálé ◇ higemo-higemo-
dzsidzsi gótgót betűbetű ◇ hjóimodzsihjóimodzsi ideogrammaideogramma ◇

hjóimodzsihjóimodzsi képírásjelképírásjel ◇ hjóimodzsihjóimodzsi foga-foga-
lomjellomjel ◇ hjóonmodzsihjóonmodzsi fonogrammafonogramma ◇ hjó-hjó-
onmodzsionmodzsi fonetikusfonetikus írásjelírásjel ◇ hjóonmodzsihjóonmodzsi
hangjelhangjel ◇ fukasimodzsifukasimodzsi láthatatlanláthatatlan karak-karak-
terter ◇ marumodzsimarumodzsi lekerekítettlekerekített betűbetű ◇ jú-jú-
reimodzsireimodzsi kéteskétes hitelességűhitelességű írásjelírásjel ◇ jo-jo-
komodzsikomodzsi latinlatin betűbetű 「Jokomodzsino hon-o
katta.」 „Latin betűs könyvet vettem.” ◇ jomini-jomini-
kuimodzsikuimodzsi ákombákomákombákom ◇ jominikuimodzsijominikuimodzsi ir-ir-
kafirkakafirka ◇ ratenmodzsiratenmodzsi latin betűlatin betű
modzsibakemodzsibake ◆ ákombákomákombákom ◆ betűtorzulásbetűtorzulás
◆ krikszkrakszkrikszkraksz 「EMéru-va modzsibakesita.」
„Az e-mailben normális betűk helyett krikszkraksz
jelent meg.”

modzsibanmodzsiban ◆ számlapszámlap 「Tokeino modzsiban」
„óra számlapja” ◇ tokeinomodzsibantokeinomodzsiban óra-óra-
számlapszámlap
modzsidórinimodzsidórini ◆ szószó szerintszerint 「Szubete-o mo-
dzsidórini kaisakuszubekide-va nai.」 „Nem kell
mindent szó szerint venni.”

modzsidórinomodzsidórino ◆ szószó szerintiszerinti 「Modzsidórino
imi」 „szó szerinti jelentés”

modzsihószómodzsihószó ◆ képújságképújság ◆ teletextteletext
módzsikimódzsiki ◆ hamarosanhamarosan 「Módzsiki haruda-
ne」 „Hamarosan itt a tavasz.” ◆ mindjártmindjárt
「Módzsikikuriszumaszuda.」 „Mindjárt jön a
Jézuska!”

modzsimodzsiszurumodzsimodzsiszuru ◆ izeg-mozogizeg-mozog 「Toireni
ikitakutemodzsimodzsisita.」 „Izegtem-
mozogtam, mert vécére kellett mennem.” ◆ szé-szé-
gyenlősködikgyenlősködik 「Sinnjúsain-va modzsimodzsisi-
nagara dzsikosókaisita.」 „Az új dolgozó szégyen-
lősködve bemutatkozott.” ◆ tétováziktétovázik 「Mo-
dzsimodzsisinagara tanomigoto-o sita.」 „Této-
vázva mondta el a kérését.” ◆ ügyetlenkedikügyetlenkedik
「Hadzsimetenodétodemodzsimodzsisita.」 „Az
első randimon ügyetlenkedtem.”

módzsinmódzsin ◆ vakvak ◆ világtalanvilágtalan
modzsinikakiaravaszenaihodomodzsinikakiaravaszenaihodo ◆ leírhatat-leírhatat-
lanullanul 「Modzsini kaki aravaszenai hodokansasi-
teimaszu.」 „Leírhatatlanul hálás vagyok!”

modzsiniszurumodzsiniszuru ◆ leírleír 「Kiki totta koto-o mo-
dzsinisita.」 „Leírtam a hallott szöveget.”

modzsinoajamarimodzsinoajamari ◆ elíráselírás 「Namaede mo-
dzsino ajamarigaatta.」 „Elírták a nevemet.”

modzsirecumodzsirecu ◆ betűsorbetűsor ◆ karakterfüzérkarakterfüzér ◆

karakterlánckarakterlánc ◆ karaktersorkaraktersor
modzsirimodzsiri ◆ paródiaparódia 「Meikjokuno modzsiri」
„sláger paródiája”

modzsirumodzsiru ◆ megcsavarmegcsavar 「Szupíkánokódo-o
modzsitta.」 „Megcsavartam a hangszóróvezeté-
ket.” ◆ parodizálparodizál 「Vaka-o modzsitta.」 „Paro-
dizált egy vakát.”

modzsisúsokumodzsisúsoku ◆ betűalak módosításabetűalak módosítása
modzsiszettomodzsiszetto ◆ betűkészletbetűkészlet
modzsiszúmodzsiszú ◆ betűk számabetűk száma ◆ karakterszámkarakterszám
modzsitadzsúhószómodzsitadzsúhószó ◆ teletextteletext
módzsószosikimódzsószosiki ◆ hálószerűhálószerű struktúrastruktúra ◆ re-re-
tikulumtikulum
módzsótokkimódzsótokki ◆ szőrkinövésszőrkinövés
módzsúmódzsú ◆ vak engedelmességvak engedelmesség
módzsúmódzsú ◆ bestiabestia ◆ vadállatvadállat
mómó dzsúbundadzsúbunda toto omouomou ◆ megelégelmegelégel 「Ba-
kana hanasi-va mó dzsúbundato omotta.」 „Meg-
elégeltem a bolond beszédet.”

módzsúcukaimódzsúcukai ◆ állatidomárállatidomár ◆ idomáridomár
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módzsúgarimódzsúgari ◆ állatvadászatállatvadászat
modzsúrumodzsúru ◆ egységegység ◆ modulmodul ◇ randingu-randingu-
modzsúrumodzsúru leszállóegységleszállóegység 「Runa-
randingumodzsúru」 „Luna leszállóegysége”

modzsúrukamodzsúruka ◆ modularizációmodularizáció
modzsúrusikinomodzsúrusikino ◆ modulárismoduláris 「Modzsúru sik-
idengen」 „moduláris tápegység” ◆ modulosmodulos
「Modzsúru sikino kikai-o szekkei-o sita.」 „Mo-
dulosra terveztem a gépet.”

módzsúszurumódzsúszuru ◆ vakonvakon behódolbehódol 「Hito-va
ken-ini módzsúszuru.」 „Az emberek vakon behó-
dolnak a tekintélynek.” ◆ vakonvakon engedelmes-engedelmes-
kedikkedik 「Sain-va orokana keieisani módzsúsita.」
„A dolgozók vakon engedelmeskedtek a buta veze-
tőnek.” ◆ vakonvakon követkövet 「Kokumin-va sidósani
módzsúsita.」 „A nép vakon követte vezérét.”

moemoe ◆ belebolondulásbelebolondulás
moeagarumoeagaru ◆ felizzikfelizzik 「Kokorono ikariga moe
agatta.」 „Felizzott bennem a düh.” ◆ fellángolfellángol
「Higa moe agatta.」 „Fellángolt a tűz.” ◆ fel-fel-
lobbanlobban 「Higa moe agatta.」 „Fellobbant a tűz.”
◇ pottomoeagarupottomoeagaru lobbanlobban ◇ pottomoeagarupottomoeagaru
belobbanbelobban 「Boirádegaszuno honoo-va potto
moe agatta.」 „A kazánban belobbant a gáz.” ◇

pottomoeagarupottomoeagaru fellobbanfellobban 「Danrono honoo-
va potto moe agatta.」 „A kandallóban fellobbant
a láng.”

moecukirumoecukiru ◆ kialszikkialszik 「Ranpuga moe cukita.」
„A lámpa kialudt.” ◆ kiégkiég 「Hi-va moe cukita.」
„A tűz kiégett.” ◆ kihunykihuny 「Hosi-va moe cuki-
ta.」 „A csillag kihunyt.” ◆ leégleég 「Rószoku-va
moe cukita.」 „A gyertya leégett.” ◆ lelohadlelohad
「Necui-va moe cukita.」 „Lelohadt a lelkesedé-
sem.”

moecukumoecuku ◆ gyulladgyullad 「Kókuszu-va moecukini-
kui.」 „A koksz nehezen gyullad.” ◆ meggyulladmeggyullad
「Higa szekijuni moecuita.」 „Az olaj meggyul-
ladt.”

moedaszumoedaszu ◆ zöldbezöldbe borulborul 「Vakabaga moeda-
sita.」 „Zöldbe borultak a fák.”

moedaszumoedaszu ◆ lángralángra kapkap 「Acuszade kanszósita
kusza-va moe dasita.」 „A melegtől lángra kapott
a száraz fű.” ◆ tüzettüzet fogfog 「Hibanadegaszorin
kanga moe dasita.」 „Egy szikrától tüzet fogott a
benzineskanna.”

moederumoederu ◆ kihajtkihajt 「Vakaba-va moe deta.」
„Kihajtottak a friss levelek.” ◆ rügyezikrügyezik
moegaramoegara ◆ parázsparázs ◆ salaksalak
moehirogarumoehirogaru ◆ elharapózikelharapózik 「Kaszaiga tat-
emonozentaini moe hirogatta.」 „A lángok elha-
rapóztak az egész épületen.” ◆ tovaterjedtovaterjed
「Hi-va moe hirogatta.」 „A tűz tovaterjedt.”

moejaszuimoejaszui ◆ gyúlékonygyúlékony 「Moejaszui szozai」
„gyúlékony anyag”

moekaszumoekaszu ◆ salaksalak
móenmóen ◆ sűrűsűrű füstfüst 「Ittai-va móenni óvareta.」
„Sűrű füst lepte el a környéket.”

móenmóen ◆ tomboló lángtomboló láng
moenaigomimoenaigomi ◆ nem éghető hulladéknem éghető hulladék
moenikuimoenikui ◆ nehezennehezen égőégő 「Moenikui mo-
kuzai」 „nehezen égő fa”

moenokorimoenokori ◆ parázsparázs ◇ rószokunomoenokorirószokunomoenokori
gyertyacsonkgyertyacsonk
moerumoeru ◆ rügyezikrügyezik 「Kino mega moeteiru.」
„Rügyeznek a fák.” ◆ zöldellzöldell 「Kuszaga moetei-
ru.」 „Zöldell a fű.” ◇ moedaszumoedaszu zöldbezöldbe borulborul
「Vakabaga moedasita.」 „Zöldbe borultak a fák.”
◇ vakabagamoetekuruvakabagamoetekuru kizöldülkizöldül 「Kóenno ki-
ni vakabaga moetekita.」 „A parkban kizöldültek
a fák.”

moerumoeru ◆ égég 「Higa moeteiru.」 „Ég a tűz.” ◆

elégelég 「Kami-va tacsimacsi moetesimau.」 „A pa-
pír gyorsan elég.” ◆ fűtfűt 「Kare-va koini moetei-
ru.」 „Fűti a szerelem.” ◆ izzikizzik 「Tecu-va mak-
kani moeteita.」 „A vas vörösen izzott.” ◆ lángollángol
「Kami-va moeteita.」 „A papír lángolt.” ◆ rikítrikít
「Gaka-va moerujóna iro-o cukatta.」 „A festő ri-
kító színeket használt.” ◇ kókisin-nimoerukókisin-nimoeru égég
aa kíváncsiságtólkíváncsiságtól 「Kókisinni moeteiru kodo-
mo」 „kíváncsiságtól égő gyermek” ◇ moenikuimoenikui
nehezennehezen égőégő 「Moenikui mokuzai」 „nehezen
égő fa” ◇ moejaszuimoejaszui gyúlékonygyúlékony 「Moejaszui
szozai」 „gyúlékony anyag” ◇ moerujónaakamoerujónaaka
lángvöröslángvörös 「Moerujóna akaibara」 „lángvörös
rózsa”

moerugomimoerugomi ◆ éghető hulladékéghető hulladék
moeruhiniabura-omoeruhiniabura-o szoszoguszoszogu ◆ olajatolajat öntönt aa
tűzretűzre
moerujónamoerujóna ◆ tüzestüzes 「Moerujóna dzsónecu」
„tüzes szenvedély”
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moerujónaakamoerujónaaka ◆ lángvöröslángvörös 「Moerujóna aka-
ibara」 „lángvörös rózsa”

moeszakarumoeszakaru ◆ hevesen éghevesen ég
moeszasimoeszasi ◆ parázsparázs 「Moeszasini mizu-o szo-
szoide hi-o kesita.」 „A parázsra vizet öntve kiol-
totta a tüzet.” ◇ rószokunomoeszasirószokunomoeszasi gyertya-gyertya-
csonkcsonk
moetacumoetacu ◆ fellángolfellángol 「Moe tacu honoo」 „fel-
lángoló tűz”

moetacumoetacu ◆ kirügyezikkirügyezik 「Kino midori-va moe
tatteiru.」 „Kirügyeztek a fák.”

moetagirumoetagiru ◆ lángollángol 「Moetagiru necudzsó」
„lángoló szenvedély”

moeteirumoeteiru ◆ égőégő
moetesimaumoetesimau ◆ elégelég
moeucurumoeucuru ◆ átterjedátterjed 「Rinkani higa moe
ucuttesimatta.」 „A tűz átterjedt a szomszéd ház-
ra.”

mófumófu ◆ plédpléd 「Mófu-o beddoni siita.」 „Leterí-
tettem a plédet az ágyra.” ◆ pokrócpokróc 「Kodomo-
ni mófu-o kaketa.」 „Betakartam a gyereket egy
pokróccal.” ◆ subasuba ◆ takarótakaró 「Cuma-va ne-
zóga varukute mófu-o kettobaszu.」 „A feleségem
hánykolódva lerúgja magáról a takarót alvás köz-
ben.”

mófubukimófubuki ◆ hóviharhóvihar
mofukumofuku ◆ gyászruhagyászruha
mofuku-o cukerumofuku-o cukeru ◆ gyászolgyászol
mofuku-o kirumofuku-o kiru ◆ gyászruhát vesz felgyászruhát vesz fel
mófu-omófu-o kakerukakeru ◆ betakarbetakar 「Kodomoni mófu-
o kaketa.」 „Betakarta a gyereket.” ◆ betaka-betaka-
rózikrózik 「Mófu-o kakerujainaja nemurinicuita.」
„Amint betakaróztam, már aludtam is.”

mogaakerumogaakeru ◆ véget ér a gyászvéget ér a gyász
mogakikurusimumogakikurusimu ◆ agonizálagonizál ◆ vergődikvergődik
mogakikurusimukotomogakikurusimukoto ◆ vergődésvergődés
mógakkómógakkó ◆ vakiskolavakiskola ◆ vakok iskolájavakok iskolája
mogakumogaku ◆ evickélevickél 「Jokuszóde musigamoga-
iteita.」 „A kádban egy bogár evickélt.” ◆ ful-ful-
ladozikladozik 「Sakkinni mogaita.」 „Fulladozott az
adósságban.” ◆ kapálózikkapálózik 「Mogaitaga, dandan
mizuni sizundeitta.」 „Hiába kapálóztam, egyre
mélyebbre merültem.” ◆ küszködikküszködik 「Szensu-
va kekka-o daszezunimogaiteita.」 „A sportoló

küszködött, hogy eredményt mutathasson fel.” ◆

vonaglikvonaglik 「Itamidemogaita.」 „Vonaglott a fáj-
dalomtól.” ◇ mogakikurusimumogakikurusimu agonizálagonizál ◇ mo-mo-
gakikurusimugakikurusimu vergődikvergődik ◇ mogakujónimogakujóni fulla-fulla-
dozvadozva ◇ mogakujónimogakujóni kapálózvakapálózva ◇ mogaku-mogaku-
jónijóni küszködveküszködve
mógakudóbucumonmógakudóbucumon ◆ nyílférgeknyílférgek
mogakujónimogakujóni ◆ fulladozvafulladozva ◆ kapálózvakapálózva ◆

küszködveküszködve
mogaszamogasza ◆ himlőhimlő
mógédzsi-rónmógédzsi-rón ◆ jelzálogkölcsönjelzálogkölcsön
mógekimógeki ◆ iszonyatosiszonyatos csapáscsapás 「Tekidzsinni
mógeki-o kuvaeta.」 „Iszonyatos csapást mértünk
az ellenség állásaira.”

mógekiszurumógekiszuru ◆ vadulvadul rátámadrátámad 「Gunkan-o
mógekisita.」 „Vadul rátámadtak a hadihajóra.”

mógenmógen ◆ zagyva beszédzagyva beszéd
mogerumogeru ◆ kitörikkitörik 「Ningjóno asigamogeta.」
„Kitört a bábu lába.” ◆ leszakadleszakad 「Nimocuga
omokute udegamogerukato omotta.」 „Olyan ne-
héz volt a csomag, hogy azt hittem, leszakad a ka-
rom.”

mogimogi ◆ felnőtté válás ünnepefelnőtté válás ünnepe
mogimogi ◆ álál ◆ gyakorlógyakorló
mogirimogiri ◆ jegyszedésjegyszedés ◆ jegyszedőjegyszedő
mogiridzsómogiridzsó ◆ jegyszedőnőjegyszedőnő
mogirumogiru ◆ leszakítleszakít 「Edakara happa-o mogit-
ta.」 „Leszakítottam egy levelet az ágról.” ◆ le-le-
téptép 「Njúdzsókenno hanken-o mogirareta.」
„Letépték az ellenőrző szelvényt a belépőjegyről.”
◆ szedszed 「Kikara momo-o mogitta.」 „Őszibarac-
kot szedtem a fáról.”

mogisikenmogisiken ◆ próbavizsgapróbavizsga 「Jobikóde daiga-
kuno njúgakumogisiken-o uketa.」 „A korrepetá-
ló iskolában egyetemi felvételi próbavizsgát tet-
tünk.”

mogiszaibanmogiszaiban ◆ gyakorlógyakorló tárgyalástárgyalás
「Mogiszaiban-o tósite szenrjaku-o netta.」
„Gyakorló tárgyaláson dolgoztuk ki a stratégiát.”
◆ próbatárgyaláspróbatárgyalás
mogitenmogiten ◆ ideiglenes elárusítóhelyideiglenes elárusítóhely
mogiteszutomogiteszuto ◆ gyakorlótesztgyakorlóteszt ◆ próba-próba-
tesztteszt
mogitorumogitoru ◆ kicsavarkicsavar 「Tekaranaifu-o mogi
totta.」 „Kicsavartam a kezéből a kést.” ◆ kitépkitép
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「Aiteno tekara keitaidenva-o mogi totta.」 „Ki-
téptem a kezéből a mobilt.” ◆ leszakítleszakít 「Kikara
momo-o mogi totta.」 „Leszakítottam egy őszi-
barackot a fáról.” ◆ megragadmegragad 「Dzsicurjokude
sóri-o mogi totta.」 „Rátermettségével megragad-
ta a győzelmet.”

mógokaimógokai ◆ hazudáshazudás
mogomogomogomogo ◆ mormolvamormolva 「Mogomogo okjó-o
tonaeta.」 „Szútrát mormolt.”

mogomogoszurumogomogoszuru ◆ hebeg-haboghebeg-habog 「Daiszuk-
ina kanodzsono maedemogomogosita.」 „A sze-
retett nő előtt csak hebegett-habogott.” ◆ moco-moco-
rogrog 「Jabuno nakade nanikagamogomogosite-
ita.」 „A bokorban valami mocorgott.” ◆ mormogmormog

mogumogu ◆ leszakítleszakít 「Momo-o moida.」 „Leszakí-
totta az őszibarackot.” ◆ szedszed 「Momo-o mogini
nivani deta.」 „Kimentem a kertbe barackot szed-
ni.”

mogumogumogumogu ◆ csukottcsukott szájjalszájjal 「Onigiri-o mo-
gumogu tabeteita.」 „Csukott szájjal ettem a rizs-
gombócot.” ◆ mormolvamormolva 「Mogumogu
dzsumon-o tonaeta.」 „Varázsigét mormolt.”

mogumogutaberumogumogutaberu ◆ majszolmajszol 「Pan-o mogu-
mogu tabeteita.」 „Kenyeret majszolt.”

moguramogura ◆ vakondvakond ◆ vakondokvakondok
moguranotórimicsimoguranotórimicsi ◆ vakondjáratvakondjárat
mogurazukamogurazuka ◆ vakondtúrásvakondtúrás
mogurimoguri ◆ búvárbúvár ◆ engedélyengedély nélküliségnélküliség
「Mogurino zeirisi」 „engedély nélküli adószak-
értő” ◆ képesítésképesítés nélküliségnélküliség 「Mogurino
isa」 „képesítés nélküli orvos” ◆ lemerüléslemerülés
「Kotosino hacumoguridatta.」 „Első lemerülé-
sem volt az évben.” ◆ rejtettségrejtettség 「Mogurino
torihiki」 „rejtett üzelmek” ◇ moguridemoguride stiká-stiká-
banban 「Moguride daigakude csókósita.」 „Stiká-
ban beültem egy előadásra az egyetemen.” ◇ mo-mo-
gurideguride búvárkodvabúvárkodva 「Mogurideszazae-o tot-
ta.」 „Búvárkodva szedtem turbánkagylót.”

moguridemoguride ◆ búvárkodvabúvárkodva 「Mogurideszazae-o
totta.」 „Búvárkodva szedtem turbánkagylót.” ◆

stikábanstikában 「Moguride daigakude csókósita.」
„Stikában beültem egy előadásra az egyetemen.”

mogurieigjómogurieigjó ◆ engedélyengedély nélkülinélküli üzemelte-üzemelte-
téstés

mogurikomumogurikomu ◆ beásbeás 「Kani-va szunani moguri
konda.」 „A rák beásta magát a homokba.” ◆ be-be-
bújikbújik 「Beddoni moguri konda.」 „Bebújtam az
ágyba.” ◆ belopakodikbelopakodik 「Tekicsini moguri kon-
da.」 „Belopakodott az ellenséges területre.” ◇

szupai-oszupai-o mogurikomaszerumogurikomaszeru kémetkémet küldküld
「Kódzsóni szangjószupai-o moguri komaszeta.」
„Ipari kémet küldött a gyárba.” ◇ tokonimoguri-tokonimoguri-
komukomu ágyba bújikágyba bújik
mogurirjósimogurirjósi ◆ búvárhalászbúvárhalász
mogurumoguru ◆ alábukikalábukik 「Kamo-va mogutta.」 „A
kacsa alábukott.” ◆ alámerülalámerül 「Daibá-va mogut-
ta.」 „A búvár alámerült.” ◆ bebújikbebújik 「Nezumi-
va anano nakani mogutta.」 „Az egér bebújt a
lyukba.” ◆ bemerülbemerül 「Szenszuikan-va umini
mogutta.」 „A tengeralattjáró bemerült a tenger-
be.” ◆ bújikbújik 「Szeibikó-va kurumano sitani mog-
utta.」 „A szerelő a kocsi alá bújt.” ◆ bukikbukik
「Kamo-va atamakara mizuni mogutta.」 „A ka-
csa a fejével a vízbe bukott.” ◆ elmerülelmerül 「Daibá-
va mogutta.」 „A búvár elmerült.” ◆ lebukiklebukik
「Mizuni mogutta.」 „Lebuktam a víz alá.” ◆ le-le-
merülmerül 「Mizuni mogutta.」 „Lemerült a víz alá.”
◆ merülmerül 「Szenszuikan-va mizuni mogutta.」 „A
tengeralattjáró a víz alá merült.” ◇ csikanimo-csikanimo-
guruguru illegalitásbaillegalitásba vonulvonul 「Minsuka undó-va
csikani mogutta.」 „A demokratikus mozgalom il-
legalitásba vonult.” ◇ csikanimogurucsikanimoguru illegali-illegali-
tásbatásba vonulvonul 「Minsuka undó-va csikani mog-
utta.」 „A demokratikus mozgalom illegalitásba
vonult.” ◇ csikanimogurucsikanimoguru földföld aláalá bukikbukik
「Densa-va csikani mogutta.」 „A metró a föld alá
bukott.”

móguru-szukímóguru-szukí ◆ buckasíelésbuckasíelés
moguszamogusza ◆ moxamoxa ◆ ürömüröm
móhacumóhacu ◆ hajhaj ◆ hajszőrzethajszőrzet
móhacunonemóhacunone ◆ hajgyökérhajgyökér
mohácsinotatakaimohácsinotatakai ◆ mohácsi csatamohácsi csata
mohajamohaja ◆ mármár 「Mohaja kotobano imi-va kavat-
tesimatta.」 „Már megváltozott a szó jelentése.”
◆ mármár biztosbiztos 「Mohaja sóri-va kakudzsicuda.」
„Már biztos a győzelem.” ◆ mármár hiábahiába 「Mohaja
szagasitemo micukaranaidesó.」 „Már hiába is
keresed, úgysem találod meg.” ◆ mármár úgysemúgysem
「Sakai-va mohaja bokokugodakede-va cújósi-
nai.」 „Csak az anyanyelvünkkel már úgysem me-
gyünk semmire.”
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mohanmohan ◆ mintaképmintakép 「Kanodzso-va hahaojano
mohandeszu.」 „Ő az anyák mintaképe.” ◆ példapélda
「Kare-o mohantosinaszai.」 „Vegyél példát ró-
la!”

mohandzsiaimohandzsiai ◆ bemutató mérkőzésbemutató mérkőzés
mohan-engimohan-engi ◆ bemutató előadásbemutató előadás
mohangakuszeimohangakuszei ◆ példás tanulópéldás tanuló
mohankaitómohankaitó ◆ mintaválaszmintaválasz
mohan-o simeszumohan-o simeszu ◆ példát mutatpéldát mutat
mohansúmohansú ◆ jó magaviseletű rabjó magaviseletű rab
mohanszeimohanszei ◆ példás diákpéldás diák
móhantaimóhantai ◆ heves ellenzésheves ellenzés
mohantekinamohantekina ◆ mintaértékűmintaértékű 「Karerano
dankecu-va mohantekida.」 „Mintaértékű az
összefogásuk.” ◆ mintaszerűmintaszerű 「Mohantekina
szeikacu」 „mintaszerű életmód” ◆ példamuta-példamuta-
tótó 「Mohantekina kódó」 „példamutató viselke-
dés” ◆ példáspéldás 「Mohantekina szeito」 „példás
tanuló”

mohantekinadzsinbucumohantekinadzsinbucu ◆ példaképpéldakép
mohantonarumohantonaru ◆ példáspéldás 「Mohantonaru kódó-
o sita.」 „Példásan viselkedett.” ◆ példátpéldát mutatmutat
「Oja-va kodomono mohantonarubekidearu.」
„A szülők példát kell, hogy mutassanak a gyere-
keknek.”

moheamohea ◆ angóragyapjúangóragyapjú ◆ angórakecskeangórakecske
szőreszőre ◆ mohermoher ◆ moherszövetmoherszövet
móhicumóhicu ◆ ecsetecset 「Móhicuto kóhicu」 „ecset és
kemény végű íróeszköz” ◆ íróecsetíróecset
móhicujóhanaimóhicujóhanai ◆ tárgytalantárgytalan 「Mondai-va
kaikecuszaretanodemó vatasino jókjúni ódzsiru
hicujó-va arimaszen.」 „A kérésem tárgytalan,
időközben megoldódott a probléma.”

mohikankattomohikankatto ◆ mohikán frizuramohikán frizura
móhitocumóhitocu ◆ eggyeleggyel 「Ekkuszuerujorimó hitocu
ókiiszaizugaarimaszuka?」 „Az XL-nél van eggyel
nagyobb méret?” ◆ mégmég egyegy 「Mó hitocu one-
gaigaarimaszu.」 „Lenne még egy kérésem.” ◆

nemnem nagyonnagyon 「Teszutono kekka-va mó hitocu-
datta.」 „A teszt eredménye nem nagyon volt jó.”

móhitoikimóhitoiki ◆ már csak egy kicsi hiányzikmár csak egy kicsi hiányzik
móhjómóhjó ◆ igazságtalanigazságtalan kritikakritika ◆ sértegetősértegető
kritikakritika
mohómohó ◆ mimikrimimikri ◆ utánzásutánzás

móhómóhó ◆ szőrtüszőszőrtüsző
mohóhinmohóhin ◆ imitációimitáció ◆ utánzatutánzat 「Kono kaiga-
va mohóhindeszu.」 „Ez a festmény utánzat.”

mohószurumohószuru ◆ lemásollemásol 「Tasano szeihin-o mo-
hósite cukuttamonodeszu.」 „Ezt egy másik cég
termékének lemásolásával gyártották.” ◆ másolmásol
「Hokano kaisaga szeihin-o mohószuruno-o
szeisita.」 „Nem hagyta, hogy a másik cég a ter-
mékeiket másolja.” ◆ utánozutánoz 「Hokano geidzsu-
cukano szakuhin-o mohósita.」 „Egy másik mű-
vész alkotását utánozta.”

móimói ◆ csapáscsapás 「Vaga kuni-va kono icsinenkan-
sizenno móini szaraszareta.」 „Ebben az évben
országunkat sok természeti csapás érte.” ◆ meg-meg-
tépázástépázás 「Macsi-va taifúno móini szarasza-
reta.」 „A várost megtépázta a tájfun.” ◆ tombo-tombo-
láslás
móicsidomóicsido ◆ újbólújból 「Sippaisitaramó icsidotame-
sitemiru.」 „Ha nem sikerül, újból megpróbá-
lom.” ◇ szaranimóicsidoszaranimóicsido mégmég egyszeregyszer
「Szaranimó icsidonikuni hi-o tósita.」 „Még
egyszer átsütöttem a húst.”

mói-omói-o furuufuruu ◆ dúldúl 「Arasiga mói-o furutteima-
szu.」 „Vihar dúl.” ◆ tomboltombol 「Kanszensó-va
mói-o furutta.」 „Tombolt a járvány.”

móippónomóippóno ◆ másikmásik 「Kare-va mó ippóno koku-
szekigaaru.」 „Van egy másik állampolgársága is.”

mojamoja ◆ ködpáraködpára ◆ párapára 「Mojano tacsi kometa
szuimen」 „párás vízfelület”

mojamojamojamoja ◆ borússágborússág 「Munenomojamojaga
hareta.」 „Elmúltak a borús érzelmeim.” ◆ go-go-
molygásmolygás ◆ ködösségködösség
mojamojanamojamojana ◆ ködösködös 「Heja-va kemuridemo-
jamojadatta.」 „A szoba ködös volt a füsttől.”

mojamojaszurumojamojaszuru ◆ borúsborús 「Kibun-va mojamo-
jasiteita.」 „Borús volt a kedvem.” ◆ gomolyoggomolyog
「Kemurigamojamojasiteita.」 „A füst gomoly-
gott.” ◆ kavarogkavarog 「Mojamojasita kimocsi」 „ka-
vargó érzelmek” ◆ ködösködös 「Mojamojasita ki-
oku」 „ködös emlékezet” ◆ zavaroszavaros 「Atama-
gamojamojasiteita.」 „Zavaros volt a fejem.”

mojamojatomojamojato ◆ gomolyogvagomolyogva 「Kemu-va mo-
amojato tacsinobotta.」 „A füst gomolyogva fel-
szállt.”

mojasimojasi ◆ árpamalátaárpamaláta ◆ babcsírababcsíra ◆ szója-szója-
babcsírababcsíra ◇ daizumojasidaizumojasi szójacsíraszójacsíra
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mojasidzsirumojasidzsiru ◆ malátalémalátalé
mojasihadzsimerumojasihadzsimeru ◆ belekapbelekap 「Higa maki-o
mojasi hadzsimeta.」 „A tűz belekapott a fába.”

mojasitamojasita ◆ égetettégetett
mojaszumojaszu ◆ égég 「Tósi-o mojaszu.」 „Ég a harci
kedvtől.” ◆ égetéget 「Ocsi ba-o nivade mojasita.」
„Égette a száraz leveleket a kertben.” ◆ elégeteléget
「Nivade ocsiba-o mojasita.」 „A kertben eléget-
tem a lehullott leveleket.” ◆ eltüzeleltüzel 「Okaaszan-
va furui sinbun-o mojasita.」 „Anyu eltüzelte a ré-
gi újságokat.” ◆ izzikizzik 「Dzsónecu-o mojaszu.」
„Izzik a szenvedélytől.” ◇ súnen-osúnen-o mojaszumojaszu
gőzerővelgőzerővel dolgozikdolgozik 「Hacumeino dzsigjókani
súnen-o mojasita.」 „Gőzerővel dolgoztam, hogy
üzletet csináljak a találmányomból.”

mojaumojau ◆ kikötkiköt ◆ összekötösszeköt
mojómojó ◆ alakulásalakulás 「Siaino mojó-va intánettode
haisinszareta.」 „Interneten lehetett követni a
mérkőzés alakulását.” ◆ díszítésdíszítés ◆ helyzethelyzet
「Gencsino mojó-o otodokesimaszu.」 „Bemutat-
juk, milyen a helyzet a helyszínen.” ◆ kinézetkinézet
「Henkaga hagesii nenninaru mojódeszu.」 „Úgy
néz ki, sok változás vár ránk ebben az évben.” ◆

mintaminta 「Téburu kake-va kireina mojódesita.」
„Az asztalterítőnek szép mintája volt.” ◆ mintá-mintá-
zatzat 「Hamanidekiru szunano mojó」 „tenger-
parti homok mintázata” ◆ motívummotívum 「Hangaríno
minzokumojó」 „magyar népi motívum” ◆ tű-tű-
nésnés 「Siken-va joteidóri dzsissiszareru mojó-
deszu.」 „Úgy tűnik, a vizsgát rendben megtart-
ják.” ◇ amemojóamemojó esőreesőre állóálló időidő 「Kjóha ame-
mojódeszu.」 „Ma esőre áll az idő.” ◇ aremojóaremojó
közelgőközelgő viharvihar jelejele 「Are mojóno tenki」 „kö-
zelgő vihar jeleit mutató időjárás” ◇ icsimacu-icsimacu-
mojómojó pepitapepita ◇ icsimacumojóicsimacumojó sakktáblamin-sakktáblamin-
tata ◇ karakuszamojókarakuszamojó kacskaringóskacskaringós mintaminta ◇

karakuszamojókarakuszamojó arabeszkarabeszk ◇ kósimojókósimojó rasz-rasz-
termintaterminta ◇ simamojósimamojó csíkoscsíkos mintaminta ◇ szora-szora-
mojómojó időnekidőnek ígérkezésígérkezés 「Szoramojó-va dó?」
„Ma milyen időnek ígérkezik?” ◇ szoramojószoramojó égég
kinézetekinézete 「Ameninariszóna szoramojódeszu.」
„Az ég kinézetéből ítélve eső lesz.” ◇ csekkumo-csekkumo-
jójó kockáskockás mintaminta ◇ csirasimojócsirasimojó szabályta-szabályta-
lanlan mintaminta ◇ madaramojómadaramojó foltosfoltos mintaminta ◇

mizutamamojónomizutamamojóno babosbabos 「Mizutamamojóno
zukin」 „babos kendő” ◇ mizutamamojónomizutamamojóno
pöttyöspöttyös 「Mizutamamojónodoreszu」 „pöttyös
ruha” ◇ meiszaimojómeiszaimojó álcamintaálcaminta ◇ mojóga-mojóga-

eszurueszuru átrendezátrendez 「Heja-o mojógaesita.」 „Át-
rendeztem a szobámat.”

mojógaemojógae ◆ átrendezésátrendezés 「Ten-naino mojó-
gae」 „üzlet átrendezése”

mojógaeszurumojógaeszuru ◆ átalakítátalakít 「Szosiki-o mojóga-
esita.」 „Átalakította a szervezetet.” ◆ átrendezátrendez
「Heja-o mojógaesita.」 „Átrendeztem a szobá-
mat.” ◆ megváltoztatjamegváltoztatja aa kinézetétkinézetét 「At-
arasii kabegamide heja-o mojógaesita.」 „Új tapé-
tával megváltoztattam a szoba kinézetét.”

mójóirinomójóirino ◆ hímeshímes 「Mójóirinoarohasacu」
„hímes hawaii ing” ◆ mintásmintás 「Mójóirinosacu-o
katta.」 „Mintás inget vettem.”

mojónomojóno ◆ mintásmintás ◇ hanamojónohanamojóno virágmin-virágmin-
tástás 「Hanamojónobeddokabá」 „virágmintás
ágytakaró”

mojó-omojó-o cukerucukeru ◆ mintátmintát rakrak 「Csavanni hana-
birano mojó-o cuketa.」 „A csészére virágszirmos
mintát rakott.”

mojó-omojó-o ireruireru ◆ mintázmintáz 「Nunodzsini hanano
mojó-o ireta.」 „Virágokat mintázott a szövetre.”

mojoosimojoosi ◆ rendezésrendezés 「Gakkóno mojooside un-
dókaiga okonavareta.」 „Az iskola rendezésében
sportnapot tartottak.” ◆ rendezvényrendezvény 「Kóende
mojoosiga hirakareta.」 „A parkban rendezvényt
tartottak.”

mojoosimonomojoosimono ◆ rendezvényrendezvény
mojoosimonokaidzsómojoosimonokaidzsó ◆ rendezvényteremrendezvényterem
mojoosi-omojoosi-o szuruszuru ◆ rendezvénytrendezvényt tarttart 「On-
gakuno mojoosi-o sita.」 „Zenei rendezvényt tar-
tottak.”

mojooszumojooszu ◆ elfogelfog 「Nemuke-o mojoosita.」
„Elfogott az álmosság.” ◆ rendezrendez 「Páti-o mo-
joosita.」 „Bulit rendezett.” ◆ tarttart
「Otandzsóbikai-o mojoosita.」 „Születésnapi
bulit tartottunk.” ◇ szamuke-oszamuke-o mojooszumojooszu fá-fá-
zikzik ◇ njói-onjói-o mojooszumojooszu vizelnievizelnie kellkell 「Njói-
o mojoosita tokini gamandekinakunaru.」 „Ha vi-
zelnem kell, nem tudom visszatartani.” ◇ hakike-hakike-
oo mojooszumojooszu hányingerehányingere vanvan 「Kandzsa-va ha-
ki ke-o mojoosita.」 „A betegnek hányingere
volt.” ◇ ben-i-oben-i-o mojooszumojooszu hívjahívja aa természettermészet
◇ ben-i-oben-i-o mojooszumojooszu rájönrájön aa kakilhatnékkakilhatnék
「Gaisucunaka ben-i-o mojoosita.」 „Kint jött
rám a kakilhatnék.”
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mojoriekimojorieki ◆ legközelebbilegközelebbi állomásállomás 「Csizude
mojori eki-o sirabeta.」 „Térképen megnéztem,
melyik a legközelebbi állomás.”

mojorinomojorino ◆ legközelebbilegközelebbi 「Mojorino eki-va
dokodeszuka?」 „Melyik a legközelebbi állomás?”

mójótaimójótai ◆ hálózatos állományhálózatos állomány
mójótaimójótai ◆ sugártestsugártest ◇ kószaimójótaienkószaimójótaien
iridocyclitisiridocyclitis
mokamoka ◆ mokkamokka ◆ mokkakávémokkakávé
mókamóka ◆ nagynagy tűztűz ◆ pusztítópusztító tűztűz ◆ tombolótomboló
lángláng 「Sóbósi-va mókano nakani tobi konda.」
„A tűzoltó a tomboló lángok közé vetette magát.”

mókanmókan ◆ hajszálcsőhajszálcső ◆ kapilláriskapilláris ◆ kapillá-kapillá-
ris csőris cső
mókanmókan ◆ hajhagymahajhagyma
mókandzsúszómókandzsúszó ◆ lőtt seblőtt seb ◆ repeszrepesz
mókangensómókangensó ◆ hajszálcsövességhajszálcsövesség
mókan-inrjokumókan-inrjoku ◆ kapilláris erőkapilláris erő
mókanszajómókanszajó ◆ kapilláris hatáskapilláris hatás
mókarumókaru ◆ hasznahaszna vanvan 「Konosiszutemu-va
hitoga mókaranaijóni dekiteiru.」 „Olyanra épí-
tették ezt a rendszert, hogy az embernek ne legyen
haszna.” ◆ hasznothasznot hozhoz 「Kono sóbai-va móka-
ru.」 „Ez az üzlet hasznot hoz.” ◆ hasznothasznot húzhúz
「Kabude mókatta.」 „Hasznot húzott a részvé-
nyekből.” ◆ haszonrahaszonra tesztesz szertszert 「Icsiokuen
mókatta.」 „100 millió jen haszonra tettem szert.”
◆ jóljól járjár 「Kareno iukoto-o kikanakute mókat-
ta.」 „Jól jártam, hogy nem hallgattam rá.” ◆

nyernyer 「Kotosi-va uruudosinanode icsinicsimó-
katta kibundeszu.」 „Ez az év szökőév, úgy érzem
nyertem egy napot.” ◆ nyereségetnyereséget hozhoz 「Kono
misze-va mókaranai.」 „Ez az üzlet nem hoz nye-
reséget.”

mókemóke ◆ haszonhaszon 「Dzsigjó-va icsiokuenno móke-
o dasita.」 „Az üzletág 100 millió jen hasznot ho-
zott.” ◆ profitprofit 「Kono sóhin-va mókega uszui.」
„Kevés profitot hoz ez a termék.” ◇ ómókeszuruómókeszuru
nagynagy haszonrahaszonra tesztesz szertszert 「Joszódóriniiku-
togémude ómókeszuru.」 „Ha minden jól megy,
nagy haszonra teszünk szert a játékból.” ◇ ómó-ómó-
keszurukeszuru nagyotnagyot szakítszakít 「Kabude ómókesi-
ta.」 „Nagyot szakítottam a részvényeken.” ◇ bo-bo-
romókeszururomókeszuru halálrahalálra keresikeresi magátmagát 「Szono
sigotode boromókeszuru.」 „Azzal a munkával
halálra keresi magát.” ◇ boromókenoboromókeno zsíroszsíros

「Boromókeno sigoto-o sókaisiteageru.」 „Szer-
zek neked egy zsíros állást.” ◇ boromókenoboromókeno jóljól
jövedelmezőjövedelmező 「Boromókeno szagi」 „jól jöve-
delmező csalás”

mokeimokei ◆ makettmakett ◆ modellmodell ◆ öntőformaöntőforma ◆ ön-ön-
tőmintatőminta ◇ kokkakumokeikokkakumokei csontvázmodellcsontvázmodell ◇

dzsicubucudaimokeidzsicubucudaimokei életnagyságúéletnagyságú makettmakett
◇ dzsintaimokeidzsintaimokei emberiemberi testtest makettjemakettje ◇

dzsintaimokeidzsintaimokei anatómiai modellanatómiai modell
mokeideaszobumokeideaszobu ◆ modellezikmodellezik
mokeideaszobukotomokeideaszobukoto ◆ modellezésmodellezés 「Sumi-
va mokeide aszobukotodeszu.」 „A hobbim a mo-
dellezés.”

mokeidensaaszobi-omokeidensaaszobi-o szuruszuru ◆ vonatozikvonatozik
「Kodomo-va macscsi bakode mokeidensaaszobi-
o sita.」 „A gyerek a gyufás skatulyákkal vonato-
zott.”

mokeihikókimokeihikóki ◆ modellezőmodellező repülőgéprepülőgép ◆ repü-repü-
lőgépmakettlőgépmakett
mokei-o cukurumokei-o cukuru ◆ modellezmodellez
mokei-o cukuruhitomokei-o cukuruhito ◆ modellezőmodellező
mokei-omokei-o cukurukotocukurukoto ◆ modellezésmodellezés ◆ modell-modell-
készítéskészítés
mokeiszeiszakusamokeiszeiszakusa ◆ modellkészítőmodellkészítő ◆

öntőforma-készítőöntőforma-készítő ◆ öntőminta-készítőöntőminta-készítő
mokeizukurimokeizukuri ◆ modellezésmodellezés
mókemonomókemono ◆ égbőlégből pottyantpottyant pénzpénz ◆ jójó fo-fo-
gásgás 「Szono csúkosa-va móke monodatta.」 „Az
a használt kocsi jó fogás volt.” ◆ jóljól járásjárás 「Te-
kino szenrjakuga vakareba móke monoda.」 „Jól
járunk, ha megtudjuk, mire készül az ellenség.”

mókenmóken ◆ harapósharapós kutyakutya 「Mókenni csúi!」
„Vigyázz, a kutya harap!” ◆ vérebvéreb
mókencsúimókencsúi ◆ harapósharapós kutyakutya ◆ vigyázzvigyázz aa ku-ku-
tya haraptya harap
móke-omóke-o daszudaszu ◆ tejeltejel 「Kadzsino gjókai-va
móke-o daszu.」 „A kaszinóüzlet jól tejel.”

mókerarerumókerareru ◆ létesüllétesül
mókerumókeru ◆ hasznothasznot húzhúz 「Taninno aszede mó-
keta.」 „Mások verejtékéből húzott hasznot.” ◆

jóljól járjár 「Mókeruno-va okanemocsida.」 „Min-
dig a gazdagok járnak jól.” ◆ kaszálkaszál 「Kare-va
kono sigotode taikin-o móketa.」 „Ezzel a meló-
val sokat kaszált.” ◆ kereskeres 「Hataraite móke-
ru.」 „Munkával keresem a kenyerem.” ◆ nemznemz
「Otoko-va kodomo-o móketa.」 „A férfi gyerme-
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ket nemzett.” ◆ nyernyer 「Konobidzsineszudedono
kuraimókemaszuka?」 „Mennyit nyerünk ezen az
üzleten?” ◆ nyereségrenyereségre tesztesz szertszert 「Kaisa-
va móketa.」 „A vállalat nyereségre tett szert.” ◆

szülszül 「Kanodzso-va szan-ninno kodomo-o mó-
keta.」 „A nő három gyermeket szült.” ◆ zsebrezsebre
tesztesz 「Ano hito-va móke szugidzsanai?」 „Nem
gondolod, hogy az az ember túl sokat tesz zsebre?”
◇ tebajakumókerutebajakumókeru megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsika-va tebajakumóketa.」 „A politikus
hamar megszedte magát.”

mókerumókeru ◆ bevezetbevezet 「Junjúszeigen-o móketa.」
„Importkorlátozást vezetett be.” ◆ biztosítbiztosít
「Intánettoni kórjúno ba-o móketa.」 „Az inter-
neten helyet biztosított az eszmecseréhez.” ◆ fel-fel-
állítállít 「Csószaiinkai-o móketa.」 „Vizsgálóbizott-
ságot állított fel.” ◆ létesítlétesít 「Kaisa-va atarasii
kódzsó-o móketa.」 „Egy új gyárat létesített a vál-
lalat.” ◆ létrehozlétrehoz 「Siszecuga mókerareru.」
„Létesítményt hoz létre.” ◆ nyitnyit 「Csikakuno
ginkóde kóza-o móketa.」 „A közeli bankban
számlát nyitottam.” ◆ szervezszervez 「Szóbecukai-
o móketa.」 „Búcsúztató összejövetelt szervez-
tünk.” ◆ teremtteremt 「Hanasi aino kikai-o mó-
ketai.」 „Alkalmat szeretnék teremteni a beszél-
getéshez.” ◇ iszszekimókeruiszszekimókeru kisebbkisebb ünnep-ünnep-
ségetséget szervezszervez 「Muszumeno tandzsóivaini
iszszekimóketa.」 „A lányom születésnapjára ki-
sebb ünnepséget szerveztünk.” ◇ kikai-okikai-o móke-móke-
ruru alkalmatalkalmat teremtteremt 「Iken-o kókanszuru
kikai-o mókemasó.」 „Teremtsünk alkalmat az
eszmecserére!” ◇ kidzsun-okidzsun-o mókerumókeru előírástelőírást
hozhoz 「Atarasii kidzsun-o móketa.」 „Új előírást
hoztak.” ◇ tokurei-otokurei-o mókerumókeru kivételtkivételt tesztesz
「Kjoka-o fujótoszuru tokurei-o móketa.」 „Kivé-
telt tettek, hogy ne kelljen engedélyt kérni.”

mókesugimókesugi ◆ nyerészkedésnyerészkedés
mókinruimókinrui ◆ ragadozó madárragadozó madár
mokkamokka ◆ jelenlegjelenleg 「Mokkakono kuszuri-va
kenszacsúdeszu.」 „Jelenleg ezt a gyógyszert vizs-
gálják.”

mokkangakkimokkangakki ◆ fafúvós hangszerfafúvós hangszer
mokkanomokkano ◆ mostanimostani 「Mokkano mokuhjó-va
dzsuh-kgno genrjódeszu.」 „A mostani célom egy
tízkilós fogyás.”

mokkenoszaivaimokkenoszaivai ◆ micsodamicsoda szerencseszerencse
「Csódogaszorinszutandono maedegaszu
kecudattano-va mokkeno szaivaidatta.」 „Micso-

da szerencse, hogy pont a töltőállomás előtt fo-
gyott ki a benzinem!”

mokkinmokkin ◆ xilofonxilofon
mokkinszósamokkinszósa ◆ xilofonjátékosxilofonjátékos
mokkomokko ◆ kosárkosár
mokkómokkó ◆ meditációmeditáció ◆ szótlan elmélkedésszótlan elmélkedés
mokkómokkó ◆ ácsács ◆ asztalosasztalos ◆ famegmunkálásfamegmunkálás
◆ famunkafamunka
mokkógeimokkógei ◆ famunkafamunka
mokkógumokkógu ◆ asztalosszerszámasztalosszerszám
mokkoriszurumokkoriszuru ◆ kidudorodikkidudorodik
mokkósomokkóso ◆ asztalosüzemasztalosüzem
mokkószurumokkószuru ◆ meditálmeditál
mokkuappumokkuappu ◆ kamukamu
mokomoko ◆ tízbilliomodtízbilliomod
mókomóko ◆ vadtigrisvadtigris
mókomóko ◆ MongóliaMongólia ◇ mókohanmókohan mongolfoltmongolfolt
mókómókó ◆ hevesheves támadástámadás 「Tekidzsinni mókó-
o kuvaeta.」 „Heves támadást intézett az ellenség
állásaira.” ◆ vad támadásvad támadás
mókodzsinsumókodzsinsu ◆ mongoloidmongoloid
mókohanmókohan ◆ mongolfoltmongolfolt
mókonmókon ◆ hajgyökérhajgyökér ◆ hajhagymahajhagyma
mókonomókono ◆ mongolmongol
mókosómókosó ◆ Down-szindrómaDown-szindróma ◆ mongolizmusmongolizmus
mókosúraimókosúrai ◆ mongol inváziómongol invázió
mokotositemokotosite ◆ homályosanhomályosan
mokumoku ◆ csütörtökcsütörtök ◇ szuimokuszuimoku szerdaszerda ésés
csütörtökcsütörtök 「Szuimoku-va joteigaaru.」 „Szer-
dán és csütörtökön nem érek rá.” ◇ mokukinmokukin
csütörtökcsütörtök ésés péntekpéntek 「Mokukin-va ruszude-
szu.」 „Csütörtökön és pénteken nem vagyok ott-
hon.”

mokumoku ◆ kőkő ◆ mezőmező ◆ rendrend 「Sokunikumoku」
„ragadozók rendje” ◇ icsimokuicsimoku fórfór 「Icsimo-
kuokimasita.」 „Egy lépés fórt kaptam.” ◇

icsimoku-oicsimoku-o okuoku fórtfórt kapkap 「Igode icsimoku-o
oita.」 „Góban fórt kaptam.” ◇ icsimoku-oicsimoku-o okuoku
elismerielismeri aa gyengeségétgyengeségét 「Kareni-va daremo-
ga icsimoku-o oita.」 „Mindenki elismerte a gyen-
geségét vele szemben.”

mokuamimokuami ◆ MokuamiMokuami ◇ motonomokuamimotonomokuami ottott
van,van, ahonnanahonnan elindultelindult
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「Ganbattedaiettositanonikéki-o tabeszugite mo-
tono mokuamida.」 „Szigorúan diétáztam, de sok
süteményt ettem, és ott vagyok, ahonnan elindul-
tam.”

mokubamokuba ◆ falófaló ◆ lóló ◇ kaitenmokubakaitenmokuba ringlis-ringlis-
pílpíl 「Kodomono korojúencside kaitenmokubani
notta.」 „Gyermekkoromban a vidámparkban fel-
ültem a ringlispílre.” ◇ toroinomokubatoroinomokuba trójaitrójai
falófaló
mokubumokubu ◆ farészfarész ◆ xilémxilém ◇ genszeimokubugenszeimokubu
protoxilémprotoxilém ◇ kószeimokubukószeimokubu metaxilémmetaxilém
mokucsómokucsó ◆ fafaragásfafaragás ◆ fafaragványfafaragvány ◆ fa-fa-
szoborszobor ◆ faszobrászatfaszobrászat
mokudokuszurumokudokuszuru ◆ magábanmagában olvasolvas 「Hon-o
mokudokusiteita.」 „Magamban olvastam a
könyvet.”

mokudzsimokudzsi ◆ hangértékhangérték nélkülinélküli betűbetű ◆ némanéma
betűbetű
mokudzsimokudzsi ◆ tartalomjegyzéktartalomjegyzék 「Mokudzsi-
made hon-o mekutta.」 „Fellapoztam a tartalom-
jegyzéket.”

mokugekimokugeki ◆ szemtanúságszemtanúság ◇ mokugekiszurumokugekiszuru
szemtanújaszemtanúja leszlesz 「Kare-va dzsiko-o mokuge-
kisita.」 „Szemtanúja volt a balesetnek.”

mokugekidzsóhómokugekidzsóhó ◆ szemtanúszemtanú információjainformációja
「Dorón mokugekidzsóhóde kaszszóroga heisza-
szareta.」 „Szemtanúk információja alapján, le-
zárták a kifutópályát a drón miatt.”

mokugekisamokugekisa ◆ szemtanúszemtanú 「Mokugekisano ha-
nasinijoruto sótocusita kuruma-va mószupídode
hasitteita.」 „A szemtanúk szerint, a karambolo-
zott autó száguldott.”

mokugekisógenmokugekisógen ◆ szemtanúszemtanú tanúvallomásatanúvallomása
◆ tanúvallomástanúvallomás
mokugekiszurumokugekiszuru ◆ szemtanújaszemtanúja leszlesz 「Kare-
va dzsiko-o mokugekisita.」 „Szemtanúja volt a
balesetnek.”

mokugjomokugjo ◆ fadobfadob ◆ fagongfagong ◆ fahalfahal
mokuhanmokuhan ◆ fadúcfadúc ◆ fadúcnyomtatásfadúcnyomtatás
mokuhangamokuhanga ◆ fadúcfestésfadúcfestés ◆ fametszetfametszet
mokuhansimokuhansi ◆ fametszetkészítőfametszetkészítő
mokuhanzurimokuhanzuri ◆ fadúcnyomtatásfadúcnyomtatás
mokuhanzurinomokuhanzurino ◆ fadúcnyomtatássalfadúcnyomtatással ké-ké-
szültszült 「Mokuhanzurino nengadzsó-o moratta.」
„Fadúcnyomtatással készült újévi lapot kaptam.”

mokuhenmokuhen ◆ fadarabfadarab ◆ faforgácsfaforgács ◆ faszi-faszi-
lánklánk
mokuhimokuhi ◆ hallgatáshallgatás
mokuhikenmokuhiken ◆ hallgatáshallgatás jogajoga 「Anatani-va
mokuhikengaarimaszu.」 „Önnek joga van hall-
gatni.”

mokuhiszurumokuhiszuru ◆ hallgathallgat ◆ nemnem árulárul elel sem-sem-
mitmit 「Jógisa-va mokuhisita.」 „A vádlott nem
árult el semmit.”

mokuhjómokuhjó ◆ célcél 「Dzsuh-kirojaszeru mokuhjó-
o tateta.」 „Kitűztem a célt: tíz kilót kell fogy-
nom.” ◆ célkitűzéscélkitűzés 「Mokuhjó-o dzsicugende-
kinakatta.」 „Nem sikerült a célkitűzést megva-
lósítani.” ◆ célpontcélpont 「Miszairu-va neratta mo-
kuhjóni meicsúsita.」 „A rakéta telibe találta a
célpontot.” ◆ irányirány 「Mokuhjó-va szancsóda!」
„Irány a hegycsúcs!” ◇ gekkanmokuhjógekkanmokuhjó havihavi
célcél 「Gekkanmokuhjó-o tateta.」 „Havi célt tűz-
tem ki magam elé.” ◇ kógekimokuhjókógekimokuhjó támadástámadás
célpontjacélpontja 「Gundzsisiszecuga kógekimokuhjó-
tonatta.」 „Katonai létesítmény lett a támadás
célpontja.” ◇ szaisúmokuhjószaisúmokuhjó végsővégső célcél ◇

szeiszanmokuhjószeiszanmokuhjó termelésitermelési célcél ◇ csúkan-csúkan-
mokuhjómokuhjó középtávúközéptávú téltél ◇ tótacumokuhjótótacumokuhjó
végsővégső célcél ◇ mokuhjóniszuerumokuhjóniszueru célulcélul kitűzkitűz
「Kaisa-va zóeki-o mokuhjóni szueta.」 „A válla-
lat célul kitűzte, hogy profitot fog növelni.”

mokuhjómokuhjó ◆ fából készült útjelzőfából készült útjelző
mokuhjóbimokuhjóbi ◆ célnapcélnap
mokuhjógakumokuhjógaku ◆ kitűzött összegkitűzött összeg
mokuhjóisikimokuhjóisiki ◆ céltudatcéltudat
mokuhjóisikinoarumokuhjóisikinoaru ◆ céltudatoscéltudatos
mokuhjóniszuerumokuhjóniszueru ◆ célulcélul kitűzkitűz 「Kaisa-va
zóeki-o mokuhjóni szueta.」 „A vállalat célul ki-
tűzte, hogy profitot fog növelni.”

mokuhjónomokuhjóno ◆ irányadóirányadó
mokuhjó-o cuikjúszurumokuhjó-o cuikjúszuru ◆ célratörőcélratörő
mokuhjó-o taterukotomokuhjó-o taterukoto ◆ cél kitűzésecél kitűzése
mokuhjószetteimokuhjószettei ◆ célkitűzéscélkitűzés
mokuhjótaszszeimokuhjótaszszei ◆ cél elérésecél elérése
mokuhjótoszurumokuhjótoszuru ◆ célulcélul tűztűz kiki 「Ikkagecuni
icsikiro jaszerukoto-o mokuhjónisita.」 „Havi egy
kilós fogyást tűztem ki célul.”

mokuhonmokuhon ◆ fafa ◆ fás növényfás növény
mokuhon-nomokuhon-no ◆ fásszárúfásszárú
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mokuhonsokubucumokuhonsokubucu ◆ fásfás növénynövény 「Szóhon-
sokubucuto mokuhonsokubucu」 „lágyszárú nö-
vény és fás növény” ◆ fásszárú növényfásszárú növény
mokujakumokujaku ◆ hallgatólagoshallgatólagos megegyezésmegegyezés
「Karerano aidani mokujakugaatta.」 „Hallgató-
lagosan megegyeztek valamiben.”

mokujakuszurumokujakuszuru ◆ hallgatólagosanhallgatólagosan meg-meg-
egyezikegyezik
mokujómokujó ◆ csütörtökicsütörtöki 「Mokujóeigagekidzsó」
„csütörtöki filmelőadás”

mokujóbimokujóbi ◆ csütörtökcsütörtök 「Mokujóbini-va jote-
igaaru.」 „Csütörtökre már van programom.”

mokujokumokujoku ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ tisztálkodástisztálkodás ◇

szaikaimokujokuszaikaimokujoku testitesti ésés lelkilelki megtisztu-megtisztu-
láslás 「Szaikaimokujokusite kekkonsikini nozon-
da.」 „Testi és lelki megtisztulás után néztem az
esküvő elé.”

mokujokuszurumokujokuszuru ◆ megtisztulmegtisztul ◆ tisztálko-tisztálko-
dikdik
mokujónedzsimokujónedzsi ◆ facsavarfacsavar
mokukinmokukin ◆ csütörtökcsütörtök ésés péntekpéntek 「Mokukin-
va ruszudeszu.」 „Csütörtökön és pénteken nem
vagyok otthon.”

mokumemokume ◆ erezeterezet 「Kono kino mokume-va ko-
makai.」 „Ennek a fának sűrű az erezete.” ◆ fa-fa-
mintaminta
mokumenomokumeno ◆ famintásfamintás 「Mokumeno
kireinatéburu-o erabimasó.」 „Famintás, szép
asztalt válasszunk!”

mokumómokumó ◆ fagyapotfagyapot
mokumokumokumoku ◆ gomolyogvagomolyogva 「Kemuri-va mo-
kumoku agatteita.」 „Gomolyogva szállt fel a
füst.”

mokumokumokumoku ◆ némánnémán 「Mokumokuto hataraite-
ita.」 „Némán dolgozott.”

mokumokunomokumokuno ◆ füstösfüstös 「Daidokoro-va mo-
kumokudatta.」 „A konyha füstös volt.”

mokumokuszurumokumokuszuru ◆ gomolyoggomolyog 「Kemurigamo-
kumokusiteiru.」 „Gomolygott a füst.”

mokumokutomokumokuto ◆ gomolyogvagomolyogva 「Entocukara
kemu-va mokumokuto agatta.」 „A kéményből
gomolyogva szállt fel a füst.”

mokumokutomokumokuto ◆ csendbencsendben 「Kazoku-va mo-
kumokuto tabeteita.」 „A család csendben evett.”
◆ némánnémán 「Mokumokuto aruiteita.」 „Némán

ment.” ◆ szószó nélkülnélkül 「Mokumokuto hatara-
ita.」 „Szó nélkül dolgozott.”

mokunedzsimokunedzsi ◆ facsavarfacsavar 「Iszuno asi-o mo-
kunedzside tori cuketa.」 „Facsavarral felszerel-
tem a szék lábát.”

mokunentomokunento ◆ elgondolkozvaelgondolkozva 「Mizúmi-o mo-
kunento micumeteita.」 „Elgondolkozva néztem
a tavat.”

mokunentomokunento ◆ csendbencsendben 「Mokunento szuvat-
teita.」 „Csendben ültem.” ◆ némánnémán 「Szatteiku
kanodzso-o mokunento miokutteita.」 „Némán
nézte a távolodó nőt.”

mokuninmokunin ◆ hallgatólagoshallgatólagos beleegyezésbeleegyezés ◆

szemhunyásszemhunyás
mokuninszurumokuninszuru ◆ szemetszemet hunyhuny 「Kendzsi-va
szeidzsikano ihókói-o mokuninsita.」 „Az ügyé-
szek szemet hunytak a politikus törvénysértése fe-
lett.”

mokureimokurei ◆ némanéma főhajtásfőhajtás ◆ némanéma köszön-köszön-
téstés
mokureimokurei ◆ tekintettel köszöntéstekintettel köszöntés
mokureiszurumokureiszuru ◆ főhajtássalfőhajtással köszöntköszönt
「Tennóheika-va hiszaisani mokureiszareta.」 „A
császár főhajtással köszöntötte a földrengés áldo-
zatait.”

mokureiszurumokureiszuru ◆ tekintetteltekintettel köszöntköszönt 「Ta-
gaini mokurei-o sita.」 „Tekintetükkel köszöntöt-
ték egymást.”

mokurenmokuren ◆ bíborbíbor liliomfaliliomfa ◆ kínaikínai liliomfaliliomfa ◆

liliomfaliliomfa ◆ magnóliamagnólia
mokurokumokuroku ◆ jegyzékjegyzék 「Szeihin-o mokurokuni
ireta.」 „Jegyzékbe vették az árukat.” ◆ kataló-kataló-
gusgus 「Tenrankaino mokuroku」 „kiállítás kata-
lógusa” ◆ leltárileltári jegyzékjegyzék ◆ nyilvántartásnyilvántartás
「Zaikohinmokuroku」 „raktári nyilvántartás” ◆

tartalomjegyzéktartalomjegyzék ◇ kádosikimokurokukádosikimokuroku kar-kar-
totéktoték 「Tosokannokádo sikimokuroku」
„könyvtári kartoték” ◇ kjóbaimokurokukjóbaimokuroku árve-árve-
résirési katalóguskatalógus ◇ kinsomokurokukinsomokuroku tiltotttiltott
könyvekkönyvek listájalistája ◇ zaiszanmokurokuzaiszanmokuroku va-va-
gyonleltárgyonleltár ◇ siszanmokurokusiszanmokuroku vagyonjegy-vagyonjegy-
zékzék 「Kodzsinno siszanmokuroku」 „elhunyt va-
gyonjegyzéke” ◇ suppinmokurokusuppinmokuroku kiállítottkiállított
tárgyaktárgyak jegyzékejegyzéke ◇ sóhinmokurokusóhinmokuroku áruka-áruka-
talógustalógus ◇ sóhinmokurokusóhinmokuroku árulistaárulista ◇ zóso-zóso-
mokurokumokuroku könyvtárikönyvtári katalóguskatalógus ◇ szó-szó-
mokurokumokuroku hiánytalanhiánytalan jegyzékjegyzék ◇ szó-szó-
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mokurokumokuroku teljesteljes listalista ◇ tosomokurokutosomokuroku
könyvkatalóguskönyvkatalógus ◇ tosomokurokutosomokuroku könyvtá-könyvtá-
riri katalóguskatalógus ◇ bunkenmokurokubunkenmokuroku bibliográ-bibliográ-
fiafia
mokuromimokuromi ◆ célcél ◆ hátsóhátsó szándékszándék
「Renrakusitano-va nanika mokuromigaatten-
okotoni csigainai.」 „Valami hátsó szándéka lehe-
tett, hogy jelentkezett.” ◆ tervterv 「Mokuromiga
hazureta.」 „Nem jött be a tervem.”

mokuromisomokuromiso ◆ ajánlatokajánlatok listájalistája ◆ jegyzésijegyzési
felhívásfelhívás ◆ prospektusprospektus
mokuromumokuromu ◆ kifundálkifundál 「Ómokeszurukoto-o
mokuronda.」 „Kifundálta, hogyan szerezhetne
sok pénzt.” ◆ kisütkisüt 「Keikaku-o mokuronda.」
„Kisütött egy tervet.” ◆ mesterkedikmesterkedik 「Akudzsi-
o mokurondeiru.」 „Valami rosszban mesterke-
dik.”

mokusimokusi ◆ szótlanul nézésszótlanul nézés
mokusimokusi ◆ kinyilvánításkinyilvánítás ◆ sejtetéssejtetés
mokusimokusi ◆ szemrevételezésszemrevételezés 「Nedzsiga var-
eteinaika mokusinijotte sirabeta.」 „Szemrevéte-
lezéssel megvizsgálta, nem töröttek-e a csavarok.”

mokusicumokusicu ◆ fafa állagaállaga ◆ fásságfásság 「Kono
sokubucu-va mokusicuno kuki-o mocu.」 „Ennek
a növénynek fás szára van.”

mokusicubumokusicubu ◆ farészfarész ◆ xilémxilém
mokusicukamokusicuka ◆ elfásodáselfásodás ◆ fásodásfásodás ◆ ligni-ligni-
fikálódásfikálódás
mokusicukaszurumokusicukaszuru ◆ elfásodikelfásodik 「Mokusicuka-
sitazeraniumu」 „elfásodott muskátli” ◆ lignifi-lignifi-
kálódikkálódik
mokusicunomokusicuno ◆ fásfás
mokusicuszen-imokusicuszen-i ◆ farostfarost
mokusicuszomokusicuszo ◆ ligninlignin
mokusidekakuninszurumokusidekakuninszuru ◆ szemrevételezés-szemrevételezés-
selsel ellenőrizellenőriz 「Furjóhinganaika mokuside ka-
kuninszuru.」 „Szemrevételezéssel ellenőrizte a
selejtet.”

mokusikjorimokusikjori ◆ látótávolságlátótávolság
mokusirokumokusiroku ◆ Jelenések könyveJelenések könyve
mokusiszurumokusiszuru ◆ elnézelnéz 「Ihan-o mokusisita.」
„Elnézte a szabálysértést.” ◆ kívülállókéntkívülállóként néznéz
「Kenka-o mokusisita.」 „Kívülállóként nézte a
veszekedést.” ◆ szótlanulszótlanul néznéz 「Mokusiszuruni

sinobinai dzsókjódatta.」 „Nem tudtam szótlanul
nézni a helyzetet.”

mokusitenkenmokusitenken ◆ szemrevételezésesszemrevételezéses vizs-vizs-
gálatgálat
mokusiurumokusiuru ◆ láthatólátható
mokuszacumokuszacu ◆ semmibe vételsemmibe vétel
mokuszacuszarerumokuszacuszareru ◆ hidegenhidegen hagyhagy 「Demo-
va szeifuni mokuszacuszareta.」 „A kormányt hi-
degen hagyta a tüntetés.”

mokuszacuszurumokuszacuszuru ◆ levegőneklevegőnek néznéz
「Szeidzsika-va szenkjokacudó dzsiigaiha,
kokumin-o mokuszacusiteiru.」 „A politikusok,
ha nincs választás, levegőnek nézik az embereket.”
◆ nemnem foglalkozikfoglalkozik velevele 「Kare-o kenaszu
kidzsi-o mokuszacusita.」 „Nem foglalkozott az őt
ócsárló cikkel.” ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Kare-va ta-
ninno iken-o mokuszacusiteiru.」 „Semmibe ve-
szi más véleményét.” ◇ mokuszacuszarerumokuszacuszareru hi-hi-
degendegen hagyhagy 「Demo-va szeifuni mokuszacu-
szareta.」 „A kormányt hidegen hagyta a tünte-
tés.”

mokuszanmokuszan ◆ becslésbecslés 「Hijóno mokuszanga ku-
rutteita.」 „Nem jött be a költségbecslésünk.” ◆

hasraütéshasraütés 「Okane-va korede dzsúbundato
mokuszande itta.」 „Hasraütésre mondtam, hogy
ennyi pénz elég lesz.” ◆ számításszámítás 「Mokusz-
anga hazureta.」 „Nem jött be a számításunk.”
◇ mokuszan-omokuszan-o taterutateru megbecsülmegbecsül 「Suszszan-
dzsikino mokuszan-o tateta.」 „Megbecsülték a
szülés időpontját.”

mokuszancsigaimokuszancsigai ◆ elszámoláselszámolás
「Mokuszancsigaidetakuszan-no sóhin-o haiki-o
sita.」 „Elszámolás miatt sok árut ki kellett dob-
ni.”

mokuszan-omokuszan-o taterutateru ◆ megbecsülmegbecsül 「Suszszan-
dzsikino mokuszan-o tateta.」 „Megbecsülték a
szülés időpontját.”

mokuszanszurumokuszanszuru ◆ megbecsülmegbecsül 「Kjakuszú-o
mokuszansita.」 „Megbecsültem a vendégek szá-
mát.”

mokuszeimokuszei ◆ JupiterJupiter
mokuszeimokuszei ◆ bódítóbódító illatosfaillatosfa ◆ illatosillatos olaj-olaj-
fafa
mokuszeimokuszei ◆ faszeszfaszesz ◆ metanolmetanol ◆ visszhangvisszhang
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mokuszeimokuszei ◆ fafa 「Mokuszeigangu-o cukutta.」
„Fajátékot csinált.” ◆ fábólfából készültkészült 「Mo-
kuszeiparetto」 „fából készült raklap”

mokuszeibencsimokuszeibencsi ◆ fapadfapad
mokuszeihinmokuszeihin ◆ fatermékfatermék
mokuszeikjúmokuszeikjú ◆ Jupiter-dombJupiter-domb
mokuszeinohonegumimokuszeinohonegumi ◆ favázfaváz
mokuszeiszómokuszeiszó ◆ rezedarezeda
mokuszeiszurippamokuszeiszurippa ◆ klumpaklumpa
mokuszómokuszó ◆ elmélkedéselmélkedés ◆ meditációmeditáció
mokuszokumokuszoku ◆ szemmértékszemmérték 「Kare-va mo-
kuszokuga dekiru.」 „Jó a szemmértéke.”

mokuszoku-omokuszoku-o ajamaruajamaru ◆ rosszulrosszul mérmér felfel
「Mokuszoku-o ajamatte sómensótocusita.」
„Rosszul mérte fel a távolságot, és frontálisan üt-
között.”

mokuszokuszurumokuszokuszuru ◆ szemmelszemmel felmérfelmér 「Kjori-o
mokuszokusita.」 „Szemmel felmértem a távolsá-
got.”

mokuszónifukerumokuszónifukeru ◆ meditálmeditál 「Zazensite mo-
kuszóni fuketta.」 „Törökülésben meditált.”

mokuszószurumokuszószuru ◆ elmélkedikelmélkedik
mokuszurumokuszuru ◆ tekinttekint 「Eijúto mokuszaretei-
ru.」 „Hősként tekintenek rá.”

mokuszurumokuszuru ◆ hallgathallgat 「Kare-va mokusite ka-
taranai.」 „Nem fog beszélni, hallgat.”

mokutanmokutan ◆ faszénfaszén 「Mokutan-va kantanni hi-
gacuita.」 „A faszén könnyedén meggyulladt.” ◆

rajzszénrajzszén
mokutangamokutanga ◆ szénrajzszénrajz
mokutárumokutáru ◆ fakátrányfakátrány
mokutekimokuteki ◆ apropóapropó 「Gohómonno mokuteki-
va nandeszuka?」 „Mi az apropója a látogatásá-
nak?” ◆ célcél 「Szubeteno mokuteki-o taszszeis-
ita.」 „Minden célunkat elértük.” ◆ célpontcélpont ◆

szándékszándék 「Hito-o koroszu mokutekide hócsó-o
katta.」 „Emberölési szándékból vett szeletelő-
kést.” ◇ kjúkjokunomokutekikjúkjokunomokuteki igazigaz célcél 「Hon-
szaitono kjúkjokuno mokuteki-va kankjóisiki-o
takamerukotodeszu.」 „A szájtunk igaz célja a
környezettudatosság növelése.” ◇ gundzsimok-gundzsimok-
utekiuteki hadihadi célcél 「Kareno hacumei-va gundzsi-
mokutekini cukavareteita.」 „A találmányát hadi
célokra használták.” ◇ hómon-nomokutekihómon-nomokuteki já-já-

ratrat 「Macsino hómonno mokuteki-va nandeszu-
ka?」 „Mi járatban van a városunkban?”

mokutekicsimokutekicsi ◆ célállomáscélállomás 「Fucukakande
mokutekicsini cuita.」 „Két nap alatt értünk a cél-
állomásra.” ◆ útiúti célcél 「Nantoka mokutekicsini
tadori cuita.」 „Nagy nehezen elértem az úti cé-
lom.” ◇ szaisúmokutekicsiszaisúmokutekicsi végpontvégpont 「Tabi-
no szaisúmokutekicsi-va hangarídeszu.」 „Az uta-
zás végpontja Magyarország.”

mokutekicsinokunimokutekicsinokuni ◆ célországcélország
mokutekigomokutekigo ◆ tárgytárgy ◇ kanszecumokuteki-kanszecumokuteki-
gogo részeshatározórészeshatározó ◇ csokuszecumokuteki-csokuszecumokuteki-
gogo közvetlenközvetlen tárgytárgy ◇ csokuszecumokute-csokuszecumokute-
kigokigo iránytárgyiránytárgy ◇ dózokumokutekigodózokumokutekigo belsőbelső
tárgytárgy
mokutekiisikimokutekiisiki ◆ céltudatosságcéltudatosság
mokutekikakumokutekikaku ◆ tárgyesettárgyeset
mokutekikakuhogomokutekikakuhogo ◆ tárgyi bővítménytárgyi bővítmény
mokutekimonakumokutekimonaku ◆ céltalanulcéltalanul 「Nan-no
mokutekimonaku ikiteiru.」 „Céltalanul él.”

mokutekinonaimokutekinonai ◆ céltalancéltalan
mokutekironmokutekiron ◆ célok tanacélok tana ◆ teleológiateleológia
mokutekitoszurumokutekitoszuru ◆ szándékábólszándékából csinálcsinál
「Hangaríni ikukoto-o mokutekitosite, csokinni
hagenda.」 „Magyarországra szándékozom men-
ni, ezért elkezdtem spórolni.”

mokutómokutó ◆ némanéma felállásfelállás 「Hiszaisano katano
meifuku-o negatte mokutó-o szaszagemasó.」
„Imádkozzunk a katasztrófa áldozataiért néma
felállással.” ◆ néma imádságnéma imádság
mokuzaimokuzai ◆ faanyagfaanyag
mokuzaigaszumokuzaigaszu ◆ generátorgázgenerátorgáz
mokuzaikiridasininmokuzaikiridasinin ◆ fűrészesfűrészes
mokuzaikódzsómokuzaikódzsó ◆ fűrésztelepfűrésztelep
mokuzaiokibamokuzaiokiba ◆ fatelepfatelep
mokuzaiparupumokuzaiparupu ◆ fapépfapép
mokuzaisómokuzaisó ◆ fakereskedőfakereskedő
mokuzendemokuzende ◆ szemeszeme láttáraláttára 「Kodomo-va oj-
ano mokuzende szameni oszovareta.」 „A szülei
szeme láttára támadta meg a gyereket a cápa.”

mokuzen-nimokuzen-ni ◆ közvetlenülközvetlenül előtteelőtte 「Konszá-
tono mokuzenni nodo-o itameta.」 „Közvetlenül a
koncert előtt megfájdult a torkom.”
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mokuzen-nihikaerumokuzen-nihikaeru ◆ rövidesenrövidesen csinálcsinál
「Ucsúsinsucu-o mokuzenni hikaeteiru.」 „Rövi-
desen meghódítjuk a világűrt.”

mokuzen-niszemarumokuzen-niszemaru ◆ mindjártmindjárt ittitt vanvan 「Si-
kenga mokuzenni szematteiru.」 „Mindjárt itt
van a vizsga.”

mokuzen-niszurumokuzen-niszuru ◆ küszöbénküszöbén álláll 「Si-o mo-
kuzennisita hito-va kókaiszuru.」 „A halál küszö-
bén álló ember megbánást tanúsít.” ◆ szembe-szembe-
néznéz 「Si-o mokuzennisita.」 „Szembenézett a
halállal.” ◆ szembenszemben találjatalálja magátmagát 「Szensi-
va teki-o mokuzennisita.」 „A harcos szemben ta-
lálta magát az ellenséggel.”

mokuzen-nomokuzen-no ◆ előtteelőtte állóálló 「Mokuzenno
kadai-o toppasita.」 „Leküzdöttem az előttem álló
problémát.” ◆ orraorra előttielőtti
「Mokuzennocsanszu-o nogasita.」 „Elszalasz-
tottam a lehetőséget, ami az orrom előtt hevert.”
◆ szemeszeme előttielőtti 「Mokuzenno hanzaini kizu-
kazuniita.」 „Nem vettem észre a bűntényt, ami a
szemem előtt történt.”

mokuzómokuzó ◆ fafa 「Mokuzótatemono-o tateta.」
„Faépületet csinált.”

mokuzómokuzó ◆ faszoborfaszobor
mokuzóbarimokuzóbari ◆ fagerendafagerenda
mokuzókaokumokuzókaoku ◆ faépületfaépület ◆ faházfaház
mokuzókencsikumokuzókencsiku ◆ faépítészetfaépítészet ◆ faépületfaépület
mokuzókencsikubucumokuzókencsikubucu ◆ faépítményfaépítmény
mokuzónomokuzóno ◆ fából készültfából készült ◆ faépítésűfaépítésű
mokuzónoiemokuzónoie ◆ faházfaház
mokuzónoszeidzsinzómokuzónoszeidzsinzó ◆ faszentfaszent
mokuzótatemonomokuzótatemono ◆ faépületfaépület
mokuzumokuzu ◆ hínárfoszlányhínárfoszlány
mokuzuganimokuzugani ◆ japán gyapjasollós rákjapán gyapjasollós rák
mokuzutokierumokuzutokieru ◆ hullámsírbahullámsírba merülmerül 「Csin-
bocusita fune-va mokuzuto kieta.」 „A hajó hul-
lámsírba merült.”

mómaimómai ◆ homályhomály ◆ sötétségsötétség ◆ tudatlanságtudatlanság
◇ mucsimómaimucsimómai sötét tudatlanságsötét tudatlanság
mómainamómaina ◆ együgyűegyügyű ◆ sötétsötét 「Mómaina tai-
sú」 „sötét néptömegek” ◆ tudatlantudatlan
mómaisugimómaisugi ◆ ignoratizmusignoratizmus ◆ maradiságmaradiság
mómakumómaku ◆ látóideghártyalátóideghártya ◆ recehártyarecehártya ◆

retinaretina

mómakuenmómakuen ◆ recehártya-gyulladásrecehártya-gyulladás
mómakuhakurimómakuhakuri ◆ ideghártya-leválásideghártya-leválás ◆ reti-reti-
naleválásnaleválás
momegotomomegoto ◆ civakodáscivakodás ◆ civódáscivódás ◆ per-per-
tatvartatvar 「Kateinaino mome gotoga oszamatta.」
„A családi pertatvar lecsendesedett.”

momenmomen ◆ pamutpamut 「Momennosacu-va szentaku-
kide araemaszu.」 „A pamutinget lehet mosógép-
ben mosni.” ◇ cujadasimomencujadasimomen mercerizáltmercerizált
pamutpamut ◇ cujadasimomencujadasimomen selymesítettselymesített pa-pa-
mutmut
momendófumomendófu ◆ kemény tofukemény tofu
momen-itomomen-ito ◆ pamutfonalpamutfonal
momenmonomomenmono ◆ pamutárupamutáru
momen-nokucusitamomen-nokucusita ◆ pamutzoknipamutzokni
momen-orimomen-ori ◆ pamutárupamutáru
momenszeihinmomenszeihin ◆ pamutárupamutáru
momentomomento ◆ momentummomentum ◆ nyomatéknyomaték ◆ pilla-pilla-
natnat
mómentomómento ◆ indítékindíték ◆ momentummomentum ◆ nyoma-nyoma-
tékték ◆ pillanatpillanat ◇ undórjónomómentoundórjónomómento impul-impul-
zusnyomatékzusnyomaték ◇ kakuricubunpunomómentokakuricubunpunomómento
valószínűség-eloszlásvalószínűség-eloszlás momentumamomentuma ◇ kan-kan-
szeimómentoszeimómento tehetetlenségitehetetlenségi nyomatéknyomaték ◇

dzsikimómentodzsikimómento mágnesesmágneses momentummomentum ◇ dzs-dzs-
isinmómentoisinmómento szeizmikusszeizmikus momentummomentum ◇ szók-szók-
jokusimómentojokusimómento dipólusdipólus momentummomentum ◇ dasze-dasze-
imómentoimómento tehetetlenségitehetetlenségi nyomatéknyomaték ◇

danmen-nidzsimómentodanmen-nidzsimómento másodrendűmásodrendű nyoma-nyoma-
tékték ◇ csikaranomómentocsikaranomómento forgatónyomatékforgatónyomaték
◇ csikaranomómentocsikaranomómento erőnyomatékerőnyomaték ◇ csús-csús-
inmómentoinmómento centráliscentrális momentummomentum ◇ nedzsi-nedzsi-
rimómentorimómento forgatónyomatékforgatónyomaték ◇ nedzsirimó-nedzsirimó-
mentomento csavarónyomatékcsavarónyomaték ◇ nedzsirimómen-nedzsirimómen-
toto torzióstorziós nyomatéknyomaték ◇ magemómentomagemómento haj-haj-
lítónyomatéklítónyomaték
momerumomeru ◆ civakodikcivakodik 「Jotóto jatóga momete-
ita.」 „A kormánypárt és az ellenzék civakodott.”
◆ civódikcivódik ◇ kigamomerukigamomeru nyugtalankodiknyugtalankodik
「Kodomoga sinpaide, kiga mometeita.」 „Nyug-
talankodtam a gyerek miatt.”

momimomi ◆ hántolatlan rizshántolatlan rizs
momimomi ◆ masszázsmasszázs ◆ nyomkodásnyomkodás ◇ katamomikatamomi
vállmasszázsvállmasszázs
momimomi ◆ fenyőfafenyőfa ◆ jegenyefenyőjegenyefenyő
momiagemomiage ◆ oldalszakálloldalszakáll 「Kareno momi age-
va bóbótositeiru.」 „Sűrű oldalszakálla van.” ◆
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pajeszpajesz 「Momi age-o midzsikakusita.」 „Rövid-
re nyírtam a pajeszomat.”

momiaimomiai ◆ birkózásbirkózás ◆ ingadozásingadozás 「Momi ai
szóba」 „ide-oda ingadozó árfolyam”

momiaumomiau ◆ birkózikbirkózik 「Karera-va hagesikumomi
atteiru.」 „Vadul birkóznak egymással.” ◆ inga-inga-
dozikdozik 「Kabusikiszóba-va momi atteita.」 „A
részvényárak ide-oda ingadoztak.”

momidemomide ◆ kézkéz tördelésetördelése 「Kore-o katte ku-
daszaito momi tede tanonda.」 „A kezét tördelve
kérte, hogy vegyem meg az árut.”

momideszurumomideszuru ◆ tördelitördeli aa kezétkezét 「Momi tes-
inagara ovabisita.」 „A kezét tördelve mentegető-
zött.”

momidzsimomidzsi ◆ sárga őszi falevélsárga őszi falevél
momidzsimomidzsi ◆ elsárgultelsárgult levéllevél ◆ ősziőszi színesszínes
falevélfalevél ◆ vörösenvörösen pompázópompázó ősziőszi falevélfalevél ◆

vörösvirágú juharvörösvirágú juhar
momidzsigarimomidzsigari ◆ őszi falevelek nézegetéseőszi falevelek nézegetése
momidzsimákumomidzsimáku ◆ idős gépkocsivezető jeleidős gépkocsivezető jele
momidzsinojónatemomidzsinojónate ◆ kiskis juharlevélhezjuharlevélhez ha-ha-
sonló kézsonló kéz
momidzsi-omomidzsi-o csiraszucsiraszu ◆ elpirulelpirul 「Kaoni
momidzsi-o csirasita.」 „Elpirult.”

momigaramomigara ◆ pelyvapelyva 「Tokaino hito-va mom-
igaraga nannanoka vakaranai.」 „A városi embe-
rek nemigen tudják, hogy mi az a pelyva.”

momigara-o torumomigara-o toru ◆ hántolhántol
momihoguszumomihoguszu ◆ kimasszírozkimasszíroz 「Katakori-o
momihogusita.」 „Kimasszíroztam a vállmereve-
dést.”

momikesimomikesi ◆ eltusoláseltusolás
momikeszumomikeszu ◆ elkenelken 「Szono dzsiken-va momi
keszareta.」 „Elkenték az ügyet.” ◆ elnyomelnyom
「Kare-va tabako-o momi kesita.」 „Elnyomta a
cigarettáját.” ◆ eltemetikeltemetik azaz ügyetügyet
「Osokudzsiken-va momi keszareta.」 „Eltemet-
ték a korrupciós ügyet.” ◆ eltusoleltusol 「Kaisa-va
dzsósino ajamacsi-o momi keszótosita.」 „A hiva-
tal próbálta eltusolni a főnök vétségét.”

momikucsaninarumomikucsaninaru ◆ összepréselődikösszepréselődik 「Man-
indensade momikucsaninatta.」 „A tömött vona-
ton összepréselődtem.”

momikucsanomomikucsano ◆ összegyűrtösszegyűrt 「Momikucsano
kami」 „összegyűrt papír”

momomomo ◆ barackbarack ◆ őszibarackőszibarack ◇ momono-momono-
szekkuszekku barackvirágzásbarackvirágzás ünnepeünnepe ◇ momono-momono-
szekkuszekku lányok ünnepelányok ünnepe
momomomo ◆ combcomb
mómómómó ◆ búbú
momodzsúszumomodzsúszu ◆ őszibarackléőszibaracklé
momohikimomohiki ◆ jégernadrágjégernadrág ◆ melegmeleg alsónad-alsónad-
rágrág ◆ testhez simuló nadrágtesthez simuló nadrág
momoiromomoiro ◆ rózsaszínrózsaszín ◆ szexuálisszexuális 「Momoi-
rojúgi」 „szexuális szórakozás”

momoironomomoirono ◆ halványvöröshalványvörös ◆ rózsaszínűrózsaszínű
「Momoironosacu」 „rózsaszínű ing”

mómokumómoku ◆ vakságvakság
mómokucsakurikumómokucsakuriku ◆ vakleszállásvakleszállás
mómokuhikómómokuhikó ◆ vakrepülésvakrepülés
mómokunoai-omómokunoai-o szaszageruszaszageru ◆ vakonvakon szeretszeret
「Kare-va kanodzsoni mómokuno ai-o szaszage-
teiru.」 „Vakon szereti a nőt.”

momokuriszan-nenkakihacsinenmomokuriszan-nenkakihacsinen ◆ türelemtürelem
rózsát teremrózsát terem
mómokutekinamómokutekina ◆ elvakultelvakult 「Mómokutekina
kandzsó」 „elvakult érzelmek” ◆ vakvak 「Mómok-
utekina koi-o sita.」 „Vak szerelmet érzett.” ◆

vakmerővakmerő 「Mómokutekina kokoromi-o sita.」
„Vakmerő kísérletet tett.”

mómokutekinimómokutekini ◆ elvakultanelvakultan 「Dzsibunno
szeitó-o mómokutekini sindzsiru.」 „Elvakultan
hisz a pártjában.” ◆ vakonvakon 「Meireini mómok-
utekini sitagau.」 „Vakon követi az utasításokat.”

momongamomonga ◆ japánjapán sutaszárnyúmókussutaszárnyúmókus ◆ re-re-
pülő mókuspülő mókus ◆ sutaszárnyúmókussutaszárnyúmókus
momonikumomoniku ◆ combcomb ◆ combhúscombhús ◆ sonkasonka ◇ to-to-
rinomomonikurinomomoniku csirkecombcsirkecomb ◇ butanomomoni-butanomomoni-
kuku sertéscombsertéscomb
momonokimomonoki ◆ barackfabarackfa ◆ őszibarackfaőszibarackfa
momonoszekkumomonoszekku ◆ barackvirágzásbarackvirágzás ünnepeünnepe ◆

lányok ünnepelányok ünnepe
momotarómomotaró ◆ MomotaróMomotaró
mómótarumómótaru ◆ gomolygógomolygó 「Mómótaru kemuri」
„gomolygó füst” ◆ kavargókavargó 「Mómótaru sza-
dzsin」 „kavargó por” ◆ sötétsötét 「Mómótaru ko-
kuen」 „sötét füst” ◆ sűrűsűrű 「Mómótaru kiri」
„sűrű köd”

momovaremomovare ◆ barackrabarackra hasonlító,hasonlító, elválasz-elválasz-
tott hajfrizuratott hajfrizura
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momumomu ◆ alaposanalaposan megvitatmegvitat 「Mominimonda
szueni hóanga tótta.」 „Alapos vita után átment a
törvényjavaslat.” ◆ dobáldobál 「Fune-va namini mo-
mareta.」 „A hullámok dobálták a hajót.” ◆ lök-lök-
dösdös 「Hitogomini momareta.」 „A tömeg lök-
dösött.” ◆ markolászmarkolász 「Kare-va icumo
dzsibunnocsincsin-o mondeiru.」 „Mindig a tökét
markolássza.” ◆ masszírozmasszíroz 「Asi-o monde!」
„Masszírozd meg a lábamat!” ◆ megfingatmegfingat
「Iccsómondejaró!」 „Na, most megfingatlak!” ◆

morzsolmorzsol 「Dzsuzu-o monde inotteita.」 „Rózsa-
füzért morzsolva imádkoztam.” ◆ nyomkodnyomkod
「Kjúrini sio-o cukete monda.」 „Nyomkodtam
a besózott uborkát.” ◆ összegyűrösszegyűr 「Kami-o
monde sivamojó-o cuketa.」 „Összegyűrtem a pa-
pírlapot, hogy ráncos mintázatot kapjon.” ◆ tör-tör-
deldel 「Rjóte-o monda.」 „Tördelte a kezét.” ◇ ki-ki-
oo momumomu gyötrigyötri magátmagát 「Kanodzso-va tadanó-
vaszani ki-o monda.」 „Egy egyszerű pletyka mi-
att gyötörte magát.” ◇ ki-oki-o momumomu izgulizgul 「Kare-
va kenkóni ki-o mondeiru.」 „Izgul az egészsége
miatt.” ◇ ki-oki-o momumomu aggódikaggódik 「Dorobó-va icu
cukamarukato mainicsiki-o monda.」 „A tolvaj
minden nap aggódott, hogy elkapják.” ◇ hitona-hitona-
minimomareruminimomareru ide-oda lökdösi a tömegide-oda lökdösi a tömeg
monmon ◆ bizonybizony 「Komattamonda.」 „Bizony
most gondban vagyok.” ◆ hiszenhiszen 「Szon-
nakoto-o ivarenakattamon!」 „De hiszen nem is
mondtad!” ◇ szon-namonszon-namon ezez mármár csakcsak ilyenilyen
「Kono nedandatoszon-namondesó.」 „Ezen az
áron ez már csak ilyen lehet.”

monmon ◆ ágyúkágyúk számlálószavaszámlálószava ◆ kapukapu 「Mon-
o kugutte nivani haitta.」 „Átmentem a kapun
a kertbe.” ◆ kapuajtókapuajtó ◆ törzstörzs 「Szekiszaku-
dóbucumon」 „gerinchúrosok törzse” ◆ valakivalaki
alattalatt tanulástanulás 「Szatóiszszaino monni manan-
da.」 „Szató Isszai alatt tanult.” ◇ amonamon altörzsaltörzs
「Szekicuidóbucuamon」 „gerincesek altörzse” ◇

icsimonicsimon irányzatirányzat 「Basóicsimonno haifú」
„Basó-irányzatú, haiku költészeti stílus” ◇ icsi-icsi-
monmon nemzetségnemzetség 「Fudzsihara icsimon」
„Fudzsivara-nemzetség” ◇ uramonuramon hátsóhátsó kapukapu
◇ omotemonomotemon főkapufőkapu ◇ szemakimonszemakimon nehéznehéz aa
bejutásbejutás 「Kono daigaku-va szemaki monda.」
„Erre az egyetemre nehéz a bejutás.” ◇ terano-terano-
monmon templomkaputemplomkapu ◇ mon-omon-o tatakutataku tanítvá-tanítvá-
nyanya akarakar lennilenni 「Daiszah-kjoku kano mon-o ta-
taita.」 „Híres zeneszerző tanítványa akart lenni.”
◇ mon-o derumon-o deru tanítványaként végeztanítványaként végez

monmon ◆ monmon ◇ icsimon-nasinoicsimon-nasino pénztelenpénztelen 「Ik-
kagecugurai icsimon-nasidatta.」 „Egy hónapig
pénztelen voltam.” ◇ icsimon-nasinoicsimon-nasino nincste-nincste-
lenlen 「Icsimon-nasino hito」 „nincstelen ember”

monmon ◆ címercímer ◆ mintaminta
monaimonai ◆ sincssincs 「Baikumonaisi, kurumamo-
nai.」 „Motorom sincs, és autóm sincs.”

mónaikeimónaikei ◆ retikulo-endoteliális rendszerretikulo-endoteliális rendszer
monakamonaka ◆ monakamonaka
monákímonákí ◆ monarchiamonarchia
monakomonako ◆ MonacoMonaco
monakodzsinmonakodzsin ◆ monacóimonacói
monakokókokumonakokókoku ◆ Monacói HercegségMonacói Hercegség
monakonomonakono ◆ monacóimonacói
monbacumonbacu ◆ befolyásosbefolyásos családcsalád 「Júrjoku-
monbacutono cúkon」 „befolyásos családok közti
keresztházasság” ◆ előkelőelőkelő származásszármazás 「Mon-
bacuno ucsini umareta.」 „Előkelő családba szü-
letett.” ◆ vérkapcsolatvérkapcsolat 「Karera-va monbacu-
ga cujoi.」 „Szoros vérkapcsolatban állnak.”

monbanmonban ◆ kapuőrkapuőr ◆ portásportás
monbangojamonbangoja ◆ őrbódéőrbódé ◆ portásfülkeportásfülke
monban-omonban-o szuruszuru ◆ őrziőrzi aa bejáratotbejáratot 「Mi-
szeno monban-o siteita.」 „Őriztem a bolt bejára-
tát.”

monbudaidzsinmonbudaidzsin ◆ MűvelődésügyiMűvelődésügyi MiniszterMiniszter
◆ Oktatási MiniszterOktatási Miniszter
monbukagakusómonbukagakusó ◆ MűvelődésügyiMűvelődésügyi Miniszté-Miniszté-
riumrium ◆ Oktatási MinisztériumOktatási Minisztérium
monburanmonburan ◆ gesztenyepürés süteménygesztenyepürés sütemény
monbusómonbusó ◆ MűvelődésügyiMűvelődésügyi MinisztériumMinisztérium ◆

OktatásiOktatási MinisztériumMinisztérium 「Monbusóde hatarai-
teimaszu.」 „Az Oktatási Minisztériumban dolgo-
zom.”

moncukimoncuki ◆ címerescímeres ◆ címerrelcímerrel díszítettdíszített
「Moncuki haori」 „címerrel díszített haori” ◇

kuromoncukikuromoncuki feketefekete címerrelcímerrel díszítettdíszített ru-ru-
haha
moncsakumoncsaku ◆ összezördülésösszezördülés
moncsaku-omoncsaku-o okoszuokoszu ◆ összezördülösszezördül 「Súto-
meto moncsaku-o okosita.」 „Összezördült az
anyósával.”

moncsimoncsi ◆ származásszármazás 「Moncsino takai hito」
„előkelő származású ember”
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moncsicscsimoncsicscsi ◆ MoncsicsiMoncsicsi
moncsúmoncsú ◆ kapufélfakapufélfa ◆ kapuoszlopkapuoszlop
moncsúdzsomoncsúdzso ◆ KamakuraiKamakurai LegfelsőbbLegfelsőbb Bíró-Bíró-
ságság
mondaimondai ◆ bajbaj 「Kare-va mondaibakari okositei-
ru.」 „Csak baj van vele.” ◆ fejtörőfejtörő ◆ feladatfeladat
「Szenszei-va szekibunno mondai-o dasita.」 „A
tanár integrálszámítási feladatot adott.” ◆ felad-felad-
ványvány 「Ongakuno mondai-o dasita.」 „Zenei fel-
adványt adott fel.” ◆ gondgond 「Konpjútá-va mon-
daibakariarimaszu.」 „Csak a gond van a számító-
géppel.” ◆ kérdéskérdés 「Hitocuno mondaiga fudzsó-
sitekimasita.」 „Felmerült egy kérdés.” ◆ pél-pél-
dada 「Szúgakuno mondai-o toita.」 „Megoldotta
a számtanpéldát.” ◆ problémaprobléma 「Mondai-o ka-
ikecusita.」 „Megoldotta a problémát.” ◆ prob-prob-
lematikalematika 「Kareno taidoni-va mondaigaaru.」
„Problematikus a viselkedése.” ◆ ügyügy 「Szeidzsi-
mondai」 „politikai ügy” ◆ zűrzűr 「Dzsaa, mon-
dainasi.」 „Ezek szerint, semmi zűr.” ◇ inocsi-inocsi-
nikakavarumondainikakavarumondai élet-halálélet-halál kérdéskérdés ◇ ga-ga-
ikómondaiikómondai diplomáciaidiplomáciai bonyodalombonyodalom ◇ kink-kink-
júmondaijúmondai sürgetősürgető problémaprobléma ◇ kintómondaikintómondai
közel-keletiközel-keleti kérdéskérdés ◇ kodzsintekinamondaikodzsintekinamondai
magánügymagánügy 「Szumimaszenga, kodzsintekina
mondainanode ohanasitakuarimaszen.」 „Elné-
zést, de ez a magánügyem, nem akarok róla be-
szélni.” ◇ sikacumondaisikacumondai létkérdéslétkérdés 「Mizuno
kjókjú-va iki mononitotte sikacumondaideszu.」
„A víz az élőlények számára létkérdés.” ◇ sikacu-sikacu-
mondaimondai élet-halálélet-halál kérdéskérdés 「Szendensúnjúno
gensó-va terebi kjokunitotte sikacumondaida.」
„A reklámbevétel a televíziótársaságok számára
élet-halál kérdés.” ◇ dzsikan-nomondaidzsikan-nomondai időidő
kérdésekérdése 「Kabubaburuno hókai-va dzsikanno
mondaida.」 „Csak idő kérdése, hogy mikor fog
kipukkanni a részvénylufi.” ◇ sakaimondaisakaimondai tár-tár-
sadalmisadalmi problémaprobléma 「Hikikomori-va sakaimon-
daida.」 „A begubózás társadalmi probléma.” ◇

szeisinikakavarumondaiszeisinikakavarumondai élet-halálélet-halál kérdésekérdése
「Csikjúondanka-va vaga kuninitotte szeisinika-
kavaru mondaideszu.」 „A globális felmelegedés
számunkra élet-halál kérdése.” ◇ taimendzsó-taimendzsó-
nomondainomondai presztízskérdéspresztízskérdés 「Orinpikkuno
kaiszai-va szeifuno taimendzsóno mondaida.」
„Az olimpia megrendezése a kormány számára
presztízskérdés.” ◇ daimondaidaimondai nagynagy problémaprobléma
「Nenkin-va daimondaida.」 „A nyugdíj nagy
probléma.” ◇ hinettamondaihinettamondai fogósfogós kérdéskérdés ◇

bubunmondaibubunmondai részproblémarészprobléma 「Mondai-o bu-
bunmondaini vaketa.」 „A problémát részprob-
lémákra osztottam.” ◇ mondainiszurumondainiszuru ügyetügyet
csinálcsinál belőlebelőle 「Dórjóno csikoku-o mondainisi-
ta.」 „Ügyet csinált a munkatársa késéséből.”

mondaidzsimondaidzsi ◆ problémásproblémás gyerekgyerek ◆ problé-problé-
más gyermekmás gyermek
mondaigaidearumondaigaidearu ◆ szóbaszóba semsem jöhetjöhet 「Zózei-
va mondaigaideszu.」 „Szóba sem jöhet az adó-
emelés.”

mondaigekimondaigeki ◆ vitatott színdarabvitatott színdarab
mondaiisikimondaiisiki ◆ problématudatproblématudat
mondaijósimondaijósi ◆ feladatlapfeladatlap
mondaikaszurumondaikaszuru ◆ problémakéntproblémaként kezelkezel
「Sinbun-va dzsoszeiszabecu-o mondaikasita.」
„Az újság problémaként kezelte a nemi diszkrimi-
nációt.” ◆ problémáváproblémává válikválik 「Csian-va mon-
daikasita.」 „A közbiztonság problémává vált.”

mondaininaranaimondaininaranai ◆ nemnem csinálcsinál belőlebelőle prob-prob-
lémátlémát 「Szeidzsikano osoku-va nazeka mondain-
inaranai.」 „Valami miatt a politikusok korrupci-
ójából nem csinálnak problémát.”

mondainiszurumondainiszuru ◆ ügyetügyet csinálcsinál belőlebelőle 「Dór-
jóno csikoku-o mondainisita.」 „Ügyet csinált a
munkatársa késéséből.”

mondainomondaino ◆ kérdéseskérdéses 「Mondaino dzsinbu-
cu」 „kérdéses ember” ◆ vitatottvitatott 「Mondaino
hókoku」 „vitatott jelentés”

mondainoarumondainoaru ◆ problémásproblémás 「Mondainoaru só-
nendatta.」 „Problémás voltam kamaszkorom-
ban.” ◆ problematikusproblematikus 「Mondainoaru taisza-
ku」 „problematikus intézkedés”

mondai-omondai-o kaikacuszurukaikacuszuru ◆ problémamegoldóproblémamegoldó
「Mondai-o kaikacuszuru csikara」 „probléma-
megoldó képesség”

mondai-omondai-o kakaerukakaeru ◆ gondokkalgondokkal küzdküzd
「Keizaitekimondai-o kakaeteiru.」 „Anyagi gon-
dokkal küzd.”

mondaisiszurumondaisiszuru ◆ kivetnivalótkivetnivalót találtalál
「Sinbun-va szeidzsikano róhi-o mondaisisitei-
nairasii.」 „Úgy tűnik, az újságírók semmi kivet-
nivalót nem találnak a politikusok túlköltekezé-
sében.” ◆ problémakéntproblémaként tekinttekint 「Kuszurino
fukuszajó-va mondaisiszareteiru.」 „Probléma-
ként tekintenek a gyógyszer mellékhatására.”

mondaisítomondaisíto ◆ feladatlapfeladatlap
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mondaisószecumondaisószecu ◆ vitatott regényvitatott regény
mondaisúmondaisú ◆ feladatgyűjteményfeladatgyűjtemény ◆ munkafü-munkafü-
zetzet
mondaiszetteimondaiszettei ◆ problémaprobléma megfogalmazá-megfogalmazá-
sasa 「Mondaikaikecujori mondaiszetteiga muzu-
kasikatta.」 „A probléma megfogalmazása a meg-
oldásánál nehezebb volt.”

mondaitenmondaiten ◆ vitásvitás pontpont 「Kono teianni-va
szamazamana mondaitengaaru.」 „Sok a vitás
pont ebben a javaslatban.”

mondómondó ◆ kérdés-feleletkérdés-felelet ◆ párbeszédpárbeszéd ◆ ta-ta-
lánylány ◇ osimondóosimondó huzavonahuzavona 「Osi mondóno
szue, motono teian-o uke ireta.」 „Hosszas hu-
zavona után elfogadták az eredeti javaslatomat.”
◇ osimondóosimondó szócsataszócsata 「Hósin-o megutte osi
mondó-o sita.」 „Szócsatát folytattak az irányel-
vekről.” ◇ osimondóosimondó szópárbajszópárbaj 「Osi mondó-
va naguri aini hattensita.」 „A szópárbaj vereke-
déssé fajult.” ◇ konnjakumondókonnjakumondó zavaroszavaros kér-kér-
désekdések ésés válaszokválaszok ◇ zenmondózenmondó zenzen talánytalány
◇ zenmondózenmondó ZenZen talányoktalányok ◇ zenmondózenmondó ze-ze-
nesnes kérdés-feleletkérdés-felelet ◇ szóteimondószóteimondó előre-előre-
látható kérdések és válaszoklátható kérdések és válaszok
mondóhómondóhó ◆ dialektikadialektika ◆ kérdés-feleletkérdés-felelet
módszeremódszere
mondokoromondokoro ◆ családi címercsaládi címer
mondómujómondómujó ◆ hiábavaló párbeszédhiábavaló párbeszéd
mondómujódemondómujóde ◆ vita nélkülvita nélkül
mondómujódearumondómujódearu ◆ kárkár vitatkoznivitatkozni 「Mon-
dómujóda!」 „Ezen kár vitatkozni!”

mondó-o kavaszumondó-o kavaszu ◆ szócsatát vívszócsatát vív
mondorimondori ◆ szaltószaltó
mondósikimondósiki ◆ kérdés-feleletkérdés-felelet stílusústílusú 「Mon-
dósikino kaiszecu」 „kérdés-felelet stílusú ma-
gyarázat”

mondószurumondószuru ◆ párbeszédet folytatpárbeszédet folytat
mondzsimondzsi ◆ betűbetű ◆ írásírás ◇ icsimondzsiniicsimondzsini
egyenesenegyenesen 「Katanade dzsibunno hara-o icsi-
mondzsini kitta.」 „Karddal egyenesen felvágta a
hasát.”

mondzsinmondzsin ◆ követőkövető ◆ tanítványtanítvány
mondzsokanmondzsokan ◆ archívumarchívum
mondzsumondzsu ◆ MandzsusríMandzsusrí ◇ szan-nin-szan-nin-
jorebamondzsunocsiejorebamondzsunocsie háromhárom emberember mármár
bölcsbölcs

mon-eimon-ei ◆ kapuőrkapuőr ◆ portásportás
mon-eicumesomon-eicumeso ◆ őrszobaőrszoba
mon-eisicumon-eisicu ◆ őrbódéőrbódé ◆ portásfülkeportásfülke
moneramonera ◆ moneramonera
mongaimongai ◆ kapunkapun kívülkívül 「Mongai-e hasiri de-
ta.」 „Kifutottam a kapun.” ◆ szakterületenszakterületen
kívülkívül
mongaifusucunomongaifusucuno ◆ féltveféltve őrzöttőrzött
「Mongaifusucunovain-o aketa.」 „Felbontotta a
féltve őrzött bort.”

mongaikanmongaikan ◆ kibickibic ◆ kívülállókívülálló 「Mongaikan-
no iken」 „kívülálló véleménye” ◆ laikuslaikus 「Aití-
ni kansiteha boku-va mongaikandeszu.」 „Én lai-
kus vagyok a számítástechnikában.”

mongamaemongamae ◆ kapuszerkezetkapuszerkezet ◆ körbezárókörbezáró
kapu-gyökkapu-gyök
mongatakurénmongatakurén ◆ óriásdaruóriásdaru
mongenmongen ◆ hazaérésihazaérési időidő 「Muszumeno
mongen-o kimeta.」 „A lányomnak megszabtam,
hogy mikorra kell hazaérnie.” ◆ kapuzáráskapuzárás
「Kanodzso-va rjóno mongen-o jabutta.」 „A kol-
légiumi kapuzárás után tért vissza.”

mongonmongon ◆ szövegezésszövegezés
mongoroidomongoroido ◆ mongoloidmongoloid
mongorumongoru ◆ MongóliaMongólia
mongorudzsinmongorudzsin ◆ mongolmongol
mongorugomongorugo ◆ mongol nyelvmongol nyelv
mongorugohamongorugoha ◆ mongol nyelvcsaládmongol nyelvcsalád
mongorunomongoruno ◆ mongolmongol
mongorunohangarísinkómongorunohangarísinkó ◆ tatárjárástatárjárás
mongoruteikokumongoruteikoku ◆ Mongol BirodalomMongol Birodalom
mongoruzokumongoruzoku ◆ mongolokmongolok
monifukuszurumonifukuszuru ◆ gyászolgyászol 「Kanodzso-va ot-
tonotameni icsinenno moni fukusita.」 „Egy évig
gyászolta a férjét.”

móningumóningu ◆ reggelreggel ◆ zsakettzsakett
móningu-kórumóningu-kóru ◆ ébresztőszolgálatébresztőszolgálat ◆ reg-reg-
geligeli ébresztőébresztő 「Hoterudemóningu-kóru-o ta-
nonda.」 „A hotelben reggeli ébresztőt kértem.” ◆

reggeli telefonhívásreggeli telefonhívás
móningu-kóru-szábiszumóningu-kóru-szábiszu ◆ ébresztőszolgá-ébresztőszolgá-
latlat
móningu-kótomóningu-kóto ◆ zsakettzsakett ◆ zsakettkabátzsakettkabát
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móningu-szábiszumóningu-szábiszu ◆ reggeli menüreggeli menü
moninitamoninita ◆ hínárszerűhínárszerű ◆ moszatszerűmoszatszerű
monitámonitá ◆ figyelőfigyelő ◆ monitormonitor 「Monitáni ucutta
gazó-o mita.」 „Néztem a monitoron a képet.” ◇

sóhisamonitásóhisamonitá fogyasztófigyelőfogyasztófigyelő ◇ terebi-terebi-
monitámonitá tévémonitortévémonitor ◇ monokuromonitámonokuromonitá mo-mo-
nokróm monitornokróm monitor
monitájószupíkámonitájószupíká ◆ monitorhangfalmonitorhangfal
monitaringuposzutomonitaringuposzuto ◆ mérőállomásmérőállomás
monitászurumonitászuru ◆ figyelfigyel 「Kecuacu-o monitászu-
ru.」 „Figyeli e vérnyomást.”

monitoszurumonitoszuru ◆ tekinttekint 「Sóri-o kimattamono-
tosita.」 „Eldöntött kérdésként tekintettem a győ-
zelemre.”

mon-jómon-jó ◆ mintaminta ◆ mintázatmintázat
monjumentomonjumento ◆ emlékműemlékmű
monkamonka ◆ ugyanugyan 「Sirumonka.」 „Engem ugyan
nem érdekel!”

monkamonka ◆ tanítványtanítvány
monkasómonkasó ◆ Művelődésügyi MinisztériumMűvelődésügyi Minisztérium
monkaszeimonkaszei ◆ tanítványtanítvány
monkírencsimonkírencsi ◆ állítható csavarkulcsállítható csavarkulcs
monkirigatanomonkirigatano ◆ sablonossablonos 「Monkiri gatano
aiszacu」 „sablonos köszönés” ◆ szokványosszokványos
「Kore-va menszecuno monkiri gatano sicumon-
deszu.」 „Ez állásinterjúkon szokványos kérdés.”

monkíszupanamonkíszupana ◆ állíthatóállítható csavarkulcscsavarkulcs ◆

franciakulcsfranciakulcs
monkomonko ◆ házbejáratházbejárat ◆ kapukapu 「Kuni-va gaiko-
kukigjóni monko-o tozasita.」 „Az ország bezárta
kapuit a külföldi vállalatok előtt.” ◆ kapukapu ésés aj-aj-
tótó ◆ pompázatos otthonpompázatos otthon
monkokaihómonkokaihó ◆ tárttárt kapukapu
「Gaikokudzsinródósa-e no monkokaihó-o sita.」
„Kitárták a kapukat a külföldi vendégmunkások
előtt.”

monkokaihószeiszakumonkokaihószeiszaku ◆ nyitott politikanyitott politika
monko-omonko-o haruharu ◆ pompázatospompázatos házatházat építépít ◆

takaros külsőt mutattakaros külsőt mutat
monko-omonko-o hirakuhiraku ◆ tárttárt karokkalkarokkal várvár 「Vaga
kuni-va gaikokudzsinródósani monko-o hiraitei-
ru.」 „Országunk tárt karokkal várja a külföldi
vendégmunkásokat.”

monkumonku ◆ elégedetlenségelégedetlenség ◆ frázisfrázis ◆ kifeje-kifeje-
zészés 「Arikitarino monku」 „elcsépelt kifejezés”
◆ kifogáskifogás 「Nanika monkugaaruka?」 „Van va-
lami kifogásod?” ◆ mondásmondás ◆ panaszpanasz
「Monku-va ienaine.」 „Nem lehet panaszunk.”
◆ szavakszavak 「Aiszacuno monku」 „köszöntő sza-
vak” ◆ szövegszöveg 「Tegamino monku」 „levél szö-
vege” ◇ utanomonkuutanomonku dalszövegdalszöveg ◇ kimarimon-kimarimon-
kuku közhelyközhely ◇ kimarimonkukimarimonku kliséklisé ◇ korosi-korosi-
monkumonku csajozócsajozó dumaduma 「Otokono korosi mon-
kunimeromeroninatta.」 „A férfi csajozó dumá-
jának hatására beleszeretett.” ◇ szendenmonkuszendenmonku
reklámszövegreklámszöveg 「Csirasino szendenmonku」
„szórólap reklámszövege” ◇ meimonkumeimonku arany-arany-
köpésköpés ◇ meimonkumeimonku aranymondásaranymondás ◇ monku-monku-
nocukejóganainocukejóganai nemnem lehetlehet okaoka aa panaszrapanaszra
「Kareno sigotoni-va monkuno cukejóganai.」 „A
munkájával kapcsolatban, nem lehet okunk a pa-
naszra.” ◇ monku-omonku-o iuiu méltatlankodikméltatlankodik
「Kjaku-va monku-o iinagara misze-o deta.」 „A
vevő méltatlankodva kiment az üzletből.” ◇

monku-omonku-o iuiu szóvászóvá tesztesz 「Mó nagaku enszóka-
ini issoni itteinaito cumani monku-o itta.」 „A fe-
leségemnek szóvá tettem, hogy már hosszú ideje
nem voltunk koncerten.” ◇ monku-omonku-o iuiu panasz-panasz-
kodikkodik 「Otto-va rjórigasoppaito monku-o itta.」
„A férjem panaszkodott, hogy sós az étel.” ◇

monku-omonku-o cukerucukeru panaszkodikpanaszkodik 「Furjóhinni
monku-o cuketa.」 „Panaszkodtam a selejtre.” ◇

monku-omonku-o cukerucukeru hibáthibát találtalál 「Kanodzso-va
naninidemo monku-o cukezuniirarenai.」 „Az a
nő mindenben hibát talál.”

monkunasinimonkunasini ◆ kifogástalanulkifogástalanul 「Kono rjóri-
va monkunasini oisii.」 „Ez az étel kifogástalan
ízű!”

monkunasinomonkunasino ◆ kifogástalankifogástalan 「Monkunasi-
noszábiszu」 „kifogástalan szolgáltatás”

monkunocukejóganaimonkunocukejóganai ◆ nemnem lehetlehet okaoka aa pa-pa-
naszranaszra 「Kareno sigotoni-va monkuno cukejó-
ganai.」 „A munkájával kapcsolatban, nem lehet
okunk a panaszra.”

monkunoóimonkunoói ◆ folytonfolyton panaszkodópanaszkodó 「Monku-
no ói hito」 „folyton panaszkodó ember”

monku-omonku-o cukerucukeru ◆ hibáthibát találtalál 「Kanodzso-
va naninidemo monku-o cukezuniirarenai.」 „Az
a nő mindenben hibát talál.” ◆ panaszkodikpanaszkodik
「Furjóhinni monku-o cuketa.」 „Panaszkodtam
a selejtre.”

24162416 móningu-szábiszu móningu-szábiszu – monku-o cukeru monku-o cukeru AdysAdys



monku-omonku-o iicuzuketeiruiicuzuketeiru ◆ folyamatosanfolyamatosan pa-pa-
naszkodiknaszkodik 「Jomeni monku-o ii cuzuketeiru.」
„Folyamatosan panaszkodik a menyére.” ◆ nya-nya-
fogfog 「Cuma-va monku-o ii cuzuketeiru.」 „A fe-
leségem állandóan nyafog.”

monku-omonku-o iuiu ◆ méltatlankodikméltatlankodik 「Kjaku-va
monku-o iinagara misze-o deta.」 „A vevő mél-
tatlankodva kiment az üzletből.” ◆ panaszkodikpanaszkodik
「Otto-va rjórigasoppaito monku-o itta.」 „A fér-
jem panaszkodott, hogy sós az étel.” ◆ szóvászóvá
tesztesz 「Mó nagaku enszókaini issoni itteinaito
cumani monku-o itta.」 „A feleségemnek szóvá
tettem, hogy már hosszú ideje nem voltunk kon-
certen.” ◆ ugrálugrál 「Monku-o ii cuzukeruto kimi-
mo kaikoszareru.」 „Ha sokat ugrálsz, téged is ki-
rúgnak.”

monmemonme ◆ japán grammjapán gramm ◆ mommemomme
monmjakumonmjaku ◆ portális vénaportális véna
monmjakudzsunkanmonmjakudzsunkan ◆ portális keringésportális keringés
monmómonmó ◆ analfabetizmusanalfabetizmus ◆ írástudatlan-írástudatlan-
ságság
monmonmonmon ◆ gyötrődvegyötrődve
monmon-nodzsómonmon-nodzsó ◆ lelkilelki gyötrelemgyötrelem 「Mon-
monno dzsó-o magiravasiteita.」 „Próbáltam fe-
ledni a lelki gyötrelmemet.”

monmónomonmóno ◆ analfabétaanalfabéta ◆ írástudatlanírástudatlan
monmontarumonmontaru ◆ gyötrelmesgyötrelmes 「Monmontaru
hibi-o okutteita.」 „Gyötrelmes napokat élt át.”

monmontoszurumonmontoszuru ◆ gyötrődikgyötrődik 「Monmonto-
site nemurenai.」 „A lelki gyötrelemtől nem tu-
dok aludni.”

monmóricumonmóricu ◆ írástudatlansági rátaírástudatlansági ráta
monmorironaitomonmorironaito ◆ montmorillonitmontmorillonit
monmorironszekimonmorironszeki ◆ montmorillonitmontmorillonit
mon-nasimon-nasi ◆ pénztelenségpénztelenség ◇ icsimon-nasinoicsimon-nasino
pénztelenpénztelen 「Ikkagecugurai icsimon-
nasidatta.」 „Egy hónapig pénztelen voltam.”

mon-nasininarumon-nasininaru ◆ elszegényedikelszegényedik ◆ tönkre-tönkre-
megymegy
mon-nasinomon-nasino ◆ pénztelenpénztelen
mon-noberumon-noberu ◆ kapucsengőkapucsengő
mon-nositamon-nosita ◆ kapualjkapualj

monomono ◆ képzeldképzeld 「Miszeni cuitara szakana-va
zenbuuri kireteitamono!」 „Képzeld, mire az üz-
letbe értem, az összes hal elfogyott!”

monomono ◆ algásalgás ◆ moszatszerűmoszatszerű
monomono ◆ emberember 「Inakamono」 „vidéki ember”
◆ személyszemély 「Boku-va kono ieno nivasideszu.
Ajasii monode-va arimaszen.」 „Én vagyok itt a
kertész. Ne képzelje, hogy gyanús személy va-
gyok!” ◆ szerzetszerzet 「Kimi-va nanimonoda?」
„Te miféle szerzet vagy?” ◇ inakamonoinakamono bugrisbugris
◇ inakamonoinakamono vidékividéki 「Inakamonotosite acu-
kavareta.」 „Vidékiként kezelték.” ◇ okubjómo-okubjómo-
nono gyávagyáva alakalak ◇ gizensagizensa képmutatóképmutató ◇ gó-gó-
nomononomono bátorbátor emberember ◇ gónomonogónomono veteránveterán
◇ nanimononanimono mifélemiféle emberember 「Itami-o
kandzsinaianata-va nanimonoda?」 „Hát te meg
miféle ember vagy, hogy nem érzel fájdalmat?” ◇

miszenomonomiszenomono eladóeladó 「Vatasi-va kono miszeno
monodeszu.」 „Én eladó vagyok itt.”

monomono ❶ tárgytárgy 「Tókuno monoga csiiszaku mi-
eru.」 „A távoli tárgyak kicsinek látszanak.” ❷ do-do-
loglog 「Mono-o csirakasiteiru.」 „Szerteszét hagy-
ja a dolgait.” ◆ amiami 「Siranaimono-va siranai.」
„Amit nem tudok, azt nem tudok.” ◆ áruáru
「Mono-va jutakaninatta.」 „Árubőség van.” ◆

cucccucc 「Ucsi-va monoga ói.」 „Túl sok cuccunk
van otthon.” ◆ értelemértelem 「Monono vakatta
hito」 „értelmes ember” ◆ holmiholmi 「Mó mono-o
fujaszanaito kimeta.」 „Elhatároztam, hogy nem
veszek több holmit.” ◆ kategóriakategória 「Szupócu-
monono eiga」 „sportkategóriába tartozó film” ◆

mindenminden 「Mononi-va gendogaaru.」 „Minden-
nek van határa.” ◆ minőségminőség 「Kono kucu-va mo-
noga varui.」 „Ez a cipő rossz minőségű.” ◆

olyanolyan dologdolog 「Kore-va daredemo dekirumono-
da.」 „Ez olyan dolog, amire mindenki képes.” ◆

semmisemmi 「Kare-va mononi dódzsinai.」 „Semmi
sem hozza ki a sodrából.” ◆ tulajdontulajdon 「Kono
ie-va bokunomonoda.」 „Ez a ház az én tulajdo-
nom.” ◆ valamivalami 「Atatakai mono-o tabetai.」
„Valami meleget szeretnék enni!” ◇ amaimonoamaimono
édességédesség ◇ kakimonokakimono írnivalóírnivaló 「Sószecuka-
va kaki monogaarukaratoitte sicureisita.」 „Az író
elment, mert volt még valami írnivalója.” ◇ kaku-kaku-
monomono íróeszközíróeszköz 「Kaku monoganakute bangó-
o kiokusita.」 „Megjegyeztem a számot, mert nem
volt nálam íróeszköz.” ◇ kanegamono-okanegamono-o iuiu pénzpénz
beszélbeszél 「Szeidzsikano aidade-va kanega mono-o
iu.」 „A politikusoknál a pénz beszél.” ◇ dzsida-dzsida-
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imonoimono történelmitörténelmi drámadráma ◇ taisitamonotaisitamono nemnem
kiskis dologdolog 「Kono daigaku-o szocugjószurunante
taisitamonoda.」 „Nem kis dolog elvégezni azt az
egyetemet.” ◇ tabemonotabemono ennivalóennivaló 「Tabe mo-
nogaareba dzsúbun.」 „Elég, ha van mit ennünk.”
◇ toiumonotoiumono valamivalami olyasmiolyasmi 「Hitoni-va un-
meitoiumonogaaru.」 „Létezik valami olyasmi,
amit sorsnak hívnak.” ◇ nanimonomonanimonomo semmisemmi
「Kenkó-va nanimononimo kaegatai.」 „Semmi
sem értékesebb az egészségnél.” ◇ niszemononiszemono
hamisítványhamisítvány 「Kono kaiga-va niszemonoda.」
„Ez a festmény hamisítvány.” ◇ fujumonofujumono télitéli
holmiholmi ◇ minomavarinomonominomavarinomono személyesszemélyes
tárgytárgy 「Mino mavarino monokara me-o ha-
naszanaide kudaszai.」 „Ne vegye le a szemét a
személyes tárgyairól!” ◇ monitoszurumonitoszuru tekinttekint
「Sóri-o kimattamonotosita.」 „Eldöntött kér-
désként tekintettem a győzelemre.” ◇ monoga-monoga-
ienaiienai nemnem tudtud beszélnibeszélni ◇ monogaierumonogaieru tudtud
beszélnibeszélni ◇ monoganasiimonoganasii szomorkásszomorkás 「Amega
futte monoganasii kibunninatta.」 „Az esőtől szo-
morkás lett hangulatom.” ◇ monoszavagasiimonoszavagasii
lármáslármás 「Micsi-va monoszavagasikunatta.」 „Az
utca lármás lett.” ◇ monosizukanamonosizukana csendescsendes
「Monosizukana hitodeszu.」 „Csendes ember.”
◇ monoszugoimonoszugoi rettenetesrettenetes 「Monoszugoi
himei-o ageta.」 „Rettenetes hangon sikított.” ◇

monoszugokumonoszugoku borzasztóanborzasztóan 「Monoszugoku
cukareta.」 „Borzasztóan elfáradtam.” ◇ mono-mono-
dakaradakara mivelmivel 「Densaga okuretamonodakara
csikokusita.」 „Mivel késett a vonat, elkéstem.” ◇

monodecurumonodecuru ajándékokkalajándékokkal csábítcsábít 「Hito-o
monode curu.」 „Ajándékokkal csábítja az embe-
reket.” ◇ monotoszurumonotoszuru feltételezfeltételez 「Kanszen-
gaattamonotosite sódokusita.」 „Fertőzést felté-
telezve fertőtlenítettem.” ◇ monotomosinaimonotomosinai nemnem
törődiktörődik 「Kare-va hitono hjóka-o monotomosi-
nai.」 „Nem törődik mások bírálatával.” ◇ mono-mono-
niszuruniszuru elsajátítelsajátít 「Nihongo-o mononisita.」
„Elsajátítottam a japán nyelvet.” ◇ mononiszurumononiszuru
szerezszerez 「Kireina kanodzso-o mononisita.」
„Szép barátnőt szereztem.” ◇ mononiszurumononiszuru ki-ki-
használhasznál 「Csanszu-o mononiszuru.」 „Kihasz-
nálja a lehetőséget.” ◇ mononinarumononinaru sokrasokra visziviszi
「Kare-va sóraimononinariszóda.」 „Ez az ember
még sokra viszi.” ◇ mononinarumononinaru leszlesz belőlebelőle
valamivalami 「Kono keikaku-va mononinaranai.」
„Ebből a tervből nem lesz semmi.” ◇ mononomonono
kazude-vakazude-va nainai jelentéktelenjelentéktelen 「Bokuno
kanasiszanado-va mono nokazudehanai.」 „Az én

szomorúságom jelentéktelen.” ◇ mono-vamono-va tame-tame-
sisi próbapróba szerencseszerencse 「Monoha tamesini katte-
mijó.」 „Próba szerencse, vegyük meg!” ◇ mon-mon-
ovakarigajoiovakarigajoi értelmesértelmes 「Monovakarigajoi ko-
domo」 „értelmes gyerek” ◇ mono-omono-o iuiu magá-magá-
értért beszélbeszél 「Déta-va mono-o iu.」 „Az adatok
magukért beszélnek.” ◇ mono-omono-o iuiu beszélbeszél
「Kane-va mono-o iu.」 „A pénz beszél.” ◇

mono-omono-o ivaszeruivaszeru befolyástbefolyást gyakorolgyakorol 「Kan-
eni mono-o ivaszeru.」 „A pénzével befolyást gya-
korol.”

mónómónó ◆ szőrtüszőszőrtüsző
monoaminmonoamin ◆ monoaminmonoamin
monoamin-okisidázemonoamin-okisidáze ◆ monoaminoxidázmonoaminoxidáz
monoaminszankakószomonoaminszankakószo ◆ monoaminoxidázmonoaminoxidáz
monoaragaimonoaragai ◆ fülcsigafülcsiga
monoatepazurugémumonoatepazurugému ◆ barkochbabarkochba
monoatepazurugému-omonoatepazurugému-o szuruszuru ◆ barkochbá-barkochbá-
zikzik 「Tomodacsito, mono atepazurugému-o si-
ta.」 „A barátommal barkochbáztunk.”

monodakaramonodakara ◆ mivelmivel 「Densaga okuretamono-
dakara csikokusita.」 „Mivel késett a vonat, elkés-
tem.”

monodanemonodane ◆ alapvetőalapvető alkotóelemalkotóelem ◇ inocsi-inocsi-
attenomonodaneattenomonodane amíg élek, remélekamíg élek, remélek
monodecurumonodecuru ◆ ajándékokkalajándékokkal csábítcsábít 「Hito-
o monode curu.」 „Ajándékokkal csábítja az em-
bereket.”

mon-o derumon-o deru ◆ tanítványaként végeztanítványaként végez
monofonímonofoní ◆ homofóniahomofónia ◆ monofóniamonofónia
monogaienaimonogaienai ◆ nem tud beszélninem tud beszélni
monogaierumonogaieru ◆ tud beszélnitud beszélni
monogamímonogamí ◆ monogámiamonogámia
monoganasigenamonoganasigena ◆ melankolikusmelankolikus 「Mono-
kanasigena koede utatteita.」 „Melankolikus han-
gon énekelt.” ◆ szomorkásszomorkás
monoganasiimonoganasii ◆ melankolikusmelankolikus ◆ szomorkásszomorkás
「Amega futte monoganasii kibunninatta.」 „Az
esőtől szomorkás lett hangulatom.” ◇ monoga-monoga-
nasigenanasigena szomorkásszomorkás ◇ monoganasigenamonoganasigena
melankolikusmelankolikus 「Monokanasigena koede utatte-
ita.」 „Melankolikus hangon énekelt.”

monoganidzsúnimierumonoganidzsúnimieru ◆ kettőskettős látásalátása vanvan
「Nomiszugite monoga nidzsúni mieta.」 „Olyan
sokat ittam, hogy kettős látásom volt.”
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monogatarimonogatari ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ mesemese ◆ regényregény
◆ történettörténet ◇ gunkimonogatarigunkimonogatari háborúsháborús
krónikakrónika ◇ gendzsimonogatarigendzsimonogatari GendzsiGendzsi mo-mo-
nogatarinogatari ◇ koimonogatarikoimonogatari szerelmiszerelmi törté-törté-
netnet ◇ szen-jaicsijamonogatariszen-jaicsijamonogatari Ezeregyéj-Ezeregyéj-
szakaszaka meséimeséi ◇ taketorimonogataritaketorimonogatari AA bam-bam-
buszvágóbuszvágó meséjemeséje ◇ taketorimonogataritaketorimonogatari
BambuszgyűjtőBambuszgyűjtő meséjemeséje ◇ denkimonogataridenkimonogatari
romantikusromantikus történettörténet ◇ heikemonogatariheikemonogatari
HeikékHeikék történetetörténete ◇ jumemonogatarijumemonogatari álom-álom-
baba illőillő dologdolog 「Kono gidzsucu-va mukasiha
jumemonogatarinojónamonodatta.」 „Ez a tech-
nológia régen álomba illő dolog volt.” ◇ jumemo-jumemo-
nogatarinogatari álomálom elmeséléseelmesélése 「Muszumeno sza-
kujano jumemonogatari-o kiita.」 „Hallgattam,
amint a lányom elmesélte, mit álmodott tegnap.”
◇ rekisimonogatarirekisimonogatari történelmi regénytörténelmi regény
monogatari-o szuruhitomonogatari-o szuruhito ◆ mesemondómesemondó
monogatari-o szurukotomonogatari-o szurukoto ◆ mesemondásmesemondás
monogatarumonogataru ◆ árulkodikárulkodik 「Szunani mazatteiru
kaigaraga mukasihakokoga umidattakoto-o mo-
nogatatteiru.」 „A homokban a kagyló arról árul-
kodik, hogy itt régen tenger volt.” ◆ mesélmesél
「Odzsiiszan-va dzsibunno taiken-o monogatat-
ta.」 „A nagyapám az élményeiről mesélt.” ◆ ta-ta-
núskodiknúskodik 「Kono isi-va kokogakacute
kazandattakoto-o monogatatteiru.」 „Ez a kő ar-
ról tanúskodik, hogy itt valaha vulkán volt.”

monógenamonógena ◆ bágyadtbágyadt 「Bjónin-va monógena
kucsódatta.」 „A betegnek bágyadt hangja volt.”

monógenimonógeni ◆ bágyadtanbágyadtan
monogoimonogoi ◆ kéregetéskéregetés ◆ kéregetőkéregető ◆ koldu-koldu-
láslás ◆ kolduskoldus
monogoi-omonogoi-o szuruszuru ◆ kéregetkéreget ◆ koldulkoldul 「Ke-
izokutekini monogoi-o sita.」 „Folyamatosan kol-
dult.”

monogokoromonogokoro ◆ öntudatra ébredt léleköntudatra ébredt lélek
monogokorogacukumonogokorogacuku ◆ eszéteszét tudjatudja 「Mono-
gokoroga cuitakorokarakono jaszaiga kiraidesi-
ta.」 „Mióta az eszemet tudom, utálom ezt a zöld-
séget.”

monogosimonogosi ◆ modormodor 「Javarakai monogosino
dzsoszei」 „kellemes modorú nő” ◆ viselkedésviselkedés
monogosinojaszasiimonogosinojaszasii ◆ kellemes modorúkellemes modorú
monogotomonogoto ◆ dolgokdolgok 「Monogoto-o hinekurete
kangaete-va ikenai.」 „Nem szabad ilyen visszás
módon gondolkodni a dolgokról.” ◆ világvilág rend-rend-

jeje 「Monogoto-va szon-namonoda.」 „Ilyen a vi-
lág rendje.”

monogotonodórimonogotonodóri ◆ dolgokdolgok rendjerendje 「Mogoto-
nono dórigavakaranai hito」 „dolgot rendjét nem
értő ember”

monogurafumonogurafu ◆ monográfiamonográfia
monoguramumonoguramu ◆ monogrammonogram
monoguriszeridomonoguriszerido ◆ monogliceridmonoglicerid
monoguszanamonoguszana ◆ lustalusta 「Monoguszana hito」
„lusta ember”

monohosimonohosi ◆ szárítóállványszárítóállvány
monohosibamonohosiba ◆ ruhaszárító helyruhaszárító hely
monohosidaimonohosidai ◆ szárítóállványszárítóállvány
monohosigenamonohosigena ◆ vágyakozóvágyakozó
monohosiszónamonohosiszóna ◆ vágyakozóvágyakozó 「Monohos-
iszóna me」 „vágyakozó tekintet”

monohosizaomonohosizao ◆ ruhaszárító rúdruhaszárító rúd
monohosizunamonohosizuna ◆ ruhaszárítóruhaszárító kötélkötél ◆ szárí-szárí-
tókötéltókötél
monóimonói ◆ bágyadtbágyadt 「Monói hjódzsó」 „bágyadt
arc” ◆ erőtlenerőtlen 「Monói koe」 „erőtlen hang”
◆ kedvetlenkedvetlen 「Nani-o szurunomo monói.」
„Semmihez sincs kedvem.”

monoiimonoii ◆ beszédbeszéd 「Teineina monoii-o szuru.」
„Udvariasan beszél.” ◆ kifejezésmódkifejezésmód
「Sinbunkisa-va sicureina monoii-o sita.」 „Az
újságíró kifejezésmódja sértő volt.” ◆ szóemelésszóemelés
「Ketteini taisite monoii-o cuketa.」 „Szót emel-
tem a határozat ellen.” ◆ szóváltásszóváltás 「Szei-
dzsikano hacugen-va monoiino taneninatta.」 „A
politikus nyilatkozata szóváltáshoz vezetett.”

monoimimonoimi ◆ magábamagába szállásszállás ◆ megtisztulásmegtisztulás
◆ otthonotthon maradásmaradás ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás
「Issúkanno monoimi-o sita.」 „Egy hétig ön-
megtartóztató életet éltem.”

monoiremonoire ◆ tartótartó ◇ komonoirekomonoire kesztyűtartókesztyűtartó

monoirimonoiri ◆ kiadáskiadás 「Szengecu-va monoiriga
ókatta.」 „Múlt hónapban sok volt a kiadásom.” ◆

költségköltség
monoiumonoiu ◆ beszédesbeszédes ◆ hangoztatjahangoztatja aa véle-véle-
ményétményét 「Monoivanu buka.」 „Beosztottak, akik
nem merik hangoztatni a véleményüket.” ◆ kife-kife-
jezésteljesjezésteljes 「Monoiu me」 „kifejezésteljes te-
kintet”
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monojavarakanamonojavarakana ◆ nyugodtnyugodt 「Monojavara-
kana taido-o kuzuszanumama kotaeta.」 „Nem
veszítette el a nyugalmát, amikor válaszolt.” ◆

szelídszelíd 「Monojavarakana kucsó」 „szelíd hang-
vétel”

monokamonoka ◆ ugyanugyan 「Szon-nakoto-va kamaumo-
noka!」 „Ugyan, kit érdekel?”

monokagemonokage ◆ leshelyleshely 「Monokagekara dzsiken-
o kanszacusita.」 „Leshelyéről figyelte az esemé-
nyeket.” ◆ tárgy árnyékatárgy árnyéka
monokainmonokain ◆ monokinmonokin
monokanasigenimonokanasigeni ◆ melankolikusanmelankolikusan ◆ szo-szo-
morkásanmorkásan
monokinimonokini ◆ egyrészesegyrészes fürdőruhafürdőruha ◆ monoki-monoki-
nini
monokuromonitámonokuromonitá ◆ monokróm monitormonokróm monitor
monokurómumonokurómu ◆ egyszínűegyszínű ◆ monokrómmonokróm
monokuronomonokurono ◆ egyszínűegyszínű ◆ monokrómmonokróm
monokurosasinmonokurosasin ◆ fekete-fehér fotófekete-fehér fotó
monomámonomá ◆ monomermonomer
monomanemonomane ◆ paródiaparódia 「Júmeidzsinno mono-
mane」 „híres ember paródiája” ◆ utánozásutánozás
「Torino naki goeno monomane」 „madárhang
utánozása” ◆ utánzásutánzás
monomane-omonomane-o szuruszuru ◆ parodizálparodizál 「Kare-va jú-
meina haijúno monomane-o sita.」 „Parodizálta
az egyik híres színészt.” ◆ utánozutánoz 「Szeito-va
szenszeino monomane-o sita.」 „A diák utánozta
a tanárát.”

monomanesimonomanesi ◆ parodistaparodista
monomaniamonomania ◆ monomániamonománia
monomezurasiimonomezurasii ◆ kíváncsikíváncsi 「Monomezurasii
me」 „kíváncsi tekintet” ◆ különöskülönös 「Monomez-
urasii kókei」 „különös látvány”

monomimonomi ◆ felderítőfelderítő ◆ megtekintésmegtekintés ◆ őrto-őrto-
ronyrony
monomidaimonomidai ◆ kilátókilátó
monomidakaimonomidakai ◆ kíváncsiskodókíváncsiskodó 「Monomida-
kai rencsú」 „kíváncsiskodó emberek”

monomijaguramonomijagura ◆ őrtoronyőrtorony
monomijuszanmonomijuszan ◆ városnéző kirándulásvárosnéző kirándulás
monomocsimonomocsi ◆ megbecsülésmegbecsülés 「Monomocsiga-
ii.」 „Megbecsüli a holmijait.” ◆ vagyonosvagyonos em-em-
berber 「Fucúno hitono dzsúbaikuraino monomo-

csida.」 „Tízszer vagyonosabb, mint az átlagem-
ber.”

monomonosiimonomonosii ◆ hangzatoshangzatos 「Monomonosii
kotoba-o cukatta.」 „Hangzatos szavakat hasz-
nált.” ◆ nyomasztónyomasztó 「Gidzsidóno mavari-va ke-
iszacukangaite monomonosii fun-ikidesita.」 „Az
országház körüli rendőrök miatt nyomasztó volt
a hangulat.” ◆ szigorúszigorú 「Monomonosii keibi」
„szigorú őrizet” ◆ ünnepélyesünnepélyes 「Monomonosii
gjórecu」 „ünnepélyes felvonulás”

monomoraimonomorai ◆ árpaárpa 「Menimonomoraigadeki-
ta.」 „Árpa nőtt a szememen.” ◆ kolduskoldus
mononaramononara ◆ haha 「Kodomonikon-na hidoikoto-
o sijómononara vatasi-va juruszanai.」 „Ha ilyen
kegyetlen dolgot teszel a gyerekkel, sohasem bo-
csátom meg neked!” ◆ haha aztazt hiszedhiszed 「Taosze-
rumononara taositemiro!」 „Ha azt hiszed, hogy
fel tudsz dönteni, hát dönts fel!” ◆ nyilvánnyilván 「Jari
naoszerumononarajari naositai.」 „Nyilván sze-
retném kijavítani a hibát, ha lehetne.”

mononarerumononareru ◆ gyakorlottgyakorlott leszlesz 「Mononare-
ta csósidekonpjúta-o ajacutta.」 „Gyakorlott mó-
don kezelte a számítógépet.”

mononaretamononareta ◆ gyakorlottgyakorlott 「Mononareta
tecukidetaija-o kókansita.」 „Gyakorlott mozdu-
latokkal cserélte ki a kereket.”

mononinarumononinaru ◆ leszlesz belőlebelőle valamivalami 「Kono
keikaku-va mononinaranai.」 „Ebből a tervből
nem lesz semmi.” ◆ sokrasokra visziviszi 「Kare-va sóra-
imononinariszóda.」 „Ez az ember még sokra vi-
szi.”

mononiszurumononiszuru ◆ elsajátítelsajátít 「Nihongo-o mono-
nisita.」 „Elsajátítottam a japán nyelvet.” ◆ ki-ki-
használhasznál 「Csanszu-o mononiszuru.」 „Kihasz-
nálja a lehetőséget.” ◆ szerezszerez 「Kireina
kanodzso-o mononisita.」 „Szép barátnőt szerez-
tem.”

mononomonono ◆ aligalig 「Monono hjakumétoru hasitta
tokorode kurumakara kemurigaagatta.」 „Alig
tettünk meg száz métert, amikor füstölni kezdett
a kocsi.” ◆ mindösszemindössze 「Kumi tate-va kantande,
monono dzsuppunde dekimasita.」 „Az összesze-
relés egyszerű volt, mindössze tíz percet vett
igénybe.” ◇ mononomigotonimononomigotoni látványosanlátványosan
「Monono nomigotoni sippaisita.」 „Látványo-
san kudarcot vallottam.” ◇ mononomigotonimononomigotoni
fantasztikusanfantasztikusan 「Kikaku-va monono nomigo-
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toni szeikósita.」 „Fantasztikusan sikerült a pro-
jekt.”

mononomonono ◆ bárbár 「Daigakusingakusitamonono
dzsisutaigakusimasita.」 „Bár felvettek az egye-
temre, magamtól abbahagytam.”

mononoavaremononoavare ◆ érzőérző szívszív 「Monono noavare-
o siru.」 „Érző szíve van.”

mononofumononofu ◆ harcosharcos
mononohazumidemononohazumide ◆ megfontolásmegfontolás nélkülnélkül
「Monono hazumide henna e-o kattesimatta.」
„Megfontolás nélkül vettem egy furcsa festményt.”
◆ úgyúgy alakultalakult 「Monono hazumide kaigaini
hikkoszukotoninatta.」 „Úgy alakult, hogy kül-
földre költöztem.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Monono ha-
zumide kucsigaszubettesimatta.」 „Véletlenül el-
szóltam magam.”

mononointánettomononointánetto ◆ dolgokdolgok interneteinternete ◆ IoTIoT

mononokazumononokazu ◆ jelentős dologjelentős dolog
mononomonono kazude-vakazude-va nainai ◆ jelentéktelenjelentéktelen
「Bokuno kanasiszanado-va mono nokazudeha-
nai.」 „Az én szomorúságom jelentéktelen.”

mononokemononoke ◆ gonoszgonosz szellemszellem 「Mononokeni
tori cukareteiru.」 „Megszállta a gonosz szellem.”

mononomigotonimononomigotoni ◆ fantasztikusanfantasztikusan
「Kikaku-va monono nomigotoni szeikósita.」
„Fantasztikusan sikerült a projekt.” ◆ látványo-látványo-
sansan 「Monono nomigotoni sippaisita.」 „Látvá-
nyosan kudarcot vallottam.”

mono-omono-o ◆ tudhatnádtudhatnád 「Okaneganainara
kasiteagetamono-o .」 „Tudhattad volna, hogy
adok pénzt, ha kell.” ◆ volnavolna 「Iebaiimono-o ,
nanimo ivanakatta.」 „Nem mondott semmit, pe-
dig kellett volna.”

monooboemonooboe ◆ emlékezetemlékezet 「Monooboega va-
rui.」 „Rossz az emlékezetem.” ◆ felfogásfelfogás
「Kare-va monooboega hajai.」 „Gyors felfogása
van.” ◆ memóriamemória 「Monooboegaii.」 „Jó a me-
móriám.”

monoodzsimonoodzsi ◆ félénkségfélénkség ◆ gyávasággyávaság ◆ ije-ije-
dősségdősség
monoodzsiszurumonoodzsiszuru ◆ félénkfélénk 「Monoodzsiszezu
iitaikoto-o iu.」 „Nem félénk, megmondja, amit
akar.” ◆ ijedősijedős 「On-nano ko-va monoodzsisi-
nakatta.」 „A kislány nem volt ijedős.”

mono-omono-o iuiu ◆ beszélbeszél 「Kane-va mono-o iu.」
„A pénz beszél.” ◆ magáértmagáért beszélbeszél 「Déta-va
mono-o iu.」 „Az adatok magukért beszélnek.”

mono-omono-o ivaszeruivaszeru ◆ befolyástbefolyást gyakorolgyakorol
「Kaneni mono-o ivaszeru.」 „A pénzével befo-
lyást gyakorol.”

monookimonooki ◆ fészerfészer ◆ lomtárlomtár ◆ sufnisufni ◆ tárolótároló

monookisigenázemonookisigenáze ◆ monooxigenázmonooxigenáz
monoomoimonoomoi ◆ merengésmerengés
monoomoinifukerumonoomoinifukeru ◆ merengmereng 「Jújake-o mite
monoomoini fuketta.」 „Merengve néztem a nap-
lementét.”

monoomovasiimonoomovasii ◆ gondterheltgondterhelt
mono-o nagecuzukerumono-o nagecuzukeru ◆ dobálózikdobálózik
monoosimimonoosimi ◆ fukarságfukarság ◆ szűkmarkúságszűkmarkúság
monoosimi-omonoosimi-o szuruszuru ◆ fukarfukar ◆ szűkmarkúszűkmarkú
「Monoosimiszezu funpacuszuru.」 „Nem szűk-
markú, amikor költekezik.”

mono-omono-o szeiriszuruszeiriszuru ◆ pakolpakol 「Súmacu-va hej-
ade mono-o szeirisiteita.」 „Hétvégén a szobában
pakoltam.”

monootomonooto ◆ nesznesz 「Hejakara monootoga kiko-
eta.」 „Neszeket hallott a szobából.” ◆ zörejzörej
「Monootode mega szameta.」 „Zörejre ébred-
tem.”

monorérumonoréru ◆ egysínűegysínű vasútvasút ◆ függővasútfüggővasút ◆

nyeregvasútnyeregvasút ◇ kenszuisikimonorérukenszuisikimonoréru függő-függő-
vasútvasút
monórimonóri ◆ árusárus ◆ házalóárusházalóárus ◆ vándorárusvándorárus
monorógumonorógu ◆ monológmonológ
monosirimonosiri ◆ mindentudásmindentudás ◆ mindentudómindentudó
「Monosiri gaode hanasita.」 „Mindentudó te-
kintettel beszélt.” ◆ nagynagy tudástudás ◆ nagytudásúnagytudású

monosiriburumonosiriburu ◆ álbölcsálbölcs 「Monosiriburu hito」
„álbölcs ember” ◆ nagynagy tudásúnaktudásúnak tesziteszi ma-ma-
gátgát
monosirinomonosirino ◆ bölcsbölcs 「Monosirino ródzsin」
„bölcs öregember” ◆ mindentudómindentudó 「Monosirino
hito」 „mindentudó ember” ◆ nagy tudásúnagy tudású
monosiszutorongatamonosiszutorongata ◆ monocisztronosmonocisztronos
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monosizukanamonosizukana ◆ békésbékés 「Monosizukana szei-
kaku」 „békés természet” ◆ csendescsendes 「Monosi-
zukana hitodeszu.」 „Csendes ember.”

monoszabisiimonoszabisii ◆ élettelenélettelen 「Mazusii ieno mo-
noszabisii jószu」 „szegény ház élettelen látvá-
nya” ◆ elhagyatottelhagyatott 「Monoszabisii kimocsi」
„elhagyatott érzés” ◆ szomorkásszomorkás 「Monoszab-
isii kibun」 „szomorkás hangulat”

monoszasimonoszasi ◆ mércemérce 「Fukudzsi-o monoszaside
hakatta.」 „Mércével lemérte a szövetet.” ◆ mé-mé-
rőlécrőléc ◆ méterrúdméterrúd
monoszavagasiimonoszavagasii ◆ lármáslármás 「Micsi-va mono-
szavagasikunatta.」 „Az utca lármás lett.” ◆ vi-vi-
harosharos 「Monoszavagasii icsinendesita.」 „Viha-
ros év volt.”

monoszomímonoszomí ◆ monoszómiamonoszómia
monoszugoimonoszugoi ◆ borzasztóborzasztó 「Hikari-va monos-
zugoi hajaszade szuszumu.」 „A fény borzasztó
gyorsan terjed.” ◆ fantasztikusfantasztikus 「Kagaku-va
monoszugoi ikioide szuszundeiru.」 „A tudomány
fantasztikus erővel fejlődik.” ◆ orbitálisorbitális ◆ ret-ret-
tenetestenetes 「Monoszugoi himei-o ageta.」 „Ret-
tenetes hangon sikított.” ◆ roppantroppant 「Kare-va
monoszugoi csikara-o motteiru.」 „Roppant ereje
van.”

monoszugokumonoszugoku ◆ borzasztóanborzasztóan 「Monoszugo-
ku cukareta.」 „Borzasztóan elfáradtam.”

monoszukomonoszuko ◆ monoszkópmonoszkóp
monoszukópumonoszukópu ◆ monoszkópmonoszkóp
monoszurumonoszuru ◆ költkölt 「Tanka-o monoszuru.」
„Tankát költ.”

monotarinaimonotarinai ◆ hiányérzetethiányérzetet keltkelt 「Kono-
szúpuno adzsi-va monotarinai.」 „A leves íze hi-
ányérzetet kelt.” ◆ hiányérzetehiányérzete vanvan 「Ima-
haterebidoramaga ovattesimattanode monotar-
inai.」 „Most, hogy megszűnt a sorozat a tévében,
hiányérzetem van.” ◆ hiányolhiányol 「Kjóno sokudzsi-
va nikuganakute monotarinai.」 „A mai ételből
hiányolom a húst.” ◆ hiányoshiányos 「Kono szecumei-
va monotarinai.」 „Ez a magyarázat hiányos.” ◆

kielégületlenkielégületlen 「Monotarinai kibun」 „kielégü-
letlen érzés”

monotarinaikandzsigaszurumonotarinaikandzsigaszuru ◆ hiányérze-hiányérze-
tettet okozokoz 「Varui kjokude-va naiganandaka mo-
notarinai kandzsigaszuru.」 „Nem volt rossz ze-
ne, mégis valami hiányérzetet okozott.”

monotarinaszamonotarinasza ◆ hiányérzethiányérzet 「Dezáto-o ta-
benaito monotarinai.」 „Ha nem eszem desszer-
tet, hiányérzetem támad.”

mon-omon-o tatakutataku ◆ tanítványatanítványa akarakar lennilenni
「Daiszah-kjoku kano mon-o tataita.」 „Híres ze-
neszerző tanítványa akart lenni.”

monotomosinaimonotomosinai ◆ nemnem törődiktörődik 「Kare-va hit-
ono hjóka-o monotomosinai.」 „Nem törődik má-
sok bírálatával.”

monotomoszezumonotomoszezu ◆ dacolvadacolva 「Arasi-o mono-
tomoszezu dekaketa.」 „A viharral dacolva elin-
dult.” ◆ mitmit nekineki 「Taifú-o monotomoszezu,
otera-o szanpaisita.」 „Mit neki a tájfun, elment
megnézni a templomot.” ◆ rendületlenülrendületlenül
「Fune-va takanami-o monotomoszezu maeni
szuszunda.」 „A hajó a magas hullámok közt ren-
dületlenül haladt előre.” ◆ tántoríthatatlanultántoríthatatlanul
「Tabikaszanaru sippai-o monotomoszezu
kenkjú-o cuzuketeita.」 „A sorozatos kudarcok el-
lenére, tántoríthatatlanul folytatta a kutatást.”

monotorimonotori ◆ betörőbetörő 「Hejani monotorini hait-
ta.」 „Betörni ment a lakásba.” ◆ tolvajtolvaj
monotoszurumonotoszuru ◆ feltételezfeltételez 「Kanszengaatta-
monotosite sódokusita.」 „Fertőzést feltételezve
fertőtlenítettem.”

monovakareniovarumonovakareniovaru ◆ megszakadmegszakad 「Kósó-va
monovakareni ovatta.」 „A tárgyalások megsza-
kadtak.”

monovakarigaiimonovakarigaii / monovakarigajoimonovakarigajoi ◆ értel-értel-
mesmes 「Monovakarigajoi kodomo」 „értelmes
gyerek” ◆ intelligensintelligens ◆ jójó felfogásúfelfogású ◆ meg-meg-
értőértő 「Kare-va monovakarinoii csicsiojadatta.」
„Megértő apa volt.”

monovakarigajoimonovakarigajoi / monovakarigaiimonovakarigaii ◆ értel-értel-
mesmes 「Monovakarigajoi kodomo」 „értelmes
gyerek” ◆ intelligensintelligens ◆ jójó felfogásúfelfogású ◆ meg-meg-
értőértő 「Kare-va monovakarinoii csicsiojadatta.」
„Megértő apa volt.”

monovakarigavaruimonovakarigavarui ◆ értetlenértetlen 「Monova-
kariga varuijacudane.」 „Micsoda értetlen fickó.”
◆ rossz felfogásúrossz felfogású
monovakarinohajaimonovakarinohajai ◆ gyors észjárásúgyors észjárású
monovaraininarumonovaraininaru ◆ mindenkimindenki rajtarajta nevetnevet
「Kono bósi-o kaburuto monovaraininaru.」 „Ha
ezt a sapkát felveszem, mindenki rajtam fog ne-
vetni.”
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monovarainotanemonovarainotane ◆ nevetségnevetség tárgyatárgya
「Szeidzsikano bakasza-va monovaraino taneni-
natta.」 „A politikus ostobasága nevetség tárgya
lett.”

monovaszuremonovaszure ◆ feledékenységfeledékenység 「Tosijorino
monovaszure」 „öregkori feledékenység”

monovaszureszurumonovaszureszuru ◆ feledékenyfeledékeny 「Szaikin,
monovaszureszurujóninatta.」 „Mostanában fele-
dékeny lettem.”

mono-vamono-va tamesitamesi ◆ próbapróba szerencseszerencse 「Mo-
noha tamesini kattemijó.」 „Próba szerencse, ve-
gyük meg!”

monozukimonozuki ◆ furcsafurcsa dolgokdolgok irántiiránti érdeklő-érdeklő-
désdés 「Monozukinanode, kaeru-o katteiru.」 „Ér-
dekelnek a furcsa dolgok, ezért békát tartok ott-
hon.”

monozukinamonozukina ◆ fenefene aa gusztusátgusztusát 「Kon-na
tokoroni rjokószuru monozuki-va naidesó.」 „Fe-
ne a gusztusát, aki ilyen helyre akar utazni.” ◆ fu-fu-
rara 「Kare-va kanari monozukida.」 „Meglehető-
sen fura ember.” ◆ hóbortoshóbortos 「Kare-va mono-
zukide, furuiradzsio-o acumeteiru.」 „Hóbortja a
régi rádiók gyűjtése.”

monozukinahitomonozukinahito ◆ csodabogárcsodabogár 「Kare-va
monozukidaga, szeikakuni-va idzsó-va nakatta.」
„Csodabogár volt, de normális természetű.”

monozukinasumimonozukinasumi ◆ hóborthóbort
monozukurimonozukuri ◆ kétkezikétkezi munkamunka ◆ tárgykészí-tárgykészí-
téstés ◆ termékkészítéstermékkészítés
monpemonpe ◆ buggyos nadrágbuggyos nadrág ◆ bugyogóbugyogó
monpimonpi ◆ kapuajtókapuajtó
monpjómonpjó ◆ kaputáblakaputábla ◆ névtáblanévtábla
monrimonri ◆ barázdáltságbarázdáltság ◆ rajzolatrajzolat ◇ hifu-hifu-
monrimonri bőrlécrajzolatbőrlécrajzolat
monrósugimonrósugi ◆ Monroe-doktrínaMonroe-doktrína ◆ Monroe-elvMonroe-elv

monsimonsi ◆ metszőfogmetszőfog
monsimonsi ◆ agonizálásagonizálás ◆ gyötrelmes halálgyötrelmes halál
monsidemusimonsidemusi ◆ temetőbogártemetőbogár
monsinmonsin ◆ kikérdezéseskikérdezéses vizsgálatvizsgálat 「Isano
monsin-o uketa.」 „Az orvos kikérdezett.”

monsinhjómonsinhjó ◆ vizsgálati kérdőívvizsgálati kérdőív
monsinszurumonsinszuru ◆ kikérdezvekikérdezve diagnosztizáldiagnosztizál
「Isa-va sinszacusicunite monsinsita.」 „Az orvos

a rendelőben diagnosztizálta a beteget.” ◆ meg-meg-
kérdezkérdez 「Isa-va don-na sódzsóga detaka
monsinsita.」 „Az orvos megkérdezte, mi a pana-
szom.”

monsirocsómonsirocsó ◆ fehérlepkefehérlepke ◆ répalepkerépalepke ◇

ómonsirocsóómonsirocsó káposztalepkekáposztalepke
monsiszurumonsiszuru ◆ gyötrelmesen hal meggyötrelmesen hal meg
monsómonsó ◆ címercímer 「Nihonnopaszupótono hjósini-
va kikuno monsógacuiteiru.」 „A japán útlevélen
krizantémos címer van.”

monszacumonszacu ◆ kaputáblakaputábla ◆ névtáblanévtábla
monszekimonszeki ◆ felelősségre vonásfelelősségre vonás
monszekiszurumonszekiszuru ◆ felelősségrefelelősségre vonvon 「Susó-o
monszekisita.」 „Felelősségre vonták a miniszter-
elnököt.”

monszúnmonszún ◆ monszunmonszun ◆ monszunszélmonszunszél
monszutámonszutá ◆ óriásóriás ◆ szörnyetegszörnyeteg 「Kare-va
monszutánojóni zankokuna ningenda.」 „Olyan
kegyetlen mint egy szörnyeteg.” ◆ szörnyszü-szörnyszü-
löttlött
monszuteramonszutera ◆ monszteramonsztera
monszuzumebacsimonszuzumebacsi ◆ lódarázslódarázs
montádzsibamenmontádzsibamen ◆ montázsjelenetmontázsjelenet
montádzsisasinmontádzsisasin ◆ fotómontázsfotómontázs ◆ mozaik-mozaik-
képkép
montádzsumontádzsu ◆ montázsmontázs
monteimontei ◆ követőkövető ◆ tanítványtanítvány
monte-kuriszutohakumonte-kuriszutohaku ◆ MonteMonte CristoCristo gróf-gróf-
jaja
monteneguromonteneguro ◆ MontenegróMontenegró
montenegurodzsinmontenegurodzsin ◆ montenegróimontenegrói
monteneguronomontenegurono ◆ montenegróimontenegrói
montomonto ◆ hívőhívő ◆ vallás követőjevallás követője
montómontó ◆ bejárati lámpabejárati lámpa ◆ kapulámpakapulámpa
montosúmontosú ◆ igaz tisztaföld-buddhizmusigaz tisztaföld-buddhizmus
monukemonuke ◆ vedlésvedlés
monukegavamonukegava ◆ levedlettlevedlett bőrbőr ◆ vedlettvedlett bőrbőr

monukenokaramonukenokara ◆ hűlthűlt helyhely 「Dorobóno kaku-
re ga-va monukeno karadatta.」 „A búvóhelyén
már csak a rablók hűlt helyét találták.” ◆ léleklélek
általáltal elhagyottelhagyott testtest ◆ levedlettlevedlett bőrbőr ◆ le-le-
vedlett kitinpáncélvedlett kitinpáncél
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monzecuszurumonzecuszuru ◆ agonizálva elájulagonizálva elájul
monzekimonzeki ◆ Hongandzsi-templomHongandzsi-templom ◆ papher-papher-
cegceg ◆ papherceg templomapapherceg temploma
monzenmonzen ◆ kapukapu előttelőtt 「Kono terano monzen-
o joku tótta.」 „Gyakran elmentem ennek a temp-
lomnak a kapuja előtt.”

monzenbaraiszurumonzenbaraiszuru ◆ szóbaszóba semsem álláll velevele
「Suppansani genkó-o motteittara monzenbara-
iszareta.」 „Elvittem a kéziratot a kiadóhoz, de
szóba sem álltak velem.”

monzen-icsi-o naszumonzen-icsi-o naszu ◆ sok látogatója vansok látogatója van
monzenmacsimonzenmacsi ◆ templom köré épült várostemplom köré épült város
monzen-nokozónaravanukjó-omonzen-nokozónaravanukjó-o jomujomu ◆ akiaki
malomban jár, lisztes leszmalomban jár, lisztes lesz
mó-omó-o hirakuhiraku ◆ megvilágosítjamegvilágosítja aa tudatlano-tudatlano-
katkat
mootenidaszumootenidaszu ◆ nagynagy dobradobra verver 「Dzsiken-o
mooteni daszanakatta.」 „Nem vertük nagy dobra
az esetet.”

mopeddomopeddo ◆ mopedmoped
mopparamoppara ◆ kifejezettenkifejezetten 「Kono kitte-va
moppara súsúka-o taisónisite hakkószareta.」
„Ezt a bélyeget kifejezetten gyűjtőknek szánták.”
◆ kizárólagkizárólag 「Kare-va moppara jaszai-o tabete-
iru.」 „Kizárólag zöldséget eszik.”

moppumoppu ◆ felmosórongyfelmosórongy ◆ motorosmotoros fókafóka ◆

nyeles felmosórongynyeles felmosórongy
móramóra ◆ moramora ◆ rövid szótagrövid szótag
móramóra ◆ mindenre kiterjedésmindenre kiterjedés
morabiamorabia ◆ MorvaországMorvaország
moraenaimoraenai ◆ elesikelesik 「Okane-o genkinde motte-
iru hito-va risi-o moraenai.」 „Aki készpénzben
tartja a pénzét, az elesik kamatbevételtől.”

moraimorai ◆ alamizsnaalamizsna ◆ borravalóborravaló ◆ kapáskapás
「Avateru kodzsiki-va moraiga szukunai.」 „Mi-
nél többet akar valaki, annál kevesebbet kap.”

moraibimoraibi ◆ hozzáhozzá átterjedtátterjedt tűztűz 「Morai bino
szongaibaisó-o motometa.」 „Kártérítést követel-
tem a hozzám átterjedt tűz miatt.”

moraidzsózumoraidzsózu ◆ tud koldulnitud koldulni
moraigomoraigo ◆ fogadottfogadott gyermekgyermek ◆ örökbefo-örökbefo-
gadásgadás 「Hitorino morai go-o sita.」 „Egy gyer-
meket örökbe fogadott.” ◆ örökbefogadottörökbefogadott
gyermekgyermek

moraimizumoraimizu ◆ kapott vízkapott víz
moraimizu-omoraimizu-o szuruszuru ◆ szomszédbaszomszédba megymegy ví-ví-
zértzért ◆ vizet kérvizet kér
moraimonomoraimono ◆ ajándékba kapott tárgyajándékba kapott tárgy
moraimono-o szurumoraimono-o szuru ◆ ajándékot kapajándékot kap
morainakimorainaki ◆ sírás átragadásasírás átragadása
morainakiszurumorainakiszuru ◆ átragadátragad aa sírássírás 「Karega
nakuno-o mite, morai nakisita.」 „Átragadt rám a
sírása.”

morarumoraru ◆ erkölcserkölcs ◆ morálmorál ◇ kósúnomorarukósúnomoraru
közerkölcsközerkölcs
morárumoráru ◆ morálmorál
morarunoteikamorarunoteika ◆ erkölcsi degradációerkölcsi degradáció
moraszazumoraszazu ◆ kivételkivétel nélkülnélkül 「Darehitori mo-
raszazu szukutta.」 „Kivétel nélkül mindenkit ki-
mentettek.”

moraszumoraszu ◆ áteresztátereszt 「Zan-nennagara benga
kúki-o morasita.」 „A szelep sajnos áteresztette
a levegőt.” ◆ elárulelárul 「Himicu-o moraszanakat-
ta.」 „Nem árultam el a titkot.” ◆ kicsúszikkicsúszik aa
szájánszáján 「Bucsó-va dzsii-o morasita.」 „Az osz-
tályvezetőnek kicsúszott a száján, hogy felmond.”
◆ kihagykihagy 「Szaidaimoraszazu hókokusita.」
„Semmit sem hagytam ki a jelentésből.” ◆ kiszi-kiszi-
várogtatvárogtat 「Dzsóhóga moraszareta.」 „Kiszivá-
rogtatták a hírt.” ◇ iimoraszuiimoraszu kifelejtkifelejt
「Nanika-o ii morasitanode-va naidaróka?」
„Nem felejtettem ki valamit?” ◇ iimoraszuiimoraszu kife-kife-
csegcseg 「Himicu-o ii morasita.」 „Kifecsegtem a
titkot.” ◇ umekigoe-oumekigoe-o moraszumoraszu felnyögfelnyög 「Ku-
cúni kao-o jugamete umeki goe-o morasita.」
„Fájdalomtól eltorzult arccal felnyögött.” ◇

uncsi-ouncsi-o moraszumoraszu bekakálbekakál ◇ uncsi-ouncsi-o moraszumoraszu
bekakilbekakil 「Akacsangauncsi-o morasita.」 „A kis-
baba bekakilt.” ◇ emi-oemi-o moraszumoraszu elmosolyodikelmosolyodik
◇ osikko-oosikko-o moraszumoraszu bepisilbepisil 「Kodomo-va
osikko-o morasita.」 „A gyerek bepisilt.” ◇ ga-ga-
ibunimoraszuibunimoraszu kiszivárogtatkiszivárogtat 「Gjómudzsóno
dzsóhó-o gaibuni moraszanaijóniszuru.」 „Nem
engedi kiszivárogtatni az üzleti információkat.” ◇

kakimoraszukakimoraszu kifelejtkifelejt 「Iszoide kaitanode
nanika-o kaki morasita.」 „Sietve írtam, és kife-
lejtettem valamit.” ◇ kikimoraszukikimoraszu elkerülielkerüli aa
figyelmétfigyelmét 「Gakuszei-va hitokotomo kiki mora-
szanaijóni nessinnimemo-o totteita.」 „A diák
buzgón jegyzetelt, hogy egyetlen szó se kerülje el
a figyelmét.” ◇ koe-okoe-o moraszumoraszu megpisszenmegpisszen ◇
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sikko-osikko-o moraszumoraszu bepisilbepisil ◇ sóben-osóben-o moraszumoraszu
bepisilbepisil 「Sóben-o moraszazuni szunda.」 „Sike-
rült elkerülnöm, hogy bepisiljek.” ◇ tameiki-otameiki-o
moraszumoraszu felsóhajtfelsóhajt ◇ tanszei-otanszei-o moraszumoraszu só-só-
hajthajt ◇ tanszei-otanszei-o moraszumoraszu sóhajtozvasóhajtozva cso-cso-
dáldál ◇ fuman-ofuman-o moraszumoraszu elégedetlenségé-elégedetlenségé-
neknek adad hangothangot ◇ funman-ofunman-o moraszumoraszu füstö-füstö-
löglög 「Kateino funman-o morasita.」 „A családi
élete miatt füstölgött.” ◇ ben-oben-o moraszumoraszu becsi-becsi-
nálnál 「Kodomo-va bin-o morasita.」 „A kisgyerek
becsinált.” ◇ mizumomoraszanumizumomoraszanu szorosszoros 「Mi-
zumo moraszanu keikai.」 „Szoros készültség.” ◇

moraszazumoraszazu kivételkivétel nélkülnélkül 「Darehitori mo-
raszazu szukutta.」 „Kivétel nélkül mindenkit ki-
mentettek.”

móraszurumóraszuru ◆ átfogátfog
「Szecugógidzsucunoszubete-o mórasita kettei-
ban」 „kötéstechnológia egészét átfogó remek ki-
advány” ◆ kimerítkimerít 「Icsidono rjokóde
midokoro-o mórasitai!」 „Egy utazással szeret-
ném kimeríteni az összes látnivalót!” ◆ mindenremindenre
kiterjedkiterjed 「Kókjókócú-o mórasita roszenzu」
„minden tömegközlekedési eszköz vonalára kiter-
jedő térkép” ◇ szubete-oszubete-o mórasitamórasita kimerítőkimerítő
「Szubeteno simin-o mórasitadétábészu-o cukut-
ta.」 „Az összes városlakót tartalmazó, kimerítő
adatbázist hozott létre.”

moratoriamumoratoriamu ◆ haladékhaladék ◆ moratóriummoratórium
morattesimaumorattesimau ◆ becsúszikbecsúszik 「Rakudaiten-o
morattesimatta.」 „Becsúszott egy egyes.”

moraumorau ◆ befogadbefogad 「Kodomo-o moratta.」 „Be-
fogadott egy gyereket.” ◆ elcsípelcsíp 「Anatanopan-
o csottomoratteii?」 „Elcsíphetek egy falatot a ke-
nyeredből?” ◆ elkapelkap 「Kodomoga
gakkódeinfuruenza-o moracscsatta.」 „A gyerek
valakitől elkapta az influenzát az iskolában.” ◆

kapkap 「Karekara hendzsi-o moravanakatta.」
„Nem kaptam tőle választ.” ◆ megcsináljákmegcsinálják ne-ne-
kiki 「Ten-inszan-niterebino nedan-o jaszukusite-
moratta.」 „Az eladó lecsökkentette nekem a tévé
árát.” ◆ megkapmegkap 「Anatano tegami-o kinómor-
atta.」 „A leveledet tegnap kaptam meg.” ◆ meg-meg-
szerezszerez 「Hadzsimeteno júsó-o moratta.」
„Megszereztük az első bajnoki győzelmünket.” ◆

megteszikmegteszik nekineki 「Kore-o szecumeisitemorae-
maszenka?」 „Elmagyarázná ezt nekem?” ◆ meg-meg-
veszvesz 「Konosacu-o moraitainodeszuga.」 „Sze-
retném megvenni ezt az inget.” ◆ övéövé 「Kono
jaku-va mó bokugamoratta.」 „Ez a szerep már az

enyém.” ◆ szerezszerez 「Dokkakara okane-o morat-
te!」 „Szerezz valahonnan pénzt!” ◆ tattat 「Cu-
mani kami-o kittemoratta.」 „Levágattam a fele-
ségemmel a hajamat.” ◆ tettet 「Isani tanszeki-o
mitemoratta.」 „Megnézettem az orvossal az epe-
kövemet.” ◇ naitei-onaitei-o moraumorau ajánlatotajánlatot kapkap
「Daiicsikibóno kaisakara naitei-o moratta.」
„Ajánlatot kaptam a cégtől, ahova leginkább sze-
retnék menni.” ◇ morattesimaumorattesimau becsúszikbecsúszik
「Rakudaiten-o morattesimatta.」 „Becsúszott
egy egyes.” ◇ jomenimoraujomenimorau feleségülfeleségül veszvesz
「Rinkano muszume-o jomenimoratta.」 „Fele-
ségül vette a szomszéd lányt.”

moraubekimoraubeki ◆ illetőillető 「Kare-va dzsibunga mo-
raubeki bun-o simatta.」 „Eltette az őt illető
részt.”

moraubekidearumoraubekidearu ◆ érdemelérdemel 「Kare-va mottoii
dzsinszei-o okurubeki.」 „Az az ember jobb életet
érdemel.” ◆ járjár 「Vatasimo sójo-o moraubeki-
deszu!」 „Nekem is jár a prémium!” ◆ megilletmegillet
「Kono okane-va szózokuningamoraubekide-
szu.」 „Ez a pénz az örökösöket illeti meg.”

moraviamoravia ◆ MoráviaMorávia ◆ MorvaországMorvaország
moraviadzsinmoraviadzsin ◆ morvamorva
moravianomoraviano ◆ morvamorva
moremore ◆ kifelejtéskifelejtés 「Meibono more」 „névsor-
ból kifelejtés” ◆ kihagyáskihagyás ◆ kiszivárgáskiszivárgás ◆

szivárgásszivárgás 「Dencsino more」 „elem szivárgása”
◇ aburamoreaburamore olajszivárgásolajszivárgás ◇ ekidareszu-ekidareszu-
ruru szivárogszivárog 「Szakanaga ekidaresite kai mono-
bukuroga kuszakunatta.」 „A hal szivárgó levétől
büdös lett a szatyrom.” ◇ ekimoreszuruekimoreszuru szivá-szivá-
rogrog 「Dencsiga ekimoresiteradzsioga kovareta.」
„A szivárgó elem tönkretette a rádiót.” ◇ gaszu-gaszu-
moremore gázszivárgásgázszivárgás 「Gaszu more-o tometa.」
„Elhárította a gázszivárgást.” ◇ sinkokumoresinkokumore hi-hi-
ányos adóbevallásányos adóbevallás ◇ mizumoremizumore beázásbeázás
mórecumórecu ◆ hevességhevesség
mórecunamórecuna ◆ eszeveszetteszeveszett 「Mórecunaszupí-
do」 „eszeveszett sebesség” ◆ hevesheves 「Móre-
cuna taifúni mimavareta.」 „Heves tájfun jött.”
◆ iszonyatosiszonyatos 「Mórecuna itami」 „iszonyatos
fájdalom” ◆ rettentőrettentő nagynagy 「Mórecuna amega
furu mikomida.」 „Rettentően nagy eső várható.”
◆ tombolótomboló 「Mórecuna arasi」 „tomboló vihar”
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mórecunimórecuni ◆ hevesenhevesen 「Mórecuni hantaiszu-
ru.」 „Hevesen tiltakozik.” ◆ iszonyatosaniszonyatosan
「Mórecuni okotteiru.」 „Iszonyatosan mérges.”

morekikumorekiku ◆ véletlenülvéletlenül meghallmeghall 「More kiku-
tokoronijoruto kare-va njúin-o sitarasii.」 „Úgy
hallottam, hogy kórházba került.”

morenakumorenaku ◆ hiánytalanulhiánytalanul 「Sóhin-o moren-
aku uke totta.」 „Hiánytalanul átvettem az árut.”
◆ kivételkivétel nélkülnélkül 「Tórokusa zen-inni moren-
aku keihin-o purezentosimaszu.」 „A regisztrál-
taknak kivétel nélkül ajándékot adunk.”

mórensúmórensú ◆ nehéznehéz edzésedzés 「Szúsúkanni vatatta
karateno mórensúde cukare hateta.」 „A hetekig
tartó, nehéz karateedzéstől kifáradtam.”

morerumoreru ◆ átszivárogátszivárog 「Tonarino koega kabe-
kara moreta.」 „Átszivárgott a szomszéd hangja a
falon.” ◆ befolyikbefolyik 「Janekara amamizuga mor-
eru.」 „A tetőn befolyik az eső.” ◆ eresztereszt 「Ben-
ga moreteiru.」 „Ereszt a szelep.” ◆ kifolyikkifolyik
「Anano aitabakecukara mizugaszubete more-
ta.」 „Kifolyt a víz a lyukas vödörből.” ◆ kimaradkimarad
「Keiszankara icsigjómoretesimatta.」 „Egy sor
kimaradt a számításból.” ◆ kiszivárogkiszivárog 「Dzsó-
hóga moretesimatta.」 „Kiszivárgott az informá-
ció.” ◆ kiszűrődikkiszűrődik 「Hejakara kaivaga more-
ta.」 „A szobából kiszűrődött a beszélgetés.” ◆

szivárogszivárog 「Haikankaragaszuga moreteiru.」 „A
csőből szivárog a gáz.” ◆ szűrődikszűrődik 「Doano szu-
kimakara hikariga moreteita.」 „Fény szűrődött
az ajtó résén át.” ◇ kucsikaramorerukucsikaramoreru kiszaladkiszalad
aa szájánszáján 「Kareno kucsikara noroiga moreta.」
„Kiszaladt a száján az átok.” ◇ gotabun-gotabun-
nimomorezunimomorezu mintmint mindenminden másmás 「Gotabunnimo
morezu vagasamo keikiga varui.」 „Mint minden
más vállalatnak, nekünk sem megy most az üzlet.”
◇ szenkónimoreruszenkónimoreru kihullikkihullik aa rostánrostán 「Szono
kóhosa-va szenkóni moreta.」 „Az a jelölt kihul-
lott a rostán.” ◇ szen-nimoreruszen-nimoreru kihullikkihullik aa ros-ros-
tántán 「Kareno szakuhin-va szenni moreta.」 „Az
alkotása kihullott a rostán.” ◇ tameikigamorerutameikigamoreru
sóhajtsóhajt ◇ csúszen-nimorerucsúszen-nimoreru nemnem nyernyer aa sor-sor-
solásonsoláson 「Sinkikókaikabuno csúszenni more-
ta.」 „Nem nyertem vételi lehetőséget a részvény
kezdeti jegyzésén.” ◇ hon-negamoreruhon-negamoreru elszól-elszól-
jaja magátmagát 「Hon-negaporotto moreta.」 „Vélet-
lenül elszólta magát.” ◇ reigainimorezureigainimorezu őő semsem
voltvolt kivételkivétel ◇ reigainimorezureigainimorezu velevele semsem
voltvolt ezez máskéntmásként 「Tósamo reigaini morezu ke-

izaikikino eikjó-o uketa.」 „Ezzel a vállalattal sem
volt másként, a gazdasági válságot ők is megérez-
ték.” ◇ reinimorezureinimorezu mintmint mindigmindig 「Densa-va
reini morezu man-indatta.」 „A vonat, mint mi-
dig, tömve volt.”

morimori ◆ szigonyszigony ◇ mori-omori-o ucsikomuucsikomu megszi-megszi-
gonyozgonyoz 「Kudzsirani mori-o ucsi konda.」
„Megszigonyozta a bálnát.”

morimori ◆ bébiszitterbébiszitter ◆ őrőr ◇ tódaimoritódaimori világí-világí-
tótoronytótorony őreőre ◇ mori-omori-o szuruszuru vigyázvigyáz 「Ma-
gono omori-o siteiru.」 „Én vigyázok az unokám-
ra.”

morimori ◆ adagadag 「Ómoride onegaisimaszu!」
„Nagy adagot kérek!” ◆ porcióporció ◇ ómoriómori nagynagy
adagadag 「Ómori gohan-o tanonda.」 „Nagy adag
ételt kértem.” ◇ domoridomori fokbeosztásfokbeosztás ◇ fucú-fucú-
morimori rendes adagrendes adag ◇ fucúmorifucúmori normál adagnormál adag
morimori ◆ erdőerdő 「Jamanofumotoni aoi moriga hi-
rogatteita.」 „A hegy lábánál zöld erdő húzódott.”

moriagarimoriagari ◆ emelkedettemelkedett hangulathangulat 「Pátíno
mori agari」 „buli emelkedett hangulata”

moriagarimoriagari ◆ domborulatdomborulat 「Csikeino mori aga-
ri」 „táj domborulata” ◆ izgalmasizgalmas részrész 「Kon-
szátono mori agari-va korekarada.」 „Most jön a
koncert izgalmas része.” ◆ kidudorodáskidudorodás 「Kin-
nikuno mori agariga mieta.」 „Látszott a kidu-
dorodott izma.” ◆ lelkesedéslelkesedés 「Kansúno mori
agari-va szaikócsóni tah-sita.」 „A közönség lel-
kesedése a tetőfokára hágott.” ◆ megemelkedésmegemelkedés

moriagarumoriagaru ◆ felpúposodikfelpúposodik
「Necudeaszufaruto-va mori agatta.」 „A meleg-
től felpúposodott az aszfalt.” ◆ kidudorodikkidudorodik
「Kare-va kin-nikuga mori agatteiru.」 „Kidudo-
rodnak az izmai.” ◆ megemelkedikmegemelkedik 「Dzsisinde
cucsiga mori agatta.」 „A földrengésben meg-
emelkedett a föld.” ◆ megemelkedikmegemelkedik aa han-han-
gulatgulat 「Oszakede kibunga mori agatteita.」 „Az
italtól megemelkedett a hangulatom.” ◇ kibun-kibun-
gamoriagarugamoriagaru ráhangolódikráhangolódik 「Kibunga mori
agattepátí-o tanosinda.」 „Ráhangolódtam a par-
tira.”

moriagerumoriageru ◆ erősíterősít 「Hanszen undó-o mori
ageta.」 „Erősítette a háborúellenes mozgalmat.”
◆ feldobfeldob 「Pieroga fun-iki-o mori ageta.」 „A
bohóc feldobta a hangulatot.” ◆ felpúpozfelpúpoz
「Szuna-o mori ageta.」 „Felpúpozta a homokot.”
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◆ fokozfokoz 「Ongaku-va kuriszumaszu kibun-o
mori ageta.」 „A dalok fokozták az emberek kará-
csonyi hangulatát.” ◆ ráhangolráhangol 「Sikaisa-va cu-
ginopuroguramunotameni kansú-o mori ageta.」
„A konferanszié ráhangolta a közönséget a követ-
kező műsorra.”

moriavaszemoriavasze ◆ étel-összeállításétel-összeállítás ◆ vegyesvegyes
táltál 「Csízuno mori avasze-o tanomimasó.」
„Kérjünk egy sajtos vegyes tálat!”

moriavaszerumoriavaszeru ◆ étel-összeállításétel-összeállítás készítkészít
「Szansuruinoszószédzsi-o mori avaszeta.」 „Há-
romfajta kolbászból készítettem étel-
összeállítást.”

moribanmoriban ◆ erdőkerülőerdőkerülő
moribanamoribana ◆ lapos vázás ikebanalapos vázás ikebana
moribudenmoribuden ◆ molibdénmolibdén ◇ kuromumoribuden-kuromumoribuden-
kókó króm-molibdén acélkróm-molibdén acél
moribuden-enkómoribuden-enkó ◆ wulfenitwulfenit
moribudenkómoribudenkó ◆ molibdénacélmolibdénacél
moribudenkómoribudenkó ◆ molibdenitmolibdenit
moricucsimoricucsi ◆ földbuckaföldbucka ◆ földhalomföldhalom ◆ föld-föld-
hányáshányás ◆ földrakásföldrakás ◆ töltéstöltés
moricucsi-o szurumoricucsi-o szuru ◆ földhányást csinálföldhányást csinál
moricukemoricuke ◆ tálalástálalás 「Sokujoku-o szoszoru mo-
ri cuke」 „gusztusos tálalás”

moricukerumoricukeru ◆ tálaltálal 「Szaigoni onikuniszószu-o
kakete, cuke avasze-o mori cukemaszu.」 „A vé-
gén leöntjük a húst szósszal, és utána körettel tá-
laljuk.”

moridakuszan-nomoridakuszan-no ◆ sokfélesokféle
「Kinómoridakuszan-noapuri」 „sokféle funkciót
tartalmazó alkalmazás” ◆ változatosváltozatos
「Moridakuszan-no naijónopuroguramu」 „vál-
tozatos tartalmú műsor”

moridomorido ◆ földbuckaföldbucka ◆ földhalomföldhalom ◆ földhá-földhá-
nyásnyás ◆ földrakásföldrakás ◆ töltéstöltés
moriharatakemoriharatake ◆ erdei csiperkeerdei csiperke
morikaeszumorikaeszu ◆ újúj erőreerőre kapkap 「Csímu-va mori
kaesita.」 „A csapat új erőre kapott.” ◆ vissza-vissza-
nyernyer 「Ano haijú-va ninki-o mori kaesita.」 „A
színész visszanyerte népszerűségét.”

morikagemorikage ◆ erdő mélyeerdő mélye ◆ sötét erdősötét erdő
morikagomorikago ◆ gyászajándék-kosárgyászajándék-kosár

morikirinomorikirino ◆ repetarepeta nélkülnélkül adottadott 「Mori ki-
rino gohan icsizen」 „repeta nélkül adott, egy tál
rizs”

morikomumorikomu ◆ belefoglalbelefoglal 「Hinkonmondai-o kó-
jakuni mori konda.」 „Választási ígéretébe bele-
foglalta a szegénység problémáját.” ◆ beleszedbeleszed
「Oszarani oniku-o morikonda.」 „Beleszedtem a
tányérba a húst.” ◆ beleveszbelevesz 「Kono keikakuni-
va iroironaaidia-o mori konda.」 „Ebbe a tervbe
sok ötletet belevett.”

morimorimorimori ◆ duzzadvaduzzadva 「Morimorino kin-
niku」 „duzzadó izmok” ◆ erősenerősen nekivesel-nekivesel-
kedvekedve 「Morimorito sigotoszuru.」 „Erősen ne-
kiveselkedve dolgozik.” ◆ farkasétvággyalfarkasétvággyal
「Morimori taberu.」 „farkasétvággyal eszik”

morinomorino ◆ erdeierdei
morinomiharibanmorinomihariban ◆ erdőkerülőerdőkerülő
morinookumorinooku ◆ erdő mélyeerdő mélye
moriokasimoriokasi ◆ MoriokaMorioka
mori-omori-o szuruszuru ◆ vigyázvigyáz 「Magono omori-o site-
iru.」 „Én vigyázok az unokámra.”

mori-o ucumori-o ucu ◆ szigonyozszigonyoz
mori-omori-o ucsikomuucsikomu ◆ megszigonyozmegszigonyoz 「Kudzsi-
rani mori-o ucsi konda.」 „Megszigonyozta a bál-
nát.”

mórisaszumórisaszu ◆ MauritiusMauritius
mórisaszudzsinmórisaszudzsin ◆ mauritiusimauritiusi
mórisaszunomórisaszuno ◆ mauritiusimauritiusi
mórisusikenmórisusiken ◆ Molisch-próbaMolisch-próba
moriszobamoriszoba ◆ mártogatós hajdinatésztamártogatós hajdinatészta
móritaniamóritania ◆ MauritániaMauritánia
móritaniadzsinmóritaniadzsin ◆ mauritániaimauritániai
móritanianomóritaniano ◆ mauritániaimauritániai
moritaterumoritateru ◆ felkarolfelkarol 「Sinsacsó-o mori tat-
eta.」 „Felkarolta az új igazgatót.” ◆ gondjaibagondjaiba
veszvesz 「Kaisa-o mori tateta.」 „Gondjaiba vette
a vállalatot.” ◆ lelkesítlelkesít 「Kantoku-va csímu-o
mori tateta.」 „Az edző lelkesítette a csapatot.” ◆

támogattámogat 「Kókeisa-o mori tateta.」 „Támogatta
az utódját.”

morivakerumorivakeru ◆ szedszed 「Téburuni rjóri-o mori
vaketa oszaraga narandeita.」 „Az asztalon tányé-
rokra szedett ételek sorakoztak.”
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mórómóró ◆ bódulatbódulat ◆ kábaságkábaság ◆ ködösségködösség ◇

isikimóróisikimóró kábultságkábultság
moroasimoroasi ◆ mindkét lábmindkét láb
morobitomorobito ◆ sok embersok ember
morohamoroha ◆ kettős élkettős él
morohadamorohada ◆ félmeztelen testfélmeztelen test
morohadaninattemorohadaninatte ◆ félmeztelenülfélmeztelenül
morohada-omorohada-o nugunugu ◆ félmeztelenrefélmeztelenre vetkőzikvetkőzik
「Morohada-o nuide dzsóhansinhadakaninat-
ta.」 „Félmeztelenre vetkőzött.” ◆ mindentmindent be-be-
leadlead 「Morohada-o nuide ganbatta.」 „Minden
erőmet beleadva igyekeztem.”

morohanocurugimorohanocurugi ◆ kétélűkétélű fegyverfegyver ◆ kétélűkétélű
kardkard
moroimoroi ◆ gyengegyenge 「Szeisintekini moroi hito」
„lelkileg gyenge ember” ◆ mállikmállik 「Szementoga
tarinaitokonkuríto-va morokunaru.」 „Ha kevés
cementet teszünk a betonba, akkor mállik.” ◆

morzsolódikmorzsolódik 「Kono iva-va moroi.」 „Ez a szik-
la morzsolódik.” ◆ omlósomlós ◆ porhanyósporhanyós 「Kono
cucsikure-va moroi.」 „Ez a földrög porhanyós.”
◆ sérülékenysérülékeny 「Moroi kokoro」 „sérülékeny lé-
lek” ◆ törékenytörékeny 「Kono moroi kankeigaicu-
made cuzukuka vakaranai.」 „Nem tudom med-
dig tart még ki ez a törékeny kapcsolat.” ◇ kan-kan-
dzsónimoroidzsónimoroi érzékenyérzékeny ◇ dzsógamoroidzsógamoroi
könnyenkönnyen elérzékenyülelérzékenyül ◇ namidamoroinamidamoroi
könnyenkönnyen sírvasírva fakadfakad ◇ namidamoroinamidamoroi érzel-érzel-
gősgős 「Kanodzso-va namidamorokutedon-na
eiga-o mitemo naku.」 „Olyan érzelgős, hogy bár-
milyen filmen könnyre fakad.” ◇ namidamoroinamidamoroi
lágyszívűlágyszívű
moroinerikokasimoroinerikokasi ◆ linzerlinzer
morokkomorokko ◆ MarokkóMarokkó
morokkodzsinmorokkodzsin ◆ marokkóimarokkói
morokkonomorokkono ◆ marokkóimarokkói
morokosimorokosi ◆ KínaKína
morokosimorokosi ◆ cirkölescirköles ◆ cirokcirok ◆ tatárkölestatárköles
mórokumóroku ◆ időskori gyengeségidőskori gyengeség ◆ szenilitásszenilitás
mórokusitamórokusita ◆ szenilisszenilis 「Mórokusita dzsi-
iszan」 „szenilis öregember”

morokutokagemorokutokage ◆ tüskés ördögtüskés ördög
moromimoromi ◆ erjesztőmasszaerjesztőmassza ◆ letisztulatlanletisztulatlan
szakészaké ◆ letisztulatlanletisztulatlan szójaszószszójaszósz ◆ murcimurci

moromoromoromoro ◆ soksok mindenminden 「Szono tamorom-
oro」 „azonkívül sok minden”

moromoronomoromorono ◆ sokfélesokféle 「Bizano sinszeini-va
moromorono soruiga hicujódeszu.」 „Sokféle irat
kell a vízumkérelemhez.”

moronimoroni ◆ közvetlenülközvetlenül 「Pancsi-o moroni uke-
ta.」 „Közvetlenül érte az ütés.” ◆ teljesenteljesen
「Pandemikkuno eikjó-va moroni deteiru.」 „A
pandémia hatása teljesen nyilvánvaló.”

moronibucukarumoronibucukaru ◆ telibetelibe kapkap 「Bóruga moro-
nibucukatta.」 „Egy labda telibe kapott.”

moroszamorosza ◆ gyengeséggyengeség ◆ porhanyósságporhanyósság ◆

sérülékenységsérülékenység ◆ törékenységtörékenység
morotemorote ◆ mindkét kézmindkét kéz
morote-omorote-o ageteagete ◆ lelkesenlelkesen 「Morote-o agete
szanszeisita.」 „Lelkesen egyetértett.”

morotomomorotomo ◆ együttegyütt 「Kurumamorotomo ka-
vani ocsita.」 „Autójával együtt a folyóba esett.”
◇ sinabamorotomosinabamorotomo haha mármár egyszeregyszer megha-megha-
lunk, haljunk meg együttlunk, haljunk meg együtt
mórótoszurumórótoszuru ◆ bódultbódult 「Jopparatta hito-va
mórótositeita.」 „A részeg ember bódult állapot-
ban volt.” ◆ elmosódottelmosódott 「Szono kioku-va mó-
rótositeimaszu.」 „Elmosódott emlékeim vannak
róla.” ◆ kábakába 「Kuszuride atama-va mórótosi-
teita.」 „A gyógyszerektől kába volt a fejem.” ◆

kótyagoskótyagos 「Jopparai-va mórótositeita.」 „A ré-
szeg kótyagos volt.” ◆ kóvályogkóvályog 「Mórótosita
jume-o mita.」 „Egy álom kóválygott a fejemben.”
◆ ködösködös 「Kuszurino eikjóde atamaga móróto-
siteita.」 „A gyógyszerektől ködös volt az elméje.”
◇ isikigamórótositaisikigamórótosita kábultkábult 「Isikigamóróto-
sita kandzsaga sudzsucusicuni hakobareta.」 „A
kábult beteget a műtőbe vitték.” ◇ isikigamó-isikigamó-
rótoszururótoszuru elkábulelkábul 「Itamide isikiga mórótosi-
tekita.」 „Elkábult a fájdalomtól.”

morozasimorozasi ◆ kétkezes hónalj alatti fogáskétkezes hónalj alatti fogás
morumoru ◆ mólmól ◆ moláris mennyiségmoláris mennyiség
morumoru ◆ beázikbeázik 「Janekara amega motteiru.」
„Beázik a tető.” ◆ szivárogszivárog 「Gjúnjúpakkukara
gjúnjúga motteiru.」 „A tejesdobozból szivárog a
tej.”

morumoru ◆ adad 「Kare-va uranda aiteni doku-o mot-
ta.」 „Mérget adott a haragosának.” ◆ beleveszbelevesz
「Genronno dzsijú-o kenpóni motta.」 „Belevette
a szólásszabadságot az alkotmányba.” ◆ kupac-kupac-
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baba rakrak 「Cucsi-o motta.」 „Kupacba rakta a föl-
det.” ◆ megrakmegrak 「Kudamono-o mottakago」
„megrakott gyümölcskosár” ◆ szedszed 「Oszarani
niku-o motta.」 „Húst szedett a tányérjára.” ◇ ip-ip-
pukumorupukumoru megmérgezmegmérgez 「Higaisani ippukumot-
ta.」 „Megmérgezte az áldozatát.”

mórumóru ◆ paszománypaszomány ◆ sujtássujtás ◆ üzletcsar-üzletcsar-
noknok
moruatarinomoruatarino ◆ molárismoláris
morudabiamorudabia ◆ MoldvaMoldva
morudabiakókokumorudabiakókoku ◆ Moldvai FejedelemségMoldvai Fejedelemség
morudaviamorudavia ◆ MoldvaMoldva
morudibusotómorudibusotó ◆ Maldív-szigetekMaldív-szigetek
mórudingumórudingu ◆ bordűrbordűr ◆ díszlécdíszléc
mórudomórudo ◆ öntőformaöntőforma
morudobamorudoba ◆ MoldovaMoldova
morudobadzsinmorudobadzsin ◆ moldovaimoldovai
morudobanomorudobano ◆ moldovaimoldovai
morudobiamorudobia ◆ MoldovaMoldova
morudoviamorudovia ◆ MoldovaMoldova
morudoviadzsinmorudoviadzsin ◆ moldovaimoldovai
morudoviakjóvakokumorudoviakjóvakoku ◆ MoldovaiMoldovai Köztársa-Köztársa-
ságság
morudovianomorudoviano ◆ moldovaimoldovai
morudzsibumorudzsibu ◆ Maldív-szigetekMaldív-szigetek
morudzsibusotómorudzsibusotó ◆ Maldív-szigetekMaldív-szigetek
morufogenmorufogen ◆ morfogénmorfogén
moruforudzsímoruforudzsí ◆ morfológiamorfológia
moruhinemoruhine ◆ morfinmorfin ◆ morfiummorfium ◇ dzsiaszecsi-dzsiaszecsi-
rumoruhinerumoruhine diacetil-morfindiacetil-morfin
moruhinecsúdokumoruhinecsúdoku ◆ morfinizmusmorfinizmus ◆ morfium-morfium-
függőségfüggőség ◆ morfiummérgezésmorfiummérgezés
moruhinecsúdokukandzsamoruhinecsúdokukandzsa ◆ morfinistamorfinista
móruitomóruito ◆ paszományozott fonalpaszományozott fonal
morumonkjómorumonkjó ◆ mormonizmusmormonizmus ◆ mormonmormon val-val-
láslás
morumonkjótomorumonkjóto ◆ mormon hívőmormon hívő
morumottomorumotto ◆ kísérletikísérleti nyúlnyúl ◆ tengerimalactengerimalac

morunecujórjómorunecujórjó ◆ moláris hőkapacitásmoláris hőkapacitás
morunódomorunódo ◆ molalitásmolalitás ◆ molárismoláris sűrűségsűrűség ◆

molaritásmolaritás ◆ mol koncentrációmol koncentráció

morusicurjómorusicurjó ◆ moláris tömegmoláris tömeg
móruszumóruszu ◆ morzemorze
móruszufugómóruszufugó ◆ morzejelmorzejel ◆ morzekódmorzekód
「Eszuóeszunomóruszu fugó-o oboeta.」 „Megta-
nultam az SOS morzekódját.”

móruszusingómóruszusingó ◆ morzejelmorzejel 「Radzsio-va mó-
ruszu singó-o toraeta.」 „A rádió morzejelet fo-
gott.”

morutaiszekimorutaiszeki ◆ moláris térfogatmoláris térfogat
morutarumorutaru ◆ habarcshabarcs ◆ maltermalter ◆ vakolatvakolat
morutarudekabe-omorutarudekabe-o nurukotonurukoto ◆ bevakolásbevakolás ◆

vakolásvakolás
morutaru-omorutaru-o nurunuru ◆ bevakolbevakol
「Kabenimorutaru-o nutta.」 „Bevakoltam a fa-
lat.”

morutomoruto ◆ árpacsíraárpacsíra ◆ malátamaláta
mosamosa ◆ másolásmásolás ◆ másolatmásolat 「Moneno mosa」
„Monet másolat” ◇ szeitaimosaszeitaimosa hangutánzáshangutánzás
◇ buntaimosabuntaimosa szövegstílus másolásaszövegstílus másolása
mosaszurumosaszuru ◆ lemásollemásol 「Manganokjarakutá-o
mosasita」 „lemásoltam egy képregényhőst”

mosimosi ◆ amennyibenamennyiben 「Mosikono teianni kjó-
migaattara, somende renrakusitekudaszai.」
„Amennyiben érdekli az ajánlatunk, írjon!” ◆ haha
「Mosi miszede hosii monogaareba itte!」 „Szólj,
ha kell valami a boltból!” ◆ hogyhahogyha 「Mosi oka-
nemocsininattara, ie-o kau.」 „Hogyha nekem
sok pénzem lesz, veszek egy házat.” ◆ teszemteszem
aztazt 「Mosi kurumaga kovaretaradószuru?」
„Mit csináljunk, ha teszem azt, elromlik a ko-
csink?”

mosimosi ◆ próbavizsgapróbavizsga
mósimósi ◆ MenciuszMenciusz ◆ Meng-ceMeng-ce
mósiagerumósiageru ◆ említemlít 「Ímérude mósi ageta tóri
hondzsicu-va jaszumaszete itadakimaszu.」
„Mint e-mailünkben említettük, ma szünnapot
tartunk.” ◆ kifejezkifejez 「Orei mósi agetaito omoi-
maszu.」 „Szeretném kifejezni köszönetemet!” ◆

mondmond 「Kore-va maenimo mósi ageta hanaside-
szu.」 „Ezt már mondtam.” ◇ omimai-oomimai-o mósia-mósia-
gerugeru együttérzésétegyüttérzését fejezifejezi kiki 「Taifúno
omimai-o mósi agemaszu.」 „Fogadja együttérzé-
semet a tájfun okozta katasztrófa miatt!” ◇ ojo-ojo-
rokobimósiagerurokobimósiageru gratulálgratulál 「Kokorokara ojo-
rokobi mósi agemaszu.」 „Őszintén gratulálok!”
◇ orei-oorei-o mósiagerumósiageru köszönetetköszönetet mondmond
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「Minaszamani orei-o mósi agemaszu.」 „Szeret-
nék köszönetet mondani mindenkinek!” ◇ goan-goan-
naimósiagemaszunaimósiagemaszu figyelemfigyelem 「Minaszamani
goan-naimósi agemaszu.」 „Figyelem, figyelem!”

mósiavaszemósiavasze ◆ megbeszélésmegbeszélés 「Karerato mósi
avaszeno basode atta.」 „A megbeszélt helyen ta-
lálkoztam velük.” ◆ összebeszélésösszebeszélés
mósiavaszerumósiavaszeru ◆ megbeszélmegbeszél 「Mósi avaszeta
dzsikanni aimasita.」 „A megbeszélt időpontban
találkoztunk.” ◆ összebeszélösszebeszél 「Min-namósi
avaszetajóni sizumari kaetta.」 „Mindenki elhall-
gatott, mintha csak összebeszéltek volna.”

mósibunmósibun ◆ kifogáskifogás ◆ kívánnivalókívánnivaló 「Kareno
sigoto-va mósi bunnakatta.」 „A munkája semmi
kívánnivalót nem hagyott maga után.”

mósibun-nakumósibun-naku ◆ kifogástalanulkifogástalanul 「Dzsibunno
sigoto-o mósi bunnakukonaszeru.」 „Kifogásta-
lanul végzi a munkáját.” ◆ kitűnőenkitűnően
「Konopuroguramu-va mósi bunnaku ugoitei-
ru.」 „Ez a program kitűnően működik.”

mósibun-nonaimósibun-nonai ◆ hibátlanhibátlan 「Mósi bunnonai
sigoto-o siteiru.」 „Hibátlan munkát végez.” ◆

kifogástalankifogástalan 「Mósi bunnonai adzsidesita.」
„Kifogástalan volt az íze.”

mósicukerumósicukeru ◆ megmondmegmond 「Szugu kurujóni mósi
cuketa.」 „Megmondtam neki, hogy azonnal jöj-
jön.” ◆ utasítástutasítást adad 「Sacsó-va szeiszan-o fu-
jaszujó kódzsóni mósicuketa.」 „Az igazgató uta-
sítást adott a gyárnak a termelés bővítésére”

mósidemóside ◆ ajánlatajánlat 「Torihikiszakino mósi de-
o ukenakatta.」 „Nem fogadtam el a partnercég
ajánlatát.” ◆ javaslatjavaslat ◆ jelzésjelzés 「Vatasita-
csinohómupédzsini macsigaigaarutoiu mósi de-o
uketa.」 „Jelzéseket kaptunk, hogy a honlapunk
hibás.”

mósideninmósidenin ◆ ajánlattevőajánlattevő
mósiderumósideru ◆ javasoljavasol 「Keijakuno henkó-o mósi
deta.」 „Szerződésmódosítást javasolt.” ◆ jelentjelent
「Kekka-o dzsósini mósi deta.」 „Az eredménye-
ket jelentette a főnökének.” ◆ jelezjelez 「Sóhinni
furjóhingaaruto, takuszan-no hitoga mósi deta.」
„Sokan jelezték, hogy az áru selejtes.” ◆ kérkér
「Kare-va taisa-o mósi deta.」 „Kérte, hogy elme-
hessen a vállalattól.”

mósigomósigo ◆ fohászfohász hoztahozta gyermekgyermek 「Kare-va
tenno mósi goda.」 „Isteni fohász hozta gyer-

mek.” ◆ szülöttszülött 「Intánetto dzsidaino mósi go-
da.」 „Az internetes kor szülöttje.”

mósihirakimósihiraki ◆ magyarázkodásmagyarázkodás ◆ mentegető-mentegető-
zészés ◆ mentségmentség 「Jattakotoni kansite mósi hira-
kimonai.」 „Nincs mentségem a tettemre.”

mósihiraki-omósihiraki-o szuruszuru ◆ magyarázkodikmagyarázkodik 「Dzsi-
bunno kódóno mósi hiraki-o sita.」 „Magyaráz-
kodott, hogy miért úgy viselkedett.” ◆ mentege-mentege-
tőziktőzik 「Kokode mósi hiraki-o siteokimasó.」 „Itt
most mentegetőzni szeretnék.”

mósiiremósiire ◆ ajánlatajánlat 「Kekkonno mósi ire-o ko-
banda.」 „Visszautasítottam a házassági ajánla-
tát.” ◆ előterjesztéselőterjesztés ◆ indítványindítvány 「Bengosi-
va kógino mósi ire-o sita.」 „Az ügyvéd tiltakozó
indítvány tett.” ◆ jelzésjelzés 「Nihonszeifu-va han-
garí taisikanni mósi ire-o itta.」 „Japán jelzéseket
tett a Magyar Nagykövetségnek.” ◆ kezdemé-kezdemé-
nyezésnyezés ◇ mósiire-omósiire-o szuruszuru kezdeményezkezdeményez
「Kaijakuno mósi ire-o sita.」 „Szerződésbontást
kezdeményeztem.”

mósiire-omósiire-o szuruszuru ◆ kezdeményezkezdeményez 「Kaijakuno
mósi ire-o sita.」 „Szerződésbontást kezdemé-
nyeztem.”

mósiirerumósiireru ◆ ajánlajánl 「Vakai-o mósi ireta.」
„Megbékélést ajánlott.” ◆ előállelőáll 「Teian-o mósi
ireta.」 „Egy javaslattal állt elő.” ◆ indítványozindítványoz
「Szeiszanrjó-o fujaszukoto-o mósi ireta.」 „A
termelés növelését indítványozta.” ◆ jelezjelez
「Kanrigaisani kudzsó-o mósi ireta.」 „Jeleztem
panaszomat az üzemeltető cégnek.” ◆ kérkér 「Szo-
no kenno szaikentó-o mósi ireta.」 „Kértem az
ügy felülvizsgálatát.” ◇ kudzsó-okudzsó-o mósiirerumósiireru pa-pa-
naszkodiknaszkodik 「Tonarino hitoniuruszaito kudzsó-o
mósi ireta.」 „A szomszédomnak panaszkodtam,
hogy túl hangos.”

mósijómonaimósijómonai ◆ kifejezhetetlenkifejezhetetlen 「Oreino
mósi agejómogozaimaszen.」 „Kifejezhetetlen há-
lát érzek.”

mósikanerumósikaneru ◆ nehezérenehezére esikesik elmondanielmondani
「Mósikanemaszuga, anatano bjóki-va szaihacu-
siteimaszu.」 „Nehezemre esik elmondani, de a
betegsége kiújult.”

mosikasitaramosikasitara ◆ lehetlehet 「Mosikasitara,
hankógabaretanode-va naidesóka?」 „Lehet,
hogy kitudódott a bűntény?” ◆ netalánnetalán 「Mosi-
kasitara kimimo otótogairunoka?」 „Netalán ne-
ked is van öcséd?” ◆ netánnetán 「Kono sasindeana-
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tano muszuko-va dokodeszuka? Hidari? Mi-
gi?Mosikasitara man naka?」 „Melyik a fiad a ké-
pen? A bal oldali? A jobb? Netán a középső?” ◆

talántalán 「Mosikasitara kaisa-va tószanszurunode-
va naika?」 „Talán csak nem megy tönkre ez a vál-
lalat?”

mosikasitemosikasite ◆ csakcsak nemnem 「Mosikasiteare ka-
re?」 „Csak nem ő az?!” ◆ esetlegesetleg 「Gencsini
ittaramosikasite kotoba-o szukosi minicukerar-
erukamo.」 „Ha odamegyek, esetleg ragad rám
valami a nyelvből.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Mosikasite
kimi-va viruszunikakattanode-va naika?」 „Nem
kaptad te el véletlenül a vírust?”

mosikaszurutomosikaszuruto ◆ háthahátha 「Kiitemire-
ba?Mosikaszurutokurukamosirenai.」 „Kérdezd
meg, hátha eljön!” ◆ lehet,lehet, hogyhogy 「Mosikaszu-
ruto sikenni szeikószurukamosiremaszen.」 „Le-
het, hogy sikerül a vizsga.”

mosikihjóhonmosikihjóhon ◆ típuspéldánytípuspéldány ◇ szeimosi-szeimosi-
kihjóhonkihjóhon holotípusholotípus
mosikizumosikizu ◆ képi ábrázolásképi ábrázolás
mósikomimósikomi ◆ beadványbeadvány ◆ igénylésigénylés 「Rón-no
mósi komini hicujóna sorui-o matometa.」
„Összegyűjtöttem a hiteligényléshez szükséges
iratokat.” ◆ jelentkezésjelentkezés 「Njúgakuno mósi ko-
mi」 „iskolába jelentkezés” ◆ kérelemkérelem 「Kareno
mósi komini ódzsita.」 „Elfogadtam a kérelmét.”
◆ pályázatpályázat ◇ kekkon-nomósikomikekkon-nomósikomi házassá-házassá-
gigi ajánlatajánlat 「Kanodzsoni kekkonno mósi komi-o
sita.」 „Házassági ajánlatot tettem neki.” ◇ ket-ket-
tómósikomitómósikomi párbajkihíváspárbajkihívás 「Kare-va kettó-
mósi komini ódzsita.」 „Elfogadta a kihívást a
párbajra.” ◇ szankanomósikomiszankanomósikomi benevezésbenevezés
「Szankano mósikomi-va kotovarareta.」
„Visszautasították a benevezésemet.” ◇ szanka-szanka-
mósikomimósikomi jelentkezésjelentkezés ◇ súsokumósikomisúsokumósikomi
állásraállásra jelentkezésjelentkezés ◇ sinbun-nomósikomisinbun-nomósikomi
újság-előfizetésújság-előfizetés 「Júkanno mósi komi-o si-
ta.」 „Előfizettem az esti hírlapra.” ◇ júsimósi-júsimósi-
komikomi hitelkérvényhitelkérvény ◇ jojakumósikomijojakumósikomi hely-hely-
foglalásfoglalás ◇ jojakumósikomijojakumósikomi foglalásfoglalás 「Ho-
teruno jojakumósi komi」 „hotelszoba-foglalás”
◇ jojakumósikomijojakumósikomi időpontfoglalásidőpontfoglalás 「Irjó-
kenszano jojakumósi komi」 „időpontfoglalás or-
vosi vizsgálatra” ◇ rónmósikomirónmósikomi hitelkérvényhitelkérvény
mósikomidzsunmósikomidzsun ◆ jelentkezésijelentkezési sorrendsorrend
「Jojaku-o mósi komi dzsunde uke cukemaszu.」

„A foglalásokat jelentkezési sorrendben dolgozzuk
fel.”

mósikomijósimósikomijósi ◆ jelentkezési lapjelentkezési lap
mósikomi-omósikomi-o kjanszeruszurukjanszeruszuru ◆ visszalépvisszalép
「Hitori-va kónjúno mósi komi-o kjanszerusi-
ta.」 „Az egyik vevő visszalépett.”

mósikomi-omósikomi-o tekkaiszurutekkaiszuru ◆ visszakozikvisszakozik
「Kónjúsa-va mósi komi-o tekkaisita.」 „A vevő
visszakozott.”

mósikomisamósikomisa ◆ igénylőigénylő 「Szábiszuno
rijómósikomisa-va ikano katani kagirimaszu.」
„A szolgáltatást igénylők az alábbiak lehetnek.” ◆

jelentkezőjelentkező
mósikomisimekiribimósikomisimekiribi ◆ jelentkezésijelentkezési határ-határ-
időidő 「Mósikomisimekiribiga szemattekita.」
„Közeleg a jelentkezési határidő.”

mósikomisomósikomiso ◆ írásbeliírásbeli jelentkezésjelentkezés ◆ kér-kér-
vényvény
mósikomumósikomu ◆ befizetbefizet 「Cumato issoni rjokó-o
mósi konda.」 „Befizettünk a feleségemmel egy
útra.” ◆ benevezbenevez 「Maraszon taikai-e no
szanka-o mósi konda.」 „Beneveztem a maraton-
ra” ◆ foglalfoglal 「Kókúken-o mósi konda.」 „Re-
pülőjegyet foglaltam.” ◆ igényeligényel
「Intánettoszábiszu-o mósi konda.」 „Internet-
szolgáltatást igényeltem.” ◆ jelentkezikjelentkezik
「Njúgakusiken-o mósi konda.」 „Jelentkezett az
iskolába.” ◆ kérkér 「Tomodacsini sakkin-o mósi
konda.」 „Kölcsönt kértem a barátomtól.” ◆ kér-kér-
vényezvényez 「Kurabuni njúka-o mósi konda.」 „Kér-
vényezte a felvételét a klubba.” ◆ megpályázmegpályáz
「Hon-jakuno sigoto-o mósi konda.」 „Megpá-
lyáztam a fordítói állást.” ◇ kekkon-okekkon-o mósikomumósikomu
megkérimegkéri aa kezétkezét 「Reidzsóni kekkon-o mósi
komimasita.」 „Megkérte a kisasszony kezét.” ◇

kódoku-okódoku-o mósikomumósikomu előfizetelőfizet 「Sinbunno
kódoku-o mósi konda.」 „Előfizettem az újságra.”
◇ njúkai-onjúkai-o mósikomumósikomu jelentkezikjelentkezik 「Kurabuni
njúkai-o mósi konda.」 „Jelentkeztem a klubba.”
◇ jojaku-ojojaku-o mósikomumósikomu foglalástfoglalást intézintéz
「Denvadereszutoran-no jojaku-o mósi konda.」
„Telefonon intéztem az éttermi foglalást.” ◇ vagi-vagi-
o mósikomuo mósikomu békét ajánlbékét ajánl
mosikuvamosikuva ◆ illetveilletve 「Kore-va itazura, mosiku-
va hanzai?」 „Ez csínytevés, illetve bűntény?” ◆

vagyvagy esetlegesetleg 「Ano hito-va otokomosiku-va
on-na?」 „Az ott férfi vagy esetleg nő?”
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mosimomosimo ◆ haha esetlegesetleg 「Mosimo vatasiga sin-
dara, hoken-o szeikjúsite kudaszai.」 „Ha esetleg
meghalnék, vedd fel a biztosításomat!”

mósimokumósimoku ◆ DictyopteraDictyoptera
mosimonokotomosimonokoto ◆ valamivalami bajbaj 「Mosimonoko-
togaattara denvasitekudaszai.」 „Ha valami baj
van, telefonálj!”

mosimonotokimosimonotoki ◆ vészhelyzetvészhelyzet 「Mosimono
tokini szonaeta.」 „Felkészültem a vészhelyzetre.”

mosimosimosimosi ◆ hallóhalló 「Mosimosi, júkodeszuka?」
„Halló! Te vagy az, Júko?” ◆ mondjamondja 「Mosimo-
si, dókasimasitaka?」 „Mondja, nincs valami ba-
ja?”

mósinmósin ◆ előreelőre töréstörés ◆ eszeveszetteszeveszett roha-roha-
násnás ◇ csotocumósinszurucsotocumósinszuru eszeveszetteneszeveszetten
törtör előreelőre ◇ csotocumósin-nocsotocumósin-no vakmerővakmerő
「Csotocumósinno hito」 „vakmerő ember”

mósinmósin ◆ vak hitvak hit
mósinoberumósinoberu ◆ elmondelmond 「Min-nano iken-o ita-
dakitaito mósi nobeta.」 „Elmondtam, hogy sze-
retném mindenki véleményét hallani.” ◆ említemlít
「Maenimo mósi nobetajóni karega tadasikattato
omoimaszu.」 „Mint előbb említettem, szerintem
neki volt igaza.”

mósinszurumósinszuru ◆ eszeveszetteneszeveszetten törtör előreelőre
「Bóru-o teni motte mósinsita.」 „Eszeveszetten
tört előre a labdával.”

mósintekinamósintekina ◆ vakhitűvakhitű 「Mósintekinafan」
„vakhitű rajongó”

mósintekinahitomósintekinahito ◆ szentfazékszentfazék
mósintekinimósintekini ◆ vakhitűenvakhitűen ◆ vakonvakon
「Maszukomi-o mósintekini sindzsiru.」 „Vakon
elhiszi, amit a tömegtájékoztatás közöl.”

mósiokurerumósiokureru ◆ késvekésve szólszól 「Mósi okureteszu-
mimaszendesita.」 „Bocsánat, késve szóltam.” ◆

mondhatmondhat előbbelőbb isis 「Mósi okuremasitaga rai-
gecukekkonsimaszu.」 „Mondhattam volna előbb
is, de a jövő hónapban megnősülök.”

mósiokurimósiokuri ◆ továbbadástovábbadás
mósiokuridzsikómósiokuridzsikó ◆ átadandóátadandó tudnivalóktudnivalók
「Kaisano kókeisani mósi okuri dzsikó-o cutae-
ta.」 „Átadtam a tudnivalókat az utódomnak a
munkahelyemen.”

mósiokuri-omósiokuri-o szuruszuru ◆ átadátad 「Kókeisani dzsim-
uno mósi okuri-o sita.」 „Átadtam az utódomnak
a feladatokat.” ◆ továbbadtovábbad
mósiokurumósiokuru ◆ továbbadtovábbad 「Hicujóna dzsóhó-o
mósi okuru.」 „Továbbadja a szükséges informá-
ciót.”

mósitatemósitate ◆ állításállítás 「Uszono mósi tate」 „va-
lótlanság állítása” ◆ eljáráseljárás 「Dantaini taisite
szaibanno mósi tate-o sita.」 „Bírósági eljárás in-
dított a társulat ellen.” ◆ kérelemkérelem 「Vakaino mó-
si tate-o sita.」 „Békülési kérelmet nyújtott be” ◆

kezdeményezéskezdeményezés 「Dzsikohaszanno mósi tate」
„magáncsőd kezdeményezése” ◆ panaszpanasz 「Hi-
gaisano mósi tatenijoreba, kimiga kareno szaifu-
o nuszundanodesó.」 „A sértett panasza szerint
ön ellopta az ő pénztárcáját.” ◆ rágalomrágalom ◆ vád-vád-
emelésemelés 「Szakka-va csoszakukenno mósi tate-o
okonatta.」 „Az író szerzői jog címén vádemelést
tett.” ◆ vallomásvallomás 「Kjogino mósi tate-o sita.」
„Hamis vallomást tett.” ◇ igimósitate-oigimósitate-o szu-szu-
ruru tiltakoziktiltakozik 「Kjoka-o tori keszaretemo igi-
mósi tate-o sinai.」 „Nem tiltakozik, ha elveszik
az engedélyét.” ◇ szaiban-nomósitateszaiban-nomósitate bírósá-bírósá-
gigi eljáráseljárás kezdeményezésekezdeményezése 「Szaibanno mó-
si tate-o okonatta.」 „Bírósági eljárást kezdemé-
nyezett” ◇ fufukunomósitatefufukunomósitate fellebbezésfellebbezés ◇

mósitate-omósitate-o szuruszuru panasztpanaszt emelemel 「Csoszaku-
kensingaino mósi tate-o sita.」 „Szerzői jogsér-
tés miatt emelt panaszt.” ◇ mósitate-omósitate-o szuruszuru
felszólítástfelszólítást tesztesz 「Siharaitokuszokuno mó-
si tate-o sita.」 „Fizetési felszólítást tett.” ◇

mósitate-omósitate-o szuruszuru kérkér 「Dzsikohaszanno mósi
tate-o sita.」 „Magáncsődöt kért.” ◇ mósitate-mósitate-
oo szuruszuru állítállít 「Kakuteisinkokude uszono mósi
tate-o sita.」 „Adóbevallásában valótlanságot állí-
tott.”

mósitate-omósitate-o szuruszuru ◆ állítállít 「Kakuteisinkokude
uszono mósi tate-o sita.」 „Adóbevallásában va-
lótlanságot állított.” ◆ felszólítástfelszólítást tesztesz 「Si-
haraitokuszokuno mósi tate-o sita.」 „Fizetési fel-
szólítást tett.” ◆ kérkér 「Dzsikohaszanno mósi
tate-o sita.」 „Magáncsődöt kért.” ◆ kezdemé-kezdemé-
nyeznyez 「Haszanno mósi tate-o sita.」 „Csődeljá-
rást kezdeményezett.” ◆ panasztpanaszt emelemel 「Cso-
szakukensingaino mósi tate-o sita.」 „Szerzői jog-
sértés miatt emelt panaszt.”

mósitaterumósitateru ◆ állítállít 「Szagini attato mósi tat-
eta.」 „Azt állította, hogy csalás áldozata lett.” ◆
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kérkér 「Csótei-o mósi tateta.」 „Békéltetést kér.” ◆

vallvall 「Muzai-o mósi tateta.」 „Ártatlannak val-
lotta magát.” ◇ igi-oigi-o mósitaterumósitateru tiltakoziktiltakozik
「Sobunni taisite igi-o mósi tateta.」 „Tiltakozott
a büntetés ellen.” ◇ fufuku-ofufuku-o mósitaterumósitateru fel-fel-
lebbezlebbez 「Hikoku-va fufuku-o mósi tateta.」 „A
vádlott fellebbezett.”

mósiukerumósiukeru ◆ felszólítástfelszólítást kapkap 「Cuikarjókin-
o mósi uketa.」 „Megkaptam a pótdíjról a felszó-
lítást.” ◆ kérkér 「Dzsókino rjókin-o mósi ukema-
szu.」 „A fenti összeget kérjük!” ◆ kézhezkézhez ka-ka-
páspás 「Rjókin-o mósi uketa uedeszábiszu-o teik-
jósimaszu.」 „A szolgáltatást a díj kézhez kapása
után nyújtjuk!” ◆ várvár 「Gocsúmon-o mósi uk-
emaszu.」 „Várjuk a megrendeléseit!”

mósivakemósivake ◆ kifogáskifogás 「Mósi vakearimaszen.」
„Nem tudok semmi kifogást hozni a mentségem-
re. (Elnézést kérek!)” ◆ mentségmentség
mósivakegatatanaimósivakegatatanai ◆ megbocsáthatatlanmegbocsáthatatlan
「Kono tocsi-o uttara goszenzo szamani mósi vak-
ega tatanai.」 „Megbocsáthatatlan az őseink szá-
mára, ha eladjuk ezt a földet.”

mósivakenaimósivakenai ◆ nagyonnagyon sajnálomsajnálom 「Mósi vak-
earimaszen!」 „Nagyon sajnálom!” ◆ nincsnincs
mentségemmentségem ◇ mósivakenakumósivakenaku omouomou röstellröstell
「Ajamacsi-o mósi vakenaku omou.」 „Röstel-
lem, hogy hibáztam.” ◇ mósivakenakumósivakenaku omouomou
restellrestell 「Onsino szósikini ikanakattakoto-o mó-
si vakenaku omotta.」 „Restellem magam, hogy
nem mentem el a tanárom temetésére.”

mósivakenakumósivakenaku omouomou ◆ restellrestell 「Onsino szó-
sikini ikanakattakoto-o mósi vakenaku omotta.」
„Restellem magam, hogy nem mentem el a taná-
rom temetésére.” ◆ röstellröstell 「Ajamacsi-o mósi
vakenaku omou.」 „Röstellem, hogy hibáztam.”

mósivaketeidonimósivaketeidoni ◆ úgy-ahogyúgy-ahogy 「Szandaruno
o-va mósi vaketeidonihocsikiszude tometeatta.」
„A szandál pántja tűzőgépkapoccsal úgy-ahogy
rögzítve volt.”

mósivaketeidonomósivaketeidono ◆ siralmassiralmas 「Mósi vaketei-
dono kjúrjó-o morau.」 „Siralmas fizetést kapok.”

mósivatasimósivatasi ◆ kihirdetéskihirdetés 「Hankecuno mósi
vatasi」 „ítélet kihirdetése”

mósivataszumósivataszu ◆ hirdethirdet 「Hankecu-o mósi va-
taszu.」 „Ítéletet hirdet.” ◆ kirókiró 「Sobun-o mósi
vataszu.」 „Büntetést ró ki.” ◆ mondmond 「Hankecu-
o mósi vataszu.」 „Ítéletet mond.”

mosómosó ◆ gyászszalaggyászszalag 「Mosó-o cuketeiru.」
„Gyászszalagot visel.”

mósomóso ◆ hőséghőség ◆ kánikulakánikula 「Mósode otosijor-
iga nan-ninmo nakunarimasita.」 „Sok öreg halt
meg a kánikulában.”

mósómósó ◆ kiválókiváló harcosharcos ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
tábornoktábornok ◆ vitéz tábornokvitéz tábornok
mósobimósobi ◆ kánikulai napkánikulai nap ◆ kánikulás napkánikulás nap
mósokeihómósokeihó ◆ hőségriadóhőségriadó 「Mósokeihóga da-
szareteiru.」 „Hőségriadót adtak ki.”

mósonmóson ◆ dobásdobás 「Daiikkjúnomóson」 „első do-
bás” ◆ mozgásmozgás ◇ kuikkumósonkuikkumóson gyorsgyors moz-moz-
gásgás ◇ kuikkumósonkuikkumóson gyorsítottgyorsított felvételfelvétel ◇

szuró-mósonszuró-móson lassítottlassított felvételfelvétel ◇ szuró-szuró-
mósonmóson lassúlassú mozgásmozgás ◇ móson-omóson-o kakerukakeru ki-ki-
kezdkezd 「Kanodzso-va karenimóson-o kaketa.」
„A nő kikezdett a férfivel.”

móson-omóson-o kakerukakeru ◆ kikezdkikezd 「Kanodzso-va
karenimóson-o kaketa.」 „A nő kikezdett a férfi-
vel.”

móson-pikucsámóson-pikucsá ◆ mozgóképmozgókép
móson-szenszámóson-szenszá ◆ mozgásérzékelőmozgásérzékelő ◇ szek-szek-
igaiszenmósonszenszáigaiszenmósonszenszá infravörösinfravörös mozgás-mozgás-
érzékelőérzékelő
mosumosu ◆ fő gyászolófő gyászoló
mósúmósú ◆ rögeszmés ragaszkodásrögeszmés ragaszkodás
mósúmósú ◆ heves támadásheves támadás ◆ vad támadásvad támadás
moszamosza ◆ bátorbátor emberember ◆ erőserős emberember 「Szak-
ká kaino mosza」 „erős futballjátékos” ◆ vitézvitéz
mószaibómószaibó ◆ szőrsejtszőrsejt
mószaikanmószaikan ◆ hajszálcsőhajszálcső ◆ hajszálérhajszálér ◆ ka-ka-
pillárispilláris csőcső ◇ rinpamószaikanrinpamószaikan nyirokkapil-nyirokkapil-
lárisláris
mószaikangensómószaikangensó ◆ hajszálcsövességhajszálcsövesség ◆ ka-ka-
pilláris jelenségpilláris jelenség ◆ kapillaritáskapillaritás
mószaikekkanmószaikekkan ◆ hajszálérhajszálér ◆ vérérkapillá-vérérkapillá-
risris
moszakumoszaku ◆ imitációimitáció ◆ utánzatutánzat
moszakumoszaku ◆ keresgéléskeresgélés ◆ tapogatózástapogatózás
moszakuszurumoszakuszuru ◆ utánzatotutánzatot készítkészít 「Mu-
kasino man-nenhicu-o moszakusita.」 „Utánzatot
készített egy régi töltőtollról.”

moszakuszurumoszakuszuru ◆ keresgélkeresgél 「Mondaino
kaikecuhó-o moszakusiteita.」 „Keresgéltem a
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probléma megoldását.” ◆ tapogatóziktapogatózik
「Keiszacu-va nanno tegakarimonaku, moszaku-
siteiru.」 „A rendőrség nem tud semmi biztosat,
csak tapogatózik.” ◇ ancsúmoszakuszuruancsúmoszakuszuru sö-sö-
tétbentétben tapogatóziktapogatózik 「Keiszacu-va ancsúmo-
szakusiteita.」 „A rendőrség a sötétben tapogató-
zott.”

moszarukotonagaramoszarukotonagara ◆ nemcsaknemcsak
「Konoreszutoran-va rjórimoszarukotonagara-
szábiszuga juki todoiteiru.」 „Ebben az étterem-
ben nemcsak az étel jó, a kiszolgálás is pompás.”

mószemósze ◆ MózesMózes ◇ mószegosomószegoso MózesMózes ötöt
könyvekönyve 「Mósze gosono szaisúkan」 „Mózes öt
könyvének utolsó kötete”

mószegosomószegoso ◆ MózesMózes ötöt könyvekönyve 「Mósze
gosono szaisúkan」 „Mózes öt könyvének utolsó
kötete”

mószeimószei ◆ alaposalapos megbánásmegbánás ◆ alaposalapos ön-ön-
vizsgálatvizsgálat 「Susóni mószei-o unagasita.」 „Ala-
pos önvizsgálatra sarkallta a miniszterelnököt.”

mószeiszurumószeiszuru ◆ alapos önvizsgálatot tartalapos önvizsgálatot tart
mószenmószen ◆ filcszőnyegfilcszőnyeg
mószengokemószengoke ◆ harmatfűharmatfű
mószenorippómószenorippó ◆ Mózes törvényeMózes törvénye
mószómószó ◆ kényszerképzetkényszerképzet ◆ képzelődésképzelődés
「Mószóga ukabiagatta.」 „Képzelődtem.” ◆ má-má-
niania ◆ rögeszmerögeszme 「Koroszareru mószónitoricu-
kareteiru.」 „Az a rögeszméje, hogy valaki meg
akarja ölni.” ◆ téveszmetéveszme ◇ kodaimószókodaimószó nagy-nagy-
zásizási hóborthóbort ◇ kodaimószókodaimószó megalomániamegalománia ◇

higaimószóhigaimószó üldözési mániaüldözési mánia
mószócsikumószócsiku ◆ mószó bambuszmószó bambusz
mószóhekimószóheki ◆ álmodozásálmodozás
mószoroszoronokorodamószoroszoronokoroda ◆ ráférráfér 「Mó-
szoroszoro hakoga mavattekitemoii koroda.」
„Most már tényleg rám férne egy kis szerencse.”

moszszarisitamoszszarisita ◆ felborzoltfelborzolt 「Moszszarisita
kami」 „felborzolt haj” ◆ stílustalanstílustalan 「Mosz-
szarisita otoko」 „stílustalan férfi”

moszszarisitomoszszarisito ◆ bambánbambán 「Moszszarito tatte-
iru.」 „Bambán áll.”

moszumoszu ◆ égetéget
moszumoszu ◆ utánozutánoz 「Osiro-o mositahoterudat-
ta.」 „A hotel egy kastélyutánzat volt.”

mószumószu ◆ csinálcsinál 「Goan-nai mósimasó.」 „El-
kalauzolom.” ◆ említemlít 「Szakihodo mósimasita-
jóni, vatasi-va sirótodeszu.」 „Ahogy az előbb em-
lítettem, dilettáns vagyok.” ◆ hívhív 「Júkoto mó-
simaszu.」 „Júkonak hívnak.” ◆ mondmond 「Szore-
va kanódearuto mósimasita.」 „Azt mondtam, le-
hetséges.” ◆ szólszól 「Hitokotomo mósimaszende-
sita.」 „Egy szót sem szóltam.”

mószugumószugu ◆ hamarosanhamarosan 「Mószugu cukuto
omoimaszu.」 „Azt hiszem, hogy hamarosan
megérkezünk.” ◆ nemsokáranemsokára 「Mószugu haru-
da.」 „Nemsokára itt a tavasz.” ◆ rövidesenrövidesen
「Mószugu cukujo.」 „Rövidesen megérkezünk.”

moszukobiumumoszukobiumu ◆ moszkóviummoszkóvium
mószukosimószukosi ◆ mégmég egyegy kicsikicsi 「Mó szukosi mat-
teite kudaszai!」 „Várjon még egy kicsit!”

mószukosidemószukoside ◆ hamarosanhamarosan 「Kotosi-va mó
szukoside ovaru.」 „Hamarosan véget ér az év.” ◆

kiskis híjánhíján 「Mó szukoside korobutokorodatta.」
„Kis híján elestem.” ◆ majdnemmajdnem 「Mó szukoside
vaszurerutokorodatta.」 „Majdnem elfelejtet-
tem.” ◆ már-mármár-már 「Górumademó szukositoiu to-
korode korondesimatta.」 „Már-már célba ért,
mikor elesett.” ◆ nemnem sokonsokon múltmúlt 「Mó szu-
koside kattanoni.」 „Nem sokon múlt, hogy nyer-
tem.”

moszukumoszuku ◆ mecsetmecset ◆ mohamedán templommohamedán templom
moszukuvamoszukuva ◆ MoszkvaMoszkva
mószupídodemószupídode ◆ őrült gyorsanőrült gyorsan
mószupídodehasirumószupídodehasiru ◆ száguldszáguld 「Sinkanszen-
va mószupídode hasitteita.」 „A Sinkanszen szá-
guldott.” ◆ száguldozikszáguldozik 「Szúdainobaiku-va
mószupídode hasitteita.」 „Motorosok száguldoz-
tak az úton.” ◆ téptép 「Kurumade mószupídode
hasitta.」 „Téptünk a kocsival.”

moszuremumoszuremu ◆ muszlimmuszlim ◆ muzulmánmuzulmán
moszurinmoszurin ◆ muszlinmuszlin ◇ uszudzsimoszurinuszudzsimoszurin
tarlatántarlatán ◇ kinumoszurinkinumoszurin selyemmuszlinselyemmuszlin
moszurumoszuru ◆ mintájáramintájára készítkészít 「Aru gaikokuno
gekidzsó-o mosita tatemono」 „külföldi színház
mintájára készült épület” ◆ utánozutánoz 「Ningenno
nó-o mosita kairo-o kaihacusita.」 „Emberi agyat
utánozó áramkört fejlesztettek ki.”

mótámótá ◆ motormotor 「Mótá-o sidószaszeta.」 „Be-
indítottam a motort.” ◇ ésí-mótáésí-mótá váltóáramúváltóáramú
motormotor ◇ dísí-mótádísí-mótá egyenáramúegyenáramú motormotor ◇
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denkimótádenkimótá villanymotorvillanymotor ◇ junibászaru-junibászaru-
mótámótá univerzálisuniverzális motormotor ◇ rinia-mótárinia-mótá lineá-lineá-
ris motorris motor
mótábaikumótábaiku ◆ motorbiciklimotorbicikli
mótábótomótábóto ◆ motorcsónakmotorcsónak
mótácukinomótácukino ◆ motorosmotoros 「Mótá cukinoszórápa-
neru」 „motoros napelem”

motacukumotacuku ◆ lassanlassan haladhalad 「Kódzsi-va mo-
tacuiteiru.」 „Lassan halad az építkezés.” ◆ ne-ne-
hézkeshézkes 「Kaifukugamotacuiteiru.」 „Nehézkes
a helyreállás.” ◆ pangpang 「Kabuka-va motacuitei-
ru.」 „A részvények panganak.”

motagerumotageru ◆ felemelfelemel 「Atama-o motageta.」
„Felemelte a fejét.” ◇ atama-oatama-o motagerumotageru fel-fel-
ütiüti aa fejétfejét 「Inbóronga atama-o motageta.」
„Felütötte a fejét az összeesküvés-elmélet.” ◇

kamakubi-okamakubi-o motagerumotageru meggörbítimeggörbíti aa nyakátnyakát
「Hebi-va kamakubi-o motageta.」 „A kígyó
meggörbítette a nyakát.”

mótá-guraidámótá-guraidá ◆ motoros sárkányrepülőmotoros sárkányrepülő
mótá-gurédámótá-gurédá ◆ motorosmotoros földgyaluföldgyalu ◆ moto-moto-
ros talajgyaluros talajgyalu
mótáhómumótáhómu ◆ lakóautólakóautó
mótakuszandamótakuszanda ◆ mégmég csakcsak ezez hiányzikhiányzik
「Mó takuszanda!」 „Még csak ez hiányzik!”

mómó takuszandatotakuszandato omouomou ◆ megsokallmegsokall 「Ka-
nodzsono kimagure-va mótakuszandato omot-
ta.」 „Megsokalltam a szeszélyeit.”

mótakutómótakutó ◆ Mao Ce TungMao Ce Tung
mótakutógorokumótakutógoroku ◆ MaoMao Ce-tungCe-tung VörösVörös
könyvecskéjekönyvecskéje
mótakutósugimótakutósugi ◆ maoizmusmaoizmus
motamotamotamota ◆ piszmogvapiszmogva ◆ tunyántunyán
「Namakemono-va motamota ugoiteita.」 „A laj-
hár tunyán mozgott.”

motamotasitamotamotasita ◆ teszetoszateszetosza 「Motamotasita
hito」 „teszetosza ember”

motamotaszurumotamotaszuru ◆ piszmogpiszmog 「Okurerukara-
motamotasinaide.」 „Ne piszmogj, mert elké-
sünk!” ◆ szöszmötölszöszmötöl 「Motamotasiszugite
densani okureta.」 „Addig szöszmötöltem, míg le-
késtem a vonatot.”

motamotatomotamotato ◆ piszmogvapiszmogva 「Motamotato si-
gotositeiru.」 „Piszmogva dolgozik.”

mótáoirumótáoiru ◆ motorolajmotorolaj

motaraszumotaraszu ◆ előidézelőidéz 「Csúóginkóno
szeiszaku-va fukeiki-o motarasita.」 „A jegybank
intézkedése válságot idézett elő.” ◆ eredményezeredményez
「Szeifuno szeiszaku-va hinpuno sza-o motarasi-
ta.」 „Kormány politikája vagyoni aránytalansá-
got eredményezett.” ◆ hozhoz 「Kareno dzsogen-
va rieki-o motarasita.」 „A tanácsa profitot ho-
zott.” ◆ kiváltkivált 「Hakaszeno hacumei-va minsú-
ni kjómi-o motarasita.」 „A professzor találmá-
nya érdeklődést váltott ki.” ◆ tartogattartogat 「Sóra-
iga vatasini nani-o motaraszuka vakaranai.」
„Nem tudom mit tartogat számomra a jövő.” ◇

kansin-okansin-o motaraszumotaraszu felkeltifelkelti azaz érdeklő-érdeklő-
déstdést 「Konotéma-va kareno kansin-o motarasi-
ta.」 „Ez a téma felkeltette az érdeklődését.” ◇

szangai-oszangai-o motaraszumotaraszu borzalmasborzalmas pusztí-pusztí-
tásttást végezvégez 「Taifú-va súrakuni szangai-o mot-
arasita.」 „A tájfun borzalmas pusztítást végzett a
településen.” ◇ csidzsoku-ocsidzsoku-o motaraszumotaraszu szé-szé-
gyentgyent hozhoz 「Szeidzsika-va kokkani csidzsoku-o
motarasita.」 „A politikus szégyent hozott a hazá-
jára.” ◇ higai-ohigai-o motaraszumotaraszu pusztítpusztít 「Taifú-
va kunino nanbuni higai-o motarasita.」 „Tájfun
pusztított az ország déli részén.” ◇ fuun-ofuun-o mot-mot-
araszuaraszu balszerencsétbalszerencsét hozhoz 「Kumo-o koro-
szuto fuun-o motaraszu.」 „Pókot megölni bal-
szerencsét hoz.” ◇ henka-ohenka-o motaraszumotaraszu válto-válto-
zástzást hozhoz 「Kono hon-va vatasino dzsinszeini
ókina henka-o motarasita.」 „Ez a könyv nagy
változást hozott az életemben.”

motarekakarumotarekakaru ◆ hátradőlhátradől 「Iszuno szenimo-
tare kakatta.」 „Hátradőltem a széken.” ◆ tá-tá-
maszkodikmaszkodik 「Cukueni motare kakatta.」 „Az
asztalra támaszkodott.”

motarerumotareru ◆ hátradőlhátradől 「Kare-va szemotareni-
motarete me-o todzsita.」 „A férfi hátradőlt a szé-
ken, és becsukta a szemét.” ◆ megfekszikmegfekszik 「Ab-
urakkoi tabe monode igamotareta.」 „A zsíros
étel megfeküdte a gyomromat.” ◆ megülmegül 「Oni-
kuno tabeszugide iga motareteiru.」 „Sok hús et-
tem, és megülte a gyomromat.” ◆ nekitámasz-nekitámasz-
kodikkodik 「Kini motareta.」 „Nekitámaszkodtam a
fának.” ◆ támaszttámaszt 「Kabeni sze-o motareta.」
„A falnak támasztottam a hátam.”

mótarizésonmótarizéson ◆ motorizációmotorizáció
mótárizésonmótárizéson ◆ motorizációmotorizáció
mótásómótásó ◆ autóbemutatóautóbemutató
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motaszekakerumotaszekakeru ◆ nekitámasztnekitámaszt 「Hasigo-o
kabenimotaszekaketa.」 „Nekitámasztottam a
létrát a falnak.” ◆ ráhajtráhajt 「Kanodzso-va atama-
o kareno katanimotaszekaketa.」 „A nő ráhajtotta
a fejét a férfi vállára.”

motaszerumotaszeru ◆ adad 「Fukumi-o motaszeta ii kata-
o sita.」 „Rejtett jelentést adott a szavainak.” ◆

életbenéletben tarttart 「Hana-o reizókoni irete nagaku
motaszeta.」 „A hűtőben tartottam hosszabb ide-
ig életben a virágot.” ◆ kecsegtetkecsegtet 「Isi-va csi-
juno kibó-o motaszeta.」 „Az orvos a gyógylás re-
ményével kecsegtette.” ◆ kerítkerít 「Oini cuma-o
motaszeta.」 „Feleséget kerítettem az unoka-
öcsémnek.” ◆ kezébekezébe adad 「Kodomoni hamono-
o motaszenaide!」 „Ne adj a gyerek kezébe kést!”
◆ kifizettetkifizettet 「Kandzsó-o motaszetekure!」
„Majd én fizetem a számlát!” ◆ vitetvitet 「Omotai
kaban-o ottoni motaszeta.」 „A férjemmel vitet-
tem a nehéz táskát.” ◇ ki-oki-o motaszerumotaszeru hitegethiteget
「Kare-va honkidemonai dzsoszeini ki-o mota-
szeta.」 „Hitegette a nőt, akivel nem is voltak ko-
moly szándékai.” ◇ ki-oki-o motaszerumotaszeru felkeltifelkelti azaz
érdeklődésétérdeklődését ◇ ki-oki-o motaszerumotaszeru reménnyelreménnyel
kecsegtetkecsegtet 「Amari ki-o motaszetakunai.」
„Nem akarlak reményekkel kecsegtetni.” ◇ hana-hana-
oo motaszerumotaszeru átadjaátadja aa babérokatbabérokat 「Oszeva-
ninatta daiszenpaini hana-o motaszetai.」 „Sze-
retném az öreg dolgozónak átadni a babérokat,
mert sokat segített nekem.” ◇ hana-ohana-o motasze-motasze-
ruru hagyjahagyja tündökölnitündökölni 「Ganbatta okatani,
hana-o motaszemasó.」 „Hagyjuk tündökölni
azokat, akik annyira igyekeztek.” ◇ ma-oma-o mota-mota-
szeruszeru szóvalszóval tarttart 「Tantósaga kurumade kja-
kuno ma-o motaszeta.」 „Szóval tartottam az ügy-
felet, amíg meg nem érkezett az ügyintéző.” ◇ ma-ma-
oo motaszerumotaszeru kitöltikitölti azaz időtidőt 「Tabe monono
hanasi-o site ma-o motaszeta.」 „Az ételekről be-
szélve töltöttük ki az időt.” ◇ misze-omisze-o motasze-motasze-
ruru segítsegít üzletetüzletet nyitninyitni 「Rjórinindearu mu-
szumemukoni misze-o motaszeta.」 „A szakács
vejemnek segítettem saját üzletet nyitni.”

motaszerumotaszeru ◆ tartósíttartósít 「Butano baraniku-o si-
ozukenisite nagaku motaszeta.」 „Sóval tartósí-
tottam a szalonnát.”

mótá-szupócumótá-szupócu ◆ motorsportmotorsport
motazarumotazaru ◆ nincstelennincstelen 「Moteru kunito mot-
azaru kuni」 „gazdag ország és nincstelen ország”

motazarumonomotazarumono ◆ nincstelennincstelen 「Moteru mono-
to motazaru mono」 „tehetősek és nincstelenek”

moteamaszumoteamaszu ◆ nemnem tudjatudja mitmit csináljoncsináljon ve-ve-
lele 「Naitebakariiru kodomo-o oja-va mote ama-
sita.」 „A szülő nem tudta mit csináljon a síró gye-
rekkel.” ◆ nemnem tudtud mihezmihez kezdenikezdeni velevele 「Mo-
te amaszuhodo okanegaaru.」 „Annyi pénze van,
hogy nem tud vele mihez kezdeni.” ◆ túltúl soksok
vanvan 「Hima-o mote amasiteiru.」 „Túl sok sza-
badidőm van.” ◇ mi-omi-o moteamaszumoteamaszu nemnem tudtud
mitmit kezdenikezdeni magávalmagával 「Taifúnotame rjokósza-
kide icsinicsimi-o mote amasiteita.」 „A tájfun
miatt, egy napot nem tudtam mit kezdeni magam-
mal az üdülőhelyen.”

moteaszobimonomoteaszobimono ◆ játékszerjátékszer
moteaszobumoteaszobu ◆ játszadozikjátszadozik 「Kare-va
kanodzso-o moteaszondeiru.」 „A férfi csak ját-
szadozik azzal a nővel.” ◆ játszikjátszik 「Nami-va
fune-o moteaszonndeiru.」 „A hullámok játsza-
nak a hajóval.” ◆ kiszolgáltatkiszolgáltat 「Sóhisa-va do-
kuszengata kigjónimoteaszobareteiru.」 „A fo-
gyasztók ki vannak szolgáltatva a monopolista vál-
lalatoknak.”

motedzsucumotedzsucu ◆ ármányármány
motehajaszumotehajaszu ◆ dicsérdicsér 「Tenszaipianiszutoto-
tosite mote hajaszareteiru.」 „Zseniális zongora-
művészként dicsérik.” ◆ istenítistenít 「Csinmitosite
mote hajaszareteiru.」 „Csemegeként istenítik.”
◆ ünnepelünnepel 「Szutátosite mote hajaszareteiru.」
„Sztárként ünneplik.”

motemotenamotemotena ◆ csípikcsípik ◆ népszerűnépszerű ◆ odaoda
vannakvannak érteérte 「Kare-va dzsoszeinimotemotede-
szu.」 „Oda vannak érte a nők.”

mótenmóten ◆ sebezhetősebezhető pontpont ◆ vakfoltvakfolt ◇ hóno-hóno-
mótenmóten joghézagjoghézag
motenasimotenasi ◆ fogadtatásfogadtatás
「Atatakaikaimotenasi-o uketa.」 „Meleg fogad-
tatásban részesültem.” ◆ traktálástraktálás 「Rjórino-
motenasi」 „ételekkel traktálás” ◆ vendéglátásvendéglátás
「Kateitekinamotenasi-o itasimaszu!」 „Családi-
as vendéglátásban részesítjük!” ◆ vendégsze-vendégsze-
retetretet 「Sinszekinomotenasi-o kjódzsusita.」 „A
rokonom vendégszeretetét élveztem.” ◇

itarericukuszerinomotenasi-oitarericukuszerinomotenasi-o ukeruukeru
tejben-vajbantejben-vajban fürösztfüröszt 「Muszume-o mocu
otakuni sótaiszarete, itareri cukuszerino
motenasi-o uketesimatta.」 „Amikor elmentem a
lányos házhoz, tejben vajban fürösztöttek.”
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motenasi-omotenasi-o szuruszuru ◆ traktáltraktál 「Tabibitoni
teacuimotenasi-o sita.」 „Bőkezűen traktáltam a
vándort.” ◆ vendégülvendégül látlát 「Raikjakuni
ocsanomotenasi-o sita.」 „A látogatót vendégül
láttuk teával.”

motenaszumotenaszu ◆ fogadtatásbanfogadtatásban részesítrészesít
「Raikjaku-o acukumotenasita.」 „Meleg fogad-
tatásban részesítettük a vendéget.” ◆ szórakoz-szórakoz-
tattat 「Taiszecunageszuto-o ongakudemotenasi-
ta.」 „Zenével szórakoztattuk a kedves vendéget.”
◆ traktáltraktál 「Ottono okjakuszama-o terjóridemo-
tenasimasita.」 „A férjem vendégeit házi ételekkel
traktáltuk.” ◆ vendégülvendégül látlát 「Iede sinszeki-o
motenasita.」 „Vendégül láttuk otthonunkban a
rokonunkat.”

mótengaóimótengaói ◆ sebezhetősebezhető 「Kono keikaku-va
mótenga ói.」 „Ez a terv sebezhető.”

móten-omóten-o cukucuku ◆ kibúvótkibúvót találtalál 「Hóno móten-
o cuita.」 „Kibúvót talált a törvényben.” ◆ ki-ki-
használjahasználja aa hiányosságothiányosságot 「Keibidzsóno
móten-o cuita.」 „Kihasználta a biztonsági őrzés
hiányosságát.”

moterumoteru ◆ csípikcsípik 「Kare-va dzsoszeinimoteru.」
„A lányok csípik őt.” ◆ gazdaggazdag 「Moteru kunito
motazaru kuni」 „gazdag ország és nincstelen or-
szág” ◆ népszerűnépszerű 「Moteru hitono tokucsó」
„népszerű emberek jellemzője” ◆ tarthatótartható
「Tede moteru omosza」 „kézben tartható súly”

moterumoteru ◆ motelmotel
móterumóteru ◆ motelmotel 「Móteruni tomaru.」 „Motel-
ben száll meg.”

moterumonomoterumono ◆ tehetőstehetős 「Moteru monoto
motazaru mono」 „tehetősek és nincstelenek”

motomoto ◆ nálanála 「Ojano motode kuraszu.」 „Szü-
leinél lakik.” ◇ ojamotoojamoto szülőiszülői házház 「Sigoto-o
jamete ojamotoni kaetta.」 „Otthagytam a mun-
kahelyemet, és hazatértem a szülői házba.” ◇

ojamoto-oojamoto-o hanareruhanareru elhagyjaelhagyja aa családicsaládi
fészketfészket 「Hatacside ojamoto-o hanareta.」
„Húszéves koromban elhagytam a családi fész-
ket.” ◇ ojamoto-oojamoto-o hanareruhanareru elhagyjaelhagyja aa csa-csa-
ládiládi fészketfészket 「Hatacside ojamoto-o hanare-
ta.」 „Húszéves koromban elhagytam a családi
fészket.” ◇ motonimotoni hozzáhozzá 「Kareno motoni oto-
zureta.」 „Elmentem hozzá.” ◇ motohemotohe hozzáhozzá
「Cuma-va ottono motohe kaetta.」 „A feleség
visszatért a férjéhez.”

motomoto ◆ alattalatt 「Szeitennomotode undókai-o ka-
iszaisita.」 „A kék ég alatt rendezték a sportren-
dezvényt.” ◆ mellettmellett 「Ginkó-va furina dzsó-
kenno motode okane-o kasita.」 „A bank előnyte-
len körülmények mellett adott kölcsön.” ◆ nekineki
「Karenomotode dzsúninhataraiteiru.」 „Tíz em-
ber dolgozik neki.” ◇ hónomotonobjódóhónomotonobjódó tör-tör-
vény előtti egyenlőségvény előtti egyenlőség
motomoto ◆ alapalap 「Dzsidzsicu-o motonisita eiga」
„megtörtént dolgon alapuló film” ◆ alapanyagalapanyag
「Rjórino moto」 „ételalapanyag” ◆ befekte-befekte-
téstés 「Szan-nende motoga toreta.」 „Három év
alatt visszanyertem a befektetésemet.” ◆ előzőelőző
「Motocuma」 „előző feleség” ◆ eredeteredet 「Mo-
tokita micsi-o modotta.」 „Visszamentem az
úton, amin eredetileg jöttem.” ◆ eredetieredeti árár
「Tocsi-o moto-o kitte utta.」 „A földet az eredeti
árnál olcsóbban adtam el.” ◆ forrásforrás 「Akusú-o
motokara tatta.」 „Megszabadultam a bűz forrá-
sától.” ◆ okok 「Gokaiga motode kenkaga hadzsi-
matta.」 „A veszekedés oka egy félreértés volt.”
◆ sűrítménysűrítmény 「Nósukutaipunoszúpuno moto」
„levessűrítmény” ◆ származásszármazás 「Rjokucsato
kócsato-va motoha onadzsi csabadeszu.」 „A zöld
tea és az angol tea ugyanúgy tealevélből szárma-
zik.” ◆ tőtő 「Kino motoni arino szugaaru.」 „A
fa tövében van egy hangyafészek.” ◆ tőketőke 「Mo-
togakakaru dzsigjó」 „tőkeigényes vállalkozás” ◆

voltvolt 「Gensusóto motosusó」 „jelenlegi- és volt
miniszterelnök” ◇ ojamotoojamoto szülőiszülői házház
「Sigoto-o jamete ojamotoni kaetta.」 „Otthagy-
tam a munkahelyemet, és hazatértem a szülői ház-
ba.” ◇ sippai-vasippai-va szeiko-noszeiko-no motomoto kudarcokonkudarcokon
átát vezetvezet azaz útút aa sikerhezsikerhez ◇ szúpunomotoszúpunomoto
instantinstant levesleves ◇ szúpunomotoszúpunomoto levesporlevespor ◇

szúpunomotoszúpunomoto leveskockaleveskocka ◇ szeizómotoszeizómoto
gyártógyártó ◇ hanbaimotohanbaimoto értékesítőértékesítő ◇ hino-hino-
motomoto tűztűz helyehelye 「Dekakeru maeni hino moto-
o kakuninsijó!」 „Indulás előtt nézzük meg, hogy
eloltottuk-e a tüzet!” ◇ hinomotohinomoto tűzfészektűzfészek ◇

purin-nomotopurin-nomoto pudingporpudingpor ◇ motokanomotokano exba-exba-
rátnőrátnő ◇ motokaramotokara elejétőlelejétől fogvafogva 「Kono
szeidzsikaga motokara kiraidatta.」 „Elejétől fog-
va utáltam ezt a politikust.” ◇ motosacsómotosacsó voltvolt
igazgatóigazgató ◇ motodórinimotodórini eredetieredeti állapotbaállapotba
「Heja-o motodórini modosita.」 „Az eredeti ál-
lapotába hoztam a szobát.” ◇ motodórinomotodórino ere-ere-
detideti 「Motodórino szeikacuni-va modorenai.」
„Nem tudjuk visszaállítani az eredeti életünket.” ◇

motonomotono előzőelőző 「Motono sacsónohóga jokatta.」
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„Az előző igazgató jobb volt.” ◇ motonomotono erede-erede-
titi 「Iszu-o motono basoni modosita.」 „A széke-
ket visszaraktam eredeti helyükre.” ◇ motonoai-motonoai-
diadia alapötletalapötlet 「Motonoaidia-va tomodacsikara
karita.」 „Az alapötletet a barátomtól kaptam.” ◇

motonodzsótaimotonodzsótai eredetieredeti állapotállapot 「Kono hon-
o motono dzsótaide kaesite kudaszai!」 „Szeret-
ném, ha eredeti állapotban kapnám vissza ezt a
könyvet!” ◇ motomoto vava eredetilegeredetileg 「Kono heja-
va motoha szókodatta.」 „Ez a helyiség eredetileg
raktár volt.” ◇ motobaraiuncsinmotobaraiuncsin előreelőre fize-fize-
tetttett viteldíjviteldíj ◇ motomokomonaimotomokomonai sese befek-befek-
tetetttetett összeg,összeg, sese haszonhaszon ◇ motomokomo-motomokomo-
nainai veszendőbeveszendőbe megymegy mindenminden 「Dzsigjóni sip-
paisitara motomo komonai.」 „Ha nem sikerül a
vállalkozásom, veszendőbe megy minden.” ◇ ju-ju-
motomoto hőforráshőforrás
mótómótó ◆ egyáltalánegyáltalán 「Szore-o kaucumori-va
mótóarimaszen.」 „Egyáltalán nincs szándékom-
ban megvenni.”

motobaraiuncsinmotobaraiuncsin ◆ előre fizetett viteldíjelőre fizetett viteldíj
motocumamotocuma ◆ exex ◆ exfeleségexfeleség ◆ voltvolt feleségfeleség

motocsómotocsó ◆ főkönyvfőkönyv
motodaidzsinmotodaidzsin ◆ exminiszterexminiszter
motodemotode ◆ indulótőkeindulótőke 「Gohjakuman enno mo-
todede dzsigjó-o hadzsimeta.」 „Ötmillió jenes
indulótőkével kezdtem a vállalkozást.” ◆ kezdő-kezdő-
tőketőke
motodórimotodóri ◆ mintmint azelőttazelőtt 「Hada-va motodóri
sirokunatta.」 „A bőre olyan fehér lett, mint az-
előtt volt.”

motodórinimotodórini ◆ eredetieredeti állapotbaállapotba 「Heja-o
motodórini modosita.」 „Az eredeti állapotába
hoztam a szobát.”

motodórinomotodórino ◆ eredetieredeti 「Motodórino
szeikacuni-va modorenai.」 „Nem tudjuk vissza-
állítani az eredeti életünket.”

motodzsimemotodzsime ◆ főnökfőnök 「Jakuzano motodzsime-
va kojubiganakattakedo igainimo jaszasii hito-
datta.」 „A jakuza főnökének nem volt kisujja,
de meglepően kedves ember volt.” ◆ irányítóirányító ◆

krupiékrupié
motogatorerumotogatoreru ◆ megtérülmegtérül 「Taijókóhacuden-
va dzsúnende motoga toreru.」 „A napenergiás
áramfejlesztés tíz év alatt megtérül.”

motohemotohe ◆ hozzáhozzá 「Cuma-va ottono motohe ka-
etta.」 „A feleség visszatért a férjéhez.”

motoimotoi ◆ alapalap 「Kuninomotoi-o kizuku.」 „Le-
rakja az ország alapjait.” ◆ eredeteredet
motojorimotojori ◆ kezdettőlkezdettől fogvafogva 「Kekka-va mo-
tojori vakatteita.」 „Kezdettől fogva tudtam az
eredményt.” ◆ nemcsaknemcsak 「Nagai ródódzsikan-va
motojori, kjúrjómo szukunaideszu.」 „Nemcsak
sokat kell dolgozni, de a fizetés is kevés.” ◆ ter-ter-
mészetesenmészetesen 「Szekinin-va motojori bokunia-
ru.」 „A felelősség természetesen az enyém.”

motokanomotokano ◆ exbarátnőexbarátnő
motokanodzsomotokanodzso ◆ volt barátnővolt barátnő
motokaramotokara ◆ elejétőlelejétől fogvafogva 「Kono szeidzsi-
kaga motokara kiraidatta.」 „Elejétől fogva utál-
tam ezt a politikust.”

motokaremotokare ◆ exbarátexbarát
motokaresimotokaresi ◆ exbarátexbarát ◆ volt barátvolt barát
motókegjósamotókegjósa ◆ fővállalkozófővállalkozó
motókeninmotókenin ◆ fővállalkozófővállalkozó
motokinmotokin ◆ alapösszegalapösszeg 「Henszaisitemo ri-
szokuga takakute motokin-va nakanaka hera-
nai.」 „Hiába fizeti a részleteket, a kamat olyan
magas, hogy az alapösszeg nem nagyon akar csök-
kenni.” ◆ alaptőkealaptőke
motokuroszumotokuroszu ◆ motokrosszmotokrossz ◆ motorosmotoros te-te-
repversenyrepverseny
motomemotome ◆ kéréskérés ◆ kereséskeresés
motomerumotomeru ◆ akarakar 「Heiva-o motometeiru.」
„Békét akar.” ◆ elkérelkér 「Keiszacu-va
mibunsómeiso-o motometa.」 „A rendőr elkérte
az igazolványomat.” ◆ elvárelvár 「Dzsibunga dek-
inaikuszeni taninni motomeru.」 „Ő maga nem
képes rá, de mástól elvárja.” ◆ fordulfordul 「Szen-
szeini taszuke-o motometa.」 „A tanárához for-
dult segítségért.” ◆ hajszolhajszol 「Kairaku-o moto-
meru.」 „Hajszolja az élvezeteket.” ◆ igényeligényel
「Kono sigotoni-va ginóga motomerareteiru.」
„Ez a munka szaktudást igényel.” ◆ kérkér 「Cú-
kóninni taszuke-o motometa.」 „Segítséget kért
a járókelőktől.” ◆ kereskeres 「Kaisa-va ii dzsinzai-
o motometeiru.」 „A cég jó alkalmazottakat ke-
res.” ◆ kiszámítkiszámít 「Sahenno nagasza-o motome-
naszai.」 „Számítsd ki a derékszögű háromszög
átfogójának hosszát!” ◆ sóvárogsóvárog 「Jaszasisza-
o motometa.」 „Sóvárogtam a gyengédség után.”
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◆ sürgetsürget 「Szókjúna taiszaku-o motometa.」
„Gyors intézkedést sürgetett.” ◆ töreksziktörekszik
「Kenrjoku-o motomeru.」 „Hatalomra törek-
szik.” ◇ akusu-oakusu-o motomerumotomeru kezetkezet nyújtnyújt
「Danszeiga dzsoszeini akusu-o motomeruno-va
bureitoszareteiru.」 „Illetlenség, ha egy férfi nyújt
kezet először egy nőnek.” ◇ szagasimotomeruszagasimotomeru
kereskeres 「Tekiszecuna hjógen-o szagasi motome-
ta.」 „A megfelelő kifejezést kerestem.” ◇

nigeba-onigeba-o motomerumotomeru egérutategérutat kereskeres
「Dorobó-va nige ba-o motometa.」 „A rabló
egérutat keresett.” ◇ micsi-omicsi-o motomerumotomeru keresikeresi
az igazságotaz igazságot
motomokomonaimotomokomonai ◆ sese befektetettbefektetett összeg,összeg,
sese haszonhaszon ◆ veszendőbeveszendőbe megymegy mindenminden
「Dzsigjóni sippaisitara motomo komonai.」 „Ha
nem sikerül a vállalkozásom, veszendőbe megy
minden.”

motomotomotomoto ◆ amúgyamúgy isis 「Motomotokaitakat-
tanode, purezentotositemoratte uresii.」 „Örülök,
hogy ezt kaptam ajándékba, amúgy is meg akar-
tam venni.” ◆ amúgyamúgy semsem 「Karenokonszátoni-
va ikanai.Aaiu ongaku-va motomotoszukidzsa-
nai.」 „Nem megyek el a koncertjére. Azt a fajta
zenét amúgy sem szeretem.” ◆ eleveeleve 「Motomo-
to kiszokude-va kinsiszareteiru.」 „A szabály ele-
ve tiltja.” ◆ eredendőeneredendően 「Kore-va motomoto-
va varui súkandeszu.」 „Ez eredendően rossz be-
idegződés.” ◆ eredetilegeredetileg 「Kare-va motomo-
tokurumano szeibikódatta.」 „Eredetileg autósze-
relő volt.”

motomotonomotomotono ◆ eredetieredeti 「Kono kotobano mo-
tomotono imi-va nandeszuka?」 „Mi ennek a szó-
nak az eredeti jelentése?”

mótonakumótonaku ◆ bőgbőg 「Usi-va móto naku.」 „A te-
hén bőg.”

motonarimotonari ◆ egészséges gyümölcsegészséges gyümölcs
motonemotone ◆ önköltségiönköltségi árár 「Motone-o kitte
uru.」 „Önköltségi áron alul ad el.”

motonimotoni ◆ mellettmellett 「Hogosano kantokunomoto-
ni sijószaszetekudaszai.」 „Szülői felügyelet mel-
lett használja!”

motonimotoni ◆ hozzáhozzá 「Kareno motoni otozureta.」
„Elmentem hozzá.”

motonimodoszumotonimodoszu ◆ helyreigazíthelyreigazít 「Isa-va oreta
hone-o motoni modosita.」 „Az orvos helyreigazí-
totta a törött csontot.” ◆ visszaállítvisszaállít 「Szettei-

o motoni modosita.」 „Visszaállítottam a beállí-
tásokat.” ◆ visszacsinálvisszacsinál 「Sitesimattakoto-va
motoni modoszenai.」 „Ami megtörtént, megtör-
tént. Nem lehet visszacsinálni.” ◆ visszaillesztvisszailleszt
「Szeikocusi-va hone-o motoni modosita.」 „A
csontkovács visszaillesztette a csontot a helyére.”
◆ visszakanyarodikvisszakanyarodik 「Hanasi-o motoni modo-
sita.」 „Visszakanyarodtam a témához.”

motonisitemotonisite ◆ alapjánalapján 「Dzsicuva-o motonisite
sószecu-o kaita.」 „Igaz történet alapján írtam
egy novellát.”

motonomotono ◆ előzőelőző 「Motono sacsónohóga jokat-
ta.」 „Az előző igazgató jobb volt.” ◆ eredetieredeti
「Iszu-o motono basoni modosita.」 „A székeket
visszaraktam eredeti helyükre.”

motonoaidiamotonoaidia ◆ alapötletalapötlet 「Motonoaidia-va
tomodacsikara karita.」 „Az alapötletet a bará-
tomtól kaptam.”

motonodzsótaimotonodzsótai ◆ eredetieredeti állapotállapot 「Kono
hon-o motono dzsótaide kaesite kudaszai!」 „Sze-
retném, ha eredeti állapotban kapnám vissza ezt a
könyvet!”

motonomokuamimotonomokuami ◆ ottott van,van, ahonnanahonnan elin-elin-
dultdult 「Ganbattedaiettositanonikéki-o tabe-
szugite motono mokuamida.」 „Szigorúan diétáz-
tam, de sok süteményt ettem, és ott vagyok, ahon-
nan elindultam.”

motonoszajanioszamarumotonoszajanioszamaru ◆ helyreállhelyreáll aa békebéke
「Fúfu-va motono szajani oszamatta.」 „Helyre-
állt a béke a házastársak között.”

moto-omoto-o tadaszebatadaszeba ◆ haha aztazt nézzüknézzük 「Moto-
o tadaszebakore-va kiminoaidiadatta.」 „Ha azt
nézzük, ez a te ötleted volt.”

motórimotóri ◆ közvetlenközvetlen eladáseladás ◆ közvetlenközvetlen el-el-
adóadó
motorumotoru ◆ ellenkezikellenkezik 「Tosijori-o damaszuno-
va hitono micsini motoru kóideszu.」 „Az öregek
becsapása ellenkezik az emberi etikával.” ◆ el-el-
torzultorzul ◆ megcsavarodikmegcsavarodik ◆ megszegmegszeg 「Niko-
ku kanno singinimotoru kói」 „két ország egymás
iránti bizalmát megszegő cselekedet”

motosacsómotosacsó ◆ volt igazgatóvolt igazgató
motosainmotosain ◆ volt dolgozóvolt dolgozó
motoszenmotoszen ◆ főcsapfőcsap 「Szuidóno motoszen-o si-
meta.」 „Elzártam a víz főcsapját.”

motóttomotótto ◆ exférjexférj
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motomoto vava ◆ eredetilegeredetileg 「Kono heja-va motoha
szókodatta.」 „Ez a helyiség eredetileg raktár
volt.”

motozuitemotozuite ◆ alapjánalapján 「Dzsibunno keikenni
motozuite handansita.」 „A saját tapasztalatom
alapján döntöttem.” ◆ alapozvaalapozva 「Nanini moto-
zuiteszó ieruno?」 „Mire alapozva lehet ezt mon-
dani?” ◆ nyománnyomán 「Kono eiga-va honni motozui-
te cukurareta.」 „A könyv nyomán készült a film.”

motozukumotozuku ◆ alapszikalapszik 「Hóricu-va kenpóni
motozuiteiru.」 „A törvények az alkotmányon
alapszanak.” ◆ alapulalapul 「Kono hanasi-va dzsi-
dzsicuni motozuiteiru.」 „Ez a történet a valósá-
gon alapul.” ◇ bunszekinimotozukubunszekinimotozuku elemzé-elemzé-
sensen alapulóalapuló 「Bunszekini motozuku dzsikota-
iszaku」 „elemzésen alapuló baleset-elhárítás” ◇

motozuitemotozuite alapjánalapján 「Dzsibunno keikenni mo-
tozuite handansita.」 „A saját tapasztalatom alap-
ján döntöttem.”

mottaimottai ◆ fontosságfontosság 「Mottai-o cukenaide ha-
jaku osietekure!」 „Ne fontoskodj, mondd már
meg!”

mottaiburumottaiburu ◆ fontoskodikfontoskodik 「Mottaibutte ha-
naszu.」 „Fontoskodva beszél.” ◆ húzhúz 「Mot-
taiburanaide osietekudaszai!」 „Ne húzz, mondd
már meg!” ◆ megjátssza magátmegjátssza magát
mottaibuttemottaibutte ◆ fontoskodvafontoskodva ◆ jelentőség-jelentőség-
teljesenteljesen
mottaibutteirumottaibutteiru ◆ fontoskodófontoskodó
mottainaimottainai ◆ érdemtelenérdemtelen 「Vatasinankani ja-
szasii kotoba-o kakete itadaite mottainai.」 „Ér-
demtelen vagyok a kedves szavaira.” ◆ kárkár 「Ko-
no oisii rjóri-o nokoszuno-va mottainai.」 „Kár
meghagyni ezt a finom ételt.” ◆ sajnálsajnál 「Kon-
na kireina oszara, mottainakute cukaenai.」 „Saj-
nálom használni a szép tányérokat.” ◆ vétekvétek
「Kon-natakuszan-no kudamono-o
súkakusinaideokuno-va mottainai.」 „Vétek a fán
hagyni ezt a sok gyümölcsöt.” ◇ mottainaszu-mottainaszu-
girugiru őrültségőrültség 「Kon-na kikai-o nogaszunante
mottainaszugiru.」 „Őrültség lenne kihagyni ezt a
lehetőséget.”

mottainaszugirumottainaszugiru ◆ őrültségőrültség 「Kon-na kikai-
o nogaszunante mottainaszugiru.」 „Őrültség
lenne kihagyni ezt a lehetőséget.”

mottai-omottai-o cukerucukeru ◆ fontoskodikfontoskodik 「Himicuno
hanasi-o szurujóni, mottai-o cuketa.」 „Fontos-

kodva beszélt, mintha valami nagy titkot árulna
el.” ◆ nagynagy jelentőségűnekjelentőségűnek tituláltitulál 「Sacsó-
karano renrakunicuite mottai-o cukete hanasi-
ta.」 „Nagy jelentőségűnek titulálva beszélt arról,
hogy megkereste őt az igazgató.”

mottemotte ◆ azonfelülazonfelül 「Kono sigoto-va kantande-
motte kjúrjómoii.」 „Ez a munka könnyű, azonfe-
lül jól is fizetett.” ◆ korkor 「Dzsúhacsidzsi-o motte
heitensimasita.」 „18 órakor bezárt az üzletünk.”
◆ miattmiatt 「Róreino jue-o moh-te taisokuszaszer-
aremasita.」 „Öregségem miatt nyugdíjaztak.” ◆

valval 「Kono kotoba-o moh-te vakaremasita.」
„Ezekkel a szavakkal búcsúzott.” ◆ végénvégén 「Ko-
no misze-va kongecu-o motte heitenszaszeteita-
dakimaszu.」 „Az üzletünk a hónap végén bezár.”
◆ velvel 「Doku-o moh-te doku-o szeiszuru.」 „Ku-
tyaharapást szőrével.” ◇ imamotteimamotte mégmég mostmost
semsem 「Dzsikenno zenbó-va imamoh-te
akirakade-va nai.」 „Az eset teljes egészében még
most sem tisztázott.” ◇ imamotteimamotte mégmég mostmost
isis 「Dzsókjó-va imamotte cuzuiteiru.」 „A hely-
zet még most is változatlan.” ◇ ijoijomotteijoijomotte mégmég
inkábbinkább 「Kare-va ijoijomotte fukigenninatta.」
„Még inkább morcos lett.” ◇ kore-okore-o mottemotte
ezennelezennel 「Kore-o motte kjóno dzsugjó-o súrjósi-
maszu.」 „Ezennel befejezzük az órát.” ◇ somen-somen-
oo mottemotte írásbanírásban 「Somen -o motte szongai-
baisóno szeikjú-o sita.」 „Írásban kértem kártérí-
tést.” ◇ szoredemotteszoredemotte ezértezért 「Densaga oku-
reta.Szorede moh-te csikokusita.」 „Késett a vo-
nat, ezért késtem.” ◇ mattakumottemattakumotte egysze-egysze-
rűenrűen 「Mattakumotte sindzsirarenai!」 „Egysze-
rűen hihetetlen!” ◇ mi-omi-o mottemotte sajátsaját testé-testé-
velvel 「Keibiin-va mi-o motte tatemono-e no
sinnjú-o fuszeida.」 „A biztonsági őr a saját tes-
tével állta útját a behatolóknak.” ◇ mi-omi-o mottemotte
sajátsaját tapasztalatábóltapasztalatából 「Kaigo-va ikani cu-
raika mi-o motte sirimasita.」 „Saját tapasztalat-
ból tudom, hogy milyen nehéz a gondozás.” ◇ mi-mi-
oo mottemotte sajátsaját magánmagán 「Dójatte szeikószuruka
mi-o motte tehon-o miszeta.」 „Saját magán mu-
tatta be, hogyan lehetünk sikeresek.” ◇ motte-motte-
nohokadearunohokadearu tűrhetetlentűrhetetlen 「Szon-na
kotobazukai-va moh-teno hokada!」 „Az ilyen be-
széd tűrhetetlen!”

mottearukimavarumottearukimavaru ◆ körbeviszkörbevisz 「Hata-o
motte mura-o aruki mavatta.」 „Körbevittem a
zászlót a faluban.”
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motteikumotteiku ◆ átviszátvisz 「Iszu-o ribinguni motte it-
ta.」 „Átvittem a széket a nappaliba.” ◆ beviszbevisz
「Hon-o hejani motte itta.」 „Bevittem a könyvet
a szobába.” ◆ elviszelvisz 「Paszokon-o tomodacsino
tokoroni motte itta.」 „Elvittem a számítógépet a
barátomhoz.” ◆ kiviszkivisz 「Hejakara hon-o motte
itta.」 „Kivittem a könyvet a szobából.” ◆ oda-oda-
viszvisz 「Iszu-o cukueno maeni motteitta.」 „A szé-
ket odavittem az asztalhoz.” ◆ viszvisz 「Hon-o ho-
kano hejani motteitta.」 „A könyvet a másik szo-
bába vittem.”

mottekaerumottekaeru ◆ hazahozhazahoz 「Rjokókaraii omoi
de-o motte kaetta.」 „Szép emlékeket hoztam ha-
za az útról.” ◆ hazaviszhazavisz 「Macsigatte dórjóno
kasza-o motte kaetta.」 „Véletlenül hazavittem a
munkatársam esernyőjét.” ◆ visszahozvisszahoz
「Kuruma-o súrijaszankara motte kaetta.」
„Visszahoztam a kocsit a szervizből.”

mottekoimottekoi ◆ tökéletesentökéletesen alkalmasalkalmas 「Kono
jaku-va kareni-va mottekoida.」 „Ez a szerep neki
tökéletesen alkalmas.”

mottekurumottekuru ◆ áthozáthoz 「Tomodacsino
iekarabábekjúszetto-o mottekita.」 „Áthoztuk a
grillsütőt a barátomtól.” ◆ behozbehoz
「Nivakaraiszu-o mottekita.」 „Behoztam a szé-
ket a kertből.” ◆ elhozelhoz 「Tanonda mono, motte
kitekuremasitaka?」 „Elhoztad, amit kértem?” ◆

előhozelőhoz 「Hejakara iszu-o motte kita.」 „Előho-
zott egy széket a szobából.” ◆ felhozfelhoz 「Cuma-
va vatasino nikaino hejanikóhí mottekita.」 „A
feleségem felhozott egy kávét a második emeleti
szobámba.” ◆ hozhoz 「Mizu-o ippaimottekite!」
„Hozz egy pohár vizet!”

mottekurukotomottekurukoto ◆ hozáshozás
mottemavarumottemavaru ◆ körbeviszkörbevisz 「Ibentonocsirasi-
o motte mavatta.」 „Körbevittem a rendezvény
szórólapját.” ◇ mottemavattaiikatamottemavattaiikata köntör-köntör-
falazásfalazás 「Szeidzsika-va motte mavatta ii kata-o
konomimaszu.」 „A politikusok szeretnek köntör-
falazni.” ◇ mottemavattaiikata-omottemavattaiikata-o szuruszuru kön-kön-
törfalaztörfalaz 「Motte mavatta ii kata-o szezu-va kki-
riiinaszai!」 „Ne köntörfalazz, mondd meg egye-
nesen, amit akarsz!”

mottemavattaiikatamottemavattaiikata ◆ köntörfalazásköntörfalazás
「Szeidzsika-va motte mavatta ii kata-o konomi-
maszu.」 „A politikusok szeretnek köntörfalazni.”

mottemavattaiikata-omottemavattaiikata-o szuruszuru ◆ köntörfa-köntörfa-
lazlaz 「Motte mavatta ii kata-o szezu-va kkiriiina-

szai!」 „Ne köntörfalazz, mondd meg egyenesen,
amit akarsz!”

mottenohokadearumottenohokadearu ◆ felfel semsem merülmerül 「Szei-
tóna tecuzuki-va motteno hokadatta.」 „A tisztes-
séges eljárás fel sem merült.” ◆ szószó semsem lehetlehet
rólaróla 「Dacuzeikói-va moh-teno hokadeszu.」
„Szó sem lehet adócsalásról.” ◆ tűrhetetlentűrhetetlen
「Szon-na kotobazukai-va moh-teno hokada!」
„Az ilyen beszéd tűrhetetlen!”

motteumaretamotteumareta ◆ veleszületettveleszületett 「Motte
umareta ongakuno szainógaaru.」 „Veleszületett
zenetehetsége van.”

mottomotto ◆ jobbanjobban 「Nihonno sakaigamotto vaka-
rujóninatta.」 „Most már jobban értem, milyen a
japán társadalom.” ◆ mégmég 「Hokano miszede-va
kono szeihin-va motto takai.」 „Másik üzletben ez
a termék még drágább.” ◆ mégmég inkábbinkább 「Motto
ki-o cukenakerebanaranai.」 „Még inkább vigyáz-
ni kell!” ◆ többettöbbet 「Motto benkjósinakereba-
naranai.」 „Többet kell tanulnom!”

mottómottó ◆ jeligejelige 「Kono kaisa-va hinsicu-o mot-
tótositeimaszu.」 „Cégünk jeligéje a minőség.” ◆

mottómottó 「Atarasii kjóikuhósin-va kenkó-o mottó-
nisita.」 „Az új oktatási irányelv mottója az egész-
ség.”

mottomotto accsi-eaccsi-e ◆ odábbodább ◆ odébbodébb
「Mottoacscsi-e hanarete!」 „Menj odébb!”

mottojokumottojoku ◆ jobbanjobban
mottomotto koccsi-ekoccsi-e ◆ idébbidébb 「Mottokocscsi-e ki-
te!」 „Gyere idébb!”

mottókumottóku ◆ beljebbbeljebb 「Ano hon-va tananomotto
okuniarimaszu.」 „Az a könyv beljebb van a pol-
con.”

mottomomottomo ◆ leges-legleges-leg 「Mottomo mazusii hit-
otacsi」 „leges-legszegényebbek” ◆ leginkábbleginkább
「Sutode fudószankakaku-va mottomo nobita.」
„A fővárosban nőttek leginkább az ingatlanárak.”

mottomomottomo ◆ érthetőérthető 「Akadzsino kaisani
tósisitakunaino-va mottomodeszu.」 „Érthető,
hogy nem akar egy veszteséges cégbe fektetni.”
◆ igazigaz 「Hon-o iszoide jakusita.Mottomo, ma-
csigaidarake.」 „Gyorsan lefordítottam egy köny-
vet. Igaz, tele hibával.” ◆ jogosjogos 「Kanodzsono
iukoto-va mottomoda.」 „Jogos, amit mond.” ◆

nemnem csodacsoda 「Odorokunomo, mottomoda.」
„Nem csoda, hogy meglepődtél.” ◆ perszepersze
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「Minpó-va tadadeszu.Mottomo, komásaruba-
karideszu.」 „A kereskedelmi tévék ingyenesek.
Persze tele is vannak reklámokkal.” ◆ tökélete-tökélete-
sensen érthetőérthető 「Ano hitoto kekkonsitakunaino-
va mottomodeszu.」 „Tökéletesen érthető, hogy
nem akarsz hozzámenni.” ◇ gomottomonagomottomona jo-jo-
gosgos 「Gomottomona sicumon」 „jogos kérdés”
◇ gomottomonagomottomona helyeshelyes 「Gomottomona site-
ki」 „helyes észrevétel” ◇ mottomonamottomona érthetőérthető
「Mottomona rijú-o ageta.」 „Érthető okot emlí-
tett.” ◇ mottomonamottomona meggyőzőmeggyőző 「Mottomona
iken」 „meggyőző vélemény”

mottomonamottomona ◆ érthetőérthető 「Mottomona rijú-o
ageta.」 „Érthető okot említett.” ◆ meggyőzőmeggyőző
「Mottomona iken」 „meggyőző vélemény” ◇

gomottomonagomottomona érthetőérthető 「Gomottomodeszu.」
„Érthető.” ◇ gomottomonagomottomona jogosjogos 「Gomotto-
mona sicumon」 „jogos kérdés” ◇ gomottomo-gomottomo-
nana helyeshelyes 「Gomottomona siteki」 „helyes ész-
revétel”

mottomoóimottomoói ◆ legtöbblegtöbb 「Konojónakészu-va
mottomo ói.」 „Az ilyen esetek száma a legtöbb.”

mottomoókumottomoóku ◆ legtöbbetlegtöbbet 「Mottomo óku cu-
kavareteiru kandzsi」 „legtöbbet használt kan-
dzsi” ◆ legtöbbszörlegtöbbször 「Mottomo óku haszsze-
iszuru dzsiko」 „legtöbbször előforduló baleset”

mottomoókunomottomoókuno ◆ legtöbblegtöbb 「Mottomo ókuno
gengo-o hanaszeru hito」 „legtöbb nyelvet beszé-
lő ember”

mottomorasiimottomorasii ◆ érthetőérthető 「Mottomorasii rijú-
o nobeta.」 „Érthető okot mondott.” ◆ hangza-hangza-
tostos 「Purodzsekutonimottomorasii namae-o cu-
keta.」 „Hangzatos nevet adtunk a projektnek.”
◆ komolykomoly 「Mottomorasii kaode kotaeta.」 „Ko-
moly arckifejezéssel válaszolt.” ◆ meggyőzőmeggyőző
「Mottomorasii szecumei-o sita.」 „Meggyőző
magyarázatot adott.”

mottomorasikumottomorasiku ◆ megértőenmegértően 「Mottomorasi-
ku unazuita.」 „Megértően bólintott.”

mottomoszukunaimottomoszukunai ◆ legkevesebblegkevesebb 「Kareno
kjúrjó-va mottomo szukunai.」 „Az ő fizetése a
legkevesebb.”

mottomotto sita-esita-e ◆ lejjebblejjebb 「Dókucunomotto si-
tahe orita.」 „Lejjebb ereszkedtem a barlangba.”

mottoszugoimottoszugoi ◆ különbkülönb 「Mottoszugoikoto-o
mitakotogaaru.」 „Láttam én már különb dolgo-
kat is.”

mottotakuszanmottotakuszan ◆ többtöbb 「Motto takuszan-
dzsikanga hosii.」 „Több időt szeretnék!”

mottomotto ue-eue-e ◆ feljebbfeljebb 「E-o kabenomotto uehe
kaketa.」 „Feljebb raktam a falon a képet.”

mozaikumozaiku ◆ keverékkeverék 「Dzsinsunomozaiku」
„emberi fajok keveréke” ◆ kitakaráskitakarás 「Eigani-
mozaikugakakatteita.」 „Kitakarás volt a filmen.”
◆ mozaikmozaik ◇ sijúmozaikusijúmozaiku günandromorfgünandromorf
mozaikubjómozaikubjó ◆ mozaikbetegségmozaikbetegség 「Píman-
nomozaiku bjó」 „paprika mozaikbetegsége”

mozaikukokkamozaikukokka ◆ soknemzetiségű államsoknemzetiségű állam
mozaikumojómozaikumojó ◆ mozaikmintázatmozaikmintázat
mozaikumojónomozaikumojóno ◆ mozaikmintásmozaikmintás 「Mozaiku
mojóno kaban」 „mozaikmintás táska”

mozaikusikimozaikusiki ◆ pixelespixeles 「Mozaiku sikihjódzsi-
ban」 „pixeles kijelző”

mozaikusikiidenmozaikusikiiden ◆ kevert öröklődéskevert öröklődés
mozaikusinkamozaikusinka ◆ mozaikos evolúciómozaikos evolúció
mozaikuzaikumozaikuzaiku ◆ mozaikmunkamozaikmunka
mozanbíkumozanbíku ◆ MozambikMozambik
mozanbíkudzsinmozanbíkudzsin ◆ mozambikimozambiki
mozanbíkunomozanbíkuno ◆ mozambikimozambiki
mózemóze ◆ MózesMózes
mózentarumózentaru ◆ elszántelszánt 「Mózentaru júki」 „el-
szánt bátorság” ◆ vadvad 「Mózentaru ikioi」 „vad
erő”

mózentomózento ◆ foggal-körömmelfoggal-körömmel 「Mózento han-
taisita.」 „Foggal-körömmel tiltakozott.” ◆ va-va-
duldul 「Mózento oszoikakatta.」 „Vadul támad-
tak.”

mózerurenpacudzsúmózerurenpacudzsú ◆ MauserMauser ismétlőpus-ismétlőpus-
kaka ◆ Mauser karabélyMauser karabély
mozómozó ◆ koppintáskoppintás ◆ másolásmásolás
mozódaijamondomozódaijamondo ◆ gyémántutánzatgyémántutánzat ◆

strasszstrassz
mozóhikakumozóhikaku ◆ műbőrműbőr
mozóhinmozóhin ◆ koppintáskoppintás ◆ utánzatutánzat
mozomozoszurumozomozoszuru ◆ bizseregbizsereg 「Asino ura-va
mozomozositeiru.」 „Bizsereg a talpam.” ◆ fész-fész-
kelődikkelődik 「Asiga sibiretanodemozomozosita.」
„Fészkelődött, mert elzsibbadt a lába.” ◆ moco-moco-
rogrog 「Ringono nakade ippikino musigamozomo-
zositeita.」 „A almában ott mocorgott egy kukac.”
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◆ nyüzsögnyüzsög 「Hacsi-va szuno nakademozomozo-
siteita.」 „A darazsak nyüzsögtek a fészkükben.”
◆ toporogtoporog 「Muszume-va hadzsimete au hitono
maede hazukasigattemozomozositeita.」 „A lá-
nyom az első találkozáskor szégyenlősen topor-
gott.”

mozósimozósi ◆ velinpapírvelinpapír
mozósindzsumozósindzsu ◆ mesterséges gyöngymesterséges gyöngy
mozószurumozószuru ◆ koppintkoppint 「Kono szeihin-va moto-
motoszuiszuno tokei-o mozósitamonoda.」 „Ezt
az órát egy svájci eredetiről koppintották.” ◆ má-má-
solsol 「Burando kaban-o mozósita.」 „Márkás tás-
kát másolt.”

mozumozu ◆ bivalyfejűbivalyfejű gébicsgébics ◆ gébicsgébics ◇

szeakamozuszeakamozu tövisszúró gébicstövisszúró gébics
mozukumozuku ◆ mozukumozuku
mumu ◆ lenlen 「Muisikidzsótai」 „eszméletlen álla-
pot” ◆ mentesmentes 「Muengaszorin」 „ólommentes
benzin” ◆ nélkülinélküli 「Muennensó」 „füst nélkü-
li égés” ◆ nemnem létezéslétezés ◆ semmisemmi 「Ningenno
csie-va muni hitosii.」 „Az emberek bölcsessége a
semmivel egyenlő.” ◇ munikiszumunikiszu semmibesemmibe vészvész
「Varevareno kokoromi-va muni kisita.」 „Sem-
mibe veszett a próbálkozásunk.” ◇ muniszurumuniszuru
semmibesemmibe veszvesz 「Anatano kói-o munisita vak-
edehanai.」 „Ne hidd, hogy semmibe veszem a jó-
indulatodat irántam.” ◇ muninarumuninaru kárbakárba vészvész
「Naganenno dorjoku-va muninattesimatta.」
„Hosszú évek erőfeszítése veszett kárba.”

mubijokuhikókimubijokuhikóki ◆ farok nélküli repülőgépfarok nélküli repülőgép
mubjómubjó ◆ betegség nélküliségbetegség nélküliség
mubjószokuszaimubjószokuszai ◆ jójó egészségegészség
「Mubjószokuszai-o inotta.」 „Jó egészségért
imádkozott.” ◆ makulátlan egészségmakulátlan egészség
mubjúmubjú ◆ csalhatatlanságcsalhatatlanság ◆ tévedhetet-tévedhetet-
lenséglenség
mubjúnomubjúno ◆ tévedhetetlentévedhetetlen 「Mubjúno han-
dan」 „tévedhetetlen döntés”

mubjúszeimubjúszei ◆ csalhatatlanságcsalhatatlanság ◆ tévedhe-tévedhe-
tetlenségtetlenség
mubómubó ◆ gondatlansággondatlanság ◆ vakmerőségvakmerőség
mubómubó ◆ fedetlen fejfedetlen fej
mubóbimubóbi ◆ védtelenségvédtelenség
mubóbidzsótaimubóbidzsótai ◆ védtelenségvédtelenség

mubóbinamubóbina ◆ óvatlanóvatlan 「Mubóbina hito」 „óvat-
lan ember” ◆ őrizetlenőrizetlen 「Mubóbina ie」 „őri-
zetlen ház” ◆ védtelenvédtelen 「Kikenni taisite mubó-
bidatta.」 „Védtelen volt a veszéllyel szemben.”

mubóbinimubóbini ◆ őrizetlenülőrizetlenül 「Mubóbini nimocu-o
oiteokanaide.」 „Ne hagyd a csomagjaidat őrizet-
lenül!”

mubóbinomubóbino ◆ védtelenvédtelen
mubóbitosimubóbitosi ◆ védtelen városvédtelen város
mubónamubóna ◆ gondatlangondatlan 「Mubóna unten」 „gon-
datlan vezetés” ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Mubóna
kódó」 „meggondolatlan cselekedet” ◆ vakmerővakmerő
「Mubóna keikaku-o tateta.」 „Vakmerő tervvel
állt elő.”

mubónimubóni ◆ vakmerőenvakmerően
mubónomubóno ◆ fedetlenfedetlen fejűfejű 「Mubóno otoko」
„fedetlen fejű férfi” ◆ fejfedőfejfedő nélkülinélküli 「Mubó-
no keirei」 „fejfedő nélküli tisztelgés”

muccumuccu ◆ hathat ◆ hatéveshatéves 「Kono ko-va muh-
cudeszu.」 „Ez a gyerek hatéves.”

muccumenomuccumeno ◆ hatodikhatodik
muccunomuccuno ◆ hatéveshatéves 「Otóto-va imamuh-cu.」
„Az öcsém most hatéves.”

muccurisitamuccurisita ◆ mogorvamogorva 「Muccurisita kao」
„mogorva arc”

muccuritomuccurito ◆ mogorvánmogorván 「Muccurito kotaeta.」
„Mogorván válaszolt.” ◆ morcosanmorcosan 「Muccurito
damari konda.」 „Morcosan hallgatott.”

muccuzucumuccuzucu ◆ hatosávalhatosával ◆ hatot-hatothatot-hatot
mucúmucú ◆ fájdalommentességfájdalommentesség
mucúbunbenmucúbunben ◆ fájdalommentesfájdalommentes szülésszülés
「Nihonde-va mucúbunbengamadamada szuku-
nai.」 „Japánban még kevés a fájdalommentes
szülés.”

mucúdemucúde ◆ fájdalommentesenfájdalommentesen 「Mucúde ha-
o nuita.」 „Fájdalommentesen húzták ki a foga-
mat.”

mucugomucugo ◆ hatos ikrekhatos ikrek
mucugorómucugoró ◆ ugróhalugróhal
mucugotomucugoto ◆ édesédes szavakszavak ◆ szerelmesszerelmes sut-sut-
togástogás
mucúkakumucúkaku ◆ fájdalommentességfájdalommentesség
mucukimucuki ◆ januárjanuár
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mucumadzsiimucumadzsii ◆ békésbékés 「Mucumadzsii kan-
kei」 „békés kapcsolat” ◆ harmonikusharmonikus
「Kappuru-va mucumadzsiku kurasiteita.」 „A
pár harmonikusan élt.” ◆ meghittmeghitt 「Mucuma-
dzsii aidagara」 „meghitt viszony”

mucumadzsiszamucumadzsisza ◆ családi békecsaládi béke
mucumumucumu ◆ összemelegszikösszemelegszik 「Tomotomucun-
da.」 „Összemelegedtem a barátommal.”

mucúnomucúno ◆ fájdalommentesfájdalommentes 「Mucúno ken-
sza」 „fájdalommentes vizsgálat”

mucunokunimucunokuni ◆ Mucu államMucu állam
mucsamucsa ◆ badarságbadarság 「Mucsaivanaide!」 „Ne
beszélj badarságot!” ◆ esztelenségesztelenség ◆ meggon-meggon-
dolatlanságdolatlanság 「Mucsa-o jamero!」 „Ne légy
meggondolatlan!” ◆ mértéktelenségmértéktelenség ◇ mu-mu-
csanacsana mértéktelenmértéktelen 「Mucsana insu」 „mér-
téktelen ivás”

mucsaivanaidemucsaivanaide ◆ lárifárilárifári
mucsakucsamucsakucsa ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kono eiga-va
mucsakucsaomosiroi.」 „Ez a film borzasztóan
érdekes.” ◆ elképesztőenelképesztően 「Nedan-va mucsa-
kucsajaszui.」 „Elképesztően olcsó ár.” ◆ esze-esze-
veszettenveszetten 「Mucsakucsabenkjószuru.」 „Esze-
veszetten tanul.” ◆ rendetlenségrendetlenség 「Kono heja-
va mucsakucsada.」 „Ez a szoba rendetlen.” ◆

zagyvaságzagyvaság 「Mucsakucsa-o iu.」 „Zagyvaságot
mond.”

mucsakucsanamucsakucsana ◆ abszurdabszurd
「Mucsakucsanakoto-o iu.」 „Abszurd dolgot
mond.” ◆ nemtörődömnemtörődöm 「Mucsakucsana
szeikacu-o sita.」 „Nemtörődöm életet élt.” ◆

őrületesőrületes 「Mucsakucsana rjóno sigoto」 „őrüle-
tes mennyiségű munka” ◆ zavaroszavaros 「Mucsaku-
csana jume」 „zavaros álom”

mucsakucsanimucsakucsani ◆ borzasztóanborzasztóan 「Mucsakucsa-
ni szamui.」 „Borzasztóan hideg van.” ◆ őrüle-őrüle-
testes mennyiségbenmennyiségben 「Toirettopépá-o mucsaku-
csani cukau.」 „Őrületes mennyiségű vécépapírt
használ.”

mucsakucsaniszurumucsakucsaniszuru ◆ fejefeje tetejéretetejére állítállít
「Viruszu-va zenszekai-o mucsakucsanisita.」 „A
vírus a feje tetejére állította az egész világot.” ◆

tönkretesztönkretesz 「Ano otoko-va vatasino dzsinszei-
o mucsakucsanisita.」 „Az a férfi tönkretette az
életemet.”

mucsakurikumucsakuriku ◆ leszállás nélkülleszállás nélkül

mucsakurikuhikómucsakurikuhikó ◆ leszállásleszállás nélkülnélkül átrepü-átrepü-
léslés
mucsakurikuhikó-omucsakurikuhikó-o okonauokonau ◆ leszállásleszállás nél-nél-
külkül átrepülátrepül 「Taiheijóódanno mucsakurikuhik-
óni szeikósita.」 „Sikerrel átrepülte leszállás nél-
kül a Csendes-óceánt.”

mucsakusokunomucsakusokuno ◆ színezetlenszínezetlen 「Mucsakuso-
kuno denkjú」 „színezetlen villanykörte”

mucsanamucsana ◆ abszurdabszurd 「Mucsanakoto-o itta.」
„Abszurd dolgot mondott.” ◆ eszeveszetteszeveszett
「Kuruma-va mucsanaszupídode hasitteita.」 „A
kocsi eszeveszett sebességgel ment.” ◆ esztelenesztelen
「Mucsana kangae」 „esztelen ötlet” ◆ képtelenképtelen
「Mucsana jotei-o tateta.」 „Képtelen programot
készített.” ◆ lehetetlenlehetetlen 「Mucsana jókjúdat-
ta.」 „Lehetetlen követelés volt.” ◆ meggondo-meggondo-
latlanlatlan 「Mucsanakoto-o jatta.」 „Meggondolat-
lan dolgot tett.” ◆ mértéktelenmértéktelen 「Mucsana in-
su」 „mértéktelen ivás” ◆ vakmerővakmerő 「Mucsana
keikaku-o tateta.」 „Vakmerő tervet készített.”

mucsanakotomucsanakoto ◆ lárifárilárifári
mucsanimucsani ◆ meggondolatlanulmeggondolatlanul 「Kaidan-o mu-
csani kake nobogatta tokihiza-o itameta.」 „Ami-
kor meggondolatlanul felrohantam a lépcsőn,
megfájdult a térdem.” ◆ mértéktelenülmértéktelenül
「Oszake-o mucsani nomu.」 „Mértéktelenül
iszik.” ◆ vakmerőenvakmerően 「Areta umi-o mucsani va-
tatta.」 „Vakmerően átkelt a háborgó tengeren.”

mucscsirisiteirumucscsirisiteiru ◆ bögyös-farosbögyös-faros 「Mucscsi-
risiteiru dzsoszeiga szukideszu.」 „A bögyös-faros
nőket szereti.” ◆ dundidundi 「Ano csiiszana kodomo-
va mucscsirisiteiru.」 „Az a kisgyerek dundi.”

mucsimucsi ◆ szégyentelenségszégyentelenség
mucsimucsi ◆ gyanútlansággyanútlanság 「Kjakuno mucsinicuke
konde sóhin-o uricuketa.」 „Rátukmálta az árut a
gyanútlan ügyfélre.” ◆ ostobaságostobaság 「Szeidzsika-
va mucsi-o szarakedasita.」 „A politikus elárulta
az ostobaságát.” ◆ tudatlanságtudatlanság 「Mucsi-va kó-
fuku.」 „A tudatlanság öröm.”

mucsimucsi ◆ korbácskorbács 「Dzsukkaimucside utareta.」
„Tíz korbácsütést kapott.” ◆ ostorostor 「Mucsi-o na-
rasita.」 „Pattogtattam az ostort.” ◇ ainomucsiainomucsi
szeretőszerető szigorszigor ◇ edamucsiedamucsi virgácsvirgács ◇ dzsó-dzsó-
bamucsibamucsi lovaglópálcalovaglópálca ◇ mucsi-omucsi-o ireruireru meg-meg-
ostorozostoroz 「Umani mucsi-o ireta.」 „Megostoroz-
ta a lovat.”
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mucsicudzsomucsicudzso ◆ káoszkáosz 「Kunidzsú-o mucsicu-
dzsoga sihaisita.」 „Az egész országban káosz
uralkodott.” ◆ rendetlenségrendetlenség
mucsicudzsodzsótaimucsicudzsodzsótai ◆ kaotikus állapotkaotikus állapot
mucsicudzsokeimucsicudzsokei ◆ kaotikus rendszerkaotikus rendszer
mucsideucumucsideucu ◆ korbácsolkorbácsol ◆ megkorbácsolmegkorbácsol
「Dorei-va mucside utareta.」 „Megkorbácsolták
a rabszolgát.”

mucsigumaimucsigumai ◆ sötét tudatlanságsötét tudatlanság
mucsihimomucsihimo ◆ ostorzsinórostorzsinór
mucsikokunomucsikokuno ◆ késésmenteskésésmentes
mucsimómaimucsimómai ◆ sötét tudatlanságsötét tudatlanság
mucsimonmómucsimonmó ◆ tudatlan és írástudatlantudatlan és írástudatlan
mucsinmucsin ◆ bliccelésbliccelés 「Mucsinno dzsókjaku」
„bliccelő utas” ◆ ingyenesingyenes viteldíjviteldíj ◆ potyá-potyá-
zászás
mucsinmucsin ◆ mucinmucin
mucsinamucsina ◆ szégyentelenszégyentelen ◇ kóganmucsinakóganmucsina
arcátlanarcátlan 「Nante kóganmucsina otokoda.」
„Micsoda arcátlan ember!” ◇ kóganmucsinakóganmucsina
vastagvastag bőrbőr vanvan azaz arcánarcán 「Szeidzsika-va kó-
ganmucsida.」 „A politikusoknak vastag bőr van
az arcukon.”

mucsinamucsina ◆ gyanútlangyanútlan 「Mucsina kaocuki」
„gyanútlan arc” ◆ ostobaostoba 「Mucsina sicumon」
„ostoba kérdés” ◆ tudatlantudatlan 「Mucsina furi-o
szuru.」 „Játszotta a tudatlant.”

mucsinavamucsinava ◆ ostorszíjostorszíj
mucsindzsósamucsindzsósa ◆ bliccelésbliccelés
mucsi-omucsi-o ireruireru ◆ megostorozmegostoroz 「Umani mucsi-
o ireta.」 „Megostorozta a lovat.”

mucsiucumucsiucu ◆ csapdoscsapdos 「Gjosa-va uma-o mu-
csiutta.」 „Kocsis a lovat csapdosta.” ◆ hajthajt
「Dzsibunni mucsiutte ganbatta.」 „Hajtottam
magam.” ◆ korbácsolkorbácsol 「Dorei-o mucsiucu.」
„Rabszolgát korbácsol.” ◆ megkorbácsolmegkorbácsol
「Dorei-o mucsiutta.」 „Megkorbácsolta a rab-
szolgát.” ◆ megostorozmegostoroz 「Uma-o mucsiutta.」
„Megostorozta a lovat.” ◆ ostorozostoroz 「Uma-o mu-
csiucu.」 „Lovat ostoroz.” ◇ sisinimucsiucusisinimucsiucu ha-ha-
lottatlottat szidalmazszidalmaz ◇ rókocunimucsiucurókocunimucsiucu öregöreg
létérelétére hajtjahajtja magátmagát 「Rókocuni mucsiutte
dzsieigjó-o jatteiru.」 „Öreg létére hajtja magát a
vállalkozásában.”

mucsiucsimucsiucsi ◆ korbácsütéskorbácsütés 「Nidzsúh-kaino
mucsiucsino kei-o uketa.」 „Húsz korbácsütésre
ítélték.” ◆ nyakrándulásnyakrándulás 「Cuitocudzsikode-
mucsi ucsininatta.」 „Belém rohant egy kocsi, és
megrándult a nyakam.” ◆ ostorcsapásostorcsapás ◆

ostorcsapás-sérülésostorcsapás-sérülés
mucsiucsisómucsiucsisó ◆ nyakrándulásnyakrándulás ◆

ostorcsapás-sérülésostorcsapás-sérülés
mucsúmucsú ◆ álomálom közbenközben ◆ belefeledkezésbelefeledkezés
「Kare-va kenkjúni mucsúda.」 „Belefeledkezett
a kutatásba.” ◆ beleszeretbeleszeret 「Kare-va kano-
dzsoni mucsúda.」 „Beleszeretett abba a nőbe.”

mucsújúkósómucsújúkósó ◆ alvajárásalvajárás ◆ holdkórosságholdkórosság
mucsúninarumucsúninaru ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Tobakuni
mucsúninaru.」 „Belefeledkezik a szerencsejáték-
ba.” ◆ beleszeretbeleszeret 「Dokusoni mucsúninatta.」
„Beleszeretett az olvasásba.” ◆ elmélyedelmélyed 「Kare-
va kenkjúni mucsúninatta.」 „Elmélyedt a kuta-
tásban.” ◆ elmerülelmerül valamibenvalamiben 「Sigotoni mu-
csúninatta.」 „Elmerült a munkájában.” ◆ lekötileköti
valamivalami 「Kare-va szaikin, kateiszaienni mucsú-
ninatteimaszu.」 „Mostanában leköti a kert.” ◆

sese lát,lát, sese hallhall 「Otto-va konpjútáni kantanni
mucsúninaru.」 „A férjem, ha számítógépezik, se
lát, se hall.”

mucsúninattemucsúninatte ◆ önfeledtenönfeledten
mucsúniszaszerumucsúniszaszeru ◆ elcsavarjaelcsavarja aa fejétfejét
「Ano otoko-va vatasi-o mucsúniszaszeta.」 „Az a
fiú elcsavarta a fejem.”

mudamuda ◆ feleslegfelesleg 「Sigotono muda-o habuita.」
„Megnyirbáltam a munkafelesleget.” ◆ hiábava-hiábava-
lóságlóság ◆ pazarláspazarlás ◇ dzsikan-nomudadzsikan-nomuda időpa-időpa-
zarlászarlás 「Gódzsóna hitono szettoku-va dzsikan-
no mudada.」 „A konok embert győzködni idő-
pazarlás.” ◇ dzsikan-nomudadzsikan-nomuda időpocsékolásidőpocsékolás
「Kareto kenkaszuruno-va dzsikanno mudadesz-
ujo.」 „Időpocsékolás veszekedni vele.” ◇

dzsikan-nomudadzsikan-nomuda idővesztegetésidővesztegetés 「Macsi
cuzukeruno-va dzsikanno mudadeszu.」 „Idő-
vesztegetés tovább várakozni.” ◇ mudaasidearumudaasidearu
tartoziktartozik azaz ördögnekördögnek egyegy úttalúttal 「Miszega
simatteite, kuruno-va mudaasidattajóda.」 „Az
üzlet zárva volt, tartoztam az ördögnek egy úttal.”

mudaasidearumudaasidearu ◆ tartoziktartozik azaz ördögnekördögnek egyegy
úttalúttal 「Miszega simatteite, kuruno-va mudaasi-
dattajóda.」 „Az üzlet zárva volt, tartoztam az ör-
dögnek egy úttal.”
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mudaasi-omudaasi-o hakobuhakobu ◆ potyárapotyára megymegy
「Mudaasi-o hakobanaijónireszutoran-no dzsi-
zenjojakusita.」 „Előre lefoglaltam a helyet az ét-
teremben, hogy ne menjek potyára.”

mudabanamudabana ◆ meddőmeddő virágvirág ◆ nemnem hozhoz gyü-gyü-
mölcsötmölcsöt 「Bokuno hacukoi-va mudabanani
ovatta.」 „Az első szerelmem nem hozott gyümöl-
csöt.”

mudabanasimudabanasi ◆ locsogáslocsogás 「Bokuno sokuba-va
mudabanasiga ói.」 „Sokan locsognak a munka-
helyemen.”

mudabanasiszurumudabanasiszuru ◆ locsoglocsog 「Kare-va
mudabanasi-o site sigoto-o namaketeiru.」 „Csak
locsog, és hanyagolja a munkáját.”

mudabonemudabone ◆ feleslegesfelesleges fáradozásfáradozás 「Kareno
dorjoku-va mudabonedatta.」 „Az erőfeszítése fe-
lesleges fáradozás volt.” ◆ feleslegesfelesleges fárad-fárad-
ságság ◆ hiábavalóhiábavaló dologdolog ◆ hiábavalóhiábavaló fára-fára-
dozásdozás ◆ kudarckudarc 「Kono szeikó-o
oszamerumadeni-va takuszan-no mudabone-o ot-
ta.」 „Sok kudarcon át vezetett az útja a sikerhez.”
◆ potyapotya 「Miszeni ittaga kaitakattamono-va na-
kute, mudaboneninatta.」 „Potyára mentem a
boltba, nem kaptam semmit.” ◇ mudabone-omudabone-o
oruoru hiábahiába töritöri magátmagát 「Mudabone-o oritaku-
nai.」 „Nem akarom hiába törni magam!”

mudabone-omudabone-o oruoru ◆ hiábahiába töritöri magátmagát
「Mudabone-o oritakunai.」 „Nem akarom hiába
törni magam!”

mudademudade ◆ hiábahiába 「Gakkóni kajottano-va muda-
de, kasikokunaranakatta.」 „Hiába jártam iskolá-
ba, nem lettem okosabb.”

mudadzsikanmudadzsikan ◆ holtidőholtidő
mudagucsimudagucsi ◆ karattyoláskarattyolás 「Mudagucsi-o ja-
menaszai!」 „Ne karattyolj!” ◆ locsogáslocsogás
「Dzsugjócsúni mudagucsitatakuna!」 „Ne lo-
csogjatok az órán!” ◆ szájszáj hiábavalóhiábavaló járatá-járatá-
sasa 「Kare-va madzsimede mattaku mudagucsi-o
kikanai.」 „Komoly ember, nem járatja a száját
hiába.”

mudahoneorinomudahoneorino ◆ sziszifuszisziszifuszi 「Kodomobej-
ano szódzsi-va mudahoneorino sigotoda.」 „A
gyerekszoba tisztán tartása sziszifuszi munka.”

mudaimudai ◆ címcím nélküliségnélküliség 「Kono kaiga-va mu-
daida.」 „Ennek a képnek nincs címe.” ◆ tárgytárgy
nélküliségnélküliség 「Mudaide íméru-o daszanaide!」
„Ne küldj tárgy nélkül e-mailt!”

mudanmudan ◆ beleegyezés nélkülibeleegyezés nélküli
mudanamudana ◆ feleslegesfelesleges 「Mudana sinpai-o sinai
hógaii.」 „Nem kell feleslegesen aggódni!” ◆

hasztalanhasztalan 「Nani-o ittemo mudadeszu, natto-
kusinaidesó.」 „Hasztalan bármit is mondanod,
nem fogod meggyőzni.” ◆ hiábavalóhiábavaló
「Kokoromi-va mudadatta.」 „Hiábavaló volt a
kísérlet.” ◆ reménytelenreménytelen 「Kareni nani-o itte-
mo mudada.」 „Reménytelen bármit is mondani
neki.” ◇ sitemomudanasitemomudana aztánaztán 「Cumani hana-
sitemo mudada.」 „A feleségemnek aztán beszél-
hetek!”

mudanakotomudanakoto ◆ hiábavalósághiábavalóság
「Kanodzsonositeirukoto-va mudana kotodato
omoimaszenka?」 „Nem gondolod, hogy hiábava-
lóság az, amit csinál?”

mudandemudande ◆ beleegyezésbeleegyezés nélkülnélkül 「Mudande
sasin-o torareta.」 „Beleegyezésem nélkül fényké-
peztek le.” ◆ engedélyengedély nélkülnélkül 「Tórokusóhjó-
o mudande cukatta.」 „Engedély nélkül használta
a bejegyzett védjegyet.” ◆ jóváhagyásjóváhagyás nélkülnélkül
「Mudande kaisa-o jaszunda.」 „Jóváhagyás nél-
kül hiányzott a munkahelyéről.”

mudangaihakumudangaihaku ◆ engedélyengedély nélkülinélküli kimara-kimara-
dásdás 「Kodomo-va mudangaihakusita.」 „A gye-
rek engedély nélkül kimaradt éjszakára.”

mudaninarumudaninaru ◆ elkallódikelkallódik 「Kareno szainó-va
mudaninatteiru.」 „Elkallódott a tehetsége.” ◆

kárbakárba vészvész 「Kekkjoku okjakuszan-va konakat-
tanode, rjóriga mudaninattesimatta.」 „Végül is
nem jöttek el a vendégek, így az étel kárba ve-
szett.” ◆ veszendőbeveszendőbe megymegy 「Súkakusitaringo-
va szubete mudaninatta.」 „A leszedett alma
mind veszendőbe ment.”

mudaniszurumudaniszuru ◆ elfecsérelelfecsérel 「Kare-va kano-
dzsono dzsikan-o mudanisita.」 „A férfi elfecsé-
relte a nő idejét.” ◆ elkótyavetyélelkótyavetyél 「Iszan-
o mudanisita.」 „Elkótyavetyéltem az örökséget.”
◆ elpocsékolelpocsékol 「Recuni narande matte nidzsik-
an mudanisita.」 „Ma két órát elpocsékoltam a
sorban állással.” ◆ eltoleltol 「Kare-va dzsibunno
dzsinszei-o mudanisita.」 „Eltolta az életét.” ◆

pazarolpazarol 「Kon-nakudaranaimononi okane-o
mudaniszuruna!」 „Ne pazarold a pénzt ilyen
csacskaságokra!” ◆ pocsékolpocsékol 「Kare-o aisitemo
mudadajo.」 „Ne pocsékold arra a férfire a szere-
tetedet!”
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mudankekkinmudankekkin ◆ engedélyengedély nélkülinélküli hiányzáshiányzás
「Mudankekkin-o sita saingairu.」 „Van egy
munkatársunk, aki engedély nélkül hiányzott.”

mudankeszszekimudankeszszeki ◆ engedélyengedély nélkülinélküli hiány-hiány-
zászás ◆ igazolatlanigazolatlan hiányzáshiányzás 「Gakkó-o icsini-
csimudankeszszekisita.」 „Egy napot igazolatla-
nul hiányzott az iskolából.”

mudankjodzsúsamudankjodzsúsa ◆ házfoglalóházfoglaló
「Mudankjodzsúsa-o taikjoszaszetai.」 „Ki sze-
retném lakoltatni a házfoglalót.”

mudantenszaimudantenszai ◆ engedély nélküli átvételengedély nélküli átvétel
mudazukaimudazukai ◆ pazarláspazarlás ◆ pocsékoláspocsékolás
mudazukaiszurumudazukaiszuru ◆ elvesztegetelveszteget 「Dzsikan-
o mudazukaisita.」 „Elvesztegettem az időmet.”
◆ pazarolpazarol 「Mudazukaisinaide hontóni
hosiimono-o kainaszai.」 „Ne pazarolj, csak azt
vedd meg, amit tényleg akarsz.” ◆ pocsékolpocsékol
「Mizu-o mudazukaisinaide!」 „Ne pocsékold a
vizet!” ◆ vesztegetveszteget 「Szon-nakotoni dzsikan-
o mudazukaisinaide.」 „Ne vesztegesd ilyenre az
idődet!”

mudenmuden ◆ rádiótáviratrádiótávirat ◆ rádiótelefonrádiótelefon ◆ rá-rá-
dióüzenetdióüzenet
muden-omuden-o ucuucu ◆ rádiótáviratotrádiótáviratot küldküld ◆ rádió-rádió-
üzenetet küldüzenetet küld
múdomúdo ◆ hangulathangulat 「Konoreszutoran-nomúdo-
va tanosii.」 „Ennek az étteremnek vidám han-
gulata van.” ◆ tendenciatendencia 「Neagemúdo」 „ár-
emelkedési tendencia” ◇ enszenmúdoenszenmúdo háború-háború-
ellenesellenes hangulathangulat 「Enszenmúdoga takamat-
ta.」 „A háborúellenes hangulat fokozódott.” ◇

dzsisukumúdodzsisukumúdo önmegtartóztatóönmegtartóztató hangulathangulat
「Dzsisinno atosóhisano dzsisukumúdoga tada-
jotteita.」 „A földrengés után a fogyasztóknak ön-
megtartóztató hangulata volt.” ◇ pinku-múdopinku-múdo
erotikus hangulaterotikus hangulat
mudokumudoku ◆ méregtelenségméregtelenség
mudokukaszurumudokukaszuru ◆ méregtelenítméregtelenít 「Kanecusite
dokuszo-o mudokukasita.」 „Melegítéssel méreg-
telenítettem a toxint.”

mudokunomudokuno ◆ ártalmatlanártalmatlan 「Mudokuno hebi」
„ártalmatlan kígyó”

múdo-mékámúdo-méká ◆ hangulatcsináló személyhangulatcsináló személy
múdo-mjúdzsikkumúdo-mjúdzsikku ◆ hangulatzenehangulatzene
múdoongakumúdoongaku ◆ hangulatzenehangulatzene ◆ romantikusromantikus
zenezene

mudzsakimudzsaki ◆ ártatlanságártatlanság
mudzsakinamudzsakina ◆ ártatlanártatlan 「Mudzsakinana ko-
domo」 „ártatlan gyermek” ◆ gyermeteggyermeteg
「Mudzsakina egao」 „gyermeteg mosoly” ◆ na-na-
iviv 「Mudzsakina kangae」 „naiv ötlet”

mudzsakinimudzsakini ◆ gyermetegengyermetegen 「Mudzsakini va-
rau」 „gyermetegen nevet” ◆ naivannaivan
mudzsimudzsi ◆ mintaminta nélküliségnélküliség ◆ mintázatlan-mintázatlan-
ságság
mudzsicumudzsicu ◆ alaptalanságalaptalanság 「Mudzsicuno cu-
mide uttaerareta.」 „Alaptalanul vádolták.” ◆ ár-ár-
tatlanságtatlanság 「Jógisa-va mudzsicu-o uttaeta.」 „A
vádlott ártatlannak vallotta magát.” ◇ júmeimu-júmeimu-
dzsicunodzsicuno névlegesnévleges 「Júmeimudzsicuno jaku-
in」 „néveleges vezető” ◇ júmeimudzsicunojúmeimudzsicuno
csakcsak aa nevébennevében létezőlétező 「Júmeimudzsicuno
kabunusibjódó genszoku」 „csak a nevében létező
részvényesek közti egyenlőség törvénye” ◇ júme-júme-
imudzsicunoimudzsicuno valóságbanvalóságban nemnem létezőlétező 「Jú-
meimudzsicuno szeirikjúka」 „valóságban nem
létező menstruációs szabadság”

mudzsicunomudzsicuno ◆ ártatlanártatlan 「Mudzsicuno cumide
sobacuszareta.」 „Ártatlanul ítélték el.” ◆ nemnem
követkövet elel 「Mudzsicuno cumi-o kiszerareta.」
„Olyan bűncselekményt kentek rá, amit el sem kö-
vetett.”

mudzsicu-omudzsicu-o sómeiszurusómeiszuru ◆ kimosakodikkimosakodik ◆ ki-ki-
mosdikmosdik ◆ tisztázzatisztázza magátmagát 「Hikoku-va ka-
ródzsite mudzsicu-o sómeisita.」 „A vádlott nagy
nehezen tisztázta magát.”

mudzsihimudzsihi ◆ kíméletlenségkíméletlenség ◆ könyörtelen-könyörtelen-
ségség
mudzsihinamudzsihina ◆ kíméletlenkíméletlen 「Mudzsihina siniga-
mi」 „kíméletlen kaszás” ◆ könyörtelenkönyörtelen 「Mu-
dzsihina kói」 „könyörtelen tett”

mudzsikakunamudzsikakuna ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Otonato-
site mudzsikakuna kódó」 „felnőttként meggon-
dolatlan viselkedés” ◆ nincsnincs tudatábantudatában
「Kanodzso-va dzsibunno ucukusiszani mudzsi-
kakuda.」 „Nincs tudatában a saját szépségének.”

mudzsikomudzsiko ◆ balesetbaleset nélkülinélküli 「Mudzsikoun-
ten」 „baleset nélküli vezetés” ◆ balesetbaleset nélkü-nélkü-
liségliség 「Hokenrjóno mudzsikovaribiki」 „baleset
nélküliséggel járó engedmény a biztosítási díjból”
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mudzsikodemudzsikode ◆ balesetbaleset nélkülnélkül 「Csókikanni-
vatatte mudzsikode untensita.」 „Hosszú ideig
baleset nélkül vezettem.”

mudzsíkumudzsíku ◆ muzsikmuzsik
mudzsinmudzsin ◆ kifogyhatatlanságkifogyhatatlanság ◆ önfenntar-önfenntar-
tó szervezettó szervezet
mudzsinmudzsin ◆ emberember nélküliségnélküliség ◆ embertembert nemnem
szállítószállító 「Mudzsinkókúki」 „embert nem szállí-
tó repülőgép” ◆ személyzetszemélyzet nélkülinélküli 「Mudzsi-
neki」 „személyzet nélküli állomás” ◇ mudzsin-mudzsin-
tótó lakatlan szigetlakatlan sziget
mudzsinamudzsina ◆ borzborz ◆ nyestkutyanyestkutya ◆ tanukitanuki ◇

onadzsiananomudzsinaonadzsiananomudzsina egyegy húronhúron pendülőkpendülők
◇ hitocuananomudzsinahitocuananomudzsina cimboracimbora
mudzsinahenmudzsinahen ◆ bal oldali borz-gyökbal oldali borz-gyök
mudzsincsitaimudzsincsitai ◆ senki földjesenki földje
mudzsindensamudzsindensa ◆ személyzet nélküli vonatszemélyzet nélküli vonat
mudzsinfumikirimudzsinfumikiri ◆ automata sorompóautomata sorompó
mudzsinhikókimudzsinhikóki ◆ robotrepülőgéprobotrepülőgép
mudzsinkamudzsinka ◆ automatizálásautomatizálás 「Tenpono mu-
dzsinka」 „üzlet automatizálása”

mudzsinkakumudzsinkaku ◆ személyiség nélküliségszemélyiség nélküliség
mudzsinkimudzsinki ◆ dróndrón ◇ dzsibakugatamudzsinkidzsibakugatamudzsinki
kamikaze-drónkamikaze-drón ◇ dzsibakugatamudzsinkidzsibakugatamudzsinki
öngyilkos drónöngyilkos drón
mudzsinkódzsómudzsinkódzsó ◆ automata üzemautomata üzem
mudzsinkókúkimudzsinkókúki ◆ dróndrón ◆ pilótapilóta nélkülinélküli repü-repü-
lőgéplőgép
mudzsinmódomudzsinmódo ◆ automata üzemmódautomata üzemmód
mudzsin-nomudzsin-no ◆ lakatlanlakatlan 「Mudzsinno kója」
„lakatlan pusztaság”

mudzsin-nokjómudzsin-nokjó ◆ járatlanjáratlan útút ◆ lakatlanlakatlan
térségtérség
mudzsinomudzsino ◆ egyszínűegyszínű 「Mudzsinonekutai」
„egyszínű nyakkendő” ◆ mintaminta nélkülinélküli
「Mudzsinobaszuróbu-o kita.」 „Egy minta nél-
küli köntöst viselt.” ◆ mintázatlanmintázatlan 「Akamu-
dzsino tísacu」 „mintázatlan, piros póló”

mudzsinteiszacukimudzsinteiszacuki ◆ felderítő drónfelderítő drón
mudzsintómudzsintó ◆ lakatlan szigetlakatlan sziget
mudzsintonarumudzsintonaru ◆ kihaltkihalt leszlesz 「Macsi-va mu-
dzsintonatta.」 „A város kihalt lett.”

mudzsin-ucsúszenmudzsin-ucsúszen ◆ személyzetszemélyzet nélkülinélküli űr-űr-
hajóhajó

mudzsin-untenmudzsin-unten ◆ automatikus vezetésautomatikus vezetés
mudzsin-unten-nomudzsin-unten-no ◆ vezetővezető nélkülinélküli
「Mudzsin-untenno densa」 „vezető nélkül üze-
meltetett vonat”

mudzsinzómudzsinzó ◆ kimeríthetetlenségkimeríthetetlenség
mudzsinzóniarumudzsinzóniaru ◆ kifogyhatatlankifogyhatatlan 「Mizu-
va mudzsinzóniaruto omovareru.」 „Az hisszük,
hogy a vízből kifogyhatatlanok vagyunk.” ◆ kime-kime-
ríthetetlenríthetetlen 「Sigen-va mudzsinzóniarunode-va
nai.」 „Az erőforrások nem kimeríthetetlenek.”

mudzsinzónomudzsinzóno ◆ kifogyhatatlankifogyhatatlan 「Mudzsin-
zónoenerugí」 „kifogyhatatlan energia” ◆ kime-kime-
ríthetetlenríthetetlen 「Mudzsinzóno kózan」 „kimerít-
hetetlen bánya”

mudzsirusinomudzsirusino ◆ jelöletlenjelöletlen ◆ márkátlanmárkátlan
mudzsómudzsó ◆ mindenek felettiségmindenek felettiség
mudzsómudzsó ◆ szívtelenségszívtelenség
mudzsómudzsó ◆ állandótlanságállandótlanság ◆ aniccsaaniccsa ◆ mu-mu-
landóságlandóság 「Dzsinszeino mudzsó」 „emberi élet
mulandósága” ◆ múlékonyságmúlékonyság 「Jono mu-
dzsó」 „világ múlékonysága” ◇ sogjómudzsósogjómudzsó
világivilági dolgokdolgok mulandóságamulandósága ◇ sogjómudzsósogjómudzsó
minden elmúlik egyszerminden elmúlik egyszer
mudzsódzsinszokumudzsódzsinszoku ◆ elmúlás gyorsaságaelmúlás gyorsasága
mudzsókanmudzsókan ◆ mulandóságmulandóság érzéseérzése ◆ múlé-múlé-
konyság érzésekonyság érzése
mudzsókenmudzsóken ◆ feltételfeltétel nélkülinélküli 「Mudzsóken-
kófuku」 „feltétel nélküli kapituláció” ◆ feltételfeltétel
nélküliségnélküliség
mudzsókendemudzsókende ◆ feltételfeltétel nélkülnélkül 「Oja-va vaga
ko-o mudzsókende aisiteiru.」 „A szülő feltétel
nélkül szereti a gyermekét.” ◆ fenntartásfenntartás nél-nél-
külkül 「Kare-o mudzsókende sindzsiru.」 „Fenn-
tartás nélkül megbízok benne.”

mudzsókenhansamudzsókenhansa ◆ feltétlen reflexfeltétlen reflex
mudzsóken-nomudzsóken-no ◆ feltétlenfeltétlen 「Mudzsókenno ai-
o kandzsita.」 „Feltétlen szeretetet érzett.”

mudzsónamudzsóna ◆ múlékonymúlékony 「Mudzsóna jono na-
ka」 „múlékony világ”

mudzsónamudzsóna ◆ kegyetlenkegyetlen 「Mudzsóna nicsi-
dzsó」 „a kegyetlen mindennapok” ◆ könyörte-könyörte-
lenlen 「Mudzsóna siucsi」 „könyörtelen elbánás”
◆ ridegrideg 「Mudzsóna kjohi」 „rideg elutasítás” ◆

szívtelenszívtelen 「Mudzsóna ningen」 „szívtelen em-
ber”
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mudzsónomudzsóno ◆ határtalanhatártalan 「Mudzsóno sia-
vasze」 „határtalan boldogság” ◆ végtelenvégtelen
「Kononjúszuni mudzsóno jorokobi-o kandzsi-
ta.」 „Végtelen örömmel fogadta a hírt.”

mudzsónokazeniszaszovarerumudzsónokazeniszaszovareru ◆ másvilág-másvilág-
ra költözikra költözik
mudzsósimudzsósi ◆ anuttaraanuttara ◆ felülmúlhatatlanfelülmúlhatatlan
buddhabuddha
mudzsunmudzsun ◆ ellentmondásellentmondás 「Itteiru kototo, jat-
teirukotoni mudzsungaaruto omoimaszenka?」
„Nem gondolod, hogy ellentmondás van aközött,
amit mondasz, és amit csinálsz?” ◆ össze-össze-
egyeztethetetlenségegyeztethetetlenség
mudzsun-nimamirerumudzsun-nimamireru ◆ ellentmondásbaellentmondásba ke-ke-
veredikveredik 「Ii vake-o szagaszótositara mudzsunni-
mamireta.」 „Kifogást próbált keresni, de ellent-
mondásba keveredett.”

mudzsunsiteinaimudzsunsiteinai ◆ összhangbanösszhangban vanvan 「Ko-
no hóricu-va kenpóni mudzsunsiteinai.」 „Ez a
törvény összhangban van az alkotmánnyal.”

mudzsunsiteirumudzsunsiteiru ◆ ellentmondóellentmondó 「Moratta
dzsóhó-va mudzsunsiteita.」 „Egymásnak ellent-
mondó információkat kaptam.”

mudzsunszurumudzsunszuru ◆ ellentmondellentmond 「Kareno itteiru-
kototo jatteirukoto-va mudzsunsiteiru.」 „A kije-
lentései és a tettei ellentmondanak egymásnak.”
◆ felemásfelemás 「Kareno kotae-va mudzsunsiteita.」
„Felemás választ adott.”

mudzsúrjokumudzsúrjoku ◆ súlytalanságsúlytalanság
「Mudzsúrjokudzsótaide-va mizu-va marui kata-
csininaru.」 „A súlytalanság állapotában a víz
gömb alakot vesz fel.”

mudzsúrjokudzsótaimudzsúrjokudzsótai ◆ súlytalanságsúlytalanság álla-álla-
potapota 「Ucsúhikósi-va mudzsúrjokudzsótaininat-
ta.」 „Az űrhajós a súlytalanság állapotába ke-
rült.”

muekinamuekina ◆ értelmetlenértelmetlen 「Muekina szessó-o si-
nai.」 „Értelmetlennek tartom az élet kioltását.”
◆ haszontalanhaszontalan 「Muekina kói」 „haszontalan
tevékenység” ◆ hasztalanhasztalan 「Muekina teikó」
„hasztalan ellenállás” ◆ hiábavalóhiábavaló 「Muekina
araszoi-o sita.」 „Hiábavaló harc volt.”

muekinimuekini ◆ értelmetlenülértelmetlenül 「Muekini sinu.」
„Értelmetlenül halt meg.” ◆ haszontalanulhaszontalanul
「Ningen-va enerugí-o muekini róhiszuru.」 „Az
emberiség haszontalanul pazarolja az energiát.” ◆

hiábavalóanhiábavalóan 「Kakkokuno kokoromi-va mueki-
ni ovatta.」 „Az országok próbálkozása hiábavaló-
an ért véget.”

muenmuen ◆ füstmentesfüstmentes 「Muenkankjó」 „füst-
mentes környezet” ◆ füstmentességfüstmentesség ◆ füstfüst
nélkülinélküli 「Muennensó」 „füst nélküli égés” ◆

füstnélküliségfüstnélküliség
muenmuen ◆ hozzátartozókhozzátartozók nélküliségnélküliség 「Muen-
nomama si-o mukaeta.」 „Hozzátartozók nélkül
halt meg.” ◆ kapcsolatkapcsolat hiányahiánya ◆ nemnem érintésérintés
「Fukjóto muenno sokugjó」 „válság által nem
érintett foglalkozás” ◆ nemnem ismerésismerés 「Kimi-va
szutoreszuto-va muendesó.」 „Te nem ismered a
stresszt!” ◆ rokonokrokonok hiányahiánya ◆ távoltávol állásállás
「Boku-va szupócuto-va muenda.」 „Távol áll tő-
lem a sport.”

muenmuen ◆ sómentessómentes 「Muensóju」 „sómentes
szójaszósz”

muenmuen ◆ ólommentesólommentes
muenbakamuenbaka ◆ elhagyatott sírelhagyatott sír
muenbotokemuenbotoke ◆ hozzátartózókhozzátartózók nélkülinélküli ha-ha-
lottlott
muengaszorinmuengaszorin ◆ ólommentes benzinólommentes benzin
muenkajakumuenkajaku ◆ füst nélküli lőporfüst nélküli lőpor
muenrószutámuenrószutá ◆ füstmentes pecsenyesütőfüstmentes pecsenyesütő
muentanmuentan ◆ antracitantracit ◆ füstmentes szénfüstmentes szén
mufúmufú ◆ szélcsendszélcsend ◇ mufúcsitaimufúcsitai békebéke szige-szige-
tete ◇ mufúcsitaimufúcsitai szélcsendes zónaszélcsendes zóna
mufúcsitaimufúcsitai ◆ békebéke szigeteszigete ◆ szélcsendesszélcsendes
zónazóna
mufunbecumufunbecu ◆ meggondolatlanságmeggondolatlanság ◆ vakme-vakme-
rőségrőség
mufunbecunamufunbecuna ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Mufunbe-
cuna kódó-o totta.」 „Meggondolatlanul cseleke-
dett.”

mugamuga ◆ anattaanatta ◆ én-nélküliségén-nélküliség
mugaimugai ◆ ártalmatlanságártalmatlanság
mugaicúkómugaicúkó ◆ békés áthaladásbékés áthaladás
mugaicúkókenmugaicúkóken ◆ békés áthaladás jogabékés áthaladás joga
mugaikaszurumugaikaszuru ◆ ártalmatlannáártalmatlanná tesztesz
「Ancsiviruszuszofuto-va tenpufairu-o mugaik-
asita.」 „A vírusirtó ártalmatlanná tette a csatolt
állományt.”
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mugainamugaina ◆ ártalmatlanártalmatlan 「Mugaina dóbucu」
„ártalmatlan állat”

mugaisamugaisa ◆ fedetlen kocsifedetlen kocsi
mugaiszeimugaiszei ◆ ártalmatlanságártalmatlanság ◆ ártatlanságártatlanság

mugakumugaku ◆ arhatarhat ◆ műveletlenségműveletlenség ◆ tanu-tanu-
latlanságlatlanság
mugakumonmómugakumonmó ◆ tanulatlan és analfabétatanulatlan és analfabéta
mugakunamugakuna ◆ műveletlenműveletlen 「Mugakuna hito」
„műveletlen ember” ◆ tanulatlantanulatlan 「Mugakuna
kodomo」 „tanulatlan gyerek”

mugamucsúmugamucsú ◆ extázisextázis ◆ önkívületönkívület
mugamucsúdemugamucsúde ◆ belefeledkezvebelefeledkezve 「Mugamu-
csúde dzsúnenkan hataraita.」 „10 évig belefeled-
keztem a munkámba.” ◆ extázisbanextázisban
「Mugamucsúdecsímu-o óensita.」 „Extázisban
drukkoltam a csapatomnak.” ◆ magárólmagáról meg-meg-
feledkezvefeledkezve ◆ önkívületbenönkívületben 「Mugamucsúde
nakusita szaifu-o szagasi mavatta.」 „Önkívület-
ben kerestem az elveszett pénztárcámat.”

mugemuge ◆ akadálytalanságakadálytalanság ◇ júzúmugenijúzúmugeni kö-kö-
töttségektöttségek nélkülnélkül 「Júzúmugeni ikiteikitai.」
„Kötöttségek nélkül szeretnék élni.” ◇ júzúmuge-júzúmuge-
nono rugalmasrugalmas
mugeimugei ◆ semmihezsemmihez semsem értésértés 「Aicu-va mu-
geitaisokuda.」 „Semmihez sem ért, csak az evés-
hez.” ◇ tage-vatage-va mugeimugei akiaki mindenhezmindenhez ért,ért,
semmihez sem értsemmihez sem ért
mugenmugen ◆ határtalansághatártalanság ◆ végtelenségvégtelenség
「Júgento mugen」 „végesség és végtelenség”

mugenmugen ◆ álomálom ◆ fantazmagóriafantazmagória ◆ látomáslátomás
mugendaimugendai ◆ végtelen nagyságvégtelen nagyság
mugendainamugendaina ◆ végtelenülvégtelenül nagynagy 「Mugenda-
ina ucsú」 „végtelenül nagy világűr”

mugenimugeni ◆ csakcsak úgyúgy 「Dzsósino szaszoi-o muge-
ni kotovaruvakeni-va ikanai.」 „A főnököm meg-
hívását nem lehet csak úgy visszautasítani.” ◆ hű-hű-
vösenvösen
mugeniszurumugeniszuru ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Kareno
tanomi-o mugeni-va dekinai.」 „Nem tudom
semmibe venni a kérését.”

mugenkadzsomugenkadzso ◆ határozatlanhatározatlan növekedésűnövekedésű
virágzatvirágzat ◆ nyílt virágzatnyílt virágzat
mugenkidónomugenkidóno ◆ lánctalpaslánctalpas
mugenkidósamugenkidósa ◆ lánctalpas járműlánctalpas jármű

mugenkjómugenkjó ◆ álomvilágálomvilág
mugenkjúszúmugenkjúszú ◆ végtelen sorvégtelen sor
mugen-nimugen-ni ◆ végtelenülvégtelenül 「Umi-va mugenni hi-
rogatteita.」 „Előttünk elterült a végtelen tenger.”

mugen-niarumugen-niaru ◆ végtelenvégtelen soksok vanvan 「Tango-va
mugenniaru.」 „Végtelen sok szó van.”

mugen-nomugen-no ◆ határtalanhatártalan 「Mugenno jokubó」
„határtalan vágy” ◆ korlátlankorlátlan 「Mugenno kanó-
szei」 „korlátlan lehetőség” ◆ végtelenvégtelen 「Mu-
genno hosizora-o nagameteita.」 „A végtelen csil-
lagos eget bámulta.”

mugen-noszekaimugen-noszekai ◆ álomvilágálomvilág
mugenrúpumugenrúpu ◆ végtelen ciklusvégtelen ciklus
mugensómugensó ◆ álomlátásálomlátás éberéber állapotbanállapotban ◆

oneirizmusoneirizmus
mugensónomugensóno ◆ végtelenül kicsivégtelenül kicsi
mugensószúmugensószú ◆ végtelen tizedestörtvégtelen tizedestört
mugensúgómugensúgó ◆ végtelen halmazvégtelen halmaz
mugenszekininmugenszekinin ◆ korlátlan felelősségkorlátlan felelősség
mugenszúrecumugenszúrecu ◆ végtelen sorozatvégtelen sorozat
mugentekinamugentekina ◆ álomszerűálomszerű ◆ látomásszerűlátomásszerű
mugenzaimugenzai ◆ eredendő bűn nélkülieredendő bűn nélküli
mugenzainoon-jadorimugenzainoon-jadori ◆ szeplőtelenszeplőtelen fogan-fogan-
tatástatás
mugimugi ◆ árpaárpa ◆ búzabúza ◆ gabonagabona ◆ rozsrozs ◇ ha-ha-
dakamugidakamugi csupasz árpacsupasz árpa
mugibatakemugibatake ◆ búzatáblabúzatábla ◆ gabonatáblagabonatábla
mugicubumugicubu ◆ árpaszemárpaszem
mugicsamugicsa ◆ árpateaárpatea
mugifumimugifumi ◆ gabona letiprásagabona letiprása
mugikarimugikari ◆ árpaaratásárpaaratás
mugimesimugimesi ◆ árpával főzött rizsárpával főzött rizs
mugiucsimugiucsi ◆ cséphadarócséphadaró
mugivaramugivara ◆ búzaszalmabúzaszalma ◆ szalmaszalma
mugivarabósimugivarabósi ◆ szalmakalapszalmakalap
mugoimugoi ◆ borzalmasborzalmas 「Mugoi hanasi」 „bor-
zalmas történet” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Mugoi siucsi」
„kegyetlen bánásmód” ◆ szörnyűszörnyű 「Mugoi sini
kata-o sita.」 „Szörnyű halált halt.”

mugonmugon ◆ némaságnémaság ◆ szótlanságszótlanság ◇ mugon-nomugon-no
némanéma 「Ruszubandenvani mugonno dengonga
haitteita.」 „Az üzenetrögzítőn volt egy néma üze-
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net.” ◇ mugon-nokikanmugon-nokikan koporsóbankoporsóban vissza-vissza-
téréstérés 「Mugonno kikan-o hataszu.」 „Koporsó-
ban tér vissza.”

mugondemugonde ◆ némánnémán 「Mugonde micume atte-
ita.」 „Némán nézték egymást.”

mugondenvamugondenva ◆ néma telefonhívásnéma telefonhívás
mugongekimugongeki ◆ némajátéknémajáték ◆ pantomimpantomim
mugon-nomugon-no ◆ némanéma 「Ruszubandenvani mugon-
no dengonga haitteita.」 „Az üzenetrögzítőn volt
egy néma üzenet.”

mugon-nogjómugon-nogjó ◆ némaságinémasági fogadalmifogadalmi gyakor-gyakor-
latlat
mugon-nohankómugon-nohankó ◆ néma ellenállásnéma ellenállás
mugon-nokikanmugon-nokikan ◆ koporsóbankoporsóban visszatérésvisszatérés
「Mugonno kikan-o hataszu.」 „Koporsóban tér
vissza.”

mugonsómugonsó ◆ némaságnémaság
mugotarasiimugotarasii ◆ borzalmasborzalmas 「Mugotarasii kó-
kei」 „borzalmas látvány” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Mu-
gotarasii szacudzsindzsiken」 „kegyetlen gyilkos-
ság”

muhaimuhai ◆ veretlenségveretlenség 「Uma-va muhainoma-
ma intaisita.」 „A ló veretlenül vonult vissza a
versenyektől.”

muhaitómuhaitó ◆ osztalékosztalék nélküliségnélküliség 「Kabu-va
muhaitóninatta.」 „A részvény osztalék nélküli
lett.”

muhandódzsúmuhandódzsú ◆ visszarúgásvisszarúgás nélkülinélküli fegy-fegy-
verver
muhandóhómuhandóhó ◆ visszarúgás nélküli lövegvisszarúgás nélküli löveg
muhanmadomuhanmado ◆ MohamedMohamed
muhannónomuhannóno ◆ reakció nélkülireakció nélküli
muhanzaisómeimuhanzaisómei ◆ erkölcsi bizonyítványerkölcsi bizonyítvány
muhenmuhen ◆ határtalansághatártalanság ◇ kódaimuhen-nakódaimuhen-na
végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Kódaimuhenna umi」 „vé-
geláthatatlan tenger” ◇ kódaimuhen-nakódaimuhen-na végte-végte-
lenlen 「Kódaimuhenna szabaku」 „végtelen siva-
tag”

muhen-nomuhen-no ◆ határtalanhatártalan 「Muhenno kója」
„határtalan vadon”

muhenzainimuhenzaini ◆ határtalanulhatártalanul ◆ szabadonszabadon
muhenzainomuhenzaino ◆ határtalanhatártalan ◆ kietlenkietlen ◆ sza-sza-
badbad ◆ végtelenvégtelen
muhimuhi ◆ páratlanságpáratlanság

muhinomuhino ◆ egyedülállóegyedülálló 「Kore-va szekaimuhino
szangosódeszu.」 „Ez az korallzátony a világon
egyedülálló.” ◆ páratlanpáratlan 「Szeikakumuhino
bunszeki」 „páratlanul pontos elemzés” ◇ cú-cú-
kaimuhinokaimuhino páratlanulpáratlanul izgalmasizgalmas 「Cúkaimu-
hino rekisi」 „páratlanul izgalmas történelem” ◇

tódaimuhinotódaimuhino jelenlegjelenleg egyedülállóegyedülálló
「Tódaimuhinogitá-tekunikku」 „jelenleg egye-
dülálló gitározási technika”

muhjómuhjó ◆ dérdér ◆ zúzmarazúzmara
muhjódzsómuhjódzsó ◆ kifejezéstelenségkifejezéstelenség
muhjódzsódemuhjódzsóde ◆ fafa arccalarccal 「Kakariin-va muh-
jódzsóde mósikomiso-o uke totta.」 „A hivatalnok
fa arccal vette át a kérvényt.” ◆ kifejezéstelenkifejezéstelen
arccalarccal
muhjódzsónamuhjódzsóna ◆ faarcúfaarcú 「Muhjódzsóna hito」
„faarcú ember” ◆ kifejezéstelenkifejezéstelen 「Muhjód-
zsóna kao」 „kifejezéstelen arc”

muhjódzsónimuhjódzsóni ◆ kifejezéstelenülkifejezéstelenül 「Muhjód-
zsóni kotaeta.」 „Kifejezéstelenül válaszolt.”

muhómuhó ◆ banditizmusbanditizmus ◆ törvénytelenségtörvénytelenség
muhócsitaimuhócsitai ◆ törvényen felüli területtörvényen felüli terület
muhómonomuhómono ◆ banditabandita ◆ jogfosztottjogfosztott sze-sze-
mélymély ◆ számkivetett személyszámkivetett személy
muhonmuhon ◆ lázadáslázadás 「Muhon-o okoszu.」 „Láza-
dást kelt.” ◆ puccspuccs
muhónamuhóna ◆ erőszakoserőszakos 「Muhóna kói」 „erő-
szakos cselekedet” ◆ törvénytelentörvénytelen 「Muhóna
kenrjoku」 „törvénytelen hatalom”

muhon-ninmuhon-nin ◆ lázadólázadó ◆ puccsistapuccsista
muhonsinmuhonsin ◆ lázadólázadó szellemszellem 「Muhonsin-o
idaku.」 „Lázadó szellemű.”

muhósúdemuhósúde ◆ fizetségfizetség nélkülnélkül 「Muhósúde ha-
taraku」 „fizetség nélkül dolgozik” ◆ ingyeningyen
「Muhósúde hataraku.」 „Ingyen dolgozik.”

muhósúnomuhósúno ◆ díjazatlandíjazatlan ◆ önkéntesönkéntes 「Muhó-
súno sigoto」 „önkéntes munka”

muimui ◆ semmittevéssemmittevés 「Súmacu-o muini szugo-
sita.」 „Semmittevéssel töltöttem a hétvégét.” ◆

tétlenségtétlenség ◇ muitosokumuitosoku semmittevéssemmittevés 「Mu-
itosokuno hito」 „semmittevő ember” ◇ muimu-muimu-
szakuszaku tehetetlenségtehetetlenség 「Muimuszakuno szei-
fu」 „tehetetlen kormány” ◇ muimuszakunosu-muimuszakunosu-
gigi semmittevés politikájasemmittevés politikája
muicsibucuninarumuicsibucuninaru ◆ semmije sem maradsemmije sem marad
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muicsimocuninarumuicsimocuninaru ◆ semmijesemmije semsem maradmarad
「Szenszóde muicsimocuninatta.」 „A háború
után semmije sem maradt.”

muicsimondemuicsimonde ◆ egyegy vasvas nélkülnélkül 「Muicsi-
monde tabidatta.」 „Egy vas nélkül indult útnak.”

muicsimon-ninarumuicsimon-ninaru ◆ agyagilagagyagilag tönkremegytönkremegy
「Zaiszan-o ubavarete muicsimonninatta.」 „El-
lopták a vagyonát, ezért anyagilag tönkrement.” ◆

pénzpénz nélkülnélkül maradmarad 「Dzsigjóga sippaisite, mu-
icsimonninatta.」 „Tönkrement a vállalkozása, és
pénz nélkül maradt.” ◆ tönkremegytönkremegy 「Toba-
kusite muicsimonninatta.」 „Hazárdjátékozott, és
tönkrement.”

muiginamuigina ◆ értelmetlenértelmetlen ◆ haszontalanhaszontalan
muiginimuigini ◆ haszontalanulhaszontalanul
muikamuika ◆ hathat napnap ◆ hatodikahatodika 「Hacsigacumu-
ika」 „augusztus hatodika”

muikakanmuikakan ◆ hat napighat napig
muikakandemuikakande ◆ hat nap alatthat nap alatt
muikamemuikame ◆ hatodikhatodik napnap 「Muikameni sódzsó-
gadeta.」 „Hatodik napon jelentkeztek a tünetek.”

muikanoajametókanokikumuikanoajametókanokiku ◆ megkésvemegkésve ér-ér-
téktelenné válnak a dolgoktéktelenné válnak a dolgok
muimimuimi ◆ értelmetlenségértelmetlenség
muiminamuimina ◆ céltalancéltalan 「Kare-va muimina
dzsinszei-o okutteiru.」 „Céltalan életet él.” ◆ ér-ér-
telmetlentelmetlen 「Muimina kói-o sita.」 „Értelmetlen
dolgot cselekedett.” ◆ semmitmondósemmitmondó 「Muimi-
na eigadatta.」 „Ez a film semmitmondó volt.”

muimukanmuimukan ◆ közönséges emberközönséges ember
muimuszakumuimuszaku ◆ tehetetlenségtehetetlenség 「Muimusza-
kuno szeifu」 „tehetetlen kormány”

muimuszakunosugimuimuszakunosugi ◆ semmittevéssemmittevés politiká-politiká-
jaja
muinamuina ◆ tétlentétlen 「Muina szeikacu-o okutta.」
„Tétlen életet élt.”

muinimuini ◆ tétlenültétlenül 「Muini kuraszu.」 „Tétlenül
él.”

muiniszugoszumuiniszugoszu ◆ vegetálvegetál
muinoszeikacu-o szurumuinoszeikacu-o szuru ◆ tétlenül éltétlenül él
muisikinimuisikini ◆ akaratlanulakaratlanul 「Muisikini hóricu-o
jaburu hito-va takuszan-imaszu.」 „Sokan szegik
meg akaratlanul a törvényt.” ◆ gépiesengépiesen 「Mu-

isikini kagi-o simetemasita.」 „Gépiesen zártam
be a zárat.” ◆ önkéntelenülönkéntelenül ◆ öntudatlanulöntudatlanul
muisizenmuisizen ◆ természetességtermészetesség
muiszonmuiszon ◆ orvos nélküli faluorvos nélküli falu
muiteirumuiteiru ◆ valóvaló 「Kono sigoto-va vatasini mui-
teinai.」 „Nem való nekem ez a munka.”

muitosokumuitosoku ◆ semmittevéssemmittevés 「Muitosokuno
hito」 „semmittevő ember”

muitosokuszurumuitosokuszuru ◆ lopja a napotlopja a napot
mujamijataratomujamijatarato ◆ észész nélkülnélkül
「Mujamijataratoméru-o okuri cuzuketeiru.」
„Ész nélkül küldözgeti a leveleket.” ◆ mértékte-mértékte-
lenüllenül 「Mujamijatarato taberu.」 „Mértéktelenül
sokat eszik.” ◆ mindenminden okok nélkülnélkül 「Mujami-
jatarato kenkaszuru.」 „Minden ok nélkül veszek-
szik.”

mujaminamujamina ◆ meggondolatlanmeggondolatlan
「Mujaminakoto-o kucsiniszuruna.」 „Ne tégy
meggondolatlan megjegyzést!” ◆ nyaklónyakló nélkülinélküli
「Szeifuno mujamina róhiga kinikakaru.」 „Az
állam nyakló nélküli költekezése aggasztó.” ◆ túl-túl-
ságosságos 「Szeifu-va mujamina kazei-o szuru.」
„Az állam túlságos adóterheket ró ki.”

mujaminimujamini ◆ észész nélkülnélkül 「Mujamini nandemo
sindzsiru.」 „Ész nélkül elhisz mindent.” ◆ meg-meg-
gondolatlanulgondolatlanul 「Mujamini soku-o tententoszu-
ru.」 „Meggondolatlanul váltogatja a munkahe-
lyét.” ◆ nyaklónyakló nélkülnélkül 「Mujamini bokokugoni
eigo-o tori ireteiru.」 „Nyakló nélkül veszünk át
angol szavakat.” ◆ túlságosantúlságosan
「Mujaminitakuszan-no kuszuri-o nondeiru.」
„Túlságosan sok gyógyszert szed.”

mujómujó ◆ hasznavehetetlenséghasznavehetetlenség ◆ nemkívá-nemkívá-
natosságnatosság ◆ tilosságtilosság ◇ tencsimujótencsimujó állítvaállítva
szállítandószállítandó
mujokumujoku ◆ igénytelenségigénytelenség ◆ önzetlenségönzetlenség
mujokunamujokuna ◆ igénytelenigénytelen ◆ közömbösközömbös ◆ ön-ön-
zetlenzetlen
mujokunomujokuno ◆ közömbösközömbös 「Mujokuno sóri」
„győzelem iránt közömbös ember győzelme”

mujokutentanmujokutentan ◆ vágyaktól mentesvágyaktól mentes
mujómakuruimujómakurui ◆ magzatburok-nélküliekmagzatburok-nélküliek
mujónomujóno ◆ feleslegesfelesleges 「Mujóno sinpai」 „fe-
lesleges aggodalom” ◆ feleslegességfeleslegesség ◆ hasz-hasz-
navehetetlennavehetetlen 「Mujóno csóbucu」 „hasznave-

24522452 muicsimocuninaru muicsimocuninaru – mujóno mujóno AdysAdys



hetetlen kacat” ◆ nincsnincs dolgadolga 「Monban-va
mujóno mono-o irenai.」 „A portás nem engedi
be azt, akinek nincs ott dolga.” ◆ szükségtelenszükségtelen
「Mujóno tatakai-o szakeru.」 „Elkerüli a szük-
ségtelen harcot.” ◆ tilostilos 「Tóri nuke mujó」
„Tilos az átjárás!”

mujúmujú ◆ alvajárásalvajárás
mujúbjómujúbjó ◆ alvajárásalvajárás ◆ holdkórosságholdkórosság
mujúbjónomujúbjóno ◆ alvajáróalvajáró ◆ holdkórosholdkóros
mujúbjósamujúbjósa ◆ alvajáróalvajáró ◆ holdkórosholdkóros
mujúnomujúno ◆ fényezetlenfényezetlen
mukacukumukacuku ◆ begurulbegurul 「Szuggoimukacuita.」
„Nagyon begurultam.” ◆ bepipulbepipul 「Nidzsikanmo
okuretekitanodemukacuita.」 „Nagyon bepipul-
tam rá, mert két órát késett.” ◆ bosszankodikbosszankodik
「Tomodacsiga okuretemukacuita.」 „Bosszan-
kodtam, mert késett a barátom.” ◆ émelyegémelyeg
「Aburappoimono-o tabeszugite igamukacuitei-
ru.」 „Zsíros ételt ettem, émelyeg a gyomrom.”
◆ kiakadkiakad 「Ten-inno taidonimukacuita.」 „Ki-
akadtam az eladó viselkedésén.” ◇ igamukacukuigamukacuku
hányingerhányinger kerülgetikerülgeti ◇ kuszomukacukasze-kuszomukacukasze-
ruru felkúrfelkúr 「Gojómedianikuszomukacuita.」 „A
lakájmédia felkúrta az agyamat.” ◇ kuszomuka-kuszomuka-
cukaszerucukaszeru felbaszikfelbaszik 「Szeidzsikano bakasza-
nikuszomukacuita.」 „A politikus felbaszott a hü-
lyeségeivel.”

mukacsimukacsi ◆ értéktelenségértéktelenség
mukacsinamukacsina ◆ értéktelenértéktelen 「Mukacsina nin-
gen」 „értéktelen ember”

mukademukade ◆ százlábúszázlábú
mukadekómukadekó ◆ százlábúakszázlábúak
mukaderuimukaderui ◆ százlábúakszázlábúak
mukaemukae ◆ fogadásfogadás ◇ omukaegakuruomukaegakuru utolériutoléri aa
halálhalál 「Kare-va nanadzsúniszaide omukaega ki-
ta.」 „72 éves korában utolérte a halál.”

mukaebimukaebi ◆ bonünnepi fogadótűzbonünnepi fogadótűz
mukaeirerumukaeireru ◆ beengedbeenged 「Káten-o hiite szotono
hikari-o mukae ireta.」 „Elhúztam a függönyt,
hogy beengedjem a napfényt.” ◆ befogadbefogad
「Koneko-o kazokuni mukae ireta.」 „Befogad-
tunk a családunkba egy kiscicát.” ◆ bevezetbevezet
「Kjaku-o ribinguni mukae ireta.」 „Bevezettem
a vendéget a nappaliba.” ◆ fogadfogad 「Vaga kuni-
va kotosiózeino kankókjaku-o mukae ireta.」 „Or-
szágunk sok turistát fogadott az idén.”

mukaeniikumukaeniiku ◆ eléelé megymegy 「Ekimade mukaeni it-
ta.」 „Elé mentem az állomásra.” ◆ érteérte megymegy
「Kodomo-o mukaeni gakkó-e itta.」 „Elmentem
a gyerekért az iskolába.” ◆ kimegykimegy eléelé 「Otóto-
o mukaeni kúkómade itta.」 „Kimentem az öcsém
elé a repülőtérre.”

mukaenikurumukaenikuru ◆ eléelé jönjön 「Ane-va kurumade ek-
imade mukaeni kita.」 „A nővérem kocsival elém
jött az állomásra.” ◆ érteérte jönjön 「Csicsioja-va jó-
csienmade kodomo-o mukaeni kita.」 „Az apa jött
a gyerekért az óvodába.”

mukaerumukaeru ◆ befogadbefogad 「Kare-o nakamani muka-
eta.」 „Befogadtuk a csoportba.” ◆ eléelé néznéz 「At-
arasii kjokumen-o mukaeta.」 „Új helyzet elé néz-
tünk.” ◆ érér 「Si-o mukaeta.」 „Halálához ért.”
◆ érkezikérkezik 「Kekkon-va szansúnen-o mukaeta.」
„Harmadik évéhez érkezett a házasságunk.” ◆ fo-fo-
gadgad 「Hanade mukaeta.」 „Virággal fogadott.” ◆

hívathívat 「Szenmonka-o komonni mukaeta.」 „Hí-
vattunk egy szakembert tanácsadónak.” ◆ kö-kö-
szöntszönt 「Kitaini micsita sin-nen-o mukaeta.」
„Reményteljesen köszöntötte az új évet.” ◆ léplép
「Kjúdzsúszaino tandzsóbi-o mukaeta.」 „Kilenc-
venedik életévébe lépett.” ◇ i-oi-o mukaerumukaeru ked-ked-
vébenvében járjár 「Dzsósino i-o mukaete sigoto-o si-
ta.」 „Úgy dolgoztam, hogy kedvében járjak a fő-
nökömnek.” ◇ cuma-ocuma-o mukaerumukaeru megnősülmegnősül ◇

hakjoku-ohakjoku-o mukaerumukaeru tönkremegytönkremegy 「Karerano
kankei-va hakjoku-o mukaeta.」 „A kapcsolatuk
tönkrement.”

mukaeucumukaeucu ◆ feltartóztatfeltartóztat 「Tekigunno
sinnjú-o mukae utta.」 „Feltartóztatta az előre-
nyomuló ellenséget.” ◆ leszedleszed
「Tekinomiszairu-o mukae utta.」 „Leszedtük az
ellenséges rakétát.” ◆ megütközikmegütközik 「Teki-o mu-
kae utta.」 „Megütközött az ellenséggel.”

mukaezakemukaezake ◆ ráivás a másnaposságraráivás a másnaposságra
mukaezake-omukaezake-o nomunomu ◆ ráiszikráiszik 「Mukae zake-
o nonde zucú-o naoszótosita.」 „Másnap ráittam,
hogy elmúljon a fejfájásom.”

mukagomukago ◆ levélrügylevélrügy ◆ sarjrügysarjrügy
mukaimukai ◆ szembenszemben
mukaiattemukaiatte ◆ egymássalegymással szembenszemben 「Cumato
mukai atte szuvatteita.」 „Egymással szemben ül-
tünk a feleségemmel.” ◆ szemtől szembenszemtől szemben
mukaiaumukaiau ◆ szembenézszembenéz 「Futari-va mukai at-
teita.」 „Szembenéztek egymással.” ◆ szembenszemben
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vanvan 「Sijakusoto júbinkjoku-va mukai atteiru.」
„A posta és a városháza egymással szemben van.”
◆ szembeszállszembeszáll 「Mondaito mukai atta.」
„Szembeszállt a problémával.”

mukaiavaszenimukaiavaszeni ◆ egymássalegymással szembenszemben 「Cu-
mato mukai avaszeni szuvatteita.」 „Szemben ül-
tünk egymással a feleségemmel.”

mukaiavaszenomukaiavaszeno ◆ egymássalegymással szembenézőszembenéző
「Densano mukai avaszeno zaszeki」 „vonaton
egymással szembenéző ülések”

mukaigavanomukaigavano ◆ átellenesátellenes oldalonoldalon lévőlévő ◆

szemben lévőszemben lévő
mukaikazemukaikaze ◆ ellenszélellenszél ◆ szembeszembe szélszél 「Oi
kazeto mukai kaze」 „hátszél és szembe szél”

mukainimukaini ◆ szembenszemben ◇ mamukainimamukaini szemköztszemközt
「Itoko-va mamukaini szundeiru.」 „Szemközt
lakik az unokatestvérem.”

mukainomukaino ◆ szembenszemben lévőlévő ◇ haszumukainohaszumukaino
rézsútosanrézsútosan átellenesátellenes 「Haszumukaino ie」
„rézsútosan átellenes ház” ◇ mamukainomamukaino szem-szem-
köztiközti 「Mamukaino tatemono-va keiszacusodes-
zu.」 „A szemközti épület a rendőrség.”

mukaitódearumukaitódearu ◆ nincs válasznincs válasz
mukakuszaibómukakuszaibó ◆ magvatlan sejtmagvatlan sejt
mukamukamukamuka ◆ dühösendühösen ◆ émelyegveémelyegve ◆ émely-émely-
gésgés
mukamukaszaszerumukamukaszaszeru ◆ felkavarfelkavar 「Kuszatta
tabe monode igamukamukasita.」 „A romlott étel
felkavarta a gyomrom.”

mukamukaszurumukamukaszuru ◆ dühösdühös 「Kareno taidonimu-
kamukaszuru.」 „Dühös vagyok a viselkedésére.”
◆ émelyegémelyeg 「Igamukamukaszuru.」 „Émelyeg
a gyomrom.” ◇ mukamukaszaszerumukamukaszaszeru felkavarfelkavar
「Kuszatta tabe monode igamukamukasita.」 „A
romlott étel felkavarta a gyomrom.”

mukanmukan ◆ koronázatlanságkoronázatlanság
mukanmukan ◆ nemnem érzékelésérzékelés ◇ mukandzsisinmukandzsisin nemnem
érezhető földrengésérezhető földrengés
mukanbecubinamukanbecubina ◆ szexálatlan csirkeszexálatlan csirke
mukandómukandó ◆ apátiaapátia ◆ fásultságfásultság
mukandónamukandóna ◆ egykedvűegykedvű ◆ fásultfásult
mukandzsisinmukandzsisin ◆ nem érezhető földrengésnem érezhető földrengés
mukankakumukankaku ◆ érzéketlenségérzéketlenség

mukankakunamukankakuna ◆ érzéketlenérzéketlen 「Akusúni mu-
kankakuda.」 „Érzéketlen a szagokra.” ◆ közöm-közöm-
bösbös 「Robottonojóni mukankakuda.」 „Közöm-
bös, mint a robot.” ◆ közönyösközönyös 「Hitono ku-
rusimini mukankakudearu.」 „Közönyös mások
szenvedése iránt.”

mukankeinimukankeini ◆ függetlenülfüggetlenül 「Kigjókiboto mu-
kankeini tószanga okori uru.」 „A vállalat nagysá-
gától függetlenül tönkremehet.”

mukankeinomukankeino ◆ érdektelenérdektelen 「Mukankeino
hito」 „érdektelen fél” ◆ függetlenfüggetlen 「Szoreto
mukankeino koto」 „attól független dolog” ◆ ir-ir-
relevánsreleváns 「Mukankeino mondai」 „irreleváns
probléma”

mukankeinohitomukankeinohito ◆ potyalesőpotyaleső 「Baisókin-o
motomete mukankeina hitomo szattósita.」 „A
kártérítésért özönlöttek a potyalesők.”

mukankjakudemukankjakude ◆ nézőknézők nélkülnélkül 「Siai-va mu-
kankjakude okonavareta.」 „A mérkőzést nézők
nélkül játszották.”

mukan-nomukan-no ◆ koronázatlankoronázatlan
mukan-noteiómukan-noteió ◆ koronázatlankoronázatlan királykirály 「Kare-
va ongakukaino mukanno teióda.」 „Ő a zene ko-
ronázatlan királya.”

mukansinmukansin ◆ érdektelenségérdektelenség ◆ közömbösségközömbösség
◆ közönyközöny
mukansindearumukansindearu ◆ hidegenhidegen hagyhagy 「Fasson-ni
mukansindearu.」 „Hidegen hagy a divat.”

mukansin-namukansin-na ◆ érdektelenérdektelen 「Mukansinna tai-
do」 „érdektelen hozzáállás” ◆ közömbösközömbös
「Mukansinna kaodenjúszu-o uke tometa.」 „Kö-
zömbös arccal fogadta a hírt.” ◆ közönyösközönyös
「Szeidzsini mukansinna hitoda.」 „Közönyös a
politikával szemben.” ◆ szenvtelenszenvtelen 「Mukans-
inna hjódzsó」 „szenvtelen arc”

mukansin-nimukansin-ni ◆ közömbösenközömbösen 「Kakarikan-va
mukansinnipaszupóto-o mekutta.」 „A vámtiszt
közömbösen lapozgatta az útlevelet.” ◆ közönyö-közönyö-
sensen 「Njúszu-o mukansinni kiiteita.」 „Közö-
nyösen hallgatta a hírt.” ◆ szenvtelenülszenvtelenül 「Mu-
kansinni giron-o kiki nagasiteita.」 „Szenvtelenül
elengedte a füle mellett az érveket.”

mukanszasuppinmukanszasuppin ◆ előzeteselőzetes értékelésértékelés nél-nél-
küli benevezésküli benevezés
mukapparamukappara ◆ bepipulásbepipulás
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mukappara-omukappara-o taterutateru ◆ bepipulbepipul 「Mukappara-
o tateta.」 „Bepipultam.”

mukaramukara jú-vajú-va sódzsinaisódzsinai ◆ semmibőlsemmiből nemnem
lesz semmilesz semmi
mukasimukasi ◆ hajdanábanhajdanában 「Mukasiha hito-va
basa-o cukatta.」 „Hajdanában lovaskocsival jár-
tak az emberek.” ◆ hajdanánhajdanán 「Kono macsi-va
mukasikara kavatteinai.」 „Ez a város olyan, mint
hajdanán.” ◆ múltmúlt 「Mukasi-o nacukasimu.」
„Nosztalgiával gondol a múltra.” ◆ régrég 「Kareto
mukasikara atteinai.」 „Rég nem láttam.” ◆ ré-ré-
gengen 「Mukasi-va koko-va tómorokosi batakedat-
ta.」 „Régen itt kukoricaföld volt.” ◆ régirégi időidő
「Mukasinokoto-o omoi daszu.」 „Visszaemlék-
szik a régi időkre.” ◆ valahavalaha 「Mukasi, kono
hen-va umidatta.」 „Valaha itt tenger volt.” ◇

ima-vaima-va mukasimukasi réges-régenréges-régen ◇ ima-vaima-va mukasimukasi
egyszeregyszer volt,volt, holhol nemnem voltvolt 「Imaha mukasi,
taketorino okinatoi umonoarikeri.」 „Egyszer
volt, hol nem volt, volt egyszer egy bambuszgyűjtő
öregember.” ◇ ómukasikaraómukasikara ősidőkősidők ótaóta
「Inu-va ómukasikara ningentotomoni szeikacu-
siteiru.」 „A kutya ősidők óta együtt él az ember-
rel.” ◇ dzsúnenhitomukasidzsúnenhitomukasi tíztíz évév hosszúhosszú időidő
◇ taikonomukasitaikonomukasi ősiősi múltmúlt ◇ tóimukasitóimukasi rég-rég-
múltmúlt ◇ hitomukasihitomukasi évekkelévekkel ezelőttezelőtt ◇ hit-hit-
omukasimaeniomukasimaeni régenrégen 「Hitomukasimaemade-
va kaszettotépu-va ippantekidesita.」 „Régen ál-
talánosan elterjedt volt a kazettás szalag.” ◇ mu-mu-
kasitottakinezukakasitottakinezuka régenrégen szerzettszerzett tapasz-tapasz-
talattalat ◇ júkjúnomukasikarajúkjúnomukasikara emberemléke-emberemléke-
zetzet ótaóta 「Kono daicsi-va júkjúno mukasikara
kavaranai.」 „Ez a vidék emberemlékezet óta vál-
tozatlan.”

mukasibaiszonmukasibaiszon ◆ amerikaiamerikai ősbölényősbölény ◆ ős-ős-
bölénybölény
mukasibanasimukasibanasi ◆ mesemese 「Muszumeni
mukasibanasi-o kikaszeta.」 „Mesét mondtam a
lányomnak.” ◆ népmesenépmese ◆ régi történetrégi történet
mukasibanasinokataritemukasibanasinokatarite ◆ mesemondómesemondó
mukasibanasi-o szurukotomukasibanasi-o szurukoto ◆ mesemondásmesemondás
mukasicuszekininmukasicuszekinin ◆ vétkességvétkesség nélkülinélküli fele-fele-
lősséglősség
mukasifúnomukasifúno ◆ ódivatúódivatú 「Mukasifúno fuku」
„ódivatú ruha” ◆ régimódirégimódi 「Mukasifúno kangae
kata」 „régimódi gondolkodásmód”

mukasikaramukasikara ◆ mindigmindig isis 「Kore-va mukasikar-
akódatta.」 „Ez mindig is így volt.” ◆ régótarégóta

「Ano danszei-o mukasikara sitteimaszu.」 „Azt
az embert régóta ismerem.” ◆ régtőlrégtől fogvafogva
「Kono bun-jani-va mukasikara kjómigaaru.」
„Régtől fogva érdekel ez a szakterület.”

mukasikaranomukasikarano ◆ régirégi 「Mukasikarano ii cu-
tae」 „régi mondás”

mukasikataginomukasikatagino ◆ konzervatívkonzervatív ◆ régirégi vá-vá-
gásúgású 「Csicsi-va mukasikatagino hitode zaiszan-
va csónanga hiki cugunoga tózendato omottei-
ru.」 „Az apám régi vágású ember, természetes-
nek veszi, hogy a legidősebb fiú örököl mindent.”

mukasimukasimukasimukasi ◆ egyszeregyszer volt,volt, holhol nemnem voltvolt

mukasinadzsimimukasinadzsimi ◆ régirégi barátbarát 「Kareto-va
mukasinadzsimida.」 „Régi barátom.” ◆ régirégi is-is-
merősmerős 「Kareto-va mukasinadzsimida.」 „Régi
ismerősöm.”

mukasinadzsiminomukasinadzsimino ◆ régótarégóta ismertismert 「Muka-
sinadzsimino tomo」 „régóta ismert barát”

mukasinagaramukasinagara ◆ mintmint régenrégen 「Mukasinagara-
no szeihóde oszake-o cukutteiru.」 „Úgy készítik
az italt, mint régen.”

mukasinagaranomukasinagarano ◆ éppenéppen olyan,olyan, mintmint régenrégen
「Mukasinagarano kiszszaten」 „teázó, ami
olyan, mint régen volt” ◆ eredetieredeti 「Mukasina-
garano rjóri」 „eredeti étel” ◆ hagyományoshagyományos
「Mukasinagarano tófuzukuri-o kanszacusita.」
„Megnéztem a hagyományos tofukészítést.” ◆

nemnem fogfog rajtarajta azaz időidő 「Mukasinagarano ma-
csinamida.」 „A városképen nem fogott az idő.” ◆

változatlanváltozatlan 「Mukasinagarano súkan」 „válto-
zatlan hagyomány”

mukasinomukasino ◆ korabelikorabeli 「Mukasino sinbun-o
jomunoga szukideszu.」 „Szeretem olvasni a ko-
rabeli újságokat.” ◆ régirégi 「Kare-va mukasino
dórjódeszu.」 „Ő a régi munkatársam.”

mukasinokoto-omukasinokoto-o omoidaszuomoidaszu ◆ nosztalgiáziknosztalgiázik
「Konoreszutoran-va kjószandzsú nenmaeno ne-
dande mukasinokoto-o omoi daszaszeru.」 „Har-
minc évvel ezelőtti árakkal nosztalgiázik ma ez az
étterem.”

mukasinokoto-omukasinokoto-o omoidaszukotoomoidaszukoto ◆ nosztal-nosztal-
giagia
mukasinomamamukasinomama ◆ mintmint régenrégen 「Macsinami-va
mukasinomamadatta.」 „A városkép olyan volt,
mint régen.”
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mukasippoimukasippoi ◆ régiesrégies 「Kono mjódzsi-va muka-
sippoi.」 „Ez egy régies családnév.”

mukasitottakinezukamukasitottakinezuka ◆ régenrégen szerzettszerzett ta-ta-
pasztalatpasztalat
mukasimukasi vava ◆ régebbenrégebben 「Kono tatemono-va
mukasiha tosokandatta.」 „Ez az épület régebben
könyvtár volt.” ◆ régenterégente
mukattemukatte ◆ haladásihaladási irányirány szerintszerint 「Biruni
hairuto mukatte hidarigavanierebétágaaru.」 „Az
épületbe lépve, a haladási irányunk szerinti bal ol-
dalon van a lift.”

mukatteszuvarumukatteszuvaru ◆ szembenszemben ülül 「Monitáni
mukatte szuvatteita.」 „Szemben ült a monitor-
ral.”

mukattetacumukattetacu ◆ szembenszemben álláll 「Kagamini mu-
katte tatteita.」 „Szemben állt a tükörrel.”

mukattetomarumukattetomaru ◆ szembeállszembeáll 「Kurumaga ka-
beni mukatte tomatta.」 „A kocsi szembeállt a fal-
lal.”

mukaumukau ◆ eléelé fordulfordul 「Gamenni
mukattekonpjútá-o cukatta.」 „A monitor elé for-
dulva számítógépeztem.” ◆ eléelé ülül 「Cukueni
mukatta.」 „Asztal elé ültem.” ◆ feléfelé fordulfordul
「Cukueni mukatte sinbun-o jonda.」 „Az asztal
felé fordulva újságot olvastam.” ◆ feléfelé haladhalad
「Fujuni mukattedondon szamukunaru.」 „Tél
felé haladva egyre hidegebb lesz.” ◆ feléfelé megymegy
「Fune-va minatoni mukatteita.」 „A hajó a ki-
kötő felé ment.” ◆ irányábairányába néznéz 「Hjótekini
mukatte utta.」 „A céltábla irányába lőtt.” ◆ ki-ki-
utazikutazik 「Szóridaidzsin-va amerikani mukatta.」
„A miniszterelnök kiutazott Amerikába.” ◆ megymegy
「Kono hikóki-va hangaríni mukatteiru.」 „Ez a
repülőgép Magyarországra megy.” ◆ odahajolodahajol
「Tomodacsino mimini mukatteszaszajaita.」
„Odahajoltam a barátomhoz, és a fülébe suttog-
tam.” ◆ odamegyodamegy 「Dzsúszuno hanbaikino hóni
mukatta.」 „Odamentem az üdítőautomatához.”
◆ szembeszállszembeszáll 「Tandokude tekini mukatta.」
„Egyedül szállt szembe az ellenséggel.” ◆ tarttart
「Ekini mukatteita.」 „Az állomás felé tartottam.”
◇ kaifukunimukaukaifukunimukau lábadoziklábadozik 「Bjónin-va kai-
fukuni mukatteiru.」 „A beteg lábadozik.” ◇ ka-ka-
zenimukauzenimukau széllelszéllel szembenszemben 「Kazeni mukatte
hasitta.」 „Széllel szemben futottam.” ◇ súszo-súszo-
kunimukaukunimukau végevége feléfelé közeledikközeledik 「Bódó-va
súszokuni mukatteiru.」 „A zavargások a vége felé

közelednek.” ◇ mukattemukatte haladásihaladási irányirány sze-sze-
rintrint 「Biruni hairuto mukatte hidarigavaniere-
bétágaaru.」 „Az épületbe lépve, a haladási irá-
nyunk szerinti bal oldalon van a lift.” ◇ mukat-mukat-
tetacutetacu szembenszemben álláll 「Kagamini mukatte tatte-
ita.」 „Szemben állt a tükörrel.” ◇ mukavasze-mukavasze-
ruru hajthajt 「Heisi-o szencsini mukavaszeta.」 „A
harcmezőre hajtotta a katonákat.” ◇ mentomu-mentomu-
kattekatte szemtőlszemtől szembenszemben 「Mento mukatte ha-
nasi atta.」 „Szemtől szemben beszélgettünk.” ◇

mentomukattementomukatte szemébeszemébe 「Mento mukatte
fuman-o itta.」 „Szemébe mondtam az elégedet-
lenségemet.”

mukavaszerumukavaszeru ◆ hajthajt 「Heisi-o szencsini mu-
kavaszeta.」 „A harcmezőre hajtotta a katonákat.”

mukemuke ◆ szerencsétlen időszakszerencsétlen időszak
mukemuke ◆ szólószóló ◇ mukenomukeno szólószóló 「Kore-va ko-
domomukeno bangumideszu.」 „Ez gyerekeknek
szóló műsor.” ◇ mukenomukeno irányulóirányuló 「Jóroppa
mukeno jusucu-va kencsóda.」 „Erős az Európá-
ba irányuló exportunk.”

mukecumukecu ◆ vér nélküliségvér nélküliség
mukecukakumeimukecukakumei ◆ vérontásvérontás nélkülinélküli forra-forra-
dalomdalom
mukeimukei ◆ vonalazatlanvonalazatlan 「Mukeinóto」 „vona-
lazatlan jegyzetfüzet”

mukeibucumukeibucu ◆ immateriális dologimmateriális dolog
mukeibunkazaimukeibunkazai ◆ eszmeieszmei kulturáliskulturális értékérték ◇

dzsújómukeibunkazaidzsújómukeibunkazai fontosfontos eszmeieszmei kultu-kultu-
rálisrális értékérték 「Kare-va dzsújómukeibunkazaino
hodzsisatosite ninteiszareteiru.」 „Ő fontos esz-
mei kulturális érték elismert művésze.”

mukeikakunamukeikakuna ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Mukeika-
kuna keizaiszeiszaku」 „meggondolatlan gazda-
sági intézkedések” ◆ tervszerűtlentervszerűtlen
mukeiken-nomukeiken-no ◆ tapasztalatlantapasztalatlan
mukeikensamukeikensa ◆ tapasztalatlantapasztalatlan
mukeinomukeino ◆ eszmeieszmei ◆ megfoghatatlanmegfoghatatlan ◆ nemnem
kézzelfoghatókézzelfogható ◇ júkeimukeinojúkeimukeino anyagianyagi ésés
eszmeieszmei 「Júkeimukeino endzso」 „anyagi és
eszmei segítség”

mukeiszacumukeiszacu ◆ anarchiaanarchia
mukeizaiszanmukeizaiszan ◆ eszmeieszmei értékérték 「Sin-jó-va
mukeizaiszandearu.」 „A bizalomnak eszmei ér-
téke van.”
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muken-ecubanmuken-ecuban ◆ cenzúrázatlan kiadáscenzúrázatlan kiadás
muken-ecunomuken-ecuno ◆ cenzúrázatlancenzúrázatlan 「Muken-
ecunonjúszu」 „cenzúrázatlan hírek”

muken-ecu-o uketeinaimuken-ecu-o uketeinai ◆ cenzúrázatlancenzúrázatlan
mukenomukeno ◆ irányulóirányuló 「Jóroppa mukeno jusucu-
va kencsóda.」 „Erős az Európába irányuló expor-
tunk.” ◆ szólószóló 「Kore-va kodomomukeno ban-
gumideszu.」 „Ez gyerekeknek szóló műsor.” ◇

famirímukenofamirímukeno családbarátcsaládbarát ◇ jusucumukenojusucumukeno
exportcélúexportcélú 「Jusucumukeno szeiszanmo gen-
sósiteimaszu.」 „Az exportcélú termelés is csök-
ken.”

mukerarerumukerareru ◆ irányulirányul 「Kúbaku-va gundzsisi-
szecuni mukerareta.」 „A légicsapás egy katonai
létesítmény ellen irányult.”

mukerumukeru ◆ hámlikhámlik 「Hijakesite szenakano kavaga
muketa.」 „A hátamról hámlott a leégett bőr.” ◆

lehámliklehámlik 「Hijakede hadano kavaga muketa.」
„Leégtem, és lehámlott a bőröm.” ◆ lejönlejön 「Jude
tamagono karaga muketa.」 „Lejött a főtt tojás
héja.” ◆ levedliklevedlik 「Hebino kavaga muketa.」 „A
kígyó bőre levedlett.” ◆ vedlikvedlik 「Hebino kava-
ga muketa.」 „A kígyó vedlett.” ◇ akamukeakamuke hor-hor-
zsolászsolás ◇ kavagamukerukavagamukeru hámlikhámlik 「Hijakede
kavaga muketeimaszu.」 „Leégtem, ezért hámlik
a bőröm.” ◇ sibukava-osibukava-o muketamuketa csinoscsinos 「Si-
bukavanomuketa muszume」 „csinos lány”

mukerumukeru ◆ fordítfordít 「Hana-o madono katani mu-
keta.」 „Az ablak felé fordítottam a virágot.” ◆

irányítirányít 「Kanodzsoni meszen-o muketa.」 „A
nőre irányította a tekintetét.” ◆ odafordítodafordít
「Kagami-o kanodzsono hóni muketa.」 „Odafor-
dítottam a tükröt.” ◆ ráirányítráirányít 「Dzsú-o vatasi-
ni muketa.」 „Rám irányította a fegyverét.” ◆ rá-rá-
terelterel 「Szeidzsinicuite mizu-o muketemita.」 „A
politikára tereltem a szót.” ◆ töreksziktörekszik 「Mon-
daikaikecuni mukete taiva-o fukamejó.」 „A
probléma megoldására törekedve tárgyaljunk ko-
molyan!” ◇ siri-osiri-o mukerumukeru visszautasítvisszautasít
「Kanodzso-va bokuno szaszoini siri-o muketa.」
„Visszautasította a meghívásomat.” ◇

szurudoime-oszurudoime-o mukerumukeru rászegezirászegezi aa tekinte-tekinte-
téttét 「Csicsioja-va muszukoni szurudoi me-o mu-
keta.」 „Az apa a fiára szegezte a tekintetét.” ◇

szenaka-oszenaka-o mukerumukeru hátathátat fordítfordít 「Otagaini
szenaka-o mukete nemuru.」 „Egymásnak hátat
fordítva aludnak.” ◇ sze-osze-o mukerumukeru elutasítelutasít
「Kareno teianni sze-o muketa.」 „Elutasítottam

a javaslatát.” ◇ sze-osze-o mukerumukeru hátathátat fordítfordít
「Szeinen-va sakaini sze-o muketa.」 „A fiatal-
ember hátat fordított a társadalomnak.” ◇

csikara-ocsikara-o mukerumukeru ráfordulráfordul 「Szono kuni-va
taijókóenerugíni csikara-o muketa.」 „Az ország
ráfordult a napenergiára.” ◇ csúi-ocsúi-o mukerumukeru rá-rá-
irányítjairányítja aa figyelmétfigyelmét 「Madono szotoni csúi-
o muketa.」 „Kintre irányítottam a figyelmemet.”
◇ ho-oho-o mukerumukeru vesziveszi azaz iránytirányt 「Ekikara
dzsimuso-e to ho-o muketa」 „Az állomástól a
munkahelyem felé vettem az irányt.” ◇ mizu-omizu-o
mukerumukeru ráterelirátereli aa szótszót 「Dzsújóna tenni
mizu-o muketa.」 „Fontos pontra tereltem a
szót.” ◇ me-ome-o mukerumukeru szemmelszemmel ránézránéz
「Keiszacu-va ano dantaini utagaino me-o muke-
ta.」 „A rendőrség gyanús szemmel nézett a cso-
portosulásra.” ◇ me-ome-o mukerumukeru odanézodanéz 「Otono
hókóni me-o muketa.」 „Odanéztem a hang irá-
nyába.”

mukeszszekinomukeszszekino ◆ hiányzásmenteshiányzásmentes
muketamuketa ◆ irányábairányába haladóhaladó 「Dóini muketa
kaigiga hadzsimatta.」 „A megegyezés irányába
haladó tárgyalások megkezdődtek.” ◆ vezetővezető
「Heiva-e muketa micsinori-va nagai.」 „Hosszú
még a békéhez vezető út.”

mukimuki ◆ fekvésfekvés 「Minamimukino heja」 „déli
fekvésű szoba” ◆ irányirány 「Fúno mukiga kavat-
ta.」 „Megváltozott a szélirány.” ◆ olyanolyan 「Kono
kokuszaidzsószei-o sinreiszen dzsidaito jobu mu-
kimoaru.」 „Vannak olyanok, akik a jelenlegi
nemzetközi helyzetet új hidegháborúnak nevezik.”
◆ tájolástájolás 「Ieno muki-va varukatta.」 „Rossz
volt a ház tájolása.” ◆ valóvaló 「Sosinsamukino ku-
ruma」 „kezdőknek való kocsi” ◇ mukininattemukininatte
hevesenhevesen 「Takarakudzsiga atattakoto-o mukini-
natte hiteisita.」 „Hevesen tiltakozott, amikor azt
mondták neki, hogy biztosan nyert a lottón.” ◇

mukininarumukininaru komolyankomolyan veszvesz 「Nande mukini-
naruno?」 „Miért veszed ezt annyira komolyan?”

mukimuki ◆ határozatlan időhatározatlan idő
mukimuki ◆ szervetlenszervetlen
mukiaumukiau ◆ szembenézszembenéz 「Kono misze-va ekito
muki atteiru.」 „Ez az üzlet szembenéz az állo-
mással.” ◆ szembeszállszembeszáll 「Bjókito muki atta.」
„Szembeszállt a betegséggel.”

mukibucumukibucu ◆ szervetlen anyagszervetlen anyag
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mukicsóekimukicsóeki ◆ életfogytiglanéletfogytiglan ◆ életfogytig-életfogytig-
lani büntetéslani büntetés
mukidasimukidasi ◆ csupaszságcsupaszság ◆ felfedésfelfedés ◆ leple-leple-
zetlenségzetlenség
mukidasiniszurumukidasiniszuru ◆ felfedfelfed 「Tekii-o muki dasi-
nisita.」 „Felfedte az ellenséges szándékát.”

mukidasinomukidasino ◆ csupaszcsupasz 「Jófuku-o nuide muki
dasino karada-o szarasita.」 „Felfedte ruhátlan,
csupasz testét.” ◆ kilátszódókilátszódó 「Muki dasino
mune」 „kilátszódó mell” ◆ kívülkívül lévőlévő 「Muki
dasino haikan」 „falon kívül futó cső” ◆ nyilván-nyilván-
valóvaló 「Rjókoku-va muki dasino tairicunimade
szuszunda.」 „A két ország a nyilvánvaló szem-
benállás irányába haladt.”

mukidaszumukidaszu ◆ felfedfelfed 「Tekii-o muki dasita.」
„Felfedte ellenséges érzelmeit.” ◆ kimeresztkimereszt
「Medama-o muki dasite gjósisita.」 „Kimeresz-
tett szemmel bámult.” ◆ vicsorgatvicsorgat 「Ha-o muki
dadasite varatta.」 „Fogait vicsorgatva nevetett.”
◇ ha-oha-o mukidaszumukidaszu vicsorítvicsorít 「Inu-va vatasini
mukatte ha-o muki dasita.」 „A kutya rám vicso-
rított.”

mukidómukidó ◆ féktelenségféktelenség ◆ kötetlen pályakötetlen pálya
mukidónamukidóna ◆ féktelenféktelen 「Mukidóna vakamo-
no」 „féktelen fiatal”

mukidószeikacumukidószeikacu ◆ kicsapongó életkicsapongó élet
mukienkimukienki ◆ határozatlanhatározatlan ideigideig tartótartó ha-ha-
lasztáslasztás
mukienruimukienrui ◆ szervetlen sókszervetlen sók
mukiganrjómukiganrjó ◆ szervetlen színezékszervetlen színezék
mukigenmukigen ◆ határozatlan időtartamhatározatlan időtartam
mukigen-enkiszurumukigen-enkiszuru ◆ határozatlanhatározatlan időreidőre
elhalasztelhalaszt 「Sóhinno hacubai-o mukigen-
enkisita.」 „Határozatlan időre elhalasztották a
termék forgalomba hozatalát.”

mukigen-nomukigen-no ◆ határozatlan időre szólóhatározatlan időre szóló
mukigenszutomukigenszuto ◆ határozatlanhatározatlan idejűidejű
sztrájksztrájk
mukihirjómukihirjó ◆ műtrágyaműtrágya
mukikagakumukikagaku ◆ szervetlen kémiaszervetlen kémia
mukikagóbucumukikagóbucu ◆ szervetlen vegyületszervetlen vegyület
mukikavarumukikavaru ◆ irányt váltirányt vált
mukimeimukimei ◆ feltüntetlenül hagyott névfeltüntetlenül hagyott név

mukimeikabukenmukimeikabuken ◆ bemutatórabemutatóra szólószóló rész-rész-
vényvény
mukimeikószaimukimeikószai ◆ bemutatórabemutatóra szólószóló köt-köt-
vényvény
mukimeinomukimeino ◆ jeltelenjeltelen 「Mukimeino hakani
umerareta.」 „Jeltelen sírba temették.”

mukimeiszaikenmukimeiszaiken ◆ bemutatórabemutatóra szólószóló köt-köt-
vényvény
mukimeitegatamukimeitegata ◆ biankó váltóbiankó váltó
mukimeitóhjómukimeitóhjó ◆ titkostitkos szavazásszavazás ◇ renki-renki-
mukimeitóhjómukimeitóhjó többtöbb választásúválasztású titkostitkos sza-sza-
vazásvazás
mukimimukimi ◆ héjábólhéjából kivettkivett kagylókagyló 「Aszarino
muki mi」 „héjából kivett aszari kagyló”

mukimukinomukimukino ◆ izmosizmos ◇ kin-nikumukimukinokin-nikumukimukino
izmosizmos
mukinmukin ◆ csírátlanságcsírátlanság ◆ sterilizáltságsterilizáltság
mukinaorumukinaoru ◆ fordulfordul 「Kareno hóni muki naotte
kotaeta.」 „Felé fordulva válaszoltam.”

mukinenkinmukinenkin ◆ életfogytiglani nyugdíjéletfogytiglani nyugdíj
mukingjúnjúmukingjúnjú ◆ pasztőrözött tejpasztőrözött tej
mukinhómukinhó ◆ csírátlanításcsírátlanítás
mukininarumukininaru ◆ komolyankomolyan veszvesz 「Nande mu-
kininaruno?」 „Miért veszed ezt annyira komo-
lyan?” ◇ mukininattemukininatte hevesenhevesen 「Takaraku-
dzsiga atattakoto-o mukininatte hiteisita.」 „He-
vesen tiltakozott, amikor azt mondták neki, hogy
biztosan nyert a lottón.”

mukininattemukininatte ◆ hevesenhevesen 「Takarakudzsiga
atattakoto-o mukininatte hiteisita.」 „Hevesen
tiltakozott, amikor azt mondták neki, hogy bizto-
san nyert a lottón.”

mukinomukino ◆ szervetlenszervetlen
mukinsicumukinsicu ◆ csíraszegénycsíraszegény szobaszoba ◆ sterilsteril
szobaszoba
mukinsiikumukinsiiku ◆ csíramentes tenyésztéscsíramentes tenyésztés
mukirjokunamukirjokuna ◆ fásultfásult 「Mukirjokuna otoko」
„fásult ember” ◆ letargikusletargikus 「Mukirjokuna
dzsótai」 „letargikus állapot”

mukirjokunimukirjokuni ◆ fásultanfásultan 「Mukirjokuni sigoto-
sita.」 „Fásultan dolgozott.”

mukisicumukisicu ◆ ásványiásványi anyaganyag ◆ szervetlenszervetlen
anyaganyag
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mukisicunamukisicuna ◆ ridegrideg 「Genpacu-va mukisicuna
tatemonodatta.」 „Az atomerőmű egy rideg épü-
let volt.” ◆ szervetlenszervetlen
mukiszaikenmukiszaiken ◆ lejárat nélküli kötvénylejárat nélküli kötvény
mukiszenrjómukiszenrjó ◆ ásványi színezőanyagásványi színezőanyag
mukiteigakumukiteigaku ◆ határozatlan idejű eltiltáshatározatlan idejű eltiltás
mukizumukizu ◆ sértetlenségsértetlenség 「Kógekini taisite mu-
kizunomamadeita.」 „Sértetlen maradt a táma-
dással szemben.”

mukizudemukizude ◆ épenépen 「Guraszu-va mukizude to-
doita.」 „Épen megérkeztek a poharak.” ◆ sér-sér-
tetlenültetlenül 「Dzsikode mukizudatta.」 „Sértetle-
nül megúszta a balesetet.”

mukizudenigekirumukizudenigekiru ◆ épép bőrrelbőrrel megússzamegússza
「Kin-júkiki-o mukizude nige kitta.」 „Ép bőrrel
megúszta a gazdasági válságot.”

mukizunomukizuno ◆ épép 「Hikókidzsikokara mukizuno-
mamade szeikansita.」 „Ép bőrrel megúsztam a
repülőgép-balesetet.” ◆ hibátlanhibátlan 「Mukizuno
keireki」 „hibátlan előélet” ◆ sértetlensértetlen 「Mu-
kizuno sóhin」 „sértetlen áru” ◆ veretlenveretlen
「Csímu-va mukizunomamade kacsi szuszun-
da.」 „Veretlenül továbbjutott a csapat.”

mukjójómukjójó ◆ kulturálatlanságkulturálatlanság ◆ műveletlen-műveletlen-
ségség
mukjokuszeimukjokuszei ◆ apolárisapoláris 「Mukjokuszeijózai」
„apoláris oldószer”

mukjokuszeibunsimukjokuszeibunsi ◆ apoláris molekulaapoláris molekula
mukjónomukjóno ◆ visszhangmentesvisszhangmentes
mukjósicumukjósicu ◆ süketszobasüketszoba
mukjúmukjú ◆ fizetésfizetés nélkülinélküli ◇ mukjúkjúkamukjúkjúka fi-fi-
zetetlenzetetlen szabadságszabadság 「Mukjúkjúka-o totta.」
„Fizetetlen szabadságra ment.”

mukjúdemukjúde ◆ fizetésfizetés nélkülnélkül 「Mukjúde hatara-
ku.」 „Fizetés nélkül dolgozik.”

mukjúdemukjúde ◆ szünnapszünnap nélkülnélkül 「Mukjúde hatara-
ku.」 „szünnap nélkül dolgozik”

mukjúkjúkamukjúkjúka ◆ fizetésfizetés nélkülinélküli szabadságszabadság
「Mukjúkjúkade rjokóni ikimaszu.」 „Az utazás-
hoz fizetés nélküli szabadságra megyek.” ◆ fize-fize-
tetlentetlen szabadságszabadság 「Mukjúkjúka-o totta.」
„Fizetetlen szabadságra ment.”

mukkurisitamukkurisita ◆ dagadtdagadt

mukkuritókiagarumukkuritókiagaru ◆ feltápászkodikfeltápászkodik 「Muk-
kurito oki agatta.」 „Feltápászkodott az ágyból.”

mukkutomukkuto ◆ hirtelenhirtelen 「Mukutto mezameta.」
„Hirtelen felébredtem.”

mukomuko ◆ vejeveje ◆ vővő ◆ vőlegényvőlegény 「Muko-o sóka-
isimaszu!」 „Bemutatom a vőlegényemet!” ◇ iri-iri-
mukomuko adoptáltadoptált vővő ◇ irimukoirimuko családcsalád nevétnevét
felvettfelvett vővő ◇ mukoirimukoiri benősülésbenősülés ◇ mukosza-mukosza-
gasigasi párkereséspárkeresés ◇ mukotorimukotori férjhezférjhez menésmenés
◇ mukojósimukojósi adoptáltadoptált vővő ◇ muszumehitorini-muszumehitorini-
mukohacsininmukohacsinin sok kérője vansok kérője van
mukómukó ◆ érvénytelenségérvénytelenség
mukómukó ◆ előttünkelőttünk állóálló 「Mukó issúkan-va sza-
mukunariszódeszu.」 „Az előttünk álló hét hideg-
nek ígérkezik.” ◆ következőkövetkező 「Mukó issúkan-
va joteiga haitteinaideszu.」 „A következő hétre
nincs programom.” ◆ másikmásik félfél 「Mukó-va
denva-o kitta.」 „A másik fél lerakta a kagylót.”
◆ ottott 「Mukóno szeikacu-va dó?」 „Milyen ott
az élet?” ◆ távoltávol 「Uminoharuka mukóni si-
maga mieru.」 „A messzi távolban egy sziget lát-
szik a tengeren.” ◆ túloldaltúloldal 「Ano jamano muk-
óni, bunkaiszanni siteiszareteiru csiiszana macsi-
gaarimaszu.」 „A hegy túloldalán, vagy egy kultu-
rális örökséghez tartozó kisváros.” ◇ mukókaramukókara
szembőlszemből 「Mukókara kita hito-o szakeru.」 „Ki-
kerüli a szemből jövő embert.” ◇ mukónimava-mukónimava-
szuszu versenyreversenyre kelkel 「Kare-o mukóni mavasit-
ara kanarazu makeru.」 „Ha vele kelsz verseny-
re, biztosan kikapsz.” ◇ mukónimavaszumukónimavaszu szem-szem-
beszállbeszáll 「Szekai-o mukóni mavasite tatakau.」
„Az egész világgal szembeszállva harcol.” ◇ mukó-mukó-
ee inneninnen 「Mukóhe ike!」 „Menj innen!” ◇ mukó-mukó-
ee odaoda 「Mukóhe cuitara denvaszuru.」 „Ha oda-
értem telefonálok.” ◇ mukómocsimukómocsi másikmásik félfél áll-áll-
jaja 「Szórjó-va mukó mocsideszu.」 „A szállítási
díjat a másik fél állja.” ◇ mukó-omukó-o odaoda 「Mukó-
o mite!」 „Nézz oda!” ◇ mukó-omukó-o haruharu rivalizálrivalizál
「Ótekigjóno mukó-o harótosita.」 „Rivalizálni
próbált a nagyvállalattal.”

mukódenrjokumukódenrjoku ◆ meddő teljesítménymeddő teljesítmény
mukódzsócsúmukódzsócsú ◆ simafejű galandféregsimafejű galandféreg
mukó-emukó-e ◆ inneninnen 「Mukóhe ike!」 „Menj innen!”
◆ odaoda 「Mukóhe cuitara denvaszuru.」 „Ha oda-
értem telefonálok.”

mukógaimukógai ◆ környezetbarátkörnyezetbarát 「Mukógaiener-
ugí」 „környezetbarát energia” ◆ környezetkí-környezetkí-
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mélőmélő 「Mukógaiendzsin」 „környezetkímélő mo-
tor”

mukógaisamukógaisa ◆ környezetbarát autókörnyezetbarát autó
mukógavamukógava ◆ másikmásik félfél 「Mukó gavano iken-o
kiku.」 „Meghallgatja a másik fél véleményét.” ◆

túloldaltúloldal 「Dórono mukó gava」 „út túloldala”

mukógavanimukógavani ◆ túltúl 「Hasino mukó gavani jama-
ga mieru.」 „A hídon túl egy hegy látszik.” ◆ túl-túl-
oldalánoldalán 「Dórono mukó gavani kóengaarima-
szu.」 „Az út túloldalán egy park van.”

mukógimukógi ◆ hajthatatlansághajthatatlanság 「Mukó gino cujoi
dzsósi」 „hajthatatlan főnök”

mukógisimukógisi ◆ túlparttúlpart ◆ túlsótúlsó partpart 「Kavano
mukó gisini morigaaru.」 „A folyó túlsó partján
van egy erdő.”

mukóhacsimakimukóhacsimaki ◆ homlokpánthomlokpánt
mukóhacsimakidemukóhacsimakide ◆ nekigyürkőzvenekigyürkőzve 「Mukó
hacsimakide sigotoni tori kakatta.」 „Nekigyür-
kőzött a munkának.”

mukóhjómukóhjó ◆ érvénytelen szavazatérvénytelen szavazat
mukoirimukoiri ◆ benősülésbenősülés ◆ nősülésnősülés
mukoirikonmukoirikon ◆ benősülésbenősülés
mukojósimukojósi ◆ adoptált vőadoptált vő
mukókamukóka ◆ hatálytalanításhatálytalanítás ◆ hatástalaní-hatástalaní-
tástás
mukókaramukókara ◆ szembőlszemből 「Mukókara kita hito-o
szakeru.」 „Kikerüli a szemből jövő embert.”

mukókizumukókizu ◆ harci homloksérülésharci homloksérülés
mukokunomukokuno ◆ reménytelen helyzetűreménytelen helyzetű
mukokuszekimukokuszeki ◆ hontalansághontalanság ◆ hovatarto-hovatarto-
zás nélküliségzás nélküliség ◆ lajstromozatlanságlajstromozatlanság
mukokuszekinomukokuszekino ◆ hontalanhontalan 「Mukokuszekino
hito」 „hontalan személy”

mukokuszekirjórimukokuszekirjóri ◆ nemzetközi ételnemzetközi étel
mukokuszekisamukokuszekisa ◆ állampolgárságállampolgárság nélkülinélküli
személyszemély ◆ hontalanhontalan
mukokuszenkiszenmukokuszenkiszen ◆ lajstromozatlanlajstromozatlan hajóhajó

mukómizunamukómizuna ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Mukó mizuna kó-
dó」 „felelőtlen viselkedés” ◆ gondatlangondatlan 「Mu-
kó mizuna unten」 „gondatlan vezetés” ◆ va-va-
gánygány 「Mukó mizuna jacu」 „vagány fickó” ◆

vakmerővakmerő 「Mukó mizuna kói」 „vakmerő tett”

mukómizunimukómizuni ◆ felelőtlenülfelelőtlenül
mukómocsimukómocsi ◆ másikmásik félfél álljaállja 「Szórjó-va mu-
kó mocsideszu.」 „A szállítási díjat a másik fél áll-
ja.”

mukonmukon ◆ megalapozatlanságmegalapozatlanság ◇ dzsidzsicu-dzsidzsicu-
mukonmukon megalapozatlanmegalapozatlan ténytény ◇

dzsidzsicumukon-nodzsidzsicumukon-no alaptalanalaptalan 「Dzsidzsicu-
mukonno uvasza」 „alaptalan pletyka” ◇

dzsidzsicumukon-nohanasidzsidzsicumukon-nohanasi kitalációkitaláció
mukónamukóna ◆ érvénytelenérvénytelen 「Mukóna kippu-o
dzsidókaiszacukini ireta tamekeihóga natta.」
„Érvénytelen jegyet tett a jegykezelőgépbe, ezért
az jelzett.”

mukónimukóni ◆ túltúl 「Hasino mukóni júmeina kjóka-
igaarimaszu.」 „A hídon túl van egy híres temp-
lom.”

mukónimavaszumukónimavaszu ◆ szembeszállszembeszáll 「Szekai-o
mukóni mavasite tatakau.」 „Az egész világgal
szembeszállva harcol.” ◆ versenyreversenyre kelkel 「Kare-
o mukóni mavasitara kanarazu makeru.」 „Ha ve-
le kelsz versenyre, biztosan kikapsz.”

mukóniszurumukóniszuru ◆ deaktiváldeaktivál 「Júzáakaunto-o
mukónisita.」 „Deaktiváltam a felhasználói fióko-
mat.” ◆ érvénytelenítérvénytelenít 「Sinpan-va góru-o mu-
kónisita.」 „A bíró érvénytelenítette a gólt.” ◆ ki-ki-
iktatiktat 「Kenpóni hansita hóricu-o mukónisita.」
„Kiiktatták az alkotmányellenes törvényt.”

mukóniszurukotomukóniszurukoto ◆ érvénytelenítésérvénytelenítés
mukon-nomukon-no ◆ megalapozatlanmegalapozatlan 「Mukonno fú-
szecu」 „megalapozatlan pletyka”

mukónomukóno ◆ semmissemmis 「Mukóno keijaku」 „sem-
mis szerződés”

mukónomukóno ◆ túlsótúlsó 「Feríde mukó gisini vatatta.」
„Komppal átmentem a túlsó partra.”

mukó-omukó-o ◆ odaoda 「Mukó-o mite!」 „Nézz oda!”

mukó-omukó-o haruharu ◆ rivalizálrivalizál 「Ótekigjóno mukó-
o harótosita.」 „Rivalizálni próbált a nagyvállalat-
tal.” ◆ versenyreversenyre kelkel 「Kindzsono tonarino ja-
ojano mukó-o hatte, dekirudake jaszukusita.」 „A
szomszédos zöldségessel versenyre kelve, a lehető
legolcsóbban adta az árut.”

muko-o torumuko-o toru ◆ férjhez megyférjhez megy
mukoszagasimukoszagasi ◆ párkereséspárkeresés
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mukoszanmukoszan ◆ vejeveje 「Mukoszan-va icumo
dzsódan-o iu.」 „A vejem mindig vicceket mesél.”
◆ vővő
mukószómukószó ◆ afotikusafotikus övezetövezet ◆ afotikusafotikus zó-zó-
nana ◇ sinkaiszósinkaiszó abisszopelágikusabisszopelágikus zónazóna ◇

zensinszózensinszó batipelágikusbatipelágikus zónazóna ◇ csúsinszócsúsinszó
mezopelágikusmezopelágikus zónazóna ◇ csósinkaiszócsósinkaiszó had-had-
opelágikus zónaopelágikus zóna
mukotanpakusicumukotanpakusicu ◆ mukoproteinmukoprotein
mukotatómukotató ◆ mukopoliszacharidmukopoliszacharid
mukotatóruimukotatórui ◆ mukopoliszacharidokmukopoliszacharidok
mukótóhjómukótóhjó ◆ érvénytelen szavazatérvénytelen szavazat
mukotorimukotori ◆ férjhez menésférjhez menés
mukótoszurumukótoszuru ◆ hatálytalaníthatálytalanít 「Szeifu-va
szono hórei-o mukótosita.」 „A kormány hatály-
talanította azt a rendeletet.”

mukózunemukózune ◆ lábszár elülső részelábszár elülső része
mukumuku ◆ ártatlanságártatlanság ◆ mintázatlanmintázatlan ruha-ruha-
összeállításösszeállítás ◆ tisztaságtisztaság ◇ siromukusiromuku tisz-tisz-
tata fehérfehér 「Siromukuno isó」 „tiszta fehér es-
küvői kimonó” ◇ szeidzsómukuszeidzsómuku makulátlanmakulátlan
tisztaságtisztaság
mukumuku ◆ fejtfejt 「Gurinpíszu-o muku.」 „Borsót
fejt.” ◆ hámozhámoz 「Otto-va dzsagaimo-o muitei-
ru.」 „A férjem krumplit hámoz.” ◆ láthatóváláthatóvá
tesztesz 「Ha-o muite varatta.」 „Úgy nevetett,
hogy látszottak a fogai.” ◆ lehámozlehámoz 「Tamagono
kara-o muita.」 „Lehámoztam a tojás héját.” ◆

lehántollehántol 「Kino edano kava-o muita.」 „Lehán-
toltam a fa kérgét.” ◆ meghámozmeghámoz 「Tamagono
kara-o muita.」 „Meghámoztam a tojást.” ◇

kava-okava-o mukumuku megpucolmegpucol 「Dzsagaimono kava-
o muitekureru?」 „Megpucolnád a krumplit?” ◇

kava-okava-o mukumuku meghámozmeghámoz 「Bananano kava-o
muita.」 „Meghámoztam a banánt.” ◇ kava-okava-o
mukumuku hámozhámoz 「Ringono kava-o muita.」 „Almát
hámoztam.” ◇ me-ome-o mukumuku nemnem hiszhisz aa sze-sze-
ménekmének 「Hejano szemaszani me-o muite odoroi-
ta.」 „Nem hittem a szememnek, hogy milyen ki-
csi a szoba.” ◇ me-ome-o mukumuku kitágulkitágul aa pupil-pupil-
lájalája 「Me-o muite okotteita.」 „Kitágult pupil-
lával mérgelődött.” ◇ me-ome-o mukumuku nagyotnagyot néznéz
「Micside hadakano dzsoszeini me-o muite odo-
roita.」 „Nagyot néztem, amikor láttam egy mez-
telen nőt az utcán.”

mukumuku ◆ fordulfordul 「Kocsirani muitekudaszai.」
„Kérem, forduljon ide (erre)!” ◆ néznéz 「Kocsirani

muitekudaszai.」 „Kérem, nézzen ide!” ◆ valóvaló
nekineki 「Imano sigoto-va zenzenmuiteinai.」
„Egyáltalán nem való nekem a mostani munkám.”
◇ asigamukumamaniasigamukumamani amerreamerre aa lábalába visziviszi
「Asiga mukumamani aruita.」 „Mentem, amer-
re a lábam vitt.” ◇ kigamukukigamuku kedvekedve tartjatartja
「Kodomo-va kiga mukuto katazuke-o szuruga,
zan-nennakotoniicumoszóde-va arimaszen.」
„Ha kedve tartja rendet rak a gyerek, de ez sajnos
nincs mindig így.” ◇ kigamukukigamuku kedvekedve vanvan hoz-hoz-
zázá 「Kare-va kiga muku tokidake hataraku.」
„Csak akkor dolgozik, ha kedve van hozzá.” ◇ ko-ko-
koronomukumamanikoronomukumamani ahogyanahogyan aa szíveszíve diktál-diktál-
jaja 「Dzsibunno kokorono mukumamani kódósi-
ta.」 „Úgy cselekedtem, ahogyan a szívem diktál-
ta.” ◇ sita-osita-o mukumuku lógatjalógatja azaz orrátorrát 「Zetta-
ini sita-o mukanai.」 „Nem fogom lógatni az or-
rom.” ◇ sómen-osómen-o mukumuku szembefordulszembefordul 「Ka-
merani sómen-o muita.」 „Szembefordultam a
kamerával.” ◇ sómen-osómen-o mukumuku előreelőre néznéz
「Sómen-o muite untensitekudaszai!」 „Előre
nézve vezessen!” ◇ szoppo-oszoppo-o mukumuku semmibesemmibe
veszvesz 「Dzsósiniszoppo-o mukareta.」 „A főnö-
köm semmibe vett.” ◇ vaki-ovaki-o mukumuku félrefordulfélrefordul
「Vaki-o muitegamu-o haki dasita.」 „Félrefor-
dult, és kiköpte a rágót.”

mukucsimukucsi ◆ szótlanságszótlanság
mukucsidemukucside ◆ szótlanulszótlanul 「Kare-va dzsuppun-
kan, mukucside szuvatteita.」 „Tíz percig szótla-
nul ült.”

mukucsinamukucsina ◆ hallgataghallgatag 「Kodomono koro-va
mukucsidesita.」 „Gyerekkorában hallgatag volt.”
◆ szófukarszófukar ◆ szótlanszótlan
mukucsinimukucsini ◆ szótlanulszótlanul
mukudorimukudori ◆ seregélyseregély ◆ seregélyfélékseregélyfélék
mukudzsutaimukudzsutai ◆ szeplőtlen fogantatásszeplőtlen fogantatás
mukugemukuge ◆ bolyhos szőrbolyhos szőr
mukugemukuge ◆ kertikerti mályvacserjemályvacserje ◆ törökrózsatörökrózsa

mukuhiranidzsimukuhiranidzsi ◆ szivárványfoltszivárványfolt
mukuimukui ◆ büntetésbüntetés 「Varuikoto-o szurebaicuka
mukuigakuru.」 „Aki rosszat tesz, megkapja bün-
tetését.” ◆ jutalomjutalom 「Kitto issókenmeibenkjósi-
ta mukuigaarimaszu.」 „Ha tanulsz, elnyered ju-
talmad.”

mukuirumukuiru ◆ jutalmazjutalmaz 「Kareno kóró-o mukuite,
só-o ageta.」 „Díjjal jutalmazták a munkásságát.”
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◆ viszonozviszonoz 「Onni mukuita.」 „Viszonozta a
szívességet.” ◇ issi-oissi-o mukuirumukuiru visszavágvisszavág
「Csímu-va hómurande issi-o mukuita.」 „A
baseballcsapat hazafutással visszavágott.” ◇ issi-issi-
oo mukuirumukuiru viszonozzaviszonozza aa tüzettüzet 「Tekini issi-o
mukuita.」 „Viszonozta az ellenség tüzét.” ◇ on-on-
nimukuirunimukuiru meghálálmeghálál 「Imamade mendó-o mi-
temorattekitanode, onni mukuitai.」 „Szeretném
meghálálni, hogy idáig gondomat viselted!”

mukumimukumi ◆ hólyaghólyag ◆ hurkahurka ◆ ödémaödéma ◆ vize-vize-
nyőnyő
mukumumukumu ◆ felpüffedfelpüffed 「Asiga mukundeiru.」
„Felpüffedt a lábam.” ◆ megduzzadmegduzzad 「Oszakeno
nomiszugide jokudzsicukaogamukunda.」 „Sokat
ittam, és másnap megduzzadt az arcom.” ◆ püf-püf-
fedfed 「Asigamukundeiru.」 „Püffedt a lábam.” ◇

mukundeirumukundeiru hólyagoshólyagos 「Jakedosita kizu-va
mukundeiru.」 „Hólyagos az égési seb.”

mukumukusitamukumukusita ◆ bolyhosbolyhos 「Mukumukusita
kumo」 „bolyhos felhő” ◆ gömbölydedgömbölyded 「Mu-
kumukusita inu」 „gömbölyded kutya”

mukumukutomukumukuto ◆ felkelvefelkelve 「Beddokaramuku-
mukuto oki agatta.」 „Felkeltem az ágyból.” ◆

gomolyogvagomolyogva 「Mukumukuto kemuriga agat-
ta.」 „Gomolyogva szállt fel a füst.” ◆ kavarog-kavarog-
vava 「Kono hano jamagamukumukuto ugoita.」
„Kavarogva mozgott a falevelekből álló rakás.”

mukunamukuna ◆ ártatlanártatlan 「Mukuna kodomo」 „ár-
tatlan gyermek” ◆ tisztatiszta
mukundeirumukundeiru ◆ hólyagoshólyagos 「Jakedosita kizu-va
mukundeiru.」 „Hólyagos az égési seb.”

mukurerumukureru ◆ durcásdurcás 「Mukureta kao」 „durcás
arc”

mukuromukuro ◆ testtest ◆ tetemtetem
mukurodzsimukurodzsi ◆ mosódiófamosódiófa ◆ szappanfaszappanfa
mukuumukuu ◆ honorálhonorál ◆ jutalmazjutalmaz ◆ viszonozviszonoz
「Kareno sinszecuni mukuita.」 „Viszonoztam a
kedvességét.” ◇ mukuvarerumukuvareru boldogulboldogul 「Ikura
hataraitemo mukuvarenai.」 „Bármennyit is dol-
gozom, nem boldogulok.”

mukuvarerumukuvareru ◆ boldogulboldogul 「Ikura hataraitemo
mukuvarenai.」 „Bármennyit is dolgozom, nem
boldogulok.” ◆ elnyerielnyeri jutalmátjutalmát 「Kareno
dorjoku-va mukuvarenakatta.」 „Erőfeszítése
nem nyerte el jutalmát.”

mukuzaimukuzai ◆ tömörtömör fafa 「Jukani mukuzai-o cukat-
ta.」 „Tömör fával parkettáztunk.”

mumamuma ◆ lidérclidérc
mumeimumei ◆ névtelenségnévtelenség
mumeideirukoto-omumeideirukoto-o szentakuszuruszentakuszuru ◆ névte-névte-
lenségbe burkolóziklenségbe burkolózik
mumeiheisinohakamumeiheisinohaka ◆ ismeretlenismeretlen katonakatona sír-sír-
jaja
mumeinomumeino ◆ ismeretlenismeretlen 「Itai-va mumeinoma-
ma umerareta.」 „A holttestet ismeretlenül te-
mették el.” ◆ kevésbékevésbé ismertismert 「Mumeino ha-
ijú」 „kevésbé ismert színész” ◆ névtelennévtelen
「Bungakusó-o mumeino sindzsinga dzsusósi-
ta.」 „Egy névtelen kezdő kapta az irodalmi díjat.”
◇ júmeimumeinojúmeimumeino ismertismert ésés kevésbékevésbé ismertismert
「Júmeimumeino hitobito」 „ismert és kevésbé
ismert emberek”

mumeisimumeisi ◆ névtelen személynévtelen személy
mumeiszensinohakamumeiszensinohaka ◆ ismeretlenismeretlen katonakatona
sírjasírja
mumenkjomumenkjo ◆ jogosítványjogosítvány nélkülinélküli 「Mumen-
kjounten」 „jogosítvány nélküli vezetés”

mumimumi ◆ íztelenségíztelenség ◆ unalmasságunalmasság
mumikanszónamumikanszóna ◆ unalmasunalmas 「Mumikanszóna
szeikacu」 „unalmas élet”

mumimusúnomumimusúno ◆ íztelen,íztelen, szagtalanszagtalan 「Mumi-
musúno hamigaki ko」 „íztelen, szagtalan fog-
krém”

muminomumino ◆ ízteleníztelen
mumjómumjó ◆ avidjáavidjá ◆ tévelygéstévelygés
mumodzsimumodzsi ◆ analfabetizmusanalfabetizmus
mumondokidzsidaimumondokidzsidai ◆ mintaminta nélkülinélküli agyag-agyag-
edények koraedények kora
mumónomumóno ◆ csupaszcsupasz ◆ szőrtelenszőrtelen
munabiremunabire ◆ mellúszómellúszó ◆ melluszonymelluszony
munadzsirogaraszumunadzsirogaraszu ◆ fehérnyakú varjúfehérnyakú varjú
munadzsirotenmunadzsiroten ◆ nyestnyest
munagavaramunagavara ◆ kúpcserépkúpcserép
munagemunage ◆ mellszőrzetmellszőrzet
munagimunagi ◆ gerincgerendagerincgerenda ◆ szelemenszelemen ◆ ta-ta-
réjszelemenréjszelemen
munaguramunagura ◆ hajtókahajtóka ◆ ingmellingmell
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munagura-omunagura-o cukamucukamu ◆ gallérjánálgallérjánál fogvafogva
megragadmegragad ◆ gallérongalléron ragadragad ◆ megragadjamegragadja
az ingétaz ingét
munagurusiimunagurusii ◆ nyomásnyomás érzéseérzése ◆ szoronga-szoronga-
tó érzéstó érzés
munaitamunaita ◆ mellkasmellkas
munamotomunamoto ◆ gyomortájgyomortáj ◆ mellmell
munasiimunasii ◆ értelmetlenértelmetlen 「Kareno dzsinszei-va
munasikatta.」 „Értelmetlen élete volt.” ◆ hasz-hasz-
talantalan 「Munasii dorjoku」 „hasztalan erőfeszí-
tés” ◆ hiábavalóhiábavaló 「Kareno kokoromi-va icumo
munasiku ovatta.」 „Hiábavaló volt minden kí-
sérlete.” ◆ semmitmondósemmitmondó 「Kucsiszakidakeno
munasii kotoba-o itta.」 „Foghegyről jövő, sem-
mitmondó szavakat mondott.” ◆ üresüres 「Munasii
kotoba」 „üres szavak”

munasiszamunasisza ◆ értelmetlenségértelmetlenség ◆ űrűr ◆ üres-üres-
ségség
munaszakimunaszaki ◆ gyomortájgyomortáj
munaszakiszanzunmunaszakiszanzun ◆ legbelüllegbelül 「Munaszaki-
szanzunde kimeta.」 „Legbelül eldöntöttem.”

munaszavagimunaszavagi ◆ nyugtalanságnyugtalanság
munaszavagigaszurumunaszavagigaszuru ◆ nyugtalankodiknyugtalankodik
「Munaszavagigasite nemurenakatta.」 „A nyug-
talankodástól nem tudtam aludni.”

munazan-jómunazan-jó ◆ hasraütéshasraütés ◆ megsaccolmegsaccol 「Hi-
jóno munazan-jó-o sita.」 „Megsaccoltam a költ-
séget.” ◆ saccolássaccolás ◆ számításszámítás 「Munazan-
jóga hazureta.」 „Nem jött be a számításom.”

munemune ◆ házakházak számlálószavaszámlálószava 「Tatemonogo
mune」 „öt épület” ◆ kardkard hátaháta ◆ tetőgerinctetőgerinc

munemune ◆ elvelv 「Szecujaku-o munetoszuru.」 „El-
vünk a takarékosság.” ◆ szándékszándék 「Taisokuno
mune-o cutaeta.」 „Tudattam a felmondási szán-
dékomat.” ◆ tartalomtartalom 「Imasibaraku dzsikan-
gakakaru muneno renrakugaarimasita .」 „Az
üzenet tartalma szerint, még egy kis időre van
szükség.” ◆ törekvéstörekvés 「Szeikakusza-o muneto-
sijó.」 „Törekedjünk a pontosságra!” ◇ szoko-szoko-
munemune eztezt 「Szankadekinai.Szono mune-o kareni
kaki okutta.」 „Nem tudok részt venni. Ezt meg is
írtam neki.”

munemune ❶ mellmell 「Kebukai muneno otoko」 „szőrös
mellű férfi” ◆ gyomorgyomor 「Tabeszugite munega
jaketeiru.」 „Ég a gyomrom, mert sokat ettem.” ◆

kebelkebel 「Muneno ókii dzsoszei」 „nagy keblű nő”
◆ léleklélek 「Aiteno muneno naka-o szah-szuru.」
„Kitalálja, mit gondol a másik a lelke mélyén.” ◆

mellkasmellkas 「Muneno itami」 „mellkasi fájdalom”
◆ szívszív 「Munega takanaru.」 „Kalimpál a szíve.”
◆ szügyszügy 「Umano mune」 „ló szügye” ◆ tüdőtüdő
「Kare-va munega jovai.」 „Gyenge a tüdeje.” ◇

munegaacuimunegaacui kidomborodókidomborodó mellűmellű 「Munega
acui otoko」 „kidomborodó mellű férfi” ◇

munegakurusiimunegakurusii nehezennehezen kapkap levegőtlevegőt ◇

munegakurusiimunegakurusii nyomasztnyomaszt 「Dzsisinnonjúszu-
o mite munega kurusikunatta.」 „Nyomasztott a
földrengés látványa a hírekben.” ◇ munegaszu-munegaszu-
kuku megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Munegaszuku omoi」
„megkönnyebbült érzés” ◇ munegacuburerumunegacubureru
megszakadmegszakad aa szíveszíve 「Sinszaino eizóni munega
cubureru omoigasita.」 „Megszakadt a szívem a
földrengés képsorait nézve.” ◇ munegacumarumunegacumaru
gombócgombóc vanvan aa torkábantorkában 「Munega cumatte,
nanimo ienakatta.」 „Semmit sem tudtam mon-
dani, gombóc volt a torkomban.” ◇ munegato-munegato-
dorokudoroku zakatolzakatol aa szíveszíve ◇ munegahazumumunegahazumu
izgatottizgatott 「Kitaikanni munega hazunda.」 „Iz-
gatottan reménykedett.” ◇ munegavarukunarumunegavarukunaru
felfordulfelfordul aa gyomragyomra 「Dzsikogenba-o mite
munega varukunatta.」 „Felfordult a gyomrom a
baleset láttán.” ◇ munegavarukunarumunegavarukunaru émelyí-émelyí-
tőtő 「Munega varukunarujóna nioi」 „émelyítő
szag” ◇ muneniidakumuneniidaku dédelgetdédelget 「Muneni ida-
ita jume」 „dédelgetett álom” ◇ muneniukabumuneniukabu
eszébeeszébe jutjut 「Aru kangaega muneni ukanda.」
„Eszembe jutott egy gondolat.” ◇ munenikota-munenikota-
erueru mélymély érzelmeketérzelmeket kiváltkivált 「Muneni kota-
eru eiga」 „mély érzelmeket kiváltó film” ◇

munenisimiirumunenisimiiru beleivódikbeleivódik aa lelkébelelkébe ◇ mune-mune-
niszemaruniszemaru elérzékenyülelérzékenyül 「Muszumeno
hanajomeszugata-o mite muneni szematta.」 „El-
érzékenyülve néztem a menyasszonyi ruhába öltö-
zött lányomat.” ◇ munenitatamumunenitatamu szívébeszívébe zárzár
「Omoi de-o muneni tatanda.」 „Szívembe zár-
tam az emléket.” ◇ munenicukiszaszarumunenicukiszaszaru szí-szí-
venven ütüt 「Kareno kotoba-va muneni cuki szaszat-
ta.」 „Szavai szíven ütöttek.” ◇ munenite-omunenite-o ate-ate-
tekangaerutekangaeru elgondolkozikelgondolkozik
「Anatagajattakoto-o muneni te-o atete kangaen-
aszai.」 „Gondolkozz el azon, amit tettél!” ◇

munenihimerumunenihimeru titkoljatitkolja azaz érzelmeitérzelmeit 「Kare-
e no omoi-o muneni himeteita.」 „Titkolta az ér-
zelmeit a férfivel szemben.” ◇ munenocukaega-munenocukaega-
oriruoriru nagynagy kőkő esikesik lele aa szívérőlszívéről 「Kodomoga
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szocugjósitejójaku munenocukaega orita.」
„Nagy kő esett le a szívemről, amikor a fiam elvé-
gezte az iskolát.” ◇ munehitocumunehitocu egyegy személy-személy-
tőltől függésfüggés 「Kunino sórai-va dokuszaisano
munehitocude kimaru.」 „Egy személyben a dik-
tátortól függ az ország sorsa.” ◇ mune-omune-o itameruitameru
lelkilelki fájdalmatfájdalmat okozokoz 「Bandono kaiszan-va
fan-no mune-o itameta.」 „Az együttes felbom-
lása lelki fájdalmat okozott a rajongóknak.” ◇

mune-omune-o ucuucu megindítmegindít 「Szono hanasini mune-
o utareta.」 „Az a történet megindított.” ◇ mune-mune-
oo odoraszeruodoraszeru repesverepesve várvár 「Rjokóni mune-
o odoraszeta.」 „Repesve várta az utazást.” ◇

mune-omune-o kogaszukogaszu lángollángol aa lelkelelke 「Kanodzso-
va koini mune-o kogasiteiru.」 „Lángol a lelke a
szerelemtől.” ◇ mune-omune-o cukucuku elfogelfog 「Kanasi-
miga mune-o cuita.」 „Elfogott a szomorúság.” ◇

mune-omune-o nadeoroszunadeoroszu megkönnyebbülmegkönnyebbül ◇ mune-mune-
oo nadeoroszunadeoroszu nagynagy kőkő esikesik lele aa szívérőlszívéről
「Budzsidato sitte mune-o nade orosita.」 „Nagy
kő esett le a szívemről, amikor megtudtam, hogy
nem esett bántódása.” ◇ mune-omune-o haruharu büszkebüszke
「Zenrjokude tatakattakotoni mune-o hatta.」
„Büszke vagyok, hogy teljes erőmmel harcoltam.”
◇ mune-omune-o haruharu kidüllesztikidülleszti aa mellétmellét 「Mune-
o hatte aruita.」 „Kidüllesztett mellel sétált.” ◇

mune-omune-o fukuramaszerufukuramaszeru repesverepesve várvár 「At-
arasii gakkószeikacuni mune-o fukuramaszeta.」
„Repesve várta az iskolai életet.”

muneagemuneage ◆ tető elkészítésetető elkészítése
muneagesikimuneagesiki ◆ bokrétaünnepbokrétaünnep
muneatemuneate ◆ vértvért
munecumunecu ◆ láztalanságláztalanság
munecunomunecuno ◆ láztalanláztalan
munefurirumunefuriru ◆ mellfodormellfodor ◆ zsabózsabó
munegaacuimunegaacui ◆ kidomborodókidomborodó mellűmellű 「Munega
acui otoko」 „kidomborodó mellű férfi”

munegacuburerumunegacubureru ◆ megszakadmegszakad aa szíveszíve
「Sinszaino eizóni munega cubureru omoigasi-
ta.」 „Megszakadt a szívem a földrengés képsorait
nézve.”

munegacumarumunegacumaru ◆ gombócgombóc vanvan aa torkábantorkában
「Munega cumatte, nanimo ienakatta.」 „Semmit
sem tudtam mondani, gombóc volt a torkomban.”

munegafuszagarumunegafuszagaru ◆ nehéznehéz aa szíveszíve ◆ szív-szív-
szorítószorító 「Munega fuszagaru omoi」 „szívszorító
érzés”

munegahajagane-omunegahajagane-o ucuucu ◆ kalimpálkalimpál aa szíveszíve
「Monooto-o kiite munega hajagane-o utta.」 „A
neszre kalimpálni kezdett a szívem.”

munegahariszakerumunegahariszakeru ◆ megszakadmegszakad aa szíveszíve
「Cunamino eizó-o mite munega hari szakeszóni-
natta.」 „A szökőárt nézve megszakadt a szívem.”
◆ szétvetszétvet 「Ikaride munega hari szakenbakari-
datta.」 „Majd szétvetett a düh.”

munegahariszakerujónamunegahariszakerujóna ◆ szívszaggatószívszaggató
「Munega hari szakerujóna hanasidatta.」 „Szív-
szaggató történet volt.”

munegahariszakeszónamunegahariszakeszóna ◆ szívszaggatószívszaggató
「Munega hari szakeszóna hanasidesita.」 „Szív-
szaggató történet volt.”

munegahazumumunegahazumu ◆ izgatottizgatott 「Kitaikanni
munega hazunda.」 „Izgatottan reménykedett.”

munegaippaimunegaippai ◆ teletele szívszív 「Kibóde munega ip-
paideszu.」 „reménnyel tele szív”

munegaitaimunegaitai ◆ meghasadmeghasad aa szíveszíve 「Kavaiszó-
de munega itakunarimasita.」 „Meghasad a szí-
vem.”

munegaitamumunegaitamu ◆ összeszorulösszeszorul aa szíveszíve 「Nor-
ainuga koroszareruno-o mite munega itanda.」
„Összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy meg-
ölik a kóbor kutyát.”

munegakurusiimunegakurusii ◆ nehezennehezen kapkap levegőtlevegőt ◆

nyomasztnyomaszt 「Dzsisinnonjúszu-o mite munega
kurusikunatta.」 „Nyomasztott a földrengés lát-
ványa a hírekben.”

muneganamidacumuneganamidacu ◆ hevesenhevesen verver aa szíveszíve ◆

zakatolzakatol aa szíveszíve 「Sinpaide munega namidat-
ta.」 „Vadul zakatolt a szívem az aggodalomtól.”

munegaodorumunegaodoru ◆ izgatottizgatott 「Haijakuni munega
odotta.」 „A szereposztástól izgatott lettem.” ◆

lelkendeziklelkendezik 「Mudzsintóno szónansa-va hikóki-
o mite munega odotta.」 „A lakatlan szigeten a
hajótörött a repülőgép láttán lelkendezett.”

munegaszavagumunegaszavagu ◆ izgatottizgatott ◆ megrémülmegrémül
「Bakuon-o kiite munega szavaida.」 „A robba-
nás hangjára megrémültem.”

munegaszukumunegaszuku ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Munega-
szuku omoi」 „megkönnyebbült érzés”

munegatodorokumunegatodoroku ◆ zakatol a szívezakatol a szíve
munegavarukunarumunegavarukunaru ◆ émelyítőémelyítő 「Munega va-
rukunarujóna nioi」 „émelyítő szag” ◆ felfordulfelfordul
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aa gyomragyomra 「Dzsikogenba-o mite munega varu-
kunatta.」 „Felfordult a gyomrom a baleset lát-
tán.”

munehabamunehaba ◆ mellbőségmellbőség
munehitocumunehitocu ◆ egyegy személytőlszemélytől függésfüggés
「Kunino sórai-va dokuszaisano munehitocude
kimaru.」 „Egy személyben a diktátortól függ az
ország sorsa.”

munejakemunejake ◆ gyomorégésgyomorégés
munejakegaszurumunejakegaszuru ◆ ég a gyomraég a gyomra
munemavarimunemavari ◆ mellbőségmellbőség
munenmunen ◆ bánkódásbánkódás 「Kessószende makete
munenno namida-o nagasita.」 „Bánkódva hul-
latta a könnyeit, mert kiesett a döntőben.” ◆ mé-mé-
regreg 「Nakunatta muszukono munen-o harasi-
tai.」 „Szeretném kitölteni a mérgemet, amiért el-
vesztettem a fiamat.” ◇ munenmunen méregméreg 「Naku-
natta muszukono munen-o harasitai.」 „Szeret-
ném kitölteni a mérgemet, amiért elvesztettem a
fiamat.”

munenicukiszaszarumunenicukiszaszaru ◆ szívenszíven ütüt 「Kareno
kotoba-va muneni cuki szaszatta.」 „Szavai szíven
ütöttek.”

muneniguttokurumuneniguttokuru ◆ megfogómegfogó 「Munenigut-
tokuru hage-o mita.」 „Megfogó színdarabot lát-
tam.”

munenihimerumunenihimeru ◆ titkoljatitkolja azaz érzelmeitérzelmeit
「Kare-e no omoi-o muneni himeteita.」 „Titkol-
ta az érzelmeit a férfivel szemben.”

muneniidakumuneniidaku ◆ dédelgetdédelget 「Muneni idaita ju-
me」 „dédelgetett álom”

munenikizamumunenikizamu ◆ szívébeszívébe vésvés 「Sisóno
kotoba-o muneni kizanda.」 „Szívembe véstem a
mesterem szavait.”

munenikotaerumunenikotaeru ◆ mélymély érzelmeketérzelmeket kiváltkivált
「Muneni kotaeru eiga」 „mély érzelmeket kivál-
tó film”

munenikumuneniku ◆ melle húsamelle húsa
munenisimaumunenisimau ◆ szívébeszívébe zárzár 「Kono kesiki-o
munenisimatteoita.」 „Szívembe zártam ezt a lát-
ványt.”

munenisimiirumunenisimiiru ◆ beleivódik a lelkébebeleivódik a lelkébe
muneniszemarumuneniszemaru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Muszum-
eno hanajomeszugata-o mite muneni szematta.」
„Elérzékenyülve néztem a menyasszonyi ruhába

öltözött lányomat.” ◆ megindítómegindító 「Muneni sze-
maru eizó」 „megindító kép”

munenitatamumunenitatamu ◆ szívébeszívébe zárzár 「Omoi de-o
muneni tatanda.」 „Szívembe zártam az emléket.”

munenite-omunenite-o atetekangaeruatetekangaeru ◆ elgondolkozikelgondolkozik
「Anatagajattakoto-o muneni te-o atete kangaen-
aszai.」 „Gondolkozz el azon, amit tettél!”

muneniukabumuneniukabu ◆ eszébeeszébe jutjut 「Aru kangaega
muneni ukanda.」 „Eszembe jutott egy gondolat.”

munenmuszómunenmuszó ◆ koncentráláskoncentrálás 「Munenmu-
szóde ronbun-o jonda.」 „Koncentrálva olvastam
a dolgozatot.” ◆ zavarózavaró gondolatokgondolatok nélküli-nélküli-
ségség 「Munenmuszóno kjócsi」 „zavaró gondola-
tok nélküli állapot”

munenomuneno ◆ mellsőmellső 「Szaifu-o munenopokettoni
ireta.」 „A pénztárcáját a mellső zsebébe tette.”

munenocukaemunenocukae ◆ szorongásszorongás
munenocukaegaorirumunenocukaegaoriru ◆ nagynagy kőkő esikesik lele aa
szívérőlszívéről 「Kodomoga szocugjósitejójaku mune-
nocukaega orita.」 „Nagy kő esett le a szívemről,
amikor a fiam elvégezte az iskolát.”

munenocukaegaorirumunenocukaegaoriru ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
munenojamaimunenojamai ◆ tüdőbetegségtüdőbetegség 「Muneno
jamai-o vazuratteiru.」 „Tüdőbetegsége van.”

munenokin-nikumunenokin-niku ◆ mellizommellizom
munenotanimamunenotanima ◆ mellekmellek közöttiközötti részrész
「Muneno tanima-o kjócsószurudoreszu」 „mel-
lek közötti részt kihangsúlyozó ruha”

munenotodorokimunenotodoroki ◆ szívdobogásszívdobogás
mune-omune-o cukucuku ◆ elfogelfog 「Kanasimiga mune-o cu-
ita.」 „Elfogott a szomorúság.”

mune-omune-o fukuramaszerufukuramaszeru ◆ repesverepesve várvár 「At-
arasii gakkószeikacuni mune-o fukuramaszeta.」
„Repesve várta az iskolai életet.”

mune-omune-o haruharu ◆ büszkebüszke 「Zenrjokude tatakatta-
kotoni mune-o hatta.」 „Büszke vagyok, hogy tel-
jes erőmmel harcoltam.” ◆ kidüllesztikidülleszti aa mellétmellét
「Mune-o hatte aruita.」 „Kidüllesztett mellel sé-
tált.”

mune-omune-o itameruitameru ◆ lelkilelki fájdalmatfájdalmat okozokoz
「Bandono kaiszan-va fan-no mune-o itameta.」
„Az együttes felbomlása lelki fájdalmat okozott a
rajongóknak.”
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mune-omune-o kakimusirukakimusiru ◆ szívszaggatószívszaggató 「Kodo-
mono bjókide mune-o kakimusirareru omoida.」
„Szívszaggató a gyerekem betegsége.”

mune-omune-o kogaszukogaszu ◆ lángollángol aa lelkelelke
「Kanodzso-va koini mune-o kogasiteiru.」 „Lán-
gol a lelke a szerelemtől.”

mune-omune-o nadeoroszunadeoroszu ◆ nagynagy kőkő esikesik lele aa szí-szí-
vérőlvéről 「Budzsidato sitte mune-o nade orosita.」
„Nagy kő esett le a szívemről, amikor megtudtam,
hogy nem esett bántódása.” ◇ andonomune-oandonomune-o
nadeoroszunadeoroszu nagynagy kőkő esikesik lele aa szívérőlszívéről
「Kodomono anpiga kakuninszarete andono
mune-o nadeorosita.」 „Nagy kő esett le a szívem-
ről, amikor kiderült, hogy nem esett baja a gyere-
kemnek.”

mune-omune-o nadeoroszunadeoroszu ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül ◇

andonomune-oandonomune-o nadeoroszunadeoroszu nagynagy kőkő esikesik lele
aa szívérőlszívéről 「Kodomono anpiga kakuninszarete
andono mune-o nadeorosita.」 „Nagy kő esett le a
szívemről, amikor kiderült, hogy nem esett baja a
gyerekemnek.”

mune-omune-o odoraszeruodoraszeru ◆ repesverepesve várvár 「Rjokóni
mune-o odoraszeta.」 „Repesve várta az utazást.”

mune-omune-o todorokaszerutodorokaszeru ◆ megdobogtatjamegdobogtatja aa
szívétszívét 「Gecumencsakuriku-va hitono mune-o
todorokaszeta.」 „A holdra szállás megdobogtatta
az emberek szívét.”

mune-omune-o ucuucu ◆ megindítmegindít 「Szono hanasini
mune-o utareta.」 „Az a történet megindított.”

munepokettomunepoketto ◆ mellzsebmellzseb
munevarinagajamunevarinagaja ◆ hosszú bérházhosszú bérház
munikiszumunikiszu ◆ semmibesemmibe vészvész 「Varevareno
kokoromi-va muni kisita.」 „Semmibe veszett a
próbálkozásunk.”

munimuszanmunimuszan ◆ egyegy útút vanvan aa buddhávábuddhává vá-vá-
láshozláshoz ◆ összpontosítvaösszpontosítva 「Munimuszanni
jószai-o kógekisita.」 „Összpontosítva támadták a
várat.”

muninarumuninaru ◆ kárbakárba vészvész 「Naganenno dorjoku-
va muninattesimatta.」 „Hosszú évek erőfeszítése
veszett kárba.”

muninomunino ◆ legjobblegjobb 「Munino sin-jú」 „legjobb
barát”

muninsodaidzsinmuninsodaidzsin ◆ tárca nélküli minisztertárca nélküli miniszter
muniszurumuniszuru ◆ nemnem értékelértékel 「Kanodzsono
sinszecu-o munisita.」 „Nem értékelte a nő ked-

vességét.” ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Anatano kói-o
munisita vakedehanai.」 „Ne hidd, hogy semmibe
veszem a jóindulatodat irántam.” ◆ tönkretesztönkretesz
「Atarasii hóricu-va imamadeno dorjoku-o muni-
sita.」 „Az új törvény tönkretette az eddigi erőfe-
szítéseinket.”

munjamunjaiumunjamunjaiu ◆ gagyoggagyog 「Akacsan-va munja-
munjato nanika itta.」 „A kisgyerek valamit ga-
gyogott.”

munjamunjaiukotomunjamunjaiukoto ◆ gagyogásgagyogás
munjamunjatomunjamunjato ◆ gagyogvagagyogva ◆ motyogvamotyogva
「Munjumunjato negoto-o itta.」 „Motyogva
mondott valamit álmában.”

munmunszurumunmunszuru ◆ dögösdögös ◆ fojtogatófojtogató 「Ku-
cusitagamunmunsiteita.」 „Fojtogató volt a zokni
bűze.” ◇ irokemunmun-noirokemunmun-no dögösdögös
「Irokemunmun-no dzsoszeikara mega hanasz-
enakatta.」 „Nem tudtam levenni a szemem egy
dögös csajról.”

munomuno ◆ nemnem létezőlétező 「Kare-va kúkinojóna mu-
no szonzaidatta.」 „Levegőszerűen nem létező
lény volt.”

munómunó ◆ hozzáértéshozzáértés hiányahiánya ◆ inkompeten-inkompeten-
ciacia
munójakunomunójakuno ◆ organikusorganikus
munónamunóna ◆ inkompetensinkompetens 「Munóna sain-va ka-
ikoszareta.」 „Kirúgták az inkompetens alkalma-
zottat.”

munórjokumunórjoku ◆ cselekvőképtelenségcselekvőképtelenség ◆ inkom-inkom-
petenciapetencia ◆ képesség hiányaképesség hiánya
munórjokusamunórjokusa ◆ cselekvőképtelen személycselekvőképtelen személy
múnszutónmúnszutón ◆ holdkőholdkő
múnvókumúnvóku ◆ holdsétaholdséta
muon-nomuon-no ◆ hangtalanhangtalan
muramura ◆ egyenetlenségegyenetlenség 「Konohottopuréto-va
kanecuszurutomuragaaru.」 „Ez a főzőlap egye-
netlenül melegít.” ◆ foltosságfoltosság 「Kono toszó-
va muraninatteiru.」 „Ez a festés foltos.” ◆ in-in-
gadozásgadozás ◆ szeszélyességszeszélyesség ◇ muragaarumuragaaru in-in-
gadozikgadozik 「Kono szeihinno hinsicu-va muragaa-
ru.」 „A termék minősége ingadozik.” ◇ mura-mura-
gaarugaaru szeszélyesszeszélyes 「Kanodzsono kibun-va mu-
ragaaru.」 „Szeszélyes a hangulata.” ◇ murana-murana-
kuku egyenletesenegyenletesen 「Muranakupenki-o nutta.」
„Egyenletesen festettem.” ◇ muranonaimuranonai egyen-egyen-
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letesletes 「Muranonaipenkino nuri kata.」 „Egyen-
letes festés.”

muramura ◆ falufalu 「Murano man-nakani kjókaiga tat-
teita.」 „A falu kellős közepén állt egy templom.”
◇ orinpikkumuraorinpikkumura olimpiaiolimpiai falufalu ◇ kjanpumurakjanpumura
kempingkemping ◇ geidzsucukamurageidzsucukamura művésztelepművésztelep ◇

szensumuraszensumura olimpiai faluolimpiai falu
murabitomurabito ◆ falubeli emberfalubeli ember ◆ falu lakójafalu lakója
muragaarumuragaaru ◆ ingadozikingadozik 「Kono szeihinno
hinsicu-va muragaaru.」 „A termék minősége in-
gadozik.” ◆ szeszélyesszeszélyes 「Kanodzsono kibun-va
muragaaru.」 „Szeszélyes a hangulata.”

muragarumuragaru ◆ nyüzsögnyüzsög 「Vanni szamega mura-
gatta.」 „Az öbölben nyüzsögtek a cápák.” ◆

összecsődülösszecsődül 「Hitoga muragatta.」 „Összecső-
dültek az emberek.” ◆ összesereglikösszesereglik 「Kjú-
dende kankókjakuga muragatteita.」 „A várban
összesereglettek a turisták.” ◆ rajzikrajzik 「Kogan-
emusiga muragatteiru.」 „Rajzanak a csereboga-
rak.”

murahacsibuniszurumurahacsibuniszuru ◆ kiközösítkiközösít 「Imin-va
murahacsibuniszareta.」 „A betelepültet kiközö-
sítették.”

murahazuremurahazure ◆ külterületkülterület 「Murahazureni
szundeiru.」 „Külterületen lakom.”

muraitomuraito ◆ mullitmullit
murajakubamurajakuba ◆ faluházafaluháza 「Murajakuba-o sza-
gasiteimaszu.」 „A faluházát keresem.”

murakimuraki ◆ szeszélyességszeszélyesség
murakumomurakumo ◆ felhőcsoportfelhőcsoport ◆ felhőrajfelhőraj ◇ cu-cu-
kinimurakumohananikazekinimurakumohananikaze nincsennincsen rózsarózsa tö-tö-
vis nélkülvis nélkül
murakumomurakumo ◆ gyülekező felhőkgyülekező felhők
murakuszecujanemurakuszecujane ◆ hólekotrásthólekotrást nemnem
igénylő tetőigénylő tető
muramuraszurumuramuraszuru ◆ feltüzelődikfeltüzelődik 「Tósiga-
muramurasitekita.」 „Feltüzelődött bennük a
harci szellem.” ◆ kanoskanos 「Mirjokutekina on-na-
o mitemuramurasita.」 „Kanos lett, mikor meg-
látta a vonzó nőt.” ◆ kívánatoskívánatos 「Kanodzso-
va otoko-o mitemuramurasita.」 „A nő meglátta a
férfit, és kívánatos lett.”

muramuratomuramurato ◆ gerjedvegerjedve 「Muramurato ikar-
iga komi agatta.」 „Méregre gerjedtem.”

muramuratovakumuramuratovaku ◆ gerjedgerjed 「Sokujokuga-
muramurato vaitekita.」 „Étvágyra gerjedtem.”

múranmúran ◆ passzírozópasszírozó
muranakumuranaku ◆ egyenletesenegyenletesen 「Muranakupenki-
o nutta.」 „Egyenletesen festettem.”

muranomurano ◆ falusifalusi
muranohazuremuranohazure ◆ faluszélefaluszéle 「Murano hazu-
reni ikkenno nomi jagaarimasita.」 „A faluszélen
állt egy kocsma.” ◆ határhatár 「Muranohazureniti-
bito tako-o ageni itta.」 „Elmentem Tibivel a ha-
tárba sárkányt eregetni.”

muranokorómuranokoró ◆ falu vénjefalu vénje
muranonaimuranonai ◆ egyenletesegyenletes 「Muranonaipenki-
no nuri kata.」 „Egyenletes festés.”

muraokosimuraokosi ◆ falu újjáélesztésefalu újjáélesztése
murasiguremurasigure ◆ őszi záporőszi zápor
muraszakimuraszaki ◆ gyöngykölesgyöngyköles ◆ ibolyaibolya ◆ lilalila ◇

koimuraszakikoimuraszaki bíborbíbor ◇ teiómuraszakiteiómuraszaki királyikirályi
bíborbíbor
muraszakigakattamuraszakigakatta ◆ szederjesszederjes
muraszakiimomuraszakiimo ◆ lilaburgonyalilaburgonya
muraszakiiromuraszakiiro ◆ ibolyaszínibolyaszín ◆ lila színlila szín
muraszakiironomuraszakiirono ◆ hupikékhupikék ◆ ibolyaszínűibolyaszínű ◆

lilalila
muraszakiironofukumuraszakiironofuku ◆ bíborbíbor
muraszakikjabecumuraszakikjabecu ◆ lilalila káposztakáposzta ◆ vörösvörös
káposztakáposzta
muraszakisimedzsimuraszakisimedzsi ◆ lilalila pereszkepereszke ◆ lilalila
tölcsérpereszketölcsérpereszke
muraszakiszagimuraszakiszagi ◆ vörös gémvörös gém
muraszakiszómuraszakiszó ◆ gyöngykölesgyöngyköles
muraszakitamanegimuraszakitamanegi ◆ lilahagymalilahagyma
muraszakiumagojasimuraszakiumagojasi ◆ takarmánylucernatakarmánylucerna
muraszakizuisómuraszakizuisó ◆ ametisztametiszt
muraszamemuraszame ◆ futó záporfutó zápor
muraszumuraszu ◆ párolpárol 「Taita gohan-o murasita.」
„A főtt rizst hagytam egy kicsit párolódni.”

muraszuzumemuraszuzume ◆ verébcsapatverébcsapat ◆ verébseregverébsereg

muratakemuratake ◆ bambuszcsoportbambuszcsoport
murazatomurazato ◆ falufalu
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muremure ◆ csordacsorda ◆ falkafalka ◆ gulyagulya ◆ kondakonda
◆ nyájnyáj ◆ seregsereg ◇ usinomureusinomure marhacsordamarhacsorda
◇ usinomureusinomure gulyagulya ◇ umanomureumanomure ménesménes ◇

szakananomureszakananomure halrajhalraj ◇ hicudzsinomurehicudzsinomure
birkanyájbirkanyáj ◇ hicudzsinomurehicudzsinomure juhnyájjuhnyáj ◇ hit-hit-
onomureonomure embertömegembertömeg ◇ hitomurehitomure egyegy seregsereg
「Hitomureno tori」 „egy madársereg” ◇ hitom-hitom-
ureure egyegy gulyagulya 「Usino hitomure」 „egy marha-
gulya” ◇ hitomurehitomure egyegy csordacsorda 「Usino hitom-
ure」 „egy marhacsorda” ◇ hitomurehitomure egyegy falkafalka
「Ókamino hitomure」 „egy farkasfalka” ◇ hit-hit-
omureomure egyegy nyájnyáj 「Hicudzsino hitomure」 „egy
birkanyáj” ◇ hitomurehitomure egyegy kondakonda 「Butano
hitomure」 „egy konda” ◇ hosinomurehosinomure csillag-csillag-
csoportcsoport ◇ micubacsinomuremicubacsinomure méhrajméhraj ◇ mu-mu-
raszuzumeraszuzume verébcsapatverébcsapat ◇ muraszuzumemuraszuzume
verébseregverébsereg
mureinmurein ◆ mureinmurein
mure-omure-o cukuttetobucukuttetobu ◆ rajzikrajzik 「Hacsi-va
mure-o cukutte tondeiru.」 „Rajzanak a méhek.”

mure-omure-o naszunaszu ◆ falkábafalkába verődikverődik 「Ókami-va
mure-o nasita.」 „A farkasok falkába verődtek.”

murerumureru ◆ csoportosulcsoportosul 「Boku-va mureruno-va
nigate.」 „Nem szeretek csoportosulni senkivel.”
◆ falkábafalkába verődikverődik 「Ókami-va mureru dóbu-
cudearu.」 „A farkasok szeretnek falkába verőd-
ni.”

murerumureru ◆ befülledbefülled 「Kono kucude asiga mu-
reta.」 „Befülledt a lábam ebben a vastag zokni-
ban.” ◆ bepállikbepállik 「Omucude akacsan-no osiri-
ga mureta.」 „A pelenkában bepállott a baba pop-
sija.” ◆ fülledfülled ◆ megpuhulmegpuhul 「Gohanga mure-
ta.」 „Megpuhult a rizs.” ◆ pállikpállik 「Gomuno te-
bukurode tega mureru.」 „A gumikesztyűben pál-
lik a kezem.” ◇ muretamureta áporodottáporodott 「Mureta
kuszai」 „áporodott szag”

muresugavamuresugava ◆ MarosMaros
muretamureta ◆ áporodottáporodott 「Mureta kuszai」 „ápo-
rodott szag”

muretanioimuretanioi ◆ áporodott szagáporodott szag
murimuri ◆ erőltetettségerőltetettség ◆ észszerűtlenségészszerűtlenség
「Muri-o ivanaide!」 „Ne mondj észszerűtlensé-
get!” ◆ irracionalitásirracionalitás 「Genzaino szeidoni mu-
rigaaru.」 „A jelenlegi rendszer irracionális.” ◆

képtelenségképtelenség 「Kono sigoto-o fucukade ovara-
szerunante murideszu.」 „Ezt a munkát képtelen-
ség két nap alatt befejezni.” ◆ lehetetlenséglehetetlenség
「Ieno kónjú-va keizaitekini murigaaru.」 „Pénz-

ügyileg lehetetlen lakást vennünk.” ◇ tóteimuritóteimuri
képtelenségképtelenség
「Issúkaninainikonopurodzsekuto-o ovaraszeru-
nante tóteimurida.」 „Képtelenség egy hét alatt
befejezni ezt a projektet.” ◇ murigakikanaimurigakikanai nemnem
tudtud hajtanihajtani 「Mó godzsuszszaidakara muriga
kikanai.」 „Már ötven éves vagyok, nem tudok
hajtani.” ◇ murigakikumurigakiku nemnem ismerismer lehetet-lehetet-
lentlent 「Anoreszutoran-va muriga kikunode
jojaku-o iretekurerudaró.」 „Az az étterem nem
ismer lehetetlent, biztosan tudunk náluk helyet
foglalni.” ◇ muriganaimuriganai mindenminden okaoka megvanmegvan
「Okorunomo muriganai.」 „Minden okod meg-
van rá, hogy haragudj.” ◇ murinamurina nemnem megymegy
「Kono sigoto-va bokuni-va murida.」 „Ez a
munka nekem nem megy.” ◇ murinonaimurinonai nemnem
megerőltetőmegerőltető 「Murinonaidaietto」 „nem meg-
erőltető diéta” ◇ murimonaimurimonai érthetőérthető 「Dare-
moga szencside sinitakunaito omouno-va muri-
monai.」 „Érthető, hogy senki sem akar a harc-
mezőn meghalni.” ◇ muri-omuri-o szuruszuru megerőltetimegerőlteti
magátmagát 「Mada muri-o site-va ikemaszen.」
„Nem szabad még megerőltetnie magát!” ◇ muri-muri-
oo tószutószu csakcsak azértazért isis csinálcsinál 「Muri-o tósite-
miszeru.」 „Csak azért is megcsinálom.” ◇ muri-muri-
oo tószutószu képtelenképtelen ötletétötletét véghezvéghez visziviszi
「Szeifu-va muri-o tósite mudzsunsita hóricu-o
szeiricuszaszeta.」 „A kormány képtelen ötletét
véghez vitte, és megalkotta az ellentmondásos tör-
vényt.” ◇ muri-omuri-o toszebadórigahikkomutoszebadórigahikkomu ész-ész-
szerűtlenség diadalaszerűtlenség diadala
muridzsiimuridzsii ◆ kényszerkényszer
muridzsiiszurumuridzsiiszuru ◆ erőlteterőltet 「Kanodzso-va are-
koreto hitoni muridzsiisiteirukotoni mattaku ki-
zuiteinai.」 „Az a nő nem veszi észre, hogy min-
denféle dolgokat erőltet másokra.” ◆ erőszakolerőszakol
「Ijana sigoto-o muridzsiiszareta.」 „Rám erő-
szakolták azt az utálatos munkát.” ◆ kényszerítkényszerít
「Kanodzso-va szeikói-o muridzsiiszareta.」
„Szexuális aktusra kényszerítették.” ◆ ráerőltetráerőltet
「Miszede kókana tokei-o muridzsiiszareta.」 „Az
üzletben rám erőltettek egy drága órát.” ◆ ráerő-ráerő-
szakolszakol 「Karega dzsóken-o nomukoto-o muri-
dzsiisita.」 „Ráerőszakoltam a feltételeket.”

murigakikanaimurigakikanai ◆ nemnem tudtud hajtanihajtani 「Mó go-
dzsuszszaidakara muriga kikanai.」 „Már ötven
éves vagyok, nem tudok hajtani.”

murigakikumurigakiku ◆ nemnem ismerismer lehetetlentlehetetlent
「Anoreszutoran-va muriga kikunode jojaku-o
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iretekurerudaró.」 „Az az étterem nem ismer le-
hetetlent, biztosan tudunk náluk helyet foglalni.”
◇ murigakikanaimurigakikanai nemnem tudtud hajtanihajtani 「Mó go-
dzsuszszaidakara muriga kikanai.」 „Már ötven
éves vagyok, nem tudok hajtani.”

muriganaimuriganai / murinonaimurinonai ◆ mindenminden okaoka megvanmegvan
「Okorunomo muriganai.」 „Minden okod meg-
van rá, hogy haragudj.” ◆ nemnem megerőltetőmegerőltető
「Murinonaidaietto」 „nem megerőltető diéta”

murihóteisikimurihóteisiki ◆ irracionális egyenletirracionális egyenlet
murijarinimurijarini ◆ erőltetveerőltetve 「Itai aside murijarini
arukaszareta.」 „A fájó lábam ellenére sétát eről-
tettek rám.” ◆ erőszakkalerőszakkal 「Oszake-o murija-
rini nomaszareta.」 „Erőszakkal leitattak.” ◆

kényszerítvekényszerítve 「Tomodacsini murijarini uszo-
o cukaszeta.」 „Rákényszerítettem a barátomat,
hogy hazudjon.”

murikaimurikai ◆ megértésmegértés hiányahiánya
「Bokugaguretano-va ojano murikainoszeida.」
„Azért tértem le a jó útról, mert a szüleim nem ér-
tettek meg.”

murikaranumurikaranu ◆ érthetőérthető 「Tamerauno-va mu-
rikaranukotodaga gokentó onegai itasimaszu.」
„Érthető, hogy hezitálnak, de kérem vegyék fonto-
lóra a dolgot!” ◆ indokoltindokolt
murimonaimurimonai ◆ érthetőérthető 「Daremoga szencside si-
nitakunaito omouno-va murimonai.」 „Érthető,
hogy senki sem akar a harcmezőn meghalni.”

murimutainimurimutaini ◆ erőszakkalerőszakkal 「Muszume-o mu-
rimutaini jomeni ikaszeta.」 „Erőszakkal meghá-
zasította a lányát.”

murinamurina ◆ elérhetetlenelérhetetlen 「Murina mokuhjó-o
kakageta.」 „Elérhetetlen célt tűzött ki maga elé.”
◆ erőltetetterőltetett 「Murinadaietto-o sita.」 „Eről-
tetett volt a fogyókúra.” ◆ értelmetlenértelmetlen
「Murinadaietto-va gjakukókadearu.」 „Az értel-
metlen diéta visszafelé sül el.” ◆ kényszeredettkényszeredett
「Murina hohoemi-o ukabete kotaeta.」 „Kény-
szeredett mosollyal válaszolt.” ◆ képtelenképtelen
「Murina jókjú-o sita.」 „Képtelen követeléssel
állt elő.” ◆ lehetetlenlehetetlen 「Murina dzsókende
okane-o kaszótosita.」 „Lehetetlen feltételekkel
akart kölcsönadni.” ◆ nemnem megymegy 「Kono sigoto-
va bokuni-va murida.」 „Ez a munka nekem nem
megy.” ◆ nincsnincs bennebenne rációráció ◆ túlfeszítetttúlfeszített
「Murina sigotonotenpo」 „túlfeszített munka-
tempó” ◆ úgysemúgysem sikerülsikerül 「Murina godzsósa-

va ojamekudaszai.」 „Ne ugorjanak a vonatra, ha
már úgysem sikerülne!”

murinaegaomurinaegao ◆ kényszeredett mosolykényszeredett mosoly
murinakumurinaku ◆ erőlködéserőlködés nélkülnélkül 「Kono nedanno
kurumanara murinaku kónjúdekiru.」 „Ilyen árú
kocsit erőlködés nélkül meg bírunk venni.”

murinandaimurinandai ◆ lehetetlenlehetetlen kéréskérés
「Murinandai-o fukkakerareta.」 „Lehetetlen ké-
rést kaptam.”

murinimurini ◆ erőltetveerőltetve 「Dzsiszaboke-o naoszóto
murini nejótosita.」 „Erőltetve próbáltam aludni,
hogy hozzászokjak időátálláshoz.” ◆ kénysze-kénysze-
rítverítve 「Kiraina rjóri-o murini tabeszaszeta.」
„Arra kényszerítettem, hogy megegye az ételt,
amit nem szeret.” ◆ mindenáronmindenáron 「Murini
daigakuni ikanakutemoii.」 „Nem kell minden-
áron egyetemre menni.”

murinicukaiszugirumurinicukaiszugiru ◆ túlerőltettúlerőltet 「Kin-niku-
o murini cukaiszugita.」 „Túlerőltette az izmait.”

murinicumekomumurinicumekomu ◆ beleerőltetbeleerőltet 「Szúcu-
készuni jófuku-o murini cume konda.」 „Bele-
erőltettem a bőröndbe a ruhákat.”

muriniegao-omuriniegao-o cukurucukuru ◆ kényszeredettenkényszeredetten
mosolyogmosolyog 「Murini egao-o cukutta.」 „Kénysze-
redetten mosolyogtam.”

muriniganbarumuriniganbaru ◆ strapáljastrapálja magátmagát 「Murini
ganbaranaide!Kono siai-va mó maketajo.」 „Ne
strapáld magad, ezt a meccset már elvesztettük!”

murinikekkonszaszerumurinikekkonszaszeru ◆ hozzáerőltethozzáerőltet
「Csicsi-va muszume-o óganemocsito kekkonsza-
szeta.」 „Az apa hozzáerőltette a lányát egy gaz-
dag emberhez.”

muriniszaszerumuriniszaszeru ◆ kényszerítkényszerít 「Kare-va mu-
rini oszake-o nomaszareta.」 „Ivásra kényszerí-
tették.” ◆ kikényszerítkikényszerít 「Kanodzsoni murini
kotaeszaszeta.」 „Kikényszerítette a választ.”

murinonaimurinonai / muriganaimuriganai ◆ mindenminden okaoka megvanmegvan
「Okorunomo muriganai.」 „Minden okod meg-
van rá, hogy haragudj.” ◆ nemnem megerőltetőmegerőltető
「Murinonaidaietto」 „nem megerőltető diéta”

muriosimuriosi ◆ erőszakoláserőszakolás
muriosiszurumuriosiszuru ◆ ráerőszakolráerőszakol 「Ijanakoto-o
muriosiszareta.」 „Rám erőszakoltak egy kelle-
metlen dolgot.” ◆ rátukmálrátukmál 「Muriosiszarete
kattesimatta.」 „Rám tukmálták az árut.”
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muri-omuri-o szuruszuru / muriszurumuriszuru ◆ erőlteterőltet 「Deki-
nakattara murisinai hógaii.」 „Ami nem megy, ne
erőltessük.” ◆ lehetetlennellehetetlennel próbálkozikpróbálkozik ◆

megerőltetimegerőlteti magátmagát 「Mada muri-o site-va ike-
maszen.」 „Nem szabad még megerőltetnie ma-
gát!”

muri-omuri-o toszebadórigahikkomutoszebadórigahikkomu ◆ észszerűt-észszerűt-
lenség diadalalenség diadala
muri-omuri-o tószutószu ◆ csakcsak azértazért isis csinálcsinál 「Muri-
o tósitemiszeru.」 „Csak azért is megcsinálom.”
◆ képtelenképtelen ötletétötletét véghezvéghez visziviszi 「Szeifu-
va muri-o tósite mudzsunsita hóricu-o szeiricusz-
aszeta.」 „A kormány képtelen ötletét véghez vit-
te, és megalkotta az ellentmondásos törvényt.”

murisimurisi ◆ kamatmentességkamatmentesség 「Murisirón」 „ka-
matmentes kölcsön” ◆ nemnem kamatozáskamatozás 「Mu-
risijokin」 „nem kamatozó betét”

murisindzsúmurisindzsú ◆ szerelmiszerelmi öngyilkosságraöngyilkosságra
kényszerítéskényszerítés
murisitemurisite ◆ erőltetveerőltetve
muriszandanmuriszandan ◆ összekaparásösszekaparás
muriszandanszurumuriszandanszuru ◆ összekaparösszekapar
「Muriszandan-o site hosiimono-o katta.」
„Összekapartam annyi pénzt, hogy megvegyem,
amit akartam.”

muriszokumuriszoku ◆ kamatmentességkamatmentesség 「Muriszoku-
kasicuke」 „kamatmentes kölcsönzés”

muriszokudemuriszokude ◆ kamatmentesenkamatmentesen 「Muri-
szokude okane-o karita.」 „Kamatmentesen vet-
tem fel kölcsönt.”

muriszúmuriszú ◆ irracionális számirracionális szám
muriszurumuriszuru / muri-omuri-o szuruszuru ◆ erőlteterőltet 「Deki-
nakattara murisinai hógaii.」 „Ami nem megy, ne
erőltessük.” ◆ lehetetlennellehetetlennel próbálkozikpróbálkozik ◆

megerőltetimegerőlteti magátmagát 「Mada muri-o site-va ike-
maszen.」 „Nem szabad még megerőltetnie ma-
gát!”

murjómurjó ◆ mérhetetlenségmérhetetlenség ◇ kangaimurjókangaimurjó
mérhetetlenmérhetetlen érzelemérzelem 「Aeruno-va korega sza-
igokamosirenaito kangaimurjóninatta.」 „Mérhe-
tetlen érzelmekkel töltött el, amikor arra gondol-
tam, hogy talán utoljára látom.” ◇ kanmurjókanmurjó
mérhetetlenmérhetetlen érzelemérzelem 「Kószekiga mitomera-
rete kanmurjódeszu.」 „Mérhetetlen érzelemmel
tölt el, hogy elismerték a munkámat.”

murjómurjó ◆ díjmentességdíjmentesség 「Murjócsúsa」 „díj-
mentes parkolás” ◆ ingyenességingyenesség 「Murjóden-
vabangó」 „ingyenes hívószám”

murjócúvamurjócúva ◆ ingyenes telefonhívásingyenes telefonhívás
murjócsúsamurjócsúsa ◆ ingyenes parkolásingyenes parkolás
murjócsúsadzsómurjócsúsadzsó ◆ ingyenes parkolóingyenes parkoló
murjódemurjóde ◆ díjtalanuldíjtalanul 「Sóhin-va murjóde ha-
itacuszareta.」 „Díjtalanul szállították házhoz az
árut.” ◆ ingyeningyen 「Konpjútá-o murjóde naosi-
ta.」 „Ingyen javítottam meg a számítógépet.”

murjódeteikjószareteirumurjódeteikjószareteiru ◆ ingyenesingyenes
「Konoszábiszu-va murjóde teikjószareteiru.」
„Ez a szolgáltatás ingyenes.”

murjódzsósakenmurjódzsósaken ◆ szabadjegyszabadjegy
murjóhaifumurjóhaifu ◆ ingyenes osztogatásingyenes osztogatás
murjóhaitacumurjóhaitacu ◆ ingyenes kiszállításingyenes kiszállítás
murjókaisúmurjókaisú ◆ ingyenes begyűjtésingyenes begyűjtés
murjókaszurumurjókaszuru ◆ ingyenesséingyenessé tesztesz
「Cúsingaisa-va sinaidenva-o murjókasita.」 „A
telefontársaság ingyenessé tette a helyi beszélge-
téseket.”

murjókenmurjóken ◆ ingyenjegyingyenjegy ◆ potyajegypotyajegy 「Kon-
szátono murjóken-o moratta.」 „Kaptam egy po-
tyajegyet a koncertre.”

murjokumurjoku ◆ erőtlenségerőtlenség ◆ esélytelenségesélytelenség ◆

tehetetlenségtehetetlenség
murjokukanmurjokukan ◆ tehetetlenség érzésetehetetlenség érzése
murjokukan-niszainamarerumurjokukan-niszainamareru ◆ tehetetlen-tehetetlen-
neknek érziérzi magátmagát 「Szeifuni taisite murjokukan-
niszainamareteiru.」 „Tehetetlennek érezte ma-
gát az állammal szemben.”

murjokunamurjokuna ◆ esélytelenesélytelen ◆ magatehetetlenmagatehetetlen
◆ tehetetlentehetetlen 「Kokumin-va dokuszaiszeikenni
taisite murjokudeszu.」 „A nép tehetetlen a dikta-
tórikus kormánnyal szemben.”

murjómuhenmurjómuhen ◆ tömérdek és határtalantömérdek és határtalan
murjónjúdzsómurjónjúdzsó ◆ ingyenes belépésingyenes belépés
murjónomurjóno ◆ bérmentesbérmentes 「Murjóno ródzsinhó-
muni haitta.」 „Bérmentes öregek otthonába
ment.” ◆ díjmentesdíjmentes 「Murjóno kószokudóro」
„díjmentes autópálya” ◆ díjtalandíjtalan 「Murjóno
csirjó」 „díjtalan orvosi kezelés” ◆ ingyenesingyenes
「Njúdzsó-va murjódeszu.」 „A belépés ingye-
nes.” ◆ potyapotya ◆ térítésmentestérítésmentes 「Murjóno
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cújakuszábiszu」 „térítésmentes tolmácsszolgál-
tatás”

murjónomurjóno ◆ mérhetetlenmérhetetlen 「Murjóno kanasimi-
o kandzsita.」 „Mérhetetlenül szomorú voltam.”

murjósinteimurjósintei ◆ ingyeningyen elvihetőelvihető 「Szanpuru
murjósintei.」 „A minta ingyen elvihető.”

murjótaikenmurjótaiken ◆ ingyenes kipróbálásingyenes kipróbálás
muromuro ◆ melegházmelegház ◆ pincepince ◆ szárítókamraszárítókamra
muromacsidzsidaimuromacsidzsidai ◆ Muromacsi-korszakMuromacsi-korszak
muronmuron ◆ magátólmagától értetődőenértetődően ◆ nyilvánva-nyilvánva-
lóanlóan 「Oszovaretara murondzsikobóeisima-
szu.」 „Ha megtámadnak, nyilvánvalóan véde-
kezni fogok.”

muron-nokotomuron-nokoto ◆ nyilvánvalónyilvánvaló
muron-nokotomuron-nokoto ◆ magátólmagától értetődőértetődő 「Kono
keitaidenva-va cúva-va muronnokoto, intánetto-
mo dekiru.」 „Ez a mobil magától értetődően te-
lefonálásra, ezen kívül pedig internetezésre is jó.”

múrugaimúrugai ◆ kék kagylókék kagyló
muruimurui ◆ páratlanságpáratlanság
muruinomuruino ◆ páratlanpáratlan 「Muruino szakezukide-
szu.」 „Páratlan az ivászatban.”

musamusa ◆ harcosharcos ◆ vitézvitéz ◇ kibamusakibamusa huszárhuszár
◇ kibamusakibamusa lovaslovas katonakatona ◇ joroimusajoroimusa pán-pán-
célos harcoscélos harcos ◇ vakamusavakamusa fiatal szamurájfiatal szamuráj
musaburimusaburi ◆ mint egy páncélos harcosmint egy páncélos harcos
musaburicukumusaburicuku ◆ megragadmegragad 「Hissinihandoru-
ni musaburicuita.」 „Erősen megragadtam a kor-
mányt.” ◆ ráakaszkodikráakaszkodik 「Kemono-va asini
musaburicuita.」 „A vadállat ráakaszkodott a lá-
bamra.”

musaburuimusaburui ◆ harciharci remegésremegés ◆ izgatottizgatott re-re-
megésmegés
musaburuiszurumusaburuiszuru ◆ izgatottanizgatottan remegremeg
「Szensu-va siaino maeni musaburuisita.」 „A
versenyző izgatottan remegett a verseny előtt.”

musakusaszurumusakusaszuru ◆ bosszankodikbosszankodik ◆ bosszúsbosszús
「Musakusasita kimocsi」 „bosszús érzés” ◆ ide-ide-
gesges 「Kjóha nanikamusakusaszuru.」 „Ma vala-
hogy ideges vagyok.”

musamusataberumusamusataberu ◆ csámcsogvacsámcsogva tömitömi ma-ma-
gátgát ◆ lakmároziklakmározik 「Kjakudzsintacsi-va téburu-
ippaino oisii rjóri-o musamusa tabeta.」 „Az asz-
tal tele volt jobbnál jobb ételekkel, ezekből lakmá-
roztak a vendégek.”

musaningjómusaningjó ◆ szamuráj bábuszamuráj bábu
musasugjómusasugjó ◆ harcművészet elsajátításaharcművészet elsajátítása
musimusi ◆ nincs kiejtett játékosnincs kiejtett játékos
musimusi ◆ önzetlenségönzetlenség
musimusi ◆ cipzárfogcipzárfog
musimusi ❶ bogárbogár 「Kabeni musigahatteiru.」 „Egy
bogár mászik a falon.” ❷ rovarrovar 「Musini szasza-
reta.」 „Megcsípett egy rovar.” ❸ féregféreg 「Kó-
monkara musi-o kudasita.」 „A végbelén keresz-
tül kiűzték a férget.” ❹ molymoly 「Tanszuni
oiteoitaszúcu-va musini kuvaretesimatta.」 „A
szekrényben hagyott öltönyömet megrágta a
moly.” ◆ belsőbelső kényszerkényszer 「Kareni uvakino
musigauzuki dasiteiru.」 „Nem hagyja nyugodni
egy belső kényszer, hogy más nők után fusson.”
◆ kukackukac 「Szakuranbono nakade ippikino csi-
iszana musiga ugoiteita.」 „A cseresznyében egy
kis kukac mozgott.” ◆ nyűnyű ◇ iszszun-iszszun-
nomusinimogobunotamasiinomusinimogobunotamasii bogárnakbogárnak isis vanvan
akarataakarata ◇ kan-nomusikan-nomusi nyűgösségnyűgösség
「Akacsan-no kanno musini najandeiru.」 „Nem
tudom kezelni a nyűgös kisbabámat.” ◇ kuccuki-kuccuki-
musimusi bogáncsbogáncs 「Kodomotacsi-va kuccuki musi-
o nage atteita.」 „A gyerekek bogáncsot dobáltak
egymásra.” ◇ geinomusigeinomusi művészetétművészetét állandó-állandó-
anan csiszolócsiszoló emberember ◇ sigotonomusisigotonomusi munka-munka-
mániásmániás ◇ sisisincsúnomusisisisincsúnomusi kígyófajzatkígyófajzat ◇

sónomusi-osónomusi-o korositedainomusi-okorositedainomusi-o taszukerutaszukeru
feláldozzafeláldozza aa kicsit,kicsit, hogyhogy megmentsemegmentse aa na-na-
gyotgyot ◇ zórimusizórimusi papucsállatkapapucsállatka ◇ tadekú-tadekú-
musimoszukizukimusimoszukizuki kinekkinek aa pap,pap, kinekkinek aa pap-pap-
néné ◇ tadekúmusimoszukizukitadekúmusimoszukizuki ízlésekízlések ésés po-po-
fonokfonok különbözőkkülönbözők ◇ tentorimusitentorimusi stréberstréber
◇ dokumusidokumusi mérgesmérges rovarrovar ◇ tondehiniiru-tondehiniiru-
nacunomusinacunomusi magánakmagának keresikeresi aa bajtbajt ◇ ha-ha-
ranomusiranomusi méregméreg 「Harano musi-o oszaeru.」
„Csillapítja a mérgét.” ◇ haranomusigaosza-haranomusigaosza-
maranaimaranai nagyonnagyon dühösdühös 「Gomento ivaretemo
harano musigaoszamaranakatta.」 „Hiába kértek
bocsánatot, nagyon dühös maradtam.” ◇ hon-hon-
nomusinomusi könyvmolykönyvmoly 「Kare-va honno musida.」
„Ő egy könyvmoly.” ◇ musigasiraszerumusigasiraszeru meg-meg-
érezérez 「Hahano si-o musiga siraszeta.」 „Meg-
éreztem anyám halálát.” ◇ musigaszukanaimusigaszukanai el-el-
lenszenveslenszenves 「Musiga szukanai hito」 „ellen-
szenves ember” ◇ musigaszukanaimusigaszukanai kellemet-kellemet-
lenlen 「Musiga szukanai jacu」 „kellemetlen fickó”
◇ musigacukumusigacuku ellepikellepik aa férgekférgek 「Umeno kini
musiga cuita.」 „A szilvafát ellepték a férgek.” ◇
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musigacukumusigacuku ráakaszkodikráakaszkodik egyegy pasipasi 「Kavaii
muszumeni musiga cuita.」 „Az aranyos lányom-
ra ráakaszkodott egy pasi.” ◇ musigajoimusigajoi sokatsokat
akarakar 「Anata-va musiga joszugiru.」 „Túl sokat
akarsz!” ◇ musigavakumusigavaku megférgesedikmegférgesedik
「Okomeni musigavaita.」 „Megférgesedett a
rizs.” ◇ musikuinomusikuino molyrágtamolyrágta 「Musikuino fu-
ku」 „molyrágta ruha” ◇ musikudasimusikudasi féregűzőféregűző
szerszer 「Musikudasi-o nomu.」 „Féregűző szert
iszik.” ◇ musizugahasirumusizugahasiru felfordulfelfordul aa gyomragyomra
「Kareno koe-o kikudakede musizuga hasiru.」
„Felfordul a gyomrom, ha csak meghallom a hang-
ját.” ◇ musinikuvaretamusinikuvareta molyrágtamolyrágta 「Musini
kuvareta fuku」 „molyrágta ruha” ◇ musinoiimusinoii
önzőönző ◇ musinoikidearumusinoikidearu hálnihálni járjár belébelé aa lé-lé-
leklek 「Kare-va musino ikida.」 „Már hálni jár belé
a lélek.” ◇ musinoikidearumusinoikidearu aligalig lélegziklélegzik ◇ mu-mu-
sinoidokorogavaruisinoidokorogavarui rosszrossz hangulatbanhangulatban vanvan
「Kjóha musino idokoroga varui.」 „Ma rossz
hangulatban vagyok.” ◇ musinosiraszemusinosirasze balsej-balsej-
telemtelem 「Musino siraszede icsimei-o tori tome-
ta.」 „A balsejtelem megmentette az életét.” ◇

musinosiraszemusinosirasze megérzésmegérzés ◇ musinonemusinone boga-boga-
rakrak hangjahangja ◇ musifúdzsimusifúdzsi féregűzőféregűző ráolva-ráolva-
sássás ◇ musimokoroszanaimusimokoroszanai légyneklégynek semsem ártárt
「Kono otoko-va musimo koroszanai.」 „Ez az
ember a légynek sem árt.”

musimusi ◆ mellőzésmellőzés
musiacuimusiacui ◆ fülledtfülledt 「Musi acui tenkidesita.」
„Fülledt idő volt.” ◆ füllesztően melegfüllesztően meleg
musiacuszamusiacusza ◆ fülledtségfülledtség
musibamusiba ◆ fogszuvasodásfogszuvasodás 「Kono hamigaki-va
musiba-o jobószuru.」 „Ez a fogkrém megelőzi a
fogszuvasodást.” ◆ lukaslukas fogfog 「Musibaga ita-
kute nemurenai.」 „Nem tudok aludni, mert fáj
a lukas fogam.” ◆ lyukaslyukas fogfog ◆ szuvasszuvas fogfog
「Musiba-o hócsiszuruto sinkósite itamiga cujo-
kunaru.」 „Ha elhanyagoljuk a szuvas fogunkat,
akkor az rosszabbodik, és erősebben fog fájni.” ◆

szuvasszuvas részrész 「Szenszei-va dorirude musiba-o
totta.」 „Az orvos fúróval eltávolította a szuvas
részt.”

musibakinmusibakin ◆ fogszúfogszú
musibamumusibamu ◆ aláásaláás 「Hogokanzei-va kigjóno
kjószórjoku-o musibamu.」 „A védővámok aláás-
sák a vállalatok versenyképességét.” ◆ elrot-elrot-
haszthaszt 「Majaku-va sakai-o musibamu.」 „A ká-
bítószer elrothasztja a társadalmunkat.” ◆

emésztemészt 「Fuan-va kokoro-o musibanda.」 „A
bizonytalanság emésztette a lelkét.” ◆ fokozato-fokozato-
sansan elpusztítelpusztít 「Bjókide karadaga musibama-
reteiru.」 „A betegség fokozatosan elpusztítja a
szervezetét.” ◆ megeszimegeszi aa molymoly ◆ rágrág 「Szuto-
reszuni kokoroga musibamareta.」 „A stressz rág-
ta a lelkemet.”

musibaninarumusibaninaru ◆ szuvasodikszuvasodik 「Migakanaito
ha-va musibaninarijaszui.」 „Ha nem mossuk,
könnyen szuvasodik a fog.”

musibaninarukotomusibaninarukoto ◆ szuvasodásszuvasodás 「Kono
hamigaki-va musiba-o jobószuru.」 „Ez a fog-
krém megelőzi a szuvasodást.”

musibaninatteirumusibaninatteiru ◆ szuvasszuvas 「Kono ha-va mu-
sibaninatteiru.」 „Ez a fog szuvas.”

musibónomusibóno ◆ zsírmenteszsírmentes
musibosimusibosi ◆ szellőztetésszellőztetés
musibosi-omusibosi-o szuruszuru ◆ megszellőztetmegszellőztet 「Jófuku-
no musibosi-o sita.」 „Megszellőztettem a ruhá-
kat.”

musiburomusiburo ◆ gőzfürdőgőzfürdő 「Hejano naka-va musi
buronojódatta.」 „Olyan párás volt a szoba, mint
a gőzfürdő.”

musiburojamusiburoja ◆ gőzfürdőgőzfürdő
musidekinaimusidekinai ◆ jelentősjelentős ◆ szignifikánsszignifikáns
musifúdzsimusifúdzsi ◆ féregűzésféregűzés ◆ féregűzőféregűző ráolva-ráolva-
sássás ◆ parazitaűző ráolvasásparazitaűző ráolvasás
musigacukumusigacuku ◆ ellepikellepik aa férgekférgek 「Umeno kini
musiga cuita.」 „A szilvafát ellepték a férgek.” ◆

ráakaszkodikráakaszkodik egyegy pasipasi 「Kavaii muszumeni
musiga cuita.」 „Az aranyos lányomra ráakaszko-
dott egy pasi.”

musigahaitteirumusigahaitteiru ◆ férgesférges 「Konokurumi-va
musiga haitteiru.」 „Ez a dió férges.” ◆ kukacoskukacos
「Konocserí-va musiga haitteiru.」 „Ez a cseresz-
nye kukacos.”

musigaiimusigaii / musinoiimusinoii / musigajoimusigajoi ◆ önzőönző ◆ so-so-
katkat akarakar 「Anata-va musiga joszugiru.」 „Túl
sokat akarsz!” ◆ sokat kívánsokat kíván ◆ telhetetlentelhetetlen
musigajoimusigajoi / musinoiimusinoii / musigaiimusigaii ◆ önzőönző ◆ so-so-
katkat akarakar 「Anata-va musiga joszugiru.」 „Túl
sokat akarsz!” ◆ sokat kívánsokat kíván ◆ telhetetlentelhetetlen
musigasiraszerumusigasiraszeru ◆ megérezmegérez 「Hahano si-o
musiga siraszeta.」 „Megéreztem anyám halálát.”
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musigaszukanaimusigaszukanai ◆ ellenszenvesellenszenves 「Musiga
szukanai hito」 „ellenszenves ember” ◆ kelle-kelle-
metlenmetlen 「Musiga szukanai jacu」 „kellemetlen
fickó”

musigavakumusigavaku ◆ férgesedikférgesedik ◆ megférgesedikmegférgesedik
「Okomeni musigavaita.」 „Megférgesedett a
rizs.”

musigerumusigeru ◆ mucigelmucigel
musihenmusihen ◆ bal oldali rovar-gyökbal oldali rovar-gyök
musihikiabumusihikiabu ◆ rablólégyrablólégy
musijakimusijaki ◆ dinsztelésdinsztelés ◆ dinszteltdinsztelt ételétel ◆

pároláspárolás ◆ párolt ételpárolt étel
musijokemusijoke ◆ rovarriasztórovarriasztó ◆ szúnyogriasztószúnyogriasztó

musikaeszumusikaeszu ◆ újraújra felhozfelhoz 「Mukasino
mondai-o musi kaesita.」 „Újra felhozta a régi
problémát.” ◆ újraújra felszítfelszít 「Mukasino kenka-
o musi kaesita.」 „Újra felszította a régi vitát.” ◆

újrapárolújrapárol
musikagomusikago ◆ rovarkalitkarovarkalitka
musikakumusikaku ◆ inkompetenciainkompetencia ◆ jogosultságjogosultság
nélküliségnélküliség 「Musikakuninatta hihokensa」 „jo-
gosultságát vesztett biztosított” ◆ képesítésképesítés
nélküliségnélküliség 「Musikakukjóin」 „képesítés nélkü-
li tanár” ◆ képesítetlenségképesítetlenség ◆ szakképzet-szakképzet-
lenséglenség 「Musikakuno kaigoszutaffu」 „szakkép-
zetlen ápolószemélyzet”

musikakusamusikakusa ◆ képesítésképesítés nélkülinélküli személyszemély ◆

szakképzetlen személyszakképzetlen személy
musikemusike ◆ féregbetegségféregbetegség ◆ parazita-parazita-
betegségbetegség ◆ vajúdásvajúdás
musikenmusiken ◆ vizsgavizsga nélkülinélküli 「Musikennjúga-
ku」 „vizsga nélküli felvétel”

musikeramusikera ◆ féregféreg ◆ lótetűlótetű ◆ tetűtetű 「Tosijori-
o damaszunante kare-va musikerada.」 „Az a tetű
átverte az időseket!”

musikimusiki ◆ pároló edénypároló edény
musikikaimusikikai ◆ arúpadhatuarúpadhatu ◆ formaforma nélkülinélküli vi-vi-
láglág
musikószeimaikumusikószeimaiku ◆ irányérzéketlenirányérzéketlen mikro-mikro-
fonfon
musikudasimusikudasi ◆ féregűzőféregűző szerszer 「Musikudasi-o
nomu.」 „Féregűző szert iszik.”

musikuimusikui ◆ féregrágásféregrágás ◆ molyrágásmolyrágás ◇ mu-mu-
sikuinosikuino molyrágtamolyrágta 「Musikuino fuku」 „moly-
rágta ruha”

musikuinomusikuino ◆ féregrágtaféregrágta ◆ molyrágtamolyrágta 「Mu-
sikuino fuku」 „molyrágta ruha”

musimanruimusimanrui ◆ összes bázis tele vanösszes bázis tele van
musimeganemusimegane ◆ nagyítónagyító 「Kono csiiszai dzsi-va
musimeganedesika jomenai.」 „Ezeket a kicsi be-
tűket csak nagyítóval lehet elolvasni.” ◆ nagyító-nagyító-
üvegüveg
musimokoroszanaimusimokoroszanai ◆ légyneklégynek semsem ártárt 「Ko-
no otoko-va musimo koroszanai.」 „Ez az ember
a légynek sem árt.”

musimusimusimusi ◆ fülledtségfülledtség
musimusiszurumusimusiszuru ◆ fülledtfülledt 「Kono kiszecu-va
musi musiszuru.」 „Ebben az évszakban fülledt a
levegő.”

musinmusin ◆ ártatlanságártatlanság ◆ kunyeráláskunyerálás
musinikuvaretamusinikuvareta ◆ molyrágtamolyrágta 「Musini kuvar-
eta fuku」 „molyrágta ruha”

musinkeimusinkei ◆ érzéketlenségérzéketlenség ◆ tapintatlan-tapintatlan-
ságság
musinkeinamusinkeina ◆ érzéketlenérzéketlen 「Musinkeina ja-
cu.」 „Érzéketlen ember.” ◆ tapintatlantapintatlan
「Musinkeina kotoba-o cukatta.」 „Tapintatlan
szavakat használt.”

musinkeinimusinkeini ◆ érzéketlenülérzéketlenül ◆ tapintatlanultapintatlanul
musin-namusin-na ◆ ártatlanártatlan 「Musinna kodomo」
„ártatlan gyermek”

musin-nimusin-ni ◆ áhítattaláhítattal 「Musinni inoru.」 „Áhí-
tattal imádkozik.” ◆ ártatlanulártatlanul ◆ önfeledtenönfeledten
「Kodomo-va musinni aszondeiru.」 „A gyerek
önfeledten játszik.”

musin-nomusin-no ◆ ártatlanártatlan ◇ musin-nosórimusin-nosóri győznigyőzni
akarás nélküli győzelemakarás nélküli győzelem
musin-nosórimusin-nosóri ◆ győznigyőzni akarásakarás nélkülinélküli győ-győ-
zelemzelem
musinomusino ◆ önzetlenönzetlen 「Musino ai」 „önzetlen
szeretet”

musinoidokorogavaruimusinoidokorogavarui ◆ balbal lábballábbal kelkel felfel
「Kare-va kjó, musino idokoroga varui.」 „Ma bal
lábbal kelt fel.” ◆ rosszrossz hangulatbanhangulatban vanvan
「Kjóha musino idokoroga varui.」 „Ma rossz
hangulatban vagyok.”
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musinoiimusinoii / musigaiimusigaii / musigajoimusigajoi ◆ önzőönző ◆ so-so-
katkat akarakar 「Anata-va musiga joszugiru.」 „Túl
sokat akarsz!” ◆ sokat kívánsokat kíván ◆ telhetetlentelhetetlen
musinoikidearumusinoikidearu ◆ aligalig lélegziklélegzik ◆ hálnihálni járjár
belébelé aa léleklélek 「Kare-va musino ikida.」 „Már
hálni jár belé a lélek.”

musinonemusinone ◆ bogarak hangjabogarak hangja
musinosiraszemusinosirasze ◆ balsejtelembalsejtelem 「Musino si-
raszede icsimei-o tori tometa.」 „A balsejtelem
megmentette az életét.” ◆ megérzésmegérzés
musinronmusinron ◆ ateizmusateizmus ◆ istentagadásistentagadás
musinronsamusinronsa ◆ ateistaateista
musinszurumusinszuru ◆ kunyerálkunyerál 「Aneni okane-o mus-
insita.」 „A nővérétől pénzt kunyerált.”

musipinmusipin ◆ preparátortűpreparátortű
musirjomusirjo ◆ meggondolatlanságmeggondolatlanság
musiromusiro ◆ gyékényszőnyeggyékényszőnyeg ◆ gyékényterítőgyékényterítő
◆ szalmaszőnyegszalmaszőnyeg ◆ szalmaterítőszalmaterítő ◇ hari-hari-
nomusironomusiro szögesszöges ágyágy ◇ harinomusironiszu-harinomusironiszu-
varuvaru kényelmetlenkényelmetlen helyzetbenhelyzetben vanvan 「Ókina
szonsicu-o dasite harino musironi szuvatteirujó-
da.」 „Nagy hiányt csináltam, kényelmetlen hely-
zetbe kerültem.” ◇ varamusirovaramusiro szalmasző-szalmasző-
nyegnyeg
musiromusiro ◆ inkábbinkább 「Keizaino siszszokujorimusi-
ro keikikanecuga okotta.」 „Nemhogy lassult vol-
na a gazdaság, inkább túlhevült.”

musirumusiru ◆ fosztfoszt 「Umó-o musitta.」 „Tollat
fosztott.” ◆ kihúzgálkihúzgál 「Kanodzso-va asino ke-o
musitta.」 „Kihúzgálta a szőrszálakat a lábából.”
◆ kiszálkázkiszálkáz 「Szakana-o musitte tabeta.」
„Evés közben kiszálkáztam a halat.” ◆ kitépkitép
「Torino hane-o musitta.」 „Kitéptem a tollat a
madárból.” ◆ letépkedletépked 「Jódzsi-va kavaiszóna
csóno hane-o musitta.」 „A kisgyerek letépkedte
a szerencsétlen lepke szárnyait.” ◆ téptép 「Naguri
atteiru hito-va otagaino kamino ke-o musitta.」
„A verekedők egymás haját tépték.” ◆ tépdestépdes
「Irairasite kamino ke-o musitta.」 „Idegességé-
ben a haját tépdeste.” ◆ tépkedtépked 「Kamino ke-o
musitteita.」 „A haját tépkedte.” ◇ kuszamusirikuszamusiri
gyomlálásgyomlálás ◇ ke-oke-o musirumusiru megkopasztmegkopaszt 「To-
rino ke-o musitta.」 „Megkopasztottam a tyúkot.”
◇ zaszszó-ozaszszó-o musirumusiru gyomlálgyomlál 「Nivade
zaszszó-o musitta.」 „Gyomláltam a kertet.” ◇

hane-ohane-o musirumusiru megkopasztmegkopaszt 「Simetanivatori-

no hane-o musitta.」 „Megkopasztottam a levá-
gott csirkét.”

musisitejoimusisitejoi ◆ elhanyagolhatóelhanyagolható
musiszaszaremusiszaszare ◆ rovarcsípésrovarcsípés
musiszurumusiszuru ◆ figyelmenfigyelmen kívülkívül hagyhagy 「Koku-
minno jókjú-o musiszuru.」 „Figyelmen kívül
hagyja a nép akaratát.” ◆ keresztülnézkeresztülnéz
「Karenokoto-o musisita.」 „Keresztülnézett a
férfin.” ◆ kutyábakutyába semsem veszvesz 「Hómureszu-
va zan-nennagara musiszareteiru.」 „A hajlékta-
lanokat sokan sajnos kutyába sem veszik.” ◆ mel-mel-
lőzlőz 「Kare-va kanodzso-o musisita.」 „A férfi
mellőzte a nőt.” ◆ nemnem törődiktörődik velevele
「Akasingó-o musisita.」 „Nem törődött a piros
lámpával.” ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Kare-va vatasino
dzsogen-o musisita.」 „Semmibe vette a tanácso-
mat.” ◆ tárgytalannaktárgytalannak tekinttekint 「Okutta
tegami-o musisitekudaszai.」 „Tekintse a levele-
met tárgytalannak!” ◇ akasingó-oakasingó-o musiszurumusiszuru
átmegyátmegy aa pirosonpiroson 「Baiku-va akasingó-o mu-
sisita.」 „A motoros átment a piroson.” ◇

akasingó-oakasingó-o musiszurumusiszuru áthajtáthajt aa pirosonpiroson
「Baiku-va akasingó-o musisita.」 „A motoros át-
hajtott a piroson.” ◇ singó-osingó-o musiszurumusiszuru piro-piro-
sonson megymegy átát 「Kuruma-va singó-o musisite
dzsiko-o okosita.」 „A kocsi piroson ment át, és
balesetet okozott.”

musiszurukotomusiszurukoto ◆ mellőzésmellőzés ◆ semmibevételsemmibevétel
musitoriamimusitoriami ◆ lepkehálólepkeháló
musitorumusitoru ◆ szaggatszaggat 「Tecsókara szúpédzsi-o
musi totta.」 „Lapokat szaggattam a füzetből.”

musizumusizu ◆ gyomorsavgyomorsav
musizugahasirumusizugahasiru ◆ felfordulfelfordul aa gyomragyomra 「Ka-
reno koe-o kikudakede musizuga hasiru.」 „Fel-
fordul a gyomrom, ha csak meghallom a hangját.”

musizugahasirujónamusizugahasirujóna ◆ gyomorforgatógyomorforgató
「Szeidzsika-va hódódzsinni musizuga hasirujóna
kaitó-o sita.」 „A politikus gyomorforgató választ
adott az újságíróknak.” ◆ undorítóundorító 「Musizuga
hasirujóna hito」 „undorító ember”

musomuso ◆ sittsitt 「Musoagarino hito」 „sittről sza-
badult ember”

musómusó ◆ ingyenességingyenesség ◆ térítésmentességtérítésmentesség
musódzsómusódzsó ◆ tünetmentességtünetmentesség
musódzsónomusódzsóno ◆ tünetmentestünetmentes 「Musódzsóno
kandzsa」 „tünetmentes beteg”
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musódzsótomusódzsóto ◆ ingyenes átruházásingyenes átruházás
musóendzsomusóendzso ◆ térítésmentes segítségtérítésmentes segítség
musókaszurumusókaszuru ◆ ingyenesséingyenessé tesztesz 「Kjóiku-o
musókasita.」 „Ingyenessé tette az oktatást.”

musókeijakumusókeijaku ◆ egyoldalúegyoldalú szerződésszerződés ◆

visszteher nélküli szerződésvisszteher nélküli szerződés
musókóimusókói ◆ ellenszolgáltatásellenszolgáltatás nélkülinélküli csele-csele-
kedetkedet
musokumusoku ◆ állástalanállástalan 「Musokudanszei」 „ál-
lástalan férfi” ◆ állástalanságállástalanság
musokumusoku ◆ színtelenségszíntelenség
musokumusúnomusokumusúno ◆ színtelen,színtelen, szagtalanszagtalan
「Szanszo-va musokumusúno kitaideszu.」 „Az
oxigén színtelen, szagtalan gáz.”

musokunomusokuno ◆ facérfacér ◆ munkanélkülimunkanélküli 「Muso-
kuno vakamonoga hetteiru.」 „Csökkent a mun-
kanélküli fiatalok száma.”

musokunomusokuno ◆ színtelenszíntelen 「Musokuno ekitai」
„színtelen folyadék”

musokutómeinomusokutómeino ◆ színtelen,színtelen, átlátszóátlátszó
「Musokutómeino ekitai」 „színtelen, átlátszó fo-
lyadék”

musónimusóni ◆ borzasztóanborzasztóan 「Musóni tabetakunat-
ta.」 „Borzasztóan éhes lettem.” ◆ szerfelettszerfelett
「Musóni uresikatta.」 „Szerfelett boldog vol-
tam.”

musónomusóno ◆ díjtalandíjtalan 「Sokudzsino musóno teik-
jó」 „étel díjtalan biztosítása” ◆ ellenszolgál-ellenszolgál-
tatástatás nélkülinélküli 「Musóno sigoto」 „ellenszolgál-
tatás nélküli munka” ◆ feltételfeltétel nélkülinélküli 「Mus-
óno ai」 „feltétel nélküli szeretet” ◆ ingyenesingyenes
「Musónoszofuto」 „ingyenes szoftver” ◆ térí-térí-
tésmentestésmentes 「Musóno irjó」 „térítésmentes or-
vosi ellátás”

musónoaimusónoai ◆ önzetlen szeretetönzetlen szeretet
musószurumusószuru ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Vatasino
givaku-va musósita.」 „Szertefoszlott a gyanúm.”

musozokumusozoku ◆ függetlenségfüggetlenség ◆ sehovásehová semsem
tartozástartozás
musozokunomusozokuno ◆ függetlenfüggetlen 「Musozokuno kó-
hosani ippjó-o ireta.」 „Független jelöltre szavaz-
tam.” ◆ pártonkívülipártonkívüli 「Musozokuno giin」
„pártonkívüli képviselő” ◆ rendelkezésirendelkezési állo-állo-
mányban lévőmányban lévő
musúmusú ◆ szagtalanságszagtalanság

musúkjómusúkjó ◆ vallástalanságvallástalanság
musúkjónomusúkjóno ◆ polgáripolgári 「Musúkjóno kekkonsiki-
o ageta.」 „Polgári esküvőt tartottunk.” ◆ vallásvallás
nélkülinélküli 「Kare-va musúkjóda.」 „Ő vallás nélkü-
li.” ◆ világivilági 「Musúkjóno szósikidatta.」 „Világi
temetés volt.”

musuminamusumina ◆ hobbihobbi nélkülinélküli 「Musumina hito」
„hobbi nélküli ember” ◆ ízléstelenízléstelen 「Musu-
mina szósoku」 „ízléstelen díszítés”

musúnomusúno ◆ szagtalanszagtalan 「Musúnoheaoiru」
„szagtalan hajolaj” ◇ musokumusúnomusokumusúno színte-színte-
len,len, szagtalanszagtalan 「Szanszo-va musokumusúno
kitaideszu.」 „Az oxigén színtelen, szagtalan gáz.”

musúszeimusúszei ◆ változatlanul hagyásváltozatlanul hagyás
musúszeinomusúszeino ◆ cenzurázatlancenzurázatlan
muszabecumuszabecu ◆ közömbösségközömbösség ◆ megkülönböz-megkülönböz-
tetéstetés nélküliségnélküliség 「Muszabecuno acukai-o mo-
tomeru.」 „Megkülönböztetés nélküli bánásmó-
dot kér.” ◆ válogatásválogatás nélküliségnélküliség ◇ sinkómu-sinkómu-
szabecuronszabecuron vallásivallási közömbösségközömbösség ◇ sinkó-sinkó-
muszabecuronmuszabecuron indifferentizmusindifferentizmus
muszabecubakugekimuszabecubakugeki ◆ válogatásválogatás nélkülinélküli
bombázásbombázás
muszabecukjokuszenmuszabecukjokuszen ◆ közömbösségiközömbösségi gör-gör-
bebe
muszabecukjúnomuszabecukjúno ◆ nyíltnyílt kategóriáskategóriás 「Mu-
szabecukjúno dzsúdóde katta.」 „Nyílt kategóriás
dzsúdóban győzött.” ◆ súlycsoport nélkülisúlycsoport nélküli
muszabecuszacudzsinmuszabecuszacudzsin ◆ válogatásválogatás nélkülinélküli
emberölésemberölés
muszabecuszacurikumuszabecuszacuriku ◆ válogatásválogatás nélkülinélküli
mészárlásmészárlás
muszaborikuumuszaborikuu ◆ bekebelezbekebelez 「Tabe mono-o
muszabori kutta.」 „Bekebelezte az ételt.” ◆ fel-fel-
falfal 「Inu-va niku-o muszabori kutta.」 „A kutya
felfalta a húst.” ◆ zabálzabál
muszaborumuszaboru ◆ áhítozikáhítozik 「Sinszenna kúki-o mu-
szabotteiru」 „Friss levegőre áhítozik.” ◆ hab-hab-
zsolzsol 「Hon-o muszabori jondeita.」 „Habzsolva
olvasott.” ◆ mohómohó ◆ mohónmohón vágyikvágyik 「Kare-va
bóri-o muszabotteiru.」 „Mohón vágyik a profit-
ra.” ◇ bóri-obóri-o muszaborumuszaboru harácsolharácsol 「Bóri-o
muszabotte kjodaizaiszan-o kizuita.」 „Harácsol-
va szerezte az óriási vagyonát.” ◇ muszaborikuumuszaborikuu
bekebelezbekebelez 「Tabe mono-o muszabori kutta.」
„Bekebelezte az ételt.” ◇ muszaborikuumuszaborikuu felfalfelfal
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「Inu-va niku-o muszabori kutta.」 „A kutya fel-
falta a húst.”

muszabottemuszabotte ◆ mohómohó 「Hon-o muszabotte jon-
deita.」 „Mohón olvasta a könyvet.”

muszaisokumuszaisoku ◆ akromatikusakromatikus fényfény ◆ akroma-akroma-
tikus színtikus szín
muszakumuszaku ◆ tehetetlenségtehetetlenség ◆ ügyefogyott-ügyefogyott-
ságság ◇ muimuszakumuimuszaku tehetetlenségtehetetlenség 「Muimu-
szakuno szeifu」 „tehetetlen kormány”

muszakuimuszakui ◆ véletlenszerűségvéletlenszerűség
muszakuicsúsucumuszakuicsúsucu ◆ szúrópróbaszúrópróba ◆ véletlen-véletlen-
szerű mintavételszerű mintavétel
muszakuihjóhonmuszakuihjóhon ◆ véletlenszerű mintavéletlenszerű minta
muszakuinimuszakuini ◆ véletlenszerűenvéletlenszerűen 「Muszakuini
hikidasita hjakumei」 „véletlenszerűen kiválasz-
tott száz ember”

muszakurusiimuszakurusii ◆ ápolatlanápolatlan 「Muszakurusii
szugata」 „ápolatlan kinézet” ◆ koszoskoszos 「Musza
kurusii fukuszó」 „koszos ruházat” ◆ nyomorú-nyomorú-
ságosságos 「Muszakurusii koja」 „nyomorúságos
viskó”

muszanmuszan ◆ nincstelenségnincstelenség
muszankaikjúmuszankaikjú ◆ proletariátusproletariátus
muszankakumeimuszankakumei ◆ proletárforradalomproletárforradalom
muszansamuszansa ◆ proletárproletár
muszansimuszansi ◆ savmentes papírsavmentes papír
muszanszeitómuszanszeitó ◆ munkáspártmunkáspárt
muszan-undómuszan-undó ◆ proletár-mozgalomproletár-mozgalom
muszasibóbenkeimuszasibóbenkei ◆ Muszasibó BenkeiMuszasibó Benkei
muszasinomuszasino ◆ Muszasi-síkságMuszasi-síkság
muszaszabimuszaszabi ◆ japán óriásrepülőmókusjapán óriásrepülőmókus
muszebinakumuszebinaku ◆ zokogzokog
muszebinakukotomuszebinakukoto ◆ zokogászokogás 「Tocuzenmu-
szebi nakidasita.」 „Váratlanul kitört belőle a zo-
kogás.”

muszebumuszebu ◆ fuldoklikfuldoklik 「Kanodzso-va namidani
muszende hanasita.」 „Könnyeiben fuldokolva
beszélt.” ◆ fulladozikfulladozik 「Kemurinimuszenda.」
„Fulladoztam a füsttől.”

muszeimuszei ◆ nem nélküliségnem nélküliség
muszeimuszei ◆ hangtalansághangtalanság ◆ zöngétlenségzöngétlenség
muszeimuszei ◆ éjjeli magömléséjjeli magömlés ◆ pollúciópollúció
muszeibucumuszeibucu ◆ élettelen tárgyélettelen tárgy

muszeibucudzsidaimuszeibucudzsidai ◆ azoikusazoikus korszakkorszak ◆

geológiai őskorgeológiai őskor
muszeibucuszekaimuszeibucuszekai ◆ élettelen természetélettelen természet
muszeieigamuszeieiga ◆ némafilmnémafilm
muszeifumuszeifu ◆ anarchiaanarchia
muszeifudzsótaimuszeifudzsótai ◆ anarchiaanarchia 「Szono kuni-
va muszeifudzsótainiaru.」 „Abban az országban
anarchia van.”

muszeifusugimuszeifusugi ◆ anarchizmusanarchizmus
muszeifusugisamuszeifusugisa ◆ anarchistaanarchista
muszeigenmuszeigen ◆ korlátlanságkorlátlanság ◆ korlátozatlan-korlátozatlan-
ságság
muszeigen-nimuszeigen-ni ◆ határtalanulhatártalanul 「Kabuka-va
muszeigenni takakunaruvakede-va nai.」 „A rész-
vényárfolyamok nem nőhetnek határtalanul.” ◆

korlátlanulkorlátlanul 「Konoszábiszu-va muszeigenni ri-
jódekiru.」 „Ezt a szolgáltatást korlátlanul igény-
be vehetik.”

muszeigen-nomuszeigen-no ◆ határtalanhatártalan 「Szeifuno mu-
szeigenno sisucu-va kikendeszu.」 „Veszélyes az
állam határtalan költekezése.” ◆ korlátlankorlátlan
「Muszeigenno hozonjórjó-o teikjósiteiru.」
„Korlátlan tárkapacitást biztosítunk.”

muszeikamuszeika ◆ zöngétlenedészöngétlenedés 「Boinno muszei-
ka」 „magánhangzó zöngétlenedése”

muszeinomuszeino ◆ hangtalanhangtalan ◆ némanéma ◆ zöngétlenzöngétlen
「Muszeino siin」 „zöngétlen mássalhangzó”

muszeinomuszeino ◆ ivartalanivartalan ◆ nemnem nélkülinélküli ◆ sem-sem-
legesleges
muszeionmuszeion ◆ zöngétlen hangzöngétlen hang
muszeiranmuszeiran ◆ csírátlancsírátlan tojástojás ◆ nemnem fiasfias to-to-
jásjás 「Júszeiranto muszeiran」 „fias és nem fias
tojás” ◆ szűz tojásszűz tojás
muszeisiinmuszeisiin ◆ zöngétlen mássalhangzózöngétlen mássalhangzó
muszeiszeisokumuszeiszeisoku ◆ aszexuálisaszexuális reprodukcióreprodukció
◆ ivartalan szaporodásivartalan szaporodás
muszekaerumuszekaeru ◆ fuldoklikfuldoklik ◆ fulladozikfulladozik ◆

könnyeiben fuldoklikkönnyeiben fuldoklik
muszekaerujónamuszekaerujóna ◆ fullasztófullasztó 「Musze kaeru-
jóna acusza」 „fullasztó meleg”

muszekicuidóbucumuszekicuidóbucu ◆ gerinctelengerinctelen állatállat ◆ ge-ge-
rinctelenekrinctelenek
muszekininmuszekinin ◆ felelőtlenségfelelőtlenség
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muszekinin-namuszekinin-na ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Muszekininna
kecudan-o sita.」 „Felelőtlen döntést hozott.”

muszekinin-nimuszekinin-ni ◆ felelőtlenülfelelőtlenül 「Muszekininni
ikiru.」 „Felelőtlenül él.”

muszenmuszen ◆ rádiórádió 「Muszende hokano hitoni
renrakusita.」 „Rádión értesítette a többieket.” ◆

vezeték nélkülivezeték nélküli
muszencúsinmuszencúsin ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli kapcsolatkapcsolat ◆

vezeték nélküli távközlésvezeték nélküli távközlés
muszendenpómuszendenpó ◆ rádiótáviratrádiótávirat
muszendensinmuszendensin ◆ rádiótávírásrádiótávírás ◆ rádióüze-rádióüze-
netnet
muszendensinkimuszendensinki ◆ rádiótávírórádiótávíró
muszendenvamuszendenva ◆ rádiótelefonrádiótelefon ◆ vezetékvezeték
nélküli telefonnélküli telefon
muszendzsókjakumuszendzsókjaku ◆ potyautaspotyautas 「Szen-naini
hitorino muszendzsókjakuga micukatta.」 „A ha-
jón találtak egy potyautast.”

muszenhószómuszenhószó ◆ rádióadásrádióadás
muszen-icsihjósikimuszen-icsihjósiki ◆ rádió-irányjeladórádió-irányjeladó
muszenkimuszenki ◆ adóvevőadóvevő ◆ átbeszélőátbeszélő
muszenkjodemuszenkjode ◆ szavazásszavazás nélkülnélkül 「Sicsó-va
muszenkjode erabareta.」 „Szavazás nélkül vá-
lasztották meg a polgármestert.”

muszenkjokumuszenkjoku ◆ rádióállomásrádióállomás ◇ fuhómu-fuhómu-
szenkjokuszenkjoku kalózadókalózadó
muszenkógakumuszenkógaku ◆ rádiótechnikarádiótechnika
muszenkósinmuszenkósin ◆ rádiókapcsolatrádiókapcsolat 「Ucsútan-
szakito muszenkósincsúdearu.」 „Rádiókapcso-
latban vagyunk az űrszondával.”

muszenranmuszenran ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli hálózathálózat ◆ wifiwifi

muszensicumuszensicu ◆ rádiós szobarádiós szoba
muszensingómuszensingó ◆ rádiójelrádiójel
muszenszeigjomuszenszeigjo ◆ rádiós vezérlésrádiós vezérlés
muszenszódzsúmuszenszódzsú ◆ rádiós távirányításrádiós távirányítás
muszentakusímuszentakusí ◆ rádiós taxirádiós taxi
muszerumuszeru ◆ fuldoklikfuldoklik 「Kemunimuszeta.」
„Fuldokoltam a füsttől.” ◆ fulladozikfulladozik 「Musi
burodemuszeteita.」 „A gőzfürdőben fulladoz-
tam.”

muszerujónamuszerujóna ◆ fulladozássalfulladozással járójáró 「Musze-
rujóna szeki」 „fulladozással járó köhögés” ◆ ful-ful-

lasztólasztó 「Muszerujóna acusza」 „fullasztó hő-
ség”

muszeszszómuszeszszó ◆ elvtelenségelvtelenség ◆ erkölcstelen-erkölcstelen-
ségség
muszeszszónamuszeszszóna ◆ elvtelenelvtelen 「Muszeszszóna
szeidzsika」 „elvtelen politikus” ◆ erkölcstelenerkölcstelen
「Acscsikocscsi kodomo-o cukutte muszeszszó-
dzsanai?」 „Itt-ott gyereke született, milyen er-
kölcstelen ember ez?”

muszómuszó ◆ páratlanságpáratlanság ◇ kairikimuszókairikimuszó pá-pá-
ratlanratlan erőerő ◇ kokonmuszónokokonmuszóno történelmilegtörténelmileg
páratlanpáratlan 「Kokonmuszóno eijú」 „történelmi-
leg páratlan hős” ◇ dairikimuszónodairikimuszóno páratlanpáratlan
erejűerejű
muszómuszó ◆ álmodásálmodás 「Karega daiszeikószurunan-
te muszódanisinakatta.」 „Álmodni sem mertem
volna, hogy ennyire sikeres lesz.” ◆ álmodozásálmodozás
「Tanosii muszóni fuketteiru.」 „Szép dolgokról
álmodozik.”

muszómuszó ◆ álomálom
muszódanidekinaimuszódanidekinai ◆ álmodni sem lehetálmodni sem lehet
muszódzsitatemuszódzsitate ◆ kifordítható kimonókifordítható kimonó
muszókamuszóka ◆ álmodozóálmodozó
muszómadomuszómado ◆ tolórácsos ablaktolórácsos ablak
muszónomuszóno ◆ páratlanpáratlan 「Kare-va szekaimuszó-
noii atama-o motteiru.」 „Az esze a világon pá-
ratlan.” ◇ górikimuszónogórikimuszóno páratlanpáratlan erejűerejű
「Teikoku-o taosita górikimuszóno eijú.」 „A bi-
rodalmat térdre kényszerítő, páratlan erejű hős.”

muszószurumuszószuru ◆ ábrándozikábrándozik 「Kekkonszeikacu-
o muszósiteiru.」 „A házaséletről ábrándozik.”

muszótekinamuszótekina ◆ álmodozóálmodozó
muszumuszu ◆ dinszteldinsztel 「Futa-o sitekjabecu-o musi-
ta.」 „Fedő alatt dinszteltem a káposztát!” ◆ gő-gő-
zölzöl 「Kono rjóri-va musite cukuru.」 „Ezt az ételt
gőzölve készítik.” ◆ páráspárás 「Tenkiga musiteite
karadani aszegabettori.」 „Ebben a párás időben
csorog rólam a víz.” ◆ párolpárol 「Jaszai-o musita.」
„Zöldséget párolt.”

muszúmuszú ◆ számtalanságszámtalanság
múszumúszu ◆ habhab ◆ krémkrém ◆ moussemousse 「Icsigom-
úszu」 „eper mousse”

muszubimuszubi ◆ befejezésbefejezés 「Hadzsimarito mu-
szubi」 „kezdés és befejezés” ◆ csomócsomó ◆ kötéskötés
「Muszubi-va toketa.」 „Kibomlott a kötés.” ◆
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zárászárás 「Muszubino kotobani namida-o nagasi-
ta.」 „A zárószavaira elsírtam magam.” ◇ omu-omu-
szubiszubi rizsgombócrizsgombóc ◇ csómuszubicsómuszubi masnimasni
「Kucuhimo-o csómuszubide muszubu.」 „Mas-
nira köti a cipőjét.” ◇ nagenavamuszubinagenavamuszubi
lasszókötéslasszókötés
muszubiavaszerumuszubiavaszeru ◆ összekötösszeköt 「Nihonno
himo-o muszubi avaszeta.」 „Összekötöttem két
zsineget.”

muszubicukerumuszubicukeru ◆ felkötfelköt 「Kaminiribon-o mu-
szubicuketa.」 „Felkötötte a szalagot a hajába.” ◆

hozzáköthozzáköt 「Curi itoni kagi-o muszubicuketa.」
„Hozzákötöttem a horgot a horgászzsinórhoz.” ◆

kötözkötöz 「Himono szakini namari-o muszubicuke-
ta.」 „Ólmot kötöztem a zsineg végére.” ◆ össze-össze-
függésbefüggésbe hozhoz 「Taicsóno henka-o ninsinni mu-
szubicuketa.」 „A közérzetének megváltozását
összefüggésbe hozta a terhességével.” ◆ össze-össze-
kapcsolkapcsol 「En-jaszuto kabutaka-o muszubicuke-
ta.」 „Összekapcsolta a jen gyengülését a részvé-
nyek drágulásával.” ◆ összekötösszeköt 「Intánetto-va
szekai-o muszubicukeru.」 „Az Internet összeköti
a világot.”

muszubicukimuszubicuki ◆ kapcsolatkapcsolat 「Kono sakaide-va
hitoto hitono muszubicukiga jovamatteimaszu.」
„Ebben a társadalomban gyengülnek az emberi
kapcsolatok.” ◆ kapcsolódáskapcsolódás
muszubicukumuszubicuku ◆ fűződikfűződik 「Kono macsini-va
ókuno denszecuga muszubicuiteiru.」 „A város-
hoz számos legenda fűződik.” ◆ összekötődikösszekötődik
「Namaeto kaogacsotto muszubicukanai.」 „Saj-
nos nem tudom összekapcsolni a nevét az arcá-
val.”

muszubikatamuszubikata ◆ kötéskötés ◇ nekutainomuszubi-nekutainomuszubi-
katakata nyakkendőkötésnyakkendőkötés
muszubimemuszubime ◆ csomócsomó 「Kono muszubi me-va
kataszugitehodokemaszen.」 „Ez a csomó nagyon
erősen meg van kötve, nem tudom kioldani.” ◆

kötéskötés 「Takono itoga muszubi mede kireta.」
„A kötésnél elszakadt a sárkányeregető zsineg.”

muszubinaoszumuszubinaoszu ◆ visszakötvisszaköt 「Kucuhimo-o
muszubi naosita.」 „Visszakötöttem a cipőmet.”

muszubinobunmuszubinobun ◆ befejezőbefejező mondatmondat ◆ zárózáró
mondatmondat
muszubinokamimuszubinokami ◆ ÁmorÁmor ◆ CupidoCupido
muszubumuszubu ◆ befejezbefejez 「Jakuicsidzsikanno
enzecu-o muszunda.」 „Befejezte a közel egyórás

beszédét.” ◆ bekötbeköt 「Kucuno himo-o muszun-
da.」 „Bekötöttem a cipőm.” ◆ fűzfűz 「Kareto jú-
dzsóde muszubareteita.」 „Barátság fűzte hozzá.”
◆ kötköt 「Kucu-o muszundeita.」 „A cipőmet kö-
töttem.” ◆ megkötmegköt 「Himo-o muszubu.」 „Meg-
köti a zsinórt.” ◆ összefűzösszefűz 「Futacuno bunsó-
o muszunda.」 „Összefűzte a két mondatot.” ◆

összekötösszeköt 「Hikókino teikibin-va rjókoku-o mu-
szubu.」 „Az állandó járat összeköti a két orszá-
got.” ◆ összezárösszezár 「Kucsi-o muszunda.」
„Összezárta az ajkait.” ◆ zárzár 「Kansano kimocsi-
de tegami-o muszunda.」 „Hálás szavakkal zárta
sorait.” ◇ kankei-okankei-o muszubumuszubu kapcsolatotkapcsolatot lé-lé-
tesíttesít 「Karera-va kon-inkankei-o muszunda.」
„Házastársi kapcsolatot létesítettek.” ◇ kucsi-okucsi-o
muszubumuszubu összezárjaösszezárja aa szájátszáját 「Kare-va ka-
taku kucsi-o muszunda.」 „Szorosan összezárta a
száját.” ◇ te-ote-o muszubumuszubu szövetkezikszövetkezik 「Vaga
kuni-va szan-jukokuto te-o muszunda.」 „Szövet-
keztünk az olajtermelő országokkal.” ◇

heivadzsójaku-oheivadzsójaku-o muszubumuszubu békétbékét kötköt ◇ mi-omi-o
muszubumuszubu meghozzameghozza gyümölcsétgyümölcsét 「Dorjoku-
va mi-o muszunda.」 „Az igyekezet meghozta
gyümölcsét.” ◇ jume-ojume-o muszubumuszubu elalszikelalszik ◇

jume-ojume-o muszubumuszubu álmodikálmodik ◇ jume-ojume-o muszubumuszubu
álmokatálmokat szősző ◇ vagi-ovagi-o muszubumuszubu békétbékét kötköt ◇

va-ova-o muszubumuszubu kibékülkibékül 「Tairicusita kuniguni-
va va-o muszunda.」 „A szemben álló országok ki-
békültek.”

muszukarinszeimuszukarinszei ◆ muszkarinikusmuszkarinikus
muszukomuszuko ◆ szerszámszerszám ◇ doramuszukodoramuszuko léhű-léhű-
tőtő fiúfiú 「Kare-va okanemocsinodora muszuko-
da.」 „Ő egy gazdag család léhűtő fia.” ◇ hitori-hitori-
muszukomuszuko egyegy szemszem fiúfiú 「Kare-va szono fúfu-
no hitorimuszukodeszu.」 „Ő a pár egy szem fia.”
◇ hótómuszukohótómuszuko tékozlótékozló fiúfiú ◇ hótómuszukohótómuszuko
kicsapongó fiúkicsapongó fiú
muszukomuszuko ◆ fiafia valakinekvalakinek 「Boku-va hontóno
muszukodzsanainoka?」 „Én nem az igazi fiatok
vagyok?” ◆ fiúgyermekfiúgyermek 「Hitorimuszukogai-
ru.」 „Egyetlen fiúgyermeke van.” ◇ doramuszu-doramuszu-
koko léhűtőléhűtő fiúfiú 「Kare-va okanemocsinodora mu-
szukoda.」 „Ő egy gazdag család léhűtő fia.” ◇

hitorimuszukohitorimuszuko egyegy szemszem fiúfiú 「Kare-va szono
fúfuno hitorimuszukodeszu.」 „Ő a pár egy szem
fia.” ◇ hótómuszukohótómuszuko tékozlótékozló fiúfiú ◇ hótómu-hótómu-
szukoszuko kicsapongó fiúkicsapongó fiú
muszukonojomenoojamuszukonojomenooja ◆ násznász
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muszumemuszume ◆ hajadonhajadon ◆ lánylány 「Kanodzso-va
muszumega hitoriimaszu.」 „Van egy lánya.” ◆

lányalánya valakinekvalakinek 「Muszume-va mada kekkon-
siteinai.」 „A lányom még nem ment férjhez.” ◆

leánygyermekleánygyermek 「Kanodzso-va hitorimuszum-
eda.」 „Ő az egyetlen leánygyermekük.” ◇ hana-hana-
urimuszumeurimuszume virágárusvirágárus lánylány ◇ hitorimuszu-hitorimuszu-
meme egyegy szemszem lánylány 「Kanodzso-va fúfuno hito-
rimuszumedeszu.」 „Ő a pár egy szem lánya.”

muszumegokoromuszumegokoro ◆ leányszívleányszív
muszumehitorinimukohacsininmuszumehitorinimukohacsinin ◆ soksok kérőjekérője
vanvan
muszumemukomuszumemuko ◆ vejeveje ◆ vővő 「Muszumemuko-
to nakaga joi.」 „Jóban van a vejével.”

muszumemukonoojamuszumemukonooja ◆ násznász
muszumerasiimuszumerasii ◆ lányoslányos
muszumeszaibómuszumeszaibó ◆ leánysejtleánysejt ◆ utódsejtutódsejt
muszumezakarimuszumezakari ◆ eladósoreladósor 「Kanodzso-va
muszumezakarininatta.」 „A lány eladósorba ke-
rült.” ◆ házasulandóházasulandó leánykorleánykor ◆ legszebblegszebb
leánykorleánykor
muszúnimuszúni ◆ rengetegszerrengetegszer 「Himavari-va mu-
szúni hirogatteita.」 „Rengeteg napraforgó tárult
elénk.” ◆ számtalanszorszámtalanszor 「Kabeni dzsúdanno
atoga muszúni nokotteita.」 „A falon számtalan
puskagolyónyom volt.” ◆ végtelenszervégtelenszer
「Szoszú-va muszúni szonzaiszuru.」 „Végtelen-
szer sok prímszám van.”

muszúnomuszúno ◆ rengetegrengeteg 「Hirobani muszúno hit-
oga acumattekita.」 „Rengeteg ember volt a té-
ren.” ◆ számtalanszámtalan 「Karani-va muszúno hosiga
kagajaiteita.」 „Számtalan csillag ragyogott az
égen.” ◆ töméntelentöméntelen
muszurimumuszurimu ◆ muszlimmuszlim ◆ muzulmánmuzulmán
mutaimutai ◆ kényszerkényszer ◇ murimutainimurimutaini erőszakkalerőszakkal
「Muszume-o murimutaini jomeni ikaszeta.」
„Erőszakkal megházasította a lányát.”

mutaikódóbucumutaikódóbucu ◆ testüreg-nélküliektestüreg-nélküliek
mutainamutaina ◆ erőszakoserőszakos ◆ kegyetlenkegyetlen 「Mu-
taina siucsi-o uketa.」 „Kegyetlenül elbántak ve-
lem.” ◆ képtelenképtelen ◆ lepereglepereg 「Ottoni nanini-o
ittemo mudadatta.」 „A szavaim leperegtek a fér-
jemről.” ◆ megfoghatatlanmegfoghatatlan ◆ túlzotttúlzott 「Mu-
taina jókjú-o sita.」 „Túlzott igényei voltak.”

mutainamane-omutainamane-o szuruszuru ◆ erőszakoskodikerőszakoskodik
「Mutaina mane-o szareta.」 „Erőszakoskodtak
velem.”

mutaizaiszanmutaizaiszan ◆ eszmei vagyoneszmei vagyon
mutanpodemutanpode ◆ fedezetfedezet nélkülnélkül
「Mutanpoderón-o kunda.」 „Fedezet nélküli
kölcsönt vett fel.”

mutanpojúsimutanpojúsi ◆ fedezetlen kölcsönfedezetlen kölcsön
mutanpokasicukekinmutanpokasicukekin ◆ fedezetfedezet nélkülinélküli köl-köl-
csöncsön
muteikeimuteikei ◆ alaktalanságalaktalanság ◆ formátlanságformátlanság
muteikeinamuteikeina ◆ alaktalanalaktalan ◆ formátlanformátlan 「Mu-
teikeina kórino katamari」 „formátlan jégtömb”

muteikenmuteiken ◆ határozotthatározott elképzeléselképzelés hiányahiánya
◆ következetlenségkövetkezetlenség
muteiken-namuteiken-na ◆ határozotthatározott elképzeléselképzelés nél-nél-
küliküli 「Muteikenna hito」 „határozott elképzelés
nélküli ember” ◆ következetlenkövetkezetlen 「Muteikenna
szakuszen」 „következetlen stratégia”

muteikómuteikó ◆ ellenállás nélküliségellenállás nélküliség
muteikónomamamuteikónomama ◆ ellenállásellenállás nélkülnélkül 「Mute-
ikónomama saszacuszareta.」 „Ellenállás nélkül
lelőtték.”

muteikónoteikómuteikónoteikó ◆ passzív ellenálláspasszív ellenállás
mutekacurjúmutekacurjú ◆ harcharc nélkülinélküli győzelemgyőzelem ◆ sa-sa-
játos módszerjátos módszer
mutekimuteki ◆ legyőzhetetlenséglegyőzhetetlenség ◇ tenkamute-tenkamute-
kinokino párjátpárját ritkítóritkító 「Tenkamutekino hito」
„párját ritkító ember”

mutekimuteki ◆ ködkürtködkürt 「Fune-va muteki-o narasi-
ta.」 „A hajó megszólaltatta a ködkürtöt.”

mutekikantaimutekikantai ◆ legyőzhetetlenlegyőzhetetlen armadaarmada ◆

legyőzhetetlen hajóhadlegyőzhetetlen hajóhad
mutekinamutekina ◆ legyőzhetetlenlegyőzhetetlen
mutekinomutekino ◆ legyőzhetetlenlegyőzhetetlen
mutenkanomutenkano ◆ adalékanyagok nélküliadalékanyagok nélküli
muteppónamuteppóna ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Muteppóna
kódó」 „meggondolatlan cselekedet” ◆ szele-szele-
burdiburdi 「Muteppóna kodomo」 „szeleburdi gye-
rek” ◆ vakmerővakmerő 「Muteppóna bóken」 „vakme-
rő kaland”

mutómutó ◆ cukormentességcukormentesség 「Mutókóhí」 „cu-
kormentes kávé”

mutómutó ◆ ködlámpaködlámpa
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mutodokemutodoke ◆ bejelentésbejelentés nélküliségnélküliség ◆ enge-enge-
délyezetlenségdélyezetlenség
mutodokedemomutodokedemo ◆ engedélyezetlenengedélyezetlen tünte-tünte-
téstés
mutodokekekkinmutodokekekkin ◆ bejelentésbejelentés nélkülinélküli hi-hi-
ányzásányzás ◆ igazolatlan hiányzásigazolatlan hiányzás
mutodokekeszszekimutodokekeszszeki ◆ bejelentésbejelentés nélkülinélküli
hiányzáshiányzás ◆ igazolatlan hiányzásigazolatlan hiányzás
mutóhanomutóhano ◆ pártonkívülipártonkívüli
mutóhjómutóhjó ◆ szavazás nélküliségszavazás nélküliség
mutóhjótószenmutóhjótószen ◆ szavazásszavazás nélkülnélkül isis nye-nye-
résrés
mutókamutóka ◆ kivilágítatlankivilágítatlan 「Mutókadzsitensa」
„kivilágítatlan kerékpár” ◆ kivilágítatlanságkivilágítatlanság
mutókademutókade ◆ kivilágítatlanulkivilágítatlanul 「Mutókade ha-
siru kuruma」 „kivilágítatlanul közlekedő kocsi”

mutokutenmutokuten ◆ gólgól nélküliségnélküliség 「Siai-va mutok-
utenni ovatta.」 „A mérkőzés gól nélkül ért vé-
get.”

mutokuten-nomutokuten-no ◆ gólgól nélkülinélküli 「Mutokutenno
siai」 „gól nélküli mérkőzés”

mutoncsakunamutoncsakuna ◆ igénytelenigénytelen 「Kare-va jófu-
kuni mutoncsakudearu.」 „Igénytelen az öltözkö-
dése.” ◆ igénytelenigénytelen 「Fukuszóni mutoncsaku-
na hito」 „öltözködésére igénytelen ember” ◆ kö-kö-
zömböszömbös ◆ nemnem sokatsokat adad 「Kare-va fukuszóni
mutoncsakuda.」 „Nem sokat ad az öltözékére.”
◆ nemtörődömnemtörődöm 「Mutoncsakuna taido」 „nem-
törődöm viselkedés” ◆ nemtörődömnemtörődöm 「Muton-
csakuna hito」 „nemtörődöm ember”

mutondzsakunamutondzsakuna ◆ közömbösközömbös 「Rjúkóni taisite
mutoncsakuda.」 „Közömbös a divat iránt.”

mutórennjúmutórennjú ◆ cukormentescukormentes kondenzáltkondenzált tejtej
◆ cukormentes sűrített tejcukormentes sűrített tej
mutószeimutószei ◆ ellenőrizetlenségellenőrizetlenség ◆ szabályo-szabályo-
zatlanságzatlanság
mutószeinamutószeina ◆ ellenőrizetlenellenőrizetlen 「Robotto gi-
dzsucuno mutószeina fukjú」 „robottechnológia
ellenőrizetlen elterjedése” ◆ szabályozatlanszabályozatlan
「Mutószeina sidzsó」 „szabályozatlan piac”

muttositamuttosita ◆ pukkadozópukkadozó 「Muttosita hjód-
zsó」 „pukkadozó arckifejezés”

muttoszurumuttoszuru ◆ durcásdurcás 「Kaettara cumagamut-
tosita hjódzsóde mukaeta.」 „Amikor hazaértem,
az asszony durcásan fogadott.” ◆ duzzogduzzog

「Kare-va muttosite kotaeta.」 „Duzzogva vála-
szolt.” ◆ fojtogatófojtogató 「Musi acukutemuttoszu-
ru.」 „Fojtogató ez a párás meleg.” ◆ fullasztófullasztó
「Musi acukutemuttoszuru.」 „Fullasztó ez a me-
leg.” ◇ muttositamuttosita pukkadozópukkadozó 「Muttosita
hjódzsó」 „pukkadozó arckifejezés”

muzaimuzai ◆ ártatlanságártatlanság 「Muzaiszuiteino gen-
szoku」 „ártatlanság feltételezésének alapelve” ◆

bűntelenségbűntelenség ◆ vétlenségvétlenség ◇ szuiteimuzaiszuiteimuzai
ártatlanság feltételezéseártatlanság feltételezése
muzaihankecumuzaihankecu ◆ felmentésfelmentés
muzaihankecu-omuzaihankecu-o kudaszukudaszu ◆ felmentfelment
「Szaibanso-va jógisani muzaihankecu-o kudasi-
ta.」 „A bíróság felmentette a vádlottat.”

muzaihómenmuzaihómen ◆ felmentésfelmentés ◆ felmentőfelmentő ítéletítélet

muzainomuzaino ◆ ártatlanártatlan 「Issinmuzaino hikokun-
in」 „első fokon ártatlan vádlott” ◆ felmentőfelmentő
「Muzaino sóko」 „felmentő bizonyíték” ◆ vét-vét-
lenlen 「Muzaino hito」 „vétlen személy”

muzainohankecu-omuzainohankecu-o kudaszukudaszu ◆ felmentfelment
「Szaibansode muzaino hankecu-o kudasza-
reta.」 „A bíróság felmentette.”

muzamuzatomuzamuzato ◆ könnyenkönnyen 「Muzamuzato keirja-
kunikakatta.」 „Könnyen besétált a csapdába.”

muzan-namuzan-na ◆ borzalmasborzalmas 「Szendzsó-va muzan-
na kókeidatta.」 „A harctér borzalmas látványt
nyújtott.” ◆ tragikustragikus 「Muzanna szaigo-o toge-
ta.」 „Tragikus halála volt.”

muzan-nimuzan-ni ◆ borzalmasanborzalmasan ◆ tragikusantragikusan
muzeimuzei ◆ vámmentességvámmentesség
muzeimuzei ◆ számbeli hátrányszámbeli hátrány
muzeihinmuzeihin ◆ vámmentes áruvámmentes áru
muzeijunjúhinmuzeijunjúhin ◆ vámmentes importáruvámmentes importáru
muzeikómuzeikó ◆ szabadkikötőszabadkikötő
muzószamuzósza ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ lezserséglezserség
muzószanimuzószani ◆ hanyagulhanyagul 「Muzószani kami-o
junda.」 „Hanyagul összekötötte a haját.” ◆

könnyedénkönnyedén 「Irai-o muzószani sódakusita.」
„Könnyedén beleegyezett a kérésembe.” ◆ lazánlazán
「Pokettoni szacutaba-o muzószani cukkonda.」
„Lazán belegyűrte a zsebébe a pénzköteget.” ◆ le-le-
zserenzseren 「Dzsaketto-o muzószani haotta.」 „Le-
zseren vállára vetette a mellényét.”
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muzugajuimuzugajui ◆ kínoskínos 「Iitaikotoga umaku cuta-
erarenakutemuzu gajui.」 „Kínos érzés, ha nem
tudjuk kifejezni magunkat.” ◆ viszketviszket 「Asiga
nandakamuzu gajui.」 „Valami miatt viszket a lá-
bam.” ◇ sirigamuzugajuisirigamuzugajui kényelmetlenülkényelmetlenül ér-ér-
zi magátzi magát
muzugarumuzugaru ◆ nyűgösnyűgös 「Kodomo-va okasiga ho-
siitomuzukatta.」 „A gyerek nyűgösen süteményt
akart.”

muzukasiimuzukasii ◆ kényeskényes 「Kónenki-va muzukasii
mondaida.」 „A változókor kényes probléma.” ◆

komolykomoly 「Muzukasii bjóki」 „komoly betegség”
◆ nehéznehéz 「Eigo-va muzukasikuarimaszen.」 „Az
angol nyelv nem nehéz.” ◆ nehéznehéz aa kedvébenkedvében
járnijárni 「Dzsósi-va muzukasii hitoda.」 „Nehéz a
főnököm kedvében járni.” ◆ problémásproblémás
「Asitaikuno-va muzukasii.」 „Holnap problé-
más lesz mennem.” ◇ konominomuzukasiikonominomuzukasii
finnyásfinnyás ◇ komuzukasiikomuzukasii nehéznehéz természetűtermészetű
「Komuzukasii hito」 „nehéz természetű ember”
◇ komuzukasiikomuzukasii nyakatekertnyakatekert 「Komuzukasii
hanasi」 „nyakatekert történet” ◇ komuzukasiikomuzukasii
nehéznehéz 「Komuzukasii jomi mono」 „nehéz ol-
vasmány” ◇ muzukasiikaomuzukasiikao gondterheltgondterhelt arcarc
「Súrikó-va muzukasii kao-o sita.」 „A szerelő
gondterhelt arcot vágott.” ◇ muzukasiisicumonmuzukasiisicumon

fogasfogas kérdéskérdés 「Muzukasii sicumonni szokutó-
sita.」 „Megválaszolta a fogas kérdést.” ◇ muzu-muzu-
kasikukasiku nehezennehezen 「Jamani noboruno-va muzu-
kasikatta.」 „Nehezen tudtam felmászni a hegy-
re.”

muzukasiikaomuzukasiikao ◆ gondterheltgondterhelt arcarc 「Súrikó-va
muzukasii kao-o sita.」 „A szerelő gondterhelt ar-
cot vágott.”

muzukasiisicumonmuzukasiisicumon ◆ fogasfogas kérdéskérdés 「Muzu-
kasii sicumonni szokutósita.」 „Megválaszolta a
fogas kérdést.”

muzukasikumuzukasiku ◆ nehezennehezen 「Jamani noboruno-
va muzukasikatta.」 „Nehezen tudtam felmászni
a hegyre.”

muzukasikuszurumuzukasikuszuru ◆ megnehezítmegnehezít 「Juki-va
szagjó-o muzukasikusita.」 „A hó megnehezítette
a dolgukat.”

muzumuzuszurumuzumuzuszuru ◆ türelmetlentürelmetlen
「Kaettegému-o jaritakutemuzumuzusiteiru.」
„Türelmetlenül várta, hogy hazamehessen játsza-
ni.” ◆ valamivalami csiklandozcsiklandoz 「Szenakagamuzu-
muzuszuru.」 „Valami csiklandozza a hátamat.”
◆ viszketviszket 「Hanagamuzumuzuszuru.」 „Visz-
ket az orrom.”
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nn ◆ micsodamicsoda 「N?」 „Micsoda?” ◆ monddmondd 「N,
dósitano?」 „Mondd, mi baj van?” ◆ mostmost 「N,
dósijóka.」 „Most mit csináljak?” ◆ néhánynéhány 「N
manen」 „néhányszor tízezer jen” ◆ nemnem 「Szon-
namono-va iran!」 „Nem kell ilyen holmi!” ◆ övéövé
「Kimintokono muszume-va mó kekkonsita?」
„A lányod már férjhez ment?” ◆ szinteszinte 「Hacsi
kirenbakarino onaka」 „szinte szétdurranó has”
◇ arankagirinoarankagirino mindenminden 「Aran kagirino
csikara-o dasite tatakatta.」 „Minden erőmmel
küzdöttem.” ◇ arankagirinoarankagirino összesösszes 「Aran
kagirino okane-o tósisita.」 „Befektettem az
összes pénzemet.” ◇ arankagirinokoedearankagirinokoede tor-tor-
kaszakadtábólkaszakadtából 「Aran kagirino koede szakebi-
masita.」 „Torkom szakadtából ordítottam.”

nana ◆ hírnévhírnév 「Kanodzso-va dzsojútosite na-o
ageteiru.」 „Színésznőként szerzett hírnevet.” ◆

névnév 「Kare-va dzsibunno naszura vakaranai.」
„A saját nevét sem tudja.” ◆ névlegességnévlegesség 「Na-
bakarino jakusoku」 „névlegesen vezetői pozíció”
◇ kónarinatogerukónarinatogeru nagyszerűnagyszerű munkávalmunkával hí-hí-
resséressé válikválik 「Kónari natogeta dzsinbucu」
„nagyszerű munkával híressé vált ember” ◇ tóri-tóri-
nana közismertközismert névnév ◇ nagaagarunagaagaru híreshíres leszlesz
「Kare-va kantokutositeno naga agatta.」 „Híres
rendező lett.” ◇ nagatakainagatakai híreshíres 「Kare-va ga-
kusatosite naga takai.」 „Híres tudós.” ◇ naga-naga-
nainai névtelennévtelen ◇ naninani siousiou híreshíres 「Nanisi ou
macsi」 „híres város” ◇ nanosiretananosireta híreshíres
「Nano sireta kigjó」 „híres vállalat” ◇ nanorunanoru
nevezinevezi magátmagát 「Sacsóto nanotta otokoto hana-
sita.」 „Beszéltem egy férfivel, aki az igazgatónak
nevezte magát.” ◇ nanorunanoru felveszifelveszi aa nevétnevét
「Kekkongoottono szei-o nanotta.」 „Házassága
után felvette a férje nevét.” ◇ na-vana-va tai-otai-o ara-ara-
vasuvasu soksok mindentmindent elárulelárul aa névnév ◇ namonainamonai
névtelennévtelen 「Namonai haijú」 „névtelen színész”
◇ na-ona-o ageruageru híreshíres leszlesz ◇ na-ona-o ageruageru meg-meg-
neveznevez 「Ikucunoszofuto kaisano na-o ageruko-
toga dekiru?」 „Hány szoftvercéget tudsz megne-
vezni?” ◇ na-ona-o icuvaruicuvaru nevétnevét hazudjahazudja 「Ha-
hano na-o icuvatte ginkókara okane-o orosita.」
„Az anyja nevét hazudva pénzt vett fel a bankból.”
◇ na-ona-o uruuru hírnevethírnevet szerezszerez 「Kigjóno na-o
urutameni kifuszuru.」 „Hogy hírnevet szerezzen

a vállalatnak, jótékonykodik.” ◇ na-ona-o osimuosimu fél-fél-
titi aa hírnevéthírnevét 「Inocsijori na-o osimu.」 „Az
életénél jobban félti a hírnevét.” ◇ na-ona-o otoszuotoszu
elvesztielveszti aa hírnevéthírnevét ◇ na-ona-o karirukariru nevébennevében
csinálcsinál 「Taninno na-o karite sakkin-o cukutta.」
„Más nevében vett fel kölcsönt.” ◇ na-ona-o karirukariru
ürügyénürügyén csinálcsinál 「Zeimucsószani na-o karita
dzsinkensingai」 „adóügyi ellenőrzés ürügyén
okozott emberi jogok sérelme” ◇ na-ona-o
szutetedzsicu-oszutetedzsicu-o torutoru látszatnállátszatnál többretöbbre
tartjatartja azaz eredményteredményt ◇ na-ona-o daszudaszu meg-meg-
neveznevez 「Kore-o jatta hitono na-o dasitakunai.」
„Nem akarom megnevezni azt, aki ezt csinálta.”
◇ na-ona-o cukerucukeru elnevezelnevez 「Inu-va rekkuszutoiu
na-o cukerareta.」 „A kutyát elnevezték Rex-nek.”
◇ na-ona-o cugerucugeru megmondjamegmondja aa nevétnevét
「Kekkon-aiteno na-o cugeta.」 „Megmondta,
hogy kivel fog összeházasodni.” ◇ na-ona-o naszunaszu hí-hí-
resres leszlesz ◇ na-ona-o jobujobu szólítjaszólítja aa nevétnevét 「Bo-
kuno na-o jobareta.」 „A nevemet szólították.” ◇

hito-vahito-va icsidaiicsidai na-vana-va matsudaimatsudai emberember tet-tet-
tei sokáig fennmaradnaktei sokáig fennmaradnak
nana ◆ bizonybizony 「Szore-va csigauto omouna.」 „Én
bizony úgy látom, hogy tévedsz.” ◆ csináljcsinálj 「Ta-
bena!」 „Egyél!” ◆ csodacsoda 「Joku okorarenakat-
tana.」 „Csoda, hogy nem lett mérges rád!” ◆ hűhű
「Cukaretana.」 „Hű, de elfáradtam.” ◆ kéremkérem
「Zehiadzsimisite kudaszaina.」 „Kérem kóstolja
meg!” ◆ nene 「Hasiruna.」 „Ne szaladj!” ◇ kanakana
vajonvajon 「Kare-va kurukana.」 „Vajon eljön-e?”
◇ sinasina csináljcsinálj 「Denvasina.」 „Telefonálj!” ◇

jokujarunajokujaruna merészmerész húzáshúzás 「Sirótoni sujaku-o
makaszerunantejokujaruna.」 „Merész húzás volt
amatőrre bízni a főszerepet.” ◇ jokujarunajokujaruna
eszemeszem ágábaágába semsem jutnajutna 「Konpjútá-o dzsi-
bunde cukurunantejokujaruna.」 „Nekem eszem
ágába sem jutna számítógépet építeni.”

nana ◆ repcerepce ◆ zöldségzöldség
naanaa ◆ azaz 「Ano hitonaa kaisa-o jametajo.」 „Te,
az az ember felmondott!” ◆ bárcsakbárcsak 「Szóna-
rutoiinaa.」 „Bárcsak úgy lenne!” ◆ hűhű
「Konobiru-va takainaa.」 „Hű, de magas ez a
ház!” ◆ igazánigazán 「Odoroitanaa.」 „Igazán meg-
lepődtem.” ◆ vajonvajon 「Asita amega furukanaa.」
„Vajon holnap esni fog-e?”
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nabakarinonabakarino ◆ nem nevezhetőnem nevezhető ◆ névlegesnévleges
nabenabe ◆ edényedény ◆ fazékfazék ◆ lábaslábas ◇ onabeonabe na-na-
bebe ◇ csúkanabecsúkanabe wokwok ◇ naberjórinaberjóri nabenabe ◇

naberjórinaberjóri cserépedénybencserépedényben főttfőtt ételétel ◇ hó-hó-
rónaberónabe zománcedényzománcedény ◇ hórónabehórónabe zománco-zománco-
zottzott edényedény ◇ hórónabehórónabe zománcozottzománcozott lábaslábas
◇ botan-nabebotan-nabe medvehús nabemedvehús nabe
nabebutanabebuta ◆ fedőfedő
nabebutanabebuta ◆ felső lábasfedő-gyökfelső lábasfedő-gyök
naberjórinaberjóri ◆ cserépedénybencserépedényben főttfőtt ételétel ◆

nabenabe
nabezokonabezoko ◆ edény aljaedény alja
nabezokokeikinabezokokeiki ◆ pangó gazdaságpangó gazdaság
nabinabi ◆ navigátornavigátor ◇ kóen-nabikóen-nabi műsor-műsor-
tájékoztatótájékoztató
nabigésonnabigéson ◆ navigációnavigáció
nabikaszerunabikaszeru ◆ elcsábítelcsábít 「Kare-va on-na-o na-
bikaszerunoga tokuida.」 „Ért hozzá, hogyan kell
elcsábítani a nőket.” ◆ húzhúz 「Hikóki-va kemuri-
o nabikaszete cuirakusita.」 „A repülő füstcsíkot
húzva lezuhant.” ◆ lobogtatlobogtat 「Kazeha kami-o
nabikaszeta.」 „A haját lobogtatta a szél.” ◆ meg-meg-
nyernyer 「Hantaiha-o nabikaszeta.」 „Megnyertem
az ellenzőket.”

nabikunabiku ◆ lebeglebeg 「Kono ha-va nabiiteita.」 „A fa
levelei lebegtek.” ◆ loboglobog 「Kazeni kamiga nabi-
ita.」 „A szélben lobogott a haja.” ◇ kuszakimo-kuszakimo-
nabikuikioinabikuikioi elsöprő erőelsöprő erő
naburigorosiniszurunaburigorosiniszuru ◆ halálra kínozhalálra kínoz
naburikoroszunaburikoroszu ◆ halálrahalálra kínozkínoz 「Kanbóno
nakamaninaburi koroszareta.」 „A cellatársai ha-
lálra kínozták.”

naburunaburu ◆ játszadozikjátszadozik 「Neko-va nezumi-o
nabutta.」 „A macska játszadozott az egérrel.” ◆

kínozkínoz ◆ szívatszívat 「Koszanhei-va sinpei-o nabut-
ta.」 „Az öreg katonák szívatták a kopaszokat.”

naccunaccu ◆ olajos magvakolajos magvak
naccu-arerugínaccu-arerugí ◆ mogyoró-allergiamogyoró-allergia
nacunacu ◆ nyárnyár ◇ tokonacutokonacu örökörök nyárnyár 「Havai-
va tokonacuno simada.」 „Hawaii az örök nyár
szigete.” ◇ nacuginacugi nyárinyári ruharuha ◇ nacuninacuni nyá-nyá-
ronron ◇ manacumanacu nyárnyár derekadereka ◇ manacumanacu nyárnyár
közepeközepe
nacubanacuba ◆ nyári időszaknyári időszak
nacubasonacubaso ◆ nyári bajnokságnyári bajnokság

nacubatenacubate ◆ nyárinyári bágyadtságbágyadtság 「Nacubatede
sokujokuga zenzendenai.」 „A nyári bágyadtságtó
teljesen elment az étvágyam.”

nacubinacubi ◆ enyhénenyhén meleg,meleg, nyárinyári napnap ◆ nyárinyári
napnap
nacudorinacudori ◆ költözőmadárköltözőmadár ◆ nyárinyári madármadár ◆

nyáron itt élő költözőmadárnyáron itt élő költözőmadár
nacudzsikannacudzsikan ◆ nyárinyári időidő ◆ nyárinyári időszámí-időszámí-
tástás
nacudzsikan-niszurunacudzsikan-niszuru ◆ előreelőre állítjaállítja azaz
órátórát
nacudzsikan-onacudzsikan-o dzsissiszurudzsissiszuru ◆ nyárinyári időszá-időszá-
mítástmítást vezetvezet bebe 「Kono kuni-va nacudzsikan-
o icsidomo dzsissisitakotoganai.」 „Ebben az or-
szágban még sohasem vezettek be nyári időszámí-
tást.”

nacufukunacufuku ◆ nyári ruhanyári ruha
nacugarenacugare ◆ uborkaszezonuborkaszezon 「Nacugarede
torihiki-o hikaeru hitoga ói.」 „Az uborkaszezon
miatt kevesen kötnek üzletet.” ◆ üzleteküzletek nyárinyári
pangásapangása
nacugenacuge ◆ nyárinyári bundabunda ◆ nyárinyári szőrzetszőrzet ◆

nyári tollazatnyári tollazat
nacugesigeninacugesigeni ◆ nosztalgikusannosztalgikusan
「Gakuszeidzsidai-o nacugesigeni kaiszósita.」
„Nosztalgikusan emlékeztem vissza a diákéveim-
re.”

nacuginacugi ◆ nyári ruhanyári ruha
nacugumonacugumo ◆ nyári felhőnyári felhő
nacuguszanacugusza ◆ nyári fűnyári fű
nacuinnacuin ◆ bélyegzésbélyegzés ◆ lebélyegzéslebélyegzés ◆ lepe-lepe-
csételéscsételés ◆ pecsételéspecsételés
nacuin-nokasonacuin-nokaso ◆ pecsét helyepecsét helye
nacuinsanacuinsa ◆ pecsételő személypecsételő személy
nacuinszurunacuinszuru ◆ lebélyegezlebélyegez 「Tokkjosóni na-
cuinsita.」 „Lebélyegezték a szabadalmi tanúsít-
ványt.” ◆ lepecsétellepecsétel 「Keijakusoni nacuinsi-
ta.」 „Lepecsételtem a szerződést.” ◆ pecsételpecsétel
nacujaszenacujasze ◆ nyári fogyásnyári fogyás
nacujaszuminacujaszumi ◆ nyárinyári szünetszünet 「Nacujaszumi-
va dokoni ikimasitaka?」 „A nyári szünetben hova
ment?” ◆ vakációvakáció
nacujaszumi-onacujaszumi-o torutoru ◆ vakációzikvakációzik
「Gakuszeitacsi-va nacujaszumi-o totteita.」 „A
diákok vakációztak.”
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nacukasiinacukasii ◆ hiányzikhiányzik 「Mukasino gakuszeisze-
ikacuga nacukasii.」 „Hiányzik a régi iskolai élet.”
◆ nosztalgikusnosztalgikus 「Aru nacukasii kjokugaradzsi-
ode nagareteita.」 „Egy nosztalgikus számot ját-
szottak a rádióban.” ◆ szépszép emlékekemlékek fűzikfűzik
hozzáhozzá 「Nacukasii tomodacsiniatta.」 „Egy ba-
rátommal akadtam össze, akihez szép emlékek
fűznek.”

nacukasiikaonacukasiikao ◆ ismerősismerős arcarc ◆ jójó újraújra látnilátni

nacukasiiomoidenacukasiiomoide ◆ kedves emlékkedves emlék
nacukasimunacukasimu ◆ nosztalgiávalnosztalgiával gondolgondol
「Hacukoi-o nacukasimu.」 „Nosztalgiával gon-
dol az első szerelmére.” ◆ nosztalgiáziknosztalgiázik 「Szei-
nendzsidaino ongaku-o nacukasindeiru.」 „Nosz-
talgiázik a fiatalkorában hallgatott zene iránt.” ◆

sóvárogsóvárog 「Furuszato-o nacukasimu.」 „Sóvárog
a szülőföldje után.”

nacukasimukotonacukasimukoto ◆ nosztalgianosztalgia
nacukerunacukeru ◆ megszelídítmegszelídít ◆ szívébeszívébe lopóziklopózik
◇ tenazukerutenazukeru megszelídítmegszelídít 「Gensidzsin-va
hi-o tenazuketa.」 „Az ősember megszelídítette
a tüzet.” ◇ tenazukerutenazukeru magáhozmagához édesgetédesget
「Inu-o tenazuketa.」 „Magához édesgette a ku-
tyát.”

nacukunacuku ◆ hozzánőhozzánő 「Kono neko-va bokuni
omoitekita.」 „Hozzám nőtt ez a cica.” ◆ meg-meg-
barátkozikbarátkozik 「Inu-va atarasii kai nusini nacui-
ta.」 „A kutya megbarátkozott az új gazdájával.” ◆

ragaszkodikragaszkodik 「Rekisino szenszeininacuiteiru.」
„Ragaszkodik a történelemtanárához.”

nacumacurinacumacuri ◆ nyári fesztiválnyári fesztivál
nacumakenacumake ◆ nyári levertségnyári levertség
nacumenacume ◆ jujubajujuba ◆ kínai datolyakínai datolya
nacúmenacúme ◆ kivikivi
nacumegunacumegu ◆ szerecsendiószerecsendió
nacumejasinacumejasi ◆ datolyapálmadatolyapálma
nacumeronacumero ◆ aranyslágeraranysláger ◆ nosztalgiaslá-nosztalgiaslá-
gerger
nacumikannacumikan ◆ nyári mandarinnyári mandarin
nacumokoszodenacumokoszode ◆ ajándékajándék lónaklónak nene nézdnézd aa
fogátfogát
nacumononacumono ◆ nyári holminyári holmi ◆ nyári ruhanyári ruha
nacuninacuni ◆ nyáronnyáron
nacunonacuno ◆ nyárinyári

nacunoarubaitonacunoarubaito ◆ nyári munkanyári munka
nacunorjokónacunorjokó ◆ nyaralásnyaralás
nacu-o mankicuszurunacu-o mankicuszuru ◆ élvezi a nyaratélvezi a nyarat
nacuon-nanacuon-na ◆ nyarat szerető nőnyarat szerető nő
nacu-o szugoszunacu-o szugoszu ◆ nyaralnyaral
nacuotokonacuotoko ◆ nyarat szerető férfinyarat szerető férfi
nacutorjufunacutorjufu ◆ nyári szarvasgombanyári szarvasgomba
nacuzoranacuzora ◆ nyári égboltnyári égbolt
nacuzutanacuzuta ◆ vadszőlővadszőlő
nacsiszunacsiszu ◆ nácináci
nacsiszu-doicunacsiszu-doicu ◆ náci Németországnáci Németország
nacsiszusuginacsiszusugi ◆ nácizmusnácizmus ◆ nemzetiszocia-nemzetiszocia-
lizmuslizmus
nacsizumunacsizumu ◆ nácizmusnácizmus
nacsurarunacsuraru ◆ feloldójelfeloldójel ◇ nacsuraru-csízunacsuraru-csízu
natúrsajtnatúrsajt
nacsuraru-csízunacsuraru-csízu ◆ natúrsajtnatúrsajt
nacsurarunanacsuraruna ◆ natúrnatúr 「Nacsuraruna rjóri」
„natúr étel” ◆ természetestermészetes 「Nacsuraruna iro-
o cukau.」 „Természetes színeket használ.”

nacsuraru-szaienszunacsuraru-szaienszu ◆ természettudo-természettudo-
mánymány
nacsuraru-vébunacsuraru-vébu ◆ természetestermészetes hullámhullám
「Kanodzsono kami-va nacsuraru-vébuda.」
„Természetes hullám van a hajában.”

nadanada ◆ nyílt tengernyílt tenger
nadainonadaino ◆ híreshíres
nadakainadakai ◆ nagynagy hírűhírű 「Nadakai kagakusa」
„nagy hírű tudós” ◆ nevesneves 「Nadakai szakkjoku-
ka」 „neves zeneszerző”

nadamerunadameru ◆ csitítcsitít 「Tomodacsino ikari-o na-
dameta.」 „Csitítottam a barátom dühét.” ◆ ki-ki-
engesztelengesztel 「Csoko-o agete kodomo-o nadame-
ta.」 „Egy csokival kiengeszteltem a gyereket.” ◆

megnyugtatmegnyugtat 「Naiteiru kodomo-o nadameta.」
„Megnyugtatta a síró gyereket.” ◆ nyugtatgatnyugtatgat
「Okotteiru tomodacsi-o nadameta.」 „Nyugtat-
gattam a mérges barátomat.” ◇ nadameszuka-nadameszuka-
szuszu ámítássalámítással ráveszrávesz 「Kodomo-o nadame-
szukasite kuszuri-o nomaszeta.」 „Ámítással rá-
vettem a gyereket, hogy vegye be a gyógyszerét.”

nadameszukaszunadameszukaszu ◆ ámítássalámítással ráveszrávesz
「Kodomo-o nadameszukasite kuszuri-o noma-
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szeta.」 „Ámítással rávettem a gyereket, hogy ve-
gye be a gyógyszerét.”

nadarakananadarakana ◆ enyheenyhe 「Nadarakana szaka-o
noronoroto nobotta.」 „Egy enyhe emelkedőn
kellett felkaptatnunk.” ◆ gördülékenygördülékeny ◆ kiskis
lejtésűlejtésű 「Nadarakana kudari zaka」 „kis lejtésű
lejtő”

nadarenadare ◆ hógörgeteghógörgeteg ◆ lavinalavina ◇ gunsúna-gunsúna-
daredare emberlavinaemberlavina
nadarekókanadarekóka ◆ lavina-effektuslavina-effektus
nadarekomunadarekomu ◆ beözönlikbeözönlik 「Fanga kaidzsóni
nadarekonda.」 „A rajongók beözönlöttek a te-
rembe.”

nadarekomunadarekomu ◆ betódulbetódul 「Ózeino hitoga misze-
ni nadare konda.」 „A tömeg betódult az üzletbe.”

nadare-onadare-o ucuucu ◆ megrohamozmegrohamoz 「Tekigun-va
nadare-o utte szemetekita.」 „Az ellenség megro-
hamozott minket.”

nadarerunadareru ◆ leomlikleomlik
nadatarunadataru ◆ híreshíres ◇ szekaininadataruszekaininadataru vi-vi-
lághírűlághírű 「Szekaini nadataru ongakuka」 „világ-
hírű zeneszerző”

nadecukerunadecukeru ◆ elsimítelsimít 「Téburukuroszuno
siva-o nade cuketa.」 „Elsimítottam a ráncot az
asztalterítőn.” ◆ lesimítlesimít 「Kami-o nadecuke-
ta.」 „Lesimítottam a hajam.” ◆ rásimítrásimít 「Ka-
mino ke-o nade cuketa.」 „Rásimította a haját a
fejére.” ◇ bettarinadecukerubettarinadecukeru letapasztletapaszt
「Kamino ke-o oirudebettari nade cuketa.」
„Olajjal letapasztottam a hajam.”

nadegatanadegata ◆ csapott vállcsapott váll
nadegirinadegiri ◆ lekaszaboláslekaszabolás ◆ lekaszáláslekaszálás ◆ le-le-
suhintássuhintás
nadegiriniszurunadegiriniszuru ◆ lekaszabollekaszabol 「Tekigun-o
nade girinisita.」 „Lekaszabolta az ellenséget.” ◆

letarolletarol 「Aiteno szensu-o nade girinisita.」 „Le-
tarolta az ellenfelét.”

nademavaszunademavaszu ◆ cirógatcirógat 「Dzsoszeino osiri-o
nade mavasita.」 „A nő fenekét cirógatta.”

nadeoroszunadeoroszu ◆ lesimítlesimít 「Tede kami-o nade oro-
sita.」 „Lesimította a haját a kezével.” ◆ végig-végig-
simítsimít 「Kare-va agohige-o nade orosita.」 „Vé-
gigsimította a szakállát.” ◇ mune-omune-o nadeoroszunadeoroszu
megkönnyebbülmegkönnyebbül ◇ mune-omune-o nadeoroszunadeoroszu nagynagy
kőkő esikesik lele aa szívérőlszívéről 「Budzsidato sitte mune-

o nade orosita.」 „Nagy kő esett le a szívemről,
amikor megtudtam, hogy nem esett bántódása.”

naderunaderu ◆ cirógatcirógat 「Nekono atama-o nadeta.」
„A cica fejét cirógatta.” ◆ megcirógatmegcirógat 「Uszagi-
no atama-o nadeta.」 „Megcirógattam a nyúl fe-
jét.” ◆ megsimogatmegsimogat 「Neko-o nadeta.」 „Meg-
simogatta a macskát.” ◆ simogatsimogat 「Neko-o na-
deteita.」 „Simogatta a macskát.” ◆ végigsimítvégigsimít
「Tede cukue-o nadeta.」 „Végigsimította a kezét
az asztalon.” ◇ nademavaszunademavaszu cirógatcirógat 「Dzs-
oszeino osiri-o nade mavasita.」 „A nő fenekét
cirógatta.” ◇ nekonadegoenekonadegoe hízelgőhízelgő hanghang
「Dzsósini nekonade goede hanasita.」 „Hízelgő
hangon beszélt a főnökével.” ◇ nekonadegoenekonadegoe
mézesmázosmézesmázos hanghang 「Nekonade goede okane-
o nedatta.」 „Mézesmázos hangon kunyerált
pénzt.”

naderukotonaderukoto ◆ simogatássimogatás
nadesikonadesiko ◆ buglyos szegfűbuglyos szegfű
nadeszaszurunadeszaszuru ◆ simogatsimogat
nadonado ◆ egyáltalánegyáltalán 「Karenokotonado kjómi-
nai.」 „Egyáltalán nem érdekel az a férfi.” ◆

egyebekegyebek köztközt 「Súmacuno gogonado kóen-o
szanpositeiru.」 „Egyebek közt a hétvégi délutá-
nokon sétálni szoktam a parkban.” ◆ féleféle 「Ko-
no sigoto-va omaenadoni-va muzukasii.」 „A ma-
gadfélének ez a munka nehéz.” ◆ miegymásmiegymás
「Fukuroni-va kóhíja kócsanadoga haitteita.」 „A
zacskóban kávé, tea, meg miegymás volt.” ◆

olyanolyan 「Fukjónadoto ivareteiru dzsikini tószan-
szuru kaisaga ói.」 „Az olyan időkben, amikor re-
cesszió van, sok cég tönkremegy.” ◆ példáulpéldául
「Kucunado kattekureba?」 „Vehetnél például
egy cipőt.” ◆ satöbbisatöbbi 「Ringoja jónasinado.」
„Alma, körte, satöbbi.” ◆ stb.stb. 「Kokoni-va iron-
na miszegaaru.Pan ja, jaoja, doragguszutoana-
do.」 „Itt mindenféle üzlet megtalálható: kenyér-
bolt, zöldséges, drogéria, stb.” ◆ többektöbbek közöttközött
「Kjonen-va don-naniii tosideattaka nado-o ha-
nasita.」 „Elmondta többek között, hogy milyen
sikeres volt a múlt év.” ◆ valamivalami 「Ocsanado no-
mimaszuka?」 „Kér valami innivalót?” ◇ omaen-omaen-
adoado majdmajd pontpont tete 「Omaenadono meirei-o hi-
ki uketakunai.」 „Majd pont te fogsz nekem pa-
rancsokat osztogatni.” ◇ nadosinainadosinai vetemedikvetemedik
「Vatasi-va gótónado issósimaszen-jo.」 „Soha-
sem vetemednék arra, hogy lopjak.” ◇ nadosinainadosinai
egyáltalánegyáltalán 「Oszakenado mattaku nomanai.」
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„Egyáltalán nem iszok.” ◇ nadonadonadonado sorolhat-sorolhat-
námnám napestignapestig 「Eijú-va kokoniiru. Kjúkjútaija
sóbótaijaborantiano hito, nadonado.」 „A hősök
köztünk vannak. A mentősök, a tűzoltók, az ön-
kéntesek és még sorolhatnánk napestig.”

nadonadonadonado ◆ folytathatnámfolytathatnám ◆ sorolhatnámsorolhatnám
napestignapestig 「Eijú-va kokoniiru. Kjúkjútaija sóbó-
taijaborantiano hito, nadonado.」 „A hősök köz-
tünk vannak. A mentősök, a tűzoltók, az önkénte-
sek és még sorolhatnánk napestig.”

nadosinainadosinai ◆ egyáltalánegyáltalán 「Oszakenado matta-
ku nomanai.」 „Egyáltalán nem iszok.” ◆ vete-vete-
medikmedik 「Vatasi-va gótónado issósimaszen-jo.」
„Sohasem vetemednék arra, hogy lopjak.”

nadzsimaszerunadzsimaszeru ◆ hozzászoktathozzászoktat 「Neko-o
atarasii kankjóni nadzsimaszeta.」 „A macskát
hozzászoktattam az új környezethez.” ◆ megkenmegken
「Furaipan-nibatá-o nadzsimaszeta.」 „A serpe-
nyőt vajjal kentem meg.”

nadzsimenainadzsimenai ◆ idegenkedikidegenkedik 「Kare-va gai-
kokudzsinni nadzsimenai.」 „Az az ember idegen-
kedik a külföldiektől.”

nadzsiminadzsimi ◆ barátbarát ◆ hozzászokáshozzászokás ◆ isme-isme-
retségretség 「Onadzsimininatta okjakuszama」 „is-
merős vendég” ◆ közeliségközeliség ◇ oszananadzsi-oszananadzsi-
mimi gyermekkorigyermekkori barátbarát ◇ mukasinadzsimimukasinadzsimi ré-ré-
gigi barátbarát 「Kareto-va mukasinadzsimida.」 „Ré-
gi barátom.” ◇ mukasinadzsimimukasinadzsimi régirégi ismerősismerős
「Kareto-va mukasinadzsimida.」 „Régi ismerő-
söm.”

nadzsimibukainadzsimibukai ◆ kedvenckedvenc 「Anatanitotte-va
nadzsimi bukaiszupócu-va nandeszuka?」 „Mi a
kedvenc sportod?” ◆ régtőlrégtől kedveltkedvelt 「Szusi-
va nihondzsinnitotte-va nadzsimi bukai tabe mo-
nodeszu.」 „A szusi a japánok régtől kedvelt cse-
megéje.”

nadzsiminonadzsimino ◆ bejáratottbejáratott 「Nadzsimino mi-
szega urini deteiru.」 „Bejáratott üzlet eladó!” ◆

megszokottmegszokott 「Nadzsiminoreszutoran」 „meg-
szokott étterem” ◇ kaonadzsiminokaonadzsimino látásbóllátásból
ismerősismerős 「Kaonadzsimino kjaku」 „látásból is-
merős vendég” ◇ mukasinadzsiminomukasinadzsimino régótarégóta
ismertismert 「Mukasinadzsimino tomo」 „régóta is-
mert barát”

nadzsiminoarunadzsiminoaru ◆ ismertismert 「Nadzsiminoaru
uta-o utatta.」 „Ismert dalt énekelt.” ◆ közelközel ál-ál-
lóló 「Nadzsiminoaru hito」 „közel álló ember”

nadzsiminonainadzsiminonai ◆ idegenidegen 「Nadzsiminonai tok-
oroni tabi-o sita.」 „Egy idegen helyre mentem.”
◆ szokatlanszokatlan 「Karenitotte nadzsiminonai rjóri-
o tabetemita.」 „Megkóstolt egy számára szokat-
lan ételt.”

nadzsiminószuinadzsiminószui ◆ ismeretlenismeretlen 「Nadzsimino
uszui kuni」 „ismeretlen ország”

nadzsimunadzsimu ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Sigotonakamani
nadzsimumade-va dzsikangakakatta.」 „Sokáig
tartott, amíg alkalmazkodtam a munkatársaim-
hoz.” ◆ beilleszkedikbeilleszkedik 「Kuraszuni nadzsin-
da.」 „Beilleszkedett az osztályba.” ◆ hozzászo-hozzászo-
kikkik 「Szamui fujuni nadzsimemaszendesita.」
„Nem tudott hozzászokni a hideg telekhez.” ◆

idetartozikidetartozik 「Kono macsiga szukide, nadzsin-
deiru.」 „Szeretem ezt a várost, idetartozom.” ◆

illikillik 「Kono dzsútan-va kono hejani-va nadzsi-
manai.」 „Ez szőnyeg nem illik ebbe a szobába.” ◆

megbarátkozikmegbarátkozik 「Aru dórjóto nadzsimenakat-
ta.」 „Nem tudtam megbarátkozni az egyik kol-
légámmal.” ◇ asininadzsindaasininadzsinda bejáratottbejáratott
「Asini nadzsinda kucu」 „bejáratott cipő” ◇

teninadzsindateninadzsinda bejáratottbejáratott 「Teni nadzsinda
dógu」 „bejáratott szerszám” ◇ nadzsimaszerunadzsimaszeru
megkenmegken 「Furaipan-nibatá-o nadzsimaszeta.」
„A serpenyőt vajjal kentem meg.” ◇ nadzsima-nadzsima-
szeruszeru hozzászoktathozzászoktat 「Neko-o atarasii kankjó-
ni nadzsimaszeta.」 „A macskát hozzászoktattam
az új környezethez.”

nadzsimukotonadzsimukoto ◆ beilleszkedésbeilleszkedés 「Sokubani
nadzsimukoto」 „beilleszkedés a munkahelyre”

nadzsirunadzsiru ◆ felhánytorgatfelhánytorgat 「Otokono kako-o
nadzsitta.」 „Felhánytorgatta a férfi múltját.” ◆

megszidmegszid 「Otto-o nadzsitta.」 „Megszidta a fér-
jét.” ◆ szeméreszemére hányhány 「Sippai-o nadzsitta.」
„Szemére hányta a botlását.”

naenae ◆ dugványdugvány ◆ palántapalánta ◇ inenonaeinenonae rizs-rizs-
palántapalánta ◇ cugikinaecugikinae oltványoltvány ◇ hananonaehananonae
virágpalántavirágpalánta
naedokonaedoko ◆ ágyáságyás ◆ palántaágypalántaágy
naeginaegi ◆ csemetecsemete ◆ facsemetefacsemete
nae-o uerunae-o ueru ◆ palántázikpalántázik
naerunaeru ◆ elbágyadelbágyad 「Kirjokuganaeta.」 „Elbá-
gyadtam.” ◆ elkókadelkókad 「Hana-va naeta.」 „A vi-
rág elkókadt.” ◆ lekókadlekókad 「Hana-va naeta.」 „A
virág lekókadt.” ◆ meggyengülmeggyengül 「Netakiride as-
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iganaetesimatta.」 „Ágyhoz kötve meggyengült a
lába.”

naetacsigarebjónaetacsigarebjó ◆ hervadáshervadás
nafudanafuda ◆ névcímkenévcímke 「Kabanni nafuda-o cuke-
ta.」 „Névcímkét tettem a táskára.” ◆ névtáblanévtábla
「Doani nafuda-o kaketa.」 „Az ajtóra névtáblát
akasztottam.”

nafuszanafusza ◆ könnyűbenzinkönnyűbenzin ◆ naftanafta
nafutarennafutaren ◆ naftalinnaftalin
nafutarinnafutarin ◆ naftalinnaftalin
nafutokinonnafutokinon ◆ naftokinonnaftokinon
nagaagarunagaagaru ◆ híreshíres leszlesz 「Kare-va kantokuto-
siteno naga agatta.」 „Híres rendező lett.”

nagaamenagaame ◆ hosszas esőzéshosszas esőzés
nagabanasinagabanasi ◆ hosszashosszas beszélgetésbeszélgetés ◆

hosszúhosszú beszélgetésbeszélgetés 「Nagabanasi-o kiri age-
ta.」 „Befejezte a hosszú beszélgetést.”

nagabanasidedzsikan-onagabanasidedzsikan-o cukattesimaucukattesimau ◆ el-el-
beszélgetibeszélgeti azaz időtidőt 「Tomodacsini denvasitara
nagabanaside dzsikan-o cukattesimatta.」 „Fel-
hívtam a barátomat telefonon, és elbeszélgettem
vele az időt.”

nagabanasi-onagabanasi-o szuruszuru ◆ hosszasanhosszasan beszélbeszél
「Denvade nagabanasi-o sita.」 „Hosszasan be-
szélt telefonon.”

nagabicunagabicu ◆ hosszúhosszú szekrényszekrény ◆ rúddalrúddal szál-szál-
lítható ládalítható láda
nagabiitenagabiite ◆ hosszasanhosszasan
nagabikaszerunagabikaszeru ◆ elhúzelhúz 「Kono szukosino
sigoto-o szugoku nagabikaszerukotogadekima-
szu.」 „Sokáig el tudja húzni azt a kis munkát.”

nagabikunagabiku ◆ elhúzódikelhúzódik 「Kaigiga nagabiita.」
„Az értekezlet elhúzódott.” ◆ elhúzódóelhúzódó 「Na-
gabiku szenszó」 „elhúzódó háború” ◆ elnyúlikelnyúlik
「Kógi-va nagabiita.」 „Az előadás elnyúlt.” ◆

hosszadalmashosszadalmas 「Kóen-va nagabiita.」 „Az elő-
adás hosszadalmas volt.” ◆ hosszanhosszan tartótartó
「Nagabiku szeki」 „hosszan tartó köhögés” ◆

hosszashosszas 「Nagabiku zucú」 „hosszas fejfájás” ◆

vontatottvontatott 「Tecuzu-va nagabiita.」 „Az ügyin-
tézés vontatott volt.”

nagaburonagaburo ◆ hosszú fürdőhosszú fürdő
nagacukinagacuki ◆ szeptemberszeptember
nagacuzukinagacuzuki ◆ kitartáskitartás ◆ tartósságtartósság

nagacuzukiszurunagacuzukiszuru ◆ hosszanhosszan tarttart 「Kókeiki-
va nagacuzukisita.」 „A konjunktúra hosszan tar-
tott.” ◆ kitartóankitartóan csinálcsinál 「Icsidojattemireba
nagacuzukiszuru.」 „Ha egyszer elkezdi, kitartó-
an csinálja.” ◆ tartóstartós 「Kono kekkon-va naga-
cuzukisinaidaró.」 „Ez a házasság nem lesz tar-
tós.”

nagacsóbanagacsóba ◆ hosszanhosszan tartótartó dologdolog 「Koro-
natono tatakai-va nagacsóbadeszu.」 „A korona-
vírussal szemben hosszan tartó harcra kell felké-
szülni.” ◆ hosszashosszas dologdolog 「Nagacsóbano kó-
só」 „hosszas alkudozás” ◆ hosszúhosszú útszakaszútszakasz

nagadanginagadangi ◆ fárasztófárasztó beszédbeszéd ◆ hosszúhosszú be-be-
szédszéd ◇ hetanonagadangihetanonagadangi rosszrossz szónokokszónokok
beszélnek sokáigbeszélnek sokáig
nagadangiszurunagadangiszuru ◆ hosszasan beszélhosszasan beszél
nagadenvanagadenva ◆ hosszúhosszú telefonbeszélgetéstelefonbeszélgetés
「Tomodacsi-va nagadenvani cuki attekurenai.」
„A barátom nem kapható a hosszú telefonbeszél-
getésekre.”

nagadzsibannagadzsiban ◆ hosszú komonóalsóhosszú komonóalsó
nagadzsubannagadzsuban ◆ hosszú komonóalsóhosszú komonóalsó
nagaenagae ◆ kocsirúdkocsirúd
nagaginunagaginu ◆ hosszú ruhahosszú ruha
nagagucunagagucu ◆ csizmacsizma
nagahibacsinagahibacsi ◆ hosszú parázskályhahosszú parázskályha
nagahoszoinagahoszoi ◆ hosszúkáshosszúkás 「Nagahoszoi szaka-
na.」 „Hosszúkás hal.” ◆ sudársudár 「Nagahoszoi
ki.」 „Sudár fa.”

nagainagai ◆ sokáig maradássokáig maradás
nagainagai ◆ hosszadalmashosszadalmas 「Nagai tóbjószeikac-
uno atonakunatta.」 „Hosszadalmas betegség
után elhunyt.” ◆ hosszashosszas 「Kare-va nagai tóbjó-
szeikacuno atosinda.」 „Hosszas betegség után el-
hunyt.” ◆ hosszúhosszú 「Kono jófukunoszode-va na-
gaszugiru.」 „Ennek az ingnek az ujja túl hosszú.”
◆ nagyívűnagyívű 「Nagai szeidzsino micsinori-o ha-
sittekita.」 „Nagyívű politikai pályát futott be.”
◆ terjedelmesterjedelmes 「Kono sószecu-va nagai.」 „Ez
a regény terjedelmes.” ◇ szakiganagakunaiszakiganagakunai
nincsnincs soksok idejeideje hátrahátra 「Szono ródzsin-va mó
szakiga nagakunai.」 „Annak az öregembernek
már nincs sok ideje hátra.” ◇ siriganagaisiriganagai túltúl
hosszúhosszú ideigideig maradmarad ◇ hananositaganagaihananositaganagai
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gyengéigyengéi aa nőknők 「Hananositaga nagai otoko」
„férfi, akinek gyengéi a nők”

nagaiaidanagaiaida ◆ hosszúhosszú ideigideig 「Konopaszokon-
o nagai aidacukatteinai.」 „Ezt a számítógépet
hosszú ideig nem használtam.” ◆ hosszúhosszú időnidőn
átát 「Tomodacsito nagai aidaatteinai.」 „Hosszú
időn át nem találkoztam a barátommal.”

nagaikinagaiki ◆ hosszú élethosszú élet
nagaikiszurunagaikiszuru ◆ hosszúhosszú életetéletet élél 「Kare-va
szorehodo nagaikisinakatta.」 „Nem élt különö-
sebben hosszú életet.” ◆ sokáigsokáig élél 「Nagaikisi-
tene!」 „Élj sokáig!”

nagaimattanhanpukuhairecunagaimattanhanpukuhairecu ◆ hosszúhosszú ter-ter-
minális ismétlésekminális ismétlések
nagaimenagaime ◆ elnézőenelnézően 「Kare-va mada vakai-
node nagai memijó.」 „Még fiatal, bánjunk vele
elnézően!”

nagaimonagaimo ◆ jamgyökérjamgyökér ◆ kínai jamgyökérkínai jamgyökér
nagai-onagai-o szuruszuru / nagaiszurunagaiszuru ◆ sokáigsokáig maradmarad
「Aszobini ikutoicumo nagai-o sitesimaimaszu.」
„Ha vendégségbe megy, mindig sokáig marad.” ◆

trónoltrónol 「Kare-va toireni nagaisiteiru.」 „Órákig
trónol a vécén.”

nagaiszunagaiszu ◆ heverőheverő ◆ padpad ◆ pamlagpamlag
nagaiszurunagaiszuru / nagai-onagai-o szuruszuru ◆ sokáigsokáig maradmarad
「Aszobini ikutoicumo nagai-o sitesimaimaszu.」
„Ha vendégségbe megy, mindig sokáig marad.” ◆

trónoltrónol 「Kare-va toireni nagaisiteiru.」 „Órákig
trónol a vécén.”

nagajanagaja ◆ hosszúhosszú bérházbérház 「Nagajano dzsú-
nin」 „hosszú bérház egyik lakója” ◆ hosszúhosszú
társasháztársasház 「Szankennagaja」 „háromlakásos
társasház” ◆ sorházsorház ◇ uranagajauranagaja hátsóhátsó bér-bér-
leménylemény
nagakunagaku ◆ hosszanhosszan 「Nagaku hanasita.」
„Hosszan beszélt.” ◆ régótarégóta 「Tomodacsito na-
gaku atteinai.」 „Régóta nem találkoztam a bará-
tommal.” ◆ sokárasokára 「Kizuga naorumade nagai
dzsikangakakatta.」 „Sokára gyógyult be a seb.”

nagakunarunagakunaru ◆ hosszabbodikhosszabbodik 「Tódzsi-o szu-
giruto higa nagakunatteiku.」 „A téli napforduló
után hosszabbodnak a nappalok.”

nagakuszurunagakuszuru ◆ hosszúrahosszúra csinálcsinál
「Sószecunotaitoru-o nagakusita.」 „Hosszú cí-
met adtam a regénynek.” ◇ kubi-okubi-o nagakusite-nagakusite-
macumacu izgatottanizgatottan várvár 「Atarasii ieno kanszei-

o kubi-o nagakusite matteita.」 „Izgatottan vár-
ták az új ház elkészültét.” ◇ kubi-okubi-o nagakusite-nagakusite-
macumacu kíváncsiankíváncsian várvár 「Sikenno kekka-o kubi-
o nagakusite matteita.」 „Kíváncsian várta a vizs-
ga eredményét.” ◇ hananosita-ohananosita-o nagakuszurunagakuszuru
legyengítiklegyengítik aa nőknők 「Hanano sita-o nagakusite-
va dame!」 „Ne hagyd, hogy legyengítsenek a
nők!” ◇ hananosita-ohananosita-o nagakuszurunagakuszuru zavarbazavarba
hozzákhozzák aa nőknők 「Dzsoszeidzsinnikakomarete ha-
nano sita-o nagakusita.」 „Zavarban voltam, ami-
kor körülvettek a nők.”

nagakutefuvafuvanokenaminagakutefuvafuvanokenami ◆ lomposlompos 「Ri-
szuno sippo-va nagakutefuvafuvadeszu.」 „A mó-
kusnak lompos farka van.”

nagakuteihakuszurunagakuteihakuszuru ◆ vesztegelvesztegel 「Funega
minatoni nagaku teihakusiteita.」 „A kikötőben
vesztegelt egy hajó.”

nagamenagame ◆ kilátáskilátás 「Kokokarano nagameg-
ajoi.」 „Innen jó a kilátás.” ◆ látványlátvány
nagamemavaszunagamemavaszu ◆ körbenézkörbenéz ◆ körbetekintkörbetekint

nagamerunagameru ◆ bámulbámul 「Kanodzsono kao-o naga-
meta.」 „A nő arcát bámultam.” ◆ elnézelnéz 「Kava-
no nagare-o nagameteita.」 „Elnéztem a folyó fo-
lyását.” ◆ gyönyörködikgyönyörködik 「Kireina kesiki-o na-
gameteita.」 „Gyönyörködött a tájban.” ◆ me-me-
rengverengve néznéz 「Hosi-o nagameta.」 „Merengve
néztem a csillagokat.” ◆ nézegetnézeget 「Sasinsúno
sasin-o nagameta.」 „Az album képeit nézeget-
tem.” ◆ szemlélszemlél 「Kesiki-o nagameru.」 „Szem-
léli a tájat.” ◇ tómakininagamerutómakininagameru távolróltávolról
körtkört alkotvaalkotva néznéz 「Gunsú-va csikakuni jorazu-
ni tómakini nagameta.」 „Az emberek nem jöttek
közelebb, hanem távolról kört alkotva nézték.”

nagamocsinagamocsi ◆ tárolóládatárolóláda ◆ tartósságtartósság
nagamocsimakuraninarazunagamocsimakuraninarazu ◆ túltúl soksok aa
funkciójafunkciója
nagamocsiszaszerunagamocsiszaszeru ◆ tartósíttartósít 「Niku-o si-
ozukenisite nagamocsiszaszeta.」 „Sóval tartósí-
tottam a húst.”

nagamocsiszurunagamocsiszuru ◆ elnyűhetetlenelnyűhetetlen
「Konokaban-va nagamocsiszuru.」 „Ez a táska
elnyűhetetlen.” ◆ hosszúhosszú ideigideig elálleláll
「Konoszószédzsi-va nagamocsiszuru.」 „Ez a
kolbász hosszú ideig eláll.” ◆ hosszúhosszú ideigideig jójó
「Maenoterebi-va nagamocsisita.」 „Ez előző té-
vénk hosszú ideig jó volt.” ◆ tartóstartós 「Kono
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dencsi-va nagamocsiszuru.」 „Ez az elem tartós.”
◇ nagamocsiszaszerunagamocsiszaszeru tartósíttartósít 「Niku-o si-
ozukenisite nagamocsiszaszeta.」 „Sóval tartósí-
tottam a húst.”

naganaganaganaga ◆ igen hosszúigen hosszú
naganagatonaganagato ◆ hosszasanhosszasan 「Gakkóno
kiszoku-o naganagato szecumeisita.」 „Az iskola
házirendjét hosszasan magyarázta.” ◆ nyújtóz-nyújtóz-
vava 「Naganagato asi-o nobasita.」 „Kinyújtot-
tam a lábam.”

naganagatositanaganagatosita ◆ terjengősterjengős 「Naganagato-
sita hanasi」 „terjengős történet”

naganainaganai ◆ névtelennévtelen
naganeginaganegi ◆ póréhagymapóréhagyma
naganennaganen ◆ évekenéveken átát 「Gaikokugo-o naga-
nenbenkjósitanoniumaku hanaszenai.」 „Éveken
át tanultam az idegen nyelvet, mégsem tudok ren-
desen beszélni.” ◆ hosszúhosszú évekévek 「Naganenni-
vatatte kabusikitósi-o sita.」 „Hosszú éveken át
fektettem pénzt a részvényekbe.”

naganen-nonaganen-no ◆ évekenéveken átát felgyülemlettfelgyülemlett
「Naganenno aburajogore」 „éveken át felgyü-
lemlett olajos szennyeződés” ◆ hosszúhosszú évekenéveken
átát tartótartó 「Naganenno gokinmu ocukare szam-
adegozaimasita.」 „Köszönjük a hosszú éveken át
tartó munkáját!” ◆ sokévisokévi 「Naganenno dorjo-
kuno szeika」 „sokévi erőfeszítés eredménye”

naganen-notomonaganen-notomo ◆ régi barátrégi barát
naganokennaganoken ◆ Nagano megyeNagano megye
naganosinaganosi ◆ NaganoNagano
nagaranagara ◆ bárbár 「Vaga ja-va mazusiinagara tano-
sii.」 „Bár nincs pénzünk, vidám a családunk.” ◆

egyszersmindegyszersmind 「Kare-va dórjódearinagara to-
modacsideszu.」 „Ő a munkatársam, egyszers-
mind barátom.” ◆ közbenközben
「Rjórisinagaraterebi-o mita.」 „Főzés közben
néztem a tévét.” ◆ mégismégis 「Ikenaito sirinagara-
jatta.」 „Tudta, hogy nem szabad, mégis megtet-
te.” ◆ mindigmindig 「Icumonagarano egao-o misze-
ta.」 „Mosolygott, mint mindig.” ◆ pedigpedig 「Ko-
domonagara oszake-o nonda.」 „Ivott, pedig gye-
rek.” ◆ ugyanakkorugyanakkor 「Kanodzso-va bidzsindea-
rinagara kiszakuda.」 „Az a nő szép, ugyanakkor
barátságos is.” ◆ vava 「Nenagara benkjósitai.」
„Szeretnék alva tanulni!” ◆ veve 「Szuvarinagara
aiszacusita.」 „Ülve köszöntem.” ◇ inagarani-inagarani-

sitesite kiki semsem mozdulvamozdulva 「Hanabitaikai-o hejani-
inagaranisite kansó dekiru.」 „A tűzijátékot néz-
heti ki sem mozdulva a szobából.” ◇ umarena-umarena-
garagara vérébenvérében vanvan 「Kare-va umarenagarano
szagisi.」 „Vérében van a szélhámosság.” ◇ uma-uma-
renagararenagara születésénélszületésénél fogvafogva 「Umarenaga-
rano zenmósa.」 „Születésénél fogva világtalan.”
◇ umarenagaranisiteumarenagaranisite születésénélszületésénél fogvafogva
「Umarenagaranisite mocu kenri」 „minket szü-
letésünknél fogva megillető jogok” ◇ nagarazo-nagarazo-
kuku kettőtkettőt csinálcsinál egyszerreegyszerre 「Cuma-va naga-
ra zokuda.」 „A feleségem mindig két dolgot csi-
nál egyszerre.” ◇ namidanagaraninamidanagarani könnybekönnybe lá-lá-
badvabadva 「Namidanagarani hanasita.」 „Könnybe
lábadva beszélt.” ◇ namidanagaraninamidanagarani könnybekönnybe
lábadtlábadt szemmelszemmel 「Muszume-va namidanaga-
rani uttaeta.」 „A lányom könnybe lábadt szem-
mel panaszkodott.” ◇ mukasinagaramukasinagara mintmint ré-ré-
gengen 「Mukasinagarano szeihóde oszake-o cukut-
teiru.」 „Úgy készítik az italt, mint régen.”

nagaraerunagaraeru ◆ hosszúhosszú ideigideig élél ◇ ikinagaraeruikinagaraeru
hosszúhosszú életetéletet élél 「Kenkóde iki nagaraetei-
ru.」 „Egészséges, hosszú életet él.” ◇ ikinagara-ikinagara-
erueru túléltúlél 「Tanmeino muszukojorimo iki naga-
raeta.」 „Rövid életű fiát is túlélte.” ◇ ikinagara-ikinagara-
erueru életbenéletben maradmarad 「Tószeki-o ukete iki naga-
raeteiru.」 „Dialízis segítségével marad életben.”

nagarakunagaraku ◆ hosszúhosszú ideigideig 「Nagaraku gobu-
szatasimasita.」 „Elnézést, hogy hosszú ideig nem
jelentkeztem.” ◆ hosszúhosszú idejeideje 「Kareto-va na-
garaku atteimaszen.」 „Hosszú ideje nem talál-
koztam vele.”

nagaramonagaramo ◆ igaz,igaz, dede 「Mazusiinagaramo si-
avaszedatta.」 „Igaz szegény volt, de boldog.” ◆

ugyanugyan 「Kono ie-va szemainagaramo szumi go-
kocsigaii.」 „A lakásunk ugyan kicsi, de ottho-
nos.”

nagaraninagarani ◆ miközbenmiközben ◇ inagaranisiteinagaranisite kiki
semsem mozdulvamozdulva 「Hanabitaikai-o hejaniinaga-
ranisite kansó dekiru.」 „A tűzijátékot nézheti ki
sem mozdulva a szobából.” ◇ umarenagaran-umarenagaran-
isiteisite születésénélszületésénél fogvafogva 「Umarenagarani-
site mocu kenri」 „minket születésünknél fogva
megillető jogok” ◇ namidanagaraninamidanagarani könnybekönnybe
lábadtlábadt szemmelszemmel 「Muszume-va namidanagara-
ni uttaeta.」 „A lányom könnybe lábadt szemmel
panaszkodott.”

AdysAdys naganaga naganaga – nagarani nagarani 24892489



nagarazokunagarazoku ◆ kettőtkettőt csinálcsinál egyszerreegyszerre
「Cuma-va nagara zokuda.」 „A feleségem min-
dig két dolgot csinál egyszerre.”

nagarenagare ◆ árár 「Nagareni szakaratte ojogótosi-
ta.」 „Az árral szemben próbált úszni.” ◆ áradatáradat
「Kono micsi-va hitono nagarega ói.」 „Ezen az
utcán nagy az emberáradat.” ◆ áramlásáramlás
「Kemuride kúkino nagare-o kasikasita.」 „Füst-
tel láthatóvá tette a levegő áramlását.” ◆ folyásfolyás
「Donauno nagare-o miteita.」 „Néztem a Duna
folyását.” ◆ irányzatirányzat 「Insóhano nagare-o kun-
da kaiga-o cukutta.」 „A képet impresszionista
irányzatból merítve készítette.” ◆ múlásmúlás 「Dzsik-
anno nagare-o oszoku kandzsita.」 „Lassúnak
éreztem az idő múlását.” ◆ sodrássodrás
「Kjúszaiszagjó-va kavano nagareni bógaisza-
reta.」 „A folyó sodrása akadályozta a mentési
munkálatokat.” ◆ származásszármazás 「Kono ie-va tok-
ugavano nagareda.」 „Ez a család Tokugavától
származik.” ◆ trendtrend 「Vaga kuni-va kokusza-
itekina nagareni gjakkósiteiru.」 „Országunk a
nemzetközi trendekkel ellenkező irányban halad.”
◆ útút 「Zeimuso-va okaneno nagare-o cuiszeki-
siteita.」 „Az adóhivatal követte a pénz útját.” ◇

onagareninaruonagareninaru elmaradelmarad 「Szenszeiga taicsó-
furjóde rensú-va onagarenitta.」 „A tanár beteg-
sége miatt elmaradt a gyakorlat.” ◇ onagaren-onagaren-
inaruinaru elmoselmos 「Jagaikonszáto-va amede onaga-
reninatta.」 „A szabadtéri koncertet elmosta az
eső.” ◇ sikónonagaresikónonagare gondolatmenetgondolatmenet ◇

dzsidainonagaredzsidainonagare mindenkorimindenkori trendtrend 「Dzsi-
daino nagareniumaku notta.」 „Jól meglovagolta
a mindenkori trendet.” ◇ tokinonagaretokinonagare időidő mú-mú-
lásalása 「Kodomono szeicsó-o miruto tokino
nagare-o kandzsiru.」 „Ha látom a gyerekek nö-
vekedését, érzem az idő múlását.” ◇ nagarenino-nagarenino-
ruru úszikúszik azaz árralárral 「Fune-va kavano nagareni
notta.」 „A hajó úszott az árral a folyón.” ◇ naga-naga-
reninorureninoru felveszifelveszi aa tempóttempót 「Kuruma-va kó-
cúno nagareni notta.」 „Az autó felvette a forga-
lom tempóját.” ◇ njúszunonagarenjúszunonagare hírfolyamhírfolyam
◇ hitononagarehitononagare emberekemberek áramlásaáramlása 「Hitono
nagarega tomatta.」 „Megszűnt az emberek
áramlása.” ◇ hitononagarehitononagare emberáradatemberáradat
「Hitono nagareni szotte aruita.」 „Együtt halad-
tam az emberáradattal.”

nagarearukunagarearuku ◆ vándorolvándorol 「Sigoto-o tentento-
site nagare aruitekita.」 „Munkahelyről munka-
helyre vándorolt.”

nagarebosinagarebosi ◆ hullócsillaghullócsillag 「Szorani nagare
bosi-o szagasita.」 „Hullócsillagokat kerestem az
égen.”

nagarecukunagarecuku ◆ odasodródikodasodródik 「Kavagisini eda-
ga nagare cuita.」 „Odasodródott a folyópartra
egy faág.” ◆ odavetődikodavetődik 「Inakakara tokaini
nagare cuita.」 „Vidékről odavetődött a városba.”
◆ vetődikvetődik 「Bin-va kaiganni nagarecuita.」
„Egy palack a partra vetődött.”

nagaredamanagaredama ◆ eltévedteltévedt golyógolyó 「Nagare da-
maga futomomoni haitta.」 „Egy eltévedt golyó a
combjába fúródott.”

nagaredaszunagaredaszu ◆ csendülcsendül 「Pianono ongakuga
nagare dasita.」 „Zongorazene csendült.” ◆ fel-fel-
csendülcsendül 「Kokkaga nagare dasita.」 „Felcsen-
dült a himnusz.” ◆ felhangzikfelhangzik 「Kokkaga na-
gare dasita.」 „Felhangzott a himnusz.” ◆ ki-ki-
buggyanbuggyan 「Csi-va nagare dasita.」 „Kibuggyant
a vér.”

nagarederunagarederu ◆ kitódulkitódul 「Konszátono súrjóto-
tomoni kaidzsókara hitoga nagare datekita.」 „A
koncert után az emberek kitódultak a teremből.”

nagarehadzsimerunagarehadzsimeru ◆ felzendülfelzendül 「Kaidzsóde
kokkaga nagare hadzsimeta.」 „A teremben fel-
zendült a himnusz.” ◆ megszólalmegszólal 「Ongakuga
nagare hadzsimeta.」 „Megszólalt a zene.”

nagarejanagareja ◆ eltévedt nyílvesszőeltévedt nyílvessző
nagarekominagarekomi ◆ beáramlásbeáramlás 「Simetta kúkino
nagare komi」 „párás levegő beáramlása”

nagarekomunagarekomu ◆ beáramlikbeáramlik 「Karupacsia bon-
csini kankiga nagare konda.」 „A Kárpát-
medencébe hideg levegő áramlott be.” ◆ befo-befo-
lyiklyik 「Kono kekkan-va nóni nagare komu.」 „Ez
az ér befolyik az agyba.” ◆ belefolyikbelefolyik 「Anani
mizuga nagare kondeiru.」 „A lukba belefolyik a
víz.” ◆ beleömlikbeleömlik 「Kavani oszenszuiga nagare
kondeiru.」 „A szennyvíz beleömlik a folyóba.”
◆ beözönlikbeözönlik 「Depátoni hitoga nagare konda.」
„A tömeg beözönlött az áruházba.” ◆ ömlikömlik
「Sirjú-va honrjúni nagare komu.」 „A mellékág
a főágba ömlik.” ◆ torkolliktorkollik 「Kava-va umini
nagare komu.」 „A folyó a tengerbe torkollik.” ◇

hagesikunagarekomuhagesikunagarekomu bezúdulbezúdul 「Mizu-va csi-
kasicuni hagesiku nagare konda.」 „A víz bezú-
dult a pincébe.”

nagaremononagaremono ◆ csavargócsavargó
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nagareninorunagareninoru ◆ felveszifelveszi aa tempóttempót
「Kuruma-va kócúno nagareni notta.」 „Az autó
felvette a forgalom tempóját.” ◆ úszikúszik azaz árralárral
「Fune-va kavano nagareni notta.」 „A hajó
úszott az árral a folyón.”

nagareniszaoszaszunagareniszaoszaszu ◆ követiköveti aa trendettrendet
「Kigjó-va kindaikano nagareni szaoszaszu.」 „A
vállalat követi a modernizálási trendet.”

nagarenonakadenagarenonakade ◆ folyamánfolyamán 「Rekisino na-
gareno nakade kuniga umaretari kietarisiteita.」
„A történelem folyamán országok keletkeztek, és
tűntek el.”

nagareocsirunagareocsiru ◆ lecsöppenlecsöppen 「Happakara sizu-
kuga nagare ocsita.」 „A levélről lecsöppent egy
vízcsepp.” ◆ lecsuroglecsurog 「Karadakara aszega na-
gare ocsita.」 „A verejték lecsurgott a testéről.”
◆ legördüllegördül 「Hooni namidagaporoporo nagare
ocsita.」 „Könnycseppek gördültek le az arcán.” ◆

lezúdullezúdul 「Takiga nagare ocsita.」 „A vízesés le-
zúdult.”

nagare-onagare-o hikuhiku ◆ stíluststílust követkövet 「Kono
tatemono-va gosikku kencsikuno nagare-o hiitei-
ru.」 „Ez a épület a gótikus építészet stílusát kö-
veti.” ◆ származikszármazik 「Kizokuno nagare-o hiitei-
ru.」 „Nemesi családból származik.”

nagareovarunagareovaru ◆ végigperegvégigpereg 「Firumuga naga-
re ovatta.」 „A film végigpergett.”

nagarerunagareru ❶ folyikfolyik 「Kono kava-va jukkuri na-
gareteimaszu.」 „Lassan folyik ez a folyó.” ❷ sod-sod-
ródikródik 「Kavano dzsórjúkara ókina momoga na-
garetekimasita.」 „A folyóban egy nagy ősziba-
rack sodródott.” ❸ áramlikáramlik 「Okane-va jokinkó-
zakara sókenni nagareteiru.」 „A takarékbetétek-
ből az értékpapírokba áramlik a pénz.” ❹ elúszikelúszik
「Kareno zenzaiszan-va nagaretesimatta.」 „El-
úszott az összes vagyona.” ❺ terelődikterelődik 「Okane-
va riekinoaru tokoroni nagaregacsida.」 „A pénz
gyakran a haszon irányába terelődik.” ❻ terjengterjeng
「Karenicuite varui uvaszaga nagareteiru.」
„Rossz pletykák terjengenek róla.” ❼ szólszól 「Hó-
rude ongakuga nagareteita.」 „A teremben szólt a
zene.” ◆ belefolyikbelefolyik 「Kono kava-va umini na-
gareru.」 „Ez a folyó belefolyik a tengerbe.” ◆

elfolyikelfolyik 「Reikjakuszuiga nagareta.」 „Elfolyt a
hűtővíz.” ◆ elmaradelmarad 「Hitorino keszszekino-
tame kaigiga nagareta.」 „Egy résztvevő nem jött,
ezért elmaradt az értekezlet.” ◆ elmoselmos
「Undókai-va amede nagareta.」 „A sportnapot

elmosta az eső.” ◆ elvészelvész 「Nenmacumade
kjúka-o toranaito nagaretesimau.」 „Ha év végéig
nem vesszük ki a szabadságot, elvész.” ◆ füstbefüstbe
megymegy 「Joszanganaku keikakuga nagareta.」
„Pénz hiányában füstbe ment a terv.” ◆ gördülgördül
「Ittekino namidaga kaoni nagareta.」 „Egy
könnycsepp gördült végig az arcán.” ◆ haladhalad
「Dórode kuruma-va dzsuncsóni nagareteiru.」
„Az úton zavartalanul halad a kocsisor.” ◆ hozzá-hozzá-
jutjut 「Atarasii dzsóhóga nagaretekita.」 „Új in-
formáció jutott hozzánk.” ◆ lefolyiklefolyik 「Toire-va
cumattesimatte, mizuga nagarenai.」 „Eldugult a
vécé, nem folyik le a víz.” ◆ teliktelik 「Dzsikan-
ga nagarete kodomotacsi-va ókikunatta.」 „Telt
az idő, a gyerekek megnőttek.” ◆ végétvégét fogjafogja
「Kare-va rakunahóni nagaregacsida.」 „Ő min-
dig mindennek a könnyebbik végét fogja meg.” ◆

zajlikzajlik 「Dzsinszei-va nagareteiru.」 „Zajlik az
élet.” ◇ ikioijokunagareruikioijokunagareru ömlikömlik 「Dzsagucsi-
kara mizu-va ikioijoku nagareteita.」 „A csapból
ömlött a víz.” ◇ szaraszaratonagareruszaraszaratonagareru csör-csör-
gedezikgedezik 「Rjokanno madono szotoni-va ogavag-
aszaraszarato nagareteita.」 „A japán szálloda ab-
laka előtt egy patak csörgedezett.” ◇ dzsaadzsa-dzsaadzsa-
anagareruanagareru ömlikömlik 「Szuidókara tae manaku mi-
zugadzsadzsaa nagareta.」 „A csapból megállítha-
tatlanul ömlött a víz.” ◇ sasininagarerusasininagareru fény-fény-
űzésűzés csapdájábacsapdájába esikesik 「Taikin-o szózokusite
sidaini sasini nagareteitta.」 „A nagy örökség kéz-
hezvétele után lassan a fényűzés csapdájába
esett.” ◇ csorocsoronagarerucsorocsoronagareru csordogálcsordogál
「Ogavagacsorocsoro nagareteita.」 „A patak
csordogált.” ◇ cutatenagarerucutatenagareru végigfolyikvégigfolyik
「Namida-va hoo-o cutate nagareteita.」 „A
könnye végigfolyt az arcán.” ◇ tomedonakuna-tomedonakuna-
garerugareru szakadszakad 「Aszega tomedonaku nagare-
ta.」 „Szakadt róla a víz.” ◇ nagaredaszunagaredaszu fel-fel-
hangzikhangzik 「Kokkaga nagare dasita.」 „Felhang-
zott a himnusz.” ◇ nagarerujónanagarerujóna könnyedkönnyed
「Nagarerujóna szenricu」 „könnyed dallam”

nagarerujónanagarerujóna ◆ könnyedkönnyed 「Nagarerujóna
szenricu」 „könnyed dallam”

nagarerukotonagarerukoto ◆ lefolyáslefolyás
nagareruotonagareruoto ◆ csobogáscsobogás 「Ogavano nagareru
otoga kikoeta.」 „Patakcsobogás hallatszott.”

nagareszagjónagareszagjó ◆ szalagrendszerszalagrendszer 「Kono
hószeikódzsó-va nagare szagjóde jófuku-o cukut-
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teimaszu.」 „Ez a varroda szalagrendszerben ké-
szíti a ruhákat.”

nagaretekurunagaretekuru ◆ idesodródikidesodródik 「Umidekoko-
naccuga nagaretekita.」 „A tengeren idesodródott
egy kókuszdió.”

nagasinagasi ◆ cirkáláscirkálás 「Nagasinotakusí」 „cirkáló
taxi” ◆ mosogatómosogató 「Nagaside sokki-o aratta.」
„A mosogatóban elmosogattam.” ◆ úsztatásúsztatás
「Ikadanagasi」 „tutajúsztatás” ◆ vándorlásvándorlás
「Nagasinomjúdzsisan」 „vándorzenész” ◇ tó-tó-
rónagasirónagasi lámpaúsztatáslámpaúsztatás ◇ nagasinotakusínagasinotakusí
arraarra járójáró taxitaxi 「Nagasinotakusí-o cukamae-
ta.」 „Fogtam egy arra járó taxit.”

nagasidainagasidai ◆ mosogatómosogató
nagasikakunagasikaku ◆ téglalaptéglalap
nagasikomunagasikomu ◆ beleöntbeleönt 「Kinzoku-o igatani na-
gasi konda.」 „A fémet beleöntöttem az öntőfor-
mába.” ◆ betöltbetölt 「Katani kidzsi-o nagasi kon-
da.」 „Betöltöttem a formába a tésztát.”

nagasimenagasime ◆ futófutó pillantáspillantás 「Sóhinno nedan-
o nagasi mede mita.」 „Futó pillantást vetettem a
termék árára.” ◆ igézőigéző pillantáspillantás 「Kanodzso-
va vatasini nagasi me-o okutta.」 „A nő igéző pil-
lantást vetett rám.”

nagasinotakusínagasinotakusí ◆ arraarra járójáró taxitaxi
「Nagasinotakusí-o cukamaeta.」 „Fogtam egy
arra járó taxit.”

nagaszanagasza ◆ hosszhossz 「Kamino nagasza」 „haj
hossza” ◆ hosszúsághosszúság 「Cukueno nagaszato ha-
ba」 „asztal hosszúsága és szélessége” ◆ terje-terje-
delemdelem 「Sószecuno nagasza」 „regény terjedel-
me”

nagaszakigatagenbakunagaszakigatagenbaku ◆ nagaszaki-inagaszaki-i
atombombatípusatombombatípus
nagaszakikennagaszakiken ◆ Nagaszaki megyeNagaszaki megye
nagaszakisinagaszakisi ◆ NagaszakiNagaszaki
nagaszanotan-inagaszanotan-i ◆ hosszmértékhosszmérték
nagaszarerunagaszareru ◆ elragadelragad 「Muszuko-va hitogo-
mini nagaszaretesimatta.」 „A fiát elragadta a tö-
meg.” ◆ elszabadulelszabadul 「Szanbasikara funega na-
gaszareta.」 „Elszabadult egy hajó a kikötőből.”

nagaszodenagaszode ◆ hosszúhosszú ingujjingujj 「Hanszodeto na-
gaszode」 „rövid és hosszú ingujj”

nagaszodenosacunagaszodenosacu ◆ hosszúhosszú ujjúujjú inging 「Na-
gaszodenosacuno migiudeno hidzsinotokorogai-

cumo szuri kiretesimaunodeszu.」 „A hosszú ujjú
ingem jobb könyöke mindig kikopik.”

nagaszunagaszu ❶ folyatfolyat 「Mizu-o teni nagasita.」 „A
kezére folyatta a vizet.” ❷ úsztatúsztat 「Ikada-o na-
gaszu.」 „Tutajt úsztat.” ❸ lemoslemos 「Karadano
jogore-o nagasita.」 „Lemostam a piszkot a tes-
temről.” ❹ lehúzlehúz 「Toire-o nagaszuno-o vaszu-
retesimattakamosirenai.」 „Lehet, hogy elfelejtet-
tem lehúzni a vécét.” ❺ szólaltatszólaltat 「Tonarini
szundeiru hito-va icsinicsidzsúradzsio-o nagasite-
iru.」 „A szomszédom egész nap szólaltatja a rádi-
óját.” ❻ terjesztterjeszt 「Intánettode uszono dzsóhó-
o nagasita.」 „Az interneten hamis információt
terjesztett.” ◆ alámosalámos 「Amamizude dórono si-
tano dosaga nagaszareta.」 „Az eső alámosta az
utat.” ◆ cirkálcirkál 「Takusí-va kono súhen-o naga-
siteiru.」 „A taxik a környéken cirkálnak.” ◆ el-el-
mosmos 「Tecudóno dote-va mizuni nagaszareta.」
„A víz elmosta a vasúti töltést.” ◆ elsodorelsodor 「Kó-
zuide iega nagaszareta.」 „Az ár elsodorta a há-
zat.” ◆ elveszítelveszít 「Sicsijani dasita tokei-o naga-
sitesimatta.」 „A zálogba adott órámat elveszítet-
tem.” ◆ elvezetelvezet 「Amadoide amamizu-o naga-
sita.」 „Csatornával elvezette az esővizet.” ◆ en-en-
gedged 「Dzsagucsikara mizu-o nagasita.」 „Vizet
engedtem a csapból.” ◆ eresztereszt 「Dzsagucsika-
ra mizu-o nagasita.」 „Vizet eresztettem a csap-
ból.” ◆ hullathullat 「Namida-o nagasita.」 „Könnye-
ket hullatott.” ◆ kiengedkienged 「Tarukara mizu-o na-
gasita.」 „Kiengedtem a hordóból a vizet.” ◆ ki-ki-
öntönt 「Bakecukara mizu-o nagasita.」 „Kiöntöt-
tem a vizet a vödörből.” ◆ kisodorkisodor 「Bin-va na-
mide kaiganni nagaszareta.」 „A hullámok kiso-
dortak egy palackot a partra.” ◆ lepörgetlepörget 「Ju-
bino aidani szuna-o nagasita.」 „Az ujjai közt le-
pörgette a homokot.” ◆ ontont 「Nakunatta inuni
namida-o nagasita.」 „Könnyet ontott elpusztult
kutyájáért.” ◆ öntönt 「Mizu-o dzsimenni nagasi-
ta.」 „A földre öntötte a vizet.” ◆ sodorsodor 「Eda-va
kavani nagaszareteita.」 „Egy ágat sodort a folyó.”
◆ száműzszáműz 「Gesunin-va simani nagaszareta.」
„A tettest egy szigetre száműzték.” ◆ viszvisz 「Ka-
vano mizuga kono ha-o nagasiteimaszu.」 „Fale-
velet visz a víz.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Hóan-o na-
gasita.」 „Visszautasították a törvényjavaslatot.”
◇ asze-oasze-o nagaszunagaszu izzadizzad 「Kono sigotode csi-
no asze-o nagasita.」 „Ezzel a munkával vért iz-
zadtam.” ◇ asze-oasze-o nagaszunagaszu megdolgoztatjamegdolgoztatja
azaz izmaitizmait 「Dzsimude asze-o nagasita.」 „A
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konditeremben megdolgoztattam az izmaimat.” ◇

uresinamida-ouresinamida-o nagaszunagaszu örömkönnyeketörömkönnyeket hul-hul-
latlat ◇ kikinagaszukikinagaszu elengedielengedi aa fülefüle mellettmellett
「Dzsósinokarakai-o kiki nagasita.」 „Elengedte
a füle mellett a főnöke csipkelődő szavait.” ◇

sirasze-osirasze-o nagaszunagaszu meghirdetmeghirdet 「Demono
sirasze-o nagasita.」 „Meghirdettem egy de-
monstrációt.” ◇ csinoasze-ocsinoasze-o nagaszunagaszu vértvért iz-iz-
zadzad 「Csino asze-o nagasite hataraita.」 „Vért iz-
zadva dolgoztam.” ◇ csinonamida-ocsinonamida-o nagaszunagaszu
keserűkeserű könnyeketkönnyeket hullathullat ◇ denki-odenki-o nagaszunagaszu
áramotáramot adad 「Denszenni denki-o nagasita.」
„Áramot adtam a vezetékre.” ◇ namida-onamida-o na-na-
gaszugaszu könnyezikkönnyezik 「Szósikide namida-o nagasi-
ta.」 „Könnyezett a temetésen.” ◇ mavarinina-mavarinina-
gaszarerugaszareru megymegy aa többiekkeltöbbiekkel 「Mavarini na-
gaszarejaszukute, dzsibunno ikenmonai.」 „Megy
a többiekkel, nincs saját véleménye.” ◇ mizuni-mizuni-
nagaszunagaszu fátylatfátylat borítborít 「Mukasino koto-va
mizuni nagaszó.」 „Borítsunk fátylat a múltra!”
◇ mizu-omizu-o nagaszunagaszu lehúzlehúz 「Toireno mizu-o na-
gasita.」 „Lehúztam a vécét.” ◇ jamininagaszujamininagaszu
feketepiaconfeketepiacon terítterít 「Micujuhin-o jamini na-
gasita.」 „Feketepiacon terítette a csempészárut.”
◇ jominagaszujominagaszu átfutátfut 「Kareno tegami-o jomi
nagasita.」 „Átfutottam a levelén.”

nagaszukotonagaszukoto ◆ levezetéslevezetés
nagaszukudzsiranagaszukudzsira ◆ barázdás bálnabarázdás bálna
nagatabinagatabi ◆ hosszú úthosszú út
nagatakainagatakai ◆ híreshíres 「Kare-va gakusatosite naga
takai.」 „Híres tudós.”

nagatarasiinagatarasii ◆ hosszadalmashosszadalmas 「Nagatarasii
hanasi」 „hosszadalmas történet” ◆ nagyléleg-nagyléleg-
zetűzetű 「Nagatarasii sószecu」 „nagylélegzetű re-
gény”

nagatarasikunagatarasiku ◆ hosszadalmasanhosszadalmasan 「Dzsibun-
no dzsinszeinicuite nagatarasiku hanasita.」
„Hosszadalmasan beszélt az életéről.”

nagatenagate ◆ hosszú szárhosszú szár
nagatórjúnagatórjú ◆ hosszabb ideig tartózkodáshosszabb ideig tartózkodás
nagatórjúszurunagatórjúszuru ◆ hosszabbhosszabb ideigideig tartóz-tartóz-
kodikkodik 「Onszenrjokanni nagatórjúsita.」
„Hosszabb ideig tartózkodtam a termálvizes ho-
telben.”

nagattarasiinagattarasii ◆ hosszashosszas
nagattarasikunagattarasiku ◆ hosszasanhosszasan

nagautanagauta ◆ hosszú énekhosszú ének
nagavazurainagavazurai ◆ hosszanhosszan tartótartó betegségbetegség
「Nagavazuraino szueni sinda.」 „Hosszan tartó
betegség után elhunyt.”

nagavazuraiszurunagavazuraiszuru ◆ hosszasanhosszasan betegeske-betegeske-
dikdik 「Nagavazuraisite nakunatta.」 „Hosszasan
betegeskedett, majd meghalt.”

nagazubonnagazubon ◆ hosszúnadrághosszúnadrág 「Szuzusikunat-
tekitanodeszoroszoro nagazubon-o dasimasó.」
„Hűvösre fordult az idő, lassan hosszúnadrágot
kell hordani.”

nagenage ◆ dobásdobás ◇ nage-onage-o ucuucu dobástdobást hajthajt
végrevégre 「Migiasi-o dzsikuni nage-o utta.」 „Jobb
lábbal támasztott dobást hajtott végre.”

nageataerunageataeru ◆ odavetodavet 「Inuni hone-o nage
ataeta.」 „Odavetettem egy csontot a kutyának.”

nageaterunageateru ◆ nekidobnekidob
nagecukerunagecukeru ◆ hozzávághozzávág 「Ottoni hon-o na-
gecuketa.」 „Hozzávágtam a férjemhez a köny-
vet.” ◆ ledobledob 「Dzsósi-va okotte sorui-o jukani
nage cuketa.」 „A főnök mérgesen ledobta a föld-
re az anyagot.” ◆ megdobmegdob 「Inuni isi-o nagecu-
keta.」 „A kutyát megdobta egy kővel.” ◆ rádobrádob
「Kaban-o cukueni nagecuketa.」 „Rádobtam a
táskámat az asztalra.”

nagecuzukerunagecuzukeru ◆ dobáldobál 「Kodomo-va ikeni isi-
o nagecuzuketa.」 „A gyerek köveket dobált a tó-
ba.” ◆ hajigálhajigál 「Kodomo-va isi-o kavani nage
cuzuketa.」 „A gyerek kavicsokat hajigált a folyó-
ba.”

nagedaszarerunagedaszareru ◆ kivágódikkivágódik
nagedaszunagedaszu ◆ eldobeldob 「Omocsa-o nage dasita.」
„Eldobta a játékot.” ◆ előrenyújtelőrenyújt 「Asi-o nage
dasite szuvavatteiru.」 „Lábát előrenyújtva ül.” ◆

feladfelad 「Szensu-va kantanni siai-o nage dasita.」
„A versenyző hamar feladta a mérkőzést.” ◆ fel-fel-
áldozáldoz 「Okuninotameni inocsi-o nage dasita.」
„Feláldozta életét a hazájáért.” ◆ félbehagyfélbehagy
「Sigoto-o csútohanpade nage dasite kaisa-o ja-
meta.」 „Munkáját félbehagyva mondott fel.” ◆

félrehajítfélrehajít 「Gakkókara kaerutokaban-o nage
dasitegému-o hadzsimeru.」 „Az iskolából haza-
térve félrehajítja a táskáját, és nekiül játszani.” ◆

kidobálkidobál 「Tanszukara jófuku-o nage dasita.」
„Kidobáltam a szekrényből a ruhákat.” ◆ kivetkivet
「Tószekiki-va isi-o nage dasita.」 „A parittya ki-
vetette a követ.”
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nageirenageire ◆ szabad virágrendezési stílusszabad virágrendezési stílus
nageirerunageireru ◆ bedobbedob 「Kjúmeibui-o kavani nage-
ireta.」 „Bedobta a mentőövet a folyóba.” ◆ be-be-
ledobledob 「Isi-o idoni nageireta.」 „Beledobtam a
kútba a követ.” ◆ belehajítbelehajít 「Gomibakonigomi-
o nage ireta.」 „Belehajítottam a szemetesládába
a szemetet.” ◆ belevágbelevág 「Kagi-o kaban-ni nage-
ireta.」 „Belevágtam a kulcsot a táskámba.”

nagejanageja ◆ dobónyíldobónyíl
nagejarinagejari ◆ hanyagsághanyagság ◆ trehányságtrehányság
nagejarinagejari ◆ dárdadárda ◆ dzsidadzsida ◆ lándzsalándzsa
nagejarinanagejarina ◆ hanyaghanyag 「Nagejarina kimocside
kotaeta.」 „Hanyag választ vetett oda.” ◆ nemtö-nemtö-
rődömrődöm 「Kare-va nagejarina hitoda.」 „Nemtö-
rődöm ember.” ◆ trehánytrehány 「Nagejarina taido-o
sita.」 „Trehány módon viselkedett.”

nagejarininagejarini ◆ hanyagulhanyagul 「Nagejarini kotaeta.」
„Hanyagul válaszolt.”

nagejariniiunagejariniiu ◆ odavetodavet 「Dzsósi-va nagejarini
bukani meireisita.」 „A főnök odavetett egy utasí-
tást a beosztottjának.”

nagekacunagekacu ◆ dobásbandobásban jobbjobb ◆ dobássaldobással le-le-
győzgyőz 「Rikisi-va aiteni nage katta.」 „A szumós
dobással győzte le ellenfelét.”

nagekaeszunagekaeszu ◆ visszadobvisszadob 「Bóru-o nage ka-
esita.」 „Visszadobta a labdát.” ◆ visszavetvisszavet
「Isi-o nage kaesita.」 „Visszavetette a követ.”

nagekakerunagekakeru ◆ bombázbombáz 「Hódódzsin-va szei-
dzsikani szamazamana sicumon-o nagekaketa.」
„A újságírók kérdésekkel bombázták a politikust.”
◆ odavetodavet 「Kibisii kotoba-o nagekaketa.」 „Bí-
ráló szavakat vetett oda.” ◆ rádobrádob
「Hangánikóto-o nagekaketa.」 „Rádobtam a fo-
gasra a kabátomat.” ◆ rávetrávet 「Ki-va hodóni
kage-o nagekaketa.」 „Fa rávetette az árnyékát a
járdára.” ◆ vetvet 「Manbikisijótositeiru kodomo-
ni kibisii siszen-o nagekaketa.」 „Szigorú pillan-
tást vetettem a lopni készülő gyerekre.” ◇ gimon-gimon-
oo nagekakerunagekakeru megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Genpacuno
hicujószeini gimon-o nagekaketa.」 „Megkérdő-
jelezte az atomerőművek szükségességét.” ◇ mi-omi-o
nagekakerunagekakeru rávetiráveti magátmagát 「Nakama-o taszu-
kejóto bakuhacuszunzenno surjúdanni mi-o nage-
kaketa.」 „Hogy a társait megmentse, a robbanó
gránátra vetette magát.”

nagekavasiinagekavasii ◆ sajnálatossajnálatos 「Hanzaiga
fueteirukoto-va nagekavasii.」 „Sajnálatos, hogy
a bűnesetek száma megnövekedett.” ◆ siralmassiralmas
「Kono dzsókjó-va nagekavasii.」 „A helyzet si-
ralmas.”

nagekinageki ◆ kesergéskesergés 「Sódzsono csiiszana na-
gekiga kikoeta.」 „Egy kislány halk kesergése hal-
latszott.” ◆ siralomsiralom 「Zózeiniaegu kokuminno
nageki.」 „Az adóterhekben fuldokló nép siral-
ma.” ◆ siránkozássiránkozás
nagekigoenagekigoe ◆ jajveszékelésjajveszékelés 「Gencsóde sis-
ano nageki goega kikoeta.」 „A hallucináló beteg
halottak jajveszékelését hallotta.”

nagekikanasimunagekikanasimu ◆ siratsirat 「Kodomono si-o na-
geki kanasinda.」 „Siratta elhunyt gyermekét.”

nagekikanasimukotonagekikanasimukoto ◆ sírás-rívássírás-rívás 「Kazok-
uga hanarebanareninatte nageki kanasinda.」
„Nagy volt a sírás-rívás, amikor elszakították a
családtagokat egymástól.”

nagekinokabenagekinokabe ◆ SiratófalSiratófal 「Nagekino kabe-
va judaja kjóno szeicsitosite sirareteiru.」 „A Sira-
tófal a zsidók szent helyeként ismert.”

nagekiszunagekiszu ◆ csókdobáscsókdobás
nagekiszu-onagekiszu-o szuruszuru ◆ csókotcsókot dobdob 「Ekimae-
dekakkoii otokono koga vatasini nagekiszszu-o si-
ta.」 „Az állomás előtt egy jóképű fiú csókot do-
bott nekem.”

nagekomunagekomu ◆ bedobbedob 「Mizúmini isi-o nage kon-
da.」 „Bedobtam egy követ a tóba.” ◆ behajigálbehajigál
「Nabeno nakaniszúpuno zairjó-o nage konda.」
„Behajigáltam a lábasba a leves hozzávalóit.” ◆

behajítbehajít 「Maki-o szutóbuni nage konda.」 „Be-
hajítottam a fát a kályhába.” ◆ dugdug 「Cumibito-o
róni nage konda.」 „Tömlöcbe dugta a bűnöst.”

nagekunageku ◆ jajveszékeljajveszékel 「Bakuhacuno ato,
hitobito-va nageita.」 „A robbanás után jajveszé-
keltek az emberek.” ◆ keseregkesereg 「Tomodacsino
si-o nageita.」 „Kesergett a barátja halála miatt.”
◆ siránkoziksiránkozik 「Mazusii szeikacu-o nageita.」
„Siránkozik, hogy rosszul él.”

nagenavanagenava ◆ lasszólasszó 「Nage nava-o furi mava-
site emononi nageta.」 „Megpörgette lasszóját és
a zsákmányra vetette.”

nagenavamuszubinagenavamuszubi ◆ lasszókötéslasszókötés
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nageoroszunageoroszu ◆ ledobledob 「Iszoide kaban-o nage
orositetoireni kake konda.」 „Gyorsan ledobtam a
táskámat, és berohantam a WC-be.”

nageotoszunageotoszu ◆ ledobledob 「Janekara kavara-o nage
otosita.」 „Ledobtam a tetőről a cserepet.”

nage-onage-o ucuucu ◆ dobástdobást hajthajt végrevégre 「Migiasi-
o dzsikuni nage-o utta.」 „Jobb lábbal támasztott
dobást hajtott végre.”

nagereisinagereisi ◆ cseppkőlefolyáscseppkőlefolyás
nagerunageru ❶ hajíthajít 「Tókuni isi-o nageta.」
„Messzire hajította a követ.” ❷ dobdob 「Bóru-o
tókumade nageta.」 „Messzire dobta a labdát.”
❸ vetvet 「Gakekara mi-o nageta.」 „A szikláról
a mélybe vetette magát.” ◆ eldobeldob 「Isi-o nage-
ru.」 „Eldobja a követ.” ◆ elhányelhány 「Saberude
dzsari-o nageta.」 „Lapáttal elhánytam a sódert.”
◆ elvetelvet 「Isi-o nageta.」 „Elvetette a követ.”
◆ feladfelad 「Sóbu-o nageta.」 „Feladtam a küz-
delmet.” ◆ felcsapfelcsap 「Kaban-o amidanani nage-
ta.」 „A táskámat felcsaptam a poggyásztartóra.”
◆ feldobfeldob 「Koin-o nageta.」 „Feldobtam egy ér-
mét.” ◆ földhözföldhöz vágvág 「Dzsúdóno siaide aite-o
nageta.」 „A cselgáncsversenyen földhöz vágtam
az ellenfelemet.” ◆ hányhány 「Saberude szekitan-
o szutóbuni nageta.」 „Lapáttal hányta a szenet
a kályhába.” ◆ hozzácsaphozzácsap 「Okotte, makura-o
kabeni nageta.」 „Mérgesen hozzácsaptam a pár-
nát a falhoz.” ◆ lódítlódít 「Kaban-o amidanani na-
geta.」 „A csomagtartóra lódította a táskát.” ◆

odavetodavet 「Niku-o inuno maeni nageta.」 „Oda-
vetette a húst a kutyának.” ◆ rádobrádob 「Kóto-o
beddono ueni nageta.」 „Rádobta a kabátját az
ágyra.” ◆ vágvág 「Szentakumono-o szentakukini
nageta.」 „A mosógépbe vágtam a szennyest.” ◇

gimon-ogimon-o nagerunageru megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Szekininsa-
no handanni gimon-o nageta.」 „Megkérdőjelez-
te a felelősök döntését.” ◇ szadzsi-oszadzsi-o nagerunageru
bedobjabedobja aa törülközőttörülközőt 「Teszutoga
muzukasiszugiteszadzsi-o nageta.」 „A nehéz
teszten bedobtam a törülközőt.” ◇ szadzsi-oszadzsi-o na-na-
gerugeru feladfelad 「Isi-va szadzsi-o nageta.」 „Az or-
vos feladta.” ◇ taoru-otaoru-o nagerunageru bedobjabedobja aa tö-tö-
rülközőtrülközőt 「Makega mietanodetaoru-o nageta.」
„Láttam, hogy veszíteni fog, ezért bedobtam a tö-
rülközőt.” ◇ nageataerunageataeru odavetodavet 「Inuni
hone-o nage ataeta.」 „Odavetettem egy csontot
a kutyának.” ◇ nageoroszunageoroszu ledobledob 「Iszoide
kaban-o nage orositetoireni kake konda.」 „Gyor-

san ledobtam a táskámat, és berohantam a WC-
be.” ◇ nagekiszu-onagekiszu-o szuruszuru csókotcsókot dobdob 「Eki-
maedekakkoii otokono koga vatasini nagekiszszu-
o sita.」 „Az állomás előtt egy jóképű fiú csókot
dobott nekem.” ◇ nagecukerunagecukeru hozzávághozzávág 「Ot-
toni hon-o nagecuketa.」 „Hozzávágtam a férjem-
hez a könyvet.” ◇ nagecukerunagecukeru megdobmegdob 「Inuni
isi-o nagecuketa.」 „A kutyát megdobta egy kő-
vel.” ◇ nagecukerunagecukeru rádobrádob 「Kaban-o cukueni
nagecuketa.」 „Rádobtam a táskámat az asztalra.”
◇ nagetobaszunagetobaszu löklök 「Aite-o jukani nage to-
basita.」 „A padlóra löktem az ellenfelemet.” ◇

fude-ofude-o nagerunageru felhagyfelhagy azaz írássalírással ◇ hórina-hórina-
gerugeru elhajítelhajít 「Isi-o hóri nageta.」 „Elhajítot-
tam a követ.” ◇ hórinageruhórinageru félredobfélredob 「Sigoto-
o hóri nageteintánettode aszonda.」 „Munkámat
félredobva interneteztem.” ◇ mi-omi-o nagerunageru alá-alá-
vetiveti magátmagát 「Dzsuh-kaikara mi-o nageta.」 „A
10. emeletről vetette alá magát.” ◇ mi-omi-o nagerunageru
vetiveti magátmagát 「Hasikara kavani mi-o nageta.」
„A hídról a folyóba vetette magát.”

nagerukotonagerukoto ◆ hajításhajítás
nagesinagesi ◆ díszlécdíszléc
nageszuterunageszuteru ◆ eldobáleldobál 「Gomi-o nage szu-
teru.」 „Eldobálja a szemetet.” ◆ feladfelad 「Csii-o
nage szute sószecukaninatta.」 „Pozícióját felad-
va regényíró lett.” ◆ félredobfélredob 「Sigoto-o nage
szutete minamino simani ikitai.」 „Szeretném fél-
redobni a munkámat, és elmenni egy trópusi szi-
getre.” ◆ hátrahagyhátrahagy 「Zaiszan-o nage szutete
gaikokuni idzsúsita.」 „Vagyonát hátrahagyva
külföldre költözött.”

nagetobaszunagetobaszu ◆ löklök 「Aite-o jukani nage toba-
sita.」 „A padlóra löktem az ellenfelemet.”

nagettonagetto ◆ aranyrögaranyrög ◇ csikin-nagettocsikin-nagetto sültsült
csirkefalatokcsirkefalatok
nageucunageucu ◆ áldozáldoz 「Kokkanotameni inocsi-o
nageutta.」 „Életét áldozta a hazájáért.” ◆ elverelver
「Szubeteno zaiszan-o nageutta.」 „Az összes va-
gyonát elverte.” ◆ feláldozfeláldoz 「Sumini szen-
nenszurutame sacsóno za-o nage utta.」 „Felál-
dozta igazgatói tisztségét, hogy a hobbijának szen-
telhesse életét.”

nageurinageuri ◆ árusításárusítás potompotom pénzértpénzért ◆ döm-döm-
pingping ◆ eszeveszett eladáseszeveszett eladás
nageuri-onageuri-o szuruszuru / nageuriszurunageuriszuru ◆ dömpingdömping
áronáron árusítárusít 「Akadzsikakugono nage uri-o si-
ta.」 „Dömping áron, veszteségesen árusított.” ◆
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eszeveszetteszeveszett eladásbaeladásba kezdkezd 「Tósika-va
mondaino kabu-o nage urisita.」 „A befektetők
a problémás részvény eszeveszett eladásába kezd-
tek.” ◆ olcsónolcsón adja,adja, csakcsak vigyékvigyék 「Sónin-va
hitokenonai sóhin-o nage urisita.」 „A kereskedő
olcsón adta a népszerűtlen terméket, csak vigyék.”

nageuriszurunageuriszuru / nageuri-onageuri-o szuruszuru ◆ dömpingdömping
áronáron árusítárusít 「Akadzsikakugono nage uri-o si-
ta.」 „Dömping áron, veszteségesen árusított.” ◆

eszeveszetteszeveszett eladásbaeladásba kezdkezd 「Tósika-va
mondaino kabu-o nage urisita.」 „A befektetők
a problémás részvény eszeveszett eladásába kezd-
tek.” ◆ olcsónolcsón adja,adja, csakcsak vigyékvigyék 「Sónin-va
hitokenonai sóhin-o nage urisita.」 „A kereskedő
olcsón adta a népszerűtlen terméket, csak vigyék.”

nagevataszunagevataszu ◆ átvetátvet 「Fune-o cukeru toki,
rópu-o kavagisini nage vatasita.」 „A csónak kikö-
téséhez átvetettem a kötelet a partra.” ◆ odadobodadob
「Buki-o nage vatasita.」 „Odadobta a fegyverét.”

nagevazanagevaza ◆ dobásdobás 「Reszuringuno nage va-
za」 „birkózódobás” ◆ dobástechnikadobástechnika 「Dzsú-
dóno nage vaza」 „cselgáncs dobástechnikája”

naginagi ◆ szélcsendszélcsend ◇ aszanagiaszanagi reggelireggeli szél-szél-
csendcsend ◇ kan-nagikan-nagi sámánsámán ◇ júnagijúnagi estiesti szél-szél-
csendcsend
nagiharaunagiharau ◆ utatutat kaszálkaszál 「Asi-o naifude nagi
haratte szuszunda.」 „Késsel utat kaszált magá-
nak a nádasban.”

naginatanaginata ◆ japán alabárdjapán alabárd
nagiszanagisza ◆ partpart ◆ vízpartvízpart
nagitaoszunagitaoszu ◆ kidöntkidönt 「Taifú-va ki-o nagi ta-
osita.」 „A tájfun kidöntötte a fát.” ◆ letarolletarol
「Taifú-va dencsú-o cugicugitonagi taosita.」 „A
tájfun letarolta a villanyoszlopokat.”

nagojakananagojakana ◆ barátságosbarátságos 「Nagojakana
hjódzsó.」 „Barátságos arckifejezés.” ◆ békésbékés
「Nagojakana fúkei」 „békés látvány” ◆ meg-meg-
hitthitt 「Nagojakana kazokuno fun-ikino nakade
szodatta.」 „Meghitt családi légkörben nőtt fel.” ◆

oldottoldott 「Pátí-va nagojakana fun-ikidatta.」 „A
partin oldott volt a hangulat.”

nagojakaninagojakani ◆ barátságosanbarátságosan ◆ oldottanoldottan
nagojasinagojasi ◆ NagojaNagoja
nagomaszerunagomaszeru ◆ megnyugtatmegnyugtat 「Kicsó-va
dzsókjaku-o nagomaszeta.」 „A kapitány meg-
nyugtatta az utasokat.”

nagominagomi ◆ megnyugvásmegnyugvás
nagomunagomu ◆ barátságosbarátságos 「Fun-ikiga nagonde-
ite, tanosikatta.」 „A légkör barátságos volt, jól
éreztem magam.” ◆ feloldódikfeloldódik 「Fun-iki-va na-
gondekita.」 „A légkör feloldódott.” ◆ megbékélmegbékél
◆ megnyugszikmegnyugszik 「Ongaku-o kiite kokoroga na-
gondekita.」 „A zenétől megnyugodtam.” ◇ ko-ko-
koroganagomujónakoroganagomujóna szívmelengetőszívmelengető 「Dóbuc-
uno kokoroga nagomujóna eiga-o mita.」 „Szív-
melengető természetfilmet láttam állatokról.” ◇

kokoronagomukokoronagomu megnyugtatómegnyugtató 「Kokoronago-
mu ongaku」 „megnyugtató zene” ◇ kokorona-kokorona-
gomugomu nyugalmatnyugalmat sugározósugározó 「Kokoronagomu
fúkei」 „nyugalmat sugárzó látvány”

nagorinagori ◆ búcsúbúcsú ◆ visszamaradtvisszamaradt emlékemlék
「Szono dzsidaino nagori-va nanimonai.」 „Sem-
milyen emlék nem maradt vissza abból a korból.”
◆ visszamaradtvisszamaradt hatáshatás 「Kareno kokjúnan-va
mukasino bjókino nagorideszu.」 „Egy régi beteg-
ségéből visszamaradt hatás okozza a légzési prob-
lémáit.”

nagorihacukinainagorihacukinai ◆ nehéznehéz aa búcsúzásbúcsúzás
「Szocugjószei-va nagoriga cukinai jószudatta.」
„A végzős diákoknak nehéz volt a búcsúzás.”

nagorijukinagorijuki ◆ tavaszitavaszi hóhó 「Nagorijukiga fut-
ta.」 „Tavaszi hó hullott.”

nagoriosiinagoriosii ◆ fájfáj aa szíveszíve 「Kono gakkó-o
hanareruno-va nagoriosii.」 „Fáj a szívem, hogy
itt kell hagyni ezt az iskolát.” ◆ fájdalmasfájdalmas 「Va-
kareno toki-va nagoriosii kimodatta.」 „Amikor
elváltunk, fájdalmas volt a búcsú.” ◆ nehéznehéz bú-bú-
csúznicsúzni ◆ nehéz elválninehéz elválni
nagunagu ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Kazega naida.」 „El-
csendesedett a szél.” ◆ elcsendesülelcsendesül 「Umiga
naida.」 „Elcsendesült a tenger.” ◆ lecsendese-lecsendese-
dikdik 「Kazega naida.」 „Lecsendesedett a szél.”

nagunagu ◆ elkaszálelkaszál ◆ lekaszállekaszál 「Kusza-o nai-
da.」 „Lekaszáltam a füvet.” ◇ nagitaoszunagitaoszu ki-ki-
döntdönt 「Taifú-va ki-o nagi taosita.」 „A tájfun ki-
döntötte a fát.” ◇ nagitaoszunagitaoszu letarolletarol 「Taifú-
va dencsú-o cugicugitonagi taosita.」 „A tájfun le-
tarolta a villanyoszlopokat.” ◇ nagiharaunagiharau utatutat
kaszálkaszál 「Asi-o naifude nagi haratte szuszun-
da.」 „Késsel utat kaszált magának a nádasban.”

naguriainaguriai ◆ bunyóbunyó ◆ tettlegességtettlegesség 「Naguri
aininatta.」 „Tettlegességre került sor.” ◆ vere-vere-
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kedéskedés 「Nomi jade naguri aiga hadzsimatta.」
„A kocsmában verekedés kezdődött.”

naguriaunaguriau ◆ bunyózikbunyózik ◆ verekszikverekszik 「Micside
kodomotacsiga naguri atteita.」 „Az utcán vere-
kedtek a gyerekek.”

naguricukerunaguricukeru ◆ ráütráüt 「Ikaride cukue-o nagu-
ricuketa.」 „Mérgében ráütött az asztalra.”

nagurigakinagurigaki ◆ macskakaparásmacskakaparás 「Kono naguri
gaki-va jomenai.」 „Nem tudom elolvasni ezt a
macskakaparást.”

nagurigakiszurunagurigakiszuru ◆ odafirkantodafirkant 「Namae-o na-
guri gakisita.」 „Odafirkantottam nevem.” ◆ pa-pa-
pírrapírra hányhány 「Memo-o naguri gakisita.」 „Papír-
ra hányta a jegyzetet.”

nagurikaeszunagurikaeszu ◆ visszaütvisszaüt 「Otokoni nagurare
naguri kaesita.」 „Egy férfi megütött, és én vissza-
ütöttem.”

nagurikominagurikomi ◆ berontásberontás ◆ megrohanásmegrohanás
nagurikomi-onagurikomi-o kakerukakeru ◆ berontberont 「Jakuza-va
dzsitakuni naguri komi-o kaketa.」 „A jakuza be-
rontott a házamba.” ◆ letaglózletaglóz 「Bando-va sze-
kaini naguri komi-o kaketa.」 „Az együttes letag-
lózta a világot.” ◆ megrohanmegrohan 「Tekigunni naguri
komi-o kaketa.」 „Megrohanta az ellenséges sere-
get.”

nagurikoroszunagurikoroszu ◆ agyonütagyonüt 「Kinzokunobat-
tode higaisa-o naguri korosita.」 „Fém baseball-
ütővel agyonütötte az áldozatát.”

naguritaoszunaguritaoszu ◆ letaglózletaglóz 「Dóbucu-o szudede
naguri taosita.」 „Puszta kézzel letaglózta az álla-
tot.” ◆ leütleüt 「Gótó-va higaisa-o naguri taosita.」
„A rabló leütötte az áldozatát.”

nagurunaguru ◆ behúzbehúz 「Otoko-o nagutta.」 „Behú-
zott egyet a férfinek.” ◆ helybenhagyhelybenhagy
「Vakamono-va kavaiszónahómureszu-o tetteite-
kininagutta.」 „A fiatalok alaposan helybenhagy-
tak egy szegény koldust.” ◆ kólintkólint 「Bóde higa-
isano atama-o nagutta.」 „Egy bottal fejbe kólin-
totta az áldozatát.” ◆ megütmegüt 「Nagurunara ore-
o nagure.」 „Ha ütni akarsz, engem üss meg!”
◆ megvermegver 「Gjanguni nagurareta.」 „Egy banda
megverte.” ◆ ütüt 「Nagurerumononara nagut-
temiro!」 „Üss, ha mersz!” ◆ verver 「Otokono
fukubu-o nagutta.」 „Hasba verte a férfit.” ◇ na-na-
gurikaeszugurikaeszu visszaütvisszaüt 「Otokoni nagurare na-
guri kaesita.」 „Egy férfi megütött, és én vissza-

ütöttem.” ◇ nagurikoroszunagurikoroszu agyonütagyonüt 「Kin-
zokunobattode higaisa-o naguri korosita.」 „Fém
baseballütővel agyonütötte az áldozatát.” ◇ na-na-
guricukeruguricukeru ráütráüt 「Ikaride cukue-o naguricu-
keta.」 „Mérgében ráütött az asztalra.” ◇ bun-bun-
nagurunaguru odabaszikodabaszik 「Kare-o bun nagutta.」
„Odabasztam neki.”

nagurukotonagurukoto ◆ verésverés 「Naguraretara itai.」 „A
verés fájdalmas.”

naguszamenaguszame ◆ vigaszvigasz 「Daidzsóbuto
ivaretadakede-va naguszameninaranai.」 „Kevés
vigaszt jelent, ha csak azt mondják, semmi baj.”
◆ vigasztalásvigasztalás 「Naguszameno kotobagakaker-
areta.」 „Vigasztaló szavakat mondtak nekem.”

naguszamerarerunaguszamerareru ◆ vigasztalódikvigasztalódik
naguszamerunaguszameru ◆ felvidítfelvidít 「Tanosii ongaku-va
vatasino kanasii kokoro-o naguszameta.」 „A vi-
dám zene felvidította szomorú szívemet.” ◆ gyö-gyö-
nyörködtetnyörködtet 「Ucukusii ongakude mimi-o nagu-
szameta.」 „Szép zenével gyönyörködtettem a fü-
lem.” ◆ megvigasztalmegvigasztal 「Kanasii kodomo-o na-
guszameta.」 „Megvigasztalta a szomorú gyere-
ket.” ◆ vigasztalvigasztal 「Sikenni ocsita tomodacsi-
o naguszameta.」 „Vigasztaltam a barátomat, akit
meghúztak a vizsgán.” ◇ kokoro-okokoro-o nagusza-nagusza-
merumeru vigasztalódikvigasztalódik 「Oszakede kokoro-o na-
guszameta.」 „Alkohollal vigasztalódott.” ◇ na-na-
guszamerareruguszamerareru vigasztalódikvigasztalódik ◇ me-ome-o nagu-nagu-
szameruszameru hizlaljahizlalja aa szemétszemét 「Bidzsucuhin-o
mite me-o naguszameta.」 „A műtárgyon hizlal-
tam a szemem.” ◇ rjósin-orjósin-o naguszamerunaguszameru meg-meg-
nyugtatjanyugtatja aa lelkiismeretétlelkiismeretét 「Dzsibunno
rjósin-o naguszamecucu nemurinicuita.」 „A lel-
kiismeretét nyugtatgatva elaludt.”

naguszaminaguszami ◆ felvidulásfelvidulás ◆ kedvteléskedvtelés
「Naguszaminigitá-o narau.」 „Kedvtelésből gi-
tározni tanulok.” ◆ mulatságmulatság 「Icsidzsino na-
guszamini on-nato aszonda.」 „Röpke mulatság-
ként nőkkel flörtölt.” ◇ onaguszamionaguszami felvidításfelvidítás
「Onaguszamini utaimasóka?」 „Felvidítsalak
egy dallal?” ◇ onaguszamionaguszami örülésörülés 「Umakuit-
tara onaguszami.」 „Nagyon örülnék, ha ez most
sikerülne.” ◇ tenaguszaminiszurutenaguszaminiszuru babrálbabrál
「Kanodzso-va kamino ke-o tenaguszaminisita.」
„A nő a haját babrálta.”

naguszamigotonaguszamigoto ◆ hazárdjátékhazárdjáték ◆ játékjáték ◆

kedvteléskedvtelés
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naguszamunaguszamu ◆ megvigasztalódikmegvigasztalódik ◆ vigasz-vigasz-
talódiktalódik
naguttejaritainaguttejaritai ◆ tenyérbemászótenyérbemászó 「Nagut-
tejaritai kao-o siteiru.」 „Tenyérbemászó képe
van.”

nahasinahasi ◆ NahaNaha
nainai ◆ nemnem 「Konoterebi-va szon-nani takaku-
nai.」 „Ez a televízió nem is olyan drága.”

nainai ◆ belülbelül 「Nen-nainipurodzsiekuto-o osza-
merucumori.」 „Ezen az éven belül befejezzük a
projektet.” ◇ kan-naikan-nai épületenépületen belülbelül 「Kan-
nai-va kin-endeszu.」 „Az épületen belül tilos a
dohányzás.”

nainai ◆ elhunytelhunyt ◆ nincsnincs 「Okanega nai.」 „Nincs
pénzem.” ◆ nincsennincsen 「Mó dzsikanganai.」 „Nin-
csen több időnk.” ◇ arukotonaikotoarukotonaikoto féligaz-féligaz-
ságság 「Arukotonaikoto-o iu.」 „Féligazságokat
mond.” ◇ kjómiganaikjómiganai nemnem érdekelérdekel 「Susz-
szeni kjómiganai.」 „Nem érdekel a karrier.” ◇

kotoganaikotoganai mégmég 「Gaikokuniittakotoganai.」
„Nem jártam még külföldön.” ◇ kotoganaikotoganai so-so-
hasemhasem 「Amerikani ittakotoganai.」 „Sohasem
voltam még Amerikában.” ◇ naiszodehafurenunaiszodehafurenu
amiami nincs,nincs, abbólabból nemnem lehetlehet adniadni ◇ nainaizu-nainaizu-
kusikusi nullanulla 「Nainai zukuside hadzsimatta kek-
konszeikacu」 „nulláról indult házasság” ◇ na-na-
imononedariimononedari lehetetlenlehetetlen dolgotdolgot kívánnikívánni
「Nai mononedarinogárufurendo」 „lehetetlen
dolgot kívánó barátnő” ◇ nakattaranakattara haha nemnem
lennelenne 「Denkiganakattara szekai-va tomarude-
só.」 „Ha nem lenne áram, megállna a világ.” ◇

nakinaki elhunytelhunyt 「Imanaki szofu-va tódzsiroku-
dzsuszszaidatta.」 „A már elhunyt nagypapám
akkor 60 éves volt.” ◇ nakutenanakuszenakutenanakusze min-min-
denkinekdenkinek vanvan valamivalami hóbortjahóbortja ◇ nakute-nakute-
vava naranainaranai elengedhetetlenelengedhetetlen 「Szeibucuni-va
mizu-va nakutehanaranai.」 „Az élőlények szá-
mára a víz elengedhetetlen.” ◇ nakute-vanakute-va nara-nara-
nainai kellkell 「Szore-va szódenakute-va naranakat-
ta.」 „Ennek így kellett lennie.” ◇ nakerebanakereba haha
「Sikakuganakereba jatoenai.」 „Ha nincs papí-
rod, nem vehetünk fel.” ◇ naszaszónaszaszó úgyúgy tűniktűnik
nincsnincs 「Karadani idzsó-va naszaszóda.」 „Úgy
tűnik nincs semmi baja.” ◇ haganaihaganai fogatlanfogatlan
「Ródzsin-va haganakatta.」 „Az öregember fo-
gatlan volt.” ◇ hatesinaihatesinai határtalanhatártalan
「Szeiszakuno hatesinai orokaszani odoroita.」

„Meglepődtem az intézkedés határtalan ostobasá-
gán.”

naiacunaiacu ◆ belső nyomásbelső nyomás
naiagaranotakinaiagaranotaki ◆ Niagara-vízesésNiagara-vízesés
naibikónaibikó ◆ belső orrnyílásbelső orrnyílás
naibunaibu ◆ belsejebelseje 「Csikjúno naibu-o sirabeta.」
„A Föld belsejét tanulmányozta.” ◆ belsőbelső részrész
「Naibuto gaibu」 „belső és külső rész” ◆ belülbelül
「Kino naibu-va kúdóninatteita.」 „A fa belül
üreges volt.” ◇ naibunonaibuno belsőbelső 「Kono szosikini-
va naibuno tekigairu.」 „Ebben a szervezetben
belső ellenség lapul.”

naibuenerugínaibuenerugí ◆ belső energiabelső energia
naibuhibakunaibuhibaku ◆ belső sugárfertőzésbelső sugárfertőzés
naibuhibakuszurunaibuhibakuszuru ◆ belsőbelső sugárfertőzéstsugárfertőzést
kapkap 「Hósaszeibussicuga csikuszekisite naibuhi-
bakusita.」 „Felhalmozódott benne a radioaktív
anyag, és belső sugárfertőzést kapott.”

naibuhorjúnaibuhorjú ◆ belső tartalékbelső tartalék
naibukanszanaibukansza ◆ belsőbelső auditaudit ◆ belsőbelső ellenőr-ellenőr-
zészés
naibukanszaninnaibukanszanin ◆ belső ellenőrbelső ellenőr
naibukiszeicsúnaibukiszeicsú ◆ endoparazitaendoparazita
naibukiszeiszeibucunaibukiszeiszeibucu ◆ endoparazitaendoparazita
naibukokuhacunaibukokuhacu ◆ belsőbelső információinformáció ◆ besú-besú-
gásgás
naibukokuhacusanaibukokuhacusa ◆ besúgóbesúgó ◆ informátorinformátor
naibukózónaibukózó ◆ belső felépítésbelső felépítés
naibunnaibun ◆ belső osztásbelső osztás ◆ felosztásfelosztás
naibunnaibun ◆ bizalmasbizalmas értesülésértesülés 「Kore-va gona-
ibunni onegaisimaszu.」 „Kérem kezelje ezt az ér-
tesülést bizalmasan!” ◆ titkos információtitkos információ
naíbunanaíbuna ◆ naivnaiv 「Naíbuna szeikaku」 „naiv ter-
mészet”

naibun-niszurunaibun-niszuru ◆ nemnem árulárul elel 「Dzsidzsicu-o
naibunnisita.」 „Nem árulták el az igazságot.”

naibunonaibuno ◆ belsőbelső 「Kono szosikini-va naibuno
tekigairu.」 „Ebben a szervezetben belső ellenség
lapul.”

naibunpicunaibunpicu ◆ belsőbelső elválasztáselválasztás ◆ belsőbelső ki-ki-
választásválasztás ◆ endokrinendokrin
naibunpicubucunaibunpicubucu ◆ belsőbelső elválasztásúelválasztású
anyaganyag
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naibunpicuekinaibunpicueki ◆ belsőbelső elválasztásúelválasztású hormonhormon

naibunpicugakunaibunpicugaku ◆ endokrinológiaendokrinológia
naibunpicukeinaibunpicukei ◆ endokrin rendszerendokrin rendszer
naibunpicukikannaibunpicukikan ◆ belsőbelső elválasztásúelválasztású
szervszerv
naibunpicuszennaibunpicuszen ◆ belsőbelső elválasztásúelválasztású mi-mi-
rigyrigy ◆ endokrin mirigyendokrin mirigy
naibunpicuzókinaibunpicuzóki ◆ belsőbelső elválasztásúelválasztású szervszerv

naibunpigakunaibunpigaku ◆ endokrinológiaendokrinológia
naibunszurunaibunszuru ◆ felosztfeloszt 「Szenbun-o naibun-
szuru.」 „Felosztja a szakaszt.”

naibuszeisokukinaibuszeisokuki ◆ belsőbelső ivarszervivarszerv ◆ gonádgonád

naibuteikónaibuteikó ◆ belső ellenállásbelső ellenállás
naicúnaicú ◆ összejátszásösszejátszás ◆ titkostitkos kommuniká-kommuniká-
cióció
naicúsanaicúsa ◆ árulóáruló ◆ beépítettbeépített emberember ◆ belsőbelső
ellenségellenség ◆ belső informátorbelső informátor ◆ téglatégla
naicúszurunaicúszuru ◆ elárulelárul 「Szangjószupai-va kais-
ano himicu-o naicúsita.」 „Az ipari kém elárulta
az üzleti titkokat.” ◆ leadjaleadja aa drótotdrótot 「Szupai-
va tekini naicúsita.」 „A kém leadta a drótot.” ◆

titokbantitokban beszélgetbeszélget 「Kare-va aru on-nato na-
icúsiteita.」 „A férfi titokban beszélgetett egy nő-
vel.”

naicsinaicsi ◆ belügybelügy
naicsinaicsi ◆ belsőbelső területterület ◆ belterületbelterület ◆ hazahaza
「Naicsi-e kaetta.」 „Visszatértem a hazámba.”

naicsidzsinnaicsidzsin ◆ helyihelyi lakosoklakosok ◆ HonsúHonsú lako-lako-
saisai
naicsikinmunaicsikinmu ◆ belszolgálatbelszolgálat
naicsingérunaicsingéru ◆ fülemülefülemüle
naicsirjokónaicsirjokó ◆ belföldi útbelföldi út
naicsirjúgakunaicsirjúgaku ◆ hazaihazai vendégdiákkéntvendégdiákként ta-ta-
nulásnulás
naicsisidzsónaicsisidzsó ◆ hazai piachazai piac
naicsiszannaicsiszan ◆ hazai termékhazai termék
naicsúnaicsú ◆ belső oszlopbelső oszlop ◆ endosztilendosztil
naidakunaidaku ◆ nemnem hivataloshivatalos beleegyezésbeleegyezés
「Kareno naidaku-o eta.」 „Megkaptam a nem
hivatalos beleegyezését.”

naidakuszurunaidakuszuru ◆ nemnem hivatalosanhivatalosan elfogadelfogad
「Haijú-va sucuen-o naidakusita.」 „A színész
nem hivatalosan elfogadta a szerepet.”

naidesónaidesó ◆ valószínűtlenvalószínűtlen 「Eiszeiga
ocsirukoto-va naidesó.」 „Valószínűtlen, hogy le-
esik a műhold.”

naidokuszonaidokuszo ◆ endotoxinendotoxin
naidzserianaidzseria ◆ NigériaNigéria
naidzseriadzsinnaidzseriadzsin ◆ nigériainigériai
naidzserianonaidzseriano ◆ nigériainigériai
naidzsinaidzsi ◆ bizalmasbizalmas információinformáció ◆ nemnem hi-hi-
vatalosvatalos közlésközlés 「Tenkinno naidzsi-o uketa.」
„Nem hivatalosan közölték velem, hogy áthelyez-
nek.”

naidzsinaidzsi ◆ belső fülbelső fül
naidzsicunaidzsicu ◆ valósvalós helyzethelyzet 「Kateino
naidzsicu-o tomodacsini ucsi aketa.」 „A barátjá-
nak elárult, mi a valós helyzet a családjában.”

naidzsiennaidzsien ◆ belsőfülgyulladásbelsőfülgyulladás
naidzsinnaidzsin ◆ belső szentélybelső szentély
naidzsiszurunaidzsiszuru ◆ nem hivatalosan közölnem hivatalosan közöl
naidzsonaidzso ◆ feleségfeleség segítségesegítsége 「Kareno
szeikóni-va naidzsono kógaatta.」 „A felesége se-
gített, hogy sikeres lehessen.”

naidzsunaidzsu ◆ belsőbelső keresletkereslet 「Naidzsu-va kaku-
daiszareta.」 „Bővítették a belső keresletet.”

naidzsúgaigónaidzsúgaigó ◆ kifelékifelé erőserős belülbelül viszontviszont
gyengegyenge 「Naidzsúgaigóno hito」 „kifelé erős be-
lül viszont gyenge ember”

naidzsujókinaidzsujóki ◆ interoceptorinteroceptor ◆ interorecep-interorecep-
tortor
naiennaien ◆ élettársi kapcsolatélettársi kapcsolat
naienkankeinaienkankei ◆ élettársiélettársi kapcsolatkapcsolat ◆ élet-élet-
társi viszonytársi viszony
naien-nocumanaien-nocuma ◆ élettársélettárs
naien-nofúfunaien-nofúfu ◆ élettársakélettársak
naien-noottonaien-nootto ◆ élettársélettárs
naien-nopátonánaien-nopátoná ◆ élettársélettárs
naifunaifu ◆ késkés 「Naifude niku-o kitta.」 „Késsel
vágtam a húst.” ◇ oritatamisikinaifuoritatamisikinaifu bicskabicska
◇ kudamonononaifukudamonononaifu gyümölcsvágógyümölcsvágó késkés ◇

dzsittokunaifudzsittokunaifu soksok funkciósfunkciós bicskabicska ◇

dezáto-naifudezáto-naifu desszertkésdesszertkés ◇ naifudenaifude oszouoszou
megkéselmegkésel 「Otoko-va aite-o naifude oszotta.」
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„A férfi megkéselte a társát.” ◇ batá-naifubatá-naifu vaj-vaj-
késkés ◇ paretto-naifuparetto-naifu festékkeverőfestékkeverő késkés ◇

pépá-naifupépá-naifu papírvágó késpapírvágó kés
naifudenaifude oszouoszou ◆ késelkésel ◆ megkéselmegkésel 「Otoko-
va aite-o naifude oszotta.」 „A férfi megkéselte a
társát.”

naifudeszaszunaifudeszaszu ◆ megkéselmegkésel
naifudzsucunaifudzsucu ◆ késvíváskésvívás
naifukunaifuku ◆ beszedésbeszedés
naifukujakunaifukujaku ◆ bevehető gyógyszerbevehető gyógyszer
naifukuszurunaifukuszuru ◆ beszedbeszed 「Kuszuri-o naifuku-
szuru.」 „Beszedi a gyógyszert.” ◆ beveszbevesz
「Genecuzai-o naifukusita.」 „Bevette a lázcsilla-
pítót.”

naifunnaifun ◆ belsőbelső villongásvillongás ◆ belsőbelső viszályviszály
「Tónaide naifunga taenai.」 „A párton belül nem
szűnik a belső viszály.” ◆ belviszálybelviszály
naifunagenaifunage ◆ késdobáláskésdobálás
naifunoharanaifunohara ◆ kés lapjakés lapja
naifu-purícunaifu-purícu ◆ éles berakáséles berakás
naifuszabakinaifuszabaki ◆ késforgatáskésforgatás
naigainaigai ◆ kívül-belülkívül-belül 「Ken-naigaino kigjó」
„megyén kívüli és belüli vállalatok” ◆ körülbelülkörülbelül
「Kono sigoto-va issúkannaigaide dekiagaru.」
„Ez a munka körülbelül egy hét alatt elkészül.” ◆

külföldkülföld ésés belföldbelföld 「Kono kenkjúszeika-va na-
igaide takai hjóka-o eteiru.」 „Külföldön és belföl-
dön egyaránt nagyra értékelik ezt a kutatási ered-
ményt.”

naigainonaigaino ◆ külső-belsőkülső-belső 「Naigaino teki」
„külső-belső ellenség”

naigasironiszurunaigasironiszuru ◆ fittyetfittyet hányhány 「Sigoto-o
naigasironiszuru.」 „Fittyet hány a munkájára.”
◆ lebecsüllebecsül 「Kore-o naigasironisite-va ikenai.」
„Ez nem lebecsülendő.” ◆ nemnem törődiktörődik velevele
「Kodomo-o naigasironiszuru.」 „Nem törődik a
gyerekével.”

naihaijónaihaijó ◆ belső csíralemezbelső csíralemez ◆ endodermaendoderma
naihainjúnaihainjú ◆ endospermiumendospermium
naihanszokunaihanszoku ◆ dongalábdongaláb ◆ tuskólábtuskóláb
naihekinaiheki ◆ belső falbelső fal ◆ válaszfalválaszfal
naihinaihi ◆ endodermiszendodermisz ◆ endotéliumendotélium ◇

kekkan-naihikekkan-naihi endotéliumendotélium
naihónaihó ◆ rejlésrejlés ◆ tartalomtartalom

naihónaihó ◆ bizalmasbizalmas információinformáció 「Dzsókjónicu-
ite naihó-o uketa.」 „Bizalmas információt kap-
tam a helyzetről.” ◆ fülesfüles
naihókessónaihókessó ◆ endomorf kristályendomorf kristály
naihósanaihósa ◆ informátorinformátor
naihószurunaihószuru ◆ bizalmasan elmondbizalmasan elmond
naihószurunaihószuru ◆ foglaltatikfoglaltatik 「Kono kotoba-va
szabecutekina imi-o naihószuru.」 „Ebben a szó-
ban diszkriminatív jelentés foglaltatik.” ◆ járjár
「Kore-va riszuku-o naihósiteiru.」 „Ez kockázat-
tal jár.” ◆ rejlikrejlik 「Kareno hacugen-va hansze-
ifutekina hihan-o naihószuru.」 „A jelentésében
kormányellenes kritika rejlik.”

naiinaii ◆ fürdőköntösfürdőköntös
naiinaii ◆ belsőbelső szándékszándék ◆ gondolatgondolat ◆ rejtettrejtett
szándékszándék
naiinnaiin ◆ belsőbelső okok ◇ naiinszeinaiinszei belsőbelső okokraokokra
visszavezethetővisszavezethető 「Naiinszeiszeisinbjó」 „bel-
ső okokra visszavezethető idegbetegség”

naiinsinaiinsi ◆ belső tényezőbelső tényező ◆ intrinsic faktorintrinsic faktor
naiinszeinaiinszei ◆ belsőbelső eredetűeredetű ◆ belsőbelső okokraokokra
visszavezethetővisszavezethető 「Naiinszeiszeisinbjó」 „bel-
ső okokra visszavezethető idegbetegség” ◆ endo-endo-
géngén
naijanaija ◆ belső mezőbelső mező
naijasunaijasu ◆ belső védőjátékosbelső védőjátékos ◆ infielderinfielder
naijónaijó ◆ belsőleg alkalmazásbelsőleg alkalmazás ◆ magánügymagánügy
naijónaijó ◆ tartalomtartalom 「Tekiszutono naijó-o kioku-
sita.」 „Megjegyezte a szöveg tartalmát.” ◇ gjó-gjó-
munaijómunaijó üzletiüzleti profilprofil ◇ gjómunaijógjómunaijó munka-munka-
köriköri leírásleírás ◇ keisikitonaijókeisikitonaijó formaforma ésés tarta-tarta-
lomlom ◇ kenkjúnonaijókenkjúnonaijó kutatáskutatás témájatémája ◇ so-so-
kumunonaijókumunonaijó feladatkörfeladatkör ◇ naijónoarunaijónoaru tar-tar-
talmastalmas 「Naijónoaru hanasi.」 „Tartalmas tör-
ténet.” ◇ naijónonainaijónonai semmitmondósemmitmondó 「Kono
sószecu-va naijóganaikedo omosiroi jomi mono-
da.」 „Ez a novella semmitmondó, de olvasmá-
nyos.”

naijójakunaijójaku ◆ beszedhető gyógyszerbeszedhető gyógyszer
naijónoarunaijónoaru ◆ tartalmastartalmas 「Naijónoaru hana-
si.」 „Tartalmas történet.”

naijónonainaijónonai ◆ semmitmondósemmitmondó 「Kono sószecu-
va naijóganaikedo omosiroi jomi monoda.」 „Ez a
novella semmitmondó, de olvasmányos.” ◆ üresüres
「Naijónonai giron」 „üres vita”
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naijó-onaijó-o szecumeiszuruszecumeiszuru ◆ eligazíteligazít 「Dzsósi-
va bukani sigotono naijó-o szecumeisita.」 „A fő-
nök eligazította a beosztottait.”

naijószurunaijószuru ◆ beveszbevesz 「Kuszuri-o naijószu-
ru.」 „Beveszi a gyógyszert.”

naijótekinanaijótekina ◆ tartalmitartalmi 「Naijótekina csigai」
„tartalmi különbség”

naijótekininaijótekini ◆ tartalmilagtartalmilag
naijózainaijózai ◆ beszedhető gyógyszerbeszedhető gyógyszer
naijúnaijú ◆ belső gondbelső gond
naijúgaikannaijúgaikan ◆ belsőbelső ésés külsőkülső gondgond
「Naijúgaikan-o kakaeta kuni」 „belső és külső
gondokkal küzdő ország”

naikanaika ◆ belgyógyászatbelgyógyászat
naikaeinaikaei ◆ belső toklászbelső toklász
naikahinaikahi ◆ belső termésfalbelső termésfal ◆ endokarpiumendokarpium
naikainaikai ◆ belgyógyászbelgyógyász
naikainaikai ◆ belső világbelső világ ◆ lelki világlelki világ
naikainaikai ◆ beltengerbeltenger
naikaiszenszánaikaiszenszá ◆ belső érzékelőbelső érzékelő
naikakunaikaku ◆ belsőbelső szögszög 「Szankakukei no nai-
kakuno va」 „háromszög belső szögeinek összege”
◆ belső szögletbelső szöglet
naikakunaikaku ◆ kabinetkabinet ◆ kormánykormány 「Naikaku-
o szosikiszuru szeitó」 „kormányalakító párt” ◆

minisztériumminisztérium ◇ kjokokuicscsinaikakukjokokuicscsinaikaku nem-nem-
zetizeti egységkormányegységkormány ◇ sin-naikakusin-naikaku újúj kor-kor-
mánymány ◇ tandokunaikakutandokunaikaku egypártiegypárti kormánykormány
◇ renricunaikakurenricunaikaku koalíciós kormánykoalíciós kormány
naikakubaikanaikakubaika ◆ endoreduplikációendoreduplikáció
naikakufunaikakufu ◆ kormányközpontkormányközpont
naikakufusin-ninnaikakufusin-nin ◆ kormánnyalkormánnyal szembeniszembeni bi-bi-
zalmatlanságzalmatlanság
naikakufuzainaikakufuzai ◆ anarchiaanarchia
naikakufuzainonaikakufuzaino ◆ anarchikusanarchikus
naikakukakurjónaikakukakurjó ◆ kormánytagkormánytag
naikakukanbónaikakukanbó ◆ kancelláriahivatalkancelláriahivatal ◆ mi-mi-
niszterelnöki hivatalniszterelnöki hivatal
naikakukanbócsókannaikakukanbócsókan ◆ kabinet-főtitkárkabinet-főtitkár ◆

kancelláriahivatalkancelláriahivatal vezetőjevezetője ◆ miniszterel-miniszterel-
nöki hivatal vezetőjenöki hivatal vezetője
naikakukikinaikakukiki ◆ kormányválságkormányválság

naikakukokudzsinaikakukokudzsi ◆ kormánybejelentéskormánybejelentés ◆

kormányközleménykormányközlemény
naikakunokótecunaikakunokótecu ◆ kormányátalakításkormányátalakítás
naikakunosuhannaikakunosuhan ◆ kormányfőkormányfő
naikakuszan-jonaikakuszan-jo ◆ kormánytanácsoskormánytanácsos
naikakuszódzsisokunaikakuszódzsisoku ◆ kormánykormány testületitestületi
lemondásalemondása
naikakuszóridaidzsinnaikakuszóridaidzsin ◆ miniszterelnökminiszterelnök
naikannaikan ◆ betekintésbetekintés
naikeinaikei ◆ belsőbelső átmérőátmérő 「Kudano gaikeito na-
ikei」 „cső külső és belső átmérője” ◆ kaliberkaliber
naikeidómjakunaikeidómjaku ◆ belső fejverőérbelső fejverőér
naikinaiki ◆ belső szabálybelső szabály
naikinnaikin ◆ beltéri munkabeltéri munka ◆ irodai munkairodai munka
naikindzsunszanaikindzsunsza ◆ belsőbelső szolgálatotszolgálatot végzővégző
rendőrrendőr ◆ rendőrségen dolgozó rendőrrendőrségen dolgozó rendőr
naikin-inaikin-i ◆ kórházbankórházban dolgozódolgozó orvosorvos ◆ rezi-rezi-
dens orvosdens orvos
naikin-innaikin-in ◆ irodai alkalmazottirodai alkalmazott
naikinsanaikinsa ◆ irodai dolgozóirodai dolgozó
naikinszurunaikinszuru ◆ beltéribeltéri munkátmunkát végezvégez ◆ iro-iro-
dai munkát végezdai munkát végez
naikjokunaikjoku ◆ kormányhivatalkormányhivatal
naikónaikó ◆ befelé fordulásbefelé fordulás
naikónaikó ◆ belső gyötrelembelső gyötrelem ◆ belső támadásbelső támadás
naikónaikó ◆ lumenlumen
naikódóbucumonnaikódóbucumon ◆ nyersférgeknyersférgek
naikóhainaikóhai ◆ rokonkeresztezésrokonkeresztezés
naikokkakunaikokkaku ◆ belső vázbelső váz
naikokunaikoku ◆ belföldbelföld
naikokudzsinnaikokudzsin ◆ belföldibelföldi
naikószurunaikószuru ◆ magábamagába fojtódikfojtódik 「Ikariga na-
ikószuru hito」 „mérgét magába fojtó ember” ◆

magábamagába fordulfordul 「Dzsibunno szekaini naikószu-
ru kodomo」 „magába forduló gyerek”

naikószurunaikószuru ◆ belülrőlbelülről gyötörgyötör 「Sittosinga na-
ikósita.」 „Belülről gyötörte a féltékenység.” ◆

belülrőlbelülről támadtámad 「Kareno bjóki-va naikósita.」
„A betegsége belülről támadt.”

naikótekinanaikótekina ◆ befelébefelé fordulóforduló ◆ introver-introver-
tálttált 「Naikótekina hito」 „introvertált ember”
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naimakunaimaku ◆ kulisszákkulisszák mögöttmögött ◆ műhelytitokműhelytitok

naimazenaimaze ◆ keveréskeverés
naimazeniszurunaimazeniszuru ◆ keverkever 「Kjodzsicu-o naima-
zenisita.」 „Keverte a valósat a valótlannal.”

naimeinaimei ◆ titkos parancstitkos parancs
naimennaimen ◆ belsejebelseje 「Kikaino naimenkanszacu」
„gép belsejének vizsgálata” ◆ belsőbelső felületfelület
「Naimenkenszaku」 „belső felület köszörülése”
◆ belülbelül 「Kareno naimen-va joi hitodeszu.」 „Ő
belül jó ember.” ◆ léleklélek 「Naimenno kunó」
„lelki gyötrelem”

naimenszeikacunaimenszeikacu ◆ belső életbelső élet ◆ lelki életlelki élet
naimentekinanaimentekina ◆ belsőbelső 「Naimentekina szeika-
ku」 „belső természet”

naimicunanaimicuna ◆ bizalmasbizalmas ◆ titkostitkos
naimicuninaimicuni ◆ bizalmasanbizalmasan 「Kore-o naimicuni
acukattekudaszai.」 „Kérem, kezelje bizalmasan!”
◆ titkosantitkosan
naimicuniszurunaimicuniszuru ◆ titokbantitokban tarttart 「Kare-va
dzsiken-o naimicunisita.」 „Titokban tartotta az
esetet.”

naimicunonaimicuno ◆ bizalmasbizalmas 「Naimicuno hanasi-o
sita.」 „Bizalmas dolgot mondott.” ◆ titkostitkos
「Naimicuno dzsóhó」 „titkos információ”

naimononedarinaimononedari ◆ lehetetlenlehetetlen kéréskérés
「Dokodemodoa-va nai mononedarida.」 „A tele-
portáció lehetetlen kérés.”

naimononedarinaimononedari ◆ lehetetlenlehetetlen dolgotdolgot kívánnikívánni
「Nai mononedarinogárufurendo」 „lehetetlen
dolgot kívánó barátnő”

naimunaimu ◆ belsőbelső munkamunka 「Eigjóde szotomavari-
o sinakjanaranainoni, naimude tegaippaideszu.」
„Külső ügyeken kellene dolgoznom, de tele vagyok
belső munkával.” ◆ belügybelügy
naimucsókannaimucsókan ◆ belügyi államtitkárbelügyi államtitkár
naimudaidzsinnaimudaidzsin ◆ belügyminiszterbelügyminiszter
naimusónaimusó ◆ belügyminisztériumbelügyminisztérium
nainnain ◆ baseballcsapatbaseballcsapat ◆ kilenckilenc
nainaidenainaide ◆ bizalmasanbizalmasan 「Szorenicuite naina-
ide hanasitai.」 „Erről bizalmasan szeretnék ve-
led beszélni.” ◆ magukmaguk közöttközött 「Henszai-o na-
inaide jakuszokusita.」 „Maguk között megálla-
podtak a visszafizetésről.”

nainainiszurunainainiszuru ◆ bizalmasanbizalmasan kezelkezel 「Vareva-
redakede nainainisita jakuszoku」 „kettőnk kö-
zött bizalmasan kezelt ígéret”

nainainonainaino ◆ titkostitkos 「Nainaino tori kime」 „tit-
kos megállapodás”

nainaizukusinainaizukusi ◆ nullanulla 「Nainai zukuside hadzsi-
matta kekkonszeikacu」 „nulláról indult házas-
ság”

nainen-endzsinnainen-endzsin ◆ belsőégésű motorbelsőégésű motor
nainenkikannainenkikan ◆ belsőégésűbelsőégésű motormotor ◆ robba-robba-
nómotornómotor
nain-menzu-moriszunain-menzu-moriszu ◆ malmozásmalmozás ◆ malommalom
nain-menzu-moriszudeaszobunain-menzu-moriszudeaszobu ◆ malmozikmalmozik
naionnaion ◆ endotermendoterm
naiondóbucunaiondóbucu ◆ endoterm állatendoterm állat
naionszeinaionszei ◆ endotermiaendotermia 「Naionszeito gaion-
szei」 „endotermia és ektotermia”

nairannairan ◆ belsőbelső megtekintésmegtekintés ◆ előzeteselőzetes
megtekintésmegtekintés ◆ zárt körű megtekintészárt körű megtekintés
nairannairan ◆ belviszálybelviszály ◆ polgárháborúpolgárháború
「Nairan-o okosita.」 „Kirobbantotta a polgárhá-
borút.”

nairankainairankai ◆ belsőbelső megtekintésmegtekintés ◆ zárkörűzárkörű
bemutatóbemutató
nairikunairiku ◆ országország belsejebelseje ◆ szárazföldszárazföld bel-bel-
sejeseje
nairikubunairikubu ◆ országország belsejebelseje ◆ szárazföldszárazföld
belsejebelseje
nairikukokunairikukoku ◆ tengertőltengertől elzártelzárt országország
「Hangarí-va nairikukokudeszu.」 „Magyaror-
szág a tengertől elzárt.”

nairikuszeikikónairikuszeikikó ◆ kontinentáliskontinentális éghajlatéghajlat ◆

szárazföldi éghajlatszárazföldi éghajlat
nairinpanairinpa ◆ endolimfaendolimfa
naironnairon ◆ nejlonnejlon
nairon-nokucusitanairon-nokucusita ◆ nejlonharisnyanejlonharisnya
naironszeihinnaironszeihin ◆ nejlonterméknejlontermék
naironszeiszutokkingunaironszeiszutokkingu ◆ nejlonharisnyanejlonharisnya
nairon-szutokkingunairon-szutokkingu ◆ nejlonharisnyanejlonharisnya
nairon-zairunairon-zairu ◆ nejlonkötélnejlonkötél
nairugavanairugava ◆ NílusNílus
nairupácsinairupácsi ◆ nílusi sügérnílusi sügér
nairuszupponnairuszuppon ◆ afrikai lágyhéjúteknősafrikai lágyhéjúteknős
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naisasinaisasi ◆ befelé kancsalításbefelé kancsalítás
naisinaisi ◆ illetveilletve ◆ közöttközött 「Dzsúnaisi nidzsú.」
„Tíz és húsz között.” ◆ vagyvagy 「Higasinaisi mina-
mino kaze」 „keleti vagy déli szél”

naisicunaisicu ◆ endoplazmaendoplazma
naisikjónaisikjó ◆ endoszkópendoszkóp 「Naisikjó-o iretatoki
haki kegasita.」 „Amikor ledugták nekem az en-
doszkópot, hányingerem lett.”

naisikjókenszanaisikjókensza ◆ endoszkópos vizsgálatendoszkópos vizsgálat
naisikjókenszahónaisikjókenszahó ◆ endoszkópiaendoszkópia
naisinnaisin ◆ háromszögbeháromszögbe írtírt körkör középpontjaközéppontja
◆ lelkelelke mélyemélye 「Naisinkujasikatta.」 „A lelke
mélyén bántotta a dolog.” ◆ szíveszíve mélyemélye ◆ tit-tit-
konkon 「Naisinkaikoszarete uresikatta.」 „Titkon
örültem, hogy kirúgtak a cégtől.”

naisinnaisin ◆ belső jelentésbelső jelentés
naisinnónaisinnó ◆ királyi hercegnőkirályi hercegnő
naisinsonaisinso ◆ tanulótanuló előmenetelénekelőmenetelének belsőbelső je-je-
lentéselentése
naisinszurunaisinszuru ◆ belső jelentést teszbelső jelentést tesz
naisiruinaisirui ◆ fejlett szárnyas rovarokfejlett szárnyas rovarok
naisonaiso ◆ titoktitok 「Naisonisiteoite!」 „Tartsd ti-
tokban!”

naisónaisó ◆ belsőbelső akadályakadály ◆ szemproblémaszemprobléma ◇

kokunaisókokunaisó feketefekete hályoghályog ◇ hakunaisóhakunaisó szür-szür-
ke hályogke hályog ◇ rjokunaisórjokunaisó zöld hályogzöld hályog
naisónaisó ◆ belügyminiszterbelügyminiszter
naisónaisó ◆ pericikluspericiklus
naisónaisó ◆ belső sérülésbelső sérülés
naisónaisó ◆ anyagianyagi helyzethelyzet ◆ belsőbelső megvilágo-megvilágo-
sodássodás
naisobanasinaisobanasi ◆ bizalmas beszélgetésbizalmas beszélgetés
naisodenaisode ◆ titokbantitokban 「Szorenicuite tomodacsi-
ni naisode hanasita.」 „Titokban elmondtam azt a
dolgot a barátomnak.”

naisogotonaisogoto ◆ bizalmas ügybizalmas ügy
naisokunaisoku ◆ bedolgozásbedolgozás ◆ fusifusi ◆ fusimunkafusimunka ◆

háziiparháziipar ◆ mellékmunkamellékmunka
naisokuszurunaisokuszuru ◆ bedolgozikbedolgozik 「Okaaszan-va ie-
de naisokuszuru.」 „Az anyukám bedolgozik.” ◆

fusizikfusizik
naisoniszurunaisoniszuru ◆ nemnem adad továbbtovább 「Kiita
hanasi-o naisonisita.」 „Nem adtam tovább, amit

hallottam.” ◆ nemnem mondmond továbbtovább 「Kore-va na-
isonisite!」 „Ezt ne mondd tovább senkinek!”

naisúnaisú ◆ belsőbelső kerületkerület 「Jubivano naisú-o ha-
katta.」 „Megmértem a gyűrű belső kerületét.” ◆

belsőbelső körkör 「Rekódo bari-va gaisúkara naisú-e to
szuszumu.」 „A hanglemeztű a külső körtől halad
a belső kör felé.”

naisukkecunaisukkecu ◆ belső vérzésbelső vérzés
naiszainaiszai ◆ belföldi adósságbelföldi adósság
naiszecunaiszecu ◆ beírásbeírás ◆ belülről érintésbelülről érintés
naiszecuennaiszecuen ◆ beírt körbeírt kör
naiszecuszurunaiszecuszuru ◆ beleíródikbeleíródik 「Szankakuni na-
iszecuszuru en-o egaita.」 „Megszerkesztettem a
háromszögbe írt kört.” ◆ belülről érintbelülről érint
naiszeinaiszei ◆ belpolitikabelpolitika
naiszeinaiszei ◆ belső eredetűbelső eredetű ◆ endogénendogén
naiszeinaiszei ◆ magába tekintésmagába tekintés ◆ önelemzésönelemzés
naiszeinaiszei ◆ házon belüli gyártásházon belüli gyártás
naiszeihósinaiszeihósi ◆ endospóraendospóra
naiszeikansónaiszeikansó ◆ beavatkozásbeavatkozás aa belügyekbebelügyekbe

naiszeikinaiszeiki ◆ belső nemi szervbelső nemi szerv
naiszeitekinanaiszeitekina ◆ önelemzőönelemző
naiszekinaiszeki ◆ belsőbelső szorzatszorzat ◆ skalárisskaláris szor-szor-
zatzat
naiszekinaiszeki ◆ apai rokonapai rokon
naiszennaiszen ◆ belsőbelső vonalvonal 「Gaiszento naiszen」
„külső és belső vonal” ◆ telefonmelléktelefonmellék
naiszennaiszen ◆ belháborúbelháború ◆ belharcbelharc ◆ belvi-belvi-
szályszály ◆ polgárháborúpolgárháború
naiszenbangónaiszenbangó ◆ mellékmellék 「Bucsóno
naiszenbangó-va nanbandeszuka?」 „Az osztály-
vezetőt melyik melléken lehet elérni?” ◆ telefon-telefon-
mellék számamellék száma
naiszendenvanaiszendenva ◆ belső telefonbelső telefon
naiszeszszennaiszeszszen ◆ belsőbelső érintőérintő ◇ kjócúnai-kjócúnai-
szeszszenszeszszen közös belső érintőközös belső érintő
naiszónaiszó ◆ belsőépítészetbelsőépítészet ◆ lakberendezéslakberendezés
naiszodehafurenunaiszodehafurenu ◆ amiami nincs,nincs, abbólabból nemnem
lehet adnilehet adni
naiszóhónaiszóhó ◆ interpolációinterpoláció
naiszókódzsinaiszókódzsi ◆ belsőépítészeti munkabelsőépítészeti munka
naiszokusinkeiszokunaiszokusinkeiszoku ◆ belső idegkötegbelső idegköteg
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naiszonnaiszon ◆ családotcsaládot továbbvivőtovábbvivő gyerektőlgyerektől
származó unokaszármazó unoka
naiszószurunaiszószuru ◆ belsőépítészetibelsőépítészeti munkátmunkát vé-vé-
gezgez
naiszu-gainaiszu-gai ◆ remek fickóremek fickó
naiszuihanrannaiszuihanran ◆ belvízbelvíz
naiszu-picscsinaiszu-picscsi ◆ remek dobásremek dobás
naiszu-sottonaiszu-sotto ◆ remek ütésremek ütés
naiszu-torainaiszu-torai ◆ ügyes próbálkozásügyes próbálkozás
naitánaitá ◆ esti mérkőzésesti mérkőzés
naiteinaitei ◆ ajánlatajánlat 「Súsokunaiteiga tori kesza-
reta.」 „Törölték az állásajánlatot.” ◆ nemnem hiva-hiva-
talostalos döntésdöntés ◇ súsokunaiteiricusúsokunaiteiricu elhelyez-elhelyez-
kedésikedési arányarány ◇ naiteigakimarunaiteigakimaru beválasztbeválaszt
「Aru szensunoorinpikku naiteiga kimatta.」 „A
versenyzőt beválasztották az olimpiai csapatba.”

naiteigakimarunaiteigakimaru ◆ beválasztbeválaszt 「Aru szensuno-
orinpikku naiteiga kimatta.」 „A versenyzőt bevá-
lasztották az olimpiai csapatba.”

naitei-onaitei-o moraumorau ◆ ajánlatotajánlatot kapkap 「Daiicsi-
kibóno kaisakara naitei-o moratta.」 „Ajánlatot
kaptam a cégtől, ahova leginkább szeretnék men-
ni.”

naiteiszurunaiteiszuru ◆ nemnem hivatalosanhivatalosan eldönteldönt
「Sinszocuno súsokuga naiteisita.」 „Nem hiva-
talosan eldöntötték, hogy felveszik a végzős diá-
kot.”

naitekinaiteki ◆ belsőbelső 「Naitekikacsi」 „belső érték”
◆ lelkilelki 「Naitekiszeikacu」 „lelki élet” ◆ vele-vele-
születettszületett
naitekidokuhakunaitekidokuhaku ◆ belső monológbelső monológ
naitekijóinnaitekijóin ◆ belső tényezőbelső tényező
naitemovarattemonaitemovarattemo ◆ lesz,lesz, amiami leszlesz 「Na-
itemo varattemokore-va szaigonocsanszudakara
ganbarimasó!」 „Lesz, ami lesz, ez az utolsó esé-
lyünk, igyekezzünk hát!”

naitenkinnaitenkin ◆ közelítő izomközelítő izom
naitesimaunaitesimau ◆ könnyrekönnyre fakadfakad 「Szenszaina
cuma-va csottositakotodemo naitesimau.」 „Az
érzékeny feleségem a legkisebb dologra is könnyre
fakad.”

naitonaito ◆ éjjeléjjel ◆ huszárhuszár
naitogaunnaitogaun ◆ hálóköntöshálóköntös ◆ köntösköntös
naitogémunaitogému ◆ esti mérkőzésesti mérkőzés

naitokjappunaitokjappu ◆ hálósapkahálósapka ◆ lefekvéslefekvés előttielőtti
itókaitóka
naitokurabunaitokurabu ◆ éjjeliéjjeli mulatóhelymulatóhely ◆ éjsza-éjsza-
kaikai lokállokál ◆ éjszakaiéjszakai szórakozóhelyszórakozóhely ◆ lokállokál
◆ mulatóhelymulatóhely ◆ szórakozóhelyszórakozóhely
naitoróbunaitoróbu ◆ köntösköntös
naitosakunaitosaku ◆ lovaglovag ◆ vitézvitéz
naitosónaitosó ◆ éjszakai showéjszakai show
naito-téburunaito-téburu ◆ éjjeliszekrényéjjeliszekrény
naitoveanaitovea ◆ hálóruhahálóruha
naivakuszeinaivakuszei ◆ belső bolygóbelső bolygó
naizainaizai ◆ immanenciaimmanencia ◆ lakozáslakozás ◆ rejlésrejlés
naizaiszurunaizaiszuru ◆ lakoziklakozik 「Sizenni naizaiszuru
csikara」 „természetben lakozó erő” ◆ rejlikrejlik
「Siszutemuni naizaiszuru mudzsun」 „rendszer-
ben rejlő ellentmondás”

naizaitekinanaizaitekina ◆ belsőbelső 「Naizaitekina kacsi」
„belső érték” ◆ bennebenne rejlőrejlő 「Naizaitekina bi」
„benne rejlő szépség”

naizónaizó ◆ beépítettbeépített ◆ belsőbelső
naizónaizó ◆ belsőbelső szervszerv ◆ bensőségbensőség 「Nivatori-
kara naizó-o tori dasita.」 „Kiszedte a csirkéből a
bensőséget.” ◆ zsigerzsiger 「Naizónitakuszan-no si-
bóga tamattesimatta.」 „A zsigereken sok zsír ra-
kódott le.”

naizódoraibunaizódoraibu ◆ beépített meghajtóbeépített meghajtó
naizókankakusinkeinaizókankakusinkei ◆ zsigeri érzőidegzsigeri érzőideg
naizómaikunaizómaiku ◆ beépített mikrofonbeépített mikrofon
naizónonaizóno ◆ zsigerizsigeri
naizónobjókinaizónobjóki ◆ szervi betegségszervi betegség
naizó-onaizó-o toridaszutoridaszu ◆ kibelezkibelez 「Butano naizó-o
tori dasita.」 „Kibeleztem a disznót.” ◆ kizsige-kizsige-
relrel
naizósibónaizósibó ◆ zsigeri zsírzsigeri zsír
naizósikkannaizósikkan ◆ szervi betegségszervi betegség
naizószurunaizószuru ◆ belebele vanvan építveépítve
「Kononótopaszokon-va kamera-o naizósiteima-
szu.」 „Ebbe a laptopba bele van építve a kame-
ra.” ◆ tartalmaztartalmaz 「Anpu-o naizószuruakutibu-
szupíká」 „erősítőt tartalmazó aktív hangszóró”

najanaja ◆ górégóré ◆ pajtapajta
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najamasiinajamasii ◆ aggasztóaggasztó 「Dzsókjó-va najama-
sii.」 „A helyzet aggasztó.” ◆ csáboscsábos 「Najama-
sii egaodeszu.」 „Csábos mosolya van.”

najamaszerunajamaszeru ◆ aggasztaggaszt ◆ befűtbefűt 「Sóhizei-
va hinkonszó-o najamaszeteita.」 „Befűtött a for-
galmi adó a szegényeknek.” ◆ foglalkoztatfoglalkoztat
「Szaikinsórainokotode najandeiru.」 „Mostaná-
ban sokat foglalkoztat a jövő.” ◆ gyötörgyötör 「Bjó-
kini najandeiru.」 „Betegség gyötri.” ◇ atama-atama-
oo najamaszerunajamaszeru fejfájástfejfájást okozokoz 「Sijózumi
kamiomucuno sori-va kaigoszuru hitono atama-o
najamaszeteiru.」 „A használt papírpelenka kido-
bása sok fejfájást okoz a gondozóknak.”

najamaszunajamaszu ◆ gondotgondot okozokoz 「Varui kodomo-
va oja-o najamasita.」 „A rossz gyerek gondot
okozott a szüleinek.” ◆ szenvedéstszenvedést okozokoz
「Omoi bjókini najamaszareteiru.」 „Súlyos be-
tegségben szenved.” ◇ kokoro-okokoro-o najamaszunajamaszu
bántbánt 「Kodomono bjókide kokoro-o najamaszar-
eteiru.」 „Bánt a gyerek betegsége.”

najaminajami ◆ bajbaj 「Nanika najamigaarunoka?」
„Van valami bajod?” ◆ bánatbánat 「Kanodzso-va
najami-o ucsi aketa.」 „Elárulta bánatát.” ◆ gondgond
「Kanodzso-va najamiga ói.」 „Sok a gondja.” ◆

problémaprobléma 「Sisunkino najamini kurusindeiru.」
„Kamaszkori problémával küzd.” ◆ tépelődéstépelődés
◇ kokorononajamikokorononajami lelkilelki bánatbánat 「Kokorono
najami-o kiitekureru?」 „Meghallgatnád a lelki
bánatomat?” ◇ zeitakunanajamizeitakunanajami gazdagokgazdagok
fejfájásafejfájása 「Daiettonante zeitakuna najami-
da.」 „A diéta csak a gazdagoknak okoz fejfájást.”

najaminonainajaminonai ◆ gondtalangondtalan 「Najaminonai szei-
kacu」 „gondtalan élet”

najaminotanenajaminotane ◆ gondgond 「Najamino tanenina-
ru.」 „Gondot jelent.”

najamunajamu ◆ aggályoskodikaggályoskodik 「Ano hito-va don-
na szaszainakotonimo hidzsóni najamu.」 „Az
emberek túl sokat aggályoskodnak minden apró-
ságon.” ◆ bajlódikbajlódik 「Nannenkanmo migihizano
bjókini najamaszareteiru.」 „Évek óta bajlódom a
jobb térdemmel.” ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik 「Takai
kuruma-o kaókato najandeita.」 „Bizonytalan-
kodtam, hogy megvegyem-e a drága autót.” ◆

emésztiemészti magátmagát 「Koini najandeiru.」 „Emészt
a szerelem.” ◆ főfő aa fejefeje 「Kareni nani-o omi-
jagenisijóka najanda.」 „Azon főtt a fejem , hogy
mit vegyek neki ajándékba.” ◆ gondbangondban vanvan
「Docscsi-o kaóka najandeiru.」 „Gondban va-

gyok , hogy mitévő legyek, melyiket vegyem meg.”
◆ gyötrődikgyötrődik 「Kareni tegami-o kaitemoiika, to-
temo najandeita.」 „Sokat gyötrődtem azon, hogy
írjak-e neki.” ◆ szenvedszenved 「Kigjó-va sikinbuszo-
kuni najandeiru.」 „A vállalat tőkehiányban szen-
ved.” ◆ tépelődiktépelődik 「Itta hógaiika najandeiru.」
„Tépelődöm, hogy menjek-e.” ◆ vívódikvívódik
「Tadasiikoto-o sitakadóka najandeita.」 „Azon
vívódtam, hogy helyesen cselekedtem-e.” ◇ na-na-
jamaszerujamaszeru foglalkoztatfoglalkoztat 「Szaikinsórainoko-
tode najandeiru.」 „Mostanában sokat foglalkoz-
tat a jövő.” ◇ najamaszerunajamaszeru gyötörgyötör 「Bjókini
najandeiru.」 „Betegség gyötri.” ◇ bjókuden-bjókuden-
ajamuajamu betegségbetegség kínozzakínozza 「Tomodacsino
cuma-va szenakano bjókide najandeiru.」 „A ba-
rátom feleségét hátbetegség kínozza.” ◇ hinkuni-hinkuni-
najamunajamu nyomorognyomorog
najandeirunajandeiru ◆ gyötrődőgyötrődő
najonajositanajonajosita ◆ puhánypuhány 「Csotto ositadakede
taorerunantenantenajonajosita hitonano.」
„Olyan puhány vagy, hogy egy ütéstől összecsuk-
lasz.”

najonajotonajonajoto ◆ gyengéngyengén 「Mugino hoganajona-
joto jureta.」 „A búzaszálak gyengén ringatóztak.”

najonajotositanajonajotosita ◆ gyengegyenge 「Kare-va -va najo-
najotosita taido-o totta.」 „A férfinek gyenge hoz-
záállása volt.” ◆ hajlékonyhajlékony ◆ puhánypuhány 「Szono
otoko-va najonajotositeiru.」 „Az a férfi puhány.”

nakanaka ◆ banban 「Hiki dasino naka-o szeirisita.」
„Rendet raktam a fiókban.” ◆ beljebbbeljebb 「Naka-e
dózo.」 „Kerüljön beljebb!” ◆ belsejebelseje 「Hejano
naka」 „szoba belseje” ◆ belülbelül 「Hako-o akeruto
nakani-va nanimo haitteinakatta.」 „Kinyitottam
a dobozt, és semmi nem volt belül.” ◆ benben 「Ka-
zeno nakade szodatta ki-va nega cujoi.」 „Szélben
nőtt fának erős a gyökere.” ◆ középközép 「Kodomo-
o nakanisitebencsini szuvatta.」 „Középen a gye-
rekkel, ültünk a padon.” ◆ közülközül 「Haijúno
nakade darega icsibanszuki?」 „Kit szeretsz leg-
jobban a színészek közül?” ◆ múlvamúlva 「Nakaicsi-
dzsikande siagarimaszu.」 „Egy óra múlva kész
lesz.” ◇ amenonakadeamenonakade esőbenesőben 「Ameno naka-
de csódzsikanmataszareta.」 „Órákon át várakoz-
tattak az esőben.” ◇ doman-nakadoman-naka kellőskellős kö-kö-
zepezepe 「Konoreszutoran-va macsinodo man na-
kaniaru.」 „Ez az étterem a város kellős közepén
van.” ◇ nakakaranakakara belőlebelőle 「Kono nakakara hit-
ocu tottekudaszai.」 „Vegyen belőle egyet!” ◇ na-na-
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kakarakakara közülközül 「Omijageno nakakara hitocu
erandekudaszai.」 „Válasszon ki egyet az ajándé-
kok közül!” ◇ nakakaranakakara bőlből 「Hino nakakara
hito-o taszuke daszu.」 „Kimenti a tűzből az em-
bereket.” ◇ nakakaranakakara bólból 「Kabanno nakakara
sorui-o tori dasita.」 „Kivettem a táskámból az
iratot.” ◇ nakaninakani bentbent 「Kare-va hejano nakani-
ita.」 „Bent volt a szobában.” ◇ nakaninakani odabentodabent
「Nakani darekairu.」 „Valaki van odabent.” ◇

nakaninakani belebele 「Hon-o kabanno nakani ireta.」
„Beletettem a könyvet a táskámba.” ◇ nakaninakani
bennebenne 「Kaban-o densani vaszureta.Szono naka-
ni dzsújóna soruigaaru.」 „A vonaton felejtettem
a táskámat, benne a fontos iratokkal.” ◇ naka-naka-
ni-vani-va köztükköztük 「Dencsi-o szuteta. Nakanihama-
da cukaerumonomoatta.」 „Kidobtam az eleme-
ket. Volt köztük jó is.” ◇ nakanonakano közülközül 「On-
nano nakano on-na」 „legnőiesebb a nők közül”
◇ man-nakaman-naka középközép 「Hirobano man nakani tat-
ta.」 „A tér közepén álltam.” ◇ man-nakahen-niman-nakahen-ni
középtájtközéptájt 「Man nakahenni szen-o hiite kuda-
szai.」 „Húzz egy vonalat középtájt!”

nakanaka ◆ kapcsolatkapcsolat 「Koibitotono naka-o szaka-
reta.」 „Valaki miatt megszakadt a kapcsolatom a
kedvesemmel.” ◆ viszonyviszony 「Kareto nakagaii.」
„Jó viszonyban vagyok vele.” ◇ ken-en-nonakaken-en-nonaka
kutya-macskakutya-macska barátságbarátság 「Kanodzso-va súto-
meto ken-enno nakada.」 „Az anyósával kutya-
macska barátságban van.” ◇ nakagavaruinakagavarui
rosszbanrosszban vanvan 「Anito nakaga varui.」 „Rossz-
ban vagyok a bátyámmal.” ◇ nakajosinakajosi jóbanjóban
vanvan 「Vatasi-va sútometo nakajosida.」 „Jóban
vagyok az anyósommal.” ◇ nakajosinakajosi jójó kap-kap-
csolatbancsolatban lévőlévő 「Nakajosi fúfu」 „jó kapcso-
latban lévő házastársak”

nakabanakaba ◆ félfél 「Dzsinszeino nakaba-o szugita.」
„Életem felét már leéltem.” ◆ féligfélig 「Kareno
hanasi-o nakaba sindzsiteita.」 „Félig hittem el,
amit mondott.” ◆ félig-meddigfélig-meddig 「Nakaba dzsó-
dande itta.」 „Félig-meddig viccelt.” ◆ közbenközben
「Gakunenno nakabade tenkósita.」 „Év közben
váltott iskolát.” ◆ középközép 「Gogacuno nakaba-
va amegatakuszan futta.」 „Május közepén sok
eső esett.” ◆ többé-kevésbétöbbé-kevésbé 「Ringo-va naka-
ba kuszatteita.」 „Az alma többé-kevésbé rohadt
volt.”

nakabadokuricusitanakabadokuricusita ◆ félfüggetlenfélfüggetlen
nakabaranakabara ◆ szegy hátuljaszegy hátulja

nakabinakabi ◆ középsőközépső napnap 「Akibasono nakabi」
„őszi szumóbajnokság középső napja”

nakacuginakacugi ◆ átjátszásátjátszás 「Denpano nakacugi」
„rádiójel átjátszása” ◆ közvetítésközvetítés
nakacugibóekinakacugibóeki ◆ tranzitkereskedelemtranzitkereskedelem
nakacugikamocunakacugikamocu ◆ tranzitárutranzitáru
nakacugiszurunakacugiszuru ◆ átjátszikátjátszik 「Denpano
nakacugi-o szuru.」 „Rádiójelet átjátszik.” ◆ köz-köz-
vetítvetít 「Torihikino nakacugi-o szuru.」 „Ügyle-
tet közvetít.”

nakadacsinakadacsi ◆ közvetítőközvetítő
nakadacsi-onakadacsi-o szuruszuru ◆ közvetítközvetít 「Szono futa-
rino nakadacsi-o sita.」 „Közvetítettem kettejük
között.”

nakadakanonakadakano ◆ konvexkonvex ◆ középen vastagközépen vastag
nakadaruminakadarumi ◆ ellaposodásellaposodás 「Nakadarumino
eiga」 „ellaposodott film” ◆ lendületlendület alábbha-alábbha-
gyásagyása 「Súkacuno nakadarumi」 „álláskeresési
lendület alábbhagyása”

nakadenakade ◆ bentbent 「Nakade mattete kudaszai.」
„Bent várakozzon!” ◆ közepetteközepette 「Kaminarino
nakade szósikiga okonavareta.」 „Mennydörgé-
sek közepette tartották a temetést.”

nakademonakademo ◆ különösenkülönösen 「Iron-na hon-o jonda.
Nakademo omosirokattano-va kono sószecuda.」
„Sok könyvet olvastam, de ez a regény különösen
érdekes volt.”

nakadzsikinakadzsiki ◆ cipőbetétcipőbetét ◆ szobaszőnyegszobaszőnyeg ◆

talpbetéttalpbetét
nakadzsitaboinnakadzsitaboin ◆ középenközépen képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó
naka-enaka-e ◆ belebele
naka-enaka-e sakebusakebu ◆ bekiáltbekiált 「Madokara ieno na-
kahe szakenda.」 „Bekiáltottam az ablakon.”

nakagahiekirunakagahiekiru ◆ elhidegülelhidegül 「Fúfuno naka-va
hiekitta.」 „A házaspár elhidegült egymástól.”

nakagainakagai ◆ közvetítésközvetítés ◆ közvetítőközvetítő ◆ ügy-ügy-
nöknök
nakagaiinakagaii / nakagajoinakagajoi / nakanoiinakanoii ◆ jóbanjóban
lévőlévő ◆ jóbanjóban vanvan 「Girino oniiszanto nakaga
joi.」 „Jóban vagyok a sógorommal.” ◆ jójó kap-kap-
csolatbancsolatban vanvan 「Kareto nakagaii.」 „Jó kap-
csolatban vagyunk.”
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nakagaininnakagainin ◆ brókerbróker ◇ kabusikinakagaininkabusikinakagainin
tőzsdeügynöktőzsdeügynök
nakagaininnakagainin ◆ közvetítőközvetítő ◆ ügynökügynök ◇ kabu-kabu-
sikinakagaininsikinakagainin tőzsdeügynöktőzsdeügynök
nakagai-o szurunakagai-o szuru ◆ ügynökösködikügynökösködik
nakagaitennakagaiten ◆ ügynökségügynökség
nakagaiteszúrjónakagaiteszúrjó ◆ közvetítői jutalékközvetítői jutalék
nakagajoinakagajoi / nakagaiinakagaii / nakanoiinakanoii ◆ jóbanjóban
lévőlévő ◆ jóbanjóban vanvan 「Girino oniiszanto nakaga
joi.」 „Jóban vagyok a sógorommal.” ◆ jójó kap-kap-
csolatbancsolatban vanvan 「Kareto nakagaii.」 „Jó kap-
csolatban vagyunk.”

nakaganaorunakaganaoru ◆ kibékülkibékül 「Tomodacsito nakaga
naotta.」 „Kibékültem a barátommal.”

nakagavaruinakagavarui ◆ rosszbanrosszban vanvan 「Anito nakaga
varui.」 „Rosszban vagyok a bátyámmal.”

nakagonakago ◆ kardnyélkardnyél
nakagoronakagoro ◆ közepeközepe tájatája 「Gogacuno nakago-
roni csúmonsita honga todoita.」 „A május köze-
pe táján megrendelt könyvem megérkezett.”

nakaguronakaguro ◆ elválasztó pontelválasztó pont
nakahodonakahodo ◆ belülbelül 「Sarjóno nakahodomade
oszuszumikudaszai.」 „Kérem, menjenek beljebb
a kocsiban!” ◆ középközép 「Raigecuno nakahodoma-
deni sorui-o teisucusimaszu.」 „Jövő hónap kö-
zepéig leadom az anyagot.” ◆ középszerűségközépszerűség
「Nakahodono szeiszeki」 „középszerű tanulmá-
nyi eredmény” ◆ középtájtközéptájt 「Hasino nakaho-
dode kurumaga tomatta.」 „Középtájt a hídon le-
állt a kocsi.”

nakainakai ◆ felszolgálónőfelszolgálónő
nakairinakairi ◆ szünetszünet
nakajaszuminakajaszumi ◆ közbeiktatott pihenőközbeiktatott pihenő
nakajaszumiszurunakajaszumiszuru ◆ pihenőtpihenőt tarttart
「Nakajaszumisiteojacu-o tabemasó.」 „Tart-
sunk pihenőt, és uzsonnázzunk!”

nakajoinakajoi ◆ jóban levőjóban levő
nakajokunakajoku ◆ jójó viszonybanviszonyban 「Ojato nakajoku
kurasiteiru.」 „Jó viszonyban lakik együtt a szüle-
ivel.”

nakajokunarunakajokunaru ◆ ismerkedikismerkedik 「Inu-o ko-
vagaranaide, tada nakajokunaritaindajo.」 „Ne
félj a kutyától, csak ismerkedni akar!” ◆ jóbanjóban
leszlesz 「Kanodzso-va motokaresito nakajokunat-
ta.」 „A nő jóban lett a volt pasijával.” ◆ össze-össze-

melegedikmelegedik 「Kare-va hitoto hajaku nakajokuna-
ru.」 „Gyorsan összemelegedik az emberekkel.”

nakajosinakajosi ◆ jóbanjóban vanvan 「Vatasi-va sútometo
nakajosida.」 „Jóban vagyok az anyósommal.” ◆

jójó kapcsolatbankapcsolatban lévőlévő 「Nakajosi fúfu」 „jó
kapcsolatban lévő házastársak” ◆ megvanmegvan
「Vatasi-va sinszekito nakajosida.」 „Jól megva-
gyok a rokonaimmal.”

nakajubinakajubi ◆ középső ujjközépső ujj
nakakaranakakara ◆ belőlebelőle 「Kono nakakara hitocu tot-
tekudaszai.」 „Vegyen belőle egyet!” ◆ bólból 「Ka-
banno nakakara sorui-o tori dasita.」 „Kivettem
a táskámból az iratot.” ◆ bőlből 「Hino nakakara
hito-o taszuke daszu.」 „Kimenti a tűzből az em-
bereket.” ◆ közülközül 「Omijageno nakakara hitocu
erandekudaszai.」 „Válasszon ki egyet az ajándé-
kok közül!”

nakamanakama ◆ bajtársbajtárs ◆ kollégakolléga ◆ komakoma ◆ paj-paj-
tástás ◆ társtárs ◇ aszobinakamaaszobinakama játszótársjátszótárs ◇

sigotonakamasigotonakama munkatársmunkatárs ◇ csinpiranaka-csinpiranaka-
mama rosszrossz társaságtársaság 「Csinpira nakamani hait-
ta.」 „Rossz társaságba keveredett.” ◇ nakama-nakama-
dearudearu együvéegyüvé tartoziktartozik 「Vatasitacsihangarí
dzsin-va nakamadearu.」 „Mi magyarok együvé
tartozunk.” ◇ nakamadearunakamadearu tartoziktartozik 「Tora-
va nekono nakamadeszu.」 „A tigris a macskafé-
lékhez tartozik.” ◇ nominakamanominakama ivócimboraivócimbora ◇

furjónakamafurjónakama rossz társaságrossz társaság
nakamadearunakamadearu ◆ együvéegyüvé tartoziktartozik 「Vatasi-
tacsihangarí dzsin-va nakamadearu.」 „Mi ma-
gyarok együvé tartozunk.” ◆ összetartozikösszetartozik
「Vatasitacsi-va nakamadeszu.」 „Összetarto-
zunk.” ◆ tartoziktartozik 「Tora-va nekono nakamade-
szu.」 „A tigris a macskafélékhez tartozik.”

nakamadósinakamadósi ◆ cimborákcimborák
nakamahazurenakamahazure ◆ kakukktojáskakukktojás 「Doreno
sasinga nakamahazurenano?」 „Melyik kép a ka-
kukktojás?” ◆ kiközösítéskiközösítés ◆ kirekesztéskirekesztés
nakamahazurenonakamahazureno ◆ kimaróskimarós 「Nakamahazu-
reno kodomo」 „kimarós gyerek” ◆ kirekesz-kirekesz-
tetttett 「Nakamahazureno hito」 „kirekesztett
ember” ◆ nemnem odaoda valóvaló 「Nakamahazureno
szúdzsi」 „nem oda való szám”

nakamairinakamairi ◆ befogadásbefogadás 「Sinnjúsain-va csí-
muno nakamairi-o sita.」 „Az új dolgozót befo-
gadták a csapatba.” ◆ csatlakozáscsatlakozás
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nakamairi-onakamairi-o szuruszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Otonano
nakamairi-o sita.」 „Csatlakoztam a felnőttek tá-
borához.”

nakamaisikinakamaisiki ◆ közösségiközösségi tudattudat ◆ összetar-összetar-
tozástozás
nakamanihairunakamanihairu ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Tankentaino
nakamani haitta.」 „Csatlakoztam az expedíció-
hoz.”

nakamaniirerunakamaniireru ◆ beveszbevesz 「Szakkácsímuno na-
kamani iretemoratta.」 „Bevettek a focicsapatba.”

nakamavarenakamavare ◆ szétszakadásszétszakadás
nakamavareszurunakamavareszuru ◆ szétszakadszétszakad 「Csímu-va
nakamavaresitesimatta.」 „A csapat szétszakadt.”

nakaminakami ◆ tartalomtartalom 「Hakono nakami-o dzsi-
menni hirogeta.」 „A doboz tartalmát kiöntötte a
földre.” ◆ tölteléktöltelék 「Kono okasino nakami-va
nandeszuka?」 „Milyen tölteléke van ennek a sü-
teménynek?” ◇ atamanonakamiatamanonakami intelligenciaintelligencia

nakaminocumattanakaminocumatta ◆ tömörtömör 「Nakamino cu-
mattapan」 „tömör kenyér”

nakaminokoinakaminokoi ◆ tartalmastartalmas 「Nakamino koi ha-
nasi」 „tartalmas beszéd”

nakaminonainakaminonai ◆ butabuta 「Nakaminonai hito」
„buta ember” ◆ üresüres 「Nakaminonai hanasi」
„üres beszéd”

nakami-onakami-o gizószurugizószuru ◆ hamisíthamisít 「Kare-va
vain-no nakami-o gizósita.」 „Bort hamisított.”

nakamiszenakamisze ◆ üzletsorüzletsor
nakanakanakanaka ◆ alig-aligalig-alig 「Tomodacsitonakanaka
aenai.」 „Alig-alig találkozom a barátommal.” ◆

megmeg kellkell hagynihagyni 「Kanodzso-va nakanakano bi-
dzsinda.」 „Meg kell hagyni, nagyon szép az a
nő.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Nakanakaomosiroi ha-
nasidane.」 „Meglehetősen érdekes történet.” ◆

nehezennehezen 「Teian-o nakanakaii daszenakatta.」
„Nehezen rukkolt elő az ötletével.” ◆ nemnem igazánigazán
「Tósi-va nakanakaumakuikanai.」 „Nem igazán
sikerül a befektetésem.” ◆ nemnem nagyonnagyon 「Dai-
ettositemonakanaka jaszenai.」 „Hiába diétázok,
nem nagyon fogyok.” ◆ sehogyansehogyan semsem 「Raitá-
va nakanakatenkasinakatta.」 „Sehogyan sem
akart meggyulladni az öngyújtó.” ◇ nakanakaiinakanakaii
nemnem isis rosszrossz 「Kono kangae-va nakanakai-
idzsanaika.」 „Nem is rossz ötlet!”

nakanakaiinakanakaii ◆ nemnem isis rosszrossz 「Kono kangae-va
nakanakaiidzsanaika.」 „Nem is rossz ötlet!”

nakanakasinainakanakasinai ◆ váratvárat 「Keizai-va nakanaka
kaifukusinai.」 „A gazdasági fellendülés még vá-
rat magára.” ◆ vonakodikvonakodik 「Teian-o nakanaka
uke irenakatta.」 „Vonakodott elfogadni a javas-
latot.”

nakanaorinakanaori ◆ kibéküléskibékülés ◇ koredenakanaorikoredenakanaori
szent a békeszent a béke
nakanaoriszurunakanaoriszuru ◆ kibékülkibékül 「Tomodacsito na-
kanaorisita.」 „Kibékültem a barátommal.”

nakanbakarininakanbakarini ◆ elkámpicsorodvaelkámpicsorodva 「Nakan-
bakarini okaaszan-o szagasiteita.」 „Elkámpicso-
rodva kereste az anyukáját.” ◆ pityergősenpityergősen
「Nakanbakarini ajamatta.」 „Pityergősen kér-
tem bocsánatot.”

nakanenakane ◆ középárfolyamközépárfolyam 「Nakanedeno tori-
hiki」 „középárfolyamon kötött ügylet”

nakaninakani ◆ belebele 「Hon-o kabanno nakani ireta.」
„Beletettem a könyvet a táskámba.” ◆ bennbenn ◆

bennebenne 「Kaban-o densani vaszureta.Szono naka-
ni dzsújóna soruigaaru.」 „A vonaton felejtettem
a táskámat, benne a fontos iratokkal.” ◆ bentbent
「Kare-va hejano nakaniita.」 „Bent volt a szo-
bában.” ◆ odabennodabenn 「Nakani-va daremoinakat-
ta.」 „Senki sem volt odabenn.” ◆ odabentodabent
「Nakani darekairu.」 „Valaki van odabent.”

nakanihaszandearunakanihaszandearu ◆ töltötttöltött 「Nakanidzsa-
munadoga haszandearuszupondzsikékiga szu-
ki.」 „A töltött piskótát szeretem.”

nakaniirerunakaniireru ◆ beeresztbeereszt 「Jonakani tocuzen-
jattekita júdzsin-o toriaezu nakani ireta.」 „A ba-
rátom későn este jött el hozzám, de mindenesetre
beeresztettem.”

nakaniiretemoraujónitanomunakaniiretemoraujónitanomu ◆ bekéredz-bekéredz-
kedikkedik
naka-ni-vanaka-ni-va ◆ köztükköztük 「Dencsi-o szuteta. Naka-
nihamada cukaerumonomoatta.」 „Kidobtam az
elemeket. Volt köztük jó is.”

nakanivanakaniva ◆ belső kertbelső kert ◆ belső udvarbelső udvar
nakanonakano ◆ közülközül 「On-nano nakano on-na」
„legnőiesebb a nők közül”

nakanoiinakanoii / nakagajoinakagajoi / nakagaiinakagaii ◆ jóbanjóban
lévőlévő ◆ jóbanjóban vanvan 「Girino oniiszanto nakaga
joi.」 „Jóban vagyok a sógorommal.” ◆ jójó kap-kap-
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csolatbancsolatban vanvan 「Kareto nakagaii.」 „Jó kap-
csolatban vagyunk.”

nakanokunakanoku ◆ Nakano kerületNakano kerület
nakanukinakanuki ◆ kiiktatáskiiktatás ◆ közvetítőközvetítő kiiktatá-kiiktatá-
sasa
nakanzukunakanzuku ◆ különösenkülönösen 「Irjókikan-va nakan-
zukuszaibá kógekini zeidzsakudeszu.」 „A gyó-
gyászati intézmények különösen sérülékenyek a
kibertámadások ellen.”

naka-o nozokunaka-o nozoku ◆ belekukkantbelekukkant
nakaorebósinakaorebósi ◆ puha kalappuha kalap
naka-onaka-o varuvaru ◆ közéközé álláll 「Futarino naka-o vat-
ta.」 „A két ember közé állt.”

nakarenakare ◆ nemnem szabadszabad 「Akiramerukotonaka-
re.」 „Nem szabad feladni!”

nakarónakaró ◆ valószínűtlenvalószínűtlen ◇ macsigainakarómacsigainakaró
kétségtelenkétségtelen 「Korega keszszakudearukoto-va
macsigainakaró.」 „Ez kétségtelenül remekmű.”

nakarókanakaróka ◆ belső folyosóbelső folyosó
nakasinakasi ◆ kikötőmunkáskikötőmunkás ◆ rakodómunkásrakodómunkás
nakasokunakasoku ◆ ebédebéd ◆ készételkészétel
nakaszenakasze ◆ bosszúságbosszúság 「Ojanakaszeno kodo-
mo」 „szüleinek bosszúságot okozó gyerek”

nakaszenanakaszena ◆ rémesrémes 「Kono szakana-va kobon-
ega óitame, sefu nakaszena sokuzaideszu.」 „Ez
a hal a szakácsok réme a sok kis szálkájával.” ◇

hitonakaszenahitonakaszena bosszúságotbosszúságot okozokoz 「Hikóki-
de hitorino dzsókjakunookagede mataszareruno-
va hitonakaszeda.」 „Bosszúságot okoz minden-
kinek, ha egy emberre kell várni a repülőben.”

nakaszerunakaszeru ◆ bosszúságotbosszúságot okozokoz 「Oja-o na-
kaszeta.」 „Bosszúságot okozott a szüleinek.” ◆

gyötrelmetgyötrelmet okozokoz 「Tobakude cuma-o nakasze-
ta.」 „Gyötrelmet okozott a feleségének a játék-
szenvedélyével.” ◆ megkönnyeztetmegkönnyeztet 「Szono
eiga-va min-na-o nakaszeta.」 „Az a film minden-
kit megkönnyeztetett.” ◆ megríkatmegríkat 「Akacsan-o
nakaszeta.」 „Megríkattam a kisbabát.”

nakaszunakaszu ◆ homokpadhomokpad ◆ zátonyzátony 「Kavaga zó-
szuisite nakaszuga szuibocusita.」 „A megduzzadt
folyóban a zátonyt ellepte a víz.”

nakaszunakaszu ◆ megríkatmegríkat 「Ógoede kodomo-o na-
kasita.」 „Az erős hangjával megríkatta a gyere-
ket.”

nakatagainakatagai ◆ összekülönbözésösszekülönbözés ◆ rosszrossz vi-vi-
szonyszony
nakatagaiszurunakatagaiszuru ◆ összekülönbözikösszekülönbözik 「Anito
nakatagaisiteiru.」 „Összekülönböztem a bátyám-
mal.” ◆ rosszbanrosszban vanvan 「Sútometo nakatagaisi-
teiru.」 „Rosszban vagyok az anyósommal.”

nakatenakate ◆ kézfejkézfej ◆ szezonközi termésszezonközi termés
nakatennakaten ◆ elválasztó pontelválasztó pont
nakattanakatta ◆ nemnem voltvolt 「Muzukasikunakatta.」
„Nem volt nehéz.”

nakattaranakattara ◆ haha nemnem lennelenne 「Denkiganakatta-
ra szekai-va tomarudesó.」 „Ha nem lenne áram,
megállna a világ.”

nakazutobazunakazutobazu ◆ nemnem hallanihallani rólaróla 「Szono
kasu-va konteszutode júsósitagaszono atoha na-
kazu tobazuni ovatta.」 „Az énekes a versenyen
nyert, de aztán már nem lehetett hallani róla.”

nakazutobazuninarunakazutobazuninaru ◆ nemnem aktívaktív 「Szono
szensu-va nakazu tobazuninatta.」 „Az a verseny-
ző már nem aktív.”

nakenasinonakenasino ◆ mindenminden maradékmaradék 「Nakenasino
csie-o sibotta.」 „Minden maradék eszemet
összeszedtem.” ◆ utolsóutolsó 「Nakenasino fukum-
ade, dorobónihagi toraretesimatta.」 „A rabló
még az utolsó ruháját is leszaggatta.”

nakerebanakereba ◆ haha 「Sikakuganakereba jatoenai.」
„Ha nincs papírod, nem vehetünk fel.” ◆ hacsakhacsak
「Kuruma-o ken-inszaretakunakereba ieno ma-
eni csúsasinaide!」 „Ne parkolj a ház előtt, hacsak
nem akarod, hogy elvontassák a kocsit.” ◇ sina-sina-
kerebaikenaikerebaikenai kellkell 「Asitahajaku okinakereba-
ikenai.」 „Holnap korán kell kelnem.” ◇ sinake-sinake-
rebanaranairebanaranai kellkell 「Asita kai monosinakereba-
naranai.」 „Holnap be kell vásárolnom.”

nakinaki ◆ sírássírás 「Nakino namidade furuszato-o
banareta.」 „Sírva-ríva hagytam ott szülőfölde-
met.”

nakinaki ◆ bőgésbőgés ◆ károgáskárogás ◇ karaszunakikaraszunaki var-var-
júkárogásjúkárogás
nakinaki ◆ elhunytelhunyt 「Imanaki szofu-va tódzsiroku-
dzsuszszaidatta.」 „A már elhunyt nagypapám
akkor 60 éves volt.” ◆ nem létezőnem létező
nakiakaszunakiakaszu ◆ átsírátsír 「Nezuni naki akasitesi-
matta.」 „Alvás nélkül átsírta az éjszakát.” ◆ vé-vé-
gigsírgigsír 「Kanasimiamari icsija-o naki akasita.」
„Szomorúságomban végigsírtam az éjszakát.”
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nakiatonakiato ◆ halála utánhalála után
nakibeszonakibeszo ◆ elkámpicsorodáselkámpicsorodás
nakibeszo-onakibeszo-o kakukaku ◆ elkámpicsorodikelkámpicsorodik
「Kodomo-va sirasze-o kiite nakibeszo-o kaita.」
„A gyerek a hírre elkámpicsorodott.” ◆ sírásrasírásra
álláll aa szájaszája 「Nidoto kaienaito siruto kodomo-
va nakibeszo-o kaita.」 „A gyereknek sírásra állt
a szája, amikor megtudta, hogy már nem találkoz-
hatnak többé.”

nakibokuronakibokuro ◆ szem alatti anyajegyszem alatti anyajegy
nakiccuranakiccura ◆ könnyes arckönnyes arc
nakiccuranihacsinakiccuranihacsi ◆ baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
nakicukunakicuku ◆ rimánkodikrimánkodik 「Okane-o kureto ojani
naki cuita.」 „Rimánkodott a szüleinek, hogy ad-
janak neki pénzt.”

nakicuranakicura ◆ könnyes arckönnyes arc
nakicuranihacsinakicuranihacsi ◆ baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
nakidaszunakidaszu ◆ bömbölnibömbölni kezdkezd 「Onakagaszuita
akacsanga naki dasita.」 „Az éhes csecsemő böm-
bölni kezdett.” ◆ elsírjaelsírja magátmagát 「Kanodzso-va
kanasikunatte naki dasita.」 „Elfogta a szomorú-
ság, és elsírta magát.” ◆ sírnisírni kezdkezd 「Szeigo-
mamonaku akacsanga naki dasita.」 „A világra
jött csecsemő sírni kezdett.” ◆ sírvasírva fakadfakad
「Kodomo-va naki dasita.」 „A gyerek sírva fa-
kadt.”

nakidokoronakidokoro ◆ gyengegyenge pontpont ◆ megríkatómegríkató
részrész ◆ sebezhetősebezhető pontpont ◇ benkeinonakido-benkeinonakido-
korokoro sípcsontsípcsont ◇ benkeinonakidokorobenkeinonakidokoro gyen-gyen-
gege pontpont 「Agari sónanoga benkeino naki dok-
oroda.」 „A lámpaláz a gyenge pontja.”

nakidorinakidori ◆ kanárimadárkanárimadár
nakidzsakurunakidzsakuru ◆ bőgbőg 「Kodomo-va nakidzsa-
kutta.」 „A gyerek bőgött.” ◆ zokogzokog 「Szósikide
haigúsaga nakidzsakutta.」 „A temetésen zoko-
gott a párja.”

nakidzsógonakidzsógo ◆ könnyes részegkönnyes részeg
nakifuszunakifuszu ◆ sírvasírva borulborul aa földreföldre
「Kanodzso-va tatamini naki fusita.」 „Sírva bo-
rult a tatamira.”

nakigaonakigao ◆ könnyeskönnyes arcarc 「Naki gao-o miszeta-
kunai.」 „Nem akarom, hogy lássák a könnyes ar-
comat.”

nakigaranakigara ◆ tetemtetem 「Hahano naki garaniszu-
garicuite nakicuzuketa.」 „Az anyukája tetemébe
csimpaszkodva csak sírt és sírt.”

nakigoenakigoe ◆ állathangállathang ◆ bőgésbőgés ◆ csiripeléscsiripelés ◇

ondorinonakigoeondorinonakigoe kakasszókakasszó 「Ondorino naki
goede mega szameta.」 „Kakasszóra ébredtem.”
◇ torinonakigoetorinonakigoe madárhangmadárhang 「Torino naki
goeno rokuonga sumideszu.」 „Madárhangokat
gyűjtök.” ◇ nekononakigoenekononakigoe nyávogásnyávogás ◇ hicu-hicu-
dzsinonakigoedzsinonakigoe bégetésbégetés
nakigoenakigoe ◆ sírássírás 「Akacsan-no naki goega kiko-
eta.」 „Kisbaba sírása hallatszott.” ◆ sírósíró hanghang
「Naki goede hanasita.」 „Síró hangon beszélt.”
◇ kodomononakigoekodomononakigoe gyereksírásgyereksírás ◇ kodomo-kodomo-
nonakigoenonakigoe gyermeksírásgyermeksírás
nakigoeninarunakigoeninaru ◆ elcsuklikelcsuklik aa hangjahangja 「Szu-
szamadzsii dekigotonicuite hanasiteitara naki go-
eninatta.」 „Amikor a borzalmakról beszélt, el-
csuklott a hangja.”

nakigoenonidzsúsónakigoenonidzsúsó ◆ síróduettsíróduett
nakigoe-onakigoe-o ageruageru ◆ felsírfelsír 「Kanasikute naki
goe-o ageta.」 „Szomorúan felsírtam.”

nakigotonakigoto ◆ sirámsirám 「Tomodacsino naki goto-o
kiita.」 „Meghallgattam a barátom sirámait.”

nakigoto-onakigoto-o iuiu ◆ nyivákolnyivákol 「Naki goto-o ivana-
ide!」 „Ne nyivákolj!”

nakihadzsimerunakihadzsimeru ◆ megszólalmegszólal 「Ondoriga naki
hadzsimeta.」 „Megszólalt a kakas.”

nakihahanakihaha ◆ elhunyt anyaelhunyt anya
nakiharaszunakiharaszu ◆ sírássalsírással megduzzasztmegduzzaszt 「Na-
ki harasite mega hareta.」 „A sírástól megduzzadt
a szemem.”

nakiharaszunakiharaszu ◆ kisírkisír 「Naki harasita mede
gakkóni itta.」 „Kisírt szemmel mentem iskolá-
ba.”

nakihitonakihito ◆ elhunytelhunyt 「Naki hito-o itamu.」
„Gyászolja az elhunytat.”

nakijamunakijamu ◆ abbahagyjaabbahagyja aa sírástsírást 「Kodomo-
va naki janda.」 „A gyerek abbahagyta a sírást.”

nakikanasimunakikanasimu ◆ keseregkesereg 「Dzsinszei-o
mudanisitakoto-o naki kanasinda.」 „Kesergett
az eltékozolt élete miatt.” ◆ siratsirat 「Kareno si-o
naki kanasinda.」 „Siratta a halálát.”

nakikuzurerunakikuzureru ◆ sírva összeroskadsírva összeroskad
nakimadounakimadou ◆ kétségbeesetten sírkétségbeesetten sír
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nakimononakimono ◆ elhunyt személyelhunyt személy
nakimusinakimusi ◆ bőgőmasinabőgőmasina 「Otóto-va naki mus-
ida.」 „Az öcsém egy bőgőmasina.” ◆ síróssírós
nakineiriszurunakineiriszuru ◆ beletörődikbeletörődik 「Naki neiri-
szurusikanai.」 „Nem tehet mást, mint, hogy be-
letörődik.” ◆ lenyellenyel 「Idzsimeraretaga naki
neirisita.」 „Lenyelte, hogy csúfolták.” ◆ sírvasírva
alszik elalszik el
nakinoittedenakinoittede ◆ sírássalsírással 「Nakino ittede
haha-o kudoki otosita.」 „Sírással meggyőzte az
anyját.”

nakinurerunakinureru ◆ könnyeskönnyes 「Naki nureta kao」
„könnyes arc”

naki-o irerunaki-o ireru ◆ rimánkodikrimánkodik
nakiojanakioja ◆ elhunyt szülőelhunyt szülő
nakiotoszunakiotoszu ◆ kikönyörögkikönyörög 「Dzsósi-o naki oto-
site tenkin-o tori kesitemoratta.」 „Kikönyörögte
a főnökénél, hogy ne helyezzék át.” ◆ sírássalsírással
ráveszrávesz 「Hahaoja-o naki otosite dzsitensa-o kat-
temoratta.」 „Sírással rávette az anyját, hogy ve-
gyen neki biciklit.”

nakiszakebunakiszakebu ◆ jajgatjajgat 「Kare-va itamide naki
szakenda.」 „Jajgatott fájdalmában.”

nakitaikibunnakitaikibun ◆ sírhatnéksírhatnék 「Nakitai kibunga
oszottekita.」 „Sírhatnékja támadt.”

nakitamanakitama ◆ elhunyt szellemeelhunyt szelleme
nakivamekunakivameku ◆ bömbölbömböl 「Icsinicsidzsúkodomo-
va naki vameiteita.」 „Egész nap bömbölt a gye-
rek.”

nakivarainakivarai ◆ sírássírás ésés nevetésnevetés 「Ottoto issoni
naki varaino dzsinszei-o okutta.」 „A férjemmel
hol sírtunk, hol nevettünk.” ◆ sírva nevetéssírva nevetés
nakivaraiszurunakivaraiszuru ◆ sírvasírva nevetnevet 「Doromami-
reno kodomono szugata-o mite hahaojaga naki
varaisita.」 „A talpig sáros gyerekét látván, az
anya sírva nevetett.”

nakódonakódo ◆ kerítőkerítő ◆ közvetítőközvetítő 「Dzsósino na-
kódode kekkonsita.」 „A főnököm közvetítésével
házasodtunk össze.” ◆ násznagynásznagy 「Kekkonsiki-
de nakódo-o cutometa.」 „Én voltam a násznagy
az esküvőn.”

nakokaburinakokaburi ◆ alakoskodásalakoskodás ◆ színlelésszínlelés
nakokunakoku ◆ Japánon belüli országJapánon belüli ország

nakunaku ◆ keseregkesereg 「Fuunni naita.」 „Szerencsét-
lenségén kesergett.” ◆ könnyezikkönnyezik ◆ sírsír 「An-
mari naitanode onakaga szuita.」 „Annyit sírtam,
hogy megéheztem bele.” ◇ kanbanganakukanbanganaku
csorbulcsorbul aa hírehíre 「Kon-namazui rjóri-o
cukuttarakonoreszutoran-no kanbanga naku.」
„Ha ilyen rossz ételt csinálunk, csorbul az étter-
münk híre.” ◇ gjaagjaanakugjaagjaanaku bőgbőg 「Akacsan-
va gjaagjaa naiteita.」 „A kisbaba bőgött.” ◇ sza-sza-
mezametonakumezametonaku sírdogálsírdogál ◇ szuszurinakuszuszurinaku el-el-
csuklócsukló hangonhangon sírsír ◇ szuszurinakuszuszurinaku szipogvaszipogva
sírsír ◇ naitesimaunaitesimau könnyrekönnyre fakadfakad 「Szensza-
ina cuma-va csottositakotodemo naitesimau.」
„Az érzékeny feleségem a legkisebb dologra is
könnyre fakad.” ◇ naitemovarattemonaitemovarattemo lesz,lesz,
amiami leszlesz 「Naitemo varattemokore-va szaigono-
csanszudakara ganbarimasó!」 „Lesz, ami lesz, ez
az utolsó esélyünk, igyekezzünk hát!” ◇ nakaszunakaszu
megríkatmegríkat 「Ógoede kodomo-o nakasita.」 „Az
erős hangjával megríkatta a gyereket.” ◇ naka-naka-
szeruszeru megkönnyeztetmegkönnyeztet 「Szono eiga-va min-
na-o nakaszeta.」 „Az a film mindenkit meg-
könnyeztetett.” ◇ nakukomodamarunakukomodamaru félelme-félelme-
testes 「Naku komo damaru bórjokudan」 „félel-
metes gengszterbanda” ◇ nakuninakenainakuninakenai
bosszantóbosszantó 「Kokomade kitanode, maketara na-
kuni nakenai!」 „Most, hogy idáig eljutottunk
bosszantó lenne veszíteni.” ◇ morainakiszurumorainakiszuru
átragadátragad aa sírássírás 「Karega nakuno-o mite, mo-
rai nakisita.」 „Átragadt rám a sírása.” ◇ va-va-
avaanakuavaanaku bömbölbömböl ◇ vanvan-nakuvanvan-naku bömbölbömböl
「Kodomo-va vanvan naiteita.」 „A gyerek böm-
bölt.”

nakunaku ◆ csiripelcsiripel 「Szuzumega naiteiru.」 „Csi-
ripel a veréb.” ◆ károgkárog 「Karaszugakaakaato na-
iteimaszu.」 „A varjú károg.” ◆ rikkantrikkant
「Cugumi-va szankainaita.」 „Hármat rikkantott
a rigó.” ◆ szólszól 「Ondoriga naiteiru.」 „Szól a
kakas.” ◇ gaagaanakugaagaanaku gágoggágog 「Gacsó-va ga-
agaa naku.」 „A liba gágog.” ◇ kidzsimonaka-kidzsimonaka-
zubauraremaizubauraremai nene szóljszólj szám,szám, nemnem fájfáj fejemfejem
◇ nakazutobazunakazutobazu nemnem hallanihallani rólaróla 「Szono
kasu-va konteszutode júsósitagaszono atoha na-
kazu tobazuni ovatta.」 „Az énekes a versenyen
nyert, de aztán már nem lehetett hallani róla.”
◇ nakazutobazuninarunakazutobazuninaru nemnem aktívaktív 「Szono
szensu-va nakazu tobazuninatta.」 „Az a verseny-
ző már nem aktív.” ◇ njánjátonakunjánjátonaku nyávognyávog
「Neko-va njánjáto naiteita.」 „A macska nyávo-
gott.” ◇ haranomusiganakuharanomusiganaku korogkorog aa gyomragyomra
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「Harano musiga naiteirukaramó tabejójo!」
„Korog a gyomrom, együnk már!” ◇ bútonakubútonaku
röfögröfög 「Buta-va búto naku.」 „A disznó röfög.”
◇ búbúnakubúbúnaku röfögröfög 「Butagabúbú naita.」 „A
disznó röfögött.” ◇ hóhótonakuhóhótonaku huhoghuhog
「Fukuró-va hóhóto naku.」 „A bagoly huhog.”
◇ métonakumétonaku mekegmekeg 「Jagi-va méto naku.」 „A
kecske mekeg.”

nakukomodamarunakukomodamaru ◆ félelmetesfélelmetes 「Naku komo
damaru bórjokudan」 „félelmetes gengszterban-
da” ◆ félelmetfélelmet keltőkeltő 「Naku komo damaru
otokoda.」 „Félelmet keltő ember.”

nakukotonakukoto dzsitóni-vadzsitóni-va katenaikatenai ◆ érvekérvek nemnem
segíteneksegítenek
nakunarunakunaru ◆ szertefoszlikszertefoszlik
nakunarunakunaru ◆ elfogyelfogy 「Okanega nakunatta.」
„Elfogyott a pénzem.” ◆ elkallódikelkallódik 「Ano kó-
kanadaijamondoga nakunatta.」 „Az értékes gyé-
mánt elkallódott.” ◆ elmegyelmegy 「Sokujokuga na-
kunatta.」 „Elment az étvágyam.” ◆ eltűnikeltűnik
「Szukina sóhin-va nakunatta.」 „Eltűnt a ked-
venc árum.” ◆ elvészelvész 「Idódetakuszan-no
dzsikanganakunaru.」 „Sok idő elvész az utazás-
sal.” ◆ elveszikelveszik 「Szaifuga nakunatta.」 „Elve-
szett a pénztárcám.” ◆ múlikmúlik 「Kareno ikari-va
icumademonakunaranai.」 „Sohasem múlik a ha-
ragja.” ◆ odavanodavan 「Dzsijúga nakunatta.」 „Oda-
van a szabad élet.” ◆ ugrikugrik 「Tokei-va bunka-
iszuruto hosóganakunaru.」 „Ha szétszedem az
órát, akkor ugrik a garancia.”

nakunarunakunaru ◆ meghalmeghal 「Szono haijú-va kjonen-
nakunatta.」 „Az a színész múlt évben meghalt.”

nakuninakenainakuninakenai ◆ bosszantóbosszantó 「Kokomade ki-
tanode, maketara nakuni nakenai!」 „Most, hogy
idáig eljutottunk bosszantó lenne veszíteni.”

nakusitenakusite ◆ nélkülnélkül
「Sinrainakusitebidzsineszu-va dekinai.」 „Biza-
lom nélkül nem lehet üzletelni.”

nakuszunakuszu ◆ elbukikelbukik 「Kabude okane-o nakus-
ita.」 „Elbuktam a pénzem a részvényeken.” ◆

elhagyelhagy 「Menkjosó-o nakusita.」 „Elhagytam a
jogosítványomat.” ◆ eltakaríteltakarít 「Konszeki-o
nakusita.」 „Eltakarította a nyomokat.” ◆ elve-elve-
szítszít 「Szensúnakusita tokeiga micukatta.」
„Meglett az az óra, amelyet múlt héten veszítettem
el.” ◆ elvesztelveszt 「Nigacuicukani haha-o nakus-
ita.」 „Február 5-én elvesztettük édesanyánkat.”

◆ leszámolleszámol 「Keiszacu-va kanzenni hanzai-o
nakusita.」 „A rendőrség leszámolt a bűnözéssel.”

nakutemojoinakutemojoi ◆ nemnem kellkell 「Keitaidenvagaareba
koteidenvaga nakutemo joi.」 „Ha van mobilom,
nem kell vezetékes telefon.” ◆ nincsnincs szükségszükség
「Kono sigotoni-va keikenga nakutemo joi.」
„Ehhez a munkához nincs szükség tapasztalatra.”

nakutenanakuszenakutenanakusze ◆ mindenkinekmindenkinek vanvan vala-vala-
mi hóbortjami hóbortja
nakute-vanakute-va naranainaranai ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen
「Szeibucuni-va mizu-va nakutehanaranai.」 „Az
élőlények számára a víz elengedhetetlen.” ◆ kellkell
「Szore-va szódenakute-va naranakatta.」 „En-
nek így kellett lennie.” ◇ sinakutehanaranaisinakutehanaranai
csinálnicsinálni kellkell 「Gogoginkóni ikanakute-va nara-
nai.」 „Délután bankba kell mennem.”

namanama ◆ élőélő 「Namaenszó」 „élő zeneelőadás”
◆ nyersnyers 「Namaniku-o nekoniageta.」 „Nyers
húst adtam a macskának.” ◇ namaagenamaage sültsült to-to-
fufu ◇ namanokoenamanokoe közvetlenközvetlen véleményvélemény 「Nan-
minno namano koe-o kiita.」 „A menekültek köz-
vetlen véleményét kérdezte.”

namaagenamaage ◆ sült tofusült tofu
namaakubinamaakubi ◆ akaratlanakaratlan ásításásítás
「Namaakubi-o kami korosita.」 „Elfojtottam egy
akaratlan ásítást.”

namaasinamaasi ◆ csupasz lábcsupasz láb
namabírunamabíru ◆ csapoltcsapolt sörsör 「Toriaezu namabíru-
o kudaszai.」 „Egyelőre csapolt sört kérek!”

namabjóhó-vanamabjóhó-va ókeganoókegano motomoto ◆ rosszulrosszul
tudni rosszabb, mint nem tudnitudni rosszabb, mint nem tudni
namabosinamabosi ◆ féligfélig aszaltaszalt 「Namahosi gaki」
„félig aszalt datolyaszilva”

namacubanamacuba ◆ nyálnyál
namacubagaderunamacubagaderu ◆ összefutösszefut aa nyálnyál aa szá-szá-
jábanjában 「Oisiszóna jakiniku-o mite namacubaga
deta.」 „A guszta sült hús láttán, összefutott a
nyál a számban.”

namacuba-onamacuba-o nomikomunomikomu ◆ vágyakozikvágyakozik 「Ii on-
na-o mite namacuba-o nomi konda.」 „Vágyakoz-
va nézte a szép nőt.”

namacsúkeinamacsúkei ◆ élőélő adásadás ◆ élőélő közvetítésközvetítés
「Enszó-o namacsúkeide otodokesimaszu.」 „Élő
közvetítést adunk a koncertről.”
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namadenamade ◆ élőbenélőben 「Szakkágému-o namade mi-
ta.」 „Élőben néztem a focimeccset.” ◆ nyersennyersen
「Szakana-o namade tabeta.」 „Nyersen ette a
halat.”

namadzsinamadzsi ◆ jobbanjobban járjár 「Namadzsi
kareniadobaiszu-o motomenaihógaii.」 „Jobban
jársz, ha nem kérsz tőle tanácsot.” ◆ jobb,jobb, haha
nemnem 「Namadzsi okanegaaruto mudanamono-o
kattesimau.」 „Jobb, ha nincs pénzünk, mert ak-
kor nem veszünk felesleges dolgokat.”

namadzsikkananamadzsikkana ◆ bátortalanbátortalan 「Namadzsik-
kana kokoromi」 „bátortalan kísérlet” ◆ felüle-felüle-
testes 「Namadzsikkana csisiki」 „felületes tudás”
◆ nem kielégítőnem kielégítő
namadzsinanamadzsina ◆ bármelyikbármelyik 「Kanodzsono rjóri-
va namadzsinareszutoran-jori oisii.」 „Jobban
főz, mint bármelyik étterem szakácsa.” ◆ felüle-felüle-
testes 「Namadzsina csisiki」 „felületes tudás”

namadzsiroinamadzsiroi ◆ haloványhalovány 「Namadzsiroi ha-
da」 „halovány bőr” ◆ sápadtsápadt
namaenamae ◆ keresztnévkeresztnév 「Mjódzsika namaeka va-
karanai.」 „Nem tudom, hogy ez a vezetékneve
vagy a keresztneve.” ◆ névnév 「Kanodzsono
namae-o omoi deszenai.」 „Nem emlékszem a ne-
vére.” ◆ utónévutónév 「Mjódzsi-va jamata, namae-
va taródeszu.」 „Családi neve Jamada, utóneve
Taró.” ◇ uenonamaeuenonamae vezetéknévvezetéknév ◇ onamaeonamae
névnév 「Otokoroto onamae-o gokinjú kudaszai.」
„Kérem írja ide a nevét, és a címét!” ◇ sitano-sitano-
namaenamae keresztnévkeresztnév
namaedzsunnamaedzsun ◆ névsorrendnévsorrend 「Vatasitacsi-va
namaedzsunde jobareta.」 „Névsorrendben szólí-
tottak minket.”

namaegadetekurunamaegadetekuru ◆ emlegetemleget 「Kareno na-
maega kaivade dete kita.」 „A beszélgetés során
emlegették.”

namaenohenkónamaenohenkó ◆ átnevezésátnevezés
namaenohinamaenohi ◆ névnapnévnap
namaenojurainamaenojurai ◆ néveredetnéveredet
namaenszónamaenszó ◆ élő zeneélő zene
namae-onamae-o cukerucukeru ◆ elkeresztelelkeresztel 「Atarasii ha-
sino namae-o cuketa.」 „Az új hidat elkeresztel-
ték.” ◆ keresztelkeresztel
namae-o cuketehozonnamae-o cuketehozon ◆ mentés máskéntmentés másként

namae-onamae-o jobidaszujobidaszu ◆ bemondjabemondja aa nevétnevét
「Kúkóde namae-o jobi daszareta.」 „A repülőté-
ren bemondták a nevem.”

namae-onamae-o kaerukaeru ◆ átnevezátnevez 「Hirobano nama-
ega kavatta.」 „Átnevezték a teret.”

namagakinamagaki ◆ nyers osztriganyers osztriga
namagasinamagasi ◆ haboshabos süteménysütemény ◆ nemnem szárazszáraz
süteménysütemény
namagominamagomi ◆ szervesszerves hulladékhulladék 「Namagomi-
va baio nenrjóninaru.」 „A szerves hulladékból
bioüzemanyagot csinálnak.”

namagomunamagomu ◆ nyers guminyers gumi
namagorosinamagorosi ◆ élveélve kínoztatáskínoztatás ◆ kínzáskínzás ◆

kivéreztetéskivéreztetés ◇ hebinonamagorosihebinonamagorosi bizony-bizony-
talanságtalanság ◇ hebinonamagorosihebinonamagorosi kínzáskínzás
namagorosiniszurunamagorosiniszuru ◆ kínozkínoz 「Otto-va vatasi-
o namagorosinisiteiru.」 „A férjem kínoz.” ◆ ki-ki-
véreztetvéreztet 「Szeifu-va szangjó-o namagorosinis-
ita.」 „A kormány kivéreztette az ipart.” ◆ nemnem
hagyhagy kibontakoznikibontakozni 「Kono kaisade bokuno
szainó-va namagorosida.」 „Ennél a vállalatnál
nem hagyják kibontakozni a tehetségemet.”

namaguszainamaguszai ◆ dögszagúdögszagú 「Namaguszai buta-
niku」 „dögszagú disznóhús” ◆ halszagúhalszagú 「Na-
maguszai szakanaja」 „halszagú halárus” ◆ le-le-
züllöttzüllött 「Namaguszai bózu」 „lezüllött szerze-
tes” ◆ tehénszagútehénszagú 「Namaguszai gjúnjú」 „te-
hénszagú tej” ◆ vérszagúvérszagú 「Namaguszai toszac-
udzsó」 „vérszagú vágóhíd”

namahagenamahage ◆ namahagenamahage
namahamunamahamu ◆ nyers sonkanyers sonka
namahankanamahanka ◆ felületességfelületesség
namahankananamahankana ◆ félig-meddigfélig-meddig 「Namahank-
ana csisikijorimo nanimo siranaihógamasida.」
„Jobb egyáltalán nem tudni, mint csak félig-
meddig ismerni.” ◆ felületesfelületes 「Namahankana
sigoto-va szukide-va nai.」 „Nem szeretem a fe-
lületes munkát.” ◆ komolytalankomolytalan 「Nahakank-
ana kimocsidekono sigoto-va jaremaszen.」 „Ezt
a munkát nem lehet komolytalanul végezni.” ◆

lagymataglagymatag 「Namahankana taiszaku」 „lagy-
matag intézkedés” ◆ sese ilyen,ilyen, sese olyanolyan 「Na-
mahankana hendzsi-o sita.」 „Se ilyen, se olyan
választ nem adott.”

namahendzsinamahendzsi ◆ felemásfelemás válaszválasz ◆ hümmögőhümmögő
válaszválasz 「Sokki-o aratte!To tanondedara nama-
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hendzsiga kaetta.」 „Amikor kértem, hogy mossa
el az edényeket, hümmögő választ adott.”

namahószónamahószó ◆ élőélő adásadás 「Anaunszá-va nama-
hószódetocsitta.」 „A bemondó élő adásban baki-
zott.” ◆ élő közvetítésélő közvetítés
namaikinamaiki ◆ hetykeséghetykeség ◆ pimaszságpimaszság ◆ pöf-pöf-
feszkedésfeszkedés
namaikinanamaikina ◆ hetykehetyke 「Namaikina szeinen」
„hetyke legény” ◆ pimaszpimasz 「Namaikina kodo-
mo」 „pimasz gyerek” ◆ pöffeszkedikpöffeszkedik 「Kono
namaikina neko-va bokunobeddode neteiru.」 „A
macska az ágyamon pöffeszkedik.” ◆ szemtelenszemtelen
「Muszukoszan-va otonani taisite namaikina ku-
csóde hanaszu.」 „A fiad nagyon szemtelen han-
gon beszél a felnőttekkel.”

namaikinimofun-onamaikinimofun-o kakerukakeru ◆ biggyesztbiggyeszt
「Tori-va namaikinimo vatasini fun-o kaketa.」
„Egy madár a fejemre biggyesztett.”

namajakenamajake ◆ féligfélig nyersnyers 「Kono niku-va na-
majakedatta.」 „A hús félig nyers volt.”

namajaszainamajaszai ◆ főzetlenfőzetlen zöldségzöldség ◆ nyersnyers
zöldségzöldség
namajaszasiinamajaszasii ◆ könnyűkönnyű 「Kabutorihikide
szeikei-o taterukoto-va namajaszasiikotode-va
nai.」 „Nem könnyű a részvénykereskedésből
megélni.”

namajoinamajoi ◆ pityókásságpityókásság
namakadzsirinamakadzsiri ◆ felületes tudásfelületes tudás
namakadzsirinonamakadzsirino ◆ csiszolatlancsiszolatlan 「Namaka-
dzsirino eigodegomen.」 „Bocs a csiszolatlan an-
gol tudásomért.” ◆ felületesfelületes 「Namakadzsirino
csisiki」 „felületes tudás”

namakadzsiriszurunamakadzsiriszuru ◆ belekapbelekap 「Kono kunino
rekisi-o namakadzsirisita.」 „Éppen csak bele-
kaptam ennek az országnak a történelmébe.”

namakavanamakava ◆ nyersbőrnyersbőr
namakeguszenamakegusze ◆ lustaságlustaság ◆ nemtörődömségnemtörődömség

namakemononamakemono ◆ léhűtőléhűtő ◆ lustalusta ◆ naplopónaplopó ◆

restrest ◆ semmittevősemmittevő
namakemononamakemono ◆ lajhárlajhár
namakemononinarunamakemononinaru ◆ elkényelmesedikelkényelmesedik
「Kuruma-o mocuto namake mononinaru.」
„Autóval az ember elkényelmesedik.” ◆ ellustulellustul

「Szaikinnamake mononinatta.」 „Mostanában
ellustultam.” ◆ lustullustul
namakemononiszurunamakemononiszuru ◆ ellustítellustít 「Kuruma-va
hito-o namake mononiszuru.」 „Az autó ellustítja
az embereket.”

namakerunamakeru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Benkjó-o namake-
ta.」 „Elhanyagolta a tanulást.” ◆ ellazsálellazsál
「Keiko-o namaketa.」 „Ellazsáltam a gyakor-
lást.” ◆ hanyagolhanyagol 「Sigoto-o namakeru.」 „Ha-
nyagolja a munkáját.” ◆ henyélhenyél 「Súmacu-va
namakeru dzsikanganakatta.」 „Hétvégén nem
volt időm henyélni.” ◆ lustálkodiklustálkodik 「Icsinicsi-
dzsúnamaketeimaszu.」 „Egész nap csak lustál-
kodik.”

namaketanamaketa ◆ henyehenye
namaketeirunamaketeiru ◆ lustalusta 「Kono szensu-va na-
maketeiru.」 „Ez a versenyző lusta.”

namakinamaki ◆ elő faelő fa ◆ friss fafriss fa
namaki-onamaki-o szakuszaku ◆ szétszakítszétszakít 「Dandzso-va
namaki-o szakareta.」 „Szétszakították egymástól
a párt.”

namakizunamakizu ◆ frissfriss sérüléssérülés 「Kodomo-va na-
makizuga taenai.」 „A gyereken mindig van friss
sérülés.”

namakonamako ◆ tengeri uborkatengeri uborka
namakurananamakurana ◆ bárgyúbárgyú 「Namakurana hito」
„bárgyú ember” ◆ életlenéletlen 「Namakurana hó-
csó」 „életlen kés”

namakurímunamakurímu ◆ tejszíntejszín 「Kóhíni namakurímu-
o iremaszuka?」 „Kérsz a kávéba tejszínt?”

namameitanamameita ◆ csábítócsábító ◆ igézőigéző
namameitenamameite ◆ csábítóancsábítóan ◆ igézőenigézően
namamekasiinamamekasii ◆ csáboscsábos 「Namamekasii mecu-
kidesita.」 „Csábos tekintete volt.” ◆ elbűvölőelbűvölő
「Namamekasii szugatadesita.」 „Elbűvölő volt
az alakja.”

namamekunamameku ◆ csáboscsábos ◆ megigézmegigéz
namamennamamen ◆ nyersnyers hosszútésztahosszútészta ◆ nyersnyers
metélttésztametélttészta
namaminamami ◆ anyaszülteanyaszülte emberember 「Namamino
ningendakara kandzsógaarimaszu.」 „Engem is
anya szült, nekem is vannak érzelmeim.” ◆ nyersnyers
halhal
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namamizunamamizu ◆ forralatlanforralatlan vízvíz 「Kono hende
namamizu-o nomanai hógaii.」 „Ezen a helyen
nem tanácsos forralatlan vizet inni.”

namamononamamono ◆ nyers ételnyers étel
namanakanonamanakano ◆ bátortalanbátortalan ◆ lagymataglagymatag
namanamasiinamanamasii ◆ eleveneleven 「Szakka-va tero
dzsiken-o namanamasiku bjósasita.」 „A szerző
elevenen ábrázolta a terrortámadás borzalmait.”
◆ frissfriss 「Namanamasii csino sizuku」 „friss
vércsepp” ◆ sokkolósokkoló 「Genbakuhigaino nama-
namasii kókei-o katatta.」 „Az atombomba pusz-
tításának sokkoló látványáról beszélt.” ◆ véresvéres
「Terebi-va szenszóno namanamasii eizó-o okut-
ta.」 „A televízió a háború véres képeit mutatta.”
◇ namanamasikukiokuszurunamanamasikukiokuszuru magamaga előttelőtt lát-lát-
jaja 「Szaigai-o imadani namanamasiku kiokusite-
iru.」 „Még most is magam előtt látom a kataszt-
rófát.”

namanamasikukiokuszurunamanamasikukiokuszuru ◆ magamaga előttelőtt lát-lát-
jaja 「Szaigai-o imadani namanamasiku kiokusite-
iru.」 „Még most is magam előtt látom a kataszt-
rófát.”

namanienanamaniena ◆ félig főttfélig főtt
namanonamano ◆ nyersnyers 「Kore-va namano nikude-
szu.」 „Ez nyers hús.”

namanohananamanohana ◆ elő virágelő virág
namanokoenamanokoe ◆ eredetieredeti hanghang ◆ közvetlenközvetlen vé-vé-
leménylemény 「Nanminno namano koe-o kiita.」 „A
menekültek közvetlen véleményét kérdezte.”

namanuruinamanurui ◆ langyoslangyos 「Konokóhí-va naman-
urui.」 „Ez a kávé langyos.”

namarinamari ◆ ólomólom
namarinamari ◆ akcentusakcentus 「Gaikokunamari-va nai.」
„Nincs idegen akcentusa.” ◆ kiejtéskiejtés 「Gaikoku-
namaride hanasita.」 „Idegen kiejtéssel beszélt.”
◇ inakanamariinakanamari vidékividéki kiejtéskiejtés ◇ inakana-inakana-
marimari tájszólástájszólás ◇ eikokunamarieikokunamari angolszászangolszász
akcentusakcentus 「Eikokunamarino nihongo-o hana-
szu.」 „Angolszász akcentussal beszéli a japánt.”
◇ kuninamarikuninamari vidékividéki akcentusakcentus ◇ kuninamarikuninamari
anyanyelvianyanyelvi akcentusakcentus 「Tokidoki okuni na-
mariga deru.」 „Időnként előjön anyanyelvi ak-
centusom.” ◇ csihónamaricsihónamari vidéki tájszólásvidéki tájszólás
namaricsikudencsinamaricsikudencsi ◆ ólomakkumulátorólomakkumulátor
namaricsúdokunamaricsúdoku ◆ ólommérgezésólommérgezés
namarigaraszunamarigaraszu ◆ ólomüvególomüveg

namariirononamariirono ◆ ólmosólmos 「Bjónin-va namariirono
kaodatta.」 „A betegnek ólmos arca volt.” ◆

ólomszínűólomszínű
namarinonamarino ◆ ólmosólmos
namarunamaru ◆ eltompuleltompul 「Naifuga nibuttekita.」 „A
kés eltompult.” ◆ legyengüllegyengül 「Karadaga nibut-
tekita.」 „Legyengült a testem.” ◇ kiremiadzsi-kiremiadzsi-
namarunamaru kimegykimegy azaz éleéle 「Kamiszorino hano ki-
re miadzsinamatta.」 „Kiment az éle a borotva-
pengének.”

namarunamaru ◆ akcentussalakcentussal beszélbeszél 「Kareno
nihongo-va namatteiru.」 „Akcentussal beszéli a
japánt.” ◆ torzultorzul 「Odzsiszan-no hacuon-va
『si』ga『hi』ni namatteiru.」 „A nagybácsikám kiej-
tésében a si-hang hi-hanggá torzul.”

namaszunamaszu ◆ nyersnyers halételhalétel ◇

acumononikoritenamaszu-oacumononikoritenamaszu-o fukufuku akiaki egy-egy-
szerszer megégettemegégette magát,magát, mindigmindig félnifélni fogfog aa
tűztőltűztől
namatamagonamatamago ◆ nyers tojásnyers tojás
namazakananamazakana ◆ elő halelő hal ◆ nyers halnyers hal
namazunamazu ◆ harcsaharcsa
namazuhigenamazuhige ◆ harcsabajuszharcsabajusz
namazumenamazume ◆ körömköröm 「Hanmádede utte
namazume-o hagasitesimatta.」 „Véletlenül rá-
ütöttem a kalapáccsal az ujjamra, és levált a kör-
möm.”

namename ◆ nyalásnyalás ◇ hitonamehitoname nyalásnyalás ◇ hito-hito-
namename megnyalásmegnyalás ◇ hitonamehitoname egy nyalásegy nyalás
namekonameko ◆ nameko tőkegombanameko tőkegomba
namekudzsinamekudzsi ◆ csupaszcsigacsupaszcsiga ◆ meztelencsi-meztelencsi-
gaga ◇ szupein-namekudzsiszupein-namekudzsi spanyolspanyol csupasz-csupasz-
csigacsiga
namekudzsiuonamekudzsiuo ◆ lándzsahallándzsahal
nameotoszunameotoszu ◆ lenyallenyal 「Jubikaracsokokurímu-
o name otosita.」 „Lenyaltam az ujjamról a csoki-
krémet.”

namerakananamerakana ◆ egyenletesegyenletes 「Madogaraszuno
hjómen-va namerakadeszu.」 „Az ablaküvegnek
egyenletes felülete van.” ◆ gördülékenygördülékeny ◆ simasima
「Kanodzsono hada-va namerakada.」 „Sima a
bőre.”

namerakaninamerakani ◆ egyenletesenegyenletesen 「Fune-va
namerakani szuszunda.」 „A hajó egyenletesen
haladt.” ◆ folyékonyanfolyékonyan 「Kare-va szankakok-
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ugogomo namerakani saberu.」 „Három nyelven
is beszél folyékonyan.” ◆ gördülékenyengördülékenyen
「Namerakani enzecu-o sita.」 „Gördülékenyen
szónokolt.”

namerakanikeisasitanamerakanikeisasita ◆ lankáslankás
namerunameru ◆ kinyalkinyal 「Oszara-o nameruhodóisii rj-
óridatta.」 „Olyan finom volt, hogy még a tányér-
ját is kinyalta.” ◆ lebecsüllebecsül 「Taiszen-aite-o na-
meteita.」 „Lebecsülte az ellenfelét.” ◆ lenézlenéz
「Anata-va bokunokoto-o nameteiruno?」 „Te le-
nézel engem?” ◆ megnyalmegnyal 「Jubi-o namete
honnopédzsi-o mekuru.」 „Az ujját megnyalva la-
pozik.” ◆ nyalnyal 「Aiszukurímu-o nameta.」
„Nyalta a fagylaltot.” ◆ nyalogatnyalogat 「Inu-va
oszarano rjóri-o berobero nameta.」 „A kutya
nyalogatta a tálon lévő ételt.” ◆ szenvedszenved
「Kankan terino szabakuni ii sirenu kurusimi-o
nameta.」 „A tűző sivatagban kimondhatatlan kí-
nokat szenvedett.” ◆ szopogatszopogat 「Kjandí-o na-
meteita.」 „Cukrot szopogattam.” ◇ kuhai-okuhai-o
namerunameru kiisszakiissza aa keserűkeserű poharatpoharat 「Joszen-
ocsino kuhai-o nameta.」 „Kiitta az elődöntős ki-
esés keserű poharát.” ◇ nametekakarunametekakaru alábe-alábe-
csülcsül 「Aite-o nametekakaruto makeruzo.」 „Ha
alábecsülöd az ellenfeledet, veszíteni fogsz!” ◇

nametekakarunametekakaru nemnem vesziveszi komolyankomolyan 「Siken-
o nametekakatte, ocsita.」 „Nem vettem komo-
lyan a vizsgát, és megbuktam.” ◇ peropero-peropero-
namerunameru nyalogatnyalogat 「Kizu-o peroperonamete-
ita.」 „Nyalogattam a sebemet.” ◇ peropero-peropero-
namerunameru lefetyellefetyel 「Neko-va miruku-o peropero
nameta.」 „A macska lefetyelte a tejet.”

namesigavanamesigava ◆ cserzett bőrcserzett bőr
namesigavanamesigava ◆ jobbjobb oldalioldali cserzettbőr-cserzettbőr-
gyökgyök
namesizainamesizai ◆ csercser ◆ cserlécserlé
nameszunameszu ◆ cserezcserez 「Kavasokunin-va kava-o
namesita.」 „A varga bőrt cserzett.”

nameteharunameteharu ◆ rányalrányal 「Tegamini kitte-o na-
mete hatta.」 „Rányaltam egy bélyeget a boríték-
ra.”

nametekakarunametekakaru ◆ alábecsülalábecsül 「Aite-o nametek-
akaruto makeruzo.」 „Ha alábecsülöd az ellenfe-
ledet, veszíteni fogsz!” ◆ nemnem vesziveszi komolyankomolyan
「Siken-o nametekakatte, ocsita.」 „Nem vettem
komolyan a vizsgát, és megbuktam.”

naminami ◆ átlagátlag 「Namijoricsotto futotteiru.」 „Az
átlagnál kissé kövérebb vagyok.” ◆ olyan,olyan, mintmint
「Kjóno kion-va heinen-namideszu.」 „A mai hő-
mérséklet olyan, mint általában minden évben
ilyenkor.” ◆ valaminekvalaminek megfelelőmegfelelő 「Tenki-va
reinennamideszu.」 „Az időjárás az évszaknak
megfelelő.” ◇ namiidzsónonamiidzsóno átlagonátlagon felülifelüli
「Namiidzsóno csikara-o motteiru.」 „Átlagon
felüli ereje van.” ◇ namiszúnamiszú móduszmódusz ◇ namiszúnamiszú
leggyakoribbleggyakoribb értékérték ◇ naminikunaminiku közepesközepes mi-mi-
nőségűnőségű húshús ◇ naminonamino mindennapimindennapi 「Namino
nórjokude-va nai.」 „Nem mindennapi képesség.”
◇ namihabanamihaba szabványosszabványos szövetszélességszövetszélesség
◇ nokinaminokinami egymásegymás utánután 「Koronaviruszuno
eikjóde misze-va nokinami kjúgjósita.」 „A koro-
navírus miatt egymás után zártak be az üzletek.”
◇ nokinaminokinami szinteszinte mindenminden 「Konokuraszuno
szeito-va nokinamiinfuruenzanikakatta.」 „Szin-
te minden gyerek influenzás lett az osztályban.” ◇

nokinaminokinami sorozatbansorozatban 「Nokinami kinmedaru-
o totta.」 „Sorozatban nyerte az aranyérmeket.”
◇ nokinaminokinami házsorházsor ◇ nokinaminokinami házról-házraházról-házra
「Keiszacu-va nokinamini kiite mavatta.」 „A
rendőrség házról-házra járva kérdezősködött.” ◇

macsinamimacsinami városképvároskép 「Kono tatemono-va ma-
csinamini avanai.」 „Ez az épület nem illik a vá-
rosképbe.”

naminami ◆ hullámhullám 「Kaiganni namiga osi joszete-
ita.」 „A tengerpartra tolultak a hullámok.” ◆

hullámzáshullámzás 「Kanodzsono kandzsóni-va namiga-
aru.」 „Hullámzik a kedve.” ◇ aranamiaranami viharosviharos
hullámokhullámok ◇ takanamitakanami magasmagas hullámokhullámok
「Takanamikeihóga deteiru.」 „A magas hullá-
mok miatt, figyelmeztetést adtak ki.” ◇ namiga-namiga-
aruaru ingadozikingadozik 「Mainicsino kanszensaszú-va
namigaaru.」 „Ingadozik a napi fertőzöttek szá-
ma.” ◇ naminotaninaminotani hullámvölgyhullámvölgy ◇ naminoja-naminoja-
mama hullámhegyhullámhegy
namiasinamiasi ◆ normálisnormális tempótempó 「Namiaside arui-
ta.」 „Normális tempóban sétáltam.”

namibianamibia ◆ NamíbiaNamíbia
namibianonamibiano ◆ namíbnamíb
namidanamida ◆ könnykönny 「Hankacside namida-o fui-
ta.」 „Zsebkendővel letöröltem a könnyeimet.” ◇

aszetonamidanokessóaszetonamidanokessó áldozatosáldozatos erőfeszí-erőfeszí-
téstés gyümölcsegyümölcse 「Kono dzsiso-va vatasitacsino
aszeto namidano kessódeszu.」 „Ez a szótár áldo-
zatos erőfeszítésünk gyümölcse.” ◇ onamidacsó-onamidacsó-
dainodaino könnyfakasztókönnyfakasztó 「Onamidacsódaino ei-

25162516 namerakanikeisasita namerakanikeisasita – namida namida AdysAdys



ga」 „könnyfakasztó film” ◇ oninomenimonami-oninomenimonami-
dada ördögnekördögnek isis vanvan lelkelelke ◇ kujasinamidakujasinamida
bosszankodásbosszankodás könnyekönnye ◇ szuzumenonamida-szuzumenonamida-
hodonohodono cseppnyicseppnyi 「Szuzumeno namidahodono
nenkinde kurasiteiru.」 „Cseppnyi nyugdíjból él.”
◇ szoranamidaszoranamida hamishamis könnyekkönnyek ◇ szoranami-szoranami-
dada krokodilkönnykrokodilkönny 「Szoranamida-o nagasita.」
„Krokodilkönnyeket hullatott.” ◇ csinonamidacsinonamida
véresvéres könnykönny ◇ csinonamida-ocsinonamida-o nagaszunagaszu ke-ke-
serűserű könnyeketkönnyeket hullathullat ◇ namidagaderunamidagaderu
könnyezikkönnyezik 「Kazega fukuto namidagaderu.」
„Ha fúj a szél, könnyezem.” ◇ namidakinnamidakin fáj-fáj-
dalomdíjdalomdíj ◇ namidanagaraninamidanagarani könnybekönnybe lábadtlábadt
szemmelszemmel 「Muszume-va namidanagarani uttae-
ta.」 „A lányom könnybe lábadt szemmel panasz-
kodott.” ◇ namida-onamida-o koraerukoraeru könnyeivelkönnyeivel
küzdküzd 「Szenszóno sasinsú-o mite namida-o ko-
raeta.」 „A könnyeimmel küzdöttem a háborús
fényképalbum nézése közben.” ◇ namida-onamida-o na-na-
gaszugaszu könnyezikkönnyezik 「Szósikide namida-o nagasi-
ta.」 „Könnyezett a temetésen.” ◇ namida-onamida-o no-no-
mumu visszafojtjavisszafojtja aa könnyeitkönnyeit 「Kanasiinjúszu-
o kiite namida-o nonda.」 „A szomorú hírt hallva
visszafojtotta a könnyeit.” ◇ hiainonamidahiainonamida bá-bá-
natkönnynatkönny 「Hiaino namida-o kobosita.」 „Bá-
natkönnyeket hullatott.”

namidaamenamidaame ◆ szemerkélőszemerkélő esőeső ◆ szomorkásszomorkás
esőeső
namidacunamidacu ◆ felborulfelborul aa békebéke 「Kateiga nami-
datta.」 „Felborult a családi béke.” ◆ hullámzikhullámzik
「Komen-va namidatteita.」 „A tó hullámzott.” ◇

muneganamidacumuneganamidacu zakatolzakatol aa szíveszíve 「Sinpaide
munega namidatta.」 „Vadul zakatolt a szívem az
aggodalomtól.”

namidagaderunamidagaderu ◆ könnyezikkönnyezik 「Kazega fukuto
namidagaderu.」 „Ha fúj a szél, könnyezem.”

namidagoenamidagoe ◆ elcsukló hangelcsukló hang ◆ síró hangsíró hang
namidagoedenamidagoede ◆ síró hangonsíró hangon
namidagumasiinamidagumasii ◆ keserveskeserves 「Namidagumasii
dorjokude szecujakusiteirukoto sitteiru?」 „Tu-
dod, hogy én milyen keserves erőfeszítések árán
takarékoskodok?” ◆ könnyfakasztókönnyfakasztó
namidagumunamidagumu ◆ elpityeredikelpityeredik 「Idzsimerareta
ko-va namidagunda.」 „A kicsúfolt gyerek elpi-
tyeredett.” ◇ namidagundanamidagunda könnyeskönnyes 「Nami-
dagunda me」 „könnyes szem”

namidagundanamidagunda ◆ könnyeskönnyes 「Namidagunda
me」 „könnyes szem”

namidakinnamidakin ◆ fájdalomdíjfájdalomdíj
namidamenamidame ◆ könnyes szemkönnyes szem
namidamenonamidameno ◆ könnyes szeműkönnyes szemű
namidamoroinamidamoroi ◆ érzelgősérzelgős 「Kanodzso-va
namidamorokutedon-na eiga-o mitemo naku.」
„Olyan érzelgős, hogy bármilyen filmen könnyre
fakad.” ◆ könnyen sírva fakadkönnyen sírva fakad ◆ lágyszívűlágyszívű
namidanagaraninamidanagarani ◆ könnybekönnybe lábadtlábadt szemmelszemmel
「Muszume-va namidanagarani uttaeta.」 „A lá-
nyom könnybe lábadt szemmel panaszkodott.” ◆

könnybekönnybe lábadvalábadva 「Namidanagarani hanasi-
ta.」 „Könnybe lábadva beszélt.”

namidanikurerunamidanikureru ◆ keseregkesereg 「Kodomoganaku-
natte irainamidani kureteita.」 „Egyfolytában ke-
sereg a gyermeke halála óta.” ◆ sírdogálsírdogál
namidanosizukunamidanosizuku ◆ könnycseppkönnycsepp
namida-onamida-o koboszukoboszu ◆ elpityeredikelpityeredik 「Sódzso-
va namida-o kobosita.」 „A kislány elpityeredett.”

namida-onamida-o koraerukoraeru ◆ könnyeivelkönnyeivel küzdküzd 「Szen-
szóno sasinsú-o mite namida-o koraeta.」 „A
könnyeimmel küzdöttem a háborús fényképal-
bum nézése közben.”

namida-onamida-o nagaszunagaszu ◆ könnyezikkönnyezik 「Szósikide
namida-o nagasita.」 „Könnyezett a temetésen.”
◆ pityeregpityereg
namida-onamida-o nomunomu ◆ visszafojtjavisszafojtja aa könnyeitkönnyeit
「Kanasiinjúszu-o kiite namida-o nonda.」 „A
szomorú hírt hallva visszafojtotta a könnyeit.”

namidaszurunamidaszuru ◆ könnyezikkönnyezik ◆ megríkatómegríkató
「Namidaszuru monogatarideszu.」 „Megríkató
történet.” ◆ rírí 「Eigademina namidasita.」
„Mindenki rítt a filmen.”

namidzsinamidzsi ◆ tengertenger ◆ tengeri úttengeri út
namigaarunamigaaru ◆ ingadozikingadozik 「Mainicsino
kanszensaszú-va namigaaru.」 „Ingadozik a napi
fertőzöttek száma.”

namigasiranamigasira ◆ hullámtarajhullámtaraj ◆ hullámtaréjhullámtaréj
namigatacunamigatacu ◆ hullámzikhullámzik 「Taifúno eikjóde
umino namiga takaku tatteiru.」 „A tájfun miatt
nagyon hullámzik a tenger.”

namigatahószunamigatahószu ◆ bordástömlőbordástömlő
namigatanokeiszennamigatanokeiszen ◆ hullámvonalhullámvonal
namihabanamihaba ◆ szabványos szövetszélességszabványos szövetszélesség
namihadaninamihadani ◆ takácsatkatakácsatka
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namihazurenonamihazureno ◆ kivételeskivételes 「Namihazureno
súcsúrjokugaaru.」 „Kivételes a koncentrálóké-
pessége.” ◆ rendkívülirendkívüli 「Kanodzso-va namiha-
zureno bibó-o motteiru.」 „Rendkívüli a szépsége
annak a nőnek.”

namihazurerunamihazureru ◆ rendkívülirendkívüli ◇ namihazuretanamihazureta
kimagaslókimagasló 「Namihazureta szainó-o motteiru.」
„Kimagasló tehetsége van.”

namihazuretanamihazureta ◆ kimagaslókimagasló 「Namihazureta
szainó-o motteiru.」 „Kimagasló tehetsége van.”

namiidzsónonamiidzsóno ◆ átlagonátlagon felülifelüli 「Namiidzsóno
csikara-o motteiru.」 „Átlagon felüli ereje van.”

namiitanamiita ◆ hullámlemezhullámlemez
namijokenamijoke ◆ hullámtörőhullámtörő
namikakkonamikakko ◆ kapcsos zárójelkapcsos zárójel
namikazenamikaze ◆ bajbaj 「Namikaze-o tatetakunai.」
„Nem akarok bajt okozni.” ◆ szélszél ésés hullámhullám
「Ima, umi-va namikazega arai.」 „Nagy most a
szél és a hullám a tengeren.” ◆ viszályviszály 「Karera-
no kankei-va namikazega tatanai.」 „Kapcsolatuk
viszályoktól mentes.”

namikedaninamikedani ◆ bársonyatkabársonyatka
namikeinamikei ◆ hullámos vonalazáshullámos vonalazás
namikinamiki ◆ erdősáverdősáv ◆ fasorfasor ◇ szakuranamikiszakuranamiki
cseresznyefasorcseresznyefasor
namikimicsinamikimicsi ◆ fákkal szegélyezett útfákkal szegélyezett út
namimanamima ◆ hullámokhullámok közöttközött 「Namimani fune-
ga tadajotteita.」 „A hullámok között ringatózott
egy hajó.”

naminaminaranunaminaminaranu ◆ rendkívülirendkívüli 「Naminamina-
ranu dorjoku-o sita.」 „Rendkívüli erőfeszítéseket
tett.”

naminamitonaminamito ◆ csordultigcsordultig 「Ofuroninamina-
mito oju-o hatta.」 „Csordultig töltöttem a kádat
vízzel.” ◆ színültigszínültig 「Bíru-o koppuninaminami-
to szoszoida.」 „Színültig töltöttem a korsót sör-
rel.”

naminikunaminiku ◆ közepes minőségű húsközepes minőségű hús
naminonamino ◆ átlagosátlagos 「Kanodzso-va namino dzs-
oszeijori kirei.」 „Átlagon felüli szépségű.” ◆ min-min-
dennapidennapi 「Namino nórjokude-va nai.」 „Nem
mindennapi képesség.” ◆ olyan,olyan, mintmint 「Jómó-
namino javarakaszadeszu.」 „Olyan puha, mint
a gyapjú.” ◇ szeken-naminoszeken-namino elvárhatóelvárható

「Szeken-namino siavasze-o motomeru.」 „El-
várható boldogságot szeretne.”

naminohananaminohana ◆ hullámtarajhullámtaraj ◆ sósó
naminohonaminoho ◆ hullámtarajhullámtaraj
naminojamanaminojama ◆ hullámhegyhullámhegy
naminorinaminori ◆ hullámlovagláshullámlovaglás ◆ szörfözésszörfözés
naminoriszurunaminoriszuru ◆ szörfözszörföz 「Nacu-va namino-
riszuru.」 „Nyáron szörfözök.”

naminotaninaminotani ◆ hullámvölgyhullámvölgy
nami-onami-o jomujomu ◆ értiérti aa folyamatokatfolyamatokat 「Szóba-
no nami-o jomu.」 „Érti a tőzsdei folyamatokat.”

nami-onami-o kerukeru ◆ szeliszeli aa hullámokathullámokat 「Fune-va
nami-o kette szuszunda.」 „A hajó szelte a hullá-
mokat.”

namiszeihinnamiszeihin ◆ kommersz cikkkommersz cikk
namiszennamiszen ◆ hullámoshullámos vonalvonal 「Oboetai tokoro-
ni namiszen-o hiita.」 „A megjegyzendő részt hul-
lámos vonallal aláhúztam.” ◆ hullámvonalhullámvonal
namiszúnamiszú ◆ leggyakoribb értékleggyakoribb érték ◆ móduszmódusz
namitaiteinonamitaiteino ◆ átlagosátlagos 「Kore-va namitaitei-
no dorjokude-va nai.」 „Ez nem átlagos erőfeszí-
tés.”

namitaitei-nonamitaitei-no kotode-vakotode-va nainai ◆ kirívókirívó 「Ko-
no jamani noboruno-va namitaiteinokotode-va
nai.」 „Ennek a hegynek a megmászása kirívó tel-
jesítmény.”

namiucunamiucu ◆ csapdoscsapdos 「Umi-va kaigande nami-
utta.」 „A tenger a partot csapdosta.” ◆ hevesenhevesen
verver 「Sinzó-va namiutteita.」 „Hevesen vert a
szívem.” ◆ hullámoshullámos 「Teppan-va namiutte-
ita.」 „A vaslemez hullámos volt.” ◆ hullámzikhullámzik
「Umi-va namiutteita.」 „Hullámzott a tenger.”
◆ ringring 「Kazede komugihatake-va namiutteita.」
„A szélben ringott a búzamező.” ◇ namiucsina-namiucsina-
garaugokugaraugoku ingadozikingadozik 「Szóba-va namiucsina-
gara ugoiteiru.」 „A részvényárfolyamok ingadoz-
nak.”

namiucsigivanamiucsigiva ◆ partvonalpartvonal
namiucsinagaraugokunamiucsinagaraugoku ◆ ingadozikingadozik 「Szóba-
va namiucsinagara ugoiteiru.」 „A részvényárfo-
lyamok ingadoznak.”

namonainamonai ◆ névtelennévtelen 「Namonai haijú」 „név-
telen színész”

namunamu ◆ namonamo ◆ üdvöz légyüdvöz légy
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namuamidabucunamuamidabucu ◆ namonamo AmitábhaAmitábha ◆ üdvözüdvöz
légy Amitábhalégy Amitábha
namumjóhórengekjónamumjóhórengekjó ◆ dicsértessékdicsértessék aa Ló-Ló-
tusz szútratusz szútra
nannan ◆ hányhány 「Tosokankara ippenni nanszacuno
honga kariremaszuka?」 „Hány könyvet lehet
egyszerre kivenni a könyvtárból?” ◆ melyikmelyik
「Szore-va nancsan-neru?」 „Ez melyik csator-
na?” ◆ mennyimennyi 「Gjúnjú-va nanbon nokottei-
ru?」 „Mennyi tejünk maradt?” ◆ mimi 「Kore-va
nandeszuka?」 „Mi ez?” ◆ többtöbb 「Kono kazan-
va nanbjakunenmo maekara funka-o cuzuketei-
ru.」 „Ez a vulkán már több millió éve működik.”
◇ nankainankai hányszorhányszor 「Gaikokuni nankaiittako-
togaarimaszuka.」 „Hányszor volt külföldön?” ◇

nandzsinandzsi hányhány óraóra 「Nandzsideszuka?」 „Hány
óra van?” ◇ nandakanandaka valahogyvalahogy 「Nandaka
henna kibunda.」 „Valahogy furcsán érzem ma-
gam.” ◇ nandakanandaka micsodamicsoda 「Naniga nandaka
vakaranai.」 „Nem tudom, mi micsoda.” ◇ nan-nan-
dakandadakanda valahogyvalahogy 「Kore-va nandakandade
kini itteimaszu.」 „Ez valahogy tetszik.” ◇ nan-nan-
dakandadakanda bármibármi 「Kore-va nandakanda ittemoii
keikakuda.」 „Mondhatnak bármit, ez jó terv.” ◇

nandakandanandakanda ilyen-olyanilyen-olyan 「Nandakanda itte
benkjósinai.」 „Ilyen-olyan indokot mond, hogy
miért nem tanul.” ◇ nandattaranandattara mimi lenne,lenne, haha
「Nandattarakore-o kau?」 „Mi lenne, ha meg-
vennénk?” ◇ nandattenandatte akármiakármi 「Hóhó-va nan-
datteii.」 „Akármilyen módszer jó.” ◇ nandattenandatte
bármibármi 「Purezento-va nandatteiinda.」 „Bármi
jó ajándékba.” ◇ nandattenandatte micsodamicsoda 「Nan-
datte? Hontókai?」 „Micsoda? Ez igaz?” ◇ nan-nan-
dattedatte mitmit mondottmondott 「Nandatte?」 „Mit mon-
dott?” ◇ nantoiunantoiu milyenmilyen 「Kore-va nantoiu tor-
ideszuka?」 „Ez milyen madár?” ◇ nantoiunantoiu mi-mi-
neknek 「Kore-va nantoiu dógudeszuka.」 „Minek
hívják ezt a szerszámot?” ◇ nantoiunantoiu micsodamicsoda
「Nantoiu kóun!」 „Micsoda szerencse!” ◇

nantoittemonantoittemo mondjonmondjon bárkibárki bármitbármit 「Da-
rega nantoittemokonosacu-o kaujo.」 „Mondjon
bárki bármit, én akkor is megveszem ezt az inget.”
◇ nantoittemonantoittemo márpedigmárpedig 「Nanto ittemo cum-
ano rjóri-va icsibanda.」 „Márpedig az én felesé-
gem főztje a legfinomabb!” ◇ nantositemonantositemo min-min-
denárondenáron 「Nantositemo kacsitakatta.」 „Min-
denáron győzni akart.” ◇ nantonakunantonaku úgy-úgy-
ahogyahogy 「Nantonaku vakatta.」 „Úgy-ahogy meg-
értettem.” ◇ nantonakunantonaku homályosanhomályosan 「Kare-o

nantonaku oboeteiru.」 „Homályosan emlékszem
rá.” ◇ nantonakunantonaku valahogyvalahogy 「Kore-va nanto-
naku kininaru.」 „Engem ez valahogy nem hagy
nyugodni.” ◇ nantonarebanantonareba ugyanisugyanis 「Kore-
o kavanai. Nantonareba okaneganaikara.」 „Nem
veszem meg, ugyanis nincs pénzem.” ◇ nantomonantomo
jaj,jaj, dede nagyonnagyon 「Nantomo kanasii monogata-
rideszu.」 „Jaj, de nagyon szomorú ez a törté-
net!” ◇ nantomonantomo semmitsemmit 「Szorenicuite kimi-
va nantomo omovanaino?」 „Erről te nem gon-
dolsz semmit?” ◇ nantomonantomo borzasztóanborzasztóan
「Nantomo ii gatai.」 „Borzasztóan nehéz elmon-
dani.” ◇ nantomonantomo egyáltalánegyáltalán 「Itakumo
nantomonai.」 „Egyáltalán nem fáj.” ◇ nan-naranan-nara
akkorakkor 「Cukareteiruno? Nannara szotode
gohan-o tabejóka?」 „Fáradt vagy? Akkor jobb
lenne, ha étteremben ennénk.” ◇ nan-naritonan-narito
akármitakármit 「Nannarito gosicumonkudaszai.」
„Akármit kérdezhet!” ◇ nan-naritonan-narito bármitbármit
「Nannarito gojó meikudaszai.」 „Bármit paran-
csolhat!” ◇ nan-nisitemonan-nisitemo mindenesetremindenesetre
「Nan-nisitemo hajakukono szavagiga oszamatte-
hosii.」 „Mindenesetre szeretném, ha ez a riada-
lom hamar véget érne.” ◇ nan-nisitemonan-nisitemo azértazért
「Nannisitemojattemijó.」 „Azért próbáljuk
meg!” ◇ nan-nicsinan-nicsi hányadikhányadik 「Kjó-va nan-
nicsideszuka?」 „Ma hányadika van?” ◇ nan-nan-
nimonimo semmisemmi 「Nannimo dekinai.」 „Semmit sem
tehetek.” ◇ nan-ninnan-nin hányanhányan 「Pátíni nan-
ninkimasitaka.」 „Hányan jöttek a partira?” ◇

nan-nennan-nen hányhány évév 「Konopurodzsekuto-va nan-
nenkakarimaszuka?」 „Hány évig fog tartani ez
a projekt?” ◇ nan-nonan-no milyenmilyen 「Nanno kuruma-
o kattano?」 „Milyen autót vettél?” ◇ nan-nonan-no
semmilyensemmilyen 「Karekara nanno hendzsimonai.」
„Semmilyen választ nem kaptam tőle.” ◇ nan-nan-
nono mifélemiféle 「Kore-va nanno kideszuka?」 „Miféle
fa ez?” ◇ nan-nonan-no mitmit 「Szore-va nannokoto?」
„Mit jelentsen ez?” ◇ nan-nonan-no ugyanugyan 「『Mó
szukide-va naino?』『Nan-nonan-no szukidajo!』」
„–Már nem szeretsz? –Ugyan már, hogyne sze-
retnélek!” ◇ nan-nonan-no semmisemmi 「Okottatte nanno
imimonai.」 „Semmi értelme sincs mérgelődni.”
◇ nan-nokanotonan-nokanoto ilyen-olyanilyen-olyan 「Kare-va nanno-
kanoto itte okane-o kaeszanai.」 „Ilyen-olyan ok
miatt nem adja meg az adósságát.” ◇ nanban-nanban-
nono hányashányas 「Nanbannobaszude iku?」 „Hányas
busszal megyünk?” ◇ nanbanmenonanbanmeno hányadikhányadik
「Kanodzso-va kareno nanbanmeno okuszande-
szuka?」 „Ő hányadik felesége annak az ember-
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nek?” ◇ nanbitonanbito mindenminden emberember 「Dzsidzsicu-
o nanbitonimo osierubekida.」 „Minden ember-
nek tudni kell az igazságot!” ◇ nanbitonanbito senkisenki
「Nanbitoni taisitemo uramiganai.」 „Senkire
sem haragszom.” ◇ nanbennanben hányszorhányszor 「Kono
eiga-o nanbenmitakamo oboeteinai.」 „Nem is
emlékszem, hányszor láttam már ezt a filmet.” ◇

nanbenmonanbenmo sokszorsokszor 「Nanbenmo kuri kaesima-
sita.」 „Sokszor elismételtem.”

nannan ◆ bajbaj 「Nan-o nogareta.」 „Elkerülte a
bajt.” ◆ bökkenőbökkenő 「Tada hitocu nan-o iebakono
bukken-va ekikara tói.」 „Csak az a bökkenő,
hogy az ingatlan messzire van az állomástól.” ◆

fogyatékosságfogyatékosság 「Kare-va szeikakuni nangaa-
ru.」 „Jellembeli fogyatékosságai vannak.” ◆ hi-hi-
baba 「Kanodzsono jóbó-va nannocukedokoroga-
nai.」 „Nincs hiba a kinézetében.” ◆ nehézségnehézség
「Keizainanni ocsiitta.」 „Pénzügyi nehézségbe
kerültem.” ◇ icsinanicsinan egyegy bajbaj ◇ icsinanszat-icsinanszat-
temataicsinantemataicsinan cseberbőlcseberből vederbevederbe ◇ dzsú-dzsú-
takunantakunan lakáshiánylakáshiány ◇ sokurjónansokurjónan élelmi-élelmi-
szerhiányszerhiány ◇ szeikacunanszeikacunan megélhetésimegélhetési ne-ne-
hézséghézség 「Szeikacunanni ocsiitteimaszu.」
„Megélhetési nehézségei vannak.” ◇ nan-nakunan-naku
könnyedénkönnyedén 「Nannaku okane-o acumeta.」
„Könnyedén összegyűjtöttem a pénzt.” ◇ nan-nan-
nakunaku nehézségnehézség nélkülnélkül 「Dorobó-va szaku-o
nannaku noborikitta.」 „A rabló nehézség nélkül
átmászott a kerítésen.” ◇ nan-niatarunan-niataru szembe-szembe-
szállszáll aa nehézséggelnehézséggel 「Kanzento nanni atat-
ta.」 „Bátran szembeszállt a nehézséggel.”

nan-anan-a ◆ Dél-AfrikaDél-Afrika
nananana ◆ héthét 「Nanamade kazoeta.」 „Hétig szá-
moltam.”

nanabaininanabaini ◆ hétszeresenhétszeresen
nanabainonanabaino ◆ hétszereshétszeres
nanabanmenonanabanmeno ◆ hetedikhetedik
nanabun-noicsinanabun-noicsi ◆ hetedheted
nanacunanacu ◆ héthét ◆ hétéveshétéves 「Kono ko-va nanac-
udeszu.」 „Ez a gyerek hétéves.”

nanacubosinanacubosi ◆ GöncölszekérGöncölszekér ◆ hétköröshétkörös cí-cí-
mermer ◆ japán szardíniajapán szardínia ◆ Nagy-GöncölNagy-Göncöl
nanacudógunanacudógu ◆ héttagú szerszámkészlethéttagú szerszámkészlet
nanacumenonanacumeno ◆ hetedikhetedik
nanacunonanacuno ◆ hétéveshétéves 「Muszume-va nanacuni-
natta.」 „A lányom hétéves lett.”

nanacunotaizainanacunotaizai ◆ hét főbűnhét főbűn
nanacuzucunanacuzucu ◆ hetesévelhetesével ◆ hetet-hetethetet-hetet
nanadonanado ◆ hét fokhét fok ◆ hétszerhétszer
nanadzsúnanadzsú ◆ hetvenhetven
nanadzsúbun-noicsinanadzsúbun-noicsi ◆ hetvenedhetvened
nanadzsúdainonanadzsúdaino ◆ hetvenes éveiben járóhetvenes éveiben járó
nanadzsúnendainanadzsúnendai ◆ hetvenes évekhetvenes évek
nanadzsuszszainonanadzsuszszaino ◆ hetvenéveshetvenéves
nanaenonanaeno ◆ hétszereshétszeres
nanaenohiza-onanaenohiza-o jaeniorujaenioru ◆ térdentérden állvaállva kö-kö-
nyörögnyörög
nanafunnanafun ◆ hét perchét perc
nanafusiginanafusigi ◆ héthét csodacsoda ◇ szekainonanafu-szekainonanafu-
sigisigi világvilág héthét csodájacsodája 「Kono tatemono-va
szekaino nanafusiginohitocudeszu.」 „Ez az épü-
let a világ hét csodájának egyike.”

nanahakujókananahakujóka ◆ nyolc nap hét éjszakanyolc nap hét éjszaka
nanahikarinanahikari ◆ befolyásbefolyás 「Csicsiojano nanahi-
karide szeidzsikaninatta.」 „Az apja befolyásának
köszönhetően lett politikus.” ◇ ojanonanahika-ojanonanahika-
riri szülő sikerének fényeszülő sikerének fénye
nanahjakunanahjaku ◆ hétszázhétszáz
nanaironanairo ◆ hétfűszer-keverékhétfűszer-keverék 「Nanairotó-
garasi」 „hétfűszer-keverékes ételízesítő” ◆ héthét
színszín 「Nidzsino nanairo」 „szivárvány hét színe”

nanairononanairono ◆ hétfajtahétfajta ◆ hétszínűhétszínű
nanairotógarasinanairotógarasi ◆ hétfűszer-keverékhétfűszer-keverék
nanakainanakai ◆ hétszerhétszer
nanakaimeninanakaimeni ◆ hetedjérehetedjére ◆ hetedszerhetedszer
nanakaimenonanakaimeno ◆ hetedikhetedik
nanakamadonanakamado ◆ berkenyeberkenye ◆ keletikeleti berkenyeberkenye

nanakorobijaokinanakorobijaoki ◆ állhatatosságállhatatosság ◆ rendít-rendít-
hetetlenséghetetlenség
nanakorobijaokinonanakorobijaokino ◆ viszontagságokkalviszontagságokkal
teliteli 「Nanakorobi jaokino dzsinszeidatta.」 „Vi-
szontagságokkal teli élete volt.”

nanakuszananakusza ◆ hétfajtahétfajta ◆ héthét növénynövény ◆ héthét
virágvirág ◆ sokfajtasokfajta ◇ akinonanakuszaakinonanakusza őszősz
héthét virágavirága ◇ harunonanakuszaharunonanakusza tavasztavasz héthét
növényenövénye
nanakuszagajunanakuszagaju ◆ hétnövény-kásahétnövény-kása
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nanakuszanoszekkunanakuszanoszekku ◆ héthét gyógynövénygyógynövény
ünnepeünnepe
nanamagarinonanamagarino ◆ kanyargóskanyargós 「Nanamagarino
micsi」 „kanyargós út” ◆ tekervényestekervényes 「Na-
namagarino micsi-o csikamicsisita.」 „Levágtam
a tekervényes utat.”

nanamannanaman ◆ hetvenezerhetvenezer
nanamenaname ◆ ferdeségferdeség 「Nanameno szen」 „ferde
vonal” ◆ rézsútosságrézsútosság 「Naname hidarini szu-
szumu.」 „Rézsútosan balra megy.” ◇ gokigen-gokigen-
nanamenonanameno rosszkedvűrosszkedvű 「Gokigen-nanameno
dzsósi」 „rosszkedvű főnök” ◇ nanamedearunanamedearu
lejtlejt 「Kono dzsimen-va nanamedearu.」 „Ez a
föld lejt.” ◇ nanamenarazunanamenarazu felettébbfelettébb
「Gokigen-nanamemenarazudatta.」 „Felettébb
elégedett volt.” ◇ nanameninanameni görbegörbe tükörbentükörben
「Szekai-o nanameni miru.」 „Görbe tükörben
látja a világot.” ◇ nanamemukainonanamemukaino átlósátlós
「Kare-va naname mukaino ucsini szundeima-
szu.」 „Ő az átlós szomszédom.” ◇ nanamejomi-nanamejomi-
szuruszuru felületesenfelületesen átfutátfut rajtarajta 「Sorui-o na-
name jominisita.」 „Felületesen átfutott az irato-
kon.”

nanamedearunanamedearu ◆ lejtlejt 「Kono dzsimen-va nana-
medearu.」 „Ez a föld lejt.”

nanamejomiszurunanamejomiszuru ◆ felületesenfelületesen átfutátfut raj-raj-
tata 「Sorui-o naname jominisita.」 „Felületesen
átfutott az iratokon.”

nanamenaname mae-emae-e ◆ rézsútosanrézsútosan előreelőre 「Na-
name mae-e szuszumu.」 „Rézsútosan előre
megy.”

nanamemaeninanamemaeni ◆ rézsútosanrézsútosan elölelöl
「Tomodacsi-va naname maeni szuvatteiru.」 „A
barátom rézsútosan elöl ül.”

nanamemukainonanamemukaino ◆ átlósátlós 「Kare-va naname
mukaino ucsini szundeimaszu.」 „Ő az átlós
szomszédom.”

nanamenarazunanamenarazu ◆ felettébbfelettébb 「Gokigen-
nanamemenarazudatta.」 „Felettébb elégedett
volt.”

nanameninanameni ◆ átlósanátlósan ◆ féloldaltféloldalt 「Bóto-va
nanameninatta.」 „Féloldalt fordult a csónak.” ◆

ferdénferdén 「Nanameni dóro-o vatatta.」 „Ferdén
mentem át az úton.” ◆ görbegörbe tükörbentükörben
「Szekai-o nanameni miru.」 „Görbe tükörben
látja a világot.” ◆ harántharánt 「Sudzsucude nana-
meni onakaga kirareta.」 „A műtét során haránt

vágták fel a hasát.” ◆ rézsútosanrézsútosan 「Micsi-o na-
nameni vatatta.」 „Rézsútosan ment át az úton.”
◆ srégensrégen 「Naname migini szuszumu.」 „Sré-
gen jobbra megy.” ◇ nanamenikatamukunanamenikatamuku fer-fer-
déndén álláll 「Piszano sató-va nanameni katamuitei-
ru.」 „A pisai ferde torony ferdén áll.”

nanamenikaburunanamenikaburu ◆ félrecsapfélrecsap 「Bósi-o nana-
meni kabutta.」 „Félrecsaptam a kalapomat.”

nanamenikatamukunanamenikatamuku ◆ ferdénferdén álláll 「Piszano
sató-va nanameni katamuiteiru.」 „A pisai ferde
torony ferdén áll.”

nanamenonanameno ◆ átlósátlós 「Nanameno kjori」 „átlós
távolság” ◆ csálécsálé 「Kabeni ega nanamenikakat-
teiru.」 „A falon a kép csálén áll.” ◆ dőltdőlt 「Na-
nameno dzsi」 „dőlt betű” ◆ ferdeferde 「Nanameno
tó」 „ferde torony” ◆ lejtőslejtős 「Kuruma-o na-
nameno tokoroni tometa.」 „Lejtős helyen par-
koltam a kocsival.” ◆ rézsútosrézsútos 「Nanameno
micsi」 „rézsútos utca” ◇ gokigen-nanamenogokigen-nanameno
rosszkedvűrosszkedvű 「Gokigen-nanameno dzsósi」
„rosszkedvű főnök”

naname sita-enaname sita-e ◆ átlósan lefeléátlósan lefelé
nanamesitaninanamesitani ◆ átlósanátlósan lentlent 「Naname sita-
ni szundeiru.」 „Átlósan lent lakik.”

naname ue-enaname ue-e ◆ átlósan felfeléátlósan felfelé
nanameueninanameueni ◆ átlósanátlósan fentfent 「Naname ueni
szundeiru.」 „Átlósan fent lakik.”

naname usiro-enaname usiro-e ◆ rézsútosan hátrafelérézsútosan hátrafelé
nanameusironinanameusironi ◆ rézsútosanrézsútosan hátulhátul
「Tomodacsi-va naname usironi szuvatteiru.」
„A barátom rézsútosan hátul ül.”

nananinnananin ◆ hét személyhét személy
nananoszentannananoszentan ◆ orrvégorrvég
nanasinonanasino ◆ névtelennévtelen
nanaszainonanaszaino ◆ hétéveshétéves
nanaszennanaszen ◆ hétezerhétezer
nanavarinanavari ◆ hetven százalékhetven százalék
nanbánanbá ◆ rendszámrendszám 「Gaikókannanbáno kuru-
ma」 „diplomata rendszámú kocsi” ◆ számszám
「Buhinninanbá-o utta.」 „Számot ütött az alkat-
részre.” ◇ entorí-nanbáentorí-nanbá nevezésinevezési számszám ◇

szutandádonanbászutandádonanbá állandóállandó zeneszámzeneszám ◇ bak-bak-
kunanbákunanbá régirégi számszám 「Zassino
kjonennobakkunanbá-o csúmonsita.」 „Megren-
deltem a magazin múlt évi, régi számait.” ◇
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furaito-nanbáfuraito-nanbá járatszámjáratszám ◇ raundo-nanbáraundo-nanbá
kerek számkerek szám ◇ rúmu-nanbárúmu-nanbá szobaszámszobaszám
nanbairútonanbairúto ◆ értékesítési útvonalértékesítési útvonal
nanbannanban ◆ csípőscsípős fűszerezésfűszerezés ◆ délidéli barbá-barbá-
rokrok
nanbandzsinnanbandzsin ◆ barbárbarbár
nanban-enanban-e ◆ behozott nyugati képbehozott nyugati kép
nanbanmenonanbanmeno ◆ hányadikhányadik 「Kanodzso-va ka-
reno nanbanmeno okuszandeszuka?」 „Ő hánya-
dik felesége annak az embernek?”

nanban-nonanban-no ◆ hányashányas 「Nanbannobaszude
iku?」 „Hányas busszal megyünk?”

nanbanszennanbanszen ◆ idegen hajóidegen hajó
nanbá-purétonanbá-puréto ◆ rendszámtáblarendszámtábla
nanbaringunanbaringu ◆ számozásszámozás
nanbá-vannanbá-van ◆ listavezetőlistavezető
nanbávannanbávan ◆ legjobblegjobb 「Nanbávan kigjó」 „leg-
jobb vállalat”

nanbá-van-bandonanbá-van-bando ◆ listavezető együtteslistavezető együttes
nanbá-van-szongunanbá-van-szongu ◆ listavezető dallistavezető dal
nanbeinanbei ◆ Dél-AmerikaDél-Amerika
nanbeisokokunanbeisokoku ◆ dél-amerikai országokdél-amerikai országok
nanbeitairikunanbeitairiku ◆ dél-amerikai kontinensdél-amerikai kontinens
nanbennanben ◆ hányszorhányszor 「Kono eiga-o nanbenmi-
takamo oboeteinai.」 „Nem is emlékszem, hány-
szor láttam már ezt a filmet.”

nanbenmonanbenmo ◆ sokszorsokszor 「Nanbenmo kuri kaesi-
masita.」 „Sokszor elismételtem.”

nanbikinanbiki ◆ hányhány
nanbitonanbito ◆ mindenminden emberember 「Dzsidzsicu-o nan-
bitonimo osierubekida.」 „Minden embernek
tudni kell az igazságot!” ◆ senkisenki 「Nanbitoni
taisitemo uramiganai.」 „Senkire sem harag-
szom.”

nanbitotaritomonanbitotaritomo ◆ senkisenki 「Nanbitotaritomo
tószanai.」 „Senkit sem engedek át!” ◆ személy-személy-
től függetlenültől függetlenül
nanbjakunanbjaku ◆ több száztöbb száz
nanbjónanbjó ◆ gyógyíthatatlangyógyíthatatlan betegségbetegség
「Riumacsi-va nanbjóni ninteiszareteimaszu.」
„A reuma elismerten gyógyíthatatlan betegség.” ◆

komoly betegségkomoly betegség
nanbokunanboku ◆ észak-délészak-dél

nanbokunanboku ◆ puhafapuhafa
nanbokucsónanbokucsó ◆ Déli- és északi dinasztiaDéli- és északi dinasztia
nanbokucsódzsidainanbokucsódzsidai ◆ Nanboku-csó-korNanboku-csó-kor
nanbunanbu ◆ délidéli részrész 「Kenno nanbu」 „megye
déli része”

nanbucunanbucu ◆ nehéznehéz dologdolog 「Kono mondai-va
nanbucuda.」 „Ez a feladat nehéz.” ◆ nehéznehéz
eseteset 「Jacu-va nakanakano nanbucuda.」 „Az a
pasas nehéz eset.”

nanbun-noicsininanbun-noicsini ◆ hányadánhányadán 「Szubeteno hi-
kókino nanbunno icsiniintánettoga tószaisiteiru-
no?」 „A repülőgépek hányadán van internet?”

nancsakurikunancsakuriku ◆ megrázkódtatásmegrázkódtatás nélkülinélküli ki-ki-
vezetésvezetés 「Keizaino nancsakuriku」 „megráz-
kódtatás nélküli kivezetés a gazdasági válságból”
◆ sima leszállássima leszállás
nancsakurikuszurunancsakurikuszuru ◆ simánsimán leszállleszáll
「Hikóki-va nancsakurikusita.」 „A repülőgép si-
mán leszállt.”

nancsinancsi ◆ nehéz terepnehéz terep
nancsónancsó ◆ halláscsökkenéshalláscsökkenés 「Nancsónotame
hocsóki-o cuketeimaszu.」 „A halláscsökkenése
miatt mindig hallókészülékkel jár.” ◆ nagyot-nagyot-
halláshallás ◇ szóonszeinancsószóonszeinancsó zajzaj okoztaokozta hal-hal-
láskárosodásláskárosodás
nancsónancsó ◆ Déli dinasztiaDéli dinasztia
nancsócsiikinancsócsiiki ◆ nehezennehezen foghatófogható helyhely 「Ra-
dzsiono nancsócsiiki」 „rádióadást nehezen fog-
ható hely”

nancsónanancsóna ◆ gyengegyenge 「Kaisano uriage-va nan-
csóda.」 „A vállalat forgalma gyenge.” ◆ gyengegyenge
lábakonlábakon álláll 「Keizai-va nancsóna kjokumennia-
ru.」 „A gazdaság most gyenge lábakon áll.” ◆

lágylágy tónusútónusú 「Nancsóna sasin」 „lágy tónusú
fotó” ◆ nyomottnyomott 「Fukjónotame kabusikiszóba-
va nancsóda.」 „A recesszió miatt a részvénypiac
nyomott.”

nancsúnancsú ◆ áthaladásáthaladás aa meridiánonmeridiánon ◆ delelésdelelés

nancsúszurunancsúszuru ◆ áthaladáthalad aa meridiánonmeridiánon 「Hos-
iga nancsúsita.」 „A csillag áthalad a meridiá-
non.” ◆ deleldelel 「Taijóga nancsúsita.」 „A Nap de-
lelt.”

nandananda ◆ ejej 「Nanda, vatasino bun-va koreda-
keka?」 „Ej, nekem csak ennyi jutott?” ◆ mimi azaz
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「Eszuemueszuto-va nanda?」 „Mi az SMS?” ◆

micsodamicsoda 「Nandato?」 „Micsoda, mit mondtál?”
◆ mitmit nekemnekem 「Keiszacuga nanda!」 „Mit nekem
a rendőrség!” ◆ mimi vanvan 「Nanda?」 „Mi van?” ◆

nahátnahát 「Nanda, kokoniitano?」 „Nahát, ide búj-
tál?” ◇ nandakedonandakedo bárbár 「Hontóha damenan-
dakedo kimini-va kotovarenai.」 „Bár nem lenne
szabad, neked megengedem.” ◇ nandattaranandattara mimi
lenne,lenne, haha 「Nandattarakore-o kau?」 „Mi lenne,
ha megvennénk?”

nandananda ◆ ÁnandaÁnanda
nandainandai ◆ fogasfogas kérdéskérdés 「Nandai-o kaikecu-
sita.」 „Megoldottam egy fogas kérdést.” ◆ le-le-
hetetlenhetetlen kéréskérés 「Nanmon-o osi cukerareta.」
„Lehetetlen kérést kaptam.” ◆ nehéznehéz problémaprobléma
「Nandaini idonda.」 „Nehéz problémával száll-
tam szembe.” ◇ murinandaimurinandai lehetetlenlehetetlen kéréskérés
「Murinandai-o fukkakerareta.」 „Lehetetlen ké-
rést kaptam.”

nandakanandaka ◆ micsodamicsoda 「Naniga nandaka vakara-
nai.」 „Nem tudom, mi micsoda.” ◆ valahogyvalahogy
「Nandaka henna kibunda.」 „Valahogy furcsán
érzem magam.”

nandakandanandakanda ◆ bármibármi 「Kore-va nandakanda it-
temoii keikakuda.」 „Mondhatnak bármit, ez jó
terv.” ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Nandakanda itte benkjó-
sinai.」 „Ilyen-olyan indokot mond, hogy miért
nem tanul.” ◆ valahogyvalahogy 「Kore-va nandakanda-
de kini itteimaszu.」 „Ez valahogy tetszik.”

nandakedonandakedo ◆ bárbár 「Hontóha damenandakedo
kimini-va kotovarenai.」 „Bár nem lenne szabad,
neked megengedem.”

nandanonandano ◆ vagyvagy valamivalami hasonlóhasonló 「Bónenka-
idano nandanode kongecu-va gaisokuga ókatta.」
„Évbúcsúztató meg hasonlók miatt, sokszor ettem
kint ebben a hónapban.”

nandanokandanonandanokandano ◆ eztezt is,is, aztazt isis
「Kanodzso-va nandanokandanoto ivareteiru.」
„Mondanak róla ezt is, azt is.”

nandattaranandattara ◆ mimi lenne,lenne, haha 「Nandattarakore-
o kau?」 „Mi lenne, ha megvennénk?”

nandattenandatte ◆ akármiakármi 「Hóhó-va nandatteii.」
„Akármilyen módszer jó.” ◆ bármibármi 「Purezento-
va nandatteiinda.」 „Bármi jó ajándékba.” ◆ mi-mi-
csodacsoda 「Nandatte? Hontókai?」 „Micsoda? Ez
igaz?” ◆ mitmit mondottmondott 「Nandatte?」 „Mit mon-
dott?”

nandenande ◆ mibőlmiből 「Nande bokuga nuszundato
omotteiruno?」 „Miből gondolod, hogy én loptam
el?” ◆ miértmiért 「Nande vakaranaino?」 „Miért
nem érted?” ◆ minekminek 「Dósze okurerunara,
nande iszoguno?」 „Minek sietni, ha úgyis elké-
sünk?”

nandemonandemo ◆ akármiakármi 「Nani-o tabetemo futori-
maszu.」 „Akármit eszek, hízok.” ◆ aztazt beszé-beszé-
liklik 「Nandemo, kono misze-va heitenszuruszó-
deszujo.」 „Azt beszélik, ez az étterem be fog zár-
ni.” ◆ bármibármi 「Nandemoiideszu.」 „Bármi jó
lesz.” ◆ bármitbármit 「Vatasi-va nandemo taberu.」
„Én bármit megeszek.” ◆ mindenminden 「Nandemo
oboeteiru.」 „Mindenre emlékszem.” ◇ naniga-naniga-
nandemonandemo mindenképpenmindenképpen 「Naniganandemo
szakkaninaritai.」 „Mindenképpen író leszek.” ◇

naniganandemonaniganandemo semmiképpensemmiképpen 「Naniganan-
demo akiramenai.」 „Semmiképpen sem fogom
feladni.” ◇ nandemoiikaranandemoiikara bármibármi legyenlegyen isis azaz
「Nandemoiikara sigoto-o kudaszai!」 „Adj vala-
mi munkát, bármi legyen is az!” ◇ nandemokan-nandemokan-
demodemo mindentmindent 「Tomodacsi-va nandemokande-
mo kiitekureru.」 „A barátrom minden panaszo-
mat meghallgat.”

nandemoiikaranandemoiikara ◆ bármibármi legyenlegyen isis azaz
「Nandemoiikara sigoto-o kudaszai!」 „Adj vala-
mi munkát, bármi legyen is az!”

nandemojanandemoja ◆ ezermesterezermester
nandemokandemonandemokandemo ◆ mindentmindent 「Tomodacsi-va
nandemokandemo kiitekureru.」 „A barátrom
minden panaszomat meghallgat.”

nandemonainandemonai ◆ semmisemmi 「Nandemonai, vaszure-
te.」 „Felejtsd el, nem akarok semmit.” ◆ sem-sem-
miségmiség 「Kono kjori-va szono szósanitotte nande-
monai.」 „Annak a futónak ez a távolság semmi-
ség.”

nandemonuszumunandemonuszumu ◆ kilopjakilopja aa szemétszemét 「Ko-
no szeidzsika-va nandemo nuszumótositeiru.」
„Ez a politikus kilopná az ember szemét is.”

nandesitakkenandesitakke ◆ mimi isis voltvolt 「Szono
eiganotaitoru-va nandesitakke?」 „Mi is volt an-
nak a filmnek a címe?”

nandeszóiukoto-onandeszóiukoto-o iuiu ◆ kikérikikéri magánakmagának
「Nandeszóiukoto-o iundeszuka? Boku-va
uszocukide-va nai!」 „Kikérem magamnak, én
nem vagyok hazug!”
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nandonando ◆ nehézségnehézség 「Tenszúha nandonijoru.」
„A pontszám a nehézségtől függ.” ◆ nehézséginehézségi
fokfok ◆ nehézségi szintnehézségi szint
nandonando ◆ tárolótároló ◆ tárolóhelyiségtárolóhelyiség
nandonando ◆ hányhány fokfok 「Kjóno kion-va nandodes-
zuka.」 „Ma hány fok lesz?” ◆ hányszorhányszor 「Nan-
dosikenni sippaisitaka?」 „Hányszor buktál meg
a vizsgán?”

nandodemonandodemo ◆ akárhányszorakárhányszor 「Nandoittemo-
jattekurenai.」 „Nem csinálja meg, akárhányszor
mondom.”

nandokanandoka ◆ többszörtöbbször 「Nandokaendzsinga to-
matta.」 „Többször leállt a motor.”

nandokusónandokusó ◆ diszlexiadiszlexia ◆ olvasási zavarolvasási zavar
nandokusónonandokusóno ◆ diszlexiásdiszlexiás
nandomonandomo ◆ akárhányszorakárhányszor 「Nandokiitemo
kotaenai.」 „Nem válaszol, akárhányszor kérde-
zem is.” ◆ sokadiksokadik 「Nandocsúisitemo hannó-
sinakatta.」 „Sokadik figyelmeztetésre sem rea-
gált.” ◆ sokadiksokadik alkalommalalkalommal 「Kareto nando-
mo atta.」 „Sokadik alkalommal találkoztam ve-
le.” ◆ sokszorsokszor 「Kore-o mó nandomo itta.」
„Ezt már sokszor mondtam.” ◆ sűrűnsűrűn
「Keitaidenva-o nandomo otositesimatta.」 „Sű-
rűn leejtettem a telefonomat.” ◆ többszörtöbbször isis
「Jaranaide, tte nandomo ittanoni.」 „Többször
is mondtam neki, hogy ne csinálja.”

nandomohipparunandomohipparu ◆ ráncigálráncigál 「Detekurumade
buhin-o nandomo hippatta.」 „Addig ráncigáltam
az alkatrészt, amíg ki nem jött.”

nandomoszaszunandomoszaszu ◆ döfköddöfköd 「Higaisa-va sinu-
made nandomo szaszareta.」 „Áldozatát halálra
döfködte.” ◆ megdöfködmegdöfköd 「Kidzsino kúki-o nu-
kutamenifókude nandomo szasita.」 „A tésztát
villával megdöfködtem, hogy ki tudjon jönni a le-
vegő.”

nandomotorótoszurunandomotorótoszuru ◆ kapkodkapkod 「Hae-o nan-
domo torótosita.」 „A legyek után kapkodtam.”

nándorufehéruvárunándorufehéruváru ◆ NándorfehérvárNándorfehérvár
nandzsakudzsibannandzsakudzsiban ◆ puha talajpuha talaj
nandzsakugaikónandzsakugaikó ◆ engedékeny diplomáciaengedékeny diplomácia
nandzsakunanandzsakuna ◆ engedékenyengedékeny 「Nandzsakuna
taido」 „engedékeny hozzáállás” ◆ gyengegyenge
「Nandzsakuna szeikaku」 „gyenge személyiség”
◆ puhapuha 「Nandzsakuna nendo」 „puha agyag”

nandzsakuroszennandzsakuroszen ◆ könnyebbikkönnyebbik megoldásmegoldás
◆ könnyűkönnyű útút 「Nandzsakuroszen-o eranda.」 „A
könnyű utat választottam.”

nandzsakusanandzsakusa ◆ puhánypuhány
nandzsinandzsi ◆ bökkenőbökkenő 「Okaneganaino-va nan-
dzsida.」 „Az a bökkenő, hogy nincs pénzünk.” ◆

nehézségnehézség 「Nandzsi-o nori koeru.」 „Túlteszi
magát a nehézségen.”

nandzsinandzsi ◆ tete
nandzsinandzsi ◆ hányhány óraóra 「Nandzsideszuka?」
„Hány óra van?”

nandzsidzsisinnandzsidzsisin ◆ önmagadönmagad 「Nandzsidzsisin-
o sire.」 „Ismerd meg önmagad!” ◆ tenmagadtenmagad
nandzsikannandzsikan ◆ hányhány óráigóráig 「Ikunoni nandzsik-
ankakarimaszuka?」 „Hány óráig tart az út?”

nandzsikanmonandzsikanmo ◆ órákigórákig 「Nandzsikanmo mat-
teita.」 „Órákig vártam.” ◆ órákonórákon átát 「Nan-
dzsikanmo súcsúdekiru.」 „Órákon át képes va-
gyok figyelni.”

nandzsimadenandzsimade ◆ meddigmeddig 「Kinónandzsimade
okiteitano?」 „Tegnap meddig voltál fenn?”

nandzsininandzsini ◆ mikormikor 「Asita-va nandzsini okiru-
no?」 „Mikor kelsz holnap?” ◆ mikorramikorra 「Nan-
dzsini ikuno?」 „Mikorra kell menned?”

nandzsúnandzsú ◆ akadozásakadozás ◆ bajlódásbajlódás ◆ küszkö-küszkö-
désdés
nandzsúnandzsú ◆ néhányszor tíznéhányszor tíz ◆ többször tíztöbbször tíz
nandzsúszurunandzsúszuru ◆ akadályozvaakadályozva vanvan 「Jukiga
cumotta dóroni nandzsúsita.」 „Akadályozott a
havas út.” ◆ akadozikakadozik 「Kósóga nandzsúsita.」
„A tárgyalások akadoztak.” ◆ bajlódikbajlódik 「Mon-
daikaikecuni nandzsúszuru.」 „Bajlódik a problé-
ma megoldásával.” ◆ küszködikküszködik 「Isa-va bjóki-
no csirjóni nandzsúsita.」 „Az orvos küszködött a
betegség gyógyításával.”

nangananga ◆ déli festészetdéli festészet
nangannangan ◆ déli partdéli part ◆ déli partvidékdéli partvidék
nanginangi ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás ◆ nehézségnehézség ◆ tor-tor-
túratúra 「Szubeteno sorui-o szoroeruno-va nang-
idatta.」 „Egy tortúra volt a papírokat beszerez-
ni.”

nanginanangina ◆ fárasztófárasztó 「Nangina hito」 „fárasz-
tó ember” ◆ megpróbáltatómegpróbáltató 「Nangina kókai」
„megpróbáltató tengeri utazás” ◆ nehéznehéz 「Nan-
gina tatakai」 „nehéz harc”
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nangiszurunangiszuru ◆ nehezennehezen csinálcsinál 「Tori-o cuka-
maerunoni nangisita.」 „Nehezen tudtam meg-
fogni a madarat.” ◆ szenvedszenved 「Kaidan-o agaru-
nimo nangiszuru.」 „A lépcsőmászástól is szenve-
dek.”

nangjokunangjoku ◆ nefritnefrit
nangjókugjónangjókugjó ◆ aszketizmusaszketizmus ◆ önsanyarga-önsanyarga-
tástás
nangjókugjószurunangjókugjószuru ◆ aszkétaaszkéta 「Nangjókug-
jószuru szó」 „aszkéta szerzetes”

nangonango ◆ hányhány szószó 「Kono bunsóni-va nango-
haitteiru?」 „Hány szóból áll ez a mondat?”

nangonango ◆ gagyogásgagyogás
nangokufurúcunangokufurúcu ◆ déligyümölcsdéligyümölcs 「Abokado-
va nangokufurúcudeszu.」 „Az avokádó déligyü-
mölcs.”

nangónonangóno ◆ hányashányas 「Nangósicuni tomatte-
ita?」 „Hányas szobában szálltál meg?”

nan-inan-i ◆ nehéz vagy könnyűnehéz vagy könnyű
nan-inan-i ◆ délidéli szélességszélesség 「Nan-ijondzsú do」
„déli szélesség 40. foka”

naninani ◆ egyáltalánegyáltalán 「Nanfudzsijúmonaku kura-
siita.」 „Egyáltalán nem kellett nélkülöznie.” ◆ mimi
「Kore nani?」 „Mi ez?” ◆ micsodamicsoda 「Nani, kek-
konsitano?」 „Micsoda? Megnősültél?” ◆ milyenmilyen
「Imano-va nanigo?」 „Ez milyen nyelven volt?”
◇ naniitteirunonaniitteiruno ugyanugyan mármár 「Naniitteiruno,
uszodato vakatteirudesó.」 „Ugyan már, hiszen te
is tudod, hogy ez nem igaz.” ◇ nanikananika valamivalami
「Nanika oisiimono-o tabetai.」 „Szeretnék en-
ni valami finomat!” ◇ nanikakanikananikakanika eztezt vagyvagy
aztazt ◇ nanikasirananikasira valamivalami 「Nanikasira tabe
monogaaru.」 „Valami étel csak van.” ◇ nani-nani-
katokato mindenfélemindenféle 「Kare-va nanikato monku-o
iu.」 „Mindenféle dologra panaszkodik.” ◇ nani-nani-
katoiutokatoiuto nevezetesennevezetesen 「Kareno kjómi-va fu-
tacudake. Nanikatoiuto oszaketo on-na.」 „Csak
két dolog érdekli. Nevezetesen az ital és a nők.”
◇ naniganandemonaniganandemo mindenképpenmindenképpen 「Naniga-
nandemo szakkaninaritai.」 „Mindenképpen író
leszek.” ◇ naniganandemonaniganandemo semmiképpensemmiképpen
「Naniganandemo akiramenai.」 „Semmiképpen
sem fogom feladni.” ◇ nanikanicuketenanikanicukete minden-minden-
féleféle dologgaldologgal 「Nanikanicukete taihendesó.」
„Nagy gondja lehet mindenféle dologgal.” ◇ na-na-
nikanicuketenikanicukete mindenminden tekintetbentekintetben
「Koszodate-va nanikanicukete okanegakakaru-

desó.」 „A gyermeknevelés minden tekintetben
költséges.” ◇ nanikarananimadenanikarananimade mindenbenmindenben
「Nanikara nanimade tomodacsino szevaninat-
ta.」 „Mindenben segített a barátom.” ◇ naniku-naniku-
retonakuretonaku mindenfélemindenféle módonmódon 「Nanikureton-
aku mendó-o miru.」 „Mindenféle módon gond-
ját viseli.” ◇ nanikuvanukaodenanikuvanukaode minthamintha mimi semsem
történttörtént volnavolna 「Manbikisita atode, nanikuva-
nu kaode gakkóni kiteita.」 „Az áruházi lopás
után, mintha mi sem történt volna, jött az isko-
lába.” ◇ nanigenakunanigenaku hanyagulhanyagul 「Nanigenaku
itta hitokotode kanodzso-o kizucuketesimatta.」
„Egy hanyagul odavetett megjegyzéssel megsér-
tettem a barátnőmet.” ◇ nanigotonanigoto micsodamicsoda
「Szono kotobazukai-va nanigotoda!」 „Micsoda
beszéd ez?” ◇ nanigotomonanigotomo mindenminden 「Nanigo-
tomo bórjokude kaikecusijótoszuru.」 „Mindent
erőszakkal próbál megoldani.” ◇ nanisironanisiro hi-hi-
szenszen 「Nanisiro asza gohan-o tabeteinaikara
onakaga szuiteimaszu.」 „Éhes vagyok, hiszen
nem reggeliztem.” ◇ naniszenanisze hiszenhiszen 「Nanisze,
vatasi-va cumaga daiszukidakara.」 „Hiszen én
szeretem a feleségem.” ◇ nanitozonanitozo nagyonnagyon ké-ké-
remrem 「Nanitozo ojurusi kudaszai.」 „Nagyon ké-
rem, bocsásson meg!” ◇ naninaninaninani lássuklássuk csakcsak
◇ naninaninaninani micsodamicsoda 「Naninani, jametano?」
„Micsoda? Felmondtál?” ◇ naninimomasitenaninimomasite
mindennélmindennél 「Hajaiucsini csirjó-o kaisiszurukoto-
ga naninimo masite taiszecudeszu.」 „Mindennél
fontosabb hamar elkezdeni a kezelést.” ◇ nani-nani-
vava szateokiszateoki mindenekelőttmindenekelőtt 「Nanihaszateo-
ki, kore-o katazukemasó.」 „Mindenekelőtt ren-
dezzük le ezt a dolgot.” ◇ nani-vanani-va tomoaretomoare főfő
「Nanihatomoare, budzsidejokatta.」 „A fő az,
hogy épségben megúsztad.” ◇ nani-vanani-va tomoaretomoare
mindenesetremindenesetre 「Nanihatomoare tabemasó.」
„Mindenesetre együnk.” ◇ nanibitonanibito bárkibárki
「Kocsira-va nanbitotaritomo tacsi iri kinside-
szu.」 „Ide nem mehet be senki, bárki legyen is
az.” ◇ nanihitocunanihitocu egyáltalánegyáltalán semmisemmi
「Korenicuite nanihitocu sirimaszen.」 „Erről
egyáltalán nem tudok semmit.” ◇ nanifudzsi-nanifudzsi-
júnakujúnaku gondtalanulgondtalanul 「Nanifudzsijúnaku szei-
kacusiteiru.」 „Gondtalanul él.” ◇ nanibunnanibun ké-ké-
remrem 「Kono ko-o nanibun jorosiku onegaisima-
szu.」 „Kérem, vigyázzon erre a gyerekre!” ◇ na-na-
nibunnibun hiszenhiszen 「Nanibun njúsasitabakarinanode
nanimo sirimaszen.」 „Én még nem tudok sem-
mit, hiszen még csak most léptem be a vállalat-
hoz.” ◇ nanimonanimo semmisemmi 「Hitoride-va nanimo-
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dekinai.」 „Egyedül semmire sem képes.” ◇ na-na-
nimokamonimokamo mindenminden 「Nanimokamo ijaninattesi-
matta.」 „Mindenből elegem van.” ◇ nanimononanimono
mifélemiféle emberember 「Itami-o kandzsinaianata-va na-
nimonoda?」 „Hát te meg miféle ember vagy,
hogy nem érzel fájdalmat?” ◇ nanimonokananimonoka mimi
◇ nanimonomonanimonomo semmisemmi 「Kenkó-va nanimononi-
mo kaegatai.」 „Semmi sem értékesebb az egész-
ségnél.” ◇ nanijakajananijakaja mindenfélemindenféle 「Súmacu-
va nanijakaja iszogasikatta.」 „A hétvégén min-
denfélével el voltam foglalva.” ◇ nanijarananijara vala-vala-
mimi 「Nanijara henna nimocuga todoita.」 „Vala-
mi furcsa csomagom érkezett.” ◇ nanijarananijara va-va-
lahogylahogy 「Nanijara kanasikunatta.」 „Valahogy
szomorú lettem.” ◇ nanijorinanijori nagyonnagyon 「Kini itte
nanijorida.」 „Nagyon örülök, hogy tetszik.” ◇

nanijorinonanijorino főfő 「Budzsidattano-va nanijorida.」
„Az a fő, hogy nem esett bajod!” ◇ nanijorinonanijorino
mindennélmindennél fontosabbfontosabb 「Ogenkiszóde nanijor-
ideszu.」 „Mindennél fontosabb, hogy jól vagy.” ◇

nanijorimonanijorimo mindennélmindennél 「Vatasinitotte-va kono
kaicsúdokei-va nanijorimo taiszecudeszu.」 „Ez a
zsebóra számomra mindennél fontosabb.” ◇ na-na-
nijorimonijorimo legfőképpenlegfőképpen 「Nanijorimo anteisita
súnjúga hicujódeszu.」 „Legfőképpen stabil jöve-
delemre van szüksége.”

nanibitonanibito ◆ bárkibárki 「Kocsira-va nanbitotaritomo
tacsi iri kinsideszu.」 „Ide nem mehet be senki,
bárki legyen is az.”

nanibunnanibun ◆ hiszenhiszen 「Nanibun njúsasitabakarin-
anode nanimo sirimaszen.」 „Én még nem tudok
semmit, hiszen még csak most léptem be a válla-
lathoz.” ◆ kéremkérem 「Kono ko-o nanibun jorosiku
onegaisimaszu.」 „Kérem, vigyázzon erre a gye-
rekre!” ◆ tudjatudja 「Nanibun kófunsiszugiteitano-
deamari oboeteimaszen.」 „Tudja, nagyon izga-
tott voltam, ezért csak homályosan emlékszem.”

nanibun-nimonanibun-nimo ◆ akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük 「Szono
hito-va nanibun-nimo keikenga aszaine.」 „Akár-
hogy is nézzük, ő még tapasztalatlan.”

nanibun-noicsinanibun-noicsi ◆ hányadhányad részrész 「Kjúrjóno
nanbunno icsiga jacsinni aterareteiruno?」 „A ke-
reseted hányad részét fizeted albérletre?”

nan-idonan-ido ◆ nehézséginehézségi fokfok 「Konopiano kjoku-
va nan-idoga takai.」 „Ennek a zongoradarabnak
magas a nehézségi foka.”

nanidzsinnanidzsin ◆ milyenmilyen nemzetiségűnemzetiségű 「Kimi-va
nani dzsindeszuka.」 „Maga milyen nemzetisé-
gű?”

nanifudzsijúnakunanifudzsijúnaku ◆ gondtalanulgondtalanul 「Nanifu-
dzsijúnaku szeikacusiteiru.」 „Gondtalanul él.”

nanigaarótomonanigaarótomo ◆ történjéktörténjék bármibármi 「Nan-
igaarótomo anata-o mamorimaszu!」 „Történjék
bármi, én meg foglak védeni!”

naniganandakananiganandaka ◆ mi micsodami micsoda
naniganandakavakaranainaniganandakavakaranai ◆ magamaga semsem tud-tud-
jaja mimi micsodamicsoda ◆ nemnem tudjatudja hányadánhányadán álláll
「Konransiteite, naniga nandaka vakaranai.」
„Teljesen összezavarodtam, nem tudom hányadán
állok.”

naniganandakavakaranakunarunaniganandakavakaranakunaru ◆ belebo-belebo-
nyolódiknyolódik 「Bunpó-o szecumeisihadzsimete nan-
iga nandaka vakaranakunatta.」 „Elkezdtem ma-
gyarázni a nyelvtant, de belebonyolódtam.”

naniganandakavakarunaniganandakavakaru ◆ kiigazodikkiigazodik 「Kono
csizu-va fukuzacuszugite naniganandaka vakara-
nai.」 „Nem tudok kiigazodni ezen a bonyolult
térképen.”

naniganandemonaniganandemo ◆ mindenképpenmindenképpen 「Naniga-
nandemo szakkaninaritai.」 „Mindenképpen író
leszek.” ◆ semmiképpensemmiképpen 「Naniganandemo aki-
ramenai.」 „Semmiképpen sem fogom feladni.”

naniganasininaniganasini ◆ minden ok nélkülminden ok nélkül
nanigaokorótomonanigaokorótomo ◆ történjék bármitörténjék bármi
nanigasinanigasi ◆ bizonyosbizonyos 「Tanakananigasi」 „bi-
zonyos Tanaka” ◆ valamennyivalamennyi 「Nanigasino
kane」 „valamennyi pénz”

nanigenainanigenai ◆ békésbékés 「Nanigenai nicsidzsó」
„békés hétköznapok” ◆ hanyaghanyag 「Nanigenai kot-
oba」 „hanyagul odavetett megjegyzés” ◆ kö-kö-
zömböszömbös 「Nanigenai kao」 „közömbös arc” ◆

lezserlezser 「Kanodzsono nanigenai hitokotonimo
ikkiicsijúsitesimaimaszu.」 „Még a barátnője le-
zser megjegyzéseit is túlreagálja.”

nanigenakunanigenaku ◆ békésenbékésen 「Mainicsi-o nanigen-
aku szugoszu.」 „Békésen töltöm a napjaimat.”
◆ hanyagulhanyagul 「Nanigenaku itta hitokotode
kanodzso-o kizucuketesimatta.」 „Egy hanyagul
odavetett megjegyzéssel megsértettem a barátnő-
met.” ◆ közömbösenközömbösen 「Karerano kaiva-o na-
nigenaku kiiteita.」 „Közömbösen hallgattam a
beszélgetésüket.” ◆ lezserenlezseren 「Kanodzso-o na-
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nigenaku szaszotta.」 „Lezseren elhívtam a nőt.”
◆ unottanunottan 「Nanigenaku szoto-o nagamete-
ita.」 „Unottan néztem kifelé az ablakon.” ◆ vé-vé-
letlenülletlenül 「Nanigenaku kucsi-o szuberaszetesi-
matta.」 „Véletlenül eljárt a szám.”

nanigenakuiunanigenakuiu ◆ bedobbedob 「Nanigenaku dzsódan-
o itta.」 „Bedobtam egy viccet.”

nanigonanigo ◆ milyenmilyen nyelvnyelv 「Imano-va nanigo?」
„Ez most milyen nyelven volt?”

nanigotonanigoto ◆ mimi 「Nanigotodeszuka?」 „Mi baj
van?” ◆ micsodamicsoda 「Szono kotobazukai-va na-
nigotoda!」 „Micsoda beszéd ez?”

nanigotomonanigotomo ◆ mindenminden 「Nanigotomo bórjoku-
de kaikecusijótoszuru.」 „Mindent erőszakkal
próbál megoldani.” ◆ semmisemmi 「Nanigotonimo
dódzsinai.」 „Semmi sem hozza ki a sodrából.”

nanigotomonakunanigotomonaku ◆ bajbaj nélkülnélkül 「Nanigotomo-
nakutejokatta.」 „Örülök, hogy nem történt baj.”
◆ eseménytelenüleseménytelenül 「Nanigotomonakuszono
hi-va szugita.」 „Eseménytelenül telt el az a nap.”

nanigotonijorazunanigotonijorazu ◆ bármibármi 「Nanigotonijorazu
goszódan kudaszai.」 „Forduljon hozzánk taná-
csért bármiben!” ◆ mindenminden 「Nanigotonijorazu-
szugu kotaeru.」 „Mindenre rögtön válaszol.”

nanihitocunanihitocu ◆ egyáltalánegyáltalán semmisemmi 「Korenicui-
te nanihitocu sirimaszen.」 „Erről egyáltalán nem
tudok semmit.”

nanihodonanihodo ◆ mekkoramekkora 「Kareno sakkin-va na-
nihodoaruka vakaranai.」 „Nem tudom, mekkora
adóssága lehet.” ◆ mennyiremennyire 「Gaikokugo-va na-
nihododekirujóninatta?」 „Mennyire sikerült
megtanulnod az idegen nyelvet?”

nanihododemonainanihododemonai ◆ semekkorasemekkora 「Szore-va
kareni nanihodonokotodemonai.」 „Ez neki se-
mekkora problémát sem jelent.”

naniirodemonainaniirodemonai ◆ seszínűseszínű 「Kono kami-va na-
niirodemonai.」 „Ezt a hajat leginkább seszínű-
nek nevezném.”

naniitteirunonaniitteiruno ◆ ugyanugyan mármár 「Naniitteiruno,
uszodato vakatteirudesó.」 „Ugyan már, hiszen te
is tudod, hogy ez nem igaz.”

nanijakajananijakaja ◆ mindenfélemindenféle 「Súmacu-va nanija-
kaja iszogasikatta.」 „A hétvégén mindenfélével el
voltam foglalva.”

nanijarananijara ◆ valahogyvalahogy 「Nanijara kanasikunat-
ta.」 „Valahogy szomorú lettem.” ◆ valamivalami
「Nanijara henna nimocuga todoita.」 „Valami
furcsa csomagom érkezett.”

nanijorinanijori ◆ mindennélmindennél ◆ minélminél 「『Kore-va jori
takaideszu』『 nanijori?』」 „– Ez magasabb. – Mi-
nél?” ◆ nagyonnagyon 「Kini itte nanijorida.」 „Na-
gyon örülök, hogy tetszik.”

nanijorimonanijorimo ◆ legfőképpenlegfőképpen 「Nanijorimo an-
teisita súnjúga hicujódeszu.」 „Legfőképpen sta-
bil jövedelemre van szüksége.” ◆ mindennélmindennél
「Vatasinitotte-va kono kaicsúdokei-va nanijori-
mo taiszecudeszu.」 „Ez a zsebóra számomra
mindennél fontosabb.”

nanijorimoszakininanijorimoszakini ◆ előszörelőször isis 「Hoteruni
tócsakuato, nanijorimo szakini ucsini denvasi-
ta.」 „Amikor megérkeztem a hotelbe, először is
hazatelefonáltam.”

nanijorinonanijorino ◆ főfő 「Budzsidattano-va nanijori-
da.」 „Az a fő, hogy nem esett bajod!” ◆ minden-minden-
nélnél fontosabbfontosabb 「Ogenkiszóde nanijorideszu.」
„Mindennél fontosabb, hogy jól vagy.”

nanijuenanijue ◆ miértmiért 「Nanijue tatakaunoka vakara-
nai.」 „Nem értem, miért harcolunk.”

nanikananika ◆ valamivalami 「Nanika oisiimono-o tabe-
tai.」 „Szeretnék enni valami finomat!”

nanikaattarananikaattara ◆ haha történnetörténne valamivalami 「Nani-
kaattara osiete kudaszai.」 „Ha történne valami,
szólj!”

nanikadenanikade ◆ valamivelvalamivel 「Nanikadegaraszu-o
vatta.」 „Betörte az ablakot valamivel.”

nanikakanikananikakanika ◆ ezt vagy aztezt vagy azt
nanikanicuketenanikanicukete ◆ mindenfélemindenféle dologgaldologgal
「Nanikanicukete taihendesó.」 „Nagy gondja le-
het mindenféle dologgal.” ◆ mindenminden tekintet-tekintet-
benben 「Koszodate-va nanikanicukete okanegaka-
karudesó.」 „A gyermeknevelés minden tekintet-
ben költséges.”

nanikanonanikano ◆ valamilyenvalamilyen 「Kore-va nanikano
macsigaideszu.」 „Ez valamilyen tévedés lesz.”

nanikanohjósininanikanohjósini ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Nanikano
hjósini kosini gekicúga hasitta.」 „Egyszer csak
belenyilallt a fájdalom a derekamba.” ◆ valamivalami
miattmiatt 「Purezentonoribon-va nanikano hjósini
toretesimatta.」 „Valami miatt lejött a szalag az
ajándékról.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Nanikano
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hjósinibotan-o ositesimatta.」 „Véletlenül meg-
nyomtam a gombot.”

nanikanotameninanikanotameni ◆ valamiértvalamiért 「Cuma-va
nanika-o kautameni dekaketa.」 „A feleségem el-
ment a boltba valamiért.”

nanikarananikara ◆ mirőlmiről 「Kare-va nanikara ocsita-
no?」 „Miről esett le?”

nanikarananimadenanikarananimade ◆ mindenbenmindenben 「Nanikara
nanimade tomodacsino szevaninatta.」 „Minden-
ben segített a barátom.”

nanikasirananikasira ◆ valahogyanvalahogyan 「Nanikasira varui
jokangaszuru.」 „Valahogyan rossz előérzetem
van.” ◆ valamivalami 「Nanikasira tabe monogaaru.」
„Valami étel csak van.”

nanikatonanikato ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Kono dzsiki-va na-
nikato iszogasii.」 „Ebben az időszakban ilyen-
olyan elfoglaltságaim vannak.” ◆ mindenfélemindenféle
「Kare-va nanikato monku-o iu.」 „Mindenféle
dologra panaszkodik.” ◆ sokfélesokféle szempontbólszempontból
「Sitteokuto nanikato benrideszu.」 „Ha ezt tud-
juk, az sokféle szempontból hasznos.”

nanikatoiutonanikatoiuto ◆ hogyhogy mimi 「Nanikato iuto, kor-
edajo.」 „Hogy mi? Hát ez!” ◆ nevezetesennevezetesen
「Kareno kjómi-va futacudake. Nanikatoiuto
oszaketo on-na.」 „Csak két dolog érdekli. Neve-
zetesen az ital és a nők.”

nanikuretonakunanikuretonaku ◆ mindenfélemindenféle módonmódon 「Na-
nikuretonaku mendó-o miru.」 „Mindenféle mó-
don gondját viseli.”

nanikuvanunanikuvanu ◆ ártatlanártatlan
nanikuvanukaonanikuvanukao ◆ ártatlan arcártatlan arc
nanikuvanukaodenanikuvanukaode ◆ ártatlanulártatlanul ◆ minthamintha mimi
semsem történttörtént volnavolna 「Manbikisita atode, nani-
kuvanu kaode gakkóni kiteita.」 „Az áruházi lopás
után, mintha mi sem történt volna, jött az iskolá-
ba.”

nanikuvanukao-onanikuvanukao-o szuruszuru ◆ lapítlapít 「Jatta hito-
va nanikuvanu kao-o siteita.」 „A ludas lapított.”

nanimonanimo ◆ semmisemmi 「Hitoride-va nanimodek-
inai.」 „Egyedül semmire sem képes.”

nanimocukekuvaeteinainanimocukekuvaeteinai ◆ natúrnatúr
nanimoivazuninanimoivazuni ◆ szószó nélkülnélkül 「Nanimo ivazuni
dzsóken-o nonda.」 „Szó nélkül elfogadta a felté-
teleket.”

nanimokamonanimokamo ◆ mindenminden 「Nanimokamo ijani-
nattesimatta.」 „Mindenből elegem van.”

nanimononanimono ◆ kicsodakicsoda 「Kare-va nanimonodes-
zuka?」 „Ő meg kicsoda?” ◆ mifélemiféle emberember
「Itami-o kandzsinaianata-va nanimonoda?」
„Hát te meg miféle ember vagy, hogy nem érzel
fájdalmat?”

nanimonokananimonoka ◆ mimi
nanimonokananimonoka ◆ valakivalaki 「Nanimonokaga ginkóni
sinnjúsita.」 „Valaki behatolt a bankba.”

nanimonomonanimonomo ◆ semmisemmi 「Kenkó-va nanimononi-
mo kaegatai.」 „Semmi sem értékesebb az egész-
ségnél.”

nanimosinaidenaoszunanimosinaidenaoszu ◆ lábonlábon kihordkihord
「Haien-o nanimosinaide naosita.」 „Lábon ki-
hordtam egy tüdőgyulladást.”

nanimosinaideszugoszunanimosinaideszugoszu ◆ ellustálkodikellustálkodik
「Súmacu-o nanimosinaide szugosita.」 „Ellus-
tálkodtam a hétvégét.”

nanimosiranainanimosiranai ◆ gyanútlangyanútlan 「Uvakiszareta
otto-va nanimo siranakatta.」 „A felszarvazott
férj gyanútlan volt.”

nanimosirazuninanimosirazuni ◆ gyanútlanulgyanútlanul 「Sika-va na-
nimo sirazuni szógende kusza-o tabeteita.」 „Egy
őzike legelt gyanútlanul a mezőn.”

naninaninaninani ◆ lássuklássuk csakcsak ◆ micsodamicsoda 「Nanina-
ni, jametano?」 „Micsoda? Felmondtál?”

naninanitonaninanito ◆ erre-arraerre-arra 「Kare-va naninanito
omotta.」 „Erre-arra gondolt.”

nanininanini ◆ mihezmihez 「Kono kósinrjó-va nanini irem-
aszuka?」 „Ez a fűszer mihez kell?” ◆ miremire 「Ko-
no dógu-va nanini cukaeruno?」 „Mire jó ez a
szerszám?” ◇ naninimomasitenaninimomasite mindennélmindennél
「Hajaiucsini csirjó-o kaisiszurukotoga naninimo
masite taiszecudeszu.」 „Mindennél fontosabb
hamar elkezdeni a kezelést.”

naninicuitenaninicuite ◆ mirőlmiről 「Kore-va naninicuiteno ei-
gadeszuka.」 „Miről szól ez a film?”

naninimomasitenaninimomasite ◆ mindennélmindennél 「Hajaiucsini
csirjó-o kaisiszurukotoga naninimo masite tai-
szecudeszu.」 „Mindennél fontosabb hamar el-
kezdeni a kezelést.”

nanininarukavakaranainanininarukavakaranai ◆ mindenminden lehetlehet
「Kono csókoku-va mada nanininaruka vakara-
nai.」 „Ebből a faragásból még minden lehet.”
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nani-onani-o ◆ mirőlmiről 「Nani-o nogasitaka vakarana-
idesó.」 „Nem tudod, miről maradtál le!” ◆ mitmit
「Asita nani-o tabejóka?」 „Mit együnk holnap?”

nani-onani-o iótomoiótomo ◆ bármitbármit isis mondmond 「Karega
nani-o iótomokono keikaku-o dzsikkósimaszu.」
„Végrehajtjuk a tervet, bármit is mond.”

nani-onani-o sidekaszukavakaranaisidekaszukavakaranai ◆ beszámít-beszámít-
hatatlanhatatlan 「Kare-va nani-o sidekaszuka vakara-
nai.」 „Az az ember beszámíthatatlan.”

nani-o szagasideszukanani-o szagasideszuka ◆ mit parancsolmit parancsol
nani-onani-o szasiagemasókaszasiagemasóka ◆ mitmit parancsolparancsol
「Nani-o szasi agemasóka?」 „Mit parancsol?”

nani-onani-o szasioitemoszasioitemo ◆ mindennélmindennél 「Nani-o
szasi oitemo kazoku-va daidzsi.」 „Mindennél
fontosabb a családom.”

naninani siousiou ◆ híreshíres 「Nanisi ou macsi」 „híres
város”

nanisironanisiro ◆ hiszenhiszen 「Nanisiro asza gohan-o ta-
beteinaikara onakaga szuiteimaszu.」 „Éhes va-
gyok, hiszen nem reggeliztem.” ◆ tudniilliktudniillik
「Jondemimasita.Nanisirokóiu honga szukide-
szukara.」 „Elolvastam, tudniillik szeretem az
ilyen könyveket.” ◆ végeredménybenvégeredményben 「Hanani
mizu-o agete! Nanisiroanatano hanadeszu.」
„Öntözd a virágot! Végeredményben te vagy a gaz-
dája.”

naniszenanisze ◆ hiszenhiszen 「Nanisze, vatasi-va cumaga
daiszukidakara.」 „Hiszen én szeretem a felesé-
gem.”

nanitozonanitozo ◆ nagyonnagyon kéremkérem 「Nanitozo ojurusi
kudaszai.」 „Nagyon kérem, bocsásson meg!” ◆

szívesszíves 「Nanitozo gorjósókudaszai.」 „Szíves
megértésüket kérjük!”

nanivananiva ◆ NanivaNaniva
nanivabusinanivabusi ◆ nanivabusinanivabusi
nanivagatananivagata ◆ Naniva-öbölNaniva-öböl
nanivaibarananivaibara ◆ Cherokee rózsaCherokee rózsa
nani-vanani-va szateokiszateoki ◆ mindenekelőttmindenekelőtt 「Nani-
haszateoki, kore-o katazukemasó.」 „Mindenek-
előtt rendezzük le ezt a dolgot.”

nani-vanani-va szateokiszateoki ◆ mindenesetremindenesetre 「Naniha-
szateoki dzsibundzsisinde taikensitemitakatta.」
„Mindenesetre meg akartam próbálni.”

nani-vanani-va tomoaretomoare ◆ főfő 「Nanihatomoare, bu-
dzsidejokatta.」 „A fő az, hogy épségben megúsz-

tad.” ◆ másmás nemnem számítszámít ◆ mindenesetremindenesetre
「Nanihatomoare tabemasó.」 „Mindenesetre
együnk.”

nan-jakajanan-jakaja ◆ mindenfélemindenféle 「Kare-va nanjaka-
jato ii vakesiteita.」 „Mindenféle kifogásokat ke-
resett.”

nan-jakan-janan-jakan-ja ◆ mindenfélemindenféle 「Nan-jakan-jade
iszogasii.」 „Mindenféle elfoglaltsággal vagyok le-
terhelve.”

nan-jónan-jó ◆ óceán déli részeóceán déli része
nan-jóbinan-jóbi ◆ milyenmilyen napnap 「Kjó-va nan-
jóbideszuka?」 „Ma milyen nap van?”

nan-jóbóekinan-jóbóeki ◆ déli kereskedelemdéli kereskedelem
nan-jógjogjónan-jógjogjó ◆ déltengeri halászatdéltengeri halászat
nan-jósotónan-jósotó ◆ déltengeri szigetekdéltengeri szigetek
nan-júnan-jú ◆ bibircsókbibircsók
nankananka ◆ dél felé vonulásdél felé vonulás
nankananka ◆ papírpénzpapírpénz ◆ puha valutapuha valuta
nankananka ◆ valamivalami 「Nanka kattekuru.」 „Veszek
valamit.” ◇ kanankakananka vagyvagy másmás 「Kóhíka nanka
nomitakunai?」 „Nem akarsz kávét vagy valami
mást inni?”

nankananka ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kare-va szeidzsinnanka-
dzsanai.」 „Egyáltalán nem szent ember.” ◆ ha-ha-
sonlósonló 「Penkanankaarimaszuka?」 „Van egy tol-
la vagy valami hasonló?” ◆ ilyesféleilyesféle 「Szon-na
sószecunanka kjómiganai.」 „Nem érdekelnek az
ilyesféle regények.” ◆ mondjukmondjuk 「Nicsijóbinank-
ani aemaszuka?」 „Találkoztatnánk, mondjuk va-
sárnap?” ◆ valahogyvalahogy 「Kono hito-va nanka aja-
sii.」 „Ez az ember valahogy gyanús nekem.”

nankananka ◆ enyhülésenyhülés ◆ gyengülésgyengülés ◆ lágyuláslágyulás
◆ puhításpuhítás ◇ nónankasónónankasó agylágyulásagylágyulás
nankagecumonankagecumo ◆ hónapokonhónapokon átát 「Nankagecu-
mo siainotamenotoréningu-o siteita.」 „Hónapo-
kon át készültem a versenyre.”

nankainankai ◆ hányszorhányszor 「Gaikokuni nankaiittako-
togaarimaszuka.」 „Hányszor volt külföldön?”

nankainankai ◆ déli tengerdéli tenger
nankainankai ◆ hányadikhányadik emeletemelet 「Nankaideszu-
ka?」 „Hányadik emeletre megy?”

nankaidatenankaidate ◆ hányhány emeletesemeletes 「Konobiru-va
nankaidatedeszuka?」 „Ez az épület hány emele-
tes?”
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nankaikanankaika ◆ néhányszornéhányszor 「Szono macsini nan-
kaika ittakotogaaru.」 „Voltam már néhányszor
abban a városban.” ◆ párszorpárszor 「Nankaika gai-
kokuni ittakotogaaru.」 „Voltam már párszor kül-
földön.” ◆ többszörtöbbször 「Nankaika denvasitemi-
ta.」 „Többször próbáltam telefonálni.” ◆ vala-vala-
hányszorhányszor 「Kore-va nankaika tabetakotogaa-
ru.」 „Valahányszor már ettem ilyet.”

nankaimonankaimo ◆ mindannyiszormindannyiszor 「Nankaisippaisi-
temo tacsi naotta.」 „A sok kudarc után mind-
annyiszor talpra álltam.” ◆ sokszorsokszor 「Nankai-
mo nihonni itta.」 „Sokszor voltam Japánban.” ◆

többszörtöbbször isis 「Szono tango-o nankaimo kuri ka-
esita.」 „Többször is elismételtem a szót.”

nankainanankaina ◆ érthetetlenérthetetlen 「Nankaina mon-
dai」 „érthetetlen probléma” ◆ ezoterikusezoterikus
「Nankaina naijó」 „ezoterikus tartalom” ◆ ne-ne-
hezenhezen érthetőérthető 「Nankaina bun」 „nehezen
érthető szöveg”

nankaitorafunankaitorafu ◆ Nankai-árokNankai-árok
nankajakunankajaku ◆ puhítószerpuhítószer
nankakeikónankakeikó ◆ gyengülőgyengülő trendtrend 「Szóba-va
nankakeikó-o simesita.」 „A börze gyengülő tren-
det mutat.”

nankannankan ◆ akadályakadály 「Sikenno nankan-o top-
pasita.」 „Vette a vizsgaakadályt.” ◆ ellenőrzőellenőrző
pontpont ◇ siken-nonankansiken-nonankan vizsgaakadályvizsgaakadály
nankandaigakunankandaigaku ◆ egyetem,egyetem, ahováahová nehéznehéz
bejutnibejutni ◆ nehéz egyetemnehéz egyetem
nankaszaibainankaszaibai ◆ halványított termesztéshalványított termesztés
nankaszaszerunankaszaszeru ◆ lágyítlágyít 「Kószui-o nankasza-
szeru.」 „Kemény vizet lágyít.”

nankaszurunankaszuru ◆ gyengülgyengül 「Gaikokukavaszes-
idzsódedoru en-va nankasita.」 „A valutapiacon
gyengült a jen árfolyama a dollárral szemben.” ◆

lágyullágyul 「Kiszei-va nankasita.」 „Lágyult a kor-
látozás.” ◆ megenyhülmegenyhül 「Kareno taidoga kjúni
nankasita.」 „Megenyhült a hozzáállása.” ◆ meg-meg-
lágyullágyul
nankaszurunankaszuru ◆ délredélre tarttart 「Guntai-va nanka-
sita.」 „A hadsereg délre tartott.”

nankazainankazai ◆ lágyítószerlágyítószer ◇ kószuinankazaikószuinankazai
vízlágyítóvízlágyító
nankinnankin ◆ házi őrizetházi őrizet
nankindamanankindama ◆ üveggyöngyüveggyöngy

nankindzsónankindzsó ◆ lakatlakat
nankindzsónokakeganenankindzsónokakegane ◆ lakatpántlakatpánt
nankindzsó-onankindzsó-o kakerukakeru ◆ lelakatollelakatol 「Doani
nankindzsó-o kaketa.」 „Lelakatoltam az ajtót.”

nankin-jakinankin-jaki ◆ kínai porcelánkínai porcelán
nankinkan-nanankinkan-na ◆ hántológyaluhántológyalu ◆ vonókésvonókés
nankinmainankinmai ◆ kínai rizskínai rizs
nankinmamenankinmame ◆ földimogyoróföldimogyoró
nankinmusinankinmusi ◆ poloskapoloska 「Csúkono kagu-o kat-
tara nankinmusidarakedatta.」 „Használt bútort
vettem, tele volt poloskával.”

nankin-nezuminankin-nezumi ◆ házi egérházi egér
nankinsinankinsi ◆ NancsingNancsing ◆ NankingNanking
nankinszurunankinszuru ◆ őrizetbenőrizetben tarttart 「Dzsitakuni
nankinszareteiru.」 „Házi őrizetben van.”

nankjokunankjoku ◆ délidéli póluspólus 「Dzsisakuno nankjo-
ku」 „mágnes déli pólusa” ◆ Déli-sarkDéli-sark
nankjokunankjoku ◆ nehéznehéz helyzethelyzet 「Nankjokuni
atatta.」 „Nehéz helyzetbe kerültem.” ◆ nehéz-nehéz-
ségség 「Nankjoku-o kiri nuketa.」 „Leküzdöttem a
nehézséget.”

nankjokukainankjokukai ◆ Déli-Jeges-tengerDéli-Jeges-tenger
nankjokukennankjokuken ◆ Déli-sarkvidékDéli-sarkvidék
nankjokuszennankjokuszen ◆ Déli-sarkkörDéli-sarkkör
nankjokutairikunankjokutairiku ◆ AntarktiszAntarktisz
nankjokutankennankjokutanken ◆ déli-sarki expedíciódéli-sarki expedíció
nankjokutennankjokuten ◆ Déli-sarkDéli-sark
nankjúnankjú ◆ gumilabdagumilabda ◆ puha labdapuha labda
nankonanko ◆ hányhány 「Icsinicsini tamago-o nankota-
bemaszuka?」 „Hány tojást eszel egy nap?”

nankónankó ◆ lágyacéllágyacél
nankónankó ◆ akadozásakadozás
nankónankó ◆ balzsambalzsam ◆ gyógyírgyógyír ◆ kenőcskenőcs 「Kan-
dzsano hifuni nankó-o nutta.」 „A páciens bőrére
kenőcsöt kent.” ◆ sebkenőcssebkenőcs ◇ hószan-nankóhószan-nankó
bórsavas kenőcsbórsavas kenőcs
nankocunankocu ◆ porcporc ◆ porcogóporcogó ◇ sósinankocusósinankocu
üvegporcüvegporc ◇ sósinankocusósinankocu hialinporchialinporc ◇ szen-szen-
inankocuinankocu rostosrostos porcporc ◇ danszeinankocudanszeinankocu ru-ru-
galmas porcgalmas porc
nankocugjoruinankocugjorui ◆ porcogósporcogós halakhalak ◆ porcosporcos
halakhalak
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nankocumakunankocumaku ◆ porchártyaporchártya
nankocusicunankocusicu ◆ porcalapállományporcalapállomány ◆ porcál-porcál-
lománylomány
nankocuszaibónankocuszaibó ◆ porcsejtporcsejt
nankófurakunonankófurakuno ◆ bevehetetlenbevehetetlen 「Nankóf-
urakuno jószaida.」 „Bevehetetlen vár.” ◆ hajt-hajt-
hatatlanhatatlan 「Nankófurakuno hito」 „hajthatatlan
ember”

nankógainankógai ◆ lágy szájpadláslágy szájpadlás
nankógaionnankógaion ◆ hátulhátul képzettképzett hanghang ◆ velárisveláris
hanghang
nankokanankoka ◆ néhánynéhány 「Dónacu-o nankoka kat-
ta.」 „Vettem néhány fánkot.”

nankokunankoku ◆ déli országdéli ország
nankószurunankószuru ◆ akadozikakadozik 「Kócú-va nankósitei-
maszu.」 „A közlekedés akadozik.”

nankuszenankusze ◆ akadékoskodásakadékoskodás ◆ hiányossághiányosság
nankusze-onankusze-o cukerucukeru ◆ akadékoskodikakadékoskodik 「Ko-
makanakotoni nankusze-o cukeru.」 „Apróságok
miatt akadékoskodik.” ◆ hibáthibát kereskeres 「Bokuno
kotobaerabini nankusze-o cukeru.」 „Hibát keres
a szóhasználatomban.” ◆ hibáztathibáztat 「Hetana
hito-va dóguni nankusze-o cukeru.」 „Az ügyetlen
ember a szerszámait hibáztatja.” ◆ okolokol 「Szen-
szeino szaitengaokasiito nankusze-o cuketa.」 „A
tanárt okolta a rossz osztályzatért.” ◆ panasz-panasz-
kodikkodik 「Sinamonono dzsótaini nankusze-o cuke-
ru.」 „A termék állaga miatt panaszkodik.”

nanmakunanmaku ◆ lágy agyhártyalágy agyhártya ◆ pia materpia mater
nanmannanman ◆ többször tízezertöbbször tízezer
nanmeinanmei ◆ hányanhányan 「Nanmeiszamadeszuka?」
„Hányan vannak?” ◆ hány személyhány személy
nanminnanmin ◆ menekültmenekült
nanminkjanpunanminkjanpu ◆ menekülttábormenekülttábor
nanminmondainanminmondai ◆ menekültügyi problémamenekültügyi probléma
nanmjakunanmjaku ◆ nehezen kitapintható pulzusnehezen kitapintható pulzus
nanmonnanmon ◆ fogósfogós kérdéskérdés 「Nanmonni kotae-
ta.」 „Megválaszolta a fogós kérdést.” ◆ nehéznehéz
problémaprobléma 「Nanmonni idomu.」 „Nehéz problé-
mával száll szembe.”

nanmondainanmondai ◆ nehéz problémanehéz probléma
nan-nakunan-naku ◆ könnyedénkönnyedén 「Nannaku okane-o
acumeta.」 „Könnyedén összegyűjtöttem a
pénzt.” ◆ nehézségnehézség nélkülnélkül 「Dorobó-va szaku-

o nannaku noborikitta.」 „A rabló nehézség nél-
kül átmászott a kerítésen.”

nan-nannan-nan ◆ locsogáslocsogás ◇ csócsónan-nancsócsónan-nan bizal-bizal-
masmas suttogássuttogás ◇ csócsónan-nanszurucsócsónan-nanszuru bizal-bizal-
masan suttogmasan suttog
nan-nanszeinan-nanszei ◆ dél-délnyugatdél-délnyugat
nan-nantónan-nantó ◆ dél-délkeletdél-délkelet
nan-nantoszurunan-nantoszuru ◆ közelközel járjár 「Rokudzsusz-
szaini nan-nantoszuru.」 „Közel járok a hatvan-
hoz.”

nan-naranan-nara ◆ akkorakkor 「Cukareteiruno? Nannara
szotode gohan-o tabejóka?」 „Fáradt vagy? Akkor
jobb lenne, ha étteremben ennénk.”

nan-naritonan-narito ◆ akármitakármit 「Nannarito gosicu-
monkudaszai.」 „Akármit kérdezhet!” ◆ bármitbármit
「Nannarito gojó meikudaszai.」 „Bármit paran-
csolhat!”

nan-neisinan-neisi ◆ NanningNanning
nan-nennan-nen ◆ hányhány évév 「Konopurodzsekuto-va
nan-nenkakarimaszuka?」 „Hány évig fog tartani
ez a projekt?”

nan-nennan-nen ◆ tűzállóságtűzállóság
nan-nenkannan-nenkan ◆ hányhány évigévig 「Kono gengo-o nan-
nenkanbenkjósitano?」 „Hány évig tanultad ezt a
nyelvet?”

nan-nenkanmonan-nenkanmo ◆ évekigévekig 「Nan-nenkanmo ka-
igaini szundeita.」 „Évekig élt külföldön.”

nan-nenmonan-nenmo ◆ évekenéveken átát 「Nan-nenmo bjóki-
o siteita.」 „Éveken át betegeskedett.” ◆ évekenéveken
keresztülkeresztül 「Fukeiki-va nan-nenmo cuzuita.」
„Éveken keresztül tartott a válság.”

nan-nensorinan-nensori ◆ tűzállóvá tételtűzállóvá tétel
nan-nenszeinonan-nenszeino ◆ nehezennehezen éghetőéghető ◆ tűzállótűzálló

nan-niatarunan-niataru ◆ szembeszállszembeszáll aa nehézséggelnehézséggel
「Kanzento nanni atatta.」 „Bátran szembeszállt
a nehézséggel.”

nan-nicsinan-nicsi ◆ hányadikhányadik 「Kjó-va nan-
nicsideszuka?」 „Ma hányadika van?”

nan-nicsikannan-nicsikan ◆ hányhány napignapig 「Nan-
nicsikankjúka-o tottano?」 „Hány napig voltál
szabadságon?”
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nan-nicsikanmonan-nicsikanmo ◆ napokignapokig 「Kono sigoto-va
nan-nicsikanmokakariszódeszu.」 „Ez a munka
napokig eltarthat.”

nan-nicsimonan-nicsimo ◆ napokonnapokon átát 「Szamui higa nan-
nicsimo cuzuiteita.」 „Napokon át tartott a hideg
idő.”

nan-nimonan-nimo ◆ semmisemmi 「Nannimo dekinai.」 „Sem-
mit sem tehetek.”

nan-ninnan-nin ◆ hányanhányan 「Pátíni nan-
ninkimasitaka.」 „Hányan jöttek a partira?”

nan-ninkanan-ninka ◆ valamennyienvalamennyien 「Zen-in-va kona-
kattaga nan-ninka kita.」 „Nem volt ott minden-
ki, de valamennyien eljöttek.”

nan-nisitemonan-nisitemo ◆ azértazért 「Nannisitemojattemi-
jó.」 „Azért próbáljuk meg!” ◆ mindenesetremindenesetre
「Nan-nisitemo hajakukono szavagiga oszamatte-
hosii.」 „Mindenesetre szeretném, ha ez a riada-
lom hamar véget érne.”

nan-nonan-no ◆ mifélemiféle 「Kore-va nanno kideszuka?」
„Miféle fa ez?” ◆ milyenmilyen 「Nanno kuruma-o kat-
tano?」 „Milyen autót vettél?” ◆ mitmit 「Szore-
va nannokoto?」 „Mit jelentsen ez?” ◆ semmisemmi
「Okottatte nanno imimonai.」 „Semmi értelme
sincs mérgelődni.” ◆ semmilyensemmilyen 「Karekara
nanno hendzsimonai.」 „Semmilyen választ nem
kaptam tőle.” ◆ ugyanugyan 「『Mó szukide-va
naino?』『Nan-nonan-no szukidajo!』」 „–Már nem
szeretsz? –Ugyan már, hogyne szeretnélek!” ◇

nan-nokinasininan-nokinasini akaratlanulakaratlanul 「Gomen, nanno
kinasini ittadakeda.」 „Bocsánat, nem akartam
semmi rosszat, amikor ezt mondtam.” ◇ nan-nan-
nokinasininokinasini találomratalálomra 「Nanno kinasini katta
okasi-va oisikatta.」 „Találomra vettem egy süte-
ményt, és finom volt.” ◇ nan-noszononan-noszono mitmit szá-szá-
mítmít 「Kibisii szamuszamo nannoszono.」 „Mit
számít a kemény hideg!” ◇ nan-notameninan-notameni minekminek
「Kono kigu-o nannotameni kattano?」 „Minek
vetted ezt a kütyüt?” ◇ nonan-nononan-no jajjaj
「Acuinonan-no.」 „Jaj, de meleg van!”

nan-noekimonainan-noekimonai ◆ hiábavalóhiábavaló 「Ikarini nanno
ekimonai.」 „Hiábavaló mérgelődni.”

nan-noivaremonakunan-noivaremonaku ◆ mindenminden okok nélkülnélkül
「Nannoivaremonaku csingin-o kattoszareta.」
„Minden ok nélkül csökkentették a fizetésemet.”

nan-noivaremonakunan-noivaremonaku ◆ megmagyarázhatat-megmagyarázhatat-
lanlan okbólokból 「Nannoivaremonaku kanszensita.」
„Megmagyarázhatatlan okból megfertőződött.”

nan-nokanotonan-nokanoto ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Kare-va nanno-
kanoto itte okane-o kaeszanai.」 „Ilyen-olyan ok
miatt nem adja meg az adósságát.”

nan-nokinasininan-nokinasini ◆ akaratlanulakaratlanul 「Gomen, nan-
no kinasini ittadakeda.」 „Bocsánat, nem akar-
tam semmi rosszat, amikor ezt mondtam.” ◆ ta-ta-
lálomralálomra 「Nanno kinasini katta okasi-va oisikat-
ta.」 „Találomra vettem egy süteményt, és finom
volt.”

nan-noszononan-noszono ◆ mitmit számítszámít 「Kibisii szamusza-
mo nannoszono.」 „Mit számít a kemény hideg!”

nan-notameninan-notameni ◆ miértmiért 「Ningentte nannota-
meni ikiteirunoka?」 „Miért él az ember?” ◆ mi-mi-
neknek 「Kono kigu-o nannotameni kattano?」 „Mi-
nek vetted ezt a kütyüt?”

nanónanó ◆ Dél-EurópaDél-Európa
nanoareinanoarei ◆ nanomátrix mintázatú lapkananomátrix mintázatú lapka
nanobjónanobjó ◆ nanoszekundumnanoszekundum
nanodenanode ◆ mivelmivel 「Hicujónanode kaukotonisi-
ta.」 „Mivel szükség van rá, úgy döntöttem meg-
veszem.”

nanohanananohana ◆ repcevirágrepcevirág
nan-onan-o iebaieba ◆ hibáthibát keresvénkeresvén 「Siite nan-
o iebakono sószecuno tódzsódzsinbucu-va ószugi-
ru.」 „Ha mindenképpen hibát keresünk, ebben a
regényben túl sok a szereplő.”

nanokananoka ◆ hetedikehetedike 「Dzsúgacunanoka」 „ok-
tóber hetedike” ◆ hét naphét nap
nanokakannanokakan ◆ hét napighét napig
nanokakandenanokakande ◆ héthét napnap alattalatt 「Nanoka-
kande dekiru sigoto」 „hét nap alatt elvégezhető
munka”

nanokamenanokame ◆ hetedikhetedik napnap 「Nanokameni ja-
szunda.」 „A hetedik napon pihentem.”

nanokuninanokuni ◆ Japánon belüli országJapánon belüli ország
nanométorunanométoru ◆ nanométernanométer
nanoninanoni ◆ pedigpedig 「Otonananoni icsinicsidzsú-
mokei densade aszondeiru.」 „Egész nap játékvo-
natozik, pedig már felnőtt.”

nanoranunanoranu ◆ magát megnevezni nem kívánómagát megnevezni nem kívánó
nanorinanori ◆ bemutatkozásbemutatkozás ◆ benevezésbenevezés
nanoriderunanorideru ◆ állítjaállítja magárólmagáról 「Vatasigaja-
rimasitato nanori deta.」 „Azt állította magáról,
hogy ő tette.” ◆ jelentkezikjelentkezik 「Otosi monono
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mocsi nusi-va mada nanori deteinai.」 „Az elve-
szett tárgy gazdája még nem jelentkezett.” ◆ meg-meg-
mondja a nevétmondja a nevét
nanori-onanori-o ageruageru ◆ bemutatkozikbemutatkozik ◆ benevezbenevez
「Daihjóaraszoini nanori-o ageta.」 „Benevezett
a válogató mérkőzésre.” ◆ indulindul 「Kare-va dai-
tórjószenni nanori-o ageta.」 „Indult az elnökvá-
lasztáson.”

nanorunanoru ◆ bemutatkozikbemutatkozik 「Karera-va nanori
atteita.」 „Kölcsönösen bemutatkoztak.” ◆ fel-fel-
vesziveszi aa nevétnevét 「Kekkongoottono szei-o nanot-
ta.」 „Házassága után felvette a férje nevét.” ◆

nevezinevezi magátmagát 「Sacsóto nanotta otokoto ha-
nasita.」 „Beszéltem egy férfivel, aki az igazgató-
nak nevezte magát.” ◆ tituláltitulál ◇ nanoriderunanorideru
állítjaállítja magárólmagáról 「Vatasigajarimasitato nanori
deta.」 „Azt állította magáról, hogy ő tette.” ◇

nanoriderunanorideru jelentkezikjelentkezik 「Otosi monono mo-
csi nusi-va mada nanori deteinai.」 „Az elveszett
tárgy gazdája még nem jelentkezett.”

nanoruhodononanoruhodono ◆ nemnem érdekesérdekes 「Nanoruho-
dono monode-va arimaszen.」 „A nevem nem ér-
dekes.”

nanosiretananosireta ◆ híreshíres 「Nano sireta kigjó」 „hí-
res vállalat”

nanpananpa ◆ esésreesésre eladóeladó kereskedőkereskedő ◆ leszó-leszó-
lításlítás ◆ medvemedve kereskedőkereskedő ◆ mérsékeltmérsékelt
「Kare-va nanpaka kóhaka?」 „Mérsékelt vagy
keményvonalas?” ◆ puhányságpuhányság 「Nanpaka kó-
ha」 „puhányság vagy határozottság”

nanpananpa ◆ hajótöréshajótörés
nanpanananpana ◆ puhánypuhány
nanpaszennanpaszen ◆ hajóroncshajóroncs
nanpaszurunanpaszuru ◆ felszedfelszed 「Micside on-na-o nan-
pasita.」 „Felszedett egy nőt az utcán.” ◆ leszó-leszó-
lítlít 「Micside hitorino muszume-o nanpaszuru-
noni szeikósita.」 „Sikerült leszólítania egy lányt
az utcán.”

nanpaszurunanpaszuru ◆ hajótörésthajótörést szenvedszenved 「Fune-
va nanpasita.」 „A hajó hajótörést szenvedett.”

nanpjójónanpjójó ◆ Déli-Jeges-tengerDéli-Jeges-tenger
nanpónanpó ◆ délidéli irányirány 「Nanpóni szuszunda.」
„Déli irányban mentem.”

nanpó-enanpó-e ◆ délredélre
nanpónonanpóno ◆ délidéli

nanpúnanpú ◆ déli széldéli szél
nanpunnanpun ◆ hányhány percperc 「Nandzsinanibundeszu-
ka?」 „Hány óra, hány perc van?”

nanpunmonanpunmo ◆ percekigpercekig 「Denvagacunagaru-
made nanpunmo matteita.」 „Percekig vártam,
míg kapcsolták.”

nanrananra ◆ semmisemmi 「Kore-va bokuni-va nanra kan-
keimonai.」 „Ehhez nekem semmi közöm.” ◆

semmilyensemmilyen 「Nanra mondai-va gozaimaszen.」
„Nincs itt semmilyen probléma.” ◇ nanrarijú-nanrarijú-
monakumonaku mindenminden okok nélkülnélkül 「Nanra rijúmonaku
kjakuasiga hettekita.」 „Minden ok nélkül megfo-
gyatkoztak a vendégek.”

nanrakanonanrakano ◆ bármifélebármiféle 「Nanrakanotorabu-
rugaattara renrakusite kudaszai.」 „Bármiféle
probléma adódna, jelentkezzenek.” ◆ valamifélevalamiféle
「Szábiszuga nanrakano mondaide teisisiteiru.」
„Valamiféle probléma miatt nem működik a szol-
gáltatás.” ◆ valamilyenvalamilyen 「Nanrakano gen-inde
kódzsóga bakuhacusita.」 „Valamilyen okból fel-
robbant a gyár.”

nanrarijúmonakunanrarijúmonaku ◆ mindenminden okok nélkülnélkül 「Nan-
ra rijúmonaku kjakuasiga hettekita.」 „Minden
ok nélkül megfogyatkoztak a vendégek.”

nanronanro ◆ nehéz útnehéz út ◆ rögös útrögös út
nanronohokónanronohokó ◆ nehéznehéz sétaséta 「Nanrono hokó-
o hete mokutekicsini cuita.」 „Nehéz séta után
megérkeztünk a célállomáshoz.”

nansicunansicu ◆ lágylágy 「Nansicuenkabiniru」 „lágy
PVC” ◆ lágyságlágyság ◆ puhapuha 「Nansicuherumetto」
„puha sisak” ◆ puhaságpuhaság
nansikinansiki ◆ puhapuha 「Nansikihikószen」 „puha lég-
hajó” ◆ puhapuha labdáslabdás 「Nansikiteniszu」 „puha
labdás tenisz”

nansonanso ◆ nehéznehéz szakaszszakasz 「Kósó-va nansoni
szasi kakatta.」 „A tárgyalás nehéz szakaszához
ért.” ◆ veszélyesveszélyes szakaszszakasz 「Tozanno nansoni
csószensita.」 „Megkíséreltem megmászni a hegy
veszélyes szakaszát.”

nansokunansoku ◆ nemtetszésnemtetszés 「Junjúszeigenni
nansoku-o simesita.」 „Nemtetszését fejezte ki az
importkorlátozással szemben.” ◆ rosszallásrosszallás
nansoku-onansoku-o simeszusimeszu ◆ rosszallrosszall 「Murina
dzsókenni nansoku-o simesita.」 „Rosszallotta a
feltételeket.”
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nansósinansósi ◆ NancsangNancsang
nansúganansúga ◆ déli festészetdéli festészet
nansúkannansúkan ◆ hányhány hétighétig 「Kono hon-va nansú-
kankariremaszuka?」 „Hány hétig kölcsönözhető
ez a könyv?”

nansúkanmonansúkanmo ◆ hetekenheteken keresztülkeresztül 「Nansú-
kanmo amecuzukidatta.」 „Heteken keresztül
esett az eső.” ◆ hetekighetekig 「Nansúkanmo njúinsi-
ta.」 „Hetekig kórházban volt.”

nanszainanszai ◆ hányhány éveséves 「Nanszaideszuka?」
„Hány éves vagy?”

nanszenansze ◆ hiszenhiszen 「Nansze, vatasi-va szupócu-
dekinaikara.」 „Hiszen úgysem tudok sportolni.”

nanszeinanszei ◆ lágyságlágyság 「Nanszeito kószei」 „lágy-
ság és keménység”

nanszeinanszei ◆ délnyugatdélnyugat 「Nanszeino kaze」 „dél-
nyugati szél” ◇ nan-nanszeinan-nanszei dél-délnyugatdél-délnyugat
nanszeigekannanszeigekan ◆ lágyfekélylágyfekély
nanszeisibónanszeisibó ◆ puha zsírpuha zsír
nanszeisotónanszeisotó ◆ Rjúkjú-szigetekRjúkjú-szigetek
nanszeisotókaikónanszeisotókaikó ◆ Rjúkjú-árokRjúkjú-árok
nanszennanszen ◆ bajbabajba jutottjutott hajóhajó 「Nanszen-o
szukuu.」 „Segít a bajba jutott hajónak.” ◆ hajó-hajó-
töréstörés 「Nanszengenba」 „hajótörés helyszíne”

nanszenkjúdzsonanszenkjúdzso ◆ hajómentéshajómentés
nanszenkjúdzsosananszenkjúdzsosa ◆ hajómentőhajómentő
nanszensingónanszensingó ◆ SOSSOS
nanszenszunanszenszu ◆ értelmetlenértelmetlen dologdolog ◆ merőmerő
képtelenségképtelenség
nanszenszuhen-inanszenszuhen-i ◆ nonszensz mutációnonszensz mutáció
nanszenszunananszenszuna ◆ értelmetlenértelmetlen 「Nanszenszu-
na varai」 „értelmetlen nevetés” ◆ képtelenképtelen
「Nanszenszuna hanasi」 „képtelen történet”

nanszenszurunanszenszuru ◆ hajótörést szenvedhajótörést szenved
nanszónanszó ◆ Déli SzungDéli Szung
nanszuinanszui ◆ lágylágy vízvíz 「Nihonno mizu-va nanszu-
ideszu.」 „Japánban lágy a víz.”

nanszuikananszuika ◆ vízlágyításvízlágyítás
nanszuizainanszuizai ◆ vízlágyító szervízlágyító szer
nantaidóbucunantaidóbucu ◆ puhatestű állatpuhatestű állat
nantaidóbucumonnantaidóbucumon ◆ puhatestűekpuhatestűek

nantannantan ◆ délidéli csücsökcsücsök 「Simano nantan」
„sziget déli csücske” ◆ délidéli oldaloldal ◆ legdélibblegdélibb
részrész
nantarunantaru ◆ milyenmilyen 「Nantaru ucukusisza!」
„Milyen gyönyörű!”

nantaruzamadanantaruzamada ◆ micsodamicsoda dologdolog 「Kon-na
fúni hito-o damaszunantenantaruzamada.」 „Mi-
csoda dolog így átverni az embert.” ◆ milyenmilyen em-em-
ber vagy teber vagy te
nantenante ◆ ilyesmiilyesmi 「Nandemo csikaikara kurum-
anante iranaijo!」 „Nincs autóm, minden közel
van, nem kell nekem az ilyesmi.” ◆ milyenmilyen
「Nante ucukusii kjokuda!」 „Milyen szép ez a
dal!” ◆ mitmit 「Nante ittano?」 „Mit mondtál?”
◆ olyoly 「Nante tókuniirundaró.」 „Oly messze
vagy!”

nantenante ◆ afféleafféle 「Kadennante tori acukatteima-
szen.」 „Háztartási villamossági cikket, meg af-
féléket nem árulunk.” ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kono
simade-va okanenanteiranaijo!」 „Ezen a szige-
ten egyáltalán nincs szükség pénzre.” ◆ hihetet-hihetet-
lenlen 「Szon-nankotoninarunante!」 „Hihetetlen,
hogy ez történt!” ◆ igazánigazán 「Sukudainante dai-
kirai!」 „Igazán utálom a házi feladatokat!” ◆ mi-mi-
csodacsoda dologdolog 「Tosijori-o damaszunante moh-
teno hokada.」 „Micsoda elképesztő dolog be-
csapni az öregeket!” ◆ olyasmiolyasmi 「Icu kekkon-
sijókanante kanodzsoto hanasiteita.」 „Olyasmi-
ről beszélgettünk a barátnőmmel, hogy mikor le-
gyen az esküvőnk.” ◆ teljességgelteljességgel 「Korega
tegakidanante sindzsirarenai.」 „Teljességgel hi-
hetetlen, hogy ezt kézzel írták.” ◆ valóságosvalóságos
「Daigaku-o szocugjódekitanante jumemitai.」
„Valóságos álom, hogy elvégeztem az egyetemet.”

nantekottanantekotta ◆ fenébefenébe 「Nantekotta,
jakuszoku-o vaszureteita.」 „A fenébe, megfeled-
keztem az ígéretemről!”

nantennanten ◆ déli égboltdéli égbolt ◆ japánszentfajapánszentfa
nantennanten ◆ gyengegyenge pontpont 「Kono keikaku-va so-
kihijóga nantendeszu.」 „Ennek a tervnek a gyen-
ge pontja a magas kezdeti költség.” ◆ nehézségnehézség
「Nanten-o kokufukuszuru.」 „Túlteszi magát a
nehézségen.”

nantonanto ◆ bebe 「Nanto ucukusii hosizoradesó!」
„Be szép ez a csillagos ég!” ◆ erreerre 「Eiga-va jatto
ovattakato omottara, nantomada cuzuiteita.」
„Azt hittem, hogy végre vége van a filmnek, erre
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még tovább folytatódott.” ◆ hihetetlen,hihetetlen, dede
「Kono torini-va nanto nimétoruno hanegaaru.」
„Ennek a madárnak, hihetetlen, de két méteres
szárnya van.” ◆ hogyanhogyan 「Nanto orei-o itteiika
vakarimaszen.」 „Nem tudom, hogyan köszönjem
meg.” ◆ jajjaj 「Nanto kireinabaradesó!」 „Jaj,
de szép ez a rózsa!” ◆ mitmit 「Nanto itta?」 „Mit
mondtál?” ◆ mitmit tesztesz istenisten 「Nanto, meimo
onadzsi hini umareta.」 „Mit tesz isten, az unoka-
húgom is ugyanazon a napon született!”

nantónantó ◆ délkeletdélkelet 「Nantóno kaze」 „délkeleti
szél”

nantoittemonantoittemo ◆ márpedigmárpedig 「Nanto ittemo cum-
ano rjóri-va icsibanda.」 „Márpedig az én fele-
ségem főztje a legfinomabb!” ◆ mondjonmondjon bárkibárki
bármitbármit 「Darega nantoittemokonosacu-o kau-
jo.」 „Mondjon bárki bármit, én akkor is megve-
szem ezt az inget.”

nantoiunantoiu ◆ micsodamicsoda 「Nantoiu kóun!」 „Micso-
da szerencse!” ◆ milyenmilyen 「Kore-va nantoiu torid-
eszuka?」 „Ez milyen madár?” ◆ minekminek 「Kore-
va nantoiu dógudeszuka.」 „Minek hívják ezt a
szerszámot?”

nantoiukododesónantoiukododesó ◆ micsodamicsoda dologdolog ezez ◆ mi-mi-
csoda meglepetéscsoda meglepetés
nantokanantoka ◆ amennyireamennyire tudtud 「Nantoka ganbat-
teorimaszu.」 „Amennyire tudok, igyekszem.” ◆

nehezen,nehezen, dede 「Hosiimono-o nantoka teni ire-
ta.」 „Nehezen, de megszereztem, amit akartam.”
◆ valahogyvalahogy 「Nantokanarujo.」 „Majd lesz va-
lahogy!” ◆ valahogyanvalahogyan 「Nantoka dekita.」
„Valahogyan csak sikerült.” ◆ valamivalami 「Szabó
nantokaszankara denvagaatta.」 „Valami Szabó
úr keresett telefonon.” ◆ valamitvalamit 「Nantokasi-
tejo!」 „Csinálj már valamit!” ◇ nantokaiunantokaiu
hogyishívjákhogyishívják 「Szono nantokaiumono-o kat-
te!」 „Vegyél azt a hogyishívjákot!”

nantokadekirunantokadekiru ◆ elboldogulelboldogul 「Korekara hit-
oride nantoka dekiru.」 „Innen már magam is el-
boldogulok.”

nantokaiunantokaiu ◆ hogyishívjákhogyishívják 「Szono
nantokaiumono-o katte!」 „Vegyél azt a hogyis-
hívjákot!”

nantokajarunantokajaru ◆ megvanmegvan 「Genki? Nantokajat-
teiru.」 „Hogy vagy? Megvagyok.”

nantokanarunantokanaru ◆ kialakulkialakul 「Sinpaisina-
ide!Kittonantokanarujo.」 „Ne izgulj, majd kiala-
kul!”

nantokasinaitodamenanantokasinaitodamena ◆ tűrhetetlentűrhetetlen
「Kono hóricu-va nantokasinaito dameda.」 „Ez
a törvény tűrhetetlen.”

nantokaszurunantokaszuru ◆ megoldmegold 「Okane-va sinpaisi-
naide, nantokaszurujo.」 „Ne aggódj a pénz mi-
att, majd megoldom valahogy!”

nantomonantomo ◆ borzasztóanborzasztóan 「Nantomo ii ga-
tai.」 „Borzasztóan nehéz elmondani.” ◆ egy-egy-
általánáltalán 「Itakumo nantomonai.」 „Egyáltalán
nem fáj.” ◆ jaj,jaj, dede nagyonnagyon 「Nantomo kanasii
monogatarideszu.」 „Jaj, de nagyon szomorú ez
a történet!” ◆ semmitsemmit 「Szorenicuite kimi-va
nantomo omovanaino?」 „Erről te nem gondolsz
semmit?” ◇ nantomoienainantomoienai kimondhatatlankimondhatatlan
「Nantomo ienai ucukusiszada.」 „Ez kimondha-
tatlanul szép!” ◇ nantomonainantomonai semmisemmi bajbaj
「Imanantomonaiga, bjóki-va dzsúsókaszuru ka-
nószeigaaru.」 „Most semmi bajom, de a betegség
súlyosbodhat.”

nantomoienainantomoienai ◆ attólattól függfügg 「『 Kimi-va iito
omou?』『Szaa, nantomo ienaine.』」 „–Szerinted
jó? –Hát, attól függ.” ◆ kimondhatatlankimondhatatlan
「Nantomo ienai ucukusiszada.」 „Ez kimondha-
tatlanul szép!” ◆ megfogalmazhatatlanmegfogalmazhatatlan 「Ko-
no okasino adzsi-va nantomo ienai.」 „Ez a süte-
mény megfogalmazhatatlan ízű.” ◆ semmitsemmit semsem
tudoktudok mondanimondani 「Szeidzsinicuite nantomo ie-
nai.」 „Semmit sem tudok mondani a politikával
kapcsolatban.”

nantomonainantomonai ◆ semmisemmi bajbaj 「Imanantomonaiga,
bjóki-va dzsúsókaszuru kanószeigaaru.」 „Most
semmi bajom, de a betegség súlyosbodhat.”

nantomoomovanainantomoomovanai ◆ nemnem zavarzavar 「Vatasiga-
kono recuni narandeirunoni nantomo omovana-
ideszuka?」 „Nem zavarja, hogy én is a sorban ál-
lok?”

nantonakunantonaku ◆ homályosanhomályosan 「Kare-o nantonaku
oboeteiru.」 „Homályosan emlékszem rá.” ◆

úgy-ahogyúgy-ahogy 「Nantonaku vakatta.」 „Úgy-ahogy
megértettem.” ◆ valahogyvalahogy 「Kore-va nantona-
ku kininaru.」 „Engem ez valahogy nem hagy
nyugodni.”
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nantonarebanantonareba ◆ ugyanisugyanis 「Kore-o kavanai.
Nantonareba okaneganaikara.」 „Nem veszem
meg, ugyanis nincs pénzem.”

nantorokusúnantorokusú ◆ narainarai buddhizmusbuddhizmus hathat isko-isko-
lájalája ◇ kusasúkusasú kusa-buddhizmuskusa-buddhizmus ◇ kegon-kegon-
súsú kegon-buddhizmuskegon-buddhizmus ◇ szanronsúszanronsú szanron-szanron-
buddhizmusbuddhizmus ◇ dzsódzsicusúdzsódzsicusú dzsódzsicu-dzsódzsicu-
buddhizmusbuddhizmus ◇ hoszszósúhoszszósú hosszó-hosszó-
buddhizmusbuddhizmus ◇ rissúrissú rissú-buddhizmusrissú-buddhizmus
nantositemonantositemo ◆ mindenáronmindenáron 「Nantositemo
kacsitakatta.」 „Mindenáron győzni akart.”

nanukananuka ◆ hetedikehetedike ◆ hét naphét nap
nanusinanusi ◆ falufőnökfalufőnök
nanzainanzai ◆ puhafapuhafa
nanzannanzan ◆ nehéznehéz szülésszülés 「Szono ko-va nanzan-
datta.」 „A gyerek nehezen született.”

nanzanszurunanzanszuru ◆ nehéznehéz szüléseszülése vanvan 「Nan-
zansite botai-o szokonatta.」 „A nehéz szülés mi-
att az anya teste megsérült.”

nanzennanzen ◆ több ezertöbb ezer
nanzenmononanzenmono ◆ ezernyiezernyi 「Nanzenmono bjók-
igaaru.」 „Ezernyi betegség létezik.”

naonao ◆ egyébkéntegyébként 「Na osokuhi-va szenenmade
siharaimaszu.」 „Egyébként az étkezési költséget
ezer jenig fizetjük.” ◆ hozzátennémhozzátenném 「Nao, ko-
nojóna sinpai-va irimaszen.」 „Hozzátenném,
hogy ilyen aggodalomra nincs ok.” ◆ mégmég 「Tac-
uto curaiga, szuvarutona ocurai.」 „Állni nehéz,
de ülni még nehezebb.” ◆ viszontviszont 「Mainicsie-
igjósiteimaszu.Nao, osógacu-va ojaszumideszu.」
„Minden nap nyitva vagyunk, viszont újévkor
nem.” ◇ imanaoimanao mégmég mostmost semsem 「Erebétá-va
imanaocukaenai dzsótaideszu.」 „Még most sem
lehet használni a liftet.” ◇ imanaoimanao mégmég mostmost
isis 「Keikikakudai-va imanaocuzuiteiru.」 „Még
most is folytatódik a gazdaság bővülése.” ◇ nao-nao-
iszszóiszszó mégmég jobbanjobban 「Na oiszszó ganbatte ku-
daszai!」 „Igyekezz még jobban!”

na-o ageruna-o ageru ◆ híres leszhíres lesz
na-ona-o ageruageru ◆ megnevezmegnevez 「Ikucunoszofuto ka-
isano na-o agerukotoga dekiru?」 „Hány szoftver-
céget tudsz megnevezni?”

na-ona-o cugerucugeru ◆ megmondjamegmondja aa nevétnevét
「Kekkon-aiteno na-o cugeta.」 „Megmondta,
hogy kivel fog összeházasodni.”

na-ona-o cukerucukeru ◆ elnevezelnevez 「Inu-va rekkuszutoiu
na-o cukerareta.」 „A kutyát elnevezték Rex-nek.”

na-ona-o daszudaszu ◆ megnevezmegnevez 「Kore-o jatta hitono
na-o dasitakunai.」 „Nem akarom megnevezni
azt, aki ezt csinálta.”

na-ona-o haszeruhaszeru ◆ híreshíres 「Na-o haszeta busó」
„híres hadvezér”

na-ona-o icuvaruicuvaru ◆ nevétnevét hazudjahazudja 「Hahano na-
o icuvatte ginkókara okane-o orosita.」 „Az anyja
nevét hazudva pénzt vett fel a bankból.”

naoiszszónaoiszszó ◆ mégmég jobbanjobban 「Na oiszszó ganbat-
te kudaszai!」 „Igyekezz még jobban!”

naojanaoja ◆ keresztszülőkeresztszülő
na-ona-o jobujobu ◆ szólítjaszólítja aa nevétnevét 「Bokuno na-o
jobareta.」 „A nevemet szólították.”

naokacunaokacu ◆ ezenkívülezenkívül 「Oisiku, naokacu kar-
adanimoii.」 „Finom, ezenkívül egészséges is.” ◆

ugyanakkorugyanakkor 「Bidzsindenaokacu szeikakumo-
ii.」 „Szép, ugyanakkor jó természete is van.”

na-ona-o karirukariru ◆ nevébennevében csinálcsinál 「Taninno na-
o karite sakkin-o cukutta.」 „Más nevében vett fel
kölcsönt.” ◆ ürügyénürügyén csinálcsinál 「Zeimucsószani
na-o karita dzsinkensingai」 „adóügyi ellenőrzés
ürügyén okozott emberi jogok sérelme”

naomatanaomata ◆ továbbátovábbá 「Naomatakóiu ikenmoa-
ru.」 „Továbbá ilyen vélemény is van.”

naonaonanaonaona ◆ engedelmesengedelmes ◆ fegyelmezettfegyelmezett
na-o naszuna-o naszu ◆ híres leszhíres lesz
naonokotonaonokoto ◆ még inkábbmég inkább
na-ona-o osimuosimu ◆ féltifélti aa hírnevéthírnevét 「Inocsijori na-
o osimu.」 „Az életénél jobban félti a hírnevét.”

na-o oszouna-o oszou ◆ továbbvisztovábbvisz
na-o otoszuna-o otoszu ◆ elveszti a hírnevételveszti a hírnevét
naorenaore ◆ becsületbecsület elvesztéseelvesztése 「Busino nao-
re」 „szamurájbecsület elvesztése”

naorunaoru ◆ felegyenesedikfelegyenesedik 「Dózo onaori kuda-
szai!」 „Kérem, egyenesedjen fel!” ◆ kiegyene-kiegyene-
sediksedik 「Atama-o oszage kudaszai. Onaori kuda-
szai.」 „Hajtsák előre a fejüket! Kiegyenesedhet-
nek!” ◆ kijavulkijavul 「Macsigai-va naoszanaito na-
oranai.」 „Ha nem javítjuk ki a hibát, nem fog
magától kijavulni.” ◆ megjavulmegjavul 「Kovaretapa-
szokonga naottekita.」 „Az elromlott számítógé-
pünk megjavult.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Varui ku-
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szega naotta.」 „Megszabadult a rossz szokásá-
tól.” ◆ visszatérvisszatér 「Kigenga naotta.」 „Vissza-
tért a jókedvem.” ◇ nakaganaorunakaganaoru kibékülkibékül
「Tomodacsito nakaga naotta.」 „Kibékültem a
barátommal.”

naorunaoru ◆ begyógyulbegyógyul 「Kizuga naottekita.」 „Be-
gyógyult a seb.” ◆ elmúlikelmúlik 「Bjókiga naotta.」
„Elmúlt a betegsége.” ◆ gyógyulgyógyul 「Kareno kizu-
va dósitemo naoranai.」 „Nem akar gyógyulni a
sebe.” ◆ javuljavul 「Bjónin-va naoricucuaru.」 „A
beteg javul.” ◆ kigyógyulkigyógyul 「Bjókiga naotta.」
„Kigyógyultam a betegségemből.” ◆ meggyógyulmeggyógyul
「Jatto kazega naotta.」 „Végre meggyógyult a
náthám.” ◆ rendberendbe jönjön 「Nodoga naotta.」
„Rendbe jött a torkom.” ◇ kizuganaorukizuganaoru sebseb be-be-
gyógyulgyógyul
naorukotonaorukoto ◆ gyógyulásgyógyulás 「Naorutameni nan-
demoszuru.」 „Mindent megtesz a gyógyulás ér-
dekében.”

naosinaosi ◆ igazításigazítás 「Kesónaosi」 „smink igazí-
tása” ◆ javításjavítás 「Genkóni naosi-o ireta.」 „Ja-
vításokat tettem a kéziratba.” ◆ megjavításmegjavítás ◆

újracsinálásújracsinálás ◇ sitatenaosisitatenaosi ruhaalakításruhaalakítás ◇

szuvarinaosiszuvarinaosi fészkelődésfészkelődés ◇ nurinaosinurinaosi át-át-
festésfestés
naosinaosi ◆ nemesi öltözéknemesi öltözék
naoszaranaoszara ◆ mégmég inkábbinkább 「Szató-o irereba na-
oszaraoisikunarimaszu.」 „Ha cukrot teszünk be-
le, akkor még finomabb lesz.” ◆ plánepláne 「Takusz-
an benkjósimaszuga, sikenno mae-va naoszarade-
szu.」 „Sokat tanulok, vizsga előtt meg pláne.”

naoszunaoszu ❶ megjavítmegjavít 「Radzsio-o naoszu.」
„Megjavítja a rádiót.” ❷ kijavítkijavít 「Kareno
hacuon-o naosita.」 „Kijavítottam a kiejtését.” ❸

alakítalakít 「Kono jófuku-o naositaideszu.」 „Ala-
kítani szeretnék ezen a ruhán!” ❹ átszámítátszámít
「Cubo-o heibeini naosita.」 „A cubot átszámí-
tottam négyzetméterre.” ❺ újraújra csinálcsinál
「Szakunipenki-o nuri naosita.」 „Újrafestettem
a kerítést.” ◆ átszabátszab 「Atarasii
madonoszaizunikáten-o naosita.」 „Átszabtam a
függönyt az új ablak méretére.” ◆ eligazíteligazít
「Beddonokabá-o naosita.」 „Eligazítottam az
ágyon a terítőt.” ◆ feljavítfeljavít 「Szúpuno adzsi-o
nin-nikude naosita.」 „A levest fokhagymával fel-
javítottam.” ◆ helyesbíthelyesbít 「Szenszei-va szeitono
hacuon-o naosita.」 „A tanár helyesbítette a diák
kiejtését.” ◆ igazítigazít 「Szúcunozubon-no szunpó-

o naositaito omotteimaszu.」 „Szeretnék igazíta-
ni az öltönynadrágom méretén.” ◆ kiküszöbölkiküszöböl
「Szofutono ketten-o naosita.」 „Kiküszöbölte a
szoftver hibáját.” ◆ lefordítlefordít 「Nihongo-o han-
garí goni naosita.」 „Lefordítottam a japánt ma-
gyarra.” ◆ levetkőzlevetkőz 「Varui kusze-o naosita.」
„Levetkőztem a rossz szokásomat.” ◆ megcsinálmegcsinál
「Szódzsiki-o naosita.」 „Megcsináltam a porszí-
vót.” ◆ megszerelmegszerel 「Dentó-o naosita.」 „Meg-
szereltem a lámpát.” ◆ visszanyervisszanyer 「Kigen-o
naosita.」 „Visszanyertem a jókedvemet.” ◇ ata-ata-
tamenaoszutamenaoszu újramelegítújramelegít 「Kono rjóri-va ata-
tame naoszuto oisikunai.」 „Ez az étel újrame-
legítve nem finom.” ◇ icsi-oicsi-o naoszunaoszu helyérehelyére
igazítigazít 「Kabeni kakatteiru eno icsi-o naosita.」
„A falon a képet a helyére igazítottam.” ◇ icsi-icsi-
oo naoszunaoszu megigazítmegigazít 「Kabinno icsi-o naosi-
ta.」 „Megigazítottam a vázát.” ◇ kao-okao-o naoszunaoszu
megigazítjamegigazítja aa sminkjétsminkjét 「Csotto kao-o nao-
sitekurune!」 „Várjatok egy kicsi, megigazítom a
sminkemet.” ◇ kao-okao-o naoszunaoszu kozmetikaikozmetikai mű-mű-
tétetéte vanvan 「Kanodzso-va kao-o naositajone.」
„Egészen biztosan kozmetikai műtétje volt!” ◇ ki-ki-
kinaoszukinaoszu újraújra meghallgatmeghallgat 「Szukina kjoku-o
nankaimo kiki naosita.」 „Újra és újra meghall-
gattam a kedvenc dalomat.” ◇ kikinaoszukikinaoszu új-új-
rara megkérdezmegkérdez 「Kiki torenakattanode szokuza-
ni kiki naosita.」 „Azonnal megkérdeztem újra,
mert nem hallottam jól.” ◇ kigen-okigen-o naoszunaoszu fel-fel-
vidítvidít 「Cumano egaode otto-va kigen-o naosi-
ta.」 „A feleség mosolyával felvidította a férjét.”
◇ kusze-okusze-o naoszunaoszu leszokikleszokik 「Hana-o hodzsi-
ru kusze-o naosita.」 „Leszoktam az orrpiszkálás-
ról.” ◇ kusze-okusze-o naoszunaoszu leszoktatleszoktat 「Kodo-
mono jubi-o saburu kusze-o naosita.」 „Leszok-
tattam a gyereket az ujjszopogatásról.” ◇

kucsibeni-okucsibeni-o naoszunaoszu újrarúzsozújrarúzsoz 「Kanodzso-
va kucsibeni-o naosita.」 „Újrarúzsozta a száját.”
◇ kosó-okosó-o naoszunaoszu elhárítelhárít 「Geszuikanno kosó-
o naosita.」 „Elhárította dugulást.” ◇ kosó-okosó-o na-na-
oszuoszu megjavítmegjavít 「Reizókono kosó-o naosita.」
„Megjavította a hűtőgépet.” ◇ súkan-osúkan-o naoszunaoszu
kigyógyulkigyógyul aa szokásbólszokásból 「Szumaho-o szavatte-
simau súkan-o naosita.」 „Kigyógyultam az okos-
telefon fogdosásának szokásából.” ◇ szuvarina-szuvarina-
oszuoszu fészkelődikfészkelődik ◇ cunaginaoszucunaginaoszu vissza-vissza-
kapcsolkapcsol 「Furuibatterí-o cunagi naosita.」
„Visszakapcsoltam a régi akkumulátort.” ◇ cuna-cuna-
ginaoszuginaoszu visszakötvisszaköt 「Denszen-o cunagi nao-
sita.」 „Visszakötöttem a vezetéket.” ◇ muszub-muszub-
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inaoszuinaoszu visszakötvisszaköt 「Kucuhimo-o muszubi na-
osita.」 „Visszakötöttem a cipőmet.”

naoszunaoszu ◆ gyógyítgyógyít 「Asi-o naosite kudaszai.」
„Gyógyítsa meg a lábam!” ◆ kigyógyítkigyógyít 「Isa-
va vatasino bjóki-o naosita.」 „Az orvos kigyógyí-
tott a betegségemből.” ◆ meggyógyítmeggyógyít 「Bjóki-o
naoszu.」 „Meggyógyítja a betegséget.” ◇ kizu-okizu-o
naoszunaoszu sebetsebet begyógyítbegyógyít ◇ nanimosinaide-nanimosinaide-
naoszunaoszu lábonlábon kihordkihord 「Haien-o nanimosinaide
naosita.」 „Lábon kihordtam egy tüdőgyulladást.”
◇ bjóki-objóki-o naoszunaoszu gyógyítgyógyít 「Kono kócsa-va
bjóki-o naoszu.」 „Ez a tea gyógyít.”

na-ona-o szutetedzsicu-oszutetedzsicu-o torutoru ◆ látszatnállátszatnál
többre tartja az eredményttöbbre tartja az eredményt
na-ona-o todorokaszutodorokaszu ◆ harsogjaharsogja aa nevétnevét
「Szekaini na-o todorokaszeta.」 „Az egész világ
az ő nevét harsogta.”

na-o togeruna-o togeru ◆ hírnevet szerezhírnevet szerez
naotteikunaotteiku ◆ gyógyulgyógyul 「Kandzsa-va csanto na-
otteiku.」 „A betegek szépen gyógyulnak.”

na-ona-o uruuru ◆ hírnevethírnevet szerezszerez 「Kigjóno na-
o urutameni kifuszuru.」 „Hogy hírnevet szerez-
zen a vállalatnak, jótékonykodik.” ◆ nevetnevet sze-sze-
rezrez 「Sószecu-o kaite na-o utta.」 „Regényírás-
sal szerzett nevet.”

naozarinaozari ◆ hanyagoláshanyagolás ◆ nemtörődömségnemtörődömség
naozariniszurunaozariniszuru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Benkjó-o na-
ozariniszuru.」 „Elhanyagolja a tanulást.” ◆ nemnem
törődiktörődik 「Sigoto-o naozariniszuru.」 „Nem tö-
rődik a munkájával.”

nappanappa ◆ leveles zöldségleveles zöldség ◆ zöldség levelezöldség levele
nappuszakkunappuszakku ◆ hátizsákhátizsák
napukinnapukin ◆ asztalkendőasztalkendő ◆ betétbetét ◆ szalvétaszalvéta
「Napukinde kucsi-o fuita.」 „Beletörölte a szal-
vétába a száját.”

naranara ◆ akkorakkor 「Kini iranainara nande katta-
no?」 „Ha nem tetszik, akkor minek vetted meg?”
◆ amiami aztazt illetiilleti 「Kono sigotonara bokudemo
dekiru.」 „Ami ezt a munkát illeti, én is el tudom
végezni.” ◆ haha 「Ijanara miruna.」 „Ha nem tet-
szik, ne nézd!” ◆ haha rólaróla vanvan szószó 「Vatasina-
ramó kareto rikonsitajo.」 „Ha rólam lenne szó,
én már elváltam volna tőle.” ◇ imanaraimanara mostmost
「Imanaramada mani au.」 „Most még nem ké-
ső.” ◇ ojagaojanarakomokoojagaojanarakomoko amilyenamilyen aa szü-szü-
lő,lő, olyanolyan aa gyerekegyereke ◇ ojagaojanarakomo-ojagaojanarakomo-

kodakoda olyanolyan aa gyerek,gyerek, mintmint aa szüleiszülei ◇ ta-ta-
menaramenara kedvéértkedvéért 「Cumanotamenara nande-
mojaru.」 „Mindent megtennék a feleségem ked-
véért.”

naranara ◆ japán tölgyjapán tölgy
naranara ◆ NaraNara
narabanaraba ◆ akkorakkor 「Okane-va nai.Naraba nani-
mo nuszumarenai.」 „Ha nincs pénzem, akkor
nem is kell félnem, hogy ellopják.” ◆ haha 「Ka-
renaraba sitteiru.」 „Ha róla van szó, ismerem.”

narabekaerunarabekaeru ◆ átrendezátrendez 「Kagu-o narabe ka-
eta.」 „Átrendeztem a bútorokat.” ◆ rendezrendez
「Détá-o sódzsunni narabe kaeta.」 „Az adatokat
emelkedő sorrendbe rendeztem.”

naraberunaraberu ◆ egymásegymás mellémellé állítállít 「Rjósa-o na-
rabetemiruto ippó-va dzsúszencsi takakatta.」
„Egymás mellé állítva, az egyik 10 centivel maga-
sabb volt.” ◆ elrendezelrendez 「Hondanani hon-o na-
rabeta.」 „Elrendeztem a polcon a könyveket.” ◆

felsorakoztatfelsorakoztat 「Sóko-o narabeta.」 „Felsora-
koztatta a bizonyítékokat.” ◆ feltálalfeltálal 「Sokuta-
kuni rjóri-o narabeta.」 „Feltálalta az ételt az asz-
talra.” ◆ megigazítmegigazít 「Iszu-o narabeta.」 „Meg-
igazítottam a székeket.” ◆ rendezrendez 「Tango-o
arufabetto dzsunni narabeta.」 „Ábécé sorrendbe
rendeztem a szavakat.” ◆ sorakoztatsorakoztat 「Kádo-
o cukueni narabeta.」 „Az asztalon sorakoztatta
a kártyákat.” ◆ sorbasorba állítállít 「Kodomo-o nire-
cuni narabeta.」 „Kettes sorba állítottam a gye-
rekeket.” ◆ sorbasorba rakrak 「Sasin-o cukueni na-
rabeta.」 „Sorba raktam az asztalon a képeket.”
◇ arufabettodzsun-ninaraberuarufabettodzsun-ninaraberu betűrendbebetűrendbe
rendezrendez ◇ arufabettodzsun-ninaraberuarufabettodzsun-ninaraberu be-be-
tűrendbetűrendbe sorolsorol 「Namae-o arufabetto dzsunni
narabeta.」 „Betűrendbe soroltam a neveket.” ◇

uszohappjaku-ouszohappjaku-o naraberunaraberu hazudozikhazudozik ◇

oszara-ooszara-o naraberunaraberu megterítmegterít 「Téburuni
oszara-o narabete!」 „Terítsd meg az asztalt!” ◇

kaonaraberukaonaraberu összegyűlikösszegyűlik 「Júmeiszensuraga
kaonarabeta.」 „Összegyűltek a híres verseny-
zők.” ◇ kata-okata-o narabetenarabete fejfej fejfej mellettmellett
「Kata-o narabete icsiidatta.」 „Fej fej mellett el-
sők lettek.” ◇ kata-okata-o narabetenarabete egymásegymás mel-mel-
lettlett 「Kata-o narabete aruita.」 „Egymás mel-
lett sétáltak.” ◇ kata-okata-o naraberunaraberu fejfej fejfej mel-mel-
lettlett álláll 「Futarino kóhosa-va kata-o narabetei-
ru.」 „A két jelölt fej fej mellett áll.” ◇ kata-okata-o na-na-
raberuraberu egyegy szintenszinten vanvan 「Kare-va szekaino-
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topputo kata-o narabeteiru.」 „Világelsőkkel van
egy szinten.” ◇ godzsúondzsun-ninaraberugodzsúondzsun-ninaraberu
betűrendbebetűrendbe sorolsorol ◇ godzsúondzsun-godzsúondzsun-
ninaraberuninaraberu betűrendbebetűrendbe rendezrendez 「Tango-o
godzsúondzsunni narabeta.」 „Betűrendbe ren-
deztem a szavakat.” ◇ cukue-ocukue-o naraberunaraberu egy-egy-
másmás mellettmellett dolgozikdolgozik 「Kaisade kareto cukue-
o narabeteiru.」 „Egymás mellett dolgozunk.” ◇

cukue-ocukue-o naraberunaraberu egyegy osztálybanosztályban tanultanul
「Kareto sógakkóde cukue-o narabeta.」 „Általá-
nos iskolában egy osztályban tanultam vele.” ◇

narabekaerunarabekaeru átrendezátrendez 「Kagu-o narabe ka-
eta.」 „Átrendeztem a bútorokat.” ◇ noki-onoki-o na-na-
raberuraberu egymástegymást ériéri 「Sótengaide misze-va
noki-o narabeteiru.」 „Az üzletsoron egymást érik
az üzletek.” ◇ makura-omakura-o narabetenarabete egymásegymás
mellettmellett 「Makura-o narabete ucsi dzsiniszu-
ru.」 „Egymás mellett véreznek el.”

naraberukotonaraberukoto ◆ rendezrendez ◆ rendezésrendezés ◆ sorolsorol
◆ sorolássorolás ◇ arufabettodzsun-arufabettodzsun-
ninaraberukotoninaraberukoto betűrendbebetűrendbe sorolássorolás ◇

arufabettodzsun-ninaraberukotoarufabettodzsun-ninaraberukoto betű-betű-
rendberendbe rendezésrendezés ◇ godzsúondzsun-godzsúondzsun-
ninaraberuninaraberu betűrendbebetűrendbe szedszed 「Nihongono
tango-o godzsúondzsunni narabeta.」 „Betűrend-
be szedtem a japán szavakat.” ◇

godzsúondzsun-ninaraberukotogodzsúondzsun-ninaraberukoto betűrend-betűrend-
bebe sorolássorolás ◇ godzsúondzsun-godzsúondzsun-
ninaraberukotoninaraberukoto betűrendbe szedésbetűrendbe szedés
narabetaterunarabetateru ◆ dőldől belőlebelőle 「Kudzsó-o narabe
tateta.」 „Dőlt belőle a panasz.” ◆ felsorakoz-felsorakoz-
tattat 「Csinrecudanani hószeki-o narabe tateta.」
„A vitrinben felsorakoztatta az ékszereket.” ◆ fel-fel-
sorolsorol 「Jókjú-o narabe tateta.」 „Felsorolta a ké-
réseit.”

narabinarabi ◆ sorsor 「Konojóna narabino szúdzsi-va
oboejaszui.」 „Az ilyen számsor könnyen megje-
gyezhető.” ◇ hanarabihanarabi fogakfogak állásaállása 「Vatasi-
va hanarabiga varui.」 „A fogaim állása rossz.”
◇ jokonarabinojokonarabino egymásegymás mellémellé rakottrakott 「Jo-
konarabino szeki」 „egymás mellé rakott székek”
◇ jokonarabinojokonarabino tömegettömeget követőkövető 「Jokon-
arabino isiki」 „tömeget követő gondolkodás” ◇

jokonarabinojokonarabino kiugrókiugró különbségekkülönbségek nélkülinélküli
「Jokonarabino sakai」 „kiugró különbségek nél-
küli társadalom” ◇ jokonarabinojokonarabino oldalirányúoldalirányú
「Jokonarabino kankei」 „oldalirányú kapcsolat”
◇ jokonarabinojokonarabino konformistakonformista

narabikaerunarabikaeru ◆ átrendezátrendez 「Bunsóno tango-o
narabi kaeta.」 „Átrendeztem a szavakat a mon-
datban.” ◆ rakosgatrakosgat 「Hon-o narabi kaeru.」
„Rakosgatom a könyveket.”

narabinainarabinai ◆ páratlanpáratlan 「Szekaini narabinai bi-
dzsin」 „a világon páratlan a szépsége”

narabininarabini ◆ valamintvalamint 「Sukuhakunarabini
sokudzsino rijórjó-o szadameta.」 „Meghatározta
a szállás- valamint étkezési költséget.”

narabitacunarabitacu ◆ sorakoziksorakozik 「Kószóbiruga narabi
tatteita.」 „Sorakoztak a felhőkarcolók.”

narabunarabu ◆ egymásegymás mellettmellett álláll 「Hondanani-
va hongagissiri narandeiru.」 „A polcon szorosan
egymás mellett állnak a könyvek.” ◆ egyegy vonal-vonal-
baba kerülkerül 「Szósa-va szentóni naminda.」 „A futó
élvonalba került.” ◆ párjapárja vanvan 「Súcsúrjokude
kareni narabu mono-va inai.」 „Nincs párja kon-
centrálóképességben.” ◆ sorakoziksorakozik 「Tanani-va
furui honga narandeita.」 „A polcon régi könyvek
sorakoztak.” ◆ sorbasorba álláll 「Miszeno maede hito-
ga narandeita.」 „A bolt előtt sorban álltak.”

naradevanonaradevano ◆ csakcsak őő képesképes rárá 「Kore-va
kodomonarade-va no sódzsikina hacugenda.」
„Csak a gyerekek képesek az ilyen őszinte kijelen-
tésekre.” ◆ igaziigazi 「Daikunarade-va no gidzsu-
cu」 „igazi ácstechnika” ◆ tipikustipikus
「Nihonnarade-va no súkan」 „tipikus japán szo-
kás”

naradzsidainaradzsidai ◆ Nara-korszakNara-korszak
narainarai ◆ mármár csakcsak ilyenilyen 「Szore-va jono nara-
ida.」 „A világ már csak ilyen.” ◆ szokásszokás
「Kanodzso-va tódzsino naraide hajaku kekkon-
sita.」 „Az akkori szokásnak megfelelően korán
férjhez ment.”

naraigotonaraigoto ◆ különórakülönóra ◆ tanulástanulás
naraigoto-onaraigoto-o szuruszuru ◆ leckétleckét veszvesz 「Pianono
narai goto-o siteiru.」 „Zongoraleckéket vesz.”

naraitonarunaraitonaru ◆ megszokottámegszokottá válikválik 「Súni
icsidono denva-va naraitonatta.」 „Megszokottá
vált a heti egyszeri telefonbeszélgetésünk.”

narajarunarajaru ◆ kitelikkitelik 「Karenara hitomo heikini
koroszeru.」 „Tőle az is kitelik, hogy embert öl-
jön.”

narakennaraken ◆ Nara megyeNara megye
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narakunaraku ◆ pokolpokol 「Narakuno szokoni ocsita.」
„A pokol mélyére került.” ◆ süllyesztősüllyesztő ◆ szín-szín-
pad alatti területpad alatti terület
naranainaranai ◆ borzasztóanborzasztóan 「Szenakagakajuku-
tenaranai.」 „Borzasztóan viszket a hátam.” ◆

kellkell 「Ikanakute-va naranai.」 „Mennem kell.”
◆ mindenképpenmindenképpen 「Sindzsicu-o siritakutenara-
nakatta.」 „Mindenképpen tudni akartam az iga-
zat.” ◆ nemnem szabadszabad 「Benkjó-o okotatte-va
naranai.」 „Nem szabad hanyagolni a tanulást!”
◆ nemnem tudtud hováhová lennilenni 「Kanasikutenaranai.」
„Nem tudok hová lenni a szomorúságtól.” ◇ ku-ku-
rabemononinaranaihodorabemononinaranaihodo összehasonlítha-összehasonlítha-
tatlanultatlanul 「Gendai-va hjakunenmaeto kurabe
mononinaranaihodoii szeikacu-o siteiru.」 „Ma
összehasonlíthatatlanul jobban élünk, mint 100
éve.” ◇ sinakerebanaranaisinakerebanaranai muszájmuszáj 「Sikenni
gókakuszurutameni benkjósinakerebanaranai.」
„Muszáj tanulni, ha át akarunk menni a vizsgán.”
◇ sinakerebanaranaisinakerebanaranai kellkell 「Asita kai monosi-
nakerebanaranai.」 „Holnap be kell vásárolnom.”
◇ sóbuninaranaisóbuninaranai kárkár isis megmérkőznimegmérkőzni 「Kare-
va jovaszugite sóbuninaranai.」 „Az ellenfél olyan
gyenge, hogy kár is megmérkőzni vele.” ◇ só-só-
buninaranaibuninaranai nemnem érvényesülérvényesül 「Átiszuto-va
monomanede-va sóbuninaranai.」 „A művészek,
ha csak másolnak, nem érvényesülnek.” ◇ dó-dó-
nimonaranainimonaranai kilátástalankilátástalan 「Kono dzsókjó-va
dónimonaranainokanaa?」 „Ez a helyzet tényleg
annyira kilátástalan?” ◇ nakute-vanakute-va naranainaranai el-el-
engedhetetlenengedhetetlen 「Szeibucuni-va mizu-va naku-
tehanaranai.」 „Az élőlények számára a víz elen-
gedhetetlen.” ◇ nakute-vanakute-va naranainaranai kellkell
「Szore-va szódenakute-va naranakatta.」 „En-
nek így kellett lennie.” ◇ mondaininaranaimondaininaranai nemnem
csinálcsinál belőlebelőle problémátproblémát 「Szeidzsikano
osoku-va nazeka mondaininaranai.」 „Valami
miatt a politikusok korrupciójából nem csinálnak
problémát.”

naranunaranu ◆ haha nemnem isis 「Jukidarumanaranu
jukiinu-o cukutta.」 „Ha hóembert nem is, de hó-
kutyát azt csinált.” ◆ nemnem lehetlehet 「Kore-va atte-
va naranu.」 „Ilyen nem történhet!” ◇ kamina-kamina-
ranumiranumi emberember 「Kaminaranu midearu idzsó-va
miszu-va zettainiarimaszu.」 „Emberek vagyunk,
hibázhatunk.”

narasinarasi ◆ NaraNara
narasiuntennarasiunten ◆ bejáratásbejáratás

narasiuntenszurunarasiuntenszuru ◆ bejáratbejárat 「Sinsano nara-
si unten-o sita.」 „Bejárattam az új kocsit.”

naraszunaraszu ◆ hozzászoktathozzászoktat 「Hajaokini karada-
o narasimasita.」 „Hozzászoktattam magamat a
korai keléshez.” ◆ idomítidomít 「Iruka tacsi-o sóni na-
rasita.」 „Delfineket idomított mutatványokra.” ◇

kainaraszukainaraszu megszelídítmegszelídít 「Norainu-o kai nara-
simasita.」 „Megszelídítettem egy kóbor kutyát.”

naraszunaraszu ◆ átlagolátlagol 「Hijó-va dzsúnenninara-
sitemiruto, icsinen atari szandzsúman en.」 „A
költség 10 év átlagában évi 300 ezer jen.” ◆

egyengetegyenget 「Szucsímuróráde cucsi-o narasita.」
„Úthengerrel egyengette a földet.” ◆ elegyengetelegyenget
「Cucsi-o narasite ki-o ueta.」 „Elegyengette a
földet, és fákat ültetett bele.” ◇ kakinaraszukakinaraszu el-el-
gereblyézgereblyéz 「Tocsi-o kaki narasita.」 „Elgereb-
lyéztem a földet.” ◇ fuminaraszufuminaraszu kitaposkitapos
「Cúkóninga dzsimen-o fuminarasite komicsini-
natta.」 „Az arra járó emberek kitaposták az ös-
vényt.”

naraszunaraszu ◆ csörgetcsörget 「Teno nakade okane-o na-
rasiteita.」 „A markában csörgette a pénzt.” ◆

hangoztathangoztat ◆ hírébenhírében álláll 「Irootokotosite na-
rasita hito.」 „Nőcsábász hírében állt.” ◆ kongatkongat
「Kane-o naraszu.」 „Kongatja a harangot.” ◆

megpendítmegpendít 「Kanodzso-va hápu-o narasita.」
„Megpendítette a hárfát.” ◆ megszólaltatmegszólaltat
「Keihó-o narasita.」 „Megszólaltattam a vészjel-
zőt.” ◇ kane-okane-o naraszunaraszu elhúzelhúz 「Sógono kanega
natta.」 „Elhúzták a delet.” ◇ kane-okane-o naraszunaraszu
harangozikharangozik 「Kjókai-va kane-o narasiteiru.」
„Harangoznak a templomban.” ◇ kurakuson-okurakuson-o
naraszunaraszu dudáldudál 「Micside kurumaga tae
manakukurakuson-o narasiteita.」 „Az úton az
autók egyfolytában dudáltak.” ◇ kurakuson-okurakuson-o
búbúnaraszubúbúnaraszu dudáldudál 「Kuruma-va kurakuson-
o búbú narasita.」 „Az autó dudált.” ◇ keisó-keisó-
oo naraszunaraszu riogatriogat 「Gakusatacsi-va dzsisinga
kuruzoto keisó-o narasiteiru.」 „A tudósok föld-
rengéssel riogatnak.” ◇ szairen-oszairen-o naraszunaraszu szi-szi-
rénázikrénázik 「Kjúkjúsa-va szairen-o narasite hasit-
ta.」 „A mentő szirénázva ment.” ◇ nodo-onodo-o na-na-
raszuraszu doromboldorombol 「Neko-o naderuto nodo-o na-
raszu.」 „Ha megsimogatják a macskát, dorom-
bol.” ◇ bakucsiku-obakucsiku-o naraszunaraszu petárdázikpetárdázik
「Bakucsiku-o narasite sin-nen-o ivatta.」 „Pe-
tárdázva köszöntöttük az újévet.” ◇ hana-ohana-o na-na-
raszuraszu hangosanhangosan szuszogszuszog 「Otto-va hana-o
narasite neteiru.」 „A férjem hangosan szuszogva
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alszik.” ◇ hana-ohana-o naraszunaraszu hangosanhangosan szima-szima-
toltol 「Inu-va kunkun hana-o narasita.」 „A kutya
gangosan szimatolt az orrával.” ◇ pisittonara-pisittonara-
szuszu pattogtatpattogtat 「Mucsi-o pisitto narasita.」
„Pattogtatta az ostort.” ◇ hi-ohi-o naraszunaraszu ágálágál
「Szeifuno szeiszakuni taisite hi-o narasita.」 „A
kormány politikája ellen ágál.” ◇ fuhei-ofuhei-o nara-nara-
szuszu elégedetlenkedikelégedetlenkedik 「Júkjúkjúkaga szuku-
naito fuhei-o narasita.」 „Elégedetlenkedett, hogy
kevés a fizetett szabadság.” ◇ beru-oberu-o naraszunaraszu
csengetcsenget 「Dzsitensa-va beru-o narasita.」 „A
biciklis csengetett.” ◇ jubi-ojubi-o naraszunaraszu csettintcsettint
「Ongakuno hjósini avaszete jubi-o narasita.」 „A
zene ritmusára csettintgettem.”

naratakenaratake ◆ gyűrűsgyűrűs tuskógombatuskógomba ◆ tuskó-tuskó-
gombagomba
naratakemodokinaratakemodoki ◆ csoportos tuskógombacsoportos tuskógomba
naraunarau ◆ követkövet 「Reidaini narattekono mondai-
o tokimasó!」 „A példát követve oldjuk meg ezt a
feladatot!” ◇ hidarininaraehidarininarae balrabalra igazodjigazodj ◇

migininaraemigininarae jobbra igazodjjobbra igazodj
naraunarau ◆ átveszátvesz 「Kjó-va daihacsika-o narat-
ta.」 „Ma átvettük a nyolcadik leckét.” ◆ tanultanul
「Gakkóde eigo-o narau.」 „Angolul tanul az is-
kolában.”

naravasinaravasi ◆ hagyományhagyomány 「Ieno naravaside ko-
domoni dzseide hadzsimaru namae-o cukeru.」
„Családi hagyomány nálunk J-vel kezdődő nevet
adni a gyereknek.” ◆ népszokásnépszokás ◆ szokásszokás
「Íszutáde dzsoszeini kószui-o kakeruno-va han-
garíno naravasideszu.」 „Magyar szokás a locsol-
kodás.”

narazunarazu ◆ nemnem csakcsak 「Icsidonarazu nidomade-
mo ovabisita.」 „Nem csak egyszer, kétszer is bo-
csánatot kért.” ◇ szurebanarazuszurebanarazu kellkell 「Asi-
tamade kotaenebanarazu.」 „Holnapig válaszol-
nom kell.”

narazukenarazuke ◆ szakéseprőbenszakéseprőben savanyítottsavanyított
zöldségzöldség
narazumononarazumono ◆ betyárbetyár ◆ csirkefogócsirkefogó ◆ sem-sem-
mirekellőmirekellő
narenare ◆ habituációhabituáció ◆ hozzászokáshozzászokás
「Tacscsipaneruni-va dzsakkanno narega hicujó-
deszu.」 „Az érintőképernyőhöz kicsit hozzá kell
szokni.” ◆ megszokásmegszokás ◆ rutinrutin 「Unten-va na-
rede dekiru.」 „Rutinból vezetek.” ◆ tapaszta-tapaszta-
latlat

nareainareai ◆ érdekszövetségérdekszövetség 「Jojatóno nare
ai」 „kormánypárt és ellenzéki párt érdekszövet-
sége” ◆ lepaktáláslepaktálás ◆ összedörgölőzésösszedörgölőzés 「Sa-
naino nare aino fun-ikiga kirai.」 „Nem szeretem
a vállalaton belül az összedörgölőző hangulatot.”
◆ összejátszásösszejátszás 「Karerani nare aigaaruni csi-
gainai.」 „Egészen biztosan összejátszanak.” ◆

összeszokottösszeszokott 「Nare ai fúfu」 „összeszokott
pár” ◇ jojatónonareaijojatónonareai ellenzéki-ellenzéki- ésés kor-kor-
mánypártmánypárt köztiközti összejátszásösszejátszás ◇ rósino-rósino-
nareainareai munkavállalókmunkavállalók ésés munkáltatókmunkáltatók
összejátszásaösszejátszása
nareainokjóbainareainokjóbai ◆ összejátszásonösszejátszáson alapulóalapuló
árverésárverés
nareainosóbunareainosóbu ◆ bundabunda
nareaunareau ◆ összedörgölőzikösszedörgölőzik ◆ összejátszikösszejátszik
「Jojató-va nare atte hóan-o tósita.」 „Az ellen-
zéki- és kormánypárt összejátszott, és megszavaz-
ta a törvényjavaslatot.” ◆ összeszokikösszeszokik 「Nare
aiszugite dandzsono ninsikiganakutatta.」 „Túl-
ságosan összeszoktunk, és már nem érzékeljük a
nemi különbségeket.” ◆ összeszűriösszeszűri aa levetlevet
「Cuma-va otokoto nare atte iede-o sitesimatta.」
„A feleségem összeszűrte a levet egy férfivel, és
megszökött otthonról.”

naredonaredo ◆ dede
naredomonaredomo ◆ dede
narekkonarekko ◆ megszokásmegszokás 「Idzsimerareruno-va
narekkodakara kovakunai.」 „Már megszoktam,
hogy piszkálnak, nem félek.”

narenaresiinarenaresii ◆ bizalmaskodóbizalmaskodó ◆ közvetlenközvetlen
「Ano hito-va narenasiszugiru.」 „Az az ember
túlságosan közvetlen.”

narenaresikuszurunarenaresikuszuru ◆ flörtölflörtöl
narenohatenarenohate ◆ lecsúszáslecsúszás 「Júmeihaijúno na-
reno hate」 „lecsúszott híres színész”

narerunareru ◆ megérikmegérik 「Kono momo-va naretei-
ru.」 „Ez az őszibarack megérett.”

narerunareru ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Kuraitokoroni me-
ga nareta.」 „A szemem alkalmazkodott a sötét-
hez.” ◆ átállátáll 「Gencsidzsikanni narerunoni is-
súkankakatta.」 „Egy hét kellett, amíg a szerveze-
tem átállt a helyi időzónára.” ◆ belejönbelejön 「Ku-
rumano untenni nareta.」 „Belejöttem a vezetés-
be.” ◆ belerázódikbelerázódik 「Sigotoniszuguni nareta.」
„Gyorsan belerázódtam a munkába.” ◆ beleszo-beleszo-
kikkik 「Kokodeno szeikacuni naretekita.」 „Bele-
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szoktam az itteni életbe.” ◆ beletaláljabeletalálja magátmagát
「Rjórini nareta.」 „Jól beletaláltam magam a fő-
zésbe” ◆ hozzáidomulhozzáidomul 「Hangarínoarikatani
naretekita.」 „Hozzáidomult a magyarországi vi-
szonyokhoz” ◆ hozzászokikhozzászokik 「Inakano szeika-
cuninakanaka narenakatta.」 „Nehezen szokott
hozzá a vidéki élethez.” ◆ megszokikmegszokik 「Hóró-
szeikacuni narerukotogadekinakatta.」 „Nem
tudtam megszokni a vándoréletet.” ◆ összeszo-összeszo-
kikkik 「Dókjoninni nareta.」 „Összeszoktam a szo-
batársammal.” ◆ szelídszelíd 「Kono neko-va hitoni
nareteiru.」 „Ez a macska szelíd.” ◇ kikinarete-kikinarete-
inaiinai idegenülidegenül hangzóhangzó 「Kiki nareteinai koto-
ba」 „idegenül hangzó szó” ◇ kikinarerukikinareru meg-meg-
szokottszokott 「Kiki naretamerodí」 „megszokott
dallam” ◇ kikinarerukikinareru ismerősenismerősen csengcseng 「Kiki
nareta namae」 „ismerősen csengő név” ◇ ta-ta-
binarerubinareru hozzászokikhozzászokik azaz utazáshozutazáshoz 「Ta-
binaretabidzsineszuman」 „üzletember, aki már
hozzászokott az utazáshoz” ◇ cukainarerucukainareru hoz-hoz-
zászokikzászokik 「Kono keitai-o cukai nareteiru.」
„Ehhez a telefonhoz hozzászoktam.” ◇ cukainar-cukainar-
erueru hozzáhozzá leszlesz nővenőve 「Kono tokei-o cukai na-
reteiru.」 „Ez az óra már hozzám nőtt.” ◇ cu-cu-
kainarerukainareru gyakrangyakran használhasznál 「Kono eki-va cu-
kai nareteiru.」 „Ezt az állomást gyakran haszná-
lom.” ◇ naresitasimunaresitasimu hozzászokikhozzászokik 「Dedzsi-
taru kankjóni nare sitasinda.」 „Hozzászoktam a
digitális környezethez.” ◇ naretanareta rutinosrutinos 「Na-
reta teszabakide szakana-o szabaita.」 „Rutinos
mozdulatokkal bontotta fel a halat.” ◇ naretanareta
megszokottmegszokott 「Nareta szeikacu-o szuteruno-va
muzukasii.」 „Nehéz elválni a megszokott életem-
től.” ◇ nareteinainareteinai szokatlanszokatlan 「Vatasi-va ko-
no kurumani nareteinai.」 „Szokatlan nekem ez
az autó.” ◇ hitoninareruhitoninareru megszelídülmegszelídül 「Kono
jaszeihato-va hitoni nareteiru.」 „Ez a vadgalamb
megszelídült.” ◇ fúdoninarerufúdoninareru akklimatizáló-akklimatizáló-
dikdik 「Kare-va nihonno fúdoni nareta.」 „Akk-
limatizálódott Japánhoz.” ◇ futatabinarerufutatabinareru
visszaszokikvisszaszokik 「Boku-va futatabi taikucuna ni-
csidzsóni nareta.」 „Visszaszokott az unalmas
hétköznapokba.” ◇ minareruminareru hozzászokikhozzászokik
「Minareta kókeidatta.」 „Hozzászokott már eh-
hez a látványhoz.”

narerukotonarerukoto ◆ akklimatizációakklimatizáció ◆ átállásátállás
「Jakankinmuni narerukoto-va muzukasii.」
„Nehéz az átállás az éjszakázásra.”

naresitasimunaresitasimu ◆ hozzászokikhozzászokik 「Dedzsitaru
kankjóni nare sitasinda.」 „Hozzászoktam a digi-
tális környezethez.”

narésonnaréson ◆ narrációnarráció
nareszomenareszome ◆ megismerkedésmegismerkedés 「Anokappuru-
no nare szome-va nani?」 „Az a pár hogyan is-
merkedett meg?”

naretanareta ◆ megszokottmegszokott 「Nareta szeikacu-o
szuteruno-va muzukasii.」 „Nehéz elválni a meg-
szokott életemtől.” ◆ rutinosrutinos 「Nareta teszaba-
kide szakana-o szabaita.」 „Rutinos mozdulatok-
kal bontotta fel a halat.”

narétánarétá ◆ narrátornarrátor
naretaszagjónaretaszagjó ◆ rutinmunkarutinmunka 「Karenitotte-va
nareta szagjódatta.」 „Ez számára rutinmunka
volt.”

nareteinainareteinai ◆ szokatlanszokatlan 「Vatasi-va kono ku-
rumani nareteinai.」 „Szokatlan nekem ez az au-
tó.”

narinari ◆ csengéscsengés ◆ dörgésdörgés ◆ hangzáshangzás 「Na-
rinoiigitá」 „jó hangzású gitár” ◇ tónaritónari távolitávoli
morajlásmorajlás 「Siono tónariga kikoete kuru.」 „Hal-
latszik a tenger távoli morajlása.” ◇ nari-onari-o si-si-
zumetezumete lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva 「Nari-o si-
zumete hejani kakureta.」 „Lélegzet-visszafojtva
bújt meg a szobában.” ◇ nari-onari-o hiszomeruhiszomeru el-el-
csendesedikcsendesedik 「Kúkó-va joruninarutonari-o hi-
szometeiru.」 „A repülőtér éjszakára elcsendese-
dik.”

narinari ◆ leszlesz 「Simete goszen ennari.」 „Össze-
sen ötezer jen lesz.”

narinari ◆ terméstermés 「Kotosi-va ringononarigajoi.」
„Idén bő az almatermés.”

narinari ◆ akárakár 「Oisiinari mazuinarihakkiri itte ku-
daszai.」 „Akár finom akár nem, mondd meg!” ◆

hagyvahagyva 「Szasi mi-o reizókoni iretanari kuszara-
szetesimatta.」 „A szasimit a hűtőben hagytam,
és megromlott.” ◆ ígyígy vagyvagy úgyúgy
「Kovasitanekkureszu-o naoszunari bensószuru-
narisite kudaszai.」 „A tönkretett nyakláncot vagy
javítsd meg, vagy kártalaníts!” ◆ kinézetkinézet 「Mi-
szuborasiinarino otoko」 „nyomorúságos kinéze-
tű férfi” ◆ magamaga 「Kodomo-va kodomonarino
najamigaaru.」 „A gyerekeknek megvan a maguk
gondjuk.” ◆ maradtmaradt 「Megane-o kaketanaride
netesimatta.」 „Úgy aludt, hogy rajta maradt a
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szemüvege.” ◆ mihelytmihelyt 「Ucsini kaerunari ben-
kjósi hadzsimeta.」 „Mihelyt hazaértem, tanulni
kezdtem.” ◆ példáulpéldául 「Sokki-o araunari, szen-
takuszurunari nanika tecudatte!」 „Igazán elmos-
hatnád az edényeket vagy például kimoshatnál!”
◆ úgyúgy 「Kare-va iinarininaranai.」 „Nem csinál
úgy, ahogy mondják.” ◆ vagyvagy 「Kono macside-
va hirobanari kóennariarimaszuka?」 „Ebben a
városban van tér vagy park?” ◇ szurunariszurunari amintamint
「Hejani hairunari naki dasita.」 „Amint belépett
a szobába, sírva fakadt.” ◇ szorenariniszorenarini jól-jól-
rosszulrosszul 「Kore-va karegaszorenarini kangaeta
handanda.」 „Ez jól-rosszul meghozott, nehéz
döntés volt.” ◇ szorenariniszorenarini többé-kevésbétöbbé-kevésbé
「Kjaku-va szorenarini jorokondekureta.」 „A vá-
sárlók többé-kevésbé örültek.” ◇ szorenariniszorenarini
magamaga módjánmódján 「Szorenarini ganbattekita.」 „A
maga módján igyekezett.” ◇ narininarini magamaga mód-mód-
jánján 「Vatasinarini mondai-o kaikecusita.」 „A
magam módján megoldottam a problémát.” ◇

magarinarinimomagarinarinimo ígyígy vagyvagy úgyúgy 「Magarinari-
nimo gakkó-o deta.」 „Így vagy úgy elvégeztem az
iskolát.” ◇ magarinarinimomagarinarinimo mégiscsakmégiscsak 「Ima-
hamagarinarinimohoteruno keieisadearu.」
„Most mégiscsak hotelt vezetek.” ◇ juminarinojuminarino
görbegörbe 「Juminarino micsi」 „görbe út”

narinari ◆ alakalak 「Tamagonarinobóru」 „tojás alakú
labda” ◆ megjelenésmegjelenés 「Kanodzso-va
dzsibunnonari-o kinisiteiru.」 „Törődik a saját
megjelenésével.” ◆ öltözéköltözék 「Heitainaridejatte-
kita.」 „Katonai öltözékben jött.” ◆ öltözködésöltözködés
「Kon-nanarideszumimaszen.」 „Bocsánat az öl-
tözködésemért!” ◆ személyiségszemélyiség 「Kono bunsó-
de karenonarigajoku vakaru.」 „Ez a szöveg so-
kat elárul a személyiségéről.” ◆ termettermet 「Nariga
ókii.」 „Nagy termetű.”

narinari ◆ átváltozásátváltozás
nariagarimononariagarimono ◆ felkapaszkodottfelkapaszkodott ◆ felka-felka-
paszkodott emberpaszkodott ember
nariagarunariagaru ◆ feltörekszikfeltörekszik
naridaszunaridaszu ◆ megcsörrenmegcsörren 「Denvakiganarida-
sita.」 „Megcsörrent a telefon.”

narifurinarifuri ◆ külsőségekkülsőségek 「Narifuri kamavanu
taiszaku-o sita.」 „Külsőségekkel nem törődve in-
tézkedett.” ◆ látszatlátszat 「Nari furi-o kamavana-
katta.」 „Nem törődött a látszattal.”

nariginnarigin ◆ előléptetett ezüsttábornokelőléptetett ezüsttábornok

narihadzsimerunarihadzsimeru ◆ megszólalmegszólal 「Mezamasi
dokeiga nari hadzsimeta.」 „Megszólalt az ébresz-
tőóra.”

narihaterunarihateru ◆ romlásbaromlásba süllyedsüllyed 「Muzanna
szugatani nari hateta.」 „Borzalmas romlásba
süllyedt.” ◆ süllyedsüllyed 「Csinpirani nari hateta.」
„A jakuza szolgájává süllyedt.”

narihibikunarihibiku ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Kareno na-va
zenszekaini nari hibiita.」 „A nevétől visszhang-
zott az egész világ.” ◆ zengzeng 「Enszóga
ovattemokonszátohóru-va nagaku nari hibiite-
ita.」 „A koncertterem sokáig zengett a zene vége
után is.”

narijamanaihakusunarijamanaihakusu ◆ szűnniszűnni nemnem akaróakaró
tapstaps ◆ vastapsvastaps
narijukinarijuki ◆ alakulásalakulás 「Kotono nari juki-o ma-
csimasó.」 „Várjuk meg a dolgok alakulását.” ◆

kimenetelkimenetel 「Kósóno nari jukinijotte-va , haigjó-
mo kangaerareru.」 „A tárgyalások kimenetelétől
függően, lehet, hogy fel kell számolni a vállalatot.”
◇ narijukicsúmonnarijukicsúmon piaci megbízáspiaci megbízás
narijukicsúmonnarijukicsúmon ◆ piaci megbízáspiaci megbízás
narijukidenarijukide ◆ aktuálisaktuális áronáron 「Nari jukide
kabu-o katta.」 „A részvényt aktuális áron vette
meg.” ◆ úgyúgy alakultalakult 「Nari jukide karemocui-
tekita.」 „Úgy alakult, hogy ő is velünk jött.”

narijukinimakaszerunarijukinimakaszeru ◆ sodródiksodródik azaz árralárral
「Nari jukini makaszeta iki kata-o szuru.」 „En-
gedi, hogy az élete sodródjon az árral.”

narijukisidainarijukisidai ◆ majdmajd meglátjukmeglátjuk 「Szore-va
nari juki sidaida.」 „Majd meglátjuk!”

narikavarunarikavaru ◆ megszemélyesítmegszemélyesít 「Júzáni nari
kavattekomentosita.」 „A felhasználót megsze-
mélyesítve hagyott hozzászólást.” ◇ narikavat-narikavat-
tete nevébennevében 「Sacsóni nari kavatte aiszacusi-
ta.」 „Az igazgató nevében mondtam köszöntőt.”

narikavattenarikavatte ◆ nevébennevében 「Sacsóni nari kavatte
aiszacusita.」 „Az igazgató nevében mondtam kö-
szöntőt.”

narikeinarikei ◆ előléptetett lovaselőléptetett lovas
narikinnarikin ◆ előléptetettelőléptetett aranytábornokaranytábornok ◆ új-új-
gazdaggazdag ◇ szekijunarikinszekijunarikin olajmágnásolajmágnás ◇

szenszónarikinszenszónarikin hadimilliomoshadimilliomos ◇ tocsinari-tocsinari-
kinkin földmágnásföldmágnás
narikinsuminarikinsumi ◆ újgazdagok rossz ízléseújgazdagok rossz ízlése
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narikirunarikiru ◆ hozzánőhozzánő 「Dondonto jakuninarikit-
ta.」 „Az idők folyamán hozzám nőtt ez a szerep.”

narikjónarikjó ◆ előléptetett jarielőléptetett jari
narimononarimono ◆ csinnadrattacsinnadratta 「Nari monoirino
szenden」 „nagy csinnadrattás reklám” ◆ síp,síp,
dob,dob, nádinádi hegedűhegedű ◆ ütőütő ésés fúvósfúvós hangsze-hangsze-
rekrek
narimononarimono ◆ gyümölcsgyümölcs
narininarini ◆ képestképest 「Macsi-va csiiszaikeredo, csi-
iszainarini miru tokorogatakuszan-arimaszu.」
„A város ahhoz képest, hogy milyen kicsi, számos
látnivalót kínál.” ◆ magamaga módjánmódján 「Vatasinarini
mondai-o kaikecusita.」 „A magam módján meg-
oldottam a problémát.”

narinonarino ◆ összhangbanösszhangban vanvan 「Onedannarino
kacsideszu.」 „Az értéke összhangban van az árá-
val.”

nari-onari-o hiszomeruhiszomeru ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Kúkó-
va joruninarutonari-o hiszometeiru.」 „A repülő-
tér éjszakára elcsendesedik.” ◆ nemnem lehetlehet látnilátni
「Kare-va szaikinszukkari nari-o hiszometesimat-
ta.」 „Mostanában egyáltalán nem látni őt.”

nari-onari-o sizumetesizumete ◆ lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva
「Nari-o sizumete hejani kakureta.」 „Lélegzet-
visszafojtva bújt meg a szobában.”

nariszagarunariszagaru ◆ süllyedsüllyed 「Mono-o nuszumuma-
deni nari szagatta.」 „Odáig süllyedt, hogy lopnia
kell.”

nariszódearunariszódearu ◆ ígérígér 「Kono eiga-va ii gora-
kuninariszódeszu.」 „Ez a film jó szórakozást
ígér.”

nariszumaszunariszumaszu ◆ kiadjakiadja magátmagát 「Kare-va
isani nari szumasita.」 „Orvosnak adta ki magát.”
◆ tesztesz 「Gakuszeini nariszumasita.」 „Úgy tett,
mintha diák lenne.” ◆ tettettettet 「Kare-va ómono-
kodzsintósikani nari szumasita.」 „Nagy magán-
befektetőnek tettette magát.”

naritacunaritacu ◆ álláll 「Kono geki-va szanmakukara
nari tatteiru.」 „Ez a színdarab három felvonásból
áll.” ◆ biztosítvabiztosítva vanvan 「Szon-na jaszui
kjúrjóde-va szeikacuga nari tatanai.」 „Ilyen ke-
vés fizetésből nem tudom biztosítani a megélhe-
tésemet.” ◆ fennfenn vanvan tartvatartva 「Uriage-va szu-
kunaikara keieiga nari tatanai.」 „Kevés a forga-
lom, nem lehet fenntartani az üzletet.” ◆ helyt-helyt-
állóálló 「Kono riron-va nari tatteinai.」 „Ez az érve-

lés nem helytálló.” ◆ megálljamegállja aa helyéthelyét 「Ka-
reno giron-va nari tatanai.」 „Nem állja meg a
helyét az okfejtése.” ◇ naritataszerunaritataszeru átviszátvisz
「Hóan-o nari tataszeta.」 „Átvitte a törvényja-
vaslatot.”

naritacsinaritacsi ◆ fejlődésfejlődés 「Dzsazunokoremadeno
nari tacsi」 „a dzsessz fejlődése napjainkig” ◆

felépítésfelépítés 「Sakaino nari tacsi」 „társadalom
felépítése” ◆ kialakuláskialakulás 「Csikjúnokoremadeno
nari tacsi」 „A Föld kialakulása napjainkig” ◆

struktúrastruktúra 「Bunsóno nari tacsi」 „mondat-
struktúra”

naritakúkónaritakúkó ◆ Narita repülőtérNarita repülőtér
naritasinaritasi ◆ NaritaNarita
naritataszerunaritataszeru ◆ átviszátvisz 「Hóan-o nari tata-
szeta.」 „Átvitte a törvényjavaslatot.”

nariteganainariteganai ◆ senkisenki semsem akarakar 「Toire szó-
dzsinonari teganai.」 „Senki sem akar vécépucoló
lenni.”

narivainarivai ◆ kenyérkeresetkenyérkereset 「Kare-va súrinin-o
narivaitositeiru.」 „Szerelőként keresi kenyerét.”
◆ megélhetésmegélhetés ◆ munkamunka
narivaitoszurunarivaitoszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Hon-jaku-o
narivaitoszuru.」 „Fordításokkal foglalkozik.”

narivatarunarivataru ◆ harsogharsog 「Toranpetto-va konszá-
tohóruni nari vatatteita.」 „A trombita harsogott
a koncertteremben.” ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Kono is-
ano na-va szekaini nari vatatteita.」 „Ennek az or-
vosnak a nevétől visszhangzott a világ.” ◆ zengzeng
「Kaminariga nari vatatteiru.」 „Mennydörgé-
sektől zeng az ég.”

narunaru ◆ megérikmegérik 「Nasino miga natta.」 „Meg-
érett az őszibarack.” ◆ teremterem 「Ringoga naru.」
„Terem az alma.”

narunaru ◆ nemnem másmás ◇ idainaruidainaru jelesjeles 「Kare-va
idainaru szakkjokuka.」 „Ő jeles zeneszerző.” ◇

óinaruóinaru felségesfelséges ◇ szóinaruszóinaru eltérőeltérő 「Karera-
va szóinaru iken-o motteita.」 „Eltérő vélemé-
nyük volt.” ◇ szotonaruszotonaru külsőkülső ◇ hahanaruda-hahanaruda-
icsiicsi anyaföldanyaföld
narunaru ❶ válikválik 「Takuszan benkjószuru hito-va
kasikokunaru.」 „Aki sokat tanul, okossá válik.”
❷ kialakításúkialakítású 「Kono heja-va kaigisicuninatte-
iru.」 „Ez a szoba tárgyalóteremnek van kialakít-
va.” ❸ szolgálszolgál 「Kono dassucuszuraido-va kjú-
meibótonimonaru.」 „Ez a menekülőcsúszda
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mentőcsónakként is szolgál.” ❹ tetsziktetszik 「Go-
ranninarimaszuka?」 „Meg tetszik nézni?” ❺

tesséktessék 「Dezátoninarimaszu.」 „Tessék, itt a
desszert!” ◆ adódikadódik 「Jaszumiganakunattesima-
imasita.」 „Úgy adódott, hogy nem maradt már
szabadságom.” ◆ alakulalakul 「Kemusi-va csóninat-
ta.」 „A hernyó lepkévé alakult.” ◆ beállbeáll 「Fu-
juninatta.」 „Beállt a tél.” ◆ betöltbetölt 「Kare-va
rokudzsuszszaininatta.」 „Betöltötte a hatvana-
dik életévét.” ◆ elérkezikelérkezik 「Neru dzsikanninat-
ta.」 „Elérkezett a lefekvés ideje.” ◆ elmegyelmegy
「Heisininatta.」 „Elment katonának.” ◆ erőterőt
veszvesz 「Kovakunatta.」 „Erőt vett rajtam a fé-
lelem.” ◆ esikesik 「Kare-va bjókininatta.」 „Be-
tegségbe esett.” ◆ jönjön 「Kattonatta.」 „Dühbe
jött.” ◆ kerülkerül 「Dósitekon-na dzsókjóninattan-
daró?」 „Hogyan kerülhettem ilyen helyzetbe?”
◆ kiteszkitesz 「Zenbutaszutokanarino kingakunina-
ru.」 „Ha mindet összeadjuk, tetemes összeget
tesz ki.” ◆ leszlesz 「Korekaradónaruno?」 „Mi lesz
most?” ◆ leszlesz aa végevége 「Kareto hanaszutoszugu
kenkaninaru.」 „Ha beszélek vele, mindig vesze-
kedés lesz a vége.” ◆ megymegy 「Isaninatta.」 „Or-
vosnak ment.” ◆ olyanolyan 「Juka-va nanameninat-
teiru.」 „A padló olyan, hogy lejt.” ◆ váltvált
「Singó-va aoninatta.」 „Zöldre váltott a lámpa.”
◆ vanvan 「Maiku-va mjútoninatteiru.」 „A mik-
rofon ki van kapcsolva.” ◆ vonulvonul 「Nenkinsze-
ikacusaninarimasita.」 „Nyugdíjba vonultam.” ◇

akarukunaruakarukunaru kivilágosodikkivilágosodik 「Mó kanzenni
akarukunatta.」 „Már teljesen kivilágosodott.” ◇

otonaninaruotonaninaru felnőfelnő 「Kodomotacsi-va otonani-
natte dzsikka-o banareta.」 „A gyerekek felnőt-
tek, és elhagyták a családi házat.” ◇ kaneninarukaneninaru
pénztpénzt hozhoz 「Kono sóbai-va okaneninaranai.」
„Ez az üzlet nem hoz pénzt.” ◇ kanemocsininarukanemocsininaru
meggazdagodikmeggazdagodik 「Kono sigotodato kanemocsi-
ninarenai.」 „Ezzel a munkával nem lehet meg-
gazdagodni.” ◇ kieszóninarukieszóninaru elenyészikelenyészik
「Kanodzsono koe-va szóonde kieszóninatta.」
„A hangja elenyészett a zajban.” ◇ kiraininarukiraininaru
megutálmegutál 「Fujuga kiraininatta.」 „Megutáltam a
telet.” ◇ kireininarukireininaru megszépülmegszépül 「Kanodzso-
va otonaninaruto kireininatta.」 „A lány felnőtt,
és megszépült.” ◇ kunodzsininarukunodzsininaru behajlikbehajlik
「Hasiga csinbocusitekuno dzsininatta.」 „A híd
megsüllyedt és behajlott.” ◇ kubininarukubininaru kiki leszlesz
rúgvarúgva 「Kubininarukoto-o oszorete issókenme-
iganbatta.」 „Félt, hogy kirúgják, ezért mindent
beleadva dolgozott.” ◇ kurakunarukurakunaru besötéte-besötéte-

dikdik 「Hacsidzsini-va mó kurakunatta.」 „8 óra
van, és már besötétedett.” ◇ kurakunarukurakunaru elszo-elszo-
morodikmorodik 「Njúszu-o kiite kurakunatta.」 „A hír
hallatára elszomorodtam.” ◇ genkininarugenkininaru fel-fel-
élénkülélénkül 「Kóhí-o nondara genkininatta.」 „A ká-
vétól felélénkültem.” ◇ sikumininarusikumininaru működikműködik
「Kono kikai-va don-na sikumininatteiru?」
„Hogyan működik ez a gép?” ◇ dzsikóninarudzsikóninaru el-el-
évülévül 「Godzsúnenmaeno hanzaidakara, mó dzsi-
kóninattadesó.」 „Ez a bűneset ötven éves, bizto-
san elévült már.” ◇ sigotoninarusigotoninaru hárulhárul 「Kai
mono-va ottono sigotoninarimaszu.」 „A férjem-
re hárul a bevásárlás.” ◇ sivaninarusivaninaru gyűrődikgyűrődik
「Kono jófuku-va sivaninarijaszui.」 „Ez a ruha
könnyen gyűrődik.” ◇ szukininaruszukininaru beleszeretbeleszeret
「Aru dzsoszei-o szukininatta.」 „Beleszeretett
egy nőbe.” ◇ szuszumenakunaruszuszumenakunaru elakadelakad 「To-
csúde szuszumenakunatte okuretesimatta.」 „Ki-
csit késtünk, mert útközben elakadtunk.” ◇ szu-szu-
rujóninarurujóninaru hozzászokikhozzászokik 「Neru maeni szukosi
hon-o jomujóninatta.」 „Hozzászoktam, hogy le-
fekvés előtt olvasok egy kicsit.” ◇ szevaninaruszevaninaru
segítségéresegítségére szorulszorul 「Tosi-o tottemo dareno
szevanimonaritakunai.」 „Ha megöregszem sem
akarok más segítségére szorulni.” ◇ tameninarutameninaru
hasznárahasznára válikválik 「Benkjószurebaanatano ta-
meninaru.」 „Ha tanulsz, az a hasznodra válik.”
◇ dameninarudameninaru tönkremegytönkremegy 「Kareno kekkon-
va dameninatta.」 „Tönkrement a házassága.” ◇

dameninarudameninaru megromlikmegromlik 「Nikuga dameninat-
ta.」 „Megromlott a hús.” ◇ cukaimononinara-cukaimononinara-
nainai használhatatlanhasználhatatlan 「Kono sóhin-va cukai
mononinaranaigarakutadeszu.」 „Ez az áru hasz-
nálhatatlan kacat.” ◇ tomodacsininarutomodacsininaru össze-össze-
barátkozikbarátkozik 「Hómupátide darekato tomodacsi-
ninatta.」 „Összebarátkoztam valakivel egy házi-
buliban.” ◇ nigegosininarunigegosininaru megfutamodikmegfutamodik
「Ninmukara nige gosininatta.」 „Megfutamo-
dott a feladat elől.” ◇ ninattaraninattara majdmajd 「Na-
cuninattara rjokóni ikimaszu.」 „Majd nyáron el-
utazom.” ◇ baininarubaininaru megduplázódikmegduplázódik 「Kono
szúdzsúnende dzsinkó-va baininatta.」 „Az el-
múlt néhány évtizedben a lakosság megduplázó-
dott.” ◇ fucúninarufucúninaru járhatatlannájárhatatlanná válikválik
「Dzsisinnoato micsi-va fucúninatta.」 „A föld-
rengés után az utak járhatatlanná váltak.” ◇ ben-ben-
kjóninarukjóninaru tanulságostanulságos 「Kjóno dzsugjó-va
benkjóninarimasita.」 „Tanulságos volt a mai lec-
ke.” ◇ maigoninarumaigoninaru elveszikelveszik 「Kodomo-va de-
pátode maigoninatta.」 „Egy gyerek elveszett az
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áruházban.” ◇ maigoninarumaigoninaru eltévedeltéved 「Micside
maigoninatta.」 „Eltévedtem az úton.” ◇

muicsimon-ninarumuicsimon-ninaru pénzpénz nélkülnélkül maradmarad
「Dzsigjóga sippaisite, muicsimonninatta.」
„Tönkrement a vállalkozása, és pénz nélkül ma-
radt.” ◇ meivakuninarumeivakuninaru terhéreterhére vanvan 「Meiva-
kuninaritakuarimaszen.」 „Nem akarok a terhe-
tekre lenni.” ◇ megaten-ninarumegaten-ninaru nagyotnagyot néznéz
「Kareno sójonoszugoszani mega tenninatta.」
„Nagyot néztem, milyen nagy bónuszt kapott.” ◇

jarukininarujarukininaru felbuzdulfelbuzdul 「Szeikósitejaru kini-
narimasita.」 „A sikeren felbuzdultam.” ◇ jóni-jóni-
narunaru rászokikrászokik 「Kare-va oszake-o nomujóni-
natta.」 „Rászokott az italra.” ◇ jokunarujokunaru javuljavul
「Tenki-va jokunatta.」 „Javult az idő.” ◇

ródzsin-ninaruródzsin-ninaru megöregszikmegöregszik
narunaru ◆ csendülcsendül 「Szuzuga natta.」 „Csengő
csendült.” ◆ csengcseng 「Szuzuga natteiru.」 „A
csengő cseng.” ◆ csilingelcsilingel 「Neko-va arukuta-
bini szuzu-o narasita.」 „Ahogy ment, a macska
a csengettyűje csilingelt.” ◆ csöngcsöng 「Mimigapíto
natteiru.」 „Csöng a fülem.” ◆ csörögcsörög 「Asza-
rokudzsini mezamasiganatta.」 „Reggel hatkor
csörgött az óra.” ◆ dörögdörög 「Kaminariga natta.」
„Dörgött az ég.” ◆ pendülpendül 「Gitáno genga nat-
ta.」 „Gitár húrja pendült.” ◆ szólszól 「Kanega nat-
teiru.」 „Szól a harang.” ◆ zengzeng 「Kaminariga
natta.」 „Zengett az ég.” ◇ udeganaruudeganaru eljöneljön azaz
őő idejeideje 「Kencsóna kabusikiszóba-o maeni, ude-
ga natta.」 „A tőzsde emelkedésével láttam, eljött
az én időm.” ◇ udeganaruudeganaru majdmajd őő megmutat-megmutat-
jaja 「Jattemiszemasó!To bokuno udega natta.」
„Majd én megmutatom, hogyan kell ezt csinálni!”
◇ onakaganaruonakaganaru korogkorog aa gyomorgyomor 「Síntosita
hejano nakade tocuzen onakaga natta.」 „A csön-
des szobában megkordult a gyomrom.” ◇ gacsi-gacsi-
gacsinarugacsinaru vacogvacog 「Hagagacsigacsi natta.」
„Vacogott a fogam.” ◇ kaminariganarukaminariganaru menny-menny-
dörögdörög ◇ kaminariganarukaminariganaru dörögdörög azaz égég 「Ka-
minariga natteirujo!」 „Dörög az ég!” ◇ sigjóno-sigjóno-
beruganaruberuganaru becsengetnekbecsengetnek ◇ sigjónoberu-sigjónoberu-
ganaruganaru becsöngetnekbecsöngetnek ◇ csarintonarucsarintonaru csör-csör-
renren 「Hjakuendama-va csarinto natte ocsita.」
„A százjenes csörrenve hullott a földre.” ◇ csi-csi-
rincsirintonarurincsirintonaru csilingelcsilingel 「Szuzu-va csirincsi-
rinto natta.」 „A csengő csilingelt.” ◇ narunaru pen-pen-
düldül 「Gitáno genga natta.」 „Gitár húrja pen-
dült.” ◇ nodoganarunodoganaru csorogcsorog aa nyálanyála 「Kúfu-
kukara nodoga natta.」 „Csorgott a nyála az éh-
ségtől.” ◇ nodoganarunodoganaru fenifeni aa fogátfogát

「Oisiikéki-o mite nodoga naru.」 „Fenem a fo-
gam a finom tortára.” ◇ pítonarupítonaru sípolsípol
「Jakangapítonatta.」 „A teáskanna sípolt.” ◇ pi-pi-
sittonarusittonaru csattancsattan ◇ búntonarubúntonaru duruzsolduruzsol
「Hacsi-va búnto natteita.」 „A darázs duru-
zsolt.” ◇ búntonarubúntonaru megpendülmegpendül 「Jumino gen-
va búnto natteita.」 „Megpendült az íj húrja.” ◇

beruganaruberuganaru szólszól aa csengőcsengő ◇ miminarigaszu-miminarigaszu-
ruru csöngcsöng aa fülefüle 「Miminarigasita.」 „Csöngött
a fülem.” ◇ rinrin-narurinrin-naru csilingelcsilingel 「Szuzu-va
rinrinto natta.」 „A csengő csilingelt.”

narunaru ◆ álláll 「Konoeszupureszszokappu-va rok-
kumikara narimaszu.」 „Ez a készlet 6 csészéből
áll.” ◆ átalakulátalakul 「Póngakuín-ninatta.」 „A gya-
log átalakult királynővé.” ◆ előlépelőlép 「Sógide icsi-
donattara modorenai.」 „A sógiban, ha egy bábú
előlépett, nem változhat vissza.” ◆ összetevő-összetevő-
dikdik 「Kúki-va szanszoto csiszszokara naru.」 „A
levegő oxigénből és nitrogénből tevődik össze.” ◆

sikerülsikerül 「Hacusóri naru.」 „Sikerül az első győ-
zelem.” ◇ sóbuninaranaisóbuninaranai kárkár isis megmérkőznimegmérkőzni
「Kare-va jovaszugite sóbuninaranai.」 „Az ellen-
fél olyan gyenge, hogy kár is megmérkőzni vele.”
◇ sóbuninaranaisóbuninaranai nemnem érvényesülérvényesül 「Átiszuto-
va monomanede-va sóbuninaranai.」 „A művé-
szek, ha csak másolnak, nem érvényesülnek.” ◇

naszebanarunaszebanaru haha igyekszünkigyekszünk sikerülsikerül ◇ nat-nat-
teinaiteinai rosszrossz 「Natteinai ii vake」 „rossz kifo-
gás” ◇ natteinainatteinai illetlenilletlen 「Natteinai kotoba-
zukai」 „illetlen szóhasználat” ◇ naranunaranu haha nemnem
isis 「Jukidarumanaranu jukiinu-o cukutta.」 „Ha
hóembert nem is, de hókutyát azt csinált.” ◇ na-na-
ranuranu nemnem lehetlehet 「Kore-va atte-va naranu.」
„Ilyen nem történhet!” ◇ narujóninarunarujóninaru leszlesz va-va-
lahogylahogy 「Narujóninarusza.」 „Majd lesz vala-
hogy!” ◇ hanasininaranaihanasininaranai szóbaszóba semsem jöhetjöhet
「Kono gidzsucudato szeiszankoszutoga taka-
szugite hanasininaranai.」 „Ez az eljárás szóba
sem jöhet, mert túl magas a gyártási költsége.”

narubekunarubeku ◆ amennyireamennyire lehetlehet 「Narubeku
kucsi-o hiraitekudaszai.」 „Nyissa ki a száját
amennyire lehet (amennyire tudja)!” ◆ lehetőlehető
「Narubeku hajaku hendzsi-o sitekudaszai.」
„Kérem, a lehető leghamarabb válaszoljon!” ◆ le-le-
hetőleghetőleg 「Narubeku csokusanikkó-o szaketek-
udaszai.」 „Lehetőleg kerülje a közvetlen nap-
fényt!”

naruhodonaruhodo ◆ ahaaha 「Naruhodo, vakarimasita.」
„Aha, értem.” ◆ haha csakcsak úgyúgy nemnem ◆ ígyígy mármár
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értemértem 「Naruhodone!」 „Így már értem!” ◆ ja,ja,
vagyvagy úgyúgy ◆ ténylegtényleg 「Naru hodo, imamade ki-
zukanakatta!」 „Tényleg, hogyan is nem jutott ne-
kem ez eddig eszembe!”

narujanarazujanonarujanarazujano ◆ formaforma 「Hatacsininaruj-
anarazujano otoko」 „olyan húszévesforma férfi”

narujóninarujóni ◆ legyenlegyen 「Kjómoii hininarimaszujó-
ni.」 „Legyen ma is egy szép napunk!”

narujóninarunarujóninaru ◆ leszlesz valahogyvalahogy 「Narujónina-
rusza.」 „Majd lesz valahogy!”

narukonaruko ◆ kereplőkereplő
narusisizumunarusisizumu ◆ nárcizmusnárcizmus
narutakenarutake ◆ lehetőleglehetőleg 「Narutake te-o araujó-
nisite kudaszai.」 „Lehetőleg mossák meg a kezü-
ket!”

narutonaruto ◆ narutonaruto
nasinasi ◆ homokkörtehomokkörte ◆ japánjapán körtekörte ◆ nasinasi
körtekörte ◇ jónasijónasi körtekörte
nasinasi ◆ anélkülanélkül 「Szatóirika szatónasikadocsira-
deszuka?」 „Cukorral kéri, vagy anélkül?” ◆ nél-nél-
külkül 「Kórinaside onegaisimaszu.」 „Jég nélkül
kérem!” ◇ firutánasinofirutánasino füstszűrőfüstszűrő nélkülinélküli
「Firutánasinotabako」 „füstszűrő nélküli ciga-
retta”

nasikuzusinasikuzusi ◆ apránkéntapránként lebontáslebontás 「Hóricu-
o nasi kuzusiniszuru.」 „Apránként lebontja a
törvényeket.” ◆ apránkéntapránként megbontásmegbontás
「Csokin-o nasi kuzusiniszuru.」 „Apránként
megbontom a megtakarításomat.” ◆ apránkéntapránként
visszafizetésvisszafizetés 「Sakkin-o nasi kuzusiniszuru.」
„Apránként visszafizetem a kölcsönömet.”

nasininasini ◆ nélkülnélkül 「Sionasini rjóri-va dekinai.」
„Só nélkül nem lehet főzni.”

nasinonasino ◆ mentesmentes 「Gaszunasinodzsúszu-o ta-
nonda.」 „Buborékmentes üdítőt kértem.” ◆ nél-nél-
küliküli 「Szatónasinokóhí-o nonda.」 „Cukor nél-
küli kávét ittam.”

nasinocubutenasinocubute ◆ nincs válasznincs válasz
nasitogerunasitogeru ◆ megvalósítmegvalósít 「Mokuteki-o nasi
togeru.」 „Megvalósítja a célját.” ◆ véghezvéghez viszvisz
「Sokumu-o nasi togeta.」 „Véghez vitte a felada-
tát.”

nasonariszutonasonariszuto ◆ nacionalistanacionalista
nasonarizumunasonarizumu ◆ nacionalizmusnacionalizmus ◇ urutor-urutor-
anasonarizumuanasonarizumu ultranacionalizmusultranacionalizmus

nasonaru-konszenszaszunasonaru-konszenszaszu ◆ nemzetinemzeti egyet-egyet-
értésértés
nasonaru-rígunasonaru-rígu ◆ nemzeti liganemzeti liga
nasonaruszutonasonaruszuto ◆ nacionalistanacionalista
naszainaszai ◆ csináljcsinálj 「Tabenaszai!」 „Egyél!” ◇

okaerinaszaiokaerinaszai istenisten hozotthozott ◇ ojaszumina-ojaszumina-
szaiszai jójó éjszakátéjszakát 「Kare-va ojaszuminaszaito
itte denva-o kitta.」 „-Jó éjszakát - mondta a férfi,
és tetette a kagylót.”

naszakenaszake ◆ együttérzésegyüttérzés 「Kareno naszake-va
minisimita.」 „Együttérzése meghatott.” ◆ érze-érze-
lemlem ◆ kegyelemkegyelem 「Szenszei-va naszake-o kak-
ete kare-o gókakuszaszeta.」 „A tanár kegyelem-
ből átengedte a diákot.” ◆ könyörületkönyörület 「Hitono
naszakeni-va szugaranai.」 „Nem szorulok más
könyörületére.” ◆ megsajnálásmegsajnálás ◆ szánalomszánalom
◇ tabi-vatabi-va micsizuremicsizure jo-vajo-va naszakenaszake úthozúthoz
útitárs,útitárs, élethezélethez kedvességkedvesség kellkell ◇ naszak-naszak-
emoszugurebaadatonaruemoszugurebaadatonaru károskáros aa túlzotttúlzott
együttérzésegyüttérzés ◇ naszake-onaszake-o kakerukakeru megszánmegszán
「Tomodacsini naszake-o kakete okane-o kasi-
ta.」 „Megszántam a barátomat, és adtam neki
kölcsön.” ◇ businonaszakebusinonaszake szamurájkönyö-szamurájkönyö-
rületrület
naszakebukainaszakebukai ◆ irgalmasirgalmas ◆ könyörületeskönyörületes
「Naszake bukai hito」 „könyörületes ember”

naszakehahitonotamenarazunaszakehahitonotamenarazu ◆ jótettjótett he-he-
lyébe jót várjlyébe jót várj
naszakemoszugurebaadatonarunaszakemoszugurebaadatonaru ◆ károskáros aa
túlzott együttérzéstúlzott együttérzés
naszakenainaszakenai ◆ gyámoltalangyámoltalan 「Kare-va naszak-
enai hannó-o sita.」 „Gyámoltalanul válaszolt.”
◆ megalázómegalázó 「Naszakenai sini kata-o sita.」
„Megalázó módon halt meg.” ◆ reménytelenreménytelen
「Mattaku, naszakenai jacudana.」 „Micsoda re-
ménytelen alak!” ◆ siralmassiralmas 「Naszake nai
dzsótai」 „siralmas állapot” ◆ szánalmasszánalmas 「Na-
szakenai hanasi」 „szánalmas történet” ◆ sze-sze-
rencsétlenrencsétlen 「Teikiken-o vaszuretano-va szan-
kaimeda. Naszakenainaa.」 „Milyen szerencsét-
len vagyok, már harmadszor hagyom otthon a
bérletemet.”

naszakenoicsigekinaszakenoicsigeki ◆ kegyelemdöféskegyelemdöfés
naszake-onaszake-o ataeruataeru ◆ megkegyelmezmegkegyelmez
「Szaibankan-va hikokuni naszake-o ataeta.」 „A
bíró megkegyelmezett a vádlottnak.”
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naszake-onaszake-o kakerukakeru ◆ megesikmegesik aa szíveszíve 「Nor-
ainuni naszake-o kakete hiki totta.」 „Megesett a
szívem a kóbor kutyán, és befogadtam.” ◆ meg-meg-
sajnálsajnál 「Kodzsikini naszake-o kakete, okane-o
megunda.」 „Megsajnáltam a koldust, és adtam
neki pénzt.” ◆ megszánmegszán 「Tomodacsini naszake-
o kakete okane-o kasita.」 „Megszántam a bará-
tomat, és adtam neki kölcsön.”

naszakesirazunanaszakesirazuna ◆ könyörtelenkönyörtelen
「Szeizonkjószó-va naszake sirazuda.」 „Az élet-
ben maradáshoz szükséges verseny könyörtelen.”
◆ ridegrideg ◆ szívtelenszívtelen 「Naszake sirazuna hito」
„szívtelen ember”

naszanunakanonaszanunakano ◆ nemnem vérvér szerintiszerinti 「Nasza-
nu nakano ko」 „nem vér szerinti gyerek”

naszarunaszaru ◆ méltóztatméltóztat 「Sokudzsi-va naszaima-
sitaka?」 „Méltóztatott enni?” ◆ tetsziktetszik csi-csi-
nálninálni 「Nani-o naszatteirundeszuka?」 „Mit tet-
szik csinálni?” ◆ történiktörténik velevele 「Dónaszat-
tandeszuka?」 „Mi történt magával?”

naszaszónaszaszó ◆ úgyúgy tűniktűnik nincsnincs 「Karadani
idzsó-va naszaszóda.」 „Úgy tűnik nincs semmi
baja.”

naszebanarunaszebanaru ◆ ha igyekszünk sikerülha igyekszünk sikerül
naszszennaszszen ◆ szövetnyomásszövetnyomás ◆ szövetnyom-szövetnyom-
tatástatás
naszszenszurunaszszenszuru ◆ nyomnyom 「Naszszensita nuno-
dzsi」 „nyomott szövet”

naszunaszu ◆ alkotalkot 「Hosibosi-va szeiza-o naszu.」
„A csillagok csillagképeket alkotnak.” ◆ bezárbezár
「Nicsokuszennonaszu kaku-o motometa.」 „Ki-
számítottam két egyenes által bezárt szöget.” ◆

csinálcsinál belőlebelőle 「Denszecu-o acumete issotonasi-
ta.」 „A legendákat összegyűjtve könyvet csinált
belőlük.” ◆ formálformál 「Han-enkei-o naszu.」 „Fél-
körös alakzatot formál.” ◆ képezképez 「Szuiszoto
szanszono gensiga mizu-o nasita.」 „A hidrogén-
és oxigénatomok vizet képeztek.” ◆ megvalósítmegvalósít
「Kokorozasi-o naszu.」 „Megvalósítja a szándé-
kát.” ◆ összerakösszerak 「Hitozaiszan-o nasita.」 „Si-
került összeraknia egy kis pénzt.” ◆ szertszert tesztesz
「Zai-o naszu.」 „Vagyonra tesz szert.” ◆ vég-vég-
hezhez viszvisz 「Daidzsi-o naszu.」 „Nagy tettet visz
véghez.” ◆ verődikverődik 「Ókami-va mure-o naszu.」
„A farkasok falkába verődnek.” ◇ ada-oada-o naszunaszu
rosszatrosszat tesztesz 「Akudoi szeidzsika-va kokumin-
ni ada-o nasita.」 „A tisztességtelen politikus

rosszat tett a néppel.” ◇ katacsi-okatacsi-o naszunaszu for-for-
mátmát öltölt 「Sószecu-va katacsi-o nasita.」 „A no-
vella formát öltött.” ◇ tai-otai-o naszanainaszanai félresi-félresi-
kerültkerült 「Kore-va ronbunno tai-o naszanai.」 „Ez
egy félresikerült értekezés.” ◇ na-ona-o naszunaszu hí-hí-
resres leszlesz ◇ mure-omure-o naszunaszu falkábafalkába verődikverődik
「Ókami-va mure-o nasita.」 „A farkasok falkába
verődtek.” ◇ vazavai-ovazavai-o tendzsitefukutona-tendzsitefukutona-
szuszu hasznára fordítja a bajthasznára fordítja a bajt
naszunaszu ◆ szülszül ◇ naszanunakanonaszanunakano nemnem vérvér
szerintiszerinti 「Naszanu nakano ko」 „nem vér sze-
rinti gyerek”

naszunaszu ◆ csinálcsinál 「Kore-o naszubekideszu.」
„Ezt meg kell csinálni.” ◆ megteszmegtesz 「Imaha
naszubekikoto-o tamesinaszai!」 „Tedd meg,
amit most meg kell tenni!” ◆ tesztesz 「Ima, nani-
o naszubekika?」 „Most mit lehet tenni?” ◇ na-na-
szebanaruszebanaru ha igyekszünk sikerülha igyekszünk sikerül
naszunaszu ◆ padlizsánpadlizsán ◆ vinettavinetta ◇ urinocuruniurinocuruni
naszubi-vanaszubi-va naranunaranu nemnem esikesik messzemessze azaz al-al-
ma a fájátólma a fájától
naszunaszu ◆ NaszuNaszu
naszunaszu ◆ elkészítelkészít
nászunászu ◆ nővérnővér 「Vatasi-va kono bjóinnonászu-
deszu.」 „Én ebben a kórházban dolgozom nővér-
ként.”

naszubinaszubi ◆ padlizsánpadlizsán ◆ vinettavinetta
nászu-kórunászu-kóru ◆ nővérhívónővérhívó
naszuricukerunaszuricukeru ◆ rádörgölrádörgöl 「Doro-o kabeni
naszuri cuketa.」 „Rádörgölte a falra a sarat.” ◆

rákenráken 「Nakamanimiszu-o naszuri cuketa.」
„Rákente a hibát a társára.” ◇ szekinin-oszekinin-o naszu-naszu-
ricukeraretahitoricukeraretahito bűnbakbűnbak 「Szekinin-o naszu-
ri cukerutameno kóhosa-o szagasita.」 „Kerestek
egy bűnbakot.”

naszurunaszuru ◆ rádörzsölrádörzsöl 「Tenicuiteiru doro-o ki-
no mikini naszutta.」 „Rádörzsöltem a kezemről a
sarat a fa törzsére.” ◆ ráfográfog 「Hitoni cumi-o na-
szutta.」 „Ráfogta a bűntettet másra.”

naszuszubemonainaszuszubemonai ◆ semmit sem tehetünksemmit sem tehetünk
nászu-szutésonnászu-szutéson ◆ nővérpultnővérpult
natanata ◆ gallyazókésgallyazókés ◆ vadászkésvadászkés ◇ ónataónata
gallyazógallyazó szablyaszablya ◇ ónata-oónata-o furuufuruu nagymér-nagymér-
tékbentékben megnyirbálmegnyirbál 「Koszuto szakugenni
ónata-o furutta.」 „Nagymértékben megnyirbálta
a költségeket.”
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natamamenatamame ◆ tőrbabtőrbab
natanenatane ◆ repcemagrepcemag
nataneaburanataneabura ◆ repceolajrepceolaj
natanezujunatanezuju ◆ tavasz eleji esős időszaktavasz eleji esős időszak
natónató ◆ NATONATO
natókameikokunatókameikoku ◆ NATO-tagállamNATO-tagállam
natorinatori ◆ érdemesérdemes művészművész 「Nihonbujóno na-
tori」 „japán tánc érdemes művésze” ◆ művész-művész-
név megszerzésenév megszerzése
natorinonatorino ◆ nevesneves
natoriumunatoriumu ◆ nátriumnátrium ◇ enkanatoriumuenkanatoriumu
nátrium-kloridnátrium-klorid ◇ szuiszankanatoriumuszuiszankanatoriumu
nátrium-hidroxidnátrium-hidroxid ◇ tanszan-natoriumutanszan-natoriumu mo-mo-
sószódasószóda ◇ rjúszan-natoriumurjúszan-natoriumu nátrium-nátrium-
szulfátszulfát ◇ rinszan-natoriumurinszan-natoriumu nátrium-nátrium-
foszfátfoszfát
natoriumu-kariumuponpunatoriumu-kariumuponpu ◆ nátrim-káliumnátrim-kálium
pumpapumpa
natoriumuponpunatoriumuponpu ◆ nátriumpumpanátriumpumpa
natoriumurinjópepucsidonatoriumurinjópepucsido ◆ nátriuretikusnátriuretikus
peptidpeptid
natoronnatoron ◆ nátronnátron
natteinainatteinai ◆ illetlenilletlen 「Natteinai kotobazukai」
„illetlen szóhasználat” ◆ rosszrossz 「Natteinai ii
vake」 „rossz kifogás” ◇ manáganatteinaimanáganatteinai il-il-
letlenletlen 「Manáganatteinai otoko」 „illetlen férfi”

nattekudaszainattekudaszai ◆ légylégy 「Cujokunattekuda-
szai.」 „Légy erős!”

nattonatto ◆ anyacsavaranyacsavar ◆ csavaranyacsavaranya ◇ rok-rok-
kakunattokakunatto hatlapú anyahatlapú anya
nattónattó ◆ erjesztetterjesztett szójababszójabab ◆ érleltérlelt szó-szó-
jababjabab ◆ nattónattó
nattókinnattókin ◆ nattóbaktériumnattóbaktérium
nattokunattoku ◆ belátásbelátás ◆ elégedettségelégedettség ◆ el-el-
fogadásfogadás ◇ nattokugaikunattokugaiku elégedettelégedett 「Kono
kekkani nattokuga iku.」 „Elégedett vagyok ezzel
az eredménnyel.”

nattokudekinaihodonattokudekinaihodo ◆ aránytalanularánytalanul 「Kono
kuruma-va nattokudekinaihodo takai.」 „Ennek
az autónak aránytalanul magas az ára.”

nattokudekirunattokudekiru ◆ elfogadhatóelfogadható 「Nattokude-
kiru nedanno ie-o szagasiteimaszu.」 „Elfogadha-
tó áron keresek lakást!”

nattokudekirujónanattokudekirujóna ◆ érdemlegesérdemleges 「Nat-
tokudekirujóna kaitó-va konakatta.」 „Nem kap-
tam érdemleges választ.” ◆ meggyőzőmeggyőző 「Nat-
tokudekirujóna szecumei」 „meggyőző magyará-
zat”

nattokugaikunattokugaiku ◆ elégedettelégedett 「Kono kekkani
nattokuga iku.」 „Elégedett vagyok ezzel az ered-
ménnyel.”

nattokuszaszerunattokuszaszeru ◆ belátásrabelátásra bírbír
「Tomodacsi-o nattokuszaszejótosita.」 „Próbál-
tam belátásra bírni a barátomat.” ◆ meggyőzmeggyőz
「Tomodacsi-o csirjó-o ukerujóni nattokuszasze-
ta.」 „Meggyőztem a barátomat, hogy gyógyíttas-
sa magát.”

nattokuszurunattokuszuru ◆ belátbelát 「Korejoriii szeihinga-
naito nattokusita.」 „Beláttam, hogy nincs ennél
jobb termék.” ◆ elfogadelfogad 「Kareno teian-va nat-
tokudekinai.」 „Nem tudom elfogadni a javasla-
tát.” ◆ megmeg vanvan győzvegyőzve valamirőlvalamiről 「Nattoku-
sita.」 „Meggyőztél.” ◇ nattokudekirujónanattokudekirujóna ér-ér-
demlegesdemleges 「Nattokudekirujóna kaitó-va kona-
katta.」 „Nem kaptam érdemleges választ.”

nattokuzukudenattokuzukude ◆ közös megegyezésselközös megegyezéssel
nattokuzukudenattokuzukude ◆ közösközös megegyezésselmegegyezéssel
「Nattokuzukude rikonsita.」 „Közös megegye-
zéssel váltak el.”

naunau ◆ összesodorösszesodor ◆ sodorsodor 「Nava-o nau.」
„Kötelet sodor.” ◇ dorobó-odorobó-o cukamaetenava-cukamaetenava-
o nauo nau eső után köpönyegeső után köpönyeg
naunau ◆ mostmost
nauinaui ◆ modernmodern
naumanzónaumanzó ◆ Palaeoloxodon naumanniPalaeoloxodon naumanni
naunavizumunaunavizumu ◆ csakcsak aa jelenjelen irántiiránti érdeklő-érdeklő-
désdés
naurunauru ◆ NauruNauru
naurudzsinnaurudzsin ◆ nauruinaurui
naurunonauruno ◆ nauruinaurui
nautenonauteno ◆ híreshíres 「Nauteno bengosi」 „híres
ügyvéd” ◆ hírhedthírhedt 「Nauteno gótó」 „hírhedt
rabló”

navanava ◆ kötélkötél 「Asi-o navade sibatta.」 „Kötéllel
megkötözte a lábát.” ◆ kötélkordonkötélkordon 「Takara-
kudzsi uri ba-va hidzsóni kondeite navade recuga
kugirareteita.」 „A lottóárusnál nagyon sokan áll-
tak sorban, úgyhogy kötélkordont kellett kihúzni a
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tömeg közé.” ◇ navairenavaire földmérésföldmérés ◇ navato-navato-
binavabinava ugrókötélugrókötél ◇ navatobinavanavatobinava ugráló-ugráló-
kötélkötél ◇ navanikakarunavanikakaru elel leszlesz fogvafogva 「Han-
nin-va navanikakatta.」 „A tettest elfogták.” ◇

navabasigonavabasigo kötélhágcsókötélhágcsó
navabarinavabari ◆ felségterületfelségterület 「Jakuzano
navabari-o arasita.」 „Megsértette a jakuza fel-
ségterületét.” ◆ kordonnalkordonnal elkerítéselkerítés ◆ sajátsaját
területterület 「Szai-va dzsibunno navabari-o mamot-
ta.」 „Az orrszarvú a saját területét védte.” ◆ ter-ter-
ritóriumritórium ◆ vadászterületvadászterület
navabariaraszoinavabariaraszoi ◆ területi viszályterületi viszály
navabasigonavabasigo ◆ kötélhágcsókötélhágcsó ◆ kötéllétrakötéllétra
navairenavaire ◆ földmérésföldmérés
navanikakarunavanikakaru ◆ elel leszlesz fogvafogva 「Han-nin-va
navanikakatta.」 „A tettest elfogták.”

navanorennavanoren ◆ kocsmakocsma ◆ kötélfüggönykötélfüggöny
nava-onava-o kakerukakeru ◆ megkötözmegkötöz 「Dorobóni nava-
o kaketa.」 „Megkötözték a betörőt.”

nava-o ucunava-o ucu ◆ földet mérföldet mér ◆ megkötözmegkötöz
navasironavasiro ◆ rizspalánta ágyásrizspalánta ágyás
na-vana-va tai-otai-o aravasuaravasu ◆ soksok mindentmindent elárulelárul aa
névnév
navatobinavatobi ◆ kötélugráláskötélugrálás ◆ ugrálókötele-ugrálókötele-
zészés ◆ ugrókötelezésugrókötelezés
navatobinavanavatobinava ◆ ugrálókötélugrálókötél ◆ ugrókötélugrókötél
navatobiszurunavatobiszuru ◆ ugrókötelezikugrókötelezik 「Kodomo-
va navatobisiteiru.」 „A gyerek ugrókötelezik.”

nazasinazasi ◆ megnevezésmegnevezés
nazasiszurunazasiszuru ◆ kiemelkiemel 「Tokuteino kuni-o na-
zasisite hinansita.」 „Egy országot kiemelten bí-
rált.” ◆ kijelölkijelöl 「Kare-o nazasisite sigoto-o ta-
nonda.」 „Őt jelöltem ki a munkára.” ◆ megne-megne-
vezvez 「Tokuteino hito-o nazasite iszan-o szózo-
kuszaszeta.」 „Egy bizonyos embert nevezett meg
örököséül.”

nazaszunazaszu ◆ kijelölkijelöl ◆ megnevezmegnevez 「Szukina
sasu-o nazasita.」 „Megneveztem az autómárkát,
amit szeretek.”

nazenaze ◆ miértmiért 「Naze csikokusitano?」 „Miért
késtél?”

nazekanazeka ◆ indokolatlanulindokolatlanul 「Kócúkikan-va na-
zeka takaideszu.」 „Indokolatlanul drága a közle-
kedés.” ◆ kiki tudja,tudja, miértmiért ◆ rejtélyesrejtélyes mó-mó-
dondon 「Szentakuno atonazeka katappono kucusi-

taga kieru.」 „Mosás után rejtélyes módon eltű-
nik a zokni párja.” ◆ valamiértvalamiért 「Nazeka, cum-
ano tandzsóbi-o kanarazu vaszureru.」 „Valami-
ért mindig elfelejtem a feleségem születésnapját.”

nazekatoiutonazekatoiuto ◆ hiszenhiszen 「Pabuni it-
ta.Nazekato iuto mainicsiikimaszukara.」 „A
kocsmába mentem, hiszen minden nap oda já-
rok.” ◆ hogyhogy miértmiért 「Nazekato iutokono rijú-
de.」 „Hogy miért? Hát ezért!” ◆ mégpedigmégpedig
「Tomodacsikara denvagaatta.Nazekatoiuto vata-
sikara okane-o karitakattakarada.」 „Felhívott a
barátom, mégpedig azért, mert kölcsön akart kér-
ni.”

nazenaranazenara ◆ hiszenhiszen 「Dandan atatakakuna-
ru.Nazenara haruka csikazuiteirukara.」 „Egyre
melegebb lesz, hiszen jön a tavasz.”

nazenarabanazenaraba ◆ ugyanisugyanis 「Kareni meireiszareta.
Nazenaraba kare-va vatasino dzsósida.」 „Paran-
csolt nekem, ugyanis ő a főnököm.”

nazonazo ❶ rejtélyrejtély 「Konopiramiddogadójatte tat-
eraretaka nazodeszu.」 „Rejtély, hogy hogyan épí-
tették ezt a piramist.” ◆ célzáscélzás ◆ rejtvényrejtvény
「Nazo-o nagekaketa.」 „Feladtam egy rejt-
vényt.” ◆ talánytalány 「Vatasi-va daredesó, to nazo-
o kakerareta.」 „Talányosan megkérdezte tőlem,
hogy ki ő.”

nazoenonazoeno ◆ rézsútosrézsútos
nazomeitanazomeita ◆ rejtélyesrejtélyes 「Nazomeita hanasi-
o sita.」 „Rejtélyes történetet mondott.” ◆ talá-talá-
nyosnyos ◆ titokzatostitokzatos 「Kono nazomeita dzsosze-
ino kao-o béruga ótteita.」 „A titokzatos nő arcát
fátyol fedte.”

nazomeitakucsiburidehanaszunazomeitakucsiburidehanaszu ◆ rejtvé-rejtvé-
nyekbennyekben beszélbeszél 「Kanodzso-va nazomeita ku-
csiburide hanasita.」 „A nő rejtvényekben be-
szélt.”

nazomekunazomeku ◆ rejtélyesrejtélyes 「Nazomeita dzsiken」
„rejtélyes bűneset” ◆ titokzatostitokzatos 「Nazomeita
hito」 „titokzatos ember”

nazonazonazonazo ◆ találóstalálós kérdéskérdés 「Nazonazono
kaitó」 „találós kérdés megfejtése” ◆ talánytalány
nazononazono ◆ rejtélyesrejtélyes 「Nazono enbanga kúcsú-
ni tadajotteita.」 „Egy rejtélyes korong lebegett a
levegőben.”

nazonohensinazonohensi ◆ rejtélyes halálrejtélyes halál
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nazoraerunazoraeru ◆ hasonlíthasonlít 「Gendzsó-o szengoku-
dzsidaininazoraeta.」 „Jelenlegi helyzetet a hábo-
rús időkhöz hasonlította.”

nazorunazoru ◆ átmásolátmásol 「Súdzsino tehon-o nazot-
ta.」 „Átmásoltam a szépírásmintát.” ◆ átrajzolátrajzol
「Uszugami-o kabuszete tehon-o nazotta.」 „Át-
rajzolta a mintát a vékony papírra.” ◆ kihúzkihúz
「Torésingupépániinkude zu-o nazotte kaita.」
„Pauszpapíron tussal kihúztam a rajzot.” ◆ le-le-
tapogattapogat 「Jubidenazotte tendzsi-o jonda.」 „Az
ujjával letapogatva olvasta a Braille-írást.”

nazotokinazotoki ◆ rejtély megfejtéserejtély megfejtése
nazukegonazukego ◆ keresztfiúkeresztfiú ◆ keresztgyerekkeresztgyerek ◆

keresztgyermekkeresztgyermek ◆ keresztlánykeresztlány
nazukeojanazukeoja ◆ keresztanyakeresztanya ◆ keresztapakeresztapa
「Kodomono nazuke oja」 „gyerek keresztapja” ◆

keresztszülőkeresztszülő ◆ komakoma ◆ névadónévadó 「Miszeno
nazuke oja」 „üzlet névadója”

nazukerunazukeru ◆ elkeresztelelkeresztel 「Otóto-o namake
monoto nazuketa.」 „Az öcsémet elkereszteltem
Lustának.” ◆ elnevezelnevez 「Ano neko-o mariato na-
zukejó.」 „A macskát elnevezem Máriának.” ◆

neveznevez 「Heivadórito nazukerareta macsi」 „Bé-
ke útnak nevezett utca”

nazumunazumu ◆ mozdulatlanságbamozdulatlanságba dermeddermed 「Jú-
gureni nazumu szora」 „alkonypír mozdulatlan-
ságába dermedt égbolt” ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Kjú-
súni nazumu.」 „Ragaszkodik a régi szokások-
hoz.”

nazunanazuna ◆ pásztortáskapásztortáska
nene ◆ északészak ◆ PatkányPatkány 「Niszenhacsinen-va
nedosideszu.」 „2008 a Patkány éve.” ◇ nedosinedosi
Patkány évePatkány éve ◇ nenokokunenokoku éjféléjfél
nene ◆ alvásalvás ◇ negatarinainegatarinai kialvatlankialvatlan 「Nega
tarinakutemo hajaokiszuru.」 „Akkor is korán ke-
lek, ha kialvatlan maradok.” ◇ hajanehajaokihajanehajaoki
korán alvás és korán ébredéskorán alvás és korán ébredés
nene ◆ hanghang 「Musino ne」 „rovarok hangja” ◆

szószó 「Fueno oto」 „fuvolaszó” ◇ gakunonegakunone ze-ze-
neszóneszó 「Hejakarakaszukana gakuno nega kiko-
eta.」 „A szobából halk zeneszó hallatszott.” ◇

kanenonekanenone harangszóharangszó ◇ gúnonemodenaigúnonemodenai egyegy
szótszót semsem tudtud szólniszólni 「Szono szeironnigúno
nemo denakatta.」 „A hibátlan okfejtésre egy szót
sem tudott szólni.” ◇ ne-one-o ageruageru meghátrálmeghátrál
「Kibisii rensúni ne-o ageta.」 „Meghátráltam a
nehéz edzéstől.”

nene ◆ gyökérgyökér 「Sokubucu-va ne-o hatta.」 „A
növény gyökeret eresztett.” ◆ természettermészet 「Ne-
ga jaszasii hito」 „kedves természetű ember” ◆

tőtő 「Sitano ne」 „nyelv töve” ◇ asinocukeneasinocukene
lábtőlábtő ◇ ikinone-oikinone-o tomerutomeru megölmegöl 「Ikinone-o
tomerareta kibundatta.」 „Úgy éreztem, mint akit
megöltek.” ◇ kuszanone-okuszanone-o vaketevaszaga-vaketevaszaga-
szuszu mindentmindent tűvétűvé tesztesz 「Kuszano ne-o vakete
han-nin-o szagasita.」 „Mindent tűvé tettek, hogy
megtalálják a gonosztevőt.” ◇ sitanonegakava-sitanonegakava-
kanuucsinikanuucsini alighogyalighogy kimondjakimondja 「Szeidzsika-
va kokuminno futano fujaszanaito itta sitano
negakavakanuucsini zózeian-o teisucusita.」
„Alighogy a politikus kimondta, hogy nem fogják
növelni a lakossági terheket, már meg be is adta
az adóemelési javaslatot.” ◇ cukenecukene tőtő ◇ nega-nega-
cukucuku gyökeregyökere leszlesz 「Hana-o nega cuita dzsó-
taidemoratta.」 „Gyökeresen kaptam a virágot.”
◇ nekaranekara gyökerestülgyökerestül 「Zaszszó-o nekara hiki
nuita.」 „Gyökerestül kitéptem a gazt.” ◇ nek-nek-
uranaurana komorkomor 「Nekurana hito」 „komor ember”
◇ nekobubjónekobubjó golyvagolyva ◇ nenimocunenimocu haragtar-haragtar-
tótó 「Kare-va neni mocu szeikakuda.」 „Harag-
tartó ember.” ◇ nenimocunenimocu neheztelneheztel
「Fururaretakoto-o icumademo neni motteiru.」
„Még mindig neheztel azért, mert szakítottak ve-
le.” ◇ nenonainenonai gyökérgyökér nélkülinélküli 「Nenonai ha」
„gyökér nélküli fog” ◇ nenofukainenofukai mélyenmélyen gyö-gyö-
kerezőkerező 「Neno fukai nikusimi」 „mélyen gyöke-
rező ellenszenv” ◇ nemohamonainemohamonai alaptalanalaptalan ◇

nemohamonainemohamonai légbőllégből kapottkapott 「Nemo hamo-
nai uvasza」 „légből kapott pletyka” ◇ ne-one-o oro-oro-
szuszu gyökeretgyökeret eresztereszt 「Ki-va ne-o orosita.」
„A fa gyökeret eresztett.” ◇ ne-one-o oroszuoroszu gyöke-gyöke-
retret verver 「Szono isiki-va vatasino kokoroni ne-
o orositeiru.」 „Ez a gondolat gyökeret vert a szí-
vemben.” ◇ ne-one-o tacutacu kiírtkiírt 「Akuno ne-o ta-
cu.」 „Kiirtja a gonoszságot.” ◇ ne-one-o haruharu gyö-gyö-
keretkeret eresztereszt 「Dzsumoku-va ne-o hatta.」 „A
fa gyökeret eresztett.” ◇ hanonehanone foggyökérfoggyökér ◇

higenehigene hajszálgyökérhajszálgyökér ◇ miminonemiminone fültőfültő ◇

móhacunonemóhacunone hajgyökérhajgyökér
nene ◆ árár ◇ urineurine eladásieladási árár 「Sóhinni takai uri
ne-o cuketa.」 „Magas eladási árat szabott meg
az árura.” ◇ urineurine eladóieladói árár 「Urine-o szage-
temo urenakatta.」 „Az eladói árat lecsökkentve
sem tudtuk eladni az árut.” ◇ kainekaine vételivételi árár
◇ takanetakane magasmagas árár 「Takanede utta.」 „Ma-
gas áron adtam el.” ◇ cukenecukene vételivételi árajánlatárajánlat
「Kaigani cuke ne-o sita.」 „Vételi árajánlatot tet-
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tem a festményre.” ◇ cubusinecubusine ócskavasér-ócskavasér-
tékték 「Kikaino cubusi ne」 „gép ócskavasértéke”
◇ neageneage áremelésáremelés 「Mukasiha csúókikanga
neage-o kimeta.」 „Régen központilag döntöttek
az áremelésről.” ◇ neugokineugoki ármozgásármozgás 「Ka-
buno neugoki」 „részvényárak mozgása” ◇ neu-neu-
csicsi értékérték 「Kono kuruma-va nanno neucsimo-
nai.」 „Ennek a kocsinak nincs értéke.” ◇ nega-nega-
cukucuku áratárat érér elel 「Kabu-va gogacuni mottomo
takai negacuita.」 „A részvény májusban érte el a
legmagasabb árát.” ◇ negacukunegacuku elkelelkel valami-valami-
lyenlyen áronáron 「Kurassikkuká-va takai negacuita.」
„A veteránautó magas áron kelt el.” ◇ negaharunegaharu
drágadrága 「Nega haru sina」 „drága áru” ◇ negi-negi-
ruru lealkusziklealkuszik azaz árábólárából 「Fudószan-o óhab-
ani negitta.」 „Nagymértékben lealkudtam a la-
kás árából.” ◇ neszagarineszagari árcsökkenésárcsökkenés ◇ ne-ne-
szageszage árcsökkentésárcsökkentés 「Nacumonono jófuku-
va neszageninatteiru.」 „Árcsökkentés van a nyári
ruhák között.” ◇ nezukenezuke árkalkulációárkalkuláció ◇ ne-ne-
notakainotakai drágadrága 「Neno takai sokuhin」 „drága
étel” ◇ nenojaszuinenojaszui olcsóolcsó 「Neno jaszui sóhin」
„olcsó áru” ◇ nebikinebiki árengedményárengedmény 「Kurum-
ano nebiki-o kósósita.」 „Árengedményt kértem
az autóra.” ◇ nebikinebiki leárazásleárazás ◇ nefudanefuda ár-ár-
cédulacédula 「Mada nefuda-o hazusiteinakereba,
jófuku-va kókandekimaszu.」 „Ha nem veszi le
az árcédulát, visszacserélheti a ruhát!” ◇ nebuminebumi
felbecsülésfelbecsülés ◇ ne-one-o cukerucukeru áratárat mondmond 「Uri
te-va takaszugiru ne-o cuketa.」 „Az eladó túl ma-
gas árat mondott.” ◇ ne-one-o cukerucukeru ígérígér 「Icsi-
bantakai ne-o cukeru kai teni urucumori.」 „An-
nak a vevőnek adom, aki a legtöbbet ígéri.” ◇ ja-ja-
szuneszune alacsonyalacsony árár 「Jaszunede katta.」 „Ala-
csony áron vettem.” ◇ jaminejamine feketepiaci árfeketepiaci ár
nene ◆ bizonybizony 「Vatasi-va szó omovanaine.」 „Én
bizony nem úgy gondolom.” ◆ ejej 「Szugoi mu-
kasidane.」 „Ej, de rég volt!” ◆ figyeljfigyelj 「Kare-
va mainicsicsikokusitekurune.」 „Figyelj csak, ez
az ember minden nap elkésik!” ◆ igazánigazán 「Ure-
siine.」 „Igazán örülök!” ◆ illetiilleti 「Kodomo-va
ne, sódzsikinano.」 „Ami a gyerekeket illeti, ők
őszinték.” ◆ milyenmilyen 「Anata, hontóni bakada-
ne!」 „Hogy te milyen hülye vagy!” ◆ nana ésés
「Ne, atarasii kaisa-va dó?」 „Na és, hogy tetszik
az új munkahelyed?” ◆ óó 「Uresiine!」 „Ó, de
örülök!” ◆ tudodtudod 「Otto-va ne, szugoku iszo-
gasiinojo.」 „Tudod, a férjem nagyon elfoglalt.”
◆ ugyeugye 「Kono hon-va anatamo jondane.」 „Te

is olvastad ezt a könyvet, ugye?” ◆ ugyebárugyebár
「Kare-va gaikokudzsindeszune.」 „Ő ugyebár
külföldi.” ◆ úgyúgy látomlátom 「Anata-va szeidzsini
kjómiganaine.」 „Úgy látom, téged nem érdekel a
politika.” ◆ vajonvajon 「Kore-va hontóni kinde de-
kiteirunokane.」 „Vajon tényleg aranyból van?”
◇ deszunedeszune tudjáktudják 「Kore-va deszune, hjózan-
no ikkakudeszu.」 „Tudják, ez csak a jéghegy csú-
csa.”

neagarineagari ◆ áremelkedésáremelkedés
neagariszuruneagariszuru ◆ emelkedikemelkedik azaz áraára
「Genzairjó-va neagarisita.」 „Emelkedett az ára
az alapanyagoknak.”

neageneage ◆ áremelésáremelés 「Mukasiha csúókikanga
neage-o kimeta.」 „Régen központilag döntöttek
az áremelésről.” ◆ emelésemelés 「Sóhizeino neage-
va hiszszuda.」 „Az ÁFA emelése szükséges.” ◇

gaszurjókin-noneagegaszurjókin-noneage gázáremelésgázáremelés ◇

denkirjókin-noneagedenkirjókin-noneage villanyáremelésvillanyáremelés
neageszuruneageszuru ◆ emelkedikemelkedik 「Densacsingamata
neagesita.」 „Megint emelkedtek a vonatárak.”

neanderutárudzsinneanderutárudzsin ◆ neandervölgyi emberneandervölgyi ember
neaszeneasze ◆ alvásalvás közbenközben izzadásizzadás ◆ leizza-leizza-
dásdás
neaszeszuruneaszeszuru ◆ alvásalvás közbenközben izzadizzad ◆ leiz-leiz-
zadzad 「Szakuja-va neaszesita.」 „Tegnap éjjel le-
izzadtam.”

nebacukunebacuku ◆ ragadragad 「Penki nuritatenobencsi-va
nebacuku.」 „A frissen festett pad ragad.”

nebakkoinebakkoi ◆ kitartókitartó 「Nebakkoi szekkjó」 „ki-
tartó kioktatás” ◆ ragadósragadós
nebanebanebaneba ◆ ragacsosanragacsosan
nebanebasitamononebanebasitamono ◆ ragacsragacs 「Nebanebasita
mono-va tekara ocsinakatta.」 „Nem jött le a ra-
gacs a kezemről.”

nebanebaszurunebanebaszuru ◆ ragacsosragacsos 「Gamu-va ne-
banebaszuru.」 „A rágógumi ragacsos.” ◆ raga-raga-
dósdós 「Ame-va nebanebasiteiru.」 „A cukorka ra-
gadós.”

nebarinebari ◆ kitartáskitartás 「Boku-va nebariga tar-
inai.」 „Nincs bennem kitartás.” ◆ ragadósságragadósság
「Nebarinoaru kome」 „ragadós rizs”

nebarikenebarike ◆ ragacsosságragacsosság
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nebarizujoinebarizujoi ◆ állhatatosállhatatos ◆ kitartókitartó 「Neba-
ri zujokudaietto-o cuzuketa.」 „Kitartóan folytat-
tam a diétámat.” ◆ nem hagyja magátnem hagyja magát
nebarunebaru ◆ kitartkitart 「Kószansinaide, szaigomade
nebare!」 „Ne add fel, tarts ki a végsőkig!” ◆ ra-ra-
gadgad 「Kidzsi-va nebatteiru.」 „A tészta ragad.” ◆

ragadósragadós
nebasonebaso ◆ alvóhelyalvóhely 「Higa kuretanode nebaso-
o szagaszó.」 „Lement a nap, keressünk valami al-
vóhelyet!”

nebaso-onebaso-o kaerukaeru ◆ elfekszikelfekszik 「Szamukute ma-
dogivakara nebaso-o kaeta.」 „Elfeküdtem a hi-
deg ablak mellől.”

nebatteirunebatteiru ◆ ragadósragadós
nebieszurunebieszuru ◆ alvásalvás közbenközben elrontjaelrontja aa
gyomrátgyomrát ◆ alvásalvás közbenközben megfázítjamegfázítja magátmagát

nebikinebiki ◆ árengedményárengedmény 「Kurumano nebiki-o
kósósita.」 „Árengedményt kértem az autóra.” ◆

leárazásleárazás
nebikigaszszennebikigaszszen ◆ árháborúárháború 「Kaisa-va nebiki
gaszszenni maki komareta.」 „A vállalatok árhá-
borúba keveredtek.”

nebikikjószónebikikjószó ◆ árversenyárverseny 「Misze-va hagesii
nebiki kjószóni maki komareta.」 „Az üzlet éles
árversenybe keveredett.”

nebiki-onebiki-o szuruszuru ◆ árengedménytárengedményt adad 「Ten-in-
va gopászentono nebiki-o sita.」 „Az eladó 5 szá-
zalékos árengedményt adott.” ◆ leárazleáraz 「Sízun-
no ovarinikóto-va nebikiszareta.」 „A szezon vé-
gén leárazták a kabátokat.”

nebónebó ◆ álomszuszékálomszuszék 「Ano hito-va nebóde-
szu.」 „Az az ember álomszuszék.”

nebokemanakonebokemanako ◆ álmos tekintetálmos tekintet
nebokerunebokeru ◆ félálombanfélálomban vanvan 「Aszakóhí-o no-
mumade neboketeiru.」 „Reggel, amíg meg nem
iszom a kávémat, félálomban vagyok.”

nebószurunebószuru ◆ későnkésőn ébredébred 「Nebósite kaisani
okureta.」 „Későn ébredtem, ezért elkéstem a
munkából.” ◆ sokáigsokáig alszikalszik 「Nicsijóbi-va icu-
mo nebósimaszu.」 „Minden nap sokáig alszom.”

nebukainebukai ◆ mélymély 「Nebukai urami」 „mély ha-
rag” ◆ mélymély aa gyökeregyökere 「Kore-va nebukai so-
kubucuda.」 „Ennek a növénynek mély a gyöke-

re.” ◆ mélyenmélyen gyökerezőgyökerező 「Nebukai henken」
„mélyen gyökerező előítélet”

nebukuronebukuro ◆ hálózsákhálózsák 「Kjanpude nebukurode
neta.」 „A táborban hálózsákban aludtam.”

nebuminebumi ◆ felbecsülésfelbecsülés
nebumiszurunebumiszuru ◆ felbecsülfelbecsül 「Hószeki-o ne-
bumisitemoratta.」 „Felbecsültettem a drágakö-
vet.” ◆ méregetméreget 「Raihósa-o nebumiszurujóni
nagameteita.」 „A szemével méregette az ide-
gent.”

néburunéburu ◆ dudoros narancsdudoros narancs
néburuorendzsinéburuorendzsi ◆ dudorosdudoros narancsnarancs ◆ fiasfias
narancsnarancs
nebuszokunebuszoku ◆ alváshiányalváshiány ◆ kialvatlanságkialvatlanság
nebuszokunanebuszokuna ◆ alvásalvás nélkülinélküli 「Nebuszokuna
higa cuzuiteita.」 „Alvás nélküli napok jöttek.” ◆

kialvatlankialvatlan 「Nebuszokuna toki-va
untenszuruno-o jamemasó!」 „Ha kialvatlanok
vagyunk, ne vezessünk!”

necunecu ◆ átszellemültségátszellemültség ◆ hőhő 「Kankjónijori
acukunatteiru buttai-va neh--o hanacu.」 „A kör-
nyezeténél melegebb test hőt ad le.” ◆ lázláz 「Ta-
kai necugaaru.」 „Magas láza van.” ◆ lelkese-lelkese-
désdés 「Mócsotto neh--o iretejarinaszai.」 „Csi-
náld egy kicsit lelkesebben!” ◆ mániamánia 「Kare-va
eigakansó necugaaru.」 „Ő filmmániás.” ◆ szen-szen-
vedélyvedély ◇ kaikinecukaikinecu visszatérővisszatérő lázláz ◇ só-só-
mónecumónecu hektikushektikus lázláz ◇ necunonainecunonai hűvöshűvös
「Necunonai hendzsi-o sita.」 „Hűvösen vála-
szolt.” ◇ necu-onecu-o ageruageru belebolondulbelebolondul 「Kare-
va ano dzsoszeini necu-o ageteiru.」 „Belebolon-
dult abba a nőbe.” ◇ nensónecunensónecu égéshőégéshő ◇

hósanecuhósanecu kisugárzottkisugárzott hőhő ◇ mararianecumararianecu
váltólázváltóláz ◇ mararianecumararianecu mocsárlázmocsárláz
necuainecuai ◆ forróforró szerelemszerelem 「Júmeidzsinno ne-
cuaiga akirakaninatta.」 „Kiderült, hogy forró
szerelem van a két híresség között.” ◆ rajongásrajongás
necuaiszurunecuaiszuru ◆ hőnhőn szeretszeret 「Dzsibunno kuni-
o necuaisiteiru.」 „Hőn szereti hazáját.” ◆ ra-ra-
jongjong 「Kanodzso-va aru szakkano sószecu-o ne-
cuaisiteiru.」 „Rajong egy bizonyos író regényei-
ért.”

necubennecuben ◆ átszellemültátszellemült beszédbeszéd ◆ szenve-szenve-
délyes szónoklatdélyes szónoklat ◆ tirádatiráda
necuben-nonecuben-no ◆ szenvedélyesszenvedélyes szónoklatúszónoklatú ◆

tüzes beszédűtüzes beszédű

AdysAdys nebarizujoi nebarizujoi – necuben-no necuben-no 25532553



necuben-onecuben-o haruharu ◆ tirádáttirádát zengzeng 「Sacsóno
kószekinicuite necuben-o hatta.」 „Tirádát zen-
gett az igazgató tetteiről.”

necubjónecubjó ◆ lázzal járó betegséglázzal járó betegség
necubjókandzsanecubjókandzsa ◆ lázas beteglázas beteg
necubónecubó ◆ égő vágyégő vágy
necubócsónecubócsó ◆ dilatációdilatáció ◆ hőtáguláshőtágulás
necubócsókeiszúnecubócsókeiszú ◆ hőtágulásihőtágulási együtthatóegyüttható

necubócsóricunecubócsóricu ◆ hőtágulási együtthatóhőtágulási együttható
necubószónecubószó ◆ hőmegfutáshőmegfutás 「Paszokon-no
necubószótaiszaku-o sita.」 „Védekeztem a szá-
mítógép hőmegfutása ellen.”

necubószurunecubószuru ◆ égég aa vágytólvágytól 「Medaruno
kakutoku-o necubósiteita.」 „Égett a vágytól,
hogy megszerezze a díjat.”

necubunkainecubunkai ◆ hőbontáshőbontás ◆ termolízistermolízis
necudenecude ◆ lázasanlázasan 「Necude kaisani ikana-
ide.」 „Ne menj dolgozni lázasan.”

necudencuinecudencui ◆ hőelemhőelem
necudendónecudendó ◆ hővezetéshővezetés
necudendóricunecudendóricu ◆ hővezetésihővezetési tényezőtényező ◆ hő-hő-
vezető képességvezető képesség
necudendótainecudendótai ◆ hővezetőhővezető
necudenheikjúnecudenheikjú ◆ kapcsoltkapcsolt hő-hő- ésés
villamosenergia-termelésvillamosenergia-termelés
necudenkinecudenki ◆ hőelektromossághőelektromosság
necudenkókanecudenkóka ◆ hőelektromos hatáshőelektromos hatás
necuden-ondokeinecuden-ondokei ◆ termoelektromostermoelektromos hőmé-hőmé-
rőrő
necudensinecudensi ◆ termiontermion
necudentacunecudentacu ◆ hőátadáshőátadás
necudentacuricunecudentacuricu ◆ hőátadási tényezőhőátadási tényező
necudonecudo ◆ hőfokhőfok ◆ lelkesedés fokalelkesedés foka
necudzsónecudzsó ◆ lángolólángoló szerelemszerelem 「Necudzsóni-
kararete kake ocsisita.」 „Elfogta őket lángoló
szerelem, és megszöktek a szülői házból.” ◆ lel-lel-
kesedéskesedés 「Szeidzsika-va necudzsó-o komete en-
zecusita.」 „A politikus lelkesen szónokolt.” ◆

szenvedélyszenvedély ◆ tüzes rajongástüzes rajongás
necudzsótekinanecudzsótekina ◆ szenvedélyesszenvedélyes 「Kare-va
necudzsótekina kjószansugisa.」 „A kommuniz-
mus szenvedélyes híve.”

necuennecuen ◆ szenvedélyes előadásszenvedélyes előadás
necuendzsunkannecuendzsunkan ◆ globálisglobális szállítószalagszállítószalag
◆ tengeráramlatoktengeráramlatok
necuenerugínecuenerugí ◆ hőenergiahőenergia ◆ termikustermikus ener-ener-
giagia
necuenszurunecuenszuru ◆ szenvedélyesen játszikszenvedélyesen játszik
necugaarunecugaaru ◆ lázaslázas 「Necugaaru.」 „Lázas va-
gyok.”

necugaderunecugaderu ◆ belázasodikbelázasodik 「Necuga deta.」
„Belázasodtam.”

necugakomorunecugakomoru ◆ felvillanyozódikfelvillanyozódik
necugakunecugaku ◆ hőtanhőtan
necugannecugan ◆ hő vágyhő vágy
necugazókameranecugazókamera ◆ hőkamerahőkamera
necugennecugen ◆ hőforráshőforrás
necuhakkónecuhakkó ◆ termolumineszcenciatermolumineszcencia
necuhaszszeinecuhaszszei ◆ hőtermeléshőtermelés ◆ termogene-termogene-
ziszis
necuhenszeinecuhenszei ◆ hődenaturációhődenaturáció
necuinecui ◆ lelkesedéslelkesedés 「Rekisinicuite necui-o ko-
mete katatta.」 „Lelkesedéssel beszélt a történe-
lemről.”

necujórjónecujórjó ◆ hőkapacitáshőkapacitás ◇ hinecujórjóhinecujórjó
fajlagosfajlagos hőkapacitáshőkapacitás ◇ morunecujórjómorunecujórjó mo-mo-
láris hőkapacitásláris hőkapacitás
necukagakunecukagaku ◆ termokémiatermokémia
necukakunecukaku ◆ termonukleáristermonukleáris ◆ termonukleá-termonukleá-
ris elemris elem
necukakubakuhacunecukakubakuhacu ◆ termonukleáristermonukleáris rob-rob-
banásbanás
necukakuhannónecukakuhannó ◆ termonukleáris reakciótermonukleáris reakció
necukenecuke ◆ necukenecuke
necukenecuke ◆ lázérzetlázérzet
necukennecuken ◆ termoszfératermoszféra
necukinecuki ◆ elalváselalvás 「Necukiga varui.」 „Nehe-
zen alszom el.”

necukigavaruinecukigavarui ◆ rosszrossz alvóalvó 「Vatasi-va ne-
cukiga varui.」 „Rossz alvó vagyok.”

necukikannecukikan ◆ hőerőgéphőerőgép
necukikjúnecukikjú ◆ hőlégballonhőlégballon
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necukinovaruszanecukinovarusza ◆ rosszrossz alvásalvás 「Necukino
varusza-va atama-o najamaszeteiru.」 „Gondot
okoz a rossz alvás.”

necukjúsúnecukjúsú ◆ hőelnyeléshőelnyelés
necukókanecukóka ◆ hőre keményedéshőre keményedés
necukókannecukókan ◆ hőkicserélődéshőkicserélődés ◇ kórjúnecu-kórjúnecu-
kókankókan ellenáramú hőkicserélődésellenáramú hőkicserélődés
necukókankinecukókanki ◆ hőcserélőhőcserélő ◇ kórjúnecukó-kórjúnecukó-
kankikanki ellenáramú hőcserélőellenáramú hőcserélő
necukókaszeinecukókaszei ◆ hőrehőre keményedőkeményedő 「Necukó-
kaszeipuraszucsikku」 „hőre keményedő mű-
anyag”

necukóricunecukóricu ◆ hőhatásfokhőhatásfok
necukunecuku ◆ ágynakágynak esikesik ◆ elalszikelalszik 「Beddoni
hairuto szugu necuku.」 „Ha lefekszem, rögtön
elalszom.”

necunicujoinecunicujoi ◆ hőállóhőálló
necunihanószurunecunihanószuru ◆ hőérzékenyhőérzékeny
necunijovainecunijovai ◆ hőt nehezen tűrőhőt nehezen tűrő
necuniukaszarerunecuniukaszareru ◆ lázálmalázálma vanvan 「Mararia-
de necuni ukaszareteita.」 „A maláriában lázálma
volt.”

necunohananecunohana ◆ lázhólyaglázhólyag ◆ lázkiütéslázkiütés ◆ láz-láz-
sömörsömör
necunokomottatóronnecunokomottatóron ◆ parázs vitaparázs vita
necunonainecunonai ◆ hűvöshűvös 「Necunonai hendzsi-o si-
ta.」 „Hűvösen válaszolt.”

necunorjódótainecunorjódótai ◆ jójó hővezetőhővezető 「Denkino
rjódótai-va necuno rjódótaidemoaru.」 „A jó
elektromos vezető anyag egyben jó hővezető is.”

necunoszajónecunoszajó ◆ hőhő hatásahatása 「Bussicu-va nec-
uno szajó-o ukete rekkasita.」 „Az anyag a hő ha-
tására degradálódott.”

necu-onecu-o ageruageru ◆ belebolondulbelebolondul 「Kare-va ano
dzsoszeini necu-o ageteiru.」 „Belebolondult ab-
ba a nőbe.”

necu-onecu-o daszudaszu ◆ belázasodikbelázasodik 「Kodomo-va
necu-o dasita.」 „Belázasodott a gyerek.”

necu-onecu-o hakaruhakaru ◆ lázatlázat mérmér 「Anata-va bjókip-
poi, necu-o hakatte!」 „Beteg vagy? Mérd meg a
lázad!”

necu-onecu-o kuvaerukuvaeru ◆ felmelegítfelmelegít ◆ hőthőt közölközöl
「Bussicuni necu-o kuvaeta.」 „Hőt közölt az

anyaggal.” ◆ melegítmelegít 「Tecuni necu-o kuvae-
ta.」 „Melegítette a vasat.”

necu-o nigaszukotonecu-o nigaszukoto ◆ hőelvezetéshőelvezetés
necu-onecu-o okoszuokoszu ◆ hőthőt termeltermel 「Kagakuhannó-
de necu-o okosita.」 „Kémia reakcióval hőt ter-
melt.”

necuppoinecuppoi ◆ kissékissé lázaslázas 「Kodomo-va necup-
poi.」 „A gyerek kissé lázas.” ◆ tüzestüzes 「Necup-
poi enzecu-o sita.」 „Tüzes beszédet mondott.”

necurecunanecurecuna ◆ lelkeslelkes 「Necurecuna aikokusa」
„lelkes hazafi” ◆ szenvedélyesszenvedélyes 「Necurecuna
koi」 „szenvedélyes szerelem”

necurikigakunecurikigaku ◆ termodinamikatermodinamika
necurikigakuondonecurikigakuondo ◆ termodinamikaitermodinamikai hőmér-hőmér-
sékletséklet
necurjónecurjó ◆ hőmennyiséghőmennyiség ◆ kalóriamennyiségkalóriamennyiség

necurjókeinecurjókei ◆ hőmennyiségmérőhőmennyiségmérő ◆ kalorimé-kalorimé-
terter ◇ bonbenecurjókeibonbenecurjókei kaloriméterbombakaloriméterbomba
necurjónohozonnecurjónohozon ◆ hőtároláshőtárolás
necurjónoóinecurjónoói ◆ magas kalóriájúmagas kalóriájú
necurjúnecurjú ◆ hőáramhőáram
necurjúszokunecurjúszoku ◆ hőáram-sűrűséghőáram-sűrűség ◆ hőfluxushőfluxus

necurumineszszenszunendaiszokuteinecurumineszszenszunendaiszokutei ◆

termolumineszcens kormeghatározástermolumineszcens kormeghatározás
necusokkutanpakusicunecusokkutanpakusicu ◆ hősokk-proteinhősokk-protein
necusorinecusori ◆ hőkezeléshőkezelés ◆ temperálástemperálás
necusoriszurunecusoriszuru ◆ hőkezelhőkezel 「Sokuhin-o ne-
cusorisita.」 „Hőkezelték az élelmiszert.” ◆ tem-tem-
perálperál
necusúsukucsúbunecusúsukucsúbu ◆ zsugorcsőzsugorcső
necuszonsicunecuszonsicu ◆ hőveszteséghőveszteség
necutan-inecutan-i ◆ hőegységhőegység
necutekisinecutekisi ◆ hőhalálhőhalál 「Ucsúno necutekisi」
„univerzum hőhalála”

necuzónecuzó ◆ dajkamesedajkamese ◆ hamisításhamisítás ◆ kohol-kohol-
mánymány
necuzóhódónecuzóhódó ◆ meghamisított hírmeghamisított hír
necuzókidzsinecuzókidzsi ◆ hamishamis cikkcikk 「Sinbunni necu-
zókidzsiga keiszaiszareta.」 „Az újságban hamis
cikk jelent meg.”
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necuzószurunecuzószuru ◆ koholkohol 「Necuzószareta jógini
júzaihankecuga kudaszareta.」 „Koholt vádak
alapján ítélték el.” ◆ tákoltákol
neccsúneccsú ◆ belemerülésbelemerülés ◆ mániamánia
neccsúsóneccsúsó ◆ hőgutahőguta 「Mósonotame nec-
csúsónijoru sisaga taszúdeta.」 „A hőség miatt so-
kan haltak meg hőgutában.”

neccsúszaszeruneccsúszaszeru ◆ fellelkesítfellelkesít 「Atarasii
haszszó-va kenkjúcsímu-o neccsúszaszeta.」 „Az
új ötlet fellelkesítette a kutatókat.”

neccsúszuruneccsúszuru ◆ állandóanállandóan aztazt bújjabújja 「Man-
gani neccsúszuru.」 „Állandóan a képregényeket
bújja.” ◆ belefeledkezikbelefeledkezik 「Icsidogémuni nec-
csúszurutojamerarenai.」 „Ha belefeledkezik a já-
tékba, nem tudja abbahagyni.” ◆ belehevülbelehevül
「Min-natoranpuni neccsúsita.」 „Mindenki be-
lehevült a kártyázásba.” ◆ belemerülbelemerül 「Sigotoni
neccsúszuruto taberukotoszae vaszureru.」 „Ha
belemerülök a munkámba, még az evésről is meg-
feledkezem.” ◆ lekötleköt 「Neccsúdekiru mono-va
nanihitocumonai.」 „Semmi sem tud igazán le-
kötni.” ◆ odaadóanodaadóan csinálcsinál 「Neccsúsite cukut-
ta szeihinnanodejoku dekiteiru.」 „Odaadóan ké-
szített termék, ezért jól sikerült.”

necsigaerunecsigaeru ◆ elalszikelalszik 「Kubi-o necsigaeta.」
„Elaludtam a nyakamat.” ◆ elfekszikelfekszik 「Necsi-
gaete kubiga itai.」 „Elfeküdtem a nyakamat, és
most fáj.”

necsinecsinecsinecsi ◆ állhatatosanállhatatosan ◆ ragacsosanragacsosan ◇

necsinecsitomonku-onecsinecsitomonku-o iuiu háborogháborog 「Cuma-va
necsinecsito monku-o iu.」 „A feleségem állandó-
an háborog.”

necsinecsiszurunecsinecsiszuru ◆ ragacsosragacsos ◆ ragadragad
「Nendo-va necsinecsiszuru.」 „A gyurma ra-
gad.”

necsinecsitomonku-onecsinecsitomonku-o iuiu ◆ háborogháborog 「Cuma-
va necsinecsito monku-o iu.」 „A feleségem állan-
dóan háborog.”

nedaneda ◆ födémfödém ◆ födémgerendafödémgerenda
nedajasinedajasi ◆ kiirtáskiirtás
nedajasiniszurunedajasiniszuru ◆ gyökerestülgyökerestül kitépkitép
「Zaszszó-o nedajasinisita.」 „Gyökerestül kitép-
tem a gazt.” ◆ írmagjátírmagját isis kipusztítjakipusztítja
「Nacsizumu-o nedajasinisinakerebanaranai.」
„A fasizmus írmagját is ki kell pusztítani.” ◆ kiirtkiirt
「Genbaku-va szeimei-o nedajasinisita.」 „Az

atombomba kiirtott mindent, ami élt.” ◆ nyom-nyom-
talanultalanul elpusztítelpusztít 「Kono kuszuri-va
ganszaibó-o nedajasiniszuru.」 „Ez a gyógyszer
nyomtalanul elpusztítja a ráksejteket.”

nedannedan ◆ árár 「Kono nedan-va vatasitacsini-va
tega todokanai.」 „Ez az ár számunkra nem el-
érhető.” ◇ otokunanedandeotokunanedande mérsékeltmérsékelt áronáron
「Kóto-o otokuna nedande katta.」 „Mérsékelt
áron vettem a kabátot.”

nedanhjónedanhjó ◆ árlapárlap ◆ árlistaárlista
nedankósószurunedankósószuru ◆ alkuszikalkuszik 「Nidzsikankak-
etekonokamerano nedankósósita.」 „Két órán ke-
resztül alkudtam erre a fényképezőgépre.”

nedan-niorikomunedan-niorikomu ◆ beárazbeáraz 「Gen-ekijoszó-o
kabukani ori konda.」 „A részvénypiac beárazta a
profitcsökkenési kilátásokat.”

nedan-onedan-o ageruageru ◆ felárazfeláraz 「Misze-va jukika-
kisaberuno nedan-o ageta.」 „Az üzlet felárazta a
hólapátot.”

nedan-onedan-o cukerucukeru ◆ árazáraz 「Misze-va kabanni
icsiman enno nedan-o cuketa.」 „Az üzlet 10 ezer
jenre árazta a táskát.”

nedan-o curiagerunedan-o curiageru ◆ felfelé licitálfelfelé licitál
nedan-o curiagerukotonedan-o curiagerukoto ◆ felfelé licitálásfelfelé licitálás
nedan-onedan-o kósószurukósószuru ◆ alkudikalkudik 「Nedanno
kósó-va dekiru hitoto dekinai hitogairu.」 „Al-
kudni tudni kell.” ◆ alkudozikalkudozik
「Icsidzsikannedan-o kósósitekara sóhin-o kat-
ta.」 „Egy órai alkudozás után vette meg az árut.”

nedan-onedan-o szageruszageru ◆ leárazleáraz 「Furuimoderuno
nedan-o szageta.」 „Leárazta a régi típust.”

nedan-onedan-o szetteiszuruszetteiszuru ◆ megszámítmegszámít 「Anata-
dakeni nedan-o jaszuku szetteisimaszu.」 „Magá-
nak olcsón megszámítom.”

nedarunedaru ◆ kérkér 「Veitá-va csippu-o nedatta.」 „A
pincér borravalót kért.” ◆ kuncsorogkuncsorog
「Nedaruno-o jamete!」 „Ne kuncsorogj!” ◆ ku-ku-
nyerálnyerál 「Oikko-va okane-o nedatta.」 „Az uno-
kaöcsém pénzt kunyerált.” ◆ nyúznyúz
「Kodomotacsi-va hoboszan-ni mukasibanasi-o
hanasitetonedatta.」 „A gyerekek nyúzták az óvó
nénit, hogy meséljen valamit.” ◆ pumpolpumpol 「Icu-
mo sinszekininedaru.」 „Mindig a rokonait pum-
polja.” ◆ tarháltarhál 「Csicsiojani okane-o nedat-
ta.」 „Az apjától tarhált pénzt.” ◇ onedarionedari tar-tar-
háláshálás 「Mataonedari?」 „Megint tarhálsz?” ◇
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naimononedarinaimononedari lehetetlenlehetetlen dolgotdolgot kívánnikívánni
「Nai mononedarinogárufurendo」 „lehetetlen
dolgot kívánó barátnő”

nedokonedoko ◆ ágyágy 「Nedokokara nuke dasita.」
„Kibújtam az ágyból.” ◆ alomalom 「Vatasinoha-
muszutá -va nedokokara detekonai.」 „A hörcsö-
göm nem bújik elő az almából.” ◆ hajlékhajlék 「Ne-
dokoganai.」 „Nincs hajléka.” ◆ priccspriccs
nedokonihairunedokonihairu ◆ ágybaágyba bújikbújik 「Nedokoni ha-
itta.」 „Ágyba bújtam.” ◆ lefeksziklefekszik
nedosinedosi ◆ Patkány évePatkány éve
nedzsinedzsi ◆ csavarcsavar 「Nedzsi-o simeta.」 „Meg-
húztam a csavart.” ◆ felhúzógombfelhúzógomb 「Tokeinon-
edzsi」 „óra felhúzógombja” ◆ srófsróf ◇ onedzsionedzsi
apacsavarapacsavar ◇ koteiszurunedzsikoteiszurunedzsi rögzítőcsa-rögzítőcsa-
varvar 「Mazábódo-o koteiszurunedzsi」 „alaplap
rögzítőcsavarja” ◇ konedzsikonedzsi apróapró csavarcsavar ◇

tappingunedzsitappingunedzsi önmetszőönmetsző csavarcsavar ◇ toricu-toricu-
kenedzsikenedzsi rögzítőcsavarrögzítőcsavar 「Taoru kakeno tori
cukenedzsi」 „törölközőtartó rögzítőcsavarja” ◇

dorirunedzsidorirunedzsi fúrófúró csavarcsavar ◇ nedzsikirinedzsikiri me-me-
netvágásnetvágás ◇ nedzsikirinedzsikiri menetvágómenetvágó ◇ ne-ne-
dzsikiridzsikiri menetmetszőmenetmetsző ◇ nedzsikuginedzsikugi csavarcsavar
◇ nedzsipuroperanedzsipuropera hajócsavarhajócsavar ◇ nedzsima-nedzsima-
vasivasi csavarhúzócsavarhúzó ◇ nedzsijamanedzsijama csavarme-csavarme-
netnet ◇ nedzsi-onedzsi-o makumaku felhúzfelhúz 「Tokeino nedzsi-
o maita.」 „Felhúztam az órát.” ◇ métorunedzsimétorunedzsi
metrikus csavarmetrikus csavar
nedzsiagerunedzsiageru ◆ megcsavarmegcsavar 「Aiteno te-o ne-
dzsi ageta.」 „Megcsavartam az ellenfelem kezét.”
◆ meghúzmeghúz 「Nedzsi-o nedzsi ageta.」 „Meghúz-
tam a csavart.” ◇ usironinedzsiageruusironinedzsiageru hátra-hátra-
csavarcsavar 「Rjóte-o usironi nedzsi agete tedzsó-o
kaketa.」 „Hátracsavarták a kezét, és megbilin-
cselték.”

nedzsidetomerunedzsidetomeru ◆ rácsavarrácsavar 「Kabeni tana-o
nedzside tometa.」 „A polcot rácsavartam a fal-
ra.”

nedzsigajurumunedzsigajurumu ◆ egyegy kerékkelkerékkel kevesebbkevesebb
vanvan 「Kare-va nedzsiga jurundeirukara komakai
szagjó-va dekinai.」 „Egy kerékkel kevesebb van
neki, ezért nem lehet komoly feladatot rábízni.”

nedzsijamanedzsijama ◆ csavarmenetcsavarmenet ◆ menetmenet
nedzsikerunedzsikeru ◆ elferdülelferdül 「Nedzsiketa szeika-
ku」 „elferdült személyiség” ◆ megcsavarodikmegcsavarodik
nedzsikirinedzsikiri ◆ menetmetszőmenetmetsző ◆ menetvágásmenetvágás ◆

menetvágómenetvágó

nedzsikiridaiszunedzsikiridaiszu ◆ menetmetszőmenetmetsző betétbetét ◆

menetvágó betétmenetvágó betét
nedzsikomunedzsikomu ◆ becsavarbecsavar 「Mokuzainiboruto-o
nedzsi konda.」 „Becsavartam a csavart a fába.”
◆ bejuttatbejuttat 「Sacsó-va muszuko-o dzsibunno
kaisaninedzsi konda.」 „Az igazgató bejuttatta a
fiát a saját cégéhez.” ◆ belegyűrbelegyűr 「Pokettoni
okane-o nedzsi konda.」 „Belegyűrte a pénzt a
zsebébe .” ◆ gyűrgyűr 「Pokettoni okane-o nedzsi
konda.」 „A pénzt a zsebébe gyűrte.” ◆ panasz-panasz-
kodikkodik 「Szeiszakuga varuito jakusoninedzsi kon-
da.」 „Panaszkodott a hivatalban, hogy rossz az
intézkedés.”

nedzsikuginedzsikugi ◆ csavarcsavar
nedzsimagarunedzsimagaru ◆ elferdülelferdül ◆ görcsbe rándulgörcsbe rándul
nedzsimagerunedzsimageru ◆ elferdítelferdít 「Dzsidzsicu-o ne-
dzsi mageta.」 „Elferdítette a tényeket.” ◆

görcsbegörcsbe rántránt 「Itamide karada-o nedzsi mag-
eta.」 „A fájdalomtól görcsbe rándult a teste.” ◆

megcsavarmegcsavar 「Karada-o nedzsi mageta.」 „Meg-
csavartam a testemet.”

nedzsimavasinedzsimavasi ◆ csavarhúzócsavarhúzó
nedzsimenedzsime ◆ húrhangoláshúrhangolás
nedzsimizonedzsimizo ◆ huzagoláshuzagolás
nedzsinohaicsinedzsinohaicsi ◆ csavarozáscsavarozás
nedzsi-onedzsi-o makumaku ◆ felhúzfelhúz 「Tokeino nedzsi-o
maita.」 „Felhúztam az órát.”

nedzsi-o simerukotonedzsi-o simerukoto ◆ csavarozáscsavarozás
nedzsipuroperanedzsipuropera ◆ hajócsavarhajócsavar
nedzsirerunedzsireru ◆ fonákfonák 「Kare-va szeikakugane-
dzsireteiru.」 „Fonák természete van.” ◆ meg-meg-
csavarodikcsavarodik 「Kabanno himoganedzsireta.」
„Megcsavarodott a táska füle.” ◆ megtekeredikmegtekeredik
「Berutoganedzsiretesimatta.」 „Megtekeredett
az övem.”

nedzsirinedzsiri ◆ csavaráscsavarás
nedzsirinedzsiri ◆ csavarodáscsavarodás ◆ torziótorzió
nedzsirihacsimakinedzsirihacsimaki ◆ törülközőbőltörülközőből sodortsodort
homlokpánthomlokpánt
nedzsirimómentonedzsirimómento ◆ forgatónyomatékforgatónyomaték
nedzsirimómentonedzsirimómento ◆ csavarónyomatékcsavarónyomaték ◆

torziós nyomatéktorziós nyomaték
nedzsironedzsiro ◆ bázisbázis 「Tókjó-o nedzsironisita.」
„Tokiót választottam bázisomul.” ◆ citadellacitadella ◆
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fészekfészek 「Kimino nedzsiro-va doko?」 „Hol a te
fészked?” ◆ központi várközponti vár
nedzsirunedzsiru ◆ csavarcsavar 「Botan-o nedzsittara, to-
retesimatta.」 „Csavartam egyet a gombon, de a
kezemben maradt.” ◆ elcsavarelcsavar
「Radzsionocumami-o nedzsitta.」 „Elcsavartam
a rádión a gombot.” ◆ megtekermegteker 「Nedzsi-o ne-
dzsitta.」 „Megtekertem a csavart.” ◆ pödörpödör
「Kare-va hige-o nedzsitta.」 „A bajuszát pödör-
te.” ◆ tekerteker 「Kjappu-o nedzsittakeredomo
torenakatta.」 „Hiába tekertem a kupakot, nem
jött le.”

nedzsittehazuszunedzsittehazuszu ◆ kitekerkiteker 「Nedzsi-o ne-
dzsitte hazusita.」 „Kitekertem a csavart.” ◆ le-le-
tekerteker 「Boruto-o nedzsitte hazusita.」 „Leteker-
tem az anyát.”

neenee ◆ bizonybizony 「Kono aside sibaraku arukenai-
nee.」 „Ezzel a lábbal bizony egy darabig nem jár-
hatsz.” ◆ figyeljfigyelj csakcsak 「Nee, aszokoni nekoga-
irujo.」 „Figyelj csak, ott egy macska!” ◆ figyufigyu
「Nee, kjóha gaisokusinai?」 „Figyu! Ne együnk
ma étteremben?” ◆ képzeldképzeld 「Kinónee, taka-
rakudzsiatattanojo!」 „Képzeld, tegnap nyertem
a lottón!” ◆ mármár 「Nee, ikimasójo.」 „Menjünk
már!” ◆ milyenmilyen 「Oisiinee!」 „Milyen finom!”
◆ ugyeugye 「Ohanani mizu-o agetajonee.」 „Ugye
nem felejtetted el megöntözni a virágokat?” ◇

szódajoneeszódajonee ténylegtényleg 「『 Amegajan-
da』『szódajonee』」 „– Elállt az eső! – Tényleg!”

neecsanneecsan ◆ nővérkenővérke
neekimineekimi ◆ apuskámapuskám 「Nee kimi, csikaraganain-
dane.」 „Erő kell ide, apuskám”

neeszanneeszan ◆ kisasszonykisasszony ◆ nővérnővér
nefudanefuda ◆ árcédulaárcédula 「Mada nefuda-o hazusitei-
nakereba, jófuku-va kókandekimaszu.」 „Ha nem
veszi le az árcédulát, visszacserélheti a ruhát!”

nefurotokisinnefurotokisin ◆ nefrotoxinnefrotoxin
nefurózenefuróze ◆ nefrózisnefrózis ◆ vesebajvesebaj
nefurózesókógunnefurózesókógun ◆ nefrózis szindrómanefrózis szindróma
neganega ◆ negatívnegatív 「Sasinnonegamomoratta.」
„A film negatívját is megkaptam.”

negacukunegacuku ◆ gyökeregyökere leszlesz 「Hana-o nega cuita
dzsótaidemoratta.」 „Gyökeresen kaptam a virá-
got.”

negacukunegacuku ◆ áratárat érér elel 「Kabu-va gogacuni
mottomo takai negacuita.」 „A részvény május-

ban érte el a legmagasabb árát.” ◆ elkelelkel valami-valami-
lyenlyen áronáron 「Kurassikkuká-va takai negacuita.」
„A veteránautó magas áron kelt el.”

negaerinegaeri ◆ köpönyegforgatásköpönyegforgatás
negaeriheinegaerihei ◆ árulóáruló
negaeri-onegaeri-o ucuucu ◆ átpártolátpártol 「Tekini negaeri-
o utta.」 „Átpártolt az ellenséghez.” ◆ forgo-forgo-
lódiklódik 「Hitobandzsúnegaeri-o utta.」 „Egész éj-
jel forgolódtam.” ◆ hánykolódikhánykolódik 「Nemuren-
akute negaeri-o utteita.」 „Nem tudtam aludni,
csak hánykolódtam.” ◇ hagesikunegaeri-ohagesikunegaeri-o ucuucu
dobáljadobálja magátmagát 「Szakujaotto-va hagesiku
negaeri-o utta.」 „Tegnap a férjem dobálta magát
az ágyban.”

negaeriszurunegaeriszuru ◆ másikmásik oldaláraoldalára fordulfordul
「Ikkainegaeri-o sitara neittesimatta.」 „Egyszer
a másik oldalára fordult, és elaludt.”

negaerunegaeru ◆ átállátáll 「Tekigunni negaetta.」 „Át-
állt az ellenséghez.” ◆ másikmásik oldaláraoldalára fordulfordul
「Negaeruto onakaga itai.」 „Fáj a hasam, ha a
másik oldalamra fordulok.”

nega-firumunega-firumu ◆ negatívnegatív filmfilm ◇ kará-nega-kará-nega-
firumufirumu színes negatív filmszínes negatív film
negaharunegaharu ◆ drágadrága 「Nega haru sina」 „drága
áru”

negainegai ◆ fohászfohász 「Kamini negai-o kaketa.」
„Fohászkodott istenhez.” ◆ kérelemkérelem
「Dzsisokunegaii-o dasita.」 „Felmondási kérel-
met nyújtottam be.” ◆ kéréskérés 「Kare-va bokuno
negai-o kiki ireta.」 „Meghallgatta a kérésemet.”
◆ kérvénykérvény 「Sacsó-va vatasino negai-o kjakkasi-
ta.」 „Az igazgató visszautasította a kérvényem.”
◆ óhajóhaj 「Negaiga kanatta.」 „Teljesült az óha-
jom.” ◆ óhajtásóhajtás ◇ issónoonegaiissónoonegai nagynagy kéréskérés
「Issóno onegaidakara okanekasite!」 „Lenne
egy nagy kérésem. Nem adnál kölcsön?” ◇ taiso-taiso-
kunegaikunegai nyugdíjazási kérelemnyugdíjazási kérelem
negaiderunegaideru ◆ kérkér 「Cuisiken-o negai deta.」
„Pótvizsgát kért.” ◆ kérelmezkérelmez 「Tainin-o negai
deta.」 „Kérelmezte a felmentését.”

negaigotonegaigoto ◆ kívánságkívánság 「Mih-cuno negai goto-
o nobeta.」 „Megmondta, mi a három kívánsága.”

negai-onegai-o komerukomeru ◆ reménykedikreménykedik 「Szensu-va
negai-o kometebórunikiszusita.」 „A versenyző
reménykedve megcsókolta a labdát.”
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negaiszagenegaiszage ◆ visszautasításvisszautasítás ◆ visszavo-visszavo-
násnás
negaiszagedeszunegaiszagedeszu ◆ elzárkózikelzárkózik 「Karetono
cuki aino-va negai szagedeszu.」 „Elzárkózom at-
tól, hogy vele járjak.”

negaiszageniszurunegaiszageniszuru ◆ szeretnészeretné haha kihagy-kihagy-
náknák 「Jaridamaninaruno-va negai szagenisitai.」
„Hagyjanak ki abból, hogy én legyek a bűnbak.”

negaonegao ◆ alvóalvó arcarc 「Kodomono negao-o mite-
ita.」 „Néztem az alvó gyerek arcát.”

negatarinainegatarinai ◆ kialvatlankialvatlan 「Nega tarinakute-
mo hajaokiszuru.」 „Akkor is korán kelek, ha ki-
alvatlan maradok.”

negatibunegatibu ◆ negatívnegatív
negatibu-fídobakkunegatibu-fídobakku ◆ negatívnegatív visszacsa-visszacsa-
tolástolás ◆ negatív visszajelzésnegatív visszajelzés
negatibunanegatibuna ◆ negatívnegatív 「Mainaszuna kandzsó-
ga vaitekurunegatibuna hito.」 „Negatív érzel-
mekkel reagáló, negatív ember.” ◆ nemlegesnemleges
「Negatibuna hendzsi-o kaesita.」 „Nemleges vá-
laszt adott.”

negativunegativu ◆ negatívnegatív 「Haijú-va
negativunakjarakutá-o endzsita.」 „A színész ne-
gatív szereplőt játszott.”

negaunegau ◆ fohászkodikfohászkodik 「Budzsini cukujóni ka-
mini negatta.」 „Fohászkodott istenhez, hogy ép-
ségben megérkezzenek.” ◆ kérkér 「Jojakukakun-
inno hendzsi-o negaimaszu.」 „Kérem, igazolják
vissza a foglalásomat!” ◆ kívánkíván 「Kófuku-o ne-
gatteita.」 „Boldogságot kívánt.” ◆ óhajtóhajt 「Na-
nimokamo negatta tórininatta.」 „Óhajom szerint
alakult minden.” ◆ remélremél 「Szó negaitaine.」
„Remélem.” ◇ hitobarai-ohitobarai-o negaunegau négyszem-négyszem-
köztközt szeretneszeretne beszélnibeszélni 「Hitobarai-o one-
gaisimaszu.」 „Szeretnék veled négyszemközt be-
szélni!”

negavaku-vanegavaku-va ◆ könyörgökkönyörgök 「Kamijo
negavaku-va júki-o .」 „Könyörgök istenem, adj
bátorságot!”

negavasiinegavasii ◆ kívánatoskívánatos 「Szeikecuna macsiga
negavasii.」 „Tiszta város lenne kívánatos.”

neginegi ◆ csövescsöves hagymahagyma ◆ hagymahagyma ◆ télitéli
hagymahagyma ◇ kizaminegikizaminegi vágottvágott zöldhagymazöldhagyma ◇

naganeginaganegi póréhagymapóréhagyma
negibózunegibózu ◆ hagymafejhagymafej ◆ hagymavirágzathagymavirágzat

negibózugadekirunegibózugadekiru ◆ felmagzikfelmagzik 「Tamanegi-
va negibózuga dekita.」 „A vöröshagyma felmag-
zott.”

negirainegirai ◆ elismeréselismerés ◆ megköszönésmegköszönés ◆ mél-mél-
tányolástányolás
negiraunegirau ◆ elismerelismer 「Kareno kószeki-o negirat-
ta.」 „Elismertem a munkásságát.” ◆ megkö-megkö-
szönszön 「Kareno ró-o negiratta.」 „Megköszöntem
a fáradozását.” ◆ méltányolméltányol 「Kareno kó-o neg-
iratta.」 „Méltányoltam a tettét.”

negirunegiru ◆ lealkudiklealkudik 「Sóhin-o dzsúmanenmade
negitta.」 „Az árut lealkudtam 100 ezer jenre.”
◆ lealkusziklealkuszik azaz árábólárából 「Fudószan-o óhabani
negitta.」 „Nagymértékben lealkudtam a lakás
árából.”

negokocsinegokocsi ◆ kényelmeskényelmes fekvésfekvés 「Negokocsi-
noiibeddo」 „kényelmes ágy”

negoronurinegoronuri ◆ negoroi lakkmunkanegoroi lakkmunka
negotonegoto ◆ alvásalvás közbeniközbeni beszédbeszéd ◆ sület-sület-
lenséglenség ◇ negoto-onegoto-o iuiu álmábanálmában beszélbeszél
「Okaaszan-va szakujanegoto-o itta.」 „Az
anyám tegnap álmában beszélt.”

negoto-onegoto-o iuiu ◆ álmábanálmában beszélbeszél 「Okaaszan-va
szakujanegoto-o itta.」 „Az anyám tegnap álmá-
ban beszélt.”

neguranegura ◆ alvóhelyalvóhely 「Kono ki-va jakószeidó-
bucunoneguraninatteiru.」 „Ez a fa az alvóhelye
egy éjszakai állatnak.” ◆ fészekfészek 「Tori-va ne-
gurani kaetta.」 „A madár visszatért fészkére.” ◆

otthonotthon 「Tószócsúno súdzsin-va negura-o tent-
ento kaeta.」 „A menekülő rab váltogatta ottho-
nát.”

neguranicukuneguranicuku ◆ hazatérhazatér 「Cukare hatete-
neguranicuita.」 „Fáradtan hazatértem.”

negurekutonegurekuto ◆ gyermekgondozásgyermekgondozás elhanya-elhanya-
golásagolása
neguridzseneguridzse ◆ hálóinghálóing 「Okaaszan-va neguri-
dzsede neteiru.」 „Anyu hálóingben alszik.” ◆

pongyolapongyola
neguroidoneguroido ◆ negroidnegroid
negurusiinegurusii ◆ rosszulrosszul alszikalszik 「Acukute neguru-
sii.」 „Meleg van, és rosszul alszom.”

neguszenegusze ◆ alvásbanalvásban összekócolódottösszekócolódott hajhaj
◆ rakoncátlan hajtincsrakoncátlan hajtincs
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neguszegacukuneguszegacuku ◆ elaludjaelaludja aa hajáthaját 「Neg-
uszegacuiteirujo!」 „Elaludtad a hajad!”

nehabanehaba ◆ árkülönbségárkülönbség ◆ eladásieladási ésés vételivételi
ár különbségeár különbsége
nehannehan ◆ nirvánanirvána
nehandzsakudzsónehandzsakudzsó ◆ megvilágosodásmegvilágosodás lelkilelki
békéhez vezetbékéhez vezet
nehan-enehan-e ◆ megemlékezés Buddha haláláramegemlékezés Buddha halálára
nehangjónehangjó ◆ Nirvána-szútraNirvána-szútra
nehorihahorinehorihahori ◆ vájkálódvavájkálódva 「Vatasino sisze-
ikacunicuite nehori hahori kikareta.」 „Vájkálód-
tak a magánéletemben.” ◆ vallatvavallatva 「Njúko-
kuno mokuteki-o nehori hahori toi tadaszareta.」
„Kivallattak, miért akarok az országba jönni.”

neicsádokjumentaríeiganeicsádokjumentaríeiga ◆ természetfilmtermészetfilm
neikakaizokudzsicsikuneikakaizokudzsicsiku ◆ Ninghszia-HujNinghszia-Huj Au-Au-
tonóm Területtonóm Terület
neikineiki ◆ lélegzéslélegzés alvásalvás közbenközben 「Kare-va
neikiga arai.」 „Nehezen veszi a levegőt alvás köz-
ben.”

neiribananeiribana ◆ alvásalvás kezdetekezdete 「Neiri banani
okoszareta.」 „Felébresztettek, pedig csak akkor
kezdtem aludni.”

neironeiro ◆ hangárnyalathangárnyalat ◆ hangszínhangszín 「Kono
gakki-va tokubecuna neirodeszu.」 „Ennek a
hangszernek különleges hangszíne van.” ◆ hang-hang-
zászás 「Javarakai neiro」 „lágy hangzás” ◆ tónustónus

neirononeirono ◆ halványsárgahalványsárga ◆ világossárgavilágossárga
neiruneiru ◆ körömköröm
neiruneiru ◆ alszikalszik 「Kodomo-va guszszuri neitte-
ita.」 „A gyerek mélyen aludt.” ◆ elalszikelalszik 「Mó
neittakadóka vakarimaszen.」 „Nem tudom, hogy
elaludt-e már.”

neirucsippuneirucsippu ◆ műkörömműköröm
neiruganneirugan ◆ szegbelövőszegbelövő pisztolypisztoly ◆ szögbe-szögbe-
lövő pisztolylövő pisztoly
neirukotoneirukoto ◆ elalváselalvás 「Neru maenibeddode
hon-o jondeita.」 „Elalvás előtt az ágyban könyvet
olvastam.”

neiszuneiszu ◆ díványdívány ◆ nyugágynyugágy
neitibuszupíkáneitibuszupíká ◆ anyanyelvi beszélőanyanyelvi beszélő
nejaneja ◆ hálószobahálószoba

nejukinejuki ◆ legalsólegalsó hóréteghóréteg ◆ megtelepedettmegtelepedett
hóhó
nekannekan ◆ koporsókoporsó
nekaranekara ◆ gyökerestülgyökerestül 「Zaszszó-o nekara hiki
nuita.」 „Gyökerestül kitéptem a gazt.”

nekaszerunekaszeru ◆ állniállni hagyhagy 「Kono rjóri-va icsini-
csinekaszeruto adzsiga simi komu.」 „Ha egy na-
pig állni hagyjuk ezt az ételt, akkor elkeverednek
benne az ízek.” ◆ aludnialudni hagyhagy 「Narippanasino
denva-va boku-o jukkuri nekaszekurenai.」 „Nem
hagy nyugodtan aludni az állandóan csörgő tele-
fon.” ◆ elhelyezelhelyez 「Okane-o sibaraku sókengai-
sani nekaszeta.」 „A pénzemet egy darabig elhe-
lyeztem egy brókercégnél.” ◆ fektetfektet 「Akacsan-
o beddoni nekaszeta.」 „Ágyba fektette a kisba-
bát.” ◆ lefektetlefektet 「Kodomo-o nekaszeta.」 „Le-
fektettem a gyereket.” ◆ leraklerak 「Hon-o cukueno
ueni nekaszeta.」 „Leraktam a könyvet az asztal-
ra.” ◆ pihentetpihentet 「Kidzsi-o nekaszeta.」 „Pihen-
tettem a tésztát.”

nekaszunekaszu ◆ fektetfektet 「Bjónin-o jokoni nekasi-
ta.」 „Az oldalára fektettem a beteget.” ◆ lefek-lefek-
tettet 「Akacsan-o nekasita.」 „Lefektettem a kis-
babát.” ◆ lelapítlelapít 「Inu-va mimi-o nekasita.」
„A kutya lelapította a fülét.” ◆ pihentetpihentet
「Kidzsi-o reizókode icsidzsikannekasita.」 „A
tésztát egy óráig pihentettem a hűtőben.”

nekkacsífunekkacsífu ◆ nyaksálnyaksál ◆ vállkendővállkendő
nekkan-acuennekkan-acuen ◆ meleghengerlésmeleghengerlés
nekkaranekkara ◆ igazánigazán 「Kare-va nekkarano kuisin
bóda.」 „Igazán szereti a hasát.” ◆ ízig-vérigízig-vérig
「Kanodzso-va nekkaraszupócumanda.」 „Ízig-
vérig sportoló.” ◆ természeténéltermészeténél fogvafogva
「Ningenni-va nekkarano varumono-va inai.」
„Az ember természeténél fogva nem gonosz.”

nekkaranonekkarano ◆ születettszületett 「Kare-va nekkarano
geidzsucuka」 „született művész”

nekkecunekkecu ◆ forróvérűségforróvérűség ◇ nekkecu-onekkecu-o szo-szo-
szoguszogu szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Sigotoni
nekkecu-o szoszoida.」 „Szívem-lelkem belead-
tam a munkába.”

nekkecudandzsinekkecudandzsi ◆ forróvérű férfiforróvérű férfi
nekkecudzsinekkecudzsi ◆ forróvérű emberforróvérű ember
nekkecukannekkecukan ◆ forróvérűforróvérű
nekkecukjósinekkecukjósi ◆ lelkes tanárlelkes tanár

25602560 neguszegacuku neguszegacuku – nekkecukjósi nekkecukjósi AdysAdys



nekkecu-onekkecu-o szoszoguszoszogu ◆ szívét-lelkétszívét-lelkét bele-bele-
adjaadja 「Sigotoni nekkecu-o szoszoida.」
„Szívem-lelkem beleadtam a munkába.”

nekkinekki ◆ nekkinekki
nekkinekki ◆ forróforró levegőlevegő 「Sanaini nekkigakomot-
ta.」 „A kocsiban megült a forró levegő.” ◆ lelke-lelke-
sedéssedés
nekkiafurerunekkiafureru ◆ lelkeslelkes 「Nekkiafureru mede
kógi-o kiita.」 „Lelkes szemmel hallgatta az elő-
adást.”

nekkinicucumaretanekkinicucumareta ◆ izgalommal teltizgalommal telt
nekki-onekki-o obitekuruobitekuru ◆ felhevülfelhevül 「Hanasi-va
nekki-o obitekita.」 „A beszélgetés felhevült.”

nekkjónekkjó ◆ fanatikusságfanatikusság ◆ fanatizmusfanatizmus ◆ lá-lá-
zaszas őrületőrület ◇ nekkjótekisindzsanekkjótekisindzsa fanatikusfanatikus
hívőhívő 「Kanodzso-va konoburandono nekkjóte-
kisindzsada.」 „Fanatikus híve ennek a márká-
nak.”

nekkjósanekkjósa ◆ megszállottmegszállott
nekkjósitanekkjósita ◆ eszeveszetteszeveszett
nekkjószaszerunekkjószaszeru ◆ lázbalázba hozhoz 「Szakká-va
fan-o nekkjószaszeru.」 „A foci lázba hozza a
szurkolókat.”

nekkjószurunekkjószuru ◆ begerjedbegerjed 「Kare-va bidzsinni
nekkjószuru.」 „A szép lányoktól begerjed.” ◆

belelkesedikbelelkesedik ◆ bolondulbolondul 「Vintédzsikáni nek-
kjószuru.」 „Bolondul a veterán kocsikért.” ◆ fa-fa-
natikusnatikus hívehíve leszlesz 「Kare-va dokuszaisani nek-
kjósita.」 „A diktátor fanatikus híve lett.” ◆ láz-láz-
baba jönjön 「Kare-va nekkjósijaszui.」 „Könnyen
lázba jön.” ◆ rágerjedrágerjed 「Kare-va dzsazu onga-
kuni nekkjósita.」 „Rágerjedt a dzsessz zenére.”

nekkjótekinanekkjótekina ◆ buzgóbuzgó ◆ fanatikusfanatikus 「Nek-
kjótekinafan」 „fanatikus rajongó”

nekkjótekininekkjótekini ◆ fanatikusanfanatikusan ◆ megszállot-megszállot-
tantan
nekkjótekisindzsanekkjótekisindzsa ◆ fanatikusfanatikus hívőhívő
「Kanodzso-va konoburandono nekkjótekisin-
dzsada.」 „Fanatikus híve ennek a márkának.”

nekkonekko ◆ gyökérgyökér 「Mame-va nekkoga haeta.」
„A bab gyökeret eresztett.”

nekkokaranekkokara ◆ gyökerestőlgyökerestől ◆ gyökerestülgyökerestül
「Zaszszó-o nekkokara nuita.」 „Gyökerestül ki-
téptem a gazt.”

nekkunekku ◆ akadályakadály 「Szofutono fuguaiganekku-
tonattepurodzsekutoga okureta.」 „Akadály volt
a rossz szoftver, ami késleltette a projektet.” ◆

nyaknyak ◇ tátorunekkutátorunekku garbógarbó ◇ tátorunekkutátorunekku
garbónyakgarbónyak ◇ botorunekkubotorunekku szűkszűk kereszt-kereszt-
metszetmetszet 「Kódzsókeieinobotorunekku-o kaisó-
szuru.」 „Megszünteti a szűk keresztmetszetet a
gyárvezetésben.” ◇ raundonekkuraundonekku környakkörnyak
「Raundonekkunoszétá」 „környakú pulóver” ◇

rónekkurónekku mély kivágású ruhamély kivágású ruha
nekkugádonekkugádo ◆ nyakvédőnyakvédő
nekkunnekkun ◆ forrófüstölésforrófüstölés
nekkurainnekkurain ◆ nyakkivágásnyakkivágás
nekkureszunekkureszu ◆ nyakéknyakék ◆ nyakláncnyaklánc
「Nekkureszu-o cuketa.」 „Felvettem a nyaklán-
cot.”

nekku-vómánekku-vómá ◆ nyakmelegítőnyakmelegítő
nekoneko ◆ macskamacska 「Neko-o naderu.」 „Simogatja
a macskát.” ◇ angoranekoangoraneko angóramacskaangóramacska ◇

oszunekooszuneko kandúrkandúr ◇ ojanekoojaneko anyamacskaanyamacska
◇ kainekokaineko tartotttartott macskamacska ◇ kainekokaineko háziházi
macskamacska ◇ karitekitanekokaritekitaneko idegenidegen környe-környe-
zetbezetbe kerültkerült macskamacska 「Sinnjúsain-va karite-
kita nekonojóni otonasikatta.」 „Az új dolgozó
olyan csendes volt, mint egy idegen környezetbe
került macska.” ◇ karitekitanekonojónakaritekitanekonojóna sze-sze-
lídlíd ◇ kuronekokuroneko feketefekete macskamacska ◇ konekokoneko
kismacskakismacska ◇ konekokoneko kiscicakiscica ◇ toranekotoraneko
cirmoscirmos cicacica ◇ nekocsannekocsan cicacica ◇ nekonima-nekonima-
tatabitatabi kecskérekecskére bízzabízza aa káposztátkáposztát ◇ ne-ne-
konotemokaritaikonotemokaritai igazánigazán elkelneelkelne egyegy kiskis se-se-
gítséggítség 「Nekono temo karitaigurai iszogasii.」
„Azt sem tudom hol áll a fejem, igazán elkelne
egy kis segítség.” ◇ nekonohitaihodononekonohitaihodono nyúl-nyúl-
faroknyifaroknyi 「Nekono hitaihodono niva」 „nyúl-
faroknyi kert” ◇ nekonomenojónikavarunekonomenojónikavaru vál-vál-
tozékonytozékony 「Nekono menojóni kavaru tenkó」
„változékony időjárás” ◇ nekomosakusimonekomosakusimo
boldog-boldogtalanboldog-boldogtalan 「Ima, nekomo sakusimo
kabusikitósisiteiru.」 „Most boldog-boldogtalan
részvényeket vásárol.” ◇ neko-oneko-o kaburukaburu ala-ala-
koskodikkoskodik ◇ neko-oneko-o kaburukaburu színlelszínlel 「Neko-
o kabutteii hitobutteiru.」 „Színlelve jó embernek
mutatja magát.” ◇ noranekonoraneko kóborkóbor macskamacska
◇ bucsinekobucsineko tarkatarka macskamacska ◇ perusianekoperusianeko
perzsaperzsa macskamacska ◇ jamanekojamaneko vadmacskavadmacska ◇

jamanekojamaneko hiúzhiúz
nekoasinekoasi ◆ kecses lábkecses láb ◆ macskalábmacskaláb
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nekoasinonekoasino ◆ kecseskecses lábúlábú 「Imani-va nekoasi-
notéburuga tatteiru.」 „A nappaliban van egy ke-
cses lábú asztal.”

nekobabanekobaba ◆ zsebre vágászsebre vágás
nekobaba-onekobaba-o kimekomukimekomu ◆ zsebrezsebre vágvág
「Nekobaba-o kime konde hirotta szaifu-o mocsi
kaetta.」 „Zsebre vágtam, és hazavittem a talált
pénztárcát.”

nekobabaszurunekobabaszuru ◆ megtartjamegtartja magánakmagának 「Hi-
rotta szaifu-o kóbanni todokenaide nekobabasi-
ta.」 „Nem vitte a talált pénztárcát a rendőrségre,
hanem megtartotta magának.”

nekobubjónekobubjó ◆ golyvagolyva
nekocsannekocsan ◆ cicacica
nekodzsitanekodzsita ◆ macskanyelvmacskanyelv ◆ nemnem bírjabírja aa
forróforró ételtételt 「Nekodzsitadakaraamari
acuiszúpu-va taberarenai.」 „Nem bírja a forró
ételt, ezért a forró levest nem tudja megenni.”

nekofundzsattanekofundzsatta ◆ SzamárindulóSzamárinduló
nekoginiszurunekoginiszuru ◆ gyökerestőlgyökerestől kitépkitép 「Ki-o
nekoginisita.」 „Gyökerestől kitépte a fát.” ◆ ír-ír-
magját is kipusztítjamagját is kipusztítja
nekogurumanekoguruma ◆ talicskatalicska ◆ taligataliga
nekohanekoha ◆ macskabarátmacskabarát ◆ macskapártimacskapárti
nekoirazunekoirazu ◆ patkányméregpatkányméreg
nekojanaginekojanagi ◆ barkabarka
nekokanekoka ◆ macskafélékmacskafélék ◆ macskafélékmacskafélék csa-csa-
ládjaládja
nekokafenekokafe ◆ macskás kávézómacskás kávézó
nekokavaigarinekokavaigari ◆ ajnározásajnározás ◆ túlzotttúlzott sze-sze-
retetretet
nekomeisinekomeisi ◆ macskaszemmacskaszem
nekominekomi ◆ álomba merülésálomba merülés
nekomi-onekomi-o oszouoszou ◆ álmábanálmában meglepmeglep
「Kanodzso-va nekomi-o oszovarereipuszareta.」
„Álmában meglepve megerőszakolták.”

nekomosakusimonekomosakusimo ◆ boldog-boldogtalanboldog-boldogtalan
「Ima, nekomo sakusimo kabusikitósisiteiru.」
„Most boldog-boldogtalan részvényeket vásárol.”

nekomunekomu ◆ ágynakágynak dőldől 「Infuruenzade icuka-
kannekonda.」 „Ágynak döntötte az influenza.” ◆

ágynakágynak esikesik ◆ alszikalszik 「Guszszuri nekondei-
ru.」 „Mélyen alszik.” ◇ guszszurinekomuguszszurinekomu mé-mé-

lyenlyen alszikalszik 「Aszamadeguszszuri nekondeita.」
„Reggelig mélyen aludtam.”

nekonadegoenekonadegoe ◆ hízelgőhízelgő hanghang 「Dzsósini ne-
konade goede hanasita.」 „Hízelgő hangon be-
szélt a főnökével.” ◆ mézesmázosmézesmázos hanghang 「Ne-
konade goede okane-o nedatta.」 „Mézesmázos
hangon kunyerált pénzt.”

nekonijaszasiinekonijaszasii ◆ macskabarátmacskabarát 「Konodoa-
va sitani anaga aiteite nekoni jaszasii.」 „Ez az aj-
tó macskabarát, mert van rajta alul egy lyuk.”

nekonikacuobusinekonikacuobusi ◆ kecskérekecskére bízzabízza aa ká-ká-
posztátposztát
nekonikobannekonikoban ◆ feleslegesfelesleges ◆ pazarláspazarlás
nekonimatatabinekonimatatabi ◆ kecskérekecskére bízzabízza aa ká-ká-
posztátposztát
nekonocumenekonocume ◆ macskakörömmacskaköröm
nekonoeszanekonoesza ◆ macskaeledelmacskaeledel
nekonohitaihodononekonohitaihodono ◆ nyúlfaroknyinyúlfaroknyi 「Neko-
no hitaihodono niva」 „nyúlfaroknyi kert”

nekonokenekonoke ◆ macskaszőrmacskaszőr
nekonomenekonome ◆ macskaszemmacskaszem
nekonomenojónikavarunekonomenojónikavaru ◆ változékonyváltozékony
「Nekono menojóni kavaru tenkó」 „változékony
időjárás”

nekononakigoenekononakigoe ◆ nyávogásnyávogás
nekonotemokaritainekonotemokaritai ◆ igazánigazán elkelneelkelne egyegy
kiskis segítségsegítség 「Nekono temo karitaigurai iszo-
gasii.」 „Azt sem tudom hol áll a fejem, igazán el-
kelne egy kis segítség.”

nekonotoirenekonotoire ◆ macskaalommacskaalom
neko-oneko-o kaburukaburu ◆ alakoskodikalakoskodik ◆ színlelszínlel
「Neko-o kabutteii hitobutteiru.」 „Színlelve jó
embernek mutatja magát.”

nekorobunekorobu ◆ lefeksziklefekszik 「Nekoronda dzsótaik-
ara oki agarenai.」 „Ha lefekszek a földre, nem tu-
dok felkelni.”

nekorogarunekorogaru ◆ elfekszikelfekszik 「Nan-
nicsidemobeddode nekorogareru.」 „Akár napo-
kig is elfeküdne az ágyban.” ◆ fetrengfetreng
「Akacsan-va dzsútanni nekorogatteiru.」 „A kis-
baba fetrengett a szőnyegen.” ◆ lefeksziklefekszik
nekoszoginekoszogi ◆ gyökerestülgyökerestül 「Ki-o nekoszogi-
nisita.」 „Gyökerestül kitépte a fát.” ◆ minde-minde-
nestülnestül 「Zaiszan-o nekoszogi torareta.」 „Min-
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denestül elvették a vagyonát.” ◆ teljesteljes egészé-egészé-
benben 「Macsi-va nekoszogi hakaiszareta.」 „A vá-
rost teljes egészében elpusztították.”

nekozenekoze ◆ görbegörbe tartástartás 「Vatasi-va nekoze-
da.」 „Görbe tartásom van.” ◆ görnyedt hátgörnyedt hát
nekozukinanekozukina ◆ macskabarátmacskabarát 「Cuma-va neko-
zukida.」 „A feleségem macskabarát.” ◆ macs-macs-
kaszeretőkaszerető
nekubi-o kakunekubi-o kaku ◆ álmában levágja a fejétálmában levágja a fejét
nekurananekurana ◆ komorkomor 「Nekurana hito」 „komor
ember”

nekurofirianekurofiria ◆ nekrofílianekrofília
nekurósiszunekurósiszu ◆ nekrózisnekrózis
nekuszaszunekuszaszu ◆ nexusnexus
nekutainekutai ◆ nyakkendőnyakkendő 「Nekutai-o simeta.」
„Megkötöttem a nyakkendőmet.” ◇ csónekutaicsónekutai
csokornyakkendőcsokornyakkendő
nekutainomuszubikatanekutainomuszubikata ◆ nyakkendőkötésnyakkendőkötés
nekutaipinnekutaipin ◆ nyakkendőtűnyakkendőtű
nekutarinnekutarin ◆ kopaszkopasz barackbarack ◆ kopaszkopasz őszi-őszi-
barackbarack ◆ nektarinnektarin
nekutonnekuton ◆ nektonnekton
nekuzurenekuzure ◆ árlavinaárlavina ◆ árösszeomlásárösszeomlás
nemakinemaki ◆ hálóinghálóing ◆ halóruhahalóruha ◆ hálóruhahálóruha ◆

pizsamapizsama
nemavasinemavasi ◆ körülásáskörülásás ◆ puhításpuhítás
nemavasiszurunemavasiszuru ◆ előkészítielőkészíti aa terepetterepet
「Kósóno maeni nemavasisiteoita.」 „A tárgya-
lások előtt előkészítettem a terepet.” ◆ körüláskörülás
「Kino nemavasi-o sita.」 „Körülástam a fát.” ◆

megpuhítmegpuhít 「Gutaitekina hanasi-o szuru maeni
dzsósini nemavasisita.」 „Megpuhítottam a főnö-
kömet, mielőtt a tárgyra tértem.”

nemiminimizunemiminimizu ◆ derült égből villámcsapásderült égből villámcsapás
nemofiranemofira ◆ nemophilanemophila ◆ ötpettyes virágötpettyes virág
nemohamonainemohamonai ◆ alaptalanalaptalan ◆ légbőllégből kapottkapott
「Nemo hamonai uvasza」 „légből kapott plety-
ka”

nemotonemoto ◆ tőtő 「Kino nemotoni kinokoga haete-
ita.」 „A fa tövében gomba nőtt.” ◇ nemotokaranemotokara
alapvetőenalapvetően 「Szeizóhóhó-o nemotokara ka-
eta.」 „Alapvetően megváltoztatta a gyártástech-
nológiát.” ◇ nemotokaranemotokara alapjaibanalapjaiban 「Kareno

hacumei-va szekai-o nemotokara kaeta.」 „Talál-
mánya alapjaiban változtatta meg a világot.”

nemotokaranemotokara ◆ alapjaibanalapjaiban 「Kareno hacumei-
va szekai-o nemotokara kaeta.」 „Találmánya
alapjaiban változtatta meg a világot.” ◆ alapve-alapve-
tőentően 「Szeizóhóhó-o nemotokara kaeta.」
„Alapvetően megváltoztatta a gyártástechnológi-
át.”

némunému ◆ névnév ◇ domein-némudomein-nému tartománynévtartománynév
◇ fászuto-némufászuto-nému keresztnévkeresztnév ◇ famirí-némufamirí-nému
családicsaládi névnév ◇ furu-némufuru-nému teljesteljes névnév
「Namae-o furunémude kaite kudaszai.」 „Kér-
jük, a teljes nevét írja ide!” ◇ midoru-némumidoru-nému má-má-
sodik keresztnévsodik keresztnév
nému-barjúnému-barjú ◆ hírnévhírnév
némubarjúnémubarjú ◆ hírnévhírnév
némubarjúnoarunémubarjúnoaru ◆ híreshíres
nemuinemui ◆ álmosálmos 「Totemo nemuideszu.」 „Bor-
zasztóan álmos vagyok.”

némuinnémuin ◆ önfestő pecsétnyomóönfestő pecsétnyomó
nemukenemuke ◆ álmosságálmosság 「Nemukega oszotteki-
ta.」 „Álmosság tört rám.”

nemukegaszaszunemukegaszaszu ◆ rátörrátör azaz álmosságálmosság
「Nemukega szasitekita.」 „Rám tört az álmos-
ság.”

nemukemanakonemukemanako ◆ álmos tekintetálmos tekintet
nemukemezamasinemukemezamasi ◆ éberenéberen tartástartás 「Nemu-
kemezamasini untensuni hanasikaketa.」 „Be-
széltem a sofőrhöz, hogy éberen tartsam.”

nemuke-onemuke-o szaszouszaszou ◆ elálmosítelálmosít 「Kono hon-
va nemuke-o szaszou.」 „Ez a könyv elálmosít.”

nemuke-onemuke-o szaszouszaszou ◆ elaltatelaltat 「Kono ongaku-
va nemuri-o szaszou.」 „Ez a zene elaltat.”

nemukezamasinemukezamasi ◆ álomálom elűzéseelűzése
「Nemukezamasinikóhí-o nonda.」 „Kávét ittam,
hogy elűzzem az álmomat.”

nemukunarunemukunaru ◆ elálmosodikelálmosodik 「Nemukunaru-
made hon-o jondeita.」 „Könyvet olvastam, amíg
el nem álmosodtam.” ◇ gakuttonemukunarugakuttonemukunaru
rátörrátör azaz álmosságálmosság 「Gakutto nemukunatta.」
„Rám tört az álmosság.”

nemunokinemunoki ◆ perzsaperzsa selyemakácselyemakác ◆ selyem-selyem-
akácakác
némupurétonémupuréto ◆ névtáblanévtábla
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nemuraszerunemuraszeru ◆ altataltat ◆ elaltatelaltat 「Kodomo-o
nemuraszeta.」 „Elaltattam a gyereket.”

nemurerumorinobidzsonemurerumorinobidzso ◆ CsipkerózsikaCsipkerózsika
nemurinemuri ◆ álomálom 「Kare-va eienno nemurini cu-
ita.」 „Örök álomba merült.” ◆ alvásalvás 「Fukai
nemuri」 „mély alvás”

nemuriguszanemurigusza ◆ mimózamimóza
nemuriguszurinemuriguszuri ◆ altatóaltató
nemurikokerunemurikokeru ◆ mozdulatlanulmozdulatlanul alszikalszik
「Otto-va sótaimonaku nemurikoketeita.」 „A
férjem mozdulatlanul aludt, mint akit fejbe ver-
tek.”

nemurikomunemurikomu ◆ álombaálomba merülmerül 「Iszogasii icsini-
csigaovattara, nemuri konda.」 „A nehéz nap
után álomba merültem.”

nemurinicukunemurinicuku ◆ elalszikelalszik 「Vatasi-va nemur-
inicukumade dzsikangakakaru.」 „Idő kell, míg
elalszom.”

nemuriniocsirunemuriniocsiru ◆ álombaálomba merülmerül 「Ippunde
nemurini ocsita.」 „Egy perc alatt álomba me-
rültem.” ◇ jukkuritonemuriniocsirujukkuritonemuriniocsiru szende-szende-
rülrül 「Jukkurito nemurini ocsita.」 „Mély álomba
szenderültem.”

nemurunemuru ◆ alszikalszik 「Kodomo-va beddode nemut-
teiru.」 „A gyerek az ágyban alszik.” ◆ aluszikaluszik
「Joku nemutta?」 „Jól aludtál?” ◆ nyugodiknyugodik
「Jaszurakani onemurikudaszai.」 „Nyugodjék
békében!” ◆ nyugsziknyugszik 「Kare-va mó ohakade
nemutteiru.」 „Már a temetőben nyugszik.” ◆

szunnyadszunnyad 「Csikani kicsóna sigenga nemuttei-
ru.」 „Értékes természeti kincsek szunnyadnak a
föld mélyén.” ◇ kimocsijokunemutteirukimocsijokunemutteiru édes-édes-
dedendeden alszikalszik ◇ szujaszujanemuruszujaszujanemuru alszik,alszik,
mintmint aa tejtej ◇ tavainakunemurutavainakunemuru alszik,alszik, mintmint
aa bundabunda ◇ tavainakutavainaku joujou holtrészegreholtrészegre
isszaissza magátmagát ◇ nemurikokerunemurikokeru mozdulatlanulmozdulatlanul
alszikalszik 「Otto-va sótaimonaku nemurikokete-
ita.」 „A férjem mozdulatlanul aludt, mint akit
fejbe vertek.”

nemurujónisinunemurujónisinu ◆ jobblétre szenderüljobblétre szenderül
nemuszónanemuszóna ◆ álmosálmos 「Nemuszóna koede kota-
eta.」 „Álmos hangon válaszoltam.”

nemutainemutai ◆ álmosálmos
nennen ◆ évév 「Icsinentatta.」 „Egy év telt el.” ◇

iszszakunenmaeiszszakunenmae tavalyelőtttavalyelőtt ◇ kjonenkjonen múltmúlt
évbenévben 「Kjonenkekkonsita.」 „Múlt évben háza-

sodtam.” ◇ kjonenkjonen tavalytavaly 「Kjonenno kjó」
„tavaly ilyenkor” ◇ kószeinenkószeinen csillagászaticsillagászati
évév ◇ kószeinenkószeinen sziderikussziderikus évév ◇ szarainenszarainen
kétkét évév múlvamúlva 「Meikko-va szarainendaigaku-o
szocugjószuru.」 „Az unokahúgom két év múlva
diplomázik.” ◇ sin-nensin-nen újúj évév 「Sin-
nenomedetó!」 „Boldog új évet!” ◇ nan-nennan-nen
hányhány évév 「Konopurodzsekuto-va nan-
nenkakarimaszuka?」 „Hány évig fog tartani ez a
projekt?” ◇ nendzsúnendzsú egészegész évenéven átát 「Nen-
dzsúmukjúde hataraita.」 „Egész éven át szünet
nélkül dolgoztam.” ◇ nensonenso évév elejeeleje ◇ nens-nens-
zeinozeino osos 「Muszuko-va ninenszeideszu.」 „Má-
sodikos a fiam.” ◇ nenmacunenmacu évév végevége 「Nen-
macuno ószódzsi」 „év végi nagytakarítás” ◇

jokutosijokutosi következőkövetkező évév ◇ jokunenjokunen követke-követke-
zőző évév ◇ rainenrainen jövőjövő évév 「Rainenno dzsúniga-
cu」 „jövő év decembere” ◇ rainenrainen jövőjövő évbenévben
「Rainenszocugjószuru.」 „Jövő évben ballagok.”
◇ rainenrainen jövőrejövőre 「Rainenkekkonszuru joteide-
szu.」 „Jövőre megházasodok.” ◇ rekinenrekinen nap-nap-
tári évtári év
nennen ◆ biztonságbiztonság ◆ elővigyázatelővigyázat ◆ érzésérzés
「Kareni kokorokara szonkeino nen-o idaita.」
„Mély tiszteletet éreztem iránta.” ◆ gondolatgondolat ◆

gondossággondosság ◆ vágyvágy 「Bokuno nenga todoita.」
„Teljesült a vágyam.” ◇ keirónonenkarakeirónonenkara korá-korá-
rara valóvaló tekintetteltekintettel ◇ zankinonenzankinonen szégyen-szégyen-
érzetérzet ◇ nen-irinanen-irina gondosgondos 「Nen-irina
dzsunbi-o sita.」 „Gondos előkészületeket tett.”
◇ nen-irininen-irini gondosangondosan 「Keiszacukan-va dzsú-o
nen-irini sirabeta.」 „A felügyelő gondosan meg-
vizsgálta a fegyvert.” ◇ nen-irininen-irini alaposanalaposan
「Bin-o nen-irini aratta.」 „Alaposan megmos-
tam a befőttesüveget.” ◇ nengahaittanengahaitta gondosgondos
「Nenga haittadezain」 „gondos formatervezés”
◇ nen-nen- nini vava nennen oo ireruireru roppantroppant körülte-körülte-
kintőkintő 「Keijakuno naijó-o nenniha nen-o irete-
csekkusita.」 „Roppant körültekintően ellenőriz-
tem a szerződés szövegét.” ◇ nen-notamenen-notame biz-biz-
tos,tos, amiami biztosbiztos 「Idzsó-va naikedo, nennota-
meno kenkósindan-o uketa.」 „Nincs semmi ba-
jon, de biztos, ami biztos, elmentem egy szűrő-
vizsgálatra.” ◇ nen-nohaittanen-nohaitta gondosgondos 「Nenno
haitta sigoto」 „gondos munka” ◇ nen-nohaittanen-nohaitta
körmönfontkörmönfont 「Nenno haitta uszo」 „körmön-
font hazugság” ◇ nen-nohaittanen-nohaitta udvariasudvarias
「Nenno haitta aiszacu」 „udvarias köszönés” ◇

nen-onen-o ireteirete gondosangondosan 「Keiszankekka-o nen-o
irete tasikameta.」 „Gondosan ellenőriztem a szá-
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mítás eredményét.” ◇ nen-onen-o ireruireru ügyelügyel 「Szu-
tekini siagerutameni nen-o ireta.」 „Ügyelt a szép
kidolgozásra.” ◇ nen-onen-o oszuoszu lelkérelelkére kötköt
「Himicu-o kógaisinaijó nen-o osita.」 „A lelkére
kötötte, hogy ne árulja el a titkot.” ◇ nen-onen-o oszuoszu
rákérdezrákérdez 「Dzsóhó-va tadasiinokato nen-o osi-
ta.」 „Rákérdeztem, hogy tényleg igaz-e a hír.” ◇

nen-onen-o oszuoszu aztánaztán 「Tabe szuginaideneto nen-
o osita.」 „Aztán ne egyél ám túl sokat! – mond-
tam.” ◇ fukusúnonenfukusúnonen bosszúvágybosszúvágy 「Fukusú-
no nenni moeru.」 „Ég a bosszúvágytól.” ◇ bók-bók-
jónonenjónonen honvágyhonvágy
nen-akenen-ake ◆ esztendő lejártaesztendő lejárta ◆ év elejeév eleje
nenasiguszanenasigusza ◆ békalencsebékalencse ◆ kacsaparéjkacsaparéj
nenasiguszanoszeikacunenasiguszanoszeikacu ◆ vándoréletvándorélet
nenasikazuranenasikazura ◆ arankaaranka
nenbangannenbangan ◆ agyagpalaagyagpala
nenbucunenbucu ◆ buddhistabuddhista fohászfohász 「Nenbucu-o
tonaeru.」 „Buddhához fohászkodik.” ◆ fohász-fohász-
kodáskodás ◇ umanomimininenbucuumanomimininenbucu falrafalra hánythányt
borsóborsó
nenbucudónenbucudó ◆ buddhistabuddhista imateremimaterem ◆ imate-imate-
remrem
nenbucútanenbucúta ◆ buddhista imabuddhista ima
nenbucuzanmainenbucuzanmai ◆ elmélyült buddhista imaelmélyült buddhista ima
nencsakunencsaku ◆ odaragadásodaragadás ◆ ragadásragadás
nencsakumattannencsakumattan ◆ ragadós végragadós vég
nencsakurjokunencsakurjoku ◆ ragadóerőragadóerő ◆ ragadóké-ragadóké-
pességpesség
nencsakuszeinencsakuszei ◆ ragadósságragadósság 「Nencsakuszei-
nokjarameru」 „ragadós karamell”

nencsakuszurunencsakuszuru ◆ ragadragad 「Konosíru-va nencs-
akusinai.」 „Ez a matrica nem ragad.”

nencsakutépunencsakutépu ◆ ragadósragadós szalagszalag ◆ ragasz-ragasz-
tószalagtószalag 「Nencsakutépudedanbóruno futa-o
simeru.」 „Ragasztószalaggal leragasztom a pa-
pírdoboz fedelét.” ◇ hinencsakutépuhinencsakutépu nemnem ra-ra-
gadós szalaggadós szalag
nencsakuzainencsakuzai ◆ ragasztóanyagragasztóanyag
nencsónencsó ◆ idősidős korkor 「Nencsó-o rijúnirídáninat-
ta.」 „Az idős korom miatt lettem vezető.” ◆ idősidős
korcsoportkorcsoport ◆ öregségöregség ◆ szenioritásszenioritás
nencsóguminencsógumi ◆ nagycsoportnagycsoport 「Nencsógumino
endzsi」 „nagycsoportos óvodás”

nencsósanencsósa ◆ idősidős emberember 「Nencsósa-o ujam-
au.」 „Tiszteli az időseket.”

nencsúnencsú ◆ középsőközépső korcsoportkorcsoport ◇ nencsúgu-nencsúgu-
mimi középsőközépső csoportcsoport 「Nencsúgumino endzsi」
„középső csoportos óvodás”

nencsúgjódzsinencsúgjódzsi ◆ évenkéntévenként ismétlődőismétlődő ese-ese-
ménymény 「Tanabata-va nencsúgjódzsida.」 „A ta-
nabata évente ismétlődő esemény.” ◆ éveséves ren-ren-
dezvénydezvény
nencsúguminencsúgumi ◆ középsőközépső csoportcsoport 「Nencsúgu-
mino endzsi」 „középső csoportos óvodás”

nencsúzainencsúzai ◆ viszkozitásnövelő szerviszkozitásnövelő szer
nendainendai ◆ dátumdátum 「Teraga cukurareta nendai-
va fumeida.」 „A templom építésének dátuma is-
meretlen.” ◆ évekévek 「Szenkjúhjakuhacsidzsúnen
dai」 „nyolcvanas évek” ◆ generációgeneráció 「Nenda-
ino sza-o kandzsiru.」 „Érzem a generációs kü-
lönbséget.” ◆ korkor 「Kaszekino nendai-o szokute-
isita.」 „Meghatározták a kövület korát.” ◆ kor-kor-
osztályosztály 「Onadzsi nendaino hitotodake vakari
aemaszu.」 „Csak a korosztályomban lévő embe-
rekkel tudom megértetni magam.” ◆ korszakkorszak
◇ kjúdzsúnendaikjúdzsúnendai kilencveneskilencvenes évekévek ◇ go-go-
dzsúnendaidzsúnendai ötvenesötvenes évekévek ◇ nanadzsúnen-nanadzsúnen-
daidai hetveneshetvenes évekévek ◇ hacsidzsúnendaihacsidzsúnendai
nyolcvanasnyolcvanas évekévek ◇ rokudzsúnendairokudzsúnendai hatva-hatva-
nas éveknas évek
nendaidzsunnendaidzsun ◆ időrendiidőrendi sorrendsorrend ◆ kronoló-kronoló-
giai sorrendgiai sorrend
nendaikinendaiki ◆ krónikakrónika
nendaimononendaimono ◆ régiségrégiség 「Kono tokei-va nenda-
imonode, szorenarino neucsigaaru.」 „Ez az óra
régiség, ezért meg is kérik az árát.”

nendaimononovainnendaimononovain ◆ óboróbor
nendaiszokuteinendaiszokutei ◆ datálásdatálás ◆ kormeghatá-kormeghatá-
rozásrozás ◇ uran-namarinendaiszokuteiuran-namarinendaiszokutei urán-urán-
ólomólom kormeghatározáskormeghatározás ◇ kagakutekinen-kagakutekinen-
daiszokuteidaiszokutei kémiaikémiai kormeghatározáskormeghatározás ◇ ka-ka-
gakutekinendaiszokuteigakutekinendaiszokutei kémiaikémiai datálásdatálás ◇

kariumu-arugonhónendaiszokuteikariumu-arugonhónendaiszokutei kálium-kálium-
argonargon kormeghatározáskormeghatározás ◇ necuruminesz-necuruminesz-
szenszunendaiszokuteiszenszunendaiszokutei termoluminesz-termoluminesz-
censcens kormeghatározáskormeghatározás ◇ fisson-fisson-
torakkuhónendaiszokuteitorakkuhónendaiszokutei hasadásnyom-hasadásnyom-
kormeghatározáskormeghatározás ◇ hósaszeitanszonenda-hósaszeitanszonenda-
iszokuteiiszokutei szénizotóposszénizotópos kormeghatározáskormeghatározás
◇ hósaszeitanszonendaiszokuteihósaszeitanszonendaiszokutei radio-radio-
karbonkarbon kormeghatározáskormeghatározás ◇ hósanenda-hósanenda-
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iszokuteiiszokutei radiometrikusradiometrikus kormeghatározáskormeghatározás
◇ rubidzsiumu-rubidzsiumu-
szutoroncsiumunendaiszokuteiszutoroncsiumunendaiszokutei rubídium-rubídium-
stroncium kormeghatározásstroncium kormeghatározás
nendaiszokuteihónendaiszokuteihó ◆ datálásidatálási technikatechnika ◆

kormeghatározási technikakormeghatározási technika
nendonendo ◆ elszámolásielszámolási évév ◆ évév ◆ költségve-költségve-
tésitési évév ◆ tanévtanév 「Gakkóde atarasii nendoga
hadzsimatta.」 „Új tanév kezdődött az iskolában.”
◇ kaikeinendokaikeinendo pénzügyipénzügyi évév ◇ kaikeinendokaikeinendo
elszámolásielszámolási évév ◇ gakunendogakunendo tanévtanév ◇ kan-kan-
endoendo elmúltelmúlt évév ◇ kon-nendonokon-nendono ezez éviévi 「Kon-
nendono mokuhjó-o tateta.」 „Kitűztük az ez évi
célt.” ◇ zaiszeinendozaiszeinendo pénzügyipénzügyi évév ◇ dzsig-dzsig-
jónendojónendo üzletiüzleti évév ◇ szen-nendoszen-nendo elmúltelmúlt évév
◇ hon-nendohon-nendo ideiidei évév 「Hon-nendomadeno dzs-
iszszeki」 „idei évig tartó vállalati eredmény” ◇

hon-nendonohon-nendono ezez éviévi 「Hon-nendono sotoku」
„ez évi jövedelem” ◇ rainendorainendo jövőjövő évév
「Kódzsihi-o rainendoni kuri kosita.」 „Az építési
költséget átvittük a jövő évre.” ◇ rainendorainendo jövőjövő
tanévtanév 「Rainendono kjóikukatei」 „jövő évi tan-
terv” ◇ rekinendorekinendo naptári évnaptári év
nendonendo ◆ agyagagyag 「Tógeika-va nendokara icsima-
ino szara-o katadotta.」 „A fazekas agyagból for-
mázott egy tálat.” ◆ gyurmagyurma 「Kodomo-va nen-
dode dóbucu-o cukutta.」 „A gyerek gyurmából
gyúrt egy állatot.”

nendonendo ◆ viszkozitásviszkozitás ◇ dónendodónendo kinemati-kinemati-
kai viszkozitáskai viszkozitás
nendohadzsimenendohadzsime ◆ év elejeév eleje
nendohókokunendohókoku ◆ éves jelentéséves jelentés
nendokeinendokei ◆ viszkoziméterviszkoziméter
nendomacunendomacu ◆ évév végevége 「Kono ranni-va nendo-
macuno nenrei-o kinjúsite kudaszai.」 „Írja be az
év végén betöltött életkorát!”

nendonoszeikeinendonoszeikei ◆ agyagformázásagyagformázás ◆ agya-agya-
gozásgozás
nendosicunonendosicuno ◆ agyagosagyagos 「Nendosicuno cu-
csi」 „agyagos föld” ◆ agyagszerűagyagszerű
nendoszókacunendoszókacu ◆ évértékelésévértékelés
nendoszókacunonendoszókacuno ◆ évértékelőévértékelő
nendoszokuteinendoszokutei ◆ viszkozitásmérésviszkozitásmérés
nendozaikunendozaiku ◆ agyagmunkaagyagmunka
nendzsinendzsi ◆ évév 「Njúgakunendzsi」 „beiratkozás
éve” ◆ éveséves 「Nendzsitaikai」 „éves találkozó”

nendzsihókokusonendzsihókokuso ◆ éves jelentéséves jelentés
nendzsijúkjúkjúkanendzsijúkjúkjúka ◆ éves szabadságéves szabadság
nendzsikeikakunendzsikeikaku ◆ éves tervéves terv
nendzsikeszszannendzsikeszszan ◆ naptárinaptári éveséves elszámo-elszámo-
láslás
nendzsirunendzsiru / nenzurunenzuru ◆ fohászkodikfohászkodik 「Ko-
domotacsino siavasze-o nendzsita.」 „A gyerme-
kei boldogságáért fohászkodott.” ◆ imádkozikimádkozik
「Gókaku-o nendzsita.」 „Azért imádkoztam,
hogy menjek át a vizsgán.” ◆ kívánkíván 「Kareno
sippai-o nendzsita.」 „Azt kívántam, hogy valljon
kudarcot.”

nendzsiszókainendzsiszókai ◆ éves közgyűléséves közgyűlés
nendzsunendzsu ◆ fohászkodásfohászkodás
nendzsúnendzsú ◆ egészegész évenéven átát 「Nendzsúmukjúde
hataraita.」 „Egész éven át szünet nélkül dolgoz-
tam.”

nendzsúgjódzsinendzsúgjódzsi ◆ évenkéntévenként ismétlődőismétlődő ese-ese-
ménymény ◆ éves rendezvényéves rendezvény
nendzsúmukjúnonendzsúmukjúno ◆ egészegész évbenévben szünetszünet nél-nél-
külkül
nen-ekinen-eki ◆ nyálkanyálka ◆ ragacsragacs
nen-ekibennen-ekiben ◆ nyálkás székletnyálkás széklet
nen-ekibunpicuszennen-ekibunpicuszen ◆ nyálkamirigynyálkamirigy
nen-ekibunpiszennen-ekibunpiszen ◆ nyálkamirigynyálkamirigy
nen-ekinóhónen-ekinóhó ◆ nyálkásnyálkás cisztaciszta ◆ retenciósretenciós
cisztaciszta
nen-ekisicunen-ekisicu ◆ egykedvűségegykedvűség 「Nen-ekisicuno
szeikaku」 „egykedvű természet” ◆ közömbös-közömbös-
ségség
nen-ekisunen-ekisu ◆ mixómamixóma
nen-ekiszennen-ekiszen ◆ nyálkamirigynyálkamirigy
nen-ekiszuisunen-ekiszuisu ◆ mixoödémamixoödéma ◆ mixödémamixödéma
nenganenga ◆ újévújév köszöntéseköszöntése 「Mocsúnotame
nengano aiszacu-o sicureisita.」 „A gyász miatt
nem köszöntöttem az újévet üdvözlőlapon.”

nengadzsónengadzsó ◆ újéviújévi képeslapképeslap ◆ újéviújévi laplap
「Íméruno fukjúde nen-nennengadzsó-o okuru
hitoga szukunakunatteiru.」 „Az email elterjedé-
se miatt egyre kevesebb ember küld újévi lapot.”
◆ újéviújévi üdvözlőlapüdvözlőlap 「Ojoszo godzsúmaino
nengadzsó-o dasita.」 „Körülbelül 50 újévi üd-
vözlőlapot küldtem szét.”
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nengahagakinengahagaki ◆ újéviújévi laplap ◆ újéviújévi levelező-levelező-
laplap
nengahaittanengahaitta ◆ gondosgondos 「Nenga haittadeza-
in」 „gondos formatervezés”

nengajúbinnengajúbin ◆ újévi postaújévi posta
nengakunengaku ◆ éveséves összegösszeg 「Kono kaszaihoken-
va nengakuszanzen endeszu.」 „A tűzkárbiztosí-
tás éves összege háromezer jen.”

nengamavarinengamavari ◆ újéviújévi körbelátogatáskörbelátogatás
「Nengamavarini iku.」 „Újévi körbelátogatásra
indul.”

nengannengan ◆ álomálom 「Nidzsúnen gosisini nenganga
kanatta.」 „Húsz év múlva beteljesedett az ál-
mom.” ◆ vágyvágy 「Nenganno kuruma-o kónjúsi-
ta.」 „Megvettem a kocsit, amire vágytam.”

nenganokjakunenganokjaku ◆ újévi látogatóújévi látogató
nenganszurunenganszuru ◆ remélremél 「Minaszamano ojakuni
tacukoto-o nengansiteiru.」 „Remélem, hogy
hasznukra leszek.” ◆ vágyikvágyik 「Heiva-o nengan-
siteiru.」 „Békére vágyok.”

nengappinengappi ◆ dátumdátum 「Mósikomisoni nengappi-
o kinjúsita.」 „A jelentkezésemre ráírtam a dátu-
mot.” ◆ év,hó,napév,hó,nap 「Kjóno nengappi」 „mai dá-
tum (év, hó, nap)” ◇ szeinengappiszeinengappi születé-születé-
sisi dátumdátum 「Rirekisoni szeinengappi-o kakitaku-
nai.」 „Nem akarom feltüntetni a születési dátu-
momat az önéletrajzomon.”

nengaranendzsúnengaranendzsú ◆ egészegész évenéven átát 「Nengara
nendzsúibento-o kaiszaisiteimaszu.」 „Egész
éven át szervezünk eseményeket.” ◆ folyama-folyama-
tosantosan 「Nengara nendzsúhanaga cumatteru.」
„Folyamatosan el van dugulva az orrom.”

nengecunengecu ◆ hónapokhónapok ésés évekévek 「Kanzenni na-
orumade nagai nengecugakakatta.」 „Hosszú hó-
napok és évek teltek el, mire teljesen meggyó-
gyult.” ◆ időidő 「Nengecu-o heruucsini bjókiga
sinkósita.」 „Az idő múlásával a betegség előreha-
ladt.”

nengecunonioinoszurunengecunonioinoszuru ◆ áporodottáporodott 「Furui
ie-o kovaszutoki nengecuno nioinoszuru hokoriga
mai agatta.」 „A régi ház lebontása során áporo-
dott por szállt a levegőben.”

nengemisónengemisó ◆ communikációcommunikáció mosolyogva,mosolyogva, vi-vi-
rággal a kézbenrággal a kézben
nengennengen ◆ időtartamidőtartam 「Heiekino nengenga ki-
reta.」 „Letelt a katonai szolgálat időtartama.” ◇

gimukjóikunengengimukjóikunengen kötelezőkötelező oktatásoktatás idő-idő-
tartamatartama ◇ súgjónengensúgjónengen képzésképzés hosszahossza ◇

súgjónengensúgjónengen tanulmányitanulmányi időidő ◇ fukuekinen-fukuekinen-
gengen katonaikatonai szolgálatszolgálat időtartamaidőtartama ◇ fu-fu-
kuekinengenkuekinengen börtönbüntetésbörtönbüntetés időtartamaidőtartama ◇

heiekinengenheiekinengen katonaikatonai szolgálatszolgálat időtarta-időtarta-
mama
nengen-o cutomerunengen-o cutomeru ◆ idejét töltiidejét tölti
nengonengo ◆ évév utánután 「Vakaretekara ninengo to-
modacsito szaikaisita.」 „Két évvel az elválásunk
után találkoztunk újra a barátommal.”

nengónengó ◆ császáricsászári évjelévjel ◆ évjelévjel ◆ évszámévszám
「Nengó-o oboeruno-va nigate.」 „Nehezen jegy-
zem meg az évszámokat.” ◆ korszaknévkorszaknév
nengoronanengorona ◆ barátibaráti 「Zutto mukasikarano
nengorona naka」 „régóta tartó baráti kapcsolat”
◆ barátságosbarátságos 「Nengorona aiszacu」 „barátsá-
gos köszöntés” ◆ intimintim 「Dandzsono nengorona
aidagara」 „férfi és nő intim kapcsolata” ◆ ked-ked-
vesves ◆ szívélyesszívélyes 「Nengorona kangei」 „szívé-
lyes fogadtatás” ◆ udvariasudvarias 「Nengorona koto-
ba」 „udvarias szavak”

nengunengu ◆ földhasználatiföldhasználati adóadó ◇ nengunoo-nengunoo-
szamedokiszamedoki vége a játszmánakvége a játszmának
nengumainengumai ◆ földhasználati adó rizsbenföldhasználati adó rizsben
nengunooszamedokinengunooszamedoki ◆ vége a játszmánakvége a játszmának
nen-icsinennen-icsinen ◆ évrőlévről évreévre 「Kono ko-va nen-
icsinenkasikokunaru.」 „Ez a gyerek évről évre
okosabb lesz.”

nenimocunenimocu ◆ haragtartóharagtartó 「Kare-va neni mocu
szeikakuda.」 „Haragtartó ember.” ◆ neheztelneheztel
「Fururaretakoto-o icumademo neni motteiru.」
„Még mindig neheztel azért, mert szakítottak ve-
le.”

nen-irinanen-irina ◆ gondosgondos 「Nen-irina dzsunbi-o si-
ta.」 „Gondos előkészületeket tett.”

nen-irininen-irini ◆ alaposanalaposan 「Bin-o nen-irini arat-
ta.」 „Alaposan megmostam a befőttesüveget.” ◆

gondosangondosan 「Keiszacukan-va dzsú-o nen-irini si-
rabeta.」 „A felügyelő gondosan megvizsgálta a
fegyvert.” ◆ tüzetesentüzetesen 「Déta-o nen-irini sira-
beta.」 „Tüzetesen átvizsgáltam az adatokat.”

nen-irinikangaerunen-irinikangaeru ◆ latolgatlatolgat 「Ie-o kaubeki-
ka nen-irini kangaeteita.」 „Azt latolgattam, hogy
érdemes-e lakást venni.”
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nen-irinikentószurunen-irinikentószuru ◆ átgondolátgondol ◆ meggon-meggon-
doldol
nen-irinisiagerunen-irinisiageru ◆ kidolgozkidolgoz 「Neiru-o nen-
irini siageta.」 „Kidolgozta a manikűrt.”

nen-irinisiraberunen-irinisiraberu ◆ tüzetesen átvizsgáltüzetesen átvizsgál
nen-jonen-jo ◆ kicsivel több, mint egy évkicsivel több, mint egy év
nen-junen-ju ◆ üzemagyagüzemagyag
nen-juszácsádzsinen-juszácsádzsi ◆ üzemanyag-felárüzemanyag-felár 「Un-
csinni nen-juszácsádzsiga kaszanszareru.」 „A vi-
teldíjhoz üzemanyag-felárat számítanak fel.” ◆

üzemanyag-pótdíjüzemanyag-pótdíj
nenkacunanenkacuna ◆ nyálkásnyálkás
nenkainenkai ◆ éves összejöveteléves összejövetel
nenkaihinenkaihi ◆ éveséves tagdíjtagdíj 「Konokuredzsittoká-
dono nenkaihi-va murjódeszu.」 „Ennek a hitel-
kártyának nincs éves tagdíja.”

nenkannenkan ◆ évkönyvévkönyv 「Tókeinenkan」 „statisz-
tikai évkönyv” ◆ kalendáriumkalendárium 「Szupócu nen-
kan」 „sportkalendárium” ◇ tókeinenkantókeinenkan sta-sta-
tisztikai évkönyvtisztikai évkönyv
nenkannenkan ◆ évév 「Kono kjósicuni ninenkan tóttei-
ru.」 „Két éve járok erre a tanfolyamra.” ◆ éveséves
「Nenkanjoszan」 „éves keret” ◆ éveséves időszakidőszak
「Kódzsogono nenkansotoku gaku-o keiszansi-
ta.」 „Kiszámítottam a levonások utáni éves jöve-
delmemet.” ◆ korkor időszakaidőszaka 「Meidzsinenkan-
ni kuni-va ókiku hattensita.」 „A Meidzsi-kor idő-
szakában sokat fejlődött az ország.”

nenkan-eigjónenkan-eigjó ◆ egészegész évenéven átát nyitvanyitva tar-tar-
tástás
nenkankeikakunenkankeikaku ◆ éves tervéves terv
nenkankjúdzsicuniszszúnenkankjúdzsicuniszszú ◆ éveséves szabadna-szabadna-
pok számapok száma
nenkan-nonenkan-no ◆ éveséves 「Nenkanuriagega agatta.」
„Növekedett az éves forgalom.”

nenkanruinenkanrui ◆ ugróvillásokugróvillások
nenkansotokunenkansotoku ◆ éves jövedeleméves jövedelem
nenkansúekinenkansúeki ◆ éves haszonéves haszon
nenkansúnjúnenkansúnjú ◆ éves bevételéves bevétel
nenkantakanenenkantakane ◆ éves csúcsárfolyaméves csúcsárfolyam
nenkan-uriagenenkan-uriage ◆ éveséves árbevételárbevétel ◆ éveséves
forgalomforgalom
nenkinenki ◆ halálhalál évfordulójaévfordulója 「Nenkihójó」 „ha-
lál évfordulójára rendezett szertartás”

nenkinenki ◆ inasidőinasidő ◆ sokévessokéves tapasztalattapasztalat ◆

tanoncidőtanoncidő ◇ nenkigahairunenkigahairu megrágjamegrágja azaz időidő
vasfogavasfoga 「Kono furuimisin-va zuibun nenkiga
haitteirujódeszu.」 „Ezt a régi varrógépet meg-
rágta már az idő vasfoga.”

nenkinenki ◆ egyéves időtartamegyéves időtartam
nenkibókónenkibókó ◆ inaskodásinaskodás ◆ tanonckodástanonckodás
nenkigahairunenkigahairu ◆ eljáreljár felettefelette azaz időidő
「Szecubi-va nenkiga haitteiru.」 „A berendezé-
sek felett eljárt az idő.” ◆ megrágjamegrágja azaz időidő vas-vas-
fogafoga 「Kono furuimisin-va zuibun nenkiga hait-
teirujódeszu.」 „Ezt a régi varrógépet megrágta
már az idő vasfoga.” ◆ nemnem maimai gyerekgyerek 「Ko-
no kuruma-va daibu nenkiga haitteiru.」 „Ez a
kocsi sem mai gyerek.” ◆ veteránveterán 「Szensuto-
site nenkiga haitteiru.」 „Veterán versenyző.” ◇

nenkigahaittanenkigahaitta patináspatinás 「Nenkiga haitta tat-
emono」 „patinás épület”

nenkigahaittanenkigahaitta ◆ patináspatinás 「Nenkiga haitta
tatemono」 „patinás épület”

nenkinnenkin ◆ nyálkagombanyálkagomba ◇ szaibószeinenkinszaibószeinenkin
sejtes nyálkagombasejtes nyálkagomba
nenkinnenkin ◆ nyugdíjnyugdíj 「Vazukana nenkinde kura-
siteiru.」 „Csöppnyi nyugdíjból él.” ◇ kakuteik-kakuteik-
júfunenkinjúfunenkin fixfix összegűösszegű nyugdíjnyugdíj ◇ kakuteik-kakuteik-
josucunenkinjosucunenkin befizetésselbefizetéssel meghatározottmeghatározott
nyugdíjnyugdíj ◇ kafunenkinkafunenkin özvegyiözvegyi nyugdíjnyugdíj ◇ ki-ki-
szonenkinszonenkin alapnyugdíjalapnyugdíj ◇ kótekinenkinkótekinenkin álla-álla-
mimi nyugdíjnyugdíj ◇ kodzsin-nenkinkodzsin-nenkin magánnyugdíjmagánnyugdíj
◇ súsin-nenkinsúsin-nenkin életjáradékéletjáradék ◇ sógainenkinsógainenkin
rokkantságirokkantsági nyugdíjnyugdíj ◇ jórónenkinjórónenkin öregségiöregségi
nyugdíjnyugdíj ◇ róreinenkinróreinenkin öregségi nyugdíjöregségi nyugdíj
nenkindzsukjúkaisinenreinenkindzsukjúkaisinenrei ◆ nyugdíjkorha-nyugdíjkorha-
tártár 「Nihonde-va nenkindzsukjúkaisi nenrei-va
rokudzsúgoszaini nobita.」 „Japánban a nyugdíj-
korhatár 65 évre nőtt.”

nenkindzsukjúnenreinenkindzsukjúnenrei ◆ nyugdíjkorhatárnyugdíjkorhatár
nenkindzsukjúsanenkindzsukjúsa ◆ nyugdíjasnyugdíjas ◇ tegaku-tegaku-
nonenkindzsukjúsanonenkindzsukjúsa kisnyugdíjaskisnyugdíjas
nenkindzsukjúszeidonenkindzsukjúszeido ◆ nyugdíjazásinyugdíjazási rend-rend-
szerszer
nenkinkikinnenkinkikin ◆ nyugdíjalapnyugdíjalap
nenkinkjokunenkinkjoku ◆ nyugdíjfolyósítónyugdíjfolyósító intézetintézet ◆

nyugdíjpénztárnyugdíjpénztár
nenkinkjúfunenkinkjúfu ◆ nyugdíjfolyósításnyugdíjfolyósítás
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nenkin-onenkin-o dzsukjúsihadzsimerudzsukjúsihadzsimeru ◆ nyugdíjbanyugdíjba
megymegy 「Csicsi-va nenkin-o dzsukjúsi hadzsime-
ta.」 „Az apám nyugdíjba ment.”

nenkinruinenkinrui ◆ nyálkagombáknyálkagombák
nenkinszeidonenkinszeido ◆ nyugdíjrendszernyugdíjrendszer
nenkinszeikacunenkinszeikacu ◆ nyugdíjas életnyugdíjas élet
nenkinszeikacuninarunenkinszeikacuninaru ◆ nyugdíjazvanyugdíjazva leszlesz
「Rokudzsúgoszaikara nenkinszeikacuninarima-
szu.」 „65 éves korában fogják nyugdíjazni.”

nenkinszeikacusanenkinszeikacusa ◆ nyugdíjasnyugdíjas
nenkjúnenkjú ◆ szabadságszabadság 「Nenkjú-o toru.」 „Ki-
veszi a szabadságát.”

nenkónenkó ◆ hosszúhosszú évekévek érdemeérdeme 「Nenkóni mu-
kuiru.」 „Jutalmazzák a hosszú éveket.” ◆

hosszúhosszú évekévek tapasztalatatapasztalata 「Nenkó-o cunda
hito」 „hosszú évek tapasztalatával rendelkező
dolgozó” ◆ szenioritásszenioritás ◆ szolgálatiszolgálati időidő
「Nenkónijoru sósin」 „szolgálati idővel arányos
előmenetel”

nenkócsinginnenkócsingin ◆ munkaévekmunkaévek szerintiszerinti fizetésfizetés

nenkódzsorecunenkódzsorecu ◆ ansziennitásansziennitás ◆ munka-munka-
évek szerinti előmenetelévek szerinti előmenetel
nenkódzsorecuszeidonenkódzsorecuszeido ◆ munkaévekmunkaévek szerin-szerin-
ti előmenetel rendszereti előmenetel rendszere
nenmacunenmacu ◆ évév végevége 「Nenmacuno ószódzsi」
„év végi nagytakarítás”

nenmacucsószeinenmacucsószei ◆ év végi adókiigazításév végi adókiigazítás
nenmacukanpanenmacukanpa ◆ év végi hideghullámév végi hideghullám
nenmacunensinenmacunensi ◆ átmenetátmenet azaz újúj évbeévbe ◆ évév
végevége ésés évév elejeeleje 「Nenmacunensino kjúka」
„év végi és év eleji szabadság” ◆ óévóév végevége ésés új-új-
év kezdeteév kezdete
nenmacunonenmacuno ◆ év végiév végi
nenmacusójonenmacusójo ◆ év végi prémiumév végi prémium
nenmacuteatenenmacuteate ◆ évév végivégi juttatásjuttatás ◆ évév vé-vé-
gi prémiumgi prémium
nenmaeninenmaeni ◆ évvelévvel ezelőttezelőtt 「Ninenmaeni
sudzsucu-o uketa.」 „Két évvel ezelőtt volt egy
műtétem.”

nenmakunenmaku ◆ nyálkahártyanyálkahártya
nen-nainen-nai ◆ évév közbenközben 「Nen-naimu kjú」 „Év
közben mindig nyitva tartunk.”

nen-naininen-naini ◆ évenéven belülbelül 「Karera-va nen-naini
kekkonszuru joteideszu.」 „Ez éven belül össze
fognak házasodni.”

nen-nenen-ne ◆ csicsikáláscsicsikálás 「Nen-neno dzsikanda-
jo!」 „Itt az idő csicsikálni!” ◆ gyermeteggyermeteg
「Muszume-va dzsúhah-szainanonimadanen-
nedeszu.」 „A lányom már 18 éves, de még olyan
gyermeteg.” ◆ hajcsizáshajcsizás ◆ tentetente
nen-nekonen-neko ◆ gyerekhordozó kabátgyerekhordozó kabát
nen-nekobantennen-nekobanten ◆ gyerekhordozó kabátgyerekhordozó kabát
nen-nennen-nen ◆ évrőlévről évreévre 「Nen-nenkodomo-va
ókikunaru.」 „A gyerekek évről évre nőnek.” ◆

minden évbenminden évben
nen-nenszaiszainen-nenszaiszai ◆ évrőlévről évreévre ◆ mindenminden év-év-
benben 「Nen-nenszaiszaihana szódzsitari,
szaiszainen-nean hitoonadzsikarazu.」 „A virá-
gok az emberekkel ellentétben minden évben egy-
formák.”

nen-neszaszerunen-neszaszeru ◆ lefektetlefektet 「Akacsan-o nen-
neszaszenakucsa!」 „Le kell fektetnem a babát!”

nen-neszurunen-neszuru ◆ csicsikálcsicsikál 「Nen-nesitaijó!」
„Csicsikálni akarok!” ◆ hajcsizikhajcsizik ◆ tentéziktentézik
「Akacsanganen-nesiteiru.」 „A baba tentézik.”

nen-ninen-ni ◆ éventeévente 「Nenni ikkaisinszekiga acu-
maru.」 „Évente egyszer összegyűlik a rokonság.”

nen-nen- nini vava nennen oo ireruireru ◆ roppantroppant körültekin-körültekin-
tőtő 「Keijakuno naijó-o nenniha nen-o iretecsek-
kusita.」 „Roppant körültekintően ellenőriztem a
szerződés szövegét.”

nen- ni va nen o iretenen- ni va nen o irete ◆ biztos, ami biztosbiztos, ami biztos
nen-nohaittanen-nohaitta ◆ gondosgondos 「Nenno haitta sigo-
to」 „gondos munka” ◆ körmönfontkörmönfont 「Nenno
haitta uszo」 „körmönfont hazugság” ◆ udvari-udvari-
asas 「Nenno haitta aiszacu」 „udvarias köszönés”

nen-notamenen-notame ◆ biztonságbiztonság kedvéértkedvéért
「Keiszacu-va nennotame kendzsú-o motteiru.」
„A biztonság kedvéért a rendőröknél van fegyver.”
◆ biztos,biztos, amiami biztosbiztos 「Idzsó-va naikedo, nen-
notameno kenkósindan-o uketa.」 „Nincs semmi
bajon, de biztos, ami biztos, elmentem egy szűrő-
vizsgálatra.” ◆ csak úgycsak úgy ◆ rend kedvéértrend kedvéért
nen-notameninen-notameni ◆ biztonság kedvéértbiztonság kedvéért
nenofukainenofukai ◆ mélyenmélyen gyökerezőgyökerező 「Neno fukai
nikusimi」 „mélyen gyökerező ellenszenv”
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nen-onen-o ireruireru ◆ ügyelügyel 「Szutekini siagerutameni
nen-o ireta.」 „Ügyelt a szép kidolgozásra.” ◇

nen-onen-o ireteirete gondosangondosan 「Keiszankekka-o nen-o
irete tasikameta.」 „Gondosan ellenőriztem a szá-
mítás eredményét.”

nen-onen-o ireteirete ◆ gondosangondosan 「Keiszankekka-o
nen-o irete tasikameta.」 „Gondosan ellenőriz-
tem a számítás eredményét.”

nenojaszuinenojaszui ◆ olcsóolcsó 「Neno jaszui sóhin」 „ol-
csó áru”

nenokokunenokoku ◆ éjféléjfél
nenonainenonai ◆ gyökérgyökér nélkülinélküli 「Nenonai ha」
„gyökér nélküli fog”

nen-onen-o ositeosite ◆ nyomatékosannyomatékosan 「Keikoku-o
nen-o osite kuri kaesita.」 „Nyomatékosan elis-
mételte a figyelmeztetést.”

nen-onen-o oszuoszu ◆ aztánaztán 「Tabe szuginaideneto
nen-o osita.」 „Aztán ne egyél ám túl sokat! –
mondtam.” ◆ lelkérelelkére kötköt 「Himicu-o kógaisi-
naijó nen-o osita.」 „A lelkére kötötte, hogy ne
árulja el a titkot.” ◆ rákérdezrákérdez 「Dzsóhó-va tada-
siinokato nen-o osita.」 „Rákérdeztem, hogy
tényleg igaz-e a hír.” ◆ tudatábatudatába vésvés
「Insúnten-va sinaijó nen-o osita.」 „Tudatába
véstem, hogy nem szabad ittasan vezetni.” ◇ nen-nen-
oo ositeosite nyomatékosannyomatékosan 「Keikoku-o nen-o
osite kuri kaesita.」 „Nyomatékosan elismételte a
figyelmeztetést.”

nenotakainenotakai ◆ drágadrága 「Neno takai sokuhin」
„drága étel”

nenpainonenpaino ◆ idősidős 「Nenpaino sinsi」 „Idős fér-
fi.” ◆ idősebbidősebb 「Nenpaino hitoni mimi-o kasi-
tekudaszai.」 „Hallgass az idősebbekre!” ◆ idősidős
korúkorú 「Nenpaino kata」 „idős korú személy” ◆

korúkorú 「Karera-va dónenpaidearu.」 „Egyforma
korúak.”

nenpinenpi ◆ fogyasztásfogyasztás 「Kono kuruma-va nenp-
iga varui.」 „Ennek az autónak nagy a fogyasz-
tása.” ◆ üzemanyag-fogyasztásüzemanyag-fogyasztás ◇ kónenpi-kónenpi-
sasa sokatsokat fogyasztófogyasztó kocsikocsi ◇ teinenpiteinenpi kevéskevés
fogyasztásfogyasztás
nenpjónenpjó ◆ időrendiidőrendi táblázattáblázat ◇ rikanenpjórikanenpjó
időrendbeidőrendbe szedettszedett tudományostudományos eredmé-eredmé-
nyeknyek ◇ rjakunenpjórjakunenpjó vázlatosvázlatos időrendiidőrendi táb-táb-
lázatlázat

nenpónenpó ◆ éveséves beszámolóbeszámoló 「Kenkjúdzsono
nenpó」 „kutatóintézet éves beszámolója” ◆

éves jelentéséves jelentés
nenpónenpó ◆ éveséves fizetésfizetés 「Szupócu szensuno
nenpó」 „sportoló éves fizetése” ◆ éveséves jutta-jutta-
tástás
nenpunenpu ◆ éveséves bontásúbontású történettörténet 「Szórida-
idzsinno nenpu」 „miniszterelnök éves bontású
élettörténete”

nenpunenpu ◆ éveséves befizetésbefizetés ◆ éveséves törlesztéstörlesztés
「Sakkin-o nenpude kaeszu.」 „Éves törlesztéssel
fizetem vissza a kölcsönt.” ◇ ennónenpuennónenpu fizeté-fizeté-
si haladék éves törlesztésselsi haladék éves törlesztéssel
nenpusókannenpusókan ◆ évenkéntiévenkénti amortizációamortizáció ◆

évenkénti leírásévenkénti leírás
nenrainonenraino ◆ éveséves 「Dzsúnenraino ocuki aide-
szu.」 „10 éves a kapcsolatunk.” ◆ éveéve tartótartó
「Jondzsúnenraino sin-júto vakareta.」 „40 éve
tartó barátságuk után elbúcsúzott tőle.” ◆ évreévre
visszamenőlegvisszamenőleg 「Kotosino nacu-va jondzsú-
nenraino acuszadatta.」 „40 évre visszamenőleg
idén nyáron volt a legmelegebb.” ◆ régirégi 「Nenra-
ino jume-o hatasita.」 „Beteljesült a régi álmom.”

nenreinenrei ◆ életévéletév 「Kareno nenrei-va
rokudzsuh-szaideszu.」 „Hatvanadik életévében
jár.” ◆ életkoréletkor 「Kareno nenrei-o tazuneta.」
„Megkérdeztem az életkorát.” ◆ korkor 「Anatagu-
raino nenreino koro, vatasi-va szupócu-o site-
ita.」 „A te korodban én sportoltam.” ◇ kóhacu-kóhacu-
nenreinenrei veszélyeztetettveszélyeztetett korkor 「Ganno kóha-
cunenreini haitta.」 „Abba a korba ért, amit legin-
kább veszélyeztet a rákbetegség.” ◇ csóheinen-csóheinen-
reirei katonaköteleskatonaköteles korkor ◇ csóheinenreicsóheinenrei sor-sor-
kötelesköteles korkor ◇ heikin-nenreiheikin-nenrei átlagéletkorátlagéletkor
「Kono kaisa-va sainno heikin-nenreiga szan-
dzsuszszaideszu.」 „A cég dolgozóinak átlagélet-
kora 30 év.” ◇ man-nenreiman-nenrei betöltöttbetöltött életkoréletkor
◇ rekinenreirekinenrei teljes életkorteljes életkor
nenreibecunenreibecu ◆ életkoréletkor szerintszerint 「Konogurafu-
va nenreibecuno heikinsincsó-o simesiteiru.」 „A
grafikon az életkor szerinti, átlagos testméretet
mutatja.”

nenreifumonnenreifumon ◆ életkoréletkor nemnem akadályakadály ◆ élet-élet-
kor nem számítkor nem számít
nenreifusónenreifusó ◆ ismeretlenismeretlen korkor 「Nenreifusóno
otoko」 „ismeretlen korú férfi”

nenreikakuninnenreikakunin ◆ életkor-ellenőrzéséletkor-ellenőrzés
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nenreiszanenreisza ◆ korkülönbségkorkülönbség 「Futarino
nenreisza-va ókii.」 „Nagy köztük a korkülönb-
ség.”

nenreiszeigennenreiszeigen ◆ korhatárkorhatár 「Kuredzsittokádo-
no mósi komini nenreiszeigengaaru.」 „Korhatár-
hoz kötött a hitelkártya-igénylés.”

nenreiszeigencukinonenreiszeigencukino ◆ korhatároskorhatáros 「Nen-
reiszeigencukino eiga」 „korhatáros film”

nenreiszónenreiszó ◆ korcsoportkorcsoport 「Nenreiszóno hiroi
okjakuszamani aiszareru sóhin」 „széles korcso-
port által kedvelt termék”

nenre-onenre-o kaszanerukaszaneru ◆ öregebböregebb ésés öregebböregebb
leszlesz 「Kare-va nenre-o kaszaneta.」 „Öregebb és
öregebb lett.”

nenrinenri ◆ éveséves kamatkamat 「Hjakumanen-o nenri-
szan pászentode azuketa.」 „1 millió jent raktam
be 3 százalékos éves kamatra.”

nenrikinenriki ◆ gondolaterőgondolaterő ◆ pszichokinézispszichokinézis
「Nenrikide mono-o ugokaszu.」 „Pszichokiné-
zissel mozgatja a tárgyakat.” ◇ omouomou nen-nen-
rikiiva-omo tooszurikiiva-omo tooszu hit hegyeket mozgathit hegyeket mozgat
nenrinnenrin ◆ érettségérettség 「Nenrin-o kaszaneta ucu-
kusisza」 „érett szépség” ◆ évgyűrűévgyűrű 「Nenrin-
kara dzsurei-o sirabeta.」 „Az évgyűrűkből meg-
állapítottam a fa korát.”

nenrin-nendaigakunenrin-nendaigaku ◆ dendrokronológiadendrokronológia
nenrin-nendaihónenrin-nendaihó ◆ dendrokronológiadendrokronológia
nenrjónenrjó ◆ fűtőanyagfűtőanyag 「Hacudensono nenrjó」
„erőmű fűtőanyaga” ◆ hajtóanyaghajtóanyag 「Rokettono
nenrjó」 „rakéta hajtóanyaga” ◆ tüzelőanyagtüzelőanyag
「Szutóbuno nenrjó」 „kályha tüzelőanyaga” ◆

üzemanyagüzemanyag 「Kurumano nenrjó」 „autó üzem-
anyaga” ◇ ekitainenrjóekitainenrjó folyékonyfolyékony üzem-üzem-
anyaganyag ◇ kakunenrjókakunenrjó nukleárisnukleáris fűtőanyagfűtőanyag ◇

kaszekinenrjókaszekinenrjó fosszilisfosszilis tüzelőanyagtüzelőanyag ◇ ka-ka-
szekinenrjószekinenrjó fosszilisfosszilis üzemenyagüzemenyag ◇ kitai-kitai-
nenrjónenrjó légneműlégnemű üzemanyagüzemanyag ◇ keitainenrjókeitainenrjó
hordozhatóhordozható üzemanyagüzemanyag ◇ kokeinenrjókokeinenrjó szi-szi-
lárdlárd üzemanyagüzemanyag ◇ kokeinenrjókokeinenrjó szilárdszilárd haj-haj-
tóanyagtóanyag ◇ kotainenrjókotainenrjó szilárdszilárd hajtóanyaghajtóanyag
◇ baionenrjóbaionenrjó bioüzemanyagbioüzemanyag
nenrjóbónenrjóbó ◆ üzemanyagrúdüzemanyagrúd ◇ kakunenrjóbókakunenrjóbó
nukleáris üzemanyagrúdnukleáris üzemanyagrúd
nenrjócsozókonenrjócsozóko ◆ üzemanyagraktárüzemanyagraktár
nenrjódencsinenrjódencsi ◆ energiacellaenergiacella ◆

tüzelőanyag-cellatüzelőanyag-cella ◆ üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇ aru-aru-
karigatanenrjódencsikarigatanenrjódencsi alkálialkáli üzemanyag-üzemanyag-

cellacella ◇ arukarigatanenrjódencsiarukarigatanenrjódencsi alkálikusalkálikus
üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇ kotaikóbunsigatanenr-kotaikóbunsigatanenr-
jódencsijódencsi polimerelektrolitospolimerelektrolitos üzemanyag-üzemanyag-
cellacella ◇ kotaiszankabucugatanenrjódencsikotaiszankabucugatanenrjódencsi
szilárdoxidszilárdoxid elektrolitoselektrolitos üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇

dzsunszuiszogatanenrjódencsidzsunszuiszogatanenrjódencsi tisztahid-tisztahid-
rogénrogén üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇ szeikakakunenr-szeikakakunenr-
jódencsijódencsi biokémiaibiokémiai üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇

jójútanszan-engatanenrjódencsijójútanszan-engatanenrjódencsi olvadék-olvadék-
karbonátoskarbonátos üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇ rinszanhga-rinszanhga-
tanenrjódencsitanenrjódencsi foszforsavasfoszforsavas üzemanyag-üzemanyag-
cellacella
nenrjófunsanenrjófunsa ◆ üzemanyag-befecskendezésüzemanyag-befecskendezés

nenrjóhinenrjóhi ◆ üzemanyagköltségüzemanyagköltség
nenrjókeinenrjókei ◆ üzemanyagszintjelzőüzemanyagszintjelző
nenrjókikabakudannenrjókikabakudan ◆ termobárikustermobárikus fegy-fegy-
verver ◆ vákuumbombavákuumbomba
nenrjókjokunenrjókjoku ◆ anódanód ◆ üzemanyagüzemanyag oldalioldali
elektródaelektróda
nenrjó-onenrjó-o ireruireru ◆ tankoltankol 「Kurumani nenrjó-o
ireru.」 „Tankol.”

nenrjópúrunenrjópúru ◆ pihentető medencepihentető medence
nenrjótankunenrjótanku ◆ tanktank ◆ üzemagyagtartályüzemagyagtartály
nensanensa ◆ gondolatolvasásgondolatolvasás
nensaszurunensaszuru ◆ gondolataiban olvasgondolataiban olvas
nensinensi ◆ évév kezdetekezdete ◇ nenmacunensinenmacunensi óévóév vé-vé-
gege ésés újévújév kezdetekezdete ◇ nenmacunensinenmacunensi évév vé-vé-
gege ésés évév elejeeleje 「Nenmacunensino kjúka」 „év
végi és év eleji szabadság”

nensidzsónensidzsó ◆ újévi lapújévi lap
nensikinensiki ◆ évjáratévjárat 「Szenkjúhjakukjúdzsúnen-
sikino kuruma」 „1990-es évjáratú kocsi” ◆

gyártásigyártási évév 「Nensikino furui kuruma」 „régi
gyártási évű kocsi”

nensimavarinensimavari ◆ újéviújévi körbelátogatáskörbelátogatás 「Ka-
isano hitonotokoroni nensimavari-o sita.」 „Új-
évkor körbelátogattam a kollégáimat.”

nensonenso ◆ év elejeév eleje
nensonenso ◆ írásosírásos ígéretígéret 「Isarjó-o harautoiu na-
ijóno nenso-o torareta.」 „Írásos ígéretet kértek
tőlem, hogy kifizetem a vigaszdíjat.”

nensónensó ◆ égéségés ◇ kanzen-nensókanzen-nensó tökéletestökéletes
égéségés ◇ kihakunensókihakunensó szegénykeverékesszegénykeverékes
égéségés ◇ sizen-nensósizen-nensó természetestermészetes égetéségetés
「Sibóno sizen-nensó」 „természetes zsírégetés”
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◇ sibónensósibónensó zsírégetészsírégetés ◇ csokuszecunen-csokuszecunen-
sósó közvetlenközvetlen égéségés ◇ fukanzen-nensófukanzen-nensó töké-töké-
letlenletlen égéségés 「Iszszankatanszo-va tanszo-o fu-
kumu moeru bussicuga nensószuru kateide
fukanzen-nensósita baaini haszszeisimaszu.」 „A
szén-monoxid gáz tökéletlen égés következtében
keletkezik, széntartalmú éghető anyag égése so-
rán.”

nensónensó ◆ éveséves forgalomforgalom 「Nensóicsioku
ennobidzsineszu-o cukuri ageta.」 „Százmillió je-
nes éves forgalmú vállalkozást csinált.”

nensónensó ◆ fiatalfiatal korkor 「Nensó-o rijúni njútai-
va kotovarareta.」 „Fiatal kora miatt nem vették
fel katonának.” ◆ fiatalfiatal korcsoportkorcsoport ◆ fiatal-fiatal-
ságság ◇ szainensónoszainensóno legfiatalabblegfiatalabb 「Szainen-
sóno kinmedariszuto」 „legfiatalabb aranyérmes”

nensódzsikannensódzsikan ◆ égésidőégésidő
nensóguminensógumi ◆ kiscsoportkiscsoport 「Nensógumino en-
dzsi」 „kiscsoportos óvodás”

nensókinensóki ◆ tüzelőtértüzelőtér
nensókinensóki ◆ gázégőgázégő
nensónecunensónecu ◆ égéshőégéshő
nensónonensóno ◆ fiatalfiatal 「Nensóno aszobi」 „fiatalok
szórakozása”

nensorainensorai ◆ év kezdete ótaév kezdete óta
nensoraitakanenensoraitakane ◆ éveséves csúcscsúcs 「Kono kabu-
va nensoraitakane-o kósinsita.」 „A részvény
megdöntötte éves csúcsát.”

nensóronensóro ◆ égetőkemenceégetőkemence
nensósanensósa ◆ kiskorúkiskorú
nensósicunensósicu ◆ égéstérégéstér
nensósikinensósiki ◆ tüzelőanyaggaltüzelőanyaggal működőműködő 「Nen-
sósikikjútóki」 „tüzelőanyaggal működő vízmele-
gítő”

nensószaszerunensószaszeru ◆ beleadbelead 「Csikarano kagiri-o
nensószaszeta.」 „Minden erőmet beleadtam.” ◆

égetéget 「Undósite sibó-o nensószaszeta.」 „Test-
mozgással zsírt égettem.”

nensószeinensószei ◆ éghetőségéghetőség
nensószokudonensószokudo ◆ égési sebességégési sebesség
nensószurunensószuru ◆ égég ◇ nensószaszerunensószaszeru beleadbelead
「Csikarano kagiri-o nensószaszeta.」 „Minden
erőmet beleadtam.” ◇ nensószaszerunensószaszeru égetéget

「Undósite sibó-o nensószaszeta.」 „Testmozgás-
sal zsírt égettem.”

nensúnensú ◆ éveséves jövedelemjövedelem ◆ éveséves keresetkereset
「Nensú-va ikuradeszuka?」 „Mekkora az éves
kereseted?”

nensucunensucu ◆ előteremtéselőteremtés 「Okaneno nensucu」
„pénz előteremtése” ◆ kiötléskiötlés 「Kaikecuanno
nensucu」 „megoldási javaslat kiötlése” ◆

összekaparásösszekaparás 「Gakuhino nensucu」 „tandíj
összekaparása”

nensucuszurunensucuszuru ◆ előteremtelőteremt 「Sikin-o nensu-
cusita.」 „Előteremtette a tőkét.” ◆ kigazdálko-kigazdálko-
dikdik 「Dzsugjórjó-o arubaitokara nensucusita.」
„A tandíjat a mellékmunkákból gazdálkodta ki.” ◆

kiötlikkiötlik 「Dakjóan-o nensucusita.」 „Kiötlöttünk
egy kompromisszumos javaslatot.” ◆ összeka-összeka-
parpar 「Szukunai nenkinkara szentakukidai-o nen-
sucusita.」 „Összekaparta a kevés nyugdíjából a
mosógép árát.”

nenszainenszai ◆ évfordulóévforduló 「Barutóku tandzsóhja-
kunenszai」 „Bartók születésének századik évfor-
dulója”

nenszannenszan ◆ éves termeléséves termelés
nenszeinenszei ◆ ragadósságragadósság ◆ viszkozitásviszkozitás
nenszeikeiszúnenszeikeiszú ◆ viszkozitásiviszkozitási együtthatóegyüttható
「Rjútaino nenszeikeiszú」 „folyadék viszkozitási
együtthatója”

nenszeinonenszeino ◆ nyárinyári 「Ninenszeino sokubucu」
„kétnyári növény” ◆ osos 「Muszuko-va ninens-
zeideszu.」 „Másodikos a fiam.” ◆ osztályososztályos
「Szan-nenszeino szeito」 „harmadik osztályos
tanuló”

nenszeitainenszeitai ◆ viszkózus anyagviszkózus anyag
nenszúnenszú ◆ évek számaévek száma
nentennenten ◆ csavarodáscsavarodás ◆ torziótorzió ◇ csónentencsónenten
bélcsavarodásbélcsavarodás
nentenszaszerunentenszaszeru ◆ megcsavarmegcsavar 「Beruto-o
nentenszaszeta.」 „Megcsavartam az övemet.”

nentenszurunentenszuru ◆ megcsavarodikmegcsavarodik 「Rankanga
nentensita.」 „Megcsavarodott a petevezetéke.”

nentónentó ◆ emlékezetemlékezet 「Ijana dekigoto-o nentó-
kara haraótosita.」 „Próbáltam törölni az emléke-
zetemből azt a kellemetlen esetet.” ◆ észész 「Zen-
inhinanszaszerukoto-va mattaku nentóninakat-
ta.」 „Eszükbe sem jutott mindenkit kimenekí-
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teni.” ◆ fejfej 「Okanenojarikuriga nentókara ha-
narenai.」 „Állandóan a pénzügyi gondjaim jár-
nak a fejemben.” ◆ gondolatgondolat 「Mazu nentóni
ukandano-va , kareno anpidatta.」 „Az első gon-
dolatom az volt, hogy vajon biztonságban van-e.”
◇ nentóniokunentónioku gondolgondol valamirevalamire 「Szaigai-o
nentóni oita macsizukuri-o szuru.」 „Úgy tervezik
a várost, hogy gondolnak a katasztrófákra.” ◇

nentóniokunentónioku szemszem előttelőtt tarttart 「Hitono
dzsicuri-o nentóni oku.」 „Szem előtt tartja az
emberek érdekeit.”

nentónentó ◆ év elejeév eleje
nentóbucunentóbucu ◆ Dípankara BuddhaDípankara Buddha
nentókjósonentókjóso ◆ évértékelő beszédévértékelő beszéd
nentóniokunentónioku ◆ gondolgondol valamirevalamire 「Szaigai-o
nentóni oita macsizukuri-o szuru.」 „Úgy tervezik
a várost, hogy gondolnak a katasztrófákra.” ◆

szemszem előttelőtt tarttart 「Hitono dzsicuri-o nentóni
oku.」 „Szem előtt tartja az emberek érdekeit.”

nentónoaiszacunentónoaiszacu ◆ újévi üdvözletújévi üdvözlet
nenzanenza ◆ ficamficam ◆ rándulásrándulás
nenzaszurunenzaszuru ◆ kificamítkificamít 「Kaidande asikubi-
o nenzasitesimatta.」 „A lépcsőn kificamítottam
a bokám.” ◆ kificamodikkificamodik 「Tekubi-o nenzasi-
ta.」 „Kificamodott a csuklóm.” ◆ megrándítmegrándít
「Asi-o nenzasita.」 „Megrándítottam a lábam.”
◆ megrándulmegrándul 「Koronde nenzasita.」 „Elestem,
és megrándultam.”

nenzurunenzuru / nendzsirunendzsiru ◆ fohászkodikfohászkodik 「Ko-
domotacsino siavasze-o nendzsita.」 „A gyerme-
kei boldogságáért fohászkodott.” ◆ imádkozikimádkozik
「Gókaku-o nendzsita.」 „Azért imádkoztam,
hogy menjek át a vizsgán.” ◆ kívánkíván 「Kareno
sippai-o nendzsita.」 „Azt kívántam, hogy valljon
kudarcot.”

neoneo ◆ neoneo
ne-one-o ageruageru ◆ meghátrálmeghátrál 「Kibisii rensúni ne-o
ageta.」 „Meghátráltam a nehéz edzéstől.”

neobarokkuneobarokku ◆ neobarokkneobarokk
ne-one-o cukerucukeru ◆ áratárat mondmond 「Uri te-va takaszu-
giru ne-o cuketa.」 „Az eladó túl magas árat mon-
dott.” ◆ ígérígér 「Icsibantakai ne-o cukeru kai teni
urucumori.」 „Annak a vevőnek adom, aki a leg-
többet ígéri.”

neocsineocsi ◆ elalváselalvás
neodávinizumuneodávinizumu ◆ neodarwinizmusneodarwinizmus

neodzsimuneodzsimu ◆ neodímiumneodímium
neo-fasiszutoneo-fasiszuto ◆ neofasisztaneofasiszta
neo-fasizumuneo-fasizumu ◆ neofasizmusneofasizmus
neogosikkuneogosikku ◆ neogótikusneogótikus
ne-one-o haruharu ◆ gyökeretgyökeret eresztereszt 「Dzsumoku-va
ne-o hatta.」 „A fa gyökeret eresztett.”

neokineoki ◆ ébredésébredés 「Otto-va neokiga varui.」 „A
férjem nehezen ébred.” ◆ együttegyütt lakáslakás ◆ élésélés
◆ lefekvés és felkeléslefekvés és felkelés
neoki-o tomoniszuruneoki-o tomoniszuru ◆ egy fedél alatt élegy fedél alatt él
neokiszuruneokiszuru ◆ lakiklakik 「Itoko-va issúkanhodo va-
tasitacsino kazokuto neokisita.」 „Az unokatest-
vérem egy hétig nálunk lakott.”

neonneon ◆ neonneon
neonacsineonacsi ◆ neonácineonáci
neondenkjúneondenkjú ◆ neoncsőneoncső
neongaszuneongaszu ◆ neongázneongáz
neonkanneonkan ◆ neoncsőneoncső ◆ reklámcsőreklámcső
neonomadoneonomado ◆ neonomádneonomád
neonraitoneonraito ◆ neonfényneonfény
neonranpuneonranpu ◆ glimmlámpaglimmlámpa ◆ ködfénylámpaködfénylámpa ◆

parázsfénylámpaparázsfénylámpa
neonszainneonszain ◆ neonfeliratneonfelirat ◆ neonreklámneonreklám
ne-one-o oroszuoroszu ◆ gyökeretgyökeret eresztereszt 「Ki-va ne-
o orosita.」 „A fa gyökeret eresztett.” ◆ gyöke-gyöke-
retret verver 「Szono isiki-va vatasino kokoroni ne-
o orositeiru.」 „Ez a gondolat gyökeret vert a szí-
vemben.” ◆ gyökerezikgyökerezik 「Dzsinsuszabecuga sa-
kaini fukaku ne-o orositeiru.」 „A faji megkülön-
böztetés mélyen gyökerezik a társadalomban.” ◆

letelepszikletelepszik 「Kare-va gaikokuni ne-o orosita.」
„Külföldön telepedett le.”

neoromancsisizumuneoromancsisizumu ◆ neoromantikaneoromantika
neoruneszanszuneoruneszanszu ◆ neoreneszánszneoreneszánsz
ne-one-o tacutacu ◆ kiírtkiírt 「Akuno ne-o tacu.」 „Kiirtja
a gonoszságot.”

neoteníneotení ◆ neoténianeoténia
nepárunepáru ◆ NepálNepál
nepárudzsinnepárudzsin ◆ nepálinepáli
nepárunonepáruno ◆ nepálinepáli
neppaneppa ◆ hőhullámhőhullám ◆ meleghullámmeleghullám 「Ósú-o
neppaga oszotta.」 „Meleghullám érkezett Euró-
pába.”
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neppúneppú ◆ forróforró levegőlevegő 「Neppúkanszó」 „szá-
rítás forró levegővel” ◆ forró szélforró szél ◆ sirokkósirokkó
neppúkineppúki ◆ hőlégfúvóhőlégfúvó
nepucuniumunepucuniumu ◆ neptúniumneptúnium
nerainerai ◆ célcél 「Demono nerai-va nandeszuka?」
„Mi a célja a tüntetésnek?” ◆ célzáscélzás 「Nerai-o
ajamatta.」 „Rosszul céloztam.” ◇ neraidórineraidóri el-el-
képzelésnekképzelésnek megfelelőenmegfelelően 「Uri age-va nerai
dóri zókasita.」 „Az árbevétel az elképzelésünk-
nek megfelelően növekedett.” ◇ nerai-onerai-o szada-szada-
merumeru célbacélba veszvesz 「Tósika-va nihonkabuni
nerai-o szadameta.」 „A befektetők a japán rész-
vényeket vették célba.” ◇ nerai-onerai-o szadameruszadameru
becélozbecéloz 「Tori-va kozakanani nerai-o szadame-
ta.」 „A madár becélozta a kis halat.”

neraidórineraidóri ◆ elképzelésnekelképzelésnek megfelelőenmegfelelően
「Uri age-va nerai dóri zókasita.」 „Az árbevétel
az elképzelésünknek megfelelően növekedett.”

neraigahazureruneraigahazureru ◆ melléfogmelléfog 「Kabude nera-
iga hazureta.」 „Melléfogtam a részvénnyel.”

neraigakuruuneraigakuruu ◆ céltcélt téveszttéveszt 「Neraiga ku-
rutte, fúszenni atatta.」 „Célt tévesztett, és egy lu-
fit talált el.”

nerai-onerai-o hazuszuhazuszu ◆ mellélőmellélő 「Nankaiuttemo
nerai-o hazusita.」 „Mindig mellélőttem, akár-
hányszor próbáltam.”

nerai-onerai-o szadameruszadameru ◆ becélozbecéloz 「Tori-va ko-
zakanani nerai-o szadameta.」 „A madár becéloz-
ta a kis halat.” ◆ célbacélba veszvesz 「Tósika-va nihon-
kabuni nerai-o szadameta.」 „A befektetők a ja-
pán részvényeket vették célba.”

neraiszumaszuneraiszumaszu ◆ gondosan megcélozgondosan megcéloz
neraiucsineraiucsi ◆ célzott lövéscélzott lövés
neraiucsiszuruneraiucsiszuru ◆ célzottancélzottan lőlő 「Tekihei-o
nerai ucsisita.」 „Célzottan lőtte az ellenséges ka-
tonát.”

neraunerau ◆ célozcéloz 「Tora-o neratte utta.」 „A tig-
risre célozva lőtt.” ◆ fenifeni aa fogátfogát 「Mibódzsin-
no okane-o neratteimaszu.」 „Az özvegyasszony
pénzére feni a fogát.” ◆ kileskiles 「Kikai-o neratte
aki szuni haitta.」 „Kileste az alkalmat, hogy be-
törhessen az üresen maradt lakásba.” ◆ lesles
「Raion-va emono-o neratteiru.」 „Az oroszlán
lesi az áldozatát.” ◆ pályázikpályázik 「Otosijorino
okane-o neratteimaszu.」 „Az öregek pénzére pá-
lyázik.” ◆ rászállrászáll 「Zeimuso-va kare-o nerat-

ta.」 „Rászállt az adóhatóság.” ◆ töreksziktörekszik
「Szensu-va júsó-o neratteiru.」 „A versenyző
győzelemre törekszik.” ◇ inocsi-oinocsi-o neraunerau éle-éle-
téretére törtör 「Han-nin-va kareno inocsi-o neratte-
ita.」 „A tettes az életére tört.”

neravazunineravazuni ◆ csípőbőlcsípőből 「Keikan-va neravazu-
ni dzsú-o utta.」 „A rendőr csípőből lőtt.”

neremononeremono ◆ veteránveterán
nererunereru ◆ érettérett 「Nereta dzsinbucu」 „érett
ember” ◆ kidolgozottkidolgozott 「Kono szakubun-va jo-
ku nereteiru.」 „Ez a fogalmazás jól kidolgozott.”
◆ összegyúrtösszegyúrt 「Kono an-va joku nereteiru.」
„Ez a babpüré jól össze van gyúrva.” ◇ neremononeremono
veteránveterán
neriageruneriageru ◆ kidolgozkidolgoz 「Keikaku-o neri age-
ta.」 „Kidolgoztam a tervet.” ◆ összegyúrösszegyúr
「Zairjó-o irete kidzsi-o neri ageta.」 „Beletettem
a hozzávalókat, és összegyúrtam a tésztát.”

neriarukuneriaruku ◆ délcegendélcegen lépkedlépked ◆ lépdellépdel
「Heisitacsi-va neri aruiteita.」 „A katonák lép-
deltek.” ◆ parádézikparádézik 「Guntai-va micsi-o neri
aruiteita.」 „A katonák parádéztak az úton.”

neribeineribei ◆ vályogfalvályogfal
nerigarasinerigarasi ◆ mustármustár
nerigomanerigoma ◆ szezámkrémszezámkrém
nerihamigakinerihamigaki ◆ fogkrémfogkrém
nerikesigomunerikesigomu ◆ gyurmaradírgyurmaradír
nerimakunerimaku ◆ Nerima kerületNerima kerület
nerimononerimono ◆ haltortahaltorta
nerinaoszunerinaoszu ◆ átdolgozátdolgoz 「Keikaku-o neri na-
osita.」 „Átdolgoztuk a tervet.” ◆ átgyúrátgyúr
「Kidzsi-o mó icsidoneri naosita.」 „Még egyszer
átgyúrtam a tésztát.”

neriszeihinneriszeihin ◆ gyúrt halpürégyúrt halpüré
neruneru ◆ flanelflanel
neruneru ◆ edzedz 「Kon-nan-va dzsibunno kokoro-o
neru.」 „A nehézségek edzik a lelkemet.” ◆ fino-fino-
mítmít 「Budóno vaza-o netta.」 „Finomított a harc-
művészeti technikáján.” ◆ gyúrgyúr 「Nendo-o net-
te ningjó-o cukurimasó.」 „A gyurmából gyúrjunk
egy figurát!” ◆ hámtalaníthámtalanít 「Kiito-o netta.」
„Hámtalanította a nyers selyemszálat.” ◆ keverkever
「Sikkui-o netta.」 „Maltert kevertem.” ◆ kidol-kidol-
gozgoz 「Keikaku-o netta.」 „Kidolgozott egy ter-
vet.” ◆ parádézikparádézik 「Odori kotacsi-va tóri-o neri
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odotta.」 „A táncosok parádézva végigtáncoltak
az úton.” ◇ an-oan-o neruneru tervezgettervezget 「Hejaniko-
motte, iroirona an-o netta.」 „A szobába elvonul-
va tervezgetett.”

neruneru ◆ alszikalszik 「Atoikucu nerutokuriszumaszu-
nano?」 „Hányat kell még aludni karácsonyig?”
◆ elalszikelalszik 「Densade netesimatta.」 „Elalud-
tam a vonaton.” ◆ elfekszikelfekszik 「Kono kaisa-va
neteiru sihonga ói.」 „A cégnek sok az elfekvő tő-
kéje.” ◆ fekszikfekszik 「Szakujaoszoku neta.」 „Teg-
nap későn feküdtem.” ◆ fekvőfekvő 「Neru siszei」
„fekvő testhelyzet” ◆ földönföldön fekszikfekszik 「Hjóde
komugi-va netesimatta.」 „A jégeső a földre fek-
tette a búzát.” ◆ hálhál 「Rindzsinto neta.」 „Együtt
hált a szomszédjával.” ◆ lefeksziklefekszik 「Beddoni
neta.」 „Lefeküdtem az ágyba.” ◆ lesimullesimul 「Ka-
reno kamino ke-va neteiru.」 „Fejére simuló haja
van.” ◆ nyugodiknyugodik ◆ nyugsziknyugszik 「Nekogabeddo-
no ueni neteiru.」 „A macska az ágyon nyugszik.”
◇ ikkaimookizunineruikkaimookizunineru végigalszikvégigalszik 「Szakuja-
va ikkaimo okizuni neteita.」 „Tegnap végigalud-
tam az éjszakát.” ◇ gúgúnerugúgúneru húzzahúzza aa lóbőrtlóbőrt
「Tonarino hejade ottogagúgú neteirunoga kikoe-
ta.」 „Hallatszott, hogy a férjem a szomszéd szo-
bában húzza a lóbőrt.” ◇ gúszukatonerugúszukatoneru hor-hor-
tyogtyog 「Densade tonarino otokogagúszukato ne-
teite meivakudatta.」 „A vonaton mellettem hor-
tyogott egy ember, nagyon zavaró volt.” ◇ gus-gus-
zszurineruzszurineru alszik,alszik, mintmint aa bundabunda 「Hitoban-
dzsúguszszuri nemutta.」 „Egész éjjel aludt, mint
a bunda.” ◇ konkontonerukonkontoneru alszik,alszik, mintmint aa ha-ha-
lottlott 「Otto-va sindesimattanode-va naikato sin-
paiszuruhodokonkonto neteiru.」 „Aggodalomra
ad okot, hogy a férje úgy alszik, mint a halott.”
◇ szujaszujatoneruszujaszujatoneru szundikálszundikál ◇ szujaszu-szujaszu-
jatonerujatoneru durmoldurmol 「Inakaippaininatta kodomo-
va hejadeszujaszujato nemutta.」 „A jóllakott kis-
gyerek a szobájában durmolt.” ◇ netekuraszunetekuraszu
henyélvehenyélve élél ◇ netemoszametemonetemoszametemo éjjel-éjjel-
nappalnappal 「Netemo szametemo kiminokoto-o kan-
gaeru.」 „Éjjel-nappal rád gondolok.” ◇ makura-makura-
oo takakusitenerutakakusiteneru nyugodtannyugodtan hajtjahajtja álom-álom-
ra a fejétra a fejét
nérunéru ◆ körömköröm
nerubasonerubaso ◆ fekvőhelyfekvőhely ◆ szállásszállás 「Neru
baso-o szagaszu.」 „Szállást keresek.”

nerukotonerukoto ◆ fekvésfekvés 「Neru maeni ha-o miga-
ita.」 „Fekvés előtt megmostam a fogam.”

neruko-vaneruko-va szodacuszodacu ◆ aa jóljól alvóalvó gyerekgyerek jóljól
fejlődikfejlődik
nerumaenootogibanasinerumaenootogibanasi ◆ esti meseesti mese
nerumamoosindenerumamoosinde ◆ alvásraalvásra semsem veszteget-veszteget-
ve az időtve az időt
nesizumarunesizumaru ◆ álombaálomba merülmerül 「Ie-va nesizu-
matta.」 „A ház álomba merült.” ◆ elcsende-elcsende-
sediksedik 「Macsi-va nesizumatteita.」 „Elcsendese-
dett az alvó város.”

nesóbennesóben ◆ ágybavizeléságybavizelés
nesóben-onesóben-o szuruszuru ◆ ágybaágyba vizelvizel ◆ bepisilbepisil ál-ál-
mábanmában
nesógacunesógacu ◆ otthonotthon fekvésfekvés újévkorújévkor ◆ ott-ott-
honihoni újévünneplésújévünneplés ◆ újévújév ágybanágyban töltésetöltése
◆ újévi pihenőújévi pihenő
nessabjónessabjó ◆ hőgutahőguta 「Entenkade nessabjóni-
kakatta.」 „A tűző napon hőgutát kaptam.”

nessinessi ◆ hőhalálhőhalál 「Szeibucuno nessi」 „élőlény
hőhalála”

nessínessí ◆ Loch Ness-i szörnyLoch Ness-i szörny
nessinnessin ◆ átszellemültségátszellemültség ◆ buzgalombuzgalom ◆ lel-lel-
kesedéskesedés
nessin-nanessin-na ◆ átszellemültátszellemült 「Nessinna kaode
bucuzó-o nagameteita.」 „Átszellemült tekintettel
nézte a Buddha-szobrot.” ◆ buzgóbuzgó 「Nessinna
gakuszei」 „buzgó tanuló” ◆ elkötelezettelkötelezett
「Dzsibunno sigotoni nessinna szenszei」 „hiva-
tásához elkötelezett tanár” ◆ fűtifűti aa lelkesedéslelkesedés
「Sinnjúsain-va nessindatta.」 „Az új dolgozót
fűtötte a lelkesedés.” ◆ lelkeslelkes 「Kenkjúsa-va
min-na nessindesita.」 „A kutatók lelkesek vol-
tak.” ◆ odaadóodaadó 「Kiriszuto kjóno nessinna sin-
dzsa.」 „A kereszténység odaadó híve.” ◆ szen-szen-
vedélyesvedélyes 「Kare-va nessinnitoranpu-o sitei-
ru.」 „Szenvedélyes kártyajátékos.”

nessin-ninessin-ni ◆ átszellemültenátszellemülten 「Enzecu-o nes-
sinni kiita.」 „Átszellemülten hallgatta a beszé-
det.” ◆ buzgónbuzgón 「Nessinni hataraiteiru.」 „Buz-
gón dolgozik.” ◆ elkötelezettenelkötelezetten 「Kare-va
nessinni sigotositeiru.」 „Elkötelezetten végzi a
munkáját.” ◆ lázasanlázasan 「Kare-va nessinni ha-
taraiteita.」 „Lázasan dolgozott.” ◆ lelkesenlelkesen
「Atarasii gakkóni tóttara, nessinni benkjósitei-
ru.」 „Mióta az új iskolába jár, lelkesen tanul.” ◆

szenvedélyesenszenvedélyesen 「Nessinni keiba-o jatteiru.」
„Szenvedélyesen lóversenyezik.”
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nessitanessita ◆ forróforró 「Nikuni neh-sita abura-o ka-
keta.」 „Forró olajat öntöttem a húsra.”

nessónessó ◆ égési sérüléségési sérülés
nessószurunessószuru ◆ lelkesen énekellelkesen énekel
neszagarineszagari ◆ árcsökkenésárcsökkenés ◆ áresésáresés
neszagariszuruneszagariszuru ◆ csökkencsökken azaz árár
「Kabusikisidzsó-va neszagarisiteiru.」 „Csök-
kent a részvények ára.”

neszageneszage ◆ árcsökkentésárcsökkentés 「Nacumonono
jófuku-va neszageninatteiru.」 „Árcsökkentés van
a nyári ruhák között.”

neszageszuruneszageszuru ◆ csökkenticsökkenti azaz áratárat 「Jacsin-
o neszagesita.」 „Csökkentették a lakbért.”

neszoberikorogaruneszoberikorogaru ◆ hempereghempereg
neszoberuneszoberu ◆ döglikdöglik 「Icsinicsidzsúbeddode
neszobetteita.」 „Egész nap az ágyon döglöttem.”
◆ elfekszikelfekszik 「Sibafude neszobetta.」 „Elfeküd-
tem a fűben.” ◆ elnyújtózikelnyújtózik 「Dzsútande ne-
szoberinagara jondeita.」 „A szőnyegen elnyúj-
tózva olvastam.” ◆ elnyúlikelnyúlik 「Szofáni neszobet-
ta.」 „Elnyúlt a díványon.” ◆ elterülelterül 「Szofáni
neszobetta.」 „Elterültem a díványon.” ◆ heverhever
「Beddoni neszobetta.」 „Az ágyon hevertem.” ◆

leheveredikleheveredik 「Beddoni neszobetta.」 „Leheve-
redtem az ágyra.” ◆ lepihenlepihen 「Kino sitani neszo-
betta.」 „Lepihentem a fa alá.”

neszobireruneszobireru ◆ nemnem tudtud aludnialudni 「Kinó-va sigo-
tode neszobireta.」 „Tegnap éjjel a munkám miatt
nem tudtam aludni.”

neszszeineszszei ◆ hevesheves vérmérsékletvérmérséklet ◆ magasmagas
lázzal járólázzal járó
neszszeikeirenneszszeikeiren ◆ lázgörcslázgörcs
neszszenneszszen ◆ forróforró drótdrót ◆ hősugárhősugár 「Kuroi
buttai-va neszszen-o kjúsúszuru.」 „A fekete test
elnyeli a hősugarakat.”

neszszenneszszen ◆ hevesheves harcharc 「Siai-va neszszen-o
kuri hirogeta.」 „Heves harc bontakozott ki.” ◆

szorosszoros mérkőzésmérkőzés 「Siai-va neszszenga cuzui-
ta.」 „A mérkőzés mindvégig szoros volt.”

neszszencuibisikimiszairuneszszencuibisikimiszairu ◆ hőkövetőhőkövető ra-ra-
kétakéta
neszszuineszszui ◆ termálvíztermálvíz
neszszuruneszszuru ◆ felforrósítfelforrósít 「Neh-sitafuraipan-
nibatá-o tokasita.」 „A felforrósított serpenyőben
megolvasztottam a vajat.” ◆ felhevítfelhevít

「Kadzsija-va tecuno bó-o neh-sita.」 „A kovács
felhevítette a vasrudat.” ◆ felhevülfelhevül 「Buttai-va
neh-szuruto sigaiszen-o hanacu.」 „A felhevült
tárgyak infravörös fényt bocsátanak ki.” ◆ hevíthevít
「Kono bussicu-o neh-szuruto ókiku bócsószu-
ru.」 „Ha ezt az anyagot hevítjük, nagymértékben
kitágul.” ◆ tűzbetűzbe jönjön 「Kare-va neh-sijaszui
szeikakuda.」 „Könnyen tűzbe jön.” ◇ aka-aka-
kuneszszurukuneszszuru vörösenvörösen izzikizzik 「Akaku neh-sita
tecu」 „vörösen izzó vas” ◇ nessitanessita forróforró 「Ni-
kuni neh-sita abura-o kaketa.」 „Forró olajat ön-
töttem a húsra.”

nészudaidzseszutonészudaidzseszuto ◆ hírösszefoglalóhírösszefoglaló
neszugiruneszugiru ◆ nemnem ébredébred felfel időbenidőben 「Ne-
szugite okureszóninatta.」 „Nem ébredtem fel
időben, ezért majdnem elkéstem.” ◆ továbbtovább al-al-
szikszik 「Kinó oszoku netanode kjó-va neszugita.」
„Tegnap későn feküdtem, ezért ma tovább alud-
tam.”

neszugoszuneszugoszu ◆ elaludtamelaludtam 「Keszaszandzsup-
pun neszugosita.」 „Ma reggel fél órával tovább
aludtam.” ◆ nemnem ébredébred felfel időbenidőben 「Neszu-
gosite, kaisani okureta.」 „Nem ébredtem fel idő-
ben, és elkéstem a munkahelyemről.”

netaneta ◆ anyaganyag 「Sószecunoneta-o szagasicuzu-
keru.」 „Keresem az anyagot a könyvemhez.” ◆

bizonyítékbizonyíték 「Ikucukanetaga agattazo.」 „Bizo-
nyítékot találtunk!” ◆ híranyaghíranyag 「Atarasii
kidzsinoneta-o acumeteiru.」 „Híranyagot kere-
sek az új cikkemhez.” ◆ hozzávalóhozzávaló
「Szusinoneta-o acumeta.」 „Összeszedtem a
hozzávalókat a szusihoz.” ◆ trükktrükk 「Madzsisan-
va neta-o akaszanakatta.」 „A bűvész nem árulta
el a trükkjét.” ◇ simonetasimoneta szexuálisszexuális tématéma ◇

netabarenetabare poéngyilkosságpoéngyilkosság
netabakonetabako ◆ ágybanágyban dohányzásdohányzás 「Netaba-
kokinsi」 „Tilos az ágyban dohányozni!”

netabarenetabare ◆ cselekménycselekmény felfedésefelfedése ◆ él-él-
ményrontásményrontás ◆ poéngyilkosságpoéngyilkosság ◆ spoilerspoiler
netakirinonetakirino ◆ ágyhozágyhoz kötöttkötött 「Dzsikonoato
netakirininatta.」 „A baleset után ágyhoz kötött
lett.” ◆ magatehetetlenmagatehetetlen 「Netakirino kan-
dzsa」 „magatehetetlen beteg” ◆ mozgásképte-mozgásképte-
lenlen 「Netakirino kandzsa」 „mozgásképtelen be-
teg”

netakonetako ◆ alvó gyerekalvó gyerek
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netako-onetako-o okoszuokoszu ◆ felébresztifelébreszti azaz alvóalvó
oroszlántoroszlánt
netamasiinetamasii ◆ eszieszi aa sárgasárga irigységirigység 「Kano-
dzsono bibóga netamasii.」 „Esz a sárga irigység,
amiért olyan szép.” ◆ irigykedikirigykedik 「Kare-o neta-
masiku omotta.」 „Irigykedtem rá.”

netaminetami ◆ irigységirigység
netamunetamu ◆ eszieszi aa fenefene 「Tonarini szundeiru
hito-va , vatasitacsigamata kaigairjokóni ittakoto-
o netandeiru.」 „A szomszédunkat eszi a fene,
hogy megint külföldön nyaraltunk.” ◆ irigyelirigyel
「Kareno zaiszan-o netandeiru.」 „Irigyli a va-
gyonát.”

netecukare-onetecukare-o torutoru ◆ kialusszakialussza magátmagát
「Dzsúdzsikan netemo cukarega torenai hitomo-
iru.」 „Van olyan ember, aki tíz óra alatt sem
alussza ki magát.”

neteiruhitoneteiruhito ◆ alvóalvó 「Neteiru hitotacsi-o okosi-
ta.」 „Felébresztette az alvókat.”

netekuraszunetekuraszu ◆ henyélve élhenyélve él
netemoszametemonetemoszametemo ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal 「Netemo
szametemo kiminokoto-o kangaeru.」 „Éjjel-
nappal rád gondolok.”

netesimaunetesimau ◆ elalszikelalszik 「Ano szenszeino
dzsugjó-va totemocumaranainode szeitotacsi-va
min-nanetesimau.」 „Annak a tanárnak olyan
unalmas az órája, hogy az összes diák elalszik tő-
le.”

netomariszurunetomariszuru ◆ meghálmeghál 「Netomarisitemo-
ii?」 „Meghálhatok nálatok?” ◆ megszállmegszáll 「Sin-
szekino tokoroni netomarisita.」 „A rokonaimnál
szálltam meg.” ◆ ottott maradmarad éjszakáraéjszakára 「Sin-
szekino tokoroni netomarisita.」 „A rokonomnál
maradtam éjszakára.” ◆ töltitölti azaz éjszakátéjszakát
「Noricugi bin-va kekkóninatte, kúkóni netomar-
isita.」 „Törölték a csatlakozásomat, így a repülő-
téren töltöttem az éjszakát.”

netonetonetoneto ◆ nyálkásnyálkás ◆ nyálkásannyálkásan
netonetositanetonetosita ◆ nyálkásnyálkás 「Netonetosita eki-
tai」 „nyálkás folyadék” ◆ ragacsosragacsos 「Netone-
tosita nattó」 „ragacsos erjesztett bab”

netorunetoru ◆ felszarvazfelszarvaz ◇ njóbó-onjóbó-o netorunetoru fel-fel-
szarvazszarvaz 「Kare-va njóbó-o netorareta.」 „Fel-
szarvazták.”

nettainettai ◆ forróforró égövégöv ◆ trópustrópus ◆ trópusitrópusi ég-ég-
övöv ◇ anettaianettai szubtrópusi övezetszubtrópusi övezet

nettaibjónettaibjó ◆ trópusi betegségtrópusi betegség
nettaicsiikinettaicsiiki ◆ trópusoktrópusok
nettaigjonettaigjo ◆ trópusi haltrópusi hal
nettaijanettaija ◆ forróforró éjszakaéjszaka ◆ trópusitrópusi éjsza-éjsza-
kaka
nettaikadzsunettaikadzsu ◆ trópusi gyümölcsfatrópusi gyümölcsfa
nettaikikónettaikikó ◆ trópusi éghajlattrópusi éghajlat
nettainonettaino ◆ tropikustropikus ◆ trópusitrópusi
nettairinnettairin ◆ trópusi erdőtrópusi erdő
nettaisokubucunettaisokubucu ◆ trópusi növénytrópusi növény
nettaisokubucuennettaisokubucuen ◆ pálmaházpálmaház
nettaiszeinettaiszei ◆ trópusitrópusi
nettaiszeikikónettaiszeikikó ◆ trópusi éghajlattrópusi éghajlat
nettaiteikiacunettaiteikiacu ◆ trópusi ciklontrópusi ciklon
nettaiurinnettaiurin ◆ trópusitrópusi esőerdőesőerdő ◆ trópusitrópusi ős-ős-
erdőerdő
nettekicsúszeiikinettekicsúszeiiki ◆ termokomforttermokomfort zónazóna ◆

termoneutrális zónatermoneutrális zóna
nettonetto ◆ hálóháló ◆ netnet ◆ netesnetes
「Nettobankinguni-va funaredeszu.」 „Idegenke-
dem a netes bankszámlakezeléstől.” ◆ nettónettó
「Nettono omosza」 „nettó súly” ◇ nettokafenettokafe
internetkávézóinternetkávézó ◇ bakkunettobakkunetto hátsóhátsó hálóháló
◇ heanettoheanetto hajhálóhajháló
nettónettó ◆ forróforró fürdőfürdő 「Nettóni haitta.」 „Forró
fürdőt vettem.” ◆ forróforró vízvíz 「Hari-o nettóde só-
dokusita.」 „Forró vízben fertőtlenítette a tűt.”

nettocúhannettocúhan ◆ netes kereskedésnetes kereskedés
nettocúhandekaunettocúhandekau ◆ netenneten veszvesz 「Konosacu-
o netto cúhande katta.」 „Ezt az inget a neten vet-
tem.”

nettocúhandeurunettocúhandeuru ◆ netenneten eladelad 「Netto
cúhandepaszokon-o utta.」 „Eladtam a neten a
számítógépemet.”

nettocsúdokunettocsúdoku ◆ netfüggőségnetfüggőség
nettoizonnettoizon ◆ internetfüggőséginternetfüggőség
nettoizonsónettoizonsó ◆ internetfüggőséginternetfüggőség
nettokafenettokafe ◆ internetesinternetes kávézókávézó ◆ internet-internet-
kávézókávézó
nettokúkannettokúkan ◆ internetesinternetes közegközeg 「Netto
kúkan-va kaononai butaideszu.」 „Az internetes
közeg egy arc nélküli színtér.”
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netto-ókusonnetto-ókuson ◆ netesnetes árverésárverés 「Kamera-
o netto-ókusonde katta.」 „A fényképezőgépemet
netes árverésen vettem.”

nettoriszácsinettoriszácsi ◆ netes keresésnetes keresés
nettoritonettorito ◆ nyálkásannyálkásan ◆ ragacsosanragacsosan
nettoritositanettoritosita ◆ nedvesnedves 「Aszedesacu-va net-
toritositeita.」 „Az ingem nedves volt a verejték-
től.” ◆ nyálkásnyálkás 「Nattó-va nettoritositeiru.」
„Az erjesztett bab nyálkás.” ◆ páráspárás 「Nettorito-
sita acusza」 „párás meleg”

nettósódokunettósódoku ◆ forró vizes fertőtlenítésforró vizes fertőtlenítés
nettosoppingunettosoppingu ◆ internetes vásárlásinternetes vásárlás
netto-soppunetto-soppu ◆ webáruházwebáruház
nettoszáfinnettoszáfin ◆ internetböngészésinternetböngészés ◆ inter-inter-
netes hullámlovaglásnetes hullámlovaglás
nettovákunettováku ◆ hálózathálózat ◇ terebi-nettovákuterebi-nettováku
televízióstelevíziós hálózathálózat ◇ terebi-nettovákuterebi-nettováku te-te-
levízióhálózatlevízióhálózat ◇ denkinettovákudenkinettováku villamosvillamos
hálózathálózat ◇ bidzsineszu-nettovákubidzsineszu-nettováku üzletiüzleti
hálózathálózat ◇ vaijareszu-nettovákuvaijareszu-nettováku vezetékvezeték
nélküli hálózatnélküli hálózat
nettováku-adoreszunettováku-adoreszu ◆ hálózati címhálózati cím
nettováku-anaraizanettováku-anaraiza ◆ hálózatanalizátorhálózatanalizátor ◆

hálózati analizátorhálózati analizátor
nettovákuhádodiszukunettovákuhádodiszuku ◆ hálózati tárolóhálózati tároló
nettovákusindannettovákusindan ◆ hálózati diagnosztikahálózati diagnosztika
neucsineucsi ◆ értékérték 「Kono kuruma-va nanno neu-
csimonai.」 „Ennek a kocsinak nincs értéke.”

neucsinoaruneucsinoaru ◆ értékesértékes 「Neucsinoaru e-o kat-
ta.」 „Értékes képet vettem.” ◆ értékűértékű 「Kono
ie-va icsiokuenno neucsigaaru.」 „Ez a ház száz-
millió jenes értékű.”

neucsinonaineucsinonai ◆ értéktelenértéktelen 「Neucsinonaigara-
kuta」 „értéktelen kacat”

neugokineugoki ◆ ármozgásármozgás 「Kabuno neugoki」
„részvényárak mozgása”

nevakenevake ◆ gyökérdarabolásgyökérdarabolás
nevakesitefujaszunevakesitefujaszu ◆ gyökérrőlgyökérről szaporítszaporít
「Adzsiszai-o nevakesite fujasita.」 „Gyökérről
szaporítottam a hortenziát.”

nevazanevaza ◆ alattomosalattomos üzelmeküzelmek 「Nevazanita-
keta szeidzsika」 „alattomos üzelmekben mester-
kedő politikus” ◆ fekvőfekvő testhelyzetűtesthelyzetű fogásfogás
◆ földharcföldharc 「Aite-o nevazani mocsi konda.」
„Földharcba vitte az ellenfelét.”

nezajanezaja ◆ árrésárrés
nezakenezake ◆ lefekvés előtti itókalefekvés előtti itóka
nezamenezame ◆ ébredésébredés
nezamegavaruinezamegavarui ◆ rosszrossz aa lelkiismeretelelkiismerete
「Tosijori-o damasite mezamega varui.」 „Rossz
a lelkiismeretem, mert becsaptam egy öreg em-
bert.” ◆ rosszulrosszul ébredébred 「Sinpaigotode nezame-
ga varukatta.」 „Az aggodalmam miatt rosszul éb-
redtem.”

nezaszunezaszu ◆ gyökeretgyökeret eresztereszt 「Kigi-va daicsi-
nisikkari nezasiteiru.」 „A fák stabilan gyökeret
eresztettek a földben.” ◆ gyökeretgyökeret verver 「Fus-
inkanga hitobitono kokoroni nezasiteiru.」 „A bi-
zalmatlanság gyökeret vert az emberek szívében.”
◆ gyökerezikgyökerezik 「Súkjóni nezasita hosutekina
kangae kata」 „vallásban gyökerező konzervatív
gondolkodásmód”

nezónezó ◆ alvásmódalvásmód
nezógavaruinezógavarui ◆ hánykolódikhánykolódik ◆ rosszrossz test-test-
helyzetben alvóhelyzetben alvó
nezunezu ◆ mandzsu borókamandzsu boróka
nezujoinezujoi ◆ makacsmakacs ◆ megrögzöttmegrögzött 「Nezujoi
iken」 „megrögzött vélemény” ◆ meggyökere-meggyökere-
sedettsedett 「Nezujoi akusú」 „meggyökeresedett,
rossz szokás” ◆ mélyenmélyen gyökerezőgyökerező 「Nezujoi
henken」 „mélyen gyökerező előítélet” ◆ rendít-rendít-
hetetlenhetetlen 「Nezujoi sidzsi」 „rendíthetetlen tá-
mogatás”

nezujokunezujoku ◆ rendíthetetlenülrendíthetetlenül
nezukenezuke ◆ árkalkulációárkalkuláció
nezukunezuku ◆ elterjedelterjed 「Pan soku-va nihonnimo
nezuita.」 „Japánban is elterjedt a kenyérfogyasz-
tás.” ◆ gyökeretgyökeret eresztereszt 「Kiga nezuita.」 „A
fa gyökeret eresztett.” ◆ gyökeretgyökeret verver 「Vai-
rono súkanga nezuita.」 „Gyökeret vert a korrup-
ció.”

nezuminezumi ◆ egéregér 「Nezumiga detajóda.」 „Azt hi-
szem, egerünk van.” ◆ patkánypatkány ◇ kajanezu-kajanezu-
mimi törpeegértörpeegér ◇ sironezumisironezumi fehérfehér egéregér ◇

taizanmeidósitenezumiippikitaizanmeidósitenezumiippiki soksok hűhóhűhó sem-sem-
miértmiért ◇ nonezuminonezumi mezeimezei egéregér ◇ fukurono-fukurono-
nakanonezuminakanonezumi sarokbasarokba vanvan szorítvaszorítva ◇ fu-fu-
kurononakanonezumikurononakanonezumi nincs kiútnincs kiút
nezumiananezumiana ◆ egérlyukegérlyuk
nezumidosinezumidosi ◆ Patkány évePatkány éve
nezumigasio-o hikunezumigasio-o hiku ◆ lassú víz partot moslassú víz partot mos
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nezumiirazunezumiirazu ◆ ételszekrényételszekrény
nezumiironezumiiro ◆ galambszürkegalambszürke
nezumikónezumikó ◆ piramisjátékpiramisjáték 「Nezumikóni sza-
szovareta.」 „Piramisjátékra hívtak.”

nezumikóbidzsineszunezumikóbidzsineszu ◆ piramisjátékpiramisjáték
「Incsikigaisa-va nezumikóbidzsineszu-o tenka-
isita.」 „A kamucég piramisjátékot indított.”

nezuminoananezuminoana ◆ egérlyukegérlyuk
nezuminogainezuminogai ◆ egérkáregérkár
nezuminovananezuminovana ◆ egércsapdaegércsapda
nezumitorinezumitori ◆ egérfogóegérfogó ◆ patkánycsapdapatkánycsapda ◆

traffipaxozástraffipaxozás
nezumizannezumizan ◆ gombamódgombamód szaporodásszaporodás ◆ hat-hat-
ványozott növekedésványozott növekedés
nezumizansikinifuerunezumizansikinifueru ◆ hatványozottanhatványozottan
növekediknövekedik 「Kareno zaiszan-va nezumi zansik-
ini fueteiru.」 „Hatványozottan növekedett a va-
gyona.”

nezunobannezunoban ◆ éjjeliőréjjeliőr ◆ éjjeliéjjeli őrségőrség ◆ vir-vir-
rasztásrasztás 「Naki csicsino, nezuno ban-o sita.」
„Virrasztottunk halott édesapám mellett.” ◆ vir-vir-
rasztórasztó
nini ◆ D-hangD-hang ◇ einieini diszdisz ◇ nitancsónitancsó d-molld-moll
◇ nicsócsónicsócsó D-dúrD-dúr 「Ni csócsóbaiorin kjószókjo-
ku」 „D-dúr hegedűverseny” ◇ hen-nihen-ni deszdesz
nini ◆ kétkét 「Nika gecu」 „két hónap” ◆ kettőkettő ◇

icsinimoninimoicsinimoninimo mindennélmindennél 「Kazoku-va icsini-
mo ninimo daidzsida.」 „A család mindennél fon-
tosabb.” ◇ szanbun-noniszanbun-noni kétharmadkétharmad ◇ nino-nino-
cugidearucugidearu másodlagosmásodlagos 「Vatasinitotte okane-
va nino cugida.」 „Nálam a pénz másodlagos.”
◇ ninojaninoja továbbitovábbi lépéslépés 「Szeifu-va sóhizózei
ato, nino jaga cugenakatta.」 „A kormánynak az
adóemelés után nem maradt több lépése.” ◇ ni-ni-
nojanoja másodikmásodik nyílvesszőnyílvessző 「Nino ja-o hanat-
ta.」 „Kilőttem a második nyílvesszőt.” ◇ niban-niban-
menomeno másodikmásodik 「Uekara nibanmeno hikidasi」
„felülről a második fiók” ◇ nihjakunihjaku kétszázkétszáz
nini ◆ csomagcsomag 「Furuszatokara niga todoita.」
„Csomag érkezett a szülőfalumból.” ◆ nagynagy kőkő
「Kokorono niga orita.」 „Nagy kő esett le a szí-
vemről.” ◆ rakományrakomány 「Torakkuni ni-o cun-
da.」 „Felpakoltuk a rakományt a teherautóra.” ◆

szállítmányszállítmány 「Funede ni-o hakonda.」 „Hajó-
val vitték a szállítmányt.” ◆ teherteher 「Katano ni-o
orosita.」 „Levettem a terhet a vállamról.” ◇ nig-nig-

akacuakacu túlságosantúlságosan megterhelmegterhel 「Niga katta si-
goto」 „túlságosan megterhelő munka” ◇ niku-niku-
zurezure rakományrakomány ledőléseledőlése 「Nikuzure dzsiko」
„rakomány ledőléséből származó baleset”

nini ◆ általáltal 「Kore-va júmeina kencsikukani szek-
keiszareta tatemonodeszu.」 „Ez egy híres építész
által tervezett épület.” ◆ ánán 「Fucukani tomoda-
csito aimasita.」 „Másodikán találkoztam a bará-
tommal.” ◆ baba 「Hon-o hiki dasini ireta.」 „A
könyvet a fiókba tettem.” ◆ banban 「Tókjóni szun-
deimaszu.」 „Tokióban lakom.” ◆ bebe 「Szaifu-o
pokettoni ireta.」 „A zsebembe tettem a pénztár-
cámat.” ◆ benben 「Konokékini-va rézunga haitte-
imaszu.」 „Ebben a süteményben mazsola van.”
◆ énén 「Dzsúninicsini suppacusimaszu.」 „Tizen-
kettedikén indulok.” ◆ enteente 「Orinpikku-va
jonnenni ikkaikaiszaiszareru.」 „Az olimpiát négy
évente egyszer rendezik meg.” ◆ hezhez 「Bengosi-
no tokoroni itta.」 „Ügyvédhez mentem.” ◆ hozhoz
「Tomodacsino tokoroni itta.」 „A barátomhoz
mentem.” ◆ hozzáhozzá 「Szakuni jorikakatta.」
„Hozzádőltem a kerítéshez.” ◆ hözhöz 「Dzsósino
hejani itta.」 „Bementem a főnökömhöz.” ◆ korkor
「Keszasicsidzsini okita.」 „Ma reggel hétkor kel-
tem.” ◆ közülközül 「Kono sikenni-va szan-ninni hit-
origa gókakuszuru.」 „Három közül egy személy
megy át ezen a vizsgán.” ◆ megmeg 「Kóhini kócsa」
„kávé meg tea” ◆ nn 「Jubivani modzsiga kiza-
mareteita.」 „A gyűrűn vésett írás volt.” ◆ naknak
「Nekoni esza-o jatta.」 „Adtam a macskának en-
ni.” ◆ neknek 「Tanszuni jorikakatta.」 „Nekidől-
tem a szekrénynek.” ◆ nélnél 「Miszeni kuruma-
o tometa.」 „Az üzletnél álltam meg a kocsival.”
◆ nini 「Curini iku.」 „Horgászni megy.” ◆ ontaonta
「Szanka gecuni ikkai」 „háromhavonta egyszer”
◆ rara 「Rokudzsini kitekudaszai.」 „Hatra gyere!”
◆ rere 「Sicsidzsini kitekudaszai.」 „Hétre gyere!”
◆ tóltól 「Kaminarini obieteiru.」 „Félek a villám-
lástól.” ◆ tőltől 「Kanodzsono jaszasiszani kandó-
sita.」 „Meghatódtam a nő kedvességétől.” ◆ úgyúgy
「Csósoku-o tabezuni dekaketa.」 „Úgy mentem
el otthonról, hogy nem reggeliztem.” ◆ vává
「Mizu-va vain-ninatta.」 „A víz borrá vált.” ◆

vévé 「Micsi-va sizukaninatta.」 „Az utca csendes-
sé vált.” ◇ ieniieni hozzájukhozzájuk 「Tomodacsino ucsini
aszobini itta.」 „Átmentem a barátomékhoz.” ◇

ieniieni otthonotthon 「Icsinicsidzsúucsiniiru.」 „Egész
nap otthon van.” ◇ ieniieni hazahaza 「Ucsini kaetta.」
„Hazamentem.” ◇ icsinicsiniicsinicsini napontanaponta
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「Icsinicsini nikaidzsoginguszuru.」 „Naponta
kétszer kocogok.” ◇ súnisúni hetentehetente 「Niku-va sú-
ni szankaisika tabenai.」 „Csak hetente három-
szor eszek húst.” ◇ nanameninanameni rézsútosanrézsútosan
「Micsi-o nanameni vatatta.」 „Rézsútosan ment
át az úton.” ◇ maszszugunimaszszuguni egyenesenegyenesen
「Maszszuguni oreno me-o miteita.」 „Egyene-
sen a szemembe nézett.”

niacukainiacukai ◆ árukezelésárukezelés ◆ rakománykezelésrakománykezelés
niacukaininniacukainin ◆ árukezelőárukezelő
niacukaisoniacukaiso ◆ árukezelő helyárukezelő hely
niagaruniagaru ◆ megfőmegfő 「Rjóriga niagatta csokugoni
tabeta.」 „Amint megfőtt az étel, megettük.”

niageniage ◆ kirakodáskirakodás ◆ lerakodáslerakodás
niagebaniageba ◆ kirakodóhelykirakodóhely
niage-oniage-o szuruszuru / niageszuruniageszuru ◆ kirakodikkirakodik
「Funekara niage-o sita.」 „Kirakodtak a hajó-
ból.” ◆ lerakodiklerakodik 「Torakkukara niagesita.」
„Lerakodtak a teherautóról.”

niagerjóniagerjó ◆ rakodási díjrakodási díj
niageszagjóniageszagjó ◆ kirakodáskirakodás
niageszagjóinniageszagjóin ◆ rakodómunkásrakodómunkás
niageszuruniageszuru / niage-oniage-o szuruszuru ◆ kirakodikkirakodik
「Funekara niage-o sita.」 „Kirakodtak a hajó-
ból.” ◆ lerakodiklerakodik 「Torakkukara niagesita.」
„Lerakodtak a teherautóról.”

niainoniaino ◆ egymáshozegymáshoz illikillik 「Niaino fúfude-
szu.」 „A házaspár egymáshoz illik.” ◆ hozzáhozzá
illőillő 「Vatasini niaino sigoto-va micukaranakat-
ta.」 „Nem találtam hozzám illő munkát.”

niamiszuniamiszu ◆ hajszálon múló összeütközéshajszálon múló összeütközés
niasiniasi ◆ ballasztballaszt ◆ fenéksúlyfenéksúly
niatariniatari ◆ eseténesetén 「Omósi kominiatari cugino
dzsókenni godóikudaszai.」 „Kérvényezés esetén,
kérem fogadja el a következő kikötéseket!” ◆ so-so-
ránrán 「Fudószan-o kónjúszuruniatari atamakinga
hicujóda.」 „Ingatlanvásárlás során előlegre van
szükség.”

niatatteniatatte ◆ eseténesetén 「Njúinniatatte-va njúinan-
nai-o ojomikudaszai.」 „Befekvés esetén olvassa
el a kórház tájékoztatóját!” ◆ soránsorán 「Gorijónia-
tatte cuginokotoni gocsúikudaszai.」 „A használat
során ügyeljen a következőkre!”

niauniau ◆ illikillik 「Szonosacu-va anatani niau.」 „Il-
lik hozzád az az ing.” ◆ jóljól álláll

「Anatanikonoburauszu-va niau.」 „Jól áll neked
ez a blúz.” ◆ mutatmutat 「Konodoreszu-va anatani
niavanai.」 „Rosszul mutat rajtad ez a ruha.” ◆

nekineki valóvaló 「Kono sigoto-va anatani-va niava-
nai.」 „Nem való neked ez a munka.” ◇ niavanainiavanai
rosszulrosszul álláll 「Kimini nagai kamiha niavanai.」
„Rosszul áll neked a hosszú haj.”

niavanainiavanai ◆ rosszulrosszul álláll 「Kimini nagai kamiha
niavanai.」 „Rosszul áll neked a hosszú haj.”

nibainibai ◆ kétszerkétszer 「Cumajorimo nibaihajaku ta-
beteiru.」 „Kétszer olyan gyorsan eszek, mint a fe-
leségem.” ◆ kettőződéskettőződés
nibaininibaini ◆ kétszeresenkétszeresen
nibaininarunibaininaru ◆ megduplázódikmegduplázódik 「Sóhizei-va ni-
baininatta.」 „Megduplázódott az ÁFA.” ◆ meg-meg-
kétszereződikkétszereződik 「Intánettono szokudo-va niba-
ininatta.」 „Megkétszereződött az internet sebes-
sége.”

nibainiszurunibainiszuru ◆ duplázdupláz ◆ megduplázmegdupláz
「Tósika-va okane-o nibainisita.」 „A befektető
megduplázta a vagyonát.”

nibainonibaino ◆ kétszereskétszeres 「Kónjúsita sóhin-o niba-
ino nedande tenbaisita.」 „A vett árut kétszeres
áron adtam tovább.”

nibaitainibaitai ◆ diploiddiploid
nibanniban ◆ kétkét játszmajátszma 「Cseszude nibantomo
katta.」 „Mindkét játszmában én nyertem sakk-
ban.” ◆ másodikmásodik 「Tokjószóde nibanninatta.」
„A futásban második lettem.”

nibanmenonibanmeno ◆ másodikmásodik 「Uekara nibanmeno
hikidasi」 „felülről a második fiók”

nibanszendzsinibanszendzsi ◆ gyengegyenge másodikmásodik eresztéseresztés
「Konkaino kózókaikaku-va zenkaino nibanszen-
dzsiniszuginai.」 „Ez a strukturális reform csak
egy gyenge második eresztése az előzőnek.” ◆ má-má-
sodiksodik felöntésfelöntés 「Ocsano nibanszendzsi」 „tea
második felöntése”

nibasanibasa ◆ szekérszekér ◆ teherszállítóteherszállító lovasko-lovasko-
csicsi
nibenibe ◆ halenyvhalenyv
nibemonainibemonai ◆ kurtakurta
nibemonakunibemonaku ◆ kerekkerek perecperec 「Nibemonaku ko-
tovatta.」 „Kerek perec elutasította.”

nibiironibiiro ◆ sötétszürkesötétszürke
nibjósinibjósi ◆ páros ütempáros ütem
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nibosinibosi ◆ szárított halivadékszárított halivadék
nibunibu ◆ éjszakaiéjszakai tagozattagozat 「Daigakuno nibuni
tótteiru.」 „Az egyetem éjszakai tagozatára járok.”
◆ félfél szólamszólam 「Nibugassó」 „két szólamú kó-
rus” ◆ kétkét példánypéldány 「Sorui-o nibukopísita.」
„Két példányban lemásoltam az iratot.” ◆ kétkét
részrész 「Honso-va ókiku nibuni vakareteiru.」 „Ez
a könyv két nagy részből áll.” ◆ másodikmásodik tago-tago-
zatzat ◆ másodosztálymásodosztály 「Szakkácsímu-va nibu-
kara icsibuni agatta.」 „A focicsapat másodosz-
tályból elsőbe jutott.”

nibugaszszónibugaszszó ◆ duóduó
nibuinibui ◆ életlenéletlen 「Nibuinaifudepan-o kittem-
imasita.」 „Életlen késsel próbáltam kenyeret
vágni.” ◆ tompatompa 「Nibui itami」 „tompa fáj-
dalom” ◇ sinkeiganibuisinkeiganibui érzéketlenérzéketlen ◇ nibu-nibu-
kunarukunaru eltompuleltompul 「Naifuga nibukunatta.」 „El-
tompult a kés.” ◇ nibukunarunibukunaru kimegykimegy azaz éleéle
「Naifu-va nibukunatta.」 „Kiment az éle a kés-
nek.”

nibuiotonibuioto ◆ tompa hangtompa hang
nibuiugoki-onibuiugoki-o szuruszuru ◆ tinglitangliziktinglitanglizik
「Szensu-va szakkágurandode nibui ugoki-o si-
ta.」 „A focisták csak tinglitangliztak a pályán.”

nibukaranarunibukaranaru ◆ kétrészeskétrészes 「Kono hókoku-va
nibukaranatteiru.」 „Ez a jelentés kétrészes.”

nibukunarunibukunaru ◆ eltompuleltompul 「Naifuga nibukunat-
ta.」 „Eltompult a kés.” ◆ kimegykimegy azaz éleéle
「Naifu-va nibukunatta.」 „Kiment az éle a kés-
nek.”

nibukuszurunibukuszuru ◆ tompíttompít 「Arukóru-va atama-o
nibukuszuru.」 „Az alkohol tompítja az agyat.”

nibunnibun ◆ kettéosztáskettéosztás ◆ kettéválasztáskettéválasztás ◆

megfelezésmegfelezés
nibunhónibunhó ◆ dichotómiadichotómia
nibun-noicsinibun-noicsi ◆ félfél 「Pan-o nibunno icsini kitte
kudaszai!」 „Kérem vágja félbe a kenyeret!” ◆

kettedketted
nibunrecunibunrecu ◆ kettéhasadáskettéhasadás
nibunszekicuisónibunszekicuisó ◆ nyíltnyílt gerincgerinc ◆ nyitottnyitott
gerincgerinc
nibunszurunibunszuru ◆ elfelezelfelez 「Tomodacsito rieki-o ni-
bunsita.」 „Elfeleztem a nyereséget a barátom-
mal.” ◆ kettéosztkettéoszt 「Nenreibecude kodomo-
o nibunsita.」 „Életkor szerint kettéosztottuk a
gyerekeket.” ◆ megosztmegoszt 「Futacuno szeitó-va

tóhjósa-o nibunsiteiru.」 „A két párt megosztja a
választókat.” ◆ osztozikosztozik 「Sidzsó-va kono fu-
tacuno kaisaga nibunsiteiru.」 „A piacon ez a két
cég osztozik.”

nibuonpunibuonpu ◆ fél hangjegyfél hangjegy
niburaszeruniburaszeru ◆ elhomályosítelhomályosít 「Cuja-o aete ni-
buraszeta.」 „Készakarva elhomályosítottam a fé-
nyezést.” ◆ eltompíteltompít 「Katai monoganaifu-o ni-
buraszeta.」 „A kemény tárgy eltompította a
kést.” ◆ lelohasztlelohaszt 「Nenmacu-va kabuno
neugoki-o niburaszeta.」 „Az év vége lelohasztot-
ta a részvények ármozgását.” ◇ handan-ohandan-o nibu-nibu-
raszeruraszeru elbizonytalanítelbizonytalanít 「Intánetto-va zen-
akuno handan-o niburaszeta.」 „Az internet elbi-
zonytalanított, hogy mi a jó és mi a rossz.”

niburuniburu ◆ elhomályosodikelhomályosodik 「Sokkino kagajak-
iga nibuttekita.」 „Az evőeszközök fényezése el-
homályosodott.” ◆ eltompuleltompul 「Kiokurjokuga ni-
butta.」 „Eltompult az emlékezetem.” ◆ tompultompul
「Tosi-o torunicurete ugokiga nibutta.」 „Ahogy
öregedett, a mozgása tompult.” ◇ kireganiburukireganiburu
kimegykimegy azaz éleéle 「Kononaifu-va mata kirega ni-
butta.」 „Ennek a késnek megint kiment az éle.”
◇ kessinganiburukessinganiburu meggyengülmeggyengül azaz elhatáro-elhatáro-
zásazása 「Heitaini hairu kessinga nibutta.」 „Meg-
gyengült az elhatározásom, hogy katonának men-
jek.” ◇ handanganiburuhandanganiburu elbizonytalanodikelbizonytalanodik
「Arekore ivarete handanga nibutta.」 „Hallot-
tam ezt is, azt is, amitől elbizonytalanodtam.”

nibuszakunonibuszakuno ◆ kétrészeskétrészes 「Kore-va nibusza-
kuno kjokudeszu.」 „Ez egy kétrészes zenemű.”

nicuitenicuite ◆ alólalól 「Korenicuite daremo reigaide-va
nai.」 „Ez alól senki sem kivétel.” ◆ kéntként 「Oka-
iage hjakuennicuite icsipointo szasi agemaszu.」
„Százjenenként adunk egy pontot a vásárlásért.” ◆

rólról 「Kore-va hangarínicuiteno hondeszu.」 „Ez
a könyv Magyarországról szól.” ◆ rólaróla 「Kore-
va karenicuiteno eigada.」 „Róla szól ez a film.”
◆ rőlről 「Aru hitonicuite hanasita.」 „Beszélt egy
emberről.”

nicukavasiinicukavasii ◆ illikillik hozzáhozzá 「Kononekkureszu-
va kanodzsoni nicukavasii siromonodeszu.」 „Ez
a nyaklánc illik ahhoz a nőhöz.” ◆ illőillő 「Sinsini-
va nicukavasikunai kói」 „úriemberhez nem illő
viselkedés” ◆ valóvaló 「Kono kagu-va ieni nicuka-
vasikunai.」 „Ez a bútor nem való ehhez a lakás-
hoz.”
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nicukenicuke ◆ amikoramikor 「Kono rjóri-o taberunicuke,
haha-o omoi daszu.」 „Amikor ezt az ételt eszem,
édesanyám jut eszembe.” ◆ szószó vanvan rólaróla 「Na-
nigotonicuke gamanga tarinai.」 „Bármiről is van
szó, nincs türelme hozzá.” ◇ amenicukekaze-amenicukekaze-
nicukenicuke rendületlenülrendületlenül 「Amenicuke kazenicuke
szósza-o cuzuketa.」 „Rendületlenül folytatták a
nyomozást.”

nicukenicuke ◆ szójaszószban párolt ételszójaszószban párolt étel
nicukerunicukeru ◆ jóljól megfőzmegfőz 「Niku-o nicuketa.」
„Jól megfőztem a húst.”

nicukinicuki ◆ ii 「Icsinicsinicuki szenenno kozukaiga-
aru.」 „A napi zsebpénzem ezer jen.” ◆ kapcso-kapcso-
latbanlatban 「Kono kennicuki goiken-o cunotteima-
szu.」 „Várom a véleményeket ezzel a dologgal
kapcsolatban.” ◆ kéntikénti 「Mikann-va hitohako-
nicuki szenendeszu.」 „A mandarin dobozonkén-
ti ára ezer jen.” ◆ miattmiatt 「Kaiszócsúnicuki kjúg-
jósiteimaszu.」 „Átalakítás miatt zárva tartunk.”
◆ tekintetteltekintettel 「Ómiszokanicuki densa-va sin-
jamade unkósiteiru.」 „Szilveszterre való tekin-
tettel éjszaka is járnak a vonatok.” ◇ nicuitenicuite rólaróla
「Kore-va karenicuiteno eigada.」 „Róla szól ez a
film.”

nicumarunicumaru ◆ besűrűsödikbesűrűsödik 「Nicumattasicsú」
„besűrűsödött pörkölt” ◆ dűlőredűlőre jutjut 「Kósóga
nicumatta.」 „A tárgyalások a dűlőre jutottak.” ◆

elforrjaelforrja aa vizetvizet 「Mamenoszúpu-va nicumat-
ta.」 „A bableves elforrta a vizet.” ◆ elfövielfövi aa
levétlevét 「Szúpuga nicumatta.」 „A leves elfőtte a
levét.” ◆ kifogykifogy 「Hanasiga nicumatta.」 „Ki-
fogytunk a beszédtémából.” ◆ kiforrkiforr 「Nicumat-
ta kankei」 „kiforrott kapcsolat” ◆ megrekedmegreked
「Nicumatta kankei」 „megrekedt kapcsolat”

nicumerunicumeru ◆ besűrítbesűrít 「Szúpu-o nicumeta.」
„Besűrítettem a levest.” ◆ kiragadjakiragadja aa lénye-lénye-
getget 「Giron-o nicumemasó.」 „Ragadjuk ki a vi-
ta lényegét!” ◆ letisztázletisztáz 「Dzsikkuri keikaku-
o nicumeta.」 „Lassan letisztáztuk a tervet.” ◆

összefoglalösszefoglal 「Hanasino naijó-o nicumeta.」
„Összefoglaltam a történet tartalmát.” ◆ sűrítsűrít
「Szaigonibatá-o iretara, nicumeteikimaszu.」 „A
végén vajjal sűrítjük.”

nicuretenicurete ◆ ahogyahogy 「Higa tacunicurete atataka-
kunattekita.」 „Ahogy teltek a napok, egyre me-
legebb lett.” ◆ folyamánfolyamán 「Nengecuga tacunicu-
rete tecuno mon-va szabitesimatta.」 „Az idők fo-
lyamán a vaskapu elrozsdásodott.”

nicscsinicscsi ◆ nichienichie ◇ szeitaitekinicscsiszeitaitekinicscsi öko-öko-
lógiailógiai nichienichie ◇ szeitaitekinicscsiszeitaitekinicscsi ökológiaiökológiai
fülkefülke
nicscsimoszacscsimoikanainicscsimoszacscsimoikanai ◆ fuldoklikfuldoklik
「Sakkindenicscsimoszacscsimoikanai.」 „Ful-
doklik az adósságban.” ◆ megállmegáll 「Inakade ku-
rumaga nakereba, fudanno szeikacu-va nicscsimo
szacscsimo ikanai.」 „Ha vidéken nincs kocsink,
a mindennapi életünk megáll.” ◆ nincsnincs kiútkiút
「Kaisa-va nicscsimoszacscsimo ikanai dzsótai-
da.」 „Nincs kiút a vállalat számára.”

nicscsokunicscsoku ◆ munkaszünetimunkaszüneti naposnapos szolgálatszolgálat
◆ naposnapos szolgálatszolgálat ◆ nappalinappali szolgálatszolgálat ◇

nicscsokusókónicscsokusókó ügyeletes tisztügyeletes tiszt
nicscsokusókónicscsokusókó ◆ ügyeletes tisztügyeletes tiszt
niccsúniccsú ◆ JapánJapán ésés KínaKína ◆ japán-kínaijapán-kínai 「Nic-
csúkankei」 „japán-kínai kapcsolatok” ◆ nap-nap-
közbenközben 「Niccsú-va acukunarudesó.」 „Napköz-
ben meleg idő várható.”

niccsúkanniccsúkan ◆ japán-kínai-koreaijapán-kínai-koreai
niccsúkinmuniccsúkinmu ◆ nappalinappali munkamunka ◆ nappalinappali mű-mű-
szakszak
niccsúszenszóniccsúszenszó ◆ japán-kínai háborújapán-kínai háború
nicsinicsi ◆ japánjapán 「Nicsiroszenszó」 „orosz–japán
háború” ◆ napnap 「Nan-nicsikan karada-o aratte-
naino?」 „Hány napja nem mosakodtál?” ◆ va-va-
sárnapsárnap ◇ donicsidonicsi szombatszombat ésés vasárnapvasárnap
「Donicsijaszumideszu.」 „Szombaton és vasár-
nap szünnap.” ◇ nicsiinnicsiin japán-indiaijapán-indiai ◇ nicsieinicsiei
japán-angoljapán-angol ◇ nicsidokuinicsidokui japán-német-japán-német-
olaszolasz ◇ nicsifucunicsifucu japán-franciajapán-francia ◇ nicsibeinicsibei
japán-amerikaijapán-amerikai 「Nicsibeikankei」 „japán-
amerikai kapcsolatok” ◇ nikkannikkan japán-koreaijapán-koreai
「Nikkankaidan」 „japán-koreai tárgyalás” ◇

niccsúniccsú japán-kínaijapán-kínai 「Niccsúkankei」 „japán-
kínai kapcsolatok”

nicsibeinicsibei ◆ japán-amerikaijapán-amerikai 「Nicsibeikankei」
„japán-amerikai kapcsolatok”

nicsibocunicsibocu ◆ napestenapeste 「Hino dekara nicsibo-
cumade」 „hajnaltól napestig” ◆ naplementenaplemente
「Kjóno nicsibocu-va rokudzsinidzsúszanpunde-
sita.」 „Ma a naplemente 6 óra 23-kor volt.” ◆

napnyugtanapnyugta
nicsibocucsúdandzsiainicsibocucsúdandzsiai ◆ rosszrossz fényviszo-fényviszo-
nyok miatt megszakított mérkőzésnyok miatt megszakított mérkőzés
nicsibocuszaisiainicsibocuszaisiai ◆ rosszrossz fényviszonyokfényviszonyok
miatti újrajátszásmiatti újrajátszás
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nicsibunicsibu ◆ japán táncjapán tánc
nicsidearunicsidearu ◆ esikesik 「Ano kjúdzsicu-va nan-
nicsideszuka?」 „Hányadikára esik ez az ünnep?”

nicsidokunicsidoku ◆ japán-németjapán-német
nicsidokuinicsidokui ◆ japán-német-olaszjapán-német-olasz
nicsidzsinicsidzsi ◆ időidő 「Kono sigoto-va zuibunnagai
nicsidzsigakakatta.」 „Eléggé hosszú ideig tartott
a munka.” ◆ időpontidőpont 「Menszecuno nicsidzsi-
va mada kimatteinai.」 „Még nincs meg az interjú
időpontja.”

nicsidzsónicsidzsó ◆ hétköznaphétköznap 「Ansinna nicsidzsó-o
tori modosita.」 „Visszaszereztük a nyugodt hét-
köznapjainkat.” ◆ köznapköznap ◆ mindennapmindennap
「Denva-va nicsidzsóni kakaszenai.」 „A telefon
szükséges a mindennapokhoz.” ◇ nicsidzsósze-nicsidzsósze-
ikacuikacu mindennapimindennapi életélet 「Narattamono-o nicsi-
dzsószeikacudemo ikasita.」 „A megtanult dolgo-
kat hasznosította a mindennapi életben is.”

nicsidzsógonicsidzsógo ◆ köznapiköznapi szószó ◆ köznapiköznapi szó-szó-
használathasználat
nicsidzsókaivanicsidzsókaiva ◆ hétköznapi társalgáshétköznapi társalgás
nicsidzsókaszurunicsidzsókaszuru ◆ állandósulállandósul 「Tatakai-va
nicsidzsókasita.」 „Állandósultak a harcok.”

nicsidzsónonicsidzsóno ◆ mindennapimindennapi 「Kore-va
nicsidzsószeikacuni-va kakaszemaszen.」 „Ez a
mindennapi élethez elengedhetetlen.”

nicsidzsósokuhinnicsidzsósokuhin ◆ alapvetőalapvető élelmiszerélelmiszer
「Nicsidzsósokuhinno nedanga agarimasita.」
„Az alapvető élelmiszerek ára emelkedett.”

nicsidzsószahannicsidzsószahan ◆ mindennapos dologmindennapos dolog
nicsidzsószahandzsinicsidzsószahandzsi ◆ mindennaposmindennapos ese-ese-
ménymény 「Kono ucside-va fusigina kotoga nicsi-
dzsószahandzsini okoru.」 „Ebben a házban a fur-
csa események mindennaposak.”

nicsidzsószeinicsidzsószei ◆ közönségességközönségesség ◆ minden-minden-
naposságnaposság
nicsidzsószeikacunicsidzsószeikacu ◆ mindennapimindennapi életélet
「Narattamono-o nicsidzsószeikacudemo ikasi-
ta.」 „A megtanult dolgokat hasznosította a min-
dennapi életben is.”

nicsidzsószeikacujógunicsidzsószeikacujógu ◆ használatihasználati tárgytárgy

nicsidzsótekinanicsidzsótekina ◆ mindennapimindennapi 「Nicsidzsó-
tekina undóga taiszecudeszu.」 „Fontos a min-
dennapi mozgás.”

nicsidzsótekininarunicsidzsótekininaru ◆ mindennapossámindennapossá válikválik
「Kanszensóno eikjódemaszuku csakujóga nicsi-
dzsótekininatta.」 „A járvány alatt mindennapos-
sá vált a szájmaszk viselése.”

nicsieinicsiei ◆ japán-angoljapán-angol
nicsifucunicsifucu ◆ japán-franciajapán-francia
nicsigecunicsigecu ◆ NapNap ésés HoldHold ◆ napoknapok ésés hóna-hóna-
pokpok
nicsigecukanicsigecuka ◆ vasárnap, hétfő, keddvasárnap, hétfő, kedd
nicsiginnicsigin ◆ JapánJapán JegybankJegybank ◆ JapánJapán Köz-Köz-
ponti Bankponti Bank
nicsigónicsigó ◆ japán-ausztráljapán-ausztrál
nicsihennicsihen ◆ bal oldali nap-gyökbal oldali nap-gyök
nicsiinicsii ◆ japán-olaszjapán-olasz
nicsiinnicsiin ◆ japán-indiaijapán-indiai
nicsijanicsija ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal 「Nicsijahataraki cuzu-
keta.」 „Éjjel-nappal dolgoztam.” ◆ nappalnappal ésés
éjszakaéjszaka
nicsijónicsijó ◆ napi használatnapi használat
nicsijónicsijó ◆ vasárnapivasárnapi 「Nicsijóutagaszszen-o
mimasita.」 „Megnéztem a Vasárnapi dalfeszti-
vált.”

nicsijóbannicsijóban ◆ vasárnapivasárnapi kiadáskiadás 「Sinbunno
nicsijóban」 „újság vasárnapi kiadása”

nicsijóbinicsijóbi ◆ vasárnapvasárnap 「Szono misze-va
nicsijóbi-va jatteinai.」 „Az a bolt nincs nyitva va-
sárnap.”

nicsijódaikunicsijódaiku ◆ barkácsolásbarkácsolás ◆ barkácsolóbarkácsoló
nicsijódaikuszentánicsijódaikuszentá ◆ barkácsboltbarkácsbolt
nicsijódaikuszurunicsijódaikuszuru ◆ barkácsolbarkácsol 「Otto-va ni-
csijódaikusiteiru.」 „A férjem barkácsol.”

nicsijódaikutennicsijódaikuten ◆ barkácsboltbarkácsbolt
nicsijógakanicsijógaka ◆ amatőramatőr festőfestő ◆ hobbifestőhobbifestő
◆ műkedvelő festőműkedvelő festő
nicsijógakkónicsijógakkó ◆ vasárnapi iskolavasárnapi iskola
nicsijógonicsijógo ◆ mindennapmindennap használthasznált szószó ◆ min-min-
dennapi nyelvdennapi nyelv
nicsijóhinnicsijóhin ◆ mindennapi használati cikkmindennapi használati cikk
nicsijóreihainicsijóreihai ◆ vasárnapi istentiszteletvasárnapi istentisztelet
nicsijószakkanicsijószakka ◆ amatőramatőr íróíró ◆ műkedvelőműkedvelő
íróíró
nicsijótokusúnicsijótokusú ◆ vasárnapi mellékletvasárnapi melléklet
nicsijózakkanicsijózakka ◆ szükségleti cikkekszükségleti cikkek
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nicsikannicsikan ◆ napnap 「Kono tabi-va maruicsinicsik-
ankakatta.」 „Egy álló napig tartott az út.”

nicsinicsiszónicsinicsiszó ◆ rózsameténgrózsameténg ◆ rózsásrózsás me-me-
téngténg
nicsiónicsió ◆ japán-európaijapán-európai
nicsireinicsirei ◆ napokban mért életkornapokban mért életkor
nicsirensósúnicsirensósú ◆ nicsiren-sósú-buddhizmusnicsiren-sósú-buddhizmus
nicsirensúnicsirensú ◆ nicsiren-buddhizmusnicsiren-buddhizmus
nicsirinnicsirin ◆ napkorongnapkorong
nicsirinszónicsirinszó ◆ napraforgónapraforgó
nicsironicsiro ◆ japán-oroszjapán-orosz
nicsiroszen-ekinicsiroszen-eki ◆ japán-orosz háborújapán-orosz háború
nicsiroszenszónicsiroszenszó ◆ orosz-japán háborúorosz-japán háború
nicsócsónicsócsó ◆ D-dúrD-dúr 「Ni csócsóbaiorin kjószókjo-
ku」 „D-dúr hegedűverseny”

nidainidai ◆ csomagtartócsomagtartó 「Teniszuraketto-o dzsi-
tensano nidaini oita.」 „A bicikli csomagtartójára
tettem a teniszütőket.” ◆ platóplató 「Mokuzai-o to-
rakkuno nidaini noszeta.」 „Felraktuk a faanya-
got a teherautó platójára.” ◆ rakfelületrakfelület ◆ rako-rako-
dótérdótér ◆ raktérraktér
nidannidan ◆ kétkét fokozatfokozat ◆ kétkét hasábhasáb ◆ kétkét lép-lép-
csőfokcsőfok ◇ szandanbeddoszandanbeddo kétemeletes ágykétemeletes ágy
nidananidana ◆ poggyásztartópoggyásztartó
nidanbeddonidanbeddo ◆ emeletes ágyemeletes ágy
nidandósinidandósi ◆ kétlépcsős igekétlépcsős ige
nidíkénidíké ◆ kétszobás, étkezőkonyhás lakáskétszobás, étkezőkonyhás lakás
nidonido ◆ kétkét fokfok 「Szotoha imanidodeszu.」
„Kint most két fok van.” ◆ kétszerkétszer
「Nidoarukoto-va szandoaru.」 „Ami kétszer
megtörténik, megtörténik harmadszor is.” ◆ sze-sze-
kundkund ◇ zónidozónido bővítettbővített szekundszekund ◇ nido-nido-
menomeno másodikmásodik 「Nidomeno kekkonkara umare-
ta kodomo」 „második házasságból született gye-
rek”

nidodemanidodema ◆ dupladupla munkamunka 「Nidodemaninara-
naijóni szecumeiso-o jomimasó.」 „Olvassuk el a
leírást, hogy ne végezzünk dupla munkát!” ◆ két-két-
szeriszeri fáradságfáradság 「Nidodemakaketegomen-
naszai.」 „Bocsánat, hogy kétszer fárasztom!”

nidojakedonidojakedo ◆ másodfokú égési sérülésmásodfokú égési sérülés
nidomenonidomeno ◆ másodikmásodik 「Nidomeno kekkonkara
umareta kodomo」 „második házasságból szüle-
tett gyerek”

nidonessónidonessó ◆ másodfokú égési sérülésmásodfokú égési sérülés
nidoneszurunidoneszuru ◆ visszaalszikvisszaalszik 「Mezamaside
okoszaretaga nidonesita.」 „Az órára felébred-
tem, de visszaaludtam.”

nidononidono ◆ másodfokúmásodfokú
nídorudacumónídorudacumó ◆ tűstűs epilációepiláció ◆ tűstűs epilálásepilálás

nidotonidoto ◆ mégmég egyszeregyszer 「Nidoto szecumeisi-
naikaracsanto kiite.」 „Figyelj, mert nem fogom
még egyszer elmagyarázni!” ◆ sohasoha többétöbbé 「Ni-
dotokonojóna szeihin-o kavanai.」 „Soha többé
nem fogok ilyen terméket venni!”

nidotonainidotonai ◆ egyszeregyszer adódóadódó 「Nidotonai
dzsinszei-o dó ikiruka kangaeta.」 „Azon gondol-
koztam, hogyan éljem ezt az egyszer adódó életet.”

nidozakinidozaki ◆ másodvirágzásmásodvirágzás 「Kocsóranno ni-
dozaki」 „lepkeorchidea másodvirágzása”

nidzsérunidzséru ◆ NigerNiger
nidzsérudzsinnidzsérudzsin ◆ nigerinigeri
nidzsérunonidzséruno ◆ nigerinigeri
nidzsinidzsi ◆ másodfokmásodfok ◆ másodikmásodik ◆ másodikmásodik
alkalomalkalom ◇ dainidzsidainidzsi szekunderszekunder 「Dainidzs-
iszangjó」 „szekunder szektor” ◇ dainidzsi-dainidzsi-
szangjószangjó szekunderszekunder szektorszektor ◇ dainidzsi-dainidzsi-
szekaitaiszenszekaitaiszen másodikmásodik világháborúvilágháború ◇ ni-ni-
dzsikaidzsikai bulibuli folytatásafolytatása 「Nidzsikaini szanka-
sinakatta.」 „A buli folytatására nem mentem el.”
◇ nidzsikaironidzsikairo szekunderszekunder körkör ◇ nidzsigavanidzsigava
szekunderszekunder oldaloldal 「Toranszuno icsidzsigavato
nidzsigava」 „transzformátor primer és szekun-
der oldala” ◇ nidzsitekinanidzsitekina másodlagosmásodlagos
「Kore-va nidzsitekina mondaida.」 „Ez másod-
lagos probléma.” ◇ nidzsihóteisikinidzsihóteisiki másodfo-másodfo-
kú egyenletkú egyenlet
nidzsinidzsi ◆ szekunderszekunder ◇ dainidzsidainidzsi szekunderszekunder
「Dainidzsiszangjó」 „szekunder szektor” ◇ dai-dai-
nidzsiszangjónidzsiszangjó szekunderszekunder szektorszektor ◇ dai-dai-
nidzsiszekaitaiszennidzsiszekaitaiszen másodikmásodik világháborúvilágháború
◇ nidzsikainidzsikai bulibuli folytatásafolytatása 「Nidzsikaini
szankasinakatta.」 „A buli folytatására nem men-
tem el.” ◇ nidzsikaironidzsikairo szekunderszekunder körkör ◇ ni-ni-
dzsigavadzsigava szekunderszekunder oldaloldal 「Toranszuno icsi-
dzsigavato nidzsigava」 „transzformátor primer
és szekunder oldala” ◇ nidzsitekinanidzsitekina másodla-másodla-
gosgos 「Kore-va nidzsitekina mondaida.」 „Ez má-
sodlagos probléma.” ◇ nidzsihóteisikinidzsihóteisiki másod-másod-
fokú egyenletfokú egyenlet
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nidzsinidzsi ◆ szivárványszivárvány 「Nihonno nidzsi-va na-
nairodeszu.」 „A japán szivárvány hétszínű.” ◇

nidzsigakakarunidzsigakakaru szivárványszivárvány vanvan 「Szorani
nidzsigakakatteiru.」 „Szivárvány van az égen.”

nidzsinidzsi ◆ két órakét óra
nidzsidencsinidzsidencsi ◆ szekunder cellaszekunder cella
nidzsidzsóhódentacubussicunidzsidzsóhódentacubussicu ◆ másodla-másodla-
gos hírvivőgos hírvivő
nidzsigakakarunidzsigakakaru ◆ szivárványszivárvány vanvan 「Szorani
nidzsigakakatteiru.」 „Szivárvány van az égen.”

nidzsigatacunidzsigatacu ◆ szivárványszivárvány feszülfeszül 「Amega
agatte nidzsiga tatta.」 „Az eső elmúltával szivár-
vány feszült az égen.”

nidzsigavanidzsigava ◆ szekunderszekunder oldaloldal 「Toranszuno
icsidzsigavato nidzsigava」 „transzformátor pri-
mer és szekunder oldala”

nidzsigennidzsigen ◆ két dimenziókét dimenzió
nidzsigen-nonidzsigen-no ◆ kétdimenzióskétdimenziós 「Nidzsigenno
szekai」 „kétdimenziós világ”

nidzsihikónidzsihikó ◆ másodlagos vastagodásmásodlagos vastagodás
nidzsihóteisikinidzsihóteisiki ◆ másodfokú egyenletmásodfokú egyenlet
nidzsiironidzsiiro ◆ irizálásirizálás
nidzsiironidzsiiro ◆ szivárványszínszivárványszín
nidzsikainidzsikai ◆ bulibuli folytatásafolytatása 「Nidzsikaini
szankasinakatta.」 „A buli folytatására nem men-
tem el.” ◆ ráadásbuliráadásbuli
nidzsikaironidzsikairo ◆ szekunder körszekunder kör
nidzsikanszúnidzsikanszú ◆ másodfokú függvénymásodfokú függvény
nidzsikózónidzsikózó ◆ másodlagosmásodlagos struktúrastruktúra ◆ má-má-
sodlagos szerkezetsodlagos szerkezet
nidzsimaszunidzsimaszu ◆ pisztrángpisztráng ◆ szivárványosszivárványos
pisztrángpisztráng
nidzsimeszszendzsánidzsimeszszendzsá ◆ másodlagosmásodlagos hírvivőhírvivő

nidzsimiderunidzsimideru ◆ átszivárogátszivárog 「Kecueki-va hó-
taikara nidzsimi deta.」 „A vér átszivárgott a kö-
tésen.” ◆ átütátüt 「Csiga hótaikaranidzsimi dete-
iru.」 „A vér átütött a gézen.” ◆ cseppekcseppek je-je-
lenneklennek megmeg 「Hitaini aszega nidzsimi deta.」 „A
homlokán izzadságcseppek jelentek meg.” ◆ ki-ki-
érződikérződik 「Kareno szakuhinkara hitogaraga ni-
dzsimi deteiru.」 „Az alkotásán kiérződik a jelle-
me.” ◆ szivárogszivárog 「Hótaikara csiganidzsimi de-
teiru.」 „A kötésen át szivárog a vér.”

nidzsimunidzsimu ◆ elmaszatolódikelmaszatolódik 「Modzsiga ni-
dzsinda.」 „Az írás elmaszatolódott.” ◆ elmosó-elmosó-
dikdik 「Amede modzsiga nidzsindeiru.」 „Az eső
miatt az írás elmosódott.” ◆ ivódikivódik 「Simiga jó-
fukuni nidzsinda.」 „A folt a ruhába ivódott.” ◆

lábadlábad 「Meni namidaga nidzsinda.」 „Könnybe
lábadt a szeme.” ◆ megfolyikmegfolyik 「Nureta hjómen-
nipenkiganidzsinda.」 „A nedves felületen meg-
folyt a festék.” ◆ szétmosódikszétmosódik 「Namidade mo-
dzsiga nidzsinda.」 „A könnyeitől szétmosódott
az írás.” ◇ csiganidzsimujónacsiganidzsimujóna fájdalmasfájdalmas
「Csiga nidzsimujóna dorjoku」 „fájdalmas erő-
feszítés”

nidzsinonidzsino ◆ másodfokúmásodfokú 「Kore-va nidzsihótei-
sikideszu.」 „Ez egy másodfokú egyenlet.”

nidzsinohasinidzsinohasi ◆ szivárványhídszivárványhíd ◆ szivárványszivárvány
íveíve
nidzsirunidzsiru ◆ szaftszaft 「Nikudzsagano nidzsiru」
„japán pörkölt szaftja”

nidzsisidzsónidzsisidzsó ◆ másodlagos piacmásodlagos piac
nidzsisikónidzsisikó ◆ másodlagos szándékmásodlagos szándék
nidzsisóhisanidzsisóhisa ◆ másodlagosmásodlagos fogyasztófogyasztó ◆

szekunder konzumensszekunder konzumens
nidzsiszaigainidzsiszaigai ◆ áttételesáttételes katasztrófakatasztrófa ◆

indukáltindukált katasztrófakatasztrófa ◆ szekunderszekunder ka-ka-
tasztrófatasztrófa 「Cunami-va dzsisinno nidzsiszaiga-
idearu.」 „A szökőár a földrengés szekunder ka-
tasztrófája.”

nidzsiszeicsónidzsiszeicsó ◆ másodlagos nemi jellegmásodlagos nemi jelleg
nidzsiszeicsónidzsiszeicsó ◆ másodlagos növekedésmásodlagos növekedés
nidzsiszeiszanrjokunidzsiszeiszanrjoku ◆ másodlagosmásodlagos produk-produk-
tivitástivitás
nidzsiszen-inidzsiszen-i ◆ másodlagos szukcessziómásodlagos szukcesszió
nidzsiszószakunidzsiszószaku ◆ származtatottszármaztatott alkotásalkotás
「Nidzsiszószakuno sószecu」 „származtatott re-
gény”

nidzsitekinanidzsitekina ◆ másodlagosmásodlagos 「Kore-va nidzsi-
tekina mondaida.」 „Ez másodlagos probléma.”

nidzsonidzso ◆ második lánymásodik lány
nidzsónidzsó ◆ négyzetnégyzet 「Szanno nidzsó-va kjúde-
szu.」 „3 négyzete 9.” ◇ szaisónidzsóhószaisónidzsóhó legki-legki-
sebb négyzetek módszeresebb négyzetek módszere
nidzsónidzsó ◆ kétkét járműjármű aa buddhizmusbanbuddhizmusban ◆ kétkét
járműjármű aa mahájánamahájána buddhizmusbanbuddhizmusban ◇ szai-szai-
sónidzsóhósónidzsóhó legkisebblegkisebb négyzeteknégyzetek módszeremódszere
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nidzsókinidzsóki ◆ permperm
nidzsókonnidzsókon ◆ négyzetgyöknégyzetgyök
nidzsúnidzsú ◆ húszhúsz
nidzsúnidzsú ◆ dupladupla 「Fuju-va szamuikara ucsini ni-
dzsúmadoga szonaetearu.」 „A tél hideg, ezért
dupla ablak van.” ◆ duplexduplex ◆ duplikációduplikáció ◆

kettőskettős 「Kono kuni-va nidzsúkokuszeki-va mi-
tometeinai.」 „Ez az ország nem ismeri el a kettős
állampolgárságot.” ◆ kettőződéskettőződés ◇ nidzsúnidzsú
dupladupla 「Fuju-va szamuikara ucsini nidzsúmado-
ga szonaetearu.」 „A tél hideg, ezért dupla ablak
van.” ◇ nidzsúagonidzsúago tokatoka ◇ nidzsúzokononidzsúzokono
dupladupla fenekűfenekű 「Nidzsúzokono hako」 „dupla
fenekű láda” ◇ nidzsúnonidzsúno kettőskettős 「Kono rjokó-
va kankóto sigotono nidzsúno mokutekigaaru.」
„Ennek az utazásnak kettős célja van: munka és
turizmus.” ◇ nidzsúnonidzsúno dupladupla 「Nidzsúno ni-
dzsi」 „dupla szivárvány” ◇ nidzsúnojorokobinidzsúnojorokobi
dupladupla örömöröm 「Szakana-o cutte taberuno-va ni-
dzsúno jorokobideszu.」 „A saját magunk által fo-
gott hal elfogyasztása dupla öröm.” ◇ nidzsúba-nidzsúba-
rairai dupladupla fizetésfizetés 「Szeikjúso-o nidzsúbaraisi-
tesimatta.」 „Véletlenül duplán fizettem a szám-
lámat.” ◇ nidzsúmadonidzsúmado dupla ablakdupla ablak
nidzsúagonidzsúago ◆ tokatoka
nidzsúbarainidzsúbarai ◆ dupladupla fizetésfizetés 「Szeikjúso-o ni-
dzsúbaraisitesimatta.」 „Véletlenül duplán fizet-
tem a számlámat.”

nidzsúbasinidzsúbasi ◆ Kettős hídKettős híd
nidzsúbasinidzsúbasi ◆ kettős hídkettős híd
nidzsúboinnidzsúboin ◆ diftongusdiftongus ◆ kettőskettős magán-magán-
hangzóhangzó
nidzsúbun-noicsinidzsúbun-noicsi ◆ huszadhuszad
nidzsúcsóbonidzsúcsóbo ◆ kettős könyveléskettős könyvelés
nidzsúdainonidzsúdaino ◆ huszonéveshuszonéves
nidzsúdoanidzsúdoa ◆ dupla ajtódupla ajtó
nidzsúdzsinkakunidzsúdzsinkaku ◆ kettős személyiségkettős személyiség
nidzsúdzsúdzsinidzsúdzsúdzsi ◆ kettőskeresztkettőskereszt
nidzsúdzsúdzsikanidzsúdzsúdzsika ◆ kettőskeresztkettőskereszt
nidzsúforintodamanidzsúforintodama ◆ húszashúszas ◆ húszforin-húszforin-
tostos ◆ húszforintos érmehúszforintos érme
nidzsúfurikonidzsúfuriko ◆ kettős ingakettős inga
nidzsúgakuszekinidzsúgakuszeki ◆ két iskolába járáskét iskolába járás
nidzsúgonicsinidzsúgonicsi ◆ huszonötödikehuszonötödike

nidzsúhacsinicsinidzsúhacsinicsi ◆ huszonnyolcadikahuszonnyolcadika
nidzsúhiteinidzsúhitei ◆ kettős tagadáskettős tagadás
nidzsúicsinicsinidzsúicsinicsi ◆ huszonegyedikehuszonegyedike
nidzsújodzsikannidzsújodzsikan ◆ huszonnégyhuszonnégy óraóra 「Kono
misze-va nidzsújodzsikaneigjósiteimaszu.」 „Ez
az üzlet huszonnégy órán át nyitva van.” ◆ hu-hu-
szonnégyszonnégy órásórás 「Sóbótai-va nidzsújodzsikan-
taiszeide kinmusiteimaszu.」 „A tűzoltók huszon-
négy órás készültségben vannak.”

nidzsújokkanidzsújokka ◆ huszonnegyedikehuszonnegyedike
nidzsújonkinnidzsújonkin ◆ huszonnégyhuszonnégy karátoskarátos aranyarany
◆ színaranyszínarany
nidzsújukanidzsújuka ◆ álpadlóálpadló
nidzsúkazeinidzsúkazei ◆ kettős adóztatáskettős adóztatás
nidzsúkecugónidzsúkecugó ◆ kettős kötéskettős kötés
nidzsúkekkonnidzsúkekkon ◆ bigámiabigámia
nidzsúkidzsunnidzsúkidzsun ◆ kettős mércekettős mérce
nidzsúkokuszekinidzsúkokuszeki ◆ kettős állampolgárságkettős állampolgárság
nidzsúkózónidzsúkózó ◆ duplexduplex szerkezetszerkezet ◆ kettőskettős
szerkezetszerkezet
nidzsúkunicsinidzsúkunicsi ◆ huszonkilencedikehuszonkilencedike
nidzsúkunsukokunidzsúkunsukoku ◆ dualistadualista monarchiamonarchia ◆

kettős monarchiakettős monarchia
nidzsúmadonidzsúmado ◆ dupla ablakdupla ablak
nidzsúmarunidzsúmaru ◆ kettős karikakettős karika ◆ kettős körkettős kör
nidzsúmentainidzsúmentai ◆ ikozaéderikozaéder
nidzsúnendainidzsúnendai ◆ húszas évekhúszas évek
nidzsúninidzsúni ◆ duplánduplán ◇ monoganidzsúnimierumonoganidzsúnimieru
kettőskettős látásalátása vanvan 「Nomiszugite monoga ni-
dzsúni mieta.」 „Olyan sokat ittam, hogy kettős
látásom volt.”

nidzsúninicsinidzsúninicsi ◆ huszonkettedikehuszonkettedike
nidzsunkankonidzsunkanko ◆ dimiktikus tódimiktikus tó
nidzsúnonidzsúno ◆ dupladupla 「Nidzsúno nidzsi」 „dupla
szivárvány” ◆ kettőskettős 「Kono rjokó-va kankóto
sigotono nidzsúno mokutekigaaru.」 „Ennek az
utazásnak kettős célja van: munka és turizmus.”

nidzsúnojorokobinidzsúnojorokobi ◆ dupladupla örömöröm 「Szakana-
o cutte taberuno-va nidzsúno jorokobideszu.」 „A
saját magunk által fogott hal elfogyasztása dupla
öröm.”

nidzsúnoszeikacunidzsúnoszeikacu ◆ kettőskettős életélet 「Nidzsúno
szeikacu-o siteiru.」 „Kettős életet él.”
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nidzsúnózeinidzsúnózei ◆ kettős adózáskettős adózás
nidzsúondzsinidzsúondzsi ◆ diagrammadiagramma ◆ kétjegyűkétjegyű ma-ma-
gánhangzógánhangzó ◆ kétjegyű mássalhangzókétjegyű mássalhangzó
nidzsúraszennidzsúraszen ◆ kettőskettős hélixhélix ◆ kettőskettős spi-spi-
rálrál
nidzsúreszszeinidzsúreszszei ◆ kettős recesszívkettős recesszív
nidzsúrokunicsinidzsúrokunicsi ◆ huszonhatodikahuszonhatodika
nidzsúsicsinicsinidzsúsicsinicsi ◆ huszonhetedikehuszonhetedike
nidzsúsiinnidzsúsiin ◆ kettőződött mássalhangzókettőződött mássalhangzó
nidzsúsiszekkinidzsúsiszekki ◆ napévnapév huszonnégyhuszonnégy szaka-szaka-
szasza
nidzsúsónidzsúsó ◆ duettduett ◆ énekkettősénekkettős
nidzsúsótenrenzunidzsúsótenrenzu ◆ bifokális lencsebifokális lencse
nidzsúszadíenuénidzsúszadíenué ◆ kétszálas DNSkétszálas DNS
nidzsúszan-nicsinidzsúszan-nicsi ◆ huszonharmadikahuszonharmadika
nidzsúszeinidzsúszei ◆ dualitásdualitás
nidzsúszeinidzsúszei ◆ kettőscsillagkettőscsillag
nidzsúszekibunnidzsúszekibun ◆ kettős integrálkettős integrál
nidzsúszenrjaku-onidzsúszenrjaku-o szuruszuru ◆ kettőskettős játékotjátékot
játszikjátszik 「Szeifu-va nidzsúszenrjaku-o siteiru.」
„A kormány kettő játékot játszik.”

nidzsúszónidzsúszó ◆ kettősrétegkettősréteg ◇ sisicunidzsú-sisicunidzsú-
szószó lipid kettősréteglipid kettősréteg
nidzsúszónidzsúszó ◆ duóduó 「Pianotobaiorin-no
nidzsúszó-o kiita.」 „Egy zongora-hegedű duót
hallgattam.”

nidzsúszupainidzsúszupai ◆ kettős ügynökkettős ügynök
nidzsútankenfunidzsútankenfu ◆ kettőskeresztkettőskereszt ◆ kettős-kettős-
keresztkereszt
nidzsúteikokunidzsúteikoku ◆ dualistadualista monarchiamonarchia ◆ ket-ket-
tőstős monarchiamonarchia ◇ ószutoria-ószutoria-
hangarínidzsúteikokuhangarínidzsúteikoku Osztrák-MagyarOsztrák-Magyar Mo-Mo-
narchianarchia
nidzsúteitónidzsúteitó ◆ kettős jelzálogkettős jelzálog
nidzsútendzsónidzsútendzsó ◆ álmennyezetálmennyezet
nidzsúucusinidzsúucusi ◆ kettős exponáláskettős exponálás
nidzsúzokononidzsúzokono ◆ dupladupla fenekűfenekű 「Nidzsúzoko-
no hako」 „dupla fenekű láda”

niejunieju ◆ forrásban lévő vízforrásban lévő víz
nieju-onieju-o nomaszarerunomaszareru ◆ árulásárulás áldozataáldozata
leszlesz 「Tomodacsini nie ju-o nomaszareta.」 „A
barátom elárult.”

niekaeruniekaeru ◆ felforrfelforr ◆ forrongforrong ◆ szétrobbanszétrobban
「Haraga nie kaeru omoigasita.」 „Szétrobban-
tam a dühtől.”

niekiranainiekiranai ◆ határozatlanhatározatlan 「Nie kiranai
kaitó-o sita.」 „Határozatlan választ adott.”

niekiszeiszecscsakuzainiekiszeiszecscsakuzai ◆ kétkomponensűkétkomponensű
ragasztóragasztó
niekurikaeruniekurikaeru ◆ szétrobbanszétrobban 「Haravataga nie-
kuri kaetta.」 „Szétrobbantam a dühtől.”

nienkinienki ◆ dinukleotiddinukleotid
nierunieru ◆ főfő 「Niku-va niekiranakatta.」 „Nem
főtt meg a hús.” ◆ megfőmegfő 「Niku-va nieta.」
„Megfőtt a hús.”

nierudíkénierudíké ◆ kétszobás,kétszobás, nappali-étkezős,nappali-étkezős,
konyhás lakáskonyhás lakás
nietacunietacu ◆ felforrfelforr 「Nabega nie tatteiru.」
„Felforrt a víz a lábasban,”

nietagirunietagiru ◆ felforrfelforr 「Nie tagitta ju」 „felforrt
víz”

nifudanifuda ◆ csomagcímkecsomagcímke ◆ poggyászcímkepoggyászcímke
「Szúcukészuni nifuda-o cuketa.」 „Poggyász-
címkét tettem a bőröndömre.”

nifunnifun ◆ két perckét perc
nigacunigacu ◆ februárfebruár
nigainigai ◆ kellemetlenkellemetlen 「Nigai kioku」 „kellemet-
len emlék” ◆ keserűkeserű 「Nigai kuszuri」 „keserű
orvosság” ◆ rosszallórosszalló 「Nigai kao」 „rosszal-
ló tekintet” ◆ savanyúsavanyú 「Nigai kao」 „savanyú
arc”

nigajomoginigajomogi ◆ abszintürömabszintüröm ◆ fehér ürömfehér üröm
nigakacunigakacu ◆ túlságosantúlságosan megterhelmegterhel 「Niga
katta sigoto」 „túlságosan megterhelő munka”

nigaminigami ◆ kesernyéskesernyés ízíz 「Szatódeszúpuno
nigami-o kesita.」 „Cukorral semlegesítettem a
leves kesernyés ízét.” ◆ keserűségkeserűség 「Dzsinszei-
no nigami-o sitta.」 „Megízlelte az élet keserűsé-
gét.”

nigamibasittanigamibasitta ◆ markánsmarkáns 「Nigamibasitta
kao」 „markáns arc”

nigamusinigamusi ◆ keserű ízű bogárkeserű ízű bogár
nigamusi-onigamusi-o kamicubusitajónakamicubusitajóna ◆ savanyúsavanyú
「Nigamusi-o kami cubusitajóna kaosita.」 „Sa-
vanyú arcot vágott.”
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niganigasiiniganigasii ◆ kínzottkínzott 「Nagabiku doncúde ka-
oga niganigasikunatta.」 „Kínzott tekintete lett a
hosszas tompa fájdalomtól.” ◆ undorodóundorodó 「Ka-
reno gómansza-o niganigasiku omotta.」 „Undo-
rodtam a fellengzős viselkedésétől.” ◆ utálkozóutálkozó
「Abareru vakamonotacsi-o niganigasii mede mi-
teita.」 „Utálkozva néztem a randalírozó fiatalo-
kat.”

niganrefukameraniganrefukamera ◆ ikerlencsésikerlencsés fényképe-fényképe-
zőgépzőgép
nigaoenigaoe ◆ fantomképfantomkép ◆ fantomrajzfantomrajz ◆ kép-kép-
másmás ◆ portréportré
nigarinigari ◆ sóiszapsóiszap
nigarikirunigarikiru ◆ elegeelege vanvan 「Kareno muszekinin-
na taidoni nigari kitteiru.」 „Elegem van a felelőt-
len viselkedéséből.”

nigasitaszakanahaókiinigasitaszakanahaókii ◆ legkínzóbblegkínzóbb azaz el-el-
szalasztott lehetőségszalasztott lehetőség
nigaszunigaszu ◆ elengedelenged 「Kotori-o nogasita.」 „El-
engedtem a kismadarat.” ◆ eleresztelereszt 「Tori-o
nigasita.」 „Eleresztette a madarat.” ◆ elsza-elsza-
lasztlaszt 「Csanszu-o nigasita.」 „Elszalasztottam a
lehetőséget.” ◆ kiengedkienged 「Kikaino tobira-o akete
neh--o nigasita.」 „A gép ajtaját kinyitva kienged-
tem a hőt.” ◆ nemnem sikerülsikerül elkapniaelkapnia 「Dorobó-
o nigasita.」 „Nem sikerült elkapnom a betörőt.”
◇ nigasitaszakanahaókiinigasitaszakanahaókii legkínzóbblegkínzóbb azaz el-el-
szalasztott lehetőségszalasztott lehetőség
nigatenigate ◆ nehéznehéz eseteset 「Ano hito-va nigatede-
szu.」 „Az az ember nehéz eset.”

nigateisikinigateisiki ◆ ügyetlenség érzéseügyetlenség érzése
nigatenanigatena ◆ gyengegyenge 「Szanszúha nigatede-
szu.」 „Gyenge vagyok számtanban.” ◆ hadilá-hadilá-
bonbon álláll 「Szúgaku-va nigatedeszu.」 „Hadilábon
állok a matematikával.” ◆ nehezennehezen bánikbánik velevele
「Dzsoszei-va nigatedeszu.」 „Nehezen bánik a
nőkkel.” ◆ nehezennehezen megymegy 「Vatasi-va kóiunoga
nigate.」 „Nehezen megy nekem az ilyesmi.” ◆

nehezennehezen tűrtűr 「Acusza-va nigatedeszu.」 „Nehe-
zen tűröm a meleget.” ◆ nemnem erősségeerőssége 「Ko-
no kamoku-va nigatedeszu.」 „Nem erősségem ez
a tantárgy.” ◆ nemnem fekszikfekszik 「Nui mono-va ni-
gate.」 „Nem fekszik nekem a varrás.” ◆ nemnem
kedveltkedvelt 「Nigatena jaszai-va arimaszuka?」
„Van olyan zöldség, amit nem kedvel?”

nigavarainigavarai ◆ fanyarfanyar mosolymosoly ◆ keserűkeserű mosolymosoly
「Nigavarai-o ukabeta.」 „Keserűen mosolygott.”

nigavaraiszurunigavaraiszuru ◆ keserűenkeserűen mosolyogmosolyog 「Ka-
reno sicureina furu maini nigavaraisita.」 „Kese-
rűen mosolyogtam az illetlen viselkedésén.”

nigeasinigeasi ◆ menekülésmenekülés 「Nige asiga hajai.」
„Gyorsan menekül.”

nigeasininarunigeasininaru ◆ felkötifelköti aa nyúlcipőtnyúlcipőt ◆ meg-meg-
futamodikfutamodik
nigeasi-o fumunigeasi-o fumu ◆ menekülmenekül
nigebanigeba ◆ egérútegérút 「Dóbucu-va nige ba-o mo-
tometa.」 „A menekülő állat egérutat keresett.”
◆ menedékmenedék 「Nige ba-va nai.」 „Nincs menedé-
kem.”

nigeba-onigeba-o motomerumotomeru ◆ egérutategérutat kereskeres
「Dorobó-va nige ba-o motometa.」 „A rabló
egérutat keresett.”

nigecuzukerunigecuzukeru ◆ bujdosikbujdosik 「Gonenno aidanige
cuzuketa.」 „Öt éven át bujdosott.”

nigedaszunigedaszu ◆ elszökikelszökik 「Súdzsin-va keimusok-
ara nige dasita.」 „A rab elszökött a börtönből.” ◆

kiszökikkiszökik 「Dóbucu-va orikara nige dasita.」 „Az
állat kiszökött a ketrecéből.”

nigegosinigegosi ◆ megfutamodásmegfutamodás
nigegosininarunigegosininaru ◆ egérutategérutat kereskeres 「Szeki-
ninkara nige gosininatta.」 „Egérutat kerestem a
felelősség elől.” ◆ kibúvótkibúvót kereskeres 「Okane-o ór-
jósita szeidzsika-va nige gosininatta.」 „A korrupt
politikus kibúvót keresett.” ◆ megfutamodikmegfutamodik
「Ninmukara nige gosininatta.」 „Megfutamo-
dott a feladat elől.” ◆ menekülésremenekülésre fogjafogja aa
dolgotdolgot ◆ menekülnimenekülni készülkészül 「Sigotoga fuete
nige gosininatta.」 „Menekülni készültem a sok
munka elől.”

nigekaerunigekaeru ◆ hazaszökikhazaszökik
nigekirunigekiru ◆ elmenekülelmenekül 「Sakkinsiteita hitotacsi-
kara nige kirenakatta.」 „Nem tudott elmenekül-
ni a hitelezői elől.”

nigekódzsónigekódzsó ◆ kibúvókibúvó 「Kare-va nige kódzsó-
gaumai.」 „Jól tud kibúvókat keresni.” ◆ kitérőkitérő
válaszválasz 「Nige kódzsó-o iu.」 „Kitérő választ ad.”

nigekomunigekomu ◆ bemenekülbemenekül 「Dorobó-va csikaku-
nobiruni nige konda.」 „A rabló bemenekült egy
közeli épületbe.”

nigemadounigemadou ◆ ide-odaide-oda menekülmenekül 「Sóidanga furi
szoszogu naka, hito-va nige madotta.」 „A gyújtó-
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bombák záporában az emberek ide-oda menekül-
tek.”

nigemavarunigemavaru ◆ bujkálbujkál 「Kari tekara nige mavat-
ta.」 „Bujkál a hitelezői elől.”

nigemicsinigemicsi ◆ kibúvókibúvó 「Hóricuno nige micsi-va
sitteokubekida.」 „Ismerni kell a törvényben a ki-
búvókat.” ◆ kiútkiút 「Nige micsi-o usinau.」
„Nincs kiút.” ◆ menekülésmenekülés útjaútja 「Nige micsi-o
sadansita.」 „Elzárta a menekülés útját.”

nigemicsinigemicsi ◆ menekülésimenekülési útvonalútvonal 「Tekino
nige micsi-o tatta.」 „Elvágtam az ellenség mene-
külési útvonalát.”

nigemicsihanakunarunigemicsihanakunaru ◆ összecsapnakösszecsapnak aa
hullámokhullámok 「Sakkinmamireno hito-va nige micsi-
ganakunatta.」 „Az adós feje felett összecsaptak a
hullámok.”

nigemicsi-onigemicsi-o cukurucukuru ◆ bebiztosítjabebiztosítja magátmagát
「Dorobó-va sippaisita tokinotameni nige micsi-
o cukutta.」 „Tolvaj bebiztosította magát a rajta-
ütés ellen.”

nigemizunigemizu ◆ délibábszerűdélibábszerű útút ◆ vízfelület-vízfelület-
ként tükröződő útként tükröződő út
nigennigen ◆ dualitásdualitás ◆ kétkét ismeretlenismeretlen ◆ kétkét
komponenskomponens
nigencsúkeinigencsúkei ◆ két helyszínről közvetítéskét helyszínről közvetítés
nigengókinnigengókin ◆ bináris fémötvözetbináris fémötvözet
nigenhóteisikinigenhóteisiki ◆ kétismeretleneskétismeretlenes egyenletegyenlet

nigenkagóbucunigenkagóbucu ◆ bináris vegyületbináris vegyület
nigenkjódzsúgótainigenkjódzsúgótai ◆ bipolimerbipolimer
nigen-nonigen-no ◆ duálisduális ◆ kettőskettős
nigenobirunigenobiru ◆ egérutategérutat nyernyer 「Gótó-va kei-
szacukara nige nobita.」 „A rabló egérutat nyert
a rendőrökkel szemben.” ◆ elmenekülelmenekül 「Inocsi-
karagara nige nobita.」 „Nagy nehezen elmene-
kült.” ◆ sikerülsikerül elszöknieelszöknie 「Kjószeisújódzsok-
ara nige nobita.」 „Sikerült elszöknie a koncent-
rációs táborból.”

nigenronnigenron ◆ dualizmusdualizmus
nigenronsanigenronsa ◆ dualistadualista
nigensúgónigensúgó ◆ kételemű halmazkételemű halmaz
nigenszannigenszan ◆ bináris savbináris sav
nigenszecscsakuzainigenszecscsakuzai ◆ kétkét komponensűkomponensű ra-ra-
gasztógasztó

nigenszeinigenszei ◆ dualitásdualitás
nigentekinanigentekina ◆ duálisduális ◆ kettőskettős
nigentekisotokuzeinigentekisotokuzei ◆ kettőskettős jövedelem-jövedelem-
adóadó
nigeószerunigeószeru ◆ elmenekülelmenekül 「Keiszacukara
nigeószukoto-va dekinai.」 „A rendőrség elől nem
lehet elmenekülni.” ◆ menekülmenekül 「Sobacukara
nigeószerukoto-va dekinai.」 „Nem menekülhet a
büntetés elől.”

nigeronigero ◆ tűnéstűnés 「Keiszacuga kurukara, nige-
ro!」 „Tűnés, mert jönnek a rendőrök!”

nigerunigeru ◆ elfutelfut 「Cunamikara nigeta.」 „Elfu-
tottam a szökőár elől.” ◆ ellógellóg 「Terariumuka-
rajamoriga nigeta.」 „A terráriumból ellógott egy
gekkó.” ◆ elmenekülelmenekül 「Szaikensakara nigeta.」
„Elmenekült a hitelezői elől.” ◆ elszabadulelszabadul
「Dóbucuenkara toraga nigeta.」 „A állatkertből
elszabadult egy tigris.” ◆ elszaladelszalad 「Dorobó-va
keiszacukara nigeta.」 „A tolvaj elszaladt a rend-
őr elől.” ◆ elszelelelszelel ◆ kikerülkikerül 「Nandaikara ni-
geru.」 „Kikerüli a nehéz kérdést.” ◆ kiszökikkiszökik
「Fúszenkara kúkiga nigeta.」 „A lufiból kiszö-
kött a levegő.” ◆ megúszikmegúszik 「Szencsi-e no csó-
heikarakaródzsite nigeta.」 „Megúszta, hogy nem
vitték el katonának a háborúban.” ◆ menekülmenekül
「Dorobó-va vakimicsini nigeta.」 „A betörő a
mellékutcába menekült.” ◆ pucolpucol 「Kokokara ni-
gejó!」 „Pucoljunk innen!” ◆ szökikszökik 「Anatano
neko-va dokoni nigeta?」 „Hová szökött a macs-
kátok?” ◇ szandzsúrokkeinigerunisikazuszandzsúrokkeinigerunisikazu
szégyenszégyen aa futás,futás, dede hasznoshasznos ◇ siriniho-osiriniho-o
kaketenigerukaketenigeru elviharzikelviharzik ◇ siriniho-osiriniho-o kak-kak-
etenigeruetenigeru hanyatt-homlokhanyatt-homlok menekülmenekül
「Guntai-va sirini ho-o kakete nigeta.」 „A had-
sereg hanyatt-homlok menekült.” ◇ szuki-oszuki-o mi-mi-
tenigerutenigeru meglógmeglóg 「Dóbucuenkararaion-va
szuki-o mite nigeta.」 „Az állatkertből meglógott
az oroszlán.”

nigerucsanszunigerucsanszu ◆ egérútegérút 「Kuma-va bokuni
nigerucsanszu-o kureta.」 „A medve egérutat
adott nekem.”

nigerugakacsinigerugakacsi ◆ szégyenszégyen aa futás,futás, dede hasz-hasz-
nosnos
nigeszarunigeszaru ◆ elmenekülelmenekül 「Han-nin-va nige
szatta.」 „A tettes elmenekült.”

nigijakananigijakana ◆ élettelélettel teliteli 「Nigijakana ma-
csi」 „élettel teli város” ◆ fergetegesfergeteges

AdysAdys nigemavaru nigemavaru – nigijakana nigijakana 25892589



「Kankjakuszeki-va nigijakana fun-ikidatta.」 „A
lelátókon fergeteges volt a hangulat.” ◆ nyüzsgőnyüzsgő
◆ pezsegpezseg azaz életélet 「Sótengai-va nigijakade-
szu.」 „Az üzletnegyedben pezseg az élet.” ◆

pezsgőpezsgő 「Hankagai-va jonakamade nigijakadat-
ta.」 „Az városközpontban késő estig pezsgő élet
folyt.” ◆ vidámvidám 「Nigijakana varai goe」 „vidám
nevetés” ◇ nigijakaniszurunigijakaniszuru felélénkítfelélénkít 「Kot-
tóhinde heja-o nigijakanisita.」 „Antik tárgyakkal
felélénkítettem a helyiséget.” ◇ nigijakaninarunigijakaninaru
felélénkülfelélénkül 「Macuride macsi-va nigijakaninat-
ta.」 „A fesztiváltól felélénkült a város.”

nigijakaninarunigijakaninaru ◆ felélénkülfelélénkül 「Macuride
macsi-va nigijakaninatta.」 „A fesztiváltól felélén-
kült a város.”

nigijakaniszurunigijakaniszuru ◆ felélénkítfelélénkít 「Kottóhinde
heja-o nigijakanisita.」 „Antik tárgyakkal felélén-
kítettem a helyiséget.” ◆ felpezsdítfelpezsdít 「Kono
mojoosi-va macsi-o nigijakaniszuru.」 „A rendez-
vény felpezsdíti a várost.” ◆ pezsdítpezsdít
「Minzokubujó-va bunkaszeikacu-o nigijakanisi-
teiru.」 „A néptánc pezsdíti a kulturális életet.”

niginigisiiniginigisii ◆ élénkélénk ◆ pezsgőpezsgő 「Niginigisii fun-
iki」 „pezsgő hangulat”

nigiraszerunigiraszeru ◆ hálapénzthálapénzt adad 「Isani
icuszenforinto-o nigiraszeta.」 „5 ezer forintos
hálapénzt adott az orvosnak.” ◆ kezébekezébe adad
「Kurumanohandoru-o nigiraszeta.」 „Kezembe
adta a kormányt.” ◆ markábamarkába nyomnyom 「Ten-
innicsippu-o nigiraszeta.」 „A pincér markába
nyomtam a borravalót.” ◆ megkenmegken 「Szeidzsik-
ani dzsúmanen-o nigiraszeta.」 „100 ezer jennel
megkente a politikust.”

nigirinigiri ◆ fogantyúfogantyú ◆ markolásmarkolás ◆ markolatmarkolat ◇

onigirionigiri rizsgombócrizsgombóc ◇ hitonigirinohitonigirino maréknyimaréknyi
「Fukurokara hitonigirino kome-o totta.」 „Ki-
vettem egy maréknyi rizst a zacskóból.”

nigiricubuszunigiricubuszu ◆ kézzelkézzel összenyomösszenyom 「Bíruno
aki kan-o nigiri cubusita.」 „Kézzel összenyom-
tam az üres sörös dobozt.” ◆ kézzelkézzel összerop-összerop-
pantpant 「Kamikoppu-o nigiri cubusita.」 „Kézzel
összeroppantottam a papírpoharat.” ◆ süllyesz-süllyesz-
tőbetőbe tesztesz 「Teian-o nigiri cubusita.」
„Süllyesztőbe tette a javaslatot.”

nigirikobusinigirikobusi ◆ ökölbeökölbe szorítottszorított kézkéz ◆ üresüres
kézkéz
nigirimesinigirimesi ◆ rizsgombócrizsgombóc

nigirisimerunigirisimeru ◆ megmarkolmegmarkol 「Otokono te-o ni-
giri simeta.」 „Megmarkolta a férfi kezét.” ◆

összeszorítösszeszorít 「Kobusi-o nigiri simeta.」
„Összeszorította az öklét.” ◆ szorongatszorongat
nigirizusinigirizusi ◆ marokban formált szusimarokban formált szusi
nigirunigiru ◆ birtokábabirtokába kerülkerül 「Sóko-o nigiru.」
„Bizonyíték kerül a birtokába.” ◆ birtokábanbirtokában
vanvan 「Himicu-o nigitteiru.」 „Birtokában van
egy titok.” ◆ gyúrgyúr 「Jukidama-o nigitta.」 „Hó-
golyót gyúrtam.” ◆ hatalmonhatalmon vanvan
「Naganenszeiken-o nigitteita.」 „Hosszú időn át
volt hatalmon.” ◆ hatalomrahatalomra kerülkerül
「Dokuszaisa-va szeiken-o nigitta.」 „A diktátor
hatalomra került.” ◆ kézzelkézzel formázformáz 「Szusi-o
nigitta.」 „Kézzel szusit formáztam.” ◆ markolmarkol
「Kodomo-va vatasino te-o nigitta.」 „A gyerek a
kezembe markolt.” ◆ megfogmegfog 「Doanohandoru-
o nigitta.」 „Megfogtam a kilincset.” ◆ megmar-megmar-
kolkol 「Handoru-o nigitta.」 „Megmarkolta a kor-
mányt.” ◆ megszerezmegszerez 「Kenrjoku-o nigitta.」
„Megszerezte a hatalmat.” ◆ szorongatszorongat 「Kóka-
o nigitteita.」 „A kezében egy pénzérmét szoron-
gatott.” ◇ teniasze-oteniasze-o nigirunigiru izgatottizgatott
「Figjuaszukéto-o mite teni asze-o nigitta.」 „Iz-
gatottan néztem a műkorcsolyát.” ◇ te-ote-o nigirunigiru
megmarkoljamegmarkolja aa kezétkezét 「Kodomo-va csicsioj-
ano te-o nigitta.」 „A gyerek megmarkolta apja
kezét.” ◇ nigiraszerunigiraszeru markábamarkába nyomnyom 「Ten-
innicsippu-o nigiraszeta.」 „A pincér markába
nyomtam a borravalót.” ◇ nigirunigiru hatalomrahatalomra ke-ke-
rülrül 「Dokuszaisa-va szeiken-o nigitta.」 „A dik-
tátor hatalomra került.” ◇ nigirunigiru hatalmonhatalmon vanvan
「Naganenszeiken-o nigitteita.」 „Hosszú időn át
volt hatalmon.” ◇ jovami-ojovami-o nigirunigiru tudtud rólaróla va-va-
lamitlamit 「Kare-va vatasino jovami-o nigitteiru.」
„Az a férfi tud rólam valamit.”

nigirukotonigirukoto ◆ szorításszorítás
nigitekinanigitekina ◆ másodlagosmásodlagos 「Nigitekina mon-
dai」 „másodlagos probléma”

nigivainigivai ◆ aktivitásaktivitás ◆ nyüzsgésnyüzsgés 「Madokara
macsino nigivai-o nagameta.」 „Az ablakból nézte
a nyüzsgést.” ◆ pezsgéspezsgés ◆ sürgés-forgássürgés-forgás
「Macuri-va ónigivaidatta.」 „A fesztiválon nagy
volt a sürgés-forgás.”

nigivaszunigivaszu ◆ bejárbejár 「Kinmedarunonjúszu-va
sinbun-o nigivasita.」 „Az aranyérem híre bejárta
a sajtót.” ◆ felélénkítfelélénkít 「Kareno dzsódan-va za-
o nigivasita.」 „A vicce felélénkítette a társasá-
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got.” ◆ felpezsdítfelpezsdít 「Macuri-va macsi-o nigiva-
sita.」 „A fesztivál felpezsdítette a várost.” ◆ tar-tar-
kítkít 「Takokuszekino rjóri-va sokutaku-o nigiva-
sita.」 „Sokféle nemzet étele tarkította a menüt.”

nigivaunigivau ◆ nagynagy forgalmaforgalma vanvan 「Depáto-va
nigivatteita.」 „Az üzletnek nagy forgalma volt.”
◆ nyüzsögnyüzsög 「Macsi-va kankókjakude nigivatte-
ita.」 „A városban nyüzsögtek a turisták.”

nigónigó ◆ másodikmásodik 「Ressano nigósa」 „vonat má-
sodik kocsija” ◆ szeretőszerető 「Nigó-o oku.」 „Sze-
retőt tart.”

nigorinigori ◆ elmosódottságelmosódottság ◆ tompaságtompaság 「Ni-
gorinoaru iro」 „tompa szín” ◆ zavarosságzavarosság
「Nigori mizu」 „zavaros víz” ◆ zöngésségzöngésség
nigoridonigorido ◆ zavarosságzavarosság
nigorinonainigorinonai ◆ tisztatiszta 「Nigorinonai kokoro」
„tiszta lélek”

nigorunigoru ◆ áporodottáporodott 「Hejano kúkiga nigotte-
ita.」 „A szoba levegője áporodott volt.” ◆ elmo-elmo-
sódottsódott 「Kaneno otoga nigotteita.」 „A harang
hangja elmosódott volt.” ◆ zavaroszavaros 「Mizu-va
nigotteita.」 „A víz zavaros volt.” ◆ zöngészöngés
「『Ka』-o nigotte hacuonszuruto『ga』ninaru.」
„Ha zöngésen ejtjük a ka-t, akkor ga lesz belőle.”

nigószannigószan ◆ szeretőszerető 「Nigószan-o kakotta.」
„Szeretőt tart.”

nigoszunigoszu ◆ felkavarfelkavar 「Mizutamarino mizu-o ni-
gosita.」 „Felkavarta a pocsolyában a vizet.” ◆

felzavarfelzavar 「Mizu-o nigosita.」 „Felzavarta a vi-
zet.” ◆ zavarossázavarossá tesztesz ◇ ocsa-oocsa-o nigoszunigoszu
nemnem adad határozotthatározott választválaszt ◇ ocsa-oocsa-o ni-ni-
goszugoszu köntörfalazköntörfalaz 「Imifumeinokoto-o itte
ocsa-o nigosita.」 „Értelmetlen szavakkal köntör-
falazott.” ◇ kotoba-okotoba-o nigoszunigoszu ötöl-hatolötöl-hatol
「Sódzsikini hendzsi-o szezu, kotoba-o nigosi-
ta.」 „Nem válaszolt őszintén, csak ötölt-hatolt.”
◇ kotoba-okotoba-o nigoszunigoszu mellébeszélmellébeszél
「Szeidzsika-va kotoba-o nigosita.」 „A politikus
mellébeszélt.” ◇ kotoba-okotoba-o nigoszunigoszu ködösítködösít
「Kare-va kotoba-o nigosita.」 „Ködösített.” ◇

tacutoriato-otacutoriato-o nigoszazunigoszazu békésenbékésen búcsúzikbúcsúzik
◇ hendzsi-ohendzsi-o nigoszunigoszu kertelkertel ◇ jóten-ojóten-o nig-nig-
oszuoszu elkerüli a témátelkerüli a témát
nigoszukotonigoszukoto ◆ felkavarásfelkavarás
nigurumaniguruma ◆ kézikocsikézikocsi ◆ kordékordé
nihaijószeidóbucunihaijószeidóbucu ◆ ké csíralemezű állatké csíralemezű állat

nihakumikkanihakumikka ◆ háromhárom napnap kétkét éjszakaéjszaka 「Ni-
hakumikkade rjokóni itta.」 „Három nap két éj-
szakára elutaztam.”

nihansitenihansite ◆ ellenéreellenére 「Isini hansite keijakuso-
ni someisita.」 „Akarata ellenére aláírta a szerző-
dést.” ◆ ellentétbenellentétben 「Joszóni hansite harete-
kita.」 „A várakozással ellentétben kiderült az ég.”
◆ sértvesértve 「Kiszokuni hansite insúnten-o sita.」
„A szabályokat sértve ittasan vezetett.” ◇ kitai-kitai-
nihansitenihansite várakozásvárakozás ellenéreellenére 「Csímu-va ki-
taini hansite maketa.」 „A csapat a várakozás el-
lenére veszített.” ◇ nozominihansitenozominihansite akaratá-akaratá-
valval ellentétbenellentétben 「Rjósinno nozomini hansite
ongaku-o benkjósimasita.」 „Szüleim akaratával
ellentétben zenét tanultam.”

nihiriszutonihiriszuto ◆ nihilistanihilista
nihirizumunihirizumu ◆ nihilizmusnihilizmus
nihirunihiru ◆ semmisemmi
nihirunanihiruna ◆ nihilistanihilista ◆ semmitmondósemmitmondó
nihjakunihjaku ◆ kétszázkétszáz
nihjakuforintodamanihjakuforintodama ◆ kétszázaskétszázas ◆ két-két-
százforintosszázforintos ◆ kétszázforintos érmekétszázforintos érme
nihjakuhacukanihjakuhacuka ◆ szeptember 11 körülszeptember 11 körül
nihjakunenszainihjakunenszai ◆ bicentenáriumbicentenárium
nihjakutókanihjakutóka ◆ szeptemberszeptember 11 körülkörül ◆ tájfu-tájfu-
nok kezdetenok kezdete
nihókónonihókóno ◆ kétirányúkétirányú
nihonnihon ◆ JapánJapán 「Nihoncsizu」 „Japán térképe”
◆ japánjapán 「Nihonrjóri」 „japán étel” ◇ uranihonuranihon
Japán-tengerJapán-tenger felőlifelőli országrészországrész ◇ omoteni-omoteni-
honhon Csendes-óceán felőli országrészCsendes-óceán felőli országrész
nihon-arupuszunihon-arupuszu ◆ Japán AlpokJapán Alpok
nihon-asinonihon-asino ◆ kétlábúkétlábú
nihonbiikinonihonbiikino ◆ Japán-barátJapán-barát
nihonbónihonbó ◆ papucsférjpapucsférj
nihonbóekisinkókainihonbóekisinkókai ◆ JapánJapán Külkereske-Külkereske-
delmi Szervezetdelmi Szervezet
nihonbujónihonbujó ◆ japán táncjapán tánc
nihonbungakukenkjúsanihonbungakukenkjúsa ◆ japánjapán irodalomirodalom
kutatójakutatója
nihoncsanihoncsa ◆ japán teajapán tea ◆ zöld teazöld tea
nihondaihjócsímunihondaihjócsímu ◆ japán válogatottjapán válogatott
nihondzsikannihondzsikan ◆ japán időjapán idő
nihondzsinnihondzsin ◆ japánjapán ◆ japán emberjapán ember
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nihondzsúnihondzsú ◆ egészegész JapánbanJapánban ◆ japánszer-japánszer-
tete
nihonfúnihonfú ◆ japánosjapános
nihonganihonga ◆ japán festészetjapán festészet
nihongakunihongaku ◆ japanisztikajapanisztika ◆ japanológiajapanológia
nihongakusanihongakusa ◆ japanológusjapanológus
nihongakusiinnihongakusiin ◆ Japán AkadémiaJapán Akadémia
nihongaminihongami ◆ hagyományoshagyományos japánjapán nőinői hajvi-hajvi-
seletselet
nihongeidzsucuinnihongeidzsucuin ◆ JapánJapán MűvészetiMűvészeti Aka-Aka-
démiadémia
nihongingónihongingó ◆ japán jegybankjapán jegybank
nihonginkónihonginkó ◆ Japán JegybankJapán Jegybank
nihonginkókennihonginkóken ◆ japán bankjegyjapán bankjegy
nihongonihongo ◆ japán nyelvjapán nyelv
nihongodenihongode ◆ japánuljapánul 「Nihongode hanaszu.」
„Japánul beszél.”

nihongojakunihongojaku ◆ japán fordításjapán fordítás
nihongokanihongoka ◆ japánjapán lokalizációlokalizáció ◆ japánjapán
nyelvre átültetésnyelvre átültetés
nihongonórjokunihongonórjoku ◆ japán nyelvtudásjapán nyelvtudás
nihongonoszenszeinihongonoszenszei ◆ japántanárjapántanár
nihongovasanihongovasa ◆ japánul beszélőjapánul beszélő
nihonhondonihonhondo ◆ JapánJapán központjaközpontja 「Okinava-
kara nihonhondoni hikkosita.」 „Okinavából Ja-
pán központjába költöztem.”

nihonhontónihonhontó ◆ JapánJapán főfő szigeteiszigetei
「Hokkaidó-va nihonhontóno hitocudeszu.」
„Hokkaidó Japán fő szigeteinek egyike.”

nihonhószókjókainihonhószókjókai ◆ Japán RádiótársaságJapán Rádiótársaság
nihon-icsinihon-icsi ◆ JapánbanJapánban leg-leg- 「Nihon-icsitakai
jama-va dokodeszuka?」 „Melyik hegy a legmaga-
sabb Japánban?”

nihoniumunihoniumu ◆ nihóniumnihónium
nihon-jamanenihon-jamane ◆ japán pelejapán pele
nihonkabocsanihonkabocsa ◆ pézsmatökpézsmatök
nihonkainihonkai ◆ Japán-tengerJapán-tenger
nihonkaikónihonkaikó ◆ Japán-árokJapán-árok
nihonkairjúnihonkairjú ◆ Japán-áramlatJapán-áramlat ◆ Kurosio-Kurosio-
áramlatáramlat
nihonkeieisadantairenmeinihonkeieisadantairenmei ◆ JapánJapán Munka-Munka-
adók Szövetségeadók Szövetsége

nihonkeizaidantairengókainihonkeizaidantairengókai ◆ JapánJapán Válla-Válla-
latok Szövetségelatok Szövetsége
nihonkiriszutokjódannihonkiriszutokjódan ◆ JapánJapán KeresztényKeresztény
KözösségKözösség
nihonkócúkósanihonkócúkósa ◆ Japán Utazási IrodaJapán Utazási Iroda
nihonkódzsikabinihonkódzsikabi ◆ japán kannapenészjapán kannapenész
nihonkógjókikakunihonkógjókikaku ◆ japán ipari szabványjapán ipari szabvány
nihonkokunihonkoku ◆ JapánJapán
nihonkókúnihonkókú ◆ Japán LégitársaságJapán Légitársaság
nihonkokukenpónihonkokukenpó ◆ Japán AlkotmányJapán Alkotmány
nihonkokuminnihonkokumin ◆ japán népjapán nép
nihonkokunaidenihonkokunaide ◆ JapánonJapánon belülbelül 「Kono
denkiszeihin-va nihonkokunaide cukaemaszen.」
„Ez az elektromos készülék Japánon belül nem
használható.”

nihonmanihonma ◆ japán szobajapán szoba
nihon-nonihon-no ◆ japánjapán
nihonnóennihonnóen ◆ japán agyvelőgyulladásjapán agyvelőgyulladás
nihon-orinpikkuiinkainihon-orinpikkuiinkai ◆ JapánJapán OlimpiaiOlimpiai Bi-Bi-
zottságzottság
nihonrettónihonrettó ◆ japán szigetsorjapán szigetsor
nihonrjórinihonrjóri ◆ japán ételjapán étel ◆ japán konyhajapán konyha
nihonsinihonsi ◆ japán történelemjapán történelem
nihonsokinihonsoki ◆ NihonsokiNihonsoki
nihonsokunihonsoku ◆ japán ételjapán étel
nihonsunihonsu ◆ rizsborrizsbor ◆ szakészaké 「Nihonsu-o csú-
monsita.」 „Szakét rendeltünk.”

nihonszadíenuénihonszadíenué ◆ kétszálaskétszálas DNSDNS ◇ hetero-hetero-
nihonszadíenuénihonszadíenué heteroduplex DNSheteroduplex DNS
nihonszannihonszan ◆ japán termékjapán termék
nihonszankeinihonszankei ◆ JapánJapán háromhárom legszebblegszebb tájatája

nihonszeinihonszei ◆ japán gyártmányjapán gyártmány
nihonszeihinnihonszeihin ◆ japán termékjapán termék
nihonteiennihonteien ◆ japán kertjapán kert
nihontekinanihontekina ◆ japánjapán 「Nihontekina bi-o moto-
meru.」 „A japán szépséget keresi.” ◆ japánosjapános
「Nihontekina adzsivai」 „japános ízek”

nihontónihontó ◆ japán kardjapán kard ◆ szamurájkardszamurájkard
niinii ◆ másodikmásodik helyezéshelyezés 「Szensu-va niininat-
ta.」 „A versenyző második helyezést ért el.”

niibonniibon ◆ első bon gyásznapelső bon gyásznap
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niicsanniicsan ◆ bátyuskabátyuska
niidensizassuniidensizassu ◆ dihibriddihibrid
niigatakenniigataken ◆ Niigata megyeNiigata megye
niigatasiniigatasi ◆ NiigataNiigata
niinniin ◆ két kamarakét kamara
niinameszainiinameszai ◆ betakarítás ünnepebetakarítás ünnepe
niinszeiniinszei ◆ kétkamarás rendszerkétkamarás rendszer
niinszeidoniinszeido ◆ kétkamarás rendszerkétkamarás rendszer
niiszanniiszan ◆ bátyabátya ◆ fiatalemberfiatalember
niizumaniizuma ◆ menyecskemenyecske ◆ újdonsült feleségújdonsült feleség
nijaanijaa ◆ miaumiau
nijakerunijakeru ◆ nőiesnőies leszlesz 「Nijaketa otoko」 „nő-
ies férfi” ◆ nyámnyilanyámnyila
nijaketanijaketa ◆ elpuhultelpuhult
nijakunijaku ◆ rakodásrakodás
nijakugaisanijakugaisa ◆ rakodóvállalatrakodóvállalat
nijakukikainijakukikai ◆ rakodógéprakodógép
nijakuszagjónijakuszagjó ◆ rakodómunkarakodómunka
nijakuszócsinijakuszócsi ◆ rakodógéprakodógép
nijanijanijanija ◆ vigyorogvavigyorogva
nijanijaszurunijanijaszuru ◆ füligfülig érér aa szájaszája 「Bokuga
tadasikattakotoga akirakaninattenijanijasita.」
„Amikor kiderült, hogy nekem van igazam, fülig
ért a szám.” ◆ vigyorogvigyorog 「Nijanijaszuruna!」
„Ne vigyorogj!”

nijaritonijarito ◆ vigyorogvavigyorogva
nijaritovaraunijaritovarau ◆ vigyorogvigyorog 「Dzsibunga kat-
tato sitte, nijarito varatta.」 „Amikor megtudta,
hogy győzött, vigyorgott.”

nijaszunijaszu ◆ megfőzmegfőz ◇ gó-ogó-o nijaszunijaszu forrongforrong
benne a méregbenne a méreg
nijónonijóno ◆ kétfélekétféle 「Kono kotobani-va nijóno
imigaaru.」 „Ennek a szónak kétféle jelentése
van.”

nijorinijori ◆ függfügg 「Basonijori taifúno higaiga csi-
gau.」 „A helytől függ a tájfun okozta kár.” ◆ ki-ki-
folyólagfolyólag 「Szekkjakuno sigotonijoriszutoreszu-
gatamaru.」 „Az ügyfelekkel végzett munkából ki-
folyólag sok stressz ér.” ◆ miattmiatt 「Tensuga bjó-
kinijori misze-va kjúgjósiteorimaszu.」 „Az üzlet
betegség miatt zárva van.”

nijorunijoru ◆ általiáltali 「Robottonijoru dzsidókaga szu-
szundeiru.」 „Halad a robotok általi automatizá-

lás.” ◆ eredőeredő 「Kareinijoru monovaszure-va hi-
dokunatta.」 „Az idősödésből eredő feledékenysé-
ge fokozódott.” ◆ függfügg 「Szore-va baainijoru.」
„Ez az alkalomtól függ.” ◆ függőfüggő 「Szore-va hit-
onijoru.」 „Ez emberfüggő.” ◆ okoztaokozta 「Na-
darenijoru dzsiko.」 „Lavina okozta baleset.” ◆

válogatválogat 「Szore-va baainijoru.」 „Ezt esete vá-
logatja.” ◇ hitonijoruhitonijoru embereembere válogatjaválogatja
「Hannó-va hitonijoru.」 „Embere válogatja, ki
hogyan reagál.”

nijorutonijoruto ◆ értelmébenértelmében 「Kócúhónijoruto ka-
reni higaaru.」 „A közlekedési szabályok értelmé-
ben, ő a hibás.” ◆ szerintszerint 「Karenijoruto
kanodzso-va kekkonszuruszódeszu.」 „Szerinte
férjhez fog menni a nő.”

nijottenijotte ◆ aszerintaszerint 「Kodomoka otonakani-
jotte acukavanakerebanarimaszen.」 „Aszerint
kell bánni vele, hogy gyerek, vagy felnőtt.” ◆ füg-füg-
gőengően 「Nenreinijotte-va szanpomo futangakaka-
rukamosirenai.」 „Az életkortól függően a sétálás
is megerőltető lehet.” ◆ függvényébenfüggvényében 「Ni-
kuno katasza kagennijotte nimaszu.」 „A hús ke-
ménységének függvényében főzzük.” ◆ révénrévén
「Kareno dorjokunijotte kaisaga kjúszaiszareta.」
„Az erőfeszítése révén megmenekült a cég.” ◆

szempontjábólszempontjából 「Kigjó-o riekiricunijotte kaku-
zuketa.」 „A jövedelmezőség szempontjából osz-
tályozta a vállalatokat.” ◇ kangaejónijottekangaejónijotte at-at-
tóltól függ,függ, hogyanhogyan nézzüknézzük 「Kore-va
kangaejónijotte-va , musiro kóunnanokamosire-
nai.」 „Ez lehet hogy szerencsés dolog. Attól függ,
hogyan nézzük.”

nijúmabutanijúmabuta ◆ kettős szemhéjkettős szemhéj
nikanika ◆ kétértékűségkétértékűség ◆ kétvegyértékűségkétvegyértékűség
nikaarukórunikaarukóru ◆ kétértékű alkoholkétértékű alkohol
nikabunikabu ◆ nikábnikáb
nikaeszunikaeszu ◆ átfőzátfőz 「Miszo siru-o nikaesita.」
„Átfőztem a miszolevest.”

nikagiranainikagiranai ◆ nemnem csakcsak 「Szagi-va kókjúbu-
rando hinni kagiranai.」 „Nem csak a márkás cik-
keket hamisítják.” ◆ nem feltétlenülnem feltétlenül
nikagirunikagiru ◆ csakcsak 「Szankadekiruno-va itteino
nenreiidzsóno otosijorini kagiru.」 „Csak egy bi-
zonyos korhatáron túli idősek vehetnek részt.” ◇

tohakagiranaitohakagiranai nemnem biztosbiztos 「Intánettocsatto-
no aite-va ningentoha kagiranai.」 „Nem biztos,
hogy emberrel csevegünk a neten.” ◇ nikagira-nikagira-
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nainai nemnem feltétlenülfeltétlenül ◇ nikagiranainikagiranai nemnem csakcsak
「Szagi-va kókjúburando hinni kagiranai.」
„Nem csak a márkás cikkeket hamisítják.” ◇ ni-ni-
kagirukagiru csakcsak 「Szankadekiruno-va itteino nenre-
iidzsóno otosijorini kagiru.」 „Csak egy bizonyos
korhatáron túli idősek vehetnek részt.”

nikainikai ◆ kétkét alkalommalalkalommal 「Szapporoni nikaiit-
takotogaaru.」 „Két alkalommal voltam Szappo-
róban.” ◆ kétszerkétszer 「Sikenni nikaimo ocsita.」
„Kétszer is megbuktam a vizsgán.”

nikainikai ◆ elsőelső emeletemelet 「Dorobó-va nikaino ma-
dokara sinnjúsita.」 „A betörő az első emelet ab-
lakán át hatolt be.” ◆ másodikmásodik szintszint ◇ csúni-csúni-
kaikai magasföldszintmagasföldszint ◇ csúnikaicsúnikai félemeletfélemelet ◇

nikaikarameguszurinikaikarameguszuri olyan,olyan, mintmint halottnakhalottnak
aa csókcsók ◇ nikaikarameguszurinikaikarameguszuri körülményeskörülményes
és sikertelenés sikertelen
nikaidatebaszunikaidatebaszu ◆ emeletes buszemeletes busz
nikaidatenonikaidateno ◆ kétszinteskétszintes 「Kore-va nikaida-
teno ieda.」 „Ez a ház kétszintes.”

nikaijanikaija ◆ kétszintes házkétszintes ház
nikaikarameguszurinikaikarameguszuri ◆ körülményeskörülményes ésés si-si-
kertelenkertelen ◆ olyan, mint halottnak a csókolyan, mint halottnak a csók
nikaimedearunikaimedearu ◆ másodszormásodszor 「Nihonni kitano-
va nikaimedearu.」 „Másodszor vagyok Japán-
ban.”

nikaimeninikaimeni ◆ másodjáramásodjára ◆ másodszormásodszor
nikaimenonikaimeno ◆ másodikmásodik
nikaiszennikaiszen ◆ másodikmásodik fordulóforduló ◆ másodikmásodik me-me-
netnet 「Nikaiszendenokkuautoszareta.」 „A máso-
dik menetben kiütötték.”

nikajottatennikajottaten ◆ közösközös pontpont 「Súkjóni-va óku-
no nikajotta tengaaru.」 „A vallásokban sok közös
pont van.”

nikajottatokoronikajottatokoro ◆ hasonlóhasonló vonásvonás 「Kono
taiszei-va dokuszaiszeikento nikajottatokorogaa-
ru.」 „Ez a rendszer diktatúrához hasonló voná-
sokat mutat.”

nikajounikajou ◆ hasonlíthasonlít egymáshozegymáshoz 「Karerano
rireki-va nikajotteiru.」 „Hasonlít egymáshoz az
életútjuk.” ◆ hasonlóhasonló 「Karerano szeikakuni-
va nikajotta tokorogaaru.」 „Van a természetük-
ben valami hasonló.” ◆ hasonlóságothasonlóságot mutatmutat
「Konoszofuto-va sasinto nikajotta gazófairu-o
szagasi daszu.」 „Ez a szoftver a fotóhoz hason-
lóságot mutató képfájlokat keresi.” ◇ nikajotta-nikajotta-

tenten közösközös pontpont 「Súkjóni-va ókuno nikajotta
tengaaru.」 „A vallásokban sok közös pont van.”
◇ nikajottatokoronikajottatokoro hasonlóhasonló vonásvonás 「Kono
taiszei-va dokuszaiszeikento nikajottatokorogaa-
ru.」 „Ez a rendszer diktatúrához hasonló voná-
sokat mutat.”

nikaketenikakete ◆ egészenegészen -ig-ig 「Kantókara
kjúsúnikakete-va hareru tokoroga óidesó.」
„Kantótól egészen Kjúsúig derült idő várható.” ◆

illetőenilletően 「Gengonórjokunikakete-va dzsisinga-
aru.」 „A nyelvismeretet illetően bízok magam-
ban.” ◆ rara 「Kaminikakete csikau.」 „Az istenre
esküszöm.”

nikakokugonikakokugo ◆ kétnyelvűkétnyelvű 「Terebino
nikakokugohószó-o mita.」 „Néztem a tévé két-
nyelvű adását.”

nikakukjózontainikakukjózontai ◆ dikariondikarion
nikakutainikakutai ◆ dikariondikarion
nikaraguanikaragua ◆ NicaraguaNicaragua
nikaraguadzsinnikaraguadzsin ◆ nicaraguainicaraguai
nikaraguanonikaraguano ◆ nicaraguainicaraguai
nikavanikava ◆ enyvenyv
nikava-o nurunikava-o nuru ◆ enyvezenyvez
nikavatakenikavatake ◆ rezgőgombarezgőgomba ◇ koganenikava-koganenikava-
taketake aranyosaranyos rezgőgombarezgőgomba ◇ hanabiranik-hanabiranik-
avatakeavatake fodros rezgőgombafodros rezgőgomba
nikeiszeinikeiszei ◆ dimorfizmusdimorfizmus
nikencuzukinoienikencuzukinoie ◆ ikerházikerház
niketanoniketano ◆ kétkét számjegyűszámjegyű 「Keizai-va nike-
tano szeicsóricude kakudaisita.」 „A gazdaság két
számjegyű növekedést ért el.”

niketanoniketano ◆ kétjegyűkétjegyű
nikiniki ◆ két időszakkét időszak
nikiniki ◆ két évszakkét évszak
nikibinikibi ◆ mitesszermitesszer ◆ pattanáspattanás 「Nikibikara
osi dasita siruga sokutakuni tobi csitta.」 „A pat-
tanásból kinyomott lé szétfröccsent az ebédlőasz-
talon.”

nikinkótaiszeinikinkótaiszei ◆ kétműszakos rendszerkétműszakos rendszer
nikisíkannikisíkan ◆ Nixie-csőNixie-cső ◆ számkijelző csőszámkijelző cső
nikiszakunikiszaku ◆ évi kétszeri aratásévi kétszeri aratás
nikiszeinikiszei ◆ kétféléveskétféléves rendszerrendszer ◆ kétidő-kétidő-
szakos rendszerszakos rendszer
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nikjokunikjoku ◆ kétkét póluspólus ◆ kétpólusúkétpólusú 「Nikjoku-
sadanki」 „kétpólusú megszakító” ◆ kétsarkúkétsarkú
「Nikjokuszuicscsi」 „kétsarkú kapcsoló”

nikjokubunkanikjokubunka ◆ polarizációpolarizáció
nikjokukanikjokuka ◆ polarizálódáspolarizálódás
nikjokukanikjokuka ◆ kétpólusúvákétpólusúvá válikválik 「Inakato
tosinno fudószankakaku-va nikjositeiru.」 „A vi-
déki és a városi ingatlanárak kétpólusúvá váltak.”

nikjokukannikjokukan ◆ diódadióda ◆ vákuumdiódavákuumdióda
nikjokukasitanikjokukasita ◆ polarizáltpolarizált
nikjokusinkúkannikjokusinkúkan ◆ diódadióda ◆ vákuumdiódavákuumdióda
nikjúarukórunikjúarukóru ◆ másodrendűmásodrendű alkoholalkohol ◆ sze-sze-
kunder alkoholkunder alkohol
nikjúsiminnikjúsimin ◆ másodrangúmásodrangú polgárpolgár 「Kuruma-
o motteinai hito-va dzsibun-o nikjúsiminni kan-
dzsiteiru.」 „A kocsi nélküliek másodrendű pol-
gárnak érzik magukat.”

nikkanikka ◆ japán exporttermékjapán exporttermék
nikkanikka ◆ leckelecke 「Reihaino nikka」 „istentiszte-
leten olvasott lecke” ◆ napinapi rutinrutin 「Nikkatosite
kandzsi-o rensúszuru.」 „Napi rutinommá vált a
kandzsik gyakorlása.” ◆ napinapi teendőteendő 「Nikki-
o cukerukoto-o nikkanisiteiru.」 „Naponta rend-
szeresen naplót vezetek.” ◆ napinapi tevékenységtevékenység
「Taiszó-va vatasino nikkadearu.」 „A torna napi
tevékenységem.”

nikkanikka ◆ japán-kanadaijapán-kanadai
nikkanikka ◆ japán-kínaijapán-kínai
nikkahaiszekinikkahaiszeki ◆ japán áruk bojkottjajapán áruk bojkottja
nikkahjónikkahjó ◆ napirendnapirend 「Kore-va nikkahjóni-va
nai.」 „Ez nincs rajta a napirendemen.” ◆ napinapi
teendőkteendők 「Kore-va nikkahjóni-va haittenai.」
„Ez nincs a napi teendőim között.”

nikkainikkai ◆ húsdarabhúsdarab ◆ testtest
nikkannikkan ◆ napi kiadásnapi kiadás
nikkannikkan ◆ testitesti érzékérzék ◆ testitesti vágyvágy
「Nikkan-o sigekiszuru dzsoszeino szugata」
„testi vágyat keltő női alak”

nikkannikkan ◆ japán-koreaijapán-koreai 「Nikkankaidan」
„japán-koreai tárgyalás”

nikkansinikkansi ◆ napilapnapilap
nikkansinbunnikkansinbun ◆ napilapnapilap

nikkantekinanikkantekina ◆ érzékiérzéki 「Nikkantekina kucsi-
biru」 „érzéki ajkak” ◆ szexiszexi 「Nikkantekina
on-na」 „szexi nő”

nikkeinikkei ◆ napi számadásnapi számadás
nikkeinikkei ◆ japánjapán érdekeltségűérdekeltségű 「Hangaríniaru
nih-kei kigjó」 „japán érdekeltségű, Magyaror-
szágon üzemelő vállalat” ◆ japánjapán származásszármazás ◆

japánjapán származásúszármazású 「Nikkeiburadzsiru dzsin」
„japán származású brazil”

nikkeinikkei ◆ fahéjfahéj ◆ fahéjfafahéjfa ◇ jabunikkeijabunikkei ja-ja-
pán fahéjpán fahéj
nikkeidzsinnikkeidzsin ◆ japán származású emberjapán származású ember
nikkeiniszeinikkeiniszei ◆ japánjapán bevándorlóbevándorló gyermekegyermeke
◆ második generációs japán származásmásodik generációs japán származás
nikkeirennikkeiren ◆ JapánJapán MunkaadókMunkaadók SzövetségeSzövetsége
◆ Japán Vállalatok SzövetségeJapán Vállalatok Szövetsége
nikkerunikkeru ◆ nikkelnikkel
nikkeru-kadomiumunikkeru-kadomiumu ◆ nikkel-kadmiumnikkel-kadmium
nikkeru-kadomiumu-batterinikkeru-kadomiumu-batteri ◆ nikkel-nikkel-
kadmium akkumulátorkadmium akkumulátor
nikkerukadomiumudencsinikkerukadomiumudencsi ◆ nikkel-kadmiumnikkel-kadmium
akkumulátorakkumulátor
nikkerukónikkerukó ◆ nikkelacélnikkelacél
nikkerukuromukónikkerukuromukó ◆ nikkelkrómacélnikkelkrómacél
nikkerumekkinikkerumekki ◆ nikkelbevonatnikkelbevonat ◆ nikkelezésnikkelezés

nikkeru-sirubánikkeru-sirubá ◆ újezüstújezüst
nikkinikki ◆ naplónapló 「Nikki-o cuketeiru.」 „Naplót ve-
zetek.” ◆ naplóbejegyzésnaplóbejegyzés 「Szono hino nikki-
o sirabeta.」 „Megnéztem az akkori naplóbejegy-
zést.” ◇ enikkienikki képesképes naplónapló ◇ kanszacunikkikanszacunikki
megfigyelésimegfigyelési naplónapló ◇ tabinikkitabinikki útinaplóútinapló ◇

tójónikkitójónikki eseménynaplóeseménynapló ◇ dokusonikkidokusonikki ol-ol-
vasónaplóvasónapló ◇ nikki-onikki-o cukerucukeru naplótnaplót vezetvezet
「Mó dzsúnenkanmo nikki-o cuketeiru.」 „Már
tíz éve naplót vezetek.” ◇ jumenikkijumenikki álomnaplóálomnapló
nikkibungakunikkibungaku ◆ naplóirodalomnaplóirodalom
nikkicsónikkicsó ◆ naplófüzetnaplófüzet
nikkinnikkin ◆ mindennaposmindennapos bejárásbejárás ◆ nappalinappali
műszakműszak 「Nikkinnomino sigoto」 „nappali mű-
szakra korlátozott munka”

nikkinoentorínikkinoentorí ◆ naplóbejegyzésnaplóbejegyzés
nikkinokakikominikkinokakikomi ◆ naplóbejegyzésnaplóbejegyzés
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nikki-onikki-o cukerucukeru ◆ naplótnaplót vezetvezet 「Mó dzsú-
nenkanmo nikki-o cuketeiru.」 „Már tíz éve nap-
lót vezetek.”

nikki-o cukerukotonikki-o cukerukoto ◆ naplóvezetésnaplóvezetés
nikkjúnikkjú ◆ napibérnapibér 「Nikkjúde hataraku.」 „Na-
pibérért dolgozik.” ◆ napidíjnapidíj 「Nikkjúicsiman
en」 „tízezer jenes napidíj”

nikkónikkó ◆ Japán LégitársaságJapán Légitársaság
nikkónikkó ◆ napfénynapfény ◆ NikkóNikkó ◇ csokusanikkócsokusanikkó
közvetlenközvetlen napfénynapfény 「Csokusanikkó-o szakete
kudaszai.」 „Kerülje a közvetlen napfényt!” ◇

nikkódenikkóde naponnapon 「Szentakumono-o nikkóde ka-
vakasita.」 „Napon szárítottam a ruhákat.” ◇

nikkóninikkóni napranapra 「Szotoni dete nikkóni atatta.」
„Kimentem a napra.” ◇ nikkó-onikkó-o abiruabiru napfür-napfür-
dőzikdőzik 「Hijake dome-o nutte nikkó-o abita.」
„Bekentem magam naptejjel, és napfürdőztem.”

nikkónikkó ◆ japán-magyarjapán-magyar
nikkóarerugínikkóarerugí ◆ napallergianapallergia
nikkóboszacunikkóboszacu ◆ SzurjaprabhaSzurjaprabha bódhi-bódhi-
szattvaszattva
nikkódenikkóde ◆ naponnapon 「Szentakumono-o nikkóde
kavakasita.」 „Napon szárítottam a ruhákat.”

nikkóhifuennikkóhifuen ◆ napfénynapfény okoztaokozta bőrgyulla-bőrgyulla-
dásdás
nikkójokunikkójoku ◆ napfürdőnapfürdő 「Nikkójoku-o tanosin-
da.」 „Élveztem a napfürdőt.” ◆ napfürdőzésnapfürdőzés ◆

napozásnapozás
nikkójoku-onikkójoku-o szuruszuru ◆ napfürdőziknapfürdőzik 「Kimocsi
joku nikkójoku-o sita.」 „Kellemesen napfürdőz-
tem.” ◆ napoziknapozik 「Hadakaninatte nikkójoku-o
sita.」 „Meztelenül napoztam.”

nikkójokusicunikkójokusicu ◆ szoláriumszolárium
nikkókabinsónikkókabinsó ◆ fényérzékenységfényérzékenység
nikkókjófusónikkókjófusó ◆ fényiszonyfényiszony
nikkóninikkóni ◆ napranapra 「Szotoni dete nikkóni atat-
ta.」 „Kimentem a napra.”

nikkó-onikkó-o abiruabiru ◆ napfürdőziknapfürdőzik 「Hijake dome-o
nutte nikkó-o abita.」 „Bekentem magam naptej-
jel, és napfürdőztem.”

nikkó-onikkó-o mizusitekekkótoiunakaremizusitekekkótoiunakare ◆ Ná-Ná-
polyt látni és meghalnipolyt látni és meghalni
nikkoriszurunikkoriszuru ◆ mosolyogmosolyog 「Nikkorisita.」
„Mosolygott.”

nikkoritonikkorito ◆ mosolyogvamosolyogva 「Nikkorito aiszacus-
ita.」 „Mosolyogva köszönt.”

nikkorivaraunikkorivarau ◆ mosolyogmosolyog 「Aiszojokunikkori
varatta.」 „Barátságosan mosolygott.”

nikkórjóhónikkórjóhó ◆ helioterápiahelioterápia ◆ napfénykúranapfénykúra
nikkunémunikkunému ◆ becenévbecenév 「Gásupánonikkunému-
va gadzsideszu.」 „A Gáspár beceneve Gazsi.” ◆

gúnynévgúnynév 「Ijananikkunémuga cukerareta.」
„Utálatos gúnynevet kaptam.”

nikónikó ◆ két tagkét tag
nikónikó ◆ éj második szakaszaéj második szakasza
nikóbunpunikóbunpu ◆ binominális eloszlásbinominális eloszlás
nikocsanmákunikocsanmáku ◆ mosolyjelmosolyjel
nikocsinnikocsin ◆ nikotinnikotin
nikocsin-amidonikocsin-amido ◆ nikotinamidnikotinamid
nikocsin-amidoadenindzsinukureocsidonikocsin-amidoadenindzsinukureocsido ◆

nikotinamid-adenin-dinukleotidnikotinamid-adenin-dinukleotid
nikocsincsúdokunikocsincsúdoku ◆ nikotinfüggőségnikotinfüggőség ◆ niko-niko-
tinmérgezéstinmérgezés
nikocsindzsójóhekinikocsindzsójóheki ◆ nikotin-addikciónikotin-addikció
nikocsin-izonnikocsin-izon ◆ nikotinfüggőségnikotinfüggőség
nikocsin-pacscsinikocsin-pacscsi ◆ nikotintapasznikotintapasz
nikocsinszannikocsinszan ◆ niacinniacin ◆ nikotinsavnikotinsav
nikocsinszan-amidonikocsinszan-amido ◆ nikotinsav-amidnikotinsav-amid
nikocsinszeinikocsinszei ◆ nikotinikusnikotinikus
nikogorinikogori ◆ kocsonyakocsonya
nikojakananikojakana ◆ mosolygósmosolygós 「Nikojakana kao」
„mosolygós arc”

nikojakaninikojakani ◆ mosolyogvamosolyogva ◆ vidámanvidáman
nikókeiszúnikókeiszú ◆ binominális együtthatóbinominális együttható
nikominikomi ◆ együttegyütt főzésfőzés 「Torito jaszaino niko-
mi」 „csirke és zöldség együtt főzve” ◆ hosszúhosszú
ideigideig főzésfőzés 「Nikomiudon」 „hosszú ideig fő-
zött udon” ◆ pörköltpörkölt 「Gjúnikuno nikomi」
„marhapörkölt” ◇ tonszokunikomitonszokunikomi körömpör-körömpör-
költkölt ◇ jaszainokurímunikomijaszainokurímunikomi főzelékfőzelék
nikomiszúpunikomiszúpu ◆ ragulevesraguleves
nikomunikomu ◆ összefőzösszefőz 「Dzsagaimoto niku-o ni-
konda.」 „A húst összefőztem a krumplival.” ◆

rotyogtatrotyogtat 「Szúpu-o nidzsikan nikonda.」
„Két órán át rotyogtattam a levest.”

nikonikonikoniko ◆ mosolyogvamosolyogva
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nikonikomákunikonikomáku ◆ mosolyjelmosolyjel
nikonikoszurunikonikoszuru ◆ mosolyogmosolyog 「Kodomo-va ni-
konikosita.」 „A gyerek mosolygott.”

nikonikovaraunikonikovarau ◆ mosolyogmosolyog
nikoporiszunotatakainikoporiszunotatakai ◆ nikápolyi csatanikápolyi csata
nikoritonikorito ◆ mosolyogvamosolyogva
nikósikenbikjónikósikenbikjó ◆ kétfoton-mikroszkópkétfoton-mikroszkóp
nikósikinikósiki ◆ kéttagú kifejezéskéttagú kifejezés
nikósinnikósin ◆ két rekeszes szívkét rekeszes szív
nikositakotohanainikositakotohanai ◆ legjobb,legjobb, haha ◆ nemnem árt,árt,
haha
nikótaiszeinikótaiszei ◆ kétműszakos rendszerkétműszakos rendszer
nikóteirinikóteiri ◆ binominális tételbinominális tétel
nikuniku ◆ bélyegzőpárnabélyegzőpárna ◆ húshús 「Niku-o jaita.」
„Húst sütöttem.” ◆ izomizom 「Nikuno simatta kar-
ada」 „izmos test” ◆ tartalomtartalom 「Nikuno uszui
ronbun」 „értekezés kevés tartalommal” ◆ testtest
「Reito niku」 „lélek és test” ◆ vastagságvastagság ◇

gjúnikugjúniku marhahúsmarhahús 「Nikirono gjúniku-o oniku-
jaszande katta.」 „Vettem két kiló marhahúst a
hentestől.” ◇ gjonikugjoniku halhúshalhús ◇ kudamonono-kudamonono-
nikuniku gyümölcsgyümölcs húsahúsa ◇ torinikutoriniku csirkehúscsirkehús ◇

torinikutoriniku baromfihúsbaromfihús ◇ nikugaocsirunikugaocsiru lefogylefogy
「Bjókide nikugageszszori ocsita.」 „A betegség-
ben borzasztóan lefogyott.” ◇ nikugacukunikugacuku hízikhízik
「Kaoni nikuga cukijaszui.」 „Az arc könnyebben
hízik.” ◇ hikinikuhikiniku daráltdarált húshús 「Hikiniku-o
marumetehanbágu-o cukutta.」 „A darált húsból
gombócot formáztam, és hamburgert csináltam.”
◇ butanikubutaniku sertéshússertéshús ◇ butanikubutaniku disznó-disznó-
húshús 「Tamanisika butaniku-o tabemaszen.」
„Nagyon ritkán eszem disznóhúst.” ◇ hosinikuhosiniku
szárítottszárított húshús ◇ munenikumuneniku mellemelle húsahúsa ◇ ja-ja-
kinikukiniku grillezettgrillezett húshús ◇ jónikujóniku bárányhúsbárányhús ◇

jónikujóniku birkahúsbirkahús
nikubaenikubae ◆ húslégyhúslégy
nikubanarenikubanare ◆ izomszakadásizomszakadás 「Nikubanare-o
okosita.」 „Izomszakadásom volt.”

nikuboszonikuboszo ◆ vékony betűvékony betű
nikubutonikubuto ◆ kövér betűkövér betű ◆ vastag betűvastag betű
nikucsinikucsi ◆ bélyegzőpárna-tartóbélyegzőpárna-tartó
nikudangonikudango ◆ húsgombóchúsgombóc
nikudanszennikudanszen ◆ közelharcközelharc ◆ testbevetésestestbevetéses
harcharc
nikudzsaganikudzsaga ◆ japán pörköltjapán pörkölt

nikudzsirunikudzsiru ◆ húsleveshúsleves ◆ szaftszaft
nikudzsúnikudzsú ◆ húsléhúslé ◆ szaftszaft
nikuganikuga ◆ granulációgranuláció ◆ húsoshúsos levélrügylevélrügy ◆

sarjadzássarjadzás
nikugacukunikugacuku ◆ hízikhízik 「Kaoni nikuga cukija-
szui.」 „Az arc könnyebben hízik.”

nikugannikugan ◆ pusztapuszta szemszem ◆ szabadszabad szemszem
「Ano hosi-va nikugandemo mieru.」 „Az a csil-
lag szabad szemmel is látható.”

nikugaocsirunikugaocsiru ◆ lefogylefogy 「Bjókide nikugagesz-
szori ocsita.」 „A betegségben borzasztóan lefo-
gyott.”

nikugasunikugasu ◆ granulómagranulóma ◆ sarjdaganatsarjdaganat
nikugjúnikugjú ◆ húsmarhahúsmarha ◆ vágómarhavágómarha
nikuhakunikuhaku ◆ közelébe férkőzésközelébe férkőzés
nikuhakuszurunikuhakuszuru ◆ közelébeközelébe férkőzikférkőzik 「Szeka-
ino himicuni nikuhakusiteiru.」 „A világ titkainak
közelébe férkőzik.” ◆ közelébeközelébe nyomulnyomul 「Teki-
ni nikuhakusiiteita.」 „Az ellenség közelébe nyo-
mult.” ◆ megszorongatmegszorongat 「Hódódzsin-va sicu-
monde szeifuni nikuhakusita.」 „Az újságírók
kérdéseikkel megszorongatták a kormányt a gyű-
lésen.” ◆ nyakábannyakában lihegliheg 「Toppuno szensuni
nikuhakusiteiru.」 „Az élen álló versenyző nyaká-
ban liheg.”

nikuhicunikuhicu ◆ aláírásaláírás 「Nikuhicusúsúka」 „alá-
írásgyűjtő” ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg festésfestés 「Nikuhi-
cuga」 „saját kezűleg festett kép” ◆ sajátsaját kezű-kezű-
legleg írásírás 「Nikuhicuno tegami」 „saját kezűleg
írt levél”

nikuhikikinikuhikiki ◆ húsdarálóhúsdaráló 「Nikuhiki ki-o mava-
sita.」 „Tekertem a húsdarálót.”

nikuinikui ◆ borzasztóborzasztó 「Kanodzsono koto-o niku-
ihodo szuki.」 „Borzasztóan szeretem azt a nőt.”
◆ irigylésreirigylésre méltóméltó 「Kanodzso-va nikuihodo
utagaumai.」 „Irigylésre méltóan tud énekelni.”
◆ remekremek 「Nikui ensucu」 „remek előadás” ◆

utálatosutálatos 「Nikui aiteni sikaesisita.」 „Bosszút
álltam az utálatos ellenfelemen.” ◇ kavaisza-kavaisza-
amattenikuszahjakubaiamattenikuszahjakubai szeretettszeretett embertembert
nagyonnagyon megmeg lehetlehet utálniutálni ◇ bózunikuker-bózunikuker-
jakeszamadenikuijakeszamadenikui utáltutált emberember mindenétmindenét
utáljukutáljuk
nikuinikui ◆ kínoskínos 「Purezentoni naniga hosito-va
iinikui.」 „Kínos megmondani, mit kérünk aján-
dékba.” ◆ nehéznehéz 「Anatanasino dzsinszeinante
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szózósinikui.」 „Nehéz elképzelni, hogy milyen
lenne az életem nélküled.” ◆ nehezennehezen 「Kono
bunsó-va vakarinikui.」 „Ez a mondat nehezen
érthető.” ◆ nemnem egykönnyenegykönnyen 「Kono buhin-va
dacurakusinikui.」 „Ez az alkatrész nem esik ki
egykönnyen.” ◆ nemnem jóljól 「Kono haszami-va kiri-
nikui.」 „Ez az olló nem jól vág.” ◇ iinikuiiinikui nehéznehéz
elmondanielmondani ◇ iinikuiiinikui nehéznehéz kimondanikimondani 「Kono
tango-va iinikui.」 „Nehéz kimondani ezt a szót.”
◇ kakinikuikakinikui nemnem esikesik kézrekézre 「Konopen-va ka-
kinikui.」 „Nem esik kézre ez a toll.” ◇ kaki-kaki-
nikuinikui nehéznehéz leírnileírni 「Kono dzsi-va kakinikui.」
„Ezt a betűt nehéz leírni.” ◇ kakinikuikakinikui nehéznehéz ír-ír-
nini 「Szorenicuite-va csotto kakinikui.」 „Nehéz
most erről írni.” ◇ kikinikuikikinikui kínoskínos megkérdez-megkérdez-
nini 「Miszedekondómu-o tori acukatteiruka kiki-
nikui.」 „Kínos megkérdezni a boltban, hogy
árulnak-e kondomot.” ◇ kikinikuikikinikui nehezennehezen
hallhatóhallható 「Kanodzsono koe-va csiiszakute kiki-
kukatta.」 „Nehezen volt hallható a halk hangja.”

nikujanikuja ◆ henteshentes ◆ húsbolthúsbolt
nikujógjúnikujógjú ◆ göbölygöböly ◆ húsáérthúsáért tartotttartott mar-mar-
haha
nikujokunikujoku ◆ kéjelgéskéjelgés ◆ testi vágytesti vágy
nikujokunimoerunikujokunimoeru ◆ kéjelegkéjeleg
nikujósunikujósu ◆ húsáért tenyésztett állathúsáért tenyésztett állat
nikukainikukai ◆ húsdarabhúsdarab ◆ testtest
nikukakóhinnikukakóhin ◆ húskészítményhúskészítmény
nikukarazunikukarazu omouomou ◆ gyengédgyengéd érzelmeketérzelmeket
tápláltáplál 「Kanodzsonokoto-o nikukarazu omotte-
iru.」 „Gyengéd érzelmeket táplál a nő iránt.”

nikukiribócsónikukiribócsó ◆ húsvágóhúsvágó bárdbárd ◆ húsvágóhúsvágó
késkés
nikukiriononikukiriono ◆ bárdbárd
nikukjúnikukjú ◆ tappancstappancs 「Neko-va nikukjúde vata-
sino te-o mondeita.」 „A macska a tappancsával a
kezemet nyomkodta.”

nikumannikuman ◆ hússalhússal töltötttöltött gombócgombóc ◆ niku-niku-
manman
nikumandzsúnikumandzsú ◆ hússal töltött gombóchússal töltött gombóc
nikumaregucsinikumaregucsi ◆ rosszindulatúrosszindulatú megjegy-megjegy-
zészés 「Nikumare gucsi-o tataku.」 „Rosszindula-
tú megjegyzéseket tesz.” ◆ sértősértő hanghang 「Niku-
mare gucsi-o kiku.」 „Sértő hangon szól.”

nikumarekkonikumarekko ◆ rosszrossz gyerekgyerek ◆ utálatosutálatos
személyszemély

nikumarekkojonihabakarunikumarekkojonihabakaru ◆ dudvadudva gyorsangyorsan
nőnő ◆ rossz pénz nem vész elrossz pénz nem vész el
nikumiainikumiai ◆ kölcsönös utálatkölcsönös utálat
nikumunikumu ◆ gyűlölgyűlöl 「Dzsimedzsimesita nacu-o ni-
kundeimaszu.」 „Gyűlöli a párás nyarat.” ◆ gyű-gyű-
lölködiklölködik 「Rindzsin-o nikundeiru.」 „Gyűlölkö-
dik a szomszédjára.” ◆ utálutál 「Gjókaideszono
otoko-va mottomo nikumareteiru.」 „Ezt a férfit
utálják e legjobban az iparágban.”

nikumubekinikumubeki ◆ megvetendőmegvetendő 「Nikumubeki
kói」 „megvetendő cselekedet” ◆ utálatosutálatos
「Nikumubeki dzsinbucu」 „utálatos személy”

nikunikusiinikunikusii ◆ utálatosutálatos 「Nikunikusii jacu」
„utálatos fickó” ◆ utálkozóutálkozó 「Nikunikusii mecu-
ki」 „utálkozó tekintet” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Ni-
kunikusii akujaku」 „visszataszító szerep”

nikunoszúpunikunoszúpu ◆ húsleveshúsleves
nikurasiinikurasii ◆ utálatosutálatos 「Kareno taido-va niku-
rasii.」 „Utálatos a viselkedése.”

nikurasiihodonikurasiihodo ◆ idegesítőenidegesítően 「Kare-va niku-
rasiihodo szeikakuda.」 „Idegesítően pontos.” ◆

irigylésreirigylésre méltóanméltóan 「Nikurasiihodo kireina
dzsoszei」 „irigylésre méltóan szép nő”

nikurjórinikurjóri ◆ húsételhúsétel
nikuromunikuromu ◆ krómnikkelkrómnikkel
nikuromuszannikuromuszan ◆ bikrómsavbikrómsav ◆ dikrómsavdikrómsav
nikuromuszankariumunikuromuszankariumu ◆ kálium-bikromátkálium-bikromát ◆

kálium-dikromátkálium-dikromát
nikuromuszennikuromuszen ◆ krómnikkel huzalkrómnikkel huzal
nikuruinikurui ◆ húsféleséghúsféleség
nikusicunikusicu ◆ húsminőséghúsminőség ◆ húsossághúsosság 「Tani-
kusicunoaroeno ha」 „aloé húsos levele”

nikusiminikusimi ◆ gyűlöletgyűlölet 「Kokoroni aito nikusimi-
ga mazari atteita.」 „Szeretet és gyűlölet kavar-
gott a szívemben.” ◆ gyűlölködésgyűlölködés 「Nikusimi-
va nan-no jakunimo tacsimaszen.」 „Nincs értel-
me a gyűlölködésnek.”

nikusinnikusin ◆ rokonrokon 「Kare-va nikusinkaramo mi-
hanaszareta.」 „Még a saját rokonai is kivetették
maguk közül.” ◆ vérrokonvérrokon
nikusin-nocsicsinikusin-nocsicsi ◆ vér szerinti apavér szerinti apa
nikusin-nohahanikusin-nohaha ◆ vér szerinti anyavér szerinti anya
nikusokunikusoku ◆ húsevéshúsevés ◆ húsevőhúsevő
nikusokudóbucunikusokudóbucu ◆ húsevő állathúsevő állat
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nikusokudzsúnikusokudzsú ◆ húsevő állathúsevő állat
nikusokukeinonikusokukeino ◆ érdekliérdekli aa szexszex 「Nikusoku-
keino otoko」 „férfi, akit érdekel a szex” ◆ érdek-érdek-
liklik aa nőknők 「Nikusokukeito szósokukeino otoko」
„férfi akit érdeklik és akit nem érdeklik a nők” ◆

húsevőhúsevő 「Nikusokukeino tori」 „húsevő madár”
◆ vadásztípusvadásztípus
nikusokusokubucunikusokusokubucu ◆ húsevő növényhúsevő növény
nikusunikusu ◆ rosszindulatúrosszindulatú daganatdaganat ◆ szarkó-szarkó-
mama ◇ kocunikusukocunikusu csontszarkómacsontszarkóma ◇ kocuni-kocuni-
kusukusu csontdaganatcsontdaganat
nikususónikususó ◆ szarkomatózisszarkomatózis
nikuszeinikuszei ◆ élőélő hanghang 「Kono haijúno nikuszei-
o kiitakotoganai.」 „Még sohasem hallottam ezt
a színészt élőben.” ◆ sajátsaját szájaszája 「Kore-va
kareno nikuszeide kikitai.」 „Ezt a saját szájából
akarom hallani.” ◆ természetestermészetes hanghang 「Tó-
kukara nikuszei-va kikoenikui.」 „A természetes
emberi hang nem hallatszik messzire.”

nikuszuikadzsonikuszuikadzso ◆ buzogánybuzogány formájúformájú virágvirág
◆ buzogányvirágbuzogányvirág ◆ torzsavirágzattorzsavirágzat
nikutainikutai ◆ testtest 「Kenzenna szeisin-va kenzenna
nikutaini jadoru.」 „Ép testben ép lélek.”

nikutaibinikutaibi ◆ testi szépségtesti szépség
nikutaihirónikutaihiró ◆ fizikaifizikai kimerültségkimerültség ◆ testitesti ki-ki-
merültségmerültség
nikutaikankeinikutaikankei ◆ testi kapcsolattesti kapcsolat
nikutainosinikutainosi ◆ fizikai halálfizikai halál
nikutairódónikutairódó ◆ fizikai munkafizikai munka
nikutairódósanikutairódósa ◆ fizikai munkásfizikai munkás
nikutaisújónikutaisújó ◆ testi fejlődéstesti fejlődés
nikutaitekikekkannikutaitekikekkan ◆ testi fogyatékosságtesti fogyatékosság
nikutaitekinanikutaitekina ◆ fizikaifizikai 「Nikutaitekito szeis-
intekina hiró」 „fizikai és szellemi kimerültség” ◆

testitesti 「Nikutaitekina szessoku」 „testi érintke-
zés”

nikutaitekininikutaitekini ◆ fizikailagfizikailag 「Nidzsúninno
kodomo-o suszszanszurukoto-va nikutaitekini fu-
kanódearu.」 „Fizikailag képtelenség 20 gyereket
szülni.” ◆ testilegtestileg 「Nikutaitekini otoroeta.」
„Testileg leépült.”

nikutarasiinikutarasii ◆ utálatosutálatos 「Nikutarasii kotoba」
„utálatos szavak” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Nikutara-
sii kao」 „visszataszító arc”

nikutatakinikutataki ◆ húsklopfolóhúsklopfoló
nikutatakinikutataki ◆ klopfolóklopfoló 「Nikutatakidetataite,
niku-o uszuku nobasimaszu.」 „A klopfolóval ki-
klopfoljuk a húst.”

nikuttarasiinikuttarasii ◆ utálatosutálatos
nikuzukenikuzuke ◆ kidolgozáskidolgozás 「Keikaku-o dzsikkó-
szuruni atatte nikuzukega hicujóda.」 „A végre-
hajtáshoz a terv további kidolgozása szükséges.”
◆ kikerekítéskikerekítés 「Sószecuno araszudzsini
nikuzuke-o sita.」 „Kikerekítettem a regény tör-
ténetét.” ◆ tartalmassátartalmassá tevéstevés 「Ronbunni
taikensitakoto-o kuvaete nikuzuke-o sita.」 „Az
értekezést a saját tapasztalataimmal tettem tartal-
massá.”

nikuzukinikuzuki ◆ húsossághúsosság 「Nikuzukinojoi usi」
„húsos tehén”

nikuzukinikuzuki ◆ bal oldali hús-gyökbal oldali hús-gyök
nikuzukigaiinikuzukigaii / nikuzukinojoinikuzukinojoi ◆ dundidundi 「Ni-
kuzukino joi akacsan」 „dundi kisbaba” ◆ telttelt
「Nikuzukigaii mirjokutekina karada-o mezasite-
iru.」 „Telt, vonzó testet szeretnék.” ◆ teltkar-teltkar-
csúcsú 「Nikuzukino joi dzsoszei」 „teltkarcsú nő”

nikuzukinojoinikuzukinojoi / nikuzukigaiinikuzukigaii ◆ dundidundi 「Ni-
kuzukino joi akacsan」 „dundi kisbaba” ◆ telttelt
「Nikuzukigaii mirjokutekina karada-o mezasite-
iru.」 „Telt, vonzó testet szeretnék.” ◆ teltkar-teltkar-
csúcsú 「Nikuzukino joi dzsoszei」 „teltkarcsú nő”

nikuzukunikuzuku ◆ szerecsendiószerecsendió
nikuzumejónopapurikanikuzumejónopapurika ◆ töltenitölteni valóvaló pap-pap-
rikarika ◆ TV paprikaTV paprika
nikuzurenikuzure ◆ rakományrakomány ledőléseledőlése 「Nikuzure
dzsiko」 „rakomány ledőléséből származó bal-
eset”

nikuzurenikuzure ◆ szétfőzésszétfőzés
nikuzureszurunikuzureszuru ◆ szétfőszétfő 「Niku-va nikuzuresi-
tesimatta.」 „A hús szétfőtt.”

nimaidzsita-onimaidzsita-o cukaucukau ◆ egyszeregyszer eztezt mond,mond,
egyszeregyszer aztazt ◆ hintapolitikáthintapolitikát folytatfolytat 「Ko-
no kuni-va nimaidzsita-o cukatteiru.」 „Az ország
hintapolitikát folytatott.” ◆ kétkulacsoskétkulacsos ◆ két-két-
színűszínű
nimaigainimaigai ◆ kéthéjúkéthéjú kagylókagyló ◆ kétteknőskétteknős
kagylókagyló
nimaigaikónimaigaikó ◆ kagylókkagylók
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nimaimenimaime ◆ jóképűjóképű férfiférfi ◆ szerelmesszerelmes szerepszerep

nimaiorinimaiori ◆ fóliófólió ◆ ívrétívrét
nimamenimame ◆ főtt babfőtt bab
nimanniman ◆ húszezerhúszezer
nimanforintoszacunimanforintoszacu ◆ húszezerforintoshúszezerforintos ◆

húszezerforintos bankjegyhúszezerforintos bankjegy ◆ húszezreshúszezres
nimeihónimeihó ◆ kettőskettős nevezéktannevezéktan ◆ kettőskettős no-no-
menklatúramenklatúra
nimenszeinimenszei ◆ kétarcúságkétarcúság ◆ kétkulacsosságkétkulacsosság
◆ kétszínűségkétszínűség
nimocunimocu ◆ cucccucc 「Szaiteigenno nimocude rjok-
óni dekaketa.」 „Minimális cuccal indult útnak.”
◆ csomagcsomag 「Omoi nimocude nagatabini dekake-
ta.」 „Nehéz csomaggal indult a hosszú útra.” ◆

küldeményküldemény 「Takuhaibinde nimocuga todoita.」
„A futárszolgálat kihozta a küldeményt.” ◆ málhamálha
◆ poggyászpoggyász 「Futacuno nimocugaarimaszu.」
„Két poggyászom van.” ◆ teherteher 「Anatano oni-
mocuninaritakunai.」 „Nem akarok a terhedre
lenni.” ◇ azukarinimocuazukarinimocu feladottfeladott poggyászpoggyász
◇ furivakenimocufurivakenimocu vállonvállon átvetettátvetett csoma-csoma-
gokgok
nimocukenszanimocukensza ◆ poggyászellenőrzéspoggyászellenőrzés
nimocunodzsunbi-onimocunodzsunbi-o szuruszuru ◆ csomagolcsomagol 「Asi-
tarjokóni ikunode, joru-va nimocuno dzsunbi-o
sinakerebanaranai.」 „Holnap utazni megyek,
ezért este csomagolnom kell.”

nimocúnpangakarinimocúnpangakari ◆ hordárhordár
nimocu-onimocu-o cumucumu ◆ felmálházfelmálház 「Dabani nimocu-
o cunda.」 „Felmálháztam a lovat.”

nimocu-onimocu-o matomerumatomeru ◆ összecsomagolösszecsomagol
「Nimocu-o matomete ie-o deta.」 „Összecsoma-
goltam, és elmentem.”

nimocu-onimocu-o okuoku ◆ rárakodikrárakodik 「Beddoni nimocu-
o oita.」 „Rárakodtam az ágyra.”

nimocu-onimocu-o tokutoku ◆ kicsomagolkicsomagol 「Hoteruni cuite
nimocu-o toita.」 „A hotelbe érvén, kicsomagol-
tam.” ◆ kipakolkipakol 「Cuitekara nimocu-o toita.」
„Miután megérkeztem kipakoltam.”

nimokakavarazunimokakavarazu ◆ ellenéreellenére 「Keizaikikini-
mokakavarazu, kigjó-va ókina rieki-o umi dasi-
ta.」 „A gazdasági válság ellenére, sok profitot ter-
melt a cég.” ◆ holottholott 「Dzsibunno sigotodearu-
nimokakavarazu, vatasinijaraszeta.」 „Velem csi-
náltatta, holott az ő dolga lett volna.” ◇ szor-szor-

enimokakavarazuenimokakavarazu ennekennek ellenéreellenére 「Takakat-
ta.Szorenimokakavarazu kattesimatta.」 „Drága
volt. Ennek ellenére megvettem.”

nímonikkugengonímonikkugengo ◆ mnemonikus nyelvmnemonikus nyelv
nimononimono ◆ főtt ételfőtt étel ◆ vízben főtt ételvízben főtt étel
nimonojónimonojó ◆ főznifőzni valóvaló 「Nimonojónokabo-
csa.」 „Ez főzni való tök.”

nimószakunimószaku ◆ éviévi kétszerikétszeri vetésváltóvetésváltó gaz-gaz-
dálkodásdálkodás
ninnin ◆ emberekemberek számlálószavaszámlálószava ◆ főfő 「Szan-
ninga súgakurjokóni keszszekisita.」 „Három fő
nem ment el az osztálykirándulásra.” ◆ személyszemély

ninaiteninaite ◆ fenntartófenntartó 「Kare-va kakeino ninai
teda.」 „Ő a családfenntartó.” ◆ hordozóhordozó 「Ka-
gono ninai te」 „gyaloghintó hordozója” ◆ kulcs-kulcs-
emberember 「Kare-va ucsúkaihacuno ninai teda.」 „Ő
az űrkutatás kulcsembere.” ◆ támasztámasz 「Kare-va
sindzsigjóno ninai teda.」 „Ő az új üzletág táma-
sza.” ◆ vállalóvállaló 「Szekininno ninai te」 „felelős-
ség vállalója” ◇ szeikeinoninaiteszeikeinoninaite kenyérkere-kenyérkere-
sőső ◇ hicuginoninaitehicuginoninaite koporsóvivőkoporsóvivő
nin-annin-an ◆ Nin-an-korNin-an-kor
ninaruninaru ◆ leszlesz 「Kodomo-va otonaninatta.」 „A
gyerekből felnőtt lett.”

ninaruninaru ◆ úgyúgy adódikadódik 「Reszutorande taberu-
kotoninatta.」 „Úgy adódott, hogy étteremben et-
tünk.”

ninattaraninattara ◆ majdmajd 「Nacuninattara rjokóni iki-
maszu.」 „Majd nyáron elutazom.”

ninauninau ◆ betöltbetölt 「Bjóin-va csiikide dzsújóna
jakuvari-o ninatteiru.」 „Ez a kórház fontos sze-
repet tölt be a térségben.” ◆ cipelcipel 「Cumino
omoni-o ninatteita.」 „Nehéz bűnt cipelt.” ◆ vál-vál-
lallal 「Keieisa-va ókina ókina szekinin-o ninattei-
ru.」 „A cégvezetők nagy felelősséget vállalnak.”
◆ válláravállára veszvesz 「Komedavara-o ninatte hakon-
da.」 „A rizses zsákot a vállamra véve cipeltem.”

ninbenninben ◆ bal oldali ember-gyökbal oldali ember-gyök
nincsinincsi ◆ posztposzt 「Ninkisúrjógo nincsi-o hanare-
ta.」 „A mandátuma lejárta után elhagyta a poszt-
ját.”

nincsinincsi ◆ elismeréselismerés ◆ felismerésfelismerés 「Onszeinin-
csi」 „beszédfelismerés” ◆ megismerésmegismerés
nincsidonincsido ◆ ismertségismertség
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nincsikagakunincsikagaku ◆ kognitív tudománykognitív tudomány
nincsisinrigakunincsisinrigaku ◆ kognitív pszichológiakognitív pszichológia
nincsisónincsisó ◆ demenciademencia 「Kare-va nincsisónika-
katta.」 „Demenciás lett.” ◇ arucuhaimágata-arucuhaimágata-
nincsisónincsisó Alzheimer-kórAlzheimer-kór
nincsiszosónincsiszosó ◆ apasági perapasági per
nincsiszurunincsiszuru ◆ elismerelismer 「Dzsibunno muszuko-
dearuto nincsisita.」 „Elismerte fiaként.” ◆ felis-felis-
mermer 「Kao-o nincsiszuru.」 „Felismeri az arcát.”

nincsitekifukjóvanincsitekifukjóva ◆ kognitívkognitív disszonanciadisszonancia

nincsitekikjóvanincsitekikjóva ◆ kognitív konszonanciakognitív konszonancia
nindzsanindzsa ◆ nindzsanindzsa
nindzsinindzsi ◆ Nin-dzsi-korNin-dzsi-kor
nindzsinnindzsin ◆ réparépa ◆ sárgarépasárgarépa ◇ csószen-csószen-
nindzsinnindzsin ginszengginszeng ◇ curunindzsincurunindzsin lándzsa-lándzsa-
levelűlevelű harangfolyondárharangfolyondár ◇ curunindzsincurunindzsin ha-ha-
rangfolyondárrangfolyondár ◇ hoszobanindzsinhoszobanindzsin egynyáriegynyári
ürömüröm
nindzsin-orosinindzsin-orosi ◆ répareszelékrépareszelék
nindzsirunindzsiru / ninzuruninzuru ◆ kinevezkinevez 「Sacsó-va
vatasi-o bucsóni nindzsita.」 „Az igazgató osztály-
vezetőnek nevezett ki.” ◆ tartjatartja magátmagát 「Kare-
va gaka-o motte nindzsiteiru.」 „Festőnek tartja
magát.”

nindzsónindzsó ◆ késeléskéselés ◆ vérengzésvérengzés ◆ vérontásvérontás

nindzsónindzsó ◆ emberi érzelememberi érzelem ◆ érzésérzés
nindzsóbanasinindzsóbanasi ◆ emberiemberi természetrőltermészetről szó-szó-
ló rakugoló rakugo
nindzsóbonnindzsóbon ◆ érzelgősérzelgős történettörténet ◆ szerel-szerel-
mes regénymes regény
nindzsódzsónocunenindzsódzsónocune ◆ ilyenilyen azaz emberember
「Szeikó-o motomeruno-va nindzsódzsóno cune-
da.」 „Az ember már csak ilyen, keresi a sikert.”

nindzsóminindzsómi ◆ melegszívűségmelegszívűség
nindzsómiafurerunindzsómiafureru ◆ szívmelengetőszívmelengető
nindzsóminoarunindzsóminoaru ◆ melegszívűmelegszívű
nindzsónokoinindzsónokoi ◆ érző szívűérző szívű
nindzsónószuinindzsónószui ◆ érzéketlenérzéketlen
nindzsózatanindzsózata ◆ késeléskéselés 「Kenka-va nindzsó-
zatani ojonda.」 „A veszekedés késeléssé fajult.”

nindzsunindzsu ◆ Nindzsu-korNindzsu-kor

nindzsúnindzsú ◆ beletörődésbeletörődés 「Nindzsúno szeika-
cu.」 „Keserű beletörődéssel viselt élet.”

nindzsucunindzsucu ◆ lopakodástechnikalopakodástechnika ◆ nindzsu-nindzsu-
cucu
nindzsucucukainindzsucucukai ◆ lopakodómesterlopakodómester
nindzsúszurunindzsúszuru ◆ beletörődikbeletörődik 「Curai kjógúni
nindzsúszuru.」 „Beletörődik a nehéz körülmé-
nyekbe.” ◆ igábaigába hajtjahajtja aa fejétfejét 「Doreino-
jóni nindzsúszuru.」 „Rabszolga módjára hajtja
igába a fejét.”

ninenninen ◆ kétkét évév 「Karera-va nineninaide rikon-
sita.」 „Két éven belül elváltak.”

ninenszeinoninenszeino ◆ másodévesmásodéves ◆ másodikosmásodikos
ninenszeisokubucuninenszeisokubucu ◆ kétnyári növénykétnyári növény
ninenszóninenszó ◆ kétéveskétéves növénynövény ◆ kétnyárikétnyári nö-nö-
vényvény
ninfomanianinfomania ◆ nimfománianimfománia
ninfuninfu ◆ nimfanimfa
ningainingai ◆ emberség birodalmaemberség birodalma
ningenningen ◆ emberember 「Ningen-va kamino szanbucu-
deszu.」 „Az ember isten teremtménye.” ◆ jel-jel-
lemlem 「Hito-va okareru kankjónijori ningenga ka-
varu.」 „Az ember jellemét a környezete alakítja.”
◇ ningikeiszeiningikeiszei jellemformálásjellemformálás ◇ ningengi-ningengi-
rainaraina embergyűlölőembergyűlölő 「Ningengiraina neko.」
„Embergyűlölő macska.” ◇ ningenkógakutek-ningenkógakutek-
inaina ergonomikusergonomikus 「Ningenkógakutekinadeza-
in」 „ergonomikus formatervezés” ◇ bóningenbóningen
pálcikaemberpálcikaember ◇ maningenmaningen rendesrendes emberember
「Sógaiboku-va maningenninarenai.」 „Sohasem
lesz belőlem rendes ember.” ◇ maningenmaningen tisz-tisz-
tességestességes emberember 「Cumi-o hanszeisite manin-
genninatta.」 „Megbánta a bűnét, és tisztességes
ember lett.”

ningen-ainingen-ai ◆ emberiemberi szeretetszeretet ◆ emberszere-emberszere-
tettet
ningenbandzsiszaiógaumaningenbandzsiszaiógauma ◆ IstenIsten útjaiútjai ki-ki-
fürkészhetetlenekfürkészhetetlenek ◆ mindenminden rosszbanrosszban vanvan
valami jóvalami jó
ningencsúsinsuginingencsúsinsugi ◆ antropocentrizmusantropocentrizmus ◆

emberközpontúságemberközpontúság
ningencsúsintekinaningencsúsintekina ◆ antropocentrikusantropocentrikus ◆

emberközpontúemberközpontú
ningendóningendó ◆ emberség birodalmaemberség birodalma
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ningendokkuningendokku ◆ általánosáltalános szűrővizsgálatszűrővizsgálat ◆

szűrővizsgálatszűrővizsgálat 「Ningendokkude sibókan-o
sitekiszaremasita.」 „A szűrővizsgálaton kimutat-
ták, hogy májnagyobbodásom van.”

ningendósiningendósi ◆ embertársakembertársak 「Ningendósita-
szukeatta.」 „Segítettem, hiszen embertársak va-
gyunk.”

ningengakuningengaku ◆ antropológiaantropológia ◆ embertanembertan
ningengirainingengirai ◆ embergyűlöletembergyűlölet
ningengirainaningengiraina ◆ embergyűlölőembergyűlölő 「Ningengira-
ina neko.」 „Embergyűlölő macska.”

ningen-itarutokoroszeizan-ariningen-itarutokoroszeizan-ari ◆ azaz emberember
mindenhol megtalálja otthonátmindenhol megtalálja otthonát
ningenkankeiningenkankei ◆ emberiemberi kapcsolatkapcsolat 「Kare-va
ningenkankeiga nigate.」 „Nehezen boldogul az
emberi kapcsolatokkal.”

ningenkógakuningenkógaku ◆ ergonómiaergonómia
ningenkógakunikanszuruningenkógakunikanszuru ◆ ergonómiaiergonómiai
「Ningenkógakuni kanszuru szenmonkjóiku」
„ergonómiai szakoktatás”

ningenkógakutekinaningenkógakutekina ◆ ergonomikusergonomikus 「Nin-
genkógakutekinadezain」 „ergonomikus forma-
tervezés”

ningenkokuhóningenkokuhó ◆ előelő nemzetinemzeti kincskincs ◆ élőélő
nemzeti kincsnemzeti kincs
ningenminingenmi ◆ melegszívűségmelegszívűség
ningenmiafureruningenmiafureru ◆ nagyon emberinagyon emberi
ningenmigaaruningenmigaaru ◆ melegszívűmelegszívű 「Ningenmigaa-
ru hito」 „melegszívű ember”

ningen-nojónaningen-nojóna ◆ emberségesemberséges 「Ningennojó-
na kankjóde szeikacusiteiru.」 „Emberséges kö-
rülmények között él.”

ningen-nokuszariningen-nokuszari ◆ élőláncélőlánc
ningen-nokuzuningen-nokuzu ◆ emberselejtemberselejt
ningen-notateningen-notate ◆ élőélő pajzspajzs ◆ golyófogógolyófogó
「Karera-va ningenno tatetosite szendzsóni ok-
urareta.」 „Golyófogónak küldték őket a frontra.”

ningenpiramiddoningenpiramiddo ◆ emberpiramisemberpiramis
ningensakainingensakai ◆ emberi társadalomemberi társadalom
ningenszeiningenszei ◆ amiami emberiemberi 「Inakadenojukkuri-
sita szeikacude ningenszei-o tori modosita.」 „A
vidéki nyugodt élettel visszaszereztem mindazt,
ami emberi.” ◆ emberiességemberiesség ◆ emberiemberi mivol-mivol-
tata 「Uvaki-va ningenszei-o utagavareru.」 „A

házasságtörés megkérdőjelezi az ember emberi
mivoltát.” ◆ emberségemberség 「Kare-va ningenszeini
kaketeiru.」 „Nincs benne emberség.”

ningenszeikacukenningenszeikacuken ◆ nooszféranooszféra
ningenszei-oningenszei-o musisitamusisita ◆ emberietlenemberietlen
「Ningenszei-o musisita kóida.」 „Emberietlen
cselekedet.”

ningenszei-oningenszei-o usinauusinau ◆ elembertelenedikelembertelenedik ◆

elgépiesedikelgépiesedik
ningenszeisinrigakuningenszeisinrigaku ◆ humanisztikushumanisztikus pszi-pszi-
chológiachológia
ningenszeiszósicuningenszeiszósicu ◆ elembertelenedéselembertelenedés ◆

emberiesség elvesztéseemberiesség elvesztése
ningenszogainingenszogai ◆ kirekesztettségkirekesztettség azaz embe-embe-
rek közülrek közül
ningentekinaningentekina ◆ emberhezemberhez méltóméltó 「Ningen-
tekina szeikacu.」 „Emberhez méltó élet.” ◆ em-em-
beriberi ◆ emberségesemberséges 「Ningentekina acukai-o
sitejo!」 „Elvárom, hogy emberségesen bánj ve-
lem!” ◇ hiningentekinahiningentekina embertelenembertelen 「Hinin-
gentekina acukai-o szareta.」 „Embertelen bánás-
módban volt részem.”

ningentekininingentekini ◆ emberilegemberileg 「Gaikokuni szunde
ningentekini szeicsósitato omoimaszu.」 „Úgy ér-
zem emberileg fejlődtem, amikor külföldre költöz-
tem.”

ningenvazaningenvaza ◆ emberi tettemberi tett
ningenvazade-vaningenvazade-va nainai ◆ emberfelettiemberfeletti 「Icsi-
nende szandzsúh-kiro jaszerunante ningenvaza-
dehanai.」 „Emberfeletti teljesítmény egy év alatt
30 kilót fogyni.”

ningenvazato-vaningenvazato-va omoenaiomoenai ◆ emberfelettiemberfeletti
「Ningenvazato vaomoenai keszszaku」 „ember-
feletti alkotás”

ningenzóningenzó ◆ emberrőlemberről kialakultkialakult képkép ◆ esz-esz-
ményiményi emberember képeképe 「Kitaiszareru ningenzó」
„elvárt, eszményi ember képe”

ningikeiszeiningikeiszei ◆ jellemformálásjellemformálás
ningjoningjo ◆ hableányhableány ◆ sellősellő 「Ningjo-va mono-
gatarino nakadakeniimaszu.」 „Sellő csak a mesé-
ben van.”

ningjóningjó ◆ bábbáb ◆ babababa 「Tanani ningjó-o kaza-
ru.」 „Kirakja a babát a díszpolcra.” ◆ bábubábu ◇

ajacuriningjóajacuriningjó játékszerjátékszer 「Vatasi-va anatano
ajacuri ningjóde-va nai.」 „Nem vagyok a játék-
szered!” ◇ ajacuriningjóajacuriningjó bábbáb ◇ irekoningjóirekoningjó
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matrjoskababamatrjoskababa ◇ katatecukainingjókatatecukainingjó kesz-kesz-
tyűbábtyűbáb ◇ karakuriningjókarakuriningjó felhúzhatófelhúzható bábubábu
◇ kiszekaeningjókiszekaeningjó öltöztetőbabaöltöztetőbaba ◇ kjódon-kjódon-
ingjóingjó népviseletbenépviseletbe öltöztetettöltöztetett babababa ◇ ki-ki-
rinukiningjórinukiningjó papírbólpapírból kivágottkivágott figurafigura ◇ ku-ku-
rumivariningjórumivariningjó DiótörőDiótörő ◇ kokesiningjókokesiningjó
kokesibabakokesibaba ◇ saberuningjósaberuningjó beszélőbeszélő babababa
◇ tezukainingjótezukainingjó közvetlenülközvetlenül kézzelkézzel moz-moz-
gatottgatott bábbáb ◇ ningjódeaszobuningjódeaszobu babázikbabázik
「Sódzso-va ningjóde aszondeiru.」 „A kislány
babázik.” ◇ bócukainingjóbócukainingjó rúdbábrúdbáb ◇ bócu-bócu-
kainingjókainingjó pálcabábpálcabáb ◇ jubiningjójubiningjó ujjbábujjbáb
ningjóanimeningjóanime ◆ bábanimációbábanimáció
ningjóanimésonningjóaniméson ◆ bábanimációbábanimáció
ningjócukainingjócukai ◆ bábjátékosbábjátékos
ningjódeaszobuningjódeaszobu ◆ babázikbabázik 「Sódzso-va ning-
jóde aszondeiru.」 „A kislány babázik.”

ningjódzsóruriningjódzsóruri ◆ samiszenes bábjátéksamiszenes bábjáték
ningjógekiningjógeki ◆ bábelőadásbábelőadás ◆ bábjátékbábjáték
「Ningjógeki-va omosirokatta.」 „A bábjáték ér-
dekes volt.” ◆ bábszínműbábszínmű
ningjógekinokóenningjógekinokóen ◆ bábelőadásbábelőadás
ningjójakiningjójaki ◆ babpürés süteményfigurababpürés süteményfigura
ningjónoieningjónoie ◆ babaházbabaház
ningjónojónakaoningjónojónakao ◆ babaarcbabaarc 「Kono sódzso-
va ningjónojóna kao-o siteiru.」 „Ennek a kis-
lánynak babaarca van.”

ningjó-oningjó-o cukaucukau ◆ bábotbábot használhasznál ◆ bábozikbábozik
「Ningjó-o cukatte kodomotacsi-o jorokobasze-
ta.」 „Bábozva szórakoztattam a gyerekeket.”

ningjósiningjósi ◆ bábjátékosbábjátékos
ningjósibainingjósibai ◆ bábelőadásbábelőadás ◆ bábjátékbábjáték ◆

bábszínházbábszínház
ninhidorinninhidorin ◆ ninhidrinninhidrin
nin-inin-i ◆ önkéntességönkéntesség ◆ tetszőlegességtetszőlegesség
nin-icsúsucunin-icsúsucu ◆ véletlen kiválasztásvéletlen kiválasztás
nin-icsúsucuhónin-icsúsucuhó ◆ véletlenvéletlen kiválasztáskiválasztás
módszeremódszere
nin-idenin-ide ◆ önkéntönként 「Nin-ide goszankakuda-
szai.」 „A részvétel önkéntes.” ◆ tetszőlege-tetszőlege-
sensen 「Paszuvádo-o nin-ide szetteidekiru.」 „Tet-
szőlegesen megválaszthatja a jelszavát.”

niniginomikotoniniginomikoto ◆ Ninigi no MikotoNinigi no Mikoto
nin-ihokennin-ihoken ◆ szabadonszabadon választottválasztott biztosí-biztosí-
tástás

nin-ikóhainin-ikóhai ◆ pánmixispánmixis ◆ random párosodásrandom párosodás
nin-ikóhainonin-ikóhaino ◆ pánmiktikuspánmiktikus
nin-ikókenkeijakunin-ikókenkeijaku ◆ önkéntesönkéntes gondnokságigondnoksági
szerződésszerződés
nin-inonin-ino ◆ tetszőlegestetszőleges 「Nin-ino jósikide
sorui-o teisucusite kudaszai.」 „Az iratot tetszőle-
ges formátumban adja be!”

nininsónininsó ◆ másodikmásodik személyszemély 「Nininsóno dzs-
indaimeisi」 „személyes névmás második szemé-
lyű alakja”

nininszankjakunininszankjaku ◆ együttműködésegyüttműködés ◆ három-három-
lábú futóversenylábú futóverseny
nin-isuttónin-isuttó ◆ önkéntesönkéntes jelentkezésjelentkezés ◆ ön-ön-
kéntes megjelenéskéntes megjelenés
nin-iszeiszannin-iszeiszan ◆ önkéntes végelszámolásönkéntes végelszámolás
nin-itekininin-itekini ◆ önkéntesenönkéntesen 「Nin-itekini okon-
au sien」 „önkéntesen történő segítség” ◆ ön-ön-
szántábólszántából 「Nin-itekini dzsóhóteikjószuru.」
„Önszántából ad információt.”

nin-jónin-jó ◆ tisztségbe helyezéstisztségbe helyezés
nin-jónin-jó ◆ fogantatásfogantatás ◆ megtermékenyülésmegtermékenyülés
nin-jónónin-jónó ◆ termékenységtermékenység
nin-jószurunin-jószuru ◆ tisztségbetisztségbe helyezhelyez 「Kansoku-
ni nin-jószuru.」 „Hivatali tisztségbe helyez.”

ninkaninka ◆ akkreditációakkreditáció ◆ akkreditálásakkreditálás ◆ akk-akk-
reditáltreditált 「Ninkagakkó」 „akkreditált iskola” ◆

engedélyezésengedélyezés
ninkanninkan ◆ tisztségettisztséget elfoglaláselfoglalás ◆ tisztség-tisztség-
re kijelölésre kijelölés
ninkansikininkansiki ◆ beiktatási ünnepségbeiktatási ünnepség
ninkanszuruninkanszuru ◆ tisztségretisztségre kijelölkijelöl 「Kensza-
cukanni ninkanszareta.」 „Kijelölték ügyésznek.”

ninkasóninkasó ◆ engedélyengedély
ninkaszuruninkaszuru ◆ engedélyezengedélyez 「Dzsicsitai-va oku-
naiicsibano iszecu-o ninkasita.」 „Az önkormány-
zat engedélyezte a vásárcsarnok áttelepítését.” ◇

szenbaitokkjo-oszenbaitokkjo-o ninkaszuruninkaszuru szabadalmatszabadalmat
adad
ninkaszurutósin-oninkaszurutósin-o daszudaszu ◆ javasoljavasol
「Singikai-va gakkószecscsi-o ninkaszuru tósin-o
dasita.」 „A tanácsadó testület javasolta az iskola
felállítását.”

ninkatósinninkatósin ◆ engedélyezéstengedélyezést helybenhagyóhelybenhagyó
véleményvélemény
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ninkininki ◆ mandátummandátum 「Kaicsóno ninkiga kireta.」
„Az elnöknek lejárt a mandátuma.” ◆ megbíza-megbíza-
tástás 「Torisimarijakuno ninkiga kireta.」 „Az
igazgatónak lejárt a megbízatása.” ◆ szolgálatiszolgálati
időidő 「Ninki-o oeta jakuin」 „szolgálati idejét le-
töltött megbízott” ◆ terminusterminus 「Kore-va daitór-
jóno nikaimeno ninkideszu.」 „Ez az elnök máso-
dik terminusa.”

ninkininki ◆ közkedveltközkedvelt 「Ninkiszupotto」 „köz-
kedvelt hely” ◆ közkedveltségközkedveltség 「Szono misze-
va ninki-o eteiru.」 „Az üzlet közkedveltségre tett
szert.” ◆ népszerűnépszerű 「Ninkiszakka」 „népszerű
író” ◆ népszerűségnépszerűség 「Szakkáno kokuminteki-
ninkiga takamatteimaszu.」 „A focinak növekedik
a népszerűsége a polgárok körében.” ◆ sikeres-sikeres-
ségség ◇ ninkiumaninkiuma favoritfavorit 「Ninkiumani tansiki-
de kaketa.」 „Tétre megjátszottam a favoritot.” ◇

ninkisóhinninkisóhin slágertermékslágertermék ◇ ninkiszonguninkiszongu slá-slá-
gerdalgerdal ◇ ninkijakusaninkijakusa sztárszínészsztárszínész ◇ ninki-ninki-
oo acumeruacumeru egyreegyre népszerűbbnépszerűbb 「Konoapuri-
va szaikinninki-o acumeteiru.」 „Ez az applikáció
mostanában egyre népszerűbb.” ◇ ninki-oninki-o sza-sza-
raurau sikertsikert aratarat 「Sinszeihin-va zenkokuno
ninki-o szaratta.」 „Az új termék az egész ország-
ban sikert aratott.” ◇ ninki-oninki-o torutoru népszerű-népszerű-
ségetséget szerezszerez 「Szeifu-va szaiteicsingin-o hiki
agete ninki-o torótosita.」 „A kormány a mini-
málbér emelésével próbált népszerűséget szerez-
ni.” ◇ ninki-oninki-o hakuszuruhakuszuru sikertsikert aratarat
「Mjúdzsikaru-va zecudaina ninki-o hakusita.」
„A musical kirobbanó sikert aratott.” ◇ ninki-oninki-o
jobujobu népszerűségneknépszerűségnek örvendörvend 「Pointokádo-
va ninki-o jondeiru.」 „A pontkártyák népszerű-
ségnek örvendenek.”

ninkibacugun-noninkibacugun-no ◆ kimagaslóan sikereskimagaslóan sikeres
ninkibangumininkibangumi ◆ népszerű műsornépszerű műsor
ninkidoninkido ◆ kedveltségkedveltség
ninkigaaruninkigaaru ◆ kapóskapós 「Okaaszan-nokukkí-va
ninkigaatta.」 „Kapós volt anyu süteménye.” ◆

kedveltkedvelt 「Konokéki jaszan-va vakamononi hon-
tóni ninkigaarujo.」 „Ez a cukrászda igen kedvelt
a fiatalok körében.” ◆ látogatottlátogatott 「Konokéki
jaszan-va szaikintotemo ninkigaaru.」 „Ez a cuk-
rászda mostanában eléggé látogatott.” ◆ népsze-népsze-
rűrű 「Aszokonokéki-va szugoku ninkigaarima-
szu.」 „Az a sütemény nagyon népszerű.”

ninkigahikuininkigahikui ◆ népszerűtlennépszerűtlen 「Kono daigaku-
va ninkiga hikui.」 „Ez az egyetem népszerűtlen.”

ninkigamaszuninkigamaszu ◆ növeksziknövekszik aa népszerűségenépszerűsége
「Kono macuri-va dondon ninkiga masiteiku.」
„Ennek a fesztiválnak a népszerűsége egyre nö-
vekszik.”

ninkiganaininkiganai / ninkinonaininkinonai ◆ nemnem kapadoznakkapadoznak
utánautána 「Ano atarasiiszumátofon-va ninkigaari-
maszen.」 „Nem kapadoznak az új okostelefon
után.” ◆ népszerűtlennépszerűtlen 「Kono szeidzsika-va
dzsicugjókano aidani-va ninkiganai.」 „Ez a poli-
tikus népszerűtlen a vállalkozók körében.” ◆ nép-nép-
szerűtlenszerűtlen
ninkigaocsiruninkigaocsiru ◆ csökkencsökken aa népszerűségenépszerűsége
「Konobando-va ninkiga ocsita.」 „Ennek az
együttesnek csökkent a népszerűsége.”

ninkigireninkigire ◆ megbízás lejárásamegbízás lejárása
ninkijakusaninkijakusa ◆ sztárszínészsztárszínész
ninkikabuninkikabu ◆ közkedvelt részvényközkedvelt részvény
ninkikagjóninkikagjó ◆ divatszakmadivatszakma
ninkimanrjóninkimanrjó ◆ szolgálati idő letelteszolgálati idő letelte
ninkimononinkimono ◆ kedvenckedvenc 「Kanodzso-va min-
nano ninkimononinatta.」 „Mindenki kedvence
lett.”

ninkinioboreruninkinioboreru ◆ elbizakodikelbizakodik aa népszerű-népszerű-
ségtől.ségtől. 「Konoreszutoran-va ninkini oborete
adzsi-o otositesimatta.」 „Ez az étterem a népsze-
rűségtől elbizakodva már nem készít olyan jó éte-
leket.”

ninkinoninkino ◆ kedveltkedvelt ◆ közkedveltközkedvelt 「Ninkiszu-
pottoni rjokósita.」 „Közkedvelt helyre mentünk
üdülni.” ◆ népszerűnépszerű
ninkinonaininkinonai / ninkiganaininkiganai ◆ nemnem kapadoznakkapadoznak
utánautána 「Ano atarasiiszumátofon-va ninkigaari-
maszen.」 „Nem kapadoznak az új okostelefon
után.” ◆ népszerűtlennépszerűtlen ◆ népszerűtlennépszerűtlen 「Ko-
no szeidzsika-va dzsicugjókano aidani-va ninkiga-
nai.」 „Ez a politikus népszerűtlen a vállalkozók
körében.”

ninki-oninki-o acumeruacumeru ◆ egyreegyre népszerűbbnépszerűbb
「Konoapuri-va szaikinninki-o acumeteiru.」 „Ez
az applikáció mostanában egyre népszerűbb.”

ninki-oninki-o cutomerucutomeru ◆ hivatalihivatali idejétidejét töltitölti
「Ninki-o cutometa daitórjó.」 „Akkori hivatali
idejét töltő elnök.”

ninki-oninki-o hakuszuruhakuszuru ◆ sikertsikert aratarat
「Mjúdzsikaru-va zecudaina ninki-o hakusita.」
„A musical kirobbanó sikert aratott.”
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ninki-oninki-o jobujobu ◆ érdeklődéstérdeklődést keltkelt 「Sinsóhin-
va ninki-o jondeiru.」 „Az új termék érdeklődést
keltett.” ◆ népszerűségneknépszerűségnek örvendörvend
「Pointokádo-va ninki-o jondeiru.」 „A pontkár-
tyák népszerűségnek örvendenek.”

ninki-oninki-o szarauszarau ◆ sikertsikert aratarat 「Sinszeihin-va
zenkokuno ninki-o szaratta.」 „Az új termék az
egész országban sikert aratott.”

ninki-oninki-o torutoru ◆ népszerűségetnépszerűséget szerezszerez
「Szeifu-va szaiteicsingin-o hiki agete ninki-o to-
rótosita.」 „A kormány a minimálbér emelésével
próbált népszerűséget szerezni.”

ninkisóbaininkisóbai ◆ sikerfüggősikerfüggő foglalkozásfoglalkozás
「Haijú-va ninkisóbaida.」 „A színészeknek si-
kerfüggő a foglalkozásuk.”

ninkisóhinninkisóhin ◆ slágertermékslágertermék
ninkiszeininkiszei ◆ mandátumosmandátumos ◆ megbízatásimegbízatási idő-idő-
höz kötötthöz kötött
ninkiszonguninkiszongu ◆ slágersláger ◆ slágerdalslágerdal
ninkitorininkitori ◆ népszerűségnépszerűség megszerzésemegszerzése
「Zózei-o kokuminno ninkitorinotameni enkis-
ita.」 „Az adóemelést elhalasztották, hogy népsze-
rűséget szerezzenek.” ◆ populizmuspopulizmus
ninkitorinoninkitorino ◆ populistapopulista 「Ninkitorino szei-
dzsi.」 „Populista politika.”

ninkiumaninkiuma ◆ favoritfavorit 「Ninkiumani tansikide ka-
keta.」 „Tétre megjátszottam a favoritot.”

ninkizeccsóninkizeccsó ◆ népszerűség csúcsanépszerűség csúcsa
ninkjóninkjó ◆ emberiességemberiesség ◆ gyengékgyengék önfeláldo-önfeláldo-
zózó védelmezésevédelmezése ◆ lovagiasságlovagiasság ◆ nagylel-nagylel-
kűségkűség
ninkjódantaininkjódantai ◆ jakuzajakuza
ninkjóeiganinkjóeiga ◆ jakuzafilmjakuzafilm
ninkuninku ◆ szenvedés tűréseszenvedés tűrése
ninkuszuruninkuszuru ◆ tűrtűr 「Kanodzso-va bórjokuni
ninkusita.」 „Tűrte a testi erőszakot.”

ninmarininmari ◆ elégedett mosolyelégedett mosoly
ninmarivarauninmarivarau ◆ elégedettenelégedetten mosolyogmosolyog
「Tabe hódai!Toninmari varatta.」 „Elégedettem
mosolyogtam, amikor láttam, hogy korlátlanul fo-
gyaszthatok.”

ninmeininmei ◆ kinevezkinevez 「Taisino ninmei」 „nagykö-
vet kinevezése” ◆ kinevezéskinevezés
ninmeikenninmeiken ◆ kinevezési jogkinevezési jog

ninmeisaninmeisa ◆ kinevezőkinevező ◇ hininmeisahininmeisa kineve-kineve-
zettzett
ninmeiszeiniszuruninmeiszeiniszuru ◆ kinevezéshezkinevezéshez kötköt
「Gakubucsó-o ninmeiszeinisiteiru.」 „A dékáni
pozíciót kinevezéshez kötik.”

ninmeiszuruninmeiszuru ◆ kinevezkinevez 「Kare-va rídáni nin-
meiszareta.」 „Kinevezték vezetőnek.”

ninmenninmen ◆ kinevezés és felmentéskinevezés és felmentés
ninmenkenninmenken ◆ kinevezési és felmentési jogkinevezési és felmentési jog
ninmuninmu ◆ feladatfeladat 「Kare-va ninmu-o hatasita.」
„Elvégezte a feladatát.” ◆ megbízatásmegbízatás
「Ninmu-o hiki uketa.」 „Megbízatást kapott.” ◆

szolgálatszolgálat 「Nikagecuno ninmude szencsini
omomuita.」 „A hadihajót kéthónapos szolgálatra
a háborús területre küldték.”

ninmubutaininmubutai ◆ különítménykülönítmény
ninmu-oninmu-o hataszuhataszu ◆ ellátjaellátja feladatátfeladatát
「Kare-va susótositeno ninmu-o hataszu.」 „El-
látja miniszterelnöki feladatát.”

nin-nanin-na ◆ Ninna-korNinna-kor
nin-nikunin-niku ◆ fokhagymafokhagyma 「Nin-niku-o itameta.」
„Megpirítottam a fokhagymát.” ◆ hagymahagyma
nin-nikunin-niku ◆ ksantiksanti ◆ türelem és toleranciatürelem és tolerancia
nin-nikunonioinin-nikunonioi ◆ fokhagymaszagfokhagymaszag
nin-nikusiborikinin-nikusiboriki ◆ fokhagyma-passzírozófokhagyma-passzírozó
ninnjóninnjó ◆ alsó láb-gyökalsó láb-gyök
nin-nonin-no ◆ tagútagú 「Kore-va dzsúninnobandoda.」
„Ez az együttes 10 tagú.”

nin-norinin-nori ◆ személyesszemélyes 「Kono kuruma-va jon-
innorideszu.」 „Ez az autó négyszemélyes.”

ninoasininoasi ◆ ingadozásingadozás ◆ visszahőkölésvisszahőkölés
ninoasi-oninoasi-o fumufumu ◆ ingadozikingadozik 「Kekkonsijóka-
dóka nino asi-o funda.」 „Ingadozott, hogy
megnősüljön-e.” ◆ visszahőkölvisszahőköl 「Dzsanpu
daikara tobi komunoni nino asi-o fundesimatta.」
„Az ugródeszka előtt visszahőkölt.”

ninocugidearuninocugidearu ◆ másodlagosmásodlagos 「Vatasinitotte
okane-va nino cugida.」 „Nálam a pénz másod-
lagos.” ◆ másodrendűmásodrendű 「Sokudzsimo nino cu-
ginisite hon-o jomi cuzuketa.」 „Az evést másod-
rendű dologként kezelte, és folytatta az olvasást.”
◆ mellékesmellékes 「Sigotoga szukitoiukotoga taiszecu-
de kjúrjó-va nino cugideszu.」 „Az a fontos, hogy
szeresd a munkádat, a pénz mellékes.”
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ninódeninóde ◆ felkarfelkar 「Nino ude-o maszszádzsisi-
ta.」 „Megmasszíroztam a felkarját.”

ninojaninoja ◆ másodikmásodik nyílvesszőnyílvessző 「Nino ja-o ha-
natta.」 „Kilőttem a második nyílvesszőt.” ◆ to-to-
vábbivábbi lépéslépés 「Szeifu-va sóhizózei ato, nino jaga
cugenakatta.」 „A kormánynak az adóemelés
után nem maradt több lépése.”

ninokugacugenaininokugacugenai ◆ elakadelakad aa szavaszava
「Dzsidzsó-o kikuto nino kuga cugenakunatta.」
„Amikor megtudtam, mi a helyzet, elakadt sza-
vam.” ◆ köpni-nyelniköpni-nyelni semsem tudtud 「Kókószeino
muszumega ninsinsiteiruno kiite nino kuga cu-
genakatta.」 „Amikor megtudtam, hogy a közép-
iskolás lányom terhes, köpni-nyelni sem tudtam.”
◆ nemnem tudtud rárá mitmit mondanimondani 「Kaeszareta kot-
obani nino kuga cugenakunatta.」 „A válaszára
nem tudtam mit mondani.”

ninomaininomai ◆ ugyanazugyanaz aa hibahiba 「Kareno nino mai-
o szaketakatta.」 „El akartam kerülni az általa el-
követett hibát.”

ninomai-oninomai-o endzsiruendzsiru ◆ rosszrossz példátpéldát követkövet
「Kareno nino mai-o endzsirukotoninarujo.」
„Rossz példát követsz, ha azt csinálod, amit ő.” ◆

ugyanabbaugyanabba aa hibábahibába esikesik 「Kareno nino mai-
o endzsitakunai.」 „Nem akarok én is ugyanabba
a hibába esni, mint ő.”

ninomaruninomaru ◆ második védvonalmásodik védvonal
ninosinoronojanotóninosinoronojanotó ◆ kettő,kettő, négy,négy, hat,hat,
nyolc, tíznyolc, tíz
ninoszeiszekininoszeiszeki ◆ ketteskettes 「Gakkóde nino
szeiszeki-o totta.」 „Az iskolában kettest kaptam.”

ninpeininpei ◆ Nin-pei-korNin-pei-kor
ninpininpi ◆ beismerésbeismerés vagyvagy tagadástagadás ◇ za-za-
idzsóninpiidzsóninpi bűnösnekbűnösnek érzi-eérzi-e magátmagát
「Hikokunin-va zaidzsóninpi-o tovareta.」 „A
vádlottól megkérdezték, bűnösnek érzi-e magát.”

ninpininninpinin ◆ KinnaraKinnara ◆ szörnyetegszörnyeteg
ninpóninpó ◆ nindzsa harcművészetnindzsa harcművészet
ninpuninpu ◆ kismamakismama ◆ terhesterhes nőnő ◆ várandósvárandós
anyaanya
ninpuninpu ◆ építőmunkásépítőmunkás ◆ kulikuli
ninpufukuninpufuku ◆ kismamaruhakismamaruha
ninsikininsiki ◆ felfogásfelfogás 「Tadasii ninsiki-o mocu.」
„Helyes a felfogása.” ◆ felismerésfelismerés 「Kono
kiguni-va onszeininsikiszofutoga tószaiszarete-
ru.」 „Ebbe az eszközbe hangfelismerő szoftvert

tettek.” ◆ felismerőfelismerő 「Onszeininsikikinó」
„hangfelismerő funkció” ◆ kognitívkognitív 「Ninsik-
inórjoku」 „kognitív képesség” ◆ megismerésmegismerés
「Mukasimita kaono ninsiki」 „régen látott arc
megismerése” ◆ tudatosulástudatosulás 「Vairono
ninsiki-va nakatta.」 „Nem tudatosult bennem,
hogy ez kenőpénz.” ◇ onszeininsikionszeininsiki hangfel-hangfel-
ismerésismerés 「Onszeininsikiszofuto」 „hangfelisme-
rő szoftver” ◇ gazóninsikigazóninsiki képfelismerésképfelismerés ◇

szaininsikiszaininsiki ismételtismételt felismerésfelismerés ◇ ninsiki-ninsiki-
gaamaigaamai nemnem veszvesz komolyankomolyan 「Taifú-e no nin-
sikiga amakattanode higaiga ókikunatta.」 „Azért
lett ekkora a károm, mert nem vettem eléggé ko-
molyan a tájfunt.” ◇ ninsiki-oninsiki-o kakukaku nemnem fogjafogja
felfel 「Hanzaidzsidzsicuno ninsiki-o kaku.」
„Nem fogja fel, hogy ez bűn.” ◇ patán-ninsikipatán-ninsiki
alakfelismerésalakfelismerés ◇ patán-ninsikipatán-ninsiki mintázat-mintázat-
felismerésfelismerés ◇ rekisininsikirekisininsiki történelmitörténelmi té-té-
nyek elfogadásanyek elfogadása
ninsikibangóninsikibangó ◆ azonosító számazonosító szám
ninsikibuszokuninsikibuszoku ◆ ismerethiányismerethiány 「Isano nin-
sikibuszokude kandzsani csigau kuszuri-o atae-
ta.」 „Az orvos ismerethiánya miatt, más gyógy-
szert kapott a beteg.” ◆ tudatlanságtudatlanság 「Szubete-
va bokuno ninsikibuszokudeszu.」 „Az én tudat-
lanságom az oka mindennek.”

ninsikigaamaininsikigaamai ◆ nemnem veszvesz komolyankomolyan 「Taifú-
e no ninsikiga amakattanode higaiga ókikunat-
ta.」 „Azért lett ekkora a károm, mert nem vettem
eléggé komolyan a tájfunt.”

ninsikigaaszaininsikigaaszai ◆ nemnem ismeriismeri eléggéeléggé 「Atara-
sii zeiszei-e no ninsikiga aszai.」 „Nem ismerem
eléggé az új adórendszert.” ◆ sekélyessekélyes aa tudá-tudá-
sasa 「Szeitono rekisi-e no ninsikiga aszai.」 „A di-
ákoknak sekélyes a történelmi tudása.”

ninsikigahiromaruninsikigahiromaru ◆ tudatosodiktudatosodik 「Kankjó-
hogono ninsikiga hiromatta.」 „Tudatosodott az
emberekben a környezetvédelem fontossága.”

ninsikihjóninsikihjó ◆ dögcéduladögcédula
ninsiki-oninsiki-o arataniszuruarataniszuru ◆ másmás szemmelszemmel néznéz
「Oja-o jaszasiku kaigoszuru szugata-o mite kare-
e no ninsiki-o aratanisita.」 „Miután láttam, ho-
gyan ápolja szüleit, más szemmel néztem rá.”

ninsiki-oninsiki-o kakukaku ◆ nemnem fogjafogja felfel 「Hanzaidzsi-
dzsicuno ninsiki-o kaku.」 „Nem fogja fel, hogy ez
bűn.”

ninsikironninsikiron ◆ ismeretelméletismeretelmélet
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ninsikiszareruninsikiszareru ◆ tudatosultudatosul 「Szono
dzsújószei-va mada ninsikiszareteinainodeszu.」
„Ennek a fontossága még nem tudatosult az em-
berekben.”

ninsikiszuruninsikiszuru ◆ azonosítazonosít 「Simonde
szacudzsinhan-o ninsikisita.」 „Ujjlenyomat
alapján azonosították a gyilkost.” ◆ felismerfelismer
「Kiken-o ninsikisita.」 „Felismertem a veszélyt.”
◆ megismermegismer 「Denvade koe-o ninsikidekinakat-
ta.」 „Nem ismerte meg a hangját a telefonon.”
◆ tudomásttudomást veszvesz 「Gendzsó-o ninsikisitekuda-
szai!」 „Vegyél tudomást a valóságról!”

ninsinninsin ◆ fogamzásfogamzás ◆ gesztációgesztáció ◆ másálla-másálla-
potpot ◆ terhességterhesség ◆ vemhességvemhesség ◇ idzsónin-idzsónin-
sinsin veszélyeztetettveszélyeztetett terhességterhesség ◇ sikjúga-sikjúga-
ininsinininsin méhenméhen kívülikívüli terhességterhesség ◇ ninsinsi-ninsinsi-
teiruteiru terhesterhes 「Kanodzso-va ninsinsiteiru.」
„Az a nő terhes.” ◇ joteigaininsinjoteigaininsin váratlanváratlan
terhességterhesség
ninsincsúninsincsú ◆ terhességterhesség alattalatt 「Ninsincsúni
tabako-o szuu dzsoszeimoiru.」 „Van olyan nő,
aki a terhesség alatt is dohányzik.”

ninsincsúzecuninsincsúzecu ◆ abortuszabortusz ◆ terhességmeg-terhességmeg-
szakításszakítás
ninsinkenszaninsinkensza ◆ terhességiterhességi tesztteszt
「Ninsinkensza-o sita.」 „Terhességi tesztet vég-
zett.”

ninsinkenszajakuninsinkenszajaku ◆ terhességiterhességi tesztteszt
「Ninsinkenszajaku-o katta.」 „Terhességi tesz-
tet vásárolt.”

ninsinsiteiruninsinsiteiru ◆ állapotosállapotos 「Ninsinsiteiru
dzsoszei-va kibunga fuanteininarijaszui.」 „Az ál-
lapotos nők hangulata sokszor nem stabil.” ◆ ter-ter-
heshes 「Kanodzso-va ninsinsiteiru.」 „Az a nő ter-
hes.”

ninsinsitesuszszanszuruninsinsitesuszszanszuru ◆ kihordjakihordja aa ter-ter-
hességethességet 「Ninsinsite suszszanszurumade ka-
kusi tósita.」 „Titokban kihordta terhességet.”

ninsinszaszeruninsinszaszeru ◆ teherbeteherbe ejtejt 「Cuma-o
ninsinszaszeta.」 „Teherbe ejtette a feleségét.”

ninsinszuruninsinszuru ◆ megesikmegesik 「Ninsinsitesimatta
dzsoszei」 „megesett lány” ◆ teherbeteherbe esikesik
「Cuma-va ninsinsita.」 „A feleségem teherbe
esett.” ◇ ninsinsiteiruninsinsiteiru terhesterhes 「Kanodzso-va
ninsinsiteiru.」 „Az a nő terhes.”

ninsóninsó ◆ tanúvallomástanúvallomás

ninsóninsó ◆ személyszemély ◇ icsininsóicsininsó elsőelső személyszemély
「Dósino icsininsótanszúkei」 „ige egyes szám el-
ső személyű alakja” ◇ szan-ninsószan-ninsó harmadikharmadik
személyszemély 「Dósino szan-ninsófukuszúkei」 „ige
többes szám harmadik személyű alakja” ◇ ninin-ninin-
sósó másodikmásodik személyszemély 「Nininsóno dzsindaimei-
si」 „személyes névmás második személyű alakja”

ninsóninsó ◆ azonosításazonosítás ◆ császáricsászári jóváhagyásjóváhagyás
◆ tanúsítványtanúsítvány 「Kono szeihin-va
kokuszaininsó-o sutokusita.」 „Ez a termék nem-
zetközi tanúsítványt szerzett.” ◇ kaoninsókaoninsó arcarc
alapúalapú azonosításazonosítás ◇ simon-ninsósimon-ninsó ujjlenyo-ujjlenyo-
matosmatos azonosításazonosítás 「Paszuvádono kavarini
simon-ninsó-o cukau.」 „Jelszó helyett ujjlenyo-
matos azonosítást használok.” ◇ szeitaininsószeitaininsó
biometrikusbiometrikus azonosításazonosítás ◇ densininsódensininsó
elektronikuselektronikus azonosításazonosítás ◇ paszuvádonin-paszuvádonin-
sósó jelszavas azonosításjelszavas azonosítás
ninsódaimeisininsódaimeisi ◆ személyes névmásszemélyes névmás
ninsógaisaninsógaisa ◆ minősítő cégminősítő cég
ninsókanninsókan ◆ császáricsászári jóváhagyástjóváhagyást igénylőigénylő
tisztségtisztség
ninsokuninsoku ◆ pappá szenteléspappá szentelés
ninsóraberuninsóraberu ◆ tanúsító címketanúsító címke
ninsósikininsósiki ◆ ünnepélyes jóváhagyásünnepélyes jóváhagyás
ninsósoninsóso ◆ tanúsítólevéltanúsítólevél
ninsószuruninsószuru ◆ jóváhagyjajóváhagyja aa kinevezésétkinevezését ◆

tanúsíttanúsít
ninszanpuninszanpu ◆ kismamakismama
ninszóninszó ◆ arcjegyarcjegy 「Ninszó-o mite unmei-o ur-
anatta.」 „Az arcjegyeiből jósolta meg a sorsát.”
◆ arcvonásokarcvonások 「Higaisakara han-ninno ninszó-
o kiiteita.」 „A károsulttól megkérdezték, milyen
arcvonásai voltak a tettesnek.” ◆ fiziognómiafiziognómia ◆

kinézetkinézet 「Dorobóno ninszó-o oboeteimaszen.」
„Nem emlékszem a rabló kinézetére.”

ninszódzsucuninszódzsucu ◆ fiziognómiafiziognómia
ninszógakininszógaki ◆ leírásleírás 「Kare-va han-ninno nin-
szógakini gacscsisita.」 „A férfinek a tettes leírá-
sával megegyező kinézete volt.”

ninszógakuninszógaku ◆ arcismeretarcismeret ◆ fiziognómiafiziognómia
ninszógavaruininszógavarui ◆ rosszrossz arcúarcú 「Ninszóga varui
otoko」 „rossz arcú férfi”

ninszokuninszoku ◆ rakodómunkásrakodómunkás ◆ teherhordóteherhordó
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ninszónoszecumeininszónoszecumei ◆ személyleírásszemélyleírás
「Ninszó-va vakatteimaszu.」 „Tudok személyle-
írást adni.”

nintainintai ◆ türelemtürelem 「Kareni bokuno nintaiga cu-
kita.」 „Elfogyott a türelmem vele szemben.” ◆

tűréstűrés 「Kokuminno kinsukuzaiszei-e no nintai-
va genkaini tah-siteiru.」 „A megszorítások a nép
tűréshatárát súrolják.” ◇ umuzarunintaiumuzarunintai fárad-fárad-
hatatlan türelemhatatlan türelem
nintairjokunintairjoku ◆ teherbírásteherbírás ◆ tűrőképességtűrőképesség
「Ningenno nintairjokuni-va kagirigaaru.」 „Az
emberi tűrőképességnek határa van.”

nintaizujoinintaizujoi ◆ tűrőképestűrőképes
ninteinintei ◆ elismeréselismerés ◆ engedélyezésengedélyezés ◆ hite-hite-
lesítéslesítés
ninteisinszeininteisinszei ◆ engedélyeztetési kérelemengedélyeztetési kérelem
ninteisóninteisó ◆ bizonyítványbizonyítvány ◆ engedélyengedély ◆ hite-hite-
lesítő okiratlesítő okirat
ninteiszuruninteiszuru ◆ elismerelismer 「Sin-jakutosite ninte-
isita.」 „Elismerték, mint új gyógyszer.” ◆ en-en-
gedélyezgedélyez 「Kono sóbai-va ninteiszareteinai.」
„Ez az üzlet nem engedélyezett.” ◆ hitelesíthitelesít
「Szekaisinkiroku-va ninteiszarenakatta.」 „Nem
hitelesítették a világcsúcsot.”

ninteizuminoninteizumino ◆ elfogadottelfogadott ◆ engedélye-engedélye-
zettzett 「Ninteizuminokéburu-o cukaimasó.」
„Engedélyezett kábelt használjunk!” ◆ hiteleshiteles
「Kono kiroku-va ninteizumideszu.」 „Ez a csúcs
hiteles.” ◆ jóváhagyottjóváhagyott
nintózeinintózei ◆ fejadófejadó
ninusininusi ◆ csomagcsomag gazdájagazdája 「Ninusifumei bu-
cu」 „ismeretlen gazdájú csomag” ◆ feladófeladó
「Kamocuno hozen-va ninusino szekinindeszu.」
„A csomag épségéért a feladó felel.”

ninzúninzú ◆ állományállomány 「Szenmonkano ninzúga fu-
eta.」 „Nőtt a szakértői állomány.” ◆ emberekemberek
「Szacueinotame ninzú-o acumeta.」 „Embere-
ket gyűjtött a forgatáshoz.” ◆ létszámlétszám 「Ninzú-
va ókatta.」 „Nagy volt a létszám.” ◇ óninzúóninzú
nagy létszámnagy létszám ◇ sóninzúsóninzú kis létszámkis létszám
ninzuruninzuru / nindzsirunindzsiru ◆ kinevezkinevez 「Sacsó-va
vatasi-o bucsóni nindzsita.」 „Az igazgató osztály-
vezetőnek nevezett ki.” ◆ tartjatartja magátmagát 「Kare-
va gaka-o motte nindzsiteiru.」 „Festőnek tartja
magát.”

niónió ◆ két Déva királykét Déva király

niobiumuniobiumu ◆ nióbiumnióbium
niobuniobu ◆ nióbiumnióbium
ni-o cumuhitoni-o cumuhito ◆ rakodómunkásrakodómunkás
niódacsiniódacsi ◆ szigorúszigorú testtartástesttartás ◆ terpesz-terpesz-
állásállás
niódzsiteniódzsite ◆ függőenfüggően 「Dzsókjóni ódzsite tai-
ószuru.」 „A helyzettől függően cselekszünk.” ◆

megfelelőenmegfelelően 「Ninzúni ódzsite rjóriszuru.」 „A
létszámnak megfelelően főzünk.” ◆ szerintszerint
「Hicujóni ódzsite szeifu-va sidzsóni kainjúszu-
ru.」 „Szükség szerint a kormány beavatkozik a
piacba.”

nioinioi ◆ hangulathangulat 「Konopabu-va kjószansugino
nioigaszuru.」 „Ez a kocsma kommunista hangu-
latot áraszt.” ◆ illatillat 「Hanano nioi」 „virág il-
lata” ◆ légkörlégkör 「Tokaino nioini akite inakani
hikkosita.」 „Meguntam a városi légkört, ezért vi-
dékre költöztem.” ◆ szagszag 「Daidokorokara ko-
geta nikuno nioiga tadajottekita.」 „Égett hússzag
áradt a konyhából.” ◇ aszenonioiaszenonioi izzadság-izzadság-
szagszag ◇ szakenonioiszakenonioi alkoholszagalkoholszag 「Kareno
iki-va szakeno nioigasita.」 „Alkoholszagú volt a
lehelete.” ◇ dzsakónonioidzsakónonioi pézsmaillatpézsmaillat ◇ nio-nio-
igaszuruigaszuru illataillata vanvan 「Kono kószui-va barano
nioigaszuru.」 „Ennek a kölninek rózsaillata van.”
◇ nioigaszurunioigaszuru büdösbüdös 「Kono kucusita-va nioi-
gaszuru.」 „Ez a zokni büdös.” ◇ nioibukuronioibukuro il-il-
latszereslatszeres zacskózacskó ◇ nioibukuronioibukuro illatmirigyillatmirigy
◇ nioi-onioi-o kagukagu megszagolmegszagol 「Hanano nioi-o kai-
da.」 „Megszagolta a virágot.” ◇ hananonioihananonioi vi-vi-
rágillatrágillat ◇ baranonioibaranonioi rózsaillatrózsaillat
nioibukuronioibukuro ◆ illatmirigyillatmirigy ◆ illatszeresillatszeres zacs-zacs-
kókó
nioigaszurunioigaszuru ◆ büdösbüdös 「Kono kucusita-va nioi-
gaszuru.」 „Ez a zokni büdös.” ◆ bűzlikbűzlik 「Szen-
takusitemo nioigaszuru.」 „Hiába mosom, bűz-
lik.” ◆ illataillata vanvan 「Kono kószui-va barano nioi-
gaszuru.」 „Ennek a kölninek rózsaillata van.”

nioihimehóraitakenioihimehóraitake ◆ fokhagymaszagúfokhagymaszagú
szegfűgombaszegfűgomba
nioi-onioi-o kagukagu ◆ beleszagolbeleszagol 「Binno nioi-o kai-
da.」 „Beleszagoltam az üvegbe.” ◆ megszagolmegszagol
「Hanano nioi-o kaida.」 „Megszagolta a virá-
got.” ◆ szagolszagol 「Sokudzsicsúni tabakono
kemuri-o kagitakunai.」 „Evés közben nem aka-
rok dohányfüstöt szagolni!”

nioiszumirenioiszumire ◆ violaviola
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nioitenioite ◆ banban 「Kare-va szúgakuni oite-va ten-
szaitekideszu.」 „Ő a matematikában egy zseni.”
◆ benben 「Kóen-va kono kaidzsóni oite dzsissiszu-
ru joteideszu.」 „Az előadást ebben a díszterem-
ben tartjuk.” ◆ idejénidején 「Gómon-va csúszeikin-
ioite atari maenokotodatta.」 „A középkor idején
a kínzás természetes volt.” ◆ illetőenilletően
「Dzsútakuszeiszakunioite-va , cuginojóna taióga
hicujódeszu.」 „A lakáspolitikát illetően a követ-
kező intézkedésekre van szükség.” ◆ vonatkozó-vonatkozó-
laglag 「Kore-va siszanun-jónioite dzsújóna dzsó-
hódeszu.」 „Ez a befektetésre vonatkozólag fon-
tos információ.” ◇ dzsiten-nioitedzsiten-nioite időpillanat-időpillanat-
banban 「Kono dzsitennioite nanimo iemaszen.」
„Ebben az időpillanatban semmit sem mondha-
tok.” ◇ daitainioitedaitainioite általábanáltalában 「Kare-va
daitainioite csikokuszuru.」 „Általában késik.” ◇

daitainioitedaitainioite nagyjábólnagyjából 「Daitainioite ikenga
icscsisita.」 „Nagyjából egyezett a véleményük.”
◇ daitainioitedaitainioite esetekesetek többségébentöbbségében
「Teszó-va daitainioiteincsiki kuszai.」 „A te-
nyérjóslás az esetek többségében átverés.” ◇

daitainioitedaitainioite egészébenegészében vévevéve 「Daitainioite
szeikódatta.」 „Egészében véve sikerült.” ◇

daitainioitedaitainioite többnyiretöbbnyire 「Daitaini oite dóken-
deszu.」 „Többnyire egyetértek.”

nioitendzsikuaoinioitendzsikuaoi ◆ illatozó muskátliillatozó muskátli
nioiumanioiuma ◆ málháslómálhásló
niokeruniokeru ◆ belibeli 「Kakoni okeru keiken」 „múlt-
beli tapasztalat” ◆ idejénidején 「Edodzsidaini okeru
szeidzsikaikaku」 „Edo-kor idején zajló politikai
forradalom” ◆ lévőlévő 「Vaga kunini okeru
dzsinsuszabecunotéma-o tori ageta.」 „Témaként
felhozta az országunkban lévő faji megkülönböz-
tetést.” ◇ okeruokeru rejlőrejlő 「Sizenni okeru bi」 „ter-
mészetben rejlő szépség”

niokuriniokuri ◆ árufeladásárufeladás
niokurininniokurinin ◆ árufeladóárufeladó
niómonniómon ◆ Déva királyok által őrzött kapuDéva királyok által őrzött kapu
nio-onio-o kagimavarukagimavaru ◆ körülszaglászikkörülszaglászik 「Inu-
va hadzsimeteatta hitono nio-o kagi mavatta.」
„A kutya körülszaglászta az idegent.”

niórikinióriki ◆ herkulesi erőherkulesi erő
niorosiniorosi ◆ kirakodáskirakodás
niouniou ◆ bűzlikbűzlik 「Mondai-va nainoninantonaku
niou.」 „Nincs probléma, mégis valami bűzlik.” ◆

illataillata vanvan 「Kono hana-va niovanai.」 „Ennek

a virágnak nincs illata.” ◆ szagaszaga vanvan 「Kono
tamago-va niou.」 „Ennek a tojásnak szaga van.”
◆ szagosszagos 「Kono mizu-va niou.」 „Ez a víz sza-
gos.” ◆ tündökliktündöklik 「Niójóna bidzso」 „tündöklő
szépség”

niovaszeruniovaszeru ◆ éreztetéreztet 「Ródzsinno ie-va
szabisisza-o niovaszeta.」 „Az idős ember hajlé-
kán érződött a magány.” ◆ illatosítillatosít 「Hana-
va kúki-o amaku niovaszeta.」 „A virág kelleme-
sen illatosította a levegőt.” ◆ illatotillatot árasztáraszt
「Kanodzso-va kószui-o niovaszeteita.」 „A nő
kölniillatot árasztott.” ◆ sejtetsejtet 「Sacsó-va dzsi-
ninno ikó-o niovaszeta.」 „Sejteni lehetett, hogy
lemond a igazgató.” ◆ szagosítszagosít 「Szekken-va
barano kaori-o niovaszeta.」 „A szappan rózsával
volt szagosítva.” ◆ szagotszagot árasztáraszt 「Sacu-va ta-
bakoo niovaszeta.」 „Az ing dohányszagot árasz-
tott.”

niovaszuniovaszu ◆ illatosítillatosít ◆ sejtetsejtet
nippánippá ◆ csípőfogócsípőfogó ◆ oldalcsípőoldalcsípő
nipponippo ◆ japán-portugáljapán-portugál
nippónippó ◆ napi jelentésnapi jelentés ◆ napilapnapilap
nippodzsisonippodzsiso ◆ japán-portugál szótárjapán-portugál szótár
nipponnippon ◆ JapánJapán
nippondzsinnippondzsin ◆ japánjapán
nippondzsúnippondzsú ◆ egészegész JapánbanJapánban 「Kareno na-
va nippondzsúsire vatatteiru.」 „Egész Japánban
ismerik a nevét.”

nipponginkónipponginkó ◆ japán jegybankjapán jegybank
nippongonippongo ◆ japán nyelvjapán nyelv
nipponhószókjókainipponhószókjókai ◆ japánjapán műsorszóróműsorszóró
társaságtársaság
nipponsókókaigisonipponsókókaigiso ◆ JapánJapán KereskedelmiKereskedelmi
és Ipari Kamaraés Ipari Kamara
nipponszekidzsúdzsisanipponszekidzsúdzsisa ◆ JapánJapán Vöröske-Vöröske-
resztreszt
nippurunippuru ◆ küllőanyaküllőanya
nipukóenbannipukóenban ◆ Nipkow-tárcsaNipkow-tárcsa
niranira ◆ kínaikínai metélőhagymametélőhagyma ◆ tatártatár hagymahagyma

niramekkoniramekko ◆ egymás szemébe nézésegymás szemébe nézés
niramekkoszuruniramekkoszuru ◆ farkasszemetfarkasszemet néznéz 「Ko-
domotoniramekkosita.」 „Farkasszemet néztünk
egymással a gyerekkel.”
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niraminirami ◆ szúrósszúrós szemszem 「Manbikisijótoszuru
kodomoo hitoniramisita.」 „Szúrós pillantást ve-
tettem a lopni készülő gyerekre.” ◆ tekintélytekintély
◇ niramigakikuniramigakiku tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló
「Ojabun-va niramiga kiku szonzaidatta.」 „A
bandavezérnek tiszteletet parancsoló alakja volt.”
◇ nirami-onirami-o kikaszerukikaszeru tekintélyttekintélyt parancsolparancsol
「Szenszei-va szeitoni nirami-o kikaszeta.」 „A
tanár tekintélyt parancsolt magának a diákok kö-
zött.”

niramiauniramiau ◆ farkasszemetfarkasszemet néznéz velevele 「Aki
szutonirami atta.」 „Farkasszemet néztem a betö-
rővel.” ◆ szembenszemben álláll 「Szo ren-va beikokutoni-
rami atteita.」 „Szovjetunió Amerikával szemben
állt.”

niramicukeruniramicukeru ◆ szúrósanszúrósan aa szemébeszemébe néznéz
「Csicsioja-va kodomo-o niramicuketa.」 „Az apa
szúrósan a gyerek szemébe nézett.”

niramigakikuniramigakiku ◆ tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló
「Ojabun-va niramiga kiku szonzaidatta.」 „A
bandavezérnek tiszteletet parancsoló alakja volt.”

nirami-onirami-o kikaszerukikaszeru ◆ tekintélyttekintélyt parancsolparancsol
「Szenszei-va szeitoni nirami-o kikaszeta.」 „A
tanár tekintélyt parancsolt magának a diákok kö-
zött.”

niramuniramu ◆ árgusárgus szemmelszemmel figyelfigyel 「Amerika-
va csúgokugavano dekata-o nirandeita.」 „Ameri-
ka árgus szemmel figyelte, mit lépnek a kínaiak.”
◆ bámulbámul 「Paszokon-no gamen-o nirandeita.」
„A számítógép képernyőjét bámultam.” ◆ erősenerősen
néznéz 「Kare-va kamera-o nirandeita.」 „Erősen
nézte a kamerát.” ◆ figyelemmelfigyelemmel kísérkísér
「Guntai-va kitacsószendzsószei-o nirandeiru.」
„A hadsereg figyelemmel kíséri az észak-koreai
helyzetet.” ◆ gyanítgyanít 「Keiszacu-va karega han-
nindatoniranda.」 „A rendőrség gyanítja, hogy ő a
tettes.” ◆ rajtarajta tartjatartja aa szemétszemét 「Ano otoko-
va keiszacuni niramareteiru.」 „A rendőrség rajta
tartja a szemét azon az emberen.” ◆ rosszrossz szem-szem-
melmel néznéz 「Ringoku-va kakudzsikken-o nirande-
ita.」 „A szomszédos országok rossz szemmel néz-
ték az atomkísérleteket.” ◆ szúrósszúrós szemmelszemmel
néznéz 「Manbikisijótosita szeinen-o nirandeita.」
„Szúrós szemmel néztem a lopásra készülő fiút.” ◇

niramiauniramiau farkasszemetfarkasszemet néznéz velevele 「Aki szu-
tonirami atta.」 „Farkasszemet néztem a betörő-
vel.” ◇ hebininiramaretakaeruhebininiramaretakaeru kígyókígyó általáltal
megbűvölt békamegbűvölt béka

niranszeiszószeidzsiniranszeiszószeidzsi ◆ dizigóta-ikrekdizigóta-ikrek ◆

kétpetéjű ikrekkétpetéjű ikrek
nirenire ◆ szilfaszilfa
nirecuninarabunirecuninarabu ◆ ketteskettes sorbasorba álláll ◆ páro-páro-
sávalsával álláll sorbasorba 「Nirecuni narandekudaszai.」
„Álljanak párosával sorba!”

níredzsiházaníredzsiháza ◆ NyíregyházaNyíregyháza
niricuhaihanniricuhaihan ◆ antinómiaantinómia ◆ ellentmondásellentmondás
nirinnirin ◆ két kerékkét kerék
nirinkanirinka ◆ kettős virágkettős virág
nirinsanirinsa ◆ kétkerekű járműkétkerekű jármű
nirinszannirinszan ◆ difoszforsavdifoszforsav ◆ pirofoszforsavpirofoszforsav

nirinszannirinszan ◆ difoszfátdifoszfát ◇ adenosin-nirinszanadenosin-nirinszan
adenozin-difoszfátadenozin-difoszfát
nirinszan-ennirinszan-en ◆ difoszfátdifoszfát ◆ pirofoszfátpirofoszfát
nirjúkamoribudenguríszunirjúkamoribudenguríszu ◆ kulimászkulimász
nirjúnonirjúno ◆ másodosztályúmásodosztályú 「Nirjúno sina」
„másodosztályú áru” ◆ másodrangúmásodrangú 「Nirjúno
szeidzsika」 „másodrangú politikus”

nirószurunirószuru ◆ kétkét évetévet halaszthalaszt ◆ kétszerikétszeri si-si-
kertelenkertelen kísérletetkísérletet tesztesz 「Nirósite daigaku-
ni haitta.」 „Kétszeri sikertelen kísérlet után fel-
vették az egyetemre.”

niruniru ◆ főzfőz 「Niku-o csódzsikanniteita.」 „Soká-
ig főztem a húst.” ◆ lébenlében főzfőz ◇ nitemojai-nitemojai-
temokuenaitemokuenai kezelhetetlenkezelhetetlen 「Nitemo jaitemo
kuenai jacu」 „kezelhetetlen ember”

niruniru ◆ hasonlíthasonlít 「Kodomo-va ojani niteiru.」
„A gyerek hasonlít a szüleire.” ◆ hasonlósághasonlóság
vanvan 「Kono futacuno kjoku-va niteinai.」 „A két
dal között nincs hasonlóság.” ◆ ütüt 「Kono ko-va
csicsiojani niteiru.」 „Ez a gyerek az apjára ütött.”
◇ nitajónanitajóna hasonlóhasonló 「Koreto nitajónasacu-o
szagasiteimaszu.」 „Ehhez hasonló inget kere-
sek!” ◇ jokunitahitojokunitahito hasonmáshasonmás 「Micside va-
tasitojoku nita hitoto deatta.」 „Az utcán találkoz-
tam a hasonmásommal.”

niruinirui ◆ kettes báziskettes bázis ◆ második bázismásodik bázis
niruibészuniruibészu ◆ második bázismásodik bázis
niruidaniruida ◆ dupladupla ütésütés ◆ kétbázisoskétbázisos ütésütés ◆

ütés a második bázishozütés a második bázishoz
niruisuniruisu ◆ kettes védőkettes védő
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niruiszósaniruiszósa ◆ másodikmásodik bázisbázis támadójátéko-támadójátéko-
sasa
nirukotonirukoto ◆ hasonlításhasonlítás 「Muszume-va csicsio-
jani nirukotoga ói.」 „A lány gyakran hasonlít az
apára.”

nisanisa ◆ bilaterálisbilaterális 「Nisakaidan」 „bilaterális
tárgyalások”

nisatakuicunisatakuicu ◆ kétkét választásválasztás 「Nisatakuicu-
desita.」 „Csak két választása maradt.”

nisatakuicu-onisatakuicu-o szemarareruszemarareru ◆ kétkét alterna-alterna-
tívatíva közéközé szorítjákszorítják 「Nisatakuicu-o szemara-
reta.」 „Két alternatíva közé szorítottak.”

nisinisi ◆ nyugatnyugat 「Taijó-va nisini sizumu.」 „A
nap nyugaton nyugszik.” ◇ inu-gainu-ga nisimukjanisimukja o-o-
vava higasihigasi magátólmagától értetődőértetődő ◇ manisimanisi pon-pon-
tosan nyugati iránytosan nyugati irány
nisiadzsianisiadzsia ◆ Nyugat-ÁzsiaNyugat-Ázsia
nisiadzsianonisiadzsiano ◆ nyugat-ázsiainyugat-ázsiai
nisiakaasicsógenbónisiakaasicsógenbó ◆ kék vércsekék vércse
nisiankónisiankó ◆ atlantiatlanti ördöghalördöghal ◆ európaieurópai hor-hor-
gászhalgászhal
nisibinisibi ◆ későkéső délutánidélutáni napnap ◆ nyugatinyugati napnap
「Kono heja-va nisibiga hairimaszu.」 „Ez a szo-
ba nyugati napot kap.”

nisibuppószónisibuppószó ◆ kékcsókakékcsóka ◆ szalakótaszalakóta ◇

aoharanisibuppószóaoharanisibuppószó kékhasú szalakótakékhasú szalakóta
nisicunisicu ◆ poggyásztérpoggyásztér
nisicunomedorinisicunomedori ◆ lundalunda
nisicsihónisicsihó ◆ nyugatinyugati országrészországrész ◆ nyugatinyugati
tartománytartomány
nisidoicunisidoicu ◆ Nyugat-NémetországNyugat-Németország
nisigatafuzokusinisigatafuzokusi ◆ hasadt lábhasadt láb
nisigavanisigava ◆ nyugatnyugat 「Nisigavani bómeisita.」
„Nyugatra disszidált.” ◆ nyugatinyugati oldaloldal 「Buda-
va budapeszutono nisigavaniaru.」 „Buda Buda-
pest nyugati oldalán fekszik.”

nisigavanonisigavano ◆ nyugatinyugati 「Nisigavano mado」
„nyugati ablak”

nisigavasokokunisigavasokoku ◆ nyugati országoknyugati országok
nisigucsinisigucsi ◆ nyugatinyugati bejáratbejárat ◆ nyugatinyugati kijá-kijá-
ratrat
nisihankjúnisihankjú ◆ nyugati féltekenyugati félteke
nisiindosotónisiindosotó ◆ Karib-szigetekKarib-szigetek ◆ Karib-Karib-
térségtérség ◇ sóantirusotósóantirusotó Kis-AntillákKis-Antillák ◇ dai-dai-

antirusotóantirusotó Nagy-AntillákNagy-Antillák ◇ bahamasotóbahamasotó
Bahama-szigetekBahama-szigetek
nisijorinonisijorino ◆ nyugatinyugati 「Nisijorino kaze」 „nyu-
gati szél”

nisijóroppanisijóroppa ◆ Nyugat-EurópaNyugat-Európa
nisikaigannisikaigan ◆ nyugati partnyugati part
nisikazenisikaze ◆ nyugati szélnyugati szél
nisikinisiki ◆ brokátbrokát ◇ nisiki-onisiki-o kazarukazaru dicsősé-dicsősé-
getget hozhoz 「Ókina kaisano sacsóninatte kokjóni
nisiki-o kazatta.」 „Nagyvállalat igazgatójaként
dicsőséget hozott a szülőföldjére.”

nisikinisiki ◆ fül-tudatosságfül-tudatosság ◆ meghallásmeghallás ◆

srotra-vidzsnyánasrotra-vidzsnyána
nisikienisikie ◆ színes fametszetszínes fametszet
nisikigoinisikigoi ◆ díszpontydíszponty ◆ koikoi pontyponty ◆ színesszínes
pontyponty
nisikihebinisikihebi ◆ pitonpiton ◇ bórunisikihebibórunisikihebi királypi-királypi-
tonton
nisiki-onisiki-o kazarukazaru ◆ dicsőségetdicsőséget hozhoz 「Ókina
kaisano sacsóninatte kokjóni nisiki-o kazatta.」
„Nagyvállalat igazgatójaként dicsőséget hozott a
szülőföldjére.”

nisikokumarugaraszunisikokumarugaraszu ◆ csókacsóka
nisikóraiuguiszunisikóraiuguiszu ◆ sárgarigósárgarigó
nisikurokadzsikinisikurokadzsiki ◆ kékmarlinkékmarlin
nisimaadzsinisimaadzsi ◆ fattyúmarkrélafattyúmarkréla
nisimaadzsinisimaadzsi ◆ fattyúmakrélafattyúmakréla
nisimavarinisimavari ◆ nyugatranyugatra tartástartás 「Nisimavar-
ideamerikani itta.」 „Nyugatra tartva mentem
Amerikába.”

nisimenisime ◆ nisimenisime
nisimohigasimovakaranainisimohigasimovakaranai ◆ összeössze vanvan za-za-
varodvavarodva ◆ tájékozatlantájékozatlan 「Nisimo higasimo
vakaranai kodomo」 „tájékozatlan gyerek”

nisimukinonisimukino ◆ nyugatinyugati fekvésűfekvésű 「Nisimukino
heja」 „nyugati fekvésű szoba”

nisinnisin ◆ másodfokmásodfok ◇ nisinhankecunisinhankecu másodfo-másodfo-
kú ítéletkú ítélet
nisinnisin ◆ kétkulacsosságkétkulacsosság ◆ kétszínűségkétszínűség
nisinnisin ◆ utóiratutóirat
nisinnisin ◆ binárisbináris
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nisinnisin ◆ heringhering 「Nisinno kunszei」 „füstölt he-
ring” ◆ szardinellaszardinella ◇ mikakinisinmikakinisin szárítottszárított
heringhering
nisinhankecunisinhankecu ◆ másodfokú ítéletmásodfokú ítélet
nisinhónisinhó ◆ binárisbináris számrendszerszámrendszer ◆ ketteskettes
számrendszerszámrendszer
nisinihonnisinihon ◆ Nyugat-JapánNyugat-Japán
nisinonisino ◆ nyugatinyugati 「Nisino szora」 „nyugati ég”

nisinszúnisinszú ◆ binárisbináris számszám ◆ ketteskettes szám-szám-
rendszerbeli számrendszerbeli szám
nisintónisintó ◆ másodfokúmásodfokú rokonságrokonság 「Nisintóno
sinszeki」 „másodfokú rokon”

nisironisiro ◆ akárakár 「Denva-o cukaunisiro cukavana-
inisiro kihonrjókin-o haravanakerebanaranai.」
„Akár telefonálunk, akár nem, az alapdíjat fizetni
kell.” ◆ bárbár 「Dzsútai-va nakattanisirokokomade
icsidzsikankakatta.」 „Egy óráig tartott az út, bár
nem is volt torlódás.” ◆ bármennyirebármennyire 「Don-
nani ganbattanisiro katenai.」 „Nem győzhetek,
bármennyire is igyekszem.” ◆ mégmég haha 「Goka-
ideattanisiro sazaisita.」 „Bocsánatot kértem,
még ha félreértés volt is.”

nisiszaharanisiszahara ◆ Nyugat-SzaharaNyugat-Szahara
nisiszaharanonisiszaharano ◆ nyugat-szaharainyugat-szaharai
nisiszamoanisiszamoa ◆ Nyugat-SzamoaNyugat-Szamoa
nisiszamoasotónisiszamoasotó ◆ Nyugat-SzamoaNyugat-Szamoa
nisitagattenisitagatte ◆ alapjánalapján 「Reini sitagatte kinjú-
sitekudaszai.」 „Töltse ki a példa alapján!” ◆ kö-kö-
vetvevetve 「Szenszeino sidóni sitagatte rensúsita.」
„A tanár utasításait követve gyakoroltam.”

nisitattenisitatte ◆ őő isis 「Vatasinisitattekorega hadzsi-
meteno keikendeszu.」 „Én is először tapaszta-
lom ezt.”

nisitenisite ◆ azértazért 「Udenoaru
rjórininnisitekonoreszutoran-va szeikósita.」
„Azért sikeres ez az étterem, mert ügyes a sza-
kács.” ◆ egyúttalegyúttal 「Kare-va szenszeinisite
szakkademoaru.」 „Ő tanár, egyúttal író is.”

nisitemonisitemo ◆ akkorakkor isis 「Hjakuennisitemo ta-
kai.」 „Akkor is drága, ha száz jenért adják.” ◇

szorenisitemoszorenisitemo ennekennek ellenéreellenére 「Amega fut-
tagaszorenisitemo tanosikatta.」 „Esett az eső.
Ennek ellenére jól éreztük magunkat.”

nisokunisoku ◆ kétkét étkezésétkezés 「Boku-va icsinicsini-
sokude dzsúbun.」 „Nekem elég egy nap két étke-
zés.”

nisokugatasikikakunisokugatasikikaku ◆ dikromáciadikromácia ◆ két-két-
színlátásszínlátás
nisokunonisokuno ◆ kétszínűkétszínű 「Nisokunosacu-o kat-
ta.」 „Kétszínű inget vettem.”

nisótenrenzunisótenrenzu ◆ bifokális lencsebifokális lencse
nissanissa ◆ napsugárzásnapsugárzás 「Kono dzsikino nissa-va
kanari kibisii.」 „A mostani időpontban nagyon
erős a napsugárzás.”

nissabjónissabjó ◆ napszúrásnapszúrás 「Nissabjóninaranaijó-
ni bósi-o kabuttene.」 „Vegyél fel sapkát, hogy ne-
hogy napszúrást kapj!”

nissinissi ◆ naplónapló ◇ eigjónissieigjónissi üzletiüzleti naplónapló ◇

gakkjúnissigakkjúnissi osztálynaplóosztálynapló ◇ gjómunissigjómunissi
munkanaplómunkanapló ◇ kókainissikókainissi hajónaplóhajónapló ◇ szag-szag-
jónissijónissi munkanaplómunkanapló 「Szagjónissi-o cuketa.」
„Munkanaplót vezettem.” ◇ sukucsokunissisukucsokunissi
szolgálati naplószolgálati napló ◇ rjokónissirjokónissi útinaplóútinapló
nissigakarinissigakari ◆ naplóvezetőnaplóvezető
nissingepponissingeppo ◆ állandóállandó fejlődésfejlődés ◆ rohamosrohamos
fejlődésfejlődés
nissingepposzurunissingepposzuru ◆ állandóanállandóan fejlődikfejlődik
「Gidzsucu-va nissingeppositeiru.」 „A technoló-
gia állandóan fejlődik.” ◆ rohamosanrohamosan fejlődikfejlődik
「Kagaku-va nissingepposzuru.」 „A tudomány
rohamosan fejlődik.”

nissinszen-ekinissinszen-eki ◆ első japán-kínai háborúelső japán-kínai háború
nissinszenszónissinszenszó ◆ első kínai-japán háborúelső kínai-japán háború
nissi-o cukerukotonissi-o cukerukoto ◆ naplóvezetésnaplóvezetés
nissónissó ◆ belépőbelépő dallammenetdallammenet ◆ belépőbelépő tó-tó-
nusnus
nissónissó ◆ napsütésnapsütés
nissódzsikannissódzsikan ◆ napsütéses órák számanapsütéses órák száma
nissókeinissókei ◆ heliográfheliográf ◆ napfényidőtartam-napfényidőtartam-
mérőmérő
nissókennissóken ◆ napfényhez való jognapfényhez való jog
nissókinissóki ◆ felkelőfelkelő naposnapos zászlózászló ◆ japánjapán
zászlózászló
nissokunissoku ◆ napfogyatkozásnapfogyatkozás ◇ kaikinissokukaikinissoku
teljesteljes napfogyatkozásnapfogyatkozás 「Kaikinissokuga
okotta.」 „Teljes napfogyatkozás volt.” ◇ bubun-bubun-
nissokunissoku részleges napfogyatkozásrészleges napfogyatkozás
nissúnissú ◆ diurnálisdiurnális ◆ napi ciklusúnapi ciklusú
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nissúkókószanissúkókósza ◆ diurnális aberrációdiurnális aberráció
nissúrizumunissúrizumu ◆ cirkadiáliscirkadiális ritmusritmus ◆ diurná-diurná-
lis ritmuslis ritmus ◆ napi ritmusnapi ritmus
nissúsiszanissúsisza ◆ diurnális parallaxisdiurnális parallaxis
nissúundónissúundó ◆ napinapi mozgásmozgás 「Tentaino nissúun-
dó」 „égitestek napi mozgása”

niste-vaniste-va ◆ képestképest 「Nacunisite-va szuzusii
tenkideszu.」 „Ahhoz képest, hogy nyár van, elég-
gé hűvös az idő.”

nisucusúszankadzsonisucusúszankadzso ◆ kettősbogkettősbog
nisuruinonisuruino ◆ kétfélekétféle
niszainoniszaino ◆ kétéveskétéves
niszanniszan ◆ két-háromkét-három 「Ohendzsi-va niszan-
nicsikakarimaszu.」 „A válaszra két-három napot
várni kell.”

niszankaniszanka ◆ dioxiddioxid
niszankabucuniszankabucu ◆ dioxiddioxid
niszankacsiszszoniszankacsiszszo ◆ nitrogén-dioxidnitrogén-dioxid
niszankaenszoniszankaenszo ◆ klór-dioxidklór-dioxid
niszankaióniszankaió ◆ kén-dioxidkén-dioxid
niszankamanganniszankamangan ◆ mangán-dioxidmangán-dioxid
niszankatanszoniszankatanszo ◆ szén-dioxidszén-dioxid
niszankatanszocsúdokuniszankatanszocsúdoku ◆ szén-dioxid-szén-dioxid-
mérgezésmérgezés
niszankatanszohaisucuniszankatanszohaisucu ◆ szén-dioxid-szén-dioxid-
kibocsátáskibocsátás
niszan-nicsiniszan-nicsi ◆ két-háromkét-három napnap ◆ napoknapok
「Niszan-nicsiinaini renrakusimaszu.」 „Napo-
kon belül jelentkezni fogok!”

niszan-noniszan-no ◆ két-háromkét-három
niszanpunniszanpun ◆ párpár percperc 「Kono rjóri-va niszan-
punde dekiru.」 „Ez az étel pár perc alatt kész
van.”

niszenisze ◆ álál 「Niszekeidzsi」 „álnyomozó” ◆ ha-ha-
mismis 「Niszeszacu」 „hamis bankjegy” ◇ nisze-nisze-
isaisa áldoktoráldoktor ◇ niszedzsóhóniszedzsóhó álhírálhír ◇ niszenoniszeno
álál 「Niszeno keiszacukan」 „álrendőr” ◇ ni-ni-
szenoszeno hamishamis 「Niszenoburando hin」 „hamis
márkásáru”

niszeakasianiszeakasia ◆ fehér akácfehér akác
niszedainoniszedaino ◆ második generációsmásodik generációs
niszedzsóhóniszedzsóhó ◆ álhírálhír ◆ dezinformációdezinformáció ◆ fél-fél-
retájékoztatásretájékoztatás

niszehataszakuszenniszehataszakuszen ◆ hamishamis zászlószászlós mű-mű-
veletvelet
niszeiniszei ◆ fiúfiú 「Kareni niszeiga tandzsósita.」
„Fia született.” ◆ ifjabbifjabb 「Barogu-miháju ni-
szei」 „Ifjabb Balogh Mihály” ◆ másodikmásodik 「Béra
niszei」 „II. Béla” ◆ másodikmásodik generációgeneráció 「Ni-
szeino nikkeidzsin」 „második generációs japán
leszármazott” ◇ nikkeiniszeinikkeiniszei másodikmásodik generá-generá-
ciósciós japánjapán származásszármazás ◇ nikkeiniszeinikkeiniszei japánjapán
bevándorló gyermekebevándorló gyermeke
niszeinoniszeino ◆ ifjabbifjabb 「Sinai-gásupáru niszei.」
„Ifjabb Sinai Gáspár.”

niszeisaniszeisa ◆ áldoktoráldoktor ◆ kuruzslókuruzsló ◆ sarlatánsarlatán
niszeisiszeiniszeisiszei ◆ kétváltású fogazatkétváltású fogazat
niszejoniszejo ◆ akárakár 「Anataga kuruniszejo konaini-
szejo bokuga iku.」 „Akár jössz, akár nem én me-
gyek.” ◆ bárbár 「Don-nani varui hitoniszejo bjóki-
no toki-va taszukejó.」 „Bármennyire is rossz em-
ber, segítsünk rajta, ha beteg.” ◇ izureniszejoizureniszejo
mindenféleképpenmindenféleképpen 「Kore-va izureniszejo kan-
gaeteokubekideszu.」 „Ez mindenféleképpen el-
gondolkodtató.” ◇ izureniszejoizureniszejo úgyisúgyis 「Izu-
reniszejokono kucu-o szutetakatta.」 „Úgyis már
ki akartam dobni ezt a cipőt.” ◇ izureniszejoizureniszejo
akárhogyakárhogy isis vanvan 「Izureniszejo asita-va jote-
igaarimaszu.」 „Akárhogy is van, nekem már úgy-
is van holnapra programom.” ◇ izureniszejoizureniszejo
úgysemúgysem 「Izureniszejo okaneganaikara ka-
enai.」 „Úgysem tudnám megvenni, hiszen nincs
is pénzem.”

niszemononiszemono ◆ hamisítványhamisítvány 「Kono kaiga-va ni-
szemonoda.」 „Ez a festmény hamisítvány.” ◆

imitációimitáció 「Konodaijamondo-va niszemonoda.」
„Ez a gyémánt imitáció.” ◆ utánzatutánzat 「Kono
tokei-va niszemonodeszu.」 „Ez az óra utánzat.”

niszemononiszemono ◆ imposztorimposztor 「Kono reinósa-va ni-
szemonoda.」 „Ez a spiritiszta imposztor.” ◆

szélhámosszélhámos 「Konogaszumétá kensin-in-va ni-
szemonoda.」 „Ez a gázóra-leolvasó szélhámos.”

niszemonononiszemonono ◆ hamishamis 「Niszemonono okane-o
cukaótosita.」 „Hamis pénzt próbált használni.”

niszemononokuriszumaszucuríniszemononokuriszumaszucurí ◆ műfenyőműfenyő
niszenniszen ◆ kétezerkétezer
niszenbenniszenben ◆ bal-pitvar-kamraibal-pitvar-kamrai billentyűbillentyű ◆

kéthegyű billentyűkéthegyű billentyű ◆ mitrális billentyűmitrális billentyű
niszen-enszacuniszen-enszacu ◆ kétezreskétezres
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niszenforintoszacuniszenforintoszacu ◆ kétezreskétezres
niszen-nenmondainiszen-nenmondai ◆ ezredfordulósezredfordulós problé-problé-
mama
niszenoniszeno ◆ álál 「Niszeno keiszacukan」 „álrend-
őr” ◆ hamishamis 「Niszenoburando hin」 „hamis
márkásáru”

niszenocsigiriniszenocsigiri ◆ házastársiházastársi esküeskü ◆ örökörök
fogadalomfogadalom
niszenoenniszenoen ◆ házastársi kapcsolatházastársi kapcsolat
niszeruniszeru ◆ utánozutánoz 「Ottono hiszszekini niszete
tegami-o kaita.」 „A férje kézírását utánozva írt
levelet.” ◇ szugataniniszetecukuruszugataniniszetecukuru képmá-képmá-
sárasára teremtteremt 「Ningen-va kamino szugatani ni-
szete cukurareta.」 „Az embert isten saját képmá-
sára teremtette.”

niszeszacuniszeszacu ◆ hamis bankóhamis bankó ◆ hamis pénzhamis pénz
niszeszacuzukuriniszeszacuzukuri ◆ pénzhamisításpénzhamisítás
niszetaidzsútakuniszetaidzsútaku ◆ házház kétgenerációskétgenerációs
családnakcsaládnak
niszetaidzsútakuniszetaidzsútaku ◆ ikerházikerház
niszetairónniszetairón ◆ kétgenerációs kölcsönkétgenerációs kölcsön
niszetecukurareruniszetecukurareru ◆ mintájáramintájára készülkészül
「Kono tó-va efferu tóni niszete cukurareta.」 „Ez
a torony az Eiffel-torony mintájára készült.” ◇

szugataniniszetecukuruszugataniniszetecukuru képmásáraképmására te-te-
remtremt 「Ningen-va kamino szugatani niszete cu-
kurareta.」 „Az embert isten saját képmására te-
remtette.”

niszóniszó ◆ két fáziskét fázis
niszóniszó ◆ apácaapáca ◆ nővérnővér
niszóinniszóin ◆ apácazárdaapácazárda ◆ zárdazárda
niszóincsóniszóincsó ◆ apátnőapátnő
niszokuniszoku ◆ kétkét lábláb 「Niszokudóbucu」 „kétlábú
állat” ◆ kétkét párpár 「Kucusitaniszoku」 „két pár
zokni”

niszokuhokóniszokuhokó ◆ kétkét lábonlábon járásjárás ◇ csoku-csoku-
ricuniszokuhokóricuniszokuhokó felegyenesedvefelegyenesedve kétlábon-kétlábon-
járásjárás
niszokunovaradzsiniszokunovaradzsi ◆ egyegy fenékkelfenékkel kétkét lo-lo-
vatvat
niszokusiteniszokusite ◆ alapjánalapján 「Mizukarano keikenni
szokusite kódó-o szentakuszuru.」 „Saját tapasz-
talata alapján határozza meg a cselekedetét.”

niszokuszanmondeniszokuszanmonde ◆ szinteszinte semmiértsemmiért
「Zaiszan-o niszokuszanmonde uri haratta.」
„Szinte semmiért eladta a vagyonát.”

niszokuszanmondeuruniszokuszanmondeuru ◆ bagóértbagóért eladelad
「Rosia-va araszuka-o niszokuszanmonde utta.」
„Oroszország bagóért eladta Alaszkát.” ◆ elkó-elkó-
tyavetyéltyavetyél
niszszanniszszan ◆ napi látogatásnapi látogatás
niszszanniszszan ◆ napinapi termeléstermelés 「Niszszanhjaku
daino mokuhjó-o kakageta.」 „100 darabos napi
termelést tűztünk ki célul.”

niszszanszuruniszszanszuru ◆ állandóállandó vendégevendége leszlesz
「Haisani niszszanszurukotoninatta.」 „Állandó
vendége lettem a fogorvosnak.” ◆ napontanaponta járjár
「Hahagairu ródzsinhómuni niszszanszuru.」
„Szinte naponta járok az idősek otthonába, ahol
anyukám van.”

niszszekiniszszeki ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal ◆ nappal és éjjelnappal és éjjel
niszszekiniszszeki ◆ Japán VöröskeresztJapán Vöröskereszt
niszszóniszszó ◆ Szung Kínájába utazásSzung Kínájába utazás
niszszúniszszú ◆ napoknapok számaszáma 「Kono szagjó-va do-
nokuraino niszszúgakakaru?」 „Hány napba fog
telni ez a munka?” ◇ keszszekiniszszúkeszszekiniszszú hiány-hiány-
zásizási napoknapok számaszáma ◇ sukkin-niszszúsukkin-niszszú munka-munka-
napoknapok számaszáma ◇ suszszekiniszszúsuszszekiniszszú jelenlé-jelenlé-
titi napoknapok számaszáma ◇ nenkankjúdzsicuniszszúnenkankjúdzsicuniszszú
éves szabadnapok számaéves szabadnapok száma
niszuniszu ◆ lakklakk 「Juka-va niszudepikapikadatta.」
„A padlón a lakk fényesen csillogott.” ◆ politúrpolitúr
◇ niszunurinoniszunurino lakkozottlakkozott 「Niszu nurino ki」
„lakkozott fa” ◇ niszu-oniszu-o uvanuriszuruuvanuriszuru belak-belak-
kozkoz 「Itaniniszu-o uvanurisita.」 „Belakkoztam
a deszkát.” ◇ niszu-oniszu-o nurunuru belakkozbelakkoz
「Mokuzaininiszu-o nutta.」 „Belakkoztam a fát.”
◇ niszu-oniszu-o nurunuru lelakkozlelakkoz 「Furóringuniniszu-o
nutta.」 „Lelakkozta a parkettát.”

niszugataniszugata ◆ csomagoláscsomagolás 「Kantanna niszu-
gatade sóhinga todoita.」 „Egyszerű csomagolás-
ban érkezett az áru.” ◆ kiszereléskiszerelés 「Szansuru-
ino niszugatade sóhin-o sukkasimaszu.」 „Há-
romféle kiszerelésben szállítjuk az árut.”

niszuginainiszuginai ◆ csakcsak 「Kore-va hjózanno ikkaku-
ni szuginai.」 „Ez csak a jéghegy csúcsa.” ◆ csu-csu-
pánpán 「Dzsinszei-va jumeni szuginai.」 „Az élet
csupán egy álom.” ◆ nemnem több,több, mintmint 「Kore-va
tannaru uvaszani szuginai.」 „Ez nem több, mint
egyszerű pletyka.”
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niszuiniszui ◆ bal oldali jég-gyökbal oldali jég-gyök
niszunurinoniszunurino ◆ lakkozottlakkozott 「Niszu nurino ki」
„lakkozott fa”

niszu-oniszu-o nurunuru ◆ belakkozbelakkoz 「Mokuzaininiszu-
o nutta.」 „Belakkoztam a fát.” ◆ lelakkozlelakkoz
「Furóringuniniszu-o nutta.」 „Lelakkozta a par-
kettát.”

niszu-oniszu-o uvanuriszuruuvanuriszuru ◆ belakkozbelakkoz
「Itaniniszu-o uvanurisita.」 „Belakkoztam a
deszkát.”

niszuruniszuru ◆ abbanabban maradmarad 「Jokudzsicumata au-
kotonisimasita.」 „Abban maradtunk, hogy más-
nap újra találkozunk.” ◆ csinálcsinál belőlebelőle 「Momo-
o binzumenisita.」 „Befőttet csináltam az ősziba-
rackból.” ◆ elhatározelhatároz 「Mainicsitaiszószuruko-
tonisita.」 „Elhatároztam, hogy minden nap tor-
názni fogok.” ◆ mellettmellett döntdönt 「Hano keszszon-
gaatte, inpurantoszurukotonisita.」 „Foghiányom
volt, az implantáció mellett döntöttem.” ◆ nyil-nyil-
vánítvánít 「Nakattakotonisijó.」 „Nyilvánítsuk meg
nem történtté az ügyet!” ◆ tesztesz 「Kikanakatta
kotonisita.」 „Úgy tettem, mint aki nem hallotta.”
◆ választválaszt 「Vatasi-va koreniszuru.」 „Én ezt
választom!” ◆ váltvált 「Okane-o ennisita.」 „Jen-
re váltottam a pénzemet.” ◆ veszvesz 「Nanimona-
katta kotonisijó.」 „Vegyük úgy, hogy nem történt
semmi!” ◇ kotoniszurukotoniszuru úgyúgy veszvesz 「Minakat-
takotonisijó.」 „Vegyük úgy, hogy nem láttam!”

nitacunitacu ◆ forrásnakforrásnak indulindul 「Nitatta ojuniszu-
pageti ireta.」 „A forrásnak indult vízbe tettem a
spagettit.”

nitaisitenitaisite ◆ ellenellen 「Osokuni taisite dekirukoto-
ha nanika?」 „Mit tehetünk a korrupció ellen?” ◆

szembenszemben 「Okoru kjakuni taisite reiszeina taido-
o toru.」 „A mérges ügyfelekkel szemben higgadt-
ságot mutat.”

nitajónanitajóna ◆ hasonlóhasonló 「Koreto nitajónasacu-o
szagasiteimaszu.」 „Ehhez hasonló inget kere-
sek!”

nitakinitaki ◆ főzésfőzés
nitakijószutóbunitakijószutóbu ◆ főzőtűzhelyfőzőtűzhely
nitakiszurunitakiszuru ◆ főzfőz 「Tabe mono-o nitakisita.」
„Ételt főztem.”

nitamononitamono ◆ hasonló emberhasonló ember ◆ hasonszőrűhasonszőrű
nitamonofúfunitamonofúfu ◆ összeillő házaspárösszeillő házaspár
nitancsónitancsó ◆ d-molld-moll

nitanitanitanita ◆ sejtelmesensejtelmesen
nitanitatovaraunitanitatovarau ◆ sejtelmesensejtelmesen mosolyogmosolyog
「Szagisi-va nitanitato varatta.」 „A csaló sejtel-
mesen mosolygott.”

nitarinitari ◆ kísértetiesen mosolyogvakísértetiesen mosolyogva
nitarijottarinitarijottari ◆ egyformaegyforma 「Karerano
dzsicurjoku-va nitari jottarida.」 „Egyforma ké-
pességűek.”

nitaritovaraunitaritovarau ◆ kísértetiesenkísértetiesen mosolyogmosolyog
「Róba-va nitarito varatteita.」 „Az öregasszony
kísértetiesen mosolygott.”

nitaterunitateru ◆ forralforral 「Oju-o nitateta.」 „Vizet
forraltam.”

nitenite ◆ általáltal 「Kjócúno tomodacsinite siri at-
ta.」 „A közös barátunk által ismerem.” ◆ benben
「Kaidzsónite sukugakaiga okonavareta.」 „A
díszteremben tartották az ünnepélyt.” ◆ korkor
「Rokudzsinite hanbai-o súrjósimasita.」 „Hat
órakor befejeztük az árusítást.” ◆ velvel 「Kikjúnite
tairiku-o ódansita.」 „Léggömbbel szelte át a kon-
tinenst.”

nitemojaitemokuenainitemojaitemokuenai ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen
「Nitemo jaitemo kuenai jacu」 „kezelhetetlen
ember”

nitenszantenszurunitenszantenszuru ◆ folyamatosanfolyamatosan válto-válto-
zikzik 「Gémunorúruga nitenszantensita.」 „Folya-
matosan változtak a játékszabályok.”

nitonito ◆ két nyúlkét nyúl
nitónitó ◆ másodikmásodik 「Nitósó」 „második díj” ◆ má-má-
sodosztálysodosztály 「Densano nitóni notta.」 „Másod-
osztályú vonatkocsiba szálltam.”

nitónitó ◆ diszachariddiszacharid ◆ kettős cukorkettős cukor
nítoníto ◆ fiatal munkanélkülifiatal munkanélküli
nitóbikinitóbiki ◆ kettes fogatkettes fogat
nitóbunnitóbun ◆ felezésfelezés
nitóbunszennitóbunszen ◆ felezővonalfelezővonal
nitóbunszurunitóbunszuru ◆ felezfelez 「Bunszen-o nitóbunsi-
ta.」 „Feleztem a szakaszt.” ◆ megfelezmegfelez 「Aru
kado-o nitóbunsita.」 „Megfeleztem a szöget.”

nitóbuntennitóbunten ◆ felezőpontfelezőpont
nitódatenitódate ◆ kettes fogatkettes fogat
nitódatenobasanitódatenobasa ◆ kettes fogatkettes fogat
nitóheinitóhei ◆ közlegényközlegény
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nitóhenszankakukeinitóhenszankakukei ◆ egyenlőegyenlő szárúszárú há-há-
romszögromszög
nitóhinnitóhin ◆ másodosztályú árumásodosztályú áru
nitokaszunitokaszu ◆ olvadásigolvadásig melegítmelegít 「Csízu-o ni-
tokasita.」 „Addig melegítettük a sajtot, amíg
megolvadt.”

nitókinnitókin ◆ bicepszbicepsz ◆ kétfejű karizomkétfejű karizom
nitókjakunitókjaku ◆ másodosztályú utasmásodosztályú utas
nitomonainitomonai ◆ kifolyólagkifolyólag 「Hikkosini tomonai
denvabangóga kavarimasita.」 „Költözésből kifo-
lyólag megváltozott a telefonszámunk.”

nito-onito-o oumono-vaoumono-va ittomoittomo ezuezu ◆ kétkét székszék
közt a pad alá esikközt a pad alá esik
nitórjúnitórjú ◆ alkoholtalkoholt ésés édességetédességet egyarántegyaránt
kedvelőkedvelő ◆ biszexuálisbiszexuális ◆ két kardos víváskét kardos vívás
nitoronitoro ◆ nitronitro
nitorobenzennitorobenzen ◆ nitrobenzolnitrobenzol
nitorogenázenitorogenáze ◆ nitrogenáznitrogenáz
nitoroguriszerinnitoroguriszerin ◆ nitroglicerinnitroglicerin
nitorokanitoroka ◆ nitrációnitráció ◆ nitrálásnitrálás
nitorokagóbucunitorokagóbucu ◆ nitrovegyületnitrovegyület
nitorokinitoroki ◆ nitrocsoportnitrocsoport
nitoroszerurószunitoroszerurószu ◆ cellulóz-nitrátcellulóz-nitrát ◆ nitro-nitro-
celluózcelluóz
nitoroszoaminnitoroszoamin ◆ nitrozaminnitrozamin ◆ nitrózaminnitrózamin
nitósanitósa ◆ másodosztályú kocsimásodosztályú kocsi
nitósinnitósin ◆ másodfokú rokonmásodfokú rokon
nitósinnitósin ◆ másodfokú rokonságmásodfokú rokonság
nitósónitósó ◆ második díjmásodik díj
nitószeinitószei ◆ kétpártrendszerkétpártrendszer
nitottenitotte ◆ naknak 「Nekonitotte kinobori-va kan-
tandeszu.」 „A macskának könnyű felmászni a fá-
ra.” ◆ neknek 「Ano hitonitottekore-va
taisitakotode-va arimaszen.」 „Annak az ember-
nek ez nem nagy kunszt.” ◆ számáraszámára
「Bokunitotte-va kore-va taisita kuróde-va nai.」
„Számomra ez nem nagy megerőltetés.” ◇ anata-anata-
tacsinitottetacsinitotte számotokraszámotokra ◇ anatanitotteanatanitotte
számodraszámodra ◇ anohitotacsinitotteanohitotacsinitotte számukraszámukra
◇ tottetotte számáraszámára 「Vatasinitotte súkjótoha na-
nika.」 „Mit jelent számomra a vallás?” ◇ vata-vata-
sitacsinitottesitacsinitotte számunkraszámunkra ◇ vatasinitottevatasinitotte
számomraszámomra 「Júdzsó-va vatasinitotte taiszecuna-

kotodeszu.」 „A barátság számomra értékes do-
log.”

nitóumonohaittomoezunitóumonohaittomoezu ◆ akiaki kétkét nyulatnyulat
kerget, egyet sem fogkerget, egyet sem fog
nitteinittei ◆ napirendnapirend 「Rjokóno nittei-o tateta.」
„Összeállítottam az utazás napirendjét.” ◆ prog-prog-
ramram 「Orinpikkuno nittei」 „olimpia programja”
◆ tennivalótennivaló 「Kore-o nitteini iretekudaszai!」
„Ezt tedd a tennivalók közé!” ◇ gidzsinitteigidzsinittei na-na-
pirendipirendi tervterv ◇ gidzsinitteigidzsinittei napirendnapirend ◇ kjó-kjó-
kónitteikónittei lehetetlenlehetetlen ütemtervütemterv ◇ kódzsinit-kódzsinit-
teitei munkálatok ütemtervemunkálatok ütemterve
nitteihjónitteihjó ◆ ütemtervütemterv
nittónittó ◆ Kínába látogatásKínába látogatás ◆ Kínába lépésKínába lépés
nittónittó ◆ napibérnapibér 「Nittóikuradeszuka?」
„Mennyi a napibére?” ◆ napidíjnapidíj 「Nittóicsiman
en」 „tízezer jenes napidíj”

nittobónittobó ◆ kötöttkötött sapkasapka ◇ bonboncukinit-bonboncukinit-
tobótobó bojtos sapkabojtos sapka
nittononittono ◆ kötöttkötött 「Nittonoszétá」 „kötött pu-
lóver”

niugokiniugoki ◆ árumozgásárumozgás 「Niugokino oszoi sina-
mono」 „lassú mozgású áru”

niukeniuke ◆ áruátvételáruátvétel
niumaniuma ◆ málháslómálhásló
nivaniva ◆ kertkert 「Nivani hana-o ueta.」 „A kertbe
virágokat ültettem.” ◆ udvarudvar 「Konkurítono ni-
va」 „betonozott udvar” ◇ ikuszanonivaikuszanoniva csa-csa-
tatértatér ◇ uranivauraniva hátsókerthátsókert ◇ uranivauraniva hát-hát-
sóudvarsóudvar ◇ szabakinonivaszabakinoniva bíróságbíróság ◇ nakan-nakan-
ivaiva belsőbelső udvarudvar ◇ nakanivanakaniva belsőbelső kertkert ◇

manabinonivamanabinoniva iskolaiskola
nivacukinonivacukino ◆ kerteskertes
nivacukinoikken-janivacukinoikken-ja ◆ kertes házkertes ház
nivaidzsirinivaidzsiri ◆ kertészkedéskertészkedés
ni-vani-va irarenaiirarenai ◆ nemnem bírjabírja kiki 「Kikazuni-va
irarenakatta.」 „Nem bírtam ki, hogy meg ne kér-
dezzem.” ◆ nemnem tudtud élniélni 「Hito-va iki-o
torazuni-va irarenai.」 „Az ember nem tud léleg-
zés nélkül élni.” ◆ nemnem tudjatudja megállnimegállni 「Na-
nimo ivazuni-va irarenakatta.」 „Nem tudtam szó
nélkül megállni.” ◆ nemnem tudtud nemnem csinálnicsinálni
「Macsigaini kizukazuni-va irarenakatta.」 „Nem
tudta nem észrevenni a hibát.”

nivaisinivaisi ◆ kerti kőkerti kő ◆ kerti sziklakerti szikla
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nivajónonivajóno ◆ kertikerti
nivakaamenivakaame ◆ futófutó záporzápor ◆ záporzápor ◆ zápor-zápor-
esőeső ◆ zuhézuhé
nivakabenkjónivakabenkjó ◆ magolásmagolás
nivakabenkjószurunivakabenkjószuru ◆ magolmagol 「Sikencsoku-
zenninivaka benkjószuru.」 „Közvetlenül a vizsga
előtt magol.”

nivakadzsikominivakadzsikomi ◆ gyorsgyors tanulástanulás 「Nivaka
dzsikomino csisiki」 „gyorsan szerzett tudás” ◆

sietvesietve készítéskészítés 「Nivaka dzsikomino sóhin」
„sietve készült termék”

nivakadzsitatenivakadzsitate ◆ sebtébensebtében összeállításösszeállítás
「Nivaka dzsitatenocsímu」 „sebtében összeállí-
tott csapat”

nivakajukinivakajuki ◆ hózáporhózápor
nivakananivakana ◆ hirtelenhirtelen 「Nivakana ninkino taka-
mari」 „hirtelen megnövekedett népszerűség”

nivakaninivakani ◆ hirtelenhirtelen 「Nivakani amega futteki-
ta.」 „Hirtelen esni kezdett.”

nivakazukurinivakazukuri ◆ sebtébensebtében készüléskészülés 「Nivaka
zukurino tatemono」 „sebtében készült épület”

nivakidonivakido ◆ kertkapukertkapu
nivanonómunivanonómu ◆ kerti törpekerti törpe
nivarinivari ◆ húsz százalékhúsz százalék
nivasinivasi ◆ kertészkertész
nivasigotonivasigoto ◆ kertészkedéskertészkedés 「Csicsi-va tein-
engo, nivasigotoni mucsúdeszu.」 „Az apán mióta
nyugdíjba ment, a kertészkedésnek él.” ◆ kert-kert-
művelésművelés
nivasigoto-onivasigoto-o szuruszuru ◆ kertészkedikkertészkedik ◆ ker-ker-
tet műveltet művel
nivaszakinivaszaki ◆ kert elejekert eleje
nivatokonivatoko ◆ bodzabodza
nivatokonosiroppunivatokonosiroppu ◆ bodzaszörpbodzaszörp
nivatorinivatori ◆ csirkecsirke ◆ kakaskakas ◆ tyúktyúk ◇ kjosze-kjosze-
idoriidori kappankappan
nivatorikaacsannivatorikaacsan ◆ tyúkanyótyúkanyó
nivatorinoasinivatorinoasi ◆ csirkelábcsirkeláb
nivatorinofurikaszszenivatorinofurikaszsze ◆ csirkebecsináltcsirkebecsinált
nivatorinokoenivatorinokoe ◆ kukorékoláskukorékolás 「Aszanivatori-
no koede mega szameta.」 „Reggel kukorékolásra
ébredtem.”

nivatorinorebánivatorinorebá ◆ csirkemájcsirkemáj

nivaurusinivaurusi ◆ bálványfabálványfa
nivenive ◆ NiueNiue
nivedzsinnivedzsin ◆ niueiniuei
nivenoniveno ◆ niueiniuei
nizakananizakana ◆ főtt halfőtt hal
nízunízu ◆ igényigény 「Kokjakunonízuni avaszete sóhin-
o kaihacusita.」 „Az ügyfél igényeinek megfelelő
terméket fejlesztettünk.”

nizukurinizukuri ◆ becsomagolásbecsomagolás ◆ csomagoláscsomagolás
「Rjokóno nizukuri」 „csomagolás az útra” ◆ pa-pa-
koláskolás 「Hikkosino nizukuri」 „pakolás a költö-
zéshez”

nizukuri-onizukuri-o szuruszuru / nizukuriszurunizukuriszuru ◆ bepakolbepakol
「Mó nizukurisita?」 „Már bepakoltál?” ◆ cso-cso-
magolmagol 「Asitasuppacuszurunode nizukuri-o site-
iru.」 „Csomagolok, mert holnap utazom.” ◆ fel-fel-
pakolpakol 「Nizukuri-o site dekaketa.」 „Felpakolt,
és elment.” ◆ pakolpakol 「Hikkosino nizukuri-o si-
ta.」 „A költözéshez pakoltam.”

nizukuriszurunizukuriszuru / nizukuri-onizukuri-o szuruszuru ◆ bepakolbepakol
「Mó nizukurisita?」 „Már bepakoltál?” ◆ cso-cso-
magolmagol 「Asitasuppacuszurunode nizukuri-o site-
iru.」 „Csomagolok, mert holnap utazom.” ◆ fel-fel-
pakolpakol 「Nizukuri-o site dekaketa.」 „Felpakolt,
és elment.” ◆ pakolpakol 「Hikkosino nizukuri-o si-
ta.」 „A költözéshez pakoltam.”

nizuminizumi ◆ rakodásrakodás
nizumi-onizumi-o szuruszuru ◆ rakodikrakodik 「Ródósa-va torak-
kuni nizumi-o siteiru.」 „A munkások rakodnak a
teherautóra.”

njánjánjánjá ◆ miákolásmiákolás ◆ miaumiau
njánjátonakunjánjátonaku ◆ nyávognyávog 「Neko-va njánjáto
naiteita.」 „A macska nyávogott.” ◆ rányávogrányávog
「Nekoninjánjáto nakareta.」 „Egy macska rám
nyávogott.”

njánjátonakukotonjánjátonakukoto ◆ nyávogásnyávogás
njankonjanko ◆ cicuscicus
njankonjanko ◆ cicacica
njáotonakunjáotonaku ◆ nyivákolnyivákol 「Neko-va njáoto na-
ita.」 „A macska nyivákolt.”

njónjó ◆ húgyhúgy ◆ urinaurina ◆ vizeletvizelet ◇ hainjóhainjó vize-vize-
letürítésletürítés ◇ hinnjóhinnjó gyakori vizelésgyakori vizelés
njónjó ◆ fekvőfekvő gyökgyök ◇ ennjóennjó fekvőfekvő nyúlás-nyúlás-
gyökgyök ◇ sinnjósinnjó fekvőfekvő út-gyökút-gyök ◇ szónjószónjó fek-fek-
vő futás-gyökvő futás-gyök ◇ bakunjóbakunjó fekvő árpa-gyökfekvő árpa-gyök
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njóbónjóbó ◆ asszonyasszony 「Njóbógauruszaikara hajaku
kaeru.」 „Korán megyek haza, mert az asszony
óbégat.” ◆ feleségfeleség 「Ucsino njóbó-va otokomi-
tai.」 „Úgy néz ki a feleségem, mint egy férfi.” ◆

nejnej 「Njóbóni kiitemiru.」 „Megkérdezem a ne-
jemet.” ◆ udvarhölgyudvarhölgy ◇ aneszannjóbóaneszannjóbó férj-férj-
nélnél idősebbidősebb feleségfeleség ◇ anenjóbóanenjóbó férjnélférjnél
idősebbidősebb feleségfeleség ◇ osikakenjóbóosikakenjóbó kényszer-kényszer-
bőlből elvettelvett feleségfeleség ◇ oninonjóbónikidzsinoninonjóbónikidzsin
mindenminden zsákzsák megtaláljamegtalálja aa foltjátfoltját ◇ koin-koin-
jóbójóbó szerelembőlszerelemből elvettelvett feleségfeleség ◇ koin-koin-
jóbójóbó drágadrága feleségfeleség ◇ szevanjóbószevanjóbó odaadóodaadó
feleségfeleség ◇ szevanjóbószevanjóbó gondoskodógondoskodó feleségfeleség
◇ njóbózura-onjóbózura-o szuruszuru feleségkéntfeleségként viselke-viselke-
dikdik ◇ njóbóbungakunjóbóbungaku udvarhölgy-irodalomudvarhölgy-irodalom ◇

njóbó-onjóbó-o netorunetoru felszarvazfelszarvaz 「Kare-va njóbó-o
netorareta.」 „Felszarvazták.”

njóbóbungakunjóbóbungaku ◆ udvarhölgy-irodalomudvarhölgy-irodalom
njóbójakunjóbójaku ◆ jobbkezejobbkeze valakinekvalakinek 「Kare-va
susóno njóbójaku-o cutomeru.」 „Ő a miniszter-
elnök jobbkeze.”

njóbókókónjóbókókó ◆ törődéstörődés aa feleséggelfeleséggel 「Njóbó-
kókóno teisu」 „férj, aki törődik a feleségével”

njóbókotobanjóbókotoba ◆ udvarhölgyekudvarhölgyek titkostitkos nyel-nyel-
veve
njóbómocsinjóbómocsi ◆ nős férfinős férfi
njóbó-onjóbó-o mocumocu ◆ nősnős 「Njóbó-o mocu otoko」
„nős férfi”

njóbó-onjóbó-o netorunetoru ◆ felszarvazfelszarvaz 「Kare-va
njóbó-o netorareta.」 „Felszarvazták.”

njóbótonjóbóto tatami-vatatami-va atarasiiatarasii hógahóga iiii ◆ fele-fele-
ségből és tatamiból a friss a jóségből és tatamiból a friss a jó
njóbóunnjóbóun ◆ szerencseszerencse aa házasságbanházasságban
「Kare-va njóbóunga varui.」 „Nincs szerencséje
a házasságban.”

njóbózura-onjóbózura-o szuruszuru ◆ feleségkéntfeleségként viselke-viselke-
dikdik
njóbunszekinjóbunszeki ◆ vizeletanalízisvizeletanalízis
njódónjódó ◆ húgycsőhúgycső
njódóennjódóen ◆ húgycsőgyulladáshúgycsőgyulladás
njódókarunkurunjódókarunkuru ◆ húgycső-karunkulushúgycső-karunkulus
njódókatéterunjódókatéteru ◆ húgycső-katéterhúgycső-katéter
njódókjúszennjódókjúszen ◆ Cowper-mirigyCowper-mirigy
njódókjúszen-ekinjódókjúszen-eki ◆ előváladékelőváladék
njódokusónjódokusó ◆ húgyvérűséghúgyvérűség ◆ urémiaurémia

njódósókjúnjódósókjú ◆ húgycső-karunkulushúgycső-karunkulus
njodzsicunjodzsicu ◆ valósághoz hasonlóságvalósághoz hasonlóság
njodzsicunanjodzsicuna ◆ élethűélethű 「Njodzsicuna mokei」
„élethű modell” ◆ valósághűvalósághű 「Fúkeino njodzsi-
cuna szaigen」 „látvány valósághű reprodukciója”

njodzsicuninjodzsicuni ◆ élethűenélethűen 「Kono hon-va hó-
mureszuno szeikacu-o njodzsicuni bjósasiteiru.」
„A könyv élethűen ábrázolja a hajléktalanok éle-
tét.” ◆ valósághűenvalósághűen 「Rekisi-o njodzsicuni ka-
taru.」 „Valósághűen mesél történelemről.”

njóhósónjóhósó ◆ diabéteszdiabétesz inszipiduszinszipidusz ◆ szomj-szomj-
betegségbetegség
njóinjói ◆ vizelésivizelési ingeringer ◇ njói-onjói-o oszaeruoszaeru
visszatartjavisszatartja aa vizeletétvizeletét 「Nantoka njói-o
oszaeta.」 „Nagy nehezen visszatartottam a vize-
letemet.” ◇ njói-onjói-o mojooszumojooszu vizelnievizelnie kellkell
「Njói-o mojoosita tokini gamandekinakunaru.」
„Ha vizelnem kell, nem tudom visszatartani.”

njói-onjói-o mojooszumojooszu ◆ vizelnievizelnie kellkell 「Njói-o mo-
joosita tokini gamandekinakunaru.」 „Ha vizel-
nem kell, nem tudom visszatartani.”

njói-onjói-o oszaeruoszaeru ◆ visszatartjavisszatartja aa vizeletétvizeletét
「Nantoka njói-o oszaeta.」 „Nagy nehezen
visszatartottam a vizeletemet.”

njokannjokan ◆ udvarhölgyudvarhölgy
njókannjókan ◆ udvarhölgyudvarhölgy
njókannjókan ◆ húgyvezetékhúgyvezeték ◆ uréteruréter
njókan-ennjókan-en ◆ húgyvezeték-gyulladáshúgyvezeték-gyulladás
njókankeszencúnjókankeszencú ◆ húgyvezetékgörcshúgyvezetékgörcs
njókenszanjókensza ◆ vizeletvizsgálatvizeletvizsgálat
njókeszszekinjókeszszeki ◆ húgykőhúgykő
njokinjokinjokinjoki ◆ ágaskodvaágaskodva ◆ nyurgánnyurgán
njokkinjokki ◆ gnocchignocchi ◆ tésztagaluskatésztagaluska
njókondakunjókondaku ◆ felhősfelhős vizeletvizelet ◆ zavaroszavaros vi-vi-
zeletzelet
njómakunjómaku ◆ magzati húgytömlőmagzati húgytömlő
njoninnjonin ◆ nőnő
njonindzsóbucunjonindzsóbucu ◆ nő nirvánába kerülésenő nirvánába kerülése
njoninhendzsónjoninhendzsó ◆ nirvánábanirvánába jutásjutás miattmiatt
férfivé válásférfivé válás
njoninkekkainjoninkekkai ◆ nők számára zárt területnők számára zárt terület
njoninkinszeinjoninkinszei ◆ nők számára tilosnők számára tilos
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njó-onjó-o szuruszuru ◆ vizelvizel 「Njó-o szuruto itai.」 „Ha
vizelek, fáj.”

njorainjorai ◆ buddhabuddha 「Amidanjorai」 „Amitábha
buddha” ◆ tathágatatathágata ◇ gocsinjoraigocsinjorai ötöt böl-böl-
csességbuddhacsességbuddha
njoraidzsúgónjoraidzsúgó ◆ buddhaságbuddhaság tíztíz jellemzőjejellemzője
◇ óguógu arhatarhat ◇ dzsógodzsóbudzsógodzsóbu megszelídí-megszelídí-
tendőktendők vezetőjevezetője buddhabuddha ◇ sóhencsisóhencsi önma-önma-
gátólgától tökéletesentökéletesen megvilágosodottmegvilágosodott budd-budd-
haha ◇ szekengeszekenge világvilág ismerőjeismerője buddhabuddha ◇

zenzeizenzei jóljól távozotttávozott buddhabuddha ◇ ten-ninsiten-ninsi is-is-
tenektenek ésés emberekemberek tanítójatanítója buddhabuddha ◇ njo-njo-
rairai tathágatatathágata ◇ bucuszeszonbucuszeszon áldottáldott vagyvagy
szerencsésszerencsés buddhabuddha ◇ mjógjószokumjógjószoku buddha,buddha,
akiaki tökéletesítettetökéletesítette tudásáttudását ésés magvisele-magvisele-
téttét ◇ mudzsósimudzsósi felülmúlhatatlan buddhafelülmúlhatatlan buddha
njoraizónjoraizó ◆ buddha-természetbuddha-természet ◆

tathágata-garbhatathágata-garbha
njóronjóro ◆ húgyúthúgyút
njórokanszensónjórokanszensó ◆ húgyúti fertőzéshúgyúti fertőzés
njórokeszszekinjórokeszszeki ◆ húgyúti kőhúgyúti kő
njoronjoroszuszumunjoronjoroszuszumu ◆ tekeregtekereg 「Dóro-o he-
biganjoronjoro szuszundeitebikkurisita.」 „Meg-
ijedtem, mert az úton egy kígyó tekergett.”

njoronjorotonjoronjoroto ◆ tekeregvetekeregve 「Kemusi-va njo-
ronjoroto hatte szuszunda.」 „A hernyó tekeregve
mászott.” ◆ tekergőzvetekergőzve
njórosikkannjórosikkan ◆ húgyúti betegséghúgyúti betegség
njósikkinnjósikkin ◆ bevizelésbevizelés ◆ inkontinenciainkontinencia ◆ ön-ön-
kéntelenkéntelen vizeletürítésvizeletürítés ◆ vizelésivizelési kényszerkényszer
◇ kiiszeikiiszei njósikkinnjósikkin paradoxparadox inkontinenciainkontinencia ◇

kiiszeikiiszei njósikkinnjósikkin túlfolyásostúlfolyásos inkontinenciainkontinencia

njószaikannjószaikan ◆ vesecsatornavesecsatorna
njószannjószan ◆ húgysavhúgysav
njószanhaisucuszeinjószanhaisucuszei ◆ urikotéliásurikotéliás
njószanpurunjószanpuru ◆ vizeletmintavizeletminta
njószonjószo ◆ karbamidkarbamid ◆ ureaurea
njószohaisucuszeinjószohaisucuszei ◆ ureotéliásureotéliás
njószokaironjószokairo ◆ karbamidcikluskarbamidciklus ◆ ureaciklusureaciklus

njószoszaikurunjószoszaikuru ◆ karbamidcikluskarbamidciklus ◆ urea-urea-
ciklusciklus
njotainjotai ◆ női testnői test
njúnjú ◆ újúj

njúnjú ◆ nűnű
njuanszunjuanszu ◆ árnyalatárnyalat 「Kono
kotobanonjuanszu-va cukaminikui.」 „Nehéz
megérteni ennek a szónak a jelentésárnyalatát.” ◆

nüansznüansz
njúbacsinjúbacsi ◆ mozsármozsár ◇ dzsikinjúbacsidzsikinjúbacsi porce-porce-
lán mozsárlán mozsár
njúbainjúbai ◆ esősesős időszakbaidőszakba lépéslépés ◆ esősesős idő-idő-
szakszak kezdetekezdete 「Njúbai-va icudeszuka?」 „Mi-
kor van az esős időszak kezdete?” ◇ njúbainina-njúbainina-
ruru megkezdődikmegkezdődik azaz esősesős időszakidőszak 「Njúbain-
inatta.」 „Megkezdődött az esős időszak.”

njúbaininarunjúbaininaru ◆ megkezdődikmegkezdődik azaz esősesős idő-idő-
szakszak 「Njúbaininatta.」 „Megkezdődött az esős
időszak.”

njúbinjúbi ◆ kiluskilus ◆ zsírcseppecskezsírcseppecske
njúbónjúbó ◆ mozsártörőmozsártörő
njúbóennjúbóen ◆ emlőgyulladásemlőgyulladás ◆ tőgygyulladástőgygyulladás
njúbunjúbu ◆ belépésbelépés
njúbuszurunjúbuszuru ◆ belépbelép 「Szakkákurabuni njúbus-
ita.」 „Beléptem a fociklubba.”

njúcsónjúcsó ◆ importtöbbletimporttöbblet
njúdakuekinjúdakueki ◆ emulzióemulzió
njúdannjúdan ◆ belépésbelépés aa csapatbacsapatba ◆ belépésbelépés aa
szövetségbeszövetségbe ◆ belépés a társulatbabelépés a társulatba
njúdanszurunjúdanszuru ◆ belépbelép 「Sóbódanni njúdansi-
ta.」 „Belépett a tűzoltósághoz.”

njúdónjúdó ◆ kopaszkopasz emberember ◆ kopaszkopasz szörnyszörny ◆

szerzetesszerzetes ◇ ónjúdóónjúdó nagy,nagy, kopaszkopasz szörnye-szörnye-
tegteg ◇ micumenjúdómicumenjúdó háromszemű szörnyháromszemű szörny
njúdógumonjúdógumo ◆ viharfelhőviharfelhő ◆ zivatarfelhőzivatarfelhő
njúdzsakunjúdzsaku ◆ gyengeséggyengeség
njúdzsakunjúdzsaku ◆ pap halálapap halála
njúdzsakunanjúdzsakuna ◆ gyengegyenge
njúdzsinjúdzsi ◆ csecsemőcsecsemő
njúdzsiinnjúdzsiin ◆ csecsemőotthoncsecsemőotthon
njúdzsírandonjúdzsírando ◆ Új-ZélandÚj-Zéland
njúdzsírandodzsinnjúdzsírandodzsin ◆ új-zélandiúj-zélandi
njúdzsírandononjúdzsírandono ◆ új-zélandiúj-zélandi
njúdzsisibóricunjúdzsisibóricu ◆ csecsemőhalandóságcsecsemőhalandóság
njúdzsisokunjúdzsisoku ◆ bébiételbébiétel
njúdzsónjúdzsó ◆ tejszerű állagtejszerű állag
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njúdzsónjúdzsó ◆ bevonulásbevonulás ◆ várfoglalásvárfoglalás
njúdzsónjúdzsó ◆ beállásbeállás ◆ belépésbelépés ◆ belépőbelépő
「Njúdzsó-va tadadeszu.」 „Ingyenes a belépő.”
◇ murjónjúdzsómurjónjúdzsó ingyenes belépésingyenes belépés
njúdzsóiónjúdzsóió ◆ kénemulziókénemulzió
njúdzsókanjúdzsóka ◆ emulgálásemulgálás ◆ emulzifikációemulzifikáció
njúdzsókennjúdzsóken ◆ belépőjegybelépőjegy ◇ eigakan-eigakan-
nonjúdzsókennonjúdzsóken mozijegymozijegy ◇ dantainjúdzsó-dantainjúdzsó-
kenken csoportos jegycsoportos jegy
njúdzsóniszurunjúdzsóniszuru ◆ emulgeálemulgeál 「Sibó-o njú-
dzsóniszuru.」 „Emulgeálja a zsírt.”

njúdzsórjónjúdzsórjó ◆ belépődíjbelépődíj ◆ beugróbeugró 「Diszuko-
no njúdzsórjó-va ikuradeszuka?」 „Mennyi a be-
ugró a diszkóba?”

njúdzsósanjúdzsósa ◆ látogatólátogató 「Banpakuno hjaku-
manninmeno njúdzsósa」 „világkiállítás egymilli-
omodik látogatója”

njúdzsósirjúnjúdzsósirjú ◆ kilomikronkilomikron
njúdzsószeinjúdzsószei ◆ tejszerű állagtejszerű állag
njúdzsószurunjúdzsószuru ◆ bevonulbevonul 「Ieszu szamagaro-
bani notteeruszaremuni njúdzsósita.」 „Jézus
szamárháton bevonult Jeruzsálembe.”

njúdzsószurunjúdzsószuru ◆ beállbeáll 「Kótaiszensuga hitor-
injúdzsósita.」 „Az egyik cserejátékos beállt.” ◆

belépbelép 「Júencsini njúdzsósita.」 „Belépett a vi-
dámpark területére.” ◆ bemegybemegy 「Konszátohó-
runi njúdzsósita.」 „Bement a koncertterembe.”

njúdzsúnjúdzsú ◆ tejtej
njúekinjúeki ◆ emulzióemulzió ◆ tejnedvtejnedv ◆ testápolótestápoló tejtej
◇ gomunokinonjúekigomunokinonjúeki kaucsuktejkaucsuktej
njúennjúen ◆ beiratkozásbeiratkozás ◆ belépésbelépés
njúenrjónjúenrjó ◆ belépődíjbelépődíj
njúensikinjúensiki ◆ új óvodások köszöntőjeúj óvodások köszöntője
njúenszaszerunjúenszaszeru ◆ beíratbeírat 「Muszume-va jó-
csienni njúensita.」 „Beírattam a lányomat az
óvodába.”

njúenszurunjúenszuru ◆ beiratkozikbeiratkozik 「Muszume-va jó-
csienni njúensita.」 „Beírattam a lányomat az
óvodába.” ◆ belépbelép 「Hondóbucuen-va hacsi-
dzsikara njúendekiru.」 „Az állatkertünkbe 8 órá-
tól lehet belépni.”

njúfandorandokennjúfandorandoken ◆ újfundlandiújfundlandi
njú-fészunjú-fészu ◆ új arcúj arc

njúgakunjúgaku ◆ beiratkozásbeiratkozás ◆ iskolakezdésiskolakezdés ◇

súkinjúgakusúkinjúgaku ősziőszi iskolakezdésiskolakezdés ◇ njúgaku-onjúgaku-o
siganszurusiganszuru jelentkezikjelentkezik 「Zen-nicsiszeikateini
njúgaku-o sigansita.」 „Jelentkeztem a nappali
tagozatra.”

njúgakugansonjúgakuganso ◆ jelentkezési lapjelentkezési lap
njúgakukinnjúgakukin ◆ beiratkozási díjbeiratkozási díj
njúgaku-onjúgaku-o siganszurusiganszuru ◆ jelentkezikjelentkezik 「Zen-
nicsiszeikateini njúgaku-o sigansita.」 „Jelent-
keztem a nappali tagozatra.”

njúgakusanjúgakusa ◆ beiratkozott diákbeiratkozott diák
njúgakusikakunjúgakusikaku ◆ felvételi követelményekfelvételi követelmények
njúgakusikennjúgakusiken ◆ felvételifelvételi vizsgavizsga
「Njúgakusikende-va onaka-o kovasiteiteszan-
zandesita.」 „A felvételi vizsga borzasztó volt,
mert elrontottam a gyomrom.” ◇ daigakunjúga-daigakunjúga-
kusikenkusiken egyetemiegyetemi felvételifelvételi vizsgavizsga ◇ daiga-daiga-
kunjúgakusikenkunjúgakusiken főiskolai felvételi vizsgafőiskolai felvételi vizsga
njúgakusiken-nitórunjúgakusiken-nitóru ◆ felveszikfelveszik azaz isko-isko-
lábalába 「Kógjódaigakuno njúgakusikenni tótta.」
„Felvettek a műszaki egyetemre.”

njúgakusiken-onjúgakusiken-o ukeruukeru ◆ felvételezikfelvételezik 「Ke-
izaidaigakuno njúgakusiken-o uketa.」 „Felvéte-
liztem a közgazdasági egyetemre.”

njúgakusikinjúgakusiki ◆ diákköszöntődiákköszöntő
njúgakuszeinjúgakuszei ◆ gólyagólya
njúgakuszurunjúgakuszuru ◆ beiratkozikbeiratkozik 「Kindzsono go-
gakugakkóni njúgakusita.」 „Egy környékbeli
nyelviskolába iratkozott be.” ◆ felvételtfelvételt nyernyer
「Kógjódaigakuni njúgakusita.」 „Felvételt nyert
a műszaki egyetemre.” ◆ iskolapadbaiskolapadba ülül 「Jon-
dzsuszszaide njúgakusita.」 „40 évesen ült az is-
kolapadba.”

njúgakutecuzukinjúgakutecuzuki ◆ beiratkozásbeiratkozás
njúgakuteiinnjúgakuteiin ◆ felvételi keretfelvételi keret
njúgannjúgan ◆ emlőrákemlőrák ◆ mellrákmellrák
njúgjónjúgjó ◆ tejgazdálkodástejgazdálkodás ◆ tejipartejipar
njúgjúnjúgjú ◆ fejősfejős tehéntehén ◆ tejelőtejelő tehéntehén ◆ tej-tej-
marhamarha
njúgokunjúgoku ◆ bebörtönzésbebörtönzés
njúgokuszurunjúgokuszuru ◆ börtönbebörtönbe kerülkerül 「Dzsukeisa-
va njúgokusita.」 „Az elítélt börtönbe került.”

njúháfunjúháfu ◆ transzvesztitatranszvesztita
njúhakusokunjúhakusoku ◆ tejfehér színtejfehér szín
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njúhakusokunonjúhakusokuno ◆ tejfehértejfehér 「Njúhakusokuno
isi」 „tejfehér színű kő”

njúinnjúin ◆ befekvésbefekvés ◆ kórházba kerüléskórházba kerülés
njúincsúdearunjúincsúdearu ◆ kórházban fekszikkórházban fekszik
njúincsúnonjúincsúno ◆ kórházbankórházban fekvőfekvő 「Njúincsúno
tomodacsi-o menkaisita.」 „Meglátogattam a kór-
házban fekvő barátomat.”

njúinkandzsanjúinkandzsa ◆ fekvőbetegfekvőbeteg ◆ kórházikórházi be-be-
tegteg
njúinkarjónjúinkarjó ◆ kórházikórházi kezeléskezelés 「Njúinkarjó-o
uketa.」 „Kórházi kezelést kaptam.”

njúinrjónjúinrjó ◆ kórházi költségkórházi költség
njúinszurunjúinszuru ◆ befekszikbefekszik aa kórházbakórházba ◆ kór-kór-
házbaházba kerülkerül 「Omoi bjókide njúinsita.」 „Sú-
lyos betegséggel került kórházba.” ◆ kórházbakórházba
megymegy ◆ kórházbankórházban fekszikfekszik 「Issúkannjúinsi-
teita.」 „Egy hetet feküdt a kórházban.”

njúintecuzukinjúintecuzuki ◆ betegfelvételbetegfelvétel
「Njúintecuzuki-va ukecukede okonavarema-
szu.」 „A recepciós pultnál történik a betegfelvé-
tel.”

njújónjújó ◆ szükségszükség 「Kuszuriga njújónara omósi
dekudaszai.」 „Kérem, jelezze, ha szüksége lenne
gyógyszerre!” ◇ njújóninarunjújóninaru szükségeszüksége leszlesz
「Okanega njújóninatta.」 „Szükségem lett pénz-
re.”

njújódzsinjújódzsi ◆ csecsemőcsecsemő ◆ kisgyermekkisgyermek
njújógjúnjújógjú ◆ fejős tehénfejős tehén
njújokunjújoku ◆ fürdésfürdés ◆ fürdőzésfürdőzés
njújókunjújóku ◆ New YorkNew York
njújokukjakunjújokukjaku ◆ fürdővendégfürdővendég
njújokuszaszerunjújokuszaszeru ◆ fürdetfürdet 「Kandzsa-o njú-
jokuszaszeta.」 „Fürdette a beteget.” ◆ megfür-megfür-
detdet 「Netakirino bjónin-o njújokuszaszeta.」
„Megfürdette a mozgásképtelen beteget.”

njújokuszaszerukotonjújokuszaszerukoto ◆ fürdetésfürdetés
njújokuszurunjújokuszuru ◆ fürdikfürdik 「Koko-va njújokukins-
ideszu.」 „Itt tilos fürödni!” ◆ megfürdikmegfürdik 「On-
szenni njújokusita.」 „Megfürödtem a termálfür-
dőben.” ◇ njújokuszaszerunjújokuszaszeru megfürdetmegfürdet 「Ne-
takirino bjónin-o njújokuszaszeta.」 „Megfürdet-
te a mozgásképtelen beteget.”

njújokuzainjújokuzai ◆ fürdőszerfürdőszer ◇ avadacunjújoku-avadacunjújoku-
zaizai habfürdőhabfürdő

njújónanjújóna ◆ szükségesszükséges 「Zehitomo njújóna dzs-
inzai」 „abszolút szükséges munkaerő”

njújóninarunjújóninaru ◆ szükségeszüksége leszlesz 「Okanega njú-
jóninatta.」 „Szükségem lett pénzre.”

njújótokkinjújótokki ◆ csecsnyúlványcsecsnyúlvány
njúkanjúka ◆ emulgálásemulgálás ◆ emulzifikációemulzifikáció
njúkanjúka ◆ áru beérkezéseáru beérkezése
njúkadzsúgónjúkadzsúgó ◆ emulziós polimerizációemulziós polimerizáció
njúkainjúkai ◆ belépésbelépés ◇ njúkai-onjúkai-o mósikomumósikomu je-je-
lentkeziklentkezik 「Kurabuni njúkai-o mósi konda.」
„Jelentkeztem a klubba.”

njúkaikinnjúkaikin ◆ regisztrációsregisztrációs díjdíj ◆ tagfelvéte-tagfelvéte-
li díjli díj
njúkai-onjúkai-o mósikomumósikomu ◆ jelentkezikjelentkezik 「Kurabuni
njúkai-o mósi konda.」 „Jelentkeztem a klubba.”

njúkaisanjúkaisa ◆ belépőbelépő 「Njúkaisato taikaisa」 „be-
lépők és kilépők”

njúkaisikinjúkaisiki ◆ avatásavatás ◆ avatóavató
njúkaisiki-onjúkaisiki-o okonauokonau ◆ felavatfelavat 「Atarasii-
menbáno njúkaisikigaatta.」 „Felavatták az új ta-
gokat.”

njúkaiszaszerunjúkaiszaszeru ◆ avatavat
njúkakunjúkaku ◆ bekerülés a kormánybabekerülés a kormányba
njúkakuszurunjúkakuszuru ◆ bekerülbekerül aa kormánybakormányba 「Hó-
mudaidzsintosite njúkakusita.」 „Igazságügyi mi-
niszterként bekerült a kormányba.”

njúkannjúkan ◆ bevándorlási hivatalbevándorlási hivatal
njúkanhónjúkanhó ◆ bevándorlási törvénybevándorlási törvény
njúkankatéterunjúkankatéteru ◆ húgyvezeték-katéterhúgyvezeték-katéter
njúkanrjónjúkanrjó ◆ belépődíjbelépődíj
njúkansanjúkansa ◆ látogatólátogató
njúkanszurunjúkanszuru ◆ bemegybemegy 「Tosokanni njúkansi-
ta.」 „Bement a könyvtárba.”

njúkaredonianjúkaredonia ◆ Új-KaledóniaÚj-Kaledónia
njúkaredonianonjúkaredoniano ◆ új-kaledóniaiúj-kaledóniai
njúkaszaszerunjúkaszaszeru ◆ emulgeálemulgeál 「Mizuto abura-o
njúkaszaszeta.」 „Emulgeáltam az olajat és a vi-
zet.”

njúkaszurunjúkaszuru ◆ megérkezikmegérkezik 「Atarasiikonpjú-
tága njúkasita.」 „Megérkezett az új számítógép a
polcokra.”
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njúkaszurunjúkaszuru ◆ belépbelép 「Szupócudzsimuni njúka-
sita.」 „Beléptem egy edzőklubba.”

njúkazainjúkazai ◆ emulgálószeremulgálószer
njúkinnjúkin ◆ befizetésbefizetés ◆ feltöltésfeltöltés ◆ pénzpénz meg-meg-
érkezéseérkezése
njúkincúcsisonjúkincúcsiso ◆ átutalási értesítésátutalási értesítés
njúkindenpjónjúkindenpjó ◆ befizetési bizonylatbefizetési bizonylat
njúkinhjónjúkinhjó ◆ befizetési bizonylatbefizetési bizonylat
njúkinszurunjúkinszuru ◆ befizetbefizet 「Okane-o njúkinsima-
sita.」 „Befizettem a pénzt.” ◆ megérkezikmegérkezik
「Okanega njúkinsita.」 „Megérkezett a pénz.”

njúkjonjúkjo ◆ beköltözésbeköltözés ◇ taikennjúkjotaikennjúkjo pró-pró-
babeköltözésbabeköltözés 「Ródzsinhómuno taikennjúkjo-
o mósi konda.」 „Jelentkeztem, hogy próbára be-
költözhessek az idősek otthonába.”

njúkjocsúnjúkjocsú ◆ foglaltfoglalt
njúkjoricunjúkjoricu ◆ kihasználtságkihasználtság
njúkjosanjúkjosa ◆ beköltözőbeköltöző ◆ bérlőbérlő 「Njúkjosano
hitori-va mansonkara hikkosita.」 „Az egyik bérlő
kiköltözött a házból.” ◆ lakólakó 「Haszonsita tat-
emonokara njúkjosa-o hinanszaszeta.」 „A meg-
rongálódott épületből kiköltöztették a lakókat.”

njúkjoszurunjúkjoszuru ◆ beköltözikbeköltözik 「Bokunomanson-
ni atarasii hitoga njúkjosita.」 „A társasházunkba
beköltözött egy új lakó.”

njúkonjúko ◆ beparkolásbeparkolás ◆ elraktározáselraktározás ◆ gara-gara-
zsírozászsírozás ◆ raktárba érkezésraktárba érkezés
njúkónjúkó ◆ kézirat átadásakézirat átadása
njúkónjúkó ◆ kikötőbe éréskikötőbe érés
njúkónjúkó ◆ tömjéntömjén
njúkokunjúkoku ◆ belépésbelépés azaz országbaországba ◆ beutazásbeutazás
「Fuhóna njúkoku-va kibisiku tori simavaretei-
ru.」 „Az illegális beutazást szigorúan veszik.”

njúkokubinjúkokubi ◆ beutazás napjabeutazás napja
njúkokubizanjúkokubiza ◆ beutazási vízumbeutazási vízum
njúkokukanrikjokunjúkokukanrikjoku ◆ bevándorlásibevándorlási hivatalhivatal
「Njúkokukanrikjokuni njúkoku-o kjohisza-
reta.」 „A bevándorlási hivatal megtagadta, hogy
belépjen az országba.”

njúkokukjokanjúkokukjoka ◆ beutazási engedélybeutazási engedély
njúkokusinszanjúkokusinsza ◆ útlevélvizsgálatútlevélvizsgálat
njúkokusinszakannjúkokusinszakan ◆ határőrhatárőr
njúkokuszasónjúkokuszasó ◆ beutazási vízumbeutazási vízum

njúkokuszurunjúkokuszuru ◆ belépbelép azaz országbaországba 「Nata
kúkóde njúkokusita.」 „A Narita repülőtéren lép-
tem be az országba.” ◆ beutazikbeutazik 「Hangaríni
njúkokuszuru.」 „Beutazik Magyarországra.”

njúkokutecuzukinjúkokutecuzuki ◆ beléptetésibeléptetési formasá-formasá-
gokgok
njúkonnjúkon ◆ lelketlelket lehellehel 「Bucuzóni njúkonsi-
ta.」 „Lelket lehelt a Buddha-szoborba.” ◆

szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel csináláscsinálás 「Njúkonno sza-
ku」 „szívvel-lélekkel készült alkotás”

njúkórjónjúkórjó ◆ kikötői illetékkikötői illeték
njúkoszurunjúkoszuru ◆ beállbeáll aa garázsbagarázsba 「Csúsaken-
o hakkókikara uke totte njúkosita.」 „A parkoló-
cédulát kivettem a gépből és beálltam a garázsba.”
◆ megérkezikmegérkezik aa raktárbaraktárba 「Csúmonsita buh-
inga njúkosita.」 „Megérkezett a raktárba a meg-
rendelt alkatrész.”

njúkószurunjúkószuru ◆ befutbefut aa kikötőbekikötőbe 「Kurúzu
szenga njúkósita.」 „A sétahajó befutott a kikötő-
be.”

njúmakunjúmaku ◆ szumószumó felsőfelső osztályábaosztályába kerüléskerülés
◇ szainjúmakuszainjúmaku újraújra szumószumó felsőfelső osztályá-osztályá-
baba kerüléskerülés ◇ sinnjúmakusinnjúmaku előszörelőször szumószumó fel-fel-
sőső osztályábaosztályába kerüléskerülés 「Dzsuh-só-o agete
sinnjúmaku-o hatasita.」 „Tíz győzelemmel elő-
ször került a szumó felső osztályába.”

njúmakurikisinjúmakurikisi ◆ felső osztályú szumósfelső osztályú szumós
njúmecunjúmecu ◆ halálhalál 「Sakano njúmecu」 „Buddha
halála” ◆ nirvánába lépésnirvánába lépés
njúmecuszurunjúmecuszuru ◆ nirvánába lépnirvánába lép
njúmódonjúmódo ◆ legújabb divatlegújabb divat
njúmonnjúmon ◆ belépésbelépés aa kapunkapun ◆ bevezetésbevezetés
「Puroguramingu njúmon.」 „Bevezetés a prog-
ramozásba.” ◆ tanítványként bejutástanítványként bejutás
njúmonkinjúmonki ◆ kezdőknek való gépkezdőknek való gép
njúmonsonjúmonso ◆ bevezetőbevezető könyvkönyv ◆ kezdőknekkezdőknek
való könyvvaló könyv
njúmonszurunjúmonszuru ◆ belépbelép aa kapunkapun ◆ tanítványatanítványa
leszlesz 「Boku-va sodókani njúmonsita.」 „Kallig-
ráfus tanítványa lettem.”

njúnennjúnen ◆ alaposságalaposság ◆ gondossággondosság
njúnen-nanjúnen-na ◆ alaposalapos 「Njúnenna csósza」 „ala-
pos vizsgálat” ◆ gondosgondos 「Njúnenna dzsunbi」
„gondos előkészület”
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njúnen-ninjúnen-ni ◆ alaposanalaposan 「Keiszacu-va kabanno
naka-o njúnenni sirabeta.」 „A rendőrség alapo-
san átvizsgálta a táska tartalmát.” ◆ gondosangondosan
「Njúkokuni hicujóna surui-o njúnenni kakunin-
sita.」 „Gondosan ellenőriztem, hogy rendben
vannak-e az irataim a beutazáshoz.”

njúrjokunjúrjoku ◆ adatbeviteladatbevitel ◆ bemenetbemenet 「On-
szeinjúrjoku」 „audiobemenet” ◆ betáplálásbetáplálás ◆

bevitelbevitel ◇ détanjúrjokudétanjúrjoku adatrögzítésadatrögzítés ◇

hjódzsunnjúrjokuhjódzsunnjúrjoku standardstandard bemenetbemenet ◇

hjódzsunnjúrjokuhjódzsunnjúrjoku szabványos bemenetszabványos bemenet
njúrjokudannjúrjokudan ◆ bemenetibemeneti fokozatfokozat 「Anpuno
njúrjokudan」 „erősítő bemeneti fokozata” ◆ be-be-
menő fokozatmenő fokozat
njúrjokudzsóhónjúrjokudzsóhó ◆ bevitt információbevitt információ
njúrjokugengonjúrjokugengo ◆ bevitelibeviteli nyelvnyelv 「Konpjútá-
no njúrjokugengo-o kiri kaeta.」 „Megváltoztat-
tam a számítógép beviteli nyelvét.”

njúrjokumiszunjúrjokumiszu ◆ adatbeviteli hibaadatbeviteli hiba
njúrjokusingónjúrjokusingó ◆ bemenő jelbemenő jel
njúrjokuszurunjúrjokuszuru ◆ bebillentyűzbebillentyűz 「Namae-o
njúrjokusita.」 „Bebillentyűztem a nevemet.” ◆

begépelbegépel 「Tekiszuto-o njúrjokusita.」 „Begépel-
tem a szöveget.” ◆ betáplálbetáplál 「Anarogu singó-o
njúrjokusita.」 „Analóg jelet tápláltam be.” ◆ be-be-
viszvisz 「Détá-o konpjútáni njúrjokusita.」 „Bevit-
te a számítógépbe az adatokat.” ◆ tápláltáplál 「Détá-
o konpjútáni njúrjokusita.」 „Az adatokat számí-
tógépbe tápláltam.”

njúrjokutansinjúrjokutansi ◆ bemenő csatlakozóbemenő csatlakozó
njúrofidzsinnjúrofidzsin ◆ neurofizinneurofizin
njúrofiramentonjúrofiramento ◆ neurofilamentumneurofilamentum
njúronnjúron ◆ neuronneuron ◇ undónjúronundónjúron motorosmotoros ne-ne-
uronuron ◇ kaizainjúronkaizainjúron interneuroninterneuron ◇

kankakunjúronkankakunjúron érzőneuronérzőneuron ◇ kókakinjúronkókakinjúron
effektoreffektor neuronneuron ◇ szókjokunjúronszókjokunjúron bipolárisbipoláris
neuronneuron ◇ takjokuszeinjúrontakjokuszeinjúron soknyúlványúsoknyúlványú
idegsejtidegsejt
njúropepucsidonjúropepucsido ◆ neuropeptidneuropeptid
njúrotoranszumittánjúrotoranszumittá ◆ neurotranszmitterneurotranszmitter
◆ szinaptikus transzmitterszinaptikus transzmitter
njúrotorofinnjúrotorofin ◆ neurotrofinneurotrofin
njúsanjúsa ◆ beesésbeesés
njúsanjúsa ◆ belépésbelépés

njúsagakimarunjúsagakimaru ◆ felveszfelvesz 「Njúsaga kimat-
ta.」 „Felvettek a céghez.”

njúsahanjúsaha ◆ beesőbeeső hullámhullám 「Njúsahato hansa-
ha」 „beeső hullám és visszavert hullám”

njúsakakunjúsakaku ◆ beesési szögbeesési szög
njúsakószennjúsakószen ◆ beeső fénysugárbeeső fénysugár
njúsasikennjúsasiken ◆ felvételifelvételi vizsgavizsga 「Njúsasiken-
de csikokusitakedo ukarimasita.」 „A céges felvé-
teli vizsgáról késtem ugyan, de felvettek.”

njúsasiken-onjúsasiken-o ukeruukeru ◆ felvételizikfelvételizik 「Ótekig-
jóno njúsasiken-o uketa.」 „Felvételiztem egy
nagyvállalathoz.”

njúsasikinjúsasiki ◆ új dolgozók köszöntéseúj dolgozók köszöntése
njúsaszurunjúsaszuru ◆ belépbelép 「Szensúsinnjúsainga njú-
sasita.」 „Múlt héten belépett egy új dolgozó.”

njúsinjúsi ◆ felvételifelvételi ◇ fuszeinjúsifuszeinjúsi felvételifelvételi
csaláscsalás
njúsinjúsi ◆ hulló foghulló fog ◆ tejfogtejfog
njúsicunjúsicu ◆ belépésbelépés ◆ buddhistának tanulásbuddhistának tanulás
njúsicukinsinjúsicukinsi ◆ belépni tilosbelépni tilos
njúsicuszurunjúsicuszuru ◆ belépbelép aa szobábaszobába 「Dzsósi-va
bukajori szakini njúsicusita.」 „A főnök a beosz-
tottja előtt lépett be a szobába.”

njúsicsinjúsicsi ◆ bizománybizomány ◆ elzálogosításelzálogosítás
njúsinnjúsin ◆ hitrehitre téréstérés ◆ megtérésmegtérés ◆ vallásvallás
felvételefelvétele
njúsinnjúsin ◆ isteni tökély eléréseisteni tökély elérése
njúsin-noginjúsin-nogi ◆ isteniisteni tökélyretökélyre fejlesztettfejlesztett
technikatechnika
njúsinszurunjúsinszuru ◆ hitrehitre tértér 「Kiriszuto kjóni
njúsinsita.」 „Keresztény hitre tért.” ◆ vallástvallást
felveszfelvesz 「Kiriszuto kjóni njúsinsita.」 „Felvette
a keresztény vallást.”

njúsónjúsó ◆ díjnyerésdíjnyerés
njúsokunjúsoku ◆ letelepedésletelepedés
njúsokucsinjúsokucsi ◆ teleptelep
njúsokusanjúsokusa ◆ telepestelepes
njúsokuszurunjúsokuszuru ◆ letelepedikletelepedik 「Nanbuno so-
kumincsini njúsokusita.」 „Déli gyarmaton tele-
pedett le.”

njúsósitanjúsósita ◆ díjnyertesdíjnyertes 「Njúsósita szaku-
hin」 „díjnyertes alkotás”
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njúsószurunjúsószuru ◆ díjatdíjat nyernyer 「Kareno sasin-va
zan-nennagara njúsósinakatta.」 „Sajnos az ő fo-
tója nem nyert díjat.” ◆ helyezésthelyezést érér elel
「Szeito-va zenkokutaikaide szanini njúsósita.」
„A diák az országos versenyen harmadik helyezést
ért el.” ◇ njúsósitanjúsósita díjnyertesdíjnyertes 「Njúsósita
szakuhin」 „díjnyertes alkotás”

njúsunjúsu ◆ beszerzésbeszerzés ◆ megszerzésmegszerzés
njúsucurjokukikinjúsucurjokukiki ◆ be- és kiviteli eszközbe- és kiviteli eszköz
njúsukon-nan-nanjúsukon-nan-na ◆ nehezennehezen beszerezhetőbeszerezhető
「Njúsukon-nanna buhin」 „nehezen beszerez-
hető alkatrész”

njúsuszakinjúsuszaki ◆ beszerzési forrásbeszerzési forrás
njúsuszurunjúsuszuru ◆ megszerezmegszerez 「Himicubunso-o
njúsusita.」 „Megszereztem a titkos dokumentu-
mot.” ◆ szerezszerez 「Omosiroi dzsóhó-o njúsusi-
ta.」 „Érdekes információt szereztem.” ◆ veszvesz
「Csúkosa-o njúsusita.」 „Használt kocsit vet-
tem.”

njúszacunjúszacu ◆ ajánlatajánlat ◆ árajánlatárajánlat 「Szeifu-va
fukuszúno bukken-o njúszacunikaketa.」 „A kor-
mány árajánlatokat kért sok épületre.” ◆ pályá-pályá-
zatzat 「Kódzsini kigjókarano njúszacu-o cunot-
ta.」 „Pályázatot hirdettek a vállalatok körében a
munkálatokra.” ◆ pályáztatáspályáztatás ◆ tendertender ◇ ip-ip-
pannjúszacupannjúszacu nyilvánosnyilvános pályázatpályázat ◇ ippann-ippann-
júszacujúszacu nyilvánosnyilvános tendertender ◇ kjószónjúsza-kjószónjúsza-
cucu versenypályázatversenypályázat ◇ kjószónjúszacukjószónjúszacu ver-ver-
senytárgyalássenytárgyalás ◇ kókainjúszacukókainjúszacu nyilvánosnyilvános
pályázatpályázat ◇ simeinjúszacusimeinjúszacu meghívásosmeghívásos ten-ten-
derder ◇ simeinjúszacusimeinjúszacu zártzárt körűkörű pályázatpályázat
◇ njúszacuniszankaszurunjúszacuniszankaszuru megpályázmegpályáz
「Kenszecugaisa-va kódzsino njúszacuni szanka-
sita.」 „Az építővállalat megpályázta a munkát.”

njúszacubosúnjúszacubosú ◆ pályázat kiírásapályázat kiírása
njúszacujoteikakakunjúszacujoteikakaku ◆ pályázati árhatárpályázati árhatár
njúszacukakakunjúszacukakaku ◆ árajánlatárajánlat
njúszacukigennjúszacukigen ◆ pályázati határidőpályázati határidő
njúszacuniszankaszurunjúszacuniszankaszuru ◆ megpályázmegpályáz
「Kenszecugaisa-va kódzsino njúszacuni szanka-
sita.」 „Az építővállalat megpályázta a munkát.”
◆ pályázpályáz 「Kigjó-va njúszacuni szankadekina-
katta.」 „A vállalat nem tudott pályázni.”

njúszacusanjúszacusa ◆ ajánlattevőajánlattevő ◆ pályázópályázó
njúszacuszankasikakunjúszacuszankasikaku ◆ pályázatipályázati köve-köve-
telménytelmény

njúszacuszeidonjúszacuszeido ◆ pályázati rendszerpályázati rendszer
njúszaisokusugisanjúszaisokusugisa ◆ tejettejet isis ivóivó vegetári-vegetári-
ánusánus
njúszannjúszan ◆ tejsavtejsav 「Jóguruto-va njúszankin-
karadekiteimaszu.」 „A joghurtot a tejsavbaktéri-
umok hozzák létre.”

njúszankinnjúszankin ◆ lactobacilluslactobacillus ◆ tejsavbakté-tejsavbakté-
riumrium
njúszankinruinjúszankinrui ◆ lactobacillusoklactobacillusok
njúszeinjúszei ◆ savósavó
njúszeihinnjúszeihin ◆ tejterméktejtermék
njúszekinjúszeki ◆ anyakönyvezésanyakönyvezés
njúszekiszurunjúszekiszuru ◆ anyakönyvezanyakönyvez 「Njúszeki-o
sita.」 „Anyakönyveztettük a házasságunkat.”

njúszennjúszen ◆ bekerülésbekerülés ◆ kiválasztáskiválasztás
njúszennjúszen ◆ emlőmirigyemlőmirigy ◆ tejmirigytejmirigy
njúszen-ennjúszen-en ◆ emlőgyulladásemlőgyulladás ◆ tőgygyulla-tőgygyulla-
dásdás
njúszensanjúszensa ◆ bekerültbekerült személyszemély ◆ díjnyer-díjnyer-
tes személytes személy
njúszensigekihorumonnjúszensigekihorumon ◆ laktogénlaktogén hormonhormon
◆ laktotrop hormonlaktotrop hormon
njúszenszakunjúszenszaku ◆ bekerültbekerült alkotásalkotás ◆ díj-díj-
nyertes alkotásnyertes alkotás
njúszenszurunjúszenszuru ◆ bekerülbekerül 「Sasinkonkúruni
njúszensitakotogaaru.」 „Nekem már sikerült be-
kerülnöm a fotóversenyre.” ◆ kellkell nekiknekik
「Tenrankaini dzsibunno szakuhin-o ikura dasi-
temo njúszensinakatta.」 „Hiába küldtem el
többször az alkotásomat a kiállításra, egyszer sem
kellett nekik.”

njúszunjúszu ◆ hírhír 「Szore-va iinjúszuda!」 „Ez jó
hír!” ◆ híradóhíradó 「Jorunonjúszu」 „esti híradó”
◆ hírekhírek 「Szaisinnonjúszu」 „legfrissebb hírek”
◆ krónikakrónika 「Sógononjúszu」 „déli krónika” ◇

kaigainjúszukaigainjúszu külföldikülföldi hírekhírek ◇ kokunainjú-kokunainjú-
szuszu belföldibelföldi hírekhírek ◇ terebi-njúszuterebi-njúszu tévéhír-tévéhír-
adóadó ◇ biggu-njúszubiggu-njúszu nagynagy hírhír ◇ rindzsinjú-rindzsinjú-
szuszu rendkívülirendkívüli hírhír ◇ rókaru-njúszurókaru-njúszu helyihelyi hí-hí-
rekrek
njúszubanguminjúszubangumi ◆ híradóhíradó 「Kore-va kinónon-
júszu bangumide hószószareta.」 „Ezt adták teg-
nap a híradóban.” ◆ hírműsorhírműsor
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njúszu-barjúnjúszu-barjú ◆ hírértékhírérték 「Kore-va njúszubar-
júganaikara hóeiszareteinai.」 „Ennek nincs hír-
értéke, ezért nem sugározza a tévé.”

njúszu-csan-nerunjúszu-csan-neru ◆ hírcsatornahírcsatorna
njúszueiganjúszueiga ◆ filmhíradófilmhíradó
njúszu-furassunjúszu-furassu ◆ gyorshírgyorshír ◆ rövidhírrövidhír
njúszuhószónjúszuhószó ◆ hírközvetítéshírközvetítés
njúszuinjúszui ◆ vízbevízbe ugrásugrás ◆ vízbevízbe ugrásosugrásos ön-ön-
gyilkossággyilkosság
njúszukaiszecunjúszukaiszecu ◆ filmkommentárfilmkommentár
njúszukaiszecusanjúszukaiszecusa ◆ filmkommentátorfilmkommentátor
njúszu-kjaszutánjúszu-kjaszutá ◆ hírkommentátorhírkommentátor
njúszunonagarenjúszunonagare ◆ hírfolyamhírfolyam
njúszunooszarainjúszunooszarai ◆ hírszemlehírszemle ◆ lapszemlelapszemle
◆ sajtószemlesajtószemle
njúszu-retánjúszu-retá ◆ hírlevélhírlevél
njúszu-szaitonjúszu-szaito ◆ híroldalhíroldal
njúszuszeinjúszuszei ◆ hírértékhírérték 「Szono dzsiken-va
njúszu szeiganakatta.」 „Annak az esetnek nem
volt hírértéke.”

njúszuszokuhónjúszuszokuhó ◆ gyorshírgyorshír
njúszu-szószunjúszu-szószu ◆ hírforráshírforrás
njúszu-szutandonjúszu-szutando ◆ újságárusújságárus
njúszutonnjúszuton ◆ neusztonneuszton
njútainjútai ◆ belépés a seregbebelépés a seregbe ◆ bevonulásbevonulás
njútaiinnjútaiin ◆ befekvésbefekvés ésés kikerüléskikerülés aa kórház-kórház-
bólból
njútaiszaszerunjútaiszaszeru ◆ behívbehív 「Kare-va njútaisi-
ta.」 „Behívták katonának.”

njútaiszurunjútaiszuru ◆ bevonulbevonul ◆ elmegyelmegy katonánakkatonának

njú-tarento-konteszutonjú-tarento-konteszuto ◆ tehetségkutatótehetségkutató
versenyverseny
njútaunnjútaun ◆ új városúj város
njúteinjútei ◆ berendelésberendelés aa tárgyalóterembetárgyalóterembe ◆

bevonulás a tárgyalóterembebevonulás a tárgyalóterembe
njúteiszaszerunjúteiszaszeru ◆ berendelberendel aa tárgyalóte-tárgyalóte-
remberembe 「Hikokunin-o njúteiszaszeta.」 „Az alpe-
rest berendelték a tárgyalóterembe.”

njúteiszurunjúteiszuru ◆ bevonulbevonul aa tárgyalóterembetárgyalóterembe
「Szaibankan-va njúteisita.」 „A bírók bevonul-
tak a tárgyalóterembe.” ◇ njúteiszaszerunjúteiszaszeru be-be-
rendelrendel aa tárgyalóterembetárgyalóterembe 「Hikokunin-o

njúteiszaszeta.」 „Az alperest berendelték a tár-
gyalóterembe.”

njútenszurunjútenszuru ◆ belépbelép azaz üzletbeüzletbe ◆ eladóeladó
lesz egy üzletbenlesz egy üzletben ◆ üzletet nyitüzletet nyit
njútónjútó ◆ belépés a pártbabelépés a pártba
njútónjútó ◆ laktózlaktóz ◆ tejcukortejcukor
njútónjútó ◆ csecscsecs ◆ csöcscsöcs ◆ emlőbimbóemlőbimbó ◆ mell-mell-
bimbóbimbó ◇ enszuinjútóenszuinjútó papillapapilla ◇ enszuinjútóenszuinjútó
kúpkúp alakúalakú nyúlványnyúlvány ◇ sinkeinjútósinkeinjútó látóideg-látóideg-
főfő
njútóarerugínjútóarerugí ◆ laktózérzékenységlaktózérzékenység
njútóbunkaikószonjútóbunkaikószo ◆ laktázlaktáz
njútódzsónjútódzsó ◆ papillárispapilláris
njútófurínjútófurí ◆ laktózmenteslaktózmentes 「Njútófurímiru-
ku」 „laktózmentes tej”

njútófusijónjútófusijó ◆ laktózmenteslaktózmentes 「Njútófusijón-
júszeihin」 „laktózmentes tejtermék”

njútófutaisónjútófutaisó ◆ laktózérzékenységlaktózérzékenység ◆ lak-lak-
tózintoleranciatózintolerancia
njútógannjútógan ◆ papillárispapilláris rákrák ◇ kódzsószenn-kódzsószenn-
jútóganjútógan papilláris pajzsmirigyrákpapilláris pajzsmirigyrák
njútókinnjútókin ◆ papilláris izompapilláris izom
njútonnjúton ◆ newtonnewton
njútonrikigakunjútonrikigaku ◆ newtoni mechanikanewtoni mechanika
njútorarunjútoraru ◆ nullavezetéknullavezeték ◆ semlegességsemlegesség
◆ üresüres 「Kurumanogia-o njútoraruni ireta.」
„Üresbe raktam a kocsit.” ◆ üresjáratüresjárat
njútorarunanjútoraruna ◆ semlegessemleges 「Njútoraruna tacsi-
ba」 „semleges álláspont”

njútoraruszennjútoraruszen ◆ nullavezetéknullavezeték
njútorinonjútorino ◆ neutrínóneutrínó
njútoronnjútoron ◆ neutronneutron
njútószurunjútószuru ◆ belépbelép 「Minsutóni njútósita.」
„Beléptem a demokrata pártba.”

njútótokkinjútótokki ◆ papillapapilla
njúvananjúvana ◆ gyengédgyengéd 「Njúvana szeikaku」
„gyengéd természet” ◆ jámborjámbor 「Kanodzsono
manazasi-va njúvadatta.」 „Jámbor tekintete
volt.” ◆ nyájasnyájas 「Njúvana taido」 „nyájas mo-
dor” ◆ szelídszelíd 「Njúvana kaocukidatta.」 „Szelíd
arckifejezése volt.”

njúzainjúzai ◆ emulzióemulzió ◇ szuiszeinjúzaiszuiszeinjúzai vizesvizes
emulzióemulzió
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njúzannjúzan ◆ hegyvidékre lépéshegyvidékre lépés
njúzanrjónjúzanrjó ◆ hegymászói díjhegymászói díj
njúzanszurunjúzanszuru ◆ hegyekbehegyekbe megymegy ◆ hegyvi-hegyvi-
dékre lépdékre lép
nnnn ◆ jójó 「Nn, vakatta!」 „Jó, értem.”

nono ◆ egységnyi ruhaszélességegységnyi ruhaszélesség
nono ◆ mezőmező 「Akino noni deta.」 „Kimentem az
őszi mezőre.” ◆ rétrét 「Haruno node kuszacumi-
siteita.」 „Virágokat szedtem a tavaszi réten.” ◆

síkságsíkság 「Nonimo jamanimo」 „hegyekben és
síkságokon is” ◇ ato-vaato-va notonarenotonare jamatona-jamatona-
rere utánamutánam azaz özönvízözönvíz ◇ nószaginószagi mezeimezei nyúlnyúl
◇ nogamonogamo vadkacsavadkacsa ◇ nonohananonohana vadvirágvadvirág
◇ nonohananonohana mezeimezei virágvirág ◇ nojamanojama hegyek-hegyek-
völgyekvölgyek
nono ❶ naknak 「Inuno sippoga nagai.」 „A kutyának
hosszú farka van.” ❷ neknek 「Nezumino ha-va cu-
joi.」 „Az egérnek erős fogai vannak.” ◆ aa
「Uszo-o cukuno-va jokunai.」 „A hazudozás
nem jó dolog.” ◆ akiaki 「Aszokoni tatteiruno-va
tomodacsideszu.」 „Aki ott áll, az a barátom.” ◆

amelyikamelyik 「Kovaretano-o szuteta.」 „Amelyik el-
romlott, azt kidobtam.” ◆ amennyiamennyi 「Hosii kjú-
kano hanbunsikamoratteinai.」 „Fele annyi sza-
badságom van, mint amennyire szükségem len-
ne.” ◆ amikoramikor 「Kekkjokunetano-va joruno
dzsúicsidzsidesita.」 „Végül éjjel 11 óra volt, ami-
kor aludni mentem.” ◆ anyagúanyagú 「Dzsikino ka-
bin」 „porcelán anyagú váza (polcelánváza)” ◆

belibeli 「Zenszeikino sidzsin」 „múlt századbeli
költő” ◆ dede 「Vatasi-va konopan jaki kiga hosii-
no!」 „De nekem kell ez a kenyérsütő gép!” ◆ dede
háthát 「Pen-va dokoni ittano?」 „De hát, hová tűn-
hetett az a toll?” ◆ emem 「Kanodzso-va cumano jú-
kodeszu.」 „Ő a feleségem, Yuko.” ◆ eses 「Szan-
dzsuppunno eiga」 „harmincperces film” ◆ háthát
「Koremo siranaino?」 „Hát, ezt sem tudod?” ◆

ii 「Vatasi-va budapeszutono hitodeszu.」 „Buda-
pesti vagyok.” ◆ lévőlévő 「Vápuronodétá-o hozon-
sita.」 „Elmentettem a szövegszerkesztőben lévő
adatokat.” ◆ márpedigmárpedig 「Vatasi-va kareto kek-
konsitaino!」 „Márpedig én hozzámegyek felesé-
gül!” ◆ mondjamondja 「Dokoga itaino?」 „Mondd, hol
fáj?” ◆ nini 「Kanodzsono denvabangó-o kikuno-
o vaszureta.」 „Elfelejtettem megkérdezni a tele-
fonszámát.” ◆ omom 「Kare-va tomodacsinotibide-
szu.」 „Ő a barátom, Tibi.” ◆ osos 「Ninsinszan-
ka gecuno dzsoszei」 „háromhónapos terhes nő”

◆ ösös 「Gono szúdzsi」 „ötös szám” ◆ rara 「Zu-
cúno kuszuri」 „gyógyszer fejfájásra” ◆ ss 「Ame-
no hi」 „esős nap” ◆ szólszól 「Kore-va asitano kip-
pudeszu.」 „Ez a jegy holnapra szól.” ◆ úú 「Csó-
dzsumjóno denkjú」 „magas élettartamú izzó” ◆

űű 「Hangarí gono dzsimaku」 „magyar nyelvű
filmfelirat” ◇ anatatacsinoanatatacsino tiétektiétek 「Kore-va
anatatacsino ninmudeszu.」 „Ez a feladat a tié-
tek.” ◇ anatanoanatano tiédtiéd 「Konomafurá-va ana-
tanodeszuka?」 „Ez a sál a tiéd?” ◇ anatanoanatano
magáémagáé 「Kono kasza-va anatanodeszuka?」 „Ez
az esernyő a magáé?” ◇ anatanoanatano önéöné 「Kono
kaban-va anatanodeszuka?」 „Ez a táska az öné?”
◇ anohitotacsinoanohitotacsino övékövék 「Kore-va ano hitota-
csino iedeszu.」 „Ez a ház az övék.” ◇ iinoiino jóljól
vanvan 「Szoredeiino!」 „Ez így van jól.” ◇ karenokareno
övéövé 「Konopen-va kareno monoda.」 „Ez a toll
az övé.” ◇ danodano megmeg ilyesmiilyesmi 「Benkjószezuszu-
mahodanogémudanositeiru.」 „Nem tanul, csak a
telefonját babrálja vagy játszik, meg ilyesmi.” ◇

nócsinócsi közülközül 「Koreni szeikószuruno-va hjakun-
innócsi hitorideszu.」 „Ez száz közül egy ember-
nek sikerül.” ◇ nodearunodearu tartoziktartozik 「Kore-va
kicscsin-nonaifuda.」 „Ez a kés a konyhába tarto-
zik.” ◇ nodearunodearu bizonybizony 「Szukosi macunodea-
ru.」 „Bizony, kicsit várni kell.” ◇ nodearunodearu ak-ak-
korkor 「Csinginga agareba bukkamo agarunodea-
ru.」 „Ha a fizetések emelkednek, akkor az árak is
emelkedni fognak.” ◇ rjónorjóno mennyiségűmennyiségű 「Rjó-
no szukunai daiben」 „kis mennyiségű széklet” ◇

vatasitacsinovatasitacsino miénkmiénk 「Kore-va vatasitacsino
kurumadeszu.」 „Ez a kocsi a miénk.” ◇ vatasi-vatasi-
nono enyémenyém 「Kono hon-va vatasinodeszu.」 „Ez a
könyv az enyém.”

nónó ◆ képességképesség 「Szoresika nóganai.」 „Csak
ennyire vagyok képes.” ◆ nónó ◆ tehetségtehetség 「Nó-
o kakusita.」 „Eltitkolta a tehetségét.” ◇ kuszea-kuszea-
ruumaninóariruumaninóari zsenikzsenik bogarasakbogarasak egyegy kicsitkicsit
◇ nóde-vanóde-va nainai másmás isis vanvan aa világonvilágon 「Ona-
dzsi miszebakaride taberuno-va nóganai.」 „Más
étterem is van a világon, nem kell mindig itt en-
nünk.”

nónó ◆ gennygenny
nónó ◆ nélkülnélkül 「Nó-szutokkingudeszu.」 „Haris-
nya nélkül van.” ◆ nemnem 「Nóto kotaeta.」 „Nem-
mel válaszolt.” ◆ nincsnincs 「Nó-komento」 „nincs
megjegyzésem” ◆ tilostilos 「Nó-szumókingu」 „ti-
los a dohányzás” ◇ nó-komentonó-komento kommentárkommentár
nélkülnélkül ◇ nó-komentonó-komento nincsnincs megjegyzésemegjegyzése

26262626 njúzan njúzan – nó nó AdysAdys



「Szoreni kansitehanókomentoda.」 „Nincs meg-
jegyzésem ezzel kapcsolatban.”

nónó ◆ agyagy 「Nóno ókisza」 „agy mérete” ◆ észész
「Kono dóbucu-va nóga jovai.」 „Ennek az állat-
nak nincs sok esze.” ◇ nókaszuitainókaszuitai agyalapiagyalapi
mirigymirigy ◇ nósintónósintó agyrázkódásagyrázkódás 「Nósintóni-
naru.」 „Agyrázkódást kap.” ◇ nónosógainónosógai agy-agy-
károsodáskárosodás ◇ nónohatarakinónohataraki agyműködésagyműködés
nónó ◆ tömlőtömlő ◇ unóunó tolltüszőtolltüsző ◇ mónómónó szőrtü-szőrtü-
szősző
noanoa ◆ NoéNoé 「Noano hakobune」 „Noé bárkája”
◇ noanokózuinoanokózui özönvízözönvíz
nóacunóacu ◆ koponyaűri nyomáskoponyaűri nyomás
nóacukósinnóacukósin ◆ megnövekedettmegnövekedett koponyaűrikoponyaűri
nyomásnyomás
nó-aironnó-airon ◆ vasalást nem igénylővasalást nem igénylő
noanohakobunenoanohakobune ◆ Noé bárkájaNoé bárkája
noanokózuinoanokózui ◆ özönvízözönvíz ◆ vízözönvízözön
nóarunóaru vasi-vavasi-va cume-ocume-o kakuszukakuszu ◆ amelyikamelyik
kutya ugat, az nem harapkutya ugat, az nem harap
nó-autonó-auto ◆ nincs kintnincs kint
nóbaidokunóbaidoku ◆ agyszifiliszagyszifilisz
nobanasinobanasi ◆ szabadjáraszabadjára engedésengedés 「Nobana-
sino hanzai」 „szabadjára engedett bűnözés” ◆

szabadonszabadon tartástartás 「Nobanasino usi」 „szaba-
don tartott tehén”

nobanasiniszurunobanasiniszuru ◆ kihajtkihajt aa mezőremezőre 「Usi-o
nobanasinisita.」 „Kihajtottam a mezőre a tehe-
net.” ◆ szabadonszabadon engedenged 「Inu-o nobanasinisi-
ta.」 „Szabadon engedtem a kutyát.”

nobaranobara ◆ csipkerózsacsipkerózsa ◆ vadrózsavadrózsa
nobaszunobaszu ❶ nyújtnyújt 「Cuma-va kidzsi-o nobasi-
ta.」 „A feleségem tésztát nyújtott.” ❷ hígíthígít
「Tamago-o mizude nobasita.」 „Vízzel hígítot-
tam a tojást.” ❸ halaszthalaszt 「Kono hanasi ai-va
dzsikaini nobasimasó.」 „Halasszuk a következő
alkalomra ezt a beszélgetést!” ❹ fejlesztfejleszt
「Konogému-va kiokurjoku-o nobaszu.」 „Ez a
játék fejleszti a memóriát.” ❺ megnövesztmegnöveszt
「Kami-o nobasita.」 „Megnövesztettem a ha-
jam.” ❻ kinagyítkinagyít 「Sasin-o nobasitemoratta.」
„Kinagyíttattam a fotót.” ❼ kiegyenesítkiegyenesít 「Han-
máde magatta kugi-o nobasita.」 „Kalapáccsal ki-
egyenesítettem a görbe szöget.” ❽ kenken 「Óbun
zaranibatá-o nobasita.」 „Vajat kentem a tepsi-
be.” ◆ elhalasztelhalaszt 「Kaigi-o issúkannobasita.」

„Egy héttel elhalasztottuk az értekezletet.” ◆ el-el-
nyújtnyújt 「Enzecu-o nobasita.」 „Elnyújtotta a be-
szédet.” ◆ előrenyújtelőrenyújt 「Te-o maeni nobasita.」
„Előrenyújtottam a kezem.” ◆ elsimítelsimít
「Konokurímu-va siva-o nobaszu.」 „Ez a krém
elsimítja a ráncokat.” ◆ hosszabbíthosszabbít 「Kjúka-o
nobasita.」 „Szabadságot hosszabbított.” ◆ hoz-hoz-
zátoldzátold 「Zubon-o nobasitemoratta.」 „Hozzá-
toldattam a nadrágomhoz.” ◆ javítjavít 「Szensu-
va dzsikokiroku-o nobasita.」 „A versenyző javí-
tott a csúcsán.” ◆ kihúzkihúz 「Antena-o nobasita.」
„Kihúztam az antennát.” ◆ kinyújtkinyújt 「Te-o no-
basita.」 „Kinyújtotta a kezét.” ◆ kisimítkisimít
「Acuiairongasacunosiva-o nobasita.」 „A forró
vasaló kisimította az inget.” ◆ kitartkitart 「Kare-
va te-o nobasiteita.」 „Kitartotta a kezét.” ◆ ki-ki-
terjesztterjeszt 「Súkjó-va eikjórjoku-o nobasita.」 „A
vallás kiterjesztette a befolyását.” ◆ leterítleterít
「Aite-o ih-pacude nobasita.」 „Egy ütéssel le-
terítette az ellenfelét.” ◆ meghosszabbítmeghosszabbít
「Rjokó-o icsinicsinobasita.」 „Egy nappal meg-
hosszabbítottam az utazást.” ◆ megnyújtmegnyújt
「Singidzsucu-va szeihinno dzsumjó-o nobasi-
ta.」 „Az új technológia megnyújtotta a termék
élettartamát.” ◆ növelnövel 「Szono kaisa-va dondon
uriage-o nobasiteiru.」 „A cég egyre növeli az el-
adásokat.” ◆ növesztnöveszt 「Ki-va nekko-o nobasi-
ta.」 „A fa gyökeret növesztett.” ◆ nyújtogatnyújtogat
「Kubi-o nobasite zenpó-o mijótosita.」 „A nya-
kát nyújtogatva nézett előre.” ◆ prolongálprolongál 「Ko-
no taiszaku-va kunanno toki-o nobasitadakede-
szu.」 „Az intézkedés csak prolongálta a szenve-
dést.” ◆ ráhúzráhúz 「Szuimindzsikan-o icsidzsikan-
nobasita.」 „Ráhúztam még egy órát az alvásra.”
◆ széttárszéttár 「Tori-va cubasza-o nobasita.」 „A
madár széttárta a szárnyát.” ◇ asi-oasi-o nobaszunobaszu
beugrikbeugrik 「Júbinkjokuni ikunonara omiszemade
asi-o nobasitekurenai?」 „A postára menet nem
ugranál be a boltba is?” ◇ asi-oasi-o nobaszunobaszu elnézelnéz
「Orandakara asi-o nobasite ringokuberugíni it-
ta.」 „Hollandiából elnéztem még a szomszédos
Belgiumba is.” ◇ karada-okarada-o nobaszunobaszu elnyújtó-elnyújtó-
zikzik 「Beddoni karada-o nobasita.」 „Elnyújtóz-
tam az ágyon.” ◇ karada-okarada-o nobaszunobaszu nyújtóz-nyújtóz-
kodikkodik 「Neko-va karada-o nobasita.」 „A macs-
ka nyújtózkodott.” ◇ kigen-okigen-o nobaszunobaszu átüte-átüte-
mezmez 「Rón-no henszaikigen-o nobasita.」 „Át-
ütemeztük az adósságot.” ◇ kuinobaszukuinobaszu beosztbeoszt
「Vazukana sokurjó-o kui nobasita.」 „Beosztot-
tuk a kevés ételt.” ◇ kosi-okosi-o nobaszunobaszu kiegyene-kiegyene-
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sítisíti aa derekátderekát 「Kosi-o nobaszuto itai.」 „Ha
kiegyenesítem a derekam, fáj.” ◇ szaidaigen-szaidaigen-
ninobaszuninobaszu maximalizálmaximalizál 「Rieki-o szaidaigenni
nobasita.」 „Maximalizálta a profitot.” ◇ szainó-szainó-
oo nobaszunobaszu tehetségettehetséget fejlesztfejleszt 「Kare-va
ongakuno szainó-o nobasitekita.」 „Fejlesztette a
zenei tehetségét.” ◇ sokusu-osokusu-o nobaszunobaszu érdek-érdek-
lődéstlődést mutatmutat 「Kaisa-va handótaidzsigjóni
sokusu-o nobasita.」 „A vállalat érdeklődést mu-
tatott a félvezetőgyártás iránt.” ◇ sokusu-osokusu-o no-no-
baszubaszu nyújtogatjanyújtogatja aa csápjaitcsápjait 「Koncsú-va
sokusu-o nobasiteita.」 „A rovar nyújtogatta a
csápjait.” ◇ zuruzurutonobaszuzuruzurutonobaszu húzhúz 「Sime
kiri-o zuruzuruto nobasita.」 „Húztam a határ-
időt.” ◇ teasi-oteasi-o nobaszunobaszu kezét-lábátkezét-lábát ki-ki-
nyújtjanyújtja ◇ te-ote-o nobaszunobaszu nyúlnyúl 「Pan-ni te-
o nobasita.」 „A kenyérért nyúlt.” ◇ te-ote-o no-no-
baszubaszu kiterjesztkiterjeszt 「Insokugjómade te-o noba-
sita.」 „Kiterjesztették a tevékenységüket a ven-
déglátóiparra.” ◇ te-ote-o nobaszunobaszu kinyújtjakinyújtja aa
kezétkezét 「Te-o nobasitemoszuicscsimade-va todo-
kanakatta.」 „Kinyújtottam a kezem, de nem ér-
tem el a kapcsolót.” ◇ tokuhjó-otokuhjó-o nobaszunobaszu nö-nö-
veliveli aa szavazataitszavazatait ◇ hananosita-ohananosita-o noba-noba-
szuszu zavarbazavarba hozzákhozzák aa nőknők 「Dzsoszeini ha-
nano sita-o nobasita.」 „Zavarba hozott a nő.” ◇

hananosita-ohananosita-o nobaszunobaszu legyengítiklegyengítik aa nőknők
「Bidzsin-o meno maeni hanano sita-o nobasi-
ta.」 „A szép nő legyengítette.” ◇ hane-ohane-o noba-noba-
szuszu lazítlazít 「Szukosidake hane-o nobasitemita.」
„Megpróbáltam kicsit lazítani.” ◇ hohaba-ohohaba-o no-no-
baszubaszu megnyújtja a lépésétmegnyújtja a lépését
nobaszukotonobaszukoto ◆ nyújtásnyújtás
nobatonobato ◆ vadgalambvadgalamb
nó-baundodenó-baundode ◆ visszapattanásvisszapattanás nélkülnélkül
「Nó-baundode hokjúsita.」 „Visszapattanás nél-
kül kaptam el a labdát.”

nobenobe ◆ mezőmező 「Nobeno hana」 „mezei virág”

nobenobe ◆ összesenösszesen 「Dzsúnigacuszandzsúicsini-
csimadeni nobe icsiman-niszen-ninga atarasii
roszen-o rijósita.」 „December 31-ig összesen 12
ezren utaztak az új vonalon.”

nobebarainobebarai ◆ késleltetett fizetéskésleltetett fizetés
nobebónobebó ◆ nyújtófanyújtófa ◆ rúdrúd ◆ sodrófasodrófa ◇ kin-kin-
nonobebónonobebó aranyrúdaranyrúd
nobecubonobecubo ◆ összterületösszterület 「Nobecubohjaku
cubono nikaidateno ie」 „100 cubos összterületű
emeletes ház”

nobecumakunasininobecumakunasini ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Nobe-
cu makunasini kenkasiteiru.」 „Folyamatosan ve-
szekszik.” ◆ megállásmegállás nélkülnélkül 「Nobecu maku-
nasini saberu.」 „Megállás nélkül beszél.”

nobecumakunasinonobecumakunasino ◆ folyamatosfolyamatos 「Nobecu
makunasino tadabataraki」 „folyamatos ingyen-
munka”

nobecuninobecuni ◆ megállásmegállás nélkülnélkül 「Nobecuni hata-
raku.」 „Megállás nélkül dolgozik.”

nobecunihanaszunobecunihanaszu ◆ dőldől belőlebelőle aa szószó ◆ ha-ha-
dardar 「Iitaikoto-o nobecuni hanasita.」 „Gyorsan
hadarta a mondanivalóját.”

nobedzsikannobedzsikan ◆ munkaóramunkaóra 「Nobe dzsikanhja-
ku dzsikanno kaihacu」 „100 munkaórás fejlesz-
tés”

nobedzsin-innobedzsin-in ◆ munkaerőmunkaerő perper napnap 「Nobe
dzsin-inhjaku ninno szagjó」 „100 munkaerő per
napos munka” ◆ összlétszámösszlétszám 「Dzsókjakuno-
be dzsin-in」 „utasok összlétszáma”

nobeganenobegane ◆ fémlemezfémlemez ◆ fémtáblafémtábla ◆ kardkard ◆

tőrtőr
nobeitanobeita ◆ fémtáblafémtábla
nobejukamenszekinobejukamenszeki ◆ összesítettösszesített hasznoshasznos
alapterületalapterület 「Nobe jukamenszekijonszen hei-
beinoofiszubiru」 „4000 négyzetméteres hasznos
alapterületű irodaház” ◆ összesösszes padlóterületpadlóterület
◆ összterületösszterület
nobemenszekinobemenszeki ◆ teljes alapterületteljes alapterület
nóbennóben ◆ ékesszólásékesszólás
nóbenkanóbenka ◆ remek szónokremek szónok
nóben-nanóben-na ◆ ékesszólóékesszóló 「Nóbenna hito」
„ékesszóló ember” ◆ szónokiszónoki képességűképességű 「Nó-
benna szeidzsika」 „szónoki képességű politikus”

nobeokurinobeokuri ◆ utolsó útutolsó út
nobeokuri-onobeokuri-o szuruszuru ◆ elkísérelkísér utolsóutolsó útjáraútjára
「Csicsino nobeokuri-o sita.」 „Elkísértem édes-
apámat utolsó útjára.”

noberaretakotobanoberaretakotoba ◆ elhangzottakelhangzottak 「Kai-
gide noberareta kotoba-o kaki tometa.」 „Leírtam
az értekezleten elhangzottakat.”

nóberiumunóberiumu ◆ nobéliumnobélium
noberunoberu ◆ megvetmegvet 「Juka-o nobeta.」 „Megve-
tettem az ágyat.” ◆ nyújtnyújt 「Komatta hitoni te-o
nobeta.」 „Segítő kezet nyújtottam a bajba jutott
embernek.”

26282628 nobaszukoto nobaszukoto – noberu noberu AdysAdys



noberunoberu ◆ beszélbeszél 「Kjódzsu-va hanakonihan-
garíno rekisinicuite nobeta.」 „A professzor Ha-
nakonak a magyar történelemről beszélt.” ◆ em-em-
lítlít 「Gaikokukara imamodottato nobeta.」 „Em-
lítette, hogy most jött vissza külföldről.” ◆ felem-felem-
lítlít 「Darekaga mondai-o nobeta.」 „Valaki fel-
említette a problémát.” ◆ kifejtkifejt 「Iken-o no-
beta.」 „Kifejtettem a véleményemet.” ◆ meg-meg-
említemlít 「Ninsinsiteirutocsiratto nobeta.」 „Futó-
lag megemlítette, hogy terhes.” ◆ megjegyezmegjegyez
「Kore-va szon-nani dzsújódehanaito nobeta.」
„Megjegyezte, hogy ez nem is olyan fontos.” ◆

megmondmegmond 「Iken-o nobeta.」 „Megmondtam a
véleményemet.” ◆ taglaltaglal 「Imaha kuvasiikoto-
o nobenai.」 „A részleteket most nem taglalom.”
◆ utalutal 「Hon-va aru eiganicuite nobeta.」 „A
könyvében egy filmre utalt.” ◇ iken-oiken-o noberunoberu
véleményezvéleményez ◇ iken-oiken-o noberunoberu hozzászólhozzászól
「Tóronde dzsibunno iken-o nobeta.」 „Hozzá-
szóltam a vitához.” ◇ benmei-obenmei-o szuruszuru hivat-hivat-
kozikkozik 「Kino kagede hjósikiga mienakattato
benmei-o sita.」 „Arra hivatkozott, hogy a fától
nem látta a kresztáblát.”

nóberubucurigakusónóberubucurigakusó ◆ fizikai Nobel-díjfizikai Nobel-díj
nóberubungakusónóberubungakusó ◆ irodalmi Nobel-díjirodalmi Nobel-díj
nóberuheivasónóberuheivasó ◆ Nobel-békedíjNobel-békedíj 「Nóberu
heivasóno dzsusósikiga okonavareta.」 „Kiosztot-
ták a Nobel-békedíjat.”

nóberuigakusónóberuigakusó ◆ orvosi Nobel-díjorvosi Nobel-díj
nóberusónóberusó ◆ Nobel-díjNobel-díj 「Kotosinonóberu só-va
hangarí keiamerika dzsinga moratta.」 „Az idei fi-
zikai Nobel-díjat egy magyar származású amerikai
kapta.”

nóberusódzsusósanóberusódzsusósa ◆ Nobel-díjasNobel-díjas
noberutinoberuti ◆ újdonságújdonság
noberutigudzzunoberutigudzzu ◆ reklámcikkreklámcikk
nobinobi ◆ fejlesztésfejlesztés 「Konogému-va nórjokuno
nobi-o szokusinszuru.」 „Ez a játék segíti a te-
hetség fejlesztését.” ◆ fejlődésfejlődés 「Kagakuno no-
biga mezamasii.」 „A tudomány nagy ütemben
fejlődik.” ◆ hosszassághosszasság 「Nobinoaru koe」
„hosszasan tartó hang” ◆ növekedésnövekedés 「Hijóno
nobi-o jokuszeiszuru.」 „Gátolja a költségek nö-
vekedését.” ◆ növésnövés 「Kodomono szeno nobi-
va tomatta.」 „A gyerek megállt a növésben.” ◆

nyújtózkodásnyújtózkodás 「Nobi-o szuru.」 „Nyújtózko-
dik.” ◆ nyúlásnyúlás 「Gomuno nobi」 „gumi nyúlása”

◇ nobigaoszoinobigaoszoi lassanlassan fejlődikfejlődik ◇ nobigao-nobigao-
szoiszoi lassanlassan nőnő 「Kanodzso-va kamino nobiga
oszoi.」 „Lassan nő a haja.” ◇ nobigahajainobigahajai
gyorsangyorsan fejlődikfejlődik ◇ nobigahajainobigahajai gyorsangyorsan nőnő
「Cumeno nobiga hajai.」 „Gyorsan nő a kör-
möm.” ◇ nobiricunobiricu növekedésinövekedési ütemütem 「Keizai-
no nobi ricu」 „gazdaság növekedési üteme”

nobinobi ◆ futótűzfutótűz ◆ mezőégetésmezőégetés
nobiagarunobiagaru ◆ pipiskedikpipiskedik 「Nobi agatte ueno ta-
nakara hako-o orosita.」 „Pipiskedve leemeltem a
felső polcról a dobozt.”

nobicsidzsiminobicsidzsimi ◆ nyúlékonyságnyúlékonyság ◆ rugalmas-rugalmas-
ságság
nobicsidzsimiszurunobicsidzsimiszuru ◆ nyúlékonynyúlékony 「Gomu-va
nobi csidzsimiszuru.」 „A gumi nyúlékony.” ◆

összehúzódikösszehúzódik ésés kitágulkitágul 「Buttai-va ondono
henkanijotte nobi csidzsimiszuru.」 „A tárgyak a
hőmérséklet változásának hatására összehúzód-
nak és kitágulnak.” ◆ rugalmasrugalmas 「Bane-va nobi
csidzsimiszuru.」 „A rugó rugalmas.” ◆ rugózikrugózik
「Bane-va nobi csidzsimiszuru.」 „A rugó rugó-
zik.”

nobigahajainobigahajai ◆ gyorsangyorsan fejlődikfejlődik ◆ gyorsangyorsan
nőnő 「Cumeno nobiga hajai.」 „Gyorsan nő a kör-
möm.”

nobigaoszoinobigaoszoi ◆ lassanlassan fejlődikfejlődik ◆ lassanlassan nőnő
「Kanodzso-va kamino nobiga oszoi.」 „Lassan
nő a haja.”

nóbiheijanóbiheija ◆ Nóbi-síkságNóbi-síkság
nobijakananobijakana ◆ gondtalangondtalan 「Nobijakana kimo-
csi」 „gondtalan érzés” ◆ könnyedkönnyed 「Nobija-
kana szenricu」 „könnyed dallam” ◆ szállongószállongó
「Nobijakana utagoe」 „szállongó énekhang” ◆

természetestermészetes növésűnövésű 「Nobijakana teasi」
„természetes növésű kezek és lábak”

nobijaszuszanobijaszusza ◆ kenhetőségkenhetőség 「Penkino nobi-
jaszusza」 „festék kenhetősége”

nobinajaminobinajami ◆ akadozó növekedésakadozó növekedés
nobinajamunobinajamu ◆ akadozikakadozik aa növekedésenövekedése
「Szensuno szeiszeki-va nobi najandeiru.」 „A
versenyző teljesítményének akadozik a növekedé-
se.” ◆ stagnálstagnál 「Kabuka-va nobi najandeiru.」
„A részvényárak stagnálnak.”

nobinobinobinobi ◆ halogatvahalogatva 「Teateno siharai-va
nobinobininatta.」 „Halogatták a járandóság ki-
fizetését.” ◆ többszörtöbbször elhalasztvaelhalasztva 「Amede
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jagaikonszáto-va nobinobininatta.」 „Az eső mi-
att többször is elhalasztották a szabadtéri koncer-
tet.”

nobinobisitanobinobisita ◆ felszabadultfelszabadult 「Kjó-va
dzsósigainakutenobinobisita icsinicsidesita.」
„Ma felszabadult napom volt, mert nem volt benn
a főnököm.” ◆ könnyedkönnyed 「Nobinobisita bunsó」
„könnyed stílusú mondat”

nobinobitonobinobito ◆ kényelmesenkényelmesen 「Nobinobito szei-
kacusiteiru.」 „Kényelmesen él.” ◆ természe-természe-
tesentesen 「Nobinobito furu matteita.」 „Természe-
tesen viselkedtem.”

nobinojónihirogarunobinojónihirogaru ◆ felkapottfelkapott leszlesz
「Undó-va nobinojóni hirogatta.」 „A mozgalom
felkapott lett.” ◆ futótűzkéntfutótűzként terjedterjed
「Uvasza-va nobinojóni hirogatteita.」 „Futótűz-
ként terjedt a pletyka.”

nobi-onobi-o szuruszuru ◆ nyújtózkodiknyújtózkodik 「Okirutoicumo
nobi-o simaszu.」 „Felkelés után mindig nyújtóz-
kodni szoktam.”

nobiricunobiricu ◆ növekedésinövekedési ütemütem 「Keizaino nobi
ricu」 „gazdaság növekedési üteme”

nobirunobiru ❶ nyúliknyúlik 「Konozubon-va
nobirunodetotemo-va ki gokocsiga joi.」 „Ez a
nadrág nyúlik, így nagyon kényelmes.” ❷ érér
「Dzsútan-va tanamade nobiteimaszu.」 „A szek-
rényig ér a szőnyeg.” ❸ tolódiktolódik 「Suppacu-va
raigecumade nobita.」 „Jövő hónapra tolódott az
indulás napja.” ❹ elterülelterül 「Otoko-va utarete no-
bitesimatta.」 „A lelőtt férfi elterült.” ❺ fejlődikfejlődik
「Kareno szainó-va gungun nobiteiru.」 „Nagy-
mértékben fejlődött a tehetsége.” ❻ kisimulkisimul
「Kono kesóhindesivaga nobimaszu.」 „Ettől a
kozmetikai szertől kisimulnak a ráncai.” ❼ ke-ke-
nődiknődik 「Konopenki-va joku nobiru.」 „Ez a fes-
ték jól kenhető.” ❽ elvesztielveszti aa rugalmasságátrugalmasságát
「Menga nobitesimatta.」 „A tészta elvesztette a
rugalmasságát.” ◆ átérátér 「Kono encsókódo-va
tonarino hejamade nobiru.」 „Ez a hosszabbító
átér a másik szobába.” ◆ átnyúlikátnyúlik 「Kino eda-
va tonarino iemade nobiteiru.」 „Az ág átnyúlik
a szomszédba.” ◆ csúszikcsúszik 「Sime kiriga nobi-
ta.」 „Csúszott a határidő.” ◆ elnyúlikelnyúlik aa földönföldön
「Nagurareta otoko-va nobitesimatta.」 „A meg-
ütött férfi elnyúlt a földön.” ◆ halasztódikhalasztódik
「Kaigi-va raisúmade nobita.」 „Jövő hétre ha-
lasztódott az értekezlet.” ◆ hosszabbodikhosszabbodik 「Ka-
kuteisinkokuno kigenga nobita.」 „Hosszabbo-

dott az adóbevallás határideje.” ◆ húzódikhúzódik 「Ko-
no macsi-va kokkjómade nobiteiru.」 „Ez a köz-
ség az országhatárig húzódik.” ◆ kiegyenesedikkiegyenesedik
「Pámaga nobita.」 „A dauer kiegyenesedett.” ◆

kifáradtkifáradt 「Icsinicsidzsúno tacsi sigotode nobi-
ta.」 „Az egész napos álló munkában kifáradtam.”
◆ kinyúlikkinyúlik 「Szétága nobitesimatta.」 „Kinyúlt
a pulóverem.” ◆ meghosszabbodikmeghosszabbodik 「Gaikoku-
no taizaiga nobita.」 „Meghosszabbodott a kül-
földi tartózkodásom ideje.” ◆ megnőmegnő 「Higega
nobitekita.」 „Megnőtt a szakállam.” ◆ megnyú-megnyú-
liklik 「TSacu-o hipparanaide, nobicsaukara.」 „Ne
húzogasd a pólódat, mert megnyúlik!” ◆ nőnő
「Kami-va maicukiih-szencsi nobiru.」 „A haj
minden hónapban egy centit nő.” ◆ nyúlósnyúlós
「KonoTsacu-va nobiru.」 „Ez a póló nyúlós.” ◇

kjakuasiganobirukjakuasiganobiru többtöbb vendégvendég jönjön 「Joszó-
gaino acuszade kjakuasiga nobita.」 „A váratlan
meleg miatt több vendég jött.” ◇ szeganobiruszeganobiru
megnőmegnő 「Kono kodomo-va szugoku szega nobite-
kitane.」 „Hogy megnőtt ez a gyerek!” ◇ tegano-tegano-
birubiru nyúlnyúl 「Amaimononi tegacui nobitesimau.」
„Rögtön az édesség irányába nyúl.” ◇ nobija-nobija-
szuszaszusza kenhetőségkenhetőség 「Penkino nobijaszusza」
„festék kenhetősége”

nobirunobiru ◆ vadfokhagymavadfokhagyma
nobirumikomiganainobirumikomiganai ◆ fejlődésképtelenfejlődésképtelen
「Kono macsi-va nobiru mikomiga nai.」 „Ez a
város fejlődésképtelen.”

nobitakinobitaki ◆ cigánycsukcigánycsuk
nobizakarinonobizakarino ◆ fejlődésbenfejlődésben lévőlévő 「Nobi za-
karino kodomo」 „fejlődésben lévő gyerek” ◆

gyorsangyorsan fejlődőfejlődő 「Nobi zakarino szensu」
„gyorsan fejlődő versenyző”

nóbjónóbjó ◆ agybetegségagybetegség 「Nóbjóde-va sakaide
ikirarenai.」 „Agybetegséggel nem lehet társada-
lomban élni.”

noboraszerunoboraszeru ◆ feleresztfelereszt 「Tatemonono jane-
ni noboraszetekureta.」 „Feleresztettek az épület
tetejére.” ◆ felzavarfelzavar 「Inu-va neko-o kini no-
boraszeta.」 „A kutya felzavarta a macskát a fára.”

noboraszeteagerunoboraszeteageru ◆ felengedfelenged 「Kodomo-o
kini noboraszeteageta.」 „Felengedtem a gyereket
a fára.”

noboraszetekurerunoboraszetekureru ◆ felengedfelenged 「Akutenk-
ónotame daremo tóni noborenakatta.」 „A rossz
idő miatt senkit sem engedtek fel a toronyba.”

26302630 nobinobisita nobinobisita – noboraszetekureru noboraszetekureru AdysAdys



noborerunoboreru ◆ feljutfeljut 「Kurumade fudzsiszanno
gogó memade noboreru.」 „Autóval a Fudzsi ötös
lépcsőjéig lehet feljutni.”

noborinobori ◆ befelébefelé tartótartó 「Nobori ressa」 „be-
felé tartó vonat” ◆ emelkedőemelkedő 「Micsi-va juruja-
kana noborininatteita.」 „Az út lankásan emelke-
dő volt.” ◆ felfeléfelfelé haladáshaladás 「Nobori-va oszok-
ute, kudariga hajakatta.」 „A felfelé haladás lassú
volt, a leereszkedés pedig gyors.” ◆ felfeléfelfelé menőmenő
「Kore-va noborieszukarétádeszu.」 „Ez a felfelé
menő mozgólépcső.” ◆ felmászásfelmászás ◆ feltöltésfeltöltés
「Intánetto kaiszenno nobori szokudo」 „inter-
netes vonal feltöltési sebessége” ◆ hegymenethegymenet
「Kono kuruma-va noboriga oszoi.」 „Ez az autó
hegymenetben lassú.” ◇ onoboriszanonoboriszan főváros-főváros-
baba feljöttfeljött bugrisbugris ◇ noboriszennoboriszen befelébefelé tar-tar-
tótó vonatvonat vágányavágánya ◇ noboridensanoboridensa befelébefelé
menő vonatmenő vonat ◇ jamanoborijamanobori hegymászáshegymászás
noborinobori ◆ zászlózászló
noborinobori ◆ felmenőfelmenő 「Jama-o noboru micsi-o no-
botta.」 „Felmenő úton mentem a hegyen.” ◇ ja-ja-
manoborimanobori hegymászáshegymászás
noboribónoboribó ◆ mászórúdmászórúd
noboricumerunoboricumeru ◆ csúcsracsúcsra emelkedikemelkedik ◆ fel-fel-
küzdiküzdi magátmagát 「Sacsómade nobori cumeta.」
„Felküzdötte magát az igazgatói székre.”

noboricsósinoboricsósi ◆ egyreegyre jobbjobb formaforma 「Kono
szensu-va nobori csósida.」 „Ez a versenyző egyre
jobb formában van.”

noboridensanoboridensa ◆ befelé menő vonatbefelé menő vonat
noborigucsinoborigucsi ◆ emelkedő aljaemelkedő alja ◆ lépcső aljalépcső alja
noborihómunoborihómu ◆ befelé menő vonat peronjabefelé menő vonat peronja
noborikóbainoborikóbai ◆ emelkedőemelkedő ◆ kaptatókaptató
noborikudarinoborikudari ◆ befelébefelé ésés kifelékifelé menésmenés
「Nobori kudari ressa」 „befelé és kifelé menő
vonat” ◆ felfeléfelfelé ésés lefelélefelé menésmenés ◆ feltöltésfeltöltés
ésés letöltésletöltés 「Intánetto kaiszenno nobori kuda-
ri szokudo」 „internetes vonal feltöltési és letölté-
si sebessége”

noborikudariszurunoborikudariszuru ◆ fel-lefel-le megymegy 「Kava-o
nobori kudarisita.」 „Fel-le hajóztunk a folyón.”

noborimicsinoborimicsi ◆ emelkedőemelkedő
noborioriszurunoborioriszuru / noborioriszurunoborioriszuru ◆ fel-lefel-le
mászkálmászkál 「Szaru-va ki-o nobori orisita.」 „A
majom fel-le mászkált a fán.” ◆ fel-lefel-le megymegy

「Kaidan-o nobori orisita.」 „Fel-le mentem a
lépcsőn.”

noborioriszurunoborioriszuru / noborioriszurunoborioriszuru ◆ fel-lefel-le
mászkálmászkál 「Szaru-va ki-o nobori orisita.」 „A
majom fel-le mászkált a fán.” ◆ fel-lefel-le megymegy
「Kaidan-o nobori orisita.」 „Fel-le mentem a
lépcsőn.”

noboriressanoboriressa ◆ befelé tartó vonatbefelé tartó vonat
noboriszennoboriszen ◆ befelébefelé menőmenő vonatvonat ◆ befelébefelé
tartótartó vonatvonat vágányavágánya ◆ bevezetőbevezető útút 「No-
bori szen-va konzacuga joszószareteiru.」 „A be-
vezető úton zsúfoltság várható.”

noborizakanoborizaka ◆ emelkedőemelkedő 「Jurujakana nobori
zaka」 „lankás emelkedő” ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő ten-ten-
denciadencia 「Keizai-va nobori zakada.」 „A gazdaság
felfelé ívelő tendenciát mutat.”

noborizaonoborizao ◆ zászlórúdzászlórúd
noborunoboru ◆ emelkedikemelkedik 「Kanszensa szú-va icsi-
manhitoni nobotta.」 „Tízezer főre emelkedett a
fertőzöttek száma.” ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Sacsóno
csiimade nobotta.」 „Egészen az igazgatói posztig
emelkedett fel.” ◆ felfeléfelfelé megymegy 「Bótode kava-
o nobotta.」 „Felfelé mentem csónakkal a folyón.”
◆ felkapaszkodikfelkapaszkodik 「Karoudzsite jamano csó-
tenni nobotta.」 „Nagy nehezen felkapaszkod-
tunk a csúcsra.” ◆ felkelfelkel 「Higa nobotta.」 „Fel-
kelt a nap.” ◆ felmászikfelmászik 「Jamani nobotta.」
„Felmásztam a hegyre.” ◆ felmegyfelmegy 「Tókjóni
nobotta.」 „Felmentem Tokióba.” ◆ felszállfelszáll
「Kemuriga nobotta.」 „Felszállt a füst.” ◆ fel-fel-
vetődikvetődik 「Kono mondai-va kinóvadaini nobot-
ta.」 „Ez a kérdés tegnap vetődött fel.” ◆ mászikmászik
「Kodomo-va kini noboru.」 „A gyerek fára má-
szik.” ◆ szállszáll 「Atamani csiga nobotta.」 „Fe-
jembe szállt a vér.” ◇ uvaszaninoboruuvaszaninoboru felmerülfelmerül
「Csímuno sinkantokutosite kareno namaega
uvaszani nobotteiru.」 „A csapat új edzőjeként
felmerült a neve.” ◇ kucsininoborukucsininoboru beszélnekbeszélnek
rólaróla ◇ kucsininoborukucsininoboru szájáraszájára veszvesz 「Kono
kotoba-va ókuno hitono kucsini nobotta.」 „So-
kan vették a szájukra ezt a szót.” ◇ gebahjónino-gebahjónino-
boruboru beszélikbeszélik 「Kare-va daitórjókóhono gebah-
jóni nobotta.」 „Azt beszélik, hogy ő lesz az el-
nökjelölt.” ◇ sokuzen-ninoborusokuzen-ninoboru asztalraasztalra ke-ke-
rülrül 「Iede-va akinijokukono szakanaga sokuzen-
ni nobotta.」 „Nálunk gyakran került ez a hal az
asztalra ősszel.” ◇ noboraszetekurerunoboraszetekureru felen-felen-
gedged 「Akutenkónotame daremo tóni noboren-
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akatta.」 „A rossz idő miatt senkit sem engedtek
fel a toronyba.” ◇ noboraszerunoboraszeru feleresztfelereszt
「Tatemonono janeni noboraszetekureta.」 „Fel-
eresztettek az épület tetejére.” ◇ noboraszerunoboraszeru
felzavarfelzavar 「Inu-va neko-o kini noboraszeta.」 „A
kutya felzavarta a macskát a fára.” ◇ noborinobori fel-fel-
feléfelé menőmenő 「Kore-va noborieszukarétádeszu.」
„Ez a felfelé menő mozgólépcső.” ◇ funedeno-funedeno-
boruboru felhajózikfelhajózik 「Donau gava-o funede nobot-
ta.」 „Felhajózott a Dunán.” ◇ jodzsinoborujodzsinoboru
felkapaszkodikfelkapaszkodik 「Navabasigo-o jodzsi nobot-
ta.」 „Felkapaszkodott a kötélhágcsón.”

noboszeagarunoboszeagaru ◆ elel vanvan telvetelve 「Dzsibunno
jóbóninobosze agatteiru.」 „El van telve a saját
szépségétől.” ◆ odavanodavan 「Kanodzsoninobosze
agatteiru.」 „Odavan azért a nőért.”

noboszerunoboszeru ◆ belebolondulbelebolondul 「Kare-va kano-
dzsoninoboszeteiru.」 „Belebolondult a barátnő-
jébe.” ◆ elszédülelszédül 「Acuszadenoboszeta.」 „El-
szédült a hőségben.” ◆ elel vanvan telvetelve 「Dzsibun-
no nórjokuninoboszeteiru.」 „El van telve a saját
képességétől.” ◆ fejébefejébe szállszáll aa vérvér 「Ojude-
noboszeta.」 „A fürdőben a fejembe szállt a vér.”

nobunobu ◆ ajtógombajtógomb ◇ doa-nobudoa-nobu gömbkilincsgömbkilincs ◇

doa-nobudoa-nobu ajtógombajtógomb
nobudónobudó ◆ borostyánszőlőborostyánszőlő
nó-buranó-bura ◆ melltartómelltartó nélkülnélkül 「Nó-
buradeszu.」 „Melltartó nélkül van.”

nóburandononóburandono ◆ márkátlanmárkátlan 「Nóburandono
tokei-o jaszuku katta.」 „Vettem olcsón egy már-
kátlan órát.”

nóburunanóburuna ◆ nemesnemes 「Nóburuna szeikaku」
„nemes természet”

nobutoinobutoi ◆ arcátlanarcátlan ◆ öblösöblös 「Nobutoi koe」
„öblös hang”

nocsinocsi ◆ jövőjövő 「Nocsinokoto-o sinpaisiteiru.」
„Aggódik a jövőjéért.” ◆ későbbkésőbb 「Ame, nocsi-
hare.」 „Esős, később derült idő.” ◇ nocsininocsini ké-ké-
sőbbsőbb 「Dzsúnennocsini tensokusita.」 „10 évvel
később munkahelyet váltottam.” ◇ nocsininat-nocsininat-
tete későbbkésőbb 「Mondai-va nocsininatte kizuita.」
„Később vettem észre a problémát.” ◇ nocsinonocsino
későbbikésőbbi 「Kore-va matanocsino hanasinina-
ru.」 „Ez már egy későbbi történet.” ◇ nocsi-nocsi-
nohitonohito utókorutókor 「Nocsino hitonotameni asiato-
o nokosita.」 „Nyomot hagyott az utókornak” ◇

nocsinojonocsinojo jövőjövő 「Nocsino jomade kareno naga

cutavaru.」 „A jövőben is emlegetni fogják a ne-
vét.” ◇ nocsinojonocsinojo túlvilágtúlvilág
nócsinócsi ◆ közülközül 「Koreni szeikószuruno-va hja-
kuninnócsi hitorideszu.」 „Ez száz közül egy em-
bernek sikerül.”

nócsinócsi ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági területterület ◆ szántó-szántó-
földföld ◆ termőföldtermőföld
nócsihónócsihó ◆ földtörvényföldtörvény
nocsihodonocsihodo ◆ későbbiekbenkésőbbiekben 「Nocsihodorenr-
akusimaszu.」 „A későbbiekben majd megkere-
sem.”

nócsikaikakunócsikaikaku ◆ földreformföldreform
nocsininocsini ◆ későbbkésőbb 「Dzsúnennocsini tensokusi-
ta.」 „10 évvel később munkahelyet váltottam.”

nocsininattenocsininatte ◆ későbbkésőbb 「Mondai-va nocsini-
natte kizuita.」 „Később vettem észre a problé-
mát.”

nocsinonocsino ◆ későbbikésőbbi 「Kore-va matanocsino ha-
nasininaru.」 „Ez már egy későbbi történet.” ◇

nocsinohitonocsinohito utókorutókor 「Nocsino hitonotameni
asiato-o nokosita.」 „Nyomot hagyott az utókor-
nak” ◇ nocsinojonocsinojo jövőjövő 「Nocsino jomade ka-
reno naga cutavaru.」 „A jövőben is emlegetni
fogják a nevét.” ◇ nocsinojonocsinojo túlvilágtúlvilág
nocsinocsinocsinocsi ◆ egyszeregyszer majdmajd 「Nocsinocsiana-
tamo vakarudesó.」 „Egyszer majd te is rájössz.”
◆ eljövendőeljövendő korokkorok 「Nocsinocsinotameni
rekisi-o kaki nokosita.」 „Az eljövendő korok szá-
mára feljegyezte a történelmet.” ◆ hosszúhosszú ideigideig
「Szore-va nocsinocsimade vaszurerarenai.」
„Ezt hosszú ideig nem tudom elfelejteni.” ◆ jövőjövő
「Nocsinocsino sinpaiga taenai.」 „Nem múlik el
az aggodalmam a jövőért.” ◆ későbbiekkésőbbiek 「Ima-
benkjósinaito nocsinocsikókaiszurujo.」 „Ha
most nem tanulunk, a későbbiekben megbánjuk!”

nocsinohitonocsinohito ◆ utókorutókor 「Nocsino hitonotameni
asiato-o nokosita.」 „Nyomot hagyott az utókor-
nak”

nocsinojonocsinojo ◆ jövőjövő 「Nocsino jomade kareno
naga cutavaru.」 „A jövőben is emlegetni fogják a
nevét.” ◆ túlvilágtúlvilág
nocsizoinocsizoi ◆ másodikmásodik feleségfeleség ◆ újúj asszonyasszony
「Nocsizoi-o mukaeta.」 „Új asszonyt hozott a
házhoz.”

nócsúnócsú ◆ borsókaborsóka ◆ hólyagféreghólyagféreg
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nodatenodate ◆ teaszertartás szabad ég alattteaszertartás szabad ég alatt
nodenode ◆ apropóapropó 「Csímu-o szaihenszeisitanode-
kono siai-o okonaimaszu.」 „A verseny apropója
a csapat újjáalakulása volt.” ◆ ettőlettől 「Takuszan
hon-o jondanode kasikokunatta.」 „Sok könyvet
olvasott, ettől lett okos.” ◆ ezértezért 「Jukiga futta-
node densaga okureta.」 „Leesett a hó, ezért ké-
sett a vonat.” ◆ ígyígy 「Vatasi-va menkjosó-o mot-
teitanode unten-o makaszareta.」 „Nekem volt
jogosítványom, így én vezettem.” ◆ mertmert 「Ku-
szatteirunode szutetekudaszai!」 „Dobd ki, mert
romlott!” ◆ minthogyminthogy 「Nemukunattanodebed-
doni haitta.」 „Minthogy álmos lettem, lefeküd-
tem aludni.” ◆ miutánmiután 「Sukudzsicunanode
misze-va simatteiru.」 „Miután ünnep van, zárva
vannak a boltok.” ◆ mivelmivel 「Siranakattanode na-
nimo iimaszendesita.」 „Mivel nem tudtam, nem
mondtam semmit.” ◆ mivelhogymivelhogy 「Asita sik-
engaarunode benkjósinakerebanaranai.」 „Sokat
kell tanulnom, mivelhogy holnap vizsga lesz.” ◆

ugyanisugyanis 「Mada miszeinennanodearukóru-va
nomenai.」 „Nem ihatok alkoholt, ugyanis még
kiskorú vagyok.” ◆ úgyhogyúgyhogy 「Kovareteiruto sit-
teitanode, dengen-o irenakatta.」 „Tudtam, hogy
nem működik, úgyhogy be sem kapcsoltam.”

nodearunodearu ◆ akkorakkor 「Csinginga agareba bukkamo
agarunodearu.」 „Ha a fizetések emelkednek, ak-
kor az árak is emelkedni fognak.” ◆ bizonybizony
「Szukosi macunodearu.」 „Bizony, kicsit várni
kell.” ◆ tartoziktartozik 「Kore-va kicscsin-
nonaifuda.」 „Ez a kés a konyhába tartozik.”

nóde-vanóde-va nainai ◆ másmás isis vanvan aa világonvilágon 「Ona-
dzsi miszebakaride taberuno-va nóganai.」 „Más
étterem is van a világon, nem kell mindig itt en-
nünk.”

node-vanode-va naikanaika ◆ véletlenülvéletlenül nemnem 「Kimino
sukudai-o otószangajattanode-va naika?」 „Vé-
letlenül nem az apukád csinálta meg a házi felada-
todat?”

nodonodo ❶ toroktorok 「Nodoga itainodeugai guszuri-
deugaisita.」 „Gargalizáló szerrel gargalizáltam,
mert fájt a torkom.” ◆ hanghang 「Kono kasu-va no-
dogaii.」 „Ennek az énekesnek szép hangja van.”
◇ nodogakavakunodogakavaku szomjasszomjas 「Nodoga kava-
ita.」 „Szomjas vagyok!” ◇ nodoganarunodoganaru csorogcsorog
aa nyálanyála 「Kúfukukara nodoga natta.」 „Csorgott
a nyála az éhségtől.” ◇ nodoganarunodoganaru fenifeni aa fo-fo-
gátgát 「Oisiikéki-o mite nodoga naru.」 „Fenem

a fogam a finom tortára.” ◇ nodokarategade-nodokarategade-
ruhodoruhodo borzasztóanborzasztóan 「Ano kuruma-o nodok-
ara tega deruhodo hosii.」 „Borzasztóan szeret-
ném megvenni azt a kocsit.” ◇ nodokarateg-nodokarateg-
aderuhodohosiiaderuhodohosii csábítócsábító 「Nodokara tega de-
ruhodo hosii sóhin」 „csábító áru” ◇ nodoka-nodoka-
vakuvaku szomjasszomjas 「Nodo kavaita.」 „Szomjas va-
gyok!” ◇ nodonokavakinodonokavaki szomjúságszomjúság 「Nodono
kavaki-o uttaeta.」 „Szomjúságra panaszkodott.”
◇ nodo-onodo-o uruoszuuruoszu csillapítjacsillapítja aa szomjátszomját
「Bírude nodo-o uruosita.」 „Sörrel csillapítot-
tam a szomjamat.” ◇ nodo-onodo-o simerusimeru megfojtmegfojt
「Higaisano nodo-o simeta.」 „Megfojtotta az ál-
dozatát.” ◇ nodo-onodo-o naraszunaraszu doromboldorombol 「Neko-
o naderuto nodo-o naraszu.」 „Ha megsimogat-
ják a macskát, dorombol.”

nódonódo ◆ koncentrációkoncentráció 「Niszankatanszonódo」
„szén-dioxid koncentrációja” ◆ sűrűségsűrűség ◆ tö-tö-
ménységménység ◇ szanszonódoszanszonódo oxigénkoncentrá-oxigénkoncentrá-
cióció
nódonódo ◆ jobbágyjobbágy
nódónódó ◆ aktivitásaktivitás
nódónódó ◆ dűlődűlő ◆ dűlőútdűlőút
nodoamenodoame ◆ NegroNegro ◆ torokfájástorokfájás ellenielleni cu-cu-
korkakorka
nodobotokenodobotoke ◆ ádámcsutkaádámcsutka 「Mizu-o nonde-
iru tokinodobotokega dzsógeni ugoiteita.」 „Fel-
alá járt az ádámcsutkája, ahogy itta a vizet.”

nodobuenodobue ◆ ádámcsutkaádámcsutka ◆ légcsőlégcső
nodocsinkonodocsinko ◆ ínyvitorlaínyvitorla ◆ nyelvcsapnyelvcsap
nododzsimannododzsiman ◆ amatőr énekesversenyamatőr énekesverseny
nodogacumarunodogacumaru ◆ elszorulelszorul aa torkatorka 「Nodoga
cumatte ikigurusii.」 „Elszorult a torkom, nehe-
zen kapok levegőt.” ◆ fuldoklikfuldoklik 「Nodoga cu-
matta.」 „Fuldoklott.”

nodogahariszakenbakarininodogahariszakenbakarini ◆ torkaszakad-torkaszakad-
tábóltából 「Nodoga hari szakenbakarini szakenda.」
„Torkom szakadtából ordítottam.”

nódogahikuinódogahikui ◆ híghíg 「Nódoga hikui jóeki」 „híg
oldat”

nodogakarakaraninarunodogakarakaraninaru ◆ kitikkadkitikkad 「Nodo-
gakarakaraninatta.」 „Kitikkadtam.”

nodogakavakunodogakavaku ◆ eltikkadeltikkad 「Acuszade nodoga
kavaitekita.」 „A melegtől eltikkadtam.” ◆ meg-meg-
szomjazikszomjazik 「Nodoga kavaitekita.」 „Megszom-
jaztam!” ◆ szomjasszomjas 「Nodoga kavaita.」
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„Szomjas vagyok!” ◆ szomjazikszomjazik 「Fucukakan-
mo nodoga kavaita dzsótaida.」 „Már két napja
szomjazom.”

nodoganarunodoganaru ◆ csorogcsorog aa nyálanyála 「Kúfukukara
nodoga natta.」 „Csorgott a nyála az éhségtől.” ◆

fenifeni aa fogátfogát 「Oisiikéki-o mite nodoga naru.」
„Fenem a fogam a finom tortára.”

nódogatakainódogatakai ◆ sűrűsűrű 「Nódoga takai szató-
szui」 „sűrű cukoroldat” ◆ töménytömény 「Nódoga ta-
kaiarukóru」 „tömény alkohol”

nodoguronodoguro ◆ feketetorkú sügérfeketetorkú sügér
nodogurocsidorinodogurocsidori ◆ üregi lileüregi lile
nódójuszónódójuszó ◆ aktív szállításaktív szállítás
nodokanodoka ◆ békességbékesség ◆ idillidill ◆ nyugodtságnyugodtság
nódokaihónódokaihó ◆ jobbágyfelszabadításjobbágyfelszabadítás
nodokananodokana ◆ békésbékés 「Nodokana csiiszana ma-
csidesita.」 „Békés kisváros volt.” ◆ idilliidilli 「Ina-
kano nodokana szeikacuga nacukasii.」 „Hiány-
zik a vidéki, idilli élet.” ◆ kellemeskellemes 「Nodokana
tenki」 „kellemes idő” ◆ nyugodtnyugodt 「Nodokana
umi」 „nyugodt tenger”

nodokarategaderuhodonodokarategaderuhodo ◆ borzasztóanborzasztóan
「Ano kuruma-o nodokara tega deruhodo hosii.」
„Borzasztóan szeretném megvenni azt a kocsit.”

nodokarategaderuhodohosiinodokarategaderuhodohosii ◆ csábítócsábító
「Nodokara tega deruhodo hosii sóhin」 „csábító
áru”

nodokavakunodokavaku ◆ szomjasszomjas 「Nodo kavaita.」
„Szomjas vagyok!”

nódokeinódokei ◆ sűrűségmérősűrűségmérő
nódokóbainódokóbai ◆ koncentrációgradienskoncentrációgradiens
nodokubinodokubi ◆ gyengegyenge pontpont 「Raibaru kaisano
nodokubi-o oszaeru.」 „Rátapint a rivális cég
gyenge pontjára.” ◆ nyaknyak 「Higaisano nodokubi-
o simeru.」 „Megszorítja az áldozata nyakát.”

nodomotonodomoto ◆ toroktorok 「Naifu-o higaisano nodo-
motoni cukicuketa.」 „Az áldozata torkára tette
a kést.” ◇ nodomotoszugirebaacusza-onodomotoszugirebaacusza-o vas-vas-
zureruzureru elmúlt veszélyről megfeledkezünkelmúlt veszélyről megfeledkezünk
nodomotoszugirebaacusza-onodomotoszugirebaacusza-o vaszureruvaszureru ◆

elmúlt veszélyről megfeledkezünkelmúlt veszélyről megfeledkezünk
nodonicukaerunodonicukaeru ◆ megakadmegakad aa torkántorkán 「Tabe
monoga nodonicukaeta.」 „Megakadt a torkán a
falat.”

nodonoensónodonoensó ◆ torokgyulladástorokgyulladás
nodonoitaminodonoitami ◆ torokfájástorokfájás
nodonokavaitanodonokavaita ◆ szomjasszomjas 「Nodono kavaita
dóbucutacsi-va kavabeni mizu-o nomini itta.」 „A
szomjas állatok a folyóhoz mentek inni.”

nodonokavakinodonokavaki ◆ szomjúságszomjúság 「Nodono
kavaki-o uttaeta.」 „Szomjúságra panaszkodott.”

nódonomibunnódonomibun ◆ jobbágyi státuszjobbágyi státusz
nodonotórinodonotóri ◆ nyelésnyelés 「Nodono tóriga varui.」
„Nehezen tudok nyelni.”

nodo-onodo-o cubuszucubuszu ◆ elmegyelmegy aa hangjahangja 「Sabe-
riszugite nodo-o cubusita.」 „A sok beszédtől el-
ment a hangom.”

nodo-onodo-o naraszunaraszu ◆ doromboldorombol 「Neko-o na-
deruto nodo-o naraszu.」 „Ha megsimogatják a
macskát, dorombol.”

nodo-onodo-o simerusimeru ◆ megfojtmegfojt 「Higaisano nodo-o
simeta.」 „Megfojtotta az áldozatát.”

nodo-onodo-o tórutóru ◆ lecsúsziklecsúszik aa torkántorkán 「Bíru-va
nodo-o tótta.」 „Lecsúszott a torkán a sör.”

nodo-onodo-o uruoszuuruoszu ◆ csillapítjacsillapítja aa szomjátszomját
「Bírude nodo-o uruosita.」 „Sörrel csillapítot-
tam a szomjamat.”

nódoszeinódoszei ◆ jobbágyrendszerjobbágyrendszer
nódószosinódószosi ◆ aktívaktív alkatrészalkatrész ◆ aktívaktív elemelem
「Dzsudószosito nódószosi」 „passzív elem és ak-
tív elem”

nódótainódótai ◆ cselekvőcselekvő igealakigealak ◆ cselekvőcselekvő ige-ige-
nemnem
nódótekinanódótekina ◆ aktívaktív 「Nódótekina jakuvari」
„aktív szerep”

nódótekininódótekini ◆ aktívanaktívan 「Nódótekini kódószu-
ru.」 „Aktívan tevékenykedik.”

nodzsikonodzsiko ◆ sármánysármány
nódzsisikendzsónódzsisikendzsó ◆ kísérleti telepkísérleti telep
nódzsónódzsó ◆ gazdasággazdaság 「Inakano nódzsóde ha-
taraiteiru.」 „Egy vidéki gazdaságban dolgozik.”
◆ mezőgazdaságimezőgazdasági üzemüzem ◇ kokueinódzsókokueinódzsó ál-ál-
lamilami gazdasággazdaság ◇ súdannódzsósúdannódzsó termelőszö-termelőszö-
vetkezetvetkezet ◇ súdannódzsósúdannódzsó téesztéesz
nódzsóródósanódzsóródósa ◆ béresbéres
nódzsúnódzsú ◆ gennyes váladékgennyes váladék
nodzsukunodzsuku ◆ szabadban alvásszabadban alvás
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nodzsukuszurunodzsukuszuru ◆ kempingezikkempingezik ◆ szabadbanszabadban
alszikalszik 「Haikinguno tocsúde nodzsuku-o sita.」
„A túrázás során a szabadban aludtunk.”

nóennóen ◆ gazdasággazdaság 「Nóen-o keieiszuru.」 „Gaz-
daságot vezet.” ◆ szántóföldszántóföld ◆ ültetvényültetvény ◇

kankónóenkankónóen szedd-magadszedd-magad ültetvényültetvény ◇ dzs-dzs-
iszakunóeniszakunóen magángazdaságmagángazdaság ◇ dzsiszakun-dzsiszakun-
óenóen parasztgazdaságparasztgazdaság
nóennóen ◆ agyvelőgyulladásagyvelőgyulladás ◇ nihonnóennihonnóen ja-ja-
pán agyvelőgyulladáspán agyvelőgyulladás
nóeninóeni ◆ enen 「Zabuton-va iszuno ueniaru.」 „A
széken van a párna.” ◆ onon 「Cukueno ueni isz-
szacuno hongaarimaszu.」 „Az asztalon van egy
könyv.” ◆ önön 「Dzsútan-va jukano ueniarima-
szu.」 „A földön van a szőnyeg.” ◆ rara 「Asi-o
cukueno ueni noszeta.」 „Az asztalra tettem a lá-
bam.” ◆ rere 「Hako-o jukani oita.」 „A földre tet-
tem a dobozt.”

nóensunóensu ◆ ültetvényesültetvényes ◆ ültetvénytulajdo-ültetvénytulajdo-
nosnos
nófókutónófókutó ◆ Norfolk-szigetNorfolk-sziget
nófunófu ◆ befizetésbefizetés ◇ densinófudensinófu elektronikuselektronikus
fizetésfizetés
nófunófu ◆ földműves férfiföldműves férfi ◆ gazdagazda ◆ gazdúrgazdúr
nófunófu ◆ földműves asszonyföldműves asszony ◆ gazdasszonygazdasszony
nófugakunófugaku ◆ befizetett összegbefizetett összeg
nófukigennófukigen ◆ befizetésibefizetési határidőhatáridő 「Sotoku-
zeino nófukigen」 „jövedelemadó befizetési ha-
tárideje”

nófukinnófukin ◆ befizetendőbefizetendő pénzpénz ◆ befizetettbefizetett
pénzpénz
nófusanófusa ◆ befizetőbefizető
nófuszurunófuszuru ◆ befizetbefizet 「Zeikin-o nófuszuru.」
„Befizeti az adót.”

nógakinógaki ◆ gyógyhatásgyógyhatás felsorolásafelsorolása ◆ híresz-híresz-
teléstelés 「Kono szeihin-va nógakihodode-va nai.」
„Ez a termék nem olyan jó, mint ahogy híresztelik”
◆ képességképesség felsorolásafelsorolása ◆ mimi mindenremindenre jójó
「Kuszurino nógaki-o jonda.」 „Elolvastam, hogy
mi mindenre jó a gyógyszer.” ◆ tetszelgéstetszelgés
nógaki-onógaki-o narabetaterunarabetateru ◆ tetszelegtetszeleg 「Kare-
va dzsósino maede nógaki-o narabe tateta.」
„Tetszelegni próbált a főnökénél.”

nógakkónógakkó ◆ mezőgazdasági szakiskolamezőgazdasági szakiskola
nógakunógaku ◆ agrártudományagrártudomány

nógakunógaku ◆ nójátéknójáték
nógakubunógakubu ◆ mezőgazdasági karmezőgazdasági kar
nógakudónógakudó ◆ nószínháznószínház
nógakukenkjúdzsonógakukenkjúdzso ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági kuta-kuta-
tóintézettóintézet
nógakusanógakusa ◆ agronómusagronómus ◆ mezőgazdászmezőgazdász
nógakusinógakusi ◆ nószínésznószínész
nogamonogamo ◆ vadkacsavadkacsa
nogannogan ◆ túzoktúzok
nogarerunogareru ◆ elkerülelkerül 「Bacu-o nogareta.」 „El-
kerülte a büntetést.” ◆ elmenekülelmenekül 「Ottekara
nogareta.」 „Elmenekültem az üldözőim elől.” ◆

kibújikkibújik 「Kare-va szekinin-o nogareta.」 „Kibújt
a felelősség alól.” ◆ kicsúszikkicsúszik 「Han-nin-va kei-
szacukara nogareta.」 „A tettes kicsúszott a rend-
őrök keze közül.” ◆ kitérkitér 「Szekinin-o nogare-
ta.」 „Kitért a felelősség alól.” ◆ megfutamodikmegfutamodik
「Szekininkara nogareta.」 „Megfutamodott a fe-
lelősség elől.” ◆ megmenekülmegmenekül 「Cuiszekikara no-
gareta.」 „Megmenekült az üldözői elől.” ◆ meg-meg-
úszikúszik 「Han-nin-va keibacu-o nogareta.」 „Meg-
úszta a büntetést”

nogaszunogaszu ◆ elszalasztelszalaszt 「Ii kekkon-aite-o no-
gasita.」 „Elszalasztott egy jó partit.” ◆ futnifutni
hagyhagy 「Gótó-o nogasitesimatta.」 „Futni hagy-
tam a betörőt.” ◆ kihagykihagy 「Csanszu-o nogasi-
ta.」 „Kihagytam az alkalmat” ◆ lecsúsziklecsúszik
「Gocsiszó-o nogasita.」 „Lecsúsztam a lakomá-
ról.” ◇ kikinogaszukikinogaszu elkerülielkerüli aa figyelmétfigyelmét
「Dzsújónanjúszu-o kiki nogasita.」 „Elkerülte a
figyelmemet egy fontos hír.” ◇ kikinogaszukikinogaszu el-el-
mulasztmulaszt meghallgatnimeghallgatni 「Szonoradzsio
bangumi-o kiki nogasita.」 „Elmulasztottam
meghallgatni a rádióműsort.” ◇ minogaszuminogaszu sze-sze-
metmet hunyhuny 「Dzsósi-va kareno sippai-o minoga-
siteageta.」 „A főnöke szemet hunyt a férfi téve-
dése felett.” ◇ minogaszuminogaszu eltekinteltekint 「Keiszacu-
va ihanno sobacu-o minogasitekureta.」 „A rend-
őr eltekintett a szabálysértés büntetésétől.” ◇ mi-mi-
nogaszunogaszu elmulasztelmulaszt megnéznimegnézni
「Aszanodorama-o minogasita.」 „Elmulasztot-
tam megnézni a reggeli sorozatomat.”

nógeinógei ◆ földművelésföldművelés ésés kertészetkertészet ◆ mező-mező-
gazdasági technikagazdasági technika
nógekanógeka ◆ agysebészetagysebészet
nógekainógekai ◆ agysebészagysebész
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nó-gémunó-gému ◆ mérkőzés elmaradásamérkőzés elmaradása
noginogi ◆ szálkaszálka ◆ toklásztoklász
nogihennogihen ◆ bal oldali toklász-gyökbal oldali toklász-gyök
nogikunogiku ◆ vadkrizantémvadkrizantém
nogiszunogiszu ◆ sublersubler ◆ tolómércetolómérce ◆ tolómérőtolómérő
nó-gjaradenó-gjarade ◆ gázsigázsi nélkülnélkül 「Nó-gjarade en-
szószuru.」 „Gázsi nélkül zenél.”

nógjónógjó ◆ agráragrár ◆ agráriparagráripar ◆ mezőgazdaságmezőgazdaság
「Kono kuni-va nógjóga hattacusiteita.」 „Az or-
szágnak fejlett mezőgazdasága volt.” ◇ kikai-kikai-
kanógjókanógjó gépesítettgépesített mezőgazdaságmezőgazdaság ◇ kin-kin-
kónógjókónógjó városkörnyékivároskörnyéki mezőgazdaságmezőgazdaság ◇

sújakunógjósújakunógjó belterjesbelterjes gazdálkodásgazdálkodás ◇ szo-szo-
hónógjóhónógjó külterjeskülterjes gazdálkodásgazdálkodás
「Hirjónado-o sijósinai szohónógjó」 „trágyázást
sem használó külterjes gazdálkodás”

nógjócsisicugakunógjócsisicugaku ◆ agrogeológiaagrogeológia ◆ talaj-talaj-
tantan
nógjódaigakunógjódaigaku ◆ agrártudományi egyetemagrártudományi egyetem
nógjójócsinógjójócsi ◆ mezőgazdasági területmezőgazdasági terület
nógjójógunógjójógu ◆ mezőgazdasági eszközmezőgazdasági eszköz
nógjókaikakunógjókaikaku ◆ agrárreformagrárreform
nógjókakumeinógjókakumei ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági forrada-forrada-
lomlom
nógjókjódókumiainógjókjódókumiai ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági szö-szö-
vetkezetvetkezet ◆ termelőszövetkezettermelőszövetkezet
nógjókókónógjókókó ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági szakközépis-szakközépis-
kolakola
nógjókokunógjókoku ◆ agrárországagrárország
nógjókumiainógjókumiai ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági szövetke-szövetke-
zetzet
nógjómondainógjómondai ◆ agrárkérdésagrárkérdés
nógjónokiszecuródósanógjónokiszecuródósa ◆ summássummás
nógjósiszecunógjósiszecu ◆ gazdasági épületgazdasági épület ◆ majormajor
nógjósónógjósó ◆ mezőgazdasági minisztériummezőgazdasági minisztérium
nógjószeibucugunsúnógjószeibucugunsú ◆ agrobiocönózisagrobiocönózis ◆

agrocönózisagrocönózis
nógjószeihinnógjószeihin ◆ mezőgazdasági termékmezőgazdasági termék
nógjószeiszakunógjószeiszaku ◆ agrárpolitikaagrárpolitika
nogomanogoma ◆ kalliopekalliope ◆ rubinbegyrubinbegy
nogomehennogomehen ◆ bal oldali válogatás-gyökbal oldali válogatás-gyök
nó-górunó-góru ◆ nincs gólnincs gól

nógunógu ◆ földművelésiföldművelési eszközeszköz ◆ földműves-földműves-
szerszámszerszám
nógurádokennógurádoken ◆ Nógrád megyeNógrád megye
nóhanóha ◆ agyhullámagyhullám
nóhainóhai ◆ bélcsírabélcsíra
nóhaikeiszeinóhaikeiszei ◆ gasztrulációgasztruláció
nóhakenszanóhakensza ◆ elektroenkefalográfiaelektroenkefalográfia
nóhankinóhanki ◆ mezőgazdasági főidénymezőgazdasági főidény
noharanohara ◆ mezőmező
noharaniszurunoharaniszuru ◆ földdelfölddel tesztesz egyenlővéegyenlővé
「Szenszódekono macsi-va noharaninatta.」 „A
háborúban a várost a földdel tették egyenlővé.”

nóhaunóhau ◆ know-howknow-how ◆ szakismeretszakismeret ◆ techni-techni-
kai tudáskai tudás
nóhaunóhau ◆ know-howknow-how 「Nóhau-o uru.」 „Eladja
a know-how-t.” ◆ szakismeretszakismeret 「Nóhau-o mi-
nicukeru.」 „Szakismeretet szerez.” ◆ technikaitechnikai
tudástudás 「Nóhau-o ikaszu.」 „Felhasználja a tech-
nikai tudását.”

nóhazunóhazu ◆ EEGEEG ◆ elektroenkefalogramelektroenkefalogram
nóhicunóhicu ◆ szépírásszépírás ◆ szépírószépíró
nóhicudearunóhicudearu ◆ szépenszépen írír 「Kare-va nóhicu-
dearu.」 „Szépen ír.”

nóhicukanóhicuka ◆ kalligráfuskalligráfus ◆ szépírószépíró
nóhinnóhin ◆ leszállításleszállítás
nóhinsonóhinso ◆ szállítólevélszállítólevél
nóhinszurunóhinszuru ◆ leszállítleszállít 「Csúmon-o uke, szono
sóhin-o nóhinsita.」 „Felvettük a megrendelést és
leszállítottuk az árut.”

nohitonohito ◆ akiaki 「Szaigono hito-va denki-o kesi-
tekudaszai.」 „Aki utoljára megy el, kapcsolja le a
villanyt!”

nóhittonóhitto ◆ ütésütés nélküliségnélküliség 「Nóhittono siai」
„ütés nélküli mérkőzés”

nóhjúzusadankinóhjúzusadanki ◆ olvadóbetétolvadóbetét nélkülinélküli
megszakítómegszakító
nóhónóhó ◆ termesztéstermesztés ◇ tókószennóhótókószennóhó réteg-réteg-
vonalas termesztésvonalas termesztés
nóhónóhó ◆ cisztaciszta ◇ nen-ekinóhónen-ekinóhó retenciósretenciós
cisztaciszta ◇ nen-ekinóhónen-ekinóhó nyálkás cisztanyálkás ciszta
nohohontonohohonto ◆ gondtalanulgondtalanul 「Sigotomosinaide-
nohohonto kurasiteiru.」 „Munka nélkül is gond-
talanul él.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Icumademonoho-
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honto matteirarenai.」 „Nem tudok nyugodtan
várni a végtelenségig.”

nohohontositeirunohohontositeiru ◆ nemnem izgatjaizgatja semmisemmi
「Sippaisitemonohohontositeiru.」 „Nem izgatja
a kudarc.”

nóhószeiszen-isónóhószeiszen-isó ◆ cisztás fibróziscisztás fibrózis
nohózunohózu ◆ féktelenségféktelenség ◆ rakoncátlanságrakoncátlanság ◆

zabolátlanságzabolátlanság
nohózunanohózuna ◆ féktelenféktelen 「Nohózuna jokubó」
„féktelen vágy” ◆ rakoncátlanrakoncátlan 「Nohózuna va-
kamono」 „rakoncátlan fiatal”

nohózunihasirunohózunihasiru ◆ rakoncátlanrakoncátlan 「Nohózuni
hasiru szeikaku」 „rakoncátlan természet”

noicsigonoicsigo ◆ erdei szamócaerdei szamóca
nóikkecunóikkecu ◆ agyvérzésagyvérzés
noirongakuszecunoirongakuszecu ◆ neurontanneurontan
noirózenoiróze ◆ idegbajidegbaj ◆ idegbetegségidegbetegség 「Noiróz-
enikakatta.」 „Idegbetegséget kapott.” ◆ ideg-ideg-
összeomlásösszeomlás 「Ikudzsidenoirózeninatta.」
„Idegösszeomlást kapott a gyermekneveléstől.” ◆

lelkilelki problémaprobléma 「Noiróze dzsiszacu」 „lelki
probléma miatti öngyilkosság” ◆ neurózisneurózis ◇

dzsuken-noirózedzsuken-noiróze vizsgavizsga előttielőtti pánikpánik ◇

dzsuken-noirózedzsuken-noiróze vizsgadrukkvizsgadrukk 「Dzsukennoi-
rózenikakatta.」 „Vizsgadrukkom volt.”

noirózekandzsanoirózekandzsa ◆ idegbetegidegbeteg
noirózenioikomunoirózenioikomu ◆ idegeireidegeire megymegy 「Varui
szeitotacsi-va szenszei-o noirózeni oi konda.」 „A
rossz diákok a tanár idegeire mentek.”

noirumaedenoirumaede ◆ jelenlétébenjelenlétében 「Otto-va kodo-
monoiru maede abare daszu.」 „A férjem a gyer-
mekünk jelenlétében randalírozik.”

noirutokorodenoirutokorode ◆ jelenlétébenjelenlétében 「Hitonoiru
tokorode-va onara-o sinai.」 „Nem fingik embe-
rek jelenlétében.”

noizunoizu ◆ zajzaj ◇ szukuracscsi-noizuszukuracscsi-noizu pattogáspattogás
「Erupírekódonoszukuracscsi-noizu」 „hangle-
mez pattogása” ◇ szeiden-júdónoizuszeiden-júdónoizu elekt-elekt-
rosztatikusrosztatikus zajzaj ◇ hiszu-noizuhiszu-noizu sistergéssistergés
「Kaszettotépunohiszu-noizu」 „kazettás szalag
sistergése” ◇ pinku-noizupinku-noizu rózsazajrózsazaj ◇

hovaito-noizuhovaito-noizu fehérzajfehérzaj ◇ maiku-noizumaiku-noizu mik-mik-
rofonzajrofonzaj
noizu firutanoizu firuta ◆ zajszűrőzajszűrő

noizukjanszeringuheddohonnoizukjanszeringuheddohon ◆ zajkioltózajkioltó
fejhallgatófejhallgató
noizukjanszeringuijahonnoizukjanszeringuijahon ◆ zajkioltózajkioltó fül-fül-
hallgatóhallgató
noizumádzsinnoizumádzsin ◆ zajtűrészajtűrés
noizu-ridakusonnoizu-ridakuson ◆ zajcsökkentészajcsökkentés
nojakinojaki ◆ mezőégetésmezőégetés ◆ szabadbanszabadban égetéget
「Biníru-va nojakisite-va ikemaszen.」 „Nejlont
tilos szabadban égetni.” ◆ szabadban égetésszabadban égetés
nojakiszurunojakiszuru ◆ felperzselifelperzseli aa mezőtmezőt 「Kusza-
o nojakisite kaszai-o hiki okosita.」 „Tüzet oko-
zott azzal, hogy felperzselte a füvet a mezőn.”

nójakunójaku ◆ növényvédőnövényvédő szerszer ◆ permetező-permetező-
szerszer ◆ permetszerpermetszer ◆ vegyszervegyszer 「Nójaku-
o cukatteinai kudamono」 „Vegyszermentes gyü-
mölcs. (biogyümölcs)”

nójaku-o kakerunójaku-o kakeru ◆ permetezikpermetezik
nójaku-onójaku-o makumaku ◆ növényvédőnövényvédő szertszert hasz-hasz-
nálnál ◆ permetezikpermetezik
nójakuoszennójakuoszen ◆ növényvédőnövényvédő szerekszerek általáltal
okozott szennyezésokozott szennyezés
nójakusanójakusa ◆ nószínésznószínész
nójakuszanpunójakuszanpu ◆ növényvédelemnövényvédelem ◆ perme-perme-
tezéstezés
nójakuszanpukinójakuszanpuki ◆ permetezőgéppermetezőgép
nojamanojama ◆ hegyekhegyek ésés mezőkmezők ◆ hegyek-hegyek-
völgyekvölgyek ◆ mezők és hegyekmezők és hegyek
nójónójó ◆ tályogtályog
nójóekinójóeki ◆ tömény oldattömény oldat
nojónanojóna ◆ amilyenamilyen 「Icsigojaremon-nojóna
kudamononi-va bitaminga fukumareteimaszu.」
„Az olyan gyümölcsben, mint amilyen a földieper
és a citrom, sok a C vitamin.” ◆ féleségféleség 「Bu-
kinojóna mono-o motteita.」 „Valami fegyverféle-
ség volt nála.” ◆ mintmint
nojóninojóni ◆ mintmint 「Anatanojóni, szega takakuari-
maszen.」 „Nem vagyok olyan magas, mint ő.”

nókanóka ◆ földművelőföldművelő ◆ földművesföldműves 「Kare-va
nókadeszu.」 „A foglalkozása földműves.” ◆ me-me-
zőgazdaságizőgazdasági termelőtermelő ◆ parasztemberparasztember ◆

parasztházparasztház 「Nókani szodatta.」 „Parasztház-
ban nőtt fel.” ◇ dzsieinókadzsieinóka őstermelőőstermelő ◇ to-to-
kunókakunóka dolgosdolgos parasztparaszt ◇ tokunókatokunóka példáspéldás
földművesföldműves ◇ beiszakunókabeiszakunóka rizstermelőrizstermelő ◇
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júkinókajúkinóka biotermelőbiotermelő ◇ rinónókarinónóka voltvolt föld-föld-
művesműves
nó-kábonsinó-kábonsi ◆ önátírós papírönátírós papír
nókagakunókagaku ◆ agytudományagytudomány
nókagakusanókagakusa ◆ agytudósagytudós
nókainókai ◆ utolsóutolsó munkanapmunkanap 「Kaisano nenmac-
uno nókai」 „vállalat utolsó munkanapja az év-
ben” ◆ utolsóutolsó találkozótalálkozó 「Teniszu buno nen-
macuno nókai」 „teniszklub utolsó találkozója az
évben” ◆ zárókereskedészárókereskedés
nókannókan ◆ koporsóbakoporsóba tevéstevés 「Nókango, siki-
dzsóni idósi, ocuja-o okonaimaszu.」 „A kopor-
sóba tevés után visszatérnek a terembe, és halotti
tort ülnek.”

nókannókan ◆ agytörzsagytörzs
nókankinókanki ◆ mezőgazdasági holtszezonmezőgazdasági holtszezon
nókansikinókansiki ◆ koporsóba tevés ceremóniájakoporsóba tevés ceremóniája
nókanszurunókanszuru ◆ koporsóbakoporsóba tesztesz 「Itai-va nó-
kanszareta.」 „Koporsóba tették a holttestet.”

nókasinnókasin ◆ ótvarótvar
nókaszuitainókaszuitai ◆ agyalapiagyalapi mirigymirigy ◆ agyfügge-agyfügge-
léklék ◆ hipofízishipofízis
nó-kattonó-katto ◆ teljesteljes terjedelműterjedelmű 「Nó-katto ei-
ga」 „teljes terjedelmű film” ◆ vágatlanvágatlan
nó-kauntonó-kaunto ◆ nem érnem ér ◆ nincs pontszerzésnincs pontszerzés
nókekkannókekkan ◆ agyéragyér
nokemononokemono ◆ kiközösítettkiközösített személyszemély ◆ kire-kire-
kesztett személykesztett személy
nokemononinarunokemononinaru ◆ kiki leszlesz közösítveközösítve 「Kare-
va noke mononinatta.」 „Kiközösítették.”

nokerunokeru ◆ kihagykihagy 「Vatasi-o nokete kudaszai!」
„Engem hagyjatok ki!” ◆ nélkülöznélkülöz 「Kanodzso-
o nokete szan-ninde acumatta.」 „Nélküle gyűltek
össze hárman.”

nokerunokeru ◆ elteszeltesz azaz útbólútból 「Iszu-o noketa.」
„Eltettem az útból a széket.” ◆ félrelökfélrelök 「Dzsa-
mana sorui-o noketa.」 „Félrelöktem az utamban
lévő iratokat.” ◆ félreteszfélretesz 「Oszara-o noke-
ta.」 „Félretettem a tányért.” ◇ ittenokeruittenokeru oda-oda-
vetvet 「Kare-va itomo kantanni kotae-o ittenoke-
ta.」 „Könnyedén odavetette a választ.” ◇ site-site-
nokerunokeru elintézelintéz 「Sigoto-o hajakujattenoketa.」
„Hamar elintéztem a munkát.” ◇ cukinokerucukinokeru
félrelökfélrelök 「Dorobó-va keikan-o cuki nokete nige-
ta.」 „A rabló félrelökte a rendőrt, és elmenekült.”

◇ cukihanaszucukihanaszu eltaszíteltaszít magátólmagától 「Oja-va
kodomo-o cuki hanasita.」 „A szülő eltaszította
magától a gyerekét.” ◇ cukihanaszucukihanaszu ellökellök
「Oszoikakatta hito-o cuki hanasita.」 „Ellökte
magától a támadóját.” ◇ jattenokerujattenokeru pikk-pikk-
pakkpakk elvégezelvégez 「Dekiszóninai sigoto-o jatte-
nokeru.」 „Pikk-pakk elvégzi a szinte lehetetlen
feladatot.”

nókeszszennókeszszen ◆ agytrombózisagytrombózis
nokezoraszerunokezoraszeru ◆ hátrahajlíthátrahajlít 「Karada-o
noke zoraszeta.」 „Hátrahajlította a testét.” ◆

hátravethátravet 「Atama-o noke zoraszeta.」 „Hátra-
vetette a fejét.”

nokezorunokezoru ◆ hátrahőkölhátrahőköl 「Ijagattenokezotta.」
„Undorodva hátrahőkölt.” ◆ visszahőkölvisszahőköl
「Bikkurisite noke zotta.」 „Megijedt, és vissza-
hőkölt.” ◇ nokezoraszerunokezoraszeru hátrahajlíthátrahajlít
「Karada-o noke zoraszeta.」 „Hátrahajlította a
testét.” ◇ nokezoraszerunokezoraszeru hátravethátravet 「Atama-
o noke zoraszeta.」 „Hátravetette a fejét.”

nokinoki ◆ ereszeresz ◇ nokisitanokisita ereszeresz alattalatt
「Cubame-va nokisitani szu-o cukutta.」 „A fecs-
ke fészket rakott az eresz alatt.” ◇ noki-onoki-o szesz-szesz-
szuruszuru egymástegymást ériéri 「Kono tóride-va ieto ietoga
noki-o szeh-siteiru.」 „Ebben az utcában egymást
érik a házak.” ◇ noki-onoki-o naraberunaraberu egymástegymást ériéri
「Sótengaide misze-va noki-o narabeteiru.」 „Az
üzletsoron egymást érik az üzletek.”

nókinóki ◆ mezőgazdasági idénymezőgazdasági idény
nókinóki ◆ fizetésfizetés határidejehatárideje 「Zeikinno nóki」
„adófizetés határideje” ◆ leszállításleszállítás idejeideje
「Kono sóhinno nóki-va jakuni súkandeszu.」
„Ennek az árunak a leszállítási ideje körülbelül két
hét.” ◆ letudás idejeletudás ideje
nokibanokiba ◆ ereszeresz aljaalja ◆ ereszeresz oldalaoldala 「Noki-
bano ume」 „eresz oldalán álló szilvafa”

nokidoinokidoi ◆ ereszcsatornaereszcsatorna
nókigunókigu ◆ földművelésiföldművelési gépgép ésés szerszámszerszám ◆

mezőgazdasági gép és szerszámmezőgazdasági gép és szerszám
nókinnókin ◆ befizetett pénzbefizetett pénz ◆ pénzbefizetéspénzbefizetés
nokinaminokinami ◆ egymásegymás utánután 「Koronaviruszuno
eikjóde misze-va nokinami kjúgjósita.」 „A koro-
navírus miatt egymás után zártak be az üzletek.”
◆ házról-házraházról-házra 「Keiszacu-va nokinamini kiite
mavatta.」 „A rendőrség házról-házra járva kér-
dezősködött.” ◆ házsorházsor ◆ sorozatbansorozatban 「Noki-
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nami kinmedaru-o totta.」 „Sorozatban nyerte az
aranyérmeket.” ◆ szinteszinte mindenminden 「Konokura-
szuno szeito-va nokinamiinfuruenzanikakatta.」
„Szinte minden gyerek influenzás lett az osztály-
ban.”

nokinamidakanokinamidaka ◆ általánosáltalános áremelkedésáremelkedés
「Kenszecukabuno nokinami dakaga joszószar-
eru.」 „Általános áremelkedés várható az építő-
ipari részvényeknél.”

nokinamijaszunokinamijaszu ◆ általánosáltalános árcsökkenésárcsökkenés
「Densibuhinkabuno nokinami jaszu」 „általá-
nos árcsökkenés az elektronikus alkatrészgyártók
részvényeinél”

nókinszurunókinszuru ◆ befizetbefizet 「Manson-no kanrihi-o
nókinszuru.」 „Befizeti a társasház közös költsé-
gét.”

noki-onoki-o naraberunaraberu ◆ egymástegymást ériéri 「Sótengaide
misze-va noki-o narabeteiru.」 „Az üzletsoron
egymást érik az üzletek.”

noki-onoki-o szeszszuruszeszszuru ◆ egymástegymást ériéri 「Kono
tóride-va ieto ietoga noki-o szeh-siteiru.」 „Eb-
ben az utcában egymást érik a házak.”

nokisitanokisita ◆ ereszeresz alattalatt 「Cubame-va nokisi-
tani szu-o cukutta.」 „A fecske fészket rakott az
eresz alatt.”

nokiszakinokiszaki ◆ ereszeresz alattalatt 「Nurenaijóni noki-
szakini dzsitensa-o oita.」 „Az eresz alá tettem a
biciklit, hogy ne ázzon meg.” ◆ ház töveház töve
nó-kjarianó-kjaria ◆ nincs vivőnincs vivő
nókjónókjó ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági szövetkezetszövetkezet ◆

termelőszövetkezettermelőszövetkezet
nókjógennókjógen ◆ nódarabok közti kjógennódarabok közti kjógen
nokkenokke ◆ rögtön az elejerögtön az eleje
nokkekaranokkekara ◆ rögtönrögtön 「Nokkekara okaneno ha-
naside kjósukudeszuga.」 „Sajnálom, hogy rögtön
az anyagiakkal kezdem.” ◆ rögtönrögtön azaz elejénelején
「Nokkekarasikudzsitta.」 „Rögtön az elején el-
rontottam.”

nokkerunokkeru ◆ rakrak 「Cukueni hon-o nokketa.」 „Az
asztalra raktam egy könyvet.” ◆ rárakrárak 「Pan-
niszarami-o nokketa.」 „Ráraktam a szalámit a
kenyérre.” ◆ ráteszrátesz 「Cukueni asi-o nokketa.」
„Rátettem a lábam az asztalra.”

nokkingunokkingu ◆ kopogáskopogás
nokkingubósizainokkingubósizai ◆ kopogásgátló adalékkopogásgátló adalék

nokkinguszurunokkinguszuru ◆ kopogkopog 「Endzsin-va nokkin-
gusiteiru.」 „Kopog a motor.”

nokkunokku ◆ kopogáskopogás ◆ kopogtatáskopogtatás
nokkuautonokkuauto ◆ kiütéskiütés ◇ idensinokkuautoidensinokkuauto
génkiütésgénkiütés ◇ tekunikaru-nokkuautotekunikaru-nokkuauto techni-techni-
kai kiütéskai kiütés
nokkuautopancsinokkuautopancsi ◆ kiütéskiütés
nokkuautopancsi-onokkuautopancsi-o kuvaszerukuvaszeru ◆ kiütkiüt
「Bokuszá-va aiteninokkuautopancsi-o kuvasze-
ta.」 „A bokszoló kiütötte az ellenfelét.”

nokkudaunnokkudaun ◆ elemekreelemekre bontásbontás ◆ padlórapadlóra
küldésküldés
nokkudaunsikinokkudaunsiki ◆ elemekreelemekre bontottbontott
「Nokkudaun sikikagu」 „elemekre bontott bú-
tor”

nokkudaunszurunokkudaunszuru ◆ padlórapadlóra küldküld 「Aite-o
pancsi ih-pah-denokkudaunsita.」 „Egy ütéssel
padlóra küldte az ellenfelét.”

nokkunootonokkunooto ◆ kopogtatáskopogtatás hangjahangja 「Nokku-
no otogasita.」 „Kopogtatás hangja hallatszott.”

nokkuszurunokkuszuru ◆ bekopogbekopog 「Heja-o nokkusita.」
„Bekopogtam a szobába.” ◆ bekopogtatbekopogtat 「Doa-
o nokkusita.」 „Bekopogtattam az ajtón.” ◆ ko-ko-
pogpog 「Darekadoaninokkusita.」 „Valaki kopo-
gott.” ◆ kopogtatkopogtat 「Darekanokkusiteiru.」
„Valaki kopogtat.”

nokonoko ◆ fűrészfűrész ◇ itonokoitonoko lombfűrészlombfűrész ◇ obi-obi-
nokonoko szalagfűrészszalagfűrész ◇ tehikinokotehikinoko kézifűrészkézifűrész
◇ marunokomarunoko körfűrészkörfűrész
nókónókó ◆ mezőgazdaságmezőgazdaság ésés iparipar ◆ mezőgaz-mezőgaz-
dasági és ipari dolgozódasági és ipari dolgozó
nókónókó ◆ földművelésföldművelés 「Jakuicsiman nenhodo
maeni dzsinrui-va nókó-o hadzsimeta.」 „Körül-
belül 10 ezer évvel ezelőtt az emberiség földműve-
léssel kezdett foglalkozni.” ◆ mezőgazdaságmezőgazdaság
nokobanokoba ◆ fűrészfogfűrészfog
nókóbanókóba ◆ ekét húzó lóekét húzó ló ◆ igáslóigásló
nokobannokoban ◆ fűrészgépfűrészgép
nókocunókocu ◆ földiföldi maradványokmaradványok tárolásatárolása ◆ te-te-
metésmetés ◆ végső nyugalomra helyezésvégső nyugalomra helyezés
nókocubonókocubo ◆ urnahelyurnahely
nókocudónókocudó ◆ kriptakripta ◆ sírboltsírbolt
nókocudzsonókocudzso ◆ kriptakripta ◆ sírboltsírbolt
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nókocuszurunókocuszuru ◆ végsővégső nyugalomranyugalomra helyezhelyez
「Ikocu-o nókocusita.」 „Végső nyugalomra he-
lyezték a hamvakat.”

nókócsinókócsi ◆ művelésre alkalmas földművelésre alkalmas föld
nókóekinókóeki ◆ koncentrátumkoncentrátum
nokogirinokogiri ◆ fűrészfűrész 「Nokogirino metate-o szu-
ru.」 „Megélezi a fűrészt.” ◇ kikainokogirikikainokogiri fű-fű-
részgéprészgép ◇ dendónokogiridendónokogiri villanyfűrészvillanyfűrész
nokogiribanokogiriba ◆ fűrészfogfűrészfog
nokogiribannokogiriban ◆ fűrészgépfűrészgép
nokogiribikinokogiribiki ◆ fűrészelésfűrészelés
nokogiridekirunokogiridekiru ◆ elfűrészelelfűrészel 「Ki-o nokogi-
ride kitta.」 „Elfűrészeltem a fát.”

nokogirieinokogiriei ◆ fűrészesrájafűrészesrája
nokogirijanenokogirijane ◆ fűrészfogasfűrészfogas tetőtető ◆ Shed-Shed-
tetőtető
nokogirinometatenokogirinometate ◆ fűrészélezésfűrészélezés
nokogirinometatejaszurinokogirinometatejaszuri ◆ fűrészélezőfűrészélező re-re-
szelőszelő
nokogiri-onokogiri-o hikuhiku ◆ fűrészelfűrészel 「Nokogiri-o hi-
ita.」 „Kézzel fűrészeltem.”

nokogiri-onokogiri-o kakerukakeru ◆ fűrészelfűrészel 「Kininokogiri-
o kaketa.」 „Fát fűrészeltem.”

nokogiriparumettonokogiriparumetto ◆ fűrészpálmafűrészpálma
nokogiriszónokogiriszó ◆ cickafarkcickafark
nókókankakuszanókókankakusza ◆ agrárollóagrárolló
nókókanszennókókanszen ◆ koncentrált fertőzéskoncentrált fertőzés
nokokuzunokokuzu ◆ fűrészporfűrészpor
nó-komentonó-komento ◆ kommentárkommentár nélkülnélkül ◆ nincsnincs
megjegyzésemegjegyzése 「Szoreni kansitehanókomento-
da.」 „Nincs megjegyzésem ezzel kapcsolatban.”

nókóminzokunókóminzoku ◆ földművelő népföldművelő nép
nókonnókon ◆ sötétkéksötétkék
nókónanókóna ◆ erőserős 「Szagino nókóna utagaigaa-
ru.」 „Erős a gyanú, hogy csalás történt.” ◆ gaz-gaz-
dagdag 「Nókóna adzsi」 „gazdag íz” ◆ nyálasnyálas
「Nókónarabuszutórí」 „nyálas szerelmi törté-
net” ◆ sötétsötét 「Nókóna iro」 „sötét szín” ◆ sűrűsűrű
「Konoszavákurímu-va nókódeszu.」 „Ez a tejföl
sűrű.” ◆ testestestes 「Nókónavain」 „testes bor” ◆

töménytömény 「Nókóna jóeki」 „tömény oldat” ◇ nó-nó-
kósirjókósirjó tápanyagokbantápanyagokban gazdaggazdag takarmánytakarmány
◇ nókóninarunókóninaru erősödikerősödik aa valószínűségvalószínűség

「Joszenocsi-va nókóninatta.」 „Erősödött a va-
lószínűsége, hogy kiesnek a selejtezőben.”

nókónaadzsicukenonókónaadzsicukeno ◆ gazdagongazdagon fűszere-fűszere-
zettzett
nókónakiszunókónakiszu ◆ csókolózáscsókolózás
nókóninarunókóninaru ◆ erősödikerősödik aa valószínűségvalószínűség
「Joszenocsi-va nókóninatta.」 „Erősödött a va-
lószínűsége, hogy kiesnek a selejtezőben.” ◆ kon-kon-
centrálódikcentrálódik 「Kudamonono adzsiga nókóninat-
ta.」 „Az üdítőben koncentrálódott a gyümölcs
íze.”

nókon-nonókon-no ◆ sötétkéksötétkék 「Nókonnoszúcu」 „sö-
tétkék öltöny”

nokonokonokonoko ◆ lazánlazán 「Macsi avaszeni nidzsikan
okuretenokonoko aravareta.」 „Két órás késés
után lazán belibbent.” ◆ vagányanvagányan 「Taifúga
kurukotomo sirazuninokonoko dekaketa.」 „A
tájfunról mit sem tudva, vagányan elindultam ott-
honról.” ◇ nokonokojattekurunokonokojattekuru idetoljaidetolja aa
képétképét 「An-nani hidoikoto-o sitejokunokonoko-
jatte kutana.」 „Hogy merészeled idetolni a képed
azok után, amit tettél?”

nokonokojattekurunokonokojattekuru ◆ idetoljaidetolja aa képétképét
「An-nani hidoikoto-o sitejokunokonokojatte ku-
tana.」 „Hogy merészeled idetolni a képed azok
után, amit tettél?”

nokorazunokorazu ◆ hiánytalanulhiánytalanul 「Sakkin-o iszszen-
mo nokorazu kaesita.」 „Az adósságot az utolsó
fillérig, hiánytalanul visszafizettem.” ◆ maradékmaradék
nélkülnélkül 「Namakurímu-o nokorazu cukai kitta.」
„Maradék nélkül elhasználtam a tejszínt.” ◇ hit-hit-
orinokorazuorinokorazu mindenminden egyesegyes emberember 「Piero-
va hitorinokorazu egaonisita.」 „A bohóc minden
egyes embert megnevettetett.” ◇ hitorinokora-hitorinokora-
zuzu egytőlegytől egyigegyig 「Hankószuru mono-va hito-
rinokorazu renkószareta.」 „Az ellenállókat egy-
től egyig elvitték.” ◇ hitorinokorazuhitorinokorazu mindmind egyegy
száligszálig 「Hejaniiru mono-va hitorinokorazu
koroszareta.」 „A teremben lévőket mind egy szá-
lig megölték.”

nokorinokori ◆ maradékmaradék 「Reszutorankara nokori-o
mocsi kaetta.」 „Az étteremből hazavittem a ma-
radékot.” ◇ nokoriganokoriga hátrahagyotthátrahagyott illatillat
「Kanodzsoga szatta atono kószuino nokori ga」
„nő hátrahagyott kölniillata”

nokoribinokoribi ◆ parázsparázs ◆ zsarátnokzsarátnok
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nokoriganokoriga ◆ hátrahagyotthátrahagyott illatillat 「Kano-
dzsoga szatta atono kószuino nokori ga」 „nő hát-
rahagyott kölniillata”

nokorikaszunokorikaszu ◆ maradékmaradék
nokorimononokorimono ◆ maradékmaradék 「Nokori monono-
pan」 „maradék kenyér”

nokorimononifukuarinokorimononifukuari ◆ aa pénzpénz aa szemétbenszemétben
vanvan
nokorinonokorino ◆ fennmaradófennmaradó 「Nokorino kingaku-
o atode henszaisimaszu.」 „A fennmaradó össze-
get majd később megadom!” ◆ maradékmaradék 「No-
korino dzsikandevaindemo nomimasó.」 „A ma-
radék időben igyunk egy kis bort!” ◆ többitöbbi
「Nokorinocsokoréto-o asita taberu.」 „A többi
csokit majd holnap megeszem.”

nokorióinokoriói ◆ nehéznehéz 「Nokori ói vakare」 „nehéz
búcsúzás”

nokoriosiinokoriosii ◆ fájdalmasfájdalmas ◆ sajnálkozósajnálkozó
nokoriszukunainokoriszukunai ◆ fogyóbanfogyóban vanvan 「Sokurjó-
va nokori szukunakunatta.」 „Az élelem fogyóban
volt.” ◆ hamarosanhamarosan végetvéget érér 「Nokori szuku-
nai gakkószeikacu」 „hamarosan véget érő diák-
évek”

nokorunokoru ◆ fennmaradfennmarad 「Kono súkan-va nagaku
nokotteita.」 „Sokáig fennmaradt ez a szokás.” ◆

hátramaradhátramarad 「Kaiszui-o dzsóhacuszaszeruto si-
oga nokoru.」 „Ha elpárologtatjuk a tengervizet, a
só hátramarad.” ◆ hátravanhátravan 「Sigotonohoton-
doga nokotteiru.」 „A munkám java még hátra-
van.” ◆ kimaradkimarad 「Kigu-o futatabi kumi tatetato-
koro, nedzsiga dzsuh-ko nokotta.」 „Amikor új-
ra összeraktam a készüléket, 10 csavar kimaradt.”
◆ maradmarad 「Kjúrjókara nanimo nokoranakatta.」
„Nem maradt semmi a fizetéséből.” ◆ megmaradmegmarad
「Tamanegino hanbunga nokotteiru.」 „A vörös-
hagyma fele megmaradt.” ◆ nemnem múlikmúlik elel 「Csir-
jógomo itamiga nokotteiru.」 „A kezelés után sem
múlt el a fájdalmam.” ◆ ottott maradmarad 「Ikura
szódzsisitemo simiga nokotteiru.」 „Hiába tisz-
títom, a folt ott marad.” ◇ urezuninokoruurezuninokoru el-el-
adatlanadatlan maradmarad 「Sóhin-va urezuni nokottei-
ru.」 „Az áru eladatlan maradt.” ◇ kiokunino-kiokunino-
korukoru megmaradmegmarad azaz emlékezetébenemlékezetében 「Kioku-
ni nokoru benkjónotto」 „olyan tanulási módszer,
amivel a tanult dolog megmarad az emlékezetünk-
ben” ◇ kiokuninokorukiokuninokoru emlékezetébenemlékezetében meg-meg-
maradmarad 「Szakunennokotogaamari kiokuni no-

kotteinai.」 „A múlt év nem nagyon maradt meg
az emlékezetemben.” ◇ gimonganokorugimonganokoru kérdé-kérdé-
sesses 「Szenkjono kóheiszeini gimonga nokotta.」
„A választások tisztasága kérdéses maradt.” ◇ ko-ko-
koroninokorukoroninokoru emlékezetesemlékezetes maradmarad 「Dzsimo-
tono hitotono deai-va kokoroni nokotta.」 „Em-
lékezetes maradt helyiekkel való találkozás.” ◇

szonomamanokoruszonomamanokoru megvanmegvan 「Kinókattapan-
va szonomama nokotteiru.」 „Megvan még a ke-
nyér, amit tegnap vettem.” ◇ nokorazunokorazu mara-mara-
dékdék nélkülnélkül 「Namakurímu-o nokorazu cukai kit-
ta.」 „Maradék nélkül elhasználtam a tejszínt.” ◇

nokorazunokorazu hiánytalanulhiánytalanul 「Sakkin-o iszszenmo
nokorazu kaesita.」 „Az adósságot az utolsó fillé-
rig, hiánytalanul visszafizettem.” ◇ mabutanino-mabutanino-
korukoru emlékezetébenemlékezetében élél ◇ mimininokorumimininokoru fü-fü-
lébenlében csengcseng 「Kanodzsono koega imademo mi-
mini nokotteiru.」 „Még most is a fülemben cseng
a hangja.” ◇ meninokorumeninokoru beleégbeleég aa retinájábaretinájába
◇ rekisininokorurekisininokoru történelmitörténelmi nyomotnyomot hagyhagy
「Kareno kószeki-va rekisini nokoru.」 „A mun-
kássága történelmi nyomot hagyott.”

nokorukumanakunokorukumanaku ◆ mindenminden zugátzugát 「Nokoru
kumanaku ie-o szódzsisita.」 „A lakás minden zu-
gát kitakarítottam.”

nókósakainókósakai ◆ agrártársadalomagrártársadalom
nókósirjónókósirjó ◆ koncentráltkoncentrált takarmánytakarmány ◆ táp-táp-
anyagokban gazdag takarmányanyagokban gazdag takarmány
nokoszazunokoszazu ◆ maradékmaradék nélkülnélkül 「Gohan-o nok-
oszazu tabeta.」 „Maradék nélkül megettem az
ételt.” ◆ nélkülnélkül 「Vakareno kotobamo noko-
szazuni kieta.」 „Búcsúszó nélkül eltűnt.”

nókószessokunókószessoku ◆ közeli kontaktusközeli kontaktus
nókószessokusanókószessokusa ◆ közeliközeli érintkezésbenérintkezésben
lévőlévő személyszemély 「Nókószessokusa-va viruszuni
kanszensita.」 „A közeli érintkezésben lévő sze-
mély megfertőződött a vírussal.” ◆ közeliközeli kon-kon-
taktusban lévő személytaktusban lévő személy
nókószokunókószoku ◆ agytrombózisagytrombózis
nokoszunokoszu ◆ befejezetlenülbefejezetlenül hagyhagy 「Sigoto-o
nokosite kaetta.」 „Munkámat befejezetlenül
hagyva hazamentem.” ◆ hagyhagy 「Kodomo-o ucsi-
ni nokosita.」 „A gyereket otthon hagytam.” ◆

hátrahagyhátrahagy 「Kare-va kjodaina iszan-o nokosi-
ta.」 „Hatalmas örökséget hagyott hátra.” ◆ ki-ki-
tarttart 「Rikisi-va nantoka dohjógivade nokosi-
ta.」 „A szumós a küzdőtér szélén kitartott.” ◆

magamaga utánután hagyhagy 「Sakkin-o nokosite sinda.」
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„Adósságot hagyva maga után halt meg.” ◆ meg-meg-
hagyhagy 「An-nani oisii niku-o nokositakotoga ima-
demo kujamareru.」 „Még most is bánom, hogy
meghagytam azt a finom húst.” ◆ megtámasztmegtámaszt
「Migiasini taidzsú-o nokosite ucu.」 „Jobb lábát
megtámasztva lő.” ◆ megtartmegtart 「Dentó-o nok-
oszu.」 „Megtartja a hagyományt.” ◆ ráhagyráhagy
「Idaina kószeki-o nokosita.」 „Munkásságával
óriási örökséget hagyott ránk.” ◇ asiato-oasiato-o nok-nok-
oszuoszu örökségetörökséget hagyhagy hátrahátra 「Kono kenkjú-
va igakuni ókina asiato-o nokosita.」 „Ez a ku-
tatás nagy örökséget hagyott az orvostudomány-
ra.” ◇ iinokoszuiinokoszu üzenetetüzenetet hagyhagy 「Nanika ii
nokositeokitaikoto-va arimaszuka?」 „Kíván üze-
netet hagyni?” ◇ kui-okui-o nokoszunokoszu nemnem nyugsziknyugszik
belebele aa tettébetettébe 「Dzsinszeini kui-o nokoszazu
sinda.」 „Úgy halt meg, hogy belenyugodott a tet-
teibe.” ◇ tabenokoszutabenokoszu meghagymeghagy 「Sokujoku-
ganaku rjórino hanbun-o tabe nokosita.」 „Nem
volt étvágyam, és az étel felét meghagytam.” ◇

cumeato-ocumeato-o nokoszunokoszu megtépázmegtépáz 「Kaiganni-va
cunamino cumeatoga nokotta.」 „A cunami meg-
tépázta a partvidéket.” ◇ torinokoszutorinokoszu hátra-hátra-
hagyhagy 「Inu-o tori nokosite rjokóni dekaketa.」
„A kutyámat hátrahagyva elutaztam.” ◇ noko-noko-
szazuszazu maradékmaradék nélkülnélkül 「Gohan-o nokoszazu
tabeta.」 „Maradék nélkül megettem az ételt.” ◇

nokoszazunokoszazu nélkülnélkül 「Vakareno kotobamo nok-
oszazuni kieta.」 „Búcsúszó nélkül eltűnt.” ◇

miren-omiren-o nokoszunokoszu hiányzikhiányzik 「Taisokusita kai-
sani miren-o nokosita.」 „Hiányzik az előző mun-
kahelyem.” ◇ jorjoku-ojorjoku-o nokoszunokoszu erőterőt tarta-tarta-
lékollékol 「Cugino sigotonotameni jorjoku-o nokosi-
ta.」 „Erőt tartalékoltam a következő munkára.”

nokottabubunnokottabubun ◆ csonkcsonk 「Oreta hano nokotta
bubun-va sita-o kizucukeru.」 „Az eltört fogam
után maradt csonk bántja a nyelvemet.”

nokunoku ◆ félreállfélreáll 「Vakihe noite kudaszai!」 „Áll-
janak félre, kérem!”

nókuracscsinókuracscsi ◆ automata sebességváltásautomata sebességváltás
nókuracscsisanókuracscsisa ◆ automataautomata sebességvál-sebességvál-
tós kocsitós kocsi
nokutánnokután ◆ éji zeneéji zene ◆ noktürnnoktürn
nómakunómaku ◆ agyburokagyburok ◆ agyhártyaagyhártya
nómakuennómakuen ◆ agyhártyagyulladásagyhártyagyulladás
nómarunanómaruna ◆ helyénvalóhelyénvaló 「Nómaruna jókjú」
„helyénvaló kérés” ◆ normálnormál 「Nómaruna dzsó-

tai」 „normál állapot” ◆ normálisnormális 「Nómaruna
kangae kata」 „normális gondolkodásmód”

nomaruszukíkenbikjónomaruszukíkenbikjó ◆ Nomarski-Nomarski-
mikroszkópmikroszkóp
nomaszerunomaszeru ◆ adad 「Kodomoni kuszuri-o noma-
szeta.」 „Gyógyszert adtam a gyereknek.” ◆ itatitat
「Akacsan-nimiruku-o nomaszeta.」 „A csecse-
mőt tejjel itattam.”

nomazukuvazunomazukuvazu ◆ étlen-szomjanétlen-szomjan 「Nomazu
kuvazuno dzsótaininaruto issúkande sibószuru.」
„Ha étlen-szomjan vagyunk, egy hét alatt megha-
lunk.”

nomazuninomazuni ◆ szomjanszomjan
nomejautaenomejautae ◆ dáridódáridó ◆ dorbézolásdorbézolás ◆ tivor-tivor-
nyanya
nómennómen ◆ nóálarcnóálarc ◆ nómaszknómaszk
nomerikomunomerikomu ◆ belesüllyedbelesüllyed 「Kuruma-va do-
roninomeri konda.」 „A kocsi belesüllyedt a sár-
ba.” ◆ belesüppedbelesüpped ◆ él-halél-hal 「Tomodacsi-va
curininomeri kondeiru.」 „Él-hal a horgászásért.”
◆ odavanodavan 「Kare-va manganinomeri kodeiru.」
„Odavan a képregényekért.” ◆ rabjarabja leszlesz 「To-
bakuninomeri konda.」 „A szerencsejáték rabja
lett.” ◆ süppedsüpped 「Doroni hizamadenomeri kon-
da.」 „Térdig süppedtem a sárba.”

nomerunomeru ◆ előrebukikelőrebukik 「Kucuga dobuno futani
hikkakatte, nometa.」 „Beakadt a cipőm a csator-
nafedélbe, és előrebuktam.”

nominomi ◆ bolhabolha 「Nomigapjonpjon haneteimasi-
ta.」 „A bolha ide-oda ugrált.” ◇ szunanomiszunanomi ho-ho-
moki bolhamoki bolha
nominomi ◆ csakcsak 「Gókakusitano-va vatasinomidat-
ta.」 „Csak én mentem át a vizsgán.” ◆ kizáró-kizáró-
laglag 「Jaszainomi tabeteiru.」 „Kizárólag zöldsé-
geket eszem.” ◆ korlátozottkorlátozott 「Détá cúsinno-
minoszumaho keijaku」 „adatforgalomra korláto-
zott okostelefon előfizetés”

nominomi ◆ vésővéső ◇ arakezurinomiarakezurinomi nagyolóvésőnagyolóvéső
nomiakaszunomiakaszu ◆ átisszaátissza azaz éjszakátéjszakát 「Tomo-
dacsito icsija-o nomi akasita.」 „A barátaimmal
átittam az éjszakát.”

nomiarukunomiaruku ◆ végigiszikvégigiszik 「Izakaja-o goken no-
mi aruita.」 „Végigittunk öt kocsmát.”

26422642 nokottabubun nokottabubun – nomiaruku nomiaruku AdysAdys



nomicuburerunomicubureru ◆ leisszaleissza magátmagát 「Oniiszan-va
nomi cubureteszofáde neteita.」 „A sógorom leit-
ta magát, és a díványunkon aludt.”

nomicubuszunomicubuszu ◆ eliszikeliszik 「Zenzaiszan-o nomi
cubusita.」 „Elitta az összes vagyonát.” ◆ leitatleitat
「Dórjó-o nomi cubusita.」 „Leitatottam a kollé-
gámat.”

nomicukerunomicukeru ◆ rákaprákap 「Takaivain-o nomicuke-
teiru.」 „Rákaptam a drága borra.”

nómicunanómicuna ◆ erőserős 「Jakuhin-va nómicuna nioi-
datta.」 „A vegyszernek erős szaga volt.” ◆ rész-rész-
letesletes 「Nómicuna bjósa-o sita.」 „Részletes le-
írást adtam.” ◆ sűrűsűrű 「Nómicuna kiride mitósiga
varukatta.」 „A sűrű ködben alig láttam.” ◆ telttelt
「Dzsútan-va nómicuna irodatta.」 „A szőnyeg-
nek telt színe volt.”

nomicsinomicsi ◆ mezei útmezei út
nomigatakarunomigatakaru ◆ bolhásbolhás 「Kono inuni-va nom-
igatakatteiru.」 „Ez a kutya bolhás.”

nomigavakunomigavaku ◆ bolhásbolhás 「Inuni nomiga vaita.」
„A kutya bolhás lett.”

nomigoronoondonomigoronoondo ◆ ivásraivásra legalkalmasabblegalkalmasabb
hőmérséklethőmérséklet 「Kóhíno nomigorono ondo」
„kávé ivásra legalkalmasabb hőmérséklete”

nomiguszurinomiguszuri ◆ bevehető orvosságbevehető orvosság
nomihódainomihódai ◆ korlátlan italfogyasztáskorlátlan italfogyasztás
nomihoszunomihoszu ◆ bedobbedob 「Oszake-o nomi hosita.」
„Bedobtam egy italt.” ◆ benyombenyom
「Godzsúmiririttorunopárinka-o nomi hosita.」
„Benyomtam egy felest.” ◆ betolbetol
「Vansottonoparinka-o nomi hosita.」 „Betoltam
egy felest.” ◆ felhörpintfelhörpint 「Oszake-o nomiho-
sita.」 „Felhörpintettem az italt.” ◆ felöntfelönt
「Ippainoguraszu-o nomi hosita.」 „Felöntött egy
pohár italt.” ◆ kiiszikkiiszik 「Dzsokkinobíru-o nomi
hosita.」 „Kiittam az egész korsó sört.”

nomijanomija ◆ ivóivó 「Nomi jade ippainoarukóru-o no-
mi hosita.」 „Az ivóban bedobott egy rövidet.” ◆

kocsmakocsma ◆ söntéssöntés 「Nomi jade ippainovain-
noszóda vari-o nonda.」 „A söntésben megivott
egy fröccsöt.”

nomijanosudzsinnomijanosudzsin ◆ kocsmároskocsmáros
nomikainomikai ◆ ivászativászat ◆ tivornyativornya
nomikakenonomikakeno ◆ beleivottbeleivott 「Nomi kakenobíru-
o oitetoireni itta.」 „Beleittam a sörömbe, és a vé-

cére mentem.” ◆ féligfélig elszívottelszívott 「Nomikaken-
otabako」 „félig elszívott cigaretta”

nomikominomikomi ◆ felfogásfelfogás 「Kare-va nomi komiga
hajai.」 „Gyors felfogású.”

nomikomunomikomu ◆ bekapbekap 「Sureddáganekutai-o nomi
konda.」 „Az iratmegsemmisítő gép bekapta a
nyakkendőmet.” ◆ elbátortalanítelbátortalanít 「Kansúni
nomi komarete koegadenakunatta.」 „A közönség
elbátortalanított, ezért nem jött ki hang a torko-
mon.” ◆ elfojtelfojt 「Akubi-o nomi konda.」 „Elfoj-
tottam az ásításomat.” ◆ elharapelharap 「Kotoba-o to-
csúde nomi konda.」 „Elharapta a szó végét.” ◆

elnyelelnyel 「Hitogomi-va kanodzsono szugata-o no-
mi konda.」 „Az alakját elnyelte a tömeg.” ◆ fel-fel-
fogfog 「Dzsidzsó-o jójaku nomi konda.」 „Lassan-
ként felfogtam, mi a helyzet.” ◆ lenyellenyel 「Kono
kuszuri-va ókikute nomi komenai.」 „Ezt a nagy
gyógyszert nem tudom lenyelni.” ◆ magávalmagával ra-ra-
gadgad 「Ie-va cunamini nomi komareta.」 „A házat
magával ragadta a szökőár.” ◆ megértmegért 「Don-na
dzsókjóniaruka nomi konda.」 „Megértette, hogy
milyen helyzetbe került.” ◆ nyelnyel 「Nodoga ita-
kute sokudzsi-o nomi kominikui.」 „Fáj a torkom,
nehezen nyelek.” ◆ visszafojtvisszafojt 「Ikari-o nomi
konda.」 „Visszafojtottam a mérgemet.” ◇

namacuba-onamacuba-o nomikomunomikomu vágyakozikvágyakozik 「Ii on-
na-o mite namacuba-o nomi konda.」 „Vágyakoz-
va nézte a szép nőt.”

nomikomukotonomikomukoto ◆ nyelésnyelés
nomikudaszunomikudaszu ◆ leküldleküld aa torkántorkán 「Bíru-o ip-
painomi kudasita.」 „Leküldött a torkán egy kor-
só sört.”

nomikuinomikui ◆ evés-ivásevés-ivás
nomikuiszurunomikuiszuru ◆ eszik-iszikeszik-iszik 「Tanosiku nomi
kuisita.」 „Vidáman ettünk-ittunk.”

nomimizunomimizu ◆ ivóvízivóvíz
nomimononomimono ◆ innivalóinnivaló 「Nomi mono-o csúmon-
sita.」 „Rendeltem valami innivalót.” ◆ italital
「Kono nomi mono-o tanondeinai!」 „Ezt az italt
nem kértem!”

nomimononomenjúnomimononomenjú ◆ itallapitallap
nomimononorjónomimononorjó ◆ italmennyiségitalmennyiség
nomimono-o nomukotonomimono-o nomukoto ◆ italfogyasztásitalfogyasztás
nóminnómin ◆ farmerfarmer ◆ földművesföldműves 「Nómin-va
szakuzuke-o sita.」 „A földműves vetett.” ◆ me-me-
zőgazdasági munkászőgazdasági munkás ◆ parasztságparasztság
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nominakamanominakama ◆ ivócimboraivócimbora ◆ ivótársivótárs ◆

szesztestvérszesztestvér
nominarazunominarazu ◆ nemcsaknemcsak 「Kare-va kokunaino-
minarazu kaigainimo sirareteiru.」 „Nemcsak itt-
hon, külföldön is ismert.” ◆ sőtsőt
nominétonominéto ◆ jelölésjelölés
nominétoszurunominétoszuru ◆ jelöljelöl 「Nóberu heivasónino-
minétoszareta.」 „Nobel-békedíjra jelölték.”

nómingeidzsucunómingeidzsucu ◆ parasztművészetparasztművészet
nómin-ikkinómin-ikki ◆ parasztfelkelésparasztfelkelés
nominikuinominikui ◆ nehéznehéz belőlebelőle inniinni 「Konoguraszu-
va nominikui.」 „Ebből a pohárból nehéz inni.”
◆ nehezennehezen elfogadhatóelfogadható 「Kono dzsóken-va
nominikui.」 „Nehezen elfogadható ez a feltétel.”
◆ nehezennehezen megymegy lele azaz emberember torkántorkán
「Konovain-va nominikui.」 „Nehezen megy le a
torkomon ez a bor.”

nóminkumiainóminkumiai ◆ földművesföldműves egyesületegyesület ◆ föld-föld-
műves szövetkezetműves szövetkezet
nominoicsinominoicsi ◆ bolhapiacbolhapiac 「Nomino icside inu-
mo kuvanai kottóhinno hatodokei-o dasitemita-
kedo daremo kavanakatta.」 „A bolhapiacon hiá-
ba árultuk az antik kakukkos óránkat, a kutyának
se kellett.”

nominosinzónominosinzó ◆ mimózalélekmimózalélek ◆ mimózalelkűmimózalelkű
◆ nyúlszívűnyúlszívű
nómin-undónómin-undó ◆ parasztmozgalomparasztmozgalom
nomippurinomippuri ◆ huzathuzat 「Kanpai!Ii nomippuride-
szune!」 „Egészségünkre! Látom, jó huzatod
van!”

nómiszonómiszo ◆ agyvelőagyvelő 「Hitono nómiszo-va kor-
emadeno kenkjúnijorutomottomo szeikódearu.」
„Az emberi agyvelő eddigi tudásunk szerint a leg-
szofisztikáltabb.” ◆ észész 「Kare-va nómiszoga
tarinai.」 „Nincs elég esze.” ◇ fujaketanó-fujaketanó-
miszomiszo zsibbadtzsibbadt agyagy 「Fujaketa nómiszoni mu-
csiutte mainicsi-o szugoszu.」 „A zsibbadt agya-
mat korbácsolva töltöm napjaimat.”

nómiszo-onómiszo-o siborusiboru ◆ töritöri aa fejétfejét 「Szukosi
nómiszo-o sibotte kangaenaszai!」 „Törd egy ki-
csit a fejedet!”

nomiszuginonomiszugino ◆ sokatsokat ivottivott 「Nomiszugidzsa-
nai!」 „Sokat ittál!”

nomiszugirunomiszugiru ◆ felöntfelönt aa garatragaratra 「Szakuja-va
nomiszugita.」 „Tegnap este felöntöttem a garat-
ra.”

nomiszugirunomiszugiru ◆ túltúl sokatsokat iszikiszik 「Nomi szug-
ita.」 „Túl sokat ittam.”

nomiszukenomiszuke ◆ iszákosiszákos ◆ nagyivónagyivó
nomitaoszunomitaoszu ◆ iszik,iszik, ésés fizetésfizetés nélkülnélkül távo-távo-
zikzik 「Nomi taositamama deteitta.」 „Ivott, és fi-
zetés nélkül távozott.”

nomitomodacsinomitomodacsi ◆ ivócimboraivócimbora ◆ ivótársivótárs
nomitorikonomitoriko ◆ bolhaporbolhapor
nomitorikubivanomitorikubiva ◆ bolhanyakörvbolhanyakörv
nó-moanó-moa ◆ sohasoha többétöbbé 「Nó-moa-vó」 „soha
többé háborút”

nomunomu ❶ iszikiszik 「Mizu-o nonda.」 „Vizet ittam.”
❷ megiszikmegiszik 「Bíru-o ipponnonda.」 „Megittam
egy üveg sört.” ❸ beveszbevesz 「Kuszuri-o nonda.」
„Bevettem a gyógyszert.” ❹ visszafojtvisszafojt
「Namida-o nonde akirameta.」 „Könnyeimet
visszafojtva feladtam.” ❺ elnyelelnyel 「Fune-va na-
mini nomareta.」 „A hajót elnyelték a hullámok.”
❻ magávalmagával ragadragad 「Siaidokutokuno fun-ikini
nomaretesimatta.」 „Magával ragadott a meccs
különleges hangulata.” ❼ felülkerekedikfelülkerekedik
「Kandzsóni nomareta.」 „Felülkerekedtek raj-
tam az érzelmeim.” ❽ elfogadelfogad 「Damatte jókjú-
o nonde kudaszai.」 „Csak hallgass, és fogadd el
szépen a feltételeket!” ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Dekake-
ru maenivain-o ipponmarugoto nonda.」 „Indu-
lás előtt elfogyasztottam egy üveg bort.” ◆ elfojtelfojt
「Dzsibunno ikari-o nonde gamansita.」 „Elfoj-
tottam a haragomat, és tűrtem.” ◆ eszikeszik
「Szúpu-o nonda.」 „Levest ettem.” ◆ ihatóiható
「Nomujóguruto」 „iható joghurt” ◆ nyelnyel
「Nomunoga kurusii.」 „Nehezen nyelek.” ◆ rej-rej-
tegetteget 「Futokoroni tanken-o nondeiru.」 „A ru-
hája alatt tőrt rejteget.” ◆ szedszed 「Anata-va don-
na kuszuri-o nondeiruno?」 „Milyen gyógyszert
szedsz?” ◆ szívszív 「Hamaki-o nomu.」 „Szivart
szív.” ◇ iki-oiki-o nomunomu visszafojtjavisszafojtja aa lélegze-lélegze-
téttét ◇ iki-oiki-o nomujónanomujóna lélegzetelállítólélegzetelállító 「Iki-
o nomujóna ucukusisza」 „lélegzetelállító szép-
ség” ◇ uekarasitamadenomuuekarasitamadenomu végigiszikvégigiszik
「Menjúniaru mono-o uekara sitamade nonda.」
„Végigittam az itallapot.” ◇ ózake-oózake-o nomunomu so-so-
katkat iszikiszik 「Ózake-o nonde bórjokutekininat-
ta.」 „A sok ivás után randalírozni kezdett.” ◇
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oszake-ooszake-o nomunomu italozikitalozik 「Pabude oszake-o
nondeiru.」 „A kocsmában italozik.” ◇ oppai-oppai-
oo nomunomu szopikszopik 「Akacsan-va oppai-o nonde-
ita.」 „A kisbaba szopott.” ◇ katazu-okatazu-o nondenonde
lélegzet-visszafojtvalélegzet-visszafojtva 「Katazu-o nonde siai-
o mimamotteita.」 „Lélegzet-visszafojtva figyel-
tem a mérkőzést.” ◇ gabugabunomugabugabunomu vedelvedel
「Nodoga kavaiteita hito-va mizu-o gabugabu
nonda.」 „A szomjas ember vedelte a vizet.” ◇

guttonomuguttonomu bedobbedob 「Párinka-o gutto nonda.」
„Bedobtam a pálinkát.” ◇ koe-okoe-o nomunomu elnémulelnémul
「Koe-o nonde hanasi-o kiita.」 „Elnémulva hall-
gattam a történetet.” ◇ gokugokunomugokugokunomu kortyolkortyol
「Cumetaibíru-o gokugoku nonda.」 „A hideg
sört kortyolta.” ◇ gokuritocuba-ogokuritocuba-o nomunomu nyelnyel
egyetegyet 「Gokurito cuba-o nonda.」 „Nyelt
egyet.” ◇ szakeninomareruszakeninomareru leisszaleissza magátmagát
「Szakeni nomareruna!」 „Ne idd le magad!” ◇

csicsi-ocsicsi-o nomunomu szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-o
nonda.」 „A csecsemő szopott.” ◇ csibicsibi-csibicsibi-
nomunomu iszogatiszogat 「Oszake-o csibicsibi nominagara
júdzsinto katari atta.」 „Iszogatva beszélgettem a
barátommal.” ◇ namida-onamida-o nomunomu visszafojt-visszafojt-
jaja aa könnyeitkönnyeit 「Kanasiinjúszu-o kiite namida-
o nonda.」 „A szomorú hírt hallva visszafojtotta a
könnyeit.” ◇ nieju-onieju-o nomaszarerunomaszareru árulásárulás ál-ál-
dozatadozata leszlesz 「Tomodacsini nie ju-o nomasza-
reta.」 „A barátom elárult.” ◇ nomaszerunomaszeru adad
「Kodomoni kuszuri-o nomaszeta.」 „Gyógyszert
adtam a gyereknek.” ◇ nomikomunomikomu elbátortala-elbátortala-
nítnít 「Kansúni nomi komarete koegadenakunat-
ta.」 „A közönség elbátortalanított, ezért nem jött
ki hang a torkomon.” ◇ nomiszugirunomiszugiru túltúl sokatsokat
iszikiszik 「Nomi szugita.」 „Túl sokat ittam.” ◇ no-no-
minikuiminikui nehéznehéz belőlebelőle inniinni 「Konoguraszu-va
nominikui.」 „Ebből a pohárból nehéz inni.” ◇

nominikuinominikui nehezennehezen megymegy lele azaz emberember torkántorkán
「Konovain-va nominikui.」 „Nehezen megy le a
torkomon ez a bor.” ◇ nominikuinominikui nehezennehezen elfo-elfo-
gadhatógadható 「Kono dzsóken-va nominikui.」 „Ne-
hezen elfogadható ez a feltétel.” ◇ nondekakarunondekakaru
alábecsülalábecsül 「Aite-o nonde kakatta.」 „Alábecsül-
te az ellenfelét a harcban.” ◇ nondemirunondemiru kós-kós-
toltol 「Konovain-o nondakotogaaru?」 „Kóstoltad
már ezt a bort?” ◇ hitokucsinomuhitokucsinomu kortyintkortyint
「Bíru-o hitokucsinonda.」 „Kortyintottam egyet
a sörömből.” ◇ mavasinomiszurumavasinomiszuru körbeadvakörbeadva
isszákisszák 「Bíru-o mavasi nomisita.」 „Körbead-
tuk a sört, úgy ittuk.”

nómunómu ◆ sűrű ködsűrű köd

nómunómu ◆ gnómgnóm ◆ manómanó ◆ törpetörpe ◇ nivanonómunivanonómu
kerti törpekerti törpe
nómudaidzsinnómudaidzsin ◆ agrárminiszteragrárminiszter
nómugótekinómugóteki ◆ ködkürtködkürt
nomukotonomukoto ◆ ivásivás ◇ nomimono-onomimono-o nomukotonomukoto
italfogyasztásitalfogyasztás
nomuucukaunomuucukau ◆ ivás,ivás, hazárdjátékozáshazárdjátékozás ésés
nőzésnőzés
nónaisukkecunónaisukkecu ◆ agyvérzésagyvérzés 「Otosijorini-va
nónaisukkecu-va joku okoru bjókideszu.」 „Öreg
korban az agyvérzés elég gyakori betegség.”

nónankasónónankasó ◆ agylágyulásagylágyulás
nonan-nononan-no ◆ jajjaj 「Acuinonan-no.」 „Jaj, de me-
leg van!”

non-arukórubírunon-arukórubíru ◆ alkoholmentes söralkoholmentes sör
non-arukóruinrjónon-arukóruinrjó ◆ alkoholmentes italalkoholmentes ital
non-arukórunonon-arukóruno ◆ alkoholmentesalkoholmentes 「Konobíru-
va non-arukórudeszu.」 „Ez a sör alkoholmen-
tes.”

nónasinónasi ◆ agyatlanagyatlan ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság ◆ sem-sem-
mirekellőmirekellő 「Aicu-va nónasida.」 „Semmirekellő
alak.”

nonbeenonbee ◆ iszákosiszákos ◆ nagyivónagyivó
nonbendararitononbendararito ◆ tétlenültétlenül 「Nonbendararito
szugoszu.」 „Tétlenül tölti a napjait.”

nonbirinonbiri ◆ kényelmesenkényelmesen 「Nonbiri aruiteita.」
„Kényelmesen sétált.” ◆ komótosankomótosan
nonbiriarukunonbiriaruku ◆ bandukolbandukol 「Kóen-o nonbiri
aruita.」 „A parkban bandukoltam.”

nonbirijanonbirija ◆ lezserlezser 「Kare-va nonbiri jaszande-
szu.」 „Ő egy lezser ember.”

nonbirisitanonbirisita ◆ komótoskomótos 「Nonbirisita sigoto」
„komótos munkavégzés” ◆ lezserlezser 「Kare-va
nonbirisita hitodeszu.」 „Ő egy lezser ember.” ◆

ráérősráérős 「Nonbirisita kódó」 „ráérős viselkedés”

nonbiriszurunonbiriszuru ◆ lazítlazít 「Súmacu-va nonbirisi-
teita.」 „A hétvégén lazítottam.” ◆ tétlenkediktétlenkedik
「Nonbirisiteinaideszaszszatojare!」 „Ne tétlen-
kedj, csináld már!” ◆ üldögélüldögél 「Kjúkeidzsikan-
nanodenonbirisiteimaszu.」 „Szünet van, így
most üldögélek.” ◇ rjokósitenonbiriszururjokósitenonbiriszuru
üdülüdül 「Baraton koni rjokósitenonbirisita.」 „A
Balatonon üdültem.”
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nonbiritononbirito ◆ kényelmesenkényelmesen 「Nonbirito júsoku-
o totta.」 „Kényelmesen megvacsoráztam.” ◆

nyugodtannyugodtan 「Nonbirito szugoszu.」 „Nyugod-
tan él.” ◆ ráérősenráérősen 「Jakusono kómuin-va to-
temononbiri hataraiteimaszu.」 „A hivatalokban
az emberek nagyon ráérősen dolgoznak.”

nondakurenonondakureno ◆ iszákosiszákos 「Nondakureno oto-
ko」 „iszákos pacák”

nondebakariszurunondebakariszuru ◆ végigiszikvégigiszik 「Hikócsú-
nondebakariita.」 „Végigittam a repülőutat.”

nondekakarunondekakaru ◆ alábecsülalábecsül 「Aite-o nonde ka-
katta.」 „Alábecsülte az ellenfelét a harcban.”

nondemirunondemiru ◆ kóstolkóstol 「Konovain-o nondakoto-
gaaru?」 „Kóstoltad már ezt a bort?”

nonekononeko ◆ vadmacskavadmacska
nó-nekutainó-nekutai ◆ nyakkendő nélkülnyakkendő nélkül
nónémunónému ◆ névtelenségnévtelenség
nonezuminonezumi ◆ mezei egérmezei egér
nonfikusonnonfikuson ◆ dokumentumtörténetdokumentumtörténet ◆ tény-tény-
irodalomirodalom
nonhórupiaszunonhórupiaszu ◆ klipszklipsz
noninoni ◆ ámbárámbár 「Kore-va kantannanoni, mika-
ikecuno mondaideszu.」 „Ez egy egyszerű, ámbár
megoldatlan probléma.” ◆ bezzegbezzeg 「Vatasino
dzsidaini-va hito-va jaszasikattanoni.」 „Bezzeg
az én időmben az emberek kedvesek voltak.” ◆ el-el-
lenbenlenben 「Fuju-va szamuinoni nacu-va jakerujó-
ni acui.」 „Télen hideg van, nyáron ellenben meg
lehet sülni.” ◆ ellenéreellenére 「Szaisonokoro-va ki-
raidattanonimó szukininatta.」 „Annak ellenére,
hogy először utáltam, már megszerettem.” ◆ hezhez
「Kuruma-o untenszurunoni menkjoga hicujó-
deszu.」 „Az autóvezetéshez jogosítvány kell.” ◆

holottholott 「Kono dzsoszei-va jondzsúszai-o koete-
irunoni hatacsini mieru.」 „Ez a nő húsznak néz
ki, holott több mint negyven.” ◆ hozhoz 「Ii sigoto-
o szurunoni dzsikangakakaru.」 „A jó munkához
idő kell.” ◆ igazánigazán 「Kiitekurerebaiinoni.」
„Igazán megkérdezhetted volna!” ◆ mégismégis
「Kanodzso-va kesósiteinainonikirei.」 „Az a nő
nem kozmetikázza magát, mégis szép.” ◆ még-még-
semsem 「Takuszan nomunoni jopparaimaszen.」
„Sokat iszik, mégsem részeg.” ◆ mindazonáltalmindazonáltal
「Konoherumetto-va karuinoni gandzsódeszu.」
„Ez a sisak könnyű, mindazonáltal erős.” ◆ pedigpedig
「Issókenmeibenkjósitanoni ocsita.」 „Megbuk-

tam, pedig sokat tanultam.” ◆ volnavolna 「Ieba ta-
szuketeagetanoni!」 „Ha szóltál volna, segítek.” ◇

iinoniiinoni bárcsakbárcsak 「Mó szukosi okanegaarebaiino-
ni.」 „Bárcsak egy kicsit több pénzem lenne!”

nónjúnónjú ◆ befizetésbefizetés ◆ beszállításbeszállítás ◆ ellátásellátás
nónjúgaisanónjúgaisa ◆ beszállítóbeszállító ◆ beszállítóbeszállító válla-válla-
latlat
nónjúgjósanónjúgjósa ◆ beszállítóbeszállító
nónjúhinnónjúhin ◆ áruszállítmányáruszállítmány ◆ szállítmányszállítmány
nónjúkidzsicunónjúkidzsicu ◆ befizetésbefizetés határidejehatárideje ◆ ki-ki-
szállítás idejeszállítás ideje
nónjúkigennónjúkigen ◆ fizetésifizetési határidőhatáridő ◆ szállításiszállítási
határidőhatáridő
nónjúkinnónjúkin ◆ befizetettbefizetett pénzpénz ◆ fizetendőfizetendő
összegösszeg
nónjúszakinónjúszaki ◆ beszállításibeszállítási célállomáscélállomás ◆

megrendelőmegrendelő
nónjúszurunónjúszuru ◆ befizetbefizet 「Dzsugjórjó-o nónjú-
szuru.」 „Befizeti a tandíjat.” ◆ beszállítbeszállít
「Dzsidósamékáni sinamono-o nónjúszuru.」
„Beszállítja az alkatrészt az autógyárnak.” ◆ le-le-
szállítszállít 「Csúmonszakini sinamono-o nónjúszu-
ru.」 „Leszállítja az árut a megrendelőnek.”

non-kafeinnon-kafein ◆ koffeinmenteskoffeinmentes 「Non-kafein inr-
jó」 „koffeinmentes ital”

nonkinonki ◆ gondtalansággondtalanság ◆ lazaságlazaság ◆ nemtö-nemtö-
rődömségrődömség
nonkinanonkina ◆ bohémbohém 「Nonkina szeikaku」 „bo-
hém természet” ◆ fütyülfütyül aa világravilágra 「Kare-
va totemononkina jacudeszu.」 „Az az ember fü-
tyül a világra.” ◆ gondtalangondtalan 「Nonkina szeika-
cu」 „gondtalan élet” ◆ közönyösközönyös 「Jokuszon-
nani nonkideirarerune!」 „Hogy lehetsz ilyen kö-
zönyös?” ◆ lazalaza 「Kimi-va nonkiszugiru.」
„Túlságosan lazán viselkedsz!” ◆ nyugisnyugis
「Nonkina hito」 „nyugis ember”

nonkininonkini ◆ gondtalanulgondtalanul 「Nonkini szeikacuszu-
ru.」 „Gondtalanul él.”

nonkinikamaeteirunonkinikamaeteiru ◆ lazán veszlazán vesz
nónobutainónobutai ◆ nószínpadnószínpad
nonohananonohana ◆ mezei virágmezei virág ◆ vadvirágvadvirág
nónohatarakinónohataraki ◆ agyműködésagyműködés
nonosirinokotobanonosirinokotoba ◆ káromkodáskáromkodás ◆ szitokszitok ◆

szitokszószitokszó
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nonosirunonosiru ◆ káromkodikkáromkodik 「Kare-va
szaketazubon-o nonositta.」 „Káromkodott az el-
szakadt nadrágjára.” ◆ korholkorhol 「Szakká szensu-
va sinpan-o nonositta.」 „A focista a bírót kor-
holta.” ◆ pocskondiázpocskondiáz 「Szeidzsitaiszei-o no-
nositta.」 „Pocskondiázta a politikai rendszert.”
◆ rosszatrosszat szólszól valamirőlvalamiről 「Tomodacsini
rindzsin-o nonositta.」 „Rosszakat szólt a szom-
szédjáról a barátjának.” ◆ szidszid 「Ten-in-o no-
nositta.」 „Szidta az eladót.” ◆ szidalmazszidalmaz
「Szeidzsika-o nonositta.」 „Szidalmazta a politi-
kusokat.”

nónosógainónosógai ◆ agykárosodásagykárosodás
nónótonónóto ◆ gondtalanulgondtalanul 「Nónóto kurasiteiru.」
„Gondtalanul él.”

nónótoszurunónótoszuru ◆ gondtalangondtalan ◆ nyugodtnyugodt
「Minasinpaisiteirunoni kare-va nótótositeiru.」
„Mindenki aggódik, csak ő nyugodt.”

nonporinononporino ◆ apolitikusapolitikus ◆ nemnem politizálópolitizáló
「Nonporino hito」 „nem politizáló ember” ◆

politikától elzárkózópolitikától elzárkózó
nonpurononpuro ◆ amatőramatőr ◆ nemnem hivatásoshivatásos ◆ nemnem
profiprofi
nonpurojakjúnonpurojakjú ◆ amatőramatőr baseballbaseball ◆ amatőramatőr
bázislabdabázislabda
nonpuromukenononpuromukeno ◆ amatőröknekamatőröknek valóvaló 「Non-
puro mukenoapuri」 „amatőröknek való appliká-
ció”

nonpuroszensunonpuroszensu ◆ amatőr játékosamatőr játékos
nonsírucsénnonsírucsén ◆ nem önkenő láncnem önkenő lánc
nonszuteppubaszunonszuteppubaszu ◆ alacsonyalacsony padlóspadlós buszbusz

nonszutoppunonszutoppu ◆ nonstopnonstop 「Nonszutoppu bin」
„nonstop járat”

nonszutoppudenonszutoppude ◆ megállásmegállás nélkülnélkül 「Júr-
jódórono rjókinsúdzsu-o nonszutoppude okon-
au.」 „Megállás nélkül gyűjtik a fizetőpályára az
útdíjat.” ◆ megszakításmegszakítás nélkülnélkül 「Hikóki-va
nonszutoppude tairiku-o vatatta.」 „A repülő
megszakítás nélkül átrepült a földrészen.”

nonszutoppudengennonszutoppudengen ◆ szünetmentesszünetmentes táp-táp-
egységegység
nópeanópea ◆ magas lapmagas lap
nopperabónopperabó ◆ arc nélküli szellemarc nélküli szellem

nopperabónanopperabóna ◆ arcarc nélkülinélküli ◆ kísértetszerűkísértetszerű
「Noppera bóna kao」 „kísértetszerű arc” ◆ mo-mo-
notonnoton 「Noppera bóna ródoku」 „monoton fel-
olvasás” ◆ üresüres 「Noppera bóna kao.」 „Üres te-
kintet.”

nopperabóninopperabóni ◆ egyhangúanegyhangúan 「Hon-o noppera
bóni ródokusita.」 „A könyvet egyhangúan olvas-
tam fel.” ◆ kísértetszerűenkísértetszerűen 「Bjókidenoppera
bóni mieta.」 „A betegségtől tekintete kísértetsze-
rű volt.”

nopperisitanopperisita ◆ domborzatdomborzat nélkülinélküli 「Nopperi-
sita csikei.」 „Domborzat nélküli táj.” ◆ jelleg-jelleg-
telentelen 「Nopperisita kao.」 „Jellegtelen arc.”

noppikinaranainoppikinaranai ◆ halaszthatatlanhalaszthatatlan 「Nop-
pikinaranai rijúde inakani ikanakerebanaranakat-
ta.」 „Halaszthatatlan ügyben vidékre kellett
utaznia.” ◆ kényszerítőkényszerítő 「Noppikinaranai ta-
csibani okareta.」 „Kényszerhelyzetbe kerültem.”
◆ nyomósnyomós 「Noppikinaranai rijúde keszszekisi-
ta.」 „Nyomós okom volt a távollétemre.”

nopponoppo ◆ égimeszelőégimeszelő ◆ langalétalangaléta
noppononoppono ◆ hórihorgashórihorgas 「Noppono ki」 „hó-
rihorgas fa” ◆ langalétalangaléta 「Noppono szeinen」
„langaléta fiatalember” ◆ nyakiglábnyakigláb 「Noppono
otoko」 „nyakigláb ember” ◆ ormótlanormótlan 「Nop-
pono tatemono」 „ormótlan épület”

nópuriuszujószeinópuriuszujószei ◆ naupliusznaupliusz
noranora ◆ kóborkóbor 「Noradóbucu」 „kóbor állat” ◆

mezőmező ◆ szántóföldszántóföld ◇ norasigotonorasigoto mezeimezei
munkamunka
noraginoragi ◆ parasztgúnyaparasztgúnya ◆ parasztruhaparasztruha
norainunorainu ◆ kóbor kutyakóbor kutya
norakuramononorakuramono ◆ naplopónaplopó
norakuramuszukonorakuramuszuko ◆ semmirekellő fiúsemmirekellő fiú
norakurasitanorakurasita ◆ naplopónaplopó
norakuratonorakurato ◆ hanyagulhanyagul 「Kareno ii bun-o nor-
akurato kiiteita.」 „Hanyagul hallgattam, hogy
mit akar mondani.” ◆ komótosankomótosan 「Norakurato
hendzsi-o kavasita.」 „Komótosan válaszolgat-
tam.” ◆ lassankéntlassanként 「Reizókoniaru mono-o
norakurato tabe cukusita.」 „Lassanként elfo-
gyasztottam a hűtő tartalmát.” ◆ őgyelegveőgyelegve
「Mizúmino hotori-o , norakuratoburacuiteita.」
„Őgyelegve sétáltam a tó körül.” ◆ semmitte-semmitte-
vésselvéssel 「Icsinicsinorakurato szugosita.」 „Sem-
mittevéssel töltöttem a napot.”
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noranekonoraneko ◆ kóbor macskakóbor macska
norarikurarisitanorarikurarisita ◆ köntörfalazóköntörfalazó
「Szeidzsika-va norarikurarisita hendzsi-o sita.」
„A politikus köntörfalazó választ adott.”

norarikuraritonorarikurarito ◆ köntörfalazvaköntörfalazva 「Norariku-
rarito tóbensita.」 „Köntörfalazva magyarázko-
dott.” ◆ tétlenültétlenül 「Norarikurarito kurasitei-
ru.」 „Tétlenül tölti napjait.”

norarikuraritokavaszunorarikuraritokavaszu ◆ kicsúszikkicsúszik aa kezekeze
közülközül 「Szeidzsikano age asi-o torótositaganor-
arikuraritokavaszareta.」 „Próbáltam megfogni a
politikust, de kicsúszott a kezem közül.”

norasigotonorasigoto ◆ mezei munkamezei munka
norennoren ◆ bejáratibejárati függönyfüggöny ◆ hírnévhírnév 「Mi-
szeno norenni kizugacuita.」 „Csorbította az üzlet
hírnevét.” ◇ navanorennavanoren kötélfüggönykötélfüggöny ◇ na-na-
vanorenvanoren kocsmakocsma
noren-niudeosinoren-niudeosi ◆ falrafalra hánythányt borsóborsó 「Iro-
iroadobaiszusitaga, kekkjoku-va noren-ni udeosi-
datta.」 „Mindenfélét tanácsoltam neki, de leper-
gett róla, mint a falra hányt borsó.” ◆ feleslegesfelesleges
erőlködéserőlködés 「Nandomo eigjóni itteirukedo nor-
enni udeosida.」 „Többször is próbáltam rábe-
szélni a termékünkre, de felesleges erőlködés
volt.”

noren-onoren-o daszudaszu ◆ nyíliknyílik
「Hjakunenmaeninoren-o dasita siniszeten」
„száz éve nyílt patinás üzlet”

noren-onoren-o kugurukuguru ◆ beteszibeteszi aa lábátlábát 「Szono
miszeno noren-o kuguttakodoganai.」 „Abba az
üzletbe még sohasem tettem be a lábamat.”

noren-o oroszunoren-o oroszu ◆ bezárja az üzletetbezárja az üzletet
noren-onoren-o vakeruvakeru ◆ ugyanolyanugyanolyan üzletetüzletet nyitnyit
「Kono misze-va gokenno noren-o vaketa.」 „Öt
ugyanolyan üzletet nyitottak.”

norinori ◆ személyesszemélyes 「Kono dzsidósa-va gon-
innorideszu.」 „Ez a gépkocsi ötszemélyes.” ◆ ta-ta-
padpad 「Puraszucsikku-va torjóno noriga varui.」
„A műanyaghoz rosszul tapad a festék.” ◇ ha-ha-
konorikonori felsőtestfelsőtest kidugásakidugása azaz autóautó ablakánablakán

norinori ◆ algaalga ◆ algalapalgalap ◆ moszatmoszat ◆ norinori ◇ ho-ho-
sinorisinori szárítottszárított algalapalgalap ◇ jakinorijakinori pirítottpirított
algalapalgalap
norinori ◆ csirizcsiriz 「Tako-o noride hari avaszeta.」
„Csirizzel ragasztottam a papírsárkányt.” ◆ ke-ke-

ményítőményítő 「Noridesacu-o parittoszaszeta.」 „Ke-
ményítővel kikeményítettem az inget.” ◆ kovászkovász
◆ ragasztóragasztó 「Kamito kami-o noride hari cuke-
ta.」 „Ragasztóval összeragasztottam két papírt.”
◇ noricuke-onoricuke-o szuruszuru kikeményítkikeményít 「Sacuno
noricuke-o sita.」 „Kikeményítettem az inget.”

nórinóri ◆ hozzáértő hivatalnokhozzáértő hivatalnok
nórinóri ◆ emlékezetemlékezet ◆ észész 「Kanodzsono szu-
gataga nórini ukanda.」 „Eszembe jutott annak
a nőnek az alakja.” ◇ nóriniukabunóriniukabu felidéződikfelidéződik
「Kanodzsono kaoga nórini ukanda.」 „Felidéz-
tem az arcát.”

noriagerunoriageru ◆ felhajtfelhajt 「Kurumaga hodóni nori
ageta.」 „Egy autó felhajtott a járdára.” ◆ fel-fel-
szaladszalad 「Baszu-va hodóni nori ageta.」 „A busz
felszaladt a járdára.” ◆ kisodródikkisodródik 「Fune-va
cunamino irjokude rikucsini nori ageta.」 „A szö-
kőár kisodorta a hajót a partra.” ◆ ráfutráfut
「Kuruma-va csúóbunritaini nori ageta.」 „A ko-
csi ráfutott a felezőre.” ◆ ráúszikráúszik 「Kudzsira-
va aszaszeni nori ageta.」 „A bálna ráúszott a zá-
tonyra.” ◇ ansóninoriageruansóninoriageru zátonyrazátonyra futfut
「Kósó-va ansóni nori ageta.」 „Zátonyra futot-
tak a tárgyalások.” ◇ ansóninoriageruansóninoriageru megfe-megfe-
neklikneklik 「Kjógi-va ansóni nori ageta.」 „Megfe-
neklettek a tárgyalások.” ◇ ansóninoriageruansóninoriageru
holtpontraholtpontra jutjut 「Szósza-va ansóni nori age-
ta.」 „Holtpontra jutott a vizsgálat.”

noriainoriai ◆ együttegyütt utazásutazás 「Dórjóto nori aidet-
akusíde kaetta.」 „Együtt mentünk haza a kollé-
gámmal a taxival.” ◆ útitársútitárs ◇ noriaitakusínoriaitakusí
béreltbérelt kisbuszkisbusz ◇ noriaitakusínoriaitakusí közösenközösen
használt taxihasznált taxi
noriaibasanoriaibasa ◆ postakocsipostakocsi
noriaitakusínoriaitakusí ◆ béreltbérelt kisbuszkisbusz ◆ közösenközösen
használt taxihasznált taxi
noriavaszerunoriavaszeru ◆ együttegyütt utazikutazik 「Erebétani
nori avaszeita midzsikai dzsikande kare-va
nankaimoonara-o siteita.」 „A rövid idő alatt,
amíg együtt utaztunk a liftben, többször is fin-
gott.”

noribanoriba ◆ állomásállomás 「Takusí nori ba」 „taxiállo-
más” ◆ megállómegálló 「Baszuno nori ba」 „buszmeg-
álló” ◆ megállóhelymegállóhely
nóricunóricu ◆ hatékonysághatékonyság 「Csanto taberuto sigo-
tono nóricuga agaru.」 „Ha rendesen eszünk, nő
a munkánk hatékonysága.” ◆ momentummomentum ◆ tel-tel-
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jesítményjesítmény ◇ dzsikinóricudzsikinóricu mágnesesmágneses momen-momen-
tumtum ◇ csikaranonóricucsikaranonóricu nyomatéknyomaték ◇ ródónó-ródónó-
ricuricu munka hatékonyságamunka hatékonysága
noricubuszunoricubuszu ◆ agyonhajszolagyonhajszol 「Uma-o nori
cubusita.」 „Agyonhajszolta a lovát.” ◆ ronccsáronccsá
hajthajt 「Kuruma-o nori cubusita.」 „Ronccsá haj-
tottam a kocsimat.”

nóricucsinginnóricucsingin ◆ teljesítménybérteljesítménybér
noricuginoricugi ◆ átszállásátszállás ◆ csatlakozáscsatlakozás 「Dens-
ano nori cugiga varuikara dzsúgofunokureru.」
„Rossz a vonat csatlakozása, ezért 15 percet ké-
sek.” ◆ transzfertranszfer
noricugian-nainoricugian-nai ◆ tájékoztatástájékoztatás aa csatlako-csatlako-
zó járatokrólzó járatokról
noricugibinnoricugibin ◆ csatlakozáscsatlakozás 「Nori cugi binni
okuretanode, szono hi-va szore idzsótabi-o cuzu-
kerarenakatta.」 „Nem tudtam aznap továbbre-
pülni, mert lekéstem a csatlakozást.”

noricugikjakunoricugikjaku ◆ átszállóátszálló utasutas ◆ tranzit-tranzit-
utasutas
noricugi-onoricugi-o szuruszuru ◆ átszállátszáll 「Szankaimo nori
cugi-o sita.」 „Háromszor is átszálltam.”

noricugunoricugu ◆ átszállátszáll 「Tokkjúressani nori cui-
da.」 „Átszálltam az expresszvonatra.”

noricukenoricuke ◆ kikeményítéskikeményítés ◆ ráragasztásráragasztás
noricuke-onoricuke-o szuruszuru / noricukeszurunoricukeszuru ◆ kikemé-kikemé-
nyítnyít 「Sacuno noricuke-o sita.」 „Kikeményítet-
tem az inget.” ◆ ráragasztráragaszt 「Hakoniraberu-o
noricukesita.」 „Ráragasztottam a címkét a do-
bozra.”

noricukerunoricukeru ◆ érkezikérkezik 「Rimudzsinde noricu-
keta hitomoita.」 „Volt, aki limuzinnal érkezett.”
◆ hozzászokikhozzászokik 「Nori cukenai kuruma-va un-
tensinikui.」 „Nehéz az olyan autót vezetni, ami-
hez nem szoktunk hozzá.” ◆ odahajtodahajt 「Kuru-
made kjókaino maemade nori cuketa.」 „Odahaj-
tottam az autóval a templomhoz.”

noricukeszurunoricukeszuru / noricuke-onoricuke-o szuruszuru ◆ kikemé-kikemé-
nyítnyít 「Sacuno noricuke-o sita.」 „Kikeményítet-
tem az inget.” ◆ ráragasztráragaszt 「Hakoniraberu-o
noricukesita.」 „Ráragasztottam a címkét a do-
bozra.”

nóricukjúnóricukjú ◆ teljesítménybérteljesítménybér
nóricukjúhósikinóricukjúhósiki ◆ teljesítményteljesítmény szerintiszerinti el-el-
számolásszámolás

nóricunojoinóricunojoi ◆ hatékonyhatékony 「Nóricuno joi ben-
kjóhó」 „hatékony tanulási módszer” ◆ nagynagy
teljesítményűteljesítményű 「Nóricuno joikonpjútá」 „nagy
teljesítményű számítógép”

nóricutekinanóricutekina ◆ hatékonyhatékony 「Nóricutekina si-
gotoburi」 „hatékony munkavégzés”

noridaszunoridaszu ◆ belefogbelefog 「Atarasii dzsigjóni nori
dasita.」 „Belefogott egy új üzleti tevékenységbe.”
◆ elindulelindul 「Bundanni nori dasita.」 „Elindult
a irodalmi pályán.” ◆ elkezdelkezd felszállnifelszállni
「Dzsókjaku-va iszszeini densani nori dasita.」
„Az utasok egyszerre kezdtek felszállni a vonatra.”
◆ kihajolkihajol 「Madokara nori dasita.」 „Kihajol-
tam az ablakon.” ◆ kihajózikkihajózik 「Taikaini nori
dasita.」 „Kihajózott az óceánra.” ◆ nekifognekifog
「Dzsikono csószani nori dasita.」 „Nekifogott a
baleset vizsgálatának.” ◆ nekilátnekilát
「Tenmongakusa-va atarasii vakuszeiszagasini
nori dasita.」 „A csillagász nekilátott, egy új boly-
gó keresésének.” ◇ karada-okarada-o noridaszunoridaszu átha-átha-
joljol 「Teszurikara karada-o nori daszanaidekuda-
szai.」 „Ne hajoljon át a korláton!” ◇ karada-karada-
oo noridaszunoridaszu kihajolkihajol 「Madokara karada-o nori
daszanaidekudaszai.」 „Ne hajoljon ki az abla-
kon!” ◇ mi-omi-o noridaszunoridaszu előrehajolelőrehajol 「Kare-va
mi-o nori dasita.」 „Előrehajolt.”

norigokocsinorigokocsi ◆ kényelemkényelem 「Nori gokocsinoii
kuruma」 „kényelmes kocsi” ◆ utaskomfortutaskomfort
norihódainorihódai ◆ korlátlankorlátlan utazásutazás 「Budapeszu-
tono nori hódaicsiketto」 „Budapesten korlátlan
utazást biztosító jegy”

noriirenoriire ◆ behajtásbehajtás 「Kurumano nori ire kin-
si」 „Autóval behajtani tilos!” ◆ járattaljárattal ren-ren-
delkezésdelkezés 「Kono kúkó-va kokuszaibinno nori
iremositeiru.」 „A repülőtér nemzetközi járatok-
kal is rendelkezik.” ◇ szógonoriireszógonoriire kölcsönöskölcsönös
járműhasználatjárműhasználat
noriirerunoriireru ◆ befutbefut 「Kono eki-va szanroszenga
nori ireteiru.」 „Ebbe az állomásba 3 vasútvonal
fut be.” ◆ behajtbehajt 「Baiku-va keidaini nori irete-
va ikemaszen.」 „Motorral tilos behajtani a szen-
tély területére.” ◆ betörbetör 「Uma-o nori ireta.」
„Betörte a lovat.” ◆ járattaljárattal rendelkezikrendelkezik 「Ni-
honni nori ireteiru kókúgaisaga fueta.」 „Növeke-
dett a Japánba járattal rendelkező légitársaságok
száma.” ◆ üzemeltetüzemeltet 「Kono roszen-va futac-
uno tecudógaisaga kógoni nori ireteiru.」 „Ezt a
járatot két vasúttársaság közösen üzemelteti.”
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norikaenorikae ◆ átnyergelésátnyergelés ◆ átpártolásátpártolás ◆ át-át-
szállásszállás 「Nori kae dzsikan-va szukunai.」 „Ke-
vés idő van az átszállásra.”

norikaean-nainorikaean-nai ◆ tájékoztatótájékoztató azaz átszállás-átszállás-
rólról
norikaeekinorikaeeki ◆ átszállóállomásátszállóállomás ◆ átszálló-átszálló-
helyhely
norikaekippunorikaekippu ◆ átszállójegyátszállójegy
norikaerunorikaeru ◆ átállátáll 「Atarasii szenzaini nori ka-
eta.」 „Átálltam egy új mosószerre.” ◆ átnyer-átnyer-
gelgel 「Hokano umani nori kaeta.」 „Átnyergel-
tem egy másik lóra.” ◆ átpártolátpártol 「Kamino hon-
kara densisoszekini nori kaeta.」 „Átpártoltam a
papírkönyvről az elektronikusra.” ◆ átszállátszáll
「Cugino ekide kjúkóni nori kaenakerebanarima-
szen.」 „A következő állomáson kell átszállnom
a gyorsvonatra.” ◆ áttéráttér 「Mágarinkarabatáni
nori kaeta.」 „Áttértem a margarinról a vajra.” ◇

uma-o usininorikaeruuma-o usininorikaeru rossz cserét csinálrossz cserét csinál
norikakarunorikakaru ◆ kezdkezd felszállnifelszállni 「Norikakatta
tokidensa-va tocuzenugoki dasita.」 „Kezdtem
felszállni, amikor a vonat váratlanul megindult.”
◆ nekikezdnekikezd 「Sigotoni norikakatta.」 „Neki-
kezdtem a munkának.” ◆ ráugrikráugrik 「Ókina inu-
va bokuni nori kakattekita.」 „Rám ugrott egy
nagy kutya.” ◇ norikakattafunenorikakattafune megkezdettmegkezdett
útút 「Norikakatta funedakara szaigomade ganba-
ró.」 „Folytatnunk kell a megkezdett utat.”

norikakattafunenorikakattafune ◆ megkezdettmegkezdett útút 「Nori-
kakatta funedakara szaigomade ganbaró.」 „Foly-
tatnunk kell a megkezdett utat.” ◆ nincsnincs vissza-vissza-
útút
norikinoriki ◆ kedvkedv 「Kono sigotoniamari nori kigasi-
nai.」 „Nincs sok kedvem ehhez a munkához.”

norikinanorikina ◆ beleegyezőbeleegyező 「Nori kina hendzsi」
„beleegyező válasz”

norikininarunorikininaru ◆ kedvetkedvet kapkap 「Kanodzsoga kek-
konni nori kininarumade macu.」 „Megvárom,
amíg kedvet kap a házassághoz.”

norikirunorikiru ◆ átvészelátvészel 「Kare-va kon-nan-o nori
kitta.」 „Átvészelte a nehézségeket.” ◆ kievickélkievickél
「Mondai-o nori kirumade szannenkakatta.」
„Három évembe került, míg kievickéltem a baj-
ból.” ◆ legyőzlegyőz 「Siren-o nori kitta.」 „Legyőzte
a megpróbáltatást.” ◆ túltesztúltesz 「Rikonno
kanasimi-o nori kitta.」 „Túltette magát a válás
okozta szomorúságon.”

norikoerarenainorikoerarenai ◆ leküzdhetetlenleküzdhetetlen 「Hito-va
nori koerarenai kabe-va nai.」 „Nincs leküzdhe-
tetlen akadály senki előtt.”

norikoerunorikoeru ◆ átesikátesik 「Kare-va omoi bjóki-o
nori koeta.」 „Átesett egy komoly betegségen.” ◆

áthidaláthidal 「Kon-nan-o nori koeta.」 „Áthidalta a
nehézségeket.” ◆ átjutátjut 「Kósite boku-va kon-
nan-o nori koeta.」 „Így sikerült átjutnia a ne-
hézségeken.” ◆ átmászikátmászik 「Szaku-o nori koe-
ta.」 „Átmásztam a kerítésen.” ◆ átmegyátmegy 「Cu-
rai dzsiki-o nori koeta.」 „Nehéz időkön mentem
át.” ◆ átvészelátvészel 「Kaisa-va konran-o nori koe-
ta.」 „A vállalat átvészelte a káoszt.” ◆ kiheverkihever
「Keizai-va dageki-o nori koeta.」 „A gazdaság ki-
heverte a sokkot.” ◆ legyőzlegyőz 「Kon-nan-o nori
koeta.」 „Legyőzte a nehézségeket.” ◆ leküzdleküzd
「Kon-nan-o nori koeta.」 „Leküzdötte a nehéz-
ségeket.” ◆ túljuttúljut 「Vaga kuni-va kiki-o nori ko-
eta.」 „Országunk túljutott a válságon.” ◆ túl-túl-
tesztesz 「Desiga sisó-o nori koeta.」 „A tanonc túl-
tett mesterén.”

norikomunorikomu ◆ beözönlikbeözönlik 「Kjaku-va bágenszé-
runi nori konda.」 „A vevők beözönlöttek az ak-
ciós vásár helyszínére.” ◆ berontberont 「Keiszacuga
tobani nori konda.」 „A rendőrség berontott a já-
tékbarlangba.” ◆ beszállbeszáll 「Kurumani nori kon-
da.」 „Beszálltam az autóba.” ◆ felszállfelszáll 「Fu-
neni nori konda.」 „Felszálltam a hajóra.” ◆ meg-meg-
rohamozrohamoz 「Guntai-va macsini nori konda.」 „A
hadsereg megrohamozta a várost.”

norikosinorikosi ◆ túlmennitúlmenni azaz eredetieredeti célállomá-célállomá-
sonson
norikosi-onorikosi-o szuruszuru ◆ túlmegytúlmegy azaz eredetieredeti cél-cél-
állomásonállomáson 「Nori kosi-o sita baai, uncsin-va iku-
ra haraunodeszuka?」 „Ha túlmegyek az eredeti
célállomásomon, mennyi menetdíjat kell fizet-
nem?”

norikosirjókinnorikosirjókin ◆ menetdíjpótlás összegemenetdíjpótlás összege
norikosiszeiszannorikosiszeiszan ◆ menetdíj kipótlásamenetdíj kipótlása
norikosiuncsinnorikosiuncsin ◆ menetdíjpótlás összegemenetdíjpótlás összege
norikoszunorikoszu ◆ elfelejtelfelejt leszállnileszállni 「Kaivani mu-
csúninatte nori kosita.」 „Belefeledkeztem a be-
szélgetésbe, és elfelejtettem leszállni.” ◆ túlmegytúlmegy
aa célállomásoncélállomáson 「Eki-o mih-cu nori kosita.」
„Három állomással túlmentem a célállomáson.”

norikucsinorikucsi ◆ felszálló ajtófelszálló ajtó
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norikumiinnorikumiin ◆ legénységlegénység ◆ személyzetszemélyzet
「Kanodzso-va norikumiintosite hikókini notte-
ita.」 „A repülő személyzeteként volt a fedélze-
ten.” ◇ funenonorikumiinfunenonorikumiin matrózmatróz
norikumunorikumu ◆ fedélzeténfedélzetén szolgálszolgál 「Hikókini
nori kunda.」 „Repülőgép fedélzetén szolgált.” ◆

fedélzetrefedélzetre szállszáll 「Hikókini rokuninga nori
kunda.」 „Hatfős személyzet szállt a repülő fedél-
zetére.”

norimacsigaerunorimacsigaeru ◆ rosszrarosszra szállszáll 「Densa-o
nori macsigaeta.」 „Rossz vonatra szálltam.”

norimakinorimaki ◆ algalapba göngyölt rizsalgalapba göngyölt rizs
norimavaszunorimavaszu ◆ furikázikfurikázik 「Kare-va
makkanaszupócuká-o nori mavasiteiru.」 „Piros
sportkocsival furikázik.”

norimononorimono ◆ járgányjárgány ◆ járműjármű
norimonojoinorimonojoi ◆ tengeribetegségtengeribetegség ◆ utazásiutazási
betegségbetegség
norimononorijónorimononorijó ◆ járműhasználatjárműhasználat ◆ utazásutazás
「Kono kippude ikkaikagiri, nori monono rijóga
dekimaszu.」 „Ez a jegy egyszeri utazásra jogosít.”

norimono-onorimono-o rijószururijószuru ◆ utazikutazik 「Baszu-o ri-
jósite tosinni itta.」 „Busszal utaztam a városköz-
pontba.”

nórinnórin ◆ mezőgazdaságmezőgazdaság ésés erdőgazdálko-erdőgazdálko-
dásdás
norinigeszurunorinigeszuru ◆ lopottlopott járműveljárművel meglépmeglép
「Baiku-o nori nigeszareta.」 „Megléptek a moto-
rommal.” ◆ viteldíjviteldíj kifizetésekifizetése nélkülnélkül meg-meg-
léplép 「Takusí-o nori nigesita.」 „A taxi viteldíjá-
nak kifizetése nélkül meglépett.”

nórinijakicuiteirunórinijakicuiteiru ◆ élénkenélénken emlékszikemlékszik
「Kanodzsono kao-va vatasino nórini jaki cuitei-
ru.」 „Élénken emlékszem az arcára.”

nórinikizamunórinikizamu ◆ megőrzimegőrzi emlékezetébenemlékezetében
「Kareno szugata-o nórini kizanda.」 „Megőriz-
tem emlékezetemben az alakját.”

norininorunorininoru ◆ jóljól szerepelszerepel 「Kono kasu-va
imanorini notteiru.」 „Ez az énekes mostanában
jól szerepel.”

nóriniukabunóriniukabu ◆ felidéződikfelidéződik 「Kanodzsono kao-
ga nórini ukanda.」 „Felidéztem az arcát.”

nórinkikakunórinkikaku ◆ japánjapán mezőgazdaságimezőgazdasági szab-szab-
ványvány

norinonorino ◆ személyesszemélyes 「Kono kuruma-va gon-
innorideszu.」 „Ez a kocsi 5 személyes.”

norinoridenorinoride ◆ jójó hangulatbanhangulatban 「Norinoride
odotta.」 „Jó hangulatban táncolt.”

nórinszuiszandaidzsinnórinszuiszandaidzsin ◆ agrárminiszteragrárminiszter
nórinszuiszansónórinszuiszansó ◆ mezőgazdasági,mezőgazdasági, erdő-erdő-
gazdálkodási és halászati minisztériumgazdálkodási és halászati minisztérium
noriokurerunoriokureru ◆ lekésiklekésik 「Densani nori okure-
ta.」 „Lekéstem a vonatot.” ◆ lemaradlemarad 「Kabu-
kadzsósóno namini nori okureta.」 „Lemaradtam
a részvényár-emelkedésről.”

noriorinoriori ◆ fel-fel- ésés leszállásleszállás 「Nori orini ki-o
cuketekudaszai.」 „Vigyázzanak a fel- és leszállás-
nál!”

noriszokonaunoriszokonau ◆ lemaradlemarad 「Densani nori szo-
konatta.」 „Lemaradtam a vonatról.”

noriszugoszunoriszugoszu ◆ elfelejtelfelejt leszállnileszállni 「Nebo-
kete nori szugositesimatta.」 „Félálomban elfejel-
tettem leszállni.” ◆ túlmegytúlmegy aa célállomásoncélállomáson
「Nori szugosite modoranakerebanaranakatta.」
„Túlmentem a célállomáson, ezért vissza kellett
mennem.”

noriszuterunoriszuteru ◆ otthagyotthagy 「Nuszunda dzsitensa-
o mokutekicside nori szuteta.」 „A lopott biciklit
otthagyta a célállomásán.”

nó-ritánnó-ritán ◆ nem vesszük visszanem vesszük vissza
noritenorite ◆ lovaslovas 「Nakanakano nori te」 „jó lo-
vas” ◆ utasutas 「Nori teno szukunai ressa」 „kevés
utasú vonat”

noritonorito ◆ imaima 「Norito-o ageru.」 „Imát mond.”

noriucurunoriucuru ◆ átszállátszáll 「Kjúkóni nori ucutta.」
„Átszálltam a gyorsvonatra.” ◆ beleköltözikbeleköltözik
「Kareni akumaga nori ucutta.」 „Beleköltözött
az ördög.” ◆ ráköltözikráköltözik 「Reiga karekara vata-
sini nori ucutta.」 „Rám költözött a szellem róla.”

nórjónórjó ◆ hűsöléshűsölés ◆ lehűtéslehűtés 「Nórjónotameni
cumetai szoba-o tabeta.」 „Hideg hajdinatésztát
ettem, hogy lehűtsem magam.”

nórjónórjó ◆ kérgestestkérgestest
nórjónórjó ◆ tetterőtetterő ◆ vírjavírja
nórjóhanabitaikainórjóhanabitaikai ◆ nyáresti tűzijátéknyáresti tűzijáték
nórjóikinórjóiki ◆ agyterületagyterület
nórjókankószennórjókankószen ◆ sétahajósétahajó
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nórjókjakunórjókjaku ◆ hűsölnihűsölni vágyóvágyó vendégvendég ◆ üdü-üdü-
lővendéglővendég
nórjokunórjoku ◆ adottságadottság 「Kare-va koto-o soriszu-
ru nórjokugaaru.」 „Jó adottsága van az ügyek
kezeléséhez.” ◆ hozzáértéshozzáértés 「Szenmontekinór-
joku」 „szakmai hozzáértés” ◆ kapacitáskapacitás
「Csúsadzsóno sújónórjoku」 „parkoló befogadó
kapacitása” ◆ képességképesség 「Kjóintositeno nórjo-
ku」 „tanári képesség” ◆ készségkészség 「Kare-va
eigo-o hanaszu nórjokuganai.」 „Nincs angol be-
szédkészsége.” ◆ kompetenciakompetencia 「Nincsinórjo-
ku」 „kognitív kompetencia” ◆ tudástudás 「Kono
sigotoni-va gaikokugonórjokuga motomeraretei-
maszu.」 „Ez a munka nyelvtudást igényel.” ◇ un-un-
junórjokujunórjoku szállításiszállítási kapacitáskapacitás ◇ kikainór-kikainór-
jokujoku gépkapacitásgépkapacitás ◇ keibacunórjokukeibacunórjoku bün-bün-
tethetőségtethetőség ◇ gengonórjokugengonórjoku nyelvinyelvi képes-képes-
ségség ◇ kenrinórjokukenrinórjoku jogosultságjogosultság ◇ kóinór-kóinór-
jokujoku cselekvőképességcselekvőképesség ◇ siharainórjokusiharainórjoku
fizetőképességfizetőképesség ◇ dzsimunórjokudzsimunórjoku irodaiirodai tu-tu-
dásdás ◇ súhjónórjokusúhjónórjoku szavazatszerzőszavazatszerző ké-ké-
pességpesség ◇ sújónórjokusújónórjoku befogadóképességbefogadóképesség
◇ sújónórjokusújónórjoku férőhelyekférőhelyek számaszáma ◇ sújó-sújó-
nórjokunórjoku befogadókapacitásbefogadókapacitás ◇ szeiszan-szeiszan-
nórjokunórjoku termelésitermelési kapacitáskapacitás ◇ szeiteki-szeiteki-
nórjokutakamerunórjokutakameru potenciálnövelőpotenciálnövelő 「Szeite-
kinórjokutakameru kuszuri」 „potenciálnövelő
szer” ◇ szenzainórjokuszenzainórjoku potenciálispotenciális adott-adott-
ságság ◇ csitekinórjokucsitekinórjoku észbeliészbeli tudástudás ◇ csi-csi-
tekinórjokutekinórjoku szellemiszellemi képességképesség ◇ csónór-csónór-
jokujoku természetfölöttitermészetfölötti képességképesség ◇ csónór-csónór-
jokujoku természetfelettitermészetfeletti képességképesség ◇ csónór-csónór-
jokusajokusa természetfölöttitermészetfölötti képességűképességű emberember
◇ tódzsisanórjokutódzsisanórjoku perképességperképesség ◇ tokusu-tokusu-
nórjokunórjoku különlegeskülönleges képességképesség ◇ hanzainór-hanzainór-
jokujoku beszámíthatóságbeszámíthatóság ◇ jocsinórjokujocsinórjoku jö-jö-
vőbelátóvőbelátó képességképesség ◇ jomikakunórjokujomikakunórjoku írni-írni-
olvasni tudásolvasni tudás
nórjokukjúnórjokukjú ◆ képesség szerinti bérezésképesség szerinti bérezés
nórjokunonórjokuno ◆ képesképes 「Kare-va henszaiszuru
nórjokuganai.」 „Nem képes törleszteni.”

nórjokunogenkainórjokunogenkai ◆ képességképesség határahatára 「Nór-
jokuno genkai-o koeta sigoto」 „képesség határát
túllépő munka”

nórjokusanórjokusa ◆ beszámíthatóbeszámítható emberember ◆ tudás-tudás-
sal rendelkező embersal rendelkező ember
nórjokusikennórjokusiken ◆ felmérő vizsgafelmérő vizsga
nórjokuteszutonórjokuteszuto ◆ alkalmassági tesztalkalmassági teszt
nórjómacurinórjómacuri ◆ nyáresti fesztiválnyáresti fesztivál

noroinoroi ◆ alamuszialamuszi ◆ lassúlassú 「Noroi basa」 „las-
sú szekér” ◆ lomhalomha 「Ajuminonoroi hito」 „lom-
ha járású ember” ◆ nehézkesnehézkes 「Atamano kai-
tenganoroi hito」 „nehézkes felfogású ember” ◆

pepecselőpepecselő 「Sigotoganoroi hito」 „pepecselő
ember” ◆ tohonyatohonya 「Kódóganoroi hito」 „toho-
nya ember”

noroinoroi ◆ átokátok ◆ rontásrontás
noroinokotobanoroinokotoba ◆ átkozódásátkozódás
noroinokotoba-onoroinokotoba-o hakuhaku ◆ átkozódikátkozódik 「Nor-
oino kotoba-o haku hito-va dzsibunmo norovar-
eru.」 „Aki átkozódik, maga is átkozott lesz.”

noroi-onoroi-o kakerukakeru ◆ megátkozmegátkoz 「Kare-va otokoni
noroi-o kaketa.」 „Megátkozta a férfit.”

norokenoroke ◆ áradozásáradozás
norokebanasinorokebanasi ◆ áradozásáradozás ◆ dicshimnuszdicshimnusz
norokerunorokeru ◆ áradozikáradozik 「Koibitonicuitenoro-
keta.」 „Áradozott a szerelméről.” ◆ ömlengömleng
「Kószaiaitenicuitenoroketa.」 „A kedveséről
ömlengett.”

norokuszainorokuszai ◆ idegesítőenidegesítően butabuta ◆ idegesí-idegesí-
tően lassútően lassú
noromajarónoromajaró ◆ fajankófajankó 「Kononoroma jaró-
me!」 „Te ostoba fajankó!”

noromananoromana ◆ bugyutabugyuta ◆ lassúlassú észjárásúészjárású
「Noromana hito」 „lassú észjárású ember” ◆

maflamafla ◆ mulyamulya
noromaninoromani ◆ mulyánmulyán
noronoroszurunoronoroszuru ◆ töketlenkediktöketlenkedik 「Norono-
roszuruna!」 „Ne töketlenkedj!”

noronorotonoronoroto ◆ csigalépésbencsigalépésben ◆ vontatot-vontatot-
tantan 「Kurumano recu-va noronoroto maeni szu-
szunda.」 „A kocsisor vontatottan haladt előre.”

noronorotoarukunoronorotoaruku ◆ cammogcammog 「Kare-va okure-
tenoronoroto aruita.」 „Lemaradva cammogott a
nyomukban.”

norosinorosi ◆ füstjelzésfüstjelzés
norosi-onorosi-o ageruageru ◆ füstjelzéstfüstjelzést adad ◆ szítszít
「Kakumeino norosi-o ageta.」 „Forradalmat szí-
tottak.”

norounorou ◆ átkozátkoz 「Kami-o norou.」 „Istent át-
kozza.” ◆ elátkozelátkoz 「Kono baso-va norovarete-
iru.」 „Ez a hely el van átkozva.” ◆ megátkozmegátkoz
「Kare-va norovareteita.」 „Meg volt átkozva.”
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norovareteirunorovareteiru ◆ átokátok ülül rajtarajta 「Ano
takaramono-va norovareteiru.」 „Átok ül azon a
kincsen.”

norovasiinorovasii ◆ áldatlanáldatlan 「Norovasii unmei」 „ál-
datlan sors” ◆ átkozottátkozott 「Norovasii dzsiken」
„átkozott bűncselekmény” ◆ kárhozatoskárhozatos
noroviruszunoroviruszu ◆ norovírusnorovírus
norunoru ❶ felülfelül 「Baszuni notta.」 „Felültem a
buszra.” ❷ beszállbeszáll 「Erebétáni notta.」 „Be-
szálltam a liftbe.” ◆ bedőlbedől 「Umai hanasini
notte, kekkjoku-va kabude szon-o sita.」 „Bedől-
tem a szép mesének, és végül vesztettem a rész-
vényen.” ◆ bennebenne vanvan 「Kono keikakuni nor-
uka?」 „Benne vagy ebben a tervben?” ◆ beülbeül
「Kare-va kurumani notte hasiri szatta.」 „Beült
az autójába, és elhajtott.” ◆ engedenged 「Júvakuni
notta.」 „Engedtem a kísértésnek.” ◆ felállfeláll
「Iszuni notte ueno dankara sokki-o tori dasita.」
„Felálltam egy székre, hogy levegyem az edényt
a felső polcról.” ◆ felkanyarodikfelkanyarodik 「Kószoku-
dóroni notta.」 „Felkanyarodtam az autópályára.”
◆ felszállfelszáll 「Sinagavade densani norimasita.」
„Sinagavában szálltam fel a vonatra.” ◆ fennra-fennra-
gadgad 「Bóru-va janeni nottesimatta.」 „A labda
fennragadt a tetőn.” ◆ fogfog 「Kamini aburagacu-
iteiteinkuga noranai.」 „A papír zsíros, ezért nem
fogja a tinta.” ◆ hátárahátára kerülkerül 「Szakurano ha-
nabiraga kazeni notte hakobareta.」 „A szél hátán
iderepültek a cseresznyevirág szirmai.” ◆ igazo-igazo-
dikdik 「Rizumuni notte utau.」 „A ritmushoz iga-
zodva énekel.” ◆ meglovagolmeglovagol 「Dzsidaino naga-
reni notte szeikószuru.」 „A kor trendjét meglo-
vagolva sikereket ér el.” ◆ megszédülmegszédül 「Szono
teni noranai.」 „Engem ezzel nem lehet megszé-
díteni.” ◆ megtapadmegtapad 「Kono hjómenni
szuiszeitorjó-va umaku noranai.」 „Ezen a felü-
leten nem tapad meg a vízalapú festék.” ◆ ráállrááll
「Aszataidzsúkeini notta.」 „Reggel ráálltam a
mérlegre.” ◆ ráhajtráhajt 「Dzsitensade hodóni not-
ta.」 „Ráhajtottam a biciklivel a járdára.” ◆ rá-rá-
tértér 「Kurumade kószokudóroni notta.」 „A ko-
csival rátértünk az autópályára.” ◆ ráülráül 「Umani
notta.」 „Ráültem a lóra.” ◇ aburaganoruaburaganoru ere-ere-
jeje teljébenteljében vanvan 「Aburaga notta tosi」 „kor,
amikor ereje teljében van” ◇ aburaganoruaburaganoru jóljól
megymegy 「Kare-va imaaburaga notteiru.」 „Neki
most jól megy.” ◇ aburaganoruaburaganoru zsíroszsíros 「Abur-
aga notta szakana」 „zsíros hal” ◇ ikioininoruikioininoru
lendületetlendületet kihasználkihasznál 「Ikioini notte rensó-o

nerau.」 „A lendületet kihasználva sorozatos győ-
zelmekre pályázik.” ◇ umaninoruumaninoru lovagollovagol ◇

umaninoruumaninoru lóralóra szállszáll ◇ kazeninorukazeninoru szélszél há-há-
táratára szállszáll 「Hanszen-va kazeni notte kókaisite-
ita.」 „A vitorlás a szél hátán futott a tengeren.”
◇ kiganorukiganoru kedvekedve vanvan hozzáhozzá 「Pátini ikana-
ikato szaszovaretakedo, dzsiszszai-va zenzenkiga
norimaszen.」 „Megkértek, hogy nem mennék-e
el a bulira, de egyáltalán nincs kedvem hozzá.”
◇ kibunganorukibunganoru kedvetkedvet kapkap 「Kibunga
nottarakéki-o cukuru.」 „Ha kedvet kapok hozzá,
csinálok egy tortát.” ◇ kjóninorukjóninoru fellelkesülfellelkesül
「Kjóni notte odoridasita.」 „Fellelkesülve táncra
perdültem.” ◇ kucsigurumaninorukucsigurumaninoru bedőlbedől
「Hokengaisano kucsigurumani nottesimatta.」
„Bedőltem a biztosítótársaságnak.” ◇ dzsitens-dzsitens-
aninoruaninoru kerékpározikkerékpározik ◇ dzsitensaninorudzsitensaninoru bi-bi-
ciklizikciklizik 「Kodomo-va dzsitensani norerujóni-
natta.」 „A gyerek megtanult biciklizni.” ◇ siri-siri-
umaninoruumaninoru vakonvakon követkövet 「Siriumani notte ie-o
katta.」 „Vakon követve a többieket én is vettem
ingatlant.” ◇ zuninoruzuninoru elbízzaelbízza magátmagát 「Kare-
va szeikószuruto zuni noru.」 „Ha sikerei vannak
elbízza magát.” ◇ szódan-ninoruszódan-ninoru tanácsottanácsot adad
「Szódanni nottekudaszai.」 „Kérlek, adj taná-
csot!” ◇ tamanokosininorutamanokosininoru jójó partitpartit csinálcsinál
「Kanodzso-va tamano kosini notta.」 „Az a nő
jó partit csinált.” ◇ csikatecuninorucsikatecuninoru metrózikmetrózik
◇ csósininorucsósininoru elragadjaelragadja aa hévhév 「Kare-va
oszake-o nonde, csósini notte madogaraszu-o vat-
ta.」 „Italozás közben elragadta a hév, és betörte
az ablakot.” ◇ csósininorucsósininoru vérszemetvérszemet kapkap
「Szeidzsika-va csósini nottedondon órjósijótosi-
ta.」 „A politikus vérszemet kapott, és még többet
akart lopni.” ◇ teninoruteninoru bedőlbedől 「Manmato
szagisino teni nottesimatta.」 „Teljesen bedőltem
a csalónak.” ◇ tobinorutobinoru felpattanfelpattan 「Dzsitens-
anihirarito tobi notta.」 „Fürgén felpattantam a
biciklimre.” ◇ nagareninorunagareninoru úszikúszik azaz árralárral
「Fune-va kavano nagareni notta.」 „A hajó
úszott az árral a folyón.” ◇ nagareninorunagareninoru fel-fel-
vesziveszi aa tempóttempót 「Kuruma-va kócúno nagareni
notta.」 „Az autó felvette a forgalom tempóját.” ◇

nanorunanoru nevezinevezi magátmagát 「Sacsóto nanotta otoko-
to hanasita.」 „Beszéltem egy férfivel, aki az igaz-
gatónak nevezte magát.” ◇ nanorunanoru felveszifelveszi aa
nevétnevét 「Kekkongoottono szei-o nanotta.」 „Há-
zassága után felvette a férje nevét.” ◇ noria-noria-
vaszeruvaszeru együttegyütt utazikutazik 「Erebétani nori
avaszeita midzsikai dzsikande kare-va
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nankaimoonara-o siteita.」 „A rövid idő alatt,
amíg együtt utaztunk a liftben, többször is fin-
gott.” ◇ norininorunorininoru jóljól szerepelszerepel 「Kono kasu-
va imanorini notteiru.」 „Ez az énekes mostaná-
ban jól szerepel.” ◇ norimacsigaerunorimacsigaeru rosszrarosszra
szállszáll 「Densa-o nori macsigaeta.」 „Rossz vo-
natra szálltam.” ◇ hadakaumaninoruhadakaumaninoru szőrénszőrén
üliüli megmeg aa lovatlovat 「Jabandzsin-va hadakaumani
notta.」 „A barbárok szőrén ülték meg a lovat.”
◇ hitokucsinoruhitokucsinoru beszállbeszáll 「Hitokucsinotteja-
rujo.」 „Én is beszállok az üzletbe.”

norunoru ◆ belekerülbelekerül 「Njúszu-va sinbunni not-
ta.」 „A hír belekerült a lapokba.” ◆ felkerülfelkerül
「Njúszu-va intánettoni notta.」 „A hír felkerült
az internetre.” ◆ heverhever 「Cukueni notteiru
hon」 „asztalon heverő könyv” ◆ megjelenikmegjelenik
「Sinbunni notteita.」 „Megjelent az újságban.”
◆ rajtarajta vanvan 「Oszarani notteirukéki」 „tányé-
ron lévő torta” ◆ rákerülrákerül 「Kareno namaemo-
riszutoni notta.」 „Az ő neve is rákerült a listára.”
◆ rárá leszlesz pakolvapakolva 「Nimocu-va torakkuni not-
ta.」 „Rápakolták a rakományt a teherautóra.”

noruadorenarinnoruadorenarin ◆ noradrenalinnoradrenalin
norudikkunorudikku ◆ északiészaki
norudikkufukugónorudikkufukugó ◆ északi összetett számészaki összetett szám
norudikku-konbaindonorudikku-konbaindo ◆ északiészaki összetettösszetett
számszám
norudikkusumokunorudikkusumoku ◆ északi számészaki szám
norudikku-szukínorudikku-szukí ◆ sífutássífutás
noruepinefurinnoruepinefurin ◆ norepinefrinnorepinefrin
norukaszorukanorukaszoruka ◆ lesz,lesz, amiami leszlesz 「Noruka
szorukajattemiru.」 „Lesz, ami lesz megpróbá-
lom.” ◆ vagyvagy sikerül,sikerül, vagyvagy nemnem 「Noruka szo-
rukano ósóbuni deta.」 „Vagy sikerül, vagy nem,
reszkíroztam.”

norumanoruma ◆ normanorma 「Ródósa-va noruma-o tasz-
szeisita.」 „A munkás teljesítette a normát.”

norumandínorumandí ◆ NormandiaNormandia
norumandzsinnorumandzsin ◆ normandiainormandiai ◆ normannnormann
noruvénoruvé ◆ NorvégiaNorvégia
noruvédzsinnoruvédzsin ◆ norvégnorvég
noruvénonoruvéno ◆ norvégnorvég
nósanósa ◆ kocsi kiszállításakocsi kiszállítása
nosinosi ◆ díszcsíkdíszcsík ◆ szárítottszárított abaloneabalone ◇ nos-nos-
igamiigami díszpapírdíszpapír

nósinósi ◆ nemesek régi köznapi viseletenemesek régi köznapi viselete
nósinósi ◆ agyhalálagyhalál
nosiagarunosiagaru ◆ emelkedikemelkedik 「Keizaitaikokuno za-
ninosi agatta.」 „Gazdasági nagyhatalom szintjé-
re emelkedett.” ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Kaisa-va sze-
kaino dzsóininosiagatta.」 „A vállalat a világrang-
lista élére emelkedett fel.” ◆ felküzdfelküzd 「Icsiima-
denosi agatta.」 „Felküzdtem magam az első
helyre.” ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Hinkonkaranosi agat-
ta.」 „Kiemelkedett a szegénységből.”

nosiarukunosiaruku ◆ hetykénhetykén sétálsétál ◆ vagányulvagányul sé-sé-
táltál
nosiavabinosiavabi ◆ szárított abaloneszárított abalone
nosibukuronosibukuro ◆ díszborítékdíszboríték ◆ pénzespénzes borítékboríték

nosigaminosigami ◆ díszpapírdíszpapír
nosikakarunosikakaru ◆ ránehezedikránehezedik 「Szubeteno sze-
kininga bokuni nosi kakattekita.」 „Minden fe-
lelősség ránehezedett.” ◆ rátehénkedikrátehénkedik
「Szúcukészu-o simejótonosikakatta.」 „Ráte-
hénkedtem a bőröndre, hogy be tudjam csukni.” ◆

rávetiráveti magátmagát 「Szacudzsinki-va higaisaninosi-
kakatta.」 „A gyilkos rávetette magát az áldozatá-
ra.” ◆ terhelterhel 「Sóhizei-va mazusii hitoninosi ka-
karu.」 „A forgalmi adó a szegényeket terheli.”

nósikkannósikkan ◆ agybajagybaj
nosimocsinosimocsi ◆ mocsilapmocsilap ◆ mocsitésztalapmocsitésztalap ◆

nyújtott mocsinyújtott mocsi
nósinkeigekagakunósinkeigekagaku ◆ idegsebészetidegsebészet
nósinkeigekainósinkeigekai ◆ idegsebészidegsebész
nosinosinosinosi ◆ lépdelvelépdelve
nosinosiarukunosinosiaruku ◆ lépdellépdel
nósintónósintó ◆ agyrázkódásagyrázkódás 「Nósintóninaru.」
„Agyrázkódást kap.”

nono sita-esita-e ◆ aláalá 「Dzsúendama-va téburuno
sita-e korogarimasita.」 „A tízjenes érme az asztal
alá gurult.”

nósonóso ◆ szépírásszépírás ◆ szépírószépíró
nósónósó ◆ agyvízagyvíz
nósónósó ◆ enkefalopátiaenkefalopátia
nósózokunósózoku ◆ nójelmeznójelmez
nossinossitonossinossito ◆ nehézkesennehézkesen
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nossinossitoarukunossinossitoaruku ◆ kimért,kimért, nehéznehéz léptek-léptek-
kelkel sétálsétál 「Zó-va nossinossito aruita.」 „Az ele-
fánt kimért, nehéz léptekkel sétált.”

nósunósu ◆ cisztáscisztás daganatdaganat ◆ cisztómacisztóma ◇

ranszónósuranszónósu petefészekcisztapetefészekciszta
nósunósu ◆ tályogtályog
nósujónósujó ◆ agydaganatagydaganat ◆ agytumoragytumor
nósukkecunósukkecu ◆ agyvérzésagyvérzés
nósukunósuku ◆ dúsításdúsítás ◆ koncentráláskoncentrálás ◆ sűrítéssűrítés
◇ urannósukuurannósuku urándúsításurándúsítás
nósukubucunósukubucu ◆ koncentrátumkoncentrátum
nósukuekinósukueki ◆ koncentrátumkoncentrátum
nósukukadzsúnósukukadzsú ◆ gyümölcslé sűrítménygyümölcslé sűrítmény
nósukukangennósukukangen ◆ koncentrátumbólkoncentrátumból készítéskészítés

nósukukinósukuki ◆ dúsítódúsító berendezésberendezés ◆ töményítőtöményítő
berendezésberendezés
nósukuodeinósukuodei ◆ koncentrált iszapkoncentrált iszap
nósukusitanósukusita ◆ dúsítottdúsított ◆ koncentráltkoncentrált ◆ sű-sű-
rítettrített ◆ töményítetttöményített
nósukusitakakunósukusitakaku ◆ piknotikus magpiknotikus mag
nósukuszócsinósukuszócsi ◆ dúsítódúsító berendezésberendezés ◆ tömé-tömé-
nyítő berendezésnyítő berendezés
nósukuszurunósukuszuru ◆ dúsítdúsít 「Uran-o nósukusita.」
„Uránt dúsított.” ◆ feldúsítfeldúsít 「Jóeki-o nósuku-
sita.」 „Feldúsította az oldatot.” ◆ sűrítsűrít
「Tomato-o nósukusita.」 „Paradicsomot sűrí-
tett.”

nósukuurannósukuuran ◆ dúsítottdúsított uránurán 「Nósukuuran-o
cukutta.」 „Dúsított uránt csinált.”

noszabarunoszabaru ◆ fellengzősfellengzős 「Kare-va erakunat-
tekaranoszabatteiru.」 „Mióta főnök lett, felleng-
zősen viselkedik.” ◆ hőzönghőzöng 「Kare-va szupócu-
ga tokuidakaratoittenoszabatteiru.」 „A sportte-
hetségével hőzöng.” ◆ magáévámagáévá tesztesz 「Oi si-
geru zaszszóga nivaninoszabatteiru.」 „A burján-
zó gaz magáévá tette a kertet.” ◆ randalírozikrandalírozik
「Macsidzsú, vakamononogurúpuganoszabattei-
ru.」 „Városszerte randalíroznak a fiatalok.”

noszabattenoszabatte ◆ kénye-kedve szerintkénye-kedve szerint
nószacunószacu ◆ megbabonázásmegbabonázás
nószacuszurunószacuszuru ◆ megbabonázmegbabonáz 「Ano dzsoszei-
va hito mede otokotacsi-o nószacuszuru.」 „Az a
nő megbabonázza a férfiakat a tekintetével.”

nószacutekinanószacutekina ◆ bolondítóbolondító ◆ megbabonázómegbabonázó
「Nószacutekina manazasi」 „megbabonázó pil-
lantás”

nószaginószagi ◆ mezei nyúlmezei nyúl ◆ vadnyúlvadnyúl
nószagjónószagjó ◆ földművesmunkaföldművesmunka ◆ mezőgazda-mezőgazda-
sági munkasági munka
nószainószai ◆ eljegyzési ajándékok cseréjeeljegyzési ajándékok cseréje
nószaibónószaibó ◆ agysejtagysejt
nószainoginószainogi ◆ eljegyzésieljegyzési ajándékcsereajándékcsere ce-ce-
remóniájaremóniája
nószakunószaku ◆ földművelésföldművelés 「Nószakucsitai」
„földművelési terület” ◇ nószakubucunószakubucu mező-mező-
gazdaságigazdasági terméktermék ◇ nószakubucunószakubucu vete-vete-
ménymény
nószakubucunószakubucu ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági terméktermék ◆

terménytermény 「Kono misze-va nószakubucu-o uttei-
maszu.」 „Ez az üzlet terményeket árul.” ◆ ter-ter-
mésmés 「Kotosi-va nószakubucuga hószakude-
szu.」 „Bő az idei termés.” ◆ veteményvetemény
nószannószan ◆ agrártermelésagrártermelés ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági
termeléstermelés
nószanbucunószanbucu ◆ agrártermékagrártermék ◆ mezőgazda-mezőgazda-
sági terméksági termék
nószanbucujusucukokunószanbucujusucukoku ◆ agrárexportőragrárexportőr
országország
nószangjoszonnószangjoszon ◆ mezőgazdasági-,mezőgazdasági-, hegyvi-hegyvi-
déki- és halászfalvakdéki- és halászfalvak
nószanhinnószanhin ◆ mezőgazdasági termékmezőgazdasági termék
nószankagakunószankagaku ◆ chemurgiachemurgia
nó-szankjúnó-szankjú ◆ köszönöm, nemköszönöm, nem
nószanszonnószanszon ◆ mezőgazdaságimezőgazdasági ésés hegyvidé-hegyvidé-
ki falvakki falvak
nószeinószei ◆ agrárpolitikaagrárpolitika
nószeimahinószeimahi ◆ agyszélhűdésagyszélhűdés
nószekizuinószekizui ◆ agy-gerincvelőagy-gerincvelő
nószekizuiekinószekizuieki ◆ agy-gerincvelőiagy-gerincvelői folyadékfolyadék ◆

agyvízagyvíz ◆ gerincnedvgerincnedv
nószekizuiennószekizuien ◆ agyagy ésés gerincvelőgerincvelő együttesegyüttes
gyulladásagyulladása ◆ encephalomyelitisencephalomyelitis
noszerunoszeru ◆ belerakbelerak 「Denvacsóni denvabangó-
o noszetemoratta.」 „Belerakattam a számomat a
telefonkönyvbe.” ◆ felpakolfelpakol 「Funeni nimocu-
o noszeta.」 „Felpakolták a rakományt a hajóra.”
◆ felrakfelrak 「Hómupédzsinibideo-o noszeta.」 „A
honlapomra felraktam egy videót.” ◆ felteszfeltesz
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「Sasin-o intánettoni noszeta.」 „Feltettem a
fényképet a netre.” ◆ hozzáadhozzáad 「Riszutoni
namae-o noszeru.」 „Hozzáadja a nevet a listá-
hoz.” ◆ kirakkirak 「Sasin-o intánettoni noszeta.」
„Kiraktam egy képet a netre.” ◆ közzéteszközzétesz
「Denvabangó-o noszerunomo noszenainomo
onoonoszentakudekimaszu.」 „Mindenki maga
döntheti el, hogy közzéteszi-e a telefonszámát.”
◇ kidzsi-okidzsi-o noszerunoszeru cikketcikket közölközöl 「Sinbunni
kidzsi-o noszeta.」 „Cikket közölt az újságban.”

noszerunoszeru ❶ rárakrárak 「Penkészu-o cukueni nosze-
ta.」 „Ráraktam a tolltartómat az asztalra.” ❷ rá-rá-
tesztesz 「Hanbaikakakuni dzsibunno rieki-o no-
szeta.」 „Az eladási árra rátettem a magam hasz-
nát.” ❸ ráültetráültet 「Muszuko-o hizani noszeta.」
„Ráültettem a fiamat a lábamra.” ❹ rászedrászed
「Ankatoiu amai kotobani noszerareta.」 „Rá-
szedtek azzal, hogy olcsó.” ◆ állítállít
「Dzsinkóeiszei-o csikjúno kidóni noszeta.」
„Föld körüli pályára állította a műholdat.” ◆ be-be-
ültetültet 「Haha-o kurumani noszeta.」 „Beültet-
tem anyukámat a kocsiba.” ◆ beveszbevesz 「Bokum-
oszono sigotoni hitokucsinoszetekure!」 „Engem
is vegyetek be abba a melóba!” ◆ elviszelvisz 「Eki-
made noszetekurenai?」 „Nem vinnél el az állo-
másig?” ◆ emelemel 「Uriage-o icsiokuenni nosze-
ta.」 „100 millió jenre emeltük az árbevételt.” ◆

felrakfelrak 「Monitá-o cukueni noszeta.」 „Felrak-
tam a monitort az asztalra.” ◆ felszállítfelszállít
「Taicsó-va heisi-o nori mononi noszeta.」 „A pa-
rancsnok felszállította a katonákat a járműre.” ◆

felteszfeltesz 「Asi-o cukueni noszeta.」 „Feltettem a
lábam az asztalra.” ◆ felültetfelültet 「Kodomo-o ba-
szuni noszeta.」 „Felültettem a gyereket a busz-
ra.” ◆ felveszfelvesz 「Takusí-va dzsókjaku-o nosze-
ta.」 „A taxis felvette az utast.” ◆ hangolhangol
「Raten-norizumuni noszeta kjoku」 „latin rit-
musra hangolt dal” ◆ szintreszintre léptetléptet
「Kabusikiszóba-va heikinkabuka-o nimanen dai-
ni noszeta.」 „A tőzsdén a részvények a 20 ezres
szintre léptek.” ◆ ültetültet 「Dzsóhó-o denpani no-
szeru.」 „Rádióhullámokra ülteti az információt.”
◆ viszvisz 「Szonobaszu-va szandzsúnin-o noszete-
ita.」 „A busz 30 embert vitt.” ◇ kasi-okasi-o noszerunoszeru
dalszövegetdalszöveget adad 「Ongakuni kasi-o noszeta.」
„Dalszöveget adott a zenéhez.” ◇ kidóninoszerukidóninoszeru
beindítbeindít 「Kaisa-o kidóni noszeta.」 „Beindított
egy céget.” ◇ kidóninoszerukidóninoszeru pályárapályára állítállít
「Eiszei-o kidóni noszeta.」 „Pályára állították a

műholdat.” ◇ kucsigurumaninoszerukucsigurumaninoszeru megfűzmegfűz
「Ten-inszan-no kucsigurumani noszerarete dzsi-
bunni hicujónaimono-o kattesimatta.」 „Az eladó
megfűzött, hogy vegyek meg egy olyan árut, amire
nincs is szükségem.” ◇ kucsigurumaninoszerukucsigurumaninoszeru
szédítszédít 「Kare-va kanodzso-o kucsigurumanino-
szejótositeiru.」 „Az a fiú szédíti a csajokat.” ◇

noszeteagerunoszeteageru felsegítfelsegít 「Otosijori-o densani
noszeteageta.」 „Felsegítettem az idős embert a
vonatra.” ◇ hitokucsinoszeruhitokucsinoszeru besegítbesegít 「Ko-
no sigotoni hitokucsinoszetekudaszai.」 „Hadd
segítsek én is be ebbe a munkába.” ◇ butaini-butaini-
noszerunoszeru színpadraszínpadra viszvisz 「Kjakuhon-o butaini
noszeta.」 „A forgatókönyvet színpadra vitte.”

noszeteagerunoszeteageru ◆ felsegítfelsegít 「Otosijori-o dens-
ani noszeteageta.」 „Felsegítettem az idős embert
a vonatra.”

noszobaninoszobani ◆ amellettamellett 「Aszoko-va hajasiga-
atte, szonoszobani vatasitacsino iega tatteiru.」
„Van ott egy liget, amellett áll a házunk.”

nószoccsúnószoccsú ◆ gutaütésgutaütés ◆ szélütésszélütés
nószonnószon ◆ agrárfaluagrárfalu ◆ mezőgazdasági falumezőgazdasági falu
nószoncsitainószoncsitai ◆ agrárvidékagrárvidék
nószonfúkeinószonfúkei ◆ faluképfalukép
noszonoszoarukunoszonoszoaruku ◆ elcammogelcammog 「Itai aside
miszemadenoszonoszo arukuno-va csódzsikank-
akatta.」 „Hosszú időbe telt, míg fájó lábbal el-
cammogtam a boltba.”

noszonoszotonoszonoszoto ◆ cammogvacammogva ◆ lomhánlomhán 「Zó-
va futoi asidenoszonoszoto aruiteita.」 „Az ele-
fánt lomhán sétált a vastag lábaival.” ◆ nehéz-nehéz-
kesenkesen 「Noszonoszoto kaidan-o nobotta.」 „Ne-
hézkesen mentem fel a lépcsőn.”

noszonoszotoarukunoszonoszotoaruku ◆ cammogcammog
noszorinoszoritonoszorinoszorito ◆ cammogvacammogva ◆ lomhánlomhán
「Kuma-va dókucukaranoszorinoszorito deteki-
ta.」 „A medve lomhán előbújt a barlangjából.”

noszorinoszoritotacsiszarunoszorinoszoritotacsiszaru ◆ elcammogelcammog
「Kuma-va noszorinoszorito tacsi szatta.」 „A
medve elcammogott.”

noszszoritonoszszorito ◆ lomhánlomhán 「Noszszorito oki agat-
ta.」 „Lomhán feltápászkodtam.”

noszunoszu ◆ kisimítkisimít 「Kaminosiva-o nosita.」 „Ki-
simítottam a papír gyűrődését.” ◆ leterítleterít
「Aite-o pancsi ih-pacudenosita.」 „Egy ütéssel
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leterítettem az ellenfelemet.” ◆ leütleüt ◆ nyújtnyújt
「Men-o menbódenosita.」 „Tésztát nyújtottam.”

noszurinoszuri ◆ japán egerészölyvjapán egerészölyv
nó-szuríbunó-szuríbu ◆ ujjatlanujjatlan 「Nó-szuríbu-sacu」
„ujjatlan ing”

noszutarudzsínoszutarudzsí ◆ nosztalgianosztalgia
noszutarudzsianoszutarudzsia ◆ nosztalgianosztalgia
noszutarudzsikkunanoszutarudzsikkuna ◆ nosztalgikusnosztalgikus 「Fu-
rui sasin-o mitenoszutarudzsikkuna kibunninat-
ta.」 „A régi képeket nézegetve, nosztalgikus han-
gulatom támadt.”

nó-tacscsinó-tacscsi ◆ nemnem érintésérintés 「Kono kenni-va
nótacscsidatta.」 „Nem érintette ezt a témát.”

notamaunotamau ◆ méltóztatméltóztat mondanimondani 「Dzsósi-va
dzsibunga cuita tokiniha atatakaikóhí-o jóisite ok-
ujóninotamatta.」 „Azt méltóztatta mondani a fő-
nököm, hogy meleg kávéval várjuk, amikor be-
jön.”

nótannótan ◆ árnyalatárnyalat 「Irono nótan」 „szín árnya-
lata” ◆ sötét és világos részsötét és világos rész
nótanhónótanhó ◆ árnyalásárnyalás ◆ chiaroscurochiaroscuro módszermódszer

nótan-onótan-o cukerucukeru ◆ árnyalárnyal 「Deszszan-ni dó-
sokude nótan-o cuketa.」 „Ugyanazzal a színnel
árnyaltam a vázlatot.”

notaredzsininotaredzsini ◆ útszéli halálútszéli halál
notaredzsiniszurunotaredzsiniszuru ◆ meghal az út szélénmeghal az út szélén
nótarinnótarin ◆ agyhalottagyhalott
notarinotaritonotarinotarito ◆ lágyanlágyan 「Umi-va notarino-
taritónetteita.」 „A tenger lágyan hullámzott.” ◆

szelídenszelíden 「Kava-va notarinotarito nagarete-
ita.」 „A folyó szelíden folydogált.”

notaucunotaucu ◆ vonaglikvonaglik
notaucsimavarunotaucsimavaru ◆ fetrengfetreng 「Itamidenotaucsi
mavatta.」 „Fetrengett a fájdalomtól.” ◆ vonag-vonag-
liklik
nótennóten ◆ fejfej 「Nóten-o nagurareta.」 „Fejbe
csaptak.” ◆ fejtetőfejtető 「Hageta nóten」 „kopasz
fejtető”

nótenkinanótenkina ◆ könnyelműkönnyelmű ◆ lazalaza
nótenkinanótenkina ◆ optimistaoptimista
nótenkininótenkini ◆ optimistánoptimistán

nóten-onóten-o cukinukerujónacukinukerujóna ◆ metszőmetsző 「Nóten-
o cuki nukerujóna koe」 „metsző hang”

nótonóto ◆ feljegyzésfeljegyzés 「Nóto-o toru.」 „Feljegy-
zést készít.” ◆ füzetfüzet ◆ irkairka ◆ jegyzetjegyzet
「Dokusonóto-o cuketa.」 „Olvasói jegyzetet ké-
szítettem.” ◆ megjegyzésmegjegyzés ◇ kóginótokóginóto elő-elő-
adásjegyzetadásjegyzet ◇ nóto-onóto-o torutoru jegyzeteljegyzetel
「Kaiginonóto-o totta.」 „Az értekezleten jegyze-
teltem.” ◇ rúzurífu-nótorúzurífu-nóto cserélhetőcserélhető lapúlapú fü-fü-
zetzet
notobaiótonotobaióto ◆ gnotobiotikusgnotobiotikus ◆ ismertismert bió-bió-
tájútájú
nóto-onóto-o torutoru ◆ jegyzeteljegyzetel 「Kaiginonóto-o tot-
ta.」 „Az értekezleten jegyzeteltem.”

nótopaszokonnótopaszokon ◆ laptoplaptop ◆ notebooknotebook
nótorenótore ◆ agytornaagytorna
nótoréningunótoréningu ◆ agytornaagytorna
nottonotto ◆ csomócsomó 「Kono fune-va nidzsúnotto-o
daszeru.」 „Ez a hajó 20 csomós sebességre ké-
pes.” ◆ tengeri mérföldtengeri mérföld
nottorinottori ◆ eltérítéseltérítés 「Hikókino nottori」
„repülőgép-eltérítés” ◆ feltörésfeltörés 「Júzá-
akauntono nottori」 „felhasználófiók feltörése” ◆

megragadásmegragadás 「Keieikenno nottori」 „vállalat-
irányítás megragadása”

nottoridzsikennottoridzsiken ◆ feltörésfeltörés ◆ géprablásgéprablás
nottorihan-ninnottorihan-nin ◆ géprablógéprabló ◆ hekkerhekker
nottorunottoru ◆ betartbetart 「Hóricuni nottotte kódó-
sita.」 „A törvényt betartva cselekedett.” ◆ iga-iga-
zodikzodik 「Szenreini nottotta.」 „Igazodott az előző
esethez.” ◆ követkövet 「Szahóni nottotta.」 „Követ-
te az etikettet.”

nottorunottoru ◆ elfoglalelfoglal 「Buszószeirjoku-va kúkó-o
nottotta.」 „Fegyveres erők elfoglalták a repülőte-
ret.” ◆ eltéríteltérít 「Hikóki-va nottorareta.」 „Elté-
rítették a repülőgépet.” ◆ feltörfeltör 「Júzáakaunto-
va nottorareta.」 „Feltörték a felhasználói fióko-
mat.” ◆ magáhozmagához ragadragad 「Dokuszaisa-va
szeiken-o nottotta.」 „A diktátor magához ragad-
ta a hatalmat.”

novakinovaki ◆ őszi szélviharőszi szélvihar
nózanburottohónózanburottohó ◆ Northern blottingNorthern blotting
nózanpaikunózanpaiku ◆ csukacsuka
nozarasiniszurunozarasiniszuru ◆ időjárásnakidőjárásnak kiteszkitesz
「Nozarasiniszareta dzsitensa-va szabitesimat-
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ta.」 „Az időjárásnak kitett bicikli berozsdáso-
dott.” ◆ szabadbanszabadban hagyhagy 「Han-nin-va itai-o
nozarasinisita.」 „A tettes a holttestet a szabad-
ban hagyta.”

nózasónózasó ◆ agyzúzódásagyzúzódás 「Kaidankara ocsite nó-
zasóde nakunarimasita.」 „Leesett a lépcsőről, és
agyzúzódásban meghalt.”

nózeinózei ◆ adófizetésadófizetés ◇ nidzsúnózeinidzsúnózei kettőskettős
adózásadózás ◇ furuszatonózeifuruszatonózei szülővárostszülővárost se-se-
gítő adógítő adó
nózeicsinózeicsi ◆ adóilletőségadóilletőség ◆ adózás helyeadózás helye
nózeidótokunózeidótoku ◆ adózásiadózási fegyelemfegyelem
「Nózeidótoku-va akkasita.」 „Rosszabb lett az
adózási fegyelem.”

nózeigakunózeigaku ◆ befizetendőbefizetendő adóösszegadóösszeg ◆ be-be-
fizetett adóösszegfizetett adóösszeg
nózeigimunózeigimu ◆ adófizetési kötelezettségadófizetési kötelezettség
nózeikidzsicunózeikidzsicu ◆ adófizetési határidőadófizetési határidő
nózeisanózeisa ◆ adóalanyadóalany ◆ adófizetőadófizető ◆ adózóadózó ◇

tagakunózeisatagakunózeisa nagynagy adófizetőadófizető ◇ teigakun-teigakun-
ózeisaózeisa kisadózókisadózó
nózeisabangónózeisabangó ◆ adószámadószám
nózeisinkokunózeisinkoku ◆ adóbevallásadóbevallás
nózeisinkokusonózeisinkokuso ◆ adóbevallási űrlapadóbevallási űrlap
nózeiszurunózeiszuru ◆ adóadó fizetfizet 「Ginkókózakara furi-
kaede nózeisita.」 „Banki átutalással fizettem az
adót.” ◆ adózikadózik
nózenkazuranózenkazura ◆ trombitacserjetrombitacserje ◇ amerika-amerika-
nózenkazuranózenkazura trombitafolyondártrombitafolyondár
nozoitenozoite ◆ kivévekivéve 「Vatasi-o nozoite zen-
ingakéki-o tabeta.」 „Engem kivéve mindenki
evett a tortából.”

nozokebanozokeba ◆ kivételévelkivételével 「Futarino gakuszei-
o nozokeba zen-ingókakusita.」 „Két diák kivé-
telével mindenki átment a vizsgán.” ◆ kivévekivéve
「Keszszanno dzsiki-o nozokeba, zangjósinai.」
„Az elszámolási időszakot kivéve sohasem túlórá-
zok.”

nozokerukotonozokerukoto ◆ belátásbelátás 「Tomodacsino
keizaidzsidzsó-va nozokenai.」 „Nincs belátásom
a barátom pénzügyeibe.”

nozokinozoki ◆ kémleléskémlelés ◆ képnézegetőképnézegető készülékkészülék
◆ kukucskáláskukucskálás ◆ leselkedésleselkedés
nozokiananozokiana ◆ kémlelőlyukkémlelőlyuk ◆ kémlelőnyíláskémlelőnyílás
「Doano nozoki anakara daregacsaimu-o ositaka

mita.」 „Megnéztem az ajtón lévő kémlelőnyílá-
son át, hogy ki csengetett.” ◆ kukucskálókukucskáló 「Iri
gucsinodoani-va nozoki anagaarimaszen.」 „A
bejárati ajtón nincs kukucskáló.” ◆ nézőkenézőke
nozokigucsinozokigucsi ◆ kémlelőablakkémlelőablak
nozokikikannozokikikan ◆ képnézegető készülékképnézegető készülék
nozokikomunozokikomu ◆ bekandikálbekandikál 「Kagiana-o nozoki
konda.」 „Bekandikáltam a kulcslyukon.” ◆ be-be-
kukucskálkukucskál 「Madokara nozoki konda.」 „Beku-
kucskáltam az ablakon.” ◆ belepillantbelepillant
「Kagami-o nozoki konda.」 „Belepillantottam a
tükörbe.”

nozokimadonozokimado ◆ kémlelőablakkémlelőablak ◆ kémlelőnyí-kémlelőnyí-
láslás
nozokimeganenozokimegane ◆ képnézegető készülékképnézegető készülék
nozokiminozokimi ◆ kandikáláskandikálás ◆ kukkoláskukkolás ◆ ku-ku-
kucskáláskucskálás ◆ leselkedésleselkedés
nozokimi-onozokimi-o szuruszuru / nozokimiszurunozokimiszuru ◆ bekuk-bekuk-
kantkant 「Heja-o nozoki misita.」 „Bekukkantot-
tam a szobába.” ◆ belelesbeleles 「Tonarini szuvatte-
iru hitono hon-o nozoki misita.」 „Belelestem a
mellettem ülő könyvébe.” ◆ kukkolkukkol 「Dzsosito-
ireno nozoki mi-o sita.」 „A női vécét kukkolta.”

nozokimiszurunozokimiszuru / nozokimi-onozokimi-o szuruszuru ◆ bekuk-bekuk-
kantkant 「Heja-o nozoki misita.」 „Bekukkantot-
tam a szobába.” ◆ belelesbeleles 「Tonarini szuvatte-
iru hitono hon-o nozoki misita.」 „Belelestem a
mellettem ülő könyvébe.” ◆ kukkolkukkol 「Dzsosito-
ireno nozoki mi-o sita.」 „A női vécét kukkolta.”

nozokisuminozokisumi ◆ kukkolásra való hajlamkukkolásra való hajlam
nozokunozoku ◆ bekukkantbekukkant 「Kaerini hon-ja-o no-
zoitemita.」 „Hazafelé bekukkantottam a köny-
vesboltba.” ◆ bekukucskálbekukucskál 「Heja-o nozoita.」
„Bekukucskált a szobába.” ◆ belátbelát 「Kokokara
hejaga nozokemaszu.」 „Innen be lehet látni a
szobába.” ◆ belekukkantbelekukkant 「Bóenkjó-o nozoi-
ta.」 „Belekukkantottam a távcsőbe.” ◆ belenézbelenéz
「Kagami-o nozoita.」 „Belenéztem a tükörbe.”
◆ beleturkálbeleturkál 「Súkansi-va haijúno siszeikacu-
o nozoita.」 „Az újság beleturkált a színész ma-
gánéletébe.” ◆ benézbenéz 「Mado-o nozoita.」 „Be-
néztem az ablakon.” ◆ fürkészfürkész 「Bóenkjókara
szora-o nozoita.」 „Távcsővel fürkésztem az eget.”
◆ kandikálkandikál 「Riszu-va urokara szotono jószu-o
nozoita.」 „A mókus az odújából kandikált.” ◆ ki-ki-
bújikbújik 「Cukiga kumono aidakara nozokihadzsi-
meta.」 „A felhők mögül kibújt a Hold.” ◆ ki-ki-
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kandikálkandikál 「Doano szukimakara micsi-o nozoi-
ta.」 „Az ajtórésen át kikandikáltam az utcára.”
◆ kilátszikkilátszik 「Zubonkarapancuga nozoiterujo.」
„Kilátszik az alsónadrágod!” ◆ kukucskálkukucskál 「No-
zokanaide!」 „Ne kukucskálj!” ◆ lenézlenéz 「Tenbó-
daikara macsi-o nozoita.」 „A kilátóból lenéztem
a városra.” ◆ leselkedikleselkedik 「Kino kagekara nozoi-
ta.」 „Egy fa mögül leselkedett.” ◇ naka-onaka-o nozo-nozo-
kuku belekukkantbelekukkant
nozokunozoku ◆ elhárítelhárít 「Kekkon-e no sógai-o nozoi-
ta.」 „Elhárítottam az akadályt a házasság elől.” ◆

elimináleliminál 「Sokuszeikacukara szató-o nozoita.」
„Az étrendemből elimináltam a cukrot.” ◆ eltá-eltá-
volítvolít 「Kúkikara niszankatanszo-o nozoita.」 „A
levegőből eltávolította a széndioxidot.” ◆ kihagykihagy
「Hitorino szensu-o csímukara nozoita.」 „Az
egyik versenyzőt kihagytuk a csapatból.” ◆ ki-ki-
takaríttakarít 「Torino naizó-o nozoita.」 „Kitakarí-
totta a csirke belsőségét.” ◆ kiveszkivesz
「Toranpukaradzsóká-o nozoita.」 „Kivette a
dzsókert a pakliból.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Kono
kuszuri-va itami-o nozoku.」 „Ez a gyógyszer
megszünteti a fájdalmat.” ◇ gen-in-ogen-in-o nozokunozoku el-el-
háríthárít 「Amamorino gen-in-o nozoita.」 „Elhárí-
tottam a beázást.” ◇ dzsiki-odzsiki-o nozokunozoku demag-demag-
netizálnetizál 「Udedokeino dzsiki-o nozoita.」 „De-
magnetizáltam az órát.” ◇ nozoitenozoite kivévekivéve
「Vatasi-o nozoite zen-ingakéki-o tabeta.」 „En-
gem kivéve mindenki evett a tortából.” ◇ nozo-nozo-
kebakeba kivévekivéve 「Keszszanno dzsiki-o nozokeba,
zangjósinai.」 „Az elszámolási időszakot kivéve
sohasem túlórázok.” ◇ nozokebanozokeba kivételévelkivételével
「Futarino gakuszei-o nozokeba zen-
ingókakusita.」 „Két diák kivételével mindenki
átment a vizsgán.”

nozokukotonozokukoto ◆ bepillantásbepillantás
nozokukotogadekirunozokukotogadekiru ◆ belátnibelátni 「Dórokara
heja-o nozokukotogadekiru.」 „Az utcáról belátni
a szobába.”

nozomasiinozomasii ◆ ajánlatosajánlatos 「Kaisano
menszecuni-va szúcudekurunoga nozomasii.」
„Az állásinterjún ajánlatos öltönyben megjelenni.”
◆ ajánlottajánlott ◆ kívánatoskívánatos 「Nozomasikunai
ninsin.」 „Nem kívánatos terhesség.”

nozomasikunainozomasikunai ◆ nemkívánatosnemkívánatos
nozominozomi ◆ kilátáskilátás 「Dzsitaiga kaizenszuru
nozomi-va nai.」 „Nincs kilátás arra, hogy a hely-
zet javulni fog.” ◆ kívánságkívánság 「Naganenno

nozomi-va kanatta.」 „Régi kívánságom telje-
sült.” ◆ óhajóhaj 「Onozominijori tandzsókékini
namae-o iremaszu.」 „Óhajának megfelelően rá-
írjuk a nevet a születésnapi tortára.” ◆ reményremény
「Jomeiszenkoku-o ukete ikiru nozomi-va naku-
natta.」 „Miután megmondták hátralévő napjait,
elvesztette minden reményét.” ◆ reménységreménység
「Kare-va konocsímuno nozomideszu.」 „Ő a
csapat reménysége.” ◇ onozominaraonozominara haha úgyúgy
óhajtjaóhajtja 「Onozominara, kono sasin-o szasi ag-
emaszu.」 „Ha úgy óhajtja, önnek adom ezt a ké-
pet.” ◇ onozominijorionozominijori kívánságakívánsága szerintszerint
「Onozominijoriszaizu-o henkóitasimasita.」
„Kívánsága szerint megváltoztattuk a méretet.” ◇

takainozomitakainozomi nagynagy ambícióambíció 「Takai nozomi-o
motte butai-o mezaszu.」 „Nagy ambícióval akar
színpadra kerülni.” ◇ nozomigatakainozomigatakai nagyra-nagyra-
vágyóvágyó 「Nozomiga takai hito」 „nagyravágyó
ember” ◇ nozomi-onozomi-o idakuidaku mindenminden álmaálma
「Gaikokugo-o sútokusitaitoiu nozomi-o idaita.」
„Minden álmom az volt, hogy megtanuljak egy
idegen nyelvet.” ◇ nozomi-onozomi-o szuteruszuteru feladjafeladja
aa reménytreményt 「Rjóomoininarutoiu nozomi-va szu-
teta.」 „Feladta a reményt, hogy szerelme viszon-
zásra talál.” ◇ nozomi-onozomi-o takakumocutakakumocu magasmagas
célokatcélokat tűztűz magamaga eléelé ◇ nozomi-onozomi-o takaku-takaku-
mocumocu nagyranagyra törtör ◇ nozomi-onozomi-o takuszutakuszu re-re-
ménytményt fűzfűz 「Keizaitaiszakuni nozomi-o taku-
szu.」 „Nagy reményt fűz a gazdasági intézkedés-
hez.” ◇ nozomi-onozomi-o cunagucunagu reménykedikreménykedik 「Jú-
sóni nozomi-o cunaida.」 „Most már reményked-
ni lehet a bajnoki győzelemben.” ◇ nozomi-onozomi-o mo-mo-
cucu várvár 「Dzsinszeini ókina nozomi-o motteiru.」
„Sokat vár az élettől.”

nozomidórinozomidóri ◆ reményhez hívenreményhez híven
nozomigatakainozomigatakai ◆ nagyravágyónagyravágyó 「Nozomiga
takai hito」 „nagyravágyó ember”

nozominihansitenozominihansite ◆ akaratávalakaratával ellentétbenellentétben
「Rjósinno nozomini hansite ongaku-o benkjósi-
masita.」 „Szüleim akaratával ellentétben zenét
tanultam.”

nozominonozomino ◆ kívántkívánt 「Onozomino sóhin-o hasz-
szósimasita.」 „Elküldtük a kívánt árut.”

nozominoarunozominoaru ◆ ígéretesígéretes 「Nozominoaru csir-
jóhó」 „ígéretes gyógymód”

nozominomamadearunozominomamadearu ◆ úgyúgy lesz,lesz, ahogyahogy kí-kí-
vánjavánja 「Don-na zeitakumo nozominomama-
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da.」 „Olyan jólét vár ránk, amilyet csak kívá-
nunk.”

nozominonainozominonai ◆ esélytelenesélytelen 「Vatasini-va súso-
kuno nozomiganai.」 „Esélytelen vagyok az állás-
piacon.” ◆ reménytelenreménytelen 「Nozominonai koi」
„reménytelen szerelem”

nozomi-onozomi-o cunagucunagu ◆ reménykedikreménykedik 「Júsóni
nozomi-o cunaida.」 „Most már reménykedni le-
het a bajnoki győzelemben.”

nozomi-onozomi-o idakuidaku ◆ mindenminden álmaálma 「Gaikokugo-
o sútokusitaitoiu nozomi-o idaita.」 „Minden ál-
mom az volt, hogy megtanuljak egy idegen nyel-
vet.”

nozomi-onozomi-o mocumocu ◆ várvár 「Dzsinszeini ókina
nozomi-o motteiru.」 „Sokat vár az élettől.”

nozomi-onozomi-o szuteruszuteru ◆ feladjafeladja aa reménytreményt
「Rjóomoininarutoiu nozomi-va szuteta.」 „Fel-
adta a reményt, hogy szerelme viszonzásra talál.”

nozomi-onozomi-o takakumocutakakumocu ◆ magasmagas célokatcélokat tűztűz
maga elémaga elé ◆ nagyra törnagyra tör
nozomi-onozomi-o takuszutakuszu ◆ reménytreményt fűzfűz 「Keizaita-
iszakuni nozomi-o takuszu.」 „Nagy reményt fűz
a gazdasági intézkedéshez.”

nozomiuszunozomiuszu ◆ kevés reménykevés remény
nozomunozomu ◆ bánikbánik 「Baikokudoni taisite-va
genbacu-o moh-te nozomu.」 „Szigorúan bánunk
a hazaárulókkal.” ◆ megymegy 「Kaigini nozomu ma-
eni soruini me-o tósita.」 „Mielőtt az értekezletre
mentem, átnéztem az anyagot.” ◆ néznéz 「Ie-va
umini nozomu.」 „A ház a tengerre néz.” ◆ résztrészt
veszvesz 「Sigjósikini nozonda.」 „Részt vettem az
évnyitón.” ◆ szembenézszembenéz 「Heisi-va sini nozon-
da.」 „A katona szembenézett a halállal.”

nozomunozomu ◆ bizakodikbizakodik 「Sóraijokunarukoto-o
nozomu.」 „Bizakodik a jövőben.” ◆ érdekliérdekli
「Boku-va keh-site meiszei-o nozomanai.」 „Egy-
általán nem érdekel a hírnév.” ◆ kívánkíván 「Kore
idzsónanimo nozomenai.」 „Többet nem is kíván-
hatnék.” ◆ rálátrálát 「Fuju-va kono kószóbirukara
fudzsiszan-o nozomeru.」 „Télen ebből a felhő-
karcolóból rálátunk a Fudzsira.” ◆ remélremél
「Szeikó-o nozomu.」 „Sikert remél.” ◆ remény-remény-
kedikkedik 「Nozondemo mudada.」 „Kár is remény-
kedni.” ◆ szeretneszeretne 「Kodomo-o nozomu.」
„Gyereket szeretne.” ◆ szükségeszüksége vanvan 「Ii isaga
óini nozomareteiru.」 „Nagy szükségünk van jó
orvosokra.” ◆ vágyikvágyik 「Siavasze-o nozomu.」

„Boldogságra vágyik.” ◆ vágyódikvágyódik 「Jorijoi
dzsinszei-o nozondeiru.」 „Jobb élet után vágyó-
dik.” ◆ várvár 「Atarasii taiszakuni óku-va nozome-
nai.」 „Nem várhatunk sokat az új intézkedéstől.”
◇ nozomudakenozomudake amennyitamennyit akarakar 「Kono
sigotode-va nozomudakeno súnjú-o erareru.」
„Ezzel a munkával annyi pénzt kereshet, amennyit
akar.” ◇ nozomutokoronozomutokoro mármár várjavárja 「Kimitono
sóbu-va nozomutokoroda.」 „Már vártam, hogy
megmérkőzhessünk.” ◇ nozomutokoronozomutokoro éppenéppen
aztazt szeretnészeretné 「Toraburu kaimu-va minano no-
zomutokoroda.」 „Mindenki éppen azt szeretné,
ha nem lenne probléma.” ◇ macsinozomumacsinozomu re-re-
ménykedveménykedve várvár 「Heivaga otozureruno-o macsi
nozondeiru.」 „Reménykedve várja a békét.” ◇

mizukaranozondemizukaranozonde sajátsaját akaratábólakaratából 「Kono
micsi-va mizukara nozonde eranda.」 „Saját aka-
ratomból választottam ezt az utat.” ◇ mizukara-mizukara-
nozondenozonde önszántábólönszántából 「Ningen-va mizukara
nozonde kikaino doreininaru.」 „Az emberek ön-
szántukból lesznek a gépek rabszolgáivá.”

nozomudakenozomudake ◆ amennyitamennyit akarakar 「Kono
sigotode-va nozomudakeno súnjú-o erareru.」
„Ezzel a munkával annyi pénzt kereshet, amennyit
akar.”

nozomuraku-vanozomuraku-va ◆ remélhetőlegremélhetőleg 「Mondai-va
nozomurakuha hon-nenmacumadeni kaikecuszu-
rudesó.」 „A probléma remélhetőleg év végéig
megoldódik.”

nozomutokoronozomutokoro ◆ éppenéppen aztazt szeretnészeretné 「To-
raburu kaimu-va minano nozomutokoroda.」
„Mindenki éppen azt szeretné, ha nem lenne
probléma.” ◆ mármár várjavárja 「Kimitono sóbu-va
nozomutokoroda.」 „Már vártam, hogy megmér-
kőzhessünk.”

nozondanozonda ◆ kívántkívánt
nozondenozonde ◆ háthahátha 「Kóun-o nozonde,
takarakudzsi-o katta.」 „Vettem egy lottót, hátha
szerencsém lesz.” ◆ önszántábólönszántából 「Nozonde
sicugjósaninattavakede-va nai.」 „Nem önszán-
tamból lettem munkanélküli.”

nozondeirunozondeiru ◆ reménykedikreménykedik 「Bjókiga
naorukoto-o nozondeiru.」 „Reménykedik, hogy
meggyógyul.”

nózuinózui ◆ agyvelőagyvelő
nozurunozuru ◆ fecskendőfecskendő ◆ fúvókafúvóka ◆ szórófejszórófej
◇ sindónozurusindónozuru oszcillálóoszcilláló szórófejszórófej 「Sindó-

26602660 nozominonai nozominonai – nozuru nozuru AdysAdys



nozuru gataszanszuiszócsi」 „oszcilláló szórófejes
öntöző”

nunu ◆ nemnem 「Kare-va jokaranu micsini fumi kon-
deiru.」 „Nem jó útra tévedt.” ◇ naranunaranu nemnem le-le-
hethet 「Kore-va atte-va naranu.」 „Ilyen nem tör-
ténhet!”

núnú ◆ gnúgnú
núberubágunúberubágu ◆ új hullámúj hullám
nubokunuboku ◆ szolgaszolga
núbó-romannúbó-roman ◆ újregényújregény
núdiszutonúdiszuto ◆ nudistanudista
núdiszuto-bícsinúdiszuto-bícsi ◆ nudista strandnudista strand
núdiszutomuranúdiszutomura ◆ nudistanudista tábortábor ◆ nudistanudista
teleptelep
núdonúdo ◆ aktakt ◆ meztelenmeztelen testtest ◇ szemi-szemi-
núdononúdono féligfélig meztelenmeztelen 「Szeminúdono dzs-
oszei」 „félig meztelen nő” ◇ hea-núdohea-núdo fan-fan-
szőrzetesszőrzetes meztelenmeztelen ◇ hea-núdohea-núdo anyaszültanyaszült
meztelenmeztelen
núdo-moderunúdo-moderu ◆ aktmodellaktmodell
núdononúdono ◆ meztelenmeztelen
núdorunúdoru ◆ hosszú tésztahosszú tészta ◆ tésztatészta
núdosasinnúdosasin ◆ aktfotóaktfotó ◆ aktképaktkép ◆ meztelenmeztelen
fotófotó
núdo-sónúdo-só ◆ sztriptízsztriptíz
nuenue ◆ himalájaihimalájai földirigóföldirigó ◆ nuenue ◇ nuetekinanuetekina
titokzatostitokzatos 「Nuetekina hito」 „titokzatos em-
ber”

nuedorinuedori ◆ himalájai földirigóhimalájai földirigó
nuetekinanuetekina ◆ titokzatostitokzatos 「Nuetekina hito」
„titokzatos ember”

nugánugá ◆ nugátnugát
nugaszunugaszu ◆ leveszlevesz 「Okjakuszan-nokóto-o
nugasita.」 „Levettem a vendégről a kabátot.” ◇

fuku-ofuku-o nugaszunugaszu levetkőztetlevetkőztet 「Kodomono
fuku-o nugaszeta.」 „Levetkőztette gyereket.”

nugerunugeru ◆ lejönlejön 「Asiga harete kucuga nu-
genakunatta.」 „A megdagadt lábamról nem jött
le a cipő.”

nugiszuterunugiszuteru ◆ kivetkőzikkivetkőzik 「Móunzari!To,
gunpuku-o nugi szuteta.」 „Elegem volt! Kivet-
kőztem a katonai ruhából.” ◆ ledobledob 「Acukatta-
node jófuku-o nugi szuteta.」 „A melegben ledob-
tam magamról a ruhámat.” ◆ lehánylehány 「Jófuku-

o nugi szuteta.」 „Lehánytam magamról a ruhá-
mat.” ◆ lerúglerúg 「Kucu-o nugi szuteta.」 „Lerúg-
tam magamról a cipőmet.” ◆ levetkőzlevetkőz 「Hos-
utekina kangae kata-o nugi szuteta.」 „Levetkőz-
tem a konzervatív gondolataimat.”

nugunugu ◆ kibújikkibújik 「Kucu-o nuida.」 „Kibújtam a
cipőmből.” ◆ kilépkilép 「Kucu-o nuida.」 „Kilépett
a cipőjéből.” ◆ lehúzlehúz 「Kucu-o nuida.」 „Le-
húztam a cipőmet.” ◆ leveszlevesz 「Jófuku-o nui-
da.」 „Levette a ruháját.” ◆ levetlevet 「Kóto-o nui-
da.」 „Levetettem a kabátomat.” ◇ katahadan-katahadan-
uguugu segítsegít 「Tomodacsinotameni katahadanu-
gu.」 „Segít a barátjának.” ◇ kabuto-okabuto-o nugunugu
elismeri,elismeri, hogyhogy vesztettvesztett 「Aite-va kabuto-o
nuida.」 „Az ellenfelem elismerte, hogy vesztett.”
◇ kamisimo-okamisimo-o nugunugu fesztelenülfesztelenül viselkedikviselkedik
「Kamisimo-o nuide hanasi-o simasó.」 „Beszél-
gessünk fesztelenül!” ◇ dzsóhansin-odzsóhansin-o nugunugu fél-fél-
meztelenremeztelenre vetkőzikvetkőzik ◇ szururitonuguszururitonugu le-le-
kapkap 「Tisacu-o szururito nuida.」 „Lekaptam a
pólómat.” ◇ nugiszuterunugiszuteru levetkőzlevetkőz 「Hosutek-
ina kangae kata-o nugi szuteta.」 „Levetkőztem a
konzervatív gondolataimat.” ◇ nugiszuterunugiszuteru le-le-
rúgrúg 「Kucu-o nugi szuteta.」 „Lerúgtam magam-
ról a cipőmet.” ◇ nugiszuterunugiszuteru lehánylehány
「Jófuku-o nugi szuteta.」 „Lehánytam magam-
ról a ruhámat.” ◇ hada-ohada-o nugunugu segítsegít ◇ hada-hada-
oo nugunugu félmeztelenrefélmeztelenre vetkőzikvetkőzik ◇ hitoha-hitoha-
danugudanugu segítsegít 「Kodomotacsinotameni hitoha-
danuida.」 „Segítettem a gyerekeknek.” ◇ fuku-fuku-
oo nugaszerunugaszeru levetkőztetlevetkőztet 「Ningjóno fuku-o
nugaszeta.」 „Levetkőztette a babát.” ◇ fuku-ofuku-o
nugaszerunugaszeru vetkőztetvetkőztet 「Kangofu-va kandzsa-
no fuku-o nugaszeta.」 „A nővér vetkőztette a be-
teget.” ◇ fuku-ofuku-o nugunugu vetkőzikvetkőzik 「Ofurono ma-
eni fuku-o nuida.」 „Fürdés előtt vetkőztem.” ◇

fuku-ofuku-o nugunugu levetkőziklevetkőzik 「Sinszacuno maeni
fuku-o nuida.」 „A vizsgálat előtt levetkőztem.” ◇

béru-obéru-o nuidanuida kendőzetlenkendőzetlen 「Béru-o nuida re-
kisi」 „kendőzetlen történelem” ◇ morohada-omorohada-o
nugunugu félmeztelenrefélmeztelenre vetkőzikvetkőzik 「Morohada-o
nuide dzsóhansinhadakaninatta.」 „Félmeztelen-
re vetkőzött.” ◇ morohada-omorohada-o nugunugu mindentmindent be-be-
leadlead 「Morohada-o nuide ganbatta.」 „Minden
erőmet beleadva igyekeztem.” ◇ varadzsi-ovaradzsi-o nu-nu-
gugu leveszileveszi aa szalmaszandáltszalmaszandált ◇ varadzsi-ovaradzsi-o
nugunugu befejezibefejezi azaz útjátútját ◇ varadzsi-ovaradzsi-o nugunugu
letelepedikletelepedik
nuguinugui ◆ törlőtörlő ◇ kucunuguikucunugui lábtörlőlábtörlő
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nuguiszarunuguiszaru ◆ eloszlateloszlat 「Givaku-va nugui
szarareta.」 „Eloszlatták a gyanút.” ◆ kitörölkitöröl
「Szono hino kioku-o nugui szarezuniiru.」
„Nem tudom kitörölni az emlékezetemből annak a
napnak az emlékét.” ◆ letörölletöröl 「Kucukara doro-
o nugui szatta.」 „Letöröltem a sarat a cipőmről.”

nuguitorunuguitoru ◆ letörölletöröl 「Jogore-o nugui totta.」
„Letöröltem a piszkot.”

nuguunuguu ◆ letörölletöröl 「Hankacside hitaino asze-o
nugutta.」 „Zsebkendővel letöröltem a homlo-
komról a verejtéket.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Szeifu-
e fusinkan-va nuguikirenai.」 „Nem tudunk meg-
szabadulni a kormány elleni bizalmatlanságtól.”
◆ megtörölmegtöröl 「Inuno asi-o nugutta.」 „Megtö-
röltem a kutya lábát.” ◆ törölgettörölget 「Namida-o
nugutteita.」 „A könnyeit törölgette.” ◇ kucsi-okucsi-o
nuguunuguu megtörlimegtörli aa szájátszáját ◇ kucsi-okucsi-o nuguunuguu
játsszajátssza azaz ártatlantártatlant ◇ kucunuguikucunugui lábtörlőlábtörlő
◇ siri-osiri-o nuguunuguu eltakarítjaeltakarítja aa mocskotmocskot 「Sip-
paisita dórjóno siri-o nugutta.」 „Eltakarítottam
a kollégám után a mocskot.”

nuhinuhi ◆ szolgaszolga
nuinui ◆ hímzéshímzés ◆ öltésöltés 「Hito nui」 „egy öltés”
◆ varrásvarrás ◇ kikainuikikainui gépigépi varrásvarrás 「Tenuito
kikainui」 „kézi és gépi varrás” ◇ kuszarinuikuszarinui
láncöltésláncöltés ◇ tenuitenui kézikézi varrásvarrás 「Tenuitomi-
sin nui」 „kézi és gépi varrás” ◇ macurinuimacurinui rej-rej-
tetttett öltésöltés ◇ misin-nuimisin-nui gépigépi varrásvarrás 「Tenui-
tomisin nui」 „kézi és gépi varrás”

nuiagerunuiageru ◆ megvarrmegvarr
nuiavaszerunuiavaszeru ◆ összevarrösszevarr 「Kiretakaban-o
nui avaszeta.」 „Összevarrtam a szétrepedt tás-
kát.”

nuibarinuibari ◆ varrótűvarrótű
nuicukerunuicukeru ◆ belevarrbelevarr 「Hankacsiniinisaru-o
nui cuketa.」 „Belevarrtam a monogramom a
zsebkendőmbe.” ◆ hozzávarrhozzávarr 「Nitto
bónibonbon-o nui cuketa.」 „Hozzávarrtam a boj-
tot a kötött sapkához.” ◆ öltölt 「Jófukunibotan-
o nui cuketa.」 „A ruhára öltöttem egy gombot.”
◆ összevarrösszevarr 「Szanmaino nuno-o nui cuketa.」
„Összevarrt három szövetet.” ◆ rávarrrávarr
「Sacunibotan-o nui cuketa.」 „Rávarrtam a
gombot az ingre.” ◆ varrvarr 「Uvaginibotan-o nui
cuketa.」 „Gombot varrtam a zakóra.”

nuiguruminuigurumi ◆ állatjelmezállatjelmez ◆ játékállatjátékállat ◆

plüssállatplüssállat

nuiguruminokumanuiguruminokuma ◆ játékmacijátékmaci ◆ játékmac-játékmac-
kókó
nuiharinuihari ◆ varrásvarrás
nuiitonuiito ◆ cérnacérna ◆ varrócérnavarrócérna
nuikonuiko ◆ varrónővarrónő
nuikomunuikomu ◆ belevarrbelevarr 「Hankacsini namae-o nui
konda.」 „Belevarrtam a nevemet a zsebkendőm-
be.”

nuimenuime ◆ öltésöltés 「Nui mega denaijóni nuno-o nui
avaszeta.」 „Rejtett öltéssel varrtam össze a szö-
vetet.” ◆ varrásvarrás 「Nui me-o toku.」 „Szétfejti
a varrást.” ◆ varratvarrat 「Nui mega hokorobita.」
„Szétfeslett a varrat.”

nuimononuimono ◆ varrásvarrás ◆ varrnivalóvarrnivaló
nuimonodainuimonodai ◆ varróasztalvarróasztal
nuimono-onuimono-o szuruszuru ◆ varrvarr 「Sumide nuimono-o
szuru.」 „Hobbiból varrogatok.”

nuisironuisiro ◆ ráhagyásráhagyás 「Ih-szencsino nui sirode
nunodzsi-o tatta.」 „Egycentis ráhagyással szab-
tam a szövetet.”

nuitodzsirunuitodzsiru ◆ bevarrbevarr 「Ana-o nui todzsita.」
„Bevarrtam a lyukat.”

nuitorinuitori ◆ hímzéshímzés
nuitori-onuitori-o szuruszuru ◆ hímezhímez 「Hankacsini nama-
eno nui tori-o sita.」 „A zsebkendőmre hímeztem
a nevem.”

nukanuka ◆ rizskorparizskorpa
nukaaburanukaabura ◆ rizskorpaolajrizskorpaolaj
nukaamenukaame ◆ szemerkélő esőszemerkélő eső ◆ szitáló esőszitáló eső
nukadokonukadoko ◆ savanyító rizskorpasavanyító rizskorpa
nukajorokobinukajorokobi ◆ koraikorai örömöröm 「Szore-va nuka-
jorokobidatta.」 „Korai volt az örömöm.”

nukamiszonukamiszo ◆ rizskorpa-masszarizskorpa-massza
nukamiszogakuszarunukamiszogakuszaru ◆ fülsértőfülsértő 「Kareno
utade nukamiszoga kuszaru.」 „Fülsértően éne-
kel.”

nukamiszokuszainukamiszokuszai ◆ konyhaszagúkonyhaszagú 「Nuka-
miszokuszai on-na」 „konyhaszagú asszony”

nukamiszozukenukamiszozuke ◆ rizskorpa-masszábanrizskorpa-masszában sa-sa-
vanyított zöldségvanyított zöldség
nukanikuginukanikugi ◆ agyúvalagyúval lőlő verébreverébre ◆ felesle-felesle-
ges erőlködésges erőlködés
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nukarunukaru ◆ latyakoslatyakos 「Micsi-va dorode nukatte-
ita.」 „Az út latyakos volt a sártól.”

nukarunukaru ◆ vigyázatlanvigyázatlan 「Teki-o nukaruna!」
„Vigyázni kell azzal az ellenféllel!”

nukaruminukarumi ◆ kátyúkátyú ◆ sársár 「Nukarumini hama-
ru.」 „Beleragad a sárba.”

nukarumunukarumu ◆ sáros leszsáros lesz
nukarundanukarunda ◆ sárossáros
nukaszunukaszu ◆ pofázikpofázik
nukaszunukaszu ◆ kifelejtkifelejt 「Oinorino icsigjó-o ukkari
nukasita.」 „Véletlenül kifelejtettem egy sort a
Miatyánkból.” ◆ kihagykihagy
「Hondecumaranaipédzsi-o nukasita.」 „Kihagy-
tam az unalmas oldalakat a könyvben.” ◆ meg-meg-
előzelőz 「Kjószóde nukaszareta.」 „A versenyben
megelőztek.” ◇ kosi-okosi-o nukaszunukaszu seggreseggre ülül
「Nedan-o mite kosi-o nukasita.」 „Seggre ültem,
amikor megláttam az árát.”

nukatteirunukatteiru ◆ latyakoslatyakos
nukazukenukazuke ◆ rizskorpában pácolt zöldségrizskorpában pácolt zöldség
nukazukunukazuku ◆ földreföldre borulborul 「Sinzenni nukazui-
ta.」 „Földre borult az oltár előtt.”

nukazukunukazuku ◆ földreföldre borulborul 「Sinzenninukazu-
ku.」 „Földre borul az oltár előtt.”

nukeananukeana ◆ kibúvókibúvó 「Hóricuno nuke ana-o sza-
gasita.」 „Kibúvót keresett a törvény alól.” ◆ kis-kis-
kapukapu 「Zeino nuke ana-o micuketa.」 „Talált egy
kiskaput az adócsaláshoz.” ◆ trükköstrükkös részrész
「Kono keijakuni-va nuke anagaaru.」 „Ebben a
szerződésben van egy trükkös rész.” ◇ hóricuno-hóricuno-
nukeananukeana joghézagjoghézag 「Hóricuno nuke ana-o cu-
ite arakaszegisita.」 „A joghézagot kihasználva
megszedte magát.”

nukebusinukebusi ◆ göblyukgöblyuk ◆ görcslyukgörcslyuk
nukedaszunukedaszu ◆ elkezdelkezd kihullanikihullani 「Kamiga nu-
kedasita.」 „Elkezdett kihullani a hajam.” ◆ el-el-
mozdulmozdul 「Keizai-va teimeidzsótaikara nuke da-
sita.」 „A gazdaság elmozdult a holtpontról.” ◆

előjönelőjön 「Marude jumekara nuke dasitajódat-
ta.」 „Olyan volt, mintha az álmomból jött volna
elő.” ◆ elszabadulelszabadul 「Kare-va dzsigokukara nu-
ke dasita.」 „Elszabadult a pokolból.” ◆ kievic-kievic-
kélkél 「Ijana dzsókjókara nuke daszótoszuru.」
„Próbál kievickélni a kellemetlen helyzetből.” ◆

kisurrankisurran 「Doa-o aketatotan nekoga nuke dasi-
ta.」 „Amint kinyitották az ajtót, a macska kisur-

rant.” ◆ kiszabadulkiszabadul 「Vanakara nuke daszóto-
sita.」 „Megpróbált kiszabadulni a csapdából.” ◆

kitörkitör 「Hinkonkara nuke dasita.」 „Kitört a sze-
génységből.”

nukederunukederu ◆ előlépelőlép 「Ekara nuke datajóna bi-
dzsinda.」 „Olyan szép, mintha egy festményből
lépett volna elő.” ◆ kibújikkibújik 「Tamasii-va sitaik-
ara nuke data.」 „A lélek kibújt a halott testéből.”
◆ kikászálódikkikászálódik 「Dzsimenno anakara nuke de-
ta.」 „Kikászálódtam a gödörből.” ◆ kimagaslikkimagaslik
「Kono kószóbiru-va mavarinobirukara nuke da-
teiru.」 „Ez a toronyház kimagaslik a többi épü-
let közül.” ◆ kisurrankisurran 「Kaigikarakoszszori nuke
data.」 „Kisurrant az értekezletről.”

nukegakenukegake ◆ kijátszva megelőzéskijátszva megelőzés
nukegakenokómjó-onukegakenokómjó-o taterutateru ◆ elviszielviszi aa pál-pál-
mátmát
nukegakeszurunukegakeszuru ◆ kijátszvakijátszva megelőzmegelőz 「Mo-
temoteno dzsoszei-o détoni szaszotte nuke gakesi-
ta.」 „A többieket megelőzve hívta el randevúra a
nőt, akiért mindenki odavolt.”

nukegaranukegara ◆ levedlettlevedlett bőrbőr 「Hebino nuke ga-
ra」 „levedlett kígyóbőr” ◆ levedlettlevedlett héjhéj
「Szemino nuke gara」 „kabóca levedlett héja” ◆

levedlettlevedlett páncélpáncél 「Ebino nuke gara」 „garné-
larák levedlett páncélja” ◇ tamasiinonukegaratamasiinonukegara
csüggedtségcsüggedtség ◇ tamasiinonukegaratamasiinonukegara üresüres lé-lé-
leklek
nukegenukege ◆ hajhulláshajhullás 「Nuke gega ói.」 „Hullik
a hajam.” ◆ kihullott hajkihullott haj
nukekavarunukekavaru ◆ átvedlikátvedlik 「Torino hanega nuke
kavatta.」 „A madár átvedlette a tollát.” ◆ cseré-cseré-
lődiklődik 「Kodomono haga nuke kavatta.」 „A gye-
reknek cserélődött a foga.” ◆ vedlikvedlik 「Nacunina-
ruto inu-va kega nuke kavaru.」 „A kutya nyáron
vedlik.”

nukemenukeme ◆ figyelem elkerülésefigyelem elkerülése
nukemeganainukemeganai / nukemenonainukemenonai ◆ agyafúrtagyafúrt
「Nuke menonai dzsicugjóka.」 „Agyafúrt vállal-
kozó.” ◆ élelmesélelmes 「Okaneni nuke meganai.」
„Élelmes, ha a pénzről van szó.” ◆ szemesszemes 「Nu-
ke menonai hitono kacsi.」 „Szemesnek áll a vi-
lág.”

nukemenonainukemenonai / nukemeganainukemeganai ◆ agyafúrtagyafúrt
「Nuke menonai dzsicugjóka.」 „Agyafúrt vállal-
kozó.” ◆ élelmesélelmes 「Okaneni nuke meganai.」
„Élelmes, ha a pénzről van szó.” ◆ szemesszemes 「Nu-
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ke menonai hitono kacsi.」 „Szemesnek áll a vi-
lág.”

nukemicsinukemicsi ◆ kerülőútkerülőút ◆ kibúvókibúvó 「Hóricuno
nuke micsi」 „törvény kibúvója” ◆ kiskapukiskapu 「Si-
szutemuno nuke micsi-o szagasiteita.」 „Kereste
a kiskapukat a rendszerben.” ◆ mellékutcamellékutca
nukenainukenai ◆ szorulszorul 「Kugiga kikara nukenai.」
„A szög a fába szorult.”

nukenakunarunukenakunaru ◆ beragadberagad 「Nivatorino atama-
va kanaamikara nukenakunatta.」 „A tyúk feje
beragadt a drótkerítésbe.”

nukenuketonukenuketo ◆ arcátlanularcátlanul 「Szeidzsika-va nu-
kenuketo uszo-o cuita.」 „A politikus arcátlanul
hazudott.” ◆ lazánlazán 「Nukenuketojoku ierujo-
ne.」 „Hogy lehet ilyen lazán ezt mondani?”

nukeocsirunukeocsiru ◆ kiesikkiesik 「Kare-va dzsikogono ki-
okuga nuke ocsiteiru.」 „Kiesett az emlékezeté-
ből, ami a balesete után történt.” ◆ kihullikkihullik
「Kamiga nuke ocsita.」 „Kihullott a haja.”

nukerarerunukerareru ◆ átférátfér 「Futoriszugide ana-o nu-
kerarenai.」 „Túl kövér, nem fér át a lyukon.”

nukerunukeru ❶ átfurakodikátfurakodik 「Hitogomi-o jójaku nu-
keta.」 „Átfurakodtam a tömegen.” ❷ beszakadbeszakad
「Karadano omomide iszuno zamenga nuketa.」
„Beszakadt a testsúlyomtól a szék ülése.” ❸ ki-ki-
hullikhullik 「Kamiga szubete nuketa.」 „Kihullott az
összes haja.” ❹ lemaradlemarad 「Bunsóno ovarini ku-
tenga nuketeiru.」 „A mondat végéről lemaradt a
pont.” ❺ elhagyelhagy 「Csikaraga nuketa.」 „Elha-
gyott az erőm.” ❻ elkerülelkerül 「Szaiakuno dzsitai-o
nuketa.」 „Elkerültem a legrosszabbat.” ❼ kijutkijut
「Kono vakimicsi-o hete csúódórini nukeru.」
„Ezen e mellékutcán át kijuthatunk a főútra.” ❽

bárgyúbárgyú 「Otóto-va nuketatokorogaaru.」 „Az
öcsém kissé bárgyú.” ◆ átmegyátmegy 「Densa-va ton-
neru-o nuketa.」 „A vonat átment az alagúton.” ◆

elmúlikelmúlik 「Cukarega nuketa.」 „Elmúlt a fáradt-
ságom.” ◆ elmúlikelmúlik aa hatásahatása 「Arukóruga nu-
kerumade untensinaide kudaszai.」 „Ne vezess,
amíg el nem múlik az alkohol hatása!” ◆ hiány-hiány-
zikzik 「Súgósasinkara hitoriga nuketeiru.」 „Egy
ember hiányzik a csoportképről.” ◆ hullikhullik 「Ka-
mino kega nukeru.」 „Hullik a haja.” ◆ kiesikkiesik
「Haga nuketa.」 „Kiesett a fogam.” ◆ kimaradkimarad
「Kandzsinnatokoroga nuketa.」 „Kimaradt a
legfontosabb rész.” ◆ kimegykimegy 「Denvaga haitte,
kaigi-o nuketa.」 „Telefonhívást kaptam, ezért ki-

mentem az értekezletről.” ◆ kiszakadkiszakad
「Heddohon-no szenga nuketesimaimasita.」
„Kiszakadt a fejhallgatóból a zsinór.” ◆ kiszállkiszáll
「Szódakara tanszanga nuketesimatta.」 „A szó-
dából kiszállt a széndioxid.” ◆ kiszökikkiszökik 「Fú-
szenno kúkiga nuketa.」 „A lufiból kiszökött a le-
vegő.” ◆ kitörkitör 「Binbókara nukerarenai.」
„Nem tud kitörni a szegénységből.” ◆ kiválikkiválik
「Gurúpu-o nuketa.」 „Kiváltam a csoportból.”
◇ iinukeruiinukeru kivágjakivágja magátmagát 「Cuikjúno ba-o ii
nuketa.」 „Kivágta magát a kínos helyzetből.” ◇

ojudenukeruojudenukeru kifőkifő 「Nikuno aburamiga ojude
nuketesimatta.」 „Kifőtt a húsból a zsír.” ◇ kam-kam-
iganukeruiganukeru hullikhullik aa hajahaja 「Konosanpúdato
kamiga nukeru.」 „Ettől a sampontól hullik a ha-
jam.” ◇ kiganukerukiganukeru állottállott leszlesz 「Konobíru-
va kiga nuketa.」 „Ez a sör állott.” ◇ kiganukerukiganukeru
elmúlikelmúlik aa pezsgésepezsgése 「Szóda-va kiga nukete-
ita.」 „A szódának elmúlt a pezsgése.” ◇ kugu-kugu-
rinukerurinukeru átbújikátbújik 「Hidzsószen-o kuguri nuke-
ta.」 „Átbújt a kordonszalag alatt.” ◇ kuguri-kuguri-
nukerunukeru kibújikkibújik 「Hóno ami-o kuguri nuketa.」
„Kibújt a törvény alól.” ◇ kugurinukerukugurinukeru átmegyátmegy
「Siren-o kuguri nukeru.」 „Átmegy a megpró-
báltatáson.” ◇ kosiganukerukosiganukeru összecsuklikösszecsuklik ◇

kosiganukerukosiganukeru padlótpadlót fogfog 「Bikkurisite kosiga
nuketa.」 „Meglepetésemben padlót fogtam.” ◇

szupponukeruszupponukeru irányíthatatlannáirányíthatatlanná válikválik
「Szaisono tama-va szuppo nuketa.」 „Az első
labda irányíthatatlanná vált.” ◇ szupponukeruszupponukeru
kijönkijön 「Doano totte-va szuppo nuketa.」 „Kijött
a kilincs az ajtóból.” ◇ szupponukeruszupponukeru kiesikkiesik
「Kamaeta dzsú-va szuppo nuketa.」 „Kiesett a
kezemből a fegyver.” ◇ szupporitonukeruszupporitonukeru le-le-
jönjön 「Aki kan-o ketta totan, kucugaszupporito
nuketa.」 „Amikor belerúgtam az üres sörös do-
bozba, lejött a cipőm.” ◇ szururitonukeruszururitonukeru ki-ki-
surransurran 「Kodomo-va hoszoi szukima-o szururito
nukete itta.」 „A kisgyerek kisurrant a keskeny
résen.” ◇ csikaraganukerucsikaraganukeru elernyedelernyed 「Zen-
sinkara csikaraga nuketa.」 „Az egész testem el-
ernyedt.” ◇ cukinukerucukinukeru áthatoláthatol 「Tanszaki-va
doszeinoringu-o cuki nuketa.」 „Az űrszonda át-
hatolt a Szaturnusz gyűrűjén.” ◇ tórinukerutórinukeru át-át-
jutjut 「Ivaba-o jattono omoide tóri nuketa.」 „Si-
került végre átjutnom a sziklákon.” ◇ tórinukerutórinukeru
átfurakodikátfurakodik 「Hitogomi-o tóri nuketa.」 „Átfu-
rakodtam a tömegen.” ◇ tórinukerutórinukeru áthaladáthalad
「Kuruma-va ton-neru-o tóri nuketa.」 „Az autó
áthaladt az alagúton.” ◇ tórinukerutórinukeru átcsúszikátcsúszik
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「Ken-ecu-o tóri nuketa.」 „Átcsúszott a cenzú-
rán.” ◇ nuketajónanuketajóna kristálytisztakristálytiszta 「Nuket-
ajóna aozoraga hirogatteita.」 „Felettünk az ég
kristálytiszta volt.” ◇ nukerarerunukerareru átférátfér 「Fu-
toriszugide ana-o nukerarenai.」 „Túl kövér, nem
fér át a lyukon.” ◇ nukerujónanukerujóna kristálytisztakristálytiszta
「Nukerujóna aozora」 „kristálytiszta égbolt” ◇

maganukerumaganukeru hiányoshiányos 「Maga nuketa hanasi」
„hiányos történet” ◇ maganukerumaganukeru ritmustalanritmustalan
「Maga nuketa ongaku」 „ritmustalan zene” ◇

maganukerumaganukeru ostobaostoba 「Maga nuketa kao」 „os-
toba arc” ◇ manonuketamanonuketa ügyefogyottügyefogyott 「Ma-
no nuketa hendzsi-o sita.」 „Ügyefogyott választ
adott.”

nukerujónanukerujóna ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Nukerujóna
aozora」 „kristálytiszta égbolt”

nuketajónanuketajóna ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Nuketajóna
aozoraga hirogatteita.」 „Felettünk az ég kristály-
tiszta volt.”

nukinuki ◆ elhagyvaelhagyva ◆ mentesmentes 「Konodzsúszu-
va tanszannukideszu.」 „Ez az üdítő szénsavmen-
tes.” ◆ nélkülnélkül 「Karenukini-va , pátí-va hirake-
maszen.」 „Nélküle nincs buli!” ◇ gakumen-nukigakumen-nuki
névértéknévérték föléfölé emelkedésemelkedés ◇ gobónukigobónuki sor-sor-
rara megelőzésmegelőzés 「Szentóno szósatacsi-o gobó nu-
kinisite katta.」 „Az előtte futó versenyzőket sorra
megelőzve nyert.” ◇ tanenukinotanenukino kimagozottkimagozott
「Tanenukianzu.」 „Kimagozott kajszibarack.” ◇

nukiniszurunukiniszuru mellőzmellőz 「Katakurusiikoto-va nuki-
nisimasó!」 „Mellőzzük a formaságokat!” ◇ ra-ra-
nukikotobanukikotoba ra elhagyásával ragozott szóra elhagyásával ragozott szó
nukiasiszasiasinukiasiszasiasi ◆ lopózkodó lépteklopózkodó léptek
nukiasiszasiasidenukiasiszasiaside ◆ lopózkodvalopózkodva 「Neko-va
nuki asiszasi aside sinobi jotta.」 „A macska lo-
pózkodva közeledett.”

nukicunukarecunukicunukarecu ◆ fejfej fejfej mellettmellett
「Szensudósi-va nukicu nukarecu tatakatta.」 „A
két versenyző fej fej mellett küzdött.”

nukicunukarecunonukicunukarecuno ◆ szorosszoros 「Nukicu nuka-
recuno daiszeszszen」 „szoros mérkőzés”

nukidaszunukidaszu ◆ kiemelkiemel 「Furjóhin-o nuki dasi-
ta.」 „Kiemeltem a selejtet.” ◆ kigyűjtkigyűjt 「Eszuen
eszukara kodzsindzsóhó-o nuki dasita.」 „Kigyűj-
tötte a személyes adatokat a közösségi oldalakról.”
◆ kihúzkihúz 「Fútókara tegami-o nuki dasita.」 „Ki-
húztam a levelet a borítékból.” ◆ kinyerkinyer 「Fa-
irukara modzsidéta-o nuki dasita.」 „A fájlból ki-

nyertem a szöveges információt.” ◆ kirántkiránt 「Po-
kettokara te-o szatto nuki dasita.」 „Kirántottam
a zsebemből a kezem.” ◆ kitépkitép 「Nótokara icsi-
maino kami-o nuki dasita.」 „Kitéptem egy lapot
a jegyzetfüzetemből.” ◆ kiválasztkiválaszt 「Oszuszum-
eno goszakuhin-o nuki dasita.」 „Kiválasztottam
5 alkotást, amit ajánlani tudok.” ◆ rántránt
「Curugi-o nuki dasita.」 „Kardot rántott.”

nukiderunukideru ◆ kiugrókiugró 「Kareno nórjoku-va nuki
deteiru.」 „A képessége kiugró.” ◆ törtör 「Szensu-
va szentóni nuki data.」 „A versenyző az élre tört.”

nukigakinukigaki ◆ kijegyzeteléskijegyzetelés ◆ kivonatkivonat
nukigakiszurunukigakiszuru ◆ kijegyzetelkijegyzetel 「Honkara dzs-
újóna bubun-o nuki gaki-o sita.」 „Kijegyzeteltem
a könyvből a fontosabb részeket.”

nukigatainukigatai ◆ mélyenmélyen gyökerezőgyökerező 「Nuki gatai
fusinkan」 „mélyen gyökerező bizalmatlanság”

nukiitonukiito ◆ keresztszálkeresztszál
nukiminukimi ◆ kihúzott kardkihúzott kard
nukiminokatananukiminokatana ◆ kivont kardkivont kard
nukinderunukinderu ◆ kimagaslikkimagaslik 「Kareno szainó-va
nukin deteiru.」 „Kimagaslik a tehetsége.” ◆ kiríkirí
「Kareno csisiki-va nukin deteiru.」 „A tudása ki-
rí a többi közül.” ◇ súninukindetasúninukindeta kiemelkedőkiemelkedő

nukiniszurunukiniszuru ◆ mellőzmellőz 「Katakurusiikoto-va nu-
kinisimasó!」 „Mellőzzük a formaságokat!”

nukiszasinukiszasi ◆ ki-beki-be dugdosásdugdosás 「Dengenkódo-
o nuki szasisinaide!」 „Ne dugdosd ki-be a háló-
zati zsinórt!” ◆ kihúzáskihúzás ésés bedugásbedugás 「Júeszu
bímemori-o nuki szasisitara, ninsikiszareta.」 „Az
USB memóriát kihúzva és bedugva felismerte a
gép.”

nukiszasinaranunukiszasinaranu ◆ megoldhatatlanmegoldhatatlan 「Nuki
szasinaranu dzsitai」 „megoldhatatlan helyzet”

nukitenukite ◆ döfésdöfés ◆ karatedöféskaratedöfés
nukitenukite ◆ karcsapásoskarcsapásos úszásúszás 「Nuki te-o kitte
ojogu.」 „Karcsapásokkal úszik.”

nukitorikenszanukitorikensza ◆ szúrópróbaszúrópróba 「Szeihinno
nuki tori kensza-o szuru.」 „Szúrópróbaszerűen
ellenőrzik a termékeket.”

nukitorunukitoru ◆ kihúzkihúz 「Kenukide ke-o nuki totta.」
„Csipesszel kihúztam a szőrszálat.” ◆ kihúzgálkihúzgál
「Nivade zaszszó-o nuki totta.」 „Kihúzgáltam a
gyomokat a kertben.” ◆ kilopkilop
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「Kabankaraszumátofon-o nuki torareta.」 „Ki-
lopták az okostelefonomat a táskámból.” ◆ kiszi-kiszi-
vattyúzvattyúz 「Jókikara mizu-o nuki totta.」 „Kiszi-
vattyúzta a vizet a tartályból.” ◆ kiválasztkiválaszt 「Ii
sasin-o nuki totta.」 „Kiválasztottam egy jó fény-
képet.” ◆ kivonkivon 「Gjúnjúkara sibó-o nuki tot-
ta.」 „Kivonta a zsírt a tejből.” ◆ nyűnyű ◇ nuki-nuki-
torikenszatorikensza szúrópróbaszúrópróba 「Szeihinno nuki tori
kensza-o szuru.」 „Szúrópróbaszerűen ellenőrzik
a termékeket.”

nukiucsinukiucsi ◆ kardrántássalkardrántással támadástámadás 「Nuki
ucsini teki-o kitta.」 „Egy kardrántással megölte
az ellenfelét.” ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű ◆ rajta-rajta-
ütésszerűütésszerű
nukiucsikenszanukiucsikensza ◆ meglepetésszerűmeglepetésszerű tesztteszt
「Insuno nuki ucsi kensza-o okonatta.」 „Meg-
lepetésszerű alkoholtesztet végeztek.” ◆ rajta-rajta-
ütésszerűütésszerű vizsgálatvizsgálat ◆ villámellenőrzésvillámellenőrzés
「Nuki ucsi kensza-o okonau.」 „Villámellenőr-
zést tart.”

nukiucsisikennukiucsisiken ◆ meglepetésszerű vizsgameglepetésszerű vizsga
nukiucsitekininukiucsitekini ◆ meglepetésszerűenmeglepetésszerűen
「Susó-va nuki ucsi tekini súin-o kaiszanszasze-
ta.」 „A miniszterelnök meglepetésszerűen felosz-
latta a parlamentet.” ◆ rajtaütésszerűenrajtaütésszerűen
「Nuki ucsi tekini kensza-o okonatta.」 „Rajta-
ütésszerűen végeztek ellenőrzéseket.”

nukiucsiteszutonukiucsiteszuto ◆ röpdolgozatröpdolgozat 「Gakkóde
nuki ucsiteszuto-o kuratta.」 „A suliban röpdol-
gozatot írattak velünk.”

nukizurinukizuri ◆ különnyomatkülönnyomat
nukizuriszurunukizuriszuru ◆ különnyomatotkülönnyomatot készítkészít
「Sinbunnoaru kidzsi-o nuki zurisita.」 „Kü-
lönnyomatot készített az újság egyik cikkéről.”

nukunuku ❶ kihúzkihúz 「Ofurono szen-o nuita.」 „Kihúz-
tam a kádból a dugót.” ❷ kiveszkivesz 「Vatasi-o nui-
te kazoetekudaszai.」 „Engem vegyen ki a számo-
lásból!” ❸ kihagykihagy 「Keszaasza gohan-o nuita.」
„Ma kihagytam a reggelit.” ❹ kiengedkienged 「Fúszen-
kara kúki-o nuita.」 „Kiengedtem a levegőt a lufi-
ból.” ❺ megelőzmegelőz 「Raibaruni nukareta.」 „Meg-
előzött a riválisom.” ❻ végigcsinálvégigcsinál 「Ganbari
nuku.」 „Végig kitart.” ◆ beveszbevesz 「Kono jószai-
o nuku hicujógaaru.」 „Ezt a várat be kell ven-
nünk.” ◆ elcsípelcsíp 「Szono dzsiken-va nansinbun-
ni nukaretano?」 „Melyik újság csípte el azt az
esetet?” ◆ elhagyelhagy 「Raibaru-o nuite icsiininat-

ta.」 „A riválisát elhagyva az első helyre került.”
◆ ellopellop 「Szaifu-o nukareta!」 „Ellopták a pénz-
tárcámat!” ◆ előhúzelőhúz 「Kare-va katana-o nuita.」
„Előhúzta a kardját.” ◆ eltávolíteltávolít 「Ojude judete
nikuno abura-o nuita.」 „Forralva eltávolítottam
a zsírt a húsból.” ◆ elveszelvesz 「Futon-o hositekabi-
no nioi-o nuita.」 „Kiterítettem a matracot, hogy
elvegyem a penészes szagát.” ◆ kiszedkiszed 「Bun-
sókaraikucukano tango-o nuita.」 „Kiszedtem né-
hány szót a mondatból.” ◆ leelőzleelőz 「Nihonno
kigjó-va beikokukigjó-o nuite icsiitonatta.」 „A
japán vállalat az amerikai vállalatot leelőzve az el-
ső helyre került.” ◆ leengedleenged 「Ofurono mizu-
o nuita.」 „Leengedtem a vizet a kádból.” ◆ le-le-
szakítszakít 「Kánéson-o ipponnuita.」 „Leszakítot-
tam egy szegfűt.” ◆ letépletép 「Bara-o ipponnui-
ta.」 „Letéptem egy rózsát.” ◆ rántránt 「Busi-va
katana-o nuita.」 „A vitéz kardot rántott.” ◇ iki-iki-
nukunuku túléltúlél 「Kare-va szenszó-o iki nuita.」 „Túl-
élte a háborút.” ◇ iki-oiki-o nukunuku pihenpihen 「Simeki-
rigaatte iki-o nukukotoga dekinai.」 „A határidős
munkám miatt nem tudok pihenni.” ◇ ittócsi-oittócsi-o
nukunuku kiemelkedőkiemelkedő 「Bucurigakusatosite ittócsi-o
nuku.」 „Kiemelkedő fizikus.” ◇ ito-oito-o nukunuku ki-ki-
szediszedi aa varratotvarratot 「Gekai-va sudzsucusita asi-
no ito-o nuita.」 „A sebész kiszedte a varratot a
műtött lábból.” ◇ inukuinuku átlőátlő 「Ita-o inuita.」
„Átlőtte a deszkát.” ◇ inukuinuku keresztüllőkeresztüllő 「Jade
kabe-o inuita.」 „Elővett egy nyilat és keresztül-
lőtt vele a falon.” ◇ iro-oiro-o nukunuku kifehérítkifehérít ◇

iro-oiro-o nukunuku kiszőkítkiszőkít 「Kamino iro-o nuita.」
„Kiszőkítettem a hajam.” ◇ erinukuerinuku kiválasztkiválaszt
「Icsibanii hito-o jori nuita.」 „Kiválasztotta a
legjobb embert.” ◇ oinukuoinuku lehagylehagy 「Dzsitens-
ani oi nukareta.」 „Egy biciklista lehagyott.” ◇

oinukuoinuku leelőzleelőz 「Nidaino kuruma-o oi nuita.」
„Két autót előzött le.” ◇ kacsinukukacsinuku végignyervégignyer
「Jonkaiszen-o kacsi nuita.」 „4 fordulót végig-
nyert.” ◇ kacsinukukacsinuku győztesengyőztesen végigharcolvégigharcol
「Tatakai-o kacsi nuita.」 „Győztesen végighar-
colta a csatát.” ◇ kangaenukukangaenuku alaposanalaposan kigon-kigon-
doldol 「Dacugoku-o kangae nuita.」 „Alaposan ki-
gondolta a szökést.” ◇ kangaenukukangaenuku végiggon-végiggon-
doldol 「Dzsibunno sórai-o kangae nuita.」 „Végig-
gondolta a saját jövőjét.” ◇ ganbarinukuganbarinuku végigvégig
kitartkitart 「Csicsi-va kazokunotameni ganbari nui-
ta.」 „Az apa végig kitartóan dolgozott a család-
jáért.” ◇ kiba-okiba-o nukunuku kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát
「Dokuszaisano kiba-o nuita.」 „Kihúzta a diktá-
tor méregfogát.” ◇ kirinukukirinuku kivágkivág 「Sinbunka-
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ra e-o kiri nuita.」 „Kivágtam a képet az újság-
ból.” ◇ ki-oki-o nukunuku elnagyolelnagyol 「Mendóninatte ki-
o nuitesimatta.」 „Macerásnak éreztem, és elna-
gyoltam.” ◇ ki-oki-o nukunuku lazítlazít 「Ki-o nuku hima-
va nakatta.」 „Nem volt időm lazítani.” ◇ kucsi-kucsi-
oo nukunuku csapracsapra verver 「Vain-no taruno kucsi-o
nuita.」 „Csapra vertem a boroshordót.” ◇ ku-ku-
rinukurinuku kivájkiváj 「Mokuzai-o nomidekuri nuita.」
„Vésővel kivájta a fát.” ◇ sirinukusirinuku alaposanalaposan is-is-
mermer 「Kanodzso-o siri nuiteiru.」 „Alaposan is-
merem azt a nőt.” ◇ sinkei-osinkei-o nukunuku idegöléstidegölést
végezvégez 「Haisa-va hano sinkei-o nuita.」 „A fog-
orvos idegölést végzett.” ◇ szomenukuszomenuku festet-festet-
lenüllenül hagyhagy 「Nunono man-nakani en-o szome
nuita.」 „Az anyag közepén egy kört festetlenül
hagytam.” ◇ dasinukudasinuku túljártúljár azaz eszéneszén
「Sinnjúsa-va keibiin-o dasi nuita.」 „A behatoló
túljárt a biztonsági őr eszén.” ◇ tatakainukutatakainuku
végsőkigvégsőkig küzdküzd 「Szensi-va tatakai nuita.」 „A
harcos végsőkig küzdött.” ◇ tatakainukutatakainuku vé-vé-
gigharcolgigharcol 「Futacuno szenszómo tatakai nui-
ta.」 „Két háborút végigharcolt.” ◇ csikara-ocsikara-o
nukunuku elernyesztelernyeszt 「Kin-nikukara csikara-o nui-
ta.」 „Elernyesztette az izmait.” ◇ cukinukucukinuku át-át-
hatolhatol 「Jari-va madzsono karada-o cuki nuita.」
„A lándzsa áthatolt a boszorkány testén.” ◇ cuki-cuki-
nukunuku áthasítáthasít 「Mórecuna itamiga, hara-o cuki
nuita.」 „Erős fájdalom hasított át a gyomrán.” ◇

cukijonikama-ocukijonikama-o nukarerunukareru borzasztóanborzasztóan elő-elő-
vigyázatlanvigyázatlan ◇ te-ote-o nukunuku hanyaghanyag munkátmunkát
végezvégez 「Te-o nuita sigotodane.」 „Micsoda ha-
nyag munka!” ◇ denkanohótó-odenkanohótó-o nukunuku végsővégső
eszközhözeszközhöz nyúlnyúl ◇ dogimo-odogimo-o nukunuku megrémítmegrémít
「Júefu ó-o mite macsino hito-va dogimo-o nu-
ita.」 „Az UFO megrémítette a város lakóit.” ◇

dokuke-odokuke-o nukunuku kihúzzakihúzza aa méregfogátméregfogát 「Ka-
nodzsono sinszecuszani dokuke-o nukareta.」 „A
kedvességével kihúzta a méregfogam.” ◇ nukicu-nukicu-
nukarecunonukarecuno szorosszoros 「Nukicu nukarecuno dai-
szeszszen」 „szoros mérkőzés” ◇ hanage-ohanage-o nu-nu-
kuku kihúzzakihúzza azaz orrszőrétorrszőrét ◇ hanage-ohanage-o nukunuku
átejtátejt 「On-nani hanage-o nukareta.」 „Átejtett
egy nő.” ◇ fuminukufuminuku lábávallábával átszakítátszakít 「Juka-
o fumi nuitesimatta.」 „A lábammal átszakítot-
tam a padlót.” ◇ jarinukujarinuku végigcsinálvégigcsinál
「Sigoto-o szaigomadejari nuita.」 „Végigcsinálta
a munkát.”

nukumerunukumeru ◆ felmelegítfelmelegít ◆ megmelegítmegmelegít

nukumorinukumori ◆ melegségmelegség 「Karadanonukumori」
„test melegsége” ◆ melengetőmelengető érzésérzés 「Kinonu-
kumori」 „fa melengető érzése”

nukunukunonukunukuno ◆ melegmeleg 「Nukunukuno gohan」
„meleg étel”

nukunukutonukunukuto ◆ kényelembenkényelemben 「Nanno kuróm-
oszezuninukunukuto kurasiteiru.」 „Minden ne-
hézség nélkül, kényelemben él.” ◆ melegenmelegen
「Futonno nakadenukunukuto atatamatta.」 „A
paplan alatt felmelegedtem.”

nukureázenukureáze ◆ nukleáznukleáz ◇ ekiszonukureázeekiszonukureáze
exonukleázexonukleáz ◇ endonukureázeendonukureáze endonukleázendonukleáz
nukureocsidázenukureocsidáze ◆ nukleotidáznukleotidáz
nukureocsidonukureocsido ◆ nukleotidnukleotid ◇ dzsinukureo-dzsinukureo-
csidocsido dinukleotiddinukleotid
nukureosidonukureosido ◆ nukleozidnukleozid
nukureoszómunukureoszómu ◆ nukleoszómanukleoszóma
numanuma ◆ lápláp ◆ tavacskatavacska ◆ tótó
numacsinumacsi ◆ lápföldlápföld ◆ lápvidéklápvidék ◆ mocsármocsár
「Numani sizunda.」 „Elsüllyedt a mocsárban.”
◆ zsombékzsombék
numacsinonumacsino ◆ ingoványosingoványos ◆ zsombékoszsombékos
numakareinumakarei ◆ csillagos lepényhalcsillagos lepényhal
numanojónanumanojóna ◆ ingoványosingoványos
númenonnúmenon ◆ magánvaló dologmagánvaló dolog ◆ noumenonnoumenon
numenumesiteirunumenumesiteiru ◆ nyálkásnyálkás 「Nurunurusitei-
ru karadano hacsúrui-va kimocsi varui.」 „Undo-
rodik a nyálkás testű hüllőktől.”

numerinumeri ◆ nyálkásságnyálkásság 「Kaerunonumeri」 „bé-
ka nyálkássága”

numerinoarunumerinoaru ◆ nyálkásnyálkás
nuncsakununcsaku ◆ nuncsakununcsaku
nunonuno ◆ posztóposztó ◆ rongyrongy 「Hokori-o nunode fu-
ita.」 „Egy ronggyal letöröltem a port.” ◆ ruha-ruha-
anyaganyag ◆ ruhadarabruhadarab ◇ tomonunotomonuno megmaradtmegmaradt
szövetszövet 「Zubon-no tomonunode bósi-o cukut-
ta.」 „A nadrág megmaradt szövetéből sapkát ké-
szítettem.” ◇ boronunoboronuno rongyrongy
nunobjósinonunobjósino ◆ vászonkötésűvászonkötésű
nunobukuronunobukuro ◆ szövetszatyorszövetszatyor
nunodzsinunodzsi ◆ kelmekelme ◆ ruhaszövetruhaszövet ◆ szövetszövet ◆

textíliatextília ◇ iszubarijónonunodzsiiszubarijónonunodzsi kárpitkárpit
nunogirenunogire ◆ rongyrongy
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nunohjósinunohjósi ◆ vászonkötésvászonkötés
nunokiszonunokiszo ◆ sávalapsávalap ◆ sávalapozássávalapozás
nunomakinunomaki ◆ szövettel betekerésszövettel betekerés
nunomenunome ◆ szövésszövés 「Nunomeno komakai
nuno」 „finom szövésű anyag” ◆ szövetszemszövetszem ◆

textilszemtextilszem
nunomegaminunomegami ◆ textilmintás papírtextilmintás papír
nuno-onuno-o kakerukakeru ◆ letakarletakar 「Sitaini nuno-o ka-
keta.」 „Letakarták a halottat.”

nunoszeinonunoszeino ◆ szövetből készültszövetből készült
nurarikuraritonurarikurarito ◆ henyélvehenyélve 「Szaikinnurari-
kurarito nanimositeinai.」 „Mostanában henyél.”
◆ kitérőenkitérően 「Nurarikurarito sicumon-o kavasi-
ta.」 „Kitérően válaszolt.”

nuraszunuraszu ◆ átnedvesítátnedvesít 「Amega dzsimen-o nu-
rasita.」 „Az eső átnedvesítette a talajt.” ◆ be-be-
nedvesítnedvesít 「Nurasitahankacside hitai-o fuita.」
„Benedvesített zsebkendőjével végigtörölgette a
homlokát.” ◆ bevizezbevizez 「Negusze-o nurasite na-
osita.」 „Bevizeztem a rakoncátlan hajtincset.” ◆

megnedvesítmegnedvesít 「Zókin-o nurasita.」 „Megned-
vesítettem a rongyot.” ◇ cubadenuraszucubadenuraszu meg-meg-
nyálaznyálaz 「Hankacsino hadzsikko-o cubade nura-
sita.」 „Megnyálaztam a zsebkendőm szélét.” ◇

te-ote-o nuraszazuninuraszazuni könnyűszerrelkönnyűszerrel 「Te-o nu-
raszazuni taikin-o cukanda.」 „Könnyűszerrel ju-
tott pénzhez.”

nurenure ◆ ázásázás ◇ zubunureninaruzubunureninaru bőrigbőrig ázikázik
「Taifúdezubu nureninatta.」 „A tájfunban bőrig
áztam.” ◇ bisonurebisonure bőrig ázásbőrig ázás
nurebanureba ◆ nyálasnyálas jelenetjelenet ◆ szerelmiszerelmi jelenetjelenet

nureennureen ◆ nyitott verandanyitott veranda
nuregaraszunuregaraszu ◆ hollófeketehollófekete
nureginunureginu ◆ rágalmazásrágalmazás ◆ rágalomrágalom
nureginu-onureginu-o haraszuharaszu ◆ tisztázzatisztázza aa rágalmatrágalmat

nureginu-onureginu-o kiszerukiszeru ◆ megrágalmazmegrágalmaz 「Csikan-
no nure ginu-o kiszerareta.」 „Megrágalmazták,
hogy a vonaton molesztált valakit.” ◆ rágalmazrágalmaz
「Siranai hitoni szacudzsinno nure ginu-o kisze-
ta.」 „Ismeretlen embert rágalmazott gyilkosság-
gal.” ◆ rákenráken 「Nakamani gótóno nure ginu-o
kiszeta.」 „Rákente a rablást a társára.”

nuregotonuregoto ◆ nyálasnyálas jelenetjelenet ◆ szerelmiszerelmi jele-jele-
netnet ◆ szerelmi kalandszerelmi kaland
nuregotosinuregotosi ◆ hősszerelmeshősszerelmes
nurenezuminurenezumi ◆ ázottázott egéregér ◆ ázottázott ürgeürge ◆

bőrigbőrig ázásázás 「Nure nezumininatta.」 „Bőrig áz-
tam.”

nurerunureru ◆ átázikátázik 「Jófukuga nureta.」 „Átázott
a ruhám.” ◆ átnedvesedikátnedvesedik 「Kózuide kabega
nureta.」 „Az árvízben átnedvesedtek a falak.” ◆

ázikázik 「Ameni nureta dzsimen」 „eső áztatta
föld” ◆ megázikmegázik 「Nurenai jóni ki-o cukete.」
„Vigyázz, nehogy megázz!” ◇ sittorinurerusittorinureru
nedvesnedves 「Kusza-va cujudesittori nureteita.」 „A
fű a harmattól nedves volt.” ◇ zubunureninaruzubunureninaru
bőrigbőrig ázikázik 「Taifúdezubu nureninatta.」 „A táj-
funban bőrig áztam.” ◇ nureteirunureteiru nedvesnedves
「Vatasigacukanda tokimada fukin-va nurete-
ita.」 „A törlőruha még nedves volt, amikor meg-
fogtam.”

nureszobocunureszobocu ◆ bőrigbőrig ázikázik 「Ameni nureszo-
bocsinagara aruita.」 „Bőrig ázva sétáltam az eső-
ben.”

nuretazókindefukunuretazókindefuku ◆ felmosfelmos 「Nureta zókin-
de rókano juka-o fuita.」 „Felmostam a folyosót.”

nuretenurete ◆ nedves kéznedves kéz
nuretedeavanuretedeava ◆ könnyűkönnyű meggazdagodásmeggazdagodás
「Nure tede avadatta.」 „Könnyen meggazdago-
dott.”

nureteirunureteiru ◆ nedvesnedves 「Vatasigacukanda toki-
mada fukin-va nureteita.」 „A törlőruha még ned-
ves volt, amikor megfogtam.” ◆ vizesvizes 「Bósi-va
nureteiru.」 „Vizes a sapkám.”

nurinuri ◆ festékrétegfestékréteg 「Hito nurinopenki」 „egy
festékréteg” ◆ festésfestés ◆ lakkozáslakkozás ◇ acunuriacunuri
vastagvastag festésfestés ◇ aranuriaranuri alapozóalapozó festésfestés ◇

negoronurinegoronuri negoroinegoroi lakkmunkalakkmunka ◇ penkinuripenkinuri
festésfestés 「Szakuno penkinuriga kanrjósita.」 „El-
készültünk a kerítés festésével.” ◇ vadzsimanurivadzsimanuri
vadzsimai lakkmunkavadzsimai lakkmunka
nuribasinuribasi ◆ lakkozott evőpálcikalakkozott evőpálcika
nuricubusinuricubusi ◆ besatírozásbesatírozás ◆ satírozássatírozás
nuricubuszunuricubuszu ◆ befestbefest ◆ besatírozbesatíroz 「Enpicu-
de szankakukei-o nuricubusita.」 „Ceruzával be-
satíroztam a háromszöget.” ◆ satírozsatíroz
nuricukerunuricukeru ◆ rákenráken 「Kurímu-o kaoni nuricu-
keta.」 „Rákentem a krémet az arcomra.”
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nurienurie ◆ kifestős képkifestős kép
nuriehonnuriehon ◆ kifestőkönyvkifestőkönyv ◆ kifestős könyvkifestős könyv
nuriguszurinuriguszuri ◆ balzsambalzsam ◆ gyógyírgyógyír ◆ kenőcskenőcs
nurikaerunurikaeru ◆ átfestátfest 「Szaku-o nuri kaeta.」
„Átfestettem a kerítést.” ◇ kanban-okanban-o nurikaerunurikaeru
átfestiátfesti aa cégtáblátcégtáblát 「Furukunatteita
kanban-o nuri kaeta.」 „Átfestettem a régi cég-
táblát.” ◇ kanban-okanban-o nurikaerunurikaeru átállátáll 「Kai-
kakuhani kanban-o nuri kaeta.」 „Átállt a refor-
mistákhoz.” ◇ kiroku-okiroku-o nurikaerunurikaeru csúcsotcsúcsot ja-ja-
vítvít
nurimononurimono ◆ lakkmunkalakkmunka
nurimonojanurimonoja ◆ lakkműkereskedőlakkműkereskedő
nurimonosinurimonosi ◆ lakkműveslakkműves
nurinaosinurinaosi ◆ átfestésátfestés
nuritakurunuritakuru ◆ bemaszatolbemaszatol 「Kabegami-o do-
rode nuritakutta.」 „Sárral bemaszatolta a tapé-
tát.” ◆ összekenösszeken 「Kodomo-va csokoréto-o ka-
oni nuritakutta.」 „A gyerek összekente az arcát
csokival.” ◆ szétkenceficélszétkenceficél 「Kaonikurímu-o
nuritakutta.」 „Szétkenceficélte az arcán a kré-
met.”

nuritatenonuritateno ◆ frissenfrissen festettfestett 「Nuri tateno
szakuni szavattesimatta.」 „Véletlenül megfog-
tam a frissen festett kerítést.”

nurivannurivan ◆ lakkozott csészelakkozott csésze
nurunuru ◆ befestbefest 「Szaku-o akaku nutta.」 „Be-
festettem a kerítést pirosra.” ◆ bekenbeken
「Tenikurímu-o nutta.」 „Bekentem a kezem
krémmel.” ◆ felhordfelhord 「Hjómennipenki-o nut-
ta.」 „Felhordta a festéket a felületre.” ◆ festfest
「Szaku-o akaku nutta.」 „Pirosra festettem a ke-
rítést.” ◆ kenken 「Pan-nibatá-o nutta.」 „Vajat
kentem a kenyérre.” ◆ kifestkifest 「Ucsinipenki-o
nutta.」 „Kifestettem a lakást.” ◆ kikenkiken 「Cume-
o akaimanikjuade nutta.」 „Piros körömlakkal ki-
kente a körmét.” ◆ megkenmegken 「Kidzsini tamagono
kimi-o nutta.」 „A tésztát megkentem tojássár-
gájával.” ◆ rákenráken 「Pan-nibatá-o nutta.」 „Rá-
kente a vajat a kenyérre.” ◆ tapaszttapaszt 「Kabeni
sikkui-o nutta.」 „A falra maltert tapasztottam.”
◆ vakolvakol 「Kabenimorutaru-o nutta.」 „Falat va-
koltam.” ◇ acunuriszuruacunuriszuru vastagonvastagon kikenkiken ◇

abura-oabura-o nurunuru beolajozbeolajoz 「Buhinni abura-o nut-
ta.」 „Beolajoztam az alkatrészt.” ◇ abura-oabura-o nu-nu-
ruru megzsírozmegzsíroz 「Pan-ni abura-o nutta.」 „Meg-
zsíroztam a kenyeret.” ◇ urusi-ourusi-o nurunuru lakkozlakkoz

「Oszarani urusi-o nutta.」 „Lakkozta a tálat.” ◇

kaonidoro-okaonidoro-o nurunuru szégyentszégyent hozhoz rárá
「Nuszumi-o hataraite csicsino kaoni doro-o nut-
ta.」 „Szégyent hoztam az apámra a lopásommal.”
◇ kurímu-okurímu-o nurunuru bekrémezbekrémez 「Kaonikurímu-o
nutta.」 „Bekrémeztem az arcomat.” ◇ sikkui-osikkui-o
nurunuru vakolvakol 「Kabenisikkui-o nutta.」 „Falat va-
koltam.” ◇ dzsusi-odzsusi-o nurunuru begyantázbegyantáz 「Kin-
zokupurétoni dzsusi-o nutta.」 „Begyantáztam a
fémlapot.” ◇ táru-otáru-o nurunuru kátrányozkátrányoz
「Janenitáru-o nutta.」 „Tetőt kátrányozott.” ◇

torjó-otorjó-o nurunuru festfest 「Haszszuino torjó-o nut-
ta.」 „Víztaszító festékkel festettem.” ◇ niszu-niszu-
oo nurunuru belakkozbelakkoz 「Mokuzaininiszu-o nutta.」
„Belakkoztam a fát.” ◇ niszu-oniszu-o nurunuru lelakkozlelakkoz
「Furóringuniniszu-o nutta.」 „Lelakkozta a par-
kettát.” ◇ nurikaerunurikaeru átfestátfest 「Szaku-o nuri ka-
eta.」 „Átfestettem a kerítést.” ◇ nuritakurunuritakuru
összekenösszeken 「Kodomo-va csokoréto-o kaoni nuri-
takutta.」 „A gyerek összekente az arcát csokival.”
◇ nuritakurunuritakuru szétkenceficélszétkenceficél 「Kaonikurímu-
o nuritakutta.」 „Szétkenceficélte az arcán a kré-
met.” ◇ nuritakurunuritakuru bemaszatolbemaszatol 「Kabegami-
o dorode nuritakutta.」 „Sárral bemaszatolta a
tapétát.” ◇ batá-obatá-o nurunuru megvajazmegvajaz 「Pan-ni
uszukubatá-o nutta.」 „Vékonyan megvajaztam a
kenyeret.” ◇ batá-obatá-o nurunuru vajazvajaz 「Pan-nibatá-o
nutta.」 „Kenyeret vajaztam.” ◇ pedikjua-opedikjua-o nu-nu-
ruru belakkozbelakkoz 「Pedikjua-o nutta.」 „Belakkoz-
tam a körmömet a lábamon.” ◇ penki-openki-o nurunuru
lefestlefest 「Szakunipenki-o nutta.」 „Lefestettem
a kerítést.” ◇ penki-openki-o nurunuru kifestkifest
「Hejanipenki-o nutta.」 „Kifestettük a szobát.”
◇ manikjua-omanikjua-o nurunuru belakkozbelakkoz 「Cumeni
akaimanikjua-o nutta.」 „Belakkoztam a körmöm
pirosra.” ◇ rádo-orádo-o nurunuru zsírozzsíroz 「Pan-nirádo-
o nuta.」 „Kenyeret zsíroztam.” ◇ rádo-orádo-o nurunuru
megzsírozmegzsíroz 「Pan-nirádo-o nuta.」 „Megzsíroz-
tam a kenyeret.” ◇ rakká-orakká-o nurunuru belakkozbelakkoz
「Kinirakká-o nutta.」 „Belakkoztam a fát.” ◇

vaniszu-ovaniszu-o nurunuru belakkozbelakkoz 「Kino
hakonivaniszu-o nutta.」 „Belakkoztam a fado-
bozt.”

nurudenurude ◆ szömörceszömörce
nuruinurui ◆ enyheenyhe 「Kono sobacude-va nurui.」 „Ez
a büntetés túl enyhe.” ◆ langyoslangyos 「Nurui mizu-
de te-o aratta.」 „Langyos vízben mostam kezet.”

nurujunuruju ◆ langyos vízlangyos víz
nurukannurukan ◆ langyos szakélangyos szaké
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nurukotonurukoto ◆ kenéskenés
nurumajunurumaju ◆ langyoslangyos vízvíz 「Szenzai-o nuruma
jude tokasita.」 „Langyos vízben oldottam a mo-
sószert.”

nurumajutekinanurumajutekina ◆ ingerszegényingerszegény 「Nuruma
jutekina kankjó」 „ingerszegény környezet” ◆

lagymataglagymatag 「Nuruma jutekina taido」 „lagyma-
tag hozzáállás”

nurumunurumu ◆ felengedfelenged 「Haru-va kavano mizuga
nurunda.」 „Tavasszal a folyók vize felengedett.”
◆ kihűlkihűl 「Ojuga nurunda.」 „Kihűlt a víz.” ◆

langyos leszlangyos lesz
nurunurusitanurunurusita ◆ sikamlóssikamlós
nurunurusiteirunurunurusiteiru ◆ nyálkásnyálkás 「Kaeruno karada-
va nurunurusiteiru.」 „A béka teste nyálkás.” ◆

sikamlóssikamlós 「Szakanano karada-va nurunurusitei-
ru.」 „A hal teste sikamlós.” ◆ síkossíkos 「Kavanon-
urunurusiteiru iside asi-o szuberaszeta.」 „A fo-
lyóban megcsúszott a lába egy síkos kövön.”

nururitositanururitosita ◆ nyálkásnyálkás 「Nururitosita haiszu-
ikó」 „nyálkás lefolyónyílás” ◆ síkossíkos
nusinusi ◆ birtokosbirtokos 「Kare-va dzsinusideszu.」
„Földbirtokos.” ◆ főfő ◆ gazdagazda 「Nusinonai ie」
„gazdátlan lakás” ◆ házház uraura ◆ hozzátartozóhozzátartozó
személyszemély 「Uvaszano nusi」 „személy, akiről a
pletyka szól” ◆ tete ◇ otosinusiotosinusi elvesztettelvesztett
tárgytárgy gazdájagazdája 「Icsiman-enszacuno otosi nu-
si」 „elvesztett tízezer jenes bankjegy gazdája” ◇

kainusikainusi gazdagazda 「Inu-va kai nusini kamicuita.」
„A kutya megharapta a gazdáját.” ◇ kojónusikojónusi
munkáltatómunkáltató ◇ hiroinusihiroinusi megtalálómegtaláló 「Otosi
monono hiroi nusi」 „elvesztett tárgy megtaláló-
ja” ◇ mocsinusimocsinusi tulajdonostulajdonos 「Maeno mocsi
nusi-va ieno kagu-o zenbuoiteitta.」 „Az előző tu-
lajdonos a lakásban hagyta az összes bútort.” ◇

mocsinusimocsinusi gazdagazda 「Kono ucukusii koeno mocsi
nusi-va daredeszuka?」 „Ki a gazdája ennek a
szép hangnak?” ◇ mocsinusiganaimocsinusiganai gazdátlangazdátlan
「Mocsi nusiganai kasza-o mottekita.」 „Elhoz-
tam egy gazdátlan esernyőt.” ◇ janusijanusi háztu-háztu-
lajdonoslajdonos
nuszubitonuszubito ◆ tolvajtolvaj
nuszubitonimoszanbunorinuszubitonimoszanbunori ◆ mindenkinekmindenkinek
megvannak az érveimegvannak az érvei
nuszubito-onuszubito-o cukamaetemirebavagakonaricukamaetemirebavagakonari
◆ elfogottelfogott tolvajróltolvajról kiderül,kiderül, hogyhogy aa gyere-gyere-
kedked

nuszuminuszumi ◆ lopáslopás
nuszumidaszunuszumidaszu ◆ kilopkilop 「Kódzsókara
szekkeizu-o nuszumi dasita.」 „Kilopta a gyárból
a tervet.”

nuszumigikinuszumigiki ◆ hallgatózáshallgatózás
nuszumigikiszurunuszumigikiszuru ◆ kihallgatkihallgat 「Kodomo-va
otonano kaiva-o nuszumi gikisita.」 „A gyerek ki-
hallgatta a felnőttek beszélgetését.”

nuszumijominuszumijomi ◆ titokban olvasástitokban olvasás
nuszumijomiszurunuszumijomiszuru ◆ titokbantitokban elolvaselolvas 「Mu-
szumeno nikki-o nuszumi jomisita.」 „Titokban
elolvastam a lányom naplóját.”

nuszumikikunuszumikiku ◆ kihallgatkihallgat 「Kaiva-o nuszumi
kiita.」 „Kihallgattam a beszélgetést.”

nuszumiminuszumimi ◆ leselkedésleselkedés
nuszumimi-onuszumimi-o szuruszuru ◆ leselkedikleselkedik 「Nuszumi
mi-o sinaide!」 „Ne leselkedj!”

nuszumimirunuszumimiru ◆ lesles 「Dorobó-va sicunaino
jószu-o nuszumi mita.」 „A betörő a szobába le-
sett.” ◆ lopvalopva megnézmegnéz 「Zassino kagekara asi-o
nuszumi mita.」 „Lopva megnéztem a lábát az új-
ság mögül.” ◆ meglesmegles
nuszuminihairunuszuminihairu ◆ betörbetör 「Ruszucsúni darek-
aga nuszumini haitta.」 „A távollétükben valaki
betört hozzájuk.”

nuszumitorunuszumitoru ◆ ellopellop 「Dzsókjakuno szaifu-o
nuszumi totta.」 „Ellopta az utas pénztárcáját.”

nuszumitorunuszumitoru ◆ titokbantitokban lefényképezlefényképez 「Dzs-
oszeiga kigaeteiru szugata-o nuszumi totta.」 „Ti-
tokban lefényképezte, amikor átöltözött a nő.”

nuszumunuszumu ◆ elcsenelcsen 「Muszume-va hahaojano
kucsibeni-o nuszunda.」 „A kislány elcsente az
anyja rúzsát.” ◆ ellopellop 「Kasza-o nuszumareta.」
„Ellopták az esernyőmet.” ◆ loplop 「Nuszumeru
mono-va zenbunuszumareta.」 „Ami mozdítható
volt, azt ellopták.” ◆ megdézsmálmegdézsmál 「Dórjó-va
vatasinocsoko-o nuszunda.」 „A kollégám meg-
dézsmálta a csokimat.” ◆ meglopmeglop 「Kare-va dzsi-
bunno ojanomonomade nuszunda.」 „Meglopta
a saját szüleit.” ◆ meglovasítmeglovasít 「Kókana
dzsitensa-o nuszunda.」 „Meglovasította a drága
biciklit.” ◇ kucsibiru-okucsibiru-o nuszumunuszumu csókotcsókot loplop
「Kanodzsono kucsibiru-o nuszunda.」 „Csókot
loptam a lánytól.” ◇ nandemonuszumunandemonuszumu kilopjakilopja
aa szemétszemét 「Kono szeidzsika-va nandemo nuszu-
mótositeiru.」 „Ez a politikus kilopná az ember
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szemét is.” ◇ nuszumidaszunuszumidaszu kilopkilop 「Kódzsóka-
ra szekkeizu-o nuszumi dasita.」 „Kilopta a gyár-
ból a tervet.” ◇ nuszumitorunuszumitoru titokbantitokban lefény-lefény-
képezképez 「Dzsoszeiga kigaeteiru szugata-o nuszu-
mi totta.」 „Titokban lefényképezte, amikor átöl-
tözött a nő.” ◇ nuszumitorunuszumitoru ellopellop 「Dzsókja-
kuno szaifu-o nuszumi totta.」 „Ellopta az utas
pénztárcáját.” ◇ hitome-ohitome-o nuszundenuszunde titokbantitokban
「Han-nintacsi-va hitome-o nuszunde atta.」 „A
bűnözők titokban találkoztak.” ◇ hima-ohima-o nuszu-nuszu-
mumu időtidőt szakítszakít 「Hima-o nuszunde ami mono-
o sita.」 „Időt szakítottam a kötésre.” ◇ me-ome-o nu-nu-
szundeszunde hátaháta mögöttmögött 「Cumano me-o nuszun-
de aidzsin-o cukutta.」 „A felesége háta mögött
szeretőt szerzett.”

nuszuttonuszutto ◆ tolvajtolvaj
nuszuttotakedakesiinuszuttotakedakesii ◆ nemnem sülsül lele aa képé-képé-
ről a bőrről a bőr ◆ szégyentelen tolvajszégyentelen tolvaj
nutanuta ◆ halsalátahalsaláta ◆ kagylósalátakagylósaláta ◆ polip-polip-
salátasaláta
nutaunaginutaunagi ◆ nyálkahalnyálkahal
nútorianútoria ◆ hódpatkányhódpatkány ◆ nutrianutria
nuttefuszagunuttefuszagu ◆ bevarrbevarr 「Kizugucsi-o gohari
nutte fuszaida.」 „Öt öltéssel bevarrta a sebet.”

nuttoaravarerunuttoaravareru ◆ hirtelenhirtelen előbukkanelőbukkan
「Keiszacu-va monokagekaranutto aravareta.」
„A leshelyéről hirtelen előbukkant egy rendőr.” ◆

hirtelenhirtelen kibújikkibújik 「Mogura-va cucsikaranutto
aravareta.」 „Hirtelen kibújt a földből egy va-
kond.”

nuunuu ◆ kanyarogkanyarog 「Ogava-va morino naka-o
nutte nagareteiru.」 „A patak az erdőben kanya-
rogva folyik.” ◆ lavírozlavíroz 「Cujuno szukima-o
nuttehaikingusita.」 „Az esős évszak napos idő-
szakai között lavírozva túráztam.” ◆ megvarrmegvarr
「Sacuno hokorobi-o nutta.」 „Megvarrtam az el-
szakadt inget.” ◆ összevarrösszevarr 「Isa-va kizugucsi-
o nutta.」 „Az orvos összevarrta a sebet.” ◆ varrvarr
「Káten-o nutta.」 „Függönyt varrtam.” ◇ nuu-nuu-
jónijóni kanyarogvakanyarogva 「Kava-va nuujóni nagarete-
ita.」 „A folyó kanyargott.” ◇ nuujóninuujóni hasiruhasiru
szlalomozikszlalomozik 「Dzsitensa-va dzsútaisiteiru
kuruma-o nuujóni hasitta.」 „A biciklista szlalo-
mozott a dugóba került autók között.”

nuujóninuujóni ◆ kanyarogvakanyarogva 「Kava-va nuujóni na-
gareteita.」 „A folyó kanyargott.”

nuujóninuujóni hasiruhasiru ◆ lavírozlavíroz 「Baiku-va kurum-
ano reh--o nuujóni hasitteita.」 „A motoros a ko-
csik között lavírozott.” ◆ szlalomozikszlalomozik
「Dzsitensa-va dzsútaisiteiru kuruma-o nuujóni
hasitta.」 „A biciklista szlalomozott a dugóba ke-
rült autók között.”

nuujóni hasirunuujóni hasiru ◆ szlalomozikszlalomozik
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-o-o ❶ tt 「Terebi-o miru.」 „Tévét néz.” ◆ banban
「Kóen-o aruita.」 „A parkban sétáltam.” ◆ benben
「Dóbucuen-o mavatta.」 „Körbesétáltam az ál-
latkertben.” ◆ bólból 「Tókjó-o suppacusita.」 „El-
indultam Tokióból.” ◆ bőlből 「Densa-va
deburecen-o suppacusita.」 „A vonat elindult
Debrecenből.” ◆ enen 「Gofun-o tatanai ucsini
hendzsiga kita.」 „Öt percen belül megjött a vá-
lasz.” ◆ nn 「Micsi-o aruku.」 „Az utcán sétál.”
◆ onon 「Dorobó-va eda-o cutatte okunaini sinnjú-
sita.」 „A betörő a faágon mászva hatolt be a la-
kásba.” ◆ rólról 「Maiaszahacsidzsini ie-o deru.」
„Minden nap reggel nyolckor indulok otthonról.”
◆ rőlről 「Kaisa-o detatokorodeszu.」 „Épp most
indultam a munkahelyemről.”

oo ◆ aljalj 「Jamano o」 „hegy alja” ◆ csóvacsóva
「Szuiszei-va nagai o-o hiita.」 „Az üstökös
hosszú csóvát húzott.” ◆ farokfarok 「Ono midzsikai
neko」 „rövid farkú macska” ◇ cubamenoocubamenoo
fecskefarkfecskefark ◇ toranoo-otoranoo-o fumufumu vakmerővakmerő ◇

toranoo-otoranoo-o fumufumu veszélyesveszélyes vizekenvizeken evezevez
「Sinbunkisa-va torano o-o funda.」 „Az újságíró
veszélyes vizeken evez.” ◇ honónoohonónoo tűzcsóvatűzcsóva
「Roketto-va honoono unoo-o hiita.」 „A rakéta
tűzcsóvát húzott.”

oo ◆ húrhúr 「Kotono o」 „koto húrja” ◆ pántpánt 「Ge-
tano o」 „geta pántja” ◆ zsinórzsinór 「Heszono o」
„köldökzsinór” ◇ kazariokazario vállzsinórvállzsinór ◇ kabu-kabu-
tonootonoo sisakpántsisakpánt
oo ◆ kiskis ◆ kissékissé
oo ◆ fellengzősfellengzős formaforma 「Okikinaszai!」 „Hall-
gass ide!” ◆ önéöné 「Okuni-va dokodeszuka?」
„Ön melyik országba valósi?” ◆ szívesszíves 「Cugino
bangumi-o oszuszumesimaszu.」 „Szíves figyel-
mükbe ajánljuk a következő műsort.” ◆ tetsziktetszik
「Kono hon-va ojomininarimasitaka?」 „Tetszett
olvasni ezt a könyvet?” ◆ udvariasudvarias formaforma
「Nimocu-o omocsisimasóka?」 „Vihetem a cso-
magjait?” ◇ oszumaidearuoszumaidearu lakiklakik 「Dokoni
oszumaideszuka?」 „Hol lakik?” ◇ oszumainooszumaino
lakoslakos 「Tókjóni oszumaino hito」 „tokiói lakos”
◇ ocsaocsa japánjapán teatea 「Ocsato kócsagagozaima-
szu.」 „Van japán és nyugati teánk.”

oo ◆ erősebbikerősebbik 「Onami」 „erősebbik hullám” ◆

férfiférfi ◆ hímhím 「Odzsika」 „hím szarvas” ◆ hím-hím-
ivarúivarú 「Obana」 „hímivarú virág” ◆ nagyobbiknagyobbik
「Otaki」 „nagyobbik vízesés” ◇ ousiousi bikabika ◇ on-on-
edzsiedzsi apacsavarapacsavar
óó ◆ fáraófáraó 「Edzsiputono ó」 „egyiptomi fáraó”
◆ királykirály 「Hangaríno ó」 „magyar király” ◆ sahsah
「Perusiano ó」 „perzsa sah” ◇ szankanószankanó há-há-
romszorosromszoros bajnokbajnok ◇ szekijuószekijuó olajkirályolajkirály ◇

szekijuószekijuó olajmágnásolajmágnás ◇ hjakudzsúnoóhjakudzsúnoó álla-álla-
toktok királyakirálya 「Raion-va hjakudzsúno ódeszu.」
„Az oroszlán az állatok királya.”

óó ◆ apóapó ◆ öregemberöregember
óó ◆ jajjaj
óó ◆ homorúhomorú
óó ◆ nagynagy 「Ódzsisin」 „nagy földrengés” ◇

óokuszamaóokuszama nagyságanagysága ◇ ószadzsiószadzsi evőkanálevőkanál
「Szató-o ószadzsijamamori ippaiirete kuda-
szai.」 „Tegyen bele egy púpozott evőkanál cuk-
rot!” ◇ ózappanaózappana hézagoshézagos 「Kare-va koreni-
cuite ózappana csisiki-o motteiru.」 „Hézagos a
tudása ezzel kapcsolatban.” ◇ ózappanaózappana érin-érin-
tőlegestőleges 「Kare-va ózappana szecumei-o sita.」
„Érintőleges magyarázatot adott.” ◇ ójoszoójoszo
nagyjábólnagyjából 「Ójoszono kingaku-o osietekurem-
aszuka?」 „Nem tudná megmondani, nagyjából
mennyibe kerül?”

oaoa ◆ vagyvagy
oacuraemukinooacuraemukino ◆ ideálisideális 「Oacurae mukino
dzsókjó」 „ideális helyzet” ◆ tökéletestökéletes 「Kon-
szátoni oacurae mukinodoreszu」 „koncertre tö-
kéletes öltözék”

oacuraenooacuraeno ◆ mértékmérték utániutáni 「Oacuraenoszú-
cu」 „mérték utáni öltöny”

óadzsióadzsi ◆ unalmasunalmas ízíz 「Kore-va ippantekina rj-
óride, óadzsida.」 „Ez átlagos étel, szinte unalmas
íze van.”

oaidekitekóeideszuoaidekitekóeideszu ◆ örvendekörvendek aa szeren-szeren-
csénekcsének
oainikuszamaoainikuszama ◆ nagyonnagyon sajnálomsajnálom 「Kimino
bun-va nakunattajo. Oainikuszama!」 „Nagyon
sajnálom, neked már nem jutott!”
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oaiszooaiszo ◆ kedveskedéskedveskedés 「Nanno oaiszomona-
kute mósi vakenai.」 „Bocsánat, hogy nem tudok
semmivel kedveskedni.” ◆ számlaszámla 「Oaiszo one-
gaisimaszu.」 „Kérem a számlát!” ◆ szépszép sza-sza-
vakvak 「Oaiszo-o iu.」 „Szép szavakat mond.” ◆

udvariasságudvariasság 「Oaiszoni varatta.」 „Udvarias-
ságból nevettem.”

óakageraóakagera ◆ fehérhátú fakopáncsfehérhátú fakopáncs
óakinaióakinai ◆ nagy üzleti forgalomnagy üzleti forgalom
óameóame ◆ felhőszakadásfelhőszakadás 「Óamecsúihóga de-
ta.」 „Figyelmeztetést adtak ki a felhőszakadás-
ra.” ◆ heves esőzésheves esőzés
óanóan ◆ Óan-korÓan-kor
óanaóana ◆ léklék 「Sainno taimanga kaisani óana-o
aketa.」 „A dolgozó lustasága léket ütött a válla-
laton.” ◆ nagynagy lyuklyuk 「Gjorai-va funeni óana-o
aketa.」 „Nagy lyukat ütött a hajón a torpedó.” ◆

nagynagy nyereménytnyereményt hozóhozó esélytelenesélytelen 「Keiba-
de óanani kaketa.」 „A lóversenyen a nagy nyere-
ményt hozó esélytelenre tettem.”

óana-oóana-o ateruateru ◆ befutbefut azaz esélytelenesélytelen lovalova
「Keibade óana-o ateta.」 „A lóversenyen befu-
tott az esélytelen lovam.”

óarasióarasi ◆ ítéletidőítéletidő
óareóare ◆ dühöngésdühöngés 「Jopparai-va óaredatta.」
„A részeg dühöngött.” ◆ felfordulásfelfordulás
「Kabusikisidzsó-va óaredatta.」 „Nagy felfordu-
lás volt a részvénypiacokon.” ◆ viharvihar 「Óareno
tenkóga cuzuita.」 „Viharos időjárás tombolt.”

óarióari ◆ hatalmashatalmas 「Dzsujóóarideszu.」 „Hatal-
mas a kereslet.” ◆ nagyonnagyon isis 「『 Kacu mikomi-
va arimaszuka?』『-Va i, óarideszu.』」 „–Lehetsé-
ges, hogy győzni fogok? –Igen, nagyon is.” ◆ na-na-
gyongyon soksok 「Mondaióarideszu.」 „Nagyon sok a
probléma.”

óarikuióarikui ◆ sörényes hangyászsörényes hangyász
oasiszuoasiszu ◆ oázisoázis 「Kono kóen-va tosinnoasiszu-
dane.」 „Ez a park egy oázis a város szívében.”

óatarióatari ◆ beletrafálásbeletrafálás 「Óatari!」 „Beletrafál-
tál!” ◆ főnyereményfőnyeremény 「Pacsinko daide óatari-o
neratta.」 „A játékautomatánál a főnyereményre
pályáztam.” ◆ kirobbanókirobbanó sikersiker 「Óatarino kjo-
ku」 „kirobbanó sikerű dal” ◆ rekordrekord 「Kotos-
ino nószakubucu-va óataridatta.」 „Idén rekord-
éve volt a mezőgazdaságnak.”

óatariszuruóatariszuru ◆ beletalálbeletalál 「Kono kaisa-va at-
arasii keitaidenvade óatarisita.」 „Beletalált a cég
az új mobiltelefonjával a piaci igényekbe.” ◆ be-be-
letrafálletrafál 「Kjonenkabu-o katte óatarisita.」 „Be-
letrafáltam a múlt évben vett részvényekbe.” ◆

megütimegüti aa főnyereménytfőnyereményt 「Takarakudzside óa-
tarisita.」 „A lottón megütöttem a főnyereményt.”
◆ taroltarol
óavateóavate ◆ nagy kapkodásnagy kapkodás
oazukeoazuke ◆ engedélyreengedélyre várásvárás ◆ későbbrekésőbbre ha-ha-
lasztódáslasztódás ◆ vár a kutyavár a kutya
oazukedearuoazukedearu ◆ elhalasztódikelhalasztódik 「Keikaku-va
tóbun oazukeda.」 „Bizonytalan időre elhalasztó-
dott a terv.” ◆ későbbre halasztódikkésőbbre halasztódik
oazuke-ooazuke-o kúkú ◆ megmeg leszlesz várakoztatvavárakoztatva
「Oazuke-o kuvaszeta.」 „Megvárakoztattak.”

obaoba ◆ nagynénenagynéne ◆ nagynéninagynéni
obaoba ◆ nagynénenagynéne ◆ nagynéninagynéni
óbaóba ◆ kínaikínai bazsalikombazsalikom levelelevele ◆ nagynagy levéllevél

óbáóbá ◆ nagykabátnagykabát 「Óbá-o kiru.」 „Nagyka-
bátot vesz fel.” ◆ túllépéstúllépés ◆ túlzástúlzás 「Óbána
ii kata-o szuru.」 „Túlzásokba bocsátkozik.” ◇

óbászuruóbászuru túlléptúllép 「Joszan-o dzsúmanenóbás-
ita.」 „100 ezer jennel túlléptem a keretet.” ◇

óbászuruóbászuru kifutkifut 「Dzsikan-o óbászuru.」 „Kifut
az időből.” ◇ teiin-óbáteiin-óbá létszámtúllépéslétszámtúllépés ◇ ro-ro-
sucuóbásucuóbá túlexponálástúlexponálás ◇ rosucuóbárosucuóbá túlex-túlex-
ponáltságponáltság
obaaszanobaaszan ◆ mamamama ◆ nagymamanagymama ◇ hiioba-hiioba-
aszanaszan dédnagymamadédnagymama ◇ hiihiiobaaszanhiihiiobaaszan ük-ük-
nagymamanagymama
obaaszanobaaszan ◆ néninéni ◆ öregasszonyöregasszony
óbá-bukkinguóbá-bukkingu ◆ túlfoglalástúlfoglalás
óbá-burauszuóbá-burauszu ◆ nemnem begyűrtbegyűrt blúzblúz 「Óbá-
burauszuno kikonasi」 „blúz nem nadrágba gyűrt
viselése”

obacsiobacsi ◆ herehere
óbádoraibuóbádoraibu ◆ túlhajtástúlhajtás ◆ túlterheléstúlterhelés ◆

túlvezérléstúlvezérlés
óbadzsanohigeóbadzsanohige ◆ kígyószakállkígyószakáll
óbáfenszuóbáfenszu ◆ kerítésen kívüli ütéskerítésen kívüli ütés
óbáfuróanaóbáfuróana ◆ túlfolyótúlfolyó
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óbáfurószuruóbáfurószuru ◆ túlcsordultúlcsordul 「Dedzsitaru den-
acukeigaóbáfurósita.」 „A digitális voltmérő túl-
csordult.”

óbáheddoóbáheddo ◆ fejfej felettfelett 「Óbáheddo-paszu」
„fej feletti passz”

óbáheddobarubuóbáheddobarubu ◆ függőszelepfüggőszelep
óbáheddo-purodzsekutáóbáheddo-purodzsekutá ◆ írásvetítőírásvetítő
óbáhítoóbáhíto ◆ túlhevüléstúlhevülés ◆ túlmelegedéstúlmelegedés
óbáhítoszuruóbáhítoszuru ◆ túlhevültúlhevül 「Endzsin-va óbáhí-
tosita.」 „A motor túlhevült.” ◆ túlmelegediktúlmelegedik
「Paszokon-va óbáhítosita.」 „A számítógépem
túlmelegedett.”

óbáhóruóbáhóru ◆ generáljavításgeneráljavítás ◆ nagyjavításnagyjavítás
óbáhóruszuruóbáhóruszuru ◆ generálozgeneráloz 「Herikoputá-o
óbáhóruszuru.」 „Generálozza a helikoptert.” ◆

nagyjavításnagyjavítás végezvégez 「Udedokei-o óbáhóruszu-
ru.」 „Nagyjavítást végez az karórán.”

óbajanagióbajanagi ◆ japán fűzfajapán fűzfa
óbakamonoóbakamono ◆ nagy marhanagy marha
óbakanaóbakana ◆ orbitálisanorbitálisan hülyehülye 「Óbakana mu-
szuko」 „orbitálisan hülye gyerek”

obakaszanobakaszan ◆ csacsicsacsi
obakeobake ◆ idétlenidétlen alakúalakú 「Obakenokabocsa」
„idétlen alakú tök” ◆ kísértetkísértet 「Kono furui
ucsini obakega derurasii.」 „Ebben az öreg ház-
ban állítólag kísértetek járnak.” ◆ rémrém 「Kireina
ningjó-o cukuróto omottaga obakemitaininattesi-
matta.」 „Akartam csinálni egy szép bábut, de
olyan lett, mint egy rém.” ◆ szellemszellem
obakeeigaobakeeiga ◆ kísértetfilmkísértetfilm
obakejasikiobakejasiki ◆ kísértetkastélykísértetkastély ◆ szellem-szellem-
vasútvasút
obakekagamiobakekagami ◆ torzító tükörtorzító tükör
óbákiruóbákiru ◆ túlzott cselekvéstúlzott cselekvés
óbakoóbako ◆ útifűútifű
óbákótoóbákóto ◆ felsőkabátfelsőkabát ◆ nagykabátnagykabát
「Óbákóto-o fukkuni kaketa.」 „Felakasztottam a
nagykabátomat a fogasra.”

óbakucsióbakucsi ◆ nagy kockáztatásnagy kockáztatás
óbakusúóbakusú ◆ Obaku zen buddhista szektaObaku zen buddhista szekta
óbanóban ◆ fóliófólió ◆ nagynagy aranypénzaranypénz ◆ nagynagy pa-pa-
pírméretpírméret
óbanóban ◆ szárcsaszárcsa

obanaobana ◆ hímivarú virághímivarú virág
óbánaóbána ◆ túlzotttúlzott
óbánahannóóbánahannó ◆ túlreagálástúlreagálás
óbánahannó-oóbánahannó-o szuruszuru ◆ túlreagáltúlreagál 「Njúsz-
unióbána hannó-o sita.」 „Túlreagáltam a hírt.”

óbanauguióbanaugui ◆ paducpaduc
óbanburumaióbanburumai ◆ pazar vendéglátáspazar vendéglátás
óbanburumaióbanburumai ◆ fejedelmi vendéglátásfejedelmi vendéglátás
obaneobane ◆ faroktollfaroktoll
óbaneóbane ◆ kontúrtollkontúrtoll
óbánióbáni ◆ túlozvatúlozva 「Bangumi-o mori agerutame,
aeteóbáni hannósita.」 „Készakarva túlozva rea-
gált, hogy feldobja a műsort.”

óbáóruóbáóru ◆ kezeslábaskezeslábas ◆ szerelőruhaszerelőruha
óbáranóbáran ◆ túlfutástúlfutás
óbáranszuruóbáranszuru ◆ túlfuttúlfut 「Hikóki-va kaszszóro-o
óbáransite teisisita.」 „A repülő túlfutott a kifutó-
pályán mielőtt megállt.”

óbárappuóbárappu ◆ átfedésátfedés 「Bucurigakuto kagaku-
noóbárappu」 „fizika és kémia átfedése” ◆ áttű-áttű-
nésnés ◆ rávetítésrávetítés
óbárappuszuruóbárappuszuru ◆ átúszikátúszik 「Eiganosín-va va-
kareno bamennióbárappusita.」 „A film képe át-
úszott a búcsújelenetbe.” ◆ rávetítrávetít 「Gazónió-
bárappusitatekiszuto」 „Képre rávetített szöveg.”

óbáréóbáré ◆ fedőrétegfedőréteg ◇ szakuszen-óbárészakuszen-óbáré ha-ha-
ditérkép fedőrétegeditérkép fedőrétege
óbáródoóbáródo ◆ túlterheléstúlterhelés
óbasútoóbasúto ◆ túllövéstúllövés
óbasútoszuruóbasútoszuru ◆ túllőtúllő 「Infure sihjó-va
mokuhjó-o óbásútosita.」 „Az infláció túllőtt a cé-
lon.”

óbá-súzuóbá-súzu ◆ kalucsnikalucsni ◆ sárcipősárcipő
obaszanobaszan ◆ nagynéninagynéni 「Sinszekino obaszanga
ródzsinhómuni haitta.」 „A nagynéni rokonom
bevonult az öregek otthonába.” ◆ néninéni 「Kure-
dzsittokádoga cukaeruka kaikeinoobaszan-ni ki-
ita.」 „Megkérdeztem a pénztáros nénitől, hogy
elfogadják-e a hitelkártyát.” ◆ nénikenénike
óbászuruóbászuru ◆ kifutkifut 「Dzsikan-o óbászuru.」 „Ki-
fut az időből.” ◆ kiszaladkiszalad 「Mó szandzsuppun-
kógino dzsikan-o óbásiteimaszu.」 „Az előadás
már harminc perccel kiszaladt az időből.” ◆ túl-túl-

AdysAdys óbáfurószuru óbáfurószuru – óbászuru óbászuru 26752675



léplép 「Joszan-o dzsúmanenóbásita.」 „100 ezer
jennel túlléptem a keretet.”

óbátaimuóbátaimu ◆ túlmunkatúlmunka ◆ túlóratúlóra
óbávákuóbáváku ◆ túlfeszített munkatúlfeszített munka
óbeióbei ◆ Európa és AmerikaEurópa és Amerika
óbeidzsinóbeidzsin ◆ európaiak és amerikaiakeurópaiak és amerikaiak
óbeikaóbeika ◆ nyugatiasodásnyugatiasodás
óbeikakkokuóbeikakkoku ◆ európaieurópai ésés amerikaiamerikai orszá-orszá-
gokgok
óbeikaszuruóbeikaszuru ◆ nyugatiasodiknyugatiasodik
óbeisikinoóbeisikino ◆ európai és amerikai stílusúeurópai és amerikai stílusú
óbeisokokuóbeisokoku ◆ európaieurópai ésés amerikaiamerikai orszá-orszá-
gokgok
óbejaóbeja ◆ közösközös öltözőöltöző ◆ nagynagy helyiséghelyiség ◆

nagy közös kórteremnagy közös kórterem
óbejahaijúóbejahaijú ◆ kis színészkis színész
obekkaobekka ◆ hízelgéshízelgés 「Bokuni-va obekka-va ki-
kanaizo.」 „Velem hízelgéssel nem mész semmi-
re.” ◆ hízelkedéshízelkedés
obekkacukaiobekkacukai ◆ hízelkedőhízelkedő
obekka-oobekka-o cukaucukau ◆ hízeleghízeleg 「Sacsóniobekka-o
cukatte sósinsita.」 „Előléptették, mert az igazga-
tónak hízelgett.”

obencsaraobencsara ◆ hízelgéshízelgés ◆ nyalizásnyalizás
obencsara-oobencsara-o iuiu ◆ nyaliziknyalizik 「Kare-va
dzsósiniobencsara-o itteiru.」 „A főnökének nya-
lizik.”

obentóobentó ◆ ebédcsomagebédcsomag ◆ elemózsiaelemózsia ◆

uzsonnauzsonna
oberiszukuoberiszuku ◆ obeliszkobeliszk
obiobi ◆ kimonóövkimonóöv 「Obi-o hodoita.」 „Kioldottam
a kimonóövet.” ◆ obiobi ◆ övöv 「Obi-o simeta.」
„Felkötöttem az övet.” ◇ ivataobiivataobi terhességiterhességi
övöv ◇ on-naobion-naobi nőinői kimonóövkimonóöv ◇ kakuobikakuobi fér-fér-
fiövfiöv ◇ kuroobikuroobi feketefekete övöv ◇ mebiuszunoobimebiuszunoobi
Möbius-szalagMöbius-szalag
óbíóbí ◆ öregdiáköregdiák 「Kókóno óbíga acumatta.」 „A
középiskolás öregdiákok összegyűltek.” ◆ öreg-öreg-
fiúfiú 「Óbícsímu」 „öregfiúk csapata”

obidomeobidome ◆ övrögzítő díszcsatövrögzítő díszcsat
obieruobieru ◆ félfél 「Kare-va júreini obieteiru.」 „Fél
a szellemektől.” ◆ rettegretteg 「Kurai micsi-o obi-
enagara aruita.」 „A sötét utcán rettegve sétált.”
◇ obieszaszeruobieszaszeru riogatriogat 「Keizaigakusa-va

keizaikikinoriszuku-o tonaete hito-o obieszaszete-
iru.」 „A közgazdászok gazdasági válsággal rio-
gatnak.”

obieszaszeruobieszaszeru ◆ riogatriogat 「Keizaigakusa-va
keizaikikinoriszuku-o tonaete hito-o obieszaszete-
iru.」 „A közgazdászok gazdasági válsággal rio-
gatnak.”

obietaobieta ◆ ijedtijedt 「Obieta kao-o sita.」 „Ijedt ar-
cot vágott.”

obieteobiete ◆ ijedtenijedten
obifúobifú ◆ átkötőátkötő szalagszalag ◆ papírszalagpapírszalag
「Szacutabani obifú-o kaketa.」 „A pénzt átkötöt-
ték egy papírszalaggal.”

obigurafuobigurafu ◆ sávdiagramsávdiagram
obijakaszuobijakaszu ◆ fenyegetfenyeget 「Kuszurino fukusza-
jónotameni szeimei-va obijakaszareru.」 „A
gyógyszer mellékhatása az életét fenyegeti.” ◆

terrorizálterrorizál 「Súhenno dzsúmin-va csinpiratacsi-
ni obijakaszareteiru.」 „A huligánok terrorizálják
a környékbelieket.” ◆ veszélyeztetveszélyeztet
「Insúnten-va kócúanzen-o obijakaszu.」 „Az it-
tas vezetők veszélyeztetik a közlekedés biztonsá-
gát.”

óbikeóbike ◆ végső zárásvégső zárás
óbikeneóbikene ◆ záróárzáróár
obikidaszuobikidaszu ◆ előcsalelőcsal 「Kare-o kakure gakara-
obiki dasita.」 „Előcsalta a rejtekhelyéről.” ◆ ki-ki-
csalcsal 「Mogura-o anakara obiki dasita.」 „Kicsal-
tam a vakondot a lyukból.”

obikijoszeruobikijoszeru ◆ idecsalogatidecsalogat 「Szószédzside
inu-o obiki joszeta.」 „Kolbásszal idecsalogattam
a kutyát.”

óbinóbin ◆ nagy üvegnagy üveg
obinimidzsikasitaszukininagasiobinimidzsikasitaszukininagasi ◆ ennekennek rö-rö-
vid, annak hosszúvid, annak hosszú ◆ se ez, se azse ez, se az
obinokoobinoko ◆ szalagfűrészszalagfűrész
obireobire ◆ farokúszófarokúszó ◆ farokuszonyfarokuszony
obiregacukuobiregacuku ◆ cifracifra 「Obirega cuita hanasi」
„cifra történet” ◆ sallangossallangos 「Obirega cuita
uvasza」 „sallangos pletyka”

obiretacsiobiretacsi ◆ farkos abroncshalfarkos abroncshal
obiruobiru ◆ asas 「Akami-o obiteiru.」 „Pirosas színe
van.” ◆ eses 「Midori-o obiteiru.」 „Zöldes színe
van.” ◆ felkötfelköt 「Katana-o obita.」 „Felkötötte
a kardot.” ◆ kapkap 「Meirei-o obita.」 „Parancsot
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kaptam.” ◆ kötköt 「Kosini katana-o obita.」 „Kar-
dot kötött a derekára.” ◆ színeződikszíneződik 「Kareno
hacugen-va henken-o obiteita.」 „Megjegyzése
előítélettel színezett volt.” ◇ akami-oakami-o obiruobiru vö-vö-
rösesröses 「Hino irino hikari-va akami-o obiteita.」
„A naplemente fénye vöröses volt.” ◇ akami-oakami-o
obiruobiru kipirulkipirul 「Cumetai kúkide kao-va akami-o
obiteita.」 „A hidegben kipirult az arca.” ◇ obi-obi-
tata teliteli 「Tekii-o obita netami」 „ellenséges in-
dulatokkal teli irigység” ◇ dzsiszei-odzsiszei-o obiruobiru fel-fel-
mágneseződikmágneseződik 「Tecu-va dzsiszei-o obita.」 „A
vas felmágneseződött.” ◇ simei-osimei-o obiruobiru külde-külde-
tésttést kapkap 「Tokubecuna simei-o obita.」 „Kü-
lönleges küldetést kapott.” ◇ suki-osuki-o obiruobiru ittasittas
「Kare-va suki-o obite untensiteita.」 „Ittasan ve-
zetett.” ◇ szeikaku-oszeikaku-o obiruobiru jellegetjelleget öltölt
「Sanaiszeido-va szeikakatano szeikaku-o obi-
ru.」 „A vállalati rendszer teljesítményorientált
jelleget ölt.” ◇ denki-odenki-o obitaobita elektromosanelektromosan
töltötttöltött ◇ denki-odenki-o obitaobita töltötttöltött 「Denki-o
obita rjúsi-o sirabeta.」 „Tanulmányozta a töltött
részecskéket.”

obisimeobisime ◆ övrögzítő zsinórövrögzítő zsinór
obisinobisin ◆ kimonóöv tömésekimonóöv tömése
obitaobita ◆ teliteli 「Tekii-o obita netami」 „ellensé-
ges indulatokkal teli irigység”

obitadasiiobitadasii ◆ bőbő 「Obitadasii sukkecu」 „bő
vérzés” ◆ hatalmashatalmas 「Obitadasii rjóno dzsóhóni
kakomareteiru.」 „Hatalmas mennyiségű infor-
máció vesz körül.” ◆ piszokpiszok soksok 「Purodzse-
kutoniobitadasii kingaku-o cugi konda.」 „Piszok
sok pénzt öltek a projektbe.” ◆ rettentőrettentő nagynagy
「Obitadasii higaiga haszszeisita.」 „Rettentő
nagy kár keletkezett.” ◆ rettentőrettentő soksok 「Obi-
tadasii kazuno musiga haszszeisita.」 „Rettentő
sok bogár jelent meg.”

óboóbo ◆ jelentkezésjelentkezés ◆ pályázáspályázás ◇ kabusiki-kabusiki-
noóbonoóbo részvényelőjegyzésrészvényelőjegyzés
óbóóbó ◆ önkényeskedésönkényeskedés ◆ zsarnokságzsarnokság
óbobairicuóbobairicu ◆ túljelentkezéstúljelentkezés 「Icsibanmuzu-
kasii daigakuno óbobairicu-va szandzsúbaidat-
ta.」 „A legjobb egyetemre harmincszoros volt a
túljelentkezés.”

obocukanaiobocukanai ◆ bizonytalanbizonytalan 「Obocukanai asi-
doride aruita.」 „Bizonytalanul lépkedett.” ◆ ké-ké-
testes 「Szeikószurukadóka-va obocukanakatta.」
„Kétes volt, hogy sikerül-e.” ◆ semmitmondósemmitmondó

「Obocukanai hendzsi-o sita.」 „Semmitmondó
választ adott.”

oboeoboe ◆ emlékezetemlékezet 「Anata-va kono rjóriga
szukide-va nakatta oboegaaru.」 „Emlékezetem
szerint te nem szereted ezt az ételt.” ◆ magabiz-magabiz-
tosságtosság 「Udeni oboegaaru.」 „Biztos vagyok az
ügyességemben.” ◆ tanulástanulás 「Kare-va oboega
hajai.」 „Gyorsan tanul.” ◇ urooboeurooboe halványhalvány
emlékezetemlékezet 「Dzsunro-va uro oboede nantoka
tadori cuita.」 „Halványan emlékeztem az útra,
ezért valahogy odataláltam.” ◇ óboeóboe párfogáspárfogás
◇ oboegakioboegaki jegyzetjegyzet 「Kógino oboegaki-o ka-
ita.」 „Jegyzetet készítettem az előadásról.” ◇

minioboeminioboe tapasztalattapasztalat 「Szonojóna sódzsó-va
mini oboegaaru.」 „Én is tapasztaltam hasonló
tüneteket.” ◇ minioboeminioboe tudástudás 「Mini oboeno-
nai szeikjúsogakita.」 „Jött egy számla, amiről
nem is tudok.”

óboeóboe ◆ párfogáspárfogás
óboeóboe ◆ oboaoboa
oboegakioboegaki ◆ jegyzékjegyzék 「Kjódóno oboe gaki」
„közös jegyzék” ◆ jegyzetjegyzet 「Kógino oboegaki-
o kaita.」 „Jegyzetet készítettem az előadásról.” ◆

memorandummemorandum
óboe-o fukuóboe-o fuku ◆ oboázikoboázik
oboeruoboeru ◆ beletanulbeletanul 「Mikkade sigoto-o oboe-
ta.」 „Három nap alatt beletanultam a munkám-
ba.” ◆ emlékezikemlékezik 「Anatanokoto-o oboeteima-
szu.」 „Emlékszem rád.” ◆ emlékszikemlékszik
「Obaaszan-nokoto-o oboeteimaszuka.」 „Em-
lékszel a nagymamádra?” ◆ érezérez 「Ókina
jorokobi-o oboeta.」 „Nagy örömet éreztem.” ◆

gondolgondol 「Kore-va aniueno okotobatomo oboe-
maszen.」 „Nem gondoltam volna rólad bátyám,
hogy ezt mondod!” ◆ megjegyezmegjegyez
「Denvabangó-o oboeta.」 „Megjegyeztem a tele-
fonszámot.” ◆ megtanulmegtanul 「Eigo-va dójatte obo-
emasitaka?」 „Hogyan tanult meg angolul?” ◆

memorizálmemorizál 「Denvabangó-o kantanni oboeta.」
„Könnyen memorizáltam a telefonszámot.” ◆ rá-rá-
szokikszokik 「Kare-va nuszumi-o oboeta.」 „Rászo-
kott a lopásra.” ◇ adzsi-oadzsi-o oboeruoboeru megismerimegismeri
azaz ízétízét 「Hitono adzsi-o oboeta kuma-va kiken-
deszu.」 „Veszélyes az a medve, amelyik megis-
merte az emberhús ízét.” ◇ adzsi-oadzsi-o oboeruoboeru
hozzászokikhozzászokik 「Zeitakuno adzsi-o oboeta.」
„Hozzászoktam a fényűzéshez.” ◇ icsiicsioboe-icsiicsioboe-
ruru számonszámon tarttart 「Júdzsinno tandzsóbi-o icsi-
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icsioboeteimaszen.」 „Nem tartom számon bará-
taim születésnapjait.” ◇ ivakan-oivakan-o oboeruoboeru ide-ide-
gennekgennek érezérez ◇ ivakan-oivakan-o oboeruoboeru kirekesz-kirekesz-
tettnektettnek érziérzi magátmagát 「Kasikoi gakuszeitacsino
aidade boku-va ivakan-o oboeeta.」 „Kirekesz-
tettnek éreztem magam a sok okos diák között.”
◇ okan-ookan-o oboeruoboeru végigfutvégigfut aa hideghideg 「Issun-
szeszudzsini okan-o oboeta.」 „Egy pillanatra vé-
gigfutott a hideg a hátamon.” ◇ kavaki-okavaki-o obo-obo-
erueru szomjazikszomjazik ◇ gifun-ogifun-o oboeruoboeru felháboro-felháboro-
dikdik 「Szeidzsikano osokuni gifun-o oboeteiru.」
„Jogosan felháborodott a korrupt politikusok mi-
att.” ◇ szenricu-oszenricu-o oboeruoboeru borzongborzong 「Kono
eigade miburuiszuruhodono szenricu-o oboeta.」
„Annyira borzongtam a film alatt, hogy szinte re-
megett a testem.” ◇ szoradeoboeruszoradeoboeru kívülrőlkívülről
megtanulmegtanul 「Si-o szorade oboeta.」 „Kívülről
megtanultam a verset.” ◇ cukare-ocukare-o oboeruoboeru el-el-
fáradfárad ◇ tekagen-otekagen-o oboeruoboeru ráérezráérez aa mennyi-mennyi-
ségreségre 「Koinu-va amagamino tekagen-o oboete-
kita.」 „A kiskutya kezdett ráérezni a játékos ha-
rapdálás erősségére.” ◇ mimigakumondeoboerumimigakumondeoboeru
ráragadráragad 「Kono gengo-o mimigakumonde obo-
eta.」 „Ez a nyelv rám ragadt.” ◇ módaremoo-módaremoo-
boeteinaiboeteinai feledésbefeledésbe merülmerül 「Kareno namae-o
mó daremo oboeteinai.」 „Feledésbe merült a ne-
ve.”

óboeszósaóboeszósa ◆ oboásoboás
oboezuoboezu ◆ önkéntelenülönkéntelenül 「Oboezu miburuisi-
ta.」 „Önkéntelenül összerezzentem.”

óbojósióbojósi ◆ jelentkezési lapjelentkezési lap
obonobon ◆ bonbon ◆ bonünnepbonünnep ◆ tálcatálca 「Oszara-o
obonni noszeta.」 „Rátettem a tányért a tálcára.”

óbónaóbóna ◆ önkényeskedőönkényeskedő 「Óbóna furu mai」
„önkényeskedő magatartás” ◆ zsarnokizsarnoki 「Óbó-
na csicsioja」 „zsarnoki apa”

óbo-o cunoruóbo-o cunoru ◆ pályázatot ír kipályázatot ír ki
oboredzsinioboredzsini ◆ fulladásos halálfulladásos halál
oboredzsinuoboredzsinu ◆ vízbe fulladvízbe fullad
oboreruoboreru ◆ belefulladbelefullad 「Kodomo-va kavani
oboreta.」 „A gyerek belefulladt a folyóba.” ◆ fel-fel-
emésztiemészti aa szerelemszerelem 「Vatasi-va kanodzsoni
oboreteiru.」 „Felemészt a szerelem.” ◆ megful-megful-
ladlad 「Daibága oboreta.」 „A búvár megfulladt.”
◆ vízbevízbe fulladfullad 「Kaiszuijoku-o siteita hito-va
oboreta.」 „A strandoló vízbe fulladt.” ◇ obor-obor-
eszaszerueszaszeru vízbevízbe fojtfojt ◇ szaisiszainiobor-szaisiszainiobor-

erueru tehetségetehetsége okozzaokozza aa vesztétvesztét ◇ sza-sza-
kusiszakunioborerukusiszakunioboreru sajátsaját csapdájábacsapdájába esikesik
◇ szakenioboreruszakenioboreru iszik,iszik, mintmint aa gödénygödény ◇

ninkinioboreruninkinioboreru elbizakodikelbizakodik aa népszerűség-népszerűség-
től.től. 「Konoreszutoran-va ninkini oborete adzsi-o
otositesimatta.」 „Ez az étterem a népszerűségtől
elbizakodva már nem készít olyan jó ételeket.”

oboreruhodomocuoboreruhodomocu ◆ dúskáldúskál 「Szono kuni-va
szekiju-o oboreruhodo motteiru.」 „Az ország
dúskál az olajban.”

oborerumono-vaoborerumono-va vara-ovara-o momo cukamucukamu ◆ aa ful-ful-
doklódokló egyegy szalmaszálbaszalmaszálba isis belekapaszko-belekapaszko-
dikdik
oboreszaszeruoboreszaszeru ◆ belefojtbelefojt 「Han-nin-va
higaisa-o kavanioboreszaszeta.」 „A tettes bele-
fojtotta az áldozatát a folyóba.” ◆ vízbe fojtvízbe fojt
oboreszónioboreszóni ◆ fulladozvafulladozva
oboreszóninaruoboreszóninaru ◆ fuldoklikfuldoklik 「Umide otokoga
oboreszóninatteita.」 „A tengerben fuldoklott egy
ember.” ◆ fuldokolfuldokol
oborooboro ◆ fátyolosságfátyolosság 「Oboro zuki」 „fátyolos
Hold” ◆ halpástétomhalpástétom ◆ ködösségködösség
oborogenaoborogena ◆ elmosódottelmosódott 「Oborogena hito-
kage」 „elmosódott árny” ◆ fakófakó ◆ homályoshomályos
「Kioku-va oborogedatta.」 „Homályos volt az
emlékezetem.”

oborogenioborogeni ◆ elmosódottanelmosódottan 「Tókuno jama-va
oborogeni mieteiru.」 „A távoli hegy elmosódot-
tan látszik.” ◆ homályosanhomályosan 「Szono dzsiken-va
oborogeni oboeteiru.」 „Homályosan emlékszem
az esetre.”

oborozukioborozuki ◆ fátyolos holdfátyolos hold
oborozukijooborozukijo ◆ derengő hold éjszakájaderengő hold éjszakája
óbosaóbosa ◆ jelentkezőjelentkező ◆ pályázópályázó
obosiiobosii ◆ vélhetővélhető 「Han-ninto obosii dzsinbu-
cu」 „tettesnek vélhető személy”

obosimesiobosimesi ◆ akaratakarat 「Kamino obosi mesitosite
dzsibunno unmei-o uke ireta.」 „Isten akarata-
ként fogta fel sorsát.” ◆ óhajóhaj 「Sacsóno obosi
meside kekkódeszu.」 „Ahogy az igazgató úr
óhajtja!” ◆ tetszéstetszés 「Kamino obosi mesinoma-
mani ikiteita.」 „Istennek tetszően éltem.”

obosimesideobosimeside ◆ ahogy kedve tartjaahogy kedve tartja
obosimeszuobosimeszu ◆ tetszik gondolnitetszik gondolni
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óboszakuóboszaku ◆ pályázatipályázati munkamunka ◆ pályázatipályázati
műmű
óboszakuhinóboszakuhin ◆ pályamunkapályamunka ◆ pályaműpályamű ◆ pá-pá-
lyázati munkalyázati munka ◆ pályázati műpályázati mű
obószanobószan ◆ buddhista szerzetesbuddhista szerzetes
óboszuruóboszuru ◆ benevezbenevez 「Teniszunotónamentoni
óbosita.」 „Beneveztem a teniszversenyre.” ◆ je-je-
lentkeziklentkezik 「Kjúdzsinni óbosita.」 „Jelentkezett
az állásra.” ◆ megpályázmegpályáz 「Sógakukinni óbosi-
ta.」 „Megpályázta az ösztöndíjat.” ◆ pályázikpályázik
「Kjúdzsinkókokuni óbosita.」 „Pályáztam az ál-
láshirdetésre.” ◇ kensónióboszurukensónióboszuru benevezbenevez
「OridzsinaruTsacuno kensóni óbosita.」 „Bene-
veztem egy eredeti pólót ígérő versenyre.”

obucuobucu ◆ piszokpiszok ◆ szennyszenny ◆ szennyvíziszapszennyvíziszap

obucuireobucuire ◆ fürdőszobaifürdőszobai szemeteskukaszemeteskuka ◆

hulladékgyűjtőhulladékgyűjtő
obudzseobudzse ◆ dísztárgydísztárgy 「Manson-ni iri gucsin-
iobudzsega kazattearu.」 „A társasházunk bejára-
tánál van egy dísztárgy.”

obudzsekutosikónoobudzsekutosikóno ◆ objektumobjektum orientáltorientált
「Obudzsekuto sikónopuroguramingu gengo」
„objektum orientált programozási nyelv”

óbunóbun ◆ sütősütő
óbuneóbune ◆ nagy hajónagy hajó
óbuneninoruóbuneninoru ◆ támaszratámaszra találtalál 「Karega mi-
katanicuitekuretanode óbuneni notta kibunninat-
ta.」 „A pártomra állt, támaszra találtam.”

óbuneninottaóbuneninotta ◆ nincsnincs mitőlmitől félniefélnie 「Tajo-
rininaru hitoto kekkonsite, óbuneni notta kibun-
da.」 „Számíthatok a férfire, akihez hozzámen-
tem, nincs mitől félnem.”

óbun-noóbun-no ◆ igazságosigazságos 「Óbunno futan」 „igaz-
ságos teherviselés” ◆ lehetőségeihezlehetőségeihez mértmért
「Óbunno kifu」 „lehetőségeihez mért adomá-
nyozás” ◆ méltányosméltányos 「Óbunno sarei」 „méltá-
nyos jutalom”

óbun-pépáóbun-pépá ◆ sütőpapírsütőpapír
óbun-rendzsióbun-rendzsi ◆ mikrohullámúvalmikrohullámúval kombináltkombinált
sütősütő
óbun-sítoóbun-síto ◆ sütőpapírsütőpapír
óbun-tószutáóbun-tószutá ◆ kenyérpirító sütőkenyérpirító sütő
óbunzaraóbunzara ◆ tepsitepsi

oburátooburáto ◆ ostyaostya 「Nigai kuszuri-va oburátoni
cucunde nonda.」 „A keserű orvosságot ostyába
tekerve vette be.”

oburátodecucumuoburátodecucumu ◆ burkolburkol 「Ijana sirasze-
o oburátode cucunde itta.」 „A kellemetlen hírt
burkoltan közöltem vele.”

óburióburi ◆ felhőszakadásfelhőszakadás ◆ nagynagy zuhézuhé
「Koszame-va óburininatta.」 „A szemerkélő eső-
ből nagy zuhé lett.”

oburigátooburigáto ◆ obligátobligát
óburinoóburino ◆ nagynagy méretűméretű 「Óburino
szakazukinivain-o szasita.」 „Egy nagy méretű
serlegbe töltöttem a bort.”

óburiszuruóburiszuru ◆ nagynagy lendületetlendületet veszvesz
「Óburisitebóru-o nageta.」 „Nagy lendületet
vettem, és eldobtam a labdát.”

óburosikióburosiki ◆ nagynagy batyukendőbatyukendő ◆ rongyrázásrongyrázás
◇ óburosiki-oóburosiki-o hirogeruhirogeru rázzarázza aa rongyotrongyot
「Ippandzsinno icsinenno kjúrjó-o icsinicside ka-
szeguto óburosiki-o hirogeta.」 „Rázza a rongyot,
hogy ő egy nap alatt keres annyit, mint más egy
évben.”

óburosiki-oóburosiki-o hirogeruhirogeru ◆ rázzarázza aa rongyotrongyot
「Ippandzsinno icsinenno kjúrjó-o icsinicside ka-
szeguto óburosiki-o hirogeta.」 „Rázza a rongyot,
hogy ő egy nap alatt keres annyit, mint más egy
évben.”

obuszaruobuszaru ◆ cipelteticipelteti magátmagát 「Kodomo-va
csicsiojani obuszatta.」 „A gyerek cipeltette ma-
gát apja hátán.” ◆ nyakánnyakán vanvan 「Kare-va mada
ojani obuszatte kurasiteiru.」 „Még mindig a szü-
lei nyakán él.”

óbutaióbutai ◆ nagyszínpadnagyszínpad
obuuobuu ◆ hátán hordhátán hord
obuzábáobuzábá ◆ megfigyelőmegfigyelő
occukaccunooccukaccuno ◆ nagyjábólnagyjából egyenlőegyenlő 「Karera-
no sincsó-va occukaccuda.」 „Nagyjából egyenlő
a termetük.” ◆ szorosszoros 「Occukaccuno sóbu」
„szoros mérkőzés”

occukeoccuke ◆ hamarosanhamarosan 「Mada miatarimaszen-
ga, occuke kurudesó.」 „Még nem látom, de ha-
marosan jönni fog.”

ocuocu ◆ másodikmásodik 「Kóto ocu」 „első és második”
◆ utóbbiutóbbi ◇ ocusuocusu másodosztálymásodosztály ◇ ocunaocuna
szellemesszellemes 「Ocunakoto-o iu.」 „Szellemes dol-
got mond.” ◇ ocunaocuna ízlésesízléses 「Ocuna fukuszó」
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„ízléses öltözék” ◇ ocunaocuna különlegeskülönleges 「Oszake-
ni au, ocuna rjóri-o dasita.」 „Borhoz illő, külön-
leges ízű ételt adtak.” ◇ ocuniszumaszuocuniszumaszu fentfent
hordjahordja azaz orrátorrát ◇ kóocuheikóocuhei első,első, második,második,
harmadikharmadik ◇ kóocu-okóocu-o cukerucukeru rangsorolrangsorol 「Ei-
gani kóocu-o cuketa.」 „Rangsoroltam a filme-
ket.” ◇ kónokuszurihaocunodokukónokuszurihaocunodoku amiami azaz
egyiknek orvosság, a másiknak méregegyiknek orvosság, a másiknak méreg
ócubuócubu ◆ nagynagy cseppcsepp ◆ nagynagy szemszem ◆ nagynagy
szemcseszemcse
ócubukajakuócubukajaku ◆ szemcsés lőporszemcsés lőpor
ócubunoócubuno ◆ nagynagy cseppűcseppű 「Ócubuno ame」
„nagy cseppű eső” ◆ nagynagy pelyhűpelyhű 「Ócubuno
juki」 „nagy pelyhű hó” ◆ nagynagy szeműszemű
「Nekkureszu-va ócubuno sindzsudedekiteimasi-
ta.」 „A nyaklánc nagy szemű igazgyöngyből ké-
szült.”

ocúdzsiocúdzsi ◆ bélműködésbélműködés 「Ocúdzsigajoi.」 „Jó
a bélműködésem.” ◆ székletszéklet 「Ocúdzsiga va-
rui.」 „Székletproblémáim vannak.”

ocugeocuge ◆ látomáslátomás 「Jumede kamino ocuge-o
uketa.」 „Álmomban isteni látomásom volt.” ◆

üzenetüzenet 「Kamino ocuge」 „isten üzenete”

ocugenosukudzsicuocugenosukudzsicu ◆ GyümölcsoltóGyümölcsoltó Bol-Bol-
dogasszony ünnepedogasszony ünnepe
ócugomoriócugomori ◆ szilveszterszilveszter
ocujaocuja ◆ virrasztásvirrasztás
ocukaiocukai ◆ bevásárlóbevásárló 「Kaisade min-nano
csúmon-o totte ocukaini itta.」 „Összegyűjtöttem
a rendeléseket a kollégáktól, és elmentem bevá-
sárolni.” ◆ küldöncküldönc 「Dzsósino ocukaide sorui-
o torini itta.」 „A főnököm küldönceként elmen-
tem az iratokért.” ◇ ocukainiikuocukainiiku elmegyelmegy valakivalaki
helyetthelyett 「Ocukaini itte, odacsin-o moratta.」
„Kaptam egy kis zsebpénzt, mert elmentem valaki
helyett ügyet intézni.” ◇ ocukainiikuocukainiiku elugrikelugrik
aa boltbaboltba 「Szatóganakunattakaracsotto ocukai-
ni ikune.」 „Elugrok a boltba, mert elfogyott a cu-
kor.”

ocukainideruocukainideru ◆ elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett
「Hahano ocukaini deta.」 „Elmentem anyám
helyett ügyet intézni.”

ocukainiikuocukainiiku ◆ elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett 「Ocu-
kaini itte, odacsin-o moratta.」 „Kaptam egy kis
zsebpénzt, mert elmentem valaki helyett ügyet in-
tézni.” ◆ elugrikelugrik aa boltbaboltba 「Szatóganakunat-

takaracsotto ocukaini ikune.」 „Elugrok a boltba,
mert elfogyott a cukor.”

ocukai-oocukai-o szuruszuru ◆ elmegyelmegy valakivalaki helyetthelyett
「Konbinide dzsósino ocukai-o sita.」 „Elmen-
tem a főnököm helyett a boltba.”

ocukai-oocukai-o tanomutanomu ◆ elküldelküld 「Hahaoja-va hasz-
szaino muszukoni ocukai-o tanonda.」 „Az anya
elküldte a nyolcéves fiát a boltba.”

ocukareszamaocukareszama ◆ viszlátviszlát 「Kjóha ocukare
szamadesita.」 „Mára ennyi volt, viszlát!”

ocukareszamadesitaocukareszamadesita ◆ köszönömköszönöm aa maimai
munkátokatmunkátokat ◆ viszontlátásraviszontlátásra 「Ocukare
szamadesitato itte kaisa-o deta.」 „– Viszontlá-
tásra – mondtam, ezzel hazaindultam a munkahe-
lyemről.”

ocukiocuki ◆ kíséretkíséret 「Tennó-va ocukino kuruma-
o sitagaete dekaketa.」 „A császár autós kísérettel
indult útnak.” ◆ kísérőkísérő
ocukiai-oocukiai-o szuruszuru ◆ rendszeresenrendszeresen érintkezikérintkezik
「Gakuszeidzsidaino dókjúszeito ocuki ai-o site-
iru.」 „Rendszeresen érintkezem az iskoláskori
osztálytársammal.”

ocukiszamaocukiszama ◆ holdacskaholdacska
ocukuriocukuri ◆ megjelenésmegjelenés ◆ öltözködésöltözködés ◆ smin-smin-
keléskelés ◆ szasimiszasimi 「Magurono ocukuri」 „tonhal
szasimi”

ocumamiocumami ◆ rágcsálnivalórágcsálnivaló 「Ocumamika nani-
kaarimaszuka?」 „Van valami rágcsálnivalód?” ◆

ropogtatnivalóropogtatnivaló
ocunaocuna ◆ ízlésesízléses 「Ocuna fukuszó」 „ízléses öl-
tözék” ◆ különlegeskülönleges 「Oszakeni au, ocuna rjóri-
o dasita.」 „Borhoz illő, különleges ízű ételt ad-
tak.” ◆ szellemesszellemes 「Ocunakoto-o iu.」 „Szelle-
mes dolgot mond.”

ócunamiócunami ◆ gigantikusgigantikus szökőárszökőár 「Dzsisinno
atoócunamiga kaiganni osi joszeta.」 „A földren-
gés után gigantikus szökőár öntötte el a tenger-
parti városokat.”

ocuniszumaszuocuniszumaszu ◆ fent hordja az orrátfent hordja az orrát
ocunjóocunjó ◆ jobb oldali ocu-gyökjobb oldali ocu-gyök
ocuriocuri ◆ váltópénzváltópénz ◆ visszajáróvisszajáró pénzpénz
「Dzsidóhanbaikikaraocuriga denai.」 „Nem jön
ki a visszajáró pénz az automatából.”
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ocurigaderuocurigaderu ◆ visszajárvisszajár 「Korekara hjakuen-
noocuriga deru.」 „Ebből nekem 100 jen vissza-
jár.”

ocuriganaiocuriganai ◆ nemnem tudtud visszaadnivisszaadni 「Redzsini-
va ocuriganakatta.」 „A pénztáros nem tudott
visszaadni.” ◆ nincsnincs aprójaaprója 「Ocuriganai.」
„Nincs apróm.”

ocuri-oocuri-o csoromakaszucsoromakaszu ◆ becsapbecsap 「Ten-inga
ocuri-o csoromakasita.」 „A boltos becsapott.”

ócuruboócurubo ◆ kúposkúpos csillagvirágcsillagvirág ◆ peruiperui csil-csil-
lagviráglagvirág
ócusiócusi ◆ ÓcuÓcu
ocusuocusu ◆ másodosztálymásodosztály
ocutomeocutome ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés 「Gonenno
ocutome-o oete, dzsijúno mitonatta.」 „Az öt év
börtönbüntetés után szabad lett.” ◆ munkamunka
「Ocutome-va nandeszuka?」 „Mi a munkája?”
◆ szolgáltatásszolgáltatás 「Otoku iszamananode teinei-
na ocutome-o kokorogaketekudaszai.」 „A törzs-
vendéget figyelmes szolgáltatásban részesítsétek!”
◆ szútraolvasószútraolvasó szertartásszertartás 「Aszano ocuto-
me」 „reggeli szútraolvasó szertartás”

ócuzumiócuzumi ◆ nagydobnagydob
ocsaocsa ◆ japánjapán teatea 「Ocsato kócsagagozaima-
szu.」 „Van japán és nyugati teánk.” ◆ teatea
「Ocsa-o iretekurenai?」 „Nem főznél nekem egy
teát?” ◆ teaszertartásteaszertartás 「Ocsano okeiko-o si-
ta.」 „Teaszertartást gyakoroltam.” ◆ teázásteázás
「Tomodacsino tokoroni ocsani jobareta.」 „A
barátom meghívott hozzájuk teázni.” ◇ ocsaszu-ocsaszu-
ruru teázikteázik 「Ocsasinai?」 „Nem akarsz teázni?”

ócsakuócsaku ◆ hanyagsághanyagság ◆ munkakerülésmunkakerülés ◆

nemtörődömségnemtörődömség ◆ restségrestség
ocsakumiocsakumi ◆ teafelszolgálásteafelszolgálás ◆ teafelszol-teafelszol-
gálógáló
ócsakunaócsakuna ◆ hanyaghanyag ◆ kerülikerüli aa munkátmunkát ◆

nemtörődömnemtörődöm
ócsaku-oócsaku-o kimekomukimekomu ◆ megengedmegenged magánakmagának
egyegy kiskis lustaságotlustaságot 「Szotoha amemojódasi
ócsaku-o kime konda.」 „Kint esőre állt, így meg-
engedtem magamnak egy kis lustaságot.”

ócsakusiteócsakusite ◆ hanyagulhanyagul 「Ócsakusite
katatedehandoru-o szószasita.」 „Fél kezét a kor-
mánykerékre téve, hanyagul vezetett.”

ócsakuszuruócsakuszuru ◆ kibújikkibújik aa munkamunka alólalól 「Mai-
nicsiócsakusite reitósokuhin-o tabeteiru.」 „Min-

den nap mirelit ételt eszek, hogy kibújjak a fő-
zőmunka alól.” ◆ leesikleesik azaz aranygyűrűaranygyűrű azaz
ujjárólujjáról 「Ócsakusinaidejareba?」 „Nem fog le-
esni az aranygyűrű az ujjadról, ha ezt megcsiná-
lod.” ◆ munkamunka könnyebbikkönnyebbik végétvégét fogjafogja megmeg
「Kare-va ócsakuszuru szeikakunano.」 „Ő min-
dig a munka könnyebbik végét fogja meg.” ◆ restrest
「Arukuno-va ijadattanodetakusí-o hirotte ócs-
akusita.」 „Rest voltam gyalogolni, inkább taxit
fogtam.”

ocsameocsame ◆ mókamóka
ocsamenaocsamena ◆ bohókásbohókás 「Ocsamena koinu」
„bohókás kiskutya” ◆ csintalancsintalan 「Ocsamena
ko」 „csintalan gyerek” ◆ huncuthuncut 「Ocsamena
kodomo」 „huncut gyerek” ◆ jópofajópofa 「Ocsame-
na otoko」 „jópofa pasi” ◆ mókásmókás 「Ocsamena
dóbucu」 „mókás állat” ◆ pajkospajkos 「Ocsamena
sónen」 „pajkos kisfiú” ◆ viccesvicces 「Ocsamena-
odzsiszan」 „vicces bácsi”

ocsanohaocsanoha ◆ teafűteafű
ocsanokoocsanoko ◆ nem gondnem gond ◆ teasüteményteasütemény
ocsanokoszaiszaiocsanokoszaiszai ◆ semmiségsemmiség 「Kono
sigoto-va karenitotte-va ocsano koszaiszaide-
szu.」 „Ez a munka számára semmiség.”

ocsa-oocsa-o nigoszunigoszu ◆ köntörfalazköntörfalaz
「Imifumeinokoto-o itte ocsa-o nigosita.」 „Ér-
telmetlen szavakkal köntörfalazott.” ◆ nemnem adad
határozott választhatározott választ
ocsappiiocsappii ◆ locsi-fecsilocsi-fecsi ◆ rakoncátlanrakoncátlan
ocsaszuruocsaszuru ◆ teázikteázik 「Ocsasinai?」 „Nem
akarsz teázni?”

ocsazukeocsazuke ◆ rizslevesrizsleves
ocscsokocsoiocscsokocsoi ◆ hebehurgyahebehurgya ◆ kelekótyakelekótya
◆ szétszórtszétszórt 「Siono kavarini szató-o irecsatta-
no?Ocscsokocsoidane!」 „Só helyett cukrot tettél
bele? Nagyon szétszórt vagy!”

ocsiocsi ◆ csattanócsattanó 「Kono dzsódanni-va ocsiga-
nai.」 „Ennek a viccnek nincs csattanója!” ◆

esésesés 「Nedanno ocsi haba」 „árak esésének
mértéke” ◆ hibahiba 「Keikakuni ocsigaatta.」 „Hi-
ba volt a tervben.” ◆ kimaradáskimaradás 「Meiboni ocsi-
gaaru.」 „Kimaradt valaki a névsorból.” ◆ poénpoén
「Imano hanasinoocsi-va nandattano?」 „Mi volt
ebben a szövegben a poén?” ◆ romlásromlás 「Szeisze-
kino ocsi」 „tanulmányi eredmény romlása” ◆

tisztítástisztítás 「Kono szentakuki-va ocsiga varui.」
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„Ez a mosógép rosszul tisztít.” ◆ végvég 「Jokub-
ariszugiruto sippaiszurunogaocsida.」 „A túlzott
mohóságnak kudarc a vége.” ◇ gataocsigataocsi mere-mere-
dekdek zuhanászuhanás ◇ kuín-ocsikuín-ocsi vezérfórvezérfór 「Kuín
ocside kodomotocseszu-o sita.」 „Vezérfórt adva
sakkoztam a gyerekkel.” ◇ komaocsikomaocsi fórfór ◇ mi-mi-
jakoocsijakoocsi vidékre menekülésvidékre menekülés
ócsiócsi ◆ házház ◆ lakáslakás
ocsiauocsiau ◆ találkoziktalálkozik 「Kore-va futacuno kava-
ga ocsi au basodeszu.」 „Ez az a hely, ahol két fo-
lyó találkozik.”

ocsibaocsiba ◆ hullóhulló levéllevél 「Ocsibano iro-va azaja-
kadeszu.」 „A hulló levelek élénk színűek.” ◆ le-le-
hullotthullott levéllevél 「Ocsi ba-o kumadede acumeta.」
„Összegereblyéztem a lehullott leveleket.” ◆ le-le-
vélavarvélavar ◆ lombhulláslombhullás
ocsiboocsibo ◆ elhullatott kalászelhullatott kalász
ocsibohiroiocsibohiroi ◆ böngészésböngészés
ocsiburekizokuocsiburekizoku ◆ dzsentridzsentri
ocsibureruocsibureru ◆ lecsúsziklecsúszik 「Mukasiha erai hito-
dattakedo, ocsibureta.」 „Régen nagy ember volt,
de lecsúszott.” ◆ süllyedsüllyed 「Manbikide szeika-
cusiteruno?Szokomade ocsiburetano?」 „Bolti lo-
pásból élsz? Idáig süllyedtél?”

ocsiburetaocsibureta ◆ ágrólszakadtágrólszakadt ◆ elesettelesett
「Kare-va ocsibureta hitodeszu.」 „Elesett em-
ber.”

ocsicuitaocsicuita ◆ nyugodtnyugodt 「Ocsi cuita kucsó」
„nyugodt hanghordozás”

ocsicuiteocsicuite ◆ nyugodtannyugodtan 「Ocsi cuite kódósite
kudaszai.」 „Nyugodtan viselkedjenek!”

ocsicuiteocsicuite ◆ higgadtanhiggadtan
ocsicukaszeruocsicukaszeru ◆ lehűtlehűt 「Kófunsiteita
tomodacsi-o ocsi cukaszeta.」 „Az izgatott bará-
tomat lehűtöttem.” ◆ megnyugtatmegnyugtat 「Ongakuga
vatasi-o ocsi cukaszemaszu.」 „Engem a zene
megnyugtat.” ◆ megzabolázmegzaboláz 「Kareno ongaku-
va ranbóna jaszeidóbucumo ocsi cukaszeta.」
„Muzsikájának ereje a vadállatokat is megzabo-
lázta.” ◇ ocsicukaszeruocsicukaszeru lehűtlehűt 「Kófunsiteita
tomodacsi-o ocsi cukaszeta.」 „Az izgatott baráto-
mat lehűtöttem.”

ocsicukeruocsicukeru ◆ lecsillapítlecsillapít 「Ki-o ocsi cuketa.」
„Lecsillapítottam magam.” ◆ megnyugtatmegnyugtat
「Abareta uma-o ocsi cuketa.」 „Megnyugtattam
a megvadult lovat.” ◇ ki-oki-o ocsicukeruocsicukeru meg-meg-

nyugsziknyugszik 「Ongaku-o kiite ki-o ocsi cuketa.」
„Zenét hallgattam, hogy megnyugodjak.” ◇ ki-oki-o
ocsicukeruocsicukeru erőserős leszlesz 「Ki-o ocsi cukete kii-
tekudaszai.」 „Kérem, legyen erős, és hallgasson
meg!” ◇ kosi-okosi-o ocsicukeruocsicukeru kényelembekényelembe he-he-
lyezilyezi magátmagát 「Fuvafuvanoszofáni kosi-o ocsi
cuketa.」 „Kényelembe helyeztem magam a puha
díványon.” ◇ kosi-okosi-o ocsicukeruocsicukeru megbarát-megbarát-
kozikkozik 「Atarasii sokubani kosi-o ocsi cuketa.」
„Megbarátkoztam az új munkahelyemmel.”

ocsicukiocsicuki ◆ harmóniaharmónia 「Iro-va barabarade ocsi
cukiganai.」 „Az egyes színek nem harmonizálnak
egymással.” ◆ kiegyensúlyozottságkiegyensúlyozottság ◆ meg-meg-
nyugvásnyugvás ◆ nyugalomnyugalom 「Konransita
kabusikisidzsó-va ocsi cuki-o tori modosita.」 „A
hektikus részvénypiac visszanyerte nyugalmát.” ◆

stabilitásstabilitás 「Kokunaidzsószei-va ocsi cukiga-
nai.」 „A belpolitikai helyzet nem stabil.”

ocsicukiganaiocsicukiganai ◆ izgatottizgatott 「Kireina dzsoszei-
o maenisite ocsi cukiganai.」 „A szép nők előtt iz-
gatott lesz.” ◆ nemnem férfér aa bőrébebőrébe 「Kono ko-
va ocsi cukiganai.」 „Ez a gyerek nem fér a bőré-
be.” ◆ nincsnincs nyugtanyugta 「Kono kodomo-va icumo
ocsi cukiganai.」 „Ennek a gyereknek soha sincs
nyugta.” ◆ nyughatatlannyughatatlan 「Ocsi cukiganai szei-
kaku」 „nyughatatlan természet”

ocsicukinoaruocsicukinoaru ◆ nyugodtnyugodt 「Ocsi cukinoaru
taido」 „nyugodt viselkedés”

ocsicukiszakiocsicukiszaki ◆ újúj helyhely 「Szubeteno hinansa-
no ocsi cuki szakiga kimatta.」 „Meglett az új he-
lye az összes menekültnek.”

ocsicukuocsicuku ◆ alábbhagyalábbhagy 「Itami-va ocsi cuita.」
„Alábbhagyott a fájdalom.” ◆ annálannál maradmarad
「Motomotono keikaku-o cuzukerukotoni ocsi
cuita.」 „Annál maradtunk, hogy nem változta-
tunk a terven.” ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott leszlesz
「Rifurén-o iretara maga ocsi cuita.」 „Refrénnel
kiegyensúlyozottabb lett a zene.” ◆ lehiggadlehiggad
「Szaisohaszugoku atamanikitakeredomosibar-
akusitara ocsi cuita.」 „Először nagyon mérges
voltam rá, de aztán lehiggadtam.” ◆ megálla-megálla-
podikpodik 「Atarasii tokoroni ocsi cuita.」 „Megál-
lapodtam az új helyemen.” ◆ megbékélmegbékél 「Icsi-
dzsikantatte cuma-va ocsi cuita.」 „Egy órába tel-
lett, míg a feleségem megbékélt.” ◆ megnyug-megnyug-
szikszik 「Szaisohaszukosibikkurisitakeredomo,
atode ocsi cuita.」 „Először kicsit megijedtem, de
később megnyugodtam.” ◆ nemnem hivalkodóhivalkodó

26822682 ócsi ócsi – ocsicuku ocsicuku AdysAdys



「Ocsi cuita iroga szuki.」 „A nem hivalkodó szí-
neket szeretem.” ◆ nyugtanyugta vanvan 「Rón-o ka-
eszumade ocsi cukanai.」 „Addig nincs nyugtom,
amíg vissza nem fizetem a kölcsönt.” ◆ rendező-rendező-
dikdik aa helyzethelyzet 「Imaiszogasiikedo, ocsi cuitara
denvaszuru.」 „Most elfoglalt vagyok, de ha ren-
deződik a helyzet, telefonálni fogok.” ◆ révberévbe érér
「Kekkonsite ocsi cuita.」 „A házassága után rév-
be ért.” ◆ stabilizálódikstabilizálódik 「Bjódzsóga ocsi cui-
ta.」 „A beteg állapota stabilizálódott.” ◇ ocsicu-ocsicu-
kaszerukaszeru megzabolázmegzaboláz 「Kareno ongaku-va ran-
bóna jaszeidóbucumo ocsi cukaszeta.」 „Muzsi-
kájának ereje a vadállatokat is megzabolázta.” ◇

ocsicukiszakiocsicukiszaki újúj helyhely 「Szubeteno hinansano
ocsi cuki szakiga kimatta.」 „Meglett az új helye
az összes menekültnek.” ◇ sirigaocsicukanaisirigaocsicukanai
nem tud a seggén megmaradninem tud a seggén megmaradni
ocsicuzukeruocsicuzukeru ◆ esikesik 「Szenmétoru ocsi cuzu-
keta dzsitendeparasútoganainoni kizuita.」 „Ezer
métert esett, mikor észrevette, hogy nincs a hátán
az ejtőernyője.”

ocsidoocsido ◆ hibahiba 「Futarini ocsi do-va nai」 „Egyi-
kőjük sem hibázott” ◆ mulasztásmulasztás
ócsigaiócsigai ◆ nagynagy különbségkülönbség 「Genzai-va muka-
sito ócsigaida.」 „Nagy különbség van a jelen és a
múlt között.”

ocsigucsiocsigucsi ◆ kifolyónyíláskifolyónyílás ◆ zuhatagzuhatag szájaszája
◆ zuhatag torkazuhatag torka
ocsiiruocsiiru ◆ áldozataáldozata leszlesz 「Szakkakuni ocsi-
itta.」 „Érzékcsalódás áldozata lettem.” ◆ bele-bele-
esikesik 「Kanodzsono vanani ocsiitta.」 „Beleestem
a nő csapdájába.” ◆ esikesik 「Panikkuni ocsiitta.」
„Pánikba estem.” ◆ hódolhódol 「Kare-va akusúkanni
ocsiitteiru.」 „Káros szenvedélynek hódol.” ◆ ke-ke-
rülrül 「Kaisa-va fukeikini ocsiitta.」 „A vállalat
rossz gazdasági helyzetbe került.” ◇ kjúcsin-kjúcsin-
iocsiiruiocsiiru lehetetlenlehetetlen helyzetbehelyzetbe keveredikkeveredik
「Kjúcsini ocsiitta.」 „Lehetetlen helyzetbe keve-
redtem.” ◇ hinkon-niocsiiraszeruhinkon-niocsiiraszeru nyomorbanyomorba
döntdönt 「Gaikarón-va kazoku-o hinkonni ocsiira-
szeta.」 „A devizahitel nyomorba döntötte a csa-
ládot.” ◇ ren-ainiocsiiruren-ainiocsiiru szerelembeszerelembe esikesik
「Kanodzso-va ren-aini ocsiitta.」 „A nő szere-
lembe esett.”

ocsijukuocsijuku ◆ elkerülelkerül valahovávalahová ◆ elmenekülelmenekül ◆

lecsúsziklecsúszik

ocsikazukiocsikazuki ◆ megismerkedésmegismerkedés 「Ocsikazuki-
ninarete uresiideszu.」 „Örülök, hogy megismer-
kedhettünk!”

ocsikoboreocsikobore ◆ lemaradtlemaradt diákdiák ◆ maradékmaradék ◆

szétszóródott dologszétszóródott dolog
ocsikoboreruocsikoboreru ◆ kiömlikkiömlik 「Komega szarakara
ocsikoboreta.」 „A tányérból kiömlött a rizs.” ◆

lemaradlemarad 「Daigakuni haittamonono ocsikobore-
teiru.」 „Bekerült az egyetemre, de le van marad-
va.”

ocsikomiocsikomi ◆ csüggedéscsüggedés ◆ visszaesésvisszaesés 「Ke-
izaino ocsi komiga joszószareta.」 „Gazdasági
visszaesést jósoltak.”

ocsikomuocsikomu ◆ beleesikbeleesik 「Koin-va koppuno mizu-
no nakani ocsi konda.」 „Az érme belesett a víz-
be a pohárban.” ◆ búslakodikbúslakodik 「Sikenni sip-
paisitanode ocsi kondeita.」 „Búslakodtam mert
nem sikerült a vizsgám.” ◆ búsulbúsul 「Ocsi koma-
naide!」 „Ne búsulj!” ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik 「Si-
gotode sippaisite ocsi konda.」 „Elkedvetlened-
tem, mert nem sikerült a munkám.” ◆ hirtelenhirtelen
alacsonyabbalacsonyabb leszlesz 「Kono atarino dzsimen-va
ocsi kondeiru.」 „Errefelé a föld hirtelen alacso-
nyabb.” ◆ lelombozódiklelombozódik 「Siaino kekka-o kiit-
ara ocsi konda.」 „Amikor meghallottam a meccs
végeredményét, lelombozódtam.” ◆ lele vanvan tör-tör-
veve 「Szugoku ocsi kondeirujóni mierukedo.」
„Úgy látom nagyon le vagy törve.” ◆ magábamagába
roskadroskad 「Tomodacsino fuhóde ocsi koda.」 „A
barátja halálhírére magába roskadt.” ◆ rosszrossz aa
hangulatahangulata 「Ocsi kondeitanode tanosii ongaku-
o kaketa.」 „Rossz volt a hangulatom, ezért feltet-
tem egy vidám zenét.” ◆ rosszrossz aa kedvekedve 「Ocsi
kondeitanode daretomo aitakunakatta.」 „Rossz
volt a kedvem, nem akartam látni senkit.” ◆

visszaesikvisszaesik 「Junjúhinsóhi-va ocsi konda.」 „Az
importcikkek fogyasztása visszaesett.”

ocsikondeocsikonde ◆ levertenleverten 「Vatasi-va ocsi konde-
ucumuita.」 „Leverten horgasztottam le a fejem.”

ocsikondeiruocsikondeiru ◆ letörtletört 「Rikonno atototemo
ocsi kondeita.」 „A válás után nagyon letört volt.”
◆ levertlevert 「Ocsi kondeiru tomodacsi-o hagema-
sita.」 „Erőt öntött a levert barátjába.”

ocsikubomuocsikubomu ◆ beesikbeesik 「Ocsikubonda me」
„beesett szemek”

ocsimeocsime ◆ leáldozásleáldozás 「Ninkino ocsi me」 „nép-
szerűség leáldozása” ◆ leszállóleszálló ágág 「Kono ka-
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suno ninki-va ocsi meninatteiru.」 „Ennek az
énekesnek a népszerűsége leszálló ágban van.”

ocsimusaocsimusa ◆ legyőzöttlegyőzött harcosharcos ◆ menekülőmenekülő
katonakatona
ocsinaiocsinai ◆ nemnem jönjön lele 「Konosimi-va ocsinai.」
„Ez a folt nem jön le.”

ocsinaikucsibeniocsinaikucsibeni ◆ csókálló rúzscsókálló rúzs
ocsincsinocsincsin ◆ fütyifütyi 「Dzsippá-o sime-
te!Ocsincsinga miecsau!」 „Húzd fel a slicced,
mert kilátszik a fütyid!”

ocsinobiruocsinobiru ◆ elmenekülelmenekül 「Csikjúno hantaiga-
vamade ocsi nobita.」 „Elmenekült a világ másik
végére.”

ocsiocsiocsiocsi ◆ nyugodtannyugodtan 「Ocsiocsi neterare-
nai.」 „Nem tudok nyugodtan aludni.”

ocsiruocsiru ❶ leesikleesik 「Kikararingoga ocsita.」 „Le-
esett az alma a fáról.” ❷ lejönlejön 「Jogorega ocsi-
ta.」 „Lejött a piszok.” ❸ megbukikmegbukik 「Sikenni
ocsita.」 „Megbuktam a vizsgán.” ◆ beleesikbeleesik
「Kavani edaga ocsita.」 „Beleesett egy ág a víz-
be.” ◆ belezuhanbelezuhan 「Otoko-va kakóni ocsita.」
„A férfi belezuhant a kráterbe.” ◆ bukikbukik 「Dzsó-
szenkjakuno hitori-va umini ocsita.」 „A hajó
egyik utasa a vízbe bukott.” ◆ csökkencsökken 「Ku-
rumanoszupídoga ocsita.」 „Az autó sebessége
csökkent.” ◆ csöppencsöppen 「Szuitekiga dzsimenni
ocsita.」 „A vízcsepp a földre csöppent.” ◆ elár-elár-
vereződikvereződik 「Kjóbaide kókana ega ocsita.」 „El-
árvereződött a drága festmény.” ◆ elesikelesik
「Jószai-va ocsita.」 „A vár elesett.” ◆ elhagyelhagy ◆

elmaradelmarad 「Kono szeihin-va maenomoderujori si-
cuga ocsiteiru.」 „Az előző modellhez képest el-
marad ennek a terméknek a minősége.” ◆ elme-elme-
nekülnekül ◆ esikesik 「Szúpuni kamino kega ocsitei-
ru.」 „Hajszál esett a levesembe.” ◆ fedezfedez 「Ko-
no kaisa-va sataku-va keihide ocsiru.」 „Itt a vál-
lalati költségből fedezik a lakhatási költséget.” ◆

hullhull 「Akininaruto kono haga ocsiru.」 „Ősszel
hullanak a falevelek.” ◆ hullikhullik 「Anzuno miga
ocsi cuzuketeiru.」 „Hullik a barack.” ◆ jutjut
「Kankókjakunijotte macsini okanega ocsiru.」
„A turizmusból a város pénzhez jut.” ◆ kerülkerül
「Sorui-va kankeisaigaino teni ocsita.」 „Illeték-
telen kezekbe került az irat.” ◆ kiesikkiesik 「Kagok-
ara ikkonoringoga ocsita.」 „A kosárból kiesett
egy alma.” ◆ kimaradkimarad 「Kono bunsókaraaru kot-
obaga ocsiteiru.」 „Ebből a mondatból kimaradt
egy szó.” ◆ kipottyankipottyan 「Bóru-va madokara ocsi-

ta.」 „A labda kipottyant az ablakon.” ◆ lecsaplecsap
「Kaminari-va noharani ocsita.」 „A villám le-
csapott a mezőre.” ◆ lecsöppenlecsöppen 「Szuitekiga
ocsita.」 „Lecsöppent a vízcsepp.” ◆ lehulliklehullik
「Ikkonoringo-va kikara ocsita.」 „Egy alma le-
hullott a fáról.” ◆ lemegylemegy 「Hizakara jogorega
ocsinai.」 „Nem megy le a térdemről a kosz.” ◆

lepottyanlepottyan 「Keitaiga dzsimenni ocsita.」 „Le-
pottyant a mobilom a földre.” ◆ leszakadleszakad
「Hasiga ocsita.」 „Leszakadt a híd.” ◆ lezuhanlezuhan
「Hikókiga ocsita.」 „Lezuhant a repülő.” ◆ meg-meg-
csappancsappan 「Haijúno ninki-va ocsita.」 „A színész
népszerűsége megcsappant.” ◆ merülmerül 「Fukai
nemurini ocsita.」 „Mély álomba merült.” ◆

pottyanpottyan 「Ringo-va dzsimenni ocsita.」 „Az al-
ma a földre pottyant.” ◆ ráesikráesik 「Cumazuite
hidarino tekubikara ocsita.」 „Megbotlottam, és
ráestem a bal csuklómra.” ◆ romlikromlik 「Kareno
szeiszeki-va ocsita.」 „Romlott a tanulmányi
eredménye.” ◆ süllyedsüllyed 「Kareno hitogara-va
dokomade ocsiruka?」 „Meddig süllyed az az em-
ber?” ◆ vetődikvetődik 「Kino kagega dzsimenni ocsi-
ta.」 „A fák árnyéka a földre vetődött.” ◆ vissza-vissza-
esikesik 「Szensu-va szanbanmeni ocsita.」 „A spor-
toló a harmadik helyre esett vissza.” ◆ zuhanzuhan
「Szukaidaibá-va szúfunocsitekaraparasúto-o hi-
raita.」 „Az ejtőernyős néhány percet zuhant, mi-
előtt kinyitotta az ernyőjét.” ◇ adzsigaocsiruadzsigaocsiru
rosszrossz leszlesz azaz ízeíze 「Kono kaisanocsoko-va
adzsiga ocsita.」 „Rossz ízű lett ennek a gyártónak
a csokija.” ◇ irogaocsiruirogaocsiru kimegykimegy aa színeszíne
「Szentakude jófukuno iroga ocsita.」 „A mosás-
kor kiment a ruha színe.” ◇ udegaocsiruudegaocsiru meg-meg-
kopikkopik aa tehetségetehetsége 「Rjórino udega ocsita.」
„Megkopott a főzőtehetségem.” ◇ ocsiszónaocsiszóna lóglóg
「Botanga ocsiszódakara, nutta hógaii.」 „Lóg a
gombod, varrd fel!” ◇ otoszuotoszu leadlead 「Taidzsúga
jonkiro ocsita.」 „Négy kilót leadtam.” ◇ otoszuotoszu
lekoptatlekoptat 「Nandomo aratteTsacuno modzsiga
ocsitekita.」 „A sok mosás lekoptatta a betűket
a pólóról.” ◇ kataruniocsirukataruniocsiru elszóljaelszólja magátmagát
「Hora, kataruni ocsitajo.」 „Most elszóltad ma-
gad!” ◇ gatantócsirugatantócsiru drasztikusandrasztikusan csökkencsökken
「Reszutoran-no kjakuasigagatanto ocsita.」
„Drasztikusan csökkent az éttermi vendégek szá-
ma.” ◇ szarumokikaraocsiruszarumokikaraocsiru aa lónaklónak négynégy
lábalába van,van, mégismégis megbotlikmegbotlik ◇ siken-niocsirusiken-niocsiru
elvérzikelvérzik aa vizsgánvizsgán 「Szúgakuno sikenni ocsi-
tesimatta.」 „Elvéreztem a matematika vizsgán.”
◇ siken-niocsirusiken-niocsiru megbukikmegbukik aa vizsgánvizsgán 「Si-
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kenni ocsitesimatta.」 „Megbuktam a vizsgán.” ◇

dzsigokuniocsirudzsigokuniocsiru pokolrapokolra jutjut 「Idzsivaruna
mamahaha-va dzsigokuni ocsita.」 „A gonosz
mostoha pokolra jutott.” ◇ dzsigokuniocsirudzsigokuniocsiru
elkárhozikelkárhozik 「Cuminoaru mono-va dzsigokuni
ocsiru.」 „A bűnösök elkárhoznak.” ◇ dzsingo-dzsingo-
niocsinainiocsinai nemnem rosszabb,rosszabb, mintmint másmás
「Kinbende-va dzsingoni ocsinai.」 „Nem
rosszabb a szorgalma, mint másnak.” ◇ szupído-szupído-
gaocsirugaocsiru fékeződikfékeződik 「Kúkiteikóde dzsúdanno-
szupídoga ocsiteita.」 „A puskagolyó a légellenál-
lás miatt fékeződött.” ◇ zokurakuszuruzokurakuszuru folya-folya-
matosanmatosan esikesik 「Kabuka-va zokurakusiteiru.」
„Folyamatosan esnek a részvények.” ◇ csiniocsi-csiniocsi-
ruru leáldozikleáldozik 「Ninkiga csini ocsita geinódzsin」
„leáldozott népszerűségű celeb” ◇ csiniocsirucsiniocsiru
bukikbukik 「Csini ocsita szeidzsika」 „bukott politi-
kus” ◇ teniocsiruteniocsiru kezérekezére kerülkerül 「Jószai-va te-
kino teni ocsita.」 „A vár az ellenség kezére ke-
rült.” ◇ teniocsiruteniocsiru elkapelkap 「Szupai-va tekino
teni ocsita.」 „A kémet elkapta az ellenség.” ◇

doszattócsirudoszattócsiru lezúdullezúdul 「Janekara jukigado-
szatto ocsita.」 „A hó lezúdult a tetőről.” ◇ ni-ni-
kugaocsirukugaocsiru lefogylefogy 「Bjókide nikugageszszori
ocsita.」 „A betegségben borzasztóan lefogyott.”
◇ ninkigaocsiruninkigaocsiru csökkencsökken aa népszerűségenépszerűsége
「Konobando-va ninkiga ocsita.」 „Ennek az
együttesnek csökkent a népszerűsége.” ◇ higa-higa-
ocsiruocsiru lemegylemegy aa napnap 「Higa ocsiru dzsikan-
madeni kaeranakja.」 „Haza kell érnem, mielőtt
lemegy a nap.” ◇ hinkakugaocsiruhinkakugaocsiru lealacso-lealacso-
nyodiknyodik 「Vaga kunino hinkakuga ocsita.」 „Or-
szágunk lealacsonyodott.” ◇ pocupocutócsirupocupocutócsiru
potyogpotyog 「Kikara kurigapocupocuto ocsiteita.」
„A fáról potyogtak a gesztenyék.” ◇ pocuntócsi-pocuntócsi-
ruru cseppencseppen 「Szuiteki-va dzsimennipocunto
ocsita.」 „A víz a földre cseppent.” ◇ mekarauro-mekarauro-
kogaocsirukogaocsiru kinyílikkinyílik aa csipájacsipája 「Nagaku da-
maszareteitaga, mekara urokoga ocsita.」 „Sokáig
félrevezettek, de kinyílt a csipám.”

ocsiszónaocsiszóna ◆ lóglóg 「Botanga ocsiszódakara, nut-
ta hógaii.」 „Lóg a gombod, varrd fel!”

ocsiteikuocsiteiku ◆ aláhullaláhull 「Isi-va ocsite itta.」 „A kő
aláhullt.”

ocsitekuruocsitekuru ◆ visszaesikvisszaesik 「Ueni nagetabóruga
ocsitekita.」 „A feldobott labda visszaesett.” ◆

visszahullvisszahull 「Ueni nageta kamifubukiga ocsite-
kita.」 „A feldobott konfetti visszahullott.”

ocsitekuruocsitekuru ◆ aláhullaláhull 「Sitakara nageta isi-va
ocsitekita.」 „A feldobott kő aláhullt.”

ocsiudoocsiudo ◆ menekülő katonamenekülő katona
ócsóócsó ◆ Ócsó-korÓcsó-kor
ócsóócsó ◆ dinasztiadinasztia ◆ uralkodóházuralkodóház ◇ árupádo-árupádo-
csócsó Árpád-házÁrpád-ház ◇ tócsótócsó Tang-dinasztiaTang-dinasztia
ocsobogucsiocsobogucsi ◆ aranyosaranyos szájacskaszájacska ◆ csü-csü-
csörített szájcsörített száj ◆ kis szájkis száj
ocsobogucsi-o szuruocsobogucsi-o szuru ◆ csücsörítcsücsörít
ócsódzsidaiócsódzsidai ◆ császári uralom időszakacsászári uralom időszaka
ocsokoocsoko ◆ felespohárfelespohár ◆ kiskis szakésszakés pohárpohár ◆

kupicakupica ◆ stampedlistampedli ◆ szakés pohárszakés pohár
ocsokoninaruocsokoninaru ◆ kifordulkifordul 「Kazede kasza-va
ocsokoninatta.」 „Az esernyő kifordult a szélben.”

ocsokuruocsokuru ◆ gúnyolódikgúnyolódik 「Ocsokuttemoiiga,
kono keikaku-va szeikószuru.」 „Hiába gúnyo-
lódsz, ez a terv sikerülni fog!” ◆ ugratugrat 「Kare-va
hito-o ocsokurunoga szuki.」 „Szereti ugratni az
embereket.”

ocsósiocsósi ◆ szakés palackszakés palack
ocsósimonoocsósimono ◆ befolyásolhatóbefolyásolható emberember ◆ hí-hí-
zelgő emberzelgő ember
ócsózameócsózame ◆ vizaviza
ocsúdoocsúdo ◆ menekülő katonamenekülő katona
ocsúgenocsúgen ◆ nyári ajándéknyári ajándék
ódaóda ◆ bántalmazásbántalmazás ◆ ütésütés ◆ ütlegelésütlegelés
ódáódá ◆ rendelésrendelés ◆ sorrendsorrend
odabucuodabucu ◆ kampeckampec
odabucuninaruodabucuninaru ◆ annyiannyi nekineki 「Kono keikaku-
va odabucuninatta.」 „Ennek a tervnek már
annyi.” ◆ elpatkolelpatkol 「Kare-va odabucuninatta.」
„Elpatkolt.” ◆ megsemmisülmegsemmisül 「Kicsónadétaga
odabucuninatta.」 „A fontos adatok megsemmi-
sültek.”

odaiodai ◆ költségköltség
ódaiódai ◆ értékhatárértékhatár 「Kabuka-va icsiman enno
ódaini notta.」 „A részvény ára elérte a 10 ezer je-
nes értékhatárt.”

odaidzsiniodaidzsini ◆ egészségedreegészségedre ◆ jobbulástjobbulást kí-kí-
vánokvánok 「Odaidzsini!」 „Jobbulást kívánok!” ◆

vigyázzon magáravigyázzon magára
ódaikoódaiko ◆ nagydobnagydob
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odaimokuodaimoku ◆ Nicsiren-mantraNicsiren-mantra 「Odaimoku-o
tonaeru.」 „Nicsiren-mantrát kántál.” ◆ üresüres
szavakszavak 「Kare-va odaimoku-o naraberudake-
da.」 „Üres szavakat mond.”

ódai-oódai-o varuvaru ◆ értékhatárértékhatár aláalá esikesik
「Kabukasiszú-va szanman enno ódai-o vatta.」
„A részvényindek a 30 ezer jenes értékhatár alá
esett.”

odairiszamaodairiszama ◆ uralkodó babauralkodó baba
odajakadenaiodajakadenai ◆ mimi ütüt belébelé 「Rikonszuruto-
va odajakade-va nai hanasida.」 „Mi ütött belé-
tek, hogy elváltok?”

odajakanaodajakana ◆ békésbékés 「Odajakana szeikakuno
hito」 „Békés természetű ember” ◆ jámborjámbor
「Musimo koroszenai odajakana hitodesita.」
„Jámbor természetű ember volt, a madárnak sem
ártott.” ◆ lanyhalanyha 「Odajakana tenkidatta.」
„Lanyha volt az idő.” ◆ mérsékeltmérsékelt 「Odajakana
kazega fuiteita.」 „Mérsékelt szél fújt.” ◆ szelídszelíd
「Daremo kizucukenaitotemo odajakana hito.」
„A nagyon szelíd ember, nem bánt senkit.” ◇

odajakadenaiodajakadenai mimi ütüt belébelé 「Rikonszuruto-va
odajakade-va nai hanasida.」 „Mi ütött belétek,
hogy elváltok?”

odajakaniodajakani ◆ békésenbékésen 「Odzsiiszan-va hige-o
magoni hippararetemo odajakani gamansiteita.」
„A nagypapa békésen tűrte, hogy az unokája húzo-
gassa a bajuszát.” ◆ enyhénenyhén 「Bjóki-va odajaka-
ni naotta.」 „A betegség enyhe lefolyású volt.”

odajakaninaruodajakaninaru ◆ lanyhullanyhul
odajakaszaodajakasza ◆ jámborságjámborság ◆ szelídségszelídség
odakagataodakagata ◆ kategória,kategória, aholahol azaz utolsóutolsó
szótag magasszótag magas
odakuodaku ◆ szennyeződésszennyeződés ◇ szuisicuodakuszuisicuodaku
vízszennyezésvízszennyezés
ódakuódaku ◆ beleegyezésbeleegyezés ◆ elfogadáselfogadás 「Mósi
ireno ódaku」 „kérés elfogadása”

ódakuszuruódakuszuru ◆ elfogadelfogad 「Jószei-o ódakusita.」
„Elfogadta a kérést.”

odamakiodamaki ◆ haranglábharangláb ◆ japánjapán haranglábharangláb ◆

kendergombolyagkendergombolyag
ódámédonoódámédono ◆ megrendelésremegrendelésre készítettkészített
「Ódámédonokéki」 „megrendelésre készített
torta” ◆ mértékmérték utániutáni 「Ódámédonoszúcu」
„mérték utáni öltöny”

ódámeidonoódámeidono ◆ rendelésre készítettrendelésre készített

ódanódan ◆ átszelésátszelés ◆ átutazásátutazás ◆ keresztül-keresztül-
vágásvágás ◆ széltébenszéltében átszelésátszelés ◇ taiheijóó-taiheijóó-
dandan Csendes-óceán átszeléseCsendes-óceán átszelése
ódanódan ◆ sárgaságsárgaság ◇ sinszeidzsiódansinszeidzsiódan újszü-újszü-
lött kori sárgaságlött kori sárgaság
ódanhodóódanhodó ◆ gyalogátkelőhelygyalogátkelőhely ◆ zebrazebra
ódankon-nanódankon-nan ◆ nehéznehéz átkelésátkelés 「Maraszon-
no dzsikanni-va kono dóro-va ódankon-
nanninarimaszu.」 „A maraton idején ezen az
úton nehéz lesz átkelni.”

ódanmakuódanmaku ◆ molinómolinó
ódanmenódanmen ◆ keresztmetszetkeresztmetszet
Oda NobunagaOda Nobunaga ◆ Oda NobunagaOda Nobunaga
ódanszenódanszen ◆ transverszálistransverszális
ódanszuruódanszuru ◆ átmegyátmegy 「Micsi-o ódansita.」
„Átment az úton.” ◆ átszelátszel 「Csiiszanabótode
umi-o ódansita.」 „Egy kis csónakkal átszelte a
tengert.” ◆ átutazikátutazik 「Kare-va hangarí-o ódan-
sita.」 „Átutazott Magyarországon.” ◆ átvonulátvonul
「Arasi-va macsi-o ódansita.」 „A zivatar átvo-
nult a város fölött.” ◆ keresztülmetszkeresztülmetsz 「Kore-
va csikjú-o szekidómende ódansita zudeszu.」 „A
Földet az Egyenlítő síkjában keresztülmetszve
kaptuk ezt a rajzot.” ◆ keresztülszelkeresztülszel
「Taiheijó-o ódansita.」 „Keresztülszeltem a
Csendes-óceánt.” ◆ keresztülvágkeresztülvág 「Dóro-o
ódansita.」 „Keresztülvágtam az úton.”

ódaszukariódaszukari ◆ nagy segítségnagy segítség
ódaszuruódaszuru ◆ megütmegüt 「Otokono atama-o ódasi-
ta.」 „Megütötte a férfi fejét.” ◆ összeverösszever ◆ üt-üt-
legellegel 「Han-nin-va higaisa-o tecuno bóde ódasi-
ta.」 „Az elkövető vascsővel ütlegelte áldozatát.”

ódászuruódászuru ◆ készíttetkészíttet 「Szúcu-o ódászuru.」
„Öltönyt készíttet.” ◆ megrendelmegrendel 「Szábiszu-o
ódászuru.」 „Szolgáltatást megrendel.”

odateodate ◆ hízelgéshízelgés 「Kare-va odateni noranai.」
„Nem lehet hízelgéssel levenni a lábáról.”

odateodate ◆ pajzspajzs ◆ pajzsocskapajzsocska
ódatemonoódatemono ◆ kiemelkedőkiemelkedő személyiségszemélyiség
「Csicsi-va kenszecugjókaino ódatemonodeat-
ta.」 „Apám az építészet kiemelkedő személyisége
volt.” ◇ szangjókainoódatemonoszangjókainoódatemono iparbáróiparbáró
odateruodateru ◆ hízeleghízeleg 「Kjaku-o odateta.」 „Hí-
zelgett a vásárlónak.” ◆ megpuhítmegpuhít 「Dzsósi-o
odatete kjúka-o moratta.」 „Megpuhítottam a fő-
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nököm, így elengedett szabadságra.” ◆ puhítpuhít
「Pan jaki ki-o kaóto otto-o odateta.」 „Puhítot-
tam a férjemet, hogy vegyünk egy kenyérsütőt.”

odavaradzsócsinodavaradzsócsin ◆ összecsukhatóösszecsukható lampionlampion

odavarahjódzsóodavarahjódzsó ◆ meddő vitameddő vita
odeiodei ◆ ipariipari iszapiszap 「Odeisori」 „ipari iszap
tisztítása” ◆ piszkospiszkos iszapiszap ◆ zagyzagy ◇ kasz-kasz-
szeiodeiszeiodei aktív iszapaktív iszap
odekakeodekake ◆ elmennielmenni hazulrólhazulról 「Odekakeno
szaigaszuga kieteiruka tasikamete kudaszai.」
„Amikor elmennek hazulról, nézzék meg, hogy
eloltották-e a gázt!” ◆ elmennielmenni valahovávalahová
「Odekakedeszuka?」 „Mennek valahová?” ◆ ki-ki-
ruccanásruccanás 「Súmacuno odekake-o keikakusite-
ita.」 „Hétvégi kiruccanást terveztem.”

odekakegiodekakegi ◆ utcai ruhautcai ruha
odekakeszuruodekakeszuru ◆ kiruccankiruccan 「Súmacu-va besz-
szóni odekakesita.」 „A hétvégén kiruccantam a
nyaralómba.”

odekiodeki ◆ duzzanatduzzanat ◆ keléskelés ◆ kelevénykelevény
ódekiódeki ◆ bravóbravó 「Ódeki!」 „Bravó!” ◆ nagy-nagy-
szerűszerű
odekoodeko ◆ előreugróelőreugró homlokhomlok ◆ homlokhomlok 「Hi-
roiodeko.」 „Széles homlok.” ◆ kobakkobak ◆ nincsnincs
kapáskapás 「Curiniittagaodeko-o kuratta.」 „Elmen-
tem horgászni, de nem volt kapásom.”

ódekoronódekoron ◆ illatos arcvízillatos arcvíz ◆ kölnikölni
ódekoron-nokaoriódekoron-nokaori ◆ kölniillatkölniillat
ódekoron-oódekoron-o cukerucukeru ◆ bekölnizbekölniz
「Kaoniódekoron-o cuketa.」 „Bekölnizte az ar-
cát.”

odemasininaruodemasininaru ◆ elmegyelmegy ◆ megtisztelmegtisztel je-je-
lenlétévellenlétével 「Szono mojoosi-va tennóga odema-
sininatta.」 „A császár megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt.”

odenoden ◆ odenoden
odenvakavarimasitaodenvakavarimasita ◆ átvettemátvettem aa tele-tele-
fontfont 「Odenvakavarimasita, tanakato mósima-
szu.」 „Tanakának hívnak, átvettem a telefont.”

ódeofutteteianszuruódeofutteteianszuru ◆ belengetbelenget 「Szeifu-
va zózei-o ódeofutte teiansitekita.」 „A kormány
belengette az adóemelést.”

ódioódio ◆ audioaudio ◆ audioberendezésaudioberendezés ◇

dedzsitaru-ódiodedzsitaru-ódio digitális hangdigitális hang

ódioaikókaódioaikóka ◆ audiofilaudiofil
ódio-anpuódio-anpu ◆ hangerősítőhangerősítő
ódio-bidzsuaruódio-bidzsuaru ◆ audiovizuálisaudiovizuális
ódiobukkuódiobukku ◆ hangoskönyvhangoskönyv
ódio-fanódio-fan ◆ hifirajongóhifirajongó
ódiokaszettopuréjaódiokaszettopuréja ◆ kazettás magnókazettás magnó
ódiokikiódiokiki ◆ audioeszközaudioeszköz
ódio-maniaódio-mania ◆ hifirajongóhifirajongó
ódiomaniaódiomania ◆ hifi-rajongóhifi-rajongó
ódiosiszutemuódiosiszutemu ◆ hifitoronyhifitorony
ódiosúhaszúódiosúhaszú ◆ hangfrekvenciahangfrekvencia
ódio-tépuódio-tépu ◆ hangszalaghangszalag ◆ magnetofonsza-magnetofonsza-
laglag
ódisonódison ◆ meghallgatásmeghallgatás 「Szeijúnoódison-ni
óbosita.」 „Szinkronszínészi meghallgatásra je-
lentkeztem.”

ódoódo ◆ bejáratibejárati rolóroló 「Ódo-o orosita.」 „Le-
húzta a bejárati rolót.” ◆ nagy bejárati ajtónagy bejárati ajtó
ódoódo ◆ löszlösz
ódoódo ◆ ódaóda
ódóódó ◆ sárgarézsárgaréz
ódóódó ◆ erényerény politikájapolitikája 「Ódóto hadó」 „erény
politikája és erő politikája” ◆ nehézségnehézség nélkülinélküli
útút 「Gakumonni ódó-va nai.」 „Nem lehet ne-
hézség nélkül tudáshoz jutni.” ◆ szakértőiszakértői po-po-
litikalitika ◇ gakumon-niódónasigakumon-niódónasi tudásérttudásért megmeg
kellkell küzdeniküzdeni ◇ gakumon-niódónasigakumon-niódónasi tudás-tudás-
hoz rögös út vezethoz rögös út vezet
ódoburuódoburu ◆ vegyes előételvegyes előétel
odódoodódo ◆ félénkenfélénken ◆ riadtanriadtan 「Odódoto kan-
súno maenitatta.」 „Riadtan állt a közönség
előtt.”

odódoszuruodódoszuru ◆ félfél 「Kare-va dzsettokószutáni
norótositeodódosita.」 „Félt felülni a hullámvas-
útra.” ◆ megriadmegriad 「Szenszeini donarareteodódo-
sita.」 „Megriadt, amikor a tanár ráripakodott.”

ódóguódógu ◆ díszletdíszlet
ódógugakariódógugakari ◆ díszletrendeződíszletrendező 「Sujaku-o
neratteitanoni, ataeraretano-va ódógugakaridat-
ta.」 „Főszerepet remélt, de csak díszletrendezői
feladatot kapott.”

ódógukataódógukata ◆ díszletkészítődíszletkészítő ◆ díszlettolo-díszlettolo-
gatógató
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ódoiroódoiro ◆ drappdrapp ◆ okkerokker
odokasiodokasi ◆ fenyegetőzésfenyegetőzés ◆ ráijesztésráijesztés
odokaszuodokaszu ◆ fenyegetőzikfenyegetőzik 「Kantoku-va dzsi-
ninszuruto odokasita.」 „Az edző azzal fenyegető-
zött, hogy lemond.” ◆ ijesztijeszt 「Neko-o odokasi-
ta.」 „A macskára ijesztettem.” ◆ megfenyegetmegfenyeget
「Koroszuto otoko-o odokasita.」 „Megfenyeget-
te a férfit, hogy megöli.” ◆ megijesztmegijeszt 「Odoka-
szanaide.」 „Ne ijesztgess!” ◆ rémisztrémiszt
「Keizaigakusa-va keizaikiki-o joszokusite hito-o
odokasita.」 „A közgazdászok gazdasági válsággal
rémisztgették az embereket.”

odokeodoke ◆ bolondozásbolondozás ◆ viccelődésviccelődés
odokemonoodokemono ◆ ripacsripacs ◆ vicces embervicces ember
odokeruodokeru ◆ bolondozikbolondozik 「Cumetai fun-ikini ki-
gacukuto, kare-va odokete miszeta.」 „Bolondo-
zással kezelte a fagyos légkört.” ◆ viccelődikviccelődik
「Kono hiroi iede maigoninaranaidene, to odok-
eteita.」 „–Aztán nehogy eltévedj ebben a nagy
házban! – viccelődtem.” ◆ viccelődőviccelődő
odoketaodoketa ◆ mókásmókás 「Odoketa uta」 „mókás dal”
◆ viccesvicces 「Odoketa jószude kotaeta.」 „Vicce-
sen válaszolt.”

ódókóódókó ◆ rézpiritrézpirit
ódokoroódokoro ◆ befolyásosbefolyásos emberember ◆ gazdaggazdag csa-csa-
ládlád
odométáodométá ◆ útmérőútmérő
odoraszareruodoraszareru ◆ manipulálvamanipulálva leszlesz
「Kokumin-va mediani odoraszareteiru.」 „A né-
pet manipulálja a média.” ◆ megmeg leszlesz táncol-táncol-
tatvatatva
odoraszeruodoraszeru ◆ manipulálmanipulál ◆ megdobogtatmegdobogtat
「Kanodzsotono szaikai-va kokoro-o odorasze-
ta.」 „A viszontlátás megdobogtatta a szívét.” ◆

megtáncoltatmegtáncoltat ◇ odoraszareruodoraszareru manipulálvamanipulálva
leszlesz 「Kokumin-va mediani odoraszareteiru.」
„A népet manipulálja a média.” ◇ kokoro-okokoro-o
odoraszeruodoraszeru izgalombaizgalomba hozhoz 「Sizenno sikumi-
va kokoro-o odoraszeru.」 „A természet működé-
se izgalomba hoz.” ◇ mune-omune-o odoraszeruodoraszeru re-re-
pesvepesve várvár 「Rjokóni mune-o odoraszeta.」 „Re-
pesve várta az utazást.”

odoriodori ◆ tánctánc 「Kono odorinoszuteppu-o naka-
naka oboerarenakatta.」 „Nehezen tudtam meg-
jegyezni ennek a táncnak a lépéseit.”

ódóriódóri ◆ főutcafőutca ◆ sugárútsugárút ◆ útút 「Andorási
ódóri」 „Andrássy út”

odoriagaruodoriagaru ◆ felszökkenfelszökken 「Kasu-va csátode
icsiini odori agatta.」 „Az énekes felszökkent az
első helyre a slágerlistán.” ◆ ugrándozikugrándozik
「Omottemoinakatta szeikóni odori agatte joro-
konda.」 „Ugrándoztam örömömben a nem re-
mélt siker hallatán.”

odoribaodoriba ◆ fordulóforduló ◆ lépcsőfordulólépcsőforduló ◆ tánc-tánc-
parkettparkett
odoribadzsótaiodoribadzsótai ◆ pihenőtartáspihenőtartás ◆ toporgástoporgás

odoribaniszasikakaruodoribaniszasikakaru ◆ egyegy helybenhelyben topo-topo-
rogrog 「Denkidzsidósa gjókaino keiki-va odori bani
szasi kakatteiru.」 „Az elektromos autók piaca egy
helyben toporog.”

odoridaszuodoridaszu ◆ táncratáncra perdülperdül
「Iccuinokappuru-va odoridasita.」 „Egy pár
táncra perdült.”

odorideruodorideru ◆ berobbanberobban 「Szakka-va hangarí
bungakuno butaini odori deta.」 „Az író berob-
bant az magyar irodalom színpadára.” ◆ ugrikugrik
「Kaisa-va toppuni odori deta.」 „A vállalat az el-
ső helyre ugrott.” ◇ omotebutainiodorideruomotebutainiodorideru ri-ri-
valdafénybevaldafénybe kerülkerül 「Vaga kuni-va szekaiszei-
dzsino omotebutaini odori deta.」 „Az országunk
a világpolitikai élet rivaldafényébe került.”

odoridzsiodoridzsi ◆ ismétlőjelismétlőjel
odorikakaruodorikakaru ◆ ráveti magátráveti magát
odorikoodoriko ◆ fejelágyafejelágya ◆ táncostáncos ◆ táncosnőtáncosnő
odorinokjósiodorinokjósi ◆ tánctanártánctanár
odorinoszuteppuodorinoszuteppu ◆ tánclépéstánclépés
「Odorinoszuteppu-o funda.」 „Tánclépéseket
tettem.”

odoroitaodoroita ◆ ijedtijedt ◆ meglepődöttmeglepődött 「Odoroita
kao」 „meglepődött arc”

odoroiteodoroite ◆ ijedtenijedten 「Ókina bakuhacuongasi-
tanode odoroite ugokenakatta.」 „Nagy robbanás
hallatszott, ezért ijedtem megmeredtem.”

odorokaszeruodorokaszeru ◆ megijesztmegijeszt 「Kaisano aka-
dzsini odoroita.」 „Megijesztett a nagy vállalati
hiány.” ◆ meglepmeglep 「Cuma-o
odorokaszetakutekéki-o katta.」 „Megleptem a
feleségemet egy tortával.” ◆ ráijesztráijeszt 「Dorobó-
o odorokaszeta.」 „Ráijesztettem a betörőre.”
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odorokaszuodorokaszu ◆ ijesztijeszt 「Odorokaszanaide!」
„Ne ijesztgess!” ◆ megijesztmegijeszt 「Tocuzenno dó-
szade neko-o odorokasita.」 „Egy hirtelen moz-
dulattal megijesztettem a macskát.” ◆ meglepmeglep
「Dorobó-o odorokasita.」 „Megleptem a betö-
rőt.” ◆ rémítrémít 「Sinuhodo odorokaszaretajo.」
„Halálra rémítettél!” ◇ dzsimoku-odzsimoku-o odorok-odorok-
aszuaszu meglepetést okozmeglepetést okoz
odorokazunihairarenaiodorokazunihairarenai ◆ elcsodálkozikelcsodálkozik
「Kanodzsono eigoni-va odorokazunihairaren-
akatta.」 „Elcsodálkozott az angol nyelvtudásán.”

odorokiodoroki ◆ csodálkozáscsodálkozás 「Odorokino mede
mita.」 „Csodálkozó szemmel nézett.” ◆ meg-meg-
lepetéslepetés 「Odorokino iro-o kakuszenakatta.」
„Nem tudta palástolni a meglepetését.”

odorokippanasidearuodorokippanasidearu ◆ egyikegyik ámulatbólámulatból aa
másikbamásikba esikesik 「Kareno gótei-o an-
naisitemoratte odorokippanasidatta.」 „Mikor
végigvezettek a rezidenciáján, egyik ámulatból a
másikba estem.”

odorokuodoroku ◆ ámulámul 「Kanodzsonoamarino ucu-
kusiszani odoroita.」 „Csak ámultam, hogy
mennyire szép az a nő.” ◆ csodálkozikcsodálkozik 「Ka-
rega daigakuno njúgakusikenni sippaisitanoni
odoroiteimaszu.」 „Csodálkozom, hogy nem vet-
ték fel az egyetemre.” ◆ elcsodálkozikelcsodálkozik
「Sikenkekka-o mite odoroita.」 „Elcsodálkoz-
tam a vizsgaeredményemen.” ◆ megijedmegijed 「Ie-o
szasi oszaeruto ivarete odoroita.」 „Megijedtem,
amikor mondták, hogy lefoglalják a házamat.” ◆

meglepődikmeglepődik 「Karega dzsitensani norenainoni-
va odoroita.」 „Meglepődtem, hogy nem tud bi-
ciklizni.” ◇ attódorikuattódoriku meglepődikmeglepődik 「Karera-
no kekkonhappjóniatto odoroita.」 „Meglepőd-
tem, amikor bejelentették a házasságukat.”

odorokubekiodorokubeki ◆ észbontóészbontó 「Konoterebi-va
odorokubeki gazódearu.」 „Ennek a tévének ész-
bontó képe van.”

odorokuhodoodorokuhodo ◆ bámulatosanbámulatosan
「Konokonpjútá-va odorokuhodo hajai.」 „Bá-
mulatosan gyors ez a számítógép.” ◆ meglepőenmeglepően
「Kono kikaino szósza-va odorokuhodo kantan.」
„Meglepően egyszerű ennek a gépnek a kezelése.”
◆ riasztóanriasztóan 「Kareno sakkin-va odorokuhodo
ói.」 „Riasztóan sok a kölcsöne.”

odorokujónaodorokujóna ◆ riasztóriasztó

odorokuniataranaiodorokuniataranai ◆ nemnem meglepőmeglepő 「Kono
szeitóno sidzsiricuno hikusza-va odorokuni atara-
nai.」 „Nem meglepő, hogy ilyen kicsi ennek a
pártnak a támogatottsága.”

odoruodoru ◆ eljáreljár 「Aruhangaríno odori-o odotta.」
„Eljárt egy magyar táncot.” ◆ táncoltáncol 「Radzs-
iono ongakuni avaszete odotteita.」 „A rádióból
jövő zenére táncoltam.” ◇ odoraszeruodoraszeru megdo-megdo-
bogtatbogtat 「Kanodzsotono szaikai-va kokoro-o
odoraszeta.」 „A viszontlátás megdobogtatta a
szívét.” ◇ odoraszeruodoraszeru megtáncoltatmegtáncoltat ◇ odor-odor-
aszeruaszeru manipulálmanipulál ◇ szanba-oszanba-o odoruodoru szam-szam-
bázikbázik ◇ hitobandzsúodoruhitobandzsúodoru áttáncoljaáttáncolja azaz
éjszakátéjszakát 「Hitobandzsúodotteita.」 „Áttáncol-
tam a tegnapi éjszakát.” ◇ manbo-omanbo-o odoruodoru mam-mam-
bózikbózik 「Kono ongakuni avaszetemanbo-o odori-
masó!」 „Mambózzuk erre a zenére!” ◇ varucu-varucu-
oo odoruodoru keringőzikkeringőzik 「Kappurutacsi-va varucu-
o odotteita.」 „A párok keringőztek.”

odosiodosi ◆ fenyegetésfenyegetés 「Odosiga kiite dzsihaku-
ni szeikósita.」 „Fenyegetéssel sikerült vallomás-
ra kényszeríteni.” ◆ fenyegetőzésfenyegetőzés 「Odosi szu-
gi!」 „Kicsit messzire mentél a fenyegetőzéssel!”
◆ ijesztésijesztés ◆ ráijesztésráijesztés 「Kare-va nakanaka
odosiga kikanai.」 „Nem nagyon lehet ráijeszte-
ni.”

odoszuodoszu ◆ fenyegetfenyeget 「Hamonode odosita.」
„Késsel fenyegette.” ◆ fenyegetőzikfenyegetőzik 「Dorobó-
va higaisa-o naifude odosita.」 „A betörő késsel
fenyegetőzött.” ◆ megfélemlítmegfélemlít 「Mokugekisa-
va odoszarete sógensinakatta.」 „A megfélemlí-
tett szemtanú nem tanúskodott.” ◆ megfenye-megfenye-
getget 「Dzsúde kanodzso-o odosita.」 „Fegyverrel
fenyegette meg.” ◆ ráijesztráijeszt 「Kenkóni ki-o cu-
kenaito sinuzoto kare-o odosita.」 „Ráijesztet-
tem, hogy meghal, ha nem vigyáz magára.” ◆ ri-ri-
ogatogat 「Kareno himicu-o kókaiszuruto odosita.」
„Azzal riogatta, hogy elmeséli a titkát.”

ódotovareódotovare ◆ kölnikölni
ódzsaódzsa ◆ királykirály 「Kare-va poppuszuno ódzsade-
szu.」 „Ő a popkirály.” ◆ mestermester 「Varaino
ódzsa」 „nevettetés mestere” ◆ uralkodóuralkodó
odzsamasimaszuodzsamasimaszu ◆ elnézést a zavarásértelnézést a zavarásért
odzsamasisitaodzsamasisita ◆ bocsánat,bocsánat, hogyhogy feltar-feltar-
tottamtottam
odzsanodzsan ◆ fuccsfuccs
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odzsan-ninaruodzsan-ninaru ◆ befuccsolbefuccsol 「Keikaku-va
odzsan-ninatta.」 „A terv befuccsolt.” ◆ lőtteklőttek
「Rjokó-va odzsan-ninatta.」 „Az utazásomnak
lőttek.”

odzsiodzsi ◆ nagybácsinagybácsi ◆ nagybátyanagybátya
odzsiodzsi ◆ nagybácsinagybácsi ◆ nagybátyanagybátya
ódzsiódzsi ◆ királyfikirályfi ◆ királyi hercegkirályi herceg
ódzsiódzsi ◆ régirégi időkidők 「Macsi-va ódzsino kagajaki-
o tori modosita.」 „A város visszanyerte a régi
idők fényét.” ◇ ódzsibóbóódzsibóbó ködösködös múltmúlt
「Ódzsibóbójumeno gotosi」 „ködös mint a múlt,
olyan mint egy álom”

ódzsiódzsi ◆ régirégi dolgokdolgok 「Odzsiiszan-va magoni
ódzsi-o katatta.」 „A nagypapa a régi dolgokról
mesélt az unokájának.”

ódzsiódzsi ◆ latin betűlatin betű
ódzsiódzsi ◆ főútfőút
ódzsiódzsi ◆ hivatalos számkandzsihivatalos számkandzsi
ódzsiódzsi ◆ császári hercegcsászári herceg
ódzsíódzsí ◆ irodista nőirodista nő ◆ volt diáklányvolt diáklány
ódzsibóbóódzsibóbó ◆ ködösködös múltmúlt 「Ódzsibóbójumeno
gotosi」 „ködös mint a múlt, olyan mint egy álom”

odzsigiodzsigi ◆ meghajlásmeghajlás 「Odzsigino kakudo-o
oboeta.」 „Megtanultam a meghajlás helyes szö-
gét.”

odzsigi-oodzsigi-o szuruszuru ◆ hajlonghajlong 「Pekopeko
odzsigi-o sinagara vakareta.」 „Hajlongva bú-
csúztunk egymástól.” ◆ meghajolmeghajol 「Okjakusza-
mani odzsigi-o sita.」 „Meghajolt a vendég előtt.”

odzsigiszóodzsigiszó ◆ mimózamimóza
odzsiiszanodzsiiszan ◆ nagyapanagyapa ◆ nagypapanagypapa
「Odzsiiszan-va mada ikiteiru?」 „Él még a nagy-
apád?” ◇ hiiodzsiiszanhiiodzsiiszan dédnagypapadédnagypapa ◇ hiihi-hiihi-
iodzsiiszaniodzsiiszan üknagypapaüknagypapa
odzsiiszanodzsiiszan ◆ bácsibácsi ◆ öregemberöregember
odzsijaodzsija ◆ ízesített rizskásaízesített rizskása
odzsikaodzsika ◆ hímszarvashímszarvas ◆ szarvasbikaszarvasbika
ódzsíkaiódzsíkai ◆ volt diáklányok találkozójavolt diáklányok találkozója
ódzsikakenaódzsikakena ◆ grandiózusgrandiózus 「Ódzsikakena-
só」 „grandiózus bemutató” ◆ nagyranagyra szabottszabott
「Ódzsikakena butaiszócsi」 „nagyra szabott
díszlet”

odzsikeodzsike ◆ beijedésbeijedés ◆ rémületrémület ◇ odzsike-oodzsike-o
furuufuruu beijedbeijed 「Karera-va odzsike-o furutte nige
dasita.」 „Beijedtek, és elmenekültek.”

odzsike-oodzsike-o furuufuruu ◆ beijedbeijed 「Karera-va odzsike-
o furutte nige dasita.」 „Beijedtek, és elmenekül-
tek.”

odzsikeruodzsikeru ◆ megrémülmegrémül 「Fukuzacuna szúsiki-
o mirudakede odzsiketesimau.」 „Egy bonyolult
képlet puszta látványától is megrémülök.”

odzsikezuiteodzsikezuite ◆ rémültenrémülten 「Teki-va odzsikezu-
ite nigeta.」 „Az ellenség rémülten elmenekült.”

odzsikezukuodzsikezuku ◆ beijedbeijed 「Odzsikezuitano? Va-
tasito tatakau júkinaino?」 „Na mi van beijedtél?
Nem mersz kiállni velem?” ◆ megrémülmegrémül 「Ieno
ketahazureno nedanni odzsi kezuita.」 „A lakás
magas árától megrémültem.”

ódzsinódzsin ◆ nirmána-kájanirmána-kája
ódzsinusiódzsinusi ◆ nagybirtokosnagybirtokos
ódzsiométáódzsiométá ◆ audiométeraudiométer
odzsirovasiodzsirovasi ◆ fehérfarkúfehérfarkú rétisasrétisas ◆ rétisasrétisas

ódzsiruódzsiru / ózuruózuru ◆ belemegybelemegy 「Suzaini toku-
meide ódzsita.」 „Névtelenül belement az interjú-
ba.” ◆ elegeteleget tesztesz 「Gimuni ódzsiru.」 „Ele-
get tesz a kötelezettségének.” ◆ elfogadelfogad
「Kanodzso-va sokudzsino szaszoini ódzsita.」
„A nő elfogadta a vacsorameghívásomat.” ◆ fo-fo-
gadgad 「Aiszacuni ódzsinakatta.」 „Nem fogadta
a köszönésemet.” ◆ hajlandóhajlandó 「Szeiszansa-va
kekkanno kairjóni ódzsinakatta.」 „A gyártó nem
volt hajlandó kijavítani a hibát.” ◆ jelentkezikjelentkezik
「Szókitaisokubosúni ódzsita.」 „Jelentkeztem az
előnyugdíjazásra.” ◆ teljesítteljesít 「Ojano kibóni
ódzsinakatta.」 „Nem teljesítettem a szüleim óha-
ját.” ◆ válaszolválaszol 「Nokkuni ódzsiru koe-va na-
katta.」 „Senki sem válaszolt a kopogásra.” ◇

ódzsirukotoódzsirukoto hajlandósághajlandóság 「Suzaini ódzsina-
katta.」 „Nem mutatott hajlandóságot az inter-
júra.” ◇ kurémuniódzsirukurémuniódzsiru orvosoljaorvosolja aa pa-pa-
nasztnaszt 「Misze-va kurémuni ódzsinakatta.」 „Az
üzlet nem orvosolta a panaszt.” ◇ suzainiódzsi-suzainiódzsi-
ruru interjútinterjút adad 「Júsósa-va terebino suzaini
ódzsita.」 „A győztes interjút adott a tévének.” ◇

niódzsiteniódzsite megfelelőenmegfelelően 「Ninzúni ódzsite rj-
óriszuru.」 „A létszámnak megfelelően főzünk.” ◇

niódzsiteniódzsite függőenfüggően 「Dzsókjóni ódzsite taiószu-
ru.」 „A helyzettől függően cselekszünk.” ◇ nió-nió-
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dzsitedzsite szerintszerint 「Hicujóni ódzsite szeifu-va si-
dzsóni kainjúszuru.」 „Szükség szerint a kormány
beavatkozik a piacba.” ◇ hicujóniódzsitehicujóniódzsite haha
szükségesszükséges 「Hicujóni ódzsitekonoméru-o ten-
szósitekudaszai.」 „Ha szükséges, adja tovább ezt
az e-mailt!”

ódzsirukotoódzsirukoto ◆ hajlandósághajlandóság 「Suzaini ódzsi-
nakatta.」 „Nem mutatott hajlandóságot az inter-
júra.”

ódzsisinódzsisin ◆ nagy földrengésnagy földrengés
ódzsiszamaódzsiszama ◆ hercegherceg 「Ódzsiszama-va ohime
szama-o taszukemasita.」 „A herceg megmentette
a királykisasszony életét.” ◆ királyfikirályfi 「Ószama-
va szuekkono ódzsiga icsibanszukidatta.」 „A ki-
rály a legkisebbik királyfit szerette a legjobban.” ◆

koronahercegkoronaherceg
odzsiszanodzsiszan ◆ bácsibácsi 「Odzsiszan-ni micsi-o ki-
ita.」 „Útba igazítást kértem egy bácsitól.” ◆ bá-bá-
csikacsika ◆ nagybácsinagybácsi 「Sinszekino odzsiszan」
„rokon nagybácsi” ◆ nagybátyanagybátya
ódzsiteódzsite ◆ aszerintaszerint 「Sigotoni ódzsite kjúrjó-
o ataerubekideszu.」 „Aszerint kell fizetni min-
denkit, ahogy dolgozik.” ◇ niódzsiteniódzsite megfele-megfele-
lőenlően 「Ninzúni ódzsite rjóriszuru.」 „A létszám-
nak megfelelően főzünk.” ◇ niódzsiteniódzsite függőenfüggően
「Dzsókjóni ódzsite taiószuru.」 „A helyzettől
függően cselekszünk.” ◇ niódzsiteniódzsite szerintszerint
「Hicujóni ódzsite szeifu-va sidzsóni kainjúszu-
ru.」 „Szükség szerint a kormány beavatkozik a
piacba.”

odzsizószamaodzsizószama ◆ KsitigarbhaKsitigarbha
odzsizószanodzsizószan ◆ KsitigarbhaKsitigarbha
ódzsoódzso ◆ királyikirályi hercegnőhercegnő ◆ királykis-királykis-
asszonyasszony ◆ királylánykirálylány
ódzsoódzso ◆ császári hercegnőcsászári hercegnő
ódzsóódzsó ◆ dupla védőkapudupla védőkapu
ódzsóódzsó ◆ királyi palotakirályi palota
ódzsóódzsó ◆ feladásfeladás ◆ meghalásmeghalás ◆ tehetet-tehetet-
lenséglenség ◇ gokurakuódzsógokurakuódzsó könnyűkönnyű halálhalál ◇

gokurakuódzsógokurakuódzsó mennyekbemennyekbe kerüléskerülés ◇ daió-daió-
dzsódzsó békésbékés halálhalál ◇ daiódzsó-odaiódzsó-o togerutogeru bé-bé-
késenkésen halhal megmeg 「Hjakuszaide daiódzsó-o to-
geta.」 „Száz évesen, békésen halt meg.” ◇ ta-ta-
csiódzsószurucsiódzsószuru elakadelakad 「Jukidebaszuga tacsi
ódzsósita.」 „A hóban elakadt a busz.” ◇

tacsiódzsó-otacsiódzsó-o togerutogeru állvaállva meghalmeghal ◇ pokku-pokku-
riódzsóriódzsó hirtelen halálhirtelen halál

ódzsógivaódzsógiva ◆ halálhalál küszöbeküszöbe ◆ vesztésvesztés idejeideje
「Kare-va ódzsógivaga varui.」 „Rossz vesztes.”

odzsokuodzsoku ◆ gyalázatgyalázat ◆ megalázásmegalázás
「Odzsoku-o kómuru.」 „Megalázzák.” ◆ meg-meg-
szégyenítésszégyenítés 「Odzsokuni taeru.」 „Tűri a meg-
szégyenítést.” ◆ szégyenszégyen 「Odzsokunimamireta
rekisi」 „szégyenteljes történelem”

odzsokunoodzsokuno ◆ szennyesszennyes
ódzsónoódzsóno ◆ homorúhomorú
odzsószamaodzsószama ◆ kedveskedves lányalánya 「Anatano
odzsószama-va imadaigakuszeideszuka?」 „A
kedves lánya most egyetemre jár?” ◆ kis-kis-
asszonyasszony 「Odzsószama-va nani-o mesi agari-
maszuka?」 „A kisasszony mit fogyaszt?”

ódzsoszamaódzsoszama ◆ királykisasszonykirálykisasszony
「Ódzsoszama-va -o ucukusiku taijójorimo kaga-
jaiteita.」 „A királykisasszony olyan szép volt,
hogy a napra lehetett nézni, de rá nem.”

odzsószanodzsószan ◆ kedveskedves lányalánya 「Anatano
odzsószan-va ima oikucudeszuka?」 „Hány éves
most a kedves lánya?” ◆ kisasszonykisasszony
odzsószanszodacsiodzsószanszodacsi ◆ jómódbanjómódban nevelke-nevelke-
dett lánydett lány ◆ naiv lánynaiv lány
ódzsószuruódzsószuru ◆ feladfelad 「Cubekobe ii vakesinaide
ódzsósiro!」 „Ne gyere kifogásokkal, add fel!” ◆

kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Bjónin-va ódzsósita.」 „A
beteg kilehelte a lelkét.” ◆ tehetetlentehetetlen 「Rjokó-
szakide kotobaga cúdzsinakute ódzsósita.」 „Az
utazásom során nem beszéltem a helyi nyelvet, te-
hetetlen voltam.”

ódzsotaiódzsotai ◆ nagy családnagy család
odzsózuodzsózu ◆ hízelgéshízelgés ◆ jóljól csináláscsinálás 「Han-
garí goga odzsózudeszune!」 „Jól beszél magya-
rul!” ◆ ügyességügyesség 「Odzsózudeszune.」 „Ügyes
vagy!”

odzsózu-oodzsózu-o iuiu ◆ hízeleghízeleg 「Cumani odzsózu-o
itte kigen-o totta.」 „Hízelgő szavakkal jártam a
feleségem kedvében.”

odzsúdzsiodzsúdzsi ◆ tízóraitízórai ◆ uzsonnauzsonna
ódzsuhósóódzsuhósó ◆ sárga szalagrendsárga szalagrend
ódzsurinódzsurin ◆ nádi sármánynádi sármány
óebióebi ◆ homárhomár
oecuoecu ◆ fulladozó sírásfulladozó sírás ◆ sírógörcssírógörcs
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oecumadzsirinokoeoecumadzsirinokoe ◆ zokogásbazokogásba fúlófúló hanghang
「Oecumadzsirino koede hanasita.」 „Zokogásba
fúló hangon beszélt.”

oecuszuruoecuszuru ◆ zokogzokog 「Rjótede kao-o ótte oecu-
sita.」 „Arcát a kezeibe temetve zokogott.”

óecscsipíóecscsipí ◆ írásvetítőírásvetítő
óeióei ◆ Óei-korÓei-kor
oekakikonteszutooekakikonteszuto ◆ gyerekrajz-versenygyerekrajz-verseny ◆

gyermekrajz-versenygyermekrajz-verseny ◆ rajzversenyrajzverseny
óenóen ◆ drukkolásdrukkolás ◆ szurkolásszurkolás ◆ támogatástámogatás
óendanóendan ◆ szurkolókszurkolók ◆ szurkolótáborszurkolótábor
óen-enzecuóen-enzecu ◆ kortesbeszédkortesbeszéd
óenkaóenka ◆ szurkolók dalaszurkolók dala
óensaóensa ◆ szurkolószurkoló
óenszekióenszeki ◆ szurkolók helyeszurkolók helye
óenszuruóenszuru ◆ biztatbiztat 「Óendan-va csímu-o óen-
siteita.」 „A szurkolók biztatták a csapatukat.” ◆

buzdítbuzdít 「Szapótá-va csímu-o óensiteita.」 „A
szurkolók buzdították a csapatot.” ◆ drukkoldrukkol
「Anata-va donocsímu-o óensiteiruno?」 „Te
melyik csapatnak drukkolsz?” ◆ mellettemellette vanvan
「Daikazoku-o óensiteimaszu.」 „Én a sokgyere-
kes család mellett vagyok.” ◆ szurkolszurkol 「Icumo
makeszónacsímu-o óensimaszu.」 „Mindig a
vesztésre álló csapatnak szurkolok.” ◆ támogattámogat
「Madzsimena sain-o óensiteiru.」 „Támogatom
a lelkiismeretes dolgozókat.”

oeragataoeragata ◆ fontos személyfontos személy ◆ nagykutyanagykutya
oeruoeru ◆ befejezbefejez 「Sukudai-o oeta.」 „Befejez-
tem a házi feladatot.” ◆ bevégezbevégez 「Kare-va
dzsinszei-o oeta.」 „Bevégezte földi pályáját.” ◆

elvégezelvégez 「Kare-va sigoto-o oeta.」 „Elvégezte a
munkáját.” ◇ issó-oissó-o oeruoeru befejezibefejezi földiföldi pá-pá-
lyafutásátlyafutását
óeruóeru ◆ irodában dolgozó nőirodában dolgozó nő ◆ irodista nőirodista nő
ofiszuofiszu ◆ hivatalhivatal ◆ irodairoda 「Kireinaofiszude
hataraiteiru.」 „Szép irodában dolgozom.” ◇

pépáreszu-ofiszupépáreszu-ofiszu papírmentes hivatalpapírmentes hivatal
ofiszu-aváofiszu-avá ◆ hivatali időhivatali idő ◆ munkaidőmunkaidő
ofiszubiruofiszubiru ◆ irodaházirodaház
ofiszucseaofiszucsea ◆ irodaszékirodaszék
ofiszugaiofiszugai ◆ hivatalihivatali negyednegyed ◆ hivatalne-hivatalne-
gyedgyed ◆ irodanegyedirodanegyed
ofiszu-redíofiszu-redí ◆ irodában dolgozó nőirodában dolgozó nő

ofuofu ◆ kikapcsoláskikapcsolás 「Szotoha atatakakunatta-
node jukadan-o ofunisita.」 „Kint meleg lett,
ezért kikapcsoltam a padlófűtést.” ◆ nincsnincs rajtarajta
◇ kikkuofukikkuofu kezdőrúgáskezdőrúgás
ófúófú ◆ európaieurópai stílusstílus ◆ európaieurópai stílusústílusú
「Ófúkencsiku」 „európai stílusú építészet”

ofudaofuda ◆ amulettamulett ◆ talizmántalizmán 「Dzsindzsade
ofuda-o katta.」 „Vettem egy talizmánt a szentély-
ben.”

ofuhovaitoofuhovaito ◆ piszkosfehérpiszkosfehér ◆ törtfehértörtfehér
ofuhovaitonoofuhovaitono ◆ piszkosfehérpiszkosfehér ◆ törtfehértörtfehér
ófukuófuku ◆ járásjárás 「Kaisa-e no ófuku」 „munkába
járás” ◆ oda-visszaoda-vissza 「Katamicsikipputo ófu-
kukippugaarimaszu.」 „Van csak oda, és oda-
vissza szóló jegy.”

ófukubinta-oófukubinta-o haruharu ◆ felpofozfelpofoz ◆ oda-oda- ésés
visszakézből felpofozvisszakézből felpofoz
ófukudzsósakenófukudzsósaken ◆ menettértimenettérti jegyjegy ◆ re-re-
túrjegytúrjegy
ófukuhagakiófukuhagaki ◆ válasz-levelezőlapválasz-levelezőlap
ófukukippuófukukippu ◆ jegyjegy oda-visszaoda-vissza 「Ófukukippu-
o katta.」 „Vettem egy jegyet oda-vissza.” ◆ me-me-
nettérti jegynettérti jegy ◆ retúrjegyretúrjegy
ófukunoófukuno ◆ menettértimenettérti 「Ófukuno kippu」
„menettérti jegy” ◆ retúrretúr 「Ófukuno kippu-o
katta.」 „Vettem egy retúr jegyet.”

ófukurjokóófukurjokó ◆ oda-vissza utazásoda-vissza utazás
ofukuroofukuro ◆ anyaanya ◆ mutermuter
ofukuronoadzsiofukuronoadzsi ◆ édesanyámédesanyám főztjefőztje 「Ko-
no rjóri-va ofukurono adzsi-o omoi daszaszeru.」
„Ez az étel édesanyám főztjére emlékeztet.” ◆

édesanyámédesanyám főztjénekfőztjének ízeíze ◆ gyermekkorigyermekkori ízíz

ófukuszuruófukuszuru ◆ jön-megyjön-megy 「Fune-va kava-o ófu-
kuszuru.」 „A hajó jön-megy a folyón.” ◆ megjármegjár
「Szono baso-va kurumade nidzsikankakete ófu-
kudekiru.」 „Azt a helyet kocsival két óra alatt
meg lehet járni.” ◆ oda-visszaoda-vissza közlekedikközlekedik
「Ekito kóen-o ófukuszurubaszu」 „vasútállomás
és park között oda-vissza közlekedő busz”

ófúnaófúna ◆ arrogánsarrogáns ◆ pökhendipökhendi
ofuniszuruofuniszuru ◆ kikapcsolkikapcsol 「Maiku-o ofunisita.」
„Kikapcsoltam a mikrofont.”
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ofurekoofureko ◆ jegyzőkönyvönjegyzőkönyvön kívülkívül ◆ nemnem hi-hi-
vatalosvatalos 「Ofurekono hanasi」 „nem hivatalos
megjegyzés”

ofuroofuro ◆ fürdőfürdő ◆ fürdőszobafürdőszoba ◆ fürdővízfürdővíz
「Ofuro-o vakaszóka?」 „Elkészítsem a fürdővi-
zet?”

ofurobaofuroba ◆ fürdőszobafürdőszoba 「Kicscsinkara szen-
mendzso, ofurobani iku kotogadekimaszu.」 „A
konyhából a mosdóhelységbe és a fürdőszobába
lehet menni.”

ofuródoofuródo ◆ terepterep
ofurokaraagaruofurokaraagaru ◆ lefürdiklefürdik 「Ofurokaraagatte
kami-o kavakasita.」 „Lefürödtem, és megszárí-
tottam a hajam.” ◆ megfürdikmegfürdik 「Ofurokara agat-
taato ocsa-o nonda.」 „Miután megfürödtem, it-
tam egy teát.”

ofuronihairuofuronihairu ◆ fürdikfürdik 「Joru ofuroni haitta.」
„Este fürödtem.” ◆ megfürdikmegfürdik 「Ofuroni haitta-
ato karada-o fuita.」 „Miután megfürödtem, tö-
rülköztem.”

ofuroniireruofuroniireru ◆ fürösztfüröszt 「Kodomo-o ofuroni
ireta.」 „Fürösztötte a gyereket.”

ofuroniireruofuroniireru ◆ megfürdetmegfürdet 「Kodomo-o ofuro-
ni ireta.」 „Megfürdettem a gyereket.” ◆ megfü-megfü-
rösztröszt 「Akacsan-o ofuroni ireta.」 „Megfürösz-
töttem a kisbabát.”

ofuruofuru ◆ használt cikkhasznált cikk ◆ használt ruhahasznált ruha
ofurunoofuruno ◆ használthasznált 「Ofurunorandoszeru」
„használt iskolatáska”

ofusízunofusízun ◆ holtszezonholtszezon 「Rjokógjókainoofusí-
zun」 „turisztikai holtszezon”

ofusoa-kanpaníofusoa-kanpaní ◆ offshore cégoffshore cég
ofuszaidoofuszaido ◆ lesles
ofuszaidonihikkakaruofuszaidonihikkakaru ◆ lesen vanlesen van
ofuszettoofuszetto ◆ ofszetofszet
ofuszettoinszacuofuszettoinszacu ◆ ofszetnyomtatásofszetnyomtatás
ogaoga ◆ nagy fűrésznagy fűrész
ógaóga ◆ fekvésfekvés ◆ oldaltoldalt fekvésfekvés ◇ ógabucuzóógabucuzó
heverésző Buddha szobraheverésző Buddha szobra
ógabucuzóógabucuzó ◆ heverésző Buddha szobraheverésző Buddha szobra
ógaiógai ◆ jobb oldali kagyló-gyökjobb oldali kagyló-gyök
ógakarinaógakarina ◆ grandiózusgrandiózus 「Macsi-va ógakarina
kaihacu-o hadzsimeta.」 „A város grandiózus fej-
lesztésbe kezdett.” ◆ ipariipari méretűméretű 「Ógakarina

micujunjú」 „ipari méretű csempészet” ◆ monu-monu-
mentálismentális 「Ógakarina tosikaihacugaatta.」
„Monumentális városfejlesztés volt.” ◆ nagyívűnagyívű
「Ógakarina tosikaihacu」 „nagyívű városrende-
zés” ◆ nagystílűnagystílű 「Kare-va ógakarina dorobó-
deszu.」 „Ő egy nagystílű bűnöző.” ◆ nagysza-nagysza-
básúbású 「Ógakarina szósza」 „nagyszabású vizsgá-
lat”

ogakuzuogakuzu ◆ fűrészporfűrészpor
ógamaógama ◆ kaszakasza
ógamíógamí ◆ oogámiaoogámia
ogamitaoszuogamitaoszu ◆ kikönyörögkikönyörög 「Kare-o ogami
taosite okane-o moratta.」 „Kikönyörögtem tőle
a pénzt.” ◆ leveszileveszi aa lábáróllábáról 「Jójaku kare-o
ogami taosita.」 „Sikerült levennem végre a lábá-
ról.”

ogamuogamu ◆ imádkozikimádkozik 「Taszuke-o motomete
kami-o oganda.」 „Segítségért imádkozott isten-
hez.” ◆ könyörögkönyörög 「Bokuni ogandemo muda-
da.」 „Hiába is könyörögsz.” ◆ megcsodálmegcsodál
「Anatanodaijamondononekkureszu-o ogama-
szete kudaszai.」 „Megcsodálhatom a gyémánt-
nyakláncodat?” ◆ megnézmegnéz 「Tatakau aiteno kao-
o ogandeoke!」 „Jól nézd meg az ellenfeled ar-
cát!”

óganaizáóganaizá ◆ organizátororganizátor
ógandíógandí ◆ organdiorgandi
óganemocsióganemocsi ◆ dúsgazdag emberdúsgazdag ember
óganemocsinoóganemocsino ◆ dúsgazdagdúsgazdag 「Óganemocsino
sinszekigairu.」 „Van egy dúsgazdag rokonom.” ◆

szupergazdagszupergazdag
oganeszonoganeszon ◆ oganeszonoganeszon
óganikkuóganikku ◆ organikusorganikus
ógaraógara ◆ nagy mintanagy minta ◆ nagy testalkatnagy testalkat
ógaranaógarana ◆ megtermettmegtermett 「Ógarana otokodes-
zu.」 „Megtermett ember.” ◆ nagynagy termetűtermetű
「Ógarana hitono jokode dzsitensaga csiiszaku
mieta.」 „A nagy termetű ember mellett eltörpült
a bicikli.” ◆ nagynagy testalkatútestalkatú 「Ógarana oto-
koga vatasitacsino micsi-o fuszaida.」 „Egy nagy
testalkatú ember elállta az utunkat.”

ógaranoógarano ◆ nagynagy mintásmintás 「Ógarano kabeg-
ami」 „nagy mintás tapéta”

ógasiraógasira ◆ nagyfőnöknagyfőnök
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ogaszavararjúogaszavararjú ◆ ogaszavaraiogaszavarai etikettetikett ◆

ogaszavarai stratégiaogaszavarai stratégia
ogaszavarasotóogaszavarasotó ◆ Ogaszavara-szigetekOgaszavara-szigetek
ógaszuruógaszuru ◆ oldalt fekszikoldalt fekszik
ógataógata ◆ nagynagy 「Ógatasokubucu」 „nagy nö-
vény” ◆ nagynagy méretűméretű 「Ógatabaszu」 „nagy
méretű busz” ◆ szuperszuper méretűméretű 「Ógataga-
men」 „szuper méretű képernyő” ◇ ógatakenógataken
nagytestűnagytestű kutyakutya ◇ ógatataifúógatataifú szupertáj-szupertáj-
funfun ◇ ógatatankáógatatanká óriásóriás tartályhajótartályhajó ◇ óga-óga-
tanotano nagynagy méretűméretű 「Ógatano rjokókaban」
„nagy méretű utazótáska” ◇ ógatarenkjúógatarenkjú
hosszú ünnephosszú ünnep
ógatadóbucuógatadóbucu ◆ nagytestű állatnagytestű állat
ógatadóbucuszóógatadóbucuszó ◆ makrofaunamakrofauna
ógatadzsójódzsidósaógatadzsójódzsidósa ◆ tömegszállítótömegszállító
gépjárműgépjármű ◆ utasszállító gépjárműutasszállító gépjármű
ógatakenógataken ◆ nagytestű kutyanagytestű kutya
ógatanaifuógatanaifu ◆ böllérkésböllérkés
ógatanoógatano ◆ nagynagy 「Ógatano kuruma」 „nagy
kocsi” ◆ nagynagy méretűméretű 「Ógatano rjokókaban」
„nagy méretű utazótáska”

ógatarenkjúógatarenkjú ◆ hosszú ünnephosszú ünnep
ógatarobottoógatarobotto ◆ nagy méretű robotnagy méretű robot
ógatasaógatasa ◆ nagy kocsinagy kocsi
ógatasóhisaógatasóhisa ◆ alakosalakos táplálékottáplálékot fogyasz-fogyasz-
tótó ◆ makrofogyasztómakrofogyasztó
ógataszenógataszen ◆ nagynagy méretűméretű hajóhajó ◆ óceánjá-óceánjá-
róró
ógatataifúógatataifú ◆ szupertájfunszupertájfun
ógatatankáógatatanká ◆ óriás tartályhajóóriás tartályhajó
ógatatorakkuógatatorakku ◆ kamionkamion
ogavaogava ◆ csermelycsermely ◆ patakpatak 「Ogavanoszasza-
jaki」 „patak csörgedezése”

ogavanoszeszeragiogavanoszeszeragi ◆ csermelycsermely ◆ csörge-csörge-
dezésdezés
ógazumuógazumu ◆ orgazmusorgazmus
ógazumugakuruógazumugakuru ◆ elélvezelélvez ◆ orgazmusaorgazmusa vanvan

ógazumunitaszszuruógazumunitaszszuru ◆ elélvezelélvez
ógenkaógenka ◆ nagynagy veszekedésveszekedés 「Ógenkaninaru-
karajamete!」 „Hagyd abba, mert nagy veszeke-
dés lesz belőle!”

ogenkideogenkide ◆ sziaszia ◆ viszlátviszlát

ógeszaógesza ◆ túlzástúlzás 「Szeifuga dorobóto iuno-va
ógeszade-va nai.」 „Nem túlzás azt állítani, hogy
az állam rabol.”

ógeszanaógeszana ◆ túlzótúlzó 「Ógeszana kotoba」 „túlzó
szavak” ◆ túlzotttúlzott 「Ógeszana teburi」 „túlzott
gesztikulálás”

ógeszaniógeszani ◆ túlozvatúlozva
ógeszanifurumauógeszanifurumau ◆ rájátszikrájátszik 「Asi-o hikka-
kerareta szensu-va csotto ógeszani furu matta.」
„A felrúgott játékos egy kicsit rájátszott.”

ógeszaniiuógeszaniiu ◆ lódítlódít 「Dzsuh-ka kokugogade-
kiruto itteitakeredomo, ógeszadesó.」 „Egy kicsit
lódított, amikor azt mondta, hogy 10 nyelven be-
szél.” ◆ nagyotnagyot mondmond ◆ túloztúloz 「Jóroppano-
szubeteno gengo-o hanaszeruto ittano-va ógesza-
datta.」 „Túloztam, amikor azt mondtam, hogy az
összes európai nyelvet beszélem.”

ogiogi ◆ ezüstös japánfűezüstös japánfű
ógiógi ◆ legyezőlegyező 「Ógi-o hiraiita.」 „Kinyitottam
a legyezőmet.” ◇ hinomaruógihinomaruógi napkorongosnapkorongos
legyezőlegyező
ógiógi ◆ fortélyfortély 「Curugino ógi-o cukanda.」 „Rá-
jött a kardforgatás fortélyára.” ◆ rejtelemrejtelem
「Zenno ógi-o kivameta.」 „Elmélyedt a zen rej-
telmeibe.” ◆ titoktitok
ógibajasiógibajasi ◆ legyezőpálmalegyezőpálma
ógigataógigata ◆ körcikkkörcikk ◆ legyező alaklegyező alak
ógigata-oógigata-o sitasita ◆ legyezőlegyező alakúalakú 「Ógigata-o
sita kóen」 „legyező alakú park”

ogimusiogimusi ◆ araszoló hernyóaraszoló hernyó
oginaioginai ◆ pótláspótlás 「Hano oginai kata-va ikucuka-
aru.」 „Többféle megoldás van a fog pótlására.”

oginauoginau ◆ bepótolbepótol 「Hirutabenakatta bun-o jo-
runi oginatta.」 „Este bepótoltam az elmaradt
ebédet.” ◆ besegítbesegít 「Okaaszan-no szeikacuhi-
o oginatta.」 „Besegítettem anyám létfenntartá-
sába.” ◆ kiegészítkiegészít 「Tarinai sikin-o oginatta.」
„Kiegészítette a hiányzó tőkét.” ◆ kipótolkipótol
「Jaszaibuszoku-o oginautameni
tokidokijaszaidzsúszu-o kaimaszu.」 „Hogy kipó-
toljam a hiányzó zöldségszükségletet, zöldségből
készült üdítőt veszek.” ◆ kompenzálkompenzál 「Ketten-o
dorjokude oginatta.」 „Hibáját igyekezettel kom-
penzálta.” ◆ pótolpótol 「Kecuin-o oginatta.」 „Pó-
tolta a hiányzó embereket.”
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oginosikioginosiki ◆ naptármódszernaptármódszer 「Ogino sikide hi-
ninsita.」 „Naptármódszerrel védekezett.”

ógiriógiri ◆ utolsó műsorszámutolsó műsorszám
ógiriógiri ◆ nagy darabokra vágásnagy darabokra vágás
ógiriniszuruógiriniszuru ◆ feldarabolfeldarabol 「Dzsagaimo-o ógi-
rinisita.」 „Feldaraboltam a krumplit.”

ogjógijoiogjógijoi ◆ jóljól neveltnevelt 「Min-nani szakini
aiszacu-o szuru ogjógino joi sónendatta.」 „Jól
nevelt fiú volt, mindenkinek előre köszönt.”

ógjokuógjoku ◆ topáztopáz
ógjónaógjóna ◆ túloztúloz 「Ógjóna ii kata」 „túlzó be-
szédmodor”

ógjóniógjóni ◆ nagynagy szavakatszavakat használvahasználva 「Go-
gakuno benkjó-va ógjóni ieba dzsikotósida.」 „A
nyelvtanulás, nagy szavakat használva, befektetés
a saját jövőnkbe.” ◆ túlozvatúlozva
ógoeógoe ◆ nagy hangnagy hang
ógoedeógoede ◆ fennhangonfennhangon 「Szaisokogoede, szor-
ekara ógoede hanasita.」 „Először halkan, majd
fennhangon beszélt.” ◆ hangosanhangosan 「Mimiga tói-
kara ógoede hanasite kudaszai.」 „Kérem, hango-
san beszéljen, mert nagyot hallok!”

ógoedekógiszuruógoedekógiszuru ◆ hőzönghőzöng 「Ródósatacsi-va
jaszui kjúrjóni ógoede kógisita.」 „A munkások
hőzöngtek az alacsony fizetés miatt.”

ógoedevarauógoedevarau ◆ hahotázikhahotázik
ógoe-oógoe-o daszudaszu ◆ kiabálkiabál 「Jatteagerukara, ama-
ri ógoe-o daszanaideokure.」 „Ne kiabálj, meg fo-
gom csinálni.”

ógonógon ◆ aranyarany
ógonbunkacuógonbunkacu ◆ aranymetszésaranymetszés
ógonbunkacuhiricuógonbunkacuhiricu ◆ aranyarányaranyarány
ógondzsidaiógondzsidai ◆ aranykoraranykor
ógonhivaógonhiva ◆ aranycsízaranycsíz
ógonkabuógonkabu ◆ aranyrészvényaranyrészvény
ógonkjódzsidaiógonkjódzsidai ◆ aranylázaranyláz
ógon-nisikiógon-nisiki ◆ ázsiai jázminázsiai jázmin
ógonricuógonricu ◆ aranyszabályaranyszabály
ógonsokuszóógonsokuszó ◆ aranysárga moszataranysárga moszat
ogorerumonohiszasikarazuogorerumonohiszasikarazu ◆ pökhendipökhendi em-em-
berek hatalma rövidberek hatalma rövid
ogoriogori ◆ arroganciaarrogancia ◆ önteltségönteltség

ogoriogori ◆ fényűzésfényűzés ◆ fizetésfizetés 「Bangohan-va
bokuno ogorida!」 „A vacsorát én fizetem!” ◆

megvendégelésmegvendégelés 「Kjóha bokuno ogorida!」
„Ma a vendégem vagy!” ◇ ogorinifukeruogorinifukeru fény-fény-
űzőűző életetéletet élél 「Kizokutosite ogorini fuketta.」
„Nemesként fényűző életet élt.”

ogorinifukeruogorinifukeru ◆ fényűzőfényűző életetéletet élél 「Ki-
zokutosite ogorini fuketta.」 „Nemesként fényűző
életet élt.”

ogoritakaburuogoritakaburu ◆ gőgösgőgös 「Szono geinódzsin-va
ogori takabutteiru.」 „Az a művész gőgös.”

ógorosiógorosi ◆ királygyilkoskirálygyilkos ◆ királygyilkosságkirálygyilkosság

ogoruogoru ◆ arrogánsarrogáns 「Ogotta taidode bukani
meireisita.」 „Arrogánsan parancsolgatott a be-
osztottainak.” ◆ kérkedikkérkedik 「Kare-va
zaiszangaarukoto-o ogotteiru.」 „Kérkedik a va-
gyonával.” ◆ nagyranagyra tartjatartja magátmagát ◆ pökhen-pökhen-
didi 「Ogotteiru hito」 „pökhendi ember” ◇ ogo-ogo-
rerumonohiszasikarazurerumonohiszasikarazu pökhendipökhendi emberekemberek
hatalma rövidhatalma rövid
ogoruogoru ◆ fényűzőfényűző 「Kare-va ogotta szeikacu-o
siteiru.」 „Fényűző életet él.” ◆ hozzászokikhozzászokik
aa jóhozjóhoz 「Kucsigaogotteirukarakono rjóri-va oi-
siku kandzsinai.」 „Hozzászoktam a jó ételekhez,
és ezt nem érzem finomnak.” ◆ megvendégelmegvendégel
「Kjóvatasigaogorimaszujo.」 „Ma megvendégel-
lek!”

ógosoógoso ◆ befolyásosbefolyásos emberember ◆ nagykutyanagykutya ◆

tekintélyes embertekintélyes ember
ogoszokanaogoszokana ◆ fennköltfennkölt 「Ogoszokana onga-
kuga nagareteita.」 „Fennkölt zene szólt.” ◆ ko-ko-
molymoly 「Ogoszokana gisiki」 „komoly szertartás”
◆ méltóságosméltóságos 「Ogoszokana kami」 „méltó-
ságos isten” ◆ tiszteletettiszteletet parancsolóparancsoló
「Ogoszokana koe」 „tiszteletet parancsoló hang”
◆ ünnepélyesünnepélyes 「Ogoszokana fun-iki」 „ünnepé-
lyes hangulat”

ogoszokaniogoszokani ◆ komolyankomolyan ◆ ünnepélyesenünnepélyesen
ógotoógoto ◆ nagynagy bajbaj 「Csottosita kega-va ógoto-
ninatta.」 „Nagy baj lett a kis sérülésből.”

óguógu ◆ arhatarhat ◆ érdemre méltóérdemre méltó
ógucsiógucsi ◆ nagynagy szájszáj 「Ógucsi-o aketa.」
„Nagyra tátottam a számat.” ◆ nagyszájúsko-nagyszájúsko-
dásdás ◆ nagynagy tételtétel 「Ógucsino csúmon-o sita.」
„Nagy tételben rendeltem.”
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ógucsi-oógucsi-o tatakutataku ◆ csakcsak aa szájaszája járjár 「Icsi-
dzsikande dekiruto ógucsi-o tataiteiru.」 „Csak a
szája jár, amikor azt mondja, hogy egy óra alatt
megcsinálja.” ◆ nagynagy szájaszája vanvan 「Szon-na
ógucsi-o tatakundattara dzsibundejarebadó-
dai?」 „Csináld te, ha már olyan nagy a szád!”

óguiógui ◆ falánkfalánk emberember ◆ falánkságfalánkság ◆ nagyét-nagyét-
kűségkűség ◆ sokatsokat evőevő 「Vatasi-va jaszeno ógui-
da.」 „Sokat eszek, mégis sovány maradok.” ◆

torkosságtorkosság ◇ bakanoóguibakanoógui csakcsak azaz evésenevésen
jár az eszejár az esze
óguinoóguino ◆ falánkfalánk ◆ nagyevőnagyevő ◆ torkostorkos
ógumazaógumaza ◆ Nagy MedveNagy Medve
ógumiógumi ◆ tördeléstördelés
ógumi-o szuruógumi-o szuru ◆ tördeltördel
oguraaiszuoguraaiszu ◆ azukis fagylaltazukis fagylalt
ogurahjakunin-issuogurahjakunin-issu ◆ OguraOgura tankagyűjte-tankagyűjte-
ménymény
ogurosigiogurosigi ◆ nagy godanagy goda
óhabaóhaba ◆ nagymértékűségnagymértékűség ◆ nagynagy széles-széles-
ségség
óhabanaóhabana ◆ jelentősjelentős 「Kócúkikanno óhabana
okurega joszószareru.」 „A tömegközlekedésben
jelentős késések várhatók.” ◆ nagynagy léptűléptű
「Óhabana sinpodatta.」 „Nagy léptű fejlődés
volt.” ◆ nagymértékűnagymértékű 「Kaisa-va óhabana gen-
ekitonarimasita.」 „A vállalatnál nagymértékű
volt a profitcsökkenés.”

óhabanióhabani ◆ jelentősenjelentősen 「Kanszensa szú-va
óhabani gensósita.」 „Jelentősen csökkent a fer-
tőzöttek száma.” ◆ nagymértékbennagymértékben 「Tecu-
zukiga óhabani henkóninatta.」 „Nagymértékben
megváltozott az ügymenet.”

óhabaszakugenóhabaszakugen ◆ nagymértékűnagymértékű csökken-csökken-
téstés 「Joszanno óhabaszakugen」 „költségkeret
nagymértékű csökkentése”

ohacsiohacsi ◆ kráterkráter 「Ohacsi meguri-o sita.」 „Kö-
rüljártuk a krátert.” ◆ rizstálalórizstálaló táltál ◆ sorsor
「Dzsósino usza barasino ohacsiga mavattekita.」
„Most rajtam a sor, hogy meghallgassam a főnö-
köm sirámait.”

ohadanomagarikadoohadanomagarikado ◆ bőrbőr állagánakállagának fordu-fordu-
lópontjalópontja 「Nidzsúgoszai-va ohadano magari ka-
doda.」 „25 éves kor a bőr állagának fordulópont-
ja.”

ohadzsikiohadzsiki ◆ golyózásgolyózás ◆ lapos üveggolyólapos üveggolyó

-o-o hadzsimehadzsime ◆ élénélén 「Vaga kuni-o hadzsime-
toszuru szamazamana kuniga sin-jakuno kenkjú-
ni tazuszavatta.」 „Országunkkal az élén, minden
ország az új gyógyszer kifejlesztésén fáradozott.”
◆ kezdvekezdve 「Szenendebíru-o hadzsime zenpin-
nomi hódai.」 „Ezer jenért a sörtől kezdve min-
den ital korlátlanul fogyasztható.”

ohagiohagi ◆ ohagiohagi
óhagurumaóhaguruma ◆ nagy fogaskeréknagy fogaskerék
ohairininaruohairininaru ◆ befáradbefárad 「Ohairininatte kuda-
szai.」 „Fáradjon be!”

ohajóohajó ◆ jó reggeltjó reggelt 「Ohajou!」 „Jó reggelt!”

ohajógozaimaszuohajógozaimaszu ◆ jó reggelt kívánokjó reggelt kívánok
ohakaohaka ◆ sírsír 「Ohakani ohana-o szonaeta.」 „Vi-
rágot tettem a sírra.”

ohakamairiohakamairi ◆ sírlátogatássírlátogatás ◆ temetőláto-temetőláto-
gatásgatás
ohakamairiszuruohakamairiszuru ◆ temetőbetemetőbe megymegy 「Kinó
otószan-no ohakamairi-o sita.」 „Tegnap temető-
be mentünk apukámhoz.”

ohakoohako ◆ igazánigazán profiprofi 「Karenoohako-va ma-
dzsikkudeszu.」 „A bűvészkedésben igazán profi.”
◆ jóljól begyakoroltbegyakorolt 「Kore-va kono kasunooha-
kono kjokuda.」 „Ez az ő jól begyakorolt dala.”
◆ vesszőparipavesszőparipa 「Mata szenszeinoohakoga
hadzsimatta.」 „A tanár megint jött a vesszőpari-
pájával.”

óhakucsóóhakucsó ◆ énekes hattyúénekes hattyú
óhamagurióhamaguri ◆ délibábot okádó sárkánydélibábot okádó sárkány
óhamuóhamu ◆ sarki búvársarki búvár
óhanóhan ◆ makulamakula ◆ sárgafoltsárgafolt
ohanaohana ◆ virágkötészetvirágkötészet 「Ohana-o narau.」
„Virágkötészetet tanul.”

ohanabatakeohanabatake ◆ virágmezővirágmező
ohanasicsúohanasicsú ◆ foglaltfoglalt 「Aneni denvasitara
ohanasicsúdatta.」 „Telefonáltam a nővéremnek,
de foglalt volt.”

óhanhenszeióhanhenszei ◆ makuladegenerációmakuladegeneráció ◇ ka-ka-
reióhanhenszeireióhanhenszei időskoriidőskori makuladegenerá-makuladegenerá-
cióció
óhan-inszacuóhan-inszacu ◆ mélynyomásmélynyomás ◆ mélymély nyom-nyom-
tatástatás
oharaioharai ◆ megtisztulásmegtisztulás ◆ szelleműzésszelleműzés
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oharaibakoninaruoharaibakoninaru ◆ megszabadulnakmegszabadulnak tőletőle
「Namake mono-va kaisakara oharai bakoninat-
ta.」 „A vállalat megszabadult a lusta emberek-
től.”

oharaibakoniszuruoharaibakoniszuru ◆ megszabadulmegszabadul tőletőle
「Furuikonpjútá-o oharai bakonisita.」 „Megsza-
badultunk a régi számítógéptől.”

ohasiohasi ◆ evőpálcikaevőpálcika 「Ohasi-o kudaszai!」
„Evőpálcikát kérek!” ◆ pálcikapálcika
óhasióhasi ◆ tukánmadártukánmadár
óhasisigióhasisigi ◆ hosszúcsőrű cankógodahosszúcsőrű cankógoda
óheinaóheina ◆ arrogánsarrogáns 「Óheina taido」 „arrogáns
hangvétel” ◆ fellengzősfellengzős 「Óheina taido」 „fel-
lengzős viselkedés” ◆ gőgösgőgös 「Óheina kao」
„gőgös arc”

óheinióheini ◆ arrogánsanarrogánsan 「Óheini kamaeru.」 „Ar-
rogánsan fölébe kerekedik a másiknak.” ◆ fel-fel-
lengzősenlengzősen 「Óheini furu mau.」 „Fellengzősen
viselkedik.”

óheiszaóheisza ◆ arroganciaarrogancia
óhióhi ◆ királynékirályné
ohicuohicu ◆ rizstálaló dobozrizstálaló doboz
ohicudzsiohicudzsi ◆ koskos ◆ ürüürü
ohicudzsinonikuohicudzsinoniku ◆ ürühúsürühús
ohicudzsizaohicudzsiza ◆ KosKos
ohijaohija ◆ hideghideg rizsrizs ◆ vízvíz 「Ohija-o tanonda.」
„Vizet kértem.”

ohimeszamaohimeszama ◆ kisasszonykisasszony
ohimeszamadakkoszuruohimeszamadakkoszuru ◆ karjábankarjában viszvisz
「Cuma-o ohimeszamadakkosite hejani curete it-
ta.」 „A karomban vittem a feleségemet a szobá-
ba.”

ohirakiohiraki ◆ végvég 「Oivai-va ohirakini csikazuita.」
„Az ünnepség a végéhez közeledett.”

ohirakinoaiszacuohirakinoaiszacu ◆ záróbeszédzáróbeszéd
óhiromaóhiroma ◆ nagyteremnagyterem
ohiromeohirome ◆ bejelentésbejelentés ◆ bemutatásbemutatás 「Sink-
jono ohirome」 „új otthonunk bemutatása”

ohiromekaiohiromekai ◆ bemutató összejövetelbemutató összejövetel
ohiruohiru ◆ délbendélben 「Ohiruni nani-o tabeta?」 „Mit
ettél délben?” ◆ ebédebéd 「Icu ohiru-o cukuri
hadzsimeru?」 „Mikor állsz neki ebédet főzni?”

ohirunanika-oohirunanika-o taberutaberu ◆ ebédelebédel 「Ohiru nani-
o tabetano?」 „Mit ebédeltél?”

ohiszamaohiszama ◆ NapNap ◆ napocskanapocska
ohitasiohitasi ◆ főtt zöldség szójás öntettelfőtt zöldség szójás öntettel
ohitojosiohitojosi ◆ hiszékenységhiszékenység ◆ jóhiszeműségjóhiszeműség
◆ naivságnaivság
ohitojosinoohitojosino ◆ hiszékenyhiszékeny 「Ohitojosino kare-
va damaszarejaszui.」 „Könnyen becsapják, mert
hiszékeny.” ◆ jóhiszeműjóhiszemű ◆ lágyszívűlágyszívű ◆ naivnaiv
ohitoriszamaohitoriszama ◆ egyedülegyedül 「Ohitoriszamadei-
rassaimaszuka?」 „Egyedül van?” ◆ egyedülál-egyedülál-
lóló 「Kanodzso-va ohitoriszamadeszune.」 „Az a
nő egyedülálló.” ◆ egyegy személyszemély 「Gojojaku-va
ohitoriszamadeszuka.」 „Csak egy személyre van
a foglalás?”

ohizamotoohizamoto ◆ felségterületfelségterület ◆ hatalmihatalmi körkör
◆ székhelyszékhely 「Heikano ohizamoto」 „uralkodó
székhelye”

ohjakudoohjakudo ◆ száz imaszáz ima
ohjakudo-oohjakudo-o fumufumu ◆ nyakáranyakára járjár 「Ójani
ohjakudo-o funde hosóninnaside ie-o karirukoto-
gadekita.」 „Addig jártam a háztulajdonos nyaká-
ra, amíg kezes nélkül bérbe nem tudtam venni a
lakást.” ◆ százszáz imátimát mondmond 「Koino dzsódzsu-
o negatte ohjakudo-o funda.」 „Száz imát mond-
tam, hogy beteljesedjen a szerelmem.”

ohjóohjó ◆ laposhallaposhal
óhóóhó ◆ Óhó-korÓhó-kor
ohócukupurétoohócukupuréto ◆ Ohotszk-lemezOhotszk-lemez
ohomenokotobaohomenokotoba ◆ dicsérődicsérő szavakszavak 「Oho-
meno kotoba-o itadakimasita.」 „Dicsérő szava-
kat kaptam.”

oioi ◆ hahóhahó 「Oi, darekairu?」 „Hahó! Van itt va-
laki?” ◆ héhé 「Oi, kiiteiru?」 „Hé, hallod, amit
mondok?”

oioi ◆ öregöreg 「Oimo vakakimo」 „öregek és fia-
talok” ◆ öregkoröregkor 「Oi-o tanosimu.」 „Élvezi az
öregkorát.” ◆ öregségöregség 「Oide szenakaga magat-
ta.」 „Az öregség meggörbítette a hátát.”

oioi ◆ unokaöcsunokaöcs
óiói ◆ gyakorigyakori 「Kono bjóki-va szaikinókunatteki-
ta.」 „Gyakorivá vált ez a betegség.” ◆ soksok 「Ko-
no macsini-va kodomoga ói.」 „Ebben a város-
ban sok a gyerek.” ◆ többtöbb 「Uruudosino baaiha
icsinicsiói.」 „A szökőévben eggyel több nap van.”
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◇ ószugiruószugiru túltúl soksok 「Sigotoga ószugiru.」 „Túl
sok a munkám.” ◇ ószugirutoószugiruto omouomou sokallsokall
「Dzsúnenno keibacu-va ószugiruto omou.」
„Sokallom a 10 éves büntetést.” ◇ kazokugaóikazokugaói
nagynagy családjacsaládja vanvan 「Kare-va kazokuga ói.」
„Nagy családja van.” ◇ kigaóikigaói nőcsábásznőcsábász
「Ano gaka-va kiga ói hitodeszu.」 „Az a festő
egy nőcsábász.” ◇ kigaóikigaói mindenbemindenbe belekapbelekap
「Kare-va ongakunimo kaiganimoto kiga ói hit-
odeszu.」 „Zenél, fest, mindenbe belekap.” ◇ ko-ko-
domogaóidomogaói sokgyermekessokgyermekes 「Kodomoga ói ka-
tei」 „sokgyermekes család” ◇ kodomonióibjókikodomonióibjóki
gyerekeknélgyerekeknél gyakorigyakori betegségbetegség ◇ dzsinkó-dzsinkó-
gaószugirugaószugiru túlnépesediktúlnépesedik 「Kono tosi-va
dzsinkóga ószugiru.」 „Ez a város túlnépesedett.”
◇ hitokotóoihitokotóoi jobbjobb lenne,lenne, haha csöndbencsöndben ma-ma-
radnaradna 「Kimi-va hitokotóoi.」 „Jobb lett volna,
ha csöndben maradsz.” ◇ hitomegaószugiruhitomegaószugiru
mindenminden szemszem ránézránéz 「Kokodato hitomega ószu-
girukara csigau basoni ikó.」 „Itt minden szem
ránk néz, menjünk máshová!”

óiói ◆ burkolatburkolat 「Kikaino ói」 „gép burkolata”
◆ burokburok ◆ köztakaróköztakaró ◆ kültakarókültakaró ◆ lepellepel
「Sitaini ói-o kaketa.」 „Lepellel betakarta a holt-
testet.” ◇ ói-oói-o kakerukakeru betakarbetakar 「Vanani ói-o
kaketa.」 „Betakartam a csapdát.” ◇ hióihiói napel-napel-
lenzőlenző ◇ hióihiói napvédőnapvédő
óiói ◆ héhé 「Ói dareka!」 „Hé, valaki!”

oiageoiage ◆ felzárkózásfelzárkózás 「Tentósita szósa-va oi
age-o hakatta.」 „Az elesett futó felzárkózott.”

oiageruoiageru ◆ felkergetfelkerget 「Inu-va dorobó-o kino
ueni oi ageta.」 „A kutya felkergette a rablót a fá-
ra.” ◆ felzárkózikfelzárkózik 「Niino szósa-va oi agetei-
ru.」 „A második futó felzárkózott.”

oibanoiban ◆ magas sorszámmagas sorszám
óibarióibari ◆ nagynagy büszkeségbüszkeség 「Szensu-va óiba-
ride kinmedaru-o miszeta.」 „A versenyző nagy
büszkeséggel mutatta az aranyérmét.”

oiboreoibore ◆ szenilisszenilis öregemberöregember ◆ szenilisszenilis vénvén
trottytrotty ◆ vénembervénember
oiboreruoiboreru ◆ szenilis vénember leszszenilis vénember lesz
oicukanaioicukanai ◆ mármár későkéső 「Imaszaranajandemo
oicukanai.」 „Már késő ezen bánkódni.” ◆ nemnem
elégelég 「Bokuno kjúrjóde-va maicukigo manenno
jacsinni oicukanai.」 „A fizetésem nem elég az öt-
venezer jenes lakbérre.”

oicukuoicuku ◆ behozzabehozza aa lemaradástlemaradást 「Vaga kuni-
va szensinkokuni oicuita.」 „Behoztuk a lemara-
dást a fejlett országokkal szemben.” ◆ felzár-felzár-
kózikkózik 「Okure-o totteita szósa-va min-nani oi-
cuita.」 „A lemaradt futó felzárkózott a többiek-
hez.” ◆ követkövet 「Dzsidaino henkani oicukanai.」
„Nem tudom követni a kor változásait.” ◆ utolérutolér
「Szakini aruiteiru tomodacsini oicuita.」 „Utol-
értem az előttem sétáló barátomat.” ◇ oicukanaioicukanai
nemnem elégelég 「Bokuno kjúrjóde-va maicukigo man-
enno jacsinni oicukanai.」 „A fizetésem nem elég
az ötvenezer jenes lakbérre.” ◇ oicukanaioicukanai mármár
későkéső 「Imaszaranajandemo oicukanai.」 „Már
késő ezen bánkódni.”

óicukuszuóicukuszu ◆ lefedlefed
oicumerareruoicumerareru ◆ szorulszorul aa hurokhurok
「Szacudzsinhan-va oi cumerareteiru.」 „Szorul a
hurok a gyilkos nyaka körül .”

oicumeruoicumeru ◆ ráragadráragad 「Keiszacu-va han-nin-o
oi cumeta.」 „A rendőrök ráragadtak a tettesre.”
◆ sarkábansarkában vanvan 「Dorobó-va oicumerareta.」
„A tolvaj sarkában volt.” ◆ sarokbasarokba szorítszorít
「Dzsinmonsite oi cumeta.」 „Sarokba szorított a
kérdéseivel.” ◇ oicumerareruoicumerareru szorulszorul aa hurokhurok
「Szacudzsinhan-va oi cumerareteiru.」 „Szorul a
hurok a gyilkos nyaka körül .” ◇ kjúcsinioicu-kjúcsinioicu-
merumeru sarokbasarokba szorítszorít 「Kjúcsini oi cumerare-
ta.」 „Sarokba szorítottak.” ◇ szeisintekinioi-szeisintekinioi-
cumerarerucumerareru felemésztfelemészt 「Ottono uvakide szeis-
intekini oi cumerareteiru.」 „Felemészt a férjem
hűtlensége.”

oicsiraszuoicsiraszu ◆ szétkergetszétkerget 「Hato-o oi csira-
sita.」 „Szétkergettem a galambokat.” ◆ szét-szét-
oszlatoszlat 「Keiszacu-va jadzsiuma-o oi csirasita.」
„A rendőrség szétoszlatta a bámészkodókat.” ◆

szétverszétver 「Keiszacu-va demo tai-o oi csirasita.」
„A rendőrség szétverte a tüntetőket.”

óicsizaóicsiza ◆ nagynagy színtársulatszíntársulat ◆ nagynagy társa-társa-
ságság
oidasikonpaoidasikonpa ◆ búcsúpartibúcsúparti
oidaszuoidaszu ◆ elüldözelüldöz 「Dzsúde sinnjúsa-o oi da-
sita.」 „Puskával elüldözte a behatolót.” ◆ elűzelűz
「Sószúminzoku-va murakara oi daszareta.」 „A
kisebbséget elűzték a faluból.” ◆ kilökkilök
「Jopparai-va nomijanokara oi daszareta.」 „A
részeget kilökték a kocsmából.” ◆ kipaterolkipaterol
「Ója-va tainósiteita njúkjosa-o oi dasita.」 „A
tulaj kipaterolta a nem fizető albérlőt.” ◆ kirakjakirakja

26982698 ói ói – oidaszu oidaszu AdysAdys



aa szűrétszűrét 「Ano bureina otoko-o hajaku oi da-
sze!」 „Rakjuk ki a szűrét annak az illetlen férfi-
nek!” ◆ kirúgkirúg 「Jopparai-va szakajakara oi da-
szareta.」 „A részeget kirúgták a kocsmából.” ◆

kituszkolkituszkol 「Inu-o doakara oi dasita.」 „Kitusz-
koltam a kutyát az ajtón.” ◆ kiűzkiűz 「Dzsibunno
iekara oi daszareta.」 „Kiűztek a saját lakásom-
ból.” ◆ kiverkiver 「Dzsaakuna kangae-o oi dasita.」
„Kivertem a fejemből a zavaró gondolatot.” ◆ ki-ki-
zavarzavar 「Inu-o iekara oi dasita.」 „Kizavartam a
kutyát a lakásból.” ◆ leszorítleszorít 「Oi kosi nakani
kuruma-o saszenkara oi dasita.」 „Előzés közben
leszorította a kocsit.” ◇ iekaraoidaszuiekaraoidaszu ajtótajtót
mutatmutat 「Kenkasite raikjaku-o iekara oi dasita.」
„Összeveszett a vendéggel, és ajtót mutatott neki.”

oideoide ◆ csináljcsinálj 「Pan-o katteoide!」 „Vegyél ne-
kem kenyeret!” ◆ gyeregyere 「Oide!」 „Gyere ide!”
◆ jövésjövés 「Docsirakaraoideninarimasitaka.」
„Honnan tetszett jönni?” ◆ menésmenés 「Docsira-e
oideninaru joteideszuka?」 „Hová fog menni?” ◆

menjmenj 「Acscsi-e oide!」 „Menj innen!” ◆ ottott
levéslevés 「Otószan-va oidedeszuka?」 „Ott van az
apukád?” ◇ oidedearuoidedearu jönjön 「Dokokaraoidede-
szuka?」 „Honnan tetszett jönni?”

oidedearuoidedearu ◆ jönjön 「Dokokaraoidedeszuka?」
„Honnan tetszett jönni?”

oideninaruoideninaru ◆ eljöneljön 「Anatamo oideninarima-
szuka?」 „Ön is eljön?”

oidipuszuoidipuszu ◆ OidipuszOidipusz
oidipúszuoidipúszu ◆ OidipuszOidipusz
oieoie ◆ magasabb rangú úr házamagasabb rangú úr háza
oiegeioiegei ◆ erősségerősség ◆ specialitásspecialitás
oienoicsidaidzsioienoicsidaidzsi ◆ családicsaládi vészhelyzetvészhelyzet
「Oieno icsidaidzsiga okotta.」 „Családi vészhely-
zet történt.”

oieszódóoieszódó ◆ családicsaládi viszályviszály 「Keieiken omeg-
uru oieszódóga cuzuita.」 „A vezetőségi jogot ille-
tően családi viszály folyt.”

oigoeoigoe ◆ utántrágyázásutántrágyázás
oihagioihagi ◆ betyárbetyár ◆ haramiaharamia ◆ útonállóútonálló
oiharauoiharau ◆ elhajtelhajt 「Kare-va noraneko-o oi ha-
ratta.」 „Elhajtotta a kóbor macskát.” ◆ elhes-elhes-
segetseget 「Hato-o oi haratta.」 „Elhessegettem a
galambot.” ◆ elijesztelijeszt 「Inu-va dorobó-o odo-
site oi haratta.」 „A kutya elijesztette a betörőt.” ◆

elkergetelkerget 「Norainu-o oi haratta.」 „Elkergette

a kóbor kutyát.” ◆ elküldelküld 「Tecuzuki-o szuruta-
meni dzsimusoni ittaga, oi haravareta.」 „Elmen-
tem a hivatalba elintézni az ügyemet, de elküld-
tek.” ◆ elriasztelriaszt 「Taikono otoga tori-o kovaga-
raszete oi haratta.」 „A dob hangja elriasztotta a
madarakat.” ◆ eltávolíteltávolít 「Gunsú-va hirobaka-
ra oi haravareta.」 „A tömeget eltávolították a tér-
ről.” ◆ elűzelűz 「Taimacude ókami-o oi haratta.」
„Fáklyával elűzte a farkasokat.”

oijaruoijaru ◆ bezavarbezavar 「Inu-o inugojani oijatta.」
„Bezavartam a kutyát a házába.” ◆ kényszerítkényszerít
「Doreinojóna sigotoni oijarareta.」 „Rabszolga-
munkára kényszerítették.” ◆ kergetkerget 「Kare-va
dzsiszacuni oijarareta.」 „Öngyilkosságba kerget-
ték.” ◇ kansokunioijarukansokunioijaru félreállítfélreállít 「Sippai-
o site kansokuni oijarareta.」 „Hibáztam, ezért
félreállítottak.” ◇ vakinioijaruvakinioijaru félredobfélredob
「Sukudai-o vakini oijatte aszobini itta.」 „Félre-
dobta a leckét, és elment játszani.” ◇ vakinioija-vakinioija-
ruru félresöpörfélresöpör 「Sorui-o vakini oi jatta.」 „Fél-
resöpörtem az iratokat.”

óikabuszeruóikabuszeru ◆ betakarbetakar 「Sitaini siroi nuno-
o óikabuszeta.」 „Betakarta a holttestet egy fehér
lepellel.”

oikaeszuoikaeszu ◆ elzavarelzavar 「Sakkintori tate nin-o oi
kaesita.」 „Elzavarta az adósságbehajtót.” ◆

visszaküldvisszaküld 「Okjaku-o oi kaesita.」 „Vissza-
küldtem a vendéget.” ◆ visszavervisszaver 「Szemete-
kita teki-o oi kaesita.」 „Visszavertük a támadó
ellenséget.” ◆ visszazavarvisszazavar 「Jonakano
hómonsa-o oi kaesita.」 „Visszazavarta az éjsza-
kai látogatót.”

oikakeoikake ◆ hajkurászáshajkurászás ◆ hajtáshajtás
oikakehadzsimeruoikakehadzsimeru ◆ nyomábanyomába eredered 「Nihi-
kino inu-va tóbósa-o oikake hadzsimeta.」 „A két
kutya a szökött rab nyomába eredt.”

oikakeruoikakeru ◆ hajkurászhajkurász 「Neko-va nezumi-o oi-
kaketeita.」 „A macska hajkurászta az egeret.” ◆

hajszolhajszol 「Keiszacu-va dorobó-o oikaketa.」 „A
rendőrök hajszolták a rablót.” ◆ kergetkerget
「Mószó-o oikakeru.」 „Ábrándokat kerget.” ◆

követkövet 「Rjúkó-o oikakeru.」 „Követi a divatot.”
◆ nyomoznyomoz 「Keiszacu-va szono dzsiken-o oikak-
eteiru.」 „A rendőrség azt az esetet nyomozza.” ◆

utánautána eredered 「Szuri-o oikaketa.」 „Utána eredt
a zsebtolvajnak.” ◆ utánaszaladutánaszalad 「Ten-in-va
ocuri-o vaszureta kjaku-o oikaketa.」 „Az eladó
utánaszaladt a visszajárót ottfelejtő vevőnek.” ◆
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üldözüldöz 「Micside dorobó-o oikaketa.」 „Az utcán
üldöztem egy rablót.” ◇ oikakehadzsimeruoikakehadzsimeru
nyomábanyomába eredered 「Nihikino inu-va tóbósa-o oi-
kake hadzsimeta.」 „A két kutya a szökött rab
nyomába eredt.”

óikakuszuóikakuszu ◆ elhallgatelhallgat 「Hinkonmondai-o ói
kakusita.」 „Elhallgatja a szegénység problémá-
ját.” ◆ eltakareltakar 「Tede kao-o ói kakusita.」 „A
kezemmel eltakartam az arcom.”

oikanmurioikanmuri ◆ felső öreg-gyökfelső öreg-gyök
óikanmurióikanmuri ◆ felső befed-gyökfelső befed-gyök
oikazeoikaze ◆ hátszélhátszél 「Oi kazeto mukai kaze」
„hátszél és szembe szél”

oikazetonaruoikazetonaru ◆ kedvezőkedvező 「Sidzsóni oi kaze-
tonaru szeiszaku」 „piac számára kedvező intéz-
kedés” ◆ segítsegít 「En-jaszuga jusucukigjóno oi
kazetonatta.」 „Az olcsó jen segítette az exportcé-
geket.”

óikeisóóikeisó ◆ trónörökléstrónöröklés
óikeisónoaraszoióikeisónoaraszoi ◆ trónviszálytrónviszály
oikkooikko ◆ unokaöcsunokaöcs
oikomareruoikomareru ◆ kerülkerül 「Vaga kuni-va kibisii
dzsókjóni oi komareta.」 „Nehéz helyzetbe került
országunk.”

oikomioikomi ◆ belehúzásbelehúzás ◆ utolsó erőbedobásutolsó erőbedobás
oikomi-ooikomi-o kakerukakeru ◆ belehúzbelehúz 「Oi komi-o ka-
kereba kjódzsúni sigotoga ovaru.」 „Ha egy kicsit
belehúzunk, be tudjuk fejezni ma a munkát.”

oikomiszadzsikioikomiszadzsiki ◆ omnibuszpáholyomnibuszpáholy
oikomuoikomu ◆ megöregszikmegöregszik 「Kare-va hidoku oi
konda.」 „Csúnyán megöregedett.”

oikomuoikomu ◆ belehúzbelehúz 「Szósa-va szaigono nidzsú-
métorude oi konda.」 „A futó az utolsó 20 mé-
teren belehúzott.” ◆ belekergetbelekerget 「Sakkinni oi
komareteiru.」 „Belekergettek az adósságba.” ◆

hajszolhajszol 「Ginkó-va hito-o sakkinni oi komu.」
„A bankok adósságba hajszolják az embereket.”
◆ juttatjuttat 「Kaisa-va haigjóni oi komareta.」
„Csődbe juttatták a vállalatot.” ◆ kényszerítkényszerít
「Kaicsó-va dzsininni oi komareta.」 „A társaság
elnökét lemondásra kényszerítették.” ◆ kergetkerget
「Kare-va sicugjósite sakkinni oi komareta.」 „A
munkanélküliség adósságba kergette.” ◆ taszíttaszít
「Zettaizecumeide dzsiszacuni oi komareta.」 „A
kilátástalanság öngyilkosságba taszította.” ◇ oi-oi-

komarerukomareru kerülkerül 「Vaga kuni-va kibisii dzsókjó-
ni oi komareta.」 „Nehéz helyzetbe került orszá-
gunk.” ◇ katteoikomukatteoikomu beterelbeterel 「Buta-o katte
butagojani oi konda.」 „Betereltem a disznókat az
ólba.”

oikosioikosi ◆ előzéselőzés 「Oi koszutoki-va
icumobakkumirá-o mimasó!」 „Előzéskor mindig
nézzünk a visszapillantóba!” ◆ megelőzésmegelőzés
「Kuruma-o oi kosita atoszupído-o jurumeta.」
„Az autó megelőzése után lelassított.”

oikosikinsioikosikinsi ◆ előzni tiloselőzni tilos
oikosikinsiszenoikosikinsiszen ◆ záróvonalzáróvonal
oikosisaszenoikosisaszen ◆ belsőbelső sávsáv ◆ előzésielőzési sávsáv ◆

előzősávelőzősáv
oikoszuoikoszu ◆ lehagylehagy 「Aneno szetake-o oi kosi-
ta.」 „Lehagytam a növésben a nővéremet.” ◆

megelőzmegelőz 「Anino sze-o oi kosita.」 „Megelőzte a
bátyját a növésben.”

oikucuoikucu ◆ hányhány éveséves 「Anata oikucu?」 „Hány
éves vagy?”

oimavaszuoimavaszu ◆ hajkurászhajkurász 「Kare-va on-na-o oi
mavasiteiru.」 „A nőket hajkurássza.” ◆ kergetkerget
「Neko-va nezumi-o oi mavasiteiru.」 „A macska
kergeti az egeret.” ◇ siri-osiri-o oimavaszuoimavaszu futkosfutkos
utánautána 「Dzsoszeino siri-o oi mavasiteiru.」
„Nők után futkos.”

oimeoime ◆ bűntudatbűntudat 「Kimiga oi meni omoukoto-
va nai.」 „Ne érezz emiatt bűntudatot!” ◆ el-el-
kötelezettségkötelezettség 「Kareni oi megaarukara taszu-
kenakucsa.」 „Elkötelezettséget érzek iránta, se-
gítenem kell neki.”

oimotomeruoimotomeru ◆ hajhászhajhász 「Okane-o oi motome-
ru.」 „Hajhássza a pénzt.” ◆ hajszolhajszol 「Kairaku-
o oi motomeru.」 „Hajszolja az élvezeteket.” ◆

töreksziktörekszik 「Riszó-o oi motomeru」 „Tökéletes-
ségre törekszik.”

óinóin ◆ lebélyegzéslebélyegzés ◆ lepecsételéslepecsételés
óinóin ◆ rímrím ◆ rímeltetésrímeltetés
óinaruóinaru ◆ felségesfelséges ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Kagakude
óinaru kószeki-o nokosita.」 „Kiemelkedő tudo-
mányos érdemeket szerzett.” ◆ óriásióriási 「Kareno
si-va kono szekainitotte óinaru szonsicudearu.」
„Halála óriási veszteség a világ számára.” ◆ vég-vég-
telentelen 「Óinaru daicsi」 „végtelen táj”

óindzsitenóindzsiten ◆ rímszótárrímszótár
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óinióini ◆ nagymértékbennagymértékben 「Kare-va kagakuno
hattenni óini kókensita.」 „Nagymértékben hoz-
zájárult a tudomány fejlődéséhez.” ◆ nagyonnagyon
「Kanodzso-va óini jorokonda.」 „Nagyon örült.”
◆ sokatsokat 「Renkjúde óini tabeta.」 „Az ünnepek
alatt sokat ettem.”

óinicukuóinicuku ◆ trónra léptrónra lép
óiniikigondeóiniikigonde ◆ nagy hévvelnagy hévvel
óinitanosimuóinitanosimu ◆ kiélvezkiélvez
「Nacujaszuminoszubete-o óini tanosinda.」 „A
nyári szabadság minden percét kiélveztem.”

óiniukeruóiniukeru ◆ jójó fogadtatásafogadtatása vanvan 「Kono
eiga-va nihonde óini uketa.」 „Ennek a filmnek jó
fogadtatása volt Japánban.” ◆ nagynagy sikeresikere vanvan
「Kono hon-va hangaríde óini uketa.」 „Ennek a
könyvnek nagy sikere volt Magyarországon.”

óin-jóguóin-jógu ◆ pecsételő eszközpecsételő eszköz
óinkióinki ◆ pecsételőgéppecsételőgép
oinokurigotooinokurigoto ◆ öregeköregek gyakrangyakran ismételtismételt
mondásamondása
oinorioinori ◆ imaima ◆ imádságimádság
oinoriszuruoinoriszuru ◆ imádkozikimádkozik 「Kamiszamani
oinori-o sita.」 „Imádkoztam istenhez.”

óinsióinsi ◆ rímelő versrímelő vers
óinszuruóinszuru ◆ lebélyegezlebélyegez ◆ lepecsétellepecsétel 「Keija-
kusoni óinsita.」 „Lepecsételtem a szerződést.”

óinszuruóinszuru ◆ rímelrímel 「Óinszuru kotoba-o szagasi-
ta.」 „Egy rímelő szót kerestem.”

oinukuoinuku ◆ előzelőz 「Kuruma-va oi nukinikakatta.」
„Előzni kezdett az autó.” ◆ leelőzleelőz 「Nidaino
kuruma-o oi nuita.」 „Két autót előzött le.” ◆ le-le-
hagyhagy 「Dzsitensani oi nukareta.」 „Egy biciklista
lehagyott.”

óinusimedzsióinusimedzsi ◆ óriás tölcsérgombaóriás tölcsérgomba
óinuzaóinuza ◆ Nagy KutyaNagy Kutya
ói-o cuguói-o cugu ◆ követi a trónonköveti a trónon
oioioioi ◆ haha eljöneljön azaz idejeideje 「Rijú-va oioihana-
simaszu.」 „Az okokról majd beszélek, ha eljön
az ideje.” ◆ lassankéntlassanként 「Kagu-va oioiszoroe-
rucumorideszu.」 „Lassanként bebútorozzuk a la-
kást.”

oioioioi ◆ álljonálljon megmeg aa menetmenet 「Oioi, kéki-o zen-
butabenaide!」 „Álljon meg a menet, ne akard az
egész tortát magadnak!” ◆ keservesenkeservesen 「Oi-

oi naiteita.」 „Keservesen zokogott.” ◆ lassanlassan
aa hévvelhévvel 「Oioi, naguri szugite-va sinandzsau-
jo.」 „Lassan a hévvel, ha megütöd, még a végén
meghal!” ◆ micsodamicsoda 「Oioi, ki-va tasikanano-
ka.」 „Micsoda? Észnél vagy?” ◆ nananana 「Oioi,
dzsódan-o jositekure!」 „Nana, ne tréfálj!”

ói-oói-o kakerukakeru ◆ betakarbetakar 「Vanani ói-o kaketa.」
„Betakartam a csapdát.”

ói-oói-o sirizokusirizoku ◆ lemondlemond aa trónróltrónról 「Ószama-
va ói-o sirizoita.」 „A király lemondott a trónról.”

oiraoira ◆ énén ◆ mimi
oiranoiran ◆ kurtizánkurtizán ◆ prostituáltprostituált
óirióiri ◆ sok ember részvételesok ember részvétele
óiribukuroóiribukuro ◆ teltház-bónuszteltház-bónusz
óiriman-inóiriman-in ◆ telt háztelt ház
óiriman-in-noóiriman-in-no ◆ telttelt házasházas 「Óiri man-inno
engekidatta.」 „Telt házas színelőadás volt.”

oirínaoirína ◆ olajosolajos
oironaosioironaosi ◆ átöltözésátöltözés 「Sinpu-va doreszuni
oironaosisita.」 „A menyasszony átöltözött me-
nyecskeruhába.”

oiropídeoiropíde ◆ europideuropid
oiruoiru ◆ megöregszikmegöregszik 「Oitakeredomomada
megajoku mieru.」 „Ugyan megöregedtem, de
még mindig jól látok.” ◆ öregsziköregszik ◇ oitehako-oitehako-
nisitagaenisitagae haha megöregszel,megöregszel, hallgasshallgass aa gye-gye-
rekedrerekedre ◇ tosioirutosioiru megöregszikmegöregszik 「Haha-va
tosioita.」 „Anyukám megöregedett.”

oiruoiru ◆ olajolaj ◇ endzsin-oiruendzsin-oiru motorolajmotorolaj ◇

séru-oiruséru-oiru palaolajpalaolaj ◇ sirindá-oirusirindá-oiru henger-henger-
olajolaj ◇ buréki-oiruburéki-oiru fékolajfékolaj
oirubánáoirubáná ◆ olajégőolajégő
oiru-daráoiru-dará ◆ olajdollárolajdollár
oiruhítáoiruhítá ◆ olajradiátorolajradiátor
oirukókanoirukókan ◆ olajcsereolajcsere
oirukuroszuoirukuroszu ◆ viaszosvászonviaszosvászon
oirukuroszutéburukuroszuoirukuroszutéburukuroszu ◆ viaszosvá-viaszosvá-
szon asztalterítőszon asztalterítő
oiru-manéoiru-mané ◆ olajpénzolajpénz
oirumiszutooirumiszuto ◆ olajködolajköd
oirupaipurainoirupaipurain ◆ kőolajvezetékkőolajvezeték ◆ olajveze-olajveze-
tékték
oiru-peintinguoiru-peintingu ◆ olajfestményolajfestmény
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oiru-peintooiru-peinto ◆ olajfestékolajfesték
oiruriguoirurigu ◆ olajfúró toronyolajfúró torony
oiru-sokkuoiru-sokku ◆ olajsokkolajsokk
oiru-tankáoiru-tanká ◆ olajszállító tartályhajóolajszállító tartályhajó
oiruzukenooiruzukeno ◆ olajosolajos 「Oiru zukenoivasiga szu-
kideszu.」 „A olajos szardíniát szeretem.”

oisaszanoisaszan ◆ orvosorvos 「Oisaszan-ni szódansima-
só.」 „Beszéljen orvossal!”

oisigeruoisigeru ◆ belepbelep 「Zaszszóga nivani oi siget-
teiru.」 „A kertet belepte a gaz.” ◆ burjánzikburjánzik
「Morino nakanosidaga oi sigetteiru.」 „Az erdő-
ben a páfrány burjánzik.” ◆ dúsdús 「Oi sigeru so-
kubucu」 „dús növényzet”

oisigettaoisigetta ◆ dúsdús 「Oi sigetta moridatta.」 „Dús
erdő volt.”

oisigetteoisigette ◆ dúsandúsan
oisiioisii ◆ finomfinom 「Cumano rjóri-va oisii.」 „A fele-
ségem főztje finom.” ◆ ízesízes 「Sefu-va oisii rjóri-
o cukutta.」 „A szakács ízes ételeket főzött.” ◆

ízletesízletes 「Konoszúpu-va oisii.」 „Ez a leves íz-
letes.” ◆ ízlikízlik 「Rórukjabecu-va totemo oisii.」
„Nagyon ízlik a töltött káposzta.” ◆ jóízűjóízű
「Konokóhí-va oisii.」 „Ez a kávé jóízű.” ◇ oi-oi-
siszónasiszóna étvágygerjesztőétvágygerjesztő 「Menjúni-va oi-
siszóna tabe monogatakuszan-atta.」 „A menü-
ben sok étvágygerjesztő étel volt.” ◇ oisiszónaoisiszóna
gusztaguszta 「Kono rjóri-va oisiszó.」 „Nagyon gusz-
ta ez az étel.” ◇ oisiszónaoisiszóna ínycsiklandóínycsiklandó 「Oi-
siszóna tabe monoga kita.」 „Ínycsiklandó ételt
hoztak.” ◇ totemooisiitotemooisii héthét nyelvennyelven beszélbeszél
「Kono rjóri-va totemo oisii.」 „Ez az étel hét
nyelven beszél.”

oisiimonooisiimono ◆ finomságfinomság 「Oisii mono-o takuszan
tabeta.」 „Sok finomságot ettünk.”

oisikuoisiku ◆ jóízűenjóízűen 「Cuma-va oisiku rjóriszu-
ru.」 „A feleségem jóízűen főz.”

oisikutaberuoisikutaberu ◆ jóízűenjóízűen eszikeszik 「Jukkuri ad-
zsivatte oisiku tabeta.」 „Lassan kóstolgatva, jó-
ízűen evett.” ◆ lakmároziklakmározik
oisiszaoisisza ◆ finom ízfinom íz
oisiszónaoisiszóna ◆ étvágygerjesztőétvágygerjesztő 「Menjúni-va
oisiszóna tabe monogatakuszan-atta.」 „A menü-
ben sok étvágygerjesztő étel volt.” ◆ gusztaguszta
「Kono rjóri-va oisiszó.」 „Nagyon guszta ez az
étel.” ◆ gusztusosgusztusos ◆ ínycsiklandóínycsiklandó 「Oisiszó-

na tabe monoga kita.」 „Ínycsiklandó ételt hoz-
tak.” ◆ ínycsiklandozóínycsiklandozó
oisóoisó ◆ pótbefizetéspótbefizetés
oiszakioiszaki ◆ előtteelőtte állóálló életélet 「Kodomono oi
szaki」 „gyerek előtt álló élet”

oiszakioiszaki ◆ hátralévőhátralévő évekévek 「Kare-va oi szak-
iga nagakunai.」 „Kevés hátralévő éve van.”

oiszarabaeruoiszarabaeru ◆ megvénülmegvénül 「Oiszarabaeta
szugata-o miszetakunai.」 „Nem akarom, hogy
lássák a megvénült alakomat.”

óiszogasiióiszogasii ◆ borzasztóan elfoglaltborzasztóan elfoglalt
óiszogióiszogi ◆ nagynagy sietségsietség 「Nandekon-na óiszo-
ginano?」 „Mi ez a nagy sietség?”

óiszogideóiszogide ◆ lóhalálábanlóhalálában 「Óiszogide sóbaiga-
takini taikószuru szeihin-o kaihacusinakereba-
naranakatta.」 „Lóhalálában kellett kifejleszteni a
versenyképes terméket.” ◆ nagynagy sebbel-lobbalsebbel-lobbal
「Óiszogide hasiri szatta.」 „Nagy sebbel-lobbal
elrohant.” ◆ sietvesietve 「Okjakuszanga kurunode
óiszogide heja-o katazuketeiru.」 „Vendég jön,
ezért sietve rendet rakok a szobában.”

óiszogidehatarakuóiszogidehataraku ◆ égég aa kezekeze alattalatt aa
munkamunka 「Simekiriga csikainode óiszogide hatara-
iteiru.」 „Közeleg a határidő, ég a keze alatt a
munka.”

oiszoretooiszoreto ◆ csakcsak csettintenicsettinteni kellkell 「Ie-va
oiszoreto kaumonode-va nai.」 „Egy házat nem
lehet úgy venni, hogy csak csettinteni kell.” ◆

egykönnyenegykönnyen 「Kono nenreideoiszoreto sigoto-
va micukaranai.」 „Ebben a korban nem lehet
egykönnyen munkát találni.” ◆ könnyedénkönnyedén
「Oiszoreto-va jurusitekurenai.」 „Nem tud
könnyedén megbocsátani.” ◆ meggondolatla-meggondolatla-
nulnul 「Kono sigoto-o oiszoreto hiki ukenai hóga-
jokatta.」 „Nem kellett volna meggondolatlanul
elvállalnom ezt a munkát.”

oiszugaruoiszugaru ◆ visszahúzvavisszahúzva marasztalmarasztal 「Szat-
teiku koibitoni oiszugatta.」 „Visszahúzva ma-
rasztalta a kedvesét.”

oiszutáoiszutá ◆ osztrigaosztriga
oitaoita ◆ aggagg ◆ vénvén ◇ tosioitatosioita öregöreg ◇ tosioitatosioita
idősidős 「Tosioita ojano mendó-o miru.」 „Gondoz-
za az idős szüleit.”

oitacsioitacsi ◆ gyermekkorgyermekkor 「Fukóna oi tacsi」
„boldogtalan gyermekkor” ◆ nevelkedésnevelkedés ◆ nö-nö-
vekedésvekedés
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oitakeirooitakeiro ◆ vadászzöldvadászzöld
óitakenóitaken ◆ Óita megyeÓita megye
óitasióitasi ◆ ÓitaÓita
oitateoitate ◆ kipateroláskipaterolás
oitate-ooitate-o kuraukurau ◆ kiki leszlesz paterolvapaterolva 「Janusi-
kara oi tate-o kutta.」 „A főbérlő kipaterolt.”

oitateruoitateru ◆ elhajtelhajt 「Keiszacu-va jadzsiuma-o
oi tateta.」 „A rendőrök elhajtották a bámészko-
dókat.” ◆ elterelelterel 「Micsikara hicudzsi-o oi tat-
eta.」 „Elterelte a birkákat az útról.” ◆ felhajtfelhajt
「Hicudzsino mure-o jamani oi tateta.」 „Felhaj-
totta a birkanyájat a hegyre.” ◆ hajthajt 「Usi-o
oi tateta.」 „Hajtottam a tehenet.” ◆ kihajtkihajt
「Hicudzsi-o bokuszócsini oi tateta.」 „Kihajtot-
tam a birkákat a legelőre.” ◆ kilakoltatkilakoltat
「Kjodzsúsa-o oi tateta.」 „Kilakoltatta a lakót.”
◆ kiszorítkiszorít 「Szumátofon-no fukjúdegarakei-va
oi taterareta.」 „Az okostelefonok kiszorították a
hagyományos mobilokat.” ◆ kitessékelkitessékel 「Ran-
bóna vakamonotacsi-va nomi jakara oi taterare-
ta.」 „A randalírozó fiatalokat kitessékelték a
kocsmából.” ◆ sürgetsürget 「Dzsikanni oi taterare-
teiru.」 „Sürget az idő.” ◆ terelterel 「Kacsiku-o oi
tateru.」 „Tereli a jószágot.” ◆ űzűz 「Mó kaette
kudaszai!Toszéruszuman-o oi tateta.」 „Menjen
el! - űzte a házalóügynököt.”

oiteoite ◆ kívülkívül 「Anata-o oite tanoreru hito-va da-
remoimaszen.」 „Rajtad kívül nincs senki, akire
támaszkodhatnék.”

oiteoite ◆ illetőenilletően ◆ vonatkozólagvonatkozólag ◇ dzsiten-dzsiten-
nioitenioite időpillanatbanidőpillanatban 「Kono dzsitennioite na-
nimo iemaszen.」 „Ebben az időpillanatban sem-
mit sem mondhatok.” ◇ nioitenioite banban 「Kare-va
szúgakuni oite-va tenszaitekideszu.」 „Ő a mate-
matikában egy zseni.” ◇ nioitenioite vonatkozólagvonatkozólag
「Kore-va siszanun-jónioite dzsújóna dzsóhóde-
szu.」 „Ez a befektetésre vonatkozólag fontos in-
formáció.” ◇ nioitenioite illetőenilletően
「Dzsútakuszeiszakunioite-va , cuginojóna taióga
hicujódeszu.」 „A lakáspolitikát illetően a követ-
kező intézkedésekre van szükség.”

oitehakonisitagaeoitehakonisitagae ◆ haha megöregszel,megöregszel, hall-hall-
gass a gyerekedregass a gyerekedre
oitekeboriniszuruoitekeboriniszuru ◆ magáramagára hagyhagy 「Júdzsin-
o oitekeborinisita.」 „Magára hagyta a barátját.”

oitekebori-o kurauoitekebori-o kurau ◆ faképnél maradfaképnél marad

oitekiboriniszareruoitekiboriniszareru ◆ magáramagára maradmarad 「Dzsi-
bundakega oitekiboriniszaretajóna kimocsininat-
ta.」 „Úgy éreztem, magamra maradtam.”

oitekiboriniszuruoitekiboriniszuru ◆ magáramagára hagyhagy 「Kono
benkjókai-va darehitoritosite oitekiborinisinai.」
„Ez a tanulókör senkit nem fog magára hagyni.”

oitekibori-o kurauoitekibori-o kurau ◆ faképnél maradfaképnél marad
oitekuruoitekuru ◆ otthagyotthagy 「Obentó-o bencsini oite-
kitesimatta.」 „Otthagytam az uzsonnámat a pa-
don.”

oiteokuoiteoku ◆ odarakodarak ◇ vakinioiteokuvakinioiteoku magamaga
mellémellé rakrak 「Kaban-o vakini oiteoita.」 „Magam
mellé raktam a táskámat.” ◇ vakinioiteokuvakinioiteoku fél-fél-
resöpörresöpör 「Mondai-o vakini oiteoita.」 „Félresö-
pörte a problémát.”

oitomaszuruoitomaszuru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik
oiucsioiucsi ◆ hajszahajsza ◆ továbbitovábbi ütlegelésütlegelés ◆ utol-utol-
só ütéssó ütés ◆ ütlegelve kergetésütlegelve kergetés ◆ űzésűzés
oiucsi-ooiucsi-o kakerukakeru ◆ ütlegelveütlegelve kergetkerget 「Aiteni
oi ucsi-o kaketa.」 „Ütlegelve kergette az ellenfe-
lét.”

oiucsi-ooiucsi-o kakerukakeru ◆ hajszolhajszol ◆ ráteszrátesz egyegy la-la-
páttalpáttal 「Szaigai-va fukjóni oi ucsi-o kaketa.」
„A katasztrófa rátett még egy lapáttal a gazdasági
hanyatlásra.” ◆ továbbtovább fokozfokoz 「Maszszádzsi-
va itamini oi ucsi-o kaketa.」 „A masszázs tovább
fokozta a fájdalmat.” ◆ továbbtovább rontront 「Kareno
hacugen-va dzsitaini oi ucsi-o kaketa.」 „A kije-
lentése tovább rontott a helyzeten.” ◆ űzűz
oivaioivai ◆ köszöntésköszöntés 「Tandzsóbino oivaini uta-
o utatta.」 „Dallal köszöntöttük a születésnapját.”
◆ köszöntőköszöntő ◆ örömünnepörömünnep ◆ ünnepünnep ◆ ün-ün-
neplésneplés 「Kekkonno oivaini kókjúreszutorande
sokudzsisita.」 „A házasságunk megünnepléséhez
drága étteremben ettünk.”

oivaigotooivaigoto ◆ ünnepünnep
oivainioivaini ◆ alkalmábólalkalmából 「Cumano tandzsóbino
oivainipurezento-o okutta.」 „A feleségemnek
ajándékot adtam születésnapja alkalmából.”

oivainooivaino ◆ ünnepiünnepi 「Oivaino aiszacu-o sita.」
„Ünnepi köszöntőt mondott.”

oivainoaiszacuoivainoaiszacu ◆ köszöntőköszöntő 「Sikaisa-va oiva-
ino aiszacu-o sita.」 „A levezető elnök köszöntőt
mondott.”

oivainokotobaoivainokotoba ◆ ünnepi beszédünnepi beszéd

AdysAdys oitakeiro oitakeiro – oivainokotoba oivainokotoba 27032703



oivaipátíoivaipátí ◆ köszöntőköszöntő 「Tandzsóbino oivaipá-
tíni nidzsúninga kita.」 „A születésnapi köszöntő-
re húszan jöttek el.”

oivaiszuruoivaiszuru ◆ ünnepelünnepel 「Tandzsóbino oivai-o
sita.」 „Születésnapot ünnepeltünk.”

oivakeoivake ◆ lóhajtók dalalóhajtók dala ◆ útelágazásútelágazás
oivakebusioivakebusi ◆ lóhajtók dalalóhajtók dala
ojaoja ◆ húhú 「Oja, konrono hi-va cukeppanasida!」
„Hú, elfelejtettem eloltani a gázt!” ◆ nahátnahát
「Oja, atarasii kucu-o kattano?」 „Nahát, új cipőt
vettél?” ◆ nocsaknocsak 「Oja, anatamo kitano?」
„Nocsak, te is eljöttél?” ◆ tyűtyű 「Oja, taihen!」
„Tyű, ez rettenetes!” ◇ ojaojaojaoja nahátnahát 「Ojaoja,
kon-natokoroni nekocsanga nani-o siteiruno??」
„Nahát, mit keres itt ez a cica?” ◇ ojaojaojaoja hűhahűha
「Ojaoja, mókon-na tokiaidaka.」 „Hűha, már
ilyen késő van?”

ojaoja ❶ szülőszülő 「Ojaga kibisii.」 „Szigorúak a szü-
leim.” ◆ bankbank ◆ osztóosztó ◇ uminoojauminooja édesszülőédesszülő
◇ uminoojauminooja szülőatyaszülőatya 「Karega denvano umi-
no ojadeszu.」 „Ő volt a telefon szülőatyja.” ◇

ojainuojainu anyakutyaanyakutya ◇ ojakagiojakagi főkulcsfőkulcs ◇

ojakókóojakókó szülőkkelszülőkkel valóvaló törődéstörődés ◇ ojatépuojatépu
mesterszalagmesterszalag ◇ ojadoriojadori anyamadáranyamadár ◇ oja-oja-
nekoneko anyamacskaanyamacska ◇ ojanosirenaikoojanosirenaiko isme-isme-
retlenretlen szülőkszülők gyermekegyermeke ◇ ojanoszune-oojanoszune-o ka-ka-
dzsirudzsiru szüleinszülein élősködikélősködik 「Ano szeidzsinsita
ko-va mada ojano szune-o kadzsitteiru.」 „Az a
felnőtt gyerek még mindig a szülein élősködik.” ◇

ojanojokumeojanojokume szülőiszülői elfogultságelfogultság ◇ konoo-konoo-
janisitekonokoarijanisitekonokoari almaalma nemnem esikesik messzemessze aa
fájátólfájától ◇ ko-oko-o mirukotójanisikazumirukotójanisikazu szülőszülő is-is-
merimeri legjobbanlegjobban aa gyermekétgyermekét ◇ ko-oko-o mot-mot-
tesiruojanoontesiruojanoon sajátsaját gyermekgyermek szüléseszülése utánután
ébredezőébredező szülőkszülők irántiiránti hálahála ◇ szodatenoo-szodatenoo-
jaja nevelőszülőnevelőszülő ◇ hitonoojahitonooja gyerekesgyerekes szülőszülő
◇ futaojafutaoja mindkétmindkét szülőszülő 「Futa ojano kjokaga
hicujó.」 „Mindkét szülő beleegyezése szükséges”
◇ mamaojamamaoja mostohaszülőmostohaszülő
ójaója ◆ főbérlőfőbérlő 「Ie-o kireini cukavanakattakara
ójaszan-ni okorareta.」 „A főbérlő mérges volt
rám, mert nem vigyáztam a lakásra.” ◆ háztu-háztu-
lajdonoslajdonos 「Ie-o kireini cukavanakattakara
ójaszan-ni okorareta.」 „A háztulajdonos mérges
volt rám, mert nem vigyáztam a lakásra.” ◆ tulajtulaj

ojabakaojabaka ◆ majomszeretetmajomszeretet ◆ túlzásbatúlzásba vittvitt
anyai szeretetanyai szeretet

ojabanareojabanare ◆ elszakadás a szülőktőlelszakadás a szülőktől
ojaboneojabone ◆ fedőbordafedőborda ◆ legyezőlegyező kétkét fedő-fedő-
bordájabordája
ojabunojabun ◆ bandavezérbandavezér ◆ főnökfőnök 「Ojabunto
kobuntacsi」 „főnök és bandája” ◆ nagyfőnöknagyfőnök ◆

vezérvezér 「Tózokuno ojabun」 „tolvajok vezére” ◇

jakuzanoojabunjakuzanoojabun gengszterfőnökgengszterfőnök
ojabuneojabune ◆ anyahajóanyahajó
ojabunkabuojabunkabu ◆ főmuftifőmufti
ojacuojacu ◆ nassolásnassolás ◆ tízóraitízórai ◆ uzsonnauzsonna ◇

gohóbinoojacugohóbinoojacu jutalomfalatjutalomfalat 「Inuni
gohóbinoojacu-o ageta.」 „Jutalomfalatot adtam
a kutyámnak.”

ojacunodzsikanojacunodzsikan ◆ uzsonnaidőuzsonnaidő 「Ojacuno
dzsikandajo!」 „Uzsonnázzunk!”

ojacu-oojacu-o taberutaberu ◆ uzsonnázikuzsonnázik 「Ojacu-o tabe-
tai?」 „Akarsz uzsonnázni?”

ojadamaojadama ◆ főnökfőnök ◆ fővezírfővezír ◆ vezérvezér 「An-
kokugaino ojadama」 „alvilági vezér”

ojadoriojadori ◆ anyamadáranyamadár
ojadzsiojadzsi ◆ apaapa ◆ faterfater ◆ főnökfőnök ◆ öregemberöregember

ojadzsigjaguojadzsigjagu ◆ erotikus viccerotikus vicc ◆ szóviccszóvicc
ojafukónaojafukóna ◆ anyaszomorítóanyaszomorító 「Ojajori hajaku
sinuno-va ojafukódeszu.」 „Anyaszomorító, ha a
gyermeke előbb hal meg.” ◆ rossz a szüleihezrossz a szüleihez
ojagaisaojagaisa ◆ anyacéganyacég ◆ anyavállalatanyavállalat
ojagaojanarakomokoojagaojanarakomoko ◆ amilyenamilyen aa szülő,szülő,
olyan a gyerekeolyan a gyereke
ojagaojanarakomokodaojagaojanarakomokoda ◆ olyanolyan aa gyerek,gyerek,
mint a szüleimint a szülei
ojagasindemosokujaszumiojagasindemosokujaszumi ◆ ennienni mindigmindig
kellkell
ojagokoroojagokoro ◆ anyaianyai szeretetszeretet ◆ gondoskodógondoskodó
szeretetszeretet ◆ szülői szeretetszülői szeretet
ojagorosiojagorosi ◆ szülőgyilkosszülőgyilkos ◆ szülőgyilkos-szülőgyilkos-
ságság ◇ csicsiojagorosicsicsiojagorosi apagyilkosapagyilkos ◇ hahao-hahao-
jagorosijagorosi anyagyilkosanyagyilkos
ojagoszanojagoszan ◆ szülőszülő
ojainuojainu ◆ anyakutyaanyakutya
ojajubiojajubi ◆ hüvelykujjhüvelykujj ◆ nagyujjnagyujj
ojajubi-oojajubi-o mavasiaumavasiau ◆ malmozikmalmozik 「Rjóteno
jubi-o kunde ojajubi-o mavasi atta.」 „Összefűz-
tem az ujjaimat és malmoztam.”
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ojajubitomuojajubitomu ◆ Babszem JankóBabszem Jankó
ojajuzurinoojajuzurino ◆ örököltörökölt 「Ókii karada-va ojaju-
zurideszu.」 „A nagy testemet a szüleimtől örö-
költem.”

ojakagiojakagi ◆ főkulcsfőkulcs
ojakataojakata ◆ főnökfőnök ◆ mestermester ◆ szumószumó edző-edző-
mestermester
ójakeójake ◆ hivataloshivatalos 「Zózeino ketteiga ójakeni-
natta.」 „Hivatalos lett a döntés az adóemelésről.”
◆ nyilvánosságnyilvánosság 「Tókeikekka-o ójakenisita.」
„Nyilvánosságra hozták a statisztikai adatokat.”

ójakenoójakeno ◆ közköz 「Ójakeno kikan」 „közintéz-
mény”

ójakenobaójakenoba ◆ nyilvánosnyilvános helyhely ◆ nyilvános-nyilvános-
ságság 「Kono otoko-va hadzsimete ójakeno bani
deta.」 „A férfi először került nyilvánosság elé.”

ójakenobadeójakenobade ◆ nyilvánosannyilvánosan 「Susó-va ója-
keno bade ikó-o meigensita.」 „A miniszterelnök
nyilvánosan tisztázta a szándékát.” ◆ nyilvánosnyilvános
helyenhelyen 「Ójakeno badekiszu-o sita.」 „Nyilvá-
nos helyen megcsókolta.”

ójakenobanitatteiruhitoójakenobanitatteiruhito ◆ közszereplőközszereplő
「Szeidzsika-va ójakeno bani tatteiru.」 „A politi-
kus közszereplő.”

ójakenocsicudzsoójakenocsicudzso ◆ közrendközrend
ojakjokuojakjoku ◆ mesterállomásmesterállomás
ojakoojako ◆ szülőszülő ésés gyermekgyermek 「Kanodzsoto oja-
kono kankeiniaru.」 „Szülő-gyermek kapcsolat-
ban van a nővel.” ◇ ojakodenvaojakodenva főfő ésés mel-mel-
lékkészülékeslékkészülékes telefontelefon ◇ ojakodonojakodon tojás-tojás-
csirke tálcsirke tál
ojakodenvaojakodenva ◆ főfő ésés mellékkészülékesmellékkészülékes tele-tele-
fonfon
ojakodonojakodon ◆ tojás-csirke táltojás-csirke tál
ojakodonburiojakodonburi ◆ tojás-csirke táltojás-csirke tál
ojakokanbecuojakokanbecu ◆ szülőség megállapításaszülőség megállapítása
ojakokanteiojakokantei ◆ szülőség megállapításaszülőség megállapítása
ojakókóojakókó ◆ szülőkkel való törődésszülőkkel való törődés
ojakókónaojakókóna ◆ törődiktörődik aa szüleivelszüleivel 「Ojakókó-
na muszuko」 „fiú, aki törődik a szüleivel”

ojakókószuruojakókószuru ◆ törődiktörődik aa szüleivelszüleivel 「Na-
kunattesimattanode, mó ojakókószuruni-va oszo-
szugimasita.」 „Akkor már késő volt törődni a
szüleivel, mert már meghaltak.”

ojakomizuirazuojakomizuirazu ◆ szűkszűk családicsaládi körkör 「Oja-
komizuirazuno tandzsóbi」 „szűk családi körben
tartott születésnap”

ojakonoen-oojakonoen-o kirukiru ◆ megszakítjamegszakítja aa kapcso-kapcso-
latotlatot aa gyerekévelgyerekével ◆ megszakítjamegszakítja aa kap-kap-
csolatot a szüleivelcsolatot a szüleivel
ojakorónojakorón ◆ kétgenerációs kölcsönkétgenerációs kölcsön
ojakozuredeojakozurede ◆ gyerekestülgyerekestül 「Ojakozurede
gaisucusita.」 „Gyerekestül elment otthonról.”

ojamaojama ◆ nőimitátornőimitátor
ojamaaojamaa ◆ nahátnahát ◆ nini csakcsak 「Ojamaa!Kon-
natokoroni jocubanokuróbága haeteruva!」 „Ni
csak, egy négylevelű lóhere!”

ójamanekoójamaneko ◆ hiúzhiúz
ojamanotaisóojamanotaisó ◆ kiskirálykiskirály
ojamotoojamoto ◆ családicsaládi fészekfészek ◆ szülőiszülői házház
「Sigoto-o jamete ojamotoni kaetta.」 „Otthagy-
tam a munkahelyemet, és hazatértem a szülői ház-
ba.” ◆ szülőkszülők 「Ojamotoni tajori-o okutta.」
„Levelet küldtem a szüleimnek.”

ojamoto-oojamoto-o hanareruhanareru ◆ elhagyjaelhagyja aa családicsaládi
fészketfészket 「Hatacside ojamoto-o hanareta.」
„Húszéves koromban elhagytam a családi fész-
ket.”

ojanekoojaneko ◆ anyamacskaanyamacska
ojanijoruszevaojanijoruszeva ◆ szülői gondoskodásszülői gondoskodás
ojanojokumeojanojokume ◆ szülői elfogultságszülői elfogultság
ojanokokorokosirazuojanokokorokosirazu ◆ szülőiszülői szeretetszeretet ha-ha-
tártalantártalan
ojanonanahikariojanonanahikari ◆ szülő sikerének fényeszülő sikerének fénye
ojanosirenaikoojanosirenaiko ◆ ismeretlenismeretlen szülőkszülők gyer-gyer-
mekemeke
ojanoszune-oojanoszune-o kadzsirukadzsiru ◆ szüleinszülein élősködikélősködik
「Ano szeidzsinsita ko-va mada ojano szune-o ka-
dzsitteiru.」 „Az a felnőtt gyerek még mindig a
szülein élősködik.”

ojaojaojaoja ◆ hűhahűha 「Ojaoja, mókon-na tokiaida-
ka.」 „Hűha, már ilyen késő van?” ◆ nahátnahát
「Ojaoja, kon-natokoroni nekocsanga nani-o site-
iruno??」 „Nahát, mit keres itt ez a cica?”

ojasioojasio ◆ Ojasio-áramlatOjasio-áramlat
ojasirazuojasirazu ◆ bölcsességfogbölcsességfog 「Ojasirazu-o nu-
ita.」 „Kihúzták a bölcsességfogamat.”
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ojaszuiojaszui ◆ egyszerűegyszerű 「Ojaszui gojó!」 „Mi sem
egyszerűbb!”

ojaszuigojóojaszuigojó ◆ gyerekjátékgyerekjáték 「Ojaszui gojó-
deszu!」 „Ez nekem gyerekjáték!” ◆ semmiségsemmiség
「Ojaszui gojó.」 „Ez nekem semmiség!”

ojaszumiojaszumi ◆ jójó éjtéjt 「Ojaszumi!」 „Jó éjt!” ◆

pihenéspihenés 「Ojaszuminotokoro mósi vakearima-
szen.」 „Sajnálom, hogy megzavarom a pihené-
sét!” ◆ szabadnapszabadnap 「Asita-va ojaszumideszu.」
„Holnap szabadnap lesz.” ◆ szünetszünet 「Gakkó-
va asita ojaszumideszu.」 „Holnap iskolai szünet
van.” ◆ zárvazárva tartástartás 「Kono misze-va
gecujóbi-va ojaszumideszu.」 „Ez az üzlet hétfőn
zárva tart.”

ojaszuminaszaiojaszuminaszai ◆ jójó éjszakátéjszakát 「Kare-va oja-
szuminaszaito itte denva-o kitta.」 „-Jó éjszakát -
mondta a férfi, és tetette a kagylót.” ◆ szépszép ál-ál-
mokatmokat 「Ojaszuminaszaito itte kodomo-o neka-
szeta.」 „-Szép álmokat! - mondta a gyereknek, s
lefektette.”

ojaszumitaimáojaszumitaimá ◆ időzítőidőzítő alvásalvás idejéreidejére
「Eakon-o ojaszumitaimánisita.」 „A légkondici-
onálót alvás előtt időzítőre kapcsoltam.”

ójaszúriójaszúri ◆ akcióakció 「Kjóha icsigono ójaszúride-
szu.」 „Ma eperakció van!” ◆ nagynagy árleszállí-árleszállí-
tástás
ojatépuojatépu ◆ mesterszalagmesterszalag
ojatositenogimuojatositenogimu ◆ szülői kötelességszülői kötelesség
ójóójó ◆ sárga őszi falevélsárga őszi falevél
ójóójó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ alkalmazottalkalmazott 「Boku-va
ójókagakuno hóni kansingaarimaszu.」 „Engem
az alkalmazott tudomány érdekel.” ◆ gyakorlatigyakorlati
felhasználásfelhasználás
ojobanaiojobanai ◆ kiterjedkiterjed 「Sóhjókenno kórjoku-va
gaikokumade-va ojobanai.」 „A végjegy hatályos-
sága nem terjed ki külföldre.” ◆ nemnem érdemesérdemes
「Sinpaini-va ojobanai.」 „Nem érdemes emiatt
aggódni!” ◆ nincsnincs akkoraakkora 「Kareno
dzsicurjoku-va orinpikkuni ikuni-va ojobanai.」
„Nincs akkora képessége, hogy az olimpiára is el-
jusson.” ◇ asimotonimoojobanaiasimotonimoojobanai kisujjáigkisujjáig
semsem érér felfel 「Szono haijúno engicsikara-va ka-
nodzsono asimotonimo ojobanai.」 „Annak a szí-
nésznek a tehetsége a kisujjáig sem ér fel.”

ojobazunagaraojobazunagara ◆ bárbár nemnem sokatsokat tudtud 「Ojo-
bazunagara otecudaisó.」 „Bár nem tudok sokat
segíteni, de azért megpróbálok.”

ojobiojobi ◆ továbbátovábbá 「Konkaino genzeide-va ko-
domono ói kazoku, ojobi súnjúno szukunai kazok-
uga onkei-o ukemaszu.」 „Ezzel az adócsökken-
téssel a sokgyerekes, továbbá a kevés jövedelem-
mel rendelkező családok járnak jól.” ◆ valamintvalamint
「Fudószanno baibaiojobi szateino dzsigjó-o jat-
teiru.」 „Ingatlanok értékesítésével, valamint ár-
becslésével foglalkozik.”

ójóbidzsucuójóbidzsucu ◆ iparművészetiparművészet
ojobigosiojobigosi ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Ojobi
gosidedoa-o nokkusita.」 „Bizonytalanul kopo-
gott az ajtón.” ◆ bizonytalan testtartásbizonytalan testtartás
ojobigosidearuojobigosidearu ◆ bizonytalanbizonytalan ◆ tétovatétova
「Kare-va ojobi gosida.」 „Tétova ember.”

ojobimocukanaiojobimocukanai ◆ elérhetetlenelérhetetlen 「Kono ie-
va vatasitacsini-va ojobimocukanai.」 „Ez a lakás
számunkra elérhetetlen.” ◆ eszébeeszébe semsem jutjut
「Ojobimocukanai teianosita.」 „A javaslat, amit
mondott, nekünk eszünkbe sem jutott volna.” ◆

közelébeközelébe semsem érér 「Hitono csikara-va sizenno
csikarani ojobimocukanai.」 „Az ember ereje a
természet erejének a közelébe sem ér.”

ojoboszuojoboszu ◆ kifejtkifejt 「Kaze-va honi csikara-o
ojoboszu.」 „A szél erőt fejt ki a vitorlára.” ◆

okozokoz 「Ano hitoga hatarakuto higai-o ojoboszu-
dakedeszu.」 „Az az ember, ha dolgozik, csak kárt
okoz.” ◇ eikjó-oeikjó-o ojoboszuojoboszu hatásthatást gyakorolgyakorol
「Kare-va vatasini ókina eikjó-o ojobosita.」
„Nagy hatást gyakorolt rám.” ◇ gai-ogai-o ojoboszuojoboszu
károskáros 「Tabako-va kenkóni gai-o ojoboszu.」 „A
dohányzás káros az egészségre.” ◇ szajó-oszajó-o ojo-ojo-
boszuboszu hatásthatást gyakorolgyakorol 「Kono kuszuri-va
karadani kettócsi-o szageru szajó-o ojoboszu.」
„Ez a gyógyszer a testünkre vércukorszintet csök-
kentő hatást gyakorol.”

ojobuojobu ◆ elérelér 「Higaigaku-va icsiokuenni ojon-
da.」 „A károk elérték a 100 millió jent.” ◆ el-el-
húzódikhúzódik 「Sigoto-va kjóno aszamade ojonda.」
„A munka ma reggelig elhúzódott.” ◆ fajulfajul
「Kenka-va naguri aini ojonda.」 „Verekedéssé
fajult a vita.” ◆ felérfelér 「Vaga kunini ojobu kuni-
va nai.」 „Nincs olyan ország, amely felérne ve-
lünk.” ◆ kiterjedkiterjed 「Ame-va zenkokuni ojon-
da.」 „Az eső az egész országra kiterjedt.” ◆ rúgrúg
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「Hijó-va icsiokuenni ojonda.」 „A költségek
százmillió jenre rúgtak.” ◆ tarttart 「Kanszenjo-
bóno kakuri-va nisúkanni ojonda.」 „A karantén
két egész hétig tartott.” ◆ teliktelik 「Csikarano ojo-
bu kagirianata-o szapótosimaszu.」 „Amennyire
erőmből telik, támogatni foglak.” ◆ torkolliktorkollik
「Kenka-va szassódzsikenni ojonda.」 „Vérfürdő-
be torkollott a vita.” ◆ vonatkozikvonatkozik 「Kono
simani-va dokono kunino hóricumo ojobanai.」
„Erre a szigetre egyik ország törvénye sem vonat-
kozik.” ◇ asimotonimoojobanaiasimotonimoojobanai kisujjáigkisujjáig
semsem érér felfel 「Szono haijúno engicsikara-va ka-
nodzsono asimotonimo ojobanai.」 „Annak a szí-
nésznek a tehetsége a kisujjáig sem ér fel.” ◇ asi-asi-
motonimoojobanaimotonimoojobanai nyomábanyomába semsem érhetérhet
「Kono szakuhin-va genszakuno asimotonimo
ojobanai.」 „Ez az alkotás a nyomába sem érhet
az eredetinek.” ◇ iuniojobazuiuniojobazu mondanimondani semsem
kellkell 「Iuni ojobazu sirabemaszu.」 „Mondani
sem kell, ellenőrizni fogom.” ◇ icsininiojobazuicsininiojobazu
azonnalazonnal ◇ ojobazunagaraojobazunagara bárbár nemnem sokatsokat
tudtud 「Ojobazunagara otecudaisó.」 „Bár nem tu-
dok sokat segíteni, de azért megpróbálok.” ◇ ojo-ojo-
banaibanai kiterjedkiterjed 「Sóhjókenno kórjoku-va
gaikokumade-va ojobanai.」 „A végjegy hatályos-
sága nem terjed ki külföldre.” ◇ ojobimocuka-ojobimocuka-
nainai elérhetetlenelérhetetlen 「Kono ie-va vatasitacsini-va
ojobimocukanai.」 „Ez a lakás számunkra elérhe-
tetlen.” ◇ ojobimocukanaiojobimocukanai közelébeközelébe semsem érér
「Hitono csikara-va sizenno csikarani ojobimocu-
kanai.」 „Az ember ereje a természet erejének a
közelébe sem ér.” ◇ ojobimocukanaiojobimocukanai eszébeeszébe
semsem jutjut 「Ojobimocukanai teianosita.」 „A ja-
vaslat, amit mondott, nekünk eszünkbe sem jutott
volna.” ◇ konobaniojondekonobaniojonde ebbenebben aa helyzet-helyzet-
benben 「Kono bani ojonde aszettemo hadzsimara-
nai.」 „Ebben a helyzetben hiába is pánikolsz.”
◇ konobaniojondekonobaniojonde ilyenkorilyenkor 「Kono bani oj-
onde ii vakeszurunoka?」 „Még ilyenkor is men-
tegetőzöl?” ◇ csikaragaojobanaicsikaragaojobanai erejéterejét meg-meg-
haladjahaladja 「Csikaraga ojobanakutte, fugókakuni-
natta.」 „Meghaladta az erőmet a vizsga, és meg-
buktam.”

ójóbucurigakuójóbucurigaku ◆ alkalmazott fizikaalkalmazott fizika
ójódzsisingakuójódzsisingaku ◆ szeizmikaszeizmika
ojogiojogi ◆ úszásúszás ◇ szeojogiszeojogi hátúszáshátúszás
「Szeojogi-o szuruto nazeka mizuni sizundesi-
mau.」 „Nem tudni, hogy miért, de ha hátúszással

próbálkozom elsüllyedek.” ◇ tacsiojogitacsiojogi vízta-vízta-
posásposás ◇ hiraojogihiraojogi mellúszásmellúszás
ojogicukuojogicuku ◆ átevickéltátevickélt 「Mukó gisini ojogi
cuita.」 „Átevickéltem a túlsó partra.”

ojogimavaruojogimavaru ◆ úszkálúszkál 「Szakana-va tanosiku
ike-o ojogi mavatteita.」 „A hal vidáman úszkált a
tóban.”

ojogioeruojogioeru ◆ leúszikleúszik 「Aszahjakumétoru ojogi
oeta.」 „Reggel leúsztam 100 métert.”

ojoguojogu ◆ evickélevickél 「Szekai-o umaku ojoide szei-
kósita.」 „Ügyesen evickélve a világban sikeres
lett.” ◆ úszikúszik 「Ojogemaszuka?」 „Tudsz úsz-
ni?” ◆ úszkálúszkál 「Szakanaga ojoideimaszu.」 „A
hal úszkál.” ◇ ojoidevataruojoidevataru keresztülevic-keresztülevic-
kélkél 「Hitogomi-o ojoide vatatta.」 „Keresztül-
evickéltem a tömegen.” ◇ szeojogideojoguszeojogideojogu há-há-
tonton úszikúszik 「Szensu-va szeojogide ojoida.」 „A
versenyző háton úszott.” ◇ hiraojogideojoguhiraojogideojogu
mellenmellen úszikúszik 「Hiraojogide ojoida.」 „Mellen
úsztam.”

ojoidevataruojoidevataru ◆ átúszikátúszik 「Kare-va mizúmi-o
ojoide vatatta.」 „Átúszta a tavat.” ◆ keresztül-keresztül-
evickélevickél 「Hitogomi-o ojoide vatatta.」 „Keresz-
tülevickéltem a tömegen.”

ojoidevatarukotoojoidevatarukoto ◆ átúszásátúszás
ójókagakuójókagaku ◆ alkalmazott kémiaalkalmazott kémia
ójókagakuójókagaku ◆ alkalmazott tudományalkalmazott tudomány
ójókenkjúójókenkjú ◆ alkalmazottalkalmazott kutatáskutatás 「Kiszo-
kenkjúto ójókenkjú」 „alapkutatás és alkalmazott
kutatás”

ojomeszanojomeszan ◆ feleségfeleség 「Ojomeszan-
ninatteagenaijo!」 „Nem leszek a feleséged!” ◆ fi-fi-
atalasszonyatalasszony ◆ menymeny 「Kono sútome-va mez-
urasiku ojomeszanto nakajosideszu.」 „Ez az
anyós kivételes módon jóban van a menyével.” ◆

menyecskemenyecske 「Vakai ojomeszan」 „fiatal me-
nyecske” ◇ genkinaojomeszangenkinaojomeszan tűzrőlpat-tűzrőlpat-
tanttant menyecskemenyecske ◇ tekipakisitaojomeszantekipakisitaojomeszan
tűzrőlpattant menyecsketűzrőlpattant menyecske
ójónaójóna ◆ nagyvonalúnagyvonalú 「Ójóna dzsinbucu」
„nagyvonalú ember” ◆ nyitottnyitott 「Ójóna kangae
kata」 „nyitott gondolkodásmód”

ójónaójóna ◆ engedékenyengedékeny 「Ójóna szeikaku」 „en-
gedékeny természet” ◆ nagylelkűnagylelkű ◆ nagyvona-nagyvona-
lúlú 「Ójóna taido」 „nagyvonalú hozzáállás”
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ójóniójóni ◆ békébenbékében 「Ójóni szodaterareta.」 „Bé-
kében nőtt fel.” ◆ nagyvonalúannagyvonalúan
ójórikigakuójórikigaku ◆ alkalmazott mechanikaalkalmazott mechanika
ójorokobiójorokobi ◆ nagynagy örömöröm 「Konoomocsade
kodomo-va ójorokobidesó.」 „Ennek a játéknak a
gyerekek nagyon fognak örülni.” ◆ ujjongásujjongás
ójorokobideójorokobide ◆ nagynagy örömmelörömmel 「Pátíni ójorok-
obide szankasita.」 „Nagy örömmel vettem részt
a bulin.”

ojorokobimósiageruojorokobimósiageru ◆ gratulálgratulál 「Kokorok-
ara ojorokobi mósi agemaszu.」 „Őszintén gratu-
lálok!”

ójorokobiszuruójorokobiszuru ◆ nagyonnagyon örülörül 「Oisii rjórini
ójorokobisita.」 „Nagyon örültem a finom étel-
nek.” ◆ örvendezikörvendezik
ójosikiriójosikiri ◆ nádirigónádirigó
ojosinaszaiojosinaszai ◆ kíméljkímélj megmeg 「Konojóna
dzsódan-va ojosinaszai!」 „Megkímélhetnél az
ilyen tréfáktól!”

ojoszoojoszo ◆ általábanáltalában 「Ojoszo
dóbucutarumono-va nakama-o koroszanai.」 „Az
állatok általában nem ölik meg a társaikat.” ◆

egyáltalánegyáltalán 「Kore-va kagakutekini-va ojoszoa-
riszómonai.」 „Ez tudományos szempontból egy-
általán nem lehetséges.” ◆ hozzávetőlegesenhozzávetőlegesen
「Ojoszo hacsidzsikangakakariszódeszu.」 „Hoz-
závetőlegesen 8 órába fog telni.” ◆ kb.kb. ◆ kö-kö-
rülbelülrülbelül 「Kokokaraszokomadebaszudeojoszo
dzsuppundeszu.」 „Busszal innen odáig, körülbe-
lül öt perc.” ◆ megközelítőlegmegközelítőleg 「Rifómu-va oj-
oszo gohjakuman enkakaru.」 „A felújítás megkö-
zelítőleg 5 millió jenbe kerül.” ◆ mintegymintegy 「Oj-
oszo szen-ningademoni szankasita.」 „Mintegy
ezer ember ment el a tüntetésre.” ◆ nagyjábólnagyjából
「Nari juki-va ojoszo kentógacuku.」 „Nagyjából
tudom, mi fog történni.” ◆ teljesenteljesen 「Kareno
utagai-va ojoszo konkjoganai.」 „Teljesen alap-
talan a gyanúja.” ◆ teljességgelteljességgel
「Karegajatteirukoto-va ojoszo rikaini kurusi-
mu.」 „Teljességgel érthetetlen, amit csinál.” ◆

vagyvagy 「Kore-va ojoszo szandzsúnenno csúko-
sadeszu.」 „Ez az autó van vagy 30 éves.” ◇ ojo-ojo-
szonoszono hozzávetőlegeshozzávetőleges 「Ojoszono micumori-
o tateta.」 „Hozzávetőleges becslést végeztem.”

ójoszoójoszo ◆ nagyjábólnagyjából 「Ójoszono kingaku-o osi-
etekuremaszuka?」 „Nem tudná megmondani,
nagyjából mennyibe kerül?”

ojoszonoojoszono ◆ hozzávetőlegeshozzávetőleges 「Ojoszono
micumori-o tateta.」 „Hozzávetőleges becslést vé-
geztem.”

ójószúgakuójószúgaku ◆ alkalmazott matematikaalkalmazott matematika
ójószuruójószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Ucsúgidzsucu-o ójósite
cukurareta szeihindeszu.」 „Ezt a terméket űr-
technológia alkalmazásával készítették.” ◆ fel-fel-
használhasznál 「Nókagaku-o ójósite benkjóni ido-
mu.」 „Az agytudomány felhasználásával próbál
tanulni.”

ojuoju ◆ forróforró vízvíz ◆ fürdőfürdő 「Ojukara agatta.」
„Kijöttem a fürdőből.” ◆ melegmeleg vízvíz 「Kjútókiga
kovarete ojuga denai.」 „Elromlott a vízmelegítő,
ezért nincs meleg víz.”

ojudenukeruojudenukeru ◆ kifőkifő 「Nikuno aburamiga ojude
nuketesimatta.」 „Kifőtt a húsból a zsír.”

ojudeotoszuojudeotoszu ◆ kifőzkifőz 「Ojude jófukuno jogore-
o otosita.」 „Kifőzte a piszkot a ruhából.”

ojudeszakkinszuruojudeszakkinszuru ◆ kifőzkifőz 「Irjódógu-o oju-
de szakkinsita.」 „Kifőzte az orvosi eszközöket.”

ójukiójuki ◆ hótömeghótömeg ◆ nagynagy havazáshavazás 「Niigata-
va ójukininatta.」 „Nagy havazás volt Niigatá-
ban.” ◆ nagynagy hóhó 「Joruni ójukiga futta.」 „Éjjel
nagy hó esett.”

ojunicukaruojunicukaru ◆ melegmeleg fürdőtfürdőt veszvesz 「Ojuni cu-
katta.」 „Meleg fürdőt vettem.”

ojunihitaszuojunihitaszu ◆ leforrázleforráz 「Simeta nivatori-o
ojuni hitasita.」 „A levágott tyúkot leforrázta.”

oju-ooju-o kakerukakeru ◆ leforrázleforráz 「Hábuno hani oju-o
kaketa.」 „Leforráztam a gyógynövényt.”

oju-ooju-o vakaszuvakaszu ◆ fürdővizetfürdővizet készítkészít 「Ofuro-
no oju-o vakasita.」 „Fürdővizet készítettem.” ◆

vizetvizet forralforral 「Kóhí-o cukurutameni ju-o vaka-
sita.」 „Vizet forraltam a kávénak.”

ojurusiojurusi ◆ bűnbocsánatbűnbocsánat
okaoka ◆ dombdomb 「Oka-o koeta.」 „Átmentem a
dombon.”

ókaóka ◆ cseresznyevirágcseresznyevirág ◇ ókaranmanókaranman cse-cse-
resznyevirágzás teljes pompájábanresznyevirágzás teljes pompájában
ókaóka ◆ európaiváeurópaivá válásválás ◇ ókaszuruókaszuru európaieurópai
stílusústílusú leszlesz 「Szeikacu-va ókasita.」 „Európai
életstílusa lett.”

ókaóka ◆ lenyomáslenyomás
ókaóka ◆ dicshimnuszdicshimnusz ◆ örvendezésörvendezés
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ókaóka ◆ sárga veszedelemsárga veszedelem
okaacsamaokaacsama ◆ anyukaanyuka
okaacsanokaacsan ◆ anyucianyuci
okaaszanokaaszan ◆ anyaanya 「Okaaszan-ni kiite!」 „Kér-
dezd meg anyádat!” ◆ anyuanyu 「Okaaszan, kore-
va nani?」 „Anyu, mi ez?” ◆ édesanyaédesanya
「Okaaszan-va genkideszuka?」 „Hogy van az
édesanyja?” ◆ mamamama
ókabamadaraókabamadara ◆ pompás királylepkepompás királylepke
ókabeókabe ◆ rejtett oszlopokkal határolt falrejtett oszlopokkal határolt fal
okabookabo ◆ szántóföldi rizsszántóföldi rizs
okaboreokabore ◆ titkostitkos hódolathódolat 「Okaboremo
3nenszureba ironócsi.」 „Három év titkos hódolat
felér egy szerelemmel.”

okabuokabu ◆ sajátsaját fegyverfegyver 「Kareno okabu-o
ubatte sógide makaszeta.」 „Saját fegyverével
győzte le a sógijátékost.”

ókabunusiókabunusi ◆ főrészvényesfőrészvényes
okacsimenkookacsimenko ◆ bakancsarcúbakancsarcú nőnő ◆ bánya-bánya-
rémrém ◆ rút nőrút nő
okadocsigaidearuokadocsigaidearu ◆ eltévesztieltéveszti aa házszá-házszá-
motmot ◆ rosszrossz helyenhelyen kopogtatkopogtat 「Kokode
okane-o kasitemoraeruto omottara okadocsiga-
idesó.」 „Ha azt hiszed, hogy itt kölcsönt kapsz,
akkor rossz helyen kopogtatsz.”

ókadzsiókadzsi ◆ nagy tűzvésznagy tűzvész
okaeriokaeri ◆ sziaszia
okaerinaszaiokaerinaszai ◆ istenisten hozotthozott ◆ örülökörülök hogyhogy
újraújra látomlátom ◆ sziaszia 「『Tada-
ima』『okaerinaszai』」 „– Szia, megjöttem! – Szia!”

okaesiokaesi ◆ bosszúbosszú 「Zettai okaesisitejaru.」
„Mindenképpen bosszút állok rajta.” ◆ viszon-viszon-
zászás 「Okaesino okasi」 „viszonzásul adott süte-
mény” ◆ visszajáróvisszajáró 「Gohjakuenno okaesi」
„ötszáz jen visszajáró pénz”

okaesidearuokaesidearu ◆ visszajárvisszajár 「Szandzsúenno
okaesideszu.」 „Tessék, visszajár 30 jen.”

okaesiniokaesini ◆ viszonzásulviszonzásul 「Okaesinicsoko-o
katta.」 „Viszonzásul csokoládét vettem neki.”

okaesi-ookaesi-o szuruszuru ◆ viszonozviszonoz 「Barentaincso-
kono okaesi-o sita.」 „Viszonozta a Valentin napi
csokit.”

ókagaiókagai ◆ megkeresésmegkeresés

okagedeokagede ◆ hálahála 「Anatano okagede kaigaini
iketa.」 „Hála neked, eljutottam külföldre.” ◆ há-há-
lala nékednéked ◆ jóvoltábóljóvoltából 「Kimino okagede
kaisa-va taszukarimasita.」 „Az ő jóvoltából me-
nekült meg a cég.” ◆ köszönhetőköszönhető 「Szentaku-
kino okagede kadzsiga rakuninatta.」 „A mosó-
gépnek köszönhető, hogy könnyebb lett a házi-
munka.” ◆ köszönhetőenköszönhetően 「Kótenno okagede
kotosi-va hószakudeszu.」 „Az időjárásnak kö-
szönhetően bő az idei termés.” ◆ révénrévén 「Ken-
kjúnookagede kaikecuanga micukatta.」 „Kutatá-
sok révén megtalálták a megoldást.”

okageszamadeokageszamade ◆ örvendetesenörvendetesen
「Tomodacsi-va okageszamade genkideszu.」 „A
barátom jó egészségnek örvend.”

okageszamadeokageszamade ◆ csakcsak elel nene kiabáljamkiabáljam
「Okageszamade haha-va genkideszu.」 „Anyu-
kám jól van, csak el ne kiabáljam.” ◆ hálahála is-is-
tennektennek ◆ lekopoglekopog 「Okageszamade kotosi-va
infuruenza-o hikanakatta.」 „Lekopogom, idén
nem voltam influenzás.”

okaidokuhinokaidokuhin ◆ akciósakciós áruáru 「Okai dokuhin-o
uri bani narabeta.」 „Kitették az akciós árukat a
polcokra.” ◆ alkalmialkalmi vételvétel 「Kjóno okaidoku
hin-o csirasidecsekkuszuru.」 „Megnézem a szó-
rólapon, hogy milyen alkalmi vétel van ma.”

okaidokunookaidokuno ◆ akciósakciós
okaikeiokaikei ◆ számlaszámla 「Okaikei onegaisimaszu.」
„Kérem a számlát!”

okaikogurumideokaikogurumide ◆ luxusbanluxusban 「Okaikogurumi-
de kurasiteiru.」 „Luxusban él.”

okajamakenokajamaken ◆ Okajama megyeOkajama megye
okajamasiokajamasi ◆ OkajamaOkajama
okajosigamookajosigamo ◆ kendermagos récekendermagos réce
okajuokaju ◆ kásakása 「Mizu-o ire szugitara gohan-va
okajunatta.」 „A sok víztől kásás lett a rizs.” ◆

rizskásarizskása 「Okaju-o tabeta.」 „Rizskását ettem.”

okakaeokakae ◆ magánmagán 「Okakaeno untensu」 „ma-
gánsofőr”

okakaeniszuruokakaeniszuru ◆ szolgálatábaszolgálatába állítállít
「Ószama-va tenszaigaka-o okakaenisita.」 „A ki-
rály a szolgálatába állította a tehetséges festőt.”

okakekudaszaiokakekudaszai ◆ üljön leüljön le
ókakuókaku ◆ vízszintes vonásvízszintes vonás
ókakumakuókakumaku ◆ rekeszizomrekeszizom
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okakureokakure ◆ elhalálozáselhalálozás
okakureninaruokakureninaru ◆ elhalálozikelhalálozik 「Tennó-va oka-
kureninatta.」 „A császár elhalálozott.”

ókakusinkeiókakusinkei ◆ rekeszidegrekeszideg
okamaokama ◆ buzibuzi
okamaiokamai ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Kjúkanado okama-
inasini kaisano denvagakakattekuru.」 „A cégem
nem foglalkozik azzal, hogy szabadságon vagyok.
Simán felhívnak.” ◆ száműzetésszáműzetés 「Edookama-
ininatta.」 „Száműzték Edóból.” ◆ törődéstörődés
「Kare-va mavarino daikonrannimo okamainasi-
ni tabecuzuketa.」 „Mit sem törődve a körülötte
lévő felfordulással, folytatta az evést.”

okamainakuokamainaku ◆ nene zavartassákzavartassák magukatmagukat
「Dózo, okamainaku hanasi-o cuzukete kuda-
szai.」 „Kérem ne zavartassák magukat, folytas-
sák a beszélgetést!”

okameokame ◆ csúnya arcú nőcsúnya arcú nő ◆ duci arcmaszkduci arcmaszk
okameokame ◆ kívülálláskívülállás
okamehacsimokuokamehacsimoku ◆ kívülálló előnyekívülálló előnye
okamehacsimokudemirutookamehacsimokudemiruto ◆ kívülállókívülálló elő-elő-
nyével nézvenyével nézve
okamiokami ◆ császárcsászár őfelségeőfelsége ◆ rezsimrezsim 「Boku-
va okami-o oszoreteinai.」 „Nem félek a rezsim-
től.”

okamiokami ◆ tulajtulaj 「Jadono okami」 „fogadó tula-
ja”

ókamiókami ◆ farkasfarkas 「Hicudzsino kava-o kabutta
ókamida.」 „Ő egy báránybőrbe bújt farkas.” ◇

ippikiókamiippikiókami magányosmagányos farkasfarkas ◇ ippikinoó-ippikinoó-
kamikami magányos farkasmagányos farkas
ókaminaszubiókaminaszubi ◆ nadragulyanadragulya
ókaminomureókaminomure ◆ farkasfalkafarkasfalka
ókaminotóboeókaminotóboe ◆ farkasüvöltésfarkasüvöltés
okamiszanokamiszan ◆ feleségfeleség ◆ fogadósfogadós ◆ nagysá-nagysá-
gaga ◆ nagyságos asszonynagyságos asszony ◆ tulajtulaj
ókamizaókamiza ◆ FarkasFarkas
ókamizumeókamizume ◆ fűkörömfűköröm
okamocsiokamocsi ◆ ételhordóételhordó ◆ ételhordóételhordó ládaláda ◆

ételszállító dobozételszállító doboz
okanokan ◆ hidegrázáshidegrázás
okanokan ◆ koporsókoporsó 「Itai-o okanni oszameta.」
„Koporsóba tették a holttestet.”

ókanókan ◆ jövés-menésjövés-menés ◆ országútországút

ókanókan ◆ királyikirályi koronakorona 「Kare-va ókan-o itada-
ita.」 „Királyi koronát tettek a fejére.” ◆ koronakorona
◆ kupakkupak 「Bíru binno ókan-o totta.」 „Levettem
az sörösüveg kupakját.” ◆ söröskupaksöröskupak
okandzsóokandzsó ◆ számlaszámla 「Okandzsó onegaisima-
szu.」 „Kérem a számlát!”

okaneokane ◆ pénzpénz 「Csanto sigotosite okane-o ka-
szegu.」 „Becsületes munkával keresi a pénzt.”

okanegakakaruokanegakakaru ◆ pénzbepénzbe kerülkerül ◆ sokbasokba ke-ke-
rülrül 「Kaigairjokó-va okanega kakaru.」 „Sokba
kerül a külföldi utazás.”

okaneganakunaruokaneganakunaru ◆ leégleég 「Okaneganakutat-
tanode kasitekurenai?」 „Leégtem, nem adnál
kölcsön?”

okanekomakaiokanekomakai ◆ garasoskodógarasoskodó
okanemocsiokanemocsi ◆ gazdag embergazdag ember
okanemocsininaruokanemocsininaru ◆ gazdagodikgazdagodik 「Taninno
ródóde okanemocsininatta.」 „Mások munkáján
gazdagodott meg.” ◆ meggazdagodikmeggazdagodik 「Kabude
okanemocsininatta.」 „A részvényeimen meggaz-
dagodtam.”

okanemocsininarukotookanemocsininarukoto ◆ meggazdagodásmeggazdagodás
「Kjúni okanemocsininarukoto」 „hirtelen meg-
gazdagodás”

okanemocsinookanemocsino ◆ gazdaggazdag 「Okanemocsino tó-
sika」 „gazdag befektető” ◆ vagyonosvagyonos
okanenikomakaiokanenikomakai ◆ filléreskedikfilléreskedik 「Cuma-va
okaneni komakai.」 „A feleségem filléreskedik.”

okanenikomatteinaikotookanenikomatteinaikoto ◆ rendezettrendezett
anyagianyagi körülményekkörülmények 「Kare-va okaneni komat-
teinai.」 „Anyagi körülményei rendezettek.”

okanenikomatteiruokanenikomatteiru ◆ pénzszűkébenpénzszűkében vanvan
「Tomodacsi-va icumo okaneni komatteiru.」 „A
barátom mindig pénzszűkében van.”

okanenikomatteirukotookanenikomatteirukoto ◆ rendezetlenrendezetlen
anyagianyagi körülményekkörülmények 「Kazoku-va okaneni ko-
matteiru.」 „A család anyagi körülményei rende-
zetlenek.”

okanenojojúgaaruokanenojojúgaaru ◆ módosmódos
okanenomódzsaokanenomódzsa ◆ pénzrögeszméspénzrögeszmés
okane-ookane-o cukaimakurucukaimakuru ◆ gavallérkodikgavallérkodik
「Kare-va hitono okane-o dzsoszeini cukaimakut-
teiru.」 „Más pénzén gavallérkodik.” ◆ költe-költe-
kezikkezik 「Okane-o cukaimakuruno-va szukide-va
nai.」 „Nem szeretek költekezni.”
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okane-ookane-o daszudaszu ◆ megfizetmegfizet 「Kaisa-va gidzsu-
cusani okane-o daszu.」 „A vállalat megfizeti a
szakmunkásokat.” ◆ pénzelpénzel 「Vatasi-va sinsze-
kini okane-o dasicuzuketeita.」 „Én pénzeltem az
egyik rokonomat.”

okane-o gizószuruhitookane-o gizószuruhito ◆ pénzhamisítópénzhamisító
okane-ookane-o júzúszurujúzúszuru ◆ pénzelpénzel 「Cumano dzsig-
jóni okane-o júzúsita.」 „A felesége vállalkozását
pénzelte.”

okane-ookane-o kaszegukaszegu ◆ kenyérkeresőkenyérkereső 「Kono
kazokude-va csicsiojaga okane-o kaszegu.」 „Eb-
ben a családban az apa a kenyérkereső.”

okane-ookane-o kaszukaszu ◆ kisegítkisegít 「Gecumacumade
okane-o kasitekurenai?」 „Nem tudnál kisegíteni
hó végéig?”

okane-ookane-o omoikittecukattesimauomoikittecukattesimau ◆ kikölte-kikölte-
kezikkezik 「Bónaszu-o moratte, okane-o omoi kitte
cukattesimatta.」 „Kaptam prémiumot, így kiköl-
tekezhettem magam.”

okane-ookane-o oroszuoroszu ◆ pénztpénzt veszvesz kiki 「Gogogin-
kókara okane-o orosita.」 „Délután pénzt vettem
ki a bankból.”

okane-ookane-o ubaitoruubaitoru ◆ megkopasztmegkopaszt 「Szeifu-
va bódaina zeikinde kokuminno okane-o ubai to-
ru.」 „Az állam a hatalmas adókkal megkopasztja
a népet.”

okangaszuruokangaszuru ◆ rázzarázza aa hideghideg 「Kaze-o hiite
okangaszuru.」 „Megfáztam, ráz a hideg.”

okaniagattakappaokaniagattakappa ◆ partrapartra vetettvetett halhal
「Boku-va kurumaganaito okani agatta kappa-
deszu.」 „Kocsi nélkül olyan vagyok, mint a partra
vetett hal.”

okanmuriokanmuri ◆ nemtetszésnemtetszés 「Kantoku-va miszu
renpacuniokanmurida.」 „A rendezőnek nem tet-
szik a folyamatos hibázás.” ◆ rosszkedvrosszkedv
「Dzsósi-va imaokanmurida.」 „A főnökömnek
most rossz kedve van.”

okanocsódzsóokanocsódzsó ◆ dombtetődombtető
okan-ookan-o oboeruoboeru ◆ végigfutvégigfut aa hideghideg 「Issun-
szeszudzsini okan-o oboeta.」 „Egy pillanatra vé-
gigfutott a hideg a hátamon.”

okanoóiokanoói ◆ dombosdombos 「Okano ói csiiki」 „dom-
bos vidék”

okanosamenokanosamen ◆ domboldaldomboldal
okappaokappa ◆ gombafrizuragombafrizura

okappikiokappiki ◆ csendőrcsendőr
okaraokara ◆ szójapépszójapép ◆ tofuüledéktofuüledék
okarada-ookarada-o daidzsinidaidzsini ◆ vigyázzonvigyázzon magáramagára
「Okarada-o daidzsini!」 „Vigyázzon magára!”

ókaranmanókaranman ◆ cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás teljesteljes
pompájábanpompájában
ókareszukunakareókareszukunakare ◆ többé-kevésbétöbbé-kevésbé 「Óka-
re szukunanakare, min-naga onadzsi.」 „Többé-
kevésbé mindenki egyforma.” ◆ több-kevesebbtöbb-kevesebb
「Ókare szukunakare darenidemo najami-va aru-
monodesó.」 „Mindenkinek van több-kevesebb
gondja.”

okarinaokarina ◆ okarínaokarína
okarina-o fukuokarina-o fuku ◆ okarínázikokarínázik
ókaronókaron ◆ sárga veszedelemsárga veszedelem
okarutookaruto ◆ okkultokkult 「Okaruto eiga」 „okkult
film”

okasiokasi ◆ édességédesség ◆ süteménysütemény 「Joru gohanno
kavarini okasi-o taberundzsanai!」 „Ne egyél sü-
teményt a vacsora helyett!”

okasigaruokasigaru ◆ furcsállfurcsáll
okasiiokasii ◆ furafura 「Kanodzsono fukuszó-va oka-
sii.」 „Furán öltözködik.” ◆ furcsafurcsa
「Anatadakecsoko-o moratteinaino-va okasii.」
„Furcsa, hogy csak te nem kaptál csokit.” ◆ megmeg
vanvan húzatvahúzatva 「Szon-nakoto kangaerunante ki-
miokasiindzsanai?」 „Meg vagy te húzatva, ho-
gyan jutott ez eszedbe?” ◆ mókásmókás 「Kanodzso-
va nandakaokasikunatte, varattesimatta.」 „Mó-
kásan érezte magát, és felkacagott.” ◆ mulatsá-mulatsá-
gosgos 「Okasii dzsodan-o tobasita.」 „Elsütött egy
mulatságos viccet.” ◆ nevetségesnevetséges 「Bokuno
sigotogaszon-nani jaszuku fumumarerunanteoka-
sii.」 „Nevetséges, hogy csak ennyire értékelik a
munkámat.” ◆ röhejesröhejes 「Rokudzsúgoszaik-
arasika nenkin-o moraenainanteokasii.」 „Röhe-
jes, hogy 65 éves korunkban mehetünk csak nyug-
díjba.” ◆ szokatlanszokatlan 「Kon-nani atatakai fuju-va
okasii.」 „Szokatlan az ilyen meleg tél.” ◆ valamivalami
vanvan velevele 「Kubigaokasii.」 „Valami van a nya-
kammal.” ◆ viccesvicces 「Nanigaszon-naniokasii?」
„Mi olyan vicces?” ◇ atamagaokasiiatamagaokasii elmehá-elmehá-
borodottborodott ◇ atamagaokasiiatamagaokasii hiányzikhiányzik egyegy
kerekekereke ◇ atamagaokasiiatamagaokasii őrültőrült 「Kare-va ata-
magaokasii.」 „Az az ember őrült.” ◇ atama-atama-
gaokasikunariszógaokasikunariszó őrületőrület határáthatárát súroljasúrolja
「Ottoga sittobukakutekocscsino atamaga okasi-
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kunariszó.」 „A férjem féltékenysége már-már az
őrület határát súrolja.” ◇ atama-oatama-o okasikuszu-okasikuszu-
ruru megőrjítmegőrjít 「Kono zacuonde atamaga okasi-
kunaru.」 „Megőrjít ez a zaj!” ◇ okasikuokasiku ré-ré-
mesenmesen 「Ano hitono kakkó-va okasii.」 „Réme-
sen néz ki.” ◇ sitemookasikunaisitemookasikunai akárakár 「Asita
szandzsúdoninattemookasikunai.」 „Akár 30 fok
is lehet holnap.” ◇ csancsaraokasiicsancsaraokasii mulatsá-mulatsá-
gosgos ◇ csancsaraokasiicsancsaraokasii kacagtatókacagtató 「Szon-
na kotoaruvakenaijo.Csancsara okasii.」 „Hogyan
is lehetne ez igaz? Kacagtató!”

okasiikotookasiikoto ◆ röhejröhej 「Ano hitoga utagaszszen-
de kattano-va okasii.」 „Kész röhej, hogy ő nyerte
a dalfesztivált.”

okasikuokasiku ◆ rémesenrémesen 「Ano hitono kakkó-va
okasii.」 „Rémesen néz ki.”

okasikunaiokasikunai ◆ nemnem lennelenne meglepőmeglepő
「Kavaszeréto-va hjakuenninattemookasiku-
nai.」 „Nem lenne meglepő a százjenes árfolyam
sem.” ◇ sitemookasikunaisitemookasikunai akárakár 「Asita szan-
dzsúdoninattemookasikunai.」 „Akár 30 fok is le-
het holnap.”

okasikunaruokasikunaru ◆ leépülleépül ◆ megtébolyodikmegtébolyodik
「Tocuzenkonpjútágaokasikunarimasita.」 „A
számítógép hirtelen megtébolyodott.”

okasimékáokasiméká ◆ édességgyártóédességgyártó
okasinaokasina ◆ furcsafurcsa 「Vatasino sinszeki-va oka-
sina hitobakarida.」 „Furcsa rokonokkal vagyok
körülvéve.” ◆ mulatságosmulatságos
okasiracukiokasiracuki ◆ egész halegész hal
okasiszaokasisza ◆ furcsaságfurcsaság ◆ mulatságosságmulatságosság
「Amarino okasiszani fuki dasiszóninatta.」
„Annyira mulatságos volt, hogy majdnem elnevet-
tem magam.”

ókassokuókassoku ◆ sárgásbarnasárgásbarna
okaszarenikuiokaszarenikui ◆ ellenállóellenálló 「Kono bussicu-va
szanni okaszarenikui.」 „Ez az anyag savakkal
szemben ellenálló.”

okaszuokaszu ◆ dacoldacol 「Taifú-o okasite sukkósita.」
„A tájfunnal dacolva kifutott a hajó.” ◆ felveszfelvesz
「Szagisi-va imaha jamaoka szei-o okasiteima-
szu.」 „A csaló most a Jamaoka nevet vette fel.” ◆

megtámadmegtámad 「Kanzóga bjókini okaszareta.」 „A
betegség megtámadta a máját.” ◇ kiken-okiken-o oka-oka-
szuszu dacoldacol aa veszéllyelveszéllyel 「Kiken-o okasite
sónen-o szukutta.」 „Dacolva a veszéllyel, meg-

mentette a kisfiút.” ◇ kiken-okiken-o okaszuokaszu kockáz-kockáz-
tattat 「Sóbósi-va inocsino kiken-o okasite sódzso-
o szukutta.」 „Életét kockáztatva mentette ki a
tűzoltó a kislányt.”

okaszuokaszu ◆ behatolbehatol 「Kuni-va okaszareta.」
„Behatoltak az országba.” ◆ károsítkárosít 「Tabako-
va hai-o okaszu.」 „A dohány károsítja a tüdőt.”
◆ megsértmegsért 「Kokkjó-o okasita.」 „Megsértette
a határt.” ◆ meggyalázmeggyaláz 「Ningenno szongen-o
okaszu.」 „Meggyalázza az emberi méltóságát.” ◆

sértsért 「Dzsinken-o okasiteiru.」 „Sérti az emberi
jogot.”

okaszuokaszu ◆ ejtejt 「Ajamacsi-o okasita.」 „Hibát ej-
tett.” ◆ elkövetelkövet 「Cumi-o okaszu.」 „Bűnt kö-
vet el.” ◆ megerőszakolmegerőszakol 「Kanodzso-va oka-
szareta.」 „Megerőszakolták.” ◆ megszegmegszeg
「Hóricu-o okasita.」 „Megszegte a törvényt.” ◆

vétvét 「Keiszanmiszu-o okasita.」 „Hibát vétettem
a számításban.” ◇ cumi-ocumi-o okasitaokasita vétkesvétkes
「Cumi-o okasita hito」 „vétkes ember” ◇ cumi-ocumi-o
okasiteinaiokasiteinai vétlenvétlen 「Cumi-o okasiteinai hito-
o bah-szuru.」 „Vétlen embert büntet.” ◇ cumi-ocumi-o
okaszuokaszu vétkezikvétkezik 「Mattaku cumi-o okaszanai
ningen-va inai.」 „Nincs olyan ember, aki soha-
sem vétkezik.” ◇ cumi-ocumi-o okaszuokaszu vétvét 「Kon-na
tenbacu-o ukerunante, vatasiga ittainanno cumi-o
okasitanodesóka?」 „Mit vétettem, hogy így bün-
tet a sors?”

okaszukotonodekinaiokaszukotonodekinai ◆ sérthetetlensérthetetlen
ókaszuruókaszuru ◆ európaieurópai stílusústílusú leszlesz 「Szeikacu-
va ókasita.」 „Európai életstílusa lett.”

ókaszuruókaszuru ◆ örvendezikörvendezik 「Heiva-o ókaszuru.」
„Örvendezik a békének.”

ókataókata ◆ bizonyárabizonyára 「Kanodzso-va ókata oka-
nemocsino nigódaró.」 „Az a nő bizonyára egy
gazdag ember szeretője.” ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag
「Imano szeidzsika-va ókatadame.」 „A mostani
politikusok teljesítménye gyakorlatilag nulla.” ◆

jórésztjórészt 「Asita-va ókataharerudesó.」 „Holnap
jórészt napos idő lesz.” ◆ köznépköznép ◆ nagyjábólnagyjából
「Atarasiiszutadzsiamu-va ókatadekiagatteiru.」
„Az új stadion nagyjából elkészült.” ◆ nagyrésztnagyrészt
「Kareno kangae-va ókatamacsigatteimaszu.」
„Nagyrészt hibás gondolatai vannak.” ◆ többségtöbbség
「Ókatano hitono iken-o kiita.」 „Meghallgatta a
többség véleményét.”

27122712 okasiikoto okasiikoto – ókata ókata AdysAdys



okavariokavari ◆ pótadagpótadag ◆ repetarepeta 「Okavari one-
gaisimaszu.」 „Repetát kérek!”

okavarimaszenkaokavarimaszenka ◆ hogyhogy vanvan 「Okavariari-
maszenka?」 „Hogy van?”

okavariszuruokavariszuru ◆ kérkér mégmég 「Okavari-va ikaga-
deszuka?」 „Kér még?” ◆ repetázikrepetázik 「Sokudó-
de nikaiokavarisita.」 „A menzán kétszer repetá-
zott.”

okazakifuragumentookazakifuragumento ◆ Okazaki-fragmensOkazaki-fragmens
okazariokazari ◆ dekorációdekoráció 「Kono macu-va sógac-
uno okazarida.」 „Ez a fenyőág újévi dekoráció.”
◆ díszdísz 「Kuriszumaszuno okazari」 „karácsony-
fadísz” ◆ felajánlásfelajánlás
okazarikananikaninaruokazarikananikaninaru ◆ díszelegdíszeleg 「Bósini-
va ocsi baga okazarika nanikanojóni notteita.」
„A kalapján egy lehullott falevél díszelgett.”

ókazeókaze ◆ nagy szélnagy szél
okaze-ookaze-o meszumeszu ◆ megfázikmegfázik 「Okaze-o
mesimaszen-jó, oki-o cuke kudaszai.」 „Vigyáz-
zon, nehogy megfázzon!”

okazuokazu ◆ ételétel ◆ főételfőétel ◆ rizskiegészítőrizskiegészítő
ételétel
okeoke ◆ dézsadézsa ◆ vödörvödör ◇ tomeoketomeoke fürdővö-fürdővö-
dördör ◇ maguszaokemaguszaoke etetővályúetetővályú
ókeóke ◆ királyi családkirályi család
ókeóke ◆ nirmitanirmita
ókéóké ◆ belegyezésbelegyezés 「Sacsónoóké-o moratta.」
„Megkaptam az igazgató belelegyezését.” ◆ okok ◆

okéoké
ókecuókecu ◆ vízmosta gödörvízmosta gödör
ókegaókega ◆ súlyossúlyos sérüléssérülés 「Kare-va dzsidós-
adzsikode ókega-o otta.」 „Az autóbalesetben sú-
lyos sérülést szenvedett.” ◇ namabjóhó-vanamabjóhó-va óke-óke-
ganogano motomoto rosszulrosszul tudnitudni rosszabb,rosszabb, mintmint
nem tudninem tudni
okegatanobentóbakookegatanobentóbako ◆ ételhordóételhordó
okeikookeiko ◆ gyakorlásgyakorlás
okeitaokeita ◆ dongadonga
okejaokeja ◆ kádárkádár ◆ pintérpintér
ókenóken ◆ királyi hatalomkirályi hatalom
ókenkeijakuókenkeijaku ◆ szakszervezetiszakszervezeti tagságottagságot
tiltó munkaszerződéstiltó munkaszerződés

óké-oóké-o daszudaszu ◆ elfogadelfogad 「Bucsó-va
kikakusonióké-o dasita.」 „Az osztályvezető elfo-
gadta a projekt tervezetét.”

okeraokera ◆ fehér atraktiliszfehér atraktilisz
okeraokera ◆ lótücsöklótücsök
okeruokeru ◆ banban 「Sakainiokeru vatasino jakuvar-
inicuite kangaeteita.」 „A társadalomban betöl-
tött szerepemről gondolkoztam.” ◆ rejlőrejlő 「Si-
zenni okeru bi」 „természetben rejlő szépség” ◇

niokeruniokeru lévőlévő 「Vaga kunini okeru
dzsinsuszabecunotéma-o tori ageta.」 „Témaként
felhozta az országunkban lévő faji megkülönböz-
tetést.” ◇ niokeruniokeru idejénidején 「Edodzsidaini okeru
szeidzsikaikaku」 „Edo-kor idején zajló politikai
forradalom” ◇ niokeruniokeru belibeli 「Kakoni okeru kei-
ken」 „múltbeli tapasztalat”

okesóokesó ◆ sminksmink
okesokuninokesokunin ◆ kádárkádár ◆ pintérpintér
ókészuruókészuru ◆ rábólintrábólint 「Sacsó-va joszanniókés-
ita.」 „Az igazgató rábólintott a költségtervezet-
re.”

ókeszutoraókeszutora ◆ zenekarzenekar ◇ sinfoní-sinfoní-
ókeszutoraókeszutora szimfonikus zenekarszimfonikus zenekar
ókeszutora-bokkuszuókeszutora-bokkuszu ◆ zenekari árokzenekari árok
ókeszutora-pittoókeszutora-pitto ◆ zenekari árokzenekari árok
ókeszutorésonókeszutoréson ◆ hangszereléshangszerelés ◆ zenekarizenekari
feldolgozásfeldolgozás
okioki ◆ forró hamuforró hamu ◆ parázsparázs
okioki ◆ nyíltnyílt tengertenger 「Hokkaidóokini dzsisinga
haszszeisita.」 „A Hokkaidó melletti nyílt tenge-
ren földrengés pattant ki.” ◆ nyíltnyílt vízvíz 「Fune-
va okini deta.」 „A hajó kifutott a nyílt vízre.” ◆

partpart mentimenti vízvíz 「Fune-va minatono nikiro ok-
ide zasósita.」 „A hajó a parttól 2 kilométerre fu-
tott zátonyra.”

okioki ◆ ébredésébredés ◇ hajanehajaokihajanehajaoki koránkorán alvásalvás
és korán ébredésés korán ébredés
ókióki ◆ hányingerhányinger
okiagarikobosiokiagarikobosi ◆ keljfeljancsikeljfeljancsi
okiagarikobósiokiagarikobósi ◆ keljfeljancsikeljfeljancsi
okiagaruokiagaru ◆ felkelfelkel 「Beddokara oki agatta.」
„Felkeltem az ágyból.” ◆ felülfelül 「Beddono ueni
oki agatta.」 „Felült az ágyban.” ◇ mukkuritóki-mukkuritóki-
agaruagaru feltápászkodikfeltápászkodik 「Mukkurito oki agat-
ta.」 „Feltápászkodott az ágyból.”
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okiaiokiai ◆ nyíltnyílt tengertenger 「Fune-va okiaini deta.」
„A hajó kifutott a nyílt tengerre.” ◆ parttólparttól tá-tá-
voli helyvoli hely
okiaigjogjóokiaigjogjó ◆ nyílt tengeri halászatnyílt tengeri halászat
okibaokiba ◆ kamrakamra 「Dóguoki ba」 „szerszámos
kamra” ◆ lerakóhelylerakóhely 「Gomi okiba」 „szemét-
lerakó hely” ◆ színszín 「Basa-o oki bani oita.」
„Beraktam a lovaskocsit a színbe.” ◆ tárolótároló ◇

kencsikujózaiokibakencsikujózaiokiba építőanyag-telepépítőanyag-telep ◇ go-go-
miokibamiokiba szeméttárolószeméttároló ◇ zaimokuokibazaimokuokiba fa-fa-
teleptelep ◇ dzsitensaokibadzsitensaokiba kerékpártárolókerékpártároló ◇

dzsitensaokibadzsitensaokiba biciklitárolóbiciklitároló ◇ ponkocuoki-ponkocuoki-
baba roncsteleproncstelep ◇ minookibaminookiba otthonotthon 「Doko-
nimo mino oki baganai.」 „Sehol sem vagyok ott-
hon.” ◇ minookibaminookiba kellemetlenülkellemetlenül érziérzi magátmagát
「Pátíde szeidzsikabakaride mino oki baganakat-
ta.」 „Kellemetlenül éreztem magam a sok politi-
kus között a partin.” ◇ mokuzaiokibamokuzaiokiba fatelepfatelep
okibasookibaso ◆ helyhely 「Kono kabin-va oki basoga-
nai.」 „Nincs helye ennek a vázának.”

okibiokibi ◆ parázsparázs
okibikiokibiki ◆ elemeléselemelés
okibikiszuruokibikiszuru ◆ elemelelemel 「Iri gucsini oita kasza-o
oki bikiszareta.」 „Elemelték a bejáratnál hagyott
esernyőmet.”

okidokeiokidokei ◆ asztali óraasztali óra
okidokorookidokoro ◆ helyhely ◆ itthonitthon 「Kono ucsini-va
mino oki dokoroganai.」 „Nem érzem itthon ma-
gam ebben a házban.” ◆ lerakóhelylerakóhely
ókiiókii ◆ nagynagy 「Kono hon-va ókii.」 „Ez a könyv
nagy.” ◆ túloztúloz 「Kare-va taitei hanasiga óki szu-
giru.」 „Mindig túloz.” ◇ otogaókiiotogaókii hangoshangos
「Kono kikai-va otoga ókii.」 „Ez a gép hangos.”
◇ otogaókiiotogaókii hangosanhangosan szólszól 「Terebino otoga
ókikatta.」 „A tévé hangosan szólt.” ◇ kigaókiikigaókii
merészmerész 「Oszake-o nomuto kiga ókikunaru.」
„Ha iszik, merész lesz.” ◇ koegaókiikoegaókii hangosanhangosan
beszélbeszél 「Kare-va koega ókii.」 „Az az ember
hangosan beszél.” ◇ taidogaókiitaidogaókii tiszteletlentiszteletlen
「Kare-va dzsósini taisite taidoga ókii.」 „Tiszte-
letlen a főnökével szemben.”

ókiimacsiókiimacsi ◆ nagyvárosnagyváros
ókiinonikositakotoganaiókiinonikositakotoganai ◆ haha lúd,lúd, legyenlegyen
kövérkövér 「Ókiinoni kositakotoganaikarahoteruno
icsibanhiroi heja-o totta.」 „Ha lúd, legyen kövér!
A legnagyobb szobát vettem ki a szállodában.”

ókiiotoókiioto ◆ erőserős hanghang 「Szupíkáno ókii oto」
„hangfal erős hangja”

ókiiszupúnókiiszupún ◆ evőkanálevőkanál
okijaokija ◆ gésaházgésaház
okikaeruokikaeru ◆ átrakátrak 「Terebi-o mijaszui tokoroni
oki kaeta.」 „Átraktam a tévét egy jól látható hely-
re.” ◆ felcserélfelcserél 「Nikjakuno iszu-o oki kaeta.」
„Felcseréltem a két széket.”

okikotacuokikotacu ◆ hordozható lábmelegítőhordozható lábmelegítő
ókikuókiku ◆ naggyalnaggyal 「Hahano me-va varuinode,
kanodzsoni dzsi-o ókiku kaita.」 „Az anyukám
szeme rossz, ezért neki nagy betűkkel írtam.” ◆

nagymértékbennagymértékben 「Nedan-o ókiku szageta.」
„Nagymértékben csökkentették az árakat.” ◆

nagyranagyra 「Kucsi-o ókiku hiraita.」 „Nagyra tátot-
tam a szám.”

ókikuaiteiruókikuaiteiru ◆ tátongtátong 「Zubon-ni anaga óki-
ku aiteiru.」 „A nadrágomon tátong egy lyuk.”

ókikuakeruókikuakeru ◆ kitátkitát 「Kucsi-o ókiku aketa.」
„Kitátottam a szám.”

ókikujureruókikujureru ◆ hánykolódikhánykolódik 「Fune-va ókiku
jureteita.」 „A hajó hánykolódott.”

ókikunaruókikunaru ◆ felnőfelnő 「Koinu-va ókikunatta.」 „A
kiskutya felnőtt.” ◆ nagyobbnagyobb leszlesz 「Szorekara
mondai-va szarani ókikunatta.」 „Ezután a prob-
léma még nagyobb lett.” ◇ otogaókikunaruotogaókikunaru fel-fel-
hangosodikhangosodik 「Radzsiono otoga ókikunatta.」 „A
rádió felhangosodott.”

ókikunarumadeszodateruókikunarumadeszodateru ◆ felnevelfelnevel
「Hijoko-o ókikunarumade szodateta.」 „Felne-
veltem egy kiscsibét.”

ókikuszuruókikuszuru ◆ bővítbővít 「Misze-o ókikusita.」
„Bővítettem a boltot.” ◆ felnagyítfelnagyít 「Modzsi-
o ókikusita.」 „Felnagyítottam a betűméretet.” ◆

nagyobbítnagyobbít 「Modzsi-o ókikuszuruni-va dószu-
rebaiino?」 „Hogyan lehet a betűket nagyobbíta-
ni?” ◇ oto-ooto-o ókikuszuruókikuszuru felhangosítfelhangosít 「Te-
rebino oto-o ókikusita.」 „Felhangosítottam a té-
vét.”

ókikuszurukotoókikuszurukoto ◆ nagyobbításnagyobbítás
ókikúvamavaruókikúvamavaru ◆ túlszárnyaltúlszárnyal 「Kotosino
uriagedaka-va kjonenno-o ókiku uvamavatta.」
„Az idei forgalom túlszárnyalta a múlt évit.”
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okimacsigaeruokimacsigaeru ◆ rosszrossz helyrehelyre rakrak 「Toso-
kanno hon-o csigau basoni oki macsigaeta.」
„Rossz helyre raktam a könyvtári könyvet.”

ókimiókimi ◆ uralkodó család tagjauralkodó család tagja
okimijageokimijage ◆ búcsúajándékbúcsúajándék
okimonookimono ◆ dísztárgydísztárgy 「Genkanni kabinno
okimono-o oita.」 „A bejárathoz dísztárgyként vá-
zát tettem.” ◆ kirakatikirakati tárgytárgy 「Varevareno
daitórjó-va tadano oki monoda.」 „Az elnökünk
csak egy kirakati tárgy.”

okinaokina ◆ apókaapóka ◆ öregemberöregember
ókinaókina ◆ busásbusás 「Tósisita okane-va ókina rie-
kininatta.」 „Busás hasznot húzott a befektetésé-
ből.” ◆ felnőttfelnőtt 「Kanodzsoni-va ókina muszu-
kogairu.」 „Van egy felnőtt fia.” ◆ nagynagy 「Ókina
kuruma-o katta.」 „Nagy autót vettem.” ◇ óki-óki-
nakoenakoe erőserős hanghang 「Kare-va ókina koede kotae-
ta.」 „Erős hangon válaszolt.”

okinaguszaokinagusza ◆ kökörcsinkökörcsin
ókinajaszeidóbucuókinajaszeidóbucu ◆ nagyvadnagyvad
ókinajumegaaruókinajumegaaru ◆ nagyravágyónagyravágyó
ókinajume-o idakuókinajume-o idaku ◆ nagyban gondolkoziknagyban gondolkozik
okinakasiokinakasi ◆ dokkmunkásdokkmunkás ◆ kikötőmunkáskikötőmunkás ◆

kirakodómunkáskirakodómunkás
ókinakoeókinakoe ◆ erőserős hanghang 「Kare-va ókina koede
kotaeta.」 „Erős hangon válaszolt.”

ókinakoto-oókinakoto-o iuiu ◆ nagynagy aa szájaszája 「Kare-va szo-
tode ókinakoto-o iukedo, iede-va kiga csiiszai.」
„Kint nagy a szája, de otthon összehúzza magát.”
◆ nagyotnagyot mondmond 「Dzsibunnimo sindzsirarena-
ihodo ókinakoto-o itta.」 „Olyan nagyot mond-
tam, hogy magam sem hittem el.”

ókinakucsi-oókinakucsi-o tatakutataku ◆ nagynagy aa szájaszája 「Kare-
va ókina kucsi-o tatakudakedakara, aitenisina-
ide.」 „Ne hallgass rá, csak a szája nagy!”

ókinaoszevaókinaoszeva ◆ törődjön a saját dolgávaltörődjön a saját dolgával
ókinarieki-oókinarieki-o erueru ◆ nagyotnagyot szakítszakít
「Dzsieigjósa-va ókina rieki-o ejótosita.」 „A vál-
lalkozó nagyot akart szakítani.”

ókinasakkin-oókinasakkin-o kakaerukakaeru ◆ eladósodikeladósodik
「Kare-va ókina sakkin-o kakaete, haszansita.」
„Eladósodott, és tönkrement.”

ókinateókinate ◆ lapátkézlapátkéz
okinavacsihóokinavacsihó ◆ Okinava régióOkinava régió

okinavakenokinavaken ◆ Okinava megyeOkinava megye
okinavapurétookinavapuréto ◆ Okinava-lemezOkinava-lemez
okinavatorafuokinavatorafu ◆ Okinava-árokOkinava-árok
okiniokini ◆ kihagyvakihagyva 「Fucukaokinimaraszonsima-
szu.」 „Minden két napot kihagyva kocogok.” ◇

okinookino kihagyásávalkihagyásával történőtörténő 「Mikkaokino
ame」 „négynaponta hulló eső” ◇ hitocuokinihitocuokini
mindenminden másodikmásodik 「Hitocuokini iszuni szuvat-
ta.」 „Minden második székre ültek.” ◇ futacuo-futacuo-
kinikini mindenminden harmadikharmadik 「Futacuokini szeihin-o
sirabeta.」 „Minden harmadik terméket megvizs-
gált.”

okiniiriokiniiri ◆ könyvjelzőkönyvjelző 「Intánettoszaito-o okini
irini cuikasita.」 „Az internetes portált a könyvjel-
zőbe tettem.”

okiniirinookiniirino ◆ kedvenckedvenc 「Okini irino kjoku-va
nandeszuka?」 „Mi a kedvenc zenéd?”

okinimeszuokinimeszu ◆ kedvérekedvére vanvan 「Enszószareta
ongaku-va ószamano okini mesita.」 „A királynak
kedvére volt a zene, amit játszottak.” ◆ megte-megte-
szikszik 「Kono sóhin-va okjakuszamano okini me-
sita.」 „A vevőnek megtetszett egy áru.” ◆ óha-óha-
jánakjának megfelelőmegfelelő 「Kono jófuku-va okini mesi-
masitaka?」 „Megfelel az óhajának ez a ruha?” ◆

teszikteszik 「Kono kaiga-va okini mesimasitaka?」
„Tetszik ez a kép?”

okinimeszumamaokinimeszumama ◆ ahogy óhajtjaahogy óhajtja
okinookino ◆ kihagyásávalkihagyásával történőtörténő 「Mikkaokino
ame」 „négynaponta hulló eső”

okinodokuokinodoku ◆ sajnálatossajnálatos 「Szore-va totemo
okino dokudeszune.」 „Ez nagyon sajnálatos.”

okinodokuniokinodokuni ◆ sajnálomsajnálom
okinukeniokinukeni ◆ amintamint kibújikkibújik azaz ágybólágyból 「Oki
nukenitoireni iku.」 „Amint kibújok az ágyból,
vécére megyek.”

okiruokiru ◆ bekövetkezikbekövetkezik 「Dzsikenga okiru ma-
eni varui jokangasita.」 „Mielőtt bekövetkezett
volna a baleset, rossz előérzetem volt.” ◆ bekö-bekö-
vetkezővetkező 「Sóraiokiru nissokunicuite jonda.」
„A jövőben bekövetkező napfogyatkozásról olvas-
tam.” ◆ felébredfelébred 「Neittesimattaga okitemo
cuma-va kaetteinakatta.」 „Elaludtam, de a fele-
ségem nem jött haza, mire felébredtem.” ◆ fel-fel-
kelkel 「Kjórokudzsini okita.」 „Ma hat órakor kel-
tem fel.” ◆ felülfelül 「Beddono ueni okita.」 „Felül-
tem az ágyban.” ◆ fentfent vanvan 「Okiteiru?」 „Fent
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vagy?” ◆ kelkel 「Asita-va hajaku okiru.」 „Holnap
korán kelek.” ◆ keletkezikkeletkezik 「Higa okita.」 „Tűz
keletkezett.” ◆ megtörténikmegtörténik 「Kiszekiga ok-
ita.」 „Megtörtént a csoda.” ◆ történiktörténik 「Ka-
zanno funkaga okita.」 „Vulkánkitörés történt.”
◇ gabattókirugabattókiru kipattankipattan 「Beddokaragabatto
okita.」 „Kipattantam az ágyból.”

okirukotookirukoto ◆ felkelésfelkelés
okisidantookisidanto ◆ oxidánsoxidáns
okisidázeokisidáze ◆ oxidázoxidáz ◇ kongókinóokisidázekongókinóokisidáze
kevertkevert funkciójúfunkciójú oxidázoxidáz ◇ monoamin-monoamin-
okisidázeokisidáze monoaminoxidázmonoaminoxidáz
okisidoredakutázeokisidoredakutáze ◆ oxidoreduktázoxidoreduktáz
okisidóruokisidóru ◆ hidrogén-peroxidhidrogén-peroxid ◆ oxidoloxidol
okisigenázeokisigenáze ◆ oxigenázoxigenáz ◇ monookisigenázemonookisigenáze
monooxigenázmonooxigenáz
okisihemogurobinokisihemogurobin ◆ oxihemoglobinoxihemoglobin
ókisinókisin ◆ auxinauxin
okisitosinokisitosin ◆ oxitocinoxitocin
ókiszaókisza ◆ méretméret 「Jófukuno ókisza」 „ruha mé-
rete” ◆ nagyságnagyság 「Ókiszano hitosii bunszú」
„egyforma nagyságú törtek”

okiszaroszakuszanokiszaroszakuszan ◆ oxálecetsavoxálecetsav ◆ oxo-oxo-
borostyánkősavborostyánkősav
okiszaroszakuszan-enokiszaroszakuszan-en ◆ oxálacetátoxálacetát
okiszazóruokiszazóru ◆ oxazoloxazol
okiszoniumu-ionokiszoniumu-ion ◆ oxóniumionoxóniumion
okiteokite ◆ parancsolatparancsolat 「Kamino okite-o ma-
motteiru.」 „Isten parancsolatának engedelmes-
kedik.” ◆ rendrend 「Kore-va sizenno okitedearu.」
„Ez a természet rendje.” ◆ szabályszabály 「Issoni
júsoku-o taberunoga vaga jano okitedeszu.」 „Ná-
lunk az a szabály, hogy együtt vacsorázunk.” ◆

törvénytörvény 「Murano okite-o jabutta.」 „Megszeg-
te a falu törvényét.” ◇ jaszeinookitejaszeinookite vadonvadon
törvényetörvénye
okiteokite ◆ ébrenébren
okitegamiokitegami ◆ hátrahagyotthátrahagyott levéllevél 「Cukueno
ueni oki tegami-o nokosita.」 „Az asztalon egy le-
velet hagyott hátra.”

okivaszureruokivaszureru ◆ ottfelejtottfelejt 「Keitai-o kaisano
cukueno ueni oki vaszureta.」 „Ottfelejtettem a
mobilomat a munkahelyi íróasztalomon.”

okizariokizari ◆ ottfelejtésottfelejtés

okizariniszuruokizariniszuru ◆ elfeledkezikelfeledkezik 「Akacsan-va
kurumani oki zariniszareta.」 „Elfeledkeztek a
kisbabáról a kocsiban.” ◆ hátrahagyhátrahagy 「Depát-
oni akacsan-o oki zariniszuru dzsikenga okotta.」
„Olyan eset történt, ahol a kisbabát hátrahagyták
az áruházban.” ◆ ottfelejtottfelejt 「Akacsan-va kúkó-
de oki zariniszareta.」 „A kisbabát ottfelejtették a
repülőtéren.” ◆ otthagyotthagy 「Inu-va morini oki za-
riniszareta.」 „A kutyát otthagyták az erdőben.”

ókjakuókjaku ◆ o-lábo-láb
okjakuszamaokjakuszama ◆ ügyfélügyfél
okjakuszamabangóokjakuszamabangó ◆ ügyfélszámügyfélszám
okjakuszamakádookjakuszamakádo ◆ ügyfélkártyaügyfélkártya
okjakuszamamadogucsiokjakuszamamadogucsi ◆ ügyfélablakügyfélablak ◆

ügyfélkapuügyfélkapu
okjakuszamanokoeokjakuszamanokoe ◆ panaszkönyvpanaszkönyv ◆ ven-ven-
dégkönyvdégkönyv
okjakuszamaszódansicuokjakuszamaszódansicu ◆ ügyfélszolgálatügyfélszolgálat
◆ vevőszolgálatvevőszolgálat 「Kattabakarinopan jaki kiga
kovaretanode okjakuszamaszódansicuni denvasi-
ta.」 „A vett kenyérsütő elromlott, ezért telefonál-
tam a vevőszolgálatnak.”

okjakuszamaszódanszentáokjakuszamaszódanszentá ◆ ügyfélköz-ügyfélköz-
pontpont ◆ ügyfélszolgálatügyfélszolgálat
「Okjakuszamaszódanszentá-va itensimasita.」
„Ügyfélszolgálatunk elköltözött.”

okjakuszanokjakuszan ◆ ügyfélügyfél 「Kaisano okjakuszan」
„vállalati ügyfél” ◆ vendégvendég 「Reszutoran-no ok-
jakuszan」 „éttermi vendég”

okjanokjan ◆ csitricsitri
okjan-naokjan-na ◆ izgágaizgága 「Okjan-na muszum-
etacsi」 „izgága lányok”

okjóokjó ◆ szútraszútra 「Okjó-o tonaeru.」 „Kántálja a
szútrát.”

okjó-o ageruokjó-o ageru ◆ szútrát olvasszútrát olvas
okjúokjú ◆ köpölyözésköpölyözés ◆ moxamoxa
ókjúókjú ◆ királyikirályi palotapalota ◆ királyikirályi várvár 「Jamano
csódzsóni ókjúga tatteita.」 „Egy hegy tetején állt
a királyi vár.” ◆ várvár
ókjúókjú ◆ rögtönzésrögtönzés ◆ sürgősségsürgősség ◇ ókjúsúriókjúsúri
szükségjavításszükségjavítás 「Janeno ókjúsúri-o sita.」 „A
tető szükségjavítását végezték.”

okjú-ookjú-o szueruszueru ◆ alaposanalaposan leszidleszid 「Bukani
okjú-o szueta.」 „Alaposan leszidta a beosztott-
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ját.” ◆ köpölyözköpölyöz 「Jóbuni okjú-o szueta.」 „Kö-
pölyözte a derekát.”

ókjúsocsiókjúsocsi ◆ sürgősségisürgősségi beavatkozásbeavatkozás
「Kandzsani ókjúsocsi-o hodokosita.」 „Sürgős-
ségi beavatkozást hajtott végre a betegen.” ◆

szükségmegoldásszükségmegoldás
ókjúsúriókjúsúri ◆ szükségjavításszükségjavítás 「Janeno
ókjúsúri-o sita.」 „A tető szükségjavítását végez-
ték.”

ókjúszakuókjúszaku ◆ szükségmegoldásszükségmegoldás
ókjúszocsiókjúszocsi ◆ rögtönzésrögtönzés ◆ szükségmunká-szükségmunká-
latlat 「Szaigaigono ókjúszocsi-o okonatta.」 „A
katasztrófa utáni szükségmunkálatokat végezték.”

ókjúteateókjúteate ◆ elsősegélyelsősegély 「Kandzsani
ókjúteate-o hodokosita.」 „Elsősegélyt adott a be-
tegnek.”

ókjúteatejóhinókjúteatejóhin ◆ elsősegélynyújtóelsősegélynyújtó fel-fel-
szerelésszerelés
ókjútekinaókjútekina ◆ rögtönzöttrögtönzött ◆ sürgőssürgős 「Ókjú-
tekina taiszakuga hicujóda.」 „Sürgős intézkedés-
re van szükség.”

okkake-ookkake-o szuruszuru ◆ lebzsellebzsel 「Kare-va ano hai-
júno okkake-o siteiru.」 „Az az ember állandóan a
színész körül lebzsel.”

okkanabikkuriokkanabikkuri ◆ félvefélve 「Siranai kuszuri-o ok-
kanabikkuri nondemita.」 „Félve vettem be az is-
meretlen gyógyszert.” ◆ reszketvereszketve 「Okkana-
bikkurito neteiru dóbucuno sippo-o hiita.」
„Reszketve húztam meg az alvó állat farkát.”

okkanaiokkanai ◆ félelmetesfélelmetes 「Okkanai jono nakada-
ne.」 „Félelmetes ez a világ.” ◆ rémisztőrémisztő 「Ok-
kanai jume-o mita.」 „Rémisztő álmot láttam.”

okkocsiruokkocsiru ◆ beleesikbeleesik 「Mizutamarini okkocsi-
ta.」 „Beleestem a pocsolyába.” ◆ leesikleesik 「Ok-
kocsitara abunaijo!」 „Vigyázz, le ne ess!”

okkúnaokkúna ◆ macerásmacerás 「Nani-o szurunisitemook-
kúda.」 „Macerás bármit is csinálnom.” ◆ nincsnincs
kedvekedve 「Acuito iekara derunomo okkúda.」 „A
nagy melegben az embernek kimenni sincs ked-
ve.” ◆ vesződségesvesződséges 「Asi-o hakobunogaokkú-
nara denvasitemoiidesó.」 „Ha túlságosan ve-
sződséges odamenni, miért nem hívod fel?”

okóokó ◆ füstölőfüstölő ◆ tömjéntömjén
ókóókó ◆ királyok és fejedelmekkirályok és fejedelmek
ókóókó ◆ királyok és nemesekkirályok és nemesek

ókóókó ◆ elharapózáselharapózás ◆ elhatalmasodáselhatalmasodás
okoboreokobore ◆ maradékmaradék ◆ morzsamorzsa 「Mókeno
okobore-o hirotta.」 „A morzsákat is felszedeget-
te a nyereségből.”

okobore-ookobore-o moraumorau ◆ csurran-cseppencsurran-cseppen 「Bo-
kumo kabunusinanode, kaisano riekikara
okobore-o morau.」 „Részvényem van a cégben,
nekem is csurran-cseppen valami a profitból.”

okocuokocu ◆ csontmaradványcsontmaradvány 「Okocu-o hirot-
ta.」 „Felszedték a csontmaradványokat.”

okódenokóden ◆ gyászajándékgyászajándék
okodzsookodzso ◆ hermelinhermelin
okoegakariokoegakari ◆ javaslatjavaslat 「Sacsóno okoegakar-
ide sósinsita.」 „Az igazgató javaslatára léptették
elő.”

okogamasiiokogamasii ◆ hogyhogy jönjön hozzáhozzá 「Honso-o hjó-
kaszurunomookogamasiiga, hicudokuno soto itte-
ii.」 „Tudom, azt gondolják, hogy jövök én ahhoz,
hogy értékeljem ezt a könyvet, de szerintem min-
denképpen el kell olvasniuk!” ◆ pimaszpimasz
「Ningen-va okogamasikumo mizukarano
bunmei-o home tataeteiru.」 „Az emberiség pi-
maszul dicsekszik a saját kultúrájával.” ◆ sze-sze-
rénytelenrénytelen 「Dzsibunga szenmonka-o nanoruto-
va okogamasii kagirideszu.」 „Szerénytelenség
magamat szakértőnek nevezni.”

ókókizokuókókizoku ◆ hercegekhercegek ésés nemeseknemesek ◆ királyikirályi
ésés nemesinemesi családokcsaládok ◆ királyokkirályok ésés nemeseknemesek

ókokuókoku ◆ birodalombirodalom 「Tojota ókoku」 „Toyota-
birodalom” ◆ királyságkirályság 「Hangarí ókoku」
„Magyar Királyság” ◆ nagyhatalomnagyhatalom 「Hangarí-
va papurika ókokuda.」 „Magyarország paprika
nagyhatalom.” ◇ kankóókokukankóókoku turistaparadi-turistaparadi-
csomcsom ◇ dzsoókokudzsoókoku királynőikirálynői uralomuralom ◇ ren-ren-
póókokupóókoku Egyesült KirályságEgyesült Királyság
okomeokome ◆ rizsrizs 「Okome-o taku.」 „Rizst főz.”

okomegahaitteiruokomegahaitteiru ◆ rizsesrizses
okonaiokonai ◆ ceremóniaceremónia 「Bukkjóno okonaitosite
sokudzsino maeni te-o avaszeru.」 „Buddhista ce-
remónia szerint összeteszi a kezét evés előtt.” ◆

cselekedetcselekedet 「Varui okonai」 „rossz cselekedet”
◆ cselekménycselekmény ◆ magatartásmagatartás 「Kimi-va oko-
naiga varui.」 „Rossz a magatartásod!” ◆ tetttett
「Dzsibunno okonaini szekinin-o toru.」 „Vállal-
ja a felelősséget a tetteiért.” ◆ vallásgyakorlatvallásgyakorlat
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◆ viselkedésviselkedés 「Kare-va fudanno okonaiga
joi.」 „Általában jól viselkedik.” ◇ eijútekina-eijútekina-
okonaiokonai hőstetthőstett 「Eijútekina okonai-o sita.」
„Hőstettet hajtott végre.” ◇ higoronookonaihigoronookonai
mindenkorimindenkori viselkedésviselkedés 「Higorono okonaiga
varuikara bacsiga atattandajo.」 „Mindig rosszul
viselkedsz, ezért büntetett a sors!”

okonauokonau ◆ bonyolítbonyolít 「Torihikidzsode szúhjaku-
manno tori hikiga okonavareru.」 „A tőzsdén
több millió tranzakciót bonyolítanak.” ◆ cselek-cselek-
szikszik 「Zen-o okonau.」 „Jót cselekszik.” ◆ csi-csi-
nálnál 「Akudzsi-o okonau.」 „Rossz dolgot csinál.”
◆ eszközöleszközöl 「Szofutono kaizen-o okonatta.」
„Módosítást eszközöltek a szoftveren.” ◆ lebo-lebo-
nyolítnyolít 「Kekkonsikiga okonavareta.」 „Lebo-
nyolították az esküvőt.” ◆ lefolytatlefolytat 「Kaidanga
okonavareta.」 „Lefolytatták a megbeszéléseket.”
◆ megtartmegtart 「Amedemo macuriga okonavar-
eru.」 „Esőben is megtartják a fesztivált.” ◆ tarttart
「Oivai-va kinóokonavareta.」 „Az ünnepséget
tegnap tartották.” ◆ tesztesz 「Aku-o okonau.」
„Rosszat tesz.” ◆ végezvégez 「Csósza-o okonatta.」
„Felmérést végeztek.” ◆ végrehajtvégrehajt 「Meirei-o
okonau.」 „Végrehajtja a parancsot.” ◇ okona-okona-
vareruvareru zajlikzajlik 「Kaidanga okonavareteiru.」
„Zajlanak a tárgyalások.” ◇ okonavareruokonavareru lezaj-lezaj-
liklik 「Sikenga okonavareta.」 „Lezajlott a vizsga.”
◇ okonavareruokonavareru folyikfolyik 「Kanzeiricunicuite ka-
idanga okonavareteita.」 „A vámtarifákról folytak
a tárgyalások.” ◇ kidzsucu-okidzsucu-o okonauokonau bűvész-bűvész-
kedikkedik ◇ sidó-osidó-o okonauokonau útmutatástútmutatást adad
「Szenszei-va szeitoni sidó-o okonatta.」 „A ta-
nár útmutatást adott a gyereknek.” ◇ sókai-osókai-o
okonauokonau lekérdezlekérdez 「Ginkókózano
zandakasókai-o okonatta.」 „Lekérdeztem a
bankszámla-egyenlegemet.”

okonaukotookonaukoto ◆ történéstörténés
okonavareruokonavareru ◆ folyikfolyik 「Kanzeiricunicuite ka-
idanga okonavareteita.」 „A vámtarifákról folytak
a tárgyalások.” ◆ lezajliklezajlik 「Sikenga okonavar-
eta.」 „Lezajlott a vizsga.” ◆ megmeg vanvan tartvatartva
「Kekkonsikiga okonavareta.」 „Esküvőt tartot-
tak.” ◆ végrevégre leszlesz hajtvahajtva 「Meireiga okona-
vareta.」 „Végrehajtották a parancsot.” ◆ zajlikzajlik
「Kaidanga okonavareteiru.」 „Zajlanak a tárgya-
lások.”

okonomiokonomi ◆ ízlésízlés 「Okonomide adzsicukesite
kudaszai.」 „Ízlésünk szerint fűszerezzük!” ◆

kedvkedv 「Okonomino kamigata-o erande kuda-
szai.」 „Kedve szerint válasszon frizurát!” ◆ tet-tet-
szésszés 「Iszunorikurainingu kakudo-va okonomi
sidaideszu.」 „Tetszés szerinti szögben dönthet-
jük hátra a széket.”

okonomijakiokonomijaki ◆ okonomijakiokonomijaki
okorareruokorareru ◆ szorulszorul 「Okorarerujo.」 „Ezért
még szorulni fogsz!”

okoraszeruokoraszeru ◆ borsotborsot törtör azaz orraorra aláalá
「Dzsósi-o okoraszeta.」 „Borsot törtem a főnö-
köm orra alá.” ◆ dühítdühít 「Okoraszenaide!」 „Ne
dühíts!” ◆ felbosszantfelbosszant 「Csicsi-o okorasze-
ta.」 „Felbosszantottam az apámat.” ◆ feldühítfeldühít
「Buka-va dzsósi-o okoraszeta.」 „A beosztott fel-
dühítette a főnökét.” ◆ felhúzfelhúz 「Kare-va dzsósi-
o okoraszeta.」 „Felhúzta a főnökét.” ◆ felide-felide-
gesítgesít 「Dzsósi-o okoraszeta.」 „Felidegesítet-
tem a főnökömet.” ◆ felmérgesítfelmérgesít 「Dzsósi-o
okoraszeta.」 „Felmérgesítettem a főnökömet.” ◆

haragítharagít ◆ ingerelingerel 「Bukanozuszan-na sigoto-
va dzsósi-o okoraszeta.」 „A beosztott hanyag
munkája ingerelte a főnökét.” ◆ kiakasztkiakaszt 「Na-
maikino buka-va dzsósi-o okoraszeta.」 „A szem-
telenségével kiakasztotta a főnökét.” ◆ kihozzakihozza
aa sodrábólsodrából ◆ magáramagára haragítharagít 「Szokkenai
taidode sútome-o okoraszeta.」 „A kurta modo-
rommal magamra haragítottam az anyósomat.” ◆

mérgesítmérgesít 「Hihan-va kare-o okoraszeta.」
„Mérgesítette a kritika.” ◇ me-ome-o okoraszeruokoraszeru
szikrázik a szemeszikrázik a szeme
okoraszeruokoraszeru ◆ felingerelfelingerel
okoriokori ◆ eredeteredet 「Súkanno okori」 „szokás ere-
dete” ◆ kezdetkezdet 「Araszoino okori」 „harc kez-
dete” ◆ okok 「Kenkano okori-va okaneno kasi
karidatta.」 „A veszekedés oka pénzkölcsönzés
volt.”

okoriokori ◆ háromnaposháromnapos lázláz ◆ lázrohamlázroham
「Okori-o vazurau.」 „Lázrohamai vannak.” ◆

váltólázváltóláz
okoridaszuokoridaszu ◆ megdühödikmegdühödik
okoridzsógookoridzsógo ◆ kötekedő részegkötekedő részeg
okorieruokorieru ◆ esetlegesesetleges 「Okori eru mondai-o
agetekudaszai!」 „Sorolja fel az esetleges problé-
mákat!”

okorinbóokorinbó ◆ indulatosindulatos emberember ◆ ingerlékenyingerlékeny
emberember
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okorippoiokorippoi ◆ indulatosindulatos 「Okorippoi hito」 „in-
dulatos ember” ◆ ingerlékenyingerlékeny 「Dzsósi-va
okorippoi.」 „A főnököm ingerlékeny.” ◆ lobba-lobba-
nékonynékony 「Szaikincsicsioja-va okorippoi.」 „Mos-
tanában az apám lobbanékony.” ◆ veszekedősveszekedős
「Okorippoi szeikaku」 „veszekedős természet”

okoriuruokoriuru ◆ előfordulelőfordul 「Mareni okoriuruko-
todeszu.」 „Ez ritkán fordul elő.”

okoriuruokoriuru ◆ esetlegesesetleges
okoruokoru ◆ felvirágzikfelvirágzik 「Jóroppade okotta bun-
ka」 „Európában felvirágzó kultúra” ◆ kialakulkialakul
「Atarasii súkjóga okotta.」 „Új vallás alakult ki.”
◆ létrejönlétrejön 「Atarasii szangjóga okotta.」 „Új
iparág jött létre.”

okoruokoru ◆ meggyulladmeggyullad 「Mokutanga okotta.」 „A
faszén meggyulladt.”

okoruokoru ❶ történiktörténik 「Kiszekiga okotta.」 „Csoda
történt.” ❷ megtörténikmegtörténik 「Kore-va asita-
anatanimo okorukamosirenai.」 „Ez holnap veled
is megtörténhet.” ❸ kitörkitör 「Varaiga okotta.」
„Nevetés tört ki.” ❹ keletkezikkeletkezik 「Kadzsiga okot-
ta.」 „Tűz keletkezett.” ❺ előfordulelőfordul 「Kore-va
vatasinijoku okorukotodeszu.」 „Ez gyakran elő-
fordul velem.” ❻ eredered 「Dzsiko-va fucsúikara
okotta.」 „A baleset figyelmetlenségből eredt.” ❼

okozódikokozódik 「Sinpaikara okoru kokorono bjóki」
„aggodalom okozta lelki betegség” ◆ bekövetke-bekövetke-
zikzik 「Dzsikoga okorukamosirenai.」 „A baleset
lehet, hogy bekövetkezik.” ◆ fellépfellép 「Szendzsini
sokurjóbuszokuga okotta.」 „A háborús időkben
élelmiszerhiány lépett fel.” ◆ kerekedikkerekedik 「Aras-
iga okotta.」 „Vihar kerekedett.” ◆ kipattankipattan
「Dzsisinka okotta.」 „Földrengés pattant ki.” ◆

kirobbankirobban 「Szenszóga okotta.」 „Kirobbant a
háború.” ◆ lejátszódiklejátszódik 「Dzsikotódzsi gensi-
rono nakani naniga okottaka daremosiranai.」
„Senki sem tudja mi játszódott le a reaktorban a
baleset idején.” ◆ megesikmegesik 「Kore-va darenimo
okoriuru.」 „Ez mindenkivel megeshet.” ◆ vég-vég-
bemegybemegy 「Rekisitekina henkaga okotta.」 „Tör-
ténelmi változás ment végbe.” ◇ okottakotookottakoto
történtektörténtek 「Okotta koto-o kujandemo sikata-
nai.」 „Nincs értelme a történteken bánkódni.” ◇

sóraitekiniokorusóraitekiniokoru bekövetkezikbekövetkezik 「Iszeidzsin-
tono szógú-va sóraitekini okorukamosirenai.」
„Lehet, hogy bekövetkezik a találkozás az idege-
nekkel.” ◇ dojomekigaokorudojomekigaokoru felzúdulfelzúdul 「Ka-
idzsónidojomekiga okotta.」 „A teremben felzú-

dult a tömeg.” ◇ dojomekigaokorudojomekigaokoru tumultustumultus
keletkezikkeletkezik 「Iri gucsinotokorodedojomekiga
okotta.」 „A bejáratnál tumultus keletkezett.”

okoruokoru ◆ bepipulbepipul 「Bureina ten-in-o okotta.」
„Bepipultam a nyegle eladóra.” ◆ dühösdühös 「Okot-
ta kao-o sita.」 „Dühös arcot vágott.” ◆ felhúzzafelhúzza
azaz orrátorrát 「Tomodacsi-va okotteitanode nika ge-
cuavanakatta.」 „Nem találkoztam két hónapig a
barátommal, mert felhúzta az orrát.” ◆ felkapjafelkapja
aa vizetvizet 「Szon-nani okoranakutemoiinoni.」
„Nem kell rögtön felkapni a vizet!” ◆ haragszikharagszik
「Tandzsóbi-o vaszuretanode cuma-va okotte-
ita.」 „Haragszik a feleségem, mert elfeledkeztem
a születésnapjáról.” ◆ kijönkijön aa sodrábólsodrából
「Otószan-va kantanni okoru.」 „Az apám
könnyen kijön a sodrából.” ◆ leszidleszid 「Csicsini
okorareta.」 „Az apám leszidott.” ◆ mérgelődikmérgelődik
「Fucukakanno danszuide okotteita.」 „Mérge-
lődtem, mert két napig nem volt víz.” ◆ mérgesmérges
「Kaeriga oszoikara cumaga okotteiru.」 „A fe-
leségem mérges, mert későn járok haza.” ◆

rosszallrosszall 「Szandzsuppunmo okuretanode
tomodacsi-va okotta.」 „A barátom rosszallotta,
hogy fél órát késtem.” ◇ okottaokotta ingerültingerült ◇

okottaon-naokottaon-na fúriafúria ◇ okoraszeruokoraszeru felmérge-felmérge-
sítsít 「Dzsósi-o okoraszeta.」 „Felmérgesítettem a
főnökömet.” ◇ okoraszeruokoraszeru mérgesítmérgesít 「Hihan-
va kare-o okoraszeta.」 „Mérgesítette a kritika.”
◇ puripuritókorupuripuritókoru remegremeg aa dühtőldühtől ◇ juge-juge-
oo tateteokorutateteokoru szétpukkadszétpukkad mérgébenmérgében
「Csicsi-va juge-o tatete okotteita.」 „Apám szét-
pukkadt mérgében.”

okorukotookorukoto ◆ bekövetkezésbekövetkezés
okosiokosi ◆ rizses-köleses süteményrizses-köleses sütemény
okosiitadakuokosiitadaku ◆ elfáradelfárad 「Okosi itadaite ariga-
tógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy elfáradt hoz-
zánk!”

okosikudaszaruokosikudaszaru ◆ ellátogatellátogat 「Mata okosi-
kudaszai!」 „Kérjük, látogasson el újra hozzánk!”
◆ idefáradidefárad 「Okosi kudaszattearigatógozaima-
szu.」 „Köszönöm, hogy idefáradt!”

okoszamaokoszama ◆ gyermekgyermek ◆ kedves gyermekekedves gyermeke
okoszama-ookoszama-o ocurenoocureno ◆ gyermekkelgyermekkel érkezőérkező
「Okoszama-o ocureno okjakuszamani goan-
naisimaszu.」 „Tájékoztatjuk gyermekekkel érke-
ző vendégeinket.”

okoszamarancsiokoszamarancsi ◆ gyermekebédgyermekebéd ◆ gyer-gyer-
mekmenümekmenü
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okoszamaszettookoszamaszetto ◆ gyermekmenügyermekmenü
okoszanokoszan ◆ gyermekgyermek
okoszuokoszu ❶ előidézelőidéz 「Keizaikiki-o okoszu.」
„Gazdasági válságot idéz elő.” ❷ okozokoz 「Kógai-
o okoszu.」 „Környezetszennyezést okoz.” ❸ keltkelt
「Asza, cumaga vatasi-o okoszu.」 „Engem reggel
az asszony kelt.” ❹ felállítfelállít 「Haisa-va vatasino
iszu-o okosita.」 „A fogorvos felállította a széke-
met.” ❺ fellendítfellendít 「Szangjó-o okoszu.」 „Fel-
lendíti az ipart.” ❻ felszántfelszánt 「Hatake-o oko-
szu.」 „Felszántja a földet.” ◆ alapítalapít 「Atarasii
kuni-o okosita.」 „Országot alapított.” ◆ éb-éb-
resztreszt 「Rokudzsini okosite!」 „Hatkor ébressz!”
◆ felébresztfelébreszt 「Aszahajaku okosite kudaszai.」
„Reggel korán ébresszen fel!” ◆ felegyenesítfelegyenesít
「Dzsóhansin-o okosita.」 „Felegyenesítettem a
felsőtestem.” ◆ felfordítfelfordít 「Uenokádo-o okosi-
ta.」 „Felfordítottam a felső lapot.” ◆ felkeltfelkelt
「Zettaini csikokudekinainodetataki okositekuda-
szai.」 „Semmiképpen sem szabad elkésnem,
kelts fel!” ◆ felsegítfelsegít 「Koronda hito-o okosi-
ta.」 „Felsegítette az elesett embert.” ◆ felverfelver
「Majonakano denvade jumekara okoszareta.」
„Éjjel a telefon felvert álmomból.” ◆ felzavarfelzavar
「Ószavagide nemurikara okoszareta.」 „A ricsaj
felzavarta álmából.” ◆ kapkap 「Sinzóhoszsza-o
okosite sinda.」 „Szívrohamot kapott, és meg-
halt.” ◆ kiváltkivált 「Kono bussicu-va gan-o oko-
szu.」 „Ez az anyag rákbetegséget vált ki.” ◆ leírleír
「Tépu-o okoszu.」 „Leírja a szöveget a magnó-
szalagról.” ◆ létrehozlétrehoz 「Atarasii kaisa-o oko-
sita.」 „Új céget hozott létre.” ◆ viselkedikviselkedik
「Endzsin-va idzsó-o okositeiru.」 „A motor fur-
csán viselkedik.” ◇ kaisa-okaisa-o okoszuokoszu cégetcéget ala-ala-
pítpít 「Kaisa-o okoszuni-va dószurebaiinodeszu-
ka?」 „Hogyan lehet céget alapítani?” ◇ kamado-kamado-
oo okoszuokoszu gyarapítjagyarapítja aa családotcsaládot ◇ kó-okó-o ok-ok-
oszuoszu kéziratotkéziratot írír ◇ szaiban-oszaiban-o okoszuokoszu pertpert
indítindít 「Mindzsiszaiban-o okosita.」 „Polgári
pert indított.” ◇ szakkaku-oszakkaku-o okoszuokoszu illúziótillúziót
keltkelt 「Acuidoa-va anzendatoiu szakkaku-o oko-
szu.」 „A vastag ajtó biztonság illúzióját kelti.” ◇

szavagi-oszavagi-o okoszuokoszu nemnem férfér aa bőrébebőrébe 「Kare-
va szavagi-o okositeiru.」 „Nem fér a bőrébe.” ◇

dzsótai-odzsótai-o okoszuokoszu felülfelül 「Bjónin-va dzsótai-o
okosita.」 „A beteg felült.” ◇ szó-oszó-o okoszuokoszu váz-váz-
latotlatot írír ◇ szosó-oszosó-o okoszuokoszu beperelbeperel 「Kuni-
o aitedotte szosó-o okosita.」 „Beperelte az ál-
lamot.” ◇ denki-odenki-o okoszuokoszu elektromosságotelektromosságot

fejlesztfejleszt ◇ denki-odenki-o okoszuokoszu áramotáramot fejlesztfejleszt
「Hacudenkide denki-o okosita.」 „A generátor-
ral áramot fejlesztett.” ◇ necu-onecu-o okoszuokoszu hőthőt
termeltermel 「Kagakuhannóde necu-o okosita.」 „Ké-
mia reakcióval hőt termelt.” ◇ hanran-ohanran-o okoszuokoszu
felkelfelkel 「Kokumin-va hanran-o okosita.」 „Fel-
kelt a nép.” ◇ hanran-ohanran-o okoszuokoszu fellázadfellázad
「Bukatacsi-va hanran-o okosita.」 „A beosztot-
tak fellázadtak.” ◇ hiszuterí-ohiszuterí-o okoszuokoszu hiszté-hiszté-
riátriát csapcsap 「Nanika omoi dórininaranakattara,
hiszuterí-o okoszu.」 „Ha valami, nem úgy lesz,
ahogy szeretné, hisztériát csap.” ◇ hi-ohi-o okoszuokoszu
tüzettüzet gyújtgyújt 「Hi-o okosita.」 „Tüzet gyújtot-
tam.” ◇ hi-ohi-o okoszuokoszu tüzettüzet rakrak 「Niva-va sza-
mukattanode hi-o okosita.」 „Hideg volt az udva-
ron, ezért tüzet raktam.” ◇ hi-ohi-o okoszuokoszu tüzettüzet
csiholcsihol 「Hakkaszekide hi-o okosita.」 „Tűzkővel
tüzet csiholt.” ◇ mi-omi-o okoszuokoszu feltámaszkodikfeltámaszkodik
「Bjónin-va beddode mi-o okosita.」 „A beteg fel-
támaszkodott az ágyon.” ◇ mi-omi-o okoszuokoszu felülfelül
「Sibafude neszobetteiru hito-va mi-o okosita.」
„A gyepen heverő ember felült.” ◇ muraokosimuraokosi fa-fa-
lu újjáélesztéselu újjáélesztése
okoszuokoszu ◆ gyújtgyújt 「Hi-o okoszu.」 „Tüzet gyújt.”
◇ hi-ohi-o okoszuokoszu tüzettüzet rakrak 「Niva-va szamu-
kattanode hi-o okosita.」 „Hideg volt az udvaron,
ezért tüzet raktam.” ◇ hi-ohi-o okoszuokoszu tüzeltüzel
「Nivade hi-o okoszuno-va kinsiszareteiru.」 „Az
udvaron nem szabad tüzelni.” ◇ hi-ohi-o okoszuokoszu tü-tü-
zetzet csiholcsihol 「Hakkaszekide hi-o okosita.」 „Tűz-
kővel tüzet csiholt.”

ókószuruókószuru ◆ elharapózikelharapózik 「Vairoga ókósitei-
ru.」 „Elharapóztak a megvesztegetések.” ◆ el-el-
hatalmasodikhatalmasodik 「Kono csiikide-va jakuzaga ókó-
siteiru.」 „Ezen a helyen elhatalmasodott a jaku-
za.” ◆ tomboltombol 「Macside bórjokuga ókósiteiru.」
„A városban tombol az erőszak.”

okotarinakuokotarinaku ◆ nemnem szabadszabad elhanyagolnielhanyagolni
「Hano teire-va okotarinaku.」 „Nem szabad el-
hanyagolni a fogápolást.”

okotaruokotaru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Sokumu-o okotaru.」
„Elhanyagolja a feladatát.” ◆ elmulasztelmulaszt
「Szeito-va sukudai-o okotatta.」 „Elmulasztotta
megcsinálni a házi feladatát.” ◆ elsumákolelsumákol
「Toréningu-o okotatta.」 „Elsumákolta az
edzést.” ◇ szeszszei-oszeszszei-o okotaruokotaru nemnem törődiktörődik
azaz egészségévelegészségével ◇ csúi-ocsúi-o okotaruokotaru nemnem for-for-
dítdít figyelmetfigyelmet 「Sokumudzsó szóóna csúi-o oko-
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tatta.」 „Nem fordított elegendő figyelmet a mun-
kájára.”

okotobaniamaeruokotobaniamaeru ◆ élél aa felkínáltfelkínált lehető-lehető-
séggelséggel 「Okotobani amaete szeki-o juzuttemor-
atta.」 „Éltem a felkínált lehetőséggel, és leültem
a székre.” ◆ hagyjahagyja magátmagát rábeszélnirábeszélni
「Okotobani amaete okane-o uke totta.」 „Hagy-
tam magam rábeszélni, és elfogadtam a pénzt.”

okotoba-ookotoba-o kaeszukaeszu ◆ vitatkozikvitatkozik 「Okotoba-
o kaeszujódeszuga, kore-va umaku ikanaito omo-
imaszu.」 „Vitatkoznom kell Önnel: szerintem, ez
nem fog sikerülni.”

okotovariokotovari ◆ tilostilos ◆ visszautasítvavisszautasítva ◇ osiu-osiu-
riokotovaririokotovari ügynökök kíméljenekügynökök kíméljenek
okotovaridearuokotovaridearu ◆ hallanihallani semsem akarakar 「Szon-
na hanasi-va okotovarida!」 „Hallani sem akarok
róla!” ◆ nemnem csinálcsinál 「Rjógae-va okotovaride-
szu.」 „Nem váltunk pénzt!” ◆ nemnem kérkér
「Csirasi-va okotovarideszu!」 „Nem kérünk rek-
lámújságot!” ◆ tilostilos 「Gominopoi szute-va oko-
tovarideszu.」 „Szemetelni tilos!”

okottaokotta ◆ ingerültingerült
okottakotookottakoto ◆ történtektörténtek 「Okotta koto-o kuj-
andemo sikatanai.」 „Nincs értelme a történteken
bánkódni.”

okottaon-naokottaon-na ◆ fúriafúria
okotteokotte ◆ dühösendühösen 「Kare-va okotte kabin-o
kabeni nagecuketa.」 „Dühösen földhöz vágta a
vázát.” ◆ idegesenidegesen ◆ mérgesenmérgesen ◆ nyűgösennyűgösen
◆ zsémbesenzsémbesen
okotteokotte ◆ folytánfolytán 「Nanrakano kiszekiga
okotte takarakudzsiga atatta.」 „Valami csoda
folytán megütöttem a főnyereményt.”

okovaokova ◆ ragadós azukibabos rizsragadós azukibabos rizs
okozeokoze ◆ skorpióhalskorpióhal
okozukaiokozukai ◆ zsebpénzzsebpénz 「Okozukaide
cumanipurezento-o katta.」 „A zsebpénzemből
vettem ajándékot a feleségemnek.”

okuoku ◆ belsejebelseje valaminekvalaminek 「Hino hikari-o ieno
okuni tori konda.」 „Bevezette a napfényt a ház
belsejébe.” ◆ hátsóhátsó részerésze 「Tanano okunigom-
iga tamatteiru.」 „A polc hátsó része piszkos.” ◆

hátuljahátulja 「Hiki dasino okukara tegamiga dete-
kita.」 „Előkerült egy levél a fiók hátuljából.” ◆

mélyemélye valaminekvalaminek 「Morino okuni kojaga tatte-
ita.」 „Az erdő mélyén állt egy viskó.”

okuoku ❶ rakrak 「Hon-o cukueno ueni oita.」 „Az asz-
talra raktam a könyvet.” ❷ tesztesz 「Rimokon-o
dokoni oitano?」 „Hová tetted a távszabályzót?”
❸ hagyhagy 「Dzsikan-o oitara omoi daszudesó.」
„Ha hagyok egy kis időt, talán eszembe jut.” ❹

kihagykihagy 「Kanszenjobónotame icsimétoruzucu
kjori-o oite tatta.」 „A fertőzés elkerülése érdeké-
ben egy méteres távolságot kihagyva álltunk.” ❺

veszvesz 「Kono teiszú-o icsito oku.」 „Ezt az állan-
dót vegyük 1-nek.” ◆ adad 「Ie-o rón-no teitóni oi-
ta.」 „Jelzálogba adtam a házat a kölcsönért.” ◆

állítállít 「Terebi-o kadoni oita.」 „A sarokba állí-
tottam a tévét.” ◆ állniállni hagyhagy 「Kono rjóri-va
icsinicsioitaramotto oisikunaru.」 „Ha egy napig
állni hagyjuk ezt az ételt, akkor finomabb lesz.” ◆

dugdug 「Dokonifuraipan oitano?」 „Hová dugtad a
serpenyőt?” ◆ elhelyezelhelyez 「Barukoníni uekibacsi-
o oita.」 „A balkonon elhelyeztem egy virágcse-
repet.” ◆ felállítfelállít 「Fufukusinszaiinkai-o oku.」
„Panaszokat kivizsgáló bizottságot állít fel.” ◆ fel-fel-
pakolpakol 「Hon-o hondanani oita.」 „Felpakoltam
a könyveket a polcra.” ◆ félreteszfélretesz
「Ittanhenken-o oiteokimasó.」 „Tegyük félre
egy kicsit az előítéletünket!” ◆ felteszfeltesz 「Hon-
o tanani oita.」 „Feltette a könyvet a polcra.” ◆

helyezhelyez 「Dzsikotaiszakuni dzsúten-o oku.」 „A
baleset-megelőzésre helyezi a hangsúlyt.” ◆ kirakkirak
「Kukkí-o dainingutéburuni oita.」 „Kiraktam a
sütit az ebédlőasztalra.” ◆ kivételtkivételt tesztesz
「Kare-o oite sinraidekiru hito-va inai.」 „Az ő
kivételével senkiben sem bízhatok.” ◆ ráteszrátesz
「Te-o kanodzsonoodekoni oita.」 „Rátettem a
kezem a homlokára.” ◆ tarttart 「Okanemocsi-va
meido-o oiteiru.」 „A gazdagok cselédet tarta-
nak.” ◇ aketeokuaketeoku szabadonszabadon hagyhagy 「Kono
baso-o aketeoite kudaszai.」 „Kérem hagyják sza-
badon ezt a helyet!” ◇ atamaniokuatamanioku tudatábantudatában
vanvan 「Fukuszajómojoku atamani oita uede
kuszuri-o nonda.」 „A mellékhatások teljes tuda-
tában vettem be a gyógyszert.” ◇ ueniokuuenioku rápa-rápa-
kolkol 「Jófuku-o honno ueni oita.」 „Rápakolta a
ruhákat a könyvekre.” ◇ oiteoite kívülkívül 「Anata-o
oite tanoreru hito-va daremoimaszen.」 „Rajtad
kívül nincs senki, akire támaszkodhatnék.” ◇ oi-oi-
tekiboriniszarerutekiboriniszareru magáramagára maradmarad 「Dzsibun-
dakega oitekiboriniszaretajóna kimocsininatta.」
„Úgy éreztem, magamra maradtam.” ◇ oitekibo-oitekibo-
riniszururiniszuru magáramagára hagyhagy 「Kono benkjókai-va
darehitoritosite oitekiborinisinai.」 „Ez a tanuló-
kör senkit nem fog magára hagyni.” ◇ oitekuruoitekuru
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otthagyotthagy 「Obentó-o bencsini oitekitesimatta.」
„Otthagytam az uzsonnámat a padon.” ◇ oite-oite-
keboriniszurukeboriniszuru magáramagára hagyhagy 「Júdzsin-o oite-
keborinisita.」 „Magára hagyta a barátját.” ◇ ki-ki-
gaokenaigaokenai feszélyezetlenfeszélyezetlen 「Kare-va kiga oke-
nai hitodeszune.」 „Ha vele vagyok, nem érzem
feszélyezve magam.” ◇ kiszo-okiszo-o okuoku nyugsziknyugszik
「Min-ini kiszo-o oku minsusugi」 „népakaraton
nyugvó demokrácia” ◇ siteokusiteoku előreelőre gondol-gondol-
vava csinálcsinál 「Mame-o icsinicsimaeni mizuni cu-
keteoita.」 „A babot egy nappal előre beáztattam.”
◇ siteokusiteoku elvégezelvégez 「Kono sorui-va daidzsi-
dakarasimatteoite!」 „Ez fontos irat, jól tedd el!”
◇ siteokusiteoku megcsinálmegcsinál 「Icsió onajami-o kiiteo-
kó.」 „Na jó, meghallgatom a gondodat!” ◇ site-site-
okuoku előzőlegelőzőleg csinálcsinál 「Dzsikokuhjó-o sirabete-
oita.」 „Előzőleg megnéztem a menetrendet.” ◇

siteokusiteoku csinál,csinál, hogyhogy legyenlegyen 「Nomi mono-
o katteoita.」 „Vettem italt, hogy legyen.” ◇

sinaide-vasinaide-va okanaiokanai nemnem hagyhagy 「Han-ninni
bacu-o ataenaide-va okanai.」 „A bűnösök tetteit
nem hagyjuk büntetlenül.” ◇ simogaokusimogaoku belepibelepi
aa dérdér ◇ dzsúten-odzsúten-o okuoku előtérbeelőtérbe helyezhelyez
「Kono misze-va kenkósokuhinni dzsúten-o
oku.」 „Ez az üzlet az egészséges ételeket helyezi
előtérbe.” ◇ szueokuszueoku változatlanulváltozatlanul hagyhagy
「Csúóginkó-va riricu-o szue oita.」 „A jegybank
a kamatot változatlanul hagyta.” ◇ szuminioke-szuminioke-
nainai nemnem elveszettelveszett 「An-na kavaii kanodzsoga-
itanda. Szumini okenaine.」 „Látom nem vagy el-
veszett ember, ha ilyen szép barátnőt találtál ma-
gadnak.” ◇ szezuni-vaszezuni-va okanaiokanai nemnem hagyhagy
「Csicsino si-o fukusúszezuni-va okanaizo.」
„Nem hagyhatom megbosszulatlanul apám halá-
lát!” ◇ tadadeokanaitadadeokanai garantálja,garantálja, hogyhogy meg-meg-
keserülikeserüli 「Tadade okanaizo!」 „Ezt még megke-
serülöd!” ◇ tadadeokanaitadadeokanai nemnem hagyhagy annyi-annyi-
banban 「Tadade okanaijo!」 „Ezt nem fogom
annyiban hagyni!” ◇ nentóniokunentónioku szemszem előttelőtt
tarttart 「Hitono dzsicuri-o nentóni oku.」 „Szem
előtt tartja az emberek érdekeit.” ◇ hidzsú-ohidzsú-o okuoku
súlytsúlyt fektetfektet 「Szeifu-va kjóikuni hidzsú-o oi-
ta.」 „A kormány súlyt fektetett az oktatásra.” ◇

fude-ofude-o okuoku befejezibefejezi azaz írástírást 「Szakka-va ni-
dzsúnenmaeni fude-o oita.」 „A szerző 20 évvel
ezelőtt befejezte az írást.” ◇ pen-open-o okuoku leteszileteszi
aa tollattollat 「Pen-o oitekudaszai!」 „Tegyétek le a
tollat!” ◇ jóisiteokujóisiteoku összekészítösszekészít 「Hicujóna
sorui-o jóisiteoita.」 „Összekészítettem a szüksé-
ges iratokat.” ◇ vakiniokuvakinioku félreteszfélretesz 「Szószu-

va szamerumade vakini oiteoite kudaszai!」 „A
mártást tegye félre, míg ki nem hűl!” ◇

vankusson-ovankusson-o okuoku nemnem rontront nekineki rögtönrögtön
「Vankusson-o oitekara kotovarino hendzsi-o si-
ta.」 „Nem rontott neki rögtön a visszautasító vá-
lasszal.” ◇ vankusson-ovankusson-o okuoku nemnem támadjatámadja lele
rögtönrögtön 「Vankusson-o oitekara jóken-o kiri da-
sita.」 „Nem támadta le rögtön az ügyével.” ◇

vankusson-ovankusson-o okuoku várvár egyegy kicsitkicsit
「Kekkonmaenivankusson-o oite jószu-o mitai.」
„Az esküvővel várjunk egy kicsit.”

okuoku ◆ százmilliószázmillió
ókuóku ◆ gyakrangyakran 「Kono kiszecuni-va nidzsiga
óku aravareru.」 „Ebben az évszakban gyakran
van szivárvány az égen.” ◆ nagynagy részrész 「Zei-
kinno óku-va sakaihosóni cukavareteiru.」 „Az
adónk nagy része társadalombiztosításra megy
el.” ◆ soksok 「Kono szeihinni-va óku-o nozome-
nai.」 „Nem remélek sokat ettől a terméktől.” ◆

többtöbb 「Dzsinkenhi-o óku micumotta.」 „A bér-
kiadásra többet számoltam.” ◆ többnyiretöbbnyire
「Danszeini óku mirareru sikkandearu.」 „Ez a
betegség többnyire férfiaknál jelentkezik.” ◆

többségtöbbség 「Hitono óku-va mataszarerunoga ki-
rai.」 „Az emberek többsége nem szereti, ha meg-
várakoztatják.” ◇ ókunoókuno soksok 「Hoken-va ókuno
suruigaaru.」 „Sok fajta biztosítás létezik.” ◇

mottomoókumottomoóku legtöbbetlegtöbbet 「Mottomo óku cuka-
vareteiru kandzsi」 „legtöbbet használt kandzsi”
◇ mottomoókumottomoóku legtöbbszörlegtöbbször 「Mottomo óku
haszszeiszuru dzsiko」 „legtöbbször előforduló
baleset”

ókuóku ◆ csertölgycsertölgy ◆ tölgytölgy ◆ tölgyfatölgyfa
okubaokuba ◆ őrlőfogőrlőfog 「Icumo migino okubade kan-
deimaszu.」 „Mindig a jobb oldali őrlőfogammal
rágok.” ◆ zápfogzápfog
okubanimonogahaszamattajónaokubanimonogahaszamattajóna ◆ köntör-köntör-
falazófalazó 「Okubani monoga haszamattajóna ii ka-
ta」 „köntörfalazó beszéd”

okubiokubi ◆ böffenésböffenés ◆ böfögésböfögés
okubinimodaszanaiokubinimodaszanai ◆ nemnem mutatjamutatja jelétjelét
「Kaisa-o jamerunanteokubinimo dasiteinakat-
ta.」 „Nem mutatta a jelét, hogy fel fog mondani.”

okubjóokubjó ◆ félénkségfélénkség ◆ gyávasággyávaság
okubjókazeokubjókaze ◆ félszfélsz ◆ majrémajré ◆ parapara
okubjókaze-ookubjókaze-o fukaszerufukaszeru ◆ begyulladbegyullad ◆

majrézikmajrézik ◆ parázikparázik

27222722 oku oku – okubjókaze-o fukaszeru okubjókaze-o fukaszeru AdysAdys



okubjómonookubjómono ◆ beszaribeszari alakalak ◆ gyávagyáva alakalak ◆

pipogya alakpipogya alak
okubjónaokubjóna ◆ beszaribeszari ◆ félénkfélénk 「Okubjóna dó-
bucu」 „félénk állat” ◆ gyávagyáva 「Okubjóna nin-
gen」 „gyáva ember”

okucsiokucsi ◆ belsőbelső területterület 「Afurika tairikuno
okucsini szundeiru.」 „Az afrikai kontinens belse-
jében lakik.” ◆ mögöttes területmögöttes terület
okucsijogosiokucsijogosi ◆ szerényszerény ételétel 「Hon-no oku-
csijogosideszuga.」 „Fogadja el ezt a szerény
ételt!”

okudanokudan ◆ elhamarkodottelhamarkodott következtetéskövetkeztetés
「Okudan-o kudasite-va naranai.」 „Nem szabad
elhamarkodott következtetésre jutnunk.”

okudanszuruokudanszuru ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan követ-követ-
keztetkeztet
okudzsitaboinokudzsitaboin ◆ hátulhátul képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó
okudzsóokudzsó ◆ tetőtető 「Okudzsóniheripótogaaru.」
„A tetőn helikopter-leszállóhely van.”

okudzsóoku-ookudzsóoku-o kaszukaszu ◆ feleslegesfelesleges munkátmunkát
végezvégez
okudzsóteienokudzsóteien ◆ tetőkerttetőkert
okufukaiokufukai ◆ mélymély 「Kare-va kono kotobano oku-
fukai imi-o rikaisita.」 „Megértette a mély értel-
mét ennek a mondatnak.” ◆ mélyenszántómélyenszántó
「Kore-va okufukai kangaedeszu.」 „Ez egy mé-
lyenszántó gondolat.” ◆ sűrűsűrű 「Okufukai morini
haitta.」 „Bement a sűrű erdőbe.”

ókufukumuókufukumu ◆ gazdaggazdag 「Szen-i-o óku fukumu
sokudzsi-o tabemaszu.」 „Rostban gazdag étele-
ket eszem.”

okugafukaiokugafukai ◆ kiismerhetetlenkiismerhetetlen 「Dzsoszeino
szeisin-va okuga fukai.」 „A női lélek kiismerhe-
tetlen.”

okugaiokugai ◆ fedetlenfedetlen 「Okugaicsúsadzsó」 „fe-
detlen parkoló” ◆ szabadszabad 「Okugaini deru.」
„Kimegy a szabadba.” ◆ szabadtériszabadtéri 「Okugai-
púru」 „szabadtéri medence”

okugaibencsiokugaibencsi ◆ kinti padkinti pad
okugaideokugaide ◆ szabadbanszabadban 「Kodomo-o okugaide
aszobaszejó.」 „Hagyjuk a gyereket játszani a sza-
badban!”

okugaigekidzsoóokugaigekidzsoó ◆ szabadtéri színházszabadtéri színház
okugaigomibakookugaigomibako ◆ utcai kukautcai kuka

okugaikjógiokugaikjógi ◆ szabadtéri versenyszabadtéri verseny
okugaipúruokugaipúru ◆ szabadtériszabadtéri medencemedence ◆ sza-sza-
badtéri uszodabadtéri uszoda
okugaiszupócuokugaiszupócu ◆ szabadtéri sportszabadtéri sport
okugakiokugaki ◆ hátirathátirat
okugataokugata ◆ magasmagas rangúrangú emberember feleségefelesége ◆

őnagyságaőnagysága
okugiokugi ◆ fortélyfortély ◆ rejtelemrejtelem ◆ titoktitok
okujamaokujama ◆ hegy mélyehegy mélye
okujamahódzsúokujamahódzsú ◆ vadakvadak távolitávoli helyenhelyen sza-sza-
badon bocsátásabadon bocsátása
okujamiokujami ◆ részvétrészvét 「Okujami mósi agema-
szu.」 „Fogadja őszinte részvétem!”

okujamimósiagemaszuokujamimósiagemaszu ◆ őszinteőszinte részvé-részvé-
temtem ◆ részvétemrészvétem
okujaminodenpóokujaminodenpó ◆ részvéttáviratrészvéttávirat 「Izoku-
ni okujamino denpó-o utta.」 „Részvéttáviratot
küldtem a gyászoló családnak.”

okujukasiiokujukasii ◆ elegánselegáns 「Okujukasii taido」
„elegáns viselkedés” ◆ elragadóelragadó 「Okujukasii
dzsoszei」 „elragadó nő” ◆ kifinomultkifinomult 「Okuju-
kasii kotoba」 „kifinomult nyelvezet”

okujukiokujuki ◆ mélyenszántómélyenszántó dologdolog 「Okujukino-
aru hjógen」 „mélyenszántó kifejezés” ◆ mély-mély-
ségség 「Reizókono okujuki-o memositeoite kuda-
szai.」 „Jegyezze le, hogy mekkora a hűtő mélysé-
ge.”

okumanokuman ◆ rengetegrengeteg
okumancsódzsaokumancsódzsa ◆ milliárdosmilliárdos ◆ multimillio-multimillio-
mosmos
okumaruokumaru ◆ belsejébenbelsejében vanvan 「Morino okumat-
ta tokoroniaru ike」 „erdő belsejében lévő tó” ◆

hátulhátul vanvan 「Okumatta heja」 „hátsó szoba” ◆

távoltávol esikesik 「Dórokara okumatta tokoroniaru
tocsi」 „úttól távol eső telek”

okumenokumen ◆ feszélyezett arcfeszélyezett arc
okumenmonakuokumenmonaku ◆ arcátlanularcátlanul 「Okumenmo-
naku recuni vari konda.」 „Arcátlanul befurako-
dott a sorba.” ◆ szégyentelenülszégyentelenül 「Futari-va
okumenmonakubaszude acuikiszu-o siteita.」
„Szégyentelenül csókolóztak a buszon.”

okunaiokunai ◆ fedettfedett 「Fujudemo okunaipúrude
ojoideimaszu.」 „Télen is úszom, fedett uszodá-
ban.” ◆ házház belsejebelseje 「Uekibacsi-o okunaini oi-
ta.」 „A cserepes növényt a ház belsejébe tettem.”
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okunaicsúsadzsóokunaicsúsadzsó ◆ teremgarázsteremgarázs
okunaiicsibaokunaiicsiba ◆ vásárcsarnokvásárcsarnok
okunaikjógiokunaikjógi ◆ teremversenyteremverseny
okunaikjógidzsóokunaikjógidzsó ◆ sportcsarnoksportcsarnok
okunaipúruokunaipúru ◆ fedettfedett medencemedence ◆ fedettfedett
uszodauszoda
okunaiteniszu-kótookunaiteniszu-kóto ◆ fedett teniszpályafedett teniszpálya
okunaiundódzsóokunaiundódzsó ◆ tornateremtornaterem
ókunaruókunaru ◆ több lesztöbb lesz
okuniokuni ◆ hazahaza 「Gundzsin-va okuninotameni
sinda.」 „A katona meghalt a hazájáért.” ◆ önön
országaországa 「Okuni-va docsiradeszuka?」 „Ön me-
lyik országból érkezett?” ◆ szülőföldszülőföld 「Okuni
kotoba-va nacukasii.」 „A szülőföldem nyelvjárá-
sa kedves a fülemnek.”

okuniokuni ◆ belülbelül 「Kagi-va hikidasino okuniarima-
szu.」 „A kulcs a fiókban belül van.” ◆ hátulhátul
okunookuno ◆ hátsóhátsó 「Okuno haga itai.」 „A hátsó
fogam fáj.” ◆ túlsótúlsó 「Okunokoppu-o tori dasi-
ta.」 „Kivettem a túlsó bögrét.”

ókunoókuno ◆ nagynagy részerésze 「Nihonno ókuno bubun-
va jamani kakomareteimaszu.」 „Japán nagy ré-
szét hegyek veszik körül.” ◆ soksok 「Hoken-va
ókuno suruigaaru.」 „Sok fajta biztosítás létezik.”
◆ túlnyomótúlnyomó 「Ókuno hitoha sippaiszurukoto-o
oszoreteiru.」 „Az emberek túlnyomó része fél a
kudarctól.” ◇ mottomoókunomottomoókuno legtöbblegtöbb
「Mottomo ókuno gengo-o hanaszeru hito」 „leg-
több nyelvet beszélő ember”

ókunoókuno hitohito vava ◆ emberekemberek nagynagy részerésze 「Óku-
no hitoha futotteimaszu.」 „Az emberek nagy ré-
sze el van hízva.” ◆ sokansokan 「Ókuno hitoha szei-
dzsikano iu koto-o sindzsiteimaszen.」 „Sokan
nem hiszik el, amit a politikusok mondanak.”

okunoteokunote ◆ titkostitkos fegyverfegyver ◆ titkostitkos mód-mód-
szerszer ◆ utolsó mentsvárutolsó mentsvár
okunotegaaruokunotegaaru ◆ tartogattartogat mégmég valamitvalamit aa
tarsolyábantarsolyában 「Mada okuno tegaaru.」 „Tarto-
gatok még valamit a tarsolyomban.”

okuraokura ◆ rizses kamrarizses kamra
okuraokura ◆ bámiabámia ◆ okraokra
ókuradaidzsinókuradaidzsin ◆ pénzügyminiszterpénzügyminiszter
okurairiokurairi ◆ sutba vágássutba vágás

okurairininaruokurairininaru ◆ kiadatlankiadatlan maradmarad 「Szono
hon-va okurairininatta.」 „Az a könyv kiadatlan
maradt.” ◆ sutbasutba leszlesz vágvavágva 「Kono eiga-va
okura irininatta.」 „Sutba vágták a filmet.”

okuraninaruokuraninaru ◆ polcokonpolcokon porosodikporosodik 「Szak-
kano szakuhin-va nannenkanmo okuraninatte-
ita.」 „A szerző műve évekig a polcokon poroso-
dott.”

ókurasóókurasó ◆ államkincstárállamkincstár ◆ kincstárkincstár ◆

PénzügyminisztériumPénzügyminisztérium
ókurasósókenókurasósóken ◆ kincstárjegykincstárjegy
okuraszeruokuraszeru ◆ hátráltathátráltat 「Szono rironni han-
taisita hitotacsi-va kagakuno sinpo-o okurasze-
ta.」 „Az elméletet ellenzők hátráltatták a tudo-
mány fejlődését.” ◆ késleltetkésleltet 「Riage-va
keizaihatten-o okuraszeta.」 „A kamatemelés
késleltette a gazdasági kibontakozást.” ◆ ké-ké-
sőbbresőbbre halaszthalaszt 「Macsi avasze-o okuraszeta.」
„Későbbre halasztottam a találkozót.” ◆ lassítlassít
「Vazato sigoto-o okuraszeta.」 „Készakarva las-
sította a munkát.” ◆ visszaállítvisszaállít 「Tokei-o icsi-
dzsikanokuraszeta.」 „1 órával visszaállítottam az
órát.”

okuraszuokuraszu ◆ késleltetkésleltet 「Hendzsi-o okurasi-
ta.」 „Késleltette a választ.”

okureokure ◆ elmaradáselmaradás ◆ késéskésés 「Szúdzsikanno
okurega joszószaremaszu.」 „Néhány órás késés-
re lehet számítani.” ◆ lemaradáslemaradás 「Sigotono
okure-o tori modosita.」 „Behoztam a munkában
a lemaradást.” ◇ kiszecuokurenokiszecuokureno megkésettmegkésett
「Kiszecuokureno hana」 „megkésve virágzó nö-
vény” ◇ dzsidaiokurenodzsidaiokureno idejétmúltidejétmúlt 「Kono
súkan-va dzsidaiokureda.」 „Ez a szokás idejét-
múlt.”

okurebaszenagaraokurebaszenagara ◆ megkésvemegkésve bárbár 「Okure
baszenagara otandzsóbiomedetógozaimaszu.」
„Megkésve bár, de szeretnék boldog születésnapot
kívánni!”

okuregeokurege ◆ rakoncátlanrakoncátlan hajtincshajtincs 「Okure ge-
o tometa.」 „Megigazította rakoncátlan hajtin-
csét.”

okure-ookure-o csiiszakuszurucsiiszakuszuru ◆ szépítszépít
「Maketeirucsímu-va tokuten-o hitocu irete
okure-o csiiszakusita.」 „A vesztes csapat egy gól-
lal szépített.”

okure-ookure-o torutoru ◆ lassabblassabb 「Szósano hitoriga
okure-o totta.」 „Az egyik futó lassabb volt.”
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okure-ookure-o torutoru ◆ lemaradlemarad 「Kaisa-va raibaruni
okure-o totta.」 „A vállalat lemaradt a riválisától.”

okure-ookure-o torutoru ◆ hátramaradhátramarad 「Szósano hitor-
iga okure-o totta.」 „Az egyik futó hátramaradt.”

okureruokureru ◆ elkésikelkésik 「Gakkóni okureta.」 „El-
késtem az iskolából.” ◆ elmaradelmarad 「Okureta ku-
ni」 „elmaradott ország” ◆ késikkésik 「Kono tokei-
va szuszundari okuretarisiteiru.」 „Ez az óra néha
siet, néha pedig késik.” ◆ lekésiklekésik 「Densani nori
okureta.」 „Lekéstem a vonatot.” ◆ lemaradlemarad
「Szósa-va okureta.」 „A futó lemaradt.” ◆ meg-meg-
késikkésik 「Okurete tegami-o dasita.」 „Megkésve
adtam fel a levelet.” ◆ nemnem tudtud lépéstlépést tartanitartani
「Kagakuno sinponi okureteiru.」 „Nem tud lé-
pést tartani a tudomány fejlődésével.” ◆ vissza-vissza-
maradmarad 「Kono ko-va szeicsóga okureteiru.」 „Ez
a gyerek visszamaradt a fejlődésben.” ◇ dzsikan-dzsikan-
niokureruniokureru késikkésik 「Macsi avaszeno dzsikanni
okureta.」 „Késtem a találkozóról.” ◇ mósioku-mósioku-
rerureru késvekésve szólszól 「Mósi okureteszumimaszen-
desita.」 „Bocsánat, késve szóltam.” ◇ mósioku-mósioku-
rerureru mondhatmondhat előbbelőbb isis 「Mósi okuremasitaga
raigecukekkonsimaszu.」 „Mondhattam volna
előbb is, de a jövő hónapban megnősülök.”

okureteiruokureteiru ◆ késésben vankésésben van
okuriokuri ◆ adagolásadagolás ◆ előtoláselőtolás ◆ küldésküldés ◇

dzsidóokuridzsidóokuri gépigépi előtoláselőtolás 「Szenbanno dzsi-
dóokuri kinó」 „esztergapad gépi előtolás-
funkciója” ◇ dzsidóokuridzsidóokuri automatikusautomatikus ada-ada-
golásgolás 「Dzsidókami okuri」 „papír automatikus
adagolása”

okuribiokuribi ◆ halottakhalottak szellemétszellemét búcsúztatóbúcsúztató
tűztűz
okuribitookuribito ◆ kikísérő személykikísérő személy
okuricukeruokuricukeru ◆ ráküldráküld 「Siranai hitoga csak-
ubaraide kozucumi-o okuricuketekita.」 „Egy is-
meretlen rám küldött utánvéttel egy csomagot.”

okuridaszuokuridaszu ◆ elbúcsúztatelbúcsúztat 「Szocugjószei-o
okuri dasita.」 „Elbúcsúztatta a végzős diákokat.”
◆ elküldelküld 「Kodomo-o gakkóni okuri daszu.」
„Elküldi a gyereket az iskolába.” ◆ kihajtkihajt
「Gaszu-va binkara tanszanszui-o okuri daszu.」
„A gáz kihajtja a szódát a palackból.” ◆ pumpálpumpál
「Sinzóga kecueki-o okuri dasiteiru.」 „A szív
vért pumpál.”

okuridzsóokuridzsó ◆ árujegyzékárujegyzék ◆ áruszámlaáruszámla ◆

szállítólevélszállítólevél

okuriganaokurigana ◆ kana toldalékkana toldalék ◆ okuriganaokurigana
okurigóokurigó ◆ halálhalál utániutáni buddhistabuddhista névnév ◆

posztumusz névposztumusz név
okurikaeszuokurikaeszu ◆ visszaküldvisszaküld 「Furjóhin-o okuri
kaesita.」 „Visszaküldtem a selejtes árut.”

okurikomuokurikomu ◆ juttatjuttat 「Hiszaicsini isa-va okuri
komareta.」 „Orvosokat juttattak a katasztrófa
helyszínére.” ◆ küldküld 「Orinpikkuni szensu-o
okuri konda.」 „Versenyzőket küldött az olimpi-
ára.” ◆ pumpálpumpál 「Dzsinkókokjúki-va haini
szanszo-o okuri komu.」 „A lélegeztetőgép oxi-
gént pumpál a tüdőbe.”

okurimonookurimono ◆ ajándékajándék 「Kireina kúki-va kino
okuri monodeszu.」 „A tiszta levegő a fák ajándé-
ka.” ◇ hananookurimonohananookurimono ajándékvirágajándékvirág
okurimono-ookurimono-o szuruszuru ◆ ajándékozajándékoz 「Tomoda-
csini honno okuri mono-o sita.」 „Könyvet aján-
dékoztam a barátomnak.”

okurimono-o szuruhitookurimono-o szuruhito ◆ ajándékozóajándékozó
okurimono-o uketahitookurimono-o uketahito ◆ ajándékozottajándékozott
okurimukaeszuruokurimukaeszuru ◆ oda-visszaoda-vissza kísérkísér
「Kodomo-o gakkóni okuri mukaesita.」 „Oda-
vissza kísértem a gyereket az iskolába.”

okurinaokurina ◆ halálhalál utániutáni névnév ◆ poszthumuszposzthumusz
névnév
okurininokurinin ◆ küldőküldő
okurinusiokurinusi ◆ adóadó 「Purezentono okuri nusi」
„ajándékot adó” ◆ ajándékozóajándékozó
okurinusiokurinusi ◆ küldőküldő
okuriszakiokuriszaki ◆ címzettcímzett ◆ rendeltetésirendeltetési helyhely
「Nimocuno okuri szaki」 „csomag rendeltetési
helye”

okuriteokurite ◆ feladófeladó ◆ feladófeladó ◆ hírközlőhírközlő ◆ in-in-
formációküldőformációküldő ◆ küldőküldő
okuritodokeruokuritodokeru ◆ eljuttateljuttat 「Otosi monono
szaifu-o sojúsani okuri todoketa.」 „A talált pénz-
tárcát eljuttattam a tulajdonosához.” ◆ elküldelküld
「Kozucumi-o tomodacsini okuri todoketa.」 „El-
küldtem a csomagot a barátomhoz.” ◆ elviszelvisz
「Kodomo-o gakkóni okuri todoketa.」 „Elvittem
a gyereket az iskolába.” ◆ leszállítleszállít 「Misze-
va csúmonsani sóhin-o okuri todoketa.」 „A bolt
leszállította az árut a megrendelőhöz.” ◆ oda-oda-
szállítszállít 「Otóto-o kúkómade okuri todoketa.」
„Odaszállítottam az öcsémet a reptérre.” ◇ dzsi-dzsi-
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takumadeokuritodokerutakumadeokuritodokeru hazaviszhazavisz 「Jotta
tomodacsi-o dzsitakumade okuri todoketa.」 „A
részeg barátomat hazavittem.”

okuruokuru ❶ küldküld 「Tegami-o okuttandakedo uke
totta?」 „Küldtem egy levelet. Megkaptad?” ❷ el-el-
viszvisz 「Otóto-o kurumade kúkómade okutta.」
„Kocsival elvittem az öcsémet a repülőtérre.” ❸

elbúcsúztatelbúcsúztat 「Sisa-o okutta.」 „Elbúcsúztatták
a halottat.” ❹ tölttölt 「Njúinszeikacu-o okuttei-
ru.」 „Kórházban tölti a napjait.” ◆ adagoladagol
「Sureddáni jósi-o szukosizucu okutta.」 „Lassan
adagolta az iratmegsemmisítő gépbe a lapokat.”
◆ átirányítátirányít 「Szagjóin-o hokano genbani ok-
utta.」 „A munkásokat átirányítottam egy másik
helyre.” ◆ átküldátküld 「Sasin-o aneni okutta.」 „Át-
küldtem a képet a nővéremnek.” ◆ bocsátbocsát
「Hóruni okurareta.」 „A terembe bocsátották.”
◆ búcsúztatbúcsúztat 「Szocugjószei-o okuru kai」
„végzős diákokat búcsúztató összejövetel” ◆ élél
「Cumaranai dzsinszei-o okutteiru.」 „Unalmas
életet él.” ◆ elindítelindít 「Kodomo-o gakkóni okut-
ta」 „Elindította a gyereket az iskolába.” ◆ elkí-elkí-
sérsér 「Mó oszoinode ekimade okurimasó!」 „Már
késő van, elkísérlek az állomásra.” ◆ elküldelküld
「Tegami-o okutta.」 „Elküldte a levelet.” ◆ hoz-hoz-
zákapcsolzákapcsol 「Tangoni gobi-o okutta.」 „A szó-
hoz hozzákapcsoltam a ragot.” ◆ indítindít 「Otto-o
sigotoni okutta.」 „Munkába indítottam a férje-
met.” ◆ irányítirányít 「Sueiszan-va kozucumi-o nika-
ini okutta.」 „A portás a csomagot az első eme-
letre irányította.” ◆ kísérkísér 「Ekimade okurima-
só!」 „Hadd kísérjelek az állomásra!” ◆ lebo-lebo-
csátcsát 「Szenszuikan-o kaiteini okutta.」 „Lebo-
csátották a tengeralattjárót.” ◆ leküldleküld 「Erebé-
táde hon-o sita-e okutta.」 „Lifttel leküldtem a
könyveket.” ◆ megküldmegküld 「Tegami-o tókjokuni
okutta.」 „Megküldtem a levelet a hivatalnak.” ◆

odaküldodaküld 「Sitteiru dzsúsoni tegami-o okutta.」
„Tudta a címét, odaküldte a levelet.” ◆ tápláltáplál
「Kikaini denki-o okutta.」 „Áramot táplált a
gépbe.” ◆ továbbíttovábbít 「Bengosiszan-o tósite szai-
bansoni sorui-o okutta.」 „Az ügyvéden keresztül
továbbították a feljelentést a bíróságra.” ◆

visszakísérvisszakísér 「Tomodacsi-o kurumamade okut-
ta.」 „A barátomat visszakísértem a kocsijához.”
◇ aizu-oaizu-o okuruokuru jelezjelez 「Mede aizu-o okutta.」
„A szememmel jeleztem.” ◇ iemadeokuruiemadeokuru haza-haza-
kísérkísér 「Kare-va koibito-o iemade okutta.」 „Ha-
zakísérte a kedvesét.” ◇ tosi-otosi-o okuruokuru búcsúz-búcsúz-

tatjatatja azaz óévetóévet 「Kazokuto tosi-o okutta.」
„Szilveszterkor a családdal búcsúztattuk az óévet.”
◇ hakusu-ohakusu-o okuruokuru megtapsolmegtapsol 「Kankjakuga
haijúni hakusu-o okutta.」 „A nézők megtapsol-
ták a színészt.” ◇ ponpudeokuruponpudeokuru pumpálpumpál 「Pon-
pude taruni mizu-o okutta.」 „Vizet pumpáltam a
hordóba.”

okuruokuru ◆ adad 「Hahanipurezento-o okutta.」
„Ajándékot adtam édesanyámnak.” ◆ adomá-adomá-
nyoznyoz 「Tokubecusó-o okurareta.」 „Különdíjat
adományoztak neki.” ◆ ajándékozajándékoz 「Csicsiga
koni ehon-o okutta.」 „Az apa képeskönyvet aján-
dékozott a gyerekének.”

ókuruókuru ◆ okkerokker ◆ okkersárgaokkersárga
okurugavaokurugava ◆ küldőküldő 「Détá-o okuru gavanos-
iszutemuga kosósita.」 „Az adatküldő rendszer
hibásodott meg.”

okurumiokurumi ◆ pólyapólya
ókusonókuson ◆ árverésárverés ◆ árverezésárverezés ◆ aukcióaukció
◇ netto-ókusonnetto-ókuson netesnetes árverésárverés 「Kamera-
o netto-ókusonde katta.」 „A fényképezőgépemet
netes árverésen vettem.”

okuszamaokuszama ◆ asszonyomasszonyom 「Okuszama, vaszure
monodeszu!」 „Asszonyom! Itt felejtett valamit.”
◆ feleségfeleség ◆ kedveskedves nejeneje 「Okuszamano
namae-va nandeszuka?」 „Mi a neve kedves nejé-
nek?” ◇ óokuszamaóokuszama úrnőúrnő ◇ óokuszamaóokuszama nagy-nagy-
ságasága
okuszanokuszan ◆ feleségfeleség 「Okuszan-va ogenkideszu-
ka?」 „Hogy van a kedves felesége?”

okuszecuokuszecu ◆ kitalációkitaláció 「Szono szecu-va hika-
gakutekina okuszecuniszuginai.」 „Ez a magyará-
zat csupán egy tudománytalan kitaláció.” ◆ spe-spe-
kulációkuláció ◆ találgatástalálgatás 「Rijúnicuite ikucukano
okuszecuga umareta.」 „Az okokkal kapcsolatban
sokféle találgatás kapott szárnyra.”

okuszokookuszoko ◆ mélymély 「Kanodzso-va kokorono
okuszokode-va nani-o kangaeteirunoka vakara-
nai.」 „Nem tudom, hogy a nő mit gondol a lelke
mélyén.”

okuszokuokuszoku ◆ fikciófikció 「Szore-va tannaru oku-
szokuda.」 „Ez csupán fikció.” ◆ spekulációspekuláció
「Okuszokudemono-o iuna!」 „Ne spekulálj!” ◆

találgatástalálgatás 「Kore-va dzsidzsicude-va naku, ta-
dano okuszokudeszu.」 „Ez nem tény, pusztán ta-
lálgatás.”
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okuszokuszuruokuszokuszuru ◆ találgattalálgat 「Bando-va
szaikeszszeigaarunode-va naikato okuszokusitei-
ru.」 „Azt találgatják, hogy talán az együttes újra
össze fog állni.”

okuszuruokuszuru ◆ bátortalanbátortalan 「Min-nano maede
utaunoni okusita.」 „Bátortalan volt ahhoz, hogy
mindenki előtt énekeljen.” ◆ félfél 「Kikenni oku-
szurukotonaku hitono inocsi-o szukuu.」 „Nem
fél a veszélytől, amikor másokat megment.”

okuszurukotonakuokuszurukotonaku ◆ bátranbátran 「Atarasiikotoni
okuszurukotonaku csószenszuru.」 „Bátran bele-
vág az új dolgokba.”

okutábuokutábu ◆ oktávoktáv 「Szanokutábuno szeiikide
utaeru.」 „Három oktávon tud énekelni.”

okutadekanszanokutadekanszan ◆ oktadekánsavoktadekánsav
okutankaokutanka ◆ oktánszámoktánszám 「Okutan kano taka-
igaszorin」 „magas oktánszámú benzin”

okuteokute ◆ későnkésőn érésérés 「Okute dansi」 „későn
érő férfi” ◆ későnkésőn terméstermés 「Kabocsano okute-
hinsu」 „későn termő tök”

ókuteókute ◆ legfeljebblegfeljebb 「Ókute hjakuninno hitoga
acumarudesó.」 „Legfeljebb 100 ember fog össze-
gyűlni.”

okuteiguruiokuteigurui ◆ mérőszerszámokmérőszerszámok
okutettookutetto ◆ oktettoktett
ókutomoókutomo ◆ legfeljebblegfeljebb 「Hijó-va ókutomo hja-
kumanendeszu.」 „A költség legfeljebb egymillió
jen lesz.”

okuzukeokuzuke ◆ kolofonkolofon ◆ zárócímzárócím
omacuriomacuri ◆ fesztiválfesztivál ◆ karneválkarnevál ◆ ünnepségünnepség
「Súkakuno omacurini itta.」 „Betakarítási ün-
nepséget tartottak.”

omacuriszavagiomacuriszavagi ◆ lármáslármás ünneplésünneplés 「Csímu-
no júsóde omacuri szavagidatta.」 „Lármásan ün-
nepelték a csapat bajnoki győzelmét.” ◆ mulato-mulato-
zászás 「Súmacu-va omacuriszavagida!」 „Hétvé-
gén mulatozni fogunk.”

omacsidószamaomacsidószama ◆ bocsánat,bocsánat, hogyhogy megvá-megvá-
rakoztattamrakoztattam 「Omacsi dószamadesita!」 „Bo-
csánat, hogy megvárakoztattam!”

ómacsigaiómacsigai ◆ nagynagy hibahiba 「Dzsósini kenka-o
uttano-va ómacsigaidatta.」 „Nagy hiba volt újat
húzni a főnökömmel.” ◆ nagynagy tévedéstévedés 「Kor-
ede manzokuszuruto omottara ómacsigaida.」

„Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy ennyivel be-
érem.”

omacsikudaszaiomacsikudaszai ◆ kérem várjonkérem várjon
ómadzsimenaómadzsimena ◆ halálhalál komolykomoly ◆ halálosanhalálosan
komolykomoly 「Hon-nin-va ómadzsimedattakedo, fu-
zaketeitani csigainai.」 „Halálosan komoly volt,
pedig biztosan bohóckodott.”

ómadzsimeniómadzsimeni ◆ halálhalál komolyankomolyan 「Ómadzsi-
meni dzsódan-o itta.」 „Halál komolyan mondta
a viccet.”

omadzsinaiomadzsinai ◆ varázsigevarázsige 「Omadzsinai-o to-
naeta.」 „Varázsigét mondott.”

omaeomae ◆ tete 「Anatani omaenanteivareru szudzsi-
ainaiva!」 „Nem tegezhetsz engem!”

omaegotokiomaegotoki ◆ magadfajtamagadfajta 「Omaegotokini
maketakunai.」 „Nem fogok vereséget szenvedni
egy magadfajtától!”

omaenadoomaenado ◆ majdmajd pontpont tete 「Omaenadono
meirei-o hiki uketakunai.」 „Majd pont te fogsz
nekem parancsokat osztogatni.”

ómagatokiómagatoki ◆ baljósbaljós időszakidőszak ◆ sötétsötét felle-felle-
gek gyülekezésegek gyülekezése ◆ szürkületszürkület
ómagatokiómagatoki ◆ baljós időszakbaljós időszak ◆ szürkületszürkület
omairiomairi ◆ látogatáslátogatás 「Csicsino haka-e omairi-
sita.」 „Ellátogattam apukám sírjához.” ◆ szen-szen-
télylátogatástélylátogatás 「Meidzsidzsingú-e omairisi-
ta.」 „Ellátogattam a Meidzsi szentélybe.” ◆

templomlátogatástemplomlátogatás
ómakanaómakana ◆ hozzávetőlegeshozzávetőleges 「Ómakana
keiszan-o sita.」 „Hozzávetőleges számítást vé-
geztem.” ◆ körvonalazottkörvonalazott 「Dzsigjóno ómaka-
na naijó-o szecumeisita.」 „Körvonalazta a vállal-
kozás lényegét.” ◆ nagyvonalúnagyvonalú 「Kaneninaruto
ómakana hito.」 „Ha pénzről van szó, nagyvona-
lú.”

ómakaniómakani ◆ nagyjábólnagyjából ◆ nagynagy vonalakbanvonalakban
「Keikaku-o ómakani szecumeisita.」 „Nagy vo-
nalakban ismertette a tervet.” ◇ ómakaniiebaómakaniieba
egyszerűenegyszerűen mondvamondva 「Kono dzsigjó-va ómaka-
ni ieba szagideszu.」 „Ez a tevékenység egyszerű-
en mondva csalás.”

ómakaniiebaómakaniieba ◆ általánosságbanáltalánosságban 「Zeiricu-
va ómakani ieba dzsuh-pászentodeszu.」 „A for-
galmi adó általánosságban 10 százalékos.” ◆ egy-egy-
szerűenszerűen mondvamondva 「Kono dzsigjó-va ómakani ie-
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ba szagideszu.」 „Ez a tevékenység egyszerűen
mondva csalás.”

omakaszeomakasze ◆ rábízásrábízás 「Omakaszeno hanataba-
o cukuttemoratta.」 „Rábíztam, hogy milyen
csokrot csinál nekem.”

ómakaszugiruómakaszugiru ◆ túl felületestúl felületes
omakeomake ◆ engedményengedmény 「Sónin-va szukosi oma-
kesita.」 „Az árus adott egy kis engedményt.” ◆

ráadásráadás 「 Díbuidírekódádake-o kaimasita. Go-
maino karanoDVD-va omakedesita.」 „Csak a
DVD felvevőért fizettem, az öt üres lemez ráadás
volt.”

ómakeómake ◆ megsemmisítőmegsemmisítő vereségvereség 「Ómake-
datta.」 „Megsemmisítő vereséget szenvedtünk.”
◆ nagynagy árengedményárengedmény 「Oneeszan-ninara óma-
keni makete icsimanende cukutteageru.」 „Nagy
engedménnyel, csak a kisasszonynak, 10 ezer je-
nért megszámítom a munkát!”

omakeniomakeni ◆ ráadásulráadásul 「Jaszuminasi, omakeni
kjújo-va jaszui.」 „Nincs szabadságom, ráadásul a
fizetésem is kevés.”

omamagotoomamagoto ◆ papás-mamáspapás-mamás 「Omamagoto-o
site aszobu.」 „Papás-mamást játszik.”

omamagotoszuruomamagotoszuru ◆ papás-mamástpapás-mamást játszikjátszik
「Omamagotosijó!」 „Játsszunk papás-mamást!”

omamoriomamori ◆ amulettamulett 「Kócúanzenno omamori-
o icumo minicuketeimaszu.」 „Mindig nálam van
a baleset ellen megvédő amulett.” ◆ kabalakabala ◆

szerencsetárgyszerencsetárgy ◆ talizmántalizmán
ománomán ◆ OmánOmán
omándzsinomándzsin ◆ omániománi
omán-noomán-no ◆ omániománi
omaruomaru ◆ bilibili 「Kodomo-o omaruni szuvarasze-
ta.」 „Bilire ültettem a gyereket.” ◆ küblikübli
omaszenaomaszena ◆ koraérettkoraérett
ómatadeómatade ◆ nagynagy léptekkelléptekkel 「Ómatade arui-
ta.」 „Nagy léptekkel sétált.”

ómatanoómatano ◆ nagynagy léptűléptű 「Ómatano danszeide-
szu.」 „Nagy léptű férfi.”

omataszesimasitaomataszesimasita ◆ bocsánat,bocsánat, hogyhogy meg-meg-
várakoztattamvárakoztattam
ómavariómavari ◆ nagynagy ívbenívben kanyarodáskanyarodás ◆ nagynagy
kerülőkerülő 「Kono micsi-va ómavaridzsan!」 „Ez az
út nagy kerülő!”

omavariszanomavariszan ◆ biztosbiztos 「Omavariszan!」 „Biz-
tos úr!” ◆ rendőrrendőr
ómavariszuruómavariszuru ◆ nagynagy kerülőtkerülőt tesztesz 「Takusí-
va ómavarisite kjaku-o botta.」 „A taxis nagy ke-
rülőt téve megkopasztotta az utasait.”

ómeóme ◆ ráhagyásráhagyás ◆ többtöbb 「Gohan-o ómeni
taita.」 „Több rizst főztem.”

omedamaomedama ◆ kikapáskikapás ◆ leszidásleszidás 「Oszoku ka-
ette ojakara omedama-o kuratta.」 „A szüleim le-
szidtak, mert későn értem haza.”

ómedamaómedama ◆ nagynagy szidásszidás 「Ómedama-o kurat-
ta.」 „Nagy szidást kaptam.”

ómedama-oómedama-o kuraukurau ◆ jóljól kikapkikap 「Csicsikara
ómedama-o kuratta.」 „Jól kikaptam apámtól.”

omedetaomedeta ◆ várandósvárandós 「Kanodzso-va omedet-
adeszu.」 „Az a nő várandós.”

omedetadeszuomedetadeszu ◆ gyereketgyereket várvár 「Cuma-va
omedetadeszu.」 „A feleségem gyereket vár.”

omedetaiomedetai ◆ boldogboldog ◆ együgyűegyügyű 「Damaszar-
etemo kizukanaide omedetai hitodane.」 „Milyen
együgyű, hogy nem veszi észre, ha becsapják.” ◆

naivnaiv ◆ örömteliörömteli 「Omedetaiibento」 „örömteli
esemény” ◆ örvendetesörvendetes 「Daigaku-o
szocugjósitano-va omedetai siraszedane.」 „Ör-
vendetes hír, hogy elvégezted az egyetemet.” ◆

szerencsésszerencsés 「Kono eiga-va omedetai kecumac-
uda.」 „Ez a film szerencsésen ér véget.”

omedetóomedetó ◆ gratulálokgratulálok 「Kekkonomedetó!」
„Gratulálok a házasságotokhoz!”

omedetótoiuomedetótoiu ◆ felköszöntfelköszönt 「Cumani tan-
dzsóbiomedetóto itta.」 „Felköszöntöttem a fele-
ségemet a születésnapján.” ◆ gratulálgratulál 「Gosze-
ikóomedetógozaimaszuto itta.」 „Gratulált a si-
kerhez.” ◆ megköszöntmegköszönt
omedóriomedóri ◆ audienciaaudiencia 「Tennóno omedóri-o
juruszareta.」 „Audienciát kapott a császártól.”

omegaomega ◆ ómegaómega
omeiomei ◆ rosszrossz hírnévhírnév 「Akuninno omei-o ki-
szerareta.」 „Rossz ember hírét keltették.” ◆ szé-szé-
gyenfoltgyenfolt 「Csímu-va szakunenno makeno omei-
o szuszuida.」 „A csapat lemosta magáról a múlt
évi vereség szégyenfoltját.”

omeihendzsóomeihendzsó ◆ hírnév visszaszerzésehírnév visszaszerzése
omei-oomei-o cukerucukeru ◆ bemocskolbemocskol 「Kareni omei-o
cuketa.」 „Bemocskolta a férfit.”
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omei-oomei-o kómurukómuru ◆ megszégyenülmegszégyenül 「Omei-o kó-
mutta szeidzsika」 „megszégyenült politikus”

omekasiszuruomekasiszuru ◆ kicsípikicsípi magátmagát 「Csottómek-
asisite gaisokusita.」 „Kicsíptem magam, amikor
az étterembe mentünk.” ◆ kiöltözikkiöltözik 「Omekasi-
site dekaketa.」 „Kiöltözve elmentem otthonról.”

omemieomemie ◆ debütálásdebütálás ◆ jelenésjelenés ◆ jelentke-jelentke-
zészés ◆ meghallgatásmeghallgatás
omemieszuruomemieszuru ◆ debütáldebütál 「Sinszeihinga om-
emiesita.」 „Egy új termék debütált.” ◆ jelent-jelent-
kezikkezik 「Sacsóni omemiesita.」 „Jelentkeztem az
igazgatónál.”

ómeniómeni ◆ ráhagyássalráhagyással 「Rjó-o ómeni micumot-
ta.」 „Ráhagyással számoltam a mennyiséget.” ◆

többtöbb 「Rjórinipapurika-o ómeni ireta.」 „Több
paprikát tettem az ételbe.”

omenikakaruomenikakaru ◆ találkoziktalálkozik 「Omenikakarete
uresiideszu.」 „Örülök, hogy találkozhattunk!”

omenikakeruomenikakeru ◆ bemutatbemutat 「Atarasii szakuhin-
o omenikakerucumorideszu.」 „Szeretném bemu-
tatni az új alkotásomat!” ◆ mutatmutat 「Madzsikku-
o omenikakemasó.」 „Szeretnék mutatni egy bű-
vésztrükköt!”

ómenimiruómenimiru ◆ elnézelnéz 「Kare-va kanodzsono
sippai-o ómeni mita.」 „Elnézte neki, hogy hibá-
zott.” ◆ elnézőelnéző 「Bokuno itaranai tokoro-o óme-
ni mite kudaszai.」 „Legyen elnéző, nem vagyok
tökéletes!”

ómeniszuruómeniszuru ◆ ráhagyráhagy 「Nuno-o nidzsuh-
szencsi ómeni kitta.」 „A szövet vágásakor 20
centit ráhagytam.”

ómenkjóómenkjó ◆ homorú tükörhomorú tükör ◆ konkáv tükörkonkáv tükör
omeometoomeometo ◆ szégyenkezésszégyenkezés nélkülnélkül 「Zanpa-
isiteomeometo kaetta.」 „A nagy vereség után
szégyenkezés nélkül hazajött.”

omesiomesi ◆ szólításszólítás 「Icu kamiszamano omesi-
gaaruka vakaranai.」 „Nem tudom, mikor fog az
isten magához szólítani.” ◆ utazásutazás 「Heikaga
omesino kuruma」 „kocsi, amin őfelsége utazik”
◆ viselésviselés 「Heikaga omesino jófuku」 „ruha,
amit őfelsége visel”

omesicsirimenomesicsirimen ◆ selyemszaténselyemszatén
omesimonoomesimono ◆ öltözéköltözék ◆ ruharuha
omesiressaomesiressa ◆ császári vonatcsászári vonat
ómiómi ◆ hosszú pengehosszú penge

omiaiomiai ◆ házasságközvetítésházasságközvetítés 「Omiai-o
szandzsukkaisitakedoii hitoni meguri aema-
szen.」 „Már 30-szor voltam házasságközvetíté-
sen, de nem találtam jó partnerre.”

omiaikekkonomiaikekkon ◆ közvetítettközvetített házasságházasság
「Rjósin-va omiai kekkondakedo nakajoside-
szu.」 „A szüleim közvetített házasságot kötöttek,
mégis jóban vannak.”

ómicsibasiriómicsibasiri ◆ gyalogkakukkgyalogkakukk ◆ nagynagy futó-futó-
kakukkkakukk
ómidasiómidasi ◆ nagynagy betűsbetűs szalagcímszalagcím 「Njúszu-va
ómidaside hódzsirareta.」 „A hírt az újságok nagy
betűs szalagcímmel közölték.”

omigotoomigoto ◆ bámulatosbámulatos ◆ bravóbravó ◆ remekremek
omijaomija ◆ szentélyszentély
omijageomijage ◆ ajándékajándék 「Rjokóno omijage-o mot-
tekita.」 „Hoztam magammal az útról egy kis
ajándékot.” ◆ búcsúfiabúcsúfia ◆ szuvenírszuvenír ◇ mijagemijage
ajándékajándék
omijagejaomijageja ◆ ajándékboltajándékbolt
omijamairiomijamairi ◆ szentélylátogatásszentélylátogatás
omikiomiki ◆ áldozatiáldozati rizsborrizsbor 「Omiki-o szona-
eru.」 „Rizsbort áldoz fel.” ◆ rizsborrizsbor 「Omikiga
minaszamani furu mavareta.」 „Mindenkinek ad-
tak rizsbort.”

omikidokkuriomikidokkuri ◆ egyegy párpár áldozatiáldozati szakéspa-szakéspa-
lacklack
omikosiomikosi ◆ hordozható szentélyhordozható szentély ◆ mikosimikosi
omikudzsiomikudzsi ◆ jóscédulajóscédula 「Dzsindzsade
omikudzsi-o hiita.」 „A szentélyben jóscédulát
húztam.”

omikuronomikuron ◆ omikronomikron
omimaiomimai ◆ beteglátogatásbeteglátogatás ◆ együttérzésegyüttérzés
「Hiszaisani kokorokara omimai mósi agema-
szu.」 „Szívből jövő együttérzésünket fejezzük ki a
katasztrófa érintettjeinek.” ◆ látogatáslátogatás
omimainiikuomimainiiku ◆ látogatlátogat 「Bjóinni omimaini it-
ta.」 „Látogatni mentem a kórházba.” ◆ meglá-meglá-
togattogat 「Bjóinni mócsóno tomodacsino omimai-
ni itta.」 „Meglátogattam a vakbeles barátomat a
kórházban.”

omimai-oomimai-o mósiagerumósiageru ◆ együttérzésétegyüttérzését feje-feje-
zizi kiki 「Taifúno omimai-o mósi agemaszu.」 „Fo-
gadja együttérzésemet a tájfun okozta katasztrófa
miatt!”
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ómimiharinezumiómimiharinezumi ◆ füles sünfüles sün
omimi-oomimi-o haisakuszuruhaisakuszuru ◆ figyelmetfigyelmet kérkér ◆

meghallgatástmeghallgatást kérkér 「Csotto omimi-o haisaku-
site jorosiideszuka?」 „Meghallgatna, kérem?”

ominaesiominaesi ◆ leánykavirágleánykavirág ◆ patriniapatrinia
ómiszokaómiszoka ◆ év utolsó napjaév utolsó napja ◆ szilveszterszilveszter
ómiszokanoómiszokano ◆ szilveszteriszilveszteri
omiszoreszuruomiszoreszuru ◆ alábecsülalábecsül 「Szon-nakotoga
dekirunande, omiszoresimasita!」 „Alábecsülte-
lek, fogalmam sem volt, hogy ilyet tudsz csinálni!”
◆ nemnem ismerismer megmeg 「Gomen-naszai, omiszoreita-
simasita.」 „Bocsánat, nem ismertelek meg!”

omitósidearuomitósidearu ◆ tudtud 「Kiminojatterukoto-va
zenbu omitósida!」 „Pontosan tudom, miben set-
tenkedsz!”

omittoomitto ◆ kihagyáskihagyás
omittoszuruomittoszuru ◆ kihagykihagy ◆ kiveszkivesz
「Konomoderudefan-va omittoszareteiru.」 „Eb-
ből a modellből kivették a ventilátort.”

omizuomizu ◆ vízvíz 「Omizu kudaszai!」 „Vizet kérek!”

ómizuómizu ◆ áradásáradás 「Taifúde ómizuga deta.」 „A
tájfun miatt áradások voltak.”

ómizunagidoriómizunagidori ◆ csíkos vészmadárcsíkos vészmadár
omocsaomocsa ◆ gyermekjátékgyermekjáték ◆ játékjáték
「Muszumeniomocsa-o katta.」 „A lányomnak
vettem egy játékot.” ◆ játékszerjátékszer 「Dóbucu-va
omocsade-va nai.」 „Az állat nem játékszer.”

omocsagaisaomocsagaisa ◆ játékgyárjátékgyár
omocsajaomocsaja ◆ játékboltjátékbolt
omocsakabocsaomocsakabocsa ◆ dísztökdísztök
omocsamékáomocsaméká ◆ játékgyárjátékgyár
omocsanodzsúomocsanodzsú ◆ játékfegyverjátékfegyver
omocsanómanobóomocsanómanobó ◆ vesszőparipavesszőparipa
omocsanoningjóomocsanoningjó ◆ játékbabajátékbaba
omocsanookaneomocsanookane ◆ játékpénzjátékpénz
omocsauribaomocsauriba ◆ játékosztályjátékosztály
omocsiomocsi ◆ mocsimocsi
omocsikaeriomocsikaeri ◆ elvitelelvitel 「Omocsi kaerimo ka-
nóna misze-o szagasita.」 „Kerestem egy olyan ét-
termet, ahol lehet rendelni elvitelre is.”

omodattaomodatta ◆ főfő 「Kono bjóinde-va omodatta
bjókini taiódekiru.」 „Ebben a kórházban tudják
kezelni a főbb betegségeket.” ◆ központiközponti ◆ lé-lé-

nyegesnyeges 「Hókokusono omodatta naijó-o gosze-
cumeisimaszu.」 „Elmagyarázom a jelentés lé-
nyeges tartalmát.” ◆ vezetővezető 「Kare-va fasson
gjókaino omodatta dzsinbucuda.」 „Ő a divatvilág
vezető egyénisége.”

ómodzsiómodzsi ◆ nagybetűnagybetű 「Kojúmeisino
kasiramodzsi-o ómodzside kaite kudaszai.」 „A
tulajdonnevek kezdőbetűjét írja nagybetűvel!”

omoeruomoeru ◆ betudhatóbetudható 「Kareno sigoto-va aszo-
bitomo omoeru.」 „A munkája szórakozásnak is
betudható.” ◆ feltehetőlegfeltehetőleg 「Fucsúiga kadzsi-
o hiki okositato omoeru.」 „Feltehetőleg gondat-
lanság okozta a tüzet.” ◆ feltételezhetőfeltételezhető ◆

rémlikrémlik 「Vatasini-va maeni mita fúkeini omoe-
ta.」 „Úgy rémlett, láttam már ezt valahol.” ◆

vélhetőenvélhetően 「Kono keikaku-va umaku ikanaijóni
omoeru.」 „Ez a terv vélhetően nem fog sikerül-
ni.” ◇ sókinoszatatohaomoenaisókinoszatatohaomoenai őrületesőrületes
「Karegajattakoto-va sókino szatatoha omoe-
nai.」 „Őrületes dolgot csinált.” ◇

ningenvazato-vaningenvazato-va omoenaiomoenai emberfelettiemberfeletti
「Ningenvazato vaomoenai keszszaku」 „ember-
feletti alkotás”

omogaiomogai ◆ kötőfékkötőfék
omohajuinaomohajuina ◆ szégyenkezikszégyenkezik ◆ zavarbanzavarban
vanvan
omoiomoi ◆ fontosfontos 「Omoi csii」 „fontos pozíció”
◆ komolykomoly 「Omoi bjóki」 „komoly betegség” ◆

nagynagy 「Omoi szekinin-o ou.」 „Nagy felelősséget
vállal.” ◆ nehéznehéz 「Konokaban-va omoi.」 „Ez
a táska nehéz.” ◆ nehézkesnehézkes 「Omoi asidoriri」
„nehézkes járás” ◆ ólmosólmos 「Asiga omoi.」 „Ól-
mosak a lábaim.” ◆ súlyossúlyos 「Omoikega-o sita.」
„Súlyos sérülést szenvedett.” ◇ asigaomoiasigaomoi ne-ne-
hézkesenhézkesen lépkedlépked ◇ isinojóniomoiisinojóniomoi nehéz,nehéz,
mintmint aa sársár ◇ onakagaomoionakagaomoi megülimegüli valamivalami aa
gyomrátgyomrát 「Tabeszugite onakaga omoi.」 „Meg-
ülte a gyomromat a sok étel.” ◇ kigaomoikigaomoi nehéznehéz
aa szíveszíve 「Vakareta koibitonokoto-o omouto kiga
omoi.」 „Nehéz a szívem, amikor az elhagyott
kedvesemre gondolok.” ◇ kigaomoikigaomoi kelletlenkelletlen
「Tansinfunin-va kiga omoi.」 „Kelletlenül nézek
a magányos kiküldetés elé.” ◇ kucsigaomoikucsigaomoi ne-ne-
hézhéz beszélnibeszélni 「Kareno bjódzsónicuite
kataruno-va kucsiga omoi.」 „Nehéz beszélnem
a betegségéről.” ◇ kosigaomoikosigaomoi nehezennehezen moz-moz-
duldul ◇ kosigaomoikosigaomoi lassúlassú 「Súkacuno kosiga
omoi.」 „Lassan keres munkát.” ◇ kosigaomoikosigaomoi
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lomhalomha 「Kanszensótaiszakude szeifuno kosi-va
omoi.」 „A kormány járványügyi intézkedései
lomhák.” ◇ sirigaomoisirigaomoi nehezennehezen tudjatudja aa seg-seg-
gétgét felemelnifelemelni ◇ sirigaomoisirigaomoi lustalusta ◇ mabuta-mabuta-
gaomoigaomoi leragadleragad aa szemeszeme 「Nemukutemabuta-
ga omoi.」 „Leragad a szemem az álmosságtól.”

omoiomoi ◆ akaratakarat 「Dzsinszei-o omoi dóriniszu-
ru.」 „Akarata szerint alakítja az életét.” ◆ elkép-elkép-
zelészelés 「Szubete-va omoinomamani szuszun-
da.」 „Minden az elképzelésemnek megfelelően
haladt.” ◆ érzelemérzelem 「Kanodzsoni taisite acui
omoi-o kandzsita.」 „Forró érzelmet éreztem a nő
iránt.” ◆ érzésérzés 「Bokumo kimito onadzsi omo-
ida.」 „Én is ugyanúgy érzek, mint te.” ◆ gon-gon-
dolatdolat 「Dzsibunno omoi-o cutaeta.」 „Elmond-
tam a gondolataimat.” ◆ sajnálatsajnálat 「Vakareta
kanodzsoni omoiga nokotteiru.」 „Sajnálattal tölt
el, hogy szakítottunk a kedvesemmel.” ◆ vágyvágy
「Naganenno omoiga kanatte kasuninatta.」
„Teljesült a régi vágyam, és énekes lettem.” ◇

acuiomoiacuiomoi lelkesedéslelkesedés 「Kantoku-va szensurani
acui omoi-o cutaeta.」 „Az edző átadta lelkese-
dését a versenyzőknek.” ◇ omoigakezuomoigakezu nemnem isis
vártukvártuk 「Otószanga omoigakezu geki-o mini ki-
tekureta.」 „Nem is vártuk, de az apám mégis el-
jött megnézni a darabot.” ◇ omoigakenaiomoigakenai vá-vá-
ratlanratlan 「Omoigakenai kóungaatta.」 „Váratlan
szerencse ért.” ◇ omoigaszuruomoigaszuru érezérez 「Szuku-
varetajóna omoigasita.」 „Úgy éreztem, megme-
nekültem.” ◇ omoigaszuruomoigaszuru érelmeiérelmei vannakvannak
「Fukuzacuna omoigasita.」 „Vegyes érzelmeim
voltak.” ◇ omoidóriniomoidórini akarataakarata szerintszerint 「Jono
nakaszubete-o dzsibunno omoi dórinisitai!」
„Szeretném, ha az akaratom szerint történne min-
den a világon.” ◇ omoidóriniomoidórini elvárásaelvárása szerintszerint
「Monogoto-va dzsibunno omoi dórininaranakat-
ta .」 „Nem az elvárásaim szerint alakultak a dol-
gok.” ◇ omoinifukeruomoinifukeru gondolataibagondolataiba merülmerül
「Ongaku-o kikinagara omoini fuketta.」 „Zene-
hallgatás közben gondolataimba merültem.” ◇

omoinotakeomoinotake érzelemérzelem 「Omoino take-o nobe-
ta.」 „Kitártam az érzelmeimet.” ◇ omoinohokaomoinohoka
meglepőenmeglepően 「Kono jaszuiterebi-va omoino ho-
kaii gasicuda.」 „Meglepően jó képe van ennek az
olcsó tévének.” ◇ omoinohokaomoinohoka nemnem lehetlehet szá-szá-
mítanimítani 「Siken-va omoino hokamuzukasikat-
ta.」 „Nem számítottam ilyen nehéz vizsgára.” ◇

omoinomamaniomoinomamani kedvekedve szerintszerint 「Omoinoma-
mani ikiru.」 „Kedve szerint él.” ◇ omoinoma-omoinoma-

manomano kötetlenkötetlen 「Omoinomamano dzsinszei-o
okutta.」 „Kötetlen életet élt.” ◇ omoinomamanoomoinomamano
korlátlankorlátlan 「Kono densicsizu-va omoinomama-
no kaizódode miremaszu.」 „Korlátlan felbontás-
ban látható ez az elektronikus térkép.” ◇ omo-omo-
imojoranaiimojoranai kiki gondolnágondolná 「Karega
júmeidzsinninaruto-va omoimo joranakatta.」
„Ugyan ki gondolta volna, hogy híres ember lesz
belőle.” ◇ omoimojoranaiomoimojoranai gondolnigondolni semsem mermer
rárá 「Korega vatasinimo okori uruto-va omoimo
joranakatta.」 „Gondolni sem mertem arra, hogy
ez velem is megtörténhet.” ◇ omoimojoranaiomoimojoranai
meglepőmeglepő 「Kare-va okane-o omoimo joranai ba-
soni kakusita.」 „Meglepő helyre rejtette a pén-
zét.” ◇ omoi-oomoi-o kirukiru megszabadulmegszabadul aa gondo-gondo-
lattóllattól 「Kekkonsitaitoiu omoi-o kitta.」 „Meg-
szabadult a nősülés gondolatától.” ◇ omoi-oomoi-o kog-kog-
aszuaszu égég aa szerelemtőlszerelemtől 「Kanodzsoni omoi-
o kogasita.」 „Égtem a szerelemtől a nő iránt.”
◇ omoi-oomoi-o kometekomete szeretetbőlszeretetből 「Omoi-o
kometecsoko-o okutta.」 „Szeretetből csokoládét
ajándékozott neki.” ◇ omoi-oomoi-o koraszukoraszu kon-kon-
centrálcentrál 「Kacutameni omoi-o korasita.」 „A
győzelemre koncentráltam.” ◇ omoi-oomoi-o cunora-cunora-
szeruszeru erősödnekerősödnek azaz érzelmeiérzelmei 「Kanodzso-e
no omoi-o cunoraszeta.」 „Erősödtek az érzelme-
im iránta.” ◇ omoi-oomoi-o togerutogeru beteljesednekbeteljesednek
azaz érzelmeiérzelmei ◇ omoi-oomoi-o haszeruhaszeru gondolatbangondolatban
ottott járjár 「Banareta kokjóni omoi-o haszeta.」
„Gondolatban a szülőföldemen jártam, ahonnan
eljöttem.” ◇ omoi-oomoi-o haszeruhaszeru rágondolrágondol 「Kore-
o cukutta ninno kuróni omoi-o haszete hosii.」
„Szeretném, ha gondolnának arra az erőfeszítésre,
ami ennek az elkészítéséhez kellett.” ◇ omoi-oomoi-o
meguraszumeguraszu gondolgondol 「Arekore omoi-o megura-
sita.」 „Mindenféle dologra gondoltam.” ◇ omoi-omoi-
oo joszerujoszeru együttérzőenegyüttérzően gondolgondol 「Hiszaisani
omoi-o joszeta.」 „Együttérzően gondoltam a ka-
tasztrófa áldozataira.” ◇ omoi-oomoi-o joszerujoszeru rágon-rágon-
doldol 「Tóku hanarete kuraszu hahani omoi-o jo-
szeta.」 „A távolban élő édesanyámra gondol-
tam.” ◇ omoi-oomoi-o joszerujoszeru megszeretmegszeret 「Kano-
dzsoni omoi-o joszeta.」 „Megszerette a nőt.” ◇

dancsónoomoidancsónoomoi fájdalmasfájdalmas elhatározáselhatározás
「Dancsóno omoide akirameta.」 „Fájdalmas el-
határozással feladtam.” ◇ hitaszuranaomoi-ohitaszuranaomoi-o
idakuidaku csakcsak azaz lebeglebeg aa szemeszeme előttelőtt 「Isani-
naritaitoiuhitaszurana omoi-o idaita.」 „Csak az
orvosi pálya lebegett a szeme előtt.” ◇ hitómoini-hitómoini-
jarujaru fogjafogja magátmagát 「Hito omoini kaisa-o jame-
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ta..」 „Fogtam magam, és felmondtam.” ◇ jat-jat-
tonoomoidetonoomoide nagynagy nehezennehezen 「Jattono omoide
szaka-o nobotta.」 „Nagy nehezen felkaptattam
az emelkedőn.”

omoiagariomoiagari ◆ beképzeltségbeképzeltség 「Ningenno omoi
agariga sakaino hakai-o maneita.」 „Az emberi
beképzeltség a társadalom bukását okozta.”

omoiagaruomoiagaru ◆ beképzeltbeképzelt 「Kare-va dzsibunga-
nandemodekiruto omotte omoi agatteiru.」 „Be-
képzelt, azt képzeli magáról, hogy mindenre ké-
pes.”

omoiamaruomoiamaru ◆ nemnem bírjabírja továbbtovább 「Omoi amat-
te dzsihakusita.」 „Nem bírtam tovább, és vallo-
mást tettem.” ◆ tanácstalantanácstalan 「Omoi amatte
tomodacsini szódansita.」 „Tanácstalan voltam,
és a barátomhoz fordultam.”

omoiamatteomoiamatte ◆ gondterheltengondterhelten
omoiataruomoiataru ◆ rájönrájön 「Szuguni rijú-va omoi atat-
ta.」 „Rögtön rájöttem az okára.”

omoicukiomoicuki ◆ felindulásfelindulás ◆ hóborthóbort ◆ ötletötlet
「Kavatta omoicukideszu.」 „Furcsa ötlet.”

omoicukideomoicukide ◆ ötletszerűenötletszerűen 「Omoicukide kó-
dószuru.」 „Ötletszerűen csinál dolgokat.” ◇

szonobanoomoicukideszonobanoomoicukide hirtelenhirtelen ötlettelötlettel
「Szono bano omoicukide, imamadeto-va
zenzencsigaukoto-o sita.」 „Hirtelen ötlettel vala-
mi teljesen mást csináltam, mint eddig.”

omoicukideiuomoicukideiu ◆ hasárahasára ütüt 「Omoicuita
szúdzsi-o itta.」 „A hasamra ütöttem, és mond-
tam egy számot.”

omoicukuomoicuku ◆ eszébeeszébe jutjut 「Nandemoiikara,
omoicuitakoto-o ittemite!」 „Mondj bármit, ami
csak eszedbe jut!” ◆ kigondolkigondol 「Iikoto-o omo-
icuita.」 „Kigondoltam egy jó dolgot.” ◆ szedszed
「Kon-na bakana koto-o dójatte omoicuitano?」
„Honnét szedted ezt a hülyeséget?” ◇ omoicuki-omoicuki-
deiudeiu hasárahasára ütüt 「Omoicuita szúdzsi-o itta.」 „A
hasamra ütöttem, és mondtam egy számot.”

omoicumeruomoicumeru ◆ erősenerősen foglalkoztatfoglalkoztat 「Kaisa-
o jametaito omoi cumeta.」 „Olyan erősen foglal-
koztatott a dolog, hogy fel akartam emiatt monda-
ni.” ◆ rágódikrágódik 「Szon-nani omoicumenaide!」
„Ne rágódj ezen!” ◆ szívéreszívére veszvesz 「Omoi cu-
meruna!」 „Ne vedd a szívedre!” ◇ omoicumetaomoicumeta
gondterheltgondterhelt 「Omoicumeta hjódzsódatta.」
„Gondterhelt arca volt.”

omoicumetaomoicumeta ◆ gondterheltgondterhelt 「Omoicumeta
hjódzsódatta.」 „Gondterhelt arca volt.” ◆ gond-gond-
terhesterhes
omoicsigaiomoicsigai ◆ eltévesztéseltévesztés ◆ összecserélésösszecserélés

omoicsigaiszuruomoicsigaiszuru ◆ eltéveszteltéveszt 「Macsi
avaszeno hizuke-o omoi csigaisita.」 „Eltévesztet-
tem a találkozó napját.” ◆ összecserélösszecserél 「Mu-
szumeto muszukono tandzsóbi-o omoi csigaisi-
ta.」 „Összecseréltem a lányom születésnapját a
fiaméval.”

omoidaszaszeruomoidaszaszeru ◆ előhívelőhív 「Varui kioku-o
omoi daszaszetegomen-naszai.」 „Bocsánat, hogy
ilyen rossz emléket hívtam elő.” ◆ emlékeztetemlékeztet
「Hiso-va kaiginokoto-o omoi daszaszeta.」 „A
titkárnőm emlékeztetett az értekezletre.” ◆ eszé-eszé-
bebe juttatjuttat ◆ idézidéz 「Kono eiga-va mukasino fun-
iki-o omoi daszaszeru.」 „Ez a film a múlt hangu-
latát idézi.”

omoidaszuomoidaszu ◆ beugrikbeugrik 「Ano eiganotaitoru-o
dósitemo omoi deszenai.」 „Nem ugrik be annak
a filmnek a címe.” ◆ eszébeeszébe jutjut 「Omoi desze-
nai!」 „Nem jut eszembe!” ◆ felidézfelidéz 「Mukasi-
ha dóroga cucsidattakoto-o omoi dasita.」 „Fel-
idéztem, amikor az út helyén még föld volt.” ◆

visszaemlékezikvisszaemlékezik 「Kodomonokoro-o omoi da-
sita.」 „Visszaemlékeztem a gyerekkoromra.” ◆

visszaemlékszikvisszaemlékszik 「Szakunenno nacuno rjokó-
o omoi dasita.」 „Visszaemlékeztem a múlt évi
nyaralásomra.” ◇ omoidaszaszeruomoidaszaszeru idézidéz 「Ko-
no eiga-va mukasino fun-iki-o omoi daszaszeru.」
„Ez a film a múlt hangulatát idézi.” ◇ hattómo-hattómo-
idaszuidaszu eszébeeszébe villanvillan 「Kareno namae-o hatto
omoi dasita.」 „Eszembe villant a neve.” ◇ futó-futó-
moidaszumoidaszu bevillanbevillan 「Kanodzsono tandzsóbi-o
futo omoi dasite avatetepurezento-o katta.」 „Be-
villant a születésnapja, és gyorsan vettem neki
ajándékot.”

omoideomoide ◆ élményélmény 「Itariano omoi denicuite ka-
tatta.」 „Olaszországi élményeiről mesélt.” ◆ em-em-
léklék 「Kore-va vakai koronojoi omoi de.」 „Ez egy
szép fiatalkori emlékem.” ◇ issonicukuttaomo-issonicukuttaomo-
ideide közösközös emlékemlék 「Tomodacsito issoni cukutta
omoi de-va takuszan-aru.」 „Van sok közös em-
lékünk a barátommal.” ◇ ucukusiiomoideucukusiiomoide szépszép
emlékemlék ◇ omoideninarujónaomoideninarujóna élménydúsélménydús
「Omoi deninarujóna nacujaszumidatta.」 „A va-
káció élménydús volt.” ◇ omoidebanasi-oomoidebanasi-o szu-szu-
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ruru emlékeirőlemlékeiről mesélmesél 「Kodomono korono omoi
debanasi-o sita.」 „Gyermekkori emlékeimről
meséltem.” ◇ nacukasiiomoidenacukasiiomoide kedveskedves emlékemlék

omoidebanasi-oomoidebanasi-o szuruszuru ◆ emlékeirőlemlékeiről mesélmesél
「Kodomono korono omoi debanasi-o sita.」
„Gyermekkori emlékeimről meséltem.”

omoideninaruomoideninaru ◆ emlékemlék maradmarad 「Issoni gaiso-
kuszurunomoii omoi deninaru」 „Az éttermi ét-
kezésünk is jó közös emlékünk marad.”

omoideninarujónaomoideninarujóna ◆ élménydúsélménydús 「Omoi den-
inarujóna nacujaszumidatta.」 „A vakáció él-
ménydús volt.”

omoidenoomoideno ◆ emlékezetesemlékezetes 「Omoi deno tabi-o
sita.」 „Emlékezetes utam volt.”

omoidenoaruomoidenoaru ◆ emlékezetesemlékezetes 「Omoi denoaru
baso」 „emlékezetes hely” ◆ érzelmiérzelmi 「Kono
tokeini-va omoi degaarimaszu.」 „Érzelmi szálak
fűznek ehhez az órához.”

omoidóriniomoidórini ◆ akarataakarata szerintszerint 「Jono
nakaszubete-o dzsibunno omoi dórinisitai!」
„Szeretném, ha az akaratom szerint történne min-
den a világon.” ◆ elvárásaelvárása szerintszerint
「Monogoto-va dzsibunno omoi dórininaranakat-
ta .」 „Nem az elvárásaim szerint alakultak a dol-
gok.”

omoidórinoomoidórino ◆ elképzelésnekelképzelésnek megfelelőmegfelelő
「Omoi dórino kamigataninaranai.」 „Nem sike-
rül az elképzelésemnek megfelelő frizurát csinál-
nom.”

omoidóriugokanaiomoidóriugokanai ◆ megmakacsoljamegmakacsolja magátmagát
「Vatasino denva-va tokidokiomoi dóri ugoka-
nai.」 „A telefonom időnként megmakacsolja ma-
gát.”

omoiegakuomoiegaku ◆ elképzelelképzel 「Riszóno szeikacu-o
omoi egaita.」 „Elképzelte, milyen lehet az ideális
élet.” ◆ képzelképzel 「Akarui mirai-o omoi egaita.」
„Fényes jövőt képzelt.”

omoigakenaiomoigakenai ◆ meglepőmeglepő 「Omoigakenai
hanasi-o sita.」 „Meglepő dolgot mondott.” ◆ vá-vá-
ratlanratlan 「Omoigakenai kóungaatta.」 „Váratlan
szerencse ért.”

omoigakenaimonoomoigakenaimono ◆ meglepetésmeglepetés 「Omoiga-
kenai mono-o jóisite iede cuma-o matta.」 „Egy
meglepetéssel vártam otthon a feleségemet.”

omoigakezuomoigakezu ◆ nemnem isis vártukvártuk 「Otószanga
omoigakezu geki-o mini kitekureta.」 „Nem is
vártuk, de az apám mégis eljött megnézni a dara-
bot.” ◆ váratlanulváratlanul 「Micside omoigakezu tomo-
dacsito atta.」 „Az utcán váratlanul összefutottam
a barátommal.”

omoigaszuruomoigaszuru ◆ érelmeiérelmei vannakvannak 「Fukuzacuna
omoigasita.」 „Vegyes érzelmeim voltak.” ◆ érezérez
「Szukuvaretajóna omoigasita.」 „Úgy éreztem,
megmenekültem.”

omoiitaruomoiitaru ◆ gondol arra isgondol arra is
omoijariomoijari ◆ belátásbelátás 「Kare-va taninni taisite
omoijariganai.」 „Nincs belátással mások iránt.”
◆ előzékenységelőzékenység 「Kare-va omoijarigaaru.」
„Előzékeny másokkal szemben.” ◆ kíméletes-kíméletes-
ségség 「Ninsincsúno dzsoszeini taisite omoijariga
hicujódeszu.」 „Kíméletesnek kell lennünk a ter-
hes nőkkel szemben.” ◆ tapintattapintat
omoijarinoaruomoijarinoaru ◆ előzékenyelőzékeny ◆ kíméleteskíméletes ◆

tapintatostapintatos 「Omoijarinoaru hito-va ijana
sicumon-o sinai.」 „A tapintatos ember nem tesz
fel kellemetlen kérdéseket.”

omoijarinonaiomoijarinonai ◆ tapintatlantapintatlan 「Kare-va omoi-
jarinonai hitodeszu.」 „Tapintatlan ember.”

omoijaruomoijaru ◆ aggódikaggódik 「Zentoga omoijarareta.」
„Aggódtam, a jövő miatt.” ◆ belátássalbelátással vanvan
「Kareno tacsiba-o omoijatteiru.」 „Belátással
vagyok iránta.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Aiteno kuró-o
omoijaru.」 „Megbecsüli mások erőfeszítését.”

omoikaesiomoikaesi ◆ újragondolásújragondolás
omoikaeszuomoikaeszu ◆ meggondoljameggondolja magátmagát 「Jamej-
óto omottaga omoi kaesita.」 „Fel akartam mon-
dani, de meggondoltam magam.” ◆ újragondolújragondol
「Keikaku-o omoi kaesita.」 „Újragondoltam a
tervet.” ◆ visszagondolvisszagondol 「Omoi kaeszeba, varui
szentakuside-va nakatta.」 „Visszagondolva rá-
jöttem, hogy nem is volt rossz választás.”

omoikijaomoikija ◆ aztazt hittemhittem 「Makeruto omoikija
katta.」 „Azt hittem veszíteni fogok, de győztem.”

omoikiriomoikiri ◆ felszabadultanfelszabadultan 「Omoi kiri ta-
nosindeita.」 „Felszabadultan szórakoztam.” ◆

nemnem habozvahabozva 「Omoi kiri joku szutenaszai!」
„Ne habozz, dobd ki!” ◆ önfeledtenönfeledten 「Omoi kiri
tanosinda.」 „Önfeledten szórakoztam.” ◆ tel-tel-
jesjes erőbőlerőből 「Bóru-o omoi kiriketobasita.」
„Teljes erőből elrúgtam a labdát.” ◇ omoikirigaiiomoikirigaii
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döntésképesdöntésképes ◇ omoikirigavaruiomoikirigavarui döntéskép-döntéskép-
telentelen
omoikirigaiiomoikirigaii / omoikirigajoiomoikirigajoi ◆ döntésképesdöntésképes
◆ határozotthatározott 「Omoi kiriga joi hito」 „határo-
zott ember”

omoikirigajoiomoikirigajoi / omoikirigaiiomoikirigaii ◆ döntésképesdöntésképes
◆ határozotthatározott 「Omoi kiriga joi hito」 „határo-
zott ember”

omoikirigavaruiomoikirigavarui ◆ döntésképtelendöntésképtelen ◆ hatá-hatá-
rozatlanrozatlan 「Omoi kiriga varui hito」 „határozat-
lan ember”

omoikirihanaszeruomoikirihanaszeru ◆ kibeszélkibeszél 「Pátíde omoi
kiri hanaszeta.」 „A találkozón jól kibeszéltem
magam.”

omoikiruomoikiru ◆ eltökéleltökél 「Omoi kittajóni kotaeta.」
„Eltökélten válaszolt.” ◆ feladfelad 「Kekkon-o omoi
kirukotonisita.」 „Feladtam a házasság gondola-
tát.”

omoikitteomoikitte ◆ bátranbátran 「Kanodzsoni omoi kitte-
puropózusita.」 „Bátran megkérte a barátnője ke-
zét.” ◆ nemnem habozvahabozva továbbtovább 「Omoi kittejat-
temita.」 „Nem haboztam, megtettem.”

omoikogareruomoikogareru ◆ epekedikepekedik ◆ sóvárogsóvárog
omoikomaszeruomoikomaszeru ◆ ámítámít 「Pianogaumakunaru-
to dzsibunni omoi komaszeteita.」 „Azzal ámítot-
ta magát, hogy jó zongorista lesz.”

omoikomiomoikomi ◆ téves feltételezéstéves feltételezés
omoikomuomoikomu ◆ bebeszélbebeszél 「Kanodzso-va dzsibun-
ga futotteiruto omoi konda.」 „Az a nő bebeszélte
magának, hogy kövér.” ◆ fejébefejébe veszvesz 「Icsido-
omoi kondara, kangae-o aratamenai.」 „Ha egy-
szer a fejébe vesz valamit, nem tágít tőle.” ◆ hiszhisz
「Kare-o ii hitodato omoi komi, szukkari dama-
szareta.」 „Azt hittem róla, hogy jó ember, de jól
átvert.” ◆ képzelképzel 「Dzsibun-o kaszeidzsindato
omoi konda.」 „Azt képzelte magáról, hogy mars-
lakó.” ◆ megmeg vanvan győződvegyőződve valamirőlvalamiről
「Aodattato omoi konda.」 „Meg volt róla győ-
ződve, hogy zöld volt.” ◆ ringatjaringatja magátmagát va-va-
lamilyenlamilyen hitbenhitben 「Cuma-va furinsinaito omoi
kondeita.」 „Abban a hitben ringatta magát, hogy
a felesége hűséges.”

omoimadouomoimadou ◆ bizonytalanbizonytalan 「Dójatte vadai-o
mocsi daszókato omoi madotta.」 „Bizonytalan
voltam, hogy hogyan kellene felhozni a témát.” ◆

elbizonytalanodikelbizonytalanodik

omoimavaszuomoimavaszu ◆ végiggondolvégiggondol
omoimeguraszuomoimeguraszu ◆ átgondolátgondol ◆ elgondolko-elgondolko-
zikzik 「Nazetabako-o kinsidekinainokato omoi-o
meguraszeta.」 „Elgondolkoztam, hogy miért is
nem tiltják a dohányzást.”

omoimiruomoimiru ◆ elgondolkozikelgondolkozik
omoimojoranaiomoimojoranai ◆ gondolnigondolni semsem mermer rárá
「Korega vatasinimo okori uruto-va omoimo jor-
anakatta.」 „Gondolni sem mertem arra, hogy ez
velem is megtörténhet.” ◆ kiki gondolnágondolná 「Karega
júmeidzsinninaruto-va omoimo joranakatta.」
„Ugyan ki gondolta volna, hogy híres ember lesz
belőle.” ◆ meglepőmeglepő 「Kare-va okane-o omoimo
joranai basoni kakusita.」 „Meglepő helyre rejtet-
te a pénzét.”

omoimókeruomoimókeru ◆ előre érezelőre érez
omoimosinaiomoimosinai ◆ felfel semsem merülmerül bennebenne
「Karegajattato-va omoimosinakatta.」 „Fel sem
merült bennem, hogy ő tette.” ◆ nemnem isis gondolgondol
「Kaisaga tószanszurunante omoimosinakatta.」
„Nem is gondoltam volna, hogy csődbe mehet a
vállalat.”

omoinajamuomoinajamu ◆ emésztiemészti magátmagát 「Dzsiszacu-
o kangaeruhodo omoi najandeiru.」 „Annyira
emészti magát, hogy még öngyilkosságra is gon-
dol.” ◆ rágjarágja magátmagát 「Karenihidoikoto-o
ittesimattanode-va naikato omoi najanda.」
„Azon rágtam magam, hogy talán durva dolgot
mondtam neki.” ◆ rágódikrágódik 「Naze sakkinsitaka
omoi najanda.」 „Azon rágódtam, miért is vettem
fel kölcsönt.”

omoinaoszuomoinaoszu ◆ meggondoljameggondolja magátmagát 「Kangae
naosite rjokóni ikanaikotonisita.」 „Meggondol-
tam magam, mégsem utazok.” ◆ újraújra átgondolátgondol
「Vatasitacsino kankei-o omoi naosita.」 „Újra
átgondoltam kettőnk kapcsolatát.”

omoinasikaomoinasika ◆ talántalán csakcsak képzelképzel 「Omoinasi-
ka rjóri-va nioigasita.」 „Talán csak képzeltem, de
az étel büdösnek tűnt.”

omoinifukeruomoinifukeru ◆ gondolataibagondolataiba merülmerül
「Ongaku-o kikinagara omoini fuketta.」 „Zene-
hallgatás közben gondolataimba merültem.”

omoinikarareruomoinikarareru ◆ késztetéstkésztetést érezérez 「Nagut-
tejaritaitoiu omoini karareta.」 „Késztetést érez-
tem, hogy megüssem.”
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omoinohokaomoinohoka ◆ meglepőenmeglepően 「Kono jaszuiterebi-
va omoino hokaii gasicuda.」 „Meglepően jó képe
van ennek az olcsó tévének.” ◆ nemnem lehetlehet szá-szá-
mítanimítani 「Siken-va omoino hokamuzukasikat-
ta.」 „Nem számítottam ilyen nehéz vizsgára.”

omoinokoszuomoinokoszu ◆ megbánmegbán 「Dekirudakenokoto-
o jattanode, omoi nokoszukoto-va nai.」 „Min-
dent megtettem, amit tudtam, nincs mit megbán-
nom.”

omoinokoszukotonakuomoinokoszukotonaku ◆ tisztatiszta szívvelszívvel
「Omoi nokoszukotonaku sinu.」 „Tiszta szívvel
hal meg.”

omoinomamaniomoinomamani ◆ kedvekedve szerintszerint 「Omoino-
mamani ikiru.」 „Kedve szerint él.”

omoinomamanoomoinomamano ◆ korlátlankorlátlan 「Kono
densicsizu-va omoinomamano kaizódode mirem-
aszu.」 „Korlátlan felbontásban látható ez az
elektronikus térkép.” ◆ kötetlenkötetlen 「Omoinoma-
mano dzsinszei-o okutta.」 „Kötetlen életet élt.”

omoinoszekaiomoinoszekai ◆ gondolatvilággondolatvilág
omoinotakeomoinotake ◆ érzelemérzelem 「Omoino take-o no-
beta.」 „Kitártam az érzelmeimet.” ◆ érzésérzés
「Omoino take-o nobeta.」 „Elmondtam az érzé-
seimet.”

omoi-oomoi-o cunoraszerucunoraszeru ◆ erősödnekerősödnek azaz érzel-érzel-
meimei 「Kanodzso-e no omoi-o cunoraszeta.」
„Erősödtek az érzelmeim iránta.”

omoi-oomoi-o haraszuharaszu ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Csicsinokataki-o utte omoi-o harasita.」 „Meg-
bosszulva apám halálát, megkönnyebbültem.”

omoi-oomoi-o haszeruhaszeru ◆ gondolatbangondolatban ottott járjár
「Banareta kokjóni omoi-o haszeta.」 „Gondolat-
ban a szülőföldemen jártam, ahonnan eljöttem.”
◆ rágondolrágondol 「Kore-o cukutta ninno kuróni
omoi-o haszete hosii.」 „Szeretném, ha gondolná-
nak arra az erőfeszítésre, ami ennek az elkészíté-
séhez kellett.”

omoi-oomoi-o joszerujoszeru ◆ együttérzőenegyüttérzően gondolgondol
「Hiszaisani omoi-o joszeta.」 „Együttérzően
gondoltam a katasztrófa áldozataira.” ◆ megsze-megsze-
retret 「Kanodzsoni omoi-o joszeta.」 „Megszeret-
te a nőt.” ◆ rágondolrágondol 「Tóku hanarete kuraszu
hahani omoi-o joszeta.」 „A távolban élő édes-
anyámra gondoltam.”

omoi-oomoi-o kirukiru ◆ megszabadulmegszabadul aa gondolattólgondolattól
「Kekkonsitaitoiu omoi-o kitta.」 „Megszabadult
a nősülés gondolatától.”

omoi-oomoi-o kogaszukogaszu ◆ égég aa szerelemtőlszerelemtől 「Kano-
dzsoni omoi-o kogasita.」 „Égtem a szerelemtől a
nő iránt.”

omoi-oomoi-o kometekomete ◆ szeretetbőlszeretetből 「Omoi-o
kometecsoko-o okutta.」 „Szeretetből csokoládét
ajándékozott neki.”

omoi-oomoi-o koraszukoraszu ◆ koncentrálkoncentrál 「Kacutameni
omoi-o korasita.」 „A győzelemre koncentrál-
tam.”

omoiokoszuomoiokoszu ◆ felidézfelidéz 「Mukasinokoto-o omoi
okosita.」 „Felidéztem a múltat.”

omoi-oomoi-o meguraszumeguraszu ◆ gondolgondol 「Arekore omoi-o
megurasita.」 „Mindenféle dologra gondoltam.”

omoiomoiniomoiomoini ◆ mindenkimindenki aa sajátsaját kedvekedve sze-sze-
rintrint 「Min-na-va omoi omoini aite-o eranda.」
„Mindenki a saját kedve szerint választott párt.”

omoiomoinoomoiomoino ◆ egyediegyedi 「Min-naga omoi
omoinopózu-o totteiru sasin-o totta.」 „Csinál-
tam egy fényképet, ahol mindenki egyedi pózban
állt.” ◆ ki-kiki-ki magamaga 「Omoi omoino hókóni szu-
szunda.」 „Ki-ki ment a maga útjára.” ◆ minden-minden-
kiki aa sajátsaját kedvekedve szerintiszerinti 「Min-na, omoi
omoino mokuhjóni tori kunda.」 „Mindenki a sa-
ját kedve szerinti célokat követi.”

omoiomovareruomoiomovareru ◆ szeretikszeretik egymástegymást
「Karera-va omoi omovareru nakadearu.」 „Sze-
retik egymást.”

omoi-oomoi-o togerutogeru ◆ beteljesednekbeteljesednek azaz érzelmeiérzelmei

omoisiraszeruomoisiraszeru ◆ egyegy életreéletre megtanítmegtanít 「Ka-
reni hito-o ujamautoiukoto-o omoi siraszeteja-
ru.」 „Egy életre megtanítom a tiszteletre.” ◆ mó-mó-
resreresre taníttanít 「Omoi siraszetejaru!」 „Majd én
móresre tanítom!”

omoisiraszuomoisiraszu ◆ emlékeztetemlékeztet 「Szaikincukareja-
szuinode, tosi-o tottanodana, to omoi sirasza-
reta.」 „A fáradékonyságom emlékeztet arra,
hogy megöregedtem.”

omoisiruomoisiru ◆ átérezátérez 「Rodzsószeikacuno
curasza-o omoi sitta.」 „Átérezte a hajléktalan
élet nehézségét.” ◆ ráébredráébred 「Kono kotoba-o
issósútokudekinaito omoi sitta.」 „Ráébredtem,
hogy sohasem fogom megtanulni ezt a nyelvet.”
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omoiszugosiomoiszugosi ◆ feleslegesfelesleges aggodalomaggodalom
「Gandato najandano-va omoi szugosidatta.」
„Feleslegesen aggódtam, hogy rákos lettem.” ◆

képzelgésképzelgés 「Karega vatasinokoto-o szukidato
omottano-va omoi szugosidatta.」 „Csak képzel-
gés volt, hogy szeret.” ◆ túlkombinálástúlkombinálás 「Ko-
csirano omoi szugosidattajóde ansinsimasita.」
„Megnyugodtam, hogy csak túlkombináltam a
dolgokat.” ◆ vaklármavaklárma
omoitacuomoitacu ◆ elhatározelhatároz 「Mó hitocuno kotoba-
o naraóto omoi tatta.」 „Elhatároztam, hogy meg-
tanulok még egy nyelvet.”

omoitacuhigakicsidzsicuomoitacuhigakicsidzsicu ◆ amitamit mama megte-megte-
hetsz, ne halaszd holnaprahetsz, ne halaszd holnapra
omoitodomaraszeruomoitodomaraszeru ◆ elrettentelrettent 「Kibisii
sobacu-va hanzaisa-o omoitodomaraszeru.」 „A
szigorú büntetés elrettenti a bűnözőket.” ◆ jobbjobb
belátásrabelátásra bírbír 「Ato ippode furin-o siszóna
cuma-o omoitodomaraszeta.」 „A házasságtörés
szélén lévő feleségemet jobb belátásra bírtam.” ◆

lebeszéllebeszél 「Dzsii-o omoitodomaraszeta.」 „Le-
beszélte a felmondásról.”

omoitodomaruomoitodomaru ◆ elálleláll aa szándékátólszándékától 「Mi-
szekara nuszumitakattaga omoitodomatta.」
„Lopni akart a boltból, de elállt a szándékától.” ◆

elrettenelretten 「Kare-va dzsiszacusijótositaga, omo-
itodomatta.」 „Elrettent az öngyilkosságtól.” ◆

felhagyfelhagy 「Kare-va dzsiszacu-o omoitodomat-
ta.」 „Felhagyott az öngyilkossági szándékával.”

omoiukaberuomoiukaberu ◆ magamaga előttelőtt látlát
「Hahanokoto-o omoi ukabeta.」 „Magam előtt
láttam anyámat.” ◆ visszaemlékszikvisszaemlékszik
「Gakuszeidzsidai-o omoi ukabeta.」 „Visszaem-
lékeztem a diákkoromra.”

omoiukabuomoiukabu ◆ eszébeeszébe jutjut 「Meianga omoi
ukanda.」 „Eszembe jutott egy ragyogó ötlet.” ◆

felderengfeldereng 「Ane-o mite okaaszan-no kaoga
omoi ukanda.」 „A nővéremet nézve felderengett
édesanyám arca.” ◆ felrémlikfelrémlik 「Mukasino deki-
gotoga omoi ukanda.」 „Felrémlett egy régi em-
lék.”

omoivazurauomoivazurau ◆ aggódikaggódik 「Asitanokoto-o omoi
vazuratteiru.」 „Aggódik, hogy mit hoz a holnap.”

omojaomoja ◆ főépületfőépület
omojacureomojacure ◆ beesettbeesett arcarc 「Bjóninno omoja-
curega medatta.」 „Szembetűnő volt a beteg be-
esett arca.”

omojacureszuruomojacureszuru ◆ beesikbeesik azaz arcaarca 「Naga-
kini vataru najamigotode omojacuresita.」 „A
hosszadalmas aggodalomtól beesett az arca.”

omojuomoju ◆ kása levekása leve
omokadzsiomokadzsi ◆ hajóhajó jobbrajobbra kormányzásakormányzása
「Omokadzsi-o toru.」 „Jobbra kormányozza a
hajót.” ◆ jobbrajobbra 「Omokadzsiippai!」 „Teljes
gőzzel jobbra!”

omokageomokage ◆ emlékemlék 「Hahano omokage-o vaszu-
rerarenai.」 „Nem tudom édesanyám emlékét el-
feledni.” ◆ kinézetkinézet 「Mukasino ieno omokage-o
nokositarifómu」 „régi ház kinézetét megőrző át-
építés”

omokagegaaruomokagegaaru ◆ emlékeztetemlékeztet 「Kono koni-va
csicsino omokagegaaru.」 „Ez a gyerek az apjára
emlékeztet.”

omokage-oomokage-o jadoszujadoszu ◆ felfedezhetőfelfedezhető 「Mu-
kasi, bidzsindatta omokage-o jadositeiru.」 „Az
arcán felfedezhetjük múltba veszett szépségét.”

ómókeszuruómókeszuru ◆ nagynagy haszonrahaszonra tesztesz szertszert
「Joszódóriniikutogémude ómókeszuru.」 „Ha
minden jól megy, nagy haszonra teszünk szert a
játékból.” ◆ nagyotnagyot szakítszakít 「Kabude ómókesi-
ta.」 „Nagyot szakítottam a részvényeken.”

omokumocsiiruomokumocsiiru ◆ fontosfontos pozícióbanpozícióban alkal-alkal-
mazmaz 「Nagaku zaiszekisiteiru hitoga omoku mo-
csiirareteiru.」 „Aki régóta van a vállalatnál, azt
fontos pozícióban alkalmazzák.”

omokurusiiomokurusii ◆ fojtogatófojtogató 「Omokurusii fun-
iki」 „fojtogató légkör” ◆ nyomasztónyomasztó
「Omokurusii kibun」 „nyomasztó hangulat” ◆

terhesterhes 「Omokurusii csinmoku」 „terhes
csend”

omomiomomi ◆ jelentőségjelentőség 「Omominoaru hacugen-
o sita.」 „Nagy jelentőségű kijelentést tett.” ◆

súlysúly 「Szekininno omomi-o kandzsita.」 „Érez-
tem a felelősség súlyát.”

omomocsiomomocsi ◆ arcarc 「Fuanna omomocside josin-o
oszoreteita.」 „Bizonytalan arccal vártam az utó-
rengéseket.” ◆ arckifejezésarckifejezés 「Sinpaiszóna
omomocsi」 „aggódó arckifejezés”

omomukiomomuki ◆ arculatarculat 「Ókiku omomuki-o kaeta
tatemono」 „teljesen megváltozott arculatú épü-
let” ◆ bájbáj 「Kon-nani are hateta dzsótaino csi-
iszana ucsinimo omomukigaaru.」 „Még ilyen le-
pusztult állapotban is van valami báj ebben a kis
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házban.” ◆ hangulathangulat 「Nanimonai nivanimo
omomukigaarimaszu.」 „Egy kopár kertnek is
van hangulata.” ◆ jellegjelleg 「Mukasino ren-ai-va
genzaino ren-aito-va omomukiga csigau.」 „A ko-
rabeli szerelmi kapcsolatok és a mostaniak más
jellegűek.” ◆ mondanivalómondanivaló 「Kono eiga-va gen-
szakuno omomuki-o cutaeteinai.」 „Ez a film nem
adja vissza az eredeti könyv mondanivalóját.” ◆

varázsvarázs 「Kono macsini-va tokubecuna omo-
mukigaarimaszu.」 „Ennek a városnak különle-
ges varázsa van.” ◇ omomukinonaiomomukinonai jellegtelenjellegtelen
「Kono hen-va omomukinonaibirubakarida.」
„Ezen a környéken jellegtelen épületek vannak.”

omomukigaaruomomukigaaru ◆ hangulatáthangulatát idéziidézi 「Kono
sótengai-va mukasino sidzsóno omomukigaaru.」
„Ez az üzletsor a régi vásárok hangulatát idézi.”
◆ hangulatoshangulatos 「Páti-va omomukinoaru csiisza-
na izakajadeatta.」 „Egy hangulatos kiskocsmá-
ban volt a parti.”

omomukinonaiomomukinonai ◆ jellegtelenjellegtelen 「Kono hen-va
omomukinonaibirubakarida.」 „Ezen a környé-
ken jellegtelen épületek vannak.”

omomukuomomuku ◆ ellátogatellátogat 「Onsinotokoroni omo-
muita.」 „Ellátogatott a tanárhoz, akit nagy tisz-
telet övez.” ◆ haladhalad 「Rjókokuno kankei-va ka-
izenni omomukicucuaru.」 „A két ország kapcso-
lata javulás irányába halad.” ◇ asinoomomuku-asinoomomuku-
mamanimamani amerreamerre aa lábalába visziviszi 「Asino omo-
mukumamani dekaketa.」 „Arra mentem, amerre
a lábam vitt.” ◇ kokorogaomomukumamanikokorogaomomukumamani
ahogyahogy aa szíveszíve diktáljadiktálja 「Kokoroga omomu-
kumamani tóhjósita.」 „Úgy szavaztam, ahogy a
szívem diktálja.” ◇ honnógaomomukumamanihonnógaomomukumamani
ösztöneitösztöneit követvekövetve 「Honnóga omomukuma-
mani mi-o fuszeta.」 „Az ösztöneimet követve a
földre borultam.”

omomuroniomomuroni ◆ hirtelenhirtelen 「Kare-va omomuroni
hasiri dasita.」 „Hirtelen futni kezdett.” ◆ las-las-
sansan 「Szumórikisi-va omomuroni tacsi agatta.」
„A szumó birkózó lassan felállt.”

omomusiomomusi ◆ hernyóhernyó
omonaomona ◆ alapvetőalapvető 「Sicugjóricuno omona rijú-
o ikucuka nobeta.」 „Említett néhány alapvető
okot, ami a munkanélküliséget okozhatja.” ◆ fon-fon-
tosabbtosabb 「Omona csizukigó-o oboeta.」 „Meg-
tanultam a fontosabb térképészeti jeleket.” ◆ főfő
「Sokurjóhinno neagarino omona gen-in-va kan-
bacudesita.」 „A szárazság volt a fő oka az élelmi-

szerárak emelkedésének.” ◆ főbbfőbb 「Omona kun-
ino kokki-o oboeta.」 „Megtanultam a főbb orszá-
gok zászlaját.”

omonaganoomonagano ◆ hosszúhosszú arcúarcú ◆ hosszúkáshosszúkás
「Omonagano kaotacsida.」 „Hosszúkás arca
van.” ◆ kecskearcúkecskearcú
omonbakaruomonbakaru ◆ gondolgondol 「Oja-va kodomono
sórai-o omonbakatte kibisikuszuru.」 „A szülők
a gyerekük jövőjére gondolva szigorúak vele.” ◇

man-icsi-oman-icsi-o omonbakatteomonbakatte biztos,biztos, amiami biztosbiztos

omondzsiruomondzsiru / omonzuruomonzuru / omondzsiruomondzsiru ◆ ér-ér-
tékeltékel 「Inocsijori meijo-o omondzsita.」 „Az
életénél többre értékelte a hírnevét.” ◆ fontos-fontos-
naknak tarttart 「Iegara-o omondzsirukoto-va kofúni
mieru.」 „Régiesnek tűnik, ha valaki fontosnak
tartja a származást.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Dentó-o
omondzsiru.」 „Megbecsüli a hagyományokat.” ◆

törődiktörődik 「Kare-va hitono iken-o omondzsinai.」
„Nem törődik mások véleményével.”

omondzsiruomondzsiru / omonzuruomonzuru / omondzsiruomondzsiru ◆ ér-ér-
tékeltékel 「Inocsijori meijo-o omondzsita.」 „Az
életénél többre értékelte a hírnevét.” ◆ fontos-fontos-
naknak tarttart 「Iegara-o omondzsirukoto-va kofúni
mieru.」 „Régiesnek tűnik, ha valaki fontosnak
tartja a származást.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Dentó-o
omondzsiru.」 „Megbecsüli a hagyományokat.” ◆

törődiktörődik 「Kare-va hitono iken-o omondzsinai.」
„Nem törődik mások véleményével.”

omoneruomoneru ◆ behódolbehódol ◆ hízeleghízeleg 「Szakka-va
taisúniomoneite bungakutekini otoru sószecu-o
kaita.」 „Az író feláldozta az irodalmi értéket,
hogy a közembereknek hízelegjen.” ◆ talpáttalpát
nyaljanyalja 「Kono kisa-va szeidzsikaniomonerujóna
kidzsi-o kaiteiru.」 „Ez az újságíró a politikusok
talpát nyalja cikkeivel.”

omoniomoni ◆ megterhelésmegterhelés 「Kaigo-va nikutaiteki,
szeisintekina omonininaru.」 „Az ápolás testi-
lelki megterhelést jelent.” ◆ teherteher 「Anatano
omonini-va naritakunai.」 „Nem akarok a terhed-
re lenni!” ◇ omonidearuomonidearu terhesterhes
「Kanodzsonitotte-va júmeinakoto-va omonidat-
ta.」 „A népszerűség terhes volt számára.”

omoniomoni ◆ elsősorbanelsősorban 「Kono kuni-va omoni
kuruma-o jusucusiteimaszu.」 „Ez az ország első-
sorban autókat exportál.” ◆ főkéntfőként 「Dzsintai-
va omoni mizude dekiteimaszu.」 „Az emberi test
főként vízből áll.” ◆ főlegfőleg 「Omoni nacuni
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jaszumi-o totteimaszu.」 „Főleg nyáron szokott
szabadságot kivenni.” ◆ javarésztjavarészt 「Omoni
szakana-o tabeteita.」 „Az étrendünk javarészt
halból állt.” ◆ legkiváltlegkivált ◆ többségébentöbbségében
「Omoni vakamonogakonoibentoni szankasita.」
„Többségében fiatalok jöttek el a rendezvényre.”

omonidearuomonidearu ◆ terhesterhes 「Kanodzsonitotte-va
júmeinakoto-va omonidatta.」 „A népszerűség
terhes volt számára.”

omonideruomonideru ◆ kintkint lerendezlerendez 「Kokodato
meivakudakara, omoni dero!」 „Rendezzük le
kint, itt zavarunk mindenkit!”

ómonkinómonkin ◆ harántcsíkolt izomharántcsíkolt izom
omonmiruomonmiru ◆ elgondolkozikelgondolkozik
ómonoómono ◆ nagyágyúnagyágyú 「Kare-va ano
szenmonbun-jade ómonoda.」 „Nagyágyú abban
a szakmában.” ◆ nagynagy fogásfogás ◆ nagynagy halhal
「Ómono-o cutta.」 „Nagy halat fogtam!” ◆

nagykutyanagykutya 「Sunókaidande szekaino ómonoga
acumatta.」 „A csúcstalálkozón összejöttek a
nagykutyák.” ◆ nagystílűnagystílű bűnözőbűnöző ◇ szeikai-szeikai-
noómononoómono kiemelkedő politikai személykiemelkedő politikai személy
ómonsirocsóómonsirocsó ◆ káposztalepkekáposztalepke
omonzuruomonzuru / omondzsiruomondzsiru / omondzsiruomondzsiru ◆ ér-ér-
tékeltékel 「Inocsijori meijo-o omondzsita.」 „Az
életénél többre értékelte a hírnevét.” ◆ fontos-fontos-
naknak tarttart 「Iegara-o omondzsirukoto-va kofúni
mieru.」 „Régiesnek tűnik, ha valaki fontosnak
tartja a származást.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Dentó-o
omondzsiru.」 „Megbecsüli a hagyományokat.” ◆

törődiktörődik 「Kare-va hitono iken-o omondzsinai.」
„Nem törődik mások véleményével.”

omoomosiiomoomosii ◆ komolykomoly 「Omoomosii kucsóde ha-
nasita.」 „Komoly hangon beszélt.” ◆ nehéznehéz
「Omoomosii asidoriri」 „nehéz léptek” ◆ ünne-ünne-
pélyespélyes 「Omoomosii fun-iki」 „ünnepélyes han-
gulat”

omoriomori ◆ nehezéknehezék 「Hakono futano ueni omori-
o noszeta.」 „Nehezéket tettem a láda tetejére.”
◆ súlysúly 「Omori-o orosita.」 „Leeresztettem a
súlyt.” ◇ curiaiomoricuriaiomori ellensúlyellensúly
omoriomori ◆ felvigyázófelvigyázó ◆ őrizetőrizet 「Otonariszan-ni
kodomono omori-o makaszeta.」 „A szomszédom
őrizetére bíztam a gyereket.” ◆ vigyázásvigyázás 「Kon-
ekotacsino omori-o sita.」 „Vigyáztam a kiscicák-
ra.”

ómoriómori ◆ nagynagy adagadag 「Ómori gohan-o tanon-
da.」 „Nagy adag ételt kértem.”

ómorideómoride ◆ nagynagy adagotadagot 「Ómoride onegaisi-
maszu!」 „Nagy adagot kérek!”

omosiomosi ◆ nehezéknehezék 「Kazede tobanaijóburúsíto-
no omosini isi-o noszeta.」 „A ponyvára követ tet-
tem nehezéknek, hogy ne vigye el a szél.” ◆ teherteher
「Kóreikato dzsinkógensó-va murano nidzsúno
omosininatteiru.」 „Az elidősödés és a népesség-
csökkenés kettős terhet jelent a falunak.”

omosirogaruomosirogaru ◆ érdekesnekérdekesnek tarttart 「Varavana-
ide! Omosirogatteiru baaide-va nai!」 „Ne nevess,
nincs ebben semmi érdekes!” ◆ mulatmulat 「Kareno
dzsódan-o omosirogatteita.」 „Jót mulattunk a
viccén.” ◆ szórakozikszórakozik 「Konekoga aszobuno-o
omosirogatteita.」 „Szórakoztak a játszadozó kis-
cicán.”

omosirohanbundeomosirohanbunde ◆ viccbőlviccből 「Omosirohan-
bunde kare-o dansakuszamato jonda.」 „Viccből
gróf úrnak szólítottam.”

omosirohanbun-niomosirohanbun-ni ◆ szórakozásbólszórakozásból 「Kare-
va omosirohanbunni dzsoszósitemita.」 „Szóra-
kozásból nőnek öltözött.”

omosiroiomosiroi ◆ érdekesérdekes 「Omosiroikoto-o kiita.」
„Érdekes dolgot hallottam.” ◆ érdekfeszítőérdekfeszítő
「Omosiroi jomi mono」 „érdekfeszítő olvas-
mány” ◆ izgalmasizgalmas 「Kareno dzsinszei-va zen-
zenomosirokunai.」 „Egyáltalán nem izgalmas az
élete.” ◆ különöskülönös 「Omosiroikoto-o iune.」 „Kü-
lönös, hogy ezt mondod.” ◆ olvasmányosolvasmányos 「Ka-
reno hon-va omosirokute jomi hadzsimetara tom-
aranai.」 „A könyvei olvasmányosak, nem lehet
letenni őket.” ◆ szórakoztatószórakoztató 「Sasinnihige-
o kakuno-va omosiroi.」 „Szórakoztató dolog ba-
juszt rajzolni a fényképekre.” ◆ viccesvicces 「Ano
hitono aruki kata-va omosiroi.」 „Viccesen sétál
az az ember.” ◇ omosirokunaiomosirokunai elmegyelmegy aa kedvekedve
「Pátí-va omosirokunakattanode, szonomama
kaetta.」 „Elment a kedvem a bulizástól, és rög-
tön hazamentem.” ◇ omosirokunaiomosirokunai nemnem viccesvicces
「Imano-va zenzenomosirokunai.」 „Ez egyálta-
lán nem volt vicces.” ◇ omosirokunaiomosirokunai unalmasunalmas
「Kinóno eiga-va omosirokunakatta.」 „A tegna-
pi film unalmas volt.” ◇ omosirokunaiomosirokunai kedve-kedve-
zőtlenzőtlen 「Kekka-va omosirokunakatta.」 „A vég-
eredmény kedvezőtlen volt.”

omosiroikotoomosiroikoto ◆ érdekességérdekesség
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omosiroikotoniomosiroikotoni ◆ érdekesérdekes módonmódon ◆ furcsa-furcsa-
módmód
omosirokunaiomosirokunai ◆ elmegyelmegy aa kedvekedve 「Pátí-va
omosirokunakattanode, szonomama kaetta.」
„Elment a kedvem a bulizástól, és rögtön haza-
mentem.” ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen 「Kekka-va omosiro-
kunakatta.」 „A végeredmény kedvezőtlen volt.”
◆ nemnem viccesvicces 「Imano-va zenzenomosiroku-
nai.」 „Ez egyáltalán nem volt vicces.” ◆ unal-unal-
masmas 「Kinóno eiga-va omosirokunakatta.」 „A
tegnapi film unalmas volt.”

omosiromiomosiromi ◆ érdekességérdekesség 「Vatasino
dzsinszeini-va nanno omosiromimonai.」 „Nincs
semmi érdekesség az életemben.”

omoszaomosza ◆ fontosságfontosság 「Keikenno omosza」
„tapasztalat fontossága” ◆ súlysúly 「Nimocuno
omosza-o hakatta.」 „Megmértem a csomagom
súlyát.” ◆ teherteher 「Szekininno omosza」 „fele-
lősség terhe”

omoszagaaruomoszagaaru ◆ nyomnyom 「Kono hon-va nikiro-
da.」 „Ez a könyv két kilót nyom.”

omoszanitaerareruomoszanitaerareru ◆ elbírelbír 「Kono hasi-va
kurumano omoszanimo taerareru.」 „Ez híd egy
autót is elbír.”

omoszugiruomoszugiru ◆ túl nehéztúl nehéz ◆ túlsúlyostúlsúlyos
omotaiomotai ◆ nehéznehéz 「Konoszuika-va omotai.」 „Ez
a dinnye nehéz.”

omoteomote ◆ elejeeleje 「Fútóno omoteni-va ateszaki-
o kaita.」 „A boríték elejére a címzettet írtam.” ◆

előlapelőlap 「Keikino omote」 „műszer előlapja” ◆

fejfej 「Kointoszusitara omotega deta.」 „Feldob-
tam egy érmét, és fej lett.” ◆ kintkint 「Omote-va
mó kurakunatteita.」 „Kint már besötétedett.” ◆

színeszíne 「Nunono omote-va hanagaradatta.」 „A
szövet színén virágminta látszott.” ◇ omoteka-omoteka-
urakauraka elejeeleje vagyvagy hátuljahátulja ◇ omotekaurakaomotekauraka
fejfej vagyvagy írásírás ◇ omotekaurakaomotekauraka színeszíne vagyvagy
visszájavisszája ◇ omotenideruomotenideru kimegykimegy 「Mooteni
dero!」 „Menjünk ki, és intézzük el egymás közt!”
◇ omotenideruomotenideru látszódiklátszódik 「Kore-va amari
mooteni denai sigotodeszu.」 „Ez olyan munka,
ami nem nagyon látszódik.” ◇ omotenodoaomotenodoa ka-ka-
puajtópuajtó 「Omoteno doa-o hiraketa.」 „Kinyitot-
tam a kapuajtót.” ◇ omote-eomote-e deruderu kimegykimegy
「Kenkaszurundattara, omotehe dejó!」 „Men-
jünk ki, és ott rendezzük le a vitát!” ◇ omote-eomote-e
deruderu kimozdulkimozdul 「Muszuko-va gémubakarisitei-

te, hotondo omoni denai.」 „A fiam csak játszik,
és szinte sohasem mozdul ki.”

omoteomote ◆ álarcálarc ◆ arcarc 「Kerai-va omote-o fusze-
ta.」 „A szolga lefelé fordította az arcát.” ◆ fel-fel-
színszín ◇ omotekaurakaomotekauraka elejeeleje vagyvagy hátuljahátulja ◇

omotekaurakaomotekauraka fejfej vagyvagy írásírás ◇ omotekaura-omotekaura-
kaka színeszíne vagyvagy visszájavisszája ◇ omotenideruomotenideru ki-ki-
megymegy 「Mooteni dero!」 „Menjünk ki, és intéz-
zük el egymás közt!” ◇ omotenideruomotenideru látszódiklátszódik
「Kore-va amari mooteni denai sigotodeszu.」
„Ez olyan munka, ami nem nagyon látszódik.” ◇

omotenodoaomotenodoa kapuajtókapuajtó 「Omoteno doa-o hi-
raketa.」 „Kinyitottam a kapuajtót.” ◇ omote-omote-
ee deruderu kimegykimegy 「Kenkaszurundattara, omotehe
dejó!」 „Menjünk ki, és ott rendezzük le a vitát!”
◇ omote-eomote-e deruderu kimozdulkimozdul 「Muszuko-va gé-
mubakarisiteite, hotondo omoni denai.」 „A fiam
csak játszik, és szinte sohasem mozdul ki.” ◇

omote-oomote-o ageruageru felemelifelemeli aa fejétfejét 「Omote-
o agero!」 „Emeld fel a fejed!” ◇ hoszoomotehoszoomote
keskeny arckeskeny arc
ómoteómote ◆ nagyonnagyon csípikcsípik 「Szono dzsoszei-va
ómoteteda.」 „Nagyon csípik azt a nőt.”

omoteamiomoteami ◆ sima kötéssima kötés
omotebutaiomotebutai ◆ előszínelőszín ◆ rivaldarivalda
omotebutainiodorideruomotebutainiodorideru ◆ rivaldafényberivaldafénybe
kerülkerül 「Vaga kuni-va szekaiszeidzsino omotebu-
taini odori deta.」 „Az országunk a világpolitikai
élet rivaldafényébe került.”

omotedacuomotedacu ◆ kitudódikkitudódik 「Fusódzsi-va omote-
datanaide szunda.」 „Nem tudódott ki a botrány.”
◆ nyilvánosságranyilvánosságra kerülkerül 「Otoko-va omote-
datazuni kagede kacudósita.」 „A férfi a nyilvá-
nosságot elkerülve, folytatta titkos tevékenysé-
gét.” ◆ rivaldafényberivaldafénybe kerülkerül ◇ omotedattaomotedatta
nyilvánosnyilvános ◇ omotedattaomotedatta nyíltnyílt 「Omotedatta
teki」 „nyílt ellenség” ◇ omotedatteomotedatte nyíltannyíltan
「Szore-va omotedatte-va ienai.」 „Ezt nem aka-
rom nyíltan kimondani.”

omotedattaomotedatta ◆ nyíltnyílt 「Omotedatta teki」
„nyílt ellenség” ◆ nyilvánosnyilvános
omotedatteomotedatte ◆ nyíltannyíltan 「Szore-va omotedatte-
va ienai.」 „Ezt nem akarom nyíltan kimondani.”

omotedóriomotedóri ◆ főútfőút ◆ főutcafőutca
omote-eomote-e deruderu ◆ kimegykimegy 「Kenkaszurundatta-
ra, omotehe dejó!」 „Menjünk ki, és ott rendezzük
le a vitát!” ◆ kimozdulkimozdul 「Muszuko-va gémuba-
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karisiteite, hotondo omoni denai.」 „A fiam csak
játszik, és szinte sohasem mozdul ki.”

omotegakiomotegaki ◆ címzéscímzés ◆ feliratfelirat ◆ levélcím-levélcím-
zészés
omotegucsiomotegucsi ◆ főbejáratfőbejárat 「Omotegucsikara
haitta.」 „A főbejáraton mentem be.”

omotekaidóomotekaidó ◆ főútfőút 「Omotekaidóto urakai-
dó」 „főút és mellékút” ◆ tisztességes úttisztességes út
omotekanbanomotekanban ◆ látszatlátszat ◆ színlapszínlap
omotekataomotekata ◆ ajtónállóajtónálló ◆ jegyárusjegyárus ◆ jegy-jegy-
szedőszedő
omotekaurakaomotekauraka ◆ elejeeleje vagyvagy hátuljahátulja ◆ fejfej
vagy írásvagy írás ◆ színe vagy visszájaszíne vagy visszája
omotekeiomotekei ◆ hajszálvonalhajszálvonal ◆ vékonyvékony vonala-vonala-
zászás
omotemeomoteme ◆ simasima 「Omotemeto urame」 „sima
és fordított”

omotemonomotemon ◆ főkapufőkapu
omotemukiomotemuki ◆ külső megjelenéskülső megjelenés ◆ látszatlátszat
omotemukiniomotemukini ◆ külsőrekülsőre 「Kare-va
omotemukini-va sinszecuna hitodeszu.」 „Külső-
re kedves ember.”

omotemukinoomotemukino ◆ hivataloshivatalos 「Kore-va omot-
emukino szecumeidaga, hontó-va csigau.」 „Ez a
hivatalos magyarázat, de a valóság különbözik.” ◆

látszólagoslátszólagos
omotemukinorijúomotemukinorijú ◆ látszatérvlátszatérv
omotemuki-vaomotemuki-va ◆ látszatralátszatra 「Karera-va
omotemuki-va nakajosida.」 „Látszatra jóban
vannak.”

omotenasiomotenasi ◆ vendéglátásvendéglátás ◆ vendégszere-vendégszere-
tettet ◆ vendégül látásvendégül látás
omotenideruomotenideru ◆ kimegykimegy 「Mooteni dero!」
„Menjünk ki, és intézzük el egymás közt!” ◆ lát-lát-
szódikszódik 「Kore-va amari mooteni denai sigo-
todeszu.」 „Ez olyan munka, ami nem nagyon lát-
szódik.”

omotenihonomotenihon ◆ Csendes-óceánCsendes-óceán felőlifelőli or-or-
szágrészszágrész
omotenodoaomotenodoa ◆ kapuajtókapuajtó 「Omoteno doa-o hi-
raketa.」 „Kinyitottam a kapuajtót.”

omotenotoomotenoto ◆ bejárati ajtóbejárati ajtó
omote-oomote-o ageruageru ◆ felemelifelemeli aa fejétfejét 「Omote-o
agero!」 „Emeld fel a fejed!”

omotepuroszeszuomotepuroszeszu ◆ előtérfolyamatelőtérfolyamat
omoteszakuomoteszaku ◆ fő veteményfő vetemény
omoteszandóomoteszandó ◆ szentélybeszentélybe bevezetőbevezető útút ◆

templomba bevezető úttemplomba bevezető út
omotezataomotezata ◆ kitudódáskitudódás
omotezataninaruomotezataninaru ◆ felszínrefelszínre kerülkerül
「Szukjandaru-va omotezataninatta.」 „A bot-
rány felszínre került.” ◆ kitudódikkitudódik 「Korega
omotezataninareba, sacsó-va dzsininsinakereba-
naranai.」 „Ha ez kitudódik, az igazgatónak le kell
mondania.” ◆ mindenkimindenki megtudmegtud 「Kareno
dzsiken-va omotezataninatta.」 „Mindenki meg-
tudta, hogy mit tett.”

ómotoómoto ◆ alapvetőségalapvetőség ◆ eredeteredet
「Ómotonodéta-o sirabeta.」 „Megvizsgáltam az
eredeti adatokat.” ◆ mögöttemögötte állásállás 「Kono
szagino ómoto-va jakuzada.」 „Valójában a maf-
fia áll emögött.”

omouomou ❶ gondolgondol 「Kare-va ii hitodato omou.」
„Úgy gondolom, hogy ő jó ember.” ❷ vélvél 「Kore-
va totemo dzsújódato omou.」 „Úgy vélem, ez na-
gyon fontos.” ❸ szeretneszeretne 「Omoujónidekinai.」
„Nem sikerül úgy, ahogy szeretném.” ❹ érezérez
「Kanodzsoni omottakoto-o ienai.」 „Nem me-
rem elmondani, amit érzek iránta.” ◆ alighanemalighanem
「Kore-va vatasino dzsinszeino icsibanszubarasii
sunkandato omou.」 „Ez alighanem életem leg-
szebb pillanata.” ◆ azzalazzal vanvan 「Vatasino kavari-
nianatagajattekureruto omotta.」 „Azzal voltam,
hogy te majd megcsinálod helyettem.” ◆ eszébeeszébe
jutjut 「Kono szamuszade dekakerunadoto omova-
nai.」 „Eszembe sem jutna kimenni ebben a hi-
degben.” ◆ hiszhisz 「Anata-va tadasiito omou.」
„Azt hiszem, igazad van.” ◆ képzelképzel 「Vatasino
dzsinszeiga kantandattato omovanaide.」 „Ne
képzeld, hogy nekem könnyű volt az életem!” ◆

remélremél 「Mata aitaito omoimaszu.」 „Remélem,
újra találkozunk!” ◆ szeretszeret 「Kodomo-o omou
hahaoja」 „gyerekét szerető szülő” ◆ szerintemszerintem
「Sómikigenga kireta sokuhin-o tabenai hógaiito
omou.」 „Szerintem nem szabad megenni a lejárt
élelmiszert.” ◆ szólszól 「Korenicuitedó omou?」
„Ehhez mit szólsz?” ◆ tarttart 「Kare-va ii hitodato
omou.」 „Őt jó embernek tartom.” ◆ törődiktörődik
「Hitoga sindemo nantomo omovanai.」 „Nem
törődik azzal sem, ha emberek halnak meg.” ◆

várvár 「Sigoto-va omottajori kantandatta.」 „A
munka a vártnál könnyebb volt.” ◇ arigatakuarigataku
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omouomou háláshálás 「Suszszekidekitearigataku omoi-
maszu.」 „Hálás vagyok, hogy itt lehetek.” ◇

avareniavareni omouomou megsajnálmegsajnál 「Sikeisú-o avareni
omotta.」 „Megsajnáltam a halálraítélt rabot.” ◇

avareniavareni omouomou megszánmegszán 「Kamiszama-va ka-
reno fukó-o avareni omovareta.」 „Isten meg-
szánta a nyomorúságában.” ◇ hikan-nihikan-ni omouomou
sajnálatosnaksajnálatosnak tarttart 「Szore-va taihenikanni
omoimaszu.」 „Ezt nagyon sajnálatosnak tar-
tom.” ◇ itósikuitósiku omouomou dédelgetdédelget 「Inu-o itósi-
ku omou.」 „Dédelgeti a kutyáját.” ◇ ettómova-ettómova-
szeruszeru meghökkentmeghökkent 「Njúszunietto omotta.」
„A hír meghökkentett.” ◇ ószugirutoószugiruto omouomou so-so-
kallkall 「Dzsúnenno keibacu-va ószugiruto
omou.」 „Sokallom a 10 éves büntetést.” ◇ omo-omo-
iomovareruiomovareru szeretikszeretik egymástegymást 「Karera-va
omoi omovareru nakadearu.」 „Szeretik egy-
mást.” ◇ omoikijaomoikija aztazt hittemhittem 「Makeruto
omoikija katta.」 „Azt hittem veszíteni fogok, de
győztem.” ◇ omoicukuomoicuku eszébeeszébe jutjut 「Nande-
moiikara, omoicuitakoto-o ittemite!」 „Mondj
bármit, ami csak eszedbe jut!” ◇ omoimosinaiomoimosinai
felfel semsem merülmerül bennebenne 「Karegajattato-va omo-
imosinakatta.」 „Fel sem merült bennem, hogy ő
tette.” ◇ omouniomouni szerinteszerinte 「Vatasiga omouni-
kono iro-va niavanai.」 „Szerintem ez a szín nem
illik hozzád.” ◇ omoumamaomoumama ahogyahogy nekineki tet-tet-
szikszik 「Kimiga omoumamajarinaszai.」 „Csináld
úgy, ahogy neked tetszik!” ◇ omoeruomoeru betudha-betudha-
tótó 「Kareno sigoto-va aszobitomo omoeru.」 „A
munkája szórakozásnak is betudható.” ◇ omova-omova-
szeruszeru emlékeztetemlékeztet 「Kono adzsi-va okaaszan-
no rjóri-o omovaszeru.」 „Ez az íz édesanyám
főztjére emlékeztet.” ◇ kanaatokanaato omouomou tűnődiktűnődik
「Sórai-va dónarukanaato omotta.」 „Azon tű-
nődtem, hogy vajon milyen lesz a jövő.” ◇

karade-vakarade-va naikatonaikato omouomou tulajdoníttulajdonít
「Hitogaamarikonakattano-va amega futtakar-
adehanaikato omou.」 „Az esőnek tulajdonítot-
tam azt, hogy kevesen jöttek el.” ◇ kavaiszónikavaiszóni
omouomou sajnálsajnál 「Szaginiatta kare-o kavaiszóni
omotta.」 „Sajnáltam, hogy becsapták.” ◇ kava-kava-
iszóniiszóni omouomou szánszán 「Micsiniiru kodzsikitacsi-
o kavaiszóni omou.」 „Szánom az utcai kolduso-
kat.” ◇ kinodokunikinodokuni omouomou megesikmegesik rajtarajta aa
szíveszíve 「Norainu-o kino dokuni omottanode hiki
totta.」 „Megesett a kóbor kutyán a szívünk, ezért
magunkhoz vettük.” ◇ kinodokunikinodokuni omouomou saj-saj-
nálnál 「Karega sigoto-o usinattano-o kino dokuni
omoimaszu.」 „Sajnálom, hogy elvesztette az ál-

lását.” ◇ kinodokunikinodokuni omouomou szánalmatszánalmat érezérez
「Varumonoga sippaisitemo daremo kino dokuni
omovanai.」 „Senki sem érez szánalmat, ha egy
rossz embernek nem sikerül valami.” ◇ kimjónikimjóni
omouomou furcsállfurcsáll 「Kareno jószu-o kimjóni omot-
ta.」 „Furcsálltam a viselkedését.” ◇ kototokototo
omouomou remélremél 「Ogenkide oszugosinokototo omo-
imaszu.」 „Remélem jól van!” ◇ kototokototo omouomou
képzelképzel 「Minagaszazo odoroitakototo omou.」
„Képzelem mennyire meglepődött mindenki.” ◇

zan-nendatozan-nendato omouomou hiányolhiányol 「Gosokuno
teiszeiganakattano-va zan-nendeszu.」 „Hiányol-
tam, hogy nem javították ki a sajtóhibát.” ◇ zan-zan-
nen-ninen-ni omouomou restellrestell 「Kodomono korogaikok-
ugono benkjó-o sinakattakoto-o zan-nenni
omou.」 „Restellem, hogy gyerekkoromban nem
tanultam nyelveket.” ◇ sitaitositaito omouomou szeretneszeretne
csinálnicsinálni 「Gaikokugo-o naraitaito omoima-
szu.」 „Szeretnék nyelveket tanulni!” ◇ sitaitositaito
omouomou szeretszeret 「Kono hon-o jomitaito omoima-
szu.」 „Szeretném elolvasni ezt a könyvet!” ◇ sin-sin-
gainigaini omouomou sajnálatosnaksajnálatosnak tarttart
「Nenreidake-o mite szaijószarenaino-va taihens-
ingaini omoimaszu.」 „Igencsak sajnálatosnak
tartom, hogy az életkorom miatt nem vesznek fel.”
◇ singainisingaini omouomou mérgesmérges 「Vatasinokoto-o sin-
gaini omoudesó.」 „Most biztosan mérges vagy
rám.” ◇ szukunaszugirutoszukunaszugiruto omouomou kevesellkevesell
「Omosiroi kidzsi-va szukunaszugiruto omou.」
„Keveslem a vicces cikkeket.” ◇ takaszugirutotakaszugiruto
omouomou sokallsokall 「Kono sóhindato szenen-va taka-
szugiruto omou.」 „Ezért az áruért sokallom az
1000 jent.” ◇ takaszugirutotakaszugiruto omouomou drágálldrágáll
「Kono jófuku-va takaszugiruto omou.」 „Drá-
gállom ezt a ruhát.” ◇ tadasikunaitotadasikunaito omouomou
helyteleníthelytelenít 「Vakamonono taido-va tadasiku-
naito omou.」 „Helytelenítem a fiatalok viselke-
dését.” ◇ cúszecunicúszecuni omouomou igazánigazán érezérez 「Dai-
dzsina hitonimotto jaszasikuszurebajokattato cú-
szecuni omou.」 „Most érzem igazán, hogy ked-
vesebbnek kellett volna lennem ahhoz, aki közel
állt hozzám.” ◇ dókatodókato omouomou kételkedikkételkedik
「Anatanobidzsineszuszenszu-va dókato omou.」
„Kételkedem az üzleti érzékedben.” ◇ dókatodókato
omouomou nemnem biztos,biztos, hogyhogy jójó ötletötlet 「Szon-na
daidzsinakoto-o ímérudakede szumaszerunomo-
dókato omou.」 „Nem biztos, hogy jó ötlet e-
mailben rendezni ezt a fontos dolgot.” ◇ tokuinitokuini
omouomou jóljól esikesik 「Kare-va homerarete tokuini
omotta.」 „Jól esett neki a dicséret.” ◇ docsiran-docsiran-
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isijókatoisijókato omouomou ingadozikingadozik 「Futacuno szen-
takusinodocsiranisijókato omotta.」 „Két válasz-
tás között ingadoztam.” ◇ nantomoomovanainantomoomovanai
nemnem zavarzavar 「Vatasigakono recuni narandeiru-
noni nantomo omovanaideszuka?」 „Nem zavar-
ja, hogy én is a sorban állok?” ◇ nikukarazunikukarazu
omouomou gyengédgyengéd érzelmeketérzelmeket tápláltáplál
「Kanodzsonokoto-o nikukarazu omotteiru.」
„Gyengéd érzelmeket táplál a nő iránt.” ◇ fusigi-fusigi-
nini omouomou furcsállfurcsáll 「Ucsini entocuganaino-o fu-
sigini omotta.」 „Furcsállotta, hogy nincsen ké-
mény a házon.” ◇ fusin-nifusin-ni omouomou gyanúsnakgyanúsnak
találtalál 「Takuszanno szaifu-o motteitakoto-o fu-
sinni omotta.」 „Gyanúsnak találta, hogy sok
pénztárca volt nála.” ◇ fumanzokunifumanzokuni omouomou nemnem
találtalál kielégítőnekkielégítőnek 「Kareno kaitó-o fumanzo-
kuni omotta.」 „Nem találtam kielégítőnek a vá-
laszát.” ◇ hetomoomovanaihetomoomovanai tojiktojik rárá
「Szeidzsika-va kokuminno iken-o hetomo omot-
teinai.」 „A politikus tojik a nép véleményére.” ◇

hen-nihen-ni omouomou furcsánakfurcsának találtalál 「Hitokara hen-
ni omovaretakunai.」 „Nem akarom, hogy mások
furcsának találjanak.” ◇ hokorinihokorini omouomou büszkebüszke
「Kimi-o hokorini omou.」 „Büszke vagyok rád.”
◇ mendókuszakumendókuszaku omouomou restellrestell 「Arukuno-va
mendókuszakatta.」 „Restelltem gyalog menni.”
◇ mómó dzsúbundadzsúbunda toto omouomou megelégelmegelégel 「Ba-
kana hanasi-va mó dzsúbundato omotta.」 „Meg-
elégeltem a bolond beszédet.” ◇ mómó takuszan-takuszan-
datodato omouomou megsokallmegsokall 「Kanodzsono
kimagure-va mótakuszandato omotta.」 „Megso-
kalltam a szeszélyeit.” ◇ jaszuszugirutojaszuszugiruto omouomou
kevesellkevesell 「Kono szentakkini-va szanman en-va
jaszuszugiruto omou.」 „Keveslem a 30 ezer jent
ezért a mosógépért.” ◇ jattakanatojattakanato omouomou
gyanakszikgyanakszik 「Karegajattakanato omou.」 „Én
rá gyanakszom.” ◇ jokaretojokareto omouomou jótjót akarakar
「Jokareto omottesita kotoga kare-o kizucuke-
ta.」 „Jót akartam, mégis megbántottam.” ◇ ri-ri-
júdatojúdato omouomou betudbetud 「Kareno szeikóno rijú-
va nandato omou?」 „Te minek tudod be a si-
kereit?” ◇ varukuvaruku omouomou rosszrossz névennéven veszvesz
「Kiminokoto-o omotte itteirunodakara, varuku
omovanaide.」 „Ne vedd rossz néven, hiszen a
te érdekedben mondom!” ◇ varukuomovanaidevarukuomovanaide
ne vedd rossz névenne vedd rossz néven
omoucuboomoucubo ◆ csapdacsapda 「Mukóno omou cuboni-
hamatta.」 „A másik ember csapdájába estem.” ◆

elképzeléselképzelés 「Dzsitai-va cuini kareno omou cu-

boni hamatta.」 „A helyzet végül az elképzelésé-
nek megfelelően alakult.”

omouhodoomouhodo ◆ mintmint gondolodgondolod 「Boku-va kimiga
omouhodoii hitode-va nai.」 „Nem vagyok olyan
jó ember, mint azt te gondolod.”

omoumamaomoumama ◆ ahogyahogy nekineki tetsziktetszik 「Kimiga
omoumamajarinaszai.」 „Csináld úgy, ahogy ne-
ked tetszik!”

omouomou nen-rikiiva-omonen-rikiiva-omo tooszutooszu ◆ hithit hegye-hegye-
ket mozgatket mozgat
omouniomouni ◆ szerinteszerinte 「Vatasiga omounikono iro-
va niavanai.」 „Szerintem ez a szín nem illik hoz-
zád.”

omoutoomouto ◆ alighogyalighogy 「Kitakato omouto kaette-
simatta.」 „Alighogy megjött, már el is ment.”

omouzonbunomouzonbun ◆ jójó nagyotnagyot 「Súmacu-va omou
zonbunneru joteideszu.」 „A hétvégén egy jó na-
gyot fogok aludni.” ◆ szíveszíve kedvekedve szerintszerint
「Omou zonbunszekai-o mavatta.」 „A szívem
kedve szerint jártam a világot.”

omovakuomovaku ◆ elgondoláselgondolás 「Don-na omovakuga-
atteszono kódóni detanodaró?」 „Milyen elgon-
dolásból csinálhatta ezt?” ◆ felfogásfelfogás 「Sizen-
va ningenno omovaku-o koeta sinpina szonzaide-
szu.」 „A természet emberi ésszel fel nem fogható,
misztikus dolog.” ◆ gondolatgondolat 「Hitono
omovaku-o habakatteiru.」 „Foglalkoztat, mit
gondolnak rólam mások.” ◆ spekulációspekuláció
「Kabuka-va omovakudórininatta.」 „Úgy ala-
kult a részvény ára, ahogy spekuláltam.” ◆ szá-szá-
mításmítás 「Bokuno omovakuga hazureta.」 „Nem
jött be a számításom.”

omovakudóriomovakudóri ◆ várakozásnak megfelelőenvárakozásnak megfelelően
omovakugaiomovakugai ◆ spekulatív vételspekulatív vétel
omovakúriomovakúri ◆ spekulatív eladásspekulatív eladás
omovanuomovanu ◆ váratlanváratlan 「Omovanu kotoga ok-
ita.」 „Váratlan dolog történt.” ◆ véletlenvéletlen
「Omovanu macsigaide dzsiko-o okosita.」 „Vé-
letlen tévedésből balesetet okozott.”

omovareruomovareru ◆ feltehetőfeltehető 「Ano szakka-va kono
iede umaretato omovareru.」 „Feltehető, hogy
ebben a házban született az író.” ◆ feltehetőenfeltehetően
「Dzsinkocudato omovareru honega hakkensza-
reta.」 „Feltehetően emberi csontokat találtak.” ◆

tulajdoníttulajdonít 「Kore-va kareno hacumeidato omo-
vareru.」 „Ezt a felfedezést neki tulajdonítják.”
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omovarerukotoomovarerukoto ◆ közhiedelemközhiedelem 「Kaze-o hiku
rijú-o -va szamuszadato omovareteiru.」 „A köz-
hiedelem szerint a megfázást a hideg okozza.”

omovasiiomovasii ◆ kielégítőkielégítő 「Kaisano gjószeki-va
omovasikunai.」 „Nem kielégítő a vállalat ered-
ménye.” ◆ várakozásnakvárakozásnak megfelelőmegfelelő 「Nan-
kaijattemo omovasii kekkaga denakatta.」 „A so-
kadik próbálkozás sem hozta meg a várakozásnak
megfelelő eredményt.”

omovaszeburinaomovaszeburina ◆ ámítámít 「Kanodzsono omo-
vaszeburina me-o ajasiku omotta.」 „A nő szemé-
ből gyanítottam, hogy csak ámítani akar.” ◆ já-já-
tékottékot űzűz 「Omovasze burina otoko-o honkini-
szaszeta.」 „A játékot űző férfiből igazi szerelmest
csináltam.” ◆ kacérkodókacérkodó 「On-nano omovasze-
burina taido」 „nő kacérkodó magatartása”

omovaszeruomovaszeru ◆ emlékeztetemlékeztet 「Kono adzsi-va
okaaszan-no rjóri-o omovaszeru.」 „Ez az íz édes-
anyám főztjére emlékeztet.”

omovazuomovazu ◆ akaratlanulakaratlanul isis 「Omovazu varai
dasita.」 „Akaratlanul is elnevettem magam.” ◆

önkéntelenülönkéntelenül 「Omovazu szakenda.」 „Önkén-
telenül felkiáltottam.” ◆ véletlenülvéletlenül 「Acui
nabe-o omovazu otosita.」 „A forró lábast véletle-
nül elejtettem.”

omozasiomozasi ◆ arcvonásarcvonás
ómuómu ◆ ohmohm ◇ ómuhószokuómuhószoku Ohm-törvényOhm-törvény
ómuómu ◆ papagájpapagáj
ómubjóómubjó ◆ papagájkórpapagájkór
omucuomucu ◆ pelenkapelenka ◆ peluspelus ◇ kamiomucukamiomucu pa-pa-
pírpelenkapírpelenka
omucukabáomucukabá ◆ pelenkahuzatpelenkahuzat
omucukókanomucukókan ◆ pelenkázáspelenkázás
omucu-oomucu-o kaerukaeru ◆ pelenkázikpelenkázik 「Ucsi-va tai-
teiottoga kodomonoomucu-o kaeru.」 „A férjem
szokta a gyereket pelenkázni.” ◆ tisztábatisztába rakrak
「Akacsan-noomucu-o kaeta.」 „Tisztába raktam
a gyereket.” ◆ tisztábatisztába tesztesz 「Akacsan-
noomucu-o kaeta.」 „Tisztába tettem a gyereket.”

omucu-o kaerubasoomucu-o kaerubaso ◆ pelenkázópelenkázó
ómugaesiómugaesi ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülinélküli ismétlésismétlés ◆

szajkózásszajkózás
ómugaesiniiuómugaesiniiu ◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül ismételismétel
「Ivareta kotoba-o ómu gaesini itta.」 „Gondol-
kodás nélkül ismételte, amit mondtak neki.” ◆

szajkózszajkóz 「Onadzsi kotoba-o ómu gaesini ittei-
ru.」 „Mindig ugyanazt szajkózza.”

ómugiómugi ◆ árpaárpa
ómugikoómugiko ◆ árpalisztárpaliszt
ómuginocubuómuginocubu ◆ árpaszemárpaszem
ómuhószokuómuhószoku ◆ Ohm-törvényOhm-törvény
omukaegakuruomukaegakuru ◆ utolériutoléri aa halálhalál 「Kare-va
nanadzsúniszaide omukaega kita.」 „72 éves ko-
rában utolérte a halál.”

omukainohitoomukainohito ◆ szembeszembe szomszédszomszéd 「Omu-
kaino hitoto mainicsiaimaszu.」 „A szembe szom-
szédommal minden nap találkozom.”

ómukasiómukasi ◆ réges-régréges-rég
ómukasikaraómukasikara ◆ ősidőkősidők ótaóta 「Inu-va ómukasi-
kara ningentotomoni szeikacusiteiru.」 „A kutya
ősidők óta együtt él az emberrel.”

ómukasikaraaruómukasikaraaru ◆ nagyonnagyon régirégi 「Ómukasi-
karaaru misze.」 „Nagyon régi üzlet.”

ómukasikaranoómukasikarano ◆ ősiősi 「Kore-va ómukasikara-
no súkandeszu.」 „Ez egy ősi szokás.”

ómukasinoómukasino ◆ nagyonnagyon régirégi 「Szore-va ómukasi-
no kotodeszu.」 „Ez már nagyon régen történt.” ◆

ősiősi 「Ómukasino hanasideszu.」 „Ősi történet.”

ómukeiómukei ◆ ellenállásmérőellenállásmérő ◆ ohmmérőohmmérő
ómukóómukó ◆ karzatkarzat ◆ közönségközönség hátsóhátsó soraisorai
「Ómukókara koegakakerareta.」 „A közönség
hátsó soraiból bekiabáltak.”

ómuneómune ◆ általánosságbanáltalánosságban 「Anatano kaitó-
va ómune tadasiito omoimaszu.」 „Azt hiszem,
a válaszod általánosságban igaz.” ◆ nagyjábólnagyjából
「Ómune szanszeideszu.」 „Nagyjából egyetér-
tek.”

omunibaszuomunibaszu ◆ omnibuszomnibusz ◆ többtöbb részbőlrészből állóálló

omunibaszueigaomunibaszueiga ◆ többtöbb részbőlrészből összeválo-összeválo-
gatott filmgatott film
omunibaszukeisikiomunibaszukeisiki ◆ többrészes stílustöbbrészes stílus
omunibaszusisúomunibaszusisú ◆ versgyűjteményversgyűjtemény
omunibaszusószecuomunibaszusószecu ◆ többtöbb részbőlrészből össze-össze-
válogatott regényválogatott regény
omuraiszuomuraiszu ◆ rizses omlettrizses omlett
omurecuomurecu ◆ omlettomlett ◆ rántottarántotta ◆ tojásle-tojásle-
pénypény
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Ómu sinrikjóÓmu sinrikjó ◆ Ómu szektaÓmu szekta
omuszubiomuszubi ◆ rizsgombócrizsgombóc
onon ◆ bekapcsolásbekapcsolás 「Dekakeru maeni
ruszuden-o on-nisita.」 „Mielőtt elindultam ott-
honról, bekapcsoltam az üzenetrögzítőt.” ◆ rajtarajta
「Gorufubóru-va gurín-nionsiteiru.」 „A golflab-
da rajta van a zöldön.”

onon ◆ hálahála ◆ jóindulatjóindulat 「Kono goon-o vaszu-
remaszen.」 „Nem fogom elfelejteni a jóindula-
tát.” ◆ lekötelezettséglekötelezettség ◆ szívességszívesség 「On-
o kaesitainodeszu!」 „Viszonozni szeretném a szí-
vességét!” ◇ onsirazunoonsirazuno hálátlanhálátlan 「Kono onsi-
razu!」 „Hálátlan vagy!” ◇ on-nikiszeruon-nikiszeru elvár-elvár-
ja,ja, hogyhogy háláshálás legyenlegyen 「Kare-va taszukete-
kureta koto-o nan-nenmo onni kiszeru.」 „Évekig
elvárja, hogy hálás legyek, mert segített.” ◇ on-on-
nikirunikiru lekötelezlekötelez 「Issóonni kimaszu.」 „Egy
életre le vagyok kötelezve.” ◇ on-nikiruon-nikiru hálávalhálával
tartoziktartozik 「Onnikimaszu.」 „Hálával tartozom
neked!” ◇ on-oon-o uruuru lekötelezlekötelez 「Raibaru-o ta-
szukete on-o utta.」 „Segítségével lekötelezte az
riválisát.”

onon ◆ hanghang 「Denvade hassin-onga kikoeta.」 „A
telefonból tárcsahang hallatszott.” ◆ kínaikínai olva-olva-
satsat ◇ ionion zenei A hangzenei A hang
ónaóna ◆ öregasszonyöregasszony
ónáóná ◆ tulajdonostulajdonos 「Karegakonoreszutoran-
noónádeszu.」 „Ő ennek az étteremnek a tulajdo-
nosa.” ◇ biru-ónábiru-óná épülettulajdonosépülettulajdonos
onabeonabe ◆ nabenabe
on-acuon-acu ◆ hangnyomáshangnyomás
on-acukeion-acukei ◆ hangnyomás-mérőhangnyomás-mérő
on-acureberuon-acureberu ◆ hangnyomásszinthangnyomásszint
óná-doraibáóná-doraibá ◆ úrvezetőúrvezető
onadzsionadzsi ◆ amennyiamennyi 「Bokuno kjúrjó-va anito
onadzsideszu.」 „Annyit keresek, amennyit a bá-
tyám.” ◆ egyformaegyforma 「Tomodacsito onadzsi
kuruma-o katta.」 „Egyforma autót vettem a ba-
rátommal.” ◆ haha mármár egyszeregyszer 「Onadzsija-
runara zenrjokudejarinaszai!」 „Ha már egyszer
csinálod, minden erővel csináld!” ◆ minthamintha
「Kacudósinaino-va sindeirunomo onadzsida.」
„Ha inaktívan élsz, az olyan, mintha nem is élnél.”
◆ ugyanazugyanaz 「Icumo onadzsikoto-o itteiru.」
„Mindig ugyanazt mondja.” ◇ toki-otoki-o onadzsi-onadzsi-
kusitekusite ezzelezzel egyegy időbenidőben 「Boku-va hangarí-

niita. Toki-o onadzsikusite kare-va nihonniita.」
„Én Magyarországon voltam. Ezzel egy időben ő
Japánban volt.”

onadzsiananomudzsinaonadzsiananomudzsina ◆ egyegy húronhúron pendü-pendü-
lőklők
onadzsibasodeonadzsibasode ◆ ugyanottugyanott 「Kinóto onadzsi
basode matteita.」 „Ugyanott vártam, ahol teg-
nap.”

onadzsicukinionadzsicukini ◆ egyegy hónapbanhónapban 「Tomodacsi-
to onadzsi cukini umareta.」 „Egy hónapban szü-
lettem a barátommal.”

onadzsidearuonadzsidearu ◆ azonosazonos 「Nankaikeiszansite-
mo kekka-va onadzsidesita.」 „Többször újraszá-
moltam, de mindig azonos eredményt kaptam.”

onadzsidosinoonadzsidosino ◆ egyidősegyidős 「Karesito onadzsi
tosideszu.」 „Egyidős vagyok a barátommal.”

onadzsidzsútakuniszumuhitoonadzsidzsútakuniszumuhito ◆ lakótárslakótárs
onadzsihinionadzsihini ◆ egyegy naponnapon 「Itokoto onadzsi hi-
ni umareta.」 „Egy napon születtem az unokatest-
véremmel.” ◆ ugyanazon a naponugyanazon a napon
onadzsihókókaraonadzsihókókara ◆ egyfelőlegyfelől
onadzsihókónionadzsihókóni ◆ egyfeléegyfelé 「Onadzsi hókóni it-
ta.」 „Egyfelé mentünk.”

onadzsijónaonadzsijóna ◆ éppenéppen olyanolyan 「Kare-va bokuto
onadzsijóna megane-o siteiru.」 „Éppen olyan
szemüvege van, mint nekem.” ◆ éppolyéppoly 「Ko-
domono mainicsidatte ródzsinto onadzsijóni cu-
rai.」 „Gyermeknek lenni, éppoly nehéz, mint ag-
gastyánnak.” ◆ megegyezőmegegyező 「Kare-va vatasito
onadzsijóna nensúdeszu.」 „Velem megegyező az
éves jövedelme.” ◆ ugyanilyenugyanilyen 「Koreto ona-
dzsijóna szaifu-o szagasiteimaszu.」 „Ugyanilyen
pénztárcát keresek.” ◆ ugyanolyanugyanolyan 「Kare-va
vatasito onadzsijóna kuruma-o katta.」 „Ugyan-
olyan autót vett, mint én.”

onadzsijónionadzsijóni ◆ egyformánegyformán 「Kono kiszoku-va
daredemo onadzsijóni taisótonaru.」 „Ez a sza-
bály mindenkire egyformán vonatkozik.” ◆ ha-ha-
sonlóansonlóan 「Kinóto onadzsijóni kjómo acukunari-
szódeszu.」 „A tegnapihoz hasonlóan a mai na-
pon is meleg lesz.” ◆ ugyanígyugyanígy 「Bokunimo ona-
dzsijóna kotoga okotta.」 „Én is ugyanígy jártam.”
◆ ugyanúgyugyanúgy 「Kóhí-o cumato onadzsijóni szató-
naside nomu.」 „Én ugyanúgy cukor nélkül iszom
a kávét, ahogy a nejem.”
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onadzsionadzsi kamanokamano mesi-omesi-o kuukuu ◆ egyegy tányér-tányér-
bólból eszikeszik 「Mukasi, kareto onadzsi kamano
mesi-o kutteita.」 „Régen egy tányérból ettem ve-
le.”

onadzsikaobureonadzsikaobure ◆ megszokottmegszokott arcokarcok
「Kurabuni-va icumo onadzsi kaoburega acumat-
tekuru.」 „A klubba általában a megszokott arcok
jönnek.” ◆ ugyanazokugyanazok azaz arcokarcok 「Naikaku-
va kakonidzsú nenkanzutto onadzsi kaobureda.」
„Az elmúlt húsz évben ugyanazok az arcok vannak
kormányon.”

onadzsikazunoonadzsikazuno ◆ ahányahány 「Hitoto onadzsi ka-
zuno iszugaatta.」 „Annyi szék volt, ahány em-
ber.” ◆ ugyanannyiugyanannyi 「Kare-va vatasito onadzsi
kazuno kodomogairu.」 „Ugyanannyi gyereke
van, mint nekem.”

onadzsikuonadzsiku ◆ akárcsakakárcsak 「Vatasito onadzsiku
karemo csikokusitekita.」 „Ő is elkésett, akárcsak
én.”

onadzsikurainoonadzsikuraino ◆ ugyanannyiugyanannyi 「Kareto ona-
dzsikuraino okane-o motteiru.」 „Ugyanannyi
pénzem van, mint neki.”

onadzsiminoonadzsimino ◆ közel állóközel álló ◆ megszokottmegszokott
onadzsinionadzsini ◆ ugyanúgyugyanúgy 「Tehonto onadzsini
dzsiga kakenai.」 „Nem tudok ugyanúgy írni,
mint ahogy a minta mutatja.”

onadzsiningenonadzsiningen ◆ embertársembertárs 「Onadzsi
ningen-o taszukemasó.」 „Segíts embertársa-
don!”

onadzsiókiszanoonadzsiókiszano ◆ ugyanakkoraugyanakkora 「Kono ni-
kono tamago-va onadzsi ókiszadeszu.」 „Ez a két
tojás ugyanakkora.”

onadzsireberuniszuruonadzsireberuniszuru ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Futac-
uno jókino kiacu-o onadzsireberunisita.」 „Ki-
egyenlítette a nyomást a két tartály között.”

onadzsitecu-oonadzsitecu-o fumufumu ◆ ugyanabbaugyanabba aa hibábahibába
esikesik
onadzsiteidonoonadzsiteidono ◆ ugyanakkoraugyanakkora 「Kono
kanószei-va onadzsi teidodeszu.」 „Ennek ugyan-
akkora a valószínűsége.”

onadzsitokorodeonadzsitokorode ◆ ugyanottugyanott 「Kareto ona-
dzsi tokorode hataraiteita.」 „Ugyanott dolgoz-
tam, ahol ő.”

onadzsionadzsi tokoro-etokoro-e ◆ ugyanodaugyanoda 「Kotosimo
kjonento onadzsi tokoro-e rjokószuru.」 „Idén is
ugyanoda utazunk, ahova múlt évben.”

onadzsitokoronionadzsitokoroni ◆ ugyanottugyanott 「Neko-va ona-
dzsi tokoroniita.」 „A macska ugyanott volt.”

onadzsitokoroniireruonadzsitokoroniireru ◆ összezárösszezár 「Nivato-
rito sicsimencsó-o onadzsi tokoroni ireta.」
„Összezárta a tyúkokat a pulykákkal.”

onadzsitosinionadzsitosini ◆ egyegy évbenévben 「Tomodacsito
onadzsi tosini umareta.」 „Egy évben születtem a
barátommal.”

onagaonaga ◆ kék szarkakék szarka
onagakamoonagakamo ◆ nyílfarkú récenyílfarkú réce
onagareonagare ◆ eltörléseltörlés 「Keikaku-va onagareni-
natta.」 „Eltörölték a tervet.” ◆ italital 「Onagare-o
itadakimaszu.」 „Megtisztel ezzel az itallal.”

onagareninaruonagareninaru ◆ elmaradelmarad 「Szenszeiga taicsó-
furjóde rensú-va onagarenitta.」 „A tanár beteg-
sége miatt elmaradt a gyakorlat.” ◆ elmoselmos
「Jagaikonszáto-va amede onagareninatta.」 „A
szabadtéri koncertet elmosta az eső.”

onagoonago ◆ lánylány
onagosúonagosú ◆ cselédcseléd ◆ lánycsapatlánycsapat
onaguszamionaguszami ◆ felvidításfelvidítás 「Onaguszamini uta-
imasóka?」 „Felvidítsalak egy dallal?” ◆ örülésörülés
「Umakuittara onaguszami.」 „Nagyon örülnék,
ha ez most sikerülne.”

onaidosionaidosi ◆ egyidősegyidős 「Boku-va tomodacsito
onai dosideszu.」 „Egyidős vagyok a barátom-
mal.”

onakaonaka ◆ bendőbendő ◆ hashas 「Onakaga itai.」 „Fáj
a hasam.” ◇ onakagajuruionakagajurui széklettartásiszéklettartási
problémájaproblémája vanvan 「Kare-va kóreinotame onaka-
ga jurui.」 „Idős kora miatt, széklettartási problé-
mái vannak.” ◇ onakaszukuonakaszuku éheséhes 「Onakaszu-
ita.」 „Éhes vagyok!” ◇ onaka-oonaka-o jodzsirujodzsiru ha-ha-
sátsát fogjafogja 「Onaka-o jodzsitte varatta.」 „Hasát
fogta a nevetéstől.”

onakagafukuramuonakagafukuramu ◆ felfúvódikfelfúvódik 「Kingjono
onakaga fukuranda.」 „Az aranyhalam felfúvó-
dott.”

onakagaharecuszuruhodoonakagaharecuszuruhodo ◆ degeszredegeszre
「Tonkacu-o onakaga harecuszuruhodo tabeta.」
„Degeszre ettem magam rántott hússal.”

onakagaheruonakagaheru ◆ megéhezikmegéhezik 「Onakaga het-
ta.」 „Megéheztem.”

onakagaippaininaruonakagaippaininaru ◆ jóllakikjóllakik 「Onakaga ip-
paininatta?」 „Jóllaktál?”
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onakagajodzsireruhodovarauonakagajodzsireruhodovarau ◆ megsza-megsza-
kadkad aa nevetéstőlnevetéstől 「Dzsódan-o kiite onakaga-
jodzsireruhodo varatta.」 „Olyan jó viccet hallot-
tam, hogy majd megszakadtam a nevetéstől.” ◆

megszakad a röhögéstőlmegszakad a röhögéstől
onakagajuruionakagajurui ◆ széklettartásiszéklettartási problémájaproblémája
vanvan 「Kare-va kóreinotame onakaga jurui.」
„Idős kora miatt, széklettartási problémái van-
nak.”

onakagajurukunaruonakagajurukunaru ◆ hasmenése leszhasmenése lesz
onakagajurundeiruonakagajurundeiru ◆ széklettartásiszéklettartási prob-prob-
lémája vanlémája van
onakagakucsikunaruonakagakucsikunaru ◆ degeszredegeszre eszieszi ma-ma-
gátgát
onakagakudaruonakagakudaru ◆ hasmenésehasmenése vanvan 「Onaka-
ga kudatteiru.」 „Hasmenésem van.”

onakaganaruonakaganaru ◆ korogkorog aa gyomorgyomor 「Síntosita
hejano nakade tocuzen onakaga natta.」 „A csön-
des szobában megkordult a gyomrom.”

onakagaomoionakagaomoi ◆ megülimegüli valamivalami aa gyomrátgyomrát
「Tabeszugite onakaga omoi.」 „Megülte a gyom-
romat a sok étel.”

onakagapiipiiszuruonakagapiipiiszuru ◆ megymegy aa hasahasa 「Onak-
agapiipiisiteiru.」 „Megy a hasam.”

onakagaszukuonakagaszuku ◆ éheséhes 「Onakaga szuita.」
„Éhes vagyok!” ◆ megéhezikmegéhezik 「Onakaga szu-
kumade tabenaide.」 „Ne egyél addig, amíg meg
nem éhezel!”

onakaippaionakaippai ◆ jóllaktamjóllaktam 「Onakaippai!」 „Jól-
laktam.”

onakanitamaruonakanitamaru ◆ laktatólaktató 「Kono sokudzsi-va
onakani tamaru.」 „Ez az étel laktató.”

onakanodetaonakanodeta ◆ pocakospocakos
onaka-oonaka-o itameruitameru ◆ szíveszíve alattalatt hordhord
「Onaka-o itameta ko」 „szívem alatt hordott
gyerek”

onaka-oonaka-o jodzsirujodzsiru ◆ hasáthasát fogjafogja 「Onaka-o
jodzsitte varatta.」 „Hasát fogta a nevetéstől.”

onaka-oonaka-o kakaerukakaeru ◆ hasáthasát fogjafogja 「Onaka-o
kakaete varatta.」 „A hasamat fogtam a nevetés-
től.”

onaka-o kovaszuonaka-o kovaszu ◆ gyomorrontása vangyomorrontása van
onaka-o kovaszukotoonaka-o kovaszukoto ◆ gyomorrontásgyomorrontás

onaka-oonaka-o kudaszukudaszu ◆ elrontjaelrontja aa gyomrátgyomrát
「Onaka-o kudasita.」 „Elrontottam a gyomro-
mat.”

onakaszukuonakaszuku ◆ éheséhes 「Onakaszuita.」 „Éhes
vagyok!”

ónákeieisaónákeieisa ◆ cégvezető tulajdonoscégvezető tulajdonos
onamaeonamae ◆ névnév 「Otokoroto onamae-o gokinjú
kudaszai.」 „Kérem írja ide a nevét, és a címét!”

ónamentoónamento ◆ díszdísz ◆ díszítésdíszítés
ónamiónami ◆ nagy hullámnagy hullám
onamidacsódainoonamidacsódaino ◆ könnyfakasztókönnyfakasztó 「Ona-
midacsódaino eiga」 „könnyfakasztó film”

onaníonaní ◆ maszturbációmaszturbáció
óná-pairottoóná-pairotto ◆ magánpilótamagánpilóta
onaraonara ◆ fingfing ◆ szellentésszellentés
onara-oonara-o szuruszuru ◆ fingikfingik 「Bokugaamarinimo
kuszaionara-o sitanode, cuma-va hejakara nige
dasita.」 „Olyan büdöset fingottam, hogy a felesé-
gem kimenekült a szobából.” ◆ szellentszellent 「Hit-
oga acumatteiru tokorodeonara-o szuruno-va bu-
reida.」 „Társaságban nem illik szellenteni.”

ónásacsóónásacsó ◆ igazgató tulajdonosigazgató tulajdonos
onasiagehaonasiageha ◆ citruspillangócitruspillangó
ónataónata ◆ gallyazó szablyagallyazó szablya
ónata-oónata-o furuufuruu ◆ nagymértékbennagymértékben megnyir-megnyir-
bálbál 「Koszuto szakugenni ónata-o furutta.」
„Nagymértékben megnyirbálta a költségeket.”

onbanonban ◆ hangkeltő laphangkeltő lap
onbikionbiki ◆ hanghosszabítóhanghosszabító jeljel ◆ olvasatolvasat sze-sze-
rintirinti kereséskeresés ◆ olvasatolvasat szerintiszerinti rendezettrendezett
szótárszótár
onbinonbin ◆ ejtéskönnyítőejtéskönnyítő hangváltozáshangváltozás ◇

szokuonbinszokuonbin gégezárhanggá-változásgégezárhanggá-változás ◇ ha-ha-
cuonbincuonbin nazális n hanggá változásnazális n hanggá változás
onbin-naonbin-na ◆ barátibaráti ◆ békésbékés 「Onbinna ka-
ikecu」 „békés megoldás” ◆ csendescsendes
「Dzsiken-va onbinna katacside súszokusita.」
„Csendesen elrendezték az ügyet.”

onbin-nionbin-ni ◆ békésenbékésen 「Muszukoga okosita
dzsiken-o onbinni szumaszeteitadakenaidesó-
ka?」 „Szeretném, ha a fiam által okozott ügyet
békésen rendeznénk.”

onbuonbu ◆ hátonháton cipeléscipelés ◇ onbuszuruonbuszuru hátánhátán
viszvisz 「Cukarete naki vameku kodomo-o onbusite
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ucsini kaeru.」 „A hátán viszi haza az elfáradt, sír-
va panaszkodó gyereket.”

onbuonbu ◆ szólamszólam ◇ kóonbukóonbu magasmagas szólamszólam
「Kóonbu-o utatteiru.」 „Magas szólamban éne-
kel.” ◇ teionbuteionbu alacsony szólamalacsony szólam
onbukigóonbukigó ◆ kulcskulcs ◇ kóonbukigókóonbukigó violinkulcsviolinkulcs
◇ teionbukigóteionbukigó basszuskulcsbasszuskulcs ◇ toonkigótoonkigó vi-vi-
olinkulcsolinkulcs ◇ toonkigótoonkigó G-kulcsG-kulcs ◇ haonkigóhaonkigó
C-kulcsC-kulcs ◇ heonkigóheonkigó F-kulcsF-kulcs ◇ heonkigóheonkigó
basszuskulcsbasszuskulcs
onbuszuruonbuszuru ◆ hátánhátán viszvisz 「Cukarete naki va-
meku kodomo-o onbusite ucsini kaeru.」 „A há-
tán viszi haza az elfáradt, sírva panaszkodó gyere-
ket.”

onbuzumanonbuzuman ◆ ombudsmanombudsman
oncsioncsi ◆ analfabétaanalfabéta 「Kare-va kikaioncside-
szu.」 „Ő műszaki analfabéta.” ◆ botfülűbotfülű 「Ka-
reno kazoku-va oncsideszu.」 „A családja botfü-
lű.” ◆ botfülűségbotfülűség ◆ nincsnincs érzékeérzéke 「Mikaku-
oncsi」 „nincs ízérzéke” ◇ undóoncsiundóoncsi ügyetlenügyetlen
aa tornábantornában ◇ kikaioncsikikaioncsi műszakiműszaki analfabé-analfabé-
tata ◇ hókóoncsihókóoncsi nehezennehezen tájékozódiktájékozódik ◇ mi-mi-
kakuoncsikakuoncsi nincsnincs ízérzékeízérzéke 「Kare-va mikaku-
oncsida.」 „Nincs ízérzéke.”

oncsinioncsini ◆ hamisanhamisan 「Vazato oncsini utatta.」
„Készakarva hamisan énekelt.”

oncsóoncsó ◆ dallamdallam 「Akarui oncsóno kjoku」 „vi-
dám dallamú zeneszám” ◆ hanglejtéshanglejtés 「On-
csóno henka」 „hanglejtés változása” ◆ hang-hang-
nemnem ◆ tónustónus ◆ versmértékversmérték 「Go- sicsi- gono
oncsó」 „öt-hét-ötös versmérték”

oncsóoncsó ◆ áldásáldás 「Kamino oncsó-o kjódzsuszu-
ru.」 „Isten áldását élvezi.” ◆ kegykegy 「Óno oncsó-
o usinatta.」 „Elvesztette a király kegyét.”

oncsónojoioncsónojoi ◆ dallamosdallamos 「Oncsóno joi kjoku」
„dallamos zeneszám”

oncsúoncsú ◆ részérerészére 「Marumaru gaisadzsindzsibu
oncsú」 „XY vállalat személyzeti osztálya részére”

ondanondan ◆ melegségmelegség
ondankaondanka ◆ felmelegedésfelmelegedés ◇ csikjúondankacsikjúondanka
globális felmelegedésglobális felmelegedés
ondankagaszuondankagaszu ◆ üvegházhatású gázüvegházhatású gáz
ondankókiacuondankókiacu ◆ meleg anticiklonmeleg anticiklon
ondan-naondan-na ◆ enyheenyhe 「Ondanna fuju」 „enyhe
tél” ◆ melegmeleg 「Ondanna kikó」 „meleg éghajlat”

ondanzenszenondanzenszen ◆ melegfrontmelegfront
ondemandoondemando ◆ lekérhetőlekérhető 「Ondemando ha-
isinszábiszu」 „lekérhető műsorszolgáltatás”

ondoondo ◆ elsőkéntelsőként csináláscsinálás 「Kanpaino ondo-
o totta.」 „Ő mondta először, hogy egészségükre,
a többiek meg követték.” ◆ hangadáshangadás ◆ irányí-irányí-
tástás 「Kareno ondode minaga hakususita.」 „A
többiek az ő tapsának irányítása után tapsoltak.”
◆ népdalfajtanépdalfajta ◆ nótafanótafa ◆ ondoondo ◇ ondo-oondo-o
torutoru megadjamegadja aa ritmustritmust 「Utano ondo-o tot-
ta.」 „Megadtam a ritmust a dalhoz.”

ondoondo ◆ hőfokhőfok 「Takai ondode jaita.」 „Magas
hőfokon sütöttem.” ◆ hőmérséklethőmérséklet 「Hejano
ondo-o ageta.」 „Növeltem a szoba hőmérsékle-
tét.” ◇ kaitekiondokaitekiondo kellemeskellemes hőmérséklethőmérséklet
◇ kankjóondokankjóondo környezetikörnyezeti hőmérséklethőmérséklet ◇

zettaiondozettaiondo abszolútabszolút hőmérséklethőmérséklet ◇ szet-szet-
teiondoteiondo beállítottbeállított hőmérséklethőmérséklet 「Eakon-va
heja-o szetteiondomade hijasita.」 „A légkondici-
onáló a beállított hőmérsékletre hűtötte a szobát.”
◇ necurikigakuondonecurikigakuondo termodinamikaitermodinamikai hőmér-hőmér-
sékletséklet ◇ nomigoronoondonomigoronoondo ivásraivásra legalkal-legalkal-
masabbmasabb hőmérséklethőmérséklet 「Kóhíno nomigorono
ondo」 „kávé ivásra legalkalmasabb hőmérsékle-
te” ◇ hakkaondohakkaondo gyulladási hőmérsékletgyulladási hőmérséklet
ondobunpuondobunpu ◆ hőmérséklet-eloszláshőmérséklet-eloszlás
ondocsószecuondocsószecu ◆ hőmérséklet-szabályozáshőmérséklet-szabályozás

ondodzsujókiondodzsujóki ◆ hőérzékelőhőérzékelő ◆ hőérzékelőhőérzékelő
sejtsejt
ondogjakutenondogjakuten ◆ hőmérsékleti inverzióhőmérsékleti inverzió
ondohjúzuondohjúzu ◆ hőkioldó biztosítékhőkioldó biztosíték
ondokeiondokei ◆ hőmérőhőmérő ◇ keihóondokeikeihóondokei hőfigye-hőfigye-
lőlő ◇ szuigin-ondokeiszuigin-ondokei higanyoshiganyos hőmérőhőmérő ◇

necuden-ondokeinecuden-ondokei termoelektromostermoelektromos hőmérőhőmérő
◇ bódzsóondokeibódzsóondokei rúdhőmérőrúdhőmérő
ondokeiszeiondokeiszei ◆ termonasztiatermonasztia
ondokeiszúondokeiszú ◆ hőmérsékleti együtthatóhőmérsékleti együttható
ondokirokukeiondokirokukei ◆ termográftermográf
ondokóbaiondokóbai ◆ hőmérséklet-gradienshőmérséklet-gradiens
ondokuondoku ◆ fennhangonfennhangon olvasásolvasás ◆ kínaikínai olva-olva-
satsat
ondokuszuruondokuszuru ◆ felolvasfelolvas 「Szeisono iszszecu-o
ondokusita.」 „Felolvastam egy részt a bibliából.”
◆ fennhangonfennhangon olvasolvas 「Kjókaso-o ondokuszu-
ru.」 „Fennhangon olvassa a tankönyvet.”
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ondo-oondo-o torutoru ◆ megadjamegadja aa ritmustritmust 「Utano
ondo-o totta.」 „Megadtam a ritmust a dalhoz.”

ondoriondori ◆ kakaskakas 「Ondoriga naita.」 „A kakas
kukorékolt.” ◇ kjoszeiondorikjoszeiondori kappankappan
ondorinonakigoeondorinonakigoe ◆ kakasszókakasszó 「Ondorino na-
ki goede mega szameta.」 „Kakasszóra ébred-
tem.”

ondorinotoszakaondorinotoszaka ◆ kakastaréjkakastaréj
ondoszaondosza ◆ hőmérséklet-különbséghőmérséklet-különbség
ondoszokuteiondoszokutei ◆ hőmérsékletméréshőmérsékletmérés
ondotoriondotori ◆ vezetésvezetés ◆ vezetővezető 「Odorino on-
dotori」 „tánc vezetője”

ondzsakuondzsaku ◆ meleg kőmeleg kő
ondzsiondzsi ◆ fonetikaifonetikai jeljel ◇ szandzsúondzsiszandzsúondzsi
háromjegyűháromjegyű mássalhangzómássalhangzó ◇ szandzsúon-szandzsúon-
dzsidzsi háromjegyűháromjegyű magánhangzómagánhangzó ◇ taondzsitaondzsi
polifónpolifón betűbetű ◇ nidzsúondzsinidzsúondzsi kétjegyűkétjegyű ma-ma-
gánhangzógánhangzó ◇ nidzsúondzsinidzsúondzsi kétjegyűkétjegyű más-más-
salhangzósalhangzó
ondzsinondzsin ◆ életeélete megmentőjemegmentője 「Kare-va oszo-
vareta tokini taszuketekureta inocsino ondzsin-
da.」 „Ő a támadás során segítségemre sietett éle-
tem megmentője.” ◆ ember,ember, akinekakinek hálávalhálával
tartozunktartozunk 「Kimi-va iocsino ondzsindeszu.」
„Örök hálával tartozom neked.” ◇ ondzsinondzsin életeélete
megmentőjemegmentője 「Kare-va oszovareta tokini taszu-
ketekureta inocsino ondzsinda.」 „Ő a támadás
során segítségemre sietett életem megmentője.”

ondzsinondzsin ◆ megmentőmegmentő
ondzsóondzsó ◆ jóakaratjóakarat ◆ jóindulatjóindulat 「Ondzsóde
szaijósita júdzsinga kaisa-o tószanszaszeta.」 „A
jóindulatúan felvett barátom tönkretette a céget.”
◆ lágyszívűséglágyszívűség 「Ondzsó-o motte han-ninni
szeh-sita.」 „Lágyszívűen bánt az elkövetővel.”

ondzsóondzsó ◆ megszánásmegszánás
ondzsóaruondzsóaru ◆ enyheenyhe 「Ondzsóaru szocsi」
„enyhe intézkedés” ◆ lágyszívűlágyszívű 「Ondzsóaru
hitoda」 „lágyszívű ember”

ondzsóhankecuondzsóhankecu ◆ enyhe ítéletenyhe ítélet
ondzsósugiondzsósugi ◆ paternalizmuspaternalizmus
ondzsukaiondzsukai ◆ alkoholfogyasztásalkoholfogyasztás
ondzsun-naondzsun-na ◆ engedelmesengedelmes
oneone ◆ gerincgerinc ◆ hegygerinchegygerinc

on-eaon-ea ◆ műsorsugárzásműsorsugárzás 「Kono bangumi-va
asitanoon-eano joteideszu.」 „Ezt műsor holnap
fogják sugározni.”

on-eacsúon-eacsú ◆ adásban vagyunkadásban vagyunk
on-eacsúdearuon-eacsúdearu ◆ éppenéppen adjákadják 「Aszadoraga
kóhjóon-ea csúdeszu.」 „Éppen adják a népszerű
reggeli sorozatot.”

ónecubjóónecubjó ◆ sárgalázsárgaláz
onedarionedari ◆ tarhálástarhálás 「Mataonedari?」 „Megint
tarhálsz?”

onedzsionedzsi ◆ apacsavarapacsavar ◆ csavarapacsavarapa
onedzsikirionedzsikiri ◆ menetmetszőmenetmetsző ◆ menetvágómenetvágó
oneeszanoneeszan ◆ kisasszonykisasszony ◆ nővérnővér 「Oneeszan-
va genkideszuka?」 „Hogy van a nővéred?” ◇ ne-ne-
eszaneszan kisasszonykisasszony ◇ neeszanneeszan nővérnővér
onegaionegai ◆ kéréskérés 「Oriitte onegaigaarimaszu.」
„Van egy nagy kérésem.” ◆ kívánságkívánság 「One-
gaigaaru.」 „Van egy kívánságom.” ◇ issónoo-issónoo-
negainegai nagynagy kéréskérés 「Issóno onegaidakara oka-
nekasite!」 „Lenne egy nagy kérésem. Nem adnál
kölcsön?”

onegaisimaszuonegaisimaszu ◆ kéremkérem 「Súri-o onegaisima-
szu.」 „Kérem, javítsa meg!” ◇ jorosikuone-jorosikuone-
gaisimaszugaisimaszu kegyelmébekegyelmébe ajánlajánl 「Kono
szeinen-o jorosiku onegaisimaszu.」 „Ezt a fiút a
kegyelmébe ajánlom.” ◇ jorosikuonegaisima-jorosikuonegaisima-
szuszu kéremkérem szívesszíves jóindulatátjóindulatát 「Sindzsinno
tanakato mósimaszu, jorosiku onegaisimaszu.」
„Tanaka vagyok, az új dolgozó. Kérem szíves jóin-
dulatukat!”

onekooneko ◆ kandúrkandúr
onemunaonemuna ◆ álmosálmos 「Akacsanga onemurasii.」
„A baba álmos.” ◆ tentéznitentézni akarakar 「Akacsanga
onemurasii.」 „A baba tentézni akar.”

ónenónen ◆ régirégi időkidők 「Ónenno meiszensu」 „régi
idők híres versenyzője”

ónen-noónen-no ◆ egykoriegykori 「Ónenno daidzsojú」 „egy-
kori nagy színésznő”

onesooneso ◆ ágybavizeléságybavizelés
onesoszuruonesoszuru ◆ bepisil álmábanbepisil álmában
ongaesiongaesi ◆ meghálálásmeghálálás ◆ szívességszívesség meghá-meghá-
lálásalálása ◆ szívesség viszonzásaszívesség viszonzása
ongaesi-oongaesi-o szuruszuru ◆ hálálhálál ◆ megháláljameghálálja aa szí-szí-
vességétvességét 「Kimini ongaesi-o sitai.」 „Szeret-
ném meghálálni a szívességedet!”
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ongakuongaku ◆ muzsikamuzsika 「Radzsiokara ongakuga na-
gareteita.」 „A rádióból muzsika szólt.” ◆ zenezene
「Ongakuni avaszete odoru.」 „Zenére táncol.” ◇

kurasikkuongakukurasikkuongaku klasszikusklasszikus zenezene ◇ dzsi-dzsi-
daiongakudaiongaku modernmodern zenezene ◇ taszeiongakutaszeiongaku
többszólamútöbbszólamú zenezene ◇ tanszeiongakutanszeiongaku egy-egy-
szólamúszólamú zenezene ◇ csúszeiongakucsúszeiongaku középkoriközépkori
zenezene ◇ csúnanbeiongakucsúnanbeiongaku latin-amerikailatin-amerikai ze-ze-
nene ◇ tendzsónoongakutendzsónoongaku szférákszférák zenéjezenéje ◇

fuzuiongakufuzuiongaku kísérőzenekísérőzene ◇ múdoongakumúdoongaku ro-ro-
mantikusmantikus zenezene ◇ rittaiongakurittaiongaku sztereósztereó ze-ze-
nene
ongakuaikókaongakuaikóka ◆ zenekedvelőzenekedvelő
ongakuakademíongakuakademí ◆ zeneakadémiazeneakadémia
ongakubatakeongakubatake ◆ zenei szakterületzenei szakterület
ongakucúongakucú ◆ zeneértőzeneértő
ongakucsan-neruongakucsan-neru ◆ zenecsatornazenecsatorna
ongakudóongakudó ◆ koncertépületkoncertépület ◆ koncertteremkoncertterem
◆ zeneteremzeneterem
ongakudzsitenongakudzsiten ◆ zenei lexikonzenei lexikon
ongakugakkóongakugakkó ◆ zeneizenei konzervatóriumkonzervatórium ◆ ze-ze-
neiskolaneiskola ◆ zenekonzervatóriumzenekonzervatórium
ongakugakuongakugaku ◆ zenetudományzenetudomány
ongakugakusaongakugakusa ◆ zenetudószenetudós
ongakuhjóronongakuhjóron ◆ zenekritikazenekritika
ongakuhjóronkaongakuhjóronka ◆ zenekritikuszenekritikus
ongakuinongakuin ◆ konzervatóriumkonzervatórium
ongakukaongakuka ◆ zeneművészzeneművész ◆ zenészzenész
ongakukaiongakukai ◆ koncertkoncert 「Ongakukai-o mojoo-
szu.」 „Koncertet ad.”

ongakukantokuongakukantoku ◆ zenei igazgatózenei igazgató
ongakukigóongakukigó ◆ zenei jelzenei jel
ongakukjóikuongakukjóiku ◆ zeneoktatászeneoktatás ◆ zenetaní-zenetaní-
tástás
ongakukjósicuongakukjósicu ◆ zeneiskolazeneiskola
ongakukonkúruongakukonkúru ◆ zeni versenyzeni verseny
ongakunoongakuno ◆ zeneművészetizeneművészeti
ongakunodzsugjóongakunodzsugjó ◆ zeneórazeneóra
ongakunokansóongakunokansó ◆ zenehallgatászenehallgatás
ongakunomimiongakunomimi ◆ zenei hallászenei hallás
ongakunoszenszeiongakunoszenszei ◆ zenetanárzenetanár
ongaku-oongaku-o kaiszurukaiszuru ◆ zeneértőzeneértő 「Ongaku-o
kaiszuru hito」 „zeneértő ember”

ongaku-oongaku-o kanaderukanaderu ◆ muzsikálmuzsikál 「Bando-va
ongaku-o kanadeta.」 „A zenészek muzsikáltak.”

ongakurironongakuriron ◆ zeneelméletzeneelmélet
ongakurjóhóongakurjóhó ◆ zeneterápiazeneterápia
ongakusiongakusi ◆ zenetörténetzenetörténet
ongakuszaiongakuszai ◆ zeneizenei fesztiválfesztivál ◆ zeneizenei he-he-
tektek
ongakuszakuhinongakuszakuhin ◆ zeneműzenemű
ongakutekinaongakutekina ◆ zeneizenei
ongakutekiniongakutekini ◆ zeneilegzeneileg
ongakuzukiongakuzuki ◆ zenerajongózenerajongó 「Kanodzso-va
daino ongakuzukideszu.」 „Nagy zenerajongó.”

onganongan ◆ kedves arckedves arc
ongenongen ◆ hangforráshangforrás 「Ongenno hóni atama-o
muketa.」 „A hangforrás irányába fordítottam a
fejem.”

ongiongi ◆ hálahála 「Szenszeini ongi-o kandzsita.」
„Hálát éreztem a tanárom iránt.” ◆ lekötele-lekötele-
zettségzettség ◇ onginimukuiruonginimukuiru viszonozzaviszonozza aa szí-szí-
vességétvességét
ongigaruongigaru ◆ háláshálás 「Kimini ongigaaru.」 „Há-
lás vagyok neked.”

onginimukuiruonginimukuiru ◆ viszonozza a szívességétviszonozza a szívességét
ongjokuongjoku ◆ daldal hangszereshangszeres kísérettelkísérettel ◆ sa-sa-
miszenes dalmiszenes dal
ón-góruón-góru ◆ öngólöngól
onguszutorómuonguszutorómu ◆ angströmangström
onioni ◆ fogófogó 「Anata-va onida!」 „Te vagy a fogó!”
◆ hunyóhunyó ◆ kegyetlenkegyetlen 「Onidzsósi」 „kegyetlen
főnök” ◆ megszállottmegszállott 「Sigotono oni」 „mun-
ka megszállottja” ◆ mumusmumus 「Beddono sitani on-
igairuto kodomoga kovagatteita.」 „A gyerek félt,
hogy az ágy alatt van a mumus.” ◆ ördögördög ◇ aóniaóni
kékkék ördögördög ◇ akaoniakaoni vörösvörös ördögördög ◇ onitoka-onitoka-
szuszu megszállottmegszállott leszlesz 「Fukusúno onito kasi-
ta.」 „A bosszú megszállottja lett.” ◇ oninonjó-oninonjó-
bónikidzsinbónikidzsin mindenminden zsákzsák megtaláljamegtalálja aa folt-folt-
játját ◇ kokoro-okokoro-o oniniszuruoniniszuru bekeményítbekeményít
「Kokoro-o oninisite mainicsigodzsi kanpianono
rensú-o szaszeta.」 „Bekeményítettem, és megpa-
rancsoltam a gyereknek, hogy minden nap 5 órát
gyakoroljon zongorázni.” ◇ kokoro-okokoro-o oniniszu-oniniszu-
ruru megkeményítimegkeményíti aa szívétszívét ◇ sigotonoonisigotonooni
munkamániásmunkamániás ◇ fukusúnoonitokaszufukusúnoonitokaszu meg-meg-
szálljaszállja aa bosszúbosszú ördögeördöge ◇ mekakusinoonimekakusinooni
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szembekötősdiszembekötősdi ◇ rainen-nokoto-orainen-nokoto-o iutó-iutó-
nigavaraunigavarau nene igyunkigyunk előreelőre aa medvemedve bőrérebőrére
◇ vataruszeken-nionihanaivataruszeken-nionihanai vannakvannak mégmég jójó
emberekemberek
onibabaonibaba ◆ boszorkaboszorka
onibionibi ◆ lidércfénylidércfény
onifudaonifuda ◆ jokerjoker
onifuszubeonifuszube ◆ japán pöfetegjapán pöfeteg ◆ pöfetegpöfeteg
onigavaraonigavara ◆ ördög formájú cserépördög formájú cserép
onigavarauonigavarau ◆ nene igyunkigyunk előreelőre aa medvemedve bő-bő-
rérerére
onigirionigiri ◆ rizsgombócrizsgombóc
onigoonigo ◆ foggalfoggal születettszületett gyerekgyerek ◆ szülők-szülők-
re hasonlító gyerekre hasonlító gyerek
onigokkoonigokko ◆ fogócskafogócska ◆ fogójátékfogójáték
onigokko-oonigokko-o szuruszuru ◆ fogócskázikfogócskázik
「Kodomotacsi-va onigokko-o siteita.」 „A gyere-
kek fogócskáztak.”

oniiszanoniiszan ◆ bátyabátya ◆ fiatalemberfiatalember ◆ szépfiúszépfiú ◇

niiszanniiszan bátyabátya ◇ niiszanniiszan fiatalemberfiatalember
onijurionijuri ◆ tigrisliliomtigrisliliom
on-ikion-iki ◆ hangtartományhangtartomány ◆ hangterjedelemhangterjedelem
「Kono kasu-va hiroi on-ikino koe-o daszeru.」
„Ez az énekes széles hangterjedelemben tud éne-
kelni.” ◇ kóon-ikikóon-iki magasmagas hangtartományhangtartomány ◇

kóon-ikikóon-iki magasmagas hanghang 「Kóon-iki-va kikoenaku-
natta.」 „Már nem hallom a magas hangokat.” ◇

zen-on-ikizen-on-iki teljesteljes hangtartományhangtartomány ◇ csúon-csúon-
ikiiki közepesközepes hangtartományhangtartomány ◇ csúon-ikicsúon-iki kö-kö-
zéphangzéphang ◇ teion-ikiteion-iki mélymély hangtartományhangtartomány ◇

teion-ikiteion-iki mély hangmély hang
onimodzsúhacsibancsamodebanaonimodzsúhacsibancsamodebana ◆ fiata-fiata-
lon minden nő széplon minden nő szép
on-inon-in ◆ fonémafonéma
óninónin ◆ Ónin-korÓnin-kor
on-ingakuon-ingaku ◆ fonológiafonológia
oninikanabóoninikanabó ◆ mégmég erősebbéerősebbé tennitenni azaz erő-erő-
setset
oninitecudzsóoninitecudzsó ◆ mégmég erősebbéerősebbé tennitenni azaz
erőseterőset
ónin-noranónin-noran ◆ Onin-háborúOnin-háború
oninogjószóoninogjószó ◆ dühösdühös arcarc 「Aszagaerisita
muszume-o csicsioja-va onino gjószó de matte-
ita.」 „A reggel hazatérő lányt az apa dühös arccal
fogta.”

oninoinumaniszentakuoninoinumaniszentaku ◆ nincsnincs otthonotthon aa
macska, cincognak az egerekmacska, cincognak az egerek
oninojónaoninojóna ◆ ördögiördögi természetűtermészetű 「Oninojóna
on-na」 „ördögi természetű nő” ◆ sátánisátáni 「Oni-
nojóna kao」 „sátáni arc”

oninokubi-ooninokubi-o tottajónitottajóni ◆ minthamintha valamivalami
nagynagy dologdolog lennelenne 「Jovai aite-o makasite onino
kubi-o tottajóni jorokonda.」 „A gyenge ellenfele
legyőzése után úgy örült, mintha valami nagy do-
log lenne.”

oninomenimonamidaoninomenimonamida ◆ ördögnekördögnek isis vanvan lel-lel-
keke
oninonjóbónikidzsinoninonjóbónikidzsin ◆ mindenminden zsákzsák megta-megta-
lálja a foltjátlálja a foltját
on-inronon-inron ◆ fonológiafonológia
óninzúóninzú ◆ nagynagy létszámlétszám ◆ soksok emberember 「Kjú-
dzsinni óninzúga óbosita.」 „Sok ember jelentke-
zett az állásra.”

óninzúdeóninzúde ◆ nagynagy létszámmallétszámmal 「Óninzúde
aszoberugému-o jatta.」 „Nagy létszámmal játsz-
ható játékkal szórakoztunk.” ◆ sokansokan 「Omacu-
rini óninzúde itta.」 „Sokan elmentünk a feszti-
válra.” ◆ tömegesentömegesen
óninzúnoóninzúno ◆ nagy létszámúnagy létszámú ◆ tömegestömeges
onióhasionióhasi ◆ óriástukánóriástukán
oniokozeoniokoze ◆ skorpióhalskorpióhal
onionszúpuonionszúpu ◆ hagymaleveshagymaleves
onitaidzsionitaidzsi ◆ ördögűzésördögűzés
onitokaszuonitokaszu ◆ megszállottmegszállott leszlesz 「Fukusúno
onito kasita.」 „A bosszú megszállottja lett.”

oni-vaoni-va szotoszoto fuku-vafuku-va ucshiucshi ◆ kintkint azaz ördög,ördög,
bent a szerencsebent a szerencse
on-jadorion-jadori ◆ fogantatásfogantatás ◇ mugenzainoon-mugenzainoon-
jadorijadori szeplőtelen fogantatásszeplőtelen fogantatás
on-jaszaion-jaszai ◆ főtt zöldségfőtt zöldség
on-jódzsion-jódzsi ◆ jin-jang jövendőmondójin-jang jövendőmondó
on-jomion-jomi ◆ kínai olvasatkínai olvasat ◆ on olvasaton olvasat
ónjúdóónjúdó ◆ nagy, kopasz szörnyetegnagy, kopasz szörnyeteg
onkaionkai ◆ hangskálahangskála ◆ hangsorhangsor ◆ skálaskála ◇

goon-onkaigoon-onkai ötfokúötfokú hangsorhangsor ◇ zen-onkaizen-onkai
diatonikusdiatonikus hangsorhangsor ◇ tan-onkaitan-onkai mollmoll hang-hang-
sorsor ◇ csóonkaicsóonkai dúrdúr hangsorhangsor ◇ han-onkaihan-onkai
kromatikus hangsorkromatikus hangsor
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onkanonkan ◆ zeneérzékzeneérzék 「Onkangaii.」 „Jó zene-
érzéke van.” ◆ zeneizenei halláshallás ◇ zettaionkanzettaionkan
abszolútabszolút halláshallás 「Zettaionkan-o cukeruni-va
jósókoroni szenmonno kjóiku-o ukeru kotoga hi-
cujótoivareteimaszu.」 „Az abszolút hallás kifej-
lesztéséhez, a gyerek kiskorában speciális iskolába
kell járni.” ◇ szótaionkanszótaionkan relatív hallásrelatív hallás
onkankjóikuonkankjóiku ◆ zenei hallás fejlesztésezenei hallás fejlesztése
onkataonkata ◆ uraságuraság ◆ úrhölgyúrhölgy
onkecudóbucuonkecudóbucu ◆ melegvérű állatmelegvérű állat
onkecunaonkecuna ◆ melegvérűmelegvérű 「Sika-va onkecudóbu-
cudeszu.」 „Az őz melegvérű állat.”

onkeionkei ◆ áldásáldás 「Kamino onkei-o ukeru.」
„Megáldja az Isten.” ◆ előnyelőny 「Kono dzsójaku-
va keizaitekina onkei-o motarasita.」 „Ez a szer-
ződés gazdasági előnyökkel járt.” ◆ javakjavak 「Si-
zenno onkei-o ukete szeikacusiteiru.」 „A termé-
szet adta javakat használva él.” ◆ kegykegy 「Kamino
onkeini jokuszuru.」 „Isten kegyeit élvezi.”

onkei-oonkei-o hodokoszuhodokoszu ◆ jótjót tesztesz 「Zeikin-o
mendzsoszurukotode onkei-o hodokosita.」 „Jót
tett azzal, hogy adómentességet biztosított.”

onkei-oonkei-o tarerutareru ◆ kegyeibenkegyeiben részesítrészesít
「Kamiga hitoni onkei-o tareta.」 „Isten kegyei-
ben részesítette az embert.”

onkei-oonkei-o ukeruukeru ◆ élvezélvez 「Sakai-va intánettono
onkei-o uketeiru.」 „A társadalom élvezi az inter-
net által nyújtott előnyöket.”

onkenhaonkenha ◆ mérsékelt irányzatmérsékelt irányzat
onken-naonken-na ◆ megfontoltmegfontolt 「Onkenna szeisza-
ku」 „megfontolt politika” ◆ mérsékeltmérsékelt 「On-
kenna siszó」 „mérsékelt eszme” ◆ mértékle-mértékle-
testes 「Onkenna tacsiba」 „mértékletes álláspont”
◆ mértéktartómértéktartó 「Onkenna kaikaku」 „mérték-
tartó reform”

onkiszegamasiionkiszegamasii ◆ elvárja,elvárja, hogyhogy háláshálás le-le-
gyengyen 「Onkiszegamasii!」 „Ne várd el, hogy há-
lás legyek!”

onkjóonkjó ◆ akusztikaakusztika 「Kono kaidzsó-va don-na
onkjódeszuka?」 „Milyen az akusztikája ennek a
teremnek?” ◆ hanghang ◆ hangosításhangosítás 「Konszá-
tode onkjóno kakari-o cutometa.」 „Én voltam
megbízva a hangosítással a koncerten.” ◇ rittai-rittai-
onkjóonkjó térhatású hangzástérhatású hangzás
onkjóenerugíonkjóenerugí ◆ hangenergiahangenergia

onkjóenerugímicudoonkjóenerugímicudo ◆ hangenergia-hangenergia-
sűrűségsűrűség
onkjógakarionkjógakari ◆ hangmérnökhangmérnök
onkjógakuonkjógaku ◆ akusztikaakusztika ◆ hangtanhangtan
onkjóinpídanszuonkjóinpídanszu ◆ hangimpedanciahangimpedancia
onkjókikionkjókiki ◆ audioeszközaudioeszköz
onkjókjódoonkjókjódo ◆ hangintenzitáshangintenzitás
onkjókókaonkjókóka ◆ akusztikaakusztika 「Hóruno onkjókó-
ka」 „terem akusztikája” ◆ hangeffektushangeffektus
onkjópaváonkjópavá ◆ hangteljesítményhangteljesítmény
onkjópaváreberuonkjópaváreberu ◆ hangteljesítményszinthangteljesítményszint

onkjórjúonkjórjú ◆ hangáramhangáram
onkjósucurjokuonkjósucurjoku ◆ hangteljesítményhangteljesítmény
onkjósucurjokureberuonkjósucurjokureberu ◆ hangteljesítményhangteljesítmény

onkjószecubi-oonkjószecubi-o totonoerutotonoeru ◆ hangosíthangosít
「Konszátode onkjószecubi-o totonoeta.」 „Han-
gosított a koncerten.”

onkjótantósaonkjótantósa ◆ hangosítóhangosító
onkjúonkjú ◆ nyugdíjnyugdíj ◆ nyugellátásnyugellátás 「Gundzsi-
nonkjú」 „katonai nyugellátás” ◇ dzsindzsion-dzsindzsion-
kjúkjokukjúkjoku személyzetiszemélyzeti ésés nyugdíjfolyósítónyugdíjfolyósító
intézetintézet
onkjúszeidoonkjúszeido ◆ nyugdíjrendszernyugdíjrendszer
onkoonko ◆ kegykegy 「Rjósuno onko-o uketa.」 „A tar-
tomány urának kegyeit élvezte.” ◆ szívességszívesség
「Tojotomihidejosino onkoni mukuita.」 „Viszo-
nozta Tojotomi Hidejosi szívességét.”

onkóonkó ◆ barázdabarázda
onkocsisinonkocsisin ◆ tanulás a múltbóltanulás a múltból
onkónaonkóna ◆ megnyerőmegnyerő 「Onkóna dzsinbucu」
„megnyerő ember” ◆ melegszívűmelegszívű 「Onkóna hit-
ogara」 „melegszívű természet”

onkónoszettoonkónoszetto ◆ hangskálahangskála
onkunonkun ◆ melegfüstölésmelegfüstölés
onkunonkun ◆ kandzsikandzsi olvasatokolvasatok ◆ kínaikínai ésés ja-ja-
pán olvasatpán olvasat ◆ on-kunon-kun
onmeionmei ◆ hangnévhangnév ◆ szolmizációsszolmizációs hanghang ◆ ze-ze-
nei hangnévnei hangnév
onmjóonmjó ◆ jin-jangjin-jang ◆ negatív és pozitívnegatív és pozitív
onmjódzsionmjódzsi ◆ jin-jang jövendőmondójin-jang jövendőmondó
onmjónorionmjónori ◆ dualitás elvedualitás elve
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on-naon-na ◆ csajcsaj 「Ii on-na」 „jó csaj” ◆ lánylány
「Szono kodomo-va on-naka otokoka vakarana-
katta.」 „Nem tudtam, hogy a gyerek fiú-e vagy
lány.” ◆ nőnő 「Szono on-na-va dare?」 „Ki az
a nő?” ◆ nőszemélynőszemély 「Bureina on-na」 „kö-
zönséges nőszemély” ◆ perszónaperszóna 「Idzsivaruna
on-na」 „utálatos perszóna” ◆ picsapicsa 「Bakaon-
na」 „hülye picsa” ◇ okottaon-naokottaon-na fúriafúria ◇ on-on-
nagadekirunagadekiru becsajozikbecsajozik 「Kare-va on-naga de-
kita.」 „Becsajozott.” ◇ on-nakjódaion-nakjódai lánytest-lánytest-
vérvér ◇ on-nagirainaon-nagiraina nőgyűlölőnőgyűlölő 「On-nagiraina
otoko」 „nőgyűlölő férfi” ◇ on-nagokoroon-nagokoro nőinői lé-lé-
leklek 「On-nagokorono kibi」 „női lélek rejtelmei”
◇ on-nagorosion-nagorosi szívtiprószívtipró 「On-nagorosino oto-
ko」 „szívtipró férfi” ◇ on-nasacsóon-nasacsó igazgató-igazgató-
nőnő ◇ on-nasudzsinon-nasudzsin úrnőúrnő ◇ on-nazukinaon-nazukina szok-szok-
nyavadásznyavadász 「On-nazukina otoko」 „szoknyava-
dász férfi” ◇ on-natarasion-natarasi nőcsábásznőcsábász 「On-
natarasino otoko」 „nőcsábász férfi” ◇ on-on-
nappoinappoi nőiesnőies ◇ on-natomodacsion-natomodacsi barátnőbarátnő ◇

on-naninaruon-naninaru elvesztielveszti aa szüzességétszüzességét
「Kanodzso-va dzsúrokuszaide on-naninatta.」
„Tizenhat évesen elvesztette a szüzességét.” ◇ on-on-
nanoadzsi-onanoadzsi-o sirusiru előszörelőször vanvan dolgadolga nővelnővel
「Kare-va dzsúrokuszaide on-nano adzsi-o sit-
ta.」 „16 éves korában volt először dolga nővel.”
◇ on-nanojónaon-nanojóna nőiesnőies 「On-nanojóna otoko」
„nőies férfi” ◇ onna-vaonna-va szanga-niszanga-ni ienasiienasi nők-nők-
neknek nincsnincs nyugalmanyugalma ezenezen aa világonvilágon ◇ on-on-
najunaju nőinői fürdőfürdő ◇ on-na-oon-na-o sirusiru előszörelőször vanvan
dolgadolga nővelnővel 「Kare-va dzsúrokuszaide on-na-o
sitta.」 „16 éves korában volt először dolga nővel.”
◇ csúnen-on-nacsúnen-on-na középkorúközépkorú nőnő ◇ hareon-nahareon-na
derült időt hozó nőderült időt hozó nő
on-naaszobion-naaszobi ◆ nőzésnőzés ◆ szoknyapecérségszoknyapecérség
on-naaszobi-o szuruon-naaszobi-o szuru ◆ nőziknőzik
on-nabendzsoon-nabendzso ◆ női vécénői vécé
on-naburion-naburi ◆ nőiességnőiesség
on-naburi-oon-naburi-o ageruageru ◆ érettérett nővénővé válikválik
「Muszume-va on-naburi-o ageta.」 „A lányom
érett nővé vált.”

on-nadateranion-nadaterani ◆ nőnő létérelétére 「Kanodzso-va on-
nadaterani tacsisonszuru.」 „Nő létére állva pi-
sil.”

on-nadeon-nade ◆ hiraganahiragana ◆ nőinői kézíráskézírás 「On-
nadeno tegami」 „női kézírású levél” ◆ nőinői mun-mun-
kaerőkaerő ◆ nőmunkásnőmunkás

on-nadehitocudeon-nadehitocude ◆ egyedülállóegyedülálló anyakéntanyaként
「On-nadehitocude kodomo-o szodateta.」
„Egyedülálló anyaként nevelte a gyerekét.”

on-nadósion-nadósi ◆ mindannyianmindannyian lányoklányok ◆ mind-mind-
annyianannyian nőknők ◆ mindkettenmindketten lányoklányok ◆ mind-mind-
kettenketten nőknők 「Vatasitacsi-va on-nadósidesó.」
„Mindketten nők vagyunk.”

on-nadósideon-nadóside ◆ lányoklányok egymásegymás köztközt ◆ nőknők
egymásegymás köztközt 「On-nadóside ren-aibanasi-o si-
ta.」 „A nők megbeszélték egymást közt a szerel-
mi ügyeiket.”

on-nadzsinusion-nadzsinusi ◆ földbirtokos nőföldbirtokos nő
on-nadzsotaion-nadzsotai ◆ apátlan családapátlan család
on-nagadekiruon-nagadekiru ◆ becsajozikbecsajozik 「Kare-va on-
naga dekita.」 „Becsajozott.”

on-nagairuon-nagairu ◆ lányoslányos 「Otokotacsi-va on-
nagairu katei-o hómonsitemavatta.」 „A fiúk vé-
gigjárták a lányos házakat.”

on-nagataon-nagata ◆ nőinői szerepetszerepet alakítóalakító férfiférfi szí-szí-
nésznész
on-nageisaon-nageisa ◆ geisageisa
on-nagiraion-nagirai ◆ nőgyűlöletnőgyűlölet
on-nagirainaon-nagiraina ◆ nőgyűlölőnőgyűlölő 「On-nagiraina oto-
ko」 „nőgyűlölő férfi”

on-nagokoroon-nagokoro ◆ nőinői léleklélek 「On-nagokorono ki-
bi」 „női lélek rejtelmei”

on-nagokorotoakinoszoraon-nagokorotoakinoszora ◆ nőknők szeszé-szeszé-
lyesek, mint az időjáráslyesek, mint az időjárás
on-nagorosion-nagorosi ◆ szívtiprószívtipró 「On-nagorosino oto-
ko」 „szívtipró férfi”

on-naguruion-nagurui ◆ nőcsábásznőcsábász
on-nahenon-nahen ◆ bal oldali nő-gyökbal oldali nő-gyök
on-najakuon-najaku ◆ női szerepnői szerep ◆ nőszerepnőszerep
on-najuon-naju ◆ női fürdőnői fürdő
on-nakjódaion-nakjódai ◆ lánytestvérlánytestvér ◆ leánytestvérleánytestvér

on-nakkeon-nakke ◆ nőinői jelenlétjelenlét 「On-nakkenonai so-
kuba」 „nők nélküli munkahely” ◆ nőkkelnőkkel kö-kö-
rülvételrülvétel 「On-nakkenonai otoko」 „férfi, aki va-
lahogy nincs nőkkel körülvéve” ◆ nőrenőre utalóutaló jeljel
「On-nakkenonai ie」 „nőre utaló jel nélküli ház”

on-namodzsion-namodzsi ◆ hiraganahiragana ◆ női írásnői írás
on-namononoon-namonono ◆ nőinői
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on-namukenoon-namukeno ◆ lányoslányos 「Konoomocsa-va on-
namukeda.」 „Ez a játék lányos.”

on-naninaruon-naninaru ◆ elvesztielveszti aa szüzességétszüzességét
「Kanodzso-va dzsúrokuszaide on-naninatta.」
„Tizenhat évesen elvesztette a szüzességét.”

on-nanoadzsi-oon-nanoadzsi-o sirusiru ◆ előszörelőször vanvan dolgadolga
nővelnővel 「Kare-va dzsúrokuszaide on-nano adzsi-o
sitta.」 „16 éves korában volt először dolga nővel.”

on-nanohadanifureruon-nanohadanifureru ◆ dolgadolga vanvan nővelnővel
「Kare-va on-nano hadani furetakotoganai.」
„Nem volt még dolga nővel”

on-nanohitoon-nanohito ◆ nőnő
on-nanojónaon-nanojóna ◆ nőiesnőies 「On-nanojóna otoko」
„nőies férfi”

on-nanokataon-nanokata ◆ hölgyhölgy
on-nanokoon-nanoko ◆ lánylány 「On-nano koga
jorokobupurezento-o kaitai.」 „Lánynak való
ajándékot szeretnék venni!” ◆ lánygyereklánygyerek ◆ le-le-
ánygyermekánygyermek
on-nanokoeon-nanokoe ◆ női hangnői hang
onna-noonna-no kokoro-vakokoro-va neko-noneko-no meme ◆ nőinői léleklélek
szeszélyesszeszélyes
on-nanosudzsinkóon-nanosudzsinkó ◆ hősnőhősnő
on-nanoszakebigoeon-nanoszakebigoe ◆ női sikolynői sikoly
on-nanotasinamion-nanotasinami ◆ nőiességnőiesség 「Kanodzso-va
on-nano tasinamini kaketeiru.」 „Nincs benne
semmi nőiesség.”

on-naobion-naobi ◆ női kimonóövnői kimonóöv
on-naojaon-naoja ◆ anyaanya
on-na-oon-na-o sirusiru ◆ előszörelőször vanvan dolgadolga nővelnővel
「Kare-va dzsúrokuszaide on-na-o sitta.」 „16
éves korában volt először dolga nővel.”

on-nappoion-nappoi ◆ nőiesnőies
on-nappokunaruon-nappokunaru ◆ elnőiesedikelnőiesedik 「Otoko-va
on-nappokunatta.」 „A férfi elnőiesedett.”

on-narasiion-narasii ◆ nőiesnőies ◆ nőkre jellemzőnőkre jellemző
on-nasacsóon-nasacsó ◆ igazgatónőigazgatónő
on-nasiszaion-nasiszai ◆ papnőpapnő
on-nasúon-nasú ◆ cselédcseléd ◆ nőknők
on-nasudzsinon-nasudzsin ◆ úrnőúrnő
on-naszan-nin-jorebakasimasiion-naszan-nin-jorebakasimasii ◆ nőknők sze-sze-
retnek tereferélniretnek tereferélni

on-natarasion-natarasi ◆ nőcsábásznőcsábász 「On-natarasino
otoko」 „nőcsábász férfi”

on-natoaszobuon-natoaszobu ◆ csajozikcsajozik 「Icumo on-nato
aszondeiru.」 „Mindig csak csajozik.” ◆ kaland-kaland-
jaja vanvan 「Kare-va vakaitoki-va on-nato aszonde-
bakariita.」 „Fiatalkorában sok kalandja volt.”

on-natocukiauon-natocukiau ◆ csajozikcsajozik 「Mada dzsúgosza-
inanonimó on-nato cuki atteiru.」 „Még csak 15
éves, és már csajozik.”

on-natomodacsion-natomodacsi ◆ barátnőbarátnő
on-natomodacsigadekiruon-natomodacsigadekiru ◆ becsajozikbecsajozik
「Pátini itte on-natomodacsigadekita.」 „Elmen-
tem egy buliba, és becsajoztam.”

on-naunon-naun ◆ szerencse a nőkkelszerencse a nőkkel
on-naungaiion-naungaii ◆ szerencséjeszerencséje vanvan aa nőkkelnőkkel
「Kare-va on-naungaii.」 „Szerencséje van a nők-
kel.”

onna-vaonna-va szanga-niszanga-ni ienasiienasi ◆ nőkneknőknek nincsnincs
nyugalma ezen a világonnyugalma ezen a világon
on-nazakarion-nazakari ◆ női élet delenői élet dele
on-nazukinaon-nazukina ◆ szoknyavadászszoknyavadász 「On-
nazukina otoko」 „szoknyavadász férfi”

on-necurjóhóon-necurjóhó ◆ termoterápiatermoterápia
on-necuszeinoon-necuszeino ◆ melegmeleg
on-nenon-nen ◆ haragharag
on-nikiruon-nikiru ◆ hálávalhálával tartoziktartozik 「Onnikima-
szu.」 „Hálával tartozom neked!” ◆ lekötelezlekötelez
「Issóonni kimaszu.」 „Egy életre le vagyok köte-
lezve.”

on-nikiszeruon-nikiszeru ◆ elvárja,elvárja, hogyhogy háláshálás legyenlegyen
「Kare-va taszuketekureta koto-o nan-nenmo on-
ni kiszeru.」 „Évekig elvárja, hogy hálás legyek,
mert segített.”

on-nimukuiruon-nimukuiru ◆ meghálálmeghálál 「Imamade mendó-
o mitemorattekitanode, onni mukuitai.」 „Szeret-
ném meghálálni, hogy idáig gondomat viselted!”

on-niszuruon-niszuru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Maiku-o on-
nisita.」 „Bekapcsoltam a mikrofont.”

on-nodzsidearuon-nodzsidearu ◆ háláshálás 「Hjakuman enmora-
eba onno dzsida.」 „Hálás lennék, ha kaphatnék
egymillió jent.”

onoono ◆ baltabalta 「Onode makivari-o sita.」 „Baltá-
val fát hasogattam.” ◆ bárdbárd ◆ fejszefejsze 「Onode
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ki-o kiri taosita.」 „Fejszével kivágta a fát.” ◆ fo-fo-
koskos ◆ szekerceszekerce
ónóónó ◆ gyötrelemgyötrelem
on-oon-o adadekaeszuadadekaeszu ◆ gonoszsággalgonoszsággal viszo-viszo-
nozzanozza aa jótettetjótettet ◆ jótjót rosszalrosszal viszonozzaviszonozza
「On-o adade kaeszareta.」 „Jót tettem, de ros-
szal viszonozták.”

onoboriszanonoboriszan ◆ fővárosba feljött bugrisfővárosba feljött bugris
on-o hodokoszuon-o hodokoszu ◆ szívességet teszszívességet tesz
onokibuonokibu ◆ fartőfartő
onomatopeonomatope ◆ hangfestéshangfestés ◆ hangutánzáshangutánzás
ononokuononoku ◆ borzongborzong ◆ megborzadmegborzad 「Ano kó-
keini oszore ononoita.」 „Megborzadtam a lát-
ványtól.” ◆ reszketreszket 「Kjófuni ononoita.」
„Reszkettem a félelemtől.” ◇ oszoreononokuoszoreononoku
szörnyülködikszörnyülködik 「Isa-va kon-na bjóki-va mitako-
tonaito oszoreononoita.」 „Az orvosok szörnyül-
ködtek, ilyet még nem láttak.” ◇ oszoreonono-oszoreonono-
kuku félelemtőlfélelemtől reszketreszket 「Hitobito-va oszore
ononoita.」 „Az emberek reszkettek a félelemtől.”

onoonoonoono ◆ mindenminden 「Hito-va onoono dzsibunno
ni-o otteiru.」 „Minden embernek megvan a ma-
ga baja.”

onoreonore ◆ állatállat 「Onore!」 „Te állat!” ◆ önmagaönmaga
「Onore-o sire.」 „Ismerd meg önmagad!” ◆ sa-sa-
játját magamaga 「Onore-o motte hito-o hakaru.」 „Sa-
ját magához mér másokat.”

onorenikacuonorenikacu ◆ legyőzi önmagátlegyőzi önmagát
onorenikacuonorenikacu ◆ uralkodik magánuralkodik magán
onore-oonore-o mattószurumattószuru ◆ teszi,teszi, amitamit tennietennie
kellkell
onore-oonore-o szuteruszuteru ◆ félreteszifélreteszi sajátsaját érdeke-érdeke-
itit
ónószuruónószuru ◆ gyötrődikgyötrődik
on-oon-o uruuru ◆ lekötelezlekötelez 「Raibaru-o taszukete
on-o utta.」 „Segítségével lekötelezte az riválisát.”

onozominaraonozominara ◆ haha úgyúgy óhajtjaóhajtja 「Onozom-
inara, kono sasin-o szasi agemaszu.」 „Ha úgy
óhajtja, önnek adom ezt a képet.”

onozominijorionozominijori ◆ kívánságakívánsága szerintszerint
「Onozominijoriszaizu-o henkóitasimasita.」
„Kívánsága szerint megváltoztattuk a méretet.”

onozukaraonozukara ◆ magátólmagától 「Mondai-va mizukara
kaikecuszaremaszu.」 „A problémák maguktól
megoldódnak.”

onozukurionozukuri ◆ jobb oldali balta-gyökjobb oldali balta-gyök
onozutoonozuto ◆ magátólmagától 「Dzsitaino sinkokusza-va
déta-o mirebaonozuto vakaru.」 „Ha ránézel az
adatokra, magadtól is rájössz, milyen rossz a hely-
zet.”

onpaonpa ◆ hanghullámhanghullám
onpakusokuonpakusoku ◆ természetes fehér színtermészetes fehér szín
onparédoonparédo ◆ együttesegyüttes szereplésszereplés ◆ felsora-felsora-
kozáskozás
onpenkaonpenka ◆ hangváltozáshangváltozás
onpjóonpjó ◆ fonetikai jelfonetikai jel
onpjómodzsionpjómodzsi ◆ fonetikaifonetikai jeljel ◆ fonogrammafonogramma
◇ kokuszaionpjómodzsikokuszaionpjómodzsi nemzetközinemzetközi foneti-foneti-
kaikai jeljel ◇ kokuszaionpjómodzsiicsirankokuszaionpjómodzsiicsiran nem-nem-
zetközi fonetikai ábécézetközi fonetikai ábécé
onpuonpu ◆ hangjegyhangjegy 「Kanodzso-va ikkaikiitada-
kede onpu-o kaki torukotogadekiru.」 „Egyszeri
hallás után kottára tudja vinni a hangjegyeket.” ◆

kiejtéstkiejtést hordozóhordozó jeljel ◇ onpu-oonpu-o jomujomu kot-kot-
táttát olvasolvas ◇ sibuonpusibuonpu negyednegyed hangjegyhangjegy ◇

dzsúrokubuonpudzsúrokubuonpu tizenhatodtizenhatod hangjegyhangjegy ◇ ni-ni-
buonpubuonpu félfél hangjegyhangjegy ◇ hacsibuonpuhacsibuonpu nyol-nyol-
cad hangjegycad hangjegy ◇ han-onpuhan-onpu fél hangjegyfél hangjegy
onpuonpu ◆ kottakotta
onpúonpú ◆ kiáramlókiáramló melegmeleg levegőlevegő ◆ melegmeleg szélszél

onpu-o jomuonpu-o jomu ◆ kottát olvaskottát olvas
onrainonrain ◆ internetesinternetes 「Onrain-szábiszu」 „in-
ternetes szolgáltatás” ◆ onlineonline 「Onrain-
konpjútá」 „online számítógép”

onrain-gaidoonrain-gaido ◆ internetesinternetes útikalauzútikalauz ◆ in-in-
ternetes útmutatóternetes útmutató
onrain-gaidobukkuonrain-gaidobukku ◆ internetes útikalauzinternetes útikalauz
onrain-gémuonrain-gému ◆ internetes játékinternetes játék
onrain-magadzsinonrain-magadzsin ◆ internetes magazininternetes magazin
onrain-siszutemuonrain-siszutemu ◆ online rendszeronline rendszer
onrain-soppinguonrain-soppingu ◆ internetes vásárlásinternetes vásárlás
onriedoonriedo ◆ irtózásirtózás aa tisztátalantisztátalan világbanvilágban
éléstőléléstől
onrjóonrjó ◆ bosszúálló kísértetbosszúálló kísértet
onrjóonrjó ◆ hangerőhangerő 「Terebino onrjó-o ageta.」
„Növeltem a tévé hangerejét.” ◆ hangszinthangszint
onrjócsószeionrjócsószei ◆ hangerő-szabályozáshangerő-szabályozás
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onsaonsa ◆ cégükcégük ◆ önökönök cégecége ◆ önökönök vállalatavállalata
「Onsato heisa」 „önök vállalata és a mi vállala-
tunk”

onsaonsa ◆ amnesztiaamnesztia ◆ kegyelemkegyelem 「Sikeisú-va
onsa-o uketa.」 „A halálraítélt kegyelmet kapott.”

onsaonsa ◆ átírásátírás ◆ transzliterációtranszliteráció
onsagoonsago ◆ átírt szóátírt szó
onsanijokusiteonsanijokusite ◆ amnesztiávalamnesztiával 「Kare-va
onsani jokusite sussosita.」 „Amnesztiával szaba-
dult.”

onsanijokuszuruonsanijokuszuru ◆ amnesztiátamnesztiát kapkap 「Onsa-
ni jokusita súdzsin」 „amnesztiát kapott fogoly”

onsionsi ◆ fononfonon
onsionsi ◆ császári ajándékcsászári ajándék
onsionsi ◆ kedveskedves régirégi tanártanár ◆ közelállóközelálló tanártanár
「Kare-va vatasino onsideszu.」 „Ez a tanár közel
állt hozzám”

onsicuonsicu ◆ hangminőséghangminőség ◆ rosszulrosszul szólszól
「Konoszupíká-va onsicuga varui.」 „Ez a hangfal
rosszul szól.”

onsicuonsicu ◆ melegházmelegház 「Onsicude szaibaisitato-
mato」 „melegházban termesztett paradicsom” ◆

üvegházüvegház
onsicugaiionsicugaii ◆ szépenszépen szólszól 「KonoCD-va onsi-
cugaii.」 „Ez a CD szépen szól.”

onsicugaszuonsicugaszu ◆ üvegházgázüvegházgáz 「Onsicugaszu
haisucurjóno jokuszei」 „Üvegházgázok kibocsá-
tásának mérséklés”

onsicukókaonsicukóka ◆ üvegházhatásüvegházhatás
onsicukókagaszuonsicukókagaszu ◆ üvegházhatású gázüvegházhatású gáz
onsicusokubucuonsicusokubucu ◆ melegházi növénymelegházi növény
onsicuszaibaionsicuszaibai ◆ melegházi termesztésmelegházi termesztés
onsicuszodacsinoonsicuszodacsino ◆ burokbanburokban nevelkedettnevelkedett
「Onsicuszodacsino bocscsan」 „burokban nevel-
kedett ficsúr” ◆ kalitkábankalitkában nevelkedettnevelkedett ◆

széltőlszéltől isis óvottóvott 「Onsicuszodacsino odzsó-
szan」 „széltől is óvott kisasszony” ◆ üvegház-üvegház-
banban neveltnevelt 「Onsicuszodacsinotomato」 „üveg-
házban nevelt paradicsom”

onsinonsin ◆ hírhír ◆ kapcsolatkapcsolat 「Tomokara onsinga
todaeta.」 „Megszakadt a barátommal a kapcsola-
tom.”

onsinfucúonsinfucú ◆ kapcsolatvesztéskapcsolatvesztés ◆ nincsnincs hírhír
felőlefelőle 「Dzsúnen onsinfucúdatta tomodacsikara

renrakugaatta.」 „Megkeresett a barátom, aki fe-
lől tíz évig nem volt hírem.”

onsippuonsippu ◆ meleg borogatásmeleg borogatás
onsirazuonsirazu ◆ hálátlan emberhálátlan ember ◆ hálátlansághálátlanság
onsirazunoonsirazuno ◆ hálátlanhálátlan 「Kono onsirazu!」
„Hálátlan vagy!”

onsisóonsisó ◆ császáricsászári díjdíj ◆ császáricsászári kitünte-kitünte-
téstés
onsizaidanonsizaidan ◆ császári alapítványcsászári alapítvány
onsóonsó ◆ melegágymelegágy 「Kaisa-va fuszeino onsóni-
natteita.」 „A vállalat a szabálytalanságok meleg-
ágyává vált.”

onsóonsó ◆ jutalomjutalom 「Bakufu-va gokeninni onsó-
tosite tocsi-o ataeta.」 „A sógunátus jutalomként
földet adományozott a hűbéreseinek.”

onsúonsú ◆ szeretet és gyűlöletszeretet és gyűlölet
onszaonsza ◆ hangvillahangvilla
onszecuonszecu ◆ szótagszótag ◇ kaionszecukaionszecu nyíltnyílt szó-szó-
tagtag ◇ heionszecuheionszecu zárt szótagzárt szótag
onszecumodzsionszecumodzsi ◆ szótagírásos írásjelszótagírásos írásjel
onszeionszei ◆ beszédhangbeszédhang ◆ hanghang 「Ruszuban-
denvani onszeimeszszédzsi-o nokosita.」 „Az üze-
netrögzítőn hangüzenetet hagytam.” ◇ onszei-onszei-
anpuanpu hangerősítőhangerősítő ◇ onszeigaidoonszeigaido beszéd-beszéd-
hangoshangos útbaútba igazításigazítás 「Kánabino onszeigai-
do」 „autónavigáció beszédhangos útba igazítása”
◇ onszeigakuonszeigaku fonetikafonetika ◇ onszeigakuonszeigaku hang-hang-
tantan ◇ onszeigakusaonszeigakusa fonetikávalfonetikával foglalko-foglalko-
zózó tudóstudós ◇ onszeikigóonszeikigó fonetikaifonetikai jeljel ◇ on-on-
szeifairuszeifairu hangfájlhangfájl
onszeian-naionszeian-nai ◆ hangosbeszélőhangosbeszélő
onszeianpuonszeianpu ◆ hangerősítőhangerősítő
onszeicsaneruonszeicsaneru ◆ hangcsatornahangcsatorna
onszeifairuonszeifairu ◆ hangfájlhangfájl
onszeigaidanszuonszeigaidanszu ◆ hangos útmutatáshangos útmutatás
onszeigaidoonszeigaido ◆ beszédhangosbeszédhangos útbaútba igazí-igazí-
tástás 「Kánabino onszeigaido」 „autónavigáció
beszédhangos útba igazítása”

onszeigakuonszeigaku ◆ fonetikafonetika ◆ hangtanhangtan
onszeigakusaonszeigakusa ◆ fonetikávalfonetikával foglalkozófoglalkozó tu-tu-
dósdós
onszeigószeionszeigószei ◆ hangszintetizáláshangszintetizálás
onszeigószeiszócsionszeigószeiszócsi ◆ hangszintetizátorhangszintetizátor
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onszeihensúszofutoonszeihensúszofuto ◆ hangszerkesztőhangszerkesztő
programprogram
onszeihjókionszeihjóki ◆ fonetikai jelölésfonetikai jelölés
onszeikeihókionszeikeihóki ◆ hangjelzőhangjelző
onszeikigóonszeikigó ◆ fonetikai jelfonetikai jel
onszeikikanonszeikikan ◆ hangképző szervhangképző szerv
onszeikirokuonszeikiroku ◆ hangfelvételhangfelvétel ◆ hangrögzí-hangrögzí-
téstés
onszeimenjúonszeimenjú ◆ automataautomata telefonostelefonos szol-szol-
gáltatás menüjegáltatás menüje ◆ hangos menühangos menü
onszeiméruonszeiméru ◆ hangpostahangposta
onszeimeszszédzsionszeimeszszédzsi ◆ hangüzenethangüzenet
onszeimikiszáonszeimikiszá ◆ keverőpultkeverőpult
onszeininsikionszeininsiki ◆ hangfelismeréshangfelismerés 「Onszeinin-
sikiszofuto」 „hangfelismerő szoftver”

onszeisorionszeisori ◆ hangfeldolgozáshangfeldolgozás
onszeiszozaionszeiszozai ◆ hanganyaghanganyag
onszeitadzsúhószóonszeitadzsúhószó ◆ többnyelvű adástöbbnyelvű adás
onszeitorakkuonszeitorakku ◆ hangsávhangsáv
onszenonszen ◆ regiszterkapcsolóregiszterkapcsoló
onszenonszen ◆ gyógyfürdőgyógyfürdő 「Onszende jócúno
rjójó-o sita.」 „A gyógyfürdőben gyógyította a
lumbágóját.” ◆ gyógyvízgyógyvíz 「Onszenrjóhó」
„gyógyvizes terápia” ◆ hévízforráshévízforrás ◆ hőforráshőforrás
◆ melegmeleg vizűvizű fürdőfürdő ◆ termálfürdőtermálfürdő 「Onszen-
ni haitta.」 „Megfürödtem a termálfürdőben.” ◆

termálvíztermálvíz 「Onszenpúru」 „termálvizes meden-
ce”

onszencsionszencsi ◆ termálfürdős vidéktermálfürdős vidék
onszen-jadoonszen-jado ◆ gyógyszállógyógyszálló ◆ termálszállótermálszálló
onszenkoonszenko ◆ termáltótermáltó ◆ termálvizestermálvizes tótó ◆

tófürdőtófürdő
onszenmacsionszenmacsi ◆ fürdővárosfürdőváros
onszen-nihairuonszen-nihairu ◆ fürdőzikfürdőzik
onszen-nomacsionszen-nomacsi ◆ fürdővárosfürdőváros
onszenpúruonszenpúru ◆ termálmedencetermálmedence ◆ termál-termál-
strandstrand
onszoonszo ◆ fonémafonéma
onszokuonszoku ◆ hangsebességhangsebesség 「Kono szentóki-va
onszokuno szanbaide tondeiru.」 „Ez a vadászgép
a hangsebesség háromszorosával repül.” ◇ csó-csó-
onszokuonszoku szuperszonikusszuperszonikus sebességsebesség ◇ csó-csó-
onszokunoonszokuno szuperszonikusszuperszonikus 「Kore-va csóon-

szokuno hikókideszu.」 „Ez egy szuperszonikus
repülőgép.”

onszomodzsionszomodzsi ◆ hangírásos írásjelhangírásos írásjel
onszuonszu ◆ unciauncia 「Icsionszuno kinka」 „egy unci-
ás aranypénz”

onszuionszui ◆ meleg vízmeleg víz
onszuikionszuiki ◆ vízmelegítővízmelegítő
onszuipúruonszuipúru ◆ melegmeleg vizesvizes medencemedence ◆ melegmeleg
vizű medencevizű medence
onszuiszendzsóbenzaonszuiszendzsóbenza ◆ melegmeleg vizesvizes bidésbidés
vécévécé
onszuiszendzsótoireonszuiszendzsótoire ◆ melegmeleg vizesvizes bidésbidés
vécévécé
onszúricuonszúricu ◆ szótagszámosszótagszámos versmértékversmérték
「Go- sicsi- gono onszúricude kószeiszareta hai-
ku」 „öt-hét-ötös szótagszámú versmértékkel fel-
épített haiku”

ontaiontai ◆ mérsékeltmérsékelt égövégöv 「Hangarí-va ontaini
icsiszuru.」 „Magyarország a mérsékelt égövben
helyezkedik el.” ◆ mérsékelt övmérsékelt öv
ontaimuontaimu ◆ időbenidőben
onteiontei ◆ hangközhangköz ◆ szekundszekund ◇ tadasiiontei-tadasiiontei-
deutaudeutau tisztán énekeltisztán énekel
ontei-oontei-o hazusitehazusite ◆ hamisanhamisan 「Ontei-o hazu-
site utau」 „hamisan énekel”

ontekionteki ◆ esküdt ellenségesküdt ellenség
ontenonten ◆ juttatásjuttatás 「Kigjónenkinno ontenni jo-
kuszuru.」 „Vállalati nyugdíj juttatásában része-
sül.” ◆ kedvezménykedvezmény 「Menzeino onten-o uke-
ru.」 „Adóeltörlési kedvezményt kap.”

ontónaontóna ◆ megfelelőmegfelelő 「Ontóna sudan」 „meg-
felelő eszköz” ◆ mértéktartómértéktartó 「Ontóna hjó-
gen」 „mértéktartó kifejezés”

ontorodzsíontorodzsí ◆ ontológiaontológia
ontoróróontoróró ◆ artikulált hangartikulált hang ◆ tiszta hangtiszta hang
onvaonva ◆ kellemességkellemesség
onvanaonvana ◆ barátságosbarátságos 「Onvana kao」 „barát-
ságos arc” ◆ enyheenyhe 「Ano kunino tenkó-va on-
vadeszu.」 „Ennek az országnak enyhe éghajlata
van.” ◆ mérsékeltmérsékelt ◆ szelídszelíd 「Onvana szeika-
ku」 „szelíd természet”

onvanakikóonvanakikó ◆ mérsékelt éghajlatmérsékelt éghajlat
onzarokkudeonzarokkude ◆ jéggeljéggel 「Viszukí-o onzarokku-
de nonda.」 „Jéggel ittam a whisky-t.”
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onzonszuruonzonszuru ◆ megőrizmegőriz 「Dentó-o onzonszu-
ru.」 „Megőrzi a hagyományt.” ◆ tartalékoltartalékol
「Tairjoku-o onzonszuru tamenijukkuri hasit-
ta.」 „Lassan futottam, hogy tartalékoljam az erő-
met.”

óóóó ◆ elégedetlenségelégedetlenség ◆ vigasztalanságvigasztalanság
óóóó ◆ gyakrangyakran ◇ óónisiteóónisite gyakrangyakran 「Kare-va
óónisite csikokuszuru.」 „Gyakran elkésik.”

óobaóoba ◆ szülő nagynénjeszülő nagynénje
óodzsióodzsi ◆ szülő nagybátyjaszülő nagybátyja
o-oo-o hikuhiku ◆ éreztetiérezteti hatásáthatását 「Dzsúnenma-
eno naiszen-va imadani o-o hiiteiru.」 „A tíz évvel
ezelőtti polgárháború még most is érezteti a hatá-
sát.” ◆ nyomot hagynyomot hagy
óokuóoku ◆ sógun háremesógun háreme
óokuszamaóokuszama ◆ nagyságanagysága ◆ úrnőúrnő
óonikakkóóonikakkó ◆ sólyomkakukksólyomkakukk
óónisiteóónisite ◆ gyakrangyakran 「Kare-va óónisite csiko-
kuszuru.」 „Gyakran elkésik.”

óotokoóotoko ◆ melákmelák ◆ nagydarab embernagydarab ember
opáruopáru ◆ opálopál
opeope ◆ műveletművelet ◆ operációoperáció
operaopera ◆ operaopera ◇ komikku-operakomikku-opera vígoperavígopera
operagaraszuoperagaraszu ◆ színházi látcsőszínházi látcső
operaguraszuoperaguraszu ◆ látcsőlátcső 「Operaguraszu-o
csokocsoko nozokinagara geki-o miteita.」 „Időn-
ként a látcsőbe pillantva nézte az előadást.”

operakasuoperakasu ◆ operaénekesoperaénekes
operakomikkuoperakomikku ◆ vígoperavígopera
operanokóenoperanokóen ◆ operaelőadásoperaelőadás
operantodzsókenzukeoperantodzsókenzuke ◆ jutalmazásosjutalmazásos
kondicionáláskondicionálás
operazaoperaza ◆ operaházoperaház ◆ operaszínházoperaszínház
operésonoperéson ◆ működtetésműködtetés ◆ műveletművelet ◆ ope-ope-
rációráció ◇ ópun-máketto-operésonópun-máketto-operéson nyíltnyílt piacipiaci
műveletművelet
operétáoperétá ◆ kezelőkezelő ◆ működtetőműködtető ◆ műveletiműveleti
jeljel ◆ operátoroperátor
operétingu-siszutemuoperétingu-siszutemu ◆ operációsoperációs rend-rend-
szerszer
operettaoperetta ◆ operettoperett
operettazaoperettaza ◆ operettszínházoperettszínház
operonoperon ◆ operonoperon

opiétoopiéto ◆ opiátopiát
opioidoopioido ◆ opioidopioid
opocsuniszutoopocsuniszuto ◆ megalkuvómegalkuvó ◆ opportunis-opportunis-
tata
oposzszamuoposzszamu ◆ opusszumopusszum
oppaioppai ◆ anyatejanyatej ◆ cicicici 「Kanodzso-va oppaiga
ókii.」 „Nagy a cicije.” ◆ didididi ◆ tejtej 「Kanodzso-
va oppaiga denai.」 „Nincs teje a szoptatáshoz.”

oppai-ooppai-o ageruageru ◆ megszoptatmegszoptat 「Akacsan-
nioppai-o ageta.」 „Megszoptatta a kisbabát.”

oppai-ooppai-o nomaszerunomaszeru ◆ szoptatszoptat 「Akacsan-
nioppai-o nomaszeta.」 „Szoptatta a gyereket.”

oppai-ooppai-o nomunomu ◆ szopikszopik 「Akacsan-va oppai-o
nondeita.」 „A kisbaba szopott.”

opparauopparau ◆ elüldözelüldöz ◆ elzavarelzavar 「Hatotacsi-o
opparatta.」 „Elzavarta a galambokat.”

óppiranióppirani ◆ nyíltannyíltan 「Taiszei-o óppiraninono-
sitta.」 „Nyíltan szidta a rendszert.”

óppiraninaruóppiraninaru ◆ nyilvánosságranyilvánosságra kerülkerül
「Dzsiken-va óppiraninatta.」 „Az ügy nyilvános-
ságra került.”

ópunópun ◆ nyíltnyílt ◆ nyitásnyitás ◆ nyitottnyitott ◇ ópun-ópun-
káká nyitottnyitott sportkocsisportkocsi ◇ ópun-káópun-ká kabriókabrió ◇

ópun-káópun-ká kabrioletkabriolet ◇ ópungatatósisintakuópungatatósisintaku
kötetlenkötetlen befektetésbefektetés ◇ ópunszuruópunszuru nyitnyit
「Atarasii miszegaópunsita.」 „Új üzletet nyitot-
tak.”

ópun-diszukassonópun-diszukasson ◆ nyílt vitanyílt vita
ópungatatósisintakuópungatatósisintaku ◆ kötetlenkötetlen befekte-befekte-
téstés
ópun-gémuópun-gému ◆ nyílt versenynyílt verseny
ópun-káópun-ká ◆ kabriókabrió ◆ kabrioletkabriolet ◆ nyitottnyitott
sportkocsisportkocsi
ópun-kafeópun-kafe ◆ utcai kávézóutcai kávézó
ópunkakakuópunkakaku ◆ szabad árszabad ár
ópunkandzsóópunkandzsó ◆ nyitott számlanyitott számla
ópun-kategoríópun-kategorí ◆ nyílt kategórianyílt kategória
ópun-kicscsinópun-kicscsin ◆ amerikaiamerikai konyhakonyha 「Ópun-
kicscsinde ie-va hiroku mieta.」 „Az amerikai
konyha miatt a lakás nagynak tűnt.” ◆ látvány-látvány-
konyhakonyha 「Reszutoran-va ópunkicscsindatta.」
„Az étteremben látványkonyha volt.” ◆ nyitottnyitott
konyhakonyha
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ópun-máketto-operésonópun-máketto-operéson ◆ nyíltnyílt piacipiaci műve-műve-
letlet
ópun-naópun-na ◆ nyíltnyílt
ópun-niópun-ni ◆ nyíltannyíltan 「Szekkuszunicuiteópun-ni
hanaszu.」 „Nyíltan beszél a szexről.”

ópunrídingufurémuópunrídingufurému ◆ nyitottnyitott leolvasásileolvasási ke-ke-
retret
ópunríru-dekkiópunríru-dekki ◆ orsós magnóorsós magnó
ópun-ríru-tépurekódáópun-ríru-tépurekódá ◆ orsósorsós magnetofonmagnetofon
◆ orsós magnóorsós magnó
ópun-rúmuópun-rúmu ◆ időpontfoglalásidőpontfoglalás nélkülnélkül megte-megte-
kinthető lakáskinthető lakás
ópunsacuópunsacu ◆ nyitott nyakú ingnyitott nyakú ing
ópun-szandoópun-szando ◆ nyitott szendvicsnyitott szendvics
ópun-szandoicscsiópun-szandoicscsi ◆ nyitott szendvicsnyitott szendvics
ópunszensukenópunszensuken ◆ nyílt versenynyílt verseny
ópun-szeszamiópun-szeszami ◆ szezám, nyílj kiszezám, nyílj ki
ópun-szettoópun-szetto ◆ szabadtéri díszletszabadtéri díszlet
ópun-szószuópun-szószu ◆ nyíltnyílt forráskódforráskód 「Ópun-
szószu-szofuto-o cukau.」 „Nyílt forráskódú
szoftvert használ.”

ópun-szószu-szofutoveaópun-szószu-szofutovea ◆ nyíltnyílt forráskó-forráskó-
dú szoftverdú szoftver
ópunszuruópunszuru ◆ megnyitmegnyit 「Fairu-o ópunszuru.」
„Megnyitja a fájlt.” ◆ nyitnyit 「Atarasii miszegaó-
punsita.」 „Új üzletet nyitottak.”

opusinopusin ◆ opszinopszin
opusonopuson ◆ különkülön választhatóválasztható 「Kicscsin-no
dairiszekino szagjódai-va opusondeszu.」 „A
konyhához a márvány munkalap külön választha-
tó.” ◆ opcióopció 「Opuson torihiki」 „opciós ügy-
let” ◇ szutokku-opusonszutokku-opuson részvényopciórészvényopció ◇

menjú-opusonmenjú-opuson menüopciómenüopció 「Apurinomenjú-
opuson」 „applikáció menüopciója”

opusonkeijakuopusonkeijaku ◆ opciós szerződésopciós szerződés
opuson-kíopuson-kí ◆ opcióbillentyűopcióbillentyű
opuson-szuicscsiopuson-szuicscsi ◆ opciókapcsolóopciókapcsoló
opuszoninopuszonin ◆ opszoninopszonin
opuszoninkaopuszoninka ◆ opszonizációopszonizáció
opuszoninszajóopuszoninszajó ◆ opszonizációopszonizáció
oputimizumuoputimizumu ◆ optimizmusoptimizmus
óraóra ◆ kisugárzáskisugárzás

óraiórai ◆ okésokés ◇ kekkaóraikekkaórai végeredményvégeredmény jójó ◇

hassaóraihassaórai indulhatunkindulhatunk
óraiórai ◆ forgalomforgalom 「Kurumano óraino ói baso」
„nagy autóforgalmú hely” ◆ jövés-menésjövés-menés 「Hit-
ono óraiga szukunakunatta.」 „Kisebb lett a
jövés-menés.” ◆ útút 「Órainoman nakade dzsi-
tensaga tomatta.」 „A biciklista megállt az út kö-
zepén.” ◆ utcautca 「Óraini mensita kjakuma」 „ut-
cára néző vendégszoba”

óraicsóóraicsó ◆ siketfajdsiketfajd
óraiszuruóraiszuru ◆ jön-megyjön-megy 「Micsini hitoga óraisi-
teita.」 „Az úton jöttek-mentek az emberek.”

órakanaórakana ◆ békésbékés ◆ lezserlezser ◆ megértőmegértő 「Va-
tasino haigúsa-va totemoórakadeszu.」 „A hitve-
sem nagyon megértő.”

órakaniórakani ◆ békésenbékésen
orandaoranda ◆ HollandiaHollandia
orandadzsinorandadzsin ◆ hollandholland
orandagarasiorandagarasi ◆ vízitormavízitorma
orandagoorandago ◆ holland nyelvholland nyelv
orandagodeorandagode ◆ hollandulhollandul
orandanoorandano ◆ hollandholland
orandarjóantiruorandarjóantiru ◆ Holland AntillákHolland Antillák
oranútanoranútan ◆ orangutánorangután
óraru-komjunikésonóraru-komjunikéson ◆ szóbeliszóbeli kommuniká-kommuniká-
cióció
óraruszekkuszuóraruszekkuszu ◆ orális szexorális szex
óraruszekkuszuszuruóraruszekkuszuszuru ◆ leszopleszop
oratoriooratorio ◆ oratóriumoratórium
oreore ◆ énén 「Oregajaru.」 „Majd én csinálom!”

órecuórecu ◆ sorsor
oreiorei ◆ hálahála 「Sinszecunisiteageta oreigakorede-
szuka!?」 „Ez a hála azért, hogy olyan kedves vol-
tam?” ◆ jutalomjutalom 「Hjakumanenno orei-o jaku-
szokuszuru.」 „Egymillió jenes jutalmat ígérek.”
◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás 「Oreini okane-o vata-
sita.」 „Köszönetnyilvánításként pénzt adott ne-
ki.” ◆ viszonzásviszonzás 「Orei-o hosigaru hito」 „vi-
szonzást váró ember”

oreimairioreimairi ◆ bosszúbosszú 「Jakuzano oreimairi」
„jakuza bosszúja” ◆ hálaadóhálaadó látogatáslátogatás
「Dzsindzsa-e no oreimairi」 „hálaadó látogatás
a szentélybe”
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oreinokotobaoreinokotoba ◆ köszönőköszönő szavakszavak 「Oreino
kotoba-o nobeta.」 „Köszönő szavakat mond-
tam.”

oreinszanoreinszan ◆ olajsavolajsav ◆ oleinsavoleinsav
orei-oorei-o iuiu ◆ megköszönmegköszön 「Kare-va keh-site orei-
o ivanai.」 „Sohasem köszön meg semmit.”

orei-oorei-o mósiagerumósiageru ◆ köszönetetköszönetet mondmond
「Minaszamani orei-o mósi agemaszu.」 „Szeret-
nék köszönetet mondani mindenkinek!”

orei-oorei-o noberunoberu ◆ megköszönmegköszön 「Omotenasino
orei-o nobeta.」 „Megköszönte a vendéglátást.”

orei-oorei-o szuruszuru ◆ leróleró 「Taszuketemoratta orei-
o sitainodeszu.」 „Szeretném leróni a hálámat
azért, hogy segített!”

oremagaruoremagaru ◆ meghajlikmeghajlik 「Ore magattakádo」
„meghajlott kártya” ◆ megtörikmegtörik 「Ore magatta
hikari」 „megtört fény”

orendzsiorendzsi ◆ narancsnarancs 「Orendzsino kava-o mu-
ita.」 „Meghámoztam a narancsot.” ◇ néburuo-néburuo-
rendzsirendzsi fiasfias narancsnarancs ◇ néburuorendzsinéburuorendzsi du-du-
doros narancsdoros narancs
orendzsi-dzsúszuorendzsi-dzsúszu ◆ narancslénarancslé
orendzsiiroorendzsiiro ◆ narancssárganarancssárga
orendzsinokavaorendzsinokava ◆ narancshéjnarancshéj
órenzuórenzu ◆ homorúhomorú lencselencse ◆ konkávkonkáv lencselencse ◆

szórólencseszórólencse
oreoreszagioreoreszagi ◆ unokázós csalásunokázós csalás
oreoszómuoreoszómu ◆ oleoszómaoleoszóma
oreruoreru ◆ beadjabeadja aa derekátderekát 「Kare-va ikura
szettokusitemo orenai.」 „Hiába győzködjük,
csak nem adja be a derekát.” ◆ beletörikbeletörik
「Ringo-va katakute, haga oreta.」 „Olyan ke-
mény volt az alma, hogy beletört a fogam.” ◆ el-el-
töriktörik 「Asiga oreta.」 „Eltört a lábam.” ◆ engedenged
「Bokuno tanominijatto oretekureta.」 „Végül
csak engedett a kérésemnek.” ◆ hajthatóhajtható 「Ko-
no keitai-va futacuni oreru.」 „Ez az mobil kétrét
hajtható.” ◆ kanyarodikkanyarodik 「Szaisono kado-o hi-
darini oreta.」 „Az első sarkon balra kanyarod-
tam.” ◆ kitörikkitörik 「Enpicuno szakiga oreta.」 „Ki-
tört a ceruza hegye.” ◆ letörikletörik 「Radzsionoan-
tenaga oreta.」 „Letört a rádió antennája.” ◆ tö-tö-
rikrik 「Eda-va orejaszuikara ki-o cukete!」 „Vi-
gyázz, mert könnyen törik az ág!” ◇ honegaore-honegaore-
ruru eltörikeltörik aa csontjacsontja ◇ honegaoreruhonegaoreru fárad-fárad-

ságosságos 「Kare-o szettokuszuruno-va honega ore-
ru.」 „Fáradságos meggyőzni őt.”

oreszengurafuoreszengurafu ◆ grafikongrafikon ◆ vonaldiagramvonaldiagram
oreszóninaruoreszóninaru ◆ roskadozikroskadozik 「Kino mino
omoszade eda-va oreszóninatteita.」 „A fa roska-
dozott a gyümölcsök súlyától.”

oretaoreta ◆ csonkacsonka
oretacsioretacsi ◆ mimi
oriori ◆ ketrecketrec 「Orino nakani todzsi komerareta
uszagi」 „ketrecbe zárt nyúl”

oriori ◆ alkalomalkalom 「Szukina sószecu-va origaareba
nandomo jomi kaeszu.」 „Ha alkalmam adódik,
többször újraolvasom a kedvenc novellámat.” ◆

korkor 「Kono henni kuru orini-va konoreszuto-
rande taberu.」 „Amikor csak erre járok, ebben az
étteremben eszek.” ◇ oriasikuoriasiku rosszkorrosszkor 「Hó-
monsitara, oriasiku kare-va ruszudatta.」 „Sajnos
rosszkor mentem, mert nem volt otthon.” ◇ oria-oria-
sikusiku sajnossajnos 「Oriasiku joteiga kaszanari kareto
aenakatta.」 „Sajnos más programom volt, így
nem tudtam vele találkozni.” ◇ origavaruiorigavarui nemnem
megfelelőmegfelelő 「Origa varuikara nanimo ivanakat-
ta.」 „Nem a megfelelő időpont volt, ezért nem
mondtam semmit.” ◇ orinifureorinifure alkalomadtánalkalomadtán
「Orini fure goongaesi-o siteikitai.」 „Alkalom-
adtán szeretném meghálálni.” ◇ orinifureorinifure alkal-alkal-
mankéntmanként 「Szorenicuite orini fure hanasimasi-
ta.」 „Alkalmanként beszéltem erről.” ◇ orimoa-orimoa-
róniróni mikormikor máskormáskor 「Orimoaróni rjokóno zen-
dzsicuni nekondesimatta.」 „Mikor máskor bete-
gedtem volna meg, ha nem az utazásom előtt egy
nappal.” ◇ orimooriorimoori éppenéppen akkorakkor 「Dzsisin-
nicuite hanasiteita oririmo ori, dzsisinga haszsze-
isita.」 „Éppen akkor volt egy földrengés, ami-
kor beszéltünk róla.” ◇ orijokuorijoku jójó időzítésselidőzítéssel
「Ehagaki-va orijoku tandzsóbitódzsicuni todoi-
ta.」 „A képeslap jó időzítéssel a születésnapomra
érkezett meg.”

oriori ◆ dobozkadobozka ◆ hajtáshajtás ◇ kasiorikasiori dobozbadobozba
csomagoltcsomagolt cukrászsüteménycukrászsütemény ◇ nimaiorinimaiori fó-fó-
liólió ◇ nimaiorinimaiori ívrétívrét ◇ jocuorijocuori kvartókvartó
oriori ◆ szövésszövés ◇ ukioriukiori domborszövésdomborszövés ◇ ori-ori-
meme szövéssűrűségszövéssűrűség ◇ teoriteori kézikézi szövésszövés ◇

hiraorihiraori sima szövéssima szövés
oriori ◆ seprőseprő 「Vain-no ori」 „bor seprője” ◆ üle-üle-
dékdék ◆ zacczacc
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oriaioriai ◆ kijövéskijövés 「Hitotono ori aigajoi.」 „Jól
kijön az emberekkel.” ◆ megegyezésmegegyezés 「Nedan-
no ori aigacuita.」 „Megegyeztünk az árban.”

oriasikuoriasiku ◆ rosszkorrosszkor 「Hómonsitara, oriasiku
kare-va ruszudatta.」 „Sajnos rosszkor mentem,
mert nem volt otthon.” ◆ sajnossajnos 「Oriasiku jo-
teiga kaszanari kareto aenakatta.」 „Sajnos más
programom volt, így nem tudtam vele találkozni.”

oriauoriau ◆ kijönkijön 「Dórjóto ori atteiru.」 „Kijön a
munkatársaival.” ◆ megegyezikmegegyezik 「Rjósaga ori
atta nedande torihikisita.」 „Mindkét fél által
megegyezett árban kötötték meg az ügyletet.”

oribakooribako ◆ dobozkadobozka ◆ hajtogatotthajtogatott dobozdoboz ◆

papírdobozpapírdoboz
oribiki-ooribiki-o szuruszuru ◆ lefejtlefejt 「Vain-no oribiki-o si-
ta.」 „Lefejtettem a bort.”

oríbuoríbu ◆ olajbogyóolajbogyó ◆ olivabogyóolivabogyó
oríbuirooríbuiro ◆ olajzöldolajzöld ◆ olívaszínűolívaszínű
oríbujuoríbuju ◆ olívaolajolívaolaj
oríbunoedaoríbunoeda ◆ olajágolajág 「Heivano hato-va orí-
buno eda-o kuvaeteiru.」 „A békegalamb olajágat
tart a csőrében.”

oríbunokioríbunoki ◆ olajfaolajfa
oríbunomioríbunomi ◆ olajbogyóolajbogyó ◆ olivabogyóolivabogyó
óricuóricu ◆ királyikirályi 「Óricubaree gakkó」 „királyi
balettiskola” ◆ királyi alapításkirályi alapítás
oridoorido ◆ harmonikaajtóharmonikaajtó
oridzsinaritíoridzsinarití ◆ eredetiségeredetiség 「Kono
szakuhinni-va oridzsinaritíga iszszainasi.」 „Eb-
ben a műben nincs semmi eredeti.”

oridzsinarunaoridzsinaruna ◆ eredetieredeti 「Oridzsinarunaa-
ideaga mattakunakatta.」 „Nem volt semmilyen
eredeti ötletem.”

orientaruorientaru ◆ keletikeleti
orientarudzsútanorientarudzsútan ◆ perzsa szőnyegperzsa szőnyeg
orientéringuorientéringu ◆ tájékozódásitájékozódási futásfutás
「Orientéringu-o jaru baso-o eranda.」 „Kivá-
lasztottuk a helyszínt a tájékozódási futáshoz.” ◆

tájfutástájfutás
orientésonorientéson ◆ eligazításeligazítás
「Sinnjúsainnoorientéson-o okonatta.」 „Eligazí-
tást adott az újonnan belépőknek.” ◆ orientációorientáció
◆ tájékoztatótájékoztató 「Sinszeihinnoorientéson-o
okonatta.」 „Tájékoztattak az új termékről.”

orientooriento ◆ keletkelet ◇ kodaiorientokodaioriento ókoriókori keletkelet

orientobunmeiorientobunmei ◆ keleti kultúrakeleti kultúra
orientogakuorientogaku ◆ orientalisztikaorientalisztika
orientogakusaorientogakusa ◆ orientalistaorientalista
orientokjúkóorientokjúkó ◆ Orient ExpresszOrient Expressz
orifusiorifusi ◆ olykor-olykorolykor-olykor 「Orifusihahanokoto-
o omoi daszu.」 „Eszembe jut olykor-olykor édes-
anyám.” ◆ soránsorán 「Hibino szeikacuno orifusi」
„mindennapi élet során”

orifusinoorifusino ◆ évszakhozévszakhoz illőillő 「Orifusino aisza-
cu」 „évszakhoz illő köszöntés”

origamiorigami ◆ fémjelzésfémjelzés ◆ garantálásgarantálás 「Kareno
sigoto-va icsirjúno ori gamicukida.」 „Garantá-
lom, hogy első osztályú munkát végez.” ◆ origa-origa-
mimi ◆ origamiorigami papírpapír 「Ori gamide curu-o otta.」
„Origami papírból darut hajtogattam.” ◆ papír-papír-
hajtogatáshajtogatás 「Ori gamidekiru?」 „Tudsz papírt
hajtogatni?”

origaruhiorigaruhi ◆ oligarchaoligarcha
origavaruiorigavarui ◆ nemnem megfelelőmegfelelő 「Origa varuika-
ra nanimo ivanakatta.」 „Nem a megfelelő idő-
pont volt, ezért nem mondtam semmit.”

origonukureocsidoorigonukureocsido ◆ oligonukleotidoligonukleotid
origotóorigotó ◆ oligoszacharidoligoszacharid
origucsiorigucsi ◆ lépcső tetejelépcső teteje ◆ leszálló ajtóleszálló ajtó
orihimeorihime ◆ SzövőlánySzövőlány ◆ VegaVega
orihonorihon ◆ hajtogatós könyvhajtogatós könyv
oriitteoriitte ◆ mindenképpenmindenképpen 「Oriitte onegaigaari-
maszu.」 „Szeretném, ha mindenképpen megten-
ne nekem valamit.”

orijokuorijoku ◆ jójó időzítésselidőzítéssel 「Ehagaki-va orijoku
tandzsóbitódzsicuni todoita.」 „A képeslap jó idő-
zítéssel a születésnapomra érkezett meg.” ◆ máz-máz-
lili 「Gótógenbani ori joku sifukuno keikangaita.」
„Mázli, hogy volt egy civil ruhás rendőr a rablás
színhelyén.”

orikabanorikaban ◆ szatyortáskaszatyortáska
orikaesiorikaesi ◆ felhajtásfelhajtás 「Zubon-no szuszono ori
kaesiga katagavadake nobitemaszujo.」 „A nad-
rág egyik szárán a felhajtás hosszabb.” ◆ posta-posta-
fordultávalfordultával 「Ori kaesi hendzsi-o kudaszai.」
„Kérem, postafordultával válaszoljon!” ◆ refrénrefrén
◆ visszafordulásvisszafordulás ◆ visszafordulvánvisszafordulván 「Kono
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densa-va tóekide ori kaesi tókjóikininarimaszu.」
„A vonat ezen az állomáson visszafordulván To-
kióban megy.” ◆ visszahajtásvisszahajtás ◇

orikaesiunten-oorikaesiunten-o szuruszuru ingajáratbaningajáratban közle-közle-
kedikkedik 「Dzsikonotame densa-va ori kaesi unten-
o siteiru.」 „Baleset miatt a vonat ingajáratban
közlekedik.”

orikaesiantenaorikaesiantena ◆ összecsukható antennaösszecsukható antenna
orikaesidenvaszuruorikaesidenvaszuru ◆ visszahívvisszahív 「Ori kaesi
denvaszurujóni itte kudaszai.」 „Kérem, mondja
meg neki, hogy hívjon vissza!”

orikaesiuntenorikaesiunten ◆ ingajáratingajárat
orikaesiunten-oorikaesiunten-o szuruszuru ◆ ingajáratbaningajáratban köz-köz-
lekediklekedik 「Dzsikonotame densa-va ori kaesi
unten-o siteiru.」 „Baleset miatt a vonat ingajá-
ratban közlekedik.” ◆ nemnem járjár aa végállomásigvégállomásig

orikaeszuorikaeszu ◆ felhajtfelhajt 「Sacuno szode-o ori ka-
esita.」 „Felhajtotta az inge ujját.” ◆ ráhajtráhajt
「Eri-o szétáni ori kaesita.」 „Ráhajtottam a pu-
lóveremre a galléromat.” ◆ visszafordulvisszafordul
「Densa-va táminaru ekide ori kaesimaszu.」 „A
vonat a pályaudvaron visszafordul.” ◆ vissza-vissza-
hajthajt 「Jófukuno fucsi-o ori kaesita.」 „Vissza-
hajtottam a ruha szélét.” ◆ visszaválaszolvisszaválaszol
「Denva-o orikaesita.」 „Visszahívtam a telefoná-
lót.”

orikaraorikara ◆ éppenéppen 「Orikara amega janda.」
„Éppen elállt az eső.” ◆ most éppenmost éppen
orikaszanaruorikaszanaru ◆ egymásraegymásra rakódikrakódik 「Ori ka-
szanatta szódzsóno kessó」 „egymásra rakódott
rétegekből álló kristály” ◇ orikaszanatteorikaszanatte egy-egy-
másmás hegyén-hátánhegyén-hátán 「Szendzsóde sitai-va ori
kaszanatteita.」 „A csatatéren egymás hegyén-
hátán feküdtek a halottak.”

orikaszanatteorikaszanatte ◆ egymásegymás hegyén-hátánhegyén-hátán
「Szendzsóde sitai-va ori kaszanatteita.」 „A csa-
tatéren egymás hegyén-hátán feküdtek a halot-
tak.”

orikaszanattetaoreruorikaszanattetaoreru ◆ halombahalomba dőldől 「Ta-
nakara honga ori kaszanatte taoreta.」 „A polcról
a könyvek halomba dőltek.”

orikomiorikomi ◆ belehajtogatásbelehajtogatás
orikomiorikomi ◆ újságlapokújságlapok közéközé hajtáshajtás ◆ újság-újság-
lapok közé hajtott szórólaplapok közé hajtott szórólap

orikomicsirasiorikomicsirasi ◆ újságlapokújságlapok közéközé hajtotthajtott
szórólapszórólap
orikomikókokuorikomikókoku ◆ belehajtogatottbelehajtogatott hirdetéshirdetés
◆ újságba hajtogatott hirdetésújságba hajtogatott hirdetés
orikomikókokuorikomikókoku ◆ újságlapokújságlapok közéközé hajtotthajtott
hirdetéshirdetés
orikominaifuorikominaifu ◆ bicskabicska ◆ zsebkészsebkés
orikomuorikomu ◆ belehajtogatbelehajtogat 「Sinbunni kókoku-
ga orikomareta.」 „Belehajtogatták a hirdetést az
újságba.”

orikomuorikomu ◆ beleszőbelesző 「Kin-irono ito-o nunoni
ori konda.」 „Beleszőtte az aranyfonalat az anyag-
ba.” ◆ foglalfoglal 「Kjúszaisano namae-o inorini ori
konda.」 „Imába foglalta a megmentője nevét.”
◇ nedan-niorikomunedan-niorikomu beárazbeáraz 「Gen-ekijoszó-o
kabukani ori konda.」 „A részvénypiac beárazta
a profitcsökkenési kilátásokat.” ◇ fukuzacuni-fukuzacuni-
orikondeiruorikondeiru ágas-bogaságas-bogas 「Kono jabuno eda-
va fukuzacuni ori kondeiru.」 „Ennek a bokornak
ágas-bogas a lombja.”

orikomuorikomu ◆ behajtbehajt 「Zubon-no szuszo-o ori
konda.」 „Behajtottam a nadrág szárát.” ◆ be-be-
hajtogathajtogat 「Sinbunni kókoku-o ori konda.」
„Behajtogatta az újság lapjai közé a hirdetést.”

orikónaorikóna ◆ jójó 「Sizukadeorikóne.」 „Csendben
voltál, jó kisfiú vagy!”

orikónaorikóna ◆ engedelmesengedelmes ◆ okosokos 「Orikóna inu-
va oteja oszuvarigadekiru.」 „Az okos kutyát le le-
het ültetni és pacsit is ad.”

orimageruorimageru ◆ behajtbehajt 「Pédzsino hasi-o ori
mageta.」 „Behajtotta a lap sarkát.” ◆ lehajtlehajt
「Karada-o ori magete dókucuni haitta.」 „Le-
hajtott testtel ment a barlangba.” ◆ meghajlítmeghajlít
「Harigane-o ori mageta.」 „Meghajlította a dró-
tot.”

orimazeruorimazeru ◆ beleszőbelesző
orimeorime ◆ szövéssűrűségszövéssűrűség
orimeorime ◆ élél 「Airondezubon-no ori me-o sikk-
aricukeru.」 „Élt vasal a nadrágba.” ◆ hajtáshajtás
「Sacuno ori meganakunatta.」 „Kibomlott a haj-
tás az ingemen.” ◆ szamárfülszamárfül 「Honnopédzsini
ori megaatta.」 „Szamárfüles volt a könyv.”

orime-oorime-o cukerucukeru ◆ életélet vasalvasal 「Zubon-ni ori
me-o cuketa.」 „Élet vasaltam a nadrágba.”

orimetadasiiorimetadasii ◆ illedelmesilledelmes ◆ udvariasudvarias

AdysAdys orikaesiantena orikaesiantena – orimetadasii orimetadasii 27612761



orimoaróniorimoaróni ◆ mikormikor máskormáskor 「Orimoaróni
rjokóno zendzsicuni nekondesimatta.」 „Mikor
máskor betegedtem volna meg, ha nem az utazá-
som előtt egy nappal.”

orimonoorimono ◆ kelmekelme 「Orimono-o oru.」 „Kelmét
sző.” ◆ szőttesszőttes ◆ szövésszövés 「Orimonono
benkjó-o sita.」 „Szövést tanult.” ◆ szövetszövet
「Kireina orimono-o hahaojakara juzuri uketa.」
„Szép szövetet hagyott rám anyám.” ◆ textiltextil
orimonogjóorimonogjó ◆ textilipartextilipar
orimonojaorimonoja ◆ textilbolttextilbolt
orimonokódzsoóorimonokódzsoó ◆ szövödeszövöde
orimononoorimonono ◆ szőttszőtt
orimononomimiorimononomimi ◆ posztószélposztószél
orimonoruiorimonorui ◆ méteráruméteráru
orimonosóorimonosó ◆ méteráru-kereskedőméteráru-kereskedő ◆

szövetáru-kereskedőszövetáru-kereskedő ◆ szövetárusszövetárus
orimonoszensokuorimonoszensoku ◆ kelmefestéskelmefestés ◆ textil-textil-
festésfestés
orimooriorimoori ◆ éppenéppen akkorakkor 「Dzsisinnicuite ha-
nasiteita oririmo ori, dzsisinga haszszeisita.」
„Éppen akkor volt egy földrengés, amikor beszél-
tünk róla.”

órinórin ◆ fehérfehér foszforfoszfor 「Órin-va totemo hakka-
sijaszui.」 „A fehér foszfor nagyon gyúlékony.”

oringitooringito ◆ kis nyestmedvekis nyestmedve
oringooringo ◆ nyestmedvenyestmedve
óringuóringu ◆ tömítőgyűrűtömítőgyűrű
orinifureorinifure ◆ alkalmankéntalkalmanként 「Szorenicuite orini
fure hanasimasita.」 „Alkalmanként beszéltem
erről.” ◆ alkalomadtánalkalomadtán 「Orini fure goongaesi-
o siteikitai.」 „Alkalomadtán szeretném meghá-
lálni.”

orinifureteorinifurete ◆ minden alkalommalminden alkalommal
orinpikkuorinpikku ◆ olimpiaolimpia 「Anatano kuni-va orin-
pikkude nankokinmedaru-o torimasitaka?」
„Hány aranyérmet szerzett a hazád az olimpián?”
◇ kakiorinpikkukakiorinpikku nyárinyári olimpiaolimpia ◇ dzsunia-dzsunia-
orinpikkuorinpikku ifjúságiifjúsági olimpiaolimpia ◇ dzsunia-dzsunia-
orinpikkuorinpikku ifiifi olimpiaolimpia ◇ tókiorinpikkutókiorinpikku télitéli
olimpiaolimpia ◇ pureorinpikkupureorinpikku előolimpiaelőolimpia
orinpikkucsanpionorinpikkucsanpion ◆ olimpiai bajnokolimpiai bajnok
orinpikkuiinkaiorinpikkuiinkai ◆ olimpiai bizottságolimpiai bizottság
orinpikkukaiszaicsiorinpikkukaiszaicsi ◆ olimpia helyszíneolimpia helyszíne

orinpikkukeikiorinpikkukeiki ◆ gazdaságigazdasági fellendülésfellendülés
olimpia idejénolimpia idején
orinpikkukinmedariszutoorinpikkukinmedariszuto ◆ olimpikonolimpikon
orinpikkukirokuorinpikkukiroku ◆ olimpiai rekordolimpiai rekord
orinpikkukjógidzsóorinpikkukjógidzsó ◆ olimpiai stadionolimpiai stadion
orinpikkumuraorinpikkumura ◆ olimpiai faluolimpiai falu
orinpikkuszensuorinpikkuszensu ◆ olimpiai versenyzőolimpiai versenyző
orionzaorionza ◆ OrionOrion
oriorioriori ◆ alkalmankéntalkalmanként ◆ időnkéntidőnként 「Furu-
szatono hahani orioridenvasita.」 „Időnként ha-
zatelefonáltam édesanyámnak.” ◇ sikioriorinosikioriorino
évszakhozévszakhoz igazodóigazodó 「Sikioriorino ozen」 „év-
szakhoz igazodó étel” ◇ sikioriorinosikioriorino szezoná-szezoná-
lislis 「Sikioriorino dzsóhó」 „szezonális hír” ◇

sikioriorinosikioriorino évszakraévszakra jellemzőjellemző 「Sikioriori-
no hana」 „évszakra jellemző virág”

oriruoriru ◆ kiszállkiszáll 「Kare-va purodzsekuto-o ori-
ta.」 „Kiszállt a projektből.” ◆ leereszkedikleereszkedik
「Tozanka-va gakekara cunade orita.」 „A hegy-
mászó kötélen leereszkedett a sziklaszirtről.” ◆

lehajtlehajt 「Kurumadeferíkara orita.」 „Lehajtot-
tam az autóval a kompról.” ◆ lejönlejön 「Jamakara
orita.」 „Lejött a hegyről.” ◆ lekanyarodiklekanyarodik
「Kószokudóro-o orita.」 „Lekanyarodtam az au-
tópályáról.” ◆ leköszönleköszön 「Susóno za-o orita.」
„A miniszterelnök leköszönt.” ◆ leléplelép 「Ugoku
hodókara orita.」 „Leléptem a mozgójárdáról.” ◆

lemegylemegy 「Szaisúmakuno ovarinikátenga orita.」
„Az utolsó felvonás végén lement a függöny.” ◆

lesétállesétál 「Kaidan-o orita.」 „Lesétáltam a lép-
csőn.” ◆ leszállleszáll 「Cugino ekide orita.」 „A kö-
vetkező állomáson leszálltam.” ◆ megkapmegkap 「Bi-
zaga orita.」 „Megkaptam a vízumot.” ◆ ráte-ráte-
lepediklepedik 「Kiriga macsini orita.」 „A köd ráte-
lepedett a városra.” ◇ atafutatóriruatafutatóriru lerohanlerohan
「Atafutato kaidan-o orita.」 „Lerohantam a lép-
csőn.” ◇ cutatteorirucutatteoriru lemásziklemászik 「Rópu-o cu-
tatte orita.」 „Lemásztam a kötélen.” ◇ haioriruhaioriru
leereszkedikleereszkedik 「Kuruma-va samen-o hai ori-
ta.」 „Az autó leereszkedett a lejtőn.” ◇ jukkuri-jukkuri-
tórirutóriru kikászálódikkikászálódik 「Bjónin-va jukkuritobed-
dokara orita.」 „A beteg kikászálódott az ágyá-
ból.”

orisimoorisimo ◆ éppenéppen 「Orisimo amega furi dasita.」
„Éppen eleredt az eső.”

oritacuoritacu ◆ leereszkedikleereszkedik 「Heriga dzsimenni
ori tatta.」 „A helikopter leereszkedett a földre.”
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◆ leléplelép 「Hasigokara dzsimenni ori tatta.」 „Le-
léptem a létráról a földre.” ◆ leszállleszáll 「Kúkóni
ori tatta.」 „Leszálltam a repülőtéren.”

oritatamioritatami ◆ összecsukásösszecsukás
oritatamibeddooritatamibeddo ◆ összecsukhatóösszecsukható ágyágy ◆

összetolható ágyösszetolható ágy
oritatamidoaoritatamidoa ◆ harmonikaajtóharmonikaajtó
oritatamigaszaoritatamigasza ◆ összecsukható esernyőösszecsukható esernyő
oritatamisikiiszuoritatamisikiiszu ◆ összecsukható székösszecsukható szék
oritatamisikimedzsáoritatamisikimedzsá ◆ colostokcolostok
oritatamisikinaifuoritatamisikinaifu ◆ bicskabicska
oritatamisikinooritatamisikino ◆ összecsukhatóösszecsukható 「Ori ta-
tami sikino iszuni szuvatta.」 „Összecsukható
székre ültem.” ◆ összehajthatóösszehajtható
oritatamuoritatamu ◆ összecsukösszecsuk 「Amega jandanode,
kasza-o ori tatanda.」 „Elállt az eső, ezért össze-
csukta az esernyőjét.” ◆ összehajtogatösszehajtogat
「Futon-o ori tatanda.」 „Összehajtogatta a pap-
lant.”

oritekuruoritekuru ◆ leszállleszáll 「Joruga oritekita.」 „Le-
szállt az est.”

orívuszandzsónokiriszutoorívuszandzsónokiriszuto ◆ KrisztusKrisztus azaz
Olajfák hegyénOlajfák hegyén
orizumeorizume ◆ dobozos ételdobozos étel
orizumebentóorizumebentó ◆ dobozos ételdobozos étel
orizuruorizuru ◆ hajtogatott darumadárhajtogatott darumadár
orizururanorizururan ◆ csokrosindacsokrosinda
órjóórjó ◆ elsajátításelsajátítás ◆ sikkasztássikkasztás ◇ gjómu-gjómu-
dzsóórjódzsóórjó sikkasztássikkasztás
órjóhangaríórjóhangarí ◆ Királyi MagyarországKirályi Magyarország
órjókiórjóki ◆ zen szerzetesek étkészletezen szerzetesek étkészlete
órjokuórjoku ◆ feszítésfeszítés ◆ igénybevételigénybevétel ◇ szui-szui-
csokuórjokucsokuórjoku rúdirányúrúdirányú igénybevételigénybevétel ◇ zu-zu-
reórjokureórjoku nyíróerőnyíróerő ◇ szendanórjokuszendanórjoku nyíró-nyíró-
erőerő
órjokusokuszóórjokusokuszó ◆ sárgászöld moszatsárgászöld moszat
órjósaórjósa ◆ sikkasztósikkasztó
órjószuruórjószuru ◆ elsikkasztelsikkaszt 「Kare-va okane-o ór-
jósita.」 „Elsikkasztotta a pénzt.” ◆ elsinkófálelsinkófál
「Szeidzsika-va kifude acumatta okane-o órjósi-
ta.」 „A politikus elsinkófálta az adományokból
összegyűlt pénzt.” ◆ sikkasztsikkaszt 「Szanoku en-o
órjósita.」 „300 millió jent sikkasztott.”

órjózaiórjózai ◆ sikkasztássikkasztás

órjúórjú ◆ kiáradáskiáradás
órjúszuruórjúszuru ◆ kiáradkiárad
óroóro ◆ odaútodaút
orocsiorocsi ◆ óriáskígyóóriáskígyó
orokaoroka ◆ nemhogynemhogy 「Dan-na-va eigo-va oroka,
bokokugomo manzokuni hanaszemaszen.」 „A
férjem nemhogy angolul, de még az anyanyelvén
sem beszél kielégítően.”

orokamonoorokamono ◆ butabuta ◆ hülyehülye
orokanaorokana ◆ balgabalga 「Kamiszama, orokana vatasi-
o ojurusi kudaszai!」 „Istenem, bocsáss meg bal-
ga lelkemnek!” ◆ butabuta 「An-naincsiki sóhin-o
kaunante orokana kóidesita.」 „Buta dolog volt
megvenni azt a becsapós árut.” ◆ ostobaostoba
「Orokana kancsigaide kare-va sittosita.」 „Fél-
tékenységét ostoba félreértés okozta.” ◆ ütődöttütődött
「Orokana kangae」 „ütődött ötlet”

orokanakotoorokanakoto ◆ bolondságbolondság ◆ butaságbutaság ◆ os-os-
tobaságtobaság
orokaszaorokasza ◆ balgaságbalgaság 「Dzsibunno orokasza-
o norotta.」 „Saját balgaságát szidta.” ◆ bolond-bolond-
ságság 「Vakasza-va orokasza.」 „Fiatalság, bo-
londság.”

órokkuszuórokkuszu ◆ őstulokőstulok
orooroorooro ◆ kétségbeesvekétségbeesve ◆ részlegesenrészlegesen ◆

zavarodottanzavarodottan
oroorogoeoroorogoe ◆ elfúlóelfúló hanghang ◆ elkámpicsoro-elkámpicsoro-
dott hangdott hang ◆ remegő hangremegő hang
oroorositaoroorosita ◆ kámpicsorodottkámpicsorodott 「Oroorosita
koede hanasita.」 „Kámpicsorodott hangon be-
szélt.” ◆ zavarodottzavarodott
orooroszuruorooroszuru ◆ elvesztielveszti aa fejétfejét 「Cumaga
taoreteoroorosita.」 „Amikor a feleségem elájult,
elvesztettem a fejem.” ◆ ide-odaide-oda kapkap 「Tada-
oroorositeirubakaridatta.」 „Ide-oda kapott.” ◆

kétségbeesikkétségbeesik 「Ottono aisa-o kizucuketeoroo-
rosita.」 „Kétségbeesett, miután megkarcolta a
férje kocsiját.” ◆ pánikbapánikba esikesik 「Girino hahaga
tocuzentazunetekiteoroorosita.」 „Az anyósom
hirtelen látogatása miatt pánikba estem.”

oroorotonakuoroorotonaku ◆ zokogzokog
óroraórora ◆ északiészaki fényfény ◆ sarkisarki fényfény 「Kono
kunide-va óroraga mieru.」 „Ebben az országban
látni lehet a sarki fényt.”

orosiorosi ◆ hegyről fújó szélhegyről fújó szél
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orosiorosi ◆ nagykereskedelemnagykereskedelem 「Orosino ne-
dan」 „nagykereskedelmi ár” ◆ répareszelőrépareszelő ◆

reszelékreszelék 「Daikon-o orosinisita.」 „Lereszel-
tem a jégcsapretket.” ◆ reszelőreszelő ◇ szanmaio-szanmaio-
rosirosi háromhárom részrerészre vágásvágás 「Szakanano szan-
maiorosi」 „hal három részre vágása” ◇ daikon-daikon-
orosiorosi reszeltreszelt jégcsapretekjégcsapretek ◇ nindzsin-nindzsin-
orosiorosi répareszelékrépareszelék
orosiganeorosigane ◆ reszelőreszelő
orosigjóorosigjó ◆ nagykereskedelemnagykereskedelem
orosineorosine ◆ nagykereskedelmi árnagykereskedelmi ár
orosisóorosisó ◆ nagykereskedőnagykereskedő
orositaorosita ◆ reszeltreszelt
orositatenoorositateno ◆ előszörelőször használthasznált 「Orosi
tatenokamiszori-va joku kireru.」 „Az először
használt borotva jól vág.” ◆ vadonatújvadonatúj 「Orosi
tateno haburasi-o tori dasita.」 „Vadonatúj fogke-
fét vettem elő.”

orositatenoorositateno ◆ frisselfrissel reszeltreszelt 「Rjóri-o orosi
tateno daikonto tabeta.」 „Az ételt frissen reszelt
jégcsapretekkel ettem.”

orositevataszuorositevataszu ◆ lenyújtlenyújt 「Hondanakara
hon-o orosite vatasita.」 „Lenyújtottam egy köny-
vet a polcról”

orosiuriorosiuri ◆ nagybaninagybani értékesítésértékesítés ◆ nagyke-nagyke-
reskedelemreskedelem
orosiurigjóorosiurigjó ◆ nagykereskedelemnagykereskedelem
orosiurigjósaorosiurigjósa ◆ forgalmazóforgalmazó ◆ nagykeres-nagykeres-
kedőkedő ◇ kónin-orosiurigjósakónin-orosiurigjósa hivataloshivatalos for-for-
galmazógalmazó
orosiurinoorosiurino ◆ nagykereskedelminagykereskedelmi
orosiuri-oorosiuri-o szuruszuru ◆ nagynagy tételbentételben adad 「Kono
sidzsó-va szakanano orosiuri-o siteiru.」 „Ezen a
piacon nagy tételben adják a halat.”

orosiurisidzsóorosiurisidzsó ◆ nagybaninagybani piacpiac 「Ippanno
hitoni orosiurisidzsóno tan-i-va ókiszugiru.」 „Az
egyszerű embereknek a nagybani piac árukiszere-
lése túl nagy.”

orosiuritenorosiuriten ◆ nagykereskedelmi boltnagykereskedelmi bolt
orosivaszabiorosivaszabi ◆ reszelt tormareszelt torma
oroszokaoroszoka ◆ hanyagsághanyagság ◆ nemtörődömségnemtörődömség
◇ adajaoroszokaadajaoroszoka semmibesemmibe vételvétel 「Kareno
kotoba-va adaja oroszokani dekinai.」 „Nem sza-
bad semmibe venni a szavait.”

oroszokanaoroszokana ◆ hanyaghanyag ◆ nemtörődömnemtörődöm 「Si-
gotoga oroszokana hito」 „munkájával nem törő-
dő ember”

oroszokanioroszokani ◆ hanyagulhanyagul 「Sigoto-o oroszok-
anisiteiru.」 „Hanyagul dolgozik.” ◇ oroszoka-oroszoka-
niszuruniszuru hanyagolhanyagol 「Kare-va benkjó-o oroszok-
anisiteiru.」 „Hanyagolja a tanulást.” ◇ oroszo-oroszo-
kaniszurukaniszuru félvállrólfélvállról veszvesz 「Kekkonszeikacu-
o oroszokanisiteiru.」 „Félvállról veszi a házassá-
gát.”

oroszokaniszuruoroszokaniszuru ◆ félvállrólfélvállról veszvesz
「Kekkonszeikacu-o oroszokanisiteiru.」 „Fél-
vállról veszi a házasságát.” ◆ hanyagolhanyagol 「Kare-
va benkjó-o oroszokanisiteiru.」 „Hanyagolja a
tanulást.”

oroszuoroszu ◆ nagybannagyban eladelad 「Sóhin-o kóritenni
orosita.」 „Nagyban eladta az árut a kiskereske-
dőnek.” ◇ kouri-nikouri-ni oroszuoroszu kiskereskedőnekkiskereskedőnek
átadátad
oroszuoroszu ❶ leeresztleereszt 「Buraindo-o orosita.」
„Leeresztettem a redőnyt.” ❷ leteszletesz 「Kaban-
o orosita.」 „Letettem a táskámat.” ❸ leemelleemel
「Kaban-o densano amidanakara orosita.」 „Le-
emeltem a táskámat a vonat poggyásztartójáról.”
❹ letolletol 「Toiredezubon-o orosita.」 „A vécén le-
toltam a nadrágomat.” ❺ leszállítleszállít 「Abaretei-
ru dzsókjaku-va densakara oroszareta.」 „A ran-
dalírozó utast leszállították a vonatról.” ❻ lere-lere-
szelszel 「Nihonno daikon-o oroszuto jukinojónina-
rimaszu.」 „Ha a japán jégcsapretket lereszeljük,
hószerű anyag lesz belőle.” ◆ eltávolíteltávolít
「Kabunusi-va sacsó-o orosita.」 „A részvényesek
eltávolították az igazgatót.” ◆ eresztereszt 「Bakecu-
o idoni orosita.」 „A kútba eresztette a vödröt.”
◆ hosszábanhosszában felvágfelvág 「Szakana-o szanmaini
orosita.」 „Hosszában három részre felvágtam a
halat.” ◆ kibillentkibillent 「Teosi gurumakara szuna-
o orosita.」 „Kibillentettem a homokot a talicská-
ból.” ◆ kirakkirak 「Tomodacsi-o ieno maede orosi-
ta.」 „A barátomat kiraktam a háza előtt.” ◆ ki-ki-
tesztesz 「Cugino singóde orosite kudaszai.」 „Ké-
rem tegyen ki a következő lámpánál!” ◆ kiveszkivesz
「Kózakarakaraszubeteno okane-o orosita.」 „Az
összes pénzt kivette a számláról.” ◆ leengedleenged
「Janekara navadebakecu-o orosita.」 „Leenged-
tem a kötélen a vödröt a tetőről.” ◆ lehánylehány
「Szekitan-o basakarasaberude orosita.」 „Le-
hányta a szenet a kocsiról.” ◆ lehozlehoz
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「Janeurabejakaraszúcukészu-o orosita.」 „Le-
hoztam a bőröndöt a padlásról.” ◆ lehúzlehúz
「Buraindo-o orosita.」 „Lehúztam a redőnyt.” ◆

lepakollepakol 「Tanakara hon-o orosita.」 „Lepakol-
tam a könyveket a polcról.” ◆ leraklerak 「Nimocu-
o orosita.」 „Leraktam a poggyászokat.” ◆ le-le-
veszvesz 「Tanakara hon-o orosita.」 „Levettem a
könyvet a polcról.” ◆ leviszlevisz 「Janeurakara hon-
o orosita.」 „Levittem a padlásról a könyvet.” ◆

reszelreszel 「Csízu-o orosite, paszutanitappurikakete
tabemasita.」 „Reszeltem sajtot, sokat tettem be-
lőle a spagettire, majd megettem.” ◇ ikari-oikari-o oro-oro-
szuszu lehorgonyozlehorgonyoz ◇ eda-oeda-o oroszuoroszu levágjalevágja aa
vastagvastag ágakatágakat ◇ eda-oeda-o oroszuoroszu legallyazlegallyaz
「Taosita kino eda-o orosita.」 „Legallyaztam a
kivágott fát.” ◇ kasira-okasira-o oroszuoroszu leborotváljaleborotválja
aa hajáthaját ◇ kami-okami-o oroszuoroszu szerzetesnekszerzetesnek
megymegy ◇ kami-okami-o oroszuoroszu leengedileengedi aa hajáthaját
「Kamino ke-o oroszunoga niavanai.」 „Nem áll
jól, ha leengedem a hajam.” ◇ kanban-okanban-o oroszuoroszu
lehúzzalehúzza aa rolótrolót 「Kono szeitó-va mo-va ja
kanban-o oroszusikanai.」 „Ez a párt már lehúz-
hatja a rolót.” ◇ kanban-okanban-o oroszuoroszu bezárbezár
「Misze-va kanban-o orosita.」 „Az üzlet bezárt.”
◇ kosi-okosi-o oroszuoroszu lepihenlepihen 「Amarini cukarete-
itanode, kaidanni kosi-o orosita.」 „Nagyon elfá-
radtam, ezért lepihentem a lépcsőn.” ◇ kosi-okosi-o
oroszuoroszu leereszkedikleereszkedik 「Iszuni kosi-o orosita.」
„Leereszkedtem a székre.” ◇ dzsó-odzsó-o oroszuoroszu be-be-
zárzár 「Doani dzsó-o orosita.」 „Bezártam az aj-
tót.” ◇ doszattóroszudoszattóroszu lezúdítlezúdít 「Danpuká-va
dzsari-o doszatto orosita.」 „A billenőkocsi lezú-
dította a sódert.” ◇ nageoroszunageoroszu ledobledob 「Iszo-
ide kaban-o nage orositetoireni kake konda.」
„Gyorsan ledobtam a táskámat, és berohantam a
WC-be.” ◇ ne-one-o oroszuoroszu gyökeretgyökeret eresztereszt
「Ki-va ne-o orosita.」 „A fa gyökeret eresztett.”
◇ ne-one-o oroszuoroszu gyökeretgyökeret verver 「Szono isiki-va
vatasino kokoroni ne-o orositeiru.」 „Ez a gondo-
lat gyökeret vert a szívemben.” ◇ noren-onoren-o oro-oro-
szuszu bezárja az üzletetbezárja az üzletet
oroszuoroszu ◆ elvetetelvetet 「Kanodzso-va gókanszar-
etedekita kodomo-o orosita.」 „Elvetette a meg-
erőszakolással fogant gyereket.”

oruoru ◆ behajlítbehajlít 「Jubi-o otte szeito-o kazoeta.」
„Ujjait behajlítva számolta a diákokat.” ◆ behajtbehajt
「Kami-o otta.」 „Behajtotta a papírt.” ◆ eltöreltör
「Bó-o otta.」 „Eltörte a botot.” ◆ félrehajtfélrehajt
「Téburukuroszu-o otta.」 „Félrehajtottam az

asztalterítőt.” ◆ hajthajt 「Kami-o hanbunotta.」
„Félbe hajtottam a papírt.” ◆ hajtogathajtogat 「Kami-
o otteita.」 „Papírt hajtogattam.” ◆ kitörkitör 「Ha-o
ottesimatta.」 „Kitörtem a fogam.” ◆ letörletör 「Ki-
no eda-o otta.」 „Letörtem egy ágat a fáról.” ◆

összehajtösszehajt 「Kami-o otta.」 „Összehajtottam a
papírt.” ◆ tördeltördel 「Kino eda-o otta.」 „Ágakat
tördeltem a fáról.” ◇ efude-oefude-o oruoru felhagyfelhagy aa
festésselfestéssel 「Kekkonto dódzsini, efude-o otta.」
„Amikor megházasodott, felhagyott a festéssel.” ◇

ga-oga-o oruoru beadjabeadja aa derekátderekát ◇ cunogaorucunogaoru le-le-
töriktörik aa szarvaszarva ◇ futacuniorufutacunioru kétrétkétrét hajthajt
「Icsimaino kami-o futacuni otta.」 „Kétrét haj-
tottam egy papírlapot.” ◇ futacuniorufutacunioru ketté-ketté-
törtör 「Bó-o futacuni otta.」 „Kettétörtem a bo-
tot.” ◇ fude-ofude-o oruoru felhagyfelhagy azaz írássalírással ◇ pen-pen-
oo oruoru abbahagyjaabbahagyja azaz íróiírói tevékenységéttevékenységét
「Sószecukatositenopen-o otta.」 „Abbahagyta
regényírói tevékenységét.” ◇ hone-ohone-o oruoru töritöri
magátmagát 「Dzsibunga szeikacunotameni hone-o
otteirunoni, anata-va róhiszurudakedzsanai!」
„Az ember töri magát, hogy jól éljünk, te meg itt
herdálod a pénzt!” ◇ hone-ohone-o oruoru fáradozikfáradozik
「Karega hone-o ottekuretaokagede szeikósita.」
„Fáradozásának köszönheti a sikerét.” ◇ hone-ohone-o
oruoru utánajárutánajár 「Kono hon-o teni irerunoni zu-
ibunto hone-o otta.」 „Nagyon sokat kellett utá-
najárni, míg megkaptam a könyvet.” ◇ hone-ohone-o
oruoru eltörieltöri aa csontjátcsontját 「Hone-o ottakotoga-
aru?」 „Tört már el csontod?” ◇ mudabone-omudabone-o
oruoru hiábahiába töritöri magátmagát 「Mudabone-o oritaku-
nai.」 „Nem akarom hiába törni magam!” ◇ jubi-jubi-
oo ottekazoeruottekazoeru ujjainujjain megszámolmegszámol 「Mokute-
kicsimadeno eki-o jubi-o otte kazoeta.」 „Az ujjai-
mon megszámoltam, hány állomást kell még men-
nem.”

oruoru ◆ csinálcsinál 「Omacsisite orimasita.」 „Már
vártam!” ◆ vanvan 「Gozencsúieniorimaszen-node,
gogoni kite kudaszai.」 „Délelőtt nem vagyok ott-
hon, délután jöjjön!”

oruoru ◆ szősző 「Szobo-va dzsibunde kimono-o ottei-
masita.」 „A nagymamám maga szőtte a kimonó-
ját.” ◇ ottaotta szőttszőtt
óruóru ◆ egyenlőegyenlő ◆ evezőevező ◆ teljesteljes ◇ kadzsi-kadzsi-
toriórutorióru kormánylapátkormánylapát ◇ kadzsitoriórukadzsitorióru eve-eve-
zőkormányzőkormány
óru-bakkuóru-bakku ◆ hátrafésült hajhátrafésült haj
orucsanmeikuorucsanmeiku ◆ olchang kozmetikázásolchang kozmetikázás
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órudekoguórudekogu ◆ evezevez 「Bóto-o órude koida.」
„Eveztem a csónakot.” ◆ lapátollapátol
órudenkaórudenka ◆ teljesteljes villamosításvillamosítás 「Óru den-
kano iedato denrjokukaisakara varibiki-o mo-
rau.」 „A teljesen villamosított házra árenged-
ményt ad az elektromos művek.”

orudobiszukiorudobiszuki ◆ ordovíciumordovícium
órudomiszuórudomiszu ◆ vénkisasszonyvénkisasszony ◆ vénlányvénlány
oruganorugan ◆ orgonaorgona 「Ongakudaigakudeorugan-
o szenkósiteimaszu.」 „A zenei főiskolán orgona-
szakon tanulok.” ◇ asibumioruganasibumiorugan harmóniumharmónium
◇ dzsunszeicsóorugandzsunszeicsóorugan enharmonikusenharmonikus orgo-orgo-
nana ◇ temavasiorugantemavasiorugan kintornakintorna ◇ denkior-denkior-
uganugan elektromoselektromos orgonaorgona ◇ densiorugandensiorugan
elektronikuselektronikus orgonaorgona ◇ paipuoruganpaipuorugan orgonaorgona
◇ rído-oruganrído-orugan harmóniumharmónium
oruganiszutooruganiszuto ◆ orgonistaorgonista
orugan-o hikuorugan-o hiku ◆ orgonálorgonál
oruganszósaoruganszósa ◆ orgonistaorgonista
orugóruorugóru ◆ zenélődobozzenélődoboz ◆ zenélőládazenélőláda ◆ ze-ze-
nélő szerkentyűnélő szerkentyű
óruinvanóruinvan ◆ minden egybenminden egyben
orukotoorukoto ◆ szövésszövés
órunaitoórunaito ◆ egész éjjelegész éjjel
orunicsinorunicsin ◆ ornitinornitin
orunicsinkairoorunicsinkairo ◆ ornitinciklusornitinciklus
óru-núdonoóru-núdono ◆ anyaszült meztelenanyaszült meztelen
óruraundoóruraundo ◆ sokoldalúságsokoldalúság
óruraundonaóruraundona ◆ sokoldalúsokoldalú 「Óruraundona sza-
inó」 „sokoldalú tehetség”

óruraundo-puréjáóruraundo-puréjá ◆ sokoldalú játékossokoldalú játékos
órurióruri ◆ éjkék légykapóéjkék légykapó
oruszorogaszunaoruszorogaszuna ◆ ortológortológ
oruszuniszuruoruszuniszuru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Muszume-va
benkjó-o oruszunisiteiru.」 „A lányom elhanya-
golja a tanulást.”

óru-szutáóru-szutá ◆ sztárparádésztárparádé
óruszutágémuóruszutágému ◆ sztárparádés játéksztárparádés játék
óruszutá-kjaszutoóruszutá-kjaszuto ◆ parádésparádés szereposz-szereposz-
tástás
orutorinszanorutorinszan ◆ ortofoszforsavortofoszforsav
osaberiosaberi ◆ bőbeszédűségbőbeszédűség ◆ fecsegésfecsegés ◆ lo-lo-
csogáscsogás

osaberikaiosaberikai ◆ traccsolástraccsolás ◆ traccspartitraccsparti ◆

trécseléstrécselés
osaberinaosaberina ◆ beszédesbeszédes 「Vatasi-va osaberina
hitojori otonasii hitoga konomideszu.」 „Én a be-
szédes embereknél a csendes embereket jobban
szeretem.” ◆ bőbeszédűbőbeszédű 「Hangarí dzsin-va
daitai osaberideszu.」 „A magyarok általában bő-
beszédűek.” ◆ dumásdumás 「Osaberina jacu」 „du-
más pasi” ◆ közlékenyközlékeny 「Osaberina
fudzsintacsi-va uvasza-o hirogeta.」 „A közlékeny
asszonyok elterjesztették a pletykát.” ◆ szószá-szószá-
tyártyár
osaberinahitoosaberinahito ◆ szószátyárszószátyár
osaberi-oosaberi-o szuruszuru / osaberiszuruosaberiszuru ◆ dumáldumál
「Kondoatteosaberisimasó!」 „Majd még dumá-
lunk!” ◆ dumcsizikdumcsizik 「Tomodacsitósaberi-o si-
teita.」 „A barátommal dumcsiztam.” ◆ társa-társa-
loglog 「Kimito osaberiszurunoga szukida.」 „Sze-
retek veled társalogni.” ◆ tereferéltereferél 「On-
natomodacsi dósi-va osaberi-o siteita.」 „A barát-
nők tereferéltek.”

osaberiszuruosaberiszuru / osaberi-oosaberi-o szuruszuru ◆ dumáldumál
「Kondoatteosaberisimasó!」 „Majd még dumá-
lunk!” ◆ dumcsizikdumcsizik 「Tomodacsitósaberi-o si-
teita.」 „A barátommal dumcsiztam.” ◆ társa-társa-
loglog 「Kimito osaberiszurunoga szukida.」 „Sze-
retek veled társalogni.” ◆ tereferéltereferél 「On-
natomodacsi dósi-va osaberi-o siteita.」 „A barát-
nők tereferéltek.”

osaburiosaburi ◆ cuclicucli ◆ cumicumi 「Jójakuosaburiga tor-
erujóninarimasita.」 „Végre leszokott a cumiról.”

osakaosaka ◆ elrontott dologelrontott dolog
osakaninaruosakaninaru ◆ dugábadugába dőldől 「Keikaku-va osak-
aninatta.」 „Dugába dőlt a terv.” ◆ használha-használha-
tatlantatlan leszlesz 「Siszakuhin-va takuszan osakani-
natta.」 „Sok prototípusunk használhatatlan
volt.”

osakaszamaosakaszama ◆ BuddhaBuddha ◆ történelmitörténelmi Budd-Budd-
haha
osakuosaku ◆ gésanövendékgésanövendék ◆ italtöltésitaltöltés ◆ ital-ital-
töltő hölgytöltő hölgy
osamaosama ◆ felnőttességfelnőttesség 「Kodomo-va osama-o
itta.」 „A gyerek felnőttesen beszélt.”

osamanaosamana ◆ koraérettkoraérett 「Osamana on-nano
ko」 „koraérett lány”

osamaszanosamaszan ◆ koraérett lánykoraérett lány
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osareosare ◆ csinosságcsinosság
osaregiosaregi ◆ csinoscsinos öltözéköltözék ◆ divatosdivatos öltö-öltö-
zékzék
osarenaosarena ◆ csinoscsinos 「Osarena jófukudane.」
„Csinos ruhád van!” ◆ elegánselegáns 「Osarenareszu-
toran」 „elegáns étterem” ◆ jóljól öltözöttöltözött
「Osarena dzsoszei」 „jól öltözött nő” ◆ stílu-stílu-
sossos 「Osarena kagu」 „stílusos bútor”

osarenaotokoosarenaotoko ◆ gigerligigerli ◆ piperkőcpiperkőc
osareniosareni ◆ csinosancsinosan 「Szúcu-o osareni kikona-
szu.」 „Csinosan hordja az öltönyét.” ◆ stíluso-stíluso-
sansan 「Ribingu-o osareni hensinszaszeru.」 „Stí-
lusosan átrendezi a nappalit.”

osare-oosare-o szuruszuru / osareszuruosareszuru ◆ divatosandivatosan öl-öl-
tözködiktözködik 「Osare-o szurunoga szuki.」 „Szeret
divatosan öltözködni.” ◆ kiöltözikkiöltözik 「Tamani-
va osare-o site odekakesimasó!」 „Kiöltözve men-
jünk ki a városba!”

osareszuruosareszuru / osare-oosare-o szuruszuru ◆ divatosandivatosan öl-öl-
tözködiktözködik 「Osare-o szurunoga szuki.」 „Szeret
divatosan öltözködni.” ◆ kiöltözikkiöltözik 「Tamani-
va osare-o site odekakesimasó!」 „Kiöltözve men-
jünk ki a városba!”

osiosi ◆ jelentőségjelentőség 「Kareno iukoto-va osiga ki-
ku.」 „Jelentőséggel bírnak a szavai.” ◆ leszo-leszo-
rításrítás 「Cuke monono osi-o sita.」 „Leszorítot-
tam a savanyúságot.” ◆ lökéslökés 「Ato hitooside a-
va kittokono keijakuni dóisiruhazudeszu.」 „Már
csak egy kis lökés kell, és bele fog egyezni a szerző-
désbe.” ◆ nyomásnyomás ◆ rámenősségrámenősség 「Osiga cu-
joi hito」 „rámenős ember” ◆ tolástolás ◆ törte-törte-
téstés 「Osiga jovai szeikaku」 „nem törtető típus”
◇ siriosisiriosi uszításuszítás ◇ siriosisiriosi hátulrólhátulról segítéssegítés

osiosi ◆ kukakuka ◆ némanéma
ósiósi ◆ tragikustragikus halálhalál 「Ósi-o togeru.」 „Tragi-
kus körülmények között meghal.”

osiageruosiageru ◆ emelemel 「Rídáni osi agerareta.」 „Ve-
zetővé emelték.” ◆ felnyomfelnyom 「Njúszuga bukka-o
osi ageta.」 „A hír felnyomta az árakat.” ◆ felta-felta-
szítszít 「Szanguraszu-o osi ageta.」 „Feltaszítot-
tam a napszemüvegem.”

osiaiosiai ◆ lökdösődéslökdösődés 「Man-indensade osi aini-
natta.」 „Lökdösődtek a tele vonaton.” ◆ taszi-taszi-
gálásgálás 「Futarino osi aiga cuzuita.」 „A két em-
ber egymást taszigálta.” ◆ tolongástolongás 「Teszsza-
kuga hitono osi aide taoreta.」 „A tolongó em-

berek feldöntötték a kordont.” ◆ tülekedéstülekedés
「Dzsókókjakuno osi ai」 „utasok tülekedése”

osiaihesiaiosiaihesiai ◆ tolongástolongás ◆ tulakodástulakodás
osiaiszuruosiaiszuru ◆ egymástegymást taszigáljataszigálja ◆ lökdö-lökdö-
sődiksődik 「Osi aisita kekkahairukotoga dekita.」
„Lökdösődve sikerült bemennem.”

osiakeruosiakeru ◆ belökbelök 「Doa-o osi aketa.」 „Belök-
tem az ajtót.” ◆ betörbetör 「Dorobó-va doa-o osi
aketa.」 „A rabló betörte az ajtót.” ◆ feltárfeltár 「At-
arasii dzsidaino tobira-o osi aketa.」 „Új korszak
ajtaját tárta fel.”

osiaraiosiarai ◆ nyomkodvanyomkodva mosásmosás 「Maszukuno osi
arai」 „maszk nyomkodva mosása”

osiateruosiateru ◆ hozzányomhozzányom 「Aiteno karada-o ka-
beni osi ateta.」 „Hozzányomtam a testét a fal-
hoz.” ◆ rányomrányom 「Gáze-o kizugucsini osi ateta.」
„Rányomtam a gézt a sebre.” ◆ rászorítrászorít 「Te-
o muneni osi ateta.」 „Rászorítottam a kezem a
mellemre.” ◆ tapaszttapaszt 「Mimi-o doani osi ate-
ta.」 „A fülemet az ajtóra tapasztottam.”

osiattenagareruosiattenagareru ◆ torlódiktorlódik 「Kavade nagak-
iga osi atte nagareteiru.」 „A folyón úszó fák tor-
lódtak.”

osiauosiau ◆ dulakodikdulakodik 「Szérude kjakuga osi at-
teita.」 „A leértékelésen a vásárlók dulakodtak.”
◆ egymástegymást taszigáltaszigál 「Futari-va osi atteita.」
„Ketten egymást taszigálták.” ◆ lökdösődiklökdösődik
「Sarjóde dzsókjakuga osi atteita.」 „A vonatko-
csiban lökdösődtek az utasok.” ◆ tolaksziktolakszik
「Hito-va hómude osi atteita.」 „A peronon tola-
kodtak az emberek.” ◆ tülekediktülekedik 「Hirobadede-
mo taiga osi atteita.」 „A téren tülekedtek a tün-
tetők.”

osiavaszeniosiavaszeni ◆ sok szerencsétsok szerencsét
osibaosiba ◆ lepréselt falevéllepréselt falevél
osibanaosibana ◆ lepréseltlepréselt növénynövény ◆ lepréseltlepréselt vi-vi-
rágrág ◆ virágpréselésvirágpréselés
osibananiszuruosibananiszuru ◆ lepréselleprésel 「Kójóno happa-o
osi bananisita.」 „Lepréseltem egy őszi falevelet.”

osibeosibe ◆ porzóporzó 「Osibeto mesibe」 „porzó és
termő” ◆ porzólevélporzólevél
osiboriosibori ◆ frissítőkendőfrissítőkendő ◆ törlőkendőtörlőkendő
osibotanosibotan ◆ nyomógombnyomógomb
osibotansikiosibotansiki ◆ nyomógombosnyomógombos 「Osibotan si-
kisingóki」 „nyomógombos közlekedési lámpa”
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osibotansikidenvakiosibotansikidenvaki ◆ nyomógombosnyomógombos tele-tele-
fonfon
osibotansikinoosibotansikino ◆ nyomógombosnyomógombos
osibotantóhjóhósikiosibotantóhjóhósiki ◆ nyomógombosnyomógombos sza-sza-
vazásvazás
ósicuósicu ◆ királyi családkirályi család ◆ királyi házkirályi ház
osicubuszuosicubuszu ◆ elnyomelnyom 「Hantaiiken-o osicu-
buszu.」 „Elnyomja az ellenvéleményeket.” ◆

összelapítösszelapít 「Aki kan-o osicubusita.」 „Össze-
lapítottam az üres sörösdobozt.” ◆ összenyomösszenyom
「Icsigo-o fókude osicubusita.」 „Villával össze-
nyomtam az epret.” ◆ összepréselösszeprésel
「Pettobotoru-o osicubusita.」 „Összepréseltem
a vizes flakonokat.” ◆ rádőlrádől 「Ucsini osi cu-
buszareta.」 „Rádőlt a ház.” ◆ széttrancsírozszéttrancsíroz
「Nindzsin-o fókude osicubusita.」 „A villával
széttrancsíroztam a sárgarépát.”

osicukegamasiiosicukegamasii ◆ erőszakoserőszakos 「Osicukegama-
sii taido」 „erőszakos viselkedés” ◆ tolakodótolakodó
「Osicukegamasiijóde kjósukudeszuga.」 „Tola-
kodóan hangzik, de...”

osicukerareruosicukerareru ◆ nyomódiknyomódik 「Szenakaga kabe-
ni osicukerareta.」 „Hátam a falhoz nyomódott.”

osicukeruosicukeru ◆ áthárítáthárít 「Szekinin-o osi cukeru
hito」 „felelősséget áthárító ember” ◆ beleeről-beleeről-
tettet 「Kagi-o kagianani osi cuketemita.」 „Meg-
próbálta beleerőltetni a kulcsot a zárba.” ◆ hoz-hoz-
zányomzányom 「Szecscsakuzaiga nurareta bubun-o
mokuzaini osi cuketa.」 „A fához hozzányomtam
a ragasztóval bekent részt.” ◆ nekinyomnekinyom 「Han-
nin-va higaisa-o kabeni osi cuketa.」 „A tettes ne-
kinyomta az áldozatát a falnak.” ◆ ráerőltetráerőltet
「Ijana jakuvariri-o osi cukerareta.」 „Ráerőltet-
ték a népszerűtlen szerepet.” ◆ ráerőszakolráerőszakol
「Tomodacsini dzsibunno isi-o osi cuketa.」 „Rá-
erőszakolta az akaratát a barátjára.” ◆ rákény-rákény-
szerítszerít 「Ginkóni varui dzsóken-o osi cukerare-
ta.」 „A bank rám kényszerítette a rossz feltétele-
it.” ◆ rányomrányom 「Gamu-o cukueno sitani osi cu-
keta.」 „Rányomta a rágót az asztal aljára.” ◆

rásózrásóz 「Niszemonono kaiga-o osi cukerareta.」
„Rám sóztak egy hamis képet.” ◆ rátapasztrátapaszt
「Mimi-o kabeni osicuketa.」 „Rátapasztotta a
fülét a falra.” ◆ rátukmálrátukmál 「Varui szeihin-o kja-
kuni osi cuketa.」 „Rátukmálta a rossz árut a vá-
sárlóra.” ◇ osicukerareruosicukerareru nyomódiknyomódik 「Szenak-
aga kabeni osicukerareta.」 „Hátam a falhoz nyo-
módott.”

osicumaruosicumaru ◆ közelegközeleg 「Ijoijo tosimo osi cu-
mattekita.」 „Lassan már közeleg az év vége.” ◆

lezárnilezárni kényszerülkényszerül 「Han-ninga micukarazu
dzsiken-va osi cumattekita.」 „Sehogyan sem si-
került kinyomozni a tettest, az ügyet lassan le kel-
lett zárni.” ◆ szorongatóvászorongatóvá válikválik 「Dzsitaiga
osi cumattekita.」 „A helyzet szorongatóvá vált.”

osicumeruosicumeru ◆ belegyömöszölbelegyömöszöl 「Jófuku-o szú-
cukészuni osi cumeta.」 „Belegyömöszöltem a bő-
röndbe a ruhákat.” ◆ beletömbeletöm 「Furui jófuku-o
fukuroni osi cumeta.」 „Beletömtem a régi ruhá-
kat egy zsákba.” ◆ beszorítbeszorít 「Aite-o osi cum-
eta.」 „Beszorította az ellenfelét.” ◆ dióhéjbadióhéjba
szorítszorít 「Midzsikaiszupícsini susi-o osi cum-
eta.」 „Dióhéjba szorítottam a lényeget.” ◇ osi-osi-
cumeteiebacumeteieba dióhéjbandióhéjban
osicumeteiebaosicumeteieba ◆ dióhéjbandióhéjban
ósicuzokurjóósicuzokurjó ◆ koronagyarmatkoronagyarmat ◆ korona-korona-
tartománytartomány
osicuzukeruosicuzukeru ◆ taszigáltaszigál
「Szúkonoszúcukészu-o zenpóni osicuzukete-
ita.」 „Magam előtt taszigáltam a bőröndöket.”

osicsijaosicsija ◆ születés utáni hetedik napszületés utáni hetedik nap
osidamaruosidamaru ◆ egyetlenegyetlen szótszót semsem szólszól ◆ megmeg
semsem szólalszólal 「Nani-o kiitemo osi damarubakari-
datta.」 „Meg sem szólalt, bármit is kérdeztem.”
◇ isinojóniosidamaruisinojóniosidamaru hallgat,hallgat, mintmint aa sírsír
「Isinojóni osi damaruto jakuszokusita.」 „Meg-
ígértem, hogy hallgatni fogok, mint a sír.”

osidasiosidasi ◆ kiálláskiállás 「Osi dasinojoi otoko.」 „Jó
kiállású férfi.” ◆ kinyomáskinyomás ◆ kitoláskitolás 「Rikisi-
va osi daside katta.」 „A szumós kitolással győ-
zött.” ◆ megjelenésmegjelenés ◆ sétás pontszerzéssétás pontszerzés
osidaszuosidaszu ◆ kiemelkiemel 「Kókoku-va kaisanorogo-o
zenmenni osi dasita.」 „A hirdetés kiemelte a vál-
lalat logóját.” ◆ kinyomkinyom 「Csúbukara hamigaki-
o osi dasita.」 „Kinyomtam a tubusból a fogkré-
met.” ◆ kipréselkiprésel 「Neko-va anakara karada-o
osi dasita.」 „A macska kipréselte magát a lyu-
kon.” ◆ kiszorítkiszorít 「Bokuga kondeiru densani
nottara futariga sarjókara osi daszareta.」 „Ami-
kor felszálltam a tömött vonatra, két másik em-
bert kiszorítottam a kocsiból.” ◆ kitolkitol
「Dzsitensa-o oki bakara osi dasita.」 „Kitoltam
a biciklit a tárolóból.” ◆ kituszkolkituszkol 「Anakara
zókin-o osi dasita.」 „Kituszkoltam a rongyot a lu-
kon.” ◆ mindannyianmindannyian elmegyelmegy 「Omacurini osi
daszóka?」 „Menjünk el mindannyian a fesztivál-
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ra?” ◇ zenmen-ozenmen-o osidaszuosidaszu propagálpropagál 「Misze-
va kokuszanhin-o zenmenni osi dasita.」 „Az üz-
let propagálta a hazai terméket.” ◇ zenmen-ozenmen-o
osidaszuosidaszu kihangsúlyozkihangsúlyoz 「Hitono jakuni tacsi-
taitoiu kimocsi-o zenmenni osi dasita.」 „Kihang-
súlyozta, hogy úgy érzi, hasznára kell válnia az
embereknek.” ◇ zenmen-ozenmen-o osidaszuosidaszu előtérbeelőtérbe
helyezhelyez 「Dokudzsiszei-o zenmenni osi daszu.」
„Az eredetiséget helyezi előtérbe.”

osidoriosidori ◆ mandarinkacsamandarinkacsa ◆ mandarinrécemandarinréce
osidorifúfuosidorifúfu ◆ gerlepárgerlepár ◆ szeretőszerető házaspárházaspár

osieosie ◆ igeige 「Kore-va kamino osiedeszu.」 „Ez
isten igéje.” ◆ tantan ◆ tanítástanítás 「Kore-va kiriszu-
tono osiedeszu.」 „Ez Jézus tanítása.”

osieosie ◆ domborképdomborkép
osiegoosiego ◆ növendéknövendék 「Kanodzsonopianono osie
gogakonszátode júsósimasita.」 „A növendéke a
hangversenyen nyert.” ◆ tanítványtanítvány 「Rjórikjó-
sicuno osie go」 „főzőiskola tanítványa”

osiekomuosiekomu ◆ belenevelbelenevel 「Szeitotacsini
aikokusin-o osie konda.」 „A diákokba belenevel-
ték a hazaszeretetet.” ◆ beleoltbeleolt 「Muszukoni
ongakunoszubarasisza-o osie konda.」 „Beleol-
totta a fiába a zene szeretetét.” ◆ betanítbetanít 「Ro-
bottoni hicujóna szagjó-o osie konda.」 „A robo-
tot betanítottuk a szükséges műveletekre.”

osieruosieru ◆ beavatbeavat 「Keikaku-o osieru.」 „Be-
avatja a tervébe.” ◆ elárulelárul 「Takaramono-o do-
koni kakusitakadósitemo osietekurenakatta.」
„Sehogyan sem akarta elárulni, hová rejtette a
kincset.” ◆ felvilágosítfelvilágosít 「Gakkógadokoniaruka
osietemoratta.」 „Felvilágosítottak, hogy merre
van az iskola.” ◆ ismertetismertet 「Sacsó-va jokun-
enno keikaku-o osieta.」 „Az igazgató ismertette
a következő évi terveket.” ◆ megadmegad 「Meado-o
osiete kudaszai!」 „Kérem adja meg az e-mail cí-
mét!” ◆ megmondmegmond 「Dzsikan-o osieta.」 „Meg-
mondtam az időt.” ◆ szólszól 「Dekitara osieru.」
„Majd szólok, ha kész van.” ◆ taníttanít 「Gakkóde
szúgaku-o osieteiru.」 „Iskolában matematikát
tanít.” ◆ tudattudat 「Atarasii dzsúso-o oosie kuda-
szai.」 „Kérem, tudassa velem az új címét!” ◇

adzsi-oadzsi-o osieruosieru megkóstoltatmegkóstoltat 「Mucsino
adzsi-o osietejaru!」 „Majd én megkóstoltatom
veled a korbácsot!” ◇ uszo-ouszo-o osieruosieru félrein-félrein-
formálformál 「Kareni uszo-o osieta.」 „Félreinformál-
tam őt.” ◇ hicujónakoto-ohicujónakoto-o osieruosieru felkészítfelkészít

「Gakkó-va dzsinszeini hicujóna koto-o osieru.」
„Az iskola felkészít az életre.” ◇ micsi-omicsi-o osieruosieru
eligazíteligazít 「Rjokósani micsi-o osieta.」 „Eligazí-
tottam egy turistát.” ◇ micsi-omicsi-o osieruosieru útbaútba iga-iga-
zítzít 「Kankókjakuni micsi-o osieta.」 „Egy turis-
tát útba igazítottam.”

osierukotoosierukoto ◆ eláruláselárulás 「Nenrei-o osieruko-
to」 „életkor elárulása”

osieszatoszuosieszatoszu ◆ kioktatkioktat 「Otona-va kodomo-
o osie szatosita.」 „A felnőtt kioktatta a gyereket.”
◆ okítokít 「Szono kói-va ajamatteirukoto-o osie
szatosita.」 „Arra okítottam, hogy amit tesz, az
nem helyes.”

osieteageruosieteageru ◆ megadmegad 「Meado-o osieteage-
ta.」 „Megadtam neki az e-mail címemet.”

osietekuremaszenkaosietekuremaszenka ◆ haha megmeg nemnem sérte-sérte-
némném 「Dokoni ikunoka osietekuremaszenka?」
„Merre tart, ha meg nem sérteném?”

osietekureruosietekureru ◆ megadmegad 「Denvaba gó-o osie-
tekuremaszenka?」 „Nem adná meg a telefonszá-
mát?”

osigemonakuosigemonaku ◆ bőkezűenbőkezűen 「Osigemonaku
okane-o cukau.」 „Bőkezűen bánik a pénzzel.” ◆

nagylelkűennagylelkűen 「Osigemonaku kifusita okane」
„nagylelkűen adományozott pénz” ◆ nemnem saj-saj-
nálvanálva 「Zeitakuszozai-o osigemonaku cukatta rj-
óri」 „kiváló alapanyagokat nem sajnálva készült
étel”

osigimiosigimi ◆ enyheenyhe fölényfölény 「Osi gimini siai-o szu-
szumeta.」 „Enyhe fölénnyel vezette a mérkő-
zést.”

ósigotoósigoto ◆ grandiózusgrandiózus munkamunka ◆ nagynagy fel-fel-
adatadat
osigurumaosiguruma ◆ dragacsdragacs 「Osi gurumano sarin-
va nukarumini hairi konda.」 „A dragacs kereke
beleragadt a sárba.” ◆ talicskatalicska 「Osi
gurumakarakabocsa-o tori dasita.」 „Kivette a ta-
licskából a tököt.”

osigurumadeszotonihakobuosigurumadeszotonihakobu ◆ kitalicskázkitalicskáz
「Gareki-o osi gurumade nivakara szotoni hakon-
da.」 „Kitalicskáztam a sittet az udvarból.”

osihakaruosihakaru ◆ kikövetkeztetkikövetkeztet 「Karenokoreka-
rano kódó-va osi hakarigatai.」 „Nehéz kikövet-
keztetni, hogy mit fog tenni.” ◆ kitalálkitalál 「Kareno
kangae-o osi hakatta.」 „Kitaláltam a gondolatát.”
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◆ megsejtmegsejt 「Kareno kjócsú-o osi hakatta.」
„Megsejtettem az érzéseit.”

osihanaszuosihanaszu ◆ eltaszíteltaszít ◆ eltoleltol 「Kare-va
kanodzso-o osi hanasita.」 „Eltolta magától a
nőt.”

osiharaiosiharai ◆ fizetésfizetés
osihirogeruosihirogeru ◆ kiszélesítkiszélesít 「Szekaikan-o osi hi-
rogeta.」 „Kiszélesítette a világnézetét.” ◆ kitá-kitá-
gítgít 「Kekkan-o osi hirogeru sudzsucu-o sita.」
„Műtéttel kitágították az ereket.” ◆ kiterjesztkiterjeszt
「Ókamino mure-va navabari-o osi hirogeta.」 „A
farkasok kiterjesztették a vadászterületüket.” ◆

szétfeszítszétfeszít 「Jukkuribane-o osi hirogeta.」
„Lassan szétfeszítettem a rugót.”

osihiromeruosihiromeru ◆ elterjesztelterjeszt 「Kiriszuto kjó-o osi
hirometa.」 „Elterjesztette a kereszténységet.” ◆

kiterjesztkiterjeszt 「Kotobano imi-o osi hiromeru.」
„Más dologra is kiterjeszti a szó jelentését.” ◆

mindenkihezmindenkihez eljuttateljuttat 「Sinbun-va kareno
kangae-o osi hirometa.」 „Az újságok mindenki-
hez eljuttatták a gondolatait.”

osiiosii ◆ kárkár 「Kono dzsútan-o gomitosite
szuteruno-va osii.」 „Kár kidobni a szemétbe ezt
a szőnyeget.” ◆ kedveskedves 「Inocsiga osiinara te-
o agero!」 „Kezeket fel, ha kedves az életed!” ◆

közelközel járszjársz hozzáhozzá 「Osii!Mó ikkaiatetemite!」
„Közel jársz hozzá, próbálkozz még egyszer!” ◆

majdnemmajdnem sikerülsikerül 「Osiitokorodejametesimat-
ta.」 „Feladtam, pedig már majdnem sikerült.”
◆ pazarláspazarlás 「Dzsukenbenkjóno oi komide neru
dzsikanga osii!」 „Időpazarlásnak érzem az alvást
a felvételire készülve.” ◆ sajnálsajnál 「Vatasi-
nocsímuga maketano-va osikatta.」 „Sajnálta,
hogy vesztett a csapata.” ◆ sajnálatossajnálatos 「Kikai-
o ih-ssitesimatte osikatta.」 „Sajnálatos, hogy el-
szalasztottam az alkalmat.” ◆ szívéhezszívéhez nőttnőtt
「Osii kagu-o hitoni juzutta.」 „Átengedtem va-
lakinek a szívemhez nőtt bútort.” ◇ nagoriosiinagoriosii
fájdalmasfájdalmas 「Vakareno toki-va nagoriosii kimo-
datta.」 „Amikor elváltunk, fájdalmas volt a bú-
csú.” ◇ nagoriosiinagoriosii fájfáj aa szíveszíve 「Kono gakkó-
o hanareruno-va nagoriosii.」 „Fáj a szívem, hogy
itt kell hagyni ezt az iskolát.”

ósiiósii ◆ bátorbátor 「Tatakau heisino ósii szugata」
„harcoló katona bátor alakja” ◆ férfiasférfias 「Ósii
kessin」 „férfias elhatározás”

osiireosiire ◆ matractároló szekrénymatractároló szekrény

osiirenokojasiosiirenokojasi ◆ szekrényben lévő lomszekrényben lévő lom
osiireruosiireru ◆ belenyombelenyom 「Kuszuri-o kodomono
kucsini osi ireta.」 „Belenyomtam a gyerek szájá-
ba a gyógyszert.” ◆ betuszkolbetuszkol 「Nimocu-o szú-
cukészuni osi ireta.」 „Betuszkoltam a cuccaimat
a bőröndbe.”

osiiruosiiru ◆ behatolbehatol 「Dorobóga hejani osi itta.」
„A rabló behatolt a szobába.” ◆ berontberont 「Kei-
szacuga kjúni kareno ucsini osi ittekimasita.」 „A
rendőrök berontottak a házába.”

osijaburuosijaburu ◆ betörbetör 「Doa-o osi jabutta.」 „Be-
törtem az ajtót.”

osijaruosijaru ◆ elhessegetelhesseget 「Kurai kangae-o osi-
jatta.」 „Elhessegettem a sötét gondolatokat.” ◆

odébbodébb löklök 「Dzsamasiteiru hito-o osijatta.」
„Odébb löktem az útban álló embert.” ◆

süllyesztsüllyeszt 「Iranai nimocu-o kurózettono okuni
osijatta.」 „A lomot a szekrény mélyére süllyesz-
tettem.”

osijoszeruosijoszeru ◆ előrenyomulelőrenyomul 「Okjakuszanga osi
joszeteimaszu.」 „A vásárlók előrenyomultak.” ◆

hömpölyöghömpölyög 「Hitobito-va osi joszeteita.」
„Hömpölygött a tömeg.” ◆ nyomulnyomul 「Cunami-va
kaiganni osi joszetekita.」 „A szökőár a part felé
nyomult.” ◆ özönliközönlik 「Kono tosini kankókjaku-
ga osi joszeteiru.」 „Ebbe a városba özönlenek a
turisták.” ◆ rátörrátör 「Nemukega osi joszetekita.」
„Rám tört az álmosság.” ◆ seregliksereglik 「Dzsiko-
genbani jadzsiumaga osi joszetekita.」 „A baleset
helyszínére sereglettek a bámészkodók.” ◆ tola-tola-
kodikkodik 「Kai monokjakuga osi joszeteita.」 „A vá-
sárlók tolakodtak.” ◆ tolongtolong 「Miszeno maeni
hitoga osi joszeteita.」 „Az üzlet előtt tolongtak az
emberek.” ◆ tolultolul 「Mukasino omoi dega osi jo-
szetekita.」 „Régi emlékek tolultak a fejembe.” ◆

zúdulzúdul 「Tocuzenhagesii namiga kisini osi josze-
tekita.」 „Hirtelen egy erős hullám zúdult a part-
ra.”

osikaeszuosikaeszu ◆ megfordítmegfordít 「Siai-o osi kaesita.」
„Megfordította a mérkőzés állását.” ◆ visszafogvisszafog
「Aiteno ikioi-o osi kaeszenai.」 „Nem tudom
visszafogni a lendületét.” ◆ visszalökvisszalök 「Kareno
te-o osi kaesita.」 „Visszalöktem a kezét.” ◆

visszaszorítvisszaszorít 「Keiszacu-va gunsú-o osi kaeszó-
tosita.」 „A rendőrség megpróbálta visszaszoríta-
ni a tömeget.”

osikakekjakuosikakekjaku ◆ hívatlan vendéghívatlan vendég
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osikakenjóbóosikakenjóbó ◆ kényszerbőlkényszerből elvettelvett fele-fele-
ségség
osikakeruosikakeru ◆ betoppanbetoppan 「Tocuzenkjakuga osi-
kaketekita.」 „Hirtelen betoppant egy vendég.” ◆

idecsődülidecsődül 「Zen-inga osikaketekita.」 „Minden-
ki idecsődült.” ◆ nekirontnekiront 「Micside kjódzsinga
bokuni osikaketekita.」 „Az utcán nekem rontott
egy őrült.” ◆ odacsődülodacsődül 「Szúfunatoni-va sin-
bunkisaga osikaketekita.」 „Perceken belül oda-
csődültek az újságírók.” ◆ özönliközönlik 「Kiszekino
isani hitoga osikaketekita.」 „A csodadoktorhoz
özönlöttek az emberek.” ◆ rárontráront 「Majonakani
tomodacsiga ucsini osikaketa.」 „Az éjszaka kel-
lős közepén rám rontott a barátom.” ◆ rátámadrátámad
「Góinnaszéruszumanga osikaketekita.」 „Rám
támadt egy erőszakos házalóügynök.” ◆ rátörrátör
「Kareno ucsini keiszacuga osikaketa.」 „Rátört a
rendőrség.”

ósikeósike ◆ háborgó tengerháborgó tenger
osikiosiki ◆ fatálcafatálca
osikirareruosikirareru ◆ engedenged 「Cumano ikenni osi ki-
raretekono iszu-o kónjúsita.」 „A feleségem véle-
ményének engedve vettem meg ezt a széket.”

osikiruosikiru ◆ legyőzlegyőz 「Kare-va ojano hantai-o osi
kitta.」 „Legyőzte a szülői ellenállást.” ◆ semmi-semmi-
bebe veszvesz 「Joron-o osi kitte hókaiszeisita.」 „A
közvéleményt semmibe véve módosították a tör-
vényt.” ◇ osikirareruosikirareru engedenged 「Cumano ikenni
osi kiraretekono iszu-o kónjúsita.」 „A feleségem
véleményének engedve vettem meg ezt a széket.”

osikiszeosikisze ◆ egyenruhaegyenruha ◆ inasruhainasruha ◆ ráeről-ráeről-
tetéstetés 「Osikiszeno dantairjokóni aki taranai.」
„A ránk erőltetett programú társasutak unalma-
sak.”

osikkoosikko ◆ pisipisi 「Osikkoga denai.」 „Nem jön a
pisi.” ◆ pisiléspisilés 「Osikkoni iku.」 „Pisilni megy.”

osikkokuszaiosikkokuszai ◆ pisiszagúpisiszagú 「Osikko kuszaito-
ire」 „pisiszagú vécé”

osikko-oosikko-o moraszumoraszu ◆ bepisilbepisil 「Kodomo-va
osikko-o morasita.」 „A gyerek bepisilt.”

osikkoszuruosikkoszuru ◆ pisilpisil 「Osikkoszuru tokiitai.」
„Ha pisilek, fáj!”

osikomareruosikomareru ◆ préselődikpréselődik 「Man-indensani
osi komareta.」 „A zsúfolt vonatba préselődtem.”

osikomeruosikomeru ◆ betuszkolbetuszkol 「Fuku-o szúcukészu-
ni osi kometa.」 „Betuszkoltam a ruhákat a bő-

röndbe.” ◆ bezárbezár 「Horjo-o hejani osi kome-
ta.」 „Bezárta a foglyot a szobába.” ◆ magábamagába
zárzár 「Kandzsó-o osi kometamama damatteita.」
„Érzelmeimet magamba zárva hallgattam.”

osikomiosikomi ◆ betörésbetörés ◆ betörőbetörő ◆ erőszakoserőszakos
behatolásbehatolás
osikomigótóosikomigótó ◆ betöréses lopásbetöréses lopás ◆ betörőbetörő
osikomuosikomu ◆ belegyömöszölbelegyömöszöl
「Gomibakonigomi-o osi konda.」 „Belegyömö-
szöltem a szemetet a kukába.” ◆ belenyombelenyom
「Binnikoruku-o osi konda.」 „Belenyomtam a
dugót az üvegbe.” ◆ belökbelök 「Muszuko-o doakara
osi konda.」 „Belökte az ajtón a fiát.” ◆ benyombenyom
「Ekiinszan-va dzsókjaku-o densani osi konda.」
„A peronőr benyomta az utast a vonatba.” ◆ be-be-
préselprésel 「Szemai iri gucsini karada-o osi kon-
da.」 „Bepréseltem magam a szűk bejáraton.” ◆

beterelbeterel 「Hicudzsi-o kojani osi konda.」 „Be-
tereltem a birkákat az ólba.” ◆ betolbetol 「Hon-o
hondanani osi konda.」 „Betoltam egy könyvet a
polcra.” ◆ betörbetör 「Gótó-va ucsini osi konda.」
„A betörő betört a házba.” ◆ betuszkolbetuszkol
「Uszagitacsi-o szakuni osi konda.」 „Betuszkol-
tam a nyulakat a ketrecbe.” ◆ préselprésel
「Binnikjúri-o osi konda.」 „Uborkát préseltem
az üvegbe.” ◆ tuszkoltuszkol 「Kandzsano kucsini tabe
mono-o osi konda.」 „Ételt tuszkoltam a beteg
szájába.” ◇ atamadeosikomuatamadeosikomu befejelbefejel
「Szensu-va bóru-o góruni atamade osi konda.」
„A játékos befejelte a labdát.” ◇ osikomareruosikomareru
préselődikpréselődik 「Man-indensani osi komareta.」 „A
zsúfolt vonatba préselődtem.”

osikoroszuosikoroszu ◆ agyonnyomagyonnyom 「Musi-o osi koro-
sita.」 „Agyonnyomtam a bogarat.” ◆ elfojtelfojt
「Dzsibunno kókisin-o osi korosita.」 „Elfojtotta
a kíváncsiságát.” ◆ visszafogvisszafog 「Ken-o-o osi ko-
rosita.」 „Visszafogta a gyűlöletét.”

ósikuósiku ◆ bátranbátran 「Darejorimo ósiku furu mat-
ta.」 „Mindenkinél bátrabban viselkedett.” ◆

férfiasanférfiasan
osikumoosikumo ◆ sajnossajnos 「Csímu-va osikumo make-
ta.」 „A csapat sajnos vesztett.”

osimaiosimai ◆ végevége 「Kokodeosimai.」 „Itt a vége.”

osimaidearuosimaidearu ◆ befellegzikbefellegzik 「Kamino hon-va
mó osimaida.」 „A papírkönyveknek már befel-
legzett.” ◆ kampeckampec 「Kono kaisa-va móosimai.」
„Ennek a cégnek már kampec.”
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osimaininaruosimaininaru ◆ elfogyelfogy 「Appurupai-va kjóha-
osimaideszu.」 „Az almás pite ma már elfogyott!”

osimainiszuruosimainiszuru ◆ befejezbefejez 「Kjóhakoredeosi-
mainiszuru.」 „Ezzel mára befejeztem.”

osimakuruosimakuru ◆ folyamatosanfolyamatosan támadtámad 「Csímu-
va osimakutte katta.」 „Folyamatosan támadva
nyert a csapat.”

osimazukiosimazuki ◆ asztalasztal
osimeosime ◆ árfolyamgyengeségárfolyamgyengeség
osimeosime ◆ pelenkapelenka
osimegaiosimegai ◆ olcsóolcsó árfolyamonárfolyamon vásárlásvásárlás
「Osi megainotaimingu」 „olcsó árfolyamon vá-
sárlás időzítése”

osimekabáosimekabá ◆ pelenkahuzatpelenkahuzat
osimemacsiosimemacsi ◆ olcsóolcsó árfolyamraárfolyamra várakozásvárakozás
「Osi memacsideszu.」 „Olcsó árfolyamra vára-
kozok.”

osimeriosimeri ◆ frissítő záporfrissítő zápor
osimiosimi ◆ sajnálatsajnálat ◇ osiminakuosiminaku nemnem sajnálvasajnálva
「Osiminaku okane-o cukatta.」 „Nem sajnálta a
pénzt.”

osiminaiosiminai ◆ nemnem fukarkodikfukarkodik ◆ nemnem sajnálsajnál
◇ osiminakuosiminaku nemnem fukarkodvafukarkodva 「Osiminaku
kanodzso-o hometa.」 „Nem fukarkodott a dicsé-
retekkel.”

osiminakuosiminaku ◆ nemnem fukarkodvafukarkodva 「Osiminaku
kanodzso-o hometa.」 „Nem fukarkodott a dicsé-
retekkel.” ◆ nemnem sajnálvasajnálva 「Osiminaku okane-
o cukatta.」 „Nem sajnálta a pénzt.”

osimodoszuosimodoszu ◆ visszalökvisszalök 「Aiteno te-o osi mo-
dosita.」 „Visszalökte a társa kezét.” ◆ vissza-vissza-
nyomnyom 「Buhin-o osi modosita.」 „Visszanyom-
tam az alkatrészt a helyére.” ◆ visszataszítvisszataszít
「Iszu-o cukueno sitani osi modosita.」 „Vissza-
taszítottam a széket az asztal alá.” ◆ visszauta-visszauta-
sítsít 「Vairo-o osi modosita.」 „Visszautasította a
kenőpénzt.” ◆ visszavervisszaver 「Furanszu gun-o osi
modosita.」 „Visszaverte a francia sereget.”

osimondóosimondó ◆ huzavonahuzavona 「Osi mondóno szue,
motono teian-o uke ireta.」 „Hosszas huzavona
után elfogadták az eredeti javaslatomat.” ◆ szó-szó-
csatacsata 「Hósin-o megutte osi mondó-o sita.」
„Szócsatát folytattak az irányelvekről.” ◆ szópár-szópár-
bajbaj 「Osi mondó-va naguri aini hattensita.」 „A
szópárbaj verekedéssé fajult.”

osimooszaremosinaiosimooszaremosinai ◆ elismertelismert 「Osimo
oszaremosinai dzsinbucu」 „elismert személy”

osimooszarenuosimooszarenu ◆ elismertelismert
osimuosimu ◆ féltfélt 「Omae, inocsi-o osimunoka?」
„Félted az életedet?” ◆ fukarkodikfukarkodik 「Kotoba-o
osimazu kansano kimocsi-o aravasita.」 „Nem fu-
karkodott a szavakkal, hogy kifejezze háláját.” ◆

kímélkímél 「Dorjoku-o osimazu ganbatta.」 „Fárad-
ságot nem kímélve igyekezett.” ◆ sajnálsajnál 「Kja-
kuni takaivain-o daszuno-o osinda.」 „Sajnálta a
vendégétől a drága bort.” ◇ karada-okarada-o osimuosimu kí-kí-
méliméli magátmagát 「Csicsi-va karada-o osimazu ha-
taraiteita.」 „Az apám magát nem kímélve dolgo-
zott.” ◇ dzsorjoku-odzsorjoku-o osimanaiosimanai szívesenszívesen se-se-
gítgít 「Dzsorjoku-o osimanai hito」 „szívesen se-
gítő ember” ◇ szunka-oszunka-o osindeosinde mindenminden per-per-
cébencében 「Szunka-o osinde kenkjúszuru.」 „Min-
den percében kutatást végez.” ◇ zeitaku-ozeitaku-o osi-osi-
mumu nemnem dőzsöldőzsöl ◇ dasiosimudasiosimu nemnem szívesenszívesen
adad 「Ginkó-va kono kaisani júsi-o dasi osimu.」
„A bank nem szívesen ad kölcsön ennek a vállalat-
nak.” ◇ na-ona-o osimuosimu féltifélti aa hírnevéthírnevét 「Inocsi-
jori na-o osimu.」 „Az életénél jobban félti a hír-
nevét.” ◇ honemi-ohonemi-o osimazuosimazu fáradságotfáradságot nemnem
kímélvekímélve 「Honemi-o osimazu hataraita.」 „fá-
radságot nem kímélve dolgozott”

osimubekiosimubeki ◆ sajnálnisajnálni kellkell 「Dzsikan-va
osimubekide-va nai.」 „Nem kell sajnálni az
időt!”

osimuraku-vaosimuraku-va ◆ sajnossajnos 「Osimurakuha kóun-
ni megumareteinai.」 „Sajnos nincs szerencsém.”

ósinósin ◆ válaszra felhívó üzenetválaszra felhívó üzenet
ósinósin ◆ válaszválasz
ósinósin ◆ beteglátogatásbeteglátogatás ◆ kijáráskijárás 「Isa-va
hahano tokoroni ih-ka gecuni ikkaiósinni kuru.」
„Az orvos havonta egyszer kijár anyukámhoz.”

osinabeteosinabete ◆ általánosságbanáltalánosságban 「Hito-va osi
nabete dóiszurudaró.」 „Általánosságban az em-
berek bizonyára egyetértenek ezzel.” ◆ egészé-egészé-
benben vévevéve 「Osi nabete szeiszekiga jokatta.」
„Egészében véve jó jegyeket kapott.”

osinagaszuosinagaszu ◆ elsodorelsodor 「Kava-va ki-o osi naga-
sita.」 „A folyó elsodorta a fát.”

osinaraszuosinaraszu ◆ elegyengetelegyenget 「Dzsimen-o osina-
rasita.」 „Elegyengettem a talajt.” ◇ tedeosina-tedeosina-
raszuraszu letapiskolletapiskol 「Nuka-o tede osinarasita.」
„Letapiskoltam a rizskorpát az edényben.”
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ósincsúósincsú ◆ betegnélbetegnél vanvan 「Szenszei-va tada-
imaósincsúdeszu.」 „A doktor úr most betegnél
van.”

ósin-nidekakeruósin-nidekakeru ◆ kimegykimegy beteghezbeteghez 「Isa-
va ósinnidekaketa.」 „Az orvos kiment a beteg-
hez.”

osinobiosinobi ◆ inkognitóinkognitó ◆ zárt gyaloghintózárt gyaloghintó
osinobirjokóosinobirjokó ◆ utazás inkognitóbanutazás inkognitóban
osinoitteosinoitte ◆ erőszakosságerőszakosság 「Osino ittede
keijaku-o totta.」 „Kierőszakolta a szerződést.”

osinokeruosinokeru ◆ félrelökfélrelök 「Otoko-o osinokejótosi-
ta.」 „Megpróbálta félrelökni a férfit.” ◆ félreta-félreta-
szítszít 「Iszu-o osinoketa.」 „Félretaszítottam az
utamból a széket.” ◆ kiszorítkiszorít 「Kono fune-va
tarjóno mizu-o osinokeru.」 „Ez a hajó sok vizet
kiszorít.” ◆ megelőzmegelőz 「Júrjokukóhosa-o osino-
kete tószensita.」 „Az esélyes jelöltet megelőzve
nyerte meg a választást.”

ósinszuruósinszuru ◆ kijönkijön 「Kono csiikide-va isaga
ósinsitekureru.」 „Ezen a környéken az orvos ki-
jön.” ◆ kimegy a beteghezkimegy a beteghez
ósioósio ◆ nagy dagályszintnagy dagályszint ◆ szökődagályszökődagály
osiokiosioki ◆ fegyelmezésfegyelmezés ◆ kikapáskikapás ◆ körmérekörmére
koppintáskoppintás
osiokiszareruosiokiszareru ◆ kikapkikap 「Papani osiokiszareru-
kara varuikoto-o sinai.」 „Nem csinálok rosszat,
mert kikapok apukámtól.”

osiokiszuruosiokiszuru ◆ fegyelmezfegyelmez 「Namaikina
kodomo-o osiokisita.」 „Fegyelmezte a pimasz
gyereket.” ◆ körmérekörmére koppintkoppint 「Szon-na kot-
obazukaiszuruto osiokidajo.」 „Hogy beszélsz? A
körmödre koppintok!”

osippanasinoosippanasino ◆ fölénybenfölényben vanvan 「Osippana-
sino siaidatta.」 „Végig fölényben voltak.” ◆ tá-tá-
madómadó 「Csímu-va osippanasino siai-o szuszum-
eta.」 „A csapat támadó játékot játszott.”

osiraszeosirasze ◆ értesítésértesítés 「Manson-no kanrika-
isakarano osirasze」 „a társasházat üzemeltető
vállalat értesítése” ◆ kiíráskiírás 「Keidzsibanno
osirasze-o mita.」 „Láttam egy kiírást a hirdető-
táblán.” ◆ közleményközlemény 「Radzsiode osiraszega
hószószareta.」 „Egy közleményt olvastak be a rá-
dióban.” ◆ tájékoztatótájékoztató ◇ dzsikokunoosira-dzsikokunoosira-
szesze időjelzésidőjelzés 「Genzaidzsikokuno osirasze-o
simaszu.」 „Pontos időjelzést adunk.”

osiriosiri ◆ farfar 「Umano osiri-o tataita.」 „Ráütött a
ló farára.” ◆ fenékfenék ◆ hátsóhátsó fertályfertály ◆ popsipopsi ◆

ülepülep ◇ sirisiri fenékfenék 「Onara-o szurutameni siri-o
ukaszeta.」 „Megemeltem a fenekemet, mert fin-
gani akartam.”

osirikaraderuosirikaraderu ◆ farolfarol 「Szemai basodattanode
osirikara deta.」 „Kifelé faroltam a szűk helyről.”

osirikarahairuosirikarahairu ◆ befarolbefarol 「Kurumade csús-
adzsóni osirikara haitta.」 „A kocsival befaroltam
a parkolóba.”

osirinihigacukuosirinihigacuku ◆ körmérekörmére égég aa munkamunka
「Osirini higa cukumade hatarakanai.」 „Csak
akkor kezdek el dolgozni, amikor már a körmöm-
re ég a munka.”

osiri-oosiri-o tatakutataku ◆ elfenekelelfenekel 「Itazurakkono
osiri-o tataita.」 „Elfenekelte a rossz gyereket.”

osiri-oosiri-o tatakukototatakukoto ◆ elfenekeléselfenekelés ◆ feneke-feneke-
léslés
osiroosiro ◆ kastélykastély ◆ várvár ◆ várkastélyvárkastély
osirogurafuosirogurafu ◆ oszcillográfoszcillográf ◆ rezgésírórezgésíró
osiroguramuosiroguramu ◆ hullámrajzhullámrajz ◆ oszcillogramoszcillogram
osiroiosiroi ◆ púderpúder
osiroibanaosiroibana ◆ csodatölcsércsodatölcsér ◆ kurvavirágkurvavirág ◆

lustakiasszonylustakiasszony ◆ nagy csodatölcsérnagy csodatölcsér
osiroi-oosiroi-o nurunuru ◆ bepúderezbepúderez 「Kaoniosiroi-o
nutta.」 „Bepúdereztem az arcom.” ◆ púderezpúderez
osiroitatakiosiroitataki ◆ púderpamacspúderpamacs
osiroszukópuosiroszukópu ◆ oszcilloszkóposzcilloszkóp
osiszemaruosiszemaru ◆ közelegközeleg 「Mó nenmacuga osi
szematteiru.」 „Már közeleg az év vége.”

osiszuszumeruosiszuszumeru ◆ toljatolja magamaga előttelőtt
「Soppingukáto-o osi szuszumeta.」 „Toltam ma-
gam előtt a bevásárlókocsit.”

osiszuszumeruosiszuszumeru ◆ nyomatnyomat 「Dzsibunno
kangae-o osi szuszumeru.」 „Nyomatja a saját öt-
letét.”

ositadzsiositadzsi ◆ szójaszószszójaszósz
ositaoszuositaoszu ◆ fellökfellök 「Usirokara osi taosza-
reta.」 „Hátulról fellöktek.” ◆ földreföldre döntdönt
「Kuruma-va hjósiki-o osi taosita.」 „Egy autó a
jelzőtáblát a földre döntötte.” ◆ földreföldre löklök 「Si-
ranai hitoni on-na-va osi taoszareta.」 „Egy isme-
retlen a földre lökte a nőt.”
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ositateruositateru ◆ állítállít 「Teppótai-o szentóni osi tat-
eta.」 „Élre állította a lövészeket.” ◆ javasoljavasol
「Kanodzso-o purodzsekutorídani osi tateta.」
„Projektvezetőnek javasoltam.” ◆ jelöljelöl 「Kare-
o sóbódanno dancsóni osi tateta.」 „Tűzoltópa-
rancsnoknak jelöltem.” ◆ magasbamagasba emelemel
「Hata-o osi tateta.」 „Magasba emeltem a zász-
lót.”

ositeosite ◆ dacáradacára 「Bjóki-o osite sukkinsita.」
„Betegsége dacára dolgozni ment.” ◆ erőltetveerőltetve
◆ tolakodóantolakodóan 「Muri-o osite tanonda.」 „Tola-
kodóan kérlelte.”

ositeosite ◆ következtetvekövetkeztetve
ositekidószaszeruositekidószaszeru ◆ betolbetol 「Batteríga agacs-
csattakara kuruma-o osite kidószaszenakereba-
naranakatta.」 „Be kellett tolni a kocsimat, mert
lemerült az akkumulátora.”

ositesirubesiositesirubesi ◆ fantáziárafantáziára bízhatóbízható 「Ato-
va osite sirubesi.」 „A többit a fantáziájukra bí-
zom.” ◆ kikövetkeztethetőkikövetkeztethető ◆ magunktólmagunktól isis
rájöhetünkrájöhetünk 「Karega sippaisita rijú-va osite si-
rubesi.」 „Magunktól is rájöhetünk, miért hibá-
zott.”

ositodomeruositodomeru ◆ elfojtelfojt 「Komi agetekita ikari-o
ositodometa.」 „Elfojtotta a felgyülemlő mérgét.”
◆ elnyomelnyom 「Hóricu-va undó-o ositodometa.」 „A
törvény elnyomta a mozgalmat.” ◆ feltartóz-feltartóz-
tattat 「Tekigun-o ositodometa.」 „Feltartóztatta
az ellenséget.” ◆ megállítmegállít 「Kin-júszeiszaku-va
kabukano geraku-o ositodometa.」 „A monetáris
politika megállította a részvényárfolyam-
csökkenést.” ◆ visszatartvisszatart 「Manbikisijótosita-
ga nanikaga kare-o ositodometa.」 „Lopni pró-
bált, de valami visszatartotta.”

ositószuositószu ◆ érvényesítérvényesít 「Vagamama-o osi tó-
szu.」 „Érvényesíti makacs akaratát.” ◆ keresz-keresz-
tülvisztülvisz 「Keikaku-o osi tósita.」 „Keresztülvitte
a tervet.” ◆ kitartkitart 「Dzsibunno kangae-o osi tó-
szu.」 „Kitart az akarata mellett.”

osiuriosiuri ◆ rámenősrámenős kereskedőkereskedő ◆ rátukmálásrátukmálás
◇ sinszecunoosiuri-osinszecunoosiuri-o szuruszuru kéretlenkéretlen szí-szí-
vességet teszvességet tesz
osiuriokotovariosiuriokotovari ◆ ügynökök kíméljenekügynökök kíméljenek
osiuriszuruosiuriszuru ◆ nyomatnyomat 「Dzsibunno bakageta
kangae-o osi urisita.」 „A saját hülyeségét nyo-
matta.” ◆ rátukmálrátukmál 「Kareni szuihanki-o osi
uriszuru.」 „Rátukmálja a rizsfőzőt.”

osivakeruosivakeru ◆ félretolfélretol 「Sigeru kusza-o osi vak-
ete szuszunda.」 „A sűrű füvet félretolva halad-
tam.” ◆ furakodikfurakodik 「Gunsú-o osi vakete szu-
szunda.」 „Furakodva haladt a tömegben.” ◆ ke-ke-
resztülfurakodikresztülfurakodik 「Asino naka-o osi vakete
szuszunda.」 „Keresztülfurakodtam magam a ná-
dason.”

osóosó ◆ buddhistabuddhista tanítótanító ◆ pappap ◆ upádhjájaupádhjája
◇ koromobakarideosóhadekinukoromobakarideosóhadekinu nemnem aa ruharuha
teszi az embertteszi az embert
ósóósó ◆ behívóra jelentkezésbehívóra jelentkezés
ósóósó ◆ királykirály
osóbanosóban ◆ csatlakozáscsatlakozás
osóban-niazukaruosóban-niazukaru ◆ részesedikrészesedik 「Riekino
osóbanni azukatta.」 „Részesedtem a haszonból.”

osóbanszuruosóbanszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Osóbanszasze-
te itadakemaszenka?」 „Csatlakozhatok?” ◆ ré-ré-
szesedikszesedik
ósóbuósóbu ◆ kritikuskritikus versenyverseny ◆ sorsdöntősorsdöntő
játszmajátszma
ósódzsóósódzsó ◆ gorillagorilla
osógacuosógacu ◆ újévi ünnepújévi ünnep ◆ újév ünnepeújév ünnepe
ósóheiósóhei ◆ besorozott katonabesorozott katona
osokuosoku ◆ korrupciókorrupció ◆ lepénzeléslepénzelés
ósokuósoku ◆ sárgasárga
osokubósinoosokubósino ◆ korrupciókorrupció ellenielleni 「Osokubósi-
no tori kumi」 „korrupció elleni fellépés”

osokudzsikenosokudzsiken ◆ korrupcióskorrupciós ügyügy
「Szeidzsika-va osokudzsikenni maki komare-
ta.」 „A politikus korrupciós ügybe keveredett.”

ósokudzsinsuósokudzsinsu ◆ sárga bőrű emberfajtasárga bőrű emberfajta
osokumondaiosokumondai ◆ korrupciós problémakorrupciós probléma
osokunoosokuno ◆ korrupcióskorrupciós 「Osokuno utagaide
taihoszareta.」 „Korrupciós váddal őrizetbe vet-
ték.”

osokutaiszakuosokutaiszaku ◆ korrupcióelleneskorrupcióellenes intézke-intézke-
désdés
ósószuruósószuru ◆ bevonulbevonul katonánakkatonának 「Szeinen-
va ósósita.」 „A fiatalembert besorozták, így bevo-
nult katonának.”

ossaruossaru ◆ mondmond 「Ossaru dórideszu.」 „Úgy,
ahogy mondja!”

ósúósú ◆ adás-kapásadás-kapás 「Pancsino ósú」 „ütések
adása-kapása” ◆ visszavágásvisszavágás ◇ szakazuki-szakazuki-
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noósúnoósú iszogatásiszogatás ◇ jadzsinoósújadzsinoósú kiáltozáskiáltozás
egymássalegymással 「Kokkai-va jadzsino ósúdatta.」
„Az országgyűlésen kiáltoztak egymással a képvi-
selők.”

ósúósú ◆ elkobzáselkobzás
ósúósú ◆ EurópaEurópa
ósúcúkatan-iósúcúkatan-i ◆ ECUECU ◆ európaieurópai valutaegy-valutaegy-
ségség
ósúdzsijúbóekirengóósúdzsijúbóekirengó ◆ EurópaiEurópai Szabadke-Szabadke-
reskedelmi Társulásreskedelmi Társulás
ósúgikaiósúgikai ◆ Európai ParlamentEurópai Parlament
ósúiinkaiósúiinkai ◆ Európai BizottságEurópai Bizottság
ósúkaigiósúkaigi ◆ Európai TanácsEurópai Tanács
ósúkeizaikjódótaiósúkeizaikjódótai ◆ EurópaiEurópai GazdaságiGazdasági
KözösségKözösség
ósúrekkokuósúrekkoku ◆ Európa országaiEurópa országai
ósúrengóósúrengó ◆ Európai UnióEurópai Unió
ósúszuruósúszuru ◆ visszavágvisszavág
ósúszuruósúszuru ◆ elkobozelkoboz 「Keiszacuni ósúszaretaa-
hiruno tamagoga tairjóni fukasita.」 „A rendőrség
által elkobzott kacsatojások tömegével keltek ki.”
◆ lefoglallefoglal 「Keisicsó-va genbakensóde sóko-o
ósúsita.」 „A rendőrség a helyszíni szemle során
bizonyítékokat foglalt le.”

ósútógóósútógó ◆ európai integrációeurópai integráció
oszacuoszacu ◆ bankjegybankjegy 「Niszemonono oszacu」
„hamis bankjegy” ◆ bankóbankó 「Furui oszacu」 „ré-
gi bankó” ◆ papírpénzpapírpénz 「Kono szaifuni oszacu-
sika hairanai.」 „Ebbe a pénztárcába csak papír-
pénzt lehet tenni.”

ószacuószacu ◆ pályázáspályázás
ószacuószacu ◆ agyonütésagyonütés ◆ agyonverésagyonverés
ószacusitaiószacusitai ◆ agyonütöttagyonütött holttestholttest ◆

agyonvert holttestagyonvert holttest
ószacuszuruószacuszuru ◆ pályázikpályázik 「Jaszunede ószacu-
sita.」 „Olcsó árral pályázott.”

ószacuszuruószacuszuru ◆ agyonütagyonüt ◆ agyonveragyonver
oszadamarioszadamari ◆ szokásosszokásos 「Oszadamarino
szekkjó」 „szokásos kioktatás”

ószadzsiószadzsi ◆ evőkanálevőkanál 「Szató-o ószadzsijama-
mori ippaiirete kudaszai.」 „Tegyen bele egy pú-
pozott evőkanál cukrot!”

oszaeoszae ◆ kordábankordában tartástartás 「Kono szenszeino
oszae-va szeitotacsini-va rikanai.」 „Ez a tanár

nem tudja kordában tartani a gyerekeket.” ◆

megfékezésmegfékezés 「Karega okoruto mavarino oszae-
va rikanai.」 „Amikor dühbe jön, a többiek nem
tudják megfékezni.” ◆ nehezéknehezék 「Osi banano
oszaeni hon-o cukatta.」 „Könyvet használtam
nehezéknek a virágpréseléshez.” ◆ támasztámasz
「Kono szensu-va csímuno oszaetosite kacujaku-
siteiru.」 „Ez a versenyző a csapat támasza.”

oszaecukeruoszaecukeru ◆ elfojtelfojt 「Keiszacu-va demo-o
oszaecuketa.」 „A rendőrség elfojtotta a tünte-
tést.” ◆ lefoglefog 「Ugokanaijóni te-o oszae cuke-
ta.」 „Lefogta a kezét, hogy ne kapálózzon.” ◆

lenyomlenyom 「Mezavarina kóhosano atama-o oszae-
cuketa.」 „Lenyomta az ellenszenves rivális jelöl-
tet.” ◆ visszafojtvisszafojt 「Szeifu-va minsúno fuman-
o oszaecuketa.」 „A kormány visszafojtotta a nép
elégedetlenségét.”

oszaegataioszaegatai ◆ ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Oszaegatai
jokubó」 „ellenállhatatlan vágy” ◆ fékezhetet-fékezhetet-
lenlen 「Oszaegatai ikari」 „fékezhetetlen düh”

oszaekirenaioszaekirenai ◆ elfojthatatlanelfojthatatlan
oszaekomuoszaekomu ◆ betartbetart 「Kareno szainó-o mito-
merudokoroka, oszae konda.」 „Nem ismerte fel
tehetségét, sőt betartott neki.” ◆ lefoglefog 「Abar-
eru hito-o oszae konda.」 „Lefogták a randalírozó
embert.” ◆ leszorítleszorít 「Riagede kóinfure-o oszae
konda.」 „Kamatemeléssel leszorították a magas
inflációt.” ◆ mozgásképtelennémozgásképtelenné tesztesz 「Aite-o
oszae konda.」 „Mozgásképtelenné tette az ellen-
felét.”

oszaeruoszaeru ◆ befogbefog 「Amarini kuszakute hana-o
oszaeruhododatta.」 „Olyan büdös volt, hogy be-
fogtam az orromat.” ◆ elfogelfog 「Keikan-va han-
nin-o oszaeta.」 „A rendőr elfogta a tettest.” ◆

elsajátítelsajátít 「Kono gidzsucu-va min-
naoszaerubekida.」 „Ezt a technológiát minden-
kinek el kell sajátítania.” ◆ félreteszfélretesz 「Nimai-
no kippu-o oszaetekure.」 „Tegyél félre két jegyet
nekem!” ◆ lefoglefog 「Abareteita otoko-va keisza-
cuni oszaerareta.」 „A rendőrök lefogták a randa-
lírozó férfit.” ◆ lefoglallefoglal 「Nicuno szeki-o osza-
eta.」 „Két széket lefoglaltam.” ◆ leszorítleszorít 「Ka-
zede tobanaijóni jósi-o cukueni oszaeta.」 „Leszo-
rította a papírlapokat asztalra, nehogy elrepülje-
nek a huzatban.” ◆ megragadmegragad 「Hanasino jóten-
o oszaeta.」 „Megragadta a beszéd lényegét.” ◆

rászorítrászorít 「Tede mimi-o oszaeta.」 „Rászorítot-
tam a kezemet a fülemre.” ◇ genba-ogenba-o oszaeruoszaeru
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tettentetten érér 「Gótógenba-o oszaeta.」 „Tetten ér-
tem a tolvajt.” ◇ szasioszaeruszasioszaeru lefoglallefoglal
「Zaiszan-o szasi oszaerareta.」 „Lefoglalták a
vagyonát.” ◇ szasioszaeruszasioszaeru zárolzárol 「Zaiszan-
va szasi oszaerareta.」 „Zárolták a vagyonát.” ◇

hattószaeruhattószaeru kapkap 「Szurino kehai-o
kandzsitehattopoketto-o oszaeta.」 „A zsebemhez
kaptam, mert úgy éreztem kirabolnak.”

oszaeruoszaeru ◆ alacsonyanalacsonyan tarttart 「Koszuto-o
oszaete szeiszansiteiru.」 „A költségeket alacso-
nyan tartva termelnek.” ◆ elfojtelfojt 「Ikari-o osza-
eta.」 „Elfojtotta a haragját.” ◆ elnyomelnyom 「Kono
nankó-va itami-o oszaeteiru.」 „Ez a kenőcs el-
nyomja a fájdalmat.” ◆ fékenféken tarttart 「Hagesii
kjószóga nedan-o oszaeteiru.」 „Az erős verseny
féken tartja az árakat.” ◆ fojtfojt 「Kanodzso-va
kandzsó-o oszaetetantanto hanasita.」 „Az érzé-
seit elfojtva, gépiesen beszélt.” ◆ megfékezmegfékez
「Csúóginkó-va kjútószuruinfure-o oszaeta.」 „A
jegybank megfékezte az elszabaduló inflációt.” ◆

visszafojtvisszafojt 「Namida-o oszaeta.」 „Visszafoj-
totta a könnyeit.” ◆ visszaszorítvisszaszorít 「Jobószessu-
va kanszenkakudai-o oszaeta.」 „A védőoltás
visszaszorította a járvány terjedését.” ◇ uppun-ouppun-o
oszaeruoszaeru visszafojtjavisszafojtja aa dühétdühét ◇ ga-oga-o osza-osza-
erueru visszafogjavisszafogja magátmagát ◇ kandzsó-okandzsó-o osza-osza-
erueru elfojtjaelfojtja azaz érzelmeitérzelmeit ◇ szaisógen-szaisógen-
nioszaerunioszaeru minimalizálminimalizál 「Kavaszerétono eikjó-o
szaisógenni oszaeta.」 „Minimalizálta a devizaár-
folyam hatását.” ◇ njói-onjói-o oszaeruoszaeru visszatart-visszatart-
jaja aa vizeletétvizeletét 「Nantoka njói-o oszaeta.」
„Nagy nehezen visszatartottam a vizeletemet.”

oszagarioszagari ◆ áldozatiáldozati ajándékajándék ◆ ételétel ésés ital-ital-
maradékmaradék ◆ kinőttkinőtt ruharuha 「Anino oszagarino
fuku-o moratta.」 „A bátyám kinőtt ruháját kap-
tam meg.”

oszageoszage ◆ copfcopf 「Kami-o oszagenisiteiru.」
„Copfban hordja a haját.” ◆ hajfonathajfonat 「Kami-o
oszageni anda.」 „Befonta a haját.” ◆ kétoldaltkétoldalt
lelógó kimonóövlelógó kimonóöv
oszagegamioszagegami ◆ copfcopf ◆ lófaroklófarok
oszagegaminooszagegamino ◆ copfoscopfos
ószakaószaka ◆ OszakaOszaka
ószakafuószakafu ◆ OszakaOszaka
ószakafukeiószakafukei ◆ Oszakai RendőrségOszakai Rendőrség
ószakafukeiszacuószakafukeiszacu ◆ Oszakai RendőrségOszakai Rendőrség

ószakasókentorihikidzsoószakasókentorihikidzso ◆ OszakaiOszakai Tőzs-Tőzs-
dede
oszakeoszake ◆ alkoholalkohol 「Icumo oszake-o nomima-
szuka?」 „Szokott alkoholt fogyasztani?” ◆ al-al-
koholtartalmúkoholtartalmú italital 「Oszakeno nakani-va
akavaingaarimaszenga--」 „Az alkoholtartalmú
italok között nem találom a vörösbort!” ◆ italital
「Oszake nomu?」 „Kérsz egy italt?” ◆ itókaitóka ◆

nedűnedű 「Kono oszake-va szaikódeszu!」 „Isteni ez
a nedű!” ◇ cujoioszakecujoioszake rövidrövid italital 「『 Cujoi
oszake』no nakani-va párinkamoatta.」 „A rövid
italok között volt pálinka.”

oszakedekigaókikunaruoszakedekigaókikunaru ◆ fejébefejébe szállszáll azaz
italital 「Oszake-o nonde kiga ókikunatte, min-nani
gocsiszósitesimatta.」 „Fejembe szállt az ital, és
mindenkit megvendégeltem.”

oszakegahaitteiruoszakegahaitteiru ◆ szeszesszeszes ◆ szesztar-szesztar-
talmútalmú
oszake-ooszake-o guiguinomuguiguinomu ◆ alkoholizálalkoholizál 「Sin-
jamade oszake-o guigui nonda.」 „Késő estig al-
koholizált.”

oszake-ooszake-o jarujaru ◆ iszikiszik 「Oszake-o jaranai.」
„Nem iszom.”

oszake-ooszake-o nomunomu ◆ italozikitalozik 「Pabude oszake-o
nondeiru.」 „A kocsmában italozik.” ◆ piálpiál
oszakezukinooszakezukino ◆ iszákosiszákos
oszakimakkuraoszakimakkura ◆ kilátástalankilátástalan jövőjövő 「Osza-
kimakkurada.」 „Kilátástalan a jövőm.”

oszakinioszakini ◆ előreelőre 「Oszakini okaikei onegaisi-
maszu.」 „Kérem, fizessen előre!”

oszakinidózooszakinidózo ◆ csakcsak önön utánután 「Oszakinidó-
zo!」 „Csak ön után!”

oszakinisicureisimaszuoszakinisicureisimaszu ◆ viszlátviszlát ◆ vi-vi-
szontlátásraszontlátásra
ószamaószama ◆ királykirály 「Ószama-va szokuisita.」 „A
király trónra lépett.”

oszamarioszamari ◆ begyűlésbegyűlés 「Zeikinno oszamariga
varui.」 „Nehezen tudják begyűjteni az adót.” ◆

elféréselférés 「Kono ókina hon-va oszamarigajoku-
nai.」 „Sehol sem fér el jól ez a nagy könyv.” ◆ il-il-
léslés 「Kono kagu-va oszamarigaii.」 „Ez a bútor
illik ide.” ◆ megnyugvásmegnyugvás 「Kimocsino oszamar-
igacukanai.」 „Nem nyugszik meg a lelkem.” ◆

rendeződésrendeződés 「Dzsikenno oszamarigacuita.」
„Rendeződött az ügy.”
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oszamarikaeruoszamarikaeru ◆ elégedettelégedett 「Dzsibunno csi-
ini oszamari kaetteiru.」 „Elégedett a pozíciójá-
val.”

oszamaruoszamaru ◆ befolyikbefolyik 「Kunini zeikinga osza-
maru.」 „Az államkasszába befolyik az adó.” ◆

beleférbelefér 「Hon-va hakonigirigiri oszamatta.」
„Szűken belefértek a könyvek a dobozba.” ◆ be-be-
lemegylemegy 「Kagi-va kagiananipittari oszamatta.」
„A kulcs szépen belement a zárba.” ◆ elférelfér
「Kingjo-va kingjohacsini oszamaranaikuraino
ókiszaninattesimatta.」 „Az aranyhal akkorára
nőtt, hogy már nem fér el az edényben.” ◆ el-el-
foglalfoglal 「Sacsóno iszuni oszamaru.」 „Elfoglalja
az igazgatói széket.” ◆ férfér 「Kon-nani ói tabe
mono-va reizókoni oszamaranai.」 „Ennyire sok
étel nem fér a hűtőbe.”

oszamaruoszamaru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Itami-va oszamat-
ta.」 „Alábbhagyott a fájdalma.” ◆ békebéke uralko-uralko-
dikdik 「Kuni-va oszamatteiru.」 „Az országban bé-
ke uralkodik.” ◆ csillapodikcsillapodik 「Necuga oszamat-
ta.」 „Csillapodott a láza.” ◆ csitulcsitul 「Itamiga
oszamatta.」 „Csitultak a fájdalmai.” ◆ elcsen-elcsen-
desedikdesedik 「Arasiga oszamatta.」 „Elcsendesedett
a vihar.” ◆ elcsendesülelcsendesül 「Kazega oszamatta.」
„Elcsendesült a szél.” ◆ enyhülenyhül 「Itami-va osza-
matta.」 „Enyhült a fájdalom.” ◆ lecsillapodiklecsillapodik
「Ikari-va oszamatta.」 „Lecsillapodott a mérge.”
◆ lecsitullecsitul 「Kareno ikariga oszamatta.」 „Le-
csitult a dühe.” ◆ megfékeződikmegfékeződik 「Kadzsiga
oszamatta.」 „A tüzet megfékezték.” ◆ megnyug-megnyug-
szikszik 「Kimocsi-va oszamaranai.」 „Nem nyug-
szik meg a lelkem.” ◆ megoldódikmegoldódik 「Mondai-va
oszamatta.」 „A probléma megoldódott.” ◆ ren-ren-
deződikdeződik 「Kenkaga oszamatta.」 „A vita rende-
ződött.” ◆ szűnikszűnik 「Itami-va oszamaranakat-
ta.」 „Nem szűnt a fájdalma.” ◇ haranomus-haranomus-
igaoszamaranaiigaoszamaranai csillapíthatatlancsillapíthatatlan aa mérgemérge
「Ten-inno taidono varuszani harano musigao-
szamaranakatta.」 „Az eladó flegmaságától csil-
lapíthatatlan volt a mérgem.” ◇ haranomusiga-haranomusiga-
oszamaranaioszamaranai nagyonnagyon dühösdühös 「Gomento ivar-
etemo harano musigaoszamaranakatta.」 „Hiába
kértek bocsánatot, nagyon dühös maradtam.” ◇

marukuoszamarumarukuoszamaru békésenbékésen rendeződikrendeződik
「Szono ken-va maruku oszamatta.」 „Békésen
rendeződött az ügy.”

oszamaruoszamaru ◆ megjavulmegjavul 「Szokóga oszamatta.」
„Megjavult a viselkedése.”

oszamarukotooszamarukoto ◆ csillapodáscsillapodás 「Itamiga osza-
marukoto」 „fájdalom csillapodása”

oszameoszame ◆ befizetésbefizetés ◇ nengunooszamedokinengunooszamedoki
vége a játszmánakvége a játszmának
oszamerareruoszamerareru ◆ bebe leszlesz szedveszedve 「Okanega
oszamerareta.」 „Beszedték a pénzt az emberek-
től.”

oszameruoszameru ◆ bezsebelbezsebel 「Rieki-o oszameta.」
„Bezsebeltem a hasznot.” ◆ elérelér 「Gakkóde jú-
súna szeiszeki-o oszameta.」 „Az iskolában kiváló
tanulmányi eredmény ért el.” ◆ elrakelrak 「Okane-
o kinkoni oszameta.」 „Elraktam a pénzt a széf-
be.” ◆ elteszeltesz 「Okane-o makurano sitani osza-
meta.」 „Eltette a pénzt a párna alá.” ◆ kihozkihoz
「Szumahono rjókinpuran-o niszenen inaini
oszametai.」 „Szeretném az okostelefonom előfi-
zetési díját 2000 jenből kihozni.” ◆ összegyűjtösszegyűjt
「Zanszongun-o oszamete tettaisita.」 „Össze-
gyűjtötte a maradék hadsereget, és visszavonult.”
◆ realizálrealizál 「Kaisa-va icsioku enno rieki-o osza-
meta.」 „A vállalat 100 millió jenes profitot rea-
lizált.” ◆ sűrítsűrít 「Enzecu-o dzsuppuninaini osza-
meta.」 „Tíz percbe sűrítette a beszédét.” ◇ icsi-icsi-
bónioszamerubónioszameru panorámaképetpanorámaképet kapkap 「Szan-
csókara kesiki-o icsibóni oszamerukotoga deki-
ru.」 „A hegyről panorámaképet kaphatunk a táj-
ról.” ◇ oszamerareruoszamerareru bebe leszlesz szedveszedve
「Okanega oszamerareta.」 „Beszedték a pénzt az
emberektől.” ◇ szankanioszameruszankanioszameru bekebelezbekebelez
「Aru csiiszana kigjó-o szankani oszameru jote-
ideszu.」 „Az a tervünk, hogy bekebelezünk egy
kisvállalatot.” ◇ sigoto-osigoto-o oszameruoszameru befeje-befeje-
zizi aa munkátmunkát 「Rokudzsimadeni sigoto-o osza-
meta.」 „6 órára befejeztem a munkát.” ◇ sóri-sóri-
oo oszameruoszameru győzelmetgyőzelmet aratarat 「Csímu-va sóri-
o oszameta.」 „A csapat győzelmet aratott.” ◇

hoko-o oszameruhoko-o oszameru elássa a csatabárdotelássa a csatabárdot
oszameruoszameru ◆ befejezbefejez 「Mai-o oszameru.」
„Befejezi a táncot.” ◆ befizetbefizet 「Kono szógaku-
o ooszame kudaszai.」 „Kérjük fizesse be ezt az
összeget!” ◆ berakberak 「Futon-o osiireni oszame-
ta.」 „Beraktam a matracot a szekrénybe.” ◆ be-be-
tesztesz 「Okane-o kinkoni oszameta.」 „Betettem
a pénzt a páncélszekrénybe.” ◆ elfogadelfogad 「Kore-
va hon-no kimocsideszuga ooszamekudaszai.」
„Kérem, fogadja el ezt a csekélységet!” ◇ kikio-kikio-
szameszame utolsóutolsó halláshallás 「Szuzumusino koe-va
kotosino kiki oszamedattakamosirenai.」 „Talán
most hallhattuk idén utoljára ciripelni a tücskö-
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ket.” ◇ szókonioszameruszókonioszameru raktározraktároz ◇ szó-szó-
konioszamerukonioszameru elraktározelraktároz 「Buhin-o szókoni
oszameta.」 „Elraktározta az alkatrészeket.” ◇

mioszamemioszame utoljárautoljára látáslátás 「Szorega tomoda-
csino mioszamedatta.」 „Ekkor láttam a baráto-
mat utoljára.”

oszameruoszameru ◆ elsajátítelsajátít 「Karate-o oszameta.」
„Elsajátította a karatét.” ◆ kitanulkitanul
「Denkikógaku-o oszameta.」 „Kitanultam a
mérnöki tudományokat.” ◇ micsi-omicsi-o oszameruoszameru
fejlesztifejleszti erkölcsierkölcsi érzékétérzékét ◇ micsi-omicsi-o osza-osza-
merumeru elsajátítelsajátít 「Szadóno micsi-o oszameta.」
„Elsajátítottam a teaszertartást.” ◇ mi-omi-o oszame-oszame-
ruru erkölcsös életet élerkölcsös életet él
oszameruoszameru ◆ csillapítcsillapít 「Kareno ikari-o oszame-
ta.」 „Csillapítottam a mérgét.” ◆ csitítcsitít 「Ikari-
o oszameta.」 „Csitította a dühét.” ◆ elnyomelnyom
「Kokuó-va nairan-o oszameta.」 „A király el-
nyomta a lázadást.” ◆ letörletör 「Szeifu-va dóran-
o oszameta.」 „Az állam letörte a lázadást.” ◆

megfékezmegfékez 「Sóbótaiga kadzsi-o oszameta.」 „A
tűzoltók megfékezték a tüzet.” ◆ uralural 「Kuni-o
oszameru.」 „Uralja az országot.” ◆ uralkodikuralkodik
「Kokuó-va kuni-o oszameru.」 „Király uralkodik
az országban.” ◆ vezetvezet 「Csónan-va ie-o osza-
meta.」 „A legidősebb fiú lett a család vezetője.”
◇ icsibónioszameruicsibónioszameru panorámaképetpanorámaképet kapkap
「Szancsókara kesiki-o icsibóni oszamerukotoga
dekiru.」 „A hegyről panorámaképet kaphatunk
a tájról.” ◇ oszamerareruoszamerareru bebe leszlesz szedveszedve
「Okanega oszamerareta.」 „Beszedték a pénzt az
emberektől.” ◇ kuni-okuni-o oszameruoszameru kormányozkormányoz ◇

szankanioszameruszankanioszameru bekebelezbekebelez 「Aru csiisza-
na kigjó-o szankani oszameru joteideszu.」 „Az
a tervünk, hogy bekebelezünk egy kisvállalatot.”
◇ sigoto-osigoto-o oszameruoszameru befejezibefejezi aa munkátmunkát
「Rokudzsimadeni sigoto-o oszameta.」 „6 órára
befejeztem a munkát.” ◇ sóri-osóri-o oszameruoszameru győ-győ-
zelmetzelmet aratarat 「Csímu-va sóri-o oszameta.」 „A
csapat győzelmet aratott.” ◇ hoko-ohoko-o oszameruoszameru
elássaelássa aa csatabárdotcsatabárdot ◇ ran-oran-o oszameruoszameru le-le-
veri a lázadástveri a lázadást
oszamuioszamui ◆ csapnivalócsapnivaló 「Kono ronbun-va osza-
mui dekida.」 „Ez a dolgozat csapnivaló.” ◆

gyatragyatra 「Oszamui deki」 „gyatra kivitelezés” ◆

gyengegyenge 「Vaga kuninorídága hah-szuru kotoba-
va oszamui kagirida.」 „Országunk vezetőjének
kijelentései eléggé gyengék.” ◆ hideghideg
oszamusioszamusi ◆ futrinkafutrinka

oszanoszan ◆ szülésszülés 「Kanodzsono oszan-va omok-
atta.」 „Nehéz szülése volt.”

oszanagooszanago ◆ kisgyermekkisgyermek
oszanagokorooszanagokoro ◆ gyermeklélekgyermeklélek ◆ gyermek-gyermek-
szívszív
oszanaioszanai ◆ éretlenéretlen ◆ gyerekesgyerekes 「Oszanai
kangae kata」 „gyerekes gondolkodás” ◆ gyer-gyer-
mekkorimekkori ◇ oszanaikodomooszanaikodomo kisgyerekkisgyerek
oszanaikodomooszanaikodomo ◆ kisgyerekkisgyerek
oszanaikorooszanaikoro ◆ gyermekkorábangyermekkorában ◆ kiskorá-kiskorá-
banban 「Oszanai korocsó-o acumeteimasita.」
„Kiskoromban lepkéket gyűjtöttem.”

oszanaikoronooszanaikorono ◆ gyerekkorigyerekkori 「Oszanai koro-
no sasin」 „gyerekkori fénykép” ◆ gyermekko-gyermekko-
riri 「Oszanai korono omoi de」 „gyermekkori em-
lék”

oszanaitomodacsioszanaitomodacsi ◆ gyermekkori barátgyermekkori barát
oszanakioszanaki ◆ csenevészcsenevész ◆ fiatalfiatal
oszananaoszanana ◆ gyermekkori névgyermekkori név
oszananadzsimioszananadzsimi ◆ gyerekkorigyerekkori barátbarát ◆

gyermekkori barátgyermekkori barát
oszandonoszandon ◆ konyhaikonyhai cselédcseléd ◆ konyhalánykonyhalány ◆

konyhamunkakonyhamunka
oszan-noitamioszan-noitami ◆ szülési fájásszülési fájás
ószansóuoószansóuo ◆ japán óriásszalamandrajapán óriásszalamandra
oszanszuruoszanszuru ◆ szülszül 「Hadzsimete oszansita
dzsoszei」 „nő, aki először szült”

oszaoszaoszaosza ◆ egyáltalánegyáltalán ◆ tökéletesentökéletesen
oszaraoszara ◆ táltál ◆ tányértányér ◇ szúpujónooszaraszúpujónooszara
levesestányérlevesestányér ◇ puraszucsikkunooszarapuraszucsikkunooszara
műanyagtányérműanyagtányér
oszarabaoszaraba ◆ akkorakkor ◆ elváláselválás ◆ megválásmegválás ◆

viszlátviszlát
oszarabaszuruoszarabaszuru ◆ búcsútbúcsút mondmond 「Joi
szeikacuto-va oszarabaninatta.」 „Búcsút mond-
hattak a jó életnek.” ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Gakkótó-
szarabasita.」 „Elbúcsúztam az iskolától.” ◆ el-el-
dobdob 「Kontakutonisite meganetószarabasita.」
„Kontaktlencsére váltva eldobtam a szemüve-
gem.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Kafunsótószarabasi-
tai.」 „Szeretnék megszabadulni a szénanáthám-
tól.” ◆ megválikmegválik 「Naganennotta aisatószara-
basita.」 „Megváltam a hosszú ideig használt ko-
csimtól.” ◆ szakítszakít 「Kanodzsotószarabasita.」
„Szakítottam a barátnőmmel.”
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oszaraioszarai ◆ átismétlésátismétlés 「Dzsugjónooszarai」
„lecke átismétlése” ◆ gyakorlásgyakorlás 「Kotobano-
oszarai」 „nyelv gyakorlása”

oszarai-ooszarai-o szuruszuru ◆ átismételátismétel
「Tangonooszarai-o sita.」 „Átismételtem a sza-
vakat.” ◆ gyakorolgyakorol 「Utanooszarai-o sita.」
„Gyakoroltam a dalt.”

oszara-ooszara-o katazukerukatazukeru ◆ leszedileszedi azaz asztaltasztalt
「Sokugo, oszara-o katazuketa.」 „Evés után le-
szedtem az asztalt.”

oszara-ooszara-o naraberunaraberu ◆ megterítmegterít 「Téburuni
oszara-o narabete!」 „Terítsd meg az asztalt!”

oszara-o naraberukotooszara-o naraberukoto ◆ terítésterítés
oszaregimioszaregimi ◆ enyheenyhe hátrányhátrány 「Oszare gimini
siai-o szuszumerareta.」 „Enyhe hátránnyal folyt
a mérkőzés.”

oszareteirukandzsigaszuruoszareteirukandzsigaszuru ◆ törtör 「Kono
atarasii ire ba-va oszareteiru kandzsigaszuru.」
„Tör az új protézisem.”

oszatooszato ◆ nevelkedésinevelkedési helyhely 「Oszato-va do-
kodeszuka?」 „Hol nevelkedtél?” ◆ származásszármazás
「Don-nani kidottemo hanasi katade oszatoga si-
reru.」 „Bármennyire is fenn hordod az orrod a
beszéded elárulja a származásodat.” ◆ szülőföldszülőföld

ószavagiószavagi ◆ felhajtásfelhajtás 「Bidzsinkonteszutono
dzsoóno mavari-va ószavagideszu.」 „Túl nagy a
felhajtás az új szépségkirálynő körül.” ◆ galibagaliba
「Ószavagininaru.」 „Galibát okoz.” ◆ nagynagy fel-fel-
bolydulásbolydulás 「Happódzsikende genba-va ósza-
vagidatta.」 „Nagy felbolydulás volt a lövöldözés
színhelyén.” ◆ patáliapatália ◆ ribillióribillió ◆ ricsajricsaj ◆

zajongászajongás
ószavagi-oószavagi-o szuruszuru / ószavagiszuruószavagiszuru ◆ csin-csin-
nadrattáziknadrattázik ◆ hűhóthűhót csapcsap 「Csiiszanakotode
ószavagisita.」 „Nagy hűhót csapott egy kis dolog
miatt.” ◆ patáliátpatáliát csapcsap 「Kjaku-va furjóhin-
gaattatame miszede ószavagisita.」 „A vásárló egy
selejtes áru miatt patáliát csapott.” ◆ zajongzajong
「Demo tai-va ószavagisita.」 „A tüntetők zajong-
tak.”

ószavagiszuruószavagiszuru / ószavagi-oószavagi-o szuruszuru ◆ csin-csin-
nadrattáziknadrattázik ◆ hűhóthűhót csapcsap 「Csiiszanakotode
ószavagisita.」 „Nagy hűhót csapott egy kis dolog
miatt.” ◆ patáliátpatáliát csapcsap 「Kjaku-va furjóhin-
gaattatame miszede ószavagisita.」 „A vásárló egy
selejtes áru miatt patáliát csapott.” ◆ zajongzajong

「Demo tai-va ószavagisita.」 „A tüntetők zajong-
tak.”

ószeósze ◆ találkozásitalálkozási alkalomalkalom 「Midzsikai ou
sze-o taiszecunisitai.」 „Meg szeretném becsülni
ezt a rövid találkozási alkalmat.”

ószeósze ◆ légyottlégyott ◆ titkos találkatitkos találka
ószeósze ◆ ahogyahogy mondjamondja 「Ószenotórideszu.」
„Úgy van, ahogy mondja!” ◆ parancsparancs 「Ószeno-
mamani itasimaszu.」 „Ahogy parancsolja!”

oszeaniaoszeania ◆ ÓceániaÓceánia
ószecuószecu ◆ fogadásfogadás ◆ vendégfogadásvendégfogadás
ószecubiószecubi ◆ fogadónapfogadónap
ószecudzsikanószecudzsikan ◆ fogadóórafogadóóra
ószecugakariószecugakari ◆ recepciósrecepciós
ószecukaruószecukaru ◆ megmeg leszlesz bízvabízva 「Taijaku-o
ósze cukatta.」 „Nagy feladattal bízták meg.”

ószecukeruószecukeru ◆ kinevezkinevez 「Sinszain-o ósze cu-
kerareta.」 „Kinevezték vizsgálóbiztosnak.” ◆

megparancsolmegparancsol 「Karera-va szeppuku-o ósze cu-
kerareta.」 „Megparancsolták nekik, hogy kives-
senek el harakirit.” ◆ parancsolparancsol 「Oósze cuke
kudaszai!」 „Tessék parancsolni!”

ószecumaószecuma ◆ szalonszalon
ószecusicuószecusicu ◆ fogadószobafogadószoba ◆ hallhall
oszecsirjórioszecsirjóri ◆ újévi ételújévi étel
oszedzsioszedzsi ◆ bókbók ◆ dicséretdicséret ◆ hízelgéshízelgés
「Kore-va oszedzside-va arimaszen. Hontóni
karera-va anatano e-o kini itteimaszu.」 „Ez nem
csak hízelgés, tényleg tetszenek a képei!” ◇ osz-osz-
edzsiniedzsini jóindulattaljóindulattal 「Konoszupíka-va osz-
edzsinimo otoga joitoha ienai.」 „Ennek a hang-
szórónak a hangja a legnagyobb jóindulattal sem
mondható jónak.”

oszedzsinioszedzsini ◆ jóindulattaljóindulattal 「Konoszupíka-va
oszedzsinimo otoga joitoha ienai.」 „Ennek a
hangszórónak a hangja a legnagyobb jóindulattal
sem mondható jónak.”

oszedzsi-ooszedzsi-o iuiu ◆ bókolbókol 「Otoko-va on-nani
oszedzsi-o itta.」 „A férfi bókolt a nőnek.” ◆ di-di-
csércsér 「Kanodzsoni rjórino oszedzsi-o itta.」 „Di-
csértem a főztjét.”

ószeiószei ◆ császárságcsászárság ◆ királyságkirályság
ószeiószei ◆ túlbuzgástúlbuzgás ◇ sokujokuószeisokujokuószei farkas-farkas-
étvágyétvágy
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ószeiószei ◆ monarchiamonarchia
oszeibooszeibo ◆ évév végivégi ajándékajándék 「Bengosini
oszeibo-o okutta.」 „Év végi ajándékot adtam az
ügyvédemnek.”

ószeifukkoószeifukko ◆ királyság visszaállításakirályság visszaállítása
ószeinaószeina ◆ buzogbuzog 「Kare-va genkiószeida.」
„Buzog az energiától.” ◆ hatalmashatalmas 「Ószeina
dzsujóni kotaeta.」 „Kielégítettük a hatalmas ke-
resletet.” ◆ nagynagy 「Kono neko-va kókisinga ósze-
ida.」 „Ez a macska nagyon kíváncsi.”

ószeinasokujokuószeinasokujoku ◆ farkasétvágyfarkasétvágy 「Kodo-
mono sokujoku-va ószeida.」 „A gyerekeknek far-
kasétvágyuk van.”

oszekkainaoszekkaina ◆ kotnyeleskotnyeles 「Oszekkaina hito」
„kotnyeles ember” ◆ kotnyeleskedőkotnyeleskedő ◆ ügy-ügy-
buzgóbuzgó
oszekkai-ooszekkai-o jakujaku ◆ beleavatkozikbeleavatkozik másmás dol-dol-
gábagába
oszekkai-o szuruoszekkai-o szuru ◆ beleártja magátbeleártja magát
oszenoszen ◆ szennyezésszennyezés ◇ kankjóoszenkankjóoszen kör-kör-
nyezetszennyezésnyezetszennyezés ◇ dzsúkinzokuoszendzsúkinzokuoszen
nehézfém-szennyezésnehézfém-szennyezés ◇ szuisicuoszenszuisicuoszen víz-víz-
szennyezésszennyezés ◇ taikioszentaikioszen légszennyezéslégszennyezés ◇

puraszucsikkuoszenpuraszucsikkuoszen műanyagszennyezésműanyagszennyezés
◇ hósanóoszenhósanóoszen radioaktívradioaktív szennyezésszennyezés
「Dodzsóno hósanóoszen」 „talaj radioaktív
szennyezése”

ószenószen ◆ vízszintes vonalvízszintes vonal
ószenószen ◆ kiálláskiállás ◆ reagálásreagálás aa támadásratámadásra ◆

védekezésvédekezés ◆ visszatüzelésvisszatüzelés ◆ visszavágásvisszavágás

oszenbeioszenbei ◆ rizskekszrizskeksz
oszenbussicuoszenbussicu ◆ szennyezőanyagszennyezőanyag
oszenrjóoszenrjó ◆ szennyezettségszennyezettség 「Kono tosino
taikino oszenrjó-va takai.」 „A városban a levegő
szennyezettsége magas.”

oszenszaretaoszenszareta ◆ szennyezettszennyezett
oszenszuioszenszui ◆ szennyvízszennyvíz
oszenszuruoszenszuru ◆ beszennyezbeszennyez 「Kuruma-va kúki-
o oszensiteiru.」 „Az autók beszennyezik a leve-
gőt.” ◆ mérgezmérgez 「Csikaszui-va csikakuno
kódzsóni oszenszareteiru.」 „A közeli gyár mérge-
zi a talajvizet.” ◆ szennyezszennyez 「Kono kódzsó-va
mizu-o oszensiteiru.」 „Ez a gyár szennyezi a vi-
zet.”

ószenszuruószenszuru ◆ felveszifelveszi aa harcotharcot 「Ószen-
sinaide kószansita.」 „Feladta anélkül, hogy fel-
vette volna a harcot.” ◆ kiállkiáll 「Kareni ószen-
szuru aite-va inakatta.」 „Senki sem akart kiállni
ellene.” ◆ védekezikvédekezik 「Aitenocsímu-va hissini
ószensita.」 „Az ellenfél csapata kétségbeesetten
védekezett.” ◆ visszatüzelvisszatüzel ◆ visszavágvisszavág
「Pancside ószensita.」 „Ütéssel vágott vissza.”

oszentaiszakuoszentaiszaku ◆ környezetvédelmikörnyezetvédelmi intéz-intéz-
kedéskedés
oszeoszeoszeosze ◆ feltorlódásfeltorlódás ◆ nyomulásnyomulás ◆ tor-tor-
lódáslódás
oszeoszemúdooszeoszemúdo ◆ fölényhangulatfölényhangulat 「Siai-va
osze oszemúdoga cuzuita.」 „Az egyik csapat fölé-
nye uralta a meccset.”

oszeoszemúdodeoszeoszemúdode ◆ diktálvadiktálva azaz iramotiramot
「Csímu-va osze oszemúdode siai-o szuszum-
eta.」 „A csapat diktálta az iramot”

oszeoszeninaruoszeoszeninaru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Kaigiga na-
gabiite sigoto-va osze oszeninatta.」 „Az értekez-
let elhúzódása miatt felgyülemlett a munkám.” ◆

feljönfeljön 「Dótenga kimatte siai-va osze oszeninat-
ta.」 „Az egyenlítő gólja után feljött a csapat.” ◆

feltorlódikfeltorlódik 「Dzsikode kószokudóro-va osze os-
zeninatta.」 „A baleset miatt feltorlódtak a kocsik
az autópályán.” ◆ szorítszorít 「Dzsikanga osze os-
zeninattanode hanasi-o hajaku ovaraszeta.」 „Mi-
vel szorítani kezdett az idő, gyorsan befejeztem a
mondókámat.”

oszerooszero ◆ othelloothello
ószeruószeru ◆ sikeresensikeresen elvégezelvégez 「Kon-nanna
sigoto-o jariószeta.」 „Sikeresen elvégezte a nehéz
munkát.” ◇ nigeószerunigeószeru elmenekülelmenekül 「Keiszacu-
kara nigeószukoto-va dekinai.」 „A rendőrség elől
nem lehet elmenekülni.”

oszevaoszeva ◆ gondoskodásgondoskodás ◆ gondviselésgondviselés ◆

vendégszeretetvendégszeretet ◇ ókinaoszevaókinaoszeva törődjöntörődjön aa
saját dolgávalsaját dolgával
oszevaninarimasitaoszevaninarimasita ◆ köszönöm,köszönöm, hogyhogy gon-gon-
domat viseltedomat viselte
oszevaninaruoszevaninaru ◆ gondviseléstgondviselést élvezélvez 「Szan-
nenkan gakkóno szenszeino oszevaninatta.」
„Három évig élveztem az iskolai tanárom gond-
viselését.” ◆ vendégszeretetvendégszeretet élvezélvez 「Sinsze-
kino tokoroni tomatte oszevaninatta.」 „A roko-
nomnál szálltam meg, és a vendégszeretetét élvez-
tem.”
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oszeva-ooszeva-o szuruszuru ◆ gondoskodikgondoskodik 「Kano-
dzsoga rjósinno oszeva-o siteiru.」 „Ő gondosko-
dik a szüleiről.”

oszobaoszoba ◆ csatlóscsatlós ◆ közelbenközelben
oszobanoszoban ◆ délutánidélutáni műszakműszak ◆ estiesti műszakműszak
◆ későbbi műszakkésőbbi műszak
oszodeoszode ◆ későn induláskésőn indulás ◆ tovább maradástovább maradás
oszodedearuoszodedearu ◆ éjszakázikéjszakázik 「Kjóha oszod-
eda.」 „Ma éjszakázok.” ◆ későbbikésőbbi műszakbanműszakban
dolgozikdolgozik
ószodokkuszunaószodokkuszuna ◆ hagyományoshagyományos 「Ószo-
dokkuszunadezain」 „hagyományos formaterve-
zés” ◆ ortodoxortodox 「Ószodokkuszuna keizaigaku」
„ortodox gazdaságtan”

ószódzsiószódzsi ◆ nagytakarításnagytakarítás 「Nenmacuno
ószódzsigamada ovatteimaszen.」 „Még nem ért
véget az év végi nagytakarítás.” ◇ sunkiószódzsisunkiószódzsi
tavaszi nagytakarítástavaszi nagytakarítás
oszodzsimooszodzsimo ◆ késeikései fagyfagy 「Oszodzsimode
momogajarareta.」 „A kései fagy tönkretette az
őszibarackot.”

oszoioszoi ◆ későkéső 「Mó oszoinode nenakja!」 „Már
késő van, le kell feküdni!” ◆ lassúlassú 「Kono
miszenoszábiszu-va szugoku oszoi.」 „Ebben az
üzletben nagyon lassú a kiszolgálás.” ◇ aszaga-aszaga-
oszoioszoi későnkésőn kelőkelő 「Boku-va aszaga oszoi.」
„Későn kelő vagyok.” ◇ imajaoszositoimajaoszosito türel-türel-
metlenülmetlenül 「Imaja oszosito deban-o matteita.」
„Türelmetlenül várta, hogy megmutathassa, mit
tud.” ◇ oszoidzsikan-nooszoidzsikan-no késeikései 「Oszoi dzsik-
anno densade modotta.」 „A kései vonattal men-
tem vissza.” ◇ dedasigaoszoidedasigaoszoi későnkésőn indulindul
「Aszadedasiga oszokattanode hiru gohan-o
szukippusita.」 „Reggel későn indultam, ezért ki-
hagytam az ebédet.” ◇ mavarigaoszoidokumavarigaoszoidoku
lassanlassan ölőölő méregméreg 「Mavariga oszoi doku-o szu-
kosizucu ataeta.」 „Lassan ölő mérget adagolt ne-
ki.”

oszoicsósokuoszoicsósoku ◆ villásreggelivillásreggeli
oszoidzsikan-nooszoidzsikan-no ◆ késeikései 「Oszoi dzsikanno
densade modotta.」 „A kései vonattal mentem
vissza.”

oszoikakaruoszoikakaru ◆ rátámadrátámad 「Tora-va hitoni oszo-
ikakatta.」 „A tigris rátámadt az emberre.”

oszoiszemeruoszoiszemeru ◆ csatasorban támadcsatasorban támad

oszokarehajakareoszokarehajakare ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Ningen-
va oszokare hajakare sinu.」 „Az ember előbb-
utóbb úgyis meghal.”

oszokioszoki ◆ megkésettségmegkésettség
oszokinisiszszuruoszokinisiszszuru ◆ megkésettmegkésett 「Sazai-va
oszokini sih-sita.」 „A bocsánatkérés megkésett
volt.”

oszokuoszoku ◆ későbbkésőbb 「Szandzsuppunoszoku cui-
ta.」 „Fél órával később érkeztem.” ◆ későnkésőn
oszokumadeoszokumade ◆ sokáigsokáig 「Oszokumade okite-
ita.」 „Sokáig fent maradtam.”

oszokumooszokumo ◆ legkésőbblegkésőbb
oszokunaruoszokunaru ◆ későbbrekésőbbre tolódiktolódik ◆ kitolódikkitolódik

oszokuszuruoszokuszuru ◆ lelassítlelassít 「Ajumi-o oszokusi-
ta.」 „Lelassította a lépteit.”

oszokutemojaranaijorimasioszokutemojaranaijorimasi ◆ jobbjobb későn,későn,
mint sohamint soha
oszokutomooszokutomo ◆ legkésőbblegkésőbb 「Oszokutomo asi-
tamadeni kanszeisimaszu.」 „Legkésőbb holnap-
ra kész lesz.”

oszomacunaoszomacuna ◆ gyengegyenge 「Oszomacuna szaku-
hin」 „gyenge alkotás”

oszomacuszamadesitaoszomacuszamadesita ◆ remélemremélem ízlettízlett 「『

Gocsiszószamadesita』『 oszomacuszamadesita』」
„–Köszönöm a vendéglátást. –Remélem, ízlett!”

oszomakioszomaki ◆ késeikései vetésvetés ◆ megkésésmegkésés
「Oszomakinagara kotosimo jorosiku onegaisi-
maszu.」 „Megkésve bár, de szeretnék boldog új
évet kívánni.”

oszómareoszómare ◆ évvesztesévvesztes 「Oszómareno ko-va
njúgakutónen-va mannanaszaininaru.」 „Az év-
vesztes gyerekek hétévesek lesznek abban az év-
ben, amikor az iskolát kezdik.”

oszonoszon ◆ bepiszkításbepiszkítás ◆ bepiszkolásbepiszkolás ◆ csú-csú-
fításfítás ◆ elcsúfításelcsúfítás ◆ szennyezésszennyezés ◇ kibucu-kibucu-
oszonoszon tárgytárgy bepiszkolásabepiszkolása ◇ kibucuoszonkibucuoszon
tárgytárgy elcsúfításaelcsúfítása ◇ kókjóbucuoszonkókjóbucuoszon van-van-
dalizmusdalizmus
oszonaeoszonae ◆ áldozatáldozat ◆ áldozatiáldozati ajándékajándék
「Hódzsini oszonae-o okutta.」 „Áldozati ajándé-
kot küldtem a halotti megemlékezésre.” ◆ fel-fel-
ajánlásajánlás ◆ felajánlott tárgyfelajánlott tárgy
oszonae-ooszonae-o szuruszuru ◆ áldozatiáldozati ajándékotajándékot adad
「Hotokeszamani oszonae-o sita.」 „Áldozati
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ajándékot adtam az elhunytnak.” ◆ felajánlfelajánl
「Bucudanni hanano oszonae-o sita.」 „A budd-
hista házioltáron virágot ajánlottam fel.”

oszoneoszone ◆ későnkésőn fekvésfekvés 「Kinóoszonedatta.」
„Tegnap későn feküdtem.”

oszonszuruoszonszuru ◆ bepiszkolódikbepiszkolódik ◆ elcsúfítelcsúfít
「Rakugakide tatemono-o oszonsita.」 „Graffiti-
vel elcsúfította az épületet.” ◆ megrongálmegrongál 「To-
sokanno hon-o oszonsita.」 „Megrongálta a
könyvtári könyvet.” ◆ megrongálódikmegrongálódik
oszorakuoszoraku ◆ alighanemalighanem 「Oszorakukono siai-va
mó dameda.」 „Alighanem elvesztettük már ezt
a mérkőzést.” ◆ feltehetőlegfeltehetőleg 「Jamade szó-
nansita hito-va oszoraku sindesimatta.」 „Az el-
veszett hegymászók feltehetőleg meghaltak.” ◆

könnyenkönnyen 「Ucsinocsímu-va oszoraku makeruda-
ró.」 „Könnyen lehet, hogy veszíteni fog a csa-
patunk.” ◆ talántalán 「Kare-va oszoraku csikoku-
szurudesó.」 „Talán késni fog.” ◆ valószínűlegvalószínűleg
「Oszoraku harerudesó.」 „Valószínűleg derült
idő lesz.”

oszoreoszore ◆ félelemfélelem 「Oszore-o siranai.」 „Nem
ismer félelmet.” ◆ gyanúgyanú 「Kanszenno oszorega-
aru hito-va dzsitakude taikisite kudaszai.」 „Ha
fennáll a fertőzés gyanúja, akkor maradjon ott-
hon!” ◆ kockázatkockázat 「Kono han-nin-va sussoszu-
rutomata hito-o koroszu oszoregaaru.」 „Ha ez a
bűnöző kikerül a börtönből, kockázatos, hogy újra
gyilkolni fog.” ◆ rettegésrettegés ◆ veszélyveszély 「Kono
szuiidato hanranno oszoregaaru.」 „Ennél a vízál-
lásnál fennáll az árvízveszély.” ◇ oszore-ooszore-o idakuidaku
félfél 「Sicugjóno oszore-o idaku.」 „Fél a munka-
nélküliségtől.” ◇ oszore-ooszore-o naszunaszu megrettenmegretten
「Tekini oszore-o nasita.」 „Megrettentem az el-
lenségtől.”

oszoregaaruoszoregaaru ◆ előreláthatólagelőreláthatólag 「Taifú-va
dzsórikuszuru oszoregaaru.」 „A tájfun előrelát-
hatólag a szárazföldre fog érni.” ◆ félőfélő 「Higaiga
hirogaru oszoregaaru.」 „Félő, hogy a kár tovább
terjed majd.”

oszoreirimaszuoszoreirimaszu ◆ köszönömköszönöm
oszoreirimaszugaoszoreirimaszuga ◆ bocsánatbocsánat 「Oszore iri-
maszuga, gojojaku-va odenvanite onegai itasima-
szu.」 „Bocsánat, de a foglalásokat telefonon fo-
gadjuk.” ◆ engedelmévelengedelmével 「Oszore irimaszuga
asita-va jaszumaszete itadakitamaszu.」 „Enge-
delmével holnap pihenőnapot tartanék.” ◆ enge-enge-

delmükkeldelmükkel ◆ nene haragudjonharagudjon 「Oszore irima-
szugaradzsiono oto-o csiiszakusitekuremaszen-
ka?」 „Ne haragudjon, de nem halkítaná le a rádi-
óját?”

oszoreiruoszoreiru ◆ ámulámul 「Kareno gengorjokuni
oszore itta.」 „Ámultam a nyelvtudásán.” ◆ cso-cso-
dáldál 「Cumano rjórini oszore itta.」 „Csodáltam
a feleségem főztjét.” ◆ elképedelképed 「Kareno zúzús-
iszani oszore itta.」 „Elképedtem a szemtelensé-
gén.” ◆ háláshálás 「Gosinszecuni makotoni oszore
irimaszu.」 „Nagyon hálás vagyok a kedvességé-
ért!” ◆ sajnálsajnál 「Gosinpaiokakesite oszore irima-
szu.」 „Sajnálom, hogy aggodalmat okoztam!” ◇

oszoreirimaszugaoszoreirimaszuga nene haragudjonharagudjon 「Oszore
irimaszugaradzsiono oto-o csiiszakusitekurema-
szenka?」 „Ne haragudjon, de nem halkítaná le a
rádióját?”

oszoreóioszoreói ◆ engedtetikengedtetik 「Vatasiga mósi age-
runomo oszore óikotodegozaimaszuga, konojóna
keikaku-va kakoni sippaisitakotogaarimaszu.」
„Engedtessék megjegyeznem, hogy egy ilyen terv
egyszer már megbukott.” ◆ félfél 「Sacsónikon-na
koto-o onegaiszuruno-va oszore ói.」 „Félek ilyet
kérni az igazgatótól.” ◆ megtisztelőmegtisztelő 「Vatasini-
va oszore ói okotobadegozaimaszu.」 „Túlságo-
san megtisztelők számomra ezek a szavak.” ◇

oszoreókumooszoreókumo micsodamicsoda megtiszteltetésmegtiszteltetés
「Oszore ókumo tennóni koe-o kakerareta.」
„Micsoda megtiszteltetés, hogy megszólított a csá-
szár!”

oszore-ooszore-o idakuidaku ◆ félfél 「Sicugjóno oszore-o ida-
ku.」 „Fél a munkanélküliségtől.”

oszoreókumooszoreókumo ◆ micsodamicsoda megtiszteltetésmegtiszteltetés
「Oszore ókumo tennóni koe-o kakerareta.」
„Micsoda megtiszteltetés, hogy megszólított a csá-
szár!”

oszore-ooszore-o naszunaszu ◆ megrettenmegretten 「Tekini oszore-
o nasita.」 „Megrettentem az ellenségtől.”

oszoreononoiteoszoreononoite ◆ szörnyülködveszörnyülködve
oszoreononokuoszoreononoku ◆ elszörnyedelszörnyed 「Tora-o mite
oszore ononoita.」 „Elszörnyedtem, amikor meg-
láttam a tigrist.” ◆ félelemtőlfélelemtől reszketreszket
「Hitobito-va oszore ononoita.」 „Az emberek
reszkettek a félelemtől.” ◆ szörnyülködikszörnyülködik 「Isa-
va kon-na bjóki-va mitakotonaito oszoreononoi-
ta.」 „Az orvosok szörnyülködtek, ilyet még nem
láttak.”
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oszoreruoszoreru ◆ félfél 「Kare-va sippai-o oszoretei-
ru.」 „Fél a kudarctól.” ◆ idegenkedikidegenkedik
「Atarasiimono-o oszoreteiru.」 „Idegenkedik az
új dolgoktól.” ◆ rettegretteg 「Kono dzsósi-va bukani
oszorerareteiru.」 „Ettől a főnöktől rettegnek a
beosztottai.” ◆ tarttart
「Rjokócsúnigaszoringanakunarukoto-o oszor-
eta.」 „Attól tartottam, hogy kifogy a benzinünk
útközben.” ◇ si-osi-o oszoreruoszoreru félfél aa haláltólhaláltól
「Heisi-va si-o oszorenakatta.」 „A katona nem
félt a haláltól.”

ószorihasisigiószorihasisigi ◆ kis godakis goda
ószoritíószorití ◆ hitelességhitelesség ◆ szaktekintélyszaktekintély
「Kare-va igakunoószoritídeszu.」 „Ő az orvostu-
domány szaktekintélye.” ◆ tekintélytekintély
oszoroioszoroi ◆ egyformaegyforma 「Futago-va oszoroino
jófuku-o kiteita.」 „Az ikrek egyforma ruhában
voltak.” ◆ együttegyütt 「Kazoku oszoroide júencsini
itta.」 „A családdal együtt elmentem a vidám-
parkba.” ◆ megymegy hozzáhozzá 「Zubonto oszoroino
uvagi」 „zakó, ami megy a nadrághoz” ◆ össze-össze-
álláll 「Oszoroidesóka?」 „Összeállt a csapat?” ◆

összeillőösszeillő 「Fúfu oszoroino udedokei」 „összeil-
lő karórák házasoknak”

oszorosiioszorosii ◆ borzalmasborzalmas 「Oszorosii menia-
tta.」 „Borzalmas dolog történt velem.” ◆ félel-félel-
metesmetes 「Oszorosii bjóki」 „félelmetes betegség”
◆ ijedtijedt 「Oszorosii kao-o sita.」 „Ijedt arcot vá-
gott.” ◆ ijesztőijesztő 「Jadzsúno oszorosii szugata」
„vadállat ijesztő alakja” ◆ irtózatosirtózatos 「Oszorosii
keiken-o simasita.」 „Irtózatos dolgot éltem át.”
◆ rémisztőrémisztő 「Sakkin-va oszorosii kingakuninat-
ta.」 „Rémisztően sok lett az adósságom.” ◆

szörnyűszörnyű 「Oszorosii dzsikoga okita.」 „Szörnyű
baleset történt.” ◇ szoraoszorosiiszoraoszorosii nyugtala-nyugtala-
nítónító 「Szoraoszorosii omoi」 „nyugtalanító ér-
zés”

oszorosikuoszorosiku ◆ szörnyenszörnyen
「Oszorosikumazuikéki-o tabeta.」 „Szörnyen
rossz süteményt ettem.”

oszorosikukjódainamonooszorosikukjódainamono ◆ monstrummonstrum
「Kore-va oszorosiku kjodaina kikaideszu.」 „Ez
a gép egy monstrum.”

oszorubekioszorubeki ◆ félelmetesfélelmetes 「Oszorubeki dzsin-
bucu」 „félelmetes ember” ◆ iszonyatosiszonyatos
「Oszorubeki hakai」 „iszonyatos pusztítás”

oszorubesioszorubesi ◆ félelmetesfélelmetes 「Kono jo-va oszo-
rubesi.」 „Ez a világ félelmetes.” ◇ kószeioszo-kószeioszo-
rubesirubesi mindenremindenre képesekképesek aa fiatalokfiatalok ◇ kó-kó-
szeioszorubesiszeioszorubesi vigyázni kell a fiatalokkalvigyázni kell a fiatalokkal
oszoruoszoruoszoruoszoru ◆ félénkenfélénken 「Oszoru oszoru ka-
reni koe-o kaketa.」 „Félénken megszólítottam.”
◆ félvefélve 「Oszoru oszoru hakono futa-o aketa.」
„Félve kinyitottam a dobozt.”

oszouoszou ◆ csapcsap 「Taifú-va majonakani macsi-o
oszotta.」 „A tájfun az éjszaka kellős közepén csa-
pott a városra.” ◆ elfogelfog 「Kjófuni oszovareta.」
„Elfogott a félelem.” ◆ gyötörgyötör 「Akumuni oszo-
vareta.」 „Rémálom gyötört.” ◆ lecsaplecsap 「Arasi-
va fune-o oszotta.」 „A vihar lecsapott a hajóra.”
◆ megostromolmegostromol 「Cunami-va sima-o oszotta.」
„A szökőár megostromolta a szigetet.” ◆ ostro-ostro-
molmol 「Kisadanno sicumonni oszovareta.」 „A ri-
porterek kérdésekkel ostromolták.” ◆ rájönrájön
「Hoszszani oszovareta.」 „Rájött a roham.” ◆

rátámadrátámad 「Raion-va otoko-o oszotta.」 „Az
oroszlán rátámadt az emberre.” ◆ rátörrátör
「Nemukega oszottekita.」 „Rám tört az álmos-
ság.” ◆ vesztérevesztére törtör 「Dorobóni oszovareta.」
„A rablók a vesztemre törtek.” ◇ ato-oato-o oszouoszou
nyomdokábanyomdokába léplép ◇ naifudenaifude oszouoszou megkéselmegkésel
「Otoko-va aite-o naifude oszotta.」 „A férfi meg-
késelte a társát.” ◇ na-ona-o oszouoszou továbbvisztovábbvisz
◇ nekomi-onekomi-o oszouoszou álmábanálmában meglepmeglep
「Kanodzso-va nekomi-o oszovarereipuszareta.」
„Álmában meglepve megerőszakolták.” ◇ hai-hai-
gokaragokara oszouoszou hátbahátba támadtámad 「Teki-o haigok-
ara oszotta.」 „Hátba támadta az ellenséget.”

oszovareruoszovareru ◆ lidércálmailidércálmai vannakvannak 「Maiba-
nakumuni oszovareteiru.」 „Lidércálmaim van-
nak.”

oszovaruoszovaru ◆ tanultanul 「Tomodacsini eigo-o oszo-
vatta.」 „A barátomtól tanultam angolul.”

oszózaioszózai ◆ főételfőétel
oszozakinooszozakino ◆ későnkésőn érvényesülőérvényesülő 「Oszoza-
kino tenszai」 „későn érvényesülő tehetség” ◆

későnkésőn virágzóvirágzó 「Oszozakino szakura」 „későn
virágzó cseresznye”

oszszanoszszan ◆ tatatata
oszszuoszszu ◆ sziaszia
oszuoszu ◆ bakbak ◆ hímhím ◆ hímnemhímnem ◆ kankan
oszuoszu ◆ javasoljavasol 「Tendzsihintositekono
szakuhin-o osita.」 „Ezt a művet javasoltam a ki-
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állításra.” ◆ következtetkövetkeztet 「Szurippu konkara
osite kurumano szokudo-o keiszansita.」 „A fék-
nyomból következtettem az autó sebességére.”

oszuoszu ◆ benyombenyom 「Botan-o osita.」 „Benyomtam
a gombot.” ◆ hathat 「Buttai-o oszu csikara」 „test-
re ható erő” ◆ lenyomlenyom 「Szuicscsi-o osita.」 „Le-
nyomtam a kapcsolót.” ◆ löklök 「Tomodacsino
vaki-o osita.」 „Oldalba löktem a barátomat.” ◆

lökdösődiklökdösődik 「Oszanaide kudaszai!」 „Ne lökdö-
sődjön!” ◆ meglökmeglök 「Darekani szenaka-o oszar-
ete kaidankara ocsita.」 „Valaki meglökött hátul-
ról, és legurultam a lépcsőről.” ◆ megnyommegnyom
「Botan-o osita.」 „Megnyomtam a gombot.” ◆

nekilöknekilök 「Kare-o kabeni osita.」 „Nekilöktem a
falnak.” ◆ nyomnyom 「Doa-o ucsigava-e osita.」 „Be-
felé nyomtam az ajtót.” ◆ taszíttaszít 「Kovareta
kuruma-o osita.」 „Taszítottuk az elromlott ko-
csit.” ◆ toltol 「Nekoguruma-o ositeita.」 „Toltam
a talicskát.” ◇ in-oin-o oszuoszu lepecsétellepecsétel 「Keija-
kusoni in-o osita.」 „Lepecsételtem a szerződést.”
◇ in-oin-o oszuoszu lebélyegezlebélyegez 「Soruini in-o osita.」
„Lebélyegeztem az iratot.” ◇ oszaregimioszaregimi enyheenyhe
hátrányhátrány 「Oszare gimini siai-o szuszumerare-
ta.」 „Enyhe hátránnyal folyt a mérkőzés.” ◇

osigimiosigimi enyheenyhe fölényfölény 「Osi gimini siai-o szu-
szumeta.」 „Enyhe fölénnyel vezette a mérkő-
zést.” ◇ osikomuosikomu betuszkolbetuszkol 「Uszagitacsi-o
szakuni osi konda.」 „Betuszkoltam a nyulakat a
ketrecbe.” ◇ osippanasinoosippanasino támadótámadó 「Csímu-
va osippanasino siai-o szuszumeta.」 „A csapat
támadó játékot játszott.” ◇ osippanasinoosippanasino fö-fö-
lénybenlényben vanvan 「Osippanasino siaidatta.」 „Végig
fölényben voltak.” ◇ ositekidószaszeruositekidószaszeru betolbetol
「Batteríga agacscsattakara kuruma-o osite kidó-
szaszenakerebanaranakatta.」 „Be kellett tolni a
kocsimat, mert lemerült az akkumulátora.” ◇

oszunaoszunanodzsótaioszunaoszunanodzsótai tolongástolongás
「Hómude-va oszuna oszunano dzsótaidatta.」
„A peronon tolongás volt.” ◇ guttószuguttószu össze-össze-
szorítszorít 「Bíruno aki kan-o gutto osita.」 „Össze-
szorítottam az üres sörösdobozt.” ◇ siri-osiri-o oszuoszu
hátulrólhátulról segítsegít ◇ siri-osiri-o oszuoszu uszítuszít ◇

szenaka-oszenaka-o oszuoszu hátulrólhátulról meglökmeglök 「Maeno
hitono szenaka-o tede osite densani haitta.」 „Ez
előttem álló embert hátulról meglöktem, és fel-
szálltam a vonatra.” ◇ dameosiszurudameosiszuru ráparan-ráparan-
csolcsol 「Mó nidoto csikokusinaijónito kareni da-
meosisita.」 „Ráparancsoltam, hogy még egyszer
ne késsen.” ◇ dame-odame-o oszuoszu rákérdezrákérdez 「Hon-
tóniiinokato dame-o osita.」 „Rákérdezett, hogy

tényleg jó lesz-e így.” ◇ dame-odame-o oszuoszu bebiz-bebiz-
tosítjatosítja aa győzelmétgyőzelmét 「Csímu-va niten irete
dame-o osita.」 „A csapat két góllal bebiztosította
a győzelmét.” ◇ nen-onen-o ositeosite nyomatékosannyomatékosan
「Keikoku-o nen-o osite kuri kaesita.」 „Nyoma-
tékosan elismételte a figyelmeztetést.” ◇ nen-onen-o
oszuoszu lelkérelelkére kötköt 「Himicu-o kógaisinaijó nen-
o osita.」 „A lelkére kötötte, hogy ne árulja el a
titkot.” ◇ nen-onen-o oszuoszu rákérdezrákérdez 「Dzsóhó-va
tadasiinokato nen-o osita.」 „Rákérdeztem, hogy
tényleg igaz-e a hír.” ◇ nen-onen-o oszuoszu aztánaztán 「Ta-
be szuginaideneto nen-o osita.」 „Aztán ne egyél
ám túl sokat! – mondtam.” ◇ hanko-ohanko-o oszuoszu le-le-
pecsételpecsétel 「Keijakusoni hanko-o osita.」 „Lepe-
csételtem a szerződést.” ◇ bjóku-objóku-o ositeosite be-be-
tegentegen 「Bjóku-o osite sigotoni ikanaide!」 „Ne
menj betegen dolgozni!” ◇ jamai-ojamai-o ositeosite be-be-
tegségéveltegségével dacolvadacolva 「Kare-va jamai-o osite
ninmu-o hatasita.」 „Betegségével dacolva látta el
feladatát.” ◇ jamai-ojamai-o ositeosite betegségebetegsége dacá-dacá-
rara 「Kare-va jamai-o osite hataraiteiru.」 „Be-
tegsége dacára dolgozik.” ◇ jokoguruma-ojokoguruma-o oszuoszu
erőltetierőlteti azaz akaratátakaratát 「Sacsóga jokoguruma-
o osita.」 „Az igazgató az akaratát erőltette.” ◇

róku-oróku-o ositeosite öregségeöregsége ellenéreellenére 「Róku-o
ositeno kensintekina kacudó-o sita.」 „Öregsége
ellenére odaadóan aktív volt.”

oszuoszu ◆ sziaszia
oszuoszu ◆ bélyegezbélyegez 「Oszunicurete inga uszuku-
natta.」 „A bélyegzés során egyre halványabb lett
a pecsét.” ◆ pecsétet nyompecsétet nyom
oszubutaoszubuta ◆ kandisznókandisznó
oszucsakugooszucsakugo ◆ osztják nyelvosztják nyelv
ószudzsiószudzsi ◆ körvonalkörvonal 「Sószecuno ószudzsi-o
kimeta.」 „Megtervezte a regény körvonalait.” ◆

lényeglényeg 「Hanasino ószudzsi-o cukanda.」
„Megértettem a szöveg lényegét.”

ószudzsideószudzside ◆ lényegébenlényegében 「Hikoku-va ószu-
dzside jógi-o mitometa.」 „A vádlott lényegében
elismerte a vádakat.” ◆ nagyrésztnagyrészt 「Singaisa-
o szecuricuszurukotode ószudzsigóisita.」 „Nagy-
részt egyetértettek a cégalapításban.”

ószugiruószugiru ◆ túltúl soksok 「Sigotoga ószugiru.」 „Túl
sok a munkám.”

ószugirutoószugiruto omouomou ◆ sokallsokall 「Dzsúnenno
keibacu-va ószugiruto omou.」 „Sokallom a 10
éves büntetést.”
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oszuhicudzsioszuhicudzsi ◆ koskos
oszuioszui ◆ szennyvízszennyvíz
ószuiószui ◆ királyvízkirályvíz
oszuidameoszuidame ◆ emésztőgödöremésztőgödör ◆ pöcegödörpöcegödör
oszuinuoszuinu ◆ kankutyakankutya
oszuisorioszuisori ◆ szennyvíztisztításszennyvíztisztítás
oszuisoridzsóoszuisoridzsó ◆ szennyvíztisztító telepszennyvíztisztító telep
oszuiszóoszuiszó ◆ pöcegödörpöcegödör
oszukinajónioszukinajóni ◆ felőlemfelőlem 「Anatano oszukinajó-
ni kódósitekudaszai.」 „Felőlem azt csinálsz, amit
akarsz.”

oszúmaoszúma ◆ csődörcsődör
oszumaidearuoszumaidearu ◆ lakiklakik 「Dokoni oszumaide-
szuka?」 „Hol lakik?”

oszumainooszumaino ◆ lakóhelyéüllakóhelyéül szolgálószolgáló 「Gocsú-
mon sóhin-va oszumainomanson-ni todokimasi-
ta.」 „A megrendelt áru megérkezett a lakóhe-
lyéül szolgáló társasházba.” ◆ lakoslakos 「Tókjóni
oszumaino hito」 „tokiói lakos”

oszumanteikokuoszumanteikoku ◆ Oszmán BirodalomOszmán Birodalom
oszuman-torukooszuman-toruko ◆ oszmán-törökoszmán-török
oszumasioszumasi ◆ affektálásaffektálás ◆ affektálóaffektáló személyszemély
◆ erőleveserőleves
oszumasinooszumasino ◆ affektálóaffektáló ◆ affektáltaffektált ◆ büsz-büsz-
keke
oszumasiszuruoszumasiszuru ◆ affektálaffektál
oszumicukioszumicuki ◆ jóváhagyásjóváhagyás
ószumiszekiószumiszeki ◆ osumilitosumilit
oszumiumuoszumiumu ◆ ozmiumozmium ◇ siszankaoszumiumusiszankaoszumiumu
ozmium-tetroxidozmium-tetroxid
oszumoraitooszumoraito ◆ ozmolitozmolit
oszumószanoszumószan ◆ szumó birkózószumó birkózó
oszunaoszunanooszunaoszunano ◆ eltipróeltipró ◆ fergetegesfergeteges
「Oszuna oszunano handzsó」 „fergeteges üzleti
siker”

oszunaoszunanodzsótaioszunaoszunanodzsótai ◆ tolongástolongás
「Hómude-va oszuna oszunano dzsótaidatta.」
„A peronon tolongás volt.”

oszunekooszuneko ◆ kandúrkandúr
oszunooszuno ◆ hímneműhímnemű
oszunoinosisioszunoinosisi ◆ vadkanvadkan
oszunojagioszunojagi ◆ bakkecskebakkecske

oszunosicsimencsóoszunosicsimencsó ◆ pulykakakaspulykakakas
oszunószagioszunószagi ◆ baknyúlbaknyúl
oszusúoszusú ◆ kanszagkanszag ◇ butanooszusúbutanooszusú kan-kan-
disznó ízdisznó íz
oszuszovakeoszuszovake ◆ kóstolókóstoló 「Buta-o simetanode
rindzsinni oszuszovakesita.」 „Levágtam egy
disznót, és adtam egy kis kóstolót a szomszéd-
nak.” ◆ részesedésrészesedés 「Mókeno oszuszovake-o
moratta.」 „Kaptam részesedést a haszonból.”

oszuszumeoszuszume ◆ ajánlásajánlás 「Szakanani-va nanno
cukeavaszega oszuszumedeszuka?」 „Milyen kö-
retet ajánl a halhoz?” ◆ ajánlatajánlat 「Kjóno
oszuszume-va csikinszúpudeszu.」 „A mai aján-
latunk: csirkeleves.” ◇ oszuszumedekinaioszuszumedekinai nemnem
tanácsostanácsos 「Jorunitakuszan taberuno-va oszu-
szume dekimaszen.」 „Nem tanácsos este sokat
enni.”

oszuszumedearuoszuszumedearu ◆ ajánlatosajánlatos 「Hajameni
júsoku-o torunoga oszuszumedeszu.」 „Ajánlatos
korán vacsorázni.” ◆ ajánlottajánlott 「Manacuno ohi-
runo hinatabokko-va oszuszumede-va nai.」
„Nem ajánlott nyáron délidőben napfürdőzni.”

oszuszumedekinaioszuszumedekinai ◆ nemnem tanácsostanácsos 「Jo-
runitakuszan taberuno-va oszuszume dekima-
szen.」 „Nem tanácsos este sokat enni.”

oszuszumehinoszuszumehin ◆ ajánlatajánlat 「Kono oszuszume
hin-va mó ovarimasita.」 „Ez az ajánlatunk már
nem aktuális.”

oszutinátooszutináto ◆ ismétlődő motívumismétlődő motívum
ószutorariaószutoraria ◆ AusztráliaAusztrália 「Ószutorariade-
va kangarúga ucsini aszobini kurutte hontódeszu-
ka?」 „Igaz az, hogy Ausztráliában a kenguru ellá-
togat a családi házakba?”

ószutorariadzsinószutorariadzsin ◆ ausztrálausztrál
ószutorarianoószutorariano ◆ ausztrálausztrál ◆ ausztráliaiausztráliai
ószutoraropitekuszuószutoraropitekuszu ◆ AustralopithecusAustralopithecus
oszutorasizumuoszutorasizumu ◆ cserépszavazáscserépszavazás ◆ oszt-oszt-
racizmusracizmus
ószutoriaószutoria ◆ AusztriaAusztria
ószutoriadzsinószutoriadzsin ◆ osztrákosztrák
ószutoria-hangarínidzsúteikokuószutoria-hangarínidzsúteikoku ◆

Osztrák-Magyar MonarchiaOsztrák-Magyar Monarchia
ószutoria-hangaríteikokuószutoria-hangaríteikoku ◆ Osztrák-Osztrák-
Magyar MonarchiaMagyar Monarchia
ószutorianoószutoriano ◆ ausztriaiausztriai ◆ osztrákosztrák
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ószutoriaókuószutoriaóku ◆ csertölgycsertölgy
oszuvarioszuvari ◆ ülül 「Oszuvari!」 „Ül!”

oszuvariszuruoszuvariszuru ◆ ülül 「Inu-va oszuvarisita.」 „A
kutya ült.”

ószuzumebacsiószuzumebacsi ◆ óriásdarázsóriásdarázs
otacsiotacsi ◆ indulásindulás 「Icu otacsideszuka?」 „Mi-
kor indul?”

ótacsimavariótacsimavari ◆ bunyóbunyó ◆ csatacsata ◆ viaskodásviaskodás

ótacsimavari-oótacsimavari-o endzsiruendzsiru ◆ csatázikcsatázik 「De-
mo tai-va keikantacsi-o aiteni ótacsi mavari-o en-
dzsita.」 „A tüntetők a rendőrökkel csatáztak.”

otafukukazeotafukukaze ◆ fültőmirigy-gyulladásfültőmirigy-gyulladás ◆

mumpszmumpsz
otagaiotagai ◆ egymásegymás 「Otagai-o taszuke au.」 „Se-
gítik egymást.”

otagainiotagaini ◆ egymásegymás 「Otagaini aisi atteiru.」
„Szerelmesek egymásba.” ◆ mindkettenmindketten 「Ota-
gaini ki-o cukemasó.」 „Mindketten vigyázzunk!”

otagaiszamaotagaiszama ◆ egyegy cipőbencipőben járunkjárunk 「Otagai
szamadeszu.」 „Egy cipőben járunk.” ◆ énén isis
「Bikkurisitano-va otagai szamadeszu.」 „Én is
nagyon meglepődtem.”

ótaiótai ◆ bánásbánás 「Kare-va kjakuno ótaiga hetana-
nodeanatani makaszemaszu.」 „Rád bízom, mert
ő nem tud bánni az ügyfelekkel.” ◆ fogadásfogadás
「Denvano ótaiga kareno jakuvaridatta.」 „Az
volt a feladata, hogy fogadja a hívásokat.” ◇ óta-óta-
icsúdearuicsúdearu vendégevendége vanvan 「Sacsó-va tadaimak-
jakuno ótaicsúda.」 „Az igazgatónak jelenleg ven-
dége van.”

ótaiótai ◆ sorfalsorfal ◆ vonalvonal 「Nirecu ótaininarina-
szai!」 „Kétsoros vonalban sorakozó!”

ótaiótai ◆ sárgatestsárgatest
ótaiótai ◆ nószavalásnószavalás
ótaicsúdearuótaicsúdearu ◆ vendégevendége vanvan 「Sacsó-va ta-
daimakjakuno ótaicsúda.」 „Az igazgatónak je-
lenleg vendége van.”

ótaihorumonótaihorumon ◆ luteinizálóluteinizáló hormonhormon ◆ pro-pro-
geszterongeszteron ◆ sárgatesthormonsárgatesthormon
ótaihorumonzaiótaihorumonzai ◆ progesztogénprogesztogén
ótaikeiszeihorumonótaikeiszeihorumon ◆ luteinizáló hormonluteinizáló hormon
ótaikiótaiki ◆ luteális fázisluteális fázis ◆ sárgatest-fázissárgatest-fázis
ótaisiótaisi ◆ koronahercegkoronaherceg ◆ trónörököstrónörökös

ótaisigekihorumonótaisigekihorumon ◆ luteotrop hormonluteotrop hormon
ótaiszuruótaiszuru ◆ bánikbánik 「Kare-va kjakuni umaku
ótaisita.」 „Jól bánt a vendéggel.” ◆ fogadfogad
「Kjaku-o aiszojoku ótaiszuru.」 „Barátságosan
fogadja a vendéget.”

ótakaótaka ◆ héjahéja
otakakutomaruotakakutomaru ◆ fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát
「Erakunatte otakakutomatteiru.」 „Mióta nagy
ember lett, fenn hordja az orrát.”

otakaraotakara ◆ értékérték 「Terebide otakara dzsiman-
konteszutogaatta.」 „A tévében volt egy verseny,
amiben értékeikkel büszkélkedtek az emberek.” ◆

zsákmányzsákmány 「Dorobó-va otakara-o jamavakenis-
ita.」 „A rablók testvériesen elosztották a zsák-
mányt.”

otakebiotakebi ◆ csatakiáltáscsatakiáltás 「Otakebi-o ageru.」
„Csatakiáltást hallat.”

ótakoidoótakoido ◆ autakoidautakoid
ótakojoridaitakoótakojoridaitako ◆ közelebbinekközelebbinek érezzük,érezzük,
aki a közelünkben vanaki a közelünkben van
ótakoniosierareteaszasze-oótakoniosierareteaszasze-o vataruvataru ◆ fel-fel-
nőtt is tanulhat a gyerektőlnőtt is tanulhat a gyerektől
otakuotaku ◆ lakáslakás 「Otaku-va docsiradeszuka?」
„Hol lakik?” ◆ otthonotthon 「Omiszeno adzsi-o ota-
kuni otodoke itasimaszu.」 „Otthonába varázsol-
juk az étterem ízeit!” ◆ tete 「Otaku kekkonsite-
iruno?」 „Te házas vagy?” ◆ valamirevalamire rákat-rákat-
tanttant személyszemély 「Mangaotaku」 „mangára rá-
kattant személy” ◇ animeotakuanimeotaku rajzfilmbuzirajzfilmbuzi ◇

konpjútáotakukonpjútáotaku számítógépbuziszámítógépbuzi
ótakuótaku ◆ Óta kerületÓta kerület
otakuppoiotakuppoi ◆ egyegy dologradologra koncentrálókoncentráló
「Otakuppoi hito」 „egy dologra koncentráló em-
ber”

otamaotama ◆ merőkanálmerőkanál 「Otamadeszúpu-o joszot-
ta.」 „Levest szedett a merőkanállal.” ◆ tojástojás
otamadzsakusiotamadzsakusi ◆ ebihalebihal ◆ kottafejkottafej ◆ me-me-
rőkanálrőkanál
otamajaotamaja ◆ mauzóleummauzóleum
otamegokasiotamegokasi ◆ önérdekűönérdekű segítőkészségsegítőkészség ◆

színlelt kedvességszínlelt kedvesség
otamesiszettootamesiszetto ◆ próbaszettpróbaszett 「Kesóhinno
otamesiszetto-o tanonda.」 „Kozmetikum próba-
szettet kértem.”

otandzsóbiomedetóotandzsóbiomedetó ◆ boldog szülinapotboldog szülinapot
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otandzsóbiomedetógozaimaszuotandzsóbiomedetógozaimaszu ◆ boldogboldog
születésnapotszületésnapot
otankonaszuotankonaszu ◆ fajankófajankó ◆ idiótaidióta
otaotaszuruotaotaszuru ◆ pánikolpánikol 「Szaifu-o nakusite-
otaotasita.」 „Pánikoltam, mert elvesztettem a
pénztárcámat.”

otassiotassi ◆ értesülésértesülés 「Uekarano otah-si」 „fe-
lülről kapott értesülés”

otazunemonootazunemono ◆ körözöttkörözött személyszemély 「Gótó-
hanno otazune mono」 „körözött betörő”

otazunemononinaruotazunemononinaru ◆ körözikkörözik 「Micsi-o fumi
hazusite otazune mononinatta.」 „Letért a jó út-
ról, és most körözik.”

oteote ◆ pacsipacsi 「Ote!」 „Adj pacsit!”

óteóte ◆ sakksakk 「Óte!」 „Sakk!”

óteóte ◆ nagyvállalatnagyvállalat 「Cúsinóte szansa」 „há-
rom telekommunikációs nagyvállalat” ◆ tárttárt
kézkéz ◆ várvár főkapujafőkapuja 「Óte-o katameru.」
„Megerősíti a vár főkapuját.” ◇ óte-oóte-o hirogetehirogete
tárttárt kezekkelkezekkel 「Óte-o hirogete mukaetekure-
ta.」 „Tárt kezekkel fogadott.” ◇ óte-oóte-o futtefutte
magabiztosanmagabiztosan ◇ óte-oóte-o futtefutte karjaitkarjait len-len-
getvegetve 「Óte-o futte aruita.」 „Karjait lengetve
sétált.” ◇ óte-oóte-o futtefutte büszkénbüszkén 「Hadzsiruko-
tonaku, óte-o futte furuszatoni kaereru.」 „Bár-
mikor büszkén hazatérhetek a szülőfalumba, nem
kell szégyenkeznem senki előtt.”

oteageoteage ◆ feladásfeladás 「Kore idzsódekinai, mó
oteageda!」 „Ennél többet nem tudok tenni, fel-
adom!” ◆ kész,kész, passzpassz 「Szúgakuninaruto
oteageda.」 „Ha matematikáról van szó, kész,
passz.” ◇ oteagedzsótaioteagedzsótai reménytelenreménytelen álla-álla-
potpot 「Keizai-va oteage dzsótaida.」 „A gazdaság
reménytelen állapotban van.”

oteagedearuoteagedearu ◆ feladfelad 「Jakuszóto omottaga
oteagedatta.」 „Megpróbáltam lefordítani, de fel-
adtam.”

oteagedzsótaioteagedzsótai ◆ reménytelenreménytelen állapotállapot
「Keizai-va oteage dzsótaida.」 „A gazdaság re-
ménytelen állapotban van.”

otearaiotearai ◆ illemhelyillemhely ◆ mellékhelyiségmellékhelyiség 「Re-
szutorande otearai-o szagasita.」 „Kerestem az
étteremben a mellékhelyiséget.” ◆ mosdómosdó
「Otearai-va dokodeszuka?」 „Hol van a mosdó?”
◆ toaletttoalett 「Otearai-va dokodeszuka?」 „Hol
van a toalett?”

otecudaiotecudai ◆ bejárónőbejárónő
otecudaiszanotecudaiszan ◆ bejárónőbejárónő ◆ cselédcseléd 「Vatasi-
va otecudaiszandzsanaijo!」 „Nem vagyok a cse-
léded!”

otecudaiszuruotecudaiszuru ◆ segítségéresegítségére vanvan 「Nanika
otecudaiszurukotogaarimaszuka?」 „Lehetek va-
lamiben a segítségére?”

otecukiotecuki ◆ elhamarkodottelhamarkodott reakcióreakció ◆ rosszrossz
kártyakártya megérintésemegérintése ◆ szeretőszerető 「Otecuda-
iszanga otonoszamano otecukitonatta.」 „A cse-
lédlány az uraság szeretője lett.”

otecukiszuruotecukiszuru ◆ elhamarkodottan reagálelhamarkodottan reagál
otedamaotedama ◆ babzsákbabzsák
otedama-ootedama-o szuruszuru ◆ babzsákkalbabzsákkal játszikjátszik
「Kodomo-va otedama-o sita.」 „A gyerek bab-
zsákkal játszott.”

otefukiotefuki ◆ kéztörlő kendőkéztörlő kendő
otegaraotegara ◆ dicséretesdicséretes dologdolog 「Otószanga
nakusita szaifu-o micukete otegaradattane.」 „Di-
cséretes, hogy megtaláltad apukád pénztárcáját.”
◆ szépszép munkamunka 「Kinmedaru-o totte otegaradat-
ta!」 „Szép munka volt aranyérmet szerezni!”

ótegjósaótegjósa ◆ nagynagy iparvállalatiparvállalat ◆ nagykeres-nagykeres-
kedőkkedők
otejavarakaniotejavarakani ◆ kíméletesenkíméletesen 「Otejavara-
kani onegaisimaszu.」 „Kérem, legyen kíméletes
hozzám.”

ótekigjóótekigjó ◆ nagyüzemnagyüzem ◆ nagyvállalatnagyvállalat
ótekkóótekkó ◆ piritpirit
otemaeotemae ◆ képességképesség ◆ tete ◆ teaszertartásteaszertartás
「Otemae-o hirószuru.」 „Teaszertartást mutat
be.”

otemoriotemori ◆ önmagánakönmagának meghatározmeghatároz 「Otem-
ori taisokukin」 „önmagának meghatározott vég-
kielégítés” ◆ sajátsaját érdekeiérdekei szerintiszerinti 「Otem-
orino an」 „saját érdekei szerinti javaslat” ◆ sa-sa-
ját kézzel szedésját kézzel szedés
otemotootemoto ◆ evőpálcikaevőpálcika
otenoten ◆ foltfolt ◆ szégyenfoltszégyenfolt 「Dokuszaisa-va
szono kunino rekisini oten-o nokosita.」 „A dik-
tátor szégyenfoltot hagyott az ország történelmé-
ben.”

otenamihaikenotenamihaiken ◆ lássuklássuk mitmit tudsztudsz 「Oten-
ami haiken!」 „Na, lássuk mit tudsz!”
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otenbaotenba ◆ csitricsitri ◆ rakoncátlan lányrakoncátlan lány
otenbamuszumeotenbamuszume ◆ fruskafruska
ótendzsikoótendzsiko ◆ borulásos balesetborulásos baleset
otenkiotenki ◆ hangulathangulat ◆ időjárásidőjárás
otenkijaotenkija ◆ hangulatemberhangulatember ◆ szeszélyesszeszélyes
otenkimakaszenootenkimakaszeno ◆ ahogyahogy esik,esik, úgyúgy puffanpuffan
「Otenkimakaszeno taidzsúkanri」 „ahogy esik,
úgy puffan alapú testsúlyszabályozás” ◆ időjá-időjá-
rástólrástól függfügg 「Otenkimakaszeno kankógjókai」
„időjárástól függő turizmus”

otenomonootenomono ◆ erősségerősség 「Gaikokugo-va oteno
monoda.」 „Az idegen nyelv az erősségem.” ◆

jártasságjártasság 「Kono bun-ja-va oteno monoda.」
„Jártas vagyok ebben a témában.”

ótenszuruótenszuru ◆ felborulfelborul 「Dzsikode kurumaga
ótensita.」 „A balesetben az autó felborult.” ◆ ol-ol-
dalradalra dőldől 「Dzsikoniattatorakku-va ótensita.」
„A balesetező kamion az oldalára dőlt.”

óte-oóte-o futtefutte ◆ büszkénbüszkén 「Hadzsirukotonaku,
óte-o futte furuszatoni kaereru.」 „Bármikor
büszkén hazatérhetek a szülőfalumba, nem kell
szégyenkeznem senki előtt.” ◆ karjaitkarjait lenget-lenget-
veve 「Óte-o futte aruita.」 „Karjait lengetve sé-
tált.” ◆ kezeitkezeit aa magasbamagasba emelveemelve 「Óte-o fut-
te jorokonda.」 „Kezeit a magasba emelve örven-
dezett.” ◆ magabiztosanmagabiztosan
óte-oóte-o hirogetehirogete ◆ tárttárt kezekkelkezekkel 「Óte-o hi-
rogete mukaetekureta.」 „Tárt kezekkel foga-
dott.”

óte-oóte-o kakerukakeru ◆ mattotmattot adad ◆ sakkotsakkot adad
「Aiteni óte-o kaketa.」 „Sakkot adott az ellenfe-
lének.”

oteraotera ◆ templomtemplom
oteszúoteszú ◆ fáradságfáradság
óteszudzsióteszudzsi ◆ nagykereskedőknagykereskedők
óteszúpáóteszúpá ◆ nagy szupermarketnagy szupermarket
oteszuruoteszuru ◆ pacsitpacsit adad 「Inu-va otesita.」 „A
kutya pacsit adott.”

ótezumiótezumi ◆ mattmatt
otooto ◆ hanghang 「Gitáno otoga szuki.」 „Szeretem
a gitár hangját.” ◆ zajzaj 「Oto-o tatenaijóni cuma-
szakide aruita.」 „Lábujjhegyen mentem, hogy ne
csapjak zajt.” ◇ ókiiotoókiioto erőserős hanghang 「Szupíká-
no ókii oto」 „hangfal erős hangja” ◇ otogaszu-otogaszu-
ruru hangothangot adad 「Endzsin-va henna otogasita.」

„A motor furcsa hangot adott.” ◇ otogaszuruotogaszuru
hangjahangja vanvan 「Szupíká-va kireina otogasita.」
„A hangszórónak szép hangja volt.” ◇ otoszata-otoszata-
monaimonai sese híre,híre, sese hamvahamva 「Kare-va arekara
otoszatamonai.」 „Azóta se híre, se hamva.” ◇

otonikikuotonikiku híreshíres 「Otoni kiku busó」 „híres
hadúr” ◇ oto-ooto-o daszudaszu zajtzajt csapcsap 「Oto-o da-
szazuni hejani sinobi konda.」 „Belopózott a szo-
bába anélkül, hogy zajt csapott volna.” ◇ oto-oto-
oo daszudaszu szólszól 「Kono gakki-va donojóna oto-
o daszunodaró.」 „Ez a hangszer vajon hogyan
szól?” ◇ oto-ooto-o daszudaszu hangothangot adad 「Szairen-
va kandakai oto-o dasita.」 „A sziréna éles hangot
adott.” ◇ szurudoiotoszurudoioto éleséles hanghang ◇ taihóno-taihóno-
otooto ágyúszóágyúszó ◇ takaiototakaioto magasmagas hanghang 「Ró-
kade takai oto-va kikoenakunatta.」 „Az öregedés
miatt már nem hallom a magas hangokat.” ◇ csi-csi-
iszanaotoiszanaoto halkhalk hanghang ◇ csiiszanaotocsiiszanaoto nesznesz
「Csiiszana otodemo mega szameru.」 „Egy kis
neszre is felébredek.” ◇ nibuiotonibuioto tompatompa hanghang
◇ nokkunootonokkunooto kopogtatáskopogtatás hangjahangja 「Nokku-
no otogasita.」 „Kopogtatás hangja hallatszott.”
◇ hanenootohanenooto szárnysuhogásszárnysuhogás 「Kino uekara
haneno otogasita.」 „A fa tetejéről szárnysuhogás
hallatszott.” ◇ pítoiuotopítoiuoto sípszósípszó 「Pítoiu otoni
cuzukete onamaeto gojó ken-o ohanasikuda-
szai.」 „A sípszó után kérem, hagyjon üzenetet!”
◇ hikuiotohikuioto halkhalk hanghang 「Kagiga mavaru hikui
otoga kikoeta.」 „Hallottam, ahogy halkan meg-
fordul a kulcs a zárban.” ◇ hikuiotohikuioto mélymély hanghang
「Szupíkága ókiihodo hikui otogajoku daszeru.」
„Minél nagyobb a hangszóró, annál jobban adja
vissza a mély hangokat.” ◇ fuenootofuenooto sípszósípszó ◇

fuenootofuenooto fuvolaszófuvolaszó ◇ fuenootofuenooto furulyaszófurulyaszó
◇ rappanootorappanooto trombitaszótrombitaszó
ótoóto ◆ hányáshányás ◆ hányingerhányinger 「Kandzsa-va óto-
o mojoosita.」 „A betegnek hányingere volt.”

ótoóto ◆ királyi fővároskirályi főváros
ótoóto ◆ autóautó ◆ automataautomata ◆ motormotor
ótóótó ◆ cseresznyecseresznye ◆ édescseresznyeédescseresznye
ótóótó ◆ válaszválasz 「Tanszakikara ótó-va nakatta.」
„Az űrszondától nem érkezett válasz.” ◇ eszu-eszu-
óeszuótóóeszuótó SOS-válaszSOS-válasz ◇ kóteiótókóteiótó vissza-vissza-
igazolásigazolás ◇ dzsidóótódzsidóótó automatikusautomatikus válaszválasz
◇ hiteiótóhiteiótó negatívnegatív visszaigazolásvisszaigazolás ◇ men-men-
ekiótóekiótó immunválaszimmunválasz
otoavaszeotoavasze ◆ hangoláshangolás ◆ hangteszthangteszt
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otoavasze-ootoavasze-o szuruszuru ◆ hangolhangol 「Gakudan-va
otoavasze-o sita.」 „A zenekar hangolt.”

ótobaiótobai ◆ motorbiciklimotorbicikli ◆ motorkerékpármotorkerékpár
ótobaikjószóótobaikjószó ◆ motorversenymotorverseny
ótobaiogurafíótobaiogurafí ◆ autobiográfiaautobiográfia
ótobairészuótobairészu ◆ motorversenymotorverseny
ótoborutaótoboruta ◆ Felső-VoltaFelső-Volta
ótobukuroótobukuro ◆ hányós zacskóhányós zacskó
ótocuótocu ◆ egyenetlenségegyenetlenség
ótocunoaruótocunoaru ◆ domborulatokkaldomborulatokkal teliteli 「Ótoc-
unoaru kao」 „domborulatokkal teli arc” ◆ egye-egye-
netlennetlen ◆ hepehupáshepehupás 「Ótocunoaru tocsi」
„hepehupás föld” ◆ rücskösrücskös 「Ótocunoaru ka-
begami」 „rücskös tapéta”

otócsamaotócsama ◆ apukaapuka
otócsanotócsan ◆ apuciapuci
ótódzsikanótódzsikan ◆ válaszidőválaszidő 「Konomonitáno
ótódzsikan-va midzsikai.」 „Ennek a monitornak
rövid a válaszideje.”

óto-fókaszuóto-fókaszu ◆ automata fókuszautomata fókusz
ótofurékuótofuréku ◆ zabpehelyzabpehely
otogacsiiszakunaruotogacsiiszakunaru ◆ halkulhalkul ◆ lehalkullehalkul
「Terebino otoga csiiszakunatta.」 „Lehalkult a
tévé.”

otogahazureruotogahazureru ◆ falsulfalsul énekelénekel ◆ hamisanhamisan
énekelénekel
otogahibikuotogahibiku ◆ visszhangzikvisszhangzik 「Kono dókucu-
va otoga hibiku.」 „Ez a barlang visszhangzik.”

otogaiotogai ◆ álláll
otogai-ootogai-o tokutoku ◆ akkorátakkorát nevet,nevet, hogyhogy szin-szin-
te kiakad az állkapcsate kiakad az állkapcsa
otogakikoeruotogakikoeru ◆ szólszól 「Hejaderadzsiono otoga
kikoeta.」 „A szobában szólt a rádió.”

otogamoreruotogamoreru ◆ kiszűrődikkiszűrődik 「Heddofonkara
otoga moreru.」 „Kiszűrődik a fejhallgatóból a ze-
ne.”

otoganakunaruotoganakunaru ◆ elnémulelnémul 「Radzsio-va tocu-
zenotoganakunatta.」 „A rádió hirtelen elné-
mult.”

otogaókiiotogaókii ◆ hangoshangos 「Kono kikai-va otoga
ókii.」 „Ez a gép hangos.” ◆ hangosanhangosan szólszól
「Terebino otoga ókikatta.」 „A tévé hangosan
szólt.”

otogaókikunaruotogaókikunaru ◆ felhangosodikfelhangosodik 「Radzsio-
no otoga ókikunatta.」 „A rádió felhangosodott.”

otogaszuruotogaszuru ◆ hangjahangja vanvan 「Szupíká-va kire-
ina otogasita.」 „A hangszórónak szép hangja
volt.” ◆ hangothangot adad 「Endzsin-va henna otoga-
sita.」 „A motor furcsa hangot adott.” ◆ szólszól
「Kono gakki-va kireina otogaszuru.」 „Ez a
hangszer szépen szól.”

otogibanasiotogibanasi ◆ dajkamesedajkamese ◆ mesemese ◆ tündér-tündér-
mesemese ◇ nerumaenootogibanasinerumaenootogibanasi esti meseesti mese
otoginokuniotoginokuni ◆ meseországmeseország ◆ tündérországtündérország

otogiriszóotogiriszó ◆ orbáncfűorbáncfű
otogizósiotogizósi ◆ mesemese
otohimeotohime ◆ fiatalabbfiatalabb hercegkisasszonyhercegkisasszony ◆

Sárkánypalota hercegkisasszonyaSárkánypalota hercegkisasszonya
otohimeebiotohimeebi ◆ koralgarnélakoralgarnéla
otoiavaszeotoiavasze ◆ tudakozódástudakozódás
óto-indentoóto-indento ◆ automatikus behúzásautomatikus behúzás
otojomeotojome ◆ sógornősógornő
ótokageótokage ◆ varánuszvaránusz ◇ komodoótokagekomodoótokage ko-ko-
modói sárkánygyíkmodói sárkánygyík
ótokjanpuótokjanpu ◆ kempingezéskempingezés
otokootoko ◆ emberember 「Hejani szan-ninno cujoi oto-
koga haitta.」 „Három erős ember lépett a szobá-
ba.” ◆ férfiférfi 「Otokodaro!」 „Mutasd meg, mi-
lyen férfi vagy!” ◆ férfiemberférfiember ◆ fiúfiú 「Otokoga
umareta.」 „Fia született.” ◆ legénylegény 「Anata-va
rippana otokodajo!」 „Legény vagy a talpadon!” ◆

palipali 「Kareno cuma-va otoko-o cukutta.」 „A fe-
leségének palija van.” ◆ pasipasi 「Kanodzso-va oto-
kogairu.」 „Annak a nőnek van pasija.” ◇ ameo-ameo-
tokotoko esőeső időtidőt hozóhozó férfiférfi ◇ otokokjódaiotokokjódai fiú-fiú-
testvértestvér ◇ otokogirainaotokogiraina férfigyűlölőférfigyűlölő 「Oto-
kogiraina on-na」 „férfigyűlölő nő” ◇ otokojuotokoju
férfiférfi fürdőfürdő ◇ otoko-ootoko-o ageruageru bebizonyítja,bebizonyítja,
hogyhogy legénylegény aa talpántalpán 「Imaha otoko-o age-
rucsanszuda!」 „Most bebizonyíthatod, hogy le-
gény vagy a talpadon!” ◇ otoko-ootoko-o szageruszageru szé-szé-
gyentgyent hozhoz féribecsületéreféribecsületére ◇ otoko-ootoko-o sirusiru
elveszítielveszíti aa szüzességétszüzességét 「Kanodzso-va dzsú-
rokuszaide otoko-o sitta.」 „A lány 16 éves korá-
ban vesztette el a szüzességét.” ◇ otoko-ootoko-o tat-tat-
erueru hősieshősies ◇ csúnen-otokocsúnen-otoko középkorúközépkorú férfiférfi

otokobendzsootokobendzso ◆ férfivécéférfivécé
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otokoburiotokoburi ◆ férfiasságférfiasság
otokoburi-ootokoburi-o ageruageru ◆ megemberesedikmegemberesedik
「Szeinen-va otokoburi-o ageta.」 „A fiatalember
megemberesedett.”

otokodateotokodate ◆ hősiességhősiesség ◆ lovagiasságlovagiasság
otokodeotokode ◆ férfiférfi 「Kare-va otokodehitocude
muszume-o szodateta.」 „Egy szál férfiként nevel-
te lányát.” ◆ férfiférfi írásírás ◆ férfikézférfikéz 「Kencsiku-
genbade otokodega tarinai.」 „Az építkezésen hi-
ányzik a férfikéz.” ◆ férfimunkásférfimunkás ◆ kandzsikandzsi
otokodósiotokodósi ◆ mindannyianmindannyian férfiakférfiak ◆ mind-mind-
annyianannyian fiúkfiúk ◆ mindkettenmindketten férfiakférfiak ◆ mind-mind-
ketten fiúkketten fiúk
otokodósideotokodóside ◆ férfiak köztférfiak közt ◆ fiúk köztfiúk közt
otokogairuotokogairu ◆ fiúsfiús 「Otokogairu kateide szo-
datta.」 „Fiús családban nőtt fel.”

otokogiotokogi ◆ hősiességhősiesség ◆ lovagiasságlovagiasság
otokogiraiotokogirai ◆ férfigyűlöletférfigyűlölet
otokogirainaotokogiraina ◆ férfigyűlölőférfigyűlölő 「Otokogiraina
on-na」 „férfigyűlölő nő”

otokojakuotokojaku ◆ férfiszerepférfiszerep
otokojamomeotokojamome ◆ özvegyemberözvegyember
otokojuotokoju ◆ férfi fürdőférfi fürdő
otokokjódaiotokokjódai ◆ fiútestvérfiútestvér ◆ fivérfivér
otokokkeotokokke ◆ férfireférfire jelenlétjelenlét 「Otokokkenonai
sokuba」 „férfi nélküli munkahely” ◆ férfireférfire
utalóutaló jeljel 「Otokokkenonai ie」 „férfire utaló jel
nélküli ház”

otokomaeotokomae ◆ jóképűjóképű fiúfiú 「Kimi, otokomaeda-
nee.」 „Jóképű vagy!”

otokomaszarinootokomaszarino ◆ férfiasabbférfiasabb aa férfiaknálférfiaknál
◆ rettenthetetlenrettenthetetlen 「Otokomaszarino on-na」
„rettenthetetlen nő”

otokomekakeotokomekake ◆ kitartott férfikitartott férfi
otokomodzsiotokomodzsi ◆ férfi írásaférfi írása ◆ kandzsikandzsi
otokomukenootokomukeno ◆ fiúsfiús 「Kono aszobi-va otoko-
mukeda.」 „Ez a játék fiús.”

otokónotokón ◆ szerencse a férfiakkalszerencse a férfiakkal
otokóngaiiotokóngaii ◆ szerencséjeszerencséje vanvan aa férfiakkalférfiakkal
「Kanodzso-va otokóngaii.」 „Szerencséje van a
férfiakkal.”

otokonohitootokonohito ◆ férfiférfi
otokonokataotokonokata ◆ úrúr

otokonokootokonoko ◆ fiúfiú 「Otokono koga umareta.」
„Fia született.” ◆ fiúgyerekfiúgyerek ◆ fiúgyermekfiúgyermek
otokonokoeotokonokoe ◆ férfihangférfihang
otoko-ootoko-o ageruageru ◆ bebizonyítja,bebizonyítja, hogyhogy legénylegény
aa talpántalpán 「Imaha otoko-o agerucsanszuda!」
„Most bebizonyíthatod, hogy legény vagy a talpa-
don!”

otokoojaotokooja ◆ apaapa
otoko-ootoko-o sirusiru ◆ elveszítielveszíti aa szüzességétszüzességét
「Kanodzso-va dzsúrokuszaide otoko-o sitta.」
„A lány 16 éves korában vesztette el a szüzességét.”

otoko-ootoko-o szageruszageru ◆ szégyentszégyent hozhoz féribe-féribe-
csületérecsületére
otoko-o tateruotoko-o tateru ◆ hősieshősies
otoko-ootoko-o uruuru ◆ hősieshősies 「Komatta dzsoszei-o ta-
szukete otoko-o utta.」 „Hősiesen segített a bajba
jutott nőn.”

otokoppoiotokoppoi ◆ férfiasférfias 「Vatasi-va otokoppoi
danszei-va nigatedeszu.」 „Nehezen bánok a túl
férfias férfiakkal.” ◆ fiúsfiús 「Kanodzso-va otokop-
poi jófuku-o kiru.」 „Fiús ruhát hord.” ◆ olyan,olyan,
mintmint egyegy férfiférfi 「Otokoppoi anegaimaszu.」
„Van egy nővérem, aki olyan mint egy férfi.”

otokoppokunaruotokoppokunaru ◆ megférfiasodikmegférfiasodik 「Sónen-
va otokoppokunatta.」 „A fiú megférfiasodott.”

otokorasiiotokorasii ◆ férfiakraférfiakra jellemzőjellemző 「Otokorasii
kessin」 „férfiakra jellemző határozottság” ◆ fér-fér-
fiasfias 「Otokorasii kamigata」 „férfias frizura”

otokorootokoro ◆ címcím 「Otokoroto onamae-o gokinjú
kudaszai.」 „Kérem írja ide a nevét, és a címét!”

otokosúotokosú ◆ férfiakférfiak ◆ férficsapatférficsapat ◆ férfi-férfi-
szolgaszolga ◆ szolgaszolga
otokotomodacsiotokotomodacsi ◆ barátbarát
otokozakariotokozakari ◆ legszebb férfikorlegszebb férfikor
ótokuótoku ◆ Ótoku-korÓtoku-kor
ótokucsúruótokucsúru ◆ hautehaute couturecouture ◆ magasmagas szín-szín-
vonalú ruhásboltvonalú ruhásbolt
otokudearuotokudearu ◆ jóljól járjár 「Mih-cu kauto otokude-
szu.」 „Ha hármat vesz jól jár!”

otokuinosinaotokuinosina ◆ specialitásspecialitás
「Konoreszutoran-no otoku ino rjóri-va foagura-
da.」 „Ennek az étteremnek a specialitása a liba-
máj.”
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otokunaotokuna ◆ jóljól járjár 「Kjókai monoszuruto
otokudeszu.」 „Ha ma vásárol, jól jár!” ◆ ked-ked-
vezményesvezményes 「Otokunakippu-o katta.」 „Ked-
vezményes jegyet vettem.”

otokunanedandeotokunanedande ◆ mérsékeltmérsékelt áronáron 「Kóto-o
otokuna nedande katta.」 „Mérsékelt áron vettem
a kabátot.”

ótokurasíótokurasí ◆ autokráciaautokrácia
ótokurébuótokurébu ◆ autoklávautokláv
ótomacsikkuótomacsikku ◆ automataautomata ◆ automataautomata lő-lő-
fegyverfegyver ◇ szemi-ótomacsikkuszemi-ótomacsikku félautomatafélautomata

ótomacsikkusaótomacsikkusa ◆ automataautomata sebességvál-sebességvál-
tós kocsitós kocsi
ótomacsikkusikiótomacsikkusiki ◆ automataautomata 「Ótomacsikku
sikikendzsú」 „automata pisztoly”

ótomanoótomano ◆ automata váltósautomata váltós
ótomasaótomasa ◆ automataautomata váltósváltós autóautó 「Ótoma
sa-va rakuraku untendekiru.」 „Az automata vál-
tós autót gyerekjáték vezetni.”

otomeotome ◆ fiatalfiatal lánylány ◆ hajadonhajadon lánylány ◆ szűz-szűz-
lánylány
ótomeótome ◆ automatizálásautomatizálás
otomegootomego ◆ kislánykislány
otomegokorootomegokoro ◆ ártatlanártatlan érzésekérzések ◆ kislá-kislá-
nyi érzéseknyi érzések
ótomésonótoméson ◆ automatizálásautomatizálás
ótomésonkaszuruótomésonkaszuru ◆ automatizálautomatizál 「Kódzsó-o
ótoméson kaszuru.」 „Automatizálja a gyárat.”

ótómeszszédzsiótómeszszédzsi ◆ fogadóüzenetfogadóüzenet
ótométáótométá ◆ autóműszerautóműszer
otomezaotomeza ◆ SzűzSzűz
ótomíruótomíru ◆ zabdarazabdara ◆ zabpehelyzabpehely
ótomírugajuótomírugaju ◆ zabkásazabkása
otomootomo ◆ kíséretkíséret ◆ társtárs
otomo-ootomo-o szuruszuru ◆ elkísérelkísér 「Sacsóno otomo-o
sitehangaríni itta.」 „Elkísértem az igazgató urat
magyarországi útjára.”

otomoszuruotomoszuru ◆ társultársul 「Kareto otomositai.」
„Társulni akarok vele!”

otomotatezuotomotatezu ◆ nesztelennesztelen 「Kanodzso-va
otomotatezukoszszori dete itta.」 „A nő nesztele-
nül kiosont.”

ótomugiótomugi ◆ zabzab
otonaotona ◆ felnőttfelnőtt 「Anatamo otonaninatta toki,
kitto vatasino itteirukotogavakarudesó.」 „Ami-
kor felnőtt leszel, megérted majd, amit most mon-
dok.”

otonabiruotonabiru ◆ felnőttesenfelnőttesen viselkedikviselkedik 「Kono
kodomo-va otonabita furu mai-o szuru.」 „Ez a
gyerek felnőttesen viselkedik.” ◆ felnőttéfelnőtté válikválik
「Otonabita kaotacsi」 „felnőtté vált arc” ◆ meg-meg-
érikérik 「Kareno kangae kata-va otonabiteiru.」
„Megérett a gondolkodása.” ◇ otonabitaotonabita érettérett
「Otonabita hacugendane.」 „Ez érett kijelentés
volt!”

otonabitaotonabita ◆ érettérett 「Otonabita hacugenda-
ne.」 „Ez érett kijelentés volt!”

otonaburuotonaburu ◆ megjátsszamegjátssza aa felnőttetfelnőttet
「Sódzso-va kucsibeni-o cukete otonabutteita.」
„A kislány berúzsozta a száját, és megjátszotta a
felnőttet.”

otonadzsimitaotonadzsimita ◆ felnőttesfelnőttes
otonagakakarubjókiotonagakakarubjóki ◆ felnőtteketfelnőtteket érintőérintő
betegségbetegség
otonagenaiotonagenai ◆ gyerekesgyerekes
「Kodomototerebinocsan-neru-o araszounante
otonagenai.」 „Gyerekes dolog a gyerekkel har-
colni, hogy melyik csatornát nézzétek.”

otonaninaruotonaninaru ◆ felcseperedikfelcseperedik 「Rippana ot-
onaninatta.」 „Szépen felcseperedett.” ◆ felnőfelnő
「Kodomotacsi-va otonaninatte dzsikka-o bana-
reta.」 „A gyerekek felnőttek, és elhagyták a csa-
ládi házat.”

otonaninattaranaoruotonaninattaranaoru ◆ kinőkinő
「Kodomonokoro-va sokudzsiarerugídattaga, ot-
onaninattara naotta.」 „Gyerekkoromban ételal-
lergiás voltam, de kinőttem.”

otonaninatteotonaninatte ◆ felnőttfelnőtt fejjelfejjel 「Otonaninat-
tekarakono gengo-o oboeta.」 „Felnőtt fejjel ta-
nultam ezt a nyelvet.”

otonanoadzsiotonanoadzsi ◆ felnőttek által kedvelt ízfelnőttek által kedvelt íz
otonappoiotonappoi ◆ felnőttesfelnőttes 「Otonappoi saberi ka-
ta」 „felnőttes beszédmód”

otonappokuotonappoku ◆ felnőttfelnőtt módonmódon 「Kodomo-va
otonappoi kódó-o hometemoratta.」 „A gyereket
megdicsérték, hogy felnőtt módon viselkedett.”

otonariszanotonariszan ◆ szomszédszomszéd
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otonasiiotonasii ◆ csendescsendes 「Ano ko-va szugokuoto-
nasii.」 „Az a gyerek nagyon csendes.” ◆ enge-enge-
delmesdelmes 「Kono inu-va otonasii.」 „Ez a kutya
engedelmes.” ◆ fegyelmezettfegyelmezett 「Kankókjaku-
va otonasikatta.」 „A turistacsoport fegyelmezett
volt.” ◆ kezeskezes 「Otonasii dóbucu」 „kezes állat”
◆ nyugtonnyugton maradmarad 「Otonasikusiro!」 „Maradj
nyugton!” ◆ szófogadószófogadó 「Szeito-va otonasiku
szenszeino meireini sitagatta.」 „A szófogadó di-
ák azt tette, amit a tanár mondott.” ◆ visszafo-visszafo-
gottgott 「Otonasii iro」 „visszafogott szín”

otonasikuotonasiku ◆ engedelmesenengedelmesen 「Min-na, oto-
nasiku dzsunban-o matteita.」 „Az emberek en-
gedelmesen vártak a sorukra.” ◆ fegyelmezet-fegyelmezet-
tenten 「Hito-va recude otonasiku matteita.」 „Az
emberek fegyelmezetten sorban álltak.” ◆ szé-szé-
penpen 「Min-naotonasiku dete koi!」 „Kijön szé-
pen mindenki!”

otonikikuotonikiku ◆ híreshíres 「Otoni kiku busó」 „híres
hadúr”

otonocujoszaotonocujosza ◆ hangintenzitáshangintenzitás
otonohibikiotonohibiki ◆ akusztikaakusztika
「Konokonszátohóru-va otonohibikigaii.」 „En-
nek a koncertteremnek jó az akusztikája.”

otonohibikiotonohibiki ◆ hangrezgéshangrezgés ◆ visszhangvisszhang
「Kagu-va sicunaide otono hibiki-o oszaeru.」 „A
bútorok elnyomják a terem visszhangját.”

otonosóhekiotonosóheki ◆ hanghatárhanghatár 「Hikóki-va otono
sóheki-o jabutta.」 „A repülőgép sebessége átlép-
te a hanghatárt.”

oto-ooto-o csiiszakuszurucsiiszakuszuru ◆ halkíthalkít ◆ lehalkítlehalkít
「Radzsiono oto-o csiiszakusita.」 „Lehalkítot-
tam a rádiót.”

oto-ooto-o daszudaszu ◆ hangothangot adad 「Szairen-va kanda-
kai oto-o dasita.」 „A sziréna éles hangot adott.”
◆ szólszól 「Kono gakki-va donojóna oto-o daszu-
nodaró.」 „Ez a hangszer vajon hogyan szól?” ◆

zajtzajt csapcsap 「Oto-o daszazuni hejani sinobi kon-
da.」 „Belopózott a szobába anélkül, hogy zajt
csapott volna.”

oto-ooto-o hikukuszuruhikukuszuru ◆ lehalkítlehalkít 「Terebino oto-
o hikukusita.」 „Lehalkítottam a tévét.”

oto-ooto-o keszukeszu ◆ elnémítelnémít 「Terebino oto-o kesi-
ta.」 „Elnémítottam a tévét.”

oto-o naraszuoto-o naraszu ◆ türköltürköl

oto-ooto-o ókikuszuruókikuszuru ◆ felhangosítfelhangosít 「Terebino
oto-o ókikusita.」 „Felhangosítottam a tévét.”

oto-ooto-o taterutateru ◆ hangothangot keltkelt ◆ motoszkálmotoszkál
「Hakono nakade csiiszai dóbucuga oto-o tat-
eta.」 „A dobozban egy kis állat motoszkált.” ◆

zajtzajt csapcsap 「Kodomoga neteirunode oto-o tat-
enaide!」 „Alszik a gyerek, ne csapj zajt!” ◇

katakatatóto-okatakatatóto-o taterutateru kattogkattog 「Irjókig-
ugakatakatato oto-o tateta.」 „Az orosi műszer
kattogott.” ◇ gatagatatóto-ogatagatatóto-o taterutateru zaka-zaka-
toltol 「Densagagatagataiinagarajatte kita.」 „A
vonat zakatolva jött.” ◇ gatagatatóto-ogatagatatóto-o tat-tat-
erueru zörögzörög 「Dzsisinde madogagatagatato oto-o
tateta.」 „A földrengéskor az ablak zörgött.”

oto-o tatetetaberuoto-o tatetetaberu ◆ csámcsogcsámcsog
oto-o tatezunioto-o tatezuni ◆ csendesencsendesen
oto-ooto-o tomerutomeru ◆ elnémítelnémít 「Radzsiono oto-o to-
meta.」 „Elnémította a rádiót.”

ótopairottoótopairotto ◆ robotpilótarobotpilóta
ótoradzsiogurafíótoradzsiogurafí ◆ autoradiográfiaautoradiográfia
ótorészuótorészu ◆ autóversenyautóverseny ◆ motorosmotoros ver-ver-
senyseny ◆ motorversenymotorverseny
otoriotori ◆ beépítettbeépített emberember 「Otori keiszacu-
kan」 „beépített rendőr” ◆ csalétekcsalétek 「Otoko-
va majakuszószanootorininatta.」 „A férfi csal-
étekké vált a kábítószeres ügy kiderítéséhez.” ◆

csalicsali 「Hakká-va konojóna gazó-o otorini cukat-
ta.」 „A hekkerek ilyen képet használtak csali-
nak.”

ótoriótori ◆ feng-huangfeng-huang ◆ kínai főnixkínai főnix
ótorimonoótorimono ◆ embervadászatembervadászat ◆ razziarazzia ◆

rendőrhajszarendőrhajsza
otoriszószaotoriszósza ◆ beépítettbeépített emberesemberes nyomo-nyomo-
zászás
otoroeotoroe ◆ gyengülésgyengülés 「Kin-nikuno otoroe」
„izmok gyengülése” ◆ leromlásleromlás 「Tairjokuno
kjúszokuna otoroe」 „erőnlét hirtelen leromlása”
◇ sirjokunootoroesirjokunootoroe látásromláslátásromlás
otoroeruotoroeru ◆ degenerálódikdegenerálódik 「Kare-va szeisin-
tekini otoroeta.」 „Szellemileg degenerálódott.” ◆

elványadelványad 「Kin-nikuga otoroeta.」 „Elványad-
tak az izmai.” ◆ gyengülgyengül 「Kógekino ikioiga oto-
roeta.」 „Gyengült a támadás ereje.” ◆ hanyat-hanyat-
liklik 「Bunmeiga otoroeta.」 „A civilizáció hanyat-
lott.” ◆ leromlikleromlik 「Tairjokuga otoroetekita.」
„Leromlott a fizikai ereje.” ◆ megromlikmegromlik 「Ka-
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reno kenkó-va otoroeta.」 „Megromlott az egész-
sége.”

otoroetaotoroeta ◆ degeneráltdegenerált ◆ leromlottleromlott ◆ vá-vá-
nyadtnyadt 「Otoroeta karada」 „ványadt test”

otoruotoru ◆ alsóbbrendűalsóbbrendű 「Inucsikusónimo otoru
kuzujaró」 „állatnál is alsóbb rendű szemét em-
ber” ◆ elmaradelmarad 「Kotosi-va kjonenni otorazusz-
anmaga toreta.」 „A kihalászott makracsuka
mennyisége idén sem marad el a múlt évitől.” ◆

rosszabbrosszabb leszlesz 「Anata-va karejori ototteima-
szen.」 „Te sem vagy rosszabb nála.” ◇ make-make-
zuotorazunozuotorazuno ugyanolyanugyanolyan 「Kjonenni makezu
otorazuno ikioide, kotosimo csószensimaszu.」
„Ugyanolyan erővel vágok neki, mint múlt évben.”
◇ maszarutomootoranaimaszarutomootoranai legalábblegalább olyanolyan
「Kare-va puronosefuni maszarutomo otoranai
udemaeda.」 „Legalább olyan ügyes, mint egy
profi séf.”

otosiotosi ◆ csapcsap ◆ csapdacsapda ◆ csattanócsattanó ◆ el-el-
vesztésvesztés ◆ kifelejtéskifelejtés ◆ leejtésleejtés ◆ parázs-parázs-
tartótartó ◇ kesóotosikesóotosi sminklemosósminklemosó
otósiotósi ◆ előételelőétel ◆ étvágygerjesztőétvágygerjesztő 「Otó-
sini edamamega kita.」 „Étvágygerjesztőnek zöld
szójababot kaptunk.” ◆ sörkorcsolyasörkorcsolya ◇ tósitósi
előételelőétel
otosianaotosiana ◆ buktatóbuktató 「Kon-nani kantanna
kanemókeni nanno otosi anamonainante zettaini
omoenakatta.」 „Nem tudta elképzelni, hogy
nincs buktatója ennek a könnyű pénzszerzésnek.”
◆ csapdacsapda 「Otosi ananihamatta.」 „Csapdába
esett.” ◆ furfangfurfang 「Kono keijakuni-va nanika
otosi anagaaruhazuda.」 „Biztosan van valami
furfang ebben a szerződésben.” ◆ kelepcekelepce ◆ ve-ve-
remrem 「Kodomono koro-va csiiszana otosi ana-o
cukutte aszondamonoda.」 „Gyerekkoromban já-
tékból egy kis vermet ástam.” ◇ otosiananoaruotosiananoaru
beugratósbeugratós ◇ otosiananoaruotosiananoaru furfangosfurfangos
「Kore-va otosi anano keikakudesita.」 „Furfan-
gos terv volt.”

otosiananoaruotosiananoaru ◆ beugratósbeugratós ◆ furfangosfurfangos
「Kore-va otosi anano keikakudesita.」 „Furfan-
gos terv volt.”

otosianatorappuotosianatorappu ◆ talajcsapdatalajcsapda
otosidamaotosidama ◆ újéviújévi ajándékajándék ◆ újéviújévi pénz-pénz-
ajándékajándék 「Kodomoni otosidama-o ageta.」 „A
gyereknek újévi pénzajándékot adtam.”

otosigootosigo ◆ fattyúfattyú ◆ kellemetlenkellemetlen következ-következ-
ménymény 「Kógai-va bunmeino otosi godearu.」 „A
környezetszennyezés a civilizáció kellemetlen kö-
vetkezménye.” ◆ törvénytelentörvénytelen gyerekgyerek
「Szenszóno otosi go」 „háborúban fogant tör-
vénytelen gyerek”

otosiireruotosiireru ◆ beveszbevesz 「Gun-va siro-o otosiire-
ta.」 „A katonák bevették a várat.” ◆ csapdábacsapdába
ejtejt ◆ juttatjuttat 「Kókinri-va szaimusa-o kjúcsi-
ni otosiireta.」 „A magas kamatok nehéz helyzet-
be juttatták az adósokat.” ◆ tőrbetőrbe csalcsal 「Oto-
siirerareta.」 „Tőrbe csaltak.” ◇ kikiniotosiire-kikiniotosiire-
ruru veszélybeveszélybe sodorsodor 「Kadzsókasicuke-va
szekaikeizai-o kikini otosiireta.」 „A túlzott hite-
lezés veszélybe sodorta a világgazdaságot.”

otosiirerukeikaku-ootosiirerukeikaku-o taterutateru ◆ áskálódikáskálódik
「Dórjó-o otosiireru keikaku-o tateta.」 „Áskáló-
dott a kollégája ellen.”

otosijorinootosijorino ◆ idősidős 「Otosijorino gohan-va
karoríga szukunai.」 „Az idősek étele kalóriasze-
gény.” ◆ öregöreg
otosimeruotosimeru ◆ lenézlenéz 「Aite-o otosimerujóna
hacugen-o sita.」 „Lenézően beszélt a másikkal.”
◆ megalázmegaláz 「Kaigunno mei-o otosimeta.」
„Megalázta a haditengerészet becsületét.”

otosimonootosimono ◆ elvesztettelvesztett tárgytárgy 「Otosi
mono-o hirotta.」 „Találtam egy elvesztett tár-
gyat.”

otosimono-ootosimono-o szuruszuru ◆ elveszítelveszít valamitvalamit
「Otosi mono-o sitanode, keiszacusoni
todoiteirukadóka-o siritainodeszu.」 „Elveszítet-
tem valamit, és tudni szeretném, hogy valaki
elvitte-e a rendőrségre.”

otosinusiotosinusi ◆ elvesztettelvesztett tárgytárgy gazdájagazdája
「Icsiman-enszacuno otosi nusi」 „elvesztett tíz-
ezer jenes bankjegy gazdája”

otosi-ootosi-o meszumeszu ◆ idősidős 「Otosi-o mesita katato
oaisimasita.」 „Találkoztam egy idős emberrel.”

otositootosito ◆ leeső ajtóleeső ajtó
otószanotószan ◆ apaapa 「Szore-va otószan-ni kiite!」
„Kérdezd meg apádat!” ◆ apuapu 「Otószan, kore-
va nani?」 „Apu, mi ez?” ◆ apukaapuka ◆ édesapaédesapa
「Otószan-va ogenkideszuka?」 „Hogy van a ked-
ves édesapja?” ◇ tószantószan apaapa
otószankaze-ootószankaze-o fukaszerufukaszeru ◆ atyáskodikatyáskodik
「Otto-va otószan kaze-o fukaszete vatasini
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meireibakarisiteiru.」 „A férjem atyáskodni akar
felettem, mindig parancsolgat.”

ótoszanrinótoszanrin ◆ háromkerekű autóháromkerekű autó
otoszataotoszata ◆ hírhír 「Karekara nanno otoszatamo-
nai.」 „Semmi hír sincs róla.”

otoszatamonaiotoszatamonai ◆ sese híre,híre, sese hamvahamva 「Kare-
va arekara otoszatamonai.」 „Azóta se híre, se
hamva.”

otoszeruotoszeru ◆ lemoshatólemosható
otoszootoszo ◆ fűszerezettfűszerezett rizsborrizsbor ◆ újéviújévi rizs-rizs-
borbor
otoszuotoszu ❶ elejtelejt 「Kaban-o otosita.」 „Elejtet-
tem a táskámat.” ❷ elveszítelveszít 「Szaifu-o otosi-
csatta.」 „Elveszítettem a pénztárcámat.” ❸ le-le-
mosmos 「Teno jogore-o otosita.」 „Lemostam a
piszkot a kezemről.” ◆ beveszbevesz 「Osiro-o oto-
sita.」 „Bevette a várat.” ◆ csökkentcsökkent
「Kurumanoszupído-o otosita.」 „Csökkentettem
az autó sebességét.” ◆ csöpögtetcsöpögtet 「Mizuniugai
guszuri-o szútekiotosita.」 „A vízbe csöpögtettem
néhány csepp gyógyszert.” ◆ dobdob 「Macsini ba-
kudanga otoszareta.」 „Bombát dobtak a város-
ra.” ◆ ejtejt 「Ajamattehanmá-o asini otositesi-
matta.」 „Véletlenül a lábára ejtette a kalapácsot.”
◆ elvesztelveszt 「Kippu-o otosita.」 „Elvesztettem a
jegyet.” ◆ futfut utánautána 「Kare-va dzsoszei-o oto-
szótositeiru.」 „Fut a nők után.” ◆ hagyhagy 「Kan-
kókjakugatakuszan okane-o otositekuretekono
macsi-va uruotteiru.」 „A sok turista által itt ha-
gyott pénzből fejlődik ez a város.” ◆ kiejtkiejt
「Guraszu-o tekara otosita.」 „Kiejtette a poharat
a kezéből.” ◆ kihagykihagy 「Meibokara kareno
namae-o otositesimatta.」 „Véletlenül kihagytam
a nevét a névsorból.” ◆ kiveszkivesz 「Szenzaide simi-
o otosita.」 „Mosószerrel kivettem a foltot.” ◆ le-le-
adad 「Taidzsúga jonkiro ocsita.」 „Négy kilót le-
adtam.” ◆ lecsaplecsap 「Airongaburéká-o otosita.」
„A vasaló lecsapta az automatát.” ◆ ledobledob
「Amerika-va genbaku-o otosita.」 „Amerika le-
dobta az atombombát.” ◆ leejtleejt 「Pen-o jukani
otosita.」 „Leejtette a tollat a padlóra.” ◆ lekop-lekop-
tattat 「Nandomo aratteTsacuno modzsiga ocsite-
kita.」 „A sok mosás lekoptatta a betűket a póló-
ról.” ◆ lelőlelő 「Miszairude hikóki-o otosita.」 „Ra-
kétával lelőtte a repülőt.” ◆ lelöklelök 「Ajamatte hi-
dzside cukueno uekaraguraszu-o otosita.」 „Vé-
letlenül lelöktem a poharat az asztalról.” ◆ leváglevág
「Sokupan-no mimi-o otosita.」 „Levágtam a

szendvicskenyér végét.” ◆ leverlever
「Hidzsidekoppu-o otositesimatta.」 „A könyö-
kömmel levertem a bögrét.” ◆ meghúzmeghúz
「Szúgaku-o otosita.」 „Meghúztak matematiká-
ból.” ◆ rontront 「Szeihinno sicu-o otosite jaszuku-
sita.」 „Rontottam a termék minőségén, hogy ol-
csóbb legyen.” ◆ vetvet 「Ki-va kabeni kage-o oto-
sita.」 „A fa árnyékot vetett a falra.” ◇ inocsi-inocsi-
oo otoszuotoszu elesikelesik 「Heisi-va szenszóde inocsi-
o otosita.」 „A katona a háborúban elesett.” ◇

inocsi-oinocsi-o otoszuotoszu életétéletét vesztiveszti 「Dzsikode
inocsi-o otosita.」 „A balesetben életét vesztette.”
◇ ojudeotoszuojudeotoszu kifőzkifőz 「Ojude jófukuno jogore-
o otosita.」 „Kifőzte a piszkot a ruhából.” ◇ kaki-kaki-
otoszuotoszu kifelejtkifelejt 「Kareno namae-o riszutokara
kaki otosita.」 „Az írott listából kifelejtettem a ne-
vét.” ◇ kata-okata-o otoszuotoszu elcsüggedelcsügged ◇ kaminari-kaminari-
oo otoszuotoszu villámokatvillámokat szórszór 「Ottoni kaminari-
o otosita.」 „Villámokat szórt a férje fejére.” ◇

kami-okami-o otoszuotoszu szerzetesnekszerzetesnek megymegy ◇ kikio-kikio-
toszutoszu nemnem figyelfigyel 「Szenszeino szecumei-o ki-
ki otosita.」 „Nem figyeltem a tanár magyaráza-
tára.” ◇ ki-oki-o otoszuotoszu csüggedcsügged 「Ki-o otoszana-
ide!」 „Ne csüggedj!” ◇ keihideotoszukeihideotoszu költ-költ-
ségkéntségként leírleír 「Sokudzsidai-o keihide otosita.」
„Az étkezést költségként leírta.” ◇ koe-okoe-o otoszuotoszu
halkabbanhalkabban beszélbeszél 「Koe-o otositekudaszai.」
„Kérem beszéljen halkabban!” ◇ koszuriotoszukoszuriotoszu
lesúrollesúrol 「Ofurobanotairuno jogore-o koszuri
otoszuno-va hitokuródeszu.」 „Fáradságos lesú-
rolni a koszt a csempéről a fürdőszobában.” ◇

koszuriotoszukoszuriotoszu ledörzsölledörzsöl 「Hizano jogore-o
koszuri otosita.」 „Ledörzsöltem a koszt a tér-
demről.” ◇ szupído-oszupído-o otoszuotoszu lassítlassít
「Szupído-o otosze!」 „Lassíts!” ◇ szemeoto-szemeoto-
szuszu beveszbevesz 「Jószai-va szeme otoszareta.」
„Bevették a várat.” ◇ szokudo-oszokudo-o otoszuotoszu lefé-lefé-
kezkez 「Kurumano szokudo-o otosita.」 „Lefékez-
te az autót.” ◇ szokudo-oszokudo-o otoszuotoszu csökkenticsökkenti
aa sebességetsebességet ◇ szokudo-oszokudo-o otoszuotoszu lelassítlelassít
「Maeno kurumaga tocuzenszokudo-o otosita.」
„Az előttünk lévő autó hirtelen lelassított.” ◇ cu-cu-
kiotoszukiotoszu belökbelök 「Higaisa-o kavani cuki otosi-
ta.」 „Belökte a folyóba az áldozatát.” ◇ cukioto-cukioto-
szuszu mélybemélybe taszíttaszít 「Kagaisa-va higaisa-o cu-
ki otosita.」 „A gyilkos az áldozatát a mélybe ta-
szította.” ◇ cukiotoszucukiotoszu lelöklelök 「Tatemonono ja-
nekara otoko-o cuki otosita.」 „Lelökte a férfit az
épület tetejéről.” ◇ cukiotoszucukiotoszu kilökkilök 「Dens-
anodoakara otoko-o cuki otosita.」 „Kilökte férfit
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a vonat ajtaján.” ◇ cuminiotoszucuminiotoszu bűnbebűnbe viszvisz
「Mudzsicuno hito-o cumini otosita.」 „Bűnbe
vitt egy ártatlan embert.” ◇ nakiotoszunakiotoszu kikö-kikö-
nyörögnyörög 「Dzsósi-o naki otosite tenkin-o tori ke-
sitemoratta.」 „Kikönyörögte a főnökénél, hogy
ne helyezzék át.” ◇ nakiotoszunakiotoszu sírássalsírással rá-rá-
veszvesz 「Hahaoja-o naki otosite dzsitensa-o kat-
temoratta.」 „Sírással rávette az anyját, hogy ve-
gyen neki biciklit.” ◇ na-ona-o otoszuotoszu elvesztielveszti
aa hírnevéthírnevét ◇ basabasatótoszubasabasatótoszu zúdítzúdít
「Torakku-va dzsimenni dzsari-o basabasato oto-
sita.」 „A teherautó a földre zúdította a sódert.”
◇ mi-omi-o otoszuotoszu süllyedsüllyed 「Dorobóni mi-o oto-
sita.」 „Tolvajjá süllyedt.” ◇ me-ome-o otoszuotoszu esikesik
aa tekintetetekintete 「Poszutáni me-o otosita.」 „A pla-
kátra esett a tekintetem.” ◇ jogore-ojogore-o otoszuotoszu
tisztíttisztít 「Konógai guszuri-va hano jogore-o oto-
szu.」 „Ez a szájvíz tisztíja a fogakat.” ◇ jomioto-jomioto-
szuszu rosszulrosszul értelmezértelmez 「Mondaibunno sidzsi-
o jomi otosita.」 „Rosszul értelmeztem a feladat
utasítását.” ◇ jomiotoszujomiotoszu nemnem veszvesz észreészre
「Kiminoméru-o jomi otositesimatta.」 „Nem
vettem észre a leveledet.” ◇ jomiotoszujomiotoszu átsik-átsik-
liklik 「Hókokusono daidzsina tokoro-o jomi oto-
sita.」 „Átsiklottam egy fontos részen a jelentés-
ben.” ◇ vananiotoszuvananiotoszu csapdábacsapdába ejtejt 「Gótó-
o vanani otosita.」 „Csapdába ejtettem a betörőt.”

ótoszuruótoszuru ◆ hányhány 「Icsidzsikanótosi cuzuke-
ta.」 „Egy óráig egyfolytában hányt.” ◆ öklende-öklende-
zikzik
ótószuruótószuru ◆ válaszolválaszol 「Nokkusitaga daremo
ótósinakatta.」 „Kopogtam, de senki sem vála-
szolt.”

otótootóto ◆ öcsöcs ◆ öcsiöcsi
ototoiototoi ◆ tegnapelőtttegnapelőtt 「Ototoi kamino ke-o
katta.」 „Tegnapelőtt vágattam hajat.”

ototoikoiototoikoi ◆ ne is lássunk többéne is lássunk többé
otótojomeotótojome ◆ sógornősógornő
ototosiototosi ◆ kétkét évvelévvel ezelőttezelőtt 「Ototosi júsósi-
ta.」 „Két évvel ezelőtt megnyerte a bajnokságot.”
◆ tavalyelőtttavalyelőtt 「Ototosi daigaku-o szocugjósi-
ta.」 „Tavalyelőtt diplomáztam.”

ototosinoototosino ◆ tavalyelőttitavalyelőtti 「Ototosino nacu」
„tavalyelőtti nyár”

otottaototta ◆ alacsonyabbalacsonyabb rendűrendű 「Dzsibunjori
ototta hito-o keibecusiteiru.」 „Megveti a nála
alacsonyabb rendű embereket.” ◆ alsóbbrendűalsóbbrendű

「Vatasi-va anini kurabete ototta ningendeszu.」
„Alsóbbrendű vagyok, mint a bátyám.”

ototteototte ◆ alsóbbrendűnekalsóbbrendűnek 「Kareto issoniiru-
to dzsibunga ototte kandzsiru.」 „Ha együtt va-
gyok vele, alsóbbrendűnek érzem magam.”

ototteiruototteiru ◆ alsóbbrendűalsóbbrendű
ótóvataótóvata ◆ selyemfűselyemfű ◆ selyemkóróselyemkóró ◆ teje-teje-
lőkórólőkóró
ótovorutaótovoruta ◆ Felső-VoltaFelső-Volta
otozureotozure ◆ beköszöntebeköszönte 「Haruno otozurede
kino hana-va mankaininatta.」 „A tavasz bekö-
szöntével virágba borultak a fák.” ◆ eljöveteleljövetel
「Sindzsidaino otozure」 „új korszak eljövetele”
◆ látogatáslátogatás 「Kankókjakuno otozure」 „turis-
ták látogatása”

otozureruotozureru ◆ beköszöntbeköszönt 「Haruga otozure-
ta.」 „Beköszöntött a tavasz.” ◆ ellátogatellátogat
「Daidzsin-va kódzsó-o otozureta.」 „A minisz-
terelnök ellátogatott a gyárba.” ◆ idelátogatidelátogat
「Ringokuno susóga otozureta.」 „Idelátogatott
a szomszéd ország miniszterelnöke.” ◆ látogatlátogat
「Kankókjaku-va meiso-o otozureru.」 „A turis-
ták nevezetességeket látogatnak.” ◆ megfordulmegfordul
「Kono miszeni-va iroirona hitoga otozureru.」
„Ebben az üzletben sokféle ember megfordul.” ◆

meglátogatmeglátogat 「Szenszeino dzsitaku-o otozure-
ta.」 „Meglátogattam a tanáromat otthonában.”

ottaotta ◆ szőttszőtt
otteotte ◆ eztezt követőenkövetően 「Otte szeikjúso-o júszó-
simaszu.」 „A számlát ezt követően megküldjük.”
◆ későbbiekbenkésőbbiekben 「Otte gorenrakuitasimaszu.」
„A későbbiekben majd jelentkezünk.” ◆ továbbitovábbi
「Otte dzsóhóga hairi sidai goan-naiitasimaszu.」
„Tájékoztatni fogjuk önöket, amint további infor-
mációhoz jutunk.”

otteotte ◆ üldözőüldöző 「Otte-o maita.」 „Leráztam az
üldözőmet.”

ottegakakaruottegakakaru ◆ üldözőbeüldözőbe veszikveszik 「Vatasini
ottegakakatta.」 „Üldözőbe vettek.”

ottegakiottegaki ◆ utóiratutóirat
ottega-o kakeruottega-o kakeru ◆ nyomába eresztnyomába ereszt
ottootto ◆ férjférj 「Kanodzso-va ottoni aiszaretei-
ru.」 „Szereti a férje.” ◇ naien-noottonaien-nootto élet-élet-
társtárs ◇ maenoottomaenootto exférjexférj
ottootto ◆ hoppáhoppá
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otto-ootto-o nakuszunakuszu ◆ megözvegyülmegözvegyül ◆ özvegyülözvegyül

ottorisitaottorisita ◆ nyájasnyájas 「Ottorisita kucsó」
„nyájas hangvétel” ◆ szelídszelíd 「Ottorisita taido」
„szelíd viselkedés”

ottoszeiottoszei ◆ medvefókamedvefóka 「Ottoszei-va honsúno
csúbuto hokubuno kaiganzoini szeiszokusiteima-
szu.」 „A medvefóka honsúi tengerpart középső-
és északi részén él.”

ottoszeinokegavaottoszeinokegava ◆ fókaprémfókaprém
ottottoottotto ◆ jajjaj 「Ottotto, koboreszó.」 „Jaj,
majdnem kifolyt.”

ouou ◆ köszönhetköszönhet 「Igaku-va kenkjúni outokoro-
ga ói.」 „Az orvostudomány sokat köszönhet a ku-
tatásoknak.” ◆ szenvedszenved 「Kega-o ou.」 „Sérü-
lést szenved.” ◆ terhelterhel 「Bensóno gimu-o ou.」
„Kártérítési kötelezettség terheli.” ◆ terhetterhet vi-vi-
selsel 「Min-naga onadzsi futan-o oubekideszu.」
„Mindenkinek egyenlő terhet kellene viselnie.” ◆

vállalvállal 「Szekinin-o ou.」 „Vállalja a felelőssé-
get.” ◇ kizu-okizu-o ouou megsebesülmegsebesül 「Asini kizu-o
otta.」 „Megsebesült a lábam.” ◇ gimu-ogimu-o ouou kö-kö-
telezettségtelezettség terheliterheli 「Szongaibaisóno gimu-o
ovanai.」 „Nem terheli kártérítési kötelezettség.”
◇ simacunioenaisimacunioenai nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni
「Konojónagomi-va simacuni oenai.」 „Ezzel a
fajta szeméttel nem lehet mit kezdeni.” ◇

dzsusó-odzsusó-o ouou súlyosansúlyosan megsérülmegsérül 「Dzsikode
dzsúsó-o otta.」 „Balesetben súlyosan megsérült.”
◇ szurikidzsu-oszurikidzsu-o ouou horzsolásokathorzsolásokat szenvedszenved
「Baikuno dzsikode szuri kizu-o otta.」 „A mo-
torbalesetben horzsolásokat szenvedett.” ◇

szekinin-oszekinin-o ouou felelősségfelelősség terheliterheli 「Umaku
ikanakattara kimiga szekinin-o ou.」 „Ha nem si-
kerül, téged terhel a felelősség.” ◇ szeniszeni ouou ha-ha-
táratára veszvesz 「Komugino taba-o szeni otta.」
„Hátamra vettem a búzakévét.” ◇ teoinoteoino sérültsérült
「Teoino inu-o taszuketa.」 „Segítettem a sérült
kutyán.” ◇ tenioenaitenioenai kezelhetetlenkezelhetetlen 「Hito-
rino buka-va teni oenai.」 „Az egyik beosztottam
kezelhetetlen.” ◇ tenioenaitenioenai nemnem bírbír 「Anata-va
vatasino teni oenai.」 „Nem bírok veled.” ◇ naninani
siousiou híreshíres 「Nanisi ou macsi」 „híres város” ◇

nitóumonohaittomoezunitóumonohaittomoezu akiaki kétkét nyulatnyulat ker-ker-
get, egyet sem fogget, egyet sem fog
ouou ◆ elűzelűz 「Kare-va szokoku-o ovareta.」 „El-
űzték a hazájából.” ◆ hajszolhajszol 「Kairaku-o ou.」
„Hajszolja az élvezeteket.” ◆ hajthajt 「Dorobó-o ot-

teita.」 „Hajtottam a rablót.” ◆ kergetkerget 「Hitta-
kuri han-o otta.」 „Kergettem a tolvajt.” ◆ kiűzkiűz
「Adamutoibu-va rakuenkara ovareta.」 „Ádá-
mot és Évát kiűzték a paradicsomból.” ◆ követkövet
「Modzsi-o oinagara hon-o jonda.」 „Az ujjam-
mal követve olvastam a betűket könyvben.” ◆

sürgetsürget 「Dzsikanni ovareteita.」 „Sürgetett az
idő.” ◆ üldözüldöz 「Patokága kuruma-o otteita.」
„A rendőrautó üldözte a kocsit.” ◆ űzűz 「Tora-va
emono-o otteiru.」 „A tigris űzi a vadat.” ◇ ago-ago-
dede hae-ohae-o ouou hullafáradthullafáradt ◇ ato-oato-o ouou nyomá-nyomá-
baba szegődikszegődik 「Dorobóno ato-o otta.」 „A rabló
nyomába szegődtem.” ◇ ato-oato-o ouou követkövet 「Sin-
da kareno ato-o otta.」 „Követte őt a halálba.” ◇

ato-oato-o ouou futfut utánautána 「Dzsitensano ato-o otta.」
„Futottam a biciklis után.” ◇ otteotte későbbiek-későbbiek-
benben 「Otte gorenrakuitasimaszu.」 „A későbbi-
ekben majd jelentkezünk.” ◇ otteotte eztezt követő-követő-
enen 「Otte szeikjúso-o júszósimaszu.」 „A szám-
lát ezt követően megküldjük.” ◇ otteotte továbbitovábbi
「Otte dzsóhóga hairi sidai goan-naiitasimaszu.」
„Tájékoztatni fogjuk önöket, amint további infor-
mációhoz jutunk.” ◇ ovareruovareru kiki semsem látsziklátszik
「Boku-va sigotoni ovareteiru.」 „Ki sem látszom
a munkából.” ◇ ovareruovareru belefulladbelefullad
「Tomodacsi-va sakkinno henszaini ovareteiru.」
„A barátom belefullad a hiteleibe.” ◇ ovareruovareru
küszködikküszködik 「Sikingurini ovareteiru.」 „Pénzfel-
hajtással küszködik.” ◇ dzsun-odzsun-o otteotte tagoltantagoltan
「Dzsun-o otte kenkjúkekka-o szecumeisita.」
„Tagoltan elmagyarázta a kutatás eredményét.” ◇

dzsun-odzsun-o otteotte sorjábansorjában 「Korekarano sigoto-o
dzsun-o otte szecumeisita.」 „Sorjában elmagya-
ráztam, mit kell tennünk.” ◇ dzsun-odzsun-o ottesze-ottesze-
cumeiszurucumeiszuru kifejtkifejt 「Dzsun-o otte iken-o szecu-
meisita.」 „Kifejtette a véleményét.” ◇ csúgen-csúgen-
nini sika-osika-o ouou céljáértcéljáért küzdküzd ◇ csúgen-nicsúgen-ni sika-sika-
oo ouou hatalomérthatalomért küzdküzd ◇ hibi-ohibi-o otteotte napról-napról-
napranapra ◇ jume-ojume-o ouou ábrándokatábrándokat kergetkerget
「Kare-va dorjoku-o sinaide jumedake-o ottei-
ru.」 „Semmit sem csinál, csak ábrándokat ker-
get.”

óuóu ◆ Mucu és Deva államMucu és Deva állam
óuóu ◆ beborítbeborít 「Macsi-va jukini óvareteita.」 „A
várost beborította a hó.” ◆ befedbefed 「Micsi-va ju-
kini óvareteita.」 „Az utat befedte a hó.” ◆ beta-beta-
karkar 「Tede kao-o ótta.」 „Betakartam a kezem-
mel az arcomat.” ◆ borítborít 「Szotoha icsimen, ju-
kide óvareteita.」 „Kint mindent hó borított.” ◆
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burkolburkol 「Jokusicu-o tairude ótta.」 „Csempével
burkoltam a fürdőszobát.” ◆ eltakareltakar 「Mafurá-
de kao-o ótta.」 „Egy sállal eltakarta az arcát.” ◆

eltitkoleltitkol 「Dzsidzsicu-o óu.」 „Eltitkolja a ténye-
ket.” ◆ takartakar 「Csén bubun-o kinzokubande ót-
ta.」 „A láncot fémlemezzel takarták.” ◇ óvareruóvareru
takartakar 「Dzsimen-va ocsi bani óvareteita.」 „Le-
velek takarták a földet.” ◇ me-ome-o óuhodonoóuhodono sze-sze-
metmet bántóbántó 「Me-o óuhodonomabusisza」 „sze-
met bántó ragyogás” ◇ me-ome-o óuhodonoóuhodono borzal-borzal-
masmas 「Me-o óuhodono dzsikogenba」 „baleset
borzalmas helyszíne”

óucusióucusi ◆ közelképközelkép 「Kao-o óucuside ucutta.」
„Közelképet csináltam az arcáról.”

óukeóuke ◆ jójó fogadtatásfogadtatás 「Szono bangumi-va
vakamononi óukedatta.」 „A műsornak jó fogad-
tatása volt a fiatalok körében.” ◆ nagynagy népsze-népsze-
rűségrűség 「Szono dzsojú-va óukeda.」 „Annak a
színésznőnek nagy a népszerűsége.”

oukotooukoto ◆ hajtáshajtás
oumaouma ◆ csődörcsődör ◆ ménmén
óunabaraóunabara ◆ óceánóceán ◆ végtelen vízfelületvégtelen vízfelület
óuridasióuridasi ◆ nagynagy kiárusításkiárusítás ◇ tanazaraeóu-tanazaraeóu-
ridasiridasi akciós végkiárusításakciós végkiárusítás
ousiousi ◆ bikabika
ousi-zaousi-za ◆ BikaBika
óuszoóuszo ◆ egeteget rengetőrengető hazugsághazugság 「Szore-va
óuszoda.」 „Ez eget rengető hazugság.”

óvaóva ◆ Óva-korÓva-kor
ovabaovaba ◆ mondhatnimondhatni 「Kono ie-va ivaba haioku-
dearu.」 „Ez a ház mondhatni egy rom.” ◆ úgy-úgy-
szólvánszólván 「Dzsikan-va ivaba kavanojóda.」 „Az
idő úgyszólván egy folyó.”

ovabiovabi ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés
ovabiszuruovabiszuru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Kokorokara
ovabi mósi agemaszu.」 „Őszintén bocsánatot ké-
rek!” ◆ elnézéstelnézést kérkér 「Oszokunattakoto-o
ovabisita.」 „Elnézést kért a késésért.” ◆ sajnálsajnál
「Dzsiko-o okosite ovabisimaszu.」 „Sajnálom,
hogy balesetet okoztam.”

ovaiovai ◆ mocsokmocsok ◆ ürülékürülék
ovaijaovaija ◆ pöcegödör-tisztítópöcegödör-tisztító
ovakareovakare ◆ búcsúzásbúcsúzás ◆ elbúcsúzáselbúcsúzás ◆ elvá-elvá-
láslás ◆ szakításszakítás ◆ szétválásszétválás

ovakaredearuovakaredearu ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Konojóna ihan-
o siteiruto, menkjosóto ovakaredeszu.」 „Aki
ilyen vétséget követ el, az elbúcsúzhat a jogosítvá-
nyától.”

ovakarenoaiszacuovakarenoaiszacu ◆ búcsúbeszédbúcsúbeszéd
ovakarepátíovakarepátí ◆ búcsúpartibúcsúparti
ovakareszuruovakareszuru ◆ elbúcsúztatelbúcsúztat 「Maeno nento
ovakaresita.」 „Elbúcsúztattuk az óévet.”

ovanovan ◆ táltál
óvaraióvarai ◆ hahotahahota ◆ kacagáskacagás
ovaraibangumiovaraibangumi ◆ kabarékabaré
ovaraigeininovaraigeinin ◆ mulattatómulattató ◆ nevettetőnevettető
ovaraikonbiovaraikonbi ◆ humorista pároshumorista páros
óvaraiszuruóvaraiszuru ◆ dőldől aa nevetéstőlnevetéstől 「Mina óva-
raisita.」 „Mindenki dőlt a nevetéstől.”

ovaraszeruovaraszeru ◆ abszolválabszolvál ◆ befejezbefejez 「Sigoto-
o ovavaraszeta.」 „Befejeztem a munkát.” ◆ ki-ki-
végezvégez 「Kono buacui hon-o ovaraszeta.」 „Kivé-
geztem ezt a vastag könyvet.” ◆ lefújlefúj 「Sinpan-
va gému-o ovaraszeta.」 „A bíró lefújta a
meccset.”

óvaravaóvarava ◆ lázaslázas munkamunka 「Kekkonsikino
dzsunbide óvaravadatta.」 „Lázasan készültünk
az esküvőre.” ◆ nagynagy hajtáshajtás 「Kjóha óvarava-
datta.」 „Ma nagy hajtás volt.”

ovareruovareru ◆ belefulladbelefullad 「Tomodacsi-va sakkin-
no henszaini ovareteiru.」 „A barátom belefullad
a hiteleibe.” ◆ kiki semsem látsziklátszik 「Boku-va sigo-
toni ovareteiru.」 „Ki sem látszom a munkából.”
◆ küszködikküszködik 「Sikingurini ovareteiru.」 „Pénz-
felhajtással küszködik.” ◆ nincsnincs nyugodalmanyugodalma ◆

nincs nyugtanincs nyugta
óvareruóvareru ◆ beborítbeborít 「Macsiicsimen-va jukini
óvareteita.」 „Az egész várost beborította a hó.”
◆ elborítelborít 「Szora-va kumoni óvareteita.」 „Az
eget elborították a felhők.” ◆ övezövez 「Faraono si-
va nazoni óvareteiru.」 „Rejtély övezi a fáraó ha-
lálát.” ◆ takartakar 「Dzsimen-va ocsi bani óvarete-
ita.」 „Levelek takarták a földet.”

ovariovari ◆ végevége 「Ovari jokereba szubete josi.」
„Minden jó, ha a vége jó.” ◇ ovarigakuruovarigakuru végevége
szakadszakad 「Joikotonimoicuka ovariga kuru.」
„Minden jónak vége szakad egyszer.” ◇ ovarino-ovarino-
nainai végetvéget nemnem érőérő 「Tomodacsino ovarinonai
hanasi-o kikanakerebanaranakatta.」 „A barátom
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véget nem érő történetét kellett hallgatnom.” ◇

szekainoovariszekainoovari világvégevilágvége 「Szekaino ovariga
kuru.」 „Jön a világvége.” ◇ hadzsimekarao-hadzsimekarao-
varimadevarimade elejétőlelejétől végigvégig 「Kono hon-va
hadzsimekara ovarimade omosirokatta.」 „Ez a
könyv elejétől végig érdekes volt.”

ovarigakuruovarigakuru ◆ végevége szakadszakad 「Joikotonimoi-
cuka ovariga kuru.」 „Minden jónak vége szakad
egyszer.”

ovarigamienaiovarigamienai ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan
ovarigoroniovarigoroni ◆ végevége feléfelé 「Eigano ovari goroni
netesimatta.」 „A film vége felé elaludtam.”

ovarineovarine ◆ záróárzáróár
ovariniszuruovariniszuru ◆ végetvéget vetvet 「Kanodzsotono
kankei-o ovarinisita.」 „Véget vetettem a kapcso-
latunknak.”

ovarinoovarino ◆ zárózáró
ovarinonaiovarinonai ◆ végetvéget nemnem érőérő 「Tomodacsino
ovarinonai hanasi-o kikanakerebanaranakatta.」
„A barátom véget nem érő történetét kellett hall-
gatnom.”

ovariszódearuovariszódearu ◆ végevége feléfelé járjár 「Szoroszoro
eiga-va ovariszóda.」 „A film a vége felé jár.”

ovaruovaru ◆ befejeződikbefejeződik 「Eigaga ovarumad-
edzsittositete!」 „Maradj nyugton, amíg a film be
nem fejeződik!” ◆ elvirágzikelvirágzik 「Szakuraga ovat-
ta.」 „Elvirágzott a cseresznye.” ◆ fulladfullad
「Tandzsóbikai-va kazokuno daidzsikende ovat-
ta.」 „Családi botrányba fulladt a születésnapi bu-
li.” ◆ lefolyiklefolyik 「Szaibanga ovatta.」 „Lefolyt a
tárgyalás.” ◆ lejárlejár 「Rekódoga ovatta.」 „A le-
mez lejárt.” ◆ lejátszódiklejátszódik 「Kono dekigoto-va
mó ovatta.」 „Ez az esemény már lejátszódott.”
◆ letelikletelik 「Kinmudzsikanga ovatta.」 „Letelt a
munkaidőm.” ◆ lezárullezárul 「Vatasino dzsinszeino-
aru dzsidaiga ovatta.」 „Az életemben lezárult egy
korszak.” ◆ megvanmegvan 「Kekkonsikiga ovatta.」
„Megvolt az esküvő.” ◆ végetvéget érér 「Eigaga ovat-
ta.」 „Véget ért a film.” ◆ végződikvégződik 「Csószen-
ha sippaini ovatta.」 „Kudarccal végződött a pró-
bálkozás.” ◆ zárulzárul 「Dzsikken-va jokiszenu kek-
kani ovatta.」 „A kísérlet nem várt eredménnyel
zárult.” ◇ adabananiovaruadabananiovaru semmisemmi semsem leszlesz
belőlebelőle 「Szono keikaku-va ada banani ovatta.」
„Semmi sem lett a tervből.” ◇ ovattaovatta nemnem ak-ak-
tuálistuális 「Kono oszuszume hin-va mó ovarimasi-
ta.」 „Ez a termékajánlatunk már nem aktuális.”

◇ ovariszódearuovariszódearu végevége feléfelé járjár 「Szoroszoro
eiga-va ovariszóda.」 „A film a vége felé jár.” ◇

sippainiovarusippainiovaru megbukikmegbukik 「Keikaku-va sippaini
ovatta.」 „Megbukott a terv.” ◇ tanmeiniovarutanmeiniovaru
rövidrövid életűéletű 「Kono kuruma-va tanmeini ovat-
ta.」 „Ez a kocsi rövid életű volt.” ◇ miovarumiovaru
végignézvégignéz 「Eiga-o miovatta.」 „Végignéztem a
filmet.” ◇ monovakareniovarumonovakareniovaru megszakadmegszakad
「Kósó-va monovakareni ovatta.」 „A tárgyalá-
sok megszakadtak.” ◇ jomiovarujomiovaru végigolvasvégigolvas
「Nagai kidzsi-o jomi ovatta.」 „Végigolvastam a
hosszú cikket.”

óvasióvasi ◆ óriásrétisasóriásrétisas
ovattaovatta ◆ kvittkvitt 「Koredekotoga ovatta kotoni-
naru.」 „Ezzel kvitt a dolog.” ◆ nemnem aktuálisaktuális
「Kono oszuszume hin-va mó ovarimasita.」 „Ez
a termékajánlatunk már nem aktuális.”

ovattakotoniszuruovattakotoniszuru ◆ befejezettnekbefejezettnek te-te-
kintkint 「Szono ken-va ovattakotonisita.」 „Befe-
jezettnek tekintettem az ügyet.” ◆ túlléptúllép
「Mószore-va ovattakotonisijójo.」 „Lépjünk már
túl ezen!”

ózaóza ◆ bajnokibajnoki címcím 「Szono szensu-va óza-o ma-
motta.」 „A versenyző megőrizte bajnoki címét.”
◆ tróntrón 「Ózani cuita.」 „Elfoglalta a trónt.” ◆

trónszéktrónszék ◆ trónustrónus ◆ vezetővezető helyhely 「Kono
kigjó-va szekaino óza-o simeteiru.」 „Ez a vállalat
a világ vezető helyén áll.”

ózahódaiózahódai ◆ süllyesztett ütegsüllyesztett üteg
ózakeózake ◆ sokat ivássokat ivás
ózakenomiózakenomi ◆ nagyivónagyivó
ózake-oózake-o nomunomu ◆ sokatsokat iszikiszik 「Ózake-o nonde
bórjokutekininatta.」 „A sok ivás után randalíroz-
ni kezdett.”

ózaketteiszenózaketteiszen ◆ bajnoki mérkőzésbajnoki mérkőzés
ozanariniozanarini ◆ félvállrólfélvállról 「Csitekisógaisa-va
ozanarini acukavareta.」 „A szellemi fogyatékos-
sal félvállról bántak.”

ozanarinoozanarino ◆ hevenyészetthevenyészett 「Ozanarino hen-
dzsi」 „hevenyészett válasz” ◆ odavetettodavetett
「Ozanarino aiszacu」 „odavetett köszöntés”

ozanari-o iuozanari-o iu ◆ odavet valamitodavet valamit
ózaniszuvaruózaniszuvaru ◆ trónoltrónol 「Ószama-va ózani
szuvatteita.」 „A király trónolt.”
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ózappanaózappana ◆ elnagyoltelnagyolt 「Ózappana sigoto-o si-
teiru.」 „Elnagyoltan dolgozik.” ◆ érintőlegesérintőleges
「Kare-va ózappana szecumei-o sita.」 „Érintőle-
ges magyarázatot adott.” ◆ felületesfelületes 「Ózappa-
na szeikaku」 „felületes természetű” ◆ hézagoshézagos
「Kare-va korenicuite ózappana csisiki-o mottei-
ru.」 „Hézagos a tudása ezzel kapcsolatban.”

ózappaniózappani ◆ hozzávetőlegesenhozzávetőlegesen 「Kono kun-
ino dzsinkó-o ózappani icsiokunintosimasó.」
„Vegyük ennek az országnak a népességét hozzá-
vetőlegesen 100 milliónak.” ◆ nagyjábólnagyjából 「Ko-
no sóvakuszei-va ózappani iuto kjútaideszu.」 „Ez
az aszteroida nagyjából gömb alakú.”

ózappanimicumoruózappanimicumoru ◆ megsaccolmegsaccol 「Bóno
nagasza-o ózappani micumotta.」 „Megsaccolta a
bot hosszát.” ◆ saccolsaccol 「Omoszagavakaranakat-
tanode, ózappani micumotta.」 „Nem tudtam a
súlyát, saccoltam.”

ózaraózara ◆ táltál
ozasikiozasiki ◆ gésás vacsoragésás vacsora ◆ tatamis szobatatamis szoba
ózatoózato ◆ jobb oldali falu-gyökjobb oldali falu-gyök
ózeiózei ◆ kiskis ezrenezren 「Szósikini hitoga ózeiita.」
„Kis ezren voltak a temetésen.” ◆ rengetegrengeteg
「Fuman-o motteiru kata-va ózeiimaszu.」 „Ren-
getegen elégedetlenek.” ◆ sokansokan 「Ózeino hit-
ogakonszátoni itta.」 „Sokan mentek a koncert-
re.” ◆ soksok emberember 「Ózeino maede hanaszuto ko-
ega furueru.」 „Ha sok ember előtt kell beszél-
nem, remeg a hangom.” ◇ karemofukumeteó-karemofukumeteó-
zeizei sokadsokad magamaga 「Vatasimo fukumete ózeiga
onadzsi mondai-o kakaeteiru.」 „Sokad magam-
nak van ez a problémája.” ◇ karemofukumete-karemofukumete-
ózeiózei többedtöbbed magamaga 「Vatasimo fukumete ózeiga
onadzsi ikendeszu.」 „Többed magamnak ez a vé-
leménye.” ◇ szonotaózeiszonotaózei soksok másmás emberember
「Szono taózeino hitori.」 „Egy ember a sok kö-
zül.”

ózeinohitoózeinohito ◆ sokadalomsokadalom 「Ózeino hitoga acu-
mattekita.」 „Nagy sokadalom gyűlt össze.” ◆ so-so-
kaságkaság ◆ soksok emberember 「Szenszóde ózeino hitoga
koroszareta.」 „A háborúban sok embert megöl-
tek.”

ózeinohito-oózeinohito-o curetecurete ◆ sokadmagávalsokadmagával
「Ózeino hito-o curete kita.」 „Sokadmagával
jött.”

ózekiózeki ◆ ózekiózeki
ozenozen ◆ ételétel ◆ étkezőasztalétkezőasztal

ozendateozendate ◆ előkészületelőkészület ◆ étkezésétkezés előké-előké-
szítéseszítése
ozendate-oozendate-o szuruszuru / ozendateszuruozendateszuru ◆ előké-előké-
szítszít 「Kaigino ozendate-o szuru.」 „Előkészíti a
tárgyalást.” ◆ előkészítielőkészíti aa terepetterepet 「Tomo-
dacsino kekkonpátino ozendate-o sita.」 „Előké-
szítettem a terepet a barátom esküvőjéhez.”

ozendateszuruozendateszuru / ozendate-oozendate-o szuruszuru ◆ előké-előké-
szítszít 「Kaigino ozendate-o szuru.」 „Előkészíti a
tárgyalást.” ◆ előkészítielőkészíti aa terepetterepet 「Tomo-
dacsino kekkonpátino ozendate-o sita.」 „Előké-
szítettem a terepet a barátom esküvőjéhez.”

ózokuózoku ◆ királyi családkirályi család
ozomasiiozomasii ◆ borzalmasborzalmas 「Dzsigokunoozomasii
kókeiga nóura-o jogitta.」 „A pokol borzalmas ké-
pe villant át az agyamon.” ◆ förtelmesförtelmes
「Kaibucu-va ozomasii szugata-o siteita.」 „A
szörny förtelmesen nézett ki.”

ozonozon ◆ ózonózon
ózonózon ◆ nagynagy veszteségveszteség ◆ súlyossúlyos veszte-veszte-
ségség
ozonbunkaiozonbunkai ◆ ózonbomlásózonbomlás
ozon-hóruozon-hóru ◆ ózonlyukózonlyuk
ozon-nohaszszeiozon-nohaszszei ◆ ózonképződésózonképződés
ozonszankaozonszanka ◆ ózonbomlásózonbomlás
ozonszóozonszó ◆ ózonoszféraózonoszféra ◆ ózonpajzsózonpajzs ◆

ózonrétegózonréteg
ózonszuruózonszuru ◆ hatalmasathatalmasat bukikbukik 「Kabude
ózonsita.」 „Hatalmasat bukott a részvényein.” ◆

sokatsokat veszítveszít 「Kabude ózonsita.」 „Sokat ve-
szített a részvényeken.”

ózoraózora ◆ égboltégbolt ◆ mennyboltmennybolt
ózukamiózukami ◆ belemarkolvabelemarkolva kiragadáskiragadás ◆ lé-lé-
nyeg megragadásanyeg megragadása
ózukaminaózukamina ◆ durvadurva 「Ózukamina keiszan」
„durva számítás” ◆ lényegetlényeget megragadómegragadó
「Ózukamina rikai」 „lényeget megragadó meg-
értés”

ózukaminiózukamini ◆ nagyjábólnagyjából 「Dzsidzsó-o ózuka-
mini szecumeisita.」 „Nagyjából elmagyaráztam a
helyzetet.”

ózukaminiiebaózukaminiieba ◆ lényegébenlényegében 「Sihonsugi-va
ózukamini ieba hitono jokude ugoiteiru.」 „A ka-
pitalizmus lényegében az emberek mohóságára
épül.”
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ózumeózume ◆ utolsóutolsó jelenetjelenet 「Sibaino ózume」
„színelőadás utolsó jelenete” ◆ végevége valaminekvalaminek
「Kósó-va ózume-o mukaeteiru.」 „A végéhez kö-
zelednek a tárgyalások.” ◆ végsővégső stádiumstádium
「Kaidan-va ózumeninatta.」 „A tárgyalások a
végső stádiumba értek.”

ózumóózumó ◆ profiprofi szumószumó ◆ profiprofi szumómérkő-szumómérkő-
zészés ◆ szorosszoros mérkőzésmérkőzés ◆ szumóbajnokságszumóbajnokság
「Ózumóharubaso」 „tavaszi szumóbajnokság”

ózunaózuna ◆ vastag kötélvastag kötél
ozuozuozuozu ◆ félvefélve
ozuozutoozuozuto ◆ félvefélve 「Ozuozutoraion-no orini
haitta.」 „Félve lépett az oroszlán ketrecébe.” ◆

szégyenlősenszégyenlősen 「Ozuozuto kanodzsoni hanasi-
kaketa.」 „Szégyenlősen megszólította a nőt.”

ózuruózuru / ódzsiruódzsiru ◆ belemegybelemegy 「Suzaini toku-
meide ódzsita.」 „Névtelenül belement az interjú-
ba.” ◆ elegeteleget tesztesz 「Gimuni ódzsiru.」 „Ele-
get tesz a kötelezettségének.” ◆ elfogadelfogad
「Kanodzso-va sokudzsino szaszoini ódzsita.」
„A nő elfogadta a vacsorameghívásomat.” ◆ fo-fo-
gadgad 「Aiszacuni ódzsinakatta.」 „Nem fogadta
a köszönésemet.” ◆ hajlandóhajlandó 「Szeiszansa-va

kekkanno kairjóni ódzsinakatta.」 „A gyártó nem
volt hajlandó kijavítani a hibát.” ◆ jelentkezikjelentkezik
「Szókitaisokubosúni ódzsita.」 „Jelentkeztem az
előnyugdíjazásra.” ◆ teljesítteljesít 「Ojano kibóni
ódzsinakatta.」 „Nem teljesítettem a szüleim óha-
ját.” ◆ válaszolválaszol 「Nokkuni ódzsiru koe-va na-
katta.」 „Senki sem válaszolt a kopogásra.” ◇

ódzsirukotoódzsirukoto hajlandósághajlandóság 「Suzaini ódzsina-
katta.」 „Nem mutatott hajlandóságot az inter-
júra.” ◇ kurémuniódzsirukurémuniódzsiru orvosoljaorvosolja aa pa-pa-
nasztnaszt 「Misze-va kurémuni ódzsinakatta.」 „Az
üzlet nem orvosolta a panaszt.” ◇ suzainiódzsi-suzainiódzsi-
ruru interjútinterjút adad 「Júsósa-va terebino suzaini
ódzsita.」 „A győztes interjút adott a tévének.” ◇

niódzsiteniódzsite megfelelőenmegfelelően 「Ninzúni ódzsite rj-
óriszuru.」 „A létszámnak megfelelően főzünk.” ◇

niódzsiteniódzsite függőenfüggően 「Dzsókjóni ódzsite taiószu-
ru.」 „A helyzettől függően cselekszünk.” ◇ nió-nió-
dzsitedzsite szerintszerint 「Hicujóni ódzsite szeifu-va si-
dzsóni kainjúszuru.」 „Szükség szerint a kormány
beavatkozik a piacba.” ◇ hicujóniódzsitehicujóniódzsite haha
szükségesszükséges 「Hicujóni ódzsitekonoméru-o ten-
szósitekudaszai.」 „Ha szükséges, adja tovább ezt
az e-mailt!”
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pápá ◆ ár-profitár-profit arányarány ◆ darabjadarabja 「Ikkohjaku
enpá.」 „100 jen darabja.” ◆ egyenértékegyenérték ◆

névértéknévérték ◆ papírpapír 「Dzsankendepá-o dasita.」
„A kő-papír-olló játékban papírt mutattam.” ◆

parpar ◆ paritásparitás ◆ százalékszázalék 「Szono koro-va
sóhizei-va szanpádatta.」 „Akkoriban az évben 3
százalék volt az ÁFA.” ◆ ütésszámütésszám ◆

ütésszám-referenciaütésszám-referencia
paapaa ◆ fuccsfuccs ◇ páninarupáninaru befuccsolbefuccsol
「Keikaku-va páninatta.」 „Befuccsolt a terv.” ◇

páninarupáninaru odaleszodalesz 「Kotosino rieki-va páninat-
ta.」 „Odalett az idei profitunk.” ◇ páninarupáninaru
semmibesemmibe vészvész 「Imamadeno dorjoku-va páni-
natta.」 „Semmibe veszett az eddigi erőfeszíté-
sünk.”

paapaa ◆ ütődöttütődött 「Kono otoko, szukosipaane.」
„Ez a pasi kissé ütődött.”

paattopaatto ◆ pillanatokpillanatok alattalatt 「Okane-o paatto
cukattesimatta.」 „Pillanatok alatt elköltöttem a
pénzt.”

pabirionpabirion ◆ pavilonpavilon
pabupabu ◆ kocsmakocsma 「Ucsini kaeru tocsúpabuni ta-
csi jotta.」 „Hazafelé menet beugrott a kocsmá-
ba.”

pabuniiribitaridearupabuniiribitaridearu ◆ kocsmatöltelékkocsmatöltelék
「Szoicu-va pabuni iri bitarida.」 „Az az ember
egy kocsmatöltelék.”

pabunokauntápabunokauntá ◆ kocsmapultkocsmapult
paburikku-hiaringupaburikku-hiaringu ◆ nyilvános tárgyalásnyilvános tárgyalás
pacupacu ◆ lövetlövet ◇ ippacuippacu egy lövetegy lövet
pácupácu ◆ alkatrészalkatrész 「Pácuno kókan」 „alkatrész
cseréje”

pacsapacsatopacsapacsato ◆ pancsolvapancsolva 「Kodomo-va
mizu-o pacsapacsato tataita.」 „A gyerek a vízben
pancsolt.” ◆ paskolvapaskolva 「Kodomo-va szenmen-
kino mizu-o tedepacsapacsato szavatta.」 „A gye-
rek paskolta a lavórban a vizet.”

pacscsipacscsi ◆ foltfolt ◆ javítócsomagjavítócsomag ◆ tapasztapasz ◇

nikocsin-pacscsinikocsin-pacscsi nikotintapasznikotintapasz
pacscsikuranpugidzsucupacscsikuranpugidzsucu ◆ foltzárfoltzár techni-techni-
kaka

pacscsinpacscsin ◆ csattintáscsattintás ◆ csettintéscsettintés ◇ ju-ju-
bipacscsinbipacscsin csettintéscsettintés
pacscsindomepacscsindome ◆ csatcsat ◆ hajcsathajcsat 「Mae-o
aruiteiru dzsoszeikarapacscsin domega ocsita.」
„Az előttem haladó nő hajából kiesett egy hajcsat.”

pacscsiripacscsiri ◆ tágratágra 「Me-o pacscsiri aketa.」
„Tágra nyitotta a szemét.”

pacscsirisiteirupacscsirisiteiru ◆ kerekkerek 「Kanodzso-va me-
motogapacscsirisiteiru.」 „Kerek szeme van.”

pacscsiritoakerupacscsiritoakeru ◆ tágratágra nyitnyit 「Kanodzso-
va pacscsirito me-o aketa.」 „Tágra nyitotta a sze-
mét.”

pacscsisisitapacscsisisita ◆ nagynagy 「Kanodzso-va pacscsi-
risita me-o siteiru.」 „Nagy szeme van.”

pacscsiteszutopacscsiteszuto ◆ tapaszos allergiateszttapaszos allergiateszt
pacscsivákupacscsiváku ◆ foltozásfoltozás ◆ foltvarrásfoltvarrás
pacsikuripacsikuri ◆ pislogvapislogva 「Odoroite me-o pacsi-
kuriszaszeta.」 „Meglepetten pislogott.”

pacsinkopacsinko ◆ csúzlicsúzli 「Pacsinkode utta.」 „Csúz-
lival lőttem.” ◆ pacsinkopacsinko
pacsinkodamapacsinkodama ◆ pacsinkógolyópacsinkógolyó
pacsinkoizonszópacsinkoizonszó ◆ pacsinkófüggőségpacsinkófüggőség
pacsinkojapacsinkoja ◆ pacsinko játékterempacsinko játékterem
pacsinko-opacsinko-o szuruszuru ◆ pacsinkózikpacsinkózik
「Jonakamadepacsinko-o sita.」 „Késő éjszakáig
pacsinkózott.”

pacsinkotenpacsinkoten ◆ pacsinko játékterempacsinko játékterem
pacsintoiupacsintoiu ◆ csattancsattan
pacsintoiuotopacsintoiuoto ◆ csattanáscsattanás 「Hae tatakino-
pacsintoiu oto」 „légycsapó csattanása”

pacsintóto-o naraszupacsintóto-o naraszu ◆ csattantcsattant
pacsipacsipacsipacsi ◆ csitt-csattcsitt-csatt
pacsipacsikjandípacsipacsikjandí ◆ robbanócukorrobbanócukor
pacsipacsiszurupacsipacsiszuru ◆ gyöngyözikgyöngyözik
「Tanszanszui-va guraszudepacsipacsisiteita.」
„A szénsavas ital gyöngyözött a pohárban.” ◆ pis-pis-
loglog 「Me-o pacsipacsisiteita.」 „Pislogott.” ◆

tapsikoltapsikol 「Akacsan-va te-o pacsipacsisita.」 „A
kisbaba tapsikolt.”
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pacsipacsitosasin-opacsipacsitosasin-o torutoru ◆ fényképezgetfényképezget
「Pacsipacsito sasin-o totta.」 „Fényképezgetett.”

pacsipacsiucupacsipacsiucu ◆ csépelcsépel 「Edade otokono
karada-o pacsipacsi utta.」 „Faággal csépelte a
férfi testét.”

pacsiritopacsirito ◆ csattantvacsattantva 「Pacsirito goisi-o oi-
ta.」 „Csattantva letette a gókövet.” ◆ kattintvakattintva
「Sasin-o pacsirito toru.」 „Kattint a fényképe-
zőgéppel.” ◆ tágratágra 「Me-o pacsirito hiraita.」
„Tágra nyitottam a szemem.”

pacsittopacsitto ◆ kattintvakattintva ◆ pattintvapattintva 「Mucsi-
o pacsitto utta.」 „Pattintottam az ostorral.” ◆

sercegvesercegve 「Doanobu oszavattarapacsitto szei-
denkiga hasitta.」 „Mikor megfogtam a kilincset
a sztatikus elektromosság sercegve szikrázott.” ◆

tágratágra 「Me-o pacsitto hiraketa.」 „Tágra nyitot-
tam a szemem.”

pacsittocukerupacsittocukeru ◆ felkattintfelkattint 「Denki-o pa-
csittocuketa.」 „Felkattintottam a villanyt.”

pádikurubódopádikurubódo ◆ pozdorjalemezpozdorjalemez
padoruhópadoruhó ◆ kavaró acélgyártáskavaró acélgyártás
padzsamapadzsama ◆ pizsamapizsama
padzsamaszugatadepadzsamaszugatade ◆ pizsamábanpizsamában 「Sinsi-
cukarapadzsama szugatade detekita.」 „Pizsamá-
ban kijöttem a hálószobából.”

pádzsipádzsi ◆ tisztogatástisztogatás ◇ reddo-pádzsireddo-pádzsi kom-kom-
munistaüldözésmunistaüldözés
paeriapaeria ◆ paellapaella
paerijapaerija ◆ paellapaella
pafepafe ◆ parféparfé ◇ csokoréto-pafecsokoréto-pafe csokoládé-csokoládé-
parféparfé ◇ furúcu-pafefurúcu-pafe gyümölcsparfégyümölcsparfé
pafe-guraszupafe-guraszu ◆ parfés kehelyparfés kehely
páfekuto-gémupáfekuto-gému ◆ teljes játékteljes játék
páfekutonapáfekutona ◆ tökéletestökéletes 「Páfekutona dzs-
oszei」 „tökéletes nő”

pafjúmupafjúmu ◆ parfümparfüm
pafómápafómá ◆ előadóelőadó ◆ előadóművészelőadóművész ◆ mutat-mutat-
ványosványos
pafómanszupafómanszu ◆ előadáselőadás ◆ mutatványmutatvány ◆ szín-szín-
játékjáték 「Kono kaikaku-va szeifunopafómanszu-
desikanai.」 „Ez a reform a kormány színjátéka
csupán.” ◆ teljesítményteljesítmény ◇ rodzsópafóman-rodzsópafóman-
szuszu utcai előadásutcai előadás

páfómanszupáfómanszu ◆ előadáselőadás ◇ szutoríto-szutoríto-
páfómanszupáfómanszu utcai mutatványutcai mutatvány
páforinpáforin ◆ perforinperforin
pafupafu ◆ pamacspamacs 「Kaonipafu-o ateta.」 „Pa-
maccsal nyomkodta az arcát.” ◆ púderpamacspúderpamacs ◆

puffpuff
pagodapagoda ◆ pagodapagoda
pagupagu ◆ mopszlimopszli
paipai ◆ madzsong kockamadzsong kocka
paipai ◆ Ludolph-féle számLudolph-féle szám ◆ pípí ◆ PíPí
paipai ◆ pitepite ◇ appuru-paiappuru-pai almás pitealmás pite
paicsátopaicsáto ◆ tortadiagramtortadiagram
paigurumapaiguruma ◆ csöregemetélőcsöregemetélő ◆ derelyeme-derelyeme-
télőtélő ◆ derelyeszaggatóderelyeszaggató
paikattápaikattá ◆ csöregemetélőcsöregemetélő ◆ derelyemeté-derelyemeté-
lőlő ◆ derelyeszaggatóderelyeszaggató
paikupácsipaikupácsi ◆ fogassüllőfogassüllő ◆ süllősüllő
painpain ◆ ananászananász ◆ fenyőfenyő
painappurupainappuru ◆ ananászananász
painappuru-dzsúszupainappuru-dzsúszu ◆ ananászléananászlé
pain-dzsúszupain-dzsúszu ◆ ananászléananászlé
paintopainto ◆ pintpint
paioniapaionia ◆ úttörőúttörő
paioniaszeisinpaioniaszeisin ◆ úttörőszellemúttörőszellem
paionia-szupirittopaionia-szupiritto ◆ úttörőszellemúttörőszellem
paipaipaipai ◆ sziaszia
paipingupaipingu ◆ paszpolozáspaszpolozás
paipupaipu ◆ átjárhatóságátjárhatóság 「Tagaino kimocsi-o
cunagupaipu-o cukutta.」 „Átjárhatóvá tették
egymás érzéseit.” ◆ csőcső 「Szekiju-o paipude ju-
szósita.」 „Csövön vezették a kőolajat.” ◆ orgo-orgo-
nasípnasíp 「Paipuorugan-nopaipu」 „orgona sípja”
◆ pipapipa 「Paipuni hi-o cuketa.」 „Rágyújtott a pi-
pára.” ◇ furekisiburu-paipufurekisiburu-paipu hajlékony csőhajlékony cső
paipudzsónopaipudzsóno ◆ csövescsöves
paipuiszupaipuiszu ◆ csőszékcsőszék
paipu-kuranpupaipu-kuranpu ◆ csőbilincscsőbilincs
paipukurínápaipukuríná ◆ csőtisztítócsőtisztító
paipu-opaipu-o fukaszufukaszu ◆ pipázikpipázik 「Kare-va paipu-o
fukasita.」 „Pipázott.”

paipuoruganpaipuorugan ◆ orgonaorgona
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paipu-opaipu-o szuuszuu ◆ pipálpipál ◆ pipázikpipázik 「Hii
odzsiiszan-va paipu-o szutta.」 „A dédapám pipá-
zott.”

paipurainpaipurain ◆ csővezetékcsővezeték ◆ folyamatfolyamat 「Ka-
ihacupaipurain」 „fejlesztési folyamat” ◆ olaj-olaj-
vezetékvezeték ◆ összeköttetésösszeköttetés 「Njúszunopaipu-
rain」 „hírösszeköttetés” ◆ vezetékvezeték 「Ten-
nengaszunopaipurain」 „földgázvezeték”

paipurencsipaipurencsi ◆ csőfogócsőfogó
paipuszokettopaipuszoketto ◆ csőkarmantyúcsőkarmantyú
paironpairon ◆ oszloposzlop ◆ pilonpilon
pairottopairotto ◆ kísérletikísérleti 「Pairotto dzsigjó」 „kí-
sérleti vállalkozás” ◆ őrlángőrláng ◆ pilótapilóta 「Pairot-
toni akogaretemaszu.」 „Csodálom a pilótákat.”
◆ révkalauzrévkalauz ◇ óná-pairottoóná-pairotto magánpilótamagánpilóta ◇

teszutopairottoteszutopairotto berepülőpilótaberepülőpilóta
pairotto-purantopairotto-puranto ◆ kísérleti üzemkísérleti üzem
pairotto-ranpupairotto-ranpu ◆ üzemjelző lámpaüzemjelző lámpa
pairupairu ◆ atommáglyaatommáglya ◆ bolyhbolyh ◆ cölöpcölöp ◇ pai-pai-
runoruno bolyhosbolyhos 「Pairunotaoru」 „bolyhos törül-
köző”

pairunopairuno ◆ bolyhosbolyhos 「Pairunotaoru」 „bolyhos
törülköző”

pákápáká ◆ dzsekidzseki
pákassonpákasson ◆ ütőhangszerütőhangszer
pákettopáketto ◆ parkettaparketta
pákingupákingu ◆ parkolásparkolás
pákingu-burékipákingu-buréki ◆ kézifékkézifék
pákingu-doraibápákingu-doraibá ◆ autókat parkoló inasautókat parkoló inas
pákingu-eriapákingu-eria ◆ parkolóhelyparkolóhely
pákingu-métápákingu-métá ◆ parkolóóraparkolóóra
pákinszonbjópákinszonbjó ◆ Parkinson-kórParkinson-kór
pakipakipakipaki ◆ ropogvaropogva 「Jubino kanszecu-o paki-
paki narasita.」 „Az ujjízületeit ropogtatta.”

pakiszutanpakiszutan ◆ PakisztánPakisztán
pakiszutandzsinpakiszutandzsin ◆ pakisztánpakisztán
pakiszutan-nopakiszutan-no ◆ pakisztánipakisztáni
pakitenkipakitenki ◆ pachiténpachitén
pakittopakitto ◆ reccsenvereccsenve 「Pakitto koedaga ore-
ta.」 „Reccsenve letört egy vékony ág.”

pakkédzsipakkédzsi ◆ csomagcsomag ◆ csomagoláscsomagolás ◆

összevonásösszevonás ◇ gifuto-pakkédzsigifuto-pakkédzsi ajándék-ajándék-

csomagcsomag ◇ szofutovea-pakkédzsiszofutovea-pakkédzsi szoftver-szoftver-
csomagcsomag
pakkédzsicuápakkédzsicuá ◆ csomagtúracsomagtúra ◆ szervezettszervezett
üdülésüdülés ◆ turistacsomagturistacsomag
pakkédzsingupakkédzsingu ◆ csomagoláscsomagolás
pakkédzsi-szofutopakkédzsi-szofuto ◆ szoftvercsomagszoftvercsomag
pakkinpakkin ◆ tömítéstömítés 「Dzsagucsinopakkin otori
kaeta.」 „Kicseréltem a csapban a tömítést.” ◇

gomupakkingomupakkin gumitömítésgumitömítés
pakkingupakkingu ◆ csomagoláscsomagolás ◆ tömítéstömítés
pakkinguszurupakkinguszuru ◆ csomagolcsomagol 「Nimocu-o pakk-
ingusita.」 „Csomagoltam.” ◆ pakolpakol
pakkupakku ◆ csomagcsomag 「Kono denkjú-va szanko
iripakkude utteiru.」 „Ezt a villanykörtét három-
darabos csomagokban árulják.” ◆ csomagoláscsomagolás
◆ korongkorong ◆ pakoláspakolás 「Doronopakku-o tanon-
da.」 „Iszappakolást kértem.” ◇ gjúnjúpakkugjúnjúpakku
tejestejes dobozdoboz ◇ sinkúpakkusinkúpakku vákuumcsoma-vákuumcsoma-
golásgolás 「Sinkúpakkuni kizugacuita.」 „Megsérült
a vákuumcsomagolás.” ◇ doropakkudoropakku iszappa-iszappa-
koláskolás ◇ pakkuszurupakkuszuru arcpakolástarcpakolást végezvégez
「Kao-o pakkusite neta.」 „Arcpakolással alud-
tam.” ◇ pakkurjókinpakkurjókin csomagdíjcsomagdíj 「Pakku
rjókindehoteru-va jaszukatta.」 „A csomagdíjjal a
hotel olcsó volt.” ◇ pakkurjokópakkurjokó turistacso-turistacso-
magmag ◇ pakkurjokópakkurjokó csomagtúracsomagtúra ◇ biganpak-biganpak-
kuku arcpakolásarcpakolás
pakkuripakkuri ◆ hammhamm 「Inu-va asinipakkurito ka-
micuita.」 „A kutya hamm, bekapta a lábam!” ◆

szélesreszélesre 「Pakkuri kucsi-o aketa.」 „Szélesre
tátottam a szám.”

pakkuritoakupakkuritoaku ◆ felhasadfelhasad 「Teno kizugapak-
kurito aita.」 „Felhasadt a seb a kezén.”

pakkurjókinpakkurjókin ◆ csomagdíjcsomagdíj 「Pakku
rjókindehoteru-va jaszukatta.」 „A csomagdíjjal a
hotel olcsó volt.”

pakkurjokópakkurjokó ◆ csomagtúracsomagtúra ◆ turistacsomagturistacsomag

pakkuszurupakkuszuru ◆ arcpakolástarcpakolást végezvégez 「Kao-o
pakkusite neta.」 „Arcpakolással aludtam.”

pákorétápákorétá ◆ eszpresszógépeszpresszógép
pákupáku ◆ parkpark ◆ parkolásparkolás
pakucukupakucuku ◆ tömitömi magábamagába 「Onigiri-o pakucu-
ita.」 „Tömte magába a rizsgombócot.”

pakucsípakucsí ◆ korianderkoriander
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pakupakuszurupakupakuszuru ◆ tátogtátog ◇ kucsi-okucsi-o pakupa-pakupa-
kuszaszerukuszaszeru tátogtátog 「Koi-va kucsi-o pakupaku-
szaszeta.」 „A ponty tátogott.”

pakupakutaberupakupakutaberu ◆ tömitömi magábamagába 「Gohan-o
pakupakutabeteita.」 „Tömte magába a rizst.”

pakuripakuri ◆ hammhamm 「Biszuketto-o pakurito tabe-
ta.」 „Hamm, bekaptam a kekszet.” ◆ koppintáskoppintás
「Kono tokei-va júmeiburandonopakurida.」 „Ez
az óra egy híres márka koppintása.” ◆ szélesreszélesre
「Kucsi-o pakurito aketa.」 „Szélesre tátottam a
szám.”

pakuritopakurito ◆ hammhamm
pakuritoakerupakuritoakeru ◆ nagyranagyra nyitnyit 「Kucsi-o paku-
rito aketa.」 „Nagyra nyitottam a számat.”

pakurupakuru ◆ elcsípelcsíp 「Han-nin-va keiszacunipaku-
rareta.」 „A rendőrség elcsípte a tettest.” ◆ el-el-
csórcsór 「Kaban-o pakurareta.」 „Elcsórták a tás-
kámat.” ◆ ellopellop 「Taninnoaidia-o pakutta.」
„Ellopta más ötletét.” ◆ koppintkoppint 「Kore-va mu-
meina szakkano szakuhin-o pakutta sószecude-
szu.」 „Névtelen szerzőtől koppintotta ezt a re-
gényt.” ◆ lekoppintlekoppint 「Szaisinmoderugapakura-
reta.」 „Lekoppintották az új modellt.” ◆ lenyúllenyúl
「Bokunoaidia-va pakurareta.」 „Lenyúlták az
ötletemet.” ◆ megfújmegfúj 「Bokuno kangae-va pa-
kurareta.」 „Megfújták az ötletemet.” ◆ szedszed
「Konoaidia-o eigakarapakuttadesó.」 „Ezt az öt-
letet egy filmből szedted!”

pakuttopakutto ◆ hammhamm 「Pakutto niku-o tabeta.」
„Hamm! Bekaptam a húst.”

pámapáma ◆ dauerdauer 「Pámaga
nagamocsiszurujónisanpú-va mikkani icsidonisi-
teiru.」 „Három naponta mosok fejet, hogy sokáig
megmaradjon a dauer.” ◆ tartóstartós hullámhullám
「Kireini namiucupáma.」 „Szépen hullámzó tar-
tós hullám.” ◇ ten-nenpámaten-nenpáma természetestermészetes
hullámhullám 「Anata-va ten-nenpámadeszuka?」 „Ez
természetes hullám a hajadban?” ◇ páma-opáma-o ka-ka-
kerukeru dauerozikdauerozik 「Szukkari ocsitesimattanode,
matapáma-o kakeniikanakja.」 „Teljesen kiment
a dauer a hajamból, megint daueroztatni kell.”

pámanentopámanento ◆ állandóállandó
pámanentobizapámanentobiza ◆ állandó vízumállandó vízum
pámanento-toraberápámanento-toraberá ◆ állandó utazóállandó utazó
páma-opáma-o kakerukakeru ◆ dauerozikdauerozik 「Szukkari ocsi-
tesimattanode, matapáma-o kakeniikanakja.」

„Teljesen kiment a dauer a hajamból, megint dau-
eroztatni kell.”

pámirupámiru ◆ ezrelékezrelék ◆ ezrelékesezrelékes arányarány ◆ ez-ez-
renkénti arányrenkénti arány
pámujupámuju ◆ pálmaolajpálmaolaj ◆ pálmazsírpálmazsír
pámutoppu-konpjútápámutoppu-konpjútá ◆ palmtoppalmtop számító-számító-
gépgép
panpan ◆ kenyérkenyér ◆ pékárupékáru ◆ péksüteménypéksütemény ◇

szuraiszupanszuraiszupan szeleteltszeletelt kenyérkenyér ◇ furanszu-furanszu-
panpan zsúrkenyérzsúrkenyér ◇ rórupanrórupan zsömlezsömle ◇ róru-róru-
panpan zsemlezsemle
panamapanama ◆ PanamaPanama
panamabópanamabó ◆ panamakalappanamakalap
panamadzsinpanamadzsin ◆ panamaipanamai
panamakkuszupanamakkuszu ◆ panamaméretpanamaméret
panamanopanamano ◆ panamaipanamai
panamaungapanamaunga ◆ Panama-csatornaPanama-csatorna
panasipanasi ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Denvaga narippa-
nasidatta.」 „Folyamatosan csörgött a telefon.” ◆

vava 「Doa oakeppanasinisita.」 „Tárva-nyitva
hagytam az ajtót.” ◆ veve 「Hikókide szuvarippa-
naside kosiga itai.」 „A repülőn végig ülve voltam,
fáj a derekam.” ◆ végigvégig 「Kjódanni tacsippana-
side cukareta.」 „Végig álltam a katedrán, és elfá-
radtam.” ◇ akeppanasiniszuruakeppanasiniszuru nyitvanyitva hagyhagy
「Doa-o akeppanasinisinaide!」 „Ne hagyd nyit-
va az ajtót!” ◇ akeppanasinoakeppanasino tárva-nyitvatárva-nyitva
hagyotthagyott 「Akeppanasinodoa」 „tárva-nyitva
hagyott ajtó” ◇ akeppanasinoakeppanasino nyíltnyílt 「Akeppa-
nasino szeikaku」 „nyílt természet” ◇ akeppa-akeppa-
nasinonasino egyfolytábanegyfolytában nyitottnyitott 「Haisade
szandzsuppunkankucsi-va akeppanasidatta.」 „A
fogorvosnál fél óráig egyfolytában nyitva volt a
szám.” ◇ kacsippanasikacsippanasi sorozatossorozatos győzelemgyőzelem
「Kjómadezutto kacsippanasida.」 „Egészen má-
ig sorozatos győzelmet arattunk.” ◇ karippanasikarippanasi
egyfolytábanegyfolytában tartozástartozás 「Ninenmaekara ka-
rippanasino okane」 „két éves tartozás” ◇ karip-karip-
panasipanasi egyfolytábanegyfolytában kölcsönzéskölcsönzés 「Icsigacu-
kara karippanasino hon」 „január óta kikölcsön-
zött könyv” ◇ szuvarippanasideiruszuvarippanasideiru ücsörögücsörög
「Dzsunbanga kurumade nandzsikanmo szuvar-
ippanasideita.」 „Órákig ücsörögtem, mire sorra
kerültem.”

pancupancu ◆ alsógatyaalsógatya ◆ alsónadrágalsónadrág ◆ bugyibugyi ◆

gatyagatya ◆ nadrágnadrág ◇ sóto-pancusóto-pancu rövidnadrágrövidnadrág
◇ tanga-pancutanga-pancu tangatanga bugyibugyi ◇ denimu-pancudenimu-pancu
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farmernadrágfarmernadrág ◇ toréningu-pancutoréningu-pancu tréning-tréning-
nadrágnadrág ◇ búmeran-pancubúmeran-pancu alsónadrágalsónadrág ◇

hotto-pancuhotto-pancu forrónadrágforrónadrág
pancunogomuhimopancunogomuhimo ◆ gatyagumigatyagumi
pancsápancsá ◆ lukasztólukasztó ◆ lyukasztólyukasztó
pancsen-ramapancsen-rama ◆ pancsen lámapancsen láma
pancsettapancsetta ◆ császárszalonnacsászárszalonna ◆ oldalasoldalas
pancsipancsi ◆ lukasztólukasztó ◆ lyukasztáslyukasztás ◆ lyukasz-lyukasz-
tótó ◆ ökölcsapásökölcsapás 「Aiteno atamanipancsi-o ku-
vaszeta.」 „Ökölcsapást mértem az ellenfelem fe-
jére.” ◆ puncspuncs ◆ ütésütés ◇ anaakepancsianaakepancsi lyu-lyu-
kasztókasztó ◇ anaakepancsianaakepancsi lukasztólukasztó ◇ ka-ka-
miszoripancsimiszoripancsi jóljól irányzottirányzott ütésütés ◇ daburu-daburu-
pancsipancsi dupladupla ütésütés ◇ pancsi-kádopancsi-kádo lyukkár-lyukkár-
tyatya ◇ pancsinokiitapancsinokiita magávalmagával ragadóragadó 「Pan-
csino kiita uta」 „magával ragadó dal” ◇ pancsi-pancsi-
nokiitanokiita ütősütős 「Pancsino kiita kotoba」 „ütős
szavak” ◇ pancsi-opancsi-o ireruireru kilyukasztkilyukaszt
「Kippunipancsi-o ireta.」 „Kilyukasztottam a je-
gyet.” ◇ pancsi-opancsi-o ireruireru ütéstütést mérmér 「Aiteno
haranipancsi-o ireta.」 „Az ellenfelem hasára
mértem ütést.” ◇ pépá-pancsipépá-pancsi papírlukasztópapírlukasztó
◇ pépá-pancsipépá-pancsi papírlyukasztópapírlyukasztó
pancsi-kádopancsi-kádo ◆ lyukkártyalyukkártya
pancsinokiitapancsinokiita ◆ magávalmagával ragadóragadó 「Pancsino
kiita uta」 „magával ragadó dal” ◆ ütősütős 「Pan-
csino kiita kotoba」 „ütős szavak”

pancsi-opancsi-o ataeruataeru ◆ megbolondítmegbolondít 「Kosó-va
szúpunipancsi-o ataeta.」 „A bors megbolondítot-
ta a levest.”

pancsi-opancsi-o ireruireru ◆ kilyukasztkilyukaszt 「Kippunipancsi-
o ireta.」 „Kilyukasztottam a jegyet.” ◆ ütéstütést
mérmér 「Aiteno haranipancsi-o ireta.」 „Az ellenfe-
lem hasára mértem ütést.”

pancsi-o kuraupancsi-o kurau ◆ ütést kapütést kap
pancsipámapancsipáma ◆ bodrosbodros hajhaj ◆ bondorítottbondorított
hajhaj
pandapanda ◆ bambuszmedvebambuszmedve ◆ pandapanda ◇

dzsaianto-pandadzsaianto-panda óriáspandaóriáspanda
pandanepandane ◆ élesztőélesztő ◆ kenyértésztakenyértészta
pandemikkupandemikku ◆ pandémiapandémia ◆ világjárványvilágjárvány
pandoranohakopandoranohako ◆ PandoraPandora szelencéjeszelencéje
「Pandorano hako-o aketesimatta.」 „Kinyitot-
tam Pandora szelencéjét.”

pandzsípandzsí ◆ árvácskaárvácska

paneriszutopaneriszuto ◆ vitafórum vezetőjevitafórum vezetője
panerupaneru ◆ bizottságbizottság ◆ panelpanel ◆ rajztáblarajztábla ◆

táblatábla ◆ vitakörvitakör ◇ kontoróru-panerukontoróru-paneru vezér-vezér-
lőpultlőpult ◇ kontoróru-panerukontoróru-paneru kezelőpultkezelőpult ◇ fu-fu-
rontopanerurontopaneru előlapelőlap
paneru-diszukassonpaneru-diszukasson ◆ vitafórumvitafórum
panerudiszukassonpanerudiszukasson ◆ vitafórumvitafórum
panerudzsútakupanerudzsútaku ◆ panelházpanelház
paneruhítápaneruhítá ◆ fűtőtestfűtőtest
panettoszukueapanettoszukuea ◆ Punnett-táblaPunnett-tábla
panfurettopanfuretto ◆ brosúrabrosúra ◆ ismertetőismertető ◆ kata-kata-
lóguslógus ◆ prospektusprospektus 「Ima, rjokónopanfuretto-
o nagameteimaszu.」 „Most nézegetem az utazási
prospektust.” ◆ reklámfüzetreklámfüzet ◆ tájékoztatótájékoztató
panikkupanikku ◆ pánikpánik 「Burékiga kikanakunattano-
depanikkuni ocsiitta.」 „Pánikba estem, mert
nem fogott a fék.”

panikkudzsótaipanikkudzsótai ◆ pánikhelyzetpánikhelyzet
panikkudzsótainopanikkudzsótaino ◆ fejvesztettfejvesztett
panikkuninarupanikkuninaru ◆ bepánikolbepánikol 「Tendzsóga ocsi-
ta toki, panikkuninatta.」 „Amikor leesett a
mennyezet, bepánikoltam.”

panikkusógaipanikkusógai ◆ pánikbetegségpánikbetegség
páninarupáninaru ◆ befuccsolbefuccsol 「Keikaku-va páninat-
ta.」 „Befuccsolt a terv.” ◆ odaleszodalesz 「Kotosino
rieki-va páninatta.」 „Odalett az idei profitunk.”
◆ semmibesemmibe vészvész 「Imamadeno dorjoku-va pá-
ninatta.」 „Semmibe veszett az eddigi erőfeszíté-
sünk.”

pan-japan-ja ◆ gyapotfagyapotfa ◆ kapokfakapokfa
pan-japan-ja ◆ kenyérboltkenyérbolt ◆ pékpék 「Anopan jaszan-
nopan-va jaszukute oisii.」 „Annak a péknek a ke-
nyere olcsó és finom.” ◆ péküzletpéküzlet
pan-jakapan-jaka ◆ gyapjúfafélékgyapjúfafélék
pan-jakikipan-jakiki ◆ kenyérsütőkenyérsütő
pan-jaszanpan-jaszan ◆ pékségpékség ◆ péküzletpéküzlet
pankékipankéki ◆ lepénylepény 「Pankéki-o jaku.」 „Lepényt
süt.”

pankopanko ◆ kenyérlisztkenyérliszt ◆ prézliprézli 「Pan ko-o abu-
rade kicuneironi itameta.」 „A prézlit olajon vi-
lágosbarnára pirítottam.” ◆ zsemlemorzsazsemlemorzsa
「Niku-o jaku maenipan ko-o mabusita.」 „Sütés
előtt zsemlemorzsát szórtam a húsra.”

pankóbopankóbo ◆ sütőélesztősütőélesztő
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pankódzsópankódzsó ◆ kenyérgyárkenyérgyár ◆ péküzempéküzem
pankonedaipankonedai ◆ gyúródeszkagyúródeszka ◆ gyúrótáblagyúrótábla
pankupanku ◆ defektdefekt 「Kurumagapankusitanode
okuremasita.」 „Defekt miatt késtem.” ◆ durrde-durrde-
fektfekt ◆ gumidefektgumidefekt 「Dzsitensanopanku súri」
„bicikli gumidefektjének javítása” ◆ összeomlásösszeomlás
「Panku szunzenno sakaihosó」 „összeomlás szé-
lén álló társadalombiztosítás.”

pankureacsinpankureacsin ◆ pankreatinpankreatin
pankureozaiminpankureozaimin ◆ pankreoziminpankreozimin
pankurokkupankurokku ◆ punk rockpunk rock ◆ punkzenepunkzene
pankuszaszerupankuszaszeru ◆ kipukkasztkipukkaszt
pankuszurupankuszuru ◆ defektetdefektet kapkap 「Pankusitakoto-
ni kizukanakatta.」 „Nem vettem észre, hogy de-
fektet kaptam.” ◆ kilyukadkilyukad 「Dzsitensagapank-
usicsatta.」 „Kilyukadt a gumin.” ◆ összeomlikösszeomlik
「Hokenszeido-va pankusita.」 „A biztosítási
rendszer összeomlott.” ◆ szétdurranszétdurran 「Tabe-
szugite, onakagapankusiszó.」 „Annyit ettem,
hogy szinte szétdurran a hasam.”

pankuzupankuzu ◆ kenyérmorzsakenyérmorzsa ◆ morzsamorzsa
pan-nokavapan-nokava ◆ kenyérhéjkenyérhéj
pan-nokipan-noki ◆ kenyérfakenyérfa
pan-nomimipan-nomimi ◆ kenyérkenyér csücskecsücske 「Pan-no mi-
miga szukida.」 „Szeretem a kenyér csücskét.” ◆

serclisercli
pan-noniapan-nonia ◆ PannóniaPannónia
pan-nosóhenpan-nosóhen ◆ kenyérdarabkenyérdarab
pan-notanepan-notane ◆ élesztőélesztő
panoramapanorama ◆ panorámapanoráma ◇ enkeipanoramaenkeipanorama
körképkörkép
panoramasasinpanoramasasin ◆ panorámafényképpanorámafénykép
panpaipupanpaipu ◆ pánsíppánsíp
panpanpanpan ◆ pukkadáspukkadás határánhatárán 「Fúszen-o
panpan-ni fukuramaszeta.」 „A pukkadás határá-
ig felfújtam a léggömböt.” ◆ szinteszinte kipukkanvakipukkanva
「Onakagapanpan.」 „Szinte kipukkad a gyom-
rom.” ◆ tapsolvatapsolva 「Panpanto nikaite-o utta.」
„Kettőt tapsoltam.” ◆ teljesenteljesen teletele 「Kaban-
va panpande, mó nanimo hairanai.」 „A táska tel-
jesen tele van, nem fér már bele semmi.”

panpandearupanpandearu ◆ feszülfeszül 「Sacu-va panpandat-
ta.」 „Feszült rajtam az ing.” ◆ pufókpufók 「Kaoga-
panpanda.」 „Pufók arca van.”

panpukinsídopanpukinsído ◆ naphalnaphal
panpuszupanpuszu ◆ magas sarkú cipőmagas sarkú cipő ◆ női cipőnői cipő
panruipanrui ◆ péktermékpéktermék
panszeihinpanszeihin ◆ péktermékpéktermék
panszuperumiaszecupanszuperumiaszecu ◆ pánspermiapánspermia hipoté-hipoté-
zisezise
panszutopanszuto ◆ harisnyanadrágharisnyanadrág
pantagurafupantagurafu ◆ áramszedőáramszedő 「Densanopanta-
gurafu」 „vonat áramszedője”

pantaronpantaron ◆ nadrágnadrág ◆ pantallópantalló
pantaronszúcupantaronszúcu ◆ nadrágkosztümnadrágkosztüm
pantípantí ◆ bugyibugyi
pantí-szutokkingupantí-szutokkingu ◆ harisnyanadrágharisnyanadrág
pantomaimupantomaimu ◆ némajátéknémajáték ◆ pantomimpantomim 「Ga-
raszuno kabe-o hontóni nobotteirujóna migoto-
napantomaimudesita.」 „Olyan volt mintha tény-
leg üvegfalra mászna - bámulatos pantomim volt.”

pantomaimuhaijúpantomaimuhaijú ◆ némajátékosnémajátékos ◆ panto-panto-
mimművészmimművész
pantorípantorí ◆ éléskamraéléskamra ◆ spájzspájz
pantotenszanpantotenszan ◆ pantoténsavpantoténsav
paopao ◆ jurtajurta
papapapa ◆ apukaapuka ◆ papapapa
papaijapapaija ◆ dinnyefadinnyefa ◆ papajapapaja
papainpapain ◆ papainpapain
paparacscsipaparacscsi ◆ dongódongó ◆ lesifotóslesifotós ◆ pap-pap-
arazziarazzi
papettopapetto ◆ bábbáb
papijonpapijon ◆ papillonpapillon
papiruszupapiruszu ◆ papiruszpapirusz ◆ papiruszlappapiruszlap
papobaviruszupapobaviruszu ◆ papovavíruspapovavírus
pappatopappato ◆ fe-felfe-fel villanvavillanva 「Hanabi-va pap-
pato hikah-tta.」 „A tűzijáték fel-fel villant.” ◆

gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül 「Iitaikoto-o pappato iu.」
„Gondolkodás nélkül megmondja, amit akar.” ◆

gyorsangyorsan 「Sigoto-o pappato katazukeru.」
„Gyorsan befejezi a munkát.” ◆ szippantgatvaszippantgatva
「Tabako-o pappato szuu.」 „Szippantgatja a ci-
garettát.” ◆ szórvaszórva 「Okane-o pappato cukau.」
„Szórja a pénzt.”

papuanjúginiapapuanjúginia ◆ Pápua Új-GuineaPápua Új-Guinea
papurikapapurika ◆ paprikapaprika
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papurika-csikinpapurika-csikin ◆ paprikás csirkepaprikás csirke
papurikafunmacupapurikafunmacu ◆ fűszerpaprikafűszerpaprika ◆ őröltőrölt
fűszerpaprikafűszerpaprika
papurikanikuzumepapurikanikuzume ◆ töltött paprikatöltött paprika
papurikanonikuzumepapurikanonikuzume ◆ töltött paprikatöltött paprika
pápurupápuru ◆ lilalila
párápárá ◆ cukrászdacukrászda ◇ aiszukurímu-páráaiszukurímu-párá fagy-fagy-
laltozólaltozó ◇ furúcu-páráfurúcu-párá gyümölcsösgyümölcsös cukrász-cukrász-
készítményeket felszolgáló cukrászdakészítményeket felszolgáló cukrászda
parabiósiszuparabiósiszu ◆ parabiózisparabiózis
paraboraparabora ◆ parabolaparabola
parabora-antenaparabora-antena ◆ parabolaantennaparabolaantenna
paracukuparacuku ◆ szemetelszemetel 「Szotoha amegaparacu-
iteiru.」 „Kint szemetel az eső.”

paracsifuszuparacsifuszu ◆ paratífuszparatífusz
paradaimuparadaimu ◆ paradigmaparadigma
paradaiszuparadaiszu ◆ édenkertédenkert ◆ paradicsomparadicsom 「Szo-
no minamino sima-va karenitotteparadaiszudat-
ta.」 „A trópusi sziget paradicsom volt számára.”
◆ paradicsomi jólétparadicsomi jólét
paradokkuszuparadokkuszu ◆ paradoxonparadoxon
paradzsiumuparadzsiumu ◆ palládiumpalládium
parafinparafin ◆ paraffinparaffin
parafin-juparafin-ju ◆ paraffinolajparaffinolaj
parafinróparafinró ◆ paraffinviaszparaffinviasz
parafinsiparafinsi ◆ paraffinpapírparaffinpapír
parafurézuparafurézu ◆ körülíráskörülírás
paraguaiparaguai ◆ ParaguayParaguay
paraguaidzsinparaguaidzsin ◆ paraguayiparaguayi
paraguainoparaguaino ◆ paraguayiparaguayi
paragurafuparagurafu ◆ bekezdésbekezdés ◆ cikkelycikkely ◆ sza-sza-
kaszkasz
paraguraidáparaguraidá ◆ siklóernyősiklóernyő ◆ siklóernyőzéssiklóernyőzés
◆ siklóernyőzősiklóernyőző
parahen-iparahen-i ◆ paramutációparamutáció
parakisirirenparakisiriren ◆ paraxilolparaxilol
parakótoparakóto ◆ paraquatparaquat
parametaparameta ◆ paraméterparaméter
paramétaparaméta ◆ paraméterparaméter
paramétáparamétá ◆ paraméterparaméter ◆ segédváltozósegédváltozó
paramjútésonparamjútéson ◆ paramutációparamutáció

paranoiaparanoia ◆ paranoiaparanoia
paraoparao ◆ PalauPalau
paraodzsinparaodzsin ◆ palauipalaui
paraonoparaono ◆ palauipalaui
paraparaparapara ◆ cseperegvecseperegve 「Amegaparapara fu-
ri hadzsimeta.」 „Cseperegni kezdett az eső.” ◆

elszórtanelszórtan 「Ie-va paraparato tatteita.」 „El-
szórtan álltak a házak.” ◆ hullvahullva 「Kono ha-
va micsiniparaparato ocsita.」 „A falevelek az út-
ra hullottak.” ◆ pergetvepergetve 「Zassi-o parapara-
mekutteita.」 „Pergettem az újság lapjait.” ◇

paraparatopédzsi-oparaparatopédzsi-o mekurumekuru lapozgatlapozgat
「Zassinopédzsi-o paraparato mekutteita.」 „A
magazint lapozgattam.” ◇ paraparatomekuruparaparatomekuru
pergetperget 「Hon-o paraparato mekutta.」 „Perget-
te a könyv lapjait.” ◇ paraparanoparaparano pergőpergő 「Pa-
raparanocsáhan」 „pergő rizsszemekből álló kínai
rizottó” ◇ paraparanoparaparano gyérgyér 「Paraparano kjó-
sicu」 „gyéren betöltött tanterem” ◇ parapara-parapara-
mekurumekuru belelapozbelelapoz 「Hon-jaszande szúszacuno
hon-o parapara mekutta.」 „A boltban belelapoz-
tam néhány könyvbe.”

paraparafuruparaparafuru ◆ cseperegcsepereg 「Amegaparapara
furi hadzsimemasita.」 „Cseperegni kezdett az
eső.”

paraparahagareruparaparahagareru ◆ peregpereg 「Szakukarapenk-
igaparapara hagareteiru.」 „A kerítésről pereg a
festék.”

paraparamekuruparaparamekuru ◆ végigpörgetvégigpörget 「Nóto-o pa-
rapara mekutta.」 „Végigpörgette a jegyzettöm-
böt.”

paraparamekuruparaparamekuru ◆ belelapozbelelapoz 「Hon-jaszande
szúszacuno hon-o parapara mekutta.」 „A bolt-
ban belelapoztam néhány könyvbe.”

paraparanoparaparano ◆ gyérgyér 「Paraparano kjósicu」
„gyéren betöltött tanterem” ◆ pergőpergő 「Parapara-
nocsáhan」 „pergő rizsszemekből álló kínai rizot-
tó”

paraparatomekuruparaparatomekuru ◆ pergetperget 「Hon-o para-
parato mekutta.」 „Pergette a könyv lapjait.”

paraparatopédzsi-oparaparatopédzsi-o mekurumekuru ◆ lapozgatlapozgat
「Zassinopédzsi-o paraparato mekutteita.」 „A
magazint lapozgattam.”

parapettoparapetto ◆ balusztrádbalusztrád ◆ mellvédmellvéd ◆ sáncsánc
parareruparareru ◆ párhuzampárhuzam ◆ párhuzamospárhuzamos
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pararerunaparareruna ◆ párhuzamospárhuzamos 「Sudzsinkó-va
parareruna szekaini majoi konda.」 „A főhős pár-
huzamos világba tévedt.”

parareru-pótoparareru-póto ◆ párhuzamos portpárhuzamos port
pararerusoripararerusori ◆ párhuzamos feldolgozáspárhuzamos feldolgozás
parareru-tánparareru-tán ◆ párhuzamos kanyarpárhuzamos kanyar
parareru-várudoparareru-várudo ◆ párhuzamos világpárhuzamos világ
pararinpikkupararinpikku ◆ paralimpiaparalimpia 「Sógaisa-va par-
arinpikkuni deta.」 „A fogyatékosok részt vettek a
paralimpián.”

pararogaszunapararogaszuna ◆ paralógparalóg
parasútoparasúto ◆ ejtőernyőejtőernyő 「Heisi-va parasútode
orita.」 „A katona ejtőernyővel ereszkedett le.”

parasútobenkjóhóparasútobenkjóhó ◆ szükségvezéreltszükségvezérelt ta-ta-
nulási módszernulási módszer
parasútobutaiparasútobutai ◆ ejtőernyős alakulatejtőernyős alakulat
paraszaitosinguruparaszaitosinguru ◆ ingyenélő gyerekingyenélő gyerek
paraszoruparaszoru ◆ napernyőnapernyő ◇ bícsi-paraszorubícsi-paraszoru
strandernyőstrandernyő
parédoparédo ◆ díszfelvonulásdíszfelvonulás ◆ díszszemledíszszemle ◆

felvonulásfelvonulás ◆ parádéparádé ◇ bókaparédobókaparédo tűzol-tűzol-
tóparádétóparádé
parédoszuruparédoszuru ◆ felvonulfelvonul
pareo-daiettopareo-daietto ◆ paleolitpaleolit diétadiéta ◆ paleolitpaleolit
étrendétrend
pareszucsinapareszucsina ◆ PalesztinaPalesztina
pareszucsinadzsinpareszucsinadzsin ◆ palesztinpalesztin
pareszucsinanopareszucsinano ◆ palesztinpalesztin
parettoparetto ◆ festőpalettafestőpaletta ◆ palettapaletta ◆ raklapraklap
◆ szelepszelep
paretto-naifuparetto-naifu ◆ festékkeverő késfestékkeverő kés
paripari ◆ PárizsPárizs ◇ pari-komjúnpari-komjún párizsipárizsi kommünkommün
◇ parikkoparikko párizsipárizsi
paridzsanparidzsan ◆ párizsi férfipárizsi férfi
paridzsen-nuparidzsen-nu ◆ párizsi nőpárizsi nő
párigopárigo ◆ páli nyelvpáli nyelv
parikkoparikko ◆ párizsipárizsi
pari-komjúnpari-komjún ◆ párizsi kommünpárizsi kommün
parindorómuparindorómu ◆ palindrómapalindróma
párinkapárinka ◆ pálinkapálinka 「Umenopárinka-o go-
dzsúml kudaszai.」 „Kérek egy fél deci szilvapá-
linkát!” ◇ tezukuripárinkatezukuripárinka házi pálinkaházi pálinka

párinkadzsórjúkipárinkadzsórjúki ◆ pálinkafőzőpálinkafőző
párinka-o nomupárinka-o nomu ◆ pálinkázikpálinkázik
parinoparino ◆ párizsipárizsi
paripariparipari ◆ ropogósanropogósan 「Potetocsippuszu-o pa-
ripari tabeta.」 „Csipszet ropogtattam.” ◇ par-par-
ipariniiparini keményrekeményre 「Pariparini kavaitasícu」
„keményre száradt lepedő”

pariparinipariparini ◆ keményrekeményre 「Pariparini kavaitasí-
cu」 „keményre száradt lepedő”

pariparinopariparino ◆ ropogósropogós 「Pariparino nori」 „ro-
pogós algalap”

pariparisitapariparisita ◆ keménykemény 「Pariparisita eri」
„kemény gallér” ◆ ropogósropogós 「Pariparisita oka-
si」 „ropogós sütemény”

parirendzsusiparirendzsusi ◆ paraxilol-gyantaparaxilol-gyanta
pariszaipariszai ◆ Bastille ünnepeBastille ünnepe
pariszaibitopariszaibito ◆ farizeusfarizeus
pariszaihapariszaiha ◆ farizeusokfarizeusok
pariszószédzsipariszószédzsi ◆ parizerparizer ◆ párizsipárizsi
paritipariti ◆ paritásparitás
paritíparití ◆ paritásparitás ◇ síparitísíparití C-paritásC-paritás ◇ dz-dz-
síparitísíparití G-paritásG-paritás
paritibittoparitibitto ◆ paritásbitparitásbit
pariticsekkupariticsekku ◆ paritás-ellenőrzésparitás-ellenőrzés
parittoparitto ◆ ropogtatropogtat 「Potetocsippuszu-o pari-
cuto tabeta.」 „Csipszet ropogtattam.” ◇ parit-parit-
tositatosita ropogósropogós 「Parittosita nori」 „ropogós
algalap”

parittositaparittosita ◆ elegánselegáns 「Parittositaszúcude
menszecuni itta.」 „Elegáns öltönyben mentem
elbeszélgetésre.” ◆ flancosflancos 「Parittosita jófuku-
o kiteiru.」 „Flancos ruhákat hord.” ◆ frissfriss
「Parittosita kimocside sukkinsita.」 „Friss han-
gulatban mentem munkába.” ◆ keménykemény 「Eriga-
parittosita.」 „A gallér keményen állt.” ◆ ropo-ropo-
gósgós 「Parittosita nori」 „ropogós algalap”

parócudzsinparócudzsin ◆ palócpalóc
parodiparodi ◆ paródiaparódia
parodíparodí ◆ paródiaparódia
paroroparoro ◆ palolopalolo ◆ palolo-féregpalolo-féreg
parotásuparotásu ◆ palotáspalotás
párupáru ◆ gyöngygyöngy
parucsizanparucsizan ◆ partizánpartizán
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parufeparufe ◆ parféparfé
páru-gurépáru-guré ◆ gyöngyszürkegyöngyszürke
parumezancsízuparumezancsízu ◆ parmezánsajtparmezánsajt
parumicsinszanparumicsinszan ◆ palmitinsavpalmitinsav
párunekkureszupárunekkureszu ◆ gyöngysorgyöngysor
páruonionpáruonion ◆ gyöngyhagymagyöngyhagyma
parupuparupu ◆ cellulózcellulóz ◆ péppép ◇ uddo-parupuuddo-parupu fa-fa-
cellulózcellulóz ◇ kemikaru-parupukemikaru-parupu mesterségesmesterséges
cellulózcellulóz ◇ mokuzaiparupumokuzaiparupu fapépfapép
paruszáparuszá ◆ pulzárpulzár
paruszétáparuszétá ◆ keverőtárcsakeverőtárcsa
paruszétásikiszentakukiparuszétásikiszentakuki ◆ keverőtárcsáskeverőtárcsás
mosógépmosógép
paruszuparuszu ◆ impulzusimpulzus 「Denkiparuszu」 „elekt-
romos impulzus” ◆ pulzuspulzus ◆ vérlöketvérlöket ◇ ku-ku-
rokkuparuszurokkuparuszu órajelórajel
pásarudencsápásarudencsá ◆ részleges műfogsorrészleges műfogsor
pasattoiuotopasattoiuoto ◆ csobbanáscsobbanás
passibunapassibuna ◆ passzívpasszív ◆ szenvedőszenvedő
passinguszurupassinguszuru ◆ villogvillog 「Hantaikara kita
kuruma-va passingu-o sita.」 „A szembejövő autó
villogott.” ◆ villogással jelezvillogással jelez
pászápászá ◆ hajótiszthajótiszt
paszanpaszan ◆ vadkecskevadkecske
paszapaszapaszapasza ◆ szárazonszárazon 「Paszapaszasita ka-
mino ke」 „száraz haj” ◇ paszapaszasitapaszapaszasita szá-szá-
razraz 「Paszapaszasitapan」 „száraz kenyér”

paszapaszasitapaszapaszasita ◆ nemnem ragadósragadós 「Pasza-
paszasita gohan」 „nem ragadós rizs” ◆ szárazszáraz
「Paszapaszasitapan」 „száraz kenyér”

pászentédzsipászentédzsi ◆ százalékszázalék 「Pászentédzsi-o
keiszansita.」 „Százalékot számítottam.” ◆ szá-szá-
zalékarányzalékarány
pászentopászento ◆ százalékszázalék 「Rokudzsúno nidzsuh-
pászento-va dzsúnideszu.」 „A hatvan húsz száza-
léka tizenkettő.” ◇ hjakupászentohjakupászento százszáz szá-szá-
zalékzalék 「Hjakupászento szanszeiszuru.」 „Száz
százalékosan egyetértek.”

paszeripaszeri ◆ petrezselyempetrezselyem
paszerinokukipaszerinokuki ◆ petrezselyemgyökérpetrezselyemgyökér
paszokonpaszokon ◆ gépgép 「Paszokon-ni mukatte íméru-
o kaita.」 „Gép elé ültem, hogy megírjak egy e-
mailt.” ◆ PCPC ◆ pécépécé ◆ számítógépszámítógép 「Ka-

isanopaszokonga kovareta.」 „A munkahelyemen
tönkrement a számítógépem.” ◆ személyiszemélyi szá-szá-
mítógépmítógép
paszokon-deszukupaszokon-deszuku ◆ számítógépasztalszámítógépasztal
pászonaritípászonarití ◆ műsorvezetőműsorvezető ◆ személyiségszemélyiség
pászonaritisógaipászonaritisógai ◆ személyiségzavarszemélyiségzavar ◇

hansakaiszeipászonaritisógaihansakaiszeipászonaritisógai antiszociá-antiszociá-
lis személyiségzavarlis személyiségzavar
pászonaritísógaipászonaritísógai ◆ személyiségzavarszemélyiségzavar
pászonaru-konpjútápászonaru-konpjútá ◆ személyiszemélyi számító-számító-
gépgép
pászonaru-kórupászonaru-kóru ◆ meghívásosmeghívásos beszélgetésbeszélgetés

pászonarunapászonaruna ◆ személyiszemélyi
pászonaru-szupészupászonaru-szupészu ◆ személyesszemélyes tértér 「Ie-
depászonaruszupészuga hosii.」 „Személyes térre
van szükségem a lakásban.”

pászon-obu-za-ijápászon-obu-za-ijá ◆ év embereév embere
paszupaszu ◆ átmenésátmenés ◆ bérletbérlet ◆ kihagyáskihagyás ◆

megfelelésmegfelelés ◆ passzpassz 「Boku-va paszu!」
„Passz!” ◆ passzoláspasszolás 「Bóruno szeikakunapa-
szu」 „labda pontos passzolása” ◆ szabadjegyszabadjegy
◇ tatepaszutatepaszu előreelőre passzoláspasszolás ◇ paszuszurupaszuszuru
passzolpasszol 「Sicumon-o paszusita.」 „Passzoltam
a kérdést.” ◇ paszuszurupaszuszuru kihagykihagy 「Kaisano
enkai-o paszusita.」 „Kihagytam a vállalati ban-
kettet.” ◇ paszuszurupaszuszuru megfelelmegfelel 「Szeihin-va
hinsicukenszanipaszusita.」 „A termék megfelelt
a minőség-ellenőrzésen.” ◇ paszuszurupaszuszuru át-át-
megymegy 「Sikennipaszusita.」 „Átmentem a vizs-
gán.” ◇ paszumavasipaszumavasi oda-visszaoda-vissza passzoláspasszolás
◇ paszu-miszupaszu-miszu elrontottelrontott passzoláspasszolás ◇

paszu-opaszu-o cunaideikucunaideiku passzolgatpasszolgat
「Teineinipaszu-o cunaideitta.」 „Szépen
passzolgattak.” ◇ furí-paszufurí-paszu szabadjegyszabadjegy
「Icsinicsifurípaszu」 „egynapos szabadjegy” ◇

ritán-paszuritán-paszu visszaútvisszaút ◇ ritán-paszuritán-paszu vissza-vissza-
passzoláspasszolás
paszu-bórupaszu-bóru ◆ elfogóhibaelfogóhiba
paszukapaszuka ◆ pászkapászka
paszukarupaszukaru ◆ pascalpascal
paszumavasipaszumavasi ◆ oda-vissza passzolásoda-vissza passzolás
paszu-miszupaszu-miszu ◆ elrontott passzoláselrontott passzolás
pászunippupászunippu ◆ fehérrépafehérrépa ◆ pasztinákpasztinák ◆

peszternákpeszternák
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paszu-opaszu-o cunaideikucunaideiku ◆ passzolgatpasszolgat
「Teineinipaszu-o cunaideitta.」 „Szépen
passzolgattak.”

paszu-opaszu-o mavaszumavaszu ◆ passzolgatpasszolgat 「Súbanni-
va paszu-o mavasite dzsikan-o kaszeida.」 „A vég-
játékban passzolgatva húzták az időt.”

pászupekutibupászupekutibu ◆ perspektívaperspektíva ◆ távlatitávlati áb-áb-
rázolásrázolás
paszupótopaszupóto ◆ bérletbérlet 「Júencsino
nenkanpaszupóto-o katta.」 „Éves bérletet vet-
tem a vidámparkba.” ◆ útlevélútlevél 「Paszupóto-o
sinszeiszuru.」 „Útlevélkérelmet ad be.”

paszuszurupaszuszuru ◆ átmegyátmegy 「Sikennipaszusita.」
„Átmentem a vizsgán.” ◆ kihagykihagy 「Kaisano
enkai-o paszusita.」 „Kihagytam a vállalati ban-
kettet.” ◆ megfelelmegfelel 「Szeihin-va hinsicu-
kenszanipaszusita.」 „A termék megfelelt a
minőség-ellenőrzésen.” ◆ passzolpasszol 「Sicumon-o
paszusita.」 „Passzoltam a kérdést.”

paszutapaszuta ◆ olaszolasz tésztatészta ◆ spagettispagetti ◆ tész-tész-
tata
paszuta-o juderukotopaszuta-o juderukoto ◆ tésztafőzéstésztafőzés
paszutarjóripaszutarjóri ◆ tésztaételtésztaétel
paszuterupaszuteru ◆ pasztellpasztell
paszuterugapaszuteruga ◆ pasztellképpasztellkép
paszuteruiropaszuteruiro ◆ pasztellszínpasztellszín
paszuteru-karápaszuteru-kará ◆ pasztellszínpasztellszín
paszuvádopaszuvádo ◆ jelszójelszó 「Paszuvádo-o vaszure-
tesimavanaijóninótoni kaki tomeru.」 „Lejegyzi a
jelszavát, hogy nehogy elfelejtse.” ◇ sokipaszu-sokipaszu-
vádovádo kezdetikezdeti jelszójelszó ◇ cukaiszutepaszuvá-cukaiszutepaszuvá-
dodo egyszer használatos jelszóegyszer használatos jelszó
paszuvádoninsópaszuvádoninsó ◆ jelszavas azonosításjelszavas azonosítás
patánpatán ◆ alakzatalakzat 「Kavaszecsátonopatán-o
bunszekisita.」 „A forex árfolyamgörbe alakzatait
elemezte.” ◆ kaptafakaptafa 「Kono szakkanoszubete-
no szakuhin-va vanpatándeszu.」 „Ennek a szer-
zőnek az összes műve egy kaptafára készült.” ◆

mintaminta ◆ rajzolatrajzolat ◆ sémaséma ◆ szabásmintaszabásminta
◆ szokásszokás 「Kóbaipatán」 „vásárlási szokások”
◇ kódópatánkódópatán viselkedésiviselkedési szokásszokás 「Nezum-
ino kódópatán-o sirabeta.」 „Az egér viselkedési
szokásait vizsgáltam.” ◇ kódópatánkódópatán viselke-viselke-
désmintadésminta ◇ sikópatánsikópatán gondolkodásigondolkodási sémaséma
◇ sóhipatánsóhipatán fogyasztásifogyasztási szokásszokás ◇ szui-szui-
minpatánminpatán alvásialvási szokásszokás ◇ szeikacupatánszeikacupatán

életviteliéletviteli szokásszokás ◇ szenrjakupatánszenrjakupatán takti-takti-
kaikai sémaséma ◇ teszutopatánteszutopatán beállítóábrabeállítóábra ◇

teszutopatánteszutopatán vizsgálójelvizsgálójel ◇ teszutopatánteszutopatán
monoszkópmonoszkóp ◇ makepatán-nihairumakepatán-nihairu elpártolelpártol
tőletőle aa győzelmigyőzelmi szerencseszerencse ◇ van-patánvan-patán
mindigmindig ugyanazugyanaz vanvan ◇ van-patánvan-patán egyegy kap-kap-
tafáratafára megymegy 「Karenodezain-va van-
patánda.」 „A formatervei egy kaptafára men-
nek.”

patánarizumupatánarizumu ◆ paternalizmuspaternalizmus
patánkeiszeipatánkeiszei ◆ mintázatképződésmintázatképződés
patán-ninsikipatán-ninsiki ◆ alakfelismerésalakfelismerés ◆ mintázat-mintázat-
felismerésfelismerés
patán-purakutiszupatán-purakutiszu ◆ sémagyakorlatsémagyakorlat
patantopatanto ◆ puffanvapuffanva 「Hon-va patanto taore-
ta.」 „A könyv puffanva eldőlt.”

patapatapatapata ◆ csapkodáscsapkodás ◆ kopogáskopogás 「Asio-
togapatapatato kikoeta.」 „Lábkopogás hallat-
szott.” ◇ patapataszurupatapataszuru csapkodcsapkod 「Tori-va
hane-o patapataszaszeta.」 „A madár csapkodott
a szárnyaival.” ◇ patapataszurupatapataszuru verdesverdes
「Szentakumono-va kazedepatapatasiteita.」 „A
mosott ruhát verdeste a szél.” ◇ patapatatopatapatato
egymáshozegymáshoz csapódvacsapódva 「Hon-va patapatato ta-
oreta.」 „A könyvek egymáshoz csapódva ledől-
tek.”

patapataszurupatapataszuru ◆ csapdoscsapdos 「Káten-va kaze-
depatapatasita.」 „A függöny csapdosott a szél-
ben.” ◆ csapkodcsapkod 「Tori-va hane-o patapatasza-
szeta.」 „A madár csapkodott a szárnyaival.” ◆

verdesverdes 「Szentakumono-va kazedepatapatasite-
ita.」 „A mosott ruhát verdeste a szél.”

patapatatopatapatato ◆ egymáshozegymáshoz csapódvacsapódva 「Hon-
va patapatato taoreta.」 „A könyvek egymáshoz
csapódva ledőltek.”

pataritopatarito ◆ hirtelenhirtelen 「Asioto-va patarito to-
daeta.」 „A léptek hangja hirtelen megszűnt.” ◆

puffanássalpuffanással 「Szúcukészu-va patarito taoreta.」
„Egy puffanással eldőlt a bőrönd.”

patepate ◆ gittgitt ◆ húsoshúsos pitepite ◆ pástétompástétom ◇

garaszu-pategaraszu-pate üvegező gittüvegező gitt
patentopatento ◆ szabadalomszabadalom
patento-rezápatento-rezá ◆ lakkbőrlakkbőr
páterunoszuterupáterunoszuteru ◆ páternoszterpáternoszter
pátipáti ◆ fogadásfogadás 「Taisikannopátini jobareta.」
„Meghívtak a nagykövetségi fogadásra.” ◇ irok-irok-
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enukinopátienukinopáti kanbulikanbuli 「Irokenukinopáti-o si-
ta.」 „Kanbulit rendeztünk.” ◇ csakuszekipáticsakuszekipáti
ültetéses fogadásültetéses fogadás
pátípátí ◆ bulibuli ◆ csapatcsapat 「Pátí-o kundehaikingu-
sita.」 „Csapatot alakítva túráztunk.” ◆ össze-össze-
jöveteljövetel 「Pátí-o hiraku.」 „Összejövetelt szer-
vez.” ◆ pártpárt ◆ partiparti ◆ társaságtársaság 「Gonin-
nopátí」 „ötfős társaság” ◆ zsúrzsúr ◇ gáden-pátígáden-pátí
kertikerti partiparti ◇ kakuteru-pátíkakuteru-pátí koktélpartikoktélparti ◇

kasikiripátíkasikiripátí zártzárt körűkörű rendezvényrendezvény ◇

kuriszumaszu-pátíkuriszumaszu-pátí karácsonyikarácsonyi összejöve-összejöve-
teltel ◇ kodomonopátíkodomonopátí gyerekzsúrgyerekzsúr ◇ szádo-szádo-
pátípátí harmadikharmadik személyszemély ◇ szádo-pátíszádo-pátí har-har-
madkézmadkéz ◇ szapuraizu-pátíszapuraizu-pátí meglepetésbulimeglepetésbuli
◇ szutaggu-pátíszutaggu-pátí legénybúcsúztatólegénybúcsúztató ◇ tan-tan-
dzsópátídzsópátí szülinapiszülinapi bulibuli ◇ tandzsóbipátítandzsóbipátí
születésnapiszületésnapi bulibuli ◇ danszu-pátídanszu-pátí táncostáncos
összejövetelösszejövetel ◇ danszu-pátídanszu-pátí bálbál ◇ tí-pátítí-pátí
teadélutánteadélután ◇ diná-pátídiná-pátí vacsorásvacsorás összejö-összejö-
vetelvetel ◇ tozan-nopátítozan-nopátí hegymászócsoporthegymászócsoport ◇

bászudé-pátíbászudé-pátí születésnapiszületésnapi bulibuli ◇ hómu-hómu-
pátípátí házibuliházibuli 「Hómu-pátí-o hiraita.」 „Házi-
bulit rendeztünk.”

pátikuru-ganhópátikuru-ganhó ◆ biolisztikabiolisztika ◆ génbelövésgénbelövés

patipankabocsapatipankabocsa ◆ csillagtökcsillagtök ◆ patisszonpatisszon
patisiepatisie ◆ cukrászcukrász
pátisonpátison ◆ partíciópartíció
pátopáto ◆ részrész 「Páto ni」 „második rész” ◆

részmunkaidőrészmunkaidő 「Pátode hataraiteimaszu.」
„Részmunkaidőben dolgozik.” ◆ szerepszerep ◆ szó-szó-
lamlam 「Páto fu」 „szólam kottája”

pátodehatarakupátodehataraku ◆ részmunkaidőbenrészmunkaidőben dolgo-dolgo-
zikzik 「Kare-va pátode hataraiteiru.」 „Részmun-
kaidőben dolgozik.”

patokápatoká ◆ járőrkocsijárőrkocsi ◆ rendőrautórendőrautó 「Pato-
kámo dzsikoni maki komareta.」 „A rendőrautó
is belekeveredett a balesetbe.” ◆ rendőrkocsirendőrkocsi ◇

fukumenpatokáfukumenpatoká jelzés nélküli rendőrkocsijelzés nélküli rendőrkocsi
pátonápátoná ◆ házastársházastárs 「Kare-va pátonáni uszo-
o cukanai.」 „Nem hazudik a házastársának.” ◆

partnerpartner ◆ társtárs ◇ ikóru-pátonáikóru-pátoná egyenrangúegyenrangú
partnerpartner ◇ szenrjakutekipátonászenrjakutekipátoná stratégiaistratégiai
partnerpartner ◇ danszu-pátonádanszu-pátoná táncpartnertáncpartner ◇

naien-nopátonánaien-nopátoná élettársélettárs
pátonásippupátonásippu ◆ szövetségszövetség ◇ szenrjakutek-szenrjakutek-
ipátonásippuipátonásippu stratégiai szövetségstratégiai szövetség

pátonászagasipátonászagasi ◆ párkereséspárkeresés ◆ párválasz-párválasz-
tástás
pátonosigotopátonosigoto ◆ félállásfélállás
patoriakarudzsúdzsipatoriakarudzsúdzsi ◆ apostoli keresztapostoli kereszt
patoronpatoron ◆ mecénásmecénás 「Geidzsucukanopato-
ron」 „művész mecénása” ◆ pártfogópártfogó
patorónepatoróne ◆ filmkazettafilmkazetta
patorórupatoróru ◆ járőrjárőr ◆ őrjáratőrjárat
patoróru-kápatoróru-ká ◆ járőrkocsijárőrkocsi ◆ rendőrautórendőrautó
patoróruszurupatoróruszuru ◆ járőrözikjárőrözik 「Keiszacu-va pa-
torórusita.」 „A rendőrség járőrözött.”

patoszupatoszu ◆ pátoszpátosz
pátotaimápátotaimá ◆ részmunkaidős alkalmazottrészmunkaidős alkalmazott
pátotaimupátotaimu ◆ részmunkaidőrészmunkaidő
pátotaimuródósapátotaimuródósa ◆ részmunkaidősrészmunkaidős munkásmunkás

pattaritopattarito ◆ átmenetátmenet nélkülnélkül 「Kjakuasigapat-
tari todaeta.」 „Átmenet nélkül, egyszer csak el-
maradtak a vendégek.” ◆ egyikegyik naprólnapról aa má-má-
sikrasikra 「Kanodzsotopatarito aenakunatta.」
„Egyik napról a másikra eltűnt az életemből az a
nő.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kaiva-va pattarito tomatta.」
„Hirtelen abbamaradt a beszélgetés.”

pattinguszurupattinguszuru ◆ paskolpaskol
pattopatto ◆ gurításgurítás ◇ bádí-pattobádí-patto egybőlegyből lyuk-lyuk-
rara gurításgurítás 「Bádí-patto-o sizumeta.」 „Sikerült
egyből lyukra gurítanom.” ◇ pattoszurupattoszuru gurítgurít
pattopatto ◆ hirtelenhirtelen 「Patto mega szameta.」
„Hirtelen felébredtem.” ◆ pikk-pakkpikk-pakk 「Kore-va
patto dekiszómonai.」 „Ezt nem tudom pikk-pakk
megcsinálni.” ◇ pattosinaipattosinai unalmasunalmas 「Engi-
va pattosinakatta.」 „Az előadás unalmas volt.” ◇

pattosinaipattosinai szürkeszürke 「Pattosinai szeikakuda.」
„Szürke ember.” ◇ pattosinaipattosinai belassulbelassul
「Keizai-va pattosinai.」 „A gazdaság belassult.”
◇ pattosinaipattosinai nemnem túltúl jójó 「Tenki-va pattos-
inai.」 „Nem túl jó az időjárás.” ◇ pattosinaipattosinai
szárazszáraz 「Pattosinai hanasida.」 „Száraz törté-
net.”

pattoakerupattoakeru ◆ felcsapfelcsap 「Nótopaszokon-o pat-
to aketa.」 „Felcsaptam a laptopom.”

pattohiromarupattohiromaru ◆ futótűzkéntfutótűzként terjedterjed
「Uvasza-va patto hiromatta.」 „A pletyka futó-
tűzként terjedt.”

pattomoeagarupattomoeagaru ◆ fellobbanfellobban
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pattosinaipattosinai ◆ belassulbelassul 「Keizai-va pattosi-
nai.」 „A gazdaság belassult.” ◆ nemnem túltúl jójó
「Tenki-va pattosinai.」 „Nem túl jó az időjárás.”
◆ szárazszáraz 「Pattosinai hanasida.」 „Száraz törté-
net.” ◆ szürkeszürke 「Pattosinai szeikakuda.」 „Szür-
ke ember.” ◆ unalmasunalmas 「Engi-va pattosinakat-
ta.」 „Az előadás unalmas volt.”

pattoszurupattoszuru ◆ gurítgurít
pattoszurupattoszuru ◆ jeleskedikjeleskedik ◇ pattosinaipattosinai unal-unal-
masmas 「Engi-va pattosinakatta.」 „Az előadás
unalmas volt.” ◇ pattosinaipattosinai szürkeszürke 「Pattosi-
nai szeikakuda.」 „Szürke ember.” ◇ pattosinaipattosinai
belassulbelassul 「Keizai-va pattosinai.」 „A gazdaság
belassult.” ◇ pattosinaipattosinai nemnem túltúl jójó 「Tenki-
va pattosinai.」 „Nem túl jó az időjárás.” ◇ pat-pat-
tosinaitosinai szárazszáraz 「Pattosinai hanasida.」 „Szá-
raz történet.”

pattotodzsirupattotodzsiru ◆ összecsapösszecsap 「Hon-o patto
simeta.」 „Összecsaptam a könyvet.”

paucsipaucsi ◆ erszényerszény ◆ sztómazsáksztómazsák ◆ zsákzsák
paudápaudá ◆ porpor ◆ púderpúder 「Takuszan-nopaudáde
kaoga massirodatta.」 „A sok púdertől fehér volt
az arca.” ◇ békingu-paudábékingu-paudá sütőporsütőpor ◇ bebí-bebí-
paudápaudá babahintőporbabahintőpor
paudá-pafupaudá-pafu ◆ púderpamacspúderpamacs
paudá-rúmupaudá-rúmu ◆ öltözőszobaöltözőszoba
paudá-sugápaudá-sugá ◆ porcukorporcukor
paudá-szunópaudá-szunó ◆ hópermethópermet
paundo-kékipaundo-kéki ◆ egyensúlytésztaegyensúlytészta
pavápavá ◆ erőerő ◆ hatalomhatalom ◆ teljesítményteljesítmény
「Densirendzsinopavá-o sirabeta.」 „Megnéztem
a mikrohullámú sütő teljesítményét.” ◇ guróba-guróba-
rupavárupavá világhatalomvilághatalom ◇ szórá-pavászórá-pavá nap-nap-
energiaenergia
paváanpupaváanpu ◆ teljesítményerősítőteljesítményerősítő ◆ végerő-végerő-
sítősítő 「Ékjúpaváanpu」 „A-osztályú végerősítő”

paváappupaváappu ◆ megerősödésmegerősödés
pavá-burékipavá-buréki ◆ rásegítő fékrásegítő fék ◆ szervofékszervofék
pavá-gémupavá-gému ◆ hatalomjátékhatalomjáték
pavaharapavahara ◆ hatalmihatalmi terrorterror ◆ megfélemlí-megfélemlí-
téstés ◆ munkahelyimunkahelyi zaklatászaklatás ◆ visszaélésvisszaélés aa
főnöki hatalommalfőnöki hatalommal
paváharaszumentopaváharaszumento ◆ hatalommalhatalommal történőtörténő
visszaélésvisszaélés ◆ tekintéllyeltekintéllyel történőtörténő vissza-vissza-
élésélés

pavákeipavákei ◆ teljesítménymérőteljesítménymérő
pavásaberupavásaberu ◆ markológépmarkológép
pavá-szutearingupavá-szutearingu ◆ szervokormányszervokormány 「Pa-
vászutearinguno kosóga dzsiko-o hiki okosita.」
„A balesetet a szervokormány meghibásodása
okozta.”

pazurupazuru ◆ fejtörőfejtörő ◆ kirakóskirakós játékjáték ◆ rejt-rejt-
vényvény 「Pazuru-o toku.」 „Rejtvényt fejt.”

peapea ◆ párpár 「Kucusitanopeaganakunatta.」 „El-
veszett a zokni párja.”

peápeá ◆ párpár 「Vatasinobadominton-nopeá-va to-
temo umai.」 „Aki a tollaslabdában a párom, na-
gyon ügyes.” ◇ konpuripeákonpuripeá komplementerkomplementer párpár

peaninatteirupeaninatteiru ◆ párospáros 「Kucusita-va peani-
natteinai.」 „Nem páros a zoknim.”

peanonaipeanonai ◆ páratlanpáratlan 「Szentakuga ovarutope-
anonai kucusitaga kanarazuzu detetekuru.」 „A
mosás után mindig van egy páratlan zokni.”

pea-opea-o kumukumu ◆ pártpárt alkotalkot 「Karera-va
aiszudanszunopea-o kunda.」 „Jégtáncos párt al-
kottak.”

pearukkupearukku ◆ párpár egyformaegyforma ruházataruházata
「Karera-va pearukkuda.」 „Annak a párnak egy-
forma a ruházata.”

pecsakucsapecsakucsa ◆ locsogvalocsogva
pecsakucsasaberupecsakucsasaberu ◆ csacsogcsacsog ◆ csivitelcsivitel
「Sódzsotacsigapecsakucsasabetteiru.」 „A kislá-
nyok csiviteltek.” ◆ fecserészikfecserészik
「Nakamatacsi-va tanosiszónipecsakucsa sabet-
teita.」 „A társaság vidáman fecserészett.” ◆ lo-lo-
csogcsog 「Hikkirinasinipecsakucsa sabetteita.」
„Be nem állt a szájuk, egyfolytában locsogtak.”

pecsankopecsanko ◆ összelapulvaösszelapulva ◆ szétlapulvaszétlapulva
pecsankoninarupecsankoninaru ◆ laposlapos 「Kúkiga
nuketataija-va pecsankoninatta.」 „A kerék, ami-
ből kiszökött a levegő, lapos lett.” ◆ lelombo-lelombo-
zódikzódik 「Sippaisitepencsankoninatta.」 „A siker-
telenségtől lelombozódtam.” ◆ összelapulösszelapul
「Gjutto nigitta aki kan-va pecsankoninatta.」
„Az erősen összeszorított, üres sörösdoboz össze-
lapult.” ◆ palacsintávápalacsintává nyomódiknyomódik 「Omocsa-
no ueni szuvattesimattepecsankoninatta.」 „Pa-
lacsintává nyomódott a játék, amire ráültem.” ◆

szétlapulszétlapul 「Fumicuketapettobotoru-va pecsan-
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koninatta.」 „A műanyag palack, amire ráléptem,
szétlapult.”

pecsankonopecsankono ◆ laposlapos 「Pecsankono hana」 „la-
pos orr”

pecsapecsapecsapecsa ◆ cuppogvacuppogva 「Pecsapecsa tabe-
ru.」 „Cuppogva eszik.” ◆ lefetyelvelefetyelve 「Neko-
va miruku-o pecsapecsa nondeiru.」 „A macska
lefetyeli a tejet.” ◆ locsogvalocsogva 「Obaszantacsi-
va pecsapecsa sabetteiru.」 „Az asszonyok locsog-
nak.”

pecsapecsataberupecsapecsataberu ◆ cuppogcuppog 「Kodomogape-
csapecsato gohan-o tabeteiru.」 „A kisgyerek cup-
pogva eszi az ételt.”

pécsipécsi ◆ PécsPécs
pecsikapecsika ◆ orosz kályhaorosz kályha
pecsikótopecsikóto ◆ alsószoknyaalsószoknya
pecsikótogabamentopecsikótogabamento ◆ nőuralomnőuralom
pecsuniapecsunia ◆ petúniapetúnia
pedancsikkunapedancsikkuna ◆ okoskodóokoskodó ◆ tudálékostudálékos
pedantorípedantorí ◆ pedantériapedantéria
pedarupedaru ◆ pedálpedál 「Pedaru-o funda.」 „Rátapos-
tam a pedálra.” ◇ akuszerupedaruakuszerupedaru gázpedálgázpedál
◇ kuracscsipedarukuracscsipedaru kuplungpedálkuplungpedál ◇ szoszu-szoszu-
tenútopedarutenútopedaru hanghosszabbítóhanghosszabbító pedálpedál ◇

szofuto-pedaruszofuto-pedaru pianopedálpianopedál ◇ danpápedarudanpápedaru
fortepedálfortepedál ◇ forutepedaruforutepedaru fortepedálfortepedál ◇

burékipedaruburékipedaru fékpedálfékpedál
pedaru-opedaru-o kogukogu ◆ pedálozikpedálozik 「Szaikuringude
icsinicsidzsúpedaru-o koida.」 „A biciklitúrán
egész nap pedáloztam.”

pedeszutorian-dekkipedeszutorian-dekki ◆ deszkázott járdadeszkázott járda
pedikjuapedikjua ◆ lábápoláslábápolás ◆ lábkörömlakklábkörömlakk ◆ pe-pe-
dikűrdikűr
pedikjua-opedikjua-o nurunuru ◆ belakkozbelakkoz 「Pedikjua-o nut-
ta.」 „Belakkoztam a körmömet a lábamon.”

pedomorufósiszupedomorufósiszu ◆ pedomorfózispedomorfózis
pédzsentopédzsento ◆ bemutatóbemutató ◆ parádéparádé ◆ szabad-szabad-
téri előadástéri előadás ◇ kókúpédzsentokókúpédzsento légi parádélégi parádé
pédzsipédzsi ◆ laplap 「Pédzsino icsiban-ueni kaiteari-
maszu.」 „A lap tetejére van írva.” ◆ oldaloldal 「Ko-
no honno dzsuh-pédzsi-o akete kudaszai.」
„Nyissák ki a könyvet a tizedik oldalon!”

pédzsinopédzsino ◆ laposlapos 「Kore-va hjakupédzsino
hondeszu.」 „Ez egy százlapos könyv.”

pédzsi-opédzsi-o mekurumekuru ◆ lapozlapoz 「Cuginopédzsi-o
mekutta.」 „A következő oldalra lapoztam.” ◇

paraparatopédzsi-oparaparatopédzsi-o mekurumekuru lapozgatlapozgat
「Zassinopédzsi-o paraparato mekutteita.」 „A
magazint lapozgattam.”

pédzsi-o mekurukotopédzsi-o mekurukoto ◆ lapozáslapozás
pédzsi-opédzsi-o oruoru ◆ szamárfületszamárfület tesztesz 「Pédzsi-
o otte hon-o simeta.」 „Szamárfület tettem a
könyvbe, és becsuktam.”

pédzsi-reiautopédzsi-reiauto ◆ laplap elrendezéseelrendezése ◆ oldaloldal
elrendezéseelrendezése
pédzsiszúpédzsiszú ◆ oldalszámoldalszám
peepeepeepee ◆ alárendeltalárendelt 「Boku-va peepeedakara
kimeru kenri-va nai.」 „Én csak alárendelt va-
gyok, nincs jogom dönteni.” ◆ zöldfülűzöldfülű
pegaszaszupegaszaszu ◆ PegazusPegazus
pegaszuszuzapegaszuszuza ◆ Pegasus-csillagképPegasus-csillagkép ◆ Pe-Pe-
gazusgazus
péhápéhá ◆ hidrogénkitevőhidrogénkitevő ◆ pHpH
péhápéhá ◆ pH-értékpH-érték
péhászukérupéhászukéru ◆ pH-skálapH-skála
peipei ◆ fizetésfizetés 「Kono kaisa-va peigaii.」 „Ez a
cég jól fizet.” ◇ peiszurupeiszuru pénztpénzt hozhoz 「Kono
dzsigjó-va peisinai.」 „Ez a vállalkozás nem hoz
pénzt.”

peintingupeintingu ◆ festésfestés ◇ bodí-peintingubodí-peintingu test-test-
festésfestés
peintopeinto ◆ festékfesték ◆ festésfestés ◇ oiru-peintooiru-peinto
olajfestékolajfesték ◇ kará-peintokará-peinto színes festékszínes festék
peiofupeiofu ◆ betétbiztosításbetétbiztosítás
peipeipeipei ◆ alárendeltalárendelt ◆ senkisenki 「Kaisade-va pei-
peida.」 „Egy senki vagyok a cégnél.”

peipeipeipei ◆ PayPayPayPay 「Peipeide haratta.」
„PayPay-el fizettem.”

peiszurupeiszuru ◆ pénztpénzt hozhoz 「Kono dzsigjó-va peisi-
nai.」 „Ez a vállalkozás nem hoz pénzt.”

pekepeke ◆ bukásbukás 「Keikaku-va pekedatta.」 „A
terv bukott.” ◆ hibahiba ◆ rosszrossz jeljel 「Szenszei-va
kaitónipeke-o cuketa.」 „A tanár rossznak jelölte
a választ.”

pekigacukupekigacuku ◆ festékesfestékes leszlesz 「Sacunipenk-
igacuita.」 „Festékes lett az ingem.”

pekinpekin ◆ PekingPeking
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pekindakkupekindakku ◆ pekingipekingi kacsakacsa 「Kinóno júso-
kuni pekindakku-o tabeta.」 „Tegnap pekingi ka-
csát ettem vacsorára.”

pekingendzsinpekingendzsin ◆ kínai előemberkínai előember
pekingopekingo ◆ mandarinmandarin
pekinízupekinízu ◆ pincsipincsi
pekontopekonto ◆ biccentvebiccentve 「Pekonto odzsigi-o si-
ta.」 „Biccentve köszönt.” ◆ horpasztvahorpasztva
「Kamikoppu-o pekonto hekomaszeta.」 „Össze-
horpasztottam a papírpoharat.”

pekopekopekopeko ◆ behorpadvabehorpadva ◆ hajbókolvahajbókolva
pekopekoatama-opekopekoatama-o szageruszageru ◆ lehorgasztjalehorgasztja
a fejéta fejét
pekopekonapekopekona ◆ kopogkopog aa szemeszeme azaz éhségtőléhségtől
「Onakagapekopeko.」 „Kopog a szemem az éh-
ségtől.” ◆ korogkorog 「Onaka-va pekopeko.」 „Ko-
rog a gyomrom.” ◆ üresüres
pekopekonopekopekono ◆ laposlapos 「Pekopekonobóru」 „la-
pos labda”

pekopekoszurupekopekoszuru ◆ hajbókolhajbókol 「Buka-va dzsósi-
nipekopekositeita.」 „A beosztottak hajbókoltak a
főnöküknek.”

pekopekotopekopekoto ◆ alázatosanalázatosan 「Kari te-va kasi
teno maedepekopekoto furumatta.」 „Az adós a
hitelezővel szemben alázatosan viselkedett.”

pekucsinpekucsin ◆ pektinpektin
pekucsinsicupekucsinsicu ◆ pektinanyagokpektinanyagok
penpen ◆ írótollírótoll ◆ tolltoll 「Pende tegami-o kaita.」
„Tollal írtam levelet.” ◇ keikópenkeikópen szövegki-szövegki-
emelőemelő tolltoll ◇ szuiszeipenszuiszeipen lemoshatólemosható filcfilc ◇

tacscsi-pentacscsi-pen érintőceruzaérintőceruza ◇ pen-open-o okuoku le-le-
tesziteszi aa tollattollat 「Pen-o oitekudaszai!」 „Tegyé-
tek le a tollat!” ◇ pen-open-o oruoru abbahagyjaabbahagyja azaz
íróiírói tevékenységéttevékenységét 「Sószecukatositenopen-o
otta.」 „Abbahagyta regényírói tevékenységét.” ◇

pen-open-o torutoru tollattollat ragadragad 「Nengadzsó-o kakó-
to omoipen-o totta.」 „Tollat ragadtam, hogy új-
évi üdvözlőlapokat írjak.” ◇ bóru-penbóru-pen golyós-golyós-
tolltoll 「Bórupen-no hacumeisa-va hangarí dzsin-
deszu, tohangarí gono szenszeiga osietekureta.」
„A golyóstoll feltalálója magyar volt - mondta a
magyar tanárom.” ◇ juszeipenjuszeipen alkoholos filcalkoholos filc
penantopenanto ◆ bajnoki zászlóbajnoki zászló ◆ zászlócskazászlócska
penanto-részupenanto-részu ◆ bajnoki mérkőzésbajnoki mérkőzés

penarutípenarutí ◆ büntetésbüntetés 「Penarutí-o ukeru.」
„Büntetést kap.”

penarutí-eriapenarutí-eria ◆ büntetőterületbüntetőterület
penarutí-kikkupenarutí-kikku ◆ büntetőrúgásbüntetőrúgás ◆ tizen-tizen-
egyesegyes
penarutí-mákupenarutí-máku ◆ büntetőpontbüntetőpont
penarutí-szurópenarutí-szuró ◆ büntetődobásbüntetődobás
pencsipencsi ◆ fogófogó 「Harigane-o pencside mag-
eta.」 „Fogóval meghajlítottam a drótot.” ◇ acs-acs-
csakupencsicsakupencsi krimpelőkrimpelő fogófogó ◇ radzsio-radzsio-
pencsipencsi rádiósfogórádiósfogó ◇ radzsio-pencsiradzsio-pencsi lapos-lapos-
fogófogó
pendakopendako ◆ bőrkeményedés az írástólbőrkeményedés az írástól
pendantopendanto ◆ medálmedál ◆ násfanásfa ◆ nyakéknyakék ◆

nyaklánc-függőnyaklánc-függő ◇ rokettopendantorokettopendanto fény-fény-
képtartós medálképtartós medál
pendanto-raitopendanto-raito ◆ függőlámpafüggőlámpa
pendanto-ranpupendanto-ranpu ◆ függőlámpafüggőlámpa
pendingupendingu ◆ függőben levésfüggőben levés
pendinguniszurupendinguniszuru ◆ függőbenfüggőben hagyhagy
「Mondai-o pendinguniszuru.」 „Függőben
hagyja a kérdést.”

pen-doraibupen-doraibu ◆ pendrájvpendrájv
pendzsikupendzsiku ◆ tollszártollszár
pen-furendopen-furendo ◆ levelezőbarátlevelezőbarát
pengapenga ◆ tollrajztollrajz
pengépengé ◆ pengőpengő ◇ adópengéadópengé adópengőadópengő ◇

zeinopengézeinopengé adópengőadópengő
penginpengin ◆ pingvinpingvin ◇ kingu-penginkingu-pengin királyping-királyping-
vinvin ◇ kobitopenginkobitopengin törpetörpe pingvinpingvin ◇ ko-ko-
bitopenginbitopengin kék pingvinkék pingvin
pen-irepen-ire ◆ tolltartótolltartó
penisirinpenisirin ◆ penicillinpenicillin ◇ purokain-penisirinpurokain-penisirin
novokain penicillinnovokain penicillin
penisirin-arerugípenisirin-arerugí ◆ penicillin-allergiapenicillin-allergia ◆

penicillin-érzékenységpenicillin-érzékenység
penisirintaiszeiszaikinpenisirintaiszeiszaikin ◆ penicillin-penicillin-
rezisztens baktériumrezisztens baktérium
peniszupeniszu ◆ péniszpénisz
penkészupenkészu ◆ tolltartótolltartó
penkipenki ◆ festékfesték 「Monnopenkiga hagareta.」
„Lejött a festék a kapuról.” ◇ penki-openki-o nurunuru le-le-
festfest 「Szakunipenki-o nutta.」 „Lefestettem a
kerítést.” ◇ penki-openki-o nurunuru mázolmázol 「Penki nurita-
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te!」 „Frissen mázolva!” ◇ penki-openki-o nurunuru kifestkifest
「Hejanipenki-o nutta.」 „Kifestettük a szobát.”

penkijapenkija ◆ mázolómázoló ◆ szobafestőszobafestő
penkinuripenkinuri ◆ festésfestés 「Szakuno penkinuriga
kanrjósita.」 „Elkészültünk a kerítés festésével.”

penki-openki-o nurunuru ◆ kifestkifest 「Hejanipenki-o nut-
ta.」 „Kifestettük a szobát.” ◆ lefestlefest
「Szakunipenki-o nutta.」 „Lefestettem a kerí-
tést.” ◆ mázolmázol 「Penki nuritate!」 „Frissen má-
zolva!”

pen-kurabupen-kurabu ◆ íróklubíróklub ◆ NemzetköziNemzetközi PENPEN
ClubClub
pen-némupen-nému ◆ írói álnévírói álnév
pen-open-o okuoku ◆ leteszileteszi aa tollattollat 「Pen-o oiteku-
daszai!」 „Tegyétek le a tollat!”

pen-open-o oruoru ◆ abbahagyjaabbahagyja azaz íróiírói tevékeny-tevékeny-
ségétségét 「Sószecukatositenopen-o otta.」 „Abba-
hagyta regényírói tevékenységét.”

pen-open-o torutoru ◆ tollattollat ragadragad 「Nengadzsó-o ka-
kóto omoipen-o totta.」 „Tollat ragadtam, hogy
újévi üdvözlőlapokat írjak.”

pen-parupen-paru ◆ levelezőtárslevelezőtárs
penpenguszapenpengusza ◆ gezemicegezemice ◆ pásztortáskapásztortáska
penpenguszagahaerupenpenguszagahaeru ◆ benövi a gazbenövi a gaz
pensirupensiru ◆ ceruzaceruza ◇ aiburópensiruaiburópensiru szemöl-szemöl-
dökceruzadökceruza ◇ sápupensirusápupensiru mechanikusmechanikus ceru-ceru-
zaza ◇ sápupensirusápupensiru rotring ceruzarotring ceruza
pensonpenson ◆ panziópanzió
penszakipenszaki ◆ tollhegytollhegy
pentaszuronpentaszuron ◆ öttusaöttusa
pentekoszutepentekoszute ◆ pünkösdpünkösd
pentószupentószu ◆ pentózpentóz
pentószurinszankeiropentószurinszankeiro ◆ pentóz-foszfátpentóz-foszfát
pályapálya
pen-vapen-va ken-jorimoken-jorimo cujosicujosi ◆ tolltoll erősebberősebb aa
kardnálkardnál
penzarapenzara ◆ tolltartó tálcatolltartó tálca
pépápépá ◆ értekezésértekezés ◆ iratirat ◆ papírpapír ◆ papírospapíros
◆ smirglismirgli ◆ újságújság ◇ densipépádensipépá elektronikuselektronikus
papírpapír ◇ torésingupépátorésingupépá pauszpapírpauszpapír
pépá-bakkupépá-bakku ◆ papírkötésűpapírkötésű könyvkönyv ◆ puhapuha
fedelű könyvfedelű könyv
pépá-doraibápépá-doraibá ◆ kocavezetőkocavezető ◆ mazsolamazsola ◆

papíron vezetőpapíron vezető

pépá-horudápépá-horudá ◆ irattartóirattartó ◆ papírtartópapírtartó ◇

toiretto-pépá-horudátoiretto-pépá-horudá vécépapír-tartóvécépapír-tartó
pépá-kanpanípépá-kanpaní ◆ fantomcégfantomcég
pépá-kurippupépá-kurippu ◆ gemkapocsgemkapocs
pépákuromatogurafípépákuromatogurafí ◆ papírkromatográfiapapírkromatográfia

pepámintopepáminto ◆ borsmentaborsmenta
pépá-naifupépá-naifu ◆ papírvágó késpapírvágó kés
pépá-pancsipépá-pancsi ◆ papírlukasztópapírlukasztó ◆ papírlyu-papírlyu-
kasztókasztó
pépá-puranpépá-puran ◆ elméletielméleti tervterv ◆ papíronpapíron szü-szü-
letett tervletett terv
pépáreszupépáreszu ◆ papírmentespapírmentes
pépáreszukapépáreszuka ◆ papírmentesítéspapírmentesítés
pépáreszukaszurupépáreszukaszuru ◆ papírmentesítpapírmentesít 「Keihi-
o szakugensijóto dzsimu-o pépáreszu kasita.」
„Papírmentesítettük a hivatalt, hogy költséget ta-
karítsunk meg.”

pépáreszu-ofiszupépáreszu-ofiszu ◆ papírmentes hivatalpapírmentes hivatal
pépá-taorupépá-taoru ◆ papírtörülközőpapírtörülköző
pépá-teszutopépá-teszuto ◆ írásbeli vizsgaírásbeli vizsga
pepínopepíno ◆ tojásdinnyetojásdinnye
pepokabocsapepokabocsa ◆ termesztett töktermesztett tök
peppápeppá ◆ borsbors
pepucsidázepepucsidáze ◆ peptidázpeptidáz ◇ ekiszopepucsi-ekiszopepucsi-
dázedáze exopeptidázexopeptidáz ◇ endopepucsidázeendopepucsidáze end-end-
opeptidázopeptidáz ◇ karubokisipepucsidázekarubokisipepucsidáze karbo-karbo-
xipeptidázxipeptidáz
pepucsidopepucsido ◆ peptidpeptid ◇ kekkanszadószeicsó-kekkanszadószeicsó-
kanpepucsidokanpepucsido vazoaktívvazoaktív intesztinálisintesztinális po-po-
lipeptidlipeptid ◇ korágen-pepucsidokorágen-pepucsido kollagénpep-kollagénpep-
tidtid ◇ sinkeipepucsidosinkeipepucsido neuropeptidneuropeptid ◇ nato-nato-
riumurinjópepucsidoriumurinjópepucsido nátriuretikusnátriuretikus peptidpeptid
◇ poripepucsidoporipepucsido polipeptidpolipeptid
pepucsidofingápurintopepucsidofingápurinto ◆ peptid-peptid-
ujjlenyomatujjlenyomat
pepucsidogurikanpepucsidogurikan ◆ peptidoglikánpeptidoglikán
pepucsidokecugópepucsidokecugó ◆ peptidkötéspeptidkötés
pepucsidomappingupepucsidomappingu ◆ peptidtérképezéspeptidtérképezés
pepucsidomaszufingápurintingupepucsidomaszufingápurintingu ◆ peptid-peptid-
tömegujjlenyomat készítésetömegujjlenyomat készítése
pepusinpepusin ◆ pepszinpepszin
pepusinógenpepusinógen ◆ pepszinogénpepszinogén
peraguraperagura ◆ pellagrapellagra
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peramorufósiszuperamorufósiszu ◆ peramorfózisperamorfózis
peraperaperapera ◆ folyékonyanfolyékonyan beszélbeszél 「Kare-va
nihongogaperaperada.」 „Folyékonyan beszél ja-
pánul.”

peraperasitaperaperasita ◆ lengelenge 「Peraperasita fuku」
„lenge ruha” ◆ vékonyvékony 「Peraperasita kami」
„vékony papír”

peraperatoperaperato ◆ folyékonyanfolyékonyan 「Hangarí go-o
perapera hanaszu.」 „Folyékonyan beszél magya-
rul.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Honnopédzsi-o perapera-
tomekutta.」 „Könnyedén pergettem a könyv lap-
jait.”

pereszutoroikapereszutoroika ◆ peresztrojkaperesztrojka
perettoperetto ◆ pelletpellet
perieperie ◆ PerrierPerrier
perikanperikan ◆ gödénygödény ◆ pelikánpelikán
peripurazumuperipurazumu ◆ periplazmaperiplazma
periszukópuperiszukópu ◆ periszkópperiszkóp
peroperokjandíperoperokjandí ◆ nyalókanyalóka 「Peroperokjandí-
o namenagara micsi-o aruita.」 „Nyalókát nyalo-
gatva mentünk az úton.”

peroperonameruperoperonameru ◆ lefetyellefetyel 「Neko-va
miruku-o peropero nameta.」 „A macska lefetyel-
te a tejet.”

peroperonameruperoperonameru ◆ nyalogatnyalogat 「Kizu-o per-
operonameteita.」 „Nyalogattam a sebemet.”

peroperonamerukotoperoperonamerukoto ◆ nyalogatásnyalogatás
peroperoninaruperoperoninaru ◆ benyombenyom 「Dojóbi-va pabu-
deberoberoninatta.」 „Szombatom benyomtam a
kocsmában.”

peroritoperorito ◆ hámozódvahámozódva 「Momono kava-va pe-
rorito mukeru.」 „Az őszibarack könnyen hámoz-
ható.” ◆ költveköltve 「Perorito sita-o dasita.」 „Ki-
öltötte a nyelvét.” ◆ megnyalvamegnyalva 「Aiszu-o pero-
rito nameta.」 „Megnyalta a fagyit.” ◇ perorito-perorito-
taberutaberu betolbetol 「Piza-o perorito tabeta.」 „Be-
toltam egy pizzát.” ◇ peroritotaberuperoritotaberu bevágbevág
「Rángosu-o perorito tabeta.」 „Bevágtam egy
lángost.”

peroritotaberuperoritotaberu ◆ betolbetol 「Piza-o perorito ta-
beta.」 „Betoltam egy pizzát.” ◆ bevágbevág
「Rángosu-o perorito tabeta.」 „Bevágtam egy
lángost.”

perúperú ◆ PeruPeru

perucseszosiperucseszosi ◆ Peltier cellaPeltier cella
perúdzsinperúdzsin ◆ peruiperui
perukazokuperukazoku ◆ sügérsügér
perukerutoperukeruto ◆ pörköltpörkölt
perúnoperúno ◆ peruiperui
peruokisiszómuperuokisiszómu ◆ peroxiszómaperoxiszóma
perurínuperurínu ◆ pelerinpelerin
perusaperusa ◆ PerzsiaPerzsia
perusadzsútanperusadzsútan ◆ perzsa szőnyegperzsa szőnyeg
perusanekoperusaneko ◆ perzsa macskaperzsa macska
perusiaperusia ◆ PerzsiaPerzsia
perusiadzsinperusiadzsin ◆ perzsaperzsa
perusiagoperusiago ◆ perzsa nyelvperzsa nyelv
perusianekoperusianeko ◆ perzsa macskaperzsa macska
perusianoperusiano ◆ perzsaperzsa
perusiavanperusiavan ◆ Perzsa-öbölPerzsa-öböl
peruszeuszuzaperuszeuszuza ◆ PerszeuszPerszeusz
pesankopesanko ◆ összelapítvaösszelapítva
pesankoninarupesankoninaru ◆ összelapulösszelapul
「Fumicuketapettobotoru-va pesankoninatta.」
„A megtaposott műanyag palack összelapult.”

pesattocuburerupesattocubureru ◆ szétloccsanszétloccsan 「Ocsita
tamago-va pesatto cubureta.」 „A leesett tojás
szétloccsant.”

pesimiszutonapesimiszutona ◆ pesszimistapesszimista
pesimizumupesimizumu ◆ pesszimizmuspesszimizmus
pesutokenpesutoken ◆ Pest megyePest megye
pészoszupészoszu ◆ pátoszpátosz 「Pészoszuafureru hage」
„pátosszal teli színdarab” ◆ szomorúságszomorúság
peszszarípeszszarí ◆ méhgyűrűméhgyűrű ◆ pesszáriumpesszárium
pészupészu ◆ iramiram 「Kódzsi-va hajaipészude szu-
szundeita.」 „Az építkezés gyors iramban haladt.”
◆ tempótempó 「Anatanopészuni avaszete osiema-
szu.」 „A te tempódban foglak tanítani.” ◇ hai-hai-
pészupészu nagynagy iramiram 「Részu-va haipészude szu-
szunda.」 „Nagy iramban folyt a verseny.” ◇ ma-ma-
ipészunaipészuna komótoskomótos 「Maipészuna hitoda.」
„Komótos ember.”

pészu-daunpészu-daun ◆ lelassuláslelassulás
pészu-daunszurupészu-daunszuru ◆ lelassullelassul 「Kóhandegému-
va pészudaunsita.」 „A második félidőben lelas-
sult a játék.”
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pészumékápészuméká ◆ pacemakerpacemaker ◆ szívritmus-szívritmus-
szabályozószabályozó ◆ ütemet diktáló versenyzőütemet diktáló versenyző
pészumékászaibópészumékászaibó ◆ ritmuskeltőritmuskeltő sejtcso-sejtcso-
portport
pészu-opészu-o midaszumidaszu ◆ kizökkentkizökkent 「Denvaga nat-
te sigotonopészuga midareta.」 „A telefonhívás
kizökkentett a munkámból.”

peszutopeszuto ◆ PestPest ◆ pestispestis ◇ szenpeszutoszenpeszuto
búbópestisbúbópestis
pészutopészuto ◆ masszamassza ◆ pasztapaszta ◇ kattoando-kattoando-
pészutopészuto kivágáskivágás ésés beillesztésbeillesztés ◇ maron-maron-
pészutopészuto gesztenyemasszagesztenyemassza
pészutodzsóniszurupészutodzsóniszuru ◆ pépesítpépesít 「Poteto-o
burendádepészuto dzsónisita.」 „Mixerrel pépesí-
tettem a burgonyát.”

peszutokinpeszutokin ◆ pestisbaciluspestisbacilus
peszutorípeszutorí ◆ süteménysütemény
petapeta ◆ petapeta
petantopetanto ◆ huppanvahuppanva ◆ laposanlaposan ◇ petan-petan-
toszuvarutoszuvaru huppanhuppan 「Dzsútannipetanto szuvat-
ta.」 „A szőnyegre huppantam.” ◇ petantonarupetantonaru
lelapullelapul 「Kamino ke-va petantonatta.」 „Lela-
pult a hajam.”

petantonarupetantonaru ◆ lelapullelapul 「Kamino ke-va petan-
tonatta.」 „Lelapult a hajam.”

petantoszuvarupetantoszuvaru ◆ huppanhuppan 「Dzsútannipetan-
to szuvatta.」 „A szőnyegre huppantam.” ◆ le-le-
tottyanva ültottyanva ül
petapetapetapeta ◆ paskolvapaskolva ◆ ragacsosanragacsosan ◆

telis-teletelis-tele ◇ petapetaarukupetapetaaruku slattyogslattyog
「Kodomo-va otószan-no kucude petapetaarui-
ta.」 „A gyerek az apja cipőjében slattyogott.” ◇

petapetatatakupetapetatataku megpaskolmegpaskol 「Kodomono
hoo-o petapeta tataita.」 „Megpaskoltam a gyerek
arcát.”

petapetaarukupetapetaaruku ◆ slattyogslattyog 「Kodomo-va
otószan-no kucude petapetaaruita.」 „A gyerek az
apja cipőjében slattyogott.”

petapetatatakupetapetatataku ◆ megpaskolmegpaskol 「Kodomono
hoo-o petapeta tataita.」 „Megpaskoltam a gyerek
arcát.”

petaritopetarito ◆ ragasztvaragasztva
petaruszekipetaruszeki ◆ petalitpetalit
petattopetatto ◆ hozzáragadvahozzáragadva

petattoharicukerupetattoharicukeru ◆ ráragasztráragaszt
「Monitánimemo-o petatto hari cuketa.」 „A mo-
nitora ráragasztottam egy emlékeztető cetlit.”

petenpeten ◆ átejtésátejtés 「Szagisinopeten-o abaita.」
„Leleplezte a csaló átejtését.” ◆ átverésátverés
「Peten-o mijabutte taszukatta.」 „Rájöttem,
hogy átverés, és így megmenekültem.” ◆ trükktrükk
peten-nikakerupeten-nikakeru ◆ átejtátejt 「Higaisa-o
tenszaitekinapeten-ni kaketa.」 „Egy zseniális
trükkel átejtette az áldozatát.” ◆ átverátver 「Szeifu-
va kokumin-o peten-ni kaketa.」 „A kormány át-
verte a népet.”

petensipetensi ◆ csalócsaló ◆ imposztorimposztor ◆ svindlersvindler ◆

szélhámosszélhámos ◆ trükközőtrükköző
petorizarapetorizara ◆ Petri-csészePetri-csésze
petororatamupetororatamu ◆ ásványiásványi olajolaj ◆ petrolátumpetrolátum

pettankonopettankono ◆ laposlapos 「Kjó-va pettankono
kucu-o haita.」 „Ma lapos sarkú cipőt vettem fel.”

pettaripettari ◆ lehuppanvalehuppanva 「Sibafunipettari szu-
vari konda.」 „Lehuppantam a fűbe.” ◆ ráta-ráta-
padvapadva 「Hószósigacsokonipettarikuccuite haga-
renai.」 „A csomagolópapír rátapadt a csokira,
nem lehet lefejteni.”

pettingupettingu ◆ pettingpetting ◇ szofuto-pettinguszofuto-pettingu ne-ne-
ckingcking
pettopetto ◆ díszállatdíszállat 「Pettotosite kingjo-o kat-
teiru.」 „Díszállatként aranyhalat tart.” ◆ házi-házi-
állatállat ◆ házikedvencházikedvenc ◆ hobbiállathobbiállat 「Petto-o
katteiru.」 „Hobbiállatot tart.” ◆ kedvtelésbőlkedvtelésből
tartotttartott állatállat ◆ kisállatkisállat 「Petto ka」 „kisál-
latokat lehet tartani” ◆ otthonotthon tartotttartott állatállat
「Ómu-o pettonisita.」 „Papagájt tart otthon.”

pettopetto ◆ PETPET ◆ polietilén-tereftalátpolietilén-tereftalát
pettobotorupettobotoru ◆ flakonflakon ◆ műanyagműanyag flakonflakon
「Pettobotorukara mizu-o dasita.」 „Kiöntöttem
a vizet a műanyag flakonból.” ◆ PET palackPET palack
pettodókókaipettodókókai ◆ állatbarátok köreállatbarátok köre
petto-gétopetto-géto ◆ biztonsági kapubiztonsági kapu
pettosiikupettosiiku ◆ állattartásállattartás
petto-soppupetto-soppu ◆ állatkereskedésállatkereskedés ◆

díszállat-kereskedésdíszállat-kereskedés ◆ kisállat-kisállat-
kereskedéskereskedés 「Neko-o pettosoppude katta.」 „A
macskámat kisállat-kereskedésben vettem.”
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pípí ◆ sípolássípolás ◇ pítoiuotopítoiuoto sípszósípszó 「Pítoiu oto-
ni cuzukete onamaeto gojó ken-o ohanasikuda-
szai.」 „A sípszó után kérem, hagyjon üzenetet!”

pianissimopianissimo ◆ igen halkanigen halkan ◆ pianissimopianissimo
pianiszutopianiszuto ◆ zongoraművészzongoraművész ◆ zongoristazongorista
◇ meipianiszutomeipianiszuto híres zongoraművészhíres zongoraművész
pianopiano ◆ halkanhalkan ◆ pianopiano ◆ zongorazongora 「Tona-
rino hejadepianoga natteiru.」 „A szomszéd szo-
bában zongora szól.” ◇ appuraitopianoappuraitopiano pianí-pianí-
nónó ◇ gurandopianogurandopiano hangversenyzongorahangversenyzongora ◇

piano-opiano-o hikuhiku zongorázikzongorázik 「Pianode oszoiten-
pono kjoku-o hiita.」 „Lassú zenét zongorázott.”

pianoavaszetepianoavaszete ◆ zongorakísérettelzongorakísérettel
「Kasu-va piano avaszete utatta.」 „Az énekes
zongorakísérettel énekelt.”

pianodokuszópianodokuszó ◆ zongoraszólózongoraszóló
pianoenszópianoenszó ◆ zongorajátékzongorajáték 「Kanodzsono-
piano enszó-va szubarasii.」 „Csodálatos a zongo-
rajátéka.”

pianoenszókaipianoenszókai ◆ zongorakoncertzongorakoncert
pianokjokupianokjoku ◆ zongoradarabzongoradarab 「Muzukasiipi-
ano kjoku-o hiita.」 „Nehéz zongoradarabot ját-
szott.”

pianokjószókjokupianokjószókjoku ◆ zongoraversenyzongoraverseny
piano-koncserutopiano-koncseruto ◆ zongoraversenyzongoraverseny
pianonokjosópianonokjosó ◆ zongoraművészzongoraművész
pianonomeisupianonomeisu ◆ zongoraművészzongoraművész
piano-opiano-o hikuhiku ◆ zongorázikzongorázik 「Pianode oszo-
itenpono kjoku-o hiita.」 „Lassú zenét zongorá-
zott.”

pianorendanpianorendan ◆ zongora négykezeszongora négykezes
pianorenszópianorenszó ◆ zongora kettőszongora kettős
piano-szonatapiano-szonata ◆ zongoraszonátazongoraszonáta
piariszutokjókaipiariszutokjókai ◆ piarista egyházpiarista egyház
píárupíáru ◆ közönségkapcsolatokközönségkapcsolatok ◆ reklámo-reklámo-
zászás 「Píárueiga」 „reklámozó film”

piaszupiaszu ◆ fülbevalófülbevaló ◆ piercingpiercing 「Heszopia-
szu」 „köldökpiercing”

picsapicsapicsapicsa ◆ fröcskölvefröcskölve 「Kaiszui-va iva-o
picsapicsato aratta.」 „A víz fröcskölve megtört a
sziklákon.” ◆ lefetyelvelefetyelve ◆ pancsolvapancsolva ◆ szür-szür-
csölvecsölve ◆ tocsogvatocsogva 「Mizutamaride asi-o pi-
csapicsato tataita.」 „Tocsogott a pocsolyában.”

picsapicsanomupicsapicsanomu ◆ lefetyellefetyel 「Inu-va mizu-o
picsapicsanondeita.」 „A kutya lefetyelte a vizet.”

picsapicsaotopicsapicsaoto ◆ tocsogástocsogás
picsapicsaszurupicsapicsaszuru ◆ pancsolpancsol 「Kodomo-va
mizu-o picsapicsasiteita.」 „A gyerek pancsolt a
vízben.” ◆ tocsogtocsog 「Kodomotacsi-va
mizutamari-o asidepicsapicsasiteiru.」 „A gyere-
kek tocsogtak a pocsolyában.”

picscsápicscsá ◆ dobójátékosdobójátékos ◆ kancsókancsó ◇ rirífu-rirífu-
picscsápicscsá cserecsere dobójátékosdobójátékos ◇ rirífupicscsárirífupicscsá
cserejátékoscserejátékos
picscsá-maundopicscsá-maundo ◆ dobódombdobódomb
picscsipicscsi ◆ dobásdobás 「Tósu-va szubarasiipicscsi-o
miszeta.」 „A bázislabda dobójátékosa bámulato-
sat dobott.” ◆ fogtávolságfogtávolság ◆ hangmagassághangmagasság
「Konopicscsi-va ningenni-va kikoenai.」 „Ez a
hangmagasság már emberi füllel nem hallható.” ◆

közköz ◆ menetemelkedésmenetemelkedés ◆ szurokszurok ◆ tempótempó
「Picscsi-o agete hataraita.」 „Fokozott tempó-
ban dolgoztam.” ◇ kjúpicscsidekjúpicscside teljesteljes gőz-gőz-
zelzel 「Kjúpicscside sigoto-o cuzuketa.」 „Teljes
gőzzel folytatták a munkát.” ◇ konszáto-konszáto-
picscsipicscsi zeneizenei normálhangnormálhang ◇ konszáto-konszáto-
picscsipicscsi kamarahangkamarahang ◇ datenpicscsidatenpicscsi he-he-
gesztésigesztési pontokpontok köztiközti távolságtávolság ◇ naiszu-naiszu-
picscsipicscsi remekremek dobásdobás ◇ haipicscsihaipicscsi gyorsgyors
ütemütem 「Kódzsi-va haipicscside szuszunda.」 „A
munkálatok gyors ütemben haladtak.” ◇

vairudo-picscsivairudo-picscsi vad dobásvad dobás
picscsifókupicscsifóku ◆ vasvillavasvilla
picscsingupicscsingu ◆ bázisladba-dobásbázisladba-dobás ◆ fel-lefel-le
mozgásmozgás
picscsingu-masinpicscsingu-masin ◆ dobógépdobógép
pícsipícsi ◆ őszibarackőszibarack
pícsi-dzsúszupícsi-dzsúszu ◆ őszibarackléőszibaracklé
picsikátopicsikáto ◆ pengetéspengetés ◆ pizzicatopizzicato
picsipicsihanerupicsipicsihaneru ◆ csapkodcsapkod 「Mizuagesza-
reta szakana-va picsipicsi haneta.」 „A partra
emelt halak csapkodtak.”

picsipicsisitapicsipicsisita ◆ eleveneleven 「Picsipicsisita vakai
on-na」 „eleven fiatal lány” ◆ fiatalságtólfiatalságtól ki-ki-
csattanócsattanó 「Picsipicsisita hada」 „fiatalságtól
kicsattanó bőr”

picsipicsiszurupicsipicsiszuru ◆ csapkodcsapkod 「Szakana-va pi-
csipicsisiteita.」 „A hal csapkodott.”

píecscsipíecscsi ◆ pHpH
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píemupíemu ◆ du.du. 「Píemurokudzsi」 „du. 6 óra”

píemunitengopíemunitengo ◆ ultrafinom részecskékultrafinom részecskék
pieropiero ◆ bohócbohóc 「Szákaszudepieroga icsibanszu-
ki.」 „A cirkuszban a bohócot szeretem a legjob-
ban.”

pieronofukuszópieronofukuszó ◆ bohócruhabohócruha
piipiipiipii ◆ csipogvacsipogva ◆ sírvasírva ◆ szegényenszegényen ◇

onakagapiipiiszuruonakagapiipiiszuru megymegy aa hasahasa 「Onakaga-
piipiisiteiru.」 „Megy a hasam.” ◇ piipiiszurupiipiiszuru
legatyásodiklegatyásodik 「Sigotoganakupiipiisiteiru.」
„Nincs munkám, teljesen legatyásodtam.” ◇ pii-pii-
piinakupiinaku csérogcsérog 「Kodomo-va piipii naiteiru.」
„A gyerek csérog.” ◇ piipiinakupiipiinaku csipogcsipog 「Tor-
igapiipii naiteiru.」 „A madár csipog.”

piipiinakupiipiinaku ◆ csérogcsérog 「Kodomo-va piipii naitei-
ru.」 „A gyerek csérog.” ◆ csipogcsipog 「Torigapiipii
naiteiru.」 „A madár csipog.”

piipiiszurupiipiiszuru ◆ legatyásodiklegatyásodik 「Sigotoganaku-
piipiisiteiru.」 „Nincs munkám, teljesen legatyá-
sodtam.” ◇ onakagapiipiiszuruonakagapiipiiszuru megymegy aa hasahasa
「Onakagapiipiisiteiru.」 „Megy a hasam.”

pijopijopijopijo ◆ csip-csipcsip-csip
pijopijotonakupijopijotonaku ◆ csipogcsipog 「Hijoko-va pijopijo-
to naita.」 „A kiscsibe csipogott.”

pikaicsipikaicsi ◆ eszméletleneszméletlen 「Kareno dzsicurjoku-
va pika icsida.」 „Eszméletlen a rátermettsége.” ◆

pengepenge 「Szúgaku-va karegapika icsida.」 „Mate-
matikában penge.”

pikapikapikapika ◆ csillogvacsillogva 「Madogaraszu-o pikapi-
kaninarumade szódzsisinaszai.」 „Addig tisztítsd
az ablaküveget, amíg nem csillog!”

pikapikahikarupikapikahikaru ◆ fényesfényes 「Jukaga pikapika-
hikatteiru.」 „A padló fényes.”

pikapikanimigakupikapikanimigaku ◆ kifényesítkifényesít 「Kucu-o pi-
kapikani migaita.」 „Kifényesítettem a cipőmet.”

pikapikaniszurupikapikaniszuru ◆ csillogóracsillogóra tisztíttisztít
「Guraszu-o pikapikanisita.」 „Csillogóra tisztí-
tottam a poharakat.”

pikapikanopikapikano ◆ csillogócsillogó 「Pikapikano katana」
„csillogó kard” ◆ csillog-villogcsillog-villog 「Sokki-va pi-
kapikadatta.」 „Az evőeszközök csillogtak-
villogtak.” ◆ ragyogóragyogó 「Guraszu-va pikapika-
datta.」 „Ragyogóan tiszták voltak a poharak.”

pikareszukusószecupikareszukusószecu ◆ kalandregénykalandregény ◆ pi-pi-
kareszk regénykareszk regény

pikaritopikarito ◆ felvillanvafelvillanva 「Genbaku-va pikarito
hikaritte bakuhacusita.」 „Az atombomba felvil-
lanva robbant.”

pikaritoszurupikaritoszuru ◆ felvillanfelvillan 「Inazuma-va pika-
ritosita.」 „A villám felvillant.”

pikattopikatto ◆ felcsillanvafelcsillanva ◆ felvillanvafelvillanva
pikattohasirupikattohasiru ◆ átcikázikátcikázik 「Inazumaga
szora-o pikatto hasitta.」 „A villám átcikázott az
égen.” ◆ cikázikcikázik
pikattohasirupikattohasiru ◆ átvillanátvillan 「Inazumano hikari-
va szora-o pikatto hasitta.」 „Átvillant az égen egy
villám.”

pikattohikarupikattohikaru ◆ felcsillanfelcsillan 「Kurajamide ne-
kono megapikatto hikatta.」 „A macska szeme fel-
csillant a sötétben.” ◆ felvillanfelvillan 「Furassu-va pi-
katto hikatta.」 „A vaku felvillant.” ◆ nyilaziknyilazik
「Inazuma-va pikatto hikatta.」 „Villám nyilazott
az égen.”

pikepike ◆ piképiké ◆ sztrájkőrségsztrájkőrség 「Ródókumiai-va
pike-o hatta.」 „A szakszervezet sztrájkőrséget ál-
lított.”

pikerainpikerain ◆ sztrájkőrgyűrűsztrájkőrgyűrű
pikettopiketto ◆ sztrájkőrségsztrájkőrség 「Ródóinbutai-va
rendzsicupiketto-o hatta.」 „A munkásőrség min-
den nap sztrájkőrséget állt.”

piketto-rainpiketto-rain ◆ sztrájkőrgyűrűsztrájkőrgyűrű
pikkerupikkeru ◆ hegymászócsákányhegymászócsákány ◆ jégcsá-jégcsá-
kánykány
pikkoropikkoro ◆ pikolópikoló ◆ pikulapikula
pikkoro-o fukupikkoro-o fuku ◆ pikolózikpikolózik
pikkuappupikkuappu ◆ felszedésfelszedés ◆ hangszedőhangszedő ◆ pick-pick-
upup
pikkuappuszurupikkuappuszuru ◆ felszedfelszed 「Ószakaben-o
pikkuappusita.」 „Felszedtem az oszakai nyelv-
járást.” ◆ felveszfelvesz 「Kurumade okjakuszama-o
pikkuappusita.」 „Autóval felvettem a vendége-
ket.”

pikopiko ◆ pikopiko
pikobjópikobjó ◆ pikoszekundumpikoszekundum
pikorunaviruszupikorunaviruszu ◆ picornavíruspicornavírus
píkótopíkóto ◆ vastagvastag kétsoroskétsoros tengerészkabáttengerészkabát

píkupíku ◆ csúcscsúcs 「Densano konzacuhapíkuninat-
ta.」 „A vonat forgalma elérte a csúcsot.” ◆
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csúcsértékcsúcsérték 「Den-acunopíku」 „feszültség
csúcsértéke” ◇ konzacunopíkukonzacunopíku utasforgalomutasforgalom
csúcsacsúcsa ◇ konzacunopíkukonzacunopíku csúcsforgalomcsúcsforgalom ◇

píkudzsipíkudzsi csúcsidőcsúcsidő 「Píku dzsini denvasita.」
„Csúcsidőben telefonáltam.”

píkudzsipíkudzsi ◆ csúcsidőcsúcsidő 「Píku dzsini denvasita.」
„Csúcsidőben telefonáltam.”

pikunikkupikunikku ◆ kiránduláskirándulás ◆ piknikpiknik ◇ harunopi-harunopi-
kunikkukunikku majálismajális
pikunikkubaggupikunikkubaggu ◆ pikniktáskapikniktáska
pikunikkubaszukettopikunikkubaszuketto ◆ kirándulókosárkirándulókosár ◆

piknikkosárpiknikkosár
pikunikkuniikupikunikkuniiku ◆ piknikeznipiknikezni megymegy 「Kazoku-
de csikakuno kóennipikunikkuni itta.」 „Pikni-
kezni mentünk a családommal a közeli parkba.”

pikunikku-téburupikunikku-téburu ◆ piknikasztalpiknikasztal
pikupikuszurupikupikuszuru ◆ rángatódzikrángatódzik 「Okotteiru
dzsósino kucsibiru-va pikupikusiteita.」 „A mér-
ges főnök szája rángatódzott.” ◆ rángatózikrángatózik
「Karenomabuta-va pikupikusiteita.」 „A szem-
héja rángatózott.”

pikuruszupikuruszu ◆ csalamádécsalamádé ◆ savanyúságsavanyúság ◇

kjúrinopikuruszukjúrinopikuruszu ecetesecetes uborkauborka ◇

mikkuszu-pikuruszumikkuszu-pikuruszu vegyes savanyúságvegyes savanyúság
pikutoguramupikutoguramu ◆ piktogrampiktogram
pímanpíman ◆ zöldpaprikazöldpaprika
pinpin ◆ egyesegyes ◆ kuglibábukuglibábu ◆ lábláb 「Hacsipin
aisí」 „nyolclábú IC” ◆ tekebábutekebábu ◆ tűtű 「Jon-
dzsúpinkonekuta」 „negyventűs csatlakozó” ◇

anzenpinanzenpin biztosítótűbiztosítótű ◇ anzenpinanzenpin zihe-zihe-
rejsztűrejsztű ◇ kuranku-pinkuranku-pin forgattyúcsapforgattyúcsap ◇ ne-ne-
kutaipinkutaipin nyakkendőtűnyakkendőtű ◇ pinkarakirimadepinkarakirimade
ilyenilyen is,is, olyanolyan isis 「Opera kasutoittemopinka-
rakirimadearu.」 „Operaénekesből van ilyen is,
olyan is.” ◇ heapinheapin hajtűhajtű ◇ heapinheapin dísztűdísztű
「Kaminiheapin-o szasita.」 „Dísztűt szúrtam a
hajamba.”

pínaccupínaccu ◆ földimogyoróföldimogyoró ◆ mogyorómogyoró
pínaccu-batápínaccu-batá ◆ mogyorókrémmogyorókrém ◆ mogyoró-mogyoró-
vajvaj
pínaccu-batáirinopínaccu-batáirino ◆ mogyorókrémesmogyorókrémes
「Pínaccu-batá irinokéki」 „mogyorókrémes tor-
ta”

pínaccu-opínaccu-o taberutaberu ◆ mogyorózikmogyorózik 「Terebi-o
minagarapínacu-o tabeta.」 „Tévénézés közben
mogyoróztam.”

pinbódopinbódo ◆ dugaszolótábladugaszolótábla
pinbokenapinbokena ◆ nemnem értiérti aa lényegetlényeget 「Pinboke-
na hacugen-o sita.」 „Olyan kijelentést tett, ami-
ből látszik, hogy nem érit a lényeget.”

pinbokenopinbokeno ◆ életlenéletlen 「Pinbokeno sasindat-
ta.」 „Életlen kép volt.” ◆ elmosódottelmosódott 「Kame-
ranopinbokeno eizó」 „kamera elmosódott képe”

pinbórupinbóru ◆ flipperflipper
pinbórumasinpinbórumasin ◆ flipperflipper
pincsipincsi ◆ kutyaszorítókutyaszorító 「Pincsi-o kiri nuke-
ta.」 „Kikerültem a kutyaszorítóból.” ◆ pácpác
「Tomodacsi-va pincsino tokini taszuketekure-
ta.」 „A barátom segített, amikor pácban voltam.”
◆ szorultszorult helyzethelyzet 「Sakkinno tamenipincsini
ocsiitta.」 „A sok adósság miatt szorult helyzetbe
került.” ◆ szorultságszorultság
pincsi-hittápincsi-hittá ◆ beugró ütőjátékosbeugró ütőjátékos
pincsi-ran-nápincsi-ran-ná ◆ beugróbeugró futójátékosfutójátékos ◆ cse-cse-
refutórefutó
pindetomerupindetomeru ◆ tűztűz 「Kabeni kókoku-o pinde
tometa.」 „A falra tűztem a hirdetést.”

pinhanepinhane ◆ lefölözéslefölözés
pinhaneszurupinhaneszuru ◆ lefölözlefölöz 「Jakuza-va sófuno
kaszegi-o pinhanesita.」 „A jakuza lefölözte a
prosti keresetét.”

pinhírupinhíru ◆ tűsarkú cipőtűsarkú cipő
pinhórupinhóru ◆ tűhegynyi lyuktűhegynyi lyuk
pinkarakirimadepinkarakirimade ◆ ilyenilyen is,is, olyanolyan isis 「Opera
kasutoittemopinkarakirimadearu.」 „Operaéne-
kesből van ilyen is, olyan is.”

pinkódopinkódo ◆ PIN-kódPIN-kód
pinkupinku ◆ erotikuserotikus ◆ rózsaszínrózsaszín
pinkueigapinkueiga ◆ erotikus filmerotikus film
pinku-múdopinku-múdo ◆ erotikus hangulaterotikus hangulat
pinkunopinkuno ◆ rózsaszínűrózsaszínű 「Pinkuno hana」 „ró-
zsaszínű virág”

pinku-noizupinku-noizu ◆ rózsazajrózsazaj
pinku-szaronpinku-szaron ◆ éjszakai mulatóéjszakai mulató
pinokkiopinokkio ◆ PinokkióPinokkió
pinoszaitósiszupinoszaitósiszu ◆ pinocitózispinocitózis
pinpinsiteirupinpinsiteiru ◆ eleveneleven 「Kanodzso-va hacsi-
dzsúgoszaidepinpinsiteiru.」 „85 éves, de még
eleven.”
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pinponpinpon ◆ eltaláltadeltaláltad ◆ pingpongpingpong ◇ pinponto-pinponto-
narunaru bimbamozikbimbamozik 「Doaberu-va pinponto nat-
ta.」 „A kapucsengő bimbamozott.”

pinponcsaimupinponcsaimu ◆ bimbamcsengőbimbamcsengő
pinpondaipinpondai ◆ pingpongasztalpingpongasztal
pinpondamapinpondama ◆ pingponglabdapingponglabda
pinpontonarupinpontonaru ◆ bimbamozikbimbamozik 「Doaberu-va
pinponto natta.」 „A kapucsengő bimbamozott.”

pinsápinsá ◆ pincserpincser
pinszettopinszetto ◆ csipeszcsipesz 「Pinszettode majuge-o
totonoeta.」 „Csipesszel kiszedtem a szemöldö-
köm.”

pintopinto ◆ felkunkorodvafelkunkorodva 「Kucsihige-o pinto
hajasita.」 „Felkunkorodó bajuszt növesztett.” ◆

feszesenfeszesen 「Teniszunorakettonigatto-o pinto
hatta.」 „Feszesen felhúroztam a teniszütőt.” ◆

kihúzvakihúzva 「Szeszudzsi-o pinto nobasita.」 „Ki-
húztam magam.” ◆ megpengetvemegpengetve 「Gitáno
gen-o jubidepinto hiita.」 „Ujjal megpengettem a
gitárt.” ◆ pengvepengve 「Itogapinto natta.」 „A zsinór
pengett.” ◇ pintokurupintokuru rögtönrögtön rájönrájön 「Kareto-
dokode attakapinto kita.」 „Rögtön rájöttem, hol
találkoztam vele.” ◇ pintokurupintokuru rögtönrögtön megértmegért
「Hanasi-va bakuzentositeitepintokonakatta.」
„Homályos volt a szöveg, nem lehetett rögtön
megérteni.” ◇ pintokurupintokuru megfogmegfog 「Kono
sószecu-va pintokonai.」 „Ez a regény valahogy
nem fogott meg.” ◇ pintotaterupintotateru hegyezhegyez
「Mimi-o pinto tateta.」 „Hegyeztem a fülem.”

pintopinto ◆ fókuszfókusz ◆ lényeglényeg 「Kono
keizaiszeiszaku-va pinto hazureda.」 „Ez a gaz-
daságpolitika nem érinti a lényeget.” ◇ pinto-pinto-
oo avaszeruavaszeru fókuszálfókuszál 「Kameranopinto-o
avaszeta.」 „Fókuszáltam a kamerát.” ◇ pinto-pinto-
oo avaszeruavaszeru élesítélesít 「Konocumamide
eizónopinto-o avaszerukotoga dekiru.」 „Ezzel a
gombbal lehet élesíteni a képet.”

pintohadzsikupintohadzsiku ◆ megpöckölmegpöcköl
pintokurupintokuru ◆ megfogmegfog 「Kono sószecu-va pinto-
konai.」 „Ez a regény valahogy nem fogott meg.”
◆ rögtönrögtön megértmegért 「Hanasi-va bakuzentositeit-
epintokonakatta.」 „Homályos volt a szöveg, nem
lehetett rögtön megérteni.” ◆ rögtönrögtön rájönrájön
「Karetodokode attakapinto kita.」 „Rögtön rá-
jöttem, hol találkoztam vele.”

pinto-opinto-o avaszeruavaszeru ◆ élesítélesít 「Konocumamide
eizónopinto-o avaszerukotoga dekiru.」 „Ezzel a
gombbal lehet élesíteni a képet.” ◆ fókuszálfókuszál
「Kameranopinto-o avaszeta.」 „Fókuszáltam a
kamerát.” ◆ ráfókuszálráfókuszál 「Haijúno kaonipinto-
o avaszeta.」 „Ráfókuszált a színész arcára.”

pintotaterupintotateru ◆ hegyezhegyez 「Mimi-o pinto tat-
eta.」 „Hegyeztem a fülem.”

pipettopipetto ◆ pipettapipetta ◇ hóru-pipettohóru-pipetto hasashasas
pipettapipetta ◇ marucsi-csan-neru-pipettomarucsi-csan-neru-pipetto több-több-
csatornáscsatornás pipettapipetta ◇ mikuropipettomikuropipetto mikrop-mikrop-
ipettaipetta
pípíemupípíemu ◆ milliomodmilliomod részrész 「Gopípíemu」 „öt-
milliomod rész”

pípítoiupípítoiu ◆ pittyegpittyeg 「Szentakuki-va ovarutopí-
pítoitta.」 „A lejárt mosógép pittyegett.”

pípítoiuotopípítoiuoto ◆ csipogáscsipogás
pipittonarupipittonaru ◆ csipogcsipog 「Doa-o akeppanasi-
niszuruto reizóko-va pipitto naru.」 „Ha sokáig
nyitva hagyjuk a hűtő ajtaját, csipog.”

pípópípó ◆ emberekemberek ◇ ippanpípóippanpípó köznapiköznapi embe-embe-
rekrek
pirafupirafu ◆ piláfpiláf ◆ rizseshúsrizseshús ◇ ebipirafuebipirafu gar-gar-
nélásnélás piláfpiláf ◇ csikinpirafucsikinpirafu csirkéscsirkés piláfpiláf ◇

mikkuszupirafumikkuszupirafu vegyes piláfvegyes piláf
piramiddopiramiddo ◆ piramispiramis ◇ enerugí-piramiddoenerugí-piramiddo
energiapiramisenergiapiramis ◇ kaidansikipiramiddokaidansikipiramiddo lép-lép-
csőcső piramispiramis ◇ kotaiszúnopiramiddokotaiszúnopiramiddo számpi-számpi-
ramisramis ◇ sokumocupiramiddosokumocupiramiddo ételpiramisételpiramis ◇

szúdzsinopiramiddoszúdzsinopiramiddo számpiramisszámpiramis ◇ szeitai-szeitai-
piramiddopiramiddo ökológiai piramisökológiai piramis
piramiddogatanopiramiddogatano ◆ piramis alakúpiramis alakú
piramiddoszosikipiramiddoszosiki ◆ piramisszervezetpiramisszervezet
piraniapirania ◆ pirájapirája
pirania-natterípirania-natterí ◆ vöröshasú pirájavöröshasú pirája
piranószupiranószu ◆ piranózpiranóz
pirenoidopirenoido ◆ pirenoidpirenoid
piridokisinpiridokisin ◆ piridoxinpiridoxin
piridzsiriumusikiszopiridzsiriumusikiszo ◆ bipiridílium festékbipiridílium festék
pirikaranopirikarano ◆ csípőscsípős 「Gjofunoszúpu-va piri
karadatta.」 „A halászlé csípős volt.”

pirimidzsinpirimidzsin ◆ pirimidinpirimidin
piriodopiriodo ◆ időközidőköz ◆ pontpont
「Dzsojúszeikacunipiriodo-o utta.」 „Pontot tet-
tem a színészi élet végére.”
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piripiripiripiri ◆ csípőscsípős ◆ sercegvesercegve 「Kópí jósigapi-
ripiri szaketa.」 „A fénymásolópapír sercegve el-
szakadt.”

piripiriszurupiripiriszuru ◆ csípcsíp 「Konoszúpu-va
karaszugite sitagamadapiripiriszuru.」 „Ez a le-
ves nagyon erős, csípi a nyelvemet.” ◆ izgatottizgatott
「Min-napiripirisinagara kekka-o matta.」 „Min-
denki izgatottan várta az eredményt.” ◆ lázbanlázban
vanvan 「Sacsóno hómonde sain-va piripirisiteita.」
„A dolgozók lázban voltak az igazgató látogatása
miatt.” ◆ nyugtalannyugtalan 「Tószannóvaszaga naga-
rete sain-va min-napiripirisiteita.」 „Az a hír jár-
ta, hogy csődbe meg a cég ezért mindenki nyugta-
lan volt.”

pirittopiritto ◆ csípvecsípve
pirittoszurupirittoszuru ◆ csípőscsípős 「Pirittoszuru adzsi」
„csípős íz” ◆ pikánspikáns 「Pirittoszuruszószu」 „pi-
káns mártás”

piroarjúszankariumupiroarjúszankariumu ◆ borkénborkén ◆ E224E224 ◆

kálium-metabiszulfitkálium-metabiszulfit
piró-manépiró-mané ◆ szállodaiszállodai szobalánynakszobalánynak ha-ha-
gyott pénzgyott pénz
pirorikinpirorikin ◆ helicobacterhelicobacter pyloripylori ◆ heliko-heliko-
baktériumbaktérium
pirorinszanpirorinszan ◆ pirofoszforsavpirofoszforsav
pirórupiróru ◆ pirrolpirrol
pirosikipirosiki ◆ pirogpirog
pirupiru ◆ fogamzásgátlófogamzásgátló tablettatabletta ◆ tablettatabletta
◇ dzsigopirudzsigopiru eseményesemény utániutáni fogamzásgátlófogamzásgátló
tablettatabletta ◇ dzsigopirudzsigopiru eseményesemény utániutáni tab-tab-
lettaletta
pirubinszanpirubinszan ◆ piroszőlősavpiroszőlősav
pirubinszan-enpirubinszan-en ◆ piruvátpiruvát
pirutodaundzsinpirutodaundzsin ◆ piltdowni emberpiltdowni ember
pisapisapisapisa ◆ csapdosvacsapdosva
pisaritopisarito ◆ csattanvacsattanva 「Kareno szenaka-o pi-
sarito tataita.」 „Rácsaptam a hátára.” ◆ hatá-hatá-
rozottanrozottan 「Otokono szaszoi-o pisarito tatta.」
„Határozottan visszautasította a férfi hívását.” ◆

pontosanpontosan 「Keiszan-va pisarito atta.」 „A szá-
mítás pontos volt.”

pisaritoiupisaritoiu ◆ felcsattanfelcsattan 「『 Uszocuki!』To cu-
magapisarito itta.」 „– Hazudsz – csattant fel a
feleségem.”

pisaritosimerupisaritosimeru ◆ becsapbecsap 「Tobira-o pisarito
simeta.」 „Becsaptam az ajtót.”

pisaritotatakupisaritotataku ◆ rásuhintrásuhint 「Kodomono hoo-
o pisarito tataita.」 „Rásuhintott a gyerek arcára.”

pisattosimerupisattosimeru ◆ becsapbecsap 「Doa-o pisatto si-
meta.」 „Becsaptam az ajtót.”

pisattotatakupisattotataku ◆ rávágrávág 「Tomodacsino kata-
o pisatto tataita.」 „Rávágtam a barátom vállára.”

písípísí ◆ PCPC
písíárukenszapísíárukensza ◆ covid-tesztcovid-teszt ◆ PCR-tesztPCR-teszt
◆ polimeráz-láncreakciós tesztpolimeráz-láncreakciós teszt
pisipisitopisipisito ◆ pattogtatvapattogtatva 「Mucsi-o pisipisito
ucsi narasita.」 „Pattogtattam az ostort.”

pisiritopisirito ◆ cuppanvacuppanva ◆ csattanvacsattanva 「Óte-o
pisirito utta.」 „Csattanva rakta le a mattot adó
bábut.” ◆ szorosanszorosan 「Doa-o pisirito simeta.」
„Szorosan becsuktam az ajtót.”

pisittopisitto ◆ katonásankatonásan 「Keiszacukan-va pisitto
szeirecusita.」 „A rendőrök katonásan felsorakoz-
tak.” ◆ pontosanpontosan 「Bokuga kangaeteirukoto-o
pisitto ateta.」 „Pontosan kitalálta, amire gondo-
lok.” ◆ recsegverecsegve 「Kagaminipisitto hibiga hait-
ta.」 „Recsegve megrepedt a tükör.” ◆ ropogvaropogva
「Kóriga pisih-to vareta.」 „Ropogva széthasadt a
jég.” ◆ szigorúanszigorúan 「Pisitto sikarareta.」 „Szigo-
rúan megszidtak.” ◆ szorosanszorosan 「Doa-o pisitto
simeta.」 „Szorosan becsuktam az ajtót.” ◇ pisit-pisit-
tonaraszutonaraszu pattogtatpattogtat 「Mucsi-o pisitto nara-
sita.」 „Pattogtatta az ostort.”

pisittohibigahairupisittohibigahairu ◆ szétreccsenszétreccsen
「Garaszu-va pisitto hibiga haitta.」 „Szét-
reccsent az üveg.”

pisittonaraszupisittonaraszu ◆ pattogtatpattogtat 「Mucsi-o pisit-
to narasita.」 „Pattogtatta az ostort.”

pisittonarupisittonaru ◆ csattancsattan
pisittovarerupisittovareru ◆ szétroppanszétroppan 「Garaszu-va
pisih-to vareta.」 „Szétroppant az üveg.”

piszanosatópiszanosató ◆ pisai ferde toronypisai ferde torony
píszupíszu ◆ darabdarab 「Szenpíszunopazuru-o katta.」
„Ezer darabos kirakós játékot vettem.” ◇ szurí-szurí-
píszupíszu háromrészes ruhaháromrészes ruha
píszuszainpíszuszain ◆ békebéke jelejele ◆ győzelemgyőzelem jelejele
「Sasin-o torutoki minapíszuszain-o sita.」 „A
fényképezésnél mindenki a győzelem jelét mutat-
ta.”
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piszutacsiopiszutacsio ◆ pisztáciapisztácia
piszutobaikupiszutobaiku ◆ pályakerékpárpályakerékpár
piszutonpiszuton ◆ dugattyúdugattyú
piszuton-juszópiszuton-juszó ◆ ingajáratos szállításingajáratos szállítás
piszuton-untenpiszuton-unten ◆ ingajáratingajárat 「Furi kaebaszu-
va rjóekino aida-o piszuton untensiteiru.」 „A vo-
natpótló busz a két állomás között ingajáratban
közlekedik.”

piszutorupiszutoru ◆ pisztolypisztoly 「Piszutoru-o higaisani
muketa.」 „Pisztolyát az áldozatára szegezte.” ◇

szutátápiszutoruszutátápiszutoru rajtpisztolyrajtpisztoly 「Szutáto
gakari-va szutátápiszutoru-o narasita.」 „Az indí-
tóbíró elsütötte a rajtpisztolyt.”

piszutorugótódzsikenpiszutorugótódzsiken ◆ fegyveres rablásfegyveres rablás
piszutorunijorukettópiszutorunijorukettó ◆ pisztolypárbajpisztolypárbaj
pitagoraszugakuhapitagoraszugakuha ◆ püthagoraszi iskolapüthagoraszi iskola
pitagoraszukjódanpitagoraszukjódan ◆ püthagoraszi rendpüthagoraszi rend
pitagoraszunoteiripitagoraszunoteiri ◆ Pitagorasz-tételPitagorasz-tétel
pitajapitaja ◆ pitajapitaja
pítanpítan ◆ száznapos tojásszáznapos tojás
pitaritopitarito ◆ hirtelenhirtelen 「Torinoszaezuri-va pitari-
to tomatta.」 „Hirtelen abbamaradt a madárcsi-
csergés.” ◆ pontosanpontosan 「Rjósi-va sódzsun-o pi-
tarito kamoni avaszeta.」 „A vadász pontosan a
vadkacsára célzott.” ◆ szorosanszorosan 「Koibitodósi-
va pitarito jori szotte aruita.」 „A szerelmespár
szorosan egymás mellett ment.”

pitekantoropuszupitekantoropuszu ◆ PithecanthropusPithecanthropus
pítíépítíé ◆ szülőiszülői munkaközösségmunkaközösség 「Pítíéno
acumarini-va kanarazu szankasimaszu.」 „A szü-
lői munkaközösség gyűlésén feltétlenül részt fo-
gok venni!”

pítopíto ◆ tőzegtőzeg
pítoiuotopítoiuoto ◆ sípolássípolás ◆ sípszósípszó 「Pítoiu otoni
cuzukete onamaeto gojó ken-o ohanasikuda-
szai.」 „A sípszó után kérem, hagyjon üzenetet!”

pitonpiton ◆ falkapocsfalkapocs ◆ jégszegjégszeg
pítonarupítonaru ◆ sípolsípol 「Jakangapítonatta.」 „A te-
áskanna sípolt.”

pittaripittari ◆ minthamintha rárá öntöttéköntötték volnavolna
「Konoszúcu-va anatanipittarida.」 „Ez az öltöny
olyan, mintha rád öntötték volna.” ◆ pontosanpontosan
「Mainicsisicsidzsipittarini mega szameru.」
„Minden nap pontosan hétkor ébredek.” ◆ szo-szo-

rosanrosan 「Maeni hasitteiru kurumano usironipit-
taricuita.」 „Szorosan az előtte lévő autó mögött
ment.”

pittariaupittariau ◆ pontosanpontosan egyezikegyezik 「Keiszan-va
pittari atta.」 „A számítás pontosan egyezett.”

pittaricukerupittaricukeru ◆ ráillesztráilleszt 「Síru-o tairunipit-
tari cuketa.」 „Ráillesztettem a matricát a csem-
pére.”

pittaridearupittaridearu ◆ beleillikbeleillik 「Kononedzsi-va ana-
nipittarida.」 „Ez a csavar beleillik a furatba.” ◆

illikillik 「Kono kucu-va vatasino asinipittaride-
szu.」 „Ez a cipő illik a lábamra.” ◆ pontpont jójó
「Konosacu-va bokunipittarida.」 „Pont jó rám
ez az ing.” ◆ valóvaló 「Kóiu sigoto-va bokunipitta-
rida.」 „Ilyen munka való nekem!”

pittarinopittarino ◆ beleillőbeleillő 「Binnipittarinokoruku-o
szagasiteimaszu.」 „Egy üvegbe illő dugót kere-
sek.” ◆ pontospontos 「Kare-va icumopittarino dzsik-
anni kuru.」 „Mindig pontos időre érkezik.”

pittarisitapittarisita ◆ passzentospasszentos 「Pittarisita-
zubonde szuvaruno-va taihendatta.」 „A passzen-
tos nadrágban nehéz volt az ülés.”

pittariszurupittariszuru ◆ passzentospasszentos 「Konozubon-va
pittarisi szugiteiru.」 „Ez a nadrág túl passzen-
tos.” ◆ passzolpasszol 「Kono jófuku-va pittarisitei-
ru.」 „Ez a ruha passzol.”

pittopitto ◆ aknaakna ◆ bemélyedésbemélyedés ◇ kéburu-pittokéburu-pitto
kábelaknakábelakna
pizapiza ◆ pizzapizza ◇ háfuandoháfu-pizaháfuandoháfu-piza fele-felefele-fele
pizzapizza
pizahaitacuninpizahaitacunin ◆ pizzafutárpizzafutár
pizajapizaja ◆ pizzériapizzéria
pizaszenmontenpizaszenmonten ◆ pizzériapizzéria
pjokontositapjokontosita ◆ meghökkentmeghökkent
pjon-janpjon-jan ◆ PhenjanPhenjan
pjonpjonhanerupjonpjonhaneru ◆ ugrándozikugrándozik 「Uszagi-va
pjonpjon haneteita.」 „A nyúl ugrándozott.”

pjonpjontobupjonpjontobu ◆ ugrálugrál 「Kangarú-va pjonpjon
tobu.」 „A kenguru ugrál.”

pjonpjontobukotopjonpjontobukoto ◆ ugrálásugrálás
pjontohanerupjontohaneru ◆ szökdécselszökdécsel 「Uszagi-va
pjonto haneteita.」 „A nyúl szökdécselt.”

pjontórirupjontóriru ◆ leszökkenleszökken 「Neko-va iszukarap-
jonto orita.」 „A macska leszökkent a székről.”
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pjúmapjúma ◆ hegyi oroszlánhegyi oroszlán ◆ pumapuma
pjúpjútopjúpjúto ◆ fütyülvefütyülve 「Kazegapjúpjúto fuitei-
ru.」 „Fütyül a szél.” ◆ süvítvesüvítve 「Kazegapjúpjú-
to oto-o tateta.」 „A szél süvített.”

pjúrepjúre ◆ péppép ◆ pürépüré ◇ tomato-pjúretomato-pjúre paradi-paradi-
csompürécsompüré
pjúreniszurupjúreniszuru ◆ pépesítpépesít 「Kadzsicu-o pjúreni-
sita.」 „Pépesítettem a gyümölcsöt.”

pjúritanpjúritan ◆ puritánpuritán
poaszonbunpupoaszonbunpu ◆ Piosson-eloszlásPiosson-eloszlás
poaszonszúpoaszonszú ◆ Poisson-számPoisson-szám
pócumaszudzsójakupócumaszudzsójaku ◆ portsmouth-iportsmouth-i szer-szer-
ződésződés
pocunentopocunento ◆ egymagábanegymagában 「Szabakudepocu-
nento tatteita.」 „Egymagamban álltam a sivatag-
ban.” ◆ magányosanmagányosan 「Bencsinipocunento szu-
vatteita.」 „Magányosan üldögéltem a padon.”

pocunpocuntopocunpocunto ◆ csepegvecsepegve 「Dzsagucsikara
mizugapocunpocunto ocsiteita.」 „A csapból cse-
pegett a víz.” ◆ itt-ottitt-ott 「Iegapocunpocunto tat-
teita.」 „Itt-ott házak álltak.”

pocuntopocunto ◆ cseppenvecseppenve 「Szuitekigapocunto
ocsita.」 „A vízcsepp lecseppent.” ◆ egymagá-egymagá-
banban 「Heigenni iegapocunto tatteita.」 „Egy ház
állt egymagában a pusztában.” ◆ pontszerűenpontszerűen
pocuntócsirupocuntócsiru ◆ cseppencseppen 「Szuiteki-va dzsi-
mennipocunto ocsita.」 „A víz a földre cseppent.”

pocuntokirerupocuntokireru ◆ elpattanelpattan 「Gen-va pocurito
kireta.」 „Elpattant a húr.”

pocupocupocupocu ◆ pöttypötty ◆ pöttyökpöttyök 「Hananibocu-
bocuga dekita.」 „Az orromon apró pöttyök kelet-
keztek.”

pocupocufurupocupocufuru ◆ cseperegcsepereg 「Amegapocupocu
furi hadzsimeta.」 „Az eső cseperegni kezdett.”

pocupocutopocupocuto ◆ apránkéntapránként 「Kjakugapocupo-
cuto szugata-o misze hadzsimeta.」 „Apránként
megjelentek a vendégek.” ◆ elszórtanelszórtan 「Pocu-
pocuto iega tatteiru.」 „Elszórtan házak állnak.”
◆ lassankéntlassanként 「Kionno teikani tomonaikóto-
va pocupocuto ure hadzsimeteimaszu.」 „A hideg
beköszöntével lassanként vásárolni kezdik a kabá-
tokat.”

pocupocutócsirupocupocutócsiru ◆ potyogpotyog 「Kikara kuriga-
pocupocuto ocsiteita.」 „A fáról potyogtak a gesz-
tenyék.”

pocuripocuritopocuripocurito ◆ akadozvaakadozva 「Pocuripocurito
kokuhakusita.」 „Akadozva tett vallomást.” ◆

szemerkélveszemerkélve 「Ame-va pocuripocurito futte-
ita.」 „Szemerkélt az eső.” ◆ vontatottanvontatottan
「Donojóni okane-o csakufukusitaka-o pocuripo-
curito hanasita.」 „Vontatottan mesélte el, hogy
hogyan sikkasztotta el a pénzt.”

pocuritoakupocuritoaku ◆ lukluk keletkezikkeletkezik 「Csiiszana an-
agapocurito aita.」 „Egy kis luk keletkezett.”

pocuritocubujakupocuritocubujaku ◆ morgolódikmorgolódik
pocuritócsirupocuritócsiru ◆ lecseppenlecseppen 「Szuiteki-va po-
curito ocsita.」 „A víz lecseppent.”

pocuritokirerupocuritokireru ◆ elpattanelpattan 「Ito-va pocurito
kireta.」 „Elpattant a cérna.”

pocuritotacupocuritotacu ◆ magányosanmagányosan álláll 「Ki-va po-
curito tatteita.」 „A fa magányosan állt.”

pocsapocsasitapocsapocsasita ◆ dundidundi 「Pocsapocsasita ko-
domo」 „dundi gyerek” ◆ párnáspárnás 「Pocsapocsa-
sita te」 „párnás kéz” ◆ pufókpufók 「Pocsapocsasita
kao」 „pufók arc”

pocsapocsatopocsapocsato ◆ tocsogvatocsogva 「Ogava-o pocsa-
pocsato vatatta.」 „Tocsogva átgázoltam a pata-
kon.”

pocsattoiupocsattoiu ◆ kottyankottyan 「Szuitóno mizu-va po-
csattoitta.」 „Kottyan a víz a palackban.”

pocscsarikeinopocscsarikeino ◆ molettmolett 「Kanodzso-va
pocscsari keideszu.」 „Az a nő molett.”

pocscsaritositapocscsaritosita ◆ kövérkéskövérkés ◆ molettmolett
「Pocscsaritosita dzsoszeiga karesi-o szagasitei-
maszu.」 „Molett testalkatú nő férjet keres.” ◆

pufókpufók 「Pocscsaritosita kaodeszu.」 „Pufók arca
van.”

pocscsipocscsi ◆ csupáncsupán 「Szaifuni dzsúenpocscsisik-
anakatta.」 „Csupán 10 jen volt a pénztárcám-
ban.” ◆ mindösszemindössze 「Hjakuguramupocscside
kauno-va hazukasii.」 „Ciki mindössze 100 gram-
mot venni.” ◇ areppocscsiareppocscsi csakcsak annyiannyi 「An-
na futotteirundakaraareppocscsi jaszetemo ka-
varanaijo.」 „Olyan kövér, hogy meg sem látszik
rajta, ha csak annyit fogy.” ◇ koreppocscsikoreppocscsi
csakcsak ennyiennyi 「Mizu-va koreppocscsisika nokot-
teinai.」 „Csak ennyi vizünk maradt.” ◇ korep-korep-
pocscsinopocscsino fikarcnyifikarcnyi 「Koreppocscsino dódzsó-
monai.」 „Fikarcnyi együttérzés sincs benne.” ◇

koreppocscsimokoreppocscsimo semennyiresemennyire 「Furaretemo,
koreppocscsimo kanasikunakatta.」 „Amikor itt
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hagyott, semennyire sem voltam szomorú.” ◇

szoreppocscsiszoreppocscsi csakcsak annyiannyi ◇ szoreppocscsiszoreppocscsi
csakcsak ennyiennyi 「Szoreppocscside-va tarinai, mó-
csotto csódai!」 „Csak ennyi kevés lesz, adj még!”

pocscsiripocscsiri ◆ aligalig 「Kanodzso-va hon-
nopocscsirisika tabenakatta.」 „Alig evett vala-
mit.” ◆ csupáncsupán 「Kotosi-va sójo-va pocscsirisika
denakatta.」 „Csupán egy kevés prémiumot kap-
tunk az idén.”

pócsipócsi ◆ ganggang ◆ tarsolytarsoly ◆ tornáctornác ◆ verandaveranda
◇ veszutopócsiveszutopócsi övtáskaövtáska
pocsih-pocsih- ◆ nyomógomb hangjanyomógomb hangja
podzsipodzsi ◆ pozitívpozitív 「Podzsi-firumu」 „pozitív
film”

podzsi-firumupodzsi-firumu ◆ diadia ◆ diafilmdiafilm ◆ pozitív filmpozitív film
podzsisonpodzsison ◆ állásállás 「Sain-va podzsison-o
usinauno-o oszoreteiru.」 „A dolgozó félti az állá-
sát.” ◆ munkakörmunkakör 「Kaisade atarasiipodzsison-
nicuita.」 „A cégnél új munkakörbe kerültem.” ◆

pozíciópozíció 「Szensu-va podzsison-o mamotta.」 „A
játékos megvédte a pozícióját.” ◇ sótopodzs-sótopodzs-
isonison eladásieladási pozíciópozíció ◇ szukoaringu-szukoaringu-
podzsisonpodzsison pontszerzésipontszerzési pozíciópozíció ◇ mané-mané-
podzsisonpodzsison pénzpozíciópénzpozíció ◇ rongupodzsisonrongupodzsison
vételi pozícióvételi pozíció
podzsisonarukuróningupodzsisonarukuróningu ◆ pozicionálispozicionális kló-kló-
nozásnozás
podzsisoninguranpupodzsisoninguranpu ◆ menetjelző lámpamenetjelző lámpa
podzsison-opodzsison-o torutoru ◆ helyezkedikhelyezkedik 「Szensu-
va joipodzsison-o totta.」 „A játékos jól helyezke-
dett.”

podzsisonranpupodzsisonranpu ◆ menetjelző lámpamenetjelző lámpa
podzsitibupodzsitibu ◆ pozitívpozitív
podzsitibu-fídobakkupodzsitibu-fídobakku ◆ pozitívpozitív visszacsa-visszacsa-
tolástolás ◆ pozitív visszajelzéspozitív visszajelzés
podzsitibunapodzsitibuna ◆ pozitívpozitív 「Haijú-va
podzsitibunakjarakutá-o endzsita.」 „A színész
pozitív szerepet játszott.”

poguromupoguromu ◆ szervezett mészárlásszervezett mészárlás
poipoi ◆ enyeny 「Okorippoi」 „ingerlékeny” ◆ eses ◆

eses 「Kodomoppoi ii vake」 „gyerekes kifogás” ◆

osos ◆ ösös ◆ szerűszerű 「Bósippoimono-o kabutte-
ita.」 „Egy sapkaszerű dolog volt a fején.” ◇ ppoippoi
hajlikhajlik 「Iro-va akappokatta.」 „A színe vörös-
be hajlott.” ◇ ppoippoi hasonlóhasonló 「Jagippoi kao」
„kecskéhez hasonló arc” ◇ ppoippoi eses 「On-nappoi

sigusza」 „nőies mozdulatok” ◇ ppoippoi enyeny 「Vas-
zureppoi」 „feledékeny” ◇ ppoippoi asas 「Otokoppoi
taido」 „férfias magatartás”

poinszecsiapoinszecsia ◆ karácsonyikarácsonyi csillagcsillag ◆ miku-miku-
lásviráglásvirág ◆ ponzéciaponzécia
pointápointá ◆ mutatómutató ◆ mutatópálcamutatópálca ◆ pointerpointer
◆ rövidrövid szőrűszőrű vizslavizsla ◇ sinsukusikinopointásinsukusikinopointá
teleszkóposteleszkópos mutatópálcamutatópálca ◇ rézápointárézápointá lé-lé-
zeres mutatópálcazeres mutatópálca
pointingu-bekutorupointingu-bekutoru ◆ Poynting-vektorPoynting-vektor
pointopointo ◆ helyhely 「Daibingu-pointo」 „búvárko-
dásra való hely” ◆ lényeglényeg 「Pointo-o oszaeru.」
„Megragadja a lényeget.” ◆ pontpont 「Kai
monopointo-o tameru.」 „Gyűjtöm a vásárlási
pontokat.” ◆ pontméretpontméret 「Modzsinopointo」
„betű pontmérete” ◆ százalékpontszázalékpont 「Jotóno
sidzsiricu-va nipointo szagatta.」 „Két százalék-
ponttal csökkent a kormánypárt támogatottsága.”
◆ váltóváltó 「Sudóde szenronopointo-o kiri kaeta.」
„Kézzel átállította a vasúti váltót.” ◇ víku-pointovíku-pointo
gyengegyenge pontpont ◇ széruszu-pointoszéruszu-pointo előnyöselőnyös tu-tu-
lajdonságlajdonság 「Rirekisoni dzsibunnoszéruszu-
pointo-o narabeta.」 „Az önéletrajzomon feltün-
tettem az előnyös tulajdonságaimat.” ◇ szetto-szetto-
pointopointo szettlabdaszettlabda ◇ táningu-pointotáningu-pointo fordu-fordu-
lópontlópont ◇ csekku-pointocsekku-pointo ellenőrzőhelyellenőrzőhely ◇

csekku-pointocsekku-pointo ellenőrzésiellenőrzési pontpont ◇ macscsi-macscsi-
pointopointo meccslabdameccslabda
pointo-gettápointo-gettá ◆ gólszerzőgólszerző ◆ pontszerzőpontszerző
pointo-kádopointo-kádo ◆ pontkártyapontkártya
pointo-szaizupointo-szaizu ◆ pontméretpontméret
pointoszeidopointoszeido ◆ pontrendszerpontrendszer
poiszutepoiszute ◆ eldobáláseldobálás ◆ szemetelésszemetelés
pokapoka ◆ hibahiba 「Poka-o jattajóda.」 „Azt hiszem,
hibát követtem el.”

pókápóká ◆ pókerpóker
pókáfeiszupókáfeiszu ◆ faarcfaarc ◆ pléhpofapléhpofa ◆ pókerarcpókerarc
pokajokepokajoke ◆ hibavédelemhibavédelem
pokantoakerupokantoakeru ◆ eltáteltát 「Kucsi-o pokanto ake-
ta.」 „Eltátotta a száját.”

pokantonagurupokantonaguru ◆ megütmegüt 「Kareno atama-o
kobuside pokanto nagutta.」 „Megütöttem a fejét
az öklömmel.”

pokantoszurupokantoszuru ◆ tátotttátott szájjalszájjal bámulbámul
「Madzsisan-o pokantosite miteita.」 „Tátott
szájjal bámulta a bűvészt.”
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pokapokapokapoka ◆ melegenmelegen ◆ ütlegelveütlegelve
pokapokanagurupokapokanaguru ◆ ütlegelütlegel 「Aite-o pokapoka
nagutta.」 „Ütlegelte a társát.”

pokapokaszurupokapokaszuru ◆ melegmeleg 「Pokapokasita haru-
no hidatta.」 „Meleg tavaszi nap volt.”

pokapokatatakupokapokatataku ◆ náspágolnáspágol ◆ ütögetütöget 「Ai-
teno atama-o pokapoka tataita.」 „Ütögette a má-
sik fejét.”

pokaritopokarito ◆ ráütveráütve 「Atama-o pokarito tata-
ita.」 „Ráütöttem a fejére.” ◆ szállongvaszállongva
「Kemurigapokarito ukandeita.」 „A füstfelhő
szállongott.” ◆ tátongvatátongva 「Kabeni anagapoka-
rito aita.」 „A falon tátongó lyuk keletkezett.”

póká-téburupóká-téburu ◆ pókerasztalpókerasztal
pokeberupokeberu ◆ csipogócsipogó ◆ személyhívószemélyhívó
pokettopoketto ◆ zsebzseb 「Szaifu-o pokettonisimatta.」
„Zsebre raktam a pénztárcámat.” ◇ ucsipokettoucsipoketto
belsőbelső zsebzseb ◇ siripokettosiripoketto farzsebfarzseb 「Zubon-
no siripokettoni keitai-o ireta.」 „A nadrág far-
zsebébe tettem a mobilt.” ◇ zubon-nopokettozubon-nopoketto
nadrágzsebnadrágzseb ◇ pokettoniirerupokettoniireru zsebrezsebre tesztesz
「Te-o pokettoni iretamama tatteita.」 „Zsebre
tett kézzel állt.”

pokettobanpokettoban ◆ zsebkiadászsebkiadás 「Poketto banno
hon」 „zsebkiadású könyv”

pokettoberupokettoberu ◆ személyhívószemélyhívó
poketto-bukkupoketto-bukku ◆ notesznotesz ◆ zsebkönyvzsebkönyv
pokettocsífupokettocsífu ◆ díszzsebkendődíszzsebkendő
pokettodentakupokettodentaku ◆ zsebszámológépzsebszámológép
pokettokagamipokettokagami ◆ zsebtükörzsebtükör
poketto-manépoketto-mané ◆ zsebpénzzsebpénz
poketto-mirápoketto-mirá ◆ zsebtükörzsebtükör
poketto-naifupoketto-naifu ◆ bicskabicska ◆ zsebkészsebkés
pokettoniirerupokettoniireru ◆ zsebrezsebre tesztesz 「Te-o poket-
toni iretamama tatteita.」 „Zsebre tett kézzel állt.”

pokettonoarupokettonoaru ◆ zsebeszsebes
poketto-radzsiopoketto-radzsio ◆ zsebrádiózsebrádió
pokettotissupokettotissu ◆ papírzsebkendőpapírzsebkendő
pokintopokinto ◆ reccsenvereccsenve ◆ roppanvaroppanva
pokintonaraszupokintonaraszu ◆ ropogtatropogtat 「Jubino
kanszecu-o pokinto narasita.」 „Ropogtatta az
ujjízületeit.”

pokintonarupokintonaru ◆ megreccsenmegreccsen 「Asino sitade ka-
re edagapokinto natta.」 „A lábam alatt meg-
reccsent egy ág.” ◆ reccsenreccsen
pokipokiiupokipokiiu ◆ recsegrecseg 「Eda-o magetarapokipo-
kiitta.」 „A meghajlított faág recsegett.”

pokipokitoiuotopokipokitoiuoto ◆ recsegésrecsegés
pokittoiuotopokittoiuoto ◆ reccsreccs 「Eda-va pokitto ore-
ta.」 „Az ág reccs, eltört.” ◆ reccsenésreccsenés
pokittonarupokittonaru ◆ megroppanmegroppan 「Jubino kanszecu-
va pokitto natta.」 „Megroppant az ujjperecem.”
◆ reccsenreccsen 「Edaga asimotodepokitto natta.」
„Ágak reccsentek a lába alatt.” ◆ roppanroppan 「Nobi-
o sitara udegapokitto natta.」 „Amikor kinyújtóz-
tam, roppant egyet a karom.”

pokkaritopokkarito ◆ könnyedénkönnyedén ◆ tátvatátva
pokkaritoakupokkaritoaku ◆ tátongtátong 「Dzsimenni ókina
anagapokkarito aiteita.」 „A földben egy nagy gö-
dör tátongott.” ◆ tátvatátva maradmarad 「Kucsi-va pok-
karito aiteita.」 „Tátva maradt a szám.”

pokkaritókabupokkaritókabu ◆ könnyedénkönnyedén lebeglebeg 「Kumo-
va pokkarito ukandeita.」 „A felhő könnyedén le-
begett.”

pokkepokke ◆ zsebzseb 「Szaifu-o pokkeni ireta.」 „Bele-
tettem a zsebembe a pénztárcámat.”

pokkiripokkiri ◆ csupáncsupán 「Anatadakeni szenenpokki-
ride utteageru.」 „Neked csupán ezer jenért meg-
számítom!” ◆ reccsenvereccsenve 「Asi-va pokkiri ore-
ta.」 „A nád reccsenve eltört.”

pokkuripokkuri ◆ hirtelenhirtelen 「Icumo genkina
tomodacsi-va pokkuri sindesimatta.」 „A mindig
életerős barátom hirtelen meghalt.”

pokkuripokkuri ◆ fapapucsfapapucs
pokkuribjópokkuribjó ◆ hirtelen halálhirtelen halál
pokkuriódzsópokkuriódzsó ◆ hirtelen halálhirtelen halál
pokkurisinupokkurisinu ◆ feldobja a bakancsátfeldobja a bakancsát
pokkuszuviruszupokkuszuviruszu ◆ poxvíruspoxvírus
pókupóku ◆ sertéssertés ◇ rószuto-pókurószuto-póku sertéssültsertéssült
póku-kacupóku-kacu ◆ rántott sertésszeletrántott sertésszelet
póku-szotépóku-szoté ◆ sertésflekkensertésflekken ◆ sertéssze-sertéssze-
letlet
pomádopomádo ◆ hajkenőcshajkenőcs 「Kaminipomádo-o cu-
keta.」 „Hajkenőccsel kente be a haját.” ◆ haj-haj-
olajolaj ◆ pomádépomádé
pomeropomero ◆ pomelopomelo
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ponpon ◆ pukkpukk
pónpón ◆ gyaloggyalog
poncsiponcsi ◆ karikatúrakarikatúra ◆ lyukasztólyukasztó ◆ pontozópontozó
◆ puncspuncs ◇ furúcu-poncsifurúcu-poncsi gyümölcspuncsgyümölcspuncs ◇

miruku-poncsimiruku-poncsi tejpuncstejpuncs
poncsieponcsie ◆ karikatúrakarikatúra
poncsoponcso ◆ poncsóponcsó
pondopondo ◆ fontfont
pondopondo ◆ fontfont
poníponí ◆ pónipóni
ponítéruponítéru ◆ copfcopf ◆ lófaroklófarok 「Kamino ke-o po-
nítérunisita.」 „Lófarokba kötöttem a hajam.”

ponítérunoponítéruno ◆ copfoscopfos
ponkanponkan ◆ mandarinmandarin
ponkocuponkocu ◆ roncsroncs 「Konoponkocu-o kavanai
hógaii!」 „Ne vedd meg ezt a roncsot!” ◆ szét-szét-
esőbenesőben lévőlévő dologdolog 「Kono kuruma-va ponko-
cuda.」 „Ez az autó szétesőben van.”

ponkocuokibaponkocuokiba ◆ roncsteleproncstelep
ponkocusaponkocusa ◆ ócska tragacsócska tragacs
ponponponpon ◆ pompompompom
ponponponpon ◆ csapkodáscsapkodás 「Te-o ponpon tataita.」
„Csapkodta a kezét.” ◆ lendületesenlendületesen 「Kaiva-
va ponpon szuszunda.」 „Lendületesen haladt a
beszélgetés.” ◆ pocipoci 「Akacsan-noponponga
itai.」 „Fáj a pocija a gyereknek.” ◆ pufogáspufogás
「Hanabi-va ponpon agatta.」 „A tűzijáték pufo-
gott.”

ponponmono-o iuponponmono-o iu ◆ kíméletlenül megmondkíméletlenül megmond
ponpon-naraszuponpon-naraszu ◆ durrogtatdurrogtat 「Hanabiga-
ponpon ucsi agerareta.」 „Tűzijátékot durrogtat-
tak.”

ponpon-ucsimakuruponpon-ucsimakuru ◆ lövöldöziklövöldözik 「Kodomo-
va ja-o ucsimakutteita.」 „A gyerek nyíllal lövöl-
dözött.”

ponpuponpu ◆ pumpapumpa ◆ szivattyúszivattyú ◇ aszszaku-aszszaku-
ponpuponpu sűrítősűrítő pumpapumpa ◇ ensinponpuensinponpu
centrifugál-szivattyúcentrifugál-szivattyú ◇ kúkiponpukúkiponpu légszi-légszi-
vattyúvattyú ◇ kúkiponpukúkiponpu biciklipumpabiciklipumpa ◇ sudó-sudó-
ponpuponpu kéziszivattyúkéziszivattyú ◇ sudóponpusudóponpu kézikézi
pumpapumpa ◇ dzsunkanponpudzsunkanponpu keringetőkeringető szi-szi-
vattyúvattyú ◇ sinkúponpusinkúponpu vákuumszivattyúvákuumszivattyú ◇

szuiageponpuszuiageponpu felszívófelszívó szivattyúszivattyú ◇ szuia-szuia-
cuponpucuponpu hidraulikushidraulikus pumpapumpa ◇ teosiponputeosiponpu
norton-kútnorton-kút ◇ teosiponputeosiponpu karoskaros kútkút ◇ teos-teos-

iponpuiponpu kézipumpakézipumpa ◇ fukusikiponpufukusikiponpu kettőskettős
szivattyúszivattyú ◇ ponpudeireruponpudeireru pumpálpumpál 「Dzsi-
tensanotaijaniponpude kúki-o ireru.」 „Levegőt
pumpáltam a biciklibe.” ◇ ponpudekumiageruponpudekumiageru
szivattyúzszivattyúz 「Koszui-o ponpude kumi ageta.」
„Vizet szivattyúztam a tóból.” ◇ jószuiponpujószuiponpu
átemelő szivattyúátemelő szivattyú
ponpudeireruponpudeireru ◆ pumpálpumpál 「Dzsitensanotaijani-
ponpude kúki-o ireru.」 „Levegőt pumpáltam a
biciklibe.”

ponpudekumiageruponpudekumiageru ◆ szivattyúzszivattyúz 「Koszui-o
ponpude kumi ageta.」 „Vizet szivattyúztam a tó-
ból.”

ponpudeokuruponpudeokuru ◆ pumpálpumpál 「Ponpude taruni
mizu-o okutta.」 „Vizet pumpáltam a hordóba.”

ponpuzaponpuza ◆ LégszivattyúLégszivattyú
pontoponto ◆ bőkezűenbőkezűen 「Ponto okane-o ageta.」
„Bőkezűen adtam pénzt.” ◆ elhajítvaelhajítva 「Bóru-o
ponto nageta.」 „Elhajítottam a labdát.” ◆ pat-pat-
tanvatanva ◆ puffpuff 「Hon-va cukuekaraponto ocsi-
ta.」 „A könyv az asztalról puff, leesett.” ◆ puk-puk-
kantvakantva 「Pontokoruku-o nuita.」 „Pukkantva
kihúztam a dugót.” ◆ pukkanvapukkanva 「Koruku-va
ponto nuketa.」 „Pukkanva kijött a dugó.” ◆ rá-rá-
csapvacsapva 「Téburu-o ponto tataita.」 „Rácsaptam
az asztalra.” ◆ rányomvarányomva
「Soruinipontoszutanpu-o osita.」 „Rányomtam
a bélyegzőt az iratra.” ◆ ráververáverve 「Tomodacsino
kata-o ponto tataita.」 „Rávertem a barátom vál-
lára.”

pontohadzsikerupontohadzsikeru ◆ szétpukkanszétpukkan
pontoiuoto-opontoiuoto-o taterutateru ◆ puffanpuffan 「Kaban-va ju-
kani ocsitepontoiu oto-o tateta.」 „A leeső táska a
földön puffant.” ◆ pukkanpukkan
popípopí ◆ pipacspipacs
popjurákasupopjurákasu ◆ táncdalénekestáncdalénekes
popjurámjúdzsikkupopjurámjúdzsikku ◆ könnyűzenekönnyűzene ◆ popze-popze-
nene
popjuránapopjurána ◆ elterjedtelterjedt 「Popjurána rjóri」
„elterjedt étel” ◆ közkedveltközkedvelt 「Popjurána na-
mae」 „közkedvelt név” ◆ népszerűnépszerű 「Popjurá-
naszupócu」 „népszerű sport”

popjuráongakupopjuráongaku ◆ könnyűzenekönnyűzene ◆ popzenepopzene
popjurászongupopjurászongu ◆ táncdaltáncdal
popjurizumupopjurizumu ◆ populizmuspopulizmus

AdysAdys pon pon – popjurizumu popjurizumu 28272827



poppinkottonkjandiaiszukurímupoppinkottonkjandiaiszukurímu ◆ robbanó-robbanó-
cukros fagylaltcukros fagylalt
poppopoppo ◆ pöfögvepöfögve ◇ kisapoppokisapoppo csihuhucsihuhu
「Kodomoto kisapoppo aszobi-o sita.」 „A gye-
rekkel csihuhut játszottunk.” ◇ popposzurupopposzuru el-el-
öntiönti aa forróságforróság 「Kaogapopposzuru.」 „Elönti
a forróság az arcát.” ◇ poppotóto-opoppotóto-o taterutateru pö-pö-
fögfög 「Kisa-va poppoto oto-o tatete hasiru.」 „A
gőzös pöfögve megy.”

poppocsanpoppocsan ◆ tubicatubica
poppojapoppoja ◆ bakterbakter ◆ vasutasvasutas
popposzurupopposzuru ◆ elöntielönti aa forróságforróság 「Kaogapop-
poszuru.」 „Elönti a forróság az arcát.”

poppotopoppoto ◆ pöfögvepöfögve
poppotóto-opoppotóto-o taterutateru ◆ pöfögpöfög 「Kisa-va pop-
poto oto-o tatete hasiru.」 „A gőzös pöfögve
megy.”

poppupoppu ◆ popzenepopzene
poppu-átopoppu-áto ◆ pop-artpop-art ◆ popművészetpopművészet
poppu-goszuperupoppu-goszuperu ◆ ritmusos egyházi énekritmusos egyházi ének
poppukarucsápoppukarucsá ◆ popkultúrapopkultúra ◆ populárispopuláris
kultúrakultúra ◆ tömegkultúratömegkultúra
poppukónpoppukón ◆ pattogatott kukoricapattogatott kukorica
poppuszupoppuszu ◆ könnyűzenekönnyűzene ◆ popzenepopzene
poppuszu-konszátopoppuszu-konszáto ◆ popkoncertpopkoncert
popurapopura ◆ jegenyefajegenyefa 「Micsini szeno takaipop-
uraga tatteiru.」 „Sudár jegenyefa áll az úton.” ◆

jegenyenyárjegenyenyár
popurinpopurin ◆ puplinpuplin
pórandopórando ◆ LengyelországLengyelország
pórandodzsinpórandodzsin ◆ lengyellengyel
pórandogopórandogo ◆ lengyel nyelvlengyel nyelv
pórandogodepórandogode ◆ lengyelüllengyelül
pórandokairópórandokairó ◆ lengyel korridorlengyel korridor
pórandonopórandono ◆ lengyellengyel
poraroido-kameraporaroido-kamera ◆ polaroidpolaroid fényképező-fényképező-
gépgép
poriakuriruamidogerudenkieidóporiakuriruamidogerudenkieidó ◆ poliakri-poliakri-
lamid gélelektroforézislamid gélelektroforézis
poriamidoporiamido ◆ poliamidpoliamid ◇ hókózokuporiamidohókózokuporiamido
aromás poliamidaromás poliamid
poribakecuporibakecu ◆ műanyag vödörműanyag vödör

poribukuroporibukuro ◆ műanyagműanyag zacskózacskó ◆ polietilénpolietilén
tasaktasak ◆ polietilén zacskópolietilén zacskó
poridzsínporidzsín ◆ poligénpoligén
poridzsín-idenporidzsín-iden ◆ poligénes öröklődéspoligénes öröklődés
poridzsínkeisicuporidzsínkeisicu ◆ poligénes tulajdonságpoligénes tulajdonság
poriecsirenporiecsiren ◆ polietilénpolietilén
porienkabiniruporienkabiniru ◆ polivinil-kloridpolivinil-klorid ◆ PVCPVC
porieszuteruporieszuteru ◆ poliészterpoliészter
porifenóruporifenóru ◆ polifenolpolifenol
porigurafuporigurafu ◆ hazugságvizsgálóhazugságvizsgáló készülékkészülék ◆

poligráfpoligráf
porigurottoporigurotto ◆ poliglottpoliglott ◆ többnyelvűtöbbnyelvű
porikábonétoporikábonéto ◆ polikarbonátpolikarbonát
porimáporimá ◆ polimerpolimer ◇ baioporimábaioporimá biopolimerbiopolimer ◇

haiporimáhaiporimá nagypolimernagypolimer
porimerázeporimeráze ◆ polimerázpolimeráz ◇ áruenuéporime-áruenuéporime-
rázeráze RNS-polimerázRNS-polimeráz ◇ díenuéporimerázedíenuéporimeráze
DNS-polimerázDNS-polimeráz
porimerázerenszahannóporimerázerenszahannó ◆ polimeráz-polimeráz-
láncreakcióláncreakció
porinesiaporinesia ◆ PolinéziaPolinézia
porinesiadzsinporinesiadzsin ◆ polinézpolinéz ◆ polinéziaipolinéziai
porinesiagoporinesiago ◆ polinéziaipolinéziai nyelvnyelv ◆ polinézpolinéz
nyelvnyelv
porinesian-toraianguruporinesian-toraianguru ◆ polinézpolinéz három-három-
szögszög ◆ PolinéziaPolinézia
porinukureocsidoporinukureocsido ◆ polinukleotidpolinukleotid
porioporio ◆ gyermekbénulásgyermekbénulás ◆ gyermekparalí-gyermekparalí-
ziszis
porióruporióru ◆ poliolpoliol
poripepucsidoporipepucsido ◆ polipeptidpolipeptid
porípuporípu ◆ polippolip ◇ iporípuiporípu gyomorpolipgyomorpolip ◇ tan-tan-
nóporípunóporípu epepolipepepolip ◇ hanaporípuhanaporípu orrpoliporrpolip
poripuropirenporipuropiren ◆ polipropilénpolipropilén
poririboszómupoririboszómu ◆ poliriboszómapoliriboszóma
porisíporisí ◆ hozzáálláshozzáállás 「Kaisa-va zangjókava-o
haravanaiporisídeszu.」 „A cég hozzáállása az,
hogy nem fizet túlórát.” ◆ irányelvirányelv ◆ politikapolitika
◆ szabályzatszabályzat ◆ vezérelvvezérelv ◇ insuaranszu-insuaranszu-
porisíporisí biztosításibiztosítási kötvénykötvény ◇

dzsóhókjuriti-porisídzsóhókjuriti-porisí adatvédelmiadatvédelmi szabály-szabály-
zatzat ◇ dzsóhókjuriti-porisídzsóhókjuriti-porisí adatvédelmiadatvédelmi po-po-
litikalitika ◇ puraibasí-porisípuraibasí-porisí adatvédelmiadatvédelmi po-po-
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litikalitika ◇ puraibasí-porisípuraibasí-porisí adatvédelmiadatvédelmi sza-sza-
bályzatbályzat
porisiszutorongataporisiszutorongata ◆ policisztronospolicisztronos
porisiszutoronikkunaporisiszutoronikkuna ◆ policisztronospolicisztronos
poriszómuporiszómu ◆ poliszómapoliszóma
poriszuporiszu ◆ rendőrségrendőrség ◆ városállamvárosállam
poriszu-akademíporiszu-akademí ◆ rendőrakadémiarendőrakadémia
poritankuporitanku ◆ kannakanna ◆ marmonkannamarmonkanna
poriuretanporiuretan ◆ poliuretánpoliuretán ◇ happóporiuretanhappóporiuretan
poliuretán habpoliuretán hab
poriuretan-fómuporiuretan-fómu ◆ poliuretánpoliuretán habhab ◆ purhabpurhab

poriuretan-gomuporiuretan-gomu ◆ poliuretán gumipoliuretán gumi
poroporo ◆ lovaspólólovaspóló ◆ pólópóló
poronézuporonézu ◆ polonézpolonéz
poroniumuporoniumu ◆ polóniumpolónium
poroporotoporoporoto ◆ morzsálvamorzsálva 「Boroborokobosi-
nagara tabeta.」 „Morzsálva evett.” ◆ peregveperegve
「Namida-va poroporoto ocsiteita.」 „Peregtek a
könnyei.” ◆ porhanyósanporhanyósan 「Nendoga kavait-
eporoporotonatta.」 „Az agyag megszáradt és
porhanyós lett.” ◇ poroporotokuzureruporoporotokuzureru szét-szét-
porladporlad 「Gjókaigan-va poroporoto kuzureta.」
„A darázskő szétporladt.” ◇ poroporotokuzure-poroporotokuzure-
ruru omlósomlós 「Poroporoto kuzurerukukkí」 „omlós
sütemény” ◇ poroporotositaporoporotosita omlósomlós 「Poro-
porotositacsízu」 „omlós sajt” ◇ poroporotosi-poroporotosi-
tata porhanyósporhanyós 「Poroporotositakóhinokaszu」
„porhanyós kávézacc”

poroporotokoboszuporoporotokoboszu ◆ peregpereg 「Poroporoto
namida-o koboszu.」 „Peregnek a könnyei.”

poroporotokuzureruporoporotokuzureru ◆ omlósomlós 「Poroporoto
kuzurerukukkí」 „omlós sütemény” ◆ szétpor-szétpor-
ladlad 「Gjókaigan-va poroporoto kuzureta.」 „A
darázskő szétporladt.”

poroporotositaporoporotosita ◆ omlósomlós 「Poroporotositacsí-
zu」 „omlós sajt” ◆ porhanyósporhanyós 「Poroporotosi-
takóhinokaszu」 „porhanyós kávézacc”

pororitopororito ◆ hullatvahullatva 「Pororito namida-o ko-
boszu.」 „Könnyeket hullat.”

porosacuporosacu ◆ ingpólóingpóló ◆ pólóingpólóing
pórupóru ◆ áramszedőáramszedő ◆ oszloposzlop ◆ rúdrúd 「Bóta-
katobinopóru」 „rúdugró rúdja” ◇ szain-póruszain-póru
borbélyüzletborbélyüzlet jelzőoszlopajelzőoszlopa ◇ szain-póruszain-póru

jelzőoszlopjelzőoszlop ◇ tótemu-pórutótemu-póru totemoszloptotemoszlop ◇

hatanopóruhatanopóru zászlórúdzászlórúd
porucsankiporucsanki ◆ kapcakapca
porucsíniporucsíni ◆ vargányavargánya
porufirinporufirin ◆ porfirinporfirin
porukaporuka ◆ polkapolka
porunoporuno ◆ pornópornó ◆ pornográfiapornográfia
porunodzsojúporunodzsojú ◆ pornószínészpornószínész
porunoeigaporunoeiga ◆ pornófilmpornófilm
porunogurafiporunogurafi ◆ pornográfiapornográfia
porunogurafíporunogurafí ◆ pornográfiapornográfia
porunohaijúporunohaijú ◆ pornószínészpornószínész
porunonoporunono ◆ pornográfpornográf
porunosasinporunosasin ◆ pornóképpornókép
poruno-szaitoporuno-szaito ◆ pornószájtpornószájt
porunozassiporunozassi ◆ pornómagazinpornómagazin
pórusifutopórusifuto ◆ pólusvándorláspólusvándorlás
porutágaiszutogensóporutágaiszutogensó ◆ poltergeistpoltergeist
porutogaruporutogaru ◆ PortugáliaPortugália
porutogarudzsinporutogarudzsin ◆ portugálportugál
porutogarugoporutogarugo ◆ portugál nyelvportugál nyelv
porutogarugodeporutogarugode ◆ portugálulportugálul
porutogarunoporutogaruno ◆ portugálportugál
posiettoposietto ◆ tarisznyatarisznya
poszutáposzutá ◆ falragaszfalragasz ◆ plakátplakát 「Atarasii
sóhinnoposzutá-o kangaeteimaszu.」 „Az új ter-
mék plakátján gondolkozom.” ◆ poszterposzter
poszutoposzuto ◆ állásállás 「Kaisade bucsónoposzuto-
gaaita.」 „Megüresedett az osztályvezetői állás a
cégünknél.” ◆ beosztásbeosztás 「Dzsújónaposzutoni
cuita.」 „Fontos beosztásba helyezték.” ◆ kapufakapufa
◆ oldalsóoldalsó kapufakapufa ◆ postaládapostaláda 「Tegami-o
poszutoni haireta.」 „Bedobtam a postaládába a
levelet.” ◇ júbinposzutojúbinposzuto postaládapostaláda
poszuto-dokutáposzuto-dokutá ◆ posztdoktorposztdoktor
poszutoittoposzutoitto ◆ cédulacédula
poszutokádoposzutokádo ◆ levelezőlaplevelezőlap
pótápótá ◆ hordárhordár
pótaburupótaburu ◆ hordozhatóhordozható 「Pótaburu-terebi」
„hordozható tévé”
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pótaburunapótaburuna ◆ hordozhatóhordozható 「Pótaburunakjan-
pu jótoire」 „hordozható tábori vécé”

pótaburu-radzsiopótaburu-radzsio ◆ táskarádiótáskarádió
potádzsupotádzsu ◆ krémleveskrémleves
potádzsuszúpupotádzsuszúpu ◆ krémleveskrémleves
potapotapotapota ◆ kis cseppekbenkis cseppekben
potapotaocsirupotapotaocsiru ◆ csepegcsepeg 「Kiri kizukara csi-
gapotapota ocsiteita.」 „A vágott sebből csepegett
a vér.” ◆ csöpögcsöpög
potaritopotarito ◆ csöppenvecsöppenve ◆ pottyanvapottyanva
potaritócsirupotaritócsiru ◆ lecsöppenlecsöppen 「Namidagapota-
rito ocsita.」 „A könny lecsöppent.” ◆ lepottyanlepottyan
「Anzu-va potarito ocsita.」 „A sárgabarack le-
pottyant a földre.”

pótarupótaru ◆ portálportál
pótaruszaitopótaruszaito ◆ internetesinternetes portálportál ◆ portálportál

potensarupotensaru ◆ bennebenne rejlőrejlő képességképesség ◆ po-po-
tenciáltenciál ◆ potenciálispotenciális adottságadottság ◆ poten-poten-
ciálisciális energiaenergia ◆ potenciálispotenciális képességképesség ◇

acurjokupotensaruacurjokupotensaru nyomáspotenciálnyomáspotenciál ◇ sin-sin-
tópotensarutópotensaru ozmotikusozmotikus potenciálpotenciál ◇ den-den-
dzsipotensarudzsipotensaru elektromágneseselektromágneses potenciálpotenciál
◇ mizupotensarumizupotensaru vízpotenciálvízpotenciál ◇ jósicupo-jósicupo-
tensarutensaru oldottanyag-potenciáloldottanyag-potenciál
potensométapotensométa ◆ potenciométerpotenciométer ◆ potméterpotméter

potetopoteto ◆ burgonyaburgonya ◆ krumplikrumpli ◇ furaido-furaido-
potetopoteto sültsült krumplikrumpli ◇ beikudopotetobeikudopoteto sültsült
krumplikrumpli ◇ massu-potetomassu-poteto krumplipürékrumplipüré
poteto-csippuszupoteto-csippuszu ◆ burgonyasziromburgonyaszirom ◆

csipszcsipsz
potetofuraipotetofurai ◆ hasábburgonyahasábburgonya ◆ rósejbnirósejbni ◆

sült burgonyasült burgonya ◆ sült krumplisült krumpli
potetométápotetométá ◆ potométerpotométer
potetonopotetono ◆ krumpliskrumplis ◆ pityókáspityókás
potetonokaszanejakupotetonokaszanejaku ◆ rakottrakott burgonyaburgonya
◆ rakott krumplirakott krumpli
poteto-szaradapoteto-szarada ◆ krumplisalátakrumplisaláta
pótopóto ◆ gyűjtőállomásgyűjtőállomás 「Rentaszaikurupóto」
„bérbringa gyűjtőállomás” ◆ kikötőkikötő ◆ portport ◇

parareru-pótoparareru-póto párhuzamos portpárhuzamos port
pótoforiopótoforio ◆ palettapaletta ◆ portfólióportfólió ◇ kabupó-kabupó-
toforiotoforio részvényportfóliórészvényportfólió ◇ szeihinpóto-szeihinpóto-
forioforio termékpalettatermékpaletta

potopotopotopoto ◆ csöpögtetvecsöpögtetve 「Szupoitode ekitai-
o potopototarasita.」 „Pipettával csöpögtettem a
folyadékot.” ◆ nagynagy cseppekbencseppekben 「Namidaga-
potopoto ocsita.」 „Nagy cseppekben hullottak a
könnyeim.”

pótoreito-módopótoreito-módo ◆ állókép-módállókép-mód
pótorétopótoréto ◆ állóálló orientációorientáció ◆ arcképarckép ◆

portréportré
potoszupotoszu ◆ hegyescsúcsú futókahegyescsúcsú futóka
póto-vainpóto-vain ◆ portói borportói bor
pottopotto ◆ kancsókancsó ◆ kannakanna ◆ termosztermosz ◇ kóhí-kóhí-
pottopotto kávéskannakávéskanna ◇ tí-pottotí-potto teáskancsóteáskancsó
◇ denkipottodenkipotto elektromoselektromos vízforralóvízforraló ◇

furavá-pottofuravá-potto virágcserépvirágcserép
pottopotto ◆ fellobbanvafellobbanva 「Potto higacuita.」 „Fel-
lobbant a láng.” ◆ hirtelenhirtelen 「Potto gaitógacui-
ta.」 „Hirtelen kigyulladt az utcai lámpa.” ◆ kis-kis-
sésé 「Potto szekimensita.」 „Kissé elpirult.” ◇

pottomoeagarupottomoeagaru fellobbanfellobban 「Danrono honoo-
va potto moe agatta.」 „A kandallóban fellobbant
a láng.”

póttopótto ◆ elképedveelképedve ◆ kábultankábultan ◆ kipirosod-kipirosod-
vava 「Kaogapótto akakunatta.」 „Kipirosodott az
arca.” ◆ kivilágosodvakivilágosodva ◆ megszédülvemegszédülve ◆ ré-ré-
vetegenvetegen
pottomoeagarupottomoeagaru ◆ belobbanbelobban 「Boirádegaszu-
no honoo-va potto moe agatta.」 „A kazánban be-
lobbant a gáz.” ◆ fellobbanfellobban 「Danrono honoo-
va potto moe agatta.」 „A kandallóban fellobbant
a láng.” ◆ lobbanlobban
póttonarupóttonaru ◆ elkábulelkábul 「Atamagapóttonatta.」
„Elkábultam.” ◆ elképedelképed 「Njúszuno igaiszani-
póttonatta.」 „Elképedtem a különös hír halla-
tán.” ◆ megszédülmegszédül 「Kanodzsono ucukusiszani-
póttonatta.」 „Megszédített a nő szépsége.”

pózupózu ◆ beállásbeállás 「Moderunopózu」 „modell be-
állása” ◆ látszatlátszat 「Porunoszaito kiszei-va szei-
dzsikanopózuni szuginai.」 „A pornóoldalak sza-
bályozása csak politikai látszat.” ◆ pózpóz ◆ szünetszünet
「Namaeno maenipózu-o oite hacuonsita.」 „A
nevét úgy ejtette ki, hogy elé szünetet tett.” ◆

testtartástesttartás 「Barénopózu」 „balett testtartás”
◇ ikakupózuikakupózu fenyegetőfenyegető pózpóz ◇ gaccupózugaccupózu
diadalmasdiadalmas testtartástesttartás 「Hacujúsó-o
kimetegaccupózu-o cukutta.」 „Az első győzelme
után diadalmas testtartást vett fel.” ◇ pózu-opózu-o to-to-
ruru pózolpózol 「Moderu-va csókokunotamenipózu-o
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totta.」 „A modell a szobrásznak pózolt.” ◇ joga-joga-
nopózunopózu jógapózjógapóz
pózu-opózu-o torutoru ◆ illegetilleget ◆ pózolpózol 「Moderu-
va csókokunotamenipózu-o totta.」 „A modell a
szobrásznak pózolt.”

ppoippoi ◆ asas 「Otokoppoi taido」 „férfias maga-
tartás” ◆ enyeny 「Vaszureppoi」 „feledékeny” ◆

eses 「On-nappoi sigusza」 „nőies mozdulatok” ◆

hajlikhajlik 「Iro-va akappokatta.」 „A színe vörösbe
hajlott.” ◆ hasonlóhasonló 「Jagippoi kao」 „kecskéhez
hasonló arc” ◇ akippoiakippoi gyorsangyorsan ráunráun minden-minden-
rere 「Akippokute nanimo nagacuzukisinai.」
„Nem csinál semmit sokáig, gyorsan ráun min-
denre.” ◇ aburappoiaburappoi zsíroszsíros 「Aburappoi sokki-
o aratta.」 „Elmostam a zsíros tányérokat.” ◇

inakappoiinakappoi vidékividéki 「Inakappoi fukuszó」 „vidé-
ki öltözék” ◇ iroppoiiroppoi kívánatoskívánatos 「Cuma-va at-
arasii jófuku-o kite, totemo iroppokatta.」 „A fe-
leségem nagyon kívánatos volt az új ruhájában.”
◇ uszoppoiuszoppoi kamukamu 「Szore-va uszoppoi.」 „Ez
kamu.” ◇ okorippoiokorippoi ingerlékenyingerlékeny 「Dzsósi-va
okorippoi.」 „A főnököm ingerlékeny.” ◇ oto-oto-
koppoikoppoi fiúsfiús 「Kanodzso-va otokoppoi jófuku-o
kiru.」 „Fiús ruhát hord.” ◇ on-nappoion-nappoi nőiesnőies ◇

siragappoisiragappoi őszesőszes 「Ano siragappoi hito-va da-
redeszuka?」 „Ki az az őszes ember?” ◇ siroppoisiroppoi
fehéresfehéres 「Siroppoiuncsi」 „fehéres szar” ◇ ne-ne-
cuppoicuppoi kissékissé lázaslázas 「Kodomo-va necuppoi.」
„A gyerek kissé lázas.” ◇ poipoi eses 「Kodomoppoi
ii vake」 „gyerekes kifogás” ◇ poipoi enyeny 「Okor-
ippoi」 „ingerlékeny” ◇ mizuppoimizuppoi híghíg 「Mizup-
poi geri」 „híg fos” ◇ mukasippoimukasippoi régiesrégies 「Ko-
no mjódzsi-va mukasippoi.」 „Ez egy régies csa-
ládnév.” ◇ jaszuppoijaszuppoi vacakvacak 「Jaszuppoi tokei-
o purezentode moratta.」 „Egy vacak órát kapott
ajándékba.” ◇ jaszuppoijaszuppoi könnyűkönnyű 「Jaszuppoi
on-nadane.」 „Könnyű nőcske.” ◇ rikucuppoirikucuppoi
okoskodóokoskodó ◇ rikucuppoirikucuppoi tudálékostudálékos 「Riku-
cuppoi hito」 „tudálékos ember” ◇ vaszureppoivaszureppoi
feledékenyfeledékeny 「Szaikinvaszureppokunatta.」
„Mostanában feledékeny vagyok.”

ppurippuri ◆ módmód 「Dokutokuno arukippuri」 „egyé-
ni járásmód” ◇ tatakaippuritatakaippuri harcmodorharcmodor 「Ii
tatakaippuri」 „jó harcmodor” ◇ tabeppurigaiitabeppurigaii
jójó étvággyalétvággyal eszikeszik 「Tabeppurigaiine.」 „Lá-
tom, jó étvággyal eszel.” ◇ nomippurinomippuri huzathuzat
「Kanpai!Ii nomippurideszune!」 „Egészségünk-
re! Látom, jó huzatod van!”

puccuripuccuri ◆ hirtelenhirtelen 「Karetopuccuri renrakuga
todaeta.」 „Hirtelen megszakadt vele a kapcsola-
tom.” ◇ puccuritokirerupuccuritokireru elpattanelpattan 「Kincsó-
no ito-va puccurito kireta.」 „A feszes cérna elpat-
tant.”

puccuritokirerupuccuritokireru ◆ elpattanelpattan 「Kincsóno ito-va
puccurito kireta.」 „A feszes cérna elpattant.”

pucuritokirerupucuritokireru ◆ elpattanelpattan
pucsiarinpucsiarin ◆ ptialinptialin
pucsibaburupucsibaburu ◆ minibuborékminibuborék
「Fudószansidzsó-va pucsibaburudatta.」 „Az in-
gatlanpiacon minibuborék volt.”

pucsiburupucsiburu ◆ kispolgárkispolgár ◆ nyárspolgárnyárspolgár
pucsiburudzsoapucsiburudzsoa ◆ kispolgárkispolgár ◆ nyárspolgárnyárspolgár

pucsifúrupucsifúru ◆ minyonminyon
pucsipucsipucsipucsi ◆ buborékfóliabuborékfólia
pucsipucsieakussonpucsipucsieakusson ◆ buborékfóliabuborékfólia ◆ lég-lég-
párnás fóliapárnás fólia
pucsitomatopucsitomato ◆ koktélkoktél paradicsomparadicsom ◆ mini-mini-
paradicsomparadicsom
pucsittohadzsikerupucsittohadzsikeru ◆ eldurraneldurran 「Fúszen-va
pucsitto hadzsiketa.」 „A léggömb eldurrant.” ◆

szétpattanszétpattan 「Sabon dama-va pucsitto hadzsi-
keta.」 „A szappanbuborék szétpattant.”

pucsittohadzsikerupucsittohadzsikeru ◆ szétdurranszétdurran
pudingupudingu ◆ pudingpuding
púdorupúdoru ◆ pudlipudli ◆ uszkáruszkár ◇ toipúdorutoipúdoru toytoy
uszkáruszkár
puerutorikopuerutoriko ◆ Puerto RicoPuerto Rico
puitopuito ◆ durcásandurcásan 「Puito joko-o muita.」
„Durcásan elfordult.” ◆ hirtelenhirtelen ◆ mérgesenmérgesen
「Puito tacsi szatta.」 „Mérgesen elviharzott.”

pujopujoszurupujopujoszuru ◆ puffadtpuffadt 「Pujopujosita te」
„puffadt kéz” ◆ puhapuha 「Pujopujositamasumaro」
„puha pillecukor”

pukapukatopukapukato ◆ pöfékelvepöfékelve 「Paipu-o pukapu-
katofukasita.」 „Pöfékelve pipázott.” ◆ úszkálvaúszkálva
「Pukapukato uiteirupettobotoru-o mizuga naga-
siteita.」 „Az úszkáló műanyagflakont sodorta a
víz.”

pukapukatofukaszupukapukatofukaszu ◆ pöfékelpöfékel
púmapúma ◆ pumapuma
punipunipunipuni ◆ puhapuha ◆ rugalmasrugalmas
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punpunpunpun niouniou ◆ illatozikillatozik 「Kószui-va punpun
niotteita.」 „A kölni illatozott.”

punpunpunpun niouniou ◆ bűzlikbűzlik 「Uncsi-va punpun niot-
teita.」 „A szar bűzlött.”

punpunszurupunpunszuru ◆ mérgelődikmérgelődik 「Sótaiszarenakat-
tanodepunpunsiteita.」 „Mérgelődött, mert nem
hívták meg.”

puntopunto ◆ duzzogvaduzzogva 「Kékiga csiiszai!To
kodomo-va punto okotta.」 „A gyerek duzzogott,
mert kicsi a sütemény.” ◆ szagotszagot árasztvaárasztva ◇

puntoszurupuntoszuru illatozikillatozik 「Kóhino kaorigapunto-
sita.」 „A kávé illatozott.” ◇ puntoszurupuntoszuru bűz-bűz-
liklik 「Konosacuno vakino sita-va puntositeiru.」
„Ennek az ingnek bűzlik a hónalja.”

puntoszurupuntoszuru ◆ bűzlikbűzlik 「Konosacuno vakino
sita-va puntositeiru.」 „Ennek az ingnek bűzlik a
hónalja.” ◆ illatozikillatozik 「Kóhino kaorigapuntosi-
ta.」 „A kávé illatozott.”

puppúpuppú ◆ tütütütü
purapura ◆ műanyagműanyag ◇ sokubucuszeipurasokubucuszeipura növé-növé-
nyinyi alapúalapú műanyagműanyag ◇ haipurahaipura műanyaghul-műanyaghul-
ladékladék
puracsinapuracsina ◆ platinaplatina
puracsinaburondopuracsinaburondo ◆ platinaszőkeplatinaszőke
puragupuragu ◆ dugaszdugasz ◆ dugódugó 「Puragu-o konszen-
toni szasi konda.」 „Bedugtam a dugót a konnek-
torba.” ◆ műhalműhal ◇ szupáku-puraguszupáku-puragu gyújtó-gyújtó-
gyertyagyertya ◇ tenkapuragutenkapuragu gyújtógyertyagyújtógyertya ◇

dengenpuragudengenpuragu villásdugóvillásdugó
puraguinpuraguin ◆ kiegészítőkiegészítő
puragumacsikkunapuragumacsikkuna ◆ pragmatikuspragmatikus
puragumacsiszutopuragumacsiszuto ◆ pragmatistapragmatista
puragumacsizumupuragumacsizumu ◆ pragmatizmuspragmatizmus
puragumatikkunapuragumatikkuna ◆ pragmatikuspragmatikus
puragumatikkuszupuragumatikkuszu ◆ pragmatikapragmatika
puragumatizumupuragumatizumu ◆ pragmatizmuspragmatizmus
purahapuraha ◆ PrágaPrága 「Csekono suto-va purahade-
szu.」 „Csehország fővárosa Prága.”

puraibasípuraibasí ◆ elkülönüléselkülönülés
「Hinandzsodepuraibasí-o mamorutamenidan-
bórude madzsikiri-o cukutta.」 „A menedékhe-
lyen kartonlapokból válaszfalakat készítettünk,
hogy az emberek elkülönülhessenek.” ◆ különkülön
élettérélettér 「Muszuko-va iedepuraibasíga hosiira-
sii.」 „A fiam külön élettérre vágyik a lakásban.”

◆ magánéletmagánélet 「Gakuszeirjóde-va puraibasí-va
nai.」 „A kollégiumban az embernek nincs ma-
gánélete.” ◆ magánügymagánügy 「Muszumenoszumaho-
o idzsittepuraibasí-o singaiszuru oja」 „lánya
okostelefonját nézegető, magánügyekben vájkáló
szülő”

puraibasí-porisípuraibasí-porisí ◆ adatvédelmiadatvédelmi politikapolitika ◆

adatvédelmi szabályzatadatvédelmi szabályzat
puraibétopuraibéto ◆ magánéletmagánélet 「Kaisajoripuraibéto-
o dzsúsiszuru.」 „A vállalattal szemben a magán-
életre fekteti a hangsúlyt.”

puraibéto-bankupuraibéto-banku ◆ magánbankmagánbank
puraibétoginkópuraibétoginkó ◆ magánbankmagánbank
puraibétokúkanpuraibétokúkan ◆ magántérmagántér
puraibéto-kurabupuraibéto-kurabu ◆ exkluzív klubexkluzív klub
puraibétonapuraibétona ◆ magánjellegűmagánjellegű 「Puraibétona
kaiva」 „magánjellegű beszélgetés” ◆ magánter-magánter-
mészetűmészetű 「Puraibétona mondai」 „magánter-
mészetű probléma” ◆ sajátsaját 「Puraibétona
dzsikan」 „saját idő” ◆ személyesszemélyes 「Puraibéto-
na kankei」 „személyes kapcsolat”

puraidopuraido ◆ büszkeségbüszkeség ◆ önérzetönérzet 「Kore-va
karenopuraido-o kizucukeru.」 „Ez sérti az önér-
zetét.”

puraidogatakaipuraidogatakai ◆ büszkebüszke 「Puraidoga takai
hito」 „büszke ember” ◆ önérzetesönérzetes 「Puraido-
ga takai otoko」 „önérzetes ember”

puraijápuraijá ◆ fogófogó ◇ konbinéson-puraijákonbinéson-puraijá kombi-kombi-
nált fogónált fogó
puraimázepuraimáze ◆ primázprimáz
puraimoszómupuraimoszómu ◆ primoszómaprimoszóma
puraimu-rétopuraimu-réto ◆ legjobblegjobb ügyfelekügyfelek számáraszámára
megállapított kamatmegállapított kamat
puraimutaimupuraimutaimu ◆ főműsoridőfőműsoridő 「Kono bangumi-
gapuraimutaimude hószószareteita.」 „A műsort
főműsoridőben adták.”

puraiszupuraiszu ◆ árár ◇ síringu-puraiszusíringu-puraiszu árplafonárplafon ◇

junitto-puraiszujunitto-puraiszu egységenkénti áregységenkénti ár
puraiszukjappupuraiszukjappu ◆ árstopárstop
purakádopurakádo ◆ transzparenstranszparens 「Demodepuraká-
doga hakobareta.」 „A tüntetésen transzparense-
ket vittek.”

purákupuráku ◆ lepedéklepedék ◆ plakettplakett
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purakutiszupurakutiszu ◆ gyakorlatgyakorlat ◇ patán-patán-
purakutiszupurakutiszu sémagyakorlatsémagyakorlat
puramoderupuramoderu ◆ játékmodelljátékmodell ◆ műanyagma-műanyagma-
kettkett
puramupuramu ◆ szilvaszilva
puranpuran ◆ tervterv 「Puran-o henkósita.」 „Módosí-
tottunk a terven.” ◆ tervrajztervrajz ◇ akuson-puranakuson-puran
akciótervakcióterv ◇ furoa-puranfuroa-puran alaprajzalaprajz ◇ furoa-furoa-
puranpuran elrendezésielrendezési rajzrajz ◇ pépá-puranpépá-puran papí-papí-
ron született tervron született terv
puranápuraná ◆ tervezőtervező
puranariapuranaria ◆ planáriaplanária
puranariaruipuranariarui ◆ planáriákplanáriák
purandzsápurandzsá ◆ vécépumpavécépumpa
puranetariumupuranetariumu ◆ planetáriumplanetárium
puraningupuraningu ◆ tervezéstervezés
purankutonpurankuton ◆ planktonplankton ◇ sokubucupuran-sokubucupuran-
kutonkuton növényinövényi planktonplankton ◇ sokubucupuran-sokubucupuran-
kutonkuton fitoplanktonfitoplankton ◇ dóbucupurankutondóbucupurankuton ál-ál-
latilati planktonplankton ◇ dóbucupurankutondóbucupurankuton zoo-zoo-
planktonplankton
purankuton-notairjózósokupurankuton-notairjózósoku ◆ algavirág-algavirág-
zászás
puran-ningupuran-ningu ◆ tervezéstervezés ◇ kará-puran-ningukará-puran-ningu
színtervezésszíntervezés ◇ fainansaru-puran-ningufainansaru-puran-ningu
pénzügyipénzügyi tervezéstervezés ◇ purodakuto-puran-purodakuto-puran-
ninguningu terméktervezésterméktervezés
purantápurantá ◆ palántázó ládapalántázó láda ◆ virágládavirágláda
purantésonpurantéson ◆ ültetvényültetvény
purantopuranto ◆ berendezésberendezés ◆ gyárgyár ◆ létesít-létesít-
ménymény ◆ növénynövény ◆ üzemüzem 「Szaiszekipuranto」
„kőtörő üzem” ◇ pairotto-purantopairotto-puranto kísérletikísérleti
üzemüzem ◇ miruku-purantomiruku-puranto tejüzemtejüzem
purantojusucupurantojusucu ◆ gyárexportgyárexport
puranto-karápuranto-kará ◆ márkaszínmárkaszín
puranto-seapuranto-sea ◆ márka piaci részesedésemárka piaci részesedése
purasíbopurasíbo ◆ látszatgyógyszerlátszatgyógyszer ◆ placeboplacebo
puraszeodzsimupuraszeodzsimu ◆ prazeodímiumprazeodímium
puraszupuraszu ◆ extraextra 「Korejori takai
rjókinpurande-va puraszu gocsan-neruga mirem-
aszu.」 „A drágább díjcsomaggal 5 extra csatornát
lehet nézni.” ◆ kedvezőkedvező 「Kono szocsi-va keiza-
inipuraszuno eikjó-o ataeru.」 „Ez az intézkedés
kedvezően hat a gazdaságra.” ◆ pluszplusz 「Asza-va
puraszuno gododatta.」 „Reggel plusz öt fok volt.”

◆ pozitívpozitív 「Puraszuno szúdzsi」 „pozitív szám”
◇ puraszuninarupuraszuninaru hasznárahasznára válikválik 「Benkjó-
va anatanitottepuraszuninaru.」 „A tanulás hasz-
nodra válik.”

puraszu-arufapuraszu-arufa ◆ extraextra 「Hjódzsunkinópura-
szuarufano keitaidenva」 „extra funkciókat tudó
telefon” ◆ ráhagyásráhagyás 「Ita-o icsimétorupuraszu-
arufani kitta.」 „A deszkát kis ráhagyással 1 méte-
resre vágtam.” ◆ valamivelvalamivel többtöbb 「Szeikacuhi-
puraszuarufano kjúrjódato uresii.」 „Örülök, ha a
fizetésem valamivel több, mint ami a megélhetés-
hez kell.”

puraszucsidopuraszucsido ◆ plasztiszplasztisz
puraszucsikkupuraszucsikku ◆ műanyagműanyag 「Puraszucsikk-
ukoppu」 „műanyag pohár” ◆ plasztikplasztik ◇ dacu-dacu-
puraszucsikkupuraszucsikku műanyag-mentesítésműanyag-mentesítés ◇ hai-hai-
puraszucsikkupuraszucsikku műanyaghulladékműanyaghulladék
puraszucsikkubaggupuraszucsikkubaggu ◆ műanyag táskaműanyag táska
puraszucsikkubakudanpuraszucsikkubakudan ◆ plasztikbombaplasztikbomba
puraszucsikkubotorupuraszucsikkubotoru ◆ műanyag palackműanyag palack
puraszucsikkuhanmápuraszucsikkuhanmá ◆ gumikalapácsgumikalapács
puraszucsikkukódzsópuraszucsikkukódzsó ◆ műanyagüzemműanyagüzem
puraszucsikku-manépuraszucsikku-mané ◆ kártyávalkártyával fizetettfizetett
pénzpénz
puraszucsikkunooszarapuraszucsikkunooszara ◆ műanyagtányérműanyagtányér
puraszucsikkuoszenpuraszucsikkuoszen ◆ műanyagszennye-műanyagszennye-
zészés
puraszucsikkuszangjópuraszucsikkuszangjó ◆ műanyagiparműanyagipar
puraszucsikkuszeihinpuraszucsikkuszeihin ◆ műanyagtermékműanyagtermék
puraszucsikkuszeikeipuraszucsikkuszeikei ◆ műanyagműanyag formázá-formázá-
sasa
puraszudoraibapuraszudoraiba ◆ csillagfejű csavarhúzócsillagfejű csavarhúzó
puraszu-doraibápuraszu-doraibá ◆ csillagcsavarhúzócsillagcsavarhúzó
puraszufugópuraszufugó ◆ pluszjelpluszjel
puraszu-ionpuraszu-ion ◆ pozitív ionpozitív ion
puraszukigópuraszukigó ◆ pluszjelpluszjel
puraszumainaszupuraszumainaszu ◆ plusz-mínuszplusz-mínusz 「Hjaku-
puraszumainaszu dzsúgo」 „100 plusz-mínusz
15”

puraszumaszaibópuraszumaszaibó ◆ plazmasejtplazmasejt
puraszumidopuraszumido ◆ episzómaepiszóma ◆ gyűrűsgyűrűs DNSDNS ◆

plazmidplazmid
puraszuminpuraszumin ◆ plazminplazmin
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puraszuminógenpuraszuminógen ◆ plazminogénplazminogén
puraszumodzsiumupuraszumodzsiumu ◆ plazmódiumplazmódium
puraszuninarupuraszuninaru ◆ hasznárahasznára válikválik 「Benkjó-
va anatanitottepuraszuninaru.」 „A tanulás hasz-
nodra válik.”

puraszusikópuraszusikó ◆ pozitív gondolkodáspozitív gondolkodás
puraszuszeicsópuraszuszeicsó ◆ pozitív növekedéspozitív növekedés
puraszutápuraszutá ◆ gipszgipsz
puraszutábódopuraszutábódo ◆ gipszkartongipszkarton
puraszutogurobjurupuraszutogurobjuru ◆ plasztoglobulusplasztoglobulus
puraszutokinonpuraszutokinon ◆ plasztokinonplasztokinon
puraszutómupuraszutómu ◆ plasztomplasztom
puraszutosianinpuraszutosianin ◆ plasztocianinplasztocianin
puratanaszupuratanaszu ◆ platánfaplatánfa
puratonpuraton ◆ PlatónPlatón
puratonikkupuratonikku ◆ plátóiplátói
puratonikku-rabupuratonikku-rabu ◆ plátói szerelemplátói szerelem
purattofómupurattofómu ◆ platformplatform
purattofómudokuricupurattofómudokuricu ◆ platformfüggetlen-platformfüggetlen-
ségség
purattohómupurattohómu ◆ alvázalváz ◆ peronperon 「Purattohó-
mude densa-o matteita.」 „A peronon vártam a
vonatot.” ◆ platformplatform
puraupurau ◆ ekeeke
purauhandorupurauhandoru ◆ ekeszarvekeszarv
purazapuraza ◆ bevásárlóközpontbevásárlóközpont ◆ plázapláza ◆ tértér
purazumapurazuma ◆ plazmaplazma
purazumaterebipurazumaterebi ◆ plazmatévéplazmatévé ◆ plazmaplazma tvtv

purazumogamípurazumogamí ◆ plazmogámiaplazmogámia
purazumoidopurazumoido ◆ plazmoidplazmoid
purépuré ◆ játékjáték 「Szensu-va iipuré-o miszeta.」
„Szép játékot mutatott be a versenyző.” ◆ szín-szín-
játékjáték ◇ szutoróku-purészutoróku-puré ütésreütésre menőmenő játékjáték
◇ zunópurézunópuré okosokos játékjáték ◇ csímu-purécsímu-puré csa-csa-
patjátékpatjáték ◇ fain-puréfain-puré szépszép játékjáték ◇ feapuréfeapuré
sportszerűsportszerű játékjáték ◇ purékaisipurékaisi játékjáték kez-kez-
detedete 「Puré kaisikara súrjómade」 „játék kez-
detétől a végéig” ◇ purécsúpurécsú játékjáték közbenközben
「Szensu-va puré csúkega-o sita.」 „A versenyző
játék közben megsérült.” ◇ macscsi-purémacscsi-puré ver-ver-
senyjátéksenyjáték ◇ rafupurérafupuré durvadurva játékjáték ◇ renke-renke-

ipuréipuré csapatmunkacsapatmunka ◇ renkeipurérenkeipuré csapatjá-csapatjá-
tékték
pureadeszupureadeszu ◆ FiastyúkFiastyúk
purébakkupurébakku ◆ play backplay back
purebjúpurebjú ◆ előzetes megtekintéselőzetes megtekintés
purebjúriríszupurebjúriríszu ◆ előzetes kiadáselőzetes kiadás
purébóipurébói ◆ kalandorkalandor ◆ playboyplayboy
puré-bórupuré-bóru ◆ játék kezdetejáték kezdete
pureccerupurecceru ◆ perecperec 「Omacuride
icucunopureccueru-o katta.」 „A búcsúban vet-
tem öt perecet.”

purécsúpurécsú ◆ játékjáték közbenközben 「Szensu-va puré
csúkega-o sita.」 „A versenyző játék közben meg-
sérült.”

puredzsidentopuredzsidento ◆ elnökelnök
purefabupurefabu ◆ előre gyártottelőre gyártott
purégaidopurégaido ◆ jegyirodajegyiroda ◆ színházjegyirodaszínházjegyiroda

purehabupurehabu ◆ előre gyártottelőre gyártott
purehabudzsútakupurehabudzsútaku ◆ házgyáriházgyári lakáslakás ◆ pa-pa-
nelháznelház ◆ panellakáspanellakás
purehabudzsútakukódzsópurehabudzsútakukódzsó ◆ házgyárházgyár
pureibóipureibói ◆ latorlator ◆ playboyplayboy
pureijápureijá ◆ játékosjátékos ◆ lejátszólejátszó ◇ bészu-bészu-
pureijápureijá basszusgitárosbasszusgitáros
pureiszumento-teszutopureiszumento-teszuto ◆ szintfelmérőszintfelmérő
vizsgavizsga
puréjápuréjá ◆ játékosjátékos ◆ játszójátszó ◆ lejátszólejátszó ◆ le-le-
mezjátszómezjátszó ◆ színjátékosszínjátékos ◆ zenészzenész ◇ sídí-sídí-
puréjápuréjá CD-játszóCD-játszó ◇ sídípuréjásídípuréjá CD-lejátszóCD-lejátszó
◇ dzsazu-puréjádzsazu-puréjá dzsesszzenészdzsesszzenész ◇ cseszu-cseszu-
puréjápuréjá sakkozósakkozó ◇ teniszu-puréjáteniszu-puréjá tenisze-tenisze-
zőző ◇ baipuréjábaipuréjá mellékszereplőmellékszereplő ◇ fírudo-fírudo-
puréjápuréjá mezőjátékosmezőjátékos
purejadeszupurejadeszu ◆ FiastyúkFiastyúk
purékaisipurékaisi ◆ játékjáték kezdetekezdete 「Puré kaisikara
súrjómade」 „játék kezdetétől a végéig”

purekariátopurekariáto ◆ prekariátusprekariátus
puremiamupuremiamu ◆ felárfelár 「Szaiken-o
godzsúennopuremiamu-o noszete utta.」 „A köt-
vényt 50 jenes felárral adtam el.” ◆ fizetősfizetős ◆ jo-jo-
gosultságigosultsági díjdíj ◆ jutalékjutalék ◆ luxusminőségűluxusminőségű
◆ prémiumprémium ◆ többlettöbblet 「Sóhinkenni szandzsuh-
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pászentonopuremiamuga cuiteiru.」 „A vásárlási
utalvány 30 százalékos többletet tartalmaz.”

puremiamu-kádopuremiamu-kádo ◆ többletszolgáltatásttöbbletszolgáltatást
nyújtó kártyanyújtó kártya
puremiamukangenpuremiamukangen ◆ jutalékosztásjutalékosztás
puremiamu-szérupuremiamu-széru ◆ előnyös kiárusításelőnyös kiárusítás
puremia-sópuremia-só ◆ premierpremier
purénpurén ◆ ízesítésízesítés nélkülinélküli ◆ repülőgéprepülőgép ◆ simasima
◇ raito-purénraito-purén könnyű repülőgépkönnyű repülőgép
purén-jógurutopurén-jóguruto ◆ ízesítetlen joghurtízesítetlen joghurt
purén-napurén-na ◆ natúrnatúr 「Purén-jóguruto」 „natúr
joghurt” ◆ simasima 「Purén-na age pan」 „sima lán-
gos”

purénszódapurénszóda ◆ szikvízszikvíz ◆ szódavízszódavíz
puréofupuréofu ◆ újrajátszásújrajátszás
pureorinpikkupureorinpikku ◆ előolimpiaelőolimpia
puré-pákupuré-páku ◆ játékparkjátékpark
pureparátopureparáto ◆ preparátumpreparátum
purérípurérí ◆ préripréri
purerjúdopurerjúdo ◆ előjátékelőjáték ◆ prelúdiumprelúdium
puresaszupuresaszu ◆ értékesértékes
puresioszupuresioszu ◆ FiastyúkFiastyúk
puressápuressá ◆ nyomásnyomás 「Kare-va puressáni jova-
ideszu.」 „Nem tud nyomás alatt dolgozni.”

puresságakakarupuresságakakaru ◆ nyomásnyomás nehezediknehezedik
「Szensunipuressága kakatta.」 „Nyomás nehe-
zedett a sportolóra.”

puressá-opuressá-o kakerukakeru ◆ nyomástnyomást gyakorolgyakorol
「Bukanipuressá-o kaketa.」 „Nyomást gyakorolt
a beosztottakra.”

purésúrjópurésúrjó ◆ játék végejáték vége
pureszupureszu ◆ nyomásnyomás ◆ nyomdaterméknyomdatermék ◆

nyomtatásnyomtatás ◆ préseléspréselés ◆ présgépprésgép ◆ sajtósajtó
◆ sajtolássajtolás ◆ sajtológépsajtológép ◆ sajtóterméksajtótermék ◆

vasalásvasalás ◇ ekiacupureszuekiacupureszu hidraulikushidraulikus prés-prés-
gépgép ◇ pureszuszurupureszuszuru sajtolsajtol 「Arumi buhin-
o pureszusita.」 „Alumínium alkatrészt sajtolt.”
◇ pureszuszurupureszuszuru vasalvasal 「Zubon-ni ori me-o
pureszusita.」 „Élet vasaltam a nadrágba.” ◇

pureszu-hamupureszu-hamu gépsonkagépsonka ◇ juacupureszujuacupureszu
hidraulikus sajtóhidraulikus sajtó
pureszubuhinpureszubuhin ◆ préselt alkatrészpréselt alkatrész
pureszu-hamupureszu-hamu ◆ gépsonkagépsonka

pureszu-kádopureszu-kádo ◆ sajtóengedélysajtóengedély
pureszukipureszuki ◆ présprés ◆ présgépprésgép ◇ vainpureszu-vainpureszu-
kiki szőlőprésszőlőprés
pureszukikópureszukikó ◆ présszerkezetprésszerkezet
pureszu-kjanpénpureszu-kjanpén ◆ sajtókampánysajtókampány
pureszu-kódopureszu-kódo ◆ sajtószabályzatsajtószabályzat
pureszu-kurabupureszu-kurabu ◆ újságíróklubújságíróklub
pureszu-riríszupureszu-riríszu ◆ sajtóközleménysajtóközlemény
purészurupurészuru ◆ játszikjátszik 「Gému-o purésita.」
„Játékot játszottak.”

pureszuszeikeipureszuszeikei ◆ sajtolássajtolás
pureszuszeikeikinzokupureszuszeikeikinzoku ◆ sajtolt fémsajtolt fém
pureszu-szentápureszu-szentá ◆ sajtóközpontsajtóközpont
pureszuszurupureszuszuru ◆ sajtolsajtol 「Arumi buhin-o pure-
szusita.」 „Alumínium alkatrészt sajtolt.” ◆ va-va-
salsal 「Zubon-ni ori me-o pureszusita.」 „Élet va-
saltam a nadrágba.”

pureszutídzsipureszutídzsi ◆ presztízspresztízs
pureszutopureszuto ◆ nagyon gyorsannagyon gyorsan ◆ prestopresto
puretaporutepuretaporute ◆ minőségiminőségi készruhakészruha ◆ minő-minő-
ségi konfekcióségi konfekció
purétopuréto ◆ burkolókőburkolókő ◆ kőkő ◆ kőzetlemezkőzetlemez ◆

lemezlemez ◆ plakettplakett ◆ táblatábla ◇ asibapurétoasibapuréto já-já-
rófelületrófelület ◇ umigavanopurétoumigavanopuréto óceánióceáni lemezlemez
◇ kaijópurétokaijópuréto óceánióceáni lemezlemez ◇ kitaamerika-kitaamerika-
purétopuréto Észak-amerikaiÉszak-amerikai lemezlemez ◇ kinenpuré-kinenpuré-
toto emlékplakettemlékplakett ◇ tairikupurétotairikupuréto kontinen-kontinen-
tálistális lemezlemez ◇ nanbá-purétonanbá-puréto rendszámtáblarendszámtábla
◇ némupurétonémupuréto névtáblanévtábla ◇ hottopurétohottopuréto fő-fő-
zőlapzőlap
purétotekutonikuszupurétotekutonikuszu ◆ lemeztektonikalemeztektonika
purezenpurezen ◆ prezentációprezentáció
purezentésonpurezentéson ◆ bemutatóbemutató ◆ prezentációprezentáció
purezentéson-opurezentéson-o szuruszuru ◆ prezentálprezentál
「Atarasiikonpjútá-o bideodepurezentésonsita.」
„Videón prezentálta az új számítógépet.”

purezentopurezento ◆ ajándékajándék 「Purezento-o ageta.」
„Ajándékot adott.” ◇ kuriszumaszu-purezentokuriszumaszu-purezento
karácsonyikarácsonyi ajándékajándék ◇ bászudé-purezentobászudé-purezento
születésnapi ajándékszületésnapi ajándék
purezentositesimaupurezentositesimau ◆ elajándékozelajándékoz 「Ano
hon-va purezentositesimatte, mó motteima-
szen.」 „Az a könyv már nincs meg, mert elaján-
dékoztam.”
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purezentoszurupurezentoszuru ◆ ajándékozajándékoz 「Kanodzsono
tandzsóbininekkureszu-o purezentosita.」 „A ba-
rátnőjének ajándékozott egy nyakláncot születés-
napjára.” ◆ megajándékozmegajándékoz 「Cumani jubiva-
o purezentosita.」 „Megajándékoztam a felesége-
met egy gyűrűvel.”

puripuri ◆ pulipuli ◆ pulikutyapulikutya ◆ pumipumi
purianpupurianpu ◆ előerősítőelőerősítő
puribunóbokkuszupuribunóbokkuszu ◆ Pribnow-bokszPribnow-boksz
purícupurícu ◆ berakásberakás ◆ pliszépliszé ◆ pliszírozáspliszírozás ◇

akódion-purícuakódion-purícu harmonikaberakásharmonikaberakás ◇ naifu-naifu-
purícupurícu éles berakáséles berakás
purícu-opurícu-o ireruireru ◆ pliszírozpliszíroz 「Szukátonipurícu-
o ireta.」 „Pliszírozta a szoknyát.”

purícuszukátopurícuszukáto ◆ rakott szoknyarakott szoknya
purifekucsápurifekucsá ◆ prefektúraprefektúra
purikurapurikura ◆ fényképmatricafényképmatrica
purimabarepurimabare ◆ primabalerinaprimabalerina
purimabarerínapurimabarerína ◆ prímabalerinaprímabalerina
purimadon-napurimadon-na ◆ primadonnaprimadonna
purimitibunapurimitibuna ◆ egyszerűegyszerű 「Purimitibuna sicu-
mon」 „egyszerű kérdés” ◆ kezdetlegeskezdetleges 「Pu-
rimitibuna hóhó」 „kezdetleges módszer” ◆ pri-pri-
mitívmitív 「Purimitibuna kandzsó」 „primitív érzel-
mek”

purimurapurimura ◆ kankalinkankalin
purinpurin ◆ pudingpuding ◆ purinpurin
purin-enkipurin-enki ◆ purinbázispurinbázis
purin-nomotopurin-nomoto ◆ pudingporpudingpor
purinszeszupurinszeszu ◆ hercegnőhercegnő
purinszupurinszu ◆ hercegherceg
purintápurintá ◆ nyomtatónyomtató 「Konopurintá-va siro-
kurodeszu.」 „Ez egy fekete-fehér nyomtató.” ◆

printerprinter ◇ inpakuto-purintáinpakuto-purintá ütőütő nyomtatónyomtató ◇

kan-necusikipurintákan-necusikipurintá hőnyomtatóhőnyomtató ◇ dotto-dotto-
purintápurintá tűstűs nyomtatónyomtató ◇ dotto-purintádotto-purintá mát-mát-
rixnyomtatórixnyomtató
purintáinkupurintáinku ◆ nyomtatófestéknyomtatófesték
purintákátoridzsdzsipurintákátoridzsdzsi ◆ tintapatrontintapatron
purintopurinto ◆ feladatlapfeladatlap ◆ kidolgozottkidolgozott fotófotó ◆

nyomottnyomott szövetszövet ◆ nyomtatásnyomtatás ◆ nyomtat-nyomtat-
ványvány
purintofirumupurintofirumu ◆ filmkópiafilmkópia ◆ kópiakópia

purintohaiszenpurintohaiszen ◆ nyomtatott huzalozásnyomtatott huzalozás
purintojapurintoja ◆ fénymásoló üzletfénymásoló üzlet
purintokairopurintokairo ◆ nyomtatott áramkörnyomtatott áramkör
purintokibanpurintokiban ◆ NYÁK-lapNYÁK-lap ◆ nyomtatottnyomtatott
áramköri lapáramköri lap
purintoniszurupurintoniszuru ◆ sokszorosítsokszorosít ◆ stencilezstencilez
purintoszurupurintoszuru ◆ kiírkiír 「Meszszédzsi-o purint-
oszuru.」 „Kiírja az üzenetet.” ◆ másolatotmásolatot ké-ké-
szítszít 「Sasin-o purintoszuru.」 „Fényképmásola-
tot készít.” ◆ nyomtatnyomtat 「Tísacu-o purintoszu-
ru.」 „Pólót nyomtat.”

purionpurion ◆ prionprion
puriosinpuriosin ◆ pliocén korpliocén kor
puripeidopuripeido ◆ előre fizetettelőre fizetett
puripeidokádopuripeidokádo ◆ feltöltőkártyafeltöltőkártya 「Puripei-
dokádode denvani okane-o hodzsúsita.」 „A fel-
töltőkártyával pénzt tettem a telefonomra.”

puripurisitapuripurisita ◆ remegőremegő ◆ ruganyosruganyos 「Puripu-
risita osiri.」 „Ruganyos popsi.”

puripurisiteirupuripurisiteiru ◆ remegremeg 「Aszupikku-va puri-
purisiteiru.」 „A kocsonya remeg.”

puripuritókorupuripuritókoru ◆ remegremeg aa dühtőldühtől ◆ zaboszabos
「Dzsósi-va puripurito okotteita.」 „A főnököm
zabos volt.”

purizumupurizumu ◆ prizmaprizma
purizumukeidzsópurizumukeidzsó ◆ prizma alakprizma alak
puropuro ◆ gyártásgyártás ◆ hivatásoshivatásos 「Puronoszu-
pócu szensu」 „hivatásos sportoló” ◆ produkcióprodukció
◆ profiprofi 「Kono sigoto-o puroni makaszemasó.」
„Bízzuk ezt a munkát egy profira.” ◆ programprogram
◆ proliproli ◆ propagandapropaganda ◇ szemipuroszemipuro félprofifélprofi
◇ nonpurononpuro amatőramatőr ◇ puroszakkászensupuroszakkászensu hi-hi-
vatásosvatásos futballistafutballista ◇ purojakjúszensupurojakjúszensu hi-hi-
vatásosvatásos bázislabdajátékosbázislabdajátékos ◇ purojakjú-purojakjú-
szensuszensu hivatásos baseballjátékoshivatásos baseballjátékos
purobaidapurobaida ◆ internetszolgáltatóinternetszolgáltató
purobaidápurobaidá ◆ internetszolgáltatóinternetszolgáltató ◆ szol-szol-
gáltatógáltató 「Intánettopurobaidá-o kaeta.」 „Meg-
változtattam az internet-szolgáltatómat.” ◇ in-in-
tánettopurobaidátánettopurobaidá internetszolgáltatóinternetszolgáltató
purobaiotikuszupurobaiotikuszu ◆ probiotikumprobiotikum
purobanszupurobanszu ◆ ProvenceProvence ◇ erubu-do-erubu-do-
purobanszupurobanszu provence-i fűszernövényekprovence-i fűszernövények
purobanszugopurobanszugo ◆ provenszálprovenszál
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purobitaminpurobitamin ◆ provitaminprovitamin
purobokusingupurobokusingu ◆ professzionálisprofesszionális ökölvívásökölvívás

purobokusinguszensupurobokusinguszensu ◆ professzionálisprofesszionális
ökölvívóökölvívó
puróbupuróbu ◆ mérőfejmérőfej ◆ szondaszonda ◇ idensipuróbuidensipuróbu
DNS-próbaDNS-próba
purocsímupurocsímu ◆ profi csapatprofi csapat
purodakusonpurodakuson ◆ filmvállalatfilmvállalat ◆ gyártásgyártás ◆

termeléstermelés ◇ maszupurodakusonmaszupurodakuson tömegter-tömegter-
melésmelés
purodakuto-puran-ningupurodakuto-puran-ningu ◆ terméktervezésterméktervezés

purodjúszápurodjúszá ◆ gyártásvezetőgyártásvezető ◆ producerproducer
purodoraggupurodoraggu ◆ prodrogprodrog
purodzsekutápurodzsekutá ◆ írásvetítőírásvetítő ◆ kivetítőkivetítő ◆

projektorprojektor ◆ vetítőgépvetítőgép ◇ óbáheddo-óbáheddo-
purodzsekutápurodzsekutá írásvetítőírásvetítő
purodzsekutopurodzsekuto ◆ projektprojekt
「Kaihacupurodzsekuto-o tacsi ageta.」 „Fejlesz-
tési projektet indítottunk.”

purodzsekuto-csímupurodzsekuto-csímu ◆ munkacsoportmunkacsoport ◆

projektteamprojektteam
purodzsekutomanédzsápurodzsekutomanédzsá ◆ projektvezetőprojektvezető
purodzsekutomanedzsimentopurodzsekutomanedzsimento ◆ munkaszer-munkaszer-
vezésvezés ◆ projekt menedzsmentprojekt menedzsment
purodzsenesiszupurodzsenesiszu ◆ progenezisprogenezis
purofádzsipurofádzsi ◆ profágprofág
purofessonarupurofessonaru ◆ professzionalistaprofesszionalista ◆ profiprofi

purofessonarunapurofessonaruna ◆ professzionálisprofesszionális 「Puro-
fessonaruna sigoto-o szuru.」 „Professzionális
munkát végez.”

purofeszszápurofeszszá ◆ professzorprofesszor
purofírupurofíru ◆ életrajzéletrajz ◆ profilprofil
purofíru sasinpurofíru sasin ◆ profilképprofilkép
purogeszuteronpurogeszuteron ◆ progeszteronprogeszteron ◆ sárga-sárga-
testhormontesthormon
purogeszutógenpurogeszutógen ◆ progesztogénprogesztogén
purogorufápurogorufá ◆ profi golfozóprofi golfozó
puroguramápuroguramá ◆ informatikusinformatikus ◆ programozóprogramozó
puroguramingupuroguramingu ◆ programozásprogramozás

puroguramingugengopuroguramingugengo ◆ programnyelvprogramnyelv ◆

programozási nyelvprogramozási nyelv
puroguramingu-opuroguramingu-o szuruszuru ◆ programozprogramoz
「Konpjútánopuroguramingu-o szuru.」 „Számí-
tógépet programoz.” ◆ programozikprogramozik 「Himana
toki-va puroguramingu-o szuru.」 „Szabad idejé-
ben programozik.”

puroguraminguszurupuroguraminguszuru ◆ kódolkódol 「Kare-va
vebupuroguramingu-o siteiru.」 „Weboldalakat
kódol.”

puroguramupuroguramu ◆ kódkód ◆ műsorműsor ◆ műsorfüzetműsorfüzet
「Cugino kjoku-o puroguramude sirabeta.」
„Megnéztem a műsorfüzetben, hogy melyik lesz
a következő zenedarab.” ◆ műsorszámműsorszám
「Szanbanmenopuroguramu-va nandeszuka?」
„Mi a harmadik műsorszám?” ◆ programprogram
「Konszátonopuroguramu-o cukutta.」 „Összeál-
lítottam a koncert programját.” ◇ súszeipurog-súszeipurog-
uramuuramu javítócsomagjavítócsomag ◇ sóninhogopurogura-sóninhogopurogura-
mumu tanúvédelmi programtanúvédelmi program
puroguramubaibaipuroguramubaibai ◆ számítógépesszámítógépes keres-keres-
kedéskedés
puroguramugainopuroguramugaino ◆ programon kívüliprogramon kívüli
puroguramugakusúpuroguramugakusú ◆ programozottprogramozott tanu-tanu-
láslás
puroguramuhjópuroguramuhjó ◆ programlistaprogramlista
puroguramuhontaipuroguramuhontai ◆ programtörzsprogramtörzs
puroguramu-miszupuroguramu-miszu ◆ programhibaprogramhiba
puroguramunodzsikkópuroguramunodzsikkó ◆ programfuttatásprogramfuttatás
puroguramu-raiburarípuroguramu-raiburarí ◆ programkönyvtárprogramkönyvtár
puroguramuszaibósipuroguramuszaibósi ◆ programozottprogramozott sejt-sejt-
halálhalál
puroguramuszeigjopuroguramuszeigjo ◆ programvezérlésprogramvezérlés
puroguramuszurupuroguramuszuru ◆ programozprogramoz 「Kuruma-va
hidzsóteisiszurujónipuroguramuszareteiru.」 „Az
autó vészleállásra van programozva.”

puroguressibunapuroguressibuna ◆ progresszívprogresszív
purogureszu-bápurogureszu-bá ◆ folyamatjelzőfolyamatjelző
puroiriszurupuroiriszuru ◆ hivatásoshivatásos leszlesz
「Jakjúszensu-va puro irisita.」 „A baseball játé-
kos hivatásos lett.”

puroiszenpuroiszen ◆ PoroszországPoroszország
purojakjúpurojakjú ◆ hivatásoshivatásos baseballbaseball ◆ hivatá-hivatá-
sos bázislabdasos bázislabda ◆ profi baseballprofi baseball
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purojakjúcsímupurojakjúcsímu ◆ hivatásoshivatásos baseballcsa-baseballcsa-
patpat
purojakjúszensupurojakjúszensu ◆ hivatásoshivatásos baseballjá-baseballjá-
tékostékos ◆ hivatásos bázislabdajátékoshivatásos bázislabdajátékos
purokainpurokain ◆ novokainnovokain
purokain-penisirinpurokain-penisirin ◆ novokain penicillinnovokain penicillin
purokisipurokisi ◆ hivatásoshivatásos gojátékosgojátékos ◆ hivatá-hivatá-
sos sógijátékossos sógijátékos
purokondzsópurokondzsó ◆ profi hozzáállásprofi hozzáállás
purokonszurupurokonszuru ◆ proconsulproconsul
puromecsiumupuromecsiumu ◆ prométiumprométium
puromósonpuromóson ◆ ajánlásajánlás ◆ promóciópromóció ◆ reklá-reklá-
mozásmozás ◇ széruszu-puromósonszéruszu-puromóson értékesítésértékesítés
ösztönzéseösztönzése
puromósonbideopuromósonbideo ◆ reklámvideóreklámvideó
puromósongudzzupuromósongudzzu ◆ reklámcikkreklámcikk ◆ szóró-szóró-
anyaganyag
puromótápuromótá ◆ promoterpromoter ◆ szervezőszervező
puromupuromu ◆ bálbál
puromunádopuromunádo ◆ korzókorzó ◆ sétánysétány
puromunádo-dekkipuromunádo-dekki ◆ deszkázott sétánydeszkázott sétány
puromunádo-konszátopuromunádo-konszáto ◆ promenádkoncertpromenádkoncert
puronopurono ◆ fizetettfizetett 「Kare-va puronoszupócu-
man.」 „Ő fizetett sportoló.” ◆ hivatásoshivatásos ◆

professzionálisprofesszionális
puronputápuronputá ◆ súgósúgó
puronputo-bokkuszupuronputo-bokkuszu ◆ súgólyuksúgólyuk
puropagandapuropaganda ◆ propagandapropaganda
puropájúsipuropájúsi ◆ kezeskezes nélkülinélküli kölcsönkölcsön 「Ginkó-
puropá júsi」 „kezes nélküli bankkölcsön”

puropanpuropan ◆ propánpropán
puropanbutangaszupuropanbutangaszu ◆ propán-bután gázpropán-bután gáz
puropan-gaszupuropan-gaszu ◆ palackospalackos gázgáz 「Tosigaszu-
nonai tokorodepuropangaszu-o cukau.」 „Ahol
nincs vezetékes gáz, ott palackosat használnak.” ◆

propángázpropángáz
puropan-gaszu-bonbepuropan-gaszu-bonbe ◆ propángázpalackpropángázpalack
puropánopuropáno ◆ igaziigazi ◆ jellemzőjellemző ◆ teljesteljes
「Kuruma-o puropáno nedande katta.」 „A kocsit
teljes áron vettem.”

puropásainpuropásain ◆ teljesteljes munkaidősmunkaidős alkalma-alkalma-
zottzott
puropatípuropatí ◆ tulajdontulajdon ◆ tulajdonságtulajdonság

puroperapuropera ◆ légcsavarlégcsavar ◆ propellerpropeller ◇ nedzsi-nedzsi-
puroperapuropera hajócsavarhajócsavar
puroperakipuroperaki ◆ légcsavaroslégcsavaros gépgép ◆ propelle-propelle-
res gépres gép
puropirenpuropiren ◆ propilénpropilén
puropósonpuropóson ◆ arányarány
puropóson-nojoipuropóson-nojoi ◆ arányosarányos 「Puropóson-no
joi taikeiga hosii.」 „Arányos testet szeretnék!”

puropózupuropózu ◆ házasságiházassági ajánlatajánlat ◆ leányké-leányké-
résrés
puropózu-opuropózu-o kotovarukotovaru ◆ kosaratkosarat adad
「Kanodzso-va karesinopuropózu-o kotovatta.」
„A nő kosarat adott a kérőjének.”

puropózuszurupuropózuszuru ◆ megkérimegkéri aa kezétkezét 「Kano-
dzsonipuropózusita.」 „Megkértem a kezét.”

purorakucsinpurorakucsin ◆ prolaktinprolaktin
puroreszupuroreszu ◆ pankrációpankráció ◆ profi birkózásprofi birkózás
puroreszurápuroreszurá ◆ pankrátorpankrátor ◆ profi birkózóprofi birkózó
puroreszuringupuroreszuringu ◆ pankrációpankráció ◆ profiprofi birkó-birkó-
zászás
puroretariapuroretaria ◆ proletárproletár
puroretariabungakupuroretariabungaku ◆ proletárirodalomproletárirodalom
puroretariadokuszaipuroretariadokuszai ◆ proletárdiktatúraproletárdiktatúra
puroretariageidzsucupuroretariageidzsucu ◆ proletárművészetproletárművészet
puroretariakakumeipuroretariakakumei ◆ proletárforradalomproletárforradalom
puroretariátopuroretariáto ◆ proletárproletár ◆ proletariátusproletariátus
◇ runpen-puroretariátorunpen-puroretariáto lumpenproletárlumpenproletár
purorinpurorin ◆ prolinprolin
purorógupurorógu ◆ bevezetőbevezető ◆ előjátékelőjáték ◆ kezdetkezdet
◆ prológusprológus
purosiapurosia ◆ PoroszországPoroszország
purosiadzsinpurosiadzsin ◆ poroszporosz
purosianopurosiano ◆ poroszporosz
puroszakkászensupuroszakkászensu ◆ hivatásoshivatásos futballistafutballista

puroszeniamupuroszeniamu ◆ előszínelőszín ◆ proszcéniumproszcénium
puroszensupuroszensu ◆ hivatásos versenyzőhivatásos versenyző
puroszesingupuroszesingu ◆ feldolgozásfeldolgozás
puroszeszszapuroszeszsza ◆ processzorprocesszor
puroszeszszápuroszeszszá ◆ processzorprocesszor
puroszeszupuroszeszu ◆ eljáráseljárás ◆ folyamatfolyamat
「Konpjútanopuroszeszu-o kjószeisúrjószasze-
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ta.」 „A számítógépes folyamatot befejezésre
kényszerítettem.” ◆ procedúraprocedúra ◇ urapurosz-urapurosz-
eszueszu háttérfolyamatháttérfolyamat ◇ omotepuroszeszuomotepuroszeszu
előtérfolyamatelőtérfolyamat ◇ szabupuroszeszuszabupuroszeszu alfo-alfo-
lyamatlyamat ◇ siszutemu-puroszeszusiszutemu-puroszeszu rendszer-rendszer-
folyamatfolyamat ◇ bakkuguraundo-puroszeszubakkuguraundo-puroszeszu
háttérfolyamatháttérfolyamat ◇ foaguraundo-foaguraundo-
puroszeszupuroszeszu előtérfolyamatelőtérfolyamat
puroszeszu-csízupuroszeszu-csízu ◆ feldolgozottfeldolgozott sajtsajt ◆

ömlesztett sajtömlesztett sajt
puroszupócuszensupuroszupócuszensu ◆ hivatásoshivatásos sportolósportoló
◆ hivatásos sportversenyzőhivatásos sportversenyző
puroszutagurandzsinpuroszutagurandzsin ◆ prosztaglandinprosztaglandin
puroszutaszaikurinpuroszutaszaikurin ◆ prosztaciklinprosztaciklin
purotaminpurotamin ◆ protaminprotamin
puroteaszómupuroteaszómu ◆ proteaszómaproteaszóma
puroteázepuroteáze ◆ proteázproteáz ◆ proteinázproteináz ◇ szan-szan-
szeipuroteázeszeipuroteáze savas proteázsavas proteáz
puroteinpurotein ◆ proteinprotein
puroteinhoszufatázepuroteinhoszufatáze ◆ proteinfoszfatázproteinfoszfatáz
puroteinoidopuroteinoido ◆ proteinoidproteinoid
purotekutápurotekutá ◆ védőfelszerelésvédőfelszerelés ◇ cseszu-cseszu-
topurotekutátopurotekutá mellvédőmellvédő
purotekutopurotekuto ◆ védelemvédelem ◇ raitopurotekutoraitopurotekuto
írásvédelemírásvédelem
purotekutoszurupurotekutoszuru ◆ védvéd 「Rokugasita
bangumi-o purotekutoszuru.」 „Védi a felvett vi-
deóműsort.”

puroteogurikanpuroteogurikan ◆ proteoglikánproteoglikán
puroteomikuszupuroteomikuszu ◆ proteomikaproteomika
puroteómupuroteómu ◆ proteomproteom
puroteszutantopuroteszutanto ◆ protestánsprotestáns
puroteszutantokjópuroteszutantokjó ◆ protestantizmusprotestantizmus
puroteszutantokjókaipuroteszutantokjókai ◆ protestánsprotestáns egy-egy-
házház
puroteszutantokjótopuroteszutantokjóto ◆ protestánsprotestáns
puroteszutopuroteszuto ◆ tiltakozástiltakozás
puroteszutoszurupuroteszutoszuru ◆ tiltakoziktiltakozik 「Idensiku-
mi kaeni taisitepuroteszutositeiru.」 „Tiltakozik a
génmódosítások ellen.”

purotoakucsiniumupurotoakucsiniumu ◆ protaktíniumprotaktínium
purotokorupurotokoru ◆ protokollprotokoll ◆ szabályhalmazszabályhalmaz
purotokutiszutapurotokutiszuta ◆ protoctistaprotoctista

purotonpuroton ◆ protonproton
purotonponpupurotonponpu ◆ protonpumpaprotonpumpa
purotopuraszutopurotopuraszuto ◆ protoplasztprotoplaszt
purotoronbinpurotoronbin ◆ protrombinprotrombin
purototaipupurototaipu ◆ prototípusprototípus
purottopurotto ◆ cselekménycselekmény
purovinszupurovinszu ◆ provinciaprovincia
puroviruszupuroviruszu ◆ provírusprovírus
purózupurózu ◆ prózapróza
púrupúru ◆ állományállomány ◆ fürdőmedencefürdőmedence ◆ gyűjtő-gyűjtő-
helyhely ◆ medencemedence 「Púruni-va mizuganakatta.」
„A medencében nem volt víz.” ◆ parkolóparkoló 「Mó-
tápúru」 „autóparkoló” ◆ strandstrand 「Acuinode-
púruni ikó!」 „Meleg van, menjünk ki a strand-
ra!” ◆ strandfürdőstrandfürdő ◆ uszodauszoda 「Púruni ojogini
itta.」 „Elmentem úszni az uszodába.” ◇ idensi-idensi-
púrupúru génállománygénállomány ◇ okugaipúruokugaipúru szabadtériszabadtéri
medencemedence ◇ okugaipúruokugaipúru szabadtériszabadtéri uszodauszoda
◇ okunaipúruokunaipúru fedettfedett medencemedence ◇ okunaipúruokunaipúru
fedettfedett uszodauszoda ◇ onszuipúruonszuipúru melegmeleg vizűvizű me-me-
dencedence ◇ onszuipúruonszuipúru melegmeleg vizesvizes medencemedence
◇ onszenpúruonszenpúru termálstrandtermálstrand ◇ onszenpúruonszenpúru
termálmedencetermálmedence ◇ sicunaipúrusicunaipúru fedettfedett uszo-uszo-
dada ◇ sicunaipúrusicunaipúru fedettfedett medencemedence ◇ dáku-dáku-
púrupúru láthatatlanláthatatlan piacpiac ◇ biníru-púrubiníru-púru felfúj-felfúj-
ható medenceható medence ◇ jagaipúrujagaipúru strandstrand
púruaszobipúruaszobi ◆ strandolásstrandolás
púruaszobi-o szurupúruaszobi-o szuru ◆ strandolstrandol
púrubirakipúrubiraki ◆ strandszezon kezdetestrandszezon kezdete
purúnpurún ◆ kékszilvakékszilva ◆ szilvaszilva
purún-iridangopurún-iridango ◆ szilvásszilvás gombócgombóc 「Purún
irino dango-o tabeta.」 „Szilvás gombócot ettem.”

purún-irinopurún-irino ◆ szilvásszilvás
púrunokansiiinpúrunokansiiin ◆ úszómesterúszómester
pururanpururan ◆ pullulanpullulan
puruszacsirapuruszacsira ◆ kökörcsinkökörcsin
puruszupuruszu ◆ pulzuspulzus
púruszuberidaipúruszuberidai ◆ vízi csúszdavízi csúszda
púruszurupúruszuru ◆ közösközös alapbaalapba gyűjtgyűjt 「Okane-o
púruszuru.」 „Közös alapba gyűjti a pénzt.”

purutoniumupurutoniumu ◆ plutóniumplutónium
pusípusí ◆ pszípszí
pussupussu ◆ lökéslökés ◆ megnyomásmegnyomás
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pussu-botanpussu-botan ◆ nyomógombnyomógomb
pussubotansikidenvapussubotansikidenva ◆ nyomógombosnyomógombos tele-tele-
fonfon
pussufonpussufon ◆ nyomógombos telefonnyomógombos telefon
pussuhonpussuhon ◆ nyomógombos telefonnyomógombos telefon
pussuszurupussuszuru ◆ nyomnyom 「Csúbu-o pussusitemo
hamigaki koga denai.」 „Hiába nyomom a tubust,
nem jön ki a fogkrém.”

pusúpusú ◆ levegő kiengedésének hangjalevegő kiengedésének hangja
puszutapuszuta ◆ pusztapuszta
puszuttoszaszupuszuttoszaszu ◆ belebökbelebök 「Fúszenni hari-o
puszutto szasita.」 „Belebökte a léggömbbe a tűt.”

puteroirugurutaminszanputeroirugurutaminszan ◆ pteroil-pteroil-
glutaminsavglutaminsav
putomainputomain ◆ ptomainptomain
putomaincsúdokuputomaincsúdoku ◆ ételmérgezésételmérgezés
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rara ◆ lálá
rara ◆ rara ◇ ranukikotobaranukikotoba rara elhagyásávalelhagyásával ra-ra-
gozott szógozott szó
rara ◆ feléfelé ◆ kk 「Kareramoszokoni ita.」 „Ők is
ott voltak.” ◇ karerakarera őkők ◇ kokorakokora errefeléerrefelé
「Kagi-va kokoraniaruhazuda.」 „Valahol errefe-
lé kell lennie a kulcsnak.” ◇ korerakorera ezekezek 「Kor-
erano rijúkara vatasi-va teianni hantaideszu.」
„Ezekből az okokból én ellenzem a javaslatot.” ◇

szokoraszokora akörülakörül 「Kono szukima-va ih-
szencsiszokorasikanai.」 „Ez a rés csak egy centis,
vagy akörüli.” ◇ szokoradzsúszokoradzsú arrafeléarrafelé 「Szo-
kora dzsúniaruviruszuga karadani haitta.」 „Az
arrafelé terjengő vírus a szervezetembe került.” ◇

szokorahenszokorahen arrafeléarrafelé 「Rimokon-va szokora
henniaru.」 „Valahol arrafelé van a távszabályo-
zó.” ◇ dokorahendokorahen merremerre tájttájt 「Dokorahen-ni
szundeiruno?」 „Merre tájt laksz?”

rabaraba ◆ öszvéröszvér
rabárabá ◆ gumigumi ◇ szupondzsi-rabászupondzsi-rabá szivacsgu-szivacsgu-
mimi ◇ barukan-rabábarukan-rabá vulkanizáltvulkanizált gumigumi ◇ fómu-fómu-
rabárabá habszivacshabszivacs
rabá-bandorabá-bando ◆ gumiszalaggumiszalag
rabá-dakkurabá-dakku ◆ gumikacsagumikacsa
rabá-kappurabá-kappu ◆ vécépumpavécépumpa
rabá-szórurabá-szóru ◆ gumitalpgumitalp
rabendárabendá ◆ levendulalevendula
rabendáirorabendáiro ◆ levendulaszínlevendulaszín
raberuraberu ◆ címkecímke 「Jókiniraberu-o hatta.」
„Címkét ragasztottam a tégelyre.” ◇ tenimocura-tenimocura-
beruberu poggyászcímkepoggyászcímke
rabirabi ◆ rabbirabbi
raborabo ◆ laborlabor ◆ laboratóriumlaboratórium
ra-boémura-boému ◆ BohéméletBohémélet
raboratoríraboratorí ◆ laboratóriumlaboratórium
raburabu ◆ nullanulla ◆ semmisemmi ◆ szerelemszerelem ◇

puratonikku-rabupuratonikku-rabu plátóiplátói szerelemszerelem ◇ rabu-rabu-
óruóru nulla-nullanulla-nulla ◇ rabu-gémurabu-gému simasima játékjáték ◇

rabu-sínrabu-sín szerelmiszerelmi jelenetjelenet ◇ rabu-szutórírabu-szutórí
szerelmiszerelmi történettörténet ◇ rabu-szongurabu-szongu szerel-szerel-
mes dalmes dal

rabu-gémurabu-gému ◆ sima játéksima játék
rabu-hoterurabu-hoteru ◆ garniszállógarniszálló ◆ lovelove hotelhotel ◆

szexhotelszexhotel
rabukórurabukóru ◆ nyájasnyájas rábeszélésrábeszélés ◆ szerelmesszerelmes
telefonhívástelefonhívás
rabu-órurabu-óru ◆ nulla-nullanulla-nulla
raburabunaraburabuna ◆ szerelmesszerelmes 「Ano futari-va ima-
raburabudane.」 „Azok ketten nagyon szerelme-
sek.”

rabu-retárabu-retá ◆ szerelmeslevélszerelmeslevél
rabu-sínrabu-sín ◆ szerelmi jelenetszerelmi jelenet
rabu-szongurabu-szongu ◆ szerelmes dalszerelmes dal
rabu-szutórírabu-szutórí ◆ szerelmi történetszerelmi történet
racuvanracuvan ◆ mesterimesteri érzékérzék ◆ ügyességügyesség
「Racuvan-o furuu.」 „Megmutatja ügyességét.”

racuvankaracuvanka ◆ mesteri érzékű embermesteri érzékű ember
racscsiracscsi ◆ reteszretesz ◆ riglirigli ◇ nókuracscsisanókuracscsisa
automata sebességváltós kocsiautomata sebességváltós kocsi
racscsi-oracscsi-o akeruakeru ◆ kireteszelkireteszel
「Doanoracscsi-o aketa.」 „Kireteszeltem az aj-
tót.”

racscsi-oracscsi-o simerusimeru ◆ bereteszelbereteszel
「Doanoracscsi-o simeta.」 „Bereteszeltem az aj-
tót.”

racsiracsi ◆ emberrablásemberrablás 「Racsidzsiken」 „em-
berrablási eset”

racsiracsi ◆ határhatár ◇ racsigaakanairacsigaakanai egyegy helybenhelyben
toporogtoporog 「Nandzsikanhanasi attemo racsiga
akanai.」 „A végtelenségig beszélhetünk, de csak
egy helyben toporgunk.” ◇ racsigaakanairacsigaakanai meg-meg-
oldhatatlanoldhatatlan 「Hanasi aide-va racsiga akanai
mondai」 „beszélgetéssel megoldhatatlan problé-
ma” ◇ racsigairacsigai határainhatárain kívülkívül 「Dzsósikino
racsigainiaru kangae」 „józan ész határain kívül
eső gondolat” ◇ racsimonairacsimonai értelmetlenértelmetlen 「Ra-
csimonai kúszó」 „értelmetlen fantáziálás” ◇ ra-ra-
csimonaicsimonai végetvéget nemnem érőérő 「Racsimonai hanasi-
o kikaszareta.」 „Hallgatnom kellett a véget nem
érő beszédét.”

racsiracsi ◆ csupasz földcsupasz föld
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racsigaakanairacsigaakanai ◆ egyegy helybenhelyben toporogtoporog
「Nandzsikanhanasi attemo racsiga akanai.」 „A
végtelenségig beszélhetünk, de csak egy helyben
toporgunk.” ◆ megoldhatatlanmegoldhatatlan 「Hanasi aide-
va racsiga akanai mondai」 „beszélgetéssel meg-
oldhatatlan probléma”

racsigairacsigai ◆ határainhatárain kívülkívül 「Dzsósikino racsi-
gainiaru kangae」 „józan ész határain kívül eső
gondolat”

racsimonairacsimonai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Racsimonai kú-
szó」 „értelmetlen fantáziálás” ◆ végetvéget nemnem
érőérő 「Racsimonai hanasi-o kikaszareta.」 „Hall-
gatnom kellett a véget nem érő beszédét.”

racsinairacsinai ◆ határainhatárain belülbelül 「Szózóno racsi-
nainiaru dzsókjó」 „képzelet határain belül lévő
helyzet”

racsiszururacsiszuru ◆ elrabolelrabol 「Kodomo-va racsisza-
reta.」 „A gyereket elrabolták.”

radáradá ◆ oldalkormányoldalkormány
radágengoradágengo ◆ létranyelvlétranyelv
radá-rodzsikkuradá-rodzsikku ◆ létralogikalétralogika
radázuradázu ◆ létradiagramlétradiagram
radenraden ◆ gyöngyházgyöngyház
radenzaikuradenzaiku ◆ gyöngyházberakásgyöngyházberakás
radikarunaradikaruna ◆ radikálisradikális 「Radikaruna siszó」
„radikális eszme”

radissuradissu ◆ retekretek
rádorádo ◆ disznózsírdisznózsír 「Rádotohetto」 „disznózsír
és marhazsír” ◆ sertészsírsertészsír 「Rádotohetto」
„sertészsír és marhazsír” ◆ zsírzsír
radonradon ◆ radonradon
rádo-orádo-o cukerucukeru ◆ megzsírozmegzsíroz 「Pan-nirádo-o
cuketa.」 „Megzsíroztam a kenyeret.”

rádo-orádo-o nurunuru ◆ megzsírozmegzsíroz 「Pan-nirádo-o nu-
ta.」 „Megzsíroztam a kenyeret.” ◆ zsírozzsíroz
「Pan-nirádo-o nuta.」 „Kenyeret zsíroztam.”

rádopanrádopan ◆ zsíros kenyérzsíros kenyér
rádzsarádzsa ◆ rádzsarádzsa ◇ mahárádzsamahárádzsa mahara-mahara-
dzsadzsa
rádzsárádzsá ◆ rádzsarádzsa
radzsianradzsian ◆ radiánradián
radzsiaru-taijaradzsiaru-taija ◆ radiálradiál abroncsabroncs ◆ radiálradiál
gumigumi

radzsiétáradzsiétá ◆ fűtőtestfűtőtest ◆ hűtőhűtő 「Kurumano-
radzsiétá」 „autó hűtője” ◆ radiátorradiátor 「Kono
heja-va dzsukkonofinde kumi avaszaretaradzsié-
táde atatamemaszu.」 „Ebbe a szobába elég egy
tíztagú radiátor.”

radzsikaruradzsikaru ◆ gyökgyök ◆ radikálisradikális beállított-beállított-
ságúságú ◇ furíradzsikarufuríradzsikaru szabad gyökszabad gyök
radzsikarunaradzsikaruna ◆ radikálisradikális 「Radzsikaruna si-
szó」 „radikális eszme”

radzsikaszeradzsikasze ◆ magnósmagnós rádiórádió ◆ rádiómagnórádiómagnó
◆ rádiós magnórádiós magnó
radzsikonradzsikon ◆ rádióirányításrádióirányítás 「Radzsikon-
noomocsa」 „rádióirányítású játék”

radzsikon-káradzsikon-ká ◆ rádióirányítású autórádióirányítású autó
radzsioradzsio ◆ rádiórádió 「Radzsio-o cuketa.」 „Bekap-
csoltam a rádiót.” ◇ ká-radzsioká-radzsio autórádióautórádió ◇

kókandoradzsiokókandoradzsio nagynagy érzékenységűérzékenységű rádiórádió
◇ torandzsiszutá-radzsiotorandzsiszutá-radzsio tranzisztorostranzisztoros
rádiórádió ◇ haifairadzsiohaifairadzsio hifihifi rádiórádió ◇ hamu-hamu-
radzsioradzsio amatőramatőr rádiórádió ◇ pótaburu-radzsiopótaburu-radzsio
táskarádiótáskarádió ◇ radzsio-oradzsio-o kikukiku rádiózikrádiózik
「Kurumadeicumoradzsio-o kiiteiru.」 „Az autó-
ban rádiózni szoktam.”

radzsio-aiszotópuradzsio-aiszotópu ◆ radioaktívradioaktív izotópizotóp ◆

radioizotópradioizotóp
radzsio-anaunszáradzsio-anaunszá ◆ rádióbemondórádióbemondó
radzsiobangumiradzsiobangumi ◆ rádióműsorrádióműsor 「Radzsio
bangumi-o kiita.」 „Hallgattam a rádióműsort.”

radzsio-bíkonradzsio-bíkon ◆ rádió-irányjeladórádió-irányjeladó ◆ rádiósrádiós
irányadóirányadó
radzsiocúsinradzsiocúsin ◆ rádióadásrádióadás 「Radzsio cúsin-
va todaeta.」 „A rádióadás megszakadt.” ◆ rá-rá-
diókapcsolatdiókapcsolat ◆ rádiózásrádiózás 「Radzsio cúsinno
rekisi-o mananda.」 „A rádiózás történetéről ta-
nultam.”

radzsiocsósusaradzsiocsósusa ◆ rádióhallgatórádióhallgató
radzsiocsúkeiradzsiocsúkei ◆ rádióközvetítésrádióközvetítés
radzsio-doramaradzsio-dorama ◆ rádiójátékrádiójáték
radzsiodzsusinkiradzsiodzsusinki ◆ rádióvevőrádióvevő ◆ rádió-rádió-
vevőkészülékvevőkészülék ◇ csóharadzsiodzsusinkicsóharadzsiodzsusinki
hosszúhullámú rádió-vevőkészülékhosszúhullámú rádió-vevőkészülék
radzsioenzecuradzsioenzecu ◆ rádióbeszédrádióbeszéd
radzsiogurafíradzsiogurafí ◆ radiográfiaradiográfia ◇ ótoradzsiog-ótoradzsiog-
urafíurafí autoradiográfiaautoradiográfia
radzsiohószóradzsiohószó ◆ rádióadásrádióadás
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radzsiohószókjokuradzsiohószókjoku ◆ rádióállomásrádióállomás
radzsioimunoaszszeiradzsioimunoaszszei ◆ radioaktívradioaktív immuno-immuno-
lógiai kimutatáslógiai kimutatás
radzsiokáradzsioká ◆ közvetítőkocsiközvetítőkocsi ◆ rádióskocsirádióskocsi
radzsiokaiszecusaradzsiokaiszecusa ◆ rádiókommentátorrádiókommentátor
radzsiokaivaradzsiokaiva ◆ rádióbeszélgetésrádióbeszélgetés
radzsiokaszettoradzsiokaszetto ◆ magnós rádiómagnós rádió
radzsiokjokuradzsiokjoku ◆ adóadó ◆ rádióállomásrádióállomás
radzsio-kontoróruradzsio-kontoróru ◆ rádióirányításrádióirányítás
radzsiokózaradzsiokóza ◆ rádiós tanfolyamrádiós tanfolyam
radzsionokandoradzsionokando ◆ rádiórádió érzékenységeérzékenysége
「Antenaderadzsiono kando-o ageta.」 „Anten-
nával növeltem a rádió érzékenységét.”

radzsio-o kakeruradzsio-o kakeru ◆ bekapcsolja a rádiótbekapcsolja a rádiót
radzsio-oradzsio-o kikukiku ◆ rádiózikrádiózik
「Kurumadeicumoradzsio-o kiiteiru.」 „Az autó-
ban rádiózni szoktam.”

radzsio-oradzsio-o kikukotokikukoto ◆ rádióhallgatásrádióhallgatás ◆ rá-rá-
diózásdiózás 「Szaikinradzsio-o kiku dzsikan-va nai.」
„Mostanában nem marad időm a rádiózásra.”

radzsio-pencsiradzsio-pencsi ◆ laposfogólaposfogó ◆ rádiósfogórádiósfogó
radzsiotaiszóradzsiotaiszó ◆ rádiótornarádiótorna ◆ tévétornatévétorna
radzsio-zonderadzsio-zonde ◆ rádiószondarádiószonda
radzsiumuradzsiumu ◆ rádiumrádium
radzsiumurjóhóradzsiumurjóhó ◆ radioterápiaradioterápia
radzsiumuszenradzsiumuszen ◆ rádiumos termálforrásrádiumos termálforrás
rafaeruzenparafaeruzenpa ◆ prerafaelitákprerafaeliták
rafiarafia ◆ rafiarafia
rafianobósirafianobósi ◆ rafia kalaprafia kalap
rafurafu ◆ meztelen nőmeztelen nő
rafugarafuga ◆ aktképaktkép
rafunarafuna ◆ durvadurva 「Rafuna keiszan」 „durva szá-
mítás” ◆ hevenyészetthevenyészett 「Rafunaszukecscsi」
„hevenyészett vázlat” ◆ lezserlezser 「Rafuna fuku-
szó」 „lezser öltözék”

rafupurérafupuré ◆ durva játékdurva játék
rafutorafuto ◆ tutajtutaj ◇ raifu-rafutoraifu-rafuto mentőtutajmentőtutaj
rafuzórafuzó ◆ aktszoboraktszobor
ragaraga ◆ aktképaktkép
ragáragá ◆ rögbirögbi ◆ rögbijátékosrögbijátékos
ragámanragáman ◆ rögbijátékosrögbijátékos

raganragan ◆ pusztapuszta szemszem ◆ szabadszabad szemszem ◇

raganderagande kontaktlencsekontaktlencse nélkülnélkül ◇ raganderagande
szemüvegszemüveg nélkülnélkül 「Ragande sinbun-va jom-
enai.」 „Szemüveg nélkül nem tudok újságot ol-
vasni.”

raganderagande ◆ kontaktlencsekontaktlencse nélkülnélkül ◆ szem-szem-
üvegüveg nélkülnélkül 「Ragande sinbun-va jomenai.」
„Szemüveg nélkül nem tudok újságot olvasni.”

raginguszaragingusza ◆ követő szálkövető szál
raguragu ◆ szőnyegszőnyeg 「Jukaniragu-o siita.」 „Lete-
rítettem a szőnyeget a földre.”

ragúragú ◆ raguragu
ragubíragubí ◆ rögbirögbi
ragubíszensuragubíszensu ◆ rögbijátékosrögbijátékos
ragudzsuaríragudzsuarí ◆ luxusluxus
ragúnragún ◆ lagúnalagúna
raguranraguran ◆ raglánraglán
ragurandzsu-pointoragurandzsu-pointo ◆ Lagrange-pontLagrange-pont
ragurandzsutenragurandzsuten ◆ Lagrange-pontLagrange-pont
raguran-kótoraguran-kóto ◆ raglánkabátraglánkabát
raguranszoderaguranszode ◆ raglánujjraglánujj
rairai ◆ jövőjövő 「Raisú」 „jövő hét” ◆ látogatáslátogatás
「Rainicsi」 „Japánba látogatás” ◇ nensorainensorai évév
kezdete ótakezdete óta
rairai ◆ lepralepra
raibairugaisaraibairugaisa ◆ rivális vállalatrivális vállalat
raibairunoraibairuno ◆ riválisrivális
raibaruraibaru ◆ ellenfélellenfél ◆ riválisrivális ◆ vetélytársvetélytárs
「Jokiraibarutosite kiszoi au.」 „Jó vetélytársak-
ként versenyeznek.”

raibarugaisaraibarugaisa ◆ rivális vállalatrivális vállalat
raibaruninaruraibaruninaru ◆ rivalizálrivalizál
raibjóraibjó ◆ lepralepra
raibjóbjóinraibjóbjóin ◆ leprakórházleprakórház
raibjókakurisiszecuraibjókakurisiszecu ◆ leprateleplepratelep
raibjókandzsaraibjókandzsa ◆ leprásleprás
raiburaibu ◆ élőélő 「Raibu enszó」 „élő előadás” ◇

gerira-raibugerira-raibu meglepetéskoncertmeglepetéskoncert
raibu-hauszuraibu-hauszu ◆ élőzenésélőzenés szórakozóhelyszórakozóhely ◆

zeneklubzeneklub
raibu-konszátoraibu-konszáto ◆ élő koncertélő koncert
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raiburaríraiburarí ◆ könyvgyűjteménykönyvgyűjtemény 「Heianbun-
gakuraiburarí」 „Heian-kori irodalmi könyvgyűj-
temény” ◆ könyvsorozatkönyvsorozat ◆ könyvtárkönyvtár
「Gakkónoraiburarí」 „iskolai könyvtár” ◆

könyvtárszobakönyvtárszoba ◇ idensiraiburaríidensiraiburarí gén-gén-
könyvtárkönyvtár ◇ sicsókakuraiburarísicsókakuraiburarí audiovizu-audiovizu-
álisális könyvtárkönyvtár ◇ firumu-raiburarífirumu-raiburarí filmtárfilmtár ◇

puroguramu-raiburarípuroguramu-raiburarí programkönyvtárprogramkönyvtár
raiburokuonraiburokuon ◆ koncertfelvételkoncertfelvétel
raibu-sóraibu-só ◆ élő showműsorélő showműsor
raicsíraicsí ◆ licsilicsi
raicsóraicsó ◆ japánba látogatásjapánba látogatás
raicsóraicsó ◆ alpesi hófajdalpesi hófajd
raidenraiden ◆ mennydörgés és villámlásmennydörgés és villámlás
raido-purodzsekutáraido-purodzsekutá ◆ diavetítődiavetítő
raidzsóraidzsó ◆ eljövéseljövés
raidzsónokatagataraidzsónokatagata ◆ egybegyűltekegybegyűltek 「Go-
raidzsóno katagata!」 „Tisztelt egybegyűltek!”

raidzsósaraidzsósa ◆ látogatólátogató
raidzsószururaidzsószuru ◆ eljöneljön aa rendezvényrerendezvényre 「Go-
raidzsó itadakimasite arigatógozaimaszu.」 „Kö-
szönjük, hogy eljöttek a rendezvényünkre!”

raienraien ◆ fellépésre idelátogatásfellépésre idelátogatás
raienraien ◆ állatkert-látogatásállatkert-látogatás ◆ parklátoga-parklátoga-
tástás
raienraien ◆ külsőkülső segítségsegítség 「Raien-o motome-
ta.」 „Külső segítséget kért.” ◆ más segítségemás segítsége
raiensaraiensa ◆ állatkert-látogatóállatkert-látogató ◆ parkláto-parkláto-
gatógató
raienszururaienszuru ◆ fellépésrefellépésre idelátogatidelátogat 「Hacsi-
gacuni raienszuruvaioriniszuto」 „augusztusban
fellépésre idelátogató hegedűművész”

raienszururaienszuru ◆ segítségre sietsegítségre siet
raifuraifu ◆ életélet ◇ szekando-raifuszekando-raifu nyugdíjasnyugdíjas
évekévek 「Szekandoraifu-o tanosimu.」 „Élvezi a
nyugdíjas éveit.” ◇ raifu-szutairuraifu-szutairu életstíluséletstílus
◇ raifurainraifurain közművekközművek 「Dzsisinno
atoraifurain-no fukkjú-o okonatteita.」 „A föld-
rengés után a közművek helyreállításán dolgoz-
tak.” ◇ raifurainraifurain mentőkötélmentőkötél
raifu-beszutoraifu-beszuto ◆ mentőmellénymentőmellény
raifu-bótoraifu-bóto ◆ mentőcsónakmentőcsónak
raifu-dzsakettoraifu-dzsaketto ◆ mentőmellénymentőmellény
raifu-rafutoraifu-rafuto ◆ mentőtutajmentőtutaj

raifurainraifurain ◆ közművekközművek 「Dzsisinno
atoraifurain-no fukkjú-o okonatteita.」 „A föld-
rengés után a közművek helyreállításán dolgoz-
tak.” ◆ közszolgáltatásközszolgáltatás ◆ mentőkötélmentőkötél
raifururaifuru ◆ huzagoláshuzagolás ◆ karabélykarabély ◆ puskapuska
raifurudzsúraifurudzsú ◆ karabélykarabély ◆ puskapuska
raifurusagekikjógiraifurusagekikjógi ◆ puskalövészetpuskalövészet
raifu-szaienszuraifu-szaienszu ◆ élettelélettel foglalkozófoglalkozó tudo-tudo-
mánymány
raifu-szaikururaifu-szaikuru ◆ életcikluséletciklus
raifu-szutairuraifu-szutairu ◆ életstíluséletstílus
raifu-szutédzsiraifu-szutédzsi ◆ életfáziséletfázis
raifu-vákuraifu-váku ◆ életmunkaéletmunka ◆ életműéletmű
raigakkiraigakki ◆ következő szemeszterbenkövetkező szemeszterben
raigecuraigecu ◆ jövőjövő hónaphónap 「Raigecuno kjóha tan-
dzsóbida.」 „Jövő hónap mai napján van a szü-
letésnapom.” ◆ jövőjövő hónapbanhónapban
「Raigecuhangarí-o hómonszuru joteideszu.」
„Jövő hónapban a tervek szerint Magyarországra
látogat.”

raigecumacuraigecumacu ◆ jövőjövő hónaphónap végevége
「Sikenkekka-va raigecumacuni deru.」 „Jövő
hónap végén megtudom a vizsgaeredményemet.”

raigekiraigeki ◆ torpedótámadástorpedótámadás 「Gunkanszan
szekini raigeki-o kuvaeta.」 „Torpedótámadást
indítottak három hadihajó ellen.” ◆ villámcsa-villámcsa-
páspás
raigjoraigjo ◆ kígyófejű halkígyófejű hal
raigóraigó ◆ AmitábhaAmitábha eljöveteleeljövetele ◆ napfelkeltenapfelkelte
látványa a hegycsúcsróllátványa a hegycsúcsról
raihairaihai ◆ istentiszteletistentisztelet
raiharuraiharu ◆ jövő tavaszjövő tavasz
raihinraihin ◆ hivatalos vendéghivatalos vendég ◆ vendégvendég
raihin-jóraihin-jó ◆ vendégeknek fenntartvavendégeknek fenntartva
raihinmeiboraihinmeibo ◆ hivatalos vendégek listájahivatalos vendégek listája
raihinsicuraihinsicu ◆ vendégeket fogadó szobavendégeket fogadó szoba
raihinszekiraihinszeki ◆ vendégszékvendégszék
raihóraihó ◆ látogatáslátogatás 「Onszen-e no raihó」 „ter-
málfürdő látogatása” ◆ meglátogatásmeglátogatás 「Csiiki-
e no raihó」 „terület meglátogatása”

raihódzsinraihódzsin ◆ örömhozó istenörömhozó isten
raihósaraihósa ◆ látogatólátogató
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raihószururaihószuru ◆ felkeresfelkeres 「Kono simani ókuno
kankókjakuga raihószuru.」 „Ezt a szigetet sok
turista felkeresi.” ◆ látogatlátogat 「Vebuszaitoni rai-
hószurujúzá」 „webszájtra látogató felhasználó”
◆ meglátogatmeglátogat 「Kaisani okjakuszamaga raihó-
sita.」 „Meglátogatta a cégünket az egyik ügyfe-
lünk.”

raiiraii ◆ járatjárat 「Raii-o cugeru.」 „Elmondja, mi
járatban van.” ◆ megkeresés okamegkeresés oka
raikaraika ◆ jövő nyáronjövő nyáron
raikanraikan ◆ gyújtószerkezetgyújtószerkezet ◆ gyutacsgyutacs
raikanraikan ◆ könyvtárlátogatáskönyvtárlátogatás ◆ mozilátoga-mozilátoga-
tástás ◆ múzeumlátogatásmúzeumlátogatás
raikanraikan ◆ megtekintésmegtekintés
raikansaraikansa ◆ könyvtárlátogatókönyvtárlátogató ◆ moziláto-moziláto-
gatógató ◆ múzeumlátogatómúzeumlátogató
raikansaraikansa ◆ megtekintőmegtekintő 「Tenrankaini ókuno
raikansaga otozureta.」 „A kiállítást sokan tekin-
tették meg.”

raikanszururaikanszuru ◆ látogatlátogat 「Bidzsucukanni rai-
kanszuru.」 „Szépművészeti múzeumba látogat.”

raikiraiki ◆ Szertartások feljegyzéseiSzertartások feljegyzései
raikjakuraikjaku ◆ jövevényjövevény 「Raikjaku-va tói tok-
orokara kita.」 „Messze földről érkezett a jöve-
vény.” ◆ látogatólátogató
raikjakucsúdearuraikjakucsúdearu ◆ vendégevendége vanvan 「Imara-
ikjakucsúnanode, dzsamasinaide!」 „Most vendé-
gem van, ne zavarj!”

raikóraikó ◆ adóajándékadóajándék ◆ vendégsarcvendégsarc
raikóraikó ◆ higany-fulmináthigany-fulminát
raikóraikó ◆ iskolalátogatásiskolalátogatás
raikóraikó ◆ napfelkeltenapfelkelte látványalátványa aa hegycsúcs-hegycsúcs-
rólról
raikóraikó ◆ behajózásbehajózás ◆ hajóval érkezéshajóval érkezés
raikószururaikószuru ◆ iskolábaiskolába ellátogatellátogat 「Kócúan-
zenkjósicuno szaini raikósita keiszacukan」 „köz-
lekedésbiztonsági óra keretében az iskolába ellá-
togatott rendőr”

raikószururaikószuru ◆ érkezikérkezik 「Oranda szen-va naga-
szakini raikósita.」 „A holland hajó Nagaszakiba
érkezett.” ◆ hajóvalhajóval jönjön 「Nihonni raikósitajó-
roppa dzsin」 „hajóval Japánba jött európai em-
berek”

raimeiraimei ◆ égzengéségzengés 「Tókuni raimeiga kikoe-
ru.」 „Távoli égzengés hallatszik.” ◆ mennydör-mennydör-
gésgés
raimeigahibikuraimeigahibiku ◆ zeng az égzeng az ég
raimeigatodorokuraimeigatodoroku ◆ dörög az égdörög az ég
raimonraimon ◆ meandermintameanderminta ◇ girisiaraimongirisiaraimon gö-gö-
rög meanderrög meander
raimuraimu ◆ limelime ◆ zöldcitromzöldcitrom
raimubjóraimubjó ◆ borrelózisborrelózis ◆ Lyme-kórLyme-kór
raimu-dzsúszuraimu-dzsúszu ◆ citromlécitromlé
raimugiraimugi ◆ rozsrozs
raimugikoraimugiko ◆ rozslisztrozsliszt
raimugipanraimugipan ◆ rozskenyérrozskenyér
raimuraitoraimuraito ◆ kalciumfénykalciumfény ◆ rivaldafényrivaldafény ◆

ünnepelt csillogásünnepelt csillogás
rainrain ◆ sorsor ◆ szintszint ◆ vonalvonal ◇ andárainandárain alá-alá-
húzáshúzás ◇ kumitaterainkumitaterain szerelőszalagszerelőszalag ◇ gó-gó-
kakurainkakurain ponthatárponthatár ◇ góruraingórurain célvonalcélvonal ◇

góruraingórurain gólvonalgólvonal ◇ szutátorainszutátorain rajtvonalrajtvonal
◇ szeiszanrainszeiszanrain gyártósorgyártósor ◇ paipurainpaipurain cső-cső-
vezetékvezeték ◇ bészu-rainbészu-rain alapvonalalapvonal ◇ hotto-hotto-
rainrain forródrótforródrót ◇ hotto-rainhotto-rain segélyszolgá-segélyszolgá-
latlat ◇ raifurainraifurain közművekközművek 「Dzsisinno
atoraifurain-no fukkjú-o okonatteita.」 „A föld-
rengés után a közművek helyreállításán dolgoz-
tak.” ◇ raifurainraifurain mentőkötélmentőkötél
rainárainá ◆ egyenesegyenes labdalabda ◆ egyenesegyenes ütésütés ◆

járatjárat ◆ kivehetőkivehető bélésűbélésű kabátkabát ◆ laposlapos
ütésütés
rain-appurain-appu ◆ összeállításösszeállítás 「Szensunorain-
appu」 „csapat összeállítása” ◆ ütéssorrendütéssorrend ◆

választékválaszték 「Sóhinnorain-appu」 „áruválasz-
ték”

rain-danszurain-danszu ◆ sortáncsortánc
rain-editárain-editá ◆ soronkéntisoronkénti szövegszerkesztőszövegszerkesztő

rainenrainen ◆ jövőjövő évév 「Rainenno dzsúnigacu」 „jö-
vő év decembere” ◆ jövőjövő évbenévben 「Rainenszo-
cugjószuru.」 „Jövő évben ballagok.” ◆ jövőrejövőre
「Rainenkekkonszuru joteideszu.」 „Jövőre meg-
házasodok.”

rainendorainendo ◆ jövőjövő évév 「Kódzsihi-o rainendoni
kuri kosita.」 „Az építési költséget átvittük a jövő
évre.” ◆ jövőjövő tanévtanév 「Rainendono kjóikuka-
tei」 „jövő évi tanterv”
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rainendonojoszanrainendonojoszan ◆ jövőjövő évév költségveté-költségveté-
sese
rainen-nokoto-orainen-nokoto-o iutónigavarauiutónigavarau ◆ nene igyunkigyunk
előre a medve bőréreelőre a medve bőrére
rain-fídorain-fído ◆ soremeléssoremelés
rainicsirainicsi ◆ japánjapán látogatáslátogatás 「Ninkibandono
nidomeno rainicsi」 „népszerű együttes második
japán látogatása” ◇ hacurainicsihacurainicsi elsőelső japánjapán
látogatáslátogatás
rainicsiszururainicsiszuru ◆ JapánbaJapánba érkezikérkezik
「Szensudan-va rainicsisita.」 „A versenyzők Ja-
pánba érkeztek.” ◆ JapánbaJapánba jönjön ◆ JapánbaJapánba
látogatlátogat 「Hangarí susó-va raigecurainicsiszuru
joteideszu.」 „Jövő hónapban Japánba látogat a
magyar miniszterelnök.”

rain-inrain-in ◆ jack bemenetjack bemenet
rain-nappurain-nappu ◆ összeállításösszeállítás ◆ választékválaszték
rainotaipurainotaipu ◆ lynotypelynotype ◆ sorszedőgépsorszedőgép
rain-ótorain-óto ◆ jack kimenetjack kimenet
rainpurintárainpurintá ◆ sornyomtatósornyomtató
rainzumanrainzuman ◆ partjelzőpartjelző ◆ vonalbíróvonalbíró
raionraion ◆ oroszlánoroszlán
raioncukairaioncukai ◆ oroszlánidomároroszlánidomár
raipuraitánoribonraipuraitánoribon ◆ írógépszalagírógépszalag
rairakkurairakku ◆ orgonaorgona 「Micsinirairakkuno kaor-
iga tadajotteita.」 „Az úton orgonaillat terjen-
gett.”

rairakkunokirairakkunoki ◆ orgonabokororgonabokor ◆ orgonafaorgonafa
rairakunarairakuna ◆ nagyvonalúnagyvonalú ◆ nyíltszívűnyíltszívű
rairekiraireki ◆ előtörténetelőtörténet 「Ikkano raireki-o sza-
gutta.」 „A család előtörténetét kutatta.” ◆ ere-ere-
detdet 「Macurino raireki」 „fesztivál eredete” ◆

idevezetőidevezető útút ◆ történettörténet 「Tatemonono rai-
reki」 „épület története” ◆ történtektörténtek 「Kor-
emadeno dzsibunno raireki-o katatta.」 „Elme-
séltem, mi történt velem eddig.”

rairinrairin ◆ eljöveteleljövetel
raisaraisa ◆ vállalat látogatásavállalat látogatása
raisaszururaisaszuru ◆ vállalathozvállalathoz látogatlátogat 「Raisasi-
ta okjakuszama」 „vállalathoz látogatott vendég”

raisimétaraisiméta ◆ liziméterliziméter
raisinraisin ◆ levéllevél érkezéseérkezése 「Nicúno raisingaat-
ta.」 „Két levelem érkezett.”

raisinraisin ◆ orvos kijöveteleorvos kijövetele
raisinbakoraisinbako ◆ postaládapostaláda
raisin-o motomeruraisin-o motomeru ◆ orvost hívorvost hív
raisinszururaisinszuru ◆ kijönkijön 「Szenszei-va enpókara
raisinsita.」 „Az orvosnak messziről kellet kijön-
nie.”

raisúraisú ◆ támadástámadás 「Tekino raisúni szonaeta.」
„Felkészülten vártuk az ellenség támadását.”

raisúraisú ◆ jövőjövő héthét 「Raisúno atamani-va renr-
akusimaszu.」 „Jövő hét elején jelentkezni fo-
gok!” ◆ jövőjövő hétenhéten 「Raisúhaisaszan-ni ikima-
szu.」 „Jövő héten fogorvoshoz megyek.”

raisúraisú ◆ jövő ősszeljövő ősszel
raisúmacuraisúmacu ◆ jövőjövő héthét végevége 「Raisúmacuma-
deni hendzsisimaszu.」 „Jövő hét végéig válaszol-
ni fogok.”

raisunraisun ◆ jövőjövő tavasztavasz 「Raisunmadeni
atarasiibaiku-o kaitai.」 „Jövő tavaszig akarok
venni egy új motort.” ◆ jövőjövő tavasszaltavasszal 「Rai-
sunhikkosiszuru joteideszu.」 „Jövő tavasszal el-
költözök.”

raisúnoraisúno ◆ jövőjövő 「Raisúno gecujóbini」 „jövő
hétfőn”

raisúszururaisúszuru ◆ lecsaplecsap 「Taifú-va honsúni raisú-
sita.」 „A tájfun lecsapott Honsúra.” ◆ megtá-megtá-
madmad 「Ucsúdzsinga macsi-o raisúsita.」 „Az űr-
lakók megtámadták a várost.”

raiszanraiszan ◆ dicsőítésdicsőítés 「Kodaibunmeino
raiszan」 „ókori civilizáció dicsőítése” ◆ kultuszkultusz
「Bino raiszan」 „szépség kultusza” ◆ magasz-magasz-
talástalás
raiszansaraiszansa ◆ magasztalómagasztaló
raiszanszuiginraiszanszuigin ◆ higany-fulmináthigany-fulminát
raiszanszururaiszanszuru ◆ dicsőítdicsőít 「Kareno igjó-o
raiszanszuru.」 „A nagy tettét dicsőíti.” ◆ ma-ma-
gasztalgasztal 「Kjószansugi-o raiszanszuru.」 „A
kommunizmust magasztalja.”

raiszeraisze ◆ túlvilágtúlvilág 「Genszeto raisze」 „e világ
és túlvilág” ◆ túlvilági élettúlvilági élet
raiszenszuraiszenszu ◆ engedélyengedély 「Vakucsin-
noraiszenszu szeiszan」 „vakcina engedély alap-
ján gyártása” ◆ licenclicenc 「Júzá-raiszenszu」 „fel-
használói licenc” ◇ jusucuraiszenszujusucuraiszenszu export-export-
engedélyengedély ◇ junjúraiszenszujunjúraiszenszu importenge-importenge-
délydély
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raiszenszu-purétoraiszenszu-puréto ◆ rendszámrendszám
raiszuraiszu ◆ főtt rizsfőtt rizs ◇ karéraiszukaréraiszu köris rizsköris rizs
raiszu-pépáraiszu-pépá ◆ rizspapírrizspapír
raitáraitá ◆ íróíró ◆ öngyújtóöngyújtó ◇ ado-raitáado-raitá rek-rek-
lámszövegírólámszövegíró ◇ gaszu-raitágaszu-raitá gázöngyújtógázöngyújtó ◇

kopí-raitákopí-raitá reklámszövegíróreklámszövegíró ◇ sinario-raitásinario-raitá
forgatókönyvíróforgatókönyvíró
raitenraiten ◆ ellátogatás az üzletbeellátogatás az üzletbe
raitenszururaitenszuru ◆ üzletbeüzletbe látogatlátogat 「Hadzsime-
te raitenszuru okjakuszama」 „először üzletünkbe
látogatott vendégeink”

raitingusiszutemuraitingusiszutemu ◆ írásrendszerírásrendszer
raitoraito ◆ fényfény ◆ jobbjobb ◆ jobbkülsőjobbkülső ◆ jobbkül-jobbkül-
sőssős ◆ lámpalámpa 「Raito-o cuketa.」 „Felkapcsol-
tam a lámpát.” ◆ világosvilágos ◆ villanyvillany 「Raito-
o cukeru.」 „Felkapcsolja a villanyt.” ◇ kurippu-kurippu-
raitoraito csiptetőscsiptetős lámpalámpa ◇ szácsi-raitoszácsi-raito ke-ke-
resőreflektorresőreflektor ◇ dakuto-raitodakuto-raito sínrendsze-sínrendsze-
resres világításvilágítás ◇ bakkuraitobakkuraito háttérvilágításháttérvilágítás
◇ buréki-raitoburéki-raito féklámpaféklámpa ◇ pendanto-raitopendanto-raito
függőlámpafüggőlámpa ◇ raitoappuraitoappu kivilágításkivilágítás
「Hasinoraitoappu-va takuszan-no hijógakaka-
ru.」 „A híd kivilágítása sokba kerül.” ◇ raito-raito-
appuappu díszkivilágításdíszkivilágítás ◇ raitokjúnoraitokjúno könnyű-könnyű-
súlyúsúlyú 「Raito kjúno szensu」 „könnyűsúlyú ver-
senyző” ◇ raito-tébururaito-téburu asztalkaasztalka ◇ raitonaraitona
könnyűkönnyű 「Raitona sokudzsi」 „könnyű étel” ◇

raito-banraito-ban kombikombi ◇ raito-bíruraito-bíru kiskis alkohol-alkohol-
tartalmú sörtartalmú sör ◇ raitopenraitopen fényceruzafényceruza
raitóraitó ◆ jövő télenjövő télen
raitoappuraitoappu ◆ díszkivilágításdíszkivilágítás ◆ kivilágításkivilágítás
「Hasinoraitoappu-va takuszan-no hijógakaka-
ru.」 „A híd kivilágítása sokba kerül.”

raitoappuszururaitoappuszuru ◆ kiki vanvan világítvavilágítva
「Tókjótavá-va joruraitoappusimaszu.」 „A
Tokió-torony éjszaka ki van világítva.” ◆ kivi-kivi-
lágítlágít 「Kuszaribasi-va jorudzsúnidzsi maderai-
toappuszareteiruszódeszu.」 „Állítólag a Lánchíd
éjfélig van kivilágítva.”

raito-banraito-ban ◆ kombikombi
raito-bíruraito-bíru ◆ kis alkoholtartalmú sörkis alkoholtartalmú sör
raito-burúraito-burú ◆ világoskékvilágoskék
raitogacuiteinairaitogacuiteinai ◆ kivilágítatlankivilágítatlan 「Raitoga-
cuiteinai dzsitensa」 „kivilágítatlan kerékpár”

raitokjúraitokjú ◆ könnyűsúlykönnyűsúly ◇ dzsuniaraitokjúdzsuniaraitokjú
ifjúsági könnyűsúlyifjúsági könnyűsúly

raitokjúnoraitokjúno ◆ könnyűsúlyúkönnyűsúlyú 「Raito kjúno szen-
su」 „könnyűsúlyú versenyző”

raito-kótoraito-kóto ◆ világítóudvarvilágítóudvar
raito-mjúdzsikkuraito-mjúdzsikku ◆ könnyűzenekönnyűzene
raitomocsífuraitomocsífu ◆ vezérmotívumvezérmotívum
raitonaraitona ◆ könnyűkönnyű 「Raitona sokudzsi」
„könnyű étel”

raitopenraitopen ◆ fényceruzafényceruza
raito-purénraito-purén ◆ könnyű repülőgépkönnyű repülőgép
raitopurotekutoraitopurotekuto ◆ írásvédelemírásvédelem
raitopurotekutoszuicscsiraitopurotekutoszuicscsi ◆ írásvédőírásvédő kap-kap-
csolócsoló
raito-sóraito-só ◆ fényparádéfényparádé
raito-tébururaito-téburu ◆ asztalkaasztalka
raitovétoraitovéto ◆ könnyűsúlykönnyűsúly
raito-vinguraito-vingu ◆ jobboldaljobboldal ◆ jobbszélsőjobbszélső
raiuraiu ◆ viharvihar ◆ zivatarzivatar
raiunraiun ◆ viharfelhőviharfelhő 「Tosibuno itaru tokorode
raiunga haszszeisita.」 „A város több pontján vi-
harfelhők gyülekeznek.” ◆ zivatarfelhőzivatarfelhő
rájuráju ◆ csiliolajcsiliolaj
rakanrakan ◆ arhatarhat
rakeisokubucumonrakeisokubucumon ◆ psilophytapsilophyta
rakettoraketto ◆ ütőütő ◇ takkjúnorakettotakkjúnoraketto ping-ping-
pongütőpongütő ◇ takkjúrakettotakkjúraketto pingpongütőpingpongütő ◇

teniszu-rakettoteniszu-raketto teniszütőteniszütő ◇ badominton-badominton-
rakettoraketto tollaslabdaütőtollaslabdaütő ◇ badominton-badominton-
rakettoraketto tollasütőtollasütő
rakkarakka ◆ esésesés 「Rakkaszokudo-o keiszansita.」
„Kiszámította az esés sebességét.” ◆ leesésleesés
rakkárakká ◆ lakklakk
rakkabucurakkabucu ◆ leeső tárgyleeső tárgy
rakkacsitenrakkacsiten ◆ becsapódásibecsapódási helyhely 「Eiszeino
rakkacsiten-va szabakudatta.」 „A műhold becsa-
pódási helye a sivatagban volt.”

rakkanrakkan ◆ derűlátásderűlátás ◆ optimizmusoptimizmus ◆ pozitívpozitív
gondolkodásmódgondolkodásmód
rakkanrakkan ◆ aláírás és pecsétaláírás és pecsét
rakkansirakkansi ◆ derűlátásderűlátás
rakkansugirakkansugi ◆ optimizmusoptimizmus
rakkansugisarakkansugisa ◆ optimistaoptimista
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rakkanszururakkanszuru ◆ derűsenderűsen látlát 「Monogoto-o
rakkanszuru.」 „Derűsen látja a dolgokat.”

rakkantekinarakkantekina ◆ bizakodóbizakodó 「Rakkantekina mi-
kata」 „bizakodó szemlélet” ◆ derűlátóderűlátó
「Rakkantekina joszó」 „derűlátó várakozás” ◆

optimistaoptimista 「Rakkantekina kibun」 „optimista
hangulat” ◆ pozitívpozitív 「Kare-va rakkantekina
kangae katadeszu.」 „Pozitív a gondolkodásmód-
ja.”

rakkantekinirakkantekini ◆ bizakodóanbizakodóan 「Sórai-o rakkan-
tekini kangaeru.」 „Bizakodóan tekint a jövőbe.”
◆ derűlátóanderűlátóan 「Rakkantekini ikiru.」 „Derűlá-
tóan él.” ◆ optimistánoptimistán 「Gendzsó-o rakkante-
kini minai.」 „Nem látja optimistán a helyzetet.”
◆ pozitívanpozitívan 「Rakkantekini kangaeru.」 „Pozi-
tívan gondolkodik.”

rakká-orakká-o nurunuru ◆ belakkozbelakkoz 「Kinirakká-o nut-
ta.」 „Belakkoztam a fát.”

rakkarózekirakkarózeki ◆ nagy felfordulásnagy felfordulás
rakkasikibendzsorakkasikibendzso ◆ pottyantós vécépottyantós vécé
rakkaszanrakkaszan ◆ ejtőernyőejtőernyő
rakkaszanbutairakkaszanbutai ◆ ejtőernyős alakulatejtőernyős alakulat
rakkaszanheirakkaszanhei ◆ ejtőernyős katonaejtőernyős katona
rakkaszeirakkaszei ◆ földimogyoróföldimogyoró
rakkaszeijurakkaszeiju ◆ földimogyoró olajföldimogyoró olaj
rakkaszururakkaszuru ◆ esikesik 「Katakara rakkasita.」 „A
vállamra estem.” ◆ hullhull 「Szeigjofunóninatta
eiszei-va csikjúni rakkasita.」 „Az irányíthatat-
lanná vált műhold a Földre hullott.” ◆ leesikleesik
「Sanderiaga rakkasita.」 „Leesett a csillár.” ◆

lepottyanlepottyan 「Kodomo-va burankokara rakkasi-
ta.」 „A gyerek lepottyant a hintáról.” ◆ pottyanpottyan
「Macubokkuri-va kikara dzsimenni rakkasita.」
„A toboz a fáról a földre pottyant.”

rakkí-bóirakkí-bói ◆ szerencsésszerencsés fickófickó ◆ szerencsésszerencsés
játékosjátékos
rakkídearurakkídearu ◆ kifogkifog 「Rjokócsúii tenkiderak-
kídatta.」 „Az utazás alatt jó időt fogtunk ki.” ◆

mákjamákja vanvan 「Cukamaranakuterakkídatta.」
„Mákom volt, nem kaptak el.”

rakkínarakkína ◆ szerencsésszerencsés 「Tadarakkídatta.」
„Szerencsés voltam, ennyi az egész.”

rakkí-szebunrakkí-szebun ◆ szerencsét hozó hetesszerencsét hozó hetes
rakkjórakkjó ◆ kínai gyöngyhagymakínai gyöngyhagyma
rakkjórakkjó ◆ hídszakadáshídszakadás

rakkorakko ◆ tengeri vidratengeri vidra
rakkurakku ◆ állványállvány ◆ fogaslécfogasléc ◆ lakkmézgalakkmézga
◆ polcpolc ◆ szerencseszerencse ◇ serakkuserakku sellaksellak ◇

biginázu-rakkubiginázu-rakku szűzszűz kézkéz szerencséjeszerencséje ◇

biginázu-rakkubiginázu-rakku kezdőké a szerencsekezdőké a szerencse
rakkuhagurumarakkuhaguruma ◆ fogaslécfogasléc
rakuraku ◆ kényelemkényelem ◆ könnyűségkönnyűség ◆ rakujakirakujaki
cserépárucserépáru ◆ szenvedésszenvedés nélküliségnélküliség ◆ záró-záró-
napnap ◇ kuarebarakuarikuarebarakuari borúraborúra derűderű ◇ ra-ra-
kunakuna kényelmeskényelmes 「Rakuna siszei-o totte kuda-
szai.」 „Vegyen fel kényelmes testtartást!” ◇ ra-ra-
kunakuna gondtalangondtalan 「Rakuna szeikacu」 „gond-
talan élet” ◇ rakunirakuni könnyedénkönnyedén 「Rakuni ka-
cu.」 „Könnyedén győz.” ◇ rakunirakuni szenvedésszenvedés
nélkülnélkül 「Rakuni sinu.」 „Szenvedés nélkül hal
meg.” ◇ rakunirakuni erőfeszítéserőfeszítés nélkülnélkül 「Rakuni
jaszetai.」 „Erőfeszítés nélkül szeretnék lefogyni!”
◇ rakuninarurakuninaru megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Itami dome-
o nomuto rakuninatta.」 „A fájdalomcsillapítótól
megkönnyebbültem.”

rakubarakuba ◆ leesés a lórólleesés a lóról
rakubakurakubaku ◆ elhagyatottságelhagyatottság
rakubanrakuban ◆ beomlásbeomlás ◆ járatjárat beszakadásabeszakadása
「Ton-neruno rakubantaiszaku」 „alagút besza-
kadása elleni védekezés”

rakubandzsikorakubandzsiko ◆ bányaomlásbányaomlás
rakubaszururakubaszuru ◆ lebukfenceziklebukfencezik aa lóróllóról ◆ le-le-
esik a lórólesik a lóról
rakucsakurakucsaku ◆ megoldódásmegoldódás ◇ rakucsakuszururakucsakuszuru
megoldódikmegoldódik 「Ikkenrakucsaku.」 „Ez az ügy is
megoldódott.”

rakucsakuszururakucsakuszuru ◆ megoldódikmegoldódik 「Ikkenraku-
csaku.」 „Ez az ügy is megoldódott.”

rakucsórakucsó ◆ hiányzóhiányzó laplap 「Honno rakucsó-o
hakkensita.」 „Találtam egy hiányzó lapot a
könyvben.” ◆ laphiánylaphiány
rakucsóhonrakucsóhon ◆ hiányoshiányos lapúlapú könyvkönyv ◆ hiány-hiány-
zó lappal kötött könyvzó lappal kötött könyv
rakucsúrakucsú ◆ Kiotó belterületeKiotó belterülete
rakucsúrakugairakucsúrakugai ◆ Kiotón belül és kívülKiotón belül és kívül
rakudarakuda ◆ teveteve ◇ hitokoburakudahitokoburakuda egypúpúegypúpú
teveteve ◇ futakoburakudafutakoburakuda kétpúpú tevekétpúpú teve
rakudairakudai ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság 「Ningentosite ra-
kudaida!」 „Emberileg alkalmatlan!” ◆ bukásbukás
◆ évismétlésévismétlés 「Kjúdaika rakudai」 „továbbme-
netel vagy évismétlés”
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rakudaiszaszerurakudaiszaszeru ◆ megbuktatmegbuktat 「Szenszei-va
szeito-o rakudaiszaszeta.」 „A tanár megbuktatta
a diákot.” ◆ meghúzmeghúz 「Rekiside rakudaisita.」
„Meghúztak töriből.” ◆ megvágmegvág 「Szúgakuno
szenszei-va vatasi-o rakudaiszaszeta.」 „A matek-
tanár megvágott.”

rakudaiszeirakudaiszei ◆ bukott diákbukott diák
rakudaiszururakudaiszuru ◆ bukikbukik 「Kare-va szankairaku-
daisite, imaha otótoto onadzsikuraszudeszu.」
„Háromszor bukott, ezért most az öccsével jár egy
osztályba.” ◆ ismételismétel 「Gakkóde nikairakuda-
isita.」 „Az iskolában kétszer ismételt.” ◆ meg-meg-
bukikbukik 「Ninenszeino tokini rakudaisita.」 „Má-
sodikos korában megbukott.” ◇ rakudaiszasze-rakudaiszasze-
ruru meghúzmeghúz 「Rekiside rakudaisita.」 „Meghúz-
tak töriből.”

rakudaitenrakudaiten ◆ elégtelen osztályzatelégtelen osztályzat
rakudamusimokurakudamusimoku ◆ valódi tevenyakúakvalódi tevenyakúak
rakudzsicurakudzsicu ◆ lemenő naplemenő nap
rakudzsórakudzsó ◆ vár elestevár eleste
rakudzsószururakudzsószuru ◆ elesikelesik 「Hacsiódzsi dzsó-va
rakudzsósita.」 „A Hacsióji-vár elesett.”

rakuenrakuen ◆ édenkertédenkert ◆ paradicsomparadicsom 「Raku-
enniirujóni kandzsita.」 „A paradicsomban érezte
magát.” ◇ csidzsórakuencsidzsórakuen földi paradicsomföldi paradicsom
rakuencuihórakuencuihó ◆ kiűzés a paradicsombólkiűzés a paradicsomból
rakugairakugai ◆ Kiotó külterületeKiotó külterülete
rakugakirakugaki ◆ falfirkafalfirka ◆ firkálásfirkálás 「Kono kabe-
va rakugakideippaideszu.」 „Ez a fal tele van fir-
kálásokkal.” ◆ graffitigraffiti
rakugakiszururakugakiszuru ◆ firkálfirkál 「Nótoni rakugakis-
ita.」 „A füzetembe firkáltam.” ◆ összefirkálösszefirkál
「Kabeni rakugakisita jógisa-va taihoszareta.」
„Letartóztatták a vádlottat, aki összefirkálta a fa-
lat.”

rakuganrakugan ◆ cukroscukros lisztbőllisztből készültkészült édességédesség
◆ rakuganrakugan
rakugjúrakugjú ◆ tejmarhatejmarha
rakugorakugo ◆ kieséskiesés ◆ lemaradáslemaradás
rakugorakugo ◆ humoroshumoros mesélésmesélés ◆ humoroshumoros tör-tör-
ténetmondásténetmondás ◆ rakugorakugo
rakugokarakugoka ◆ komikuskomikus ◆ rakugorakugo humoristahumorista ◆

rakugo komikusrakugo komikus
rakugosarakugosa ◆ vesztesvesztes

rakugoszururakugoszuru ◆ elrontelront 「Dzsinszeini rakugo-
sita.」 „Elrontotta az életét.” ◆ kiesikkiesik 「Susz-
szerészukara rakugosita.」 „Kiesett az előmenete-
lért folytatott versenyből.” ◆ lemaradlemarad 「Kjószó-
de rakugosita.」 „Lemaradt a versenyben.”

rakuinrakuin ◆ fattyúfattyú ◆ törvénytelen gyerektörvénytelen gyerek
rakuinrakuin ◆ billogbillog ◆ megbélyegzésmegbélyegzés
rakuinkjorakuinkjo ◆ kényelmeskényelmes visszavonultvisszavonult életélet
「Rakuinkjono midearu.」 „Kényelmesen él
visszavonultságában.”

rakuin-orakuin-o oszuoszu ◆ rásütirásüti aa bélyegetbélyeget 「Varu-
monono rakuin-o oszareta.」 „Rásütötték a rossz
ember bélyegét.”

rakujakirakujaki ◆ rakujaki cserépárurakujaki cserépáru
rakujórakujó ◆ KiotóKiotó keletikeleti részerésze ◆ lemenőlemenő napnap ◆

LojangLojang
rakujórakujó ◆ lehullott levéllehullott levél ◆ lombhulláslombhullás
rakujódzsurakujódzsu ◆ lombhullató falombhullató fa
rakujókóbokurakujókóboku ◆ lombhullató falombhullató fa
rakujósórakujósó ◆ vörösfenyővörösfenyő
rakujószururakujószuru ◆ lehulllehull aa lombjalombja 「Morino kigi-
va szudeni rakujósiteiru.」 „Az erdőben a fáknak
már lehullott a lombja.” ◆ lombhullatólombhullató 「Raku-
jószuru ki」 „lombhullató fa”

rakumeirakumei ◆ életvesztéséletvesztés ◆ halálhalál
rakumeiszururakumeiszuru ◆ életétéletét vesztiveszti 「Fuunna
dzsikode rakumeisita.」 „Szerencsétlen baleset-
ben életét vesztette.”

rakunarakuna ◆ erőfeszítéserőfeszítés nélkülinélküli 「Rakuna só-
ri」 „erőfeszítés nélküli győzelem” ◆ gondtalangondtalan
「Rakuna szeikacu」 „gondtalan élet” ◆ kényel-kényel-
mesmes 「Rakuna siszei-o totte kudaszai.」 „Vegyen
fel kényelmes testtartást!” ◆ könnyűkönnyű 「Rakuna-
daietto hóhó-o hacumeisita.」 „Egy könnyű
fogyókúra-módszert talált fel.” ◆ megkönnyeb-megkönnyeb-
bültbült 「Rakuna kibun」 „megkönnyebbült érzés”

rakunairakunai ◆ Kiotó belterületeKiotó belterülete
rakunirakuni ◆ erőfeszítéserőfeszítés nélkülnélkül 「Rakuni jasze-
tai.」 „Erőfeszítés nélkül szeretnék lefogyni!” ◆

könnyedénkönnyedén 「Rakuni kacu.」 „Könnyedén
győz.” ◆ könnyenkönnyen 「Rakuni mókaru.」
„Könnyen meggazdagszik.” ◆ szenvedésszenvedés nélkülnélkül
「Rakuni sinu.」 „Szenvedés nélkül hal meg.”

rakuninarurakuninaru ◆ könnyebbkönnyebb leszlesz 「Szentakukide
szentaku-va rakuninaru.」 „Mosógéppel
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könnyebb mosni.” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Itami
dome-o nomuto rakuninatta.」 „A fájdalomcsil-
lapítótól megkönnyebbültem.” ◇ kigarakunina-kigarakunina-
ruru mindenminden gondjagondja elmúlikelmúlik 「Suppansita honno
ure juki-o mite kiga rakuninatta.」 „Minden gon-
dom elmúlt, amikor láttam, hogy mennyire viszik
a könyvemet.” ◇ kigarakuninarukigarakuninaru megkönnyeb-megkönnyeb-
bülbül 「Purodzsekutoga ovatte kiga rakuninatta.」
„Amikor véget ért a projekt, megkönnyebbültem.”

rakuniszururakuniszuru ◆ megkönnyítmegkönnyít 「Kikai-va sigoto-
o rakunisiteiru.」 „A gépek megkönnyítik az em-
ber munkáját.” ◇ karada-okarada-o rakuniszururakuniszuru lazítlazít
「Karada-o rakunisite kudaszai.」 „Kérem, lazít-
son!” ◇ ki-oki-o rakuniszururakuniszuru elűzielűzi aa gondjátgondját
「Piano-o hiite ki-o rakunisita.」 „Zongorázással
elűztem a gondjaimat.” ◇ ki-oki-o rakuniszururakuniszuru nyu-nyu-
godtgodt leszlesz 「Ki-o rakunisite sikenni idonda.」
„Nyugodtan mentem a vizsgára.”

rakunórakunó ◆ tejgazdálkodástejgazdálkodás ◆ tejtermeléstejtermelés
rakunódzsórakunódzsó ◆ tehenészettehenészet ◆ tejgazdaságtejgazdaság
rakunókarakunóka ◆ tehenésztehenész ◆ tejtermelőtejtermelő
rakunószeihinrakunószeihin ◆ tejterméktejtermék
rakurairakurai ◆ mennykőmennykő 「Kini rakuraiga ocsita.」
„A fába belecsapott a mennykő.” ◆ villámcsa-villámcsa-
páspás
rakuraiszururakuraiszuru ◆ belecsapbelecsap aa villámvillám 「Kini rak-
uraisita.」 „Belecsapott a villám a fába.”

rakurakutorakurakuto ◆ kényelmesenkényelmesen 「Szofáde rakura-
kuto teasi-o nobasita.」 „Kényelmesen elnyújtóz-
tam a díványon.” ◆ könnyenkönnyen 「Rakurakuto
okane-o kaszegu.」 „Könnyen szerzi a pénzt.” ◆

simánsimán 「Sikenni rakurakugókakusita.」 „Simán
átment a vizsgán.”

rakuroszurakuroszu ◆ lacrosselacrosse
rakuruirakurui ◆ könnyhullatáskönnyhullatás
rakuruiszururakuruiszuru ◆ könnyetkönnyet hullathullat 「Horohoroto
rakuruisiteita.」 „Peregve hullottak a könnyei.”

rakusorakuso ◆ firkafirka ◆ kifigurázókifigurázó irományiromány ◆ sza-sza-
tirikus irattirikus irat
rakusórakusó ◆ könnyűkönnyű győzelemgyőzelem ◆ simasima ügyügy
「Siken-va rakusódatta.」 „A vizsga sima ügy
volt.”

rakusószururakusószuru ◆ könnyedénkönnyedén győzgyőz 「Csímu-va
jontai icside rakusósita.」 „A csapat 4:1-re
könnyedén győzött.” ◆ ölébeölébe hullhull aa győzelemgyőzelem

「Csímu-va rakusósita.」 „A csapat ölébe hullott
a győzelem.”

rakusurakusu ◆ kézhezvételkézhezvétel ◆ rossz lépésrossz lépés
rakusurakusu ◆ gúnyversgúnyvers ◆ szatirikus versszatirikus vers
rakususzururakususzuru ◆ kézhez kapkézhez kap ◆ rosszat léprosszat lép
rakuszarakusza ◆ esésesés 「Hacsidzsúmétoruno rakusza-
o hokoru taki」 „nyolcvan méteres esésű zuhatag”
◆ különbségkülönbség 「Riszóto gendzsicuno rakusza」
„ideál és valóság közti különbség” ◆ szintkü-szintkü-
lönbséglönbség
rakuszacukakakurakuszacukakaku ◆ legjobblegjobb árajánlatárajánlat ◇ ki-ki-
bórakuszacukakakubórakuszacukakaku kívánt árajánlatkívánt árajánlat
rakuszacusarakuszacusa ◆ sikeres ajánlattevősikeres ajánlattevő
rakuszacuszururakuszacuszuru ◆ elnyerelnyer 「Kiszotta sóhin-o
rakuszacusita.」 „Elnyertem az árucikket, amiért
licitáltam.” ◆ elnyerielnyeri aa pályázatotpályázatot 「Szókono
kenszecuken-o rakuszacusita.」 „Elnyerte a rak-
tárépítési pályázatot.” ◆ hozzájuthozzájut 「Kare-va
ókusondekamera-o rakuszacusita.」 „Árverésen
hozzájutott egy kamerához.” ◆ megszerezmegszerez 「Ju-
denno kaihacuken-o rakuszacusita.」 „Megsze-
rezte az olajbányászati jogokat.”

rakuszanrakuszan ◆ vajsavvajsav
rakuszecurakuszecu ◆ lecsúszólecsúszó hóhó 「Janekarano
rakuszecu-va gocsúi kudaszai.」 „Vigyázzanak a
tetőről lecsúszó hóra!”

rakuszeirakuszei ◆ elkészüléselkészülés
rakuszeihinrakuszeihin ◆ tejterméktejtermék
rakuszeiivairakuszeiivai ◆ avatóünnepségavatóünnepség
rakuszeisikirakuszeisiki ◆ avatóünnepségavatóünnepség 「Rikudzsók-
jógibano rakuszeisikiga okonavareta.」 „Megtar-
tották az atlétikai stadion avatóünnepségét.”

rakuszeiszururakuszeiszuru ◆ elkészülelkészül 「Sinkósaga raku-
szeisita.」 „A új iskolaépület elkészült.”

rakuszekirakuszeki ◆ hulló kőhulló kő ◆ kőomláskőomlás
rakuszekicsúirakuszekicsúi ◆ kőomlásveszélykőomlásveszély ◆ omlás-omlás-
veszélyveszély
rakuszekiszururakuszekiszuru ◆ kőomláskőomlás történiktörténik 「Sza-
igaidzsini rakuszekiszuru oszoregaarimaszu.」
„Katasztrófa esetén kőomlás történhet.”

rakuszenrakuszen ◆ választási bukásválasztási bukás
rakuszenszururakuszenszuru ◆ elbukikelbukik 「Szenkjokude raku-
szensita.」 „A választókerületben elbukott.” ◆
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megbukikmegbukik 「Kare-va rakuszensita.」 „Megbu-
kott a választáson.”

rakutanszaszerurakutanszaszeru ◆ csalódástcsalódást okozokoz
「Minaszama-o rakutanszaszete mósi vakearima-
szen.」 „Sajnálom, hogy csalódást okoztam önök-
nek!”

rakutanszururakutanszuru ◆ csalódikcsalódik 「Szeifuno szeisza-
kuni rakutansita.」 „Csalódtam a kormány poli-
tikájában.” ◆ csüggedcsügged 「Rakutansinaidekuda-
szai.」 „Ne csüggedj!” ◆ elcsüggedelcsügged 「Nando-
mekano menszecuni ocsite rakutansita.」 „El-
csüggedtem, mert már megint nem feleltem meg
az interjún.”

rakutátorakutáto ◆ laktátlaktát
rakutázerakutáze ◆ laktázlaktáz
rakutenrakuten ◆ derűlátásderűlátás ◆ optimizmusoptimizmus
rakutenkarakutenka ◆ optimistaoptimista
rakutensugirakutensugi ◆ derűlátásderűlátás ◆ optimizmusoptimizmus
rakutensugisarakutensugisa ◆ derűlátóderűlátó ◆ optimistaoptimista
rakutentekinarakutentekina ◆ derűlátóderűlátó 「Rakutentekina
hito」 „derűlátó ember” ◆ optimistaoptimista 「Raku-
tentekina szeikaku」 „optimista természet”

rakutentekinirakutentekini ◆ derűlátóanderűlátóan 「Rakutentekini
ikiru.」 „Derűlátóan él.” ◆ optimistánoptimistán
「Szakijuki-o rakutentekini kangaeru.」 „Opti-
mistán tekint a jövőbe.”

rakutobasiraszurakutobasiraszu ◆ laktobaciluslaktobacilus
rakutobasiraszuzokurakutobasiraszuzoku ◆ lactobacillusoklactobacillusok
rakutószurakutószu ◆ laktózlaktóz
rakutószuoperonrakutószuoperon ◆ lac-operonlac-operon ◆ laktóz-laktóz-
operonoperon
rakutózerakutóze ◆ laktózlaktóz
ramarama ◆ lámaláma
ramarama ◆ lámaláma ◇ darai-ramadarai-rama dalai lámadalai láma
ramadánramadán ◆ ramadánramadán
ramaderaramadera ◆ lámakolostorlámakolostor
ramakjóramakjó ◆ lámaizmuslámaizmus
ramakjótoramakjóto ◆ lámaistalámaista
ramapitekuszuramapitekuszu ◆ ramapithecusramapithecus
ramarukuszecuramarukuszecu ◆ lamarckizmuslamarckizmus ◇ sinrama-sinrama-
rukuszecurukuszecu neolamarckizmusneolamarckizmus
ramaszóramaszó ◆ lámaláma
rámenrámen ◆ rámenrámen

rámen-jarámen-ja ◆ rámen-étteremrámen-étterem
raminarinraminarin ◆ laminarinlaminarin
raminétoraminéto ◆ rétegeltrétegelt
ramuramu ◆ RAMRAM
ramuramu ◆ báránybárány ◆ bárányhúsbárányhús ◆ rumrum
ramudaramuda ◆ lambdalambda
ramudafádzsiramudafádzsi ◆ lambda fáglambda fág
ramudahógóramudahógó ◆ lambdavarratlambdavarrat
ramuneramune ◆ szénsavas limonádészénsavas limonádé
ramunikuramuniku ◆ bárányhúsbárányhús
ramu-rézunramu-rézun ◆ rumos mazsolarumos mazsola
ramusuramusu ◆ rumrum
ramuszonramuszon ◆ medvehagymamedvehagyma
ramu-szukinramu-szukin ◆ báránybőrbáránybőr
ramu-úruramu-úru ◆ báránygyapjúbáránygyapjú
ranran ◆ orchideaorchidea
ranran ◆ hasábhasáb ◆ rovatrovat 「Sinbunno sakairanni
notteita.」 „Az újság társadalom rovatában jelent
meg.” ◆ rubrikarubrika 「Dono ranni denvabangó-o ka-
kebaiideszuka?」 „Melyik rubrikába kell írni a te-
lefonszámot?” ◇ keizairankeizairan gazdaságigazdasági rovatrovat
◇ kókokurankókokuran apróhirdetésekapróhirdetések ◇ kókokurankókokuran
hirdetésihirdetési rovatrovat ◇ koerankoeran olvasóiolvasói rovatrovat ◇

saszecuransaszecuran szerkesztőségiszerkesztőségi rovatrovat ◇ szupó-szupó-
curancuran sportrovatsportrovat ◇ tósorantósoran olvasóiolvasói rovatrovat
「Sinbunno tósoranni kaki konda.」 „Írtam az új-
ság olvasói rovatába.” ◇ bungeiranbungeiran irodalmiirodalmi ro-ro-
vatvat
ranran ◆ lázadáslázadás ◇ ran-oran-o okoszuokoszu fellázadfellázad ◇

ran-oran-o oszameruoszameru leverileveri aa lázadástlázadást ◇ ran-oran-o
sizumerusizumeru elfojtja a lázadástelfojtja a lázadást
ranran ◆ futásfutás ◆ futtatásfuttatás
ranbacuranbacu ◆ felelőtlenfelelőtlen erdőirtáserdőirtás ◆ mérték-mérték-
telen erdőirtástelen erdőirtás
ranbacuszururanbacuszuru ◆ felelőtlenülfelelőtlenül irtjairtja azaz erdőterdőt

ranbairanbai ◆ olcsón eladásolcsón eladás
ranbaigaszszenranbaigaszszen ◆ árháborúárháború
ranbaiszururanbaiszuru ◆ olcsónolcsón túladtúlad 「Niszemono-o
ranbaisita.」 „Olcsón túladott a hamisítványo-
kon.”

ranbóranbó ◆ durvaságdurvaság ◆ garázdasággarázdaság ◆ gorom-gorom-
baságbaság 「Szeinen-va imótoni ranbó-o hatara-
ita.」 „A fiatalember gorombáskodott a húgával.”
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ranbómonoranbómono ◆ vadállatvadállat 「Kono otoko-va ran-
bómonoda.」 „Ez az ember egy vadállat.”

ranbónaranbóna ◆ durvadurva 「Ranbóna kotobazukai」
„durva szóhasználat” ◆ garázdagarázda ◆ gondatlangondatlan
「Ranbóna unten」 „gondatlan vezetés” ◆ go-go-
rombaromba 「Ranbóna hitoda.」 „Goromba ember.”
◆ szilajszilaj 「Ranbóna koumaga umagojakara dasz-
szósita.」 „A szilaj csikó kitört az istállóból.” ◆

túlzotttúlzott 「Ranbóna jókjú-o cukicuketa.」 „Túl-
zott követelést támasztott.” ◆ vadvad 「Bokusingu-
va ranbónaszupócudeszu.」 „Az ökölvívás vad
sport.”

ranbónahitoranbónahito ◆ vadbaromvadbarom
ranbónakotoba-o cukauranbónakotoba-o cukau ◆ gorombáskodikgorombáskodik
ranbóniranbóni ◆ durvándurván 「Ranbóni kodomono atama-
o tataita.」 „Durván a gyerek fejére ütött.” ◆ gon-gon-
datlanuldatlanul 「Szeihin-o ranbóni tori acukatta.」
„Gondatlanul bánt a termékkel.”

ranbóninaruranbóninaru ◆ durvuldurvul
ranbórózekiranbórózeki ◆ féktelenségféktelenség ◆ felfordulásfelfordulás
ranboszaibóranboszaibó ◆ nőinői ivarsejtivarsejt ◆ nősténynőstény ivar-ivar-
sejtsejt ◆ oocitaoocita
ranbószururanbószuru ◆ gorombáskodikgorombáskodik 「Otoko-va
dzsoszeini ranbósita.」 „A férfi gorombáskodott a
nővel.”

ranburanbu ◆ kavargókavargó tánctánc ◆ rajzásrajzás 「Hotaruno
ranbu-o kanszacusita.」 „Néztem a szentjánosbo-
garak rajzását.” ◆ rendezetlen táncrendezetlen tánc
ranbunranbun ◆ zavaroszavaros írásírás ◇ ranpicuranbunranpicuranbun há-há-
nyavetinyaveti írásírás 「Ranpicuranbun ojurusikuda-
szai.」 „Elnézést kérek a hányaveti írásomért.”

ranbuszururanbuszuru ◆ rajzikrajzik ◇ kjókiranbuszurukjókiranbuszuru va-va-
duldul táncoltáncol örömébenörömében 「Sórini kjókiranbuszu-
ru.」 „A győzelem után vadul táncolt örömében.”

rancsárancsá ◆ kilövőszerkezetkilövőszerkezet ◆ parittyaparittya ◇

bórurancsábórurancsá labdadobólabdadobó
rancsirancsi ◆ dereglyedereglye ◆ ebédebéd ◆ motorosmotoros bárkabárka
◇ okoszamarancsiokoszamarancsi gyermekmenügyermekmenü ◇ okosza-okosza-
marancsimarancsi gyermekebédgyermekebéd ◇ higavarirancsihigavarirancsi
napinapi ajánlatajánlat ◇ bidzsineszu-rancsibidzsineszu-rancsi munka-munka-
ebédebéd ◇ bidzsineszu-rancsibidzsineszu-rancsi ebédebéd üzletembe-üzletembe-
reknekreknek
rancsi-bokkuszurancsi-bokkuszu ◆ dobozos ebéddobozos ebéd
rancsikiszavagirancsikiszavagi ◆ banzájbanzáj ◆ dáridódáridó ◆ tivor-tivor-
nyanya
rancsi-mattorancsi-matto ◆ tányéralátéttányéralátét

rancsi-menjúrancsi-menjú ◆ ebédmenüebédmenü
rancsi-pátírancsi-pátí ◆ ebédes összejövetelebédes összejövetel
rancsi-rúmurancsi-rúmu ◆ ebédlőhelyiségebédlőhelyiség
rancsiszettorancsiszetto ◆ ebéd-összeállításebéd-összeállítás
rancsi-taimurancsi-taimu ◆ ebédidőebédidő
rancsórancsó ◆ hibás oldalszámozáshibás oldalszámozás
rancsórancsó ◆ disszonanciadisszonancia ◆ hektikussághektikusság 「Ka-
busikisidzsóno rancsó」 „hektikus részvénypiac”
◆ szabálytalanságszabálytalanság 「Mjakuhakuno rancsó」
„szabálytalan pulzus”

rancsóbonrancsóbon ◆ hibás oldalszámozású könyvhibás oldalszámozású könyv
rancson-mattorancson-matto ◆ tányéralátéttányéralátét
rancsósirancsósi ◆ disszonanciadisszonancia ◆ hangzavarhangzavar
randaranda ◆ megsorozásmegsorozás ◆ ütögetésütögetés
randamurandamu ◆ randomrandom 「Randamu keirecu」 „ran-
dom sorozat” ◆ véletlenszerűvéletlenszerű 「Randamu-
ibento」 „véletlenszerű esemény”

randamugoszarandamugosza ◆ véletlenvéletlen hibahiba 「Randamu
goszato keitótekina gosza」 „véletlen hiba és
rendszeres hiba”

randamu-szanpuringurandamu-szanpuringu ◆ véletlenszerűvéletlenszerű min-min-
tavételtavétel
randamuzófukutakeidíenuérandamuzófukutakeidíenué ◆ véletlensze-véletlensze-
rűen felszaporított polimorf DNSrűen felszaporított polimorf DNS
randaszururandaszuru ◆ megsorozmegsoroz 「Szajúpancsi-o ran-
dasita.」 „Jobb és balkezes ütésekkel megsorozta
az ellenfelét.” ◆ ütögetütöget 「Szukosi randasita ato-
teniszuno siai-o jarimasita.」 „Kicsit ütögettük a
labdát, majd elkezdtük a teniszmérkőzést.”

randaunrandaun ◆ beszorításbeszorítás
randebúrandebú ◆ randevúrandevú
randingumodzsúrurandingumodzsúru ◆ leszállóegységleszállóegység
「Runa-randingumodzsúru」 „Luna leszállóegy-
sége”

randorando ◆ ötletszerű olvasásötletszerű olvasás
randokukarandokuka ◆ olvasmányaibanolvasmányaiban nemnem válogatóválogató
olvasóolvasó
randorirandori ◆ szabad cselgáncsgyakorlatszabad cselgáncsgyakorlat
randorírandorí ◆ mosodamosoda ◇ koin-randoríkoin-randorí önkiszol-önkiszol-
gáló mosodagáló mosoda
randoszerurandoszeru ◆ hátitáskahátitáska ◆ iskolatáskaiskolatáska
randoszuképu-módorandoszuképu-módo ◆ fekvőkép-módfekvőkép-mód
randoszururandoszuru ◆ mindent összeolvasmindent összeolvas
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randzserírandzserí ◆ kombinékombiné ◆ női fehérneműnői fehérnemű
randzsuhósórandzsuhósó ◆ sötétkék szalagrendsötétkék szalagrend
randzsukurandzsuku ◆ kifejlettségkifejlettség ◆ túlérettségtúlérettség
randzsukukirandzsukuki ◆ csúcspontcsúcspont ◆ kifejlettségkifejlettség
idejeideje
randzsukusitarandzsukusita ◆ érettérett 「Randzsukusita bun-
ka」 „érett kultúra” ◆ kifejlettkifejlett 「Randzsuku-
sita nikutai」 „kifejlett test” ◆ túléretttúlérett
「Randzsukusita kudamono」 „túlérett gyü-
mölcs”

ran-enszóran-enszó ◆ ovális ablakovális ablak
rangairangai ◆ margómargó 「Rangainimemo-o kaita.」 „A
margóra jegyzeteltem.” ◆ újság széleújság széle
rangaijohakurangaijohaku ◆ üresen hagyott margóüresen hagyott margó
rangakurangaku ◆ hollandholland tudománytudomány ◆ nyugatinyugati tu-tu-
dománydomány
rangakusarangakusa ◆ nyugatinyugati tudománnyaltudománnyal foglal-foglal-
kozó tudóskozó tudós
rangédzsi-raboratorírangédzsi-raboratorí ◆ nyelvi labornyelvi labor
rangenszaibórangenszaibó ◆ oogóniumoogónium ◆ őspetesejtőspetesejt
rangeruhanszuszaibórangeruhanszuszaibó ◆ Langerhans-sejtLangerhans-sejt
rangeruhanszutórangeruhanszutó ◆ Langerhans-szigetLangerhans-sziget
rangiriniszururangiriniszuru ◆ feldarabolfeldarabol 「Poteto-o rangi-
rinisita.」 „Feldaraboltam a krumplit.”

rangjórangjó ◆ erkölcstelenerkölcstelen viselkedésviselkedés ◆ kicsa-kicsa-
pongáspongás
rángosurángosu ◆ lángoslángos
ranguirangui ◆ cölöpsorcölöpsor ◆ karózatkarózat
ranguibaranguiba ◆ összevissza álló fogakösszevissza álló fogak
ranhansaranhansa ◆ diffúzdiffúz visszaverődésvisszaverődés ◆ szórtszórt
visszaverődésvisszaverődés
ranhansaszururanhansaszuru ◆ szórtanszórtan visszaverődikvisszaverődik
「Siroi hjómende hikari-va ranhansasita.」 „A fe-
hér felületről a fény szórtan visszaverődött.”

ranhóranhó ◆ petezsákpetezsák ◆ tüszőtüsző
ranhósiranhósi ◆ oospóraoospóra ◆ petespórapetespóra
ran-icsiran-icsi ◆ fartőfartő
ráninguráningu ◆ tanulástanulás
ran-jóran-jó ◆ felelőtlenfelelőtlen használathasználat ◆ visszaélésvisszaélés
◇ tokkenran-jótokkenran-jó kiváltsággalkiváltsággal visszaélésvisszaélés ◇

majakunoran-jómajakunoran-jó illegálisillegális kábítószer-kábítószer-
használathasználat ◇ júecutekicsiinoran-jójúecutekicsiinoran-jó pozíció-pozíció-
val való visszaélésval való visszaélés

ran-jószururan-jószuru ◆ felelőtlenülfelelőtlenül használhasznál
「Kuszuri-o ran-jósita.」 „Felelőtlenül használta
a gyógyszereket.” ◆ visszaélvisszaél 「Kenri-o ran-
jósita.」 „Visszaélt a jogával.”

rankacurankacu ◆ barázdálódásbarázdálódás 「Dzsuszeiranno
rankacu」 „megtermékenyített petesejt barázdá-
lódása”

rankakkjúrankakkjú ◆ blasztomerblasztomer
rankakurankaku ◆ tojáshéjtojáshéj
rankakurankaku ◆ lehalászáslehalászás ◆ túlhalászástúlhalászás ◆ túl-túl-
halászathalászat ◆ túlvadászástúlvadászás ◆ túlvadászattúlvadászat
rankakuszururankakuszuru ◆ túlhalásziktúlhalászik 「Rankakusita
szakana-va zecumecukigusuninatta.」 „A túlhalá-
szott halat a kihalás fenyegeti.” ◆ túlvadásziktúlvadászik
「Rankakusita jadzsú」 „túlvadászott vadállo-
mány”

rankanrankan ◆ ballusztrádballusztrád ◆ korlátkorlát 「Hasino
rankan」 „híd korlátja” ◆ mellvédmellvéd
rankanrankan ◆ méhkürtméhkürt ◆ petevezetékpetevezeték ◆ pete-pete-
vezetővezető
rankan-ninsinrankan-ninsin ◆ kürtterhességkürtterhesség
rankeinorankeino ◆ tojásdadtojásdad
rankeinórankeinó ◆ tömlőcsketömlőcske ◆ utriculusutriculus
rankeiszeirankeiszei ◆ oogenézisoogenézis ◆ ovogenezisovogenezis
rankinrankin ◆ petespórásgombapetespórásgomba
rankingurankingu ◆ besorolásbesorolás 「Rankingu icsiidatta.」
„A besoroláson az első helyen végzett.” ◆ rang-rang-
listalista 「Daigakuno szekairankingu」 „egyetemek
világranglistája” ◆ rangsorrangsor
rankinmonrankinmon ◆ petespórásgombákpetespórásgombák
rankirjúrankirjú ◆ légörvénylégörvény 「Hikóki-va rankirjúni
haitta.」 „A repülőgép légörvénybe került.” ◆

turbolenciaturbolencia
rankórankó ◆ csoportos szexcsoportos szex ◆ gruppenszexgruppenszex
rankógerankóge ◆ heves fel-le mozgásheves fel-le mozgás
rankonrankon ◆ csoportházasságcsoportházasság
rankópátírankópátí ◆ orgiaorgia
rankuranku ◆ besorolásbesorolás ◆ fokozatfokozat ◆ rangrang 「Top-
purankuno kagakuzassi」 „magas rangú tudomá-
nyos folyóirat”

rankuszururankuszuru ◆ besorolbesorol 「Kono kigjó-va dzsóini-
rankuszareru.」 „Ennek a vállalatnak kiváló a be-
sorolása.” ◆ sorolsorol 「Csúi-va taiino sitanirank-
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uszareru.」 „A főhadnagyi rangot a százados alá
sorolják.”

ranmaranma ◆ felülvilágítófelülvilágító ablakablak ◆ felülvilágítófelülvilágító
rácsrács
ranmaranma ◆ anarchiaanarchia ◆ káoszkáosz
ranmakuranmaku ◆ magzati hártyamagzati hártya ◆ petehártyapetehártya
ranmanranman ◆ teljesteljes pompapompa ◆ virulásvirulás ◇ óka-óka-
ranmanranman cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás teljesteljes pompá-pompá-
jábanjában ◇ haruranmanharuranman tavasztavasz teljesteljes pompá-pompá-
jábanjában
ranman-naranman-na ◆ pompázatospompázatos ◇ tensinranman-tensinranman-
nana ártatlanártatlan 「Tensinranmanna kodomo」 „ár-
tatlan gyermek” ◇ tensinranman-natensinranman-na őszinteőszinte
「Tensinranmanna egao」 „őszinte mosoly”

ranmantaruranmantaru ◆ pompázatospompázatos 「Ranmantaru ha-
ru」 „pompázatos tavasz”

ranmantoranmanto ◆ teljes pompájábanteljes pompájában
ranmjakuranmjaku ◆ nemtörődömségnemtörődömség ◆ rendetlen-rendetlen-
ségség ◆ szabálytalan pulzusszabálytalan pulzus
ranmjakunaranmjakuna ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Ranmjakuna ke-
iei」 „felelőtlen vállalatvezetés” ◆ tobzódótobzódó
「Ranmjakuna szeikacu」 „tobzódó életmód”

ranmonranmon ◆ csírakapucsírakapu
ran-náran-ná ◆ bázisfutóbázisfutó ◆ futófutó ◆ futójátékosfutójátékos
◇ szupurintászupurintá rövidtávfutórövidtávfutó ◇ szeikaran-nászeikaran-ná
olimpiaiolimpiai fáklyavivőfáklyavivő ◇ pincsi-ran-nápincsi-ran-ná csere-csere-
futófutó ◇ pincsi-ran-nápincsi-ran-ná beugróbeugró futójátékosfutójátékos ◇

maraszonran-námaraszonran-ná hosszútávfutóhosszútávfutó ◇ raszuto-raszuto-
ran-náran-ná váltó utolsó futójaváltó utolsó futója
ran-ninguran-ningu ◆ atlétatrikóatlétatrikó ◆ futásfutás
ran-ninguhómáran-ninguhómá ◆ végigfutott hazafutásvégigfutott hazafutás
ran-ninguhómuranran-ninguhómuran ◆ végigfutottvégigfutott hazafu-hazafu-
tástás
ran-ningu-koszutoran-ningu-koszuto ◆ rezsirezsi 「Kono ienoran-
ningukoszuto-va ikuradeszuka?」 „Mekkora en-
nek a lakásnak a rezsije?” ◆ rezsiköltségrezsiköltség ◆

üzemeltetési költségüzemeltetési költség
ran-ningumasinran-ningumasin ◆ futógépfutógép ◆ futópadfutópad
ran-ningusacuran-ningusacu ◆ atlétatrikóatlétatrikó
ran-ningusúzuran-ningusúzu ◆ edzőcipőedzőcipő ◆ futócipőfutócipő
rannjúrannjú ◆ beözönlésbeözönlés
rannjúsarannjúsa ◆ behatolóbehatoló

rannjúszururannjúszuru ◆ beözönlikbeözönlik 「Demo tai-va gi-
dzsidóni rannjúsita.」 „A tüntetők beözönlöttek
az ülésterembe.”

ranóranó ◆ tojássárgájatojássárgája
ranónóranónó ◆ szikhólyagszikhólyag 「Ninsinhadzsimeni csó-
onpade ranónóga kakunindekimasita.」 „A ter-
hesség kezdetekor ultrahanggal észlelni lehetett a
szikhólyagot.” ◆ szikzacskószikzacskó
ran-o okoszuran-o okoszu ◆ fellázadfellázad
ran-o oszameruran-o oszameru ◆ leveri a lázadástleveri a lázadást
ranorinranorin ◆ gyapjúzsírgyapjúzsír ◆ lanolinlanolin
ranósicuranósicu ◆ deutoplazmadeutoplazma ◆ tápláló sziktápláló szik
ran-o sizumeruran-o sizumeru ◆ elfojtja a lázadástelfojtja a lázadást
ranószoranószo ◆ vitellinvitellin
ranpacuranpacu ◆ felelőtlenfelelőtlen kibocsátáskibocsátás ◆ lövöldö-lövöldö-
zészés ◆ mértéktelen kibocsátásmértéktelen kibocsátás
ranpacuszururanpacuszuru ◆ eláraszteláraszt 「Zaimuhatansita
kuni-va szacu-o ranpacusita.」 „Az államcsődbe
került ország elárasztotta a piacot bankjegyekkel.”
◆ lövöldöziklövöldözik ◆ mértéktelenülmértéktelenül kibocsátkibocsát
「Kokuszai-o ranpacusita.」 „Mértéktelenül bo-
csátották ki az államkötvényeket.”

ranpakuranpaku ◆ tojásfehérjetojásfehérje
ranpiranpi ◆ elherdáláselherdálás ◆ pazarláspazarlás ◆ tékozlástékozlás
ranpicuranpicu ◆ csúnya íráscsúnya írás
ranpicuranbunranpicuranbun ◆ hányavetihányaveti írásírás 「Ranpicu-
ranbun ojurusikudaszai.」 „Elnézést kérek a há-
nyaveti írásomért.”

ranpiszururanpiszuru ◆ elherdálelherdál 「Szózokuzaiszan-o
ranpisita.」 „Elherdálta az örökségét.” ◆ eltéko-eltéko-
zolzol 「Ningen-va ten-nensigen-o ranpisita.」 „Az
emberiség eltékozolta a természeti erőforrásokat.”
◆ pazarolpazarol 「Vakai toki-va szeirjoku-o ranpisi-
ta.」 „Fiatal korában pazarolta az energiáját.” ◆

szórszór 「Kókin-o ranpiszuru.」 „Szórja a köz-
pénzt.”

ranpóranpó ◆ petezsákpetezsák ◆ tüszőtüsző ◇ guráfuranpóguráfuranpó
Graaf-tüszőGraaf-tüsző
ranpóhorumonranpóhorumon ◆ ösztrogénösztrogén hormonhormon ◆ tü-tü-
szőhormonszőhormon
ranpókiranpóki ◆ follikuláris fázisfollikuláris fázis
ranpósigekihorumonranpósigekihorumon ◆ tüszőserkentőtüszőserkentő hor-hor-
monmon
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ranpuranpu ◆ felhajtófelhajtó ◆ felvezetőfelvezető ◆ kereszt-kereszt-
fartőfartő ◆ lámpalámpa 「Ranpuni szekiju-o ireta.」
„Petróleumot öntött a lámpába.” ◆ mécsmécs ◆ mé-mé-
csescses ◆ rámparámpa ◇ guróranpuguróranpu fénycsőgyújtófénycsőgyújtó
◇ guróranpuguróranpu glimmlámpaglimmlámpa ◇ kózan-jóranpukózan-jóranpu
bányászlámpabányászlámpa ◇ sigaiszenranpusigaiszenranpu UVUV lámpalámpa
◇ sigaiszenranpusigaiszenranpu kvarclámpakvarclámpa ◇ szekijuran-szekijuran-
pupu petróleumlámpapetróleumlámpa 「Szekijuranpu-o curusi-
ta.」 „Felakasztottam a petróleumlámpát.” ◇ te-te-
szageranpuszageranpu hordozhatóhordozható lámpáslámpás ◇ tócsi-tócsi-
ranpuranpu forrasztólámpaforrasztólámpa ◇ neonranpuneonranpu glimm-glimm-
lámpalámpa ◇ neonranpuneonranpu ködfénylámpaködfénylámpa ◇ neon-neon-
ranpuranpu parázsfénylámpaparázsfénylámpa ◇ pairotto-ranpupairotto-ranpu
üzemjelzőüzemjelző lámpalámpa ◇ pendanto-ranpupendanto-ranpu függő-függő-
lámpalámpa
ranpuburasiszensokutairanpuburasiszensokutai ◆ lámpakefe-lámpakefe-
kromoszómakromoszóma
ranpu-sédoranpu-sédo ◆ lámpaernyőlámpaernyő
ranpuvéranpuvé ◆ felhajtó útfelhajtó út ◆ felvezető útfelvezető út
ranrantaruranrantaru ◆ villogóvillogó 「Ranrantaru me」 „vil-
logó pillantás”

ranrantoranranto ◆ szúrósanszúrósan ◆ villogtatvavillogtatva 「Me-o
ranranto kagajakaszeta.」 „Villogtatta a szemét.”
◇ me-ome-o ranrantoszaszeteranrantoszaszete kocsányonkocsányon lógólógó
szemekkelszemekkel 「Otoko-va me-o ranrantoszaszete
on-nano hadaka-o mita.」 „A férfi kocsányon lógó
szemekkel nézte a meztelen nőt.”

ranricuszururanricuszuru ◆ gombamódgombamód elszaporodikelszaporodik
「Ranricusiteita misze-va jagate tomodaoreninat-
ta.」 „A gombamód elszaporodó üzletek végül
egymást tették tönkre.” ◆ kaotikusankaotikusan álláll
「Tókjóde-va biruga ranricusiteiru.」 „Tokióban
az épületek kaotikusan állnak.” ◆ rendezetlenülrendezetlenül
álláll 「Umini-va daisóno ivaga ranricusiteita.」 „A
tengerben kisebb nagyobb sziklák álltak rendezet-
lenül.” ◆ tülekediktülekedik 「Kóhosa-va ranricusite-
ita.」 „A választáson tülekedtek a jelöltek.”

ranrjúranrjú ◆ turbolenciaturbolencia
ransaransa ◆ lövöldözéslövöldözés 「Hito kinonai micside
ransa-va okotta.」 „Egy eldugott utcában lövöldö-
zés volt.”

ransaszururansaszuru ◆ lövöldöziklövöldözik
ransiransi ◆ asztigmatikusasztigmatikus 「Ransirenzu」 „asz-
tigmatikus lencse” ◆ asztigmatizmusasztigmatizmus ◆ asz-asz-
tigmiatigmia 「Ransinotame monogajugande miema-
szu.」 „Az asztigmia miatt torzan látszódnak a
tárgyak.”

ransiransi ◆ petesejtpetesejt
ransinransin ◆ elmezavarelmezavar
ransinsaransinsa ◆ elmezavarodottelmezavarodott ◆ háborodottháborodott
elméjűelméjű
ransisokuransisoku ◆ lilás indigólilás indigó
ransokuszaikinransokuszaikin ◆ cianobaktériumcianobaktérium
ransúsiransúsi ◆ LancsouLancsou
ranszaibóranszaibó ◆ petesejtpetesejt
ranszaisokusugisaranszaisokusugisa ◆ tojásttojást isis evőevő vegetá-vegetá-
riánusriánus
ranszakuranszaku ◆ túl sok mű alkotásatúl sok mű alkotása
ranszakuszururanszakuszuru ◆ ontjaontja magábólmagából azaz alkotá-alkotá-
sokatsokat 「Tacsiga varui sószecu-o ranszakusita.」
„Ontotta magából a silány regényeket.”

ranszamuvearanszamuvea ◆ ransomwareransomware ◆ zsarolózsaroló ví-ví-
rusrus
ranszeiranszei ◆ viharosviharos időkidők 「Ranszeito csiszei」
„viharos idők és békés idők” ◆ viharosviharos korszakkorszak

ranszeiranszei ◆ ikrávalikrával szaporodásszaporodás ◆ tojásra-tojásra-
káskás ◆ tojással szaporodástojással szaporodás
ranszeidzsukuszokusin-insiranszeidzsukuszokusin-insi ◆ éréstérést előse-előse-
gítő faktorgítő faktor
ranszeinoranszeino ◆ ikrávalikrával szaporodószaporodó 「Szakana-va
ranszeideszu.」 „A hal ikrával szaporodik.” ◆ to-to-
jásrakójásrakó 「Tori-va ranszeideszu.」 „A madár to-
jásrakó.”

ranszeinodóbucuranszeinodóbucu ◆ oviparaovipara
ranszeinojúranszeinojú ◆ viharos idők hőseviharos idők hőse
ranszeisokuranszeisoku ◆ indigókékindigókék
ranszeisokuranszeisoku ◆ oogámiaoogámia
ranszenranszen ◆ dulakodásdulakodás ◆ harciharci tumultustumultus ◆

közelharcközelharc 「Tekigunto ranszenni tocunjúsita.」
„Közelharcba keveredtünk az ellenséggel.”

ranszóranszó ◆ kékes-zöldkékes-zöld algaalga ◆ kékes-zöldkékes-zöld mo-mo-
szatszat
ranszóranszó ◆ ováriumovárium ◆ petefészekpetefészek
ranszóenranszóen ◆ petefészek-gyulladáspetefészek-gyulladás
ranszóhorumonranszóhorumon ◆ petefészekhormonpetefészekhormon
ranszónósuranszónósu ◆ petefészekcisztapetefészekciszta
ranszóruiranszórui ◆ kékes-zöldkékes-zöld algákalgák ◆ kékmosza-kékmosza-
toktok
ranszóunranszóun ◆ réteges esőfelhőréteges esőfelhő
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ranszúranszú ◆ véletlenszámvéletlenszám
ranszúhjóranszúhjó ◆ véletlenszám-táblázatvéletlenszám-táblázat
ranszúmékáranszúméká ◆ véletlenszám-generátorvéletlenszám-generátor
ranszúrecuranszúrecu ◆ véletlenszám-sorozatvéletlenszám-sorozat
ranszúszeiszeiranszúszeiszei ◆ véletlenszám-generálásvéletlenszám-generálás
rantaiszeirantaiszei ◆ eleventojáseleventojás ◆ ovoviviparitásovoviviparitás

rantaiszeinorantaiszeino ◆ eleventojóeleventojó
rantanrantan ◆ lámpáslámpás ◆ lantánlantán
rantanarantana ◆ lantanalantana
rantórantó ◆ bunyóbunyó 「Rantóde haga oreta.」 „A bu-
nyóban kiverték az egyik fogát.” ◆ civakodáscivakodás
◆ marakodásmarakodás ◆ verekedésverekedés 「Kinó-va rantóni
maki komareta.」 „Tegnap verekedésbe kevered-
tem.”

rantóbarantóba ◆ temetőtemető
rantókokkairantókokkai ◆ fegyelmezetlenfegyelmezetlen országgyű-országgyű-
léslés
rantószavagirantószavagi ◆ dulakodásdulakodás 「Kisakaikende
rantószavagiga okita.」 „Az újságíró találkozó du-
lakodásba torkollott.”

ranukikotobaranukikotoba ◆ rara elhagyásávalelhagyásával ragozottragozott
szószó
ran-unran-un ◆ esőfelhőesőfelhő
ranvienokórinranvienokórin ◆ Ranvier-féle befűződésRanvier-féle befűződés
ranzacuranzacu ◆ kuszaságkuszaság ◆ rendetlenségrendetlenség
ranzacunaranzacuna ◆ rendetlenrendetlen 「Ranzacuna heja」
„rendetlen szoba”

ranzacuniranzacuni ◆ egymásegymás hegyére-hátárahegyére-hátára 「Ran-
zacuni cumi kaszanerareta sorui」 „egymás
hegyére-hátára pakolt iratok” ◆ összevisszaösszevissza
「Hito-va ranzacuni narandeita.」 „Az emberek
összevissza álltak sorba.” ◆ rendetlenülrendetlenül 「Ran-
zacuni kakaretanóto」 „rendetlenül írt feljegyzés”

ranzóranzó ◆ túltermeléstúltermelés ◇ szoszeiranzószoszeiranzó silánysilány
cikkek ontásacikkek ontása
ranzószururanzószuru / ranzószururanzószuru ◆ ontont 「Kono kaisa-
va szoszeihin-o ranzósiteiru.」 „Az cég ontja ma-
gából a silány minőségű termékeket.” ◆ túlter-túlter-
melmel
ranzószururanzószuru ◆ túltermeltúltermel
raoszuraoszu ◆ LaoszLaosz
raoszudzsinraoszudzsin ◆ laoszilaoszi

raoszugoraoszugo ◆ laoszi nyelvlaoszi nyelv
raoszunoraoszuno ◆ laoszilaoszi
rapparappa ◆ kürtkürt ◆ trombitatrombita ◇ surjójórappasurjójórappa
vadászkürtvadászkürt
rappárappá ◆ rapperrapper
rappakanrappakan ◆ petevezetékpetevezeték
rappakan-enrappakan-en ◆ petevezeték-gyulladáspetevezeték-gyulladás
rappanomirappanomi ◆ üvegből ivásüvegből ivás
rappanomiszururappanomiszuru ◆ üvegből isziküvegből iszik
rappanootorappanooto ◆ trombitaszótrombitaszó
rappanootorappanooto ◆ trombitaszótrombitaszó
rappa-o fukurappa-o fuku ◆ nagyzolnagyzol ◆ trombitáltrombitál
rappasurappasu ◆ trombitástrombitás
rappaszubonrappaszubon ◆ trapéznadrágtrapéznadrág
rappatekerappateke ◆ disznófülgombadisznófülgomba
rappazuiszenrappazuiszen ◆ csupros nárciszcsupros nárcisz
rappingurappingu ◆ csomagoláscsomagolás ◆ kísértetkísértet keltet-keltet-
te zörejte zörej ◆ polírozáspolírozás
rappurappu ◆ csomagoláscsomagolás ◆ csomagolócsomagoló fóliafólia ◆

körkör ◇ raszuto-rappuraszuto-rappu utolsóutolsó körkör ◇ rappu-rappu-
szuruszuru fóliábafóliába becsomagolbecsomagol 「Szandoicscsi-o
rappusita.」 „Becsomagoltam fóliába a szendvi-
cset.” ◇ rappuszururappuszuru befóliázbefóliáz 「Sokudzsinirap-
pusita.」 „Befóliáztam az ételt.”

rappu-firumurappu-firumu ◆ csomagoló fóliacsomagoló fólia
rappugensórappugensó ◆ kísértet keltette zörejkísértet keltette zörej
rappugorappugo ◆ lapp nyelvlapp nyelv
rappuszururappuszuru ◆ befóliázbefóliáz 「Sokudzsinirappusi-
ta.」 „Befóliáztam az ételt.” ◆ fóliábafóliába becsoma-becsoma-
golgol 「Szandoicscsi-o rappusita.」 „Becsomagol-
tam fóliába a szendvicset.”

rappu-taimurappu-taimu ◆ részidőrészidő
rapputoppurapputoppu ◆ laptoplaptop 「Hosiino-va uszuirap-
putoppunopaszokondeszu.」 „Egy vékony laptop-
ra vágyom.”

rapuszodírapuszodí ◆ rapszódiarapszódia
rararadeutaurararadeutau ◆ ellálázelláláz 「Kasi-o siranakatta-
noderararade utatta.」 „Nem ismertem a dal szö-
vegét, ezért elláláztam.” ◆ láláziklálázik 「Uta-o rara-
rade utatta.」 „Egy éneket lálázott.”

rarecurarecu ◆ felsorolásfelsorolás
rarecuszururarecuszuru ◆ felsorolfelsorol 「Dzsirei-o rarecuszu-
ru.」 „Felsorolja a példákat.”
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rarerurareru ◆ megkapjamegkapja 「Norovareta.」 „Megát-
koztak.” ◆ tetsziktetszik 「Súmacu-va dokoka ikare-
tandeszuka?」 „Hová tetszett menni a hétvégén?”
◆ tudtud 「Konomazui rjóri-va taberarenai.」 „Ezt
a pocsék ételt nem tudom megenni.” ◇ omovar-omovar-
erueru feltehetőfeltehető 「Ano szakka-va kono iede uma-
retato omovareru.」 „Feltehető, hogy ebben a
házban született az író.” ◇ mirarerumirareru előfordulóelőforduló
「Danszeini óku mirareru sikkan」 „férfiaknál
előforduló betegség”

rarírarí ◆ labdamenetlabdamenet ◆ ralirali ◆ túraversenytúraverseny
rarugorarugo ◆ largolargo ◆ nagyon lassannagyon lassan
rasarasa ◆ gyapjúszövetgyapjúszövet ◇ ajarasaajarasa köpperköpper
rasagamirasagami ◆ szövetutánzó tapétaszövetutánzó tapéta
rasahakerasahake ◆ szövet ecsetszövet ecset
rasamenrasamen ◆ birkabirka ◆ külföldi kurvájakülföldi kurvája
rasiirasii ◆ állítólagállítólag 「Kare-va szeidzsicurasii.」
„Állítólag becsületes.” ◆ asas 「Otokorasii kao」
„férfias arc” ◆ beszélikbeszélik 「Kono kuszuri-o nom-
uto atamagajokunarurasii.」 „Azt beszélik, ettől a
gyógyszertől gyorsabban forog az ember agya.” ◆

eses 「Dzsoszeirasii jófuku」 „nőies öltözék” ◆ illőillő
「Ningenrasii szeikacu」 „emberhez illő élet” ◆

látszólátszó 「Ikanimo honmonorasiidzsuerí」 „na-
gyon is igazinak látszó ékszer” ◆ rávallrávall 「Arap-
poi kotobazukai-va karerasii.」 „A durva szóhasz-
nálat rávall.” ◆ tűnőtűnő 「Dzsimotono hitorasii oto-
koga júbinkjokugadokoniaruka osietekureta.」
„Egy helybelinek tűnő ember megmondta, hol van
a posta.” ◆ úgyúgy látsziklátszik 「Jottarasii.」 „Úgy lát-
szik, berúgtam.” ◆ úgyúgy tűniktűnik 「Júdzsin-va ko-
no ongakuga szukininattarasii.」 „A barátom úgy
tűnik, megszerette ezt a zenét.” ◇ fujurasiifujurasii té-té-
lili 「Fujurasii tenkiga cuzuiteiru.」 „Folytatódik a
téli időjárás.”

rasikisúkjúrasikisúkjú ◆ rögbirögbi
rasinrasin ◆ meztelen testmeztelen test
rasinbanrasinban ◆ tájolótájoló
rasinbanzarasinbanza ◆ TájolóTájoló
rasingirasingi ◆ tájolótájoló
rasisokubucurasisokubucu ◆ nyitvatermőknyitvatermők ◆ nyitvater-nyitvater-
mőmő növénynövény ◇ zenrasisokubucuzenrasisokubucu előnyitva-előnyitva-
termő növénytermő növény
rassurassu ◆ csúcsforgalomcsúcsforgalom 「Rassu-o szakeru.」
„Elkerüli a csúcsforgalmat.” ◆ gyorskópiagyorskópia ◆

megsorozásmegsorozás ◆ rohamroham ◆ tülekedéstülekedés 「Sutten-

rassu」 „tülekedés az újonnan nyílt üzletben” ◇

kiszeirassukiszeirassu csúcsforgalomcsúcsforgalom hazalátogatókhazalátogatók
miattmiatt ◇ kitakurassukitakurassu estiesti csúcsforgalomcsúcsforgalom ◇

kórudo-rassukórudo-rassu aranylázaranyláz ◇ cúkinrassucúkinrassu regge-regge-
li csúcsforgalomli csúcsforgalom
rassu-avárassu-avá ◆ csúcsforgalmicsúcsforgalmi időszakidőszak ◆

csúcsforgalomcsúcsforgalom ◇ jútán-rassujútán-rassu visszafelévisszafelé
jövők csúcsforgalmajövők csúcsforgalma
rassu-purintorassu-purinto ◆ gyorskópiagyorskópia ◆ vágatlanvágatlan po-po-
zitív filmzitív film
raszasiraszasi ◆ LhászaLhásza
raszecutenraszecuten ◆ RáksaszaRáksasza
raszemitairaszemitai ◆ racémracém
raszenraszen ◆ csavarvonalcsavarvonal ◆ csigavonalcsigavonal ◆ hélixhélix
◆ spirálspirál ◇ uramunoraszenuramunoraszen Ulam-spirálUlam-spirál ◇

csóraszencsóraszen szuperhélixszuperhélix ◇ csóraszencsóraszen szu-szu-
pertekercspertekercs ◇ nidzsúraszennidzsúraszen kettőskettős hélixhélix ◇

nidzsúraszennidzsúraszen kettős spirálkettős spirál
raszendzsónoraszendzsóno ◆ csavartcsavart ◆ spirálisspirális 「Ra-
szendzsóno katacsi」 „spirális alakzat”

raszenkaidanraszenkaidan ◆ csigalépcsőcsigalépcső 「Ueno kaini ra-
szenkaidanga cuzuita.」 „Az emeletre egy csiga-
lépcső vezetett.”

raszen-noraszen-no ◆ spirálisspirális 「Raszenno kaigara」
„spirális kagylóhéj”

raszszeruraszszeru ◆ hóeltakarítóhóeltakarító ◆ hókotróhókotró ◆ hör-hör-
gésgés ◆ raschelraschel ◆ szörtyzörejszörtyzörej ◆ úttörésúttörés aa
hóbanhóban
raszszeru-részuraszszeru-részu ◆ raschel csipkeraschel csipke
raszszerusaraszszerusa ◆ hóeltakarítóhóeltakarító ◆ hókotróhókotró
raszszeruszururaszszeruszuru ◆ utat tör a hóbanutat tör a hóban
raszupúcsinraszupúcsin kaiszókaiszó ◆ RaszputyinRaszputyin szerze-szerze-
testes
raszutoraszuto ◆ utolsóutolsó
raszuto-csanszuraszuto-csanszu ◆ utolsó lehetőségutolsó lehetőség
raszuto-hebíraszuto-hebí ◆ utolsó erőfeszítésutolsó erőfeszítés
raszuto-némuraszuto-nému ◆ vezetéknévvezetéknév
raszuto-ran-náraszuto-ran-ná ◆ váltó utolsó futójaváltó utolsó futója
raszuto-rappuraszuto-rappu ◆ utolsó körutolsó kör
raszuto-sínraszuto-sín ◆ utolsó jelenetutolsó jelenet
raszuto-szupátoraszuto-szupáto ◆ végsővégső hajráhajrá
「Raszutoszupáto-o kaketa.」 „Bedobtam egy
végső hajrát.”
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ratairatai ◆ meztelenségmeztelenség 「On-na-va rataininat-
ta.」 „A nő meztelenre vetkőzött.” ◆ meztelenmeztelen
testtest 「Rataini csikai szugata」 „szinte meztelen
test” ◇ hanrataihanratai félmeztelen testfélmeztelen test
rataigarataiga ◆ aktképaktkép
rataimoderurataimoderu ◆ aktmodellaktmodell
rataisasinrataisasin ◆ aktfotóaktfotó
rataisugirataisugi ◆ nudizmusnudizmus
rataisugisarataisugisa ◆ nudistanudista
rataizórataizó ◆ aktszoboraktszobor
ratekkuszuratekkuszu ◆ gumitejgumitej ◆ kaucsuktejkaucsuktej ◆ la-la-
textex
ratenraten ◆ latinlatin
raten-amerikaraten-amerika ◆ Latin-AmerikaLatin-Amerika
ratenbungakuratenbungaku ◆ latin irodalomlatin irodalom
ratengoratengo ◆ latin nyelvlatin nyelv
ratenminzokuratenminzoku ◆ latin néplatin nép
ratenmodzsiratenmodzsi ◆ latin betűlatin betű
raten-ongakuraten-ongaku ◆ latin zenelatin zene
raten-rizumuraten-rizumu ◆ latin ritmuslatin ritmus
ratobiaratobia ◆ LettországLettország
ratobiadzsinratobiadzsin ◆ lettlett
ratobianoratobiano ◆ lettlett
ratteratte ◆ tejeskávétejeskávé
rattoratto ◆ egéregér ◆ kísérletikísérleti egéregér ◇ maszu-maszu-
kurattokuratto pézsmapatkánypézsmapatkány ◇ maszukurattomaszukuratto
pézsmapocokpézsmapocok
raurau ◆ pipaszárpipaszár
raudoneszuraudoneszu ◆ hangossághangosság
raudoneszureberuraudoneszureberu ◆ hangosságszinthangosságszint
raudoszupíkáraudoszupíká ◆ hangosbeszélőhangosbeszélő ◆ hangszó-hangszó-
róró ◆ megafonmegafon
raundoraundo ◆ fordulóforduló 「Keszszenraundo」 „döntő
forduló” ◆ kerekkerek
raundoabautoraundoabauto ◆ körforgalomkörforgalom
raundoappuraundoappu ◆ rounduproundup
raundo-nanbáraundo-nanbá ◆ kerek számkerek szám
raundonekkuraundonekku ◆ környakkörnyak 「Raundonekkuno-
szétá」 „környakú pulóver”

raundo-tébururaundo-téburu ◆ kerekasztalkerekasztal

raundzsiraundzsi ◆ előcsarnokelőcsarnok ◆ hallhall ◆ pihenőhelypihenőhely
◆ társalgótársalgó ◆ váróteremváróterem
raurinszanraurinszan ◆ laurinsavlaurinsav
ravanravan ◆ lauanlauan
razahódzsiumurazahódzsiumu ◆ raderfordiumraderfordium
razórazó ◆ aktszoboraktszobor
razuberírazuberí ◆ málnamálna
razuberí-dzsamurazuberí-dzsamu ◆ málnalekvármálnalekvár
razuberí-siroppurazuberí-siroppu ◆ málnaszörpmálnaszörp
rere ◆ réré
rea-ászurea-ászu ◆ ritkaföldfémritkaföldfém
rea-metarurea-metaru ◆ ritkafémritkafém
reanoreano ◆ nyersrenyersre hagyotthagyott 「Reanobifuteki」
„nyersre hagyott bifsztek”

rearizumurearizumu ◆ realizmusrealizmus
rebárebá ◆ emelőemelő ◆ emelőkaremelőkar ◆ karkar ◆ májmáj ◇

csendzsi-rebácsendzsi-rebá sebességváltósebességváltó karkar ◇ torire-torire-
bábá csirkemájcsirkemáj ◇ nivatorinorebánivatorinorebá csirkemájcsirkemáj ◇

henszokurebáhenszokurebá sebességváltó karsebességváltó kar
rebá-handorurebá-handoru ◆ kilincskilincs
rebáitamerebáitame ◆ resztelt májresztelt máj
rebanonrebanon ◆ LibanonLibanon
rebanondzsinrebanondzsin ◆ libanonilibanoni
rebanon-norebanon-no ◆ libanonilibanoni
rebápészutorebápészuto ◆ májkrémmájkrém ◆ májpástétommájpástétom
rebá-szószédzsirebá-szószédzsi ◆ kenőmájaskenőmájas
reberureberu ◆ fokfok 「Karenohangarí go-va dzsókjú-
mononoreberudeszu.」 „Felsőfokon beszél ma-
gyarul.” ◆ nívónívó ◆ szintszint 「Gakurjokureberu-o
tasikameru.」 „Ellenőrzi a tudásszintjét.” ◆ szín-szín-
vonalvonal 「Enginoreberu-o agetai.」 „Szeretnénk
emelni az előadás színvonalát.” ◇ keikaireberukeikaireberu
riasztásiriasztási szintszint ◇ toppureberutoppureberu legfelsőlegfelső
szintszint
reberu-appureberu-appu ◆ szintemelkedésszintemelkedés ◆ színvonal-színvonal-
emelkedésemelkedés
reberubóreberubó ◆ nívópálcanívópálca
reberucsekkureberucsekku ◆ szintfelmérésszintfelmérés
reberucsekkuteszutoreberucsekkuteszuto ◆ szintfelmérésszintfelmérés ◆

szintfelmérő tesztszintfelmérő teszt
reberudaunreberudaun ◆ szintcsökkenésszintcsökkenés ◆ színvonal-színvonal-
csökkenéscsökkenés
reberugédzsireberugédzsi ◆ szintmérőszintmérő
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reberunohikuireberunohikui ◆ alacsonyalacsony szintenszinten állóálló
「Reberuno hikui ningen」 „alacsony szinten álló
ember” ◆ alacsonyalacsony szintűszintű 「Reberuno hikui
hósanó」 „alacsony szintű sugárzás”

reberunotakaireberunotakai ◆ magasmagas szintűszintű 「Reberuno
takai gakkó」 „magas szintű iskola” ◆ nívósnívós
「Reberuno takai enszódatta.」 „Nívós zeneelő-
adás volt.”

rebjúrebjú ◆ kritikakritika ◆ revürevü ◇ bukku-rebjúbukku-rebjú
könyvismertetőkönyvismertető ◇ bukku-rebjúbukku-rebjú könyvkriti-könyvkriti-
kaka
rebjú-gárurebjú-gáru ◆ revügörlrevügörl
rebjúodorikorebjúodoriko ◆ revütáncosrevütáncos
reborubáreborubá ◆ revolverrevolver
recurecu ◆ csoportcsoport 「Kuni-va kakumeino reh-ni
kuvavatta.」 „Az ország belépett a forradalom or-
szágainak csoportjába.” ◆ oszloposzlop 「Hjóno hit-
ocuno recu-va namaedeszu.」 „A táblázat egyik
oszlopa a nevet tartalmazza.” ◆ sorsor 「Redzsino
maeni nagai recuga dekiteita.」 „Hosszú sor állt
a pénztár előtt.” ◇ csódanorecucsódanorecu kígyózókígyózó sorsor
「Szúfunkande csódano recuga dekita.」 „Pár
perc alatt kígyózó sor keletkezett.” ◇ recu-orecu-o cu-cu-
kurukuru sorbasorba álláll 「Kai monokjakuga recu-o cu-
kutta.」 „A vevők sorba álltak.” ◇ recu-orecu-o cukurucukuru
sorakoziksorakozik 「Heitai-va recu-o cukutteita.」 „A
katonák sorakoztak.”

recuakunarecuakuna ◆ lepusztultlepusztult 「Recuakuna kankjó-
de kurasiteimaszu.」 „Lepusztult helyen lakik.” ◆

silánysilány 「Kono szeihin-va recuakuna hinsicude-
szu.」 „Ez a termék meglehetősen silány minősé-
gű.” ◆ zordzord 「Recuakuna ródódzsókenno naka-
de hataraiteimaszu.」 „Zord munkakörülmények
között dolgozik.”

recudenrecuden ◆ életrajzokéletrajzok 「Idzsinrecuden」
„nagy emberek életrajzai”

recudzsórecudzsó ◆ állatiasállatias szenvedélyszenvedély 「Recudzsó-
o csóhacuszuru sószecu」 „állatias szenvedélyt
gerjesztő regény” ◆ bujaságbujaság
recugarecuga ◆ izidiumizidium
recugoszairecugoszai ◆ alárendelt kötvényalárendelt kötvény
recuhenszúrecuhenszú ◆ string típusú változóstring típusú változó
recuirecui ◆ hátrányoshátrányos helyhely 「Júito recui」 „elő-
nyös és hátrányos hely”

recunikusirecunikusi ◆ tépőfogtépőfog

recuninaraburecuninarabu ◆ beállbeáll aa sorbasorba 「Narabina-
szai!」 „Állj be a sorba!” ◆ sorbansorban álláll 「Recuni
narabuno-va szukide-va nai.」 „Nem szeretek
sorban állni.”

recunorecuno ◆ sorossoros 「Kankjakuszeki-va jondzsúr-
ecudeszu.」 „A nézőtér negyvensoros.”

recu-orecu-o cukurucukuru ◆ sorakoziksorakozik 「Heitai-va recu-
o cukutteita.」 „A katonák sorakoztak.” ◆ sorbasorba
álláll 「Kai monokjakuga recu-o cukutta.」 „A ve-
vők sorba álltak.”

reccsúreccsú ◆ kolonnádkolonnád ◆ oszlopsoroszlopsor
recsikuruzarecsikuruza ◆ HálóHáló
recsinárurecsináru ◆ retinálretinál
recsinenrecsinen ◆ retinénretinén
recsinórurecsinóru ◆ A-vitaminA-vitamin ◆ retinolretinol
rédárédá ◆ lokátorlokátor 「Rédáde hikókino baso-o tok-
uteisita.」 „Lokátorral bemérték a repülőt.” ◆ ra-ra-
dardar 「Hikóki-va rédáni ucutteita.」 „A radaron
látszott a repülőgép.” ◆ rádiólokátorrádiólokátor ◇ kan-kan-
szokurédászokurédá megfigyelőradarmegfigyelőradar ◇ kisórédákisórédá me-me-
teorológiaiteorológiai radarradar ◇ szekkinkanszeirédászekkinkanszeirédá
közeledésérzékelőközeledésérzékelő radarradar ◇ cuiszekirédácuiszekirédá
nyomkövető radarnyomkövető radar
rédá-bíkonrédá-bíkon ◆ jelzőradarjelzőradar
rédágisirédágisi ◆ lokátoroslokátoros
rédájúdómiszairurédájúdómiszairu ◆ radarvezérlésűradarvezérlésű rakétarakéta

rédákicsirédákicsi ◆ radarállomásradarállomás
redakutázeredakutáze ◆ reduktázreduktáz ◇ okisidoredakutá-okisidoredakutá-
zeze oxidoreduktázoxidoreduktáz
rédámórédámó ◆ radarhálózatradarhálózat
rédá-szaitorédá-szaito ◆ radarállomásradarállomás
rédászócsirédászócsi ◆ radarkészülékradarkészülék
rédátenmongakurédátenmongaku ◆ radarcsillagászatradarcsillagászat
reddoreddo ◆ pirospiros ◆ vörösvörös ◇ rubí-reddorubí-reddo rubin-rubin-
vörösvörös ◇ reddo-kádoreddo-kádo pirospiros laplap ◇ reddo-reddo-
pádzsipádzsi kommunistaüldözéskommunistaüldözés
reddo-kádoreddo-kádo ◆ piros lappiros lap
reddo-pádzsireddo-pádzsi ◆ kommunistaüldözéskommunistaüldözés
reddo-tépureddo-tépu ◆ bürokráciabürokrácia
redíredí ◆ hölgyhölgy ◆ kisasszonykisasszony ◇ ofiszu-redíofiszu-redí iro-iro-
dábandában dolgozódolgozó nőnő ◇ fászuto-redífászuto-redí elnökelnök fe-fe-
leségelesége
redi-fászutoredi-fászuto ◆ hölgyeké az elsőbbséghölgyeké az elsőbbség
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redímédoredímédo ◆ készruhakészruha ◆ konfekciókonfekció
redímédonoredímédono ◆ konfekcióskonfekciós 「Redímédono jófu-
ku」 „konfekciós ruha”

redizu-konpanionredizu-konpanion ◆ társalkodónőtársalkodónő
redízu-vearedízu-vea ◆ női ruhanői ruha
redokkuszuredokkuszu ◆ redoxiredoxi
redzsáredzsá ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ szabadidőszabadidő
redzsá-randoredzsá-rando ◆ szabadidőparkszabadidőpark
redzsá-sítoredzsá-síto ◆ kempingplédkempingpléd ◆ piknikplédpiknikpléd
redzsá-szentáredzsá-szentá ◆ szabadidőközpontszabadidőközpont
redzsá-vearedzsá-vea ◆ szabadidőruhaszabadidőruha
redzsiredzsi ◆ kasszakassza 「Redzside okane-o harau.」
„A kasszánál fizet.” ◆ pénztárpénztár
redzsibukuroredzsibukuro ◆ nejlonszatyornejlonszatyor ◆ reklám-reklám-
szatyorszatyor
redzsigakariredzsigakari ◆ kasszáskasszás ◆ pénztárospénztáros
redzsiszutaredzsiszuta ◆ regiszterregiszter ◇ détaredzsisz-détaredzsisz-
utauta adatregiszteradatregiszter
redzsiszutáredzsiszutá ◆ kasszakassza ◆ pénztárpénztár ◆ pénztá-pénztá-
rosros ◆ regiszterregiszter
redzsiszutanszuredzsiszutanszu ◆ ellenállásellenállás
redzsiszutanszuundóredzsiszutanszuundó ◆ ellenállásiellenállási mozga-mozga-
lomlom
redzsiszutoredzsiszuto ◆ rezisztanyagrezisztanyag
refarenszurefarenszu ◆ referenciareferencia
refarenszu-bokkurefarenszu-bokku ◆ kézikönyvkézikönyv ◆ kompendi-kompendi-
umum ◆ segédkönyvsegédkönyv
refarenszu-szábiszurefarenszu-szábiszu ◆ információsinformációs szolgá-szolgá-
latlat
referíreferí ◆ bíróbíró ◆ játékvezetőjátékvezető
refukamerarefukamera ◆ tükörreflexestükörreflexes fényképező-fényképező-
gépgép ◇ icsiganrefukameraicsiganrefukamera tükörreflexestükörreflexes
fényképezőgépfényképezőgép ◇ niganrefukameraniganrefukamera ikerlen-ikerlen-
csés fényképezőgépcsés fényképezőgép
refurekkuszurefurekkuszu ◆ fényvisszaverődésfényvisszaverődés
refurekkuszu-kamerarefurekkuszu-kamera ◆ tükörreflexestükörreflexes
fényképezőgépfényképezőgép
refurírefurí ◆ bíróbíró ◆ játékvezetőjátékvezető
refutorefuto ◆ balbal ◆ balkülsőbalkülső ◆ balkülsősbalkülsős
refuto-vingurefuto-vingu ◆ baloldalbaloldal ◆ balszélsőbalszélső
regasíregasí ◆ örökségörökség
regasí-siszutemuregasí-siszutemu ◆ öröklött rendszeröröklött rendszer

regátoregáto ◆ legatolegato ◆ összekötveösszekötve
regattaregatta ◆ evezősversenyevezősverseny ◆ regattaregatta ◆ vi-vi-
torlásversenytorlásverseny
regeeregee ◆ reggaereggae
reggu-vómáreggu-vómá ◆ lábmelegítőlábmelegítő
reginszureginszu ◆ macskanadrágmacskanadrág
regjuráregjurá ◆ állandóállandó 「Regjurá bangumi」 „ál-
landó műsor” ◆ normálnormál 「Regjurá-gaszorin」
„normál benzin”

regjurá-gaszorinregjurá-gaszorin ◆ normál benzinnormál benzin
regjurá-kóhíregjurá-kóhí ◆ normál kávénormál kávé
regjurá-menbáregjurá-menbá ◆ állandó tagállandó tag
regjurászensuregjurászensu ◆ állandó játékosállandó játékos
regorego ◆ lególegó
regoburokkuregoburokku ◆ lególegó építőkockaépítőkocka ◆ legókoc-legókoc-
kaka
reguhonreguhon ◆ leghornleghorn
reguhónreguhón ◆ leghornleghorn
reirei ◆ példapélda 「Reini naratte bunsó-o cukutteku-
daszai.」 „A példa szerint szerkesszenek monda-
tokat!” ◆ szokásszokás 「Kjóha reinogotoku hajaoki-
sita.」 „Szokásomhoz híven ma is korán keltem.”
◇ akureiakurei rosszrossz példapélda 「Szeikenga kenszacuno
szószani kainjúdekiru akurei-o nokosita.」 „A
kormány rossz példát mutatott azzal, hogy beavat-
kozott a vizsgálatba.” ◇ hankecureihankecurei irányadóirányadó
eseteset ◇ reininakureininaku szokatlanszokatlan módonmódon 「Kare-
va kjóha reininaku sinszecuda.」 „Ma szokatlan
módon udvarias.” ◇ reinimorezureinimorezu mintmint mindigmindig
「Densa-va reini morezu man-indatta.」 „A vo-
nat, mint midig, tömve volt.” ◇ reinijottereinijotte mintmint
mindigmindig 「Kareno joszó-va reinijotte ataranakat-
ta.」 „Mint mindig, most sem jött be a jóslata.” ◇

reinijottereinijotte szokásosszokásos módonmódon 「Siai-va reinijot-
teterebide hószószareta.」 „A mérkőzést szokásos
módon közvetítette a tévé.” ◇ reinoreino kérdéseskérdéses
「Koregaicumo hanasiteita reino tegamideszu.」
„Ez a kérdéses levél, amiről beszéltünk.” ◇ reinoreino
bizonyosbizonyos 「Reino hitogamata kitajo.」 „Megint
itt van az a bizonyos ember.” ◇ reinoreino szoká-szoká-
sossos 「Reino basode aimasó.」 „A szokásos he-
lyen találkozzunk!” ◇ reinonaireinonai példátlanpéldátlan 「Re-
inonai dekigoto」 „példátlan eset” ◇ rei-orei-o ageruageru
példátpéldát említemlít 「Rei-o agetarakiriganai.」 „Vég-
telen sok példát említhetnék.” ◇ rei-orei-o hikuhiku pél-pél-
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dátdát idézidéz 「Kakono rei-o hiku.」 „Múltbeli pél-
dát idéz.”

reirei ◆ ceremóniaceremónia 「Szokuino rei」 „koronázási
ceremónia” ◆ hálahála 「Oreino
sirusitositepurezento-o okutta.」 „Hálám jeléül
ajándékot küldtem.” ◆ hálapénzhálapénz 「Isani orei-
o szuru.」 „Hálapénzt ad az orvosnak.” ◆ illemillem
「Kare-va rei-o siranai.」 „Nem ismeri az ille-
met.” ◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás 「Oreinoméru」
„köszönetnyilvánító levél” ◆ meghajlásmeghajlás 「Kiri-
cu, rei!」 „Állj, vigyázz! Meghajlás!” ◆ udvari-udvari-
asságasság 「Rei-o kaku kói」 „udvariasságot nél-
külöző tett” ◆ viszonzásviszonzás 「Okóden-o itadaita
oreitositegifuto-o okutta.」 „A temetésen kapott
pénz viszonzásául ajándékot küldtünk.” ◇ oreiorei
hálahála 「Sinszecunisiteageta oreigakoredeszu-
ka!?」 „Ez a hála azért, hogy olyan kedves vol-
tam?” ◇ oreiorei köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás 「Oreini
okane-o vatasita.」 „Köszönetnyilvánításként
pénzt adott neki.” ◇ oreiorei viszonzásviszonzás 「Orei-o
hosigaru hito」 „viszonzást váró ember” ◇ oreiorei
jutalomjutalom 「Hjakumanenno orei-o jakuszokuszu-
ru.」 „Egymillió jenes jutalmat ígérek.” ◇ orei-orei-
oo iuiu megköszönmegköszön 「Kare-va keh-site orei-o iva-
nai.」 „Sohasem köszön meg semmit.” ◇ orei-orei-
oo mósiagerumósiageru köszönetetköszönetet mondmond 「Minaszama-
ni orei-o mósi agemaszu.」 „Szeretnék köszöne-
tet mondani mindenkinek!” ◇ kjosunoreikjosunorei kéz-kéz-
emelésesemeléses tisztelgéstisztelgés ◇ kjosunoreikjosunorei szalutá-szalutá-
láslás ◇ sinkanoreisinkanorei hűbéreskühűbéreskü ◇ mederei-omederei-o iuiu
háláshálás tekintetteltekintettel néznéz ◇ rei-orei-o siszszurusiszszuru ud-ud-
variatlanvariatlan 「Rei-o sih-szuru hito」 „udvariatlan
ember” ◇ rei-orei-o sirusiru illemtudóillemtudó 「Rei-o sitteiru
hito」 „illemtudó ember” ◇ rei-orei-o szuruszuru megha-megha-
joljol 「Szankairei-o sita.」 „Háromszor meghajol-
tam.”

reirei ◆ nullanulla ◆ zérózéró ◆ zéruszérus ◇ reiinsireiinsi zérus-zérus-
elemelem ◇ reitenreiten nullanulla pontpont 「Teszutode reiten-
desita.」 „A dolgozatom nulla pontos lett.” ◇ rei-rei-
dodo nulla foknulla fok
reirei ◆ kísértetkísértet 「Jumeno nakade reini oszovar-
eta.」 „Rám támadt egy kísértet álmomban.” ◆

léleklélek 「Reito niku」 „lélek és test” ◆ szellemszellem
「Sigono reino szekai」 „halál utáni szellemek vi-
lága”

reirei ◆ hawaii virágfüzérhawaii virágfüzér
reirei ◆ álcaálca ◆ lárvaállapotlárvaállapot

reirei ◆ parancsparancs 「Happórei」 „tűzparancs” ◆

rendeletrendelet 「Kinsirei」 „tiltó rendelet” ◆ tisz-tisz-
telttelt ◇ szódóinreiszódóinrei általánosáltalános mozgósításimozgósítási
parancsparancs ◇ haitóreihaitórei kardtilalomkardtilalom
reiansicureiansicu ◆ halottasházhalottasház ◆ hullaházhullaház
reiansoreianso ◆ hideg, sötét helyhideg, sötét hely
reiautoreiauto ◆ elrendezéselrendezés ◆ szedéstükörszedéstükör ◇

pédzsi-reiautopédzsi-reiauto oldaloldal elrendezéseelrendezése ◇ pédzsi-pédzsi-
reiautoreiauto laplap elrendezéseelrendezése ◇ hejanoreiautohejanoreiauto
szobákszobák elrendezéseelrendezése ◇ hejanoreiautohejanoreiauto szo-szo-
ba berendezéseba berendezése
reibaireibai ◆ spiritisztaspiritiszta
reibaireibai ◆ hűtőközeghűtőközeg
reibaidzsucureibaidzsucu ◆ szellemidézésszellemidézés
reibaisireibaisi ◆ spiritisztaspiritiszta ◆ szellemidézőszellemidéző
reibekutorureibekutoru ◆ nullvektornullvektor
reibjóreibjó ◆ mauzóleummauzóleum
reibóreibó ◆ hűtéshűtés 「Reibóto danbó」 „hűtés és fű-
tés” ◆ klímaklíma 「Reibó-va kiiteiru.」 „Megy a klí-
ma.” ◆ légkondicionáláslégkondicionálás 「Nacu-va densano
reibóde kaze-o hikiszóda.」 „Nyáron a légkondici-
onálás miatt a vonaton meg lehet fagyni .”

reibókanbireibókanbi ◆ légkondicionálássallégkondicionálással felsze-felsze-
reltségreltség 「Reibókanbino szóko」 „légkondicio-
nálással felszerelt raktár” ◆ teljesteljes légkondici-légkondici-
onálásonálás
reibósareibósa ◆ légkondicionált kocsilégkondicionált kocsi
reibószócsireibószócsi ◆ légkondicionáló berendezéslégkondicionáló berendezés
reibunreibun ◆ példamondatpéldamondat 「Dzsisono reibun」
„szótár példamondata”

reicsireicsi ◆ szent földszent föld
reicsóreicsó ◆ csodálatoscsodálatos képességűképességű egyedegyed ◇

banbucunoreicsóbanbucunoreicsó teremtésteremtés koronájakoronája
「Hito-va banbucuno reicsódeszu.」 „Az ember a
teremtés koronája”

reicsóruireicsórui ◆ főemlősfőemlős
reicsóruigakureicsóruigaku ◆ főemlősökkelfőemlősökkel foglalkozófoglalkozó
tudománytudomány ◆ primatológiaprimatológia
reidaireidai ◆ gyakorlatgyakorlat 「Szanszúno reidai」
„számtangyakorlat” ◆ gyakorlófeladatgyakorlófeladat 「Kjó-
kasono reidai-o toku.」 „Megoldja a tankönyv
gyakorlófeladatát.”

reidanbóreidanbó ◆ fűtő-hűtőfűtő-hűtő berendezésberendezés ◆ légkon-légkon-
dicionálásdicionálás
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reidanbókanbireidanbókanbi ◆ teljesteljes légkondicionáláslégkondicionálás
「Reidanbókanbino sokuba」 „teljesen légkondi-
cionált munkahely”

reidanbószócsireidanbószócsi ◆ légkondicionálólégkondicionáló
reidoreido ◆ nullanulla fokfok ◇ zettaireidozettaireido abszolútabszolút
nullanulla fokfok 「Zettaireidojori ondo-va szagara-
nai.」 „A hőmérséklet nem süllyedhet abszolút
nulla fok alá.”

reidzsireidzsi ◆ éjféléjfél 「Reidzsideszu.」 „Éjfél van.” ◆

nulla óranulla óra
reidzsireidzsi ◆ szemléltetésszemléltetés
reidzsinreidzsin ◆ szép nőszép nő
reidzsiszurureidzsiszuru ◆ példávalpéldával bemutatbemutat 「Szúga-
kutekina kangae kata-o reidzsisita.」 „Példával
bemutatta, milyen a matematikai gondolkodás-
mód.” ◆ szemléltetszemléltet 「Mószaikangensó-o re-
idzsisita.」 „Szemléltette a hajszálcsövességet.”

reidzsóreidzsó ◆ citátumcitátum ◆ idézésidézés 「Szaibanso-va
hikokuateni reidzsó-o szótacusita.」 „A bíróság
idézést küldött az alperesnek.” ◆ parancsparancs
「Katakuszószakureidzsó-o sikkósita.」 „Végre-
hajtották a házkutatási parancsot.” ◇ kataku-kataku-
szószakureidzsószószakureidzsó házkutatásiházkutatási parancsparancs ◇

sósúreidzsósósúreidzsó behívóparancsbehívóparancs ◇ dzsinsinho-dzsinsinho-
goreidzsógoreidzsó letartóztatottletartóztatott fogolyfogoly előveze-előveze-
téséttését elrendelőelrendelő végzésvégzés ◇ szószareidzsószószareidzsó
házkutatásiházkutatási parancsparancs ◇ taihoreidzsótaihoreidzsó elfo-elfo-
gatóparancsgatóparancs
reidzsóreidzsó ◆ kisasszonykisasszony ◆ önön lányalánya ◇ kósaku-kósaku-
reidzsóreidzsó hercegnőhercegnő ◇ sinszónoreidzsósinszónoreidzsó sze-sze-
retettelretettel neveltnevelt kisasszonykisasszony ◇ hakusakurei-hakusakurei-
dzsódzsó grófnőgrófnő
reidzsóreidzsó ◆ köszönetnyilvánításköszönetnyilvánítás ◆ köszö-köszö-
netnyilvánító levélnetnyilvánító levél ◆ köszönőlevélköszönőlevél
reidzsóreidzsó ◆ szent helyszent hely
reidzsúreidzsú ◆ alárendeltségalárendeltség ◆ szolgálásszolgálás ◆

szolgaságszolgaság
reidzsúszurureidzsúszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Taikokuni
reidzsúszuru.」 „Aláveti magát a nagyhatalom-
nak.” ◆ szolgálszolgál 「Sihonni reidzsúszuru szei-
dzsi」 „nagytőkét szolgáló politika”

reienreien ◆ köztemetőköztemető ◆ temetőtemető
reifúreifú ◆ hideg szélhideg szél ◆ kiáramló hideg levegőkiáramló hideg levegő
reifudzsinreifudzsin ◆ ön feleségeön felesége

reifukureifuku ◆ alkalmialkalmi ruharuha ◆ gálaruhagálaruha ◆ ünnep-ünnep-
lőlő ruharuha 「Reifukucsakujónokoto」 „megjelenés
ünneplő ruhában”

reigaireigai ◆ fagykárfagykár 「Reigaitaiszaku-o kódzsi-
ru.」 „Védekezik a fagykár ellen.”

reigaireigai ◆ kivételkivétel 「Kono iemo reigaide-va na-
katta.」 „Ez a ház sem volt kivétel.” ◇ reigaina-reigaina-
kuku kivételkivétel nélkülnélkül 「Szubeteno kandzsani reiga-
inaku júkóna csirjóhó」 „minden betegre kivétel
nélkül ható gyógymód” ◇ reigainimorezureigainimorezu velevele
semsem voltvolt ezez máskéntmásként 「Tósamo reigaini mor-
ezu keizaikikino eikjó-o uketa.」 „Ezzel a vállalat-
tal sem volt másként, a gazdasági válságot ők is
megérezték.” ◇ reiganoreigano nainai kiszoku-vakiszoku-va nainai ki-ki-
vétel erősíti a szabálytvétel erősíti a szabályt
reigainakureigainaku ◆ kivételkivétel nélkülnélkül 「Szubeteno kan-
dzsani reigainaku júkóna csirjóhó」 „minden be-
tegre kivétel nélkül ható gyógymód”

reigainimorezureigainimorezu ◆ őő semsem voltvolt kivételkivétel ◆ velevele
semsem voltvolt ezez máskéntmásként 「Tósamo reigaini mor-
ezu keizaikikino eikjó-o uketa.」 „Ezzel a vállalat-
tal sem volt másként, a gazdasági válságot ők is
megérezték.”

reigainoreigaino ◆ kivételeskivételes 「Reigaino genszoku」
„kivételes szabály”

reigaitekinareigaitekina ◆ kivételeskivételes 「Reigaitekina-
készu」 „kivételes eset”

reigaitekinireigaitekini ◆ kivételesenkivételesen 「Reigaitekini,
kucu-o nuganakutemojoito jurusitemoratta.」
„Kivételesen megengedte, hogy ne vegyem le a ci-
pőmet.”

reiganoreigano nainai kiszoku-vakiszoku-va nainai ◆ kivételkivétel erősí-erősí-
ti a szabálytti a szabályt
reigenreigen ◆ csodatételcsodatétel ◆ istenisten megnyilvánu-megnyilvánu-
lásalása
reigenreigen ◆ bevezetőbevezető ◆ példálózáspéldálózás
reigen-aratakanareigen-aratakana ◆ csodatevőcsodatevő 「Reigenara-
takana kuszuri」 „csodatevő gyógyszer”

reigen-nareigen-na ◆ érzéketlenérzéketlen 「Reigenna taido」
„érzéketlen viselkedés” ◆ ridegrideg 「Reigenna dzsi-
dzsicu」 „rideg tény” ◆ szigorúszigorú 「Reigenna hjó-
gen」 „szigorú kifejezés”

reigenszurureigenszuru ◆ példálózikpéldálózik
reigireigi ◆ illemillem ◆ illendőségillendőség ◆ tisztelettudástisztelettudás
◆ udvariasságudvariasság ◇ gaikógireigaikógirei diplomáciaidiplomáciai eti-eti-
kettkett 「Gaikógirei-o mamoru.」 „Betartja a dip-
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lomáciai etikettet.” ◇ reigiszahóreigiszahó viselkedésiviselkedési
normanorma 「Oszósikini akainekutai-o szuruno-va re-
igiszahóni hanszuru.」 „Temetésre piros nyak-
kendőben menni ellentmond a viselkedési nor-
máknak.” ◇ reigi-oreigi-o kakukaku udvariatlanudvariatlan 「Reigi-
o kaku hito」 „udvariatlan ember”

reigi-oreigi-o kakukaku ◆ udvariatlanudvariatlan 「Reigi-o kaku
hito」 „udvariatlan ember”

reigiszahóreigiszahó ◆ viselkedésiviselkedési normanorma 「Oszósikini
akainekutai-o szuruno-va reigiszahóni hanszu-
ru.」 „Temetésre piros nyakkendőben menni el-
lentmond a viselkedési normáknak.”

reigitadasiireigitadasii ◆ illedelmesilledelmes 「Reigitadasii aisza-
cu」 „illedelmes köszönés” ◆ illikillik 「Orei-o itta
hóga reigitadasii.」 „Illik megköszönni.” ◆ tisz-tisz-
telettudótelettudó 「Reigitadasii hito」 „tisztelettudó
ember” ◆ udvariasudvarias 「Reigitadasii taido」 „ud-
varias viselkedés”

reigitadasikureigitadasiku ◆ illedelmesenilledelmesen 「Kare-va reigi-
tadasiku aiszacu-o sita.」 „Illedelmesen köszönt.”
◆ tisztelettudóantisztelettudóan 「Kare-va reigitadasiku fu-
ru matteiru.」 „Tisztelettudóan viselkedik.” ◆ ud-ud-
variasanvariasan 「Hendzsini taisite reigitadasiku orei-
o nobeta.」 „Udvariasan megköszöntem a vá-
laszt.”

reigitadasikuszurureigitadasikuszuru ◆ udvariaskodikudvariaskodik 「Ka-
reni taisite reigitadasikusinai.」 „Nem udvarias-
kodik vele szemben.”

reigúreigú ◆ barátságtalanbarátságtalan bánásmódbánásmód ◆ hideghideg
bánásmódbánásmód
reigúreigú ◆ udvarias fogadtatásudvarias fogadtatás
reigúszurureigúszuru ◆ barátságtalanulbarátságtalanul bánikbánik 「De-
kaszegi ródósa-o reigúszuru.」 „Barátságtalanul
bánik a vendégmunkásokkal.” ◆ rövidenröviden bánikbánik
「Kjaku-o reigúsita.」 „Röviden bánt a vendégek-
kel.”

reigúszurureigúszuru ◆ udvariasanudvariasan fogadfogad 「Takokuno
sunó-o reigúszuru.」 „Udvariasan fogadja a má-
sik állam vezetőjét.”

reihaireihai ◆ imádkozásimádkozás ◆ istentiszteletistentisztelet 「Go-
zenno reihai」 „délelőtti istentisztelet” ◆ litur-litur-
giagia 「Reihaini suszszekiszuru.」 „Liturgián vesz
részt.” ◇ kateireihaikateireihai családicsaládi istentiszteletistentisztelet
◇ nicsijóreihainicsijóreihai vasárnapi istentiszteletvasárnapi istentisztelet
reihaireihai ◆ nullanulla vereségvereség 「Szansó reihai」 „há-
rom győzelem nulla vereség” ◆ pontszerzéspontszerzés

nélkülinélküli vereségvereség 「Csímu-va reihai-o kih-sita.」
„A csapat pontszerzés nélküli vereséget szenve-
dett.”

reihaidóreihaidó ◆ imateremimaterem 「Reihaidó-va szamukute
kóriszóninatta.」 „Az imateremben olyan hideg
volt, hogy majd' megfagytunk.” ◆ kápolnakápolna
reihaijóhinreihaijóhin ◆ kegyszerkegyszer
reihaisareihaisa ◆ hívőhívő ◆ istentiszteletenistentiszteleten részt-részt-
vevővevő
reihaisoreihaiso ◆ imahelyimahely
reihaiszurureihaiszuru ◆ tiszteltisztel 「Kami-o reihaiszuru.」
„Tiszteli istent.”

reihjóreihjó ◆ szarkazmusszarkazmus
reihóreihó ◆ szent hegyszent hegy
reihóreihó ◆ díszlövésdíszlövés 「Reihó-o hanacu.」 „Dísz-
lövést ad le.” ◇ iszszeinoreihóiszszeinoreihó díszsortűzdíszsortűz
「Guntai-va iszszeino reihó-o utta.」 „A katona-
ság díszsortüzet adott.”

reiikireiiki ◆ szent helyszent hely
reiinkjokukanreiinkjokukan ◆ hidegkatódos fénycsőhidegkatódos fénycső
reiinkjokukeikókanreiinkjokukeikókan ◆ hidegkatódoshidegkatódos fény-fény-
csőcső
reiinkjokukeikótóreiinkjokukeikótó ◆ hidegkatódoshidegkatódos fénycsőfénycső

reiinsireiinsi ◆ zéruselemzéruselem
reijáreijá ◆ tojótojó
reijakureijaku ◆ csodaszercsodaszer ◆ elixírelixír ◆ varázsszervarázsszer
reijóreijó ◆ antilopantilop ◇ kirinreijókirinreijó zsiráfnyakúzsiráfnyakú ga-ga-
zellazella
reikareika ◆ hideg nyárhideg nyár
reikareika ◆ fagypontfagypont alattalatt 「Reikanidzsú do」
„fagypont alatti húsz fok” ◆ mínuszmínusz 「Reikadzsú
dodeszu.」 „Mínusz tíz fok van.”

reikareika ◆ hideg édességhideg édesség ◆ jeges desszertjeges desszert
reikaireikai ◆ szellemvilágszellemvilág
reikaireikai ◆ szokásosszokásos összejövetelösszejövetel 「Reikai-o
hiraku.」 „Szokásos összejövetelt tart.”

reikaireikai ◆ példákkalpéldákkal magyarázásmagyarázás ◇ reikai-reikai-
szuruszuru példákkalpéldákkal magyarázmagyaráz 「Kandzsino jurai-
o reikaiszuru.」 „Példákkal magyarázza a kan-
dzsik eredetét.”

AdysAdys reigi-o kaku reigi-o kaku – reikai reikai 28632863



reikaiszurureikaiszuru ◆ példákkalpéldákkal magyarázmagyaráz 「Kan-
dzsino jurai-o reikaiszuru.」 „Példákkal magya-
rázza a kandzsik eredetét.”

reikanreikan ◆ hideghideg verítékveríték ◇ reikanszantoreikanszanto szé-szé-
gyenérzetgyenérzet ◇ reikanszantoreikanszanto félelemfélelem
reikanreikan ◆ isteniisteni sugallatsugallat 「Reikangahirame-
ita.」 „Kaptam egy isteni sugallatot.” ◆ spirituá-spirituá-
lis érzéslis érzés ◆ sugallatsugallat
reikan-acuenreikan-acuen ◆ hideghengerléshideghengerlés
reikansidóreikansidó ◆ hidegindításhidegindítás
reikansóreikansó ◆ frigiditásfrigiditás
reikansóhóreikansóhó ◆ spirituális eladási módszerspirituális eladási módszer
reikansókecureikansókecu ◆ hideghideg porkohászatporkohászat ◆ hideghideg
zsugorítászsugorítás
reikanszantoreikanszanto ◆ félelemfélelem ◆ szégyenérzetszégyenérzet
reikecudóbucureikecudóbucu ◆ hidegvérű állathidegvérű állat
reikecunareikecuna ◆ hidegszívűhidegszívű 「Szacudzsinsa-va re-
ikecuna hitodatta.」 „A gyilkos hidegszívű volt.”
◆ hidegvérűhidegvérű 「Jamori-va reikecuszeibucude-
szu.」 „A gyík hidegvérű élőlény.” ◆ kegyetlenkegyetlen
◆ kőszívűkőszívű 「Reikecuna hito」 „kőszívű ember”

reikireiki ◆ Reiki-korReiki-kor
reikireiki ◆ gerjesztésgerjesztés
reikireiki ◆ hűvös levegőhűvös levegő
reikidzsótaireikidzsótai ◆ gerjesztettgerjesztett állapotállapot 「Den-
sino reikidzsótai」 „atom gerjesztett állapota”

reikinreikin ◆ tiszteletdíjtiszteletdíj 「Ie-o kariru szai, reikin-
o harausiszutemu-va okasiito omoimaszu.」 „Ne-
vetségesnek tartom a lakásbérletnél a tiszteletdí-
jat.”

reikjakureikjaku ◆ hűtéshűtés ◆ lehiggadáslehiggadás ◆ lehűtéslehűtés
reikjakuekireikjakueki ◆ hűtőfolyadékhűtőfolyadék
reikjakufanreikjakufan ◆ hűtőventilátorhűtőventilátor
reikjakukireikjakuki ◆ hűtőeszközhűtőeszköz
reikjakusicureikjakusicu ◆ hűtőhelyiséghűtőhelyiség
reikjakuszarerureikjakuszareru ◆ lehűllehűl 「Ekitaiga reikja-
kuszareta.」 „A folyadék lehűlt.”

reikjakuszócsireikjakuszócsi ◆ hűtőberendezéshűtőberendezés
reikjakuszuireikjakuszui ◆ hűtővízhűtővíz
reikjakuszurureikjakuszuru ◆ hűthűt 「Paszokon-o reikjaku-
szuru.」 „Hűti a számítógépet.” ◆ lehűtlehűt 「Mizu-
o reikjakusitara kórigadekiru.」 „Ha lehűtjük a vi-
zet, jeget kapunk.”

reikjakutóreikjakutó ◆ hűtőtoronyhűtőtorony
reikjúsareikjúsa ◆ halottaskocsihalottaskocsi
reikóreikó ◆ hideg fényhideg fény
reikóreikó ◆ lelkiismereteslelkiismeretes végrehajtásvégrehajtás ◆ szi-szi-
gorú betartásgorú betartás
reikokureikoku ◆ hidegvérhidegvér ◆ kegyetlenségkegyetlenség ◆ kímé-kímé-
letlenségletlenség
reikokunareikokuna ◆ hidegvérűhidegvérű 「Reikokuna szacu-
dzsinsa」 „hidegvérű gyilkos” ◆ kegyetlenkegyetlen
「Reikokuna gendzsicu」 „kegyetlen valóság” ◆

kíméletlenkíméletlen 「Reikokuna siucsi」 „kíméletlen
csapás”

reikokunireikokuni ◆ hidegvérrelhidegvérrel 「Kare-va reikokuni
higaisa-o korosita.」 „Hidegvérrel ölte meg az ál-
dozatát.”

reikonreikon ◆ léleklélek 「Reikonno fumecu」 „lélek
hallhatatlansága” ◆ szellemszellem
reikonden-iszecureikonden-iszecu ◆ traducianizmustraducianizmus
reikonszózószecureikonszózószecu ◆ lélekteremtéslélekteremtés elméle-elméle-
tete
reikószurureikószuru ◆ lelkiismeretesenlelkiismeretesen végrehajtvégrehajt
「Kanszenjobó taiszaku-o reikósiteiru.」 „Lelki-
ismeretesen végrehajtja a fertőzés elleni intézke-
déseket.” ◆ szigorúanszigorúan betartbetart 「Daietto-o rei-
kósiteiru.」 „Szigorúan betartja a diétát.”

reikunreikun ◆ hidegfüstöléshidegfüstölés
reimairireimairi ◆ hálaadóhálaadó látogatáslátogatás ◇ oreimairioreimairi
bosszúbosszú 「Jakuzano oreimairi」 „jakuza bosszú-
ja” ◇ oreimairioreimairi hálaadóhálaadó látogatáslátogatás
「Dzsindzsa-e no oreimairi」 „hálaadó látogatás
a szentélybe”

reimeireimei ◆ jójó hírnévhírnév 「Kare-va reimeigaaru.」
„Jó hírneve van.”

reimeireimei ◆ hajnalhajnal
reimeigatakaireimeigatakai ◆ nagynagy hírűhírű 「Kagakusatosite
reimeiga takai.」 „Nagy hírű tudós.”

reimeikireimeiki ◆ hajnalhajnal 「Bunmeino reimeiki」 „ci-
vilizáció hajnala” ◆ kezdetikezdeti időszakidőszak 「Intánet-
tono reimeiki」 „internet kezdeti időszaka”

reimjónareimjóna ◆ bűvöletesbűvöletes ◆ csodálatoscsodálatos
reinrein ◆ esőeső
reinenreinen ◆ átlagosátlagos évév 「Kotosi-va reinenjori
szamui.」 „Az idei év az átlagosnál hidegebb.” ◆
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szokásosszokásos évév 「Reinenno mojoosi」 „szokásos
évi rendezvény”

reinen-ninakureinen-ninaku ◆ szokatlanulszokatlanul 「Reinenninaku
jukino szukunai fujudesita.」 „Az idei télen szo-
katlanul kevés hó esett.”

reinijottereinijotte ◆ mintmint mindigmindig 「Kareno joszó-va re-
inijotte ataranakatta.」 „Mint mindig, most sem
jött be a jóslata.” ◆ szokásosszokásos módonmódon 「Siai-
va reinijotteterebide hószószareta.」 „A mérkő-
zést szokásos módon közvetítette a tévé.”

reinimorezureinimorezu ◆ mintmint mindigmindig 「Densa-va reini
morezu man-indatta.」 „A vonat, mint midig,
tömve volt.”

reininakureininaku ◆ szokatlanszokatlan módonmódon 「Kare-va kjó-
ha reininaku sinszecuda.」 „Ma szokatlan módon
udvarias.”

reinkótoreinkóto ◆ esőkabátesőkabát ◆ esőköpenyesőköpeny
reinoreino ◆ bizonyosbizonyos 「Reino hitogamata kitajo.」
„Megint itt van az a bizonyos ember.” ◆ kérdé-kérdé-
sesses 「Koregaicumo hanasiteita reino tegamide-
szu.」 „Ez a kérdéses levél, amiről beszéltünk.” ◆

szokásosszokásos 「Reino basode aimasó.」 „A szoká-
sos helyen találkozzunk!”

reinohitoreinohito ◆ delikvensdelikvens
reinonaireinonai ◆ példátlanpéldátlan 「Reinonai dekigoto」
„példátlan eset”

reinórjokureinórjoku ◆ mágikus erőmágikus erő
reinósareinósa ◆ spiritisztaspiritiszta látnoklátnok ◆ szellemidé-szellemidé-
zőző
reinósireinósi ◆ spiritiszta látnokspiritiszta látnok
rei-orei-o ageruageru ◆ példátpéldát említemlít 「Rei-o agetaraki-
riganai.」 „Végtelen sok példát említhetnék.”

reiofureiofu ◆ elbocsátáselbocsátás ◆ leépítésleépítés ◇ reiofu-reiofu-
szuruszuru elbocsátelbocsát 「Dzsúningareiofuszareta.」
„Tíz embert elbocsátottak.”

reiofuszurureiofuszuru ◆ elbocsátelbocsát 「Dzsúningareiofu-
szareta.」 „Tíz embert elbocsátottak.”

rei-orei-o hikuhiku ◆ példátpéldát idézidéz 「Kakono rei-o hi-
ku.」 „Múltbeli példát idéz.”

reionsorireionsori ◆ rétegezésrétegezés ◆ rétegzésrétegzés
reiontaireiontai ◆ hideg égövhideg égöv
reionteisireionteisi ◆ hideg leálláshideg leállás
rei-orei-o sirusiru ◆ illemtudóillemtudó 「Rei-o sitteiru hito」
„illemtudó ember”

rei-orei-o siszszurusiszszuru ◆ udvariatlanudvariatlan 「Rei-o sih-
szuru hito」 „udvariatlan ember”

rei-orei-o szuruszuru ◆ meghajolmeghajol 「Szankairei-o sita.」
„Háromszor meghajoltam.”

reipiareipia ◆ rapirrapir
reirakureiraku ◆ lecsúszáslecsúszás ◆ összeomlásösszeomlás ◆ tönk-tönk-
remenésremenés
reirakusareirakusa ◆ lecsúszott emberlecsúszott ember
reirakuszurureirakuszuru ◆ lecsúsziklecsúszik 「Reirakusite kura-
siteiru.」 „Lecsúszott életet él.” ◆ tönkremegytönkremegy
「Okanemocsidattaga reirakusita.」 „Vagyonos
volt, de tönkrement.”

reireisiireireisii ◆ hivalkodóhivalkodó 「Reireisii kanban」 „hi-
valkodó cégtábla” ◇ reireisikureireisiku hivalkodóanhivalkodóan
「Dzsibunno namae-o reireisiku kindzside ka-
ita.」 „A saját nevét hivalkodóan aranybetűkkel
írta.”

reireisikureireisiku ◆ hivalkodóanhivalkodóan 「Dzsibunno
namae-o reireisiku kindzside kaita.」 „A saját ne-
vét hivalkodóan aranybetűkkel írta.”

reirireiri ◆ okosságokosság
reirinareirina ◆ okosokos 「Reirina hito」 „okos ember”

reirjokureirjoku ◆ spirituális erőspirituális erő
reirjónareirjóna ◆ hűvöshűvös 「Reirjóna kikó」 „hűvös ég-
hajlat”

reiróreiró ◆ tisztaságtisztaság ◇ hacsimenreirónohacsimenreiróno töké-töké-
letesenletesen tisztatiszta ◇ hacsimenreirónohacsimenreiróno mindenminden
szempontból gyönyörűszempontból gyönyörű
reirótarureirótaru ◆ csodálatoscsodálatos 「Reirótaru bidzso」
„csodálatos szépség” ◆ tisztatiszta 「Reirótaru koe」
„tiszta hang” ◆ tündöklőtündöklő 「Reirótaru cuki」
„tündöklő Hold”

reisireisi ◆ licsilicsi
reisicureisicu ◆ ön feleségeön felesége
reisikireisiki ◆ etikettetikett
reisippureisippu ◆ hideg borogatáshideg borogatás
reisiszutoreisiszuto ◆ rasszistarasszista
reisizumureisizumu ◆ rasszizmusrasszizmus
reisoreiso ◆ deákírásdeákírás ◆ kancellistaíráskancellistaírás ◆ szög-szög-
letes írásletes írás
reisóreisó ◆ gúnyos mosolygúnyos mosoly
reisóreisó ◆ példával bizonyításpéldával bizonyítás
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reisószurureisószuru ◆ példávalpéldával bizonyítbizonyít 「Szeihinno
anzenszei-o reisósita.」 „Példával bizonyította,
hogy biztonságos a termék.”

reisótekinareisótekina ◆ gúnyosgúnyos 「Reisótekina taido」
„gúnyos viselkedés”

reisótekinireisótekini ◆ gúnyosangúnyosan
reisureisu ◆ hideg szakéhideg szaké
reiszaireiszai ◆ hagyományos ünnepséghagyományos ünnepség
reiszaireiszai ◆ hidegtálhidegtál
reiszaikareiszaika ◆ felaprózódásfelaprózódás 「Nókano reiszai-
ka」 „mezőgazdasági termelés elaprózódása”

reiszaikigjóreiszaikigjó ◆ kisvállalkozáskisvállalkozás ◆ mikroválla-mikroválla-
latlat ◆ mikrovállalkozásmikrovállalkozás
reiszainareiszaina ◆ apróapró 「Reiszaina kódzsó」 „apró
üzem” ◆ elenyészőelenyésző 「Reiszaina sikin」 „elenyé-
sző tőke”

reiszecureiszecu ◆ illemillem ◆ jójó modormodor ◇

isokutaritereiszecu-oisokutaritereiszecu-o sirusiru jómódbanjómódban tanu-tanu-
lunk meg kulturáltan viselkednilunk meg kulturáltan viselkedni
reiszeireiszei ◆ spiritualitásspiritualitás
reiszeireiszei ◆ higgadtsághiggadtság 「Reiszei-o joszou.」
„Higgadtságot színlel.” ◆ lélekjelenlétlélekjelenlét
「Reiszei-o tori modosita.」 „Visszanyertem a lé-
lekjelenlétemet.” ◆ megfontoltságmegfontoltság ◆ nyuga-nyuga-
lomlom 「Reiszei-o tamocu.」 „Megőrzi a nyugal-
mát.”

reiszeinareiszeina ◆ higgadthiggadt 「Reiszeina kódó」 „hig-
gadt viselkedés” ◆ megfontoltmegfontolt 「Reiszeina han-
dan」 „megfontolt döntés” ◆ nyugodtnyugodt 「Reisze-
ina koe」 „nyugodt hang”

reiszeinireiszeini ◆ higgadtanhiggadtan 「Reiszeini kangaete
kudaszai.」 „Gondolkozzon higgadtan!” ◆ kimér-kimér-
tenten 「Kare-va kaigide reiszeini happjósita.」
„Kimérten jelentette ezt be az értekezleten.” ◆

megfontoltanmegfontoltan 「Dzsisinga kitara reiszeini kó-
dósitekudaszai.」 „Ha földrengés jön, viselkedje-
nek megfontoltan!”

reiszenreiszen ◆ hidegháborúhidegháború 「Reiszendzsidai」
„hidegháború időszaka”

reiszenreiszen ◆ hideg vizű gyógyforráshideg vizű gyógyforrás
reiszenreiszen ◆ csodatevő forráscsodatevő forrás
reiszóreiszó ◆ illendő öltözékillendő öltözék ◆ ünnepi öltözékünnepi öltözék
reiszokureiszoku ◆ ön fiaön fia

reiszószurureiszószuru ◆ illendőenillendően kiöltözikkiöltözik 「Sikiten-
ni reiszósite iku.」 „Az ünnepélyre illendően kiöl-
tözve megy.” ◆ öltönyt vesz felöltönyt vesz fel
reiszuireiszui ◆ hideg vízhideg víz
reiszuireiszui ◆ csodatévő vízcsodatévő víz
reiszuijokureiszuijoku ◆ hideg fürdőhideg fürdő
reiszuimaszacureiszuimaszacu ◆ dörzsölésdörzsölés hideghideg vizesvizes
törölközőveltörölközővel
reitaiszaireitaiszai ◆ hagyományosanhagyományosan ismétlődőismétlődő ün-ün-
nepnep
reitanreitan ◆ hűvösséghűvösség ◆ ridegségridegség
reitan-nareitan-na ◆ érzéketlenérzéketlen 「Reitanna ningen」
„érzéketlen ember” ◆ hűvöshűvös 「Reitanna hen-
dzsi」 „hűvös válasz” ◆ közömbösközömbös 「Taninni
reitanna mono」 „másokkal szemben közömbös
ember” ◆ ridegrideg 「Reitanna taido」 „rideg visel-
kedés”

reitan-nireitan-ni ◆ hűvösenhűvösen 「Hito-o reitanniasirau.」
„Hűvösen lekezeli az embert.” ◆ ridegenridegen 「Hito-
ni taisite reitanni kamaeru.」 „Ridegen viselkedik
az emberekkel szemben.”

reitecureitecu ◆ hűvös józansághűvös józanság
reitecunareitecuna ◆ érzelemmentesérzelemmentes 「Reitecuna ke-
iszan」 „érzelemmentes számítás” ◆ hidegfejűhidegfejű
「Reitecuna szeikaku」 „hidegfejű természet” ◆

szenvtelenszenvtelen 「Reitecuna koe」 „szenvtelen
hangvétel”

reitenreiten ◆ nullanulla fokfok ◆ nullanulla pontpont 「Teszutode
reitendesita.」 „A dolgozatom nulla pontos lett.”
◆ nullpontnullpont
reitenreiten ◆ szertartási rendszertartási rend
reiten-enerugíreiten-enerugí ◆ nullpontenergianullpontenergia
reitóreitó ◆ fagyasztásfagyasztás ◆ fagyasztottfagyasztott ◆ mély-mély-
hűtéshűtés ◆ mélyhűtöttmélyhűtött 「Reitóno szakana」
„mélyhűtött hal” ◆ mirelitmirelit 「Reitójaszai」 „mi-
relit zöldség” ◇ kjúszokureitókjúszokureitó gyorsfagyasz-gyorsfagyasz-
tástás ◇ sunkanreitósunkanreitó gyorsfagyasztásgyorsfagyasztás
reitócsozóreitócsozó ◆ mélyhűtéses tárolásmélyhűtéses tárolás
reitókoreitóko ◆ fagyasztóládafagyasztóláda ◆ fagyasztó-fagyasztó-
szekrényszekrény ◆ mélyhűtőmélyhűtő
reitókontenáreitókontená ◆ hűtőkonténerhűtőkonténer
rei-torésingurei-torésingu ◆ fénysugárkövetésfénysugárkövetés ◆ sugár-sugár-
követéskövetés
reitósareitósa ◆ hűtőkocsihűtőkocsi
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reitósicureitósicu ◆ fagyasztórekeszfagyasztórekesz 「Niku-o rei-
zókono reitósicuni ireta.」 „A húst a hűtőgép fa-
gyasztórekeszébe tettem.” ◆ hűtőkamrahűtőkamra
reitósokuhinreitósokuhin ◆ fagyasztottfagyasztott ételétel ◆ mélyhű-mélyhű-
tött ételtött étel ◆ mirelit ételmirelit étel
reitószurureitószuru ◆ fagyasztfagyaszt 「Szavácserí-o reitó-
sita.」 „Meggyet fagyasztottam.” ◆ lefagyasztlefagyaszt
「Niku-o reitósita.」 „Lefagyasztottam a húst.”

reivareiva ◆ ReivaReiva
reivadzsidaireivadzsidai ◆ Reiva-korReiva-kor
reizanreizan ◆ szent hegyszent hegy
reizenreizen ◆ halotthalott oltáraoltára előttelőtt 「Reizenni
hana-o szonaeta.」 „A halott oltárán virágot aján-
lott fel.”

reizentoreizento ◆ közömbösenközömbösen 「Szendzsó-o reizento
miorositeita.」 „Közömbösen nézte a csatateret.”

reizóreizó ◆ hűtvehűtve tárolástárolás ◇ jóreizójóreizó hűtvehűtve tá-tá-
rolandórolandó
reizókoreizóko ◆ frizsiderfrizsider ◆ hűtőhűtő ◆ hűtőgéphűtőgép ◆ hű-hű-
tőszekrénytőszekrény ◆ jégszekrényjégszekrény
reizokureizoku ◆ alárendeltségalárendeltség ◆ szolgaságszolgaság
reizokukokureizokukoku ◆ alárendelt országalárendelt ország
reizokuszaszerureizokuszaszeru ◆ leigázleigáz
reizokuszurureizokuszuru ◆ alárendeltségialárendeltségi viszonybanviszonyban
vanvan 「Sokumincsi-va hongokuni reizokuszuru.」
„A gyarmat alárendeltségi viszonyban van az
anyaországgal.”

reizósareizósa ◆ hűtőkocsihűtőkocsi
reizósicureizósicu ◆ hűtőkamrahűtőkamra
reizószurureizószuru ◆ hűthűt 「Kono tabe mono-va reizósi-
nakerebanarimaszen.」 „Ezt az ételt hűteni kell.”

reizukurireizukuri ◆ jobb oldali elfog-gyökjobb oldali elfog-gyök
réjonréjon ◆ műselyemműselyem
rekireki ◆ kavicskavics ◆ kőtörmelékkőtörmelék ◆ kőzettörme-kőzettörme-
léklék
rekireki ◆ időszámításidőszámítás ◆ naptárnaptár ◇ iszuramu-iszuramu-
rekireki mohamedánmohamedán időszámításidőszámítás ◇ iszuramure-iszuramure-
kiki mohamedánmohamedán naptárnaptár ◇ kjúrekikjúreki régirégi naptárnaptár
「Kjúrekino gantan」 „régi naptár szerinti újév
napja” ◇ kjúrekikjúreki holdnaptárholdnaptár ◇ guregoriorekiguregorioreki
Gergely-naptárGergely-naptár ◇ sinrekisinreki újúj naptárnaptár ◇ sin-sin-
rekireki Gergely-naptárGergely-naptár ◇ szeirekiszeireki kereszténykeresztény
időszámításidőszámítás ◇ szeirekiszeireki kereszténykeresztény naptárnaptár
◇ taijórekitaijóreki szolárisszoláris naptárnaptár ◇ judajarekijudajareki
zsidózsidó időszámításidőszámítás ◇ judajarekijudajareki zsidózsidó nap-nap-

tártár ◇ juriuszurekijuriuszureki Julian-naptárJulian-naptár ◇ varekivareki
japán időszámításjapán időszámítás ◇ varekivareki japán naptárjapán naptár
rekireki ◆ hátaháta mögöttmögött tudástudás 「Dzsidzsicukon-
reki nidzsúnennokappuru」 „húszéves élettársi
kapcsolatot a hátuk mögött tudó pár” ◆ tapasz-tapasz-
talattalat 「Szuieireki nidzsúnenno szensu」 „20
éves tapasztalattal rendelkező úszóversenyző” ◇

untenrekiuntenreki autóvezetésiautóvezetési tapasztalattapasztalat 「Un-
tenrekiszandzsú nen」 „30 éves autóvezetési ta-
pasztalat” ◇ sokurekisokureki munkatapasztalatmunkatapasztalat
rekidairekidai ◆ egymást követő generációkegymást követő generációk
rekidainorekidaino ◆ egymástegymást követőkövető 「Rekidaino
szóridaidzsin」 „egymást követő miniszterelnö-
kök”

rekidzsicurekidzsicu ◆ naptárnaptár 「Szancsúrekidzsicuna-
si.」 „A hegyekben élőknek nincs szüksége nap-
tárra.” ◆ naptári napnaptári nap
rekiganrekigan ◆ konglomerátkonglomerát ◆ törmelék-kőzettörmelék-kőzet
rekihizukerekihizuke ◆ naptári dátumnaptári dátum
rekihórekihó ◆ körbelátogatáskörbelátogatás
rekihószururekihószuru ◆ körbelátogatkörbelátogat 「Susó-va jórop-
pa kakkoku-o rekihósita.」 „A miniszterelnök
körbelátogatott Európa országaiban.”

rekinenrekinen ◆ naptári évnaptári év
rekinendorekinendo ◆ naptári évnaptári év
rekinenreirekinenrei ◆ betöltöttbetöltött életkoréletkor ◆ teljesteljes
életkoréletkor
rekininrekinin ◆ tisztségestisztséges egymásegymás utániutáni betöl-betöl-
tésetése
rekininszururekininszuru ◆ egymásegymás utánután betöltbetölt
「Szamazamana jakusoku-o rekininsita.」 „Egy-
más után sokféle vezető tisztséget töltött be.”

rekirekirekireki ◆ előkelőelőkelő személyszemély 「Macsino oreki-
reki」 „város előkelő személye” ◆ nyilvánvaló-nyilvánvaló-
anan
rekirekitarurekirekitaru ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Rekirekitaru
dzsidzsicu」 „nyilvánvaló tény”

rekirekitorekirekito ◆ nyilvánvalóannyilvánvalóan 「Fuanga kaoni
rekirekito aravareta.」 „Nyilvánvalóan látszott az
arcán az aggodalom.”

rekisirekisi ◆ halálos gázoláshalálos gázolás
rekisirekisi ◆ históriahistória ◆ történelemtörténelem 「Hangaríno
rekisi」 „Magyarország történelme” ◇ kódzsu-kódzsu-
curekisicurekisi íratlaníratlan történelemtörténelem ◇ szekaino-szekaino-
rekisirekisi világtörténelemvilágtörténelem ◇ rekisidzsórekisidzsó törté-törté-

AdysAdys reitósicu reitósicu – rekisi rekisi 28672867



nelemnelem sorasora 「Rekisidzsóhadzsimeteno dekigo-
to」 „történelem során először történt esemény”
◇ rekisidzsónorekisidzsóno történelmitörténelmi 「Rekisidzsóno
dzsinbucu」 „történelmi személyiség” ◇ rekisi-rekisi-
niumoreruniumoreru történelemtörténelem süllyesztőjébesüllyesztőjébe kerülkerül
「Rekisini umoreta dzsinbucu」 „történelem
süllyesztőjébe került ember” ◇ rekisininokorurekisininokoru
történelmitörténelmi nyomotnyomot hagyhagy 「Kareno kószeki-
va rekisini nokoru.」 „A munkássága történelmi
nyomot hagyott.” ◇ rekisinimotozukurekisinimotozuku törté-törté-
nelmilegnelmileg igazoltigazolt 「Rekisini motozuku dekigo-
to」 „történelmileg igazolt esemény” ◇ rekisi-rekisi-
nokanatanokanata történelemtörténelem süllyesztőjesüllyesztője 「Kono
sihaisa-va rekisino kanatani kieta.」 „Ez az ural-
kodó eltűnt a történelem süllyesztőjében.” ◇

rekisi-orekisi-o todzsirutodzsiru megszűnikmegszűnik 「Kono roszen-
va nanadzsúnenno rekisi-o todzsita.」 „Ez a vas-
útvonal a fennállásának hetvenedik évében szűnt
meg.”

rekisicsizurekisicsizu ◆ történelmi térképtörténelmi térkép
rekisidoramarekisidorama ◆ történelmi drámatörténelmi dráma
rekisidzsórekisidzsó ◆ történelemtörténelem folyamánfolyamán 「Kore-
va rekisidzsóhadzsimeteno dekigotodeszu.」 „Ez
a történelem folyamán először esett meg.” ◆ tör-tör-
ténelemténelem sorasora 「Rekisidzsóhadzsimeteno deki-
goto」 „történelem során először történt ese-
mény” ◆ történelmilegtörténelmileg
rekisidzsónorekisidzsóno ◆ történelmitörténelmi 「Rekisidzsóno
dzsinbucu」 „történelmi személyiség”

rekisidzsónodzsinbucurekisidzsónodzsinbucu ◆ történelmitörténelmi sze-sze-
mélyiségmélyiség
rekisigakurekisigaku ◆ történelemtudománytörténelemtudomány ◆ törté-törté-
nészetnészet
rekisigakusarekisigakusa ◆ történésztörténész
rekisigaugokurekisigaugoku ◆ történelmitörténelmi jelentőségejelentősége
vanvan 「Rekisiga ugoita sunkan-o terebiga torae-
ta.」 „A televízió rögzítette a történelmi jelentősé-
gű pillanatot.”

rekisigekirekisigeki ◆ történelmi színdarabtörténelmi színdarab
rekisiizen-norekisiizen-no ◆ történelemtörténelem előttielőtti 「Rekisii-
zenno dzsidai」 „történelem előtti időszak”

rekisikarekisika ◆ történésztörténész
rekisikanrekisikan ◆ történelmi szemlélettörténelmi szemlélet
rekisikjókasorekisikjókaso ◆ történelemkönyvtörténelemkönyv
rekisikonrekisikon ◆ lexikonlexikon
rekisimonogatarirekisimonogatari ◆ történelmi regénytörténelmi regény

rekisinimotozukurekisinimotozuku ◆ történelmilegtörténelmileg igazoltigazolt
「Rekisini motozuku dekigoto」 „történelmileg
igazolt esemény”

rekisininokorurekisininokoru ◆ történelmitörténelmi nyomotnyomot hagyhagy
「Kareno kószeki-va rekisini nokoru.」 „A mun-
kássága történelmi nyomot hagyott.”

rekisininsikirekisininsiki ◆ történelmitörténelmi tényektények elfoga-elfoga-
dásadása
rekisiniumorerurekisiniumoreru ◆ történelemtörténelem süllyesztő-süllyesztő-
jébejébe kerülkerül 「Rekisini umoreta dzsinbucu」
„történelem süllyesztőjébe került ember”

rekisinodzsikanrekisinodzsikan ◆ történelemóratörténelemóra
rekisinohonrekisinohon ◆ történelemkönyvtörténelemkönyv
rekisinokanatarekisinokanata ◆ történelemtörténelem süllyesztőjesüllyesztője
「Kono sihaisa-va rekisino kanatani kieta.」 „Ez
az uralkodó eltűnt a történelem süllyesztőjében.”

rekisi-orekisi-o todzsirutodzsiru ◆ megszűnikmegszűnik 「Kono
roszen-va nanadzsúnenno rekisi-o todzsita.」 „Ez
a vasútvonal a fennállásának hetvenedik évében
szűnt meg.”

rekisi-orekisi-o ugokaszuugokaszu ◆ történelemformálótörténelemformáló
「Rekisi-o ugokaszu csikara」 „történelemformá-
ló erő”

rekisisarekisisa ◆ haláloshalálos gázolásbangázolásban elhunytelhunyt sze-sze-
mélymély
rekisisorekisiso ◆ krónikakrónika ◆ történelemkönyvtörténelemkönyv ◆

történelmi feljegyzéstörténelmi feljegyzés
rekisisószecurekisisószecu ◆ történelmitörténelmi könyvkönyv ◆ törté-törté-
nelmi regénynelmi regény
rekisisugirekisisugi ◆ historizmushistorizmus
rekisiszururekisiszuru ◆ haláloshalálos gázolásgázolás áldozataáldozata
leszlesz
rekisitecugakurekisitecugaku ◆ történelem-filozófiatörténelem-filozófia
rekisitekinarekisitekina ◆ történelmitörténelmi 「Rekisitekina sun-
kan」 „történelmi pillanat”

rekisitekinahaikeirekisitekinahaikei ◆ történelmi háttértörténelmi háttér
rekisitekinirekisitekini ◆ történelmilegtörténelmileg
rekiszacurekiszacu ◆ halálos gázoláshalálos gázolás
rekiszacuszururekiszacuszuru ◆ halálrahalálra gázolgázol 「Ressani
rekiszacuszareru.」 „Halálra gázolja a vonat.”

rekiszeirekiszei ◆ aszfaltaszfalt ◆ bitumenbitumen ◆ kátránykátrány ◆

szurokszurok
rekiszeiganrekiszeigan ◆ szurokkőszurokkő
rekiszeitanrekiszeitan ◆ kátrányos szénkátrányos szén
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rekiszeiurankórekiszeiurankó ◆ szurokércszurokérc ◆ uraninituraninit
rekiszenrekiszen ◆ harcedzettségharcedzettség 「Rekiszenno jú-
si」 „harcedzett katona” ◆ harctériharctéri tapaszta-tapaszta-
latlat
rekizentarurekizentaru ◆ egyértelműegyértelmű 「Rekizentaru só-
ko」 „egyértelmű bizonyíték” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló
「Rekizentaru sza」 „nyilvánvaló különbség” ◆

tagadhatatlantagadhatatlan 「Rekizentaru dzsidzsicu」 „ta-
gadhatatlan tény”

rekkarekka ◆ hevesheves tűztűz ◆ tombolótomboló tűztűz ◇ rek-rek-
kanogotokukanogotoku lángolvalángolva 「Rekkano gotoku okot-
ta.」 „Lángolt a dühtől.”

rekkarekka ◆ degradációdegradáció
rekkarekka ◆ alsó tűz-gyökalsó tűz-gyök
rekkairekkai ◆ felhasadásfelhasadás ◆ felnyílásfelnyílás
rekkáidószururekkáidószuru ◆ elvontatelvontat 「Csúsaihansa-o
rekká idószaretesimatta.」 „A tilosban parkoló
autót elvontatták.”

rekkakurekkaku ◆ konvex szögkonvex szög
rekkanogotokurekkanogotoku ◆ lángolvalángolva 「Rekkano gotoku
okotta.」 „Lángolt a dühtől.”

rekkásarekkása ◆ autómentőautómentő ◆ daruskocsidaruskocsi ◆ von-von-
tatókocsitatókocsi
rekkirekki ◆ felsorolásfelsorolás
rekkiszururekkiszuru ◆ felsorolfelsorol 「Riron-o rekkisita.」
„Felsorolta az érveit.”

rekkitositarekkitosita ◆ előkelőelőkelő 「Rekkitosita kizoku」
„előkelő nemes” ◆ igaziigazi 「Kare-va rekkitosita
haijúdeszu.」 „Igazi színészegyéniség.” ◆ két-két-
ségtelenségtelen 「Rekkitosita hanzai」 „kétségtelen
bűntény” ◆ rendesrendes 「Kare-va rekkitosita iega-
radeszu.」 „Rendes családból való.” ◆ támadha-támadha-
tatlantatlan 「Rekkitosita sókogaatta.」 „Támadha-
tatlan bizonyíték volt a kezében.”

rekkjorekkjo ◆ felsorolásfelsorolás
rekkjórekkjó ◆ nagyhatalomnagyhatalom ◆ világhatalomvilághatalom
rekkjoszururekkjoszuru ◆ felsorakoztatfelsorakoztat 「Rijú-o rek-
kjosita.」 „Felsorakoztatta az érveit.” ◆ felsorolfelsorol
「Szono szeihinno cukai micsi-o rekkjosita.」
„Felsorolta, hogy mire használható a termék.” ◆

sorolsorol 「Macsigai-o rekkjosita.」 „Sorolta a hibá-
kat.”

rekkjotairekkjotai ◆ enumerációenumeráció ◆ felsorolásfelsorolás
rekkokurekkoku ◆ mindenminden országország ◇ ósúrekkokuósúrekkoku Eu-Eu-
rópa országairópa országai

rekkokukaigirekkokukaigi ◆ nemzetközi konferencianemzetközi konferencia
rekkokunokansórekkokunokansó ◆ intervencióintervenció
rekkurekku ◆ leklek
rekku-daibingurekku-daibingu ◆ hajóroncsokhajóroncsok közöttiközötti bú-bú-
várkodásvárkodás
rekódárekódá ◆ felvevőkészülékfelvevőkészülék ◆ regisztrálóké-regisztrálóké-
szülékszülék ◇ kaszetto-tépu-rekódákaszetto-tépu-rekódá kazettáskazettás
magnómagnó ◇ taimu-rekódátaimu-rekódá blokkolóblokkoló óraóra 「Tai-
murekódáde suttaikindzsikoku-o kirokusita.」 „A
blokkoló órával rögzítették az érkezési és távozási
időt a munkahelyen.” ◇ tépu-rekódátépu-rekódá magne-magne-
tofontofon 「Ongaku-o tépurekódáde rokuonszuru.」
„Magnetofonnal felveszi a zenét.” ◇ doraibu-doraibu-
rekódárekódá menetrögzítőmenetrögzítő kamerakamera ◇ bideo-tépu-bideo-tépu-
rekódárekódá videómagnóvideómagnó ◇ bideo-rekódábideo-rekódá vide-vide-
ófelvevőófelvevő ◇ furaito-rekódáfuraito-rekódá feketedobozfeketedoboz ◇

boiszu-rekódáboiszu-rekódá diktafondiktafon
rekódingurekódingu ◆ felvételfelvétel
rekódingu-daiettorekódingu-daietto ◆ kalóriaszámlálóskalóriaszámlálós dié-dié-
tata
rekódinguszururekódinguszuru ◆ felveszfelvesz ◆ rögzítrögzít 「Kaigi-o
rekódingusita.」 „Rögzítettem az értekezleten el-
hangzottakat.”

rekódorekódo ◆ adatrekordadatrekord ◆ csúcscsúcs 「Rekódo-o
kósinszuru.」 „Új csúcsot állít fel.” ◆ hanglemezhanglemez
◆ lemezlemez 「Rekódo-o kakeru.」 „Feltesz egy le-
mezt.” ◆ rekordrekord ◇ kurasikku-rekódokurasikku-rekódo komoly-komoly-
zeneizenei lemezlemez ◇ kurasikku-rekódokurasikku-rekódo művészle-művészle-
mezmez ◇ szutereo-rekódoszutereo-rekódo sztereósztereó hanglemezhanglemez
◇ rekódo-horudárekódo-horudá csúcstartócsúcstartó
rekódobarirekódobari ◆ hanglemeztűhanglemeztű ◆ lemezjátszó-lemezjátszó-
tűtű
rekódo-dzsakettorekódo-dzsaketto ◆ borítóborító ◆ lemezborítólemezborító
rekódo-fanrekódo-fan ◆ hanglemezbaráthanglemezbarát
rekódogaisarekódogaisa ◆ hanglemezgyártó vállalathanglemezgyártó vállalat
rekódo-horudárekódo-horudá ◆ csúcstartócsúcstartó
rekódojarekódoja ◆ hanglemezbolthanglemezbolt ◆ lemezboltlemezbolt
rekódonokattingurekódonokattingu ◆ hanglemezvágáshanglemezvágás
rekódo-puréjárekódo-puréjá ◆ lemezjátszólemezjátszó 「Rekódop-
uréjáde kikuto otoni atatakamigaaruto omoima-
szu.」 „Melegebbnek érezzük a hangot a lemezját-
szóval.”

rekucsárekucsá ◆ előadáselőadás
rekucsinrekucsin ◆ lektinlektin
rekuiemurekuiemu ◆ gyászmisegyászmise ◆ rekviemrekviem
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rekunószanbucurekunószanbucu ◆ tejterméktejtermék
rekuriésonrekuriéson ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Ródzsinhómuni-
va rekuriésonmoarimaszu.」 „Az öregek otthoná-
ban foglalkozások is vannak.” ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás
◆ pihenéspihenés ◆ szabadidőszabadidő eltöltéseeltöltése ◆ szabad-szabad-
idős foglalkozásidős foglalkozás ◆ szórakozásszórakozás ◆ üdülésüdülés
rekuriéson-inszutorakutárekuriéson-inszutorakutá ◆ foglalkozás-foglalkozás-
vezetővezető
rekuriésonkacudórekuriésonkacudó ◆ szabadidősszabadidős tevékeny-tevékeny-
ségség
rekuriésonrjóhórekuriésonrjóhó ◆ foglalkozásterápiafoglalkozásterápia
rekuriéson-szentárekuriéson-szentá ◆ rekreációsrekreációs központközpont ◆

szabadidőközpontszabadidőközpont
rekuszekidzsikorekuszekidzsiko ◆ kőomlásos balesetkőomlásos baleset
remonremon ◆ citromcitrom
remondzsúszuremondzsúszu ◆ citromlécitromlé
remonédoremonédo ◆ limonádélimonádé
remon-noszuraiszuremon-noszuraiszu ◆ citromkarikacitromkarika
remonsiboriremonsibori ◆ citromfacsarócitromfacsaró
remonsiborikiremonsiboriki ◆ citromfacsarócitromfacsaró
remonszuiremonszui ◆ limonádélimonádé
remonszukassuremonszukassu ◆ szódás citromszörpszódás citromszörp
remontíremontí ◆ citromos teacitromos tea
renren ◆ csoportcsoport ◆ rizsmarizsma ◆ sorozatsorozat ◆ strófastrófa
◆ versszakversszak 「Jongjóno ren」 „négysoros vers-
szak” ◇ icsirenicsiren sorozatsorozat 「Icsirenno dzsiken-va
kaikecusita.」 „Sikerült megoldani ezt az ügysoro-
zatot.” ◇ icsirenicsiren egyegy rizsmarizsma ◇ icsiren-noicsiren-no so-so-
rozatosrozatos 「Icsirenno kazanfunkaga okita.」 „So-
rozatos vulkánkitörés történt.” ◇ bunsirenbunsiren iro-iro-
dalmárokdalmárok
rénrén ◆ pályapálya 「Daigorénde ojogu szuieiszensu」
„ötös pályán úszó versenyző” ◆ sávsáv ◆ útsávútsáv ◇

szaszecuszen-jórénszaszecuszen-jórén balrabalra kanyarodáshozkanyarodáshoz
fenntartottfenntartott sávsáv ◇ teiszokusaszen-jórénteiszokusaszen-jórén
kapaszkodósávkapaszkodósáv ◇ baszu-rénbaszu-rén buszsávbuszsáv
ren-airen-ai ◆ szerelemszerelem 「Ren-aide kekkonsita.」
„Szerelemből nősült meg.”

ren-aijúgiren-aijúgi ◆ szerelmi játékszerelmi játék
ren-aikandzsóren-aikandzsó ◆ szerelmi érzésszerelmi érzés
ren-aikankeiren-aikankei ◆ párkapcsolatpárkapcsolat ◆ szerelmiszerelmi
kapcsolatkapcsolat

ren-aikekkonren-aikekkon ◆ szerelemházasságszerelemházasság 「Ren-
aikekkon-o gokaisimasita.」 „Ötször kötött már
szerelemházasságot.”

ren-ainiocsiiruren-ainiocsiiru ◆ szerelembeszerelembe esikesik
「Kanodzso-va ren-aini ocsiitta.」 „A nő szere-
lembe esett.”

ren-aisiren-aisi ◆ szerelmes versszerelmes vers
ren-aisószecuren-aisószecu ◆ szerelmes regényszerelmes regény
ren-aiszururen-aiszuru ◆ szerelmesszerelmes 「Ano futari-va ren-
aisiteita.」 „Szerelmesek voltak.”

renbairenbai ◆ akcióakció ◆ dömpingdömping ◆ olcsón eladásolcsón eladás
renbaihinrenbaihin ◆ diszkontárudiszkontáru ◆ dömpingárudömpingáru
renbaiicsirenbaiicsi ◆ olcsóolcsó piacpiac 「Tódzsikino renbai-
icsiga hirakareta.」 „Nyitottak egy olcsó piacot a
porceláneszközöknek.”

renbaikakakurenbaikakaku ◆ jutányos árjutányos ár
renbaikjószórenbaikjószó ◆ árháborúárháború
「Intánettoszábiszu-va renbaikjószóni ocsiitta.」
„Az internetszolgáltatók árháborúba keveredtek.”

renbaiszururenbaiszuru ◆ akciósan adakciósan ad ◆ olcsón eladolcsón elad
renbaitenrenbaiten ◆ diszkontáruházdiszkontáruház
renbanrenban ◆ együttes lepecsételésegyüttes lepecsételés
renbandzsórenbandzsó ◆ hivatalos megegyezéshivatalos megegyezés
renbangórenbangó ◆ egymást követő sorszámegymást követő sorszám
renbansarenbansa ◆ társaláírótársaláíró
renbanszururenbanszuru ◆ együttesen lepecsételegyüttesen lepecsétel
renbinrenbin ◆ részvétrészvét 「Cuma-o nakusita tomoni
renbin-o kandzsita.」 „Részvétet éreztem a felesé-
gét elvesztett barátom iránt.” ◆ szánalomszánalom 「Ja-
sze hoszotta kodomono szugata-va renbin-o sza-
szotta.」 „A csontsovány gyermek szánalmat éb-
resztett.” ◇ dzsikorenbindzsikorenbin önsajnálatönsajnálat
renborenbo ◆ epekedésepekedés ◆ szerelemszerelem ◆ vágyako-vágyako-
zászás ◆ vonzódásvonzódás ◇ jokorenbojokorenbo másmás kedvesekedvese
után epekedésután epekedés
renboszururenboszuru ◆ epekedikepekedik 「Hitozumani ren-
boszuru.」 „Más felesége után epekedik.” ◆ sze-sze-
retret 「Kokorono szokokara hotoke-o renboszu-
ru.」 „Szívből szereti Buddhát.” ◇ jokoren-jokoren-
boszuruboszuru másmás kedvesétkedvesét megszeretmegszeret
「Kanodzso-va vatasino karesi-o jokorenbosita.」
„A barátnőm megszerette az én kedvesemet.”

renbunszecurenbunszecu ◆ kapcsolódó szintagmákkapcsolódó szintagmák
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renbunszecuhenkanrenbunszecuhenkan ◆ szintagmadetektálószintagmadetektáló
szövegkonverziószövegkonverzió
renbunszúrenbunszú ◆ lánctörtlánctört
rencúkanrencúkan ◆ közlekedőedényekközlekedőedények
rencunohószokurencunohószoku ◆ Lenz törvényeLenz törvénye
rencsirencsi ◆ csavarkulcscsavarkulcs ◆ kulcskulcs ◇ monkírencsimonkírencsi
állítható csavarkulcsállítható csavarkulcs
rencsúrencsú ◆ bagázsbagázs 「Otokorencsú-va nomini it-
ta.」 „A férfibagázs kocsmázni ment.” ◆ bandabanda ◆

csürhecsürhe ◆ galerigaleri ◆ hasonszőrűekhasonszőrűek 「Kareno-
jóna rencsú-va sinraidekinai.」 „A hasonszőrűek-
ben nem lehet megbízni.” ◆ kompániakompánia ◆ tár-tár-
saksak 「Kaisano rencsúto nomini itta.」 „A mun-
katársaimmal kocsmázni mentem.” ◆ társaságtársaság
「Tacsino varui rencsúni maki komareta.」
„Rossz társaságba keveredett.” ◆ társulattársulat
rendarenda ◆ folyamatosfolyamatos verésverés ◆ sorozatossorozatos
ütésütés 「Dasa-va szanrenda-o abiszaszeta.」 „Az
ütőjátékos hármat ütött sorozatban.” ◆ ütésso-ütésso-
rozatrozat ◆ ütlegelésütlegelés
rendairendai ◆ lótusztalapzatlótusztalapzat
rendakurendaku ◆ zöngésedészöngésedés
rendanrendan ◆ négykezesnégykezes 「Szono kjoku-o rendan-
sitemitekudaszai.」 „Próbálják meg eljátszani ezt
a négykezes darabot!” ◇ pianorendanpianorendan zongorazongora
négykezesnégykezes
rendankjokurendankjoku ◆ négykezes darabnégykezes darab
rendaszururendaszuru ◆ folyamatosanfolyamatosan verver 「Taiko-o
rendaszuru.」 „Folyamatosan veri a dobot.” ◆

megsorozmegsoroz 「Bokuszá-va aite-o rendasita.」 „A
bokszoló megsorozta az ellenfelét.” ◆ nyüstölnyüstöl
「Szúdzsikankíbódo-o rendasita.」 „Órákon át
nyüstöltem a billentyűzetet.” ◆ sorozatbansorozatban ütüt
◆ ütlegelütlegel 「Aiteno atama-o rendasita.」 „Az el-
lenfele fejét ütlegelte.”

rendórendó ◆ összekapcsolvaösszekapcsolva mozgásmozgás ◆ össze-össze-
kapcsolvakapcsolva működésműködés ◇ infurerendószaiinfurerendószai inf-inf-
lációkövetőlációkövető kötvénykötvény ◇ sidzsórendógatasidzsórendógata
piachozpiachoz igazodóigazodó 「Sidzsórendógatakinri」 „pi-
achoz igazodó kamat” ◇ bukkarendószaibukkarendószai
árindex-követőárindex-követő kötvénykötvény ◇ bukkarendószaibukkarendószai
inflációkövető kötvényinflációkövető kötvény
rendókirendóki ◆ kuplungkuplung
rendósingókirendósingóki ◆ összekapcsoltösszekapcsolt jelzőlámpákjelzőlámpák

rendósiterendósite ◆ együttesenegyüttesen 「Sómeikiguno
akarusza-o rendósite csókódekiru.」 „A világító-
testek fényerejét együttesen lehet szabályozni.” ◆

összhangbanösszhangban 「Paszokon-no dengenni rendó-
sitepurintámo dengenga hairu.」 „A számítógép
bekapcsolásával összhangban a nyomtató is be-
kapcsolódik.” ◆ szinkronbanszinkronban
rendószeirendószei ◆ együttegyütt mozgásmozgás ◆ összekap-összekap-
csolódáscsolódás
rendószócsirendószócsi ◆ összekapcsoló szerkezetösszekapcsoló szerkezet
rendószururendószuru ◆ együttegyütt mozogmozog 「Kono meigara-
va heikinkabukato rendósiteiru.」 „Ez a részvény
együtt mozog az indexszel.” ◆ hozzáhozzá vanvan kap-kap-
csolvacsolva 「Rendzsifúdo-va gaszurendzsito rendó-
szuru.」 „A szagelszívó működése hozzá van kap-
csolva a tűzhelyhez.” ◆ összekapcsolódikösszekapcsolódik
「Kono kagi-va szumahoto rendószuru.」 „Ez a
zár az okostelefonnal van összekapcsolva.” ◇ ren-ren-
dósitedósite összhangbanösszhangban 「Paszokon-no dengenni
rendósitepurintámo dengenga hairu.」 „A számí-
tógép bekapcsolásával összhangban a nyomtató is
bekapcsolódik.” ◇ rendósiterendósite együttesenegyüttesen
「Sómeikiguno akarusza-o rendósite csókódeki-
ru.」 „A világítótestek fényerejét együttesen lehet
szabályozni.”

rendzsakurendzsaku ◆ amuriamuri csonttollúcsonttollú ◆ csonttollúcsonttollú
◆ japán csonttollújapán csonttollú
rendzsakukarendzsakuka ◆ csonttollúakcsonttollúak
rendzsirendzsi ◆ mikrómikró 「Rendzside gohan-o atatame-
te!」 „Melegítsd meg az ételt a mikróban!” ◆ tűz-tűz-
helyhely ◇ óbun-rendzsióbun-rendzsi mikrohullámúvalmikrohullámúval kom-kom-
bináltbinált sütősütő ◇ gaszurendzsigaszurendzsi gáztűzhelygáztűzhely ◇

denkirendzsidenkirendzsi villanytűzhelyvillanytűzhely ◇ densiren-densiren-
dzsidzsi mikrohullámú sütőmikrohullámú sütő
rendzsirendzsi ◆ rácsozatrácsozat
rendzsirendzsi ◆ kapcsolószókapcsolószó ◆ kopulakopula
rendzsicurendzsicu ◆ hosszasanhosszasan ◆ mindenminden napnap
「Rendzsicuhappódzsikenga cuzuiteita.」 „Min-
den nap voltak lövöldözések.”

rendzsicunorendzsicuno ◆ mindennaposmindennapos 「Rendzsicuno
ame」 „mindennapos esőzések”

rendzsicunojónarendzsicunojóna ◆ mindennaposmindennapos 「Rendzsic-
unojóna móso」 „mindennapos forróság”

rendzsicuren-jarendzsicuren-ja ◆ mindenminden napnap mindenminden éj-éj-
szakájánszakáján 「Rendzsicuren-jaonadzsi jume-o mi-
teiru.」 „Minden nap minden éjszakáján ugyanazt
álmodom.”
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rendzsicuren-janorendzsicuren-jano ◆ napinapi szintűszintű
「Rendzsicuren-jano zangjó-va cukareru.」 „A
napi szintű túlórák fárasztóak.”

rendzsifaindárendzsifaindá ◆ távolságmérőtávolságmérő ◆ útmérőútmérő
rendzsifúdorendzsifúdo ◆ elszívóernyőelszívóernyő ◆ elszívóelszívó ven-ven-
tilátortilátor ◆ páraelszívópáraelszívó ◆ szagelszívószagelszívó
rendzsifúdofanrendzsifúdofan ◆ szagelszívószagelszívó ◆ szagszívószagszívó

rendzsimadorendzsimado ◆ rácsos ablakrácsos ablak
rendzsúrendzsú ◆ színtársulatszíntársulat ◆ társaságtársaság
rengarenga ◆ téglatégla 「Rengazukurino nikaidateno
ie」 „Téglaépítésű emeletes ház.” ◇ anaakiren-anaakiren-
gaga lukacsoslukacsos téglatégla ◇ ananasirengaananasirenga tömörtömör
téglatégla ◇ kúdórengakúdórenga lukacsoslukacsos téglatégla ◇ taik-taik-
arengaarenga tűzállótűzálló téglatégla ◇ rengazuminorengazumino téglá-téglá-
bólból rakottrakott 「Rengazumimino kabe」 „téglából
rakott fal”

rengarenga ◆ alsó tűz-gyökalsó tűz-gyök
rengarenga ◆ láncversláncvers ◆ rengarenga
rengabeirengabei ◆ téglakerítéstéglakerítés
rengadefuszagurengadefuszagu ◆ befalazbefalaz 「Iranai mado-o
rengade fuszaida.」 „Befalazta a felesleges abla-
kot.”

rengairorengairo ◆ téglaszíntéglaszín
rengakórengakó ◆ kőműveskőműves
rengakódzsórengakódzsó ◆ téglagyártéglagyár
rengasirengasi ◆ rengaköltőrengaköltő
rengaszeizósorengaszeizóso ◆ téglagyártéglagyár
rengazukurirengazukuri ◆ építésépítés ◆ falazásfalazás
rengazukurinorengazukurino ◆ téglaépítésűtéglaépítésű 「Rengazuku-
rino ie」 „téglaépítésű ház” ◆ téglafalútéglafalú 「Ren-
gazukurino ie」 „téglafalú ház”

rengazuminorengazumino ◆ téglábóltéglából rakottrakott 「Rengazu-
mimino kabe」 „téglából rakott fal”

rengerenge ◆ csüdfűcsüdfű ◆ kínaikínai kanálkanál ◆ lótuszviráglótuszvirág

rengeszórengeszó ◆ csüdfűcsüdfű
rengjórengjó ◆ aranycserjearanycserje ◆ aranyfaaranyfa ◆ bókolóbókoló
aranyfaaranyfa ◇ csószenrengjócsószenrengjó koreai aranyfakoreai aranyfa
rengorengo ◆ szókapcsolatszókapcsolat ◆ szószerkezetszószerkezet
rengórengó ◆ szövetségszövetség ◆ unióunió ◇ ósúrengóósúrengó Euró-Euró-
paipai UnióUnió ◇ kigjórengókigjórengó szindikátusszindikátus ◇ kigjó-kigjó-
rengórengó kartellkartell ◇ kokuszairengókokuszairengó EgyesültEgyesült
Nemzetek SzervezeteNemzetek Szervezete

rengógunrengógun ◆ szövetségesszövetséges csapatokcsapatok ◆ szö-szö-
vetséges hadseregvetséges hadsereg
rengókairengókai ◆ szövetségszövetség ◇ keizaidantairen-keizaidantairen-
gókaigókai érdekképviseletérdekképviselet
rengókantairengókantai ◆ összesített hajórajösszesített hajóraj
rengókokurengókoku ◆ szövetségesekszövetségesek
rengokurengoku ◆ purgatóriumpurgatórium ◆ tisztítótűztisztítótűz
rengósitarengósita ◆ egyesültegyesült
rengószeikenrengószeiken ◆ koalíciós kormánykoalíciós kormány
rengószururengószuru ◆ szövetkezikszövetkezik 「Szono szeitó-va
minsutóto rengósite szenkjoni idonda.」 „Az a
párt a demokrata párttal szövetkezve vett részt a
választásokon.”

reninrenin ◆ reninrenin
réninbjóréninbjó ◆ Lenin-mauzóleumLenin-mauzóleum
réninsugiréninsugi ◆ leninizmusleninizmus
reniumureniumu ◆ réniumrénium
ren-jaren-ja ◆ éjszakáróléjszakáról éjszakáraéjszakára ◇

rendzsicuren-jarendzsicuren-ja mindenminden napnap mindenminden éjsza-éjsza-
kájánkáján 「Rendzsicuren-jaonadzsi jume-o mitei-
ru.」 „Minden nap minden éjszakáján ugyanazt
álmodom.”

ren-janoren-jano ◆ esténkéntiesténkénti 「Ren-jano hanabi」
„esténkénti tűzijáték” ◇ rendzsicuren-janorendzsicuren-jano na-na-
pipi szintűszintű 「Rendzsicuren-jano zangjó-va cukar-
eru.」 „A napi szintű túlórák fárasztóak.”

ren-janojóniren-janojóni ◆ szinteszinte mindenminden esteeste 「Ren-
janojóni acumatteiru.」 „Szinte minden este
összegyűlnek.”

ren-jóren-jó ◆ huzamoshuzamos használathasználat 「Szuimin-
jakuno ren-jó」 „altatószer huzamos használata”
◆ ragozhatóragozható szóhozszóhoz kapcsolódáskapcsolódás ◆ tartóstartós
szedésszedés
ren-jókeiren-jókei ◆ kapcsolatoskapcsolatos alakalak ◆ kötődőkötődő
alakalak ◆ maszu-tőmaszu-tő
ren-jókókaren-jókóka ◆ tartós szedés okozta hatástartós szedés okozta hatás
ren-jósúsokugoren-jósúsokugo ◆ határozói módosítószóhatározói módosítószó
ren-jósúsokuszecuren-jósúsokuszecu ◆ határozóihatározói mellékmon-mellékmon-
datdat
ren-jószururen-jószuru ◆ huzamosanhuzamosan használhasznál
「Gjúfuntaihi-o ren-jószuru.」 „Huzamosan
használ tehéntrágyát.” ◆ tartósantartósan szedszed 「Ita-
mi dome-o ren-jószuru.」 „Tartósan szedi a fájda-
lomcsillapítót.”
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renkarenka ◆ olcsó árolcsó ár ◆ szerény árszerény ár
renkabanrenkaban ◆ olcsóolcsó kiadáskiadás 「Renkabanno
hon」 „olcsó kiadású könyv”

renkabanrenkaban ◆ olcsó lemezolcsó lemez
renkahanbairenkahanbai ◆ olcsó kiárusításolcsó kiárusítás
renkahinrenkahin ◆ olcsó áruolcsó áru
renkanarenkana ◆ elérhetőelérhető árúárú 「Kono kaisa-va ima-
made gókadatta szeihin-o renkana nedannisita.」
„Ez a cég elérhető árú terméket csinált a luxus-
cikkből.”

renkecurenkecu ◆ összekapcsolásösszekapcsolás 「Sarjóno renke-
cu」 „vonatkocsik összekapcsolása” ◆ összekö-összekö-
téstés ◆ összerendelésösszerendelés 「Akauntono renkecu」
„felhasználófiókok összerendelése” ◆ összevo-összevo-
násnás 「Renkecuuriagedaka」 „összevont árbevé-
tel”

renkecubaszurenkecubaszu ◆ csuklós buszcsuklós busz
renkecuburenkecubu ◆ csuklócsukló 「Baszuno renkecubuno
basoga aiteita.」 „A busz csuklójában volt csak
hely.”

renkecukeidzsóriekirenkecukeidzsórieki ◆ konszolidáltkonszolidált profitprofit
◆ összevont haszonösszevont haszon
renkecukeszszanrenkecukeszszan ◆ összevont kimutatásösszevont kimutatás
renkecukirenkecuki ◆ csatolóelemcsatolóelem ◆ összekapcsolóösszekapcsoló
szerkezetszerkezet
renkecukószorenkecukószo ◆ ligázligáz
renkecuszeikacutairenkecuszeikacutai ◆ cönóbiumcönóbium
renkecuszócsirenkecuszócsi ◆ összekapcsolóösszekapcsoló szerkezetszerkezet

renkecuszururenkecuszuru ◆ hozzákapcsolhozzákapcsol 「Kikansa-o
ressani renkecusita.」 „Hozzákapcsolta a moz-
donyt a vonathoz.” ◆ összekapcsolösszekapcsol 「Sarjó-o
renkecusita.」 „Összekapcsolta a vagonokat.” ◆

összekötösszeköt 「Kuda-o renkecusita.」 „Összekötöt-
tem a csöveket.” ◆ összerendelösszerendel
「Feiszubukkunoakantotogúgurunoakaunto-o
renkecusita.」 „Összerendeltem a Facebook és a
Google fiókomat.”

renkecutaisakutaisóhjórenkecutaisakutaisóhjó ◆ konszolidáltkonszolidált
mérlegmérleg
renkeirenkei ◆ kapcsolódáskapcsolódás ◆ összefogásösszefogás
「Renkei-o umaku toreba sórimo kanódeszu.」
„Ha összefogunk nyerhetünk.” ◆ összekapcso-összekapcso-
lódáslódás

renkeirenkei ◆ együttműködésegyüttműködés ◇ júkitekirenkeijúkitekirenkei
szervezett együttműködésszervezett együttműködés
renkeidószarenkeidósza ◆ összehangoltösszehangolt mozgásmozgás 「Ojo-
gu tokini teasino renkeidószaga hicujódeszu.」
„Az úszáshoz a kéz és a láb összehangolt mozgása
szükséges.”

renkeipurérenkeipuré ◆ csapatjátékcsapatjáték ◆ csapatmunkacsapatmunka
renkeiszururenkeiszuru ◆ együttműködikegyüttműködik 「Ésato bísa-
va renkeisite sinszeihin-o kaihacusita.」 „Az A és
a B cég együttműködve fejlesztette ki az új termé-
ket.”

renkirenki ◆ együttes feltüntetésegyüttes feltüntetés
renkimukimeitóhjórenkimukimeitóhjó ◆ többtöbb választásúválasztású tit-tit-
kos szavazáskos szavazás
renkindzsucurenkindzsucu ◆ alkímiaalkímia ◆ aranycsinálásaranycsinálás
renkindzsucusirenkindzsucusi ◆ alkimistaalkimista ◆ aranycsinálóaranycsináló

renkiszeirenkiszei ◆ többtöbb választásúválasztású szavazásiszavazási
rendszerrendszer
renkiszururenkiszuru ◆ együttesenegyüttesen feltüntetfeltüntet
「Kóhosamei-o renkisita.」 „Együttesen feltün-
tette a jelöltek nevét.”

renkitóhjórenkitóhjó ◆ több választású szavazástöbb választású szavazás
renkjúrenkjú ◆ egybefüggőegybefüggő ünnepünnep ◆ hosszúhosszú hét-hét-
végevége 「Renkjúno aidaha iedekucuroida.」 „A
hosszú hétvégén otthon pihentem.” ◆ többna-többna-
pospos ünnepünnep ◇ ógatarenkjúógatarenkjú hosszúhosszú ünnepünnep ◇

tobiisirenkjútobiisirenkjú munkanapokkalmunkanapokkal megszakí-megszakí-
tott többnapos ünneptott többnapos ünnep
renkjúnotanimarenkjúnotanima ◆ közbensőközbenső munkanapmunkanap
「Renkjúno tanimani kjúka-o totta.」 „Az egybe-
függő ünnep közbenső munkanapján szabit vet-
tem ki.”

renkorenko ◆ ismételgetésismételgetés ◆ ismétlésismétlés
renkórenkó ◆ besorolás oldalrabesorolás oldalra
renkórenkó ◆ bekísérésbekísérés 「Han-ninno renkó」 „tet-
tes bekísérése”

renkonrenkon ◆ fodornyomfodornyom
renkonrenkon ◆ lótuszgyökérlótuszgyökér
renkoszururenkoszuru ◆ ismételismétel 「Koibitono namae-o
renkosita.」 „A szerelme nevét ismételte.” ◆ is-is-
mételgetmételget 「Szeidzsika-va aruszurógan-o renko-
sita.」 „A politikus egy jelmondatot ismételge-
tett.”
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renkószururenkószuru ◆ bekísérbekísér 「Han-nin-va keiszacu-
ni renkószareta.」 „A tettest bekísérték a rendőr-
ségre.” ◆ beviszbevisz 「Han-nin-va keiszacuni ren-
kószareta.」 „A tettest bevitték a rendőrségre.” ◆

elvezetelvezet 「Kare-va kjószeirenkószareta.」 „Erő-
szakkal elvezették.” ◆ elviszelvisz 「Renkószareru-
kara szeidzsino hanasi-o jamete!」 „Ne politizálj,
mert elvisznek!” ◆ magával viszmagával visz
rén-kótorén-kóto ◆ esőkabátesőkabát
renkurenku ◆ láncversláncvers ◆ renkurenku
renmarenma ◆ edzésedzés ◆ tökéletesítéstökéletesítés
「Tanenrenma-o kaszaneta.」 „Sok éven át tö-
kéletesítette magát.” ◇ hjakuszenrenmahjakuszenrenma harc-harc-
edzettségedzettség ◇ hjakuszenrenmanohjakuszenrenmano harc-harc-
edzettedzett 「Hjakuszenrenmano eijú」 „harcedzett
hős”

renmaszururenmaszuru ◆ csiszolcsiszol 「Gidzsucu-o renmaszu-
ru.」 „Csiszolja a technikáját.” ◆ edzedz 「Sinsin-o
renmaszuru.」 „Edzi a testet és a lelket.”

renmeirenmei ◆ ligaliga ◆ szövetségszövetség ◇ araburenmeiaraburenmei
ArabArab LigaLiga ◇ kokuszairenmeikokuszairenmei NépszövetségNépszövetség
◇ jakjúrenmeijakjúrenmei baseballszövetségbaseballszövetség ◇ jakjú-jakjú-
renmeirenmei bázislabda-szövetségbázislabda-szövetség ◇ rikudzsók-rikudzsók-
jógirenmeijógirenmei atlétikai szövetségatlétikai szövetség
renmeirenmei ◆ együttesegyüttes aláírásaláírás 「Renmeide
tegami-o okuru.」 „Együttes aláírással küld leve-
let.” ◆ együttesegyüttes aláírásokaláírások ◆ együttesegyüttes ne-ne-
vekvek
renmentarurenmentaru ◆ töretlentöretlen 「Renmentaru si-
dzsi」 „töretlen támogatás”

renmentorenmento ◆ töretlenültöretlenül 「Mukasikara renmen-
to cuzuku súkan.」 „Rég időktől fogva töretlenül
fennmaradt hagyomány.”

ren-ninren-nin ◆ renninrennin
rennjosórennjosó ◆ Ren-njo-díjRen-njo-díj
rennjúrennjú ◆ kondenzáltkondenzált tejtej ◆ sűrítettsűrített tejtej ◇

mutórennjúmutórennjú cukormentescukormentes kondenzáltkondenzált tejtej ◇

mutórennjúmutórennjú cukormentes sűrített tejcukormentes sűrített tej
renparenpa ◆ sorozatossorozatos győzelemgyőzelem 「Szensu-va
szanrenpa-o hatasita.」 „A versenyző háromszo-
ros győzelmet aratott.”

renparenpa ◆ sorozatossorozatos bajnokibajnoki győzelemgyőzelem
「Szensu-va szanrenpa-o taszszeisita.」 „A ver-
senyző háromszoros bajnoki győzelmet ért el.”

renpacurenpacu ◆ özönözön 「Sószan-o renpacude abita.」
„Dicséretek özönét kaptam.” ◆ sorozatsorozat

「Sicumon-o renpacude uketa.」 „Kérdések soro-
zatával árasztottak el.” ◆ sorozatlövéssorozatlövés ◇ ren-ren-
pacunopacuno lövetűlövetű 「Rokurenpacuno kendzsú.」
„Hatlövetű pisztoly.”

renpacudzsúrenpacudzsú ◆ ismétlőfegyverismétlőfegyver ◆ ismétlő-ismétlő-
puskapuska ◇ mózerurenpacudzsúmózerurenpacudzsú MauserMauser kara-kara-
bélybély ◇ mózerurenpacudzsúmózerurenpacudzsú MauserMauser ismétlő-ismétlő-
puskapuska
renpacunorenpacuno ◆ lövetűlövetű 「Rokurenpacuno ken-
dzsú.」 „Hatlövetű pisztoly.”

renpacuszururenpacuszuru ◆ egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál
「Kafunsódekusami-o renpacusita.」 „A széna-
náthám miatt egyfolytában tüsszögtem.” ◆ elsütelsüt
「Dzsóku-o renpacusita.」 „Elsütött néhány vic-
cet.” ◆ sorozatbansorozatban vanvan 「Csiiszana dzsisinga
renpacusiteiru.」 „Sorozatban vannak kisebb
földrengések.” ◆ sorozatotsorozatot lőlő 「Dzsúdetama-o
renpacusita.」 „Sorozatot lőtt a puskával.”

renpairenpai ◆ sorozatos vereségsorozatos vereség
renpaiszururenpaiszuru ◆ sorozatbansorozatban veszítveszít 「Csímu-
va szanrenpaisita.」 „A csapat háromszor veszí-
tett sorozatban.”

renpaszururenpaszuru ◆ sorozatosansorozatosan nyerinyeri aa bajnok-bajnok-
ságokatságokat 「Szanrenpasita.」 „Háromszor nyert
bajnokságot.”

renpaszururenpaszuru ◆ sorozatosansorozatosan nyernyer ◆ zsinór-zsinór-
banban nyernyer 「Szanrenpasita.」 „Háromszor nyert
zsinórban.”

renpeirenpei ◆ gyakorlatozásgyakorlatozás ◆ kiképzéskiképzés
renpeidzsórenpeidzsó ◆ alakulótéralakulótér 「Renpeidzsóde hei-
sinoparédoga okonavareta.」 „Az alakulótéren
felvonultak a katonák.” ◆ gyakorlótérgyakorlótér
renpeikjókanrenpeikjókan ◆ kiképzőtisztkiképzőtiszt
renpórenpó ◆ államszövetségállamszövetség ◆ nemzetközös-nemzetközös-
ségség ◆ szövetségszövetség ◆ unióunió ◇ arabusucsókoku-arabusucsókoku-
renpórenpó EgyesültEgyesült ArabArab EmírségekEmírségek ◇ igiriszu-igiriszu-
renpórenpó BritBrit NemzetközösségNemzetközösség ◇ eirenpóeirenpó BritBrit
NemzetközösségNemzetközösség ◇ szobietorenpószobietorenpó Szov-Szov-
jetuniójetunió ◇ rosiarenpórosiarenpó Orosz FöderációOrosz Föderáció
renpórenpó ◆ hegylánchegylánc ◆ hegyvonulathegyvonulat
renpógikairenpógikai ◆ BundestagBundestag ◆ szövetségiszövetségi par-par-
lamentlament
renpókaigirenpókaigi ◆ szövetségi tanácsszövetségi tanács
renpókjóvakokurenpókjóvakoku ◆ szövetségiszövetségi köztársa-köztársa-
ságság
renpókokkarenpókokka ◆ szövetségi államszövetségi állam
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renpóókokurenpóókoku ◆ Egyesült KirályságEgyesült Királyság
renpószeidorenpószeido ◆ föderalizmusföderalizmus ◆ szövetségiszövetségi
államrendszerállamrendszer
renpószeifurenpószeifu ◆ szövetségi kormányszövetségi kormány
renpószószakjokurenpószószakjoku ◆ FBIFBI
renrakurenraku ◆ csatlakozáscsatlakozás 「Baszuto densano
renraku」 „busz és vonat csatlakozása” ◆ érte-érte-
sítéssítés 「Zeimusokara renrakugaatta.」 „Értesí-
tést kaptam az adóhivataltól.” ◆ jelentkezésjelentkezés
「Bokuga renrakuszurumade matteite kuda-
szai.」 „Kérem, várjon, amíg jelentkezem!” ◆

kapcsolatkapcsolat 「Kare-va dzsúnenmae bokurato
renraku-o tatta.」 „10 évvel ezelőtt megszakította
velünk a kapcsolatot.” ◆ kapcsolatfelvételkapcsolatfelvétel
「Taisikanto renraku-o totta.」 „Felvettem a kap-
csolatot a nagykövetséggel.” ◆ megkeresésmegkeresés
「Mukasino dókjúszeikara renrakugaatta.」
„Megkeresett egy régi osztálytársam.” ◇ gjómu-gjómu-
renrakurenraku szolgálatiszolgálati közleményközlemény 「Ekideszupí-
kákara gjómurenrakuga kikoetekita.」 „Az állo-
máson a hangosbemondóból szolgálati közlemény
hallatszott.” ◇ kinkjúrenrakukinkjúrenraku vészhívásvészhívás ◇

kinkjúrenrakukinkjúrenraku sürgőssürgős értesítésértesítés ◇ denva-denva-
renrakurenraku telefonostelefonos kapcsolatfelvételkapcsolatfelvétel ◇

renrakuekirenrakueki csatlakozócsatlakozó állomásállomás 「Odakjú-
szento csijodaszenno renrakueki」 „Odakjú-vonal
és Csijoda-vonal csatlakozó állomása” ◇ renra-renra-
kucsókucsó üzenőfüzetüzenőfüzet ◇ renraku-orenraku-o tamocutamocu meg-meg-
őrziőrzi aa kapcsolatotkapcsolatot 「Júdzsinto renraku-o ta-
motebajokatta.」 „Meg kellett volna őriznem a
kapcsolatot a barátommal.” ◇ renraku-orenraku-o torutoru
megkeresmegkeres 「Furui tomodacsini renraku-o tot-
ta.」 „Megkerestem a régi barátomat.” ◇

renraku-orenraku-o torutoru kapcsolatbakapcsolatba léplép 「Tókjokuto
renraku-o totta.」 „Kapcsolatba léptem a ható-
sággal.”

renrakubinrenrakubin ◆ csatlakozó járatcsatlakozó járat
renrakucúrorenrakucúro ◆ összekötő folyosóösszekötő folyosó
renrakucsórenrakucsó ◆ ellenőrzőellenőrző ◆ üzenőfüzetüzenőfüzet
renrakudórorenrakudóro ◆ bekötőútbekötőút
renrakudzsimusorenrakudzsimuso ◆ összekötő irodaösszekötő iroda
renrakuekirenrakueki ◆ csatlakozócsatlakozó állomásállomás 「Odakjú-
szento csijodaszenno renrakueki」 „Odakjú-vonal
és Csijoda-vonal csatlakozó állomása”

renrakugakarirenrakugakari ◆ összekötőösszekötő
renrakugatorenakunarurenrakugatorenakunaru ◆ megszakadmegszakad kap-kap-
csolatcsolat 「Tankenkato kjúni renrakuga torenaku-

natta.」 „A felfedezővel hirtelen megszakadt a
kapcsolatunk.”

renrakugatoreteirurenrakugatoreteiru ◆ kapcsolatbankapcsolatban vanvan
「Kareto renrakuga toreteinai.」 „Nem vagyok
már kapcsolatban vele.”

renrakukaigirenrakukaigi ◆ összekötő konferenciaösszekötő konferencia
renrakukjórenrakukjó ◆ összekötő hídösszekötő híd
renraku-orenraku-o cukerucukeru ◆ megkeresmegkeres 「Nagaku atte-
inai tomodacsini renraku-o cuketa.」 „Megkeres-
tem a rég nem látott barátomat.”

renraku-orenraku-o tamocutamocu ◆ megőrzimegőrzi aa kapcsolatotkapcsolatot
「Júdzsinto renraku-o tamotebajokatta.」 „Meg
kellett volna őriznem a kapcsolatot a barátom-
mal.”

renraku-orenraku-o torutoru ◆ kapcsolatbakapcsolatba léplép 「Tók-
jokuto renraku-o totta.」 „Kapcsolatba léptem a
hatósággal.” ◆ megkeresmegkeres 「Furui tomodacsini
renraku-o totta.」 „Megkerestem a régi baráto-
mat.”

renraku-orenraku-o totteirutotteiru ◆ tartjatartja aa kapcsolatotkapcsolatot
「Hitorino itokoto-va mó renraku-o totteima-
szen.」 „Az egyik unokatestvéremmel már nem
tartom a kapcsolatot.”

renraku-orenraku-o ukeruukeru ◆ megmeg leszlesz keresvekeresve 「Mu-
kasino dókjúszeikara renraku-o uketa.」 „Megke-
resett egy régi osztálytársam.”

renrakusókórenrakusókó ◆ összekötő tisztösszekötő tiszt
renrakuszakirenrakuszaki ◆ elérhetőségelérhetőség 「Renrakuszaki-
o osiete kudaszai.」 „Kérem, adja meg az elérhe-
tőségét!”

renrakuszenrenrakuszen ◆ komphajókomphajó
renrakuszenrenrakuszen ◆ csatlakozócsatlakozó vonalvonal ◆ össze-össze-
kötő vonalkötő vonal
renrakuszururenrakuszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Kono
kjúkódensa-va cugino ekide kakuekito renrakus-
imaszu.」 „Ez a gyorsvonat a következő állomá-
son csatlakozik a személyvonathoz.” ◆ értesítértesít
「Kekkanicuite-va denvade gorenrakusimaszu.」
„Az eredményről majd telefonon értesítjük.” ◆ je-je-
lentkeziklentkezik 「Atode renrakusimaszu.」 „Majd ké-
sőbb jelentkezem.” ◆ kapcsolatbakapcsolatba léplép 「Renr-
akusite kudaszai.」 „Lépjen kapcsolatba velem!”
◆ megkeresmegkeres 「Sinbunkisa-va suzainotame szei-
dzsikani renrakusita.」 „Az újságíró megkereste a
politikust.” ◆ szólszól 「Gencsini cuitara renraku-
site!」 „Szólj, ha odaérkeztél!” ◆ üzenüzen

AdysAdys renpóókoku renpóókoku – renrakuszuru renrakuszuru 28752875



「Szenszei-va szeitokeijude ojani renrakusita.」
„A tanár a diákkal üzent a szülőknek.”

renrakuvazarenrakuvaza ◆ kombinációs technikakombinációs technika
renrentorenrento ◆ ragaszkodvaragaszkodva ◆ sóvárogvasóvárogva
renrentoszururenrentoszuru ◆ foggal-körömmelfoggal-körömmel ragasz-ragasz-
kodikkodik 「Csiini renrentoszuru.」 „Foggal köröm-
mel ragaszkodik a pozíciójához.” ◆ sóvárogsóvárog
「Kare-va motokanodzsoni renrentositeiru.」
„Sóvárog a régi barátnője után.”

renricurenricu ◆ egymás mellett állásegymás mellett állás ◆ koalíciókoalíció
renricuhóteisikirenricuhóteisiki ◆ egyenletrendszeregyenletrendszer
renricujotórenricujotó ◆ koalíciós kormánypártkoalíciós kormánypárt
renricunaikakurenricunaikaku ◆ koalícióskoalíciós kabinetkabinet ◆ koalí-koalí-
ciós kormányciós kormány
renricuszeikenrenricuszeiken ◆ koalíciós kormánykoalíciós kormány
renricuszururenricuszuru ◆ egymásegymás mellettmellett álláll ◆ koalí-koalí-
ciót alkotciót alkot
rensarensa ◆ sorozatlövéssorozatlövés
rensarensa ◆ folyamatos fényképezésfolyamatos fényképezés
rensanootorensanooto ◆ fegyverropogásfegyverropogás 「Masingan
rensano oto」 „gépfegyverropogás”

rensaszururensaszuru ◆ sorozatosansorozatosan lőlő 「Miszairu-o
rensaszuru.」 „Sorozatosan lövi a rakétákat.” ◆

sorozatotsorozatot lőlő 「Dzsú-o rensaszuru.」 „Soroza-
tot lő a puskával.” ◇ tatatatatorensaszurutatatatatorensaszuru
ropogtatropogtat 「Dzsú-o tatatatato rensaszuru.」
„Ropogtatja a puskát.”

rensirensi ◆ Ámor nyilaÁmor nyila
rensorenso ◆ együttesegyüttes aláírásaláírás 「Hosóninrensono
keijakuso.」 „A kezessel együttesen aláírt szerző-
dés.” ◆ közös aláírásközös aláírás
rensórensó ◆ sorozatossorozatos győzelemgyőzelem ◇ szanren-szanren-
sótansikisótansiki hármasbefutóhármasbefutó 「Szanrensótansik-
ide szanman en-o kaketa.」 „Feltettem 30 ezer
jent hármasbefutóra.”

rensófukusikirensófukusiki ◆ befutóbefutó oda-visszaoda-vissza ◆ quin-quin-
ellaella
rensoninrensonin ◆ társaláírótársaláíró
rensósikirensósiki ◆ befutóbefutó
rensószaibórensószaibó ◆ Renshaw-sejtRenshaw-sejt
rensószururensószuru ◆ többszöröstöbbszörös győzelmetgyőzelmet aratarat
「Csímu-va gorensósita.」 „A csapat ötszörös
győzelmet aratott.” ◆ zsinórbanzsinórban nyernyer

「Vagacsímu-va rensósita.」 „A csapatunk zsi-
nórban nyert.”

rensótansikirensótansiki ◆ befutóbefutó 「Rensótansikide
nimanen-o kaketa.」 „Feltettem 20 ezer jent be-
futóra.”

rensúrensú ◆ átgyakorlásátgyakorlás ◆ begyakorlásbegyakorlás 「Bu-
jóno rensú」 „tánc begyakorlása” ◆ edzésedzés 「Te-
niszuno rensú」 „teniszedzés” ◆ gyakorlásgyakorlás
「Pianono rensúga ovatta.」 „Véget ért a zongo-
ragyakorlás.” ◆ gyakorlatgyakorlat 「Kotobano rensúga
ovatta.」 „Véget ért a nyelvgyakorlat.” ◇ gódó-gódó-
rensúrensú közös gyakorlatközös gyakorlat
rensúcsórensúcsó ◆ gyakorlófüzetgyakorlófüzet ◆ munkafüzetmunkafüzet
rensúcsúrensúcsú ◆ edzésedzés közbenközben 「Szensu-va ren-
súcsúni kega-o sita.」 „A sportoló edzés közben
megsérült.” ◆ gyakorlásgyakorlás közbenközben 「Utano ren-
súcsúni keitaiga natta.」 „Énekgyakorlás közben
szólalt meg a mobilom.”

rensúdzsiairensúdzsiai ◆ edzőmérkőzésedzőmérkőzés
rensúdzsorensúdzso ◆ gyakorlóiskolagyakorlóiskola
rensúdzsórensúdzsó ◆ edzőpályaedzőpálya ◆ gyakorlópályagyakorlópálya
「Gorufu rensúdzsó」 „golf gyakorlópálya”

rensúkirensúki ◆ gyakorlógyakorló repülőgéprepülőgép ◆ tanulótanuló re-re-
pülőgéppülőgép
rensúkjokurensúkjoku ◆ etűdetűd
rensúmondairensúmondai ◆ gyakorlatgyakorlat 「Rensúmondai-o
toita.」 „Megoldotta a gyakorlatot.” ◆ gyakorlógyakorló
feladatfeladat
rensúszururensúszuru ◆ edzedz 「Szensu-va rensú-o sita.」
„A versenyző edzett.” ◆ elgyakorolelgyakorol
「Asitanoszupícsi-o rensúsita.」 „Elgyakoroltam
a holnapi beszédet.” ◆ gyakorolgyakorol 「Mainicsiicsi-
dzsikan eigono rensú-o szuru.」 „Minden nap egy
órát gyakorlom az angolt.”

rén-súzurén-súzu ◆ gumicsizmagumicsizma ◆ vízálló cipővízálló cipő
renszarensza ◆ kapcsoltságkapcsoltság ◆ láncolatláncolat ◇ soku-soku-
mocurenszamocurensza tápláléklánctápláléklánc
renszacsizurenszacsizu ◆ kapcsoltsági térképkapcsoltsági térkép
renszadzsikenrenszadzsiken ◆ sorozatos esetsorozatos eset
renszahannórenszahannó ◆ láncreakcióláncreakció 「Renszahannó-o
okosita.」 „Láncreakciót váltott ki.” ◇ porimerá-porimerá-
zerenszahannózerenszahannó polimeráz-láncreakciópolimeráz-láncreakció
renszairenszai ◆ folytatásokbanfolytatásokban közlésközlés ◆ soro-soro-
zatzat
renszaimangarenszaimanga ◆ folytatásos képregényfolytatásos képregény
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renszaimonorenszaimono ◆ folytatásosfolytatásos regényregény ◆ soro-soro-
zatzat
renszaisószecurenszaisószecu ◆ folytatásosfolytatásos regényregény ◆

novellasorozatnovellasorozat
renszaiszururenszaiszuru ◆ folytatásokbanfolytatásokban közölközöl
「Sószecu-va zassini renszaiszareta.」 „A maga-
zinban folytatásokban közölték a regényt.”

renszakjúkinrenszakjúkin ◆ StreptococcusStreptococcus ◇ kanóren-kanóren-
szakjúkinszakjúkin Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
renszakurenszaku ◆ közösközös alkotásalkotás ◆ közösenközösen al-al-
kotáskotás ◆ közösközös témájútémájú sorozatsorozat ◆ váltoga-váltoga-
tástás nélkülinélküli termesztéstermesztés 「Renszakuto rinsza-
ku」 „váltogatásos és váltogatás nélküli termesz-
tés”

renszakuszururenszakuszuru ◆ váltogatásváltogatás nélkülinélküli ter-ter-
mesztmeszt
renszaszacudzsindzsikenrenszaszacudzsindzsiken ◆ sorozatgyil-sorozatgyil-
kosságkosság
renszaszururenszaszuru ◆ sorozatossorozatos 「Dzsisin-va ren-
szasiteita.」 „Sorozatosak voltak a földrengések.”

renszatairenszatai ◆ hormogóniumhormogónium
renszatekinarenszatekina ◆ láncoltláncolt ◆ sorozatossorozatos 「Ren-
szatekina tószan」 „sorozatos csőd”

renszatekinirenszatekini ◆ dominószerűendominószerűen 「Kaisa-va
renszatekini tószansita.」 „Dominószerűen men-
tek csődbe a vállalatok.” ◆ egymásegymás utánután 「Kono
szeiunde hosi-va renszatekini tandzsószuru.」
„Ebben a csillagködben egymás után születnek a
csillagok.” ◆ láncoltanláncoltan ◆ sorozatosansorozatosan
「Sainga renszatekini jameteitta.」 „A vállalati
dolgozók sorozatosan felmondtak.”

renszatekinihirogarurenszatekinihirogaru ◆ végigsöpörvégigsöpör
「Keizaikiki-va szekaini renszatekini hirogatta.」
„A gazdasági válság végigsöpört a világon.”

renszatenrenszaten ◆ üzletlánc tagjaüzletlánc tagja
renszatószanrenszatószan ◆ dominócsőddominócsőd ◆ sorozatossorozatos
csődcsőd
renszecubaszurenszecubaszu ◆ csuklóscsuklós buszbusz 「Kare-va
renszecubaszuno renszecububunni tatteita.」 „A
busz csuklójában utazott.”

renszeirenszei ◆ kettőscsillagkettőscsillag
renszenrenszen ◆ ütközetsorozatütközetsorozat
renszenrenpairenszenrenpai ◆ sorozatos vereségeksorozatos vereségek
renszenrensórenszenrensó ◆ sorozatos győzelmeksorozatos győzelmek
renszenszururenszenszuru ◆ ütközetek sorát vívjaütközetek sorát vívja

renszórenszó ◆ együttesegyüttes játékjáték ◇ pianorenszópianorenszó
zongora kettőszongora kettős
renszórenszó ◆ asszociációasszociáció ◆ gondolattársításgondolattársítás
◆ képzettársításképzettársítás ◆ összerendelésösszerendelés ◆ tár-tár-
sítássítás ◇ renszóhairecurenszóhairecu asszociatívasszociatív tömbtömb
「Renszóhairecu-o hozonszurutameno dzsúbun-
namemoríganakatta.」 „Az asszociatív tömb táro-
lásához nem volt elegendő memória.”

renszógémurenszógému ◆ asszociációs játékasszociációs játék
renszóhairecurenszóhairecu ◆ asszociatívasszociatív tömbtömb
「Renszóhairecu-o hozonszurutameno dzsúbun-
namemoríganakatta.」 „Az asszociatív tömb táro-
lásához nem volt elegendő memória.”

renszószaszerurenszószaszeru ◆ fűződikfűződik 「Kareno na-va
kazuókuno hacumei-o renszószaszeru.」 „Számos
találmány fűződik a nevéhez.”

renszószururenszószuru ◆ asszociálasszociál 「Genpacude
kakuheiki-o renszószuru.」 „Az atomerőműveket
az atomfegyverekkel asszociálom.” ◆ eszébeeszébe jutjut
「Kabude vatasiga szaisoni renszószurumono-va
riszukudeszu.」 „A részvényről nekem a kockázat
jut először eszembe.” ◆ összerendelösszerendel 「Omacu-
rito kikuto tanosii dekigoto-o renszószuru.」 „A
fesztivált vidám eseménnyel rendelem össze.” ◆

társíttársít 「Harukara renszószurumono-va nande-
szuka?」 „Mivel társítja a tavaszt?” ◇ renszó-renszó-
szaszeruszaszeru fűződikfűződik 「Kareno na-va kazuókuno
hacumei-o renszószaszeru.」 „Számos találmány
fűződik a nevéhez.”

rentarenta ◆ kölcsönzöttkölcsönzött 「Rentaká」 „kölcsön-
zött kocsi” ◇ rentaszaikururentaszaikuru bérelt kerékpárbérelt kerékpár
rentacurentacu ◆ kifinomításkifinomítás ◆ tökélyre emeléstökélyre emelés
rentacunosirentacunosi ◆ mestermester ◆ veteránveterán
rentacusitarentacusita ◆ tökélyretökélyre emeltemelt 「Rentacusita
vadzsucu」 „tökélyre emelt beszédtechnika”

rentacuszururentacuszuru ◆ kifinomítkifinomít 「Vaza-o rentacu-
szuru.」 „Kifinomítja a technikáját.” ◆ tökélyretökélyre
emelemel 「Kjúdóni rentacusiteiru.」 „Tökélyre
emelte az íjásztudását.”

rentairentai ◆ együvéegyüvé tartozástartozás ◆ szolidaritásszolidaritás
「Giszeisatono rentai-o hjómeisita.」 „Szolidari-
tást vállalt az áldozatokkal.”

rentairentai ◆ ezredezred ◇ kiheirentaikiheirentai lovasezredlovasezred ◇

hoheirentaihoheirentai gyalogosezredgyalogosezred
rentairentai ◆ ragozhatatlanragozhatatlan szóhozszóhoz kapcsoló-kapcsoló-
dásdás
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rentaicsórentaicsó ◆ ezredparancsnokezredparancsnok
rentaiderentaide ◆ közösenközösen
rentaikanrentaikan ◆ együvéegyüvé tartozástartozás érzéseérzése ◆

szolidáris érzésszolidáris érzés
rentaikeirentaikei ◆ jelzői alakjelzői alak
rentaikirentaiki ◆ ezredlobogóezredlobogó ◆ ezredzászlóezredzászló
rentainorentaino ◆ kollektívkollektív
rentaisirentaisi ◆ kijelölőkijelölő jelzőjelző ◆ minősítőminősítő jelzőjelző ◆

ragozhatatlan jelzőragozhatatlan jelző
rentaisúsokugorentaisúsokugo ◆ jelzői módosítószójelzői módosítószó
rentaisúsokuszecurentaisúsokuszecu ◆ jelzőijelzői mellékmondatmellékmondat
◆ jelzői szintagmajelzői szintagma
rentaiszekininrentaiszekinin ◆ kollektív felelősségkollektív felelősség
rentakárentaká ◆ béreltbérelt kocsikocsi ◆ kölcsönzöttkölcsönzött ko-ko-
csicsi
rentakágaisarentakágaisa ◆ autókölcsönzőautókölcsönző
rentanrentan ◆ brikettbrikett
rentandzsucurentandzsucu ◆ elixírkészítő alkímiaelixírkészítő alkímia
rentarurentaru ◆ bérbeadásbérbeadás ◆ kölcsönzéskölcsönzés ◇ dzsi-dzsi-
tensa rentarutensa rentaru kerékpárkölcsönzéskerékpárkölcsönzés
rentarubideojarentarubideoja ◆ videókölcsönzővideókölcsönző ◆ video-video-
tékatéka
rentarurjórentarurjó ◆ bérletibérleti díjdíj 「Kurumanorentaru
rjó」 „kocsi bérleti díja” ◆ kölcsönzésikölcsönzési díjdíj
「Sídínorentaru rjó」 „CD kölcsönzési díja”

rentaru-soppurentaru-soppu ◆ kölcsönzőkölcsönző
「RentarusoppukaraDVD-o karita.」 „Kikértem a
kölcsönzőből egy DVD-t.”

rentaru-szábárentaru-szábá ◆ bérelt szerverbérelt szerver
rentaruszururentaruszuru ◆ bérbebérbe adad 「Bokuno kaisa-va
kurumanorentaru-o siteimaszu.」 „A cégem au-
tókat ad bérbe.” ◆ kölcsönözkölcsönöz 「Kono kaisa-va
vedingudoreszu-o rentarusiteiru.」 „Ez a cég
menyasszonyi ruhákat kölcsönöz.”

rentarutenrentaruten ◆ kölcsönzőkölcsönző
rentaszaikururentaszaikuru ◆ bérbringabérbringa ◆ béreltbérelt kerék-kerék-
párpár ◆ kerékpárkölcsönzéskerékpárkölcsönzés
rentecurentecu ◆ lágyacéllágyacél
rentecuhórentecuhó ◆ kavaró acélgyártáskavaró acélgyártás
rentecurorentecuro ◆ buzgatóbuzgató kemencekemence ◆ kavaróke-kavaróke-
mencemence
rentirurentiru ◆ lencselencse
rentorento ◆ nagyböjtnagyböjt

rentórentó ◆ litánialitánia
rentogenrentogen ◆ röntgenröntgen ◆ röntgenképröntgenkép ◆ rönt-rönt-
gensugárgensugár
rentogengisirentogengisi ◆ radiológusradiológus
rentogeniumurentogeniumu ◆ röntgéniumröntgénium
rentogenkenszarentogenkensza ◆ röntgenvizsgálatröntgenvizsgálat
rentogen-orentogen-o torutoru ◆ megröntgenezmegröntgenez
「Munenorentogen-o tottemoratta.」 „Megrönt-
geneztettem a mellkasomat.” ◆ röntgenezröntgenez
「Rentogen-o totte bjókino gen-in-o cuki tome-
ta.」 „Röntgenezéssel állapították meg a betegsé-
get.”

rentogensasinrentogensasin ◆ röntgenfelvételröntgenfelvétel ◆ rönt-rönt-
genképgenkép
rentogenszacueirentogenszacuei ◆ röntgenfelvételröntgenfelvétel
rentogenszacueikirentogenszacueiki ◆ röntgengépröntgengép
rentogenszenrentogenszen ◆ röntgensugárröntgensugár ◆ röntgen-röntgen-
sugárzássugárzás
rentogenszenhósarentogenszenhósa ◆ röntgensugárzásröntgensugárzás
rentogentósirentogentósi ◆ röntgenátvilágításröntgenátvilágítás
renzarenza ◆ belekeveredésbelekeveredés ◆ bűnrészességbűnrészesség
renzanrenzan ◆ hegylánchegylánc
renzaszururenzaszuru ◆ belekeveredikbelekeveredik 「Szeidzsika-va
osokudzsikenni renzasita.」 „A politikus beleke-
veredett egy korrupciós ügybe.” ◆ őtőt isis felelős-felelős-
ségreségre vonjákvonják 「Anszacudzsikenni renzasita.」
„Őt is felelősségre vonták a merénylet miatt.”

renzokurenzoku ◆ folyamatosfolyamatos 「Csódzsikanno ren-
zokuunten」 „hosszasan végzett, folyamatos ve-
zetés” ◆ folyamatosságfolyamatosság 「Mikkarenzokude」
„három napja folyamatosan” ◆ folytatásosfolytatásos
「Renzokudorama-o rokugasita.」 „Felvettem
egy folytatásos filmdrámát.” ◆ folytatólagosfolytatólagos
「Renzokuszagi」 „folytatólagos csalás” ◆ örö-örö-
köskös 「Kareno dzsinszei-va tatakaino renzokudat-
ta.」 „Az élete örökös küzdelem volt.” ◆ sorozatsorozat
「Kareno dzsinszei-va sippaino renzokuda.」 „Az
élete kudarcok sorozata.” ◆ sorozatossorozatos 「Ihan-
no renzoku」 „sorozatos kihágások” ◆ szériaszéria
renzokubaijórenzokubaijó ◆ folyamatos tenyészetfolyamatos tenyészet
renzokudoramarenzokudorama ◆ filmsorozatfilmsorozat ◆ sorozatsorozat
「Mainicsigodzsikara
szandzsuppunrenzokudorama-o tanosindema-
szu.」 „Minden nap 5 órától harminc percen át
nézem a sorozatot.”
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renzokuhen-irenzokuhen-i ◆ folytonos variációfolytonos variáció
renzokuhószógekirenzokuhószógeki ◆ folytatásosfolytatásos rádiójá-rádiójá-
tékték
renzokujósirenzokujósi ◆ végtelenítettvégtelenített nyomtatópa-nyomtatópa-
pírpír
renzokujúsórenzokujúsó ◆ folyamatos bajnoki címfolyamatos bajnoki cím
renzokukanszúrenzokukanszú ◆ folyamatos függvényfolyamatos függvény
renzokukóenrenzokukóen ◆ előadás-sorozatelőadás-sorozat 「Kenkjú-
sanijoru renzokukóen」 „kutató előadás-
sorozata”

renzokusasinrenzokusasin ◆ pillanatképek sorozatapillanatképek sorozata
renzokusiterenzokusite ◆ egyhuzambanegyhuzamban 「Dzsúnidzsik-
an renzokusite neteita.」 „12 órát aludtam egyhu-
zamban.” ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Icsidzsikanrenzo-
kusite kikai-o kadósiteita.」 „Egy órán át folya-
matosan működtette a gépet.”

renzokusitetatakurenzokusitetataku ◆ pergetperget 「Kodaiko-o
renzokusite narasita.」 „Pergette a kis dobot.”

renzokusószecurenzokusószecu ◆ folytatásos regényfolytatásos regény
renzokuszacudzsinrenzokuszacudzsin ◆ sorozatgyilkosságsorozatgyilkosság
renzokuszacudzsinhanrenzokuszacudzsinhan ◆ sorozatgyilkossorozatgyilkos
renzokuszeirenzokuszei ◆ folyamatosságfolyamatosság ◆ folytató-folytató-
lagosságlagosság
renzokuszururenzokuszuru ◆ folyamatosfolyamatos 「Sippaiga ren-
zokusita.」 „Folyamatos volt a kudarc.”

renzokutairenzokutai ◆ folytonosságfolytonosság
renzokutairikigakurenzokutairikigaku ◆ kontinuummechanikakontinuummechanika
renzokutekinarenzokutekina ◆ folyamatosfolyamatos 「Renzokutek-
ina denrjokukjókjú-o idzsiszuru.」 „Biztosítja a
folyamatos áramellátást.” ◆ folytonosfolytonos 「Ren-
zokutekina henka」 „folytonos változás” ◆ so-so-
rozatosrozatos 「Renzokutekina dzsisin」 „sorozatos
földrengések”

renzokutekinirenzokutekini ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Renzokute-
kini atarasii hakken-o umi daszu.」 „Folyamato-
san új felfedezéseket tesz.” ◆ folytonosanfolytonosan
「Buttaino iro-va renzokutekini henkasiteita.」
„A tárgy folytonosan változtatta a színét.”

renzokuterebi-doramarenzokuterebi-dorama ◆ tévésorozattévésorozat
renzurenzu ◆ lencselencse 「Renzu-o hisataini muketa.」
„A fotóalanyra irányítottam a lencsémet.” ◆ op-op-
tikatika 「Anatanokameranidon-narenzuga tósza-
iszareteiru?」 „Milyen optikája van a fényképező-
gépednek?” ◇ akuromacsikkurenzuakuromacsikkurenzu akroma-akroma-

tikustikus lencselencse ◇ irokesirenzuirokesirenzu akromatikusakromatikus
lencselencse ◇ órenzuórenzu homorúhomorú lencselencse ◇ kakudai-kakudai-
renzurenzu nagyítólencsenagyítólencse ◇ kjúmenrenzukjúmenrenzu gömb-gömb-
lencselencse ◇ gjoganrenzugjoganrenzu halszemoptikahalszemoptika ◇ kó-kó-
kakurenzukakurenzu szélesszéles látószögűlátószögű lencselencse ◇ kó-kó-
kanrenzukanrenzu cserélhetőcserélhető lencselencse ◇ kontakuto-kontakuto-
renzurenzu kontaktlencsekontaktlencse ◇ súkórenzusúkórenzu gyűjtő-gyűjtő-
lencselencse ◇ súszakjószeirenzusúszakjószeirenzu anasztigmati-anasztigmati-
kuskus lencselencse ◇ súszokurenzusúszokurenzu gyűjtőlencsegyűjtőlencse ◇

dzsúrjokurenzudzsúrjokurenzu gravitációsgravitációs lencselencse ◇ sze-sze-
cuganrenzucuganrenzu okulárokulár ◇ szecuganrenzuszecuganrenzu szem-szem-
lencselencse ◇ taibucurenzutaibucurenzu tárgylencsetárgylencse ◇ ta-ta-
sótenrenzusótenrenzu progresszívprogresszív lencselencse ◇ csókó-csókó-
renzurenzu fotokromatikusfotokromatikus lencselencse ◇ densirenzudensirenzu
elektronlencseelektronlencse ◇ tocurenzutocurenzu domborúdomború len-len-
csecse ◇ nidzsúsótenrenzunidzsúsótenrenzu bifokálisbifokális lencselencse ◇

nisótenrenzunisótenrenzu bifokálisbifokális lencselencse ◇ haszszan-haszszan-
renzurenzu szórólencseszórólencse ◇ fukugórenzufukugórenzu össze-össze-
tetttett lencselencse ◇ heiórenzuheiórenzu sík-homorúsík-homorú lencselencse
◇ heitocurenzuheitocurenzu sík-domborúsík-domború lencselencse ◇ bó-bó-
enrenzuenrenzu teleobjektívteleobjektív ◇ vaido-renzuvaido-renzu szélesszéles
látószögű lencselátószögű lencse
renzudzsógingarenzudzsóginga ◆ lencsegalaxislencsegalaxis
renzufírudorenzufírudo ◆ lencse látómezejelencse látómezeje
renzufirutárenzufirutá ◆ szűrőlencseszűrőlencse
renzufúdorenzufúdo ◆ lencseárnyékolólencseárnyékoló ◆ napellenzőnapellenző
◇ bajonettosikirenzufúdobajonettosikirenzufúdo bajonettzárasbajonettzáras
napellenzőnapellenző
renzukenmarenzukenma ◆ lencsecsiszoláslencsecsiszolás
renzukenmakórenzukenmakó ◆ lencsecsiszolólencsecsiszoló
renzu-kjappurenzu-kjappu ◆ lencsesapkalencsesapka
renzumamerenzumame ◆ lencselencse 「Renzu mamenoszúpu-o
cukutta.」 „Lencselevest főztem.”

renzu-mauntorenzu-maunto ◆ lencsefoglalatlencsefoglalat
renzusatárenzusatá ◆ lencsereteszlencseretesz
renzu-sattárenzu-sattá ◆ központi zárközponti zár
renzu-sédorenzu-sédo ◆ ellenfényszűrőellenfényszűrő ◆ lencseár-lencseár-
nyékolónyékoló
reomjúrudoreomjúrudo ◆ Réaumur-fokRéaumur-fok
reotádoreotádo ◆ akrobatatrikóakrobatatrikó ◆ balett-trikóbalett-trikó ◆

tornadressztornadressz
repátorírepátorí ◆ repertoárrepertoár 「Kono kjoku-va enszó-
kanorepátoríni haitteinakatta.」 „Ez a mű nem
volt a zenész repertoárjában.”

repótárepótá ◆ jelentőjelentő ◆ riporterriporter ◆ tudósítótudósító ◇

terebinorepótáterebinorepótá tévériportertévériporter
repótáidensirepótáidensi ◆ riporter génriporter gén
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repótorepóto ◆ beszámolóbeszámoló ◆ dolgozatdolgozat ◆ jelentésjelentés
◆ kimutatáskimutatás 「Konkino dzsiszszekinorepóto-o
raisúmacumadeni teisucusitekudaszai!」 „A jövő
hét végére kérem a mostani periódusra vonatkozó
vállalati kimutatást!”

repótojósirepótojósi ◆ jegyzetfüzetjegyzetfüzet
repótoszururepótoszuru ◆ beszámolbeszámol 「Szeihinbecuno uri
agenorepóto-o sita.」 „Beszámolt a termékenkén-
ti eladási adatokról.” ◆ tudósíttudósít 「Repótá-va
gencsino jószu-o repótosita.」 „A riporter a hely-
színi helyzetről tudósított.”

reppúreppú ◆ viharos szélviharos szél
repurikarepurika ◆ másolatmásolat
repurikésonrepurikéson ◆ replikációreplikáció
repurikonrepurikon ◆ replikonreplikon
reputonreputon ◆ leptonlepton
reputonszúreputonszú ◆ leptonszámleptonszám
reputotenkireputotenki ◆ leptoténleptotén
rerakisinrerakisin ◆ relaxinrelaxin
rerífurerífu ◆ domborműdombormű ◆ reliefrelief
rerureru ◆ elszenvedelszenved 「Szaifu-o nuszumareta.」
„Ellopták a pénztárcámat.” ◆ tetsziktetszik 「Kinó-va
nani-o taberaretanodeszuka?」 „Tegnap mit tet-
szett enni?” ◆ tudtud 「Aszahajaku okirenai.」
„Reggel nem tudok korán felkelni.” ◇ omovareruomovareru
feltehetőfeltehető 「Ano szakka-va kono iede umaretato
omovareru.」 „Feltehető, hogy ebben a házban
született az író.”

réruréru ◆ előkészületelőkészület 「Kunino
hattennotamenoréru-o siita.」 „Megtette az elő-
készületeket az ország felvirágoztatásához.” ◆ sínsín
「Réru-o siku.」 „Sínt fektet.” ◆ vágányvágány ◇ kát-kát-
enréruenréru karniskarnis ◇ kátenrérukátenréru függönytartófüggönytartó
rérunobundanrérunobundan ◆ sínszakadássínszakadás ◆ síntöréssíntörés
resíbáresíbá ◆ fogadójátékosfogadójátékos ◆ hallgatóhallgató ◆ vevővevő

resíburesíbu ◆ fogadásfogadás
resíbuszururesíbuszuru ◆ fogadfogad 「Szensu-va szábu-o resí-
buszuru.」 „A játékos fogadja a szervát.”

resicsinresicsin ◆ lecitinlecitin
résikkurésikku ◆ lézeres látásjavító műtétlézeres látásjavító műtét
résingukárésinguká ◆ versenyautóversenyautó

resipiresipi ◆ ételreceptételrecept ◆ receptrecept 「Resipi-o tajo-
rini sokudzsi-o cukutta.」 „Recept alapján készí-
tettem az ételt.”

resítoresíto ◆ elismervényelismervény ◆ nyugtanyugta ◆ számlaszámla
「Furjóhinga óinode kanarazuresíto-o totte oki-
maszu.」 „Sok a selejt, ezért mindig eltesszük a
számlát.”

ressaressa ◆ szerelvényszerelvény ◆ vonatvonat 「Ressani
noru.」 „Vonatra száll.” ◆ vonatszerelvényvonatszerelvény
「Hacsirjó henszeino ressa」 „nyolc kocsiból álló
vonatszerelvény” ◇ omesiressaomesiressa császáricsászári vo-vo-
natnat ◇ kamocuressakamocuressa tehervonattehervonat ◇ kjúkó-kjúkó-
ressaressa gyorsvonatgyorsvonat ◇ kinkjoriressakinkjoriressa helyihelyi vo-vo-
natnat ◇ kudariressakudariressa kifelékifelé tartótartó vonatvonat ◇ zó-zó-
hacuressahacuressa különvonatkülönvonat ◇ danganressadanganressa szu-szu-
perexpresszperexpressz ◇ csokucúressacsokucúressa átszállásátszállás
nélkülinélküli vonatjáratvonatjárat ◇ csokucúressacsokucúressa köz-köz-
vetlenvetlen vonatvonat ◇ tokubecuressatokubecuressa különvonatkülönvonat
◇ tokunbecusitatenoressatokunbecusitatenoressa különvonatkülönvonat ◇

tokkjúressatokkjúressa expresszvonatexpresszvonat ◇ noboriressanoboriressa
befelébefelé tartótartó vonatvonat ◇ fucúressafucúressa személy-személy-
vonatvonat ◇ jakóressajakóressa éjszakaiéjszakai vonatvonat ◇ rin-rin-
dzsiressadzsiressa különvonatkülönvonat 「Kankósízun-nanode
rindzsiressaga hasitteimaszu.」 „Mivel turistasze-
zon van, különvonatokat indítottak.”

ressadzsikoressadzsiko ◆ vonatbalesetvonatbaleset
ressadzsikokuhjóressadzsikokuhjó ◆ vonatmenetrendvonatmenetrend
ressiressi ◆ hőshős
ressiressi ◆ Réaumur-fokRéaumur-fok
ressinressin ◆ erős földrengéserős földrengés
ressóressó ◆ felhasadásfelhasadás 「Kucsibiruno ressó」
„ajak felhasadása” ◆ felrepedésfelrepedés 「Hifuno res-
só」 „bőr felrepedése” ◆ hasadáshasadás 「Sitano res-
só」 „nyelv hasadása” ◆ szakadásszakadás 「Akireszu
kenno ressó」 „Achilles-ín szakadása” ◆ szövet-szövet-
szakadásszakadás ◇ einressóeinressó gátrepedésgátrepedés
részárészá ◆ autóversenyzőautóversenyző ◆ versenyzőversenyző
reszepusonreszepuson ◆ fogadásfogadás 「Taisikan-va
reszepuson-o hiraita.」 „A nagykövetség fogadást
tartott.”

reszeputáreszeputá ◆ receptorreceptor ◇ szutorecscsi-szutorecscsi-
reszeputáreszeputá feszítési receptorfeszítési receptor
reszotoreszoto ◆ LesothoLesotho
reszotodzsinreszotodzsin ◆ lesothoilesothoi
reszotonoreszotono ◆ lesothoilesothoi
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reszszeireszszei ◆ alsóbbrendűségalsóbbrendűség 「Reszszeito jú-
szei」 „alsóbbrendűség és felsőbbrendűség” ◆ re-re-
cesszívcesszív ◇ nidzsúreszszeinidzsúreszszei kettőskettős re-re-
cesszívcesszív
reszszeireszszei ◆ hátrányhátrány 「Reszszei-o bankaisita.」
„Behoztam a hátrányomat.”

reszszeidearureszszeidearu ◆ alulmaradalulmarad 「Szendzsóde
kazunioite reszszeideatta.」 „A harcmezőn lét-
számban alulmaradtunk. (Az ellenség túlerőben
volt.)” ◆ erőben alulmaraderőben alulmarad
reszszeiidenreszszeiiden ◆ recesszív öröklődésrecesszív öröklődés
reszszeiidensireszszeiidensi ◆ recesszív génrecesszív gén
reszszeikeisicureszszeikeisicu ◆ recesszív jellegrecesszív jelleg
reszszeitonarureszszeitonaru ◆ vesztésrevesztésre álláll
「Szenkjoku-va sidaini reszszeitonatta.」 „A há-
borúja lassan vesztésre állt.”

reszszekireszszeki ◆ részvételrészvétel
reszszekisareszszekisa ◆ résztvevőrésztvevő
reszszekiszurureszszekiszuru ◆ résztrészt veszvesz 「Kaigini resz-
szekiszuru.」 „Részt vesz az értekezleten.”

reszszóreszszó ◆ bőrrepedésbőrrepedés ◆ bőrszakadásbőrszakadás
reszszunreszszun ◆ leckelecke ◆ óraóra 「Pianonoreszszun」
„zongoraóra” ◇ utanoreszszunutanoreszszun énekóraénekóra
「Utanoreszszun-o totteiru.」 „Énekórákat ve-
szek.” ◇ danszureszszundanszureszszun táncóratáncóra
reszszurureszszuru ◆ avatavat 「Kanodzso-va szeidzsinni
reh-szareta.」 „Szentté avatták.” ◆ emelemel 「Haku-
sakuni reh-szareta.」 „Gróffá emelték.” ◆ résztrészt
veszvesz 「Iinkaini reh-szuru.」 „Részt vesz a bi-
zottsági ülésen.” ◆ sorolsorol 「Szensinkokuni reh-
szareta.」 „Fejlett országok közé sorolták.”

részurészu ◆ csipkecsipke 「Részu ami-o naratteiru.」
„Csipkehorgolást tanulok.” ◆ futamfutam
「Konorészu-va nansú mavarunodeszuka?」
„Hány körből áll a futam?” ◆ versenyverseny 「Dzsiten-
sarészuni deta.」 „Indultam a bicikliversenyen.”
◇ hádoru-részuhádoru-részu akadályversenyakadályverseny ◇ bóto-bóto-
részurészu evezősversenyevezősverseny ◇ bóto-részubóto-részu motor-motor-
csónakversenycsónakverseny ◇ raszszeru-részuraszszeru-részu raschelraschel
csipkecsipke ◇ ródo-részuródo-részu országúti versenyországúti verseny
részuamirészuami ◆ csipkehorgoláscsipkehorgolás ◆ horgoláshorgolás
reszubianreszubian ◆ leszbikusleszbikus
részufucsidorirészufucsidori ◆ csipkeszegélycsipkeszegély
részu-furontorészu-furonto ◆ belső függönybelső függöny
részugararészugara ◆ csipkés mintacsipkés minta

részuinrészuin ◆ belső függönybelső függöny
részuin-niszururészuin-niszuru ◆ sötétítősötétítő eléelé tesziteszi aa füg-füg-
gönytgönyt 「Részuin-nisitejokatta.」 „Jó, hogy a sö-
tétítő elé tettük a függönyt!”

részu-kárészu-ká ◆ versenyautóversenyautó
részu-kátenrészu-káten ◆ csipkefüggönycsipkefüggöny
reszukjú-daibáreszukjú-daibá ◆ mentőbúvármentőbúvár
reszukjútaireszukjútai ◆ mentőosztagmentőosztag
reszuponszu-taimureszuponszu-taimu ◆ válaszidőválaszidő
reszuráreszurá ◆ birkózóbirkózó ◇ puroreszurápuroreszurá pankrá-pankrá-
tortor ◇ puroreszurápuroreszurá profi birkózóprofi birkózó
reszuringureszuringu ◆ birkózásbirkózás ◇ gureko-róman-gureko-róman-
szutairunoreszuringuszutairunoreszuringu kötöttfogásúkötöttfogású birkó-birkó-
zászás ◇ furí-szutairunoreszuringufurí-szutairunoreszuringu szabadfo-szabadfo-
gásúgású birkózásbirkózás ◇ puroreszuringupuroreszuringu profiprofi bir-bir-
kózáskózás ◇ puroreszuringupuroreszuringu pankrációpankráció
reszuringu-oreszuringu-o szuruszuru ◆ birkózikbirkózik 「Vakai toki-
va reszuringu-o sita.」 „Fiatal koromban birkóz-
tam.”

reszuringuszensureszuringuszensu ◆ birkózóbirkózó
reszuto-hauszureszuto-hauszu ◆ vendégfogadóvendégfogadó
reszutoranreszutoran ◆ bisztróbisztró ◆ étteremétterem 「Szumi-
maszen, csikakunireszutoran-va arimaszuka?」
„Bocsánat, van a közelben étterem?” ◆ vendéglővendéglő
◇ kókjúreszutorankókjúreszutoran előkelőelőkelő étteremétterem ◇

csén-reszutorancsén-reszutoran étteremlánchozétteremlánchoz tartozótartozó
étteremétterem ◇ doraibuin-reszutorandoraibuin-reszutoran autósven-autósven-
déglődéglő ◇ famirí-reszutoranfamirí-reszutoran családbarátcsaládbarát ét-ét-
teremterem
reszutoran-hauszureszutoran-hauszu ◆ étteremépületétteremépület
reszuto-rúmureszuto-rúmu ◆ illemhelyillemhely ◆ mosdómosdó
retáretá ◆ betűbetű ◆ levéllevél ◇ kabá-retákabá-retá motiváci-motiváci-
ósós levéllevél ◇ kjapitaru-retákjapitaru-retá nagybetűnagybetű ◇ csén-csén-
retáretá lánclevéllánclevél ◇ njúszu-retánjúszu-retá hírlevélhírlevél ◇

bideo-retábideo-retá videóüzenetvideóüzenet ◇ fan-retáfan-retá rajon-rajon-
gói levélgói levél ◇ rabu-retárabu-retá szerelmeslevélszerelmeslevél
retacscsiretacscsi ◆ retusálásretusálás
retápakkuretápakku ◆ levélcsomaglevélcsomag
retá-pépáretá-pépá ◆ levélpapírlevélpapír
retá-rakkuretá-rakku ◆ levéltartó polclevéltartó polc
retaringuretaringu ◆ feliratozásfeliratozás
retaszuretaszu ◆ salátasaláta ◇ tamaretaszutamaretaszu fejesfejes sa-sa-
látaláta
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reten-oreten-o cukerucukeru ◆ kipipálkipipál 「Kai monoriszutono
nindzsinno tokoronire ten-o cuketa.」 „Kipipál-
tam a bevásárlólistámon a répát.” ◆ pipálpipál
rétoréto ◆ arányarány ◆ rátaráta ◇ kavaszerétokavaszeréto va-va-
lutaárfolyamlutaárfolyam ◇ kuro-szurétokuro-szuréto keresztárfo-keresztárfo-
lyamlyam ◇ szanpuringu-rétoszanpuringu-réto mintavételimintavételi gya-gya-
koriságkoriság ◇ puraimu-rétopuraimu-réto legjobblegjobb ügyfelekügyfelek
számáraszámára megállapítottmegállapított kamatkamat ◇ bó-rétobó-réto
baudrátabaudráta
réto-oréto-o kimerukimeru ◆ jegyezjegyez 「Enno kavaszeréto-
va ikuradeszuka.」 „Hogy jegyzik a jent?”

retoríbáretoríbá ◆ retrieverretriever ◆ vizslavizsla
retorikkuretorikku ◆ ékesszólásékesszólás ◆ retorikaretorika
retororetoro ◆ retroretro 「Retoro denvaki」 „retro tele-
fonkészülék”

retorobúmuretorobúmu ◆ nosztalgiahullámnosztalgiahullám
retoro-gémuretoro-gému ◆ régi videójátékrégi videójáték
retoromangoretoromango ◆ rétoromán nyelvrétoromán nyelv
retoronaretorona ◆ retroretro 「Retorona ongaku-o kiitei-
ru.」 „Retro zenét hallgat.”

retorotoranszupozonretorotoranszupozon ◆ retrotranszpozonretrotranszpozon
retoroviruszuretoroviruszu ◆ retrovírusretrovírus
retorutosokuhinretorutosokuhin ◆ készételkészétel
retteruretteru ◆ bélyegbélyeg ◆ címkecímke
「Binnoretterunivain-no namaega kaiteatta.」
„Az üveg címkéjére volt írva a bor neve.” ◆ eti-eti-
kettkett 「Binnoretteru」 „palack etikettje” ◇

retteru-oretteru-o haruharu megbélyegezmegbélyegez
「Uszocukitoiuretteru-o harareta.」 „Hazugnak
bélyegezték.”

retteru-oretteru-o haruharu ◆ megbélyegezmegbélyegez
「Uszocukitoiuretteru-o harareta.」 „Hazugnak
bélyegezték.”

rettórettó ◆ szigetsorszigetsor ◇ nihonrettónihonrettó japánjapán szi-szi-
getsorgetsor
rettórettó ◆ alsóbbrendűségalsóbbrendűség ◆ alsórendűalsórendű osz-osz-
tálytály 「Rettóto jútó」 „alsórendű osztály és felső-
rendű osztály”

rettókanrettókan ◆ alsóbbrendűségialsóbbrendűségi érzésérzés
「Rettókan-o motaszeru.」 „Alsóbbrendűnek
éreztet valakit.” ◆ kisebbrendűségikisebbrendűségi érzésérzés
「Rettókan-o idaku.」 „Kisebbrendűségi érzése
van.” ◆ kisebbségi érzéskisebbségi érzés

rettószeirettószei ◆ gyengegyenge diákdiák ◆ rosszrossz tanulótanuló
「Rettószeito jútószei」 „rossz tanuló és jó tanu-
ló”

rezárezá ◆ borotvaborotva ◆ bőrbőr ◆ műbőrműbőr ◇ patento-patento-
rezárezá lakkbőrlakkbőr
rézaréza ◆ lézerlézer
rézárézá ◆ lézerlézer
rézádacumórézádacumó ◆ lézeres szőrtelenítéslézeres szőrtelenítés
rézadaiódorézadaiódo ◆ lézerdiódalézerdióda
rézá-diszukurézá-diszuku ◆ lézerlemezlézerlemez
rézádzsúrézádzsú ◆ lézerfegyverlézerfegyver
rézáheikirézáheiki ◆ lézerfegyverlézerfegyver
rezá-kattorezá-katto ◆ borotvás fazonigazításborotvás fazonigazítás
rezákészurezákészu ◆ bőrtokbőrtok
rézákószenrézákószen ◆ lézersugárlézersugár 「Akairézá kószen-
va kirino nakade micsiszudzsi-o terasita.」 „A pi-
ros lézersugár utat hasított magának a ködben.”

rezá-kótorezá-kóto ◆ bőrkabátbőrkabát
rezákurafutorezákurafuto ◆ bőrmunkabőrmunka
rezákuroszurezákuroszu ◆ bőrvászonbőrvászon
rézápointárézápointá ◆ lézeres mutatópálcalézeres mutatópálca
rézápurintárézápurintá ◆ lézernyomtatólézernyomtató
rezá-szórurezá-szóru ◆ bőrtalpbőrtalp
rezurezu ◆ leszbikusleszbikus 「Rezunokappuru」 „leszbi-
kus pár”

rezubianrezubian ◆ leszbikusleszbikus
rézunrézun ◆ mazsolamazsola
rézunpanrézunpan ◆ mazsolás kenyérmazsolás kenyér
riri ◆ észszerűségészszerűség 「Rino tóranai szeiszaku」
„észszerűtlen intézkedés” ◆ igazigaz 「Ri-va kareni-
atta.」 „Neki volt igaza.” ◆ logikalogika 「Ri-o vakete
szettokusita.」 „Logikusan érvelve meggyőztem.”
◆ törvénytörvény 「Sizenno ri」 „természet törvénye”
◆ törvényszerűségtörvényszerűség 「Insúnten-o kjokaszure-
ba dzsikoga fueruno-va rino tózendearu.」 „Ha
engedélyezzük az ittas vezetést, akkor törvénysze-
rűen megszaporodnak a balesetek.” ◇ icsiriicsiri néminémi
igazságigazság 「Rjóhóno szecunimo icsiriaru.」
„Mindkét magyarázatban van némi igazság.” ◇

nuszubitonimoszanbunorinuszubitonimoszanbunori mindenkinekmindenkinek
megvannakmegvannak azaz érveiérvei ◇ rigainoririgainori transcen-transcen-
densdens logikalogika ◇ rigahidemorigahidemo mindenképpenmindenképpen
「Szono hon-o riga hidemo tenisitai.」 „Azt a
könyvet mindenképpen meg akarom szerezni.” ◇
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rinikanaurinikanau észszerűészszerű 「Rini kanau kói」 „ész-
szerű cselekedet” ◇ rinihanszururinihanszuru észszerűt-észszerűt-
lenlen 「Rini hanszuru kói」 „észszerűtlen cseleke-
det” ◇ ri-ori-o tokutoku logikusanlogikusan érvelérvel 「Kareni ri-o
toitemo mudadeszu.」 „Hiába érvelek logikusan,
nem tudom meggyőzni.”

riri ◆ előnyelőny 「Szono kuni-va csino ri-o ikasitei-
ru.」 „Az ország kihasználja a földrajzi előnyeit.”
◆ haszonhaszon 「Ganzenno rini majou.」 „Csábítja
a közvetlen haszon.” ◆ kamatkamat 「Kono sóbai-va
rigaii.」 „Ez az üzlet jól kamatozik.” ◇ icsirii-icsirii-
csigaicsigai előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Tomodacsiga ói-
nomo icsiriicsigaigaaru.」 „A sok barátnak van
előnye és hátránya is.” ◇ gjofunori-ogjofunori-o simerusimeru
bajbólbajból hasznothasznot húzhúz 「Szenszóde gjofuno ri-o
simetano-va kono kunida.」 „A háborúból ez az
ország húzott hasznot.” ◇ csinoricsinori terepterep adott-adott-
ságasága 「Csino ri-o simeru.」 „Kihasználja a terep
adottságát.” ◇ csinoricsinori földrajziföldrajzi előnyelőny ◇

rigari-origari-o umuumu pénzpénz pénztpénzt fialfial ◇ riguirigui nyere-nyere-
ségség bezsebelésebezsebelése 「Riguide kabukaga szagat-
ta.」 „A részvények estek, mert a befektetők be-
zsebelték a nyereséget.” ◇ riniszatoiriniszatoi nyerész-nyerész-
kedőkedő 「Rini szatoi hito.」 „nyerészkedő ember”
◇ rinoarurinoaru előnyöselőnyös 「Szóhónitotte rinoaru tei-
an」 „mindkét fél számára előnyös javaslat”

riri ◆ állapotbanállapotban 「Himicuri」 „titokban” ◆

hátsó részhátsó rész 「Rimen」 „hátoldal”

riri ◆ japánjapán mérföldmérföld ◆ riri ◇ icsirizukaicsirizuka mér-mér-
földkőföldkő ◇ icsirizukaicsirizuka kilométerkőkilométerkő ◇ gjofuno-gjofuno-
riri kívülállókívülálló profitálásaprofitálása 「Minsutóga bunre-
cusite kjóvatóga gjofuno ri-o eta.」 „A demokra-
ta párt szétszakadásából a kommunista párt profi-
tált.”

riaria ◆ hátsóhátsó 「Ria-síto」 „hátsó ülés”

ria-endzsinria-endzsin ◆ farmotorfarmotor
riageriage ◆ kamatemeléskamatemelés
riage-oriage-o okonauokonau ◆ kamatotkamatot emelemel
「Csúóginkó-va riage-o okonatta.」 „A jegybank
kamatot emelt.”

ria-kária-ká ◆ kerékpár-utánfutókerékpár-utánfutó ◆ utánfutóutánfutó
riakusonriakuson ◆ reakcióreakció
riakutanszuriakutanszu ◆ meddőmeddő ellenállásellenállás ◆ reaktan-reaktan-
ciacia ◇ jórjószeiriakutanszujórjószeiriakutanszu kapacitívkapacitív re-re-
aktanciaaktancia 「Júdószeiriakutanszuto jórjószeiria-
kutanszu」 „induktív reaktancia és kapacitív re-
aktancia”

riakutoruriakutoru ◆ fojtótekercsfojtótekercs ◆ indukciósindukciós te-te-
kercskercs
riariszutoriariszuto ◆ realistarealista
riaritíriarití ◆ realitásrealitás ◆ valóságvalóság
riaritibangumiriaritibangumi ◆ valóságshowvalóságshow
riarizumuriarizumu ◆ realizmusrealizmus
riarunariaruna ◆ realisztikusrealisztikus 「Riaruna jume」 „re-
alisztikus álom” ◆ szemléletesszemléletes 「Riaruna hjó-
gen」 „szemléletes kifejezés” ◆ valósághűvalósághű
「Riaruna bjósa」 „valósághű ábrázolás”

riaru-taimuriaru-taimu ◆ valósvalós idejűidejű 「Riaru-taimu-
siszutemu」 „valós idejű rendszer” ◆ valósvalós időidő
「Dzsóhó-o riarutaimude súsúsimaszu.」 „Valós
időben gyűjtjük az adatokat.”

riaru-taimusoririaru-taimusori ◆ valós idejű feldolgozásvalós idejű feldolgozás
ria-szaszupensonria-szaszupenson ◆ hátsó felfüggesztéshátsó felfüggesztés
riaszusikikaiganriaszusikikaigan ◆ öblökkelöblökkel csipkézettcsipkézett
tengerparttengerpart
riatánsigunaruranpuriatánsigunaruranpu ◆ hátsóhátsó irányjelzőirányjelző
lámpalámpa
ria-vindória-vindó ◆ hátsó ablakhátsó ablak
riavinkáriavinká ◆ hátsó indexhátsó index
riázeriáze ◆ liázliáz ◇ fotoriázefotoriáze fotoliázfotoliáz
ribaibaruribaibaru ◆ újjáéledésújjáéledés
ribaibarudzsóeiribaibarudzsóei ◆ régi film újravetítéserégi film újravetítése
ribaibaruszururibaibaruszuru ◆ újraújra felkapottfelkapott leszlesz 「Mu-
kasino kjokugaribaibarusita.」 „Újra felkapott
lett a régi zeneszám.”

ribamoriumuribamoriumu ◆ livermóriumlivermórium
ribarairibarai ◆ kamatfizetéskamatfizetés 「Forinto teikijokinno
ribarai」 „lekötött forintbetét utáni kamatfizetés”

ribásibururibásiburu ◆ kifordíthatókifordítható 「Ribásiburu-
kóto」 „kifordítható kabát” ◆ megfordíthatómegfordítható
「Ribásiburu-purau」 „megfordítható eke”

ribecuribecu ◆ elváláselválás
ribecuszururibecuszuru ◆ elszakadelszakad 「Tomoto ribecusi-
ta.」 „Elszakadtam a barátomtól.” ◆ elválikelválik
「Ottoto ribecusita.」 „Elváltam a férjemtől.”

ribenriben ◆ szabad sziromszabad szirom
ribendzsiribendzsi ◆ bosszúbosszú ◆ visszavágásvisszavágás
ribendzsiporunoribendzsiporuno ◆ bosszúbólbosszúból közzétettközzétett
pornópornó
ribenkaribenka ◆ szabad szirmú virágszabad szirmú virág
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ribenkakanribenkakan ◆ szabad szirmú pártaszabad szirmú párta
ribenszeiribenszei ◆ kényelemkényelem
riberarizumuriberarizumu ◆ liberalizmusliberalizmus ◆ szabadelvű-szabadelvű-
ségség
riberaruhanoriberaruhano ◆ liberálisliberális
riberarunariberaruna ◆ liberálisliberális 「Riberaruna siszó」
„liberális eszme” ◆ szabadszabad 「Riberaruna han-
dan」 „szabad döntés”

riberiariberia ◆ LibériaLibéria
riberiadzsinriberiadzsin ◆ libériailibériai
riberianoriberiano ◆ libériailibériai
riberoribero ◆ söprögetősöprögető
ríberukjúnszenríberukjúnszen ◆ Lieberkühn-mirigyLieberkühn-mirigy
ribétoribéto ◆ árengedményárengedmény 「Hanbaikaisa-va
szeizósakararibéto-o uke totta.」 „A kereskedő ár-
engedményt kapott a gyártótól.” ◆ jutalékjutalék ◆

visszatérítésvisszatérítés
ribettáribettá ◆ szegecselőgépszegecselőgép
ribettoribetto ◆ szegecsszegecs
ribetto-hanmáribetto-hanmá ◆ szegecselőkalapácsszegecselőkalapács
ribetto-oribetto-o ucuucu ◆ szegecselszegecsel
「Ribettáderibetto-o utta.」 „Szegecselőgéppel
szegecseltem.”

ribettoszecugóribettoszecugó ◆ szegecselt kötésszegecselt kötés
ribettoucsikiribettoucsiki ◆ szegecselőgépszegecselőgép
ribiaribia ◆ LíbiaLíbia
ribiadzsinribiadzsin ◆ líbiailíbiai
ribianoribiano ◆ líbiailíbiai
ribidóribidó ◆ libidólibidó ◆ potenciálpotenciál
ribinguribingu ◆ nappalinappali
ribingu-kicscsinribingu-kicscsin ◆ amerikaiamerikai konyhakonyha ◆ étke-étke-
zővel egybenyíló konyhazővel egybenyíló konyha
ribingu-rúmuribingu-rúmu ◆ lakószobalakószoba ◆ nappalinappali
ribjóribjó ◆ megbetegedésmegbetegedés
ribjóricuribjóricu ◆ megbetegedési rátamegbetegedési ráta
ribjószururibjószuru ◆ elkapelkap 「Kanszensóni ribjósita.」
„Elkaptam a fertőzést.” ◆ megbetegszikmegbetegszik 「Rib-
jósita sokubucu」 „megbetegedett növény”

ribobarairibobarai ◆ részletfizetésrészletfizetés
ribobaraideribobaraide ◆ részletrerészletre 「Kuruma-o ribo ba-
raide katta.」 „A kocsit részletre vettem.”

ribofurabinribofurabin ◆ riboflavinriboflavin

ribokakuszanribokakuszan ◆ ribonukleinsavribonukleinsav ◇ deokisiri-deokisiri-
bokakuszanbokakuszan dezoxiribonukleinsavdezoxiribonukleinsav
ribokakutanpakusicuribokakutanpakusicu ◆ ribonukleoproteinribonukleoprotein
ribonribon ◆ díszszalagdíszszalag ◆ pántlikapántlika ◆ szalagszalag
「Ponítéruniribon-o muszunda.」 „A copfjára egy
szalagot kötött.” ◇ kábon-ribonkábon-ribon festékszalagfestékszalag
◇ súszeiribonsúszeiribon javítószalagjavítószalag
ribonukureázeribonukureáze ◆ ribonukleázribonukleáz
ribonukureotanpakusicuribonukureotanpakusicu ◆ ribonukleopro-ribonukleopro-
teintein
riborubáriborubá ◆ revolverrevolver ◇ rokurenpacuriborubárokurenpacuriborubá
hatlövetű revolverhatlövetű revolver
riboszómuriboszómu ◆ riboszómariboszóma
riboszómuáruenuériboszómuáruenué ◆ riboszomális RNSriboszomális RNS
ribószuribószu ◆ ribózribóz
ribozaimuribozaimu ◆ ribozimribozim
ribozómuribozómu ◆ riboszómariboszóma
ribozómuáruenuéribozómuáruenué ◆ riboszomális RNSriboszomális RNS
riburibu ◆ bordaborda ◆ bordázatbordázat ◇ szupearibuszupearibu ser-ser-
tésbordatésborda
riburószuriburószu ◆ magasmagas hátszínhátszín ◆ ribulózribulóz ◆ ros-ros-
télyostélyos
riburószu-biszurinszankarubokisirázeriburószu-biszurinszankarubokisiráze ◆

ribulóz-difoszfát karboxilázribulóz-difoszfát karboxiláz
riburószu-biszurinszan-okisigenázeriburószu-biszurinszan-okisigenáze ◆

ribulóz-difoszfát oxigenázribulóz-difoszfát oxigenáz
riburószunirinszanriburószunirinszan ◆ ribulóz-biszfoszfátribulóz-biszfoszfát ◆

ribulóz-difoszfátribulóz-difoszfát
ricuricu ◆ ritmusritmus ◆ szabályszabály ◆ törvénytörvény ◇ ógon-ógon-
ricuricu aranyszabályaranyszabály ◇ sizenricusizenricu természetitermészeti
törvénytörvény ◇ dótokuricudótokuricu erkölcsierkölcsi törvénytörvény ◇

fubunricufubunricu íratlaníratlan szabályszabály ◇ fubunricufubunricu írat-írat-
lan törvénylan törvény
ricuricu ◆ arányarány 「Kono sudzsucu-va dzsúninni hit-
orino ricude szeikószuru.」 „Ez a műtét tízből az
egyhez arányban sikerül.” ◆ hányadhányad 「Kjódóso-
júsiteiru iedeanatano sojúricu-va ikucudeszu-
ka?」 „Mekkora a tulajdoni hányadod a közös
házban?” ◆ jövedelmezésjövedelmezés 「Ricunoii sigoto」
„jövedelmező munka” ◆ rátaráta 「Gókakuricu」
„felvételi ráta” ◇ kaitóricukaitóricu válaszolókválaszolók arányaaránya
「Csószano kaitóricu」 „felmérésre válaszolók
aránya” ◇ gókakuricugókakuricu felvételifelvételi arányarány ◇ gó-gó-
kakuricukakuricu sikeressikeres vizsgázókvizsgázók arányaaránya ◇ si-si-
cugjóricucugjóricu munkanélküliségimunkanélküliségi rátaráta ◇ sibóricusibóricu
halálozásihalálozási rátaráta ◇ sibóricusibóricu halandósághalandóság
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「Sibóricu-va suszszeiricu-o uvamavatteita.」 „A
halandóság meghaladta a születések számát.” ◇

sussóricusussóricu születésiszületési rátaráta ◇ sussóricusussóricu szü-szü-
letésszámletésszám 「Sussóricuno teika」 „születésszám
csökkenése” ◇ suszszeiricususzszeiricu születésiszületési rátaráta
◇ zókaricuzókaricu növekedésinövekedési ütemütem ◇ tóhjóricutóhjóricu
szavazókszavazók részvételirészvételi arányaaránya 「Tóhjóricuga
hikui.」 „Kevés a szavazók részvételi aránya.” ◇

nobiricunobiricu növekedésinövekedési ütemütem 「Keizaino nobi ri-
cu」 „gazdaság növekedési üteme” ◇ hanzairicuhanzairicu
bűnözésibűnözési rátaráta ◇ hanzairicuhanzairicu bűnesetekbűnesetek szá-szá-
mama 「Kojó-va hanzairicu-o oszaeru.」 „A foglal-
koztatás csökkenti a bűnesetek számát.” ◇ hei-hei-
kinricukinricu átlagrátaátlagráta 「Taidzsúzókano heikinri-
cu」 „testsúlynövekedés átlagrátája” ◇ jangu-jangu-
ricuricu Young-modulusYoung-modulus ◇ risiricurisiricu kamatrátakamatráta ◇

riricuriricu kamatlábkamatláb 「Ginkóriricu」 „banki kamat-
láb”

ricuanricuan ◆ kiötléskiötlés ◆ kiterveléskitervelés ◆ megfogal-megfogal-
mazásmazás
ricuansaricuansa ◆ ötletgazdaötletgazda 「Kikakuno ricuan-
sa」 „terv ötletgazdája”

ricuanszururicuanszuru ◆ kiötölkiötöl 「Kore-va karega ricu-
ansita keikakuda.」 „Ezt a tervet ő ötölte ki.” ◆

kitervelkitervel 「Szenrjaku-o ricuansita.」 „Kitervelte
a stratégiát.” ◆ megfogalmazmegfogalmaz 「Csiszuitaiszaku
an-o ricuansita.」 „Megfogalmazta a vízszabályo-
zási javaslatot.”

ricudóricudó ◆ ritmusritmus
ricudókankakuricudókankaku ◆ ritmusérzékritmusérzék
ricudószeisúsukuricudószeisúsuku ◆ ritmikusritmikus összehúzódásösszehúzódás

ricudótekinaricudótekina ◆ ritmikusritmikus 「Ricudótekina un-
dó」 „ritmikus mozgás” ◆ ritmusosritmusos 「Ricudó-
tekina ongaku」 „ritmusos zene” ◆ ütemesütemes
「Ricudótekina hocsó」 „ütemes léptek”

ricudótekiniricudótekini ◆ ritmikusanritmikusan ◆ ritmusosanritmusosan ◆

ütemesenütemesen
ricukiricuki ◆ kamatozókamatozó 「Ricuki szaiken」 „kama-
tozó kötvény”

ricukikokuszairicukikokuszai ◆ kamatozó kincstárjegykamatozó kincstárjegy
ricumenzuricumenzu ◆ homloknézethomloknézet
ricumókinricumókin ◆ szőrmerevítő izomszőrmerevítő izom
ricureiricurei ◆ meghajlás állvameghajlás állva
ricurjóricurjó ◆ Ricu RjóRicu Rjó

ricurjókokkaricurjókokka ◆ RicuRicu RjóRjó jogrendszderűjogrendszderű ál-ál-
lamlam
ricurjószeiricurjószei ◆ Ricu Rjó jogrendszerRicu Rjó jogrendszer
ricuronricuron ◆ érvelésérvelés 「Ricuronno konkjo」 „érve-
lés alapja”

ricuronszururicuronszuru ◆ érvelérvel 「Sucsó-o ronritekini ri-
curonszuru.」 „Logikusan érvelve bizonygatja
igazát.”

ricuzentaruricuzentaru ◆ borzasztóborzasztó 「Ricuzentaru kjó-
fu」 „borzasztó rémület”

ricuzentoszururicuzentoszuru ◆ borzongborzong 「Szono dekigoto-
o omoi daszuto ricuzentoszuru.」 „Borzongok, ha
arra az eseményre gondolok.”

ricuzóricuzó ◆ állószoborállószobor
ricuzóricuzó ◆ Fegyelem kosaraFegyelem kosara ◆ Vinaja-pitakaVinaja-pitaka
ricsakurikuricsakuriku ◆ fel-fel- ésés leszállásleszállás 「Hikókino ri-
csakuriku」 „repülőgép fel- és leszállása”

ricsakurikuszururicsakurikuszuru ◆ fel- és leszállfel- és leszáll
ricsakuszuiricsakuszui ◆ vízrőlvízről felszállásfelszállás ésés vízrevízre le-le-
szállásszállás
ricscsiricscsi ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés
ricscsidzsókenricscsidzsóken ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés ◆ helyihelyi
adottságokadottságok
ricscsinaricscsina ◆ gazdaggazdag 「Ricscsina kibunninat-
ta.」 „Gazdagnak érzem magam.”

ricscsinojoiricscsinojoi ◆ jójó helyenhelyen lévőlévő 「Ricscsino jo-
imanson」 „jó helyen lévő társasház”

ricscsironricscsiron ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés elméleteelmélete ◇

szangjóricscsironszangjóricscsiron iparipar elhelyezkedésénekelhelyezkedésének
elméleteelmélete
ricsiricsi ◆ értelemértelem ◆ intellektusintellektus
rícsirícsi ◆ karhosszkarhossz 「Rícsiga nagaibokuszá」
„hosszú karú bokszoló”

ricsidómuricsidómu ◆ héjkéreghéjkéreg
ricsigiricsigi ◆ kötelességtudatkötelességtudat ◆ tisztességtisztesség
ricsiginaricsigina ◆ kötelességtudókötelességtudó 「Ricsigina ha-
taraki mono」 „kötelességtudó dolgozó” ◆ tisz-tisz-
telettudótelettudó 「Ricsigina aiszacu」 „tisztelettudó
köszönés” ◆ tisztességestisztességes 「Ricsigina hito」
„tisztességes ember”

ricsiginiricsigini ◆ tisztességesentisztességesen 「Ricsigini hata-
raku」 „tisztességesen dolgozik”

ricsinericsine ◆ ricinusricinus
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rícsingurícsingu ◆ kilúgozáskilúgozás
ricsisugiricsisugi ◆ intellektualizmusintellektualizmus
ricsisugisaricsisugisa ◆ intellektualistaintellektualista
ricsitekinaricsitekina ◆ értelmesértelmes ◆ intellektuálisintellektuális
「Ricsitekina ningen」 „intellektuális egyéniség”

ricsitekiniricsitekini ◆ értelmesenértelmesen
ricsiumuricsiumu ◆ lítiumlítium
ricsiumudencsiricsiumudencsi ◆ lítiumelemlítiumelem
ricsiumuiondencsiricsiumuiondencsi ◆ Li-Ion akkumulátorLi-Ion akkumulátor
rídárídá ◆ csoportvezetőcsoportvezető ◆ olvasóolvasó ◆ olvasó-olvasó-
könyvkönyv ◆ vezérvezér ◆ vezetővezető 「Szagjócsímunorí-
dá」 „munkacsoport-vezető” ◇ kádo-rídákádo-rídá kár-kár-
tyaolvasótyaolvasó ◇ csiarídácsiarídá pompomlánypompomlány ◇ csiarí-csiarí-
dádá nőinői szurkolócsoportszurkolócsoport tagjatagja ◇ csímu-rídácsímu-rídá
brigádvezetőbrigádvezető ◇ csímu-rídácsímu-rídá csapatvezetőcsapatvezető ◇

bákódo-rídábákódo-rídá vonalkódolvasóvonalkódolvasó ◇ maikurofiru-maikurofiru-
murídámurídá mikrofilmolvasómikrofilmolvasó
ridabururidaburu ◆ rekontrarekontra
ridacuridacu ◆ elszakadáselszakadás 「Tanszakino csikjúkara-
no ridacu」 „űrszonda elszakadása a Földtől” ◆

kilépéskilépés 「Igiriszuno íjúridacu」 „Nagy Britannia
kilépése az EU-ból” ◆ kiugráskiugrás 「Szenszókarano
ridacu」 „kiugrás a háborúból” ◆ kiváláskiválás 「Ko-
teiszóba szeidokarano ridacu」 „kiválás a fix árfo-
lyamos rendszerből”

ridacuszururidacuszuru ◆ elszabadulelszabadul 「Ucsútanszaki-va
cukino kidókara ridacusita.」 „Az űrszonda elsza-
badult a hold körüli pályájáról.” ◆ elszakadelszakad
「Tókara ridacusita.」 „Elszakadt a pártjától.” ◆

kilépkilép 「Roketto-va taikiken-o ridacusita.」 „A
rakéta kilépett a légkörből.” ◆ kiugrikkiugrik 「Kuni-
va szenszókara ridacusita.」 „Az ország kiugrott
a háborúból.” ◆ kiválikkiválik 「Szeidzsika-va szeitó-o
ridacusita.」 „A politikus kivált a pártból.”

ridacuszurujónimicsibikuridacuszurujónimicsibiku ◆ kivezetkivezet 「Jotó-
va kuni-o íjúkara ridacuszurujóni micsibiita.」 „A
kormánypárt kivezette az országot az EU-ból.”

ridairekutoridairekuto ◆ átirányításátirányítás
ridakusonridakuson ◆ csökkentéscsökkentés ◇ noizu-ridakusonnoizu-ridakuson
zajcsökkentészajcsökkentés
rídásippurídásippu ◆ vezetésvezetés 「Rídásippu-o toru.」
„Magához ragadja a vezetést.” ◆ vezetőivezetői képes-képes-
ségség 「Rídásippu-o hakkiszuru.」 „Megmutatja
vezetői képességét.” ◆ vezetőségvezetőség
rídingurídingu ◆ olvasásolvasás

rídingu-battárídingu-battá ◆ vezető ütőjátékosvezető ütőjátékos
rídingufurémurídingufurému ◆ leolvasásileolvasási keretkeret ◇ ópun-ópun-
rídingufurémurídingufurému nyitott leolvasási keretnyitott leolvasási keret
rídingu-hittárídingu-hittá ◆ vezető ütőjátékosvezető ütőjátékos
rídingu-indaszutorírídingu-indaszutorí ◆ vezető iparágvezető iparág
rídinguszarídingusza ◆ vezető szálvezető szál
rídorído ◆ fúvókafúvóka ◆ nádnád ◆ nyelvsípnyelvsíp ◆ pórázpóráz
「Inu-o rídode szanposzaszeta.」 „Pórázon vezet-
te a kutyát.” ◆ vezetésvezetés 「Aitecsímunirído-o
ubavareta.」 „Az ellenfél csapata átvette tőlünk a
vezetést.” ◇ rído-erárído-erá olvasásiolvasási hibahiba ◇ rído-rído-
oruganorugan harmóniumharmónium ◇ rídogakkirídogakki nádfúvókásnádfúvókás
hangszerhangszer ◇ rídoszururídoszuru vezetvezet 「Vatasi-
nocsímugarídositeiru.」 „Az én csapatom vezet.”
◇ rído-bókarurído-bókaru vezető énekesvezető énekes
rído-bókarurído-bókaru ◆ főénekesfőénekes ◆ vezető énekesvezető énekes
rído-erárído-erá ◆ olvasási hibaolvasási hiba
rídogakkirídogakki ◆ nádfúvókás hangszernádfúvókás hangszer
rído-gitárído-gitá ◆ szológitárszológitár ◆ szológitárosszológitáros
rídónrí-memorírídónrí-memorí ◆ csak olvasható memóriacsak olvasható memória
rído-oruganrído-orugan ◆ harmóniumharmónium
rídorirérídoriré ◆ reed-reléreed-relé
rídoszururídoszuru ◆ vezetvezet 「Vatasinocsímugarídosite-
iru.」 „Az én csapatom vezet.”

rídoszurúrídoszurú ◆ readthroughreadthrough
rído-taimurído-taimu ◆ átfutási időátfutási idő
ridzsiridzsi ◆ igazgatóigazgató ◇ zaimuridzsizaimuridzsi pénzügyipénzügyi
igazgatóigazgató ◇ dzsómuridzsidzsómuridzsi ügyvezetőügyvezető igaz-igaz-
gatógató ◇ szenmuridzsiszenmuridzsi ügyvezető igazgatóügyvezető igazgató
ridzsicsóridzsicsó ◆ igazgatótanácsigazgatótanács elnökeelnöke ◆ ülnökülnök

ridzsikairidzsikai ◆ igazgatótanácsigazgatótanács 「Bjóinno ridzsi-
kaiga hirakareru.」 „A kórház igazgatótanácsa
összeül.” ◇ anzenhosóridzsikaianzenhosóridzsikai biztonságibiztonsági
tanácstanács
ridzsikokuridzsikoku ◆ végrehajtóvégrehajtó bizottságbizottság tagál-tagál-
lamalama ◇ dzsóninridzsikokudzsóninridzsikoku biztonságibiztonsági ta-ta-
nács állandó tagállamanács állandó tagállama
ridzsinridzsin ◆ lizinlizin
rídzsonrídzson ◆ régiórégió
rídzsonarizumurídzsonarizumu ◆ regionalizmusregionalizmus
ridzsunridzsun ◆ haszonhaszon ◆ hozamhozam ◆ profitprofit
ridzsuncuikjúridzsuncuikjú ◆ profithajhászásprofithajhászás
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ridzsunricuridzsunricu ◆ haszonkulcshaszonkulcs ◆ profitrátaprofitráta
ridzsuntószeiridzsuntószei ◆ profitszabályozásprofitszabályozás
riekirieki ◆ érdekérdek 「Kare-va dzsibunno riekisika
kangaeteinai.」 „Csak a saját érdekét nézi.” ◆

eredményeredmény 「Kaisano zeihiki gono rieki-va jok-
atta.」 „A cég adózás utáni eredménye jó volt.”
◆ haszonhaszon 「Kare-va dzsibunno riekisika kanga-
enai.」 „Csak a saját hasznát lesi.” ◆ nyereségnyereség
「Kono szeihin-va genkaga hikuku, tadaina riek-
iga kitaidekiru.」 „Ennek a terméknek kicsi az ön-
költsége, így nagy nyereségre lehet számítani.” ◆

pecsenyepecsenye 「Daremoga dzsibunno riekisika kan-
gaenai.」 „Mindenki csak a saját pecsenyéjét sü-
tögeti.” ◆ profitprofit 「Rieki-o ageru.」 „Növeli a
profitot.” ◇ eigjóriekieigjórieki adózatlanadózatlan nyereségnyereség ◇

dzsunriekidzsunrieki tisztatiszta nyereségnyereség ◇ fúhacuriekifúhacurieki
nemnem reméltremélt haszonhaszon ◇ fuszeiriekifuszeirieki tisztes-tisztes-
ségtelenségtelen haszonhaszon ◇ joszóriekijoszórieki várhatóvárható ha-ha-
szonszon
riekidaihjóriekidaihjó ◆ érdekképviselőérdekképviselő
riekidantairiekidantai ◆ érdekcsoportérdekcsoport
riekigakuriekigaku ◆ profitösszegprofitösszeg
riekihaitóriekihaitó ◆ nyereségrészesedésnyereségrészesedés
「Riekihaitó-o ukeru.」 „Nyereségrészesedést
kap.”

riekihan-iriekihan-i ◆ érdekkörérdekkör ◆ érdekszféraérdekszféra
riekihogoriekihogo ◆ érdekvédelemérdekvédelem
riekihogodantairiekihogodantai ◆ érdekvédelmi testületérdekvédelmi testület
riekihosóriekihosó ◆ garantált haszongarantált haszon
riekikódzsóriekikódzsó ◆ profitnövekedésprofitnövekedés 「Kono
taiszaku-va riekikódzsónicunagaru.」 „Ez az in-
tézkedés profitnövekedést hoz.”

riekininaruriekininaru ◆ megérmegér 「Kono torihiki-va riekini-
naranai.」 „Ez az üzlet nekem nem éri meg.”

rieki-orieki-o daszudaszu ◆ jövedelmezjövedelmez 「Kono dzsigjó-
va rieki-o takuszan daszu.」 „Ez az üzleti tevé-
kenység jól jövedelmez.” ◆ nyereségesnyereséges 「Kono
kaisa-va rieki-o dasiteiru.」 „Ez a vállalat nyere-
séges.”

rieki-orieki-o erueru ◆ hasznothasznot húzhúz ◆ kamatoztatkamatoztat ◆

profitálprofitál 「Kono kaisa-va ijakuhinde rieki-o etei-
ru.」 „Ez a vállalat a gyógyszerekből profitál.”

riekiricuriekiricu ◆ haszonkulcshaszonkulcs ◆ megtérülésimegtérülési rátaráta
◇ szósiszanriekiricuszósiszanriekiricu eszközarányoseszközarányos meg-meg-
térüléstérülés

riekiszóhanriekiszóhan ◆ érdekellentétérdekellentét ◆ összeférhe-összeférhe-
tetlenségtetlenség
rienrien ◆ házastársiházastársi viszonyviszony megszüntetésemegszüntetése
◆ kitagadáskitagadás 「Jósiengumino rien-o motome-
ta.」 „Kitagadási kérelmet nyújtott be.” ◆ válásválás
「Rien-va curakatta.」 „A válás megviselte.” ◆

viszony megszüntetéseviszony megszüntetése
rienrien ◆ színészek világaszínészek világa
rienrien ◆ búcsúpartibúcsúparti
riendzsóriendzsó ◆ válási kérvényválási kérvény
rienszururienszuru ◆ megszüntetimegszünteti aa viszonytviszonyt 「Na-
iennopátonáto riensita.」 „Megszüntette a vi-
szonyt élettársával.”

rifarenszurifarenszu ◆ referenciareferencia 「Kono
óbosanorifarenszu-va sinraidekiru.」 „Ennek a
jelentkezőnek jó referenciái vannak.”

rifómurifómu ◆ alakításalakítás ◆ átalakításátalakítás ◆ átépítésátépítés
◆ felújításfelújítás
rifómugjósarifómugjósa ◆ felújítófelújító
rifómuszururifómuszuru ◆ átépítátépít 「Ie-o rifómusita.」 „Át-
építettük a házunkat.” ◆ felújítfelújít 「Kuruma-o ri-
fómusita.」 „Felújítottam a kocsit.”

rifudarifuda ◆ kamatszelvénykamatszelvény ◆ kuponkupon
rifudacukiszaikenrifudacukiszaiken ◆ kamatszelvényeskamatszelvényes köt-köt-
vényvény ◆ kuponos kötvénykuponos kötvény
rifudahikikaekenrifudahikikaeken ◆ szelvényutalványszelvényutalvány
rifudaocsirifudaocsi ◆ kamat nélkülikamat nélküli
rifudzsinrifudzsin ◆ értelmetlenségértelmetlenség ◆ okok nélküliségnélküliség

rifudzsin-narifudzsin-na ◆ értelmetlenértelmetlen 「Rifudzsinna
jókjú」 „értelmetlen követelés” ◆ nevetségesnevetséges
「Kare-va szono sóhinni taisite rifudzsinna
kingaku-o jókjúsita.」 „Nevetséges összeget kért
az áruért.” ◆ okok nélkülinélküli 「Rifudzsinnakurému」
„ok nélküli reklamáció”

rifudzsin-nirifudzsin-ni ◆ okok nélkülnélkül 「Rifudzsinni okora-
reta.」 „Ok nélkül megharagudott rám.”

rifukurifuku ◆ javak és boldogságjavak és boldogság ◆ jólétjólét
rifureharifureha ◆ reflációban hívőreflációban hívő
rifurekkuszurifurekkuszu ◆ fényvisszaverődésfényvisszaverődés ◆ reflexreflex

rifurekuszorodzsirifurekuszorodzsi ◆ reflexológiareflexológia
rifurekuszorodzsírifurekuszorodzsí ◆ reflexológiareflexológia
rifurekutárifurekutá ◆ macskaszemmacskaszem ◆ prizmaprizma
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rifurénrifurén ◆ refrénrefrén 「Rifurén-o nikaiutatta.」
„Kétszer énekelte a refrént.”

rifuressurifuressu ◆ felfrissülésfelfrissülés
rifuressuszaszerurifuressuszaszeru ◆ felfrissítfelfrissít 「Szaunade
karada-o rifuressuszaszeta.」 „Szaunával frissí-
tette fel magát.”

rifuressuszururifuressuszuru ◆ felüdülfelüdül 「Tókakaniedenon-
birisiterifuressusita.」 „10 napig otthon pihen-
tem, és felüdültem.”

rífurettorífuretto ◆ szórólapszórólap
rifuróhandazukerifuróhandazuke ◆ újrafolyasztásosújrafolyasztásos for-for-
rasztásrasztás
rifutingurifutingu ◆ dekázásdekázás
rifutinguszururifutinguszuru ◆ dekázikdekázik
rifutorifuto ◆ felvonófelvonó 「Szukí dzsóni-va ikucukano-
rifutogaarimasita.」 „A sípályán volt több felvo-
nó.” ◆ liftlift ◇ szukírifutoszukírifuto síliftsílift ◇ juacurifutojuacurifuto
hidraulikus felvonóhidraulikus felvonó
rifuto-danpárifuto-danpá ◆ áramlásrontó lemezáramlásrontó lemez
rigahidemorigahidemo ◆ mindenképpenmindenképpen 「Szono hon-o
riga hidemo tenisitai.」 „Azt a könyvet minden-
képpen meg akarom szerezni.”

rigairigai ◆ érdekérdek 「Rjókoku-va kjócúno rigai-o mo-
cu.」 „A két országnak közös érdekei vannak.”

rigaikankeirigaikankei ◆ érdekeltségérdekeltség 「Kare-va ano kai-
sato rigaikankeigaaru.」 „Érdekeltsége van abban
a vállalatban.”

rigaikankeigaarurigaikankeigaaru ◆ érdekeltérdekelt
rigaikankeisarigaikankeisa ◆ érdekelt félérdekelt fél
rigainoririgainori ◆ transcendens logikatranscendens logika
rigainosótocurigainosótocu ◆ érdekellentétérdekellentét 「Szutoraiki-
o siteiru ródósato, kojósano aidani-va rigaino só-
tocugaarimaszu.」 „A sztrájkolók és a munkálta-
tók között érdekellentét van.”

rigaitairicurigaitairicu ◆ érdekellentétérdekellentét 「Kabunusito
keieisano rigaitairicuga sódzsita.」 „Érdekellentét
keletkezett a részvényesek és a vezetőség között.”

rigaitokusicurigaitokusicu ◆ előny és hátrányelőny és hátrány
rigakurigaku ◆ természettudománytermészettudomány
rigakuburigakubu ◆ természettudományi kartermészettudományi kar
rigakukairigakukai ◆ természettudományos világtermészettudományos világ
rigakurjóhórigakurjóhó ◆ fizioterápiafizioterápia ◆ gyógytornagyógytorna
rigakurjóhósirigakurjóhósi ◆ gyógytornászgyógytornász

rigandorigando ◆ ligandumligandum
rigandoizonszeiioncsanerurigandoizonszeiioncsaneru ◆ ligandummalligandummal
kapuzott ioncsatornakapuzott ioncsatorna
rigari-o umurigari-o umu ◆ pénz pénzt fialpénz pénzt fial
rigázerigáze ◆ ligázligáz ◇ díenuérigázedíenuérigáze DNS-ligázDNS-ligáz
rigenrigen ◆ mondásmondás ◆ szállóigeszállóige
rigósúszanrigósúszan ◆ rendeződésrendeződés 「Szeitóno rigósú-
szan」 „politikai pártok egymás közti rendeződé-
se” ◆ találkozás és szétválástalálkozás és szétválás
rígurígu ◆ ligaliga ◆ szövetségszövetség ◇ íszutan-ríguíszutan-rígu ke-ke-
letileti ligaliga ◇ veszutan-ríguveszutan-rígu nyugatinyugati ligaliga ◇

szentoraru-ríguszentoraru-rígu központiközponti ligaliga ◇ nasonaru-nasonaru-
rígurígu nemzeti liganemzeti liga
riguirigui ◆ nyereségnyereség bezsebelésebezsebelése 「Riguide ka-
bukaga szagatta.」 „A részvények estek, mert a
befektetők bezsebelték a nyereséget.”

riguninrigunin ◆ ligninlignin
riguressonriguresson ◆ regresszióregresszió
ríguszenríguszen ◆ bajnokibajnoki mérkőzésmérkőzés ◆ ligamérkő-ligamérkő-
zészés ◆ mérkőzéssorozatmérkőzéssorozat
rihabarihaba ◆ profitrésprofitrés
rihabiririhabiri ◆ rehabilitációrehabilitáció 「Rihabirino szeika-
de, imade-va fucúni arukemaszu.」 „A rehabilitá-
ció eredményeként most rendesen tudok járni.”

rihabiritésonrihabiritéson ◆ rehabilitációrehabilitáció
rihabiritésonsiszecurihabiritésonsiszecu ◆ rehabilitációsrehabilitációs inté-inté-
zetzet
rihabiritéson-szentárihabiritéson-szentá ◆ rehabilitációsrehabilitációs köz-köz-
pontpont
rihacurihacu ◆ fodrászatfodrászat ◆ hajvágáshajvágás
rihacunarihacuna ◆ értelmesértelmes ◆ intelligensintelligens ◆ okosokos
「Rihacuna szeito」 „okos diák”

rihacutenrihacuten ◆ borbélyüzletborbélyüzlet ◆ fodrászatfodrászat ◆

fodrászüzletfodrászüzlet
rihanrihan ◆ elhidegüléselhidegülés ◆ elszakadáselszakadás
rihansarihansa ◆ elhidegült emberelhidegült ember
rihanszururihanszuru ◆ elhidegülelhidegül 「Kokumin-va mu-
szekininna szeidzsikara rihansiteiru.」 „A nép el-
hidegült a felelőtlen politikusoktól.” ◆ elszakadelszakad
「Taisúkara rihansita undó」 „tömegektől elsza-
kadt mozgalom”

rihászarurihászaru ◆ próbapróba 「Rihászaru-va kanpekide-
sita.」 „A próba tökéletes volt.” ◇ doreszu-doreszu-
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rihászarurihászaru jelmezesjelmezes próbapróba ◇ doreszu-doreszu-
rihászarurihászaru főpróbafőpróba
rihászaru-orihászaru-o szuruszuru ◆ próbálpróbál 「Haijú-va
gekinorihászaru-o sita.」 „A színészek próbálták a
darabot.”

rihirihi ◆ értelemszerűségértelemszerűség
rihitá-szukérurihitá-szukéru ◆ Richter-skálaRichter-skála
rihitensutainrihitensutain ◆ LiechtensteinLiechtenstein
rihitensutaindzsinrihitensutaindzsin ◆ liechtensteiniliechtensteini
rihitensutain-norihitensutain-no ◆ liechtensteiniliechtensteini
rihórihó ◆ törvénytörvény 「Sizenno rihó」 „természeti
törvény”

riinriin ◆ tisztviselőtisztviselő
rija-kárija-ká ◆ kerékpár-utánfutókerékpár-utánfutó ◆ kordékordé ◆

utánfutóutánfutó
rijakurijaku ◆ áldásáldás ◆ kegykegy ◇ gorijakugorijaku áldásáldás
「Kamino gorijaku-o ukeru.」 „Isten áldásában
részesül.” ◇ gorijakugorijaku kegykegy 「Dzsindzsade ka-
mino gorijaku-o motomeru.」 „A szentélyben is-
ten kegyeiért fohászkodik.” ◇ gorijakugorijaku segít-segít-
ségség 「Kamiszamano gorijakude naotta.」 „Isten
segítségével meggyógyultam.”

rijórijó ◆ felhasználásfelhasználás 「Kodzsindzsóhóno rijó-
mokuteki」 „személyes adatok felhasználásának
célja” ◆ használáshasználás 「Kaisano densiméruno si-
tekina rijó-va kinsiszareteiru.」 „A céges e-email
magáncélokra használása tilos.” ◆ használathasználat
「Intánettono rijó-va fueteiru.」 „Növekszik az
internethasználat.” ◆ hasznosításhasznosítás 「Taijóener-
ugíno rijó」 „napenergia hasznosítása” ◆ igény-igény-
bevételbevétel 「Nori monono norijó-o szaketeiru.」
„Kerüli a közlekedési eszköz igénybevételét.” ◆ ki-ki-
aknázásaknázás 「Bidzsineszucsanszuno rijó」 „üzleti
lehetőségek kiaknázása” ◆ kihasználáskihasználás 「Aki
dzsikanno júkórijó-o mezaszu.」 „Az szabadidő
hatékony kihasználására törekszik.” ◇ szairijószairijó
újrahasznosításújrahasznosítás ◇ tamokutekirijótamokutekirijó többcé-többcé-
lúlú felhasználásfelhasználás ◇ tamokutekirijótamokutekirijó sokrétűsokrétű
felhasználásfelhasználás ◇ norimononorijónorimononorijó utazásutazás
「Kono kippude ikkaikagiri, nori monono rijóga
dekimaszu.」 „Ez a jegy egyszeri utazásra jogosít.”
◇ heivarijóheivarijó békésbékés felhasználásfelhasználás 「Gensir-
jokuno heivarijó-o motometa.」 „Az atomenergia
békés felhasználását kéri.”

rijórijó ◆ fodrászatfodrászat
rijódekirurijódekiru ◆ igénybe vehetőigénybe vehető

rijódzsókenrijódzsóken ◆ felhasználóifelhasználói feltételfeltétel
「Miszeinensa-va rijódzsóken-o mitasiteinai.」
„A fiatalkorúak nem felelnek meg a felhasználói
feltételeknek.”

rijógakkórijógakkó ◆ fodrásziskolafodrásziskola
rijókacsirijókacsi ◆ használatihasználati értékérték 「Dzsóhóno ri-
jókacsi」 „információ használati értéke”

rijókanónarijókanóna ◆ használhatóhasználható
rijókanónamobairunettovákurijókanónamobairunettováku ◆ elérhetőelérhető
mobilhálózatmobilhálózat
rijókijakurijókijaku ◆ felhasználóifelhasználói feltételfeltétel 「Rijó-
kijakuni dóisitekara ecuran-o cuzuketa.」 „A fel-
használói feltételek elfogadása után folytattam a
böngészést.” ◆ felhasználói szabályzatfelhasználói szabályzat
rijókjakurijókjaku ◆ használóhasználó utasutas 「Kono ekino ri-
jókjakuga hetta.」 „Csökkent az állomást haszná-
ló utasok száma.” ◆ utasutas
rijókóricurijókóricu ◆ kihasználtságkihasználtság ◇ kaiszenrijó-kaiszenrijó-
kóricukóricu vonal kihasználtságavonal kihasználtsága
rijokurijoku ◆ kapzsiságkapzsiság 「Rijokunitoravarezu,
naszubekikoto-o szuru.」 „A kapzsiságon felülke-
rekedve, azt teszi, amit tennie kell.”

rijonárijoná ◆ parizerparizer
rijósarijósa ◆ felhasználófelhasználó ◆ használóhasználó
rijósatórokurijósatóroku ◆ felhasználó regisztrációfelhasználó regisztráció
rijósirijósi ◆ fodrászfodrász 「Kanodzso-va rijósino
sikaku-o totta.」 „Fodrászati szakképesítést szer-
zett.”

rijószururijószuru ◆ felhasználfelhasznál 「Sigen-o júkóni rijó-
szuru.」 „Hatékonyan használja fel az erőforrá-
sokat.” ◆ használhasznál 「Dzsitensa-o rijószuru hito-
ga fueteimaszu.」 „A kerékpárt használók száma
megnövekedett.” ◆ hasznosíthasznosít
「Szangjóhainecu-o rijósite hacudenszuru.」 „Az
ipari hulladékhőt hasznosítva fejlesztenek ára-
mot.” ◆ igénybeigénybe veszvesz 「Densa-o rijószuru hito-
ga ói.」 „Sokan veszik igénybe a vonatot.” ◆ kiak-kiak-
náznáz 「Arajurucsanszu-o rijósita.」 „Kiaknázott
minden lehetőséget.” ◆ kihasználkihasznál 「Rijószar-
eteirujóna kigaszuru.」 „Úgy érzem, kihasznál-
nak.” ◇ norimono-onorimono-o rijószururijószuru utazikutazik 「Baszu-
o rijósite tosinni itta.」 „Busszal utaztam a város-
központba.”

rijúrijú ◆ érvérv 「Kare-va hantaino rijú-o szoroeta.」
„Felsorakoztatta az ellenérveit.” ◆ indokindok 「Iro-
irona rijú-o ageta.」 „Mindenféle indokot sorolt
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fel.” ◆ indoklásindoklás 「Rijúmonaku kaikoszareta.」
„Indoklás nélküli felmondtak nekem.” ◆ kifogáskifogás
「Hakudzsakuna rijú」 „gyatra kifogás” ◆ okok
「Taisokuno rijúha nandeszuka?」 „Milyen okból
mondtál fel?” ◇ szonzairijúszonzairijú létjogosultságlétjogosultság
「Kono szosiki-va szonzairijúganai.」 „Ennek a
szervezetnek nincs létjogosultsága.” ◇ szonza-szonza-
irijúirijú létezéslétezés okaoka 「Jókjúgaarukarakoszo szon-
zairijúgaaru.」 „Csak azért létezik, mert van rá
igény.” ◇ nanrarijúmonakunanrarijúmonaku mindenminden okok nélkülnélkül
「Nanra rijúmonaku kjakuasiga hettekita.」
„Minden ok nélkül megfogyatkoztak a vendégek.”

rijúdatorijúdato omouomou ◆ betudbetud 「Kareno szeikóno
rijú-va nandato omou?」 „Te minek tudod be a si-
kereit?”

rijúganakunarurijúganakunaru ◆ okafogyottokafogyott 「Kokumin-
tóhjóno rijúganakunatta.」 „Okafogyott lett a
népszavazás.”

rijúhosikinrijúhosikin ◆ tartalékalaptartalékalap
rijúmonairijúmonai ◆ oktalanoktalan 「Rijúmonaku oszorete-
ita.」 „A félelme oktalan volt.”

rijúmonakurijúmonaku ◆ okok nélkülnélkül 「Nanno rijúmonaku
szakebidasita.」 „Minden ok nélkül kiabálni kez-
dett.” ◆ oktalanuloktalanul
rijúnakurijúnaku ◆ indokolatlanulindokolatlanul 「Szeifu-va
rijúnakudemo-o kinsisita.」 „A kormány indoko-
latlanul betiltotta a tüntetést.”

rijúnonairijúnonai ◆ indokolatlanindokolatlan 「Sinpaiszuru rijú-
va nakatta.」 „Indokolatlan volt az aggodalma.”

rijú-o cukerurijú-o cukeru ◆ indokolindokol
rijú-orijú-o osieruosieru ◆ megindokolmegindokol 「Csikokuno rijú-o
osieta.」 „Megindokolta, hogy miért késett.”

rijúzukerijúzuke ◆ indoklásindoklás
rijúzukerurijúzukeru ◆ indokolindokol 「Kaisa-va akadzsi-o en-
dakani rijúzuketa.」 „A vállalat a veszteséget a jen
magas árfolyamával indokolta.”

rikarika ◆ reálreál tantárgytantárgy ◆ reáltárgyreáltárgy ◆ reál-reál-
tudománytudomány ◆ természettudománytermészettudomány ◆ termé-termé-
szettudományiszettudományi kurzuskurzus ◆ természettudo-természettudo-
mányi szakmányi szak
rikacujórikacujó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ felhasználásfelhasználás
rikacsanrikacsan ◆ babababa
rikacsan-ningjórikacsan-ningjó ◆ babababa
rikadaigakurikadaigaku ◆ tudományegyetemtudományegyetem
rikagakurikagaku ◆ fizika és kémiafizika és kémia

rikairikai ◆ értésértés 「Mondaino rikai」 „probléma ér-
tése” ◆ felfogásfelfogás 「Rikaiga hajai hito」 „gyors
felfogású ember” ◆ megértésmegértés 「Gorikai-o ta-
mavarujó onegai mósi agemaszu.」 „Szíves meg-
értésüket kérjük!” ◆ megismerésmegismerés 「Kono gen-
sóno rikaino sikata」 „jelenség megismerésének
módja” ◇ szógorikaiszógorikai kölcsönöskölcsönös megértésmegértés ◇

rikainikurusimurikainikurusimu teljességgelteljességgel érthetetlenérthetetlen
「Csímuganaze maketaka rikaini kurusimu.」
„Teljességgel érthetetlen, hogyan kaphatott ki a
csapat.” ◇ rikainikurusimurikainikurusimu nemnem tudtud napirend-napirend-
rere térnitérni 「Karega sacsónante rikaini kurusi-
mu.」 „Nem tudok napirendre térni afelett, hogy
igazgató lett.”

rikairikai ◆ szétválásszétválás ◇ hógórikaihógórikai varratvarrat szét-szét-
válásaválása
rikaidekinairikaidekinai ◆ érthetetlenérthetetlen
「Karegadósitean-nani sakkinsitaka rikaidek-
inai.」 „Érthetetlen, hogyan keveredhetett ekkora
adósságba.” ◆ felfoghatatlanfelfoghatatlan 「Kareno kódó-
va rikaidekinai.」 „Felfoghatatlan a viselkedése.”

rikaidekirurikaidekiru ◆ felérifeléri ésszelésszel 「Nazeano kasu-
va dzsusósitaka rikaidekinai.」 „Nem érem fel ép
ésszel, hogyan kaphatott díjat az az énekes.” ◆ ki-ki-
igazodikigazodik 「Anatano iukoto-va kavarijaszuinode
rikaidekinai.」 „Egyszer ezt mondasz, egyszer azt,
nem tudok kiigazodni rajtad.”

rikaigahajairikaigahajai ◆ fogékonyfogékony 「Ano hito-va szúga-
kuno rikaiga hajai.」 „Fogékony a matematikára.”

rikaigoirikaigoi ◆ passzív szókincspasszív szókincs
rikainikurusimurikainikurusimu ◆ nemnem tudtud napirendrenapirendre térnitérni
「Karega sacsónante rikaini kurusimu.」 „Nem
tudok napirendre térni afelett, hogy igazgató lett.”
◆ teljességgelteljességgel érthetetlenérthetetlen 「Csímuganaze
maketaka rikaini kurusimu.」 „Teljességgel ért-
hetetlen, hogyan kaphatott ki a csapat.”

rikai-orikai-o simeszusimeszu ◆ megértéstmegértést tanúsíttanúsít 「Ko-
csirano dzsidzsóni rikai-o simesitekureta.」
„Megértést tanúsított a helyzetem iránt.”

rikairjokurikairjoku ◆ felfogóképességfelfogóképesség
rikaisiaurikaisiau ◆ megértimegérti egymástegymást 「Fúfu-va rika-
isi atteita.」 „A házaspár megérti egymást.”

rikaiszururikaiszuru ◆ felfogfelfog 「Kasita okanega
modottekonaikoto-o rikaisita.」 „Felfogta, hogy
nem fogja visszakapni a kölcsönadott pénzt.” ◆

megemésztmegemészt 「Karegajattakoto-va imadani rika-
idekinai.」 „A mai napig nem tudtam megemész-
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teni, amit tett.” ◆ megértmegért 「Dzsugjóno naijó-
o rikaisita.」 „Megértettem az órán elhangzotta-
kat.”

rikakeirikakei ◆ reálreál 「Rikakeikamoku」 „reáltan-
tárgy” ◆ reálreál beállítottságbeállítottság 「Rikakeino
hito」 „reál beállítottságú ember”

rikanrikan ◆ megbetegedésmegbetegedés
rikanenpjórikanenpjó ◆ időrendbeidőrendbe szedettszedett tudomá-tudomá-
nyos eredményeknyos eredmények
rikanikanmuri-orikanikanmuri-o tadaszazutadaszazu ◆ kerülikerüli aa félre-félre-
érthetőérthető mozdulatokatmozdulatokat ◆ nemnem adad okotokot fél-fél-
reértésrereértésre
rikanrekirikanreki ◆ megbetegedés előfordulásamegbetegedés előfordulása
rikanricurikanricu ◆ megbetegedési rátamegbetegedési ráta
rikanszururikanszuru ◆ elkapelkap 「Infuruenzani rikansita.」
„Elkaptam az influenzát.”

rikarentokjóikurikarentokjóiku ◆ folyamatosfolyamatos újraoktatásújraoktatás

rikasicurikasicu ◆ iskolai szertáriskolai szertár ◆ szertárszertár
rikecscsiarikecscsia ◆ rickettsiarickettsia ◆ rikeccsiarikeccsia
rikeirikei ◆ tudományostudományos
rikeikamokurikeikamoku ◆ reál tantárgyreál tantárgy ◆ reáltárgyreáltárgy
rikeikótógakkórikeikótógakkó ◆ reálgimnáziumreálgimnázium
rikeinorikeino ◆ reálreál ◆ természettudományitermészettudományi
rikenriken ◆ érdekeltségérdekeltség ◆ haszonhozhaszonhoz valóvaló jogjog
「Riken-o hakiszuru.」 „Lemond a haszonhoz va-
ló jogáról.” ◆ jogjog 「Sinrinriken」 „erdészeti jog”
◆ koncessziókoncesszió ◇ kózankaihacurikenkózankaihacuriken bánya-bánya-
koncessziókoncesszió ◇ kózankaihacurikenkózankaihacuriken bányá-bányá-
szati jogszati jog
rikenriken ◆ éles kardéles kard
riken-aszaririken-aszari ◆ érdekhajhászásérdekhajhászás
riken-jariken-ja ◆ érdekhajhászérdekhajhász ◆ haszonlesőhaszonleső
rikenkózórikenkózó ◆ érdekeltségi struktúraérdekeltségi struktúra
rikiriki ◆ éleséles fegyverfegyver ◆ hasznoshasznos eszközeszköz ◆

vívmányvívmány 「Bunmeino riki」 „civilizáció vívmá-
nya”

rikiriki ◆ erőerő 「Dzsúninrikigaaru.」 „Tíz ember ere-
jével vetekszik.”

rikibarikiba ◆ erőtérerőtér
rikibakjódorikibakjódo ◆ térerősségtérerősség
rikiddorikiddo ◆ folyadékfolyadék 「Kinainirikiddono mocsi
komiga kinsiszareteiru.」 „Tilos folyadékot fel-

vinni a repülőgép fedélzetére.” ◆ folyékonyfolyékony
「Rikiddo-fandéson」 „folyékony alapozó” ◇

hea-rikiddohea-rikiddo hajfixálóhajfixáló ◇ hea-rikiddohea-rikiddo hajvízhajvíz
rikieirikiei ◆ nagy erővel úszásnagy erővel úszás
rikieiszururikieiszuru ◆ nagynagy erővelerővel úszikúszik 「Szaigo-
made rikieiszuru.」 „Egész végig nagy erővel
úszik.”

rikienrikien ◆ dinamikusdinamikus előadáselőadás ◆ lelkeslelkes alakí-alakí-
tástás
rikienszururikienszuru ◆ lelkesenlelkesen alakítalakít 「Iejaszu-o ri-
kienszuru haijú」 „Iejaszut lelkesen alakító szí-
nész.”

rikigakurikigaku ◆ dinamikadinamika ◆ erőtanerőtan ◆ mechanikamechanika
◆ statikastatika ◇ undógakuundógaku kinematikakinematika ◇ ójóriki-ójóriki-
gakugaku alkalmazottalkalmazott mechanikamechanika ◇ kúkirikiga-kúkirikiga-
kuku aerodinamikaaerodinamika ◇ kekkórikigakukekkórikigaku hemodi-hemodi-
namikanamika ◇ kókúrikigakukókúrikigaku repülésdinamikarepülésdinamika ◇

gótairikigakugótairikigaku merevmerev testtest statikájastatikája ◇ ko-ko-
tenrikigakutenrikigaku klasszikusklasszikus mechanikamechanika 「Koten-
rikigakuto rjósirikigaku」 „klasszikus mechanika
és kvantummechanika” ◇ szeitairikigakuszeitairikigaku bio-bio-
mechanikamechanika ◇ szeirikigakuszeirikigaku statikastatika ◇ denki-denki-
rikigakurikigaku elektrodinamikaelektrodinamika ◇ tentairikigakutentairikigaku
égiégi mechanikamechanika ◇ tókeirikigakutókeirikigaku statiszti-statiszti-
kuskus mechanikamechanika ◇ dórikigakudórikigaku dinamikadinamika ◇ do-do-
sicurikigakusicurikigaku talajmechanikatalajmechanika ◇ njútonriki-njútonriki-
gakugaku newtoninewtoni mechanikamechanika ◇ necurikigakunecurikigaku
termodinamikatermodinamika ◇ hadórikigakuhadórikigaku hullámme-hullámme-
chanikachanika ◇ jakurikigakujakurikigaku farmakodinamikafarmakodinamika ◇

rjútairikigakurjútairikigaku hidromechanikahidromechanika ◇ rjósiriki-rjósiriki-
gakugaku kvantummechanikakvantummechanika 「Kotenrikigakuto
rjósirikigaku」 „klasszikus mechanika és kvan-
tummechanika” ◇ renzokutairikigakurenzokutairikigaku konti-konti-
nuummechanikanuummechanika
rikigakukeirikigakukei ◆ dinamikai rendszerdinamikai rendszer
rikigakuteharikigakuteha ◆ mechanikai hullámmechanikai hullám
rikigakutekienerugírikigakutekienerugí ◆ mechanikus energiamechanikus energia
rikigakutekinarikigakutekina ◆ mechanikusmechanikus 「Rikigakutek-
ina kjódo」 „mechanikus szilárdság”

rikimurikimu ◆ erőlködikerőlködik 「Rikindemo benga de-
nai.」 „Hiába erőlködök, nem jön ki a kaki.” ◆ iz-iz-
moskodikmoskodik 「Zettaikacuzo!To rikindemiszeta.」
„Izmoskodott, hogy biztosan győzni fog.”

rikinrikin ◆ kamatösszegkamatösszeg
rikiricurikiricu ◆ teljesítménytényezőteljesítménytényező
rikirjórikirjó ◆ erőerő ◆ képességképesség 「Jakume-o ha-
taszudakeno rikirjóganai.」 „Nem képes végre-
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hajtani a feladatát.” ◆ rátermettségrátermettség 「Rikirjó-
noaru hito」 „rátermett ember”

rikirjókeirikirjókei ◆ erőmérőerőmérő
rikisirikisi ◆ birkózóbirkózó ◆ szumóbirkózószumóbirkózó ◇ njúmaku-njúmaku-
rikisirikisi felső osztályú szumósfelső osztályú szumós
rikiszakurikiszaku ◆ erőfeszítésselerőfeszítéssel készültkészült alko-alko-
tástás ◆ izzadsággal készült alkotásizzadsággal készült alkotás
rikiszecurikiszecu ◆ bizonygatásbizonygatás
rikiszecuszururikiszecuszuru ◆ bizonygatbizonygat 「Sókentorihik-
ide szon-o sinaito rikiszecusita.」 „Bizonygatta,
hogy nem fog veszíteni a tőzsdén.” ◆ hangsú-hangsú-
lyozlyoz 「Kjóikuno igi-o rikiszecuszuru.」 „Az okta-
tás jelentőségét hangsúlyozza.”

rikiszenrikiszen ◆ erős harcerős harc
rikiszenrikiszen ◆ erővonalerővonal ◇ denkirikiszendenkirikiszen villa-villa-
mos erővonalmos erővonal
rikiszenfuntórikiszenfuntó ◆ teljesteljes erőbedobássalerőbedobással har-har-
coláscolás
rikiszenszururikiszenszuru ◆ mindenminden erejévelerejével harcolharcol
「Rikiszensimaszu.」 „Minden erőmmel harcolni
fogok!”

rikiszórikiszó ◆ erejét megfeszítve futáserejét megfeszítve futás
rikiszószururikiszószuru ◆ erejéterejét megfeszítvemegfeszítve futfut
「Górumade rikiszósita.」 „A célig erejét megfe-
szítve futott.”

rikitenrikiten ◆ erőerő támadáspontjatámadáspontja ◆ hangsúlyhangsúly
「Sigenno júkórijóni rikiten-o oita.」 „Az erőfor-
rások hatékony felhasználására fektette a hang-
súlyt.” ◆ támadásponttámadáspont
rikitórikitó ◆ erőseket dobáserőseket dobás
rikitórikitó ◆ kemény harckemény harc
rikitószururikitószuru ◆ erőseketerőseket dobdob 「Szono szensu-
va rikitósiteiru.」 „Az a játékos erőseket dob.”

rikitószururikitószuru ◆ keményenkeményen harcolharcol
「Szonocsímu-va rikitósiteiru.」 „Az a csapat ke-
ményen harcol.”

rikjúrikjú ◆ császáricsászári kastélykastély ◆ császáricsászári villavilla ◇

geihinkan-akaszakarikjúgeihinkan-akaszakarikjú Akaszaka-palotaAkaszaka-palota
rikjúirorikjúiro ◆ zöldesszürkezöldesszürke
rikjúnezumirikjúnezumi ◆ zöldes egérszürkezöldes egérszürke
rikjúrurikjúru ◆ likőrlikőr
rikjúru-guraszurikjúru-guraszu ◆ likőröspohárlikőröspohár
rikkarikka ◆ nyár első napjanyár első napja
rikkenrikken ◆ alkotmányosalkotmányos ◆ alkotmányozásalkotmányozás

rikkenkunsukokurikkenkunsukoku ◆ alkotmányosalkotmányos monarchiamonarchia

rikkenkunsuszeirikkenkunsuszei ◆ alkotmányos monarchiaalkotmányos monarchia
rikkensugirikkensugi ◆ alkotmányosságalkotmányosság
rikkenszeidzsirikkenszeidzsi ◆ alkotmányos politikaalkotmányos politika
rikkenszeinokokkarikkenszeinokokka ◆ alkotmányosalkotmányos államállam ◆

jogállamjogállam
rikkenszururikkenszuru ◆ megalapozmegalapoz 「Szettójógi-o rik-
kenszurukotoga dekinakatta.」 „Nem tudták
megalapozni a lopási vádat.”

rikkjakuszururikkjakuszuru ◆ alapulalapul 「Kono hóhó-va ka-
gakutekiszeikani rikkjakuszuru.」 „Ez a módszer
tudományos eredményeken alapul.” ◆ nyugsziknyugszik
「Tósano kiszo-va sinraikankeini rikkjakuszu-
ru.」 „Vállalatunk alapja a bizalmi kapcsolaton
nyugszik.”

rikkjórikkjó ◆ vallásalapításvallásalapítás
rikkjórikkjó ◆ felüljárófelüljáró 「Dóro-o matagaru rikkjó」
„úton átívelő felüljáró” ◆ viaduktviadukt ◆ völgyhídvölgyhíd
rikkóhorikkóho ◆ jelölésjelölés ◆ jelöltként indulásjelöltként indulás
rikkóho-orikkóho-o dzsitaiszurudzsitaiszuru ◆ visszalépvisszalép
「Kóhosa-va rikkóho-o dzsitaisita.」 „Az egyik je-
lölt visszalépett.”

rikkóhosarikkóhosa ◆ indulóinduló ◆ jelöltjelölt
rikkóhoszururikkóhoszuru ◆ indulindul aa választásonválasztáson
「Csidzsiszenkjoni rikkóhosita.」 „Indult a kor-
mányzói választáson.” ◆ jelölijelöli magátmagát 「Szen-
kjoni rikkóhoszuru.」 „Jelöli magát a választá-
son.”

rikkokurikkoku ◆ országalapításországalapítás ◆ országfejlesz-országfejlesz-
téstés 「Szangjórikkoku」 „ipari alapú országfej-
lesztés” ◇ kankórikkokukankórikkoku turisztikaiturisztikai célor-célor-
szággá fejlesztésszággá fejlesztés
rikoriko ◆ önzésönzés
rikórikó ◆ teljesítésteljesítés ◇ furikófurikó nem teljesítésnem teljesítés
rikórikó ◆ csalafintaságcsalafintaság ◆ leleményességleleményesség ◆

okosságokosság
rikóbururikóburu ◆ fontoskodikfontoskodik ◆ osztja az észtosztja az észt
rikóbuttehanaszurikóbuttehanaszu ◆ osztja az észtosztja az észt
rikódárikódá ◆ furulyafurulya
rikógakuburikógakubu ◆ természettudományitermészettudományi ésés mér-mér-
nöki karnöki kar
rikómurikómu ◆ trichomatrichoma
rikonrikon ◆ reconrecon
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rikonrikon ◆ válásválás ◇ kateinairikonkateinairikon válásválás utániutáni
együttélésegyüttélés ◇ kjógirikonkjógirikon válásválás közösközös meg-meg-
egyezésselegyezéssel ◇ csóteirikoncsóteirikon bírósági válásbírósági válás
rikónarikóna ◆ csalafintacsalafinta 「Szagisino rikóna tegu-
csi」 „csaló csalafinta módszere” ◆ elméselmés 「Ri-
kóna hacugen-o sita.」 „Elmés megjegyzést tett.”
◆ furfangosfurfangos 「Rikóna otoko-va gomibakoni
okane-o kakusita.」 „Egy furfangos ember a sze-
métkosarába rejtette a pénzét.” ◆ leleményesleleményes
「Rikónajari kata」 „leleményes módszer” ◆

okosokos 「Inu-va rikóna dóbucudeszu.」 „A kutya
okos állat.” ◇ orikónaorikóna jójó 「Sizukadeorikóne.」
„Csendben voltál, jó kisfiú vagy!”

rikonmagivanirikonmagivani ◆ válófélbenválófélben 「Tomodacsi-va
rikonmagivaninatteiru.」 „A barátomék válófél-
ben vannak.”

rikonnóttaerikonnóttae ◆ válókeresetválókereset 「Kateiszaiban-
soni rikonno uttae-o okosita.」 „Beadta a válóke-
resetet a családjogi bíróságon.”

rikonsitarikonsita ◆ elváltelvált 「Rikonsita oja」 „elvált
szülők”

rikonszaibanrikonszaiban ◆ bontóperbontóper ◆ válóperválóper
rikonszosórikonszosó ◆ bontóperbontóper ◆ válóperválóper
rikonszururikonszuru ◆ elválikelválik 「Kanodzsoto rikonsi-
ta.」 „Elvált a nőtől.” ◆ válikválik 「Vatasino tomo-
dacsiga rikonszuru.」 „A barátom válik.” ◇ ri-ri-
konsitakonsita elváltelvált 「Rikonsita oja」 „elvált szülők”

rikonszutorakusonrikonszutorakuson ◆ rekonstrukciórekonstrukció
rikontodokerikontodoke ◆ válási nyilatkozatválási nyilatkozat
rikoriszurikoriszu ◆ édesgyökérédesgyökér
rikoriszukasirikoriszukasi ◆ bocskorszíjbocskorszíj cukorkacukorka ◆

medvecukormedvecukor
rikórurikóru ◆ visszaemlékezésvisszaemlékezés ◆ visszahívásvisszahívás
rikórukakusirikórukakusi ◆ panaszok eltitkolásapanaszok eltitkolása
rikóruszururikóruszuru ◆ leváltlevált 「Sicsó-va rikórus-
zareta.」 „A polgármestert leváltották.” ◆

visszahívvisszahív 「Furjóhin-va rikóruszareta.」 „A se-
lejtet visszahívták.”

rikóruundórikóruundó ◆ visszahívási kampányvisszahívási kampány
rikosinrikosin ◆ önzésönzés
rikosugirikosugi ◆ egoizmusegoizmus ◆ önzésönzés
rikosugisarikosugisa ◆ egoistaegoista ◆ önzőönző
rikószururikószuru ◆ teljesítteljesít 「Keijaku-o rikósita.」
„Teljesítette a szerződésben foglaltakat.”

rikotekidehanairikotekidehanai ◆ önzetlenönzetlen
rikotekidíenuérikotekidíenué ◆ önző DNSönző DNS
rikotekiidensirikotekiidensi ◆ önző génönző gén
rikotekinarikotekina ◆ önzőönző 「Kare-va totemo rikotekide
dzsibunno riekisika kangaenai.」 „Az az ember
nagyon önző, csak a saját érdekeivel törődik.”

rikuriku ◆ partpart 「Karódzsite rikumade ojogi cui-
ta.」 „Nagy nehezen kievickélt a partra.” ◆ szá-szá-
razföldrazföld 「Szúsúkanno rikuno tabi-o cuzuketa.」
„Sok hetes, szárazföldi úton voltam.” ◇ rikucu-rikucu-
zukizuki egybefüggőegybefüggő szárazföldszárazföld 「Kono sima-
va mukasiha tairikuto rikucuzukidatta.」 „Régen
ez a sziget a kontinenssel egybefüggő szárazföld
volt.” ◇ rikuniagarurikuniagaru partrapartra szállszáll 「Funekara
rikuni agatta.」 „A hajóból a partra szálltam.” ◇

rikuniagarurikuniagaru partra vetődikpartra vetődik
rikuagerikuage ◆ kirakodáskirakodás
rikuageszururikuageszuru ◆ kirakodikkirakodik 「Funekara rikua-
gesita.」 „Kirakodtunk a hajóról.”

rikucurikucu ◆ elméletelmélet 「Monogoto-va rikucudórini-
va ikanai.」 „A dolgok nem mennek az elmélet
szerint.” ◆ értelemértelem 「Rikucuga tóranai hanasi」
„értelmetlen beszéd” ◆ érvérv 「Murina rikucu-o
koneta.」 „Értelmetlen érveket hozott fel.” ◆

észérvészérv 「Rikucuga tóranai hitoda.」 „Nem lehet
rá észérvekkel hatni.” ◆ észszerűségészszerűség 「Kareno
kaitó-va rikucuninatteinai.」 „Észszerűtlenül vá-
laszolt.” ◆ kifogáskifogás 「Sippaino gen-inni rikucu-o
cukejótosita.」 „Kifogásokat keresett a kudarcra.”
◆ lehetségességlehetségesség 「Szon-na rikucu-va nai.」
„Ez nem lehetséges.” ◆ logikuslogikus gondolkozásgondolkozás
「Szore-va rikucude-va vari kirenai.」 „Ezt logi-
kusan gondolkozva nem lehet megmagyarázni.” ◆

magyarázatmagyarázat 「Neagenimottomorasii rikucu-o
cuketa.」 „Elfogadható magyarázatot adott az ár-
emelésre.” ◆ megmagyarázásmegmagyarázás 「Rikucunukini,
kono eiga-va omosiroi.」 „Nem tudom megma-
gyarázni miért, de érdekes ez a film.” ◆ okos-okos-
kodáskodás 「Rikucu-va iikaraszaszszatojare!」 „Ne
okoskodj, csináld!” ◇ eszerikucueszerikucu álokoskodásálokoskodás
◇ rikucuppoirikucuppoi tudálékostudálékos 「Rikucuppoi hito」
„tudálékos ember” ◇ rikucuniavanairikucuniavanai értel-értel-
metlenmetlen 「Ningen-va tokidokirikucuni
avanaikoto-o szuru.」 „Az emberek néha értel-
metlen dolgokat tesznek.” ◇ rikucuniavanairikucuniavanai
megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan 「Rikucuni avanaipa-
radokkuszu」 „megmagyarázhatatlan paradoxon”
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rikucujarikucuja ◆ köntörfalazóköntörfalazó emberember ◆ okoskodóokoskodó
emberember ◆ tudálékos embertudálékos ember
rikucuniavanairikucuniavanai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Ningen-va
tokidokirikucuni avanaikoto-o szuru.」 „Az em-
berek néha értelmetlen dolgokat tesznek.” ◆ ért-ért-
hetetlenhetetlen 「Kare-va rikucuni avanai kódó-o si-
ta.」 „Érthetetlen módon cselekedett.” ◆ megma-megma-
gyarázhatatlangyarázhatatlan 「Rikucuni avanaiparadokku-
szu」 „megmagyarázhatatlan paradoxon”

rikucunukiderikucunukide ◆ gondolkodás nélkülgondolkodás nélkül
rikucu-orikucu-o konerukoneru ◆ akadékoskodikakadékoskodik 「Gucsa-
gucsa rikucu-o konenaide, hakkiri ijadatoittara-
dó?」 „Ne akadékoskodj, mond meg nyíltan, hogy
nem tetszik.” ◆ okoskodikokoskodik 「Dójarubekika
rikucu-o konerunode-va nakute kareraga iutóri-
jatte!」 „Ne okoskodj, hogy hogyan kéne csinálni,
inkább csináld, úgy ahogy mondják!”

rikucuppoirikucuppoi ◆ okoskodóokoskodó ◆ tudálékostudálékos 「Riku-
cuppoi hito」 „tudálékos ember”

rikucuzukirikucuzuki ◆ egybefüggőegybefüggő szárazföldszárazföld 「Ko-
no sima-va mukasiha tairikuto rikucuzukidatta.」
„Régen ez a sziget a kontinenssel egybefüggő szá-
razföld volt.”

rikucsirikucsi ◆ szárazföldszárazföld 「Kókaisita toki-va
szúsúkanrikucsi-o minakatta.」 „Amikor a tenge-
rem utaztam, hetekig nem láttam szárazföldet.”

rikucsórikucsó ◆ hat dinasztiahat dinasztia
ríkudenrjúríkudenrjú ◆ szivárgási áramszivárgási áram
rikudzsórikudzsó ◆ atlétikaatlétika ◆ atlétikaiatlétikai
「Rikudzsókjógidzsónitakuszan-no szensuga acu-
mattekita.」 „Az atlétikai stadionban sok atléta
gyűlt össze.” ◆ szárazföldiszárazföldi
「Rikudzsódzsieitai-va rensú-o sita.」 „A száraz-
földi védelmi csapatok gyakorlatoztak.”

rikudzsódóbucurikudzsódóbucu ◆ szárazföldi állatszárazföldi állat
rikudzsójuszórikudzsójuszó ◆ szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
rikudzsókjógirikudzsókjógi ◆ atlétikaatlétika
rikudzsókjógidzsórikudzsókjógidzsó ◆ atlétikai pályaatlétikai pálya
rikudzsókjógikairikudzsókjógikai ◆ atlétikai versenyatlétikai verseny
rikudzsókjógirenmeirikudzsókjógirenmei ◆ atlétikaiatlétikai szövetségszövetség

rikudzsónotabirikudzsónotabi ◆ szárazföldi útszárazföldi út
rikudzsósokubucurikudzsósokubucu ◆ szárazföldi növényszárazföldi növény
rikudzsószensurikudzsószensu ◆ atlétaatléta

rikudzsóun-jurikudzsóun-ju ◆ szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
rikudzsóunszórikudzsóunszó ◆ szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
rikueszutorikueszuto ◆ kéréskérés
rikueszutobangumirikueszutobangumi ◆ kívánságműsorkívánságműsor
rikueszutokjokurikueszutokjoku ◆ kért zeneszámkért zeneszám
rikufúrikufú ◆ szárazföld felől fújó szélszárazföld felől fújó szél
rikugavanopurétorikugavanopuréto ◆ szárazföldi lemezszárazföldi lemez
rikugunrikugun ◆ gyalogsággyalogság ◆ szárazföldiszárazföldi hadse-hadse-
regreg
rikugungakutairikugungakutai ◆ katonai zenekarkatonai zenekar
rikugunsikanrikugunsikan ◆ gyalogsági tisztgyalogsági tiszt
rikujanerikujane ◆ lapostetőlapostető
rikukaikúrikukaikú ◆ szárazföld, tenger és levegőszárazföld, tenger és levegő
rikukaikúgunrikukaikúgun ◆ haderőkhaderők
rikúnrikún ◆ szárazföldiszárazföldi szállításszállítás 「Rikúnno ben-
ga joi.」 „Jó lehetőség van szárazföldi szállításra.”

rikunanpúrikunanpú ◆ szárazföldszárazföld felőlfelől fújófújó enyheenyhe
szélszél
rikúngaisarikúngaisa ◆ szárazföldiszárazföldi szállítmányozószállítmányozó
vállalatvállalat
rikuniagarurikuniagaru ◆ partrapartra szállszáll 「Funekara rikuni
agatta.」 „A hajóból a partra szálltam.” ◆ partrapartra
vetődikvetődik
rikúnkjokurikúnkjoku ◆ szárazföldiszárazföldi szállítmányozószállítmányozó
hivatalhivatal
rikunokotórikunokotó ◆ elszigetelt helyelszigetelt hely
rikurainingurikurainingu ◆ hátradöntéshátradöntés
rikurainingucseárikurainingucseá ◆ hátra dönthető székhátra dönthető szék
rikurainingusikinorikurainingusikino ◆ hátra dönthetőhátra dönthető
rikurainingusítorikurainingusíto ◆ hátra dönthető székhátra dönthető szék
rikuriésonrikuriéson ◆ kikapcsolódáskikapcsolódás ◆ pihenéspihenés ◆

wellnesswellness
rikuriéson-szentárikuriéson-szentá ◆ wellnessközpontwellnessközpont
rikurorikuro ◆ szárazföldiszárazföldi útút 「Rikuro-o totta.」
„Szárazföldi utat választottam.”

rikuronotabirikuronotabi ◆ szárazföldi utazásszárazföldi utazás
rikurútárikurútá ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő
rikurútorikurúto ◆ felvételfelvétel ◆ munkakeresésmunkakeresés
rikurútomentorikurútomento ◆ toborzástoborzás
rikurútoszúcurikurútoszúcu ◆ munkakereső öltönymunkakereső öltöny
rikurútoszururikurútoszuru ◆ állást keresállást keres
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rikusorikuso ◆ kandzsikkandzsik hathat kategóriájakategóriája ◇ kaiikaii
összetettösszetett jelentésűjelentésű kandzsikategóriakandzsikategória ◇

kasakukasaku ugyanolyanugyanolyan kiejtésűkiejtésű kandzsikandzsi köl-köl-
csönzésecsönzése ◇ keiszeikeiszei jelentéstjelentést ésés kiejtéstkiejtést
hordozóhordozó kandzsikategóriakandzsikategória ◇ sidzsisidzsi sejte-sejte-
tőtő kandzsikategóriakandzsikategória ◇ sókeisókei hieroglifhieroglif kan-kan-
dzsikategóriadzsikategória ◇ sókeisókei képírásképírás ◇ tencsútencsú je-je-
lentés hozzáadása meglévő írásjelhezlentés hozzáadása meglévő írásjelhez
rikuszeirikuszei ◆ szárazföldönszárazföldön élésélés 「Rikuszeino
kame」 „szárazföldön élő teknős”

rikuszeidóbucurikuszeidóbucu ◆ szárazföldi állatszárazföldi állat
rikuszeisokubucurikuszeisokubucu ◆ szárazföldi növényszárazföldi növény
rikuszenrikuszen ◆ szárazföldi csataszárazföldi csata
rikuszórikuszó ◆ szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
rikuszókamocurikuszókamocu ◆ szárazföldi szállítmányszárazföldi szállítmány
rikuszószururikuszószuru ◆ szárazföldönszárazföldön szállítszállít
「Nimocu-o rikuszószuru.」 „Szárazföldön szál-
lítja a küldeményt.”

rikuszuigakurikuszuigaku ◆ belvíztanbelvíztan ◆ limnológialimnológia
rikutairikutai ◆ hathat írástípusírástípus ◆ hathat szövegstílusszövegstílus
◇ gjósogjóso félkurzívfélkurzív írásírás ◇ kunkun tanítóstílustanítóstílus
◇ kókó közlőközlő stílusstílus ◇ sótensóten kiskis pecsétíráspecsétírás ◇

szeiszei esküstílusesküstílus ◇ szósoszóso kurzívkurzív írásírás ◇ dai-dai-
tenten nagynagy pecsétíráspecsétírás ◇ tenten ünnepiünnepi stílusstílus ◇

happunhappun hullámoshullámos deákírásdeákírás ◇ bobo tervstílustervstílus
◇ meimei parancs-stílusparancs-stílus ◇ reisoreiso deákírásdeákírás
rikutórikutó ◆ szántóföldi rizsszántóföldi rizs
rikuzokutorikuzokuto ◆ folyamatosanfolyamatosan 「Gunsú-va riku-
zokuto nagareteita.」 „Folyamatosan áramlott a
tömeg.”

rímaríma ◆ dörzsárdörzsár
rímárímá ◆ dörzsárdörzsár ◆ lyuktágítólyuktágító
rímankjúmenrímankjúmen ◆ Riemann-gömbRiemann-gömb
ríman-sokkuríman-sokku ◆ hitelválsághitelválság
rímantajótairímantajótai ◆ Riemann-sokaságRiemann-sokaság
rimavaririmavari ◆ hozadékhozadék ◆ hozamhozam 「Kono sókenno
rimavari-va szukunai.」 „Ennek az értékpapírnak
kicsi a hozama.” ◆ kötvényhozamkötvényhozam 「Rimava-
rino takai szaiken-va jori takairiszuku-o tomo-
nau.」 „A magas a kötvényhozam nagyobb kocká-
zattal jár.” ◇ meimokurimavarimeimokurimavari névlegesnévleges ho-ho-
zamzam ◇ joszórimavarijoszórimavari várható hozamvárható hozam
rimékuriméku ◆ átalakításátalakítás
rimenrimen ◆ hátoldalhátoldal 「Jósino rimen」 „papírlap
hátoldala” ◆ háttérháttér 「Rimenni hiszomu dzsi-

dzsicu」 „háttérben meghúzódó igazság” ◆ rej-rej-
tetttett oldaloldal 「Szeikaino rimen」 „politika rejtett
oldala”

rimenkaramitatokororimenkaramitatokoro ◆ hátulnézethátulnézet
rimenkószakurimenkószaku ◆ eseményekesemények háttérbőlháttérből moz-moz-
gatásagatása
rimen-noitarimen-noita ◆ hátlaphátlap
rimensirimensi ◆ háttértörténetháttértörténet
rimittorimitto ◆ határhatár ◇ szutorókurimittoszutorókurimitto löket-löket-
határhatár ◇ szupído-rimittoszupído-rimitto sebességhatársebességhatár ◇

taimu-rimittotaimu-rimitto időhatáridőhatár 「Taimurimitto-o koe-
ta.」 „Túlléptem az időhatárt.”

rimittoszuicscsirimittoszuicscsi ◆ végálláskapcsolóvégálláskapcsoló ◇ ka-ka-
genrimittoszuicscsigenrimittoszuicscsi alsóalsó végálláskapcsolóvégálláskapcsoló
◇ dzsógenrimittoszuicscsidzsógenrimittoszuicscsi felsőfelső végállás-végállás-
kapcsolókapcsoló
rimokonrimokon ◆ távirányítótávirányító ◆ távszabályozótávszabályozó ◆

távszabályzótávszabályzó 「Terebinorimokon」 „tévé táv-
szabályzója”

rimótorimóto ◆ távolitávoli
rimóto-kontorórárimóto-kontorórá ◆ távszabályozótávszabályozó
rimóto-kontorórurimóto-kontoróru ◆ távirányítástávirányítás ◆ távsza-távsza-
bályozásbályozás
rimótoszecuzokurimótoszecuzoku ◆ távkapcsolattávkapcsolat
rimurimu ◆ felnifelni
rimudzsinrimudzsin ◆ limuzinlimuzin ◆ repülőtéri buszrepülőtéri busz
rinrin ◆ foszforfoszfor ◇ órinórin fehérfehér foszforfoszfor 「Órin-
va totemo hakkasijaszui.」 „A fehér foszfor na-
gyon gyúlékony.” ◇ szekirinszekirin vörösvörös foszforfoszfor
「Szekirin-va tori acukai jaszui.」 „A vörös fosz-
for könnyen kezelhető.”

rinrin ◆ csengettyűcsengettyű ◆ csengőcsengő ◇ fúrinfúrin szél-szél-
csengettyűcsengettyű ◇ jobirinjobirin hívócsengőhívócsengő 「Furon-
tono jobi rin-o narasita.」 „Megnyomtam a hívó-
csengőt a recepción.”

rinrin ◆ kerékkerék ◆ szálszál 「Hana icsirin」 „egy szál
virág” ◇ szanrinsaszanrinsa triciklitricikli ◇ szanrinsaszanrinsa há-há-
romkerekűromkerekű járműjármű ◇ nirinsanirinsa kétkerekűkétkerekű jár-jár-
műmű
rinrin ◆ erdőerdő ◇ bóonrinbóonrin zajvédőzajvédő erdősáverdősáv ◇ bó-bó-
szecurinszecurin hóvédő erdősávhóvédő erdősáv
rinrin ◆ ezredezred 「Nanavarigo buroku rindeszu.」 „7
tized 5 század 6 ezred.” ◆ japánjapán centihüvelykcentihüvelyk
◆ századszázad ◆ század mommeszázad momme
rinakkuszurinakkuszu ◆ LinuxLinux
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rinarórurinaróru ◆ linaloollinalool
rinbanrinban ◆ felváltásfelváltás ◆ váltogatásváltogatás
rín-bánrín-bán ◆ szegénykeverékes égésszegénykeverékes égés
rinbanderinbande ◆ váltogatvaváltogatva
rinbanszeirinbanszei ◆ váltogatásosváltogatásos rendszerrendszer
「Kanrikumiaijakuin-o rinbanszeide kimeru.」
„Az üzemeltető brigád vezetőit váltogatásos rend-
szerben választják.”

rinbjórinbjó ◆ gonorreagonorrea ◆ kankókankó ◆ trippertripper
rinburinbu ◆ körtánckörtánc
rinbukjokurinbukjoku ◆ rondórondó
rinbuszururinbuszuru ◆ körtáncot járkörtáncot jár
rincsirincsi ◆ kínzáskínzás ◆ lincseléslincselés ◆ meglincselésmeglincselés
◇ súdanrincsisúdanrincsi tömeges kínzástömeges kínzás
rincsiszacudzsinrincsiszacudzsin ◆ lincseléslincselés
rincsiszururincsiszuru ◆ meglincselmeglincsel 「Higaisa-va rincsi-
szareta.」 „Az áldozatot meglincselték.”

rincsúruirincsúrui ◆ kerekesférgekkerekesférgek
rindórindó ◆ enciánencián ◆ tárnicstárnics
rindórindó ◆ erdei úterdei út
rindokurindoku ◆ felváltva felolvasásfelváltva felolvasás
rindokukairindokukai ◆ felolvasókörfelolvasókör ◆ olvasókörolvasókör
rindokuszururindokuszuru ◆ felváltva felolvasfelváltva felolvas
rindzsirindzsi ◆ különkülön ◆ különlegeskülönleges ◆ rendkívülirendkívüli
「Radzsiono rindzsinjúszu-o kiita.」 „Rendkívüli
híradást hallgattam a rádióban.”

rindzsibinrindzsibin ◆ különjáratkülönjárat
rindzsidaijarindzsidaija ◆ ideiglenes menetrendideiglenes menetrend
rindzsijatoirindzsijatoi ◆ ideiglenesideiglenes foglalkoztatásfoglalkoztatás ◆

ideiglenes foglalkoztatottideiglenes foglalkoztatott
rindzsikakugirindzsikakugi ◆ rendkívüli kormányülésrendkívüli kormányülés
rindzsikigórindzsikigó ◆ módosító jelmódosító jel
rindzsikjúgjórindzsikjúgjó ◆ rendkívüli zárva tartásrendkívüli zárva tartás
rindzsikokkairindzsikokkai ◆ rendkívüli országgyűlésrendkívüli országgyűlés
rindzsikurindzsiku ◆ csörlőcsörlő 「Rindzsiku-va tandzsunki-
kaideszu.」 „A csörlő egyszerű gép.”

rindzsinrindzsin ◆ szomszédszomszéd
rindzsin-airindzsin-ai ◆ felebaráti szeretetfelebaráti szeretet
rindzsindearukotorindzsindearukoto ◆ szomszédságszomszédság
rindzsinjúszurindzsinjúszu ◆ rendkívüli hírrendkívüli hír
rindzsin-nojosimirindzsin-nojosimi ◆ felebaráti szeretetfelebaráti szeretet

rindzsinorindzsino ◆ ideiglenesideiglenes 「Icumono szenszeiga
bjókininattanode rindzsino hitoga kita.」 „A szo-
kott tanár megbetegedett, ezért egy ideiglenes
jött.” ◆ különlegeskülönleges 「Rindzsino kaigiga hira-
kareta.」 „Különleges megbeszélést tartottak.” ◆

rendkívülirendkívüli
rindzsinokeihirindzsinokeihi ◆ rendkívüli kiadásrendkívüli kiadás
rindzsiressarindzsiressa ◆ különvonatkülönvonat 「Kankósízun-
nanode rindzsiressaga hasitteimaszu.」 „Mivel
turistaszezon van, különvonatokat indítottak.”

rindzsisisucurindzsisisucu ◆ rendkívülirendkívüli kiadáskiadás ◆ várat-várat-
lan kiadáslan kiadás
rindzsisókjúrindzsisókjú ◆ rendkívüli fizetésemelésrendkívüli fizetésemelés
rindzsisúnjúrindzsisúnjú ◆ alkalmi bevételalkalmi bevétel
rindzsiszeifurindzsiszeifu ◆ ideiglenesideiglenes kormánykormány
「Rindzsiszeifu-o szecscsisita.」 „Ideiglenes kor-
mányt hoztak létre.”

rindzsitokusúgórindzsitokusúgó ◆ rendkívüli különszámrendkívüli különszám
rindzsóhógórindzsóhógó ◆ pikkelyvarratpikkelyvarrat
rindzsókangaarurindzsókangaaru / rindzsókan-noarurindzsókan-noaru ◆ tér-tér-
hatásúhatású 「Konoszupíka-va rindzsókangaaru.」
„Ennek a hangfalnak jó a térhatása.” ◆ valóság-valóság-
hűhű 「Namacsúkeino ongaku-va rindzsókangaat-
ta.」 „Az élőben közvetített zene valósághű volt.”

rindzsókan-noarurindzsókan-noaru / rindzsókangaarurindzsókangaaru ◆ tér-tér-
hatásúhatású 「Konoszupíka-va rindzsókangaaru.」
„Ennek a hangfalnak jó a térhatása.” ◆ valóság-valóság-
hűhű 「Namacsúkeino ongaku-va rindzsókangaat-
ta.」 „Az élőben közvetített zene valósághű volt.”

rindzsósurindzsósu ◆ gyűrűfajgyűrűfaj
rindzsószururindzsószuru ◆ ellátogatellátogat
rindzsúrindzsú ◆ haldokláshaldoklás ◆ meghalásmeghalás 「Kareno
rindzsúni mani atta.」 „Odaértem, mielőtt meg-
halt volna.” ◇ gorindzsúgorindzsú meghalásmeghalás 「Isa-va
gorindzsúdeszuto cugeta.」 „Az orvos azt mondta,
meghalt.”

rindzsúgacsikazukurindzsúgacsikazuku ◆ közeledikközeledik aa végvég ◆ ütüt
az utolsó órájaaz utolsó órája
rindzsúnokotobarindzsúnokotoba ◆ haldoklóhaldokló utolsóutolsó szavaiszavai

rindzsúnosógenrindzsúnosógen ◆ haldoklóhaldokló áldozatáldozat tanú-tanú-
vallomásavallomása 「Rindzsúno sógen-va szaibande
dzsúsiszareteiru sókodeszu.」 „A haldokló áldozat
tanúvallomását a bíróság fontos bizonyítéknak te-
kinti.”
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rindzsúnoszenreirindzsúnoszenrei ◆ haláloshalálos ágyonágyon keresz-keresz-
telkedéstelkedés
rinenrinen ◆ alapelvalapelv 「Kjóikuno rinen」 „oktatás
alapelvei” ◆ alapgondolatalapgondolat 「Kaikakuno ri-
nen」 „forradalom alapgondolata” ◆ eszmeeszme
「Kjószansugino rinen」 „kommunizmus eszmé-
je” ◆ ideaidea ◇ keieirinenkeieirinen üzletiüzleti filozófiafilozófia ◇

szeidzsirinenszeidzsirinen politikai eszmepolitikai eszme
rinenrinen ◆ lenvászonlenvászon ◆ vászonvászon ◆ vászonszö-vászonszö-
vetvet ◇ beddorinenbeddorinen ágyneműágynemű
rinenszeihinrinenszeihin ◆ fehérneműfehérnemű ◆ vászonáruvászonáru ◆

vászontermékvászontermék
rinfokainrinfokain ◆ limfokinlimfokin
ringaringa ◆ húsos levélrügyhúsos levélrügy
ringakuringaku ◆ erdészeterdészet ◆ erdőgazdálkodáserdőgazdálkodás ◆

erdőműveléserdőművelés
ringanaruringanaru ◆ csengcseng
ringecuringecu ◆ terhességterhesség utolsóutolsó hónapjahónapja 「Rin-
gecuga szematteiru.」 „Közeleg a terhesség utolsó
hónapja.”

ringeruekiringerueki ◆ Ringer-oldatRinger-oldat
ringiringi ◆ körbeadásos véleményeztetéskörbeadásos véleményeztetés
ringisoringiso ◆ körözvénykörözvény
ringiszeidoringiszeido ◆ ringi rendszerringi rendszer
ringjóringjó ◆ erdőgazdálkodáserdőgazdálkodás ◆ erdőiparerdőipar ◆ fa-fa-
iparipar
ringjógidzsucuinringjógidzsucuin ◆ erdőipari technikuserdőipari technikus
ringjókaringjóka ◆ erdészeti kurzuserdészeti kurzus
ringoringo ◆ almaalma 「Ringo-o kadzsitta.」 „Beleha-
raptam az almába.” ◇ hosiringohosiringo aszalt almaaszalt alma
ringobjóringobjó ◆ lepkehimlőlepkehimlő
ringocumiringocumi ◆ almaszedésalmaszedés
ringodzsúszuringodzsúszu ◆ almaléalmalé
ringoenringoen ◆ almáskertalmáskert
ringogariringogari ◆ almaszüretalmaszüret ◆ szüretszüret
ringokuringoku ◆ szomszédszomszéd országország ◆ szomszédosszomszédos
országország
ringokunojosimiringokunojosimi ◆ jójó szomszédiszomszédi kapcsolatkapcsolat
「Nihon-va ringokunojosimiderosiato dómei-o
muszunda.」 „Japán a jó szomszédi kapcsolatok
érdekében szövetséget kötött Oroszországgal.”

ringonojónaringonojóna ◆ pirospozsgáspirospozsgás 「Ringonojóna
kao」 „pirospozsgás arc”

ringonokiringonoki ◆ almafaalmafa
ringonosinringonosin ◆ almacsutkaalmacsutka
ringosuringosu ◆ almaboralmabor
ringoszanringoszan ◆ almasavalmasav
ringuringu ◆ gyűrűgyűrű ◆ karikakarika 「Tamaneginoringufu-
rai」 „sült vöröshagyma karika” ◆ ringring 「Bokus-
ingunoringu」 „bokszmérkőzés ringje” ◆ szorí-szorí-
tótó 「Bokusingunoringu」 „bokszmérkőzés szorí-
tója” ◇ vedinguringuvedinguringu jegygyűrűjegygyűrű ◇ engédzsi-engédzsi-
ringuringu eljegyzésieljegyzési gyűrűgyűrű ◇ hininringuhininringu fogam-fogam-
zásgátló spirálzásgátló spirál ◇ bokusingu-ringubokusingu-ringu szorítószorító
ringudzsónoringudzsóno ◆ gyűrű alakúgyűrű alakú
ringuineringuine ◆ hosszú lapos tésztahosszú lapos tészta
riniarinia ◆ lineárislineáris ◆ mágnesvasútmágnesvasút
riniamonriniamon ◆ rhyniákrhyniák
rinia-mótárinia-mótá ◆ lineáris motorlineáris motor
riniamótákáriniamótáká ◆ mágnesesmágneses lebegtetésűlebegtetésű vo-vo-
natnat
riniasinkanszenriniasinkanszen ◆ lebegő mágnesvasútlebegő mágnesvasút
riniazokuriniazoku ◆ rhyniákrhyniák
rinicsirinicsi ◆ Japán elhagyásaJapán elhagyása
rinicsiszururinicsiszuru ◆ elhagyja japántelhagyja japánt
rinihanszururinihanszuru ◆ észszerűtlenészszerűtlen 「Rini hanszuru
kói」 „észszerűtlen cselekedet”

rinikanaurinikanau ◆ észszerűészszerű 「Rini kanau kói」 „ész-
szerű cselekedet”

rininrinin ◆ tisztség elhagyásatisztség elhagyása
rinin-noaiszacurinin-noaiszacu ◆ búcsúbeszédbúcsúbeszéd
rininszururininszuru ◆ elhagyja tisztségételhagyja tisztségét
riniszatoiriniszatoi ◆ nyerészkedőnyerészkedő 「Rini szatoi
hito.」 „nyerészkedő ember”

rin-jarin-ja ◆ erdő és mezőerdő és mező
rin-jacsórin-jacsó ◆ erdőfelügyelőségerdőfelügyelőség
rin-jakaszairin-jakaszai ◆ erdőtűzerdőtűz
rinjórinjó ◆ diurézisdiurézis ◆ vizeletkiválasztásvizeletkiválasztás ◆ vi-vi-
zelettermelészelettermelés ◇ natoriumurinjópepucsidonatoriumurinjópepucsido
nátriuretikus peptidnátriuretikus peptid
rinjójakurinjójaku ◆ diuretikumdiuretikum ◆ húgyhajtóhúgyhajtó szerszer ◆

vizelethajtó szervizelethajtó szer
rinjókatarinjókata ◆ fokozott vizeletkiválasztásfokozott vizeletkiválasztás
rinjózairinjózai ◆ diuretikumdiuretikum ◆ húgyhajtóhúgyhajtó szerszer ◆

vizelethajtó szervizelethajtó szer
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rinjúrinjú ◆ elválasztáselválasztás
rinjúarurinjúaru ◆ felújításfelújítás ◆ újjáépítésújjáépítés
rinjúkirinjúki ◆ elválasztáselválasztás idejeideje ◆ szoptatásszoptatás
befejezésének időszakabefejezésének időszaka
rinjúsokurinjúsoku ◆ babaételbabaétel ◆ babatápszerbabatápszer ◆ bé-bé-
biételbiétel ◆ pépes bébiételpépes bébiétel
rinjúszaszerurinjúszaszeru ◆ elválasztelválaszt 「Kobuta-o rinjú-
szaszeta.」 „Elválasztotta a malacokat.”

rinkarinka ◆ gázolásgázolás 「Siri ai-va rinkani atta.」 „Az
ismerősömet elgázolták.”

rinkarinka ◆ bolygótűzbolygótűz ◆ lidércfénylidércfény
rinkarinka ◆ szomszéd házszomszéd ház
rinkairinkai ◆ tengermelléktengermellék ◆ tengerparttengerpart ◆ ten-ten-
gerpartigerparti
rinkairinkai ◆ kritikuskritikus 「Rinkaiondo」 „kritikus hő-
mérséklet”

rinkaiacurinkaiacu ◆ kritikus nyomáskritikus nyomás
rinkaidórorinkaidóro ◆ tengerparti úttengerparti út
rinkaidzsikkenrinkaidzsikken ◆ láncreakciós kísérletláncreakciós kísérlet
rinkaidzsikkensorinkaidzsikkenso ◆ tengeritengeri kísérletikísérleti labo-labo-
ratóriumratórium
rinkaidzsikorinkaidzsiko ◆ atombalesetatombaleset
rinkaidzsissúrinkaidzsissú ◆ tengeri gyakorlattengeri gyakorlat
rinkaidzsótairinkaidzsótai ◆ kritikus állapotkritikus állapot
rinkaigakkórinkaigakkó ◆ tengerparti iskolatengerparti iskola
rinkaikógjócsitairinkaikógjócsitai ◆ tengerparti iparvidéktengerparti iparvidék
rinkaisicurjórinkaisicurjó ◆ kritikuskritikus tömegtömeg 「Bunrecu-
bussicuga rinkaisicurjóni tacsisita.」 „A hasadó-
anyag elérte a kritikus tömeget.”

rinkaiszekirinkaiszeki ◆ apatitapatit
rinkakurinkaku ◆ kontúrkontúr ◆ körvonalkörvonal 「Tókukara ja-
mano rinkakuga mieta.」 „Messziről látszottak a
hegy körvonalai.” ◆ profilprofil ◆ sziluettsziluett 「Szorani
kószóbiruno rinkakuga ukabi agatteita.」 „Felhő-
karcolók sziluettje emelkedett ki az égen.”

rinkakugaukabiagarurinkakugaukabiagaru ◆ körvonalazódikkörvonalazódik
「Han-ninno rinkakuga ukabi agatta.」 „Körvo-
nalazódott, hogy ki lehet a tettes.”

rinkaku-orinkaku-o noberunoberu ◆ körvonalazkörvonalaz 「Keikakuno
rinkaku-o nobeta.」 „Körvonalaztam a tervet.”

rinkanrinkan ◆ csoportos megerőszakoláscsoportos megerőszakolás
rinkanrinkan ◆ lomblomb ◆ lombkoronalombkorona

rinkangakkórinkangakkó ◆ iskolai táboriskolai tábor
rinkeirinkei ◆ gumógumó ◆ hagymahagyma ◆ hagymáshagymás gyökérgyökér

rinkeidóbucumonrinkeidóbucumon ◆ kereskesférgekkereskesférgek
rinkenrinken ◆ átvizsgálásátvizsgálás ◆ helyszínihelyszíni szemleszemle ◆

razziarazzia
rinkenszururinkenszuru ◆ átvizsgálátvizsgál 「Buki-o juszósite-
irukotoga utagavareru kamocuszen-o rinkensi-
ta.」 „Átvizsgálták a hajót, amin feltételezhetően
fegyvereket csempésztek.” ◆ helyszínihelyszíni szemlétszemlét
tarttart 「Keiszacukan-va genba-o rinkensita.」 „A
rendőr helyszíni szemlét tartott.”

rinkinrinkin ◆ gonococcusgonococcus
rinkióhenrinkióhen ◆ alkalmazkodás a helyzethezalkalmazkodás a helyzethez
rinkióhen-nirinkióhen-ni ◆ alkalmazkodvaalkalmazkodva 「Rinkióhenni
taiósita.」 „A helyzethez alkalmazkodva intézked-
tek.”

rinkióhen-norinkióhen-no ◆ helyénvalóhelyénvaló 「Rinkióhenno
socsi-o totta.」 „Helyénvaló intézkedést hoztak.”

rinkjúrinkjú ◆ rendkívüli ünneprendkívüli ünnep
rinkorinko ◆ szomszédszomszéd lakáslakás 「Hidzsóno szai-va
koko-o jabutte rinkoni hinansite kudaszai.」
„Vész esetén törje át ezt a falat, és meneküljön a
szomszédba!”

rinkórinkó ◆ foszforeszkálásfoszforeszkálás
rinkórinkó ◆ foszforitfoszforit
rinkómokurinkómoku ◆ tobzoskáktobzoskák
rinkónorinkóno ◆ kikötő mellettikikötő melletti
rinkó-o haszszururinkó-o haszszuru ◆ foszforeszkálfoszforeszkál
rinkószeirinkószei ◆ foszforeszkálófoszforeszkáló 「Rinkószeibus-
sicu」 „foszforeszkáló anyag”

rinkurinku ◆ jégpályajégpálya ◆ korcsolyapályakorcsolyapálya ◇ haipá-haipá-
rinkurinku hiperhivatkozáshiperhivatkozás ◇ haipárinkuhaipárinku hiper-hiper-
csatoláscsatolás
rinkurinku ◆ hivatkozáshivatkozás 「Hómupédzsinorinku-o
tadotta.」 „Követtem a honlap hivatkozását.” ◆

láncszemláncszem ◆ összekapcsolásösszekapcsolás ◆ szerkesztésszerkesztés
「Rinku dzsinoerága haszszeisita.」 „Szerkesztési
idejű hiba történt.”

rinku-o szururinku-o szuru ◆ ráklikkelráklikkel
rinkuszururinkuszuru ◆ összekapcsolösszekapcsol
rinmurinmu ◆ erdészeterdészet ◆ erdőgazdálkodáserdőgazdálkodás
rin-nerin-ne ◆ körforgáskörforgás ◆ szamszáraszamszára ◇

keitairin-nekeitairin-ne ciklomorfózisciklomorfózis
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rin-nerurin-neru ◆ lenvászonlenvászon ◆ vászonvászon ◆ vászon-vászon-
szövetszövet
rin-nerusóninrin-nerusónin ◆ vászonkereskedővászonkereskedő
rin-neruszeihinrin-neruszeihin ◆ vászonáruvászonáru ◆ vászonter-vászonter-
mékmék
rin-nesikikaiszóbunruitaikeirin-nesikikaiszóbunruitaikei ◆ Linné-féleLinné-féle
rendszerrendszer
rin-netensórin-netensó ◆ lélekvándorláslélekvándorlás ◆ reinkarná-reinkarná-
cióció 「Rin-netensó-o sindzsiteimaszuka?」 „Hi-
szel a reinkarnációban?”

rin-noszaikururin-noszaikuru ◆ foszforciklusfoszforciklus
rinórinó ◆ felhagyás a földművelésselfelhagyás a földműveléssel
rinoarurinoaru ◆ előnyöselőnyös 「Szóhónitotte rinoaru tei-
an」 „mindkét fél számára előnyös javaslat”

rin-o naraszurin-o naraszu ◆ csengetcsenget
rinónókarinónóka ◆ volt földművesvolt földműves
rinorenszanrinorenszan ◆ linolénsavlinolénsav
rinoriumurinoriumu ◆ linóleumlinóleum
rinóruszanrinóruszan ◆ lenolajsavlenolajsav ◆ linolsavlinolsav
rinósarinósa ◆ volt földművesvolt földműves
rinószururinószuru ◆ felhagy a földművelésselfelhagy a földműveléssel
rinparinpa ◆ limfalimfa ◆ nyiroknyirok ◇ gairinpagairinpa perilimfaperilimfa
◇ nairinpanairinpa endolimfaendolimfa ◇ rinpakanrinpakan nyirok-nyirok-
edényedény
rinpadzsunkanrinpadzsunkan ◆ nyirokkeringésnyirokkeringés
rinpaekirinpaeki ◆ nyiroknedvnyiroknedv
rinpakanrinpakan ◆ nyirokedénynyirokedény ◆ nyirokérnyirokér
rinpakan-naihirinpakan-naihi ◆ endotéliumendotélium
rinpakeirinpakei ◆ nyirokrendszernyirokrendszer
rinpakeiszosikirinpakeiszosiki ◆ nyirokszövetnyirokszövet
rinpakjúrinpakjú ◆ limfocitalimfocita ◆ nyiroksejtnyiroksejt ◇ tírin-tírin-
pakjúpakjú T-limfocitaT-limfocita
rinpamószaikanrinpamószaikan ◆ nyirokkapillárisnyirokkapilláris
rinpasinzórinpasinzó ◆ nyirokszívnyirokszív
rinpasurinpasu ◆ limfómalimfóma ◆ nyirokcsomó-daganatnyirokcsomó-daganat
◇ akuszeirinpasuakuszeirinpasu rosszindulatú limfómarosszindulatú limfóma
rinpaszecurinpaszecu ◆ nyirokcsomónyirokcsomó ◇ szokeirinpa-szokeirinpa-
szecuszecu lágyéki nyirokcsomólágyéki nyirokcsomó
rinpaszecuenrinpaszecuen ◆ nyirokcsomó-gyulladásnyirokcsomó-gyulladás
rinpaszenrinpaszen ◆ nyirokmirigynyirokmirigy
rinpaszosikirinpaszosiki ◆ nyirokszövetnyirokszövet
rinpenrinpen ◆ pikkelypikkely

rinpen-jórinpen-jó ◆ pikkelylevélpikkelylevél
rinpirinpi ◆ lepelpikkelylepelpikkely ◆ lepelsertelepelserte ◆ lodikulalodikula
◆ pikkelyecskepikkelyecske
rinporinpo ◆ szomszédszomszéd ◆ szomszéd házszomszéd ház
rinpórinpó ◆ szomszéd országszomszéd ország
rinpunrinpun ◆ hímporhímpor
rinrecunarinrecuna ◆ farkasordítófarkasordító 「Kankirinrecu-
da.」 „Farkasordító hideg van.”

rinririnri ◆ bőségbőség ◆ energikusságenergikusság ◆ özönlésözönlés ◇

szenkecurinriszenkecurinri vérözönvérözön ◇ bokkonrinribokkonrinri ener-ener-
gikusgikus ecsetvonásokecsetvonások ◇ rjúkanrinrirjúkanrinri bőbő verej-verej-
tékték
rinririnri ◆ erkölcserkölcs 「Rinrikidzsun」 „erkölcsi mér-
ce” ◆ etikaetika ◆ helyénvalósághelyénvalóság ◆ morálmorál ◇ kó-kó-
kokurinrikokurinri reklámetikareklámetika ◇ ródórinriródórinri munka-munka-
etikaetika
rinricuszururinricuszuru ◆ egymástegymást ériéri 「Biru-va rinricu-
siteiru.」 „Egymást érik az épületek.” ◆ fakéntfaként
sorakoziksorakozik ◆ sűrűn egymás mellett állsűrűn egymás mellett áll
rinrigakurinrigaku ◆ erkölcstanerkölcstan
rinrigakusarinrigakusa ◆ erkölcsfilozófuserkölcsfilozófus
rinrikanrinrikan ◆ erkölcsierkölcsi értékrendértékrend 「Anatano
rinrikan-va vatasito onadzsidato omoimaszu.」
„Azt hiszen, hozzám hasonló az erkölcsi értékren-
ded.”

rinrin-nakurinrin-naku ◆ ciripelciripel 「Szuzumusigarinrin na-
ita.」 „A tücsök ciripelt.”

rinrin-nakukotorinrin-nakukoto ◆ ciripelésciripelés ◆ csilingeléscsilingelés
rinrin-narurinrin-naru ◆ csilingelcsilingel 「Szuzu-va rinrinto nat-
ta.」 „A csengő csilingelt.”

rinrintarurinrintaru ◆ dermesztődermesztő 「Rinrintaru kúki」
„dermesztő levegő” ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen 「Rin-
rintaru júki」 „rettenthetetlen bátorság”

rinrintonaraszurinrintonaraszu ◆ csörgetcsörget 「Szuzu-o rinrinto
narasita.」 „Csörgettem a csengettyűt.”

rinrintonarurinrintonaru ◆ csörögcsörög 「Denva-va rinrinto
natta.」 „Csörgött a telefon.”

rinritarurinritaru ◆ energikusenergikus 「Rinritaru bokkon」
„energikus ecsetvonások” ◆ özönlőözönlő 「Rinritaru
csisio」 „özönlő vér”

rinritekinarinritekina ◆ erkölcsierkölcsi 「Rinritekina kacsi」
„erkölcsi érték” ◆ etikaietikai 「Rinritekina mondai」
„etikai probléma” ◆ etikusetikus 「Rinritekina kói」
„etikus viselkedés” ◆ helyénvalóhelyénvaló 「Gomi-o dó-
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roni szuterunante rinrini kaketeiru.」 „Nem he-
lyénvaló a szemetet az úton eldobálni.” ◆ illőillő
rinritekinirinritekini ◆ etikailagetikailag
rinsicurinsicu ◆ gonorreagonorrea ◆ trippertripper
rinsicurinsicu ◆ szomszéd szobaszomszéd szoba
rinsimokurinsimoku ◆ lepkéklepkék ◆ molyokmolyok
rinsinorinsino ◆ halálközelihalálközeli
rinsisicurinsisicu ◆ foszfatidfoszfatid ◆ foszfolipidfoszfolipid
rinsitaikenrinsitaiken ◆ halálközeli élményhalálközeli élmény
rinsórinsó ◆ klinikaklinika
rinsórinsó ◆ kánonkánon
rinsódétarinsódéta ◆ klinikai adatokklinikai adatok
rinsóirinsói ◆ klinikai orvosklinikai orvos
rinsóigakurinsóigaku ◆ klinikai orvostudományklinikai orvostudomány
rinsókenkjúrinsókenkjú ◆ klinikai kutatásklinikai kutatás
rinsókógirinsókógi ◆ klinikai előadásklinikai előadás
rinsokurinsoku ◆ fösvénységfösvénység ◆ fukarságfukarság ◆ zsugo-zsugo-
riságriság
rinsokukarinsokuka ◆ zsugori emberzsugori ember
rinsokukanrinsokukan ◆ zsugori emberzsugori ember
rinsokunarinsokuna ◆ fogáhozfogához veriveri aa garastgarast ◆ fös-fös-
vényvény ◆ fukarfukar ◆ zsugorizsugori 「Rinsokuna hito」
„zsugori ember”

rinsónorinsóno ◆ klinikaiklinikai 「Kenkjúga iszogasiku rin-
sóno genbani tatenai.」 „Lekötnek a kutatások,
nincs időm, hogy klinikai munkán vegyek részt.”

rinsóreirinsórei ◆ klinikai esetklinikai eset
rinsósikenrinsósiken ◆ klinikaiklinikai tesztteszt 「Sin-jakuno
rinsósiken-va kaisiszareta.」 „Megkezdődött az új
gyógyszer klinikai tesztelése.”

rinsószururinsószuru ◆ kánonban énekelkánonban énekel
rinszakurinszaku ◆ termésrotációtermésrotáció ◆ váltógazda-váltógazda-
ságság ◆ vetésforgóvetésforgó
rinszakuhórinszakuhó ◆ vetésforgós rendszervetésforgós rendszer
rinszakuszururinszakuszuru ◆ vetésforgóvalvetésforgóval művelművel
「Hatake-o rinszakuszuru.」 „Vetésforgóval mű-
veli a földet.”

rinszanrinszan ◆ erdészeti termékerdészeti termék
rinszanrinszan ◆ foszforsavfoszforsav ◇ gotantórinszankei-gotantórinszankei-
roro pentóz-foszfát pályapentóz-foszfát pálya
rinszan-aenrinszan-aen ◆ cink-foszfátcink-foszfát
rinszan-anmoniumurinszan-anmoniumu ◆ ammónium-foszfátammónium-foszfát

rinszanbucurinszanbucu ◆ erdészeti termékerdészeti termék
rinszandzsieszuterukecugórinszandzsieszuterukecugó ◆

foszfodiészter-kötésfoszfodiészter-kötés
rinszan-enrinszan-en ◆ foszfátfoszfát ◆ monofoszfátmonofoszfát ◇ ade-ade-
nosinrinszannosinrinszan adenozin-monofoszfátadenozin-monofoszfát
rinszanhgatanenrjódencsirinszanhgatanenrjódencsi ◆ foszforsavasfoszforsavas
üzemanyagcellaüzemanyagcella
rinszanhirjórinszanhirjó ◆ foszfortartalmú műtrágyafoszfortartalmú műtrágya
rinszankarinszanka ◆ foszforilációfoszforiláció ◇ kórinszankakórinszanka
fotofoszforilációfotofoszforiláció ◇ szankatekirinszankaszankatekirinszanka
oxidatív foszforilációoxidatív foszforiláció
rinszankakószorinszankakószo ◆ kinázkináz
rinszankarusiumurinszankarusiumu ◆ kalcium-foszfátkalcium-foszfát
rinszan-natoriumurinszan-natoriumu ◆ nátrium-foszfátnátrium-foszfát
rinszecurinszecu ◆ szomszédosságszomszédosság
rinszecucsirinszecucsi ◆ szomszéd telekszomszéd telek
rinszecukenrinszecuken ◆ szomszéd megyeszomszéd megye
rinszecukokurinszecukoku ◆ szomszéd országszomszéd ország
rinszecusinrinszecusin ◆ pikkelysömörpikkelysömör ◆ psoriasispsoriasis
rinszecusokokurinszecusokoku ◆ szomszéd országokszomszéd országok
rinszecuszururinszecuszuru ◆ szomszédosszomszédos 「Hangarí-va
ószutoriato rinszecusiteiru.」 „Magyarország
Ausztriával szomszédos.”

rinszeirinszei ◆ körkörös növéskörkörös növés ◆ örvös növésörvös növés
rinszekirinszeki ◆ szomszédszomszéd székszék ◆ szomszédszomszéd ülésülés

rinszekirinszeki ◆ részvételrészvétel 「Enkaini gorinszekiita-
dakimaszujó onegai mósi agemaszu.」 „Kérjük,
vegyen részt a bankettünkön!”

rinszekiszururinszekiszuru ◆ részt veszrészt vesz
rinszekiszururinszekiszuru ◆ mellettemellette ülül 「Densade rin-
szekisita otoko」 „vonaton mellettem ülő férfi”

rinszenrinszen ◆ harckészültségharckészültség
rinszentaiszeirinszentaiszei ◆ harckészültségharckészültség 「Guntai-
va rinszentaiszei-o totonoeta.」 „A hadsereg harc-
készültségben volt.”

rinszonrinszon ◆ szomszéd faluszomszéd falu
rinszurinszu ◆ hajöblítéshajöblítés ◆ öblítőöblítő ◆ öblítősam-öblítősam-
ponpon
rintakurintaku ◆ kerékpártaxikerékpártaxi
rinten-inszacukirinten-inszacuki ◆ nyomdagépnyomdagép
rintenkirintenki ◆ nyomdagépnyomdagép
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rintorinto ◆ erősenerősen
rin-urin-u ◆ hosszas esőzéshosszas esőzés
rin-unmorin-unmo ◆ lepidolitlepidolit
rinzaisúrinzaisú ◆ rinzai-zen-buddhizmusrinzai-zen-buddhizmus
rinzentarurinzentaru ◆ bátorbátor 「Rinzentaru kói」 „bátor
cselekedet”

rinzentorinzento ◆ bátranbátran 「Rinzento ii hanatta.」
„Bátran kimondta.” ◆ dermesztőendermesztően ◆ paran-paran-
csolóancsolóan
rinzurinzu ◆ mintázott szaténmintázott szatén
riocsiriocsi ◆ kamat nélkülikamat nélküli
ri-ori-o tokutoku ◆ logikusanlogikusan érvelérvel 「Kareni ri-o to-
itemo mudadeszu.」 „Hiába érvelek logikusan,
nem tudom meggyőzni.”

ripázeripáze ◆ lipázlipáz
ripearipea ◆ javításjavítás
ripítoripíto ◆ ismétlésismétlés
ripíto-kíripíto-kí ◆ ismétlőbillentyűismétlőbillentyű
ripítoszururipítoszuru ◆ ismételismétel 「Sóhinno csúmon-o ri-
pítosita.」 „Ismételten ugyanazt rendeltem.” ◆

megismételmegismétel 「Szúnenmaeno ninkinodezain-o
ripítosita.」 „Megismételte a néhány évvel ezelőtti
formatervet.”

ripogenesiszuripogenesiszu ◆ lipogenezislipogenezis
riporísiszuriporísiszu ◆ lipolízislipolízis
riposzanriposzan ◆ liponsavliponsav
riposzómuriposzómu ◆ liposzómaliposzóma
ripótáripótá ◆ riporterriporter ◆ tudósítótudósító
ripotanpakusicuripotanpakusicu ◆ lipoproteinlipoprotein ◇ teimicu-teimicu-
doripotanpakusicudoripotanpakusicu alacsonyalacsony sűrűségűsűrűségű lipo-lipo-
proteinprotein
ripótoripóto ◆ beszámolóbeszámoló ◆ jelentésjelentés
ripotoropinripotoropin ◆ lipotrop hormonlipotrop hormon
rippanarippana ◆ daliásdaliás 「Kare-va rippana otokoni-
natta.」 „Daliás legény lett belőle.” ◆ derékderék
「Anata-va rippana hitoda.」 „Derék ember
vagy!” ◆ dicséretesdicséretes 「Rippana okonai」 „di-
cséretes cselekedet” ◆ impozánsimpozáns 「Rippana tat-
emono」 „impozáns épület” ◆ nagyszerűnagyszerű
「Rippana hitodatta.」 „Nagyszerű ember volt.”
◆ nemesnemes 「Rippana sinsi」 „nemes úriember” ◆

nyilvánvalónyilvánvaló 「Rippana sóko」 „nyilvánvaló bi-
zonyíték” ◆ nyomósnyomós 「Rippana rijú」 „nyomós
ok” ◆ példáspéldás 「Rippana kóidesita.」 „Példás

cselekedet volt.” ◆ pompáspompás 「Rippana minari」
„pompás megjelenés” ◆ remekremek 「Rippana tai-
kaku」 „remek testfelépítés” ◆ szembetűnőszembetűnő
「Rippana kucsihige」 „szembetűnő bajusz”

rippórippó ◆ köbköb
rippórippó ◆ törvényalkotástörvényalkotás ◆ törvényhozástörvényhozás
「Rippó-va taihenszekininnoaru sigotodeszu.」
„A törvényhozás felelősségteljes munka.” ◇ mó-mó-
szenorippószenorippó Mózes törvényeMózes törvénye
rippófurippófu ◆ törvényhozó testülettörvényhozó testület
rippókenrippóken ◆ törvényhozó hatalomtörvényhozó hatalom
rippókikanrippókikan ◆ törvényhozótörvényhozó szervszerv ◆ tör-tör-
vényhozó testületvényhozó testület
rippókirométorurippókirométoru ◆ köbkilométerköbkilométer
rippókocurippókocu ◆ köbcsontköbcsont
rippókonrippókon ◆ köbgyökköbgyök
rippómétorurippómétoru ◆ köbméterköbméter
rippómirimétorurippómirimétoru ◆ köbmilliméterköbmilliméter
rippósarippósa ◆ törvényhozótörvényhozó
rippószencsimétorurippószencsimétoru ◆ köbcentiméterköbcentiméter
rippótairippótai ◆ kockakocka
rippuguroszurippuguroszu ◆ szájfényszájfény
rippukurippuku ◆ dühdüh ◆ felháborodásfelháborodás ◆ méregméreg
rippukurímurippukurímu ◆ ajakkrémajakkrém
rippukuszaszerurippukuszaszeru ◆ felmérgesítfelmérgesít 「Csicsi-o
rippukuszaszeta.」 „Felmérgesítettem az apá-
mat.”

rippukuszururippukuszuru ◆ dühösdühös 「Dzsósi-va hidzsóni
rippukusiteiru .」 „A főnököm nagyon dühös.” ◆

felháborodikfelháborodik 「Kareno bureini rippukusita.」
„Felháborodtam a tiszteletlenségén.” ◆ mérgesmérges
「Sacsóni rippukusita.」 „Mérges lettem az igaz-
gatónkra.” ◇ rippukuszaszerurippukuszaszeru felmérgesítfelmérgesít
「Csicsi-o rippukuszaszeta.」 „Felmérgesítettem
az apámat.”

rippururippuru ◆ fodrozódásfodrozódás
rippusinkurippusinku ◆ szájmozgás szinkronizálásaszájmozgás szinkronizálása
rippuszutikkurippuszutikku ◆ rúzsrúzs
ripputavaripputava ◆ körözöttkörözött
ripuressonripuresson ◆ repressziórepresszió
ripureszszáripureszszá ◆ represszorrepresszor
ripurintoripurinto ◆ újranyomásújranyomás ◆ újranyomtatásújranyomtatás
ripurintobanripurintoban ◆ újranyomott kiadásújranyomott kiadás
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ripurintohonripurintohon ◆ újranyomott könyvújranyomott könyv
rirarira ◆ líralíra ◆ orgonaorgona
riraitoriraito ◆ átírásátírás 「Konpjútá-
puroguramunoriraito」 „számítógépes program
átírása”

riraitoszururiraitoszuru ◆ átírátír
rirakkuszurirakkuszu ◆ lazításlazítás ◆ relaxálásrelaxálás
rirakkuszumúdorirakkuszumúdo ◆ nyugodt hozzáállásnyugodt hozzáállás
rirakkuszusitarirakkuszusita ◆ lazalaza 「Rirakkuszusita fun-
iki」 „laza hangulat”

rirakkuszuszururirakkuszuszuru ◆ relaxálrelaxál
rirériré ◆ átjátszásátjátszás ◆ relérelé 「Radzsioriré」 „rá-
diórelé” ◆ váltóváltó 「Dansijonhjakumétoruriré」
„400m-es férfi váltó” ◆ váltóversenyváltóverseny ◇ kansi-kansi-
rirériré felügyeletifelügyeleti relérelé ◇ kansirirékansiriré figyelőre-figyelőre-
lélé ◇ kípurirékípuriré öntartóöntartó relérelé ◇ gjakuszókesz-gjakuszókesz-
szórirészóriré fázissorrendetfázissorrendet ésés fáziskieséstfáziskiesést fi-fi-
gyelőgyelő relérelé ◇ számarurirészámaruriré hőreléhőrelé ◇ szutep-szutep-
purirépuriré léptetőreléléptetőrelé ◇ szeikarirészeikariré olimpiaiolimpiai
lánggallánggal valóvaló futásfutás ◇ szoriddoszutétorirészoriddoszutétoriré
félvezetőfélvezető relérelé ◇ szoriddoszutétorirészoriddoszutétoriré moz-moz-
gógó alkatrészalkatrész nélkülinélküli relérelé ◇ taszukirirétaszukiriré
vállszalagosvállszalagos váltófutásváltófutás ◇ dendzsirirédendzsiriré
mágnesrelémágnesrelé ◇ tócsi-rirétócsi-riré fáklyásfáklyás váltófu-váltófu-
tástás ◇ hogoriréhogoriré védőrelévédőrelé ◇ minicsua-riréminicsua-riré mi-mi-
niatűrniatűr relérelé ◇ medoré-rirémedoré-riré vegyesváltóvegyesváltó ◇ rí-rí-
dorirédoriré reed-reléreed-relé
riréhószóriréhószó ◆ átjátszott adásátjátszott adás
rirekirireki ◆ életpályaéletpálya 「Rippana rirekino hito」
„nagyszerű életpályát befutott ember” ◆ életútéletút
「Kóhosano rireki-o sirabeta.」 „Megvizsgáltuk a
jelölt életútját.” ◆ előzményekelőzmények 「Ecuranszofu-
tono rireki-o sókjosita.」 „A böngészőből töröl-
tem az előzményeket.” ◆ múltmúlt 「Sinszeisa-va
rireki-o icuvatta.」 „A jelentkező meghamisította
a múltját.” ◇ ecuranrirekiecuranrireki böngészésiböngészési előz-előz-
ményekmények 「Ecuranrireki-o kesita.」 „Töröltem a
böngészési előzményeket.” ◇ erárirekierárireki hiba-hiba-
naplónapló ◇ kaihanrirekikaihanrireki átdolgozottátdolgozott kiadásokkiadások
listájalistája ◇ kenszakurirekikenszakurireki keresésikeresési előzmé-előzmé-
nyeknyek 「Burauzáde kenszakurireki-o szakudzsosi-
ta.」 „Letöröltem a keresési előzményeket a bön-
gészőben.” ◇ kóbairirekikóbairireki vásárlásivásárlási szokásszokás
「Kokjakuno kóbairireki-o bunszekisita.」 „Ana-
lizáltam az ügyfelek vásárlási szokásait.” ◇ csak-csak-
usinrirekiusinrireki hívásnaplóhívásnapló bejövőbejövő hívásokrólhívásokról ◇

hassinrirekihassinrireki hívásnapló kimenő hívásokrólhívásnapló kimenő hívásokról
rirekisorirekiso ◆ önéletrajzönéletrajz

rirérészurirérészu ◆ váltóversenyváltóverseny
rirésonriréson ◆ relációreláció
rirésonarudétabészurirésonarudétabészu ◆ relációsrelációs adatbázisadatbázis

rirészettenrirészetten ◆ reléérintkezőreléérintkező
rirészururirészuru ◆ egymásnakegymásnak átadátad 「Sóbósi-va
bakecu-o rirésita.」 „A tűzoltók egymásnak adták
át a vödröket.” ◆ továbbíttovábbít 「Szábá-va
meszszédzsi-o rirészuru.」 „A szerver továbbítja a
leveleket.”

riricuriricu ◆ kamatkamat 「Sidzsóriricu」 „piaci kamat” ◆

kamatlábkamatláb 「Ginkóriricu」 „banki kamatláb” ◆

kamatszintkamatszint ◇ tokujakuriricutokujakuriricu egyediegyedi kamatkamat

rirífurirífu ◆ domborműdombormű ◆ felváltásfelváltás ◆ reliefrelief
rirífupicscsárirífupicscsá ◆ cserecsere dobójátékosdobójátékos ◆ cse-cse-
rejátékosrejátékos
ririkarunaririkaruna ◆ lírikuslírikus
ririkuririku ◆ elszakadáselszakadás aa földtőlföldtől ◆ felszállásfelszállás
「Hikóki-va ririkusita.」 „Felszállt a repülőgép.”
◆ kifutáskifutás ◇ keikiririkukeikiririku vakfelszállásvakfelszállás
ririkuszururirikuszuru ◆ felszállfelszáll 「Hikóki-va ririkusi-
ta.」 „Felszállt a repülőgép.” ◆ kifutkifut 「Fune-va
ririkusita.」 „Kifutott a hajó.”

ririsiiririsii ◆ daliásdaliás 「Ririsii szugata」 „daliás alak”
◆ markánsmarkáns 「Ririsii kaodacsi」 „markáns arcvo-
nások” ◆ megemberesedettmegemberesedett 「Ririsii vakamo-
no」 „megemberesedett fiatalember”

riríszáriríszá ◆ kioldókioldó ◆ kiváltókiváltó
riríszuriríszu ◆ forgalomba hozatalforgalomba hozatal ◆ kiadáskiadás
riroriro ◆ okfejtésokfejtés
rironriron ◆ elméletelmélet 「Fuhentekiriron-o
kócsikuszuruno-va muzukasii.」 „Nehéz megfo-
galmazni egy általános elméletet.” ◆ okfejtésokfejtés
「Kareno riron-va nari tatanai.」 „Sántít az okfej-
tése.” ◆ papírformapapírforma 「Rirondzsókonocsímu-va
kacuhazuda.」 „Papírforma szerint ennek a a csa-
patnak kell győznie.” ◆ teóriateória 「Kore-va riron-
ni szuginai.」 „Egy csak egy teória.” ◇ infuré-infuré-
sonrironsonriron inflációsinflációs elméletelmélet ◇ infurésonrironinfurésonriron
tágulásitágulási elméletelmélet ◇ ongakurironongakuriron zeneelmé-zeneelmé-
letlet ◇ kaoszurironkaoszuriron káoszelméletkáoszelmélet ◇ kata-kata-
szutorofírironszutorofíriron katasztrófaelméletkatasztrófaelmélet ◇ gura-gura-
furironfuriron gráfelméletgráfelmélet ◇ gémurirongémuriron játékel-játékel-
méletmélet ◇ dzsóhórirondzsóhóriron információelméletinformációelmélet ◇

szótaiszeirironszótaiszeiriron relativitáselméletrelativitáselmélet
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「Szótaiszeiriron-va bucurigakuni kakumei-o
okosita.」 „A relativitáselmélet forradalmasította
a fizikát.” ◇ dainamorirondainamoriron dinamó-elvdinamó-elv
rironbucurigakurironbucurigaku ◆ elméleti fizikaelméleti fizika
rirondzsórirondzsó ◆ elméletilegelméletileg 「Rirondzsódekiru-
hazu.」 „Elméletileg lehetséges.” ◆ elvilegelvileg
「Eikjúkikan-va rirondzsómurida.」 „Az örök-
mozgó elvileg lehetetlen.”

rirondzsónorirondzsóno ◆ elméletielméleti 「Rirondzsóno szai-
kószokudo」 „elméleti csúcssebesség” ◆ elvielvi
「Rirondzsóno mondai」 „elvi probléma”

rironkarironka ◆ elméleti szakemberelméleti szakember
rironkagakurironkagaku ◆ elméleti kémiaelméleti kémia
riron-nikuvasiiriron-nikuvasii ◆ elméletielméleti 「Kare-va rironni-
va kuvasii.」 „Ő egy elméleti szakember.”

rirontekinarirontekina ◆ elméletielméleti 「Szore-va rirontekina
konkjoganai.」 „Annak nincs meg az elméleti
alapja.” ◆ teoretikusteoretikus 「Kikaigakusúno riron-
tekina kiszo-o szecumeiszuru.」 „A gépi tanulás
teoretikus alapjait tárgyalja.”

rirontekinirirontekini ◆ elméletbenelméletben 「Rirontekini tada-
siikotoga dzsidzsicutosite tadasiitoha kagiranai.」
„Ami elméletben helyes, az nem biztos, hogy a
gyakorlatban is az.” ◆ elméletilegelméletileg 「Kore-va
rirontekini nari tatteiru.」 „Ez elméletileg megáll-
ja a helyét.”

riroszeizentoriroszeizento ◆ logikusanlogikusan 「Dzsibunno iken-
o riroszeizento nobeta.」 „Logikusan elmagyaráz-
ta a véleményét.”

ríruríru ◆ csévecséve ◆ orsóorsó 「Rírukara micsiitoga zen-
budetesimatta.」 „Az orsóról az összes damil le-
tekeredett.” ◇ ópun-ríru-tépurekódáópun-ríru-tépurekódá orsósorsós
magnetofonmagnetofon
risirisi ◆ kamatkamat 「Okane-o takai riside kari ireta.」
„Magas kamatra vettem fel kölcsönt.” ◇ enta-enta-
irisiirisi késedelmikésedelmi kamatkamat ◇ keikarisikeikarisi felsza-felsza-
porodottporodott kamatkamat ◇ murisimurisi kamatmentességkamatmentesség
「Murisirón」 „kamatmentes kölcsön” ◇ murisimurisi
nemnem kamatozáskamatozás 「Murisijokin」 „nem kamato-
zó betét”

risiaunmorisiaunmo ◆ lepidolitlepidolit ◆ lítium-csillámlítium-csillám
risicsószenrisicsószen ◆ Csószon-dinasztiaCsószon-dinasztia ◆ Ri-Ri-
dinasztiadinasztia
risigacukurisigacuku ◆ kamatotkamatot hozhoz 「Tóza-va risiga
cukanai.」 „A látra szóló betét nem hoz kamatot.”

◆ kamatozikkamatozik 「Kono kóza-va takai risigacu-
ku.」 „Ez a bankszámla sokat kamatozik.”

risigacukukotorisigacukukoto ◆ kamatozáskamatozás
risinricurisinricu ◆ excentricitásexcentricitás
risi-orisi-o cuketecukete ◆ kamatostulkamatostul 「Kariteita
okane-o risi-o cukete kaesita.」 „Kamatostul
visszafizettem a kölcsönvett pénzt.”

risiricurisiricu ◆ kamatrátakamatráta
rísiszurísiszu ◆ lízislízis
risórisó ◆ vízrevízre emelésemelés ◆ zátonyrólzátonyról elszabadu-elszabadu-
láslás
risórisó ◆ áldásáldás
risokurisoku ◆ állásállás elhagyásaelhagyása ◆ állásállás elveszté-elveszté-
sese ◆ munkaviszonymunkaviszony megszűnésemegszűnése ◆ pályael-pályael-
hagyáshagyás
risokurisoku ◆ nyerészkedésnyerészkedés ◆ pénzpénz fialtatásafialtatása
「Kare-va risokuno szaigaaru.」 „Tudja, hogyan
kel fialtatni a pénzt.” ◆ pénzszaporításpénzszaporítás ◆ va-va-
gyongyarapításgyongyarapítás
risokuhórisokuhó ◆ pénzszaporítás módjapénzszaporítás módja
risokuricurisokuricu ◆ felmondásifelmondási arányarány ◆ kilépésekkilépések
arányaaránya ◆ pályaelhagyási rátapályaelhagyási ráta
risokusarisokusa ◆ pályaelhagyópályaelhagyó
risokuszururisokuszuru ◆ gyarapítjagyarapítja vagyonátvagyonát ◆ nye-nye-
részkedikrészkedik 「Risokusijóto omotte takai kinride
okane-o kasita.」 „Magas kamattal kölcsönözve
próbált nyerészkedni.” ◆ szaporítja a pénztszaporítja a pénzt
risokuszururisokuszuru ◆ állásállás nélkülnélkül maradmarad 「Kódzsó-
no heiszade risokusita.」 „A gyár bezárt, és állás
nélkül maradtam.” ◆ elhagyelhagy 「Szeizógjó-o ri-
sokusita.」 „Elhagyta a termelőipari pályát.” ◆

elhagyjaelhagyja állásátállását 「Kaisagacumaranakute ri-
sokusita.」 „Unalmas volt a munkahelyem, ezért
elhagytam az állásomat.” ◆ elvesztielveszti állásátállását
「Kaisano tószande risokusita.」 „A vállalat csőd-
je miatt elvesztette az állását.”

risószaszerurisószaszeru ◆ vízrevízre emelemel 「Zasósita fune-
o risószaszeta.」 „Vízre emelték a zátonyra futott
hajót.”

risószururisószuru ◆ zátonyrólzátonyról elszabadulelszabadul 「Zasósita
fune-va risósita.」 „A zátonyra futott hajó elsza-
badult.”

rissirissi ◆ életcéléletcél kitűzésekitűzése ◆ sikeressikeres életreéletre
törekvéstörekvés
rissirissi ◆ buddhista papbuddhista pap
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rissidenrissiden ◆ sikertörténetsikertörténet
rissidencsúnohitorissidencsúnohito ◆ sikeres személysikeres személy
rissinrissin ◆ érvényesülésérvényesülés
rissinbenrissinben ◆ bal oldali szív-gyökbal oldali szív-gyök
rissinsuszszerissinsuszsze ◆ karrierkarrier
rissinsuszszesugirissinsuszszesugi ◆ karrierizmuskarrierizmus
rissinsuszszesugisarissinsuszszesugisa ◆ karrieristakarrierista
rissinsuszszeszururissinsuszszeszuru ◆ karriertkarriert futfut bebe
「Rissinsuszszesita hito」 „karriert befutott em-
ber”

rissinszururissinszuru ◆ érvényesülérvényesül 「Dzsibunno csikar-
ade rissinszuru.」 „Saját erejéből érvényesül.”

rissórissó ◆ bebizonyításbebizonyítás ◆ bizonyításbizonyítás ◆ igazo-igazo-
láslás
rissokurissoku ◆ állva étkezésállva étkezés
rissokupátírissokupátí ◆ állófogadásállófogadás
rissószekininrissószekinin ◆ bizonyítási teherbizonyítási teher
rissószururissószuru ◆ bebizonyítbebizonyít 「Muzai-o rissósi-
ta.」 „Bebizonyította, hogy ártatlan.” ◆ bizonyítbizonyít
「Kaszecu-o rissószuru.」 „Bizonyítja a feltétele-
zést.” ◆ igazoligazol 「Riron-o rissószuru.」 „Igazolja
az elméletet.”

rissúrissú ◆ ősz első napjaősz első napja ◆ ősz kezdeteősz kezdete
rissúrissú ◆ rissú-buddhizmusrissú-buddhizmus
rissunrissun ◆ tavasztavasz elsőelső napjanapja ◆ tavasztavasz kez-kez-
detedete
risúrisú ◆ kurzuskurzus elvégzéseelvégzése ◆ tantárgytantárgy felvé-felvé-
teletele
risúkamokurisúkamoku ◆ felvett tantárgyfelvett tantárgy
risúszururisúszuru ◆ elvégezelvégez 「Kagakuka-o risúsita.」
„Elvégeztem a kémiai kurzust.” ◆ tanultanul
「Bucurigaku-o risúsiteiru.」 „Fizikát tanulok.”

risútan-irisútan-i ◆ tanegységtanegység
riszácsiriszácsi ◆ kutatáskutatás ◇ bésikku-riszácsibésikku-riszácsi
alapkutatásalapkutatás ◇ máketto-riszácsimáketto-riszácsi piackuta-piackuta-
tástás ◇ máketingu-riszácsimáketingu-riszácsi piackutatáspiackutatás
riszácsi-szentáriszácsi-szentá ◆ kutatóközpontkutatóközpont
riszageriszage ◆ kamatcsökkentéskamatcsökkentés ◆ kamatvágáskamatvágás

riszage-oriszage-o okonauokonau ◆ kamatotkamatot csökkentcsökkent
「Csúóginkó-va riszage-o okonatta.」 „A jegy-
bank kamatot csökkentett.”

riszairiszai ◆ katasztrófa elszenvedésekatasztrófa elszenvedése

riszaicsiriszaicsi ◆ katasztrófa sújtotta területkatasztrófa sújtotta terület
riszaikururiszaikuru ◆ újrafeldolgozásújrafeldolgozás ◆ újrahasz-újrahasz-
nosításnosítás
riszaikurunoriszaikuruno ◆ visszaválthatóvisszaváltható 「Kono bin-
va riszaikurudeszu.」 „Ez az üveg visszaváltható.”

riszaikuru-soppuriszaikuru-soppu ◆ hulladékhasznosítóhulladékhasznosító
riszaikuruszentáriszaikuruszentá ◆ hulladékhasznosítóhulladékhasznosító
riszaikuruszururiszaikuruszuru ◆ újrahasznosítújrahasznosít 「Gomi-o
riszaikuruszuru.」 „Újrahasznosítják a hulladé-
kot.”

riszaisariszaisa ◆ áldozatáldozat ◆ katasztrófakatasztrófa érin-érin-
tettjetettje
riszaiszururiszaiszuru ◆ katasztrófakatasztrófa ériéri ◆ katasztró-katasztró-
fafa érintettjeérintettje leszlesz 「Riszaisita hitobitono kjú-
enkacudó」 „katasztrófa érintettjeinek megsegí-
tése”

riszaitaruriszaitaru ◆ szólóelőadásszólóelőadás 「Riszaitaru-o hi-
raku.」 „Szólóelőadást ad.” ◆ szólóhangver-szólóhangver-
senyseny
riszanriszan ◆ felbomlásfelbomlás ◆ szétszóródásszétszóródás
riszanszúgakuriszanszúgaku ◆ diszkrét matematikadiszkrét matematika
riszanszururiszanszuru ◆ felbomlikfelbomlik 「Kazokuga riszan-
sita.」 „A család felbomlott.” ◆ szétszóródikszétszóródik
「Nakama-va riszansita.」 „A baráti kör szétszó-
ródott.”

ríszaszuinsiríszaszuinsi ◆ Rhesus-faktorRhesus-faktor
riszeiriszei ◆ észszerűségészszerűség 「Riszeide handansi-
ta.」 „Észszerűen döntöttem.” ◆ higgadtsághiggadtság
「Riszei-o usinatta.」 „Elvesztettem a higgadtsá-
gomat.” ◆ racionalitásracionalitás 「Riszeito kandzsó」
„racionalitás és érzelmesség”

riszeisinpiriszeisinpi ◆ apokarpiaapokarpia
riszeitekinariszeitekina ◆ észszerűészszerű 「Riszeitekina
handan-o sita.」 „Észszerű döntést hozott.” ◆ ra-ra-
cionáliscionális 「Riszeitekina hitoda.」 „Racionális
ember.”

riszekicsúdearuriszekicsúdearu ◆ nincsnincs aa helyénhelyén 「Kareni
denvagakakattekitaga riszekicsúdatta.」 „Telefo-
náltak neki, de nem volt a helyén.”

riszekiszururiszekiszuru ◆ elhagyja a helyételhagyja a helyét
riszessonriszesson ◆ recessziórecesszió
riszettoriszetto ◆ lenullázáslenullázás ◆ resetreset
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riszettoszururiszettoszuru ◆ lenullázlenulláz ◆ resetelresetel
「Konpjúta-o riszettosita.」 „Reseteltem a számí-
tógépet.”

riszóriszó ◆ eszményeszmény ◆ eszményieszményi célcél 「Riszó-o
kakageru.」 „Eszményi célt tűz ki.” ◆ ideálideál 「Ri-
szóto gendzsicutono sza」 „ideál és valóság köz-
ti különbség” ◇ riszógatakairiszógatakai magasmagas elváráselvárás
「Riszóga takaikara karesiga dekinai.」 „Maga-
sak az elvárásai, ezért nem tud udvarlót szerezni.”

riszógatakairiszógatakai ◆ magasmagas elváráselvárás 「Riszóga ta-
kaikara karesiga dekinai.」 „Magasak az elvárá-
sai, ezért nem tud udvarlót szerezni.”

riszókariszóka ◆ idealizálásidealizálás
riszókariszóka ◆ idealistaidealista
riszókaszururiszókaszuru ◆ idealizálidealizál 「Aiszuru hito-o ri-
szókaszuru.」 „Idealizálja a szerelmét.”

riszókjóriszókjó ◆ ideális világideális világ ◆ utópiautópia
riszokuriszoku ◆ kamatkamat 「Riszokuno takai ginkóni
okane-o azukemaszu.」 „Abba a bankba viszem
a pénzem, ahol magas kamatot adnak.” ◇ muri-muri-
szokuszoku kamatmentességkamatmentesség 「Muriszokukasicu-
ke」 „kamatmentes kölcsönzés”

riszokugacukuriszokugacuku ◆ kamatozikkamatozik 「Tózajokinni
risiga cukanai.」 „A látra szóló betét nem kamato-
zik.”

riszoku-oriszoku-o cuketecukete ◆ kamatostulkamatostul 「Sakkin-o
riszoku-o cukete kaesita.」 „A kölcsönt kamatos-
tul megadtam.”

riszonriszon ◆ elvándorlás a falubólelvándorlás a faluból
riszónimoeruriszónimoeru ◆ idealistaidealista
riszónoriszóno ◆ eszményieszményi 「Riszóno on-na」 „esz-
ményi nő” ◆ ideálisideális 「Riszóno taidzsú」 „ideális
testsúly” ◆ tökéletestökéletes 「Riszóno szeikacu」 „tö-
kéletes élet”

riszónócukusiszariszónócukusisza ◆ szépségideálszépségideál
riszónohitoriszónohito ◆ ideálideál 「Kanodzsono riszóno
otoko-va takumasii.」 „Az erős férfi az ideálja.”

riszonszururiszonszuru ◆ elvándorol a falubólelvándorol a faluból
riszórjútairiszórjútai ◆ ideális folyadékideális folyadék
riszóronriszóron ◆ idealista elméletidealista elmélet
riszósugiriszósugi ◆ idealizmusidealizmus
riszósugisariszósugisa ◆ idealistaidealista

riszószeiriszószei ◆ fészekhagyófészekhagyó ◆ fészekhagyófészekhagyó
természettermészet 「Riszószeito rjúszószei」 „fészek-
hagyó és fészeklakó természet” ◆ nidifugnidifug
riszoszómuriszoszómu ◆ lizoszómalizoszóma
riszószuriszószu ◆ erőforráserőforrás
riszoszufeariszoszufea ◆ litoszféralitoszféra
riszótekinariszótekina ◆ eszményieszményi 「Kanodzso-va riszó-
tekina cumada.」 „Ő az eszményi feleség.” ◆ ide-ide-
álisális 「Don-na hitoga riszótekina dzsoszeideszu-
ka?」 „Milyen az ideális nő?”

riszótekinamonotositeacukauriszótekinamonotositeacukau ◆ idealizálidealizál
riszózóriszózó ◆ elváráselvárás ◆ ideális képideális kép
riszszokudankairiszszokudankai ◆ sebességkorlátozósebességkorlátozó lé-lé-
péspés ◆ sebességmeghatározósebességmeghatározó lépéslépés 「Kaga-
kuhannóno riszszokudankai」 „kémiai reakció se-
bességmeghatározó lépése”

riszszuiriszszui ◆ árár hegyérehegyére állításaállítása ◇ riszszui-riszszui-
nojocsimonainojocsimonai egyegy gombostűtgombostűt semsem lehetlehet le-le-
ejteniejteni 「Kaidzsó-va man-inde riszszuino jocsi-
monakatta.」 „Annyian voltak a teremben, hogy
egy gombostűt sem lehetett volna leejteni.”

riszszuinojocsimonairiszszuinojocsimonai ◆ egyegy gombostűtgombostűt semsem
lehetlehet leejtenileejteni 「Kaidzsó-va man-inde riszszu-
ino jocsimonakatta.」 „Annyian voltak a terem-
ben, hogy egy gombostűt sem lehetett volna leej-
teni.”

riszszururiszszuru ◆ megítélmegítél 「Dzsibunno konomide
tanin-o rih-szuru.」 „Saját kedve szerint ítéli meg
az embereket.” ◆ szabályoknakszabályoknak vetvet aláalá
「Dzsibunno kódó-o rih-szuru.」 „Szabályoknak
veti alá a saját tevékenységét.” ◆ szabályozszabályoz
「Mizukarano kódó-o rih-szuru.」 „Szabályozza a
saját tevékenységét.”

riszuriszu ◆ kelempászmadárkelempászmadár ◆ mókusmókus
riszúriszú ◆ természettudományoktermészettudományok ésés matema-matema-
tikatika
ríszuríszu ◆ bérbeadásbérbeadás ◆ koszorúkoszorú ◆ lizinglizing ◆ lí-lí-
zingelészingelés ◇ adobentoríszuadobentoríszu adventiadventi koszorúkoszorú
◇ ríszuszururíszuszuru bérelbérel 「Kuruma-o ríszuszuru.」
„Kocsit bérel.”

riszuboariszuboa ◆ LisboaLisboa
riszubonriszubon ◆ LisszabonLisszabon
ríszugaisaríszugaisa ◆ lízingvállalatlízingvállalat
ríszugjósaríszugjósa ◆ lízingvállalatlízingvállalat
riszuiriszui ◆ felszállás vízrőlfelszállás vízről
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riszuiszururiszuiszuru ◆ felszállfelszáll vízrőlvízről 「Szuidzsóki-va
riszuisita.」 „A hidroplán felszállt a vízről.”

riszukuriszuku ◆ kockázatkockázat 「Riszuku-o keiszanni
irenakatta.」 „Nem számoltam a kockázattal.” ◆

rizikórizikó 「Tósi-va riszuku-o tomonau.」 „A befek-
tetés rizikóval jár.” ◇ kasidaoreriszukukasidaoreriszuku fize-fize-
tésképtelenségtésképtelenség kockázatakockázata ◇ kavasze-kavasze-
hendóriszukuhendóriszuku árfolyamkockázatárfolyamkockázat ◇ kantorí-kantorí-
riszukuriszuku országkockázatországkockázat 「Koko-e no tósi-va
kantoríriszukuga takaszugiru.」 „Itt túl magas az
országkockázat a befektetéshez.” ◇ szaigairi-szaigairi-
szukuszuku veszélyforrásveszélyforrás 「Kanbacu-va nógjóno
icsibanno szaigairiszukudeszu.」 „Az aszály a fő
veszélyforrás a mezőgazdaságban.”

riszuku-aszeszumentoriszuku-aszeszumento ◆ kockázatfelmé-kockázatfelmé-
résrés
riszukubunszekiriszukubunszeki ◆ kockázatelemzéskockázatelemzés
riszuku-fakutáriszuku-fakutá ◆ kockázati tényezőkockázati tényező
riszuku-manedzsimentoriszuku-manedzsimento ◆ kockázatkeze-kockázatkeze-
léslés
riszuku-oriszuku-o okaszuokaszu ◆ kockáztatkockáztat 「Riszuku-o
okasitakunai.」 „Nem akarok kockáztatni!”

riszuku-oriszuku-o tomonautomonau ◆ kockázatoskockázatos 「Kono
tósi-va riszuku-o tomonau.」 „Ez a befektetés
kockázatos.” ◆ kockázattalkockázattal járjár 「Kono
sudzsucu-va riszuku-o tomonau.」 „Ez a műtét
kockázattal jár.”

riszuku-oriszuku-o torutoru ◆ kockáztatkockáztat 「Sacsó-va
riszuku-o toranai hitoda.」 „Az igazgatónk nem
kockáztat.”

riszukusakairiszukusakai ◆ kockázati társadalomkockázati társadalom
riszunáriszuná ◆ hallgatóhallgató
riszuninguteszutoriszuninguteszuto ◆ hallotthallott szövegértésszövegértés
tesztjetesztje
riszupekutoriszupekuto ◆ megbecsülésmegbecsülés ◆ nagyranagyra be-be-
csüléscsülés
riszururiszuru ◆ hasznárahasznára válikválik 「Sakai-o riszuru.」
„Hasznára válik a társadalomnak.” ◆ hasznahaszna
származikszármazik 「Kono dzsójaku-va vaga kunini ri-
szurutokoroga ói.」 „Sok hasznunk származik eb-
ből a szerződésből.” ◆ kedvezkedvez 「Teki-o riszuru
dzsóhó」 „ellenségnek kedvező információ” ◆ ki-ki-
használhasznál 「Konran-o risite szeiken-o nigitta.」
„A zűrzavart kihasználva magához ragadta a ha-
talmat.”

ríszuszururíszuszuru ◆ bérelbérel 「Kuruma-o ríszuszuru.」
„Kocsit bérel.”

riszuteriariszuteria ◆ lisztérialisztéria
riszutoriszuto ◆ lajstromlajstrom ◆ listalista 「Kore-va riszuto-
ni notteinai.」 „Ez nincs rajta a listán.” ◇ kaimo-kaimo-
noriszutonoriszuto bevásárlólistabevásárlólista ◇ sinumadeniiki-sinumadeniiki-
taibasoriszutotaibasoriszuto bakancslistabakancslista 「Kono macsi-
va vatasiga sinumadeni ikitai basoriszutoni notte-
iru.」 „Ez a város rajta van a bakancslistámon.”

riszutoappuriszutoappu ◆ listára vétellistára vétel
riszutoappuszururiszutoappuszuru ◆ listáralistára veszvesz 「Kóhosa-
o riszutoappusita.」 „Listára vettem a jelölteket.”

riszutobandoriszutobando ◆ csuklópántcsuklópánt
riszuto-ferencukúkóriszuto-ferencukúkó ◆ LisztLiszt FerencFerenc repü-repü-
lőtérlőtér
riszutokattoszururiszutokattoszuru ◆ csuklójátcsuklóját vagdossavagdossa
「Kare-va riszutokattosite dzsiszacu-o kokoromi-
ta.」 „A csuklóját vagdosva próbált öngyilkos len-
ni.”

riszutonicuikaszururiszutonicuikaszuru ◆ bejelölbejelöl 「Intánettode
kare-o tomodacsiriszutoni cuikasita.」 „Az inter-
neten bejelöltem barátomnak.”

riszuto-oriszuto-o cukerucukeru ◆ listátlistát vezetvezet
「Jarubekikotonoriszuto-o cuketeiru.」 „Listát
vezetek a teendőimről.”

riszutorariszutora ◆ leépítésleépítés 「Kin-júgjókaide ókina-
riszutoraga okonavareteimaszu.」 „Nagy leépítés
van a bankszektorban.” ◆ létszámcsökkentéslétszámcsökkentés
◆ létszámleépítéslétszámleépítés
riszutoraszururiszutoraszuru ◆ leépítleépít
riszuzaruriszuzaru ◆ mókusmajommókusmajom 「Riszuzaruno
mimi-va siroideszu.」 „A mókusmajom füle fe-
hér.”

ritarita ◆ önzetlenségönzetlenség
ritairitai ◆ hernyótalphernyótalp ◆ lánctalplánctalp
ritairitai ◆ magánvalómagánvaló dologdolog ◆ mindennekmindennek lé-lé-
nyegenyege
ritaiaszururitaiaszuru ◆ kiállkiáll 「Icsidainorészuká-va rita-
iasita.」 „Az egyik versenyautó kiállt.” ◆ vissza-vissza-
vonulvonul
ritaijaritaija ◆ kiálláskiállás ◆ visszavonulásvisszavonulás
ritaijaszururitaijaszuru ◆ kiállkiáll 「Ritaijasita szósa」 „ki-
állt futó” ◆ nyugdíjbanyugdíjba megymegy 「Ritaijasita otto」
„nyugdíjba ment férj” ◆ visszavonulvisszavonul 「Ritaija-
sita szensu」 „visszavonult versenyző”
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ritánritán ◆ visszavissza ◇ nó-ritánnó-ritán nemnem vesszükvesszük
visszavissza
ritán-észuritán-észu ◆ védhetetlen visszaütésvédhetetlen visszaütés
ritán-kíritán-kí ◆ ReturnReturn billentyűbillentyű ◆ soremeléssoremelés bil-bil-
lentyűlentyű
ritán-macscsiritán-macscsi ◆ visszavágó mérkőzésvisszavágó mérkőzés
ritán-méruritán-méru ◆ kézbesíthetetlenkézbesíthetetlen levéllevél ◆

visszadobott levélvisszadobott levél
ritán-paszuritán-paszu ◆ visszapasszolásvisszapasszolás ◆ visszaútvisszaút
ritasugiritasugi ◆ altruizmusaltruizmus
ritasuginoritasugino ◆ emberszeretőemberszerető
ritasugisaritasugisa ◆ altruistaaltruista ◆ önzetlenönzetlen
ritatekinaritatekina ◆ altruistaaltruista 「Ritatekina hito」
„altruista ember” ◆ önzetlenönzetlen 「Ritatekina kó-
dó」 „önzetlen viselkedés”

riteiritei ◆ mérföldmérföld ◆ mérföldbenmérföldben kifejezettkifejezett tá-tá-
volságvolság
riteihjóriteihjó ◆ kilométerkőkilométerkő ◆ mérföldkőmérföldkő
ritenriten ◆ előnyelőny 「Kono ginkó-o cukau riten-va
nandeszuka?」 „Milyen előnyei vannak ennek a
banknak?”

riterasíriterasí ◆ hozzáértéshozzáértés ◆ írástudásírástudás ◇

intánetto-riterasíintánetto-riterasí internetesinternetes ismeretekismeretek ◇

konpjútá-riterasíkonpjútá-riterasí hozzáértéshozzáértés aa számítás-számítás-
technikáhoztechnikához
ritóritó ◆ pártból kilépéspártból kilépés
ritóritó ◆ sziget elhagyásasziget elhagyása ◆ távoli szigettávoli sziget
rítoríto ◆ liedlied ◆ romantikus műdalromantikus műdal
ritoaniaritoania ◆ LitvániaLitvánia
ritoaniadzsinritoaniadzsin ◆ litvánlitván
ritoaniagoritoaniago ◆ litván nyelvlitván nyelv
ritoanianoritoaniano ◆ litvánlitván
ritogurafíritogurafí ◆ kőnyomáskőnyomás ◆ kőnyomatkőnyomat ◆ lito-lito-
gráfiagráfia
ritogurafuritogurafu ◆ kőnyomáskőnyomás ◆ kőnyomatkőnyomat ◆ lito-lito-
gráfiagráfia
ritokuritoku ◆ haszonhaszon 「Szózokunin-va futóni
ritoku-o eta.」 „Az örökös őt nem megillető ha-
szonra tett szert.” ◆ nyereségnyereség 「Antenano
ritoku-o ageta.」 „Növeltem az antenna nyeresé-
gét.” ◇ kóritokuantenakóritokuantena nagynagy nyereségűnyereségű an-an-
tennatenna ◇ sihonritokusihonritoku tőkenyereségtőkenyereség ◇ teiri-teiri-
tokuantenatokuantena kis nyereségű antennakis nyereségű antenna
ritomaszuritomaszu ◆ lakmuszlakmusz

ritomaszusiritomaszusi ◆ lakmuszpapírlakmuszpapír
ritomaszusikensiritomaszusikensi ◆ lakmuszpapírlakmuszpapír
ritoruritoru ◆ kiskis
ritoruendianritoruendian ◆ alsóvégalsóvég alapúalapú ◆ kisebbkisebb aa
végénvégén ◆ little-endianlittle-endian
ritószururitószuru ◆ kilépkilép aa pártbólpártból 「Szeidzsika-va
ritósita.」 „A politikus kilépett a pártból.”

ritószururitószuru ◆ elhagyjaelhagyja aa szigetetszigetet 「Tómin-va
ritósita.」 „A szigetlakók elhagyták a szigetüket.”

rittairittai ◆ mértanimértani testtest ◆ térhatásútérhatású 「Ritta-
igazó」 „térhatású kép” ◆ testtest ◇ kikagakurit-kikagakurit-
taitai mértani testmértani test
rittaicsúsadzsórittaicsúsadzsó ◆ emeletes parkolóemeletes parkoló
rittaieigarittaieiga ◆ térhatású filmtérhatású film
rittaiharittaiha ◆ kubizmuskubizmus
rittaihaizarittaihaiza ◆ konformációkonformáció
rittaiiszeirittaiiszei ◆ sztereoizomériasztereoizoméria ◆ térizomé-térizomé-
riaria
rittaiiszeitairittaiiszeitai ◆ térizomertérizomer
rittaikakurittaikaku ◆ térszögtérszög
rittaikanrittaikan ◆ mélységérzetmélységérzet ◆ térhatástérhatás 「Ko-
no eni-va rittaikangaaru.」 „Ennek a képnek tér-
hatása van.”

rittaikan-noarurittaikan-noaru ◆ térhatásútérhatású 「Kore-va ritta-
ikannoaru eigadeszu.」 „Ez térhatású film.”

rittaikan-orittaikan-o daszudaszu ◆ térhatásttérhatást érér elel
「Guradéson-o cukatte rittaikan-o dasita.」 „Ár-
nyalatokkal érte el a térhatást.”

rittaikenbikjórittaikenbikjó ◆ sztereomikroszkópsztereomikroszkóp
rittaikikagakurittaikikagaku ◆ térgeometriatérgeometria ◆ térmér-térmér-
tantan
rittaikószarittaikósza ◆ többszintű kereszteződéstöbbszintű kereszteződés
rittaikószatenrittaikószaten ◆ nemnem szintbeliszintbeli kereszte-kereszte-
ződésződés ◆ többszintű útkereszteződéstöbbszintű útkereszteződés
rittaikózórittaikózó ◆ térbelitérbeli szerkezetszerkezet ◆ térszer-térszer-
kezetkezet 「Bunsino rittaikózó」 „molekula térszer-
kezete”

rittaimaszukurittaimaszuku ◆ arcvonalatarcvonalat követőkövető maszkmaszk

rittaiongakurittaiongaku ◆ sztereó zenesztereó zene
rittaionkjórittaionkjó ◆ térhatású hangzástérhatású hangzás
rittaisasinrittaisasin ◆ sztereósztereó fényképfénykép ◆ térhatásútérhatású
fényképfénykép
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rittaisasindzsucurittaisasindzsucu ◆ sztereográfiasztereográfia
rittaisirittaisi ◆ térlátástérlátás
rittaitekinarittaitekina ◆ háromdimenziósháromdimenziós 「Rittaitek-
ina kózó」 „háromdimenziós szerkezet” ◆ min-min-
denden oldalróloldalról történőtörténő 「Rittaitekina haaku」
„minden oldalról megértés” ◆ térhatásútérhatású 「Rit-
taitekina gazó」 „térhatású kép”

rittaitekinirittaitekini ◆ mindenminden iránybanirányban ◆ térhatá-térhatá-
súansúan 「Rittaitekini mieru gazó」 „térhatásúan
látszódó kép”

rittaiterebirittaiterebi ◆ térhatású televíziótérhatású televízió
rittaizukeirittaizukei ◆ téridomtéridom
rittórittó ◆ jobb oldali kard-gyökjobb oldali kard-gyök
rittórittó ◆ pártalapításpártalapítás
rittórittó ◆ tél első napjatél első napja ◆ tél kezdetetél kezdete
rittokurittoku ◆ tíztrilliomodtíztrilliomod
rittorurittoru ◆ ll ◆ LL ◆ literliter ◇ desirittorudesirittoru decili-decili-
terter ◇ hangarí-rittoruhangarí-rittoru icceicce
rittószururittószuru ◆ alakítalakít 「Szeitó-o rittószuru.」
„Politikai pártot alakít.” ◆ megalakítmegalakít
「Minsutó-o rittósita.」 „Megalakították a De-
mokrata Pártot.”

riumacsiriumacsi ◆ reumareuma
riumacsigakuriumacsigaku ◆ reumatológiareumatológia
riumacsikariumacsika ◆ reumatológiareumatológia
rizádomanrizádoman ◆ gyíkembergyíkember
rizajarizaja ◆ kamatréskamatrés
rizeruginszandzsiecsiruamidorizeruginszandzsiecsiruamido ◆ lizergsa-lizergsa-
vas dietil-amidvas dietil-amid
rizeruguszandzsiecsiruamidorizeruguszandzsiecsiruamido ◆ lizergsa-lizergsa-
vas dietil-amidvas dietil-amid
rizocsímurizocsímu ◆ lizozimlizozim
rizótorizóto ◆ üdülőhelyüdülőhely ◇ vintá-rizótovintá-rizóto télitéli üdü-üdü-
lőhelylőhely ◇ szamá-rizótoszamá-rizóto nyaralóhelynyaralóhely
rizótocsirizótocsi ◆ nyaralóövezetnyaralóövezet ◆ turistapara-turistapara-
dicsomdicsom ◆ üdülőhelyüdülőhely
rizótohoterurizótohoteru ◆ üdülőszállóüdülőszálló ◆ üdülőszállo-üdülőszállo-
dada
rizóto-vearizóto-vea ◆ strandruhastrandruha ◆ szabadidőruhaszabadidőruha
rizottorizotto ◆ rizottórizottó
rizumerizume ◆ érvelésérvelés 「Rizumede kangaeru.」 „Ér-
veléssel gondolkodik.” ◆ rábeszélésrábeszélés 「Rizum-

ede aite-o nattokuszaszeta.」 „Rábeszéléssel meg-
győzte a másik felet.”

rizumikarunarizumikaruna ◆ ritmikusritmikus 「Rizumikaruna un-
dó」 „ritmikus mozgás” ◆ ritmusosritmusos ◆ ütemesütemes
「Rizumikaruna asioto」 „léptek ütemes zaja”

rizumikarunirizumikaruni ◆ ritmikusanritmikusan 「Rizumikaruni
aruku hito」 „ritmikusan lépkedő ember” ◆ rit-rit-
musosanmusosan 「Rizumikaruni naku tori」 „ritmuso-
san énekelő madár”

rizumurizumu ◆ ritmusritmus 「Jakin-va szeikacunorizumu-
o kuruvaszemaszu.」 „Az éjszakai műszak meg-
zavarja az életritmust.” ◆ taktustaktus 「Szaisonoi-
kucukanorizumude kjoku-o ninsikisita.」 „Az el-
ső néhány taktusból felismerte a művet.” ◆ ütemütem
◇ urutoradianrizumuurutoradianrizumu ultradiálisultradiális ritmusritmus ◇

gaigecurizumugaigecurizumu holdritmusholdritmus ◇ gaidzsicurizu-gaidzsicurizu-
mumu napritmusnapritmus ◇ gainenrizumugainenrizumu cirkuannuáliscirkuannuális
ritmusritmus ◇ raten-rizumuraten-rizumu latinlatin ritmusritmus ◇

rizumu-orizumu-o tottetotte ütemesenütemesen 「Rizumu-o totte
aruita.」 „Ütemesen lépkedett.”

rizumu-gitárizumu-gitá ◆ ritmusgitárritmusgitár
rizumukanrizumukan ◆ ritmusérzékritmusérzék 「Anata-va rizumu
kangajoideszu.」 „Neked jó a ritmusérzéked.”

rizumu-orizumu-o tottetotte ◆ ütemesenütemesen 「Rizumu-o totte
aruita.」 „Ütemesen lépkedett.”

rizumutaiszórizumutaiszó ◆ ritmikus gimnasztikaritmikus gimnasztika
rjakkirjakki ◆ rövidítésrövidítés ◆ rövid leírásrövid leírás
rjakkiszururjakkiszuru ◆ rövidítverövidítve írír 「Namae-o rjakkis-
ita.」 „Rövidítve írta a nevét.” ◆ vázlatosanvázlatosan le-le-
írír 「Ikiszacunicuite rjakkisita.」 „Vázlatosan leír-
tam az előzményeket.”

rjakurjaku ◆ elhagyáselhagyás ◆ rövidítésrövidítés 「Dzsípíeszu-
va nanno rjakudeszuka?」 „Minek a rövidítése a
GPS?”

rjakudacurjakudacu ◆ fosztogatásfosztogatás
rjakudacuhinrjakudacuhin ◆ zsákmányzsákmány
rjakudacukóirjakudacukói ◆ fosztogatásfosztogatás
rjakudacusarjakudacusa ◆ fosztogatófosztogató
rjakudacuszururjakudacuszuru ◆ fosztogatfosztogat 「Fúrigan tacsi-
va misze-o rjakudacusita.」 „Huligánok foszto-
gatták az üzleteket.” ◆ kifosztkifoszt 「Hószekiten-
va rjakudacuszareta.」 „Kifosztották az ékszerbol-
tot.” ◆ portyázikportyázik 「Gótó-va macsidzsú-o rja-
kudacusita.」 „Rablóbandák portyáztak a város-
ban.”
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rjakudenrjakuden ◆ rövid életrajzrövid életrajz
rjakudzsirjakudzsi ◆ egyszerűsített betűegyszerűsített betű
rjakudzsucurjakudzsucu ◆ rövid leírásrövid leírás
rjakudzsucuszururjakudzsucuszuru ◆ rövidenröviden leírleír
「Kenkjúkeika-o rjakudzsucusita.」 „Röviden le-
írta a kutatás alakulását.”

rjakufukurjakufuku ◆ gyakorlóöltözékgyakorlóöltözék ◆ hétköznapihétköznapi
ruharuha ◆ könnyű ruhakönnyű ruha
rjakugarjakuga ◆ skiccskicc ◆ vázlatvázlat 「Rjakuga-o ka-
ku.」 „Vázlatot rajzol.”

rjakugirjakugi ◆ ceremóniamentességceremóniamentesség ◆ egyszerűegyszerű
formaforma 「Rjakuginagaramérunite orei mósi ag-
emaszu.」 „Engedje meg, hogy egyszerű formá-
ban, levélben mondjak köszönetet!”

rjakugorjakugo ◆ rövidítésrövidítés 「Aiemuefu-va nanno
rjakugodeszuka?」 „Minek a rövidítése az IMF?”

rjakugórjakugó ◆ jeljel ◆ szimbólumszimbólum
rjakunenpjórjakunenpjó ◆ vázlatos időrendi táblázatvázlatos időrendi táblázat
rjakuninrjakunin ◆ Rjakunin-korRjakunin-kor
rjakuórjakuó ◆ Rjaku-ó-korRjaku-ó-kor
rjakurekirjakureki ◆ rövidrövid élettörténetélettörténet ◆ rövidrövid ön-ön-
életrajzéletrajz
rjakusirjakusi ◆ vázlatos történetvázlatos történet
rjakusikirjakusiki ◆ egyszerűsítettegyszerűsített ◆ gyorsítottgyorsított
「Rjakusikikiszo」 „gyorsított per”

rjakusikinorjakusikino ◆ egyszerűegyszerű 「Rjakusikino
kekkonsiki-o ageta.」 „Egyszerű esküvőt tartot-
tunk.”

rjakusikiszaibanrjakusikiszaiban ◆ rögtönítélőrögtönítélő bíróságibírósági
tárgyalástárgyalás
rjakusikitecuzukirjakusikitecuzuki ◆ gyorsítottgyorsított eljáráseljárás ◆

sommás eljárássommás eljárás
rjakusórjakusó ◆ rövidítettrövidített elnevezéselnevezés 「Pívísí-va
pori enkabiniruno rjakusódearu.」 „A PVC a
polivinil-klorid rövidített elnevezése.”

rjakusurjakusu ◆ elrabláselrablás ◆ emberrablásemberrablás ◆ erő-erő-
szakkal elvételszakkal elvétel
rjakusujúkaizairjakusujúkaizai ◆ emberrablásemberrablás
rjakuszecurjakuszecu ◆ rövid magyarázatrövid magyarázat
rjakuszecuszururjakuszecuszuru ◆ körvonalazkörvonalaz 「Dzsikenni-
cuite rjakuszecusita.」 „Körvonalaztam az esetet.”
◆ rövidenröviden elmagyarázelmagyaráz 「Hókokusono naijó-
o rjakuszecusita.」 „Röviden elmagyaráztam a je-
lentés tartalmát.”

rjakuszórjakuszó ◆ köznapi viseletköznapi viselet
rjakuszurjakuszu ◆ lerövidítlerövidít 「Kono kotoba-o rjaku-
sitekudaszai.」 „Rövidítsd le ezt a szót!” ◆ mel-mel-
lőzlőz 「Kuvasii naijó-o rjakusimaszu.」 „Mellőzöm
a részleteket.” ◆ rövidítrövidít 「Karendáni jóbino
namae-va rjakusiteatta.」 „A naptáron rövidítve
voltak feltüntetve a napok nevei.”

rjakuzurjakuzu ◆ egyszerűsítettegyszerűsített rajzrajz ◆ hevenyé-hevenyé-
szett térképszett térkép
rjórjó ◆ kocsikkocsik számlálószavaszámlálószava 「Kono densa-
va hacsirjó henszeideszu.」 „Ez egy 8 kocsiból álló
szerelvény.”

rjórjó ◆ felfrissülésfelfrissülés 「Rjó-o motometa.」 „Fel
akart frissülni.” ◆ hűshűs levegőlevegő 「Hejani rjó-o ire-
ta.」 „Beengedtem a szobába a hűs levegőt.”

rjórjó ◆ fogásfogás 「Kjóha rjóganai.」 „Ma semmit
sem fogtunk.” ◆ halászathalászat ◆ halzsákmányhalzsákmány ◇

kanirjókanirjó rákhalászatrákhalászat ◇ szakerjószakerjó lazachalá-lazachalá-
szatszat ◇ rjóniderurjónideru halászni megyhalászni megy
rjórjó ◆ elejtettelejtett vadvad 「Kjóha rjóga szukunai.」
„Ma kevés vadat ejtettünk el.” ◆ vadászatvadászat ◇

inosisirjóinosisirjó vaddisznóvadászatvaddisznóvadászat ◇ rjókenrjóken va-va-
dászkutyadászkutya ◇ rjóniikurjóniiku vadászni megyvadászni megy
rjórjó ◆ közepesközepes 「Nanadzsúkara
nanadzsúkjútenmade-va rjó.」 „70 ponttól 79
pontig közepes.”

rjórjó ◆ császáricsászári kriptakripta ◆ magasmagas dombdomb ◇ gor-gor-
jójó császáricsászári kriptakripta ◇ gorjógorjó császáricsászári mauzó-mauzó-
leumleum
rjórjó ◆ díjdíj 「Entairjó-o haratta.」 „Késedelmi dí-
jat fizettem.” ◆ járulékjárulék 「Hokenrjó-o maicuki-
haratteiru.」 „Minden hónapban fizetem a biz-
tosítási járulékot.” ◇ kjanszerurjókjanszerurjó lemondásilemondási
költségköltség 「Kjanszeru rjó-o szeikjúszareta.」 „Le-
mondási költséget varrtak a nyakamba.” ◇

dzsugjórjódzsugjórjó tandíjtandíj 「Dzsugjórjó-o mudanisina-
ijónisikkari benkjósitene.」 „Tanulj, hogy ne
menjen veszendőbe az tandíj!” ◇ sucuenrjósucuenrjó fel-fel-
lépésilépési díjdíj ◇ sinszacurjósinszacurjó vizsgálativizsgálati díjdíj ◇

sinszacurjósinszacurjó vizitdíjvizitdíj ◇ cúvarjócúvarjó percdíjpercdíj
「Kokuszaidenvano cúvarjó-va jaszukunatta.」
„Kevesebb lett a nemzetközi hívások percdíja.” ◇

njúdzsórjónjúdzsórjó belépődíjbelépődíj ◇ haitacurjóhaitacurjó kézbe-kézbe-
sítési díjsítési díj
rjórjó ◆ felségterületfelségterület 「Kono sima-va nihonrjó-
da.」 „Ez a sziget Japán felségterület.” ◆ tarto-tarto-
mánymány
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rjórjó ◆ gerince valaminekgerince valaminek ◆ széle valaminekszéle valaminek
rjórjó ◆ adagadag 「Hangaríreszutoran-va rjógamo-
noszugoku ói.」 „A magyar éttermekben óriásiak
az adagok.” ◆ mennyiségmennyiség 「Rjóde-va nakute si-
cuga taiszecudeszu.」 „Nem a mennyiség, a minő-
ség a fontos.” ◆ pramányapramánya ◇ enerugírjóenerugírjó ener-ener-
giatartalomgiatartalom 「Sokuhinnoenerugí rjó」 „élelmi-
szer energiatartalma” ◇ genrjogenrjo pratjaksapratjaksa ◇

sógjórjósógjórjó szabdaszabda pramányapramánya ◇ sokairjósokairjó kez-kez-
dőadagdőadag 「Kuszurino sokairjó」 „gyógyszer kez-
dőadagja” ◇ tabemononorjótabemononorjó ételmennyiségételmennyiség
◇ nomimononorjónomimononorjó italmennyiségitalmennyiség ◇ hibakur-hibakur-
jójó sugárdózissugárdózis ◇ hirjóhirjó anumánaanumána ◇ bekutor-bekutor-
urjóurjó vektormennyiségvektormennyiség ◇ rjótekirjóteki mennyisé-mennyisé-
gigi 「Rjótekihenkaga sicutekini kavata.」 „A
mennyiségi változás minőségire váltott.” ◇ rjó-rjó-
tekikanvatekikanva mennyiségimennyiségi lazításlazítás 「Csúógink-
óno rjótekikanva」 „jegybank mennyiségi lazítá-
sa”

rjórjó ◆ diákotthondiákotthon ◆ kollégiumkollégium
「Daigakudzsidai-va rjóni szundeita.」 „Egyete-
mi éveim alatt kollégiumban laktam.” ◆ munkás-munkás-
szállásszállás ◇ gakuszeirjógakuszeirjó diákotthondiákotthon ◇ gaku-gaku-
szeirjószeirjó kollégiumkollégium ◇ szarjószarjó teázóteázó ◇ sainrjósainrjó
munkásszállásmunkásszállás ◇ dzsosirjódzsosirjó leánykollégiumleánykollégium
◇ dokusinrjódokusinrjó munkásszállásmunkásszállás egyedülállók-egyedülállók-
naknak ◇ dokusinrjódokusinrjó legényszálláslegényszállás ◇ dokusinr-dokusinr-
jójó egyedülállókegyedülállók munkásszállásamunkásszállása ◇ bosirjóbosirjó
anyaotthonanyaotthon ◇ meoszeirjómeoszeirjó koedukáltkoedukált kollé-kollé-
giumgium
rjórjó ◆ mindkétmindkét 「Rjóasiga itakunatta.」 „Mind-
két lábam fájni kezdett.” ◆ negyvenegynegyvenegy grammgramm
◆ rjórjó
rjóanrjóan ◆ jó ötletjó ötlet
rjóasirjóasi ◆ mindkétmindkét lábláb 「Rjóasigacutta.」
„Mindkét lábam begörcsölt.”

rjóasi-orjóasi-o hirogeruhirogeru ◆ széttesziszétteszi aa lábátlábát ◆

terpeszállásba állterpeszállásba áll
rjóbarjóba ◆ kétélűségkétélűség 「Rjóbaka kataba」 „kétélű
vagy egyélű”

rjóbarjóba ◆ halászterülethalászterület
rjóbarjóba ◆ vadászmezővadászmező ◆ vadászterületvadászterület
rjóbanorjóbano ◆ kétélűkétélű 「Rjóbanopan kirinaifu」
„kétélű kenyérszeletelő kés”

rjóbanoban-ninrjóbanoban-nin ◆ halőrhalőr
rjóbanoban-ninrjóbanoban-nin ◆ vadőrvadőr

rjóbirakinorjóbirakino ◆ kétszárnyaskétszárnyas 「Rjóbirakino-
doa」 „kétszárnyas ajtó” ◆ kétszárnyúkétszárnyú 「Rjóbi-
rakino tobira」 „kétszárnyú ajtó”

rjóborjóbo ◆ gondnoknőgondnoknő
rjóborjóbo ◆ császáricsászári mauzóleummauzóleum ◆ uralkodóiuralkodói
sírsír
rjóbunrjóbun ◆ felségterületfelségterület ◆ hozzáhozzá tartozótartozó
területterület 「Otto-va rjórigaumaszugite cumano
rjóbun-o okasiteiru.」 „A férj finomabban főz,
mint a felesége, akihez ez a terület tartozik.” ◆

tárgykörtárgykör 「Sakaigakuno rjóbun」 „szociológia
tárgyköre” ◆ tartománytartomány ◆ területterület 「Kagaku-
no rjóbun」 „tudomány területe”

rjócsirjócsi ◆ felségterületfelségterület 「Nihonno rjócsi」
„japán felségterület” ◆ hűbérbirtokhűbérbirtok ◆ tarto-tarto-
mánymány
rjócsórjócsó ◆ kollégiumkollégium igazgatójaigazgatója ◆ munkás-munkás-
szállás igazgatójaszállás igazgatója
rjócsórjócsó ◆ szárnyas vadszárnyas vad
rjodanrjodan ◆ dandárdandár
rjódanrjódan ◆ kettényisszantáskettényisszantás ◆ kettészeléskettészelés
◆ kettévágáskettévágás ◇ ittórjódanittórjódan kettényisszan-kettényisszan-
tástás ◇ ittórjódanittórjódan határozott intézkedéshatározott intézkedés
rjódanhórjódanhó ◆ dichotómiadichotómia
rjódanszururjódanszuru ◆ kettényisszantkettényisszant 「Katanade
aiteno atama-o rjódansita.」 „Karddal ketté-
nyisszantotta az ellenfele fejét.” ◆ kettészelkettészel
「Mura-o rjódanszuru kava」 „falut kettészelő fo-
lyó” ◆ kettévágkettévág 「Densa-va higaisano dótai-o
rjódansita.」 „A vonat kettévágta az áldozat tes-
tét.”

rjódorjódo ◆ felségterületfelségterület 「Guntai-va súhenko-
kuno rjódo-o okasita.」 „A hadsereg megsértette
a szomszédos ország felségterületét.” ◆ tarto-tarto-
mánymány ◆ területterület 「Vaga kuni-va szenszóde uba-
vareta rjódo-o tori kaesita.」 „Országunk vissza-
szerezte a háborúban elvesztett területét.” ◇ hop-hop-
pórjódopórjódo Északi TerületekÉszaki Területek
rjódórjódó ◆ hadtápvonalhadtápvonal 「Tekino rjódó-o tacu.」
„Elvágja az ellenség hadtápvonalát.” ◆ utánpót-utánpót-
lás útvonalalás útvonala
rjódoaraszoirjódoaraszoi ◆ területi vitaterületi vita
rjódofunszórjódofunszó ◆ területi vitaterületi vita
rjódohenkan-jókjúrjódohenkan-jókjú ◆ területiterületi követeléskövetelés
「Ano kunini taisite rjódohenkan-jókjúgaaru.」
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„Területi követelésünk van azzal az országgal
szemben.”

rjódohozenrjódohozen ◆ területi integritásterületi integritás
rjódokakucsórjódokakucsó ◆ expanzióexpanzió ◆ területnövelésterületnövelés

rjódokakucsósugirjódokakucsósugi ◆ terjeszkedésiterjeszkedési politikapolitika

rjódomondairjódomondai ◆ területi vitaterületi vita
rjódonarirjódonari ◆ mindkétmindkét szomszédszomszéd 「Rjódonari-
no ie」 „mindkét oldali szomszéd ház”

rjódonoszenrjórjódonoszenrjó ◆ terület megszállásaterület megszállása
rjódosukenrjódosuken ◆ területi szuverenitásterületi szuverenitás
rjódótairjódótai ◆ jójó vezetővezető ◇ denkinorjódótaidenkinorjódótai jójó
elektromoselektromos vezetővezető 「Kinzoku-va denkino rjó-
dótaidearu.」 „A fémek jó elektromos vezetők.”
◇ necunorjódótainecunorjódótai jójó hővezetőhővezető 「Denkino
rjódótai-va necuno rjódótaidemoaru.」 „A jó
elektromos vezető anyag egyben jó hővezető is.”

rjódzsirjódzsi ◆ gyógykezelésgyógykezelés 「Sikaino rjódzsi-o
ukeru.」 „Fogászati gyógykezelést kap.” ◆ terá-terá-
piapia ◇ sirótorjódzsisirótorjódzsi amatőramatőr gyógykezelésgyógykezelés
◇ sirótorjódzsisirótorjódzsi házi gyógykezelésházi gyógykezelés
rjódzsirjódzsi ◆ konzulkonzul ◇ szórjódzsiszórjódzsi főkonzulfőkonzul ◇

fukurjódzsifukurjódzsi alkonzulalkonzul
rjódzsikanrjódzsikan ◆ konzulátuskonzulátus ◆ külképviseletkülképviselet ◇

szórjódzsikanszórjódzsikan főkonzulátusfőkonzulátus
rjódzsinrjódzsin ◆ férjférj ◆ jó emberjó ember ◆ okos emberokos ember
rjódzsin-eirjódzsin-ei ◆ mindkétmindkét tábortábor 「Sindzsinto
gensokuno rjódzsin-ei」 „újak és régiek mindkét
tábora”

rjódzsiszururjódzsiszuru ◆ gyógykezelgyógykezel 「Bjóki-o rjódzsi-
szuru.」 „Gyógykezelik a betegséget.”

rjodzsórjodzsó ◆ utazó érzelmeiutazó érzelmei
rjódzsokurjódzsoku ◆ bántalmazásbántalmazás 「Sónen-va csicsio-
jakara bórjokutekina rjódzsoku-o uketa.」 „A fia-
tal fiút fizikailag bántalmazta az apja.” ◆ megerő-megerő-
szakolásszakolás 「Dzsoszei-va hentaitekina rjódzsoku-
o uketa.」 „Perverz módon megerőszakolták a
nőt.” ◆ sértéssértés 「Tae gatai rjódzsoku」 „tűrhe-
tetlen sértés”

rjódzsokuszururjódzsokuszuru ◆ bántalmazbántalmaz ◆ megerősza-megerősza-
kolkol ◆ sértegetsérteget
rjódzsokutekinarjódzsokutekina ◆ sértegetősértegető 「Cumani
rjódzsokutekina kotoba-o abiszeta.」 „Sértegető
szavakkal illette a feleségét.”

rjódzsúrjódzsú ◆ vadvad
rjódzsúrjódzsú ◆ puskapuska ◆ vadászfegyvervadászfegyver ◆ va-va-
dászpuskadászpuska
rjóenrjóen ◆ jójó házasságházasság 「Rjóenni megumare-
ta.」 „Jól sikerült a házasságom.” ◆ jójó partiparti
「Okanemocsitono rjóen-o hiki joszeta.」 „Jó
partit csinált a gazdag emberrel.”

rjóenrjóen ◆ távoliságtávoliság ◇ zentorjóenzentorjóen hosszúhosszú fo-fo-
lyamatlyamat 「Gaikokugogakusú-va zentorjóende-
szu.」 „Egy nyelv elsajátítása hosszú folyamat.”

rjóen-narjóen-na ◆ távolitávoli ◇ zentorjóen-nazentorjóen-na hosszúhosszú
útút álláll mégmég előtteelőtte 「Dzsisono kanszeimade zen-
torjóenda.」 „Hosszú út áll előttünk a szótár befe-
jezésig.”

rjófúbizokurjófúbizoku ◆ jó szokásjó szokás ◆ szép szokásszép szokás
rjógarjóga ◆ felülmúlásfelülmúlás
rjógaerjógae ◆ pénzváltáspénzváltás 「Rjógae okotovari.」
„Nem váltunk pénzt!”

rjógaedzsorjógaedzso ◆ pénzváltóhelypénzváltóhely
rjógaejarjógaeja ◆ pénzváltópénzváltó
rjógaekirjógaeki ◆ pénzváltópénzváltó ◆ pénzváltópénzváltó automa-automa-
tata
rjógaesórjógaesó ◆ pénzváltáspénzváltás
rjógaeszururjógaeszuru ◆ váltvált 「Oszacu-o kozenini rjóga-
esitaideszuga.」 „Szeretném a bankjegyet apróra
váltani!”

rjóganrjógan ◆ mindkétmindkét partpart 「Kavano rjóganni-va
kiga narandeita.」 „A folyó mindkét partján fák
voltak.”

rjóganrjógan ◆ mindkétmindkét szemszem 「Rjógantomo szuru-
doi.」 „Mindkét szemem éles.” ◆ szempárszempár
rjógan-norjógan-no ◆ kétszeműkétszemű
rjógansirjógansi ◆ binokuláris látásbinokuláris látás
rjógaszururjógaszuru ◆ felülmúlfelülmúl 「Dzsinkócsinó-va hito-
o rjógasita.」 „A mesterséges intelligencia felül-
múlta az embert.”

rjógavarjógava ◆ mindkétmindkét oldaloldal 「Dórono rjógava-va
cúkódomeninatteiru.」 „Az út mindkét oldala le
van zárva.”

rjógavahaienrjógavahaien ◆ kétoldali tüdőgyulladáskétoldali tüdőgyulladás
rjógirjógi ◆ kétértelműségkétértelműség ◆ kétfélekétféle értelemértelem
「Kono go-va rjógini kaisakudekiru.」 „Ez a szó
kétféleképpen értelmezhető.”

rjógokurjógoku ◆ feudális tartományfeudális tartomány
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rjógurjógu ◆ vadászfelszerelésvadászfelszerelés
rjógucsiszupanarjógucsiszupana ◆ kétoldalas villáskulcskétoldalas villáskulcs
rjógunrjógun ◆ mindkétmindkét csapatcsapat ◆ mindkétmindkét hadse-hadse-
regreg
rjóhanrjóhan ◆ tömegkereskedelemtömegkereskedelem
rjóhantenrjóhanten ◆ tömegcikk bolttömegcikk bolt
rjóheikarjóheika ◆ császárcsászár ésés császárnécsászárné őfelségeőfelsége
◆ kétkét felségfelség ◇ tennókógórjóheikatennókógórjóheika császárcsászár
és császárné őfelségeés császárné őfelsége
rjohirjohi ◆ utazásiutazási költségköltség 「Rjohi-va kaisaga fu-
tansiteiru.」 „Az utazási költséget a cég állja.”

rjóhirjóhi ◆ jójó vagyvagy nemnem 「Keizaidzsókjóno rjóhini-
kakavarazu siavaszedearu.」 „Boldog vagyok at-
tól függetlenül, hogy jó-e a gazdasági helyzet vagy
sem.” ◆ jójó vagyvagy rosszrossz 「Terebino gazóno
rjóhi-va hanteidekinai.」 „Nem tudom eldönteni,
hogy jó vagy rossz-e a képe ennek a tévének.”

rjóhirjóhi ◆ lakbérlakbér
rjóhinrjóhin ◆ kiváló árukiváló áru ◆ kiváló árucikkkiváló árucikk
rjóhórjóhó ◆ mindkettenmindketten 「Rjóhótomoszábiszuni
manzokusiteita.」 „Mindketten elégedettek vol-
tak a kiszolgálással.” ◆ mindkettőmindkettő 「Rjóhóiri-
maszu.」 „Mindkettőre szükségem van.”

rjóhórjóhó ❶ gyógymódgyógymód 「Kakkitekina rjóhó-o kai-
hacusita.」 „Forradalmi gyógymódot fejlesztettek
ki.” ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Gekatekirjóhó-o okonat-
ta.」 „Sebészeti beavatkozást hajtottak végre.” ◆

kezeléskezelés 「Jakubucurjóhó-o uketeiru.」 „Gyógy-
szeres kezelést kapok.” ◆ kúrakúra 「Ocsa rjóhóde
kaze-o naosita.」 „Teakúrával gyógyítottam a nát-
hámat.” ◆ terápiaterápia 「Onszenrjóhó-o okonatta.」
„Gyógyvízterápiát alkalmazott.” ◇ ekkusz-ekkusz-
uszenrjóhóuszenrjóhó sugárkezeléssugárkezelés ◇ kagakurjóhókagakurjóhó
kemoterápiakemoterápia 「Kandzsani kagakurjóhó-o hodo-
kosita.」 „Kemoterápiát alkalmazott a betegen.”
◇ kakuterurjóhókakuterurjóhó gyógyszerkeverékesgyógyszerkeverékes te-te-
rápiarápia ◇ sikiszairjóhósikiszairjóhó színterápiaszínterápia ◇ sizenr-sizenr-
jóhójóhó természetgyógyászattermészetgyógyászat ◇ sógekirjóhósógekirjóhó
sokkterápiasokkterápia ◇ sokudzsirjóhósokudzsirjóhó diétásdiétás kúrakúra
◇ sokkurjóhósokkurjóhó sokkterápiasokkterápia ◇ sinrirjóhósinrirjóhó
pszichoterápiapszichoterápia ◇ daigaerjóhódaigaerjóhó alternatívalternatív
gyógymódgyógymód ◇ daitairjóhódaitairjóhó alternatívalternatív gyógy-gyógy-
módmód ◇ denkisokkurjóhódenkisokkurjóhó elektrosokk-elektrosokk-
terápiaterápia ◇ denkirjóhódenkirjóhó elektroterápiaelektroterápia ◇ ten-ten-
csirjóhócsirjóhó klimatikusklimatikus gyógymódgyógymód ◇ nikkórjó-nikkórjó-
hóhó napfénykúranapfénykúra ◇ bucurirjóhóbucurirjóhó fizioterápiafizioterápia
◇ hósaszenrjóhóhósaszenrjóhó sugárterápiasugárterápia ◇ minkanr-minkanr-
jóhójóhó népinépi gyógymódgyógymód ◇ men-ekirjóhómen-ekirjóhó immun-immun-

terápiaterápia ◇ júgirjóhójúgirjóhó játékterápiajátékterápia ◇ rekuri-rekuri-
ésonrjóhóésonrjóhó foglalkozásterápiafoglalkozásterápia
rjóhónorjóhóno ◆ mindkétmindkét 「Rjóhóno hanaga cumat-
teiru.」 „Mindkét orrlyukam bedugult.”

rjóhósirjóhósi ◆ gyógyászgyógyász
rjóhótomorjóhótomo ◆ mindkétmindkét 「Hidarito
miginoszupíká-va rjóhótomo kovareta.」 „Mind-
két hangfal elromlott. A jobb is és a bal is.” ◆

mindkettőmindkettő 「Kozucumi-va todoita. Rjóhótomo
kinókita.」 „A csomagokat megkaptam. Mindket-
tő tegnap érkezett.”

rjóikirjóiki ◆ felségterületfelségterület 「Ringokuno rjóiki-o
okasita.」 „A szomszéd ország felségterületére lé-
pett.” ◆ tartománytartomány 「Koko-va hokano kunino
kanrisitaniaru rjóikideszu.」 „Ez más ország
fennhatósága alá tartozó tartomány.” ◆ területterület
「Tekini torareta rjóiki-o tori modosita.」 „Az el-
lenség által elfoglalt területeket visszafoglaltuk.”
◇ szenmonrjóikiszenmonrjóiki szakterületszakterület ◇ nórjóikinórjóiki
agyterületagyterület
rjóikikeibirjóikikeibi ◆ területvédelemterületvédelem
rjóikurjóiku ◆ gyógypedagógiagyógypedagógia
rjóinrjóin ◆ alsó- és felsőházalsó- és felsőház
rjóinszeirjóinszei ◆ kétkamarás parlamentkétkamarás parlament
rjójakurjójaku ◆ jó gyógyszerjó gyógyszer
rjójaku-varjójaku-va kucsi-nikucsi-ni nigasinigasi ◆ jójó tanácsottanácsot
nehéz megfogadninehéz megfogadni
rjójórjójó ◆ kettőskettős felhasználásfelhasználás ◇ szuirikurjó-szuirikurjó-
jódzsidósajódzsidósa kétéltű gépjárműkétéltű gépjármű
rjójórjójó ◆ gyógykezelésgyógykezelés 「Heruniano kaizenni-
va szankagecuno rjójóga hicujódeszu.」 „Három
hónapos gyógykezelés kell a gerincsérv gyógyítá-
sához.” ◆ kúrakúra ◇ tencsirjójótencsirjójó éghajlatiéghajlati ke-ke-
zelészelés ◇ tencsirjójótencsirjójó levegőváltozáslevegőváltozás
rjójóbjósórjójóbjósó ◆ szanatóriumi ágyszanatóriumi ágy
rjójócsúdearurjójócsúdearu ◆ kezeléskezelés alattalatt álláll 「Kare-va
haiende rjójócsúdeszu.」 „Tüdőgyulladással keze-
lik.”

rjójódzsorjójódzso ◆ szanatóriumszanatórium 「Sinzóno tameni
szankagecu kanrjójódzsode szugosita.」 „Három
hónapot töltött a szívbetegségével a szanatórium-
ban.”

rjójókirjójóki ◆ kétéltű repülőgépkétéltű repülőgép
rjójokurjójoku ◆ minkétminkét szárnyszárny 「Torino rjójoku」
„madár mindkét szárnya”
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rjójónorjójóno ◆ kétfelhasználásúkétfelhasználású
rjójószururjójószuru ◆ kúrálkúrál 「Issúkanrjójósite naori-
masita.」 „Két hétig kúráltam magam, mire rend-
be jöttem.”

rjójúrjójú ◆ vadászcimboravadászcimbora ◆ vadásztársvadásztárs
rjójúrjójú ◆ földterület birtoklásaföldterület birtoklása
rjójúrjójú ◆ két hőskét hős
rjójúrjójú ◆ munkatársmunkatárs ◆ szaktársszaktárs
rjójúkairjójúkai ◆ vadászklubvadászklub
rjójúnarabitatazurjójúnarabitatazu ◆ kétkét dudásdudás nemnem férfér
meg egy csárdábanmeg egy csárdában
rjójúnikiszururjójúnikiszuru ◆ területeterülete leszlesz 「Sima-va ro-
siano rjójúni kisita.」 „A sziget Oroszország terü-
lete lett.”

rjójúszururjójúszuru ◆ földterületet birtokolföldterületet birtokol
rjókarjóka ◆ előkelő családelőkelő család ◆ jó családjó család
rjókarjóka ◆ javulásjavulás
rjókarjóka ◆ jójó pénzpénz 「Akka-va rjóka-o kucsikuszu-
ru.」 „A rossz pénz kiszorítja a jót.”

rjókairjókai ◆ belegyezésbelegyezés 「Dzsósino rjókai-o
eta.」 „Megkaptam a főnököm beleegyezését.” ◆

igenisigenis 「『 Ittóhei, botan-o tomete!』『 Rjókai』」
„– Őrvezető, gombolkozzon be! – Igenis!” ◆ okéoké
◆ rendbenrendben 「Rjókaisitarabotan-o ositekuda-
szai.」 „Ha rendben, nyomja meg a gombot!” ◇

anmokunorjókaianmokunorjókai hallgatólagoshallgatólagos beleegye-beleegye-
zészés 「Anmokuno rjókai-o sita.」 „Hallgatólagos
beleegyezésemet adtam.”

rjókairjókai ◆ felségvízfelségvíz 「Gjoszen-va nihonno
rjókai-o szuszundeita.」 „A halászhajó japán fel-
ségvizeit szelte.”

rjókaidzsikórjókaidzsikó ◆ egyetértési pontegyetértési pont
rjókaiszururjókaiszuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Dzsósi-va csin-
age-o rjókaisita.」 „A főnököm belegyezett a fi-
zetésemelésbe.” ◆ elfogadelfogad 「Teian-o rjókaisi-
ta.」 „Elfogadtam a javaslatot.” ◆ jóváhagyjóváhagy
「Dzsósi-va keikaku-o rjókaisita.」 „A főnök jóvá-
hagyta a tervet.” ◆ megértmegért 「Dzsidzsó-o rjókaisi-
ta.」 „Megértette a helyzetet.” ◆ nyugtáznyugtáz 「Irai-
o rjókaisita.」 „Nyugtáztam a kérést.”

rjokakurjokaku ◆ utasutas
rjókakurjókaku ◆ éles szögletéles szöglet ◆ lapszöglapszög
rjokakujuszórjokakujuszó ◆ utasszállításutasszállítás
rjokakukirjokakuki ◆ utasszállító repülőgéputasszállító repülőgép

rjokakumeiborjokakumeibo ◆ utaslistautaslista
rjokakuressarjokakuressa ◆ személyszállítószemélyszállító vonatvonat ◆

személyvonatszemélyvonat
rjokakuszenrjokakuszen ◆ utasszállító hajóutasszállító hajó
rjokanrjokan ◆ csárdacsárda ◆ fogadófogadó ◆ japánjapán szállodaszálloda

rjókanrjókan ◆ vaskosságvaskosság
rjokangjórjokangjó ◆ szállodaiparszállodaipar
rjókan-noarurjókan-noaru ◆ nagydarabnagydarab 「Rjókannoaru ni-
ku」 „nagydarab hús” ◆ soksok anyaganyag vanvan bennebenne
「Rjókannoarupendantodane.」 „Ebben a nyak-
ékben sok anyag van.” ◆ vaskosvaskos 「Rjókannoaru
hon」 „vaskos könyv”

rjókerjóke ◆ előkelőelőkelő családcsalád 「Rjókeno dzsoszei」
„előkelő családból származó nő” ◆ jójó családcsalád
「Kanodzso-va rjókeno dedearu.」 „Jó családból
származik.”

rjókerjóke ◆ mindkétmindkét családcsalád 「Rjókekaoavaszeno
sokudzsikai」 „bemutatkozó vacsora, ahol a pár
mindkét családja részt vesz”

rjókeirjókei ◆ büntetésbüntetés mértékemértéke 「Rjókei-o kime-
ru.」 „Meghatározza a büntetés mértékét.”

rjókeikocurjókeikocu ◆ trapézcsonttrapézcsont ◇ sórjókeikocusórjókeikocu
kis trapézcsontkis trapézcsont
rjokenrjoken ◆ passzuspasszus ◆ útlevélútlevél 「Rjoken-o kófu-
szuru.」 „Útlevelet kiad.”

rjókenrjóken ◆ belátásbelátás 「Szore-va kimino rjókens-
idaida.」 „Ezt a te belátásodra bízom.” ◆ elgon-elgon-
dolásdolás 「Karegadóiu rjókendeszósitanoka va-
karanai.」 „Nem tudom, milyen elgondolásból
tette, amit tett.” ◆ elnézéselnézés ◆ gondolatgondolat 「Kare-
va varui rjóken-o okosita.」 „Rossz gondolatok
ébredtek benne.” ◆ szándékszándék 「Kareno rjóken-
o minuita.」 „Átláttam a szándékán.” ◆ szemlé-szemlé-
letlet 「Szemai rjóken」 „szűk látókörű szemlélet”
◆ viselkedésviselkedés 「Rjóken-o ire kaeru.」 „Változtat
a viselkedésén.”

rjókenrjóken ◆ kopókopó ◆ vadászebvadászeb ◆ vadászkutyavadászkutya
◆ vérebvéreb
rjókencsigairjókencsigai ◆ tévestéves elképzeléselképzelés ◆ tévesz-tévesz-
meme
rjoken-nosinszeirjoken-nosinszei ◆ útlevélkérelemútlevélkérelem
rjokenszasórjokenszasó ◆ vízumvízum
rjókenzarjókenza ◆ VadászebekVadászebek
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rjókirjóki ◆ vadászativadászati időszakidőszak ◆ vadászszezonvadászszezon

rjókirjóki ◆ abnormalitásabnormalitás
rjókirjóki ◆ halászatihalászati idényidény ◆ halászatihalászati idő-idő-
szakszak
rjókibungakurjókibungaku ◆ bizarr irodalombizarr irodalom
rjókinrjókin ◆ díjdíj 「Baszude futaribunno rjókin-o ha-
ratta.」 „A buszon mindkettőnk menetdíját kifi-
zettem.” ◆ díjszabásdíjszabás 「Denvarjókinga kava-
ru.」 „Megváltozik a telefonbeszélgetések díjsza-
bása.” ◆ illetékilleték 「Kono szeikjúsoni-va kúkósi-
jórjó kin-va fukumareteimaszen.」 „Ebben a
számlában nincs benne a repülőtér-használati il-
leték.” ◆ tarifatarifa ◇ entaikinentaikin késedelmikésedelmi díjdíj ◇

kakirjókinkakirjókin nyárinyári tarifatarifa ◇ gaszurjókingaszurjókin gáz-gáz-
díjdíj ◇ gaszurjókingaszurjókin gázárgázár ◇ gaszurjókingaszurjókin gáz-gáz-
számlaszámla ◇ gaszurjókin-noneagegaszurjókin-noneage gázáreme-gázáreme-
léslés ◇ kihonrjókinkihonrjókin alapdíjalapdíj ◇ kókjórjókinkókjórjókin
közüzemiközüzemi díjdíj ◇ kókjórjókinkókjórjókin közszolgálatiközszolgálati
díjdíj ◇ kószokurjókinkószokurjókin autópályadíjautópályadíj ◇ szábi-szábi-
szurjókinszurjókin felszolgálásifelszolgálási díjdíj ◇ takusírjókintakusírjókin
taxitaxi viteldíjaviteldíja ◇ csúsarjókincsúsarjókin parkolásiparkolási díjdíj
◇ csinrjócsinrjó bérletibérleti díjdíj ◇ cuikarjókincuikarjókin felárfelár
「Otodoke szakinijotte cuikarjókingakakarima-
szu.」 „A szállítási címtől függően felárat kell fi-
zetni.” ◇ cuikarjókincuikarjókin pótdíjpótdíj 「Nori koszuto cu-
ikarjókinga torareru.」 „Ha tovább utazunk, pót-
díjat kell fizetnünk.” ◇ cukizukinorjókincukizukinorjókin ha-ha-
vidíjvidíj 「Cukizukino keitairjókin」 „mobiltelefon
havidíja” ◇ denkirjókindenkirjókin áramdíjáramdíj ◇ denkirjó-denkirjó-
kinkin villanyszámlavillanyszámla 「Denkirjókin-va maicukino
sijórjóde kimarimaszu.」 „A villanyszámla attól
függ, hogy a hónapban mennyit fogyasztottunk.”
◇ denkirjókin-noneagedenkirjókin-noneage villanyáremelésvillanyáremelés ◇

tokubecurjókintokubecurjókin kedvezményeskedvezményes árár ◇ toku-toku-
becurjókinbecurjókin felárfelár ◇ haitacurjóhaitacurjó kézbesítésikézbesítési
díjdíj ◇ baszurjókinbaszurjókin buszbusz menetdíjamenetdíja ◇ júbinr-júbinr-
jókinjókin postaipostai díjdíj ◇ júbinrjókinjúbinrjókin postadíjpostadíj ◇

rjókinmétárjókinmétá taxiórataxióra ◇ varibikirjókinvaribikirjókin jutá-jutá-
nyosnyos tarifatarifa ◇ varibikirjókinvaribikirjókin kedvezményeskedvezményes
díjdíj ◇ varimasirjókinvarimasirjókin emelt tarifaemelt tarifa
rjókinbakorjókinbako ◆ perselypersely
rjókinbecunójúbinrjókinbecunójúbin ◆ bérmentesítettbérmentesített külde-külde-
ménymény ◆ térítésmentes küldeménytérítésmentes küldemény
rjókinbecunójúbin-noin-orjókinbecunójúbin-noin-o oszuoszu ◆ bérmente-bérmente-
sítsít
rjókinbecunónorjókinbecunóno ◆ bérmentesbérmentes ◆ térítésmen-térítésmen-
testes

rjókinbuszokurjókinbuszoku ◆ portóportó 「Hangaríde-va
rjókinbuszoku-o haraeba tegami-o uke toreru.」
„Magyarországon megkaphatjuk a levelet, ha kifi-
zetjük az esetleges portót.”

rjókinbuszokunorjókinbuszokuno ◆ portósportós 「Nihonde-va rjó-
kinbuszokuno tegami-va modotte kuru.」 „Ja-
pánban visszajön a portós levél.”

rjókindzsorjókindzso ◆ fizetőkapufizetőkapu
rjókinhjórjókinhjó ◆ tarifatáblázattarifatáblázat ◆ viteldíjtáb-viteldíjtáb-
lázatlázat
rjókinkirjókinki ◆ menetdíjautomatamenetdíjautomata
rjókinkónójúbinrjókinkónójúbin ◆ címzettcímzett általáltal fizetettfizetett
küldeményküldemény
rjókinmétárjókinmétá ◆ taxiórataxióra
rjókinpuranrjókinpuran ◆ díjcsomagdíjcsomag
rjókisószecurjókisószecu ◆ bizarrbizarr novellanovella ◆ bizarrbizarr re-re-
génygény ◆ horrortörténethorrortörténet
rjókitekinarjókitekina ◆ abnormálisabnormális 「Rjókitekina
hito」 „abnormális ember” ◆ bizarrbizarr 「Rjókitek-
ina szacudzsindzsiken」 „bizarr gyilkosság”

rjokjakkirjokjakki ◆ utasszállítóutasszállító gépgép ◆ utasszál-utasszál-
lítólító repülőgéprepülőgép ◇ dzsettorjokjakkidzsettorjokjakki sugár-sugár-
hajtási utasszállító géphajtási utasszállító gép
rjokjakúnszórjokjakúnszó ◆ személyszállításszemélyszállítás ◆ utas-utas-
szállításszállítás
rjokjakuszenrjokjakuszen ◆ utasszállító hajóutasszállító hajó
rjókjokurjókjoku ◆ mindkétmindkét póluspólus ◆ mindkétmindkét végletvéglet
◇ rjókjokunivakarerurjókjokunivakareru kétkét végletrevégletre oszlikoszlik
「Hjókaga rjókjokuni vakareteita.」 „Az értékelé-
sek két végletre oszlottak.”

rjókjokukarjókjokuka ◆ kétpólusúvákétpólusúvá válásválás ◆ polari-polari-
zálódászálódás
rjókjokukaszururjókjokukaszuru ◆ kétpólusúvákétpólusúvá válikválik
「Ródósidzsó-va rjókjokukasita.」 „A munkaerő-
piac kétpólusúvá vált.” ◆ polarizálódikpolarizálódik 「Sakai-
va rjókjokukasita.」 „A társadalom polarizáló-
dott.”

rjókjokunivakarerurjókjokunivakareru ◆ kétkét végletrevégletre oszlikoszlik
「Hjókaga rjókjokuni vakareteita.」 „Az értékelé-
sek két végletre oszlottak.”

rjókjokutanrjókjokutan ◆ kétkét végletvéglet 「Rjókjokutanno
iken」 „két végletre oszlott vélemények”

rjokkarjokka ◆ fásításfásítás ◆ faültetésfaültetés ◆ növényte-növényte-
lepítéslepítés
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rjokkaszururjokkaszuru ◆ fákatfákat ültetültet ◆ növényeketnövényeket
telepíttelepít 「Okudzsó-o rjokkasita.」 „Növényeket
telepített a tetőre.” ◆ parkosítparkosít ◆ zöldterüle-zöldterüle-
tettet növelnövel 「Macsi-o rjokkasita.」 „Növelte a
zöldterületet a városban.”

rjokkaundórjokkaundó ◆ fásításifásítási mozgalommozgalom ◇ koku-koku-
dorjokkaundódorjokkaundó országosországos fásításifásítási mozgalommozgalom

rjokórjokó ◆ elutazáselutazás ◆ nyaralásnyaralás 「Nacujaszum-
ino rjokó」 „nyaralás a nyári szabadságon” ◆ útút
「Nihakumikkano rjokó」 „háromnapos út két éj-
szakával” ◆ utazásutazás 「Jóroppa rjokó」 „európai
utazás” ◆ üdülésüdülés ◇ ianrjokóianrjokó jutalomüdülésjutalomüdülés ◇

ippakurjokóippakurjokó egyegy éjszakáséjszakás utazásutazás ◇ ucsúr-ucsúr-
jokójokó űrutazásűrutazás ◇ kaigairjokókaigairjokó külföldikülföldi uta-uta-
zászás ◇ kaigairjokókaigairjokó tengerentúlitengerentúli utazásutazás ◇

gaikokurjokógaikokurjokó külföldikülföldi utazásutazás ◇ kankórjokókankórjokó
turistaútturistaút ◇ dzsitensarjokódzsitensarjokó kerékpártúrakerékpártúra
◇ súgakurjokósúgakurjokó tanulmányitanulmányi kiránduláskirándulás 「Sú-
gakurjokóni ókuno kóricucsúgakkóde-va kjótoni
iku.」 „Sok állami középiskolás megy tanulmányi
kirándulásra Kiotóba.” ◇ súgakurjokósúgakurjokó osz-osz-
tálykirándulástálykirándulás ◇ sinkonrjokósinkonrjokó nászútnászút 「Sin-
konrjokóni itta.」 „Nászútra mentek.” ◇ daim-daim-
jórjokójórjokó luxusutazásluxusutazás ◇ dantairjokódantairjokó társas-társas-
utazásutazás ◇ pakkurjokópakkurjokó turistacsomagturistacsomag ◇ pak-pak-
kurjokókurjokó csomagtúracsomagtúra ◇ higaerirjokóhigaerirjokó egy-egy-
naposnapos turistaútturistaút ◇ rjokóniikurjokóniiku elutazikelutazik
「Tomodacsi-va asitarjokóni iku.」 „A barátom
holnap elutazik.” ◇ rjokóniikurjokóniiku üdülüdül 「Kaiganni
rjokóni itta.」 „A tengerparton üdültem.”

rjókórjókó ◆ jó kikötőjó kikötő
rjokóan-naidzsorjokóan-naidzso ◆ idegenforgalmi hivatalidegenforgalmi hivatal
rjokóan-naisorjokóan-naiso ◆ útikalauzútikalauz
rjokócsúdearurjokócsúdearu ◆ elutazikelutazik 「Cuma-va rjokó-
csú.」 „A feleségem elutazott.”

rjokódairitenrjokódairiten ◆ utazási irodautazási iroda
rjokódanrjokódan ◆ úti beszámolóúti beszámoló
rjokógaisarjokógaisa ◆ utazási irodautazási iroda
rjokójókabanrjokójókaban ◆ utazótáskautazótáska
rjokókarjokóka ◆ utazáskedvelőutazáskedvelő
rjokókabanrjokókaban ◆ utazótáskautazótáska
rjokókenrjokóken ◆ üdülési csekküdülési csekk
rjokókirjokóki ◆ utazási naplóutazási napló
rjokókiszecurjokókiszecu ◆ turistaszezonturistaszezon

rjókokurjókoku ◆ kétkét országország 「Rjókokuno kankei」
„a két ország kapcsolata” ◆ mindkétmindkét országország
「Nikkanrjókoku」 „Japán és Korea mindketten”

rjokómeireisorjokómeireiso ◆ menetlevélmenetlevél
rjókónarjókóna ◆ jójó 「Rjókóna kankei」 „jó kapcsolat”
◆ kedvezőkedvező 「Vaga kunino keizaino mitósi-va
rjókó.」 „Gazdasági kilátásaink kedvezőek.” ◆ ki-ki-
tűnőtűnő 「Rjókóna dzsótai」 „kitűnő állapot” ◇

hiatarigarjókónahiatarigarjókóna napfényesnapfényes 「Kono heja-va
hiatariga rjókó.」 „Ez a szoba napfényes.”

rjokóniikurjokóniiku ◆ elutazikelutazik 「Tomodacsi-va asitar-
jokóni iku.」 „A barátom holnap elutazik.” ◆ üdülüdül
「Kaiganni rjokóni itta.」 „A tengerparton üdül-
tem.”

rjokónissirjokónissi ◆ útinaplóútinapló
rjokónitteirjokónittei ◆ útitervútiterv
rjokónocsúdanrjokónocsúdan ◆ útmegszakításútmegszakítás
rjokónoszukedzsúrurjokónoszukedzsúru ◆ útitervútiterv
rjokósarjokósa ◆ turistaturista ◆ utazóutazó ◇ ucsúrjokósaucsúrjokósa
űrutazóűrutazó ◇ dzsikanrjokósadzsikanrjokósa időutazóidőutazó
rjokósatengokurjokósatengoku ◆ turistaparadicsomturistaparadicsom
rjokósitemavarurjokósitemavaru ◆ utazgatutazgat
rjokósitenonbiriszururjokósitenonbiriszuru ◆ üdülüdül 「Baraton koni
rjokósitenonbirisita.」 „A Balatonon üdültem.”

rjokósízunrjokósízun ◆ turistaidényturistaidény ◆ turistaszezonturistaszezon

rjokószakirjokószaki ◆ turistacélpontturistacélpont
「Rjokószakierabi-va dzsikangakakatta.」 „A tu-
ristacélpont kiválasztása időt vett igénybe.” ◆ útiúti
célcél
rjokószururjokószuru ◆ elutazikelutazik 「Kjótoni rjokósita.」
„Elutaztam Kiotóba.” ◆ nyaralnyaral ◆ utazikutazik 「Acsi-
kocsi rjokósita.」 „Ide oda utaztam.” ◇ rjokósi-rjokósi-
tenonbiriszurutenonbiriszuru üdülüdül 「Baraton koni rjokósite-
nonbirisita.」 „A Balatonon üdültem.”

rjokózassirjokózassi ◆ utazási magazinutazási magazin
rjokurjoku ◆ képességképesség 「Handanrjoku」 „döntőké-
pesség” ◆ tudástudás 「Kore-va eigorjoku-o appuszu-
ru kózadeszu.」 „Ez a kurzus fejleszti az angol tu-
dást.”

rjókúrjókú ◆ légtérlégtér 「Szentóki-va hangaríno rjókú-
o sinpansita.」 „A vadászrepülő megsértette Ma-
gyarország légterét.”
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rjókúcúkarjókúcúka ◆ légtérlégtér átrepüléseátrepülése 「Rosiano
rjókúcúkakjoka」 „engedély Oroszország légteré-
nek átrepüléséhez”

rjokucsarjokucsa ◆ zöld teazöld tea
rjokucsirjokucsi ◆ zöldterületzöldterület
rjokucsitairjokucsitai ◆ zöldövezetzöldövezet
rjokudorjokudo ◆ zöldterületzöldterület
rjokudzsuhósórjokudzsuhósó ◆ zöld szalagrendzöld szalagrend
rjokuhirjokuhi ◆ zöld komposztzöld komposzt ◆ zöldtrágyazöldtrágya
rjokuinrjokuin ◆ fa árnyékafa árnyéka
rjokukarjokuka ◆ növénytelepítésnövénytelepítés
rjókukanrininrjókukanrinin ◆ vadőrvadőr
rjókúkenrjókúken ◆ légi felségjoglégi felségjog
rjokunaisórjokunaisó ◆ zöld hályogzöld hályog
rjokunókinrjokunókin ◆ Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
rjokuósokurjokuósoku ◆ zöldessárgazöldessárga
rjokuósokujaszairjokuósokujaszai ◆ béta-karotinbanbéta-karotinban gaz-gaz-
dagdag zöldségzöldség ◆ karotinokkarotinok ◆ narancssárganarancssárga
zöldségzöldség
rjókúsinpanrjókúsinpan ◆ légtér megsértéselégtér megsértése
rjokusórjokusó ◆ patinapatina ◆ rézrozsdarézrozsda
rjokusóirorjokusóiro ◆ méregzöldméregzöld
rjokusokurjokusoku ◆ zöldzöld ◇ tanrjokusokutanrjokusoku világos-világos-
zöldzöld
rjokusokuiószaikinrjokusokuiószaikin ◆ zöld kénbaktériumzöld kénbaktérium
rjokusokuszaikinrjokusokuszaikin ◆ zöld baktériumzöld baktérium
rjokuszenrjokuszen ◆ zöldmirigyzöldmirigy
rjokuszórjokuszó ◆ zöldmoszatzöldmoszat
rjokuszóruirjokuszórui ◆ zöldalgákzöldalgák ◆ zöldmoszatokzöldmoszatok
rjokuszósokubucurjokuszósokubucu ◆ zöldmoszatzöldmoszat
rjokutórjokutó ◆ mungóbabmungóbab
rjómacurjómacu ◆ hadtáphadtáp
rjómerjóme ◆ mértmért súlysúly 「Nikuja-va rjóme-o goma-
kasita.」 „A hentes csalt, amikor a súlyt mérte.”

rjómerjóme ◆ mindkétmindkét szemszem 「Rjómega kinside-
szu.」 „Mindkét szemem rövidlátó.” ◆ szempárszempár
rjómebuszokurjómebuszoku ◆ előírtnálelőírtnál kevesebbkevesebb súlysúly
「Sóhinno rjómebuszoku」 „áru előírtnál keve-
sebb súlya”

rjómeirjómei ◆ mindkét személymindkét személy

rjómenrjómen ◆ kétkét oldaloldal 「Koin-no rjómen」 „érem
két oldala” ◆ kétoldalaskétoldalas 「Rjómeninszacu」
„kétoldalas nyomtatás” ◆ kétoldalúkétoldalú 「Rjómen-
toisi」 „kétoldalú fenőkő” ◆ mindkétmindkét oldaloldal
「Rjómenkara mieru kagami」 „mindkét oldalról
látszódó tükör” ◆ mindkétmindkét szempontszempont
「Kjóikugaku-o rironto dzsiszszenno rjómenkara
toraeta.」 „A pedagógiát mind elméleti, mind
gyakorlati szempontból megértette.”

rjómentépurjómentépu ◆ kétoldalú ragasztószalagkétoldalú ragasztószalag
rjómirjómi ◆ hűshűs levegőlevegő 「Rjómi-o mankicuszu-
ru.」 „Élvezi a hűs levegőt.” ◆ hűvösséghűvösség
rjómimirjómimi ◆ mindkétmindkét fülfül 「Rjómimi-o fuszaida.」
„Mindkét fülemet befogtam.”

rjóminrjómin ◆ hűbérbirtok lakóihűbérbirtok lakói
rjónairjónai ◆ felségterületfelségterület
rjóneisórjóneisó ◆ LiaoningLiaoning
rjóniderurjónideru ◆ halászni megyhalászni megy
rjóniikurjóniiku ◆ vadászni megyvadászni megy
rjóninrjónin ◆ mindkettenmindketten 「Rjónintomo kubi-o
kasigeta.」 „Mindketten csóválták a fejüket.”

rjónorjóno ◆ mennyiségűmennyiségű 「Rjóno szukunai dai-
ben」 „kis mennyiségű széklet”

rjónoemonorjónoemono ◆ halzsákmányhalzsákmány
rjóomoirjóomoi ◆ kölcsönöskölcsönös szerelemszerelem ◆ viszon-viszon-
zott szerelemzott szerelem
rjórérurjóréru ◆ sínpársínpár
rjórirjóri ◆ ételétel 「Oisii rjóri」 „finom étel” ◆ fogásfogás
「Kószunoszubeteno rjóri-va oisisikatta.」 „A
többfogásos étel minden fogása finom volt.” ◆ fő-fő-
zészés ◆ főzetfőzet 「Cumano rjóriga szukida.」 „Sze-
retem a feleségem főztjét.” ◆ főztjefőztje valakinekvalakinek
◆ konyhakonyha 「Nihonrjóriga szukideszu.」 „Nekem
ízlik a japán konyha.” ◆ kosztkoszt 「Kateirjóriga
daiszuki.」 „Imádom a házi kosztot!” ◇ ippinrj-ippinrj-
órióri ételkülönlegességételkülönlegesség ◇ ippinrjóriippinrjóri ínyenc-ínyenc-
falatfalat ◇ ippinrjóriippinrjóri egytálételegytálétel ◇ oszecsirj-oszecsirj-
órióri újéviújévi ételétel ◇ kiszecurjórikiszecurjóri idényjellegűidényjellegű
ételétel ◇ kjódorjórikjódorjóri helyihelyi ételkülönlegességételkülönlegesség
◇ szószakurjóriszószakurjóri kreatívkreatív ételétel ◇

szószakurjóriszószakurjóri kreatívkreatív ételkészítésételkészítés ◇ csú-csú-
karjórikarjóri kínaikínai ételétel 「Csúkarjóride
icsibanszukinano-va kaniszúpudeszu.」 „A ked-
venc kínai ételem a rákleves.” ◇ terjóriterjóri háziházi
ételétel ◇ terjóriterjóri sajátsaját főztfőzt 「Cumano terjóri」
„feleségem saját főztje” ◇ dentórjóridentórjóri hagyo-hagyo-
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mányosmányos ételétel 「Hangaríno dentórjóri」 „hagyo-
mányos magyar étel” ◇ hangarírjórihangarírjóri magyarmagyar
ételétel ◇ hangarírjórihangarírjóri magyarmagyar konyhakonyha ◇ furan-furan-
szurjóriszurjóri franciafrancia ételétel ◇ furanszurjórifuranszurjóri fran-fran-
ciacia konyhakonyha ◇ herusírjóriherusírjóri egészségesegészséges ételétel
◇ mukokuszekirjórimukokuszekirjóri nemzetközi ételnemzetközi étel
rjóribanrjóriban ◆ szakácsszakács
rjóribaszamirjóribaszami ◆ konyhai ollókonyhai olló
rjóribideorjóribideo ◆ főzővideófőzővideó
rjóricurjóricu ◆ összeegyeztethetőségösszeegyeztethetőség
rjóricuszaszerurjóricuszaszeru ◆ összeegyeztetösszeegyeztet 「Dójatte
koszodateto sigoto-o rjóricuszaszeruno?」 „Ho-
gyan tudja a gyereknevelést összeegyeztetni a
munkával?”

rjóricuszururjóricuszuru ◆ jóljól megvanmegvan együttegyütt 「Gakkó-
to sigoto-o rjóricusiteimaszu.」 „Nálam jól meg-
van együtt az iskola és a munka.” ◆ összeegyez-összeegyez-
tethetőtethető
rjóricsórjóricsó ◆ főszakácsfőszakács ◆ konyhafőnökkonyhafőnök
rjóridógarjóridóga ◆ főzővideófőzővideó
rjóridógurjóridógu ◆ főzőeszközfőzőeszköz
rjórigakkórjórigakkó ◆ szakácsiskolaszakácsiskola
rjórihórjórihó ◆ főzésmódfőzésmód
rjórijarjórija ◆ étteremétterem ◇ korjórijakorjórija kiskis étteremétterem
◇ korjórijakorjórija kifőzdekifőzde ◇ csúkarjórijacsúkarjórija kínaikínai
étteremétterem
rjórijónorjórijóno ◆ főzőfőző
rjórikjósicurjórikjósicu ◆ főzőtanfolyamfőzőtanfolyam
rjórinrjórin ◆ mindkétmindkét kerékkerék ◇ kurumanorjórin-kurumanorjórin-
nogotosinogotosi egymásraegymásra utaltságutaltság 「Isito
kangofu-va kurumano rjórinno gotosi.」 „Az or-
vosok és az ápolónők egymásra vannak utalva.”

rjórininrjórinin ◆ szakácsszakács
rjórinorjórino ◆ kulináriskulináris
rjórinohonrjórinohon ◆ szakácskönyvszakácskönyv
rjóri-orjóri-o oeruoeru ◆ megfőzmegfőz 「Kaetta tokini cuma-
va mó rjóri-o oeteita.」 „Mire hazaértem, a felesé-
gem már megfőzött.”

rjórisurjórisu ◆ főzőszakéfőzőszaké
rjóriszururjóriszuru ◆ elbánikelbánik 「Teki-o rjóriszuru.」
„Elbánik az ellenséggel.” ◆ főzfőz 「Joru-va joku-
dzsicuno rjóri-o sita.」 „Este főztem másnapra.”

rjóritenrjóriten ◆ étteremétterem ◇ korjóritenkorjóriten kifőzdekifőzde ◇

korjóritenkorjóriten kiskis étteremétterem ◇ csúkarjóritencsúkarjóriten kí-kí-
nai étteremnai étterem
rjóronrjóron ◆ mindkétmindkét érvérv 「Szanpirjóron-o kiita.」
„Meghallgattam a mellette és ellene szóló érve-
ket.” ◆ mindkétmindkét véleményvélemény 「Rjóronheiki」
„mindkét vélemény leírása” ◇ szanpirjóronszanpirjóron he-he-
lyesléslyeslés ésés ellenzésellenzés 「Kono hósin-va szanpir-
jórongaaru.」 „Vannak, akik helyeslik a tervet, és
vannak, akik nem.” ◇ szanpirjóronszanpirjóron propro ésés
kontrakontra 「Szanpirjóron-o mikivameta.」 „Mérle-
gelték a pro-t és kontrát.”

rjósarjósa ◆ felekfelek 「Rjósa-va vakaisita.」 „A felek
kibékültek.” ◆ mindkétmindkét félfél 「Kaigini-va rjósato-
mo suszszekisita.」 „Mindkét fél megjelent az ér-
tekezleten.” ◆ mindkettőmindkettő 「Erabenaikara rjósa-
o motteikimaszu.」 „Nem tudok választani, mind-
kettőt elviszem.”

rjósirjósi ◆ halászhalász ◇ mogurirjósimogurirjósi búvárhalászbúvárhalász
rjósirjósi ◆ vadászvadász
rjósirjósi ◆ kvantumkvantum
rjósibittorjósibitto ◆ kvantumbitkvantumbit
rjósibucurigakurjósibucurigaku ◆ kvantumfizikakvantumfizika
rjósicurjósicu ◆ jó minőségjó minőség
rjósicunarjósicuna ◆ jójó minőségűminőségű 「Rjósicuna szei-
hin」 „jó minőségű termék” ◆ minőségiminőségi 「Rjósi-
cunavain」 „minőségi bor”

rjósicunatanpakusicurjósicunatanpakusicu ◆ teljesteljes értékűértékű fe-fe-
hérjehérje
rjósikagakurjósikagaku ◆ kvantumkémiakvantumkémia
rjósikirjósiki ◆ értelemértelem ◆ józanjózan észész 「Rjósikini
kaketeiru hacugen」 „józan észt nélkülöző meg-
jegyzés” ◆ józanjózan gondolkodásgondolkodás ◇ rjósikinika-rjósikinika-
kerukeru értelmetlenértelmetlen 「Rjósikini kaketeirukomen-
to」 „értelmetlen hozzászólás”

rjósikiarurjósikiaru ◆ józanjózan 「Rjósikiaru kódó」 „józan
cselekedet” ◆ józanjózan gondolkodásúgondolkodású 「Rjósikia-
ru hito」 „józan gondolkodású ember”

rjósikinikakerurjósikinikakeru ◆ értelmetlenértelmetlen 「Rjósikini
kaketeirukomento」 „értelmetlen hozzászólás”

rjósikitekinarjósikitekina ◆ jóérzésűjóérzésű 「Szubeteno rjósin-
tekina hito-va szenszó-va jokunaikotodato sittei-
maszu.」 „Minden jóérzésű ember tudja, hogy a
háború nem jó dolog.”

rjósimocurerjósimocure ◆ kvantum-összefonódáskvantum-összefonódás
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rjósinrjósin ◆ lelkiismeretlelkiismeret 「Rjósinni sitagatta.」
„A lelkiismeretemre hallgattam.” ◇ rjósin-orjósin-o na-na-
guszameruguszameru megnyugtatjamegnyugtatja aa lelkiismeretétlelkiismeretét
「Dzsibunno rjósin-o naguszamecucu nemurini-
cuita.」 „A lelkiismeretét nyugtatgatva elaludt.”

rjósinrjósin ◆ mindkétmindkét szülőszülő ◆ szülőkszülők 「Gorjósin-
va ogenkideszuka?」 „Hogy vannak a szülei?”

rjósingaitamurjósingaitamu ◆ furdalja a lelkiismeretfurdalja a lelkiismeret
rjósingatogamerurjósingatogameru ◆ furdaljafurdalja aa lelkiisme-lelkiisme-
retret 「Kokoroga togamete kurusii.」 „Szörnyen
furdal a lelkiismeretem.”

rjósin-nihadzsirukotonairjósin-nihadzsirukotonai ◆ tisztatiszta aa lelkiis-lelkiis-
meretemerete
rjósin-nihadzsirukotonakurjósin-nihadzsirukotonaku ◆ tisztatiszta lelki-lelki-
ismerettelismerettel 「Dzsibunno rjósinni hadzsirukoto-
naku kuraszanakerebanaranai.」 „Tiszta lelkiis-
merettel kell élni.”

rjósin-noarurjósin-noaru ◆ lelkiismereteslelkiismeretes 「Rjósinnoaru
hito」 „lelkiismeretes ember”

rjósin-nokasakurjósin-nokasaku ◆ kínzókínzó lelkiismeretlelkiismeret 「Rjó-
sinno kasakuni kurusimu.」 „Kínozza a lelkiisme-
ret.” ◆ lelkifurdaláslelkifurdalás ◆ lelkiismeret-furdaláslelkiismeret-furdalás

rjósin-notogamerjósin-notogame ◆ lelkifurdaláslelkifurdalás ◆

lelkiismeret-furdaláslelkiismeret-furdalás
rjósinomeidzsinrjósinomeidzsin ◆ mesterszakácsmesterszakács
rjósin-onrjósin-on ◆ bilabiális hangbilabiális hang ◆ kétajki hangkétajki hang
rjósin-orjósin-o naguszamerunaguszameru ◆ megnyugtatjamegnyugtatja aa
lelkiismeretétlelkiismeretét 「Dzsibunno rjósin-o nagusza-
mecucu nemurinicuita.」 „A lelkiismeretét nyug-
tatgatva elaludt.”

rjósintekinarjósintekina ◆ becsületrebecsületre méltóméltó 「Rjósin-
tekina kói」 „becsületre méltó cselekedet” ◆ jójó
szándékúszándékú 「Rjósintekina hito」 „jó szándékú
ember” ◆ lelkiismereteslelkiismeretes 「Rjósintekina sigoto-
buri」 „lelkiismeretes munka” ◆ tisztességestisztességes
「Rjósintekina nedan」 „tisztességes ár”

rjósirikigakurjósirikigaku ◆ kvantummechanikakvantummechanika 「Koten-
rikigakuto rjósirikigaku」 „klasszikus mechanika
és kvantummechanika”

rjósironrjósiron ◆ kvantumelméletkvantumelmélet
rjósiszúrjósiszú ◆ kvantumszámkvantumszám
rjósorjóso ◆ jó könyvjó könyv
rjósórjósó ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Kakuiinkarano rjósó-o
eta.」 „Megkaptuk a bizottság tagjainak beleegye-

zését.” ◆ elfogadáselfogadás ◆ megértésmegértés 「Gorjósó ku-
daszai.」 „A megértésüket kérem!”

rjósokurjósoku ◆ élelemélelem 「Tankentaino rjósokuga cu-
kita.」 „Az expedíció élelme kifogyott.” ◆ fej-fej-
adagadag 「Heisino icsinicsibunno rjósoku」 „kato-
na egynapi fejadagja”

rjósószururjósószuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Szono sigoto-o
hiki ukerukoto-o rjósósita.」 „Beleegyeztem, hogy
elfogadjuk azt a munkát.” ◆ elfogadelfogad
「Sippicuirai-o rjósósita.」 „Elfogadtam a felké-
rést az írásmű elkészítésére.” ◆ eltekinteltekint 「Szun-
póno tasóno gosza-va gorjósókudaszai.」 „Kérem
tekintsen el a kisebb méretbeli eltérésektől.” ◆

megértmegért 「Vatasitacsino dzsókjó-o rjósósite ku-
daszai.」 „Kérem, értsék meg a helyzetünket!”

rjosúrjosú ◆ fogolyfogoly
rjosúrjosú ◆ úti magányúti magány
rjósurjósu ◆ földbirtokosföldbirtokos ◆ földesúrföldesúr ◆ tarto-tarto-
mány uramány ura
rjósúrjósú ◆ vezérvezér ◆ vezetővezető ◇ tónorjósútónorjósú párt-párt-
vezérvezér
rjósúrjósú ◆ átvételátvétel
rjósúkaburjósúkabu ◆ vezető tagvezető tag
rjósúsarjósúsa ◆ átvevőátvevő
rjósúsorjósúso ◆ áfásáfás számlaszámla ◆ blokkblokk 「Rjósúso-
o szaifunisimatta.」 „A pénztárcámba tettem a
blokkot.” ◆ nyugtanyugta ◆ számlaszámla
rjósúsórjósúsó ◆ nyugtanyugta
rjósúszururjósúszuru ◆ átveszátvesz 「Sóhinno daikin-o rjó-
súsita.」 „Átvettem az áru ellenértékét.”

rjósúzumirjósúzumi ◆ fizetvefizetve
rjószairjószai ◆ jó feleségjó feleség
rjószaikenborjószaikenbo ◆ jó feleség és bölcs anyajó feleség és bölcs anya
rjószakurjószaku ◆ jó tervjó terv
rjószanrjószan ◆ tömegtermeléstömegtermelés ◆ tömeggyártástömeggyártás
「Siszaku-o hete rjószanni haitta.」 „A próba-
gyártás után tömeggyártásra került sor.”

rjószanhinrjószanhin ◆ tömegcikktömegcikk ◆ tömeggyártás-tömeggyártás-
sal készült terméksal készült termék
rjószan-norjószan-no ◆ kommerszkommersz 「Rjószanno sóhin」
„kommersz áru” ◆ tömeggyártotttömeggyártott 「Rjószan-
no buhin」 „tömeggyártott alkatrész”

rjószansarjószansa ◆ tömeggyártott kocsitömeggyártott kocsi
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rjószanszururjószanszuru ◆ ontont 「Tokuten-o rjószanszuru-
szakká szensu」 „futballista, aki ontja a gólokat”
◆ szériábanszériában gyártgyárt 「Kaisa-va kuruma-o rjó-
szanszuru.」 „A vállalat szériában gyártja a kocsi-
kat.” ◆ tömegesentömegesen gyártgyárt 「Szeihin-o rjószan-
szuru.」 „Tömegesen gyártják a terméket.”

rjószeirjószei ◆ bentlakó diákbentlakó diák ◆ kollégistakollégista
rjószeirjószei ◆ mindkét nemmindkét nem
rjószeirjószei ◆ kétéltűségkétéltűség
rjószeirjószei ◆ jóindulatúságjóindulatúság 「Rjószeinosikori」
„jóindulatú daganat” ◇ rjószeisujórjószeisujó jóindulatújóindulatú
daganatdaganat
rjószeiairjószeiai ◆ biszexualitásbiszexualitás ◆ kétneműségkétneműség
rjószeiaisarjószeiaisa ◆ biszexuális egyénbiszexuális egyén
rjószeidóbucurjószeidóbucu ◆ kétéltű állatkétéltű állat
rjószeigujúrjószeigujú ◆ hermafroditasághermafroditaság ◆ kétnemű-kétnemű-
ségség
rjószeigujúnorjószeigujúno ◆ hermafroditahermafrodita ◆ hímnőshímnős
「Rjószeigujúno dóbucu」 „hímnős állat” ◆ két-két-
neműnemű 「Rjószeigujúno hito」 „kétnemű ember”

rjószeiionrjószeiion ◆ amfolit ionamfolit ion
rjószeikarjószeika ◆ kétivarú virágkétivarú virág
rjószeikórjószeikó ◆ kétéltűekkétéltűek
rjószeinorjószeino ◆ biszexuálisbiszexuális
rjószeiruirjószeirui ◆ kétéltűkétéltű ◆ kétlakikétlaki
rjószeisujórjószeisujó ◆ jóindulatú daganatjóindulatú daganat
rjószeiszanrjószeiszan ◆ szériagyártásszériagyártás
rjószeiszeisokurjószeiszeisoku ◆ ivaros szaporodásivaros szaporodás
rjószeizassurjószeizassu ◆ dihibriddihibrid
rjószenrjószen ◆ kísérőhajókísérőhajó
rjószenrjószen ◆ gerincgerinc 「Piramiddono rjószen」 „pi-
ramis gerince” ◆ hegygerinchegygerinc 「Jamano rjó-
szen」 „hegy gerince” ◆ hegyvonulathegyvonulat
rjoszórjoszó ◆ utazóruhautazóruha
rjoszó-o totonoerurjoszó-o totonoeru ◆ felkészül az útrafelkészül az útra
rjoszószururjoszószuru ◆ utazóruhátutazóruhát viselvisel 「Rjoszósita
hito」 „utazóruhát viselő ember”

rjószuirjószui ◆ vízmennyiségvízmennyiség
rjószuikeirjószuikei ◆ vízóravízóra
rjótanrjótan ◆ kétkulacsosságkétkulacsosság ◆ kettőskettős játékjáték
「Rjótan-o dzsiszu.」 „Kettős játékot játszik.” ◆

két végkét vég 「Rópuno rjótan」 „kötél két vége”

rjótanzoroerjótanzoroe ◆ mindkétmindkét oldalioldali margóhozmargóhoz
igazításigazítás
rjóterjóte ◆ mindkétmindkét kézkéz 「Rjóte-o ageta.」 „Mind-
két kezemet felemeltem.”

rjoteirjotei ◆ útitervútiterv 「Rjotei-o tateta.」 „Útitervet
készítettem.”

rjóteirjótei ◆ japán étteremjapán étterem
rjótekirjóteki ◆ mennyiségimennyiségi 「Rjótekihenkaga sicute-
kini kavata.」 „A mennyiségi változás minőségire
váltott.”

rjótekihen-irjótekihen-i ◆ kvantitatív variációkvantitatív variáció
rjótekiidenrjótekiiden ◆ mennyiségi öröklődésmennyiségi öröklődés
rjótekikanvarjótekikanva ◆ kvantitatívkvantitatív lazításlazítás ◆

mennyiségimennyiségi lazításlazítás 「Csúóginkóno rjótekikan-
va」 „jegybank mennyiségi lazítása”

rjótenbinrjótenbin ◆ karos mérlegkaros mérleg
rjótenbin-orjótenbin-o kakerukakeru ◆ kétkét vasatvasat tarttart aa tűz-tűz-
benben
rjótenbin-orjótenbin-o kaketesippaiszurukaketesippaiszuru ◆ kétkét székszék
közt a pad alá esikközt a pad alá esik
rjótenihanarjótenihana ◆ mindkétmindkét oldalánoldalán szépszép nőnő vanvan

rjótórjótó ◆ kétkét kardkard 「Rjótó-o szaszu.」 „Két kar-
dot hord.”

rjótórjótó ◆ kétkét fejfej ◇ rjótónohebirjótónohebi kétfejűkétfejű kí-kí-
gyógyó ◇ rjótónovasirjótónovasi kétfejű saskétfejű sas
rjótokurjótoku ◆ kettőskettős haszonhaszon ◇ ikkjorjótokuikkjorjótoku
kétkét legyetlegyet ütüt egyegy csapásracsapásra 「Kószureba ikk-
jorjótokuda.」 „Ha ezt csináljuk, két legyet ütünk
egy csapásra.”

rjótónohebirjótónohebi ◆ kétfejű kígyókétfejű kígyó
rjótónoinokorjótónoinoko ◆ kivételesség érzésekivételesség érzése
rjótónovasirjótónovasi ◆ kétfejű saskétfejű sas
rjótószeidzsirjótószeidzsi ◆ kettős uralomkettős uralom
rjótózukairjótózukai ◆ biszexuálisbiszexuális ◆ biszexualitásbiszexualitás ◆

italtitalt ésés édességetédességet isis kedvelőkedvelő ◆ kétkét kard-kard-
dal vívásdal vívás ◆ két területen is jártaskét területen is jártas
rjóurjóu ◆ hideg esőhideg eső
rjóuderjóude ◆ mindkétmindkét karkar 「Szensúkara rjóu-
degadarui.」 „Múlt hét óta mindkét karom gyen-
ge.”

rjóvarjóva ◆ rjóva kontyrjóva konty
rjózairjózai ◆ jójó minőségűminőségű faanyagfaanyag ◆ jójó munka-munka-
erőerő
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rjózenrjózen ◆ nyilvánvalóságnyilvánvalóság ◇ icsimokurjózenicsimokurjózen
egybőlegyből látsziklátszik 「Kono jófukuga
ofurudearukoto-va icsimokurjózendeszu.」 „Egy-
ből látszik, hogy ez a ruha használt.”

rjózentarurjózentaru ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Rjózentaru dzsi-
dzsicu」 „nyilvánvaló tény”

rjózokurjózoku ◆ jó szokásjó szokás
rjúrjú ◆ módmód 「Dzsikorjúde sigoto-o jatta.」 „A
maga módján dolgozott.” ◆ osztályosztály 「Icsirjú-
nohoteru」 „elsőosztályú hotel” ◆ rangrang 「Icsir-
júno szeidzsika」 „elsőrangú politikus” ◆ stílusstílus
「Mone rjúno kaiga」 „Monet stílusában festett
kép” ◇ dzsikorjúdzsikorjú sajátossajátos módszermódszer 「Sigoto-
o dzsikorjúdejaru.」 „Sajátos módszerrel dolgo-
zik.”

rjúrjú ◆ NágaNága ◆ sárkánysárkány 「Nanacu atamano rjú-
va nanacuno nodokara hi-o haita.」 „A hétfejű
sárkány tüzed okádott mind a hét torkából.”

rjúanrjúan ◆ ammónium-szulfátammónium-szulfát
rjúbirjúbi ◆ íveltívelt szemöldökszemöldök 「Kanodzso-va rjúbi-
o gjakudateta.」 „A nő felhúzta a szemöldökét.”

rjúbidzsucurjúbidzsucu ◆ orrplasztikaorrplasztika
rjúbi-o gjakudateterjúbi-o gjakudatete ◆ bosszúsanbosszúsan
rjúbi-orjúbi-o szakadateruszakadateru ◆ felhúzzafelhúzza aa szemöl-szemöl-
dökétdökét
rjúbokurjúboku ◆ uszadékfauszadékfa ◆ úsztatott faúsztatott fa
rjúcúrjúcú ◆ cirkulációcirkuláció 「Kúkino rjúcú」 „levegő
cirkulációja” ◆ forgalmazásforgalmazás 「Sokuhinno rjú-
cúkeiro」 „élelmiszer forgalmazási útvonala” ◆

forgalomforgalom 「Rjúcúkahei」 „forgalomban levő
pénz” ◆ terjedésterjedés ◆ terjesztésterjesztés ◆ ventilációventiláció
◇ kaheirjúcúkaheirjúcú pénzpénz forgásaforgása ◇ kaheirjúcúkaheirjúcú
pénzforgalompénzforgalom ◇ kúkinorjúcúgajoikúkinorjúcúgajoi levegőslevegős
「Kúkino rjúcúga joi heja」 „levegős szoba” ◇ kú-kú-
kinorjúcúgavaruikinorjúcúgavarui levegőtlenlevegőtlen 「Kúkino rjúcú-
ga varui heja」 „levegőtlen szoba” ◇ rjúcúgaha-rjúcúgaha-
dzsimarudzsimaru forgalombaforgalomba kerülkerül 「Niszenen szac-
uno rjúcúga hadzsimatta.」 „Forgalomba kerül-
tek a kétezer jenes bankjegyek.”

rjúcúdakarjúcúdaka ◆ forgalombanforgalomban lévőlévő mennyiségmennyiség
◇ cúkarjúcúdakacúkarjúcúdaka forgalombanforgalomban lévőlévő pénz-pénz-
mennyiségmennyiség
rjúcúgahadzsimarurjúcúgahadzsimaru ◆ forgalombaforgalomba kerülkerül
「Niszenen szacuno rjúcúga hadzsimatta.」 „For-
galomba kerültek a kétezer jenes bankjegyek.”

rjúcúgjósarjúcúgjósa ◆ forgalmazóforgalmazó

rjúcúkikórjúcúkikó ◆ elosztórendszerelosztórendszer
rjúcúmórjúcúmó ◆ elosztóhálózatelosztóhálózat
rjúcú-orjúcú-o tomerutomeru ◆ elzárelzár 「Szanszogaszuno
rjúcú-o tometa.」 „Elzárta az oxigént.” ◆ kivonkivon aa
forgalombólforgalomból 「Júgaibussicu-o fukunda komeno
rjúcú-o tometa.」 „Kivonták a forgalomból a ká-
ros anyagot tartalmazó rizst.”

rjúcúrjórjúcúrjó ◆ forgalombanforgalomban lévőlévő mennyiségmennyiség ◇

cúkanorjúcúrjócúkanorjúcúrjó forgalombanforgalomban lévőlévő pénz-pénz-
mennyiségmennyiség
rjúcúsihonrjúcúsihon ◆ forgótőkeforgótőke
rjúcúsiszutemurjúcúsiszutemu ◆ elosztórendszerelosztórendszer
rjúcúszaikenrjúcúszaiken ◆ forgatható kötvényforgatható kötvény
rjúcúszaszerurjúcúszaszeru ◆ forgalmazforgalmaz 「Mondainoaru
sokuhin-o rjúcúszaszeta.」 „Problémás ételt for-
galmazott.” ◆ terjesztterjeszt 「Nettode uszono
dzsóhó-o rjúcúszaszeta.」 „Valótlan hírt terjesz-
tett a neten.”

rjúcúszentárjúcúszentá ◆ elosztóközpontelosztóközpont
rjúcúszururjúcúszuru ◆ elterjedelterjed 「Aru atarasii kotobaga
rjúcúsi hadzsimeta.」 „Egy új szó kezdett elter-
jedni.” ◆ forgalombanforgalomban vanvan 「Niszeszacuga rjú-
cúsiteiru.」 „Hamis bankjegyek vannak forgalom-
ban.”

rjúcúzaikorjúcúzaiko ◆ forgalmazó raktárkészleteforgalmazó raktárkészlete
rjúcsirjúcsi ◆ fogva tartásfogva tartás ◇ hirjúcsisahirjúcsisa fogolyfogoly
rjúcsidzsórjúcsidzsó ◆ fogdafogda
rjúcsiszururjúcsiszuru ◆ bentbent tarttart 「Jógisa-va rjúcsisza-
reta.」 „A gyanúsítottat bent tartották.” ◆ bezárbezár
「Keiszacu-va jógisa-o rjúcsisita.」 „A rendőr be-
zárta a gyanúsítottat.” ◆ fogvafogva tarttart 「Jógisa-o
mikkakanrjúcsisiteita.」 „A gyanúsítottat három
napig tartották fogva.”

rjúcsórjúcsó ◆ nemnem költözőmadárköltözőmadár ◆ nemnem vándor-vándor-
madármadár
rjúcsórjúcsó ◆ folyékonyságfolyékonyság ◆ gördülékenységgördülékenység
rjúcsónirjúcsóni ◆ folyékonyanfolyékonyan 「Rjúcsóni kotoba-o
hanasimaszu.」 „Folyékonyan beszéli a nyelvet.”

rjúdencsirjúdencsi ◆ galvánelemgalvánelem ◆ Volta-elemVolta-elem
rjúdorjúdo ◆ granularitásgranularitás ◆ szemcseméretszemcseméret
rjúdórjúdó ◆ áramlásáramlás ◇ idensirjúdóidensirjúdó génáramlásgénáramlás
◇ csórjúdócsórjúdó szuperfolyékonyságszuperfolyékonyság
rjúdóbucurjúdóbucu ◆ folyékony anyagfolyékony anyag
rjúdókarjúdóka ◆ folyékonnyá válásfolyékonnyá válás
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rjúdókeirjúdókei ◆ reométerreométer
rjúdómozaikumoderurjúdómozaikumoderu ◆ folyékonyfolyékony mozaikmozaik
modellmodell
rjúdósihonrjúdósihon ◆ likvid tőkelikvid tőke
rjúdósiszanrjúdósiszan ◆ likvid vagyonlikvid vagyon
rjúdósokurjúdósoku ◆ folyékony táplálékfolyékony táplálék
rjúdószeirjúdószei ◆ folyékonyságfolyékonyság ◆ likviditáslikviditás ◆

mobilitásmobilitás 「Ródórjokuno rjúdószei」 „munka-
erő mobilitása”

rjúdószeijokinrjúdószeijokin ◆ likvid betétlikvid betét
rjúdószeikikirjúdószeikiki ◆ likviditási válságlikviditási válság
rjúdószururjúdószuru ◆ folyikfolyik 「Jóganga rjúdósiteiru.」
„A láva folyik.”

rjúdótairjúdótai ◆ folyadékfolyadék ◆ nem szilárd testnem szilárd test
rjúdótekinarjúdótekina ◆ likvidlikvid 「Rjúdótekina sikin」
„likvid tőke” ◆ mobilismobilis 「Rjúdótekina kojó」
„mobilis foglalkoztatás” ◆ változékonyváltozékony 「Rjú-
dótekina dzsókjó」 „változékony helyzet”

rjúdótenrjúdóten ◆ folyáspontfolyáspont
rjúdzsinrjúdzsin ◆ náganága ◆ sárkányistensárkányisten ◆ sárkány-sárkány-
királykirály
rjúdzsórjúdzsó ◆ szemcsésségszemcsésség
rjúdzsórjúdzsó ◆ fűzfaágfűzfaág
rjúdzsóniszururjúdzsóniszuru ◆ granulálgranulál 「Puraszucsikku
genrjó-o rjúdzsónisita.」 „Granuláltuk a
műanyag-alapanyagot.”

rjúdzsó-o naszurjúdzsó-o naszu ◆ szemcsésszemcsés
rjúdzsurjúdzsu ◆ bobbob ◆ szánkószánkó ◆ tobogántobogán
rjúgakurjúgaku ◆ külföldönkülföldön tanulástanulás ◆ vendégdi-vendégdi-
ákkéntákként tanulástanulás ◇ naicsirjúgakunaicsirjúgaku hazaihazai ven-ven-
dégdiákként tanulásdégdiákként tanulás
rjúgakubizarjúgakubiza ◆ diákvízumdiákvízum
rjúgakuszeirjúgakuszei ◆ külföldönkülföldön tanulótanuló diákdiák ◆ ösz-ösz-
töndíjastöndíjas ◆ vendégdiákvendégdiák ◇ kjúhirjúgakuszeikjúhirjúgakuszei
külföldönkülföldön tanulótanuló ösztöndíjasösztöndíjas diákdiák ◇ kó-kó-
kanrjúgakuszeikanrjúgakuszei cserediákcserediák ◇ kokuhirjúga-kokuhirjúga-
kuszeikuszei államiállami ösztöndíjasösztöndíjas vendégdiákvendégdiák ◇ si-si-
hirjúgakuszeihirjúgakuszei önköltséges vendégdiákönköltséges vendégdiák
rjúgakuszururjúgakuszuru ◆ külföldönkülföldön tanultanul 「Igiriszuni
rjúgakusitakotogaaru.」 „Angliában tanultam.”

rjúgenrjúgen ◆ pletykapletyka 「Rjúgen-o nagaszu.」
„Pletykát terjeszt.” ◆ szóbeszédszóbeszéd 「Rjúgenni
madovaszareta.」 „Felültem a szóbeszédnek.”

rjúgenhigorjúgenhigo ◆ alaptalanalaptalan pletykapletyka ◆ rémhírrémhír ◆

szóbeszédszóbeszéd
rjúgirjúgi ◆ irányzatirányzat
rjúgúrjúgú ◆ SárkánypalotaSárkánypalota
rjúgúdzsórjúgúdzsó ◆ SárkánypalotaSárkánypalota
rjúharjúha ◆ irányzatirányzat 「Geidzsucude atarasii rjúha-
o okosita.」 „Új művészeti irányzatot hozott lét-
re.”

rjúhjórjúhjó ◆ jégtáblajégtábla ◆ jégzajlásjégzajlás ◆ úszóúszó jég-jég-
táblatábla
rjúhodzsikórjúhodzsikó ◆ záradékzáradék
rjúhoriekirjúhorieki ◆ elhatároltelhatárolt haszonhaszon ◆ vissza-vissza-
tartott haszontartott haszon
rjúhosotokurjúhosotoku ◆ visszatartott jövedelemvisszatartott jövedelem
rjúhoszururjúhoszuru ◆ fenntartfenntart 「Henkóno kengen-o
rjúhoszuru.」 „Fenntartja a változtatás jogát.” ◆

függőbenfüggőben hagyhagy 「Handan-o rjúhosita.」 „Füg-
gőben hagyta a döntést.”

rjúirjúi ◆ figyelemfigyelem
rjúidzsikórjúidzsikó ◆ figyelmet igénylő pontokfigyelmet igénylő pontok
rjúikirjúiki ◆ vízgyűjtővízgyűjtő területterület 「Donau gavano
rjúiki」 „Duna vízgyűjtő területe”

rjúinrjúin ◆ gyomorégésgyomorégés ◆ savfelböfögéssavfelböfögés
rjúingaszagarurjúingaszagaru ◆ megnyugszikmegnyugszik 「Donaruko-
tode rjúinga szagatta.」 „Miután leszidtam, meg-
nyugodtam.” ◆ megszűnik a savfelböfögésemegszűnik a savfelböfögése
rjúiszururjúiszuru ◆ figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Mondaini rjú-
iszuru」 „Figyelmet fordít a kérdésre.”

rjúitenrjúiten ◆ figyelmet igénylő pontokfigyelmet igénylő pontok
rjújórjújó ◆ hűtlen kezeléshűtlen kezelés ◆ másra használásmásra használás
rjújószururjújószuru ◆ hűtlenülhűtlenül kezelkezel 「Kókin-o rjújó-
sita.」 „Hűtlenül kezelte a közpénzt.” ◆ másramásra
használhasznál 「Szeidzsika-va kótekisikin-o kodzsinr-
jokóni rjújósiteita.」 „A politikus a közpénzt ma-
gánútjaira használta.”

rjúkarjúka ◆ kénesedéskénesedés ◆ szulfidképződésszulfidképződés ◆

vulkanizálásvulkanizálás
rjúkabucurjúkabucu ◆ szulfidszulfid
rjúkairjúkai ◆ gyűlés elmaradásagyűlés elmaradása
rjúkaininarurjúkaininaru ◆ elmaradelmarad 「Kjónohangarí
kurabu-va rjúkaininatta.」 „A magyar klub ma el-
maradt.”
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rjúkanrjúkan ◆ influenzainfluenza 「Rjúkande kjúkóninatta.」
„Az influenzajárvány miatt szünetel az oktatás.”

rjúkanrinrirjúkanrinri ◆ bő verejtékbő verejték
rjúkaszuiginrjúkaszuigin ◆ ezüst-szulfidezüst-szulfid
rjúkaszuiszorjúkaszuiszo ◆ kénhidrogénkénhidrogén
rjúkaszururjúkaszuru ◆ kénesedikkénesedik 「Gin-va rjúkaszu-
ru.」 „Az ezüst kénesedik.” ◆ vulkanizálvulkanizál
「Gomu-o rjúkaszuru.」 „Vulkanizálja a gumit.”

rjúkecurjúkecu ◆ vérontásvérontás 「Rjúkecuno dzsitai-o
szaketa.」 „Elkerülte a vérontást.”

rjúkecunorjúkecuno ◆ véresvéres
rjúkecunoszandzsirjúkecunoszandzsi ◆ vérfürdővérfürdő 「Rjúkecuno
szandzsidatta.」 „Vérfürdő volt.”

rjúkecu-orjúkecu-o mirumiru ◆ vérontástvérontást látlát 「Hidoi
rjúkecu-o mita.」 „Borzalmas vérontást láttam.”

rjúkecu-orjúkecu-o mizunimizuni ◆ vérontásvérontás nélkülnélkül
「Taiszeitenkan-va rjúkecu-o mizuni ovatta.」 „A
rendszerváltás vérontás nélkül zajlott le.”

rjúkecuzatarjúkecuzata ◆ vérontásvérontás
rjúkeirjúkei ◆ részecskeátmérőrészecskeátmérő
rjúkeirjúkei ◆ deportálásdeportálás ◆ száműzésszáműzés
rjúkeicsirjúkeicsi ◆ büntetőtáborbüntetőtábor ◆ fegyenctelepfegyenctelep
◆ száműzés helyszíneszáműzés helyszíne
rjúkeisarjúkeisa ◆ száműzöttszáműzött
rjúkirjúki ◆ kidudorodáskidudorodás ◆ kiemelkedéskiemelkedés ◆ meg-meg-
emelkedésemelkedés ◆ púppúp
rjúkiheirjúkihei ◆ dragonyosdragonyos
rjúkiszururjúkiszuru ◆ kidudorodikkidudorodik 「Kekkan-va rjúk-
isiteita.」 „Kidudorodtak az erei.” ◆ kiemelke-kiemelke-
dikdik 「Sima-va umikara rjúkisiteiru.」 „A sziget
kiemelkedik a tengerből.” ◆ megemelkedikmegemelkedik
「Dzsibanga rjúkisiteita.」 „Megemelkedett a
föld.”

rjúkjúrjúkjú ◆ RjúkjúRjúkjú
rjúkjúkaikórjúkjúkaikó ◆ Rjúkjú-árokRjúkjú-árok
rjúkjúsotórjúkjúsotó ◆ Rjúkjú-szigetekRjúkjú-szigetek
rjukkurjukku ◆ hátitáskahátitáska ◆ hátizsákhátizsák 「Rjukku-o
szeotta.」 „Hátamra vettem a hátizsákot.”

rjukkuszakkurjukkuszakku ◆ hátizsákhátizsák
rjúkorjúko ◆ sárkány és tigrissárkány és tigris
rjúkórjúkó ◆ divatdivat 「Rjúkóno fuku-o kau.」 „Diva-
tos ruhát vesz.” ◆ felkapottságfelkapottság 「Rjúkóno kot-
oba」 „felkapott kifejezés” ◆ járványjárvány 「Infuru-

enzano rjúkóde gakkó-va heiszaszareta.」 „Az inf-
luenzajárvány miatt az iskolákat bezárták.” ◇ in-in-
furuenzarjúkófuruenzarjúkó influenzajárványinfluenzajárvány ◇ szaisinr-szaisinr-
júkójúkó legújabblegújabb divatdivat 「Szaisinrjúkóno kamiga-
ta」 „legújabb divat szerinti hajviselet” ◇ toki-toki-
norjúkónorjúkó akkoriakkori divatdivat 「Ano katacsino bósi-va
tokino rjúkódatta.」 „Az olyan formájú kalap volt
az akkori divat.”

rjúkoaiucutatakairjúkoaiucutatakai ◆ titánok harcatitánok harca
rjúkocurjúkocu ◆ hajógerinchajógerinc ◆ hajótőkehajótőke ◆ mell-mell-
csonti tarajcsonti taraj
rjúkocuzarjúkocuza ◆ HajógerincHajógerinc
rjúkógorjúkógo ◆ divatosdivatos frázisfrázis ◆ divatosdivatos kifeje-kifeje-
zészés ◆ divatos szódivatos szó ◆ divatszódivatszó
rjúkókarjúkóka ◆ slágersláger
rjúkókasurjúkókasu ◆ slágerénekesslágerénekes
rjúkókjokurjúkókjoku ◆ slágersláger
rjúkónorjúkóno ◆ divatosdivatos
rjúkonoaraszoirjúkonoaraszoi ◆ titánok harcatitánok harca
rjúkóokurenorjúkóokureno ◆ divatjamúltdivatjamúlt 「Rjúkóokureno
fuku」 „divatjamúlt ruha”

rjúkósidaszurjúkósidaszu ◆ kitörkitör 「Infuruenza-va rjúkósi
dasita.」 „Kitört az influenzajárvány.”

rjúkósihadzsimerurjúkósihadzsimeru ◆ divatbadivatba jönjön 「Búcuga
rjúkósi hadzsimeta.」 „Divatba jött a csizma.” ◆

felütifelüti aa fejétfejét 「Denszenbjóga rjúkósi hadzsi-
meta.」 „Felütötte a fejét a járvány.”

rjúkószakkarjúkószakka ◆ felkapott írófelkapott író
rjúkószeirjúkószei ◆ ragályosságragályosság
rjúkószeikanbórjúkószeikanbó ◆ influenzainfluenza
rjúkószururjúkószuru ◆ divatjadivatja vanvan 「Ko bósi-va rjú-
kósiteiru.」 „Ennek a sapkának divatja van.” ◆

terjedterjed 「Infuruenza-va rjúkósiteiru.」 „Terjed
az influenza.” ◇ rjúkósidaszurjúkósidaszu kitörkitör
「Infuruenza-va rjúkósi dasita.」 „Kitört az influ-
enzajárvány.”

rjúkurjúku ◆ keserűsókeserűsó
rjúkuszuirjúkuszui ◆ keserűvízkeserűvíz
rjúmacsirjúmacsi ◆ reumareuma ◇ kanszecurjúmacsikanszecurjúmacsi ízü-ízü-
leti reumaleti reuma
rjúmacsigakurjúmacsigaku ◆ reumatológiareumatológia
rjúmacsikarjúmacsika ◆ reumatológiareumatológia
rjúmacsinecurjúmacsinecu ◆ reumás lázreumás láz
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rjúmacsinikakattarjúmacsinikakatta ◆ reumásreumás
rjúmacsinorjúmacsino ◆ reumásreumás
rjúmerjúme ◆ sárkánylósárkányló
rjúminrjúmin ◆ menekültmenekült ◆ vándorló népvándorló nép
rjúmonganrjúmongan ◆ riolitriolit
rjúnenrjúnen ◆ évismétlésévismétlés ◆ osztályismétlésosztályismétlés
rjúnenszeirjúnenszei ◆ évismétlőévismétlő ◆ osztályismétlőosztályismétlő
rjúnenszururjúnenszuru ◆ évetévet ismételismétel 「Gakuszei-va
rjúnensita.」 „A diák évet ismételt.” ◆ osztálytosztályt
ismételismétel
rjúninrjúnin ◆ hivatalban maradáshivatalban maradás
rjúninszururjúninszuru ◆ helyénhelyén maradmarad 「Kócsó-va rjú-
ninsita.」 „Az iskolaigazgató a helyén maradt.” ◆

hivatalábanhivatalában maradmarad 「Daidzsin-va rainenmade
rjúninszuru.」 „A miniszter jövő évig a hivatalá-
ban marad.”

rjúnjúrjúnjú ◆ beáramlásbeáramlás 「Sihonno rjúnjú」 „tőke
beáramlása” ◆ bevándorlásbevándorlás 「Nanminno rjún-
jú」 „menekültek bevándorlása” ◇ gaisirjúnjúgaisirjúnjú
külföldikülföldi tőketőke beáramlásabeáramlása ◇ sikinrjúnjúsikinrjúnjú tő-tő-
kebeáramláskebeáramlás
rjúnjúszururjúnjúszuru ◆ beáramlikbeáramlik 「Rjúnjúsita bun-
ka」 „beáramlott kultúra” ◆ befolyikbefolyik
「Csikaszui-va csikatecuni rjúnjúsita.」 „A talaj-
víz befolyt a metróba.”

rjúnohigerjúnohige ◆ japán kígyószakálljapán kígyószakáll
rjúórjúó ◆ sárkánysárkány ◆ sárkánykirálysárkánykirály
rjúonrjúon ◆ folyékony hangfolyékony hang ◆ likvid hanglikvid hang
rjúreinarjúreina ◆ gördülékenygördülékeny 「Rjúreina buntai」
„gördülékeny stílus” ◆ kecseskecses 「Rjúreina mo-
dzsi」 „kecses betű” ◆ könnyedkönnyed 「Rjúreina on-
gaku」 „könnyed zene”

rjúrjórjúrjó ◆ áramlóáramló mennyiségmennyiség ◆ vízhozamvízhozam
「Donau gavano rjúrjó」 „Duna vízhozama” ◇

sicurjórjúrjósicurjórjúrjó tömegáramtömegáram ◇ taiszekirjúrjótaiszekirjúrjó
térfogatáramtérfogatáram
rjúrjókeirjúrjókei ◆ áramlásmérőáramlásmérő
rjúrjúsinkurjúrjúsinku ◆ fáradságos munkafáradságos munka
rjúrjútarurjúrjútaru ◆ dagadódagadó 「Kin-nikurjúrjútaru oto-
ko」 „dagadó izmú férfi” ◆ nagynagy 「Rjúrjútaru
meiszei」 „nagy hírnév” ◆ virulóviruló ◇ kinkocur-kinkocur-
júrjútarujúrjútaru izmosizmos 「Kinkocurjúrjútaru karada」
„izmos test”

rjúsarjúsa ◆ folyósfolyós homokhomok ◆ fosóhomokfosóhomok ◆ futó-futó-
homokhomok ◆ hordalékhomokhordalékhomok
rjúsirjúsi ◆ részecskerészecske ◆ szemszem 「Rjúsino arai szu-
na」 „durva szemű homok” ◇ agensirjúsiagensirjúsi
szubatomiszubatomi részecskerészecske ◇ viruszurjúsiviruszurjúsi virionvirion
◇ kadenrjúsikadenrjúsi töltötttöltött részecskerészecske ◇ dzsúr-dzsúr-
júsijúsi nehéznehéz részecskerészecske ◇ szorjúsiszorjúsi elemielemi ré-ré-
szecskeszecske ◇ birjúsibirjúsi parányiparányi részecskerészecske ◇ bir-bir-
júsijúsi korpuszkuláriskorpuszkuláris részecskerészecske ◇ mjúrjúsimjúrjúsi
müonmüon
rjúsibímurjúsibímu ◆ részecskesugárrészecskesugár
rjúsicurjúsicu ◆ elsodródáselsodródás
rjúsicukaokurjúsicukaoku ◆ elsodort házelsodort ház
rjúsicuszururjúsicuszuru ◆ elsodródikelsodródik 「Cunamide iega
rjúsicusita.」 „A szökőárban elsodródott a ház.”

rjúsiidenrjúsiiden ◆ részecskés öröklődésrészecskés öröklődés
rjúsiszenrjúsiszen ◆ részecskesugárrészecskesugár ◆ részecske-részecske-
sugárzássugárzás
rjúsiszencsirjórjúsiszencsirjó ◆ sugárterápiasugárterápia
rjúsiszokudorjúsiszokudo ◆ részecskesebességrészecskesebesség
rjúsucurjúsucu ◆ elszivárgáselszivárgás ◆ elvándorláselvándorlás 「Dzs-
inzaino rjúsucu」 „munkaerő elvándorlása” ◆ ki-ki-
áramlásáramlás 「Siszanno rjúsucu」 „tőke kiáramlása”
◆ kiszivárgáskiszivárgás 「Dzsóhóno rjúsucu」 „hír ki-
szivárgása” ◇ sikinrjúsucusikinrjúsucu tőkekiáramlástőkekiáramlás ◇

dzsinzairjúsucudzsinzairjúsucu munkaerőmunkaerő elszivárgásaelszivárgása ◇

zunórjúsucuzunórjúsucu agyelszívásagyelszívás ◇ zunórjúsucuzunórjúsucu
agyelvándorlásagyelvándorlás ◇ szekijúrjúsucuszekijúrjúsucu olajszi-olajszi-
várgásvárgás ◇ cúkanorjúsucucúkanorjúsucu pénzkiáramláspénzkiáramlás ◇

dodzsórjúsucudodzsórjúsucu talajeróziótalajerózió
rjúsucusitaaburarjúsucusitaabura ◆ kiszivárgottkiszivárgott olajolaj ◆

olajfoltolajfolt 「Umini rjúsucusita abura-va
szeibucukai-o kikenni szarasiteimaszu.」 „A ten-
geri olajfolt veszélyezteti az élővilágot.”

rjúsucuszururjúsucuszuru ◆ kiáramlikkiáramlik 「Sikin-va kokuna-
ikara rjúsucusita.」 „A tőke kiáramlott az ország-
ból.” ◆ kikerülkikerül 「Kanodzsono sasin-va intánet-
toni rjúsucusita.」 „Kikerült a képe az internetre.”
◆ kiszivárogkiszivárog 「Kaisakara kodzsindétaga rjúsu-
cusita.」 „A cégtől személyes adatok szivárogtak
ki.” ◆ kivándorolkivándorol 「Joi dzsinzai-va kaigaini rjú-
sucusita.」 „A jó munkaerő kivándorolt külföld-
re.”

rjúszanrjúszan ◆ kénsavkénsav ◇ arjúszanarjúszan kénessavkénessav ◇

kirjúszankirjúszan híg kénsavhíg kénsav
rjúszan-anmoniumurjúszan-anmoniumu ◆ ammónium-szulfátammónium-szulfát
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rjúszandanrjúszandan ◆ repeszgránátrepeszgránát
rjúszandórjúszandó ◆ rézgálicrézgálic ◆ réz-szulfátréz-szulfát
rjúszan-enrjúszan-en ◆ szulfátszulfát
rjúszan-enmagunesiumurjúszan-enmagunesiumu ◆ magnézium-magnézium-
szulfátszulfát
rjúszankariumurjúszankariumu ◆ kálium-szulfátkálium-szulfát
rjúszankarusiumurjúszankarusiumu ◆ kalcium-szulfátkalcium-szulfát
rjúszankinínerjúszankiníne ◆ kinin-szulfátkinin-szulfát
rjúszanmagunesiumurjúszanmagunesiumu ◆ keserűsókeserűsó ◆

magnézium-szulfátmagnézium-szulfát
rjúszan-natoriumurjúszan-natoriumu ◆ nátrium-szulfátnátrium-szulfát ◇

arjúszan-natoriumuarjúszan-natoriumu nátrium-szulfitnátrium-szulfit
rjúszeirjúszei ◆ prosperálásprosperálás ◆ virágzásvirágzás 「Teikok-
uga rjúszei-o kivameta.」 „A birodalom virág-
zott.” ◇ kokún-noszuitaikokún-noszuitai országország hanyatlásahanyatlása
◇ kokún-norjúszeikokún-norjúszei ország virágzásaország virágzása
rjúszeirjúszei ◆ meteormeteor
rjúszeigunrjúszeigun ◆ meteorrajmeteorraj ◆ rajmeteorrajmeteor
rjúszeihanabirjúszeihanabi ◆ világítórakétavilágítórakéta
rjúszeikirjúszeiki ◆ virágzás időszakavirágzás időszaka
rjúszeinarjúszeina ◆ prosperálóprosperáló ◆ virágzóvirágzó
rjúszeitairjúszeitai ◆ meteoridmeteorid
rjúszeiurjúszeiu ◆ meteorzápormeteorzápor 「Nisino karani rjú-
szeiuga mieta.」 „A nyugati égen látszott a mete-
orzápor.”

rjúszenrjúszen ◆ bőrlécbőrléc
rjúszenkeirjúszenkei ◆ áramvonalasságáramvonalasság 「Dezain-o
rjúszenkeinisita.」 „Áramvonalas formatervet al-
kalmaztunk.”

rjúszenkeirjúszenkei ◆ áramvonalas alakáramvonalas alak
rjúszenkeinorjúszenkeino ◆ áramvonalasáramvonalas 「Rjúszenkeino
kuruma」 „áramvonalas kocsi”

rjúszorjúszo ◆ bojtbojt
rjúszokurjúszoku ◆ áramlási sebességáramlási sebesség
rjúszokurjúszoku ◆ fluxusfluxus ◇ enerugírjúszokuenerugírjúszoku ener-ener-
giafluxusgiafluxus ◇ dzsiszokudzsiszoku mágnesesmágneses fluxusfluxus ◇

denszokudenszoku elektromos fluxuselektromos fluxus
rjúszokukeirjúszokukei ◆ áramlásmérőáramlásmérő
rjúszokumicudorjúszokumicudo ◆ fluxussűrűségfluxussűrűség ◇ dzsiszo-dzsiszo-
kumicudokumicudo mágnesesmágneses fluxussűrűségfluxussűrűség ◇ den-den-
szokumicudoszokumicudo elektromos fluxussűrűségelektromos fluxussűrűség
rjúszokuszokuteirjúszokuszokutei ◆ áramlásmérésáramlásmérés

rjúszószeirjúszószei ◆ fészeklakófészeklakó ◆ fészeklakófészeklakó ter-ter-
mészetmészet 「Riszószeito rjúszószei」 „fészekhagyó
és fészeklakó természet” ◆ nidikolnidikol
rjúszuirjúszui ◆ folyófolyó vízvíz 「Kudamono-o rjúszuide
aratta.」 „Folyó vízben mostam a gyümölcsöt.”

rjútairjútai ◆ folyadékfolyadék ◇ riszórjútairiszórjútai ideálisideális fo-fo-
lyadéklyadék
rjútaidórikigakurjútaidórikigaku ◆ hidrodinamikahidrodinamika
rjútaihenszokukirjútaihenszokuki ◆ hidraulikus váltóműhidraulikus váltómű
rjútaikógakurjútaikógaku ◆ hidraulikahidraulika
rjútairikigakurjútairikigaku ◆ hidrodinamikahidrodinamika ◆ hidrome-hidrome-
chanikachanika ◇ dzsikirjútairikigakudzsikirjútairikigaku magneto-magneto-
hidrodinamikahidrodinamika
rjútaiszeirikigakurjútaiszeirikigaku ◆ hidrosztatikahidrosztatika
rjútorjúto ◆ lantlant
rjútódabirjútódabi ◆ erős kezdet és gyenge végerős kezdet és gyenge vég
rjúto-o hikurjúto-o hiku ◆ lanton játsziklanton játszik
rjútoszósarjútoszósa ◆ lantjátékoslantjátékos ◆ lantművészlantművész
rjúzarjúza ◆ SárkánySárkány
rjúzanrjúzan ◆ elvetéléselvetélés ◆ meghiúsulásmeghiúsulás
「Daikeikaku-va rjúzanni ovatta.」 „A nagy terv
meghiúsult.” ◆ spontánspontán vetélésvetélés ◆ vetélésvetélés
「Kanodzsono ninsin-va koremadeicumo rjúzan-
ni ovatta.」 „Terhessége eddig mindig vetéléssel
végződött.” ◇ gúhacuszeirjúzangúhacuszeirjúzan váratlanváratlan ve-ve-
téléstélés ◇ súkanszeirjúzansúkanszeirjúzan szokásosszokásos vetélésvetélés
◇ súkanszeirjúzansúkanszeirjúzan habituális vetéléshabituális vetélés
rjúzanszururjúzanszuru ◆ elvetélelvetél 「Kanodzsoga rjúzansi-
ta.」 „Elvetélt.”

rjúzecuranrjúzecuran ◆ agávéagávé
rjúzenkórjúzenkó ◆ ámbraámbra
rjúzurjúzu ◆ felhúzókoronafelhúzókorona 「Tokeino rjúzu」 „óra
felhúzókoronája” ◆ harangkoronaharangkorona
rjúzumakinorjúzumakino ◆ felhúzósfelhúzós 「Rjúzumakino to-
kei」 „felhúzós óra”

rjúzu-orjúzu-o makumaku ◆ felhúzfelhúz 「Udedokeino rjúzu-o
maita.」 „Felhúztam a karórámat.”

roro ◆ H-hangH-hang ◇ rotancsórotancsó h-mollh-moll ◇ rocsócsórocsócsó
H-dúrH-dúr
roro ◆ evezőevező ◆ evezőlapátevezőlapát ◇ ro-o koguro-o kogu evezevez
roro ◆ fátyolselyemfátyolselyem ◇ kurorokuroro feketefekete fátyol-fátyol-
selyemselyem
roro ◆ hajóorrhajóorr ◆ tattat
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roro ◆ kemencekemence ◆ olvasztókemenceolvasztókemence ◆ tűz-tűz-
helyhely 「Kama-o roni kaketa.」 „A tűzhely fölé
akasztottam a kannát.” ◇ kakuhannórokakuhannóro atom-atom-
reaktorreaktor ◇ kadzsijanorokadzsijanoro kovácskemencekovácskemence ◇

kanszórokanszóro szárítókemenceszárítókemence ◇ gensirogensiro atom-atom-
reaktorreaktor ◇ kószokuzósokurokószokuzósokuro gyorsgyors te-te-
nyésztőreaktornyésztőreaktor ◇ denkirodenkiro elektromoselektromos ke-ke-
mencemence
róró ◆ alacsonyalacsony 「Rótohai」 „alacsony és magas”
◆ törvénytörvény ◇ ró-angururó-anguru alacsonyalacsony szögszög 「Ró-
angurusotto」 „alacsony szögből készült felvétel”
◇ ró-giaró-gia alacsonyalacsony sebességfokozatsebességfokozat
「Kuruma-o rógiade hasiraszeta.」 „Alacsony se-
bességfokozatban mentem a kocsival.” ◇ ró-ró-
koszutokoszuto költséghatékonyköltséghatékony 「Rókoszuto
szeiszan-o manazasiteiru.」 „Költséghatékony
termelésre törekszünk.” ◇ ró-koszutoró-koszuto ala-ala-
csonycsony költségköltség ◇ ró-híruró-híru laposlapos sarkúsarkú cipőcipő
「Róhírutohaihíru」 „lapos és magas sarkú cipő”
◇ ró-fattoró-fatto zsírszegényzsírszegény 「Rófattodaietto」
„zsírszegény diéta” ◇ ró-buróró-buró övön aluli ütésövön aluli ütés
róró ◆ viaszviasz 「Hiki doga oto-o tatenaijó sitani ró-
o hiita.」 „Viasszal bevontam a tolóajtó alját, hogy
ne csapjon zajt.” ◇ fúrófúró pecsétviaszpecsétviasz ◇ fúrófúró
spanyolviaszspanyolviasz ◇ micurómicuró méhviaszméhviasz
róró ◆ kilátótoronykilátótorony ◆ toronytorony 「Róni noboru.」
„Felmegy a toronyba.” ◇ rókakurókaku tornyostornyos épü-épü-
letlet ◇ rókanrókan őrtoronyőrtorony
róró ◆ idősidős emberember 「Ró-o ujamau.」 „Tiszteli az
időseket.” ◆ időskoridőskor ◇ rószeidzsikarószeidzsika veteránveterán
politikuspolitikus
róró ◆ forrasztófémforrasztófém
róró ◆ sipolysipoly ◇ dzsiródzsiró végbélsipolyvégbélsipoly
róró ◆ börtönbörtön 「Súdzsin-va ró-o jabutta.」 „A
rab megszökött a börtönből.” ◆ dutyidutyi ◆ tömlöctömlöc
「Nuszutto-va róni irerareta.」 „Tömlöcbe dug-
ták a tolvajt.”

róró ◆ fáradozásfáradozás 「Kanodzsono ró-o negiratta.」
„Megköszöntem a fáradozását.” ◆ fáradságfáradság
「Ró-o itovazu hataraku.」 „Fáradságot nem kí-
mélve dolgozik.” ◇ ikkjosuittószokunoróikkjosuittószokunoró leg-leg-
kisebbkisebb erőfeszítéserőfeszítés 「Ikkjosuittószokuno ró-o
osimu.」 „A legkisebb erőfeszítést is sajnálja.” ◇

csúkainoró-ocsúkainoró-o torutoru közvetítőiközvetítői szerepetszerepet vál-vál-
lallal 「Kidzsi-o keiszaiszurutameno csúkaino ró-o
totta.」 „Közvetítői szerepet vállalt a cikk meg-
jelentetéséhez.” ◇ róókusitekószukunasiróókusitekószukunasi nemnem
ériéri megmeg aa fáradságotfáradságot ◇ ró-oró-o tatoszurutatoszuru ér-ér-

tékelitékeli aa fáradozásátfáradozását 「Anatano ró-o tatoszu-
ru.」 „Értékelem a fáradozásodat.” ◇ ró-oró-o torutoru
fáradozikfáradozik
róró ◆ róró
róaróa ◆ siketnémaságsiketnémaság ◆ süketnémaságsüketnémaság
róagakkóróagakkó ◆ siketnéma-iskolasiketnéma-iskola
róakjóikuróakjóiku ◆ siketnéma-oktatássiketnéma-oktatás
ró-angururó-anguru ◆ alacsonyalacsony szögszög 「Róangurusot-
to」 „alacsony szögből készült felvétel”

róasaróasa ◆ siketnémasiketnéma ◆ süketnémasüketnéma
robaroba ◆ szamárszamár
róbaróba ◆ bábabába ◆ idős nőidős nő ◆ öregasszonyöregasszony
róbáróbá ◆ vándorvándor ◇ mázu-róbámázu-róbá marsjárómarsjáró
robacsanrobacsan ◆ csacsicsacsi
róbairóbai ◆ kétségbeeséskétségbeesés ◆ pánikpánik ◇ súsóróbaisúsóróbai
fejvesztettségfejvesztettség
róbairóbai ◆ illatos tündérfaillatos tündérfa
róbaiszururóbaiszuru ◆ elvesztielveszti aa fejétfejét 「Vatasi-va ró-
baisijaszui.」 „Könnyen elvesztem a fejemet.” ◆

pánikbapánikba esikesik 「Kabuga bórakusitemo róbaisi-
nai.」 „Akkor sem esik pánikba, ha zuhannak a
részvények.” ◇ súsóróbaiszurusúsóróbaiszuru rémültenrémülten kap-kap-
kodkod ◇ súsóróbaiszurusúsóróbaiszuru hűbelebalázshűbelebalázs módjá-módjá-
ra viselkedikra viselkedik
róbanróban ◆ viasztáblaviasztábla
robanomimirobanomimi ◆ szamárfülszamárfül
róbasinróbasin ◆ tapasztalttapasztalt emberember tanácsatanácsa 「Ró-
basinnagara mósi agemaszu.」 „Tapasztalt em-
berként tanácsolom.”

robatarobata ◆ tűz melletttűz mellett
robatanirobatani ◆ tűztűz mellémellé 「Robatani szuvattemi-
takatta.」 „A tűz mellé akartam ülni.”

robírobí ◆ előcsarnokelőcsarnok 「Gekidzsónorobí」 „szín-
ház előcsarnoka” ◆ előtérelőtér ◆ hallhall 「Hoteruno-
robíde macsi avasze-o sita.」 „Az volt megbeszél-
ve, hogy a hotel halljában találkozunk.” ◇ sup-sup-
pacurobípacurobí indulásiindulási váróteremváróterem ◇ suppacurobísuppacurobí
indulásiindulási csarnokcsarnok ◇ tócsakurobítócsakurobí érkezésiérkezési
csarnokcsarnok
róbidzson-noróbidzson-no ◆ csökkentlátócsökkentlátó
robiiszutorobiiszuto ◆ lobbistalobbista
róbímuróbímu ◆ tompított fényszórótompított fényszóró
robórobó ◆ út széleút széle
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róboróbo ◆ idős anyaidős anya
robóenzecurobóenzecu ◆ utcai beszédutcai beszéd
róbokuróboku ◆ öreg faöreg fa
robónorobóno ◆ útszéliútszéli 「Robóno ki」 „útszéli fa”

robónohitorobónohito ◆ idegen emberidegen ember
robotomírobotomí ◆ lebenymetszéslebenymetszés ◆ lobotómialobotómia
robottorobotto ◆ robotrobot ◇ ógatarobottoógatarobotto nagynagy mé-mé-
retűretű robotrobot ◇ kógjórobottokógjórobotto ipariipari robotrobot ◇

kogatarobottokogatarobotto miniatűrminiatűr robotrobot ◇ kogataro-kogataro-
bottobotto kiskis méretűméretű robotrobot ◇ szangjórobottoszangjórobotto
ipariipari robotrobot ◇ dzsidószókórobottodzsidószókórobotto önjáróönjáró
robotrobot 「Haitacuni dzsidószókórobotto-o cukat-
ta.」 „A kiszállításhoz önjáró robotot használt.” ◇

szódzsirobottoszódzsirobotto robotporszívórobotporszívó ◇ csinóro-csinóro-
bottobotto intelligensintelligens robotrobot ◇ hitogatarobottohitogatarobotto
emberember formájúformájú robotrobot ◇ hjúmanoidorobottohjúmanoidorobotto
humanoid robothumanoid robot
robotto-handorobotto-hando ◆ robotkézrobotkéz
robottokarobottoka ◆ robotizálásrobotizálás
robottokamerarobottokamera ◆ robotkamerarobotkamera
robottokaszururobottokaszuru ◆ robotizálrobotizál 「Tancsóna
szagjó-o robotto kasita.」 „Robotizálták az egy-
hangú műveleteket.”

robottokógakurobottokógaku ◆ robotikarobotika
robottokógakuszangenszokurobottokógakuszangenszoku ◆ robotikarobotika
három törvényehárom törvénye
robottokuszakarikirobottokuszakariki ◆ robotfűnyírórobotfűnyíró
robottosibakarikirobottosibakariki ◆ önjáró fűnyíróönjáró fűnyíró
robottoszódzsikirobottoszódzsiki ◆ robotporszívórobotporszívó
róburóbu ◆ csuhacsuha ◆ köpenyköpeny ◆ lepellepel ◆ palástpalást ◆

talártalár ◇ baszu-róbubaszu-róbu fürdőköntösfürdőköntös ◇ baszu-baszu-
róburóbu fürdőköpenyfürdőköpeny
róbu-dekoruteróbu-dekorute ◆ mélyen kivágott ruhamélyen kivágott ruha
ró-buróró-buró ◆ övön aluli ütésövön aluli ütés
robuszutárobuszutá ◆ homárhomár 「Robuszutá-va zeitakuna
rjórideszu.」 „A homár ínyenc étel.”

rócsinrócsin ◆ munkabérmunkabér
rocsócsórocsócsó ◆ H-dúrH-dúr
ródáródá ◆ betöltőbetöltő
rodanarodana ◆ kandallópárkánykandallópárkány
ródenróden ◆ földzárlatföldzárlat ◆ szivárgószivárgó áramáram ◆ zár-zár-
latlat
ródenburékáródenburéká ◆ FI reléFI relé

ródenszururódenszuru ◆ szivárogszivárog azaz áramáram 「Kairo-va
ródensiteiru.」 „Az áramkörből szivárog az
áram.” ◆ zárlatoszárlatos 「Konoairon-va ródensitei-
ru.」 „Ez a vasaló zárlatos.”

ródesiaródesia ◆ RodéziaRodézia
ródoródo ◆ útút
ródóródó ◆ csatlóscsatlós
ródóródó ◆ munkamunka 「Kódzsigenbano ródó-va ki-
cui.」 „Az építkezésen nehéz a munka.” ◆ munka-munka-
ügyügy ◇ kiszecuródókiszecuródó idénymunkaidénymunka ◇ kjószei-kjószei-
ródóródó kényszermunkakényszermunka ◇ kin-nikuródókin-nikuródó fizikaifizikai
munkamunka ◇ keijakuródókeijakuródó szerződésesszerződéses munkamunka
◇ dzsikangairódódzsikangairódó túlóratúlóra ◇ dzsikangairódódzsikangairódó
túlmunkatúlmunka ◇ sicunairódósicunairódó beltéribeltéri munkamunka ◇

dzsidóródódzsidóródó gyermekmunkagyermekmunka ◇ dzsúródódzsúródó fizi-fizi-
kaikai munkamunka ◇ dzsúródódzsúródó embertembert igénylőigénylő mun-mun-
kaka ◇ dzsúródódzsúródó nehéznehéz munkamunka 「Jódzsino
szeva-o szuruno-va dzsúródódeszu.」 „Nehéz
munka a kisgyerek gondját viselni.” ◇ dzsuku-dzsuku-
renródórenródó szakmunkaszakmunka ◇ zunóródózunóródó szellemiszellemi
munkamunka ◇ szeiródószeiródó szexmunkaszexmunka ◇ csitekiródócsitekiródó
szellemiszellemi munkamunka 「Csitekiródó-o szuru.」 „Szel-
lemi munkát végez.” ◇ dekaszegiródódekaszegiródó vendég-vendég-
munkamunka ◇ nikutairódónikutairódó fizikaifizikai munkamunka ◇ hi-hi-
dzsukurenródódzsukurenródó szakképesítéstszakképesítést nemnem igény-igény-
lőlő munkamunka ◇ fuhóródófuhóródó feketemunkafeketemunka ◇ misze-misze-
inenródóinenródó gyermekmunkagyermekmunka
ródóanzenródóanzen ◆ munkavédelemmunkavédelem
ródóanzenkidzsunródóanzenkidzsun ◆ munkavédelmimunkavédelmi előíráselőírás
◆ munkavédelmi szabványmunkavédelmi szabvány
ródócsinginródócsingin ◆ munkabérmunkabér
ródódaidzsinródódaidzsin ◆ munkaügyi minisztermunkaügyi miniszter
ródódzsikanródódzsikan ◆ munkaidőmunkaidő 「Ródódzsikanga na-
gaszugimaszu.」 „Túl hosszú a munkaidő.”

ródódzsinkóródódzsinkó ◆ dolgozó népességdolgozó népesség
ródódzsókenródódzsóken ◆ munkafeltételmunkafeltétel
ródófunóródófunó ◆ munkaképtelenségmunkaképtelenség
ródóhóródóhó ◆ munkajogmunkajog
ródóiinkairódóiinkai ◆ munkaügyi bizottságmunkaügyi bizottság
ródóijokuródóijoku ◆ munkakedvmunkakedv
ródóinbutairódóinbutai ◆ munkásőrségmunkásőrség
ródókaródóka ◆ munkadalmunkadal
ródókaekiródókaeki ◆ kényszermunkakényszermunka
ródókaikjúródókaikjú ◆ munkásosztálymunkásosztály ◆ munkásságmunkásság
ródókankeiródókankei ◆ munkaügyi viszonymunkaügyi viszony
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ródókanriródókanri ◆ munkaerő-gazdálkodásmunkaerő-gazdálkodás
ródókeizaigakuródókeizaigaku ◆ munkagazdaságtanmunkagazdaságtan
ródókenródóken ◆ munkához való jogmunkához való jog
ródókidzsunhóródókidzsunhó ◆ munka törvénykönyvemunka törvénykönyve
ródókiricuródókiricu ◆ munkafegyelemmunkafegyelem
ródókizokuródókizoku ◆ dolgozódolgozó arisztokrataarisztokrata ◆ mun-mun-
kásarisztokráciakásarisztokrácia
ródókjójakuródókjójaku ◆ kollektív szerződéskollektív szerződés
ródókjokasóródókjokasó ◆ munkavállalási engedélymunkavállalási engedély
ródókjószóródókjószó ◆ munkaversenymunkaverseny
ródokuródoku ◆ felolvasásfelolvasás ◆ szavalásszavalás
ródokuhóródokuhó ◆ beszédtechnikabeszédtechnika
ródokuhósisaródokuhósisa ◆ lektorlektor
ródokukairódokukai ◆ felolvasásfelolvasás ◆ felolvasóestfelolvasóest ◆

irodalmi estirodalmi est
ródókumiairódókumiai ◆ szakszervezetszakszervezet
ródókumiaihóródókumiaihó ◆ szakszervezeti törvényszakszervezeti törvény
ródókumiaiinródókumiaiin ◆ szakszervezeti tagszakszervezeti tag
ródókumiaikanburódókumiaikanbu ◆ szakszervezetiszakszervezeti veze-veze-
tőségtőség
ródokuszururódokuszuru ◆ felolvasfelolvas 「Meno fudzsijúna
hitono tameni maibanródoku-o szuru.」 „Egy vak
embernek szokott esténként felolvasni.” ◆ sza-sza-
valval ◇ si-o ródokuszurukotosi-o ródokuszurukoto versolvasásversolvasás
ródo-mappuródo-mappu ◆ autóstérképautóstérkép ◆ ütemtervütemterv
ródométaródométa ◆ terhelésmérőterhelésmérő
ródómondairódómondai ◆ munkaügyi problémamunkaügyi probléma
ródómoraruródómoraru ◆ munkaerkölcsmunkaerkölcs
ródónóricuródónóricu ◆ munka hatékonyságamunka hatékonysága
rodopusinrodopusin ◆ rodopszinrodopszin
ródoran-náródoran-ná ◆ gyalogkakukkgyalogkakukk ◆ kaliforniaikaliforniai
földikakukkföldikakukk
ródo-részuródo-részu ◆ országúti versenyországúti verseny
ródórinriródórinri ◆ munkaetikamunkaetika
ródórjokuródórjoku ◆ munkaerőmunkaerő ◇ teicsinginródórjo-teicsinginródórjo-
kuku olcsó munkaerőolcsó munkaerő
ródórjokudzsujóródórjokudzsujó ◆ munkaerő-keresletmunkaerő-kereslet
ródórjokukjókjúródórjokukjókjú ◆ munkaerő-kínálatmunkaerő-kínálat
ródo-róráródo-rórá ◆ úthengerúthenger
ródósaródósa ◆ dolgozódolgozó ◆ munkaerőmunkaerő ◆ munkásmunkás
◆ munkásságmunkásság ◆ proletárproletár ◇ kiszecuródósakiszecuródósa
idénymunkásidénymunkás ◇ kin-nikuródósakin-nikuródósa fizikaifizikai mun-mun-

káskás ◇ keijakuródósakeijakuródósa szerződésesszerződéses munkásmunkás
◇ kódzsóródósakódzsóródósa gyárigyári munkásmunkás ◇ szangjó-szangjó-
ródósaródósa ipariipari munkásmunkás ◇ dzsukurenródósadzsukurenródósa
szakmunkásszakmunkás ◇ zunóródósazunóródósa szellemiszellemi munkásmunkás
◇ szeiródósaszeiródósa szexmunkásszexmunkás ◇ szosikiródósaszosikiródósa
szervezettszervezett munkásmunkás ◇ teicsinginródósateicsinginródósa ol-ol-
csócsó munkásmunkás ◇ dekaszegiródósadekaszegiródósa vendég-vendég-
munkásmunkás ◇ nikutairódósanikutairódósa fizikaifizikai munkásmunkás ◇

hidzsukurenródósahidzsukurenródósa segédmunkássegédmunkás ◇ hijato-hijato-
iródósairódósa napszámosnapszámos ◇ hijatoiródósahijatoiródósa alkal-alkal-
mi munkásmi munkás
ródósakaikjúródósakaikjú ◆ munkásosztálymunkásosztály ◆ munkás-munkás-
ságság
ródósatóródósató ◆ munkáspártmunkáspárt
ródósidzsóródósidzsó ◆ munkaerőpiacmunkaerőpiac
ródo-sóródo-só ◆ filmbemutatófilmbemutató
ródósóródósó ◆ munkaügyi minisztériummunkaügyi minisztérium
ródo-sógekidzsóródo-sógekidzsó ◆ bemutató filmszínházbemutató filmszínház
ródósotokuródósotoku ◆ munkábólmunkából származószármazó jövede-jövede-
lemlem
ródósújakudoródósújakudo ◆ munkaintenzitásmunkaintenzitás
ródósújakunoródósújakuno ◆ munkaintenzívmunkaintenzív
ródósújakutekinaródósújakutekina ◆ intenzívintenzív munkabefek-munkabefek-
tetésttetést igénylőigénylő 「Ródósújakutekina szeihin」
„intenzív munkabefektetést igénylő termék”

ródósúnjúródósúnjú ◆ munkajövedelemmunkajövedelem
ródószairódószai ◆ munka ünnepemunka ünnepe
ródószaigairódószaigai ◆ munkahelyimunkahelyi ártalomártalom ◆ mun-mun-
kahelyi balesetkahelyi baleset ◆ üzemi balesetüzemi baleset
ródószeidoródószeido ◆ munkarendmunkarend
ródószógiródószógi ◆ munkaügyi vitamunkaügyi vita ◆ sztrájksztrájk
ródószururódószuru ◆ dolgozikdolgozik 「Ródószuru dóbucu」
„dolgozó állat”

ródo-teszutoródo-teszuto ◆ kipróbáláskipróbálás azaz útonúton ◆ köz-köz-
úti vizsgálatúti vizsgálat
ródótóródótó ◆ munkáspártmunkáspárt
ródóundóródóundó ◆ munkásmozgalommunkásmozgalom
ródo-vákuródo-váku ◆ kintikinti sportsport ◆ testedzéstestedzés aa sza-sza-
badbanbadban
ródzsakuródzsaku ◆ időskoriidőskori legyengüléslegyengülés 「Ródzsa-
kuno hito」 „legyengült idős ember”

ródzsakuródzsaku ◆ idősek és fiatalokidősek és fiatalok
rodzsdzsirodzsdzsi ◆ hegyihegyi laklak ◆ nyaralóháznyaralóház ◆ pá-pá-
holyholy ◆ turistaházturistaház ◇ gurando-rodzsdzsigurando-rodzsdzsi fő-fő-
páholypáholy ◇ szukí-rodzsdzsiszukí-rodzsdzsi síszállássíszállás ◇
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furímeiszon-norodzsdzsifurímeiszon-norodzsdzsi szabadkőművesszabadkőműves
páholypáholy
rodzsirodzsi ◆ szabadszabad égég 「Hanano rodzsiszaibai」
„virág szabad ég alatt termesztése” ◆ teaházhozteaházhoz
tartozó kerttartozó kert
rodzsirodzsi ◆ kerti útkerti út ◆ sikátorsikátor ◆ utcácskautcácska
rodzsikarunarodzsikaruna ◆ logikuslogikus
rodzsikkurodzsikku ◆ logikalogika
rodzsikkucurírodzsikkucurí ◆ logikai faszerkezetlogikai faszerkezet
ródzsinródzsin ◆ aggastyánaggastyán ◆ öregemberöregember ◆ szép-szép-
korúkorú ◇ bokeródzsinbokeródzsin szenilis öregemberszenilis öregember
ródzsinbjóródzsinbjó ◆ időskori betegségidőskori betegség
ródzsindearukotoródzsindearukoto ◆ vénségvénség
ródzsingakuródzsingaku ◆ gerontológiagerontológia
ródzsingakusaródzsingakusa ◆ gerontológusgerontológus
ródzsingoródzsingo ◆ idősek nyelvhasználataidősek nyelvhasználata
ródzsinhómuródzsinhómu ◆ idősekidősek otthonaotthona ◆ idősott-idősott-
honhon ◆ öregeköregek otthonaotthona 「Odzsiszan-va ró-
dzsinhómuni szundeimaszu.」 „A nagybácsikám
öregek otthonában él.” ◆ szociálisszociális otthonotthon ◇

keacukiródzsinhómukeacukiródzsinhómu gondozásosgondozásos idősott-idősott-
honhon
ródzsinkaigoródzsinkaigo ◆ idősgondozásidősgondozás
ródzsinkenkótecsóródzsinkenkótecsó ◆ idősekidősek egészségügyiegészségügyi
füzetefüzete
ródzsinkjófusóródzsinkjófusó ◆ gerontofóbiagerontofóbia
ródzsin-ninaruródzsin-ninaru ◆ megöregszikmegöregszik
ródzsin-nohiródzsin-nohi ◆ idősek napjaidősek napja
ródzsinszeicsihósóródzsinszeicsihósó ◆ szenilitásszenilitás
rodzsiszaibairodzsiszaibai ◆ szabadszabad égég alattalatt termesz-termesz-
téstés
rodzsiszutikkuszurodzsiszutikkuszu ◆ logisztikalogisztika ◆ munka-munka-
szervezésszervezés
rodzsiszutikuszurodzsiszutikuszu ◆ logisztikalogisztika
rodzsiumurodzsiumu ◆ ródiumródium
rodzsórodzsó ◆ utcaiutcai ◆ utcánutcán 「Hómureszu-va ro-
dzsóni szundeiru.」 „A hajléktalanok az utcán él-
nek.” ◆ útonúton
ródzsoródzso ◆ idősidős komornakomorna ◆ öregasszonyöregasszony ◆

öreglányöreglány ◆ vénlányvénlány
ródzsóródzsó ◆ bezárkózásbezárkózás ◆ ostromzárostromzár
ródzsóródzsó ◆ öreglányöreglány ◆ vénkisasszonyvénkisasszony ◆ vén-vén-
lánylány

rodzsócsúsarodzsócsúsa ◆ utcai parkolásutcai parkolás
rodzsódzsikorodzsódzsiko ◆ közúti balesetközúti baleset
rodzsógótórodzsógótó ◆ útonállásútonállás ◆ útonállóútonálló
rodzsókicuenrodzsókicuen ◆ utcai dohányzásutcai dohányzás
rodzsópafómanszurodzsópafómanszu ◆ utcai előadásutcai előadás
rodzsószeikacurodzsószeikacu ◆ utcán élésutcán élés
rodzsószeikacusarodzsószeikacusa ◆ hajléktalanhajléktalan ◆ utcánutcán
élő emberélő ember
rodzsószeinósikenrodzsószeinósiken ◆ közúti vizsgálatközúti vizsgálat
ródzsószururódzsószuru ◆ bezárkózikbezárkózik 「Gótó-va
hitodzsicsi-o totte tatemononi ródzsósita.」 „A
rabló túszokat ejtett, és bezárkózott az épületbe.”

ródzsuródzsu ◆ öreg faöreg fa
ródzsúródzsú ◆ öregek tanácsának tagjaöregek tanácsának tagja
ródzsukuródzsuku ◆ érettségérettség ◇ ródzsukusitaródzsukusita érettérett
「Ródzsukusita siszóka」 „érett gondolkodó” ◇

ródzsukusitaródzsukusita kiforrottkiforrott 「Ródzsukusita so-
fú」 „kiforrott írásstílus”

ródzsukusitaródzsukusita ◆ érettérett 「Ródzsukusita siszó-
ka」 „érett gondolkodó” ◆ kiforrottkiforrott 「Ródzsu-
kusita sofú」 „kiforrott írásstílus”

roeiroei ◆ sátorozássátorozás ◆ táborozástáborozás
róeiróei ◆ kiszivárgáskiszivárgás 「Kokkakimicuno róei」
„államtitok kiszivárgása” ◆ szivárgásszivárgás ◇ kimi-kimi-
curóeicuróei titok kiszivárgásatitok kiszivárgása
róeiróei ◆ szavalásszavalás ◇ róeiszururóeiszuru szavalszaval 「Si-o
róeiszuru.」 „Verset szaval.”

róeidenrjúróeidenrjú ◆ földzárlatföldzárlat ◆ szivárgó áramszivárgó áram
roeiszururoeiszuru ◆ sátoroziksátorozik 「Kazokuto moride ro-
eisita.」 „Az erdőben sátoroztunk a családdal.” ◆

táboroziktáborozik 「Guntai-va muranotonarini roeisi-
ta.」 „A sereg a falu közelében táborozott.”

róeiszururóeiszuru ◆ szavalszaval 「Si-o róeiszuru.」 „Verset
szaval.”

róeiszururóeiszuru ◆ kiszivárogkiszivárog 「Sikenmondaiga róe-
isita.」 „A vizsgatételek kiszivárogtak.”

roekiroeki ◆ filtrátumfiltrátum ◆ szűrletszűrlet ◇ sikjútairoekisikjútairoeki
glomeruláris szűrletglomeruláris szűrlet
róekiróeki ◆ kényszermunkakényszermunka ◆ robotrobot
róekidzsóróekidzsó ◆ munkatábormunkatábor
ró-fattoró-fatto ◆ zsírszegényzsírszegény 「Rófattodaietto」
„zsírszegény diéta”

rófurófu ◆ idős asszonyidős asszony ◆ idős nőidős nő
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rófurófu ◆ idős apaidős apa
rófudzsinrófudzsin ◆ idős asszonyidős asszony ◆ idős nőidős nő
rófúfurófúfu ◆ idősidős házaspárházaspár 「Ikkaini rófúfuga ku-
rasiteiru.」 „A földszinten egy idős házaspár la-
kik.”

rofuteddokidórofuteddokidó ◆ magasmagas röppályaröppálya ◆ meg-meg-
emelt röppályaemelt röppálya
rofutorofuto ◆ galériagaléria ◆ padláspadlás
rógairógai ◆ tüdőbajtüdőbaj
rógakkórógakkó ◆ hallássérültekhallássérültek iskolájaiskolája ◆ sike-sike-
tek iskolájatek iskolája ◆ siketiskolasiketiskola
rógamirógami ◆ viaszpapírviaszpapír ◆ zsírpapírzsírpapír
róganrógan ◆ öregkoriöregkori távollátástávollátás 「Róganninat-
ta.」 „Megöregedve távollátó lettem.” ◆ öreg-öreg-
szeműségszeműség ◆ presbiópiapresbiópia ◆ preszbiópiapreszbiópia
rógankjórógankjó ◆ olvasószemüvegolvasószemüveg
rogarizumurogarizumu ◆ logaritmuslogaritmus
ró-giaró-gia ◆ alacsonyalacsony sebességfokozatsebességfokozat
「Kuruma-o rógiade hasiraszeta.」 „Alacsony se-
bességfokozatban mentem a kocsival.”

róginrógin ◆ szavalásszavalás
róginszururóginszuru ◆ szavalszaval 「Si-o róginszuru.」
„Verset szaval.”

rogorogo ◆ ábrásábrás védjegyvédjegy ◆ emblémaembléma 「Kore-
va júmeina kaisanorogoda.」 „Ez egy híres válla-
lat emblémája.” ◆ logólogó
rógorógo ◆ időskoridőskor ◆ öregkoröregkor ◆ öregöreg napjainapjai
「Rógoni szonaete kodzsin-nenkinni njúkasita.」
„Gondolva öreg napjaimra, beléptem egy magán-
nyugdíjpénztárba.”

rógohaszanrógohaszan ◆ öregkori magáncsődöregkori magáncsőd
rógokurógoku ◆ tömlöctömlöc 「Han-nin-va rógokuni irera-
reta.」 „A tettest tömlöcbe dugták.”

rogo-mákurogo-máku ◆ ábrás védjegyábrás védjegy ◆ logólogó
rógonorógono ◆ öregkoriöregkori 「Rógono sumi」 „öregkori
hobbi”

rógonokokorozumorirógonokokorozumori ◆ öregkoriöregkori öngondos-öngondos-
kodáskodás
rógonosikinzukurirógonosikinzukuri ◆ öngondoskodásöngondoskodás
rogoszurogoszu ◆ LogoszLogosz
rogotaipurogotaipu ◆ egybeöntöttegybeöntött betűcsoportbetűcsoport ◆

logotípialogotípia
rogurogu ◆ naplónapló

roguautoroguauto ◆ kijelentkezéskijelentkezés
rogufairurogufairu ◆ naplófájlnaplófájl
roguinroguin ◆ bejelentkezésbejelentkezés 「Roguin-ni sippaisi-
ta.」 „Nem sikerült a bejelentkezés.”

roguinmeiroguinmei ◆ bejelentkezési névbejelentkezési név
roguinszururoguinszuru ◆ bejelentkezikbejelentkezik 「Paszokon-
niroguinsita.」 „Bejelentkeztem a számítógépre.”

roharoha ◆ ingyeningyen 「Ogotteagerukararohadajo!」
„Ingyen lesz, meghívlak!”

rohabarohaba ◆ útszélességútszélesség 「Micsihabano szemai
dóro」 „keskeny szélességű út”

róhacsiszecuróhacsiszecu ◆ BuddhaBuddha megvilágosodásá-megvilágosodásá-
nak ünnepenak ünnepe
rohaderohade ◆ ingyeningyen 「Rohadejattekurenai?」
„Nem csinálnád meg nekem ingyen?”

ró-hádoruró-hádoru ◆ alacsony akadályalacsony akadály
róhairóhai ◆ elöregedéselöregedés
róhaibucuróhaibucu ◆ elaggottelaggott anyaganyag ◆ elhasználtelhasznált
anyaganyag ◆ salakanyagsalakanyag
róhaiszururóhaiszuru ◆ elöregedikelöregedik 「Kono tatemono-
va róhaisitekita.」 „Ez az épület elöregedett.” ◆

lepusztullepusztul 「Róhaisita tatemono」 „lepusztult
épület”

róheiróhei ◆ veterán katonaveterán katona
rohenrohen ◆ kályha mellettkályha mellett ◆ tűzhely melletttűzhely mellett
rohendanvarohendanva ◆ tűz körüli beszélgetéstűz körüli beszélgetés
róhiróhi ◆ herdálásherdálás ◆ pazarláspazarlás
róhihekiróhiheki ◆ tékozló hajlamtékozló hajlam
róhihekiróhiheki ◆ rossz költekezési szokásrossz költekezési szokás
róhikaróhika ◆ pazarlópazarló emberember ◆ pocsékolópocsékoló ◆ té-té-
kozlókozló ◆ tékozló embertékozló ember
ró-híruró-híru ◆ laposlapos sarkúsarkú cipőcipő 「Róhírutohai-
híru」 „lapos és magas sarkú cipő”

róhiszururóhiszuru ◆ elfecsérelelfecsérel 「Kare-va vakasza-o
róhisita.」 „Elfecsérelte a fiatalságát.” ◆ elher-elher-
dáldál 「Kareno cuma-va okane-o róhisiteiru.」 „A
felesége elherdálja a pénzt.” ◆ elpazarolelpazarol 「Kare-
va kaszeida bunszubete-o szuguni róhisitesimai-
maszu.」 „Rögtön elpazarolja a keresetét.” ◆ el-el-
szelelszelel 「Okane-o róhisita.」 „Elszelelte a pénzt.”
◆ fecsérelfecsérel 「Kacsinonaimononi okane-o róhis-
ita.」 „Értéktelen dolgokra fecsérelte a pénzt.” ◆

herdálherdál 「Karega nanini kin-o róhisitaka vakara-
nai.」 „Nem tudom, mire herdálta a pénzt.” ◆ pa-pa-
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zarolzarol 「Gendaidzsin-va enerugí-o róhisiteiru.」
„Korunk embere pazarolja az energiát.” ◆ vesz-vesz-
tegetteget 「Garakutani okane-o róhiszuru.」 „Kaca-
tokra vesztegeti a pénzét.”

rohórohó ◆ tüszőtüsző
róhoróho ◆ patinás üzletpatinás üzlet
róhóróhó ◆ jójó hírhír 「Róhóga todoita.」 „Jó hírt kap-
tam.”

rohóenrohóen ◆ szőrtüszőgyulladásszőrtüszőgyulladás
rohóhorumonrohóhorumon ◆ tüszőhormontüszőhormon
rohónorohóno ◆ tüszőstüszős
rohószeihentószen-enrohószeihentószen-en ◆ tüszőstüszős mandula-mandula-
gyulladásgyulladás
rohószeinorohószeino ◆ tüszőstüszős
roijaruroijaru ◆ királyikirályi
roijarubokkuszuroijarubokkuszu ◆ díszpáholydíszpáholy
roijaru-furassuroijaru-furassu ◆ royal flösroyal flös
roijarutíroijarutí ◆ jogdíjjogdíj
roijaruzeríroijaruzerí ◆ méhpempőméhpempő
roikotorienroikotorien ◆ leukotriénleukotrién
roisinroisin ◆ leucinleucin
roisin-dzsippároisin-dzsippá ◆ leucin-cipzárleucin-cipzár
roitábanroitában ◆ ugródeszkaugródeszka
rójarója ◆ idős emberidős ember
rójarója ◆ tömlöctömlöc
rójaburirójaburi ◆ szökésszökés ◆ szökött rabszökött rab
rójaburiszururójaburiszuru ◆ megszökikmegszökik
rójarurójaru ◆ királyikirályi
rójaru-szutoréto-furassurójaru-szutoréto-furassu ◆ royal flösroyal flös
rójaruzerírójaruzerí ◆ méhpempőméhpempő
rokaroka ◆ filtrációfiltráció ◆ szűrésszűrés ◇ gengairokagengairoka ult-ult-
raszűrésraszűrés ◇ gengairokagengairoka ultrafiltrációultrafiltráció
rókaróka ◆ elöregedéselöregedés 「Buhinno róka」 „alkat-
rész elöregedése” ◆ idősödésidősödés ◆ megöregedésmegöregedés
◆ öregedésöregedés 「Hitono róka」 „ember öregedése”

rókaróka ◆ folyosófolyosó 「Rókazutaini szuszumu.」
„Folyosó mentén halad.” ◇ nakarókanakaróka belsőbelső fo-fo-
lyosólyosó ◇ vatarirókavatariróka összekötő folyosóösszekötő folyosó
rókábo-daiettorókábo-daietto ◆ alacsonyalacsony szénhidráttar-szénhidráttar-
talmú diétatalmú diéta
rokaekirokaeki ◆ átszűrt folyadékátszűrt folyadék

rókagaszuszumurókagaszuszumu ◆ elöregedikelöregedik 「Hasi-va ró-
kaga szuszundeiru.」 „Elöregedett a híd.”

rókagensórókagensó ◆ elöregedéselöregedés
rókainarókaina ◆ agyafúrtagyafúrt ◆ ravaszravasz 「Rókaina oto-
ko」 „ravasz fickó”

rokakirokaki ◆ szűrőszűrő
rókakurókaku ◆ tornyostornyos épületépület ◇ kúcsúrókakukúcsúrókaku
légvárlégvár ◇ szadzsónorókakuszadzsónorókaku légvárlégvár ◇ sza-sza-
dzsónorókakudzsónorókaku gyenge lábakon álló tervgyenge lábakon álló terv
rókanrókan ◆ őrtoronyőrtorony
rókanrókan ◆ fisztulafisztula ◆ sipolysipoly ◇ iróiró gyomorfi-gyomorfi-
sztulasztula ◇ iróiró gyomorsipolygyomorsipoly
rókanomitokondoriarironrókanomitokondoriariron ◆ öregedésöregedés mito-mito-
kondriális elméletekondriális elmélete
rókarizésonrókarizéson ◆ lokalizációlokalizáció
rókarizumurókarizumu ◆ lokalizmuslokalizmus
rókarurókaru ◆ helyihelyi 「Rókaru sinbun」 „helyi újság”
◆ körzetikörzeti 「Rókaru hószó」 „körzeti adás” ◇

rókarunarókaruna helyihelyi 「Rókaruna vadai」 „helyi té-
ma”

rókaru-karárókaru-kará ◆ helyi színezethelyi színezet
rókaru-karensírókaru-karensí ◆ helyi pénzhelyi pénz
rókaru-kontentorókaru-kontento ◆ helyi tartalomhelyi tartalom
rókarunarókaruna ◆ helyihelyi 「Rókaruna vadai」 „helyi té-
ma”

rókaru-njúszurókaru-njúszu ◆ helyi hírekhelyi hírek
rókarunorókaruno ◆ helyihelyi 「Radzsionorókaru hószó-o
kiita.」 „A helyi rádióadást hallgattam.”

rókaruszenrókaruszen ◆ helyihelyi érdekűérdekű vasútvasút ◆ helyihelyi
vasútvonalvasútvonal
rókaru-taimu-zónrókaru-taimu-zón ◆ helyi időzónahelyi időzóna
rokasirokasi ◆ szűrőpapírszűrőpapír
rokasitetorinozokurokasitetorinozoku ◆ kiszűrkiszűr 「Kaiszuini fu-
kumareru biszeibucu-o rokasite tori nozoita.」 „A
tengervízből kiszűrtem a mikroorganizmusokat.”

rokaszeirokaszei ◆ szűrhetőségszűrhetőség
rokaszeikinrokaszeikin ◆ vírusvírus
rokaszessokurokaszessoku ◆ szűrésesszűréses táplálékfelvételtáplálékfelvétel

rokaszórokaszó ◆ szűrőrétegszűrőréteg
rokaszócsirokaszócsi ◆ szűrőkészülékszűrőkészülék

29302930 rohó rohó – rokaszócsi rokaszócsi AdysAdys



rokaszokudorokaszokudo ◆ szűrésiszűrési sebességsebesség ◇ sikjú-sikjú-
tairokaszokudotairokaszokudo glomerulárisglomeruláris szűrésiszűrési se-se-
bességbesség
rokaszururokaszuru ◆ megszűrmegszűr 「Nigotta mizu-o ro ka-
sita.」 „Megszűrte a zavaros vizet.” ◆ szűrszűr
「Mizu-o rokasite cukau.」 „Szűrt vizet haszná-
lok.”

rókaszururókaszuru ◆ elöregedikelöregedik 「Tatemono-va róka-
sita.」 „Az épület elöregedett.” ◆ megöregszikmegöregszik
「Ano hito-va rókasita.」 „Az ember megörege-
dett.”

rokatarokata ◆ padkapadka ◆ útpadkaútpadka
rokeroke ◆ helyszínhelyszín 「Rokede szacueisita eizó」
„helyszínen felvett képkockák”

rókecuzomerókecuzome ◆ batikolásbatikolás
rókecuzomeniszururókecuzomeniszuru ◆ batikolbatikol
rókecuzomenorókecuzomeno ◆ batikbatik
rokehanrokehan ◆ helyszínhelyszín keresésekeresése
「Szacueinorokehan-ni dekaketa.」 „Elindultunk
helyszínt keresni a forgatáshoz.”

rokenroken ◆ leleplezésleleplezés ◆ lelepleződéslelepleződés
rokenszururokenszuru ◆ fényfény derülderül 「Akudzsi-va roken-
szuru.」 „A gaztettre előbb utóbb fény derül.” ◆

lelepleződiklelepleződik 「Inbóga rokensita.」 „Leleplező-
dött az összeesküvés.”

rokésonrokéson ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés ◆ helyhely
「Konomanson-va rokésongaii.」 „Ez a társasház
jó helyen van.” ◆ helyszínhelyszín 「Szacueinoro-
késon」 „forgatás helyszíne”

rokettoroketto ◆ fényképtartósfényképtartós medálmedál ◆ rakétarakéta
「Rokettoga ucsi agerareta.」 „Felbocsátották a
rakétát.” ◇ ucsiagerokettoucsiageroketto hordozórakétahordozórakéta
「Dzsinkóeiszeino ucsi ageroketto」 „műhold
hordozórakétája” ◇ ucsúrokettoucsúroketto űrrakétaűrrakéta ◇

kotainenrjórokettokotainenrjóroketto szilárdszilárd hajtóanyagúhajtóanyagú
rakétarakéta ◇ tadansikirokettotadansikiroketto többlépcsőstöbblépcsős
rakétarakéta ◇ cukirokettocukiroketto holdrakétaholdrakéta
rokettodanrokettodan ◆ rakétabombarakétabomba
rokettoendzsinrokettoendzsin ◆ rakétahajtóműrakétahajtómű
rokettohassatórokettohassató ◆ rakétakilövő csőrakétakilövő cső
rokettohórokettohó ◆ rakétaágyúrakétaágyú
rokettokógakurokettokógaku ◆ rakétatechnikarakétatechnika
rokettonohassarokettonohassa ◆ rakétakilövésrakétakilövés
rokettopendantorokettopendanto ◆ fényképtartós medálfényképtartós medál

rókjokurókjoku ◆ nanivabusinanivabusi
rókjokusirókjokusi ◆ nanivabusi-előadónanivabusi-előadó
rókjúrókjú ◆ kosárlabdakosárlabda
rókjúrókjú ◆ elhasználódáselhasználódás ◆ öregedésöregedés
rókjúkarókjúka ◆ elhasználódáselhasználódás 「Buhinno rókjú-
ka」 „alkatrész elhasználódása” ◆ elöregedéselöregedés
「Hasi-va rókjúkade abunakunatta.」 „A híd az
elöregedés miatt veszélyessé vált.”

rókjúkasitarókjúkasita ◆ elhasználódottelhasználódott
「Rókjúkasitakonpjútá-o kai kaeta.」 „Lecserél-
tem az elhasználódott számítógépemet.”

rókjúkaszururókjúkaszuru ◆ elhasználódikelhasználódik 「Reizóko-va
rókjúkasita.」 „Elhasználódott a hűtőgép.” ◆ el-el-
öregsziköregszik 「Rókjúkasitamanson」 „elöregedett
társasház”

rókjúkencsikubucurókjúkencsikubucu ◆ düledező épületdüledező épület
rókjúkósarókjúkósa ◆ elöregedett iskolaépületelöregedett iskolaépület
rókjúsarókjúsa ◆ rozoga kocsirozoga kocsi
rókjúsiszecurókjúsiszecu ◆ düledező objektumdüledező objektum
rókjúszenrókjúszen ◆ rozoga hajórozoga hajó
rokkárokká ◆ kulccsalkulccsal zárhatózárható szekrényszekrény ◆ öltö-öltö-
zőszekrényzőszekrény
rokkairokkai ◆ hatszorhatszor
rokkaimenirokkaimeni ◆ hatodjárahatodjára ◆ hatodszorhatodszor
rokkaimenorokkaimeno ◆ hatodikhatodik
rokkakkeirokkakkei ◆ hatszöghatszög
rokkakkeinorokkakkeino ◆ hatszögletűhatszögletű
rokkakuanacukiporutorokkakuanacukiporuto ◆ imbuszcsavarimbuszcsavar
rokkakuborutorokkakuboruto ◆ hatlapfejű csavarhatlapfejű csavar
rokkakucsúrokkakucsú ◆ hatszög alapú hasábhatszög alapú hasáb
rokkakudórokkakudó ◆ hatszögletű épülethatszögletű épület
rokkakunattorokkakunatto ◆ hatlapú anyahatlapú anya
rokkakunorokkakuno ◆ hatszögletűhatszögletű
rokkakurencsirokkakurencsi ◆ imbuszkulcsimbuszkulcs
rokkakuszuirokkakuszui ◆ hatszög alapú gúlahatszög alapú gúla
rokkanrokkan ◆ hatodikhatodik érzékérzék ◇ dairokkandairokkan hato-hato-
dikdik érzékérzék 「Dairokkanga nakani haitte-va ike-
naitoszaszajaita.」 „A hatodik érzékem súgta,
hogy nem szabad bemenni.”

rokkanrokkan ◆ bordaközibordaközi
rokkandómjakurokkandómjaku ◆ bordaközi ütőérbordaközi ütőér
rokkankinrokkankin ◆ bordaközi izombordaközi izom
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rokkan-norokkan-no ◆ bordaközibordaközi
rokkansinkeirokkansinkei ◆ bordaközi idegbordaközi ideg
rokkansinkeicúrokkansinkeicú ◆ bordaközibordaközi idegfájásidegfájás ◆

bordaközi idegzsábabordaközi idegzsába
rokká-rúmurokká-rúmu ◆ szekrényes öltözőszekrényes öltöző
rokkásicurokkásicu ◆ szekrényes öltözőszekrényes öltöző
rokkaszenrokkaszen ◆ Hean-kor hat híres költőjeHean-kor hat híres költője
rokkingucsearokkingucsea ◆ hintaszékhintaszék
rokkíszanmjakurokkíszanmjaku ◆ Sziklás-hegységSziklás-hegység
rokkjakuruirokkjakurui ◆ hatlábúakhatlábúak
rokkjórokkjó ◆ hat érzékelhető dologhat érzékelhető dolog
rokkocurokkocu ◆ bordaborda 「Kikara ocsite rokkocu-o ot-
ta.」 „Leesett a fáról, és eltörte a bordáját.” ◆ ha-ha-
jóbordajóborda
rokkonrokkon ◆ hat érzékszervhat érzékszerv
rokkonsódzsórokkonsódzsó ◆ hathat érzékszervérzékszerv tisztításatisztítása

rokkószancsirokkószancsi ◆ Rokkó-hegyvidékRokkó-hegyvidék
rokkurokku ◆ jégjég 「Umesu-o rokkude nonda.」 „Jég-
gel itta a szilvalikőrt.” ◆ rockrock ◆ sziklaszikla ◆ zárzár
◆ zárószerkezetzárószerkezet ◇ onzarokkudeonzarokkude jéggeljéggel
「Viszukí-o onzarokkude nonda.」 „Jéggel ittam
a whisky-t.” ◇ konbinéson-rokkukonbinéson-rokku kombinációskombinációs
zárzár ◇ dendzsirokkudendzsirokku mágneszármágneszár ◇ hádorok-hádorok-
kuku kemény rockkemény rock
rokkuautorokkuauto ◆ kizáráskizárás ◆ letiltásletiltás 「Akaunton-
orokkuauto」 „felhasználófiók letiltása”

rokkuautoszururokkuautoszuru ◆ kizárkizár 「Kagiga micukara-
naitameni, iekararokkuautoszareta.」 „Kizártam
magam, mert nem találom a kulcsomat.” ◆ letiltletilt
「Rokkuautoszaretaakaunto-o kaidzsosita.」
„Visszaállította a letiltott felhasználói fiókot.” ◆

nemnem engediengedi bejelentkeznibejelentkezni 「Júzá-va konp-
jútakararokkuautoszareta.」 „A számítógép nem
engedte bejelentkezni a felhasználót.”

rokku-bandorokku-bando ◆ rockegyüttesrockegyüttes
rokku-bjútírokku-bjútí ◆ pompás császárhalpompás császárhal
rokkudaunrokkudaun ◆ vesztegzárvesztegzár 「Macsi-va rokku-
daunszareta.」 „Vesztegzár alá helyezték a vá-
rost.”

rokkudaunszururokkudaunszuru ◆ lezárlezár 「Kanszenkakudai
bósinotame macsi-va rokkudaunszareta.」 „A fer-
tőzés megfékezése érdekében lezárták a várost.”

rokku-feszutibarurokku-feszutibaru ◆ rockfesztiválrockfesztivál

rokkugádenrokkugáden ◆ sziklakertsziklakert
rokkukuraimárokkukuraimá ◆ sziklamászósziklamászó
rokkukuraimingurokkukuraimingu ◆ sziklamászássziklamászás
rokkumjúdzsikkurokkumjúdzsikku ◆ rockzenerockzene
rokkunattorokkunatto ◆ önzáró anyaönzáró anya
rokkunrórurokkunróru ◆ rock and rollrock and roll
rokkuszarerurokkuszareru ◆ blokkolblokkol 「Zenringarok-
kuszareta.」 „Az első kerék blokkolt.” ◆ leblok-leblok-
kolkol 「Kjúburékidetaijagarokkuszareta.」 „A hir-
telen fékezéskor leblokkolt a kerék.”

rokkuszururokkuszuru ◆ bezárbezár 「Doa-o rokkusita.」 „Be-
zártam az ajtót.”

rokkuúrurokkuúru ◆ szálas azbesztszálas azbeszt
rokórokó ◆ exponálásexponálás ◆ expozícióexpozíció ◆ megvilágí-megvilágí-
tástás
rókoróko ◆ merevségmerevség ◆ szilárdságszilárdság ◇ rókotarurókotaru
merevmerev 「Rókotaru insú」 „merev szokás” ◇ ró-ró-
kotarukotaru szilárdszilárd 「Rókotaru kecui」 „szilárd el-
határozás” ◇ rókotositarókotosita erőserős 「Rókotosita só-
heki」 „erős akadály”

rokóbuszokurokóbuszoku ◆ alulexponáltságalulexponáltság
rokocurokocu ◆ arcátlanságarcátlanság ◆ kendőzetlenségkendőzetlenség ◆

tapintatlanságtapintatlanság
rókocurókocu ◆ öreg csontöreg csont
rokocunarokocuna ◆ arcátlanarcátlan 「Kareno rokocuna
hacugen-va do-o koeteiru.」 „Arcátlan kijelentése
túlment a határon.” ◆ kendőzetlenkendőzetlen 「Rokocuna
szeibjósa」 „kendőzetlen erotikus ábrázolás” ◆

nyersnyers 「Rokocuna taido」 „nyers modor” ◆

nyíltnyílt 「Kanodzsonicuite rokocunakoto ivana-
ide!」 „Ne tegyél ilyen nyílt megjegyzéseket rá.” ◆

tapintatlantapintatlan 「Rokocuna sicumon」 „tapintat-
lan kérdés”

rokocunirokocuni ◆ arcátlanularcátlanul 「Kare-va rokocuni var-
atteita.」 „Arcátlanul nevetett.” ◆ nyíltannyíltan
「Kare-va rokocuni dzsósi-o nonositta.」 „Nyíl-
tan szidta a főnökét.”

rókocunimucsiucurókocunimucsiucu ◆ öregöreg létérelétére hajtjahajtja ma-ma-
gátgát 「Rókocuni mucsiutte dzsieigjó-o jatteiru.」
„Öreg létére hajtja magát a vállalkozásában.”

rokokorokoko ◆ rokokórokokó
rokokofúnorokokofúno ◆ rokokó stílusúrokokó stílusú
rokokojósikinorokokojósikino ◆ rokokórokokó stílusústílusú 「Rokoko
jósikino iszu」 „rokokó stílusú szék”
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rókónarókóna ◆ kiforrottkiforrott 「Rókóna geifú」 „kifor-
rott előadásmód” ◆ tapasztalttapasztalt 「Rókóna
hito」 „tapasztalt ember” ◆ veteránveterán
rokószaszerurokószaszeru ◆ exponálexponál 「Ansicude ingasi-o
rokószaszeta.」 „A sötétkamrában fotópapírra ex-
ponáltam.”

ró-koszutoró-koszuto ◆ alacsonyalacsony költségköltség ◆ költség-költség-
hatékonyhatékony 「Rókoszuto szeiszan-o manazasitei-
ru.」 „Költséghatékony termelésre törekszünk.”

rókotarurókotaru ◆ merevmerev 「Rókotaru insú」 „merev
szokás” ◆ szilárdszilárd 「Rókotaru kecui」 „szilárd
elhatározás”

rókotositarókotosita ◆ erőserős 「Rókotosita sóheki」 „erős
akadály”

rokuroku ◆ járandóságjárandóság 「Roku-o hamu.」 „Járan-
dóságot kap.” ◇ roku-oroku-o nuszumunuszumu nemnem dolgozikdolgozik
megmeg aa pénzéértpénzéért ◇ roku-oroku-o hanareruhanareru ott-ott-
hagyja munkaadójáthagyja munkaadóját
rokuroku ◆ hathat 「Rokunin」 „hat ember”

rókuróku ◆ fáradozásfáradozás 「Róku-o mukuiru.」 „Fá-
radozása elnyeri jutalmát.” ◆ fáradságfáradság 「Róku-
o osimazu hataraku.」 „Fáradságot nem kímélve
dolgozik.”

rókuróku ◆ öregöreg testtest ◇ róku-oróku-o ositeosite öregségeöregsége
ellenéreellenére 「Róku-o ositeno kensintekina kacudó-
o sita.」 „Öregsége ellenére odaadóan aktív volt.”

rokubainirokubaini ◆ hatszorosanhatszorosan
rokubainorokubaino ◆ hatszoroshatszoros
rokubanmenorokubanmeno ◆ hatodikhatodik
rokubokurokuboku ◆ bordásfalbordásfal
rokubungirokubungi ◆ szextánsszextáns
rokubungizarokubungiza ◆ SzextánsSzextáns
rokubun-noicsirokubun-noicsi ◆ hatodhatod
rokudakarokudaka ◆ járandóság nagyságajárandóság nagysága
rokudemonairokudemonai ◆ haszontalanhaszontalan ◆ semmirekellősemmirekellő
「Rokudemonai otoko」 „semmirekellő férfi” ◆

vacakvacak 「Rokudemonai sóhin」 „vacak áru”

rokudenasirokudenasi ◆ léhűtőléhűtő ◆ semmirekellősemmirekellő
rokudorokudo ◆ hat fokhat fok ◆ hatszorhatszor
rokudórokudó ◆ érzékiérzéki vágyakvágyak hathat birodalmabirodalma ◇

gakidógakidó éhségéhség birodalmabirodalma ◇ dzsigokudódzsigokudó po-po-
kolkol birodalmabirodalma ◇ suradósuradó aszúrákaszúrák birodalmabirodalma
◇ csikusódócsikusódó állatokállatok birodalmabirodalma ◇ tendótendó is-is-

tenektenek birodalmabirodalma ◇ ningendóningendó emberségemberség biro-biro-
dalmadalma
rokudzsirokudzsi ◆ hat órahat óra
rokudzsinzúrokudzsinzú ◆ hat szuperhatalomhat szuperhatalom
rokudzsúrokudzsú ◆ hatvanhatvan
rokudzsúbun-noicsirokudzsúbun-noicsi ◆ hatvanadhatvanad
rokudzsúdainorokudzsúdaino ◆ hatvanas éveiben járóhatvanas éveiben járó
rokudzsúnendairokudzsúnendai ◆ hatvanas évekhatvanas évek
rokudzsúnotenarairokudzsúnotenarai ◆ sohasemsohasem későkéső tanulnitanulni

rokudzsúsikerokudzsúsike ◆ kínai jósláskínai jóslás
rokudzsúsórokudzsúsó ◆ szextettszextett
rokudzsúszórokudzsúszó ◆ szextettszextett
rokudzsuszszainorokudzsuszszaino ◆ hatvanéveshatvanéves
rokugarokuga ◆ felvételfelvétel ◆ képfelvételképfelvétel ◆ képrög-képrög-
zítészítés ◆ videófelvételvideófelvétel
rokugacurokugacu ◆ júniusjúnius
rokugakirokugaki ◆ videófelvevővideófelvevő
rokugakirokugaki ◆ filmrögzítőfilmrögzítő ◆ képrögzítőképrögzítő ◆ rög-rög-
zítőzítő
rokugaszururokugaszuru ◆ felveszfelvesz 「Eiga-o rokugasita.」
„Felvettem a filmet.” ◆ felveszfelvesz videóravideóra 「Min-
zokubujódanno kóen-o rokugasita.」 „Felvettem
videóra a néptáncegyüttes előadását.” ◆ felvé-felvé-
telttelt készítkészít 「Omacuri-o rokugasita.」 „Felvé-
telt készítettem a fesztiválról.” ◆ lefilmezlefilmez 「Ro-
kettono hassa-o rokugasita.」 „Lefilmezte a raké-
takilövést.”

rokujanerokujane ◆ lapostetőlapostető
rokumairokumai ◆ rizsben kapott járandóságrizsben kapott járandóság
rokumakurokumaku ◆ mellhártyamellhártya
rokumakuenrokumakuen ◆ mellhártyagyulladásmellhártyagyulladás
rokumanrokuman ◆ hatvanezerhatvanezer
rokumeikanrokumeikan ◆ RokumeikanRokumeikan
rokumentairokumentai ◆ hexaéderhexaéder
rokunarokuna ◆ rendesrendes 「Kare-va rokuna otokode-va
nai.」 „Ő nem rendes ember.”

rokunenszeinorokunenszeino ◆ hatodéveshatodéves ◆ hatodikoshatodikos
rokunirokuni ◆ alaposanalaposan 「Rokuni kangaemosinaide
hendzsi-o sita.」 „Alapos átgondolás nélkül vála-
szoltam.” ◆ aligalig 「Gocsiszósiteagetanonirokuni
tabenakatta.」 „Megvendégeltem, de alig evett.”
◆ nagyonnagyon 「Kinó-va rokuni nemurenakatta.」

AdysAdys rókóna rókóna – rokuni rokuni 29332933



„Nem nagyon tudtam tegnap aludni.” ◆ nemnem iga-iga-
zánzán 「Rokuni dekinai.」 „Nem igazán tudom
megcsinálni.” ◆ rendesenrendesen 「Eigomorokuni ha-
naszenainoni kaigairjokóni itta.」 „Úgy ment kül-
földi útra, hogy még angolul sem tud rendesen.”

rokuninrokunin ◆ hat személyhat személy
rokuninderokuninde ◆ hatanhatan
rokuninzucurokuninzucu ◆ hatosávalhatosával
roku-oroku-o hanareruhanareru ◆ otthagyjaotthagyja munkaadójátmunkaadóját

rokuonrokuon ◆ felvételfelvétel 「Rokuonkara-va ekino ha-
igono zacuonga kikoeta.」 „A felvételen egy vo-
natállomás háttérzaja hallatszott.” ◆ hangfelvé-hangfelvé-
teltel ◆ hangrögzítéshangrögzítés ◇ konszátorokuonkonszátorokuon kon-kon-
certfelvételcertfelvétel ◇ haifairokuonhaifairokuon hifihifi hangfelvé-hangfelvé-
teltel
rokuondzsirokuondzsi ◆ RokuondzsiRokuondzsi ◆ Szarvaskert-Szarvaskert-
templomtemplom
rokuongisirokuongisi ◆ hangmérnökhangmérnök
rokuonhószórokuonhószó ◆ felvételről sugárzásfelvételről sugárzás
rokuonkirokuonki ◆ hangrögzítőhangrögzítő ◆ rögzítőrögzítő
rokuonsicurokuonsicu ◆ hangstúdióhangstúdió
rokuonszócsirokuonszócsi ◆ hangfelvevőhangfelvevő ◆ hangfelve-hangfelve-
vő berendezésvő berendezés
rokuonszururokuonszuru ◆ felveszfelvesz 「Hahano koe-o roku-
onsita.」 „Felvettem anyukám hangját.” ◆ felvé-felvé-
telttelt készítkészít 「Raibu ongaku-o rokuonsita.」 „Az
élő zenéről felvételt készített.”

rokuontépurokuontépu ◆ hangszalaghangszalag 「Ongaku-o roku-
ontépukaradedzsitaru kasita.」 „Hangszalagról
digitalizáltam a zenét.” ◆ magnószalagmagnószalag
roku-oroku-o nuszumunuszumu ◆ nemnem dolgozikdolgozik megmeg aa pén-pén-
zéértzéért
róku-oróku-o ositeosite ◆ öregségeöregsége ellenéreellenére 「Róku-o
ositeno kensintekina kacudó-o sita.」 „Öregsége
ellenére odaadóan aktív volt.”

rokupícsízurokupícsízu ◆ kockasajtkockasajt ◇ kumaraberuno-kumaraberuno-
rokupícsízurokupícsízu mackósajtmackósajt
rokurenpacuriborubárokurenpacuriborubá ◆ hatlövetűhatlövetű revolverrevolver

rokurorokuro ◆ csörlőcsörlő ◆ esztergapadesztergapad ◆ fazekas-fazekas-
korongkorong
rokurodairokurodai ◆ fazekaskorongfazekaskorong
rokurogan-narokurogan-na ◆ faesztergakésfaesztergakés

rokurokurokuroku ◆ aligalig 「Rokuroku benkjómoszezu si-
kenni nozonda.」 „Úgy nézett a vizsga elé, hogy
alig tanult.” ◆ igazánigazán 「Hahano kaigonotameni-
rokuroku gaisucumodekinai.」 „Az anyukám ápo-
lása miatt nem igazán tudok elmenni otthonról.”

rokurosirokurosi ◆ esztergályosesztergályos
rokusikirokusiki ◆ hat tudatossághat tudatosság
rokuszainorokuszaino ◆ hatéveshatéves
rokuszanszanszeirokuszanszanszei ◆ japán iskolarendszerjapán iskolarendszer
rokuszanszeirokuszanszei ◆ japánjapán általánosáltalános iskolaiiskolai
rendszerrendszer
rokuszenrokuszen ◆ hatezerhatezer
rokuszupporokuszuppo ◆ igazánigazán 「Kare-va rokuszuppo
hitono hanasi-o kiiteinai.」 „Nem igazán hallgatja
meg, amit mondanak neki.” ◆ rendesenrendesen 「Kare-
va rokuszuppo sigoto-o siteinai.」 „Nem dolgozik
rendesen.”

rokuvarirokuvari ◆ hatvan százalékhatvan százalék
rómaróma ◆ RómaRóma ◇ szubetenomicsiharómanicú-szubetenomicsiharómanicú-
zuzu minden út Rómába vezetminden út Rómába vezet
rómadzsirómadzsi ◆ latinlatin betűbetű ◆ latinlatin betűsbetűs átírásátírás
「Kono kotoba-o róma dzside kaite kudaszai!」
„Írd le ezt a szót latin betűs átírással!” ◇ kunrei-kunrei-
sikirómadzsisikirómadzsi kunreikunrei rendszerűrendszerű latinlatin átírásátírás
◇ hjódzsunsikirómadzsihjódzsunsikirómadzsi standardstandard latinlatin be-be-
tűs átírástűs átírás
rómadzsihjókirómadzsihjóki ◆ latin átíráslatin átírás
rómahórómahó ◆ római jogrómai jog
rómahóórómahóó ◆ pápapápa ◆ római páparómai pápa
rómahóócsórómahóócsó ◆ VatikánVatikán
rómahóónokjósorómahóónokjóso ◆ pápai bullapápai bulla
rómakarómaka ◆ romanizációromanizáció
rómakaszururómakaszuru ◆ romanizálromanizál 「Bunka-o róma ka-
szuru.」 „Romanizálja a kultúrát.”

rómakatorikkurómakatorikku ◆ római katolikusrómai katolikus
rómakatorikkukjókairómakatorikkukjókai ◆ rómairómai katolikuskatolikus
egyházegyház
rómakatorikkukjótorómakatorikkukjóto ◆ rómairómai katolikuskatolikus hí-hí-
vővő
rómakjókócsórómakjókócsó ◆ Római KúriaRómai Kúria
romanroman ◆ álmodozásálmodozás ◆ kalandosságkalandosság ◆ re-re-
génygény ◆ regényességregényesség ◆ romantikaromantika ◇ roman-roman-
oo karitaterukaritateru izgalmasizgalmas 「Roman-o kari tateru
kikaku」 „izgalmas projekt”
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romanbungakuromanbungaku ◆ romantikus irodalomromantikus irodalom
romancsikkunaromancsikkuna ◆ ábrándozóábrándozó ◆ meseszerűmeseszerű
「Romancsikkuna kjoku」 „meseszerű zene” ◆

regényesregényes ◆ romantikusromantikus 「Romancsikkuna ki-
bun」 „romantikus hangulat”

romancsisizumuromancsisizumu ◆ romanticizmusromanticizmus ◆ roman-roman-
tikatika
romancsiszutoromancsiszuto ◆ romantikusromantikus
romaneszukuromaneszuku ◆ román stílusromán stílus
romaneszukujósikiromaneszukujósiki ◆ román stílusromán stílus
romaneszukukencsikuromaneszukukencsiku ◆ románromán stílusústílusú épí-épí-
tészettészet
rómanharómanha ◆ romantikus irányzatromantikus irányzat
romanhanoromanhano ◆ romantikusromantikus
rómanhanorómanhano ◆ romantikusromantikus
rómanorómano ◆ rómairómai 「Rómano bunmei」 „római
civilizáció”

roman-oroman-o karitaterukaritateru ◆ izgalmasizgalmas 「Roman-o
kari tateru kikaku」 „izgalmas projekt”

rómansisugibungakurómansisugibungaku ◆ romantikusromantikus irodalomirodalom

romansugiromansugi ◆ romanticizmusromanticizmus ◆ romantikaromantika
rómansugirómansugi ◆ romanticizmusromanticizmus ◆ romantikaromantika ◇

sinrómansugisinrómansugi neo-romanticizmusneo-romanticizmus
rómansugisarómansugisa ◆ romanticizmus híveromanticizmus híve
romanszuromanszu ◆ románcrománc
rómanszurómanszu ◆ románcrománc
romanszugoromanszugo ◆ románromán nyelveknyelvek ◆ újlatinújlatin
nyelveknyelvek
romanszuguréromanszuguré ◆ megnyerőmegnyerő külsejű,külsejű, őszősz em-em-
berber ◆ ősz hajősz haj
romanszukáromanszuká ◆ egybenyitottegybenyitott ülésesüléses buszbusz ◆

egybenyitott üléses vonatkocsiegybenyitott üléses vonatkocsi
romanszusítoromanszusíto ◆ egybenyitott,egybenyitott, kétszemé-kétszemé-
lyes üléslyes ülés ◆ egybenyitott ülésegybenyitott ülés
romanszuszagiromanszuszagi ◆ szerelmi csalásszerelmi csalás
rómaszúdzsirómaszúdzsi ◆ római számrómai szám
rómateikokurómateikoku ◆ Római BirodalomRómai Birodalom
róma-varóma-va icsinicsinisiteicsinicsinisite narazunarazu ◆ RómaRóma semsem
épült egy nap alattépült egy nap alatt
romeiromei ◆ elmúló életelmúló élet
romei-oromei-o cunagucunagu ◆ tengetitengeti életétéletét ◆ tengő-tengő-
dikdik 「Ninenkanpanto mizude romei-o cunaida.」

„Két éven át tengődött kenyéren és vízen.” ◆ ve-ve-
getálgetál
romenromen ◆ útfelszínútfelszín ◆ útfelületútfelület
romendensaromendensa ◆ villamosvillamos
romendensaninoruromendensaninoru ◆ villamosozikvillamosozik
romendensanoekiromendensanoeki ◆ villamosmegállóvillamosmegálló
romendensanoroszenromendensanoroszen ◆ villamosjáratvillamosjárat
romendensaroszenromendensaroszen ◆ villamosvonalvillamosvonal
romenhoszóromenhoszó ◆ útburkolatútburkolat
romenkaisúkódzsiromenkaisúkódzsi ◆ útburkolat-javításútburkolat-javítás
romenkócúromenkócú ◆ felszíni közlekedésfelszíni közlekedés
romenszókószeinóromenszókószeinó ◆ úttartásúttartás 「Kurumano
romenszókószeinó」 „kocsi úttartása”

romentenromenten ◆ utcára nyíló üzletutcára nyíló üzlet
romentókecuromentókecu ◆ útsíkosodásútsíkosodás
rómonrómon ◆ toronykaputoronykapu
romuromu ◆ ROMROM
rómurómu ◆ agyagagyag ◆ agyagosagyagos talajtalaj ◆ márgamárga ◆

vályogvályog ◇ kantórómukantórómu kantói agyagkantói agyag
rómurómu ◆ munkamunka ◆ munkaügymunkaügy ◆ szolgálatszolgálat
「Rómu-o teikjószuru.」 „Felajánlja szolgálatait.”

rómuhirómuhi ◆ munkadíjmunkadíj
rómukarómuka ◆ munkaügyi osztálymunkaügyi osztály
rómukanrirómukanri ◆ munkaerő-gazdálkodásmunkaerő-gazdálkodás
rómusicurómusicu ◆ márgamárga
rómusicunorómusicuno ◆ agyagosagyagos
rómuszórómuszó ◆ agyagrétegagyagréteg ◆ márgarétegmárgaréteg
rómutecsórómutecsó ◆ munkakönyvmunkakönyv
ronron ◆ elméletelmélet 「Dávin-no sinkaronnicuite kógi-
o sita.」 „Darwin evolúciós elméletéről tartott elő-
adást.” ◆ értekezésértekezés 「Geidzsucuron」 „művé-
szeti értekezés” ◆ érvérv ◆ szavakszavak 「Kare-va ron-
jori dzsiszszeki-o simesita.」 „Szavak helyett tet-
tekkel bizonyított.” ◆ véleményvélemény 「Kono monda-
inicuite ronga vakareteiru.」 „Eltérőek a vélemé-
nyek ezzel a problémával kapcsolatban.” ◆ vitavita
「Mondainicuite ron-o szuszumeta.」 „Folytattuk
a vitát a problémáról.” ◇ kandzsóronkandzsóron érzelmiérzelmi
töltetűtöltetű vitavita ◇ súgóronsúgóron halmazelmélethalmazelmélet ◇

súronsúron vallásivallási vitavita ◇ csúsóroncsúsóron elvontelvont érve-érve-
léslés 「Kotae-va csúsóronni nagareta.」 „A válasz
elvont érveléssé fajult.” ◇ dódzsicunodódzsicuno ronron de-de-
va naiva nai nem lehet egy napon említeninem lehet egy napon említeni
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rónrón ◆ gyepgyep ◆ hitelhitel 「Rónga orita.」 „Enge-
délyezték a hitelt.” ◆ kölcsönkölcsön
「Teisokuganainoderón-o kumaszetemoraenai.」
„Nincs állandó munkahelye, így nem adnak neki
kölcsönt.” ◇ ojakorónojakorón kétgenerációskétgenerációs köl-köl-
csöncsön ◇ gakuszeiróngakuszeirón diákkölcsöndiákkölcsön ◇ ginkórónginkórón
bankkölcsönbankkölcsön ◇ kórurónkórurón kintkint lévőlévő kölcsönkölcsön ◇

kodzsinrónkodzsinrón személyiszemélyi kölcsönkölcsön ◇ tankiróntankirón rö-rö-
vidvid futamidejűfutamidejű kölcsönkölcsön ◇ csókiróncsókirón hosszúhosszú
futamidejűfutamidejű kölcsönkölcsön ◇ niszetairónniszetairón kétgene-kétgene-
rációsrációs kölcsönkölcsön ◇ mógédzsi-rónmógédzsi-rón jelzálogköl-jelzálogköl-
csöncsön
ronbakuronbaku ◆ cáfolatcáfolat
ronbakuszururonbakuszuru ◆ megcáfolmegcáfol 「Kareno riron-o
ronbakusita.」 „Megcáfoltam az érvét.”

ronbunronbun ◆ disszertációdisszertáció ◆ dolgozatdolgozat ◆ ér-ér-
tekezéstekezés 「Anatano szocugjóronbunnotéma-va
nandeszuka?」 „Mi az értekezésed címe?” ◆ re-re-
ferátumferátum ◆ tanulmánytanulmány ◇ súsironbunsúsironbun mesterimesteri
szakdolgozatszakdolgozat ◇ szocugjóronbunszocugjóronbun szakdol-szakdol-
gozatgozat ◇ szocugjóronbunszocugjóronbun diplomamunkadiplomamunka ◇

hakusironbunhakusironbun doktoridoktori disszertációdisszertáció ◇ ma-ma-
szutáronbunszutáronbun mesterimesteri disszertációdisszertáció ◇ masz-masz-
utáronbunutáronbun mesteri szakdolgozatmesteri szakdolgozat
ronbun-notémaronbun-notéma ◆ dolgozat témájadolgozat témája
roncsóroncsó ◆ vitavita hangnemehangneme 「Hiteitekina ron-
csó」 „negatív hangnemű vita”

rondairondai ◆ vitavita tárgyatárgya 「Rondai-o szetteisita.」
„Meghatározta a vita tárgyát.”

rondanrondan ◆ médiamédia ◆ pódiumpódium ◆ sajtóköröksajtókörök ◆

újságírókújságírók
rondanrondan ◆ döntésdöntés ◆ következtetéskövetkeztetés
rondanszururondanszuru ◆ arraarra jutjut 「Szeiszakuhandanno
macsigaidattato rondansita.」 „Arra jutott, hogy a
kormány döntése helytelen volt.”

rondaringurondaringu ◆ mosásmosás ◇ gakurekirondaringugakurekirondaringu
végzettséghajhászásvégzettséghajhászás ◇ mané-rondaringumané-rondaringu
pénzmosáspénzmosás
rondorondo ◆ rondórondó
rondokeisikirondokeisiki ◆ rondóformarondóforma
rondonrondon ◆ LondonLondon
rondo-szonatakeisikirondo-szonatakeisiki ◆ rondószonáta-rondószonáta-
formaforma
rondzsarondzsa ◆ eszmeeszme hirdetőjehirdetője ◇ sukumeiron-sukumeiron-
dzsadzsa fatalistafatalista

rondzsicukuszurondzsicukuszu ◆ kimerítőenkimerítően megtárgyalmegtárgyal
「Purodzsekuto-o rondzsi cukusita.」 „Kimerítő-
en megtárgyaltuk a projektet.”

rondzsicumerurondzsicumeru ◆ összefoglalösszefoglal 「Vatasitacsi-
va kono mondai-o rondzsi cumeta.」 „Összefog-
laltuk a problémát.”

rondzsinrondzsin ◆ álláspontálláspont 「Minsusugi-o noko-
szubekidatono rondzsin-o hatta.」 „Szilárd állás-
pontja volt, hogy meg kell hagyni a demokráciát.”

rondzsirurondzsiru / ronzururonzuru ◆ érvelérvel 「Konojóna
keikaku-va szeikósitakotoganaito rondzsita.」
„Azzal érvelt, hogy ilyen terv még sehol sem volt
sikeres.” ◆ fejtegetfejteget 「Kokubóno hicujószei-o
rondzsita.」 „A honvédelem fontosságát fejteget-
te.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Kono hon-va
kankjómondai-o rondzsiteiru.」 „Ez a könyv a
környezetvédelmi problémákkal foglalkozik.” ◆

megvitatmegvitat 「Minkanrjóhóno zehi-o rondzsita.」
„Megvitattuk a népi gyógymódok létjogosultsá-
gát.” ◆ megvitatmegvitat 「Kokkai-va hóan-o rondzsi-
ta.」 „Az országgyűlés megvitatta a törvényjavas-
latot.” ◆ szótszót vesztegetveszteget 「Kareno sucsó-va
rondzsiru kacsimonai.」 „Kár is szót vesztegetni
az álláspontjára.” ◆ taglaltaglal 「Kokkano jakuvari-o
rondzsita.」 „Az állam szerepét taglalta.” ◇ ron-ron-
dzsirumademonakudzsirumademonaku kétségtelenülkétségtelenül 「Kore-va
rondzsirumademonaku dzsidzsicuda.」 „Ez két-
ségtelen tény.”

rondzsirumademonakurondzsirumademonaku ◆ kétségtelenülkétségtelenül
「Kore-va rondzsirumademonaku dzsidzsicu-
da.」 „Ez kétségtelen tény.”

rondzsucurondzsucu ◆ fejtegetésfejtegetés ◆ taglalástaglalás
rondzsucusikisikenrondzsucusikisiken ◆ dolgozatosdolgozatos vizsgavizsga ◆

esszétípusú vizsgaesszétípusú vizsga
rondzsucusikiteszutorondzsucusikiteszuto ◆ dolgozatdolgozat
rondzsucuszururondzsucuszuru ◆ fejtegetfejteget 「Ikiszacu-o ron-
dzsucusita.」 „Az előzményeket fejtegette.” ◆

taglaltaglal 「Dantaino jakuvari-o rondzsucusita.」
„Az egylet szerepét taglalta.”

rónekkurónekku ◆ mély kivágású ruhamély kivágású ruha
rónenrónen ◆ időskoridőskor ◆ öregkoröregkor ◆ vénségvénség 「Rón-
enninatte gaikokugono benkjó-o hadzsimeta.」
„Vénségemre elkezdtem nyelveket tanulni.”

rónenkirónenki ◆ időskoridőskor ◆ öregkoröregkor
rongainorongaino ◆ lehetetlenlehetetlen 「Rongaino nedande
kavaszejótosita.」 „Lehetetlen áron próbálta elad-
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ni.” ◆ szószó semsem lehetlehet rólaróla 「Kono teian-va ron-
gaida.」 „Szó sem lehet erről a javaslatról.”

rongirongi ◆ megvitatásmegvitatás ◆ vitavita 「Teiannicuite
iinkaide kappacuna rongiga kavaszareta.」 „A bi-
zottságban élénk vitát váltott ki a javaslat.”

rongiszururongiszuru ◆ megvitatmegvitat
rongorongo ◆ BeszélgetésekBeszélgetések ésés mondásokmondások ◆

Konfuciusz bölcseleteiKonfuciusz bölcseletei
rongojominorongosirazurongojominorongosirazu ◆ elméletetelméletet alkal-alkal-
mazni nem tudómazni nem tudó
rongurongu ◆ hosszúhosszú ◆ nagytotálnagytotál ◆ távolképtávolkép
ronguhearonguhea ◆ hosszúhosszú hajhaj 「Vakai koro-va ron-
guheadatta.」 „Fiatalkoromban hosszú hajam
volt.”

rongu-hittorongu-hitto ◆ hosszú ütéshosszú ütés
rongu-kótorongu-kóto ◆ hosszú kabáthosszú kabát
rongupodzsisonrongupodzsison ◆ vételi pozícióvételi pozíció
ronguranronguran ◆ hosszú távhosszú táv
ronguran-eigaronguran-eiga ◆ hosszúhosszú ideigideig műsoronműsoron tar-tar-
tott filmtott film
rongurankóenrongurankóen ◆ hosszúhosszú ideigideig műsoronműsoron tar-tar-
tott előadástott előadás
rongusottorongusotto ◆ nagytotálnagytotál ◆ távolképtávolkép
rongusútorongusúto ◆ hosszú lövéshosszú lövés
rongu-szaizurongu-szaizu ◆ hosszú mérethosszú méret
rongu-szukátorongu-szukáto ◆ hosszú szoknyahosszú szoknya
rongu-taimurongu-taimu ◆ hosszú időhosszú idő
róninrónin ◆ felvételinfelvételin elvérzettelvérzett ◆ szabadszabad sza-sza-
murájmuráj ◇ súsokuróninsúsokurónin álláskeresőálláskereső végzettvégzett
diákdiák ◇ tairikurónintairikurónin KínábanKínában tevékenykedőtevékenykedő
japán aktivistajapán aktivista
róningjóróningjó ◆ viaszbábuviaszbábu ◆ viaszfiguraviaszfigura
róningjókanróningjókan ◆ panoptikumpanoptikum
róninszeiróninszei ◆ évetévet halasztóhalasztó továbbtanulótovábbtanuló ◆

felvételin bukott diákfelvételin bukott diák
róninszururóninszuru ◆ évetévet halaszthalaszt 「Njúgakusikenni
ocsitara icsinenróninszurucumori.」 „Ha nem si-
kerül a felvételi, egy évet halasztok.” ◆ sikerte-sikerte-
lenlen kísérletkísérlet utánután tanultanul azaz újabbújabb felvéte-felvéte-
lirelire 「Muszuko-va imaróninsiteiru.」 „A fiam si-
kertelen kísérlet után az újabb felvételijére tanul.”
◇ icsirószuruicsirószuru egyszeriegyszeri sikertelensikertelen kísérle-kísérle-
tettet tesztesz ◇ icsirószuruicsirószuru egyegy évetévet halaszthalaszt
「Icsirósitekara futatabi dzsukenni csószensita.」

„Egy évet halasztva újra megpróbáltam a felvéte-
lit.” ◇ szanrószuruszanrószuru háromszoriháromszori sikertelensikertelen
kísérletetkísérletet tesztesz 「Szanrósite daigakuni hait-
ta.」 „Háromszori sikertelen kísérlet után felvet-
ték az egyetemre” ◇ nirószurunirószuru kétszerikétszeri si-si-
kertelenkertelen kísérletetkísérletet tesztesz 「Nirósite daigaku-
ni haitta.」 „Kétszeri sikertelen kísérlet után fel-
vették az egyetemre.” ◇ nirószurunirószuru kétkét évetévet
halaszthalaszt
rónjakurónjaku ◆ idősek és fiatalokidősek és fiatalok
rónjakunannjorónjakunannjo ◆ mindenfélemindenféle korúkorú ésés neműnemű
emberekemberek
ron-jorisókoron-jorisóko ◆ puding próbája az evéspuding próbája az evés
ronkakuronkaku ◆ ügyes vitatkozóügyes vitatkozó
ronkjakuronkjaku ◆ polemizálópolemizáló ◆ ügyes vitatkozóügyes vitatkozó
ronkjoronkjo ◆ alapalap 「Szaitenno ronkjo-o simesite
hosii.」 „Kíváncsi vagyok, minek az alapján pon-
toznak.” ◆ elméletielméleti alapalap 「Ajamatta ronkjoni
motozuita handan」 „hibás elméleti alapon nyug-
vó döntés” ◆ megalapozottságmegalapozottság 「Anatano su-
csóno ronkjo-va nandeszuka?」 „Mire alapozod
az állításodat?”

ronkjúronkjú ◆ vitában kitérésvitában kitérés
ronkjúszururonkjúszuru ◆ kitérkitér 「Szekaino szózómade
ronkjúsita.」 „Még a világ teremtésére is kitért.”

ronkóronkó ◆ értekezésértekezés ◆ tanulmánytanulmány
ronkókósóronkókósó ◆ érdemek szerinti jutalmazásérdemek szerinti jutalmazás
ronkokuronkoku ◆ vád záróbeszédevád záróbeszéde
ronkokukjúkeironkokukjúkei ◆ vádvád záróbeszédezáróbeszéde ésés bün-bün-
tetési javaslatatetési javaslata
ronkokuszururonkokuszuru ◆ záróbeszédet mondzáróbeszédet mond
rónmósikomirónmósikomi ◆ hitelkérvényhitelkérvény
ron-nanron-nan ◆ bírálásbírálás
ron-nanszururon-nanszuru ◆ bírálbírál 「Nózeiszeido-o ron-
nansita.」 „Az adórendszert bírálta.” ◆ támadtámad
「Szeifuno socsi-o ron-nansita.」 „A kormány in-
tézkedését támadta.”

rónórónó ◆ munkás és parasztmunkás és paraszt
rón-orón-o kakaerukakaeru ◆ eladósodikeladósodik 「Dzsinkóno
taihanharón-o kakaeteiru.」 „A lakosság több
mint fele el van adósodva.”

rón-orón-o kumukumu ◆ kölcsöntkölcsönt veszvesz felfel 「Kare-va
szandzsúnennorón-o kunda.」 „Harminc éves
kölcsönt vett fel.”
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rón-o kumukotorón-o kumukoto ◆ hitelfelvételhitelfelvétel
ron-oron-o matanaimatanai ◆ vitathatatlanvitathatatlan 「Szekaiga
fukuzacukasiteirukoto-va ron-o matanai.」 „A vi-
lágunk vitathatatlanul bonyolult.”

rónószeifurónószeifu ◆ munkás-paraszt kormánymunkás-paraszt kormány
rónótórónótó ◆ munkás-paraszt pártmunkás-paraszt párt
ronparonpa ◆ vitapartner legyőzésevitapartner legyőzése
ronpászuronpászu ◆ játszóruhajátszóruha ◆ rugdalózórugdalózó
ronpaszururonpaszuru ◆ legyőzlegyőz 「Aite-o ronpasita.」
„Legyőzte a vitapartnerét.”

ronpjóronpjó ◆ kiértékeléskiértékelés 「Kareno szakuhinni
ronpjó-o kuvaeta.」 „Kiértékeltem az alkotását.”
◆ megjegyzésmegjegyzés 「Szaitode rjórino ronpjó-o szasi
hikaeta.」 „A webszájton nem fűztem megjegy-
zést az ételhez.”

ronpóronpó ◆ érvelésiérvelési módmód 「Aiteno ronpóni nora-
nai.」 „Nem hagyja, hogy a vitapartnere érvelési
módja magával sodorja.” ◆ okfejtésokfejtés 「Ronpó-o
kaeta.」 „Változtattam az okfejtésemen.” ◇ szan-szan-
danronpódanronpó szillogizmusszillogizmus
ronrironri ◆ logikalogika 「Kareno ronri-va tadasii.」 „He-
lyes a logikája.” ◆ logikusságlogikusság ◆ rációráció ◇ szei-szei-
ronrironri pozitívpozitív logikalogika ◇ furonrifuronri negatívnegatív logi-logi-
kaka ◇ ronrikairoronrikairo logikai áramkörlogikai áramkör
ronridaiszúronridaiszú ◆ Boole-algebraBoole-algebra ◆ logikailogikai al-al-
gebragebra
ronrienzanronrienzan ◆ logikailogikai műveletművelet ◆ logikailogikai szá-szá-
mításmítás
ronrigakuronrigaku ◆ dialektikadialektika ◆ logikalogika ◇ szúriron-szúriron-
rigakurigaku matematikaimatematikai logikalogika ◇ szenkenteki-szenkenteki-
ronrigakuronrigaku transzcendentális logikatranszcendentális logika
ronrigakusaronrigakusa ◆ logikával foglalkozó tudóslogikával foglalkozó tudós
ronrikairoronrikairo ◆ logikailogikai áramköráramkör ◇ tadanronri-tadanronri-
kairokairo többszintű logikai áramkörtöbbszintű logikai áramkör
ronriniavanaironriniavanai ◆ illogikusillogikus
ronrinohijakuronrinohijaku ◆ logikai bukfenclogikai bukfenc
ronritekinaronritekina ◆ logikuslogikus 「Ronritekina sitekidat-
ta.」 „A rávilágítása logikus volt.”

ronritekinasikumironritekinasikumi ◆ belsőbelső logikalogika 「Kono
gengono ronritekina sikumi-va szubarasii.」
„Csodálatos ennek a nyelvnek a belső logikája.”

ronritekinironritekini ◆ logikusanlogikusan 「Ronritekini kanga-
eru.」 „Logikusan gondolkodik.”

ronsaronsa ◆ értekezésértekezés írójaírója ◆ eszmeeszme hirdetőjehirdetője
「Sinkaronsa」 „evolúció eszméjének hirdetője”
◆ hívőhívő 「Heivaronsa」 „béke híve” ◆ megvi-megvi-
tatótató ◇ kaikenronsakaikenronsa alkotmánymódosításalkotmánymódosítás
hívehíve ◇ kankjóhogoronsakankjóhogoronsa környezetvédőkörnyezetvédő ◇

dzsokenronsadzsokenronsa feministafeminista ◇ dzsoszeijúiron-dzsoszeijúiron-
sasa feministafeminista ◇ sinreironsasinreironsa spiritualistaspiritualista ◇

zenpaironsazenpaironsa megszüntetésmegszüntetés mellettmellett érvelőérvelő
「Genpacuzenpaironsa」 „atomerőművek meg-
szüntetése mellett érvelő ember” ◇ zenpaironsazenpaironsa
megszüntetésmegszüntetés hívehíve ◇ danszeijúironsadanszeijúironsa hím-hím-
sovinisztasoviniszta ◇ hikanronsahikanronsa pesszimistapesszimista ◇ hi-hi-
szenronsaszenronsa pacifistapacifista
ronsironsi ◆ okfejtésokfejtés lényegelényege 「Hanasino ronsi-
o cukanda.」 „Megértettem az okfejtése lényegét.”
◆ okfejtés mondanivalójaokfejtés mondanivalója
ronsifumeironsifumei ◆ zavaros okfejtészavaros okfejtés
ronsimeikaironsimeikai ◆ világos okfejtésvilágos okfejtés
ronsóronsó ◆ bizonyításbizonyítás ◆ igazolásigazolás ◇ kanszecu-kanszecu-
ronsóronsó közvetettközvetett bizonyításbizonyítás ◇ csokuszecu-csokuszecu-
ronsóronsó közvetlen bizonyításközvetlen bizonyítás
ronsókanónaronsókanóna ◆ bizonyíthatóbizonyítható
ronsószururonsószuru ◆ bebizonyítbebizonyít 「Kaszecu-o ronsó-
sita.」 „Bebizonyította a feltételezést.” ◆ igazoligazol
「Sucsó-o ronsósita.」 „Igazolta az álláspontját.”

ronsótekinaronsótekina ◆ bizonyíthatóbizonyítható 「Ronsótekina
hóhó」 „bizonyítható módszer”

ronsúronsú ◆ esszégyűjteményesszégyűjtemény ◆ tanulmány-tanulmány-
gyűjteménygyűjtemény
ronszecuronszecu ◆ értekezésértekezés ◆ vezércikkvezércikk
ronszecuiinronszecuiin ◆ vezércikkíróvezércikkíró
ronszecukisaronszecukisa ◆ vezércikkíróvezércikkíró
ronszenronszen ◆ szócsataszócsata 「Karera-va ronszen-o
kavasita.」 „Szócsatát vívtak.” ◇ sidzsónoron-sidzsónoron-
szenszen tollharctollharc ◇ sidzsónoronszensidzsónoronszen sajtóhá-sajtóhá-
borúború
ronszóronszó ◆ esszégyűjteményesszégyűjtemény ◆ tanulmány-tanulmány-
gyűjteménygyűjtemény
ronszóronszó ◆ vitavita 「Kaigide-va kakuheikino ron-
szóga cuzuita.」 „A tárgyaláson az atomfegyve-
rekről folyt a vita.”

ronszósaronszósa ◆ vitázóvitázó
ronszótekinaronszótekina ◆ vitatottvitatott 「Ronszótekina
kadai-o acukatta.」 „Vitatott kérdéssel foglalko-
zott.”

ronszótenronszóten ◆ vitapontvitapont
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rón-szukírón-szukí ◆ gyepsígyepsí
rontekironteki ◆ ellenvéleményűellenvéleményű vitapartnervitapartner ◆ vi-vi-
tapartnertapartner
rontenronten ◆ vitapontvitapont ◆ vitavita tárgyatárgya 「Szore-
va ronten-o hazureteiru.」 „Ez nem tartozik a vita
tárgyához.”

rón-teniszurón-teniszu ◆ gyepen játszott teniszgyepen játszott tenisz
rónteniszurónteniszu ◆ gyeppályás teniszgyeppályás tenisz
ronzóronzó ◆ Abhidhamma-pitakaAbhidhamma-pitaka ◆ HittételekHittételek
kosarakosara
ronzururonzuru / rondzsirurondzsiru ◆ érvelérvel 「Konojóna
keikaku-va szeikósitakotoganaito rondzsita.」
„Azzal érvelt, hogy ilyen terv még sehol sem volt
sikeres.” ◆ fejtegetfejteget 「Kokubóno hicujószei-o
rondzsita.」 „A honvédelem fontosságát fejteget-
te.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Kono hon-va
kankjómondai-o rondzsiteiru.」 „Ez a könyv a
környezetvédelmi problémákkal foglalkozik.” ◆

megvitatmegvitat 「Kokkai-va hóan-o rondzsita.」 „Az
országgyűlés megvitatta a törvényjavaslatot.” ◆

megvitatmegvitat 「Minkanrjóhóno zehi-o rondzsita.」
„Megvitattuk a népi gyógymódok létjogosultsá-
gát.” ◆ szótszót vesztegetveszteget 「Kareno sucsó-va
rondzsiru kacsimonai.」 „Kár is szót vesztegetni
az álláspontjára.” ◆ taglaltaglal 「Kokkano jakuvari-o
rondzsita.」 „Az állam szerepét taglalta.” ◇ ron-ron-
dzsirumademonakudzsirumademonaku kétségtelenülkétségtelenül 「Kore-va
rondzsirumademonaku dzsidzsicuda.」 „Ez két-
ségtelen tény.”

róóróó ◆ öregemberöregember
roókeiroókei ◆ fénymérőfénymérő ◆ megvilágításmérőmegvilágításmérő
ro-o koguro-o kogu ◆ evezevez
róokuróoku ◆ szerény hajlékszerény hajlék ◆ viskóviskó
róókusitekószukunasiróókusitekószukunasi ◆ nemnem ériéri megmeg aa fá-fá-
radságotradságot
ró-oró-o tatoszurutatoszuru ◆ értékeliértékeli aa fáradozásátfáradozását
「Anatano ró-o tatoszuru.」 „Értékelem a fárado-
zásodat.”

ró-oró-o torutoru ◆ fáradozikfáradozik ◇ csúkainoró-ocsúkainoró-o torutoru
közvetítőiközvetítői szerepetszerepet vállalvállal 「Kidzsi-o keisza-
iszurutameno csúkaino ró-o totta.」 „Közvetítői
szerepet vállalt a cikk megjelentetéséhez.”

ró-o toruró-o toru ◆ veszi a fáradságotveszi a fáradságot
rópaszu-firutarópaszu-firuta ◆ aluláteresztő szűrőaluláteresztő szűrő
rópaszufirutarópaszufiruta ◆ aluláteresztő szűrőaluláteresztő szűrő

roppícsízuroppícsízu ◆ kockasajtkockasajt
roppjakuroppjaku ◆ hatszázhatszáz
roppjakurokugóroppjakurokugó ◆ salvarsansalvarsan
roppóroppó ◆ hathat főtörvényfőtörvény ◆ törvénytörvény hathat te-te-
rületerülete ◆ törvénytártörvénytár ◇ keidzsiszosóhókeidzsiszosóhó bün-bün-
tetőtető perrendtartásperrendtartás ◇ keihókeihó büntetőjogbüntetőjog ◇

kenpókenpó alkotmányjogalkotmányjog ◇ sóhósóhó kereskedelmikereskedelmi
jogjog ◇ mindzsiszosóhómindzsiszosóhó polgáripolgári perrendtar-perrendtar-
tástás ◇ minpóminpó polgárjogpolgárjog
roppóroppó ◆ hat irányhat irány ◆ tér hat irányatér hat iránya
roppongiroppongi ◆ RoppongiRoppongi
roppó-oroppó-o fumufumu ◆ gesztikulálvagesztikulálva távoziktávozik aa
színpadrólszínpadról
roppózensoroppózenso ◆ hathat törvénykönyvtörvénykönyv ◆ tör-tör-
vénytárvénytár
roppuroppu ◆ hathat belsőbelső szervszerv ◇ gozóroppugozóroppu min-min-
den belső szervden belső szerv
roppunroppun ◆ hat perchat perc
rópurópu ◆ kötélkötél ◇ ken-inrópuken-inrópu vontatóvontató kötélkötél ◇

mugenrúpumugenrúpu végtelen ciklusvégtelen ciklus
rópuvérópuvé ◆ drótkötélpályadrótkötélpálya ◆ drótkötélpá-drótkötélpá-
lyáslyás felvonófelvonó ◆ kötélpályakötélpálya ◆ kötélvasútkötélvasút ◆

libegőlibegő
rópuveirópuvei ◆ drótkötélpályadrótkötélpálya ◆ drótkötélpá-drótkötélpá-
lyás felvonólyás felvonó ◆ kötélvasútkötélvasút ◆ libegőlibegő
rórárórá ◆ görgőgörgő ◆ hengerhenger ◆ hengerlőgéphengerlőgép ◆ út-út-
hengerhenger ◇ aszszakuróráaszszakurórá préselőpréselő hengerhenger ◇

tezurirórátezurirórá kézikézi festékezőhengerfestékezőhenger ◇ ródo-ródo-
rórárórá úthengerúthenger
rórá-bearingurórá-bearingu ◆ görgőcsapágygörgőcsapágy
rórá-csénrórá-csén ◆ görgős láncgörgős lánc ◆ hajtólánchajtólánc
rórá-kószutárórá-kószutá ◆ hullámvasúthullámvasút
rórakuróraku ◆ kelepcébekelepcébe csaláscsalás ◆ megkörnyéke-megkörnyéke-
zészés
rórakuszururórakuszuru ◆ bizalmábabizalmába férkőzikférkőzik 「Deai
keiapuride on-na-o rórakusita.」 „Egy társkereső
applikációval férkőzött a nő bizalmába.” ◆ le-le-
veszvesz aa lábáróllábáról 「Kanodzso-va amai kotobade
otoko-o rórakusita.」 „Női ármánnyal vette le a
férfit a lábáról.” ◆ megkörnyékezmegkörnyékez 「Torihiki-
szakino sacsó-o rórakusita.」 „Megkörnyékezte a
partnercég igazgatóját.”

rórasiatairikurórasiatairiku ◆ LaurázsiaLaurázsia
rórá-szukétorórá-szukéto ◆ görkorcsolyagörkorcsolya ◆ görkorigörkori
rórá-szukétoszururórá-szukétoszuru ◆ görkorcsolyázikgörkorcsolyázik
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rorecurorecu ◆ artikulációartikuláció
rorecugamavaranairorecugamavaranai ◆ nem forog a nyelvenem forog a nyelve
róreirórei ◆ öreg koröreg kor ◆ öregségöregség
róreikaróreika ◆ elöregedéselöregedés ◆ vénülésvénülés
róreikasakairóreikasakai ◆ elöregedő társadalomelöregedő társadalom
róreikaszururóreikaszuru ◆ elöregedikelöregedik 「Róreikasita sin-
rin」 „elöregedett erdő” ◆ vénülvénül 「Róreikasitei-
ru inaka」 „vénülő vidék”

róreinenkinróreinenkin ◆ öregségi nyugdíjöregségi nyugdíj
rórenróren ◆ veteránveterán
rórencurjokurórencurjoku ◆ Lorentz-erőLorentz-erő
rórenkarórenka ◆ veteránveterán
róren-naróren-na ◆ soksok évetévet látottlátott 「Rórenna ró-
dzsin」 „sok évet látott ember” ◆ veteránveterán 「Ró-
renna isa」 „veterán orvos”

rórensiumurórensiumu ◆ laurenciumlaurencium
rorénudzsúdzsirorénudzsúdzsi ◆ kettős keresztkettős kereszt
rórettonedzsirórettonedzsi ◆ recézett fejű csavarrecézett fejű csavar
rórierórie ◆ babérbabér ◆ babérlevélbabérlevél 「Karénirórie-o
icsimaiotosita.」 „A köribe beletettem a babérle-
velet.”

róringuróringu ◆ dülöngélésdülöngélés ◆ forgásforgás
róringuszururóringuszuru ◆ dülöngéldülöngél ◆ forogforog
rorípoppurorípoppu ◆ nyalókanyalóka
rórjokurórjoku ◆ erőfeszítéserőfeszítés 「Kono szagjó-va tai-
henna rórjoku-o jószuru.」 „Ez a munka nagy
erőfeszítést igényel.” ◆ fáradságfáradság 「Rórjoku-o
osimanai.」 „Nem sajnálja a fáradságot.” ◆ mun-mun-
kaerőkaerő 「Jaszui rórjoku-o motometa.」 „Olcsó
munkaerőt keresett.”

rórjoku-orórjoku-o habukuhabuku ◆ munkátmunkát takaríttakarít megmeg
「Robotto-va rórjoku-o habuku.」 „A robotok
munkát takarítanak meg.”

rórótoróróto ◆ tisztántisztán artikulálvaartikulálva 「Kare-va róró-
to hanaszu.」 „Tisztán artikulálva beszél.”

rórótositarórótosita ◆ zengőzengő 「Rórótosita koede utatte-
ita.」 „Zengő hangon énekelt.”

róruróru ◆ görgőgörgő ◆ gurigaguriga ◆ tekercstekercs
róruappuróruappu ◆ feltekerésfeltekerés
róruappudzsimakuróruappudzsimaku ◆ görgetett feliratgörgetett felirat

rórubakkurórubakku ◆ visszavonásvisszavonás 「Szofuto-
appudétonorórubakku」 „szoftverfrissítés vissza-
vonása”

róru-firumuróru-firumu ◆ filmtekercsfilmtekercs
róruinróruin ◆ begurításbegurítás
rórukarárórukará ◆ körben visszahajtott gallérkörben visszahajtott gallér
róru-kaszuteraróru-kaszutera ◆ piskótatekercspiskótatekercs
rórukjabecurórukjabecu ◆ töltött káposztatöltött káposzta
rórupanrórupan ◆ molnárkamolnárka ◆ zsemlezsemle ◆ zsömlezsömle
rórupureirórupurei ◆ szerepjátékszerepjáték
rórusahha-teszutorórusahha-teszuto ◆ Rorschach-Rorschach-
tintafoltteszttintafoltteszt
rosirosi ◆ szűrőpapírszűrőpapír
rósirósi ◆ viaszpapírviaszpapír ◆ zsírpapírzsírpapír
rósirósi ◆ munka és tőkemunka és tőke
rósirósi ◆ halál a börtönbenhalál a börtönben
rósirósi ◆ szabadszabad szamurájszamuráj ◇ akórósiakórósi Akó-klánAkó-klán
47 szamurája47 szamurája
rósirósi ◆ időskori halálidőskori halál
rósirósi ◆ öregszeműségöregszeműség ◆ presbiópiapresbiópia
rósirósi ◆ munkavállalók és munkaadókmunkavállalók és munkaadók
rósirósi ◆ Lao-ceLao-ce
rósirósi ◆ mestermester ◆ öreg tanáröreg tanár
rosiarosia ◆ OroszországOroszország
rosiadzsinrosiadzsin ◆ oroszorosz
rosiagorosiago ◆ orosz nyelvorosz nyelv
rosiagoderosiagode ◆ oroszuloroszul
rosiakakumeirosiakakumei ◆ októberi orosz forradalomoktóberi orosz forradalom
rosiakakumeirosiakakumei ◆ orosz forradalomorosz forradalom
rosiakóteirosiakótei ◆ orosz cárorosz cár
rosianorosiano ◆ oroszorosz
rosianrúrettorosianrúretto ◆ orosz rulettorosz rulett
rosiarenpórosiarenpó ◆ Orosz FöderációOrosz Föderáció
rósifunszórósifunszó ◆ munkavállalókmunkavállalók ésés munkálta-munkálta-
tók közti konfliktustók közti konfliktus
rósikjócsórósikjócsó ◆ munkavállalókmunkavállalók ésés munkaadókmunkaadók
köztiközti együttműködésegyüttműködés ◆ munkavállalókmunkavállalók ésés
munkáltatók együttműködésemunkáltatók együttműködése
rósikósórósikósó ◆ munkavállalókmunkavállalók ésés munkáltatókmunkáltatók
közti tárgyalásközti tárgyalás
rosinrosin ◆ reaktormagreaktormag
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rosin-jójúrosin-jójú ◆ zónaolvadászónaolvadás
rósinonareairósinonareai ◆ munkavállalókmunkavállalók ésés munkálta-munkálta-
tók összejátszásatók összejátszása
rósiszururósiszuru ◆ börtönben hal megbörtönben hal meg
rósiszururósiszuru ◆ idősen hal megidősen hal meg
rósórósó ◆ munkaügyi minisztermunkaügyi miniszter
rósórósó ◆ tüdőbajtüdőbaj
rósórósó ◆ öregek és fiataloköregek és fiatalok
rósórósó ◆ öreg tábornoköreg tábornok ◆ veterán tábornokveterán tábornok
rósórósó ◆ felolvasásfelolvasás 「Szeisono rósó」 „felolva-
sás a Bibliából” ◆ szavalásszavalás 「Sino rósó」 „vers
szavalása”

rósókonteszutorósókonteszuto ◆ szavalóversenyszavalóverseny
rósonróson ◆ arcvízarcvíz ◆ folyadékfolyadék ◇ sébingu-rósonsébingu-róson
arcszeszarcszesz ◇ szukin-rósonszukin-róson hidratálóhidratáló folya-folya-
dékdék ◇ hando-rósonhando-róson kézápolószerkézápolószer ◇ hea-hea-
rósonróson hajszeszhajszesz ◇ hea-rósonhea-róson hajfixálóhajfixáló ◇

bodí-rósonbodí-róson testápolószertestápolószer
rósószururósószuru ◆ szavalszaval 「Si-o rósószuru.」 „Ver-
set szaval.”

rosseruenrosseruen ◆ rochelle-sórochelle-só
rósurósu ◆ bordélyház-tulajdonosbordélyház-tulajdonos ◆ étterem-étterem-
tulajdonostulajdonos
rósúrósú ◆ időskoriidőskori rútságrútság 「Rósú-o szarasitaku-
nakatta.」 „Nem akart tovább élni időskori rútsá-
gában.”

rósúrósú ◆ rosszrossz szokásszokás 「Rósú-o ucsi jabutta.」
„Megszabadult a rossz szokásától.”

rosucurosucu ◆ exponálásexponálás ◆ exponáltságexponáltság ◆ expo-expo-
zíciózíció ◆ felfedésfelfedés ◆ kitakaráskitakarás ◆ magamuto-magamuto-
gatásgatás
rósucurósucu ◆ kiszivárgáskiszivárgás 「Himicurósucu」 „a ti-
tok kiszivárgása” ◆ vérszivárgásvérszivárgás
rosucubuszokurosucubuszoku ◆ alulexponálásalulexponálás ◆ alulexpo-alulexpo-
náltságnáltság
rosucudzsikanrosucudzsikan ◆ expozíciós időexpozíciós idő
rosucuhaikanrosucuhaikan ◆ külső csővezetéskülső csővezetés
rosucuhaiszenrosucuhaiszen ◆ falon futó kábelezésfalon futó kábelezés
rosucukadorosucukado ◆ túlexponálástúlexponálás ◆ túlexponált-túlexponált-
ságság
rosucukeirosucukei ◆ fénymérőfénymérő ◆ fotométerfotométer ◆ meg-meg-
világításmérővilágításmérő
rosucukjórosucukjó ◆ magamutogatásimagamutogatási mániamánia ◆ ma-ma-
gamutogtatásgamutogtatás

rosucukjónorosucukjóno ◆ mutogatósmutogatós
rosucukjónohitorosucukjónohito ◆ magamutogtatómagamutogtató ◆ mu-mu-
togató embertogató ember
rosucukósórosucukósó ◆ felszíni érclelőhelyfelszíni érclelőhely
rosucumarosucuma ◆ mutogató embermutogató ember ◆ szatírszatír
rosucuóbárosucuóbá ◆ túlexponálástúlexponálás ◆ túlexponált-túlexponált-
ságság
rosucurjórosucurjó ◆ megvilágításmegvilágítás
rosucusitarosucusita ◆ fedetlenfedetlen 「Rosucusita hada」
„fedetlen bőr”

rosucusórosucusó ◆ exhibicionizmusexhibicionizmus ◆ magamuto-magamuto-
gatási mániagatási mánia
rosucuszururosucuszuru ◆ exponálexponál 「Onadzsikomani
szankairosucusita.」 „Egy filmkockára hármat ex-
ponáltam.” ◆ felfedfelfed 「Kanodzso-va mune-o ro-
sucusita.」 „Felfedte a keblét.” ◆ kilátszikkilátszik
「Funeno zangai-va mizukara rosucusiteiru.」
„Kilátszik a vízből a hajóroncs.” ◆ kitakarkitakar
「Kanodzso-va mune-o rosucusita.」 „Kitakarta a
keblét.” ◆ közszemléreközszemlére bocsátbocsát 「Kanodzso-va
mune-o rosucusita.」 „Közszemlére bocsátotta a
kebleit.”

rósucuszururósucuszuru ◆ kiszivárogkiszivárog 「Endzsinkara
aburaga rósucusita.」 „A motorból kiszivárgott az
olaj.” ◆ szivárogszivárog 「Gaszuga rósucusiteiru.」
„Szivárog a gáz.”

rószairószai ◆ munkahelyimunkahelyi ártalomártalom 「Kareno bjóki-
va rószaito mitomerareta.」 „Elismerték munka-
helyi ártalomként a betegségét.” ◆ munkahelyimunkahelyi
balesetbaleset ◆ üzemi balesetüzemi baleset
rószaihokenrószaihoken ◆ munkahelyimunkahelyi baleset-baleset-
biztosításbiztosítás
rószakurószaku ◆ fáradsággalfáradsággal készültkészült alkotásalkotás ◆

megfeszítettmegfeszített munkamunka 「Kono dzsiso-va nidzsú-
nenkanno rószakuda.」 „Húsz év megfeszített
munka után elkészült a szótár.”

rószeirószei ◆ érettségérettség ◇ rószeisitarószeisita érettérett 「Ró-
szeisita dzsinbucu」 „érett ember”

rószeidzsikarószeidzsika ◆ veterán politikusveterán politikus
rószeiendzsukurószeiendzsuku ◆ tapasztaltságtapasztaltság ésés érett-érett-
ségség
rószeisitarószeisita ◆ érettérett 「Rószeisita dzsinbucu」
„érett ember”

rószekirószeki ◆ agalmatolitagalmatolit ◆ faggyúkőfaggyúkő ◆ pago-pago-
ditdit
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roszenroszen ◆ féleségféleség 「Herusí roszenno sokudzsi-
o kokorogaketeiru.」 „Egészséges ételféleségeket
próbálok enni.” ◆ irányvonalirányvonal 「Minsutóga
roszentenkan-o hakatta.」 „A demokrata párt
irányvonalat váltott.” ◆ járatjárat 「Aszoko-e -va ba-
szu roszenganai.」 „Arrafelé nincs buszjárat.” ◆

útvonalútvonal ◆ vasútvonalvasútvonal ◇ kjókóroszenkjókóroszen ke-ke-
ménymény vonalvonal ◇ taisúroszentaisúroszen tömegektömegek meg-meg-
célzásacélzása 「Kono sóhin-va taisúroszende ikó.」
„Ezzel a termékkel a tömegeket célozzuk meg!” ◇

taisúroszentaisúroszen populistapopulista irányvonalirányvonal ◇ csika-csika-
tecuroszentecuroszen metróvonalmetróvonal ◇ csúdóroszencsúdóroszen kö-kö-
zéputaszéputas irányvonalirányvonal ◇ baszuroszenbaszuroszen buszvo-buszvo-
nalnal ◇ heivaroszenheivaroszen békésbékés útút ◇ heivaroszenheivaroszen
pacifistapacifista irányvonalirányvonal ◇ romendensaroszenromendensaroszen
villamosvonalvillamosvonal
roszenbaszuroszenbaszu ◆ autóbuszjáratautóbuszjárat ◆ menet-menet-
rendszerű buszrendszerű busz
roszenkaroszenka ◆ földár-referenciaföldár-referencia
roszenmóroszenmó ◆ vonalhálózatvonalhálózat
roszentenkanroszentenkan ◆ irányváltásirányváltás
roszenzuroszenzu ◆ úttérképúttérkép ◆ vonalhálózatvonalhálózat ◇

densaroszenzudensaroszenzu vonattérképvonattérkép ◇ baszuros-baszuros-
zenzuzenzu busztérképbusztérkép
rószorószo ◆ szakszervezetszakszervezet
rószórószó ◆ fűkörömfűköröm
rószórószó ◆ Lao-ce és Csuang-ceLao-ce és Csuang-ce
rószohórószohó ◆ szakszervezeti törvényszakszervezeti törvény
rószoinrószoin ◆ szakszervezeti tagszakszervezeti tag
rószokurószoku ◆ gyertyagyertya 「Rószoku-o tomoszu.」
„Gyertyát gyújt.” ◆ viaszgyertyaviaszgyertya
rószokurószoku ◆ gyertyagyertya
rószokuasirószokuasi ◆ gyertyadiagramgyertyadiagram 「Kabuka-o
rószoku aside aravasita.」 „A részvény árát gyer-
tyadiagramon ábrázolta.”

rószokunohirószokunohi ◆ gyertyafénygyertyafény
rószokunohonoorószokunohonoo ◆ gyertyalánggyertyaláng
rószokunomoenokorirószokunomoenokori ◆ gyertyacsonkgyertyacsonk
rószokunomoeszasirószokunomoeszasi ◆ gyertyacsonkgyertyacsonk
rószokunosinrószokunosin ◆ gyertyabélgyertyabél ◆ gyertyagyertya ka-ka-
nócanóca
rószokutaterószokutate ◆ gyertyatartógyertyatartó
roszuroszu ◆ pocsékoláspocsékolás 「Sokuhinroszuga ói.」
„Sok ételt pocsékolunk.” ◆ veszteségveszteség 「Csiku-
dencsini denki-o tamerutoroszuga deru.」 „Az ak-

kumulátorban tárolt elektromosságnál veszteség
lép fel.” ◇ dzsikan-noroszudzsikan-noroszu időveszteségidőveszteség
rószurószu ◆ hátszínhátszín ◆ hosszúhosszú karajkaraj ◆ karajkaraj ◆

rövidrövid karajkaraj ◇ katarószukatarószu tarjatarja ◇ riburószuriburószu
magas hátszínmagas hátszín
rószuirószui ◆ öregkoriöregkori elgyengüléselgyengülés ◆ végel-végel-
gyengülésgyengülés 「Kare-va rószuidenakunatta.」
„Végelgyengülésben halt meg.”

rószuirószui ◆ buzgárbuzgár ◆ szivárgásszivárgás ◆ vízszivár-vízszivár-
gásgás
rószuiszururószuiszuru ◆ szivárogszivárog aa vízvíz 「Szuidókan-va
rószuisiteiru.」 „A vízvezetékből szivárog a víz.”

rószuiszururószuiszuru ◆ megöregszikmegöregszik ésés legyengüllegyengül
「Inu-va rószuisiteiru.」 „A kutya megöregedett
és legyengült.”

rószukacurószukacu ◆ rántott karajrántott karaj
rószururószuru ◆ erőfeszítésterőfeszítést tesztesz 「Rószezusite
szeikósita.」 „Erőfeszítések nélkül ért el sikere-
ket.”

rószururószuru ◆ süketítsüketít 「Mimi-o rószurujóna oto」
„fülsüketítő hang”

rószururószuru ◆ játszadozikjátszadozik ◇ kaigjaku-okaigjaku-o rószu-rószu-
ruru elsütelsüt egyegy viccetviccet ◇ kiben-okiben-o rószururószuru csa-csa-
varjavarja aa szótszót 「Kiben-o rósite, hantaironnicuite
szettokusita.」 „Addig csavarta a szót, amíg bebi-
zonyította az állítás ellenkezőjét.” ◇ kiben-okiben-o ró-ró-
szuruszuru köntörfalazköntörfalaz 「Kiben-o rósite szekinin-
o manugarejótosita.」 „Köntörfalazva próbált ki-
bújni a felelősség alól.” ◇ kozaiku-okozaiku-o rószururószuru
trükkhöztrükkhöz folyamodikfolyamodik ◇ ben-oben-o rószururószuru ját-ját-
szikszik aa szavakkalszavakkal ◇ ben-oben-o rószururószuru csavarjacsavarja
a szóta szót
roszuszururoszuszuru ◆ elpocsékoltelpocsékolt 「Roszusita soku-
zai」 „elpocsékolt étel” ◆ elvesztegetelveszteget 「Ro-
szusita dzsikan」 „elvesztegetett idő”

rószutárószutá ◆ pecsenyesütőpecsenyesütő ◇ muenrószutámuenrószutá
füstmentes pecsenyesütőfüstmentes pecsenyesütő
roszutaimuroszutaimu ◆ hosszabbításhosszabbítás ◆ kieső időkieső idő
rószutorószuto ◆ frissen sültfrissen sült ◆ pecsenyepecsenye ◆ sültsült
rószuto-bífurószuto-bífu ◆ marhasültmarhasült ◆ sültsült marhasze-marhasze-
letlet
rószuto-csikinrószuto-csikin ◆ sült csirkesült csirke
rószuto-pókurószuto-póku ◆ sertéssültsertéssült
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rószutoszururószutoszuru ◆ pörkölpörköl 「Kóhí mame-o rószu-
tosita.」 „Kávébabot pörkölt.” ◆ sütsüt 「Niku-o
rószutosita.」 „Húst sütöttem.”

rótárótá ◆ forgórészforgórész ◆ rotorrotor 「Herikoputánoró-
tá」 „helikopter rotorja” ◆ vibrátorvibrátor ◇ téru-téru-
rótárótá farokrotorfarokrotor
rótá-burédorótá-burédo ◆ rotorlapátrotorlapát
rótairótai ◆ elöregedettelöregedett testtest ◆ idősidős emberember ◆

öregasszonyöregasszony ◆ öregemberöregember
rótaikarótaika ◆ idősidős mestermester 「Bungakuno rótaika」
„irodalom idős mestere” ◆ veteránveterán 「Kagakuka-
ino rótaika」 „tudomány veteránja”

rótaikokurótaikoku ◆ nagy múltú nemzetnagy múltú nemzet
rotancsórotancsó ◆ h-mollh-moll
rótarírótarí ◆ forgóforgó ◆ körforgalomkörforgalom
rótarí-endzsinrótarí-endzsin ◆ Wankel-motorWankel-motor
rótaríkószatenrótaríkószaten ◆ körforgalomkörforgalom
rótarí-kuraburótarí-kurabu ◆ Rotary KlubRotary Klub
rótarí-szuicscsirótarí-szuicscsi ◆ forgókapcsolóforgókapcsoló
roteirotei ◆ kiderüléskiderülés ◆ leleplezésleleplezés ◆ leleplező-leleplező-
désdés
roteiszururoteiszuru ◆ felfedfelfed 「Kiki-va keizaino
dzsakuten-o roteisita.」 „A válság felfedte a gaz-
daság gyengeségét.” ◆ felszínrefelszínre kerülkerül 「Szei-
dono mudzsunga roteisita.」 „Felszínre kerültek a
rendszer ellentmondásai.” ◆ feltárulfeltárul 「Sakaino
kettenga roteisita.」 „Feltárultak a társadalom hi-
bái.” ◆ lelepleződiklelepleződik 「Sacsóno akudzsiga rotei-
sita.」 „Lelepleződtek az igazgató gaztettei.”

rotekiroteki ◆ harmatcseppharmatcsepp
rotenroten ◆ harmatpontharmatpont
rotenroten ◆ szabad égszabad ég ◆ szabad ég alattszabad ég alatt
rotenroten ◆ árusárus ◆ standstand ◆ utcaiutcai elárusítóhelyelárusítóhely
◇ en-nicsinorotenen-nicsinoroten elárusítóelárusító bódébódé vallásosvallásos
ünnepekenünnepeken
rotenborirotenbori ◆ külszíni fejtéskülszíni fejtés
rotenburorotenburo ◆ nyitottnyitott termálfürdőtermálfürdő ◆ sza-sza-
badtéri fürdőbadtéri fürdő
roten-icsiroten-icsi ◆ szabadtéri piacszabadtéri piac
rotensórotensó ◆ utcai árusításutcai árusítás
rotensóninrotensónin ◆ utcai árusutcai árus
rótésonrótéson ◆ rotációrotáció ◆ váltakozásváltakozás

rótésonderótésonde ◆ felváltvafelváltva 「Kazokuderótésonde
sokki-o arau.」 „A család tagjai felváltva mosogat-
nak.”

ró-tínró-tín ◆ kamaszkamasz
rotoroto ◆ lottólottó
rotórotó ◆ út széleút széle
rótoróto ◆ tölcsértölcsér ◇ curugurenrótocurugurenróto Tullgren-Tullgren-
tölcsértölcsér
rotónirotóni majoumajou ◆ utcárautcára kerülkerül 「Kaisa-o kubi-
ninatte rotóni majotta.」 „Kirúgtak a cégtől, és az
utcára kerültem.”

rotónimajovaszerurotónimajovaszeru ◆ sorsárasorsára hagyhagy 「Ko-
matta tomodacsi-o rotóni majovaszetakunai.」
„Nem akarom sorsára hagyni a bajba jutott bará-
tomat.” ◆ útút szélénszélén hagyhagy 「Szeifu-va kjúcsi-
no hito-o rotóni majovaszeta.」 „A kormány az út
szélén hagyta az elesetteket.”

roto-oroto-o jarujaru ◆ lottóziklottózik 「Boku-va roto-o jara-
nai.」 „Én nem lottózom.”

rotterícsikettorotterícsiketto ◆ lottószelvénylottószelvény
rottorotto ◆ kiszereléskiszerelés ◆ lottólottó ◆ parcellaparcella ◆ té-té-
teltel ◇ sórottoszeiszansórottoszeiszan kiskis tételbentételben gyár-gyár-
tástás ◇ dairottoszeiszandairottoszeiszan nagynagy tételbentételben
gyártásgyártás ◇ rottohanbairottohanbai nagynagy tételbentételben áru-áru-
sítássítás
rottohanbairottohanbai ◆ nagy tételben árusításnagy tételben árusítás
rotto-nanbárotto-nanbá ◆ sorozatszámsorozatszám
róvaróva ◆ áthallásáthallás
rovásumodzsirovásumodzsi ◆ rovásírásrovásírás
rozaroza ◆ KemenceKemence
rózaikurózaiku ◆ viaszmunkaviaszmunka
rozariorozario ◆ rózsafüzérrózsafüzér
rozeroze ◆ rozérozé ◆ sillersiller
rózekirózeki ◆ erőszakerőszak 「Rózeki-o hataraku.」 „Erő-
szakhoz folyamodik.” ◆ felfordulásfelfordulás ◆ zűrza-zűrza-
varvar ◇ rakkarózekirakkarózeki nagynagy felfordulásfelfordulás ◇ ran-ran-
bórózekibórózeki féktelenségféktelenség ◇ ranbórózekiranbórózeki fel-fel-
fordulásfordulás
rózekimonorózekimono ◆ erőszakos embererőszakos ember ◆ garázdagarázda
roze-vainroze-vain ◆ rozéborrozébor
rózurózu ◆ rózsarózsa
rózuhippurózuhippu ◆ csipkebogyócsipkebogyó
rózukerózuke ◆ forrasztásforrasztás
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rózukerózuke ◆ keményforrasztáskeményforrasztás
rózukegoterózukegote ◆ forrasztópákaforrasztópáka
rózukeszururózukeszuru ◆ forrasztforraszt 「Kinzokubanni
buhin-o rózuke sita.」 „Alkatrészt forrasztottam a
fémlemezre.”

rózumarírózumarí ◆ rozmaringrozmaring
rúrú ◆ rántásrántás 「Rú-va komugikoto aburatopap-
urikapaudáde cukurimaszu.」 „A rántást lisztből,
olajból és őrölt paprikából készítik.” ◇ karé-rúkaré-rú
köris ízesítőköris ízesítő
ruáruá ◆ műcsaliműcsali
rúbárúbá ◆ szellőzőzsaluszellőzőzsalu ◆ zsaluzsalu
rubirubi ◆ olvasatjelölésolvasatjelölés ◇ szórubiszórubi összesösszes
részrész olvasattalolvasattal ellátásaellátása ◇ bararubibararubi né-né-
hány rész olvasattal ellátásahány rész olvasattal ellátása
rubírubí ◆ rubinrubin ◆ rubintosrubintos 「Rubíno jubiva-o kat-
ta.」 „Rubintos gyűrűt vettem.”

rubidzsiumurubidzsiumu ◆ rubídiumrubídium
rubidzsiumu-rubidzsiumu-
szutoroncsiumunendaiszokuteiszutoroncsiumunendaiszokutei ◆ rubídium-rubídium-
stroncium kormeghatározásstroncium kormeghatározás
rúbikkukjúburúbikkukjúbu ◆ bűvösbűvös kockakocka ◆ Rubik-kockaRubik-kocka
「Rúbikkukjúbu-o zenmenszoroerukotoga deki-
ru.」 „Ki tudom rakni a Rubik-kocka összes olda-
lát.”

rubí-reddorubí-reddo ◆ rubinvörösrubinvörös
rúbururúburu ◆ LouvreLouvre ◆ rubelrubel
ruccuruccu ◆ lutzlutz
rúcurúcu ◆ eredeteredet 「Aru kotobanorúcu-o szagut-
ta.」 „Egy bizonyos szó eredetét kerestem.” ◆

gyökérgyökér 「Kono súkannorúcu-va csúszeini szaka-
noboru.」 „Ennek a szokásnak a gyökerei a közép-
korba nyúlnak vissza.” ◆ ősős 「Dzsibunnorúcu-o
sirabeta.」 „Felkutattam az őseimet.”

rucuborucubo ◆ olvasztótégelyolvasztótégely 「Dzsinsunorucu-
bo」 „népek olvasztótégelye” ◇ kófun-kófun-
norucubotokaszurunorucubotokaszuru felbolydulfelbolydul 「Kaidzsó-va
kófunnorucuboto kasita.」 „A teremben a tömeg
felbolydult.”

rucubokórucubokó ◆ tégelyacéltégelyacél
rúcsinrúcsin ◆ foglalatosságfoglalatosság ◆ rutinrutin
rúdzsurúdzsu ◆ arcpirosítóarcpirosító ◆ pirospiros ◆ rúzsrúzs
rufurufu ◆ elterjedéselterjedés 「Fúszecuno rufu」 „pletyka
elterjedése”

rúfu-barukonírúfu-barukoní ◆ tetőterasztetőterasz
rufubonrufubon ◆ népszerű könyvnépszerű könyv
rúfu-gádenrúfu-gáden ◆ tetőkerttetőkert
rufuszururufuszuru ◆ elterjedelterjed 「Kono uvaszaga rufusi-
teiru.」 „Ez a pletyka elterjedt.”

ruirui ◆ bajbaj 「Bokuno sakkinga kazokunimo rui-o
ojobosita.」 „Az adósságom az egész családra bajt
hozott.”

ruirui ◆ bástyabástya ◆ bázisbázis 「Ruini deru.」 „Bázisra
kerül.” ◇ icsiruiicsirui elsőelső bázisbázis 「Icsiruini aru-
ku.」 „Első bázisra sétál.” ◇ icsiruiicsirui egyesegyes bá-bá-
ziszis ◇ icsiruiszósaicsiruiszósa elsőelső bázisbázis támadójáté-támadójáté-
kosakosa ◇ szanruiszanrui harmadikharmadik bázisbázis ◇ szanruiszanrui
hármashármas bázisbázis ◇ szanruiszósaszanruiszósa harmadikharmadik bá-bá-
ziszis támadójátékosatámadójátékosa ◇ niruinirui másodikmásodik bázisbázis
◇ niruinirui ketteskettes bázisbázis ◇ niruiszósaniruiszósa másodikmásodik
bázisbázis támadójátékosatámadójátékosa ◇ rui-orui-o maszurumaszuru
nyomábanyomába érér 「Vaga kuni-va szensinkokuno rui-
o maszuru.」 „Országunk a fejlett országok nyo-
mába ért.”

ruirui ◆ LajosLajos 「Rui kjúszei」 „IX. Lajos”

ruirui ◆ fajtafajta 「Tansijóruino sokubucu」 „egy-
szikű növényfajta” ◆ féleféle 「Kumorui」 „pókfé-
lék” ◆ hasonlóhasonló dologdolog ◆ hasonszőrűhasonszőrű 「Ruiha
tomo-o jobu.」 „A hasonszőrűek összetartanak.”
◆ osztályosztály 「Hacsúrui」 „hüllők osztálya” ◆ tri-tri-
busbus ◇ kasiruikasirui süteményféleségsüteményféleség ◇ kankicu-kankicu-
ruirui citrusfélékcitrusfélék ◇ gessiruigessirui rágcsálórágcsáló 「Ges-
siruino nakama-o sókaisimaszu.」 „Bemutatom a
rágcsálókat.” ◇ kóruruikórurui alkoholféleségalkoholféleség ◇ sze-sze-
kainiruinonaikainiruinonai világonvilágon egyedülállóegyedülálló 「Szekaini
ruinonai hakubucukan」 „világon egyedülálló
múzeum” ◇ dóruiaiacumarudóruiaiacumaru madaratmadarat tollá-tollá-
ról,ról, embertembert barátjárólbarátjáról ◇ dóruinodóruino hasonlóhasonló
fajtafajta 「Dóruino mondai」 „hasonló fajta prob-
léma” ◇ dóruinodóruino hasonszőrűhasonszőrű 「Szeidzsika-va
dóruidane.」 „A politikusok hasonszőrűek.” ◇ ru-ru-
inonaiinonai páratlanpáratlan 「Ruinonai dekigoto」 „párat-
lan esemény” ◇ ruinonairuinonai egyedülállóegyedülálló 「Rui-
nonai dzsiszszeki」 „egyedülálló teljesítmény” ◇

rui-orui-o kotoniszurukotoniszuru különöskülönös 「Rui-o kotoniszu-
ru kikenbucu」 „különösen veszélyes anyag” ◇

rui-orui-o motteacumarumotteacumaru hasonszőrűekhasonszőrűek össze-össze-
tartanaktartanak 「Varumonodósi-va rui-o motte acu-
maru.」 „A rossz emberek összetartanak.”

ruibecuruibecu ◆ csoportosításcsoportosítás ◆ osztályozásosztályozás
ruibecuszururuibecuszuru ◆ csoportosítcsoportosít 「Kandzsi-o ru-
ibecuszuru.」 „Csoportosítja a kandzsikat.” ◆
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osztályozosztályoz 「Szeiszú-o ruibecuszuru.」 „Osztá-
lyozza az egész számokat.”

ruiboszutíruiboszutí ◆ roiboos tearoiboos tea
ruidaruida ◆ bázisütésbázisütés 「Ruidaszú」 „bázisütések
száma” ◇ szanruidaszanruida hárombázisoshárombázisos ütésütés ◇ ni-ni-
ruidaruida kétbázisoskétbázisos ütésütés ◇ honruidahonruida hazafu-hazafu-
tástás
ruidairuidai ◆ egymásegymás követőkövető nemzedékeknemzedékek
「Szenzoruidaino haka」 „egymás követő nemze-
dékek által örökölt ősi sírhely” ◆ nemzedékrőlnemzedékről
nemzedékrenemzedékre
ruidairuidai ◆ hasonló kérdéshasonló kérdés ◆ hasonló témahasonló téma
ruidóruidó ◆ könnycsatornakönnycsatorna
ruidzsiruidzsi ◆ hasonlatossághasonlatosság ◆ hasonlósághasonlóság
ruidzsihinruidzsihin ◆ hasonló cikkhasonló cikk ◆ utánzatutánzat
ruidzsin-enruidzsin-en ◆ antropoidantropoid ◆ emberszabásúemberszabású
majommajom
ruidzsiszeiruidzsiszei ◆ analógiaanalógia
ruidzsiszururuidzsiszuru ◆ hasonlíthasonlít 「Ginkónohómupé-
dzsini ruidzsisitaszaitoni gocsúikudaszai.」 „Vi-
gyázzanak azokkal a szájtokkal, amelyek hasonlí-
tanak a bank honlapjára!”

ruidzsitenruidzsiten ◆ hasonló ponthasonló pont ◆ hasonlósághasonlóság
ruidzsóruidzsó ◆ hatványhatvány
ruidzsókonruidzsókon ◆ gyökgyök
ruidzsószekiruidzsószeki ◆ láncszorzatláncszorzat
ruienruien ◆ rokonságrokonság
ruiengenszoruiengenszo ◆ hasonlóhasonló kémiaikémiai tulajdonsá-tulajdonsá-
gú elemgú elem
ruienkankeiruienkankei ◆ rokoni kapcsolatrokoni kapcsolat
ruigiruigi ◆ hasonlóhasonló jelentésjelentés ◆ rokonértelmű-rokonértelmű-
ségség
ruigigoruigigo ◆ rokonértelmű szórokonértelmű szó ◆ szinonimaszinonima
ruigoruigo ◆ szinonimaszinonima
ruigodzsitenruigodzsiten ◆ szinonimaszótárszinonimaszótár
ruigohanpukuruigohanpuku ◆ tautológiatautológia
ruihanruihan ◆ visszaesésvisszaesés
ruihansaruihansa ◆ visszaeső elkövetővisszaeső elkövető
ruihatomo-oruihatomo-o jobujobu ◆ madaratmadarat tolláról,tolláról, em-em-
bert barátjárólbert barátjáról
ruihekiruiheki ◆ bástyafalbástyafal ◆ sáncsánc
ruihiruihi ◆ analógiaanalógia ◆ összehasonlításösszehasonlítás

ruikaruika ◆ asszimilációasszimiláció
ruikaruika ◆ halmozódáshalmozódás
ruikanruikan ◆ könnycsatornakönnycsatorna
ruikaszururuikaszuru ◆ halmozódikhalmozódik
ruikatekinaruikatekina ◆ halmozotthalmozott 「Ruikatekina zó-
ka」 „halmozott növekedés”

ruikeiruikei ◆ összegzésösszegzés ◆ összesenösszesen 「Ruikeini-
man en」 „összesen 20 ezer jen” ◆ végösszegvégösszeg
ruikeiruikei ◆ alapformaalapforma 「Haikuno ruikei-o jabut-
ta.」 „Megbontotta a haiku alapformáját.” ◆ ha-ha-
sonlósonló mintaminta ◆ típustípus 「Bunno ruikei」 „mon-
dattípus”

ruikeigakuruikeigaku ◆ tipológiatipológia
ruikeigakutekisugainenruikeigakutekisugainen ◆ tipológiaitipológiai fajfo-fajfo-
galomgalom
ruikeikaruikeika ◆ tipizálástipizálás
ruikeikaszururuikeikaszuru ◆ tipizáltipizál
ruikeironruikeiron ◆ tipológiatipológia
ruikeiszururuikeiszuru ◆ összegezösszegez 「Uri age-o hizukebe-
cuni ruikeisita.」 „Naponként összegeztem az ár-
bevételt.”

ruikeitekinaruikeitekina ◆ sablonossablonos 「Ruikeitekina hjó-
gen」 „sablonos kifejezés” ◆ tipikustipikus 「Dzsikono
ruikeitekina dzsókjó」 „baleset tipikus körülmé-
nyei”

ruikuruiku ◆ rokon értelmű kifejezésrokon értelmű kifejezés
ruinóruinó ◆ könnyzacskókönnyzacskó
ruinonairuinonai ◆ egyedülállóegyedülálló 「Ruinonai dzsiszsze-
ki」 „egyedülálló teljesítmény” ◆ páratlanpáratlan
「Ruinonai dekigoto」 „páratlan esemény”

rui-orui-o kotoniszurukotoniszuru ◆ különöskülönös 「Rui-o ko-
toniszuru kikenbucu」 „különösen veszélyes
anyag”

rui-orui-o maszurumaszuru ◆ nyomábanyomába érér 「Vaga kuni-
va szensinkokuno rui-o maszuru.」 „Országunk a
fejlett országok nyomába ért.”

rui-orui-o motteacumarumotteacumaru ◆ hasonszőrűekhasonszőrűek
összetartanakösszetartanak 「Varumonodósi-va rui-o
motte acumaru.」 „A rossz emberek összetarta-
nak.”

ruiran-noajaukiruiran-noajauki ◆ veszélyesveszélyes helyzethelyzet
「Kuni-va ruiranno ajaukiniaru.」 „Az ország ve-
szélyes helyzetben van.”
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ruireiruirei ◆ hasonlóhasonló eseteset 「Ruirei-o micuketa.」
„Talált egy hasonló esetet.” ◆ hasonlóhasonló példapélda
◇ ruireiganairuireiganai példátlanpéldátlan 「Rekisidzsóruireiga-
nai kógai」 „történelmileg példátlan környezet-
szennyezés”

ruireiganairuireiganai ◆ példátlanpéldátlan 「Rekisidzsóruireiga-
nai kógai」 „történelmileg példátlan környezet-
szennyezés”

ruirekiruireki ◆ görvélykórgörvélykór ◆ nyirokcsomó-nyirokcsomó-
tuberkolózistuberkolózis ◆ skrofulaskrofula
ruiruitoruiruito ◆ halombanhalomban 「Sitai-va ruiruito csira-
batteita.」 „Halomban feküdtek a halottak.”

ruisinruisin ◆ fokozatosfokozatos előléptetéselőléptetés ◆ prog-prog-
resszivitásresszivitás
ruisinruisin ◆ bázisbíróbázisbíró 「Icsiruiruisin」 „első bázis-
bíró”

ruisinkazeiruisinkazei ◆ progresszívprogresszív adózásadózás
「Ruisinkazei-o dónjúsita.」 „Bevezették a prog-
resszív adózást.”

ruisinszururuisinszuru ◆ fokozatosanfokozatosan előlépelőlép 「Taisóni
ruisinsita.」 „Fokozatosan vezérezredessé lépett
elő.”

ruisintekinaruisintekina ◆ progresszívprogresszív 「Ruisintekina
sotokuzei」 „progresszív jövedelemadó”

ruisinzeiricuruisinzeiricu ◆ progresszív adókulcsprogresszív adókulcs
ruisoruiso ◆ hasonló könyvhasonló könyv
ruisóruisó ◆ tűztűz átterjedéseátterjedése 「Ruisó-o manuga-
reta.」 „Nem terjedt át a tűz hozzá.”

ruisókanruisókan ◆ könnycsatornakönnycsatorna
ruisókaokuruisókaoku ◆ átterjedőátterjedő tűzkárttűzkárt szenvedőszenvedő
házház
ruisószongairuisószongai ◆ átterjedő tűz okozta kárátterjedő tűz okozta kár
ruiszanruiszan ◆ összegzésösszegzés
ruiszekiruiszeki ◆ felgyülemlésfelgyülemlés ◆ felhalmozódásfelhalmozódás ◆

halmozódáshalmozódás ◆ összeadódásösszeadódás
ruiszekiakadzsiruiszekiakadzsi ◆ halmozotthalmozott deficitdeficit ◆ hal-hal-
mozott hiánymozott hiány
ruiszekihijóruiszekihijó ◆ halmozott költséghalmozott költség
ruiszekisókoruiszekisóko ◆ halmozott bizonyítékhalmozott bizonyíték
ruiszekiszaimuruiszekiszaimu ◆ felhalmozott adósságfelhalmozott adósság
ruiszekiszururuiszekiszuru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Hiróga ruisze-
kisita.」 „A fáradtság felgyülemlett.” ◆ felhal-felhal-
mozódikmozódik 「Szonsicuga ruiszekisiteiru.」 „A vesz-
teség felhalmozódott.” ◆ halmozódikhalmozódik 「Sakk-

inga ruiszekisiteiru.」 „Az adósság halmozódik.”
◆ halmozódóhalmozódó 「Ruiszekiszuru zaiszeiakadzsi」
„halmozódó költségvetési hiány”

ruiszekitekinaruiszekitekina ◆ halmozotthalmozott 「Kógaino rui-
szekitekina eikjó」 „környezetszennyezés halmo-
zott hatása” ◆ kumulatívkumulatív 「Kósinpuroguramuno
ruiszekitekinaszetto」 „program kumulatív frissí-
tőcsomagja”

ruiszenruiszen ◆ könnymirigykönnymirigy
ruiszengajovairuiszengajovai ◆ könnyen sírva fakadkönnyen sírva fakad
ruiszengajurumuruiszengajurumu ◆ sírva fakadsírva fakad
ruiszenkeidóbucuruiszenkeidóbucu ◆ húrféreghúrféreg
ruiszenkosugiruiszenkosugi ◆ liszenkóizmusliszenkóizmus
ruiszuiruiszui ◆ analóg következtetésanalóg következtetés
ruiszuiszururuiszuiszuru ◆ párhuzamotpárhuzamot vonvavonva követ-követ-
keztetkeztet 「Kakono dzsireikara ruiszuiszuru.」
„Egy múltbeli esettel párhuzamot vonva következ-
tet.”

ruiszuitekinaruiszuitekina ◆ analogikusanalogikus 「Ruiszuitekina
kangae kata」 „analogikus gondolkodásmód”

ruiszururuiszuru ◆ hasonlóhasonló 「Szókoni ruiszuru tatemo-
no」 „raktárhoz hasonló épület” ◆ körébekörébe tar-tar-
tozótozó 「Zakkani ruiszuru sóhin」 „aprócikkek
körébe tartozó áru”

ruitaironruitairon ◆ osztálytestelméletosztálytestelmélet
rukeirukei ◆ deportálásdeportálás ◆ száműzésszáműzés ◆ száműze-száműze-
téstés
rukeicsirukeicsi ◆ büntetőtáborbüntetőtábor ◆ fegyenctelepfegyenctelep ◆

száműzés helyszíneszáműzés helyszíne
rukeinisoszururukeinisoszuru ◆ deportáldeportál 「Súdzsin-va tói
kuni-e rukeini soszareta.」 „A rabot messzi or-
szágba deportálták.” ◆ száműzszáműz 「Szeidzsihan-
tosite rukeini soszareta.」 „Politikai bűnök miatt
száműzték.”

rukeisarukeisa ◆ száműzöttszáműzött
rúkírúkí ◆ új dolgozóúj dolgozó ◆ új játékosúj játékos
rukkurukku ◆ kinézetkinézet ◇ tótaru-rukkutótaru-rukku egyformaegyforma
kinézetkinézet
rukkuszurukkuszu ◆ kinézetkinézet ◆ luxlux
rúkurúku ◆ bástyabástya
rukuszenburukurukuszenburuku ◆ LuxemburgLuxemburg
rukuszenburukudzsinrukuszenburukudzsin ◆ luxemburgiluxemburgi
rukuszenburukunorukuszenburukuno ◆ luxemburgiluxemburgi
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rukuszurukuszu ◆ luxlux
rúmaniarúmania ◆ RomániaRománia
rúmaniadzsinrúmaniadzsin ◆ románromán
rúmaniagorúmaniago ◆ román nyelvromán nyelv
rúmaniagoderúmaniagode ◆ románulrománul
rúmanianorúmaniano ◆ románromán
rumatarumata ◆ jobbjobb oldalioldali ütlegelés-gyökütlegelés-gyök ◆ rum-rum-
ataata
rúmenrúmen ◆ lumenlumen
ruminrumin ◆ elűzött népelűzött nép ◆ menekültmenekült
rúmurúmu ◆ szobaszoba ◇ ópun-rúmuópun-rúmu időpontfoglalásidőpontfoglalás
nélkülnélkül megtekinthetőmegtekinthető lakáslakás ◇ kurín-rúmukurín-rúmu
tisztaszobatisztaszoba 「Handótai-va kurín-rúmude szei-
zószareteiru.」 „A félvezetőket tisztaszobában
gyártják.” ◇ geszuto-rúmugeszuto-rúmu vendégszobavendégszoba ◇

szan-rúmuszan-rúmu télikerttélikert ◇ só-rúmusó-rúmu bemutatóte-bemutatóte-
remrem ◇ singuru-rúmusinguru-rúmu egyágyasegyágyas szobaszoba ◇

szuíto-rúmuszuíto-rúmu lakosztálylakosztály ◇ cuin-rúmucuin-rúmu két-két-
ágyaságyas szobaszoba ◇ beddo-rúmubeddo-rúmu hálószobahálószoba ◇

bóru-rúmubóru-rúmu bálterembálterem ◇ masin-rúmumasin-rúmu gépteremgépterem
◇ ribingu-rúmuribingu-rúmu lakószobalakószoba ◇ reszuto-rúmureszuto-rúmu
illemhelyillemhely ◇ rokká-rúmurokká-rúmu szekrényesszekrényes öltözőöltöző
◇ vanrúmu-mansonvanrúmu-manson garzonlakásgarzonlakás
rúmu-meitorúmu-meito ◆ szobatársszobatárs
rúmu-nanbárúmu-nanbá ◆ szobaszámszobaszám
rúmu-ran-nárúmu-ran-ná ◆ futógépfutógép
rúmusúzurúmusúzu ◆ szobacipőszobacipő ◇ boa-rúmusúzuboa-rúmusúzu ma-ma-
muszmusz
rúmu-szábiszurúmu-szábiszu ◆ szobapincérszobapincér szolgálatszolgálat
「Rúmu-szábiszu-o rijósita.」 „Szobapincér szol-
gálatot vettem igénybe.”

runbarunba ◆ rumbarumba
runeszanszuruneszanszu ◆ reneszánszreneszánsz ◇ neoruneszan-neoruneszan-
szuszu neoreneszánszneoreneszánsz
runeszanszujósikinoruneszanszujósikino ◆ reneszánszreneszánsz
runeszszanszuruneszszanszu ◆ reneszánszreneszánsz ◇ itaria-itaria-
runeszszanszuruneszszanszu olasz reneszánszolasz reneszánsz
runeszszanszubidzsucuruneszszanszubidzsucu ◆ reneszánszreneszánsz mű-mű-
vészetvészet
runeszszanszujósikiruneszszanszujósiki ◆ reneszánsz stílusreneszánsz stílus
runeszszanszukencsikuruneszszanszukencsiku ◆ reneszánszreneszánsz épí-épí-
tészettészet
rúnikkurúnikku ◆ rovásírásrovásírás
runinrunin ◆ számkivetettszámkivetett ◆ száműzöttszáműzött

rúnmodzsirúnmodzsi ◆ rovásírásrovásírás
runpenrunpen ◆ csavargócsavargó
runpen-puroretariátorunpen-puroretariáto ◆ lumpenproletárlumpenproletár
rú-o irerurú-o ireru ◆ berántberánt
rúparúpa ◆ anyagi formaanyagi forma
rupanrupan ◆ LupinLupin ◇ kaitórupankaitórupan Lupin,Lupin, azaz úriúri
tolvajtolvaj
rúperúpe ◆ lupelupe ◆ nagyítónagyító
rupírupí ◆ rúpiarúpia
rupinaszurupinaszu ◆ csillagfürtcsillagfürt
ruporupo ◆ dokumentumregénydokumentumregény ◆ riportriport ◆ tudó-tudó-
sítássítás
rupo-raitárupo-raitá ◆ dokumentumregény-íródokumentumregény-író ◆ ri-ri-
portíróportíró
ruporutádzsuruporutádzsu ◆ dokumentumfilmdokumentumfilm ◆ doku-doku-
mentumirodalommentumirodalom ◆ riportriport ◆ tudósítástudósítás
rúpurúpu ◆ ciklusciklus ◆ hurokhurok ◆ rittbergerrittberger ◇ beru-beru-
torúputorúpu derékszíj bújtatóderékszíj bújtató
rúpu-antenarúpu-antena ◆ hurokantennahurokantenna
rúpuhenszúrúpuhenszú ◆ ciklusváltozóciklusváltozó
rúpuszenrúpuszen ◆ hurokvágányhurokvágány
rúrettorúretto ◆ rulettrulett
ruriruri ◆ lazuritlazurit ◆ lazúrkőlazúrkő
ruribitakiruribitaki ◆ kékfarkúkékfarkú
ruribosikamikiriruribosikamikiri ◆ havasi cincérhavasi cincér
ruricugumiruricugumi ◆ keletikeleti kékmadárkékmadár ◆ vörösbe-vörösbe-
gyű kékmadárgyű kékmadár
ruriiroruriiro ◆ lazurkéklazurkék
rurikakeszururikakeszu ◆ kékfejű szajkókékfejű szajkó
ruróruró ◆ vándorlásvándorlás
ruróninrurónin ◆ vándorvándor
rurónoszeikacururónoszeikacu ◆ vándoréletvándorélet
rurónotamirurónotami ◆ vándornépvándornép
rurósarurósa ◆ vándorvándor
rurószurururószuru ◆ vándorolvándorol 「Sokoku-o ruró szuru
minzoku」 „országokon át vándorló nép”

rúrurúru ◆ szabályszabály 「Minsusuginorúruni hansite-
iru szenkjohó」 „demokrácia szabályaiba ütköző
választási törvény” ◇ kócúrúrukócúrúru közlekedésiközlekedési
szabályszabály ◇ szakká-rúruszakká-rúru futballszabályfutballszabály
rúru-bukkurúru-bukku ◆ szabályzatszabályzat
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rúruihanrúruihan ◆ övönövön alulialuli ütésütés ◆ szabályelle-szabályelle-
nesnes 「Akasingóde vatarunanterúru ihandeszu.」
„Szabályellenes csak úgy átmenni a piroson.” ◆

szabálysértésszabálysértés
rúruihan-norúruihan-no ◆ szabályellenesszabályellenes 「Rúru ihanno
gazóno tókó」 „szabályellenes kép beküldése”

rúrunisitagatterúrunisitagatte ◆ szabályosanszabályosan 「Rúruni si-
tagatte kódószuru.」 „Szabályosan tevékenyke-
dik.”

rurutarururutaru ◆ véget nem érővéget nem érő
rurutoruruto ◆ részletesenrészletesen ◆ véget nem érőenvéget nem érően
rusifárusifá ◆ LuciferLucifer
rusiferázerusiferáze ◆ luciferázluciferáz
rusiferinrusiferin ◆ luciferinluciferin
ruszuruszu ◆ elhanyagoláselhanyagolás ◆ házőrzésházőrzés 「Tomo-
dacsini ruszu-o tanonda.」 „A barátomra bíztam
a házőrzést.” ◆ távolléttávollét 「Ruszucsúni kadzsiga
haszszeisita.」 „A távollétükben ütött ki a tűz.”
◇ oruszuniszuruoruszuniszuru elhanyagolelhanyagol 「Muszume-va
benkjó-o oruszunisiteiru.」 „A lányom elhanya-
golja a tanulást.” ◇ ruszuniszururuszuniszuru nincsnincs otthonotthon
「Tadaimaruszunisiteimaszu.」 „Most nem va-
gyok otthon.” ◇ ruszu-oruszu-o mamorumamoru őrziőrzi aa házatházat
「Inu-va ruszu-o mamotteita.」 „A kutya őrizte a
házat.”

ruszubanruszuban ◆ házház felügyeletefelügyelete 「Muszumeni
ruszuban-o tanonda.」 „A lányomra bíztam a ház
felügyeletét.” ◆ házőrzőházőrző személyszemély ◆ tanyástanyás
「Oja-va gaisucusiteite, vatasiga ruszuban-o si-
ta.」 „A szüleim elmentek otthonról, és én voltam
a tanyás.”

ruszubandenvaruszubandenva ◆ üzenetrögzítőüzenetrögzítő
「Ruszubandenvanimeszszédzsi-o oita.」 „Hagy-
tam üzenetet az üzenetrögzítőn.” ◆ üzenetrög-üzenetrög-
zítős telefonzítős telefon
ruszuban-oruszuban-o szuruszuru ◆ vigyázvigyáz aa házraházra 「Otóto-
to ruszuban-o siteita.」 „Az öcsémmel vigyáztunk
a házra.”

ruszucsúniruszucsúni ◆ amikoramikor nincsnincs otthonotthon ◆ távol-távol-
létébenlétében 「Ruszucsúni nimocuga todoita.」 „Tá-
vollétemben jött a csomag.”

ruszudenruszuden ◆ üzenetrögzítőüzenetrögzítő
ruszuniszururuszuniszuru ◆ nincsnincs otthonotthon 「Tadaimaru-
szunisiteimaszu.」 „Most nem vagyok otthon.”

ruszu-oruszu-o mamorumamoru ◆ őrziőrzi aa házatházat 「Inu-va
ruszu-o mamotteita.」 „A kutya őrizte a házat.”

ruszu-oruszu-o tanomutanomu ◆ megkéri,megkéri, hogyhogy vigyázzonvigyázzon
aa házraházra 「Gokindzsoszan-ni ruszu-o tanonda.」
„A szomszédunkat megkértem, hogy vigyázzon a
házra.”

rútárútá ◆ routerrouter ◆ útválasztóútválasztó ◆ útvonalvá-útvonalvá-
lasztólasztó
rutáhanorutáhano ◆ evangélikusevangélikus ◆ lutheránuslutheránus
rutecsiumurutecsiumu ◆ lutéciumlutécium
rutenruten ◆ állandóállandó körforgáskörforgás ◆ lélekvándor-lélekvándor-
láslás ◆ szüntelenszüntelen változásváltozás ◇ szeiszeirutenszeiszeiruten
életélet ésés halálhalál állandóállandó körforgásakörforgása ◇ banbu-banbu-
curutencuruten világonvilágon mindenminden örökösörökös mozgásbanmozgásban
vanvan
ruteniarutenia ◆ KárpátaljaKárpátalja
ruteniumuruteniumu ◆ ruténiumruténium
rutenszururutenszuru ◆ szüntelenülszüntelenül változikváltozik
「Banbucu-va rutenszuru.」 „Minden szüntele-
nül változik.”

rúteruhanorúteruhano ◆ evangélikusevangélikus ◆ lutheránuslutheránus
rúterukjókairúterukjókai ◆ evangélikus egyházevangélikus egyház
rútinrútin ◆ rutinrutin
rútorúto ◆ gyökgyök ◆ négyzetgyöknégyzetgyök ◆ útút
「Daijamondo-o jamirútode uriszabaita.」 „Ille-
gális úton eladták a gyémántokat.” ◆ útvonalútvonal
「Dóiurútodekokomade kitanodeszuka?」 „Mi-
lyen útvonalon jöttél ide?” ◇ szaitanrútoszaitanrúto leg-leg-
rövidebbrövidebb útvonalútvonal ◇ dzsóhórútodzsóhórúto informáci-informáci-
ósós csatornacsatorna ◇ nanbairútonanbairúto értékesítésiértékesítési út-út-
vonalvonal ◇ micujurútomicujurúto csempészútvonalcsempészútvonal
「Keiszacu-va kakuszeizaino micujurúto-o sza-
gutta.」 „A rendőrség a kábítószer csempészútvo-
nalát kereste.”

rúto-direkutorírúto-direkutorí ◆ gyökérkönyvtárgyökérkönyvtár
rútokigórútokigó ◆ gyökjelgyökjel
rúto-mappurúto-mappu ◆ útvonaltérképútvonaltérkép
rútopaszerirútopaszeri ◆ fehérrépafehérrépa ◆ gyökérpetre-gyökérpetre-
zselyemzselyem
ruvandaruvanda ◆ RuandaRuanda
ruvandadzsinruvandadzsin ◆ ruandairuandai
ruvandanoruvandano ◆ ruandairuandai
ruzairuzai ◆ száműzésszáműzés
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rúzunarúzuna ◆ komolytalankomolytalan 「Rúzuna szeikaku」
„komolytalan természet” ◆ lazalaza 「Rúzuna szei-
kacu」 „laza életmód” ◆ nemnem törődőtörődő 「Oka-
nenirúzuna hito」 „pénzzel nem törődő ember”
◆ roggyantroggyant 「Rúzubúcu-o katta.」 „Vettem egy
roggyant szárú csizmát.” ◇ dzsikan-nirúzunadzsikan-nirúzuna

pontatlanpontatlan 「Dzsikannirúzuna hito」 „pontatlan
ember”

rúzurífurúzurífu ◆ betétlapbetétlap ◆ cserélhető lapcserélhető lap
rúzurífu-baindárúzurífu-baindá ◆ cserélhetőcserélhető lapúlapú füzetfüzet
mappájamappája ◆ füzetmappafüzetmappa
rúzurífu-nótorúzurífu-nóto ◆ cserélhető lapú füzetcserélhető lapú füzet
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sasa ◆ kocsikocsi 「Kore-va nihonsadeszu.」 „Ez japán
kocsi.” ◇ tónansatónansa lopott kocsilopott kocsi
sasa ◆ fátyolszövetfátyolszövet ◆ gézszövetgézszövet ◆ hálószö-hálószö-
vetvet
sasa ◆ százmilliomodszázmilliomod
sasa ◆ cégek számlálószavacégek számlálószava
saasaasaasaa ◆ arcátlanularcátlanul 「Jokusaasaatoszon-
nakoto-o iune.」 „Hogy mondhatsz ilyen arcátlan
dolgot?”

sabasaba ◆ fogatfogat
sabasaba ◆ szabad világszabad világ ◆ világvilág
sabakesabake ◆ világivilági vágyakvágyak 「Kare-va saba ke-o
dasita.」 „Elárulta világi vágyait.”

sabaniderusabanideru ◆ szabadulszabadul 「Súdzsin-va sabani
deta.」 „A rab szabadult.”

saberihadzsimerusaberihadzsimeru ◆ beszédbebeszédbe elegyedikelegyedik
「Tonarino hitotosaberi hadzsimeta.」 „Beszédbe
elegyedett a szomszéddal.”

saberikatasaberikata ◆ dumaduma 「Kareno saberi kataga
szuki.」 „Csípem a dumáját.”

saberimakurusaberimakuru ◆ egyfolytábanegyfolytában beszélbeszél
「Dzsisinnicuite saberimakutteita.」 „Egyfolytá-
ban a földrengésről beszélt.” ◆ folyamatosanfolyamatosan
beszélbeszél 「Kare-va tósinicuite saberimakutteita.」
„Folyamatosan a befektetésről beszélt.”

saberiszonsaberiszon ◆ kár szót vesztegetni rákár szót vesztegetni rá
saberusaberu ◆ beszélbeszél 「Cuma-va totemojoku sabe-
rimaszu.」 „A feleségem nagyon sokat beszél.” ◆

dumáldumál 「Sabettebakariinaide, jarinaszai!」 „Ne
dumálj, inkább csináld!” ◆ fecsegfecseg 「Mó sabe-
ranaidekureru?」 „Ne fecsegj már annyit!” ◇

ucsimaku-oucsimaku-o saberusaberu eláruljaelárulja aa titkottitkot 「Kó-
sóno ucsimaku-o sabetta.」 „Elárulta a tárgyalá-
sok titkait.” ◇ ukkarisaberuukkarisaberu kifecsegkifecseg
「Himicu-o ukkari sabecscsatta.」 „Kifecsegtem
a titkot.” ◇ kajakajasaberukajakajasaberu rikácsolrikácsol ◇ ko-ko-
szokoszosaberuszokoszosaberu suttogsuttog ◇ pecsakucsasa-pecsakucsasa-
beruberu fecserészikfecserészik 「Nakamatacsi-va tanosisz-
ónipecsakucsa sabetteita.」 „A társaság vidáman
fecserészett.” ◇ pecsakucsasaberupecsakucsasaberu csacsogcsacsog
◇ pecsakucsasaberupecsakucsasaberu csivitelcsivitel 「Sódzsotacsi-

gapecsakucsasabetteiru.」 „A kislányok csivitel-
tek.” ◇ pecsakucsasaberupecsakucsasaberu locsoglocsog 「Hikkiri-
nasinipecsakucsa sabetteita.」 „Be nem állt a szá-
juk, egyfolytában locsogtak.” ◇ beraberasabe-beraberasabe-
ruru fecsegfecseg 「Icumo rindzsinno koto-o berabera
saberu.」 „Mindig a szomszédokról fecseg.” ◇ be-be-
raberasaberuraberasaberu bebe nemnem álláll aa szájaszája
「Kanodzso-va icumoberabera sabetteiru.」 „An-
nak a nőnek soha be nem áll a szája .”

saberusaberu ◆ ásóásó ◆ lapátlapát ◇ jukikakisaberujukikakisaberu hó-hó-
lapátlapát
saberude sukuusaberude sukuu ◆ lapátollapátol
saberude sukuukotosaberude sukuukoto ◆ lapátoláslapátolás
saberukásaberuká ◆ markológépmarkológép
saberuningjósaberuningjó ◆ beszélő bababeszélő baba
sábettosábetto ◆ sörbetsörbet
sábettodzsónosábettodzsóno ◆ kásáskásás 「Sábetto dzsóno ju-
ki」 „kásás hó”

sabonsabon ◆ szappanszappan
sabondamasabondama ◆ szappanbuborékszappanbuborék 「Sabon
dama-o fuita.」 „Szappanbuborékot fújtam.”

sabondama-osabondama-o tobaszutobaszu ◆ szappanbuboréko-szappanbuboréko-
kat fújkat fúj
saburusaburu ◆ szopszop 「Kodomo-va jubi-o sabutta.」
„A gyerek szopta az ujját.” ◆ szopogatszopogat 「Jubini
cuita konazató-o sabutta.」 „Szopogattam az uj-
jamra ragadt porcukrot.” ◇ ame-oame-o saburaszerusaburaszeru
cukrotcukrot adad 「Kodomoni ame-o saburaszeta.」
„Cukrot adtam a gyereknek.” ◇ ame-oame-o sabura-sabura-
szeruszeru kedvébenkedvében járjár 「Szenkjono maeni jotó-
va kokuminni ame-o saburaszeta.」 „A választá-
sok előtt a kormánypárt kedvében járt a népnek.”
◇ csicsi-ocsicsi-o saburusaburu szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-
o sabutta.」 „A kisbaba szopott.” ◇ honemades-honemades-
aburuaburu kiszipolyozkiszipolyoz 「Ródósa-va honemades-
aburareta.」 „A munkásokat kiszipolyozták.”

sabusabusabusabu ◆ sabusabusabusabu
sacusacu ◆ inging 「Konosacu-va kubigakicui.」 „Ez
az ing nyakban szűk.” ◇ amisacuamisacu neccpólóneccpóló ◇

aroha-sacuaroha-sacu hawaiihawaii inging ◇ arohasacuarohasacu hawaiihawaii
inging ◇ kará-sacukará-sacu színesszínes inging ◇ tísacutísacu pólópóló
◇ denimu-sacudenimu-sacu farmeringfarmering ◇ nagaszodeno-nagaszodeno-
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sacusacu hosszúhosszú ujjúujjú inging 「Nagaszodenosacuno
migiudeno hidzsinotokorogaicumo szuri kiretesi-
maunodeszu.」 „A hosszú ujjú ingem jobb könyö-
ke mindig kikopik.” ◇ hanszodenosacuhanszodenosacu rövidrövid
ujjúujjú inging 「Hanszodenosacude-va mada szukosi
hadaszamui.」 „Még hideg a rövid ujjú ing.” ◇

merijaszu-sacumerijaszu-sacu kötöttkötött trikótrikó ◇ vaisacuvaisacu fe-fe-
hérhér inging 「Szúcunivaisacu-o kita.」 „Az öltöny-
höz fehér inget vettem fel.”

sacunobotansacunobotan ◆ inggombinggomb
sacunopokettosacunopoketto ◆ ingzsebingzseb
sacunoszodesacunoszode ◆ ingujjingujj
sacsisacsi ◆ gyilkosgyilkos bálnabálna ◆ kardszárnyúkardszárnyú delfindelfin
「Sacsi-o mitakotoarimaszuka?」 „Láttál már
kardszárnyú delfint?”

sacsihatasacsihata ◆ önfestő pecsétnyomóönfestő pecsétnyomó
sacsihokosacsihoko ◆ tetődísztetődísz ◆ tigrisfejű haltigrisfejű hal
sacsihokobarusacsihokobaru ◆ feszültfeszült 「Kincsósitesacsi-
hokobatteita.」 „Feszülten viselkedett.”

sacsikusacsiku ◆ cég rabszolgájacég rabszolgája
sacsósacsó ◆ cégvezetőcégvezető ◆ igazgatóigazgató
「Tadaimasacsó-va gaisucusiteimaszu.」 „Az
igazgató úr most házon kívül van.” ◆ vállalat-vállalat-
vezetővezető ◇ ónásacsóónásacsó igazgatóigazgató tulajdonostulajdonos ◇

on-nasacsóon-nasacsó igazgatónőigazgatónő ◇ fukusacsófukusacsó igaz-igaz-
gatóhelyettesgatóhelyettes
sacsódairisacsódairi ◆ igazgatóhelyettesigazgatóhelyettes
sacsósicusacsósicu ◆ igazgatói szobaigazgatói szoba
sacsószekisacsószeki ◆ plagioklászplagioklász
sacsúsacsú ◆ cégen belülcégen belül ◆ társulattársulat
sacsúhakusacsúhaku ◆ kocsiban alváskocsiban alvás
sacsúhakuszurusacsúhakuszuru ◆ kocsibankocsiban alszikalszik 「Hijó-o
jaszuku oszaerutameni sacsúhakusita.」 „A kocsi-
ban aludtam, hogy olcsóbban megússzam.”

sadacunasadacuna ◆ intellektuálisintellektuális humorúhumorú 「Sada-
cuna dzsódan」 „intellektuális humorú vicc” ◆

intellektuálisintellektuális stílusústílusú 「Sadacuna vadzsucu」
„intellektuális beszédstílus” ◆ kifinomultkifinomult
「Kare-va sadacuna hitogarada.」 „Kifinomult
természete van.” ◇ keimjósadacunakeimjósadacuna könnye-könnye-
den intellektuális humorúden intellektuális humorú
sadaisadai ◆ alvázalváz ◆ futóműfutómű
sadaibangósadaibangó ◆ alvázszámalvázszám
sadansadan ◆ kirekesztéskirekesztés ◆ kiszűréskiszűrés ◆ lezáráslezárás

sadansadan ◆ társaságtársaság
sadanbósadanbó ◆ sorompórúdsorompórúd
sadanhódzsinsadanhódzsin ◆ bejegyzettbejegyzett jogijogi társaságtársaság

sadankisadanki ◆ megszakítómegszakító ◆ sorompósorompó ◇ nóhjú-nóhjú-
zusadankizusadanki olvadóbetétolvadóbetét nélkülinélküli megszakítómegszakító

sadanszurusadanszuru ◆ elzárelzár 「Dosakuzure-va dóro-o
sadansita.」 „A kőlavina elzárta az utat.” ◆ kire-kire-
kesztkeszt 「Kono mado-va dórono szóon-o sadan-
szuru.」 „Ez az ablak kirekeszti az utca zaját.” ◆

kiszűrkiszűr 「Konogaraszu-va sigaiszen-o sadanszu-
ru.」 „Ez az üveg kiszűri az ultraibolya sugara-
kat.” ◆ leárnyékolleárnyékol 「Keitaino denpa-o sadansi-
ta.」 „Leárnyékolta a mobilos rádióhullámokat.”
◆ lezárlezár 「Koko-va torakkuno kócú-va sadan-
szareteiru.」 „Ez a hely a teherautó-forgalom elől
le van zárva.” ◆ megszakítmegszakít 「Denrjú-o sadan-
szuru.」 „Megszakítja az áramkört.” ◆ nemnem en-en-
gedigedi bebe 「Szeifu-va gaikokukarano dzsóhó-o sa-
dansita.」 „Az állam nem engedte be a külföldről
érkező híreket.” ◆ szigetelszigetel 「Szono kabe-va
oto-o kanzenni sadansimaszu.」 „Ez a fal tökéle-
tesen szigeteli a hangot.” ◇ denrjokukjókjú-odenrjokukjókjú-o
sadanszurusadanszuru áramtalanítáramtalanít ◇ hi-ohi-o sadanszurusadanszuru
tűzzárótűzzáró 「Hi-o sadanszuru teppan-o szecscsisi-
ta.」 „Tűzzáró vaslemezt szerelt fel.”

sadensaden ◆ sintó szentélyépületsintó szentélyépület
sadósadó ◆ árnyékárnyék
sadósadó ◆ kocsiútkocsiút 「Sadóto hodó」 „kocsiút és
gyalogút” ◆ úttestúttest 「Hodókara sadóni deta.」
„Leléptem a járdáról az úttestre.”

sadóbokusingusadóbokusingu ◆ árnyékbokszolásárnyékbokszolás
sadó-kjabinettosadó-kjabinetto ◆ árnyékkormányárnyékkormány
sadó-vákusadó-váku ◆ háttérmunkaháttérmunka
sadzsisadzsi ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés ◆ köszönetnyilvá-köszönetnyilvá-
nításnítás ◇ sadzsi-osadzsi-o noberunoberu köszönetetköszönetet mondmond
◇ sadzsi-o noberusadzsi-o noberu bocsánatot kérbocsánatot kér
sadzsisadzsi ◆ szentélyek és templomokszentélyek és templomok
sadzsicusadzsicu ◆ realizmusrealizmus ◆ valósághűvalósághű ábrázo-ábrázo-
láslás
sadzsicusószecusadzsicusószecu ◆ realista regényrealista regény
sadzsicusugisadzsicusugi ◆ realizmusrealizmus
sadzsicusugisasadzsicusugisa ◆ realistarealista
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sadzsicutekinasadzsicutekina ◆ realistarealista 「Sadzsicutekina
geifú」 „realista stílus” ◆ valósághűvalósághű 「Sadzsi-
cutekina kaiga」 „valósághű kép”

sadzsikusadzsiku ◆ tengelytengely 「Daszszendzsiko-va sa-
dzsikuga oreta tameokotta.」 „A tengely törése
miatt történt a baleset.”

sadzsikumosadzsikumo ◆ charachara
sadzsiku-o csószeiszurusadzsiku-o csószeiszuru ◆ centrírozcentríroz
sadzsiku-osadzsiku-o nagaszujóninagaszujóni ◆ minthamintha dézsábóldézsából
öntenéköntenék 「Ame-va sadzsiku-o nagaszujóni fut-
teita.」 „Úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték
volna.”

sadzsi-osadzsi-o noberunoberu ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér ◆ köszö-köszö-
netet mondnetet mond
sadzsóarasisadzsóarasi ◆ autófeltörésautófeltörés ◆ kocsifeltö-kocsifeltö-
résrés
saeikikagakusaeikikagaku ◆ projektív geometriaprojektív geometria
saencsúsaencsú ◆ ferde hengerferde henger
saenszuisaenszui ◆ ferde kúpferde kúp
saffurusaffuru ◆ keveréskeverés ◆ összekeverésösszekeverés
safusafu ◆ kulikuli ◆ riksakuliriksakuli ◆ riksásriksás ◇ dzsinriki-dzsinriki-
safusafu riksásriksás ◇ dzsinrikisafudzsinrikisafu riksakuliriksakuli
safúsafú ◆ vállalativállalati kultúrakultúra 「Ópun-na safú-o
kandzsita.」 „Éreztem a nyitott vállalati kultúrát.”
◆ vállalati szokásokvállalati szokások
safucusafucu ◆ forralásforralás ◆ forrázásforrázás
safucukisafucuki ◆ sterilizáló készüléksterilizáló készülék
safucusódokusafucusódoku ◆ forralásosforralásos fertőtlenítésfertőtlenítés
◆ sterilizálás forró vízbensterilizálás forró vízben
safucuszurusafucuszuru ◆ forralforral 「Anzennotame
szuidószui-o safucusitekara nomu.」 „A biztonság
kedvéért, forralás után iszom a csapvizet.” ◆ for-for-
róró vízzelvízzel átmosátmos 「Bin-o safucusita.」 „Forró
vízzel átmostam az üveget.”

safutosafuto ◆ golfütőgolfütő száraszára ◆ kardántengelykardántengely ◆

tengelytengely ◇ kamu-safutokamu-safuto vezérműtengelyvezérműtengely
sagaisagai ◆ cégen kívülicégen kívüli
sagaihisagaihi ◆ vállalati titokvállalati titok
sagamikomusagamikomu ◆ lekuporodiklekuporodik 「Kanodzso-va ju-
kanisagami konda.」 „Lekuporodott a földre.”

sagamusagamu ◆ guggolguggol 「Dzsimenni neteiru hiton-
oszobanisaganda.」 „A földön fekvő ember mellé
guggoltam.” ◆ leguggolleguggol 「Saganda.」 „Legug-
goltam.”

sagamukotosagamukoto ◆ guggolásguggolás
sagandesagande ◆ guggolvaguggolva
sagaregoesagaregoe ◆ rekedtrekedt hanghang 「Sagare goede ha-
naszu.」 „Rekedt hangon beszél.”

sagarerusagareru ◆ berekedbereked 「Takuszan sabette koe-
gasagareta.」 „A sok beszédtől berekedtem.”

sagekisageki ◆ lövéslövés ◆ lövészetlövészet ◇ iszszeisagekiiszszeisageki
sortűzsortűz ◇ kurésagekikurésageki agyaggalamb-agyaggalamb-
lövészetlövészet ◇ kurésagekikurésageki traplövészettraplövészet ◇

dzsicudansagekidzsicudansageki éleslövészetéleslövészet ◇ súcsúsa-súcsúsa-
gekigeki össztűzössztűz ◇ taikúsagekitaikúsageki légvédelmilégvédelmi tűztűz

sagekibukisagekibuki ◆ lőfegyverlőfegyver
sagekidzsósagekidzsó ◆ lőtérlőtér
sagekidzsúsagekidzsú ◆ lőfegyverlőfegyver
sagekiensúsagekiensú ◆ lőgyakorlatlőgyakorlat
sagekigósagekigó ◆ lövészároklövészárok ◆ lövészgödörlövészgödör
sagekigucsisagekigucsi ◆ lőréslőrés
sagekikjógisagekikjógi ◆ sportlövészetsportlövészet
sagekikunrensagekikunren ◆ lövészetlövészet
sagekinómaisagekinómai ◆ jó lövőjó lövő
sagekinomeisusagekinomeisu ◆ mesterlövészmesterlövész
sagekiszurusagekiszuru ◆ kilőkilő 「Rokettode funega sageki-
szareta.」 „Rakétával kilőtték az egyik hajót.”

saheisahei ◆ árnyékolásárnyékolás ◆ takarástakarás
saheikéburusaheikéburu ◆ árnyékolt kábelárnyékolt kábel
saheimakusaheimaku ◆ sötétítőfüggönysötétítőfüggöny
saheiszurusaheiszuru ◆ árnyékolárnyékol 「Nikkókarafirumu-o
saheiszuru.」 „Árnyékolja a filmet a napfény elől.”
◆ leárnyékolleárnyékol 「Denpaga
hairanaijónikonszátohóru-o saheisita.」 „Leár-
nyékoltuk a koncerttermet a rádióhullámok el-
len.”

sahensahen ◆ átfogóátfogó
sahonsahon ◆ kéziratoskéziratos könyvkönyv ◆ kézzelkézzel másoltmásolt
könyvkönyv ◆ kódexkódex
saisai ◆ szubjektív ábrázolásszubjektív ábrázolás
saisai ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés ◆ hálahála 「Sai-o hjószu-
ru.」 „Háláját fejezi ki.” ◆ köszönetköszönet
sainsain ◆ dolgozódolgozó ◆ vállalativállalati tagtag ◆ vállalatvállalat
tagjatagja 「Gaisikeikigjóno sainninatta.」 „Külföldi
érdekeltségű vállalat tagja lettem.” ◇ dzsunsaindzsunsain
korlátozottkorlátozott jogújogú állandóállandó alkalmazottalkalmazott ◇
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sinnjúsainsinnjúsain újúj alkalmazottalkalmazott ◇ sinnjúsainsinnjúsain újúj
munkatársmunkatárs 「Sinnjúsainga haitta.」 „Új mun-
katársat kaptunk.” ◇ szeisainszeisain teljesteljes állásúállású
foglalkoztatottfoglalkoztatott ◇ szeisainszeisain állandóállandó alkal-alkal-
mazottmazott ◇ hiszeisainhiszeisain részmunkaidősrészmunkaidős foglal-foglal-
koztatottkoztatott
sainsain ◆ vállalati pecsétvállalati pecsét
sainasaina ◆ félénkfélénk ◆ szégyenlősszégyenlős
sainbosúsainbosú ◆ munkafelvételmunkafelvétel 「Sainbosúkóko-
ku」 „munkafelvétel hirdetése”

sain-darugánohairecusain-darugánohairecu ◆ Shine-DalgarnoShine-Dalgarno
szekvenciaszekvencia
sainkjóikusainkjóiku ◆ vállalati oktatásvállalati oktatás
sainrjósainrjó ◆ munkásszállásmunkásszállás ◆ munkásszállómunkásszálló
sainsokudósainsokudó ◆ munkahelyi menzamunkahelyi menza
sainszen-jósainszen-jó ◆ alkalmazottakalkalmazottak számáraszámára
fenntartvafenntartva 「Sainszen-jóno tobira」 „alkalma-
zottak számára fenntartott ajtó”

sajósajó ◆ szentélyszentély ügyeügye ◆ vállalativállalati ügyügy
「Bucsó-va sajóde gaisucusiteiru.」 „Az osztály-
vezető vállalati ügyben, házon kívül van.”

sajósajó ◆ hanyatláshanyatlás ◆ lemenő naplemenő nap
sajódenvasajódenva ◆ céges telefoncéges telefon
sajókaszurusajókaszuru ◆ hanyatlikhanyatlik 「Szono szangjó-va
sajókasiteiru.」 „Az az iparág hanyatlik.”

sajósasajósa ◆ céges kocsicéges kocsi
sajószangjósajószangjó ◆ hanyatló iparághanyatló iparág
sajózokusajózoku ◆ cég nyakán élősködőkcég nyakán élősködők
sajózokusajózoku ◆ dzsentridzsentri ◆ elszegényedettelszegényedett
arisztokrataarisztokrata
sakasaka ◆ történelmitörténelmi BuddhaBuddha ◇ osakaosaka elron-elron-
tott dologtott dolog
sakabucusakabucu ◆ történelmi Buddhatörténelmi Buddha
sakadósakadó ◆ templomteremtemplomterem BuddhaBuddha szobrávalszobrával

sakaisakai ◆ életélet 「Szeidzsinninatte sakaini deta.」
„Felnőttem, és kiléptem az életbe.” ◆ közösségközösség
「Kokuszaisakai」 „nemzetközi közösség” ◆ tár-tár-
sadalomsadalom 「Nihonno sakai」 „japán társadalom”
◆ világvilág 「Kodomono sakai」 „gyermekek világa”
◇ ippansakaiippansakai köznépköznép ◇ urasakaiurasakai alvilágalvilág ◇

kaikjúsakaikaikjúsakai osztálytársadalomosztálytársadalom ◇ kizoku-kizoku-
sakaisakai arisztokrataarisztokrata társadalomtársadalom ◇ kjódósa-kjódósa-
kaikai közösségiközösségi társadalomtársadalom ◇ kurumasakaikurumasakai
autósautós társadalomtársadalom ◇ gensisakaigensisakai ősközös-ősközös-

ségség ◇ gensisakaigensisakai ősiősi társadalomtársadalom ◇ sóhi-sóhi-
sakaisakai fogyasztóifogyasztói társadalomtársadalom ◇ dzsóhóka-dzsóhóka-
sakaisakai információsinformációs társadalomtársadalom ◇ sokubucu-sokubucu-
sakaisakai fitocönózisfitocönózis ◇ csiikisakaicsiikisakai helyihelyi kö-kö-
zösségzösség ◇ ningensakainingensakai emberiemberi társadalomtársadalom ◇

riszukusakairiszukusakai kockázati társadalomkockázati társadalom
sakaicúnensakaicúnen ◆ társadalmi nézettársadalmi nézet
sakaicsicudzsosakaicsicudzso ◆ társadalmi rendtársadalmi rend
sakaidzsigjósakaidzsigjó ◆ szociális munkaszociális munka
sakaidzsinsakaidzsin ◆ társadalom érett tagjatársadalom érett tagja
sakaidzsin-ninarusakaidzsin-ninaru ◆ kikerül az életbekikerül az életbe
sakaidzsószeisakaidzsószei ◆ társadalom állapotatársadalom állapota
sakaifukkisakaifukki ◆ rehabilitációrehabilitáció
sakaifukusisakaifukusi ◆ szociálisszociális hálóháló 「Kono kuni-
va sakaifukusiga hattacusiteiru.」 „Ez az ország jó
szociális hálóval rendelkezik.”

sakaigakusakaigaku ◆ szociológiaszociológia ◆ társadalomku-társadalomku-
tatástatás ◇ sokubucusakaigakusokubucusakaigaku növénytársu-növénytársu-
lástanlástan ◇ szeitaisakaigakuszeitaisakaigaku statikusstatikus szo-szo-
ciológiaciológia ◇ szeibucusakaigakuszeibucusakaigaku bioszocioló-bioszocioló-
giagia ◇ dóbucusakaigakudóbucusakaigaku állattársulástanállattársulástan
sakaigakusasakaigakusa ◆ szociológusszociológus ◆ társadalom-társadalom-
kutatókutató
sakaigekisakaigeki ◆ társadalmi drámatársadalmi dráma
sakaigengogakusakaigengogaku ◆ szociolingvisztikaszociolingvisztika
sakaigensósakaigensó ◆ társadalmi jelenségtársadalmi jelenség
sakaihjóronsakaihjóron ◆ társadalomkritikatársadalomkritika
sakaihokensakaihoken ◆ társadalombiztosítástársadalombiztosítás 「Ima-
no sakaihoken-va dzsúdzsicusiteiruto omoima-
szuka?」 „Kiforrottnak tartom a mostani társada-
lombiztosítást.” ◆ TBTB
sakaihósisakaihósi ◆ szociális munkaszociális munka
sakaihosósakaihosó ◆ társadalombiztosítástársadalombiztosítás
sakaiisikisakaiisiki ◆ társadalmi öntudattársadalmi öntudat
sakaikasakaika ◆ szocializációszocializáció ◆ szocializálásszocializálás
sakaikagakusakaikagaku ◆ társadalomtudománytársadalomtudomány
sakaikaikjúsakaikaikjú ◆ társadalmi osztálytársadalmi osztály
sakaikairjósugisakaikairjósugi ◆ reformizmusreformizmus
sakaikaszurusakaikaszuru ◆ szocializálszocializál 「Kodomo-o sa-
kaikasita.」 „Szocializálta a gyereket.”

sakaikihansakaikihan ◆ társadalmi elvárástársadalmi elvárás
sakaikikinsakaikikin ◆ szociális alapszociális alap
sakaikikósakaikikó ◆ társadalmi struktúratársadalmi struktúra
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sakaikjóikusiszecusakaikjóikusiszecu ◆ művelődési házművelődési ház
sakaiminsutósakaiminsutó ◆ Szociáldemokrata PártSzociáldemokrata Párt
sakaimondaisakaimondai ◆ társadalmitársadalmi problémaprobléma
「Hikikomori-va sakaimondaida.」 „A begubózás
társadalmi probléma.”

sakainimitomeraretasakainimitomerareta ◆ elismertelismert
sakainokuzusakainokuzu ◆ társadalom szégyenetársadalom szégyene
sakainotekisakainoteki ◆ közellenségközellenség
sakaisinrigakusakaisinrigaku ◆ szociálpszichológiaszociálpszichológia ◆

társadalompszichológiatársadalompszichológia
sakaisiszósakaisiszó ◆ társadalmi eszmetársadalmi eszme
sakaisugisakaisugi ◆ szocializmusszocializmus ◇ kagakutekisa-kagakutekisa-
kaisugikaisugi tudományostudományos szocializmusszocializmus ◇ kúszó-kúszó-
tekisakaisugitekisakaisugi utópistautópista szocializmusszocializmus ◇

kokkasakaisugikokkasakaisugi államszocializmusállamszocializmus
sakaisugisasakaisugisa ◆ szocializmus-pártiszocializmus-párti
sakaisugisanovarugucsi-osakaisugisanovarugucsi-o iukotoiukoto ◆ komcsi-komcsi-
zászás
sakaisugisatobatószurusakaisugisatobatószuru ◆ lekomcsizlekomcsiz 「Su-
sóni sakaisugisato batósita.」 „Lekomcsizta a mi-
niszterelnököt.” ◆ lekommunistázlekommunistáz
sakaisugisatobatószurukotosakaisugisatobatószurukoto ◆ komcsizáskomcsizás
sakaiszeisakaiszei ◆ társastársas ◇ sinsakaiszeisinsakaiszei valódivalódi
társastársas
sakaiszeibucugakusakaiszeibucugaku ◆ szociobiológiaszociobiológia
sakaiszeidosakaiszeido ◆ társadalmitársadalmi berendezkedésberendezkedés
◆ társadalmi rendszertársadalmi rendszer
sakaiszeikódósakaiszeikódó ◆ társastársas viselkedésviselkedés 「Dó-
bucuno sakaiszeikódó」 „állatok társas viselkedé-
se”

sakaiszeitaigakusakaiszeitaigaku ◆ szocioökológiaszocioökológia
sakaiszosikisakaiszosiki ◆ társadalmi struktúratársadalmi struktúra
sakaitanbósakaitanbó ◆ szociális terepmunkaszociális terepmunka
sakaitekicsiisakaitekicsii ◆ társadalmi rangtársadalmi rang
sakaitekikjóisakaitekikjói ◆ közellenségközellenség
sakaitekikóisakaitekikói ◆ társas cselekvéstársas cselekvés
sakaitekinasakaitekina ◆ közéletiközéleti 「Sakaitekina kacudó-
o szuru.」 „Közéleti tevékenységet folytat.” ◆ kö-kö-
zösségizösségi ◆ társadalmitársadalmi 「Sakaitekina eikjó」
„társadalmi hatás” ◆ társastársas 「Ningen-va sakai-
tekina iki monodeszu.」 „Az ember társas lény.” ◇

hansakaitekinahansakaitekina társadalomellenestársadalomellenes 「Han-
sakaitekina kódó」 „társadalomellenes tevékeny-
ség”

sakaitekinisakaitekini ◆ társadalmilagtársadalmilag 「Kareno kódó-
va sakaitekini mitomerarenai.」 „A viselkedése
társadalmilag nem elfogadott.”

sakaitósakaitó ◆ Szocialista PártSzocialista Párt
sakakkósakakkó ◆ oldalirányú lesiklásoldalirányú lesiklás
sakakkószurusakakkószuru ◆ oldaliránybanoldalirányban ereszkedikereszkedik
lele ◆ oldalirányban siklik leoldalirányban siklik le
sakakusakaku ◆ ferde vonásferde vonás
sakakucsúsakakucsú ◆ ferde hasábferde hasáb
sakakuszuisakakuszui ◆ ferde gúlaferde gúla
sakamunisakamuni ◆ GautamaGautama SziddhárthaSziddhártha ◆ Góta-Góta-
ma Sziddhártama Sziddhárta
sakamunibucusakamunibucu ◆ történelmi Buddhatörténelmi Buddha
sakansakan ◆ internátus felügyelőjeinternátus felügyelője
sakancsósakancsó ◆ internátus igazgatójainternátus igazgatója
sakaniszeppósakaniszeppó ◆ csirkecsirke okosabbokosabb akarakar lennilenni
a tyúknála tyúknál
sakankjorisakankjori ◆ követési távolságkövetési távolság
sakaszanzonsakaszanzon ◆ GautamaGautama szobraszobra kétkét kísé-kísé-
rővelrővel
sakesake ◆ lazaclazac ◆ vadlazacvadlazac
sakecusakecu ◆ érmetszésérmetszés ◆ érvágásérvágás ◆ vérezte-vérezte-
téstés
sakekinoszensusakekinoszensu ◆ lövészlövész ◆ sportlövészsportlövész
sakensaken ◆ műszakiműszaki vizsgavizsga 「Imakuruma-o sak-
ennidasiteirunodesibaraku densacúkindeszu.」
„Most az autóm műszaki vizsgán van, ezért vonat-
tal járok be.”

sakensósakensó ◆ forgalmiforgalmi
sakinsakin ◆ aranyhomokaranyhomok ◆ aranyporaranypor
sakinsakin ◆ hálapénzhálapénz
sakisakiszurusakisakiszuru ◆ recsegrecseg 「Ringo-o sakisaki ta-
beta.」 „Az alma recsegett a fogam alatt.” ◆ ro-ro-
pogpog 「Ringo-va sakisakideszu.」 „Ropog a fogam
alatt az alma.” ◆ ropogósropogós
sakittoszurusakittoszuru ◆ összeszedi magátösszeszedi magát
sakjósakjó ◆ szútramásolásszútramásolás ◆ szútramásolatszútramásolat
sakkakusakkaku ◆ araszoló hernyóaraszoló hernyó
sakkansakkan ◆ kölcsönkölcsön 「Iszszenmandoruno
sakkan-o teikecusita.」 „Aláírták a tízmillió dollá-
ros kölcsönszerződést.”

sakkandansakkandan ◆ konzorciumkonzorcium
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sakkanhósakkanhó ◆ japán mértékrendszerjapán mértékrendszer
sakkankjóteisakkankjótei ◆ kölcsönszerződéskölcsönszerződés
sakkinsakkin ◆ adósságadósság 「Okanega haittanode, mazu
sakkin-o kaesita.」 „Befolyt egy kis pénz, ezért
először az adósságot törlesztettem.” ◆ kölcsönkölcsön
「Kare-va sakkin-o kakaeteiru.」 „Kölcsöne van.”
◆ tartozástartozás ◇ kakuresakkinkakuresakkin rejtettrejtett adós-adós-
ságság ◇ tagakunosakkintagakunosakkin nagynagy összegűösszegű adós-adós-
ságság 「Kokuminni-va tagakuno sakkingaarima-
szu.」 „A lakosságnak nagy összegű adóssága
van.”

sakkingadekirusakkingadekiru ◆ adósságbaadósságba kerülkerül ◆ adós-adós-
ságba keveredikságba keveredik
sakkinhenszaisakkinhenszai ◆ adósságrendezésadósságrendezés
sakkin-nimamirerusakkin-nimamireru ◆ eladósodikeladósodik 「Kare-va
sakkinnimamireteiru.」 „Eladósodott.”

sakkin-nioikomarerusakkin-nioikomareru ◆ adósságbaadósságba kevere-kevere-
dikdik
sakkin-notaraimavasisakkin-notaraimavasi ◆ körbetartozáskörbetartozás
sakkin-osakkin-o henszaiszuruhenszaiszuru ◆ rendezirendezi azaz adós-adós-
ságotságot 「Midzsikai kikande sakkin-o henszaisi-
ta.」 „Rövid időn belül rendezte az adósságát.”

sakkinszurusakkinszuru ◆ eladósodikeladósodik 「Sakkinsitemade
iega hosikunai.」 „Azért annyira nem kell lakás,
hogy eladósodjak miatta.” ◆ tartoziktartozik 「Kare-
va hjakuman ensakkinsiteiru.」 „Egymillió jennel
tartozik.”

sakkintorisakkintori ◆ adósságbehajtóadósságbehajtó ◆ pénzbe-pénzbe-
hajtóhajtó
sakkósakkó ◆ rossz naprossz nap
sakkocusakkocu ◆ singcsontsingcsont
sakkurisakkuri ◆ csukláscsuklás 「Sakkuriga tomaranai.」
„Nem akar elmúlni a csuklás.”

sakkuriszurusakkuriszuru ◆ csuklikcsuklik 「Kaigicsúni kjúni,
sakkuriga hadzsimarimasita.」 „Értekezlet köz-
ben csuklani kezdtem.”

sakosako ◆ garázsgarázs 「Kuruma-o sakoni ireta.」
„Garázsba tettem a kocsit.” ◆ kocsiszínkocsiszín
「Romendensa-o sakokara dasita.」 „Kiállt a vil-
lamossal a kocsiszínből.”

sakosako ◆ fogolyfogoly
sakosako ◆ sáskaráksáskarák
sakósakó ◆ közösségiközösségi kapcsolatokkapcsolatok ◆ szociali-szociali-
zálódászálódás 「Kare-va sakóga nigateda.」 „Nehezen
szocializálódik.” ◆ társasági élettársasági élet

sakósakó ◆ sötétítéssötétítés
sakódanszusakódanszu ◆ szalontáncszalontánc ◆ tánctánc ◆ társas-társas-
tánctánc
sakódzsireisakódzsirei ◆ udvariasudvarias dicséretdicséret 「Karega
itteitano-va sakódzsireini szuginai.」 „Csak udva-
rias dicséret volt, amit mondott.” ◆ udvariasságudvariasság
「Honsinde szaszottekureteirunoka, tannaru sa-
kódzsireika vakaranai.」 „Nem tudom, hogy tény-
leg meg akar-e hívni, vagy csak pusztán udvarias-
ságból mondta.”

sakódzsucusakódzsucu ◆ szocializálódás művészeteszocializálódás művészete
sakókasakóka ◆ közösségiközösségi emberember ◆ társaságked-társaságked-
velővelő
sakókaisakókai ◆ társaságitársasági életélet 「Sakókaini deru.」
„Belép a társasági életbe.” ◆ társaságitársasági körkör
「Sakókaini deirisiteiru.」 „Társasági körökben
forog.”

sakókainohanasakókainohana ◆ társaság kedvencetársaság kedvence
sakókátensakókáten ◆ sötétítőfüggönysötétítőfüggöny
sakószeisakószei ◆ társas hajlamtársas hajlam
sakószeinitomusakószeinitomu ◆ barátkozóbarátkozó természetűtermészetű ◆

társas hajlamútársas hajlamú
sakószurusakószuru ◆ beárnyékolbeárnyékol 「Ki-va
taijókópaneru-o sakósitesimatta.」 „A fa beárnyé-
kolta a napelemet.” ◆ elsötétítelsötétít 「Sinsicu-o
kanzenni sakósita.」 „Tökéletesen elsötétítettem
a hálószobát.” ◆ sötétítsötétít 「Buraindode sakósi-
ta.」 „Redőnnyel sötétítettem.”

sakótekinasakótekina ◆ jójó kapcsolatteremtőkapcsolatteremtő ◆ tár-tár-
sadalmilagsadalmilag aktívaktív ◆ társastársas ◆ társaságked-társaságked-
velővelő 「Sakótekina hito」 „társaságkedvelő em-
ber” ◇ hisakótekinahisakótekina zárkózottzárkózott 「Hisakótek-
ina hito」 „zárkózott ember” ◇ hisakótekinahisakótekina
antiszociálisantiszociális 「Hisakótekina kódó」 „antiszo-
ciális viselkedés”

sakózahjókeisakózahjókei ◆ ferdeszögűferdeszögű koordináta-koordináta-
rendszerrendszer
sakusaku ◆ italtöltésitaltöltés 「Nomi kaide bukano sa-
kude nonda.」 „Kocsmázáskor a beosztottja által
töltött italt itta.”

sakusaku ◆ jogarjogar
sakusaku ◆ japánjapán lábláb ◆ sakusaku ◇ kenken hathat japánjapán
lábláb ◇ dzsódzsó japánjapán dekalábdekaláb ◇ szunszun szunszun ◇

csócsó háromszázhatvanháromszázhatvan japánjapán lábláb ◇ riri japánjapán
mérföldmérföld ◇ riri riri
sakusaku ◆ centisócentisó ◆ század cuboszázad cubo
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sakusaku ◆ bosszúságbosszúság
sakucsisakucsi ◆ bérelt földbérelt föld ◆ földbérletföldbérlet
sakucsikensakucsiken ◆ ingatlanhasználati jogingatlanhasználati jog
sakucsininsakucsinin ◆ földbérlőföldbérlő
sakucsirjósakucsirjó ◆ földbérletiföldbérleti díjdíj ◆ ingatlanbér-ingatlanbér-
letileti díjdíj ◇ súsinsakucsirjósúsinsakucsirjó életigéletig szólószóló
földbérlet díjaföldbérlet díja
sakudosakudo ◆ barométerbarométer 「Kabusikisidzsóno sa-
kudo」 „részvénypiac barométere” ◆ fokmérőfokmérő
「Bunmeino sakudo」 „civilizáció fokmérője” ◆

léptéklépték 「Kono csizuno sakudo-va ikucudeszu-
ka?」 „Mekkora ennek a térképnek a léptéke?” ◆

méretarányméretarány ◆ mértékmérték
sakudósakudó ◆ réz-arany-ezüst ötvözetréz-arany-ezüst ötvözet
sakudóirosakudóiro ◆ bronzbarnabronzbarna ◆ vörösbarnavörösbarna
sakudóironosakudóirono ◆ napbarnítottnapbarnított 「Sakudóirono
hada」 „napbarnított bőr”

sakudonocsiiszaisakudonocsiiszai ◆ kiskis léptékűléptékű 「Sakudono
csiiszai csizu-o cukutta.」 „Kis léptékű térképet
készített.”

sakudonoókiisakudonoókii ◆ nagynagy léptékűléptékű 「Sakudono
ókii csizu-o cukutta.」 „Nagy léptékű térképet ké-
szített.”

sakudzsisakudzsi ◆ fonetikusfonetikus jelkéntjelként használthasznált
kandzsikandzsi
sakugasakuga ◆ araszolólepkearaszolólepke
sakugakasakugaka ◆ araszolókaraszolók
sakuhacsisakuhacsi ◆ furulyafurulya ◆ pikulapikula ◆ szopásszopás
sakuhacsi-o fukusakuhacsi-o fuku ◆ furulyázikfurulyázik
sakuhósakuhó ◆ szabadlábraszabadlábra helyezéshelyezés ◆ szaba-szaba-
dondon engedésengedés ◇ karisakuhókarisakuhó feltételesfeltételes sza-sza-
badlábrabadlábra helyezéshelyezés ◇ dzsókencukisakuhódzsókencukisakuhó
feltételes szabadlábra helyezésfeltételes szabadlábra helyezés
sakuhószurusakuhószuru ◆ elengedelenged 「Hitodzsicsi-va saku-
hószareta.」 „A túszokat elengedték.” ◆ szabad-szabad-
lábralábra helyezhelyez 「Súdzsin-va sakuhószareta.」 „A
rabot szabadlábra helyezték.” ◆ szabadonszabadon en-en-
gedged 「Mudzsicu-o sómeiszareta hikoku-va saku-
hószareta.」 „Az ártatlannak bizonyult vádlottat
szabadon engedték.” ◇ migara-omigara-o sakuhószurusakuhószuru
szabadonszabadon engedenged 「Hikokuno migara-o sakuhó-
sita.」 „Szabadon engedték a vádlottat.”

sakuisakui ◆ bárói rangbárói rang ◆ nemesi rangnemesi rang
sakujasakuja ◆ bérházbérház ◆ bérlakásbérlakás 「Sakujani szun-
deiru.」 „Bérlakásban élek.” ◆ házbérletházbérlet

sakujakusakujaku ◆ bazsarózsabazsarózsa ◆ illatosillatos bazsaró-bazsaró-
zsazsa
sakujaninsakujanin ◆ bérlőbérlő ◆ főbérlőfőbérlő
sakujósakujó ◆ kölcsönkölcsön ◆ kölcsönbe vételkölcsönbe vétel
sakujógosakujógo ◆ kölcsönszókölcsönszó
sakujósosakujóso ◆ elismervény tartozásrólelismervény tartozásról
sakujósósosakujósóso ◆ adóslevéladóslevél
sakujószurusakujószuru ◆ felhasználfelhasznál 「Otto-va cumano
meigi-o sakujósite kóza-o hiraita.」 „A férj a fe-
leség nevét felhasználva nyitott számlát.” ◆ köl-köl-
csönözcsönöz 「Gaikokugono hjógen-o sakujósita.」
„Idegen nyelvből kölcsönzött kifejezést.” ◆ köl-köl-
csöncsön veszvesz 「Okane-o sakujósita.」 „Pénzt vet-
tem kölcsön.”

sakumeisakumei ◆ magyarázatmagyarázat 「Gohaccsúsita kai-
sani sakumei-o motometa.」 „Magyarázatot kö-
veteltek a vállalattól a téves megrendelés miatt.”

sakumeiszurusakumeiszuru ◆ magyarázkodikmagyarázkodik 「Kaisa-va
júzá-o konranszaszetesimatta koto-o sakumeisi-
ta.」 „A vállalat magyarázkodott, amiért a felhasz-
nálókat összezavarták.”

sakunsakun ◆ vállalati filozófiavállalati filozófia
sakunasakuna ◆ bosszúsbosszús
sakunagesakunage ◆ havasszépehavasszépe
sakunecusakunecu ◆ izzásizzás
sakunecucúsakunecucú ◆ égő fájdalomégő fájdalom
sakunecunosakunecuno ◆ égetőégető 「Sakunecuno szabaku」
„égetően forró sivatag” ◆ forróforró 「Sakunecuno
koi」 „forró szerelem” ◆ izzóizzó 「Sakunecuno te-
cu」 „izzó vas” ◆ perzselőperzselő 「Sakunecuno tai-
jó」 „perzselő Nap”

sakunecuszurusakunecuszuru ◆ izzikizzik
sakuniszavarusakuniszavaru ◆ rosszrossz névennéven veszvesz 「Va-
tasino kotobaga ottono sakuni szavattajóda.」 „A
férjem úgy tűnik rossz néven vette, amit mond-
tam.” ◆ sértsért 「An-na hiniku-o ivarete joku sa-
kuni szavaranaine.」 „Csoda, hogy nem sértődik
meg a gúnyos megjegyzések miatt.” ◆ tenyér-tenyér-
bemászóbemászó 「Kareno ibatta taido-va sakuni szavat-
ta.」 „Tenyérbemászó volt a gőgös viselkedése.”

sakunjúsakunjú ◆ kölcsönkölcsön
sakunotanesakunotane ◆ bosszantó dologbosszantó dolog
saku-o szurusaku-o szuru ◆ italt töltitalt tölt
sakuretaagosakuretaago ◆ előreugró állelőreugró áll
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sakuriagerusakuriageru ◆ elcsuklóelcsukló hangonhangon sírsír ◆ hüp-hüp-
pögpög
sakurjósakurjó ◆ enyhítésenyhítés 「Dókini sakurjóno jocsi-
va nai.」 „Nem találtak enyhítő körülményeket.”
◇ dzsódzsósakurjódzsódzsósakurjó enyhítőenyhítő körülménykörülmény ◇

dzsódzsósakurjódzsódzsósakurjó enyhítőenyhítő körülményekkörülmények fi-fi-
gyelembevételegyelembevétele
sakurjógenkeisakurjógenkei ◆ büntetés enyhítésebüntetés enyhítése
sakurjószurusakurjószuru ◆ büntetésénélbüntetésénél figyelembefigyelembe
veszvesz 「Jógisaga miszeinendatoiukotode sakurjó-
sita.」 „Az elkövető büntetésénél figyelembe vet-
ték, hogy még kiskorú.” ◇ dzsódzsósakurjó-dzsódzsósakurjó-
szuruszuru enyhítéskéntenyhítésként mérlegelmérlegel 「Akuiganakat-
ta ten-o kórjosi dzsódzsósakurjósita.」 „Enyhítés-
ként mérlegelték, hogy nem akart rosszat.” ◇

dzsódzsósakurjószurudzsódzsósakurjószuru enyhítéskéntenyhítésként fi-fi-
gyelembegyelembe veszvesz 「Bjóninnotame dzsódzsósa-
kurjósita.」 „Enyhítésként figyelembe vették a be-
tegségét.”

sakurusakuru ◆ merítmerít
sakusisakusi ◆ merítőkanálmerítőkanál ◆ merőkanálmerőkanál ◇ neko-neko-
mosakusimomosakusimo boldog-boldogtalanboldog-boldogtalan 「Ima, ne-
komo sakusimo kabusikitósisiteiru.」 „Most
boldog-boldogtalan részvényeket vásárol.”

sakusidzsógisakusidzsógi ◆ rugalmatlanságrugalmatlanság ◆ szabá-szabá-
lyokhoz ragaszkodáslyokhoz ragaszkodás
sakusidzsóginasakusidzsógina ◆ rugalmatlanrugalmatlan 「Sakusidzsó-
gina hito」 „rugalmatlan ember” ◆ szabályok-szabályok-
hozhoz ragaszkodóragaszkodó 「Sakusidzsógina kaitó」
„szabályokhoz ragaszkodó válasz”

sakuszonsakuszon ◆ történelmi Buddhatörténelmi Buddha
sáku-szukinsáku-szukin ◆ cápabőrcápabőr
sakutorimusisakutorimusi ◆ araszoló hernyóaraszoló hernyó
sakuzaisakuzai ◆ adósságadósság 「Bódaina sakuzaigaka-
szanda.」 „Nagy adósságot halmozott fel.”

sámansáman ◆ sámánsámán
sámanizumusámanizumu ◆ sámánizmussámánizmus
samesame ◆ mobillalmobillal készültkészült fényképfénykép ◆ mobillalmobillal
készült fénykép küldésekészült fénykép küldése
sameisamei ◆ cégnévcégnév ◆ vállalat nevevállalat neve
sameisamei ◆ vállalati utasításvállalati utasítás
samensamen ◆ kegyelemkegyelem 「Súdzsinno samen」 „rab
kegyelemben részesítése” ◆ megbocsátásmegbocsátás

samensamen ◆ lejtőlejtő ◇ okanosamenokanosamen domboldaldomboldal ◇

kjúsamenkjúsamen meredekmeredek lejtőlejtő ◇ kjúsamenkjúsamen mere-mere-
dek emelkedődek emelkedő ◇ jamanosamenjamanosamen hegyoldalhegyoldal
samendzsósamendzsó ◆ kegyelmi parancskegyelmi parancs
samérusaméru ◆ mobillalmobillal készültkészült fényképfénykép küldéseküldése

samisami ◆ papnövendékpapnövendék
samintósamintó ◆ Szociáldemokrata PártSzociáldemokrata Párt
samiszensamiszen ◆ samiszensamiszen 「Samiszen-o hadzsi-
ita.」 „Samiszenen játszottam.”

samosamo ◆ harci kakasharci kakas ◆ samosamo
samoasamoa ◆ zergezerge
samodzsisamodzsi ◆ rizsszedő kanálrizsszedő kanál
samonsamon ◆ rézsútos mintarézsútos minta
samonsamon ◆ vándorszerzetesvándorszerzetes
samottosamotto ◆ samottsamott
samunekosamuneko ◆ sziámi macskasziámi macska
sanaisanai ◆ cégen belülcégen belül
sanaian-naisanaian-nai ◆ utastájékoztatásutastájékoztatás
sanaibengosisanaibengosi ◆ vállalati ügyvédvállalati ügyvéd
sanaibunsosanaibunso ◆ belső iratbelső irat
sanaicsószasanaicsósza ◆ belső vizsgálatbelső vizsgálat
sanaigjódzsisanaigjódzsi ◆ vállalati rendezvényvállalati rendezvény
sanaihakusanaihaku ◆ kocsiban alváskocsiban alvás
sanaihakuszurusanaihakuszuru ◆ kocsiban alváskocsiban alvás
sanaihanbaisanaihanbai ◆ utasellátásutasellátás ◆ utasellátóutasellátó
「Mukasiha sanaihanbainocsokoga daiszukidesi-
ta.」 „Nagyon szerettem régen az utasellátó csoki-
ját.”

sanaihósanaihó ◆ belső hírlevélbelső hírlevél
sanaihószósanaihószó ◆ hangosbemondóhangosbemondó
sanaikekkonsanaikekkon ◆ cégen belüli házasságcégen belüli házasság
sanaikiteisanaikitei ◆ vállalati szabályvállalati szabály
sanaisokudósanaisokudó ◆ vállalati menzavállalati menza
sanarisanaritosanarisanarito ◆ gőgösengőgösen ◆ tetszelegvetetszelegve
「Kanodzso-va sanarisanarito aruita.」 „Tetsze-
legve sétált.”

sancesance ◆ sáncsánc
sanderiasanderia ◆ csillárcsillár
sanhaisanhai ◆ SanghajSanghaj
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sanikamaerusanikamaeru ◆ cinikuscinikus 「Jono naka-o sani ka-
maeteiru.」 „Cinikusan nézi a világot.” ◆ ferdénferdén
fogfog 「Katana-o sani kamaeta.」 „Ferdén fogta a
kardot.” ◆ pökhendipökhendi 「Sani kamaete hacugensi-
ta.」 „Pökhendi kijelentést tesz.”

sanikuszaisanikuszai ◆ farsangfarsang
sanimunisanimuni ◆ erőteljesenerőteljesen 「Sanimunitossinsi-
ta.」 „Erőteljesen előretört.” ◆ megszállottanmegszállottan
「Sanimunisigoto-o szuru.」 „Megszállottan dol-
gozik.”

sanpansanpan ◆ pezsgőpezsgő 「Sanpan-no szen-o nuku.」
„Pezsgőt bont.”

sanpanbotorusanpanbotoru ◆ pezsgősüvegpezsgősüveg
sanpanguraszusanpanguraszu ◆ pezsgőspohárpezsgőspohár
sanpensanpen ◆ pezsgőpezsgő 「Sanpende tandzsóbi-o ivat-
ta.」 „Pezsgővel ünnepeltem a születésnapomat.”

sanpen-osanpen-o nomunomu ◆ pezsgőzikpezsgőzik 「Ucsi-va
ómiszokanisanpen-o nomu.」 „Mi szilveszterkor
pezsgőzni szoktunk.”

sanpinjonsanpinjon ◆ csiperkegombacsiperkegomba ◆ sampionsampion
sanpúsanpú ◆ samponsampon
sansansansan ◆ csilingelvecsilingelve 「Zuzu-va sansan nat-
ta.」 „A csengő csilingelt.” ◆ tapsolvatapsolva
sanszonsanszon ◆ sanzonsanzon
sanszonkasusanszonkasu ◆ sanzonénekessanzonénekes
santosanto ◆ egyenesenegyenesen 「Santo szuvarinaszai!」
„Ülj egyenesen!”

santokekkansantokekkan ◆ söntedénysöntedény ◆ vérérsöntvérérsönt
saonsaon ◆ hála kifejezésehála kifejezése
saonsaon ◆ hangszigeteléshangszigetelés
saonhekisaonheki ◆ hangfogóhangfogó ◆ hangszigetelő falhangszigetelő fal
saonkaisaonkai ◆ hálaadóhálaadó összejövetelösszejövetel ◆ hálaadóhálaadó
ünnepségünnepség
sápensápen ◆ töltőceruzatöltőceruza ◇ szeizujósápenszeizujósápen rajz-rajz-
ceruzaceruza
saperonsaperon ◆ chaperonechaperone ◇ bunsisaperonbunsisaperon mole-mole-
kuláris chaperonekuláris chaperone
sapósapó ◆ kalapkalap
sapposappo ◆ kalapkalap
sappo-osappo-o nugunugu ◆ csodálcsodál 「Dzsózuna
bunsónisappo-o nuida.」 „Csodáltam az ügyes
mondatot.” ◆ kalapotkalapot emelemel 「Kareno atamano

joszanisappo-o nuida.」 „Kalapot emeltem az
eszessége előtt.”

sápusápu ◆ kettőskeresztkettőskereszt
sápusápu ◆ keresztkereszt
sápupensápupen ◆ töltőceruzatöltőceruza
sápupen-nosinsápupen-nosin ◆ ceruzabetétceruzabetét ◆ rotringbe-rotringbe-
téttét
sápupensirusápupensiru ◆ mechanikusmechanikus ceruzaceruza ◆ rot-rot-
ring ceruzaring ceruza
saresare ◆ poénpoén 「Dokoga sarenano?」 „Ebben mi
a poén?” ◆ szójátékszójáték 「Umaisare」 „szellemes
szójáték” ◆ szóviccszóvicc 「Sare-o tobasita.」
„Mondtam egy szóviccet.” ◆ viccvicc 「Kudarana-
isare」 „sületlen vicc” ◇ osareosare csinosságcsinosság ◇

osareszuruosareszuru kiöltözikkiöltözik 「Tamani-va osare-o site
odekakesimasó!」 „Kiöltözve menjünk ki a város-
ba!” ◇ osarenaosarena elegánselegáns 「Osarenareszuto-
ran」 „elegáns étterem” ◇ osarenaosarena jóljól öltö-öltö-
zöttzött 「Osarena dzsoszei」 „jól öltözött nő” ◇

osarenaosarena stílusosstílusos 「Osarena kagu」 „stílusos
bútor” ◇ osare-oosare-o szuruszuru divatosandivatosan öltözkö-öltözkö-
dikdik 「Osare-o szurunoga szuki.」 „Szeret divato-
san öltözködni.” ◇ dadzsaredadzsare sületlensületlen szójá-szójá-
tékték 「Dadzsare-o tobasita.」 „Sületlen szójáté-
kot mondott.”

sáresáre ◆ Petri-csészePetri-csésze
sarecusarecu ◆ kocsisorkocsisor 「Torakkuno usironi nagai
sarecuga cuzuiteita.」 „A kamiont hosszú kocsisor
követte.”

sareisarei ◆ ellenszolgáltatásellenszolgáltatás 「Kare-va sareito-
site ihóna tokken-o moratta.」 „Ellenszolgáltatás-
ként jogtalan előnyhöz jutott.” ◆ hálapénzhálapénz
sareikinsareikin ◆ hálapénzhálapénz ◆ pénzjutalompénzjutalom
sarekóbesarekóbe ◆ halálfejhalálfej
sarenocúdzsinaisarenocúdzsinai ◆ nemnem értiérti aa viccetviccet 「Sare-
no cúdzsinai hito」 „ember, aki nem érti a viccet”

sareotokosareotoko ◆ piperkőcpiperkőc
sarerusareru ◆ elegánselegáns 「Szononekutai-va sarete-
iru!」 „Elegáns nyakkendőd van!” ◆ ízlésesízléses
「Kamigataga sareteiru!」 „Ízléses a frizurád!” ◆

kiöltözikkiöltözik ◆ poénkodikpoénkodik
saretasareta ◆ elegánselegáns 「Sareta fuku」 „elegáns ru-
ha” ◆ ízlésesízléses 「Sareta kabegami」 „ízléses ta-
péta” ◆ különlegeskülönleges 「Sareta rjóri」 „különleges
étel” ◆ nyalkanyalka 「Sareta otokoga butókainiita.」
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„Egy nyalka legény volt a bálban.” ◆ szellemesszellemes
「Saretakoto-o itta.」 „Szellemes dolgot mon-
dott.”

saridensariden ◆ ereklyeőrző teremereklyeőrző terem
sariensarien ◆ keserűsókeserűsó
sarinsarin ◆ kerékkerék ◇ itasarinitasarin tárcsáskeréktárcsáskerék ◇

kisusarinkisusarin orrfutóműorrfutómű ◇ zensarinzensarin elsőelső kerékkerék
◇ daisarindaisarin gőzerőgőzerő 「Daisarinde hataraita.」
„Gőzerővel dolgoztam.” ◇ daisarindaisarin nagynagy kerékkerék
◇ daisarindaisarin óriás lengésóriás lengés
sarindomesarindome ◆ kerékkitámsztó ékkerékkitámsztó ék ◆ ütközőütköző
sarinkeisarinkei ◆ kerékátmérőkerékátmérő
sarin-nositadzsikininarusarin-nositadzsikininaru ◆ átmegyátmegy rajtarajta aa
kocsikocsi 「Hokósa-va sarinno sitadzsikininatta.」
„Átment a gyalogoson a kocsi.”

sarjósarjó ◆ gépjárműgépjármű ◆ járműjármű ◆ kocsikocsi ◆ vagonvagon
◆ vasútivasúti kocsikocsi 「Densa-va sarjókosónotame to-
matteimaszu.」 „A vonat egy kocsi meghibásodá-
sa miatt áll.” ◆ vonatkocsivonatkocsi ◇ kicuensakicuensa do-do-
hányzókocsihányzókocsi ◇ kin-ensakin-ensa nemdohányzónemdohányzó ko-ko-
csicsi ◇ gun-jósarjógun-jósarjó katonaikatonai járműjármű ◇ szóki-szóki-
sarjósarjó lánctalpaslánctalpas járműjármű ◇ szórinsarjószórinsarjó kere-kere-
kes járműkes jármű
sarjócúkódomesarjócúkódome ◆ autós útlezárásautós útlezárás
sarjónijorujuszósarjónijorujuszó ◆ szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
sarjósinnjúkinsisarjósinnjúkinsi ◆ behajtani tilosbehajtani tilos
sarugótarujánsarugótaruján ◆ SalgótarjánSalgótarján
sasisasi ◆ kancsalításkancsalítás ◆ kancsalságkancsalság ◆ szem-szem-
tengelyferdüléstengelyferdülés ◇ gaisasigaisasi kifelékifelé kancsalí-kancsalí-
tástás ◇ dzsógesasidzsógesasi fel-lefel-le kancsalításkancsalítás ◇ nai-nai-
sasisasi befelé kancsalításbefelé kancsalítás
sasisasi ◆ fényűzésfényűzés ◇ sasininagarerusasininagareru fényűzésfényűzés
csapdájábacsapdájába esikesik 「Taikin-o szózokusite sidaini
sasini nagareteitta.」 „A nagy örökség kézhezvé-
tele után lassan a fényűzés csapdájába esett.” ◇

sasinifukerusasinifukeru fényűzőenfényűzően élél 「Kare-va sasini
fuketteiru.」 „Fényűzően él.”

sasicusasicu ◆ fülkefülke ◆ utastérutastér
sasidearusasidearu ◆ kancsítkancsít 「Ano otoko-va szukosi
sasida.」 „Az a férfi egy kicsit kancsít.” ◆ ke-ke-
resztben áll a szemeresztben áll a szeme
sasinsasin ◆ fényképfénykép 「Umaku toreta sasin」 „jól
sikerült fénykép” ◆ fotófotó 「Sasin-o genzószu-
ru.」 „Előhívja a fotót.” ◇ kaodzsasinkaodzsasin arcképarckép
「Paszupótoni kaodzsasin-o jóisita.」 „Készítet-
tem egy arcképet az útlevelemhez.” ◇ kaodzsa-kaodzsa-

sinsin portréportré ◇ karásasinkarásasin színesszínes fényképfénykép ◇

geidzsucusasingeidzsucusasin művészfotóművészfotó ◇ sasin-sasin-
ucurigajoiucurigajoi fotogénfotogén 「Kanodzso-va sasin-
ucuriga joi.」 „Ez a nő fotogén.” ◇ sasin-osasin-o tor-tor-
areruareru fényképezkedikfényképezkedik 「Kare-va sasin-o
torareruno-va szukide-va nai.」 „Nem szeret
fényképezkedni.” ◇ sasin-osasin-o torutoru lefotózlefotóz
「Fudzsiszanno sasin-o totta.」 „Lefotóztam a
Fudzsit.” ◇ sasin-osasin-o torutoru lefényképezlefényképez 「Cum-
ano sasin-o totta.」 „Lefényképeztem a felesége-
met.” ◇ sasin-osasin-o torutoru fotózikfotózik 「Sizenno sasin-
o torutameni aruki mavatteiru.」 „Fotózni jár a
természetbe.” ◇ súgósasinsúgósasin csoportképcsoportkép ◇ só-só-
meisasinmeisasin útlevélképútlevélkép ◇ sómeisasinsómeisasin igazol-igazol-
ványképványkép ◇ sirokurosasinsirokurosasin fekete-fehérfekete-fehér
fényképfénykép ◇ denszósasindenszósasin képtáviratképtávirat ◇ to-to-
rikkusasinrikkusasin trükkfotótrükkfotó ◇ núdosasinnúdosasin aktfotóaktfotó
◇ buromaidosasinburomaidosasin sztárfotósztárfotó ◇ monokuro-monokuro-
sasinsasin fekete-fehérfekete-fehér fotófotó ◇ rittaisasinrittaisasin tér-tér-
hatásúhatású fényképfénykép ◇ rittaisasinrittaisasin sztereósztereó
fényképfénykép ◇ renzokusasinrenzokusasin pillanatképekpillanatképek so-so-
rozatarozata
sasinsasin ◆ önfeláldozásönfeláldozás ◆ papi pályára lépéspapi pályára lépés
sasincukinosasincukino ◆ fényképesfényképes 「Sasincukino
sómeiso-o motteiru.」 „Van nálam fényképes iga-
zolvány.”

sasindenszósasindenszó ◆ képátvitelképátvitel ◆ képtávirato-képtávirato-
zászás
sasindzsucusasindzsucu ◆ fényképészetfényképészet ◆ fotóművé-fotóművé-
szetszet
sasinfurémusasinfurému ◆ fényképkeretfényképkeret
sasinhaiekisasinhaieki ◆ használt előhívó folyadékhasznált előhívó folyadék
sasinhan-insasinhan-in ◆ fotóriporterfotóriporter
sasinhanteiszurusasinhanteiszuru ◆ célfotó alapján döntcélfotó alapján dönt
sasinifukerusasinifukeru ◆ fényűzőenfényűzően élél 「Kare-va sasini
fuketteiru.」 „Fényűzően él.”

sasininagarerusasininagareru ◆ fényűzésfényűzés csapdájábacsapdájába
esikesik 「Taikin-o szózokusite sidaini sasini nagare-
teitta.」 „A nagy örökség kézhezvétele után lassan
a fényűzés csapdájába esett.”

sasin-jasasin-ja ◆ fényképészfényképész ◆ fotósboltfotósbolt
sasinkasasinka ◆ fényképészfényképész ◆ fotóművészfotóművész
sasinkansasinkan ◆ fényképészfényképész ◆ fotószalonfotószalon
sasinkisasinki ◆ fényképezőgépfényképezőgép
sasinkiokusasinkioku ◆ fotografikus memóriafotografikus memória

AdysAdys sariden sariden – sasinkioku sasinkioku 29592959



sasin-nihairikomukotosasin-nihairikomukoto ◆ fotóbombafotóbomba 「Da-
rekaga sasinni ucuri kondakotoni atokara kizui-
ta.」 „Utólag vettük észre a fotóbombát a fényké-
pen.”

sasinosasino ◆ kancsalkancsal 「Sasino hito」 „kancsal em-
ber”

sasin-osasin-o torarerutorareru ◆ fényképezkedikfényképezkedik 「Kare-
va sasin-o torareruno-va szukide-va nai.」 „Nem
szeret fényképezkedni.”

sasin-osasin-o torutoru ◆ felvételtfelvételt készítkészít 「Sinró-
sinpuno sasin-o totta.」 „Felvételt készítettem az
ifjú párról.” ◆ fotózikfotózik 「Sizenno sasin-o toruta-
meni aruki mavatteiru.」 „Fotózni jár a termé-
szetbe.” ◆ lefényképezlefényképez 「Cumano sasin-o tot-
ta.」 „Lefényképeztem a feleségemet.” ◆ lefo-lefo-
tóztóz 「Fudzsiszanno sasin-o totta.」 „Lefotóztam
a Fudzsit.”

sasinsúsasinsú ◆ albumalbum ◆ fényképalbumfényképalbum ◆ fotóal-fotóal-
bumbum
sasinszacueisasinszacuei ◆ fényképezésfényképezés ◆ fotózásfotózás ◇

kenbikjósasinszacueikenbikjósasinszacuei fotomikrográfiafotomikrográfia
sasinszeihansasinszeihan ◆ fotógravírozásfotógravírozás
sasinszekibandzsucusasinszekibandzsucu ◆ fotolitográfiafotolitográfia
sasinszokurjósasinszokurjó ◆ fényképes földmérésfényképes földmérés
sasintatesasintate ◆ fényképtartófényképtartó ◇ mihirakisasin-mihirakisasin-
tatetate dupla fényképtartódupla fényképtartó
sasintensasinten ◆ fotókiállításfotókiállítás
sasintenrankaisasintenrankai ◆ fotókiállításfotókiállítás
sasintókószaitosasintókószaito ◆ képmegosztóképmegosztó
sasin-ucurigajoisasin-ucurigajoi / sasin-ucurinojoisasin-ucurinojoi ◆ foto-foto-
géngén 「Kanodzso-va sasin-ucuriga joi.」 „Ez a nő
fotogén.” ◆ fotogénfotogén 「Kanodzso-va sasinucuri-
gajoi.」 „Az a nő fotogén.”

sasin-ucurigavaruisasin-ucurigavarui ◆ rosszulrosszul mutatmutat képe-képe-
kenken 「Kare-va sasin-ucuriga varui.」 „Ez a férfi
rosszul mutat képeken.”

sasin-ucurinojoisasin-ucurinojoi ◆ fotogénfotogén 「Kanodzso-va
sasinucurigajoi.」 „Az a nő fotogén.”

sasirikusasiriku ◆ sasliksaslik
sasósasó ◆ kalauzkalauz 「Sasóga kippuno tenkenni ki-
ta.」 „A kalauz jött, hogy ellenőrizze (kezelje) a je-
gyeket.” ◇ szenmusasószenmusasó vonatkísérővonatkísérő ◇ szen-szen-
musasómusasó főkalauzfőkalauz

sasokusasoku ◆ munkahelyimunkahelyi menzamenza 「Sasokude
sokudzsi-o sita.」 „A munkahelyi menzánál ma-
radtam.”

sasósasasósa ◆ személyzeti kocsiszemélyzeti kocsi
sasósicusasósicu ◆ kalauzfülkekalauzfülke
sasusasu ◆ lövészlövész ◇ kikandzsúsasukikandzsúsasu géppuskásgéppuskás

sasusasu ◆ autómodellautómodell ◆ autótípusautótípus
sasucubukisasucubuki ◆ lőfegyverlőfegyver
sasucuszeikeisasucuszeikei ◆ fröccsöntésfröccsöntés
sasucuzaszekisasucuzaszeki ◆ katapultüléskatapultülés
saszacusaszacu ◆ lelövéslelövés
saszacuszurusaszacuszuru ◆ agyonlőagyonlő 「Sinnjúsa-o sasza-
cusita.」 „Agyonlőtte a behatolót.” ◆ lelőlelő
「Szacudzsinsa-va higaisa-o saszacusita.」 „A
gyilkos lelőtte az áldozatát.”

saszaisaszai ◆ vállalativállalati kötvénykötvény 「Sikincsótacuno-
tameni saszai-o hakkósita.」 „Tőkeszerzéshez vál-
lalati kötvényeket bocsátottak ki.” ◇ tenkansa-tenkansa-
szaiszai részvényre cserélhető kötvényrészvényre cserélhető kötvény
saszaisaszai ◆ kocsiba szereltkocsiba szerelt
saszecusaszecu ◆ vezércikkvezércikk
saszecumensaszecumen ◆ szerkesztőségi oldalszerkesztőségi oldal
saszecuransaszecuran ◆ szerkesztőségi rovatszerkesztőségi rovat
saszeisaszei ◆ élethűélethű ábrázolásábrázolás ◆ életszerűéletszerű áb-áb-
rázolásrázolás ◆ objektívobjektív ábrázolásábrázolás ◆ realistarealista
ábrázolásábrázolás ◆ skiccskicc ◆ vázlatvázlat
saszeisaszei ◆ ejakulációejakuláció ◆ ejakulálásejakulálás ◆ magöm-magöm-
léslés
saszeibunsaszeibun ◆ élethű leírásélethű leírás ◆ életképéletkép
saszeicsósaszeicsó ◆ vázlattömbvázlattömb
saszeigasaszeiga ◆ életképéletkép ◆ modellmodell alapjánalapján ké-ké-
szült képszült kép ◆ vázlatvázlat
saszeigofuókisaszeigofuóki ◆ ejakulációejakuláció utániutáni refrak-refrak-
ter perióduster periódus
saszeiszurusaszeiszuru ◆ ejakulálejakulál ◆ magömlése vanmagömlése van
saszeiszurusaszeiszuru ◆ felskiccelfelskiccel 「Kanbaszuni fudzs-
iszanno saszei-o sita.」 „Felskicceltem a Fudzsit
a festővászonra.” ◆ felvázolfelvázol ◆ lerajzollerajzol
「Dzsikkei-o saszeisita e」 „valódi tájról lerajzolt
kép” ◆ vázolvázol 「Gaka-va eno saszei-o sita.」 „A
festő vázolta a képet.”

saszensaszen ◆ forgalmiforgalmi sávsáv 「Saszen-o mamoru.」
„Tartja a forgalmi sávját.” ◆ sávsáv 「Saszen-o hen-

29602960 sasin-nihairikomukoto sasin-nihairikomukoto – saszen saszen AdysAdys



kószuru.」 „Sávot vált.” ◆ útsávútsáv ◇ oikosisa-oikosisa-
szenszen előzésielőzési sávsáv ◇ kaszokusaszenkaszokusaszen gyor-gyor-
sítósávsítósáv ◇ taikósaszentaikósaszen szembejövőszembejövő sávsáv ◇

hantaisaszenhantaisaszen szembejövőszembejövő sávsáv 「Dzsiko-o
okosita kuruma-va hantaisaszen-o gjakuszósita.」
„A balesetet okozó kocsi a szembejövő sávban, a
forgalommal szemben ment.”

saszensaszen ◆ ferde vonalferde vonal
saszenbubunsaszenbubun ◆ vonalkázottvonalkázott részrész 「Saszen-
bubunno menszeki-o motomenaszai.」 „Számítsd
ki a vonalkázott rész területét!”

saszenhenkósaszenhenkó ◆ sávváltássávváltás 「Kare-va
saszenhenkó-o kuri kaesiteita.」 „Folyamatosan
sávot váltott.”

saszenkiszeisaszenkiszei ◆ sávkorlátozássávkorlátozás 「Kódzsino-
tame saszenkiszeiga okonavareteiru.」 „A mun-
kálatok miatt sávkorlátozás van érvényben.”

saszenszeigensaszenszeigen ◆ beugró rész korlátozásabeugró rész korlátozása
saszósaszó ◆ buszablakbuszablak ◆ kocsiablakkocsiablak ◆ villa-villa-
mosablakmosablak ◆ vonatablakvonatablak 「Saszókaraszatto tó-
ri szugiru kesiki-o nagameteita.」 „A vonatablak-
ból néztem az elsuhanó tájat.”

saszófúkeisaszófúkei ◆ elsuhanó tájelsuhanó táj
saszurusaszuru ◆ bocsánatot kérbocsánatot kér
sataisatai ◆ karosszériakarosszéria ◆ kocsiszekrénykocsiszekrény
sataisatai ◆ dőlt betűtípusdőlt betűtípus
sataibangósataibangó ◆ alvázszámalvázszám
sataiszeibisisataiszeibisi ◆ karosszérialakatoskarosszérialakatos
satakusataku ◆ cégescéges szállásszállás ◆ szolgálatiszolgálati lakáslakás

satakuszeidosatakuszeido ◆ adókedvezményesadókedvezményes lakás-lakás-
bérlésbérlés
sateisatei ◆ hatótávolsághatótávolság 「Konomiszairuno
satei-va nagai.」 „Ennek a rakétának nagy a ható-
távolsága.” ◆ lőtávolságlőtávolság
sateikjorisateikjori ◆ lőtávolságlőtávolság 「Kono dzsúno
sateikjori-va midzsikai.」 „Ennek a fegyvernek ki-
csi a lőtávolsága.”

satekisateki ◆ céllövészetcéllövészet ◆ lövészetlövészet
satekidzsósatekidzsó ◆ lőtérlőtér
satekijasatekija ◆ céllövöldecéllövölde
「Satekijadeuszaginonuigurumi-o utta.」 „A cél-
lövöldében lőttem egy játéknyuszit.”

satósató ◆ ferdeferde toronytorony 「Piszano sató-o kenbu-
cusita.」 „Megnéztem a pisai ferde tornyot.”

satóburiansatóburian ◆ dupla bélszíndupla bélszín
satóeisatóei ◆ ferde vetületferde vetület
satorusatoru ◆ vetélővetélő
satorubaszusatorubaszu ◆ hotelbuszhotelbusz ◆ ingajáratingajárat ◆ re-re-
pülőtéri minibuszpülőtéri minibusz
satorukokkusatorukokku ◆ tollaslabdatollaslabda
sattásattá ◆ redőnyredőny ◆ reteszretesz ◆ zárzár ◇ renzu-renzu-
sattásattá központi zárközponti zár
sattábotansattábotan ◆ zárkioldógombzárkioldógomb
sattá-osattá-o kirukiru ◆ kioldógombotkioldógombot megnyommegnyom
「Kameranosattá-o kitta.」 „Megnyomtam a
fényképezőgép kioldógombját.”

sattászupídosattászupído ◆ zársebességzársebesség
sattoautosattoauto ◆ kirekesztéskirekesztés ◆ kizáráskizárás
sattoautoszurusattoautoszuru ◆ elzárelzár 「Gaikaikarasattoau-
toszareta baso」 „külvilágtól elzárt terület” ◆ ki-ki-
rekesztrekeszt 「Kono kabe-va súino zacuon-o satto-
autoszuru.」 „Ez a fal kirekeszti a külső zajokat.”
◆ kizárkizár 「Kaigikara kankeisaigai-o sattoautosi-
ta.」 „A megbeszélésről kizárták az illetéktelene-
ket.”

saunsaun ◆ vállalat szerencséjevállalat szerencséje
savásavá ◆ tustus ◆ zuhanyzuhany
savábúszusavábúszu ◆ zuhanyzófülkezuhanyzófülke ◆ zuhanyzóka-zuhanyzóka-
binbin
saváheddosaváheddo ◆ zuhanyfejzuhanyfej ◆ zuhanyrózsazuhanyrózsa
savá-kátensavá-káten ◆ zuhanyzófüggönyzuhanyzófüggöny
savánofunszuigucsisavánofunszuigucsi ◆ zuhanyrózsazuhanyrózsa
savánoheddosavánoheddo ◆ zuhanyrózsazuhanyrózsa
savá-osavá-o abiruabiru ◆ lezuhanyoziklezuhanyozik 「Júko-va savá-
o abita.」 „Júko lezuhanyozott.” ◆ zuhanyzikzuhanyzik
「Icsinicsinikaisavá-o abiru.」 „Napjában kétszer
zuhanyzom.”

savá-rúmusavá-rúmu ◆ zuhanyzózuhanyzó
savásicusavásicu ◆ zuhanyzózuhanyzó ◆ zuhanyzóhelyiségzuhanyzóhelyiség
savászurusavászuru ◆ tusoltusol 「Maibansavászuru.」
„Minden este tusolok.” ◆ zuhanyzikzuhanyzik 「Savásitei-
ru tokoroni denvagakakattekita.」 „Miközben zu-
hanyoztam, valaki hívott telefonon.”

savá-toiresavá-toire ◆ bidébidé
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sazaisazai ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés 「Sazai-o jókjúszu-
ru.」 „Bocsánatkérést követel.” ◆ sajnálkozássajnálkozás
◆ szabadkozásszabadkozás 「Sazai-o uke ireru.」 „Elfo-
gadja a szabadkozást.”

sazaibunsazaibun ◆ írásos bocsánatkérésírásos bocsánatkérés
sazaidzsósazaidzsó ◆ bocsánatkérő levélbocsánatkérő levél
sazaikókokusazaikókoku ◆ bocsánatkérő közleménybocsánatkérő közlemény
sazaiszurusazaiszuru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Fuszei-o
okonatta szeidzsika-va sazaisita.」 „A szabályta-
lanságot elkövető politikus bocsánatot kért.” ◆

sajnálkoziksajnálkozik 「Dzsikennicuite sacsó-va tegami-
de sazaisita.」 „Az igazgató levélben sajnálkozott
az eset miatt.”

sazecusazecu ◆ megtagadásmegtagadás ◆ udvariasudvarias vissza-vissza-
utasításutasítás ◇ dzsúransazecudzsúransazecu nemnem megtekint-megtekint-
hetőhető ◇ menkaisazecumenkaisazecu nemnem látogathatólátogatható
「Kare-va kitokude menkaisazecudeszu.」 „Sú-
lyos az állapota, nem látogatható.” ◇ menkais-menkais-
azecuazecu látogatási tilalomlátogatási tilalom
sazecuszurusazecuszuru ◆ megtagadmegtagad 「Bjóin-va menkai-
o sazecusita.」 „A kórház megtagadta a beteg lá-
togatását.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Jókjú-o sazecusi-
ta.」 „Visszautasította a követelést.”

sazósazó ◆ leképezésleképezés
seasea ◆ részesedésrészesedés ◇ sidzsóseasidzsósea piacipiaci ré-ré-
szesedésszesedés ◇ máketto-seamáketto-sea piacipiaci részesedésrészesedés
「Mákettosea-o nobaszu.」 „Növeli piaci részese-
dését.”

sea-hauszusea-hauszu ◆ megosztottmegosztott helyiségekkelhelyiségekkel
rendelkező házrendelkező ház
seaszuruseaszuru ◆ megosztmegoszt 「Kare-va rinku-o seasi-
masita.」 „Megosztott egy hivatkozást.”

seaveaseavea ◆ részjogú szoftverrészjogú szoftver ◆ sharewareshareware
sébásébá ◆ borotvaborotva ◆ villanyborotvavillanyborotva
sébingusébingu ◆ borotválkozásborotválkozás
sébinguburasisébinguburasi ◆ borotvaecsetborotvaecset
sébingufómusébingufómu ◆ borotvahabborotvahab
sébingu-kurímusébingu-kurímu ◆ borotvakrémborotvakrém
sébingu-rósonsébingu-róson ◆ arcszeszarcszesz
sébinguzaisébinguzai ◆ borotválkozószerborotválkozószer
sédosédo ◆ árnyékolóárnyékoló ◇ ranpu-sédoranpu-sédo lámpaernyőlámpaernyő
◇ renzu-sédorenzu-sédo lencseárnyékolólencseárnyékoló

sefusefu ◆ főszakácsfőszakács 「Reszutoran-nosefu-o site-
iru.」 „Éttermi főszakács vagyok.” ◆ konyhafő-konyhafő-
nöknök ◆ séfséf
seikuseiku ◆ turmixturmix
sékáséká ◆ keverőpalackkeverőpalack ◆ rázóedényrázóedény ◆ sékerséker
sékudaunsékudaun ◆ bejáratásbejáratás
sengenkensengenken ◆ schengeni övezetschengeni övezet
sengenkjóteisengenkjótei ◆ schengeni egyezményschengeni egyezmény
sepádosepádo ◆ juhászjuhász ◇ dzsáman-sepádodzsáman-sepádo németnémet
juhászkutyajuhászkutya
serakkuserakku ◆ sellaksellak
séresére ◆ árkülönbségárkülönbség ◆ sebészollósebészolló
serifuserifu ◆ seriffseriff
séruséru ◆ palapala
sérugaszusérugaszu ◆ palagázpalagáz
séru-oiruséru-oiru ◆ palaolajpalaolaj
serupaserupa ◆ serpaserpa
serutáserutá ◆ óvóhelyóvóhely ◇ kakuserutákakuserutá atombun-atombun-
kerker ◇ kakuserutákakuserutá atombiztos bunkeratombiztos bunker
sisi ◆ történelemtörténelem ◆ történettörténet ◇ kodaisikodaisi ókoriókori
történelemtörténelem ◇ szekaisiszekaisi világtörténelemvilágtörténelem ◇

nihonsinihonsi japánjapán történelemtörténelem ◇ bidzsucusibidzsucusi mű-mű-
vészettörténetvészettörténet
sisi ◆ hölgyhölgy ◆ nemzetségnemzetség 「Fudzsihara si」
„Fudzsivara-nemzetség” ◆ úrúr 「Tanaka si」 „Ta-
naka úr” ◆ úrhölgyúrhölgy ◇ bósibósi bizonyosbizonyos személyszemély

sisi ◆ atyaatya 「Rászuró si」 „Tisztelt László atya!”
◆ mestermester ◆ tanártanár 「Kare-o sito aoideiru.」
„Tanáromként tekintek rá.” ◆ tisztelendőtisztelendő úrúr ◆

tiszteletes úrtiszteletes úr
sisi ◆ emberember ◆ szamurájszamuráj ◆ úriemberúriember ◇ kóga-kóga-
kunosikunosi tanulnitanulni szeretőszerető emberember ◇ tokugaku-tokugaku-
nosinosi lelkes tanulólelkes tanuló ◇ rentacunosirentacunosi veteránveterán
sisi ◆ titi
sisi ◆ négynégy
sisi ◆ látáslátás ◆ nézésnézés ◇ ansosiansosi éjjeliéjjeli látáslátás ◇

meisosimeisosi nappali látásnappali látás
sisi ◆ városváros 「Macsi-va ninzúga fuete sininatta.」
„A község lakossága megnövekedett, és város lett
belőle.” ◆ városrészvárosrész
sisi ◆ egyrésztegyrészt 「Szankasitakunakattasi, jobare-
mosinakatta.」 „Egyrészt nem akartam részt ven-
ni, másrészt meg sem hívtak.” ◆ isis 「Takakattasi,
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hicujónakattasi kavanakattava.」 „Drága is volt,
szükségem sem volt rá, ezért nem vettem meg.”
◆ mindamellettmindamellett 「Szono hanasi-va omosiroisi,
okasii.」 „A történet érdekes, mindamellett mu-
latságos is.”

sisi ◆ elmúláselmúlás 「Kare-va sinokotode najande-
ita.」 „Az elmúlás foglalkoztatta.” ◆ halálhalál 「Bjó-
ninha si-o kakugosimasita.」 „A beteg beletörő-
dött a halálba.” ◆ kiejtéskiejtés 「Nisi manrui」
„összes bázis betöltött, két kiejtéssel” ◇ eijúteki-eijúteki-
nasinasi hősihősi halálhalál 「Eijútekina si-o togeta.」 „Hő-
si halált halt.” ◇ dzsikosidzsikosi balesetbaleset okoztaokozta ha-ha-
lállál 「Keiszacu-va dzsikosito danteisita.」 „A
rendőrség szerint a halálát baleset okozta.” ◇ si-si-
zensizensi természetestermészetes halálhalál ◇ siniitarusiniitaru halá-halá-
loslos 「Kono bjóki-va sini itarimaszu.」 „Ez a be-
tegség halálos.” ◇ sinihinszurusinihinszuru félfél lábballábbal aa
sírbansírban vanvan 「Kare-va sini hinsiteiru.」 „Az az
ember fél lábbal a sírban van.” ◇ sinokagesinokage halálhalál
árnyékaárnyéka ◇ sinokjófusinokjófu halálfélelemhalálfélelem ◇ sino-sino-
sóninsónin fegyverkereskedőfegyverkereskedő ◇ sinoszeppunsinoszeppun ha-ha-
láloslálos csókcsók 「Sino szeppun-o uketa.」 „Halálos
csókot kapott.” ◇ sinotokosinotoko haláloshalálos ágyágy 「Sino
tokoniaru.」 „Halálos ágyán fekszik.” ◇ sinohaisinohai
radioaktívradioaktív hamuhamu ◇ sihanteisihantei halotthalott beálltá-beálltá-
naknak megállapításamegállapítása ◇ si-osi-o oszoreruoszoreru félfél aa ha-ha-
láltólláltól 「Heisi-va si-o oszorenakatta.」 „A katona
nem félt a haláltól.” ◇ si-osi-o kessitekessite halálmeg-halálmeg-
vetővető bátorsággalbátorsággal 「Si-o keh-site tatakau.」
„Halálmegvető bátorsággal küzdött.” ◇ si-osi-o to-to-
gerugeru halálthalált halhal 「Higekitekina si-o togeta.」
„Drámai halált halt.” ◇ si-osi-o manekumaneku köszönhe-köszönhe-
titi aa haláláthalálát 「Mizukarano si-o maneita.」 „Sa-
ját magának köszönheti a halálát.” ◇ si-osi-o mane-mane-
kuku előidézielőidézi aa haláláthalálát ◇ szeisiszeisi élet-halálélet-halál
「Szeisi-o sza majotta.」 „Élet-halál között volt.”
◇ szeisinoszakai-oszeisinoszakai-o szamajotteiruszamajotteiru élet-élet-
halálhalál közöttközött lebeglebeg 「Kitokukandzsa-va szeisi-
no szakai-o szamajotteita.」 „A súlyos beteg élet-
halál között lebegett.” ◇ dekisidekisi fulladásfulladás
「Kotosi-va mizúmideno dekisiga fuemasita.」
„A tavakban idén növekedett a fulladások száma.”
◇ dekisidekisi vízbevízbe fulladásfulladás 「Dekisidzsiko」 „víz-
be fulladásos baleset” ◇ nikutainosinikutainosi fizikaifizikai ha-ha-
lállál ◇ bansibansi ezerezer halálhalál 「Bansini ataiszuru cu-
mi」 „ezer halált érdemlő bűntett” ◇ bansibansi biz-biz-
tostos halálhalál 「Bansi-o ih-szuru.」 „Megmenekül a
biztos haláltól.” ◇ fuinosifuinosi váratlanváratlan halálhalál ◇ fu-fu-
kudokusikudokusi mérgezésesmérgezéses halálhalál ◇ hensihensi tragi-tragi-
kus halálkus halál

sisi ◆ költeményköltemény ◆ költészetköltészet ◆ versvers ◇ aisiaisi
elégiaelégia ◇ óinsióinsi rímelőrímelő versvers ◇ kansikansi kínaikínai
versvers ◇ kansikansi kínaikínai költészetköltészet ◇ szanbunsiszanbunsi
prózaversprózavers ◇ dzsijúsidzsijúsi szabadversszabadvers ◇ dzsod-dzsod-
zsósizsósi lírikuslírikus versvers ◇ fúsisifúsisi szatirikusszatirikus versvers
◇ fúbucusifúbucusi évszakévszak hangulatáthangulatát idézőidéző dologdolog
「Hotaru-va sokano fúbucusideszu.」 „A szentjá-
nosbogár nyáreleji hangulatot idéz.” ◇ ren-aisiren-aisi
szerelmes versszerelmes vers
sisi ◆ tízezredtízezred
sísí ◆ psztpszt 「Sí! Sizukani!」 „Pszt! Maradj csend-
ben!” ◇ marusímarusí jogdíjjogdíj jelejele ◇ marusíninarumarusíninaru
jogdíjasjogdíjas 「Kono szakuhin-va marusíninattei-
ru.」 „Ez az alkotás jogdíjas.”

siacusiacu ◆ ujjal végzett masszázsujjal végzett masszázs
siacurjóhósiacurjóhó ◆ ujjalujjal végzettvégzett gyógy-gyógy-
masszázsmasszázs
siagarisiagari ◆ elkészülteelkészülte valaminekvalaminek 「Ii dekiaga-
ridakeredomo, siagarimadetakuszan macu hicujó-
gaatta.」 „Szép munka, de az elkészültére sokat
kellett várni.” ◆ felkészülésfelkészülés 「Csímuno siagari-
va dzsuncsóda.」 „Jól halad a csapat felkészülé-
se.” ◆ kidolgozáskidolgozás 「Konoburauszuno siagari-va
ucukusii.」 „Szép a kidolgozása ennek a blúznak.”

siagarihinsiagarihin ◆ készárukészáru ◆ késztermékkésztermék
siagarusiagaru ◆ elkészülelkészül 「Nengadzsóno sasinga si-
agatta.」 „Elkészült az újévi lap képe.” ◆ felké-felké-
szülszül 「Csímu-va kanpekini siagatteiru.」 „Töké-
letesen felkészült a csapat.”

siagesiage ◆ befejezésbefejezés 「Gaiszókódzsi-va siageno
dankaini haitta.」 „A tatarozás a befejező stádi-
umához ért.” ◆ kidolgozáskidolgozás 「Sasinsiageno
nengadzsó-o cukutta.」 „Fénykép-kidolgozású új-
évi lapot készítettem.” ◆ kikészítéskikészítés ◆ kivitelkivitel
◆ simítássimítás 「Okesóno siage-o sita.」 „Az utolsó
simításokat végezte a sminkjén.” ◆ utolsóutolsó simí-simí-
tásoktások ◆ utómunkautómunka 「Cukueno siageniniszu-o
nutta.」 „Utómunkaként belakkozta az asztalt.” ◆

utómunkálatutómunkálat
siagebaitosiagebaito ◆ simító esztergakéssimító esztergakés
siagekan-nasiagekan-na ◆ simítógyalusimítógyalu
siage-osiage-o szuruszuru ◆ utolsóutolsó simításokatsimításokat végzivégzi
「Szakuhinno siage-o sita.」 „Az utolsó simításo-
kat végezte a műtárgyon.”

siagerusiageru ◆ befejezbefejez 「Szakuhin-o siageta.」
„Befejeztem a művet.” ◆ elkészítelkészít 「Inugoja-o
szúdzsikande siageta.」 „Néhány óra alatt elkészí-
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tettem a kutyaházat.” ◇ nen-irinisiagerunen-irinisiageru kidol-kidol-
gozgoz 「Neiru-o nen-irini siageta.」 „Kidolgozta a
manikűrt.”

síahasíaha ◆ síitasíita ◆ síita iszlámsíita iszlám
siaisiai ◆ meccsmeccs 「Szakkáno siaiga hadzsimatta.」
„Elkezdődött a focimeccs.” ◆ mérkőzésmérkőzés ◇ ika-ika-
szamadzsiaiszamadzsiai megbundázottmegbundázott mérkőzésmérkőzés ◇ en-en-
szeisiaiszeisiai idegenbeliidegenbeli játékjáték ◇ kanzensiaikanzensiai tel-tel-
jesjes mérkőzésmérkőzés ◇ kentósiaikentósiai ökölvívóökölvívó mérkő-mérkő-
zészés ◇ kókandzsiaikókandzsiai barátságosbarátságos mérkőzésmérkőzés ◇

gozendzsiaigozendzsiai mérkőzésmérkőzés azaz uralkodóuralkodó jelenlé-jelenlé-
tébentében ◇ szakkánosiaiszakkánosiai focimeccsfocimeccs 「Szakká-
no siai-o mini itta.」 „Kimentem a focimeccsre.”
◇ siaicsúsiaicsú mérkőzésmérkőzés alattalatt 「Siaicsúni amega
furi dasita.」 „A mérkőzés alatt eleredt az eső.” ◇

sinzendzsiaisinzendzsiai barátibaráti mérkőzésmérkőzés ◇ csószen-csószen-
dzsiaidzsiai meghívásosmeghívásos mérkőzésmérkőzés ◇ makedzsiaimakedzsiai
vesztesvesztes mérkőzésmérkőzés ◇ jakjúnosiaijakjúnosiai baseball-baseball-
meccsmeccs ◇ jakjúnosiaijakjúnosiai bázislabdameccsbázislabdameccs ◇

rensúdzsiairensúdzsiai edzőmérkőzésedzőmérkőzés
siaicsúsiaicsú ◆ mérkőzésmérkőzés alattalatt 「Siaicsúni amega
furi dasita.」 „A mérkőzés alatt eleredt az eső.” ◆

mérkőzés közbenmérkőzés közben
siaidzsikansiaidzsikan ◆ játékidőjátékidő 「Szakkáno
siaidzsikan-va kjúdzsuh-pundeszu.」 „A futball-
mérkőzés játékideje 90 perc.”

siainiderusiainideru ◆ mérkőzésemérkőzése vanvan 「Óensiteirucsí-
muga kjósiaini deru.」 „A csapatomnak ma mér-
kőzése van.”

siaisúrjósiaisúrjó ◆ játék végejáték vége
siaiszurusiaiszuru ◆ meccsetmeccset játszikjátszik 「Ameno baaiha
siaisimaszen.」 „Ha eső lesz, nem játszunk
meccset.” ◆ mérkőzikmérkőzik 「Kjonenjúsósitacsímuto
siaisita.」 „A múlt évi bajnokkal mérkőztünk.”

siansian ◆ egyéniegyéni javaslatjavaslat 「Tocsibaikjakutoiu
sian-o dasita.」 „Egyénileg javasoltam a föld el-
adását.”

siansian ◆ javaslattervezetjavaslattervezet 「Sian-o netta.」
„Javaslattervezetet készítettem.”

siansian ◆ ciáncián
siansian ◆ aggodalomaggodalom ◆ ötletötlet 「Sianni amatta.」
„Kifogytam az ötletekből.” ◆ tépelődéstépelődés 「Dó-
sitara joinoka sianni fuketta.」 „Azon tépelődtem,
hogy mit kellene tennem.” ◆ töprengéstöprengés 「Dono
szeitó-o erabóka sian-o megurasita.」 „Azon töp-
rengtem, hogy melyik pártra szavazzak.” ◇

hikkomidzsian-nahikkomidzsian-na visszahúzódóvisszahúzódó ◇

hikkomidzsian-nahikkomidzsian-na befelébefelé fordulóforduló ◇

hikkomidzsian-nahikkomidzsian-na zárkózottzárkózott 「Hikkomi dzsi-
anna szeikaku」 „zárkózott természet”

siangaosiangao ◆ aggódó arcaggódó arc ◆ töprengő arctöprengő arc
siankabucusiankabucu ◆ cianidcianid
siankaginsiankagin ◆ ezüst-cianidezüst-cianid
siankagóbucusiankagóbucu ◆ cianidcianid
siankaszuiginsiankaszuigin ◆ higany-cianidhigany-cianid
siankaszuiszosiankaszuiszo ◆ ciánhidrogénciánhidrogén ◆ hidrogén-hidrogén-
cianidcianid
sian-nikurerusian-nikureru ◆ tépelődiktépelődik ◆ töprengtöpreng 「Dósi-
jókato sianni kureteita.」 „Azon töprengett, hogy
mit is tehetne.”

sianobakuteriasianobakuteria ◆ cianobaktériumcianobaktérium
sianokobaraminsianokobaramin ◆ cianokobalamincianokobalamin
sianszurusianszuru ◆ tanakodiktanakodik 「Vatasitacsi-va dono
hóhóga icsibanjoikaarekoreto siansita.」 „Azon
tanakodtunk, hogy melyik megoldás a legjobb.” ◆

töprengtöpreng 「Jamerubekikadóka siansita.」 „Azon
töprengtem, hogy felmondjak-e.”

siaszattesiaszatte ◆ háromhárom napnap múlvamúlva 「Siaszattema-
ta aimasó!」 „Három nap múlva találkozzunk!”

siatásiatá ◆ színházszínház ◇ doraibuinsiatádoraibuinsiatá autósmo-autósmo-
zizi
siavaszesiavasze ◆ boldogságboldogság 「Hitono siavasze-o
negau.」 „Boldogságot kíván másoknak.” ◆ sze-sze-
rencserencse
siavaszenasiavaszena ◆ boldogboldog 「Siavaszena kekkonsze-
ikacu.」 „Boldog házasélet.”

siavaszenakotonisiavaszenakotoni ◆ szerencséreszerencsére 「Sia-
vaszenakotoni kega-va nakatta.」 „Szerencsére
nem sérültem meg.”

siavaszenisiavaszeni ◆ boldoganboldogan 「Siavaszeni kurasite-
ita.」 „Boldogan élt.”

siavaszeniafurerusiavaszeniafureru ◆ úszikúszik aa boldogságbanboldogságban
「Kanodzso-va siavaszeni afureteita.」 „A nő
úszott a boldogságban.”

siavasze-o negaukotosiavasze-o negaukoto ◆ jókívánságjókívánság
sibasiba ◆ fűfű 「Siba-o ueru.」 „Füvet ültet.” ◆ gyepgyep
◇ sibakarisibakari fűnyírásfűnyírás ◇ siba-osiba-o sikusiku befüvesítbefüvesít
「Nivani siba-o siku.」 „Befüvesíti az udvart.”

sibasiba ◆ bozótbozót ◆ gallygally ◆ rőzserőzse ◇ sibakarisibakari
rőzsegyűjtésrőzsegyűjtés 「Odzsiiszan-va sibakarini itta.」
„Az öregember elment rőzsét gyűjteni.”
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sibafusibafu ◆ fűfű 「Sibafu-o karu.」 „Füvet vág.” ◆

gyepgyep 「Kono sibafu-va kireina midorideszu.」
„Szép zöld ez a gyep!” ◆ pázsitpázsit ◇ tonari-notonari-no
sibafu-vasibafu-va aoiaoi szomszédszomszéd füvefüve mindigmindig zöl-zöl-
debbdebb
sibafutakesibafutake ◆ csirkelábcsirkeláb ◆ mezeimezei szegfűgom-szegfűgom-
baba
sibaisibai ◆ színdarabszíndarab 「Sibaini deru.」 „Színda-
rabban játszik.” ◆ színészkedikszínészkedik 「Sibai-va
dzsózudakedo, uszodajone!?」 „Jól tudsz színész-
kedni, de tudom, hogy hazudsz.” ◆ színielőadásszínielőadás
◆ színjátékszínjáték 「Kanodzsono jorokobi-va tadano
sibaidatta.」 „Az öröme csak színjáték volt.” ◇

inakasibaiinakasibai vidékividéki színielőadásszínielőadás ◇ kamisibaikamisibai
képesképes mesemondásmesemondás ◇ sirótosibaisirótosibai amatőramatőr
színházszínház ◇ sirótosibaisirótosibai amatőramatőr színielőadásszínielőadás
◇ dókesibaidókesibai bohózatbohózat ◇ ningjósibainingjósibai báb-báb-
színházszínház ◇ ningjósibainingjósibai bábelőadásbábelőadás ◇ ning-ning-
jósibaijósibai bábjátékbábjáték ◇ hitorisibaihitorisibai monodrámamonodráma
◇ hitorisibai-ohitorisibai-o endzsiruendzsiru másikmásik félfél érdekte-érdekte-
lenségévellenségével csinálcsinál 「Torihikiszakitono kósó-va
vaga sano hitorisibaini ovatta.」 „A tárgyalás az
üzletfelünk érdektelenségével ért véget.”

sibaidesibaide ◆ megjátszvamegjátszva magátmagát ◆ színészked-színészked-
veve 「Kanodzso-va sibaide namida-o nagasita.」
„A nő színészkedve elkezdett sírni.”

sibaimodokinosibaimodokino ◆ drámaidrámai 「Kare-va sibaimodo-
kino hjógen-o cukaunoga szuki.」 „Szereti drámai
módon kifejezni magát.”

sibainiszurusibainiszuru ◆ színreszínre viszvisz 「Dzsiszszaini ok-
ita dzsiken-o sibainisita.」 „Egy valóban megtör-
tént bűnesetet vitt színre.”

sibainokókokubirasibainokókokubira ◆ színlapszínlap
sibai-o szurusibai-o szuru ◆ színészkedikszínészkedik
sibai-osibai-o ucuucu ◆ színjátékotszínjátékot játszikjátszik 「Sibai-o
utte otoko-o damasita.」 „Színjátékot játszva be-
csapta a férfit.”

sibakarisibakari ◆ fűnyírásfűnyírás
sibakarisibakari ◆ rőzsegyűjtésrőzsegyűjtés 「Odzsiiszan-va si-
bakarini itta.」 „Az öregember elment rőzsét
gyűjteni.”

sibakarikisibakariki ◆ fűnyírófűnyíró ◆ fűnyírógépfűnyírógép ◇ dórjo-dórjo-
kusibakarikikusibakariki motorosmotoros fűnyírófűnyíró ◇ robottosi-robottosi-
bakarikibakariki önjáró fűnyíróönjáró fűnyíró
sibakensibaken ◆ siba kutyasiba kutya
sibamesibame ◆ fű állásafű állása

sibame-o jomusibame-o jomu ◆ ráérez a golfpályáraráérez a golfpályára
sibamugisibamugi ◆ tarackbúzatarackbúza
sibansiban ◆ fogólapfogólap
siba-osiba-o sikusiku ◆ befüvesítbefüvesít 「Nivani siba-o si-
ku.」 „Befüvesíti az udvart.”

sibarakusibaraku ◆ egyegy darabigdarabig 「Sibaraku daremo
hanaszanakatta.」 „Egy darabig nem szólt senki.”
◆ egyhamaregyhamar 「Kabuka-va sibaraku agaranaide-
só.」 „A részvények ára nem fog egyhamar emel-
kedni.” ◆ régrég 「Sibaraku! Genki?」 „Rég látta-
lak, hogy vagy?” ◇ imasibarakuimasibaraku mégmég egyegy ki-ki-
csitcsit 「Imasibaraku omacsikudaszai.」 „Várjon
még egy kicsit!”

sibarakunoaidasibarakunoaida ◆ egyegy darabigdarabig 「Sibarakuno
aida, tansukueigjótoszaszeteitadakimaszu.」
„Egy darabig rövidített időben tartunk nyitva.”

sibarakusitesibarakusite ◆ egyegy időidő múlvamúlva 「Sibarakusite
karera-va kekkonsita.」 „Egy idő múlva összehá-
zasodtak.” ◆ nemsokáranemsokára 「Sibarakusiteterebi-
va mata kovareta.」 „Nemsokára megint elrom-
lott a tévé.”

sibarakuszurutosibarakuszuruto ◆ kisvártatvakisvártatva 「Sibaraku-
szuruto íméruga modottekita.」 „Kisvártatva
visszajött az e-mailem.”

sibararerusibarareru ◆ beskatulyázbeskatulyáz 「Ano haijú-va ko-
no jakunizutto sibarareteita.」 „Ez a szerep örök-
re beskatulyázta a színészt.”

sibarisibari ◆ hűségidőhűségidő 「Ninen sibarideintánetto
keijaku-o sita.」 „Kétéves hűségidővel fizettem
elő az internetre.” ◆ megkötözésmegkötözés
sibariagerusibariageru ◆ gúzsbagúzsba kötköt 「Dorobó-va
higaisa-o sibari ageta.」 „A betörő gúzsba kötötte
az áldozatát.” ◆ megkötözmegkötöz 「Keiszacu-va
dorobó-o sibari ageta.」 „A rendőr megkötözte a
rablót.”

sibaricukerusibaricukeru ◆ hozzáköthozzáköt 「Inu-o kuini siba-
ricuketa.」 „Hozzákötötte a kutyát a karóhoz.” ◆

kötköt 「Sigotodekono hekicsini sibaricukerarete-
iru.」 „A munkám ehhez az isten háta mögötti
helyhez köt.” ◆ kötözkötöz 「Akutó-o iszuni sibari
cuketa.」 „A székhez kötöztem a gazembert.” ◆

megkötözmegkötöz 「Horjo-o sibaricuketa.」 „Megkö-
tözte a rabot.”

sibarusibaru ◆ bekötözbekötöz 「Kizugucsi-o sibatta.」 „Be-
kötözte a sebet.” ◆ kötköt 「Vatasi-va jakuszokuni
sibarareteiru.」 „Engem köt az ígéretem.” ◆ kö-kö-
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teleztelez 「Kare-va jakuszokuni sibarareteiru.」 „Az
ígérete kötelezi.” ◆ kötözkötöz 「Hitodzsicsi-o iszuni
sibatta.」 „A székhez kötözte a túszt.” ◆ lekötleköt
「Kazeni tobaszarenaijóni nimocu-o nidaini si-
batta.」 „Lekötöttem a terhet a platóhoz, hogy ne
fújja le a szél.” ◆ lekötözlekötöz 「Abareteiru hito-va
sibarareta.」 „Lekötözték a randalírozót.” ◆ le-le-
láncolláncol 「Kare-va sibararetakunaikara kekkonsi-
nai.」 „Azért nem nősül meg, mert nem akarja
magát leláncolni.” ◆ megkötözmegkötöz 「Dorobó-va
higaisa-o sibatta.」 „A rabló megkötözte az áldo-
zatát.” ◆ odakötözodakötöz 「Tomato-o kuini sibatta.」
„Odakötözte a paradicsomot a karóhoz.” ◆

összekötözösszekötöz 「Horjono teasi-o sibatta.」
„Kezét-lábát összekötözte a fogolynak.” ◇ usiro-usiro-
denisibarudenisibaru hátrakötihátraköti aa kezétkezét 「Hitodzsicsi-
o usiro deni sibatta.」 „Hátrakötötte a túsz kezét.”
◇ dzsúmondzsinisibarudzsúmondzsinisibaru keresztbekeresztbe kötköt
「Sinbunsi-o himode dzsúmondzsini sibatta.」
„Az újságokat spárgával keresztbe kötöttem.”

sibasisibasi ◆ egyegy darabigdarabig 「Sibasi hakucsó-o mite,
szono ba-o szatta.」 „Egy darabig nézte a hattyú-
kat, majd odébbállt.”

sibasibasibasiba ◆ gyakrangyakran 「Teszutodesibasiba varui
ten-o totta.」 „Gyakran volt rossz a teszteredmé-
nyem.”

sibesibe ◆ porzóporzó ◆ termőtermő ◇ osibeosibe porzóporzó 「Osi-
beto mesibe」 „porzó és termő” ◇ mesibemesibe termőtermő
「Osibeto mesibe」 „porzó és termő”

sibecusibecu ◆ halál által elszakadáshalál által elszakadás
sibecuszurusibecuszuru ◆ elválasztjaelválasztja aa halálhalál
「Kanodzso-va kodomoto sibecusita.」 „A halál
elválasztotta a gyerekétől.”

sibensiben ◆ gondolkodásgondolkodás
siben-nasiben-na ◆ kényelmeskényelmes
sibentecugakusibentecugaku ◆ spekulatív bölcseletspekulatív bölcselet
siberiasiberia ◆ SzibériaSzibéria
siberiajokurjúsiberiajokurjú ◆ szibériaiszibériai fogságfogság 「Siberia
jokurjúcsúni sibósita.」 „Szibériai fogságban halt
meg.”

siberiajokurjúsasiberiajokurjúsa ◆ szibériai fogolyszibériai fogoly
siberiakidansiberiakidan ◆ szibériai légtömegszibériai légtömeg
siberian-haszukísiberian-haszukí ◆ szibériai huskyszibériai husky
siberiaóhasisigisiberiaóhasisigi ◆ ázsiai cankógodaázsiai cankógoda
siberiatecudósiberiatecudó ◆ transzszibériai vasúttranszszibériai vasút

síberutosíberuto ◆ sievertsievert
sibianasibiana ◆ nehéznehéz 「Sibiana jókjú」 „nehéz kö-
vetelés” ◆ szigorúszigorú 「Sibiana dzsóken」 „szigorú
feltétel”

sibinsibin ◆ kacsakacsa
sibiresibire ◆ zsibbadászsibbadás 「Asino sibire」 „láb zsib-
badása” ◇ sibire-osibire-o kiraszukiraszu elfogyelfogy aa türelmetürelme
「Sibire-o kirasikaketakoro rjóriga kita.」 „Már
kezdett elfogyni a türelmem, amikor meghozták
az ételt.” ◇ sibire-osibire-o kiraszukiraszu ráunráun
「Macunonisibire-o kirasita.」 „Ráuntam a vára-
kozásra.”

sibire-osibire-o kiraszukiraszu ◆ belefáradbelefárad 「Nagai
gjórecunisibire-o kirasita.」 „Belefáradtam a sor-
ban állásba.” ◆ elfogyelfogy aa türelmetürelme 「Sibire-o
kirasikaketakoro rjóriga kita.」 „Már kezdett el-
fogyni a türelmem, amikor meghozták az ételt.”
◆ megsokallmegsokall 「Macukotonisibire-o kirasita.」
„Megsokalltam a várakozást.” ◆ nemnem győzigyőzi ki-ki-
várnivárni 「Kareno nagabanasinisibire-o kirasita.」
„Nem győztem kivárni, míg befejezi a beszélge-
tést.” ◆ ráunráun 「Macunonisibire-o kirasita.」
„Ráuntam a várakozásra.”

sibirerusibireru ◆ bizseregbizsereg 「Tenohiragasibireteiru.」
„Bizsereg a tenyerem.” ◆ elgémberedikelgémberedik 「Szei-
zade asigasibireta.」 „Elgémberedett a lába az
üléstől.” ◆ elzsibbadelzsibbad 「Asiga sibireta.」 „El-
zsibbadt a lábam.” ◆ zsibbadzsibbad 「Asi-va hinpan-
nisibireru.」 „Gyakran zsibbad a lábam.”

sibireteirusibireteiru ◆ zsibbadtzsibbadt 「Asigasibireteiru.」
„Zsibbadt a lábam.”

sibiriansibirian ◆ civilcivil ◆ polgárpolgár
sibjósibjó ◆ haláloshalálos betegségbetegség 「Kono bjóki-va
szaiakuno baaisibjótonaru.」 „Ez a betegség rossz
esetben halálossá válhat.”

sibjósisibjósi ◆ négynegyedesnégynegyedes ütemütem ◆ nónó négynégy kí-kí-
sérőhangszeresérőhangszere
sibjurasibjura ◆ SzibüllaSzibülla
sibjuranotakuszensibjuranotakuszen ◆ Szibülla-jóslatokSzibülla-jóslatok
sibosibo ◆ mélymély érzelmekérzelmek 「Kanodzsoni sibono
nen-o idaku.」 „Mély érzelmeket táplál a nő
iránt.”

sibósibó ◆ elhalálozáselhalálozás ◆ halálhalál 「Isa-va
sibódzsikoku-o kirokusita.」 „Az orvos feljegyezte
a halál időpontját.”
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sibósibó ◆ aspirációaspiráció ◆ vágyvágy
sibósibó ◆ magházmagház ◇ kaisibókaisibó alsóállásúalsóállású mag-mag-
házház ◇ dzsóisibódzsóisibó felsőállásúfelsőállású magházmagház ◇ csú-csú-
isibóisibó középállású magházközépállású magház
sibósibó ◆ hájháj 「Onakano sibó-o cukamukotoga-
dekimaszu.」 „Össze tudom fogni a hasamon a
hájat.” ◆ zsírzsír 「Kono rjórini-va takuszan sibó-
gaarimaszu.」 „Ebben az ételben sok a zsír.” ◆

zsiradékzsiradék ◇ sokubucuszeisibósokubucuszeisibó növényinövényi zsírzsír
◇ sokubucuszeisibósokubucuszeisibó növényinövényi zsiradékzsiradék ◇

taisibótaisibó testzsírtestzsír ◇ csúszeisibócsúszeisibó semlegessemleges
zsírzsír ◇ teisibónoteisibóno zsírszegényzsírszegény 「Teisibóno
gjúnjú-o katta.」 „Zsírszegény tejet vettem.” ◇

dóbucuszeisibódóbucuszeisibó állatiállati zsiradékzsiradék ◇ naizósibónaizósibó
zsigerizsigeri zsírzsír ◇ nanszeisibónanszeisibó puhapuha zsírzsír ◇ mu-mu-
sibónosibóno zsírmenteszsírmentes
sibóbunsibóbun ◆ zsírtartalomzsírtartalom 「Gjúnjúno sibó-
bun」 „tej zsírtartalma”

sibóbunkaisibóbunkai ◆ lipolízislipolízis ◆ zsírbontászsírbontás
sibóbunkaikószosibóbunkaikószo ◆ zsírbontó enzimzsírbontó enzim
sibóbutorinosibóbutorino ◆ hájashájas
sibócúcsisibócúcsi ◆ gyászértesítőgyászértesítő ◆ gyászjelen-gyászjelen-
téstés
sibódókisibódóki ◆ jelentkezésjelentkezés okaoka ◆ motivációsmotivációs
levéllevél
sibódzsikensibódzsiken ◆ halálesethaláleset
sibódzsikosibódzsiko ◆ halálos balesethalálos baleset
síbógiumusíbógiumu ◆ sziborgiumsziborgium
sibóhensicusibóhensicu ◆ zsíros elfajulászsíros elfajulás
sibókansibókan ◆ zsírmájzsírmáj ◆ zsíroszsíros májmáj 「Sibókan-o
naoszutameni-va mazu tekidona undóde taidzsú-
o otoszu hicujógaaru.」 „A zsíros máj gyógyításá-
hoz, mozgás és fogyás szükséges.”

sibókatasósibókatasó ◆ elhájasodáselhájasodás ◆ hájassághájasság ◆

kóros elhájasodáskóros elhájasodás
sibókósibókó ◆ megjelöltmegjelölt iskolaiskola 「Daiicsisibókóni
ocsita.」 „Nem vették fel az első helyen megjelölt
iskolába.”

sibókókokusibókókoku ◆ gyászjelentésgyászjelentés
sibomusibomu ◆ elhervadelhervad 「Hanagasibonda.」 „El-
hervadt a virág.” ◆ hervadhervad 「Szamuito hana-
va sibomunoga oszokunaru.」 „A hidegben a vi-
rág lassabban hervad.” ◆ leeresztleereszt 「Fúszenga
sibonda.」 „Leeresztett a léggömb.” ◆ lelohadlelohad
「Kareno ikigomigasibonda.」 „Lelohadt a lelke-
sedése.” ◆ összeesikösszeesik 「Avadateta tamagono si-

romigasibonda.」 „Összeesett a felvert tojásfehér-
je habja.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Jume-va sibonde-
simatta.」 „Szertefoszlottak az álmai.”

sibomukotosibomukoto ◆ hervadáshervadás
sibónensósibónensó ◆ zsírégetészsírégetés
sibónosibóno ◆ hájashájas
sibóransibóran ◆ gyászrovatgyászrovat 「Sinbunno sibóran」
„újság gyászrovata”

siborisibori ◆ facsarásfacsarás ◇ csicsisiboricsicsisibori fejésfejés
「Csicsisiborino dzsikan」 „fejés ideje”

siborisibori ◆ blendeblende ◆ diafragmadiafragma ◆ fényrekeszfényrekesz
◇ osiboriosibori frissítőkendőfrissítőkendő ◇ osiboriosibori törlőken-törlőken-
dődő
siboribensiboriben ◆ fojtószelepfojtószelep
sibóricusibóricu ◆ elhalálozásielhalálozási rátaráta ◆ halálozásihalálozási
rátaráta ◆ halandósághalandóság 「Sibóricu-va suszszeiricu-
o uvamavatteita.」 „A halandóság meghaladta a
születések számát.” ◆ mortalitásmortalitás
siboridasijókisiboridasijóki ◆ tubustubus 「Sibori dasi jókino si-
tani szukosimajonézuga nokotteita.」 „A tubus al-
ján maradt még egy kis majonéz.”

siboridasikukkísiboridasikukkí ◆ darálósdarálós süteménysütemény ◆ ki-ki-
nyomós süteménynyomós sütemény
siboridaszusiboridaszu ◆ erőlködikerőlködik 「Bjónin-va koe-o si-
bori dasite hanasita.」 „A beteg erőlködve be-
szélt.” ◆ kicsavarkicsavar 「Szupondzsikara mizu-o si-
bori dasita.」 „Kicsavartam a szivacsból a vizet.”
◆ kinyomkinyom 「Hamigaki-o zenbusibori dasita.」
„Kinyomta az összes fogkrémet.” ◆ kipréselkiprésel
「Budókarabudó eki-o sibori dasita.」 „A szőlő-
ből kipréselte a mustot.” ◆ kiszorítkiszorít
「Hamigakiko-o mó ikkaibun sibori daszeta.」
„Sikerült kiszorítanom a tubusból még egy adag
fogkrémet.”

sibórijúsosibórijúso ◆ motivációs levélmotivációs levél
siborikaszusiborikaszu ◆ törkölytörköly ◇ budónosiborikaszubudónosiborikaszu
szőlőtörkölyszőlőtörköly
siborikisiboriki ◆ facsarófacsaró ◆ présprés ◆ présgépprésgép ◇ nin-nin-
nikusiborikinikusiboriki fokhagyma-passzírozófokhagyma-passzírozó ◇ re-re-
monsiborikimonsiboriki citromfacsarócitromfacsaró
siborikomisiborikomi ◆ kör szűkítésekör szűkítése ◆ szűkítésszűkítés
siborikomusiborikomu ◆ belefacsarbelefacsar 「Remon-o kócsani
sibori konda.」 „Belefacsartam a citromot a teá-
ba.” ◆ kipréselkiprésel 「Kudamononodzsúszu-o sibo-
ri konda.」 „Kipréseltem a gyümölcs levét.” ◆ le-le-
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szűkítszűkít 「Jógisa-o sibori konda.」 „Leszűkítet-
tem a gyanúsítottak listáját.”

siboritatenosiboritateno ◆ frissenfrissen fejtfejt 「Siboritateno
gjúnjú-o mó nomimasitaka?」 „Ittál már frissen
fejt tejet?”

siborizomesiborizome ◆ batikolásbatikolás ◆ csomózásoscsomózásos kel-kel-
mefestésmefestés
siborusiboru ◆ facsarfacsar 「Remon-o sibotta.」 „Citro-
mot facsartam.” ◆ fejfej 「Gjúnjú-o sibotta.」 „Te-
jet fejtem.” ◆ kicsavarkicsavar 「Zókin-o siboru.」 „Ki-
csavarja a felmosórongyot.” ◆ kifacsarkifacsar
「Remon-o siboru.」 „Kifacsarja a citromot.” ◆

kifejkifej 「Usikara szaigono ittekimade gjúnjú-o si-
botta.」 „Az utolsó csepp tejet is kifejte a tehén-
ből.” ◆ kinyomkinyom 「Csúbukara hamigaki ko-o si-
botta.」 „Kinyomtam a fogkrémet a tubusból.” ◆

kipréselkiprésel 「Remon-o sibotta.」 „Kipréseltem a
citrom levét.” ◆ kisajtolkisajtol 「Kaisakara siboreru-
dakeno móke-o sibotta.」 „A cégből kisajtoltam
az összes kisajtolható hasznot.” ◆ lefejlefej 「Dzsú-
gorittoruno gjúnjú-o sibotta.」 „15 liter tejet le-
fejtem.” ◆ leszidleszid 「Otószan-niszanzan siborare-
ta.」 „Az apám alaposan leszidott.” ◆ leszűkítleszűkít
「Kóhosa-o szan-ninni sibotta.」 „Leszűkítettem
három emberre a jelöltek körét.” ◆ préselprésel
「Budó-o sibotta.」 „Szőlőt préselt.” ◆ sajtolsajtol
「Himavarino tanekara abura-o sibotta.」 „A
napraforgómagból olajat sajtolt.” ◆ szűkítszűkít
「Jógisa-va szan-ninni siborareta.」 „Sikerült a
gyanúsítottak körét három emberre szűkíteni.” ◇

abura-oabura-o siborusiboru megmossamegmossa valakinekvalakinek fejétfejét
「Kjósicuno madogaraszu-o vatte, szenszeini-
szanzan abura-o siborareta.」 „Betörtem a tante-
rem ablakát, ezért a tanár megmosta a fejemet.”
◇ abura-oabura-o siborusiboru olajatolajat préselprésel 「Himava-
rino tanekara abura-o sibotta.」 „Olajat présel-
tem napraforgómagból.” ◇ abura-oabura-o siborukotosiborukoto
fejmosásfejmosás ◇ kuisiborukuisiboru összeszorítösszeszorít 「Ha-o
kui sibotte gamansita.」 „Összeszorított fogakkal
tűrtem.” ◇ szanzan-abura-oszanzan-abura-o siborusiboru lehordlehord
「Dzsósini szanzanabura-o siborareta.」 „A főnö-
köm lehordott.” ◇ szode-oszode-o siborusiboru zokogzokog
「Muszukono szensino sirasze-o kiite szode-o si-
botta.」 „Amikor megtudta, hogy a fia meghalt
a háborúban, zokogott.” ◇ csie-ocsie-o siborusiboru töritöri
aa fejétfejét 「Ikura csie-o sibottemo, szaisono ga-
menni modoru hóhóga micukaranai.」 „Hiába tö-
röm a fejem, nem tudok visszamenni a kezdőkép-
ernyőhöz.” ◇ csicsi-ocsicsi-o siborusiboru megfejmegfej 「Usino

csicsi-o sibotta.」 „Megfejtem a tehenet.” ◇

nómiszo-onómiszo-o siborusiboru töritöri aa fejétfejét 「Szukosi
nómiszo-o sibotte kangaenaszai!」 „Törd egy ki-
csit a fejedet!”

sibósasibósa ◆ jelentkezőjelentkező 「Daigakuno sibósa-va
zókasiteiru.」 „Az egyetemre jelentkezők száma
növekedett.”

sibósasibósa ◆ haláloshalálos áldozatáldozat 「Dzsikono sibó-
sa」 „baleset halálos áldozata” ◆ halotthalott
sibósaszúsibósaszú ◆ elhunytakelhunytak számaszáma
「Konogurafu-va nenreibecusibósaszú-o simesi-
teiru.」 „Ez a grafikon az életkor függvényében
ábrázolja az elhunytak számát.” ◆ haláloshalálos áldo-áldo-
zatokzatok számaszáma 「Singatakorona kanszenno sibó-
saszúga zókasiteiru.」 „Növekedik a koronavírus
halálos áldozatainak száma.”

sibósindansosibósindanso ◆ halotti bizonyítványhalotti bizonyítvány
sibósitasibósita ◆ elhunytelhunyt
sibósómeisosibósómeiso ◆ halotti bizonyítványhalotti bizonyítvány
sibósósosibósóso ◆ halotti bizonyítványhalotti bizonyítvány
sibósusibósu ◆ lipómalipóma ◆ zsírdaganatzsírdaganat
sibószaibósibószaibó ◆ zsírsejtzsírsejt
sibószansibószan ◆ zsírsavzsírsav ◇ csószasibószancsószasibószan
hosszúhosszú láncúláncú zsírsavzsírsav ◇ hiszszusibószanhiszszusibószan
esszenciális zsírsavesszenciális zsírsav
sibószanszankasibószanszanka ◆ zsírsavoxidációzsírsavoxidáció
sibószosikisibószosiki ◆ zsírszövetzsírszövet ◇ kassokusibó-kassokusibó-
szosikiszosiki barna zsírszövetbarna zsírszövet
sibószurusibószuru ◆ elhalálozikelhalálozik 「Njúinkandzsa-va si-
bósita.」 „A kórházi beteg elhalálozott.” ◆ el-el-
hunyhuny 「Otoko-va dzsikode sibósita.」 „A férfi
balesetben elhunyt.”

sibószurusibószuru ◆ jelentkezikjelentkezik 「Sibószuru daiga-
kuni haitta.」 „Felvették az egyetemre, ahová je-
lentkezett.” ◆ szeretneszeretne lennilenni 「Vatasi-va
bucurigakusa-o sibószuru.」 „Fizikus szeretnék
lenni.”

sibótaisibótai ◆ zsírpárnazsírpárna ◆ zsírtestzsírtest
sibótekisibóteki ◆ oleoszómaoleoszóma ◆ szferoszómaszferoszóma ◆

zsírcseppecskezsírcseppecske
sibottabudósibottabudó ◆ mustmust 「Sibotta budó-o taruni
irete hakkószaszemaszu.」 „A mustot hordóba te-
szik forrni.”

sibusibu ◆ faháncsfaháncs ◆ floémfloém ◆ háncsháncs ◇ gensze-gensze-
isibuisibu protofloémprotofloém ◇ kószeisibukószeisibu metafloémmetafloém
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sibusibu ◆ csersavcsersav ◆ fanyarságfanyarság 「Reitósite kaki-
no sibu-o nuita.」 „Fagyasztással elvettem a dato-
lyaszilva fanyarságát.” ◆ tannintannin
sibusibu ◆ háncsrészháncsrész ◇ genszeisibugenszeisibu protofloémprotofloém
◇ kószeisibukószeisibu metafloémmetafloém
sibusibu ◆ városrészvárosrész
sibusibu ◆ részlegrészleg
sibucusibucu ◆ személyes tárgyszemélyes tárgy
sibucukaszurusibucukaszuru ◆ kisajátítkisajátít 「Kaisano
kuruma-o sibucukasita.」 „Kisajátította magának
a céges kocsit.” ◆ személyesszemélyes tárgykénttárgyként te-te-
kintkint 「Susó-va kuni-o sibucukasita.」 „A minisz-
terelnök személyes tárgyként tekintett az ország-
ra.”

sibucukiszeisibucukiszei ◆ szaprofágiaszaprofágia
sibucukiszeisokubucusibucukiszeisokubucu ◆ szaprofitaszaprofita növénynövény

sibucsósibucsó ◆ részlegvezetőrészlegvezető
sibugakisibugaki ◆ fanyar datolyaszilvafanyar datolyaszilva
sibuisibui ◆ elegánselegáns 「Sibuinekutai」 „elegáns
nyakkendő” ◆ fanyarfanyar 「Kono kudamono-va si-
bui adzsigaszuru.」 „Ennek a gyümölcsnek fanyar
íze van.” ◆ fukarfukar 「Kare-va okaneni sibui.」
„Fukar ember.” ◆ kesernyéskesernyés 「Sibui ocsa」
„kesernyés tea” ◆ menőmenő 「Sibui danszei」 „menő
pasi” ◆ savanyúsavanyú 「Sibui hjódzsó」 „savanyú
arc”

sibujakusibujaku ◆ Sibuja kerületSibuja kerület
sibukavasibukava ◆ keserű héjkeserű héj
sibukava-osibukava-o muketamuketa ◆ csinoscsinos 「Sibukavano-
muketa muszume」 „csinos lány”

sibukisibuki ◆ fröccsenőfröccsenő vízcseppvízcsepp ◆ permetpermet
「Funszuinosibukino naka, nidzsiga kireini ukabi
dasita.」 „A szökőkút permetében szivárvány tün-
dökölt.” ◇ csisibukicsisibuki szétfröccsenő vérszétfröccsenő vér
sibukigoorisibukigoori ◆ fagyott fröccsenő vízfagyott fröccsenő víz
sibuki-osibuki-o kakerukakeru ◆ lefröcsköllefröcsköl 「Púrude
kodomonisibuki-o kakerareta.」 „A strandon a
gyerekek lefröcsköltek.”

sibuki-osibuki-o taterutateru ◆ fröcskölfröcsköl 「Mótábóto-va
sibuki-o tatete tóriszugita.」 „A motorcsónak
fröcskölve elment mellettünk.”

sibuki-osibuki-o tobaszutobaszu ◆ fröcskölfröcsköl 「Taki-va sibuki-
o tobasiteita.」 „A vízesés fröcskölt.”

sibukusibuku ◆ fröcskölfröcsköl
sibukunarusibukunaru ◆ akadozikakadozik
sibumisibumi ◆ eleganciaelegancia 「Sibuminoaruszutairu」
„elegáns stílus” ◆ fanyarságfanyarság ◆ kesernyésségkesernyésség
「Sibuminoaru ocsa」 „kesernyés tea”

sibunhósisibunhósi ◆ tetraspóratetraspóra
sibunsisibunsi ◆ tetrádtetrád
sibunsosibunso ◆ magánokiratmagánokirat ◆ személyes iratszemélyes irat
sibunsogizósibunsogizó ◆ magánokirat-hamisításmagánokirat-hamisítás
sibunszensokutaisibunszensokutai ◆ tetrádtetrád
sibuonpusibuonpu ◆ negyed hangjegynegyed hangjegy
siburusiburu ◆ akadozikakadozik 「Hoíruno kaitenga sibut-
ta.」 „Akadozott a kerék forgása.” ◆ berzenke-berzenke-
dikdik 「Dzsóhóno kókai-o sibutta.」 „Berzenkedett
az információ nyilvánosságra hozatalától.” ◆ vo-vo-
nakodiknakodik 「Hjókaga ocsita dzsótaideno tocsino
baikjaku-o sibutta.」 „Vonakodott eladni az árát
vesztett földet.” ◇ dasisiburudasisiburu nemnem szívesenszívesen
adad 「Kare-va okane-o dasi siburu.」 „Nem szíve-
sen ad pénzt.”

sibusibusibusibu ◆ fanyalogvafanyalogva 「Hjóka-o sibusibuto
uke ireta.」 „Fanyalogva fogadta a kritikát.” ◆

ímmel-ámmalímmel-ámmal 「Sibusibukaikei-o haratta.」
„Ímmel-ámmal kifizette a számlát.” ◆ kelletle-kelletle-
nülnül 「Sibusibu okiagatta.」 „Kelletlenül felkelt.”
◆ vonakodvavonakodva 「Sindzsicu-o sibusibu mitome-
ta.」 „Vonakodva elismerte az igazságot.”

sibusibúkeirerusibusibúkeireru ◆ fanyalogfanyalog 「Teian-o sibusi-
bu uke ireta.」 „Fanyalogva fogadtam a javasla-
tot.”

sibutoisibutoi ◆ lerázhatatlanlerázhatatlan 「Sibutoi rencsú」
„lerázhatatlan társaság” ◆ makacsmakacs 「Kono simi-
sibutokute zenzenocsinaijo.」 „Ez a makacs folt
egyáltalán nem jön le.” ◆ szívósszívós
「Vatasitacsinocsímu-va sibutoku tatakatta.」 „A
csapatunk szívósan küzdött.”

sibuzurasibuzura ◆ fintorfintor ◆ grimaszgrimasz
siccúsiccú ◆ térdfájástérdfájás
siccuisiccui ◆ elvesztéselvesztés 「Sin-jóno siccui」 „hitel
elvesztése” ◆ vesztésvesztés
siccuiszurusiccuiszuru ◆ elveszítelveszít 「Kenrjoku-o siccuisi-
tesimatta.」 „Elveszítettem a hatalmamat.”

sicusicu ◆ alkatalkat ◆ anyaganyag ◆ felhozatalfelhozatal 「Sza-
ikindaigakuszeino sicuga ocsiteiru.」 „Egyre
rosszabb a diákok felhozatala.” ◆ jellegjelleg ◆ mi-mi-
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nőségnőség 「Kono kidzsino sicu-va varui.」 „Ennek
az anyagnak rossz a minősége.” ◆ természettermészet ◇

enamerusicuenamerusicu zománczománc ◇ enamerusicuenamerusicu fogzo-fogzo-
máncmánc ◇ onsicuonsicu hangminőséghangminőség ◇ szaibósicuszaibósicu
citoplazmacitoplazma ◇ szaibósicuszaibósicu sejtplazmasejtplazma ◇ sic-sic-
unokódzsóunokódzsó minőségjavulásminőségjavulás ◇ sicunoteikasicunoteika
minőségromlásminőségromlás ◇ szeikacunosicuszeikacunosicu életminő-életminő-
ségség 「Szeikacuno sicu-o ageru.」 „Javít az élet-
minőségén.” ◇ szementosicuszementosicu cementállo-cementállo-
mánymány ◇ tenszeinosicutenszeinosicu alaptermészetalaptermészet ◇

bussicubussicu állományállomány 「Kare-va szaibókan bussic-
unotanpaku sicuno bunsi-o kenkjúsita.」 „A sejt-
közi állomány fehérjemolekuláit tanulmányozta.”

sicusicu ◆ helyiséghelyiség ◆ kamrakamra ◆ rekeszrekesz ◇ kimi-kimi-
cusicucusicu légmenteslégmentes kamrakamra ◇ kúsicukúsicu üresüres la-la-
káskás 「Ója-va kúsicu-o umeta.」 „A bérbeadó be-
töltötte az üres lakást.” ◇ sokuinsicusokuinsicu tanáritanári
szobaszoba ◇ szódzsúsicuszódzsúsicu pilótafülkepilótafülke 「Hikóki-
no szódzsúsicu-o mitakotogaarimaszuka?」 „Lát-
tál már pilótafülkét belülről?” ◇ szódansicuszódansicu ta-ta-
nácsadónácsadó szolgálatszolgálat ◇ júgisicujúgisicu játszószobajátszószoba
◇ rinsicurinsicu szomszédszomszéd szobaszoba ◇ reitósicureitósicu fa-fa-
gyasztórekeszgyasztórekesz 「Niku-o reizókono reitósicuni
ireta.」 „A húst a hűtőgép fagyasztórekeszébe tet-
tem.”

sicúsicú ◆ fájdalomcsillapításfájdalomcsillapítás
sicúsicú ◆ fogfájásfogfájás
sícusícu ◆ lepedőlepedő 「Sícu-o siita.」 „Leterítettem a
lepedőt.”

sicubósicubó ◆ kiábrándultságkiábrándultság
sicubókansicubókan ◆ csalódáscsalódás
sicubokunasicubokuna ◆ egyszerűegyszerű 「Sicubokuna szeika-
ku」 „egyszerű alaptermészet” ◆ mesterkélet-mesterkélet-
lenlen ◆ nyíltszívűnyíltszívű 「Sicubokuna hito」 „nyíltszí-
vű ember”

sicubórakutansicubórakutan ◆ csalódottságcsalódottság ésés elked-elked-
vetlenedettségvetlenedettség
sicubórakutanszurusicubórakutanszuru ◆ csalódottcsalódott ésés elked-elked-
vetlenedettvetlenedett
sicubósitesicubósite ◆ csalódottancsalódottan 「Njúsasita szaiso-
no hini sicubósite kitakusita.」 „Csalódottan jöt-
tem haza az első munkanapom után.” ◆ kiábrán-kiábrán-
dultandultan 「Heisi-va sicubósite buki-o szuteta.」 „A
katona kiábrándultan eldobta a fegyverét.”

sicubószaszerusicubószaszeru ◆ frusztrálófrusztráló 「Aite-o sicu-
bószaszeru hacugen」 „másik felet frusztráló kije-
lentés”

sicubószurusicubószuru ◆ csalódikcsalódik 「Karega kanodzso-
o naguttanoni-va sicubósita.」 „Csalódtam ben-
ne, miután megverte a feleségét.” ◆ kiábrándulkiábrándul
「Anoburandoni sicubósita.」 „Kiábrándultam
abból márkából.”

sicudencsisicudencsi ◆ galvánelemgalvánelem
sicudosicudo ◆ nedvességtartalomnedvességtartalom 「Nacu-va sicu-
doga takakunarimaszu.」 „Nyáron a levegő ned-
vességtartalma magas lesz.” ◆ páratartalompáratartalom
「Ima sicudo-va donokuraideszuka?」 „Mekkora
most a páratartalom?” ◇ zettaisicudozettaisicudo abszo-abszo-
lútlút páratartalompáratartalom ◇ szótaisicudoszótaisicudo relatívrelatív
páratartalompáratartalom
sicudokeisicudokei ◆ páramérőpáramérő ◆ páratartalom-mérőpáratartalom-mérő

sicudokkusicudokku ◆ nedvesdokknedvesdokk
sicudokusósicudokusó ◆ alexiaalexia ◆ szóvakságszóvakság
sicudokusónosicudokusóno ◆ alexiásalexiás
sicudzsisicudzsi ◆ komornyikkomornyik ◆ lakájlakáj
sicudzsicugóken-nasicudzsicugóken-na ◆ egyszerűegyszerű ésés strapa-strapa-
bíróbíró 「Sicudzsicugókenna cukurino udedokei」
„egyszerű és strapabíró karóra”

sicudzsusicudzsu ◆ lakkszömörcelakkszömörce
sicudzsunkasicudzsunka ◆ párásításpárásítás
sicudzsunkikósicudzsunkikó ◆ párás éghajlatpárás éghajlat
sicudzsun-nasicudzsun-na ◆ páráspárás 「Sicudzsunna kikó.」
„Párás éghajlat.”

sicugaisicugai ◆ kültérkültér ◆ kültérikültéri
sicugaidesicugaide ◆ kintkint 「Sicugaide inu-o kau.」
„Kint tart kutyát.”

sicugaihansasicugaihansa ◆ térdreflextérdreflex
sicugaijunittosicugaijunitto ◆ kültéri egységkültéri egység
sicugaikensicugaiken ◆ patellaínpatellaín
sicugaikenhansasicugaikenhansa ◆ térdreflextérdreflex
sicugaikisicugaiki ◆ kültérikültéri egységegység 「Eakon-no
sicugaiki-o szecscsisita.」 „Felszerelték a légkon-
dicionáló kültéri egységét.”

sicugaikocusicugaikocu ◆ térdkalácstérdkalács
sicugainisicugaini ◆ kívülrekívülre 「Gaszubonbe-va sicugaini
szecscsisitearu.」 „A gázpalackot házon kívülre
szerelték.”

sicugainosicugaino ◆ kültérikültéri
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sicúgaszurusicúgaszuru ◆ fájfáj aa fogafoga 「Tokidokisicúga-
szuru.」 „Néha fáj a fogam.”

sicugeisicugei ◆ lakkművészetlakkművészet
sicugensicugen ◆ elszóláselszólás
sicugensicugen ◆ lápláp ◆ lápvidéklápvidék ◆ mocsarasmocsaras lapálylapály

sicugenszurusicugenszuru ◆ elszóljaelszólja magátmagát 「Sicugensi-
ta.」 „Elszóltam magam.” ◆ kicsúszikkicsúszik aa szá-szá-
jánján 「Szenszó-va hicujódearuto sicugensita.」
„Kicsúszott a száján, hogy a háború szükséges.”

sicugisicugi ◆ interpellációinterpelláció ◆ kérdéskérdés 「Iinkaino
sicugini ódzsiru.」 „Válaszol a bizottság kérdései-
re.”

sicugiótósicugiótó ◆ kérdés-feleletkérdés-felelet
sicugjósicugjó ◆ munkanélküliségmunkanélküliség ◇ giszósicugjógiszósicugjó
képzettségenképzettségen alulialuli foglalkoztatásfoglalkoztatás ◇ dzsi-dzsi-
hacutekisicugjóhacutekisicugjó önkéntesönkéntes munkanélküli-munkanélküli-
ségség ◇ szenzaisicugjószenzaisicugjó rejtettrejtett munkanélkü-munkanélkü-
liségliség ◇ tairjósicugjótairjósicugjó tömegestömeges munkanél-munkanél-
küliségküliség ◇ hidzsihacutekisicugjóhidzsihacutekisicugjó kényszerűkényszerű
munkanélküliségmunkanélküliség
sicugjóhokensicugjóhoken ◆ jövedelembiztosításjövedelembiztosítás ◆

munkanélküliség esetére biztosításmunkanélküliség esetére biztosítás
sicugjómondaisicugjómondai ◆ munkanélküliségmunkanélküliség problé-problé-
májamája
sicugjóricusicugjóricu ◆ munkanélküliségmunkanélküliség ◆ munkanél-munkanél-
küliségi rátaküliségi ráta
sicugjósasicugjósa ◆ munkanélkülimunkanélküli 「Sicugjósaga fu-
eteimaszu.」 „A munkanélküliek száma megnöve-
kedett.”

sicugjószurusicugjószuru ◆ munkanélkülimunkanélküli leszlesz
「Tomodacsi-va sicugjósiteiru.」 „A barátom
munkanélküli.”

sicugjótaiszakusicugjótaiszaku ◆ munkanélküliségmunkanélküliség ellenielleni
intézkedésintézkedés
sicugjóteatesicugjóteate ◆ munkanélkülimunkanélküli segélysegély
「Sicugjóteate-va nankagecukan sikjúszarema-
szuka?」 „Hány hónapig lehet kapni a munkanél-
küli segélyt?” ◆ munkanélküliségi segélymunkanélküliségi segély
sicugosósicugosó ◆ afáziaafázia ◆ beszédképtelenségbeszédképtelenség ◆

beszédvesztésbeszédvesztés ◆ beszédzavarbeszédzavar
sicugosónosicugosóno ◆ afáziásafáziás 「Sicugosóno kan-
dzsa」 „afáziás beteg” ◆ beszédképtelenbeszédképtelen 「Si-
cugosóno hito」 „beszédképtelen ember”

sicúhattacusicúhattacu ◆ minden irányba eljutásminden irányba eljutás

sicúhattacunocsisicúhattacunocsi ◆ gócpontgócpont ◆ mindenminden
irányból elérhető helyirányból elérhető hely
sicúhattacuszurusicúhattacuszuru ◆ mindenhovámindenhová eljuteljut
「Budapeszutokara tecudó-va sicúhattacusitei-
ru.」 „Budapestről mindenhová eljutnak a vona-
tok.”

sicuisicui ◆ csalódáscsalódás 「Sicuino hito」 „csalódott
ember” ◆ letörtségletörtség 「Cuma-o usinatta sicui-
karajójaku tacsi naotta.」 „Az elvesztett felesége
utáni letörtségből talpra állt.” ◆ reményvesz-reményvesz-
tettségtettség 「Sicuini ocsiitta.」 „Reményt vesztet-
tem.” ◇ sicuinodzsidaisicuinodzsidai nehéznehéz időkidők 「Sicuino
dzsidai-o nori koeta.」 „Túltettem magam a nehéz
időkön.”

sicuinodzsidaisicuinodzsidai ◆ nehéznehéz időkidők 「Sicuino
dzsidai-o nori koeta.」 „Túltettem magam a nehéz
időkön.”

sicujónasicujóna ◆ lerázhatatlanlerázhatatlan 「Súkjó-e no sicu-
jóna kan-jú-va kiraideszu.」 „Nem szeretem a le-
rázhatatlan hittérítőket.” ◆ makacsmakacs
sicujónisicujóni ◆ makacsulmakacsul 「Sicujóni dzsibunno
iken-o sucsószuru.」 „Makacsul ragaszkodik a vé-
leményéhez.”

sicukanszecusicukanszecu ◆ térdízülettérdízület
sicukesicuke ◆ fegyelmezésfegyelmezés ◆ illemillem ◆ illemtudásillemtudás
◆ jólneveltségjólneveltség 「Kono ko-va sicukegaii.」 „Ez
a gyerek jól nevelt.” ◆ nevelésnevelés 「Kibisii sicuke」
„szigorú nevelés” ◆ tisztelettudástisztelettudás ◇ sicuke-sicuke-
gavavaruigavavarui neveletlenneveletlen 「Kono ko-va sicukega
vavarui.」 „Ez a gyerek neveletlen.” ◇ toirenosi-toirenosi-
cukegadekirucukegadekiru szobatisztaszobatiszta 「Kokode urarete-
iru inu-va toireno sicukegadekiteimaszu.」 „Az itt
árult kutyák már szobatiszták.”

sicukesicuke ◆ fércférc 「Jófukuno sicuke-o totta.」 „Ki-
szedte a fércet a ruhából.” ◆ fércelésfércelés
sicukegavavaruisicukegavavarui ◆ neveletlenneveletlen 「Kono ko-va
sicukega vavarui.」 „Ez a gyerek neveletlen.”

sicukeitosicukeito ◆ fércelő cérnafércelő cérna ◆ fércszálfércszál
sicukekjósicusicukekjósicu ◆ kutyaiskolakutyaiskola
sicukenuisicukenui ◆ fércelésfércelés
sicuke-osicuke-o szuruszuru ◆ fércelfércel 「Dzsakettono sicuke-
o sita.」 „Zakót fércelt.” ◆ összefércelösszefércel
「Zubon-nosicuke-o sita.」 „Összeférceltem a
nadrágot.”
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sicukerusicukeru ◆ fércelfércel 「Kimononi szode-o sicuke-
ta.」 „Ujjat férceltem a kimonóra.” ◆ hozzászo-hozzászo-
kikkik 「Oszake-o nomicuketeinaikaraszugu joppa-
rau.」 „Nem vagyok hozzászokva az iváshoz, így
rögtön becsípek.”

sicukerusicukeru ◆ fegyelmezfegyelmez 「Szenszei-va kodomo-
o sicuketa.」 „A tanár fegyelmezte a gyereket.”
◆ idomítidomít 「Ote!-O oboerujóni inu-o sicuketa.」
„Pacsira idomítottam a kutyát.” ◆ megnevelmegnevel
「Sicukejótositaga, varui kotobazukai-o jamesza-
szerukotogadekinakatta.」 „Hiába próbáltam
megnevelni, csak nem szokott le a csúnya beszéd-
ről.” ◇ kibisikusicukerukibisikusicukeru szigorúanszigorúan fogfog
「Kodomotacsi-o kibisiku sicukeru.」 „Szigorúan
fogja a gyerekeit.” ◇ genkakunisicukerugenkakunisicukeru szi-szi-
gorúangorúan fogfog 「Kodomotacsi-o genkakunisicuke-
ta.」 „Szigorúan fogta a gyerekeit.”

sicukoisicukoi ◆ erőszakoserőszakos 「Széruszuman-va sicu-
kokatta.」 „A házalóügynök erőszakos volt.” ◆

harsogóharsogó 「Kono jófuku-va sicukoi iro-o cukai
szugiteiru.」 „Ezen a ruhán túl sok harsogó színt
használtak.” ◆ kötiköti azaz ebetebet aa karóhozkaróhoz
「Nandeszon-nanisicukoino?」 „Minek köti az
ebet a karóhoz?” ◆ makacsmakacs 「Kono szenzai-va
sicukoi jogoremo kantanni otoszu.」 „Ez a mo-
sószer a legmakacsabb foltot is könnyedén eltá-
volítja.” ◆ nemnem tágíttágít 「Sinbunkisa-va sicukok-
atta.」 „Az újságíró nem tágított.” ◆ rámenősrámenős
「Ano dzsoszei-va sicukoi otokogaamari szukide-
va arimaszen.」 „Az a lány nem nagyon szereti a
rámenős pasikat.” ◆ tolakodótolakodó 「Sicukoi adzsi-
va szukide-va nai.」 „Nem szeretem a tolakodó
ízeket.” ◆ zaklatzaklat 「Széruszuman-va icumosicu-
koku kuru.」 „A házalóügynök állandóan zaklat.”
◇ sicukokusicukoku hajthatatlanulhajthatatlanul 「Sicukoku dzsi-
bunno kangae-o sucsósita.」 „Hajthatatlanul erő-
sítette az igazát.” ◇ sicukokusicukoku csökönyösencsökönyösen
「Kanodzso-o sicukoku dzsibunnócsini szaszot-
ta.」 „Csökönyösen hívogatta a nőt a lakására.”
◇ sicukokusicukoku minduntalanminduntalan 「Dórjó-va
puraibétonakoto-o sicukoku kiku.」 „A kollégám
minduntalan a magánéletemről kérdez.”

sicukoibjókisicukoibjóki ◆ nyavalyanyavalya 「Sicukoi bjókinika-
katta.」 „Elkaptam valami nyavalyát.”

sicukokusicukoku ◆ csökönyösencsökönyösen 「Kanodzso-o sicu-
koku dzsibunnócsini szaszotta.」 „Csökönyösen
hívogatta a nőt a lakására.” ◆ hajthatatlanulhajthatatlanul
「Sicukoku dzsibunno kangae-o sucsósita.」

„Hajthatatlanul erősítette az igazát.” ◆ mindun-mindun-
talantalan 「Dórjó-va puraibétonakoto-o sicukoku ki-
ku.」 „A kollégám minduntalan a magánéletem-
ről kérdez.”

sicukokuiusicukokuiu ◆ unszolunszol 「Fuszavasii fuku-o ki-
rujóni muszumenisicukoku ivareta.」 „A lányom
unszolt, hogy öltözzek az alkalomhoz illően.”

sicukokuiukotosicukokuiukoto ◆ unszolásunszolás 「Cumagasicuko-
ku iunode oszake-o jameta.」 „A feleségem un-
szolására abbahagytam az ivást.”

sicukokukikusicukokukiku ◆ feszegetfeszeget 「Hitono kako-o
arekoresicukoku kikumonode-va nai.」 „Ne fe-
szegessük a múltat!” ◆ firtatfirtat 「Kinóno bando-
koni ittakasicukoku kikareta.」 „Azt firtatta, hogy
hol jártam tegnap este.”

sicukokuszurusicukokuszuru ◆ erőszakoskodikerőszakoskodik 「Kano-
dzsogaamarinisicukoinode, ógoede donattesimat-
ta.」 „Az a nő nagyon erőszakoskodott, ezért han-
gosan leteremtettem.”

sicumeisicumei ◆ látásvesztéslátásvesztés ◆ megvakulásmegvakulás ◆

vakulásvakulás
sicumeiszaszerusicumeiszaszeru ◆ megvakítmegvakít 「Ószama-va
uragiri mono-o sicumeiszaszeta.」 „A király meg-
vakította az árulót.”

sicumeiszurusicumeiszuru ◆ megvakulmegvakul 「Dzsúniszaide si-
cumeisita.」 „12 éves korában megvakult.”

sicumonsicumon ◆ kérdéskérdés 「Sicumonni kotaenaszai.」
„Válaszolj a kérdésre!” ◇ sokumusicumonsokumusicumon rend-rend-
őriőri igazoltatásigazoltatás ◇ daihjósicumondaihjósicumon interpel-interpel-
lációláció ◇ muzukasiisicumonmuzukasiisicumon fogasfogas kérdéskérdés
「Muzukasii sicumonni szokutósita.」 „Megvála-
szolta a fogas kérdést.” ◇ jaraszesicumonjaraszesicumon elő-elő-
re megbeszélt kérdésre megbeszélt kérdés
sicumonsasicumonsa ◆ kérdezőkérdező
sicumonsosicumonso ◆ kérdőívkérdőív
sicumonsusicumonsu ◆ kérdezőkérdező
sicumonszurusicumonszuru ◆ kérdezkérdez 「Vakaranaikotogaat-
tara enrjonaku sicumonsite kudaszai.」 „Ha van
valami, amit nem értenek, nyugodtan kérdezze-
nek!” ◆ kikérdezkikérdez 「Otószan-va kodomoni,
narattakoto-o sicumonsita.」 „Az apa kikérdezte
a leckét a gyerektől.” ◆ megkérdezmegkérdez 「Kékino
cukuri katanicuite sicumonsita.」 „Megkérdezte,
hogyan készül a sütemény.” ◇ sokumusicumon-sokumusicumon-
szuruszuru igazoltatigazoltat 「Micsi-o aruitetara keikanni
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sokumusicumonszareta.」 „Az utcán sétálva, iga-
zoltatott a rendőr.”

sicumonzemeniszurusicumonzemeniszuru ◆ kérdésekkelkérdésekkel ostro-ostro-
molmol 「Hódódzsin-va szeidzsika-o sicumonzeme-
nisita.」 „Az újságírók kérdésekkel ostromolták a
politikust.”

sicumusicumu ◆ munkavégzésmunkavégzés 「Dzsúgjóin-va sicu-
mucsúni taicsó-o kuzusita.」 „A dolgozó munka-
végzés közben rosszul lett.”

sicumudzsikansicumudzsikan ◆ hivatali időhivatali idő ◆ munkaidőmunkaidő
sicumusicusicumusicu ◆ irodairoda 「Dzsósi-va sicumusicunii-
nakatta.」 „A főnököm nem volt az irodájában.”

sicunaisicunai ◆ beltérbeltér ◆ beltéribeltéri ◆ bentibenti 「Kore-
va sicunainekoda.」 „Ez egy benti cica.” ◆ szobaszoba
「Sicunaini todzsikomotteiru.」 „Bezárkózott a
szobába.” ◇ sicunaikensicunaiken szobakutyaszobakutya 「Kore-
va sicunaikenda.」 „Ez egy szobakutya.”

sicunaigakkjokusicunaigakkjoku ◆ kamarazenekamarazene
sicunaigakusicunaigaku ◆ kamarazenekamarazene
sicunaigakudansicunaigakudan ◆ kamarazenekarkamarazenekar
sicunaigisicunaigi ◆ otthoni ruhaotthoni ruha
sicunaigorakusicunaigoraku ◆ beltéri kikapcsolódásbeltéri kikapcsolódás
sicunaijúgisicunaijúgi ◆ beltéri játékbeltéri játék
sicunaikagusicunaikagu ◆ szobabútorszobabútor
sicunaikensicunaiken ◆ bentibenti kutyakutya ◆ szobakutyaszobakutya
「Kore-va sicunaikenda.」 „Ez egy szobakutya.”

sicunaikisicunaiki ◆ beltéri egységbeltéri egység
sicunaikjógisicunaikjógi ◆ teremversenyteremverseny
sicunaikjógidzsósicunaikjógidzsó ◆ fedett stadionfedett stadion
sicunainekosicunaineko ◆ szobacicaszobacica
sicunaipúrusicunaipúru ◆ fedettfedett medencemedence ◆ fedettfedett
uszodauszoda
sicunairódósicunairódó ◆ beltéri munkabeltéri munka
sicunaisokubucusicunaisokubucu ◆ szobanövényszobanövény
sicunaiszósokusicunaiszósoku ◆ belsőépítészetbelsőépítészet ◆ terem-terem-
dekorációdekoráció
sicunaiszósokukasicunaiszósokuka ◆ belsőépítészbelsőépítész
sicunaiszupócusicunaiszupócu ◆ teremsportteremsport
sicunaitósicunaitó ◆ beltéribeltéri lámpalámpa ◆ beltéribeltéri világí-világí-
tástás
sicunaiundódzsósicunaiundódzsó ◆ fedett sportpályafedett sportpálya
sicunensicunen ◆ elfelejtéselfelejtés ◆ megfeledkezésmegfeledkezés

sicunenszurusicunenszuru ◆ elfelejtelfelejt 「Ansóbangó-o sicu-
nensitesimatta.」 „Elfelejtette a PIN-kódot.” ◆

megfeledkezikmegfeledkezik 「Cumano tandzsóbi-o sicunen-
sitesimatta.」 „Megfeledkeztem a feleségem szü-
letésnapjáról.”

sicuninsósicuninsó ◆ agnóziaagnózia
sicunosicuno ◆ minőségűminőségű 「Kore-va sicuno varui szei-
hindeszu.」 „Ez rossz minőségű termék.”

sicunoiihósicunoiihó ◆ javajava 「Sicunoii hóno momo-o
erande nokori-o utta.」 „Az őszibarack javát kivá-
logatta, és a többit eladta.”

sicunokódzsósicunokódzsó ◆ minőségjavulásminőségjavulás
sicunoteikasicunoteika ◆ minőségromlásminőségromlás
sicunovaruisicunovarui ◆ bóvlibóvli 「Kono szaimu-va sicuga
varui.」 „Ez a kötvény bóvli.” ◆ csapnivalócsapnivaló ◆

hitványhitvány 「Sicuno varui szeihin」 „hitvány ter-
mék” ◆ nyamvadtnyamvadt 「Szono sicuno varui sóhin-o
takai nedande utteita.」 „Egy vagyont kért azért a
nyamvadt áruért.” ◆ pocsékpocsék
sicuonsicuon ◆ szobahőmérsékletszobahőmérséklet
sicuraerusicuraeru ◆ díszítdíszít ◆ odaszerelodaszerel ◆ telepíttelepít
sicureisicurei ◆ elnézéstelnézést 「Sicurei!」 „Elnézést!” ◆

illetlenségilletlenség 「Nen-o tazuneruno-va sicureide-
szu.」 „Illetlenség megkérdezni, hogy hány éves.”
◇ oszakinisicureisimaszuoszakinisicureisimaszu viszontlátásraviszontlátásra
sicureinasicureina ◆ bántóbántó 「Sicureina kotoba」 „bántó
szavak” ◆ udvariatlanudvariatlan 「Sicureina jacudane!」
„Udvariatlan fráter!”

sicureininaranaijónisicureininaranaijóni ◆ illendőségbőlillendőségből 「Si-
cureininaranaijóni tabeta.」 „Illendőségből evett
belőle.”

sicureisimasitasicureisimasita ◆ bocsánatbocsánat ◆ elnézéstelnézést ké-ké-
rekrek
sicureisimaszusicureisimaszu ◆ elnézéstelnézést kérekkérek ◆ vi-vi-
szonthallásraszonthallásra ◆ viszontlátásraviszontlátásra
sicureiszaszetemoraujónitanomusicureiszaszetemoraujónitanomu ◆ elké-elké-
redzkedikredzkedik 「Dzsósini szukosi hajaku sicureisza-
szetemoraujóni tanonda.」 „Egy kicsit korábban
elkéredzkedtem a főnökömtől.”

sicureiszurusicureiszuru ◆ elhagyjaelhagyja aa helyiségethelyiséget
「Iszogino sigotogaattanode kaigikara hajameni
sicureisita.」 „Sürgős dolgom volt, ezért hama-
rabb elhagytam a tárgyalóhelyiséget.” ◆ illetlen-illetlen-
séget követ elséget követ el ◆ nincs ottnincs ott
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sicurensicuren ◆ szerelmiszerelmi bánatbánat ◆ szerelmiszerelmi csaló-csaló-
dásdás
sicurenszurusicurenszuru ◆ csalódikcsalódik 「Kanodzso-va ka-
reni sicurensita.」 „A nő csalódott a férfiben.” ◆

szerelmiszerelmi csalódásacsalódása vanvan 「Kanodzso-va sicu-
rensita.」 „Szerelmi csalódása van.”

sicurjósicurjó ◆ minőségminőség ésés mennyiségmennyiség ◆ tömegtömeg
「Cukino sicurjó-va csikjújori karui.」 „A Hold
tömege kisebb a Földénél.” ◇ kanszósicurjókanszósicurjó
szárazszáraz tömegtömeg ◇ gensisicurjógensisicurjó atomtömegatomtömeg ◇

bunsisicurjóbunsisicurjó molekulatömegmolekulatömeg ◇ morusicurjómorusicurjó
molárismoláris tömegtömeg ◇ rinkaisicurjórinkaisicurjó kritikuskritikus tö-tö-
megmeg 「Bunrecubussicuga rinkaisicurjóni tacsisi-
ta.」 „A hasadóanyag elérte a kritikus tömeget.”

sicurjóbunszekihósicurjóbunszekihó ◆ tömegspektroszkópiatömegspektroszkópia

sicurjóhósucusicurjóhósucu ◆ anyagkidobódásanyagkidobódás ◇ korona-korona-
sicurjóhósucusicurjóhósucu koronakidobódáskoronakidobódás 「Taijónok-
orona sicurjóhósucu」 „Nap koronakidobódása”

sicurjóhozonsicurjóhozon ◆ anyagmegmaradásanyagmegmaradás
sicurjóhozonszokusicurjóhozonszoku ◆ anyagmegmaradásanyagmegmaradás
törvényetörvénye
sicurjómicudosicurjómicudo ◆ tömegkoncentrációtömegkoncentráció
sicurjórjúrjósicurjórjúrjó ◆ tömegáramtömegáram
sicurjószúsicurjószú ◆ tömegszámtömegszám
sícuruisícurui ◆ fehérneműfehérnemű
sicutekihen-isicutekihen-i ◆ kvalitatív variációkvalitatív variáció
sicutekinasicutekina ◆ halmazállapotihalmazállapoti 「Kóriga
mizuninaruno-va sicutekina henkadearu.」 „A jég
vízzé alakulása halmazállapot-változás.” ◆ minő-minő-
ségiségi 「Sakaino sicutekina henkani kókensita.」
„Hozzájárult a társadalom minőségi változásá-
hoz.”

sicutekinisicutekini ◆ minőségilegminőségileg 「Sicutekini koto-
naru kankjó」 „minőségileg különböző környe-
zet”

sicutensicuten ◆ pontszerűpontszerű testtest ◆ pontszerűpontszerű tö-tö-
megmeg
sicutenkeisicutenkei ◆ pontrendszerpontrendszer ◆ pontszerűpontszerű
testek rendszeretestek rendszere
sicsakusicsaku ◆ felpróbálásfelpróbálás
sicsakusicusicsakusicu ◆ próbafülkepróbafülke
sicsakuszurusicsakuszuru ◆ felpróbálfelpróbál 「Zubon-o sicsaku-
sita.」 „Felpróbáltam a nadrágot.”

sicscsisicscsi ◆ elvesztettelvesztett földföld ◆ elvesztettelvesztett te-te-
rületrület
sicscsisicscsi ◆ lápláp ◆ lápviláglápvilág ◆ vizesvizes élőhelyélőhely ◆

zsombékzsombék
sicscsikaifukusicscsikaifuku ◆ elvesztettelvesztett területterület
visszaszerzésevisszaszerzése
sicscsinosicscsino ◆ zsombékoszsombékos
sicscsitaisicscsitai ◆ lápvidéklápvidék ◆ lávidéklávidék
siccsósiccsó ◆ ataxiaataxia ◆ diszharmóniadiszharmónia ◆ koordi-koordi-
náció hiányanáció hiánya ◇ eijósiccsóeijósiccsó alultápláltságalultápláltság
sicsisicsi ◆ zálogzálog 「Kinnonekkureszu-o sicsini ire-
ta.」 „Zálogba adtam a aranynyakláncomat.” ◆

zálogtárgyzálogtárgy ◇ sicsinagaresicsinagare zálogtárgyzálogtárgy ki-ki-
váltásiváltási jogánakjogának elvesztéseelvesztése 「Sicsinagareno
tokei」 „elzálogosított óra, amit már nem lehet
kiváltani” ◇ sicsiniirerusicsiniireru zálogbazálogba adad
「Nekkureszu-o sicsini ireta.」 „Zálogba adtam a
nyakláncomat.”

sicsisicsi ◆ biztosbiztos halálhalál 「Sicsini omomuku.」
„Biztos halálba tart.” ◆ halálhalál helyehelye 「Sikoku-
o sicsito szadameta.」 „Sikokut választotta halála
helyéül.” ◆ halálhalál öleléseölelése 「Sicsi-o dah-sita.」
„Kiszabadult a halál öleléséből.” ◆ halálhalál torkatorka
「Sicsini ocsiitta.」 „A halál torkába került.” ◆

végzetes helyzetvégzetes helyzet
sicsisicsi ◆ héthét
sicsibucucúkaigesicsibucucúkaige ◆ hét Buddha versehét Buddha verse
sicsibugajusicsibugaju ◆ sűrű kásasűrű kása
sicsibun-noicsisicsibun-noicsi ◆ hetedheted
sicsibuszanbusicsibuszanbu ◆ hét a háromhozhét a háromhoz
sicsibuszanbunivakerusicsibuszanbunivakeru ◆ héthét aa háromhozháromhoz
aránybanarányban eloszteloszt ◆ oldalraoldalra fésülfésül 「Tóhacu-
o sicsibuszanbuni vaketa.」 „Oldalra fésülte a ha-
ját.”

sicsidógaransicsidógaran ◆ buddhistabuddhista templomegyüt-templomegyüt-
testes
sicsidzsisicsidzsi ◆ hét órahét óra
sicsidzsinsicsidzsin ◆ citidincitidin
sicsidzsúsicsidzsú ◆ hetvenhetven
sicsidzsúnin-jakuszeisosicsidzsúnin-jakuszeiso ◆ SzeptiuagintaSzeptiuaginta
sicsifudasicsifuda ◆ zálogcédulazálogcédula ◆ zálogjegyzálogjegy
sicsifukudzsinsicsifukudzsin ◆ héthét szerencseistenszerencseisten ◇ eb-eb-
iszuiszu EbiszuEbiszu ◇ dzsuródzsindzsuródzsin DzsuródzsinDzsuródzsin ◇

daikokutendaikokuten DaikokutenDaikokuten ◇ bisamontenbisamonten Bi-Bi-
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samontensamonten ◇ fukurokudzsufukurokudzsu FukurokudzsuFukurokudzsu ◇

benzaitenbenzaiten BenzaitenBenzaiten ◇ hoteihotei HoteiHotei
sicsigacusicsigacu ◆ júliusjúlius
sicsigocsósicsigocsó ◆ hét-öt szótagos verslábhét-öt szótagos versláb
sicsigonzekkusicsigonzekku ◆ négysoros,négysoros, héthét kínaikínai betű-betű-
ből álló versből álló vers
sicsigoszansicsigoszan ◆ gyerekünnepgyerekünnep
sicsiguszasicsigusza ◆ zálogzálog ◆ zálogtárgyzálogtárgy
sicsihengesicsihenge ◆ sétányrózsasétányrózsa ◆ színváltóvi-színváltóvi-
rágrág
sicsijasicsija ◆ születés utáni hetedik napszületés utáni hetedik nap
sicsijasicsija ◆ zacizaci ◆ zálogházzálogház
sicsijagajoisicsijagajoi ◆ zálogházba járászálogházba járás
sicsijagajoiszurusicsijagajoiszuru ◆ zálogházba járzálogházba jár
sicsijagjósicsijagjó ◆ zálogüzletzálogüzlet ◆ zelzálogüzletzelzálogüzlet
sicsijaniirerusicsijaniireru ◆ bizománybabizományba adad 「Hószeki-o
sicsijani ireta.」 „Bizományba adtam az ékszerei-
met.”

sicsikaikisicsikaiki ◆ halál hatodik évfordulójahalál hatodik évfordulója
sicsikakkeisicsikakkei ◆ hétszöghétszög
sicsikakkeinosicsikakkeino ◆ hétszögletűhétszögletű
sicsikakukeisicsikakukei ◆ hétszöghétszög
sicsikensicsiken ◆ zálogjogzálogjog
sicsimencsósicsimencsó ◆ pulykapulyka
sicsimisicsimi ◆ hétfűszer-keverékhétfűszer-keverék
sicsimitógarasisicsimitógarasi ◆ hétfűszer-keverékhétfűszer-keverék
sicsinagaresicsinagare ◆ zálogtárgyzálogtárgy kiváltásikiváltási jogá-jogá-
naknak elvesztéseelvesztése 「Sicsinagareno tokei」 „elzá-
logosított óra, amit már nem lehet kiváltani”

sicsinenszeinosicsinenszeino ◆ hetedikeshetedikes
sicsiniirerusicsiniireru ◆ zálogbazálogba adad 「Nekkureszu-o si-
csini ireta.」 „Zálogba adtam a nyakláncomat.”

sicsininsicsinin ◆ hét személyhét személy
sicsinindesicsininde ◆ hetenheten
sicsininzucusicsininzucu ◆ hetesévelhetesével
sicsiriasicsiria ◆ SzicíliaSzicília
sicsiriatósicsiriató ◆ SzicíliaSzicília
sicsirinsicsirin ◆ faszenesfaszenes tűzhelytűzhely ◆ grillezőgrillező cse-cse-
réptűzhelyréptűzhely
sicsiszansicsiszan ◆ hét a háromhozhét a háromhoz

sicsiszan-nivakerusicsiszan-nivakeru ◆ héthét aa háromhozháromhoz
aránybanarányban eloszteloszt ◆ oldalraoldalra fésülfésül 「Kami-o
sicsiszanni vaketa.」 „Oldalra fésültem a hajam.”

sicsitenbattósicsitenbattó ◆ fetrengésfetrengés ◆ vonaglásvonaglás
「Sicsitenbattóno itami」 „vonaglást okozó fájda-
lom”

sicsitenbattószurusicsitenbattószuru ◆ fetrengfetreng 「Bjónin-va
sicsitenbattósite kurusinda.」 „A beteg fetrengett
a fájdalomtól.”

sicsósicsó ◆ városházavárosháza
sicsósicsó ◆ állami kirendeltségállami kirendeltség
sicsósicsó ◆ belehallgatásbelehallgatás
sicsósicsó ◆ irányzatirányzat ◇ kindaisicsókindaisicsó moderniz-moderniz-
musmus ◇ gendaisicsógendaisicsó jelenlegijelenlegi gondolkodás-gondolkodás-
módmód ◇ dzsidaisicsódzsidaisicsó korszellemkorszellem ◇ bungeisi-bungeisi-
csócsó irodalmi irányzatirodalmi irányzat
sicsósicsó ◆ polgármesterpolgármester ◆ városivárosi polgármes-polgármes-
terter
sicsósicsó ◆ hallgatáshallgatás ◆ nézésnézés 「Terebi-o sicsó-
nakani szócsiga kovareta.」 „Tévénézés közben
elromlott a készülék.”

sicsósicsó ◆ megfeszülés és elernyedésmegfeszülés és elernyedés
sicsógatahassinkairosicsógatahassinkairo ◆ relaxációsrelaxációs oszcil-oszcil-
látorlátor
sicsókakusicsókaku ◆ látáslátás ésés halláshallás 「Sicsókakus-
ógai」 „látás- és halláskárosodás”

sicsókakukikisicsókakukiki ◆ audiovizuálisaudiovizuális eszközeszköz
「Dzsugjóde szenszei-va sicsókakukiki-o cu-
kau.」 „A tanár az órákon audiovizuális eszközö-
ket használ.”

sicsókakukjóikusicsókakukjóiku ◆ szemléltető oktatásszemléltető oktatás
sicsókakukjózaisicsókakukjózai ◆ szemléltetőeszközszemléltetőeszköz
sicsókakumediasicsókakumedia ◆ audiovizuális médiaaudiovizuális média
sicsókakunosicsókakuno ◆ audiovizuálisaudiovizuális
sicsókakuraiburarísicsókakuraiburarí ◆ audiovizuálisaudiovizuális könyv-könyv-
tártár
sicsókóhosicsókóho ◆ polgármesterjelöltpolgármesterjelölt
sicsóricusicsóricu ◆ hallgatottsághallgatottság 「Radzsiono sicsó-
ricu」 „rádió hallgatottsága” ◆ nézettségnézettség
「Terebicsan-neruno sicsóricu」 „tévécsatorna
nézettsége” ◇ banguminosicsóricubanguminosicsóricu műsorműsor né-né-
zettségezettsége
sicsósasicsósa ◆ hallgatóhallgató ◆ nézőnéző ◆ rádióhallgatórádióhallgató
◇ terebisicsósaterebisicsósa tévénézőtévénéző
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sicsósindósicsósindó ◆ magára hagyott rezgésmagára hagyott rezgés
sicsószenkjosicsószenkjo ◆ polgármester-választáspolgármester-választás
sicsószonsicsószon ◆ helységhelység ◆ településtelepülés ◆ városokvárosok
és falvakés falvak
sicsószurusicsószuru ◆ hallgathallgat 「Radzsio-o sicsószuru
dzsikan-va szukunakunatta.」 „Kevesebb időt
hallgatunk rádiót.” ◆ néznéz
sicsószurusicsószuru ◆ belehallgatbelehallgat 「Sídí jade sídí -o
sicsósita.」 „A CD-boltban belehallgattam a CD-
be.”

sicsúsicsú ◆ dúcdúc 「Tendzsóno sitani sicsú-o tateta.」
„Feldúcoltam a mennyezetet.” ◆ karókaró 「Mame-o
sicsúni maki cukaszeta.」 „Karóra futtattam a ba-
bot.” ◆ támasztámasz 「Szeisintekina sicsú」 „lelki tá-
masz” ◆ támoszloptámoszlop ◆ tartóoszloptartóoszlop 「Tatemo-
nono sicsú」 „épület tartóoszlopa” ◆ tartópil-tartópil-
lérlér 「Genronno dzsijú-va minsusugino sicsúdea-
ru.」 „A szólásszabadság a demokrácia egyik tar-
tópillére.” ◆ viráglétraviráglétra 「Sokubucuno jovai ku-
kiszobani sicsú-o tateta.」 „A növény gyenge szá-
ra mellé viráglétrát tettem.”

sicsúsicsú ◆ közösségközösség 「Sicsúkanszen」 „közösség-
ben terjedő fertőzés” ◆ piacpiac 「Sicsúkinri」 „piaci
kamat” ◆ városváros 「Sicsúno zattó」 „városi forga-
tag”

sicsúsicsú ◆ becsináltbecsinált ◆ pörköltpörkölt ◆ tokánytokány
sicsúsicsú ◆ lárvalárva
sicsuésonsicsuéson ◆ szituációszituáció
sicsúginkósicsúginkó ◆ kereskedelmikereskedelmi bankbank ◆ városivárosi
bankbank
sicsúkonsicsúkon ◆ koronagyökérkoronagyökér 「Tómorokosino si-
csúkon」 „kukorica koronagyökere” ◆

mangrove-gyökerekmangrove-gyökerek ◆ pányvázópányvázó gyökérgyökér ◆

támasztógyökértámasztógyökér ◆ támasztó léggyökértámasztó léggyökér
sicsúnikacu-osicsúnikacu-o motomerumotomeru ◆ kiutatkiutat kereskeres aa
reménytelen helyzetbőlreménytelen helyzetből
sidasida ◆ páfránypáfrány
sidagonsidagon ◆ egyszer visszatérőegyszer visszatérő
sidaisidai ◆ magánegyetemmagánegyetem ◆ magánfőiskolamagánfőiskola
sidaisidai ◆ amintamint 「Dzsókjóga kavari sidairenr-
akusimaszu.」 „Szólók majd, amint megváltozott
a helyzet.” ◆ helyzethelyzet 「Kotono sidai-va tan-
dzsundeszu.」 „Egyszerű a helyzet.” ◆ körül-körül-
ménymény 「Kototo sidainijotte-va kjóha kirenai.」
„A körülményektől függően lehet, hogy ma nem

jövök haza.” ◆ sorrendsorrend ◇ sikisidaisikisidai szertar-szertar-
tástás programjaprogramja ◇ sikisidaisikisidai ünnepélyünnepély prog-prog-
ramjaramja ◇ sikisidaisikisidai ceremóniaceremónia menetemenete ◇ nari-nari-
jukisidaijukisidai majdmajd meglátjukmeglátjuk 「Szore-va nari juki
sidaida.」 „Majd meglátjuk!”

sidaidesidaide ◆ függvényébenfüggvényében 「Anatano kjómisi-
daide kankószuru baso-va kavattekimaszu.」 „Az
érdeklődésének függvényében változhat az úti
cél.”

sidaidearusidaidearu ◆ álláll 「Dó ikiteikuka, anata sidaide-
szu.」 „Rajtad áll, hogy mit hozol ki az életedből.”
◆ függfügg 「Icu kaereruka-va sigotono szuszumi gu-
aisidaideszu.」 „Az, hogy mikor megyek haza, az
attól függ, hogy hogyan haladok a munkámmal.”
◆ múlikmúlik 「Sindzsiruka sindzsinaika-va , anata si-
daideszu.」 „Rajtad múlik, hogy elhiszed-e vagy
sem.” ◇ udesidaidearuudesidaidearu képességénképességén múlikmúlik
「Kaisano handzsó-va keieisano udesidaidearu.」
„A vállalat sikere a vezető képességén múlik.”

sidainisidaini ◆ lassacskánlassacskán 「Szakuhin-va sidaini
dekiagatta.」 „Lassacskán elkészült a mű.” ◆ las-las-
sankéntsanként 「Ugoki-va sidaini nibukunatta.」 „A
mozdulatai lassanként tompultak.”

sidakusidaku ◆ összenyomösszenyom ◇ fumisidakufumisidaku összeti-összeti-
porpor 「Zó-va kuruma-o fumisidaita.」 „Az elefánt
összetiporta a kocsit.”

sidamonsidamon ◆ páfrányokpáfrányok
sidansidan ◆ hadosztályhadosztály ◇ kikósidankikósidan páncélospáncélos
hadosztályhadosztály
sidansidan ◆ kötészet világakötészet világa
sidancsósidancsó ◆ hadosztályparancsnokhadosztályparancsnok
sidan-nocsórósidan-nocsóró ◆ nagyra becsült költőnagyra becsült költő
sidanohasidanoha ◆ páfránylevélpáfránylevél
sidansireibusidansireibu ◆ hadosztály-parancsnoksághadosztály-parancsnokság
sidarejanagisidarejanagi ◆ babiloni fűzbabiloni fűz ◆ szomorúfűzszomorúfűz
sidarerusidareru ◆ lehajliklehajlik 「Sidareta eda」 „lehajló
ág” ◆ lekonyullekonyul 「Sidareta ki」 „lekonyult ágú fa”

sidarezakurasidarezakura ◆ lelógólelógó ágúágú cseresznyefacseresznyefa ◆

sidare cseresznyefasidare cseresznyefa
sidasisidasi ◆ ételkiszállításételkiszállítás
sidasibentósidasibentó ◆ kihozottkihozott ételétel ◆ kiszállítottkiszállított
ételétel ◆ kiszállítottkiszállított uzsonnauzsonna 「Kaigini sidasi
bentó-o tanonda.」 „Az értekezlethez uzsonnákat
rendeltünk.”

sidasijasidasija ◆ élelmező cégélelmező cég
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sidasi-osidasi-o tanomutanomu ◆ ételtételt rendelrendel 「Pátíni, den-
vade sidasi-o tanonda.」 „Telefonon ételt rendel-
tünk a bulihoz.”

sidasitensidasiten ◆ élelmező cégélelmező cég ◆ élelmező üzletélelmező üzlet
sidasokubucusidasokubucu ◆ harasztharaszt
sidasokubucumonsidasokubucumon ◆ harasztokharasztok
sidasusiruisidasusirui ◆ magvaspáfrányokmagvaspáfrányok
sidasusisokubucumonsidasusisokubucumon ◆ magvaspáfrányokmagvaspáfrányok
sidaszusidaszu ◆ egyszeregyszer csakcsak csinálnicsinálni kezdkezd
「Otoko-va szakebi dasita.」 „A férfi egyszer csak
kiabálni kezdett.”

sideside ◆ elhalálozáselhalálozás
sideside ◆ gyertyánfagyertyánfa
sideside ◆ cikkcakkosra hajtogatott papírcikkcakkosra hajtogatott papír
sidekaszusidekaszu ◆ elkövetelkövet 「Kare-va
tondemonaikoto-o sidekasita.」 „Borzasztó dol-
got követett el.” ◆ sántikálsántikál 「Karega nani-o si-
dekaszótositeiruka vakaranai.」 „Nem tudom,
miben sántikál már megint.” ◆ tesztesz 「Nani-o si-
dekasitandai?」 „Mit tettél?”

sidemusisidemusi ◆ dögbogárdögbogár
sidensiden ◆ villamosvillamos
sidenotabidzsinicukusidenotabidzsinicuku ◆ másvilágramásvilágra költö-költö-
zikzik
sídísídí ◆ CDCD 「Kono sídí-o kakete kudaszai!」
„Tedd fel ezt a CD-t!”

sídípuréjásídípuréjá ◆ CD-játszóCD-játszó ◆ CD-lejátszóCD-lejátszó
sídíromusídíromu ◆ CD-ROMCD-ROM
sidósidó ◆ magánkézbenmagánkézben lévőlévő útút ◆ magánútmagánút
「Kódóto sidó」 „közút és magánút”

sidósidó ◆ irányításirányítás 「Kareno sidónomotode
kenkjú-o cuzuketa.」 „Az ő irányítása alatt végez-
tük a kutatásokat.” ◆ iránymutatásiránymutatás ◆ útmuta-útmuta-
tástás 「Dzsósino sidó-o uketa.」 „Útmutatást kap-
tam a főnökömtől.” ◇ anzensidóanzensidó munkavédel-munkavédel-
mimi oktatásoktatás ◇ sokugjósidósokugjósidó pályaválasztá-pályaválasztá-
sisi tanácsadástanácsadás ◇ singakusidósingakusidó továbbtanu-továbbtanu-
lásilási tanácsadástanácsadás ◇ sinrosidósinrosidó pályaválasz-pályaválasz-
tásitási tanácsadástanácsadás ◇ fukujakusidófukujakusidó gyógysze-gyógysze-
rezésirezési tanácsadástanácsadás ◇ hokensidóhokensidó egészség-egészség-
ügyiügyi tanácsadástanácsadás ◇ menszecusidómenszecusidó konzultá-konzultá-
cióció
sidósidó ◆ beindulásbeindulás ◇ reikansidóreikansidó hidegindításhidegindítás

sídosído ◆ erőserős csapatokcsapatok különválasztásakülönválasztása ◆

erőserős játékosokjátékosok különválasztásakülönválasztása ◆ kiemeltkiemelt
「Sído szensu」 „kiemelt játékos” ◇ sídokensídoken
előversenyelőverseny nélkülinélküli bejutásbejutás jogajoga ◇ sídoszu-sídoszu-
ruru kiemelkiemel 「Sídoszareteinai szensu」 „nem ki-
emelt játékos”

sidóbotansidóbotan ◆ indítógombindítógomb ◆ indítógombindítógomb
sidódenrjúsidódenrjú ◆ indulási áramfelvételindulási áramfelvétel
sidóinsidóin ◆ oktatóoktató
sidókantokusidókantoku ◆ útmutatás és felügyeletútmutatás és felügyelet
sídokensídoken ◆ előversenyelőverseny nélkülinélküli bejutásbejutás jogajoga

sidokenaisidokenai ◆ slamposslampos 「Sidokenai szugata」
„slampos kinézet”

sidókjódzsusidókjódzsu ◆ konzulenskonzulens ◆ témavezetőtémavezető ta-ta-
nárnár
sidókjókansidókjókan ◆ témavezető tanártémavezető tanár
sidokusidoku ◆ ptomainptomain
sidonísidoní ◆ SydneySydney
sidó-osidó-o okonauokonau ◆ útmutatástútmutatást adad 「Szenszei-
va szeitoni sidó-o okonatta.」 „A tanár útmutatást
adott a gyereknek.”

sidórjokusidórjoku ◆ tanáritanári képességképesség 「Sidórjokuno-
aru kjósi」 „jó képességű tanár” ◆ vezetőivezetői ké-ké-
pességpesség 「Sidórjokunoaru szeidzsika」 „jó veze-
tői képességű politikus”

sidoromodorosidoromodoro ◆ hebegve-habogvahebegve-habogva 「Sido-
romodorona kucsóde hanasita.」 „Hebegve-
habogva beszélt.” ◆ zavarosanzavarosan 「Sidoromodo-
roni kotaeta.」 „Zavarosan válaszolt.” ◆ zavar-zavar-
tantan 「Sidoromodoroni ajamatta.」 „Zavartan
mentegetőzött.”

sídorusídoru ◆ almaboralmabor
sidósasidósa ◆ mentormentor ◆ vezérvezér 「Vaga kunino sidó-
sa」 „országunk vezére” ◆ vezéregyéniségvezéregyéniség ◆

vezetővezető ◇ sinrosidósasinrosidósa pályaválasztásipályaválasztási ta-ta-
nácsadónácsadó ◇ szukínosidósaszukínosidósa síoktatósíoktató
sidószaszerusidószaszeru ◆ beindítbeindít 「Endzsin-o sidósza-
szeta.」 „Beindítottam a motort.” ◆ útjáraútjára indítindít
「Sinkeikaku-o sidószaszeta.」 „Új tervet indított
útjára.”

sidószuicscsisidószuicscsi ◆ indítókapcsolóindítókapcsoló
sidószurusidószuru ◆ beindulbeindul 「Endzsinga sidósita.」
„Beindult a motor.”
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sidószurusidószuru ◆ betanítbetanít 「Sinnjúsain-o sidósita.」
„Betanítottam az új kollégámat.” ◆ felkészítfelkészít
「Kócsi-va szensu-o sidószuru.」 „Az edző felké-
szíti a versenyzőt.” ◆ irányítirányít 「Sakaino
kindaika-o sidósita.」 „Irányította a társadalom
modernizációját.” ◆ kioktatkioktat 「Szeitoni kavani
csikacukanaijó sidósita.」 „Kioktatta a tanulókat,
hogy ne menjenek közel a folyóhoz.” ◆ oktatoktat
「Kodomotacsi-o sidószuru.」 „Gyerekeket ok-
tat.” ◆ taníttanít 「Bujó-o sidósiteiru.」 „Táncot ta-
nít.” ◆ utatutat mutatmutat 「Mondaikaikecu-o sidósi-
ta.」 „Utat mutatott a probléma megoldásához.”

sídoszurusídoszuru ◆ kiemelkiemel 「Sídoszareteinai szensu」
„nem kiemelt játékos”

sidótekinasidótekina ◆ vezetővezető 「Ósú-va
kikóhendómondai-e no taiónioite sidótekina
jakuvariri-o hataszu.」 „Európa vezető szerepet
tölt be a klímaváltozás elleni fellépésben.”

sidótorukusidótoruku ◆ indítási nyomatékindítási nyomaték
sidzsisidzsi ◆ magánügymagánügy 「Hitono sidzsi-o szensza-
kuszuru.」 „Más magánügyeiben vájkál.” ◆ sze-sze-
mélyesmélyes jellegűjellegű dologdolog 「Sidzsini vatatte kjósu-
kudeszu.」 „Elnézést a személyes jellegű kérdé-
sért!” ◇ tanin-nosidzsitanin-nosidzsi másmás dolgadolga 「Hitono
sidzsini kamavanai.」 „Nem avatkozik más dolgá-
ba.”

sidzsisidzsi ◆ támogatástámogatás 「Keizaitaiszakuha koku-
minno sidzsi-o eta.」 „A gazdasági intézkedések
elnyerték a nép támogatását.”

sidzsisidzsi ◆ instrukcióinstrukció ◆ megmutatásmegmutatás ◆ mu-mu-
tatástatás ◆ utasításutasítás 「Isano
sidzsinisitagattedaietto-o hadzsimeta.」 „Az or-
vos utasítására diétázni kezdtem.”

sidzsisidzsi ◆ sejtető kandzsikategóriasejtető kandzsikategória
sidzsibansidzsiban ◆ jelzőtáblajelzőtábla ◇ hókósidzsibanhókósidzsiban út-út-
irányjelző táblairányjelző tábla
sidzsicusidzsicu ◆ történelmitörténelmi ténytény ◇ sidzsicun-sidzsicun-
idzsunkjositaidzsunkjosita hiteleshiteles 「Kono honni-va sidzsi-
cuni dzsunkjosita dzsinbucuga dete kuru.」 „Eb-
ben a könyvben hiteles történelmi személyiségek
szerepelnek.”

sidzsicunidzsunkjositasidzsicunidzsunkjosita ◆ hiteleshiteles 「Kono
honni-va sidzsicuni dzsunkjosita dzsinbucuga de-
te kuru.」 „Ebben a könyvben hiteles történelmi
személyiségek szerepelnek.”

sidzsicutaisidzsicutai ◆ sporocarpiumsporocarpium

sidzsicsisidzsicsi ◆ mutatott értékmutatott érték
sidzsidaimeisisidzsidaimeisi ◆ mutató névmásmutató névmás
sidzsijakusidzsijaku ◆ indikátorindikátor ◇ szan-szan-
enkisidzsijakuenkisidzsijaku sav-bázis indikátorsav-bázis indikátor
sidzsikisidzsiki ◆ jelzőjelző ◇ hókósidzsikihókósidzsiki irányjelzőirányjelző
sidzsimasidzsima ◆ csendcsend 「Jorunosidzsima」 „éjszaka
csendje”

sidzsimisidzsimi ◆ kosárkagylókosárkagyló ◆ sidzsimi kagylósidzsimi kagyló
sidzsimibanasidzsimibana ◆ gyöngyvesszőgyöngyvessző ◆ szilvale-szilvale-
velű gyöngyvesszővelű gyöngyvessző
sidzsimicsósidzsimicsó ◆ boglárkalepkeboglárkalepke
sidzsinsidzsin ◆ költőköltő 「Nihonno júmeina sidzsin-va
daredeszuka?」 „Mondj egy híres japán költőt!” ◆

poétapoéta ◇ eszesidzsineszesidzsin fűzfapoétafűzfapoéta ◇ kjúte-kjúte-
isidzsinisidzsin udvariudvari költőköltő ◇ keikansidzsinkeikansidzsin ba-ba-
bérkoszorúsbérkoszorús költőköltő ◇ dzsodzsósidzsindzsodzsósidzsin líri-líri-
kuskus költőköltő ◇ hjóhakunosidzsinhjóhakunosidzsin vándorköltővándorköltő

sidzsinsidzsin ◆ négy állatistennégy állatisten ◆ négy istennégy isten
sidzsinbokkakusidzsinbokkaku ◆ költők és művészekköltők és művészek
sidzsinhadanosidzsinhadano ◆ költőiköltői
sidzsiricusidzsiricu ◆ támogatottságtámogatottság 「Jotóno sidzsi-
ricuga teikasita.」 „Csökkent a kormánypárt tá-
mogatottsága.”

sidzsisasidzsisa ◆ pártolópártoló ◆ támogatótámogató
sidzsisisidzsisi ◆ mutatószómutatószó
sidzsiszósidzsiszó ◆ szavazótáborszavazótábor 「Ano szeidzsika-
va sidzsiszó-o usinatta.」 „A politikus elvesztette
a szavazótáborát.” ◆ támaszrétegtámaszréteg
sidzsiszurusidzsiszuru ◆ felkarolfelkarol 「Ocsibureta hitotacsi-
o sidzsisita.」 „Felkarolta az elesetteket.” ◆ tá-tá-
mogatmogat 「Anata-va kono iken-o sidzsisimaszu-
ka?」 „Te támogatod ezt a véleményt?”

sidzsiszurusidzsiszuru ◆ megmondmegmond 「Takusí untensuni
iki szaki-o sidzsisita.」 „Megmondtam a taxisnak,
hogy hová akarok menni.” ◆ megmutatmegmutat
「Suppacuten-o sidzsisita.」 „Megmutatta az in-
dulási helyet.” ◆ utasítutasít 「Isa-va kandzsani szei-
kacusúkanno kaizen-o sidzsisita.」 „Az orvos élet-
módváltásra utasította a beteget.”

sidzsiszurusidzsiszuru ◆ órákatórákat veszvesz 「Baré kjósini
sidzsisita.」 „Órákat vettem a balett-tanártól.” ◆

tanítványatanítványa leszlesz 「Júmeina ongakukani sidzsi-
szuru.」 „Híres zenész tanítványa lett.”

29782978 sidószuru sidószuru – sidzsiszuru sidzsiszuru AdysAdys



sidzsosidzso ◆ fiúfiú ésés lánylány gyermekgyermek ◆ lánylány ◇ ki-ki-
kokusidzsokokusidzso külföldönkülföldön nevelkedettnevelkedett gyerekgyerek
「Kare-va kikokusidzsodakara eigogaperaperade-
szu.」 „Külföldön nevelkedett, ezért kiválóan be-
szél angolul.”

sidzsósidzsó ◆ magazinbanmagazinban
sidzsósidzsó ◆ indulatindulat 「Sidzsóni kararete otoko-o
korositesimatta.」 „Elragadták az indulatai, és
megölte a férfit.” ◆ személyesszemélyes érzelemérzelem 「Si-
dzsónitoravarenaide tekiszecuna hito-o erabima-
só.」 „Ne hagyjuk, hogy elragadjanak minket a
személyes érzelmeink. Válasszuk ki a legmegfele-
lőbb embert!” ◆ személyesszemélyes érzésérzés 「Sigotoni
sidzsó-o haszande-va ikenai.」 „Nem szabad bele-
keverni a személyes érzéseinket a munkába.”

sidzsósidzsó ◆ papíronpapíron 「Kono kaisa-va sidzsó-va ri-
ekigaaru.」 „Ez a vállalat papíron nyereséges.” ◆

újságbanújságban 「Kareno hacumei-va sidzsó-o kazat-
ta.」 „Megjelent az újságban a találmánya.” ◆ új-új-
ságság hasábjainhasábjain 「Honsidzsónite sazaiitasima-
szu.」 „Ezen újság hasábjain szeretnék bocsána-
tot kérni.” ◇ sidzsókeikakusidzsókeikaku papíronpapíron létezőlétező
tervterv
sidzsósidzsó ◆ piacpiac 「Kokode sidzsóno hószoku-va
júkódeszu.」 „Itt a piac törvényei érvényesülnek.”
◆ piacipiaci 「Sidzsókakaku」 „piaci ár” ◇ icsidzs-icsidzs-
isidzsóisidzsó elsődlegeselsődleges piacpiac ◇ uritesidzsóuritesidzsó el-el-
adóknakadóknak kedvezőkedvező piacpiac ◇ orosiurisidzsóorosiurisidzsó
nagybaninagybani piacpiac 「Ippanno hitoni orosiurisidzsó-
no tan-i-va ókiszugiru.」 „Az egyszerű emberek-
nek a nagybani piac árukiszerelése túl nagy.” ◇

kaigaisidzsókaigaisidzsó külpiackülpiac ◇ kaigaisidzsókaigaisidzsó külföl-külföl-
didi piacpiac 「Kono kigjó-va kaigaisidzsó-o mezasite-
iru.」 „Ez a vállalat a külföldi piacot célozza meg.”
◇ gaikokukavaszesidzsógaikokukavaszesidzsó valutapiacvalutapiac ◇ ga-ga-
ikokukavaszesidzsóikokukavaszesidzsó devizapiacdevizapiac ◇ gaiko-gaiko-
kusidzsókusidzsó külpiackülpiac ◇ kaitesidzsókaitesidzsó vevőknekvevőknek
kedvezőkedvező piacpiac ◇ kabusikisidzsókabusikisidzsó részvény-részvény-
piacpiac ◇ kin-júsidzsókin-júsidzsó pénzpiacpénzpiac ◇ guróbarus-guróbarus-
idzsóidzsó világpiacvilágpiac ◇ kókaisidzsókókaisidzsó nyíltnyílt piacpiac
◇ kókaisidzsószószakókaisidzsószósza nyíltpiacinyíltpiaci műveletművelet ◇

kokuszaisidzsókokuszaisidzsó nemzetközinemzetközi piacpiac ◇ koku-koku-
naisidzsónaisidzsó hazaihazai piacpiac ◇ sidzsókasidzsóka piacosí-piacosí-
tástás 「Sakaihosóno sidzsóka」 „társadalombiz-
tosítás piacosítása” ◇ sidzsókakakusidzsókakaku piacipiaci árár
「Fudószan-o sidzsókakakuikade kónjúsita.」 „A
piaci árnál alacsonyabban vettem az ingatlant.” ◇

sidzsónideteirusidzsónideteiru piaconpiacon lévőlévő 「Sidzsóni dete-
iru icsibancsiiszai denva-o szagasita.」 „A piacon

lévő legkisebb telefont kerestem.” ◇ sidzsóren-sidzsóren-
dógatadógata piachozpiachoz igazodóigazodó 「Sidzsórendógata-
kinri」 „piachoz igazodó kamat” ◇ dzsútakus-dzsútakus-
idzsóidzsó lakáspiaclakáspiac ◇ sinkósidzsósinkósidzsó kialakuló-kialakuló-
banban lévőlévő piacpiac ◇ szupottosidzsószupottosidzsó fizikaifizikai pi-pi-
acac ◇ cujokisidzsócujokisidzsó bikapiacbikapiac 「Cujokisidzsóto
jovakisidzsó」 „bikapiac és medvepiac” ◇ tójó-tójó-
gaisidzsógaisidzsó azonnaliazonnali kötésekkötések piacapiaca ◇ nidzs-nidzs-
isidzsóisidzsó másodlagosmásodlagos piacpiac ◇ hóvasidzsóhóvasidzsó te-te-
lítettlített piacpiac ◇ jovakisidzsójovakisidzsó medvepiacmedvepiac 「Cu-
jokisidzsóto jovakisidzsó」 „bikapiac és medvepi-
ac” ◇ ródósidzsóródósidzsó munkaerőpiacmunkaerőpiac
sidzsósidzsó ◆ legfelsőbblegfelsőbb dologdolog ◇ geidzsucus-geidzsucus-
idzsósugiidzsósugi öncélúöncélú művészetművészet ◇ sidzsósugisasidzsósugisa
felsőbbrendűségfelsőbbrendűség elvételvét hirdetőhirdető 「Kare-va
hakudzsinsidzsósugisada.」 „A fehérek felsőbb-
rendűségét hirdeti.” ◇ sidzsómeireisidzsómeirei kategori-kategori-
kus felszólításkus felszólítás
sidzsósidzsó ◆ történelemtörténelem folyamánfolyamán ◆ történel-történel-
milegmileg 「Kore-va sidzsószaidaino dzsisindatta.」
„Ez történelmileg a legnagyobb földrengés volt.” ◇

kanszokusidzsókanszokusidzsó jegyzettjegyzett 「Kjóha kaszokus-
idzsószaikótonaru jonnido-o kirokusita.」 „Ma 42
fokot mértek, ami a jegyzett legmagasabb.” ◇ si-si-
dzsóhacunodzsóhacuno történelemtörténelem soránsorán elsőelső 「Si-
dzsóhacuno szekaiissú-o hatasita.」 „A történe-
lem során először kerülte meg a Földet.”

sidzsósidzsó ◆ próbaútpróbaút
sidzsósidzsó ◆ ihletihlet ◆ költőiköltői érzületérzület ◇ sidzsó-sidzsó-
gavakugavaku megszálljamegszállja azaz ihletihlet 「Ucukusii sizen-
o miteitara, sidzsóga vaitekita.」 „Amikor meglát-
tam a szép természetet, megszállt az ihlet.” ◇ si-si-
dzsójutakanadzsójutakana költőiköltői 「Sidzsójutakana baso-o
hómonsita.」 „Költői helyre látogattam.”

sidzsóbunszekisidzsóbunszeki ◆ piacanalízispiacanalízis ◆ piacelem-piacelem-
zészés
sidzsócsószasidzsócsósza ◆ marketingmarketing ◆ piackutatáspiackutatás
sidzsófusinsidzsófusin ◆ gyenge piacgyenge piac
sidzsógavakusidzsógavaku ◆ megszálljamegszállja azaz ihletihlet 「Ucu-
kusii sizen-o miteitara, sidzsóga vaitekita.」
„Amikor megláttam a szép természetet, megszállt
az ihlet.”

sidzsógenrisidzsógenri ◆ piacipiaci mechanizmusmechanizmus 「Sidzsó-
genrino dónjú」 „piaci mechanizmus bevezetése”

sidzsógenrisugisidzsógenrisugi ◆ piacelvűségpiacelvűség
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sidzsóhacunosidzsóhacuno ◆ történelemtörténelem soránsorán elsőelső
「Sidzsóhacuno szekaiissú-o hatasita.」 „A törté-
nelem során először kerülte meg a Földet.”

sidzsóhógósidzsóhógó ◆ nyílvarratnyílvarrat
sidzsóhószokusidzsóhószoku ◆ piac törvényepiac törvénye
sidzsójutakanasidzsójutakana ◆ költőiköltői 「Sidzsójutakana
baso-o hómonsita.」 „Költői helyre látogattam.”

sidzsókasidzsóka ◆ piacosításpiacosítás 「Sakaihosóno sidzsó-
ka」 „társadalombiztosítás piacosítása”

sidzsókacsisidzsókacsi ◆ piaci értékpiaci érték
sidzsókaitakusidzsókaitaku ◆ piacpiac feltárásafeltárása ◆ piacku-piacku-
tatástatás
sidzsókakakusidzsókakaku ◆ forgalmiforgalmi értékérték 「Sidzsóka-
kakuhjakuman ennodaijamondo」 „egymillió je-
nes forgalmi értékű gyémánt” ◆ piacipiaci árár
「Fudószan-o sidzsókakakuikade kónjúsita.」 „A
piaci árnál alacsonyabban vettem az ingatlant.”

sidzsókakudaisidzsókakudai ◆ piacbővítéspiacbővítés ◆ piacbővü-piacbővü-
léslés
sidzsókankjósidzsókankjó ◆ piaci környezetpiaci környezet
sidzsókeikakusidzsókeikaku ◆ papíron létező tervpapíron létező terv
sidzsókeizaisidzsókeizai ◆ piacgazdaságpiacgazdaság
sidzsókeizaikasidzsókeizaika ◆ áttérés piacgazdaságraáttérés piacgazdaságra
sidzsókensidzsóken ◆ legfelsőbb hatalomlegfelsőbb hatalom
sidzsókibosidzsókibo ◆ piaci méretpiaci méret
sidzsókinkósidzsókinkó ◆ piaci egyensúlypiaci egyensúly
sidzsókinrisidzsókinri ◆ piaci kamatpiaci kamat
sidzsómeireisidzsómeirei ◆ kategorikus felszólításkategorikus felszólítás
sidzsómensidzsómen ◆ hosszirányúhosszirányú síksík ◆ szagitálisszagitális
síksík
sidzsónidaszusidzsónidaszu ◆ piacrapiacra dobdob 「Kono kaisa-va
sidzsóni cugikara cugiheto sinszeihin-o daszu.」
„Ez a vállalat folyamatosan dobja a piacra az új
termékeket.”

sidzsónideteirusidzsónideteiru ◆ piaconpiacon lévőlévő 「Sidzsóni de-
teiru icsibancsiiszai denva-o szagasita.」 „A pia-
con lévő legkisebb telefont kerestem.”

sidzsónosidzsóno ◆ legmagasztosabblegmagasztosabb 「Sidzsóno
mokuteki」 „legmagasztosabb cél” ◆ legna-legna-
gyobbgyobb 「Sidzsóno siavasze」 „legnagyobb bol-
dogság” ◆ mindenekmindenek felettfelett állóálló 「Sidzsóno ka-
mi」 „mindenek felett álló isten”

sidzsónosidzsóno ◆ történelmitörténelmi 「Kare-va igakusidzsó-
no szaidaino kószeki-o nokosita.」 „Az orvostudo-
mány történelmi vívmányát köszönhetjük neki.”

sidzsónoronszensidzsónoronszen ◆ sajtóháborúsajtóháború ◆ tollharctollharc

sidzsó-osidzsó-o dokuszensiteirudokuszensiteiru ◆ monopolhely-monopolhely-
zetben vanzetben van
sidzsóreisidzsórei ◆ városivárosi önkormányzatiönkormányzati rendeletrendelet

sidzsórendógatasidzsórendógata ◆ piachozpiachoz igazodóigazodó 「Si-
dzsórendógatakinri」 „piachoz igazodó kamat”

sidzsósasidzsósa ◆ bemutatókocsibemutatókocsi 「Sidzsósa-o ne-
bikisitemoratta.」 „A bemutatókocsira árenged-
ményt kaptam.” ◆ próbakocsipróbakocsi 「Sidzsósa-o bu-
cuketesimatta.」 „Véletlenül összetörtem a pró-
bakocsit.”

sidzsóseasidzsósea ◆ piaci részesedéspiaci részesedés
sidzsósorjokusidzsósorjoku ◆ piaci erőkpiaci erők
sidzsósugisidzsósugi ◆ felsőbbrendűségfelsőbbrendűség elveelve ◇ gei-gei-
dzsucusidzsósugidzsucusidzsósugi öncélú művészetöncélú művészet
sidzsósugisasidzsósugisa ◆ felsőbbrendűségfelsőbbrendűség elvételvét hir-hir-
detődető 「Kare-va hakudzsinsidzsósugisada.」 „A
fehérek felsőbbrendűségét hirdeti.”

sidzsószaijaszunesidzsószaijaszune ◆ történelmitörténelmi mélypontmélypont
「Cúka-va sidzsószaijaszunemade gerakusita.」
„A valuta árfolyama történelmi mélypontra zu-
hant.”

sidzsószaitakanesidzsószaitakane ◆ történelmitörténelmi csúcspontcsúcspont
「Kabuka-va sidzsószaitakane-o kósinsita.」 „A
részvény árfolyama túlment a történelmi csú-
cson.”

sidzsószeisidzsószei ◆ piacképességpiacképesség
sidzsószeinoarusidzsószeinoaru ◆ piacképespiacképes 「Sidzsószei-
noaru júkasóken」 „piacképes értékpapír”

sidzsószeinonaisidzsószeinonai ◆ eladhatatlaneladhatatlan 「Sidzsó-
szeinonai bukken」 „eladhatatlan ingatlan” ◆ pi-pi-
acképtelenacképtelen 「Sidzsószeinonai szeihin-o cukut-
tesimatta.」 „Piacképtelen terméket készítettem.”

sidzsószen-júricusidzsószen-júricu ◆ piaci részesedéspiaci részesedés
sidzsószenrjóricusidzsószenrjóricu ◆ piaci részesedéspiaci részesedés
sidzsószóbasidzsószóba ◆ piaci árfolyampiaci árfolyam
sidzsószószasidzsószósza ◆ piaci műveletpiaci művelet
sidzsószurusidzsószuru ◆ próbaútrapróbaútra viszvisz 「Kurumani
sidzsósita.」 „Próbaútra vittem a kocsit.”
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sidzsótaisidzsótai ◆ mitokondriummitokondrium ◆ növényinövényi szőrszőr ◆

trichomatrichoma
sidzsótettaisidzsótettai ◆ kivonulás a piacrólkivonulás a piacról
sidzsóusidzsóu ◆ fonáltollfonáltoll
sidzsúsidzsú ◆ negyvennegyven
sidzsúsidzsú ◆ négyesnégyes
sidzsúsidzsú ◆ állandóanállandóan 「Kare-va sidzsúterebi-o
miteiru.」 „Állandóan a tévét nézi.” ◆ elejétőlelejétől
végéigvégéig ◆ folyvástfolyvást ◆ mindvégigmindvégig 「Kare-va ka-
iginakani sidzsúszumaho-o idzsitteita.」 „Az érte-
kezlet alatt mindvégig az okostelefonját babrálta.”
◇ icsibusidzsúicsibusidzsú elejétőlelejétől aa végéigvégéig 「Dzsikono
icsibusidzsú-o mokugekisita.」 „Elejétől a végéig
látta a balesetet.” ◇ icsibusidzsúicsibusidzsú tövirőltöviről he-he-
gyiregyire 「Kare-va dzsikenno icsibusidzsú-o katat-
ta.」 „Töviről hegyire elmondta az esetet.” ◇ icsi-icsi-
busidzsúbusidzsú eseményesemény mindenminden részleterészlete 「Dzs-
isinno icsibusidzsú-o oboeteiru.」 „A földrengés
minden részletére emlékszem.”

sidzsúsidzsú ◆ négy állatistennégy állatisten ◆ négy vadállatnégy vadállat
sidzsucusidzsucu ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Rézá dacumós-
idzsucu」 „lézeres szőrtelenítő beavatkozás”

sidzsúhacsigansidzsúhacsigan ◆ negyvennyolc kívánságnegyvennyolc kívánság
sidzsúhattesidzsúhatte ◆ fogásfogás 「Sóbaino sidzsúhatte」
„üzleti fogás” ◆ negyvennyolcnegyvennyolc szumószumó fogásfogás ◆

szexpózokszexpózok
sidzsuhósósidzsuhósó ◆ bíbor szalagrendbíbor szalagrend
sidzsúkarasidzsúkara ◆ cinegecinege ◆ cinkecinke ◆ széncinegeszéncinege
sidzsukusidzsuku ◆ magániskolamagániskola
sidzsúkunicsisidzsúkunicsi ◆ halálhalál utániutáni negyvenkilen-negyvenkilen-
cedikcedik napnap ◆ jelenjelen világvilág ésés túlvilágtúlvilág közöttiközötti
időszakidőszak ◆ túlvilágba lépés napjatúlvilágba lépés napja
sidzsunszecusidzsunszecu ◆ nagyböjtnagyböjt
sidzsúsósidzsúsó ◆ kvartettkvartett ◆ vokálkvartettvokálkvartett
sidzsúszósidzsúszó ◆ kvartettkvartett ◇ gengakusidzsúszógengakusidzsúszó
vonósnégyesvonósnégyes ◇ gengakusidzsúdangengakusidzsúdan vonós-vonós-
négyesnégyes
sieisiei ◆ önkormányzatiönkormányzati ◆ városivárosi ◆ városivárosi
üzemeltetésüzemeltetés ◆ városi üzemeltetésűvárosi üzemeltetésű
sieisiei ◆ magánmagán ◆ magánüzemeltetésmagánüzemeltetés
sieibaszusieibaszu ◆ magánüzemeltetésű buszmagánüzemeltetésű busz
sieicsikatecusieicsikatecu ◆ városi metróvárosi metró
sieidzsigjósieidzsigjó ◆ magánvállalkozásmagánvállalkozás
sieidzsútakusieidzsútaku ◆ önkormányzati lakásönkormányzati lakás

sieitecudósieitecudó ◆ magánvasútmagánvasút
siekisieki ◆ dolgoztatásdolgoztatás 「Dorei-o siekini kari da-
sita.」 „Dolgoztatták a rabszolgákat.” ◆ művel-művel-
tetéstetés 「Kono dósi-va siekinidekinai.」 „Ennek
az igének nincs műveltető alakja.”

siekisieki ◆ egyéniegyéni haszonhaszon 「Szeidzsika-va sieki-
notameni csiiki-o hakaisita.」 „A politikus egyéni
haszon reményében tönkretette a térséget.” ◆ ma-ma-
gánérdekgánérdek 「Kóekito sieki」 „közérdek és ma-
gánérdek” ◆ magánhaszonmagánhaszon
siekidósisiekidósi ◆ műveltető igeműveltető ige
siekijónosiekijóno ◆ munkáramunkára fogottfogott 「Siekijóno dó-
bucu」 „munkára fogott állatok”

siekikensiekiken ◆ munkakutyamunkakutya
siekinosiekino ◆ magánérdekűmagánérdekű ◆ magánhasznúmagánhasznú
「Siekino kanten」 „magánhasznú nézőpont”

siekiszurusiekiszuru ◆ dolgoztatdolgoztat 「Rjósu-va nómin-o
siekisita.」 „A földesúr dolgoztatta a parasztokat.”
◆ munkáramunkára fogfog 「Uma-o siekisita.」 „Munkára
fogta a lovat.”

siekitaisiekitai ◆ műveltetőműveltető igealakigealak ◆ műveltetőműveltető
igenemigenem
síemusíemu ◆ reklámreklám 「CMNo atode eiga-va cuzu-
ku.」 „A reklám után folytatódik a film.”

siemuszongusiemuszongu ◆ reklámdalreklámdal
siensien ◆ dohányfüstdohányfüst ◆ lila füstlila füst
siensien ◆ személyesszemélyes haragharag 「Kareni taisiteno
sien-o harasita.」 „Megszabadultam a személyes
haragomtól vele szemben.”

siensien ◆ dotálásdotálás ◆ támogatástámogatás 「Sokurjóbu-
szokude kokuszaisakaino sien-o motomemeta.」
„Az éhínség miatt nemzetközi támogatást kért.” ◇

dzsindósiendzsindósien humanitárius segítséghumanitárius segítség
sienkatanszosienkatanszo ◆ szén-tetrakloridszén-tetraklorid ◆ tetra-tetra-
klórmetánklórmetán
sien-osien-o kujuraszerukujuraszeru ◆ pöfékelpöfékel 「Sien-o kuju-
raszeteiru.」 „Pöfékel.”

siensasiensa ◆ párfogópárfogó ◆ támogatótámogató
sienszurusienszuru ◆ dotáldotál 「Szeifu-va szenrjakutekina
kigjó-o siensiteiru.」 „Az állam dotálja a straté-
giailag fontos vállalatokat.” ◆ patronálpatronál
「Geidzsucuka-o sienszuru.」 „Patronálja a mű-
vészt.” ◆ segítsegít 「Kono szeido-va súsoku-o sien-
szuru.」 „Ez a rendszer segíti az elhelyezkedést.”
◆ támogattámogat 「Kono kuni-va kodomo-o umu
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hahaoja-o siensiteiru.」 „Ez az ország támogatja a
szülő anyákat.”

siera-reonesiera-reone ◆ Sierra LeoneSierra Leone
sierareonesierareone ◆ Sierra LeoneSierra Leone
siffusijakusiffusijaku ◆ Schiff-reagensSchiff-reagens
sifonkékisifonkéki ◆ piskótapiskóta
sífúdosífúdo ◆ tengeri ételtengeri étel
sifukusifuku ◆ civilcivil ruharuha 「Keiszacu-va sifukudat-
ta.」 „A rendőrök civil ruhában voltak.” ◆ ren-ren-
desdes ruharuha 「Ofurono atojukata-o kinaide sifuku-
o kita.」 „A fürdő után nem öltözött be jukatába,
hanem rendes ruhát vett fel.”

sifukusifuku ◆ alkalomraalkalomra várásvárás ◆ háttérbenháttérben ma-ma-
radásradás
sifukusifuku ◆ üdvüdv ◆ üdvösségüdvösség
sifukukeidzsisifukukeidzsi ◆ civil ruhás rendőrcivil ruhás rendőr
sifukukeikansifukukeikan ◆ civil ruhás rendőrcivil ruhás rendőr
sifukunosifukuno ◆ civilcivil ruhásruhás 「Sifukuno keikan」
„civil ruhás rendőr”

sifuku-osifuku-o kojaszukojaszu ◆ sajátsaját pecsenyéjétpecsenyéjét sü-sü-
tögetitögeti 「Szeidzsika-va sifuku-o kojasita.」 „A
politikus a saját pecsenyéjét sütögette.”

sifutosifuto ◆ eltoláseltolás ◆ műszakműszak ◆ shiftshift
sifuto-csendzsisifuto-csendzsi ◆ sebességváltássebességváltás
sifuto-kísifuto-kí ◆ shift-billentyűshift-billentyű
sigasiga ◆ fogfog ésés agyaragyar ◇ siganimokakenaisiganimokakenai
csöppetcsöppet semsem érdekelérdekel 「Taninno ikennado si-
ganimo kakenai.」 „Csöppet sem érdekel mások
véleménye.”

sigacusigacu ◆ áprilisáprilis
sigacubakasigacubaka ◆ áprilisáprilis bolondjabolondja ◆ bolondokbolondok
napjanapja
sigacubakanoitazurasigacubakanoitazura ◆ áprilisi tréfaáprilisi tréfa
sigacsisigacsi ◆ hajlamoshajlamos 「Hito-va sippai-o vaszu-
regacsidearu.」 „Az ember hajlamos elfelejteni a
hibákat.”

sigafutari-osigafutari-o vakacumadevakacumade ◆ ásó-kapaásó-kapa vá-vá-
lasszon el bennünketlasszon el bennünket
sigaisigai ◆ utcautca ◆ városváros ◇ kjúsigaikjúsigai óvárosóváros ◇

sigaiszensigaiszen utcai harcutcai harc
sigaisigai ◆ dögdög 「Hagevasi-va sigaino niku-o ta-
beru.」 „A keselyű döghúst eszik.” ◆ tetemtetem

「Nivade torino sigai-o micuketa.」 „Talált egy
madártetemet a kertben.”

sigaisigai ◆ interurbáninterurbán 「Sigaidenva」 „interurbán
telefonhívás” ◆ városon kívülvároson kívül
sigaisigai ◆ ultraibolyaultraibolya ◇ ensigaiensigai távolitávoli ultra-ultra-
ibolyaibolya
sigaicúvasigaicúva ◆ interurbán beszélgetésinterurbán beszélgetés
sigaicsisigaicsi ◆ lakottlakott területterület ◆ városiasvárosias terü-terü-
letlet
sigaicsizusigaicsizu ◆ várostérképvárostérkép
sigaidensasigaidensa ◆ villamosvillamos
sigaidensasigaidensa ◆ HÉVHÉV
sigaidenvasigaidenva ◆ interurbáninterurbán híváshívás ◆ távolságitávolsági
híváshívás
sigaikasigaika ◆ urbanizációurbanizáció
sigaikakuikisigaikakuiki ◆ urbanizációs területurbanizációs terület
sigaikjokubansigaikjokuban ◆ körzethívószámkörzethívószám ◆ körzetikörzeti
hívószámhívószám
sigainosigaino ◆ ibolyán túliibolyán túli ◆ ultraibolyaultraibolya
sigaiszensigaiszen ◆ utcai harcutcai harc
sigaiszensigaiszen ◆ ibolyántúliibolyántúli sugársugár ◆ ibolyántúliibolyántúli
sugárzássugárzás ◆ ultraibolyaultraibolya fényfény ◆ ultraibolyaultraibolya
sugársugár
sigaiszenhósasigaiszenhósa ◆ ultraibolya sugárzásultraibolya sugárzás
sigaiszenkenbikjósigaiszenkenbikjó ◆ ultraibolya-ultraibolya-
mikroszkópmikroszkóp
sigaiszenranpusigaiszenranpu ◆ kvarclámpakvarclámpa ◆ UV lámpaUV lámpa
sigaiszenrjóhósigaiszenrjóhó ◆ ultraibolya-kezelésultraibolya-kezelés
sigaiszensókjokataípuromusigaiszensókjokataípuromu ◆ ultraibolyaultraibolya
fénnyel törölhető EPROMfénnyel törölhető EPROM
sigakensigaken ◆ Siga megyeSiga megye
sigakkasigakka ◆ történésztörténész
sigakusigaku ◆ költészetköltészet ◆ költészettanköltészettan ◆ poé-poé-
tikatika ◆ verstanverstan
sigakusigaku ◆ történelemtörténelem ◆ történelemtudo-történelemtudo-
mánymány
sigakusigaku ◆ magániskolamagániskola
sigakudzsoszeikinsigakudzsoszeikin ◆ magániskola-magániskola-
támogatástámogatás
sigakukasigakuka ◆ történelem tanszéktörténelem tanszék
sigakusasigakusa ◆ történésztörténész
sigamicukusigamicuku ◆ befészkelődikbefészkelődik 「Kare-va dai-
tórjónoposzutonisigami cuita.」 „Befészkelődött
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az elnöki székbe.” ◆ belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik
「Kodzsiki-va vatasino asinisigamicuita.」 „A
koldus belecsimpaszkodott a lábamba.” ◆ bújikbújik
「Kodomo-va hahaojanisigamicuita.」 „A gyerek
az anyjához bújt.” ◆ hozzáhozzá vanvan nővenőve 「Szono
ko-va okaaszan-nisigamicuiteiru.」 „Hozzá van
nőve az anyjához.” ◆ kapaszkodikkapaszkodik 「Hahanis-
igami cuita.」 „Az anyjába kapaszkodott.” ◆ ra-ra-
gaszkodikgaszkodik 「Kare-va szaigomade dzsibunno
ikennisigami cuita.」 „A végzőkig ragaszkodott a
saját véleményéhez.”

sigansigan ◆ bevállalásbevállalás ◆ jelentkezésjelentkezés ◆ önkéntönként
jelentkezésjelentkezés
sigansigan ◆ e világe világ
siganaisiganai ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Siganai sóbai」
„jelentéktelen üzlet” ◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Siganai
kurasi」 „nyomorúságos élet”

siganheisiganhei ◆ önkéntes katonaönkéntes katona
siganimokakenaisiganimokakenai ◆ csöppetcsöppet semsem érdekelérdekel
「Taninno ikennado siganimo kakenai.」 „Csöp-
pet sem érdekel mások véleménye.”

siganrijúsosiganrijúso ◆ motivációs levélmotivációs levél
sigansasigansa ◆ jelentkezőjelentkező ◆ önkéntesönkéntes ◆ önkéntönként
jelentkezőjelentkező ◇ súsokusigansasúsokusigansa állásraállásra je-je-
lentkezőlentkező
sigansosiganso ◆ jelentkezési lapjelentkezési lap
siganszurusiganszuru ◆ jelentkezikjelentkezik
「Kjúdzsinkókokunitakuszan-no hitoga sigansi-
ta.」 „Több ember jelentkezett az álláshirdetésre.”
◆ vállalkozikvállalkozik 「Dzsintaidzsikkenni sigansitano-
va tatta hitoridatta.」 „Csak egy ember vállalko-
zott az emberkísérletre.” ◇ njúgaku-onjúgaku-o sigan-sigan-
szuruszuru jelentkezikjelentkezik 「Zen-nicsiszeikateini
njúgaku-o sigansita.」 „Jelentkeztem a nappali
tagozatra.”

sigaramisigarami ◆ béklyóbéklyó 「Szekainosigaramini siba-
rareteiru.」 „A világ béklyóba köt.” ◆ gátgát ◆ kö-kö-
teléktelék 「Koinosigarami」 „szerelmi kötelék”

sigarettokészusigarettokészu ◆ cigarettatárcacigarettatárca
sigeisigei ◆ tökéletes művészettökéletes művészet
sigekisigeki ◆ történelmi drámatörténelmi dráma
sigekisigeki ◆ stimulálóstimuláló 「Sigekihorumon」 „stimu-
láló hormon” ◇ ikicsisigekiikicsisigeki ingerküszöbingerküszöb ◇

csószeidzsósigekicsószeidzsósigeki szupernormális ingerszupernormális inger
sigekisigeki ◆ ingeringer 「Sakaidzsin-va iroirona sigeki-o
ukeru.」 „A társadalomban az embert különböző

ingerek érik.” ◆ irritációirritáció ◆ serkentésserkentés ◆ sti-sti-
mulációmuláció ◆ stimulusstimulus ◇ ikicsisigekiikicsisigeki ingerkü-ingerkü-
szöbszöb ◇ csószeidzsósigekicsószeidzsósigeki szupernormálisszupernormális
ingeringer
sigekisigeki ◆ verses drámaverses dráma
sigekibucusigekibucu ◆ stimulánsstimuláns
sigekihorumonsigekihorumon ◆ serkentőhormonserkentőhormon ◇ kansi-kansi-
cuszaibósigekihorumoncuszaibósigekihorumon interstíciálisinterstíciális sej-sej-
teketteket serkentőserkentő hormonhormon ◇ kódzsószensige-kódzsószensige-
kihorumonkihorumon pajzsmirigyserkentőpajzsmirigyserkentő hormonhormon ◇

meraninszaibósigekihorumonmeraninszaibósigekihorumon melanocita-melanocita-
serkentőserkentő hormonhormon ◇ ranpósigekihorumonranpósigekihorumon tü-tü-
szőserkentő hormonszőserkentő hormon
sigekinitobosiisigekinitobosii ◆ ingerszegényingerszegény 「Sigekini
tobosii szeikacu-o okutteiru.」 „Ingerszegény éle-
tet él.”

sigekinonaisigekinonai ◆ ingerszegényingerszegény 「Sigekinonai
kankjó」 „ingerszegény környezet”

sigeki-osigeki-o ataeruataeru ◆ inspirálinspirál 「Fúkei-va szakkjo-
kukani sigeki-o ataeta.」 „A táj inspirálta a zene-
szerzőt.” ◆ irritálirritál 「Kafun-va meni sigeki-o ata-
eru.」 „A virágpor irritálja a szemet.” ◆ stimulálstimulál
「Kenkjúsa-va denkjoku-o mocsiite nóni sigeki-
o ataeta.」 „A kutató elektródákkal stimulálta az
agyat.” ◇ szózótekisigeki-oszózótekisigeki-o ataeruataeru inspirá-inspirá-
lóló
sigekisúsigekisú ◆ irritáló szagirritáló szag
sigekiszentakusigekiszentaku ◆ ingerszűrésingerszűrés
sigekiszurusigekiszuru ◆ csípcsíp 「Karaipapurika-va sita-o
sigekiszuru.」 „Az erős paprika csípi a nyelvem.”
◆ ingerelingerel 「Inu-va kamicukukara sigekisina-
ide.」 „Ne ingereld a kutyát, mert megharap!” ◆

irritálirritál 「Kemuri-va me-o sigekiszuru.」 „A füst
irritálja a szemem.” ◆ izgatizgat 「Kono szenzai-va
vatasino hada-o sigekiszuru.」 „Ez a mosószer iz-
gatja a bőrömet.” ◆ kaparkapar 「Kemuri-va nodo-
o sigekisiteiru.」 „A füst kaparja a torkomat.” ◆

serkentserkent 「Kóhí-va nó-o sigekiszuru.」 „A kávé
serkenti az agyat.” ◆ vérpezsdítővérpezsdítő 「Kokode-va
sigekiszarerukotoga nanimonai.」 „Nincs itt sem-
mi vérpezsdítő.”

sigekitekinasigekitekina ◆ érzékborzolóérzékborzoló ◆ irritálóirritáló
「Sigekitekina nioi」 „irritáló szag” ◆ izgalmasizgalmas
「Sigekitekina bóken」 „izgalmas kaland” ◆ iz-iz-
gatógató ◆ provokatívprovokatív 「Sigekitekina eizó」 „pro-
vokatív képsorok” ◆ serkentőserkentő
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sigemisigemi ◆ bozótosbozótos 「Sigemini-va tekiga hiszon-
deita.」 „A bozótosban meghúzta magát az ellen-
ség.” ◆ lomblomb 「Kino sigemini toriga kakurete-
ita.」 „A fa lombjában meghúzódott egy madár.”
◆ sűrűsűrű 「Morino sigeminiiru nanimonokano me-
ga hikatteita.」 „Az erdő sűrűjében felcsillant egy
szempár.”

sigensigen ◆ találótaláló megjegyzésmegjegyzés ◇ kedasisigenkedasisigen
valóban találó megjegyzésvalóban találó megjegyzés
sigensigen ◆ erőforráserőforrás ◇ kankósigenkankósigen turisztikaiturisztikai
nevezetességnevezetesség ◇ kóbucusigenkóbucusigen ásványkincsásványkincs
◇ szaiszeikanósigenszaiszeikanósigen megújulómegújuló erőforráserőforrás ◇

szaiszeifunósigenszaiszeifunósigen nem-megújulónem-megújuló erőforráserőforrás
◇ dzsintekisigendzsintekisigen emberiemberi erőforráserőforrás ◇ dzs-dzs-
intekisigenintekisigen humánhumán erőforráserőforrás ◇ csikasigencsikasigen
földföld alattialatti természetitermészeti kincskincs ◇ ten-ten-
nensigennensigen természetitermészeti kincskincs ◇ ten-nensigenten-nensigen
természeti erőforrástermészeti erőforrás
sigensigen ◆ kezdetkezdet
sigen-enerugícsósigen-enerugícsó ◆ TermészetiTermészeti Erőforrás-Erőforrás-
és Energiahivatalés Energiahivatal
sigengomisigengomi ◆ újrahasznosítható hulladékújrahasznosítható hulladék
sigenkaihacusigenkaihacu ◆ erőforrások kiaknázásaerőforrások kiaknázása
sigen-nosigen-no ◆ iniciálisiniciális ◆ kezdetikezdeti
sigenszúsigenszú ◆ kvaterniókvaternió
sigerusigeru ◆ burjánzikburjánzik 「Jabuga sigetteiru.」
„Burjánoznak a bokrok.” ◆ elszaporodikelszaporodik 「As-
iga sigetteiru.」 „Elszaporodott a nád.” ◇ siget-siget-
tata sűrűsűrű 「Sigetta mori.」 „Sűrű erdő.” ◇ siget-siget-
tamoritamori vadonvadon 「Sigetta mori-va dóbucutacsino
szumikaninatteiru.」 „A vadon az állatok lakhe-
lye.” ◇ sigetteirusigetteiru bozontosbozontos 「Kareno majuge-
va sigetteiru.」 „Bozontos szemöldöke van.” ◇

ha-oha-o sigeraszerusigeraszeru lomboslombos 「Ki-va ha-o sigera-
szeteita.」 „A fa lombos volt.”

sigesigetosigesigeto ◆ bámulvabámulva 「Kaonohokuro-o sig-
esigeto micumeta.」 „Az arcán lévő szemölcsöt
bámultam.” ◆ sűrűnsűrűn 「Kare-va kono rjórijanisig-
esigeto kajou.」 „Sűrűn jár ebbe az étterembe.”

sigettasigetta ◆ bujabuja 「Sigetta kuszabana.」 „Buja
növényzet.” ◆ sűrűsűrű 「Sigetta mori.」 „Sűrű er-
dő.”

sigettamorisigettamori ◆ vadonvadon 「Sigetta mori-va dóbu-
cutacsino szumikaninatteiru.」 „A vadon az álla-
tok lakhelye.”

sigetteirusigetteiru ◆ bozontosbozontos 「Kareno majuge-va
sigetteiru.」 „Bozontos szemöldöke van.”

sigisigi ◆ városi képviselővárosi képviselő
sigisigi ◆ szalonkaszalonka
sigikaisigikai ◆ városgyűlésvárosgyűlés ◆ városivárosi képviselő-képviselő-
testülettestület ◆ városi közgyűlésvárosi közgyűlés
sigikaigiinsigikaigiin ◆ városi képviselővárosi képviselő
siginsigin ◆ kínai költemény szavalásakínai költemény szavalása
sigiunagisigiunagi ◆ szalonkacsőrű angolnaszalonkacsőrű angolna
sigjakusigjaku ◆ szadizmusszadizmus
sigjósigjó ◆ iskolakezdésiskolakezdés ◆ munkakezdésmunkakezdés
「Kudzsisigjódeszu.」 „Kilenc órakor kezdődik a
munka.” ◆ nyitásnyitás ◆ órakezdésórakezdés ◆ tanévkez-tanévkez-
désdés
sigjóberusigjóberu ◆ munkakezdést jelző csengőmunkakezdést jelző csengő
sigjódzsikansigjódzsikan ◆ munkakezdésmunkakezdés idejeideje ◆ nyi-nyi-
tástás ◆ órakezdés idejeórakezdés ideje
sigjómaesigjómae ◆ órakezdés előttórakezdés előtt
sigjónoberuganarusigjónoberuganaru ◆ becsengetnekbecsengetnek ◆ be-be-
csöngetnekcsöngetnek
sigjósikisigjósiki ◆ évnyitóévnyitó ◆ tanévnyitótanévnyitó
sigjószurusigjószuru ◆ kezdődikkezdődik 「Singakkiga sigjósi-
ta.」 „Új tanév kezdődött.”

sigosigo ◆ halálahalála utánután 「Sigogodzsú nen, jójaku
kareno kószekiga mitomerareta.」 „Halála után
ötven évvel végre elismerték az eredményeit.” ◇

sigonisigoni halálhalál utánután 「Sigoni mitomerareta hito」
„halála után elismert ember” ◇ sigonoszekaisigonoszekai
túlvilágtúlvilág
sigosigo ◆ halott nyelvhalott nyelv ◆ kihalt szókihalt szó
sigosigo ◆ duruzsolásduruzsolás ◆ magánbeszélgetésmagánbeszélgetés ◆

pusmogáspusmogás 「Kógide sigo-o cucusindekuda-
szai.」 „Kérem, ne pusmogjanak az előadás alatt!”
◆ sugdolózássugdolózás 「Kóenno aidaha sigo-o ohikae
kudaszai!」 „Kérem, ne sugdolózzanak az előadá-
som alatt!”

sigósigó ◆ halálhalál utániutáni buddhistabuddhista névnév ◆ posztu-posztu-
musz névmusz név
sigokócsokusigokócsoku ◆ halálhalál utániutáni megmerevedésmegmerevedés ◆

hullamerevséghullamerevség
sigokusigoku ◆ kétségkívülkétségkívül 「Sigokugomottomodes-
zu.」 „Kétségkívül igaza van.” ◆ nagyonnagyon 「Si-
gokukantanna mondai」 „nagyon egyszerű prob-
léma” ◆ tökéletesentökéletesen 「Ossarukoto-va sigok-
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utózendegozaimaszu.」 „Tökéletesen igaz, amit
mond.”

sigokusigoku ◆ áthúzáthúz aa markánmarkán 「Rópu-o sigoita.」
„Áthúztam a markomon a kötelet.” ◆ húzogathúzogat
「Hige-o sigoita.」 „A szakállát húzogatta.” ◆

megdolgoztatmegdolgoztat 「Szakkáno sinkantoku-va
szensutacsi-o sigoita.」 „Az új futballedző meg-
dolgoztatta a játékosokat.” ◆ verver 「Kare-va
dzsibunnopeniszu-o sigoita.」 „Verte a faszát.”

sigonisigoni ◆ halálhalál utánután 「Sigoni mitomerareta
hito」 „halála után elismert ember”

sigonosigono ◆ földöntúliföldöntúli 「Sigono sifuku-o sindzsi-
teiru.」 „Hisz a földöntúli boldogságban.”

sigonoszekaisigonoszekai ◆ túlvilágtúlvilág
sigoszensigoszen ◆ délkördélkör ◆ meridiánmeridián 「Hosi-va
sigoszen-o cúkasita.」 „A csillag áthaladt a meri-
diánon.”

sigoszurusigoszuru ◆ duruzsolduruzsol ◆ pusmogpusmog ◆ sugdoló-sugdoló-
zikzik
sigotosigoto ◆ állásállás 「Sigoto-o szagasiteiru.」 „Ál-
lást keresek.” ◆ foglalatosságfoglalatosság 「Ucsini iruto-
arekoretojaru sigotogaaru.」 „Mindig találok va-
lami foglalatosságot a ház körül.” ◆ melómeló
「Sigotogatakuszan-aru.」 „Sok a meló.” ◆ mun-mun-
kaka 「Issúkanno sigoto-o mikkade szumaszeta.」
„Az egy hetes munkát három nap alatt elvégez-
tem.” ◆ munkahelymunkahely 「Kare-va sigoto-o jame-
ta.」 „Otthagyta a munkahelyét.” ◆ szakmaszakma
「Pan jano sigoto-va vatasini muiteinai.」 „A
pékszakma nem nekem való.” ◇ arasigotoarasigoto ne-ne-
hézhéz munkamunka ◇ arasigotoarasigoto durvadurva munkamunka ◇ ara-ara-
sigotosigoto embertipróembertipró munkamunka ◇ ukeoisigotoukeoisigoto
szerződésesszerződéses munkamunka ◇ sigotoburisigotoburi munkastí-munkastí-
luslus 「Sinnjúsainno sigotoburi-va dódeszuka?」
„Hogyan dolgozik az új kollégánk?” ◇ sigotoburisigotoburi
munkavégzésmunkavégzés 「Nóricutekina sigotoburi」 „ha-
tékony munkavégzés” ◇ sigoto-osigoto-o szuruszuru mun-mun-
kátkát végezvégez 「Ii sigoto-o sita.」 „Jó munkát vég-
zett.” ◇ sitaukesigotositaukesigoto alvállalkozóialvállalkozói munkamunka
◇ sógainosigotosógainosigoto életműéletmű ◇ szuvarizumeno-szuvarizumeno-
sigotosigoto ülőülő munkamunka ◇ csikarasigotocsikarasigoto fizikaifizikai
munkamunka ◇ dórakusigotodórakusigoto kedvtelésbőlkedvtelésből vég-vég-
zettzett munkamunka ◇ tobikomisigototobikomisigoto váratlanváratlan
munkamunka 「Tobi komi sigotoga haitta.」 „Váratlan
munkám akadt.” ◇ norasigotonorasigoto mezei munkamezei munka
sigotobasigotoba ◆ munkahelymunkahely 「Vatasino sigotoba-
va gotandadeszu.」 „A munkahelyem Gotandá-

ban van.” ◇ kadzsijanosigotobakadzsijanosigotoba kovácsmű-kovácsmű-
helyhely
sigotobejasigotobeja ◆ dolgozószobadolgozószoba ◆ műhelyműhely
sigotobisigotobi ◆ munkanapmunkanap 「Kjóha sigotobida.」
„Ma munkanap van.”

sigotoburisigotoburi ◆ munkastílusmunkastílus 「Sinnjúsainno
sigotoburi-va dódeszuka?」 „Hogyan dolgozik az
új kollégánk?” ◆ munkavégzésmunkavégzés 「Nóricutekina
sigotoburi」 „hatékony munkavégzés”

sigotocsúsigotocsú ◆ munka közbenmunka közben
sigotocsúdokusigotocsúdoku ◆ munkamániamunkamánia
sigotodekirusigotodekiru ◆ munkabírómunkabíró
sigotodekirukotosigotodekirukoto ◆ munkabírásmunkabírás
sigotodzsósigotodzsó ◆ munkábólmunkából kifolyólagkifolyólag 「Sigo-
todzsó, icumo iszuni szuvatteimaszu.」 „A mun-
kámból kifolyólag egyfolytában ülök.”

sigotogacumarusigotogacumaru ◆ teletele vanvan munkávalmunkával 「Si-
gotoga cumatteiru.」 „Tele vagyok munkával.”

sigotogahairusigotogahairu ◆ munkájamunkája akadakad 「Atarasii si-
gotoga haitta.」 „Új munkám akadt.”

sigotogarasigotogara ◆ munkájábólmunkájából kifolyólagkifolyólag 「Sigo-
togara otosijorito hanaszu kikaiga ói.」 „A mun-
kámból kifolyólag, sokszor beszélgetek idősekkel.”

sigotogisigotogi ◆ munkaruhamunkaruha
sigotogucsisigotogucsi ◆ munkalehetőségmunkalehetőség 「Joi sigoto-
gucsiga micukarimasitaka?」 „Talált valamilyen
munkalehetőséget?”

sigotohadzsimesigotohadzsime ◆ év eleji munkakezdésév eleji munkakezdés
sigotokanszúsigotokanszú ◆ kilépési munkakilépési munka
sigotonakamasigotonakama ◆ kollégakolléga 「Sigotonakamato
nomini itta.」 „Inni mentem a kollégámmal.” ◆

munkatársmunkatárs
sigotoniaburerusigotoniabureru ◆ nemnem találtalál munkátmunkát
「Tomodacsi-va mó szannenkanmo sigotoniabu-
reteiru.」 „A barátom már három éve nem talál
munkát.”

sigotonicukusigotonicuku ◆ elhelyezkedikelhelyezkedik 「Sigotoni cu-
kumade hantosikakatta.」 „Fél évembe telt, míg
el tudtam helyezkedni.” ◆ elszegődikelszegődik 「Usika-
ino sigotoni cuita.」 „Elszegődött tehénpásztor-
nak.”

sigotonicukusigotonicuku ◆ munkátmunkát vállalvállal 「Gaikokude
sigotoni cuita.」 „Külföldön vállalt munkát.”
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sigotonihagemusigotonihagemu ◆ belevetibeleveti magátmagát aa munká-munká-
baba ◆ nekifeszül a munkánaknekifeszül a munkának
sigotonikamakerusigotonikamakeru ◆ el van havazvael van havazva
sigotoninarusigotoninaru ◆ hárulhárul 「Kai mono-va ottono si-
gotoninarimaszu.」 „A férjemre hárul a bevásár-
lás.”

sigotonoaibósigotonoaibó ◆ munkatársmunkatárs
sigotonohajaszasigotonohajasza ◆ munkatempómunkatempó
sigotonokjúkeisigotonokjúkei ◆ munkaszünetmunkaszünet
sigotonomusisigotonomusi ◆ munkamániásmunkamániás
sigotonoonisigotonooni ◆ munkamániásmunkamániás
sigotonórjokunoarusigotonórjokunoaru ◆ munkaképesmunkaképes
sigotonórokusigotonóroku ◆ munkabírásmunkabírás 「Oirunicurete,
sigotonóroku-va teikasita.」 „Ahogy öregedett,
csökkent a munkabírása.”

sigotonotenposigotonotenpo ◆ munkatempómunkatempó
sigotonozókasigotonozóka ◆ munkanövekedésmunkanövekedés
sigoto-osigoto-o ataeruataeru ◆ elhelyezelhelyez 「Isano kazu-va
szukunainode sigoto-o ataeruno-va muzukasiku-
nakatta.」 „Nem volt nehéz elhelyezni azt a kevés
orvost.”

sigoto-osigoto-o hoszareruhoszareru ◆ nemnem kapkap munkátmunkát
「Szono haijú-va sigoto-o hoszareteiru.」 „Annak
a színésznek nem adnak munkát.”

sigoto-o oerukotosigoto-o oerukoto ◆ munkabefejezésmunkabefejezés
sigoto-osigoto-o oszameruoszameru ◆ befejezibefejezi aa munkátmunkát
「Rokudzsimadeni sigoto-o oszameta.」 „6 órára
befejeztem a munkát.”

sigoto-o szagaszusigoto-o szagaszu ◆ munkát keresmunkát keres
sigoto-osigoto-o szuruszuru / sigotoszurusigotoszuru ◆ dolgozikdolgozik
「Issókenmeisigotosita.」 „Megfeszítetten dolgo-
zott.” ◆ munkátmunkát végezvégez 「Ii sigoto-o sita.」 „Jó
munkát végzett.”

sigoto-osigoto-o szuruijokuszuruijoku ◆ munkakedvmunkakedv 「Sigoto-o
szuru ijokuganai.」 „Nincs munkakedvem.”

sigotoricusigotoricu ◆ teljesítményteljesítmény
sigotorjósigotorjó ◆ munkamennyiségmunkamennyiség ◆ munkater-munkater-
heléshelés
sigotoszagasisigotoszagasi ◆ munkakeresésmunkakeresés
sigotószamesigotószame ◆ év végi munkabefejezésév végi munkabefejezés
sigotoszurusigotoszuru / sigoto-osigoto-o szuruszuru ◆ dolgozikdolgozik
「Issókenmeisigotosita.」 „Megfeszítetten dolgo-

zott.” ◆ munkátmunkát végezvégez 「Ii sigoto-o sita.」 „Jó
munkát végzett.”

sigotótasigotóta ◆ munkadalmunkadal
sigumasiguma ◆ szigmaszigma
sigunarusigunaru ◆ jeljel 「Torihikisiszutemu-va aru ka-
busikini urisigunaru-o dasita.」 „A kereskedő-
rendszer eladási jelet adott az egyik részvényre.” ◇

bideo-sigunarubideo-sigunaru videojelvideojel
sigunarudentacusigunarudentacu ◆ jelátviteljelátvitel ◆ szignál-szignál-
transzdukciótranszdukció
sigunarukaszecusigunarukaszecu ◆ jelzésijelzési hipotézishipotézis ◆

szignál hipotézisszignál hipotézis
siguresigure ◆ ősziőszi záporzápor ◇ murasiguremurasigure ősziőszi zá-zá-
porpor
siguszasigusza ◆ mimikamimika ◆ mozdulatmozdulat 「Kanodzsono-
siguszaga okaaszantoszokkurida.」 „A mozdulatai
az anyjához hasonlóak.” ◆ színjátékszínjáték 「Haijúno
sigusza」 „színész játéka” ◆ taglejtéstaglejtés ◆ vi-vi-
selkedésselkedés 「On-nappoi sigusza-o sita.」 „Nőie-
sen viselkedett.”

sih-sih- ◆ csittcsitt 「Sih-, sizukani!」 „Csitt, maradj
csendben!” ◆ siccsicc 「Neko-o sitto oi haratta.」
„Sicc, elkergettem a macskát.”

sihacusihacu ◆ elsőkéntelsőként indulásindulás 「Sihacudensade-
szegedoni itta.」 „Az első vonattal Szegedre utaz-
tam.” ◆ valahonnanvalahonnan indulásindulás 「Tókjóeki sihac-
udensa」 „Tokió állomásról induló vonat”

sihacuekisihacueki ◆ indulóállomásindulóállomás
sihacunosihacuno ◆ elsőelső ◆ elsőként indulóelsőként induló
sihadzsimesihadzsime ◆ elkezdéselkezdés
sihadzsimerusihadzsimeru ◆ megkezdmegkezd 「Atarasiinóto-o cu-
kai hadzsimeta.」 „Megkezdtem egy új füzetet.”

sihaisihai ◆ dominanciadominancia ◆ igaiga ◆ leigázásleigázás ◆ ura-ura-
láslás ◆ uralkodásuralkodás ◆ uralomuralom ◇ ittósihaiittósihai egy-egy-
párturalompárturalom
sihaijokusihaijoku ◆ hatalomvágyhatalomvágy
sihaikaikjúsihaikaikjú ◆ uralkodó osztályuralkodó osztály
sihaikaniokusihaikanioku ◆ alávetalávet 「Unmei-va vaga kuni-
o torukono sihaikani oita.」 „A sors alávetette az
országunkat a törököknek.”

sihaikensihaiken ◆ rendelkezésirendelkezési jogjog ◆ uralkodóiuralkodói
jogjog
sihaininsihainin ◆ ügyvezetőügyvezető ◇ szósihaininszósihainin vezér-vezér-
igazgatóigazgató ◇ szósihaininszósihainin főigazgatófőigazgató ◇ fu-fu-
kusihaininkusihainin igazgatóhelyettesigazgatóhelyettes
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sihaisasihaisa ◆ uralkodóuralkodó
sihaiszurusihaiszuru ◆ domináldominál 「Futacuno kaisaga
sidzsó-o sihaisiteiru.」 „Két cég dominál a pia-
con.” ◆ elhatalmasodikelhatalmasodik 「Zecubókanni siha-
iszareta.」 „Elhatalmasodott rajtam a kilátásta-
lanság.” ◆ uralkodikuralkodik 「Szekai-o sihaiszuru.」
„Uralkodik a világ felett.”

sihaitaiszeisihaitaiszei ◆ uralmi rendszeruralmi rendszer
sihaitekinasihaitekina ◆ dominánsdomináns 「Kare-va sihaitekina
szeikakudeszu.」 „Domináns személyisége van.”

sihansihan ◆ mestermester ◆ példaképpéldakép ◆ tanítótanító ◆ taní-taní-
tóképzőtóképző ◇ dzsúdósihandzsúdósihan cselgáncsoktatócselgáncsoktató
sihansihan ◆ bőrbevérzésbőrbevérzés
sihanbjósihanbjó ◆ vérző tarjagvérző tarjag
sihangakkósihangakkó ◆ tanítóképzőtanítóképző
sihankisihanki ◆ negyedévnegyedév ◆ negyed terminusnegyed terminus
sihankinosihankino ◆ negyedévesnegyedéves 「Sihankino kesz-
szanga happjószareta.」 „Kiadták a negyedéves
mérleget.”

sihan-nosihan-no ◆ forgalombanforgalomban lévőlévő 「Sihannosan-
pú」 „forgalomban lévő sampon” ◆ kaphatókapható
「Sihannoszofuto」 „kapható szoftver” ◆ kom-kom-
merszmersz 「Sihanno buhinkararoketto-o cukutta.」
„Kommersz alkatrészekből csinált rakétát.”

sihanszarerusihanszareru ◆ piaconpiacon kaphatókapható 「Sihanszar-
eteiru szuimin-jaku」 „piacon kapható altató”

sihanszeikisihanszeiki ◆ negyed évszázadnegyed évszázad
sihanszurusihanszuru ◆ üzletbenüzletben árusítárusít 「Kono
keitaidenva-va raigecukara sihanszuru joteide-
szu.」 „Ezt a telefont a jövő hónapban fogják áru-
sítani az üzletekben.” ◇ sihanszarerusihanszareru piaconpiacon
kaphatókapható 「Sihanszareteiru szuimin-jaku」 „pia-
con kapható altató”

sihanteisihantei ◆ halotthalott beálltánakbeálltának megállapítá-megállapítá-
sasa
siharaisiharai ◆ fizetésfizetés 「Genkindeno siharai-o one-
gaisimaszu.」 „Kérem, készpénzben fizessen!” ◆

kifizetéskifizetés 「Kaisa-va dzsúgjóin-e no kjúrjóno
siharai-o enkisita.」 „A vállalat késleltette a bérek
kifizetését.” ◆ kifizetettkifizetett pénzpénz 「Okjakusza-
makara siharai-o ukemasita.」 „Megkaptuk a
pénzt a vevőnktől.” ◇ osiharaiosiharai fizetésfizetés ◇ si-si-
haraizuminoharaizumino kifizetettkifizetett 「Siharaizumino
szeikjúso」 „kifizetett számla”

siharaifunósiharaifunó ◆ fizetésképtelenségfizetésképtelenség

siharaifunónosiharaifunóno ◆ fizetésképtelenfizetésképtelen 「Kaisa-va
siharai funóno dzsótaidearu.」 „A vállalat fizetés-
képtelen.”

siharaihóhósiharaihóhó ◆ fizetési módfizetési mód
siharaijújosiharaijújo ◆ fizetési haladékfizetési haladék
siharaikandzsósiharaikandzsó ◆ fizetési számlafizetési számla
siharaikeikakusiharaikeikaku ◆ fizetési tervfizetési terv
siharaikigensiharaikigen ◆ fizetési határidőfizetési határidő
siharaikingakusiharaikingaku ◆ fizetendőfizetendő összegösszeg ◆ kifi-kifi-
zetett összegzetett összeg
siharaininsiharainin ◆ fizetőfizető ◇ tegatasiharainintegatasiharainin in-in-
tézvényezetttézvényezett ◇ tegatasiharainintegatasiharainin váltóváltó
címzettjecímzettje ◇ tegatasiharainintegatasiharainin váltóváltó elfo-elfo-
gadójagadója
siharainórjokusiharainórjoku ◆ fizetőképességfizetőképesség
siharainórjokugaarusiharainórjokugaaru ◆ fizetőképesfizetőképes
siharai-osiharai-o szumaszeruszumaszeru ◆ kifizetkifizet 「Dzsukenr-
jóno siharai-o szumaszeta.」 „Kifizettem a vizsga-
díjat.”

siharaisiszutemusiharaisiszutemu ◆ fizetési rendszerfizetési rendszer
siharaisudansiharaisudan ◆ fizetési módfizetési mód
siharaiszakisiharaiszaki ◆ kedvezményezettkedvezményezett
siharaiszeikjúsosiharaiszeikjúso ◆ fizetésifizetési kérelemkérelem ◆

számlaszámla
siharaitegatasiharaitegata ◆ kint lévő váltókkint lévő váltók
siharaizuminosiharaizumino ◆ kifizetettkifizetett 「Siharaizumino
szeikjúso」 „kifizetett számla”

siharausiharau ◆ kifizetkifizet 「Denkidai-o siharaimasi-
ta.」 „Kifizettem a villanyszámlát.”

siheisihei ◆ adójegyadójegy ◆ bankjegybankjegy 「Sihei-o gi-
zószuru.」 „Bankjegyet hamisít.” ◆ papírpénzpapírpénz
「Sihei-o hakkószuru.」 „Papírpénzt kibocsát.” ◇

ganzósiheiganzósihei hamishamis bankjegybankjegy ◇ kógakusiheikógakusihei
nagynagy címletűcímletű bankjegybankjegy ◇ sógakusiheisógakusihei kiskis
címletűcímletű bankjegybankjegy ◇ teigakusiheiteigakusihei kiskis címle-címle-
tű bankjegytű bankjegy
siheigizósiheigizó ◆ bankjegyhamisításbankjegyhamisítás ◆ pénzha-pénzha-
misításmisítás
siheigizósasiheigizósa ◆ bankjegyhamisítóbankjegyhamisító ◆ pénzha-pénzha-
misítómisító
sihekisiheki ◆ káros szenvedélykáros szenvedély
sihensihen ◆ papírfecnipapírfecni
sihensihen ◆ zsoltárzsoltár
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sihenkeisihenkei ◆ négyszögnégyszög ◇ szeisihenkeiszeisihenkei szabá-szabá-
lyoslyos négyszögnégyszög ◇ heikósihenkeiheikósihenkei paralelog-paralelog-
rammaramma
sihisihi ◆ sajátsaját költségköltség 「Sihito kóhi」 „saját és
közös költség”

sihidesihide ◆ sajátsaját költségenköltségen 「Sihide succsósi-
ta.」 „Saját költségen mentem kiküldetésre.”

sihirjúgakuszeisihirjúgakuszei ◆ önköltségesönköltséges vendégdiákvendégdiák

sihjósihjó ◆ barométerbarométer 「Kenkóno sihjó」 „egész-
ségügyi barométer” ◆ indexindex 「Kokjakumanzoku-
dono sihjó」 „vásárlók elégedettségi indexe” ◆ in-in-
dikátordikátor ◆ mutatómutató 「Keizaisihjónijoruto keizai-
va nobiteiru.」 „A gazdasági mutatók szerint a
gazdaság növekedőben van.” ◇ keikisihjókeikisihjó kon-kon-
junktúraindexjunktúraindex ◇ keizaisihjókeizaisihjó gazdaságigazdasági mu-mu-
tatótató ◇ szeitaigakutekisihjószeitaigakutekisihjó ökológiaiökológiai indi-indi-
kátorkátor
sihjósihjó ◆ elveszett szavazatelveszett szavazat
sihjósusihjósu ◆ indikátor-fajindikátor-faj
sihjószeibucusihjószeibucu ◆ indikátor-fajindikátor-faj
sihosiho ◆ próbaidős köztisztviselőpróbaidős köztisztviselő
sihósihó ◆ igazságügyigazságügy ◆ törvénykezéstörvénykezés
sihósihó ◆ mindenminden irányirány 「Sihókarano kógeki-o
uketa.」 „Minden irányból támadtak minket.” ◆

négynégy égtájégtáj 「Njúszu-va sihókarajatte kita.」
„Mind a négy égtáj felől jöttek a hírek.” ◆ négy-négy-
feléfelé ◆ négy oldalnégy oldal
sihósihó ◆ magánjogmagánjog ◇ kaidzsisihókaidzsisihó tengeritengeri ma-ma-
gánjoggánjog
sihósihó ◆ büszkeségbüszkeség 「Kare-va kokkano sihóde-
szu.」 „Ő az ország büszkesége.” ◆ kiemelkedőkiemelkedő
alakalak 「Kare-va nihonsino sihódeszu.」 „Ő a ja-
pán történelem kiemelkedő alakja.” ◆ kincskincs
sihócsókansihócsókan ◆ főügyészfőügyész ◆ legfőbblegfőbb állam-állam-
ügyészügyész
sihódaidzsinsihódaidzsin ◆ igaszságügy-miniszterigaszságügy-miniszter
sihódóbucusihódóbucu ◆ csalánozókcsalánozók
sihóhappókarasihóhappókara ◆ mindenfelőlmindenfelől 「Ucsúszen-va
sihóhappókarajatte kuru.」 „Mindenfelől jönnek
a kozmikus sugarak.”

sihóhappónisihóhappóni ◆ mindenfelémindenfelé 「Garaszuno ha-
henga sihóhappóni tobi csitta.」 „Az üvegszilán-
kok mindenfelé szétszóródtak.”

sihóinsihóin ◆ buddhizmus négy jelebuddhizmus négy jele

sihókaibósihókaibó ◆ igazságügyiigazságügyi boncolásboncolás ◆ tör-tör-
vényszéki boncolásvényszéki boncolás
sihókansihókan ◆ törvényszolgatörvényszolga
sihókankeisihókankei ◆ igazságügyigazságügy 「Sihókankeino si-
gotositeiru.」 „Az igazságügyben dolgozom.”

sihókensihóken ◆ igazságszolgáltatás jogaigazságszolgáltatás joga
sihonsihon ◆ tőketőke 「Kaisani sihon-o tódzsita.」 „Tő-
két fektettem a cégbe.” ◇ untensihonuntensihon működő-működő-
tőketőke ◇ kaigaisihonkaigaisihon külföldikülföldi tőketőke ◇ kariire-kariire-
sihonsihon kölcsöntőkekölcsöntőke ◇ kikenfutansihonkikenfutansihon koc-koc-
kázatikázati tőketőke ◇ kin-júsihonkin-júsihon pénztőkepénztőke ◇ kó-kó-
bosihonbosihon jegyzettjegyzett tőketőke ◇ koteisihonkoteisihon álló-álló-
tőketőke ◇ dzsikosihondzsikosihon sajátsaját tőketőke ◇ dzsicudó-dzsicudó-
sihonsihon működőtőkeműködőtőke ◇ sógjósihonsógjósihon kereske-kereske-
delmidelmi tőketőke ◇ taninsihontaninsihon kölcsöntőkekölcsöntőke ◇ tó-tó-
kisihonkisihon kockázatikockázati tőketőke ◇ fuhensihonfuhensihon állan-állan-
dó tőkedó tőke
sihonbasirasihonbasira ◆ négy tartóoszlopnégy tartóoszlop
sihonbuszokusihonbuszoku ◆ tőkehiánytőkehiány
sihoncsikuszekisihoncsikuszeki ◆ tőkefelhalmozástőkefelhalmozás
sihoncsúnjúsihoncsúnjú ◆ tőkeinjekciótőkeinjekció
sihónisihóni ◆ mindenminden iránybanirányban 「Sihóni me-o ku-
batta.」 „Minden irányban körülnézett.”

sihóninagarerusihóninagareru ◆ szétfolyikszétfolyik 「Jógan-va si-
hóni nagareta.」 „A láva szétfolyt.”

sihon-jusucusihon-jusucu ◆ tőkeexporttőkeexport
sihonkasihonka ◆ tőkéstőkés
sihonkakaikjúsihonkakaikjú ◆ burzsoáziaburzsoázia ◆ tőkéstőkés osz-osz-
tálytály
sihonkeiszeisihonkeiszei ◆ tőkefelhalmozástőkefelhalmozás
sihonkinsihonkin ◆ alaptőkealaptőke ◆ törzstőketörzstőke
sihon-nocsikuszekisihon-nocsikuszeki ◆ tőkefelhalmozástőkefelhalmozás
sihon-nocsúnjúsihon-nocsúnjú ◆ tőkeinjekciótőkeinjekció
sihon-nohongentekicsikuszekisihon-nohongentekicsikuszeki ◆ eredetieredeti
tőkefelhalmozástőkefelhalmozás
sihon-notónjúsihon-notónjú ◆ tőkeinjekciótőkeinjekció
sihonritokusihonritoku ◆ tőkenyereségtőkenyereség
sihonrjokusihonrjoku ◆ tőkeerőtőkeerő
sihonrjokunoarusihonrjokunoaru ◆ tőkeerőstőkeerős 「Sihonrjoku-
noaru kaisadeszu.」 „Tőkeerős vállalat.”

sihonsúcsúsihonsúcsú ◆ tőkekoncentrációtőkekoncentráció
sihonsugisihonsugi ◆ kapitalizmuskapitalizmus ◇ enkosihonsugienkosihonsugi
haverihaveri kapitalizmuskapitalizmus ◇ kokkasihonsugikokkasihonsugi ál-ál-
lamkapitalizmuslamkapitalizmus ◇ zensihonsugisakaizensihonsugisakai pre-pre-
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kapitalistakapitalista társadalomtársadalom ◇ dokuszensihon-dokuszensihon-
sugisugi monopolista kapitalizmusmonopolista kapitalizmus
sihonsugikeizaisihonsugikeizai ◆ kapitalista gazdaságkapitalista gazdaság
sihonsugikokkasihonsugikokka ◆ kapitalista államkapitalista állam
sihonsuginosihonsugino ◆ kapitalistakapitalista ◆ tőkéstőkés
sihonsugisasihonsugisa ◆ kapitalistakapitalista ◆ kapitalizmus-kapitalizmus-
pártipárti
sihonsugitaiszeisihonsugitaiszei ◆ kapitalista rendszerkapitalista rendszer
sihontókasihontóka ◆ tőkésítéstőkésítés
sihontorihikisihontorihiki ◆ tőketranzakciótőketranzakció
sihontósisihontósi ◆ tőkebefektetéstőkebefektetés
sihósósihósó ◆ igazságügy-minisztériumigazságügy-minisztérium
sihósosisihósosi ◆ jegyzőjegyző ◆ közjegyzőközjegyző
sihószeidosihószeido ◆ igazságszolgáltatásigazságszolgáltatás 「Kono
kunide-va sihószeido-va totonotteinai.」 „Ebben
az országban rossz az igazságszolgáltatás.” ◆

igazságügyi rendszerigazságügyi rendszer ◆ jogrendszerjogrendszer
sihótecuzukisihótecuzuki ◆ jogi eljárásjogi eljárás
siisii ◆ körbekerítéskörbekerítés ◆ környezetkörnyezet ◇ siino-siino-
dzsószeidzsószei miliőmiliő ◇ siinodzsószeisiinodzsószei környezetkörnyezet
「Siino dzsószei-va henkasiteiru.」 „Változik a
környezetem.”

siisii ◆ önkényességönkényesség ◇ siinijottesiinijotte kedvekedve sze-sze-
rintrint ◇ siinijottesiinijotte önkényesenönkényesen 「Darekano sii-
nijotte dzsijúga ubavareru.」 „Valaki önkényesen
elveszi a szabadságunkat.”

siisii ◆ babérgesztenyebabérgesztenye ◆ pasaniafapasaniafa
siidósiszaisiidósiszai ◆ szerzetespapszerzetespap
siikasiika ◆ japánjapán versvers ◆ kínaikínai versvers ◆ költészetköltészet

siikakangensiikakangen ◆ költészet és zeneköltészet és zene
siikusiiku ◆ állattartásállattartás ◆ állattenyésztésállattenyésztés ◆

tenyészettenyészet ◆ tenyésztéstenyésztés ◇ uszagisiikuuszagisiiku
nyúltenyésztésnyúltenyésztés ◇ kacsikusiikukacsikusiiku állatte-állatte-
nyésztésnyésztés ◇ kacsikusiikukacsikusiiku állattartásállattartás
siikusiiku ◆ gyermeknevelésgyermeknevelés
siikuszurusiikuszuru ◆ tenyészttenyészt 「Hicudzsi-o siikusite-
iru.」 „Birkákat tenyészt.”

siinsiin ◆ mássalhangzómássalhangzó 「Bointo siin」 „magán-
hangzó és mássalhangzó” ◇ kankógaisiinkankógaisiin velá-velá-
risris mássalhangzómássalhangzó ◇ muszeisiinmuszeisiin zöngétlenzöngétlen
mássalhangzómássalhangzó ◇ júszeisiinjúszeisiin zöngészöngés mással-mással-
hangzóhangzó

siinsiin ◆ italkóstolásitalkóstolás ◆ kóstoláskóstolás ◇ vain-vain-
nosiinnosiin borkóstolásborkóstolás
siinsiin ◆ halálhalál okaoka 「Siinga fumeideszu.」 „A ha-
lál oka ismeretlen.”

siinijottesiinijotte ◆ kedvekedve szerintszerint ◆ önkényesenönkényesen
「Darekano siinijotte dzsijúga ubavareru.」 „Va-
laki önkényesen elveszi a szabadságunkat.”

siinkaisiinkai ◆ italkóstolóitalkóstoló ◇ vain-nosiinkaivain-nosiinkai bor-bor-
kóstolókóstoló
siinodzsószeisiinodzsószei ◆ környezetkörnyezet 「Siino dzsószei-
va henkasiteiru.」 „Változik a környezetem.” ◆

miliőmiliő
siinszurusiinszuru ◆ megkóstolmegkóstol 「Vain-o siinsita.」
„Megkóstoltam a bort.”

siirarerusiirareru ◆ kényszeredikkényszeredik 「Icsinicsiikkaino
sokudzsi-o siirareta.」 „Napi egyszeri étkezésre
kényszeredett.” ◆ kényszerülkényszerül 「Binbószeikacu-
o siirareteiru.」 „Szegény életmódra kényszerül.”

siiraretasiirareta ◆ erőltetetterőltetett ◆ kényszerítettkényszerített
siiresiire ◆ árubeszerzésárubeszerzés ◆ beszerzésbeszerzés
siirekakakusiirekakaku ◆ beszerzésibeszerzési árár 「Urine-va siire
kakakuno szúbaidatta.」 „Az eladási ár, a beszer-
zési árnak a többszöröse volt.”

siirenesiirene ◆ beszerzési árbeszerzési ár
siirerusiireru ◆ beszerezbeszerez 「Ano sóhin-o siireta.」
„Beszereztem az árut.” ◆ szerezszerez 「Intánettokara
dzsóhó-o siireta.」 „Információt szereztem az in-
ternetről.”

siireszakisiireszaki ◆ beszállítóbeszállító ◆ beszerzésibeszerzési helyhely ◆

szállítószállító
siirusiiru ◆ erőlteterőltet 「Nenkinszeikacusa-va nenkin-
no szanvariszakugen-o siirareta.」 „30 százalékos
nyugdíjcsökkentést erőltettek a nyugdíjasokra.” ◆

kényszerítkényszerít 「Kare-va fukudzsú-o siirareta.」
„Engedelmességre kényszerítették.” ◆ róró
「Sóhizeizózei-va kokuminni nozondemoinai
futan-o siita.」 „Az áfaemelés nem kívánt terhe-
ket rótt a népre.” ◇ kurusiiszeikacu-okurusiiszeikacu-o siirar-siirar-
erueru sínylődiksínylődik 「Kare-va kurusii
keimusoszeikacu-o siirareteita.」 „Börtönben
sínylődött.” ◇ siitesiite kényszerítvekényszerítve 「Anatani
benkjó-o siite-va inai.」 „Nem kényszerítelek,
hogy tanulj.” ◇ siitesiite muszájbólmuszájból 「Siite
szankaszurukoto-va nai.」 „Nem muszáj részt
venned.” ◇ siitesiite iebaieba haha muszájmuszáj választaniválasztani
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◇ siirarerusiirareru kényszerülkényszerül 「Binbószeikacu-o sii-
rareteiru.」 „Szegény életmódra kényszerül.”

siitagerusiitageru ◆ elnyomelnyom 「Cujoi monoga jovai
mono-o siitageta.」 „Az erősebb elnyomta a gyen-
gébbet.” ◆ üldözüldöz 「Sószúminzoku-o siitageta.」
„Üldözte a nemzeti kisebbséget.” ◆ zsarnokos-zsarnokos-
kodikkodik 「Dokuszaisa-va kokumin-o siitageteiru.」
„A diktátor zsarnokoskodik a nép felett.”

siitakesiitake ◆ fagombafagomba ◆ siitake gombasiitake gomba
siitesiite ◆ erőltetveerőltetve ◆ erőszakkalerőszakkal ◆ kénysze-kénysze-
rítverítve 「Anatani benkjó-o siite-va inai.」 „Nem
kényszerítelek, hogy tanulj.” ◆ muszájbólmuszájból 「Si-
ite szankaszurukoto-va nai.」 „Nem muszáj részt
venned.” ◇ siitesiite iebaieba haha választaniválasztani kellkell
「Siite iebakocsiranisimaszu.」 „Ha már válasz-
tani kell, ennél maradok.”

siitesiite iebaieba ◆ haha muszájmuszáj választaniválasztani ◆ haha
választaniválasztani kellkell 「Siite iebakocsiranisimaszu.」
„Ha már választani kell, ennél maradok.”

siitekinasiitekina ◆ önkényesönkényes 「Siitekina handan-o si-
ta.」 „Önkényes döntést hozott.”

siitekinisiitekini ◆ kedve szerintkedve szerint ◆ önkényesenönkényesen
sijasija ◆ látókörlátókör 「Sija-o
hiromerutamenitakuszan-no hon-o jomu.」 „A
látóköröm bővítéséhez sok könyvet olvasok.” ◆

látómezőlátómező 「Torakku-va szaszecuno szaikodo-
moga sijani hairazu szessokudzsiko-o okosita.」
„A teherautó-sofőr látómezején kívül volt a gye-
rek, elütötte.” ◆ távlattávlat 「Kono hakkende igaku-
no aratana sijaga hirakareta.」 „Ez a felfedezés új
távlatokat nyitott a gyógyászatban.”

sijakusijaku ◆ kémlelőszerkémlelőszer ◆ reagensreagens ◇ siffu-siffu-
sijakusijaku Schiff-reagensSchiff-reagens ◇ torenszusijakutorenszusijaku
Tollens-reagensTollens-reagens ◇ mironsijakumironsijaku Millon-Millon-
reagensreagens
sijakusosijakuso ◆ polgármesteripolgármesteri hivatalhivatal ◆ város-város-
házaháza ◆ városi önkormányzatvárosi önkormányzat
sijanihairusijanihairu ◆ elérhetőnekelérhetőnek tűniktűnik 「Mokuh-
jóga sijani haitta.」 „Elérhetőnek tűnt a célkitű-
zés.” ◆ kilátásbakilátásba kerülkerül 「Rjószanga sijani ha-
itta.」 „Kilátásba került tömeggyártás.” ◆ látó-látó-
térbetérbe kerülkerül 「Tókuno jamaga sijani haitta.」
„Látótérbe került a távoli hegy.”

sijaniirerusijaniireru ◆ kilátásbakilátásba helyezhelyez 「Ginkó-va
szaranaru riszage-o sijani ireta.」 „A bank további
kamatcsökkentéseket helyezett kilátásba.”

sijanohiroisijanohiroi ◆ széles látókörűszéles látókörű
sijanoszemaisijanoszemai ◆ szűk látókörűszűk látókörű
sijaszuisijaszui ◆ hajlamoshajlamos 「Kare-va sippaisija-
szui.」 „Hajlamos hibázni.” ◆ könnyenkönnyen 「Kare-
va ikarijaszui.」 „Könnyen bepipul.” ◆ könnyenkönnyen
csinálhatócsinálható 「Geigósijaszui hito.」 „Könnyen
befolyásolható ember.”

sijósijó ◆ tenyésztéstenyésztés
sijósijó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ foglalkoztatásfoglalkoztatás ◆

használáshasználás ◆ használathasználat 「Konszátode-va ke-
itaidenvano sijó-va kinsideszu.」 „A koncerten ti-
los a mobiltelefon-használat.” ◇ sijókinsisijókinsi fel-fel-
használáshasználás tilalmatilalma 「Aszubeszuto sijókinsi」
„azbesztfelhasználás tilalma” ◇ sijózuminosijózumino el-el-
használthasznált 「Genpacuno sijózumi kakunenrjó-o
nenrjópúrukara tori dasita.」 „Az atomerőműben
az elhasznált fűtőelemeket kiemelték a pihentető-
medencéből.” ◇ sijózuminosijózumino használthasznált 「Sijó-
zuminopuraszucsikkukoppu -o szuteta.」 „Eldob-
tam a használt műanyag poharakat.” ◇ tekisze-tekisze-
isijóisijó rendeltetésszerűrendeltetésszerű használathasználat ◇ teki-teki-
szecunasijószecunasijó rendeltetésszerűrendeltetésszerű használathasználat
「Dóguno tekiszecuna sijónotto」 „szerszámok
rendeltetésszerű használata” ◇ misijónomisijóno nemnem
használthasznált 「Misijóno kitte」 „nem használt bé-
lyeg” ◇ misijónomisijóno felhasználatlanfelhasználatlan 「Misijóno
hanabino szute kata」 „felhasználatlan pirotech-
nikai eszköz kidobása”

sijósijó ◆ megszüntetés és megőrizésmegszüntetés és megőrizés
sijósijó ◆ magánügymagánügy 「Sijó-o szumaszeta.」 „Elin-
téztem a magánügyeimet.” ◆ sajátsaját használathasználat
「Sijóno hejaga hosii.」 „Saját szobát szeretnék!”

sijósijó ◆ kipróbáláskipróbálás ◆ próbapróba ◆ próbahaszná-próbahaszná-
latlat
sijósijó ◆ csíralevélcsíralevél ◆ sziklevélsziklevél ◇ szósijóso-szósijóso-
kubucukubucu kétszikűkétszikű növénynövény ◇ tansijósokubu-tansijósokubu-
cucu egyszikű növényegyszikű növény
sijósijó ◆ látólebenylátólebeny
sijósijó ◆ leírásleírás 「Eakon-no sijó-o jonda.」 „El-
olvastam a légkondicionáló leírását.” ◆ módmód
「Hjódzsino sijóga kotonaru.」 „A megjelenítés
módja különbözik.” ◆ műszakiműszaki leírásleírás 「Szó-
csino sijó-o matometa.」 „Megcsináltuk a beren-
dezés műszaki leírását.” ◆ specifikációspecifikáció 「Ada-
putano sijó-o kaeta.」 „Megváltoztattuk az adap-
ter specifikációját.” ◇ sijóganaisijóganai nemnem csinálhatcsinálhat
「Sirijóganakatta.」 „Nem tudhattam róla.”
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sijóbansijóban ◆ próbaverziópróbaverzió
sijócsúsijócsú ◆ foglaltfoglalt ◆ használva vanhasználva van
sijódzsinisijódzsini ◆ használathasználat soránsorán 「Gaszu
kikisijódzsini-va kanarazu kanki-o tetteikuda-
szai.」 „A gáz használata során feltétlenül szellőz-
tessen!”

sijógasijóga ◆ bármennyirebármennyire 「Don-nani kagakuga
sinposijóga, kono bjóki-va naoranai.」 „Bár-
mennyire is fejlődhet a tudomány, ez a betegség
gyógyíthatatlan marad.” ◆ nemnem számítszámít 「Nani-o
erabóga kimino dzsijúda.」 „Nem számít mit vá-
lasztasz, ez a te szabad döntésed.”

sijóganaisijóganai ◆ nemnem csinálhatcsinálhat 「Sirijóganakat-
ta.」 „Nem tudhattam róla.”

sijógoisijógoi ◆ aktív szókincsaktív szókincs
sijójótosijójóto ◆ használat céljahasználat célja
sijókacsisijókacsi ◆ használati értékhasználati érték
sijókeijakusijókeijaku ◆ licencszerződéslicencszerződés
sijókensijóken ◆ használati joghasználati jog
sijókikansijókikan ◆ próbaidőpróbaidő 「Szankagecuno sijóki-
kande szaijószareta.」 „Három hónapos próba-
idővel vettek fel.”

sijókinsisijókinsi ◆ felhasználásfelhasználás tilalmatilalma 「Aszube-
szuto sijókinsi」 „azbesztfelhasználás tilalma”

sijokusijoku ◆ magánérdekmagánérdek ◆ önösönös érdekérdek 「Sijoku-
ni hasitteiru.」 „Önös érdekeit hajszolja.” ◆ ön-ön-
zészés 「Sijokuni megakuramu.」 „Az önzés elva-
kítja.” ◇ sirisijokusirisijoku önösönös érdekérdek 「Sirisijokude
ugoku.」 „Önös érdekből cselekszik.”

sijokunonaisijokunonai ◆ önzetlenönzetlen 「Sijokunonai hito」
„önzetlen ember”

sijómaszszecusijómaszszecu ◆ lényegtelen részletlényegtelen részlet
sijómokutekisijómokuteki ◆ használathasználat céljacélja 「Sokuhin-
tenkabucuno sijómokuteki-o osietehosii.」
„Mondják meg, milyen célra használják az
élelmiszer-adalékokat!”

sijónimosijónimo ◆ hiábahiába 「Hizuke-o teiszeisijónimo
dekinai」 „Hiába próbálom megváltoztatni a dá-
tumot, nem sikerül.”

sijóninsijónin ◆ alkalmazottalkalmazott ◆ szolgaszolga
sijónosigotosijónosigoto ◆ fusifusi ◆ fusimunkafusimunka
sijónosigoto-o szurusijónosigoto-o szuru ◆ fusizikfusizik

sijóreisijórei ◆ használathasználat 「Kono tangono sijórei-
o osietekudaszai.」 „Mutassa meg kérem ennek a
szónak a használatát!” ◆ példa a használatrapélda a használatra
sijóricusijóricu ◆ kihasználtságkihasználtság ◆ leterheltségleterheltség
sijórjósijórjó ◆ használatihasználati díjdíj 「Jacsinni-va intán-
etto sijórjóga fukumareteimaszu.」 „A bérleti díj-
ban benne van az internethasználat.”

sijósasijósa ◆ foglalkoztatófoglalkoztató ◆ használóhasználó
sijósosijóso ◆ specifikációspecifikáció
sijósósijósó ◆ csírahüvelycsírahüvely
sijószosijószo ◆ rostacsőtagrostacsőtag
sijószurusijószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Juszeipenki-o sijósi-
ta.」 „Olajfestéket alkalmaztam.” ◆ foglalkoz-foglalkoz-
tattat 「Godzsúninno dzsúgjóin-o sijósiteiru.」
„Ötven dolgozót foglalkoztatunk.” ◆ használhasznál
「Vatasi-va szató-o sijósinai.」 „Nem használok
cukrot.”

sijószurusijószuru ◆ megszüntet és megőrizmegszüntet és megőriz
sijószurusijószuru ◆ kipróbálkipróbál 「Szofutono taikenban-
o sijósita.」 „Kipróbáltam a szoftver próbaverzió-
ját.”

sijótosijóto ◆ akárakár 「Karega ikaride bakuhacusijóto
kinisinai.」 „Felőlem akár meg is pukkadhat.”

sijótositemosijótositemo ◆ haha akarjaakarja 「Kore-va vaszurej-
ótositemo vaszurerarenai.」 „Ha akarom, sem tu-
dom elfelejteni.”

sijótoszurasinaisijótoszurasinai ◆ mégmég csakcsak nemnem isis próbálpróbál
「Cumi-o mitomezu, ajamarótoszurasinai.」
„Nem ismeri el a bűnét, és még csak nem is próbál
mentegetőzni.”

sijótoszurusijótoszuru ◆ megpróbálmegpróbál 「Kare-va oszake-
o jamejótositeita.」 „Megpróbált leszokni az ital-
ról.” ◆ próbálpróbál 「Tatamikara tacsi agarótositaga,
damedatta.」 „Próbáltam felkelni a tatamiról, de
nem sikerült.” ◆ töreksziktörekszik 「Midzsikaku kakó-
tosita.」 „Rövidségre törekedtem.”

sijózumikakunenrjósijózumikakunenrjó ◆ atomhulladékatomhulladék
sijózuminosijózumino ◆ elhasználtelhasznált 「Genpacuno sijó-
zumi kakunenrjó-o nenrjópúrukara tori dasita.」
„Az atomerőműben az elhasznált fűtőelemeket ki-
emelték a pihentetőmedencéből.” ◆ használthasznált
「Sijózuminopuraszucsikkukoppu -o szuteta.」
„Eldobtam a használt műanyag poharakat.”

sijúsijú ◆ városivárosi tulajdontulajdon 「Sijúzaiszan」 „városi
tulajdonú vagyon”
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sijúsijú ◆ magánmagán ◆ magántulajdonmagántulajdon 「Tocsino si-
jú」 „föld magántulajdonban birtoklása”

sijúsijú ◆ győzelemgyőzelem ésés vereségvereség 「Sijú-o ara-
szou.」 „Vetekszenek a győzelemért.” ◆ maga-maga-
sabbsabb ésés alsóbbalsóbb rendűségrendűség ◆ nőnemnőnem ésés hím-hím-
nemnem 「Sijú-o sikibecuszuru.」 „Szétválogatja a
nőneműket és hímneműket.”

sijúbucusijúbucu ◆ magántulajdonmagántulajdon
sijúbucuniszurusijúbucuniszuru ◆ kisajátítkisajátít 「Szúpáno kai
monokago-o sijúbucunisite ucsini motte kaetta.」
„Kisajátítva magának az áruház bevásárlókosarát,
hazavitte.”

sijúcsisijúcsi ◆ városi tulajdonú földvárosi tulajdonú föld
sijúcsisijúcsi ◆ magánföldmagánföld ◆ magánterületmagánterület
sijúdódzsukusijúdódzsuku ◆ homogámiahomogámia
sijúdósusijúdósu ◆ egylakiságegylakiság
sijúdósunosijúdósuno ◆ egylakiegylaki
sijúdótaisijúdótai ◆ hermafroditizmushermafroditizmus
sijúdótainosijúdótaino ◆ hermafroditahermafrodita
sijúidzsukusijúidzsuku ◆ dichogámiadichogámia
sijúisusijúisu ◆ kétlakiságkétlakiság
sijúisunosijúisuno ◆ kétlakikétlaki
sijúitaisijúitai ◆ gonochorizmusgonochorizmus ◆ váltivarúságváltivarúság
sijúitainosijúitaino ◆ váltivarúváltivarú
sijúkanbecusijúkanbecu ◆ szexálásszexálás
sijúkanbecusasijúkanbecusa ◆ szexálószexáló
sijúmozaikusijúmozaiku ◆ günandromorfgünandromorf
sijúnosijúno ◆ magántulajdonúmagántulajdonú
sijúsiszansijúsiszan ◆ magánvagyonmagánvagyon
sijúzaiszansijúzaiszan ◆ magántulajdonmagántulajdon ◆ magánva-magánva-
gyongyon
sikasika ◆ piaci árpiaci ár
sikasika ◆ apró hibaapró hiba ◆ szépséghibaszépséghiba
sikasika ◆ lependéklependék
sikasika ◆ fogászatfogászat ◆ fogorvosi rendelőfogorvosi rendelő
sikasika ◆ őzőz ◆ őzikeőzike ◆ szarvasszarvas ◇ akasikaakasika
gímszarvasgímszarvas ◇ odzsikaodzsika szarvasbikaszarvasbika ◇ dzsa-dzsa-
kódzsikakódzsika pézsmaszarvaspézsmaszarvas ◇ heradzsikaheradzsika já-já-
vorszarvasvorszarvas ◇ medzsikamedzsika őzsutaőzsuta ◇ medzsikamedzsika
szarvastehénszarvastehén
sikasika ◆ aligalig 「Murakara dzsuh-kirosika hanare-
temaszen.」 „Alig két kilométerre van a falutól.”

◆ csakcsak 「Arekara icsisúkansika tatteinai.」 „Az-
óta csak egy hét telt el.”

sikasika ◆ történésztörténész
sikabanesikabane ◆ halotthalott 「Sikabaneni mucsi-o
ucu.」 „Rosszat mond a halottról.” ◆ hullahulla ◆ le-le-
lógólógó hulla-gyökhulla-gyök ◆ tetemtetem 「Torino sikabane」
„madártetem” ◇ ikirusikabaneikirusikabane élőhalottélőhalott ◇

ikerusikabaneikerusikabane élőhalottélőhalott 「Ottoni uragirarete
irai, vatasi-va ikeru sikabaneto kasiteiru.」 „Mió-
ta a férje megcsalta, élőhalott lett.”

sikacusikacu ◆ élet-halálélet-halál ◇ sikacumondaisikacumondai élet-élet-
halálhalál kérdéskérdés 「Szendensúnjúno gensó-va terebi
kjokunitotte sikacumondaida.」 „A reklámbevétel
a televíziótársaságok számára élet-halál kérdés.”

sikacumerasiisikacumerasii ◆ jelentőségteljesjelentőségteljes 「Socsó-
va sikacumerasii hjódzsódeunazúita.」 „Az inté-
zet vezetője jelentőségteljesen bólintott.” ◆ ki-ki-
mértmért 「Sikacumerasii kucsóde meirei-o kudasi-
ta.」 „Kimérten osztogatta a parancsokat.”

sikacumondaisikacumondai ◆ élet-halálélet-halál kérdéskérdés 「Szen-
densúnjúno gensó-va terebi kjokunitotte sikacu-
mondaida.」 „A reklámbevétel a televíziótársasá-
gok számára élet-halál kérdés.” ◆ létkérdéslétkérdés
「Mizuno kjókjú-va iki mononitotte sikacumon-
daideszu.」 „A víz az élőlények számára létkér-
dés.”

sikadzsikasikadzsika ◆ ezez ésés ezez 「Kare-va sikadzsikato
itta.」 „Ezt és ezt mondta.”

sikaeiszeisikaeiszei ◆ fogápolásfogápolás
sikaeiszeisisikaeiszeisi ◆ foghigiéniaifoghigiéniai tanácsadótanácsadó ◆

foghigiénikusfoghigiénikus
sikaesisikaesi ◆ bosszúbosszú ◆ elégtételelégtétel ◆ visszavá-visszavá-
gásgás
sikaesi-osikaesi-o szuruszuru / sikaesiszurusikaesiszuru ◆ bosszútbosszút
álláll 「Anminbógaino rindzsinni kuruma-o pank-
uszaszete sikaesisita.」 „Kiszúrtam a szomszé-
dom kerekét, hogy bosszút álljak a csendháborítá-
sért.” ◆ elégtételtelégtételt veszvesz 「Vatasitacsino sugini
hanszuru mononi sikaesi-o szurucumorideszu.」
„Elégtételt fogunk venni az elveinket ellenzőkön.”
◆ megbosszulmegbosszul 「Cuma-va uvakino sikaesi-o si-
ta.」 „A feleség megbosszulta a férje félrelépését.”
◆ megtorolmegtorol 「Imamadeno budzsokuni sikaesi-o
sitai.」 „Szeretném megtorolni a sérelmeket, ami-
ket eddig kaptam!” ◆ visszavágvisszavág 「Kareni sika-
esisitai.」 „Szeretnék visszavágni neki.”
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sikaesiszurusikaesiszuru / sikaesi-osikaesi-o szuruszuru ◆ bosszútbosszút
álláll 「Anminbógaino rindzsinni kuruma-o pank-
uszaszete sikaesisita.」 „Kiszúrtam a szomszé-
dom kerekét, hogy bosszút álljak a csendháborítá-
sért.” ◆ elégtételtelégtételt veszvesz 「Vatasitacsino sugini
hanszuru mononi sikaesi-o szurucumorideszu.」
„Elégtételt fogunk venni az elveinket ellenzőkön.”
◆ megbosszulmegbosszul 「Cuma-va uvakino sikaesi-o si-
ta.」 „A feleség megbosszulta a férje félrelépését.”
◆ megtorolmegtorol 「Imamadeno budzsokuni sikaesi-o
sitai.」 „Szeretném megtorolni a sérelmeket, ami-
ket eddig kaptam!” ◆ visszavágvisszavág 「Kareni sika-
esisitai.」 „Szeretnék visszavágni neki.”

sikagavasikagava ◆ szarvasbőrszarvasbőr
sikagikósisikagikósi ◆ fogtechnikusfogtechnikus
sikaisikai ◆ városivárosi képviselőtestületképviselőtestület ◆ városivárosi
tanácstanács
sikaisikai ◆ Holt-tengerHolt-tenger
sikaisikai ◆ fogászfogász ◆ fogorvosfogorvos ◇ sinbisikaisinbisikai koz-koz-
metikai fogászmetikai fogász
sikaisikai ◆ látásilátási viszonyokviszonyok 「Kiride sikaiga ak-
kasita.」 „A ködtől megromlottak a látási viszo-
nyok.” ◆ láthatóságláthatóság ◆ látómezőlátómező 「Hokósa-va
kurumano sikaini haitta.」 „Egy gyalogos került
az autó látómezejébe.” ◆ látótávolságlátótávolság 「Fune-
va sikai-o szatta.」 „A hajó látótávolságon kívülre
került.” ◆ látótérlátótér 「Kuruma-va sikai-o szatta.」
„Az távolodó autó a kikerült a látóterünkből.”

sikaisikai ◆ elnökielnöki tisztségtisztség 「Kaigide sikai-o cu-
tomeru.」 „A tanácskozáson elnöki tisztséget tölt
be.” ◆ levezető elnöklevezető elnök
sikaifurjósikaifurjó ◆ rossz látási viszonyokrossz látási viszonyok
sikaigiinsikaigiin ◆ városi képviselővárosi képviselő
sikaigiinszenkjosikaigiinszenkjo ◆ városivárosi képviselőválasz-képviselőválasz-
tástás
sikaijakusikaijaku ◆ ceremóniamesterceremóniamester ◆ házigazdaházigazda
sikaikeiteisikaikeitei ◆ nemzetközi testvériségnemzetközi testvériség
sikai-osikai-o cutomerucutomeru ◆ konferálkonferál 「Kjónopurog-
uramude vatasiga sikai-o cutomemaszu.」 „Én fo-
gok konferálni a mai műsorban.” ◆ levezetlevezet
「Sacsó-va kaigino sikai-o cutometa.」 „Az igaz-
gató levezette az értekezletet.”

sikaisasikaisa ◆ ceremóniamesterceremóniamester ◆ házigazdaházigazda ◆

játékvezetőjátékvezető ◆ konferansziékonferanszié ◆ levezetőlevezető el-el-
nöknök ◆ vőfélyvőfély ◇ banguminosikaisabanguminosikaisa műsorve-műsorve-
zetőzető

sikajósikajó ◆ fogászatifogászati 「Sikajószemento」 „fogá-
szati cement”

sikajógusikajógu ◆ fogászati eszközfogászati eszköz
sikakansisikakansi ◆ fogászati fogófogászati fogó
sikakarusikakaru ◆ éppenéppen csinálcsinál 「Tórikakatta misze-
va csódobágen-o jatteita.」 „Az üzlet, ami előtt
éppen elmentem, leárazást tartott.” ◆ majdnemmajdnem
「Kavani oborekakatta.」 „Majdnem belefullad-
tam a folyóba.” ◆ nekineki csinálcsinál 「Kabenijori ka-
katta.」 „Nekidőltem a falnak.” ◆ rárá csinálcsinál
「Jadzsúga vatasini oszoikakattekita.」 „A vad-
állat rám támadt.” ◇ oszoikakaruoszoikakaru rátámadrátámad
「Tora-va hitoni oszoikakatta.」 „A tigris rátá-
madt az emberre.” ◇ kuikakarukuikakaru letámadletámad 「Oja-
va szenszeini kui kakatta.」 „A szülők letámadták
a tanárt.” ◇ tobikakarutobikakaru rávetiráveti magátmagát
「Keiszacu-va dorobóni tobikakatta.」 „A rendőr
rávetette magát a rablóra.” ◇ tobikakarutobikakaru rá-rá-
ugrikugrik 「Inu-va sinnjúsani tobikakatta.」 „A ku-
tya ráugrott a behatolóra.” ◇ torikakarutorikakaru nekiállnekiáll
「Kare-va csósokunitorikakatta.」 „Nekiállt,
hogy megreggelizzen.” ◇ nosikakarunosikakaru ránehe-ránehe-
zedikzedik 「Szubeteno szekininga bokuni nosi ka-
kattekita.」 „Minden felelősség ránehezedett.” ◇

norikakarunorikakaru kezdkezd felszállnifelszállni 「Norikakatta
tokidensa-va tocuzenugoki dasita.」 „Kezdtem
felszállni, amikor a vonat váratlanul megindult.”
◇ norikakarunorikakaru nekikezdnekikezd 「Sigotoni norikakat-
ta.」 „Nekikezdtem a munkának.” ◇ norikakarunorikakaru
ráugrikráugrik 「Ókina inu-va bokuni nori kakatteki-
ta.」 „Rám ugrott egy nagy kutya.” ◇ jorikakarujorikakaru
nekidőlnekidől 「Kini jorikakatta.」 „Nekidőltem egy
fának.”

sikakesikake ◆ agyalmányagyalmány 「Kurumanokono sika-
kede nenrjó-o sóhiszurunode-va naku cukuri da-
szu.」 „Ezzel az agyalmánnyal az autó nem fo-
gyasztja, hanem termeli az üzemanyagot.” ◆

szerkentyűszerkentyű ◆ szerkezetszerkezet 「Tokeino sikake」
„óra szerkezete” ◆ trükktrükk 「Nanikano sikakegaa-
ruhazuda.」 „Ebben van valami trükk.” ◇ ódzsi-ódzsi-
kakenakakena grandiózusgrandiózus 「Ódzsikakenasó」 „gran-
diózus bemutató” ◇ ódzsikakenaódzsikakena nagyranagyra sza-sza-
bottbott 「Ódzsikakena butaiszócsi」 „nagyra sza-
bott díszlet” ◇ kikaidzsikakekikaidzsikake mechanikusmechanikus
szerkezetszerkezet ◇ sikakehanabisikakehanabi görögtűzgörögtűz ◇ den-den-
kidzsikakekidzsikake elektromoselektromos szerkezetszerkezet ◇ tokei-tokei-
dzsikakedzsikake óraműóramű
sikakebakudansikakebakudan ◆ aknaakna
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sikakehanabisikakehanabi ◆ görögtűzgörögtűz
sikakehinsikakehin ◆ félkész termékfélkész termék
sikakerusikakeru ◆ állítállít 「Vana-o sikaketa.」 „Csapdát
állított.” ◆ belekezdbelekezd 「Jomikaketa hon-o to-
csúdejameta.」 „Félbehagytam a könyvet, aminek
az olvasásába belekezdtem.” ◆ elkezdelkezd 「Tabeka-
ketaga, jameta.」 „Elkezdtem enni, de félbehagy-
tam.” ◆ felpeckelfelpeckel 「Nezumitori-o sikaketa.」
„Felpeckeltem az egérfogót.” ◆ felszerelfelszerel ◆

kezdkezd 「Darega sikaketano?」 „Ki kezdte?” ◆

megkezdmegkezd 「Tabekaketamono-o tabenaszai.」
„Ha megkezdted, edd is meg!” ◆ szerelszerel
「Tekigun-va hasini bakudan-o sikaketa.」 „Az
ellenség bombát szerelt a hídra.” ◇ dzsirai-odzsirai-o si-si-
kakerukakeru elaknásítelaknásít 「Szencsini dzsirai-o sikake-
ta.」 „Elaknásította a harcmezőt.” ◇ vana-ovana-o si-si-
kakerukakeru csapdátcsapdát állítállít 「Nezuminovana-o sika-
keta.」 „Csapdát állított az egereknek.”

sikakkeisikakkei ◆ négyszögnégyszög
sikakusikaku ◆ merénylőmerénylő 「Kare-va sikakuno teni ta-
oreta.」 „Merénylet áldozata lett.” ◆ orgyilkosorgyilkos
sikakusikaku ◆ alkalmasságalkalmasság 「Hahaojatositeno sika-
ku」 „alkalmasság az anya szerepére” ◆ felté-felté-
teltel 「Kare-va óbosikaku-o mitaszareta.」 „Ele-
get tett a jelentkezési feltételeknek.” ◆ jogosult-jogosult-
ságság 「Nenkinno sikaku-o sutokusita.」 „Nyug-
díjjogosultságot szereztem.” ◆ képesítésképesítés 「Kjó-
sino sikaku-o totta.」 „Tanári képesítést szerez-
tem.” ◆ képzettségképzettség 「Sikakuni au sigoto」
„képzettségnek megfelelő munka” ◆ kompeten-kompeten-
ciacia ◆ követelménykövetelmény 「Njúgakuno sikaku」 „fel-
vételi követelmény” ◆ kvalifikációkvalifikáció 「Kjósito-
siteno sikaku」 „tanári kvalifikáció” ◆ minőségminőség
「Kodzsinno sikakude gakkaini szankasita.」
„Magánemberi minőségemben vettem részt a
konferencián.” ◆ végzettségvégzettség 「Kono sigotoni
hicujóna sikaku-o motteimaszen.」 „Nincs meg
a végzettségem, ami ehhez a munkához kell.” ◇

szankasikakuszankasikaku részvételirészvételi alkalmasságalkalmasság ◇

dzsukjusikakudzsukjusikaku nyugdíjjogosultságnyugdíjjogosultság ◇

dzsukjusikakudzsukjusikaku javadalmazásrajavadalmazásra jogosult-jogosult-
ságság ◇ dzsukensikakudzsukensikaku vizsgázásvizsgázás előfelté-előfelté-
teleitelei ◇ njúgakusikakunjúgakusikaku felvételifelvételi követel-követel-
ményekmények ◇ njúszacuszankasikakunjúszacuszankasikaku pályázatipályázati
követelménykövetelmény
sikakusikaku ◆ négyszögnégyszög ◇ nagasikakunagasikaku téglalaptéglalap
◇ masikakumasikaku szabályosszabályos négyszögnégyszög ◇ masika-masika-
kuku négyzetnégyzet

sikakusikaku ◆ látószöglátószög ◆ szemszögszemszög
sikakusikaku ◆ látáslátás 「Sikakunoteszutode karui siki-
módearukotoga hanmeisita.」 „A látásvizsgálat-
nál kiderült, hogy enyhén színvak.” ◆ látásér-látásér-
zékzék ◇ sikakuniuttaerusikakuniuttaeru szembeötlikszembeötlik 「Sika-
kuni uttaeru kókoku」 „szembeötlő hirdetés”

sikakusikaku ◆ holttérholttér 「Dzsitensani notteita hito-va
untensuno sikakuniita.」 „A biciklista az autóve-
zető holtterében volt.”

sikakubarusikakubaru ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Sikakubatte ha-
naszu.」 „Feszélyezetten beszél.” ◆ merevmerev 「Si-
kakubatta taido」 „merev hozzáállás” ◆ négy-négy-
szögletesszögletes 「Sikakubatta kao」 „négyszögletes
arc” ◆ sarkosan négyszögletessarkosan négyszögletes
sikakubattasikakubatta ◆ merevmerev
sikakucsúsikakucsú ◆ négyszög alapú hasábnégyszög alapú hasáb
sikakugaarusikakugaaru ◆ alkalmasalkalmas 「Kono sigoto-o jaru
sikakugaarimaszen.」 „Nem vagyok alkalmas erre
a munkára.” ◆ jogosultjogosult 「Nenkin-o morau si-
kakugaaru.」 „Jogosult vagyok nyugdíjra.” ◆ ké-ké-
pesítettpesített 「Kangosino sikakugaaru.」 „Képesí-
tett ápoló.” ◆ képzettképzett 「Tekiszecuna sikakuga-
aru sokuin」 „megfelelően képzett szakember” ◆

kvalifikáltkvalifikált ◆ méltóméltó 「Vatasi-va ojano sikaku-
ganai.」 „Nem vagyok méltó a szülő szerepére.”

sikakuganaisikakuganai ◆ hogyhogy jönjön ahhozahhoz 「Anata-va
szon-nakoto-o iu sikakugaarunodaróka.」 „Hogy
jössz te ahhoz, hogy ilyeneket mondasz?” ◆ nemnem
alkalmasalkalmas 「Kare-va ojaninaru sikakuganai.」
„Nem alkalmas a szülő szerepére.” ◆ nincsnincs jogajoga
「Anata-va szon-nakoto-o iu sikakuganai.」
„Nincs jogod ezt mondani!”

sikakugeidzsucusikakugeidzsucu ◆ képzőművészetképzőművészet
sikakuhaundosikakuhaundo ◆ jó látású agárjó látású agár
sikakuisikakui ◆ négyszögletesnégyszögletes 「Sikakui szara」
„négyszögletes tányér” ◆ négyszögűnégyszögű ◆ szögle-szögle-
testes 「Sikakui kuruma」 „szögletes kocsi”

sikakujasikakuja ◆ látókéreglátókéreg ◆ látóközpontlátóközpont 「Nó-
no sikakuja」 „agy látóközpontja”

sikakukasikakuka ◆ vizualizációvizualizáció
sikakukaszurusikakukaszuru ◆ láthatóváláthatóvá tesztesz 「Monda-
ino honsicu-o sikakukasita.」 „Láthatóvá tettem
a probléma lényegét.” ◆ szemléltetszemléltet 「Zude
dzsóhó-o sikakukasita.」 „Ábrával szemléltettem
az információt.”
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sikakukeisikakukei ◆ négyszögnégyszög ◇ futóhensikakukeifutóhensikakukei
trapezoidtrapezoid
sikakukisikakuki ◆ látószervlátószerv
sikakukjózaisikakukjózai ◆ szemléltetőeszközszemléltetőeszköz
sikakuninteisikensikakuninteisiken ◆ képesítővizsgaképesítővizsga ◆

szakvizsgaszakvizsga
sikakuniuttaerusikakuniuttaeru ◆ szembeötlikszembeötlik 「Sikakuni
uttaeru kókoku」 „szembeötlő hirdetés”

sikakunosikakuno ◆ vizuálisvizuális
sikakusikensikakusiken ◆ képesítővizsgaképesítővizsga
sikakusimensikakusimen ◆ merevségmerevség ◆ négyszögletes-négyszögletes-
ségség
sikakusimen-nasikakusimen-na ◆ feszélyezettfeszélyezett 「Sikakusi-
menna aiszacu-o sita.」 „Feszélyezetten köszönt.”
◆ merevmerev 「Sikakusimenna hito」 „merev ember”

sikakusógaisikakusógai ◆ látáskárosodáslátáskárosodás 「Vakai ko-
rokara sikakusógai-o vazuratta.」 „Fiatal korában
látáskárosodást szenvedett.”

sikakusógaisasikakusógaisa ◆ látáskárosultlátáskárosult 「Kono ók-
ina hjódzsi-o sikakusógaisamo jomukotoga deki-
maszu.」 „A látáskárosultak is tudják olvasni ezt
a nagy kijelzőt.”

sikakuszuisikakuszui ◆ négyszögnégyszög alapúalapú gúlagúla ◆ négy-négy-
zet alapú gúlazet alapú gúla
sikakuteisisikakuteisi ◆ felfüggesztésfelfüggesztés
sikakuteisiszurusikakuteisiszuru ◆ felfüggesztfelfüggeszt
「Kaiinsikaku-o icsidzsiteisiszareta.」 „A tagsá-
gát egy időre felfüggesztették.”

sikameccurasikameccura ◆ fintorfintor ◆ grimaszgrimasz
sikameccura-osikameccura-o szuruszuru ◆ fintorogfintorog
「Fukaiszónisikameccura-o sita.」 „Kellemetle-
nül fintorgott.” ◆ grimaszt vággrimaszt vág
sikamerusikameru ◆ eltorzíteltorzít 「Itamide kao-o sikame-
ta.」 „A fájdalom eltorzította az arcát.” ◆ össze-össze-
ráncolráncol 「Kao-o sikamete kangae konteita.」
„Összeráncolt homlokkal gondolkozott.” ◇ cura-cura-
o sikameruo sikameru grimaszt vággrimaszt vág
sikamosikamo ◆ azonfelülazonfelül 「Kono szeihin-va benride,
sikamo jaszuideszu.」 „Ez a termék hasznos,
azonfelül olcsó is.” ◆ mégsemmégsem 「Mondai-va sin-
kokukasiteiru.Sikamo szeifu-va nanno taiszaku-
mositeinai.」 „A probléma mélyül. A kormány
mégsem tesz semmit.” ◆ ráadásulráadásul 「Kare-va jú-
meide, sikamoikemen-no otokoda.」 „Ő híres, rá-
adásul jóképű is.”

sikansikan ◆ államiállami hivatalnokhivatalnok ◆ kormányhiva-kormányhiva-
talnoktalnok
sikansikan ◆ rángógörcsrángógörcs
sikansikan ◆ történelemszemlélettörténelemszemlélet ◇ dzsigjaku-dzsigjaku-
sikansikan mazochistamazochista történelemszemlélettörténelemszemlélet ◇

juibucusikanjuibucusikan történelmi materializmustörténelmi materializmus
sikansikan ◆ elernyedéselernyedés 「Kin-nikuno sikan」
„izom elernyedése”

sikansikan ◆ fogkoronafogkorona
sikansikan ◆ rostacsőrostacső
sikansikan ◆ katonatisztkatonatiszt ◆ tiszttiszt 「Tócsokuno
sikan-va tantóno basoniinakatta.」 „Az ügyeletes
tiszt nem volt a helyén.” ◇ kaigunsikankaigunsikan tenge-tenge-
résztisztrésztiszt ◇ kókjúsikankókjúsikan magasmagas rangúrangú tiszttiszt
◇ sószósikansószósikan fiatalfiatal tiszttiszt ◇ tócsokusikantócsokusikan
ügyeletes tisztügyeletes tiszt
sikansikan ◆ nekrofílianekrofília
sikangakkósikangakkó ◆ katonaikatonai főiskolafőiskola ◆ tisztitiszti
akadémiaakadémia
sikangakkószocugjóparédosikangakkószocugjóparédo ◆ tisztavatástisztavatás

sikanhaburasisikanhaburasi ◆ interdentális fogkefeinterdentális fogkefe
sikanikusikaniku ◆ őzhúsőzhús ◆ szarvashússzarvashús
sikankisikanki ◆ diasztolediasztole ◆ elernyedési időszakelernyedési időszak
sikankikecuacusikankikecuacu ◆ diasztolés vérnyomásdiasztolés vérnyomás
sikankóhoszeisikankóhoszei ◆ kadétkadét ◆ rigórigó ◆ tisztjelölttisztjelölt

sikankóricusikankóricu ◆ fényhatásfokfényhatásfok ◇ bunkósik-bunkósik-
ankóricuankóricu spektrálisspektrális fényhatásfokfényhatásfok ◇ bunkó-bunkó-
sikankóricusikankóricu spektrális fényhasznosításspektrális fényhasznosítás
sikanocunosikanocuno ◆ szarvasagancsszarvasagancs
sikansókjúsikisikansókjúsiki ◆ tisztavatástisztavatás
sikanszaibósikanszaibó ◆ rostacsősejtrostacsősejt
sikanszaibónainotanpakusicusikanszaibónainotanpakusicu ◆ háncsfe-háncsfe-
hérjehérje
sikanszeimahisikanszeimahi ◆ petyhüdt bénuláspetyhüdt bénulás
sikanszurusikanszuru ◆ állami hivatalba kerülállami hivatalba kerül
sikanszurusikanszuru ◆ elernyedelernyed 「Kin-niku-va sikansi-
ta.」 „Az izom elernyedt.”

sikantazasikantaza ◆ ülésenülésen valóvaló koncentrációkoncentráció gya-gya-
korlatakorlata
sika-osika-o ómonohajama-oómonohajama-o mizumizu ◆ nemnem látjalátja aa
fától az erdőtfától az erdőt
sikarabasikaraba ◆ akkorakkor ◆ akkor hátakkor hát
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sikararerusikarareru ◆ kikapkikap 「Csicsikaratakuszansikar-
areta.」 „Sokszor kikaptam apámtól.”

sikarazunbasikarazunba ◆ akkorakkor
sikarisikari ◆ igenigen 「Sikarito kotaeta.」 „Igennel vá-
laszolt.”

sikaricukerusikaricukeru ◆ leteremtleteremt 「Dzsósi-va buka-o
sikaricuketa.」 „A főnök leteremtette a beosztot-
tat.”

sikaritobaszusikaritobaszu ◆ leteremtleteremt 「Kodomo-o sikari
tobasita.」 „Leteremtette a gyereket.”

sikarusikaru ◆ fintorítfintorít 「Kao-o sikameta.」 „Az ar-
comat fintorítottam.”

sikarusikaru ◆ korholkorhol 「Kare-va dzsibunno inu-o si-
katta.」 „A kutyáját korholta.” ◆ leszidleszid 「Inu-
o sikatta.」 „Leszidta a kutyáját.” ◆ leszúrleszúr
「Dzsósini sikarareta.」 „Leszúrt a főnököm.” ◆

leteremtleteremt 「Sikan-va heisi-o hidoku sikatta.」 „A
tiszt csúnyán leteremtette a katonát.” ◆ letolletol
「Buka-va dzsósini sikarareta.」 „A főnök letolta
a beosztottját.” ◆ megszidmegszid 「Szenszeini sikar-
areta.」 „Megszidott a tanár.” ◆ összeszidösszeszid
「Kodomo-o sikatta.」 „Összeszidta a gyereket.”
◇ gamigamisikarugamigamisikaru pörölpöröl 「Cuma-va otton-
igamigami sikattebakariiru.」 „A feleség állandó-
an pöröli a férjét.”

sikarubekisikarubeki ◆ helyénvalóhelyénvaló 「Sikarubeki socsi」
„helyénvaló intézkedés” ◆ legalábblegalább 「Arigatóto
ittesikarubekida.」 „Legalább megköszönhet-
néd!” ◆ megfelelőmegfelelő 「Sikarubeki sudan」 „meg-
felelő eszköz”

sikarunisikaruni ◆ ennekennek ellenéreellenére 「Nandomo
tegami-o dasita.Sikaruni, nanno hendzsimonai.」
„Többször írtam neki. Ennek ellenére még egyszer
sem válaszolt.”

sikasisikasi ◆ csakcsak háthát 「Koneko-o kaitai.Sikasi
otto-va dóbucuga szukidenai.」 „Egy kismacskát
szeretnék, csak hát a férjem nem szereti az álla-
tokat.” ◆ csakhogycsakhogy 「Kasikoi hitoni-va kore-
va muzukasikunai.Sikasi vatasi-va kasikokunai.」
„Egy okos embernek ez nem nehéz. Csakhogy én
nem vagyok okos.” ◆ habárhabár 「Kare-va sigoto-
nicuite hanasiteiru.Sikasi karedzsisin-va icsidomo
hataraitakotoganai.」 „A munkáról beszél. Habár
ő maga még sohasem dolgozott.” ◆ viszontviszont
「Kare-va kasikoi.Sikasiszono kasikosza-o hanza-
ini cukattano-va zan-nenda.」 „Ő okos. Viszont
kár, hogy az eszét bűnözésre használta.”

sikasinagarasikasinagara ◆ azonbanazonban 「Kare-va benkjóga-
amaridekinai.Sinasinagaraszupócunara ban-
nóda.」 „Ő nem jól tanul, azonban a sporthoz te-
hetsége van.”

sikasitesikasite ◆ ígyígy
sikasitesikasite ◆ ésés ◆ időközbenidőközben
sikasúsikasú ◆ antológiaantológia ◆ versgyűjteményversgyűjtemény
sikatasikata ◆ módmód 「Oreino sikatamo dzsújó-
deszu.」 „A köszönetnyilvánítás módja is fontos.”

sikatabanasisikatabanasi ◆ jelbeszédjelbeszéd
sikataganaisikataganai ◆ borzasztóborzasztó 「Kono nekoga ka-
vaikute sikataganai.」 „Ez a macska borzasztóan
aranyos!” ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Tószan-va si-
kataganakatta.」 „Elkerülhetetlen volt a csőd.” ◆

kénytelenkénytelen 「Sikataganaikara dzsibunde kagu-o
cukurukotonisita.」 „Kénytelen voltam saját ma-
gam elkészíteni a bútort.” ◆ nemnem tehettehet rólaróla
「Atamaga varukute sikataganai.」 „Nem tehetek
róla, hogy nem vagyok okos.” ◆ nincsnincs értelmeértelme
「Naitatte sikataganai.」 „Nincs értelme sírni.” ◆

nincsnincs mitmit tennitenni 「Sikataganaito akirameta.」
„Nem volt mit tenni, beletörődtem.”

sikatanaisikatanai ◆ borzaszóborzaszó 「Kono eiga-va okasi-
kute sikatanai.」 „Ez a film borzasztóan mulat-
ságos.” ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Neage-va sikata-
naito uke ireta.」 „Belenyugodtam az elkerülhe-
tetlen áremelésbe.” ◆ nemnem tehettehet rólaróla 「Tega
ókiszugite sikatanai.」 „Nem tehetek róla, hogy
ilyen nagy kezem van.” ◆ nincsnincs értelmeértelme 「Kó-
kaisitatte sikataganai.」 „Nincs értelme bánkód-
ni.” ◆ nincsnincs mitmit tennitenni 「Szeikacuszurutameni-
va hatarakuno-va sikatanai.」 „Ha meg akarunk
élni, nincs mit tenni, dolgoznunk kell.” ◇ sika-sika-
tanakutanaku kénytelenkénytelen 「Sikatanaku siranai hitono
inunofun-o katazuketa.」 „Kénytelen voltan én el-
takarítani más kutyaszarát.” ◇ sikatanakuta-sikatanakuta-
beruberu ráfanyalodikráfanyalodik 「Tógannokurímu ni-va
szukide-va naikedo ucsini-va hokaninakattanode
sikatanakatta.」 „Nem szeretem a tökfőzeléket,
de nem volt más otthon, és ráfanyalodtam.”

sikatanaikarasikatanaikara ◆ kénytelenkénytelen 「Sikatanaikara
furuikonpjútá-o cukatta.」 „Kénytelen voltam a
régi számítógépet használni.” ◆ nana jójó 「Sikata-
naikara jurusite ageru.」 „Na, jó. Megbocsátok.”

sikatanakusikatanaku ◆ kénytelenkénytelen 「Sikatanaku siranai
hitono inunofun-o katazuketa.」 „Kénytelen vol-
tan én eltakarítani más kutyaszarát.” ◆ kínjábankínjában
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「Sikatanaku varatta.」 „Kínomban nevettem.” ◆

lemondóanlemondóan 「Sikatanaku teian-o uketa.」 „Le-
mondóan elfogadta a javaslatot.”

sikatanakutaberusikatanakutaberu ◆ ráfanyalodikráfanyalodik 「Tógan-
nokurímu ni-va szukide-va naikedo ucsini-va ho-
kaninakattanode sikatanakatta.」 „Nem szeretem
a tökfőzeléket, de nem volt más otthon, és ráfa-
nyalodtam.”

sikatanasinisikatanasini ◆ kénytelen-kelletlenkénytelen-kelletlen
「Sigoto-o sikatanasini hiki uketa.」 „Kénytelen-
kelletlen elvállaltam a munkát.”

sikatosikato ◆ biztosbiztos kézzelkézzel 「Baton-o sikato uke
tometa.」 „Biztos kézzel átvette a stafétabotot.”
◆ gondosangondosan 「Minaszan-no negai-o sikato uke
tomemasita.」 „Gondosan meghallgattam az em-
berek kívánságát.” ◆ nemnem félvefélve 「Gendzsicu-
o sikato mitekudaszai.」 „Ne félj szembenézni az
igazsággal!” ◆ szorosanszorosan 「Teniszuraketto-o si-
kato nigirisimeta.」 „Szorosan megmarkoltam a
teniszütőt.” ◆ tökéletesentökéletesen 「Sikato uketama-
varimasita.」 „Tökéletesen értem.”

sikazansikazan ◆ kialudtkialudt tűzhányótűzhányó ◆ kialudtkialudt vul-vul-
kánkán
sikesike ◆ kevéskevés fogásfogás 「Issúkanno sikecuzuki」
„egy hétig tartó rossz fogás” ◆ viharvihar 「Fune-va
sikeni atta.」 „A hajó viharba került.” ◇ ósikeósike
háborgó tengerháborgó tenger
sikecusikecu ◆ hemosztázishemosztázis ◆ vérzéscsillapításvérzéscsillapítás
◆ vérzéscsökkentésvérzéscsökkentés ◆ vérzés elállításavérzés elállítása
sikecujakusikecujaku ◆ vérzéscsillapítóvérzéscsillapító ◇ kjokusosi-kjokusosi-
kecujakukecujaku helyi vérzéscsillapítóhelyi vérzéscsillapító
sikecukansisikecukansi ◆ ércsiptetőércsiptető
sikecuszurusikecuszuru ◆ elállítjaelállítja aa vérzéstvérzést 「Sikecu-
szuru hóhó」 „vérzés elállításának módja”

sikecutaisikecutai ◆ érnyomóérnyomó ◆ érszorítóérszorító ◆ nyomó-nyomó-
kötéskötés ◆ szorítókötésszorítókötés
sikecuzaisikecuzai ◆ vérzéscsökkentővérzéscsökkentő
sikeisikei ◆ lincseléslincselés ◆ önbíráskodásönbíráskodás
sikeisikei ◆ versformaversforma
sikeisikei ◆ halálbüntetéshalálbüntetés ◆ haláloshalálos ítéletítélet
「Szacudzsinhan-va sikeino szenkoku-o uketa.」
„A gyilkos halálos ítéletet kapott.”

sikeidzsósikeidzsó ◆ kivégzőhelykivégzőhely ◆ vesztőhelyvesztőhely
sikeihaisisikeihaisi ◆ halálbüntetés eltörlésehalálbüntetés eltörlése

sikeinikakerusikeinikakeru ◆ meglincselmeglincsel 「Gekidosita
gunsú-va hanzaisa-o sikeinikaketa.」 „A felbő-
szült tömeg meglincselte a tettest.”

sikeininarusikeininaru ◆ kiki leszlesz végezvevégezve
「Szacudzsinhan-va sikeininatta.」 „A gyilkost
kivégezték.”

sikei-o kuvaerusikei-o kuvaeru ◆ önbíráskodikönbíráskodik
sikeionsikeion ◆ alveoláris hangalveoláris hang ◆ fogmederhangfogmederhang
sikei-osikei-o sikkószurusikkószuru ◆ kivégezkivégez 「Sikeisúno si-
keiga sikkószareta.」 „Kivégezték az elítéltet.”

sikeisikkósikeisikkó ◆ kivégzéskivégzés
sikeisikkóninsikeisikkónin ◆ bakóbakó ◆ hóhérhóhér
sikeisikkónin-nodzsosusikeisikkónin-nodzsosu ◆ pribékpribék
sikeisúsikeisú ◆ halálraítélthalálraítélt
sikeisúnokócsisosikeisúnokócsiso ◆ siralomházsiralomház
sikensiken ◆ magánvéleménymagánvélemény 「Kore-va kareno si-
kende, tadasiitoha kagiranai.」 „Ez az ő magán-
véleménye és nem biztos, hogy helyes.” ◆ sajátsaját
nézetnézet ◆ véleményvélemény 「Sikendeszuga,
keikitaiszaku-va kókaganai.」 „Az a véleményem,
hogy a gazdasági szankciók nem eredményesek.”

sikensiken ◆ személyi jogszemélyi jog
sikensiken ◆ próbapróba ◆ vizsgavizsga 「Bucurino sikenno
dzsunbi-o siteiru.」 „A fizikavizsgára készülök.” ◇

icsidzsisikenicsidzsisiken elővizsgaelővizsga ◇ kjócúsikenkjócúsiken köz-köz-
pontilagpontilag meghatározottmeghatározott vizsgavizsga ◇ kókisi-kókisi-
kenken másodikmásodik félévifélévi vizsgavizsga ◇ kókószocug-kókószocug-
jótóicusikenjótóicusiken érettségiérettségi vizsgavizsga ◇ kódzsucu-kódzsucu-
sikensiken szóbeliszóbeli vizsgavizsga ◇ kótósikenkótósiken szóbeliszóbeli
vizsgavizsga ◇ szaisúsikenszaisúsiken záróvizsgazáróvizsga ◇ sika-sika-
kusikenkusiken képesítővizsgaképesítővizsga ◇ sikakuninteisi-sikakuninteisi-
kenken képesítővizsgaképesítővizsga ◇ sikentekinasikentekina kísérle-kísérle-
titi 「Densikeijakuno sikentekina dónjú」 „elekt-
ronikus szerződés kísérleti bevezetése” ◇ siken-siken-
tekinitekini kísérletképpenkísérletképpen 「Sutode kócúga siken-
tekini murjóninaru.」 „Kísérletképpen ingyene-
sen lehet utazni a fővárosban.” ◇ siken-osiken-o ukeruukeru
vizsgázikvizsgázik 「Raisúszúgakuno siken-o ukeru.」
„Jövő héten vizsgázom matematikából.” ◇ zen-zen-
kisikenkisiken elsőelső félévifélévi vizsgavizsga ◇ szocugjósikenszocugjósiken
záróvizsgazáróvizsga ◇ cuisikencuisiken pótvizsgapótvizsga ◇ cuisi-cuisi-
kenken utóvizsgautóvizsga ◇ teikisikenteikisiken terminusterminus végivégi
vizsgavizsga ◇ teikisikenteikisiken kollokviumkollokvium ◇ dosicusi-dosicusi-
kenken talajvizsgálattalajvizsgálat ◇ njúgakusikennjúgakusiken felvé-felvé-
teliteli vizsgavizsga 「Njúgakusikende-va onaka-o kova-
siteiteszanzandesita.」 „A felvételi vizsga borzasz-
tó volt, mert elrontottam a gyomrom.” ◇ njúsa-njúsa-
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sikensiken felvételifelvételi vizsgavizsga 「Njúsasikende csiko-
kusitakedo ukarimasita.」 „A céges felvételi vizs-
gáról késtem ugyan, de felvettek.” ◇ báfédosi-báfédosi-
kenken Barfoed-próbaBarfoed-próba ◇ hadansikenhadansiken szakító-szakító-
vizsgálatvizsgálat ◇ hadansikenhadansiken szakítópróbaszakítópróba ◇

hikkisikenhikkisiken írásbeliírásbeli vizsgavizsga ◇ hennjúsikenhennjúsiken
különbözetikülönbözeti vizsgavizsga ◇ musikenmusiken vizsgavizsga nél-nél-
küliküli 「Musikennjúgaku」 „vizsga nélküli felvétel”
◇ menszecusikenmenszecusiken elbeszélgetéselbeszélgetés 「Aru ka-
isano menszecusiken-o uketa.」 „Elbeszélgetésre
mentem egy vállalathoz.” ◇ menszecusikenmenszecusiken
szóbeliszóbeli vizsgavizsga 「Eigono menszecusiken-o uke-
ta.」 „Angol szóbeli vizsgára mentem.” ◇ jobisi-jobisi-
kenken elővizsgaelővizsga ◇ rondzsucusikisikenrondzsucusikisiken dolgo-dolgo-
zatoszatos vizsgavizsga ◇ rondzsucusikisikenrondzsucusikisiken esszé-esszé-
típusú vizsgatípusú vizsga
sikenbisikenbi ◆ vizsganapvizsganap
sikendzsósikendzsó ◆ vizsgahelyvizsgahely ◇ nódzsisikendzsónódzsisikendzsó
kísérleti telepkísérleti telep
sikenhikósikenhikó ◆ berepülésberepülés
sikenhikósisikenhikósi ◆ berepülőpilótaberepülőpilóta
sikenkadósikenkadó ◆ próbaüzemeltetéspróbaüzemeltetés
sikenkamokusikenkamoku ◆ vizsgatárgyvizsgatárgy
sikenkansikenkan ◆ kémcsőkémcső
sikenkansikenkan ◆ vizsgabiztosvizsgabiztos ◆ vizsgáztatóvizsgáztató
sikenkanbebísikenkanbebí ◆ lombikbébilombikbébi
sikenkan-naisikenkan-nai ◆ in vitroin vitro ◆ kémcsőbenkémcsőben
sikenkantokusikenkantoku ◆ vizsgabiztosvizsgabiztos ◆ vizsgafel-vizsgafel-
ügyelőügyelő
sikenkantokuninsikenkantokunin ◆ vizsgabiztosvizsgabiztos
sikenkidzsicusikenkidzsicu ◆ vizsganapvizsganap
sikenkikansikenkikan ◆ vizsgaidőszakvizsgaidőszak
sikenmondaisikenmondai ◆ vizsgafeladatvizsgafeladat ◆ vizsgakér-vizsgakér-
désdés
siken-nicsidzsisiken-nicsidzsi ◆ vizsgaidőpontvizsgaidőpont
siken-nigókakuszurusiken-nigókakuszuru ◆ levizsgáziklevizsgázik 「Szúga-
kuno sikenni gókakusita.」 „Levizsgáztam mate-
matikából.”

siken-niocsirusiken-niocsiru ◆ elvérzikelvérzik aa vizsgánvizsgán 「Szú-
gakuno sikenni ocsitesimatta.」 „Elvéreztem a
matematika vizsgán.” ◆ megbukikmegbukik aa vizsgánvizsgán
「Sikenni ocsitesimatta.」 „Megbuktam a vizs-
gán.”

siken-nomaenokincsókansiken-nomaenokincsókan ◆ vizsgadrukkvizsgadrukk
「Sikenno maeno kincsókande sokujokuganaku-
natta.」 „A vizsgadrukktól elment az étvágyam.”

siken-nonankansiken-nonankan ◆ vizsgaakadályvizsgaakadály
siken-osiken-o ukeruukeru ◆ vizsgázikvizsgázik 「Raisúszúgakuno
siken-o ukeru.」 „Jövő héten vizsgázom matema-
tikából.” ◆ vizsgáznivizsgázni megymegy 「Njúgakusiken-o
uketa.」 „Felvételi vizsgára mentem.”

sikenrjósikenrjó ◆ vizsgadíjvizsgadíj
sikensisikensi ◆ indikátorpapírindikátorpapír ◇ ritomaszusiken-ritomaszusiken-
sisi lakmuszpapírlakmuszpapír
síkenszukairosíkenszukairo ◆ sorrendisorrendi áramköráramkör ◆ szek-szek-
venciális áramkörvenciális áramkör
sikentekinasikentekina ◆ kísérletikísérleti 「Densikeijakuno si-
kentekina dónjú」 „elektronikus szerződés kísér-
leti bevezetése” ◆ próbaszerűpróbaszerű
sikentekinisikentekini ◆ kísérletképpenkísérletképpen 「Sutode kó-
cúga sikentekini murjóninaru.」 „Kísérletképpen
ingyenesen lehet utazni a fővárosban.”

sikerusikeru ◆ átnedvesedikátnedvesedik 「Poppukón-va sikecs-
csatta.」 „A pattogatott kukorica átnedvesedett.”
◆ megnedvesedikmegnedvesedik 「Szenkóhanabi-va sikette-
simatta.」 „A csillagszóró megnedvesedett.” ◆

nedvesnedves 「Konokurakká-va siketteiru.」 „Ez a
keksz nedves.”

sikerusikeru ◆ gyászosgyászos 「Szon-nasiketa kao-o szun-
najo!」 „Ne vágj ilyen gyászos arcot!” ◆ háborogháborog
「Umi-va siketeiru.」 „Háborog a tenger.” ◆ ke-ke-
vésvés aa fogásafogása ◆ lele vanvan égveégve 「Okanegana-
kute, siketeiru.」 „Nincsen pénzem, le vagyok ég-
ve.” ◆ smucigsmucig 「Kureruno-va szor-
edake?Siketerunaa!」 „Csak ennyit adsz? Milyen
smucig vagy!”

sikisiki ◆ ceremóniaceremónia 「Siki-o sikaiszuru.」 „Cere-
móniát vezet.” ◆ esküvőesküvő 「Kjókaide siki-o age-
ta.」 „Templomi esküvőt tartottak.” ◆ féleféle 「He-
bon sikiróma dzsi」 „Hephburn-féle átírás” ◆

képletképlet 「Kagakusiki」 „kémiai képlet” ◆ mód-mód-
szerszer 「Oginosikihinin」 „védekezés naptármód-
szerrel” ◆ rendszerrendszer 「Amerika sikitan-ino hen-
kan」 „amerikai rendszerű mértékegység átszá-
mítása” ◆ ss 「Rakkasikibendzso」 „pottyantós
vécé” ◆ stílusstílus 「Nihonsikino furoba」 „japán
stílusú fürdőhelyiség” ◆ szertartásszertartás ◆ ünne-ünne-
pélypély 「Siki-o okonau.」 „Ünnepélyt tart.” ◇ idó-idó-
sikinosikino mozgathatómozgatható 「Miszairu-va idósikihas-
sadaikara hassaszareta.」 „A rakétát mozgatható
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kilövőállomásról indították.” ◇ oritatamisikinooritatamisikino
összecsukhatóösszecsukható 「Ori tatami sikino iszuni szu-
vatta.」 „Összecsukható székre ültem.” ◇ kósik-kósik-
inoino hivataloshivatalos 「Kósikino happjó-o matta.」
„Vártuk a hivatalos bejelentést.” ◇ gosikkujó-gosikkujó-
sikinosikino gótikusgótikus ◇ sikinosikino elvenelven működőműködő
「Kore-va kógakusikinomauszudeszu.」 „Ez op-
tikai elven működő egér.” ◇ sikinosikino stílusústílusú
「Hangarí sikino onszenni haitta.」 „Magyar stí-
lusú termálfürdőbe mentem.” ◇ daiszúsikidaiszúsiki al-al-
gebrai kifejezésgebrai kifejezés
sikisiki ◆ mindenminden évszakévszak 「Siki-o cúdzsite tanosi-
meru kóen」 „minden évszakban élvezhető park”
◆ négy évszaknégy évszak
sikisiki ◆ halálhalál idejeideje 「Szutoreszu-va kareno siki-
o hajameta.」 „A stressz siettette a halálát.” ◆

utolsóutolsó óraóra 「Kareni sikiga otozureta.」 „Ütött
az utolsó órája.”

sikisiki ◆ irányításirányítás ◆ parancsolásparancsolás 「Gaimusóno
siki-o aoida.」 „Parancsot kért a külügyminiszté-
riumtól.” ◆ vezénylésvezénylés ◆ vezetésvezetés
sikisiki ◆ harciharci kedvkedv 「Heisino siki-o tamocu.」
„Megőrzi a katonák harci kedvét.” ◆ morálmorál
「Kjúrjóga szukunakattanode sikiga szagatta.」
„A kevés fizetés miatt csökkent a morál.” ◆ mun-mun-
kakedvkakedv 「Dzsúgjóinno siki-o takameru.」 „Nö-
veli a dolgozók munkakedvét.” ◆ munkamorálmunkamorál
sikisiki ◆ anyagi formaanyagi forma ◆ rúparúpa
sikisiki ◆ vidzsnyánavidzsnyána
sikisiki ◆ időszak kezdeteidőszak kezdete
sikibaraisikibarai ◆ negyedévente fizetésnegyedévente fizetés
sikibecusikibecu ◆ azonosításazonosítás ◆ megkülönbözte-megkülönbözte-
téstés ◇ ironosikibecuironosikibecu színekszínek megkülönbözte-megkülönbözte-
tésetése ◇ ironosikibecuironosikibecu színlátásszínlátás
sikibecubangósikibecubangó ◆ azonosító számazonosító szám
sikibecumeisikibecumei ◆ azonosító névazonosító név
sikibecusisikibecusi ◆ azonosítóazonosító
sikibecuszurusikibecuszuru ◆ azonosítazonosít 「Kodzsin-o siki-
becuszurutameno bangó」 „személyeket azonosí-
tó szám” ◆ észreveszészrevesz 「Kaohitocuhitocuno ko-
makana csigai-o sikibecuszuru.」 „Észreveszi a
legkisebb arcvonásbeli különbségeket is.” ◆ meg-meg-
különböztetkülönböztet 「Futago-o sikibecuszurunoga
muzukasii.」 „Az ikreket nehéz megkülönböztet-
ni.”

sikibósikibó ◆ karmesteri pálcakarmesteri pálca ◆ marsallbotmarsallbot

sikibucusikibucu ◆ SikhinSikhin
sikibutonsikibuton ◆ matracmatrac
sikicumerusikicumeru ◆ beborítbeborít 「Micsi-o dzsaride siki
cumeta.」 „Az utat beborította sóderrel.” ◆ be-be-
terítterít 「Heja-va dzsútande siki cumeteatta.」 „Az
egész szoba be volt terítve szőnyegekkel.”

sikicsisikicsi ◆ telektelek 「Kencsikusikicsi」 „építési te-
lek” ◆ területterület 「Gakkóno sikicsi」 „iskola terü-
lete”

sikicsinaisikicsinai ◆ telekhatáron belültelekhatáron belül
sikicsinaicúrosikicsinaicúro ◆ átjáró a telkenátjáró a telken
sikicsinaidesikicsinaide ◆ telkentelken
sikicsósikicsó ◆ színárnyalatszínárnyalat ◆ színezetszínezet
sikidaisikidai ◆ karmesterikarmesteri dobogódobogó ◆ karmesterikarmesteri
pódiumpódium
sikidaisikidai ◆ bejárati lépcsőfokbejárati lépcsőfok
sikidzsakusikidzsaku ◆ színtévesztésszíntévesztés ◆ színtévesz-színtévesz-
tőtő 「Dórjó-va sikidzsakuda.」 „A kollégám szín-
tévesztő.”

sikidzsakunosikidzsakuno ◆ színtévesztőszíntévesztő 「Sikidzsakuno
hito」 „színtévesztő ember”

sikidzsisikidzsi ◆ ünnepiünnepi beszédbeszéd ◆ ünnepiünnepi köszön-köszön-
tőtő
sikidzsisikidzsi ◆ ceremóniaceremónia menetemenete ◆ ünnepélyünnepély
programjaprogramja
sikidzsisikidzsi ◆ írástudásírástudás
sikidzsiricusikidzsiricu ◆ írástudók arányaírástudók aránya
sikidzsósikidzsó ◆ ceremóniateremceremóniaterem ◆ ünnepélyünnepély
helyszínehelyszíne
sikidzsósikidzsó ◆ szexuálisszexuális vágyvágy 「Sikidzsó-o szo-
szoruporuno」 „szexuális vágyat gerjesztő pornó”
◆ szexuális szenvedélyszexuális szenvedély
sikidzsókjósikidzsókjó ◆ szexmániaszexmánia ◆ szexőrültszexőrült
sikidzsókjónootokosikidzsókjónootoko ◆ szatírszatír
sikidzsósósikidzsósó ◆ szexmániaszexmánia
sikifusikifu ◆ lepedőlepedő
sikifukusikifuku ◆ ünnepélyreünnepélyre valóvaló ruharuha ◆ ünnepiünnepi
ruharuha
sikigamaesikigamae ◆ körbezáró ceremónia-gyökkörbezáró ceremónia-gyök
sikigjósikigjó ◆ magáncégmagáncég ◆ magánvállalatmagánvállalat ◆ ma-ma-
gánvállalkozásgánvállalkozás
sikiisikii ◆ küszöbküszöb ◇ sikiigatakaisikiigatakai nehéznehéz
「Konokószu-va sosinsani sikiiga takai.」 „Ez a
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tanfolyam kezdőknek nehéz.” ◇ sikii-osikii-o matagumatagu
átlépiátlépi küszöbötküszöböt ◇ sikii-osikii-o matagumatagu beteszibeteszi
aa lábátlábát 「Kono ieno sikii-o nidoto mataguna!」
„Be ne tedd még egyszer ebbe a házba a lábad!”

sikiicsisikiicsi ◆ küszöbértékküszöbérték
sikiienerugísikiienerugí ◆ energiaküszöbenergiaküszöb
sikiigatakaisikiigatakai ◆ nehéznehéz 「Konokószu-va sosinsa-
ni sikiiga takai.」 „Ez a tanfolyam kezdőknek ne-
héz.”

sikiikisikiiki ◆ színskálaszínskála
sikii-osikii-o matagumatagu ◆ átlépiátlépi küszöbötküszöböt ◆ beteszibeteszi
aa lábátlábát 「Kono ieno sikii-o nidoto mataguna!」
„Be ne tedd még egyszer ebbe a házba a lábad!”

sikiisisikiisi ◆ burkolókőburkolókő ◆ járdakőjárdakő ◆ térkőtérkő ◆ ut-ut-
cakőcakő
sikijokusikijoku ◆ nemi vágynemi vágy ◆ testi vágytesti vágy
sikikasikika ◆ színtöltésszíntöltés
sikikaisikikai ◆ forma világaforma világa ◆ rúpadhaturúpadhatu
sikikakusikikaku ◆ színérzékelésszínérzékelés ◆ színlátásszínlátás ◇ is-is-
sokugatasikikakusokugatasikikaku egyszínlátásegyszínlátás ◇ szansok-szansok-
ugatasikikakuugatasikikaku háromszínlátásháromszínlátás ◇ nisokuga-nisokuga-
tasikikakutasikikaku kétszínlátáskétszínlátás
sikikakuidzsósikikakuidzsó ◆ színérzékelésiszínérzékelési rendelle-rendelle-
nességnesség ◆ színtévesztésszíntévesztés
sikikansikikan ◆ színérzékszínérzék
sikikansikikan ◆ parancsnokparancsnok
sikikeitósikikeitó ◆ parancsláncparancslánc ◆ parancsteljesí-parancsteljesí-
tés rendszeretés rendszere ◆ szolgálati útszolgálati út
sikikensikiken ◆ intelligenciaintelligencia ◆ rálátásrálátás
sikiken-notakaisikiken-notakai ◆ jójó rálátásúrálátású 「Sikikenno
takai hito」 „jó rálátású ember”

sikikinsikikin ◆ kauciókaució ◆ letétletét ◆ letétösszegletétösszeg
「Reikinto sikikin」 „tiszteletdíj és letétösszeg”

sikimasikima ◆ szívtiprószívtipró ◆ szoknyavadászszoknyavadász
sikimeisikimei ◆ színnévszínnév
sikimisikimi ◆ japán csillagánizsjapán csillagánizs
sikimiszansikimiszan ◆ sikimisavsikimisav
sikimiszankeirosikimiszankeiro ◆ sikimisav-útvonalsikimisav-útvonal
sikimósikimó ◆ anópiaanópia ◆ színvakszínvak ◆ színvakságszínvakság
◇ szekirjokusikimószekirjokusikimó vörös-zöldvörös-zöld színtévesz-színtévesz-
téstés ◇ daiicsisikimódaiicsisikimó protanópiaprotanópia ◇ daiszan-daiszan-
sikimósikimó tritanópiatritanópia ◇ dainisikimódainisikimó deuteranó-deuteranó-
piapia ◇ bubunsikimóbubunsikimó színtévesztésszíntévesztés ◇ bubun-bubun-
sokumósokumó részleges színvakságrészleges színvakság

sikimokusikimoku ◆ szabályszabály ◆ törvénykönyvtörvénykönyv ◆ tör-tör-
vénytáblavénytábla
sikimonosikimono ◆ szőnyegszőnyeg 「Jukani sikimono-o si-
ita.」 „Szőnyeget terítettem a padlóra.”

sikimónosikimóno ◆ színvakszínvak 「Sikimóno hito」 „szín-
vak ember”

sikinsikin ◆ közelségközelség 「Musi-o sikinkjorikara mi-
ta.」 „Közelről néztem a bogarat.”

sikinsikin ◆ anyagianyagi fedezetfedezet ◆ pénzforráspénzforrás ◆ tő-tő-
keke ◇ un-eisikinun-eisikin működőtőkeműködőtőke ◇ szeidzsisikinszeidzsisikin
politikaipolitikai célúcélú pénztőkepénztőke ◇ jodzsósikinjodzsósikin tő-tő-
kefeleslegkefelesleg
sikinbuszokusikinbuszoku ◆ tőkehiánytőkehiány
sikincsótacusikincsótacu ◆ tőkeszerzéstőkeszerzés
sikindansikindan ◆ közelbeközelbe csapódottcsapódott bombabomba ◆ kö-kö-
zeli lövészeli lövés
sikinensikinen ◆ ünnepi évünnepi év
sikinenszaisikinenszai ◆ meghatározottmeghatározott évenkéntiévenkénti
ünnepünnep
sikinenszengúsikinenszengú ◆ meghatározottmeghatározott évenkéntiévenkénti
szentélybálvány-költöztetésszentélybálvány-költöztetés
sikinenszengúszaisikinenszengúszai ◆ meghatározottmeghatározott éven-éven-
kéntikénti szentélybálvány-költöztetésszentélybálvány-költöztetés ünne-ünne-
pepe
sikingensikingen ◆ pénzügyi forráspénzügyi forrás
sikingurisikinguri ◆ finanszírozásfinanszírozás 「Riekigadeteiruha-
zunanoni sikinguriga kibisii.」 „Úgy volt, hogy
nyereség lesz, mégis a finanszírozással küszkö-
dünk.” ◆ pénzfelhajtáspénzfelhajtás
sikinkanpasikinkanpa ◆ pénzgyűjtő akciópénzgyűjtő akció
sikin-nansikin-nan ◆ tőkehiánytőkehiány
sikin-nohikidasisikin-nohikidasi ◆ forráskivonásforráskivonás
sikinosikino ◆ elvenelven működőműködő 「Kore-va kógakusik-
inomauszudeszu.」 „Ez optikai elven működő
egér.” ◆ stílusústílusú 「Hangarí sikino onszenni hait-
ta.」 „Magyar stílusú termálfürdőbe mentem.” ◇

zenmaisikinozenmaisikino felhúzósfelhúzós 「Zenmai sikinoomo-
csade aszonda.」 „Felhúzós játékkal játszottam.”

sikinócurikavarisikinócurikavari ◆ évszakok váltakozásaévszakok váltakozása
sikin-o kjókjúszurusikin-o kjókjúszuru ◆ pénzelpénzel
sikinrjúnjúsikinrjúnjú ◆ tőkebeáramlástőkebeáramlás
sikinrjúsucusikinrjúsucu ◆ tőkekiáramlástőkekiáramlás
sikinszekisikinszeki ◆ próbakőpróbakő 「Kono keizaikiki-va ki-
gjóno kaifukurjoku-o tameszu sikinszekida.」 „Ez
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a válság a vállalatok regenerálódó képességének
próbaköve.”

sikinszendzsósikinszendzsó ◆ pénzmosáspénzmosás
siki-o furusiki-o furu ◆ vezényelvezényel
siki-osiki-o kobuszurukobuszuru ◆ lelkesítlelkesít 「Heitaino siki-o
kobuszuru.」 „Lelkesíti a katonákat.”

siki-osiki-o kudzsikukudzsiku ◆ demoralizáldemoralizál 「Haiszen-va
heisino siki-o kudzsiita.」 „A vereség demorali-
zálta a hadsereget.”

sikioriorisikioriori ◆ évszakonkéntévszakonként
sikioriorinosikioriorino ◆ évszakhozévszakhoz igazodóigazodó 「Sikiori-
orino ozen」 „évszakhoz igazodó étel” ◆ évszak-évszak-
rara jellemzőjellemző 「Sikioriorino hana」 „évszakra jel-
lemző virág” ◆ szezonálisszezonális 「Sikioriorino dzsó-
hó」 „szezonális hír”

siki-osiki-o torutoru ◆ irányítirányít 「Kúsúno siki-o totta.」
„Irányította a légitámadást.”

sikirisikiri ◆ kezdőpózkezdőpóz ◆ kiszámlázáskiszámlázás ◆ partíciópartíció
◆ válaszfalválaszfal ◇ madzsikirimadzsikiri partíciópartíció ◇ ma-ma-
dzsikiridzsikiri térelválasztótérelválasztó 「Madzsikiri kagu」
„térelválasztó bútor” ◇ madzsikirikabemadzsikirikabe vá-vá-
laszfallaszfal
sikiribaibaisikiribaibai ◆ közvetlenülközvetlenül aa brókerrelbrókerrel ke-ke-
reskedésreskedés
sikiribensikiriben ◆ elzárózsilipelzárózsilip ◆ zsilipszelepzsilipszelep
sikirihanbaisikirihanbai ◆ kereskedőnkereskedőn keresztülikeresztüli ügy-ügy-
letlet
sikiriitasikiriita ◆ rekeszrekesz ◆ válaszfalválaszfal
sikirikabesikirikabe ◆ válaszfalválaszfal
sikirinedansikirinedan ◆ kiszámlázott árkiszámlázott ár
sikirinisikirini ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Sikirini kaeraszete
hosiito kongansita.」 „Egyfolytában kérte őket,
hogy engedjék haza.” ◆ egyreegyre csakcsak 「Sikirini
umare kokjónicuite kangaeru.」 „Egyre csak a
szülőföldemre gondolok.” ◆ gyakrangyakran 「Sikirini
madono szoto-o mita.」 „Gyakran kinézett az ab-
lakon.”

sikirinijobusikirinijobu ◆ szólongatszólongat 「Tori-va hina-o sik-
irini jondeita.」 „A madár szólongatta a fiókáját.”

sikirinoarusikirinoaru ◆ rekeszesrekeszes 「Sikirinoaru hiki da-
si」 „rekeszes fiók”

sikiriszensikiriszen ◆ elválasztóvonalelválasztóvonal
sikirusikiru ◆ igazgatigazgat 「Misze-o hitoride sikiru.」
„Egyedül igazgatja az üzletet.” ◆ kettéválasztkettéválaszt

「Hakono naka-o futacuni sikitta.」 „Kettéválasz-
tottam a doboz belsejét.” ◆ kezdópóztkezdópózt veszvesz felfel
◆ kiszámlázkiszámláz 「Sóhin-o ikkoszen ende sikiru.」
„A terméket 1000 jenes egységáron kiszámlázza.”
◆ leválasztleválaszt 「Kodomobeja-o kátende sikitta.」
„A gyerekszobát egy függönnyel választotta le.” ◆

választválaszt 「Kodomonotameni hitocuno heja-o fu-
tacuni sikitta.」 „A gyerekeknek az egyik szobát
két részre választottuk.” ◇ torisikirutorisikiru ügyesenügyesen
kezelkezel ◇ torisikirutorisikiru vezetvezet 「Misze-o hitoride
tori sikitteiru.」 „Egyedül vezeti a boltot.” ◇ tor-tor-
isikiruisikiru leszervezleszervez 「Bokuno kekkonsiki-o anega
tori sikitta.」 „Az én esküvőmet a nővérem szer-
vezte le.”

sikisasikisa ◆ karmesterkarmester ◆ karnagykarnagy ◇ kjakuensi-kjakuensi-
kisakisa vendégkarmestervendégkarmester ◇ dzsóninsikisadzsóninsikisa ál-ál-
landó karmesterlandó karmester
sikisasikisa ◆ hozzáértőhozzáértő ◆ intelligensintelligens emberember ◆

mindenhezmindenhez értőértő 「Kare-va sikisabutteiru.」
„Úgy tesz, mint aki mindenhez ért.” ◆ szakértőszakértő
「Sikisano iken-o kiita.」 „Szakértő véleményét
kérdezte.”

sikisidaisikisidai ◆ ceremóniaceremónia menetemenete ◆ szertartásszertartás
programjaprogramja ◆ ünnepély programjaünnepély programja
sikiszasikisza ◆ színeltérésszíneltérés ◆ színkülönbségszínkülönbség
sikiszaisikiszai ◆ színszín 「Akarui sikiszaino kabegami」
„vidám színű tapéta” ◆ színezésszínezés 「Azajakana si-
kiszai」 „élénk színezés” ◆ színezetszínezet 「Kareno
dzsódan-va szeidzsitekina sikiszai-o obiteita.」 „A
vicceinek politikai színezetük volt.”

sikiszaigakusikiszaigaku ◆ színek fénytanaszínek fénytana
sikiszaijutakanasikiszaijutakana ◆ eseménydúseseménydús 「Sikiszai-
jutakana dzsinszei」 „eseménydús élet” ◆ szín-szín-
pompáspompás 「Sikiszaijutakana kójó」 „színpompás
őszi levelek”

sikiszaikankakusikiszaikankaku ◆ színérzékszínérzék
sikiszainitomosiisikiszainitomosii ◆ színtelenszíntelen 「Sikiszaini to-
mosii macsi」 „színtelen város”

sikiszainitondasikiszainitonda ◆ színesszínes 「Sikiszaini tonda
kesiki」 „színes táj” ◆ színpompásszínpompás 「Sikiszaini
tonda csóno hane」 „színpompás lepkeszárny”

sikiszainonaisikiszainonai ◆ színtelenszíntelen 「Sikiszainonai sze-
kai」 „színtelen világ”

sikiszairjóhósikiszairjóhó ◆ színterápiaszínterápia
sikiszasingósikiszasingó ◆ színkülönbségi jelszínkülönbségi jel
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sikiszosikiszo ◆ festékanyagfestékanyag ◆ pigmentpigment ◆ szí-szí-
nezéknezék ◆ színezőanyagszínezőanyag ◇ kógószeisikiszokógószeisikiszo
fotoszintetikusfotoszintetikus pigmentpigment ◇ sokujósikiszosokujósikiszo
ételszínezékételszínezék ◇ hodzsosikiszohodzsosikiszo kísérőkísérő pig-pig-
mentment ◇ meraninsikiszomeraninsikiszo sötétsötét színűszínű pigmentpigment

sikiszósikiszó ◆ színárnyalatszínárnyalat
sikiszohansikiszohan ◆ pigmentfoltpigmentfolt
sikiszohósikiszohó ◆ kromatofórakromatofóra ◆ színsejtszínsejt
sikiszókansikiszókan ◆ színkerékszínkerék
sikiszokecubósósikiszokecubósó ◆ albinizmusalbinizmus ◆ albínóalbínó
「Siroikaraszu-va umarecukino sikiszokecubósó-
deszu.」 „A fehér holló albínó.”

sikiszokuzekúsikiszokuzekú ◆ aa formaforma ürességüresség ◆ anyaganyag
ürességeüressége ◆ minden hiábavalóminden hiábavaló
sikiszoszaibósikiszoszaibó ◆ pigmentsejtpigmentsejt
sikiszoszósikiszoszó ◆ erkölcsi romláserkölcsi romlás
sikiszotaisikiszotai ◆ kromatofórakromatofóra ◆ kromoplasz-kromoplasz-
tisztisz ◆ plasztiszplasztisz ◆ színtestecskeszíntestecske ◇ gensi-gensi-
kiszotaikiszotai proplasztiszproplasztisz ◇ júsokutaijúsokutai kromo-kromo-
plasztiszplasztisz ◇ jórjokutaijórjokutai kloroplasztiszkloroplasztisz
sikiszurusikiszuru ◆ dirigáldirigál 「Kare-va konszáto-o si-
kisita.」 „Ő dirigálta a koncertet.” ◆ irányítirányít
「Kódzsi-o sikiszuru.」 „Irányítja az építkezést.”
◆ vezényelvezényel 「Gakudan-o sikisita.」 „Zenekart
vezényelt.” ◆ vezetvezet 「Guntai-o sikiszuru.」
„Hadsereget vezet.”

sikitarisikitari ◆ hagyományhagyomány 「Kazokunosikitari」
„családi hagyomány” ◆ szokásszokás 「Szono murano
kekkonsikinosikitarini sitagatta.」 „A falu lako-
dalmi szokásához tartotta magát.”

sikitensikiten ◆ ünnepélyünnepély 「Kenkokukinenno siki-
ten」 „államalapítás megemlékezésére szervezett
ünnepély” ◇ szocugjósikiszocugjósiki ballagásiballagási ünne-ünne-
pélypély 「Szocugjósikide ókuno gakuszeiga naita.」
„A ballagási ünnepélyen sok diák sírt.”

sikiunsikiun ◆ formaforma ◆ rúparúpa
sikiunsikiun ◆ maga a tudatmaga a tudat ◆ vidzsnyánavidzsnyána
sikivarasikivara ◆ alomalom 「Kacsikunotameni sikivara-o
siita.」 „Almot készített a jószágnak.”

sikjakumonsikjakumon ◆ négyoszlopos kapunégyoszlopos kapu
sikjosikjo ◆ elhalálozáselhalálozás ◆ halálozáshalálozás
sikjósikjó ◆ püspökpüspök
sikjósikjó ◆ Dalok könyveDalok könyve
sikjósikjó ◆ piaci helyzetpiaci helyzet ◆ piaci viszonyokpiaci viszonyok

sikjósikjó ◆ ihletihlet 「Seikuszupia jondeite sikjóga va-
ita.」 „Shakespeare-t olvasva engem is megszállt
az ihlet.”

sikjódansikjódan ◆ püspöki karpüspöki kar
sikjódzsósikjódzsó ◆ pásztorbotpásztorbot
sikjóhenszúsikjóhenszú ◆ intenzív mennyiségintenzív mennyiség
sikjóhinsikjóhin ◆ árumintaáruminta ◆ mintadarabmintadarab
sikjókansikjókan ◆ püspöki süvegpüspöki süveg
sikjókankusikjókanku ◆ püspökségpüspökség
sikjókenzasikjókenza ◆ püspöki székpüspöki szék
sikjokusikjoku ◆ kirendeltségkirendeltség
sikjókusikjóku ◆ püspökségpüspökség
sikjokucsósikjokucsó ◆ kirendeltség vezetőjekirendeltség vezetője
sikjósokusikjósoku ◆ püspökségpüspökség
sikjószeisikjószei ◆ intenzív tulajdonságintenzív tulajdonság
sikjoszurusikjoszuru ◆ elhalálozikelhalálozik 「Sidósa-va sikjo-
sita.」 „A vezető elhalálozott.” ◆ elhunyelhuny
「Csicsioja-va sikjosita.」 „Elhunyt az apja.”

sikjózakjókaisikjózakjókai ◆ püspöki székesegyházpüspöki székesegyház
sikjózaszeidósikjózaszeidó ◆ püspökipüspöki székesegyházszékesegyház ◆

székesegyházszékesegyház
sikjúsikjú ◆ látódomblátódomb
sikjúsikjú ◆ sürgősensürgősen 「Sikjú gohendzsikudaszai.」
„Kérem sürgősen válaszoljon!” ◇ daisikjúdaisikjú sür-sür-
gősengősen 「Daisikjúrenrakusite kudaszai.」 „Sür-
gősen jelentkezzen!”

sikjúsikjú ◆ anyaméhanyaméh ◆ méhméh
sikjúsikjú ◆ fizetésfizetés ◆ juttatásjuttatás 「Sienkjúfukinno
sikjú-o uketa.」 „Segélyt juttattak neki.”

sikjúsikjú ◆ négynégy labdalabda ◇ kein-nosikjúkein-nosikjú szándé-szándé-
kos sétáltatáskos sétáltatás
sikjúbinsikjúbin ◆ expressz küldeményexpressz küldemény
sikjúdacurakumakusikjúdacurakumaku ◆ hullóhártyahullóhártya
sikjúdenpósikjúdenpó ◆ sürgönysürgöny ◆ sürgős táviratsürgős távirat
sikjúdenvasikjúdenva ◆ sürgős telefonhívássürgős telefonhívás
sikjúgaininsinsikjúgaininsin ◆ méhen kívüli terhességméhen kívüli terhesség
sikjúgakusikjúgaku ◆ apanázsapanázs ◆ járadékjáradék ◆ juttatásjuttatás
◆ juttatott összegjuttatott összeg
sikjúgansikjúgan ◆ méhrákméhrák
sikjúkeisikjúkei ◆ méhnyakméhnyak
sikjúkeigansikjúkeigan ◆ méhnyakrákméhnyakrák
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sikjúkinsusikjúkinsu ◆ méhizomdaganatméhizomdaganat
sikjúkósikjúkó ◆ méhszájméhszáj
sikjúkókucusikjúkókucu ◆ méh hátrahajlásaméh hátrahajlása
sikjúkúsikjúkú ◆ méhüregméhüreg
sikjúnaimakusikjúnaimaku ◆ endometriumendometrium ◆ méhnyálka-méhnyálka-
hártyahártya
sikjúnaimakuensikjúnaimakuen ◆ méhnyálkahártya-méhnyálkahártya-
gyulladásgyulladás
sikjúnaimakusósikjúnaimakusó ◆ endometriózisendometriózis
sikjúnikususikjúnikusu ◆ méhdaganatméhdaganat
sikjúnosikjúno ◆ sürgőssürgős 「Sikjúno taióga hicujó-
deszu.」 „Sürgős intézkedésre van szükség.”

sikjúsikisikjúsiki ◆ évadnyitó ütésévadnyitó ütés
sikjúszurusikjúszuru ◆ biztosítbiztosít 「Kono kaisa-va
szeifuku-o sikjúszuru.」 „Ez a cég egyenruhát biz-
tosít.” ◆ fizetfizet 「Kono kaisade-va kjúrjó-va cu-
itacsini sikjúszareru.」 „Ennél a vállalatnál else-
jén fizetik a béreket.” ◆ kifizetkifizet 「Szeikacuhogo-
ga sikjúszareta.」 „Kifizették a szociális segélyt.”

sikjútaisikjútai ◆ érgomolyagérgomolyag ◆ glomerulusglomerulus ◆ haj-haj-
szálérgomolyagszálérgomolyag ◇ bósikjútaiszócsibósikjútaiszócsi jux-jux-
taglomeruláris készüléktaglomeruláris készülék
sikjútairoekisikjútairoeki ◆ glomeruláris szűrletglomeruláris szűrlet
sikjútairokaszokudosikjútairokaszokudo ◆ glomerulárisglomeruláris szűré-szűré-
si sebességsi sebesség
sikjúzenkucusikjúzenkucu ◆ méhelőrehajlásméhelőrehajlás
sikkasikka ◆ véletlenvéletlen tűzokozástűzokozás 「Sikkato hóka」
„véletlen tűzokozás és gyújtogatás” ◇ sikkazaisikkazai
gondatlanságból elkövetett tűzokozásgondatlanságból elkövetett tűzokozás
sikkasikka ◆ fészekfészek 「Ojano sikka-o hanareta.」
„Elhagyta a családi fészket.”

sikkakusikkaku ◆ alkalmatlanságalkalmatlanság 「Ojasikkaku」
„szülői szerepre alkalmatlanság” ◆ diszkvalifi-diszkvalifi-
kációkáció 「Szensusikkaku」 „versenyző diszkvalifi-
kációja” ◇ sikkakudearusikkakudearu alkalmatlanalkalmatlan 「Ano
dzsoszei-va hahaojasikkakudeszu.」 „Az a nő al-
kalmatlan az anya szerepére.”

sikkakudearusikkakudearu ◆ alkalmatlanalkalmatlan 「Ano dzsoszei-
va hahaojasikkakudeszu.」 „Az a nő alkalmatlan
az anya szerepére.” ◆ levizsgáziklevizsgázik 「Ano
szeidzsika-va ningentositemó sikkakudato omoi-
maszu.」 „Az a politikus előttem emberileg levizs-
gázott.”

sikkakuninarusikkakuninaru ◆ kiesikkiesik 「Vatasitacsinocsímu-
va sikkakuninatta.」 „A csapatunk kiesett.”

sikkakurijúsikkakurijú ◆ kizárókizáró okok 「Szentókino
szódzsúsi-va mega varuikotoga sikkakurijúninari-
maszu.」 „A vadászpilótáknál a rossz szem kizáró
ok.”

sikkakuszurusikkakuszuru ◆ alkalmatlanalkalmatlan ◆ diszkvalifi-diszkvalifi-
kálódikkálódik 「Szensu-va hanszokunotame sikkakus-
ita.」 „A versenyző szabályellenesség miatt disz-
kvalifikálódott.” ◆ nemnem felelfelel megmeg 「Kare-va csó-
heikenszani sikkakusita.」 „Nem felelt meg kato-
nának.”

sikkansikkan ◆ betegségbetegség ◇ kankakukikeisikkankankakukikeisikkan
érzékszerviérzékszervi betegségbetegség ◇ kiszosikkankiszosikkan alap-alap-
betegségbetegség 「Kiszosikkangaaruto haienga
dzsúsókaszuru oszoregaaru.」 „Alapbetegség ese-
tén a tüdőgyulladás könnyen súlyosbodhat.” ◇

kjóbunosikkankjóbunosikkan tüdő-rendellenességtüdő-rendellenesség ◇ ke-ke-
cuekinosikkancuekinosikkan vérrendellenességvérrendellenesség ◇ kecu-kecu-
bószeisikkanbószeisikkan hiánybetegséghiánybetegség ◇ taidensik-taidensik-
kankan poligénespoligénes betegségbetegség ◇ naizósikkannaizósikkan
szerviszervi betegségbetegség ◇ hifunosikkanhifunosikkan bőrbeteg-bőrbeteg-
ségség ◇ manszeisikkanmanszeisikkan krónikus betegségkrónikus betegség
sikkan-inpeisikkan-inpei ◆ betegség takargatásabetegség takargatása
sikkarisikkari ◆ erősenerősen 「Sikkari cukamattekuda-
szai.」 „Fogódzkodj erősen!” ◆ keményenkeményen
「Sikkari benkjósitene!」 „Tanulj keményen!” ◆

rendesenrendesen 「Kare-va jakuszoku-o sikkari mamot-
teiru.」 „Rendesen megtartja az ígéretét.” ◆ szi-szi-
lárdanlárdan 「Tatemono-va sikkari tatteita.」 „Az
épület szilárdan állt.” ◆ szorosanszorosan 「Sikkarito
kucuno himo-o muszundekudaszai.」 „Szorosan
kösd be a cipődet!” ◆ tisztántisztán 「Kinó ivareta
koto-o sikkari oboeteiru.」 „Tisztán emlékszem
arra, amit tegnap mondtál.”

sikkarisitasikkarisita ◆ határozotthatározott 「Kare-va sikkari-
sita kao-o siteiru.」 „Határozott arcvonásai van-
nak.” ◆ megbízhatómegbízható 「Kare-va sikkarisita ró-
dósadeszu.」 „Ő megbízható munkaerő.” ◆ szi-szi-
lárdlárd 「Sikkarisita dodai」 „szilárd alap”

sikkarisitesikkarisite ◆ nene butáskodjbutáskodj 「Sikkarisiteku-
rejo. Júreinanteinaijo!」 „Ne butáskodj, nincse-
nek is szellemek!” ◆ szeddszedd összeössze magadmagad
「Sikkarisite!」 „Szedd össze magad!”

sikkarisiteinaisikkarisiteinai ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan 「Sikkari-
siteinai szeikaku」 „megbízhatatlan természet” ◆

nemnem lehetlehet rárá számítaniszámítani 「Sikkarisiteinai hito-
da.」 „Arra az emberre nem lehet számítani.”
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sikkarisitekurusikkarisitekuru ◆ megérikmegérik 「Kangaegasikk-
arisitekita.」 „Megérett az esze.”

sikkariszurusikkariszuru ◆ megjönmegjön azaz eszeesze 「Icuninatt-
arasikkariszuruno?」 „Mikor jön meg már végre
az eszed?” ◆ tartjatartja magátmagát 「Kabuka-va sikk-
arisiteiru.」 „A részvények tartják magukat.” ◇

atamagasikkarisiteiruatamagasikkarisiteiru tisztatiszta azaz elméjeelméje
「Boku-va oitarito iedomo atama-va sikkarisitei-
ru.」 „Öreg vagyok, de az elmém tiszta.” ◇ isiki-isiki-
gasikkarisiteirugasikkarisiteiru tisztatiszta azaz elméjeelméje 「Kare-va
sinumade isikigasikkarisiteita.」 „Egészen a halá-
láig tiszta volt az elméje.”

sikkazaisikkazai ◆ gondatlanságbólgondatlanságból elkövetettelkövetett
tűzokozástűzokozás
sikkesikke ◆ nedvességnedvesség 「Kabeno sikke」 „fal ned-
vessége” ◆ párapára 「Mado-o akete sike-o nigasi-
ta.」 „Kinyitottam az ablakot, hogy kiengedjem a
párát.”

sikkecusikkecu ◆ vérveszteségvérveszteség
sikkecusisikkecusi ◆ elvérzéselvérzés ◆ kivérzéskivérzés ◆ vérvesz-vérvesz-
teségteség miattimiatti halálhalál 「Kare-va sikkecusisita.」
„A vérveszteség miatt meghalt.”

sikkecusiszaszerusikkecusiszaszeru ◆ kivéreztetkivéreztet 「Han-nin-
va higaisa-o sikkecusiszaszeta.」 „A tettes kivé-
reztette az áldozatát.”

sikkecusiszurusikkecusiszuru ◆ elvérzikelvérzik 「Keganin-va sik-
kecusisita.」 „A sérült elvérzett.” ◆ kivérezkivérez
「Szasita kemono-va sikkecusisita.」 „A leszúrt
vadállat kivérzett.”

sikkecuszurusikkecuszuru ◆ vért veszítvért veszít
sikkeisikkei ◆ elnézéstelnézést 「Sikkei!」 „Elnézést!” ◆

tiszteletlenségtiszteletlenség
sikkeinasikkeina ◆ tiszteletlentiszteletlen 「Sikkeina jacu」
„tiszteletlen fickó” ◆ udvariatlanudvariatlan
「Sikkeinakoto-o itta.」 „Udvariatlan dolgot
mondott.”

sikkeiszurusikkeiszuru ◆ elcsórelcsór 「Rinkano nivakara
momo-o sikkeisita.」 „A szomszédból elcsórtam
egy őszibarackot.” ◆ elmegyelmegy 「Dzsa, boku-va
sikkeiszuru.」 „Én most elmegyek.” ◆ nincsnincs ottott

sikkensikken ◆ helytartóhelytartó ◆ régensrégens
sikkenoarusikkenoaru ◆ nedvesnedves 「Sikkenoaru kabe」
„nedves fal” ◆ nyirkosnyirkos 「Sikkenoaru heja」
„nyirkos szoba” ◆ páráspárás 「Sikkenoaru kúki」
„párás levegő”

sikkenonaisikkenonai ◆ szárazszáraz 「Sikkenonai kúki」
„száraz levegő”

sikke-osikke-o torutoru ◆ kiszárítkiszárít 「Kabeno sikke-o tot-
ta.」 „Kiszárítottam a falat.”

sikkisikki ◆ nedvességnedvesség ◆ párapára
sikkisikki ◆ lakkozottlakkozott edényedény ◆ lakktárgylakktárgy 「Ni-
honno sikki-o cukuruno-va hantosimokakaru.」
„Félévig is eltart egy japán lakktárgy elkészítése.”

sikkinsikkin ◆ bevizelésbevizelés ◆ székletszéklet eleresztéseeleresztése
◇ daisóben-nosikkindaisóben-nosikkin inkontinenciainkontinencia ◇ njó-njó-
sikkinsikkin vizelésivizelési kényszerkényszer ◇ bensikkinbensikkin szék-szék-
let eleresztéselet eleresztése
sikkinszurusikkinszuru ◆ becsinálbecsinál 「Kovakute sikkinsi-
csatta.」 „Becsináltam a félelemtől.”

sikkjakusikkjaku ◆ bukásbukás ◆ megbuktatásmegbuktatás
sikkjakuszurusikkjakuszuru ◆ bukikbukik 「Sikkjakusita szeidzsi-
ka」 „bukott politikus”

sikkosikko ◆ pisiléspisilés ◇ osikkoosikko pisipisi 「Osikkoga de-
nai.」 „Nem jön a pisi.” ◇ osikkoosikko pisiléspisilés
「Osikkoni iku.」 „Pisilni megy.” ◇ osikkoszu-osikkoszu-
ruru pisilpisil 「Osikkoszuru tokiitai.」 „Ha pisilek,
fáj!” ◇ osikko-oosikko-o moraszumoraszu bepisilbepisil 「Kodomo-
va osikko-o morasita.」 „A gyerek bepisilt.”

sikkosikko ◆ kiabáláskiabálás ◆ ordibálásordibálás
sikkósikkó ◆ lakkmunkalakkmunka
sikkósikkó ◆ hatályvesztéshatályvesztés 「Hokenno sikkó」
„biztosítás hatályának elvesztése” ◆ lejáráslejárás
「Paszupótono sikkó」 „útlevél lejárása”

sikkósikkó ◆ végrehajtásvégrehajtás 「Keino sikkó」 „bün-
tetés végrehajtása” ◇ kjószeisikkókjószeisikkó erőszak-erőszak-
kalkal végrehajtásvégrehajtás 「Kono hiki vatasino kjósze-
isikkó」 „gyerek erőszakkal elvétele a szülőtől” ◇

gjómusikkógjómusikkó üzletvitelüzletvitel
sikkóbusikkóbu ◆ vezetőségvezetőség
sikkócsúsisikkócsúsi ◆ végrehajtás felfüggesztésevégrehajtás felfüggesztése
sikkóiinkaisikkóiinkai ◆ végrehajtó bizottságvégrehajtó bizottság
sikkójújosikkójújo ◆ büntetésbüntetés felfüggesztésefelfüggesztése ◆

felfüggesztettfelfüggesztett ◆ próbaidőrepróbaidőre felfüggesz-felfüggesz-
tetttett
sikkójújoniszurusikkójújoniszuru ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Girigiride
dzsikkei-va kaihiszarete sikkójújoninatta.」 „Az
utolsó pillanatban felfüggesztették a letöltendő
büntetést.”

sikkókansikkókan ◆ végrehajtóvégrehajtó
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sikkókensikkóken ◆ végrehajtói jogvégrehajtói jog
sikkókikansikkókikan ◆ végrehajtó szervvégrehajtó szerv
sikkokusikkoku ◆ béklyóbéklyó 「Dentóno sikkoku-o nogare-
ta.」 „Megszabadult a hagyomány béklyójától.”

sikkokunosikkokuno ◆ bogárfeketebogárfekete 「Sikkokuno hito-
mi.」 „Bogárfekete pupilla.”

sikkokuszaisikkokuszai ◆ pisiszagúpisiszagú ◇ osikkokuszaiosikkokuszai pi-pi-
siszagúsiszagú 「Osikko kuszaitoire」 „pisiszagú vécé”

sikko-osikko-o kakerukakeru ◆ lepisillepisil 「Zubon-nisikko-o
kaketesimatta.」 „Véletlenül lepisiltem a nadrá-
gomat.”

sikko-o moraszusikko-o moraszu ◆ bepisilbepisil
sikkósasikkósa ◆ végrehajtóvégrehajtó
sikkószurusikkószuru ◆ hatályáthatályát vesztiveszti 「Hokenrjóno
haraikomiganakattanode hokenkeijaku-va sikkó-
sita.」 „A biztosítási szerződés hatályát vesztette,
mert nem fizettem a biztosítási díjat.” ◆ lejárlejár
「Menkjosoga sikkósita.」 „Lejárt a jogosítvá-
nya.”

sikkószurusikkószuru ◆ végrehajtvégrehajt 「Keiga sikkósza-
reta.」 „Végrehajtották a büntetést.”

sikkusikku ◆ száguldásszáguldás ◆ vágtavágta
sikkuisikkui ◆ díszvakolatdíszvakolat ◆ habarcshabarcs ◆ maltermalter
sikkuinosiagesikkuinosiage ◆ burkolásburkolás ◆ vakolásvakolás
sikkuinurisikkuinuri ◆ vakolásvakolás
sikkuinurinosikkuinurino ◆ vakoltvakolt 「Sikkui nurino kabe」
„vakolt fal”

sikkui-osikkui-o nurunuru ◆ vakolvakol 「Kabenisikkui-o nut-
ta.」 „Falat vakoltam.”

sikkuizaikusikkuizaiku ◆ stukkóstukkó
sikkunasikkuna ◆ ízlésesízléses 「Sikkunanekutai」 „ízléses
nyakkendő” ◆ sikkessikkes 「Sikkuna jófuku-o kitei-
ru.」 „Sikkes ruhát visel.”

sikkunisikkuni ◆ sikkesensikkesen
sikkurisikkuri ◆ pontosanpontosan
sikkuriausikkuriau ◆ tökéletesentökéletesen illikillik 「Kono
rjóriniszavákurímu-va sikkuri au.」 „Ehhez az
ételhez tökéletesen illik a tejföl.”

sikkuriavanaisikkuriavanai ◆ nemnem felelfelel megmeg 「Kono hon-
va bokuno sumito-va sikkuri avanai.」 „Ez a
könyv nem felel meg az ízlésemnek.”

sikkurikonaisikkurikonai ◆ elégedetlenelégedetlen 「Imano sokuba-
gasikkuri konai.」 „Elégedetlen vagyok a jelenlegi

munkahelyemmel.” ◆ nemnem igazánigazán jójó 「Kono
iro-va sikkuri konai.」 „Ez a szín nem igazán jó.”

sikkurikurusikkurikuru ◆ megértimegérti egymástegymást 「Kono
hitoto-va sikkuri kuru.」 „Ezzel az emberrel jól
megértjük egymást.”

sikkuriszurusikkuriszuru ◆ tökéletesentökéletesen illikillik 「Kono e-va
kono hejanisikkurisiteiru.」 „Ez a kép tökéletesen
illik ebbe a szobába.”

sikkurusikkuru ◆ sarlósarló
sikkuszusikkuszu ◆ hathat
sikkuszurusikkuszuru ◆ száguldszáguld 「Kuruma-va sikkusi-
ta.」 „A kocsi száguldott.” ◆ vágtatvágtat 「Uma-o
sikkuszaszeta.」 „Vágtatott a lóval.”

sikosiko ◆ szumószumó dobbantásdobbantás 「Rikisi-va siko-o
funda.」 „A szumós dobbantott.”

sikosiko ◆ intésintés
sikósikó ◆ életbe léptetéséletbe léptetés ◆ végrehajtásvégrehajtás
sikósikó ◆ kivitelezéskivitelezés
sikósikó ◆ célbacélba vételvétel ◆ iránybairányba mutatásmutatás ◆

irányítottságirányítottság ◆ irányulásirányulás ◆ orientáltságorientáltság
sikósikó ◆ fogüregfogüreg
sikósikó ◆ gondolkodásgondolkodás ◆ gondolkozásgondolkozás ◇ si-si-
kókairokókairo gondolatmenetgondolatmenet 「Sikókairoga tomat-
ta.」 „Megszakadt a gondolatmenetem.” ◇ sikó-sikó-
dzsikkendzsikken gondolatkísérletgondolatkísérlet ◇ siszutemusi-siszutemusi-
kókó rendszerszintűrendszerszintű gondolkodásgondolkodás ◇ szuicso-szuicso-
kusikókusikó vertikálisvertikális gondolkodásgondolkodás ◇ szuihei-szuihei-
sikósikó laterálislaterális gondolkodásgondolkodás ◇ puraszusikópuraszusikó
pozitív gondolkodáspozitív gondolkodás
sikósikó ◆ élvezetélvezet ◆ gusztusgusztus ◆ ízlésízlés 「Nihon-
dzsinno sikóni avaszete rjórisimaszu.」 „A japá-
nok ízlésének megfelelően főz.” ◆ szenvedélyszenvedély
sikósikó ◆ látóbíborlátóbíbor
sikósikó ◆ éj negyedik szakaszaéj negyedik szakasza
sikósikó ◆ foglepedékfoglepedék ◆ lepedéklepedék
sikósikó ◆ preferenciapreferencia ◆ szándékszándék ◆ törekvéstörekvés ◇

anteisikóanteisikó stabilitásstabilitás kedvelésekedvelése ◇ anteisik-anteisik-
ónoóno biztonságkedvelőbiztonságkedvelő ◇ anteisikónoanteisikóno koc-koc-
kázatkerülőkázatkerülő 「Anteisikóno hito-va anzentósi-o
motomeru.」 „A kockázatkerülő emberek a biz-
tonságos befektetéseket keresik.” ◇ icsidzsisikóicsidzsisikó
elsődlegeselsődleges szándékszándék ◇ erítosikóerítosikó elithezelithez
tartozásratartozásra törekvéstörekvés ◇ kagakusikókagakusikó árérzé-árérzé-
kenységkenység ◇ kagakusikónokagakusikóno árérzékenyárérzékeny 「Ka-
gakusikóno sóhisa-o hikicukeru sóhin.」 „Árér-
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zékeny vevőket csalogató áru.” ◇ gurumesikógurumesikó
ínyencségekínyencségek kedvelésekedvelése ◇ kenkósikókenkósikó egész-egész-
ségességes életmódéletmód 「Kenkósikóninatte taiszó-o
hadzsimeta.」 „Egészséges életmódra váltva, tor-
názni kezdtem.” ◇ kokakusikókokakusikó vendégorien-vendégorien-
táltságtáltság ◇ kokakusikókokakusikó ügyfél-orientáltságügyfél-orientáltság
◇ sikószurusikószuru szándékozikszándékozik 「Bucurigakusa-o
sikószuru.」 „Fizikus szándékozik lenni.” ◇

dzsósósikónodzsósósikóno karrieristakarrierista 「Dzsósósikóno
otoko.」 „Karrierista ember.” ◇ sóhisasikósóhisasikó fo-fo-
gyasztóorientáltsággyasztóorientáltság ◇ nidzsisikónidzsisikó másod-másod-
lagoslagos szándékszándék ◇ burandosikóburandosikó márkásmárkás dol-dol-
gokgok szereteteszeretete 「Kanodzso-va burando sikóde-
szu.」 „Az a nő szereti a márkás dolgokat.” ◇ ju-ju-
sucusikósucusikó exportorientáltságexportorientáltság
sikocusikocu ◆ fogcsontfogcsont
sikocusikocu ◆ végtagcsontvégtagcsont
sikocusikocu ◆ ujjpercujjperc ◆ ujjperccsontujjperccsont
sikódzsikkensikódzsikken ◆ gondolatkísérletgondolatkísérlet
sikódzsokjosikódzsokjo ◆ fogtisztításfogtisztítás ◆ lepedékeltá-lepedékeltá-
volításvolítás
sikóhinsikóhin ◆ élvezeti cikkélvezeti cikk
sikókairosikókairo ◆ gondolatmenetgondolatmenet 「Sikókairoga to-
matta.」 „Megszakadt a gondolatmenetem.”

sikokusikoku ◆ SikokuSikoku
sikokusikoku ◆ városállamvárosállam ◇ vacsikansikokuvacsikansikoku Va-Va-
tikán Városállamtikán Városállam
sikokucsihósikokucsihó ◆ Sikoku régióSikoku régió
sikomesikome ◆ csúfságcsúfság ◆ démondémon
sikomisikomi ◆ beszerzésbeszerzés 「Sóhinno sikomiga mani
avanakatta.」 „Nem tudtuk időben beszerezni az
árut.” ◆ betanulásbetanulás ◆ előkészítéselőkészítés 「Rjórino
sikomi-o sita.」 „Előkészítettem a főzést.” ◆ er-er-
jesztéshezjesztéshez elteszeltesz 「Miszo-va fujusikomiga-
ii.」 „Télen jó eltenni a miszot erjeszteni.” ◆

szerzésszerzés 「Gaikokusikomino csisiki-o mottei-
ru.」 „Külföldön szerzett tudása van.” ◆ tanítástanítás
「Kodomono sikomi kata」 „gyermektanítás
módszere” ◆ tanulástanulás 「Hangarí dzsikomino si-
kisa」 „Magyarországon tanult karmester” ◇

nivakadzsikominivakadzsikomi sietvesietve készítéskészítés 「Nivaka
dzsikomino sóhin」 „sietve készült termék” ◇

nivakadzsikominivakadzsikomi gyorsgyors tanulástanulás 「Nivaka dzsi-
komino csisiki」 „gyorsan szerzett tudás” ◇ hon-hon-
badzsikomidearubadzsikomidearu anyanyelvianyanyelvi környezetbenkörnyezetben
szerezszerez 「Vatasinohangarí go-va honbadzsiko-
midajo.」 „Anyanyelvi környezetben szereztem az

magyar nyelvtudásomat.” ◇ honbadzsikominohonbadzsikomino
eredetieredeti környezetbenkörnyezetben tanulttanult 「Jucaoba-
szankara honbadzsikominohangarí kateirjóri-o
naratta.」 „Juca nénitől, eredeti környezetben ta-
nultam magyar házi ételt főzni.”

sikomusikomu ◆ beépítbeépít 「Szosikiniszupai-o sikondeo-
ita.」 „Kémet építettek be a szervezetbe.” ◆ be-be-
szerezszerez 「Ten-naino sóhin-o sikonda.」 „Besze-
reztük az árut az üzlethez.” ◆ betanítbetanít 「Ómu-
niaru kotoba-o sikonda.」 „Betanította a papagájt
egy szövegre.” ◆ erjesztéshezerjesztéshez elrakelrak 「Budó-
o sibotte taruni sikonda.」 „Erjesztéshez hordóba
raktuk a mustot.” ◆ érleléshezérleléshez elrakelrak 「Viszu-
kíno gensu-o taruni sikonda.」 „Érleléshez hor-
dóba raktuk a whisky-t.” ◆ rakrak
「Konohómupédzsi-va viruszuga sikomaretei-
ru.」 „Erre a honlapra vírust raktak.” ◆ rejtrejt
「Kono cueni bukiga sikomareteiru.」 „Ebbe a sé-
tapálcába fegyvert rejtettek.” ◆ szerezszerez 「Gen-
cside sikonda dzsóhó」 „helyszínen szerzett infor-
máció” ◆ taníttanít 「Inuni gei-o sikonda.」 „Trük-
köket tanítottam a kutyámnak.”

sikonsikon ◆ foggyökérfoggyökér
sikonasikona ◆ szumós névszumós név
sikon-ensikon-en ◆ foggyökérgyulladásfoggyökérgyulladás
sikonmakusikonmaku ◆ gyökérhártyagyökérhártya
sikónosikóno ◆ orientáltorientált 「Obudzsekuto sikónop-
uroguramingu」 „objektív orientált programozás”
◇ obudzsekutosikónoobudzsekutosikóno objektumobjektum orientáltorientált
「Obudzsekuto sikónopuroguramingu gengo」
„objektum orientált programozási nyelv”

sikónosikóno ◆ fenomenálisfenomenális 「Sikónobaioriniszuto」
„Fenomenális hegedűművész.” ◆ fenségesfenséges
「Sikóno kaori.」 „Fenséges illat.” ◆ legmaga-legmaga-
sabbsabb szintűszintű 「Sikóno gidzsucu.」 „Legmaga-
sabb szintű technológia.”

sikonokansikonokan ◆ hallótávolsághallótávolság ◆ karnyújtás-karnyújtás-
nyinyi távolságtávolság 「Kabuka-va dzsósósi szenen-va
sikono kanninatta.」 „A részvény árfolyama emel-
kedett, és az 1000 jenes szint karnyújtásnyi távol-
ságra került.”

sikónomicsiszudzsisikónomicsiszudzsi ◆ gondolatmenetgondolatmenet
sikónonagaresikónonagare ◆ gondolatmenetgondolatmenet
sikó-osikó-o koraszukoraszu ◆ alaposanalaposan átgondolátgondol
「Cuma-va kjóno kondateni sikó-o korasita.」 „A
feleségen alaposan átgondolta, mi legyen ma a
menü.”
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sikópatánsikópatán ◆ gondolkodási sémagondolkodási séma
sikorisikori ◆ csomócsomó 「Munenisikoriga dekita.」
„Csomó keletkezett a mellében.” ◆ daganatdaganat
「Gannosikori」 „rákos daganat” ◆ merevségmerevség
「Kin-nikunosikori-o hogusita.」 „Masszírozás-
sal megszüntettem az izommerevséget.” ◆ ne-ne-
heztelésheztelés 「Tomodacsino boku-e no naganenno-
sikoriga toreta kigasita.」 „Úgy érzem, most már
végre nem neheztel rám a barátom.” ◆ rosszrossz ér-ér-
zészés 「Kokoronosikoriga toreta.」 „Sikerült meg-
szabadulni a rossz lelki érzésemtől.” ◆ rosszrossz
szájízszájíz 「Sikori-o nokoszazuni aite-o sikatta.」
„Úgy dorgáltam meg, hogy ne hagyjak rossz szájízt
utána.”

sikórjokusikórjoku ◆ gondolkodóképességgondolkodóképesség
sikósikasikósika ◆ megvilágosodás négy szintjemegvilágosodás négy szintje
sikosikotosikosikoto ◆ ruganyosanruganyosan 「Kono men-va si-
kosikotositeiru.」 „Ez a tészta ruganyos.” ◆ szor-szor-
gosangosan 「Obaaszan-va sikosikoto jófuku-o nut-
ta.」 „A nagymama szorgosan varrta a ruhát.”

sikószakugosikószakugo ◆ próbálgatáspróbálgatás ◆ próba-próba-
szerencseszerencse
sikószakugogakusúsikószakugogakusú ◆ próba-szerencsepróba-szerencse ta-ta-
nulásnulás
sikószakugo-o kurikaeszusikószakugo-o kurikaeszu ◆ próbálgatpróbálgat
sikószarerusikószareru ◆ életbeéletbe léplép 「Hóricuga sikósza-
reta.」 „Életbe lépett a törvény.”

sikószeisikószei ◆ irányérzékenységirányérzékenység
sikószeiantenasikószeiantena ◆ irányérzékeny antennairányérzékeny antenna
sikószeimaikusikószeimaiku ◆ irányérzékeny mikrofonirányérzékeny mikrofon
sikószurusikószuru ◆ gondolkodikgondolkodik 「Dzsinkócsinó-va
sikószuru kikaini hokanaranai.」 „A mesterséges
intelligencia nem más, mint gondolkodó gép.”

sikószurusikószuru ◆ életbeéletbe léptetléptet 「Atarasii zeihó-
o sikósita.」 „Életbe léptette az új adótörvényt.”
◇ sikószarerusikószareru életbeéletbe léplép 「Hóricuga sikósza-
reta.」 „Életbe lépett a törvény.”

sikószurusikószuru ◆ irányítirányít 「Surjoku-o szencsini si-
kószuru.」 „A fő haderőt a harcmezőre irányítja.”

sikószurusikószuru ◆ szenvedélyeszenvedélye valamivalami 「Kare-va
oszake-o sikósiteiru.」 „Szenvedélye az alkohol.”

sikószurusikószuru ◆ szándékozikszándékozik 「Bucurigakusa-o
sikószuru.」 „Fizikus szándékozik lenni.” ◆ tö-tö-
rekszikrekszik 「Dzsizokukanóna sakai-o sikószuru.」
„Fenntartható társadalom építésére törekszik.” ◇

sikószurusikószuru töreksziktörekszik 「Dzsizokukanóna sakai-
o sikószuru.」 „Fenntartható társadalom építésé-
re törekszik.”

sikotamasikotama ◆ rengetegrengeteg 「Kare-va sikotama
nondeiru.」 „Rengeteget iszik.” ◆ tömérdektömérdek
「Sikotama mókeru.」 „Tömérdek pénzt keres”

sikotantósikotantó ◆ Sikotan-szigetSikotan-sziget
sikusiku ◆ verssorverssor
sikusiku ◆ aláterítaláterít 「Arumihoiru-o siite tonkacu-o
atatameta.」 „Alumínium fóliát terítettem a rán-
tott szelet alá, és átmelegítettem.” ◆ bevezetbevezet
「Hódókanszeiga sikareteiru.」 „Bevezették a hí-
rek cenzúrázását.” ◆ fektetfektet 「Szenro-o siku.」
„Vágányt fektet.” ◆ leterítleterít 「Dzsútan-o jukani
siita.」 „Leterítette a padlóra a szőnyeget.” ◆

megvetmegvet 「Futon-o siita.」 „Megvetettem az
ágyat.” ◆ szórszór 「Micsini dzsari-o siita.」 „Ka-
vicsot szórtam az útra.” ◆ terítterít 「Téburuni
atarasiikuroszu-o siitekudaszai!」 „Terítsd az asz-
talra az új terítőt!” ◇ siszei-osiszei-o sikusiku várossávárossá
alakulalakul 「Macsino dzsinkóga fue, siszei-o sikuko-
toga dekita.」 „A község lakossága megnőtt, és vá-
rossá alakult.” ◇ siba-osiba-o sikusiku befüvesítbefüvesít 「Ni-
vani siba-o siku.」 „Befüvesíti az udvart.” ◇ si-si-
rinisikurinisiku papucsférjkéntpapucsférjként kezelkezel 「Otto-o sirini
siku.」 „Papucsférjként kezeli a párját.” ◇ toko-toko-
o sikuo siku megágyazmegágyaz
sikucusikucu ◆ próbafúráspróbafúrás
sikucuidosikucuido ◆ olajkutató kútolajkutató kút
sikucukensikucuken ◆ olajkutatási jogolajkutatási jog
sikucsószonsikucsószon ◆ város,város, kerület,kerület, községközség ésés
falufalu
sikudzsirisikudzsiri ◆ bakibaki ◆ ballépésballépés
sikudzsirusikudzsiru ◆ baklövéstbaklövést csinálcsinál 「Icumo nani-
kasikudzsiru.」 „Mindig csinál valami baklövést.”
◆ ballépéstballépést követkövet elel ◆ elcseszelcsesz 「Szúpu-o
sikudzsitta.」 „Elcsesztem a levest.” ◆ elfuserálelfuserál
「Appurupai-o sikudzsitta.」 „Elfuseráltam az al-
más pitét.” ◆ elkúrelkúr ◆ elrontelront 「Dzsinszei-o siku-
dzsitta.」 „Elrontotta az életét.” ◆ kiki leszlesz rúgvarúgva
「Sikennisikudzsitta.」 „Kirúgták a vizsgán.”

síkuensingusíkuensingu ◆ szekvenálásszekvenálás ◇ tanpakusicu-tanpakusicu-
síkuensingusíkuensingu fehérjeszekvenálásfehérjeszekvenálás ◇ díenué-díenué-
síkuensingusíkuensingu DNS-szekvenálásDNS-szekvenálás ◇ díenuésí-díenuésí-
kuensingukuensingu génszekvenálásgénszekvenálás
síkuenszusíkuenszu ◆ szekveniciaszekvenicia
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sikuhakkusikuhakku ◆ elkeseredettelkeseredett küzdelemküzdelem ◆ kín-kín-
lódáslódás
sikuhakkuszurusikuhakkuszuru ◆ elkeseredettenelkeseredetten küzdküzd
「Keizaikikide kaisa-va sikuhakkusita.」 „A gaz-
dasági válságban a vállalatok elkeseredetten küz-
döttek.” ◆ kínlódikkínlódik 「Sikenni sikuhakkusita.」
„Kínlódtam a vizsgán.”

sikukjósikukjó ◆ szikhizmusszikhizmus ◆ szikh vallásszikh vallás
sikumisikumi ◆ mechanizmusmechanizmus 「Rókano sikumi」
„öregedés mechanizmusa” ◆ működésműködés 「Sinzó-
no sikumi-o osietekudaszai.」 „Hogyan működik
a szív?” ◆ működésiműködési elvelv 「Hacudenkino siku-
mi」 „generátor működési elve” ◆ szerkezetszerkezet
「Sakaino sikumi」 „társadalom szerkezete” ◇

ronritekinasikumironritekinasikumi belsőbelső logikalogika 「Kono gen-
gono ronritekina sikumi-va szubarasii.」 „Csodá-
latos ennek a nyelvnek a belső logikája.”

sikumininarusikumininaru ◆ működikműködik 「Kono kikai-va don-
na sikumininatteiru?」 „Hogyan működik ez a
gép?”

sikumusikumu ◆ kitalálkitalál 「Kin-júsiszutemu-va ginkóga
júrininarujóni sikumareteiru.」 „A pénzügyi
rendszer úgy van kitalálva, hogy a bank mindig jól
járjon.” ◆ kitervelkitervel 「Maemotte szacudzsin-o si-
kunda.」 „Előre kitervelte a gyilkosságot.”

sikuramensikuramen ◆ ciklámenciklámen ◆ szobaciklámenszobaciklámen
sikurázesikuráze ◆ ciklázcikláz ◇ guaniruszansikurázeguaniruszansikuráze
guanilátciklázguanilátcikláz
síkurettosíkuretto ◆ titoktitok
síkuretto-szábiszusíkuretto-szábiszu ◆ titkosszolgálattitkosszolgálat
sikusikuitamusikusikuitamu ◆ nyomnyom 「Igasikusiku itamima-
szu.」 „Valami nyomja a gyomromat.”

sikusikunakusikusikunaku ◆ sírdogálsírdogál 「Kodomo-va siku-
siku naiteita.」 „A gyerek csak csendesen sírdo-
gált.” ◆ szepegszepeg ◆ szipogszipog 「Sódzso-va kanasi-
kutesikusiku naiteita.」 „A bánatos kislány szipo-
gott.”

sikusikutosikusikuto ◆ szipogvaszipogva 「Sikusikuto naku」
„szipogva sír”

simasima ◆ szigetsziget ◇ takaradzsimatakaradzsima kincseskincses szi-szi-
getget ◇ hakkeidzsimahakkeidzsima Hakkei-szigetHakkei-sziget ◇ hana-hana-
rekodzsimarekodzsima kis elhagyatott szigetkis elhagyatott sziget
simasima ◆ csíkosságcsíkosság ◇ kansódzsimakansódzsima interfe-interfe-
renciacsíkrenciacsík ◇ kósidzsimakósidzsima kockáskockás mintaminta ◇

tatedzsimatatedzsima függőlegesfüggőleges csíkozáscsíkozás ◇ joko-joko-
dzsimadzsima vízszintes csíkozásvízszintes csíkozás

simasima ◆ halál ördögehalál ördöge
simacusimacu ◆ elrendezéselrendezés 「Dzsikenno simacu」
„ügy elrendezése” ◆ eltakarításeltakarítás 「Gomino si-
macu」 „szemét eltakarítása” ◆ eltüntetéseltüntetés
「Sókono simacu」 „bizonyíték eltüntetése” ◆

helyzethelyzet 「Kon-na simacuninattesimatta.」
„Ilyen helyzetbe kerültem.” ◆ leszámolásleszámolás ◆

megszabadulásmegszabadulás 「Haitaijano simacuni komat-
teiru.」 „Nem tudom, hogyan szabadulhatnék
meg a használt autógumiktól.” ◆ rendcsinálásrendcsinálás
「Atono simacu-o tanomu.」 „Csinálj rendet!” ◆

rendezésrendezés 「Kenkano simacu」 „nézeteltérés
rendezése” ◆ takarékosságtakarékosság 「Kare-va simacu-
ga joi.」 „Takarékos ember.” ◆ végvég 「Iszszen-
mo nokoranai simacudatta.」 „A vége az lett, hogy
nem maradt egy fillér sem nála.” ◇ atosimacuatosimacu
rendezésrendezés 「Muszukono sakkinno atosimacu」
„fiam adósságának rendezése” ◇ atosimacuatosimacu el-el-
takarítástakarítás 「Inuno funno atosimacu」 „kutya-
szar eltakarítása” ◇ simacugavaruisimacugavarui kezelhe-kezelhe-
tetlentetlen 「Kare-va dónimo simacuga varui.」
„Kezelhetetlen ember.” ◇ simacugavaruisimacugavarui té-té-
kozlókozló 「Simacuga varukute okanegatamara-
nai.」 „Tékozló, soha sincs pénze.” ◇ simacu-simacu-
gavaruigavarui nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni velevele 「Si-
józuminobotan dencsi-va simacuga varui.」 „A
használt gombelemekkel nem lehet mit kezdeni.”
◇ simacunioenaisimacunioenai rakoncátlanrakoncátlan 「Simacuni oe-
nai kodomo」 „rakoncátlan gyerek” ◇ simacu-simacu-
nioenainioenai nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni
「Konojónagomi-va simacuni oenai.」 „Ezzel a
fajta szeméttel nem lehet mit kezdeni.” ◇ simacu-simacu-
jaja takarékostakarékos emberember ◇ simacu-osimacu-o cukerucukeru el-el-
takaríttakarít ◇ simacu-osimacu-o cukerucukeru rendezrendez 「Kotono
simacu-o cuketa.」 „Rendeztem az ügyet.”

simacugavaruisimacugavarui ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen 「Kare-va
dónimo simacuga varui.」 „Kezelhetetlen ember.”
◆ nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni velevele 「Sijózumin-
obotan dencsi-va simacuga varui.」 „A használt
gombelemekkel nem lehet mit kezdeni.” ◆ té-té-
kozlókozló 「Simacuga varukute okanegatamara-
nai.」 „Tékozló, soha sincs pénze.”

simacujasimacuja ◆ takarékos embertakarékos ember
simacunaszosimacunaszo ◆ tossa jutatossa juta
simacunioenaisimacunioenai ◆ nehéznehéz velevele mitmit kezdenikezdeni ◆

nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni 「Konojónagomi-va si-
macuni oenai.」 „Ezzel a fajta szeméttel nem le-
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het mit kezdeni.” ◆ rakoncátlanrakoncátlan 「Simacuni oe-
nai kodomo」 „rakoncátlan gyerek”

simacu-osimacu-o cukerucukeru ◆ eltakaríteltakarít ◆ rendezrendez 「Ko-
tono simacu-o cuketa.」 „Rendeztem az ügyet.”

simacu-osimacu-o szuruszuru / simacuszurusimacuszuru ◆ elbánikelbánik
「Vatasi-va nivatori-o simacuszurukotomo dek-
inai.」 „Egy tyúkkal sem tudnék elbánni.” ◆ elin-elin-
téztéz 「Akutó-o simacusita.」 „Elintéztem a gaz-
fickót.” ◆ eltakaríteltakarít 「Gomi osimacusita.」 „El-
takarítottam a szemetet.” ◆ elteszielteszi lábláb alólalól
「Mikkokusa-o simacusita.」 „A besúgót eltették
láb alól.” ◆ eltünteteltüntet 「Sóko-o simacusita.」
„Eltüntette a bizonyítékot.” ◆ kinyírkinyír
「Kjókacuhan-o simacusita.」 „Kinyírta a zsaro-
lót.” ◆ leszámolleszámol 「Jakuza-va aitegurúpu-o si-
macusita.」 „A jakuza leszámolt az ellenséges
bandával.” ◆ likvidállikvidál 「Keiszacu-va szupai-o si-
macusita.」 „A rendőrség likvidálta a kémet.” ◆

megszabadulmegszabadul 「Reizókono nokori mono-o si-
macusitajóna rjóridatta.」 „Olyan étel volt, mint-
ha valaki meg próbált volna szabadulni a hűtőben
lévő ételmaradékoktól.” ◆ rendetrendet rakrak
「Dzsiszacugenba-o simacusita.」 „Rendet rakott
az öngyilkosság helyszínén.” ◆ rendezrendez 「Kenka-
o simacusita.」 „Rendeztem a nézeteltérést.” ◆

szabadulszabadul 「Nantokasite musino
haittaszakuranbo-o simacusijótosita.」 „Próbál-
tam szabadulni a kukacos cseresznyétől.” ◇ ato-ato-
simacuszurusimacuszuru eltakaríteltakarít 「Haszansita kaisano
atosimacu-o sita.」 „Én takarítottam el a tönk-
rement vállalatot.” ◇ atosimacuszuruatosimacuszuru rendezrendez
「Sakkinno atosimacu-o sita.」 „Rendezte az
adósságát.”

simacusosimacuso ◆ bocsánatkérő levélbocsánatkérő levél
simacuszurusimacuszuru / simacu-osimacu-o szuruszuru ◆ elbánikelbánik
「Vatasi-va nivatori-o simacuszurukotomo dek-
inai.」 „Egy tyúkkal sem tudnék elbánni.” ◆ elin-elin-
téztéz 「Akutó-o simacusita.」 „Elintéztem a gaz-
fickót.” ◆ eltakaríteltakarít 「Gomi osimacusita.」 „El-
takarítottam a szemetet.” ◆ elteszielteszi lábláb alólalól
「Mikkokusa-o simacusita.」 „A besúgót eltették
láb alól.” ◆ eltünteteltüntet 「Sóko-o simacusita.」
„Eltüntette a bizonyítékot.” ◆ kinyírkinyír
「Kjókacuhan-o simacusita.」 „Kinyírta a zsaro-
lót.” ◆ leszámolleszámol 「Jakuza-va aitegurúpu-o si-
macusita.」 „A jakuza leszámolt az ellenséges
bandával.” ◆ likvidállikvidál 「Keiszacu-va szupai-o si-
macusita.」 „A rendőrség likvidálta a kémet.” ◆

megszabadulmegszabadul 「Reizókono nokori mono-o si-

macusitajóna rjóridatta.」 „Olyan étel volt, mint-
ha valaki meg próbált volna szabadulni a hűtőben
lévő ételmaradékoktól.” ◆ rendetrendet rakrak
「Dzsiszacugenba-o simacusita.」 „Rendet rakott
az öngyilkosság helyszínén.” ◆ rendezrendez 「Kenka-
o simacusita.」 „Rendeztem a nézeteltérést.” ◆

szabadulszabadul 「Nantokasite musino
haittaszakuranbo-o simacusijótosita.」 „Próbál-
tam szabadulni a kukacos cseresznyétől.” ◇ ato-ato-
simacuszurusimacuszuru eltakaríteltakarít 「Haszansita kaisano
atosimacu-o sita.」 „Én takarítottam el a tönk-
rement vállalatot.” ◇ atosimacuszuruatosimacuszuru rendezrendez
「Sakkinno atosimacu-o sita.」 „Rendezte az
adósságát.”

simadzsimasimadzsima ◆ szigetekszigetek
simafukurósimafukuró ◆ óriás halászbagolyóriás halászbagoly
simagacuokasimagacuoka ◆ aranyosfejű halaranyosfejű hal
simagunisimaguni ◆ szigetországszigetország
simagunikondzsósimagunikondzsó ◆ szűk látókörszűk látókör
simagunitekinasimagunitekina ◆ szűk látókörűszűk látókörű
simaisimai ◆ lánytestvéreklánytestvérek ◆ leánytestvérekleánytestvérek ◆

nővérnővér 「Kjódaito simai」 „fivérek és nővérek” ◆

testvértestvér
simaisimai ◆ végevége 「Sigotono simai givani-va szo-
toha kurakunatteita.」 „A munka vége felé már
kint besötétedett.” ◇ osimaiosimai végevége 「Kokode-
osimai.」 „Itt a vége.” ◇ osimaidearuosimaidearu befel-befel-
legziklegzik 「Kamino hon-va mó osimaida.」 „A pa-
pírkönyveknek már befellegzett.” ◇ osimaidearuosimaidearu
kampeckampec 「Kono kaisa-va móosimai.」 „Ennek a
cégnek már kampec.” ◇ osimainiszuruosimainiszuru befe-befe-
jezjez 「Kjóhakoredeosimainiszuru.」 „Ezzel má-
ra befejeztem.” ◇ osimaininaruosimaininaru elfogyelfogy
「Appurupai-va kjóhaosimaideszu.」 „Az almás
pite ma már elfogyott!” ◇ simaimadesimaimade végigvégig
「Hadzsimeta idzsó, simaimadejare!」 „Ha már
elkezdted, csináld végig!” ◇ hajadzsimaihajadzsimai ko-ko-
rábbanrábban zárászárás 「Hondzsicu-va , hajadzsimaino
hideszu.」 „Ma korábban zárunk.” ◇ hajadzsi-hajadzsi-
maiszurumaiszuru korábbankorábban befejezbefejez 「Kjóha sigoto-
o hajadzsimaisita.」 „Ma korábban befejeztem a
munkámat.”

simaiburosimaiburo ◆ utolsókéntutolsóként fürdésfürdés 「Otto-va si-
mai buroni hairu.」 „A férj utolsóként fürdik.”

simaigaisasimaigaisa ◆ testvérvállalattestvérvállalat
simaigunsimaigun ◆ nővércsoportnővércsoport
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simaihensimaihen ◆ kísérő kötetkísérő kötet
simaikósimaikó ◆ testvériskolatestvériskola
simaikomusimaikomu ◆ elcsukelcsuk 「Kodomoga nomanaijóni
kuszuri-o hikidasinisimaikonda.」 „Elcsuktam a
gyerek elől a gyógyszert a fiókba.”

simaimadesimaimade ◆ végigvégig 「Hadzsimeta idzsó, simai-
madejare!」 „Ha már elkezdted, csináld végig!”

simainisimaini ◆ végülvégül 「Simaini-va , ari gane-o zen-
buszuttesimatta.」 „Végül az összes vagyona oda-
veszett.”

simaisusimaisu ◆ testvérfajtestvérfaj
simaitosisimaitosi ◆ testvérvárostestvérváros
simakurusimakuru ◆ egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál 「Saberi-
makutteiru.」 „Egyfolytában locsog.” ◆ fékte-fékte-
lenüllenül csinálcsinál 「Jopparai-va abaremakutteita.」
„A részeg ember féktelenül tombolt.” ◆ folyama-folyama-
tosantosan csinálcsinál 「Boku-va icsinicsidzsúnemakut-
ta.」 „Egy egész napon át folyamatosan aludtam.”
◆ mértéktelenülmértéktelenül csinálcsinál 「Okane-o cukaima-
kuru.」 „Mértéktelenül költi a pénzt.” ◆ örökö-örökö-
sensen csinálcsinál 「Kare-va koibitoni denvasimakutte-
iru.」 „Örökösen a csajának telefonál.” ◆ rendü-rendü-
letlenülletlenül csinálcsinál 「Benkjósimakutteiru.」 „Ren-
dületlenül tanul.” ◆ szertelenülszertelenül csinálcsinál 「Aszo-
bimakutteiru.」 „Szertelenül szórakozik.” ◇ ucsi-ucsi-
makurumakuru nyüstölnyüstöl 「Hacsidzsikankíbódo-o ucsi-
makutteita.」 „Nyolc órán át nyüstöltem a bil-
lentyűzetet.” ◇ ucsimakuruucsimakuru folyamatosanfolyamatosan ütüt
「Hómuran-o ucsimakutteita.」 „Folyamatos ha-
zafutásokat ütött.” ◇ ucsimakuruucsimakuru lövöldözlövöldöz
「Tóri ma-va ucsimakutta.」 „Az ámokfutó lövöl-
dözött.” ◇ osimakuruosimakuru folyamatosanfolyamatosan támadtámad
「Csímu-va osimakutte katta.」 „Folyamatosan
támadva nyert a csapat.” ◇ tabemakurutabemakuru zabálzabál
simamenósimamenó ◆ ónixónix
simamojósimamojó ◆ csíkos mintacsíkos minta ◆ csíkozáscsíkozás
simamojónosimamojóno ◆ csíkoscsíkos 「Simamojónosacu-o ki-
teita.」 „Csíkos inget vettem fel.”

simanagasisimanagasi ◆ száműzésszáműzés ◆ száműzetésszáműzetés
simanagasiniszurusimanagasiniszuru ◆ szigetreszigetre száműzszáműz
「Han-nin-va simanagasiniszareta.」 „A tettest
egy szigetre száműzték.”

simanekensimaneken ◆ Simane megyeSimane megye
simarisimari ◆ csukódáscsukódás 「Doano simariga varui.」
„Az ajtó rosszul csukódik.” ◆ fegyelmezettségfegyelmezettség
「Szeikacuni simariga dekita.」 „Fegyelmezett

lett az életem.” ◆ feszességfeszesség ◆ összeszedett-összeszedett-
ségség
simariganaisimariganai ◆ bambabamba 「Simariganai kao」
„bamba arc” ◆ fegyelmezetlenfegyelmezetlen 「Simariganai
buntai」 „fegyelmezetlen stílus” ◆ lazalaza 「Simar-
iganai szeikacu」 „laza élet” ◆ petyhüdtpetyhüdt 「Kin-
nikuni simariganai.」 „Petyhüdtek az izmaim.” ◆

tinglitanglitinglitangli 「Simariganai siai」 „tinglitangli
mérkőzés”

simarijasimarija ◆ fösvényfösvény ◆ zsugorizsugori
simarikaketasimarikaketa ◆ záródózáródó 「Simarikaketadoa-va
futatabi hiraita.」 „A záródó ajtó újra kinyílt.”

simarinakuvarausimarinakuvarau ◆ vihogvihog
simarusimaru ◆ becsukódikbecsukódik 「Szukimakazededoaga
simatta.」 „A huzatban becsukódott az ajtó.” ◆

bezárbezár 「Miszega simatteiru.」 „Az üzlet bezárt.”
◆ bezárulbezárul 「Monga dzsidótekini simatta.」 „A
kapu automatikusan bezárult.” ◆ csukódikcsukódik
「Doaga simaranai.」 „Nem csukódik be az ajtó!”
◆ záródikzáródik 「Dzsagucsi-va simaranai.」 „Nem
záródik a csap.”

simarusimaru ◆ becsavarodikbecsavarodik 「Nedzsiga simattei-
ru.」 „Be van csavarva a csavar.” ◆ feszesfeszes 「Si-
matta kin-niku」 „feszes izmok” ◆ feszültfeszült 「Si-
matta fun-iki」 „feszült hangulat” ◆ spórolósspórolós ◆

szorosszoros 「Simatta siai」 „szoros mérkőzés” ◇ hi-hi-
kisimarukisimaru megerősödikmegerősödik 「Kabukaga hiki simat-
teiru.」 „A részvényárak megerősödtek.”

simarusimaru ◆ összeszorulösszeszorul 「Sacugakicukute, kub-
iga simatteita.」 „A szűk ingnyaktól összeszorult a
nyakam.”

simasimanosimasimano ◆ csíkoscsíkos 「Simasimanosacu-o ki-
teita.」 „Csíkos ing volt rajtam.”

simasitasimasita ◆ csináltcsinált 「Kaigairjokósimasita.」
„Külföldre utazott.”

simasósimasó ◆ junkjunk 「Benkjósimasó!」 „Tanuljunk!”

simaszensimaszen ◆ nemnem csinálcsinál 「Benkjósimaszen.」
„Nem tanul.”

simaszusimaszu ◆ csinálcsinál 「Rjórisimaszu.」 „Főz.”

simaszukankusimaszukanku ◆ bűzösborzbűzösborz ◆ csíkoscsíkos bűzös-bűzös-
borzborz
simattasimatta ◆ bakkerbakker ◆ elcsesztemelcsesztem ◆ hoppáhoppá
「Simatta! Szaifuga kieta.」 „Hoppá! Hová tűnt a
pénztárcám?”

simattasimatta ◆ zártzárt
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simattesimatte ◆ zárvazárva
simausimau ◆ befejezbefejez 「Sigoto-o simatta.」 „Befe-
jezte a munkát.” ◆ bepakolbepakol 「Misze-va micsi-
kara sóhin-o simatta.」 „Az árusok bepakoltak az
utcáról.” ◆ elrakelrak 「Szaifu-o simatta.」 „Elrak-
tam a pénztárcámat.” ◆ elteszeltesz 「Kippu-o si-
mau.」 „Elteszi a jegyeket.” ◆ elzárelzár 「Okane-
o csanto kinkonisimatteoita.」 „A pénzt elzártam
a széfbe.” ◆ járjár 「Kónattesimatta idzsónanimo
dekinai.」 „Nincs mit tenni, így jártunk.” ◆ meg-meg-
csinálcsinál 「Jattesimattara, kókaisitemo mudada.」
„Késő bánkódni, ha már megcsináltad a bajt.” ◆

úgyúgy járjár 「Meno maede sóhinga kiretesimatta.」
„Úgy jártam, hogy éppen előttem fogyott el az
áru.” ◆ véletlenülvéletlenül csinálcsinál 「Doggufúdo-o ta-
betesimatta.」 „Véletlenül a kutyaeledelt ettem
meg.” ◆ vesztérevesztére 「Viruszuno dóganikurikk-
usitesimatta.」 „Vesztemre rákattintottam a víru-
sos videóra.” ◇ ittesimauittesimau kicsúszikkicsúszik aa szá-szá-
jánján 「Icscsaikenai koto-o ittesimatta.」 „Kicsú-
szott a számon valami, aminek nem kellett volna.”
◇ ittesimauittesimau elmegyelmegy 「Densaga ittesimatta.」
„Elment a villamosom.” ◇ ugoitesimauugoitesimau bemoz-bemoz-
duldul 「Hisataiga ugoitesimatta.」 „A fotóalany be-
mozdult.” ◇ kandesimaukandesimau megharapmegharap 「Sita-o
kandesimatta.」 „Véletlenül megharaptam a nyel-
vemet.” ◇ kimeraretesimaukimeraretesimau becsúszikbecsúszik 「Sia-
iga ovaru csokuzennigóru-o kimeraretesimatta.」
„Közvetlenül a meccs vége előtt becsúszott egy
gól.” ◇ naitesimaunaitesimau könnyrekönnyre fakadfakad 「Szensza-
ina cuma-va csottositakotodemo naitesimau.」
„Az érzékeny feleségem a legkisebb dologra is
könnyre fakad.” ◇ netesimaunetesimau elalszikelalszik 「Ano
szenszeino dzsugjó-va totemocumaranainode
szeitotacsi-va min-nanetesimau.」 „Annak a ta-
nárnak olyan unalmas az órája, hogy az összes
diák elalszik tőle.” ◇ haittesimauhaittesimau belekerülbelekerül
「Menihokoriga haittesimatta.」 „Belekerült a
szemembe egy porszem.” ◇ munenisimaumunenisimau szí-szí-
vébevébe zárzár 「Kono kesiki-o munenisimatteoita.」
„Szívembe zártam ezt a látványt.” ◇ varattesi-varattesi-
maumau elnevetielneveti magátmagát 「Okasiszugite madzsime-
na tomodacsimo varattesimatta.」 „Olyan vicces
volt, hogy még a komoly barátom is elnevette ma-
gát.”

simaumasimauma ◆ zebrazebra
simesime ◆ meggyvágómeggyvágó

simeagerusimeageru ◆ kiszorítkiszorít 「Reszuringudeno aite-
no mune-o ikigurusikunaruhodo sime ageta.」 „A
birkózó kiszorította az ellenfeléből a szuszt.”

simebisimebi ◆ határidőhatáridő
simecusimecu ◆ elhaláselhalás ◆ kihaláskihalás
simecukerusimecukeru ◆ megszorítmegszorít 「Nedzsi-o sime cu-
keta.」 „Megszorította a csavart.” ◆ megszoron-megszoron-
gatgat 「Keizaiszeiszaideszono kuni-va sime cuker-
areta.」 „Az embargóval megszorongatták az or-
szágot.”

simecukerusimecukeru ◆ fojtogatfojtogat 「Takai zeikin-va
kaisa-o sime cukeru.」 „A magas adó fojtogatja a
vállalatokat.” ◆ szorítszorít 「Jófuku-va kosi-o sime
cuketa.」 „A ruha szorította a derekamat.”

simecukisimecuki ◆ halálfázishalálfázis ◆ regressziós fázisregressziós fázis
simecuszurusimecuszuru ◆ elhalelhal 「Szaibóga simecusita.」
„Elhaltak a sejtek.” ◆ kihalkihal 「Kjórjúszubetega si-
mecusita.」 „Minden őshüllő kihalt.”

simedaszusimedaszu ◆ kicsukkicsuk 「Hoteruno kagi-o hejano
nakani vaszurete sime daszaretesimatta.」 „Bent
felejtettem a hotel szobájában a kulcsot, így ki-
csuktam magam.” ◆ kirekesztkirekeszt 「Sasinkon-
teszutokara hoszeiszareta sasin-o sime dasita.」
„A fotóversenyből kirekesztették a szerkesztett ké-
peket.” ◆ kizárkizár 「Neko-o iekara sime dasita.」
„Kizártam a macskát a lakásból.”

simedzsisimedzsi ◆ álpereszkeálpereszke ◆ ánizsgombaánizsgomba ◆ sim-sim-
edzsiedzsi ◆ tölcsérgombatölcsérgomba ◇ kumasimedzsikumasimedzsi fe-fe-
nyőpereszkenyőpereszke ◇ haiirosimedzsihaiirosimedzsi szürkeszürke töl-töl-
csérgombacsérgomba ◇ hatakesimedzsihatakesimedzsi csoportoscsoportos
álpereszkeálpereszke ◇ muraszakisimedzsimuraszakisimedzsi lilalila pe-pe-
reszkereszke ◇ muraszakisimedzsimuraszakisimedzsi lilalila tölcsérpe-tölcsérpe-
reszkereszke
simedzsidakesimedzsidake ◆ simedzsi gombasimedzsi gomba
simegisimegi ◆ présprés
simeisimei ◆ sorssors 「Kunino simei-o szeiszuru dzsú-
daikoto」 „ország sorsát eldöntő fontos dolog”

simeisimei ◆ küldetésküldetés 「Oisiibíru-o cukurunoga var-
evareno simeideszu.」 „Az a küldetésünk, hogy fi-
nom sört készítsünk.”

simeisimei ◆ családicsaládi ésés utónévutónév 「Simei-o kinjúsite
kudaszai.」 „Írja be a családi és utónevét!”

simeicúvasimeicúva ◆ meghívásos beszélgetésmeghívásos beszélgetés
simeidasasimeidasa ◆ fő ütőjátékosfő ütőjátékos
simeidzsiaisimeidzsiai ◆ címszerző mérkőzéscímszerző mérkőzés
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simeikansimeikan ◆ elhivatottságelhivatottság ◆ elkötelezett-elkötelezett-
ségség ◆ hivatástudathivatástudat ◆ küldetéstudatküldetéstudat
simeikan-noarusimeikan-noaru ◆ elkötelezettelkötelezett
simeinjúszacusimeinjúszacu ◆ meghívásosmeghívásos tendertender ◆ zártzárt
körű pályázatkörű pályázat
simei-osimei-o hataszuhataszu ◆ küldetéstküldetést teljesítteljesít
「Tenkarano simei-o hatasita.」 „Égi küldetést
teljesített.”

simei-osimei-o obiruobiru ◆ küldetéstküldetést kapkap 「Tokubecuna
simei-o obita.」 „Különleges küldetést kapott.”

simeiszurusimeiszuru ◆ jelöljelöl 「Kare-o sikaisani simeisi-
ta.」 „Ceremóniamesternek jelöltem.” ◆ kijelölkijelöl
「Suninni simeiszareta.」 „Kijelölték vezetőnek.”
◆ kinevezkinevez 「Iincsóni simeiszareta.」 „Kinevez-
ték bizottsági elnöknek.”

simeitehaisimeitehai ◆ elfogatóparancselfogatóparancs
「Szacudzsinsa-va simeitehaiszareteiru.」 „A
gyilkosra elfogatóparancsot adtak ki.” ◆ körözéskörözés

simeitehaiszurusimeitehaiszuru ◆ körözköröz 「Han-nin-va simei-
tehaiszareteiru.」 „A tettest körözik.”

simejakanisimejakani ◆ csendesencsendesen 「Amegasimejakani
futteita.」 „Az eső csendesen szemerkélt.” ◆ szo-szo-
morúanmorúan 「Szógi-va simejakani okonavareta.」 „A
temetés szomorúan zajlott.”

simekazarisimekazari ◆ szalmafüzérszalmafüzér díszítésdíszítés 「Iri gu-
csini osógacuno simekazari-o hatta.」 „Újévi szal-
mafüzér díszítést tett a bejáratra.”

simekirisimekiri ◆ határidőhatáridő 「Purodzsekutono simeki-
riga szematteiru.」 „Közeleg a projekt határide-
je.” ◇ mósikomisimekiribimósikomisimekiribi jelentkezésijelentkezési ha-ha-
táridőtáridő 「Mósikomisimekiribiga szemattekita.」
„Közeleg a jelentkezési határidő.”

simekirisimekiri ◆ esedékességesedékesség
simekiridearusimekiridearu ◆ esedékesesedékes 「Jacsinno
simekiri-va cukino atamadearu.」 „A lakbér fize-
tése a hónap elején esedékes.”

simekiriniszurusimekiriniszuru ◆ csukva tartcsukva tart
simekirusimekiru ◆ becsukbecsuk 「Neru maeni mado-o sime
kitta.」 „Lefekvés előtt becsuktam az ablakot.” ◆

határidejehatárideje vanvan 「Kono soruino teisucu-va ge-
cujóbini sime kirimaszu.」 „Ennek az iratnak hét-
főn van a leadási határideje.” ◆ korlátozódikkorlátozódik
「Konopurenzento-va szencsakuhjaku meide si-
me kirimaszu.」 „Az ajándékosztás a legelsőnek
beérkező 100 személyre korlátozódik.” ◆ lezárlezár

「Fujuno aidabeszszó-o sime kitta.」 „Lezártam
télire a nyaralót.” ◆ zárzár 「Mon-va cúdzsó, sime
kiraszete itadakimaszu.」 „A kaput mindig zárva
tartjuk.”

simekoroszusimekoroszu ◆ megfojtmegfojt 「Han-nin-va higaisa-
o sime korosita.」 „A gyilkos megfojtotta az áldo-
zatát.”

simekukurisimekukuri ◆ befejezésbefejezés 「Kotosino sime ku-
kurini ószódzsi-o sita.」 „Az év befejeztével nagy-
takarítást csináltam.”

simekukuri-osimekukuri-o cukerucukeru ◆ befejezbefejez 「Hanasino
sime kukuri-o cuketa.」 „Befejeztem a történe-
tet.”

simekukurusimekukuru ◆ befejezbefejez 「Páti-o sime kukut-
ta.」 „Befejeztük a partit.”

simensimen ◆ mindenminden oldalróloldalról 「Szono sima-va si-
menumini kakomareteita.」 „A szigetet minden
oldalról tenger vette körül.” ◆ négynégy oldaloldal ◆

négy oldalrólnégy oldalról
simensimen ◆ helyhely 「Kagiriaru simendeszono kidzsi-
o keiszaiszurukoto-va dekimaszen.」 „Helyszűke
miatt nem tudjuk közölni a cikket.” ◆ levéllevél ◆ pa-pa-
píroldalpíroldal ◆ terjedelemterjedelem 「Simenga juruszu kagi-
ri, szono kidzsi-o keiszaisimaszu.」 „Ha a terjede-
lem engedi, közölni fogjuk a cikket.” ◆ újságol-újságol-
daldal 「Kidzsi-va simenni ókiku notteita.」 „A cikk
szembeötlő helyen szerepelt az újságoldalon.”

simensimen ◆ fogfelszínfogfelszín
simenavasimenava ◆ szalmafüzérszalmafüzér ◆ szalmakötélszalmakötél
simen-osimen-o nigivaszunigivaszu ◆ közéletetközéletet felkavarófelkavaró
「Simen-o nigivaszu dzsiken」 „közéletet felkava-
ró ügy”

simenszokasimenszoka ◆ mindenkimindenki elleneellene vanvan
「Gironde-va simenszokadatta.」 „A vitában
mindenki ellene volt.”

simentaisimentai ◆ tetraédertetraéder ◇ szeisimentaiszeisimentai sza-sza-
bályos tetraéderbályos tetraéder
simeppoisimeppoi ◆ nedvesnedves 「Simeppoi kúki」 „nedves
levegő” ◆ szomorkásszomorkás 「Simeppoi hanasi」
„szomorkás történet”

simerikesimerike ◆ nedvességnedvesség 「Romen-va simeri ke-
o obiteita.」 „Az út nedves volt.”

simerusimeru ◆ nedvesediknedvesedik 「Téburu-o simetta
nunode fuita.」 „Letöröltem az asztalt egy nedves
ronggyal.” ◆ párásodikpárásodik 「Simano dzsókúni si-
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metta kúkiga haitta.」 „Párás légtömegek érkez-
tek a sziget fölé.” ◇ simetteirusimetteiru páráspárás 「Kúki-
va simetteiru.」 „Párás a levegő.” ◇ simetteirusimetteiru
nedvesnedves 「Szentakumono-va mada simetteiru.」
„A mosott ruha még nedves.”

simerusimeru ◆ becsatolbecsatol 「Sítoberuto-o simetekuda-
szai!」 „Csatolja be a biztonsági övet!” ◆ bekötbeköt
「Beruto-o simeta.」 „Bekötöttem az övet.” ◆ be-be-
lehúzlehúz 「Kjóno siai-va simeteikuzo!」 „A mai
mérkőzésen belehúzunk!” ◆ kötköt 「Nekutai-o si-
meta.」 „Nyakkendőt kötöttem.” ◆ megfeszítmegfeszít
「Gitáno gen-o simeta.」 „Megfeszítettem a gitár
húrját.” ◆ meghúzmeghúz 「Boruto-o simeta.」 „Meg-
húztam a csavart.” ◆ megkötmegköt 「Kucuno himo-
o simeta.」 „Megkötöttem a cipőmet.” ◆ össze-össze-
adad 「Kjóno uri age-o simeta.」 „Összeadtam a
mai bevételt.” ◆ összehúzzaösszehúzza aa nadrágszíjatnadrágszíjat
「Kjúrjóbimadecsotto simenakja.」 „A fizetésig
össze kell húznunk a nadrágszíjat.” ◆ pácolpácol
「Niku-o szude simeta.」 „Ecetben pácoltam a
húst.” ◆ rácsavarrácsavar 「Binnofuta-o simeta.」 „Rá-
csavartam az üvegre a fedelét.” ◇ szaifunohimo-szaifunohimo-
oo simerusimeru összehúzzaösszehúzza aa nadrágszíjatnadrágszíjat ◇

dzsibun-nokubi-odzsibun-nokubi-o simerusimeru sajátsaját magávalmagával
szúrszúr kiki 「Kan-ningusite njúgakusitemo dzsibun-
no kubi-o simerukotoninaru.」 „Aki puskázva
megy át a vizsgán, az saját magával szúr ki.” ◇

dzsibun-nokubi-odzsibun-nokubi-o simerusimeru sajátsaját magamaga alattalatt
vágjavágja aa fátfát 「Kokka-va tairjóno kokuszai-o
hakkósite dzsibunno kubi-o simeteiru.」 „Az ál-
lam a sok kötvénykibocsátással saját maga alatt
vágja a fát.” ◇ taga-otaga-o simerusimeru meghúzzameghúzza azaz
abroncsotabroncsot 「Taruno taga-o simeta.」 „Meghúz-
ta a hordón az abroncsot.” ◇ taga-otaga-o simerusimeru
megfegyelmezmegfegyelmez 「Csímuno taga-o simeta.」
„Megfegyelmeztem a csapatot.” ◇ tedzsimetedzsime
ütemesütemes tapstaps 「Nihonnopátíno szaigo-va
tedzsime-o szurukotoga ói.」 „A japán rendezvé-
nyek végén gyakori az ütemes taps.” ◇ tomeg-tomeg-
anedesimeruanedesimeru becsatolbecsatol 「Nekkureszu-o tome
ganede simeta.」 „Becsatoltam a nyakláncot.” ◇

tomegane-otomegane-o hazuszuhazuszu kicsatolkicsatol ◇ nigirisime-nigirisime-
ruru összeszorítösszeszorít 「Kobusi-o nigiri simeta.」
„Összeszorította az öklét.” ◇ nigirisimerunigirisimeru meg-meg-
markolmarkol 「Otokono te-o nigiri simeta.」 „Meg-
markolta a férfi kezét.” ◇ nodo-onodo-o simerusimeru meg-meg-
fojtfojt 「Higaisano nodo-o simeta.」 „Megfojtotta
az áldozatát.” ◇ bakkuru-obakkuru-o simerusimeru becsatolbecsatol ◇

bidzsó-obidzsó-o simerusimeru becsatolbecsatol ◇ fundosi-ofundosi-o sime-sime-
tekakarutekakaru felkötifelköti aa gatyájátgatyáját 「Kacutameni-

va fundosi-o simetekakaranaito dameda.」 „Ala-
posan fel kell kötni a gatyánkat, ha nyerni aka-
runk.” ◇ vaki-ovaki-o simerusimeru leszorítjaleszorítja aa kezétkezét
「Vaki-o simete hasiru.」 „Leszorított kézzel fut.”

simerusimeru ◆ becsavarbecsavar 「Nedzsi-o simeta.」 „Be-
csavartam a csavart.” ◆ becsukbecsuk 「Doa-o sime-
ta.」 „Becsuktam az ajtót.” ◆ behajtbehajt 「Mado-
o simeta.」 „Behajtotta az ablakot.” ◆ behúzbehúz
「Káten-o simeta.」 „Behúztam a függönyt.” ◆

bezárbezár 「Misze-o simeta.」 „Bezárta a boltot.” ◆

elzárelzár 「Dzsagucsi-o simeta.」 „Elzártam a csa-
pot.” ◆ lecsinállecsinál 「Binno futa-o simeta.」 „Le-
csináltam a befőttes üveg tetejét.” ◆ lecsuklecsuk
「Hakonofuta-o simeta.」 „Lecsukta a láda tete-
jét.” ◆ lezárlezár 「Binnofuta-o simeta.」 „Lezártam
az üveg tetejét.” ◆ összehúzösszehúz 「Káten-o sime-
ta.」 „Összehúztam a függönyt.” ◆ rácsukrácsuk
「Óbun-nióbun zara-o iretedoa-o simeta.」 „Be-
tettem a tepsit a sütőbe, és rácsuktam az ajtót.”
◇ gatantosimerugatantosimeru becsapbecsap 「Doa-o gatanto si-
meta.」 „Becsaptam az ajtót.” ◇ csakku-ocsakku-o si-si-
merumeru becipzározbecipzároz 「Dzsakettonocsakku-o sime-
ta.」 „Becipzároztam a kabátomat.” ◇ cujoku-cujoku-
simerusimeru meghúzmeghúz 「Nedzsi-o cujoku simeta.」
„Meghúztam a csavart.” ◇ pisattosimerupisattosimeru be-be-
csapcsap 「Doa-o pisatto simeta.」 „Becsaptam az
ajtót.”

simerusimeru ◆ leváglevág 「Nivatori-o simeta.」 „Levágta
a csirkét.” ◆ megfojtmegfojt ◇ kubi-okubi-o simerusimeru meg-meg-
fojtfojt 「Han-nin-va dzsúninno kubi-o simeta.」
„A tettes megfojtotta a lakót.”

simerusimeru ◆ betöltbetölt 「Kódó-va gakuszeini simera-
reteita.」 „A hallgatók betöltötték az előadóter-
met.” ◆ elfoglalelfoglal 「Daiicsii-o simeteiru.」 „Első
helyet foglal el.” ◆ foglalfoglal 「Kono
szuirjokuhacudenso-va hiroi rjóiki-o simeteiru.」
„Ez a vízerőmű nagy területet foglal.” ◆ képezképez
「Csiszszo-va kúkino nanadzsúhacsipászento-o
simeteiru.」 „Nitrogén képezi a levegő 78 száza-
lékát.” ◆ kiteszkitesz 「Csókisicugjósa-va sicugjósano
daibubun-o simeteiru.」 „A régóta munkát kere-
sők teszik ki a munkanélküliek túlnyomó részét.”
◆ lefoglallefoglal 「Kadzsi-va szubeteno dzsikan-o si-
meteiru.」 „A házimunka lefoglalja az összes idő-
met.” ◇ adzsi-oadzsi-o simerusimeru megízlelmegízlel 「Icsidotoba-
kuno adzsi-o simerutojamerarenai.」 „Ha egyszer
megízleled a hazárdjátékot, nem tudsz leszokni
róla.” ◇ gjofunori-ogjofunori-o simerusimeru bajbólbajból hasznothasznot
húzhúz 「Szenszóde gjofuno ri-o simetano-va kono
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kunida.」 „A háborúból ez az ország húzott hasz-
not.” ◇ csiho-ocsiho-o simerusimeru pozíciótpozíciót elfoglalelfoglal
「Suppansatositemo icsirjúno csiho-o simetei-
ru.」 „Kiadóként kiváló pozíciót foglal el.” ◇ hit-hit-
oridzsimeoridzsime egyszemélyesegyszemélyes birtoklásbirtoklás ◇ hit-hit-
oridzsimeszuruoridzsimeszuru megtartmegtart magánakmagának 「Rieki-o
vakenaide hitori dzsimesita.」 „Nem osztotta el a
hasznot, hanem megtartotta magának.”

símérusíméru ◆ SMSSMS
simesisimesi ◆ példamutatáspéldamutatás 「Aru csúno csicsioja-
va kodomoni simesigacukanai.」 „Az alkoholista
apa rossz példát mutat a gyerekeknek.” ◆ taní-taní-
tástás 「Kamino osimesi」 „isten tanítása”

simesiavaszerusimesiavaszeru ◆ megbeszélmegbeszél 「Simesi
avaszeta basode atta.」 „A megbeszélt helyen ta-
lálkoztunk.” ◆ összebeszélösszebeszél 「Simesi avasze-
takanojóni onadzsi jófuku-o kiteita.」 „Egyforma
ruhában voltak, mintha csak összebeszéltek vol-
na.”

simeszusimeszu ◆ jelezjelez 「Kono sódzsó-va ganno akka-
o simesiteimaszu.」 „Ez a tünet azt jelzi, hogy elő-
rehaladt a rák.” ◆ megmutatmegmutat 「Csizudehangarí-
o simesita.」 „Megmutattam térképen Magyaror-
szágot.” ◆ mutatmutat 「Kare-va kjómi-o simesita.」
„Érdeklődést mutatott.” ◆ szemléltetszemléltet 「Kore-
va kabukano szuii-o simesitagurafudeszu.」 „Ez
a grafikon a részvény árfolyamának alakulását
szemlélteti.” ◆ tanúsíttanúsít 「Júki-o simesita.」
„Bátorságot tanúsított.” ◆ vallvall 「Kono kói-va
júki-o simesiteiru.」 „Ez a tett bátorságra vall.” ◇

mohan-omohan-o simeszusimeszu példátpéldát mutatmutat ◇ rikai-orikai-o si-si-
meszumeszu megértéstmegértést tanúsíttanúsít 「Kocsirano dzsi-
dzsóni rikai-o simesitekureta.」 „Megértést tanú-
sított a helyzetem iránt.”

simeszuhensimeszuhen ◆ bal oldali mutat-gyökbal oldali mutat-gyök
simetasimeta ◆ megfogtamegfogta azaz istenisten lábátlábát 「Okane-
mocsito kekkonsita on-na-va simetato omotta.」
„A nő, aki elvett egy gazdag férfit, úgy érezte, meg-
fogta az isten lábát.” ◆ nyertnyert ügyeügye vanvan 「Kó-
narebasimetamonoda.」 „Ha így alakulnak a dol-
gok, akkor nyert ügyünk van.”

simetasimeta ◆ csukottcsukott 「Simetadoano usirokara
kóronga kikoetekita.」 „A csukott ajtó mögül ve-
szekedés hallatszott.”

simettasimetta ◆ nedvesnedves 「Macsini simetta kúkiga
nagare konda.」 „Nedves levegő áramlott a város-

ba.” ◆ nyirkosnyirkos 「Hejano kúki-va simetteita.」
„A szobában nyirkos volt a levegő.” ◆ páráspárás
simetteirusimetteiru ◆ nedvesnedves 「Szentakumono-va ma-
da simetteiru.」 „A mosott ruha még nedves.” ◆

páráspárás 「Kúki-va simetteiru.」 „Párás a levegő.”

simisimi ◆ foltfolt 「Szenzaidesacuno simi-o nuita.」
„A mosószerrel kivettem a foltot az ingből.” ◆ ma-ma-
szatszat ◆ pecsétpecsét 「Sacuni simigacuita.」 „Pecsé-
tes lett az ingem.”

simisimi ◆ molymoly 「Simino kutta hon」 „molyrágta
könyv” ◆ pikkelykefélepikkelykeféle ◆ sertefarkúsertefarkú ◇ ma-ma-
darasimidarasimi kemencehalacskakemencehalacska
simisimi ◆ májfoltmájfolt 「Nissade kaoni simigadekita.」
„A napfénytől májfoltos lett az arcom.”

simicukusimicuku ◆ befészkelibefészkeli magátmagát 「Kono siszó-
va ninno isikini simi cuiteita.」 „Ez az eszme be-
fészkelte magát az emberek tudatába.” ◆ beivó-beivó-
dikdik 「Ame-va cucsini simi konda.」 „Az eső be-
ivódott a földbe.” ◆ beleivódikbeleivódik 「Nioiga jófuku-
ni simi konda.」 „A szag beleivódott a ruhába.”
◆ belevésődikbelevésődik 「Kono kotoba-va kokoroni simi
cuita.」 „Ez a szöveg belevésődött a szívembe.”

simicukusimicuku ◆ hozzáfagyhozzáfagy
simidzsimisimidzsimi ◆ alaposanalaposan 「Kóreikasakai-o simi-
dzsimi kangaeta.」 „Alaposan átgondoltam, mi-
lyen lesz az elöregedő társadalom.” ◆ átérezveátérezve
「Karetono deai-o simidzsimi katatta.」 „Áterez-
ve beszélt a találkozásukról.” ◆ igazánigazán 「Mizuno
kicsósza-o simidzsimi kandzsita.」 „Igazán érez-
tem, hogy milyen értékes a víz.”

simidzsimikangaerusimidzsimikangaeru ◆ átgondolátgondol 「Futarino
kankeinicuitesimidzsimi kangaeta.」 „Átgondol-
tam a kettőnk kapcsolatát.”

simidzsimitositasimidzsimitosita ◆ elgondolkodtatóelgondolkodtató 「Si-
midzsimitosita hanasi」 „elgondolkodtató törté-
net” ◆ meghatómegható 「Simidzsimitosita kjoku」
„megható dal”

simigacukusimigacuku ◆ pecsétespecsétes leszlesz 「Sacuni abura-
no simigacuita.」 „Zsírpecsétes lett az ingem.”

simiirusimiiru ◆ beleivódikbeleivódik ◇ munenisimiirumunenisimiiru bele-bele-
ivódik a lelkébeivódik a lelkébe
simikomaszerusimikomaszeru ◆ átitatátitat 「Gázeni sódokueki-o
simi komaszeta.」 „A gézt átitatta fertőtlenítőfo-
lyadékkal.” ◆ beleitatbeleitat 「Szupondzsini szenzai-
o simi komaszeta.」 „A szivacsba beleitattam a
mosószert.” ◆ felitatfelitat ◆ impregnálimpregnál
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「Mokuzainioiru-o simi komaszeta.」 „Olajjal
impregnálta a fát.”

simikomusimikomu ◆ áthatáthat 「Kareno kotobaga bokuno
muneni simi konda.」 „A szava áthatotta a lel-
kemet.” ◆ átitatódikátitatódik 「Jófukuni aburaga simi
kondeita.」 „A ruha zsírral volt átitatódva.” ◆ át-át-
ivódikivódik 「Szekiju-va tósinni simi konda.」 „A ka-
nóc átivódott petróleummal.” ◆ belefolyikbelefolyik
「Cucsini jakuzaiga simi konda.」 „A talajba be-
lefolyt a vegyszer.” ◆ beleivódikbeleivódik 「Szenszeino
kotoba-va bokuno kokoroni simi konda.」 „A ta-
nárom szavai beleivódtak a lelkembe.” ◆ bele-bele-
szivárogszivárog 「Kanodzsono aidzsó-va bokuno ko-
koroni simi konda.」 „Szeretete beleszivárgott a
szívembe.” ◆ beszivárogbeszivárog 「Hósaszeibussicu-va
cucsini simi konda.」 „A radioaktív anyag beszi-
várgott a földbe.” ◇ simikomaszerusimikomaszeru felitatfelitat ◇

simikomaszerusimikomaszeru impregnálimpregnál 「Mokuzainioiru-o
simi komaszeta.」 „Olajjal impregnálta a fát.”

simimokusimimoku ◆ sertefarkúaksertefarkúak
siminsimin ◆ városivárosi polgárpolgár ◆ városlakóvároslakó ◇ só-só-
siminsimin kispolgárkispolgár ◇ nikjúsiminnikjúsimin másodrangúmásodrangú
polgárpolgár 「Kuruma-o motteinai hito-va dzsibun-
o nikjúsiminni kandzsiteiru.」 „A kocsi nélküliek
másodrendű polgárnak érzik magukat.” ◇ meijo-meijo-
siminsimin díszpolgárdíszpolgár
siminkaikansiminkaikan ◆ városi művelődési központvárosi művelődési központ
siminkaikjúsiminkaikjú ◆ középosztályközéposztály ◆ polgárságpolgárság
siminkakumeisiminkakumei ◆ polgárforradalompolgárforradalom
siminkensiminken ◆ állampolgárságállampolgárság ◆ polgárjogpolgárjog ◆

polgárságpolgárság
siminkóensiminkóen ◆ VárosligetVárosliget
siminszeikacusiminszeikacu ◆ polgárok életepolgárok élete
simintaikaisimintaikai ◆ népgyűlésnépgyűlés
siminukiszenzaisiminukiszenzai ◆ folteltávolítófolteltávolító ◆ folt-folt-
tisztítótisztító
simin-undósimin-undó ◆ polgári mozgalompolgári mozgalom
siminzeisiminzei ◆ helyhatóságihelyhatósági adóadó ◆ önkormány-önkormány-
zati adózati adó ◆ települési adótelepülési adó
simi-osimi-o cukerucukeru ◆ foltossáfoltossá tesztesz 「Sacunikóhí-
no simi-o cuketesimatta.」 „Kávéfoltos lett az in-
gem.”

simirisimiri ◆ hasonlathasonlat ◆ párhuzampárhuzam
simirusimiru ◆ átivódikátivódik 「Sacuno vakino sitaga asze-
de simiteita.」 „A verejték átivódott az ing hón-

alján.” ◆ átjárátjár 「Szúpuni nikunooisii adzsiga
simiteita.」 „A levest átjárta a hús finom íze.” ◆

csípcsíp 「Szekkenga meni simiru.」 „Csípi a sze-
memet a szappan.” ◆ hatolhatol 「Szamuszaga hon-
emade simita.」 „A csontomig hatolt a hideg.” ◆

marmar 「Kemuriga meni simiru.」 „Marja a sze-
mem a füst.” ◆ megsajdulmegsajdul 「Cumetaimono-o ta-
beruto okubaga simiru.」 „Ha hideget eszek meg-
sajdul a hátsó fogam.” ◆ sajdulsajdul ◇ dzsimitadzsimita eses
「Kodomodzsimitasaberikatada.」 „Gyerekes be-
széde van.” ◇ simitekurusimitekuru összeérösszeér 「Fucuka-
tatte rjórini adzsiga simitekita.」 „Két nap alatt
összeértek az ízek az ételben.” ◇ honenisimiruhonenisimiru
csontigcsontig hathat 「Honenisimiru szamusza」
„csontig ható hideg” ◇ minisimiruminisimiru átjárátjár
「Szamusza-va mini simita.」 „Átjárt a hideg.”
◇ minisimiruminisimiru átérezátérez 「Kareno kotoba-va mini
simita.」 „Átéreztem a szavait.” ◇ minisimiruminisimiru
meghatmeghat 「Kanodzsono jaszasisza-va mini
simita.」 „Meghatott a nő kedvessége.”

simitekurusimitekuru ◆ összeérösszeér 「Fucukatatte rjórini
adzsiga simitekita.」 „Két nap alatt összeértek az
ízek az ételben.”

simitórusimitóru ◆ beleszivárogbeleszivárog ◆ hatolhatol
simittaresimittare ◆ zsugoriságzsugoriság
simittarenasimittarena ◆ hitványhitvány 「Simittarena kan-
gae」 „hitvány gondolat” ◆ zsugorizsugori 「Simittare-
na jacu」 „zsugori fickó”

simivatarusimivataru ◆ átjárátjár 「Acui kócsaga karadani si-
mi vatatta.」 „A forró tea átjárta a testemet.”

simizusimizu ◆ forrásvízforrásvíz ◆ tiszta víztiszta víz
simízusimízu ◆ kombinékombiné
simjurésonsimjuréson ◆ szimulációszimuláció
simjuréson-gémusimjuréson-gému ◆ szimulációs játékszimulációs játék
simjuréson-osimjuréson-o okonauokonau ◆ szimulációtszimulációt végezvégez
「Viruszu kanszenkakudainosimjuréson-o oko-
natta.」 „Elvégeztük a vírus terjedésének szimu-
lációját.” ◆ szimulálszimulál
simjurésonszofutoveasimjurésonszofutovea ◆ szimulációsszimulációs
szoftverszoftver
simjurétásimjurétá ◆ szimulátorszimulátor ◇ furaito-furaito-
simjurétásimjurétá repülőszimulátorrepülőszimulátor
simosimo ◆ dérdér 「Hatakeni simoga orita.」 „A szán-
tóföldet belepte a dér.” ◆ jégjég ◆ zúzmarazúzmara 「Hap-
pani simogacuita.」 „A levél zúzmarás lett.” ◇

aszasimoaszasimo reggelireggeli dérdér ◇ kasiranosimokasiranosimo deresderes
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hajhaj ◇ simogacukusimogacuku eljegesedikeljegesedik 「Reizókoni
simogacuita.」 „A hűtő eljegesedett.” ◇ hacusi-hacusi-
momo első fagyelső fagy
simosimo ◆ alacsonyalacsony rangúrangú személyszemély ◆ alfélalfél ◆ al-al-
sósó 「Simomeguro」 „Meguro alsó” ◆ alsóalsó sza-sza-
kaszkasz 「Kavano sitaniaru hasi」 „folyó alsó sza-
kaszán lévő híd” ◆ legkisebblegkisebb helyiértékhelyiérték
「Szúdzsino simoszan keta」 „három legkisebb
helyiértékű számjegy” ◆ ürülékürülék ◇ kazasimonikazasimoni
széliránybanszélirányban 「Kumo-va kazasimoni mukattei-
ru.」 „A felhők szélirányban mennek.” ◇ kavasi-kavasi-
momo folyófolyó alsóalsó szakaszaszakasza 「Kavasimoniaru ma-
csi」 „folyó alsó szakaszán lévő város” ◇ simo-simo-
hankihanki másodikmásodik félévfélév 「Simohankini-va uriage-
va kócsódatta.」 „A második félévben kedvezően
alakult a forgalom.”

simobasirasimobasira ◆ zúzmarakristályzúzmarakristály
simobesimobe ◆ szolgaszolga 「Kamino simobe」 „isten
szolgája”

simobukurenasimobukurena ◆ alulalul dundidundi ◆ pufókpufók 「Simo-
bukurena kao」 „pufók arc”

simocukesimocuke ◆ japán gyöngyveszőjapán gyöngyvesző
simocukisimocuki ◆ novembernovember
simodzsimosimodzsimo ◆ kisemberekkisemberek 「Kono szeidzsika-
va simodzsimono dzsidzsóni cúdzsiteiru.」 „Ez a
politikus ismeri a kisemberek problémáit.”

simodzsimonomonosimodzsimonomono ◆ kisemberkisember 「Simodzsi-
mono mono-o mikudaszu.」 „Lenézi a kisembere-
ket.”

simodzsocsúsimodzsocsú ◆ konyhalánykonyhalány
simofurisimofuri ◆ deresedésderesedés
simofurigjúnikusimofurigjúniku ◆ zsíreres marhahúszsíreres marhahús
simofurinosimofurino ◆ deresderes 「Simofurino kamino ke」
„deres haj” ◆ kendermagos mintájúkendermagos mintájú
simogacukusimogacuku ◆ bejegesedikbejegesedik 「Madogaraszuni
simoga cuita.」 „Bejegesedett az ablak.” ◆ jege-jege-
sediksedik
simogacukusimogacuku ◆ eljegesedikeljegesedik 「Reizókoni simo-
gacuita.」 „A hűtő eljegesedett.”

simogaokusimogaoku ◆ belepi a dérbelepi a dér
simogaresimogare ◆ télitéli kopárságkopárság 「Simogareno kesi-
ki」 „kopár téli táj”

simogoesimogoe ◆ emberiemberi ürülékbőlürülékből készültkészült trágyatrágya

simohankisimohanki ◆ másodikmásodik félévfélév 「Simohankini-va
uriage-va kócsódatta.」 „A második félévben ked-
vezően alakult a forgalom.”

simohansinsimohansin ◆ alsótestalsótest
simojakesimojake ◆ fagyásfagyás ◆ fagysérülésfagysérülés
simojokesimojoke ◆ fagyvédelemfagyvédelem
simokisimoki ◆ második félévmásodik félév
simonsimon ◆ tanács kérésetanács kérése
simonsimon ◆ ujjlenyomatujjlenyomat 「Kúkóde simonga tor-
areta.」 „A repülőtéren ujjlenyomatot vettek tő-
lem.” ◇ idensisimonidensisimon genetikai ujjlenyomatgenetikai ujjlenyomat
simonsimon ◆ vizsgakérdésvizsgakérdés ◆ vizsgáztatásvizsgáztatás ◇

kótósimonkótósimon szóbeli vizsgaszóbeli vizsga
simonetasimoneta ◆ ocsmányocsmány viccvicc ◆ szexuálisszexuális tématéma

simon-iinkaisimon-iinkai ◆ tanácsadó bizottságtanácsadó bizottság
simon-jomitoriszócsisimon-jomitoriszócsi ◆ ujjlenyomat-olvasóujjlenyomat-olvasó

simonkensucukisimonkensucuki ◆ ujjlenyomat-érzékelőujjlenyomat-érzékelő
simonkenszahósimonkenszahó ◆ daktiloszkópiadaktiloszkópia
simonkikansimonkikan ◆ tanácsadó testülettanácsadó testület
simon-ninsósimon-ninsó ◆ ujjlenyomatosujjlenyomatos azonosításazonosítás
「Paszuvádono kavarini simon-ninsó-o cukau.」
„Jelszó helyett ujjlenyomatos azonosítást haszná-
lok.”

simonogaisimonogai ◆ fagykárfagykár
simonohanasimonohana ◆ jégvirágjégvirág 「Madoni simono
hanaga szaita.」 „Jégvirágos lett az ablak.”

simonohanasisimonohanasi ◆ ocsmányságocsmányság ◆ szexuálisszexuális
tématéma
simonokessómojósimonokessómojó ◆ jégvirágjégvirág
simonokusimonoku ◆ vers végevers vége
simonoszevasimonoszeva ◆ altestaltest tisztántisztán tartásatartása
「Bjóninno simono szeva-o siteiru.」 „A beteg al-
testének tisztán tartását végzi.”

simonszaisusimonszaisu ◆ ujjlenyomat-készítésujjlenyomat-készítés ◆ ujj-ujj-
lenyomatvétellenyomatvétel
simonszurusimonszuru ◆ vizsgakérdést tesz felvizsgakérdést tesz fel
simonszurusimonszuru ◆ tanácsot kértanácsot kér
simo-osimo-o torutoru ◆ leolvasztleolvaszt 「Reizókono simo-o
totta.」 „Leolvasztottam a hűtőgépet.”

simorjúikisimorjúiki ◆ folyó alsó szakaszafolyó alsó szakasza
símoszusímoszu ◆ CMOSCMOS
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simotesimote ◆ alsóalsó részrész ◆ folyófolyó alsóalsó szakaszaszakasza
◆ lefelélefelé 「Hasino simote」 „hídtól lefelé a fo-
lyón” ◆ színpad bal oldalaszínpad bal oldala
simotorisimotori ◆ dértelenítésdértelenítés ◆ jégtelenítésjégtelenítés
simotoriszócsisimotoriszócsi ◆ jégtelenítőjégtelenítő
simozasimoza ◆ asztalvégasztalvég 「Dzsibun-va simozani
szuvatta.」 „Jómagam asztalvégre ültem.” ◆

macskaasztalmacskaasztal
simufurísimufurí ◆ hálózatfüggetlenhálózatfüggetlen
simukádosimukádo ◆ SIMSIM ◆ SIM-kártyaSIM-kártya
simukerusimukeru ◆ ösztökélösztökél 「Kare-va jamerujóni si-
mukerareta.」 „Arra ösztökélték, hogy mondjon
fel.” ◆ ráveszrávesz 「Icsirittorunobíru-o nomujóni
simukerareta.」 „Rávették, hogy igyon meg egy li-
ter sört.”

sinsin ◆ bizalombizalom 「Szeifu-va kokuminno sin-o
eta.」 „A kormány elnyerte a nép bizalmát.” ◆ hithit

sinsin ◆ léleklélek 「Sin-va jaszasii hitodeszu.」 „A lel-
ke mélyén kedves ember.” ◆ lelkületlelkület ◆ szívszív
「Kare-va sinkara aiszeru hitoda.」 „Szívemből
szeretem azt az embert.” ◇ dzsihisindzsihisin jótékonyjótékony
szívszív ◇ singitaisingitai lélek, technika és erőlélek, technika és erő
sinsin ◆ Csing-dinasztiaCsing-dinasztia
sinsin ◆ alattvalóalattvaló
sinsin ◆ bélbél 「Enpicuno sin」 „ceruza bele” ◆ be-be-
téttét 「Sápupen-no sin」 „töltőceruza betétje” ◆

csutkacsutka 「Ringo-o tabete sindakega nokotta.」
„Megettem az almát, már csak a csutka maradt.”
◆ érér 「Nisinkéburu」 „kéteres kábel” ◆ kanóckanóc
「Rószokuno sin」 „gyertya kanóca” ◆ középközép
「Kabeno sinkara hejano menszeki-o keiszansi-
ta.」 „A fal közepétől számítottam a szoba alapte-
rületét.” ◆ torzsatorzsa 「Kjabecuno sin」 „káposzta
torzsája” ◇ enpicunosinenpicunosin ceruzabélceruzabél ◇ karada-karada-
nosinmadenosinmade csontigcsontig 「Karadano sinmade hie-
ta.」 „Csontig átfagytam.” ◇ tasinkéburutasinkéburu több-több-
ereseres vezetékvezeték ◇ tómorokosinosintómorokosinosin kukorica-kukorica-
csutkacsutka ◇ ringonosinringonosin almacsutkaalmacsutka ◇ rószo-rószo-
kunosinkunosin gyertyabélgyertyabél ◇ rószokunosinrószokunosin gyer-gyer-
tya kanócatya kanóca
sinsin ◆ neoneo ◆ újúj 「Sindaitórjó」 „új elnök” ◇ sin-sin-
kaihacukaihacu új fejlesztésúj fejlesztés
sinsin ◆ tárgyalástárgyalás ◇ daiissindaiissin elsőfokúelsőfokú tár-tár-
gyalásgyalás ◇ dainisindainisin másodfokú tárgyalásmásodfokú tárgyalás

sinsin ◆ igazigaz 「Kono szecu-va sinka gaka handan-
dekinai.」 „Nem tudom eldönteni, hogy igaz-e
vagy hamis ez a magyarázat.” ◆ igazságigazság 「Sin-o
toku.」 „Az igazságot hirdeti.” ◆ szaccsaszaccsa ◇ sin-sin-
niszemaruniszemaru valósághűvalósághű 「Sinni szematta engi.」
„Valósághű előadás.” ◇ sin-notomosin-notomo igazigaz barátbarát
◇ sin-osin-o ugacuugacu találótaláló 「Sin-o ugatta kotoba」
„találó megjegyzés”

sinsin ◆ barátbarát 「Sinamerika hanrosiano szeidzsi-
o itta.」 „Amerikabarát és oroszellenes politikát
folytatott.” ◆ pártolópártoló 「Kare-va sinkiriszuto kjó-
no hitoda.」 „Ő kereszténypártoló.”

sínsín ◆ jelenetjelenet ◆ színszín ◇ akuson-sínakuson-sín akció-akció-
jelenetjelenet ◇ gunsúsíngunsúsín tömegjelenettömegjelenet ◇ beddo-beddo-
sínsín ágyjelenetágyjelenet ◇ mobbu-sínmobbu-sín tömegjelenettömegjelenet
◇ raszuto-sínraszuto-sín utolsóutolsó jelenetjelenet ◇ rabu-sínrabu-sín
szerelmi jelenetszerelmi jelenet
sinasina ◆ áruáru 「Kono misze-va sinaga szukunai.」
„Kevés áru van ebben a boltban.” ◆ cikkcikk ◆ mi-mi-
nőségnőség 「Kono fuku-va sinaga varui.」 „Ennek a
ruhának rossz a minősége.” ◆ portékaportéka ◆ tárgytárgy
◇ ivainosinaivainosina ajándéktárgyajándéktárgy ◇ kinen-nosinakinen-nosina
emléktárgyemléktárgy ◇ te-ote-o kaesina-okaesina-o kaekae mindenminden
lehetségeslehetséges módonmódon 「Te-o kae sina-o kae szet-
tokusijótosita.」 „Minden lehetséges módon pró-
báltam meggyőzni.” ◇ te-ote-o kaesina-okaesina-o kaekae min-min-
denféledenféle módszerrelmódszerrel 「Te-o kae sina-o kae ka-
nodzsono kigen-o totta.」 „Mindenféle módszer-
rel próbáltam a nő kedvében járni.” ◇ tokorok-tokorok-
avarebasinakavaruavarebasinakavaru ahányahány ház,ház, annyiannyi szo-szo-
káskás
sinasina ◆ amikoramikor 「Kaerisinani sigoto-o tanoma-
reta.」 „Amikor hazafelé indultam, munkát kap-
tam.” ◆ csináljcsinálj 「Denvasina.」 „Telefonálj!”

sinasina ◆ KínaKína
sinaaszobi-o szurusinaaszobi-o szuru ◆ homokozikhomokozik
sinabásinabá ◆ cinóbervöröscinóbervörös
sinabamorotomosinabamorotomo ◆ haha mármár egyszeregyszer megha-megha-
lunk, haljunk meg együttlunk, haljunk meg együtt
sinabirusinabiru ◆ aszikaszik 「Sinabita te」 „aszott kéz” ◆

elfonnyadelfonnyad 「Kjúriga sinabita.」 „Elfonnyadt az
uborkám.” ◆ fonnyadfonnyad 「Sinabita kudamono」
„fonnyadt gyümölcs” ◆ megfonnyadmegfonnyad 「Kudamo-
noga sinabita.」 „Megfonnyadt a gyümölcs.”

sinabitasinabita ◆ fonnyadtfonnyadt 「Sinabita jaszai-o szute-
ta.」 „A fonnyadt zöldséget kidobta.”

sinabuszokusinabuszoku ◆ áruhiányáruhiány
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sinadzsísinadzsí ◆ együttesegyüttes hatáshatás ◆ együttesegyüttes mű-mű-
ködésködés
sinagakisinagaki ◆ árulistaárulista ◆ menümenü
sinagarasinagara ◆ közepetteközepette 「Ikarinagara furjóhin-
o kaesita.」 „Mérgelődések közepette vittem
vissza az selejtes árut.”

sinagaramosinagaramo ◆ mindamellettmindamellett 「Kare-va kega-o
sinagaramo genkida.」 „Megsérült, mindamellett
jól van.”

sinagavakusinagavaku ◆ Sinagava kerületSinagava kerület
sinagiresinagire ◆ áruhiányáruhiány
sinagireninarusinagireninaru ◆ kifogykifogy azaz üzletbőlüzletből 「Batá-
va sinagireninatta.」 „Kifogyott az üzletünkből a
vaj.”

sinagógusinagógu ◆ zsinagógazsinagóga
sin-aisin-ai ◆ szeretetszeretet 「Dzsikokuni taisite sin-aino
dzsó-o simesita.」 „Szeretetet tanúsított hazája
iránt.”

sinaisinai ◆ bambuszkardbambuszkard
sinaisinai ◆ városon belülvároson belül
sinaisinai ◆ nemnem csinálcsinál 「Kare-va kikennakoto-va
sinai.」 „Nem csinál veszélyes dolgot.”

sinaicúvasinaicúva ◆ helyi beszélgetéshelyi beszélgetés
sinaidesinaide ◆ nene 「Gakkarisinaide!」 „Ne csüg-
gedj!” ◆ nehogynehogy 「Otoszanaide!」 „Nehogy le-
ejtsd!”

sinaidehaszumanaisinaidehaszumanai ◆ nemnem tehettehet 「Osietemo-
rattanode, siranaide-va szumanai.」 „Megtanítot-
ták, ezért nem tehetem, hogy azt mondom, nem
tudom.”

sinaidensasinaidensa ◆ villamosvillamos
sinaidenvasinaidenva ◆ helyi híváshelyi hívás
sinaidesósinaidesó ◆ alighaaligha 「Kore-o mite oja-va jorok-
obanaidesó.」 „Ennek aligha fognak örülni a szü-
leim.”

sinaide-vasinaide-va okanaiokanai ◆ nemnem hagyhagy 「Han-ninni
bacu-o ataenaide-va okanai.」 „A bűnösök tetteit
nem hagyjuk büntetlenül.”

sinaihaitacusinaihaitacu ◆ helyi kiszállításhelyi kiszállítás
sinaihantósinaihantó ◆ Sínai-félszigetSínai-félsziget
sinaihógajoisinaihógajoi ◆ nemnem tanácsostanácsos 「Fubukino
naka-o dekakenai hógaii.」 „Nem tanácsos hóvi-
harban útnak indulni.”

sinaijónisinaijóni ◆ nehogynehogy 「Cuma-o okoszanaijóni,
cuma szakide aruita.」 „Lábujjhegyen mentem,
nehogy felébresszem a feleségem.”

sinaijóniszaszerusinaijóniszaszeru ◆ tesztesz rólaróla 「Kono koga-
mó nidoto csikokusinaijóniszaszemaszu.」 „Majd
én teszek róla, hogy ne késsen el még egyszer a
gyerek!”

sinaikasinaika ◆ nehogynehogy 「Netakirininari-va sinaikato
sinpaisiteiru.」 „Aggódom, nehogy ágyhoz kötött
legyek.”

sinaikankósinaikankó ◆ városnézésvárosnézés
sinaikenbucusinaikenbucu ◆ városnézésvárosnézés
sinaikjokubansinaikjokuban ◆ helyi hívószámhelyi hívószám
sinaikókansinaikókan ◆ helyi kapcsoláshelyi kapcsolás
sinaimonode-vasinaimonode-va nainai ◆ nemnem csinálhatatlancsinálhatatlan
「Keikikótai-va szakerarenaimonode-va nai.」 „A
recesszió nem elkerülhetetlen”

sin-ainarusin-ainaru ◆ drágalátosdrágalátos 「Sin-ainaru ane」
„drágalátos néném” ◆ kedveskedves 「Sin-ainaru to-
mojo」 „kedves barátom”

sinainonarasinainonara ◆ hacsakhacsak nemnem 「Ii kjúrjó-o mora-
vanainonarakono sigoto-o kotovaru.」 „Nem kell
az állás, hacsak nem adnak jó fizetést hozzá.”

sinaisusinaisu ◆ nővérfajnővérfaj
sinaitosinaito ◆ hacsak nemhacsak nem
sinaitokenaisinaitokenai ◆ kellkell 「Jaszetainonara undósi-
naitoikenai.」 „Ha fogyni akarunk mozognunk
kell.”

sinaizansinaizan ◆ Sínai-hegySínai-hegy
sinajakanasinajakana ◆ hajlékonyhajlékony 「Kono eda-va si-
najakadeszu.」 „Ez az ág hajlékony.” ◆ képlé-képlé-
kenykeny 「Kava-va sinajakada.」 „A bőr képlékeny.”
◆ rugalmasrugalmas 「Sinajakana kin-niku」 „rugalmas
izom”

sinakattarasinakattara ◆ haha nemnem 「Damedattarajari nao-
szu.」 „Ha nem sikerül, megpróbálom újra.”

sinakerebasinakereba ◆ haha 「Benkjósinakereba sikenni
ocsirujo.」 „Ha nem tanulsz, megbuksz!”

sinakerebadamesinakerebadame ◆ muszájmuszáj 「Motto madzsi-
meni hatarakanakereba dameda.」 „Muszáj lesz
egy kicsit komolyabban vennem a munkát.”

sinakerebaikenaisinakerebaikenai ◆ kellkell 「Asitahajaku okina-
kerebaikenai.」 „Holnap korán kell kelnem.”
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sinakerebanaranaisinakerebanaranai ◆ kellkell 「Asita kai monosi-
nakerebanaranai.」 „Holnap be kell vásárolnom.”
◆ kutyakutya kötelességkötelesség 「Jobareta kjaku-va tano-
sii furi-o sinakerebanaranai.」 „A meghívott ven-
dégnek kutya kötelessége azt mutatni, hogy jól ér-
zi magát.” ◆ muszájmuszáj 「Sikenni gókakuszuruta-
meni benkjósinakerebanaranai.」 „Muszáj tanul-
ni, ha át akarunk menni a vizsgán.”

sinakutesinakute ◆ nene 「Sinpaisinakuteiijo.」 „Ne ag-
gódj!”

sinakutehanaranaisinakutehanaranai ◆ csinálnicsinálni kellkell 「Gogo-
ginkóni ikanakute-va naranai.」 „Délután bankba
kell mennem.”

sinakutemosinakutemo ◆ nemnem kellkell 「Kakuszanakutemo-
ii.」 „Nem kell eltitkolni!”

sinamonsinamon ◆ cimetcimet ◆ fahéjfahéj
sinamonosinamono ◆ áruáru 「Misze-va sinamono-o siire-
ta.」 „A bolt beszerezte az árut.” ◆ árucikkárucikk
「Sinamono-o uru.」 „Árucikket elad.” ◆ minő-minő-
ségség ◆ portékaportéka
sinamonokifusinamonokifu ◆ természetbeni adománytermészetbeni adomány
sinamonoszonkaisinamonoszonkai ◆ rongálásrongálás
sin-ansin-an ◆ új elgondolásúj elgondolás ◆ új ötletúj ötlet
sinansinan ◆ harcművészetharcművészet tanításatanítása ◆ művé-művé-
szet tanításaszet tanítása
sinan-novazasinan-novaza ◆ nehéznehéz dologdolog 「Kono daigaku-
ni hairuno-va sinanno vazada.」 „Nehéz bekerül-
ni ebbe az egyetembe.”

sin-antokkjosin-antokkjo ◆ találmányi szabadalomtalálmányi szabadalom
sin-antórokusin-antóroku ◆ szabadalom bejegyzéseszabadalom bejegyzése
sinaoszusinaoszu ◆ újracsinálújracsinál 「Tegami-o kaki naosi-
ta.」 „Újraírtam a levelet.”

sinapusiszusinapusiszu ◆ szinapszisszinapszis
sinapuszusinapuszu ◆ szinapszisszinapszis ◇ sinkeikinsinapu-sinkeikinsinapu-
szuszu neuromuszkuláris szinapszisneuromuszkuláris szinapszis
sinapuszukangekisinapuszukangeki ◆ szinaptikus résszinaptikus rés
sinapuszukaszoszeisinapuszukaszoszei ◆ szinaptikusszinaptikus plaszti-plaszti-
citáscitás
sinapuszukóden-isinapuszukóden-i ◆ posztszinaptikusposztszinaptikus po-po-
tenciálhullámtenciálhullám ◇ kófunszeisinapuszukóden-kófunszeisinapuszukóden-
ii serkentőserkentő posztszinaptikusposztszinaptikus potenciálhul-potenciálhul-
lámlám ◇ jokuszeiszeisinapuszukóden-ijokuszeiszeisinapuszukóden-i gátlógátló
posztszinaptikus potenciálhullámposztszinaptikus potenciálhullám
sinapuszukómakusinapuszukómaku ◆ posztszinaptikusposztszinaptikus
membránmembrán

sinapuszunosinapuszuno ◆ szinaptikusszinaptikus
sinapuszusótósinapuszusótó ◆ szinaptikus bunkószinaptikus bunkó
sinapuszuzenmakusinapuszuzenmaku ◆ preszinaptikuspreszinaptikus memb-memb-
ránrán
sinaputonemakózósinaputonemakózó ◆ szinaptonémásszinaptonémás komp-komp-
lexlex
sinaranaifuri-osinaranaifuri-o szuruszuru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha
nem tudnánem tudná
sinariosinario ◆ alaphelyzetalaphelyzet 「Arajuru
szaginosinario-o szecumeisita.」 „A csalások
alaphelyzeteit részletezte.” ◆ eseteset 「Szaiakuno-
sinario」 „legrosszabb eset” ◆ forgatókönyvforgatókönyv
「Szubete-va sinario dórida.」 „Minden a forga-
tókönyv szerint alakul.” ◆ helyzethelyzet
「Konosinario-o daremo joszósinakatta.」 „Senki
sem számított erre a helyzetre.”

sinario-raitásinario-raitá ◆ forgatókönyvíróforgatókönyvíró
sinarusinaru ◆ meghajlikmeghajlik 「Edaga sinatta.」 „Meg-
hajlott az ág.”

sinaszadamesinaszadame ◆ értékelésértékelés
sinaszadameszurusinaszadameszuru ◆ értékelértékel 「Kottóhinno
sinaszadame-o sita.」 „Értékeltem az antik tár-
gyat.” ◆ kiértékelkiértékel 「Dórjóno sinaszadame-o si-
ta.」 „Kiértékeltem a kollégámat.”

sinaszaisinaszai ◆ csináldcsináld 「Benkjósinaszai.」 „Ta-
nulj!”

sinausinau ◆ hajlikhajlik 「Kazeni takegasinau.」 „A szél-
ben hajlik a bambusz.” ◆ meghajlikmeghajlik 「Jukino
omomide edagasinatta.」 „A hó súlyától meghaj-
lott az ág.” ◇ jokusinaujokusinau hajlékonyhajlékony 「Jokusi-
nau karada」 „hajlékony test”

sinauszusinauszu ◆ áruhiányáruhiány
sinauszuninarusinauszuninaru ◆ eltűnikeltűnik aa polcokrólpolcokról 「Ka-
rakucsino konapapurika-va sinauszuninatta.」
„Eltűnt a polcokról az erős fűszerpaprika.” ◆ hi-hi-
ánycikkánycikk leszlesz 「Piszutacsiocsoko-va sinauszuni-
natta.」 „Hiánycikk lett a pisztáciás csoki.”

sinazoroesinazoroe ◆ áruskálaáruskála ◆ áruválasztékáruválaszték
「Anodepáto kabanno sinazoroega hófudeszu.」
„Annak az áruháznak gazdag az táskaválasztéka.”
◆ felhozatalfelhozatal ◆ kínálatkínálat ◆ választékválaszték 「Ko-
nodepátono sinazoroe-va szukunai.」 „Ennek az
áruháznak kicsi a választéka.” ◇ szeihin-szeihin-
nosinazoroenosinazoroe termékpalettatermékpaletta
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sinazoroegajoisinazoroegajoi ◆ szélesszéles választékúválasztékú ◆ vál-vál-
tozatostozatos kínálatúkínálatú 「Kono misze-va sinazoroega
joi.」 „Ennek az üzletnek változatos a kínálata.”

sinbacusinbacu ◆ istenisten büntetésebüntetése 「Sinbacu-o kó-
muru.」 „Megbünteti az isten.”

sinbarokkusinbarokku ◆ neobarokkneobarokk
sinbarusinbaru ◆ cintányércintányér 「Kare-va sinbaru-o ucsi
avaszeta.」 „Összeütötte a cintányérokat.”

sinbarutotaikonootosinbarutotaikonooto ◆ csinnadrattacsinnadratta
sinbasirasinbasira ◆ központi tartóoszlopközponti tartóoszlop
sinbeisinbei ◆ Amerika-barátAmerika-barát 「Sinbeikandzsó」
„Amerika-barát érzelmek”

sinbeikasinbeika ◆ Amerika-barátAmerika-barát
sinbisinbi ◆ szépérzékszépérzék
sinbigakusinbigaku ◆ esztétikaesztétika
sinbigansinbigan ◆ esztétikaiesztétikai érzékérzék 「Kare-va sinbi-
ganganai.」 „Nincs esztétikai érzéke.” ◆ szépér-szépér-
zékzék
sinbisikaisinbisikai ◆ kozmetikai fogászkozmetikai fogász
sinbisugisinbisugi ◆ esztétizmusesztétizmus
sinbitekinasinbitekina ◆ esztétikaiesztétikai 「Sinbitekina ka-
csi」 „esztétikai érték”

sinbósinbó ◆ kitartáskitartás 「Kare-va sinbóga tarinai.」
„Nincs benne elég kitartás.” ◆ türelemtürelem ◇ gosin-gosin-
bóbó türelemtürelem 「Gosinbó negaimaszu.」 „Türelmét
kérem!”

sinbósinbó ◆ bizalombizalom 「Sidósa-va minsúno sinbó-o
eta.」 „A vezető elnyerte a nép bizalmát.” ◆ meg-meg-
becsülésbecsülés 「Nakamakarano sinbóga acui.」 „A
társai nagy megbecsülésének örvend.”

sinbósinbó ◆ központiközponti személyszemély ◆ merevítőrúdmerevítőrúd ◆

tengelytengely
sinbósinbó ◆ pitvarpitvar ◆ szívpitvarszívpitvar ◇ usinbóusinbó jobbjobb
pitvarpitvar ◇ szasinbószasinbó bal pitvarbal pitvar
sinbóenrjosinbóenrjo ◆ előrelátáselőrelátás
sinbógen-insinbógen-in ◆ elhalálozás okaelhalálozás oka
sinbokusinboku ◆ barátkozásbarátkozás ◆ barátságbarátság 「Kareto
sinboku-o fukameta.」 „Elmélyítettem a barátsá-
gunkat.”

sinbokusinboku ◆ szent faszent fa
sinbokudantaisinbokudantai ◆ baráti társaságbaráti társaság
sinbokukaisinbokukai ◆ baráti találkozóbaráti találkozó
sinbokukankeisinbokukankei ◆ baráti kapcsolatbaráti kapcsolat

sinborizumusinborizumu ◆ szimbolizmusszimbolizmus
sinborusinboru ◆ jelképjelkép 「Kuróbá-va szentopatorikk-
udinosinborudeszu.」 „A lóhere a Szent Patrick
Nap jelképe.” ◆ szimbólumszimbólum ◇ szutétaszusin-szutétaszusin-
boruboru státusszimbólumstátusszimbólum
sinboru-mákusinboru-máku ◆ emblémaembléma
sinbószurusinbószuru ◆ kitartkitart 「Joku sinbósitane.」
„Szépen kitartottál!” ◆ türelmestürelmes 「Mó sinbósik-
irenai.」 „Türelmem végéhez értem.”

sinbózujoisinbózujoi ◆ kitartókitartó ◆ türelmestürelmes
sinbózujokusinbózujoku ◆ kitartóankitartóan 「Tora-va sinbózu-
joku emono-o oikaketa.」 „A tigris kitartóan ül-
dözte az áldozatát.” ◆ türelmesentürelmesen 「Kikai-o sin-
bózujoku matteita.」 „Türelmesen vártam az al-
kalmat.”

sinbózujokumacusinbózujokumacu ◆ kivárkivár 「Sinbózujokucsan-
szuga kuruno-o matta.」 „Kivártam a megfelelő
pillanatot.”

sinbucusinbucu ◆ istenekistenek ésés BuddhaBuddha ◆ istenekistenek ésés
buddhákbuddhák ◆ sintoizmus és buddhizmussintoizmus és buddhizmus
sinbucukonkósinbucukonkó ◆ sintósintó ésés buddhizmusbuddhizmus keve-keve-
redéseredése
sinbucukonkósinbucukonkó ◆ sintoizmussintoizmus ésés buddhizmusbuddhizmus
vegyítésevegyítése
sinbucusúgósinbucusúgó ◆ sintoizmussintoizmus ésés buddhizmusbuddhizmus
vegyítésevegyítése
sinbunsinbun ◆ hírlaphírlap ◆ laplap 「Kononjúszu-va arajuru
sinbunni notta.」 „Minden lap megírta a hírt.”
◆ napilapnapilap 「Iroirona suruino sinbun-o tottei-
ru.」 „Sokféle napilapra fizetek elő.” ◆ újságújság
「Sinbun-o kódokusiteinai.」 „Nem járatok újsá-
got.” ◇ komikkusinbunkomikkusinbun vicclapvicclap ◇ gojósinbungojósinbun
kormánypártikormánypárti újságújság ◇ csihósinbuncsihósinbun helyihelyi új-új-
ságság ◇ teikjúnasinbunteikjúnasinbun szennylapszennylap ◇ teirecu-teirecu-
nasinbunnasinbun szennylapszennylap ◇ nikkansinbunnikkansinbun napilapnapilap
◇ furusinbunfurusinbun régirégi újságújság ◇ hódzsisinbunhódzsisinbun ja-ja-
pán nyelvű újságpán nyelvű újság
sinbundanesinbundane ◆ újságtémaújságtéma 「Szubarasii
sinbundane-o teikjósitekureta.」 „Kiváló újságté-
mát adott.”

sinbunhaitacusinbunhaitacu ◆ újságkihordásújságkihordás 「Sógaku-
szeino koro, sinbunhaitacunoarubaito-o site
kakei-o taszuketa.」 „Általános iskolás koromban
újságkihordással szerzett pénzzel segítettem a
háztartást.”

sinbunhaitacuninsinbunhaitacunin ◆ újságkihordóújságkihordó
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sinbunhaitacunohitosinbunhaitacunohito ◆ újságkihordóújságkihordó
sinbunhanbaitensinbunhanbaiten ◆ újságterjesztőújságterjesztő
sinbun-jasinbun-ja ◆ újságárusújságárus ◆ újságosújságos
sinbunkaisinbunkai ◆ sajtósajtó világavilága 「Kaigaino sinbun-
kai」 „külföldi sajtó világa”

sinbunkidzsisinbunkidzsi ◆ újságcikkújságcikk
sinbunkisasinbunkisa ◆ újságíróújságíró
sinbunkókokusinbunkókoku ◆ újsághirdetésújsághirdetés
sinbun-nojobiurisónensinbun-nojobiurisónen ◆ rikkancsrikkancs
sinbun-nokirinukisinbun-nokirinuki ◆ újságkivágásújságkivágás
sinbun-nomósikomisinbun-nomósikomi ◆ újság-előfizetésújság-előfizetés 「Jú-
kanno mósi komi-o sita.」 „Előfizettem az esti
hírlapra.”

sinbun-nosimekiridzsikansinbun-nosimekiridzsikan ◆ lapzártalapzárta
「Njúszu-va sinbunno simekiridzsikanni mani
avanakatta.」 „A hír lapzárta után érkezett.”

sinbunsasinbunsa ◆ lapkiadólapkiadó
sinbunsisinbunsi ◆ újságújság ◆ újságpapírújságpapír 「Jukani
sinbunsi-o siita.」 „Újságpapírt terítettem a föld-
re.”

sinbunsuppansasinbunsuppansa ◆ újságkiadóújságkiadó
sinbunszúsinbunszú ◆ valódi törtvalódi tört
sinbun-ukesinbun-uke ◆ újságtartóújságtartó
sinbun-urisinbun-uri ◆ rikkancsrikkancs
sincúsincú ◆ lelki fájdalomlelki fájdalom ◆ szívfájdalomszívfájdalom
sincúszurusincúszuru ◆ fájfáj aa szíveszíve 「Konkaino hiszaini
taihensincúsiteimaszu.」 „Borzasztóan fáj a szí-
vem, amikor a mostani katasztrófára gondolok.”

sincsasincsa ◆ legújabb termésű tealegújabb termésű tea
sincsakusincsaku ◆ újúj 「Sincsakudzsóhó」 „új hír” ◆

újonnanújonnan érkezésérkezés ◆ újonnanújonnan érkezettérkezett 「Sin-
csakuméru」 „újonnan érkezett levelek”

sincsikusincsiku ◆ újúj építésűépítésű 「Sincsikumanson-o
katta.」 „Új építésű lakást vett.”

sincsikuivaisincsikuivai ◆ házavatásházavatás ◆ házavatóházavató ◆ la-la-
kásavatókásavató
sincsikukaokusincsikukaoku ◆ új építésű házúj építésű ház
sincsikuszurusincsikuszuru ◆ újonnanújonnan építépít 「Ie-o sincsiku-
sita.」 „Újonnan épített egy házat.”

sincsintaisasincsintaisa ◆ anyagcsereanyagcsere 「Dzsintaino sin-
csintaisa」 „emberi test anyagcseréje” ◆ megúju-megúju-

láslás 「Tóno sincsintaisa-o szokusinszuru.」 „A
párt megújulását serkenti.”

sincsintaisaszurusincsintaisaszuru ◆ anyagcserétanyagcserét végezvégez
「Karada-va sincsintaisaszuru.」 „A test anyag-
cserét végez.” ◆ megújulmegújul
sincsirésonkauntásincsirésonkauntá ◆ szcintillációsszcintillációs számlá-számlá-
lóló
sincsirésonkensucukisincsirésonkensucuki ◆ szcintillációsszcintillációs de-de-
tektortektor
sincsósincsó ◆ CsingCsing betűtípusbetűtípus ◆ Csing-Csing-
dinasztiadinasztia
sincsósincsó ◆ magasságmagasság 「Sincsódzsunni narabina-
szai!」 „Sorakozzatok magasság szerint!” ◆ ter-ter-
metmet 「Kare-va sincsóga takai.」 „Magas terme-
tű.” ◆ testmagasságtestmagasság 「Ninenkande kodomono
sincsó-va goszencsihodo nobita.」 „Két év alatt
körülbelül 5 centimétert nőtt a gyerek testmagas-
sága.”

sincsósincsó ◆ elongációelongáció ◆ kiterjedéskiterjedés ◆ kiter-kiter-
jesztésjesztés ◆ növelésnövelés ◇ szasincsószasincsó lánc-lánc-
hosszabbításhosszabbítás 「Tanszoszasincsó hannó」
„szénlánc-hosszabbító reakció”

sincsósincsó ◆ új készítésúj készítés ◆ új melódiaúj melódia
sincsósincsó ◆ körültekintéskörültekintés ◆ megfontoltságmegfontoltság
sincsódzsujókisincsódzsujóki ◆ feszítési receptorfeszítési receptor
sincsóhansasincsóhansa ◆ feszítésifeszítési reflexreflex ◆ miomati-miomati-
kus reflexkus reflex
sincsokusincsoku ◆ haladáshaladás 「Kareno taidoga sigotono
sincsoku-o dzsamasita.」 „Viselkedésével a mun-
ka haladását akadályozza.”

sincsokubásincsokubá ◆ folyamatjelzőfolyamatjelző
sincsokudzsókjósincsokudzsókjó ◆ haladáshaladás
sincsokuricusincsokuricu ◆ feldolgozottságfeldolgozottság
sincsónasincsóna ◆ mélymély ◇ imisincsónaimisincsóna mélymély értel-értel-
műmű 「Imisincsóna kotoba」 „mély értelmű kifeje-
zés” ◇ imisincsónaimisincsóna jelentőségteljesjelentőségteljes 「Imi-
sincsóna mecuki」 „jelentőségteljes pillantás”

sincsónasincsóna ◆ körültekintőkörültekintő 「Sincsóna siszeide-
kono mondai-o acukatta.」 „Körültekintő hozzá-
állással kezelte az ügyet.” ◆ megfontoltmegfontolt 「Sin-
csóna hito-va keiszocuna hitojorijoku sórainicuite
kangaeru.」 „A megfontolt emberek többet gon-
dolnak a jövőre, mint a könnyelműek.” ◆ óvatosóvatos
「Sincsóna kódó」 „óvatos magatartás”
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sincsónisincsóni ◆ körültekintőenkörültekintően 「Me-o cuketa ie-o
sincsóni sirabeta.」 „Körültekintően megvizsgál-
tam a kiszemelt lakást.” ◆ megfontoltanmegfontoltan 「Sin-
csóni kódószuru.」 „Megfontoltan cselekszik.” ◆

óvatosanóvatosan 「Sincsóni kotoba-o erabu.」 „Óvato-
san fogalmaz.” ◇ sincsónikangaerusincsónikangaeru jóljól meg-meg-
fontolfontol 「Sincsóni kangaeta hógaii.」 „Jól fon-
told meg!”

sincsónikangaerusincsónikangaeru ◆ jóljól megfontolmegfontol 「Sin-
csóni kangaeta hógaii.」 „Jól fontold meg!”

sincsószaszerusincsószaszeru ◆ kiterjesztkiterjeszt 「Eikjórjoku-o
sincsószaszeta.」 „Kiterjesztette a befolyását.” ◆

növelnövel 「Szenmoncsisiki-o sincsószaszeta.」 „Nö-
veli szakmai tudását.”

sincsószurusincsószuru ◆ növekediknövekedik 「Uri age-va sin-
csósita.」 „Az árbevétel növekedett.” ◆ terjesz-terjesz-
kedikkedik 「Dzsigjó-va sincsósita.」 „A vállalkozás
terjeszkedett.” ◇ sincsószaszerusincsószaszeru növelnövel
「Szenmoncsisiki-o sincsószaszeta.」 „Növeli
szakmai tudását.” ◇ sincsószaszerusincsószaszeru kiter-kiter-
jesztjeszt 「Eikjórjoku-o sincsószaszeta.」 „Kiter-
jesztette a befolyását.”

sincsószurusincsószuru ◆ készíttetkészíttet 「Kucu-o sincsószu-
ru.」 „Cipőt készíttet.” ◆ szabatszabat 「Szúcu-o sin-
csószuru.」 „Öltönyt szabat.” ◆ varratvarrat 「Szúcu-
o sincsósita.」 „Új öltönyt varrattam.”

sincsúsincsú ◆ sárgarézsárgaréz
sincsúsincsú ◆ léleklélek mélyemélye 「Aiteno sincsú-o szah-
szuru.」 „Kitalálja mit érez a másik a lelke mé-
lyén.” ◆ szívszív 「Sincsú-o ucsi akeru.」 „Kiönti a
szívét.”

sincsúsincsú ◆ megszállásmegszállás
sincsúgunsincsúgun ◆ megszálló hadseregmegszálló hadsereg
sincsúszurusincsúszuru ◆ megszállmegszáll 「Doicu gun-va pó-
randoni sincsúsita.」 „Németország megszállta
Lengyelországot.”

sindasinda ◆ holtholt
sindacusindacu ◆ bitorlásbitorlás
sindacumorininattesindacumorininatte ◆ mindenminden erejéterejét bele-bele-
adjaadja 「Sindacumorininatte hatarakimaszu.」
„Minden erőmet beleadva fogok dolgozni.”

sindaisindai ◆ vagyonvagyon 「Hatarakizumede sindai-o ki-
zuita.」 „Szorgos munkával gyűjtött vagyont.”

sindaisindai ◆ ágyágy ◆ fekhelyfekhely
sindaikensindaiken ◆ hálókocsijegyhálókocsijegy

sindaisasindaisa ◆ betegszállítóbetegszállító kocsikocsi ◆ hálókocsihálókocsi

sindajónaszeidzsakusindajónaszeidzsaku ◆ síri csendsíri csend
sindakanesindakane ◆ rosszra költött pénzrosszra költött pénz
sindakonotosi-osindakonotosi-o kazoerunakazoeruna ◆ amiami elmúlt,elmúlt,
elmúltelmúlt
sindansindan ◆ betegség-felismerésbetegség-felismerés 「Ajamatta
sindan」 „hibás betegség-felismerés” ◆ diag-diag-
nosztikanosztika 「Kurumanokonpjútá sindan」 „szá-
mítógépes kocsidiagnosztika” ◆ diagnózisdiagnózis 「Is-
iga kekkakuno sindan-o kudasita.」 „Az orvos tü-
dőbaj diagnózisát állította fel.” ◆ kórismekórisme ◆ kór-kór-
megállapításmegállapítás ◆ leletlelet 「Inszeino sindan-o uke-
ta.」 „Negatív lett a leletem.” ◆ vizsgálatvizsgálat
「Kenkósindan」 „egészségügyi vizsgálat” ◇ ga-ga-
zósindanzósindan képdiagnosztikaképdiagnosztika ◇ kanbecusin-kanbecusin-
dandan megkülönböztetőmegkülönböztető diagnózisdiagnózis 「Rjósze-
isujóto akuszeisujóno kanbecusindan」 „jóindu-
latú és rosszindulatú daganat megkülönböztető
diagnózisa” ◇ szókisindanszókisindan koraikorai diagnózisdiagnózis ◇

nettovákusindannettovákusindan hálózati diagnosztikahálózati diagnosztika
sindan-nokekkasindan-nokekka ◆ diagnózisdiagnózis
sindansosindanso ◆ látleletlátlelet ◆ leletlelet ◆ zárójelentészárójelentés

sindanszurusindanszuru ◆ diagnosztizáldiagnosztizál 「Infuruenzato
sindanszareta.」 „Influenzával diagnosztizálták.”
◆ megállapítmegállapít 「Haiento sindanszareta.」 „Tü-
dőgyulladást állapítottak meg nála.” ◆ megvizs-megvizs-
gálgál 「Kikai-o sindanszuru.」 „Megvizsgálja a gé-
pet.” ◆ teszteltesztel 「Konpjútánomemorí-o sindan-
szuru.」 „Teszteli a számítógép memóriáját.”

sindávinszecusindávinszecu ◆ neodarwinizmusneodarwinizmus
sindehanamigaszakumonokasindehanamigaszakumonoka ◆ mimi értelmeértelme
meghalnimeghalni
sindeirusindeiru ◆ halotthalott 「Ano gakusa-va mó sindei-
ru.」 „Az a tudós már halott.”

sindensinden ◆ szentélyszentély épületeépülete ◆ szentélyszentély fő-fő-
csarnokacsarnoka
sindensinden ◆ főépületfőépület
sindenkeisindenkei ◆ EKGEKG
sindenzusindenzu ◆ EKGEKG ◆ elektrokardiogramelektrokardiogram
sindenzukurisindenzukuri ◆ palotaépítési stíluspalotaépítési stílus
sindererasinderera ◆ HamupipőkeHamupipőke
sinderera-bóisinderera-bói ◆ szerencsés emberszerencsés ember
sinderera-gárusinderera-gáru ◆ szerencsés nőszerencsés nő
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sinderera-konpurekkuszusinderera-konpurekkuszu ◆ Hamupipőke-Hamupipőke-
komplexuskomplexus
sindererataidzsúsindererataidzsú ◆ ideális testsúlyideális testsúly
sindosindo ◆ mélységmélység 「Umino sindo-o hakaru.」
„Megméri a tenger mélységét.”

sindosindo ◆ előmenetelelőmenetel 「Gakugjóno sindo」 „ta-
nulmányi előmenetel” ◆ haladáshaladás mértékemértéke
「Szagjóno sindo」 „munka haladásának mérté-
ke”

sindosindo ◆ földrengésérzetföldrengésérzet erősségeerőssége ◆ ren-ren-
gésfokozatgésfokozat 「Sindogo dzsakuno dzsisin」
„ötösnél kissé gyengébb rengésfokozatú földren-
gés”

sindosindo ◆ nyúlékonyságnyúlékonyság
sindósindó ◆ lengéslengés 「Furi kono sindó」 „inga len-
gése” ◆ oszcillációoszcilláció ◆ oszcillálásoszcillálás 「Sindó-
hannó」 „oszcilláló kémiai reakció” ◆ remegésremegés
「Dzsimenno sindó」 „föld remegése” ◆ rezgésrezgés
「Kúkino sindó」 „levegő rezgése” ◇ genpukus-genpukus-
indóindó csillapítottcsillapított rezgésrezgés ◇ bunsisindóbunsisindó mole-mole-
kuláris rezgéskuláris rezgés
sindósindó ◆ új útúj út
sindósindó ◆ földrezgésföldrezgés 「Dzsisinno sindódzsik-
an」 „földrengés rezgésideje” ◆ rázkódásrázkódás 「Ku-
rumano sindó」 „kocsi rázkódása” ◆ vibrációvibráció
sindósindó ◆ csodagyerekcsodagyerek ◆ gyerekzsenigyerekzseni ◆

gyermekzsenigyermekzseni ◆ kisokoskisokos
sindóbósisindóbósi ◆ rezgéscsillapításrezgéscsillapítás
sindoisindoi ◆ elfáradelfárad 「Karadagasindoi, ugoka-
nai.」 „Elfáradtam, nem tudok mozogni.” ◆ fá-fá-
rasztórasztó 「Macuno-va sindokatta.」 „A várakozás
fárasztó volt.”

sindokansindokan ◆ mélységérzetmélységérzet
sindokeisindokei ◆ mélységmérőmélységmérő
sindónozurusindónozuru ◆ oszcillálóoszcilláló szórófejszórófej 「Sindó-
nozuru gataszanszuiszócsi」 „oszcilláló szórófejes
öntöző”

sindósisindósi ◆ oszcillátoroszcillátor ◆ rezonátorrezonátor ◆ vibrá-vibrá-
tortor ◇ kotaisindósikotaisindósi mozgómozgó alkatrészalkatrész nélkü-nélkü-
lili rezonátorrezonátor ◇ szuisósindósiszuisósindósi kvarcoszcillá-kvarcoszcillá-
tortor
sindósúkisindósúki ◆ rezgésidőrezgésidő
sindószúsindószú ◆ frekvenciafrekvencia ◆ rezgésszámrezgésszám
sindószurusindószuru ◆ oszcilláloszcillál 「Denkisingó-va sin-
dósiteita.」 „Az elektromos jel oszcillált.” ◆ ráz-ráz-

kódikkódik 「Densaga hagesiku sindósita.」 „A vonat
hevesen rázkódott.” ◆ remegremeg 「Dzsibanga sin-
dósita.」 „A föld remegett.” ◆ rezegrezeg 「Maná-
módode keitaidenvaga sindósita.」 „A vibrációs
üzemmódban a mobiltelefon rezgett.”

sindzsasindzsa ◆ hívőhívő ◇ eszesindzsaeszesindzsa álszentálszent ◇ ki-ki-
riszutosindzsariszutosindzsa kereszténykeresztény hívőhívő ◇ sintós-sintós-
indzsaindzsa sintósintó hívőhívő ◇ nekkjótekisindzsanekkjótekisindzsa fa-fa-
natikusnatikus hívőhívő 「Kanodzso-va konoburandono
nekkjótekisindzsada.」 „Fanatikus híve ennek a
márkának.”

sindzsagasindzsaga ◆ újkrumpliújkrumpli
sindzsausindzsau ◆ elpatkolelpatkol 「Mó sindzsaukato omoi-
masita.」 „Azt hittem, elpatkolok.”

sindzsisindzsi ◆ sintó szertartássintó szertartás
sindzsicusindzsicu ◆ igazigaz 「Kare-va sindzsicu-o minu-
ita.」 „Felfedte az igazat.” ◆ igazságigazság 「Kore-
va sindzsicudeszu.」 „Ez az igazság.” ◆ ténylegtényleg
「Kare-va sindzsicuszó omotteiru.」 „Ő tényleg
úgy gondolja.” ◆ valóságvalóság 「Sindzsicuga siri-
tai.」 „A valóságot akarom tudni!”

sindzsicudenaikotosindzsicudenaikoto ◆ valótlanságvalótlanság
「Sindzsicudenaikoto-o iu.」 „Valótlanságot ál-
lít.”

sindzsicuicsirosindzsicuicsiro ◆ becsületbecsület 「Kareno sógai-va
sindzsicuicsirodatta.」 „Egész életében becsületes
maradt.”

sindzsicunosindzsicuno ◆ igazigaz 「Kanodzsoni taisite sin-
dzsicuno ai-o kandzsita.」 „Igaz szerelmet érzett
iránta.”

sindzsidaisindzsidai ◆ újúj korkor ◆ újúj korszakkorszak 「Nihonno
kjóikuni sindzsidai-o kakusita.」 „Új korszakot
nyitott a japán oktatásban.”

sindzsidainotóraisindzsidainotórai ◆ új korszak hajnalaúj korszak hajnala
sindzsijúsugisindzsijúsugi ◆ neoliberalizmusneoliberalizmus
「Dzsijúsugi-o tonaeteiru.」 „A neoliberalizmus
eszméjét hirdeti.”

sindzsikétosindzsikéto ◆ szindikátusszindikátus ◆ tőkecsoporttőkecsoport
sindzsikomaszusindzsikomaszu ◆ elhitetelhitet 「Uvasza-o sindzsi
komaszeta.」 „Elhitette a pletykát.”

sindzsikomusindzsikomu ◆ elhiszelhisz 「Kaeba mókaruto sin-
dzsi konda.」 „Elhitte, hogy nyerni fog rajta, ha
megveszi.”

sindzsinsindzsin ◆ mélységességmélységesség
sindzsinsindzsin ◆ hithit
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sindzsinsindzsin ◆ újúj emberember 「Sindzsinni teineini
sigoto-o osieteagemasó.」 „Türelmesen tanítsuk
be az új embereket!” ◆ újoncújonc ◆ utánpótlásutánpótlás
「Kaisani sindzsinga haitta.」 „Megjött a céghez
az utánpótlás.”

sindzsinbukaisindzsinbukai ◆ mélyen vallásosmélyen vallásos
sindzsin-nasindzsin-na ◆ mélységesmélységes 「Sindzsinna kan-
sa」 „mélységes hála”

sindzsinsósindzsinsó ◆ tehetségkutatótehetségkutató versenyverseny díjadíja

sindzsinszensusindzsinszensu ◆ új játékosúj játékos
sindzsinszurusindzsinszuru ◆ hiszhisz 「Kare-va bukkjó-o sin-
dzsinszuru.」 „Buddhizmusban hisz.”

sindzsirarenaisindzsirarenai ◆ hallatlanhallatlan 「Nacuni jukiga
furunante sindzsirarenai.」 „Hallatlan, hogy nyá-
ron esik a hó.” ◆ hihetetlenhihetetlen 「Karega vatasi-o
szukidanante sindzsirarenai.」 „Hihetetlen, hogy
szeret engem.” ◆ kötve hiszkötve hisz
sindzsirarenaijosindzsirarenaijo ◆ hiszi a piszihiszi a piszi
sindzsirarerusindzsirareru ◆ hihetőhihető 「Sómeidekinaikedo
vatasini-va sindzsirareru.」 „Nem lehet bebizo-
nyítani, de számomra hihető”

sindzsirusindzsiru / sinzurusinzuru ◆ bízbíz 「Kateruto sindzsi-
teita.」 „Bíztam benne, hogy győzni fogok.” ◆ bí-bí-
zikzik 「Kare-va tomodacsi-o sindzsiteiru.」 „Bízik
a barátjában.” ◆ elhiszelhisz 「Tomodacsiga ittakoto-
o sindzsiteita.」 „Elhittem, amit a barátom mon-
dott.” ◆ hiszhisz 「Kare-o sindzsinai.」 „Nem hiszek
neki.” ◆ hívőhívő 「Kare-va sinzuru kokorogaaru.」
„Hívő lélek.”

sindzsitaisindzsitai ◆ újúj betűtípusbetűtípus ◆ újúj írásjegyfor-írásjegyfor-
mama
sindzsósindzsó ◆ érdemérdem ◆ személyesszemélyes dolgokdolgok ◆ sze-sze-
mélyesmélyes háttérháttér ◇ sindzsócsószasindzsócsósza lekádere-lekádere-
zészés ◇ sindzsócsószasindzsócsósza átvilágításátvilágítás ◇ sin-sin-
dzsócsósodzsócsóso személyügyi aktaszemélyügyi akta
sindzsósindzsó ◆ átadásátadás
sindzsósindzsó ◆ elvelv 「Vatasino sindzsó-va kako-o furi
kaerazu sórai-o taiszecuniszurukotodeszu.」 „Az
az elvem, hogy hagyom a múltat, csak a jövővel tö-
rődöm.” ◆ hithit ◆ hittételhittétel ◆ meggyőződésmeggyőződés
sindzsósindzsó ◆ érzelemérzelem ◆ érzésérzés 「Sudzsinkóno
sindzsó-o toraeta.」 „Megértettem a főhős érzése-
it.” ◇ sindzsó-osindzsó-o szaszszuruszaszszuru tudja,tudja, mitmit érezérez
「Hiszaiszareta minaszamano sindzsó-o szah-

simaszu.」 „Tudom, mit éreznek önök, a kataszt-
rófa érintettjei.”

sindzsósindzsó ◆ igazigaz érzésérzés ◆ őszinteőszinte érzésérzés
「Sindzsó-o toroszuru.」 „Felfedi az őszinte érzé-
seit.”

sindzsócsósosindzsócsóso ◆ személyügyi aktaszemélyügyi akta
sindzsócsószasindzsócsósza ◆ átvilágításátvilágítás ◆ lekádere-lekádere-
zészés
sindzsó-osindzsó-o szaszszuruszaszszuru ◆ tudja,tudja, mitmit érezérez
「Hiszaiszareta minaszamano sindzsó-o szah-
simaszu.」 „Tudom, mit éreznek önök, a kataszt-
rófa érintettjei.”

sindzsószódansindzsószódan ◆ lelki segélyszolgálatlelki segélyszolgálat
sindzsótekinasindzsótekina ◆ érzelgősérzelgős
sindzsusindzsu ◆ gyöngygyöngy 「Donauno sindzsubuda-
peszuto」 „Duna gyöngye, Budapest” ◆ igaz-igaz-
gyöngygyöngy 「Kono sindzsu-va honmonokadóka
handansikaneru.」 „Nehéz eldönteni, hogy ez az
igazgyöngy valódi-e.” ◇ dzsinkósindzsudzsinkósindzsu mű-mű-
gyöngygyöngy ◇ butanisindzsubutanisindzsu pazarláspazarlás ◇ butan-butan-
isindzsuisindzsu gyöngyötgyöngyöt szórszór aa disznókdisznók eléelé ◇ mo-mo-
zósindzsuzósindzsu mesterségesmesterséges gyöngygyöngy ◇ jósokus-jósokus-
indzsuindzsu tenyésztett gyöngytenyésztett gyöngy
sindzsúsindzsú ◆ együttegyütt elkövetettelkövetett öngyilkosságöngyilkosság
◆ kettőskettős szerelmiszerelmi öngyilkosságöngyilkosság
「Koibitodósi-va sindzsú-o hakatta.」 „A szerel-
mespár öngyilkosságot követett el.” ◇ dakiais-dakiais-
indzsúindzsú ölelkezveölelkezve elkövetettelkövetett öngyilkosságöngyilkosság
◇ fúfusindzsúfúfusindzsú házaspárházaspár öngyilkosságaöngyilkossága ◇

murisindzsúmurisindzsú szerelmiszerelmi öngyilkosságraöngyilkosságra kény-kény-
szerítésszerítés
sindzsugaisindzsugai ◆ gyöngykagylógyöngykagyló
sindzsugakusindzsugaku ◆ neokonfucianizmusneokonfucianizmus
sindzsuirosindzsuiro ◆ gyöngyszíngyöngyszín
sindzsujósokusindzsujósoku ◆ gyöngytenyésztésgyöngytenyésztés
sindzsujósokudzsósindzsujósokudzsó ◆ gyöngytenyészetgyöngytenyészet
sindzsujósokugjósindzsujósokugjó ◆ gyöngytenyésztésgyöngytenyésztés
sindzsukugjoensindzsukugjoen ◆ SindzsukuSindzsuku császáricsászári kertkert

sindzsukukusindzsukuku ◆ Sindzsuku kerületSindzsuku kerület
sindzsunsindzsun ◆ beleivódásbeleivódás ◆ beszűrődésbeszűrődés ◇ ha-ha-
isindzsunisindzsun tüdőbeszűrődéstüdőbeszűrődés
sindzsunszurusindzsunszuru ◆ beivódikbeivódik 「Ganga szosikini
fukaku sindzsunsita.」 „A rák mélyen beivódott a
szövetbe.” ◆ beleivódikbeleivódik 「Kono siszóga hitobit-
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oni sindzsunsiteiru.」 „Beleivódtak ezek a gondo-
latok az emberek tudatába.”

sindzsúruisindzsúrui ◆ eutheriaeutheria
sindzsúsósugisindzsúsósugi ◆ neomerkantilizmusneomerkantilizmus
sindzsuszaisugjósindzsuszaisugjó ◆ gyöngyhalászatgyöngyhalászat
sindzsuszaisusasindzsuszaisusa ◆ gyöngyhalászgyöngyhalász
sindzsuszósindzsuszó ◆ gyöngyházgyöngyház
sindzsutorisindzsutori ◆ gyöngyhalászatgyöngyhalászat
sindzsutorinodaibásindzsutorinodaibá ◆ gyöngyhalászgyöngyhalász
sindzsuvansindzsuvan ◆ Pearl HarborPearl Harbor
sindzsuvankógekisindzsuvankógeki ◆ PearlPearl Harbor-iHarbor-i táma-táma-
dásdás
sin-eisin-ei ◆ berobbanóberobbanó 「Sin-eicsímu」 „berobba-
nó csapat” ◆ feltörekvőfeltörekvő 「Sin-eiszakka」 „fel-
törekvő író” ◆ korszerűkorszerű 「Sin-eino gidzsucu」
„korszerű technológia” ◆ újúj ésés erőserős 「Sin-
eiheiki」 „új és erős fegyver”

sin-eisin-ei ◆ portréportré ◇ gosin-eigosin-ei császári portrécsászári portré
sin-eitaisin-eitai ◆ testőrségtestőrség ◇ hitoránosin-eitaihitoránosin-eitai
HitlerHitler testőreitestőrei ◇ hitoránosin-eitaihitoránosin-eitai
SchutzstaffelSchutzstaffel
sinemasinema ◆ mozimozi
sinemaszukópusinemaszukópu ◆ kinemaszkópkinemaszkóp ◆ széles-széles-
vásznú kópiavásznú kópia
sin-ensin-en ◆ feneketlenfeneketlen mélységmélység 「Geidzsucuno
sin-enni nozomu.」 „A művészet feneketlen mély-
ségét fürkészi.” ◆ szakadékszakadék 「Dzsikoto tasano
aidani koerarenai sin-engaaru.」 „Köztünk és má-
sok között leküzdhetetlen szakadék húzódik.”

sin-ensin-en ◆ szabályos körszabályos kör
sinensinen ◆ gondolatgondolat 「Sinenni fuketta.」 „Gondo-
lataimba merültem.”

sin-en-nasin-en-na ◆ mélymély 「Kono ii mavasini-va sin-
enna imigaarimaszu.」 „Ennek a mondatnak
mély jelentése van.”

sinfonísinfoní ◆ szimfóniaszimfónia
sinfoní-ókeszutorasinfoní-ókeszutora ◆ szimfonikus zenekarszimfonikus zenekar
sinfuzensinfuzen ◆ szívelégtelenségszívelégtelenség 「Sinfuzende
nakunarimasita.」 „Szívelégtelenségben meg-
halt.” ◇ ukkecuszeisinfuzenukkecuszeisinfuzen pangásospangásos szív-szív-
elégtelenségelégtelenség
singásingá ◆ énekesénekes ◇ dzsazu-singádzsazu-singá dzsessz-dzsessz-
énekesénekes

singaisingai ◆ megsértésmegsértés ◆ sértéssértés ◇ dzsinkens-dzsinkens-
ingaiingai emberiemberi jogokjogok sérelmesérelme ◇ dzsinkensin-dzsinkensin-
gaigai emberiemberi jogokjogok megsértésemegsértése ◇ csoszaku-csoszaku-
kensingaikensingai szerzőijog-sértésszerzőijog-sértés
singaihansasingaihansa ◆ fájdalomérző reflexfájdalomérző reflex
singaikakumeisingaikakumei ◆ kínai forradalomkínai forradalom
singainasingaina ◆ hogyhogy tehettehet ilyetilyet 「Kiminiszon-
nakoto-o ivarete singaideszu!」 „Hogy mond-
hatsz ilyet!” ◆ nemnem számítszámít rárá 「Singainakoto-o
ivareta.」 „Nem számítottam rá, hogy ezt mond-
ják nekem.” ◆ sajnálatossajnálatos 「Boku-va szagisito
omovareruno-va singaideszu.」 „Sajnálatos, hogy
azt gondolják rólam, hogy csaló vagyok.” ◇ sin-sin-
gainigaini omouomou sajnálatosnaksajnálatosnak tarttart
「Nenreidake-o mite szaijószarenaino-va taihens-
ingaini omoimaszu.」 „Igencsak sajnálatosnak
tartom, hogy az életkorom miatt nem vesznek fel.”
◇ singainisingaini omouomou mérgesmérges 「Vatasinokoto-o sin-
gaini omoudesó.」 „Most biztosan mérges vagy
rám.”

singainisingaini omouomou ◆ mérgesmérges 「Vatasinokoto-o sin-
gaini omoudesó.」 „Most biztosan mérges vagy
rám.” ◆ sajnálatosnaksajnálatosnak tarttart 「Nenreidake-o
mite szaijószarenaino-va taihensingaini omoima-
szu.」 „Igencsak sajnálatosnak tartom, hogy az
életkorom miatt nem vesznek fel.”

singainitaenaisingainitaenai ◆ felháborítófelháborító
singaisasingaisa ◆ jogsértőjogsértő
singaiszurusingaiszuru ◆ megsértmegsért 「Hikoku-va
csoszakuken-o singaisita.」 „A vádlott megsértet-
te a szerzői jogokat.” ◆ megszegmegszeg 「Hó-o sin-
gaisita.」 „Megszegte a törvényt.” ◆ sértsért
「Dzsinken-o singaiszuru kói」 „emberi jogokat
sértő cselekedet”

singakkisingakki ◆ újúj félévfélév ◆ újúj harmadévharmadév ◆ újúj sze-sze-
mesztermeszter ◆ újúj tanévtanév 「Nihonno kótógakkóde-
va sigacuni singakkiga hadzsimaru.」 „A japán
középiskolákban áprilisban kezdődik az új tanév.”

singakkósingakkó ◆ teológiai iskolateológiai iskola
singakusingaku ◆ továbbtanulástovábbtanulás
singakusingaku ◆ hittanhittan ◆ hittudományhittudomány ◆ teológiateológia
◆ vallástudományvallástudomány ◇ tecugakutekisingakutecugakutekisingaku
filozófiaifilozófiai teológiateológia ◇ bensóhósingakubensóhósingaku dia-dia-
lektikus teológialektikus teológia
singakuhakusisingakuhakusi ◆ teológus doktorteológus doktor
singakuricusingakuricu ◆ továbbtanulásitovábbtanulási arányarány ◆ to-to-
vábbtanulási rátavábbtanulási ráta
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singakusasingakusa ◆ teológusteológus
singakusidósingakusidó ◆ továbbtanulásitovábbtanulási tanácsadástanácsadás

singakuszeisingakuszei ◆ teológus hallgatóteológus hallgató
singakuszurusingakuszuru ◆ továbbtanultovábbtanul 「Tomodacsi-va
daigakuni singakusinakatta.」 „A barátom nem
tanult tovább.”

singakutekiszeikenszasingakutekiszeikensza ◆ iskolaalkalmas-iskolaalkalmas-
sági vizsgálatsági vizsgálat
singansingan ◆ hamishamis vagyvagy eredetieredeti 「Kaiga-o meg-
utte singanronszóga maki okotta.」 „Heves vita
alakult ki arról, hogy a festmény hamis-e vagy ere-
deti.”

singansingan ◆ lelkilelki szemekszemek 「Kanodzsono kaoga
singanni ucutta.」 „Lelki szemeim előtt láttam az
arcát.”

singaosingao ◆ új arcúj arc ◆ új jövevényúj jövevény
singapórusingapóru ◆ SzingapúrSzingapúr
singapórudzsinsingapórudzsin ◆ szingapúriszingapúri
singapórunosingapóruno ◆ szingapúriszingapúri
singarisingari ◆ sereghajtósereghajtó ◆ utolsóutolsó 「Szensudan-
va singarini tódzsósita.」 „Utolsóként lépett szín-
re a csapat.” ◆ utóvédutóvéd 「Tatakaidesingari-o cu-
tometa.」 „Utóvédként harcolt a csatában.”

singá-szonguraitásingá-szonguraitá ◆ énekes-dalszerzőénekes-dalszerző
singatasingata ◆ újúj modellmodell 「Singatasarjó」 „új jár-
műmodell” ◆ újúj típusútípusú 「Singatasano nenpi-
va iideszu.」 „Az új típusú autók fogyasztása ala-
csony.” ◇ szaisingatanoszaisingatano legújabblegújabb típusútípusú
「Szaisingatanoterebi-o katta.」 „Megvettem a
legújabb típusú televíziót.”

singatabannószaibósingatabannószaibó ◆ indukáltindukált pluripo-pluripo-
tens őssejttens őssejt ◆ iPS-sejtiPS-sejt
singatahaiensingatahaien ◆ atípusosatípusos tüdőgyulladástüdőgyulladás ◆

SARSSARS ◆ vírusos tüdőgyulladásvírusos tüdőgyulladás
singatainfurusingatainfuru ◆ újinfluenzaújinfluenza
singatainfuruenzasingatainfuruenza ◆ újinfluenzaújinfluenza
singatakoronasingatakorona ◆ koronavíruskoronavírus
singatakoronaviruszusingatakoronaviruszu ◆ koronavíruskoronavírus
singecusingecu ◆ újholdújhold 「Singecuno szugata-va ho-
szokatta.」 „Az újhold sarlója keskeny volt.”

singekisingeki ◆ új színjátszásúj színjátszás
singekisingeki ◆ megrohamozásmegrohamozás ◆ rohamroham ◆ roha-roha-
mozásmozás

singekiszurusingekiszuru ◆ előrenyomulelőrenyomul 「Tekicsini sin-
gekisita.」 „Előrenyomultuk az ellenséges terüle-
ten.” ◆ lerohanlerohan 「Gunno honkjocsi-e singekisi-
ta.」 „Lerohantuk a katonai bázist.” ◆ megroha-megroha-
mozmoz 「Tekidzsinni mukatte singekisita.」 „Meg-
rohamoztuk az ellenség állásait.”

singensingen ◆ előterjesztéselőterjesztés
singensingen ◆ példabeszédpéldabeszéd ◆ PéldabeszédekPéldabeszédek
könyvekönyve ◆ tanulságos mondástanulságos mondás
singensingen ◆ földrengésföldrengés fészkefészke 「Singenga tok-
uteiszareta.」 „Behatárolták a helyét a földrengés
fészkének.” ◆ hipocentrumhipocentrum 「Singenno fukasza-
va szandzsuh-kirodesita.」 „A földrengés hipo-
centruma 30 kilométer mélyen volt.” ◆ rengés-rengés-
fészekfészek
singenbukurosingenbukuro ◆ szövettáskaszövettáska ◆ textiltextil bu-bu-
gyorgyor
singencsisingencsi ◆ epicentrumepicentrum
singen-nasingen-na ◆ ridegrideg 「Keidai-va singendatta.」
„A szentély udvara rideg volt.”

singenszurusingenszuru ◆ előterjesztelőterjeszt 「Kózókaikaku-
o singenszuru.」 „Strukturális reformot terjeszt
elő.”

singisingi ◆ hűséghűség 「Singi-o jaburu.」 „Megszegi a
hűségét.” ◆ jóhiszemjóhiszem ◇ singiszokusingiszoku pártat-pártat-
lanság elvelanság elve ◇ singiniacuisinginiacui hűségeshűséges
singisingi ◆ emberfelettiemberfeletti tetttett ◆ isteniisteni képes-képes-
ségség
singisingi ◆ hitelességhitelesség ◆ igaz-hamisigaz-hamis 「Uvaszano
singi-o tasikameta.」 „Meggyőződött róla, hogy a
pletyka igaz vagy hamis.”

singisingi ◆ megfontolásmegfontolás 「Singicsúno gian」
„megfontolás alatt álló indítvány” ◆ megvitatásmegvitatás
◆ vitavita 「Singi-o ucsikitta.」 „Lezárta a vitát.” ◇

singinifuszurusinginifuszuru vitáravitára bocsátbocsát 「Hóan-o sin-
gini fusita.」 „Vitára bocsátották a törvényjavas-
latot.” ◇ singimirjósingimirjó félretettfélretett vitapontvitapont ◇ jo-jo-
szansingiszansingi költségvetési vitaköltségvetési vita
singidzsucusingidzsucu ◆ új technológiaúj technológia
singikaisingikai ◆ tanácstanács ◆ tanácsadótanácsadó testülettestület ◇

beikasingikaibeikasingikai rizsártanácsrizsártanács ◇ hószeisingi-hószeisingi-
kaikai jogi tanácsadó testületjogi tanácsadó testület
singikansingikan ◆ tanácsostanácsos
singimirjósingimirjó ◆ félretett vitapontfélretett vitapont
singinsingin ◆ nyöszörgésnyöszörgés ◆ sínylődéssínylődés
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singiniacuisinginiacui ◆ hűségeshűséges ◆ roppant hűségesroppant hűséges
singinifuszurusinginifuszuru ◆ vitáravitára bocsátbocsát 「Hóan-o
singini fusita.」 „Vitára bocsátották a törvényja-
vaslatot.”

singinszurusinginszuru ◆ nyöszörögnyöszörög ◆ sínylődiksínylődik 「Go-
kuszóni singinszuru.」 „Börtönben sínylődik.”

singiszokusingiszoku ◆ pártatlanság elvepártatlanság elve
singiszurusingiszuru ◆ megvitatmegvitat 「Kokkai-va hóan-o
singisita.」 „A parlament megvitatta a törvényja-
vaslatot.”

singitaisingitai ◆ lélek, technika és erőlélek, technika és erő
singjószósingjószó ◆ nyomtatott,nyomtatott, folyófolyó ésés lazalaza fo-fo-
lyóíráslyóírás
singosingo ◆ újonnanújonnan kovácsoltkovácsolt szószó ◆ újúj szószó ◇

singo-o cukurusingo-o cukuru új szót kovácsolúj szót kovácsol
singósingó ◆ jeljel 「Kono kairo-va denkisingó-o zófu-
kuszuru.」 „Ez az áramkör felerősíti az elektroni-
kus jeleket.” ◆ jelzésjelzés ◆ jelzőlámpajelzőlámpa ◆ köz-köz-
lekedésilekedési lámpalámpa ◆ lámpalámpa 「Cugino singóde
hidari-e magatte kudaszai.」 „A következő lám-
pánál forduljon balra!” ◆ rendőrlámparendőrlámpa ◆ sze-sze-
maformafor ◇ aosingóaosingó zöldzöld lámpalámpa 「Aosingóninat-
tanoni maeno kuruma-va hassasinakatta.」 „Az
előttem álló kocsi nem indult, pedig zöld volt a
lámpa.” ◇ akasingóakasingó pirospiros lámpalámpa 「Kuruma-
va akasingóde tomaranakatta.」 „Az autó nem állt
meg a piros lámpánál.” ◇ anarogusingóanarogusingó analóganalóg
jeljel 「Anarogu singótodedzsitaru singó」 „analóg
jel és digitális jel” ◇ kikensingókikensingó veszélyjelzésveszélyjelzés
◇ sucurjokusingósucurjokusingó kimenőkimenő jeljel ◇ szónansingószónansingó
SOS-jelzésSOS-jelzés ◇ szónansingószónansingó vészjelzésvészjelzés ◇

csúisingócsúisingó figyelmeztetőfigyelmeztető jelzésjelzés ◇ teisisin-teisisin-
gógó tilostilos jelzésjelzés 「Kuruma-va teisisingó-o musi-
sita.」 „Az autó figyelmen kívül hagyta a tilos jel-
zést.” ◇ tebatasingótebatasingó zászlójelzászlójel ◇ njúrjokus-njúrjokus-
ingóingó bemenőbemenő jeljel ◇ móruszusingómóruszusingó morzejelmorzejel
「Radzsio-va móruszu singó-o toraeta.」 „A rádió
morzejelet fogott.”

singóbussicusingóbussicu ◆ szemiokemikáliaszemiokemikália
singódansingódan ◆ jelzőlövedékjelzőlövedék ◆ jelzőrakétajelzőrakéta
singódenszósingódenszó ◆ jelátviteljelátvitel
singóhaszszeikisingóhaszszeiki ◆ jelgenerátorjelgenerátor
singokanzósingokanzó ◆ újúj szavakszavak féktelenféktelen kovácso-kovácso-
lásalása
singókendzsúsingókendzsú ◆ jelzőpisztolyjelzőpisztoly
singókisingóki ◆ jelzőzászlójelzőzászló

singókisingóki ◆ jelzőberendezésjelzőberendezés ◆ jelzőlámpajelzőlámpa ◆

szemaforszemafor ◇ udegisikisingókiudegisikisingóki karoskaros szema-szema-
forfor
singómacsisingómacsi ◆ várakozás a pirosnálvárakozás a pirosnál
singómacsi-osingómacsi-o szuruszuru ◆ várakozikvárakozik aa pirosnálpirosnál
「Takusí-va singómacsi-o sita.」 „A taxi várako-
zott a pirosnál.”

singonsingon ◆ igaz szóigaz szó ◆ mantramantra
singonsúsingonsú ◆ singon-buddhizmussingon-buddhizmus
singo-o cukurusingo-o cukuru ◆ új szót kovácsolúj szót kovácsol
singó-osingó-o musiszurumusiszuru ◆ pirosonpiroson megymegy átát
「Kuruma-va singó-o musisite dzsiko-o okosi-
ta.」 „A kocsi piroson ment át, és balesetet oko-
zott.”

singósigekisingósigeki ◆ jelzőingerjelzőinger
singósusingósu ◆ jelzőszolgálatosjelzőszolgálatos ◆ szemaforke-szemaforke-
zelőzelő
singusingu ◆ ágyneműágynemű 「Atarasii szeikacuni szonaete
singu-o katta.」 „Felkészülve az új életre, ágyne-
műt vettem.”

singunsingun ◆ előrenyomuláselőrenyomulás 「Tekino singun-o
szosisiteiru.」 „Akadályozza az ellenség előrenyo-
mulását.” ◆ menetelésmenetelés
singunkasingunka ◆ menetdalmenetdal
singunszurusingunszuru ◆ előrenyomulelőrenyomul 「Rengógungafu-
ranszuni singunsita.」 „A szövetségesek előrenyo-
multak Franciaország területére.” ◆ menetelmenetel
「Gaidzsinbutai-va szabakude singunsita.」 „A
légiósok a sivatagban meneteltek.”

singurusinguru ◆ egyegy gombócgombóc
「Singurunoszutoroberíaiszukurímu-o kuda-
szai!」 „Egy gombóc eperfagyit kérek!” ◆ egyso-egyso-
rosros 「Singurunodzsaketto」 „egysoros zakó” ◆

egyszemélyesegyszemélyes 「Singuru-beddo」 „egyszemé-
lyes ágy” ◆ kislemezkislemez ◆ normálnormál ◆ szimplaszimpla ◆

szingliszingli ◇ paraszaitosinguruparaszaitosinguru ingyenélőingyenélő gye-gye-
rekrek
singurubansinguruban ◆ kislemezkislemez
singurubeddosingurubeddo ◆ egyszemélyes ágyegyszemélyes ágy
singuruhabasinguruhaba ◆ normál szélességnormál szélesség
singuru-hittosinguru-hitto ◆ szimpla ütésszimpla ütés
singuruisingurui ◆ ágyneműágynemű
singuru-kurikkusinguru-kurikku ◆ egyszeresegyszeres kattintáskattintás ◆

szimpla kattintásszimpla kattintás
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singuru-kvótésonsinguru-kvótéson ◆ félidézőjelfélidézőjel ◆ szimplaszimpla
idézőjelidézőjel
singuru-kvótosinguru-kvóto ◆ félidézőjelfélidézőjel ◆ szimplaszimpla idé-idé-
zőjelzőjel
singurunosinguruno ◆ egyszemélyesegyszemélyes
singuru-rúmusinguru-rúmu ◆ egyágyas szobaegyágyas szoba
singuruszusinguruszu ◆ egyesegyes mérkőzésmérkőzés ◆ szólószóló mér-mér-
kőzéskőzés
sinhacubaisinhacubai ◆ új termékúj termék
sinhacumeisinhacumei ◆ új találmányúj találmány
sinhan-ninsinhan-nin ◆ valódi bűnösvalódi bűnös
sinharasinhara ◆ SinhalaSinhala
sinhisicusinhisicu ◆ neokortexneokortex ◆ neopalliumneopallium
sinhokkusinhokku ◆ nearktikus régiónearktikus régió
sinhorudásinhorudá ◆ töltőceruzatöltőceruza
sinhosusugisinhosusugi ◆ neokonzervatizmusneokonzervatizmus
sin-isin-i ◆ igaziigazi szándékszándék 「Kareno sin-i-o haka-
rikaneru.」 „Kifürkészhetetlen az igazi szándéka.”
◆ őszinte szándékőszinte szándék ◆ valódi jelentésvalódi jelentés
sinisini ◆ meghalásmeghalás
siniasinia ◆ idősebbidősebb ◆ magasabbmagasabb osztálybaosztályba tar-tar-
tozótozó
sinibanasinibana ◆ dicsőséges haláldicsőséges halál
sinibana-osinibana-o szakaszeruszakaszeru ◆ dicsőségesdicsőséges halálthalált
halhal
sinibusisinibusi ◆ péterszegpéterszeg
sinigamisinigami ◆ halálistenhalálisten ◆ kaszáskaszás
sinigaminitoricukarerusinigaminitoricukareru ◆ halálhalál markábanmarkában
vanvan ◆ meg akar halnimeg akar halni
sinigivasinigiva ◆ halálhalál küszöbeküszöbe 「Sini givani
dzsinszei-o kókaisinakatta.」 „Tiszta szívvel gon-
dolt az életére a halál küszöbén.” ◆ haldokláshaldoklás
sinigivaniarusinigivaniaru ◆ haldoklikhaldoklik 「Sini givaniatta
tomodacsi-o taszukejótosita.」 „Próbáltam meg-
menteni a haldokló barátomat.” ◆ haldoklóhaldokló
sinigivaniaruhitosinigivaniaruhito ◆ haldoklóhaldokló
sinigivaninokositakotobasinigivaninokositakotoba ◆ halotthalott utolsóutolsó
szavaiszavai
sinihinszurusinihinszuru ◆ félfél lábballábbal aa sírbansírban vanvan
「Kare-va sini hinsiteiru.」 „Az az ember fél láb-
bal a sírban van.”

siniitarusiniitaru ◆ haláloshalálos 「Kono bjóki-va sini itari-
maszu.」 „Ez a betegség halálos.”

sinijomusinijomu ◆ versbeversbe foglalfoglal 「Kesiki-o sini jo-
mu.」 „Versbe foglalja a tájat.”

sinikakerusinikakeru ◆ haldoklikhaldoklik 「Bjónin-va sinikakete-
ita.」 „A beteg haldoklott.”

sinikaketeirusinikaketeiru ◆ haldoklóhaldokló 「Sinikaketeiru
hito」 „haldokló ember”

sinikarunasinikaruna ◆ cinikuscinikus 「Sinikaruna ii kata」
„cinikus megjegyzés”

sinikusiniku ◆ dögdög ◆ döghúsdöghús
sinikusiniku ◆ fogínyfogíny
sinikuensinikuen ◆ fogínygyulladásfogínygyulladás ◆ ínygyulladásínygyulladás
sinikukusinikuku ◆ nehezennehezen 「Karega ittakoto-va ri-
kaisinikukatta.」 „Nehezen értettem, amit mon-
dott.”

sinikusokusinikusoku ◆ dögevődögevő
sinikusokudóbucusinikusokudóbucu ◆ dögevő állatdögevő állat
sinimenisinimeni ◆ halál pillanatahalál pillanata
sinimeniausinimeniau ◆ ottott vanvan halálakorhalálakor 「Otószan-
no sini meni aenakatta.」 „Nem tudtam ott lenni
apám halálakor.”

sinimizusinimizu ◆ haldoklónakhaldoklónak adottadott vízvíz ◆ holtholt vízvíz

sinimizu-o torusinimizu-o toru ◆ haláláig ápoljahaláláig ápolja
sinimonoguruisinimonogurui ◆ eszeveszettségeszeveszettség 「Sini mo-
noguruide hataraku.」 „Eszeveszetten dolgozik.”
◆ kétségbeeséskétségbeesés 「Sini monoguruino dorjo-
ku」 „kétségbeesett erőfeszítés”

sin-insin-in ◆ művészi tökélyművészi tökély
sin-insin-in ◆ ténylegestényleges okok 「Mondaino sin-in-o
szagutta.」 „A probléma tényleges okát keres-
tem.” ◆ valódi indítékvalódi indíték
sininsinin ◆ halotthalott 「Kare-va sinin-o joszótta.」
„Halottnak tettette magát.”

sininsinin ◆ magánembermagánember
sininkjorisininkjori ◆ látótávolságlátótávolság
sinin-nikucsinasisinin-nikucsinasi ◆ holtak nem beszélnekholtak nem beszélnek
sinin-nojónasinin-nojóna ◆ halottnakhalottnak tűnőtűnő 「Sininnojóna
kao」 „halottnak tűnő arc”

sininszeisininszei ◆ láthatóságláthatóság 「Kono hjósiki-va si-
ninszeiga takai.」 „Ez útjelző tábla jól látható.”

sinioritísiniorití ◆ szenioritásszenioritás

30283028 singuru-kvótéson singuru-kvótéson – siniorití siniorití AdysAdys



sin-irisin-iri ◆ újoncújonc 「Sin-irino heisi」 „újonc kato-
na” ◆ újonnanújonnan belépésbelépés 「Sin-iri sain」 „újon-
nan belépett dolgozó” ◆ újúj tagtag 「Csímuno sin-
iri szan-nin」 „csapat három új tagja”

siniszesinisze ◆ patináspatinás üzletüzlet 「Nandaimo cuzuita,
kono siniszenonoren-o moritai.」 „Fenn akarom
tartani ezt a patinás üzletet, ami már sok generá-
ción át fennmaradt.”

siniszósiniszó ◆ borzasztóborzasztó 「Nemukute siniszó!」
„Borzasztóan álmos vagyok!”

sinivakarerusinivakareru ◆ elveszítelveszít 「Kjonenoszanana-
dzsimito sini vakareta.」 „Múlt évben elveszítet-
tem gyermekkori barátomat.”

sin-jasin-ja ◆ éjjeléjjel ◆ késő estekéső este
sin-jabangumisin-jabangumi ◆ éjszakai műsoréjszakai műsor
sin-jakusin-jaku ◆ új ígéretúj ígéret ◆ ÚjszövetségÚjszövetség
sin-jakusin-jaku ◆ újúj fordításfordítás 「Kjújakuto sin-jaku」
„régi és új fordítás”

sin-jakusin-jaku ◆ új gyógyszerúj gyógyszer
sin-jakuszeisosin-jakuszeiso ◆ ÚjszövetségÚjszövetség
sin-jósin-jó ◆ becsületbecsület ◆ bizalombizalom 「Misze-va ok-
jakuszamano sin-jó-o usinatta.」 „Az üzlet elvesz-
tette a vásárlók bizalmát.” ◆ hírnévhírnév 「Konokoto-
va kaisano sin-jóni kakavaru.」 „Ez a cég hírnevét
veszélyezteti.” ◆ hitelhitel 「Kare-va vatasini-va sin-
jóganai.」 „Nincs nálam hitele.” ◆ megbecsülésmegbecsülés
「Nidzsúnenkanno kendzsicuna sigotode sin-jó-o
etekimasita.」 „20 éves kemény munkájával meg-
becsülést szerzett.” ◆ presztízspresztízs ◆ tekintélytekintély
sinjósinjó ◆ ürülékürülék
sin-jócsószasin-jócsósza ◆ hitelképességi vizsgálathitelképességi vizsgálat
sin-jódekirusin-jódekiru ◆ hihetőhihető 「Karega hanasita
kotoba-va sin-jódekita.」 „Hihető volt, amit mon-
dott.” ◆ hiteleshiteles 「Sin-jódekiru tokorodakede
gaika-o rjógaesimasó.」 „Csak hiteles helyeken
váltsunk pénzt!” ◆ megbízhatómegbízható 「Sin-jódekiru
cúhanszaito-o szagasiteiru.」 „Megbízható inter-
netes üzletet keresek!” ◆ szavahihetőszavahihető 「Kare-
va sin-jódekiru hitodeszu.」 „Szavahihető em-
ber.”

sin-jódzsósin-jódzsó ◆ akkreditívakkreditív ◆ kezeslevélkezeslevél
sin-jódzsótaisin-jódzsótai ◆ hitelképességhitelképesség
sin-jódzsusin-jódzsu ◆ tűlevelű fatűlevelű fa

sin-jógasisin-jógasi ◆ fedezetfedezet nélkülinélküli hitelhitel 「Sin-
jógasito teitógasi」 „fedezet nélküli- és jelzáloghi-
tel”

sin-jóginkósin-jóginkó ◆ hitelbankhitelbank ◆ hitelintézethitelintézet
sin-jóhanbaisin-jóhanbai ◆ hitelre eladáshitelre eladás
sin-jóhosósin-jóhosó ◆ hitelgaranciahitelgarancia
sin-jókinkosin-jókinko ◆ hitelszövetkezethitelszövetkezet
sin-jókjódókumiaisin-jókjódókumiai ◆ hitelszövetkezethitelszövetkezet
sin-jókumiaisin-jókumiai ◆ hitelszövetkezethitelszövetkezet
sinjonsinjon ◆ kontykonty
sin-jónórjokusin-jónórjoku ◆ hitelképességhitelképesség
sin-jónórjokunoarusin-jónórjokunoaru ◆ hitelképeshitelképes
sin-jónórjokunonaisin-jónórjokunonai ◆ hitelképtelenhitelképtelen
sin-jósisin-jósi ◆ SenjangSenjang
sin-jószurusin-jószuru ◆ bízbíz 「Kare-o amari sin-jósinai.」
„Nem bízom benne.” ◆ bízikbízik 「Vatasi-o sin-
jósite!」 „Bízz bennem!” ◆ megbízikmegbízik 「Darede-
mokaredemo sin-jósitemoikenai.」 „Nem szabad
mindenkiben megbízni.”

sin-jótorihikisin-jótorihiki ◆ marginmargin kereskedéskereskedés ◆ tő-tő-
keáttételeskeáttételes kereskedéskereskedés ◆ tőkeáttételestőkeáttételes
ügyletügylet
sin-júsin-jú ◆ igaz barátigaz barát ◆ közeli barátközeli barát
sinkasinka ◆ vazallusvazallus
sinkasinka ◆ evolúcióevolúció 「Dóbucuno sinka」 „állatok
evolúciója” ◆ fejlődésfejlődés 「Kagakuno sinka」 „tu-
domány fejlődése” ◆ kifejlődéskifejlődés ◆ prog-prog-
resszióresszió 「Sinkato taika」 „progresszió és reg-
resszió” ◇ kjósinkakjósinka koevolúciókoevolúció ◇ súszokus-súszokus-
inkainka konvergenskonvergens evolúcióevolúció ◇ súrensinkasúrensinka
konvergenskonvergens evolúcióevolúció 「Súrensinkato bunkis-
inka」 „konvergens evolúció és divergens evolú-
ció” ◇ sósinkasósinka mikroevolúciómikroevolúció ◇ szeibucusin-szeibucusin-
kaka szervesszerves evolúcióevolúció ◇ szekagakutekisinkaszekagakutekisinka
biokémiaibiokémiai evolúcióevolúció ◇ zensintekisinkazensintekisinka foko-foko-
zatoszatos fejlődésfejlődés ◇ daisinkadaisinka makroevolúciómakroevolúció ◇

bunkisinkabunkisinka divergensdivergens evolúcióevolúció 「Súrensink-
ato bunkisinka」 „konvergens evolúció és diver-
gens evolúció” ◇ bunsisinkabunsisinka molekulárismolekuláris evo-evo-
lúciólúció ◇ heikósinkaheikósinka párhuzamospárhuzamos evolúcióevolúció ◇

mozaikusinkamozaikusinka mozaikos evolúciómozaikos evolúció
sinkasinka ◆ alattvalóalattvaló ◆ hűbéreshűbéres ◇ sinkanoreisinkanorei
hűbéreskühűbéreskü
sinkasinka ◆ elmélyüléselmélyülés
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sinkasinka ◆ igaziigazi értékérték 「Keieisa-va kóreisano
sinka-o mitometa.」 „A vezető felismerte az idő-
sebb dolgozók igazi értékét.” ◆ valódivalódi értékérték
「Eigakantokutositeno sinka-o hakkisita.」
„Megmutatta valódi filmrendezői értékét.”

sinkabesinkabe ◆ láthatólátható oszlopokkaloszlopokkal határolthatárolt
falfal
sinkabusinkabu ◆ új részvényúj részvény
sinkaisinkai ◆ mély tengermély tenger
sinkaicsisinkaicsi ◆ újonnanújonnan feltörtfeltört földföld ◆ újúj városváros
◇ keizaitekisinkaicsikeizaitekisinkaicsi feltörekvőfeltörekvő gazdasá-gazdasá-
gi központgi központ
sinkaidaibásinkaidaibá ◆ nehézbúvárnehézbúvár
sinkaigjosinkaigjo ◆ mélytengeri halmélytengeri hal ◆ mélyvízi halmélyvízi hal
sinkaigjogjósinkaigjogjó ◆ mélytengeri halászatmélytengeri halászat
sinkaihacusinkaihacu ◆ új fejlesztésúj fejlesztés
sinkaiheigensinkaiheigen ◆ mélytengeri síkságmélytengeri síkság
sinkaiikisinkaiiki ◆ mélytengeri zónamélytengeri zóna
sinkaiinsinkaiin ◆ új tagúj tag
sinkairjúsinkairjú ◆ mélytengeri áramlatmélytengeri áramlat
sinkaiszósinkaiszó ◆ abisszopelágikus zónaabisszopelágikus zóna
sinkaitaisinkaitai ◆ abisszális övabisszális öv
sinkakusinkaku ◆ isteni természetisteni természet ◆ istenségistenség
sinkakukasinkakuka ◆ istenítésistenítés
sinkakukaszurusinkakukaszuru ◆ istenítistenít 「Kokumin-va
susó-o sinkakukasita.」 „A nép istenítette a mi-
niszterelnököt.”

sinkakuszeibucusinkakuszeibucu ◆ eukariótaeukarióta ◆ eukariótákeukarióták
◆ sejtmagvasoksejtmagvasok
sinkansinkan ◆ csendcsend 「Mura-va sinkanto sizumari-
kaetta.」 „A falu elcsendesedett.” ◇ sinkantosi-sinkantosi-
tata csendescsendes 「Sinkantosita ie」 „csendes ház”
◇ sinkantositasinkantosita csendescsendes 「Sinkantosita ie」
„csendes ház”

sinkansinkan ◆ megrázásmegrázás ◆ megrengetésmegrengetés ◇ sin-sin-
kanszaszerukanszaszeru megrengetmegrenget 「Szekai-o sinkan-
szaszerudedzsitaru kakumei」 „világot megrenge-
tő digitális forradalom” ◇ sinkanszaszerusinkanszaszeru
megrázmegráz 「Szekai-o sinkanszaszeru dzsiken」
„világot megrázó eset”

sinkansinkan ◆ sintó papsintó pap
sinkansinkan ◆ gyújtószerkezetgyújtószerkezet
sinkansinkan ◆ új kiadványúj kiadvány ◆ új könyvúj könyv

sinkansinkan ◆ melléképületmelléképület ◆ toldaléképülettoldaléképület ◆

újúj épületépület 「Hoteruno sinkanto kjúkan」 „hotel
új és régi épülete” ◆ új épületszárnyúj épületszárny
sinkan-an-naisinkan-an-nai ◆ könyvismertetőkönyvismertető
sinkanazukaisinkanazukai ◆ új kanahelyesírásúj kanahelyesírás
sinkanbonsinkanbon ◆ új kiadású könyvúj kiadású könyv
sinkan-jokokusinkan-jokoku ◆ könyvelőzeteskönyvelőzetes
sinkankókokusinkankókoku ◆ könyvreklámkönyvreklám
sinkankonpasinkankonpa ◆ gólyabálgólyabál
sinkan-o dzsokjoszurusinkan-o dzsokjoszuru ◆ hatástalaníthatástalanít
sinkanoreisinkanorei ◆ hűbéreskühűbéreskü
sinkansosinkanso ◆ új kiadású könyvúj kiadású könyv
sinkansókaisinkansókai ◆ könyvismertetőkönyvismertető
sinkansomokurokusinkansomokuroku ◆ újúj kiadványokkiadványok kataló-kataló-
gusagusa
sinkanszaszerusinkanszaszeru ◆ megrázmegráz 「Szekai-o sinkan-
szaszeru dzsiken」 „világot megrázó eset” ◆ meg-meg-
rengetrenget 「Szekai-o sinkanszaszerudedzsitaru ka-
kumei」 „világot megrengető digitális forrada-
lom”

sinkanszensinkanszen ◆ sinkanszensinkanszen ◆ szuperexp-szuperexp-
resszressz ◆ újúj vasútivasúti fővonalfővonal ◇ kjúsúsinkan-kjúsúsinkan-
szenszen KjúsúKjúsú sinkanszensinkanszen ◇ szan-szan-
jósinkanszenjósinkanszen SzanjóSzanjó sinkanszensinkanszen ◇ dzsóe-dzsóe-
cusinkanszencusinkanszen DzsóecuDzsóecu sinkanszensinkanszen ◇ tóka-tóka-
idósinkanszenidósinkanszen TókaidóTókaidó sinkanszensinkanszen ◇ tóho-tóho-
kusinkanszenkusinkanszen TóhokuTóhoku sinkanszensinkanszen ◇ hokuri-hokuri-
kusinkanszenkusinkanszen HokurikuHokuriku sinkanszensinkanszen ◇ hok-hok-
kaidósinkanszenkaidósinkanszen HokkaidóHokkaidó sinkanszensinkanszen ◇

minisinkanszenminisinkanszen mini-sinkanszenmini-sinkanszen ◇ riniasin-riniasin-
kanszenkanszen lebegő mágnesvasútlebegő mágnesvasút
sinkanszurusinkanszuru ◆ megrázmegráz ◆ megremegtetmegremegtet
sinkantositasinkantosita ◆ csendescsendes 「Sinkantosita ie」
„csendes ház”

sinkarahoguszusinkarahoguszu ◆ morzsolmorzsol 「Tómorokosino
cubu-o sinkarahogusita.」 „Kukoricát morzsolt.”

sinkaronsinkaron ◆ darvinizmusdarvinizmus ◆ evolúcióelméletevolúcióelmélet
◆ evolúciós elméletevolúciós elmélet
sinkasugisinkasugi ◆ evolucianizmusevolucianizmus
sinkaszeibucugakusinkaszeibucugaku ◆ evolúcióbiológiaevolúcióbiológia
sinkaszurusinkaszuru ◆ fejlődikfejlődik 「Szakananohire-va asi-
ni sinkasita.」 „A hal uszonya lábbá fejlődött.” ◆

kifejlődikkifejlődik 「Szaru-va ningenni sinkasita.」 „A
majomból kifejlődött az ember.”
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sinkaszurusinkaszuru ◆ elmélyülelmélyül 「Rjógokuno júkókan-
keiga sinkasiteiru.」 „A két ország baráti kapcso-
lata elmélyült.” ◆ fokozódikfokozódik 「Keizaitekiszógo-
izonga sinkasiteiru.」 „A gazdasági egymásra-
utaltság fokozódik.”

sinkatekiarugorizumusinkatekiarugorizumu ◆ evolúciósevolúciós algorit-algorit-
musmus
sinkatekinasinkatekina ◆ evolúciósevolúciós
sinkecusinkecu ◆ szíve-lelkeszíve-lelke ◆ szívszív ésés vérvér ◇

sinkecu-osinkecu-o szoszoguszoszogu vérétvérét isis ontanáontaná 「Ju-
menotameni sinkecu-o szoszogu.」 „Vérét is on-
taná ezért az álomért.” ◇ sinkecu-osinkecu-o szoszoguszoszogu
szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Kono szakuhinni
sinkecu-o szoszoida.」 „Szívem-lelkem beleadtam
ebbe az alkotásba.”

sinkecu-osinkecu-o szoszoguszoszogu ◆ szívét-lelkétszívét-lelkét bele-bele-
adjaadja 「Kono szakuhinni sinkecu-o szoszoida.」
„Szívem-lelkem beleadtam ebbe az alkotásba.” ◆

vérétvérét isis ontanáontaná 「Jumenotameni sinkecu-o
szoszogu.」 „Vérét is ontaná ezért az álomért.”

sinkeisinkei ◆ idegideg 「Sinkeiga hari cumeteita.」 „Pat-
tanásig feszültek az idegeim.” ◆ idegszálidegszál 「Sze-
boneno naka-va sinkeino tóri micsidearu.」 „A
hátgerincben idegszálak futnak.” ◆ idegzetidegzet
「Kanodzso-va sinkeiga binkanda.」 „Érzékeny
idegzetű.” ◇ undósinkeiundósinkei mozgáskészségmozgáskészség
「Kono ko-va undósinkeigaaru.」 „Ennek a gye-
reknek jó a mozgáskészsége.” ◇ undósinkeiundósinkei
mozgatóidegmozgatóideg ◇ undósinkeiundósinkei motorosmotoros idegideg ◇

ensinszeisinkeiensinszeisinkei efferensefferens idegideg ◇ kaizaisin-kaizaisin-
keikei interneuroninterneuron ◇ kankakusinkeikankakusinkei érzék-érzék-
szerviszervi idegideg ◇ sisinkeisisinkei látóideglátóideg ◇ dzsiri-dzsiri-
cusinkeicusinkei vegetatívvegetatív idegrendszeridegrendszer
「Dzsiricusinkeinaside-va kokjúszurukotomo-
dekinai.」 „A vegetatív idegrendszer nélkül még
lélegezni sem tudnánk.” ◇ sinkeigakomakaisinkeigakomakai ér-ér-
zékenyzékeny idegzetűidegzetű ◇ sinkeigatakaburusinkeigatakaburu izgulizgul
「Sikende sinkeiga takabutta.」 „Izgult a vizsga
miatt.” ◇ sinkeigafutoisinkeigafutoi kötélbőlkötélből vannakvannak azaz
idegeiidegei ◇ sinkeigahoszoisinkeigahoszoi gyengegyenge idegzetűidegzetű ◇

sinkeigamotanaisinkeigamotanai nemnem bírjabírja idegekkelidegekkel 「Da-
rekaga oto-o tatete taberuto sinkeiga motanai.」
„Nem bírom idegekkel, ha valaki csámcsog.” ◇

sinkeigajaszumarusinkeigajaszumaru lazítlazít ◇ sinkeinikotaerusinkeinikotaeru
megviselimegviseli azaz idegeitidegeit 「Hinpacusiteiru dzsisin-
ga sinkeini kotaeta.」 „A sűrű földrengések meg-
viselték az idegeinket.” ◇ sinkeiniszavarusinkeiniszavaru ide-ide-
gesítgesít 「Kareno kandakai koega sinkeini szavat-
ta.」 „Idegesített az éles hangja.” ◇ sinkei-osinkei-o

szuriheraszuszuriheraszu idegőrlőidegőrlő 「Kódzsónorain-no
sigoto-va sinkei-o szuri heraszu sigotoda.」 „A
szalagon dolgozni idegőrlő munka.” ◇ sinkei-osinkei-o
nukunuku idegöléstidegölést végezvégez 「Haisa-va hano sinkei-
o nuita.」 „A fogorvos idegölést végzett.” ◇ csi-csi-
kakusinkeikakusinkei érzékelőidegérzékelőideg ◇ csikakusinkeicsikakusinkei
érzőidegérzőideg ◇ csúszúsinkeikeicsúszúsinkeikei központiközponti ideg-ideg-
rendszerrendszer ◇ hansasinkeihansasinkei reflexreflex 「Kare-va
hansasinkeigaii.」 „Jók a reflexei.” ◇ massósin-massósin-
keikei perifériás idegperifériás ideg ◇ menosinkeimenosinkei szemidegszemideg
sinkeibansinkeiban ◆ idegi lemezidegi lemez ◆ velőlemezvelőlemez
sinkeibjósinkeibjó ◆ idegfájásidegfájás ◆ neurológiaineurológiai beteg-beteg-
ségség
sinkeibjórigakusinkeibjórigaku ◆ neuropatológianeuropatológia
sinkeibunpicusinkeibunpicu ◆ neuroszekrécióneuroszekréció
sinkeicúsinkeicú ◆ idegzsábaidegzsába ◆ zsábazsába
sinkeicsirjósinkeicsirjó ◆ gyökérkezelésgyökérkezelés ◆ idegölésidegölés
sinkeicsúszúsinkeicsúszú ◆ idegközpontidegközpont
sinkeidentacubussicusinkeidentacubussicu ◆ idegingerület-idegingerület-
átvivőátvivő ◆ neurotranszmitterneurotranszmitter ◆ szinaptikusszinaptikus
transzmittertranszmitter
sinkeidokusinkeidoku ◆ idegméregidegméreg ◆ neurotoxinneurotoxin
sinkeiensinkeien ◆ ideggyulladásideggyulladás
sinkeigafutoisinkeigafutoi ◆ kötélbőlkötélből vannakvannak azaz idegeiidegei
◆ pimaszpimasz 「Sinkeiga futoi hito」 „pimasz em-
ber”

sinkeigahoszoisinkeigahoszoi ◆ gyenge idegzetűgyenge idegzetű
sinkeigajararetasinkeigajarareta ◆ idegroncsidegroncs
sinkeigajaszumarusinkeigajaszumaru ◆ lazítlazít
sinkeigakomakaisinkeigakomakai ◆ érzékeny idegzetűérzékeny idegzetű
sinkeigakusinkeigaku ◆ neurológianeurológia
sinkeigakusasinkeigakusa ◆ neurológusneurológus
sinkeigamaittesimattasinkeigamaittesimatta ◆ idegroncsidegroncs
sinkeigamotanaisinkeigamotanai ◆ nemnem bírjabírja idegekkelidegekkel
「Darekaga oto-o tatete taberuto sinkeiga mota-
nai.」 „Nem bírom idegekkel, ha valaki csám-
csog.”

sinkeiganibuisinkeiganibui ◆ érzéketlenérzéketlen
sinkeigaszaibósinkeigaszaibó ◆ neuroblastneuroblast
sinkeigaszusinkeigaszu ◆ ideggázideggáz
sinkeigaszurudoisinkeigaszurudoi ◆ feszültfeszült
sinkeigatakaburusinkeigatakaburu ◆ idegesideges ◆ izgulizgul 「Siken-
de sinkeiga takabutta.」 „Izgult a vizsga miatt.”
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sinkeigatarumusinkeigatarumu ◆ elfásulelfásul
sinkeigatogarusinkeigatogaru ◆ izgatottizgatott 「Sikenno maede
sinkeiga togatteita.」 „A vizsga előtt izgatott vol-
tam.”

sinkeigekasinkeigeka ◆ idegsebészetidegsebészet
sinkeihaisinkeihai ◆ neurulaneurula
sinkeihorumonsinkeihorumon ◆ neurohormonneurohormon
sinkeiinparuszusinkeiinparuszu ◆ idegimpulzusidegimpulzus
sinkeikasinkeika ◆ ideggyógyászatideggyógyászat ◆ neurológianeurológia
sinkeikabinsinkeikabin ◆ túlérzékenységtúlérzékenység
sinkeikabin-nasinkeikabin-na ◆ túlérzékenytúlérzékeny 「Kanodzso-va
sinkeikabinna dzsoszeideszu.」 „Túlérzékeny nő.”

sinkeikagakusinkeikagaku ◆ idegtudományidegtudomány
sinkeikagakusasinkeikagakusa ◆ idegtudósidegtudós
sinkeikaisinkeikai ◆ ideggyógyászideggyógyász ◆ neurológusneurológus
sinkeikairosinkeikairo ◆ neuronkörneuronkör
sinkeikairomósinkeikairomó ◆ neurális hálózatneurális hálózat
sinkeikakansinkeikakan ◆ ajakos pártaajakos párta
sinkeikakusinkeikaku ◆ idegmagidegmag
sinkeikansinkeikan ◆ idegcsőidegcső ◆ velőcsővelőcső
sinkeikecuekikikansinkeikecuekikikan ◆ neurohemális szervneurohemális szerv
sinkeikeisinkeikei ◆ idegrendszeridegrendszer ◇ kókansinkeikeikókansinkeikei
szimpatikusszimpatikus idegrendszeridegrendszer ◇ taiszeisinkei-taiszeisinkei-
keikei szomatikusszomatikus idegrendszeridegrendszer ◇ csókansin-csókansin-
keikeikeikei bélidegrendszerbélidegrendszer ◇ fukukókansinke-fukukókansinke-
ikeiikei paraszimpatikusparaszimpatikus idegrendszeridegrendszer ◇ mas-mas-
sósinkeikeisósinkeikei perifériás idegrendszerperifériás idegrendszer
sinkeikeitósinkeikeitó ◆ idegrendszeridegrendszer ◇ csúszúsinke-csúszúsinke-
ikeitóikeitó központi idegrendszerközponti idegrendszer
sinkeikinsinapuszusinkeikinsinapuszu ◆ neuromuszkulárisneuromuszkuláris szi-szi-
napszisnapszis
sinkeikinszecugóbusinkeikinszecugóbu ◆ ideg-izomideg-izom kapcsolatkapcsolat
「Sinkeikinszecugóbuno sógai」 „ideg-izom kap-
csolat betegségei”

sinkeikószaibósinkeikószaibó ◆ neuroglianeuroglia
sinkeimósinkeimó ◆ idegsejthálózatidegsejthálózat
sinkeinaibunpicukeisinkeinaibunpicukei ◆ neuroendokrinneuroendokrin rend-rend-
szerszer
sinkeinikincsósinkeinikincsó ◆ idegfeszültségidegfeszültség
sinkeinikotaerusinkeinikotaeru ◆ megviselimegviseli azaz idegeitidegeit
「Hinpacusiteiru dzsisinga sinkeini kotaeta.」 „A
sűrű földrengések megviselték az idegeinket.”

sinkeiniszavarusinkeiniszavaru ◆ idegesítidegesít 「Kareno kanda-
kai koega sinkeini szavatta.」 „Idegesített az éles
hangja.”

sinkeiniszavarusinkeiniszavaru ◆ felidegesítfelidegesít ◆ idegeireidegeire
megymegy 「Kono szóon-va sinkeini szavaru.」 „Ide-
geimre megy ez a zaj.” ◆ kikészítkikészít 「Kodomo-
va kanodzsono sinkeini szavatta.」 „Kikészítette a
gyerek.”

sinkeinjútósinkeinjútó ◆ látóidegfőlátóidegfő
sinkeinocukaresinkeinocukare ◆ idegkimerültségidegkimerültség
sinkei-osinkei-o cukaucukau ◆ idegőrlőidegőrlő 「Sinkei-o cukau si-
goto」 „idegőrlő munka”

sinkei-osinkei-o nukunuku ◆ idegöléstidegölést végezvégez 「Haisa-va
hano sinkei-o nuita.」 „A fogorvos idegölést vég-
zett.”

sinkei-osinkei-o szuriheraszuszuriheraszu ◆ idegőrlőidegőrlő
「Kódzsónorain-no sigoto-va sinkei-o szuri hera-
szu sigotoda.」 „A szalagon dolgozni idegőrlő
munka.”

sinkei-osinkei-o togaraszerutogaraszeru ◆ borzoljaborzolja azaz idegeitidegeit
「Kuri kaesi cuzuku josinde sinkei-o togaraszete-
ita.」 „Az ismétlődő utórezgések borzolták az ide-
geinket.” ◆ idegesideges leszlesz 「Szóonni sinkei-o to-
garaszeteiru.」 „Ideges vagyok a zajtól.” ◆ ideg-ideg-
őrlőőrlő 「Nagai macsi dzsikan-va vatasino sinkei-o
togaraszeta.」 „A várakozás idegőrlő volt.” ◆ pla-pla-
fononfonon vanvan 「Bószózokuni sinkei-o togaraszetei-
ru.」 „A plafonon vagyok a vad motorosoktól.”

sinkeipepucsidosinkeipepucsido ◆ neuropeptidneuropeptid
sinkeirosinkeiro ◆ idegpályaidegpálya
sinkeisicusinkeisicu ◆ idegességidegesség
sinkeisicunasinkeisicuna ◆ idegesideges ◆ túlfeszítetttúlfeszített ideg-ideg-
zetűzetű
sinkeisihaisinkeisihai ◆ idegi ellátásidegi ellátás ◆ innervációinnerváció
sinkeisósinkeisó ◆ idegbajidegbaj ◆ neurózisneurózis ◇ szeikakus-szeikakus-
inkeisóinkeisó karakterneuróziskarakterneurózis
sinkeisógaisinkeisógai ◆ idegbajidegbaj
sinkeisókandzsasinkeisókandzsa ◆ idegbetegidegbeteg
sinkeisónosinkeisóno ◆ neurotikusneurotikus
sinkeisósusinkeisósu ◆ neurinomaneurinoma ◆ schwannomaschwannoma
sinkeisúmacusinkeisúmacu ◆ idegvégződésidegvégződés
sinkeiszaibósinkeiszaibó ◆ idegsejtidegsejt ◆ neurocitaneurocita ◆ ne-ne-
uronuron ◇ undósinkeiszaibóundósinkeiszaibó mozgatóidegsejtmozgatóidegsejt
◇ kaizaisinkeiszaibókaizaisinkeiszaibó közbeiktatottközbeiktatott ideg-ideg-
sejtsejt ◇ kankakusinkeiszaibókankakusinkeiszaibó érzőidegsejtérzőidegsejt
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sinkeiszaibószecscsakubunsisinkeiszaibószecscsakubunsi ◆ idegsejt-idegsejt-
adhéziós molekulaadhéziós molekula
sinkeiszakanadesinkeiszakanade ◆ felidegesítésfelidegesítés
sinkeiszecusinkeiszecu ◆ idegdúcidegdúc
sinkeiszeicsóinsisinkeiszeicsóinsi ◆ idegnövekedésiidegnövekedési faktorfaktor

sinkeiszeiiensinkeiszeiien ◆ gyomoridegességgyomoridegesség
sinkeiszensinkeiszen ◆ lélektani hadviseléslélektani hadviselés
sinkeiszen-isinkeiszen-i ◆ idegrostidegrost ◇

kjodaisinkeiszen-ikjodaisinkeiszen-i óriás idegrostóriás idegrost
sinkeiszen-iszokusinkeiszen-iszoku ◆ idegrostkötegidegrostköteg
sinkeiszósinkeiszó ◆ idegfonatidegfonat ◇ keisinkeiszókeisinkeiszó nyakinyaki
idegfonatidegfonat ◇ vansinkeiszóvansinkeiszó kari idegfonatkari idegfonat
sinkeiszokusinkeiszoku ◆ idegkötegidegköteg ◇ gaiszokusinke-gaiszokusinke-
iszokuiszoku külsőkülső idegkötegidegköteg ◇ naiszokusinkei-naiszokusinkei-
szokuszoku belső idegkötegbelső idegköteg
sinkeiszosikisinkeiszosiki ◆ idegszövetidegszövet
sinkeiszuidzsakusinkeiszuidzsaku ◆ ideg-összeroppanásideg-összeroppanás ◆

ideggyengeségideggyengeség ◆ neuraszténianeuraszténia
sinkeitokkisinkeitokki ◆ neuritneurit
sinkensinken ◆ igazi kardigazi kard ◆ komolyságkomolyság
sinkensinken ◆ szülőiszülői jogjog 「Sinken-o okonatta.」
„Szülői jogait gyakorolta.” ◆ szülőiszülői kötelességkötelesség

sinken-nasinken-na ◆ elszántelszánt ◆ komolykomoly 「Sinkenna
kao-o sita.」 „Komoly arca volt.” ◆ komolyankomolyan
gondolgondol
sinken-nisinken-ni ◆ komolyankomolyan 「Sinkenni benkjóni tori
kunda.」 „Komolyan nekilátott a tanulásnak.”

sinkensóbusinkensóbu ◆ éles küzdeleméles küzdelem
sinkenszeidzsisinkenszeidzsi ◆ istenkirályságistenkirályság
sinkisinki ◆ eredetiségeredetiség 「Gémuno sinki-o terau.」
„A játék eredetiségével büszkélkedik.” ◆ újdon-újdon-
ságság 「Sinki-o motomeru.」 „Keresi az újdonsá-
gokat.”

sinkisinki ◆ újúj 「Sinkikanszensa szúga fueta.」 „Nőtt
az új fertőzöttek száma.” ◆ újonnanújonnan 「Dzsigjóno
sinkitacsi age」 „vállalkozás újonnan indítása” ◇

sinkidzsigjósinkidzsigjó újúj vállalkozásvállalkozás 「Sinkidzsigjó-o
tacsi ageta.」 „Új vállalkozást indítottam.” ◇ sin-sin-
kitórokukitóroku újúj regisztrációregisztráció ◇ sinkitórokuszu-sinkitórokuszu-
ruru újonnanújonnan regisztrálregisztrál 「Eszuenueszuni sinki-
tórokusita.」 „Újonnan regisztráltam a közösségi
oldalra.” ◇ sinkinokjakusinkinokjaku előszörelőször jöttjött ven-ven-
dégdég

sinkisinki ◆ lehangolódáslehangolódás
sinkidzsigjósinkidzsigjó ◆ újúj vállalkozásvállalkozás 「Sinkidzsigjó-
o tacsi ageta.」 „Új vállalkozást indítottam.”

sinkidzsikusinkidzsiku ◆ újúj irányvonalirányvonal 「Kono kjoku-va
bandono sinkidzsikutonaru.」 „Ez a dal képviseli
az együttes új irányvonalát.” ◆ újúj útút 「Kencsiku-
ni sinkidzsiku-o ucsi dasita.」 „Új utakat nyitott
az építészetben.”

sinkigakuszocusasinkigakuszocusa ◆ frissfriss diplomásdiplomás ◆ fris-fris-
sen végzett hallgatósen végzett hallgató
sinkigensinkigen ◆ újúj korszakkorszak 「Sinkigen-o kakuszuru
hacumei」 „új korszakot nyitó felfedezés”

sinkiittensinkiitten ◆ megújulásmegújulás 「Sinkiittensite ganba-
ru.」 „Megújult erővel igyekezni fogok.” ◆ szem-szem-
léletváltásléletváltás
sinkiittensitesinkiittensite ◆ micsodamicsoda változásváltozás 「Otto-
va sinkiittensite szódzsimade hadzsimeta.」 „Mi-
csoda változás, a férjem takarítani kezdett!”

sinkiittenszurusinkiittenszuru ◆ változtatváltoztat aa hozzáállá-hozzáállá-
sánsán 「Sinkiittenganbarimaszu.」 „Változtatok a
hozzáállásomon, és igyekezni fogok.”

sinkikaitensinkikaiten ◆ újonnan nyitottunkújonnan nyitottunk
sinkikeijakusinkikeijaku ◆ új szerződésúj szerződés
sinkikókaisinkikókai ◆ IPOIPO ◆ kezdetikezdeti nyilvánosnyilvános jegy-jegy-
zészés
sinkikókaikabusinkikókaikabu ◆ IPO-részvényIPO-részvény
sinkikósinsinkikósin ◆ szaporaszapora szívverésszívverés ◆ tachikar-tachikar-
diadia
sinkikuszaisinkikuszai ◆ életuntéletunt ◆ lehangolólehangoló ◇ sinki-sinki-
kuszaikuszai lehangolólehangoló ◇ sinkikuszaisinkikuszai életuntéletunt
sinkinsinkin ◆ extenzorextenzor ◆ feszítőizomfeszítőizom
sinkinsinkin ◆ miokardiummiokardium ◆ szívizomszívizom
sinkinsinkin ◆ gombagomba
sinkinasinkina ◆ életuntéletunt 「Sinkina hito」 „életunt
ember” ◆ lehangolólehangoló 「Sinkina hanasi」 „lehan-
goló történet”

sinkinasinkina ◆ eredetieredeti 「Sinkinaaidea」 „eredeti öt-
let” ◆ legújabblegújabb 「Kare-va icumo sinkina rjúkó-o
otteita.」 „Mindig a legújabb divatot űzte.”

sinkingusinkingu ◆ gondolkozásgondolkozás ◇ kuritikaru-kuritikaru-
sinkingusinkingu kritikus gondolkozáskritikus gondolkozás
sinkinkansinkinkan ◆ közelinekközelinek érzésérzés ◆ rokonszenvrokonszenv
◆ szimpátiaszimpátia 「Kareni taisite sinkinkan-o kan-
dzsita.」 „Szimpátiát érzett iránta.”
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sinkinkan-osinkinkan-o mocumocu ◆ rokonszenvezrokonszenvez 「Sokun-
inni sinkinkan-o motteiru.」 „Rokonszenvezek a
kétkezi munkásokkal.” ◆ szimpatikusnakszimpatikusnak tarttart

sinkinkószokusinkinkószoku ◆ infarktusinfarktus ◆ szívinfarktusszívinfarktus
sinkinokjakusinkinokjaku ◆ először jött vendégelőször jött vendég
sinkinruisinkinrui ◆ valódivalódi gombákgombák ◇ fukanzenkinruifukanzenkinrui
nem valódi gombáknem valódi gombák
sinkirósinkiró ◆ délibábdélibáb 「Szorani sinkiróga aravar-
eta.」 „Délibábos volt az ég.”

sinkirokusinkiroku ◆ újúj csúcscsúcs 「Batafuraide
nihonsinkiroku-o dzsuricusita.」 „Új japán csú-
csot ért el pillangóúszásban.” ◆ újúj rekordrekord ◇

szekaisinkirokuszekaisinkiroku világcsúcsvilágcsúcs 「Takatobide
szekaisinkiroku-o cukutta.」 „Magasugrásban vi-
lágcsúcsot ért el.”

sinkisósinkisó ◆ hipochondriahipochondria ◆ képzeltképzelt betegségbetegség

sinkisónokandzsasinkisónokandzsa ◆ hipochonderhipochonder ◆ képzeltképzelt
betegbeteg
sinkitórokusinkitóroku ◆ új regisztrációúj regisztráció
sinkitórokuszurusinkitórokuszuru ◆ újonnanújonnan regisztrálregisztrál
「Eszuenueszuni sinkitórokusita.」 „Újonnan re-
gisztráltam a közösségi oldalra.”

sinkjosinkjo ◆ újúj lakóhelylakóhely ◆ újúj otthonotthon 「Sinkjo-o
kamaeta.」 „Új otthont teremtett.”

sinkjósinkjó ◆ pszichológiaipszichológiai novellanovella ◆ pszicholó-pszicholó-
giai regénygiai regény
sinkjósinkjó ◆ javulásjavulás 「Haijúno engi-va icsidzsiru-
sii sinkjó-o simesita.」 „Határozott javulást muta-
tott a színész előadása.”

sinkjósinkjó ◆ lelkiállapotlelkiállapot 「Aru dekigotode sinkjó-
va henkasita.」 „Az esemény megváltoztatta a lel-
kiállapotomat.” ◆ lelkiviláglelkivilág 「Kodomono
sinkjó-o szaguritai.」 „Szeretném kifürkészni a
gyerekem lelkivilágát.” ◇ sinkjó-osinkjó-o katarukataru ki-ki-
öntiönti aa lelkétlelkét 「Tomodacsini sinkjó-o katatta.」
„Kiöntöttem a lelkemet a barátomnak.”

sinkjósinkjó ◆ szentélyszentély oltáraoltára előttielőtti tükörtükör ◆

szent tükörszent tükör
sinkjósinkjó ◆ hithit ◆ hitvalláshitvallás ◆ vallásvallás
sinkjósinkjó ◆ protestantizmusprotestantizmus
sinkjócsisinkjócsi ◆ újúj határhatár 「Gidzsucuni sinkjócsi-
o miidasita.」 „Új technológiai határokat talált.”

◆ újúj távlattávlat 「Barutóku-va ongakuni sinkjócsi-o
hiraita.」 „Bartók új távlatokat nyitott a zenében.”

sinkjoiten-ivaisinkjoiten-ivai ◆ házavatásházavatás
sinkjokusinkjoku ◆ új dalúj dal ◆ új zeneműúj zenemű
sinkjónosinkjóno ◆ protestánsprotestáns
sinkjónodzsijúsinkjónodzsijú ◆ vallásszabadságvallásszabadság
sinkjó-osinkjó-o katarukataru ◆ kiöntikiönti aa lelkétlelkét 「Tomoda-
csini sinkjó-o katatta.」 „Kiöntöttem a lelkemet a
barátomnak.”

sinkjótosinkjóto ◆ protestánsprotestáns
sinkjóvigurudzsicsikusinkjóvigurudzsicsiku ◆ Hszincsiang-UjgurHszincsiang-Ujgur
Autonóm TerületAutonóm Terület
sinkjúsinkjú ◆ előléptetéselőléptetés 「Szono gundzsinno
sinkjú-va hajakatta.」 „Azt a katonát gyorsan lép-
tették elő.” ◆ felsőbbfelsőbb osztálybaosztályba lépéslépés ◇ mei-mei-
josinkjújosinkjú tiszteletbeli előléptetéstiszteletbeli előléptetés
sinkjúsinkjú ◆ szabályos gömbszabályos gömb
sinkjúsinkjú ◆ akupunktúra és köpölyözésakupunktúra és köpölyözés
sinkjúsinkjú ◆ újúj ésés régirégi 「Sinkjútaisó hjó」 „régi
és új adatokat összehasonlító táblázat” ◇ sinkjúi-sinkjúi-
rimadzsittarimadzsitta régirégi ésés újúj egyvelegévelegyvelegével tarkí-tarkí-
totttott 「Sinkjúiri madzsitta macsinami」 „régi és
új egyvelegével tarkított utcakép”

sinkjúirimadzsittasinkjúirimadzsitta ◆ régirégi ésés újúj egyvele-egyvele-
gévelgével tarkítotttarkított 「Sinkjúiri madzsitta macsina-
mi」 „régi és új egyvelegével tarkított utcakép”

sinkjúkonkósinkjúkonkó ◆ régi és új egyvelegerégi és új egyvelege
sinkjúnosinkjúno ◆ régirégi ésés újúj 「Sinkjúnobádzson」
„régi és új verzió”

sinkjúrjóhósinkjúrjóhó ◆ akupunktúra és köpölyözésakupunktúra és köpölyözés
sinkjúsisinkjúsi ◆ akupunktúrásakupunktúrás ésés köpölyözőköpölyöző gyó-gyó-
gyászgyász ◆ akupunktúrávalakupunktúrával ésés köpölyözésselköpölyözéssel
kezelő gyógyászkezelő gyógyász
sinkjúszaszerusinkjúszaszeru ◆ előléptetelőléptet 「Csúi-o taiini
sinkjúszaszeta.」 „A főhadnagyot századossá lép-
tették elő.”

sinkjúszurusinkjúszuru ◆ előlépelőlép 「Csúini sinkjúsita.」
„Főhadnaggyá lépett elő.” ◆ felsőbbfelsőbb osztálybaosztályba
léplép 「Szannenszeini sinkjúsita.」 „Harmadik
osztályba lépett.” ◇ sinkjúszaszerusinkjúszaszeru előléptetelőléptet
「Csúi-o taiini sinkjúszaszeta.」 „A főhadnagyot
századossá léptették elő.”

sinkosinko ◆ rizslisztrizsliszt
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sinkósinkó ◆ élénkítésélénkítés ◆ fellendítésfellendítés ◆ fellen-fellen-
dülésdülés ◆ serkentésserkentés ◇ keizaisikószakukeizaisikószaku gaz-gaz-
daságélénkítődaságélénkítő intézkedésintézkedés ◇ sinkó-osinkó-o haka-haka-
ruru elősegítelősegít 「Kono taiszaku-va bóekino sinkó-o
hakatta.」 „Az intézkedés elősegítette a külkeres-
kedelmet.”

sinkósinkó ◆ feltörekvésfeltörekvés ◇ sinkókaikjúsinkókaikjú ébrede-ébrede-
zőző társadalmitársadalmi osztályosztály ◇ sinkókógjókokusinkókógjókoku
felemelkedőbenfelemelkedőben lévőlévő ipariipari országország ◇ sinkó-sinkó-
kokukoku feltörekvőfeltörekvő országország ◇ sinkósidzsósinkósidzsó ki-ki-
alakulóban lévő piacalakulóban lévő piac
sinkósinkó ◆ előrehaladáselőrehaladás ◆ haladáshaladás ◆ lefolyáslefolyás
「Kono bjókino sinkó-va jukkurideszu.」 „Ez az
betegség lassú lefolyású.” ◆ menetmenet ◇ gidzsino-gidzsino-
sinkósinkó ülésülés lefolyásalefolyása ◇ sinkócsúnosinkócsúno folya-folya-
matbanmatban lévőlévő 「Sinkócsúnopurodzsekuto」 „fo-
lyamatban lévő projekt” ◇ sinkócsúnosinkócsúno mozgómozgó
「Sinkócsúno ressakara tobi orita.」 „Leugrottam
a mozgó vonatról.” ◇ sinkócsúnosinkócsúno súlyosbodósúlyosbodó
「Sinkócsúno bjóki」 „súlyosbodó betegség”

sinkósinkó ◆ lerohanáslerohanás ◆ megrohamozásmegrohamozás
sinkósinkó ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat 「Kare-va hokano
njúkjosato sinkógaatta.」 „Baráti kapcsolatban
volt egy másik lakóval.” ◆ barátságbarátság 「Kimitono
sinkó-o fukametai.」 „Szeretném elmélyíteni a
baráti kapcsolatunkat!” ◆ közeliközeli kapcsolatkapcsolat ◇

sinkógaarusinkógaaru összejárösszejár 「Otonariszanto sinkó-
gaaru.」 „Összejárunk a szomszédommal.”

sinkósinkó ◆ hithit 「Sinkó-va bukkjódeszu.」 „Budd-
hista hitű.” ◆ vallásvallás 「Kare-va sinkóganai.」
„Nincs vallása.” ◇ katorikkusinkókatorikkusinkó katolikuskatolikus
hithit ◇ kiriszutokjósinkókiriszutokjósinkó kereszténykeresztény vallásvallás
◇ szangakusinkószangakusinkó hegyekhegyek szentkéntszentként tiszte-tiszte-
léselése ◇ sinkósiteirusinkósiteiru hívőhívő 「Bukkjó-o sinkósite-
iru hito.」 „Buddhista hívő.” ◇ sinkószurusinkószuru hiszhisz
「Kami-o sinkószuru.」 „Hisz istenben.”

sinkósinkó ◆ behatolásbehatolás ◆ benyomulásbenyomulás ◆ invázióinvázió
sinkocugjoruisinkocugjorui ◆ valódi csontoshalakvalódi csontoshalak
sinkocuruisinkocurui ◆ valódi csontoshalakvalódi csontoshalak
sinkoccsósinkoccsó ◆ igaziigazi önmagaönmaga 「Szensu-va szai-
gono siaide sinkoccsó-o hakkisita.」 „A versenyző
az utolsó mérkőzésen adta igazi önmagát.”

sinkócsúdearusinkócsúdearu ◆ folyamatbanfolyamatban vanvan
「Kenkjú-va sinkócsúdeszu.」 „A kutatás folya-
matban van.” ◆ tarttart 「Siai-va sinkócsúdeszu.」
„A mérkőzés még tart.”

sinkócsúnosinkócsúno ◆ folyamatbanfolyamatban lévőlévő 「Sinkócsú-
nopurodzsekuto」 „folyamatban lévő projekt” ◆

mozgómozgó 「Sinkócsúno ressakara tobi orita.」 „Le-
ugrottam a mozgó vonatról.” ◆ súlyosbodósúlyosbodó
「Sinkócsúno bjóki」 „súlyosbodó betegség”

sinkódzsónomezamesinkódzsónomezame ◆ megtérésmegtérés
sinkódzsútakucsisinkódzsútakucsi ◆ új lakóterületúj lakóterület
sinkógaarusinkógaaru ◆ összejárösszejár 「Otonariszanto sin-
kógaaru.」 „Összejárunk a szomszédommal.”

sinkógakarisinkógakari ◆ ceremóniamesterceremóniamester ◆ levezetőlevezető
elnökelnök
sinkóhókósinkóhókó ◆ haladásihaladási irányirány ◆ menetiránymenetirány
「Sinkóhókóni mukatte hantaigavani szuvaruto
kimocsi varukunaru.」 „Ha a menetiránynak hát-
tal ülök, rosszul leszek.”

sinkókaikjúsinkókaikjú ◆ ébredezőébredező társadalmitársadalmi osz-osz-
tálytály
sinkókeisinkókei ◆ folyamatosfolyamatos alakalak
「Genzaisinkókei-o cukatte szakubun-o cukuttek-
udaszai.」 „Készítsenek fogalmazást, jelen idejű
folyamatos alak használatával.”

sinkókigjósinkókigjó ◆ újúj alapításúalapítású vállalatvállalat ◆ újúj vál-vál-
lalkozáslalkozás
sinkókjóikusinkókjóiku ◆ hitoktatáshitoktatás
sinkókjóikunoszenszeisinkókjóikunoszenszei ◆ hitoktatóhitoktató
sinkokjúsinkokjú ◆ mélymély lélegzetlélegzet 「Sinkokjúsita.」
„Mély lélegzetet vett.”

sinkokjúszurusinkokjúszuru ◆ mélyeketmélyeket lélegziklélegzik ◆ só-só-
hajthajt 「Sinkokjúsite!」 „Sóhajtson mélyeket!”

sinkókógjókokusinkókógjókoku ◆ felemelkedőbenfelemelkedőben lévőlévő ipa-ipa-
ri országri ország
sinkókokusinkókoku ◆ feltörekvő országfeltörekvő ország
sinkokusinkoku ◆ új gabonaúj gabona
sinkokusinkoku ◆ bejelentésbejelentés ◆ bevallásbevallás 「Zójozei-
no sinkoku-o okotaru.」 „Elmulasztja bevallani az
ajándékozási adót.” ◇ aoirosinkokuaoirosinkoku társaságitársasági
kedvezményekhezkedvezményekhez szükségesszükséges adóbevallásadóbevallás
◇ kakuteisinkokukakuteisinkoku adóbevallásadóbevallás ◇ súszeisin-súszeisin-
kokukoku módosítottmódosított bevallásbevallás ◇ zeumusinkokuzeumusinkoku
adóbevallásadóbevallás ◇ nózeisinkokunózeisinkoku adóbevallásadóbevallás
sinkokujósisinkokujósi ◆ bejelentőlapbejelentőlap
sinkokukaszurusinkokukaszuru ◆ elmélyülelmélyül 「Kiki-va sinko-
kukasita.」 „A válság elmélyült.” ◆ súlyosbodiksúlyosbodik
「Taikioszen-va sinkokukasita.」 „A légyszennye-
ződés súlyosbodott.”
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sinkokumoresinkokumore ◆ hiányos adóbevalláshiányos adóbevallás
sinkokunasinkokuna ◆ komolykomoly 「Ano macsi-va sinkokuna
vakamonobuszokuda.」 „Abban a városban ko-
moly a fiatal lakosság hiánya.” ◆ komorkomor 「Sin-
kokuna kaode ten-o aoida.」 „Komor tekintettel
nézett fel az égre.” ◆ súlyossúlyos 「Kanodzsono
bjódzsó-va szon-nani sinkokunanodeszuka?」
„Mennyire súlyos az állapota?”

sinkokusasinkokusa ◆ bejelentőbejelentő
sinkokusosinkokuso ◆ bejelentésbejelentés ◇ nózeisinkokusonózeisinkokuso
adóbevallási űrlapadóbevallási űrlap
sinkokuszurusinkokuszuru ◆ bejelentbejelent 「Zeikande
sinamono-o sinkokusita.」 „A vámon bejelentette
az árut.” ◆ bevallástbevallást készítkészít 「Sotokuzei-o sin-
kokuszuru.」 „Jövedelemadó-bevallást készít.”

sinkómuszabecuronsinkómuszabecuron ◆ indifferentizmusindifferentizmus ◆

vallási közömbösségvallási közömbösség
sinkonsinkon ◆ friss házasságfriss házasság
sinkonsinkon ◆ szív és lélekszív és lélek
sinkonfúfusinkonfúfu ◆ újdonsült házaspárújdonsült házaspár
sinkónidzsundzsirusinkónidzsundzsiru ◆ meghal a hitéértmeghal a hitéért
sinkónihairusinkónihairu ◆ megtérmegtér
sinkónoacuisinkónoacui ◆ erős vallásúerős vallású
sinkónodzsijúsinkónodzsijú ◆ vallásszabadságvallásszabadság
sinkónojovaisinkónojovai ◆ gyenge vallásúgyenge vallású
sinkon-osinkon-o katamukerukatamukeru ◆ szívét-lelkétszívét-lelkét bele-bele-
adjaadja 「Ganno kenkjúni sinkon-o katamuketa.」
„Szívét-lelkét beleadta a rákkutatásba.”

sinkónotomosinkónotomo ◆ hittestvérhittestvér
sinkonrjokósinkonrjokó ◆ nászútnászút 「Sinkonrjokóni itta.」
„Nászútra mentek.”

sinkonsojasinkonsoja ◆ nászéjszakanászéjszaka
sinkó-osinkó-o dzsiszszenszurudzsiszszenszuru ◆ gyakoroljagyakorolja aa
vallásátvallását
sinkó-osinkó-o hakaruhakaru ◆ elősegítelősegít 「Kono taiszaku-va
bóekino sinkó-o hakatta.」 „Az intézkedés előse-
gítette a külkereskedelmet.”

sinkó-osinkó-o kaerukaeru ◆ áttéráttér 「Katorikkukarapuro-
teszutantoni sinkó-o kaeta.」 „Áttért katolikusról
protestáns hitre.”

sinkó-o szuterusinkó-o szuteru ◆ megtagadja a vallásátmegtagadja a vallását
sinkopésonsinkopéson ◆ szinkópaszinkópa
sinkósasinkósa ◆ hívőhívő

sinkósidzsósinkósidzsó ◆ kialakulóban lévő piackialakulóban lévő piac
sinkósinsinkósin ◆ hitbuzgósághitbuzgóság
sinkósiteirusinkósiteiru ◆ hívőhívő 「Bukkjó-o sinkósiteiru
hito.」 „Buddhista hívő.”

sinkósiteirusinkósiteiru ◆ előrehaladottelőrehaladott 「Kareno
bjóki-va sinkósiteiru.」 „Előrehaladott betegsége
van.”

sinkósúkjósinkósúkjó ◆ új vallásúj vallás
sinkószakuszensinkószakuszen ◆ inváziós hadműveletinváziós hadművelet
sinkószeisinkószei ◆ progresszívprogresszív 「Sinkószeisikkan」
„progresszív betegség”

sinkószeikacusinkószeikacu ◆ szentéletszentélet
sinkószeirjokusinkószeirjoku ◆ erősödő hatalomerősödő hatalom
sinkószósinkószó ◆ eufotikus zónaeufotikus zóna
sinkószurusinkószuru ◆ hiszhisz 「Kami-o sinkószuru.」
„Hisz istenben.”

sinkószurusinkószuru ◆ előrehaladelőrehalad 「Robotto-va szan-
métoru sinkósita.」 „A robot három métert haladt
előre.” ◆ haladhalad 「Sigoto-va sinkósiteiru.」 „A
munka halad.” ◆ kialakulkialakul 「Bjóki-va nagai
dzsikankakete sinkósita.」 „A betegség hosszú
időn át alakult ki.” ◆ zajlikzajlik 「Nanimokamo si-
zenni sinkósita.」 „Minden természetesen zajlott”

sinkószurusinkószuru ◆ fellendítfellendít 「Csiikikeizai-o sinkó-
szuru.」 „Fellendíti a helyi gazdaságot.” ◆ ser-ser-
kentkent 「Sinroszen-va kankó-o sinkószuru.」 „Az
új vasútvonal serkenti a turizmust.”

sinkószurusinkószuru ◆ behatolbehatol 「Doicu gun-va pórando
rjónaini sinkósita.」 „A német hadsereg behatolt
Lengyelország területére.” ◆ benyomulbenyomul 「Teki-
kokuni sinkósita.」 „Benyomult az ellenséges or-
szágba.”

sinkotenhasinkotenha ◆ neoklasszikusneoklasszikus 「Sinkotenha-
keizaigaku」 „neoklasszikus közgazdaságtan” ◆

neoklasszikus iskolaneoklasszikus iskola
sinkotensugisinkotensugi ◆ neoklasszicizmusneoklasszicizmus
sinkótosisinkótosi ◆ új városúj város
sinkózaibacusinkózaibacu ◆ oligarchaoligarcha
sinkusinku ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Dzsigokuno sinku-
o nameta.」 „Pokoli megpróbáltatásokon ment
keresztül.” ◆ nehézségnehézség ◇ kan-nansinkukan-nansinku ke-ke-
ménymény megpróbáltatásmegpróbáltatás ◇ rjúrjúsinkurjúrjúsinku fárad-fárad-
ságos munkaságos munka
sinkusinku ◆ testtest

30363036 sinkokumore sinkokumore – sinku sinku AdysAdys



sinkusinku ◆ falikútfalikút
sinkusinku ◆ mélyvörösmélyvörös ◆ sötétvörössötétvörös
sinkúsinkú ◆ légüreslégüres tértér 「Sinkúcsúno kószoku-
do」 „fény sebessége légüres térben” ◆ vákuumvákuum
「Jóki-o sinkúnisita.」 „A tartályban vákuumot
hoztunk létre.”

sinkúburékisinkúburéki ◆ vákuumfékvákuumfék
sinkúdan-necusinkúdan-necu ◆ vákuumhőszigetelésvákuumhőszigetelés ◆ vá-vá-
kuumoskuumos hőszigeteléshőszigetelés ◇ szekiszósinkúdan-szekiszósinkúdan-
necunecu réteges vákuumhőszigetelésréteges vákuumhőszigetelés
sinkúdosinkúdo ◆ vákuumvákuum mértékemértéke ◆ vákuumvákuum nagy-nagy-
ságasága
sinkúdzsócsakusinkúdzsócsaku ◆ vákuumgőzölésvákuumgőzölés ◆ váku-váku-
umpárologtatásumpárologtatás ◆ vákuumtechnológiásvákuumtechnológiás
gőzleválasztásgőzleválasztás ◆ vákuumtechnológiásvákuumtechnológiás gő-gő-
zölögtetészölögtetés
sinkúhószósinkúhószó ◆ vákuumcsomagolásvákuumcsomagolás
sinkúkansinkúkan ◆ elektroncsőelektroncső 「Handótai-va sinkú-
kanni totte kavatta.」 „A félvezetők kiszorították
az elektroncsöveket.” ◆ vákuumcsővákuumcső ◇ szankjo-szankjo-
kusinkúkankusinkúkan vákuumtriódavákuumtrióda ◇ nikjokusinkú-nikjokusinkú-
kankan vákuumdiódavákuumdióda ◇ jonkjokusinkúkanjonkjokusinkúkan tet-tet-
ródaróda
sinkúkan-anpusinkúkan-anpu ◆ csöves erősítőcsöves erősítő
sinkúkeisinkúkei ◆ vákuummérővákuummérő
sinkúkjappusinkúkjappu ◆ légmenteslégmentes kupakkupak ◆ vákuum-vákuum-
zárzár
sinkúninarusinkúninaru ◆ légüreslégüres tértér keletkezikkeletkezik
「Jóki-va sinkúninatta.」 „A tartályban légüres
tér keletkezett.”

sinkúniszurusinkúniszuru ◆ légmentesítlégmentesít
sinkúnosinkúno ◆ légmenteslégmentes
sinkúpakkusinkúpakku ◆ vákuumcsomagolásvákuumcsomagolás 「Sinkúp-
akkuni kizugacuita.」 „Megsérült a vákuumcso-
magolás.”

sinkúponpusinkúponpu ◆ vákuumszivattyúvákuumszivattyú
sinkuronaizudoszuimingusinkuronaizudoszuimingu ◆ műúszásműúszás ◆

szinkronúszásszinkronúszás
sinkuronaszumótásinkuronaszumótá ◆ szinkronmotorszinkronmotor
sinkuroszurusinkuroszuru ◆ szinkronbanszinkronban mozogmozog
「Sidzsókakaku-va dzsujótosinkuroszuru.」 „Az
ár a kereslettel szinkronban mozog.”

sinkúsicusinkúsicu ◆ vákuumkamravákuumkamra

sinkusitesinkusite ◆ nehézségeknehézségek áránárán 「Naganens-
inkusite eta sóri」 „hosszú évek nehézségei árán
szerzett győzelem”

sinkúszódzsikisinkúszódzsiki ◆ porszívóporszívó
sinku-tankásinku-tanká ◆ agytrösztagytröszt
sinkutankusinkutanku ◆ agytrösztagytröszt
sinmaisinmai ◆ újoncújonc ◆ újrizsújrizs ◆ új termésű rizsúj termésű rizs
sinmesinme ◆ frissfriss hajtáshajtás 「Kiga sinme-o dasita.」
„Friss hajtások nőttek a fán.”

sinmeisinmei ◆ AmateraszuAmateraszu ◆ istenisten
sinmeisinmei ◆ életélet 「Kokkanotameni sinmei-o nage
utta.」 „Életét áldozta a hazájáért.”

sinmenbásinmenbá ◆ új tagúj tag
sinmenbokusinmenboku ◆ kvalitáskvalitás ◆ valódi értékvalódi érték
sinmenmokusinmenmoku ◆ kvalitáskvalitás 「Kare-va kaiganioite
sinmenmoku-o hakkisita.」 „Bebizonyította kva-
litását a festészetben.” ◆ valódi értékvalódi érték
sinmetorísinmetorí ◆ szimmetriaszimmetria
sinmisinmi ◆ újdonságújdonság 「Kareno enzecuni-va sinmi-
ganakatta.」 „A beszédében nem volt semmi új-
donság.”

sinmisinmi ◆ vér szerinti rokonvér szerinti rokon
sinmicunasinmicuna ◆ bensőségesbensőséges 「Sinmicuna aida-
garadatta.」 „Bensőséges kapcsolatban voltak.” ◆

bizalmasbizalmas 「Sinmicuna kankeiniatta.」 „Bizal-
mas kapcsolatban álltak.”

sinmicunisinmicuni ◆ bizalmasanbizalmasan
sinmicunihanaszusinmicunihanaszu ◆ lelkiziklelkizik
sinminsinmin ◆ alattvalóalattvaló
sinminasinmina ◆ barátibaráti 「Sinminaadobaiszu」 „bará-
ti tanács” ◆ kedveskedves 「Sinmina taió」 „kedves
hozzáállás” ◆ szeretetteljesszeretetteljes 「Sinmina kai-
go」 „szeretetteljes ápolás”

sinmininarusinmininaru ◆ barátságosbarátságos ◆ kedveskedikkedveskedik
「Sinmininatte bokuno hanasi-o kiita.」 „Kedve-
sen meghallgatta történetemet.”

sinmininattesinmininatte ◆ barátságosanbarátságosan 「Sinmininatte
szódanninottekureta.」 „Barátságosan meghall-
gatta a bajomat, és tanácsot adott.” ◆ nyájasannyájasan
「Dzsósiga vatasino sakkinnicuite sinmininatte-
kureta.」 „A főnököm nyájasan érdeklődött az
adósságom iránt.”

sinmirisinmiri ◆ elérzékenyülveelérzékenyülve ◆ finomanfinoman ◆ le-le-
hangolódvahangolódva
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sinmiriszurusinmiriszuru ◆ lehangolódiklehangolódik 「Kanodzsokara
vakare hanasi-o kiri daszaretesinmirisita.」 „Le-
hangolódtam, amikor a barátnőm előjött azzal,
hogy szakítsunk.”

sinmiritohanaszusinmiritohanaszu ◆ elérzékenyülveelérzékenyülve beszélbeszél
◆ lelkiziklelkizik
sinmjónasinmjóna ◆ engedelmesengedelmes ◆ jámborjámbor 「Sinmjó-
na omomocsi」 „jámbor arckifejezés” ◆ miszti-miszti-
kuskus ◆ szelídszelíd ◆ visszafogottvisszafogott 「Sinmjóna tai-
do」 „visszafogott magatartás”

sinmjónisinmjóni ◆ jámboranjámboran 「Sinmjóni kiszoku-o
mamoru.」 „Jámboran betartja a szabályokat.” ◆

szelídenszelíden
sinmocusinmocu ◆ ajándékajándék 「Kocsira-va gosinmocu jó-
deszuka?」 „Ajándékba viszi?”

sinmonsinmon ◆ kihallgatáskihallgatás
sinmonsógósinmonsógó ◆ ujjlenyomatos azonosításujjlenyomatos azonosítás
sinmonszurusinmonszuru ◆ kihallgatkihallgat 「Szaibande sónin-
tosite sinmonszareta.」 „A tárgyaláson tanúként
hallgatták ki.”

sin-násin-ná ◆ hígítóhígító ◆ hígítószerhígítószer
sin-náaszobisin-náaszobi ◆ szipózásszipózás ◆ szipuzásszipuzás
sin-naikakusin-naikaku ◆ új kormányúj kormány
sin-naimakusin-naimaku ◆ szívbelhártyaszívbelhártya
sin-naimakuensin-naimakuen ◆ endokarditiszendokarditisz ◆ szívbel-szívbel-
hártyagyulladáshártyagyulladás
sin-na-o szuusin-na-o szuu ◆ szipuzikszipuzik
sin-násúsin-nású ◆ hígítószaghígítószag
sin-nensin-nen ◆ életfelfogáséletfelfogás 「Sin-nen-o magen-
akatta.」 „Nem változtatott az életfelfogásán.” ◆

életfilozófiaéletfilozófia 「Vatasino sin-nen-va otagaini ta-
szuke aukotodeszu.」 „Az életfilozófiám az, hogy
segítenünk kell egymáson.” ◆ elvelv 「Sin-nen-o
curanuita.」 „Kitartott az elvei mellett.” ◆ hit-hit-
vallásvallás 「Ikiteiru aidani hito-o taiszecuniszuru-
noga vatasino sin-nendeszu.」 „Nekem az a hit-
vallásom, hogy az embereket életükben kell meg-
becsülni.” ◆ meggyőződésmeggyőződés 「Kore-va vatasino
sin-nenni hanszuru.」 „Ez ellenkezik a meggyőző-
désemmel.” ◆ szemléletszemlélet
sin-nensin-nen ◆ újúj esztendőesztendő 「Hangaríde sin-nen-o
mukaeta.」 „Magyarországon köszöntöttem az új
esztendőt.” ◆ újúj évév 「Sin-nenomedetó!」 „Bol-
dog új évet!”

sin-nen-enkaisin-nen-enkai ◆ újévi bankettújévi bankett

sin-nengósin-nengó ◆ új évjelúj évjel
sin-nenkaisin-nenkai ◆ évköszöntőévköszöntő ◆ évköszöntőévköszöntő bulibuli
◆ évköszöntő összejövetelévköszöntő összejövetel
sin-nenkaranosin-nenkarano ◆ elvielvi 「Kore-va kareno sin-
nendatta.」 „Ez neki elvi kérdés volt.”

sin-nen-nohófusin-nen-nohófu ◆ újéviújévi fogadalomfogadalom 「Sin-
nenno hófu-o tateta.」 „Újévi fogadalmat tettem.”

sin-nentokusúgósin-nentokusúgó ◆ évkönyvévkönyv ◆ évév végivégi kü-kü-
lönszámlönszám
sin-nettaikusin-nettaiku ◆ neotrópikus régióneotrópikus régió
sin-nisin-ni ◆ igazánigazán 「Sinni odorokubeki hóhó」
„igazán meglepő módszer”

sin-nisin-ni ◆ dvesadvesa ◆ gyűlöletgyűlölet
sin-nicsisin-nicsi ◆ Japán-barátJapán-barát 「Sin-nicsikandzsó」
„Japán-barát érzelmek”

sin-nicsihasin-nicsiha ◆ Japán-barátJapán-barát
sin-nicsikasin-nicsika ◆ Japán-barátJapán-barát
sin-nicsinosin-nicsino ◆ Japán-barátJapán-barát
sin-ninsin-nin ◆ bizalombizalom 「Szeitó-va kokuminno sin-
nin-o eta.」 „A párt elnyerte a nép bizalmát.”

sin-ninsin-nin ◆ újúj kinevezéskinevezés 「Sin-ninno szenszei」
„újonnan kinevezett tanár” ◆ újúj megbízottmegbízott
「Sin-ninno taisi」 „újonnan megbízott nagykö-
vet”

sin-nindzsósin-nindzsó ◆ megbízólevélmegbízólevél
sin-ningia-szupesioszasin-ningia-szupesiosza ◆ brazíliaibrazíliai csupor-csupor-
kaka
sin-nin-noaiszacusin-nin-noaiszacu ◆ székfoglaló beszédszékfoglaló beszéd
sin-ninszurusin-ninszuru ◆ bizalmatbizalmat szavazszavaz 「Kóhosa-
o sin-ninsita.」 „Bizalmat szavazott a jelöltnek.”
◆ megbízikmegbízik 「Sigacuni tandzsósita sin-naikaku-
o sin-ninsita.」 „Megbízták az áprilisban megvá-
lasztott új kormányt.”

sin-nintóhjósin-nintóhjó ◆ bizalmi szavazásbizalmi szavazás
sin-niszemarusin-niszemaru ◆ valósághűvalósághű 「Sinni szematta
engi.」 „Valósághű előadás.”

sinnjosinnjo ◆ ilyenségilyenség ◆ tathatátathatá
sinnjósinnjó ◆ fekvő út-gyökfekvő út-gyök
sinnjúsinnjú ◆ behajtásbehajtás ◆ bemenetbemenet ◆ megközelí-megközelí-
téstés ◇ csakurikusinnjúcsakurikusinnjú leszálláshozleszálláshoz közele-közele-
désdés
sinnjúsinnjú ◆ behatolásbehatolás ◆ betolakodásbetolakodás ◇ gai-gai-
tekinosinnjútekinosinnjú idegenidegen invázióinvázió ◇ katakusinn-katakusinn-
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jújú lakásbetöréslakásbetörés ◇ katakusinnjúkatakusinnjú birtokhá-birtokhá-
borításborítás ◇ fuszeisinnjúfuszeisinnjú illegálisillegális behatolásbehatolás
◇ fuhósinnjúfuhósinnjú birtokháborításbirtokháborítás ◇ fuhósinnjúfuhósinnjú
illegális behatolásillegális behatolás
sinnjúsinnjú ◆ újonnan belépésújonnan belépés
sinnjúbensinnjúben ◆ bebocsátóbebocsátó szelepszelep ◆ beömlőbeömlő
szelepszelep
sinnjúfukaszasinnjúfukasza ◆ behatolás mélységebehatolás mélysége
sinnjúgunsinnjúgun ◆ inváziós hadsereginváziós hadsereg
sinnjúkakudosinnjúkakudo ◆ megközelítési szögmegközelítési szög
sinnjúkinsisinnjúkinsi ◆ nemnem bejáratbejárat ◆ tilostilos aa bejá-bejá-
rásrás ◇ sarjósinnjúkinsisarjósinnjúkinsi behajtani tilosbehajtani tilos
sinnjúmakusinnjúmaku ◆ előszörelőször szumószumó felsőfelső osztá-osztá-
lyábalyába kerüléskerülés 「Dzsuh-só-o agete sinnjúmaku-
o hatasita.」 „Tíz győzelemmel először került a
szumó felső osztályába.”

sinnjúraisinnjúrai ◆ villámcsapásvillámcsapás villanyvezetékenvillanyvezetéken
átát
sinnjúsasinnjúsa ◆ behatolóbehatoló 「Sinnjúsa-va tedzsó-o
kakerareta.」 „A behatolót megbilincselték.” ◆

betolakodóbetolakodó 「Sinnjúsa-va genkóhande toraera-
reta.」 „A helyszínen elfogták a betolakodót.” ◇

fuszeisinnjúsafuszeisinnjúsa illegálisillegális behatolóbehatoló ◇ fuhó-fuhó-
sinnjúsasinnjúsa illetéktelen behatolóilletéktelen behatoló
sinnjúsainsinnjúsain ◆ kezdőkezdő dolgozódolgozó ◆ újúj alkalma-alkalma-
zottzott ◆ újúj dolgozódolgozó ◆ újúj munkaerőmunkaerő ◆ újúj mun-mun-
katárskatárs 「Sinnjúsainga haitta.」 „Új munkatár-
sat kaptunk.”

sinnjúszeisinnjúszei ◆ elsőéveselsőéves ◆ gólyagólya
sinnjúszeikangeikonpasinnjúszeikangeikonpa ◆ gólyabálgólyabál
sinnjúszenkaisinnjúszenkai ◆ megközelítési fordulatmegközelítési fordulat
sinnjúszurusinnjúszuru ◆ behajtbehajt 「Vakimicsini kuruma-
ga sinnjúsita.」 „A mellékutcába behajtott egy au-
tó.” ◆ bemegybemegy 「Ajamatte degucsini sinnjúsi-
ta.」 „Véletlenül a kijáraton mentem be.”

sinnjúszurusinnjúszuru ◆ beszivárogbeszivárog
sinnjúszurusinnjúszuru ◆ behatolbehatol 「Sin-jano kurajamino
naka, sinnjúsita.」 „A éjszaka leple alatt hatolt
be.” ◆ hatolhatol 「Guntai-va tekikunini sinnjúsi-
ta.」 „A katonák az ellenség országába hatoltak.”

sinnjúszurusinnjúszuru ◆ beszivárogbeszivárog ◆ betörbetör 「Taifúde
hejani mizuga sinnjúsita.」 „A tájfunban betört a
víz a lakásba.”

sinnjútósinnjútó ◆ leszállófényleszállófény
sinnósinnó ◆ császári hercegcsászári herceg

sinnósinnó ◆ szívburokszívburok
sinnóensinnóen ◆ szívburokgyulladásszívburokgyulladás
sinnóhisinnóhi ◆ császári hercegnőcsászári hercegnő
sin-nojamisin-nojami ◆ vaksötétvaksötét 「Mori-va sinno jami-
datta.」 „Az erdőben vaksötét volt.”

sin-nokacsisin-nokacsi ◆ eszmeieszmei értékérték 「Kono eno sinno
kacsi-va hakarisirenai.」 „Ennek a festménynek
az eszmei értéke felbecsülhetetlen.”

sinnókesinnóke ◆ császári hercegi családcsászári hercegi család
sin-notomosin-notomo ◆ igaz barátigaz barát
sinósinó ◆ epicentrumepicentrum
sinósinó ◆ aszkuszaszkusz
sinobaszerusinobaszeru ◆ lehalkítlehalkít 「Koe-o sinobasze-
ta.」 „Lehalkítottam a hangom.” ◆ rejtrejt 「Po-
kettoni kendzsú-o sinobaszeta.」 „Pisztolyt rejtett
a zsebébe.” ◇ asioto-oasioto-o sinobaszerusinobaszeru halkanhalkan
lépdellépdel ◇ mi-omi-o sinobaszerusinobaszeru elrejtőzikelrejtőzik 「Mi-
curinni mi-o sinobaszeta.」 „Elrejtőzött a sűrű er-
dőben.”

sinobaszerusinobaszeru ◆ emlékeztetemlékeztet 「Edodzsidai-o
sinobaszeru tatemono」 „Edo-korra emlékeztető
épület”

sinobisinobi ◆ inkognitóinkognitó 「Dzsisinno tenrankai-o
osinobide hómonsita.」 „Inkognitóban elmentem
a saját kiállításomra.” ◆ kémkém ◆ lopózkodáslopózkodás ◆

rejtőzködésrejtőzködés
sinobiasidesinobiaside ◆ lopódzkodvalopódzkodva ◆ osonvaosonva
sinobiasidearukusinobiasidearuku ◆ lopakodiklopakodik ◆ settenke-settenke-
dikdik 「Dorobó-va kurajamide sinobi aside aruite-
ita.」 „A tolvaj a sötétben settenkedett.”

sinobiasidehairusinobiasidehairu ◆ lopódzkodiklopódzkodik 「Dorobó-va
sinobi aside hejani haitta.」 „A szobába lopódzko-
dott egy betörő.”

sinobiasideszemarusinobiasideszemaru ◆ osonoson 「Kareno usironi
sinobi aside szematta.」 „Mögé osontam.”

sinobiderusinobideru ◆ előóvakodikelőóvakodik 「Beddono sitakara
nekoga sinobi deta.」 „Az ágy alól előóvakodott a
macska.”

sinobijorusinobijoru ◆ alattomosalattomos ◆ lopóziklopózik 「Dorobó-
va madoni sinobi jotta.」 „A tolvaj az ablakhoz lo-
pózott.” ◆ odasompolyogodasompolyog 「Neteiru inuni sino-
bi jotta.」 „Odasompolyogtam az alvó kutyához.”
◆ óvakodikóvakodik 「Doani sinobi jotta.」 „Az ajtóhoz
óvakodtam.”
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sinobikomaszerusinobikomaszeru ◆ rejtrejt 「Manbiki han-va
sóhin-o kaban-ni sinobi komaszeta.」 „Az áruházi
tolvaj a táskájába rejtette az árut.”

sinobikomusinobikomu ◆ belopjabelopja magátmagát 「Kare-va
dzsikan-o kakete kanodzsonokokoroni sinobi
kondeitta.」 „A férfi lassan belopta magát a nő
szívébe.” ◆ belopódzikbelopódzik 「Dorobó-va hejani sin-
obi konda.」 „A betörő belopódzott a szobába.” ◆

besompolyogbesompolyog 「Doakara sinobi konda.」 „Be-
sompolyogtam az ajtón.” ◇ sinobikomaszerusinobikomaszeru
rejtrejt 「Manbiki han-va sóhin-o kaban-ni sinobi
komaszeta.」 „Az áruházi tolvaj a táskájába rejtet-
te az árut.”

sinobivaraisinobivarai ◆ elfojtottelfojtott nevetésnevetés ◆ kunco-kunco-
gásgás
sinobusinobu ◆ bírbír 「Kono mono-va szuteruni sinobi-
nai.」 „Nem bírom kidobni ezt a holmit.” ◆ el-el-
rejtőzikrejtőzik 「Monokageni sinonda.」 „Elrejtőzött
valami mögött.” ◆ eltűreltűr 「Szecudenno fuben-o
sinonda.」 „Eltűrte az áramtakarékosság okozta
kellemetlenséget.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o sinobusinobu lenyelilenyeli
büszkeségétbüszkeségét 「Hadzsi-o sinonde sakkin-o mósi
konda.」 „Lenyelve büszkeségemet, kölcsönt igé-
nyeltem.” ◇ hitome-ohitome-o sinondesinonde titokbantitokban
「Hitome-o sinonde furindétosita.」 „Titokban
találkozott a szeretőjével.” ◇ jo-ojo-o sinobusinobu rej-rej-
tőzködiktőzködik
sinobusinobu ◆ felidézfelidéz 「Kokjó-o sinonda.」 „Fel-
idéztem a szülőfalumat.” ◆ megemlékezikmegemlékezik 「Cu-
itósikide szensisita hito-o sinonda.」 „A gyász-
szertartáson megemlékeztek a háborúban eleset-
tekről.” ◆ nosztalgiávalnosztalgiával gondolgondol 「Mukasi-o
sinobu.」 „Nosztalgiával gondol a múltra.” ◇ sin-sin-
obaszeruobaszeru emlékeztetemlékeztet 「Edodzsidai-o sinoba-
szeru tatemono」 „Edo-korra emlékeztető épület”

sinobukoisinobukoi ◆ titkolt szerelemtitkolt szerelem
sinoburú-szukurínsinoburú-szukurín ◆ kékhalálkékhalál
sinocukuamesinocukuame ◆ szakadó esőszakadó eső
sinogerusinogeru ◆ elviselhetőelviselhető 「Sinogeru acuszani-
natta.」 „Elviselhető lett a meleg.”

sinogisinogi ◆ vércsatornavércsatorna ◇ sinogi-osinogi-o kezurukezuru ve-ve-
szekedetten küzdszekedetten küzd
sinogi-o kezurusinogi-o kezuru ◆ veszekedetten küzdveszekedetten küzd
sinogusinogu ◆ átvészelátvészel 「Hómureszu-va danbóru-
de fuju-o sinoida.」 „A hajléktalan kartondoboz-
ban vészelte át a telet.” ◆ elviselelvisel 「Hikagede
acusza-o sinoideita.」 „Az árnyékban elviseltem

a meleget.” ◆ kibekkelkibekkel 「Szando ikkode joru-
made sinoida.」 „Egy szendviccsel kibekkeltem
estig.” ◆ kihúzkihúz 「Kono okanede gecumacumade
sinoganakucsa.」 „Ezzel a pénzzel ki kell húznunk
hóvégéig.” ◆ meghaladmeghalad 「Dzsúrainokonpjúta-
o harukanisinogu dzsóhósorinórjoku」 „jelenlegi
számítógépekét messze meghaladó adatfeldolgozó
képesség” ◆ túltesztúltesz 「Kare-va
gendaigeidzsucuka-o harukanisinoida.」 „Messze
túltett a kortárs művészeknél.” ◆ tűrtűr 「Ue-o si-
noida.」 „Tűrte az éhséget.” ◇ amekaze-oamekaze-o si-si-
nogunogu túléltúlél 「Kono kjúrjó-va amekaze-o sino-
gukuraida.」 „Ebből a fizetésből éppen csak túl-
élek.” ◇ icsidzsisinogiicsidzsisinogi szükségmegoldásszükségmegoldás ◇

icsidzsisinoginiicsidzsisinogini átmenetilegátmenetileg 「Amamorino
icsidzsisinoginiburúsíto-o cukatta.」 „Átmeneti-
leg ponyvával védekeztem a beázás ellen.” ◇

icsidzsisinoginoicsidzsisinogino átmenetiátmeneti 「Nanminkjanpu-
va icsidzsisinogino basodeszu.」 „A menekülttá-
bor átmeneti hely.” ◇ taikucu-otaikucu-o sinogusinogu elűzielűzi
azaz unalmátunalmát 「Intánettode taikucu-o sinoita.」
„Internetezéssel űztem el az unalmamat.” ◇ tó-tó-
zasinoginozasinogino átmenetiátmeneti 「Tózasinogino ieni mi-
o joszeta.」 „Átmeneti lakásban húztam meg ma-
gam.”

sinohaisinohai ◆ radioaktív hamuradioaktív hamu
sinóhósisinóhósi ◆ aszkospóraaszkospóra
sinojónasinojóna ◆ költőiköltői ◆ versszerűversszerű
sinokagesinokage ◆ halál árnyékahalál árnyéka
sinókinsinókin ◆ tömlősgombatömlősgomba
sinókinruisinókinrui ◆ tömlősgombáktömlősgombák
sinokjófusinokjófu ◆ halálfélelemhalálfélelem
sinókjorisinókjori ◆ epicentrumtól mért távolságepicentrumtól mért távolság
sinókósósinókósó ◆ szamuráj,szamuráj, földműves,földműves, kézműveskézműves
és kereskedőés kereskedő
sinókunrensinókunren ◆ szemgyakorlatszemgyakorlat ◆ szemtornaszemtorna
sinókunrensisinókunrensi ◆ szemtornászszemtornász
sinomonsinomon ◆ szinomonszinomon
sin-onsin-on ◆ ajakhangajakhang ◆ labiális hanglabiális hang
sin-onsin-on ◆ szívhangszívhang
sinonomesinonome ◆ hajnalhasadtahajnalhasadta
sinooszoresinooszore ◆ halálfélelemhalálfélelem
sinosóninsinosónin ◆ fegyverkereskedőfegyverkereskedő
sinoszeppunsinoszeppun ◆ haláloshalálos csókcsók 「Sino szeppun-
o uketa.」 „Halálos csókot kapott.”
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sinotokosinotoko ◆ haláloshalálos ágyágy 「Sino tokoniaru.」
„Halálos ágyán fekszik.”

sin-osin-o ugacuugacu ◆ találótaláló 「Sin-o ugatta kotoba」
„találó megjegyzés”

sinozaiszeisinozaiszei ◆ városi pénzgazdálkodásvárosi pénzgazdálkodás
sinpasinpa ◆ újúj irányzatirányzat 「Sinpa-o okoszu.」 „Új
irányzatot hoz létre.” ◆ új iskolaúj iskola
sinpasinpa ◆ szimpatizánsszimpatizáns
sinpagekisinpageki ◆ új stílusú színdarabúj stílusú színdarab
sinpahaijúsinpahaijú ◆ új stílusú színészúj stílusú színész
sinpaisinpai ◆ szív-tüdőszív-tüdő
sinpaisinpai ◆ aggályaggály 「Kono keikakuni taisite nani-
ka sinpaidemoarunoka?」 „Van valami aggályod
a tervvel szemben?” ◆ aggodalomaggodalom 「Sinpai-o
okakesiteszumimaszendesita.」 „Bocsánat, hogy
aggodalmat okoztam!” ◆ aggódásaggódás 「Sinpaiiri-
maszen.」 „Felesleges aggódnod!” ◆ gondgond
「Kare-va okaneno sinpaiganai.」 „Nincs gondja
a pénzre.”

sinpaigaosinpaigao ◆ aggódó arcaggódó arc
sinpaigotosinpaigoto ◆ aggodalomaggodalom 「Nanika sinpaigo-
todemoarunoka?」 „Aggódsz valami miatt?” ◆

gondgond 「Kateino sinpaigoto」 „családi gond”

sinpainasinpaina ◆ aggódóaggódó
sinpaisiszugisinpaisiszugi ◆ túlaggódástúlaggódás
sinpaisiszuginosinpaisiszugino ◆ aggályosaggályos 「Sinpaisiszugi-
no hahaoja」 „aggályos anya”

sinpaisiszugirusinpaisiszugiru ◆ túlaggódótúlaggódó 「Sinpaisiszugi-
ru hito」 „túlaggódó ember” ◆ túlságosantúlságosan ag-ag-
gódikgódik 「Kimi-va sinpaisiszugiru.」 „Túlságosan
aggódsz!”

sinpaisiteirusinpaisiteiru ◆ aggódóaggódó
sinpaisónosinpaisóno ◆ aggódósaggódós 「Cuma-va sinpaisó-
da.」 „A feleségem aggódós.”

sinpaiszaszerusinpaiszaszeru ◆ nyugtalanítnyugtalanít 「Muszumeno
kódó-va oja-o sinpaiszaszeta.」 „A szülőket nyug-
talanította a lányuk viselkedése.”

sinpaiszónasinpaiszóna ◆ aggódóaggódó 「Sinpaiszóna hjód-
zsó」 „aggódó arckifejezés”

sinpaiszugirusinpaiszugiru ◆ rémeketrémeket látlát 「Nanimo mon-
dainaijo, anata-va sinpaisiszugijo.」 „Rémeket
látsz, meglátod nem lesz semmi baj.”

sinpaiszurusinpaiszuru ◆ aggódikaggódik 「Sinpaiszuruna.」
„Ne aggódj!” ◆ féltfélt 「Anatanokotogatotemo sin-
paideszu.」 „Nagyon féltelek a téged.” ◆ gon-gon-
doskodikdoskodik 「Tomodacsi-va joi súsokuszaki-o sin-
paisitekureta.」 „A barátom gondoskodott arról,
hogy kapjak jó állást.” ◆ idegeskedikidegeskedik
「Kanodzso-va kodomonokotode sinpaisiteiru.」
„Idegeskedik a gyerek miatt.” ◆ nyugtalankodiknyugtalankodik
「Kodomonokotode sinpaisiteiru.」 „Nyugtalan-
kodik a gyereke miatt.” ◆ reszketreszket 「Kono atara-
sii hóricude dacuzeisa-va sinpaiszurudaró.」 „Az
új törvény miatt reszkethetnek az adócsalók.” ◇

sinpaiszaszerusinpaiszaszeru nyugtalanítnyugtalanít 「Muszumeno
kódó-va oja-o sinpaiszaszeta.」 „A szülőket nyug-
talanította a lányuk viselkedése.”

sinpaiteisisinpaiteisi ◆ szív-szív- ésés tüdőműködéstüdőműködés leállá-leállá-
sasa
sinpakusinpaku ◆ szívverésszívverés
sinpakusucurjósinpakusucurjó ◆ keringésikeringési perctérfogatperctérfogat ◆

pulzustérfogatpulzustérfogat ◆ szívteljesítményszívteljesítmény ◆ verő-verő-
térfogattérfogat
sinpakuszúsinpakuszú ◆ pulzuspulzus 「Sinpakuszú-o hakat-
ta.」 „Megmértem a pulzusomat.” ◆ pulzus-pulzus-
számszám
sinpansinpan ◆ megsértésmegsértés 「Rjókaisinpan」 „felség-
vizek megsértése” ◇ kokkjósinpankokkjósinpan határsér-határsér-
téstés ◇ rjókúsinpanrjókúsinpan légtér megsértéselégtér megsértése
sinpansinpan ◆ bíráskodásbíráskodás ◆ bíróbíró 「Jakjúde sin-
panninatta.」 „Baseball-bíró lettem.” ◆ ítéletítélet
「Szensu-va sinpanni kógisita.」 „A versenyző til-
takozott a bíró ítéletével szemben.” ◆ ítélkezésítélkezés
◆ játékvezetőjátékvezető ◆ versenybíróversenybíró ◇ szaigono-szaigono-
sinpansinpan végítéletvégítélet ◇ szaigonosinpan-nohiszaigonosinpan-nohi
végítélet napjavégítélet napja
sinpansinpan ◆ újúj kiadáskiadás ◆ újúj verzióverzió ◇ szaisinbanszaisinban
legújabblegújabb verzióverzió 「Szofutono szaisinbanga de-
ta.」 „Megérkezett a szoftver legújabb verziója.” ◇

szaisinbanszaisinban legújabblegújabb kiadáskiadás 「Honno szaisin-
ban」 „könyv legújabb kiadása”

sinpanbógaisinpanbógai ◆ bíró akadályozásabíró akadályozása
sinpancsósinpancsó ◆ főbírófőbíró
sinpandzsosinpandzso ◆ bíróságbíróság ◆ ítélőszékítélőszék ◇ fufuku-fufuku-
sinpandzsosinpandzso felülvizsgálati bíróságfelülvizsgálati bíróság
sinpan-iinsinpan-iin ◆ szumó bírószumó bíró
sinpan-insinpan-in ◆ bíróbíró 「Szakkáno sinpan-in」 „fut-
ballbíró”
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sinpan-nifuszurusinpan-nifuszuru ◆ bíróságrabíróságra viszvisz 「Csihó-
szaibansode dzsiken-o sinpanni fusita.」 „Helyi
bíróságra vittem az ügyet.”

sinpan-o kudaszusinpan-o kudaszu ◆ ítéletet hozítéletet hoz
sinpan-osinpan-o szuruszuru / sinpanszurusinpanszuru ◆ ítélítél
「Szaibankan-va otoko-o júzaito sinpansita.」 „A
bíró bűnösnek ítélte a férfit.” ◆ játékvezetőjátékvezető
leszlesz 「Szono siaide karega sinpan-o sita.」 „Ő
volt a játékvezető a mérkőzésen.” ◆ megítélmegítél
「Kateiszaibansoga sinpansita kingaku」 „család-
jogi bíróság által megítélt pénzösszeg”

sinpanszurusinpanszuru / sinpan-osinpan-o szuruszuru ◆ ítélítél
「Szaibankan-va otoko-o júzaito sinpansita.」 „A
bíró bűnösnek ítélte a férfit.” ◆ játékvezetőjátékvezető
leszlesz 「Szono siaide karega sinpan-o sita.」 „Ő
volt a játékvezető a mérkőzésen.” ◆ megítélmegítél
「Kateiszaibansoga sinpansita kingaku」 „család-
jogi bíróság által megítélt pénzösszeg”

sinpanszurusinpanszuru ◆ megsértmegsért 「Hikóki-va kunino
rjókúsinpan-o sita.」 „A repülő megsértette az or-
szág légterét.”

sinpaszaizásinpaszaizá ◆ szimpatizánsszimpatizáns
sinpeisinpei ◆ kopaszkopasz ◆ regrutaregruta ◆ újoncújonc
sinpeibosúsinpeibosú ◆ újonctoborzásújonctoborzás ◆ verbunkverbunk
sinpensinpen ◆ magamaga körülkörül 「Sinpen-o kireiniszu-
ru.」 „Rendet rak a saját élete körül.” ◆ személyszemély
「Daitórjóno sinpenga abunai.」 „Veszélyben van
az elnök személye.”

sinpensinpen ◆ új kiadásúj kiadás
sinpenhogosinpenhogo ◆ rendőrirendőri védelemvédelem 「Sógensa-va
sinpenhogoszareteiru.」 „A tanút rendőri véde-
lem alá helyezték.”

sinpen-noszeva-osinpen-noszeva-o szuruszuru ◆ ápolápol 「Sógainoaru
hitono sinpenno szeva-o siteiru.」 „Fogyatékost
ápol.”

sinpen-osinpen-o keigoszurukeigoszuru ◆ vigyázvigyáz aa testitesti épsé-épsé-
géregére 「Daitórjóno sinpen-o keigoszuru.」 „Vi-
gyáz az elnök testi épségére.”

sinpen-osinpen-o szeiriszuruszeiriszuru ◆ rendberendbe rakjarakja aa dol-dol-
gaitgait 「Dzsibunno sinpen-o szeirisita.」 „Rendbe
raktam a dolgaimat.” ◆ rendberendbe tesztesz magamaga kö-kö-
rülrül mindentmindent 「Sinu maeni sinpenszeiri-o sita.」
„Mielőtt meghalt volna, rendbe tett maga körül
mindent.”

sinpensószecusinpensószecu ◆ sajátsaját személyesszemélyes életétéletét
leíró regényleíró regény

sinpenzakkisinpenzakki ◆ személyes feljegyzésekszemélyes feljegyzések
sinpisinpi ◆ dermiszdermisz ◆ irhairha
sinpisinpi ◆ igazigaz vagyvagy hamishamis 「Uvaszano sinpi-o
tasikameru.」 „Megvizsgáltam, hogy igaz-e vagy
hamis a szóbeszéd.”

sinpisinpi ◆ misztikummisztikum ◆ rejtelemrejtelem 「Sizenno
sinpi-o szaguru.」 „A természet rejtelmeit kutat-
ja.” ◆ titokzatosságtitokzatosság
sinpisinpi ◆ termőlevéltermőlevél ◇ gószeisinpigószeisinpi szünkar-szünkar-
piapia ◇ riszeisinpiriszeisinpi apokarpiaapokarpia
sinpicusinpicu ◆ eredeti íráseredeti írás ◆ sajátkezű írássajátkezű írás
sinpicusinpicu ◆ magas rangú ember írásamagas rangú ember írása
sinpinsinpin ◆ újúj áruáru 「Sinpin-o kaujori csúkono ka-
taga otokudeszu.」 „Új áru helyett érdemesebb
használtat venni.” ◆ újúj dologdolog 「Kono kuruma-
va szono toki-va mada sinpindatta.」 „Ez a kocsi
akkor még új volt.”

sinpinasinpina ◆ rejtélyesrejtélyes 「Sinpina csikara」 „rejté-
lyes erő” ◆ sejtelmessejtelmes 「Sinpina fun-iki」 „sej-
telmes hangulat”

sinpindesinpinde ◆ újonnanújonnan 「Kuruma-o sinpinde kat-
ta.」 „Újonnan vettem a kocsimat.”

sinpindójónasinpindójóna ◆ olyan,olyan, akárakár azaz újúj 「Kuruma-
va toszóde sinpindójóninatta.」 „Az autó a festés-
től olyan lett, akár az új.”

sinpin-nosinpin-no ◆ vadonatújvadonatúj 「Sinpinno fuku」 „va-
donatúj ruha”

sinpisugisinpisugi ◆ miszticizmusmiszticizmus ◆ misztikamisztika
sinpisugisasinpisugisa ◆ misztikusmisztikus
sinpitekinasinpitekina ◆ ezoterikusezoterikus ◆ misztikusmisztikus 「Sin-
pitekina fun-iki」 „misztikus hangulat” ◆ okkultokkult
◆ rejtelmesrejtelmes 「Sinpitekina baso」 „rejtelmes
hely” ◆ titokzatostitokzatos 「Sinpitekina hito」 „titok-
zatos ember”

sinpitekinisinpitekini ◆ misztikusanmisztikusan 「Kirini sinpitekini
ukabu dzsindzsa」 „ködből misztikusan előtűnő
szentély” ◆ rejtelmesenrejtelmesen 「Sinpitekini kagajaku
hosi」 „rejtelmesen csillogó csillagok” ◆ titok-titok-
zatosanzatosan 「Sinpitekini hohoemu dzsoszei」 „ti-
tokzatosan mosolygó nő”

sinpjószeisinpjószei ◆ hitelhitel 「Kononjúszu-va sinpjósze-
iga takai.」 „Ez a hír hitelt érdemlő.” ◆ hiteles-hiteles-
ségség 「Szono kotobani-va sinpjószeiganai.」 „A
szavainak nincs hitelessége.” ◆ megbízhatóságmegbízhatóság
「Sinpjószeinoaru dzsóhó」 „megbízható hír”
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sinpjószeinotakaisinpjószeinotakai ◆ hiteleshiteles 「Kore-va sinpjó
szeino takai hanasidearu.」 „Ez hiteles történet.”
◆ megbízhatómegbízható 「Kore-va sinpjó szeino takai
dzsóhódeszu.」 „Ez megbízható hír.”

sinposinpo ◆ előmenetelelőmenetel 「Szeitono sinpo-o home-
ta.」 „Dicsértem a diák előmenetelét.” ◆ fejlő-fejlő-
désdés 「Gidzsucuno sinpodekorega kanóninatta.」
„A technika fejlődésével ez lehetővé vált.” ◆ hala-hala-
dásdás
sinpósinpó ◆ hithit
sinpodzsiumusinpodzsiumu ◆ szimpóziumszimpózium
sinpohasinpoha ◆ progresszívprogresszív frakciófrakció 「Hosutóna-
ino sinpoha」 „konzervatív párt progresszív frak-
ciója”

sinponsinpon ◆ új könyvúj könyv
sinpósasinpósa ◆ hívőhívő
sinposugisinposugi ◆ progresszionizmusprogresszionizmus
sinposugisasinposugisa ◆ progresszionistaprogresszionista
sinposzeitósinposzeitó ◆ haladóhaladó pártpárt ◆ progresszívprogresszív
pártpárt
sinposzurusinposzuru ◆ fejlődikfejlődik 「Kagaku-va sinposzu-
ru.」 „A tudomány fejlődik.”

sinpószurusinpószuru ◆ elkötelezettelkötelezett 「Kare-va
kjószansugi-o sinpósiteiru.」 „Elkötelezett kom-
munista.” ◆ elvhűelvhű 「Kare-va marukuszu sugi-o
sinpósiteiru.」 „Elvhű marxista.” ◆ hiszhisz 「Kare-
va dzsijúsugi-o sinpósiteiru.」 „Hisz a szabadel-
vűségben.” ◆ következeteskövetkezetes 「Kare-va dávin-
no sinpósada.」 „Következetes darvinista.”

sinpótásinpótá ◆ szimporterszimporter
sinpotekinasinpotekina ◆ előretekintőelőretekintő 「Sinpotekina
szeikakuno hito」 „előretekintő természetű em-
ber” ◆ haladóhaladó 「Ano hitono kangae kata-va sin-
potekideszu.」 „Haladó gondolkodása van.” ◆

progresszívprogresszív
sinpotósinpotó ◆ haladó párthaladó párt ◆ progresszív pártprogresszív párt
sinpusinpu ◆ menyasszonymenyasszony ◆ újúj asszonyasszony ◇ sin-sin-
rósinpurósinpu ifjúifjú párpár ◇ sinrósinpusinrósinpu vőlegényvőlegény ésés
menyasszonymenyasszony
sinpusinpu ◆ katolikuskatolikus pappap ◆ pappap 「Sinpuszan-
va kekkonsikide jubiva-o otosita.」 „Az esküvőn a
pap leejtette a gyűrűt.” ◆ szentatyaszentatya
sinpúsinpú ◆ megújulásmegújulás 「Fudószangjókaini sinpú-
o fuki konda.」 „Megújította az ingatlanipart.” ◆

újúj életélet 「Kaisani sinpú-o fuki konda.」 „Új éle-

tet lehelt a vállalatba.” ◆ újúj irányzatirányzat 「Gjókaini
sinpú-o maki okosita.」 „Új irányzatot vitt az
iparágba.”

sinpukusinpuku ◆ nagyrabecsülésnagyrabecsülés ◆ tisztelettisztelet
sinpukusinpuku ◆ földrengés amplitúdójaföldrengés amplitúdója
sinpukusinpuku ◆ amplitúdóamplitúdó 「Szeigenhano sinpuku」
„szinuszhullám amplitúdója” ◆ kilengéskilengés 「Furi
kono sinpuku」 „inga kilengése”

sinpukuhencsósinpukuhencsó ◆ amplitúdómodulációamplitúdómoduláció
sinpukuszurusinpukuszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Dzsókanno
meireini sinpukuszuru.」 „Aláveti magát a tiszt
parancsának.” ◆ nagyranagyra becsülbecsül 「Tomodacsi-
kara sinpukuszareteiru.」 „Nagyra becsülik a ba-
rátai.” ◆ tiszteltisztel 「Szeitotacsi-va szenszeini sin-
pukusiteiru.」 „A diákok tisztelik a tanárukat.”

sinpukuszurusinpukuszuru ◆ kilengkileng 「Furi ko-va ókiku sin-
pukusiteiru.」 „Az inga nagy mértékben kileng.”
◆ oszcilláloszcillál 「Kion-va nidzsújodzsikansúkide
sinpukusiteiru.」 „A hőmérséklet 24 órás perió-
dussal oszcillál.”

sinpuraszutosinpuraszuto ◆ szimplasztszimplaszt
sinpurunasinpuruna ◆ egyszerűegyszerű 「Sinpuruna kurasi-o
siteiru.」 „Egyszerű életet él.”

sinpuszamasinpuszama ◆ tisztelendő úrtisztelendő úr
sinpuszansinpuszan ◆ atyaatya
sinrabansósinrabansó ◆ világmindenségvilágmindenség
sinracusinracu ◆ pikantériapikantéria
sinracunasinracuna ◆ csípőscsípős 「Sinracuna kotoba」 „csí-
pős megjegyzés” ◆ csípőscsípős nyelvűnyelvű 「Sinracuna
hito」 „csípős nyelvű ember” ◆ lesújtólesújtó 「Ei-
ganicuite sinracuna ikendatta.」 „Lesújtó vélemé-
nye volt a filmről.” ◆ marómaró 「Sinracuna hiniku」
„maró gúny”

sinraisinrai ◆ új jövevényúj jövevény ◆ újonnan érkezésújonnan érkezés
sinraisinrai ◆ bizalombizalom 「Szeitó-va kokuminno sinrai-
o eta.」 „A párt elnyerte a nép bizalmát.” ◆ meg-meg-
bízhatóságbízhatóság ◇ sinraikankeisinraikankei bizalmibizalmi kapcso-kapcso-
latlat ◇ sinrai-osinrai-o joszerujoszeru megbízikmegbízik 「Nihonno
gidzsucuni sinrai-o joszeteiru.」 „Megbízik a ja-
pán technikában.”

sinraidekinaisinraidekinai ◆ bizalombizalom nélkülinélküli 「Otagai sin-
raidekinai kankeiniaru.」 „Bizalom nélküli kap-
csolatban vannak.” ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan 「Kare-
va zenzensinraidekinai hitoda.」 „Ő nagyon meg-
bízhatatlan ember.”
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sinraidekirusinraidekiru ◆ megbízhatómegbízható 「Sinraidekiru
dzsóhó」 „megbízható információ” ◆ mérvadómérvadó
「Karega itteirukoto-va sinraidekinai.」 „Nem
mérvadó, amit mond.”

sinraikansinraikan ◆ bizalombizalom ◆ bizalomérzetbizalomérzet 「Gink-
óno gandzsóna tatemono-va sinraikan-o ataeru.」
„A bank masszív épülete bizalomérzetet gerjeszt.”

sinraikandzsasinraikandzsa ◆ új páciensúj páciens
sinraikankeisinraikankei ◆ bizalmi kapcsolatbizalmi kapcsolat
sinrai-osinrai-o joszerujoszeru ◆ megbízikmegbízik 「Nihonno gi-
dzsucuni sinrai-o joszeteiru.」 „Megbízik a japán
technikában.”

sinraisasinraisa ◆ új jövevényúj jövevény
sinraisigataisinraisigatai ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan 「Sinraisi
gatai dzsinbucu」 „megbízhatatlan ember”

sinraiszeisinraiszei ◆ megbízhatóságmegbízhatóság 「Singidzsucu-
va szeihinno sinraiszei-o takameta.」 „Az új tech-
nológia növelte a termék megbízhatóságát.”

sinraiszurusinraiszuru ◆ adad 「Karega iukoto-va sinraidek-
inai.」 „Nem lehet adni arra, amit mond.” ◆ meg-meg-
bízikbízik 「Hito-o sinraisinai.」 „Nem bízik az em-
berekben.”

sinraiszurunitarinaisinraiszurunitarinai ◆ megbízhatatlanmegbízhatatlan
「Sinraiszuruni tarinai dzsinbucu」 „megbízha-
tatlan ember”

sinramarukuszecusinramarukuszecu ◆ neolamarckizmusneolamarckizmus
sinreisinrei ◆ kolompkolomp
sinreisinrei ◆ léleklélek ◆ szellemszellem
sinreisinrei ◆ rituálisrituális megmártózásmegmártózás ◇ zensinsin-zensinsin-
reirei megmártózásos keresztelésmegmártózásos keresztelés
sinreidzsucusinreidzsucu ◆ spiritizmusspiritizmus
sinreidzsucusasinreidzsucusa ◆ spiritisztaspiritiszta
sinreigakusinreigaku ◆ okkultokkult tudományoktudományok ◆ para-para-
pszichológiapszichológia
sinreigensósinreigensó ◆ kísértetjáráskísértetjárás ◆ szellemidé-szellemidé-
zészés
sinrei-o naraszusinrei-o naraszu ◆ kolompolkolompol
sinreironsasinreironsa ◆ spiritualistaspiritualista
sinreisugisinreisugi ◆ spiritizmusspiritizmus
sinrekisinreki ◆ Gergely-naptárGergely-naptár ◆ új naptárúj naptár
sinrisinri ◆ lelkiállapotlelkiállapot ◆ mentalitásmentalitás 「Iszeino
sinri-va rikaisigatai.」 „Nehéz megérteni a másik
nem mentalitását.” ◆ pszichológiapszichológia ◇ gunsús-gunsús-
inriinri tömeglélektantömeglélektan ◇ tósikasinritósikasinri befekte-befekte-

tésitési kedvkedv 「Singatakorona kanszenkakudaide
tósikasinriga kótaisita.」 „A koronavírus elterje-
dése miatt megcsappant a befektetési kedv.”

sinrisinri ◆ igazságigazság 「Korenimo icsimenno sinriga-
aru.」 „Ebben is van valami igazság.” ◇ hanmen-hanmen-
nosinrinosinri féligazságféligazság
sinrisinri ◆ kihallgatáskihallgatás ◆ tárgyalástárgyalás 「Kono
dzsiken-va sinricsúdearu.」 „Ezt az esetet most
tárgyalják.”

sinribjósasinribjósa ◆ lélekábrázoláslélekábrázolás
sinricsihjósinricsihjó ◆ igazságtáblázatigazságtáblázat
sinridzsótaisinridzsótai ◆ lelkiállapotlelkiállapot 「Han-
ninnoszono tokino sinridzsótai-o bunszekisita.」
„Elemezte a tettes akkori lelkiállapotát.”

sinrigakusinrigaku ◆ lélektanlélektan ◆ pszichológiapszichológia ◇ dzsi-dzsi-
dósinrigakudósinrigaku gyermekpszichológiagyermekpszichológia ◇ saka-saka-
isinrigakuisinrigaku társadalompszichológiatársadalompszichológia ◇ saka-saka-
isinrigakuisinrigaku szociálpszichológiaszociálpszichológia ◇ sinszósin-sinszósin-
rigakurigaku mélylélektanmélylélektan ◇ ningenszeisinrigakuningenszeisinrigaku
humanisztikushumanisztikus pszichológiapszichológia ◇ nincsisinri-nincsisinri-
gakugaku kognitívkognitív pszichológiapszichológia ◇ hanzaisinri-hanzaisinri-
gakugaku kriminálpszichológiakriminálpszichológia ◇ hanzaisinriga-hanzaisinriga-
kuku bűnügyibűnügyi pszichológiapszichológia ◇ hanzaisinrigakuhanzaisinrigaku
bűnügyi lélektanbűnügyi lélektan
sinrigakusasinrigakusa ◆ pszichológuspszichológus ◇ dzsidósinri-dzsidósinri-
gakusagakusa gyermekpszichológusgyermekpszichológus
sinrikaunszerásinrikaunszerá ◆ lelki tanácsadólelki tanácsadó
sinrinsinrin ◆ erdőségerdőség
sinrinbaszszaisinrinbaszszai ◆ deforesztációdeforesztáció ◆ erdőir-erdőir-
tástás
sinrincsitaisinrincsitai ◆ erdős vidékerdős vidék
sinringakusinringaku ◆ erdészeterdészet
sinrinhakaisinrinhakai ◆ erdőirtáserdőirtás ◆ erdőpusztításerdőpusztítás
sinrinhogosinrinhogo ◆ erdővédelemerdővédelem
sinrin-jokusinrin-joku ◆ erdei sétaerdei séta
sinrinkansiinsinrinkansiin ◆ erdőkerülőerdőkerülő ◆ erdőőrerdőőr
sinrinkaszaisinrinkaszai ◆ erdőtűzerdőtűz
sinrinkóensinrinkóen ◆ arborétumarborétum
sinrinókamisinrinókami ◆ szürkefarkasszürkefarkas
sinrin-o szaiszeiszaszerusinrin-o szaiszeiszaszeru ◆ újraerdősítújraerdősít
sinrinszaiszeisinrinszaiszei ◆ újraerdősítésújraerdősítés
sinrinszensinrinszen ◆ dzsungelháborúdzsungelháború
sinrintaisinrintai ◆ erdőövezeterdőövezet
sinrirjóhósinrirjóhó ◆ pszichoterápiapszichoterápia
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sinriszajósinriszajó ◆ pszichológiai folyamatpszichológiai folyamat
sinriszenszósinriszenszó ◆ lélektani hadviseléslélektani hadviselés
sinriszurusinriszuru ◆ tárgyaltárgyal 「Kono dzsiken-va asita-
sinriszuru joteideszu.」 „Holnapra tervezik az ügy
tárgyalását.”

sinritekigjakutaisinritekigjakutai ◆ lelkilelki erőszakerőszak ◆ szóbeliszóbeli
bántalmazásbántalmazás
sinritekinasinritekina ◆ lélektanilélektani ◆ mentálismentális ◆ pszi-pszi-
chéschés
sinritekinisinritekini ◆ lelkileglelkileg 「Sinritekini fuanteina
hito」 „lelkileg kiegyensúlyozatlan ember” ◆

mentálisanmentálisan
sinrjakusinrjaku ◆ agresszióagresszió ◆ invázióinvázió ◆ megroha-megroha-
násnás
sinrjakugunsinrjakugun ◆ inváziós hadsereginváziós hadsereg
sinrjakukokusinrjakukoku ◆ agresszoragresszor
sinrjakusasinrjakusa ◆ agresszoragresszor ◆ behatolóbehatoló
sinrjakuszenszósinrjakuszenszó ◆ inváziós háborúinváziós háború
sinrjakuszurusinrjakuszuru ◆ behatolbehatol aa területéreterületére ◆

megrohanmegrohan 「Guntai-va ringoku-o sinrjakusita.」
„A hadsereg megrohanta a szomszéd országot.”

sinrjosinrjo ◆ megfontoltságmegfontoltság
sinrjósinrjó ◆ rendelésrendelés ◆ vizsgálatvizsgálat
sinrjódzsikansinrjódzsikan ◆ rendelési időrendelési idő
sinrjódzsosinrjódzso ◆ ambulanciaambulancia ◆ orvosiorvosi rendelőrendelő
◆ rendelőintézetrendelőintézet ◆ SZTKSZTK ◇ dzsunkaisinr-dzsunkaisinr-
jódzsojódzso mozgómozgó orvosiorvosi rendelőrendelő ◇ dzsunka-dzsunka-
isinrjódzsoisinrjódzso mozgóklinikamozgóklinika
sinrjoenbósinrjoenbó ◆ megfontoltságmegfontoltság ésés előrelátáselőrelátás

sinrjóhisinrjóhi ◆ orvosi vizsgálat költségeorvosi vizsgálat költsége
sinrjokusinrjoku ◆ újúj leveleklevelek 「Haruga kite, ki-va
sinrjokuninatta.」 „Tavasszal kihajtottak a fa új
levelei.”

sinrjokusinrjoku ◆ sötétzöldsötétzöld
sinrjokuironosinrjokuirono ◆ élénkzöldélénkzöld
sinrjokunokósinrjokunokó ◆ tavasztavasz
sinrjónaikasinrjónaika ◆ pszichoszomatikuspszichoszomatikus gyógyá-gyógyá-
szatszat
sinrjósicusinrjósicu ◆ gyengélkedőgyengélkedő
sinrjószurusinrjószuru ◆ rendelrendel 「Kono isa-va gogosinr-
jósimaszu.」 „Az orvos délután rendel.”

sinrosinro ◆ útvonalútvonal 「Fune-va sinrokara szoreta.」
„A hajó letért az útvonaláról.”

sinrosinro ◆ haladásihaladási útvonalútvonal 「Macsi-va taifúno
sinroniaru」 „A város a tájfun haladási útvona-
lába esik.” ◆ pályapálya 「Gakuszei-va sinro-o ki-
meta.」 „A diák pályát választott.” ◆ útirányútirány
「Hikóki-va sinro-o kaeta.」 „A repülőgép meg-
változtatta az útirányt.”

sinrósinró ◆ főhajófőhajó ◆ középhajóközéphajó
sinrósinró ◆ aggodalomaggodalom ◆ gondgond ◆ szellemiszellemi kime-kime-
rültségrültség
sinrósinró ◆ vőlegényvőlegény
sinrósinró ◆ kemény erőfeszítéskemény erőfeszítés ◆ nehézségnehézség
sinrómansugisinrómansugi ◆ neo-romanticizmusneo-romanticizmus
sinro-osinro-o juzurujuzuru ◆ utatutat engedenged 「Kjúkjúsani
sinro-o juzutta.」 „Utat engedtem a mentőnek.”

sinro-osinro-o kaeszaszerukaeszaszeru ◆ átirányítátirányít 「Hikóki-
va becuno kúkóni sinro-o kaeta.」 „A gépet átirá-
nyították egy másik repülőtérre.”

sinrosidósinrosidó ◆ pályaválasztási tanácsadáspályaválasztási tanácsadás
sinrosidósasinrosidósa ◆ pályaválasztási tanácsadópályaválasztási tanácsadó
sinrósinpusinrósinpu ◆ ifjúifjú párpár ◆ vőlegényvőlegény ésés meny-meny-
asszonyasszony
sinrósinpunocsicsisinrósinpunocsicsi ◆ örömapaörömapa
sinrósinpunohahasinrósinpunohaha ◆ örömanyaörömanya
sinrósitesinrósite ◆ nehézségeknehézségek áránárán 「Sinrósite eta
zaiszan-o szeifuga ubai totta.」 „Az állam elvette a
nehézségek árán szerzett pénzét.”

sinrosúszeisinrosúszei ◆ útvonal-módosításútvonal-módosítás
sinroszódansinroszódan ◆ pályaválasztásipályaválasztási tanács-tanács-
adásadás
sinruisinrui ◆ következő bázishoz haladáskövetkező bázishoz haladás
sinruisinrui ◆ rokonrokon 「Csicsikatano sinrui」 „apai ági
rokon”

sinruiendzsasinruiendzsa ◆ rokon és hozzátartozórokon és hozzátartozó
sinruiszurusinruiszuru ◆ következő bázishoz haladkövetkező bázishoz halad
sinsasinsa ◆ közeli kapcsolatba kerülésközeli kapcsolatba kerülés
sinsasinsa ◆ új kocsiúj kocsi
sinsasinsa ◆ cinóbercinóber
sinsasinsa ◆ mély sajnálatmély sajnálat ◆ őszinte hálaőszinte hála
sinsacsósinsacsó ◆ új igazgatóúj igazgató
sinsakaiszeisinsakaiszei ◆ valódi társasvalódi társas
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sinsakusinsaku ◆ elnézéselnézés 「Szenszei-va teszutono sza-
itenni sinsaku-o kuvaeta.」 „A tanár elnézően
osztályzott.” ◆ figyelembefigyelembe vételvétel ◆ könyörü-könyörü-
letlet 「Sinsakumonaku bah-szszerareta.」 „Kö-
nyörtelenül megbüntették.” ◆ meggondolásmeggondolás ◆

mérlegelésmérlegelés
sinsakuszurusinsakuszuru ◆ figyelembefigyelembe veszvesz 「Hankecu-
o kudaszu tokihanszeino umu-va sinsakuszar-
eru.」 „Az ítélethozatalnál figyelembe veszik, ha
az elkövető megbánja a bűnét.” ◆ mérlegelmérlegel
「Óboszakuhin-o dzsúbunni sinsakusita uede
hjókasimasita.」 „Gondosan mérlegelve értékel-
tük a beküldött alkotásokat.” ◆ tekintetteltekintettel vanvan
「Kobecudzsidzsó-o sinsakuszuru.」 „Tekintettel
van az egyéni körülményekre.”

sinsaszurusinsaszuru ◆ mélyenmélyen sajnálsajnál 「Gomeivaku-
o okakesimasitakoto-o sinsasimaszu.」 „Mélyen
sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam.” ◆

őszinténőszintén háláshálás 「Atakaku mukaetekuretakoto-
o sinsasimaszu.」 „Őszintén hálás vagyok a meleg
fogadtatásért!”

sinsaszurusinsaszuru ◆ közeli kapcsolatba kerülközeli kapcsolatba kerül
sinsisinsi ◆ férfiférfi ◆ gavallérgavallér ◆ úriemberúriember 「Kare-
va sinsideszu.」 „Ő egy úriember.”

sinsicusinsicu ◆ hálószobahálószoba 「Sinsicude neteiru.」 „A
hálószobában alszik.”

sinsicusinsicu ◆ kamrakamra ◆ szívkamraszívkamra ◇ usinsicuusinsicu
jobb kamrajobb kamra ◇ szasinsicuszasinsicu bal kamrabal kamra
sinsicujótanszusinsicujótanszu ◆ komódkomód ◆ sublótsublót
sinsicsósinsicsó ◆ SinsicsóSinsicsó
sinsifukusinsifuku ◆ férfiruhaférfiruha
sinsifukusitatesinsifukusitate ◆ férfiszabóférfiszabó
sinsijófukusinsijófuku ◆ férfidivatáruférfidivatáru ◆ férfiruhaférfiruha
sinsijókucusitasinsijókucusita ◆ férfizokniférfizokni
sinsikisinsiki ◆ sintósintó szertartásszertartás 「Sinsikinijoru
szógi-va amariarimaszen.」 „Kevés sintó szertar-
tás szerinti temetés van.”

sinsikisinsiki ◆ érintésérintés ◆ kaja-vidzsnyánakaja-vidzsnyána ◆

test-tudatosságtest-tudatosság
sinsikikekkonsinsikikekkon ◆ sintó esküvősintó esküvő
sinsikinosinsikino ◆ újúj stílusústílusú 「Sinsikino hóhó」 „új
stílusú módszer” ◆ újúj típusútípusú 「Kore-va sinsiki-
no dzsúdeszu.」 „Ez egy új típusú fegyver.”

sinsikjóteisinsikjótei ◆ bizalmi megállapodásbizalmi megállapodás
sinsikkansinsikkan ◆ szívbetegségszívbetegség

sinsinsinsin ◆ túláradvatúláradva ◆ végtelenülvégtelenül ◇ kjó-kjó-
misinsinmisinsin borzasztóborzasztó érdeklődésérdeklődés 「Konodora-
mano cuzuki-va kjómisinsindeszu.」 „Borzasztó-
an érdekel, milyen lesz ennek sorozatnak a folyta-
tása.”

sinsinsinsin ◆ elmeelme 「Kareno sinsindzsótai-va fuante-
ideszu.」 „Az elmeállapota instabil.”

sinsinsinsin ◆ feltörekvőfeltörekvő 「Sinsinszakka」 „feltö-
rekvő író”

sinsinsinsin ◆ testtest ésés léleklélek ◇ sinsintomonisómó-sinsintomonisómó-
szuruszuru testettestet ésés lelketlelket próbálópróbáló 「Sinsinto-
moni sómószuru sigotoda.」 „Testet és lelket pró-
báló munka.”

sinsinasinsina ◆ elkötelezettelkötelezett 「Sinsina taidode
sigoto-o siteiru.」 „Elkötelezett a munkájában.”
◆ komolykomoly 「Sinsina dorjoku」 „komoly erőfeszí-
tés” ◆ lelkiismereteslelkiismeretes 「Sinsina kenkjú」 „lelki-
ismeretes kutatás” ◆ őszinteőszinte 「Sinsina siszei」
„őszinte hozzáállás”

sinsinbunsisinsinbunsi ◆ ígéretes fiatal íróígéretes fiatal író
sinsinkieinosinsinkieino ◆ fiatal és energikusfiatal és energikus
sinsinmódzsakusinsinmódzsaku ◆ gyengeelméjűséggyengeelméjűség
sinsinmódzsakusasinsinmódzsakusa ◆ gyengeelméjűgyengeelméjű
sinsinsónosinsinsóno ◆ pszichoszomatikuspszichoszomatikus
sinsinszósicusinsinszósicu ◆ beszámíthatatlanságbeszámíthatatlanság ◆ el-el-
meháborodottságmeháborodottság
sinsinszósicunodzsótaisinsinszósicunodzsótai ◆ beszámíthatat-beszámíthatat-
lan állapotlan állapot
sinsinszósicunodzsótaidesinsinszósicunodzsótaide ◆ beszámítha-beszámítha-
tatlan állapotbantatlan állapotban
sinsintosinsinto ◆ csendesencsendesen 「Joru-va sinsinto fuke-
teitta.」 „Az éjszaka csendesen leereszkedett.” ◆

csontigcsontig hatóanhatóan 「Teasigasinsinto hieta.」 „A
csontomig hatóan átfáztak a végtagjaim.” ◆ sűrűsűrű
pelyhekbenpelyhekben 「Jukigasinsinto kudatteiru.」 „Sű-
rű pelyhekben hull a hó.”

sinsintomonisómószurusinsintomonisómószuru ◆ testettestet ésés lelketlelket
próbálópróbáló 「Sinsintomoni sómószuru sigotoda.」
„Testet és lelket próbáló munka.”

sinsionsinsion ◆ labiodentális hanglabiodentális hang
sinsirokusinsiroku ◆ hírességek lexikonahírességek lexikona
sinsiruisinsirui ◆ újszárnyúakújszárnyúak
sinsitekinasinsitekina ◆ úriemberhezúriemberhez illőillő 「Sinsitekina
furu mai」 „úriemberhez illő viselkedés”
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sinsizurasinsizura ◆ megjátssza az úriembertmegjátssza az úriembert
sinsosinso ◆ levéllevél
sinsosinso ◆ kiskis könyvkönyv ◆ újúj könyvkönyv ◇ sinsobansinsoban
kis formátumú kiadványkis formátumú kiadvány
sinsosinso ◆ államfőállamfő általáltal aláírtaláírt levéllevél ◆ csá-csá-
szárszár általáltal aláírtaláírt levéllevél ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg írtírt
levéllevél
sinsósinsó ◆ benyomásbenyomás 「Sinsó-o gaiszuru.」
„Rossz benyomást kelt.” ◆ erős meggyőződéserős meggyőződés
sinsósinsó ◆ emlékképemlékkép ◆ sajátsaját tapasztalattapasztalat ◇

sinsófúkeisinsófúkei látottlátott tájtáj 「Tókjóno sinsófúkei.」
„Tokió, amilyennek én látom.”

sinsósinsó ◆ családi kasszacsaládi kassza ◆ erényerény ◆ vagyonvagyon
sinsósinsó ◆ nehéz győzelemnehéz győzelem
sinsobansinsoban ◆ kis formátumú kiadványkis formátumú kiadvány
sinsóbódaisinsóbódai ◆ felnagyításfelnagyítás
sinsóbódainiiusinsóbódainiiu ◆ bolhábólbolhából elefántotelefántot csinálcsinál
「Kare-va sinsóbódaini iutaipu.」 „Képes a bol-
hából is elefántot csinálni.” ◆ eltúlozeltúloz 「Hitono-
mi szu-o sinsóbódaini iu.」 „Eltúlozza a hibáját.”

sinsófúkeisinsófúkei ◆ látottlátott tájtáj 「Tókjóno sinsófú-
kei.」 „Tokió, amilyennek én látom.”

sinsóhicubacusinsóhicubacu ◆ jutalmazás és büntetésjutalmazás és büntetés
sinsóhinsinsóhin ◆ új áruúj áru ◆ új termékúj termék
sinsokusinsoku ◆ erózióerózió ◇ kagansinsokukagansinsoku folyópartfolyópart
eróziójaeróziója ◇ dodzsósinsokudodzsósinsoku talajeróziótalajerózió
sinsokusinsoku ◆ behatolásbehatolás ◆ betolakodásbetolakodás ◆ elhó-elhó-
dításdítás ◇ kagansinsokukagansinsoku folyópart eróziójafolyópart eróziója
sinsokusinsoku ◆ alvás és evésalvás és evés
sinsokudzsidzsakusinsokudzsidzsaku ◆ tökéletes nyugalomtökéletes nyugalom
sinsokudzsidzsakutositeirusinsokudzsidzsakutositeiru ◆ tökéletestökéletes
nyugalommalnyugalommal fogadfogad 「Kare-va hihóni szeh-site
sinsokudzsidzsakutositeita.」 „Tökéletes nyuga-
lommal fogadta a szomorú hírt.”

sinsoku-osinsoku-o vaszureruvaszureru ◆ ennienni ésés aludnialudni isis el-el-
felejtfelejt 「Sinsoku-o vaszurete kenkjúni bottósi-
ta.」 „Úgy elmerült a kutatásban, hogy enni és
aludni is elfelejtett.”

sinsokuszancsisinsokuszancsi ◆ eróziós hegyekeróziós hegyek
sinsokuszurusinsokuszuru ◆ behatolbehatol 「Rjóiki-o sinsoku-
szuru.」 „Behatol a területére.” ◆ beleeszikbeleeszik
「Szabi-va tecuno okumade sinsokusiteiru.」 „A
rozsda mélyen beleette magát a vasba.” ◆ elhó-elhó-
dítdít 「Umi-va kaigan-o sinsokusita.」 „A tenger

területeket hódított el a partból.” ◆ erodálerodál
「Kava-va jama-o sinsokusita.」 „A folyó erodálta
a hegyet.”

sinsómocsisinsómocsi ◆ háztartásháztartás ◆ vagyonosvagyonos emberember

sinsonohimicusinsonohimicu ◆ levéltitoklevéltitok 「Sinsono
himicu-o okasita.」 „Megsértette a levéltitkot.”

sinsósasinsósa ◆ nyomoréknyomorék ◆ testi fogyatékostesti fogyatékos
sinsusinsu ◆ új rizsborúj rizsbor ◆ új szakéúj szaké
sinsusinsu ◆ újfajtaújfajta 「Sinsusokubucu」 „újfajta
növény”

sinsúsinsú ◆ dzsódo sinsúdzsódo sinsú
sinsucusinsucu ◆ első felbukkanáselső felbukkanás
sinsucusinsucu ◆ bejutásbejutás ◆ bevonulásbevonulás ◆ kijutáskijutás
◆ továbbjutástovábbjutás 「Kessószen-e no sinsucuga ki-
matta.」 „Eldőlt a továbbjutás a döntőbe.”

sinsucusinsucu ◆ kiszivárgáskiszivárgás ◆ levedzéslevedzés
sinsucugosinsucugo ◆ újúj szószó 「Szenszei-va sinsucugono
imi-o szecumeisita.」 „A tanár elmagyarázta az új
szavakat.”

sinsucukandzsisinsucukandzsi ◆ újúj kandzsikandzsi 「Daidzsukkano
sinsucukandzsi」 „tizedik lecke új kandzsijai”

sinsucukibocusinsucukibocu ◆ megjelenő és eltűnőmegjelenő és eltűnő
sinsucukibocunosinsucukibocuno ◆ fantomfantom 「Sinsucukiboc-
uno kaitó」 „fantom tolvaj”

sinsucuszaszerusinsucuszaszeru ◆ kieresztkiereszt
sinsucuszurusinsucuszuru ◆ bejutbejut 「Csímu-va kessószenni
sinsucusita.」 „A csapat bejutott a döntőbe.” ◆

bevonulbevonul 「Kaisa-va jóroppa sidzsóni sinsucusi-
ta.」 „A cég bevonult az európai piacokra.” ◆ ki-ki-
jutjut 「Dzsinrui-va ucsúni sinsucusita.」 „Az em-
beriség kijutott a világűrbe.” ◆ terjeszkedikterjeszkedik
「Kigjó-va kaigai-e sinsucusita.」 „A vállalat kül-
földön terjeszkedett.”

sinsucuszurusinsucuszuru ◆ eresztereszt ◆ kiszivárogkiszivárog ◆ leve-leve-
dzikdzik
sinsúkisinsúki ◆ szívciklusszívciklus
sinsukósinsukó ◆ új ötletúj ötlet
sinsukusinsuku ◆ megnyúlásmegnyúlás ésés összehúzódásösszehúzódás ◆

rugalmasrugalmas 「Sinsukukanzei」 „rugalmas vámta-
rifa” ◆ rugalmasságrugalmasság ◇ sinsukutéburusinsukutéburu kihúz-kihúz-
ható asztalható asztal
sinsúkucúkasinsúkucúka ◆ flexibilis valutaflexibilis valuta
sinsukucurizaosinsukucurizao ◆ teleszkópos horgászbotteleszkópos horgászbot
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sinsukudzsizainosinsukudzsizaino ◆ elasztikuselasztikus
sinsukukanzeisinsukukanzei ◆ rugalmas vámtarifarugalmas vámtarifa
sinsukukeisinsukukei ◆ nyúlásmérőnyúlásmérő
sinsukukeiszúsinsukukeiszú ◆ tágulási együtthatótágulási együttható
sinsukusikinopointásinsukusikinopointá ◆ teleszkóposteleszkópos muta-muta-
tópálcatópálca
sinsukuszeisinsukuszei ◆ rugalmasságrugalmasság
sinsukuszurusinsukuszuru ◆ kihúzhatókihúzható 「Sinsukuszuruté-
buru」 „kihúzható asztal” ◆ nyúliknyúlik 「Gomu-va
sinsukuszuru.」 „A gumi nyúlik.” ◆ összehúzó-összehúzó-
dikdik ésés elernyedelernyed 「Kin-niku-va sinsukuszuru.」
„Az izom összehúzódik és elernyed.” ◆ rugalmasrugalmas
「Sinsukuszuru kidzsi」 „rugalmas szövet” ◆ ru-ru-
gózikgózik 「Bane-va sinsukuszuru.」 „A rugó rugó-
zik.”

sinsukutéburusinsukutéburu ◆ kihúzható asztalkihúzható asztal
sinsunsinsun ◆ újévújév 「Sinszekini sinsunno aiszacu-o
sita.」 „Köszöntöttem a rokonaimat újév alkalmá-
ból.”

sinsunosinsuno ◆ újfajtaújfajta 「Sinsunoviruszu」 „újfajta
vírus”

sinsunokisósinsunokisó ◆ kezdeményezőkezdeményező szellemszellem ◆

vállalkozóvállalkozó szellemszellem 「Sinsuno kisóni tonda
hito」 „vállalkozó szellemű ember”

sinsunszószósinsunszószó ◆ új év legelejénúj év legelején
sinsutekinasinsutekina ◆ progresszívprogresszív 「Sinsutekina isi-
ki」 „progresszív szemlélet”

sinszasinsza ◆ átvilágításátvilágítás ◆ elbíráláselbírálás 「Rón-no
sinsza-o uketa.」 „Elbírálták a hitelkérelmemet.”
◆ vizsgálatvizsgálat 「Rón-no sinsza-o motometa.」
„Hitelvizsgálatot kért.” ◇ dzsizensinszadzsizensinsza előze-előze-
tes átvilágítástes átvilágítás
sinszacusinszacu ◆ orvosiorvosi vizsgálatvizsgálat ◆ vizsgálatvizsgálat
「Sinszacugo isa-va sohó-o kaita.」 „A vizsgálat
végén az orvos írt neki egy receptet.”

sinszacusinszacu ◆ gyűretlengyűretlen bankjegybankjegy ◆ újúj bank-bank-
jegyjegy
sinszacudaisinszacudai ◆ orvosi heverőorvosi heverő
sinszacudzsikansinszacudzsikan ◆ rendelési időrendelési idő
sinszacukensinszacuken ◆ előjegyzési kártyaelőjegyzési kártya
sinszacu-osinszacu-o ukeruukeru ◆ vizsgálatonvizsgálaton átesikátesik
「Szenmon-ino sinszacu-o uketa.」 „Szakorvosi
vizsgálaton esett át.”

sinszacurjósinszacurjó ◆ vizitdíjvizitdíj ◆ vizsgálati díjvizsgálati díj

sinszacusicusinszacusicu ◆ orvosiorvosi rendelőrendelő ◆ rendelőrendelő ◆

vizsgálóvizsgáló
sinszacuszurusinszacuszuru ◆ megvizsgálmegvizsgál 「Isa-va
obaaszan-o sinszacusita.」 „Az orvos megvizsgál-
ta az öreg nénit.” ◆ vizsgálvizsgál 「Isa-va kandzsa-o
sinszacusiteita.」 „Az orvos vizsgálta a beteget.”

sinszaisinszai ◆ földrengésföldrengés ◆ földrengésföldrengés okoztaokozta
katasztrófakatasztrófa
sinszaisinszai ◆ uralkodói döntésuralkodói döntés
sinszaicsisinszaicsi ◆ földrengés sújtotta területföldrengés sújtotta terület
sinszaiinkaisinszaiinkai ◆ elbíráló bizottságelbíráló bizottság
sinszainsinszain ◆ elbírálóelbíráló ◆ zsűritagzsűritag 「Sinszainno
ikenga vakareteimaszu.」 „A zsűritagok vélemé-
nye megoszlik.”

sinszaindansinszaindan ◆ zsűrizsűri
sinszakaisinszakai ◆ elbírálóelbíráló bizottságbizottság ◆ vizsgabi-vizsgabi-
zottságzottság
sinszakjokusinszakjoku ◆ kivizsgáló hivatalkivizsgáló hivatal
sinszakusinszaku ◆ újúj alkotásalkotás ◆ újúj munkamunka ◆ újúj műmű
◆ új műalkotásúj műalkotás
sinszansinszan ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Kazukazuno
sinszan-o nameru.」 „Sok megpróbáltatáson
megy keresztül.”

sinszansikisinszansiki ◆ főpap beiktatási ünnepségefőpap beiktatási ünnepsége
sinszaszurusinszaszuru ◆ átvilágítátvilágít 「Torihikiszóhóno
mibun-o sinszasita.」 „Az ügylet mindkét részt-
vevőjét átvilágították.” ◆ elbírálelbírál 「Ginkó-va ku-
redzsittokádono mósi komino sinsza-o sita.」 „A
bank elbírálta a hitelkártya-kérelmet.” ◆ meg-meg-
vizsgálvizsgál 「Kaisano njúszacuszankasikaku-o sin-
szasita.」 „Megvizsgálták, hogy a cég megfelel-e a
pályázati feltételeknek.”

sinszecusinszecu ◆ újúj elméletelmélet 「Gakusa-va sinszecu-o
tonaeta.」 „A tudós új elméletet ismertetett.”

sinszecusinszecu ◆ új alapításúj alapítás
sinszecusinszecu ◆ friss hófriss hó ◆ szűzhószűzhó
sinszecugaisasinszecugaisa ◆ induló vállalatinduló vállalat
sinszecukósinszecukó ◆ új iskolaúj iskola
sinszecunasinszecuna ❶ kedveskedves 「Sinszecuna kotoba」
„kedves szavak” ◆ barátságosbarátságos 「Szenszei-va
sinszecudatta.」 „A tanár barátságos volt.” ◆ jó-jó-
indulatúindulatú 「Sinszecuna kói」 „jóindulatú tett” ◆

szívesszíves 「Sinszecunamotenasi」 „szíves vendég-
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látás” ◆ szolgálatkészszolgálatkész 「Ten-in-va sinszecu-
datta.」 „Az eladó szolgálatkész volt.”

sinszecunisinszecuni ◆ jóindulatúanjóindulatúan 「Kare-va otosita
okane-o sinszecuni todoketa.」 „Jóindulatúan
visszaadta a talált pénzt.” ◆ kedvesenkedvesen 「Sinsze-
cuni acukavareta.」 „Kedvesen bántak velem.”

sinszecunosinszecuno ◆ újonnan létesítettújonnan létesített
sinszecunoosiuri-osinszecunoosiuri-o szuruszuru ◆ kéretlenkéretlen szí-szí-
vességet teszvességet tesz
sinszecusinsinszecusin ◆ kedvességkedvesség
sinszecuszurusinszecuszuru ◆ alapítalapít 「Csószaiinkai-o sin-
szecusita.」 „Vizsgálóbizottságot alapított.” ◆ in-in-
dítdít 「Kaisa-o sinszecusita.」 „Vállalatot indí-
tott.” ◆ újonnanújonnan létesítlétesít 「Kaigaikjoten-o sin-
szecusita.」 „Új külföldi bázist létesített.”

sinszedaisinszedai ◆ újúj generációgeneráció 「Sinszedaikonpjú-
tá」 „új generációs számítógép”

sinszeisinszei ◆ kérelemkérelem ◆ kérvénykérvény ◇ rjoken-rjoken-
nosinszeinosinszei útlevélkérelemútlevélkérelem
sinszeisinszei ◆ igaziigazi 「Sinszeitónjóbjó.」 „Igazi dia-
bétesz (diabetes mellitus).” ◆ születettszületett termé-termé-
szetszet
sinszeisinszei ◆ új rendszerúj rendszer
sinszeisinszei ◆ újúj csillagcsillag ◆ újúj sztársztár 「Eigakaino
sinszei」 „új filmsztár” ◇ csósinszeicsósinszei szupernó-szupernó-
vava 「Csósinszei-va moe cukita hosino bakuhacu-
deszu.」 „A szupernóva egy kiégett csillag robba-
nása.”

sinszeisinszei ◆ újúj életélet 「Sinszei-o csikatta.」 „Meg-
fogadta, hogy új életet kezd.”

sinszeisinszei ◆ szentségszentség 「Kekkonno sinszei」 „há-
zasság szentsége”

sinszeicsúgakusinszeicsúgaku ◆ újúj rendszerűrendszerű juniorjunior kö-kö-
zépiskolazépiskola
sinszeidaisinszeidai ◆ kainozoikumkainozoikum ◆ kainozoikuskainozoikus korkor

sinszeidosinszeido ◆ új rendszerúj rendszer
sinszeidómeisinszeidómei ◆ Szent SzövetségSzent Szövetség
sinszeidzsisinszeidzsi ◆ újszülöttújszülött
sinszeidzsinsinszeidzsin ◆ kérvényezőkérvényező
sinszeidzsiódansinszeidzsiódan ◆ újszülöttújszülött korikori sárgaságsárgaság

sinszeigansinszeigan ◆ mélységimélységi kőzetkőzet ◆ plutonikusplutonikus
kőzetkőzet

sinszeihandótaisinszeihandótai ◆ intrinsicintrinsic félvezetőfélvezető ◆

sajátvezetésű félvezetősajátvezetésű félvezető
sinszeihinsinszeihin ◆ újdonságújdonság 「Sinbunkókokude
sinszeihin-o miteita.」 „Nézegettem az újdonsá-
gokat a reklámújságban.” ◆ újúj terméktermék
「Sinszeihin-o kaihacusita.」 „Új terméket fej-
lesztett ki.”

sinszeikacusinszeikacu ◆ újúj életélet 「Sinszeikacu-o hadzsi-
meta.」 „Új életet kezdtem.”

sinszeikaszurusinszeikaszuru ◆ szentetszentet csinálcsinál belőlebelőle
「Giszeisa-o sinszeikasita.」 „Szentet csinált az
áldozatokból.” ◆ szentnekszentnek ésés sérthetetlen-sérthetetlen-
neknek tarttart 「Orinpikku-o sinszeikasiszugiru.」
„Túlságosan is szentnek és sérthetetlennek tartja
az olimpiát.”

sinszeikeirosinszeikeiro ◆ de novo pályade novo pálya
sinszeikókósinszeikókó ◆ új rendszerű középiskolaúj rendszerű középiskola
sinszeikószeidóbucusinszeikószeidóbucu ◆ eumetazoaeumetazoa ◆ valódivalódi
szövetes állatokszövetes állatok
sinszeimensinszeimen ◆ újúj lehetőséglehetőség 「Szono riron-va
kenkjúni sinszeimen-o hiraita.」 „Az elmélete új
lehetőségeket nyitott a kutatásban.” ◆ újúj táv-táv-
latoklatok 「Tecugakuno sinszeimen-o kiri hiraita.」
„Új távlatokat nyitott a filozófiában.”

sinszeinasinszeina ◆ áldottáldott 「Sinszeina sukudzsicu」
„áldott ünnep” ◆ szentszent 「Sinszeina iki kata」
„szent élet” ◆ szentségesszentséges 「Sinszeina kami」
„szentséges isten”

sinszeinamonotoszurusinszeinamonotoszuru ◆ szentesítszentesít
sinszeinosinszeino ◆ valódivalódi
sinszeinosinszeino ◆ igaziigazi
sinszei-osinszei-o jogoszujogoszu ◆ megszentségtelenítmegszentségtelenít
「Piramiddono sinszei-o jogosita.」 „Megszent-
ségtelenítette a piramist.”

sinszeisasinszeisa ◆ kérelmezőkérelmező ◆ kérvényezőkérvényező
sinszeisiinsinszeisiin ◆ ajakhangajakhang
sinszeisosinszeiso ◆ kérelemkérelem ◆ kérvénykérvény
sinszeiszaikinsinszeiszaikin ◆ eubaktériumeubaktérium ◆ valódivalódi bak-bak-
tériumtérium 「Sinszeiszaikinnodomein」 „valódi bak-
tériumok birodalma”

sinszeiszensokusicusinszeiszensokusicu ◆ eukromatineukromatin
sinszeiszósijóruisinszeiszósijórui ◆ valódi kétszikűekvalódi kétszikűek
sinszeiszurusinszeiszuru ◆ folyamodikfolyamodik 「Bómei-o sinsze-
isita.」 „Menekültstátuszért folyamodott.” ◆ igé-igé-
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nyelnyel 「Hodzsokin-o sinszeisita.」 „Segélyt igé-
nyelt.” ◆ kérkér 「Biza-o sinszeisita.」 „Vízumot
kért.” ◆ kérvényezkérvényez 「Kare-va kika-o sinszeisi-
ta.」 „Kérvényezte az állampolgárságot.”

sinszeitekijokakusinszeitekijokaku ◆ dativus ethicusdativus ethicus
sinszeitónjóbjósinszeitónjóbjó ◆ inzulintinzulint igénylőigénylő cukor-cukor-
betegségbetegség
sinszekaisinszekai ◆ ÚjvilágÚjvilág ◆ új világúj világ
sinszekisinszeki ◆ retyerutyaretyerutya ◆ rokonrokon 「Sinszeki-
icsidó acumaruto tanosii.」 „Ha összegyűlünk a
rokonokkal, jól érezzük magunkat.” ◆ rokonságrokonság
「Kare-va sinszekini ataru.」 „Távoli rokonság-
ban áll velünk.” ◇ csicsikatanosinszekicsicsikatanosinszeki apaiapai
ágúágú rokonrokon ◇ hahakatanosinszekihahakatanosinszeki anyaianyai ágúágú
rokonrokon
sinszekiicsidósinszekiicsidó ◆ pereputtypereputty
sinszekikankeisinszekikankei ◆ rokonságrokonság
sinszekkidzsidaisinszekkidzsidai ◆ csiszolkő-korszakcsiszolkő-korszak ◆

csiszoltcsiszolt kőkorszakkőkorszak ◆ neolitikumneolitikum ◆ újkőkorújkőkor

sinszensinszen ◆ áldozatáldozat
sinszensinszen ◆ remegésremegés ◇ kitosinszenkitosinszen kisagyikisagyi
remegésremegés
sinszensinszen ◆ árnyalatárnyalat 「Irono sinszen」 „szín ár-
nyalata” ◆ mélységmélység 「Umino sinszen」 „tenger
mélysége”

sinszensinszen ◆ frissességfrissesség
sinszensinszen ◆ halhatatlanhalhatatlan taoistataoista ◆ termé-termé-
szetfeletti képességű remeteszetfeletti képességű remete
sinszenkjósinszenkjó ◆ halhatatlanhalhatatlan taoistataoista helyihelyi
lakjalakja
sinszenmisinszenmi ◆ frissességfrissesség
sinszen-nasinszen-na ❶ frissfriss 「Sinszenna szakanakar-
adake oisii szusiga cukuremaszu.」 „Friss halból
lehet csak jó szusit csinálni.” ◆ újúj 「Sinszenna
keiken」 „új tapasztalat”

sinszensisinszensi ◆ SencsenSencsen
sinszensiszósinszensiszó ◆ ezoterikusezoterikus taoizmustaoizmus ◆ val-val-
lási taoizmuslási taoizmus
sinszeszaizásinszeszaizá ◆ szintetizátorszintetizátor
sinszosinszo ◆ kapcsolatkapcsolat közelségeközelsége 「Sinszono
becunaku bjódóni hito-o aiszuru.」 „Kapcsolat
közelségétől függetlenül, egyformán szeret min-
den embert.”

sinszósinszó ◆ belsőbelső szobaszoba ◆ belsőbelső szobaszoba ablakaablaka

sinszósinszó ◆ igazságigazság 「Iroiro uvasza-va arukere-
domo, naniga sinszókavavakarimaszen.」 „Min-
denfélét mondanak az emberek, de nem tudni mi
az igazság.” ◆ ténytény 「Sinszó-o akasita.」 „Fel-
tárta a tényeket.”

sinszósinszó ◆ mélyenmélyen fekvőfekvő rétegréteg ◆ mélységmélység
「Kokorono sinszó-o szaguru.」 „Lelke mélysége-
it kutatja.”

sinszósinszó ◆ átalakításátalakítás ◆ felújításfelújítás
sinszocusinszocu ◆ frissfriss diplomásdiplomás 「Kotosi-va sin-
szocuno súsoku-va muzukasikunakatta.」 „A friss
diplomások idén könnyen találtak munkát.” ◆

pályakezdőpályakezdő 「Kotosi-va sinszocuno súsoku-va
muzukasii.」 „Idén a pályakezdők elhelyezkedése
nehéz.”

sinszócsószasinszócsósza ◆ tényfeltárástényfeltárás
sinszókairjúsinszókairjú ◆ mélytengeri áramlatmélytengeri áramlat
sinszókaitensinszókaiten ◆ megújultmegújult üzletüzlet megnyitásamegnyitása

sinszókjúmeisinszókjúmei ◆ tényfeltárástényfeltárás
sinszokokarasinszokokara ◆ őszinténőszintén 「Sinszokokara
kansasimaszu.」 „Őszintén hálás vagyok.” ◆

szívbőlszívből 「Kanodzso-o sinszokokara aisiteiru.」
„Szívből szeretem.”

sinszókózósinszókózó ◆ mélystruktúramélystruktúra 「Sakaino sin-
szókózó」 „társadalom mélystruktúrája” ◆ mély-mély-
szerkezetszerkezet 「Kotobano sinszókózó」 „nyelv
mélyszerkezete”

sinszokuboncsisinszokuboncsi ◆ völgykatlanvölgykatlan
sinszómenszecusinszómenszecu ◆ mélyinterjúmélyinterjú 「Joroncsó-
szano sinszómenszecu」 „felmérés mélyinterjúja”

sinszónattasinszónatta ◆ felújítottfelújított 「Sinszónatta ten-
po」 „felújított üzlet”

sinszóniszodacusinszóniszodacu ◆ jó neveltetést kapjó neveltetést kap
sinszónoreidzsósinszónoreidzsó ◆ szeretettelszeretettel neveltnevelt kis-kis-
asszonyasszony
sinszósinrigakusinszósinrigaku ◆ mélylélektanmélylélektan
sinszúsinszú ◆ számrendszerszámrendszer alapjaalapja ◇ dzsussin-dzsussin-
szúszú tízes számrendszerbeli számtízes számrendszerbeli szám
sinszuisinszui ◆ vízre bocsátásvízre bocsátás
sinszuisinszui ◆ hidrofilhidrofil ◆ vízzel elegyedővízzel elegyedő
sinszuisinszui ◆ belvízbelvíz ◆ elárasztáselárasztás
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sinszuisinszui ◆ konyhamunkakonyhamunka ◆ tűzifatűzifa ésés vízvíz ◆

tűzifa- és vízgyűjtéstűzifa- és vízgyűjtés
sinszuisinszui ◆ rajongásrajongás
sinszuidaisinszuidai ◆ úszódokkúszódokk
sinszuihigaisinszuihigai ◆ árvízkárárvízkár
sinszuisikisinszuisiki ◆ hajóavatáshajóavatás
sinszuiszeisinszuiszei ◆ hidrofilhidrofil
sinszuiszósinszuiszó ◆ hipolimnionhipolimnion ◆ tótó vizénekvizének mélymély
rétegerétege
sinszuiszurusinszuiszuru ◆ behatolbehatol aa vízvíz 「Ie-va jukaue-
made sinszuisita.」 „A házba a padlószintet ellep-
ve behatolt a víz.” ◆ eláraszteláraszt 「Habahiroi csi-
ikiga sinszuisita.」 „A víz nagy területet árasztott
el.” ◆ elöntielönti azaz árár 「Taifúde iega sinszuisita.」
„A tájfunban a házat elöntötte az ár.”

sinszuiszurusinszuiszuru ◆ odavanodavan 「Kanodzso-va szen-
szeini sinszuisiszugiteiru.」 „Túlságosan odavan a
tanáráért.” ◆ rajongrajong 「Kare-va szakkáni sinszu-
isiteiru.」 „Rajong a fociért.”

sintaisintai ◆ testtest ◇ sintaikeisintaikei testitesti fenyítésfenyítés ◇

sintaikenszasintaikensza motozásmotozás ◇ sintaikenszasintaikensza szű-szű-
rővizsgálatrővizsgálat 「Szeito-va sintaikenszani gókaku-
sita.」 „A diák átment a szűrővizsgálaton.” ◇ sin-sin-
tainokekkantainokekkan testitesti fogyatékfogyaték ◇ sintaino-sintaino-
dzsijúdzsijú testitesti szabadságszabadság ◇ sintaihappukore-sintaihappukore-
oo fuboniukufuboniuku vigyázzunkvigyázzunk aa testünkre,testünkre, amitamit
a szüleinktől örököltünka szüleinktől örököltünk
sintaisintai ◆ előremenetelelőremenetel vagyvagy visszavonulásvisszavonulás
◆ lemondáslemondás vagyvagy maradásmaradás 「Purodzsekutono
szeikó-o mite sintai-o kimeru.」 „A projekt sike-
rétől függően döntöm el, hogy lemondok-e vagy
sem.” ◆ lépéseklépések megtételemegtétele 「Sintai-o ajama-
ru.」 „Hibás lépéseket tesz.” ◆ mozgásmozgás ◇ sinta-sinta-
iukagaiiukagai lemondáslemondás felajánlásafelajánlása 「Szekininsa-
va sintaiukagai-o dasita.」 „A felelős felajánlotta
a lemondását.” ◇ sintaikivamarusintaikivamaru mozgáskép-mozgáskép-
telentelen leszlesz 「Honooni kakomarete sintaikiva-
matta.」 „Lángokkal körülvéve mozgásképtelen
lettem.” ◇ sintaikivamarusintaikivamaru megrekedmegreked 「Kaisa-
va dzsidaiokureno szeiszanhóni kosicusite sinta-
ikivamatta.」 „A régi termelési módhoz ragasz-
kodva megrekedt a cég.”

sintaisintai ◆ bálványbálvány ◆ szentélybálványszentélybálvány ◆

szentélyistenszentélyisten
sintaisintai ◆ egyetemesegyetemes igazságigazság ◆ legvégsőlegvégső
igazságigazság ◆ paramárthaparamártha
sintaihappusintaihappu ◆ egész testegész test

sintaihappukore-osintaihappukore-o fuboniukufuboniuku ◆ vigyázzunkvigyázzunk
aa testünkre,testünkre, amitamit aa szüleinktőlszüleinktől örököltünkörököltünk

sintaikeisintaikei ◆ testi fenyítéstesti fenyítés
sintaikenszasintaikensza ◆ motozásmotozás ◆ szűrővizsgálatszűrővizsgálat
「Szeito-va sintaikenszani gókakusita.」 „A diák
átment a szűrővizsgálaton.”

sintaikensza-osintaikensza-o szuruszuru ◆ megmotozmegmotoz 「Kúkóde
sintaikensza-o uketa.」 „A repülőtéren megmo-
toztak.” ◆ motozmotoz 「Sintaikensza-o szareruno-va
szukide-va nai.」 „Nem szeretem, ha motoznak.”

sintaikivamarusintaikivamaru ◆ megrekedmegreked 「Kaisa-va dzsi-
daiokureno szeiszanhóni kosicusite sintaikiva-
matta.」 „A régi termelési módhoz ragaszkodva
megrekedt a cég.” ◆ mozgásképtelenmozgásképtelen leszlesz
「Honooni kakomarete sintaikivamatta.」 „Lán-
gokkal körülvéve mozgásképtelen lettem.”

sintainodzsijúsintainodzsijú ◆ testi szabadságtesti szabadság
sintainokekkansintainokekkan ◆ testi fogyatéktesti fogyaték
sintainórjokusintainórjoku ◆ fizikai képességfizikai képesség
sintaipusintaipu ◆ szüntípusszüntípus
sintairikusintairiku ◆ újúj földrészföldrész ◆ ÚjvilágÚjvilág 「Kjútairi-
kuto sintairiku」 „Óvilág és Újvilág”

sintaisisintaisi ◆ újúj stílusústílusú költészetköltészet ◆ újúj stílusústílusú
versvers
sintaisógaisintaisógai ◆ rokkantságrokkantság ◆ testitesti fogyaté-fogyaté-
kosságkosság ◇ dzsúdosintaisógaidzsúdosintaisógai súlyossúlyos testitesti
fogyatékosságfogyatékosság
sintaisógaihokensintaisógaihoken ◆ rokkantságirokkantsági biztosí-biztosí-
tástás
sintaisógaisasintaisógaisa ◆ nyomoréknyomorék ◆ rokkantrokkant ◆ tes-tes-
ti fogyatékosti fogyatékos
sintaiszeisintaiszei ◆ valódi elevenszülésvalódi elevenszülés
sintaiszósintaiszó ◆ ritmikusritmikus gimnasztikagimnasztika ◆ ritmi-ritmi-
kus sportgimnasztikakus sportgimnasztika
sintaiszósokusintaiszósoku ◆ testdísztestdísz ◆ testdíszítéstestdíszítés
sintaiukagaisintaiukagai ◆ lemondáslemondás felajánlásafelajánlása
「Szekininsa-va sintaiukagai-o dasita.」 „A fele-
lős felajánlotta a lemondását.”

sintaizósintaizó ◆ testképtestkép
sintaizusikisintaizusiki ◆ testsématestséma
sintakkuszusintakkuszu ◆ mondattanmondattan ◆ szintaxisszintaxis
sintakusintaku ◆ bizalombizalom 「Szeifu-va szenkjode koku-
minno sintaku-o uketa.」 „A kormány a választá-
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sokon elnyerte a nép bizalmát.” ◆ megbízásmegbízás ◆

rábízásrábízás ◆ vagyonkezelésvagyonkezelés ◇ tósisintakutósisintaku be-be-
fektetési alapfektetési alap
sintakusintaku ◆ isteniisteni sugallatsugallat 「Sintaku-o uke-
ru.」 „Isteni sugallatot kap.” ◆ jóslatjóslat ◆ oráku-oráku-
lumlum
sintakuginkósintakuginkó ◆ alapkezelőalapkezelő bankbank ◆ vagyon-vagyon-
kezelő bankkezelő bank
sintakusósosintakusóso ◆ vagyonkezelőivagyonkezelői meghatalma-meghatalma-
zászás
sintakuszurusintakuszuru ◆ megbízmegbíz 「Zaiszan-o sintaku-
ginkóni sintakusita.」 „A vagyon kezelésével a va-
gyonkezelő bankot bíztam meg.”

sintakutócsisintakutócsi ◆ gyámsággyámság
sintakutócsicsiikisintakutócsicsiiki ◆ gyámsággyámság alattalatt állóálló
területterület
sintamasintama ◆ diódió ◆ felsálfelsál ◆ gömbölyű felsálgömbölyű felsál
sintamanegisintamanegi ◆ újhagymaújhagyma
sintansintan ◆ szívszív
sintan-osintan-o szamukarasimeruszamukarasimeru ◆ megfagyaszt-megfagyaszt-
ja a vért az ereibenja a vért az ereiben
sintázesintáze ◆ szintetázszintetáz ◇ étípísintázeétípísintáze ATP-ATP-
szintetázszintetáz
sinteisintei ◆ új naszádúj naszád
sinteisintei ◆ odaadásodaadás ◆ odaajándékozásodaajándékozás ◆

tiszteletteltisztelettel 「Sinteiszató szama」 „Szató úr-
nak tisztelettel” ◇ murjósinteimurjósintei ingyeningyen elvihe-elvihe-
tőtő 「Szanpuru murjósintei.」 „A minta ingyen
elvihető.”

sinteisintei ◆ szív mélyeszív mélye
sinteibonsinteibon ◆ tiszteletpéldánytiszteletpéldány
sinteisisinteisi ◆ szívleállásszívleállás
sinteiszurusinteiszuru ◆ ajándékozajándékoz 「Kinenni dzsicso-o
sinteiitasimaszu.」 „Emlékül önnek ajándékozom
az írásomat.”

sintekisinteki ◆ lelkilelki
sintekidzsótaisintekidzsótai ◆ lelkiállapotlelkiállapot
sintekigaisósintekigaisó ◆ traumatrauma
sintekigensósintekigensó ◆ pszichológiai jelenségpszichológiai jelenség
sintekikeikósintekikeikó ◆ lelki hajlamlelki hajlam
sintekitaidosintekitaido ◆ lelki attitűdlelki attitűd
sintensinten ◆ fejleményfejlemény 「Dzsiken-va atarasii sin-
tengaatta.」 „Új fejlemény volt az ügyben.” ◆ fej-fej-

lődéslődés 「Bunkano sinten」 „kultúra fejlődése” ◆

fordulatfordulat 「Dzsiken-va atarasii sintengaatta.」
„Újabb fordulatot vett az ügy.” ◆ haladáshaladás 「Iga-
kuno hattennijottekono bjóki-va mó csirjódeki-
ru.」 „Az orvostudomány haladása miatt ez a be-
tegség már gyógyítható.” ◇ jokiszenusintenjokiszenusinten
váratlanváratlan fordulatfordulat 「Szono kenni jokiszenu
sintengaatta.」 „Az ügy váratlan fordulatot vett.”

sintencsisintencsi ◆ újúj élettérélettér 「Dzsinszeino
sintencsi-o szagaszu.」 „Új életteret keres.” ◆ újúj
világvilág 「Geidzsucuno sintencsi-o kaitakuszuru.」
„Új művészeti világot fedez fel.”

sintenhansasintenhansa ◆ feszítési reflexfeszítési reflex
sinten-nosinten-no ◆ bizalmasbizalmas 「Kore-va sintenno teg-
amideszu.」 „Ez bizalmas levél.”

sintennósintennó ◆ új császárúj császár
sintenszurusintenszuru ◆ fejlődikfejlődik 「Rjókokuno kankei-
va sintensiteiru.」 „A két ország kapcsolata fejlő-
dik.” ◆ haladhalad 「Tecuzukinodedzsitaru ka-va sin-
tensiteiru.」 „Az ügyintézés digitalizációja halad.”

sintosinto ◆ csendesencsendesen ◆ sírisíri csendbencsendben ◇ sin-sin-
tosizumarikaerutosizumarikaeru csendbecsendbe borulborul 「Sinto si-
zumari kaetta macsi」 „csendbe borult város” ◇

sintoszurusintoszuru sírisíri csendcsend vanvan 「Joruninarutoko-
no hen-va sintositeiru.」 „Este itt síri csend van.”

sintosinto ◆ hívőhívő
sintósintó ◆ rokonságrokonság fokafoka ◇ issintóissintó elsőelső fokúfokú
rokonságrokonság ◇ szansintószansintó harmadfokúharmadfokú rokon-rokon-
ságság 「Szansintóno sinszeki」 „harmadfokú ro-
kon” ◇ nisintónisintó másodfokúmásodfokú rokonságrokonság 「Nisin-
tóno sinszeki」 „másodfokú rokon”

sintósintó ◆ elmeelme 「Sintómekkjakuszureba himoma-
ta szuzusi.」 „Ha megtisztítjuk az elménket, a tűz
is hidegnek tűnik.” ◆ léleklélek ◆ szívszív ◇ ikarisintóikarisintó
borzasztóanborzasztóan mérgesmérges 「Ikari sintódajo!」
„Borzasztóan mérges vagyok!”

sintósintó ◆ újúj pártpárt 「Sintó-o keszszeiszuru.」 „Új
pártot alapít.”

sintósintó ◆ rázkódásrázkódás ◇ gankjúsintógankjúsintó szemteke-szemteke-
rezgésrezgés ◇ nósintónósintó agyrázkódásagyrázkódás 「Nósintóni-
naru.」 „Agyrázkódást kap.”

sintósintó ◆ rezgésrezgés ◇ gankjúsintógankjúsintó szemteke-szemteke-
rezgésrezgés
sintósintó ◆ sintósintó ◆ sintoizmussintoizmus ◇ kjóhasintókjóhasintó ál-ál-
lamilaglamilag elismertelismert sintósintó közösségekközösségek ◇ fuk-fuk-
kosintókosintó visszaállított sintóvisszaállított sintó
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sintósintó ◆ áthatolásáthatolás ◆ átszivárgásátszivárgás ◆ átszű-átszű-
rődésrődés 「Enbunno sintó」 „só átszűrődése” ◆

beszivárgásbeszivárgás 「Ibunkano sintó」 „idegen kultú-
ra beszivárgása” ◆ ozmózisozmózis ◇ sintóacusintóacu ozmó-ozmó-
zisnyomászisnyomás 「Szaibónai ekino sintóacu」 „sejt-
ben lévő folyadék ozmózisnyomása”

síntosínto ◆ csendesencsendesen 「Sínto sizumari kaetta ke-
idai」 „elcsendesült templomudvar”

sintóacusintóacu ◆ ozmotikusozmotikus nyomásnyomás ◆ ozmózis-ozmózis-
nyomásnyomás 「Szaibónai ekino sintóacu」 „sejtben
lévő folyadék ozmózisnyomása” ◇ kósicusintó-kósicusintó-
acuacu kolloidozmotikuskolloidozmotikus nyomásnyomás ◇ kósicusin-kósicusin-
tóacutóacu onkotikusonkotikus nyomásnyomás ◇ koroidosintóa-koroidosintóa-
cucu kolloidozmotikus nyomáskolloidozmotikus nyomás
sintóacucsószecubussicusintóacucsószecubussicu ◆ ozmolitozmolit ◆ oz-oz-
motikummotikum
sintóacudzsujókisintóacudzsujóki ◆ ozmoreceptorozmoreceptor
sintóacudzsujótaisintóacudzsujótai ◆ ozmoreceptorozmoreceptor
sintócsószecugatasintócsószecugata ◆ ozmoregulátorozmoregulátor 「Sin-
tócsószecugataszeibucu」 „ozmoregulátor állat”

sintódzsósintódzsó ◆ újúj megjelenésmegjelenés 「Sóhinno sintó-
dzsó」 „új termék megjelenése”

sintódzsunnógatasintódzsunnógata ◆ ozmokonformerozmokonformer 「Sin-
tódzsunnógataszeibucu」 „ozmokonformer állat”

sintóinsintóin ◆ önfestő pecsétnyomóönfestő pecsétnyomó
sintómekkjakusintómekkjaku ◆ elme megtisztításaelme megtisztítása
sintópotensarusintópotensaru ◆ ozmotikus potenciálozmotikus potenciál
sintósindzsasintósindzsa ◆ sintó hívősintó hívő
sintositasintosita ◆ csendescsendes
sintosizumarikaerusintosizumarikaeru ◆ csendbecsendbe borulborul 「Sinto
sizumari kaetta macsi」 „csendbe borult város”

sintószeisintószei ◆ áteresztőképességáteresztőképesség
sintószeikózacusintószeikózacu ◆ introgresszívintrogresszív hibridizá-hibridizá-
cióció
sintoszurusintoszuru ◆ sírisíri csendcsend vanvan 「Joruninaru-
tokono hen-va sintositeiru.」 „Este itt síri csend
van.”

sintószurusintószuru ◆ átszivárogátszivárog 「Ekitai-va kami-
koppukara sintósitekita.」 „A folyadék átszivár-
gott a papírpohár falán.” ◆ átszűrődikátszűrődik
「Amamizu-va dzsimenni sintósita.」 „Az esővíz
átszűrődött a föld felszínén.” ◆ beszivárogbeszivárog
「Intánetto-va nicsidzsószeikacuni sintósiteki-
ta.」 „Az internet beszivárgott a mindennapjaink-

ba.” ◆ elterjedelterjed 「Atarasii siszóga sintósiteki-
ta.」 „Kezdett elterjedni egy új eszme.”

síntoszurusíntoszuru ◆ sírisíri csendcsend vanvan 「Joruninaruto-
kono hen-va síntositeiru.」 „Estére kelvén ezen a
környéken síri csend van.”

sinusinu ◆ belehalbelehal 「Aru hito-va daiettode sinda.」
„Belehalt a fogyókúrába egy ember.” ◆ döglikdöglik
◆ élettelenélettelen 「Kanodzsono me-va sindeiru.」
„Élettelen a szeme.” ◆ elpusztulelpusztul 「Aiken-va sin-
da.」 „Elpusztult a kutyám.” ◆ halhal 「Onadzsi
macside ikite sinda.」 „Egy városban élt és halt.”
◆ kiki leszlesz ejtveejtve ◆ kimúlikkimúlik 「Kai nekoga sin-
da.」 „Kimúlt a macskám.” ◆ megdöglikmegdöglik
「Kingjoga sindzsatta.」 „Megdöglött az arany-
halam.” ◆ meghalmeghal 「Kare-va dzsikode sinda.」
„Balesetben halt meg.” ◇ oboredzsinuoboredzsinu vízbevízbe
fulladfullad ◇ kogoesinukogoesinu halálrahalálra fagyfagy
「Hómureszu-va kogoe sinda.」 „A hajléktalan
halálra fagyott.” ◇ kogoedzsinukogoedzsinu halálrahalálra fagyfagy
◇ dzsikodesinudzsikodesinu balesetbenbalesetben halhal megmeg ◇ si-si-
niszóniszó borzasztóborzasztó 「Nemukute siniszó!」 „Bor-
zasztóan álmos vagyok!” ◇ dzsúsó-odzsúsó-o ottesinuottesinu
belehalbelehal aa sérüléseibesérüléseibe ◇ sindeirusindeiru halotthalott
「Ano gakusa-va mó sindeiru.」 „Az a tudós már
halott.” ◇ sindehanamigaszakumonokasindehanamigaszakumonoka mimi ér-ér-
telmetelme meghalnimeghalni ◇ tataminóedesinutataminóedesinu termé-termé-
szetesszetes halállalhalállal halhal megmeg ◇ nemurujónisinunemurujónisinu
jobblétrejobblétre szenderülszenderül ◇ baka-vabaka-va sinanakjasinanakja
naoranainaoranai akiaki bolond,bolond, haláláighaláláig azaz isis maradmarad
◇ bjókidesinubjókidesinu betegségbenbetegségben halhal megmeg 「Kare-
va bjókide sinda.」 „Betegségben halt meg.” ◇

pokkurisinupokkurisinu feldobjafeldobja aa bakancsátbakancsát ◇ me-me-
gasindeirugasindeiru üvegeseküvegesek aa szemeiszemei ◇ vakakusi-vakakusi-
tesinutesinu fiatalon hal megfiatalon hal meg
sin-ucsisin-ucsi ◆ sztárelőadósztárelőadó
sinuhodocukarerusinuhodocukareru ◆ halálra fáradhalálra fárad
sinuhodocukaretesinuhodocukarete ◆ halál fáradthalál fáradt
sinuhodódoroitasinuhodódoroita ◆ halálra rémülthalálra rémült
sinumadesinumade ◆ életfogytigéletfogytig ◆ életfogytiglanéletfogytiglan ◆

mindhaláligmindhalálig 「Sinumade issodatta.」 „Mindha-
lálig együtt voltak.”

sinumadeniikitaibasoriszutosinumadeniikitaibasoriszuto ◆ bakancslis-bakancslis-
tata 「Kono macsi-va vatasiga sinumadeni ikitai
basoriszutoni notteiru.」 „Ez a város rajta van a
bakancslistámon.”

sinumadetatakausinumadetatakau ◆ utolsóutolsó cseppcsepp véréigvéréig
harcolharcol
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sinumonodearusinumonodearu ◆ halandóhalandó 「Hito-va sinumo-
nodearu.」 „Az ember halandó.”

sinvasinva ◆ hitregehitrege ◆ mitológiamitológia ◆ mítoszmítosz ◇ giri-giri-
siasinvasiasinva göröggörög mitológiamitológia ◇ girisasinvagirisasinva gö-gö-
rögrög mitológiamitológia ◇ hokuósinvahokuósinva skandinávskandináv mi-mi-
tológiatológia
sinvasinva ◆ barátkozásbarátkozás
sinvadzsidaisinvadzsidai ◆ mitológiai kormitológiai kor
sinvadzsónosinvadzsóno ◆ mitikusmitikus 「Junikón-va sinva-
dzsóno dóbucuda.」 „Az unikornis mitikus állat.”

sinvagakusinvagaku ◆ mítoszkutatásmítoszkutatás
sinvagakusasinvagakusa ◆ mítoszkutatómítoszkutató
sinvarjokusinvarjoku ◆ affinitásaffinitás ◇ densisinvarjokudensisinvarjoku
elektronaffinitáselektronaffinitás
sinvaszeisinvaszei ◆ affinitásaffinitás
sinvatekinasinvatekina ◆ mitikusmitikus
sinzacuonsinzacuon ◆ szívzörejszívzörej
sinzaisinzai ◆ gyógyfőzetgyógyfőzet
sinzaisinzai ◆ fa belsejefa belseje ◆ fagesztfageszt ◆ gesztgeszt
sinzaiszeisinzaiszei ◆ profundálisprofundális
sinzansinzan ◆ tapasztalatlanságtapasztalatlanság 「Sinzanno
dzsósi」 „tapasztalatlan főnök” ◆ újonnanújonnan érke-érke-
zészés 「Sinzanno kjósi」 „újonnan érkezett tanár”

sinzansinzan ◆ hegy mélyehegy mélye
sinzan-insinzan-in ◆ frissfriss tagtag 「Iinkaino sinzan-in」
„bizottság friss tagja”

sinzan-júkokusinzan-júkoku ◆ sötét völgy a hegybensötét völgy a hegyben
sinzanmonosinzanmono ◆ újoncújonc
sinzensinzen ◆ istenisten színeszíne előttelőtt ◆ oltároltár előttelőtt
「Sinzenni szonaeta omiki」 „oltár elé tett áldo-
zati szaké”

sinzensinzen ◆ barátságbarátság ◆ testvériségtestvériség
sinzenbisinzenbi ◆ igazság, jóság és szépségigazság, jóság és szépség
sinzendzsiaisinzendzsiai ◆ baráti mérkőzésbaráti mérkőzés
sinzendzsójakusinzendzsójaku ◆ baráti szerződésbaráti szerződés
sinzenhómonsinzenhómon ◆ baráti látogatásbaráti látogatás
sinzenkekkonsinzenkekkon ◆ sintó esküvősintó esküvő
sinzen-nicsikausinzen-nicsikau ◆ istenisten előttelőtt fogadfogad 「Sin-
zenni eienno ai-o csikatta.」 „Isten előtt örök sze-
relmet fogadtak.”

sinzensiszecusinzensiszecu ◆ barátibaráti küldöttküldött ◆ barátibaráti
küldöttségküldöttség

sinzentaisisinzentaisi ◆ baráti követbaráti követ
sinzósinzó ◆ újúj alkotásalkotás ◆ újúj építésépítés ◇ sinzógosinzógo
újonnanújonnan alkotottalkotott szószó ◇ sinzószensinzószen újúj épí-épí-
tésű hajótésű hajó
sinzósinzó ◆ képkép
sinzósinzó ❶ szívszív 「Sinzógadokidokiszuru.」 „He-
vesen ver a szívem.” ◆ akaratosságakaratosság 「Sinzóga
jovai hito」 „akaratgyenge ember” ◆ arcátlan-arcátlan-
ságság 「Sinzóga cujoi hito」 „arcátlan ember” ◆

központközpont 「Macsino sinzóbu」 „város központi
része” ◆ rámenősségrámenősség 「Sinzóga cujoi hito」
„rámenős ember”

sinzóbensinzóben ◆ szívbillentyűszívbillentyű
sinzóbenmakusinzóbenmaku ◆ szívbillentyűszívbillentyű
sinzóbenmakusósinzóbenmakusó ◆ szívbillentyű-szívbillentyű-
elégtelenségelégtelenség
sinzóbjósinzóbjó ◆ szívbetegségszívbetegség
sinzóbjógakusinzóbjógaku ◆ kardiológiakardiológia
sinzóbjókandzsasinzóbjókandzsa ◆ szívbetegszívbeteg
sinzóbusinzóbu ◆ szívszív 「Kono macsi-va ósúno sinzó-
budeszu.」 „Ez a város Európa szíve.”

sinzófuzensinzófuzen ◆ szívbajszívbaj ◆ szívelégtelenségszívelégtelenség
sinzófuzen-nosinzófuzen-no ◆ szívbajosszívbajos
sinzógekasinzógeka ◆ szívsebészetszívsebészet
sinzógekaisinzógekai ◆ szívsebészszívsebész
sinzógosinzógo ◆ újonnan alkotott szóújonnan alkotott szó
sinzóhidaisinzóhidai ◆ szívnagyobbodásszívnagyobbodás
sinzóhoszszasinzóhoszsza ◆ szívgörcsszívgörcs ◆ szívrohamszívroham
sinzóisokusinzóisoku ◆ szívátültetésszívátültetés
sinzókandzsisinzókandzsi ◆ újonnanújonnan készültkészült kínaikínai írás-írás-
jeljel
sinzókekkancsúszúsinzókekkancsúszú ◆ kardiovaszkuláriskardiovaszkuláris
központközpont ◆ szív-szív- ésés vérkeringésszabályozóvérkeringésszabályozó
központközpont
sinzókinósinzókinó ◆ szívműködésszívműködés 「Sinzókinóga teisi-
sita.」 „Leállt a szívműködése.”

sinzokusinzoku ◆ rokonrokon ◆ rokonságrokonság ◇ csokkeisin-csokkeisin-
zokuzoku egyenesegyenes ágiági rokonrokon ◇ csokkeisinzokucsokkeisinzoku
egyenesegyenes ágiági rokonságrokonság ◇ bókeisinzokubókeisinzoku ol-ol-
dalágidalági rokonrokon ◇ bókeisinzokubókeisinzoku oldalágioldalági ro-ro-
konságkonság
sinzokukankeisinzokukankei ◆ atyafiságatyafiság ◆ rokonirokoni kap-kap-
csolatcsolat ◆ rokonságrokonság
sinzokukekkonsinzokukekkon ◆ rokonházasságrokonházasság
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sinzómahisinzómahi ◆ szívbénulásszívbénulás
sinzómaszszádzsisinzómaszszádzsi ◆ szívmasszázsszívmasszázs
sinzónosinzóno ◆ kardiáliskardiális
sinzónohatarakisinzónohataraki ◆ szívműködésszívműködés
sinzónokodósinzónokodó ◆ szívdobogásszívdobogás
sinzónokuszurisinzónokuszuri ◆ szíverősítőszíverősítő ◆ szívgyógy-szívgyógy-
szerszer
sinzósudzsucusinzósudzsucu ◆ szívműtétszívműtét
sinzósúkisinzósúki ◆ szívciklusszívciklus
sinzószensinzószen ◆ új építésű hajóúj építésű hajó
sinzószenmon-isinzószenmon-i ◆ kardiológuskardiológus
sinzószurusinzószuru ◆ építépít 「Densa-o sinzószuru.」
„Vasúti kocsit épít.” ◆ kovácsolkovácsol 「Kotoba-o sin-
zószuru.」 „Szót kovácsol.”

sinzuisinzui ◆ igaziigazi tartalomtartalom ◆ kvintesszenciakvintesszencia
◆ lényeglényeg 「Nihonmangano sinzuini szematta.」
„A japán rajzfilmek lényegére tört.” ◆ velővelő
sinzurusinzuru / sindzsirusindzsiru ◆ bízbíz 「Kateruto sindzsi-
teita.」 „Bíztam benne, hogy győzni fogok.” ◆ bí-bí-
zikzik 「Kare-va tomodacsi-o sindzsiteiru.」 „Bízik
a barátjában.” ◆ elhiszelhisz 「Tomodacsiga ittakoto-
o sindzsiteita.」 „Elhittem, amit a barátom mon-
dott.” ◆ hiszhisz 「Kare-o sindzsinai.」 „Nem hiszek
neki.” ◆ hívőhívő 「Kare-va sinzuru kokorogaaru.」
„Hívő lélek.”

siosio ◆ sósó 「Sio-o ókutoriszugiruto kókecuacuni-
narimaszu.」 „Ha túl sok sót eszünk, magas lesz
a vérnyomásunk.” ◇ sioadzsinosioadzsino sóssós 「Sioa-
dzsinokukkí」 „sós aprósütemény” ◇ sioadzsi-sioadzsi-
nono sózottsózott 「Sioadzsinopínacu」 „sózott földi-
mogyoró” ◇ siogaamaisiogaamai sótlansótlan 「Sioga amai
rjóri」 „sótlan étel” ◇ siogatarinaisiogatarinai sótlansótlan
「Konoszúpu-va sioga tarinai.」 „Ez a leves sót-
lan.” ◇ siokaraisiokarai sóssós 「Siokarai cukemono」
„sós savanyúság” ◇ sionicukerusionicukeru sóbansóban elteszeltesz
「Nisin-o osioni cuketa.」 „Sóban eltettem a he-
ringet.” ◇ sionokiitasionokiita sóssós 「Siono kiita szake」
„sós lazac” ◇ sio-osio-o kakerukakeru megsózmegsóz 「Jakini-
kuni sio-o kaketa.」 „Megsóztam a sült húst.” ◇

sio-osio-o cukerucukeru besózbesóz 「Kiri mino szakanani sio-
o cuketa.」 „A halfiléket besóztam.” ◇ sio-osio-o furufuru
megsózmegsóz 「Szakanani sio-o futta.」 „Megsóztam
a halat.” ◇ sokuensokuen asztaliasztali sósó ◇ sokuensokuen étke-étke-
zésizési sósó ◇ tekinisio-otekinisio-o okuruokuru emberségesenemberségesen
bánikbánik azaz ellenséggelellenséggel ◇ nezumigasio-onezumigasio-o hikuhiku
lassú víz partot moslassú víz partot mos

siosio ◆ árár 「Sioga hiita.」 „Visszavonult az ár.”
◆ áramlatáramlat ◆ árapályárapály 「Siono micsi hiki」 „ár-
apály mozgása” ◆ kedvezőkedvező alkalomalkalom 「Szore-
o sioni kareto nakanaorisita.」 „Ez kedvező al-
kalom volt arra, hogy kibéküljünk.” ◆ tengerártengerár
「Fune-va sioni notte szuszunda.」 „A hajó a ten-
gerárral vitette magát.” ◆ tengervíztengervíz 「Siono ka-
ori」 „tengervíz illata” ◆ vízáramlatvízáramlat ◆ vízsu-vízsu-
gárgár 「Kudzsira-va sio-o fuki ageta.」 „A bálna
vízsugarat lőtt ki.” ◇ akasioakasio vörösvörös dagálydagály ◇

akasioakasio vörösvörös algavirágzásalgavirágzás ◇ agesioagesio da-da-
gálygály 「Age sioninatta.」 „Dagály van.” ◇ agesioagesio
fellendülésfellendülés 「Keizai-va age sioniaru.」 „A gaz-
daság fellendülőben van.” ◇ agesioagesio emelkedőemelkedő
trendtrend 「Keizaiszeicsóno age sioni notta.」 „Meg-
lovagolta a gazdasági növekedés emelkedő trend-
jét.” ◇ hikisiohikisio apályapály 「Micsi sioto hiki sio」
„dagály és apály”

sioadzsisioadzsi ◆ sós ízsós íz
sioadzsinosioadzsino ◆ sóssós 「Sioadzsinokukkí」 „sós ap-
rósütemény” ◆ sózottsózott 「Sioadzsinopínacu」
„sózott földimogyoró”

si-o ansószurusi-o ansószuru ◆ szavalszaval ◆ verset mondverset mond
si-osi-o ansószurukotoansószurukoto ◆ szavalásszavalás ◆ versmon-versmon-
dásdás
siobikisiobiki ◆ halsózáshalsózás ◆ sózottsózott halhal ◆ sózottsózott
lazaclazac
siobosisiobosi ◆ sózottsózott halhal szárításaszárítása ◆ sózott-sózott-
szárított halszárított hal
siodokisiodoki ◆ alkalomalkalom 「Siodoki-o macu.」 „Várja
az alkalmat.” ◆ árapályárapály idejeideje ◆ végevége feléfelé
「Futarino ai-va siodoki-o mukaeta.」 „A szerel-
mük a vége felé járt.”

siodzsisiodzsi ◆ árapály útvonalaárapály útvonala ◆ vízi útvízi út
siodzsirusiodzsiru ◆ sós levessós leves
siogaamaisiogaamai ◆ sótlansótlan 「Sioga amai rjóri」 „sót-
lan étel”

siogatarinaisiogatarinai ◆ sótalansótalan ◆ sótlansótlan
「Konoszúpu-va sioga tarinai.」 „Ez a leves sót-
lan.”

siohamasiohama ◆ sóbepárló telepsóbepárló telep
siohisiohi ◆ apályapály
siohigarisiohigari ◆ kagylógyűjtéskagylógyűjtés 「Siohigarini
iku.」 „Elmegy kagylót gyűjteni.”

siohigari-o szurusiohigari-o szuru ◆ kagylót gyűjtkagylót gyűjt
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sioiresioire ◆ sótartósótartó
sioirisioiri ◆ beáramló dagálybeáramló dagály
siojakisiojaki ◆ sóbansóban sültsült ◆ sóbansóban sültsült ételétel ◆

sóbundábansóbundában sültsült ◆ sóbundábansóbundában sültsült ételétel ◆

sólepárlássólepárlás ◆ sólepárlósólepárló ◆ sózvasózva sültsült ◆ sóz-sóz-
va sült ételva sült étel
si-osi-o jomujomu ◆ költkölt 「Atarasii si-o jonda.」 „Köl-
töttem egy új verset.” ◆ verselversel ◆ verset írverset ír
siokagensiokagen ◆ sózássózás mértékemértéke 「Rjórino
siokagen-o mita.」 „Megkóstoltam, elég sós-e az
étel.”

siokarasiokara ◆ sóban érlelt halsóban érlelt hal
siokaragoesiokaragoe ◆ rekedt hangrekedt hang
siokaraisiokarai ◆ sóssós 「Siokarai cukemono」 „sós sa-
vanyúság”

siokaratonbosiokaratonbo ◆ fehérfehér pásztorpásztor ◆ pásztor-pásztor-
szitakötőszitakötő
siokazesiokaze ◆ sós tengeri szellősós tengeri szellő
siokesioke ◆ sóssós ízíz 「Sioke-o kikaszeta rjóri.」
„Érezhetően sós étel.”

siokesioke ◆ sós tengeri levegősós tengeri levegő
siokemurisiokemuri ◆ tengeritengeri vízpermetvízpermet ◆ vízpermetvízpermet
「Kaigande kudakeru namikara siokemuriga tat-
ta.」 „A sziklákon megtörő hullámok vízpermetet
emeltek a magasba.”

si-osi-o kessitekessite ◆ halálmegvetőhalálmegvető bátorsággalbátorsággal
「Si-o keh-site tatakau.」 „Halálmegvető bátor-
sággal küzdött.”

siokisioki ◆ büntetésbüntetés ◆ kivégzéskivégzés ◇ osiokiosioki kika-kika-
páspás
siokibasiokiba ◆ vesztőhelyvesztőhely
siokiszurusiokiszuru ◆ fegyelmezfegyelmez ◇ osiokiszareruosiokiszareru ki-ki-
kapkap 「Papani osiokiszarerukara varuikoto-o si-
nai.」 „Nem csinálok rosszat, mert kikapok apu-
kámtól.” ◇ osiokiszuruosiokiszuru fegyelmezfegyelmez 「Nama-
ikina kodomo-o osiokisita.」 „Fegyelmezte a pi-
masz gyereket.” ◇ osiokiszuruosiokiszuru körmérekörmére kop-kop-
pintpint 「Szon-na kotobazukaiszuruto osiokidajo.」
„Hogy beszélsz? A körmödre koppintok!”

siokódzsisiokódzsi ◆ sós élesztősós élesztő
siokumisiokumi ◆ sókészítéssókészítés ◆ sókészítősókészítő
siokurisiokuri ◆ pénzküldeménypénzküldemény ◆ pénztámogatáspénztámogatás

siokuri-osiokuri-o szuruszuru ◆ pénztpénzt küldküld 「Oja-va gakuhi-
no siokuri-o sita.」 „A szülei pénzt küldtek a tan-
díjra.”

siomanekisiomaneki ◆ integető rákintegető rák ◆ intőrákintőrák
si-osi-o manekumaneku ◆ előidézielőidézi aa haláláthalálát ◆ köszön-köszön-
hetiheti aa haláláthalálát 「Mizukarano si-o maneita.」
„Saját magának köszönheti a halálát.”

si-o manugarenaisi-o manugarenai ◆ halandóhalandó
siomesiome ◆ áramlatok találkozásaáramlatok találkozása
siomizusiomizu ◆ sóssós vízvíz 「Oniku-o siomizuni cuke-
ta.」 „Sós vízbe raktam a húst.”

sionsion ◆ dentális hangdentális hang ◆ foghangfoghang
sionsion ◆ mássalhangzómássalhangzó
sionsion ◆ őszirózsaőszirózsa
sionarisionari ◆ tengermorajtengermoraj ◆ tengermorajlástengermorajlás
sionasinosionasino ◆ sótalansótalan
sionicukerusionicukeru ◆ sóbansóban elteszeltesz 「Nisin-o osioni
cuketa.」 „Sóban eltettem a heringet.”

sion-irosion-iro ◆ lilalila
sionohasirasionohasira ◆ sóbálványsóbálvány
sionokessósionokessó ◆ sókristálysókristály
sionokiitasionokiita ◆ sóssós 「Siono kiita szake」 „sós la-
zac”

sionoszaikucudzsosionoszaikucudzso ◆ sóbányasóbánya
sionoszaikucudzsósionoszaikucudzsó ◆ sóbányasóbánya
sio-osio-o cukerucukeru ◆ besózbesóz 「Kiri mino szakanani
sio-o cuketa.」 „A halfiléket besóztam.”

sio-osio-o furufuru ◆ megsózmegsóz 「Szakanani sio-o futta.」
„Megsóztam a halat.”

sio-osio-o kakerukakeru ◆ megsózmegsóz 「Jakinikuni sio-o ka-
keta.」 „Megsóztam a sült húst.” ◆ sózsóz 「Tabe
mononi sio-o kaketeita.」 „Sóztam az ételt.”

sio-osio-o kakeszugirukakeszugiru ◆ elsózelsóz 「Szúpuni sio-o ka-
keszugita.」 „Elsóztam a levest.”

si-o oszorenaisi-o oszorenai ◆ halálmegvetőhalálmegvető
si-osi-o oszoreruoszoreru ◆ félfél aa haláltólhaláltól 「Heisi-va si-o
oszorenakatta.」 „A katona nem félt a haláltól.” ◆

halálfélelemben vanhalálfélelemben van
siorasiisiorasii ◆ bájosbájos ◆ jámborjámbor ◆ sajnálatotsajnálatot éb-éb-
resztőresztő 「Nansiorasiikoto icuteiruno!」 „Ne saj-
náltasd magad!” ◆ szemérmesszemérmes 「Siorasii dzs-
oszei」 „szemérmes nő”
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siorasikusiorasiku ◆ visszafogottanvisszafogottan
siorekaketeirusiorekaketeiru ◆ kókadozikkókadozik 「Acuszade han-
agasiorekaketeita.」 „A virágok kókadoztak a me-
legben.”

siorerusioreru ◆ elkókadelkókad 「Mósode hanaga sioretesi-
matta.」 „A nagy melegben elkókadt a virág.” ◆

kókadkókad 「Sioreta hana」 „kókadt virág” ◆ lan-lan-
kadkad 「Mósode sokubucu-va sioreta.」 „Lankad-
nak a melegben a növények.” ◆ lekókadlekókad 「Han-
aga sioreta.」 „Lekókadt a virág.” ◆ lekonyullekonyul
「Csúrippu-va sioreta.」 „A tulipán lekonyult.” ◆

letörtletört leszlesz 「Sicurensitesioretesimatta.」 „A
szerelmi csalódás letört engem.” ◇ sioretasioreta kó-kó-
kadtkadt
sioretasioreta ◆ kókadtkókadt
sioretesiorete ◆ lankadtanlankadtan
siorisiori ◆ könyvjelzőkönyvjelző 「Jomi ovattapédzsinisiori-
o haszanda.」 „Könyvjelzőt tettem a félbehagyott
oldalhoz.” ◆ olvasójelolvasójel ◆ útjelzéshezútjelzéshez letörtletört
ágág ◆ útmutatóútmutató 「Nózeinosiori.」 „Adózási út-
mutató.”

si-o ródokuszurusi-o ródokuszuru ◆ szavalszaval
si-osi-o ródokuszurukotoródokuszurukoto ◆ szavalásszavalás ◆ vers-vers-
mondásmondás ◆ versolvasásversolvasás
siosiotosiosioto ◆ letörtenletörten 「Siosioto kaigisicu-o de-
ta.」 „Letörten kijöttem az értekezletről.” ◆ le-le-
vertenverten 「Siosioto ucsini kaetta.」 „Leverten ha-
zakullogtam.” ◆ oldalogvaoldalogva 「Make inutonatte-
siosioto kaetta.」 „Vesztesen eloldalgott.”

sioszaisioszai ◆ tengerzúgástengerzúgás
sioszamesioszame ◆ bevégzésbevégzés 「Korede akudzsino sio-
szameda.」 „Ezzel bevégeztem a rossz cselekede-
teimet.”

sioszesiosze ◆ tengeráramlattengeráramlat
siotarerusiotareru ◆ itatjaitatja azaz egereketegereket ◆ lehan-lehan-
goltgolt
si-osi-o togerutogeru ◆ halálthalált halhal 「Higekitekina si-o
togeta.」 „Drámai halált halt.”

si-o toszurusi-o toszuru ◆ kockáztatja az életétkockáztatja az életét
siozakanasiozakana ◆ sózott halsózott hal
siozakesiozake ◆ sózott lazacsózott lazac
siozukesiozuke ◆ sóbansóban tartósítotttartósított ételétel ◆ sóssós lé-lé-
ben pácoltben pácolt
siozukeninarusiozukeninaru ◆ használatlanulhasználatlanul heverhever
「Kono fudószan-va siozukeninatta.」 „Ez az in-

gatlan használatlanul hever.” ◆ porosodikporosodik 「Ko-
no kabu-va dzsúnenmo siozukeninatta.」 „Ez a
részvény 10 évig porosodott.”

siozukeniszurusiozukeniszuru ◆ savanyítsavanyít 「Kjabecu-o sio-
zukenisita.」 „Sós vízben savanyította a káposz-
tát.” ◆ sóbansóban tartósíttartósít 「Békon-o siozukenisi-
ta.」 „Sóban tartósítottam a szalonnát.”

síparitísíparití ◆ C-paritásC-paritás
sípíjúsípíjú ◆ processzorprocesszor
sippaisippai ◆ ballépésballépés ◆ balsikerbalsiker ◆ fiaskófiaskó ◆ hi-hi-
baba ◆ kudarckudarc ◆ melléfogásmelléfogás ◆ sikertelenségsikertelenség
◇ sippai-vasippai-va szeiko-noszeiko-no motomoto kudarcokonkudarcokon átát
vezetvezet azaz útút aa sikerhezsikerhez ◇ daisippaidaisippai nagynagy
baklövésbaklövés
sippaideovarusippaideovaru ◆ kudarcotkudarcot vallvall 「Kareno
kokoromi-va sippaide ovatta.」 „Kudarcot vallott
a próbálkozása.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Sinkiroku-e no
csószen-va sippaide ovatta.」 „Meghiúsult a re-
kordkísérlet.”

sippainiovarusippainiovaru ◆ megbukikmegbukik 「Keikaku-va sip-
paini ovatta.」 „Megbukott a terv.”

sippainosippaino ◆ sikertelensikertelen
sippai-osippai-o szuruszuru / sippaiszurusippaiszuru ◆ befürdikbefürdik
「Atarasiiresipide sippaisita.」 „Befürödtem az új
receptemmel.” ◆ belebukikbelebukik 「Daiettoni sippa-
isita.」 „Belebuktam a fogyókúrába.” ◆ bukikbukik
「Keikakuga sippaiszuruka szeikószurukakoreni-
kakatteiru.」 „Ezen áll vagy bukik a terv.” ◆ el-el-
bukikbukik 「Daigakuszei-va sikenni sippaisita.」 „Az
egyetemi hallgató elbukta a vizsgát.” ◆ elhibázelhibáz
「Isa-va sudzsucuni sippaisita.」 „Az orvos elhi-
bázta a műtétet.” ◆ hibázikhibázik 「Sippaisita.」 „Hi-
báztam.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Kúdetága sippaisita.」
„Meghiúsult az államcsíny.” ◆ megjármegjár 「Jaszu-
kattakedo kekkjokukono denva-va sippaidesita.」
„Olcsó volt a telefonom, és megjártam vele.” ◆

megszívmegszív 「Jaszuiintanetto-va sippaidatta.」
„Megszívtam az olcsó internettel.” ◆ melléfogmelléfog
「Teszurini cukamarótositaga sippaisita.」 „Meg-
próbáltam elkapni a korlátot, de melléfogtam.” ◆

mellényúlmellényúl 「Sinbunkisa-va sippaisita.」 „Az új-
ságíró mellényúlt.” ◆ nemnem sikerülsikerül 「Roketto-
va ucsi ageni sippaisita.」 „Nem sikerült a rakéta
kilövése.” ◆ rajtavesztrajtaveszt 「Dorobó-va sippais-
ita.」 „A betörő rajtavesztett.” ◆ rosszulrosszul járjár
「Atarasiiterebi-o kattakedo, daisippaidatta.」
„Vettem egy új televíziót, de rosszul jártam vele.”
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◆ rosszulrosszul sikerülsikerül 「Okasi-va sippaisita.」
„Rosszul sikerült a süteményem.”

sippaisasippaisa ◆ lúzerlúzer
sippaisitesippaisite ◆ rosszulrosszul ◆ sikertelenülsikertelenül
sippaiszakusippaiszaku ◆ elrontottelrontott alkotásalkotás ◆ elron-elron-
tott műalkotástott műalkotás
sippaiszurusippaiszuru / sippai-osippai-o szuruszuru ◆ befürdikbefürdik
「Atarasiiresipide sippaisita.」 „Befürödtem az új
receptemmel.” ◆ belebukikbelebukik 「Daiettoni sippa-
isita.」 „Belebuktam a fogyókúrába.” ◆ bukikbukik
「Keikakuga sippaiszuruka szeikószurukakoreni-
kakatteiru.」 „Ezen áll vagy bukik a terv.” ◆ el-el-
bukikbukik 「Daigakuszei-va sikenni sippaisita.」 „Az
egyetemi hallgató elbukta a vizsgát.” ◆ elhibázelhibáz
「Isa-va sudzsucuni sippaisita.」 „Az orvos elhi-
bázta a műtétet.” ◆ hibázikhibázik 「Sippaisita.」 „Hi-
báztam.” ◆ meghiúsulmeghiúsul 「Kúdetága sippaisita.」
„Meghiúsult az államcsíny.” ◆ megjármegjár 「Jaszu-
kattakedo kekkjokukono denva-va sippaidesita.」
„Olcsó volt a telefonom, és megjártam vele.” ◆

megszívmegszív 「Jaszuiintanetto-va sippaidatta.」
„Megszívtam az olcsó internettel.” ◆ melléfogmelléfog
「Teszurini cukamarótositaga sippaisita.」 „Meg-
próbáltam elkapni a korlátot, de melléfogtam.” ◆

mellényúlmellényúl 「Sinbunkisa-va sippaisita.」 „Az új-
ságíró mellényúlt.” ◆ nemnem sikerülsikerül 「Roketto-
va ucsi ageni sippaisita.」 „Nem sikerült a rakéta
kilövése.” ◆ rajtavesztrajtaveszt 「Dorobó-va sippais-
ita.」 „A betörő rajtavesztett.” ◆ rosszulrosszul járjár
「Atarasiiterebi-o kattakedo, daisippaidatta.」
„Vettem egy új televíziót, de rosszul jártam vele.”
◆ rosszulrosszul sikerülsikerül 「Okasi-va sippaisita.」
„Rosszul sikerült a süteményem.”

sippai-vasippai-va szeiko-noszeiko-no motomoto ◆ kudarcokonkudarcokon átát
vezet az út a sikerhezvezet az út a sikerhez
sippesippe ◆ packázáspackázás
sippegaesisippegaesi ◆ szemetszemet szemértszemért ◆ visszavá-visszavá-
gásgás
sippegaesi-osippegaesi-o kuraukurau ◆ visszakapjavisszakapja aa köl-köl-
csöntcsönt 「Zenhande makasita szensuni itaisippe
gaesi-o kuratta.」 „Az első félidőben vesztett ver-
senyzőtől visszakaptam a kölcsönt.”

sippegaesiszurusippegaesiszuru ◆ visszavágvisszavág
sippeisippei ◆ packázáspackázás
sippeisippei ◆ betegségbetegség ◇ szenkószeisippeiszenkószeisippei
alattomosalattomos betegségbetegség ◇ szenkószeisippeiszenkószeisippei
lappangó betegséglappangó betegség

sippeibunruigakusippeibunruigaku ◆ kórismeretkórismeret
sippeihokensippeihoken ◆ betegségbiztosításbetegségbiztosítás
sippeikidzsucugakusippeikidzsucugaku ◆ kórleíráskórleírás ◆ nozográ-nozográ-
fiafia
sippeikjófusósippeikjófusó ◆ betegségektőlbetegségektől valóvaló féle-féle-
lemlem ◆ nozofóbianozofóbia
sippeiteatesippeiteate ◆ táppénztáppénz
sippe-o szurusippe-o szuru ◆ packázikpackázik
sippisippi ◆ kiadáskiadás
sippisippi ◆ lakkozott bőrlakkozott bőr
sippicusippicu ◆ írásírás ◆ írásműírásmű készítésekészítése ◇ kjó-kjó-
dósippicudósippicu közös írásközös írás
sippicuiraisippicuirai ◆ írásmunka kéréseírásmunka kérése
sippicusasippicusa ◆ íróíró
sippicuszokudosippicuszokudo ◆ írástempóírástempó
sippicuszurusippicuszuru ◆ írír 「Sinbunkidzsi-o sippicusi-
ta.」 „Újságcikket írt.”

sipposippo ◆ farkfark ◆ farokfarok 「Nekono sippo」 „macs-
ka farka” ◆ végvég 「Daikonno sippo」 „jégcsap-
retek vége” ◇ sippo-osippo-o daszudaszu eláruljaelárulja magátmagát
「Szagisi-va szaigono hitokotode sippo-o dasi-
ta.」 „A csaló az utolsó szavával elárulta magát.”
◇ sippo-osippo-o cukamucukamu rátalálrátalál 「Furinno sippo-
o cukanda.」 „Rátaláltam a házasságtörésre.” ◇

sippo-osippo-o furufuru hízeleghízeleg 「Dzsósini sippo-o futte
kigen-o totteiru.」 „Hízelegve próbál a főnöke
kedvében járni.” ◇ sippo-osippo-o furufuru csóváljacsóválja aa
farkátfarkát 「Inu-va sippo-o futta.」 „A kutya csó-
válta a farkát.” ◇ sippo-osippo-o makumaku fülét-farkátfülét-farkát
behúzzabehúzza 「Sippo-o maite nigeta.」 „Fülemet-
farkamat behúzva elkullogtam.” ◇ sippo-osippo-o makumaku
behúzzabehúzza aa farkátfarkát 「Inu-va sippo-o maita.」
„A kutya behúzta a farkát.” ◇ tokagenosippo-tokagenosippo-
girigiri felelősségfelelősség beosztottakrabeosztottakra áthárításaáthárítása
「Szeidzsika-va tokageno sippogiribakarijattei-
ru.」 „A politikusok állandóan áthárítják a fele-
lősséget a beosztottaikra.”

sippójakisippójaki ◆ zománcmunkazománcmunka 「Sippójakino ka-
bin」 „zománccal díszített váza”

sippo-osippo-o cukamucukamu ◆ rátalálrátalál 「Furinno sippo-o
cukanda.」 „Rátaláltam a házasságtörésre.”

sippo-osippo-o daszudaszu ◆ eláruljaelárulja magátmagát 「Szagisi-va
szaigono hitokotode sippo-o dasita.」 „A csaló az
utolsó szavával elárulta magát.”

30583058 sippaisa sippaisa – sippo-o daszu sippo-o daszu AdysAdys



sippo-osippo-o furufuru ◆ csóváljacsóválja aa farkátfarkát 「Inu-va
sippo-o futta.」 „A kutya csóválta a farkát.” ◆

hízeleghízeleg 「Dzsósini sippo-o futte kigen-o tottei-
ru.」 „Hízelegve próbál a főnöke kedvében járni.”

sippo-osippo-o makumaku ◆ behúzzabehúzza aa farkátfarkát 「Inu-
va sippo-o maita.」 „A kutya behúzta a farkát.”
◆ fülét-farkátfülét-farkát behúzzabehúzza 「Sippo-o maite nige-
ta.」 „Fülemet-farkamat behúzva elkullogtam.”

sippusippu ◆ borogatásborogatás 「Asini sippu-o hatta.」
„Borogatást tett a lábára.” ◇ onsippuonsippu melegmeleg bo-bo-
rogatásrogatás ◇ reisippureisippu hideg borogatáshideg borogatás
sippúsippú ◆ szélvészszélvész ◆ szélviharszélvihar
sippúdotósippúdotó ◆ SturmSturm undund DrangDrang ◆ viharvihar ésés
vágyvágy
sippúdzsinrainogotokusippúdzsinrainogotoku ◆ villámsebesenvillámsebesen
「Sippúdzsinraino gotokukíbódo-o ucu.」 „Vil-
lámsebesen gépel.”

sippuszurusippuszuru ◆ borogatborogat 「Nenzasita asikubini
sippusita.」 „Borogattam a megrándult boká-
mat.”

sípudoggusípudoggu ◆ juhászkutyajuhászkutya
sípu-szukinsípu-szukin ◆ birkabőrbirkabőr
sirasira ◆ fehérfehér 「Siragumo」 „fehér felhő” ◇

sira-osira-o kirukiru megjátszikmegjátszik 「Kiiteinaitosira-o kit-
ta.」 „Megjátszotta, hogy nem hallotta.”

sirabakkurerusirabakkureru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem tud-tud-
náná 「Tomodacsi-va garaszu-o vattanonisirabak-
kureteiru.」 „A barátom betörte az üveget, de úgy
tesz, mintha nem tudná.”

sirabesirabe ◆ dallamdallam 「Szubarasii utano sirabe」
„gyönyörű dallam” ◆ kikérdezéskikérdezés 「Kócúihande
tomerarete sirabe-o uketa.」 „Közlekedési vétség
miatt félreállítottak, és kikérdeztek.” ◆ vizsgá-vizsgá-
latlat 「Keiszacuno sirabenijoruto otoko-va kono
dzsiken-e kan-jositeiru.」 „A rendőrségi vizsgálat
szerint a férfinek köze van az esethez.” ◇ kei-kei-
szacunosirabeszacunosirabe rendőrségirendőrségi nyomozásnyomozás
「Higaigaku-va icsiokuenninoborukotoga kei-
szacuno sirabede vakatta.」 „A rendőrségi nyo-
mozás során kiderült, hogy a kár eléri a 100 millió
jent.” ◇ kotesirabekotesirabe elsőelső kísérletkísérlet
「Kotesirabeniszupondzsikéki-o cukutta.」 „Első
kísérletre piskótát készítettem.” ◇ kotesirabekotesirabe
bemelegítésbemelegítés 「Kono kantanna mondai-va kote-
sirabeni csódojoi.」 „Bemelegítésként jó lesz ez
az egyszerű probléma.” ◇ sitasirabesitasirabe utánaol-utánaol-
vasásvasás 「Sitasirabenasini rjokóni itta.」 „Anélkül

utaztam oda, hogy utánaolvastam volna a hely-
nek.” ◇ sitasirabesitasirabe felkészülésfelkészülés 「Dzsugjóma-
eno nen-irino sitasirabe」 „alapos felkészülés az
órára”

sirabemavarusirabemavaru ◆ utánajárutánajár 「Torjufu-o utteiru
baso-o sirabe mavatta.」 „Utánajártam a boltok-
ban a szarvasgombának.”

sirabemavarusirabemavaru ◆ körülszaglászikkörülszaglászik 「Keiszacu-
va szóko-o sirabe mavatta.」 „A rendőrök körül-
szaglásztak a raktárban.”

siraberusiraberu ❶ tanulmányoztanulmányoz 「Daiettono kihonni-
cuite sirabemasita.」 „Tanulmányoztam a fogyó-
kúra alapjait.” ❷ megvizsgálmegvizsgál 「Kagakubussic-
uno szeibun-o sirabeta.」 „Megvizsgáltam a ké-
miai anyag összetételét.” ❸ kikereskikeres
「Hjakkadzsitendearu kotoba-o sirabeta.」 „Ki-
kerestem a lexikonban egy szót.” ◆ átkutatátkutat
「Poketto-o sirabetara kagiga micukatta.」 „A
zsebeimet átkutatva megtaláltam a kulcsot.” ◆

átnézátnéz 「Keijaku-o komakaku sirabeta.」 „Tüze-
tesen átnéztem a szerződést.” ◆ áttanulmányozáttanulmányoz
「Koreni kanszuru hóricu-o sirabeta.」 „Áttanul-
mányoztam az ide vonatkozó szabályokat.” ◆ át-át-
vizsgálvizsgál 「Zeikankenszakan-va szúcukészu-o si-
rabeta.」 „A vámos átvizsgálta a bőröndöt.” ◆ el-el-
lenőrizlenőriz 「Ninzú-o sirabeta.」 „Ellenőriztem a
létszámot.” ◆ felkutatfelkutat 「Kakeizu-o sirabeta.」
„Felkutattam a családfámat.” ◆ kihallgatkihallgat 「Kei-
szacuni jobarete siraberareta.」 „Behívtak a rend-
őrségre, hogy kihallgassanak.” ◆ lekáderezlekáderez
「Ginkóde-va szaijószuru maeni kanarazu
mimoto-o sirabemaszu.」 „A bankok lekáderezik
az embert mielőtt felvennék.” ◆ megkeresmegkeres
「Dzsisode uma-o sirabeta.」 „Megkerestem a
szótárban a lovat.” ◆ megnézmegnéz 「Iki kata-o csi-
zude sirabeta.」 „Megnéztem a térképen, hogyan
lehet odamenni.” ◆ szétnézszétnéz 「Sidzsó-o sirabe-
tekara ie-o katta.」 „Mielőtt lakást vettem, szét-
néztem a piacon.” ◆ utánajárutánajár 「Mondai-o sira-
beta.」 „Utánajártam a kérdésnek.” ◆ utánanézutánanéz
「Karenokoto-o sirabeta.」 „Utánanéztem, hogy
ki ő.” ◆ utánaolvasutánaolvas 「Kono bjókinicuite sira-
beta.」 „Utánaolvastam ennek a betegségnek.” ◆

vizsgálvizsgál 「Csisicugakusa-va isi-o sirabeteita.」
„A geológus vizsgálta a követ.” ◇ komakakusira-komakakusira-
beruberu górcsőgórcső aláalá veszvesz 「Szenkjoszeido-o ko-
makaku sirabeta.」 „Górcső alá vettem a választá-
si rendszert.” ◇ siramicubusinisiraberusiramicubusinisiraberu apró-apró-
lékosanlékosan átkutatátkutat 「Kakuheja-o siramicubusi-
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ni sirabeta.」 „Aprólékosan átkutatták a szobá-
kat.” ◇ siramicubusinisiraberusiramicubusinisiraberu átfésülátfésül
「Keiszacu-va kóen-o siramicubusini sirabeta.」
„A rendőrök átfésülték a parkot.” ◇ torisiraberutorisiraberu
kivizsgálkivizsgál 「Keiszacu-va dzsiken-o tori sirabe-
ta.」 „A rendőrség kivizsgálta az ügyet.” ◇ torisi-torisi-
raberuraberu kihallgatkihallgat 「Keiszacu-va han-nin-o to-
ri sirabeta.」 „A rendőrség kihallgatta a tettest.”
◇ torisiraberutorisiraberu megvizsgálmegvizsgál 「Sitainopoketto-
no nakami-o tori sirabeta.」 „Megvizsgálta a ha-
lott zsebének tartalmát.”

siraburusiraburu ◆ szótagszótag
siraburunikirusiraburunikiru ◆ szótagolszótagol 「Tango-o sirabu-
runi kitta.」 „Szótagoltam a szót.”

siraburunokiremesiraburunokireme ◆ szótaghatárszótaghatár
siradzsirasiisiradzsirasii ◆ átlátszóátlátszó 「Siradzsirasii ben-
kaidatta.」 „Átlátszó kifogást talált.” ◆ nyilván-nyilván-
valóvaló 「Siradzsirasii uszo-o cuita.」 „Nyilvánvaló
hazugságot mondott.” ◆ tudatlanságottudatlanságot szín-szín-
lellel ◇ siradzsirasiikaosiradzsirasiikao rezzenéstelenrezzenéstelen arcarc
「Szeidzsika-va siradzsirasii kaode uszo-o cui-
ta.」 „A politikus rezzenéstelen arccal hazudott.”

siradzsirasiikaosiradzsirasiikao ◆ rezzenéstelenrezzenéstelen arcarc
「Szeidzsika-va siradzsirasii kaode uszo-o cui-
ta.」 „A politikus rezzenéstelen arccal hazudott.”

siradzsiratosiradzsirato ◆ derengvederengve 「Joruga siradzsira-
to aketa.」 „Derengve kivilágosodott.” ◆ ezüstö-ezüstö-
sensen 「Cukino hikaride umi-va siradzsirato kaga-
jaita.」 „A tenger a holdfényben ezüstösen csillo-
gott.”

siradzsitegatasiradzsitegata ◆ biankó váltóbiankó váltó
siraebisiraebi ◆ fehér garnélafehér garnéla
sirafusirafu ◆ józanságjózanság
sirafunosirafuno ◆ józanjózan 「Kare-va sirafuka jotteiruka
vakaranakatta.」 „Nem tudtam eldönteni, hogy
most józan-e vagy részeg.”

sirafunotokinisirafunotokini ◆ józanuljózanul 「Kare-va sirafuno
tokiniha jaszasii.」 „Józanul kedves.”

siragasiraga ◆ őszősz hajhaj 「Siraga-o szomenai.」 „Nem
festem az ősz hajamat.” ◆ őszősz hajszálhajszál 「Siraga-
o nuku.」 „Kihúzza az ősz hajszálat.” ◇ siragani-siragani-
narunaru megőszülmegőszül 「Godzsuszszaimadeni kanzenni
siraganinatta.」 „Ötven éves korára teljesen meg-
őszült.” ◇ siraganinarusiraganinaru őszülőszül 「Vakaku siraga-
ninarihadzsimeta.」 „Fiatalon kezdett őszülni.” ◇

siraganosiragano őszősz hajúhajú 「Siraganoodzsiszan」 „ősz

hajú bácsi” ◇ siraganosiragano őszősz 「Siragano atama」
„ősz fej” ◇ szósiraganinaruszósiraganinaru teljesenteljesen meg-meg-
őszülőszül ◇ vakasiragavakasiraga koránkorán szerzettszerzett őszősz hajhaj
◇ vakasiragavakasiraga koraikorai őszülésőszülés 「Vakasiragano
hito」 „korán őszült ember”

siragaatamanosiragaatamano ◆ őszősz hajúhajú 「Siragaatamano
ródzsin.」 „Ősz hajú öregember.”

siragagafuerusiragagafueru ◆ őszülőszül
siragajusiragaju ◆ fehér kásafehér kása
siragamadzsirinosiragamadzsirino ◆ őszbeőszbe hajlóhajló 「Siragama-
dzsirino kami.」 „Őszbe hajló haj.”

siragamadzsirinosiragamadzsirino ◆ őszősz hajszálakkalhajszálakkal tar-tar-
kítottkított 「Siragamadzsirino atama」 „ősz hajszá-
lakkal tarkított haj”

siragamámottosiragamámotto ◆ ezüstös mormotaezüstös mormota
siraganinarusiraganinaru ◆ megőszülmegőszül 「Godzsuszszaima-
deni kanzenni siraganinatta.」 „Ötven éves korá-
ra teljesen megőszült.”

siraganinarusiraganinaru ◆ őszülőszül 「Vakaku siraganinari-
hadzsimeta.」 „Fiatalon kezdett őszülni.”

siraganinarukotosiraganinarukoto ◆ őszülésőszülés
siraganosiragano ◆ őszősz 「Siragano atama」 „ősz fej” ◆

őszősz hajúhajú 「Siraganoodzsiszan」 „ősz hajú bácsi”

siragappoisiragappoi ◆ őszesőszes 「Ano siragappoi hito-va
daredeszuka?」 „Ki az az őszes ember?”

siragazomesiragazome ◆ hajfestékhajfesték
siragisiragi ◆ SzillaSzilla
siragikusiragiku ◆ fehér krizantémfehér krizantém
sirahasiraha ◆ fehér tollfehér toll
sirahasiraha ◆ kihúzott kardkihúzott kard
sirahanojagatacusirahanojagatacu ◆ rárá esikesik aa választásválasztás
「Bokuni sirahano jaga tatta.」 „Rám esett a vá-
lasztás.”

sirahanoja-osirahanoja-o taterutateru ◆ kijelölkijelöl 「Vatasini csú-
kaininno sirahano jaga tatta.」 „Engem jelöltek ki
közvetítőnek.”

siraharisirahari ◆ fehérfehér keményítettkeményített ruharuha ◆ fehérfehér
papír ráragasztásapapír ráragasztása
siraharidzsócsinsiraharidzsócsin ◆ fehér lampionfehér lampion
sirahatasirahata ◆ fehérfehér zászlózászló 「Sirahata-o kakage-
te aruita.」 „Fehér zászlóval a kezében ment.”

sirahosiraho ◆ fehér vitorlafehér vitorla
sirajakisirajaki ◆ mázatlan kerámiamázatlan kerámia ◆ sült halsült hal
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sirajukisirajuki ◆ fehér hófehér hó
sirajukihimesirajukihime ◆ HófehérkeHófehérke 「Sirojuki hi-va
dokuringo-o tabete fukai nemurini ocsita.」 „Hó-
fehérke mérgezett almát evett, és mély álomba
merült.”

sirajurisirajuri ◆ fehér liliomfehér liliom
sirakabasirakaba ◆ nyírfanyírfa
sirakabesirakabe ◆ fehérfehér falfal ◆ meszeltmeszelt falfal ◆ tofutofu
◆ vakolt falvakolt fal
sirakajusirakaju ◆ rizskásarizskása
sírakanszusírakanszu ◆ bojtosúszójúhalbojtosúszójúhal ◆ bojtos-bojtos-
úszós halúszós hal ◆ márványhalmárványhal
sirakavajofunesirakavajofune ◆ nincsnincs tudomásatudomása róla,róla,
mert alszikmert alszik ◆ tudálékoskodástudálékoskodás
sirakesirake ◆ érdektelenségérdektelenség ◆ fagyosfagyos hangulathangulat
◆ fásultságfásultság ◆ ünneprontásünneprontás
sirakerusirakeru ◆ beleunbeleun 「Dzsósino nagaiszupícsini
min-na, siraketeita.」 „Beleuntam a főnököm
hosszú beszédébe.” ◆ elmegyelmegy aa kedvekedve ◆ fa-fa-
gyosgyos leszlesz aa hangulathangulat 「Motocumano tódzsó-
depátíga siraketesimatta.」 „A partin fagyos lett a
hangulat, amikor megjelent a volt feleségem.” ◆

kényelmetlenülkényelmetlenül érziérzi magátmagát ◆ kifakulkifakul 「Hon-
no hjósi-va siraketa.」 „A könyv borítója kifa-
kult.” ◆ kifehéredikkifehéredik ◇ zagasirakeruzagasirakeru meg-meg-
fagyfagy aa levegőlevegő 「Kareno hacugende zaga sira-
keta.」 „A megjegyzésére megfagyott a levegő.” ◇

siraketasiraketa fagyosfagyos 「Páti-va szaigomadesirake-
ta fun-ikidatta.」 „A bulin mindvégig fagyos volt
a hangulat.” ◇ siraketadzsódansiraketadzsódan ünneprontóünneprontó
viccvicc ◇ siraketadzsódansiraketadzsódan lapos vicclapos vicc
sirakeszedaisirakeszedai ◆ kiábrándult nemzedékkiábrándult nemzedék
siraketasiraketa ◆ fagyosfagyos 「Páti-va szaigomadesira-
keta fun-ikidatta.」 „A bulin mindvégig fagyos
volt a hangulat.”

siraketadzsódansiraketadzsódan ◆ laposlapos viccvicc ◆ ünnepron-ünnepron-
tó vicctó vicc
sirakisiraki ◆ hántolt fahántolt fa ◆ natúr fanatúr fa ◆ nyers fanyers fa
sirakizukurinosirakizukurino ◆ natúrnatúr fábólfából készültkészült 「Si-
rakizukurino kagu」 „natúr fából készült bútor”

sirakosirako ◆ albínóalbínó ◆ halherehalhere ◆ haltejhaltej
sirakumosirakumo ◆ ótvarótvar ◆ tineatinea
sirakumosirakumo ◆ fehér felhőfehér felhő

siramisirami ◆ tetűtetű ◇ kedzsiramikedzsirami lapostetűlapostetű ◇

hadzsiramihadzsirami madártetűmadártetű ◇ hadzsiramihadzsirami tyúk-tyúk-
atkaatka
siramiamokusiramiamoku ◆ vérszívó tetvekvérszívó tetvek
siramicubusinisiraberusiramicubusinisiraberu ◆ aprólékosanaprólékosan át-át-
kutatkutat 「Kakuheja-o siramicubusini sirabeta.」
„Aprólékosan átkutatták a szobákat.” ◆ átfésülátfésül
「Keiszacu-va kóen-o siramicubusini sirabeta.」
„A rendőrök átfésülték a parkot.”

siramigatakarusiramigatakaru ◆ tetvestetves 「Otokoni siramiga
takatteita.」 „A férfi tetves volt.”

siramimokusiramimoku ◆ szívótetvekszívótetvek ◆ tetvektetvek
siraminotamagosiraminotamago ◆ serkeserke ◆ sörkesörke ◆ tetűpe-tetűpe-
tete
siramusiramu ◆ világosodikvilágosodik 「Szukosizucu higasino
szora-va sirondekita.」 „Keleten lassan világosod-
ni kezdett az ég.”

siranaisiranai ◆ idegenidegen 「Nivani siranai nekogauro-
cuiteiru.」 „A kertben lófrál egy idegen macska.”
◆ ismeretlenismeretlen 「Siranai hitoni aiszacuszareta.」
„Egy ismeretlen ember rám köszönt.” ◇ ato-vaato-va
siranaisiranai mossamossa kezeitkezeit 「Dekirudakenokoto-o
jatta. Atoha siranaijo!」 „Mindent megtettem. Én
mosom kezeimet!”

siranaihitosiranaihito ◆ idegenidegen emberember 「Siranai hitok-
ara mono-o moravanaide!」 „Idegen embertől ne
fogadj el semmit!” ◆ ismeretlenismeretlen emberember 「Sira-
nai hitoni hanasikakerareta.」 „Megszólított egy
ismeretlen ember.”

siranaikarasiranaikara ◆ felőlemfelőlem 「Szon-nani tabete fu-
tottemo siranaikarane.」 „Felőlem degeszre is
eheted magad, de aztán ne mondd, hogy elhíztál.”

siranaiucsinisiranaiucsini ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Siranai ucsini
futottesimatta.」 „Nem tudom, hogyan történhe-
tett, egyszer csak kövér lettem.”

siranamisiranami ◆ rablórabló ◆ tajtéktajték ◇ atosiranamiatosiranami
nyomdokvíznyomdokvíz ◇ atosiramonoatosiramono rablótörténetrablótörténet
siranamigatacusiranamigatacu ◆ tajtékziktajtékzik 「Umi-va sira-
namigatatteita.」 „A tenger tajtékzott.”

sirankaosirankao ◆ közömbös arcközömbös arc
sirankao-osirankao-o szuruszuru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem
ismernéismerné 「Namae-o jondemo kare-va siran kao-
o sita.」 „Hiába szólítottam a nevén, úgy tett,
mintha nem ismerne.” ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem
tudnátudná 「Szonokotonicuite siran kao-o sita.」
„Úgy tett, mintha nem tudna a dologról.”
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siranpurisiranpuri ◆ ártatlanártatlan játszásajátszása ◆ nemtudásnemtudás
színleléseszínlelése
siranpuriszurusiranpuriszuru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem tud-tud-
náná 「Otto-va kucsibenino atoga cuitasacu-o si-
ranpurisita.」 „A férj úgy tett, mintha nem tudná,
hogyan került a rúzsnyom az ingére.”

siranusiranu ◆ ismeretlenismeretlen ◇ siranugahotokesiranugahotoke bol-bol-
dogokdogok aa tudatlanoktudatlanok ◇ szosiranukaoszosiranukao ártat-ártat-
lanlan arcarc 「Kéki-o koszszori tabeta kodomo-va
szosiranu kao-o siteita.」 „A tortát titokban meg-
evő gyerek ártatlan arcot vágott.”

siranugahotokesiranugahotoke ◆ boldogokboldogok aa tudatlanoktudatlanok ◆

jobb nem tudnijobb nem tudni
siranuhateisubakarinarisiranuhateisubakarinari ◆ csakcsak aa férjférj nemnem
tudjatudja
siranuhisiranuhi ◆ lidércfénylidércfény ◆ tengeri lidércfénytengeri lidércfény
siranuisiranui ◆ tengeri lidércfénytengeri lidércfény
sira-osira-o kirukiru ◆ megjátszikmegjátszik 「Kiiteinaitosira-o
kitta.」 „Megjátszotta, hogy nem hallotta.” ◆ úgyúgy
tesz,tesz, mintmint akiaki nemnem tudjatudja ◆ úgyúgy tesz,tesz, mint-mint-
ha nem tudnáha nem tudná
sirarerusirareru ◆ ismeretesismeretes 「Kono gidzsucu-va
ómukasikara sirareteiru.」 „Ez a technológia ős-
idők óta ismeretes.” ◆ ismertismert 「Ano hito-va jú-
moanoaru hitotosite sirareteiru.」 „Az az ember a
szellemességéről ismert.” ◇ gaibunisirarerugaibunisirareru ki-ki-
tudódiktudódik 「Himicuno denvabangóga gaibuni si-
rareta.」 „Kitudódott a titkos telefonszám.”

sirareteirusirareteiru ◆ tudvalevőlegtudvalevőleg 「Kare-va dóbuc-
ugiraitosite sirareteiru.」 „Ő tudvalevőleg nem
szereti az állatokat.”

sirarezarusirarezaru ◆ rejtélyesrejtélyes 「Tanszaki-va sirare-
zaru hosini tobi tatta.」 „Az űrszonda elindult a
rejtélyes bolygóra.”

sirasiratosirasirato ◆ kivilágosodvakivilágosodva
siraszagisiraszagi ◆ nagy kócsagnagy kócsag ◆ nemes kócsagnemes kócsag
siraszesirasze ◆ értesülésértesülés 「Sinbunsa-va dzsikoni-
cuite sirasze-o uketa.」 „Az újság értesülést szer-
zett a balesetről.” ◆ hírhír 「Anikarano sirasze-o
matteimaszu.」 „Várom a hírt a bátyámtól.” ◆

közleményközlemény 「Ano kaisa-va júbinposzutoni
osirasze-o ireta.」 „A cég egy közleményt dobott a
postaládánkba.” ◆ tájékoztatótájékoztató ◇ musinosira-musinosira-
szesze balsejtelembalsejtelem 「Musino siraszede icsimei-o
tori tometa.」 „A balsejtelem megmentette az éle-
tét.” ◇ musinosiraszemusinosirasze megérzésmegérzés

sirasze-osirasze-o nagaszunagaszu ◆ meghirdetmeghirdet 「Demono
sirasze-o nagasita.」 „Meghirdettem egy de-
monstrációt.”

siraszerusiraszeru ◆ értesítértesít 「Gaszu gaisa-va kózakara
hiki otosiga dekinakatta mune-o siraszeta.」 „A
gázvállalat értesített, hogy nem tudták a bank-
számlámról leemelni a pénzt.” ◆ felvilágosítfelvilágosít
「Konobaszuno bin-va mó unkósiteinaito sirasza-
reta.」 „Felvilágosítottak, hogy ez a buszjárat már
nem létezik.” ◆ tájékoztattájékoztat 「Sukudzsicuno
eigjódzsikannicuite kai monokjakuni siraszeta.」
„Tájékoztatták a vevőket az ünnepi nyitva tartás-
ról.” ◆ tudattudat 「Nanikaattara siraszete kuda-
szai.」 „Tudassa velem, ha valami történik!” ◇

an-nisiraszeruan-nisiraszeru célozcéloz 「Keikakuno dzsakuten-
o an-ni siraszeta.」 „Célzott a terv gyengeségére.”
◇ musigasiraszerumusigasiraszeru megérezmegérez 「Hahano si-o
musiga siraszeta.」 „Megéreztem anyám halálát.”

siraszusiraszu ◆ fehérfehér előtérelőtér ◆ fehérfehér fövenyföveny ◆ fe-fe-
hér homokzátonyhér homokzátony ◆ törvényszéktörvényszék
siraszusiraszu ◆ ömlesztett szardínia halivadékömlesztett szardínia halivadék
siraszugesiraszuge ◆ japán sásjapán sás
siraszúnagisiraszúnagi ◆ angolna halivadékangolna halivadék
siratasirata ◆ szijácsszijács
siratamasiratama ◆ rizsliszt gombócrizsliszt gombóc
siratamakosiratamako ◆ finom rizslisztfinom rizsliszt
sirauosirauo ◆ apró tengeri halapró tengeri hal ◆ jéghaljéghal
sirauonojónasirauonojóna ◆ hosszú,hosszú, fehérfehér 「Sirauonojó-
na jubi」 „hosszú, fehér ujjak”

sirazunosirazuno ◆ ismeretlenismeretlen 「Szaigaisirazuno tocsi-
ni dzsisinga okita.」 „Olyan helyen volt földren-
gés, ahol eddig a katasztrófa ismeretlen fogalom
volt.” ◇ tendzsósirazunotendzsósirazuno elszabadultelszabadult 「Ten-
dzsósirazunoinfure」 „elszabadult infláció”

sirazusirazunisirazusirazuni ◆ akaratlanulakaratlanul 「Sirazu sirazu-
ni kanodzsoni kizucuketa.」 „Akaratlanul is meg-
sértettem.” ◆ tudtántudtán kívülkívül 「Gaikokude sirazu
sirazuni inuno niku-o tabetesimatta.」 „Külföl-
dön a tudtom nélkül ettem kutyahúst.”

sirecusirecu ◆ fogsorfogsor
sirecukjószeisirecukjószei ◆ fogszabályozásfogszabályozás
sirecukjószeikisirecukjószeiki ◆ fogszabályozófogszabályozó ◆ fogsza-fogsza-
bályzóbályzó
sirecunasirecuna ◆ ádázádáz 「Sirecuna tatakaiga cuzui-
ta.」 „Ádáz küzdelem folyt.”
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siredzsiasiredzsia ◆ SziléziaSzilézia
sireisirei ◆ parancsnokparancsnok
sireisirei ◆ direktívadirektíva ◆ parancsparancs ◆ utasításutasítás
sireibusireibu ◆ főhadiszállásfőhadiszállás ◆ főparancsnokságfőparancsnokság
◆ parancsnokságparancsnokság ◇ gunsireibugunsireibu katonaikatonai fő-fő-
parancsnokságparancsnokság
sireicsókansireicsókan ◆ főparancsnokfőparancsnok
sireiinsireiin ◆ forgalmistaforgalmista ◆ forgalomirányítóforgalomirányító
sireikansireikan ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ parancsnokparancsnok ◇

kantaisireikankantaisireikan hajórajparancsnokhajórajparancsnok
sireisicusireisicu ◆ parancsnoki szobaparancsnoki szoba
sireiszurusireiszuru ◆ megparancsolmegparancsol 「Kare-va
tairjószacudzsin-o sireisita.」 „Megparancsolta a
tömeggyilkosságot.” ◆ parancsolparancsol ◆ utasítutasít
「Szeidzsihanno sakuhó-o sireisita.」 „A politikai
foglyok szabadon bocsátására utasított.”

sireitósireitó ◆ parancsnoki toronyparancsnoki torony
sirensiren ◆ megpróbáltatásmegpróbáltatás 「Kamiszama-va nori
koerarenai siren-o ataeta.」 „Isten elviselhetetlen
megpróbáltatás elé állította.”

sirenaisirenai ◆ kiki tudjatudja 「Terebi-va nandokovareta-
ka sirenai.」 „Ki tudja, hányszor romlott már el
a tévénk.” ◇ szokonosirenaiszokonosirenai kiismerhetetlenkiismerhetetlen
「Szokono sirenai hito」 „kiismerhetetlen ember”
◇ szokonosirenaiszokonosirenai mérhetetlenmérhetetlen 「Szokono si-
renai csisiki」 „mérhetetlen tudás” ◇ szokono-szokono-
sirenaisirenai kifürkészhetetlenkifürkészhetetlen
siren-osiren-o ataeruataeru ◆ elgyötörelgyötör 「Tabi-va dzsunre-
isani siren-o ataeta.」 „Az út elgyötörte a zarán-
dokokat.” ◆ meggyötörmeggyötör 「Kantoku-va szensuni
siren-o ataeta.」 „Az edző meggyötörte a játéko-
sokat.” ◆ próbárapróbára tesztesz 「Kono jama-va tozan-
sani siren-o ataeru.」 „Ez a hegy próbára teszi a
hegymászókat.”

sirerusireru ◆ ismerikismerik 「Kono sóhjó-va szekenni si-
reteiru.」 „Ezt a márkajelzést világszerte isme-
rik.” ◆ kiderülkiderül 「Karega szagisidatoszuguni sire-
ta.」 „Rögtön kiderült, hogy csaló.” ◆ kitudódikkitudódik
「Hitoni sirenaijóni dzsóhó-o kakusita.」 „Elrej-
tettem az információt, nehogy kitudódjon.” ◇

takagasireteirutakagasireteiru nemnem nagynagy dologdolog
「Kabutorikihi-va takaga sireteiru.」 „Nem nagy
dolog a részvénykereskedés.”

siretasireta ◆ említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Kareno nór-
jokunante siretamonda.」 „A tudása említésre
sem méltó.” ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Sireta mono」

„jelentéktelen dolog” ◆ nyilvánvalónyilvánvaló 「Sireta ko-
to」 „nyilvánvaló dolog”

sirettosiretto ◆ gunyorosangunyorosan
sirettositasirettosita ◆ közömbösközömbös
sirevatarusirevataru ◆ elterjedelterjed
「Karegapuropózusitanjúszu-va muradzsú sire-
vatatta.」 „Az egész faluban elterjedt a hír, hogy
megkérte a kezét.” ◆ hírhedthírhedt 「Jacuno szeikaku-
va sire vatatteiru.」 „Hírhedt személyisége van.”
◆ ismertismert 「Kono daigaku-va kakkokuni sire va-
tatteiru.」 „Ez az egyetem külföldön is ismert.”
◆ ismerttéismertté válikválik 「Kareno na-va sire vatattei-
ru.」 „Ismertté vált a neve.” ◇ sirevatatteirusirevatatteiru
jóljól ismertismert 「Kono hanasi-va sire vatatteiru.」
„Ez a történet jól ismert.”

sirevatatteirusirevatatteiru ◆ jóljól ismertismert 「Kono hanasi-
va sire vatatteiru.」 „Ez a történet jól ismert.”

sirisiri ◆ farfar 「Umano siri」 „ló fara” ◆ fenékfenék
「Onara-o szurutameni siri-o ukaszeta.」 „Meg-
emeltem a fenekemet, mert fingani akartam.” ◆

hátuljahátulja 「Recuno sirini naranda.」 „Beálltam a
sor hátuljára.” ◆ seggsegg 「Sirino ana」 „segglyuk”
◆ ülepülep 「Zubon-no siri」 „nadrág ülepe” ◆ végvég
「Tangono sirinikászoru-o avaszeta.」 „A szó vé-
géhez vittem a kurzort.” ◇ atamakakusitesiri-atamakakusitesiri-
kakuszazukakuszazu homokbahomokba dugjadugja aa fejétfejét ◇ ata-ata-
makakusitesirikakuszazumakakusitesirikakuszazu struccpolitikastruccpolitika ◇

osiriosiri popsipopsi ◇ osiriosiri hátsóhátsó fertályfertály ◇ osiriosiri farfar
「Umano osiri-o tataita.」 „Ráütött a ló farára.”
◇ osirikaraderuosirikaraderu farolfarol 「Szemai basodattanode
osirikara deta.」 „Kifelé faroltam a szűk helyről.”
◇ osirikarahairuosirikarahairu befarolbefarol 「Kurumade csús-
adzsóni osirikara haitta.」 „A kocsival befaroltam
a parkolóba.” ◇ osirinihigacukuosirinihigacuku körmérekörmére égég aa
munkamunka 「Osirini higa cukumade hatarakanai.」
„Csak akkor kezdek el dolgozni, amikor már a kör-
mömre ég a munka.” ◇ osiri-oosiri-o tatakutataku elfe-elfe-
nekelnekel 「Itazurakkono osiri-o tataita.」 „Elfene-
kelte a rossz gyereket.” ◇ siriosisiriosi uszításuszítás ◇ si-si-
riosiriosi hátulrólhátulról segítéssegítés ◇ sirigaocsicukanaisirigaocsicukanai
nemnem tudtud aa seggénseggén megmaradnimegmaradni ◇ sirigaka-sirigaka-
ruirui szeleburdiszeleburdi ◇ sirigakaruisirigakarui mindenkimindenki ágya-ágya-
sasa 「Siriga karui on-nadane.」 „Az a nő minden-
ki ágyasa.” ◇ sirigakoszobajuisirigakoszobajui kényelmetle-kényelmetle-
nülnül érziérzi magátmagát ◇ siriganagaisiriganagai túltúl hosszúhosszú
ideigideig maradmarad ◇ sirigamuzugajuisirigamuzugajui kényelmet-kényelmet-
lenüllenül érziérzi magátmagát ◇ sirikarasirikara hátulrólhátulról 「Siri-
kara szanbanmeno modzsi」 „hátulról a harma-
dik betű” ◇ sirigavarerusirigavareru lelepleződiklelepleződik 「Ko-
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no uszodato szugu siriga vareru.」 „Ez a hazugság
hamar lelepleződik.” ◇ sirinisikusirinisiku papucsférj-papucsférj-
kéntként kezelkezel 「Otto-o sirini siku.」 „Papucsférj-
ként kezeli a párját.” ◇ sirinicukusirinicuku követkövet ◇ si-si-
rinihikareteiruotokorinihikareteiruotoko papucsférjpapucsférj ◇ sirinihi-sirinihi-
kuku papucsférjpapucsférj kezelkezel 「Boku-va cumano siri-
ni hikareteiru.」 „A feleségem papucsférjként ke-
zel.” ◇ siriniho-osiriniho-o kaketenigerukaketenigeru elviharzikelviharzik
◇ siriniho-osiriniho-o kaketenigerukaketenigeru hanyatt-homlokhanyatt-homlok
menekülmenekül 「Guntai-va sirini ho-o kakete nigeta.」
„A hadsereg hanyatt-homlok menekült.” ◇ siri-osiri-o
ageruageru indulniindulni készülkészül ◇ siri-osiri-o oimavaszuoimavaszu fut-fut-
koskos utánautána 「Dzsoszeino siri-o oi mavasiteiru.」
„Nők után futkos.” ◇ siri-osiri-o oszuoszu hátulrólhátulról se-se-
gítgít ◇ siri-osiri-o oszuoszu uszítuszít ◇ siri-osiri-o tatakutataku un-un-
szolszol 「Kare-va siri-o tatakanaito sigotosinai.」
„Ha nem unszolják, nem dolgozik.” ◇ siri-osiri-o nu-nu-
guuguu eltakarítjaeltakarítja aa mocskotmocskot 「Sippaisita dór-
jóno siri-o nugutta.」 „Eltakarítottam a kollégám
után a mocskot.” ◇ siri-osiri-o hasoruhasoru övbeövbe gyűrigyűri aa
kimonótkimonót ◇ siri-osiri-o hasoruhasoru rövidrerövidre fogfog 「Hana-
sino siri-o hasotta.」 „Rövidre fogtam a történe-
tet.” ◇ siri-osiri-o makurumakuru ellenségesellenséges leszlesz ◇ siri-siri-
oo mukerumukeru visszautasítvisszautasít 「Kanodzso-va boku-
no szaszoini siri-o muketa.」 „Visszautasította a
meghívásomat.” ◇ siri-osiri-o mocsikomumocsikomu panas-panas-
szalszal fordulfordul ◇ bóekidzsiribóekidzsiri kereskedelmikereskedelmi
mérlegmérleg ◇ medzsirimedzsiri külső szemzugkülső szemzug
sirisiri ◆ magánérdekmagánérdek ◆ önérdekönérdek ◆ sajátsaját érdekérdek
◆ sajátsaját haszonhaszon 「Siri-o hakaru.」 „A saját
hasznát nézi.” ◇ siri-osiri-o hakaruhitohakaruhito haszonle-haszonle-
sőső
siriasiria ◆ SzíriaSzíria ◇ siriadzsinsiriadzsin szírszír ◇ siriadzsinsiriadzsin
szíriaiszíriai
siriadzsinsiriadzsin ◆ szírszír ◆ szíriaiszíriai
siriagarisiriagari ◆ átfordulásátfordulás ◆ emelkedésemelkedés 「Siria-
garino csósi」 „emelkedő hanglejtés” ◆ javulásjavulás
「Siriagarino keikó」 „javuló tendencia” ◆ kelepkelep

siriagarinisiriagarini ◆ egyreegyre jobbanjobban 「Hitono hannó-
va siriagarini jokunatta.」 „Egyre jobb volt az em-
berek reakciója.”

siriaisiriai ◆ ismeretségismeretség 「Aru dzsoszeito siri aini-
natta.」 „Ismeretséget kötöttem egy nővel.” ◆ is-is-
merősmerős 「Aru siri aikarakono dzsogen-o ukemasi-
ta.」 „Egyik ismerősömtől kaptam ezt a tanácsot.”

siriaininarusiriaininaru ◆ ismerkedikismerkedik 「Vakamono-va
szuguni siri aininaru.」 „A fiatalok a gyorsan is-
merkednek.”

siriaininarukotosiriaininarukoto ◆ megismerésmegismerés ◆ megismer-megismer-
kedéskedés
sirianosiriano ◆ szírszír
siriarusiriaru ◆ gabonapehelygabonapehely
siriarubangósiriarubangó ◆ gyári számgyári szám
siriaszunasiriaszuna ◆ komolykomoly
siriausiriau ◆ ismeretségetismeretséget kötköt 「Kareto siri at-
ta.」 „Ismeretséget kötöttünk.” ◆ megismermegismer
「Kinóaru hitoto siri atta.」 „Tegnap megismer-
tem egy embert.” ◆ megismerkedikmegismerkedik
「Gosudzsinto-va dokode siri attano?」 „Hol is-
merkedtél meg a férjeddel?” ◆ összeismerke-összeismerke-
dikdik 「Karera-va pátíde siri atta.」 „Partin ismer-
kedtek össze.” ◇ sókaidesiriausókaidesiriau közvetítésselközvetítéssel
megismermegismer 「Kanodzso-o tomodacsino sókaide
siri atta.」 „A barátom közvetítésével ismertem
meg a barátnőmet.”

siriaukotosiriaukoto ◆ ismeretségismeretség ◆ ismerkedésismerkedés
「Vatasitacsino kankei-va mada otagai-o siri au
dankainiaru.」 „A kapcsolatunk még az ismerke-
dési stádiumban van.”

siricusiricu ◆ városi létesítésvárosi létesítés
siricusiricu ◆ magánlétesítésmagánlétesítés
siricubjóinsiricubjóin ◆ városi kórházvárosi kórház
siricudaigakusiricudaigaku ◆ magánegyetemmagánegyetem ◆ magánfő-magánfő-
iskolaiskola
siricugakkósiricugakkó ◆ magániskolamagániskola 「Kóricugakkóto
siricugakkó」 „állami iskola és magániskola”

siricukókósiricukókó ◆ magán középiskolamagán középiskola
siricukuszusiricukuszu ◆ mindenminden zugátzugát ismerismer 「Kono
macsi-o siri cukusiteiru.」 „A város minden zugát
ismerem.” ◆ tövirőltöviről hegyirehegyire ismerismer 「Kareno
kazoku-o siri cukusiteiru.」 „Töviről hegyire is-
merem a családját.” ◆ végletekigvégletekig ismerismer
「Konotéma-o siri cukusiteiru.」 „A végletekig is-
merem ezt a témát.”

siricunosiricuno ◆ magánmagán 「Siricuni kajotteimaszu.」
„Magániskolába jár.”

siricunosiricuno ◆ városivárosi
siricutanteisiricutantei ◆ magándetektívmagándetektív ◆ magánnyo-magánnyo-
mozómozó 「Siricutantei-o jatou.」 „Magánnyomozót
fogad.”
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siricutosokansiricutosokan ◆ városi könyvtárvárosi könyvtár
siridzsiriszurusiridzsiriszuru ◆ türelmetlentürelmetlen 「Csímugana-
kanaka tokuten-o irenainodedzsiridzsirisiteita.」
„Türelmetlen voltam, mert sehogyan sem akart
gólt lőni a csapatom.”

siridzsiritonarusiridzsiritonaru ◆ csörögcsörög 「Mezamasi dokei-
ga siridzsirito natta.」 „Csörgött az ébresztőóra.”

sirigaaoisirigaaoi ◆ tapasztalatlantapasztalatlan ◆ zöldfülűzöldfülű
sirigakaruisirigakarui ◆ mindenkimindenki ágyasaágyasa 「Siriga karui
on-nadane.」 „Az a nő mindenki ágyasa.” ◆ sze-sze-
leburdileburdi
sirigakoszobajuisirigakoszobajui ◆ kényelmetlenülkényelmetlenül érziérzi ma-ma-
gátgát
sirigakurusirigakuru ◆ bajt keverbajt kever
sirigamuzugajuisirigamuzugajui ◆ kényelmetlenülkényelmetlenül érziérzi ma-ma-
gátgát
siriganagaisiriganagai ◆ túl hosszú ideig maradtúl hosszú ideig marad
sirigaocsicukanaisirigaocsicukanai ◆ nemnem tudtud aa seggénseggén meg-meg-
maradnimaradni
sirigaomoisirigaomoi ◆ lustalusta ◆ nehezennehezen tudjatudja aa seg-seg-
gét felemelnigét felemelni
sirigarunasirigaruna ◆ ingatagingatag ◆ izgágaizgága ◆ könnyűvé-könnyűvé-
rűrű ◆ ledérledér
sirigaruon-nasirigaruon-na ◆ kurvakurva
sirigavarerusirigavareru ◆ lelepleződiklelepleződik 「Kono uszodato
szugu siriga vareru.」 „Ez a hazugság hamar le-
lepleződik.”

sirigomisirigomi ◆ meghátrálásmeghátrálás ◆ visszariadásvisszariadás
sirigomiszurusirigomiszuru ◆ meghátrálmeghátrál 「Teki-va siri-
gomisita.」 „Az ellenség meghátrált.” ◆ vissza-vissza-
hőkölhőköl 「Sigotono rjó-o mite sirigomisita.」
„Visszahőköltem a sok munkától.” ◆ visszaret-visszaret-
tenten 「Bakudan-o cukurutoiukotoni sirigomisi-
ta.」 „Visszarettent a bombakészítéstől.” ◆

visszariadvisszariad 「Kin-nikuotokoni sirigomisita.」
„Visszariadtam az izmos férfitől.”

sirikafundzsinsirikafundzsin ◆ szilikaporszilikapor
sirikagerusirikageru ◆ szilikagélszilikagél
sirikarasirikara ◆ hátulrólhátulról 「Sirikara szanbanmeno
modzsi」 „hátulról a harmadik betű”

sirikiretonbosirikiretonbo ◆ félbehagyásfélbehagyás
sirikiretonboninarusirikiretonboninaru ◆ befejezetlenülbefejezetlenül ma-ma-
radrad 「Hanasi-va sirikiretonboninatta.」 „A törté-
net befejezetlenül maradt.”

sirikonsirikon ◆ szilíciumszilícium ◆ szilikonszilikon
sirikonbarésirikonbaré ◆ Szilícium-völgySzilícium-völgy
sirimesirime ◆ fittyetfittyet hányáshányás 「Zangjószuru dórjó-
o sirimeni hajameni kitakusita.」 „A túlórázó kol-
légáimnak fittyet hányva korábban mentem haza.”
◆ semmibesemmibe vételvétel 「Szeken-o sirimenikakeru.」
„Semmibe veszi az emberek véleményét.”

sirimecurecunasirimecurecuna ◆ értelmetlenértelmetlen 「Sirimecure-
cuna hanasida.」 „Értelmetlen beszéd.” ◆ össze-össze-
függéstelenfüggéstelen 「Sirimecurecuna kotoba」
„összefüggéstelen szavak” ◆ zagyvazagyva 「Sirime-
curecuna hanasi.」 „Zagyva beszéd.” ◆ zavaroszavaros
「Szeidzsikano enzecuno naijó-va sirimecurecu-
datta.」 „A politikus beszédének tartalma zavaros
volt.”

sirimocsisirimocsi ◆ fenékre esésfenékre esés
sirimocsi-osirimocsi-o cukucuku ◆ fenékrefenékre esikesik ◆ fenékrefenékre
huppanhuppan ◆ seggreseggre huppanhuppan 「Sirimocsi-o cui-
ta.」 „Seggre huppantam.”

sirindásirindá ◆ cilindercilinder ◆ hengerhenger ◆ munkahengermunkahenger
sirindá-oirusirindá-oiru ◆ hengerolajhengerolaj
síringusíringu ◆ plafonplafon
síringufansíringufan ◆ mennyezeti ventilátormennyezeti ventilátor
síringu-puraiszusíringu-puraiszu ◆ árplafonárplafon
síringu-ranpusíringu-ranpu ◆ csillárcsillár ◆ plafonlámpaplafonlámpa
sirinicukusirinicuku ◆ követkövet
sirinihigacukusirinihigacuku ◆ körmérekörmére égég aa munkamunka 「Si-
rini higacukumade sigoto-o hadzsimenai.」 „Csak
akkor kezd el dolgozni, amikor már a körmére ég.”
◆ szorítszorít 「Sikenga szemattekite sirini higacui-
ta.」 „Szorított a közelgő vizsga.”

sirinihigacukusirinihigacuku ◆ belekapbelekap aa tűztűz aa fenekébefenekébe
◆ szorítjaszorítja aa határidőhatáridő 「Kare-va sirini higa-
cukumade hatarakanai.」 „Csak akkor kezdek el
dolgozni, ha már szorít a határidő.”

sirinihikareteiruotokosirinihikareteiruotoko ◆ papucsférjpapucsférj
sirinihikusirinihiku ◆ papucsférjpapucsférj kezelkezel 「Boku-va
cumano sirini hikareteiru.」 „A feleségem pa-
pucsférjként kezel.”

siriniho-osiriniho-o kaketenigerukaketenigeru ◆ elviharzikelviharzik ◆

hanyatt-homlokhanyatt-homlok menekülmenekül 「Guntai-va sirini
ho-o kakete nigeta.」 „A hadsereg hanyatt-
homlok menekült.”

sirinikusiriniku ◆ püspökfalatjapüspökfalatja
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sirinisikusirinisiku ◆ papucsférjkéntpapucsférjként kezelkezel 「Otto-o
sirini siku.」 „Papucsférjként kezeli a párját.”

sirinokaruisirinokarui ◆ könnyűvérűkönnyűvérű 「Sirino karui on-
na」 „könnyűvérű nő” ◆ nem hűségesnem hűséges
sirinuguisirinugui ◆ más piszkának eltakarításamás piszkának eltakarítása
sirinuguiszurusirinuguiszuru ◆ eltakarítjaeltakarítja másmás piszkátpiszkát
「Ano hitono sippai-o icumo bokuga sirinuguisi-
teirunda.」 „Mindig nekem kell eltakarítani az ő
piszkát.”

sirinukusirinuku ◆ alaposanalaposan ismerismer 「Kanodzso-o siri
nuiteiru.」 „Alaposan ismerem azt a nőt.”

siri-o agerusiri-o ageru ◆ indulni készülindulni készül
siri-o hakaruhitosiri-o hakaruhito ◆ haszonlesőhaszonleső
siri-osiri-o hasoruhasoru ◆ övbeövbe gyűrigyűri aa kimonótkimonót ◆ rö-rö-
vidrevidre fogfog 「Hanasino siri-o hasotta.」 „Rövidre
fogtam a történetet.”

siri-o karagerusiri-o karageru ◆ rövidre fogrövidre fog
siri-o makurusiri-o makuru ◆ ellenséges leszellenséges lesz
siri-o mocsikomusiri-o mocsikomu ◆ panasszal fordulpanasszal fordul
siri-osiri-o mukerumukeru ◆ visszautasítvisszautasít 「Kanodzso-va
bokuno szaszoini siri-o muketa.」 „Visszautasí-
totta a meghívásomat.”

siri-osiri-o nuguunuguu ◆ eltakarítjaeltakarítja aa mocskotmocskot 「Sip-
paisita dórjóno siri-o nugutta.」 „Eltakarítottam
a kollégám után a mocskot.”

siri-osiri-o oimavaszuoimavaszu ◆ futkosfutkos utánautána 「Dzsoszei-
no siri-o oi mavasiteiru.」 „Nők után futkos.”

siri-o oszusiri-o oszu ◆ hátulról segíthátulról segít ◆ uszítuszít
siriosisiriosi ◆ hátulról segítéshátulról segítés ◆ uszításuszítás
siri-osiri-o tatakutataku ◆ unszolunszol 「Kare-va siri-o tataka-
naito sigotosinai.」 „Ha nem unszolják, nem dol-
gozik.”

siripokettosiripoketto ◆ farzsebfarzseb 「Zubon-no siripoket-
toni keitai-o ireta.」 „A nadrág farzsebébe tettem
a mobilt.”

sirisijokusirisijoku ◆ önösönös érdekérdek 「Sirisijokude ugo-
ku.」 „Önös érdekből cselekszik.”

siriszagarisiriszagari ◆ csökkenéscsökkenés 「Siriszagarino csó-
si」 „csökkenő hanglejtés” ◆ rosszabbodásrosszabbodás
「Siriszagarino keikó」 „rosszabbodó tendencia”

siriszagarinisiriszagarini ◆ egyreegyre rosszabbulrosszabbul 「Keiki-
va siriszagarini ocsi konda.」 „A gazdaság egyre
rosszabbul teljesített.”

siriszubomisiriszubomi ◆ lefelélefelé összeszűkülésösszeszűkülés ◆ lelan-lelan-
kadáskadás ◇ siriszubomininarusiriszubomininaru elpárologelpárolog 「Ikar-
iga siriszubomininatta.」 „A mérgem elpárol-
gott.” ◇ siriszubomininarusiriszubomininaru kifulladkifullad 「Keizai-
va siriszubomininatta.」 „A gazdaság kifulladt.”

siriszubomininarusiriszubomininaru ◆ elpárologelpárolog 「Ikariga siri-
szubomininatta.」 „A mérgem elpárolgott.” ◆ ki-ki-
fulladfullad 「Keizai-va siriszubomininatta.」 „A gaz-
daság kifulladt.” ◆ lelankadlelankad 「Jaru kiga siri-
szubomininatta.」 „Lelankadt a lelkesedésem.”

siritagarusiritagaru ◆ kíváncsikíváncsi 「Buka-va bónaszuga
derukadóka siritagatteiru.」 „A beosztottak kí-
váncsiak arra, hogy lesz-e prémium.”

siritorisiritori ◆ szóláncszólánc 「Kodomoto
mainicsisiritori-o sinakjanaranai.」 „A gyerekkel
minden nap szóláncot kell játszanom.”

siriumasiriuma ◆ elölelöl haladóhaladó lóló farafara ◆ másmás követé-követé-
sese ◇ siriumaninorusiriumaninoru vakonvakon követkövet 「Siriumani
notte ie-o katta.」 „Vakon követve a többieket én
is vettem ingatlant.”

siriumaninorusiriumaninoru ◆ vakonvakon követkövet 「Siriumani
notte ie-o katta.」 „Vakon követve a többieket én
is vettem ingatlant.”

siriuszusiriuszu ◆ SzíriuszSzíriusz
sirizokerusirizokeru ◆ elkerülelkerül 「Ijana hito-o sirizoke-
ta.」 „Elkerülte az embert, akit ki nem állhatott.”
◆ ellenállellenáll 「Júvaku-o sirizoketa.」 „Ellenállt a
kísértésnek.” ◆ elmozdítelmozdít 「Kareo sacsóno zaka-
ra sirizoketa.」 „Elmozdították igazgatói helyé-
ről.” ◆ elvetelvet 「Kareno teian-o sirizoketa.」 „El-
vetettem a javaslatát.” ◆ félreállítfélreállít 「Raibaru-
o sirizoketetoppuni tatta.」 „Riválisát félreállítva
került a csúcsra.” ◆ visszautasítvisszautasít 「Kareno
jókjú-o sirizoketa.」 „Visszautasítottam a kéré-
sét.” ◆ visszavervisszaver 「Kógeki-o sirizoketa.」
„Visszaverte a támadást.” ◆ visszavonulásravisszavonulásra
késztetkésztet 「Tekigun-o sirizoketa.」 „Visszavonu-
lásra késztette az ellenséget.”

sirizokusirizoku ◆ hátrahúzódikhátrahúzódik 「Kimocsi varui ke-
musikara szúhosirizoita.」 „Néhány lépéssel hát-
rahúzódtam a gusztustalan hernyótól.” ◆ vissza-vissza-
húzódikhúzódik 「Umiga sirizoita.」 „Visszahúzódott a
tenger.” ◆ visszalépvisszalép 「Ipposirizoita.」 „Egy lé-
pést visszaléptem.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Tekiga si-
rizoita.」 „Az ellenség visszavonult.” ◇ ói-oói-o si-si-
rizokurizoku lemondlemond aa trónróltrónról 「Ószama-va ói-o si-
rizoita.」 „A király lemondott a trónról.” ◇ gen-gen-
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eki-oeki-o sirizokusirizoku visszavonulvisszavonul 「Szensu-va gen-
eki-o sirizoita.」 „A sportoló visszavonult.” ◇

soku-osoku-o sirizokusirizoku lemondlemond 「Daidzsin-va soku-o
sirizoita.」 „A miniszter lemondott.” ◇ szeikai-szeikai-
oo sirizokusirizoku visszavonulvisszavonul aa politikaipolitikai életbőléletből
「Szenkjoni jabure szeikai-o sirizoita.」 „A vá-
lasztási vereség után visszavonult a politikai élet-
ből.” ◇ butai-obutai-o sirizokusirizoku visszavonulvisszavonul 「Haijú-
va butai-o sirizoita.」 „A színész visszavonult.” ◇

vakinisirizokuvakinisirizoku átengediátengedi aa terepetterepet
「Szensu-va vakini sirizoite kantokuninatta.」 „A
versenyző átengedte a terepet a fiataloknak, majd
edző lett.”

sirízusirízu ◆ mérkőzéssorozatmérkőzéssorozat 「Jakjúno nihonsi-
rízu」 „japán baseball mérkőzéssorozat” ◆ sorossoros
kapcsoláskapcsolás ◆ sorozatsorozat 「Eiganosirízu」 „film-
sorozat” ◆ szériaszéria
sirízumonosirízumono ◆ sorozatsorozat
sirjosirjo ◆ körültekintéskörültekintés ◆ megfontolásmegfontolás ◇

musirjomusirjo meggondolatlanságmeggondolatlanság
sirjósirjó ◆ próbatestpróbatest ◆ tesztelendő anyagtesztelendő anyag
sirjósirjó ◆ halotthalott szellemeszelleme 「Sirjóni tori cukare-
teiru.」 „Üldöz a halott szelleme.”

sirjósirjó ◆ magánföldmagánföld
sirjósirjó ◆ történelmitörténelmi anyaganyag ◆ történelmitörténelmi for-for-
rásrás ◆ történelmi irattörténelmi irat
sirjósirjó ◆ abrakabrak ◆ takarmánytakarmány ◆ táptáp ◇ kokei-kokei-
sirjósirjó szilárdszilárd takarmánytakarmány ◇ nókósirjónókósirjó kon-kon-
centráltcentrált takarmánytakarmány ◇ nókósirjónókósirjó tápanya-tápanya-
gokban gazdag takarmánygokban gazdag takarmány
sirjósirjó ◆ adatadat ◆ anyaganyag 「Hanbaigjószekino
sirjó-o okuttekudaszai.」 „Küldd át az anyagot az
eladásokról!” ◆ dokumentumdokumentum ◆ forrásforrás ◇ kóko-kóko-
gakutekisirjógakutekisirjó régészetirégészeti anyaganyag ◇ szankó-szankó-
sirjósirjó forrásanyagforrásanyag
sirjobukaisirjobukai ◆ körültekintőkörültekintő 「Sirjobukai szei-
kaku」 „körültekintő természet” ◆ megfontoltmegfontolt
「Sirjobukai hito」 „megfontolt ember”

sirjofunbecusirjofunbecu ◆ körültekintéskörültekintés ◆ óvatosóvatos
döntésdöntés
sirjogatarinaisirjogatarinai ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Kimi-va
sirjoga tarinai.」 „Meggondolatlan vagy.” ◆ ok-ok-
talantalan 「Sirjoga tarinai kódóni deta.」 „Oktala-
nul cselekedett.”

sirjóhenszansirjóhenszan ◆ történetírástörténetírás
sirjóhenszankasirjóhenszanka ◆ történetírótörténetíró

sirjóhenszúsirjóhenszú ◆ extenzív mennyiségextenzív mennyiség
sirjókansirjókan ◆ archívumarchívum ◆ irattárirattár ◆ levéltárlevéltár ◆

múzeummúzeum
sirjokusirjoku ◆ pénzügyipénzügyi háttérháttér 「Ie-o tateru sir-
jokuganai.」 „Nincs meg a pénzügyi hátterünk az
építkezéshez.” ◆ tőkeerőtőkeerő 「Kaisa-o okoszu sir-
jokuga dzsúbunaru.」 „Elegendő tőkeerőnk van a
vállalat létrehozásához.”

sirjokusirjoku ◆ látásélességlátásélesség 「Sirjoku-o jokuszuru
sudzsucu」 „látásélességet javító műtét” ◆ látó-látó-
képességképesség 「Otoko-va sirjoku-o hobo usinatta.」
„A férfi szinte teljesen elvesztette a látóképessé-
gét.”

sirjokusirjoku ◆ kétségbeesettkétségbeesett erőfeszítéserőfeszítés
「Sirjoku-o cukusite tatakatta.」 „Kétségbeesett
erőfeszítéssel harcolt.”

sirjokugajovaisirjokugajovai ◆ gyengéngyengén látlát 「Kare-va sir-
jokuga jovai.」 „Gyengén lát.”

sirjokukenszasirjokukensza ◆ látásvizsgálatlátásvizsgálat ◆ szem-szem-
vizsgálatvizsgálat
sirjokukenszahjósirjokukenszahjó ◆ látásvizsgáló táblalátásvizsgáló tábla
sirjokunootoroesirjokunootoroe ◆ látásromláslátásromlás
sirjokuteikasirjokuteika ◆ látáscsökkenéslátáscsökkenés
sirjo-osirjo-o kakukaku ◆ megfontolatlanmegfontolatlan 「Sirjo-o ka-
ku kódó」 „megfontolatlan cselekedet”

sirjósicusirjósicu ◆ irattárirattár
sirjószairosirjószairo ◆ takarmánytárolótakarmánytároló
sirjószaisusirjószaisu ◆ mintavételmintavétel
sirjószeisirjószei ◆ extenzív tulajdonságextenzív tulajdonság
sirjúsirjú ◆ zsírcseppecskezsírcseppecske ◇ njúdzsósirjúnjúdzsósirjú ki-ki-
lomikronlomikron
sirjúsirjú ◆ ágág ◆ folyóágfolyóág ◆ mellékágmellékág 「Kavano
honrjúto sirjú」 „folyó főága és mellékága” ◆

mellékfolyómellékfolyó 「Kono sirjú-va donau gavani naga-
re komu.」 „Ez a mellékfolyó a Dunába ömlik.”

sirjútaisirjútai ◆ mitokondriummitokondrium
sirosiro ◆ kastélykastély ◆ várvár 「Siro-o szeme otoszu.」
„Beveszi a várat.” ◆ várkastélyvárkastély 「Siro-o kizu-
ku.」 „Várkastélyt épít.” ◇ kjodzsókjodzsó földesúriföldesúri
kastélykastély ◇ dzsibun-nosiro-odzsibun-nosiro-o mocumocu sajátsaját te-te-
rületetrületet birtokolbirtokol ◇ siro-osiro-o makuraniucsidzsi-makuraniucsidzsi-
niszuruniszuru életét áldozza a vár védelméértéletét áldozza a vár védelméért
sirosiro ◆ ártatlanártatlan 「Kare-va kuroka sirokava-
karanai.」 „Nehéz megmondani, hogy bűnös-e
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vagy ártatlan.” ◆ fehérfehér ◆ fehérfehér gokőgokő 「Siro-
o ucu.」 „A fehér kővel játszik.” ◆ fehérségfehérség ◇

kuro-okuro-o sirotoiusirotoiu lehazudjalehazudja aa csillagokatcsillagokat isis
azaz égrőlégről 「Szeidzsika-va kuro-o siroto itta.」 „A
politikus lehazudta a csillagokat is az égről.” ◇

massiromassiro tökéletestökéletes fehérségfehérség ◇ massironamassirona
falfehérfalfehér 「Kanodzsono kao-va massirodatta.」
„Falfehér volt az arca.” ◇ massironamassirona hófehérhófehér
「Massironasícu」 „hófehér lepedő” ◇ massiro-massiro-
ninaruninaru teljesenteljesen fehérfehér leszlesz ◇ massironinarumassironinaru
nemnem jutjut semmisemmi eszébeeszébe 「Kaisano menszecude
atamaga massironinatta.」 „Az állásinterjún nem
jutott semmi eszembe.”

siroansiroan ◆ bablekvárbablekvár
siroarisiroari ◆ termesztermesz ◆ termeszhangyatermeszhangya ◆ Ter-Ter-
mitidaemitidae
siroatosiroato ◆ várromvárrom
sirobaisirobai ◆ motorosmotoros rendőrrendőr 「Sirobaiga ore-
tacsino kuruma-o cuiszekisiteiru」 „Üldöz minket
egy motoros rendőr.” ◆ rendőrmotorrendőrmotor
sirobaitaiinsirobaitaiin ◆ motoros rendőrmotoros rendőr
sirobanamusijokegikusirobanamusijokegiku ◆ dalmátvirágdalmátvirág ◆ rö-rö-
varölő aranyvirágvarölő aranyvirág
sirobírusirobíru ◆ világos sörvilágos sör
sirobosisirobosi ◆ fehérfehér csillagcsillag ◆ fehérfehér pontpont ◆

győzelemgyőzelem 「Sirobosi-o toru.」 „Győzelmet sze-
rez.”

sirobosi-osirobosi-o hirouhirou ◆ győzelmetgyőzelmet szerezszerez
「Szensu-va sirobosi-o hirotta.」 „A sportoló győ-
zelmet szerzett.”

sirobudósirobudó ◆ fehér szőlőfehér szőlő
sirobudósusirobudósu ◆ fehérborfehérbor
sirocumekuszasirocumekusza ◆ fehér herefehér here
sirocsidorisirocsidori ◆ széki lileszéki lile
sirodzsisirodzsi ◆ fehérfehér alapalap 「Sirodzsini kuromo-
dzsi」 „fehér alapon fekete betű”

sirofukurósirofukuró ◆ hóbagolyhóbagoly
siroganesirogane ◆ ezüstezüst ◆ ezüstpénzezüstpénz ◆ ezüstszínezüstszín

sirogumasiroguma ◆ jegesmedvejegesmedve
sirohacusirohacu ◆ földtoló galambgombaföldtoló galambgomba
siroharasirohara ◆ fakó rigófakó rigó
sirohatosirohato ◆ fehér galambfehér galamb
sirohonsirohon ◆ xilofonxilofon

siroisiroi ◆ deresderes ◆ fehérfehér 「Siroi kabe」 „fehér fal”
◆ őszősz 「Siroi kami」 „ősz haj” ◇ siroimedemi-siroimedemi-
ruru görbegörbe szemmelszemmel néznéz 「Arukóru-o nomanai
boku-va siroi mede mirareta.」 „Görbe szemmel
nézték, hogy nem iszom.” ◇ sirokunarusirokunaru elfehé-elfehé-
redikredik 「Gamen-va sirokunatta.」 „Elfehéredett a
képernyő.” ◇ sirokunarusirokunaru megfehéredikmegfehéredik 「Ju-
kide kesiki-va sirokunatta.」 „A táj megfehéredett
a hótól.” ◇ sirokunarusirokunaru megőszülmegőszül 「Atama-va
sirokunatta.」 „Megőszült a hajam.” ◇ jukinojó-jukinojó-
nisiroinisiroi hófehérhófehér
siroiavanojónaasze-osiroiavanojónaasze-o nagaszunagaszu ◆ tajtékziktajtékzik
「Kaketeiru uma-va siroi avanojóna asze-o naga-
siteita.」 „A vágtató ló tajtékzott.”

siroimedemirusiroimedemiru ◆ görbegörbe szemmelszemmel néznéz
「Arukóru-o nomanai boku-va siroi mede mirare-
ta.」 „Görbe szemmel nézték, hogy nem iszom.”

siroinunazunasiroinunazuna ◆ lúdfűlúdfű
sirokadzsikisirokadzsiki ◆ fekete marlinfekete marlin
sirokamomesirokamome ◆ jeges sirályjeges sirály
sirokanositasirokanosita ◆ sárga gerebengombasárga gerebengomba
sirokosósirokosó ◆ fehér borsfehér bors
sirokubansirokuban ◆ tizenkettedréttizenkettedrét
sirokubansirokuban ◆ siroku formátumsiroku formátum
sirokudzsicsúsirokudzsicsú ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal 「Zaitakukin-
mudato sirokudzsicsúkansiszareteirujóna kiga-
szuru.」 „Távmunkát végezve úgy érzem, hogy
éjjel-nappal megfigyelnek.” ◆ mindigmindig
sirokunarusirokunaru ◆ elfehéredikelfehéredik 「Gamen-va siro-
kunatta.」 „Elfehéredett a képernyő.” ◆ megfe-megfe-
héredikhéredik 「Jukide kesiki-va sirokunatta.」 „A táj
megfehéredett a hótól.” ◆ megőszülmegőszül 「Atama-va
sirokunatta.」 „Megőszült a hajam.”

sirokurosirokuro ◆ bűnösbűnös vagyvagy ártatlanártatlan ◆ fekete-fekete-
fehérfehér ◆ helyeshelyes vagyvagy semsem ◆ jójó vagyvagy rosszrossz ◇

me-ome-o sirokuroszaszerusirokuroszaszeru forgatjaforgatja aa szemétszemét
「Bikkurisite me-o sirokuroszaszeta.」 „Megle-
pődve forgatta a szemét.”

sirokurofirumusirokurofirumu ◆ fekete-fehér filmfekete-fehér film
sirokuronosirokurono ◆ fekete-fehérfekete-fehér 「Sirokurono
sasin-o miszeta.」 „Egy fekete-fehér képet muta-
tott.”

sirokurosasinsirokurosasin ◆ fekete-fehér fényképfekete-fehér fénykép
sirokuroterebisirokuroterebi ◆ fekete-fehér tévéfekete-fehér tévé
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siromesirome ◆ hideghideg szemszem 「Siromede mirareta.」
„Hideg szemmel néztek rám.” ◆ szemfehérjeszemfehérje
「Sirometo kurome」 „szemfehérje és az írisz a
szembogárral”

siromisiromi ◆ alburumalburum ◆ fehérfehér húshús 「Siromito aka-
mi」 „fehér hús és vörös hús” ◆ fehérjefehérje 「Ta-
magono kimito siromi-o vakeru.」 „Szétválasztja
a tojás sárgáját a fehérjétől.” ◆ szijácsszijács ◆ tojás-tojás-
fehérjefehérje ◆ zsírzsír ◇ tamagonosiromitamagonosiromi tojásfe-tojásfe-
hérjehérje
siromizakanasiromizakana ◆ fehér húsú halfehér húsú hal
siromonosiromono ◆ alakalak 「Jakkaina siromono」 „kelle-
metlen alak” ◆ cucccucc 「Kókana siromono」 „drá-
ga cucc” ◆ holmiholmi 「Kimjóna siromono-o kattesi-
matta.」 „Furcsa holmit vettem.”

siromonokadensiromonokaden ◆ háztartási gépháztartási gép
siromonoszentakusiromonoszentaku ◆ fehér mosásfehér mosás
siromukusiromuku ◆ tisztatiszta fehérfehér 「Siromukuno isó」
„tiszta fehér esküvői kimonó”

siromuraszakisimedzsisiromuraszakisimedzsi ◆ tölcsérpereszketölcsérpereszke
sironsiron ◆ történelmitörténelmi értekezésértekezés ◆ történelmitörténelmi
esszéesszé
sironsiron ◆ esszéesszé ◆ feltételezésfeltételezés 「Honkó-va
tannaru sironni szuginai.」 „Ez a kézirat pusztán
egy feltételezést taglal.”

sironsiron ◆ költészetelméletköltészetelmélet ◆ költészetiköltészeti ér-ér-
tekezéstekezés ◆ poétikapoétika
sironsiron ◆ magánvéleménymagánvélemény
sironagaszukudzsirasironagaszukudzsira ◆ kék bálnakék bálna
sironekosironeko ◆ fehér macskafehér macska
sironezumisironezumi ◆ fehér egérfehér egér
sironindzsinsironindzsin ◆ fehérrépafehérrépa ◆ pasztinákpasztinák
sirónmosirónmo ◆ csillámkőcsillámkő ◆ muszkovitmuszkovit
sironszukusironszuku ◆ SziléziaSzilézia
sironurisironuri ◆ fehérfehér festésfestés 「Sironurino kabe」
„fehérre festett fal”

sironurinokesósironurinokesó ◆ fehér sminkfehér smink
siroóharatakesiroóharatake ◆ erdőszéli csiperkeerdőszéli csiperke
siro-osiro-o makuraniucsidzsiniszurumakuraniucsidzsiniszuru ◆ életétéletét ál-ál-
dozza a vár védelméértdozza a vár védelméért
siroppoisiroppoi ◆ fehéresfehéres 「Siroppoiuncsi」 „fehéres
szar”

siroppusiroppu ◆ szirupszirup ◆ szörpszörp ◇ kadzsúsiroppukadzsúsiroppu
gyümölcsszörpgyümölcsszörp ◇ kiicsigonokiicsigono siroppusiroppu málna-málna-
szörpszörp ◇ kón-siroppukón-siroppu kukoricaszirupkukoricaszirup ◇ ni-ni-
vatokonosiroppuvatokonosiroppu bodzaszörpbodzaszörp ◇ mépuru-mépuru-
siroppusiroppu juharszirupjuharszirup
siroppuzaisiroppuzai ◆ kanalas orvosságkanalas orvosság
sirosózokusirosózoku ◆ fehér ruhafehér ruha
siroszugurisiroszuguri ◆ fehérfehér ribiszkeribiszke ◆ fehérfehér ribizliribizli

sirotaesirotae ◆ fehérségfehérség 「Sirotaeno juki」 „fehér
hó” ◆ fehér szövetfehér szövet
sirotakusirotaku ◆ engedélyengedély nélkülinélküli taxitaxi 「Sirotaku
kói」 „taxi engedély nélküli üzemeltetése”

sirotamogitakesirotamogitake ◆ laskapereszkelaskapereszke
sirotensiroten ◆ hermelinhermelin
sirótosiróto ◆ amatőramatőr 「Vatasi-va
puroguramingunicuite-va mattakuno sirótodes-
zu.」 „Én a programozásban amatőr vagyok.” ◆

dilettánsdilettáns ◆ laikuslaikus ◇ sirótomesirótome laikuslaikus szemszem
「Kódona gidzsucuga hicujódato sirótomedemo
vakaru.」 „Laikus szemmel is látszik, hogy ehhez
fejlett technológia szükséges.” ◇ zubunosirótozubunosiróto
abszolút tapasztalatlanabszolút tapasztalatlan
sirótogakasirótogaka ◆ műkedvelő festőműkedvelő festő
sirótogeisirótogei ◆ amatőr művészetamatőr művészet
sirótogekidansirótogekidan ◆ amatőr színtársulatamatőr színtársulat
sirótojakusasirótojakusa ◆ amatőr színészamatőr színész
sirótokangaesirótokangae ◆ amatőr véleményeamatőr véleménye
sirótókesirótóke ◆ fogadtatásfogadtatás nagyközönségnagyközönség kö-kö-
rébenrében 「Kono kjoku-va sirótókega jokunai.」
„Ezt a zenét a nagyközönség nem szereti.”

sirótokuszaisirótokuszai ◆ amatőramatőr 「Sirótokuszai szaku-
hin」 „amatőr alkotás”

sirótomesirótome ◆ laikuslaikus szemszem 「Kódona gidzsucuga
hicujódato sirótomedemo vakaru.」 „Laikus
szemmel is látszik, hogy ehhez fejlett technológia
szükséges.”

sirótorjódzsisirótorjódzsi ◆ amatőramatőr gyógykezelésgyógykezelés ◆

házi gyógykezelésházi gyógykezelés
sirótosibaisirótosibai ◆ amatőramatőr színházszínház ◆ amatőramatőr szí-szí-
nielőadásnielőadás
sirovainsirovain ◆ fehérborfehérbor
sirozakesirozake ◆ fehér szakéfehér szaké
sirozatósirozató ◆ finomított cukorfinomított cukor
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sirozumisirozumi ◆ fehér faszénfehér faszén
sirusiru ◆ érdekelérdekel 「Sirumonka.」 „Kit érdekel?”
◆ érezérez 「Aratamete kenkónoarigatami-o sitta.」
„Újra éreztem, hogy milyen jó egészségesnek len-
ni.” ◆ értesülértesül 「Szenszeino sikjonicuite sinbun-
de sitta.」 „Az újságból értesült a tanára halálá-
ról.” ◆ fogalmafogalma vanvan 「Dorekurai kurósitaka sit-
teiru?」 „Van fogalmad arról, mennyi nehézségen
mentem keresztül?” ◆ ismerismer 「Karenokoto-o jo-
ku sitteiru.」 „Jól ismerem azt az embert.” ◆ kö-kö-
zeze vanvan hozzáhozzá 「Szore-va kimino sittakotodzsa-
nai.」 „Semmi közöd hozzá.” ◆ megtudmegtud 「Dzsó-
sini sirarenaijóni okane-o csakufukusita.」 „Sik-
kasztott, de vigyázott, hogy a főnöke meg ne tud-
ja.” ◆ tisztábantisztában vanvan 「Mondaino dzsújószei-o
sitteiru.」 „Tisztában vagyok a probléma súlyos-
ságával.” ◆ tudtud 「Siranai.」 „Nem tudom.” ◆ tu-tu-
datábandatában vanvan 「Kókanamonoto sirazuni kabin-
o szutetesimatta.」 „Kidobtam a vázát, mert nem
voltam tudatában annak, hogy értékes.” ◇ adzsi-adzsi-
oo sirusiru megismerimegismeri azaz ízétízét 「Haibokuno adzsi-o
sitta.」 „Megismertem a vereség ízét.” ◇ ato-vaato-va
siranaisiranai mossamossa kezeitkezeit 「Dekirudakenokoto-o
jatta. Atoha siranaijo!」 „Mindent megtettem. Én
mosom kezeimet!” ◇ icsi-oicsi-o kiitedzsú-okiitedzsú-o sirusiru
gyorsgyors felfogásúfelfogású ◇ otoko-ootoko-o sirusiru elveszítielveszíti
aa szüzességétszüzességét 「Kanodzso-va dzsúrokuszaide
otoko-o sitta.」 „A lány 16 éves korában vesztette
el a szüzességét.” ◇ on-nanoadzsi-oon-nanoadzsi-o sirusiru elő-elő-
szörször vanvan dolgadolga nővelnővel 「Kare-va dzsúrokusza-
ide on-nano adzsi-o sitta.」 „16 éves korában volt
először dolga nővel.” ◇ on-na-oon-na-o sirusiru előszörelőször
vanvan dolgadolga nővelnővel 「Kare-va dzsúrokuszaide on-
na-o sitta.」 „16 éves korában volt először dolga
nővel.” ◇ gaibunisirarerugaibunisirareru kitudódikkitudódik 「Himic-
uno denvabangóga gaibuni sirareta.」 „Kitudó-
dott a titkos telefonszám.” ◇ kamosirenaikamosirenai lehetlehet
「Asita amega furukamo sirenai.」 „Lehet, hogy
holnap esni fog.” ◇ kamosirenaikamosirenai talántalán
「Karemo kurukamo sirenai.」 „Talán ő is jön
majd.” ◇ siranaisiranai idegenidegen 「Nivani siranai ne-
kogaurocuiteiru.」 „A kertben lófrál egy idegen
macska.” ◇ siranaisiranai ismeretlenismeretlen 「Siranai hitoni
aiszacuszareta.」 „Egy ismeretlen ember rám kö-
szönt.” ◇ siranaiucsinisiranaiucsini egyszeregyszer csakcsak 「Si-
ranai ucsini futottesimatta.」 „Nem tudom, ho-
gyan történhetett, egyszer csak kövér lettem.” ◇

siranaikarasiranaikara felőlemfelőlem 「Szon-nani tabete futot-
temo siranaikarane.」 „Felőlem degeszre is ehe-
ted magad, de aztán ne mondd, hogy elhíztál.” ◇

siranugahotokesiranugahotoke jobbjobb nemnem tudnitudni ◇ sirareza-sirareza-
ruru rejtélyesrejtélyes 「Tanszaki-va sirarezaru hosini to-
bi tatta.」 „Az űrszonda elindult a rejtélyes boly-
góra.” ◇ sirarerusirareru ismeretesismeretes 「Kono gidzsucu-
va ómukasikara sirareteiru.」 „Ez a technológia
ősidők óta ismeretes.” ◇ sirukasiruka kitkit érdekelérdekel 「『

Karera rikonszurundatte?』『『Szon-nakoto siru-
ka!』』」 „–Azt mondják válni fog! –Kit érdekel?”
◇ siruhitozosirusiruhitozosiru akiaki ismeri,ismeri, jóljól ismeriismeri ◇ si-si-
retareta említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Kareno nórjo-
kunante siretamonda.」 „A tudása említésre sem
méltó.” ◇ sirenaisirenai kiki tudjatudja 「Terebi-va nandok-
ovaretaka sirenai.」 „Ki tudja, hányszor romlott
már el a tévénk.” ◇ szumikaraszumimadesiruszumikaraszumimadesiru
tövirőltöviről hegyirehegyire ismerismer 「Kare-va kono kotoni-
cuite szumikara szumimade sitteiru.」 „Ő ezt tö-
viről hegyire ismeri.” ◇ szosiranukaoszosiranukao ártatlanártatlan
arcarc 「Kéki-o koszszori tabeta kodomo-va szosira-
nu kao-o siteita.」 „A tortát titokban megevő gye-
rek ártatlan arcot vágott.” ◇ taru-otaru-o sirusiru tud-tud-
ja,ja, mimi azaz elégelég ◇ csokkakunoarucsokkakunoaru intuitívintuitív ◇

cujusirazunicujusirazuni mitmit semsem sejtvesejtve 「Kanodzsoga
kekkonsitato-va cuju sirazunidétoni szaszotta.」
„Randevúra hívtam, mit sem sejtve, hogy már férj-
hez ment.” ◇ nanimosirazuninanimosirazuni gyanútlanulgyanútlanul
「Sika-va nanimo sirazuni szógende kusza-o tabe-
teita.」 „Egy őzike legelt gyanútlanul a mezőn.” ◇

nanimosiranainanimosiranai gyanútlangyanútlan 「Uvakiszareta otto-
va nanimo siranakatta.」 „A felszarvazott férj gya-
nútlan volt.” ◇ hakarisirenaihakarisirenai kifürkészhetet-kifürkészhetet-
lenlen 「Miraini naniga okoruka-va hakari sire-
nai.」 „A jövő kifürkészhetetlen.” ◇ hakarisi-hakarisi-
renairenai felmérhetetlenfelmérhetetlen 「Szono sinrin-o basz-
szaiszurukotono kankjó-e no eikjó-va hakari si-
renai.」 „Felmérhetetlen hatása lesz, ha kivágják
az erdőt.” ◇ hakarisirenaihodohakarisirenaihodo mérhetetle-mérhetetle-
nülnül 「Hakari sirenaihodo kanasiideszu.」 „Mér-
hetetlenül szomorú vagyok.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o sirusiru
vanvan szégyenérzeteszégyenérzete 「Szeidzsika-va hadzsi-o
siranai.」 „A politikusoknak nincs szégyenérzete.”
◇ hadzsi-ohadzsi-o sirusiru szégyenkezikszégyenkezik 「Mucsidearu-
kotono hadzsi-o sitta.」 „Szégyenkeztem a tudat-
lanságom miatt.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o siresire szégyelldszégyelld
magadmagad 「Hadzsi-o sire!」 „Szégyelld magad!” ◇

hógaku-ohógaku-o sirusiru tájékozódiktájékozódik 「Hoside hógaku-
o siru.」 „A csillagok állásából tájékozódik.” ◇

minohodo-ominohodo-o sirusiru nemnem megymegy túltúl messziremesszire
「Mino hodo-o sire!」 „Túl messzire mentél!” ◇

minohodo-ominohodo-o sirusiru tisztábantisztában vanvan azzal,azzal, hogyhogy
mitmit engedhetengedhet megmeg magánakmagának 「Kare-va mino
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hodo-o siranai.」 „Nincs tisztában azzal, hogy mit
engedhet meg magának.” ◇ jonisirareteirujonisirareteiru vi-vi-
lághírűlághírű 「Joni sirareteiru szakkjokuka」 „világ-
hírű zeneszerző” ◇ jonisirarenaijonisirarenai kevesekkevesek ál-ál-
taltal ismertismert 「Joni sirarenai okaneno móke ka-
ta」 „kevesek által ismert pénzszerzési módszer”
◇ rei-orei-o sirusiru illemtudóillemtudó 「Rei-o sitteiru hito」
„illemtudó ember”

sirusiru ◆ lélé 「Remon-no siru-o sibotta.」 „Kifa-
csartam a citrom levét.” ◆ levesleves ◆ nedvnedv 「Ku-
kikara sirugadetekita.」 „A szárból nedv jött ki.”
◇ aradzsiruaradzsiru halaprólékhalaprólék levesleves ◇ miszosirumiszosiru
szójakrémlevesszójakrémleves ◇ miszosirumiszosiru miszo-levesmiszo-leves
sírusíru ◆ levonólevonó ◆ matricamatrica 「Tairunisíru-o hat-
ta.」 „A csempére matricákat ragasztottam.” ◆

tömítéstömítés
sirubásirubá ◆ ezüstezüst 「Sirubáno sokki」 „ezüst evő-
eszköz” ◆ időseknekidőseknek valóvaló 「Sirubá-hon」 „idő-
seknek való telefon” ◇ nikkeru-sirubánikkeru-sirubá újezüstújezüst

sirubáburímusirubáburímu ◆ karikakeszegkarikakeszeg
sirubá-eidzsisirubá-eidzsi ◆ időskoridőskor
sirubá-fokkuszusirubá-fokkuszu ◆ ezüstrókaezüstróka
sirubá-gurésirubá-guré ◆ ezüstszürkeezüstszürke
sirubá-kásirubá-ká ◆ kerekeskerekes járókeretjárókeret ◆ kerekeskerekes
kocsikocsi
sirubá-sítosirubá-síto ◆ időseknekidőseknek fenntartottfenntartott ülő-ülő-
helyhely
sirubesirube ◆ útikalauzútikalauz ◇ micsisirubemicsisirube útirány-útirány-
jelző táblajelző tábla
sírucsénsírucsén ◆ önkenő láncönkenő lánc
sírudosírudo ◆ árnyékolásárnyékolás ◆ pajzspajzs
sírudo-bokkuszusírudo-bokkuszu ◆ árnyékolt dobozárnyékolt doboz
sírudo-kéburusírudo-kéburu ◆ árnyékolt kábelárnyékolt kábel
siruettosiruetto ◆ árnyképárnykép ◆ körvonalkörvonal ◆ sziluettsziluett
siruhitozosirusiruhitozosiru ◆ aki ismeri, jól ismeriaki ismeri, jól ismeri
sirujóninarusirujóninaru ◆ megismermegismer 「Macsi-o sirujóni-
narumade dzsikangakakatta.」 „Időbe tellett,
amíg megismertem a várost.”

sirukasiruka ◆ kitkit érdekelérdekel 「『 Karera
rikonszurundatte?』『『Szon-nakoto siruka!』』」
„–Azt mondják válni fog! –Kit érdekel?” ◆ mitmit
tudomtudom énén ◆ nemnem azaz énén gondomgondom ◆ tudomtudom isis
énén
sirukosiruko ◆ édesbablevesédesbableves

sirukotosirukoto ◆ tudomástudomás
sirukusiruku ◆ selyemselyem
siruku-hattosiruku-hatto ◆ cilindercilinder
sirukuinszacusirukuinszacu ◆ szitanyomásszitanyomás ◆ szitanyom-szitanyom-
tatástatás
sirukuródosirukuródo ◆ selyemútselyemút
sirukuszukurín-inszacusirukuszukurín-inszacu ◆ szitanyomásszitanyomás ◆

szitanyomtatásszitanyomtatás
sirumonosirumono ◆ levesleves
sirurukisiruruki ◆ szilurszilur
sirusisirusi ◆ bizonyságbizonyság 「Kansano sirusitositekore-
o uke tottekudaszai.」 „Kérem, fogadja el ezt há-
lám bizonyságául!” ◆ címercímer ◆ jeljel 「Kokoni
sirusi-o cukete!」 „Tegyél ide egy jelet!” ◆ jelképjelkép
◆ jelvényjelvény ◆ jelzésjelzés ◆ szimbólumszimbólum 「『♒』-Va
mizugamezano sirusideszu.」 „A „♒”-jel a Vízön-
tő szimbóluma.” ◇ sirusitositesirusitosite jeléüljeléül 「Ko-
no jubiva-o aino sirusitosite uke totte kudaszai.」
„Fogadd el ezt a gyűrűt szeretetem jeléül.” ◇

csinmoku-vacsinmoku-va sódaku-nosódaku-no sirusisirusi aa hallgatáshallgatás
beleegyezést jelentbeleegyezést jelent
sirusibantensirusibanten ◆ címeres munkaruhacímeres munkaruha
sirusi-osirusi-o cukerucukeru ◆ bejelölbejelöl 「Furui
sasindeobaaszan-no tokoroni sirusi-o cuketa.」
„A régi képen bejelöltem a nagymamámat.” ◆

megjelölmegjelöl 「Fumeina tokoroni sirusi-o cuketa.」
„Megjelölte az érthetetlen részeket.”

sirusitositesirusitosite ◆ jeléüljeléül 「Kono jubiva-o aino si-
rusitosite uke totte kudaszai.」 „Fogadd el ezt a
gyűrűt szeretetem jeléül.”

siruszusiruszu ◆ jeletjelet hagyhagy ◆ jelöljelöl 「Szeikai-o
maru-o cukete sirusisita.」 „A helyes választ ka-
rikával jelölte.” ◆ megjelölmegjelöl 「Akaku sirusita
bubun-va dzsújódeszu.」 „A pirossal megjelölt
rész fontos.” ◇ asiato-oasiato-o siruszusiruszu maradandómaradandó
nyomotnyomot hagyhagy 「Rekisini asiato-o siruszu.」
„Maradandó nyomot hagy a történelemben.” ◇

kakisiruszukakisiruszu feltüntetfeltüntet 「Keijakusoni hizuke-
o kaki sirusita.」 „A szerződésen feltüntettem a
dátumot.” ◇ kakisiruszukakisiruszu feljegyezfeljegyez 「Kareno
dzsinszei-va honni kaki siruszareteiru.」 „Az élet-
történetét feljegyezték egy könyvben.” ◇ kakisi-kakisi-
ruszuruszu felírfelír 「Kaminiresipi-o kaki sirusita.」
„Felírtam a receptet egy lapra.” ◇ daiippo-odaiippo-o si-si-
ruszuruszu megteszimegteszi azaz elsőelső lépéstlépést
「Szekaisinsucu-e no daiippo-o sirusita.」 „Meg-
tette az első lépést a világ meghódításához.”
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siruszusiruszu ◆ említéstemlítést tesztesz rólaróla 「Rekisini si-
ruszareteinai.」 „A történelem nem tesz róla em-
lítést.” ◆ jegyezjegyez 「Kjóno dekigoto-o nikkini si-
rusita.」 „A mai eseményeket a naplómba jegyez-
tem.” ◆ leírleír 「Namae-o siruszu.」 „Leírja a ne-
vét.” ◆ lejegyezlejegyez 「Denvabangó-o tecsóni siru-
sita.」 „A telefonszámot lejegyeztem a noteszem-
be.” ◇ kakisiruszukakisiruszu feltüntetfeltüntet 「Keijakusoni
hizuke-o kaki sirusita.」 „A szerződésen feltün-
tettem a dátumot.” ◇ kakisiruszukakisiruszu feljegyezfeljegyez
「Kareno dzsinszei-va honni kaki siruszaretei-
ru.」 „Az élettörténetét feljegyezték egy könyv-
ben.” ◇ kakisiruszukakisiruszu felírfelír 「Kaminiresipi-o kaki
sirusita.」 „Felírtam a receptet egy lapra.” ◇

daiippo-odaiippo-o siruszusiruszu megteszimegteszi azaz elsőelső lépéstlépést
「Szekaisinsucu-e no daiippo-o sirusita.」 „Meg-
tette az első lépést a világ meghódításához.”

sirutosiruto ◆ kőzetlisztkőzetliszt
siruvansiruvan ◆ levesescsészelevesescsésze
sisasisa ◆ filmbemutatófilmbemutató
sisasisa ◆ fegyverpróbafegyverpróba ◆ lőpróbalőpróba ◆ rakéta-rakéta-
tesztteszt
sisasisa ◆ költői körköltői kör ◆ költők csoportosulásaköltők csoportosulása
sisasisa ◆ haláloshalálos áldozatáldozat 「Dzsikode sisaga de-
ta.」 „A balesetnek voltak halálos áldozatai.” ◆

halotthalott 「Sisa-o tomurau.」 „Megemlékezik a
halottakra.”

sisasisa ◆ fiókvállalatfiókvállalat
sisasisa ◆ hírnökhírnök 「Haruno sisa」 „a tavasz hír-
nöke” ◆ követkövet 「Ringokuni sisa-o hakensita.」
„Követeket menesztettek a szomszéd országba.”

sisadzsósisadzsó ◆ lőtérlőtér ◆ tesztelőtesztelő indítóállomásindítóállomás
「Miszairu sisadzsó」 „rakétatesztelő indítóállo-
más”

sisagonjúsisagonjú ◆ kerekítéskerekítés 「Sószútenika daiszani
mimanno haszú-o sisagonjú」 „A tizedesvessző
után a harmadik szám alatti számjegyek kerekítve
vannak.”

sisagonjúszurusisagonjúszuru ◆ kerekítkerekít 「Szúdzsi-o sis-
agonjúsita.」 „Kerekítette a számot.”

sisakaisisakai ◆ bemutatóbemutató 「Eigano
sisakainocsiketto-o moratta.」 „Kaptam egy je-
gyet a film bemutatójára.” ◆ tesztvetítéstesztvetítés
sisakusisaku ◆ várgrófvárgróf ◆ vicomtevicomte ◆ vikontvikont
sisanokinenbisisanokinenbi ◆ halottak napjahalottak napja

sisa-osisa-o daszudaszu ◆ haláloshalálos áldozatotáldozatot követelkövetel
「Denszenbjó-va ókuno sisa-o dasita.」 „A jár-
vány sok halálos áldozatot követelt.”

sisasicusisasicu ◆ nézőteremnézőterem
sisaszurusisaszuru ◆ belőbelő 「Dzsú-o sisasitemita.」 „Be-
lőttem a fegyvert.” ◆ lőpróbátlőpróbát tarttart ◆ tesztin-tesztin-
dítástdítást végezvégez 「Roketto-o sisasita.」 „A rakéta
tesztindítását végezték.”

sisisisi ◆ oroszlánoroszlán
sisisisi ◆ hazafihazafi ◆ patriótapatrióta ◇ kjúkokunosisikjúkokunosisi
országmentőországmentő hazafihazafi ◇ kinnónosisikinnónosisi császár-császár-
pártipárti ◇ kinnónosisikinnónosisi királypártikirálypárti
sisisisi ◆ holttestholttest ◆ hullahulla ◇ sisinimucsiucusisinimucsiucu ha-ha-
lottat szidalmazlottat szidalmaz
sisisisi ◆ örökösörökös
sisisisi ◆ négy végtagnégy végtag
sísísísí ◆ köbcentiköbcenti ◆ millilitermilliliter
sisibanasisibana ◆ fitos orrfitos orr ◆ pisze orrpisze orr
sisibanazarusisibanazaru ◆ piszeorrú majompiszeorrú majom
sisicusisicu ◆ különszobakülönszoba ◆ saját szobasaját szoba
sisicusisicu ◆ papírminőségpapírminőség
sisicusisicu ◆ lipidlipid ◆ zsírzsír ◆ zsiradékzsiradék ◆ zsírneműzsírnemű
anyaganyag ◇ szufingosisicuszufingosisicu szfingolipidszfingolipid
sisicusisicu ◆ adottságadottság 「Szugureta sisicu-o mocu
dzsinbucu」 „kiváló adottságokkal rendelkező
személy” ◆ képességképesség 「Csisiki-o cutae ai,
dzsúgjóinno sisicu-o kódzsószaszeta.」 „A tudást
megosztva növeltük a dolgozók képességét.” ◆

tehetségtehetség 「Kareno sisicu-o minuita.」 „Felis-
mertem a tehetségét.”

sisicugakutekiszen-isisicugakutekiszen-i ◆ geológiaigeológiai szuk-szuk-
cessziócesszió
sisicuidzsósósisicuidzsósó ◆ kóros vérzsírszintkóros vérzsírszint
sisicumakusisicumaku ◆ lipidburoklipidburok ◆ lipidmembránlipidmembrán
sisicunidzsúszósisicunidzsúszó ◆ lipid kettősréteglipid kettősréteg
sisicuszeigószeisisicuszeigószei ◆ lipogenesislipogenesis ◆ zsíradék-zsíradék-
képződésképződés
sisidóbucusisidóbucu ◆ négylábúaknégylábúak ◆ négylábú állatnégylábú állat
sisifundzsin-nosisifundzsin-no ◆ bőszbősz 「Sisifundzsinno ta-
takaiburi」 „bősz harciasság” ◆ emberfelettiemberfeletti
「Sóbódan-va sisifundzsinno kacujaku-o misze-
ta.」 „A tűzoltók emberfeletti teljesítményt nyúj-
tottak.” ◆ felbőszültfelbőszült ◆ felhergeltfelhergelt ◆ szilajszilaj
「Kaimakutatakade sisifundzsinno ugokiburi-o
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miszeta.」 „A nyitómérkőzésen szilaj lendülettel
játszottak.”

sisifundzsin-noikioisisifundzsin-noikioi ◆ szilaj lendületszilaj lendület
sisikisisiki ◆ fogképletfogképlet
sisikocusisikocu ◆ végtagcsontvégtagcsont
sisikokkakusisikokkaku ◆ függesztőövfüggesztőöv ◆ végtagfüg-végtagfüg-
gesztőövekgesztőövek
sisikusisiku ◆ oroszlánüvöltésoroszlánüvöltés
sisimaisisimai ◆ oroszlántáncoroszlántánc
sisinsisin ◆ öncélúságöncélúság 「Kareno teian-va sisinga
mazatteiru.」 „A javaslata öncélú.” ◆ önzésönzés
sisinsisin ◆ irányelvirányelv 「Hómusóno sisinni sitagau.」
„Az igazságügy-minisztérium irányelveit követi.”
◆ követendőkövetendő szabályszabály 「Júgaibussicuno kanri-
dzsóno sisin-o matometa.」 „Összeállították a ká-
ros anyagok kezelési szabályait.” ◆ mutatómutató ◆ út-út-
mutatásmutatás 「Mondaikaikecuno sisin-o simesita.」
„Útmutatást adott a probléma megoldásához.” ◆

útmutatóútmutató
sisinsisin ◆ magánlevélmagánlevél
sisinimucsiucusisinimucsiucu ◆ halottat szidalmazhalottat szidalmaz
sisinkeisisinkei ◆ fogidegfogideg
sisinkeisisinkei ◆ látóideglátóideg
sisinkeiensisinkeien ◆ látóideg-gyulladáslátóideg-gyulladás
sisinkeisósisinkeisó ◆ látódomblátódomb
sisin-nonaisisin-nonai ◆ önzetlenönzetlen 「Sisinnonai handan」
„önzetlen döntés”

sisin-onsisin-on ◆ labiodentális hanglabiodentális hang
sisinszeisisinszei ◆ eocéneocén
sisiodosisisiodosi ◆ bambuszbólbambuszból készültkészült vízzelvízzel mű-mű-
ködő madárijesztőködő madárijesztő
sisisincsúnomusisisisincsúnomusi ◆ kígyófajzatkígyófajzat
sisiszonszonsisiszonszon ◆ leszármazottakleszármazottak ◆ utódokutódok
sisitógarasisisitógarasi ◆ kiskis zöldpaprikazöldpaprika 「Kagokara
sisitógarasigakoboreta.」 „A kosárból kiszóródott
a kis zöldpaprika.”

sisizasisiza ◆ OroszlánOroszlán
sisosiso ◆ NégyNégy könyvkönyv ◇ daigakudaigaku AA nagynagy ta-ta-
nításnítás ◇ csújócsújó AA középközép mozdulatlanságamozdulatlansága ◇

mósimósi Meng-ceMeng-ce ◇ rongorongo BeszélgetésekBeszélgetések ésés
mondásokmondások
sisosiso ◆ alállomásalállomás ◆ rendőrőrsrendőrőrs
sisosiso ◆ fiókfiók ◆ fióküzletfióküzlet ◆ kirendeltségkirendeltség

sisosiso ◆ könyvtároskönyvtáros
sisosiso ◆ krónikakrónika ◆ történelmitörténelmi feljegyzésfeljegyzés ◆

történelmi könyvtörténelmi könyv
sisósisó ◆ halálhalál vagyvagy sérüléssérülés ◆ személyiszemélyi sérü-sérü-
léslés 「Kadzside sisósa-va denakatta.」 „A tűz fo-
lyamán személyi sérülés nem történt.”

sisósisó ◆ bárca nélküli prostituáltbárca nélküli prostituált
sisósisó ◆ látódomblátódomb ◆ talamusztalamusz
sisósisó ◆ akadályakadály 「Hjómenganureruto szeisza-
kuni sisóga sódzsiru.」 „A vizes felület akadályoz-
za a megmunkálást.” ◆ fennakadásfennakadás 「Dzsikode
kókóni sisógaatta.」 „A baleset miatt fennakadás
volt a hajóforgalomban.” ◆ problémaprobléma 「Zang-
jóga ószugiruto kenkóni sisó-o kitaszu.」 „Egész-
ségügyi problémákhoz vezet a sok túlóra.” ◆ za-za-
varvar 「Siszutemuni sisóga deta.」 „Zavar támadt
a rendszerben.”

sisósisó ◆ gúnyos mosolygúnyos mosoly
sisósisó ◆ énekének
sisósisó ◆ csípéscsípés ◆ szúrtszúrt sebseb ◇ koncsúsisókoncsúsisó ro-ro-
varcsípésvarcsípés
sisósisó ◆ szárnyfedőszárnyfedő
sisósisó ◆ címercímer ◆ városcímervároscímer
sisósisó ◆ mestermester 「Sisóto desi」 „mester és tanít-
ványa”

sisósisó ◆ antológiaantológia ◆ szemelvényszemelvény
sisósisó ◆ négynégy magasabbmagasabb birodalombirodalom ◇ engaku-engaku-
kaikai megvalósításmegvalósítás birodalmabirodalma ◇ sómonkaisómonkai ta-ta-
nulásnulás birodalmabirodalma ◇ bukkaibukkai buddhaságbuddhaság biro-biro-
dalmadalma ◇ boszacukaiboszacukai bódhiszattvaságbódhiszattvaság biro-biro-
dalmadalma
sisobakosisobako ◆ pf.pf. ◆ postafiókpostafiók
sisocsósisocsó ◆ kirendeltségvezetőkirendeltségvezető
sisódzsisisódzsi ◆ kicsinyítő képzőkicsinyítő képző
sisódzsikensisódzsiken ◆ késeléskéselés
sisódzsikosisódzsiko ◆ sérülésessérüléses ésés haláloshalálos balese-balese-
tektek
sisódzsóbusisódzsóbu ◆ epitalamuszepitalamusz
sisogokjósisogokjó ◆ NégyNégy könyvkönyv ésés ötöt klasszikusklasszikus ◇

gokjógokjó Öt klasszikusÖt klasszikus ◇ sisosiso Négy könyvNégy könyv
sisókabusisókabu ◆ hipotalamuszhipotalamusz
sisokusisoku ◆ ételkóstolásételkóstolás ◆ kóstoláskóstolás
sisokuhinsisokuhin ◆ kóstolókóstoló 「Miszede sisokuhin-o
moratta.」 „Az üzletben kaptunk kóstolót.”
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sisokukaisisokukai ◆ ételkóstolóételkóstoló
sisokuszurusisokuszuru ◆ megkóstolmegkóstol 「Jakiniku-o siso-
kusita.」 „Megkóstoltam a sült húst.”

sisokuteirisisokuteiri ◆ négyszín-tételnégyszín-tétel
sisósasisósa ◆ áldozatáldozat 「Dzsikono sisósa」 „baleset
áldozatai” ◆ sérültek és halottaksérültek és halottak
sisószecusisószecu ◆ énregényénregény
sisótaisisótai ◆ négynégy nemesnemes igazságigazság ◇ kutaikutai
szenvedésszenvedés igazságaigazsága ◇ dzsittaidzsittai szenvedésszenvedés
eredeténekeredetének igazságaigazsága ◇ dótaidótai szenvedésszenvedés
megszűntetéséhezmegszűntetéséhez vezetővezető ösvényösvény igazsá-igazsá-
gaga ◇ mettaimettai szenvedésszenvedés megszűntetésénekmegszűntetésének
igazságaigazsága
sissih-sissih- ◆ hesshess 「Sissitto ittara toriga tondeit-
ta.」 „A hess szóra a madár elrepült.” ◆ siccsicc
「Sissitto ittara nekoga nigeta.」 „A sicc szóra a
macska elmenekült.”

sissinsissin ◆ bőrirritációbőrirritáció ◆ ekcémaekcéma
sissinsissin ◆ ájulásájulás
sissinszurusissinszuru ◆ elájulelájul 「Szankecude sissinsi-
ta.」 „Az oxigénhiánytól elájultam.”

sissósissó ◆ eleresztetteleresztett nevetésnevetés ◆ elszabadu-elszabadu-
ló nevetésló nevetés ◆ kinevetéskinevetés
sissokusissoku ◆ munkahely elvesztésemunkahely elvesztése
sissokusasissokusa ◆ munkanélkülimunkanélküli
sissokuszurusissokuszuru ◆ elveszítielveszíti aa munkahelyétmunkahelyét
「Ródósa-va sissokusita.」 „A munkás elvesztette
a munkahelyét.”

sissó-osissó-o kaukau ◆ jótjót mulatnakmulatnak rajtarajta 「Odzsigi-
o sitaraonaraga detesimai, sissó-o katta.」 „Jót
mulattak rajtam, amikor meghajláskor elfingot-
tam magam.” ◆ kinevetikkinevetik 「Sicumonsa-va súi-
no sissó-o katta.」 „A kérdezőt kinevették.”

sissószurusissószuru ◆ elnevetielneveti magátmagát 「Kagamide
dzsibunno szuszuketa kao-o mite sissósita.」 „El-
nevettem magam, amikor megláttam a kormos ar-
comat a tükörben.”

sisusisu ◆ buddhizmustbuddhizmust követőkkövetők négynégy csoport-csoport-
jaja ◇ ubaiubai upászikáupásziká ◇ ubaszokuubaszoku upászakaupászaka ◇

bikubiku bhikkhubhikkhu ◇ bikunibikuni bhikkhunibhikkhuni
sisusisu ◆ költői érzületköltői érzület ◆ költői hangulatköltői hangulat
sisusisu ◆ kétségbeesett védekezéskétségbeesett védekezés
sisúsisú ◆ fogágyfogágy
sisúsisú ◆ hullaszaghullaszag

sisúsisú ◆ antológiaantológia ◆ verseskötetverseskötet ◆ vers-vers-
gyűjteménygyűjtemény
sisúsisú ◆ hímzéshímzés 「Sisú-o narau.」 „Hímzést ta-
nul.” ◇ misinsisúmisinsisú gépi hímzésgépi hímzés
sisúbjósisúbjó ◆ fogágybetegségfogágybetegség ◆

foggyökérhártya-gyulladásfoggyökérhártya-gyulladás ◆ ínygyulladásínygyulladás

sisúbjószenmon-isisúbjószenmon-i ◆ parodontológusparodontológus
sisucusisucu ◆ kiadáskiadás 「Sisucu-o kiri cumeru.」 „Le-
faragják a kiadásokat.” ◇ keidzsósisucukeidzsósisucu műkö-műkö-
désidési kiadáskiadás ◇ szaisucuszaisucu éveséves kiadáskiadás ◇ szó-szó-
sisucusisucu összkiadásösszkiadás ◇ bettosisucubettosisucu másmás célúcélú
kiadáskiadás ◇ rindzsisisucurindzsisisucu rendkívülirendkívüli kiadáskiadás ◇

rindzsisisucurindzsisisucu váratlan kiadásváratlan kiadás
sisucuszurusisucuszuru ◆ kiadkiad 「Kószaihikara
hjakumanen-o sisucusita.」 „A reprezentációs
alapból adtak ki egymillió jent.”

sisucutosúnjúgacuriausisucutosúnjúgacuriau ◆ nullszaldósnullszaldós 「Bo-
kuno kaisa-va sisucuto súnjúga curi atteiru.」 „A
cégem nullszaldós.”

sisúcsirjógakusisúcsirjógaku ◆ parodontológiaparodontológia
sisúensisúen ◆ fogágygyulladásfogágygyulladás
sisúirinosisúirino ◆ hímzetthímzett 「Sisúirinotéburukuro-
szu」 „hímzett asztalterítő”

sisúitosisúito ◆ hímzőfonálhímzőfonál
sisukusisuku ◆ példaképnek tekintéspéldaképnek tekintés
sisukuszurusisukuszuru ◆ tanítómesterekénttanítómestereként tekinttekint
「Akutagavarjúnoszukeni sisukusiteiru.」 „Taní-
tómestereként tekint Akutagava Rjúnoszukére.”

sisunitondasisunitonda ◆ költőiköltői 「Sisuni tonda fúkeidat-
ta.」 „Költői táj volt.”

sisunkisisunki ◆ kamaszkorkamaszkor ◆ pubertáspubertás ◆ serdülő-serdülő-
korkor
sisunkinihairusisunkinihairu ◆ kamaszodikkamaszodik 「Muszuko-va
sisunkini haitta.」 „A fiam már kamaszodik.”

sisunkinitassiteirukotosisunkinitassiteirukoto ◆ serdülésserdülés
sisunkinosisunkino ◆ kamaszkamasz ◆ pubertáskoripubertáskori 「Sisun-
kino kokorono mondai」 „pubertáskori zavarok”
◆ serdülőserdülő ◆ serdülőkorúserdülőkorú 「Sisunkino kodo-
mo」 „serdülőkorú gyermek”

sisunkinosódzsosisunkinosódzso ◆ kamaszlánykamaszlány
sisunkinosónensisunkinosónen ◆ kamaszfiúkamaszfiú
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sisú-osisú-o szaszuszaszu ◆ hímezhímez 「Hankacsini dzsibun-
noinisaruno sisú-o szasita.」 „A zsebkendőmbe
hímeztem a monogramomat.”

sisuszurusisuszuru ◆ kétségbeesettenkétségbeesetten védvéd 「Jószai-
o sisusita.」 „Kétségbeesetten védte a várat.”

sisúszurusisúszuru ◆ hímezhímez 「Kabáni hanano sisú-o si-
ta.」 „A terítőre virágot hímzett.”

sisúvakusisúvaku ◆ hímzőkerethímzőkeret 「Nuno-o sisúvakuni-
va meta.」 „Hímzőkeretbe raktam az anyagot.”

siszasisza ◆ célzáscélzás ◆ utalásutalás ◇ siszanitondasiszanitonda
gondolatébresztőgondolatébresztő 「Honno siszani tonda nai-
jó」 „könyv gondolatébresztő tartalma”

siszasisza ◆ látószögelhajláslátószögelhajlás ◆ parallaxisparallaxis ◇

nissúsiszanissúsisza diurnális parallaxisdiurnális parallaxis
siszabukaisiszabukai ◆ gondolatébresztőgondolatébresztő 「Siszabu-
kai ronbun」 „gondolatébresztő értekezés”

siszacusiszacu ◆ megtekintésmegtekintés ◆ szemleszemle ◆ szemre-szemre-
vételezésvételezés
siszacusiszacu ◆ ledöfésledöfés ◆ leszúrásleszúrás
siszacudansiszacudan ◆ delegációdelegáció ◆ küldöttségküldöttség ◆

szemlebizottságszemlebizottság
siszacurjokósiszacurjokó ◆ szemleútszemleút 「Dzsicsitaino
hitotacsi-va siszacurjokóni suppacusita.」 „Az ön-
kormányzat emberei szemleútra indultak.” ◆ ta-ta-
nulmányútnulmányút
siszacuszurusiszacuszuru ◆ megtekintmegtekint 「Szeidzsika-va
hoikusiszecu-o siszacusita.」 „A politikus megte-
kintette az óvodákat.” ◆ szemlétszemlét tarttart 「Susó-
va hiszaicsi-o siszacusita.」 „A miniszterelnök
szemlét tartott a katasztrófa sújtotta területen.”
◆ szemrevételezszemrevételez 「Kenszecujotei csi-o sisza-
cusita.」 „Szemrevételezték az építkezés tervezett
helyszínét.” ◆ szemügyreszemügyre veszvesz
「Taijókóhacudenso-o siszacusita.」 „Szemügyre
vették a naperőművet.”

siszacuszurusiszacuszuru ◆ ledöfledöf 「Tazunetekita kjaku-
o siszacusita.」 „Ledöfte a látogatóba jött vendé-
get.” ◆ leszúrleszúr 「Han-nin-va higaisa-o siszacusi-
ta.」 „A gyilkos leszúrta az áldozatát.”

siszaisiszai ◆ költői tehetségköltői tehetség
siszaisiszai ◆ pappap ◆ plébánosplébános ◆ presbiterpresbiter
siszaisiszai ◆ bizonyosbizonyos okokokok 「Siszaiatte inakani
idzsúszurukotoninatta.」 „Bizonyos okokból vi-
dékre kellett költöznöm.” ◆ összetettösszetett helyzethelyzet

◆ problémaprobléma ◆ részletekrészletek 「Dzsikenno siszai-o
katatta.」 „Elmondta az ügy részleteit.”

siszaiarigenasiszaiarigena ◆ gondterheltgondterhelt 「Siszaiarigena
kao」 „gondterhelt arc”

siszaigaosiszaigao ◆ gondterhelt arcgondterhelt arc
siszaikansiszaikan ◆ paplakpaplak ◆ parókiaparókia ◆ plébániaplébánia
siszainisiszaini ◆ aprólékosanaprólékosan 「Dzsókjó-o siszaini
sirabeta.」 „Aprólékosan megvizsgálta a helyze-
tet.” ◆ részletesenrészletesen 「Mondai-o siszaini kentó-
szuru.」 „Részletesen megvizsgálja a problémát.”
◆ szegrőlszegről szegreszegre 「Kikai-o siszaini tenkensi-
ta.」 „Szegről szegre átvizsgálta a gépet.”

siszai-ni cukiszousiszai-ni cukiszou ◆ ministrálministrál
siszainiojobazusiszainiojobazu ◆ említésre sem méltóemlítésre sem méltó
siszakankosiszakanko ◆ fennhangon mutogatásfennhangon mutogatás
siszakosósiszakosó ◆ fennhangon mutogatásfennhangon mutogatás
siszakusiszaku ◆ próbagyártáspróbagyártás 「Siszaku-o hete rjó-
szanni haitta.」 „A próbagyártás után tömeggyár-
tásra került sor.” ◆ próbatermesztéspróbatermesztés
siszakusiszaku ◆ intézkedésintézkedés ◆ intézkedésintézkedés foga-foga-
natosításanatosítása 「Gutaitekina siszakuni tori kun-
da.」 „Konkrét intézkedést foganatosítottak.”

siszakusiszaku ◆ versírásversírás
siszakusiszaku ◆ elmélkedéselmélkedés 「Siszakuni bocunjúsi-
teita.」 „Elmélkedtem.” ◆ gondolatgondolat 「Siszaku-
ni fuketteita.」 „Mélyen a gondolataimba merül-
tem.” ◆ tűnődéstűnődés
siszakuhinsiszakuhin ◆ kísérletikísérleti terméktermék ◆ próbada-próbada-
rabrab ◆ próbatermékpróbatermék ◆ prototípusprototípus
siszakukisiszakuki ◆ prototípusprototípus
siszakusasiszakusa ◆ kocsi prototípusakocsi prototípusa
siszakuszurusiszakuszuru ◆ kísérletképpenkísérletképpen termeszttermeszt
「Sinhinsunotómorokosi-o siszakusita.」 „Kísér-
letképpen egy új fajtájú kukoricát termesztet-
tünk.” ◆ próbaterméketpróbaterméket gyártgyárt 「Sómeikigu-
o siszakusita.」 „Világítási próbaterméket gyár-
tott.”

siszansiszan ◆ eszközeszköz ◆ vagyonvagyon ◇ kakúsiszankakúsiszan
fiktívfiktív vagyonvagyon ◇ kin-júsiszankin-júsiszan pénzeszközpénzeszköz ◇

kin-júsiszankin-júsiszan eszközeszköz 「Ginkó-va kin-júsiszan-
o katta.」 „A bank eszközöket vásárolt.” ◇ kokk-kokk-
asiszanasiszan államiállami vagyonvagyon ◇ koteisiszankoteisiszan álló-álló-
eszközeszköz ◇ júkjúsiszanjúkjúsiszan elfekvőelfekvő vagyonvagyon ◇ jú-jú-
keisiszankeisiszan kézzelfogható vagyonkézzelfogható vagyon
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siszansiszan ◆ becslésbecslés ◆ ellenőrzőellenőrző számításszámítás ◆

hozzávetőleges számításhozzávetőleges számítás
siszansiszan ◆ szétszóródásszétszóródás
siszanbossúsiszanbossú ◆ vagyonelkobzásvagyonelkobzás
siszanhjókasiszanhjóka ◆ vagyonértékelésvagyonértékelés
siszanitondasiszanitonda ◆ gondolatébresztőgondolatébresztő 「Honno
siszani tonda naijó」 „könyv gondolatébresztő
tartalma”

siszankasiszanka ◆ tetroxidtetroxid
siszankasiszanka ◆ gazdag embergazdag ember
siszankabucusiszankabucu ◆ tetroxidtetroxid
siszankanricsósiszankanricsó ◆ vagyonügynökségvagyonügynökség ◇

kokkasiszankanricsókokkasiszankanricsó államiállami vagyonügy-vagyonügy-
nökségnökség
siszankaoszumiumusiszankaoszumiumu ◆ ozmium-tetroxidozmium-tetroxid
siszankókaisiszankókai ◆ nyilvános vagyonbevallásnyilvános vagyonbevallás
siszanmokurokusiszanmokuroku ◆ vagyonjegyzékvagyonjegyzék 「Ko-
dzsinno siszanmokuroku」 „elhunyt vagyonjegy-
zéke”

siszanszurusiszanszuru ◆ hozzávetőlegesenhozzávetőlegesen kiszámolkiszámol
「Rieki-o siszansita.」 „Hozzávetőlegesen kiszá-
moltam a hasznot.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Hijó-o si-
szansita.」 „Megbecsülte a költségeket.”

siszanszurusiszanszuru ◆ szétszóródikszétszóródik
「Varetagaraszu-va siszansita.」 „A törött üveg
szétszóródott.”

siszantanposókensiszantanposóken ◆ eszközalapúeszközalapú értékpa-értékpa-
pírpír
siszantókecusiszantókecu ◆ eszközökeszközök befagyasztásabefagyasztása
◆ vagyon befagyasztásavagyon befagyasztása
siszan-un-jósiszan-un-jó ◆ eszközgazdálkodáseszközgazdálkodás ◆ va-va-
gyongazdálkodásgyongazdálkodás
siszanzókasiszanzóka ◆ vagyonnövekedésvagyonnövekedés
siszaszurusiszaszuru ◆ célzástcélzást tesztesz 「Csúóginkó-va
riage kaisi-o siszasita.」 „A jegybank célzást tett
a kamatemelésre.” ◆ sejtetsejtet 「Szupócu szensu-
va intaiszurukoto-o siszasita.」 „A sportoló sejtet-
te mindenkivel, hogy vissza fog vonulni.”

siszatekinasiszatekina ◆ célzatoscélzatos 「Siszatekina hacu-
gen」 „célzatos kijelentés”

siszatekinisiszatekini ◆ célzatosancélzatosan
siszecusiszecu ◆ követkövet ◆ küldetésküldetés ◆ küldöttküldött ◇

kjókósiszecukjókósiszecu pápaipápai követkövet ◇ kjókósiszecukjókósiszecu
nunciusnuncius ◇ sinzensiszecusinzensiszecu barátibaráti küldöttküldött ◇

tóreisiszecutóreisiszecu látogatástlátogatást viszonozóviszonozó követkövet
◇ tokuhasiszecutokuhasiszecu különleges követkülönleges követ
siszecusiszecu ◆ magánmagán
siszecusiszecu ◆ intézetintézet 「Kodzsi-va siszecuni hait-
ta.」 „Az árva gyerek intézetbe került.” ◆ intéz-intéz-
ménymény 「Kjóikusiszecu」 „oktatási intézmény” ◆

létesítménylétesítmény 「Kore-va szupócu siszecudeszu.」
„Ez egy sportlétesítmény.” ◆ objektumobjektum 「Kore-
va gundzsisiszecudeszu.」 „Ez egy katonai objek-
tum.” ◆ otthonotthon 「Mijorino nai ródzsin-va sisze-
cuni haitta.」 „A hozzátartozók nélküli idős em-
ber otthonba költözött.” ◇ irjósiszecuirjósiszecu orvosiorvosi
létesítménylétesítmény ◇ kaigosiszecukaigosiszecu gondozásigondozási lé-lé-
tesítménytesítmény ◇ kjószeisiszecukjószeisiszecu javítóintézetjavítóintézet
◇ gundzsisiszecugundzsisiszecu katonaikatonai objektumobjektum ◇

gundzsisiszecugundzsisiszecu katonaikatonai létesítménylétesítmény ◇ kók-kók-
jósiszecujósiszecu közintézményközintézmény ◇ kókjósiszecukókjósiszecu
közlétesítményközlétesítmény ◇ sógjósiszecusógjósiszecu kereske-kereske-
delmidelmi létesítménylétesítmény ◇ sógjósiszecusógjósiszecu szórako-szórako-
zóhelyzóhely ◇ sógjósiszecusógjósiszecu szórakoztatószórakoztató léte-léte-
sítménysítmény ◇ dzsószuisiszecudzsószuisiszecu víztisztítóvíztisztító te-te-
leplep ◇ szupócusiszecuszupócusiszecu sportlétesítménysportlétesítmény
siszecubidzsucukansiszecubidzsucukan ◆ magánmúzeummagánmúzeum
siszecudansiszecudan ◆ delegációdelegáció ◆ követségkövetség ◆ kül-kül-
döttségdöttség ◇ gaikósiszecudangaikósiszecudan diplomáciaidiplomáciai
küldöttségküldöttség 「Szeifusozaicsini gaikósiszecudan-
o hakensita.」 „A kormány székhelyére diplomá-
ciai küldöttséget menesztettek.”

siszecuhisosiszecuhiso ◆ magántitkármagántitkár
siszecukaiszensiszecukaiszen ◆ bérelt vonalbérelt vonal
siszecukocusiszecukocu ◆ ujjperccsontujjperccsont ◇ kiszecukocukiszecukocu
alappercalapperc ◇ csúszecukocucsúszecukocu középpercközépperc ◇ ma-ma-
cuszecukocucuszecukocu körömperckörömperc
siszecutecudósiszecutecudó ◆ magánvasútmagánvasút
siszecutosokansiszecutosokan ◆ magánkönyvtármagánkönyvtár
siszeisiszei ◆ tetoválástetoválás ◇ siszeisisiszeisi tetoválótetováló
siszeisiszei ◆ négynégy dallammenetdallammenet ◆ négynégy zeneizenei
hangsúlyhangsúly ◆ négynégy zeneizenei tónustónus ◇ kjosókjosó esőeső
tónustónus ◇ dzsósódzsósó emelkedőemelkedő tónustónus ◇ nissónissó be-be-
lépő tónuslépő tónus ◇ hjósóhjósó egyenes tónusegyenes tónus
siszeisiszei ◆ kormányzáskormányzás
siszeisiszei ◆ városkormányzatvároskormányzat ◆ városvezetésvárosvezetés
「Siszeikaikaku」 „városvezetés reformja”

siszeisiszei ◆ fogazatfogazat ◇ isiszeiisiszei különbözőkülönböző fo-fo-
gazatgazat ◇ iszszeisiszeiiszszeisiszei egyszeregyszer növőnövő foga-foga-
zatzat ◇ dósiszeidósiszei egyformaegyforma fogazatfogazat ◇ nisze-nisze-
isiszeiisiszei kétváltású fogazatkétváltású fogazat
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siszeisiszei ◆ városivárosi rendszerrendszer ◇ siszei-osiszei-o sikusiku vá-vá-
rossárossá alakulalakul 「Macsino dzsinkóga fue, siszei-
o sikukotoga dekita.」 „A község lakossága meg-
nőtt, és várossá alakult.”

siszeisiszei ◆ lakottlakott területterület ◇ siszeiniumorerusiszeiniumoreru
elsikkadelsikkad 「Kareno szainó-va siszeini umoreta.」
„Elsikkadt a tehetsége.” ◇ siszeinosiszeino átlagosátlagos
「Siszeino hito」 „átlagos ember”

siszeisiszei ◆ odaadásodaadás ◆ tisztességtisztesség
siszeisiszei ◆ sajátsaját készítéskészítés 「Siszeino nen-
gadzsó」 „saját készítésű újévi üdvözlőlap”

siszeisiszei ◆ nőivarúnőivarú 「Siszeisokubucu」 „nőivarú
növény” ◆ nősténynőstény 「Siszeidóbucu」 „nőstény
állat” ◆ ösztrogénösztrogén ◇ siszeihorumonsiszeihorumon ösztro-ösztro-
gén hormongén hormon
siszeisiszei ◆ négynégy bölcsbölcs emberember ◇ kiriszutokiriszuto
KrisztusKrisztus ◇ kósikósi KonfuciuszKonfuciusz ◇ sakasaka törté-törté-
nelmi Buddhanelmi Buddha ◇ szokurateszuszokurateszu SzókratészSzókratész
siszeisiszei ◆ helyzethelyzet 「Kono taiszó-va jokotavatta
siszeide okonau.」 „A gyakorlatot fekvő helyzet-
ben kell végezni.” ◆ hozzáálláshozzáállás 「Bukano sigo-
toni taiszuru siszei-o tadasitai.」 „Szeretnék javí-
tani a beosztottam hozzáállásán.” ◆ pózpóz 「Siszei-
o kaeta.」 „Pózt változtattam.” ◆ tartástartás 「Si-
szeiga varui.」 „Rossza a tartásod!” ◆ testhely-testhely-
zetzet 「Kosini futangakakaranai siszei-o totta.」
„A derekamat nem terhelő testhelyzetet vettem
fel.” ◆ testtartástesttartás 「Siszei-o tadasita.」 „Ki-
egyenesítettem a testtartásomat.” ◇ atamanos-atamanos-
iszeiiszei fejtartásfejtartás 「Kidotte atama-o agerukoto」
„büszke fejtartás” ◇ ikakusiszeiikakusiszei fenyegetőfenyegető
testtartástesttartás ◇ kósiszeikósiszei arroganciaarrogancia ◇ teisi-teisi-
szeiszei alázatosságalázatosság 「Furjóhin-o dasite, teisisze-
ide ajamatta.」 „Alázatosan bocsánatot kért a se-
lejtek miatt.” ◇ teisiszeiteisiszei szerényszerény hozzáál-hozzáál-
láslás 「Kiszodzsidzsicu-o mitome, teisiszei-o tot-
ta.」 „Elismerte a vádat, és szerény hozzáállást
tanúsított.” ◇ teisiszeininaruteisiszeininaru leszállleszáll aa ma-ma-
gasgas lóróllóról 「Genpacudzsikode denrjokukaisa-va
mekkiri teisiszeininatta.」 „Az atombaleset után
az elektromos művek leszállt a magas lóról.” ◇

varuisiszeivaruisiszei helytelenhelytelen testtartástesttartás 「Varui
siszei-va karadano fucsó-o hiki okoszu.」 „Sok
gondot okoz a helytelen testtartás.”

siszeidaisiszeidai ◆ állatiállati életélet kezdetikezdeti korakora ◆ ar-ar-
cheozoikumcheozoikum
siszeidzsisiszeidzsi ◆ fattyúfattyú ◆ törvénytelentörvénytelen gyerekgyerek
◆ zabigyerekzabigyerek

siszeigavaruisiszeigavarui ◆ rosszrossz aa tartásatartása 「Sisunki-
no kodomono hanbun-va siszeiga varui.」 „A ser-
dülő gyerekek felének rossz a tartása.” ◆ rosszrossz aa
testtartásatesttartása 「Siszeiga varuito jócú-o okoszu-
kamosirenai.」 „A rossz testtartás derékfájáshoz
vezethet.”

siszeihorumonsiszeihorumon ◆ ösztrogén hormonösztrogén hormon
siszeihósinsiszeihósin ◆ kormányprogramkormányprogram
siszeikacusiszeikacu ◆ magánéletmagánélet 「Siszeikacuto
sigoto-o kiri hanaszenai.」 „Nem tudja elválaszta-
ni a magánéletét a munkájától.”

siszeiniumorerusiszeiniumoreru ◆ elsikkadelsikkad 「Kareno szainó-
va siszeini umoreta.」 „Elsikkadt a tehetsége.”

siszeinosiszeino ◆ átlagosátlagos 「Siszeino hito」 „átlagos
ember”

siszeinotosiszeinoto ◆ huligánhuligán
siszei-osiszei-o kuzuszukuzuszu ◆ lezserlezser testtartásttesttartást
veszvesz felfel 「Siszei-o kuzusite szuvatteita.」 „Le-
zser testtartásban ült.”

siszei-osiszei-o mottemotte ◆ szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel 「Siszei-
o motte kotoni ataru.」 „Szívvel-lélekkel csinál
mindent.” ◆ tisztességesentisztességesen 「Siszei-o motte
ikiru」 „tisztességesen él”

siszei-osiszei-o sikusiku ◆ várossávárossá alakulalakul 「Macsino
dzsinkóga fue, siszei-o sikukotoga dekita.」 „A
község lakossága megnőtt, és várossá alakult.”

siszei-osiszei-o tadaszutadaszu ◆ kihúzzakihúzza magátmagát 「Siszei-o
tadasita.」 „Kihúztam magam.”

siszei-osiszei-o torutoru ◆ magatartástmagatartást tanúsíttanúsít
「Kuni-va kjókóna siszei-o totta.」 „Az ország szi-
gorú magatartást tanúsított.” ◆ testhelyzetettesthelyzetet
veszvesz felfel 「Dzsitensani notte zenkeisiszei-o tot-
ta.」 „A biciklin előredőlő testhelyzetet vettem
fel.”

siszeisisiszeisi ◆ tetoválótetováló
siszeisiinsiszeisiin ◆ foghangfoghang
siszeiszendzsukusiszeiszendzsuku ◆ protoginiaprotoginia
siszeiten-nicúzusiszeiten-nicúzu ◆ odaadásraodaadásra felfigyelfelfigyel azaz
istenisten
siszekisiszeki ◆ krónikakrónika ◆ történelmitörténelmi feljegyzésfeljegyzés
◆ történelmi könyvtörténelmi könyv
siszekisiszeki ◆ műemlékműemlék 「Siszekini siteiszareta tat-
emono」 „műemlékké nyilvánított épület” ◆ tör-tör-
ténelmiténelmi emlékemlék 「Siszekini tonda macsi」 „tör-
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ténelmi emlékekben gazdag városrész” ◆ törté-törté-
nelmi nevezetességnelmi nevezetesség
siszekisiszeki ◆ fogkőfogkő 「Siszeki-o tottemoratta.」
„Leszedettem a fogkövemet.”

siszekieisiszekiei ◆ ametisztametiszt
siszekigacukusiszekigacuku ◆ fogkövesfogköves leszlesz 「Hani si-
szekiga cuita.」 „Fogköves lett a fogam.”

siszekisiszaisiszekisiszai ◆ főpapfőpap
siszensiszen ◆ betorkollóbetorkolló útút ◆ leágazásleágazás ◆ leága-leága-
zózó útút ◆ leágazóleágazó vezetékvezeték ◆ mellékvágánymellékvágány ◆

merevítőkötélmerevítőkötél
siszensiszen ◆ élet-halálélet-halál határahatára 「Siszen-o szam-
ajotteita.」 „Élet-halál határán lebegett.” ◆ halálhalál
torkatorka 「Nandomo siszen-o nori koeta.」 „Több-
ször is visszajött a halál torkából.”

siszensiszen ◆ nézésnézés 「Karekarano siszen-o kandzsi-
ta.」 „Megéreztem, hogy néz.” ◆ pillantáspillantás
「On-nani acui siszen-o muketa.」 „Forró pillan-
tást vetett a nőre.” ◆ tekintettekintet 「Dzsósino
siszen-o szakejótosita.」 „Igyekeztem elkerülni a
főnököm tekintetét.” ◇ siszen-osiszen-o ateruateru ránézránéz
「Kanodzsono kaoni siszen-o ateta.」 „Ránéztem
a nőre.”

siszensiszen ◆ faggyúmirigyfaggyúmirigy ◇ bisiszenbisiszen fartőmi-fartőmi-
rigyrigy
siszengaausiszengaau ◆ találkoziktalálkozik aa pillantásapillantása 「To-
narino hitoto siszenga atta.」 „Találkozott a
szomszédunkkal a pillantásom.”

siszenkogarasiszenkogara ◆ szecsuáni cinegeszecsuáni cinege
siszen-nosiszen-no ◆ magánválogatásúmagánválogatású
siszen-osiszen-o ateruateru ◆ ránézránéz 「Kanodzsono kaoni
siszen-o ateta.」 „Ránéztem a nőre.”

siszen-osiszen-o szoraszuszoraszu ◆ elfordítjaelfordítja aa tekinte-tekinte-
téttét 「Kanodzso-va otokokara siszen-o szorasi-
ta.」 „A nő elfordította a tekintetét a férfiről.”

siszensósiszensó ◆ SzecsuánSzecsuán
siszosiszo ◆ alapítóalapító 「Súkjóno siszo」 „vallás alapí-
tója” ◆ ősős 「Dzsinruino siszo」 „emberi faj őse”

siszosiszo ◆ kínai bazsalikomkínai bazsalikom
siszósiszó ◆ etetővályúetetővályú
siszósiszó ◆ halálfélelemhalálfélelem 「Dzsókjakuni siszóga
mieta.」 „A halálfélelem kiült az utasok arcára.”

siszósiszó ◆ próbamenetpróbamenet
siszósiszó ◆ alveolusalveolus ◆ fogmederfogmeder

siszósiszó ◆ eszmeeszme 「Kagekina siszó」 „szélsőséges
eszme” ◆ gondolatgondolat 「Siszóno dzsijú」 „gondo-
latszabadság” ◆ ideológiaideológia 「Kjószansugisiszó」
„kommunista ideológia” ◇ ujokusiszóujokusiszó jobbol-jobbol-
dalidali eszmeeszme ◇ gairaisiszógairaisiszó idegenidegen eszmeeszme ◇

kikensiszókikensiszó veszélyesveszélyes eszmeeszme ◇ kjúsinsiszókjúsinsiszó
radikálisradikális eszmeeszme ◇ konponsiszókonponsiszó alapeszmealapeszme
◇ szajokusiszószajokusiszó baloldalibaloldali eszmeeszme ◇ sakaisi-sakaisi-
szószó társadalmitársadalmi eszmeeszme ◇ dzsijúsiszódzsijúsiszó libe-libe-
rálisrális eszmeeszme ◇ csúkasiszócsúkasiszó sinocentrizmussinocentrizmus ◇

mappósiszómappósiszó buddhistabuddhista törvénytörvény végevége miat-miat-
ti pesszimizmusti pesszimizmus
siszósiszó ◆ szúrt sebszúrt seb
síszósíszó ◆ hintahinta ◆ libikókalibikóka ◆ mérleghintamérleghinta
siszocsósiszocsó ◆ archaeopteryxarchaeopteryx
siszódearusiszódearu ◆ álláll 「Kare-va makeszóda.」
„Vesztésre áll.” ◆ valószínűlegvalószínűleg 「Asita-va ame-
ga furiszódeszu.」 „Holnap valószínűleg esni fog.”

síszódeaszobusíszódeaszobu ◆ mérleghintázikmérleghintázik
siszóensiszóen ◆ fogmedergyulladásfogmedergyulladás
síszó-gémusíszó-gému ◆ billegőbillegő állásúállású mérkőzésmérkőzés ◆ fejfej
fej melletti küzdelemfej melletti küzdelem ◆ mérleghintázásmérleghintázás
siszokasiszoka ◆ ajakosakajakosak ◆ árvácskafélékárvácskafélék
siszokasiszoka ◆ ajakosokajakosok ◆ árvacsalánfélékárvacsalánfélék
siszókasiszóka ◆ értelmiségiértelmiségi ◆ gondolkodógondolkodó ◇ dzsi-dzsi-
júsiszókajúsiszóka szabadgondolkodószabadgondolkodó
siszókengosiszókengo ◆ elvhűségelvhűség
siszókengonasiszókengona ◆ elvhűelvhű
siszókocusiszókocu ◆ alveolárisalveoláris csontcsont ◆ fogmeder-fogmeder-
csontcsont ◆ fogmedernyúlványfogmedernyúlvány
siszokonausiszokonau ◆ elmulasztelmulaszt 「Gjúnjú-o kai szoko-
natta.」 „Elmulasztottam tejet venni.”

siszokusiszoku ◆ négynégy alapműveletalapművelet 「Siszoku-o si-
ranai hitoga nan-ninirudaróka?」 „Vajon hány
olyan ember van, aki még a négy alapműveletet
sem ismeri?”

siszokusiszoku ◆ fiúfiú 「Gosiszoku-va genkideszuka?」
„Hogy van a kedves fia?”

siszokuruisiszokurui ◆ négylábúaknégylábúak
siszonsiszon ◆ ivadékivadék ◆ leszármazottleszármazott ◆ progéniaprogénia
◆ sarjsarj ◆ utódutód 「Siszon-o nokoszanakatta.」
„Nem hagyott maga után utódot.”

siszondzsisiszondzsi ◆ hibázáshibázás ◆ mulasztásmulasztás
siszondzsirusiszondzsiru ◆ elrontelront 「Kopí-o si szondzsita
kamino uragava-o rijósita.」 „Az elrontott máso-
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latok hátoldalát használtam papírnak.” ◆ hibá-hibá-
zikzik 「Szeiteha koto-o siszondzsiru.」 „Hamar
munka ritkán jó.” ◆ nemnem sikerülsikerül 「Kenmeina
handan-o si szondzsita.」 „Nem sikerült bölcs
döntést hoznom.”

siszonkeisicusiszonkeisicu ◆ apomorfapomorf jellegjelleg ◆ leszárma-leszárma-
zottzott jellegjelleg ◇ kjójúsiszonkeisicukjójúsiszonkeisicu szünapo-szünapo-
morfiamorfia ◇ kojúsiszonkeisicukojúsiszonkeisicu autapomorfiaautapomorfia
siszon-osiszon-o nokoszanainokoszanai ◆ magtalanmagtalan ◆ utódutód
nélkülinélküli
siszónórósiszónóró ◆ fogínysorvadásfogínysorvadás ◆ gennyesgennyes
fogínysorvadásfogínysorvadás
siszóraszusiszóraszu ◆ fogalomkörifogalomköri szótárszótár ◆ lexiká-lexiká-
lis gyűjteménylis gyűjtemény ◆ szinonimaszótárszinonimaszótár
siszósasiszósa ◆ tesztautótesztautó
siszósisiszósi ◆ eszmetörténeteszmetörténet
siszótekinasiszótekina ◆ elvielvi ◆ gondolatbeligondolatbeli ◆ ideo-ideo-
lógiailógiai 「Kakumeino siszótekihaikei-o sirabeta.」
„A forradalom ideológiai hátterét vizsgáltam.”

siszótószeisiszótószei ◆ szabadgondolkodásszabadgondolkodás korláto-korláto-
zásazása
siszszakusiszszaku ◆ hibahiba 「Gaikódzsóno siszszakuga
renzokusita.」 „Folyamatosan történtek diplomá-
ciai hibák.” ◆ melléfogásmelléfogás 「Dzsibunno siszsza-
kuni kizuita.」 „Rájöttem a melléfogásomra.”

siszszakuszurusiszszakuszuru ◆ hibázikhibázik 「Siszszakusitemo
júsódekita.」 „Bár hibáztunk, győzni tudtunk.” ◆

melléfogmelléfog 「Mata siszszakusita.」 „Megint mellé-
fogtam.”

siszszeisiszszei ◆ államvezetésállamvezetés ◆ vezérvezér ◆ veze-veze-
téstés
siszszeisiszszei ◆ javításjavítás 「Dokusano siszszei-o ta-
marerebaarigataideszu.」 „Köszönettel fogadom
olvasóim javításait.”

siszszeisiszszei ◆ zsombékoszsombékos
siszszeisiszszei ◆ félrekormányzásfélrekormányzás ◆ rosszrossz or-or-
szágirányításszágirányítás
siszszeidzsózaisiszszeidzsózai ◆ portablettaportabletta
siszszeifusiszszeifu ◆ konzulátuskonzulátus
siszszeikansiszszeikan ◆ konzulkonzul
siszszeinaikakusiszszeinaikaku ◆ direktóriumdirektórium
siszszeisokubucusiszszeisokubucu ◆ hidrofilhidrofil növénynövény ◆ vizetvizet
kedvelő növénykedvelő növény ◆ vízinövényvízinövény
siszszeiszen-ikeirecusiszszeiszen-ikeirecu ◆ hidroszérieszhidroszériesz ◆ ví-ví-
zi szukcessziós sorozatzi szukcessziós sorozat

siszszekisiszszeki ◆ dorgálásdorgálás 「Jaszasii siszszeki-o
uketa.」 „Enyhe dorgálásban részesültem.”

siszszekisiszszeki ◆ eltűnéseltűnés
siszszekiszurusiszszekiszuru ◆ nyoma vésznyoma vész
siszszekiszurusiszszekiszuru ◆ letorkolletorkol 「Dzsósini siszsze-
kiszareta.」 „A főnököm letorkolt.” ◆ megdorgálmegdorgál
「Miszu-o sita szekininsa-o kibisiku siszszekisi-
ta.」 „A hibázó felelőst szigorúan megdorgálták.”
◆ megintmegint 「Fucsúi-o siszszekiszareta.」 „Megin-
tették a figyelmetlensége miatt.”

siszszosiszszo ◆ egyszerűségegyszerűség
siszszósiszszó ◆ eltűnéseltűnés 「Kodomono siszszódzsi-
ken」 „gyermek eltűnési esete”

siszszósiszszó ◆ rohanásrohanás
siszszósiszszó ◆ rühösségrühösség
siszszokusiszszoku ◆ lassuláslassulás ◆ sebességvesztéssebességvesztés
siszszokuszurusiszszokuszuru ◆ lassullassul 「Keizaiga siszszoku-
siteiru.」 „A gazdaság lassul.”

siszszonasiszszona ◆ egyszerűegyszerű 「Siszszona szeikacu」
„egyszerű életmód” ◆ puritánpuritán 「Heja-va siszszo-
na kaguga narandeita.」 „A szoba puritán búto-
rokkal volt berendezve.” ◆ szerényszerény 「Fukuszó-
va siszszodesita.」 „Szerény volt a megjelenése.”

siszszószurusiszszószuru ◆ eltűnikeltűnik 「Kai inuga siszszó-
sita.」 „Eltűnt a kutyám.” ◆ nyomanyoma veszikveszik
「Kare-va cumato kodomo-o oite siszszósitesi-
mattarasiideszu.」 „Úgy tűnik, hogy a feleségét és
a gyerekét hátrahagyva nyoma veszett.”

siszszószurusiszszószuru ◆ rohanrohan 「Gakkómade siszszó-
sita.」 „Az iskolába rohantam.” ◆ sprintelsprintel
「Jonhjakumétoru-o siszszósita.」 „400 métert
sprinteltem.”

siszszurusiszszuru ◆ elszalasztelszalaszt 「Dzsiki-o sih-
szuru.」 „Elszalasztja az alkalmat.” ◆ elveszítelveszít
「Sidzsóno dzsukjúga kinkó-o sih-siteiru.」 „A
piaci kereslet és kínálat elvesztette az egyensú-
lyát.” ◆ hiányzikhiányzik 「Rei-o sih-szuru.」 „Hiányzik
belőle az udvariasság.” ◆ túlságosantúlságosan 「Kjúenga
oszokini sih-sita.」 „A segítség túlságosan későn
jött.” ◇ rei-orei-o siszszurusiszszuru udvariatlanudvariatlan 「Rei-o
sih-szuru hito」 „udvariatlan ember”

siszúsiszú ◆ helyhely 「Siszúno kagirimoari, kokode-va
sószaini-va furemaszen.」 „Helyhiány miatt nem
írjuk le a részleteket.” ◆ lapszámlapszám ◆ oldalszámoldalszám
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siszúsiszú ◆ exponensexponens ◆ hatványkitevőhatványkitevő ◆ indexindex
「Kabusikisiszúga agatta.」 „Emelkedett a rész-
vényindex.” ◆ indikátorindikátor ◆ jelzőszámjelzőszám ◆ ka-ka-
rakterisztikarakterisztika 「Siszúto kaszú」 „karakteriszti-
ka és mantissza” ◆ kitevőkitevő ◆ mutatómutató ◇ icscsis-icscsis-
iszúiszú egyidejűegyidejű indikátorindikátor ◇ kakakusiszúkakakusiszú ár-ár-
indexindex ◇ szuiszoionsiszúszuiszoionsiszú hidrogénkitevőhidrogénkitevő ◇

szenkósiszúszenkósiszú előreelőre mutatómutató indikátorindikátor ◇ csi-csi-
kósiszúkósiszú követőkövető indikátorindikátor ◇ csinósiszúcsinósiszú IQIQ
◇ csinósiszúcsinósiszú intelligencia-hányadosintelligencia-hányados ◇ csir-csir-
jósiszújósiszú terápiásterápiás indexindex ◇ bekisiszúbekisiszú hat-hat-
ványkitevőványkitevő
siszucsinsiszucsin ◆ cisztincisztin
siszugirusiszugiru ◆ túlságosantúlságosan csinálcsinál 「Kimi-va sin-
paisiszugiru.」 „Túlságosan aggódsz!” ◆ túlzás-túlzás-
baba viszvisz 「Kimi-va ken-jakusiszugiru.」 „Túlzás-
ba viszed a spórolást!”

siszúhjókisiszúhjóki ◆ exponenciális jelölésexponenciális jelölés
siszúkanszúsiszúkanszú ◆ exponenciális függvényexponenciális függvény
siszúkanszútekinasiszúkanszútekina ◆ exponenciálisexponenciális
siszúkanszútekinisiszúkanszútekini ◆ exponenciálisanexponenciálisan
siszúkanszútekiszeicsósiszúkanszútekiszeicsó ◆ exponenciálisexponenciális
növekedésnövekedés
siszúkjokuszensiszúkjokuszen ◆ exponenciális görbeexponenciális görbe
siszurusiszuru ◆ elősegítelősegít 「Keizaihattenni siszuru gi-
dzsucu」 „gazdasági fejlődést elősegítő technoló-
gia” ◆ hasznoshasznos 「Bószaitaiszakuni siszurusiszu-
temu」 „katasztrófaelhárításhoz hasznos rend-
szer” ◆ hozzájárulhozzájárul 「Kono szosiki-va csiikino
mondaikaikecuni siszuru.」 „Ez a szervezet hoz-
zájárul a regionális problémák megoldásához.”

síszurúnosíszurúno ◆ áttetszőáttetsző 「Síszurúno jófuku-o
kiteita.」 „Áttetsző ruhában volt.”

siszutásiszutá ◆ apácanővérapácanővér ◆ nővérnővér
siszuteinsiszutein ◆ ciszteincisztein
siszutemusiszutemu ◆ rendszerrendszer 「Konpjútasiszutemuga
kovareta.」 „Összeomlott a számítógépes rend-
szer.” ◇ operétingu-siszutemuoperétingu-siszutemu operációsoperációs
rendszerrendszer ◇ konpjútá-siszutemukonpjútá-siszutemu számítógé-számítógé-
pespes rendszerrendszer ◇ bunszansiszutemubunszansiszutemu elosz-elosz-
totttott rendszerrendszer ◇ rjúcúsiszutemurjúcúsiszutemu elosztó-elosztó-
rendszerrendszer ◇ regasí-siszutemuregasí-siszutemu öröklöttöröklött
rendszerrendszer
siszutemu-adominiszutorétásiszutemu-adominiszutorétá ◆ rendszer-rendszer-
gazdagazda
siszutemu-anarisiszusiszutemu-anarisiszu ◆ rendszerelemzésrendszerelemzés

siszutemubaszusiszutemubaszu ◆ előregyártottelőregyártott fürdő-fürdő-
szobaszoba
siszutemu-daunsiszutemu-daun ◆ rendszerleállásrendszerleállás
siszutemu-dezainásiszutemu-dezainá ◆ rendszertervezőrendszertervező
siszutemu-diszukusiszutemu-diszuku ◆ rendszerlemezrendszerlemez
siszutemu-endzsiniasiszutemu-endzsinia ◆ rendszermérnökrendszermérnök
siszutemu-erásiszutemu-erá ◆ rendszerhibarendszerhiba
siszutemu-eriasiszutemu-eria ◆ rendszerterületrendszerterület
siszutemukaihacusiszutemukaihacu ◆ rendszerfejlesztésrendszerfejlesztés
siszutemukankjósiszutemukankjó ◆ rendszerkörnyezetrendszerkörnyezet
siszutemu-kicscsinsiszutemu-kicscsin ◆ konyhabútorkonyhabútor ◆ kony-kony-
haszetthaszett
siszutemunototonottasiszutemunototonotta ◆ rendszerrelrendszerrel fel-fel-
szereltszerelt 「Szekjuritísiszutemuno totonotta buk-
ken」 „biztonsági rendszerrel felszerelt épület”

siszutemu-puroszeszusiszutemu-puroszeszu ◆ rendszerfolyamatrendszerfolyamat

siszutemusikósiszutemusikó ◆ rendszerszintűrendszerszintű gondolko-gondolko-
dásdás
siszutemusógaisiszutemusógai ◆ rendszerhibarendszerhiba
siszutemuszeitaigakusiszutemuszeitaigaku ◆ rendszerökológiarendszerökológia
siszutemu-szofutoveasiszutemu-szofutovea ◆ rendszerszoftverrendszerszoftver

siszútoranszukenteisiszútoranszukentei ◆ cisz-transz tesztcisz-transz teszt
siszutoronsiszutoron ◆ cisztroncisztron
sitasita ◆ csináltcsinált 「Icsigo-o zenbutabeta.」 „Mind
megettem az epret.”

sitasita ◆ alattalatt 「Beddono sitani hokoriga cumot-
teiru.」 „Az ágy alatt felgyülemlett a por.” ◆ aljaalja
「Kino sita」 „fa alja” ◆ alulalul 「Sitakara niban-
meno hikidasi」 „alulról a második fiók” ◆ fi-fi-
atalabbatalabb 「Cuma-va bokujori niszaisitadeszu.」
„A feleségem két évvel fiatalabb nálam.” ◆ lentlent
「Furui zassi-va sitadeszu.」 „Lent vannak a ré-
gebbi újságok.” ◆ rosszabbrosszabb 「Bokuno nórjoku-
va kareno sitadeszu.」 „Rosszabb képességű va-
gyok nála.” ◇ icsibansitaicsibansita legalullegalul 「Szagasitai
sorui-va icumo icsibansitaniaru.」 „Mindig leg-
alul van az irat, amit keresek.” ◇ icsibansitanoicsibansitano
legalsólegalsó 「Icsibansitano oszara-o totta.」 „A leg-
alsó tányért vettem el.” ◇ sitanositano alsóalsó 「Sitano
rindzsin-va tomodacsida.」 „Az alsó szomszédom
a barátom.” ◇ sitanositano fiatalabbfiatalabb 「Kare-va si-
tano koda.」 „Ő a fiatalabb gyerekem.” ◇ sitanositano
alattialatti 「Csokuszecusacsóno sitade hataraitei-
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ru.」 „Közvetlenül az igazgató alatti pozícióban
vagyok.” ◇ sita-osita-o mukumuku lefelélefelé néznéz 「Sita-o
muite aruitaitara dencsúnibucukatta.」 „Lefelé
nézve sétáltam, és nekimentem egy villanyoszlop-
nak.” ◇ sita-osita-o mukumuku lefelélefelé fordulfordul
「Szunódoroppu-va sita-o muite szaku.」 „A hó-
virág lefelé fordulva hozza a virágát.” ◇ sita-osita-o
mukumuku lógatjalógatja azaz orrátorrát 「Zettaini sita-o muka-
nai.」 „Nem fogom lógatni az orrom.”

sitasita ◆ nyelvnyelv 「Sitaga akai.」 „Piros a nyelved.”
◇ kanenositakanenosita harangnyelvharangnyelv ◇ sita-osita-o makumaku
ámul-bámulámul-bámul 「Kareno sigotoburini dzsósiga sita-
o maita.」 „A főnöke csak ámult és bámult a mun-
kája láttán.” ◇ sita-osita-o makumaku lesles 「Utattemita-
ramina sita-o maita.」 „Mikor elkezdett énekelni,
mindenki csak lesett.” ◇ sita-osita-o makumaku elálleláll aa
szavaszava 「Kasuno utaiburini sita-o maita.」 „El-
állt a szavam az énekes színvonalától.” ◇ szuzu-szuzu-
nositanosita csengőnyelvcsengőnyelv ◇ nekodzsitanekodzsita nemnem bír-bír-
jaja aa forróforró ételtételt 「Nekodzsitadakaraamari
acuiszúpu-va taberarenai.」 „Nem bírja a forró
ételt, ezért a forró levest nem tudja megenni.”

sitaadzsisitaadzsi ◆ hozzávalók ízesítésehozzávalók ízesítése
sitaagositaago ◆ alsó állkapocsalsó állkapocs
sitabasitaba ◆ alsó fogalsó fog
sitabaesitabae ◆ aljnövényzetaljnövényzet
sitabakisitabaki ◆ alsónadrágalsónadrág
sitabakisitabaki ◆ utcai cipőutcai cipő ◆ utcai lábbeliutcai lábbeli
sitabansitaban ◆ fekvőtagfekvőtag
sitabarasitabara ◆ alhasalhas
sitabatarakisitabataraki ◆ cselédcseléd ◆ kiszolgálókiszolgáló munkamunka
「Sokudódeno sitabataraki」 „konyhai kiszolgáló
munka” ◆ szolgaszolga
sitabisitabi ◆ gyengülésgyengülés ◆ kihunyáskihunyás
sitabininarusitabininaru ◆ gyengülgyengül 「Infuruenzano rjúkó-
va sitabininatta.」 „Gyengült az influenzajár-
vány.” ◆ kihunyóbankihunyóban vanvan 「Kadzsi-va sitabi-
ninatta.」 „A tűz kihunyóban van.” ◆ lelohadlelohad
「Kjómiga sitabininatta.」 „Lelohadt az érdeklő-
dése.”

sitabiramesitabirame ◆ nyelvhalnyelvhal
sitacuzumisitacuzumi ◆ csettintéscsettintés
sitacuzumi-ositacuzumi-o ucuucu ◆ csettintcsettint 「Oisiivain-ni
sitacuzumi-o utta.」 „Megkóstolta a finom bort,
és csettintett a nyelvével.”

sitadesitade ◆ alattalatt 「Neko-va téburuno sitade ne-
teiru.」 „Az asztal alatt fekszik a macska.” ◆ oda-oda-
lennlenn 「Tanino sitade hicudzsitacsiga kusza-o ta-
beteiru.」 „Odalenn a völgyben birkák legelnek.”

sitadorisitadori ◆ csereakciócsereakció 「Sitadorisitemoratte
ekisóterebi-o katta.」 „Csereakcióval vettem egy
LCD tévét.”

sitadorihinsitadorihin ◆ beszámított cikkbeszámított cikk
sitadorinidaszusitadorinidaszu ◆ odaadja,odaadja, hogyhogy számít-számít-
sáksák bebe 「Csúkosa-o sitadorini dasita.」 „Odaad-
tam a régi kocsimat, hogy számítsák be.”

sitadoriszurusitadoriszuru ◆ beszámítbeszámít 「Furuiterebi-o si-
tadoriitasimaszu.」 „A régi tévékészülékét beszá-
mítjuk!”

sitadzsisitadzsi ◆ alapalap 「Kare-va denkikógakuno si-
tadzsiga dekiteiru.」 „Ismeri az elektronika alap-
jait.” ◆ alapozásalapozás 「Okesóno sitadzsi-o sita.」
„Alapozókrémet kentem az arcomra.” ◆ alapte-alapte-
hetséghetség ◆ szójaszószszójaszósz
sitadzsikisitadzsiki ◆ alapalap 「Kono eiga-va júmeina
sószecu-o sitadzsikinisiteiru.」 „Ez a film egy hí-
res regényen alapszik.” ◆ betétbetét ◆ cipőbetétcipőbetét
◆ íróalátétíróalátét 「Nótoni sitadzsiki-o haszanda.」
„Íróalátétet tettem a lapok közé.” ◆ talpbetéttalpbetét
「Kucuni sitadzsiki-o ireta.」 „Talpbetétet tettem
a cipőmbe.”

sitadzsikininarusitadzsikininaru ◆ alászorulalászorul 「Tansanosita-
dzsikininatta.」 „A motor alá szorult.” ◇ sarin-sarin-
nositadzsikininarunositadzsikininaru átmegyátmegy rajtarajta aa kocsikocsi
「Hokósa-va sarinno sitadzsikininatta.」 „Át-
ment a gyalogoson a kocsi.”

sitadzsunbisitadzsunbi ◆ előkészítéselőkészítés
sitadzsunbiszurusitadzsunbiszuru ◆ előkészítelőkészít 「Asitano rj-
órino sitadzsunbi-o sita.」 „Előkészítettem a hol-
napi ételt.” ◆ előkészülelőkészül 「Kaigino sitadzsunbi-o
sita.」 „Előkészültem a tárgyalásra.”

sita-esita-e ◆ lefelélefelé ◇ nanamenaname sita-esita-e átlósanátlósan le-le-
feléfelé
sitaesitae ◆ kontúrkontúr ◆ mintaminta 「Tódzsikino sitae-o
kaita.」 „Megrajzolta a porcelánedény mintáját.”
◆ rajzvázlatrajzvázlat ◆ vázlatvázlat
sitagaerusitagaeru ◆ alávetalávet ◆ engedelmességreengedelmességre
kényszerítkényszerít 「Kenrjokunijotte kokumin-o sita-
gaeru.」 „Hatalmánál fogva engedelmességre
kényszeríti a népet.” ◆ magávalmagával viszvisz 「Dzsósi-
va cújaku-o sitagaete kaigini itta.」 „A főnök ma-
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gával vitte a tolmácsot a tárgyalásra.” ◆ rákény-rákény-
szerítiszeríti azaz akaratátakaratát 「Szaimindzsucu-o cukat-
te kare-o sitagaeta.」 „Hipnózissal rákényszerí-
tette az akaratát.”

sitagakisitagaki ◆ piszkozatpiszkozat 「Szakubun-o cukuru
toki-va kanarazu sitagakiszuru.」 „Minden fogal-
mazás előtt készítek egy piszkozatot.” ◆ vázlatvázlat
「Szakubunno sitagaki」 „fogalmazás vázlata”

sitagakiszurusitagakiszuru ◆ piszkozatotpiszkozatot készítkészít 「Sza-
kubunno sitagaki-o sita.」 „Piszkozatot készítet-
tem a fogalmazásról.”

sitagakoerusitagakoeru ◆ ínyencínyenc 「Cuma-va sitaga koete-
iru.」 „A feleségem ínyenc.”

sitagakoeteirusitagakoeteiru ◆ nemnem eszikeszik megmeg akármitakármit
「Tomodacsi-va sitaga koeteiteiru.」 „A barátom
nem eszik meg akármit.”

sitagaranaisitagaranai ◆ ódzkodikódzkodik 「Kodomotacsi-va
daremo szódzsi-o sitagaranakatta.」 „A gyerekek
mind ódzkodtak a takarítástól.”

sitagarusitagaru ◆ akarakar 「Kodomoga tabetagaru.」 „A
gyerek enni akar.” ◆ kívánkozikkívánkozik 「Kodomo-va
szotode aszobitagaru.」 „A gyerek a szabadba kí-
vánkozik.”

sitagaszanesitagaszane ◆ alsóneműalsónemű
sitagattesitagatte ◆ ennélfogvaennélfogva 「Kareto vatasino
okaaszan-va kjódaideszu.Sitagatte, kare-va vata-
sinoitokodeszu.」 „Az ő anyukája és az enyém
testvérek. Ennélfogva ő az unokatestvérem.” ◆

következésképpenkövetkezésképpen 「Szenszóde hitoga sinu.
Sitagatte szenszóha varui.」 „A háborúban embe-
rek halnak meg. Következésképpen a háború nem
jó.” ◇ nisitagattenisitagatte alapjánalapján 「Reini sitagatte
kinjúsitekudaszai.」 „Töltse ki a példa alapján!”
◇ nisitagattenisitagatte követvekövetve 「Szenszeino sidóni si-
tagatte rensúsita.」 „A tanár utasításait követve
gyakoroltam.”

sitagausitagau ◆ alárendelialárendeli magátmagát 「Csicsino isini
sitagatta.」 „Alárendelte magát apja akaratának.”
◆ alávetialáveti magátmagát 「Hóricuni sitagau.」 „Aláveti
magát a törvénynek.” ◆ betartbetart 「Kono kiszoku-
ni kanarazu sitagaukoto!」 „Ezt a szabályt be kell
tartani!” ◆ engedelmeskedikengedelmeskedik 「Heisi-va meire-
ini sitagatta.」 „A katona engedelmeskedett a pa-
rancsnak.” ◆ hallgathallgat 「Oite-va koni sitagae.」
„Ha megöregszel, hallgass a gyerekedre!” ◆ hódolhódol
「Óni sitagatta.」 „Hódolt a királynak.” ◆ követkövet
「Kare-va szecumeisoni sitagatte kikai-o ugokasi-

ta.」 „A használati utasítást követve működtette a
gépet.”

sitagaubekisitagaubeki ◆ követendőkövetendő 「Kono rei-va sita-
gaubekida.」 „Ez a példa követendő.”

sitagaubekidehanaisitagaubekidehanai ◆ intőintő 「Kono rei-va si-
tagaubekidehanai.」 „Ez egy intő példa.”

sitagavaszerusitagavaszeru ◆ alárendelalárendel
sitageikositageiko ◆ próbapróba
sitageikoszurusitageikoszuru ◆ próbálpróbál 「Gekidan-va gekino
sitageikosita.」 „A színtársulat próbálta a dara-
bot.”

sitagisitagi ◆ alsóneműalsónemű 「Cuma-va sitagiszugatade
hejakara tobi dasita.」 „A feleségem alsóneműben
ugrott ki a szobából.” ◆ fehérneműfehérnemű
sitagidorobósitagidorobó ◆ alsóneműtolvajalsóneműtolvaj
sitagiszugatadesitagiszugatade ◆ alsóneműbenalsóneműben 「Sitagiszu-
gatade szotoni tobi dasita.」 „Alsóneműben ki-
rontott az utcára.”

sitagokorositagokoro ◆ hátsóhátsó gondolatgondolat ◆ rejtettrejtett
szándékszándék
sitagosiraesitagosirae ◆ előkészítéselőkészítés
sitagosiraeszurusitagosiraeszuru ◆ előkészítelőkészít 「Nikuno sita-
gosiraesita.」 „Előkészítettem a húst.” ◆ készülkészül
「Asitano hiru gohanno sitagosirae-o simaszu.」
„Készülök a holnapi ebédre.”

sitahógajoisitahógajoi ◆ célszerűcélszerű 「Ameni szonaete
kasza-o motteittahóga joi.」 „Esőre készülve, cél-
szerű esernyőt vinni.”

sitahógajoszaszósitahógajoszaszó ◆ ráférráfér 「Kono szabita
szaku-va penki-o nuttahóga joszaszó.」 „Ráférne
erre a rozsdás kerítésre egy kis festés.”

sitaisitai ◆ oldalhadtestoldalhadtest
sitaisitai ◆ akarakar 「Ucsini kaeritai!」 „Haza akarok
menni!” ◆ szeretneszeretne 「Mataicuka omenikakari-
taideszu.」 „Szeretnék még találkozni Önnel!”

sitaisitai ◆ halotthalott 「Dórozoinodobude sitaiga mi-
cukatta.」 „Halottat talált az út menti árokban.” ◆

holttestholttest ◆ hullahulla ◆ tetemtetem ◇ sitaidesitaide halvahalva
「Higaisa-va sitaide hakkenszareta.」 „Halva ta-
lálták az áldozatot.” ◇ dekisitaidekisitai vízbevízbe fúltfúlt hul-hul-
lala
sitaisitai ◆ végtagokvégtagok ◆ végtagok és testvégtagok és test
sitaisitai ◆ négynégy nemesnemes igazságigazság ◇ kutaikutai szen-szen-
vedésvedés igazságaigazsága ◇ dzsittaidzsittai szenvedésszenvedés ere-ere-
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deténekdetének igazságaigazsága ◇ dótaidótai szenvedésszenvedés meg-meg-
szűntetéséhezszűntetéséhez vezetővezető ösvényösvény igazságaigazsága ◇

mettaimettai szenvedésszenvedés megszűntetésénekmegszűntetésének igaz-igaz-
ságasága
sitaiarainobaitositaiarainobaito ◆ hullamosóhullamosó alkalmialkalmi mun-mun-
kaka
sitaiarainohitositaiarainohito ◆ hullamosóhullamosó
sitaibanasitaibana ◆ dögvirágdögvirág
sitaibudzsokukóisitaibudzsokukói ◆ hullagyalázáshullagyalázás ◆ kegye-kegye-
letsértésletsértés
sitaidesitaide ◆ halvahalva 「Higaisa-va sitaide hakken-
szareta.」 „Halva találták az áldozatot.”

sitaifudzsijúdzsisitaifudzsijúdzsi ◆ testitesti fogyatékosfogyatékos gyer-gyer-
mekmek
sitaifudzsijúsasitaifudzsijúsa ◆ mozgáskorlátozottmozgáskorlátozott
sitaihódaisitaihódai ◆ azt tesz, amit akarazt tesz, amit akar
sitaiikisitaiiki ◆ hullagyalázáshullagyalázás ◆ kegyeletsértéskegyeletsértés
「Kare-va sitaiikino jógide taihoszareta.」 „Ke-
gyeletsértés miatt letartóztatták.”

sitaikaibósitaikaibó ◆ hullaboncoláshullaboncolás
sitai-ositai-o budzsokuszurubudzsokuszuru ◆ kegyeletetkegyeletet sértsért
「Kare-va sinda dzsoszeito szeikói-o site, sitai-o
budzsokusita.」 „A férfi kegyeletet sértett azzal,
hogy közösült a halott nővel.”

sitaitositaito omouomou ◆ szeretszeret 「Kono hon-o jomitaito
omoimaszu.」 „Szeretném elolvasni ezt a köny-
vet!” ◆ szeretneszeretne csinálnicsinálni 「Gaikokugo-o nara-
itaito omoimaszu.」 „Szeretnék nyelveket tanul-
ni!”

sitajasitaja ◆ lenti lakáslenti lakás ◆ melléképületmelléképület
sitajakusitajaku ◆ beosztottbeosztott 「Njúsasitekarazutto si-
tajakuda.」 „Beosztott vagyok, mióta csak belép-
tem.”

sitajomisitajomi ◆ átolvasásátolvasás
sitajomiszurusitajomiszuru ◆ átolvasátolvas 「Asitano dzsugjóno
sitajomisita.」 „Átolvastam a holnapi leckét.”

sitakarasitakara ◆ alólalól 「Szurippa-o beddono sitaka-
ratotta.」 „Kivettem a papucsot az ágy alól.” ◆

alulrólalulról 「Sitakara nibanmeno hikidasi」 „alulról
a második fiók”

sitakenbunsitakenbun ◆ előreelőre megvizsgálásmegvizsgálás ◆ előze-előze-
tes felderítéstes felderítés ◆ előzetes terepszemleelőzetes terepszemle
sitakenbunszurusitakenbunszuru ◆ előre megvizsgálelőre megvizsgál

sitakkesitakke ◆ volnavolna 「Mó ittakke?」 „Már mond-
tam volna?” ◇ dokoniarukkedokoniarukke holhol isis vanvan 「Szo-
no macsi-va dokoniarukke?」 „Hol is van az a
város?” ◇ nandesitakkenandesitakke mimi isis voltvolt 「Szono
eiganotaitoru-va nandesitakke?」 „Mi is volt an-
nak a filmnek a címe?”

sitakokorositakokoro ◆ alsó alul-szív-gyökalsó alul-szív-gyök
sitakotogaarusitakotogaaru ◆ átesikátesik 「Koronani kanszen-
sitakotogaaru.」 „Átesett a koronavírus-
fertőzésen.” ◆ csináltcsinált mármár 「Szegedoni ittako-
togaarimaszuka?」 „Voltál már Szegeden?”

sitakusitaku ◆ előkészületelőkészület 「Kekkonno sitaku」
„előkészületek az esküvőhöz” ◆ készülődéskészülődés
「Tabino sitaku」 „készülődés az útra” ◇ kaeri-kaeri-
dzsitakudzsitaku hazafeléhazafelé készülődéskészülődés 「Sigotoga
ovari min-nakaeri dzsitaku-o sita.」 „A munka
végeztével mindenki hazafelé készülődött.”

sitakucsibirusitakucsibiru ◆ alsóalsó ajakajak 「Sitakucsibiruga
deteiru.」 „Az alsó ajka előreáll.”

sitakugasitakuga totonoutotonou ◆ együttegyütt vanvan 「Kekkonno
sitakuga totonotta.」 „Együtt van minden az es-
küvőhöz.”

sitaku-ositaku-o szuruszuru / sitakuszurusitakuszuru ◆ elkészítelkészít
「Rjórino sitaku-o sita.」 „Elkészítettem az ételt.”
◆ felkészülfelkészül 「Rjokóno sitaku-o sita.」 „Felké-
szült az útra.” ◆ készülődikkészülődik 「Neru sitaku-o si-
ta.」 „Készülődtem a lefekvéshez.”

sitakuszasitakusza ◆ aljnövényzetaljnövényzet
sitakuszurusitakuszuru / sitaku-ositaku-o szuruszuru ◆ elkészítelkészít
「Rjórino sitaku-o sita.」 „Elkészítettem az ételt.”
◆ felkészülfelkészül 「Rjokóno sitaku-o sita.」 „Felké-
szült az útra.” ◆ készülődikkészülődik 「Neru sitaku-o si-
ta.」 „Készülődtem a lefekvéshez.”

sitakutemositakutemo ◆ hiábahiába próbálpróbál 「Kaitakutemo,
kinganainda.」 „Hiába próbálnám megvenni,
nincs rá pénzem.”

sitamacsisitamacsi ◆ belvárosbelváros
sitamadedearusitamadedearu ◆ csakcsak csinálcsinál
「Jarubekikoto-o jattamadeda.」 „Csak a köteles-
ségemet teljesítettem.”

sitamavarusitamavaru ◆ alulmaradalulmarad 「Kjóno kion-va
kinóno-o sitamavaru.」 „A mai hőmérséklet alul-
marad a tegnapinál.” ◆ alulmúlalulmúl 「GDP-Va
szakunendo-o sitamavatta.」 „A GDP alulmúlta a
múlt évit.”
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sitamisitami ◆ előreelőre megnézésmegnézés ◆ lépcsőzeteslépcsőzetes fa-fa-
burkolatburkolat ◆ terepszemleterepszemle 「Ikucuka, curino ba-
sono sitamini itta.」 „Terepszemlét tartottam né-
hány lehetséges horgászhelyen.” ◇ sitami-ositami-o
szezuniszezuni látatlanbanlátatlanban 「Sitami-o szezuni-va ,
ie-o karinai.」 „Látatlanban nem veszek ki a la-
kást.”

sitami-ositami-o szezuniszezuni ◆ látatlanbanlátatlanban 「Sitami-o
szezuni-va , ie-o karinai.」 „Látatlanban nem ve-
szek ki a lakást.”

sitami-ositami-o szuruszuru / sitamiszurusitamiszuru ◆ előreelőre meg-meg-
néznéz 「Ikucukano kaidzsó-o sitamisita.」 „Előre
megnéztem néhány rendezvénytermet.” ◆ terep-terep-
szemlétszemlét tarttart 「Raigecuno kekkonsikino siki-
dzsóno sitami-o sita.」 „A jövő havi esküvő ren-
dezvénytermében tartottam terepszemlét.”

sitamiszurusitamiszuru / sitami-ositami-o szuruszuru ◆ előreelőre meg-meg-
néznéz 「Ikucukano kaidzsó-o sitamisita.」 „Előre
megnéztem néhány rendezvénytermet.” ◆ terep-terep-
szemlétszemlét tarttart 「Raigecuno kekkonsikino siki-
dzsóno sitami-o sita.」 „A jövő havi esküvő ren-
dezvénytermében tartottam terepszemlét.”

sitamizusitamizu ◆ alsó víz-gyökalsó víz-gyök
sitamocuresitamocure ◆ artikulálatlan beszédartikulálatlan beszéd
sitamoesitamoe ◆ fű csírázásafű csírázása
sitamukinisitamukini ◆ lefelélefelé
sitansitan ◆ rózsafarózsafa
sitanamezurisitanamezuri ◆ szájnyalogatásszájnyalogatás
sitanamezurisitesitanamezurisite ◆ csorgócsorgó nyállalnyállal ◆ jóízű-jóízű-
enen 「Sitanamezurisite tabeteita.」 „Jóízűen esze-
getett.” ◆ tenyeréttenyerét dörzsölvedörzsölve 「Karega va-
nani hikkakaruno-o sitanamezurisite matteita.」
„A tenyeremet dörzsölve vártam, hogy beleessen a
csapdámba.”

sitanamezuriszurusitanamezuriszuru ◆ nyalogatja a szájátnyalogatja a száját
sitanbusitanbu ◆ befűző részbefűző rész
sitanisitani ◆ aláalá ◆ alattalatt 「Dzsiso-va kjókasono si-
taniarimaszu.」 „A szótár a tankönyv alatt van.”
◆ alulalul 「Sitaniarubotan-o ositekudaszai!」
„Nyomd meg alul azt a gombot!” ◆ lennlenn ◆ lentlent
◇ nanamesitaninanamesitani átlósanátlósan lentlent 「Naname sita-
ni szundeiru.」 „Átlósan lent lakik.” ◇ masita-masita-
nini pontpont alattaalatta 「Masitani csikatecuga hasittei-
ru.」 „Pont alattunk megy a metró.”

sitanihaizokuszaszerusitanihaizokuszaszeru ◆ alárendelalárendel 「Kono
sain-o bucsóno sitani haizokuszaszeta.」 „Aláren-
delte a dolgozót az osztályvezetőnek.”

sitaniikuno-ositaniikuno-o tecudautecudau ◆ levezetlevezet 「Meno mi-
enai hitoga kaidan-o oriruno-o tecudatta.」 „Le-
vezettem egy vak embert a lépcsőn.”

sitaninagerusitaninageru ◆ alávetalávet 「Janekara isi-o nage-
ta.」 „A tetőről alávetettem egy követ.”

sitanositano ◆ alattialatti 「Csokuszecusacsóno sitade
hataraiteiru.」 „Közvetlenül az igazgató alatti po-
zícióban vagyok.” ◆ alsóalsó 「Sitano rindzsin-va to-
modacsida.」 „Az alsó szomszédom a barátom.”
◆ fiatalabbfiatalabb 「Kare-va sitano koda.」 „Ő a fiata-
labb gyerekem.”

sita no hó-esita no hó-e ◆ lele ◆ lefelélefelé
sitanoicsisitanoicsi ◆ nyelvállásnyelvállás
sitanokaisitanokai ◆ alsó szintalsó szint
sitanokainisitanokaini ◆ alattalatt 「Sitano kaini otosijorino
fúfuga szundeiru.」 „Alattunk egy idős házaspár
lakik.”

sitanonamaesitanonamae ◆ keresztnévkeresztnév
sitanonegakavakanuucsinisitanonegakavakanuucsini ◆ alighogyalighogy ki-ki-
mondjamondja 「Szeidzsika-va kokuminno futano fuja-
szanaito itta sitano negakavakanuucsini zózeian-
o teisucusita.」 „Alighogy a politikus kimondta,
hogy nem fogják növelni a lakossági terheket, már
meg be is adta az adóemelési javaslatot.”

sitanoszakisitanoszaki ◆ fondorlatosfondorlatos beszédbeszéd ◆ nyelvnyelv
hegyehegye
sitanuisitanui ◆ fércelésfércelés
sitanurisitanuri ◆ alapozásalapozás ◆ alapozórétegalapozóréteg
sitanuri-ositanuri-o szuruszuru ◆ alapozalapoz 「Juszeitorjóde
sitanuri-o sita.」 „Olajfestékkel alapoztam.” ◆

alapozástalapozást felviszfelvisz 「Nikaimeno sitanuri-o si-
ta.」 „Felvittem a második réteg alapozást.”

sitanuritorjósitanuritorjó ◆ alapozó festékalapozó festék
sitaobisitaobi ◆ ágyékkötőágyékkötő
sita-osita-o daszudaszu ◆ kiöltikiölti aa nyelvétnyelvét ◆ nyelvetnyelvet
öltölt 「Kodomo-va otokoni sita-o dasita.」 „A gye-
rek nyelvet öltött a férfire.”

sita-osita-o kojaszukojaszu ◆ gasztronómiaigasztronómiai műveltsé-műveltsé-
getget fejlesztfejleszt 「Oisii rjóride sita-o kojaszu.」
„Finom ételekkel fejleszti gasztronómiai művelt-
ségét.”
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sita-osita-o makumaku ◆ ámulámul 「Karenoszukiruni-va min-
naga sita-o maita.」 „Mindenki csak ámult az
ügyességén.” ◆ ámul-bámulámul-bámul 「Kareno sigotobu-
rini dzsósiga sita-o maita.」 „A főnöke csak ámult
és bámult a munkája láttán.” ◆ csodálcsodál 「Kareno
tairjokuni sita-o maita.」 „Csodáltam a jó erőnlé-
tét.” ◆ elálleláll aa szavaszava 「Kasuno utaiburini sita-
o maita.」 „Elállt a szavam az énekes színvona-
lától.” ◆ lesles 「Utattemitaramina sita-o maita.」
„Mikor elkezdett énekelni, mindenki csak lesett.”
◆ megcsodálmegcsodál 「Kareno szainóni sita-o maita.」
„Megcsodáltam a tehetségét.” ◆ nem piskótanem piskóta
sita-osita-o mukumuku ◆ lefelélefelé fordulfordul 「Szunódoroppu-
va sita-o muite szaku.」 „A hóvirág lefelé fordulva
hozza a virágát.” ◆ lefelélefelé néznéz 「Sita-o muite
aruitaitara dencsúnibucukatta.」 „Lefelé nézve
sétáltam, és nekimentem egy villanyoszlopnak.” ◆

lógatjalógatja azaz orrátorrát 「Zettaini sita-o mukanai.」
„Nem fogom lógatni az orrom.”

sita-osita-o taraszutaraszu ◆ lóglóg aa nyelvenyelve 「Inu-va sita-o
tarasiteita.」 „A kutyának lógott a nyelve.”

sitappanositappano ◆ alacsonyalacsony rangúrangú 「Sitappano ja-
kuin」 „alacsony rangú vezető” ◆ alantasalantas
「Sitappano sigoto」 „alantas munka”

sitarasitadesitarasitade ◆ hiábahiába 「Onaka-va szukukedo,
tabetara tabetade haitesimau.」 „Megéhezek, de
hiába eszek, úgyis kihányom.” ◆ nemnem érdekliérdekli
「Maketara maketadeiidzsanai.」 „Ne érdekeljen,
ha kikapsz!” ◆ sebajsebaj 「Sippaisitara sippaisitade,
mata csószenszurebaiidzsanaika.」 „Lehet, hogy
nem sikerül, de sebaj, majd újra megpróbálom.”

sitarigaositarigao ◆ győzedelmesgyőzedelmes tekintettekintet ◆ önelé-önelé-
gült tekintetgült tekintet
sitarisitesitarisite ◆ mégmég aa végénvégén 「Kono bakamo-
noganóberu só-o dzsusósitarisite.」 „Még a végén
Nobel-díjat kap ez az idióta.” ◆ mégmég képesképes
「Kare-va kono ajasii nomi mono-o nondari-
site.」 „Még képes, és megissza ezt a löttyöt!”

sitariszurusitariszuru ◆ váltakozikváltakozik 「Haretari kumotta-
risiteita.」 „Napos és felhős idő váltakozott.”

sitárusitáru ◆ szitárszitár
sitaruszurukarasitaruszurukara ◆ mégmég 「Nondariszurukara,
akacsan-ni dencsi-o vataszanaide!」 „Ne add a
baba kezébe az elemet, mert még lenyeli!”

sitasigenasitasigena ◆ barátságosbarátságos 「Sitasigena tai-
do」 „barátságos viselkedés” ◆ közvetlenközvetlen 「Si-
tasigena kucsó」 „közvetlen hangvétel”

sitasigenisitasigeni ◆ barátságosanbarátságosan 「Ottono dórjóni
sitasigeni hanasikaketa.」 „Barátságosan megszó-
lította a férje munkatársát.”

sitasiisitasii ◆ bensőségesbensőséges 「Sitasii kankei」 „ben-
sőséges kapcsolat” ◆ közelközel állóálló 「Kaisade-va
zan-nennagara sitasii hitogaimaszen.」 „A mun-
kahelyemen sajnos nincs hozzám közel álló em-
ber.” ◆ közeliközeli 「Kare-va sitasii tomodacside-
szu.」 „Ő egy közeli (jó) barátom.” ◇ miminisita-miminisita-
siisii ismerősismerős 「Mimini sitasii szenricu」 „ismerős
dallam”

sitasikusitasiku ◆ barátságosanbarátságosan ◆ saját magasaját maga
sitasikunarusitasikunaru ◆ közelközel kerülkerül hozzáhozzá 「Kano-
dzsoto sitasikunatta.」 „Közel kerültem a nőhöz.”

sitasikuszurusitasikuszuru ◆ haverkodikhaverkodik 「Kare-va isato
sitasikusiteiru.」 „Haverkodik a dokival.”

sitasimenaisitasimenai ◆ nehéznehéz aa közelébeközelébe férkőzniférkőzni
「Kare-va nakanaka sitasimenai hitoda.」 „Elég-
gé nehéz a közelébe férkőzni.”

sitasimisitasimi ◆ barátságosságbarátságosság ◆ közeliségközeliség
sitasimijaszuisitasimijaszui ◆ barátságosbarátságos 「Sitasimija-
szui hitoda.」 „Barátságos ember.” ◆ fülbemá-fülbemá-
szószó 「Ongaku-va sitasimijaszuimerodídatta.」
„A zenének fülbemászó dallama volt.”

sitasimusitasimu ◆ jártasjártas leszlesz 「Gaikokugoni sitasin-
dekita.」 „Jártas lett az idegen nyelvben.” ◆ ked-ked-
velvel 「Kodomono korokara honni sitasindeima-
szu.」 „Gyermekkorom óta kedvelem a könyve-
ket.” ◆ közeliközeli kapcsolatbakapcsolatba kerülkerül
「Vatasitacsi-va zutto izenkara sitasindekita.」
„Már régóta közeli kapcsolatban vagyunk.” ◆

megkedvelmegkedvel 「Kono macsini sitasindekita.」
„Megkedveltem ezt a várost.” ◆ összebarátko-összebarátko-
zikzik 「Rinkano inuto sitasindekita.」 „Összeba-
rátkoztam a szomszéd kutyájával.” ◇ efudenisi-efudenisi-
tasimutasimu szívesenszívesen festfest ◇ sitasimenaisitasimenai nehéznehéz
aa közelébeközelébe férkőzniférkőzni 「Kare-va nakanaka sita-
simenai hitoda.」 „Eléggé nehéz a közelébe fér-
kőzni.” ◇ sitasindesitasinde barátságosanbarátságosan ◇ nare-nare-
sitasimusitasimu hozzászokikhozzászokik 「Dedzsitaru kankjóni
nare sitasinda.」 „Hozzászoktam a digitális kör-
nyezethez.”

sitasindesitasinde ◆ barátságosanbarátságosan
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sitasirabesitasirabe ◆ felkészülésfelkészülés 「Dzsugjómaeno
nen-irino sitasirabe」 „alapos felkészülés az órá-
ra” ◆ készüléskészülés ◆ utánanézésutánanézés ◆ utánaol-utánaol-
vasásvasás 「Sitasirabenasini rjokóni itta.」 „Anélkül
utaztam oda, hogy utánaolvastam volna a hely-
nek.”

sitasirabe-ositasirabe-o szuruszuru ◆ felkészülfelkészül 「Dzsugjóno
sitasirabe-o sita.」 „Felkészültem az órára.” ◆ ké-ké-
szülszül 「Sitasirabe-o szezuni dzsugjóni deta.」
„Készületlenül mentem órára.” ◆ utánanézutánanéz
「Nanika-o kau maeni njúnenni sitasirabe-o szu-
ru.」 „Ha veszek valamit, előtte mindig alaposan
utánanézek.” ◆ utánaolvasutánaolvas 「Sitasirabe-o
szezuniterebi-o katta.」 „Anélkül vettem televízi-
ót, hogy utánaolvastam volna.”

sitaszakisitaszaki ◆ fondorlatosfondorlatos beszédbeszéd ◆ nyelv-nyelv-
csúcscsúcs ◆ nyelvnyelv hegyehegye 「Sitaszaki-o kandesi-
matta.」 „Véletlenül beleharaptam a nyelvembe.”

sitaszakiszanzunsitaszakiszanzun ◆ fondorlatosfondorlatos beszédbeszéd
「Sitaszakiszanzunde on-na-o damasita.」 „Fon-
dorlatos beszéddel becsapta a nőt.”

sitaszódansitaszódan ◆ előzetes megbeszéléselőzetes megbeszélés
sitaszódan-ositaszódan-o szuruszuru ◆ előzetesenelőzetesen megbe-megbe-
szélszél 「Cumato ieno kónjúno sitaszódan-o sita.」
„Előzetesen megbeszéltem a feleségemmel a la-
kásvásárlást.”

sitatakasitataka ◆ alaposanalaposan 「Taorete atama-o sita-
takani utta.」 „Elestem, és alaposan beütöttem a
fejem.” ◆ jóljól 「Sitataka jotta.」 „Jól berúgtam.”
◆ szívósanszívósan ◆ törtetvetörtetve 「Sitatakani ikiteiru.」
„Törtetve él.”

sitatakanasitatakana ◆ makacsmakacs 「Sitatakana teikó」
„makacs ellenállás” ◆ ravaszravasz ◆ szívósszívós 「Si-
tatakana minzoku.」 „Szívós nemzet.” ◆ törte-törte-
tőtő 「Kanodzso-va sitatakana on-nada.」 „Törte-
tő nő.”

sitatamerusitatameru ◆ eszikeszik 「Júsoku-o sitatameta.」
„Vacsorát evett.” ◆ megírmegír 「Tegami-o sitatame-
ta.」 „Megírta a levelet.”

sitatarazunasitatarazuna ◆ határozatlanhatározatlan 「Sitatarazuna
hjógen」 „határozatlan kifejezés” ◆ hibáshibás 「Si-
tatarazuna saberi kata」 „hibás beszéd”

sitatarazunasaberikata-ositatarazunasaberikata-o szuruszuru ◆ selypít-selypít-
veve beszélbeszél 「Kanodzso-va sitatarazunasaberi
kata-o szurunode kiki torinikuikotogaarimaszu.」
„Sokszor nem lehet érteni, mert selypítve beszél.”

sitatarazunositatarazuno ◆ pöszepösze
sitatarazunohacuonsitatarazunohacuon ◆ pöszeségpöszeség ◆ raccso-raccso-
láslás ◆ selypítésselypítés
sitatarazunohacuonszurusitatarazunohacuonszuru ◆ pöszénpöszén beszélbeszél
◆ selypítselypít
sitatarisitatari ◆ cseppcsepp ◆ csöppcsöpp
sitatariocsirusitatariocsiru ◆ lecsordogállecsordogál ◆ lecsöpöglecsöpög
sitatarusitataru ◆ csepegcsepeg 「Janekara mizuga motte
sitatatteiru.」 „A beázott plafonról csepeg a víz.”
◆ csöpögcsöpög 「Happakara sizukuga sitatatta.」 „A
levelekről csöpögött a víz.” ◆ frissfriss 「Midorisita-
taru haruno mori」 „frissen zöldellő tavaszi erdő”
◇ mizunositatarujónamizunositatarujóna szívdöglesztőszívdöglesztő 「Mi-
zuno sitatarujóna otoko」 „szívdöglesztő férfi” ◇

mizumositatarumizumositataru szívdöglesztőszívdöglesztő 「Mizumo si-
tataruii otoko」 „szívdöglesztően jóképű fiatalem-
ber”

sitatesitate ◆ alacsonyalacsony erősségűerősségű játékosjátékos ◆ alsóalsó
fogásfogás 「Rikisi-va sitate-o totta.」 „A szumó bir-
kózó alsó fogást alkalmazott.” ◆ alsóalsó részrész ◇ hi-hi-
darisitatedarisitate balbal kezeskezes alsófogásalsófogás ◇ migisita-migisita-
tete jobb kezes alsófogásjobb kezes alsófogás
sitatesitate ◆ összeállításösszeállítás ◆ szabásszabás 「Kono
jófuku-va sitatega joi.」 „Jó a szabása ennek a ru-
hának.” ◆ szabászatszabászat ◆ szabószabó 「Orimono-o
sitateni dasita.」 „A szabónak adtam a szövetet.”
◇ kókjúsitatekókjúsitate úriúri szabászatszabászat ◇ tokunbecu-tokunbecu-
sitatenoressasitatenoressa különvonatkülönvonat ◇ nivakadzsita-nivakadzsita-
tete sebtébensebtében összeállításösszeállítás 「Nivaka dzsitate-
nocsímu」 „sebtében összeállított csapat”

sitatedasinagesitatedasinage ◆ alsó fogásos dobásalsó fogásos dobás
sitatehinerisitatehineri ◆ alsó fogású csavartdobásalsó fogású csavartdobás
sitatejasitateja ◆ szabószabó ◆ szabóságszabóság ◆ szabóüzletszabóüzlet
◇ kókjúsitatejakókjúsitateja úri szabóúri szabó
sitatenagesitatenage ◆ alsó fogásos dobásalsó fogásos dobás
sitatenaosisitatenaosi ◆ ruhaalakításruhaalakítás
sitatenaoszusitatenaoszu ◆ átalakítátalakít 「Kimono-o sitate
naosita.」 „Átalakíttattam a kimonót.”

sitateniderusitatenideru ◆ nemnem játsszajátssza aa nagyotnagyot ◆

szerényen viselkedikszerényen viselkedik
sitaterusitateru ◆ állítállít 「Sinszeki-o kóken-ninni si-
tateta.」 „A rokonát állította gyámnak.” ◆ be-be-
állítállít 「Mudzsicuno kare-o han-ninni sitateta.」
„Bűnösnek állította be.” ◆ kihozkihoz 「Reizókoniaru
zairjó-o oisii rjórini sitateta.」 „A hűtőben lévő
alapanyagokból kihozott egy finom ételt.” ◆ ne-ne-
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velvel 「Muszuko-o rippana sacsóni sitateta.」
„Nagyszerű gyárigazgatót nevelt a fiából.” ◆

összeállítösszeállít 「Jófuku-o sitateta.」 „Összeállította
a ruhát.” ◆ szabszab 「Dzsibunni jófuku-o sitate-
ta.」 „Ruhát szabott magának.”

sitattesitatte ◆ akkorakkor isis 「Varavaretattejarima-
szu.」 „Akkor is megcsinálom, ha kinevetnek ér-
te.” ◆ akkorakkor semsem 「Obakega detatte kovaku-
nai.」 „Akkor sem félek, ha szellemek kísértenek.”
◆ hiábahiába 「Naitatte mudada.」 „Hiába sírsz!” ◇

nisitattenisitatte őő isis 「Vatasinisitattekorega hadzsi-
meteno keikendeszu.」 „Én is először tapaszta-
lom ezt.”

sitausitau ◆ csodálcsodál ◆ kötődikkötődik 「Kanodzso-va
kare-o sitatteiru.」 „Kötődik a férfihez.” ◆ követkövet
「Kare-o sitatte inakani idzsúsita.」 „Őt követve
vidékre költöztem.” ◆ nagyranagyra becsülbecsül 「Ano
szenszei-va min-nani sitavareteiru.」 „Azt a ta-
nárt mindenki nagyra becsüli.” ◆ szeretszeret
「Sacsó-va dzsúgjóinni sitavareteiru.」 „Az igaz-
gatót szeretik a beosztottjai.” ◆ vágyódikvágyódik
「Kokjó-o sitatteiru.」 „Vágyódik a szülőfaluja
után.”

sitaucsisitaucsi ◆ csettintéscsettintés ◆ nyelvcsettintésnyelvcsettintés
sitaucsiszurusitaucsiszuru ◆ csettintcsettint egyetegyet aa nyelvé-nyelvé-
velvel 「Okotte sitaucsi-o sita.」 „Mérgesen csettin-
tett egyet a nyelvével.”

sitaukesitauke ◆ alvállalkozóalvállalkozó 「Sigoto-o sitaukeni
daszu.」 „Alvállalkozókra bízza a munkát.”

sitaukegaisasitaukegaisa ◆ alvállalkozóalvállalkozó
sitaukegjósasitaukegjósa ◆ alvállalkozóalvállalkozó
sitaukesigotositaukesigoto ◆ alvállalkozói munkaalvállalkozói munka
sitaukeszurusitaukeszuru ◆ alvállalkozásbanalvállalkozásban végezvégez
「Kódzsi-o sitaukesita.」 „Alvállalkozásban vé-
geztük a munkát.”

sitavasiisitavasii ◆ drágadrága 「Sitavasii csicsiue」 „Drága
Édesapám” ◆ hiányzóhiányzó 「Sitavasii furuszato」
„hiányzó szülőföldem” ◆ szeretettszeretett 「Sitavasii
hito」 „szeretett egyén”

sitazaszaesitazaszae ◆ támasztámasz ◆ támasztéktámaszték
sitazavari-o tasikamerusitazavari-o tasikameru ◆ kóstolgatkóstolgat
sitazumisitazumi ◆ alulraalulra pakoláspakolás 「Uvazumito sita-
zumi」 „felülre és alulra pakolás” ◆ csicskáscsicskás
「Sitazumino szeikacuni akita.」 „Meguntam
már, hogy mindig valakinek a csicskása legyek.”

sitazuminositazumino ◆ alárendeltalárendelt 「Sitazumino
szeikacu-o szuru.」 „Alárendeltként élek a társa-
dalomban.”

sitesite ◆ ésés 「Isa-va kandzsa-o sinszacusite,
kuszuri-o sohósita.」 „Az orvos megvizsgálta a be-
teget, és felírta neki a gyógyszert.” ◆ jj 「Nanika
hanasite!」 „Mondj valamit!” ◇ sitearusitearu csinál-csinál-
vava vanvan 「Kono kamikireni denvabangóga kaitea-
ru.」 „Erre a cetlire telefonszám van írva.”

sitesite ◆ csinálócsináló emberember ◆ főszereplőfőszereplő ◆ speku-speku-
látorlátor
sitearusitearu ◆ csinálvacsinálva vanvan 「Kono kamikireni
denvabangóga kaitearu.」 „Erre a cetlire telefon-
szám van írva.”

sitecusitecu ◆ magánvasútmagánvasút
sitecuótesitecuóte ◆ nagy magánvasút-társaságnagy magánvasút-társaság
sitehaikenaisitehaikenai ◆ nemnem szabadszabad csinálnicsinálni 「Hit-
ono maedeonarasite-va ikenai.」 „Emberek előtt
nem szabad fingani.”

sitehanaranaisitehanaranai ◆ nem szabad csinálninem szabad csinálni
siteisitei ◆ tanár és diáktanár és diák
siteisitei ◆ magánlakásmagánlakás ◆ magánrezidenciamagánrezidencia
siteisitei ◆ kijelöléskijelölés ◆ megadásmegadás 「Kózabangóno
sitei」 „bankszámlaszám megadása”

siteisitei ◆ fiatalokfiatalok ◆ gyerekekgyerekek 「Meikano si-
tei」 „híres családból származó gyerekek”

siteikankeisiteikankei ◆ tanár-diák kapcsolattanár-diák kapcsolat
siteikensiteiken ◆ helyjegyhelyjegy
siteinositeino ◆ kijelöltkijelölt 「Siteibaso igaiha kin-
endeszu.」 „A kijelölt helyeken kívül tilos a do-
hányzás!”

siteinoaidagarasiteinoaidagara ◆ tanár-diák kapcsolattanár-diák kapcsolat
siteirusiteiru ◆ éppenéppen csinálcsinál 「Cuma-va ima ofuroni
haitteimaszu.」 „A feleségem most éppen fürdik.”
◆ mármár csináltcsinált 「Nimocu-va mó todoiteiru.」
„Már megjött a csomag.” ◆ többszörtöbbször csinálcsinál
「Kare-va icumo onadzsi macsigai-o kuri kaesite-
iru.」 „Mindig ugyanazt a hibát követi el.”

siteisitasiteisita ◆ megjelöltmegjelölt 「Siteisita hini sóhin-va
csanto todoita.」 „A megjelölt napon pontosan ki-
szállították az árut.”

siteiszaretasiteiszareta ◆ adottadott 「Siteiszareta dzsúsoni-
va noharagaatta.」 „Az adott címen egy mező
volt.” ◆ megadottmegadott 「Siteiszaretajúzá mei-va
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szudeni szonzaisiteimaszu.」 „A megadott fel-
használónév már létezik.”

siteiszekisiteiszeki ◆ helyjegyes ülőhelyhelyjegyes ülőhely
siteiszekinokippusiteiszekinokippu ◆ helyjegyhelyjegy
siteiszurusiteiszuru ◆ kijelölkijelöl 「Siteiszareteiru
basodakedetabako-o szuukotogadekimaszu!」
„Csak a kijelölt helyen szabad dohányozni!” ◆ ki-ki-
szabszab 「Siteiszareta
dzsikanmadenipurodzsekuto-o ovaraszeta.」 „A
kiszabott időre befejeztem a projektet.” ◆ megadmegad
「Siteisita dzsúsomadetakusíde itta.」 „Taxival
mentem a megadott címre.” ◆ rendelkezikrendelkezik
「Hiszózokunin-va szózoku-o siteisinakatta.」
„Az örökhagyó nem rendelkezett a vagyonáról.” ◆

szólszól 「Kippuno siteiszuru szekini itta.」 „Oda-
mentem a székhez, ahova a jegyem szólt.”

siteitadakemaszukasiteitadakemaszuka ◆ legyenlegyen szívesszíves 「Mó-
szukosiacsirani tatteitadakemaszuka?」 „Legyen
szíves odébb állni!”

siteiuketorininsiteiuketorinin ◆ kedvezményezettkedvezményezett
sitejoisitejoi ◆ lehetlehet 「Neru maeni tabeteiimonot-
tearuno?」 „Van valami, amit lehet lefekvés előtt
enni?”

sitejokattasitejokatta ◆ érdemesérdemes 「Kurému-o sitejokat-
ta.」 „Érdemes volt panaszkodni.” ◆ megérde-megérde-
meltenmelten 「Kareganóberu só-o morattejokatta.」
„Megérdemelten kapta meg a Nobel-díjat.”

sitekabusitekabu ◆ spekulatív részvényspekulatív részvény
sitekarasitekara ◆ amiótaamióta 「Taiszó-o hadzsimetekara
kibun-va jokunatta.」 „Amióta tornázom, jobb
lett a közérzetem.” ◆ követőenkövetően 「Szocugjósite-
karamó avanakatta.」 „A ballagást követően már
nem találkoztunk.”

sitekisiteki ◆ észrevételészrevétel 「Gomottomona siteki」
„helyes észrevétel” ◆ rámutatásrámutatás ◆ rávilágításrávilágítás

sitekinasitekina ◆ magánmagán 「Sitekina riekinotameni
hito-o rijósita.」 „Magánérdekből kihasználta az
embereket.” ◆ magánjellegűmagánjellegű 「Sitekina jódzsi-
de keszszekiszuru.」 „Magánjellegű dolog miatt
nem tudok részt venni.” ◆ privátprivát 「Sanaimé-
runo sitekina rijó-va kinsiszareteiru.」 „Megtil-
tották a céges e-mail privát használatát.” ◆ sze-sze-
mélyesmélyes 「Sitekina rijúde taigakusita.」 „Szemé-
lyes okból hagyta ott az iskolát.”

sitekinasitekina ◆ költőiköltői 「Sitekina hjógen」 „költői
kifejezés” ◆ poétikuspoétikus 「Sitekina buntai」 „poé-
tikus stílus”

sitekinositekino ◆ optimálisoptimális
sitekisojúkensitekisojúken ◆ magántulajdoni jogmagántulajdoni jog
sitekiszeiszaisitekiszeiszai ◆ önbíráskodásönbíráskodás
sitekiszurusitekiszuru ◆ kiszúrkiszúr 「Dzsósini macsigae-o si-
tekiszareta.」 „A főnököm kiszúrta a hibát.” ◆ rá-rá-
mutatmutat 「Mondaiten-o sitekisita.」 „Rámutatott
a hibára.” ◆ rávilágítrávilágít 「Daiettono kikenszei-o
sitekisita.」 „Rávilágított a diéta veszélyeire.” ◇

jakuszoku-ojakuszoku-o sitekiszurusitekiszuru szavánszaván fogfog 「To-
modacsini komattara taszukerujo, to
jakuszokusitano-o sitekiszareta.」 „Megígértem a
barátomnak, hogy segítek, és most a szavamon fo-
gott.”

sitemadesitemade ◆ annyira,annyira, hogyhogy 「Sakkinsitemade
ie-o kaitakunai.」 „Annyira nem akarok házat
venni, hogy adósságba keveredjek miatta.”

sitemirusitemiru ◆ gondolgondol egyetegyet 「Joru, tomodacsini
denvasitemita.」 „Este gondoltam egyet, és fel-
hívtam a barátomat.” ◆ megpróbálmegpróbál 「Icsirinsani
nottemita.」 „Megpróbáltam felülni az egykerekű
biciklire.”

sitemiszerusitemiszeru ◆ meglásdmeglásd 「Boku-va kavattemi-
szerukara, modotte kite!」 „Meglásd, megválto-
zok, csak gyere vissza hozzám!” ◆ megmutatmegmutat
「Kodomoniszupún-o cukattemiszeta.」 „Meg-
mutattam a gyereknek, hogyan kell a kanalat
használni.”

sitemositemo ◆ akkorakkor isis 「Anataga hantaisitemo ka-
reto kekkonszuru.」 „Akkor is hozzámegyek, ha
ellenzed!” ◆ akkorakkor semsem 「Okanegaattemoanata-
ni kaszenai.」 „Akkor sem adnék neked pénzt, ha
lenne.” ◆ haha 「Amega futtemo iku.」 „Akkor is
megyek, ha esik.” ◆ mégmég haha 「Jaritakutemo dek-
inai.」 „Még ha akarnám, sem tudnám megcsinál-
ni.”

sitemoiisitemoii ◆ hathat 「Szakanani esza-o agetemo-
ii?」 „Adhatok enni a halaknak?” ◆ hethet 「Kóen-
ni ittemoii?」 „Elmehetek a parkba?” ◆ nemnem za-za-
varvar 「Mado-o aketemoiideszuka?」 „Nem zavar-
ja, ha kinyitom az ablakot?”

sitemoiitoiusitemoiitoiu ◆ megengedmegenged 「Odzsi-va dzsibun-
no kuruma-o untensitemoiito itta.」 „A nagybá-
tyám megengedte, hogy vezessem a kocsiját.”
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sitemomudanasitemomudana ◆ aztánaztán 「Cumani hanasitemo
mudada.」 „A feleségemnek aztán beszélhetek!”

sitemookasikunaisitemookasikunai ◆ akárakár 「Asita szandzsúdo-
ninattemookasikunai.」 „Akár 30 fok is lehet hol-
nap.”

sitensiten ◆ nézőpontnézőpont 「Siten-o kaetara mondai-va
csigatteita.」 „Más nézőpontból, másként láttam
a problémát.” ◆ szempontszempont
sitensiten ◆ fiókfiók 「Ginkó-va kindzsoni atarasii siten-
o hiraita.」 „Új fiókot nyitott a környékünkön a
bank.” ◆ fiókirodafiókiroda ◆ kirendeltségkirendeltség 「Kaisano
siten」 „cég kirendeltsége” ◆ részlegrészleg 「Hont-
ento siten」 „központi üzlet és részleg” ◇ kaiga-kaiga-
isitenisiten külföldikülföldi kirendeltségkirendeltség ◇ ginkósitenginkósiten
bankfiókbankfiók ◇ ginkónositenginkónositen bankfiókbankfiók
sitensiten ◆ napfordulónapforduló ◇ gesigesi nyárinyári napfordulónapforduló
◇ tódzsitódzsi téli napfordulótéli napforduló
sitensiten ◆ alátámasztási pontalátámasztási pont
sitencsósitencsó ◆ fiókvezetőfiókvezető ◆ kirendeltségveze-kirendeltségveze-
tőtő ◆ részlegvezetőrészlegvezető
sitenkaramirutositenkaramiruto ◆ szempontjábólszempontjából 「Sóhis-
ano sitenkara mirutoii siszakudatta.」 „A fogyasz-
tók szempontjából jó intézkedést hoztak.”

sitenmósitenmó ◆ fiókhálózatfiókhálózat 「Ginkóno sitenmó」
„bank fiókhálózata” ◆ kirendeltségekkirendeltségek hálóza-hálóza-
tata
sitennósitennó ◆ négynégy égiégi királykirály ◇ kómokutenkómokuten Vi-Vi-
rúpáksarúpáksa ◇ dzsikokutendzsikokuten DhritarástraDhritarástra ◇ zó-zó-
dzsótendzsóten VirúdhakaVirúdhaka ◇ bisamontenbisamonten Vaisrá-Vaisrá-
vanavana
sitenokerusitenokeru ◆ elintézelintéz 「Sigoto-o hajakujatte-
noketa.」 „Hamar elintéztem a munkát.”

siteokusiteoku ◆ csinál,csinál, hogyhogy legyenlegyen 「Nomi mono-
o katteoita.」 „Vettem italt, hogy legyen.” ◆ elő-elő-
rere gondolvagondolva csinálcsinál 「Mame-o icsinicsimaeni
mizuni cuketeoita.」 „A babot egy nappal előre
beáztattam.” ◆ előzőlegelőzőleg csinálcsinál 「Dzsikokuhjó-
o sirabeteoita.」 „Előzőleg megnéztem a menet-
rendet.” ◆ elvégezelvégez 「Kono sorui-va daidzsida-
karasimatteoite!」 „Ez fontos irat, jól tedd el!”
◆ megcsinálmegcsinál 「Icsió onajami-o kiiteokó.」 „Na
jó, meghallgatom a gondodat!” ◇ jóisiteokujóisiteoku
összekészítösszekészít 「Hicujóna sorui-o jóisiteoita.」
„Összekészítettem a szükséges iratokat.”

sítísítí ◆ CTCT
sitihoterusitihoteru ◆ városi szállodavárosi szálloda

sitosito ◆ amireamire aa pénztpénzt költikköltik 「Okaneno sito-
va vakarijógaarimaszen.」 „Nem lehet tudni, hogy
mire költötték a pénzt.”

sitosito ◆ apostolapostol ◆ tanítványtanítvány ◇ dzsúnisitodzsúnisito ti-ti-
zenkét apostolzenkét apostol
sitósitó ◆ személyes küzdelemszemélyes küzdelem
sitósitó ◆ élet-halálélet-halál harcharc 「Sitó-o kuri hiroge-
ta.」 „Élet-halál harcot vívott.”

sítosíto ◆ laplap ◆ lepellepel ◆ ponyvaponyva ◆ takarótakaró ◆ ülésülés
◇ irócuribósisítoirócuribósisíto színfogószínfogó kendőkendő ◇ ento-ento-
rísítorísíto jelentkezésijelentkezési laplap ◇ gázesítogázesíto gézlapgézlap
「Kizugucsini icsimainogázesíto-o hatta.」 „Egy
gézlapot raktam a sebre.” ◇ kittesítokittesíto bélyeg-bélyeg-
blokkblokk 「Kinenno kittesítoga hakkószareta.」
„Kiadtak egy emlékbélyeg-blokkot.” ◇ dzsunia-dzsunia-
sítosíto gyerekülésgyerekülés ◇ dzsokinsítodzsokinsíto fertőtlenítőfertőtlenítő
kendőkendő ◇ sirubá-sítosirubá-síto időseknekidőseknek fenntartottfenntartott
ülőhelyülőhely ◇ szuraidingu-sítoszuraidingu-síto csúsztathatócsúsztatható
lepedőlepedő ◇ szuraidingu-sítoszuraidingu-síto gurulóguruló ülésülés ◇

szuraidingu-sítoszuraidingu-síto betegmozgatóbetegmozgató lepedőlepedő ◇

daszszuisítodaszszuisíto nedvszívónedvszívó fóliafólia ◇ biníru-sítobiníru-síto
műanyagműanyag fóliafólia ◇ burú-sítoburú-síto kékkék ponyvaponyva ◇

burú-sítoburú-síto kékkék fóliafólia ◇ bebísítobebísíto csecsemő-csecsemő-
ülésülés ◇ bebísítobebísíto gyerekülésgyerekülés ◇ bónecusítobónecusíto
hővédőhővédő ponyvaponyva ◇ bónecusítobónecusíto hővédőhővédő ta-ta-
karókaró ◇ hogosítohogosíto védőfóliavédőfólia 「Szumahono ga-
menni hogosíto-o hatta.」 „Az okostelefon képer-
nyőjére védőfóliát raktam.” ◇ jódzsósítojódzsósíto védő-védő-
takarótakaró ◇ redzsá-sítoredzsá-síto piknikplédpiknikpléd
sítoberutosítoberuto ◆ biztonságibiztonsági övöv
「Anzennotamesítoberuto-o kanarazu osime ku-
daszai.」 „A biztonsága érdekében, feltétlenül
kapcsolja be a biztonsági övet!”

sitódzsositódzso ◆ fazekasműhelyfazekasműhely ◆ porcelángyárporcelángyár

sitódzsucusitódzsucu ◆ fazekasművészetfazekasművészet ◆ kerámia-kerámia-
művészetművészet
sitofumeikinsitofumeikin ◆ ismeretlenismeretlen dologradologra költöttköltött
pénzpénz
sitogerusitogeru ◆ véghezvéghez viszvisz 「Igjó-o si togeta.」
„Nagy tettet vitt véghez.”

sitogjódensitogjóden ◆ apostolok cselekedeteiapostolok cselekedetei
sitohitokukinsitohitokukin ◆ titkolttitkolt célracélra fordítottfordított
pénzpénz
sítoiusítoiu ◆ pisszegpisszeg ◆ sziszegsziszeg 「Hebi-va síto it-
ta.」 „A kígyó sziszegett.”
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sitojakanasitojakana ◆ finomfinom 「Sitojakana szugata」 „fi-
nom megjelenés” ◆ finomkodófinomkodó 「Dzsoszeino ha-
nasi kata-va sitojakadatta.」 „A nő beszéde fi-
nomkodó volt.” ◆ kecseskecses 「Sitojakana dzs-
oszei」 „kecses nő”

sitojakanisitojakani ◆ finomkodóanfinomkodóan
sítokabásítokabá ◆ üléshuzatüléshuzat
sitókaisitókai ◆ ciszterci rendciszterci rend
sitókansitókan ◆ négynégy kormányzatikormányzati pozíciópozíció ◇ hó-hó-
gangan harmadik kormányzati pozícióharmadik kormányzati pozíció
sitókjokusitókjoku ◆ városi helyhatóságvárosi helyhatóság
sitokusitoku ◆ Sitoku-korSitoku-kor
sitokuromusitokuromu ◆ citokrómcitokróm
sitokuromuokisidázesitokuromuokisidáze ◆ citokrómoxidázcitokrómoxidáz
sitokuromuszankakószositokuromuszankakószo ◆ citokrómoxidázcitokrómoxidáz
sitomerusitomeru ◆ elejtelejt 「Inosisi-o sitometa.」 „El-
ejtette a vaddisznót.” ◆ lelőlelő 「Inosisi-o dzsúde
sitometa.」 „Lelőtte a vaddisznót.” ◆ leterítleterít
「Emono-o hitohah-de sitometa.」 „Egy lövéssel
leterítette a zsákmányát.”

sitó-o endzsirusitó-o endzsiru ◆ élet-halál harcot vívélet-halál harcot vív
sitosinsitosin ◆ citozincitozin
sitositositosito ◆ szemerkélveszemerkélve
sitositofurusitositofuru ◆ cseperegcsepereg 「Amegasitosito fut-
teita.」 „Csepergett az eső.” ◆ szemerkélszemerkél
「Amegasitosito futtemasita.」 „Az eső szemer-
kélt.”

sitósúdókaisitósúdókai ◆ ciszterci szerzetesrendciszterci szerzetesrend
sitószurusitószuru ◆ élet-halál harcot vívélet-halál harcot vív
síto-vómásíto-vómá ◆ székmelegítőszékmelegítő
sittasitta ◆ leteremtésleteremtés ◆ ösztökélésösztökélés ◇ sitta-sitta-
gekireigekirei hangoshangos ösztökélésösztökélés ◇ sittaszurusittaszuru le-le-
teremtteremt 「Buka-o sittaszuru.」 „Leteremti a be-
osztottat.”

sittagekireisittagekirei ◆ hangos ösztökéléshangos ösztökélés
sittaisittai ◆ baklövésbaklövés 「Sittaicuzukino szeifu」
„baklövések sorozatát elkövető kormány” ◆ le-le-
szereplésszereplés ◇ sittai-osittai-o endzsiruendzsiru leszerepelleszerepel
「Otto-va cumano dzsikkade jopparatte sittai-o
endzsita.」 „A berúgott férj a felesége szüleinél le-
szerepelt.”

sittai-osittai-o endzsiruendzsiru ◆ leszerepelleszerepel 「Otto-va
cumano dzsikkade jopparatte sittai-o endzsita.」
„A berúgott férj a felesége szüleinél leszerepelt.”

sittakaburinosittakaburino ◆ kisokoskisokos ◆ okostóniokostóni ◆ tu-tu-
dálékosdálékos 「Kare-va icumo sittakaburi-o szuruno-
deirairasimaszu.」 „Ideges leszek a tudálékossága
miatt.”

sittangakusittangaku ◆ sziddham-tudománysziddham-tudomány
sittaszurusittaszuru ◆ leteremtleteremt 「Buka-o sittaszuru.」
„Leteremti a beosztottat.” ◆ ösztökélösztökél 「Cuka-
reta szensu-o sittasinakerebanaranai.」 „A fáradt
sportolót ösztökélni kell.”

sittauedesittauede ◆ tudtávaltudtával 「Dzsósiga sitta uede-
jatta.」 „A főnököm tudtával tettem.”

sittensitten ◆ hibahiba ◆ pontvesztéspontvesztés ◆ potyagólpotyagól
sittenóedesittenóede ◆ annak ellenére, hogy tudtaannak ellenére, hogy tudta
sittenszurusittenszuru ◆ pontotpontot veszítveszít 「Csímu-va sit-
tensite kessósinsucu-va dekinakatta.」 „A csapat
pontot veszített, így nem jutott a döntőbe.”

sittositto ◆ féltékenységféltékenység ◆ irigységirigység ◆ sárgasárga
irigységirigység
sittósittó ◆ sebészeti beavatkozássebészeti beavatkozás
sittobukaisittobukai ◆ féltékenyféltékeny 「Kare-va sittobukai
sisicuda.」 „Féltékeny természetű.”

sittóisittói ◆ operáló orvosoperáló orvos
sittoriaszebamusittoriaszebamu ◆ enyhénenyhén megizzadmegizzad 「Un-
dódesittori aszebanda.」 „A mozgástól enyhén
megizzadtam.”

sittorinurerusittorinureru ◆ nedvesnedves 「Kusza-va cujudesit-
tori nureteita.」 „A fű a harmattól nedves volt.”

sittoriszurusittoriszuru ◆ zsíroszsíros 「Kurímude tegasittor-
isita.」 „A krémtől zsíros lett a kezem.”

sittoritositasittoritosita ◆ békésbékés 「Sittoritosita kibun-
ninatta.」 „Békés hangulatom lett.” ◆ gyengédgyengéd
「Sittoritosita dzsoszei」 „gyengéd nő” ◆ kelle-kelle-
mesmes 「Sittoritosita fun-iki」 „kellemes hangulat”
◆ nedvesnedves 「Sittoritosita ha」 „nedves levél” ◆

nőiesnőies 「Sittoritosita on-nada.」 „Nőies terem-
tés.” ◆ nyugodtnyugodt 「Sittoritositadzsazu」 „nyu-
godt dzsessz”

sittosinsittosin ◆ féltékenységféltékenység ◆ irigységirigység
sittoszurusittoszuru ◆ féltfélt 「Otto-va sittositeiru.」
„Félti a feleségét.” ◆ irigyirigy 「Kare-va tomodacsini
sittositeiru.」 „Irigy a barátjára.” ◆ irigyelirigyel 「Ka-
reno kasikoi atamani sittositeiru.」 „Irigyli az éles
elméjét.”
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siucsisiucsi ◆ csapáscsapás 「Uragiri mononi hidoi siucsi-
o ataeta.」 „Kegyetlen csapást mért az árulóra.”
◆ elbánáselbánás 「Purodzsekutoga szeikósitanoni ka-
ikono siucsi-o uketa.」 „Sikeres volt a projektje,
mégis elbántak vele, hiszen kirúgták.” ◆ verésverés
「Kamino siucsi-o oszoreta.」 „Félt, hogy megve-
ri az isten.”

siucsi-osiucsi-o szuruszuru ◆ elbánikelbánik 「Otoko-va ano on-
nani hidoi siucsi-o sita.」 „A férfi csúnyán elbánt
azzal a nővel.”

siucsi-o ukerusiucsi-o ukeru ◆ elbánnak veleelbánnak vele
siuntensiunten ◆ próbaútpróbaút 「Ressano siunten」 „vonat
próbaútja” ◆ próbaüzempróbaüzem 「Kikaino siunten」
„gép próbaüzeme” ◆ próbaüzemeltetéspróbaüzemeltetés
sivasiva ◆ gyűrődésgyűrődés 「Sacuno siva-o nobasita.」
„Kisimítottam a gyűrődést az ingen.” ◆ ráncránc ◇

sivaninarusivaninaru ráncosodikráncosodik 「Sivaninaranaijóni
kaonikurímu-o nuru.」 „Krémmel keni az arcát,
hogy ne ráncosodjon.” ◇ sivaninarusivaninaru gyűrődikgyűrődik
「Kono jófuku-va sivaninarijaszui.」 „Ez a ruha
könnyen gyűrődik.” ◇ siva-osiva-o joszerujoszeru össze-össze-
ráncolráncol 「Odekoni siva-o joszeta.」 „Összerán-
colta a homlokát.” ◇ siva-osiva-o joszerujoszeru ráncolráncol
「Hitainosiva-o joszeta.」 „A homlokát ráncolta.”
◇ medzsirinosivamedzsirinosiva szarkalábszarkaláb 「Medzsirinosi-
vaga fueta.」 „Szarkalábas lett a szemem.”

sivasiva ◆ SivaSiva
sivabukisivabuki ◆ köhécselésköhécselés
sivadarakesivadarake ◆ csupacsupa ráncránc 「Sacu-va sivada-
rake.」 „Az ingem csupa ránc.”

sivagajorusivagajoru ◆ ráncbaráncba húzódikhúzódik 「Kareno hitai-
ni sivaga jotta.」 „Ráncba húzódott a homloka.”

sivagaregoesivagaregoe ◆ rekedt hangrekedt hang
sivagarerusivagareru ◆ berekedbereked ◆ elmegyelmegy 「Koegasiva-
gareta.」 „Elment a hangom.”

sivahósivahó ◆ jelbeszédjelbeszéd ◆ ujjbeszédujjbeszéd
sivajoszesivajosze ◆ gondgond hárulásahárulása 「Sijózumi ka-
kunenrjóno sivajosze-va miraino hitoni kuru.」
„A használt nukleáris fűtőelemek gondja a jövő
emberére hárul.” ◆ megfizetésmegfizetés 「Zeikinno
mudazukai-va dzsiszedai-e nosiva joszeninaru.」
„Az adók eltékozlásáért az unokáink fognak meg-
fizetni.”

sivakesivake ◆ válogatásválogatás
sivakesivake ◆ könyveléskönyvelés

sivakeszurusivakeszuru ◆ szétválogatszétválogat
「Szentakumono-o sivakesita.」 „Szétválogattam
a szennyest.” ◆ szortírozszortíroz 「Kónjúsita sokuzai-
o sivakesita.」 „Szortíroztam a vásárolt élelmisze-
reket.” ◆ válogatválogat 「Sorui-o sivakesita.」 „Válo-
gattam az iratokat.”

sivakeszurusivakeszuru ◆ könyvelkönyvel 「Torihiki-o sivakesi-
ta.」 „Könyveltem az ügyletet.”

sivakucsanosivakucsano ◆ gyűröttgyűrött 「Sivakucsanosacu-o
kiteita.」 „Gyűrött inget viselt.” ◆ ráncosráncos
sivaninaranaisivaninaranai ◆ gyűrhetetlengyűrhetetlen 「Kono
jófuku-va sivaninaranai.」 „Ez a ruha gyűrhetet-
len.”

sivaninarusivaninaru ◆ gyűrődikgyűrődik 「Kono jófuku-va siva-
ninarijaszui.」 „Ez a ruha könnyen gyűrődik.” ◆

megráncosodikmegráncosodik 「Nagaburode jubigasivaninat-
ta.」 „A hosszú fürdő után megráncosodtak az uj-
jaim.” ◆ összegyűrődikösszegyűrődik 「Sivaninarukara ta-
tande!」 „Hajtsd össze, mert összegyűrődik!” ◆

ráncosodikráncosodik 「Sivaninaranaijóni kaonikurímu-o
nuru.」 „Krémmel keni az arcát, hogy ne ránco-
sodjon.”

siva-osiva-o joszerujoszeru ◆ összeráncolösszeráncol 「Odekoni
siva-o joszeta.」 „Összeráncolta a homlokát.” ◆

ráncolráncol 「Hitainosiva-o joszeta.」 „A homlokát
ráncolta.”

sivarusivaru ◆ meghajlikmeghajlik
sivaszusivaszu ◆ decemberdecember
sivatorisivatori ◆ ráncsimításráncsimítás
sivazasivaza ◆ munkamunka 「Taifúno sivaza」 „tájfun
munkája” ◆ műmű 「Kono hakai-va kedamonono si-
vazada.」 „Ez a pusztítás egy vadállat műve.” ◆

tetttett 「Kareno sivazani macsigainai.」 „Ez a tett
rávall.”

sivazanimacsigainaisivazanimacsigainai ◆ rávallrávall 「Kareno siva-
zani macsigainai.」 „Ez rávall.”

sívísíví ◆ karakterhangkarakterhang
sízásízá ◆ CaesarCaesar ◆ CézárCézár
sízá-doressingusízá-doressingu ◆ cézáröntetcézáröntet
sizaisizai ◆ halálbüntetéshalálbüntetés
sizaisizai ◆ magányvagyonmagányvagyon ◆ sajátsaját pénzpénz 「Kó-
zuitaiszakuni sizai-o tódzsita.」 „Saját pénzből fi-
nanszírozta a gátépítést.”

sizaisizai ◆ alapanyagalapanyag ◆ nyersanyagnyersanyag ◇ kencsi-kencsi-
kusizaikusizai építőanyagépítőanyag
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sizaicsótacusizaicsótacu ◆ anyagbeszerzésanyagbeszerzés
sizaicsótacubusizaicsótacubu ◆ anyagbeszerzésianyagbeszerzési osz-osz-
tálytály
sizaicsótacugakarisizaicsótacugakari ◆ anyagbeszerzőanyagbeszerző
sizaiokibasizaiokiba ◆ teleptelep
sizansizan ◆ halvaszüléshalvaszülés ◆ halvaszületéshalvaszületés
sizandzsisizandzsi ◆ halvahalva születettszületett magzatmagzat ◆ hal-hal-
vaszülöttvaszülött
sizanszurusizanszuru ◆ halvahalva születikszületik 「Muszukoga si-
zansita kanasimi」 „halva született fiú miatti szív-
fájdalom”

sízászaradasízászarada ◆ cézársalátacézársaláta
sizecusizecu ◆ radularadula ◆ reszelőnyelvreszelőnyelv
sizeisizei ◆ városi adóvárosi adó
sizensizen ◆ természettermészet 「Sizenga szukideszu.」
„Szeretem a természetet.” ◇ sizentosizento magátólmagától
「Kizu-va sizento naorimaszu.」 „A seb magától
begyógyul.” ◇ sizentosizento önkéntelenülönkéntelenül 「Sizento
otono hókóni muita.」 „Önkéntelenül a hang irá-
nyába fordultam.” ◇ sizen-nasizen-na természetestermészetes
「Sasin-o torutoki sizenna egaoga cukurenai.」
„Ha fényképeznek, nem tudok természetes módon
mosolyogni.” ◇ sizen-nisizen-ni természetestermészetes módonmódon
「Sizenni furu mau.」 „Természetes módon visel-
kedik.” ◇ sizen-nisizen-ni magátólmagától 「Szentakuki-va si-
zenni naotta.」 „A mosógép magától megjavult.”

sizenbisizenbi ◆ természetes szépségtermészetes szépség
sizenbunbensizenbunben ◆ természetestermészetes szülésszülés 「Kóre-
ininaruto sizenbunbenjori teiószekkaino kanósze-
iga takai.」 „Az idősebb nőknél a természetes szü-
léshez képest több a császármetszés.”

sizencsicudzsosizencsicudzso ◆ természetes rendtermészetes rend
sizencsijurjokusizencsijurjoku ◆ öngyógyító képességöngyógyító képesség
sizendzsundzsosizendzsundzso ◆ természetes sorrendtermészetes sorrend
sizen-enesizen-ene ◆ természetes energiatermészetes energia
sizen-enerugísizen-enerugí ◆ természetes energiatermészetes energia
sizengensósizengensó ◆ természetitermészeti jelenségjelenség ◇ csósi-csósi-
zengensózengensó természetfeletti jelenségtermészetfeletti jelenség
sizengunsizengun ◆ természetes csoporttermészetes csoport
sizenhakaisizenhakai ◆ természetpusztítástermészetpusztítás ◆ termé-termé-
szetrombolásszetrombolás
sizenhakkasizenhakka ◆ öngyulladásöngyulladás
sizenhaszszeisizenhaszszei ◆ abiogenézisabiogenézis ◆ ősnemzésősnemzés ◆

ősnemződésősnemződés ◆ spontán keletkezésspontán keletkezés

sizenhaszszeiszecusizenhaszszeiszecu ◆ abiogenézisabiogenézis hipoté-hipoté-
zisezise ◆ ősnemzés elméleteősnemzés elmélete
sizenhogosizenhogo ◆ természetvédelemtermészetvédelem
sizenhogocsiikisizenhogocsiiki ◆ rezervátumrezervátum ◆ termé-termé-
szetvédelmi területszetvédelmi terület
sizenhogonosizenhogono ◆ természetvédelmitermészetvédelmi
sizen-jutakanasizen-jutakana ◆ kieskies
sizenkagakusizenkagaku ◆ természettudománytermészettudomány
sizenkaisizenkai ◆ természettermészet 「Sizenkaini szonzaisi-
nai szaikinga cukurareta.」 „Olyan baktériumot
állítottak elő, ami a természetben nem fordul elő.”
◆ természet világatermészet világa
sizenkankjósizenkankjó ◆ természeti környezettermészeti környezet
sizenkankjóhogosugisizenkankjóhogosugi ◆ környezettudatos-környezettudatos-
ságság
sizenkanszósizenkanszó ◆ természetes száradástermészetes száradás
sizenmen-ekisizenmen-eki ◆ természetes immunitástermészetes immunitás
sizen-nasizen-na ◆ természetestermészetes 「Sasin-o torutoki si-
zenna egaoga cukurenai.」 „Ha fényképeznek,
nem tudok természetes módon mosolyogni.”

sizen-nensósizen-nensó ◆ természetestermészetes égetéségetés 「Sibó-
no sizen-nensó」 „természetes zsírégetés”

sizen-nisizen-ni ◆ magátólmagától 「Szentakuki-va sizenni na-
otta.」 „A mosógép magától megjavult.” ◆ ter-ter-
mészetesmészetes módonmódon 「Sizenni furu mau.」 „Ter-
mészetes módon viselkedik.”

sizen-nosizen-no ◆ természetitermészeti 「Kono kunini-va si-
zenno megumigatakuszan-aru.」 „Az országnak
sok természeti adottsága van.”

sizen-nobisizen-nobi ◆ természetes szépségtermészetes szépség
sizen-nogairjokusizen-nogairjoku ◆ természet erejetermészet ereje
sizen-nohószokusizen-nohószoku ◆ természeti törvénytermészeti törvény
sizen-noikioisizen-noikioi ◆ dolgokdolgok természetestermészetes folyá-folyá-
sasa
sizen-nomegumisizen-nomegumi ◆ természetitermészeti adottságadottság
「Kuni-va sizenno meguminiafureteiru.」 „Az or-
szág természeti adottságokban bővelkedik.”

sizen-noszajósizen-noszajó ◆ természettermészet cselekvőcselekvő erejeereje

sizen-noszeiszokucsisizen-noszeiszokucsi ◆ természetestermészetes élő-élő-
helyhely
sizenricusizenricu ◆ természeti törvénytermészeti törvény
sizenrjóhósizenrjóhó ◆ természetgyógyászattermészetgyógyászat
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sizenrjóhósisizenrjóhósi ◆ természetgyógyásztermészetgyógyász
sizensisizensi ◆ természetrajztermészetrajz ◆ természettör-természettör-
ténetténet
sizensisizensi ◆ természetes haláltermészetes halál
sizensihakubucukansizensihakubucukan ◆ természetrajzitermészetrajzi mú-mú-
zeumzeum ◆ természettörténeti múzeumtermészettörténeti múzeum
sizensiszurusizensiszuru ◆ természetestermészetes halállalhalállal halhal
megmeg 「Ródzsin-va sizensisita.」 „Az öregember
természetes halállal halt meg.”

sizensokuhin-nomiszesizensokuhin-nomisze ◆ bioboltbiobolt 「Jaszai-va
júkijaszai-o sizensokuhinno miszede kaukotonisi-
teimaszu.」 „A zöldségként organikus zöldséget
veszek a bioboltban.”

sizensugisizensugi ◆ naturalizmusnaturalizmus
sizensugibungakusizensugibungaku ◆ naturalista irodalomnaturalista irodalom
sizensugisasizensugisa ◆ naturalistanaturalista
sizensúkjósizensúkjó ◆ természetvallástermészetvallás
sizenszaigaisizenszaigai ◆ természetitermészeti csapáscsapás 「Nihon-
va sizenszaigaino ói kunideszu.」 „Japán egy
olyan ország, ahol sok a természeti csapás.” ◆

természeti katasztrófatermészeti katasztrófa
sizenszentakusizenszentaku ◆ természetestermészetes kiválasztó-kiválasztó-
dásdás
sizenszúsizenszú ◆ természetes számtermészetes szám
sizenszúhaisizenszúhai ◆ természetkultusztermészetkultusz
sizentaisizentai ◆ könnyedkönnyed hozzáálláshozzáállás ◆ termé-termé-
szetes tartásszetes tartás
sizentaiszúsizentaiszú ◆ természetestermészetes alapúalapú logarit-logarit-
musmus ◆ természetes logaritmustermészetes logaritmus
sizentecugakusizentecugaku ◆ természetfilozófiatermészetfilozófia
sizentosizento ◆ magátólmagától 「Kizu-va sizento naorima-
szu.」 „A seb magától begyógyul.” ◆ önkéntele-önkéntele-
nülnül 「Sizento otono hókóni muita.」 „Önkéntele-
nül a hang irányába fordultam.”

sizentocuzenhen-isizentocuzenhen-i ◆ spontán mutációspontán mutáció
sizentótasizentóta ◆ természetestermészetes kiválasztódáskiválasztódás
「Sizentótade cujoimonoga iki nokoru.」 „A ter-
mészetes kiválasztódással az erősek maradnak
életben.” ◆ természetestermészetes kiválogatódáskiválogatódás ◆

természetes szelekciótermészetes szelekció
sizósizó ◆ érintetlenülérintetlenül hagyáshagyás ◆ felhalmozásfelhalmozás
◆ halomra gyűjtéshalomra gyűjtés
sizokusizoku ◆ szamurájszamuráj leszármazottleszármazott ◆ szamu-szamu-
ráj származásráj származás

sizokusizoku ◆ klánklán ◆ törzstörzs
sizokunosóhósizokunosóhó ◆ hajdúhajdú aa harangöntéshezharangöntéshez
「Karenobidzsineszu-va sizokuno sóhóda.」
„Annyit ért az üzlethez, mint hajdú a harangöntés-
hez.”

sizokusakaisizokusakai ◆ klánközösségklánközösség
sizokuszeidosizokuszeido ◆ klánrendszerklánrendszer
sizószurusizószuru ◆ magángyűjteménybenmagángyűjteményben őrizőriz
「Kare-va kókana bidzsucuhin-o ikucuka sizósi-
teiru.」 „Néhány értékes műtárgyat őriz magán-
gyűjteményében.” ◆ magángyűjteménybenmagángyűjteményben
tarttart
sizószurusizószuru ◆ érintetlenülérintetlenül szunnyadszunnyad 「Furu-
imediani ókunodétá-va sizószareteiru.」 „A régi
hordozón érintetlenül szunnyad a sok adat.” ◆

felhalmozfelhalmoz 「Kare-va hon-o jomazuni sizósitei-
ru.」 „Olvasatlanul felhalmozza a könyveket.” ◆

porosodikporosodik 「Hon-va janeurani sizószareteiru.」
„A padláson porosodnak a könyveim.”

sizuisizui ◆ termőtermő ◇ sizuigunsizuigun termőtájtermőtáj
sizuisizui ◆ fogbélfogbél ◆ fogpulpafogpulpa
sizuiensizuien ◆ fogbélgyulladásfogbélgyulladás
sizuieszosizuieszo ◆ fogbélgangrénafogbélgangréna ◆ fogbélüsz-fogbélüsz-
kösödéskösödés
sizuigunsizuigun ◆ termőtájtermőtáj
sizuikósizuikó ◆ fogüregfogüreg ◆ pulpaüregpulpaüreg
sizukanasizukana ◆ békésbékés 「Sizukana szeikacu」 „bé-
kés élet” ◆ csendescsendes 「Sizukana inakamacsini
szundeiru.」 „Csendes vidéki városban lakom.” ◆

csöndescsöndes 「Sizukana kankjó」 „csöndes környe-
zet” ◆ halkhalk 「Sizukana koede kotaeta.」 „Halk
hangon válaszolt.” ◆ nyugodtnyugodt 「Sizukana umi」
„nyugodt tenger” ◆ szótlanszótlan 「Sizukana hito」
„szótlan ember” ◆ zajtalanzajtalan 「Sizukana szen-
púki」 „zajtalan ventilátor” ◇ monosizukanamonosizukana
csendescsendes 「Monosizukana hitodeszu.」 „Csen-
des ember.”

sizukanisizukani ◆ békésenbékésen 「Sizukani kurasiteiru.」
„Békésen él.” ◆ csendbencsendben 「Sizukani joga ake-
ta.」 „Csendben hajnalodott.” ◆ csendesencsendesen
「Kono hi-va sizukani ovatta.」 „Csendesen véget
ért a nap.” ◆ csöndbencsöndben ◆ halkanhalkan 「Sizukani
hanaszu.」 „Halkan beszél.” ◆ nyugodtannyugodtan 「Si-
zukani neteiru.」 „Nyugodtan alszik.” ◆ szótla-szótla-
nulnul 「Sizukani tatteita.」 „Szótanul állt.” ◆ zaj-zaj-
talanultalanul 「Sizukani aruku.」 „Zajtalanul sétál.”
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sizukanihairikomusizukanihairikomu ◆ belopódzkodikbelopódzkodik 「Kaigi-
csúno kaigisicuni sizukani hairi konda.」 „Belo-
pódzkodtam a tárgyalóba, ahol éppen megbeszé-
lés folyt.”

sizukaninarusizukaninaru ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Umi-va si-
zukaninatta.」 „A tenger elcsendesedett.” ◆ el-el-
csitulcsitul 「Arasiga sizukaninatta.」 „A vihar elcsi-
tult.” ◆ elhalkulelhalkul 「Kaminarino oto-va sizukani-
natta.」 „A vihar hangja elhalkult.” ◆ elhallgatelhallgat
「Morino tori-va sizukaninatta.」 „A madarak el-
hallgattak az erdőben.” ◆ halkulhalkul 「Otoga kiko-
enakunaruhodo sizukaninatta.」 „Alig hallhatóvá
halkult a hang.” ◆ lehalkullehalkul 「Endzsin-va sizuka-
ninatta.」 „A motor lehalkult.”

sizukaszasizukasza ◆ csendcsend ◆ nyugalomnyugalom
sizukusizuku ◆ cseppcsepp 「Hitaini aszenosizukuga ukan-
da.」 „Verejtékcseppek gyöngyöztek a homlo-
kán.” ◆ csöppcsöpp ◇ amenosizukuamenosizuku esőcseppesőcsepp ◇

csinosizukucsinosizuku vércseppvércsepp 「Sitaikara csino sizu-
kuga sitatatta.」 „A hullából csepegett a vér.” ◇

cujunosizukucujunosizuku harmatcseppharmatcsepp ◇ namidanosi-namidanosi-
zukuzuku könnycseppkönnycsepp
sizumarikaerusizumarikaeru ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Mori-va
tocuzensizumari kaetta.」 „Az erdő hirtelen el-
csendesedett.” ◆ elnémulelnémul 「Sin-jaszono micsi-va
sizumarikaetta.」 „Az esti utca elnémult.” ◇ sin-sin-
tosizumarikaerutosizumarikaeru csendbecsendbe borulborul 「Sinto si-
zumari kaetta macsi」 „csendbe borult város”

sizumarusizumaru ◆ csitulcsitul 「Arasiga sizumatta.」 „A
vihar csitult.” ◆ elcsendesedikelcsendesedik 「Joruninaru-
tokono kaivai-va sizumatta.」 „Estére kelvén el-
csendesedett a környék.” ◆ elcsendesülelcsendesül
「Izakaja-va sizumatta.」 „A kocsma elcsende-
sült.” ◆ elülelül 「Arasi-va sizumatta.」 „Elült a vi-
har.” ◆ lecsendesediklecsendesedik 「Kaminari-va sizumat-
ta.」 „Lecsendesedett a vihar.” ◆ lecsillapodiklecsillapodik
「Kareno kófun-va nakanaka sizumaranakatta.」
„Nehezen csillapodott le az izgatottsága.” ◆ meg-meg-
nyugsziknyugszik 「Sirasze-o kiite kokoroga sizumat-
ta.」 „Megnyugodott a lelkem, amikor meghal-
lottam a hírt.” ◇ kigasizumarukigasizumaru megnyugszikmegnyugszik
「Nakanaka kiga sizumaranai.」 „Nehezen tudok
megnyugodni.” ◇ kokorogasizumarukokorogasizumaru meg-meg-
nyugsziknyugszik 「Ongaku-o kiite kokoroga sizumat-
ta.」 „Zenét hallgatva megnyugodtam.”

sizumaszerusizumaszeru ◆ mélyesztmélyeszt 「Te-o pokettoni si-
zumaszeta.」 „A zsebembe mélyesztettem a ke-
zem.”

sizumerusizumeru ◆ elsüllyesztelsüllyeszt 「Tekino kikan-o si-
zumeta.」 „Elsüllyesztették az ellenség zászlósha-
jóját.” ◆ süllyesztsüllyeszt 「Hódanga meicsúsite, fune-
va umino okufukakuni sizunda.」 „A találat a ha-
jót a tenger mélyére süllyesztette.” ◆ süppesztsüppeszt
「Kao-o makurani sizumeta.」 „A párnába süp-
pesztettem az arcom.” ◇ mattonisizumerumattonisizumeru pad-pad-
lóralóra küldküld 「Aite-o mattoni sizumeta.」 „Padlóra
küldte az ellenfelét.” ◇ mi-omi-o sizumerusizumeru süppedsüpped
「Ámucseani mi-o sizumeta.」 „A fotelbe süp-
pedtem.” ◇ mi-omi-o sizumerusizumeru bukikbukik 「Mizúmini
mi-o sizumete dzsiszacusita.」 „A tóba bukva ön-
gyilkos lett.”

sizumerusizumeru ◆ csillapítcsillapít 「Kóride itami-o sizum-
eta.」 „Jéggel csillapította a fájdalmat.” ◆ csitítcsitít
「Inu-o sizumeta.」 „Csitította a kutyát.” ◆ el-el-
csendesítcsendesít 「Iki-o sizumeta.」 „Elcsendesítette
a lélegzetét.” ◆ elcsitítelcsitít 「Haha-va kodomo-o
sizumeta.」 „Az anya elcsitította a gyerekeket.”
◆ elfojtelfojt 「Szeki-o sizumeta.」 „Elfojtottam a
köhögésemet.” ◆ lecsillapítlecsillapít 「Kófun-o sizum-
eta.」 „Lecsillapítottam az izgalmamat.” ◆ meg-meg-
nyugtatnyugtat 「Onrjó-o sizumeta.」 „Megnyugtat-
tam a bosszúálló kísértetet.” ◇ ki-oki-o sizumerusizumeru
megnyugtatjamegnyugtatja magátmagát 「Dónika ki-o sizum-
eta.」 „Valamennyire sikerült megnyugtatnom
magam.” ◇ nari-onari-o sizumetesizumete lélegzet-lélegzet-
visszafojtvavisszafojtva 「Nari-o sizumete hejani kakure-
ta.」 „Lélegzet-visszafojtva bújt meg a szobában.”
◇ ran-o sizumeruran-o sizumeru elfojtja a lázadástelfojtja a lázadást
sizumikomusizumikomu ◆ magábamagába roskadroskad 「Kare-va dzsi-
koiraizutto sizumi kondeimaszu.」 „A baleset óta
teljesen magába roskadt.”

sizumusizumu ❶ merülmerül 「Omoini sizunda.」 „Gondo-
lataimba merültem.” ❷ elmerülelmerül 「Kavani kuru-
maga sizunda.」 „Elmerült egy autó a folyóban.”
❸ süllyedsüllyed 「Fune-va umini sizunda.」 „A hajó
a tengerbe süllyedt.” ❹ süppedsüpped 「Asi-va jukini
sizunda.」 „A hóba süppedt a lábam.” ❺ alábu-alábu-
kikkik 「Taijó-va sizunda.」 „A nap alábukott.” ◆

alámerülalámerül 「Fune-va eienni sizunda.」 „A hajó
mindörökre alámerült.” ◆ bemerülbemerül 「Taru-va
kavani hanbunsizunda.」 „A hordó félig bemerült
a folyóba.” ◆ elsüllyedelsüllyed 「Tecuno bóga mizuni
sizunda.」 „A vasrúd elsüllyedt a vízben.” ◆ le-le-
csúszikcsúszik 「Csímu-va hacsiini sizunda.」 „A csa-
pat lecsúszott a nyolcadik helyre.” ◆ lehangoló-lehangoló-
dikdik 「Sizunda koede kotaeta.」 „Lehangoltan vá-
laszolt.” ◆ lemegylemegy 「Taijóga sizunda.」 „Lement
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a nap.” ◆ lesüllyedlesüllyed 「Fune-va uminoszokomade
sizunda.」 „A hajó lesüllyedt a tenger fenekére.”
◆ megsüllyedmegsüllyed 「Ieno dodai-va sizunda.」 „Meg-
süllyedt a ház alapja.” ◆ mélyedmélyed 「Kare-va omo-
ini sizunda.」 „Gondolataiba mélyedt.” ◆ nyug-nyug-
szikszik 「Taijóga mamonaku sizumu.」 „Hamaro-
san nyugszik a nap.” ◆ nyugvónyugvó 「Sizumu taijóno
hikari」 „nyugvó nap fénye” ◆ szomorkásszomorkás
「Sizunda hjódzsó」 „szomorkás arckifejezés” ◆

temetkeziktemetkezik 「Kanasimini sizunda.」 „Szomo-
rúságba temetkezett.” ◇ ucsisizumuucsisizumu magábamagába
roskadroskad 「Kodomo-o nakusita haha-va ucsi
sizunda.」 „A gyermekét elvesztett anya magába
roskadt.” ◇ kibungasizundeirukibungasizundeiru nyomottnyomott han-han-
gulatbangulatban vanvan ◇ sizumaszerusizumaszeru mélyesztmélyeszt
「Te-o pokettoni sizumaszeta.」 „A zsebembe
mélyesztettem a kezem.” ◇ sizumujónasizumujóna süppe-süppe-
dősdős 「Asiga sizumujónadzsútandatta.」 „Süppe-
dős szőnyeg volt.”

sizumujónasizumujóna ◆ süppedőssüppedős 「Asiga sizumujóna-
dzsútandatta.」 „Süppedős szőnyeg volt.”

sizumuszearebaukabuszearisizumuszearebaukabuszeari ◆ egyszeregyszer
fent, egyszer lentfent, egyszer lent
sízunsízun ◆ évadévad 「Kore-va renzokudoramano
daiszansízunda.」 „Ez a tévésorozat harmadik
évadja.” ◆ idényidény 「Imaha tanemakinosízunde-
szu.」 „Most van az ültetési idény.” ◆ szezonszezon
「Szukísízundeszu.」 „Sportszezon van.” ◇ rjo-rjo-
kósízunkósízun turistaidényturistaidény ◇ rjokósízunrjokósízun turista-turista-
szezonszezon
sízuningusízuningu ◆ fűszerfűszer ◆ kiszárításkiszárítás
sízuninguoirusízuninguoiru ◆ fűszerolajfűszerolaj
sízunmakkisízunmakki ◆ utószezonutószezon
sízun-ofusízun-ofu ◆ holtszezonholtszezon
sizuokakensizuokaken ◆ Sizuoka megyeSizuoka megye
sizuokasisizuokasi ◆ SizuokaSizuoka
sizusizutosizusizuto ◆ csendesencsendesen 「Sizusizuto makuga
agatta.」 „Csendesen felment a függöny.” ◆ las-las-
sansan 「Genkanmadeno micsi-o sizusizuto arui-
ta.」 „Lassan lépdelt a bejárat felé az úton.”

soso ◆ írásírás ◆ kézíráskézírás ◆ könyvkönyv ◆ levéllevél 「So-
o sitatameru.」 „Levelet ír.” ◆ szépírásszépírás 「So-o
narau.」 „Szépírást tanul.” ◇ unmeinosounmeinoso sorssors
könyvekönyve 「Kore-va unmeino soni kiszareteiru.」
„Ez meg van írva a sors könyvében.” ◇ mószeg-mószeg-
osooso MózesMózes ötöt könyvekönyve 「Mósze gosono szaisú-
kan」 „Mózes öt könyvének utolsó kötete”

soso ◆ kezdetkezdet ◇ sonicukusonicuku kezdődikkezdődik 「Kenkjú-
va mada soni cuitabakarida.」 „Még csak most
kezdődtek a kutatások.”

soso ◆ hivatalhivatal ◆ rendőrségrendőrség 「Han-nin-va soni
renkószareta.」 „A tettest bevitték a rendőrségre.”
◇ sóbósosóbóso tűzoltóságtűzoltóság ◇ zeimusozeimuso adóhivataladóhivatal

soso ◆ kk 「Tónanadzsia sokoku.」 „Délkelet-ázsiai
országok.” ◆ sokfélesokféle ◆ soksok különbözőkülönböző ◇ so-so-
kunkun kedveskedves barátaimbarátaim 「Sokun!」 „Kedves ba-
rátaim!” ◇ sokokusokoku soksok különbözőkülönböző országország
「Sokoku-o megutta.」 „Sok különböző országot
bejártam.” ◇ soszecusoszecu sokfélesokféle elképzeléselképzelés
「Csimeijuraini soszecugaaru.」 „Sokféle elkép-
zelés van a hely nevének eredetével kapcsolat-
ban.” ◇ soszecusoszecu különfélekülönféle véleményvélemény 「Dzsi-
kenno sinszónicuite soszecuga tobi katteiru.」
„Az eset valóságtartalmát illetően különféle véle-
mények terjengenek.” ◇ sotósotó szigetvilágszigetvilág ◇

sotósotó szigetekszigetek
sósó ◆ japánjapán literliter ◆ sósó ◇ issóissó egyegy sósó ◇ gógó
decisódecisó ◇ kokukoku hektosóhektosó ◇ sakusaku centisócentisó ◇ toto
dekasódekasó
sósó ◆ kicsikicsi 「Dai-o ikasite só-o korosze.」 „A
nagy érdekében a kicsiket fel kell áldozni.” ◇ só-só-
narinari kisebbkisebb 「Nanasónari kjú.」 „7 kisebb, mint
8.” ◇ sóniszurusóniszuru lecsökkentlecsökkent 「Modzsi-o
sónisitetekiszuto-o icsipédzsini cumeta.」 „Le-
csökkentettem a betűméretet, hogy kiférjen a szö-
veg egy oldalra.” ◇ dainarisónaridainarisónari kisebb-kisebb-
nagyobbnagyobb 「Ekkuszudainari sónari vai.」 „X
kisebb-nagyobb Y.” ◇ dai-vadai-va só-osó-o kanerukaneru nagynagy
magábanmagában foglaljafoglalja aa kicsitkicsit 「Daiha só-o kan-
erukara eruszaizuno tísacu-o katta.」 „A »nagy
magában foglalja a kicsit« elve alapján nagy mére-
tű pólót vettem.”

sósó ◆ kivonatkivonat ◆ szemelvényszemelvény
sósó ◆ tábornoktábornok ◆ vezérvezér ◇ haigun-nohaigun-no só-vasó-va
hei-ohei-o katarazukatarazu vesztesvesztes hadvezérhadvezér nene be-be-
széljen a csatárólszéljen a csatáról ◇ mósómósó vitéz tábornokvitéz tábornok
sósó ◆ sósó ◆ szájorgonaszájorgona
sósó ◆ tulajdonságtulajdonság ◇ korisókorisó vállmerevedésivállmerevedési
hajlamhajlam ◇ korisókorisó fanatikusságfanatikusság ◇ korisókorisó mo-mo-
nománianománia ◇ sógaausógaau összeillikösszeillik 「Sóga avanai
fúfu」 „nem összeillő házaspár” ◇ sinpaisónosinpaisóno
aggódósaggódós 「Cuma-va sinpaisóda.」 „A feleségem
aggódós.” ◇ binbósónobinbósóno nemnem tudtud élniélni 「Ano
hito-va binbósóda.」 „Ez az ember nem tud élni.”
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sósó ◆ tanúsítványtanúsítvány ◇ tokkjosótokkjosó szabadalmiszabadalmi
tanúsítványtanúsítvány
sósó ◆ fejezetfejezet ◆ jelvényjelvény ◇ ensóensó óvodaióvodai címercímer
◇ kunsókunsó államiállami díjdíj 「Kunsóga ataerareta.」
„Ma kiosztották az állami díjakat.” ◇ kósókósó isko-isko-
lai jelvénylai jelvény ◇ sisósisó énekének
sósó ◆ hányadoshányados ◆ kereskedőkereskedő 「Orimonosó」
„szövetáru-kereskedő” ◆ SangSang ◇ kacsikusókacsikusó
tenyészállat-kereskedőtenyészállat-kereskedő
sósó ◆ minisztériumminisztérium 「Gaimusóde hataraitei-
ru.」 „A külügyminisztériumban dolgozom.” ◆

tartománytartomány ◇ ókurasóókurasó PénzügyminisztériumPénzügyminisztérium
◇ hómusóhómusó igazságügyi minisztériumigazságügyi minisztérium
sósó ◆ győzelemgyőzelem 「Nisó ih-pai」 „két győzelem
egy vereség” ◇ rensórensó sorozatos győzelemsorozatos győzelem
sósó ◆ díjdíj 「Atarasii okasi-o cukutte só-o mora-
imasita.」 „Új süteményt csináltam, és nyertem
vele egy díjat.” ◇ akademísóakademísó Oscar-díjOscar-díj ◇ kaik-kaik-
insóinsó szorgalomdíjszorgalomdíj ◇ szaijúsúsószaijúsúsó fődíjfődíj 「Ei-
gaszaino szaijúsúsó-o kakutokusita.」 „A film-
fesztivál fődíját kapta.” ◇ zan-nensózan-nensó vigaszdíjvigaszdíj
◇ tokubecusótokubecusó különdíjkülöndíj ◇ nóberusónóberusó Nobel-Nobel-
díjdíj 「Kotosinonóberu só-va hangarí keiamerika
dzsinga moratta.」 „Az idei fizikai Nobel-díjat egy
magyar származású amerikai kapta.” ◇ nóberu-nóberu-
heivasóheivasó Nobel-békedíjNobel-békedíj 「Nóberu heivasóno
dzsusósikiga okonavareta.」 „Kiosztották a
Nobel-békedíjat.” ◇ júsúsójúsúsó nívódíjnívódíj
sósó ◆ miniszterminiszter
sósó ◆ zátonyzátony ◇ szukaborósószukaborósó Scarborough-Scarborough-
zátonyzátony
sósó ◆ bemutatóbemutató ◆ látványosságlátványosság ◆ revürevü ◆

seregszemleseregszemle 「Bunkasóga hirakareta.」 „Kul-
turális seregszemlét tartottak.” ◆ showshow ◆ show-show-
műsorműsor ◇ aiszu-sóaiszu-só jégrevüjégrevü ◇ kókúsókókúsó légilégi
parádéparádé ◇ dzsidósasódzsidósasó autóbemutatóautóbemutató ◇

csarití-sócsarití-só jótékonyságijótékonysági előadáselőadás ◇ dog-dog-
gusógusó kutyakiállításkutyakiállítás ◇ baraetí-sóbaraetí-só varietévarieté ◇

hjódzsósóhjódzsósó jégrevüjégrevü ◇ fasson-sófasson-só divatbemu-divatbemu-
tatótató ◇ furoa-sófuroa-só táncostáncos műsorműsor ◇ raibu-sóraibu-só
élő showműsorélő showműsor ◇ ródo-sóródo-só filmbemutatófilmbemutató
sóacuponpusóacuponpu ◆ nyomásnövelő szivattyúnyomásnövelő szivattyú
sóadzsiasóadzsia ◆ Kis-ÁzsiaKis-Ázsia
sóagonkjósóagonkjó ◆ Ksudraka-ágamaKsudraka-ágama
soakusoaku ◆ mindenminden bűnbűn ◆ mindenminden gonoszgonosz
「Kinszen-va soakuno kongendearu.」 „A pénz
minden gonosz forrása.”

sóakusóaku ◆ megragadásmegragadás ◆ megszerzésmegszerzés
sóakuszurusóakuszuru ◆ hatalmahatalma aláalá vonvon 「Buka-o só-
akuszuru.」 „Hatalma alá vonja a beosztottait.”
◆ megragadmegragad 「Kare-va szeiken-o sóakusita.」
„Megragadta a hatalmat.” ◆ megszerezmegszerez
「Dzsóhó-o sóakuszuru.」 „Megszerzi az infor-
mációt.”

sóansóan ◆ Sóan-korSóan-kor
sóantirusotósóantirusotó ◆ Kis-AntillákKis-Antillák
sobacusobacu ◆ büntetésbüntetés 「Karui sobacu-o uketa.」
„Enyhe büntetést kapott.”

sóbacusóbacu ◆ dicséretdicséret vagyvagy büntetésbüntetés ◆ jutal-jutal-
mazásmazás vagyvagy büntetésbüntetés 「Sóbacunasi.」 „Nincs
se jutalmazás, se büntetés.” ◆ jutalomjutalom vagyvagy
büntetésbüntetés
sobacuszurusobacuszuru ◆ büntetbüntet 「Szonojóna kói-va so-
bacuszubekida.」 „Büntetni kellene az ilyen visel-
kedést.” ◆ megbüntetmegbüntet 「Han-nin-va gendzsúni
sobacuszareta.」 „Szigorúan megbüntették a tet-
test.”

sóbaisóbai ❶ üzletüzlet 「Sóbaideszunode siire kakakujo-
ri takaku uritai.」 „Az üzlet az üzlet. A beszerzési
árnál nyilván drágábban akarom eladni.” ◆ fog-fog-
lalkozáslalkozás 「Dzsitakude sóbai-o itonandeiru.」
„Otthoni foglalkozást űz.” ◆ kereskedéskereskedés
「Sóbai-o itonamu.」 „Kereskedéssel foglakozik.”
◆ mesterségmesterség 「Nógjó-va rakuna sóbaide-va
nai.」 „A földművesség nem könnyű mesterség.”
◆ szakmaszakma 「Csicsikara sóbai-o hiki cugu.」 „Ap-
ja szakmáját folytatja.” ◆ vállalkozásvállalkozás 「Ojano
sóbai-o tecudau.」 „Szülei vállalkozásában segéd-
kezik.” ◇ inganasóbaiinganasóbai háládatlanháládatlan szerepszerep
「Sazaijatoiu ingana sóbai-o siteiru.」 „Nekem
jut az a háládatlan szerep, hogy mentegetőzök a
nyilvános bocsánatkéréskor.” ◇ inganasóbaiinganasóbai
kudarcrakudarcra ítéltítélt munkamunka ◇ incsikisóbaiincsikisóbai kéteskétes
üzletüzlet ◇ sóbaigaeszurusóbaigaeszuru foglalkozástfoglalkozást váltvált
「Szábiszu gjókara szeizógjóni sóbaigaesita.」
„Szolgáltatóiparról termelőiparra váltotta a foglal-
kozását.” ◇ sóbaigarasóbaigara foglalkozásfoglalkozás termé-termé-
szeteszete 「Sóbaigara, iroirona hitoto au.」 „A fog-
lalkozásom természetéből adódóan sokféle em-
berrel találkozom.” ◇ sóbaiszurusóbaiszuru üzletelüzletel
「Dzsibunde sóbai-o szuruto donicsimo jaszum-
enai.」 „Ha saját maga üzletel az ember, akkor se
a szombatja, se a vasárnapja sem szabad.” ◇ só-só-
baihandzsóbaihandzsó jóljól menőmenő üzletüzlet ◇ sóbaihandzsósóbaihandzsó
sikeressikeres üzletvitelüzletvitel ◇ sóbai-osóbai-o szuruszuru utazikutazik
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「Imadaiamondono sóbai-o siteiru.」 „Most gyé-
mántban utazom.” ◇ tonoszamasóbaitonoszamasóbai passzi-passzi-
óbólóból csináltcsinált üzletüzlet ◇ ninkisóbaininkisóbai sikerfüggősikerfüggő
foglalkozásfoglalkozás 「Haijú-va ninkisóbaida.」 „A szí-
nészeknek sikerfüggő a foglalkozásuk.” ◇ mizus-mizus-
óbaióbai éjszakaiéjszakai szórakoztatóiparszórakoztatóipar 「Mizus-
óbaino on-na」 „éjszakai szórakoztatóiparban
dolgozó nő”

sóbaidógusóbaidógu ◆ munkaeszközmunkaeszköz
sóbaigaesóbaigae ◆ foglalkozásváltásfoglalkozásváltás
sóbaigaeszurusóbaigaeszuru ◆ foglalkozástfoglalkozást váltvált 「Szábi-
szu gjókara szeizógjóni sóbaigaesita.」 „Szolgálta-
tóiparról termelőiparra váltotta a foglalkozását.”

sóbaigarasóbaigara ◆ foglalkozásfoglalkozás természetetermészete 「Só-
baigara, iroirona hitoto au.」 „A foglalkozásom
természetéből adódóan sokféle emberrel találko-
zom.”

sóbaigatakisóbaigataki ◆ konkurenciakonkurencia ◆ riválisrivális ◆ üz-üz-
leti vetélytársleti vetélytárs
sóbaigatakidearusóbaigatakidearu ◆ konkurenskonkurens ◆ riválisrivális
sóbaigatakinitaikószurusóbaigatakinitaikószuru ◆ konkurenskonkurens
sóbaigatakinosóbaigatakino ◆ konkurenskonkurens
sóbaigisóbaigi ◆ üzleti érzéküzleti érzék
sóbaihandzsósóbaihandzsó ◆ jóljól menőmenő üzletüzlet ◆ prosperá-prosperá-
láslás ◆ sikeres üzletvitelsikeres üzletvitel
sóbaikkesóbaikke ◆ nyerészkedésnyerészkedés 「Kono misze-va
sóbaikke-o dasiszugiteiru.」 „Ez az üzlet nyerész-
kedni akar.” ◆ üzleti indíttatásüzleti indíttatás
sóbainakamasóbainakama ◆ üzlettársüzlettárs
sóbaininsóbainin ◆ éjszakaiéjszakai mulatóbanmulatóban dolgozódolgozó nőnő
◆ kereskedőkereskedő ◆ szakemberszakember
sóbainoaibósóbainoaibó ◆ üzlettársüzlettárs
sóbaion-nasóbaion-na ◆ éjszakaiéjszakai mulatóbanmulatóban dolgozódolgozó
nőnő
sóbai-osóbai-o szuruszuru / sóbaiszurusóbaiszuru ◆ utazikutazik 「Ima-
daiamondono sóbai-o siteiru.」 „Most gyémánt-
ban utazom.” ◆ üzletelüzletel 「Dzsibunde sóbai-o
szuruto donicsimo jaszumenai.」 „Ha saját maga
üzletel az ember, akkor se a szombatja, se a vasár-
napja sem szabad.”

sóbaiszurusóbaiszuru / sóbai-osóbai-o szuruszuru ◆ utazikutazik 「Ima-
daiamondono sóbai-o siteiru.」 „Most gyémánt-
ban utazom.” ◆ üzletelüzletel 「Dzsibunde sóbai-o
szuruto donicsimo jaszumenai.」 „Ha saját maga

üzletel az ember, akkor se a szombatja, se a vasár-
napja sem szabad.”

sóbansóban ◆ csatlakozáscsatlakozás ◆ együttesegyüttes részvé-részvé-
teltel ◆ részesedésrészesedés ◇ osóbanosóban csatlakozáscsatlakozás
◇ osóbanszuruosóbanszuru csatlakozikcsatlakozik 「Osóbanszasze-
te itadakemaszenka?」 „Csatlakozhatok?” ◇

osóban-niazukaruosóban-niazukaru részesedikrészesedik 「Riekino osó-
banni azukatta.」 „Részesedtem a haszonból.”

sóbecuszurusóbecuszuru ◆ kis csoportokra osztkis csoportokra oszt
sóbensóben ◆ kisdologkisdolog 「Sóbennotamenitoireni it-
ta.」 „Kisdologra mentem a vécére.” ◆ vizelésvizelés
「Sóbengasitai.」 „Vizelni akarok!” ◆ vizeletvizelet ◇

tacsisóbentacsisóben állva pisilésállva pisilés
sóbenkisóbenki ◆ piszoárpiszoár
sóben-osóben-o moraszumoraszu ◆ bepisilbepisil 「Sóben-o mora-
szazuni szunda.」 „Sikerült elkerülnöm, hogy be-
pisiljek.”

sóben-osóben-o szuruszuru / sóbenszurusóbenszuru ◆ pisilpisil 「Tacsi
sóben-o sita.」 „Állva pisiltem.” ◆ vizelvizel 「Só-
bensini iku.」 „Elmegy vizelni.”

sóbenszurusóbenszuru / sóben-osóben-o szuruszuru ◆ pisilpisil 「Tacsi
sóben-o sita.」 „Állva pisiltem.” ◆ vizelvizel 「Só-
bensini iku.」 „Elmegy vizelni.”

soberusoberu ◆ ásóásó
soberukásoberuká ◆ markológépmarkológép
sóbisóbi ◆ sürgősségsürgősség
só-bidzsineszusó-bidzsineszu ◆ szórakoztatóiparszórakoztatóipar
sóbiniszutosóbiniszuto ◆ sovinisztasoviniszta
sóbinizumusóbinizumu ◆ sovinizmussovinizmus
sóbinosóbino ◆ égetőégető 「Sóbino mondai」 „égető
probléma”

sóbinokjúsóbinokjú ◆ égetőégető szükségszükség
「Csikjúondankataiszaku-va sóbino kjúda.」 „A
globális felmelegedés orvoslása égetően szüksé-
ges.”

sóbjóheisóbjóhei ◆ harcképtelenné vált katonaharcképtelenné vált katona
sóbósóbó ◆ tűzoltástűzoltás ◆ tűzrendészettűzrendészet ◆ tűzvé-tűzvé-
delemdelem
sóbósóbó ◆ igazigaz tanítástanítás ◆ törvénytörvény koraikorai napjanapja

sóbódansóbódan ◆ tűzoltócsapattűzoltócsapat ◆ tűzoltóságtűzoltóság
sóbódan-insóbódan-in ◆ tűzoltótűzoltó
sóbóensúsóbóensú ◆ tűzoltógyakorlattűzoltógyakorlat
sóbóhasigosóbóhasigo ◆ tűzoltólétratűzoltólétra
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sóbóherisóbóheri ◆ tűzoltó-helikoptertűzoltó-helikopter
sóbóhósóbóhó ◆ tűzrendészeti törvénytűzrendészeti törvény
soboisoboi ◆ cefetcefet 「Soboi sinamonoda.」 „Cefet
áru.” ◆ unalmasunalmas 「Soboi sigotoda.」 „Unalmas
munka.”

sóbókjokusóbókjoku ◆ tűzoltóságtűzoltóság
sobontosobonto ◆ csüggedtencsüggedten
sóbósasóbósa ◆ tűzoltóautótűzoltóautó ◆ tűzoltókocsitűzoltókocsi
sóbósisóbósi ◆ tűzoltótűzoltó
sóbósosóbóso ◆ tűzoltóságtűzoltóság
sobosobositasobosobosita ◆ fátyolosfátyolos 「Sobosobosita me-
de miteita.」 „Fátyolos szemmel nézett.”

sobosobotosobosoboto ◆ hunyorogvahunyorogva 「Sobosoboto me-
o hoszometa.」 „Hunyorogtam.” ◆ szemerkél-szemerkél-
veve 「Sobosoboto amega futteita.」 „Szemerkélt
az eső.”

sobosobotofurusobosobotofuru ◆ szemetelszemetel 「Amegasoboso-
boto futteiru.」 „Szemetel az eső.”

sobosobotoszurusobosobotoszuru ◆ leragadleragad 「Cukarete me-
gasobosobotoszuru.」 „A fáradtságtól leragadnak
a szemeim.”

sóbósoinsóbósoin ◆ tűzoltótűzoltó
sóbótaisóbótai ◆ tűzoltó brigádtűzoltó brigád ◆ tűzoltóktűzoltók
sóbótaiinsóbótaiin ◆ tűzoltótűzoltó
sóbóteisóbótei ◆ tűzoltóhajótűzoltóhajó
sóbusóbu ◆ csatacsata 「Sóbuni katte siaini maketa.」
„Megnyerte a csatát, de elvesztette a háborút.” ◆

győzelemgyőzelem vagyvagy vereségvereség ◆ mérkőzésmérkőzés
「Sóbu-o kimeta ikkjú」 „mérkőzést eldöntő lab-
da” ◇ icsibansóbuicsibansóbu egymenetesegymenetes mérkőzésmérkőzés ◇

ittensóbuittensóbu egyegy pontonponton múlómúló győzelemgyőzelem ◇ ip-ip-
pacusóbupacusóbu egyfordulósegyfordulós játékjáték ◇ ipponsóbuipponsóbu
egymenetesegymenetes mérkőzésmérkőzés ◇ gokakunogokakuno sóbude-sóbude-
vava nainai egyenlőtlenegyenlőtlen küzdelemküzdelem ◇ szanban-szanban-
sóbusóbu hármashármas körmérkőzéskörmérkőzés ◇ szanbonsóbuszanbonsóbu
hármashármas körmérkőzéskörmérkőzés ◇ sóbunasisóbunasi döntetlendöntetlen
「Sóbunasino siai」 „döntetlen mérkőzés” ◇

sóbu-vasóbu-va geta-ogeta-o hakumadehakumade ovaranaiovaranai várjukvárjuk
kiki aa végétvégét ◇ sóbu-vasóbu-va toki-notoki-no unun szerencsénszerencsén
múlikmúlik aa győzelemgyőzelem ◇ sóbu-vasóbu-va mizumonomizumono so-so-
hasemhasem biztosbiztos aa győzelemgyőzelem ◇ sinkensóbusinkensóbu
éleséles küzdelemküzdelem ◇ detatokosóbudetatokosóbu vakszeren-vakszeren-
cséncsén múlikmúlik 「Szeikószuruka-va detatoko sóbu-
datta.」 „A vakszerencsén múlt a siker.” ◇ det-det-
atokosóbuatokosóbu rögtönzésrögtönzés 「Sacsónoszupícsi-va
detatoko sóbudatta.」 „Az igazgató rögtönzött be-

szédet mondott.” ◇ detatokosóbudeikudetatokosóbudeiku meg-meg-
látlát 「Tabiszakino sukuhakuszaki-va , detatoko
sóbude iku.」 „Nem foglaltam szállodát azt útra,
majd meglátjuk lesz-e hely.” ◇ nareainosóbunareainosóbu
bundabunda ◇ hitosóbuhitosóbu egyegy játékjáték ◇ hitosóbuhitosóbu
egy partiegy parti
sóbusóbu ◆ nősziromnőszirom ◆ orvosi kálmosorvosi kálmos
sóbusóbu ◆ Khuddaka-nikájaKhuddaka-nikája
sóbugacukusóbugacuku ◆ eldőleldől aa mérkőzésmérkőzés 「Aszszari
sóbugacuita.」 „Pillanatok alatt eldőlt a mérkő-
zés.”

sóbugotosóbugoto ◆ fogadásfogadás 「Szubeteno sóbugotoni
katta.」 „Minden fogadást megnyert.” ◆ játsz-játsz-
mama ◆ szerencsejátékszerencsejáték
sóbuirosóbuiro ◆ püspöklilapüspöklila
sóbujusóbuju ◆ nőszirmos fürdőnőszirmos fürdő
sobunsobun ◆ büntetésbüntetés ◆ felszámolásfelszámolás ◆ kidobáskidobás
◆ kiselejtezéskiselejtezés ◆ megszabadulásmegszabadulás ◆ túladástúladás
◇ karisobunkarisobun ideiglenesideiglenes végzésvégzés ◇ kjúsoku-kjúsoku-
sobunsobun felfüggesztésesfelfüggesztéses fegyelmifegyelmi büntetésbüntetés
◇ kjószeisobunkjószeisobun kényszerítőkényszerítő intézkedésintézkedés
「Taikjokjószeisobun-o uketa.」 „Kényszerrel ki-
lakoltatták.” ◇ gjószeisobungjószeisobun közigazgatásiközigazgatási
eljáráseljárás ◇ gjószeisobungjószeisobun adminisztratívadminisztratív in-in-
tézkedéstézkedés ◇ keidzsisobunkeidzsisobun büntetőintézke-büntetőintézke-
désdés ◇ szacusobunszacusobun állományállomány szelektívszelektív meg-meg-
tizedelésetizedelése ◇ taigakusobuntaigakusobun iskolábóliskolából kizá-kizá-
rásrás ◇ taigakusobuntaigakusobun iskolábóliskolából kitiltáskitiltás ◇

taikjosobuntaikjosobun kilakoltatáskilakoltatás ◇ tainósobuntainósobun ké-ké-
sedelmisedelmi büntetésbüntetés ◇ csókaisobuncsókaisobun fegyelmifegyelmi
büntetésbüntetés 「Vairo-o uketatoiu rijúde csókaiso-
buntonatta.」 „Fegyelmi büntetést kapott, mert
kenőpénzt fogadott el.” ◇ teigakusobunteigakusobun diákdiák
felfüggesztésefelfüggesztése ◇ hótekisobunhótekisobun jogkövet-jogkövet-
kezménykezmény ◇ hótekisobunhótekisobun jogijogi alapúalapú bünte-bünte-
téstés 「Kaisa-va kiszeitókjokuno hótekisobun-o
uketa.」 „A szabályozó szerv jogi alapon megbün-
tette a vállalatot.”

sóbunsóbun ◆ jellemjellem 「Kare-va szonna sóbunda.」
„A jelleme a kárára válik.” ◆ természettermészet 「Kare-
va kotovarenai sóbunda.」 „Természeténél fogva
nem tud nemet mondani.”

sóbunasisóbunasi ◆ döntetlendöntetlen 「Sóbunasino siai」
„döntetlen mérkőzés”

sobundzsósobundzsó ◆ szeméttelepszeméttelep ◇ gomiso-gomiso-
bundzsóbundzsó szemétlerakó telepszemétlerakó telep
sobun-icsisobun-icsi ◆ lomvásárlomvásár
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sóbuninaranaisóbuninaranai ◆ kárkár isis megmérkőznimegmérkőzni 「Kare-
va jovaszugite sóbuninaranai.」 „Az ellenfél olyan
gyenge, hogy kár is megmérkőzni vele.” ◆ nemnem
érvényesülérvényesül 「Átiszuto-va monomanede-va só-
buninaranai.」 „A művészek, ha csak másolnak,
nem érvényesülnek.”

sobunszurusobunszuru ◆ felszámolfelszámol 「Kaisa-o sobunsi-
ta.」 „Felszámolta a vállalatot.” ◆ kidobkidob 「Gomi-
o sobunsita.」 „Kidobtam a szemetet.” ◆ kimust-kimust-
rálrál 「Furuikamera-o sobunsita.」 „Kimustrál-
tam a régi fényképezőgépemet.” ◆ kiselejtezkiselejtez
「Furui kagu-o sobunsita.」 „Kiselejteztem a régi
bútorokat.” ◆ leselejtezleselejtez 「Furuiterebi-o so-
bunsita.」 „Leselejteztem a régi tévékészüléke-
met.” ◆ megbüntetmegbüntet 「Insusite sukkinsita
dzsúgjóin-va kibisiku sobunszareta.」 „Az ittasan
megjelent dolgozót szigorúan megbüntették.” ◆

megsemmisítmegsemmisít 「Bossúsita gizóhin-va sobunsza-
reta.」 „Az elkobzott hamisítványokat megsem-
misítették.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Furui kucu-o so-
bunsita.」 „Megszabadultam a régi cipőimtől.” ◆

selejtezselejtez 「Súmacuni furui jófuku-o sobunsi-
ta.」 „A hétvégén régi ruhákat selejteztem.” ◆

túladtúlad 「Fudószan-o sobunsita.」 „Túladtam az
ingatlanomon.”

sóbu-osóbu-o cukerucukeru ◆ megpecsételimegpecsételi mérkőzésmérkőzés ki-ki-
menetelétmenetelét 「Tatakau maeni sóbu-o cuketa.」
„Már a mérkőzés előtt megpecsételődött a vég-
eredmény.”

sóbuszurusóbuszuru ◆ megmérkőzikmegmérkőzik ◆ versenyzikversenyzik
「Szekai-o aiteni sóbusita.」 „Az egész világgal
versenyeztem.” ◇ dzsindzsónisóbuszurudzsindzsónisóbuszuru sza-sza-
bályosan játszikbályosan játszik
sóbu-vasóbu-va geta-ogeta-o hakumadehakumade ovaranaiovaranai ◆ vár-vár-
juk ki a végétjuk ki a végét
sóbu-vasóbu-va mizumonomizumono ◆ sohasemsohasem biztosbiztos aa győ-győ-
zelemzelem
sóbu-vasóbu-va toki-notoki-no unun ◆ szerencsénszerencsén múlikmúlik aa
győzelemgyőzelem
sóbuzujoisóbuzujoi ◆ jól versenyzőjól versenyző
sócusócu ◆ rövidnadrágrövidnadrág ◆ sortsort
sócukisócuki ◆ elhalálozáselhalálozás hónapjánakhónapjának évfordu-évfordu-
lójalója
sócukimeinicsisócukimeinicsi ◆ elhalálozáselhalálozás napjánaknapjának év-év-
fordulójafordulója
soccsúsoccsú ◆ állandóanállandóan 「Kare-va soccsú kaiga-
irjokósiteru.」 „Állandóan külföldre utazik.” ◆

csak-csakcsak-csak 「Furuszato-o soccsú omoi daszu.」
„Csak-csak eszembe jut néha a szülőföldem.” ◆

folytonfolyton 「Kare-va soccsú tokei-o mieteiru.」
„Folyton az órát nézi.” ◆ folytonosanfolytonosan
「Konpjútá-va soccsú szaikidószuru.」 „Folyto-
nosan újraindul a számítógépem.” ◆ folyvástfolyvást
「Soccsú gucsi-o itteiru.」 „Folyvást panaszko-
dik.” ◆ minduntalanminduntalan 「Kodomo-va soccsú
hahaoja-o dzsamasita.」 „A gyerek minduntalan
az anyját nyaggatta.”

socsisocsi ◆ ellátásellátás 「Kjúbjóninno socsi」 „sürgős
beteg ellátása” ◆ fellépésfellépés 「Fuszeikóini taisite
dankotaru szocsi-o toru.」 „Határozottan fellé-
pünk a szabálytalanságokkal szemben.” ◆ intéz-intéz-
kedéskedés 「Hicujóna socsi-o totta.」 „Megtettük a
szükséges intézkedéseket.” ◆ kezeléskezelés 「Kazeno
socsi」 „megfázás kezelése” ◆ orvoslatorvoslat ◇ ókjú-ókjú-
socsisocsi sürgősségisürgősségi beavatkozásbeavatkozás 「Kandzsani
ókjúsocsi-o hodokosita.」 „Sürgősségi beavatko-
zást hajtott végre a betegen.” ◇ kjúbanosocsikjúbanosocsi
szükségintézkedésszükségintézkedés ◇ kjúmeisocsikjúmeisocsi életmen-életmen-
tőtő beavatkozásbeavatkozás 「Isa-va kjúmeisocsi-o hodo-
kosita.」 „Az orvos életmentő beavatkozást haj-
tott végre.” ◇ zanteisocsizanteisocsi ideiglenesideiglenes intéz-intéz-
kedéskedés
sócsisócsi ◆ belegyezésbelegyezés ◆ tudomásultudomásul vételvétel ◇

hjakumosócsidearuhjakumosócsidearu ezerszerezerszer hallhall 「Szon-
nakoto-va hjakumo sócsida!」 „Jó tudom, már
ezerszer hallottam!”

sócsisócsi ◆ meghívásmeghívás ◆ pályázáspályázás
sócsidesócside ◆ tudatábantudatában 「Ihóto sócside okane-
o uke totta.」 „Tudatában azzal, hogy törvénysze-
gést követ el, eltette a pénzt.”

sócsikubaisócsikubai ◆ első-,első-, másod-másod- ésés harmadosz-harmadosz-
tálytály ◆ fenyő, bambusz és szilvafenyő, bambusz és szilva
sócsinsócsin ◆ csüggedéscsüggedés ◆ lehangoltságlehangoltság ◇ iki-iki-
sócsinsócsin lehangoltságlehangoltság ◇ ikisócsinikisócsin elcsügge-elcsügge-
désdés ◇ ikisócsinsitaikisócsinsita csüggedtcsüggedt 「Ikisócsinsita
hito」 „csüggedt ember”

sócsinszurusócsinszuru ◆ lelohadlelohad 「Ikiga sócsinsita.」
„Lelohadt a lelkesedésünk.”

socsi-osocsi-o ajamaruajamaru ◆ rosszulrosszul kezelkezel 「Kizuno
socsi-o ajamatta.」 „Rosszul kezelte a sebet.”

socsi-osocsi-o szuruszuru / socsiszurusocsiszuru ◆ ellátellát 「Ke-
ganinno tekiszecuna socsi-o sita.」 „Megfelelően
ellátta a sérült beteget.” ◆ kezelkezel 「Haisa-va
musiba-o socsisita.」 „Az orvos kezelte a szuvas

AdysAdys sóbuninaranai sóbuninaranai – socsi-o szuru socsi-o szuru 30993099



fogat.” ◆ orvosolorvosol 「Mondai-o socsisita.」 „Or-
vosolta a problémát.”

socsisicusocsisicu ◆ orvosi szobaorvosi szoba
socsiszurusocsiszuru / socsi-osocsi-o szuruszuru ◆ ellátellát 「Ke-
ganinno tekiszecuna socsi-o sita.」 „Megfelelően
ellátta a sérült beteget.” ◆ kezelkezel 「Haisa-va
musiba-o socsisita.」 „Az orvos kezelte a szuvas
fogat.” ◆ orvosolorvosol 「Mondai-o socsisita.」 „Or-
vosolta a problémát.”

sócsiszurusócsiszuru ◆ hívhív 「Gaikokunobaioriniszuto-o
sócsisita.」 „Külföldi hegedűművészt hívtak.” ◆

megpályázmegpályáz 「Vaga kuni-va orinpikku-o sócsisi-
ta.」 „Országunk megpályázta az olimpiát.”

sócsiszurusócsiszuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Rjósin-va
kekkon-o sócsisinakatta.」 „A szülei nem egyez-
tek bele a házasságukba.” ◆ megértmegért 「Sócsiita-
simasita.」 „Értettem!” ◆ tisztábantisztában vanvan
「Dzsidzsó-o sócsisiteiru.」 „Tisztában vagyok a
helyzettel.” ◆ tudomásultudomásul veszvesz
「Jaszumigatorenaikoto-o sócsisita.」 „Tudomá-
sul vette, hogy nem jár neki szabadság.”

socsósocsó ◆ elsőelső havivérzéshavivérzés ◆ elsőelső menstruá-menstruá-
cióció
socsósocsó ◆ főnökfőnök 「Keiszacuno socsó」 „rendőr-
főnök” ◆ kapitánykapitány ◆ parancsnokparancsnok 「Sóbóso-
no socsó」 „tűzoltóparancsnok” ◆ vezetővezető 「Zei-
musono socsó」 „helyi adóhivatal vezetője” ◇

icsinicsisocsóicsinicsisocsó egynaposegynapos főnökfőnök ◇ keisza-keisza-
cusocsócusocsó rendőrkapitányrendőrkapitány ◇ keiszacusocsókeiszacusocsó
rendőrfőnökrendőrfőnök
socsósocsó ◆ börtönigazgatóbörtönigazgató ◆ intézetigazga-intézetigazga-
tótó ◆ intézetvezetőintézetvezető 「Kenkjúdzsono socsó」
„kutatóintézet vezetője”

sócsósócsó ◆ Sócsó-korSócsó-kor
sócsósócsó ◆ hányattatáshányattatás ◆ kialakuláskialakulás ésés eltű-eltű-
nésnés 「Bjódzsó-va sócsó-o kuri kaesita.」 „A be-
teg panaszai kialakultak és eltűntek.” ◆ tündök-tündök-
léslés ésés hanyatláshanyatlás 「Bunkano sócsó.」 „A kul-
túra tündöklése és hanyatlása.”

sócsósócsó ◆ emblémaembléma ◆ jelképjelkép 「Siroi hato-va
heivano sócsódearu.」 „A fehér galamb a béke jel-
képe.” ◆ szimbólumszimbólum
sócsósócsó ◆ hatósághatóság ◆ minisztériumokminisztériumok ésés álla-álla-
mi hivatalokmi hivatalok
sócsósócsó ◆ vékonybélvékonybél
sócsógakusócsógaku ◆ szimbolikaszimbolika

sócsóhasócsóha ◆ szimbolista irányzatszimbolista irányzat
sócsóhanosócsóhano ◆ szimbolistaszimbolista
sócsóihansasócsóihansa ◆ entero-gasztrikus reflexentero-gasztrikus reflex
sócsokusócsoku ◆ császáricsászári kiáltványkiáltvány ◆ császáricsászári
szózatszózat ◆ uralkodói rendeleturalkodói rendelet
sócsósisócsósi ◆ szimbolista versszimbolista vers
sócsósugisócsósugi ◆ szimbolizmusszimbolizmus
sócsósugisasócsósugisa ◆ szimbolistaszimbolista
sócsószurusócsószuru ◆ jelképezjelképez 「Sirobato-va heiva-o
sócsószuru.」 „A fehér galamb a békét jelképezi.”
◆ szimbolizálszimbolizál 「Kono sirusi-va ai-o sócsósitei-
ru.」 „Ez a jel a szeretetet szimbolizálja.”

sócsótekinasócsótekina ◆ emblematikusemblematikus ◆ jelképesjelképes
「Kono kaisano kaicsó-va sócsótekina jakuvari-o
hataszu.」 „Ennek a cégnek az igazgatója jelképes
szerepet játszik.” ◆ jelképezőjelképező 「Kore-va fuju-
no ovari-o cugeru sócsótekina hanadeszu.」 „Ez a
tél végét jelképező virág.” ◆ szimbolikusszimbolikus 「Ko-
no kotoba-va sócsótekina imigaarimaszu.」 „En-
nek a szónak szimbolikus jelentése van.”

sócsótekinisócsótekini ◆ jelképesenjelképesen ◆ szimbolikusanszimbolikusan
sócsótonarusócsótonaru ◆ jelképesjelképes
socsúsocsú ◆ nyárinyári forróságforróság közepeközepe ◆ nyárinyári kö-kö-
zepezepe
sócsúsócsú ◆ Sócsú-korSócsú-kor
sócsúsócsú ◆ kezébenkezében
sócsúsócsú ◆ árpapálinkaárpapálinka ◆ burgonyapálinkaburgonyapálinka ◆

rizspálinkarizspálinka ◆ sócsúsócsú
sócsúgakkósócsúgakkó ◆ általános iskolaáltalános iskola
socsúkjúkasocsúkjúka ◆ nyári szabadságnyári szabadság
sócsúkóikkankósócsúkóikkankó ◆ összevontösszevont általánosáltalános ésés
középiskolaközépiskola
socsúmimaisocsúmimai ◆ nyárinyári üdvözletüdvözlet 「Socsú omimai
mósi agemaszu.」 „Nyári üdvözletemet küldöm!”
◆ nyári üdvözlőlapnyári üdvözlőlap
sócsúniarusócsúniaru ◆ markábanmarkában tarttart 「Ano otoko-va
vatasino sócsúniaru.」 „A markomban tartom azt
az embert.”

sócsúniocsiirusócsúniocsiiru ◆ kezérekezére kerülkerül 「Judenga te-
kino sócsúni ocsiitta.」 „Az olajmező az ellenség
kezére került.”

sócsúnioszamerusócsúnioszameru ◆ megragadmegragad 「Kenrjoku-o
sócsúni oszameta.」 „Megragadta a hatalmat.”
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sócsúniszurusócsúniszuru ◆ kezébekezébe fogfog ◆ megszerezmegszerez
「Kenrjoku-o sócsúnisita.」 „Megszerezte a ha-
talmat.” ◆ szerezszerez 「Hacsidzsúgiszeki-o sócsúni-
sita.」 „Nyolcvan képviselői helyet szereztek.”

sócsúnotamasócsúnotama ◆ aranybogáraranybogár 「Muszume-va
bokuno sócsúno tamada.」 „A lányom az én
aranybogaram.” ◆ féltett kincsféltett kincs
sodaisodai ◆ elsőelső 「Sodaidaitórjó」 „első elnök”

sódakusódaku ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Sódakunasini
sakucsiken-o dzsótosita.」 „Beleegyezés nélkül
ruházta át az ingatlanhasználati jogot.” ◆ elfoga-elfoga-
dásdás ◆ jóváhagyásjóváhagyás 「Csoszakukenno kenrisa-
kara sódaku-o eta.」 „A szerzői védelemre jogo-
sult személy jóváhagyását megkaptam.”

sódakunenreisódakunenrei ◆ beleegyezési korhatárbeleegyezési korhatár
sódakusosódakuso ◆ beleegyezésbeleegyezés
sódakuszurusódakuszuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Otto-va rikon-
o sódakusitekurenakatta.」 „A férjem nem egye-
zett bele a válásba.” ◆ elfogadelfogad 「Kare-va súnin-
o sódakusita.」 „Elfogadta a megbízást.” ◆ ráállrááll
「Tori kime-o sódakusita.」 „Ráálltam az alkura.”

sodansodan ◆ ítélkezésítélkezés
sodansodan ◆ első danelső dan ◆ kezdőfokozatkezdőfokozat
sódansódan ◆ üzletiüzleti tárgyalástárgyalás 「Sódanga cubure-
ta.」 „Meghiúsult az üzleti tárgyalás.”

sódansódan ◆ magasabb fokozatra emelésmagasabb fokozatra emelés
sodanasodana ◆ könyvespolckönyvespolc
sódan-osódan-o szeiricuszaszeruszeiricuszaszeru ◆ üzletetüzletet kötköt
「Szúokuen kibono sódan-o szeiricuszaszeta.」
„Többszáz milliós nagyságrendű üzletet kötött.”

sodanszurusodanszuru ◆ ítélítél 「Dzsújódzsinbucutosite so-
dansita.」 „Fontos személynek ítélték.”

sodosodo ◆ első alkalomelső alkalom
sodósodó ◆ írásművészetírásművészet ◆ kalligráfiakalligráfia
sodósodó ◆ előrengéselőrengés
sódosódo ◆ fényerősségfényerősség ◆ fényességfényesség ◆ meg-meg-
világításvilágítás ◆ megvilágításmegvilágítás erősségeerőssége ◇ sze-sze-
kiszansódokiszansódo besugárzásbesugárzás ◇ hósasódohósasódo besu-besu-
gárzás erősségegárzás erőssége
sódosódo ◆ elszenesedettelszenesedett földföld ◆ felperzseltfelperzselt
földföld
sódósódó ◆ felindulásfelindulás 「Sódótekini hito-o korosi-
ta.」 „Felindulásában megölte a társát.” ◆ im-im-
pulzuspulzus ◆ késztetéskésztetés 「Oszaekirenai sódóde

amaimono-o tabemakutta.」 „Ellenállhatatlan
késztetésre tömtem magamba az édességet.” ◆

ösztönzésösztönzés 「Kanodzsoni hanasikaketai sódó-o
kandzsita.」 „Ösztönzést éreztem, hogy megszó-
lítsam a nőt.” ◆ ötletszerűségötletszerűség ◆ viszketeg-viszketeg-
ségség ◇ szeisódószeisódó neminemi késztetéskésztetés 「Szeisódóni
karareru.」 „Nemi késztetést érez.” ◇ szeiteki-szeiteki-
sódósódó neminemi vágyvágy 「Dzsoszeini taisite szeitekisó-
dónikarareta.」 „Nemi vágyat érzett a nő iránt.”

sódósódó ◆ hangoztatáshangoztatás
sódósódó ◆ csúsztatáscsúsztatás
sódóbucusódóbucu ◆ állatkaállatka ◆ kisállatkisállat
sódógaisódógai ◆ ötletszerű vásárlásötletszerű vásárlás
sodókasodóka ◆ kalligráfuskalligráfus
sódokeisódokei ◆ fénymérőfénymérő ◆ luminométerluminométer ◆ luxo-luxo-
méterméter ◆ megvilágításmérőmegvilágításmérő
sódokusódoku ◆ fertőtlenítésfertőtlenítés ◆ sterilizálássterilizálás ◇ sa-sa-
fucusódokufucusódoku sterilizálássterilizálás forróforró vízbenvízben ◇ sa-sa-
fucusódokufucusódoku forralásosforralásos fertőtlenítésfertőtlenítés ◇ do-do-
dzsósódokudzsósódoku talajfertőtlenítéstalajfertőtlenítés ◇ nettósó-nettósó-
dokudoku forró vizes fertőtlenítésforró vizes fertőtlenítés
sódokuekisódokueki ◆ fertőtlenítőfertőtlenítő folyadékfolyadék ◆ fer-fer-
tőtlenítő oldattőtlenítő oldat
sódokujakusódokujaku ◆ fertőtlenítőfertőtlenítő ◆ fertőtlenítő-fertőtlenítő-
szerszer
sódokukisódokuki ◆ sterilizáló gépsterilizáló gép
sódokuszurusódokuszuru ◆ bejódozbejódoz ◆ fertőtlenítfertőtlenít
「Kizugucsi-o sódokusita.」 „Fertőtlenítette a se-
bet.” ◆ sterilizálsterilizál 「Irjókigu-o sódokuszuru.」
„Sterilizálja az orvosi eszközt.”

sódokuzaisódokuzai ◆ antiszeptikumantiszeptikum ◆ fertőtlenítőfertőtlenítő
◆ fertőtlenítőszerfertőtlenítőszer ◆ fertőzésgátlófertőzésgátló szerszer ◆

kézfertőtlenítőkézfertőtlenítő
sódokuzuminosódokuzumino ◆ sterilsteril 「Isa-va sódokuzum-
inomeszude kandzsano fukubu-o szekkaisita.」
„Az orvos steril szikével felvágta a beteg hasát.”

sódónikararerusódónikarareru ◆ késztetéstkésztetést érezérez 「Utaitai
sódóni karareta.」 „Hirtelen késztetést éreztem,
hogy énekeljek.”

sódónikaritaterarerusódónikaritaterareru ◆ felvillanyozódikfelvillanyozódik
sódó-osódó-o karitaterukaritateru ◆ felvillanyozfelvillanyoz 「Kendzsú-
va kareno sódó-o karitateta.」 „A fegyver látványa
felvillanyozta.” ◆ lázba hozlázba hoz
sódósasódósa ◆ szószólószószóló 「Guróbaru kano sódósa.」
„A globalizmus szószólója.”
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sódószeisódószei ◆ impulzivitásimpulzivitás
sódoszendzsucusódoszendzsucu ◆ felperzseltfelperzselt földföld takti-takti-
kájakája
sódószurusódószuru ◆ hangoztathangoztat 「Dzsijúsugi-o sódó-
siteiru.」 „A szabadság eszméjét hangoztatja.”

sódótekinasódótekina ◆ hirtelenhirtelen jöttjött 「Sódótekina ha-
cugen」 „hirtelen jött kijelentés” ◆ impulzívimpulzív
「Sódótekina szeikaku」 „impulzív természet” ◆

megfontolásmegfontolás nélkülinélküli 「Sódótekina hankó」
„megfontolás nélküli bűntett” ◆ ötletszerűötletszerű
「Sódótekina kódó」 „ötletszerű cselekedet”

sódótekinisódótekini ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Sódótekini
nanika-o jaritakunaru tokigaaru.」 „Van úgy,
hogy egyszer csak csinálni akarok valamit.” ◆ hir-hir-
telentelen 「Sódótekini okoru ningen」 „hirtelen ha-
ragú ember” ◆ ötletszerűenötletszerűen 「Sódótekini kó-
dószuru.」 „Ötletszerűen cselekszik.”

sódotokaszusódotokaszu ◆ porigporig égetéget 「Kúsúde macsi-
va sódoto kasita.」 „Bombázással porig égették a
várost.”

sódzsasódzsa ◆ templomtemplom ◆ zárdazárda ◇ gionsódzsagionsódzsa
Dzsetavana-viháraDzsetavana-vihára
sódzsahicumecusódzsahicumecu ◆ minden élő halandóminden élő halandó
sodzsisodzsi ◆ minden dologminden dolog
sodzsisodzsi ◆ birtoklásbirtoklás 「Dzsúno fuhósodzsi」
„fegyver illegális birtoklása”

sodzsisodzsi ◆ írott betűírott betű
sódzsisódzsi ◆ Sóji-korSóji-kor
sódzsisódzsi ◆ demagnetizálásdemagnetizálás
sódzsisódzsi ◆ kereskedéskereskedés ◆ üzleti ügyüzleti ügy
sódzsisódzsi ◆ apróságapróság 「Sódzsinikodavaranai.」
„Nem akad fenn apróságokon.” ◆ kiskis dologdolog
「Sódzsini csúnaru mono-va daidzsinimo csúna-
ri.」 „Akit kevéssel meg lehet bízni, az sokkal is
megbízható. (Lukács 16-10)” ◇ daidzsinoma-daidzsinoma-
enosódzsienosódzsi kiskis dolgokdolgok feláldozásafeláldozása aa nagynagy
érdekébenérdekében ◇ daidzsinomaenosódzsidaidzsinomaenosódzsi előbbelőbb
a kicsi, aztán a nagya kicsi, aztán a nagy
sódzsisódzsi ◆ papírablakpapírablak ◆ papírablakospapírablakos tolóaj-tolóaj-
tótó 「Sódzsi-o kobuside cuki jabutta.」 „Beszakí-
totta az öklével a papírablakos tolóajtó egyik pa-
pírkockáját.” ◆ papírajtópapírajtó ◇ kabenimimiarisó-kabenimimiarisó-
dzsinimearidzsinimeari aa falnakfalnak isis fülefüle vanvan ◇ gara-gara-
szusódzsiszusódzsi kazettás üvegajtókazettás üvegajtó

sodzsibantansodzsibantan ◆ mindenminden dologdolog ◆ mindenminden ügyügy
「Sodzsibantan todokórinaku szumaszerukotoga-
dekimasita.」 „Minden ügyet sikerült lezárnom.”

sodzsidzsósodzsidzsó ◆ különböző okokkülönböző okok
sódzsigaisasódzsigaisa ◆ kereskedelmi vállalatkereskedelmi vállalat
sódzsigjósódzsigjó ◆ kisvállalkozáskisvállalkozás
sodzsihinsodzsihin ◆ személyes holmiszemélyes holmi
sódzsiirerusódzsiireru ◆ behívbehív 「Tabibito-o ucsini sódzsi
ireta.」 „Behívta a vándort a házába.” ◆ bevezetbevezet
「Kjaku-o csano mani sódzsi ireta.」 „Bevezettem
a vendéget a nappaliba.”

sódzsikisódzsiki ◆ őszinteségőszinteség ◇ szandomenosó-szandomenosó-
dzsikidzsiki háromhárom aa magyarmagyar igazságigazság 「Szandome-
no sódzsikinanodemó ikkaicsószenszuru.」 „Há-
rom a magyar igazság, még egyszer megpróbá-
lom.” ◇ sódzsiki-vasódzsiki-va issó-noissó-no takaratakara őszinte-őszinte-
ség kifizetődikség kifizetődik
sódzsikiittesódzsikiitte ◆ igazatigazat megvallvamegvallva 「Sódzsi-
kiittekono macsi-va szukide-va nai.」 „Az igazat
megvallva, nem szeretem ezt a várost.” ◆ őszin-őszin-
téntén szólvaszólva 「Kanodzsoga dzsúgoszaide
kodomo-o umuno kiite sódzsikiitte odoroita.」
„Őszintén szólva meglepődtem, amikor meghal-
lottam, hogy 15 évesen szül.”

sodzsikinsodzsikin ◆ birtokolt pénzbirtokolt pénz
sódzsikinasódzsikina ◆ becsületesbecsületes
「Sódzsikinaodzsiiszan-va tengokuni ikimasita.」
„A becsületes öregember a mennyországba ke-
rült.” ◆ nyíltszívűnyíltszívű ◆ őszinteőszinte 「Sódzsikina
iken-o kikaszetekudaszai.」 „Az őszinte vélemé-
nyére vagyok kíváncsi!” ◇ bakasódzsikinabakasódzsikina túltúl
becsületesbecsületes ◇ bakasódzsikinabakasódzsikina túltúl őszinteőszinte
「Bakasódzsikina hito」 „túl őszinte ember”

sódzsikinisódzsikini ◆ őszinténőszintén 「Sódzsikini iuto, sífúdo
nigatenanda.」 „Megvallom őszintén, nem szere-
tem a tengeri ételeket.” ◇ sódzsikiittesódzsikiitte őszin-őszin-
téntén szólvaszólva 「Kanodzsoga dzsúgoszaide
kodomo-o umuno kiite sódzsikiitte odoroita.」
„Őszintén szólva meglepődtem, amikor meghal-
lottam, hogy 15 évesen szül.” ◇ bakasódzsikinibakasódzsikini
túltúl őszinténőszintén 「Bakasódzsikini dzsibunno ket-
tennicuite hanasita.」 „Túl őszintén beszélt a sa-
ját hibáiról.”

sódzsikininarukuszurisódzsikininarukuszuri ◆ igazságszérumigazságszérum
sódzsikinokóbenikamijadorusódzsikinokóbenikamijadoru ◆ őszinteségőszinteség
erényerény
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sódzsiki-vasódzsiki-va issó-noissó-no takaratakara ◆ őszinteségőszinteség
kifizetődikkifizetődik
sódzsinsódzsin ◆ gyermekgyermek ◆ kisemberkisember ◆ kiskis ka-ka-
liberűliberű emberember ◆ törpetörpe ◇

sódzsinkankjositefuzen-osódzsinkankjositefuzen-o naszunaszu lustaságlustaság
az ördög párnájaaz ördög párnája
sódzsinsódzsin ◆ fegyelmezettségfegyelmezettség ◆ megtisztu-megtisztu-
láslás ◆ odaadásodaadás ◆ vegetáriánus életmódvegetáriánus életmód
sódzsin-agesódzsin-age ◆ vegán tempuravegán tempura
sódzsinkasódzsinka ◆ emberigénycsökkentésemberigénycsökkentés
sódzsinkankjositefuzen-osódzsinkankjositefuzen-o naszunaszu ◆ lusta-lusta-
ság az ördög párnájaság az ördög párnája
sódzsinkaszurusódzsinkaszuru ◆ csökkenticsökkenti azaz ember-ember-
igénytigényt
sódzsinkeszszaisódzsinkeszszai ◆ vegetáriánusvegetáriánus megtisz-megtisz-
tulástulás
sódzsinkokusódzsinkoku ◆ törpék országatörpék országa
sódzsin-otosisódzsin-otosi ◆ vegetáriánusvegetáriánus étrendétrend abba-abba-
hagyásahagyása
sódzsinrjórisódzsinrjóri ◆ vegetáriánus ételvegetáriánus étel
sódzsinsósódzsinsó ◆ törpeségtörpeség
sódzsinszurusódzsinszuru ◆ megtisztulmegtisztul ◆ odaadóanodaadóan csi-csi-
nálnál 「Sigotoni sódzsinszuru.」 „Odaadóan végzi
a munkáját.”

sódzsirusódzsiru / sózurusózuru ◆ bekövetkezikbekövetkezik 「Szeifu-
no happjóno eikjóde kabukano gerakuga sódzsi-
ta.」 „A kormánybejelentés hatására bekövetke-
zett a részvényárak zuhanása.” ◆ hozhoz 「Kono
dzsigjó-va rieki-o sódzsiru.」 „Ez a tevékenység
hasznot hoz.” ◆ járjár 「Kono bjóki-va hagesii
itami-o sódzsiru.」 „Ez a betegség nagy fájdalom-
mal jár.” ◆ keletkezikkeletkezik 「Higaiga sódzsiru.」
„Kár keletkezik.” ◆ kialakulkialakul 「Amagumoga só-
dzsita.」 „Esőfelhő alakult ki.” ◆ okozokoz 「Cukiga
csószeki-o sódzsiru.」 „A Hold árapály jelenséget
okoz.” ◆ származikszármazik 「Hon-jakuszeidonijotte
gokaiga sódzsirukotogaaru.」 „Félreértés szár-
mazhat a pontatlan fordításból.” ◆ termeltermel 「Ko-
no kagakuhannó-va neh--o sódzsiru.」 „Ez a ké-
miai reakció hőt termel.” ◆ vezetvezet 「Uszo-o
kaszanete mudzsunga sódzsita.」 „A sok hazug-
ság ellentmondáshoz vezetett.” ◇ tecsigaigasó-tecsigaigasó-
dzsirudzsiru hibahiba csúszikcsúszik 「Keikakuni tecsigaiga só-
dzsita.」 „Hiba csúszott a tervbe.”

sodzsisasodzsisa ◆ birtokosbirtokos ◆ tulajdonostulajdonos

sodzsiszurusodzsiszuru ◆ birtokolbirtokol 「Kare-va ihóni dzsú-
o sodzsisiteiru.」 „Illegálisan fegyvert birtokol.”

sódzsiszurusódzsiszuru ◆ demagnetizáldemagnetizál ◆ lemágnesezlemágnesez

sodzsosodzso ◆ szűzszűz 「Kekkonszurumade-va sod-
zsode tósita.」 „A házasságáig szűz maradt.” ◆

szüzességszüzesség 「Dzsúhaszszaide sodzso-o usinat-
ta.」 „Tizennyolc éves korában vesztette el a szü-
zességét.”

sodzsósodzsó ◆ levéllevél
sódzsosódzso ◆ kislánykislány ◇ sisunkinosódzsosisunkinosódzso ka-ka-
maszlánymaszlány
sódzsosódzso ◆ törléstörlés
sódzsósódzsó ◆ állapotállapot 「Kandzsano sódzsóga
omoi.」 „A beteg állapota súlyos.” ◆ panaszpanasz
「Sódzsó-va nandeszuka?」 „Mi a panasza?” ◆

szimptómaszimptóma ◆ tünettünet 「Isa-va sódzsókara bjóki-
o szuiszokusita.」 „Az orvos a tünetekből meg-
állapította a betegséget.” ◇ kindansódzsókindansódzsó el-el-
vonásivonási tünettünet 「Majakuno kindansódzsóga de-
teimaszu.」 „Kábítószeres elvonási tünetei van-
nak.” ◇ dzsikakusódzsódzsikakusódzsó szubjektívszubjektív tünettünet ◇

zenkusódzsózenkusódzsó előtünetelőtünet ◇ takakusódzsótakakusódzsó ob-ob-
jektívjektív tünettünet ◇ csúdokusódzsócsúdokusódzsó mérgezésimérgezési
tünettünet 「Csúdokusódzsó-o okosita.」 „Mérgezési
tünetei voltak.” ◇ musódzsómusódzsó tünetmentességtünetmentesség
◇ musódzsónomusódzsóno tünetmentestünetmentes 「Musódzsóno
kandzsa」 „tünetmentes beteg”

sódzsósódzsó ◆ emléklapemléklap ◆ oklevéloklevél 「Konteszutode
sódzsó-o moraimasita.」 „A versenyen kaptam
egy oklevelet.”

sódzsósódzsó ◆ hínajánahínajána ◆ kis szekérkis szekér
sódzsósódzsó ◆ helyes elmélyedéshelyes elmélyedés
sódzsóbaesódzsóbae ◆ ecetmuslicaecetmuslica ◆ gyümölcslégygyümölcslégy
◆ muslicamuslica
sódzsóbukkjósódzsóbukkjó ◆ hínajánahínajána
sodzsocsisodzsocsi ◆ szűzföldszűzföld ◆ szűz területszűz terület
sodzsodzsutaisodzsodzsutai ◆ szeplőtelen fogantatásszeplőtelen fogantatás
sódzsóhisódzsóhi ◆ élénkvörösélénkvörös ◆ mikulás-pirosmikulás-piros
sodzsohósodzsohó ◆ szűz hegycsúcsszűz hegycsúcs
sodzsojukisodzsojuki ◆ szűz hószűz hó
sodzsokaitaisodzsokaitai ◆ szeplőtelen fogantatásszeplőtelen fogantatás
sodzsokókaisodzsokókai ◆ hajó első útjahajó első útja
sodzsokótansodzsokótan ◆ JézusJézus SzűzanyátólSzűzanyától valóvaló
születéseszületése

AdysAdys sódzsiki-va issó-no takara sódzsiki-va issó-no takara – sodzsokótan sodzsokótan 31033103



sodzsomakusodzsomaku ◆ szűzhártyaszűzhártya
sodzsonosodzsono ◆ ártatlanártatlan 「Kanodzsohamada sod-
zsodeszu.」 „Az a lány még ártatlan.” ◆ szűzszűz
sodzsonojónasodzsonojóna ◆ szűziesszűzies
sodzsonojónafurumaisodzsonojónafurumai ◆ szűziességszűziesség
sodzsorasiisodzsorasii ◆ szűziesszűzies
sódzsosószecusódzsosószecu ◆ lányregénylányregény
sodzsoszakusodzsoszaku ◆ első műelső mű
sodzsoszeisokusodzsoszeisoku ◆ partenogenézispartenogenézis ◆ szűz-szűz-
nemzésnemzés
sódzsotaisódzsotai ◆ kis családkis család
sódzsótarusódzsótaru ◆ kihaltkihalt ◆ magányosmagányos
sódzsúsódzsú ◆ karabélykarabély 「Sódzsúde ucu.」 „Kara-
béllyal lő.” ◇ dzsidósódzsúdzsidósódzsú gépkarabélygépkarabély
sódzsucusódzsucu ◆ részletesrészletes kifejtéskifejtés
「Keizaiszeiszakunicuite-va sódzsucu-o szake-
ta.」 „Nem fejtette ki részletesen a gazdasági in-
tézkedéseket.”

sódzsucuszurusódzsucuszuru ◆ részletesen kifejtrészletesen kifejt
sódzsúdansódzsúdan ◆ puskagolyópuskagolyó
sódzsúheisódzsúhei ◆ lövészlövész
sodzsunsodzsun ◆ hó elejehó eleje
sódzsunsódzsun ◆ célzáscélzás
sódzsunsódzsun ◆ emelkedő sorrendemelkedő sorrend
sódzsunbansódzsunban ◆ pajzsocskapajzsocska
sódzsun-jódzsúdzsiszensódzsun-jódzsúdzsiszen ◆ célkeresztcélkereszt
sódzsunkansódzsunkan ◆ kisvérkörkisvérkör
sódzsunkisódzsunki ◆ célkeresőcélkereső ◆ célzószerkezetcélzószerkezet ◆

irányzékirányzék
sódzsun-osódzsun-o avaszeruavaszeru ◆ célbacélba veszvesz ◆ megcé-megcé-
lozloz 「Inosisini sódzsun-o avaszeta.」 „Megcéloz-
ta a vaddisznót.”

sódzsun-osódzsun-o miszadamerumiszadameru ◆ megcélozmegcéloz
「Mune-o neratte sódzsun-o miszadameta.」
„Megcélozta a mellét.”

sóekisóeki ◆ savósavó
sóekihósóekihó ◆ hólyagocskahólyagocska ◆ vezikulavezikula
soensoen ◆ ősbemutatóősbemutató ◆ premierpremier
sóensóen ◆ gyulladáscsökkentésgyulladáscsökkentés
sóensóen ◆ lőporfüstlőporfüst ◆ puskaporfüstpuskaporfüst
sóensóen ◆ majorságmajorság ◆ nemesinemesi magánföldbir-magánföldbir-
toktok

sóendzsisóendzsi ◆ kokcsinellakokcsinella ◆ kosenilkosenil
sóenesóene ◆ energiatakarékosságenergiatakarékosság
sóenenosóeneno ◆ energiatakarékosenergiatakarékos 「Sóeneno rei-
zóko」 „energiatakarékos hűtőgép”

sóenerugísóenerugí ◆ energiatakarékosságenergiatakarékosság
sóenetaiszakusóenetaiszaku ◆ energiatakarékosságenergiatakarékosság
「Sóene taiszakutosite dan-necu-o kjókasita.」
„Energiatakarékossági okokból megnöveltük a hő-
szigetelést.” ◆ energiatakarékosságienergiatakarékossági intéz-intéz-
kedéskedés
sóenhannósóenhannó ◆ lőpornyomlőpornyom kimutatásakimutatása 「Han-
ninno teni sóenhannóga deta.」 „A tettes kezén
lőpornyomokat találtak.”

sóen-jakusóen-jaku ◆ gyulladáscsökkentőgyulladáscsökkentő
sóenszeidosóenszeido ◆ nemesinemesi magánföldbirtok-magánföldbirtok-
rendszerrendszer
soenszurusoenszuru ◆ előszörelőször mutatmutat bebe 「Kono hage-
va hjakunenmaeni nihonde soenszareta.」 „Ezt a
darabot 100 évvel ezelőtt mutatták be először Ja-
pánban.” ◆ ősbemutatót játszikősbemutatót játszik
sóenzaisóenzai ◆ gyulladáscsökkentőgyulladáscsökkentő
sofúsofú ◆ írásstílusírásstílus
sófusófu ◆ kurvakurva ◆ örömlányörömlány ◆ prostiprosti ◆ prosti-prosti-
tuálttuált ◇ doreisófudoreisófu szexrabszolgaszexrabszolga
sófudasófuda ◆ árcédulaárcédula ◆ árcímkeárcímke
sófudacukinosófudacukino ◆ hírhedthírhedt 「Sófudacukino aku-
tó」 „hírhedt gazember”

sófudanedansófudanedan ◆ végleges árvégleges ár
sófukusófuku ◆ fattyúfattyú ◆ törvénytelen gyerektörvénytelen gyerek
sófukusófuku ◆ alávetésalávetés ◆ elfogadáselfogadás
sófukuszurusófukuszuru ◆ alávetialáveti magátmagát 「Kono kibisii
dzsókenni-va sófukudekinai.」 „Nem tudom alá-
vetni magam ezeknek a szigorú feltételeknek.” ◆

elfogadelfogad 「Kareno handan-va sófukusikaneru.」
„Nem tudom elfogadni a döntését.”

sogasoga ◆ kalligráfiák és képekkalligráfiák és képek
sógasóga ◆ gyömbérgyömbér ◇ hinesógahinesóga érleltérlelt gyömbérgyömbér
◇ benisógabenisóga savanyított vörös gyömbérsavanyított vörös gyömbér
sógaausógaau ◆ összeillikösszeillik 「Sóga avanai fúfu」
„nem összeillő házaspár”

sógacusógacu ◆ évév elsőelső hónapjahónapja ◆ újévújév
「Osógacu-va icumade jaszumimaszuka?」 „Ve-
szel ki szabadságot újévkor?” ◆ újévújév ünnepeünnepe
◇ nesógacunesógacu újéviújévi pihenőpihenő ◇ nesógacunesógacu újévújév
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ágybanágyban töltésetöltése ◇ menosógacumenosógacu szépszép lát-lát-
ványvány
sógacujaszumisógacujaszumi ◆ újévi szünetújévi szünet
sógaisógai ◆ külkapcsolatkülkapcsolat
sógaisógai ◆ akadályakadály 「Nori koerarenai sógainibu-
cukatta.」 „Leküzdhetetlen akadályba ütközött.”
◆ fogyatékfogyaték ◆ fogyatékosságfogyatékosság 「Karadano só-
gai」 „testi fogyatékosság” ◆ károsodáskárosodás ◆ kor-kor-
látlát 「Bóekino sógai」 „kereskedelmi korlát” ◇

isikisógaiisikisógai tudatzavartudatzavar ◇ engesógaiengesógai nyelésinyelési
problémaprobléma ◇ engesógaiengesógai nyelésinyelési zavarzavar ◇ en-en-
gesógaigesógai nyelésinyelési nehézségnehézség ◇ kanzósógaikanzósógai
májkárosodásmájkárosodás ◇ kiokusógaikiokusógai emlékezetza-emlékezetza-
varvar ◇ kinósógaikinósógai működészavarműködészavar 「Nóno ki-
nósógai」 „agy működészavara” ◇ kenkósógaikenkósógai
egészségkárosodásegészségkárosodás ◇ gengosógaigengosógai beszéd-beszéd-
hibahiba ◇ kotobanosógaikotobanosógai beszédzavarbeszédzavar ◇ si-si-
kakusógaikakusógai látáskárosodáslátáskárosodás 「Vakai korokara
sikakusógai-o vazuratta.」 „Fiatal korában látás-
károsodást szenvedett.” ◇ siszutemusógaisiszutemusógai
rendszerhibarendszerhiba ◇ dzsúdosógaidzsúdosógai súlyossúlyos fogya-fogya-
tékosságtékosság ◇ sógainenkinsógainenkin rokkantságirokkantsági nyug-nyug-
díjdíj ◇ sógaibucusógaibucu akadályakadály 「Dórode sógaibucu-
o szaketa.」 „Kikerültem az úton az akadályt.” ◇

sintaisógaisintaisógai testitesti fogyatékosságfogyatékosság ◇ szui-szui-
minsógaiminsógai alvásialvási zavarzavar ◇ szuiminsógaiszuiminsógai al-al-
vászavarvászavar ◇ csitekisógaicsitekisógai szellemiszellemi fogyaté-fogyaté-
kosságkosság 「Csitekisógainotameni jógogakkóni ka-
jotta.」 „Szellemi fogyatékosság miatt kisegítő is-
kolába járt.” ◇ csókakusógaicsókakusógai halláskároso-halláskároso-
dásdás 「Uruszai kikaino otode ókuno hitoga
csókakusógai-o vazuratteimaszu.」 „A zajos gé-
pek miatt sok ember szenvedett halláskároso-
dást.” ◇ nónosógainónosógai agykárosodásagykárosodás ◇ pászon-pászon-
aritísógaiaritísógai személyiségzavarszemélyiségzavar ◇ pászonari-pászonari-
tisógaitisógai személyiségzavarszemélyiségzavar ◇ panikkusógaipanikkusógai
pánikbetegségpánikbetegség ◇ heikósógaiheikósógai egyensúlyza-egyensúlyza-
varvar ◇ hósaszensógaihósaszensógai sugárkárosodássugárkárosodás
sógaisógai ◆ egészegész életélet 「Sógaimikonnomamadat-
ta.」 „Egész életében házasulatlan maradt.” ◆

életélet 「Siavaszena sógai-o okutta.」 „Boldog éle-
te volt.” ◆ életeélete sorasora 「Midzsikai sógaino naka-
de kazuókuno si-o jondekureta.」 „Rövid élete so-
rán számos verset írt.” ◆ életeélete végéigvégéig 「Kono
sunkan-va sógaivaszurerarenai.」 „Életem végéig
nem felejtem el ezt a pillanatot.” ◆ élethosszigélethosszig
「Sógainivatatte benkjósi cuzuketa.」 „Élet-
hosszig tanult.”

sógaisógai ◆ megsérülésmegsérülés ◆ sérüléssérülés 「Aiteni sógai-
o ovaszeta.」 „Sérülést okozott a másik ember-
nek.” ◆ testi sértéstesti sértés
sógaibucusógaibucu ◆ akadályakadály 「Dórode sógaibucu-o
szaketa.」 „Kikerültem az úton az akadályt.” ◆

torlasztorlasz
sógaibucukjószósógaibucukjószó ◆ akadályversenyakadályverseny
sógaicsisisógaicsisi ◆ halálhozhalálhoz vezetővezető sérüléssérülés ◆ ha-ha-
lált okozó testi sértéslált okozó testi sértés
sógaidzsisógaidzsi ◆ fogyatékos gyermekfogyatékos gyermek
sógaidzsikensógaidzsiken ◆ testi sértéstesti sértés
sógaigakarisógaigakari ◆ PR-referensPR-referens
sógaigakusúsógaigakusú ◆ ételhosszig tartó tanulásételhosszig tartó tanulás
sógaihokensógaihoken ◆ baleset-biztosításbaleset-biztosítás
sógaikasógaika ◆ külkapcsolatokkülkapcsolatok osztályaosztálya ◆ PR-PR-
osztályosztály
sógaikjóikusógaikjóiku ◆ folyamatos képzésfolyamatos képzés
sógainenkinsógainenkin ◆ rokkantnyugdíjrokkantnyugdíj 「Sógainenk-
inde szeikacusiteimaszu.」 „Rokkantnyugdíjból
él.” ◆ rokkantsági nyugdíjrokkantsági nyugdíj
sógainosigotosógainosigoto ◆ életműéletmű
sógainotomosógainotomo ◆ életre szóló barátéletre szóló barát
sógai-osógai-o cúdzsitecúdzsite ◆ világéletébenvilágéletében 「Sógai-o
cúdzsite binbódesita.」 „Világéletemben szegény
voltam.”

sógairijakigasisógairijakigasi ◆ mézeskalácsmézeskalács
sógaisasógaisa ◆ fogyatékosfogyatékos 「Sintaisógaisajó
csúsadzsó-va aiteinakatta.」 „A testi fogyatéko-
soknak fenntartott parkolóhelyen már álltak.” ◆

nyomoréknyomorék ◆ rokkantrokkant ◇ sikakusógaisasikakusógaisa lá-lá-
táskárosulttáskárosult 「Kono ókina hjódzsi-o sikakus-
ógaisamo jomukotoga dekimaszu.」 „A látáskáro-
sultak is tudják olvasni ezt a nagy kijelzőt.” ◇ sin-sin-
taisógaisataisógaisa testitesti fogyatékosfogyatékos ◇ csitekisó-csitekisó-
gaisagaisa szellemilegszellemileg rokkantrokkant ◇ csitekisógai-csitekisógai-
sasa szellemiszellemi fogyatékosfogyatékos ◇ csókakusógaisacsókakusógaisa
hallássérülthallássérült ◇ csókakusógaisacsókakusógaisa halláskáro-halláskáro-
sultsult
sógaisaninarusógaisaninaru ◆ belerokkanbelerokkan 「Naganenno
dzsúródóde sógaisaninatta.」 „Belerokkant a sok
munkába.” ◆ megrokkanmegrokkan 「Kare-va vakakusite
sógaisaninatta.」 „Fiatalon megrokkant.”

sógaiszósógaiszó ◆ akadályfutásakadályfutás ◆ gátfutásgátfutás
sógaizaisógaizai ◆ testitesti sértéssértés ◇ kasicusógaizaikasicusógaizai
gondatlanságból elkövetett testi sértésgondatlanságból elkövetett testi sértés
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sógajakisógajaki ◆ sógajakisógajaki 「Butano sógajaki-o siba-
raku tabeteinai.」 „Már régen ettem sült disznó-
hús sógajakit.”

sógakkósógakkó ◆ általánosáltalános iskolaiskola 「Kono csikaku-
no sógakkóni kajoimasita.」 „A közelünkben lévő
általános iskolába jártam.” ◇ dzsindzsósógak-dzsindzsósógak-
kókó elemi iskolaelemi iskola
sogakottósogakottó ◆ értékesértékes kalligráfiákkalligráfiák ésés képekképek

sogakusogaku ◆ kezdéskezdés
sógakusógaku ◆ kis összegkis összeg
sógakusógaku ◆ kereskedelemtudománykereskedelemtudomány
sógakusógaku ◆ kis címletkis címlet
sógakubusógakubu ◆ kereskedelemtudományi karkereskedelemtudományi kar
sógakuhakusisógakuhakusi ◆ kereskedelemtudományokkereskedelemtudományok
doktoradoktora
sógakukinsógakukin ◆ ösztöndíjösztöndíj 「Sógakukin-o mósi
konda.」 „Megpályáztam az ösztöndíjat.” ◇ kó-kó-
kaisógakukinkaisógakukin nyílt ösztöndíjnyílt ösztöndíj
sógakukindzsukjúsasógakukindzsukjúsa ◆ ösztöndíjasösztöndíjas
sógakunosógakuno ◆ kiskis összegűösszegű 「Sógakuno szórjó-o
haratta.」 „Kis összegű szállítási díjat fizettem.”

sogakusasogakusa ◆ kezdőkezdő
sógakusiheisógakusihei ◆ kis címletű bankjegykis címletű bankjegy
sógakuszeisógakuszei ◆ alsósalsós diákdiák ◆ általánosáltalános isko-isko-
láslás ◆ kisdiákkisdiák ◆ kisiskoláskisiskolás
sógakuszeisógakuszei ◆ ösztöndíjasösztöndíjas ◇ kokuhisógaku-kokuhisógaku-
szeiszei állami ösztöndíjasállami ösztöndíjas
sóganaisóganai ◆ borzasztóborzasztó 「Hanasino cuzukiga ki-
ninattesóganai.」 „Borzasztóan érdekel a történet
folytatása.” ◆ csodacsoda vigyevigye elel 「Sóganaina!
Szaifu-o nakusicsattajo!」 „A csoda vigye el! El-
vesztettem a pénztárcámat.” ◆ ezez vanvan 「Sógana-
ikara akirametahógaii.」 „Ez van, ezt kell szeret-
ni.” ◆ mostmost mármár mindegymindegy 「Maketesimattano-
va sóganai.」 „Most már mindegy, vesztettünk.”
◆ nincsnincs mitmit tennitenni 「Kónattesimattakarani-va ,
sóganai.」 „Nincs mit tenni, ha már egyszer így
alakult.” ◆ reménytelenreménytelen 「Karettesóganai jacu-
dane.」 „Az az ember reménytelen eset.”

sóganaikarasóganaikara ◆ kénytelenkénytelen 「Sóganaikara, ko-
szodatenotameni kaisa-o jameta.」 „A gyerekne-
velés miatt kénytelen voltam otthagyni céget.” ◆

nana jójó 「Sóganaikarajaru.」 „Na, jó. Megcsiná-
lom.”

sóganszurusóganszuru ◆ élvezélvez ◆ értékelértékel
só-gárusó-gáru ◆ revügörlrevügörl
sogekaerusogekaeru ◆ elszontyolodikelszontyolodik
sógekisógeki ◆ impulzusimpulzus ◆ megrázkódtatásmegrázkódtatás ◆

rázkódásrázkódás ◆ sokksokk ◆ ütődésütődés ◇ sógeki-osógeki-o ata-ata-
erueru megrendítmegrendít 「Szenszóeiga-va sógeki-o atae-
ta.」 „Megrendített a háborús film.” ◇ sógeki-sógeki-
oo ukeruukeru megrendülmegrendül 「Hómureszuno szeikacu-o
mite sógeku-o uketa.」 „Megrendültem a hajlék-
talanok életén.”

sógekidzsósógekidzsó ◆ kamaraszínházkamaraszínház ◆ kisszínházkisszínház
sógekihasógekiha ◆ lökéshullámlökéshullám 「Csóonszokuno hi-
kókino sógekihagatodoita.」 „A szuperszonikus
repülő lökéshulláma ideért.”

sógeki-osógeki-o ataeruataeru ◆ megrendítmegrendít 「Szenszóeiga-
va sógeki-o ataeta.」 „Megrendített a háborús
film.”

sógeki-osógeki-o ukeruukeru ◆ megrendülmegrendül 「Hómureszuno
szeikacu-o mite sógeku-o uketa.」 „Megrendül-
tem a hajléktalanok életén.”

sógekirjóhósógekirjóhó ◆ sokkterápiasokkterápia
sógekitekinasógekitekina ◆ döbbenetesdöbbenetes 「Sógekitekina
dzsidzsicu」 „döbbenetes tény” ◆ megrázómegrázó
「Kono eiga-va sógekitekidatta.」 „Ez a film meg-
rázó volt.” ◆ megrendítőmegrendítő 「Sógekitekina kó-
kei」 „megrendítő látvány”

sógekitekinisógekitekini ◆ döbbenetesendöbbenetesen 「Ten-inno
szekkjakutaióga sógekitekini varui.」 „Az üzlet el-
adói döbbenetesen rosszul bánnak a vásárlókkal.”
◆ megrázóanmegrázóan 「Sógekitekini takai nedan」
„megrázóan magas árak”

sogensogen ◆ bevezetésbevezetés ◆ előszóelőszó
sógensógen ◆ Dzsógen-korDzsógen-kor
sógensógen ◆ Sógen-korSógen-kor
sógensógen ◆ tanúskodástanúskodás ◆ tanúvallomástanúvallomás ◆ ta-ta-
núzásnúzás ◇ kjoginosógenkjoginosógen hamishamis tanúzástanúzás ◇

kjoginosógen-okjoginosógen-o szuruszuru hamisanhamisan tanúskodiktanúskodik
「Kjogino sógen-o sita.」 „Hamisan tanúsko-
dott.” ◇ rindzsúnosógenrindzsúnosógen haldoklóhaldokló áldozatáldozat
tanúvallomásatanúvallomása 「Rindzsúno sógen-va szai-
bande dzsúsiszareteiru sókodeszu.」 „A haldokló
áldozat tanúvallomását a bíróság fontos bizonyí-
téknak tekinti.”

sógensógen ◆ kvadránskvadráns
sógendaisógendai ◆ tanúk padjatanúk padja
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sógensasógensa ◆ tanútanú
sógenszurusógenszuru ◆ tanúsíttanúsít 「Szono dzsikenga ok-
itatokini otto-va ucsini itato sógensita.」 „Tanúsí-
totta, hogy a férje otthon volt, amikor az eset tör-
tént.” ◆ tanúskodiktanúskodik 「Hóteide sógensita.」 „Bí-
róságon tanúskodott.” ◆ tanúvallomásttanúvallomást tesztesz
◇ furinasógenszurufurinasógenszuru elleneellene tanúskodiktanúskodik
「Kare-va bokuni furina sógen-o sita.」 „Ellenem
tanúskodott.”

sogerusogeru ◆ elkámpicsorodikelkámpicsorodik 「Kanodzso-va
dzsósini okoraretesogeteiru.」 „A nő elkámpicso-
rodott, mert a főnöke leteremtette.” ◆ lelombo-lelombo-
zódikzódik 「Sippaisitesogeteita.」 „Lelombozódott a
hibája miatt.”

sógisógi ◆ prostituáltprostituált ◆ ringyóringyó
sógisógi ◆ sógisógi ◇ haszamisógihaszamisógi bekerítősbekerítős játékjáték

sógisógi ◆ kempingszékkempingszék
sógibansógiban ◆ sógitáblasógitábla
sógidaosisógidaosi ◆ dominóeffektusdominóeffektus
sógidaosinisógidaosini ◆ dominószerűendominószerűen 「Eszukarétá-
no dzsikode hitoga sógidaosini taoreta.」 „A
mozgólépcső-baleset során az emberek dominó-
szerűen elestek.”

sógimeidzsinsógimeidzsin ◆ sógimestersógimester
sóginokomasóginokoma ◆ sógifigurasógifigura
sógi-osógi-o szaszuszaszu ◆ sógipartitsógipartit játszikjátszik ◆ sógi-sógi-
zikzik
sógisisógisi ◆ teljes műfogsorteljes műfogsor
sógitaisógitai ◆ SógitaiSógitai
sógitaikjoku-o szurusógitaikjoku-o szuru ◆ sógiziksógizik
sogjósogjó ◆ cselekedetcselekedet 「Hidóna sogjó」 „ember-
telen cselekedet” ◆ tetttett 「Zankokuna sogjó」
„kegyetlen tett”

sógjósógjó ◆ kereskedelemkereskedelem
sógjócúsinsógjócúsin ◆ üzleti levelezésüzleti levelezés
sógjócsikusógjócsiku ◆ üzleti negyedüzleti negyed
sógjódótokusógjódótoku ◆ üzleti etikaüzleti etika
sógjóginkósógjóginkó ◆ kereskedelmi bankkereskedelmi bank
sógjóhószósógjóhószó ◆ kereskedelmi adáskereskedelmi adás
sógjókasógjóka ◆ kommercializáláskommercializálás
sógjókaisógjókai ◆ üzleti világüzleti világ

sógjókókósógjókókó ◆ kereskedelmikereskedelmi szakközépisko-szakközépisko-
lala
sógjókokusógjókoku ◆ kereskedő országkereskedő ország
sógjókótógakkósógjókótógakkó ◆ kereskedelmikereskedelmi szakkö-szakkö-
zépiskolazépiskola
sógjókuikisógjókuiki ◆ üzleti negyedüzleti negyed
sogjómudzsósogjómudzsó ◆ mindenminden elmúlikelmúlik egyszeregyszer ◆

világi dolgok mulandóságavilági dolgok mulandósága
sógjónosógjóno ◆ kereskedelmikereskedelmi 「Sógjóno csúsin-
csi」 „kereskedelmi központ” ◆ kommerszkommersz
sógjórjósógjórjó ◆ szabda pramányaszabda pramánya
sógjósihonsógjósihon ◆ kereskedelmi tőkekereskedelmi tőke
sógjósiszecusógjósiszecu ◆ kereskedelmikereskedelmi létesítménylétesítmény
◆ szórakozóhelyszórakozóhely ◆ szórakoztatószórakoztató létesít-létesít-
ménymény
sógjósugisógjósugi ◆ üzletiesüzleties gondolkodásmódgondolkodásmód ◆

üzleti szellemüzleti szellem
sógjószeiszakusógjószeiszaku ◆ kereskedelmi politikakereskedelmi politika
sógjótegatasógjótegata ◆ áruváltóáruváltó
sógjótosisógjótosi ◆ kereskedővároskereskedőváros
sogósogó ◆ kezdőszámkezdőszám ◆ legnagyobblegnagyobb betűmé-betűmé-
retret
sógosógo ◆ csillagászaticsillagászati déldél ◆ déldél 「Sógononjú-
szu」 „déli krónika”

sógosógo ◆ helyes beszédhelyes beszéd
sógósógó ◆ címcím 「Kare-va hakaszesógó-o kakutoku-
sita.」 „Doktori címet szerzett.” ◆ fokozatfokozat ◆ ti-ti-
tulustulus
sógósógó ◆ cégjelzéscégjelzés ◆ cégnévcégnév ◆ márkanévmárkanév
sógósógó ◆ egyeztetésegyeztetés ◆ összevetésösszevetés ◇ sin-sin-
monsógómonsógó ujjlenyomatos azonosításujjlenyomatos azonosítás
sógósógó ◆ helyes cselekedethelyes cselekedet
sógoizonsógoizon ◆ egymásrautaltságegymásrautaltság
sógokusógoku ◆ szülőhazaszülőhaza
sógonsógon ◆ alamkáraalamkára
sógószurusógószuru ◆ egyeztetegyeztet 「Détá-o sógósita.」
„Egyeztettem az adatokat.” ◆ összevetösszevet 「Ha-
katta szúcsito rironcsi-o sógósita.」 „A mért ada-
tokat összevetette az elméleti értékekkel.”

sogúsogú ◆ bánásmódbánásmód ◆ elbánáselbánás 「Kanodzso-va
szabecuni binkande bjódósogú-o motometa.」
„Érzékeny a megkülönböztetésre, ezért egyenlő el-
bánást követelt.”

AdysAdys sógensa sógensa – sogú sogú 31073107



sógunsógun ◆ generálisgenerális ◆ sógunsógun ◆ tábornoktábornok ◇

gaiszensógungaiszensógun győztesengyőztesen hazatérőhazatérő hadve-hadve-
zérzér ◇ fujusógunfujusógun Fagy tábornokFagy tábornok
sógunkesógunke ◆ sógunisóguni tisztségettisztséget öröklőöröklő családcsalád

sógunsokusógunsoku ◆ sóguni tisztségsóguni tisztség
sogúszurusogúszuru ◆ bánikbánik 「Kaisa-va dzsúgjóin-o szei-
kato nórjokuni ódzsite sogúszuru.」 „A vállalat a
teljesítményüknek és képességüknek megfelelően
bánik a dolgozókkal.”

sóhaburokkusóhaburokku ◆ hullámtörő betontömbhullámtörő betontömb
sóhaisóhai ◆ győzelemgyőzelem 「Sóhai-va tokino un.」 „A
győzelem a pillanatnyi szerencsétől függ.” ◆ győ-győ-
zelem vagy vereségzelem vagy vereség
sóhai-osóhai-o kimerukimeru ◆ eldöntieldönti aa végeredménytvégeredményt
「Kareno tokutenga siaino sóhai-o kimeta.」 „A
gólja eldöntötte a mérkőzés végeredményét.”

sóhai-osóhai-o kiszoukiszou ◆ versengverseng aa győzelemértgyőzelemért
「Futari-va sóhai-o kiszotteita.」 „Ketten ver-
sengtek a győzelemért.”

sohansohan ◆ elsőelső kiadáskiadás 「Kono honno sohan-va
szenkjúhjakurokudzsúnananendatta.」 „Ennek a
könyvnek 1967-ben volt az első kiadása.”

sohansohan ◆ első bűntettelső bűntett ◆ első elkövetőelső elkövető
sohan-nosohan-no ◆ mindenminden 「Sohanno dzsószei-o kan-
gaeta.」 „Minden körülményt figyelembe vetet-
tem.” ◆ mindenfélemindenféle 「Sohanno dzsunbi-o toto-
noeta.」 „Mindenféle előkészületet megtettem.”

sóheisóhei ◆ Sóhei-korSóhei-kor
sóheisóhei ◆ felkérésfelkérés
sóheisóhei ◆ nyélsejtnyélsejt
sóheisóhei ◆ állományállomány ◆ tisztek és legénységtisztek és legénység
sóheidzsósóheidzsó ◆ meghívómeghívó
sóheigensóheigen ◆ KisalföldKisalföld
sóheiszurusóheiszuru ◆ felkérfelkér 「Daigaku-va kógini
kaigaikósi-o sóheisita.」 „Az egyetem külföldi ta-
nárt kért fel az előadásra.”

sóhekisóheki ◆ akadályakadály 「Hakari sirenai sóheki-o
nori koeta.」 „Mérhetetlenül sok akadályt küzdött
le.” ◆ elválasztóelválasztó elemelem ◇ otonosóhekiotonosóheki hang-hang-
határhatár 「Hikóki-va otono sóheki-o jabutta.」 „A
repülőgép sebessége átlépte a hanghatárt.” ◇

kanzeisóhekikanzeisóheki vámkorlátvámkorlát ◇ kanzeisóhekikanzeisóheki
védővámvédővám 「Kanzeisóheki-o mókeru.」 „Védővá-
mot vezet be.” ◇ gengosóhekigengosóheki nyelvinyelvi akadályakadály

◇ cúsósóhekicúsósóheki kereskedelmikereskedelmi akadályakadály ◇ bóe-bóe-
kisóhekikisóheki kereskedelmi korlátozáskereskedelmi korlátozás
sóhekigasóhekiga ◆ ajtóképajtókép ◆ elválasztóelválasztó elemreelemre
festett képfestett kép
sóhensóhen ◆ rövid elbeszélésrövid elbeszélés
sóhensóhen ◆ darabdarab 「Hoszonagai sóhenni kiru.」
„Apró darabokra vág.” ◆ darabkadarabka ◆ forgácsforgács ◆

szilánkszilánk ◇ garaszunosóhengaraszunosóhen üvegszilánküvegszilánk
sóhencsisóhencsi ◆ önmagátólönmagától tökéletesentökéletesen megvi-megvi-
lágosodottlágosodott buddhabuddha ◆ szamjakszamjak szambuddhaszambuddha

sóhensószecusóhensószecu ◆ ötperces novellaötperces novella
sóhisóhi ◆ fogyasztásfogyasztás ◇ kasósóhikasósóhi alulfogyasz-alulfogyasz-
tástás ◇ kadzsósóhikadzsósóhi túlfogyasztástúlfogyasztás ◇ sóhi-sóhi-
denrjokudenrjoku áramfelvételáramfelvétel ◇ sóhidenrjokusóhidenrjoku
áramfogyasztásáramfogyasztás
sóhibussisóhibussi ◆ fogyasztási cikkfogyasztási cikk
sóhidenrjokusóhidenrjoku ◆ áramfelvételáramfelvétel ◆ áramfo-áramfo-
gyasztásgyasztás ◇ teikakusóhidenrjokuteikakusóhidenrjoku névlegesnévleges
teljesítményteljesítmény
sóhienerugísóhienerugí ◆ energiafogyasztásenergiafogyasztás
sóhikigensóhikigen ◆ lejáratlejárat 「Sokuhin-o sóhikigen-
made tabenakerebanaranai.」 „A lejárat napjáig
meg kell enni az élelmiszert.” ◆ szavatosságiszavatossági
időidő
sóhikjúsóhikjú ◆ kis magasütéskis magasütés
sohinsohin ◆ első cikkelső cikk ◆ első munkadarabelső munkadarab
sóhinsóhin ◆ kis árucikkkis árucikk ◆ kis lélegzetű műkis lélegzetű mű
sóhinsóhin ◆ áruáru ◆ értékcikkértékcikk ◆ felhozatalfelhozatal ◇ kik-kik-
angenteisóhinangenteisóhin szezonálisszezonális árucikkárucikk ◇ kisze-kisze-
cusóhincusóhin idénycikkidénycikk ◇ ninkisóhinninkisóhin slágerter-slágerter-
mékmék ◇ hittosóhinhittosóhin sikerterméksikertermék ◇ medamasó-medamasó-
hinhin ajánlottajánlott terméktermék ◇ medamasóhinmedamasóhin vevő-vevő-
csalogató árucikkcsalogató árucikk
sóhinsóhin ◆ díjtárgydíjtárgy 「Júsósa-va sóhin-o morat-
ta.」 „A nyertes kapott egy díjtárgyat.”

sóhin-an-naisóhin-an-nai ◆ áruismertetőáruismertető ◆ árutájékoz-árutájékoz-
tatótató ◆ katalóguskatalógus
sóhinbangósóhinbangó ◆ áruszámáruszám
sóhincsinrecudanasóhincsinrecudana ◆ bolti polcbolti polc
sóhincsisikisóhincsisiki ◆ áruismeretáruismeret
sóhindzsujosikisóhindzsujosiki ◆ díjkiosztó ünnepségdíjkiosztó ünnepség
sóhinhaitacusóhinhaitacu ◆ árukihordásárukihordás
sóhinhodzsúsóhinhodzsú ◆ árufeltöltésárufeltöltés
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sóhinhodzsúgakarisóhinhodzsúgakari ◆ árufeltöltőárufeltöltő
sóhinhodzsútantósasóhinhodzsútantósa ◆ árufeltöltőárufeltöltő
sóhinkasóhinka ◆ termékesítéstermékesítés
sóhinkensóhinken ◆ ajándékutalványajándékutalvány ◆ vásárlásivásárlási
utalványutalvány
sóhinkókansóhinkókan ◆ árucsereárucsere
sóhinmeisóhinmei ◆ fantázianévfantázianév 「Konobeddono
sóhinmei-va kórogi.」 „Ennek az ágynak a fantá-
zianeve: Tücsök.”

sóhinmihonsóhinmihon ◆ árumintaáruminta
sóhinmokurokusóhinmokuroku ◆ árukatalógusárukatalógus ◆ árulistaárulista
sóhin-noszanpurusóhin-noszanpuru ◆ árumintaáruminta ◆ termékmin-termékmin-
tata
sóhinsidzsósóhinsidzsó ◆ árupiacárupiac
sóhinszókosóhinszóko ◆ áruraktáráruraktár
sóhintorihikisóhintorihiki ◆ árukereskedelemárukereskedelem
sóhintorihikidzsosóhintorihikidzso ◆ árutőzsdeárutőzsde
sóhipatánsóhipatán ◆ fogyasztási szokásfogyasztási szokás
sóhirjósóhirjó ◆ fogyasztásfogyasztás ◇ denrjokusóhirjódenrjokusóhirjó
villamosenergia-fogyasztásvillamosenergia-fogyasztás
sóhisasóhisa ◆ fogyasztófogyasztó ◆ konzumenskonzumens ◇

icsidzsisóhisaicsidzsisóhisa elsődlegeselsődleges fogyasztófogyasztó ◇ ir-ir-
jósóhisajósóhisa ellátottellátott ◇ szandzsisóhisaszandzsisóhisa har-har-
madlagosmadlagos fogyasztófogyasztó ◇ szenzaitekisóhisaszenzaitekisóhisa
potenciálispotenciális fogyasztófogyasztó ◇ nidzsisóhisanidzsisóhisa má-má-
sodlagos fogyasztósodlagos fogyasztó
sóhisabukkasóhisabukka ◆ fogyasztói árfogyasztói ár
sóhisabukkasiszúsóhisabukkasiszú ◆ fogyasztói árindexfogyasztói árindex
sóhisadantaisóhisadantai ◆ fogyasztói csoportfogyasztói csoport
sóhisahogosóhisahogo ◆ fogyasztóvédelemfogyasztóvédelem
sóhisahogohósóhisahogohó ◆ fogyasztóvédelmifogyasztóvédelmi tör-tör-
vényvény
sóhisakaisóhisakai ◆ fogyasztói társadalomfogyasztói társadalom
sóhisakakakusóhisakakaku ◆ fogyasztói árfogyasztói ár
sóhisakin-júsóhisakin-jú ◆ uzsorásuzsorás 「Sóhisakin-júkara
okane-o karita.」 „Uzsorástól vett kölcsön.”

sóhisamonitásóhisamonitá ◆ fogyasztófigyelőfogyasztófigyelő
sóhisasikósóhisasikó ◆ fogyasztásifogyasztási preferenciapreferencia ◆

fogyasztóorientáltságfogyasztóorientáltság
sóhisugisóhisugi ◆ fogyasztásorientáltságfogyasztásorientáltság
sóhiszeikacukjódókumiaisóhiszeikacukjódókumiai ◆ fogyasztóifogyasztói
szövetkezetszövetkezet
sóhiszeikósóhiszeikó ◆ fogyasztási hajlandóságfogyasztási hajlandóság

sóhiszurusóhiszuru ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Sóhisitakarorí-o ke-
iszansita.」 „Kiszámítottam az elfogyasztott ka-
lóriát.” ◆ fogyasztfogyaszt 「Kono kikai-va takuszan-
noenerugí-o sóhiszuru.」 „Ez a gép sok energiát
fogyaszt.”

sóhizaisóhizai ◆ fogyasztásifogyasztási cikkcikk ◆ fogyasztásifogyasztási
javakjavak ◇ taikjúsóhizaitaikjúsóhizai tartóstartós fogyasztásifogyasztási
cikkcikk
sóhizeisóhizei ◆ ÁFAÁFA ◆ forgalmi adóforgalmi adó
sóhizeiricusóhizeiricu ◆ ÁFAÁFA 「Sóhizeiricu-va hiki agera-
reta.」 „Felemelték az ÁFÁ-t.” ◆ áfakulcsáfakulcs
sohjósohjó ◆ könyvismertetéskönyvismertetés ◆ könyvkritikakönyvkritika
sóhjósóhjó ◆ igazoló szelvényigazoló szelvény
sóhjósóhjó ◆ logólogó ◆ márkajelzésmárkajelzés ◆ védjegyvédjegy ◇

tórokusóhjótórokusóhjó bejegyzett védjegybejegyzett védjegy
sohjókasohjóka ◆ könyvkritikuskönyvkritikus
sóhjókensóhjóken ◆ védjegyre jogosultságvédjegyre jogosultság
sohosoho ◆ alapalap 「Sohokara eigo-o benkjósi hadzsi-
meta.」 „Az alapoktól kezdtem angolt tanulni.” ◆

kezdő lépésekkezdő lépések
sohósohó ◆ előíráselőírás ◆ receptrecept 「Isa-va sohó-o aja-
matta.」 „Rossz receptet adott az orvos.”

sohósohó ◆ kalligráfiakalligráfia
sohósohó ◆ különböző irányokkülönböző irányok ◆ minden irányminden irány
sóhósóhó ◆ Dzsóhó-korDzsóhó-kor
sóhósóhó ◆ Sóhó-korSóhó-kor
sóhósóhó ◆ részletesrészletes jelentésjelentés 「Sóhó-o cuta-
eru.」 „Részletes jelentést ad.”

sóhósóhó ◆ kereskedelmikereskedelmi jogjog ◆ kereskedelmikereskedelmi
törvénytörvény ◆ üzletiüzleti fogásfogás ◆ üzletiüzleti gyakorlatgyakorlat
◇ akudósóhóakudósóhó tisztességtelentisztességtelen üzletiüzleti gya-gya-
korlatkorlat ◇ akutokusóhóakutokusóhó tisztességtelentisztességtelen üz-üz-
letileti gyakorlatgyakorlat ◇ sizokunosóhósizokunosóhó hajdúhajdú aa ha-ha-
rangöntéshezrangöntéshez 「Karenobidzsineszu-va sizoku-
no sóhóda.」 „Annyit ért az üzlethez, mint hajdú
a harangöntéshez.”

sóhósóhó ◆ győzelmigyőzelmi hírhír 「Sóhóga hairu.」 „Győ-
zelemről érkezik hír.”

sóhósóhó ◆ hólyagocskahólyagocska ◆ tüszőtüsző
sóhósóhó ◆ énektechnikaénektechnika ◇ doremifasóhódoremifasóhó szol-szol-
mizálva éneklésmizálva éneklés
sohógakusohógaku ◆ dozimetriadozimetria
sohójakusohójaku ◆ receptrereceptre kaphatókapható gyógyszergyógyszer ◆

vényköteles gyógyszervényköteles gyógyszer

AdysAdys sóhinhodzsúgakari sóhinhodzsúgakari – sohójaku sohójaku 31093109



sóhójósóhójó ◆ előlevélkeelőlevélke
sohómugasohómuga ◆ lételemekneklételemeknek nincsnincs énjükénjük ◆

szarva dharma anátmanszarva dharma anátman
sóhonsóhon ◆ eredetieredeti könyvkönyv ◆ hiánytalanhiánytalan könyvkönyv
◆ kabuki forgatókönyvkabuki forgatókönyv
sóhonsóhon ◆ kivonatkivonat ◆ részlegesrészleges kivonatkivonat ◇ ko-ko-
szekisóhonszekisóhon részleges anyakönyvi kivonatrészleges anyakönyvi kivonat
sohonosohono ◆ rudimentálisrudimentális
sóhósisóhósi ◆ mikrospóramikrospóra
sóhósiboszaibósóhósiboszaibó ◆ mikrospóramikrospóra anyasejtanyasejt ◆

mikrosporocitamikrosporocita
sóhósijósóhósijó ◆ mikrosporofillummikrosporofillum
sóhósinósóhósinó ◆ mikrosporangiummikrosporangium
sohószensohószen ◆ receptrecept 「Kuszurijade sohószen-o
kuszurinisita.」 „Beváltottam a gyógyszertárban a
receptet.” ◆ vényvény
sohószendekausohószendekau ◆ kiváltkivált 「Kjósohószende
kuszuri-o katta.」 „Ma kiváltottam a gyógyszerei-
met.”

sohószenguszurisohószenguszuri ◆ receptrereceptre kaphatókapható
gyógyszergyógyszer
sohószurusohószuru ◆ előírelőír 「Isa-va kuszuri-o icsinicsi-
szan dzsósohósita.」 „Az orvos egy napra 3 szem
gyógyszert írt elő.” ◆ felírfelír 「Isa-va kareni
zucújaku-o sohósita.」 „Fejfájás elleni gyógyszert
írt fel neki az orvos.” ◆ rendelrendel 「Isa-va kono
kuszuri-o sohósita.」 „Ezt a gyógyszert rendelte
az orvos.”

sóhótaisóhótai ◆ endoplazmásendoplazmás retikulumretikulum ◆ endo-endo-
plazmatikusplazmatikus retikulumretikulum ◇ kacumensóhótaikacumensóhótai
simasima felszínűfelszínű endoplazmatikusendoplazmatikus retikulumretikulum ◇

szomensóhótaiszomensóhótai durvadurva felszínűfelszínű endoplazma-endoplazma-
tikus retikulumtikus retikulum
sohotekicsisikisohotekicsisiki ◆ alapismeretalapismeret
sohotekinasohotekina ◆ alapvetőalapvető 「Sohotekinamiszu-o
sita.」 „Alapvető hibát vétettem.” ◆ elemielemi 「So-
hotekinamiszu」 „elemi tévedés”

sóisói ◆ hadnagyhadnagy
sóisói ◆ kisebbkisebb különbségkülönbség ◇ sói-osói-o szutetedai-szutetedai-
dónicukudónicuku közösközös célértcélért igazodikigazodik aa többség-többség-
hezhez
sóisói ◆ albizottságalbizottság
sóidansóidan ◆ gyújtóbombagyújtóbomba
sóigundzsinsóigundzsin ◆ hadirokkanthadirokkant ◆ sebesültsebesült ka-ka-
tonatona

sóiinkaisóiinkai ◆ albizottságalbizottság
soikomusoikomu ◆ nyakábanyakába veszvesz 「Taninno mondai-o
soikomu.」 „Nyakába veszi más problémáját.” ◆

terhetterhet vállalvállal 「Sakkin-o soikomu.」 „Adósság-
terhet vállal.”

soinsoin ◆ hatósághatóság alkalmazottjaalkalmazottja ◆ hivatalihivatali
személyszemély ◆ hivatalnokhivatalnok ◇ sóbósoinsóbósoin tűzoltótűzoltó
soinsoin ◆ dolgozószobadolgozószoba ◆ japánjapán nappalinappali ◆ ki-ki-
adóadó
sóinsóin ◆ győzelem okagyőzelem oka
sóinkeisósóinkeisó ◆ mikropéniszmikropénisz
sóinsinsóinsin ◆ kis szeméremajakkis szeméremajak
soinzukurisoinzukuri ◆ soinsoin lakóház-építészetilakóház-építészeti stílusstílus

sói-osói-o szutetedaidónicukuszutetedaidónicuku ◆ közösközös célértcélért
igazodik a többséghezigazodik a többséghez
sojasoja ◆ első éjszakaelső éjszaka ◆ nászéjszakanászéjszaka
sójasója ◆ falufőnökfalufőnök
sojakensojaken ◆ első éjszaka jogaelső éjszaka joga
sójakusójaku ◆ kivonatoskivonatos fordításfordítás ◆ részlegesrészleges
fordításfordítás ◇ sójakuszurusójakuszuru kivonatosankivonatosan lefor-lefor-
dítdít 「Hókokuso-o sójakusita.」 „Kivonatosan le-
fordítottam a jelentést.”

sójakusójaku ◆ természetes gyógyszertermészetes gyógyszer
sójakuszurusójakuszuru ◆ kivonatosankivonatosan lefordítlefordít
「Hókokuso-o sójakusita.」 „Kivonatosan lefor-
dítottam a jelentést.”

sojósojó ◆ elejeeleje 「Nidzsúszeiki sojó.」 „A huszadik
század eleje.”

sojósojó ◆ szükségesszükséges
sojósojó ◆ dologdolog 「Sojónotame keszszekisima-
szu.」 „Más dolgom van, nem tudok elmenni.”
◆ ügyügy 「Sojóde dekaketeimaszu.」 „Valamilyen
ügy miatt házon kívül van.”

sójosójo ◆ jutalomjutalom ◆ prémiumprémium ◇ gjószekisójogjószekisójo
teljesítményprémiumteljesítményprémium ◇ dantaisójodantaisójo csopor-csopor-
tostos jutalomjutalom ◇ nenmacusójonenmacusójo évév végivégi prémi-prémi-
umum
sójósójó ◆ kisdologkisdolog ◆ kisebb dologkisebb dolog ◆ vizelésvizelés
sójósójó ◆ magasztalásmagasztalás
sójósójó ◆ bóklászásbóklászás ◆ vándorlásvándorlás ◇ sójószurusójószuru
bóklászikbóklászik 「Mori-o sójószuru.」 „Az erdőben
bóklászik.” ◇ sójószeidzsómjakuensójószeidzsómjakuen vándorlóvándorló
vénagyulladásvénagyulladás
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sójósójó ◆ üzletiüzleti ügyügy 「Sójódearu kaisa-o hómon-
sita.」 „Üzleti ügyben felkeresett egy vállalatot.”

sójósójó ◆ lebenylebeny ◆ lebenykelebenyke ◆ levélkelevélke ◆ mik-mik-
rofillumrofillum
sojódzsikansojódzsikan ◆ időigényidőigény 「Szagjóno
sojódzsikan-o tansukuszuru.」 „Lerövidíti a mun-
ka időigényét.” ◆ időszükségletidőszükséglet 「Icsidzsikan-
no sojódzsikan」 „egy órás időszükséglet”

sójódzsurinsójódzsurin ◆ széleslevelű örökzölderdőszéleslevelű örökzölderdő
sójógakuhasójógakuha ◆ peripatetikus irányzatperipatetikus irányzat
sójókasójóka ◆ üzletiesítésüzletiesítés 「Gidzsucuno sójóka」
„technológia üzletiesítése”

sójókibonosójókibono ◆ ipari méretűipari méretű
sójokinsójokin ◆ prémiumprémium
sojonosojono ◆ adottadott 「Sojono dzsókenno sitade ki-
gjóno dzsigjókakudai-o sinakerebanaranai.」 „Az
adott feltételek mellett kell bővíteni a vállalatot.”

sójó-osójó-o taszutaszu ◆ vizelvizel 「Kodomo-va omaruni
sójó-o tasita.」 „A kisgyerek bilibe vizelt.”

sójószeidzsómjakuensójószeidzsómjakuen ◆ vándorlóvándorló véna-véna-
gyulladásgyulladás
sojószurusojószuru ◆ használhasznál
sójószurusójószuru ◆ magasztalmagasztal
sójószurusójószuru / sójószurusójószuru ◆ bóklászikbóklászik 「Mori-o
sójószuru.」 „Az erdőben bóklászik.” ◆ bolyongbolyong
◆ sétálgatsétálgat
sójószurusójószuru ◆ bóklászikbóklászik 「Mori-o sójószuru.」
„Az erdőben bóklászik.”

sojúsojú ◆ birtokbirtok 「Kono tocsi-va bokuno sojúton-
atta.」 „Ez a föld a birtokomba került.” ◆ birtok-birtok-
láslás ◆ tulajdontulajdon 「Kono gótei-va dareno sojúde-
szuka?」 „Ez a kastély kinek a tulajdona?” ◆ tu-tu-
lajdonláslajdonlás ◇ sojúszurusojúszuru birtokolbirtokol 「Ie-o sojú-
sitakotoganai.」 „Én sohasem birtokoltam házat.”
◇ sojúdaimeisisojúdaimeisi birtokos névmásbirtokos névmás
sójusóju ◆ szójamártásszójamártás ◆ szójaszószszójaszósz ◇ uszu-uszu-
kucsisójukucsisóju híghíg szójaszószszójaszósz ◇ kidzsójukidzsóju natúrnatúr
szójaszószszójaszósz ◇ koikucsisójúkoikucsisójú sűrűsűrű szója-szója-
szószszósz ◇ tamaridzsójutamaridzsóju sűrű szójaszószsűrű szójaszósz
sójuadzsisójuadzsi ◆ szójaízszójaíz
sojúbucusojúbucu ◆ holmiholmi 「Sojúbucu-o herasitai.」
„Csökkenteni akarom a holmijaimat.” ◆ javakjavak
「Bómeiszuru tokini dzsibunno sojúbucu-o mot-
teikenakatta.」 „Amikor az országból elmenekült,
a javait nem vihette magával.” ◆ személyesszemélyes

tárgytárgy ◆ tulajdontulajdon 「Kore-va kareno sojúbucu-
deszu.」 „Ez az ő tulajdona.” ◆ vagyontárgyvagyontárgy
sojúcsisojúcsi ◆ földbirtokföldbirtok
sojúdaimeisisojúdaimeisi ◆ birtokos névmásbirtokos névmás
sojújokusojújoku ◆ birtoklásibirtoklási vágyvágy ◆ bírvágybírvágy ◆ tu-tu-
lajdonlási vágylajdonlási vágy
sojúkakusojúkaku ◆ birtokos esetbirtokos eset
sojúkensojúken ◆ birtokjogbirtokjog ◆ tulajdonjogtulajdonjog
sojúnusisojúnusi ◆ tulajdonostulajdonos
sojúsasojúsa ◆ birtokosbirtokos ◆ tulajdonostulajdonos
sojúszurusojúszuru ◆ birtokolbirtokol 「Ie-o sojúsitakotoga-
nai.」 „Én sohasem birtokoltam házat.”

sokasoka ◆ nyár elejenyár eleje ◆ nyárelőnyárelő
sokasoka ◆ könyvespolckönyvespolc
sokasoka ◆ kalligrafuskalligrafus
sókasóka ◆ Sóka-korSóka-kor
sókasóka ◆ kifinomításkifinomítás ◆ szublimációszublimáció ◆ szubli-szubli-
málásmálás
sókasóka ◆ bogyóbogyó 「Sóka-o dzsósokutoszuru dóbu-
cu」 „bogyókon élő állat”

sókasóka ◆ dicshimnuszdicshimnusz 「Sóka-o utau.」 „Dics-
himnuszt zeng.” ◆ dicsőítő énekdicsőítő ének ◆ ódaóda
sókasóka ◆ digeszciódigeszció ◆ emésztésemésztés 「Oszu-va
sóka-o taszukeru.」 „Az ecet segíti az emésztést.”
◆ feldolgozásfeldolgozás 「Curaii keikenno sóka」 „ke-
serű tapasztalat feldolgozása” ◆ megemésztésmegemésztés
「Tabe monono sóka」 „táplálék megemésztése”
◆ megértésmegértés 「Rironno sóka」 „elmélet megér-
tése” ◇ sókagaiisókagaii könnyenkönnyen emészthetőemészthető 「Só-
kagaii tabe mono」 „könnyen emészthető étel” ◇

sókagavaruisókagavarui nehezennehezen emészthetőemészthető 「Sókaga
varui tabe mono」 „nehezen emészthető étel” ◇

misókanomisókano feldolgozatlanfeldolgozatlan 「Misókano kan-
dzsó」 „feldolgozatlan érzelmek” ◇ misókanomisókano
nyersnyers 「Misókano csisiki」 „nyers tudás” ◇ mi-mi-
sókanosókano emésztetlenemésztetlen 「Misókano tabe mono」
„emésztetlen táplálék”

sókasóka ◆ nitrifikációnitrifikáció
sókasóka ◆ kereskedelmi szakkereskedelmi szak
sókasóka ◆ kristályosodáskristályosodás
sókasóka ◆ kioltáskioltás 「Hino sóka」 „tűz kioltása”
◆ tűzoltástűzoltás 「Szúnin-va sókani atatteita.」 „Né-
hány ember részt vett a tűzoltásban.”

sókasóka ◆ énekének ◆ énekléséneklés ◆ kántáláskántálás
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sókasóka ◆ kereskedőcsaládkereskedőcsalád 「Kare-va sókano
umaredatta.」 „Kereskedőcsaládban született.” ◆

kereskedőházkereskedőház
sokacusokacu ◆ hatáskörhatáskör ◆ illetékességilletékesség
sokacukancsósokacukancsó ◆ illetékes hatóságilletékes hatóság
sokacukeiszacusosokacukeiszacuso ◆ illetékesilletékes rendőrkapi-rendőrkapi-
tányságtányság
sokacuszurusokacuszuru ◆ illetékesilletékes 「Nózeicsi-o sokacu-
szuru zeimuso」 „adózás helyén illetékes adóhi-
vatal”

sokacuzecumusosokacuzecumuso ◆ illetékes adóhivatalilletékes adóhivatal
sókadaigakusókadaigaku ◆ kereskedelmi főiskolakereskedelmi főiskola
sókadansókadan ◆ énekkarénekkar
sókadancsósókadancsó ◆ karvezetőkarvezető
sókaekisókaeki ◆ emésztőnedvemésztőnedv
sókafurjósókafurjó ◆ emésztésiemésztési problémaprobléma ◆ emész-emész-
tési zavartési zavar
sókafurjónosókafurjóno ◆ emésztetlenemésztetlen 「Sókafurjóno
csisiki」 „emésztetlen ismeretek” ◆ rosszrossz
emésztésűemésztésű 「Sókafurjóno hito」 „rossz emész-
tésű ember”

sókagaiisókagaii ◆ könnyenkönnyen emészthetőemészthető 「Sókagaii
tabe mono」 „könnyen emészthető étel”

sókagavaruisókagavarui ◆ nehezennehezen emészthetőemészthető 「Só-
kaga varui tabe mono」 „nehezen emészthető
étel”

sókaherisókaheri ◆ tűzoltó-helikoptertűzoltó-helikopter
sókahósókahó ◆ emésztő vakuólumemésztő vakuólum
sókahószusókahószu ◆ tűzoltótömlőtűzoltótömlő
sokaisokai ◆ első alkalomelső alkalom ◆ kezdetkezdet
sokaisokai ◆ első találkozáselső találkozás
sókaisókai ◆ bemutatásbemutatás ◆ konferanszkonferansz ◆ meg-meg-
ismertetésismertetés ◇ dzsikosókaidzsikosókai bemutatkozásbemutatkozás
「Dzsikosókai-o onegaisimaszu.」 „Kérem, mu-
tatkozzon be!”

sókaisókai ◆ kereskedelmikereskedelmi vállalatvállalat ◆ kereske-kereske-
dőcégdőcég
sókaisókai ◆ őrjáratőrjárat
sókaisókai ◆ részletes magyarázatrészletes magyarázat
sókaisókai ◆ ellenőrzésellenőrzés ◆ érdeklődésérdeklődés 「Kaisa-
va keiszacukara bokuno sókai-o uketa.」 „Érdek-
lődtek utánam a rendőrök a vállalatomnál.” ◆ le-le-
kérdezéskérdezés ◆ tudakozódástudakozódás ◇ zandakasókaizandakasókai

egyenleg-lekérdezésegyenleg-lekérdezés 「Ginkónoétiemuno
zandakasókainobotan-o osita.」 „Megnyomtam
az egyenleg-lekérdezés gombot a bankautoma-
tán.” ◇ mimotosókaimimotosókai leinformálásleinformálás
sókaibangósókaibangó ◆ hivatkozásihivatkozási számszám ◆ referen-referen-
ciaszámciaszám
sókaidesiriausókaidesiriau ◆ közvetítésselközvetítéssel megismermegismer
「Kanodzso-o tomodacsino sókaide siri atta.」 „A
barátom közvetítésével ismertem meg a barátnő-
met.”

sókaidzsósókaidzsó ◆ bemutatólevélbemutatólevél ◆ beutalóbeutaló
「Isakara sókaidzsó-o moratte njúinsita.」 „Be-
utalót kaptam az orvostól a kórházba, és befeküd-
tem.”

sókaidzsósókaidzsó ◆ érdeklődő levélérdeklődő levél
sókaigengosókaigengo ◆ lekérdező nyelvlekérdező nyelv
sókaihasókaiha ◆ kis politikai pártkis politikai párt
sókaijótanmacusókaijótanmacu ◆ lekérdező terminállekérdező terminál
sókaikisókaiki ◆ járőr-repülőgépjárőr-repülőgép
sokaikinsokaikin ◆ kezdőrészletkezdőrészlet
sokainosokaino ◆ újúj 「Sokaino kjaku」 „új vendég”

sókai-osókai-o okonauokonau ◆ lekérdezlekérdez 「Ginkókózano
zandakasókai-o okonatta.」 „Lekérdeztem a
bankszámla-egyenlegemet.”

sokairjósokairjó ◆ kezdőadagkezdőadag 「Kuszurino sokairjó」
„gyógyszer kezdőadagja”

sókaisasókaisa ◆ bemutatóbemutató
sókaiszakisókaiszaki ◆ referenciareferencia 「Konodétáno
sókaiszaki-va dokodeszuka?」 „Mi az adatok refe-
renciája?”

sókaiszurusókaiszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Untenmenkjosókara
mimoto-o sókaiszuru.」 „A jogosítvány alapján
ellenőrzik a személyazonosságát.” ◆ érdeklődikérdeklődik
「Kuvasiku-va otoiavasze madogucsi-e gosókai-
kudaszai.」 „A részletekkel kapcsolatban érdek-
lődjenek az ügyfélszolgálaton!” ◆ lekérdezlekérdez
「Kózazandaka-o sókaiszuru.」 „Lekérdezi a
bankszámla egyenlegét.”

sókaiszurusókaiszuru ◆ részletesen megmagyarázrészletesen megmagyaráz
sókaiszurusókaiszuru ◆ bekonferálbekonferál
「Bangumianaunszá-va cugino kjoku-o sókaisi-
ta.」 „A műsorvezető bekonferálta a következő ze-
neszámot.” ◆ bemutatbemutat 「Sinnjúsain-o min-nani
sókaisita.」 „Mindenkinek bemutattam az új
munkatársunkat.” ◆ felkonferálfelkonferál 「Sikaisa-va
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cugini tódzsószurubando-o sókaisita.」 „A kon-
feranszié felkonferálta a színpadra a következő
együttest.” ◆ ismertetismertet 「Dzsigjó-o sókaisita.」
„Ismertette az üzleti tevékenységet.” ◆ megis-megis-
mertetmertet 「Dokusani atarasii hon-o sókaisita.」
„Az olvasókkal megismertettem egy új könyvet.”
◇ dzsikosókaiszurudzsikosókaiszuru bemutatkozikbemutatkozik 「Otagai
dzsikosókaisiatta.」 „Bemutatkoztak egymás-
nak.” ◇ dzsikosókaiszurudzsikosókaiszuru rövidenröviden bemutat-bemutat-
kozikkozik 「Kantanni dzsikosókaiszaszete itadaki-
maszu.」 „Engedjék meg, hogy röviden bemutat-
kozzak!”

sókaiteisókaitei ◆ járőrhajójárőrhajó ◆ őrnaszádőrnaszád
sókajószuisókajószui ◆ tűzoltásra való víztűzoltásra való víz
sókakacudósókakacudó ◆ tűzoltástűzoltás
sókakansókakan ◆ emésztőcsőemésztőcső ◆ enteronenteron ◆ táp-táp-
csatornacsatorna ◇ kóhónosókakankóhónosókakan utóbélutóbél
sókakan-nocsúóbusókakan-nocsúóbu ◆ középbélközépbél
sókakeitósókakeitó ◆ emésztőrendszeremésztőrendszer
sókakisókaki ◆ kisfegyverkisfegyver ◆ könnyű fegyverkönnyű fegyver
sókakisókaki ◆ emésztőszervemésztőszerv
sókakisókaki ◆ poroltóporoltó ◆ tűzoltókészüléktűzoltókészülék
sókakibjógakusókakibjógaku ◆ gasztroenterológiagasztroenterológia
sókakikansókakikan ◆ emésztőszervemésztőszerv
sókakikeitósókakikeitó ◆ emésztőkészülékemésztőkészülék ◆ emész-emész-
tőrendszertőrendszer
sókakinsókakin ◆ nitrifikáló baktériumnitrifikáló baktérium
sókakinósókakinó ◆ emésztési funkcióemésztési funkció
sókaki-osókaki-o funsaszurufunsaszuru ◆ tűzoltókészülékettűzoltókészüléket
hozhoz működésbeműködésbe 「Ajamatte sókaki-o funsasi-
ta.」 „Véletlenül működésbe hozta a tűzoltóké-
szüléket.”

sókakjokusókakjoku ◆ ariettaarietta ◆ kis áriakis ária
sókakósókakó ◆ nyélnyél
sókakószosókakószo ◆ emésztőenzimemésztőenzim
sokakusokaku ◆ helyhatározói esethelyhatározói eset
sókakusókaku ◆ előlépéselőlépés ◆ előlépetéselőlépetés
sókakunrensókakunren ◆ tűzoltógyakorlattűzoltógyakorlat
sókakuszurusókakuszuru ◆ előlépelőlép 「Bucsóni sókakusita.」
„Osztályvezetővé lépett elő.”

sokansokan ◆ észrevételészrevétel 「Kóenkaino sokan-o no-
beszaszeteitadakimaszu.」 „Hadd mondjam el az
észrevételeimet a koncerttel kapcsolatban!” ◆

gondolatgondolat 「Nentóni sokan-o kaita.」 „Leírtam
az év eleji gondolataimat.” ◆ véleményvélemény 「Ana-
tano sokan-o kikaszete kudaszai.」 „Szeretném
megismerni a véleményét!”

sokansokan ◆ levéllevél ◇ kókúsokankókúsokan aerogramaerogram ◇ kó-kó-
dósokandósokan apostoli levélapostoli levél
sokansokan ◆ fennhatóságfennhatóság ◆ hatáskörhatáskör
sókansókan ◆ beidézésbeidézés
sókansókan ◆ kereskedőházkereskedőház
sókansókan ◆ tábornokoktábornokok
sókansókan ◆ hazarendeléshazarendelés
sókansókan ◆ tél derekának kezdetetél derekának kezdete
sókansókan ◆ visszafizetésvisszafizetés ◆ visszaváltásvisszaváltás ◇

kappusókankappusókan amortizációamortizáció ◇ nenpusókannenpusókan
évenkéntiévenkénti leírásleírás ◇ nenpusókannenpusókan évenkéntiévenkénti
amortizációamortizáció
sókansókan ◆ csatornacsatorna ◆ csövecskecsövecske ◆ tubulustubulus
◇ deszumosókandeszumosókan dezmotubulusdezmotubulus ◇ bisókanbisókan
mikrotubulusmikrotubulus ◇ ruisókanruisókan könnycsatornakönnycsatorna
sókansókan ◆ bordélyházbordélyház
sokanbunsokanbun ◆ levélstíluslevélstílus
sokandaidzsinsokandaidzsin ◆ illetékes miniszterilletékes miniszter
sókandzsisókandzsi ◆ futamidő végefutamidő vége ◆ lejáratlejárat
sókandzsósókandzsó ◆ idézésidézés 「Sókandzsó-o hah-
szuru.」 „Idézést küld.”

sokangjószeicsósokangjószeicsó ◆ illetékesilletékes kormányhiva-kormányhiva-
taltal
sókankigensókankigen ◆ visszaváltás határidejevisszaváltás határideje
sókankikinsókankikin ◆ törlesztési alaptörlesztési alap
sokankuikisokankuiki ◆ illetékességilletékesség aláalá tartozótartozó kör-kör-
zetzet
sokanojónasokanojóna ◆ nyárnyár elejieleji 「Sokanojóna jókini-
natta.」 „Nyár eleji idő lett.”

sokansúsokansú ◆ levélgyűjteménylevélgyűjtemény
sókansúsókansú ◆ üzleti szokásüzleti szokás
sokanszensokanszen ◆ levélpapírlevélpapír
sókanszurusókanszuru ◆ visszafizetivisszafizeti aa névértékétnévértékét ◆

visszaváltvisszavált 「Szaiken-o sókanszuru.」 „Vissza-
váltja a kötvényt.”

sókanszurusókanszuru ◆ beidézbeidéz 「Szaibansoni sókansza-
reta.」 „Beidéztek a bíróságra.” ◆ idézidéz 「Ósza-
mani sókanszareta.」 „A király elé idézték.”
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sókanszurusókanszuru ◆ hazarendelhazarendel 「Csúbeinihon
taisi-va sókanszareta.」 „Hazarendelték az Ame-
rikában akkreditált japán nagykövetet.”

sokantaisokantai ◆ episztolárisepisztoláris stílusstílus ◆ levélstí-levélstí-
luslus
sókantaisókantai ◆ flotillaflotilla
sokantaisószecusokantaisószecu ◆ episztoláris regényepisztoláris regény
sóka-osóka-o sódzsirusódzsiru ◆ bogyósbogyós 「Sóka-o sódzsiru
sokubucu」 „bogyós növény”

sókasúsókasú ◆ dalgyűjteménydalgyűjtemény
sókaszajósókaszajó ◆ nitrifikációnitrifikáció
sókaszensókaszen ◆ tűzcsaptűzcsap
sókaszensókaszen ◆ tobozmirigytobozmirigy
sókaszensókaszen ◆ emésztőmirigyemésztőmirigy
sókaszurusókaszuru ◆ kifinomulkifinomul 「Gidzsucuga sókasita
szeihin」 „kifinomult technológiával készült ter-
mék” ◆ szublimálszublimál 「Doraiaiszuga sókaszuru.」
„A szárazjég szublimál.”

sókaszurusókaszuru ◆ eloltelolt 「Hi-o sókasita.」 „Eloltot-
ták a tüzet.”

sókaszurusókaszuru ◆ emésztemészt 「Sókasijaszui tabe mo-
no」 „könnyen emészthető étel” ◆ feldolgozfeldolgoz
「Kanasimino kandzsó-o sókasita.」 „Feldolgozta
szomorú érzelmeit.” ◆ megemésztmegemészt
「Tómorokosi-o sókadekinai.」 „Nem tudom
megemészteni a kukoricát.” ◆ megértmegért 「Szúga-
kuno mondai-o sókasita.」 „Megértettem a ma-
tematikai problémát.” ◆ teljesítteljesít 「Noruma-o
sókaszuru.」 „Teljesíti a normát.” ◇ kimócsi-okimócsi-o
sókaszurusókaszuru emésztiemészti magátmagát 「Icumade tatte-
mokono kimocsi-va sókadekinai.」 „Folyton csak
emésztem magam ezen.”

sókazaisókazai ◆ emésztést segítő szeremésztést segítő szer
sókazaisókazai ◆ oltóanyagoltóanyag
sókazokusókazoku ◆ kis családkis család
sókazokukasókazokuka ◆ családméret-csökkenéscsaládméret-csökkenés
sokecusokecu ◆ döntéshozataldöntéshozatal ◆ eldöntéseldöntés
sókecusókecu ◆ összesütésösszesütés ◆ porkohászatporkohászat ◆

zsugorítászsugorítás
sokeisokei ◆ tisztelttisztelt barátaimbarátaim ◆ tisztelttisztelt uraimuraim

sokeisokei ◆ kivégzéskivégzés
sókeisókei ◆ gyors módszergyors módszer ◆ rövidebb útrövidebb út

sókeisókei ◆ részösszegrészösszeg 「Sókeidzsúman en」
„százezer jenes részösszeg”

sókeisókei ◆ hieroglifhieroglif kandzsikategóriakandzsikategória ◆ kép-kép-
írásírás
sokeidaisokeidai ◆ akasztófaakasztófa ◆ vérpadvérpad ◆ vesztő-vesztő-
helyhely
sókeimodzsisókeimodzsi ◆ hieroglifahieroglifa ◆ képírásjelképírásjel
sokeiszurusokeiszuru ◆ kivégezkivégez 「Hanzaisa-va sokeisza-
reta.」 „A bűnözőt kivégezték.”

sókeiszurusókeiszuru ◆ részösszeget számolrészösszeget számol
sókeiszurusókeiszuru ◆ csodálcsodál
sokensoken ◆ benyomásbenyomás ◆ nézetnézet 「Soken-o nobe-
ru.」 „Kifejti a nézetét.” ◆ véleményvélemény 「Sicsó-
no soken-o ukagau.」 „Megkérdezi a polgármes-
ter véleményét.”

sokensoken ◆ könyvolvasáskönyvolvasás
sókensóken ◆ értékpapírértékpapír ◇ ókurasósókenókurasósóken kincs-kincs-
tárjegytárjegy ◇ kakuteiricukisókenkakuteiricukisóken fixfix kamato-kamato-
zásúzású értékpapírértékpapír ◇ kimeisókenkimeisóken személyreszemélyre
szólószóló értékpapírértékpapír ◇ siszantanposókensiszantanposóken esz-esz-
közalapúközalapú értékpapírértékpapír ◇ dzsútakuróntanpo-dzsútakuróntanpo-
sókensóken jelzálogjelzálog fedezetűfedezetű értékpapírértékpapír ◇ fu-fu-
dószantanposókendószantanposóken jelzálogjelzálog fedezetűfedezetű ér-ér-
tékpapírtékpapír ◇ funanisókenfunanisóken hajóraklevélhajóraklevél ◇ jú-jú-
kasókenkasóken értékpapírértékpapír
sókensóken ◆ kereskedelmi jogkereskedelmi jog
sókensóken ◆ helyes szemlélethelyes szemlélet
sokendaisokendai ◆ könyvtartó állványkönyvtartó állvány
sókengaisasókengaisa ◆ brókercégbrókercég ◆ tőzsdeügynök-tőzsdeügynök-
ségség
sókenkózasókenkóza ◆ értékpapírszámlaértékpapírszámla
「Sókenkóza-o kaiszecusita.」 „Értékpapírszám-
lát nyitottam.”

sókensidzsósókensidzsó ◆ értékpapírpiacértékpapírpiac
sókentorihikidzsosókentorihikidzso ◆ értékpapírtőzsdeértékpapírtőzsde ◆

értéktőzsdeértéktőzsde
sókészusókészu ◆ kirakatszekrénykirakatszekrény 「Sókészuni
iron-nakékiga narandeita.」 „A kirakatszekrény-
ben sokféle torta volt.” ◆ vitrinvitrin 「Ten-in-va só-
készukaraaru udedokei-o totta.」 „Az eladó kivett
egy karórát a vitrinből.”

sokisoki ◆ elváráselvárás 「Kenkjú-va sokino szeika-o
ageta.」 „Kutatás meghozta az elvárt eredményt.”
◆ kívánalomkívánalom 「Okane-va sokino gotoku acumar-
anakatta.」 „A kívánt összeg nem gyűlt össze.”
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sokisoki ◆ forróságforróság ◆ meleg időmeleg idő
sokisoki ◆ titkártitkár ◇ dzsószekisokidzsószekisoki főtitkárfőtitkár ◇

dzsóninsokidzsóninsoki állandó titkárállandó titkár
sokisoki ◆ kezdetkezdet 「Edodzsidaino soki」 „Edo-
korszak kezdete” ◆ kezdetikezdeti időszakidőszak 「Karui
genszo-va ucsúno sokini cukurareta.」 „A könnyű
elemek a világűr kezdeti időszakában jöttek létre.”
◆ kezdetikezdeti szakaszszakasz ◇ sokipaszuvádosokipaszuvádo kezde-kezde-
ti jelszóti jelszó
sókisóki ◆ épelméjűségépelméjűség 「Dzsibunno sóki-o uta-
gatta.」 „Kételkedni kezdtem saját épelméjűsé-
gemben.” ◆ értelemértelem 「Kodomo-o usinai sóki-
mademo usinatta.」 „Nem csak a gyerekét, az ér-
telmét is elvesztette.” ◆ észész 「Sókinano?」 „Ész-
nél vagy?” ◆ eszméleteszmélet 「Kizecusitekara gofun-
goni sókini modotta.」 „Elájultam, de öt perc
múlva visszanyertem az eszméletemet.” ◆ józan-józan-
ságság 「Sóki-o tamotta.」 „Megőriztem a józansá-
gomat.” ◆ normálisnormális 「Anata-va sókidzsanaide-
só.」 „Te nem vagy normális.” ◇ sókinoszata-sókinoszata-
tohaomoenaitohaomoenai őrületesőrületes 「Karegajattakoto-va
sókino szatatoha omoenai.」 „Őrületes dolgot csi-
nált.” ◇ sóki-osóki-o usinauusinau elveszítielveszíti aa fejétfejét
「Sóki-o usinatte dzsoszeini oboreta.」 „Elvesz-
tettem a fejem, megőrülök egy lányért.”

sókisóki ◆ üzletiüzleti lehetőséglehetőség 「Nógjóni sóki-o mi-
idaszu.」 „Megtalálja az üzleti lehetőséget a me-
zőgazdaságban.”

sókisóki ◆ mocsárgázmocsárgáz
sókisóki ◆ kéjgázkéjgáz
sókisóki ◆ győzelmigyőzelmi esélyesély 「Itaimiszude sóki-o ih-
sita.」 „Fájó mulasztás miatt vesztette el a győzel-
mi esélyét.”

sókisóki ◆ SókiSóki
sókisóki ◆ ártalmas kigőzölgésártalmas kigőzölgés
sokiatarisokiatari ◆ hőgutahőguta ◆ napszúrásnapszúrás 「Karuku
sokiatarisitajóda.」 „Úgy tűnik, enyhe napszúrást
kaptam.”

sokibaraisokibarai ◆ védekezésvédekezés aa forróságforróság ellenellen
「Sokibarainiaiszukurímu-o tabeta.」 „Fagylalt-
tal védekeztem a forróság ellen.”

sókibosókibo ◆ kis kiterjedéskis kiterjedés ◆ mikroméretmikroméret
sókibodzsigjósasókibodzsigjósa ◆ kisvállalkozókisvállalkozó
sókibokigjósókibokigjó ◆ kisvállalatkisvállalat
sókibokin-júsókibokin-jú ◆ mikrohitelezésmikrohitelezés

sókibokódzsósókibokódzsó ◆ kisüzemkisüzem
sókibonosókibono ◆ kiskis léptékűléptékű 「Kore-va sókibono ki-
kakudeszu.」 „Ez egy kis léptékű projekt.” ◆ kiskis
méretűméretű 「Sókibono kaisade hataraiteiru.」 „Kis
méretű cégnél dolgozom.”

sókiboszeiszansasókiboszeiszansa ◆ kistermelőkistermelő
sokicsisokicsi ◆ alapértékalapérték ◆ kezdőértékkezdőérték
sokicsósokicsó ◆ főtitkárfőtitkár 「Sakaitóno sokicsó」
„szocialista párt főtitkára”

sokidankaisokidankai ◆ kezdetikezdeti stádiumstádium 「Gan-va soki-
dankaide hakkenszaretara szeizonricuga takama-
ru.」 „Ha a rákot kezdeti stádiumában fedezik fel,
megnő a túlélési esély.”

sokigansokigan ◆ kezdődő rákbetegségkezdődő rákbetegség
sókigjósókigjó ◆ kisvállalatkisvállalat
sokikasokika ◆ alapállapotba hozásalapállapotba hozás
sókikasókika ◆ amúgyamúgy jóljól vagyvagy 「Sókika?」 „Amúgy
jól vagy?”

sokikansokikan ◆ titkártitkár 「Szaibansono sokikan」 „bí-
róság titkára”

sókikansókikan ◆ szervecskeszervecske ◇ szaibósókikanszaibósókikan
sejtszervecskesejtszervecske
sokikaszarerusokikaszareru ◆ kitörlődikkitörlődik 「Gémuno szette-
iga sokikaszareta.」 „A játék beállításai kitörlőd-
tek.”

sokikaszurusokikaszuru ◆ alapállapotbaalapállapotba hozhoz
「Konpjútá-o sokikasita.」 „Alapállapotba hoz-
tam a számítógépet.” ◆ formatálformatál
「Hádodiszuku-o sokikasita.」 „Formatáltam a
merevlemezt.” ◆ inicializálinicializál 「Puroguramuno
henszú-o sokikasita.」 „Inicializáltam a program
változóit.” ◆ kitörölkitöröl 「Szettei-o sokikasita.」
„Kitörölte a beállításokat.” ◆ újratelepítújratelepít
「Óeszu-o sokikasita.」 „Újratelepítettem a rend-
szert.”

sokikjokusokikjoku ◆ titkári hivataltitkári hivatal
sókikósókikó ◆ mikroklímamikroklíma
sókinsókin ◆ díjdíj 「Részuni kógakusókin-o kaketa.」
„Magas díjat tűztek ki a versenyre.” ◆ pénzjuta-pénzjuta-
lomlom
sókinasókina ◆ épelméjűépelméjű ◆ épeszűépeszű 「Sókina hito」
„épeszű ember” ◆ komplettkomplett 「Kare-va sókide-
nai.」 „Az az ember nem komplett.”

sókinikaerusókinikaeru ◆ magához térmagához tér
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sókinitacsikaerusókinitacsikaeru ◆ észhezészhez tértér 「Bakanakot-
obakarijatteitaga, jójaku sókini tacsi kaetta.」
„Sok bolondságot csinált, de végre észhez tért” ◆

magáhozmagához tértér 「Sissinkara sókini tacsi kaetta.」
„Elájult, majd magához tért.”

sókinkakutokusasókinkakutokusa ◆ díjnyertesdíjnyertes
sokinosokino ◆ alapalap 「Konpjútá-o sokino dzsótaini
modosita.」 „Alapállapotba hozta a számítógé-
pet.” ◆ alapértelmezettalapértelmezett 「Szofuto-o sokino
szetteini modosita.」 „Visszaállítottam alapértel-
mezett beállításba a szoftvert.” ◆ kezdetikezdeti
「Gan-va sokino dankaide hakkenszareta.」 „A
rákot kezdeti stádiumban találták meg.” ◆ kezdőkezdő

sókinosókino ◆ józanjózan
sokinodzsótaisokinodzsótai ◆ alapállapotalapállapot
「Konoszumaho-o sokino dzsótaini modoszuni-
va dószurebaiideszuka?」 „Hogyan kell alapálla-
potba hozni ezt az okostelefont?” ◆ alaphelyzetalaphelyzet
◆ kezdeti állapotkezdeti állapot
sókinoszatatohaomoenaisókinoszatatohaomoenai ◆ őrületesőrületes
「Karegajattakoto-va sókino szatatoha omoe-
nai.」 „Őrületes dolgot csinált.”

sóki-osóki-o usinauusinau ◆ elveszítielveszíti aa fejétfejét 「Sóki-o
usinatte dzsoszeini oboreta.」 „Elvesztettem a fe-
jem, megőrülök egy lányért.”

sóki-osóki-o utagavarerukotoutagavarerukoto ◆ őrültségőrültség 「Kon-
na óarasini curini ikunante sóki-o utagavareru.」
„Őrültség ilyen ítéletidőben horgászni menni.”

sokipaszuvádosokipaszuvádo ◆ kezdeti jelszókezdeti jelszó
sokiszetteisokiszettei ◆ gyárigyári beállításbeállítás 「Paszokon-o
sokiszetteini modoszu.」 „Visszaállítja a számító-
gép gyári beállításait.”

sokitósisokitósi ◆ kezdőbefektetéskezdőbefektetés
sókizukusókizuku ◆ eszméletreeszméletre tértér 「Sissinsitekara
gofunde sókizuita.」 „Az ájulás után öt perccel
eszméletre tért.”

sókjakusókjaku ◆ díszvendégdíszvendég
sókjakusókjaku ◆ bevonásbevonás 「Kabusikino hakkóto sók-
jaku」 „részvény kibocsátása és bevonása” ◆ el-el-
használáshasználás ◆ eltüntetéseltüntetés ◆ kitörléskitörlés
sókjakusókjaku ◆ szemétégetésszemétégetés
sókjakusókjaku ◆ amortizációamortizáció ◆ leírásleírás ◇ genka-genka-
sókjakusókjaku amortizációamortizáció 「Genkasókjakuno ovat-
ta siszannanodehotondo kacsi-va arimaszen.」

„Az amortizáció miatt ennek a vagyontárgynak
szinte semmi értéke sincsen.”

sókjakudzsósókjakudzsó ◆ szemétégető telepszemétégető telep
sókjakurosókjakuro ◆ szemétégetőszemétégető
sókjakuszurusókjakuszuru ◆ amortizálamortizál 「Koteisiszan-o
sókjakuszuru.」 „Amortizálja az ingóságot.” ◆ le-le-
írír 「Maitosiittei gaku-o sókjakuszuru.」 „Évente
egy bizonyos összeget leír.”

sókjakuszurusókjakuszuru ◆ bevonbevon 「Dzsikokabu-o sókja-
kuszuru.」 „Bevonja a saját maga által birtokolt
részvényt.” ◆ elhasználelhasznál 「Joszan-o sókjakusi-
ta.」 „Elhasználta a kiszabott pénzt.” ◆ kitörölkitöröl
sókjakuszurusókjakuszuru ◆ elégeteléget 「Kimicusorui-o sók-
jakusita.」 „Elégette a titkos iratokat.”

sokjósokjó ◆ Írások könyveÍrások könyve
sókjosókjo ◆ eltüntetéseltüntetés ◆ kialváskialvás ◆ kihunyáskihunyás ◆

kitörléskitörlés ◆ törléstörlés
sókjósókjó ◆ Sókjó-korSókjó-kor
sókjósókjó ◆ piaci helyzetpiaci helyzet
sókjohósókjohó ◆ eliminációelimináció ◆ kizáráskizárás ◇ sókjohó-sókjohó-
dede kizárásoskizárásos alaponalapon 「Sókjohóde han-nin-o
sibottekita.」 „Kizárásos alapon kitaláltam, hogy
ki volt a tettes.”

sókjohódesókjohóde ◆ kizárásoskizárásos alaponalapon 「Sókjohóde
han-nin-o sibottekita.」 „Kizárásos alapon kita-
láltam, hogy ki volt a tettes.”

sókjokusókjoku ◆ rövid zenedarabrövid zenedarab
sókjokusókjoku ◆ depolarizálásdepolarizálás ◆ passzivitáspasszivitás ◆

visszafogottságvisszafogottság
sókjokuszeisókjokuszei ◆ passzivitáspasszivitás
sókjokuszurusókjokuszuru ◆ depolarizáldepolarizál
sókjokutekinasókjokutekina ◆ bátortalanbátortalan 「Sókjokutekina
taido」 „bátortalan hozzáállás” ◆ félszegfélszeg
「Sókjokutekina szeikaku」 „félszeg természet” ◆

passzívpasszív 「Sókjokutekina teikó」 „passzív ellen-
állás” ◆ visszafogottvisszafogott 「Sókjokutekina iken」
„visszafogott vélemény”

sókjokutekinisókjokutekini ◆ passzívanpasszívan ◆ visszafogot-visszafogot-
tantan 「Gendzsó-o sókjokutekini idzsisiteita.」
„Visszafogottan támogatta a jelenlegi helyzetet.”

sókjósósókjósó ◆ kis antantkis antant
sókjoszurusókjoszuru ◆ elimináleliminál 「Nidzsino kó-o sókjo-
sita.」 „Elimináltam a másodfokú tagot.” ◆ el-el-
tüntettüntet 「Aikon-o sókjosita.」 „Eltüntettem az
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ikont.” ◆ kiküszöbölkiküszöböl 「Hóteisikinoaru
micsiszú-o sókjosita.」 „Az egyenletben kiküszö-
böltem az egyik ismeretlent.” ◆ kitörölkitöröl 「Déta-
o sókjosita.」 „Kitöröltem az adatokat.” ◆ töröltöröl
「Ruszubandenvakaraszubeteno dengon-o sókjo-
sita.」 „Az összes üzenetet töröltem az üzenetrög-
zítőről.”

sokjúsokjú ◆ kezdőfizetéskezdőfizetés
sokjúsokjú ◆ alapfokalapfok ◆ alapfokúalapfokú 「Sokjúeikaiva」
„alapfokú angol társalgás” ◆ kezdőkezdő 「Sokjúhai-
kingukószu」 „túraútvonal kezdőknek” ◆ kezdőkezdő
szintszint
sókjúsókjú ◆ dombocskadombocska ◆ karunkuluskarunkulus ◇ njó-njó-
dósókjúdósókjú húgycső-karunkulushúgycső-karunkulus
sókjúsókjú ◆ béremelésbéremelés 「Kotosi-va sókjúganakat-
ta.」 „Idén nem volt béremelés.” ◆ emelésemelés 「Mó
ninenkanmo sókjúsiteimaszen.」 „Már két éve
nem kaptam emelést.” ◆ fizetésemelésfizetésemelés ◇ te-te-
ikisókjúikisókjú rendszeresrendszeres fizetésemelésfizetésemelés ◇

rindzsisókjúrindzsisókjú rendkívüli fizetésemelésrendkívüli fizetésemelés
sókjúsókjú ◆ előléptetéselőléptetés 「Sókjúnimo kakavarazu
guntai-o taininsita.」 „Az előléptetése ellenére
sem maradt katona.”

sokjúkateisokjúkatei ◆ alapfokú kurzusalapfokú kurzus
sokjúkuraszusokjúkuraszu ◆ alapozóalapozó tanfolyamtanfolyam ◆ kez-kez-
dő osztálydő osztály
sokjúreberusokjúreberu ◆ alapfokalapfok 「Boku-va sokjúreber-
uno eigo-o hanaszemaszu.」 „Alapfokon beszélek
angolul.” ◆ alapszintalapszint
sokjúreberudesokjúreberude ◆ alapszintenalapszinten 「Nihongo-va
sokjúreberude hanaszeru.」 „Alapszinten beszé-
lek japánul.”

sokjúreberunosokjúreberuno ◆ alapfokúalapfokú ◆ kezdőkezdő szintűszintű
「Sokjúreberunoszukíreszszun」 „kezdő szintű
sílecke”

sokjúsasokjúsa ◆ alapfokonalapfokon állóálló emberember 「Eigosok-
júsa」 „alapfokon álló angol nyelvet tanuló diák”
◆ alapszintenalapszinten állóálló emberember ◆ kezdőkezdő 「Sokjú-
sano kabe-o koeta.」 „Már nem vagyok kezdő.”

sókjúsisókjúsi ◆ rövidrövid szünetszünet 「Sókjúsi-o ireru.」
„Rövid szünetet tart.”

sókjúsisókjúsi ◆ előzápfogelőzápfog ◆ elsőzápfogelsőzápfog ◆ kisőr-kisőr-
lőfoglőfog
sókjúsiki-osókjúsiki-o okonauokonau ◆ felavatfelavat 「Sikanno sók-
júsikigaatta.」 „Felavatták a tiszteket.”

sókjúszurusókjúszuru ◆ fizetésemeléstfizetésemelést kapkap 「Sókjúsi-
tai!」 „Fizetésemelést szeretnék kapni!”

sókjúszurusókjúszuru ◆ előlépelőlép 「Sain-va szokudzsicu-
sókjúsita.」 „A dolgozó azonnali hatállyal előlé-
pett.”

sokkaisokkai ◆ besorolásbesorolás ◆ munkakörimunkaköri besorolásbesorolás

sokkaisokkai ◆ falatfalat
sokkaikjúsokkaikjú ◆ besorolási bérbesorolási bér
sokkaiszeisokkaiszei ◆ besorolási rendszerbesorolási rendszer
sokkakusokkaku ◆ taktilistaktilis érzékelésérzékelés ◆ tapintástapintás
「Meno fudzsijúna hito-va sokkakude mono-o
ninsikisimaszu.」 „A vakok tapintás alapján isme-
rik fel a tárgyakat.” ◆ tapintóérzéktapintóérzék
sokkakusokkaku ◆ csápcsáp ◆ tapogató szervtapogató szerv
sokkakusokkaku ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító ◆ potyavendégpotyavendég
sokkakukisokkakuki ◆ tapintószervtapintószerv
sokkakukikansokkakukikan ◆ tapintószervtapintószerv
sokkakuszensokkakuszen ◆ csápmirigycsápmirigy
sokkansokkan ◆ állagállag 「Kono okasino sokkangaszuki-
da.」 „Jó az állaga ennek a süteménynek.” ◆ tex-tex-
túratúra 「Konoszutékino sokkan-va javarakai.」
„Ennek a bifszteknek puha textúrája van.”

sokkansokkan ◆ tapintástapintás 「Kono hjómenno sokkan-
va zarazaradeszu.」 „Ennek a felületnek érdes a
tapintása.”

sokkansokkan ◆ ételhordóételhordó
sokkansokkan ◆ étkezésekétkezések közöttközött 「Sokkanni fu-
kujószuru kuszuri」 „étkezések között beveendő
gyógyszer”

sokkan-osokkan-o jokuszurutenkabucujokuszurutenkabucu ◆ állagjaví-állagjaví-
tótó
sokkensokken ◆ hatáskörhatáskör 「Sokkenigainokoto-o si-
ta.」 „Túllépett a hatáskörén.” ◆ hivatalihivatali hata-hata-
lomlom 「Kare-va sokken-o ran-jósita.」 „Visszaélt a
hivatali hatalmával.”

sokkensokken ◆ ebédjegyebédjegy ◆ étkezési jegyétkezési jegy
sokkisokki ◆ edényedény 「Sokki-o aratte!」 „Mosogasd
el az edényeket!” ◆ étkészletétkészlet ◆ evőeszközevőeszköz ◆

terítékteríték ◇ vasokkivasokki japánjapán evőeszközevőeszköz ◇ va-va-
sokkisokki japán edényjapán edény
sokkisokki ◆ szövőgépszövőgép ◆ szövőszékszövőszék
sokkiaraisokkiarai ◆ mosogatásmosogatás
sokkiaraikisokkiaraiki ◆ mosogatógépmosogatógép
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sokkidanasokkidana ◆ konyhaszekrénykonyhaszekrény
sokkidanszusokkidanszu ◆ kredenckredenc
sokkiissikisokkiissiki ◆ étkészletétkészlet
sokkijószenzaisokkijószenzai ◆ mosogatószermosogatószer
sokkingunasokkinguna ◆ megdöbbentőmegdöbbentő 「Sokkingunan-
júszu」 „megdöbbentő hír” ◆ megrázómegrázó 「Sokk-
inguna dekigoto」 „megrázó esemény”

sokki-osokki-o arauarau ◆ elmosogatelmosogat 「Csúsokuno ato,
sokki-o aratta.」 „Ebéd után elmosogattam.” ◆

mosogatmosogat 「Darega sokki-o arauka ii araszotta.」
„Azon vitáztunk, hogy ki fog mosogatni.”

sokki-o araukotosokki-o araukoto ◆ mosogatásmosogatás
sokki-o naraberusokki-o naraberu ◆ megterítmegterít
sokkiruisokkirui ◆ evőeszközevőeszköz
sokkiszendzsókisokkiszendzsóki ◆ mosogatógépmosogatógép
sokkitodanasokkitodana ◆ konyhaszekrénykonyhaszekrény
sokkjakusokkjaku ◆ kenyérpusztítókenyérpusztító
sokkósokkó ◆ gyertyafénygyertyafény ◆ gyertyafényerőgyertyafényerő ◆

kandelakandela
sokkósokkó ◆ gyári munkásgyári munkás ◆ kézműveskézműves
sokkósokkó ◆ takácstakács
sokkokusokkoku ◆ kémiaikémiai maratásmaratás ◆ litográfiailitográfiai
mintázatkészítésmintázatkészítés ◆ maratásmaratás
sokkusokku ◆ ijedtségijedtség 「Dzsikodesokku-o uketaga,
budzsidatta.」 „A balesetben az ijedtségen kívül
nem esett baja.” ◆ megrázkódtatásmegrázkódtatás 「Kare-
va szaigaini ókinasokku-o uketa.」 „A katasztrófa
nagy megrázkódtatást okozott neki.” ◆ megüt-megüt-
közésközés 「Ten-inno taidoga varuszugitesokkudesi-
ta.」 „Megütköztem az eladó rossz modorán.” ◆

rázkódásrázkódás 「Kono szozai-va hanszódzsinosokku-
o kansószuru.」 „Ez az anyag csökkenti a szállítás
közbeni rázkódást.” ◆ sokksokk 「Ano kókei-o
mitesokku-o uketa.」 „Sokkot kapott a látvány-
tól.” ◆ válságválság 「Korona-sokku」 „koronavírus-
válság” ◇ szeisintekinasokkuszeisintekinasokku lelkilelki megráz-megráz-
kódtatáskódtatás ◇ szekijusokkuszekijusokku olajsokkolajsokk ◇ den-den-
kisokkukisokku áramütésáramütés ◇ denkisokkurjóhódenkisokkurjóhó
elektrosokk-terápiaelektrosokk-terápia ◇ ríman-sokkuríman-sokku hitel-hitel-
válságválság
sokkudearusokkudearu ◆ rádöbbenrádöbben 「Szagini kizuite-
sokkudatta.」 „Rádöbbentem, hogy átvertek.”

sokku-osokku-o ataeruataeru ◆ megrendítmegrendít 「Kareno si-va
sokku-o ataeta.」 „A halálhíre megrendített.”

sokku-osokku-o ukeruukeru ◆ elszörnyedelszörnyed 「Kanodzsono
futotteiru szugata-o mitesokku-o uketa.」 „El-
szörnyedtem, hogy mennyire meghízott.” ◆ meg-meg-
rázkódtatás érirázkódtatás éri ◆ megrendülmegrendül
sokkurjóhósokkurjóhó ◆ sokkterápiasokkterápia
sokkusisokkusi ◆ megrázkódtatásmegrázkódtatás okoztaokozta halálhalál ◆

sokk okozta halálsokk okozta halál
sokosoko ◆ könyvraktárkönyvraktár
sokósokó ◆ hajnalpírhajnalpír ◆ reménysugárreménysugár 「Heivano
sokóga szasita.」 „Felcsillant egy reménysugár a
békére.”

sokósokó ◆ urakurak ◆ uralkodóuralkodó
sokósokó ◆ első korrektúraelső korrektúra
sókosóko ◆ ívkioltásívkioltás
sókosóko ◆ klasszikusokklasszikusok irántiiránti tisztelettisztelet ◆ régirégi
dolgok iránti tiszteletdolgok iránti tisztelet
sókosóko ◆ bizonyítékbizonyíték 「Sókofudzsúbunde samen-
sita.」 „Bizonyíték hiányában felmentették.” ◆

bűnjelbűnjel 「Sóko-o inmecusijótosita.」 „Megpró-
bálta eltüntetni a bűnjelet.” ◇ kanszecusókokanszecusóko
közvetettközvetett bizonyítékbizonyíték ◇ dzsókjósókodzsókjósóko köz-köz-
vetettvetett bizonyítékbizonyíték 「Karega han-nindatoiu
dzsókjósókosikanai.」 „Csak közvetett bizonyíték
van arra, hogy ő tette.” ◇ sóko-osóko-o taterutateru bizo-bizo-
nyítnyít 「Keppakuno sóko-o taterarenai.」 „Nem
tudom bizonyítani az ártatlanságomat.” ◇ butte-butte-
kisókokisóko tárgyitárgyi bizonyítékbizonyíték ◇ ron-jorisókoron-jorisóko pu-pu-
ding próbája az evésding próbája az evés
sókósókó ◆ hivatásoshivatásos tiszttiszt ◆ tisztektisztek ◇ kai-kai-
gunsókógunsókó tengerésztiszttengerésztiszt ◇ kókjúsókókókjúsókó ma-ma-
gasgas rangúrangú tiszttiszt ◇ szen-ninsókószen-ninsókó rangidősrangidős
tiszttiszt ◇ nicscsokusókónicscsokusókó ügyeletesügyeletes tiszttiszt ◇

heikasókóheikasókó harcparancsnokharcparancsnok ◇ renrakusókórenrakusókó
összekötő tisztösszekötő tiszt
sókósókó ◆ enyhülésenyhülés 「Szentó-va genzai,
sókódzsótai-o tamotteiru.」 „Pillanatnyilag eny-
hülés tapasztalható a fronton.” ◆ javulásjavulás 「Ka-
reno bjódzsó-va icsidzsisókó-o eteiru.」 „Átmene-
ti javulás van a beteg állapotában.”

sókósókó ◆ tömjénégetéstömjénégetés
sókósókó ◆ tünettünet ◇ gúhacusókógúhacusókó váratlanváratlan komp-komp-
likációlikáció
sókósókó ◆ kereskedelem és iparkereskedelem és ipar
sókósókó ◆ emelkedés és süllyedésemelkedés és süllyedés
sókobukkensókobukken ◆ bizonyítékbizonyíték ◆ bűnjelbűnjel
sókódasókóda ◆ magassági kormánymagassági kormány
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sókofudzsúbunsókofudzsúbun ◆ nemnem elegendőelegendő bizonyítékbizonyíték
「Sókofudzsúbunno rijúde muzaitonatta.」 „Nem
volt elegendő bizonyíték, és felmentették.”

sókógjósókógjó ◆ kereskedelem és iparkereskedelem és ipar
sókógjósókógjó ◆ kisiparkisipar
sókógucsisókógucsi ◆ feljáratifeljárati nyílásnyílás ◆ lejáratilejárati nyí-nyí-
láslás
sókógunsókógun ◆ szindrómaszindróma ◆ tünetcsoporttünetcsoport ◆ tü-tü-
netegyüttesnetegyüttes ◇ kenszeisókógunkenszeisókógun alfa-alfa-
szindrómaszindróma ◇ tánásókóguntánásókógun Turner-Turner-
tünetegyüttestünetegyüttes
sókóisókói ◆ üzleti tevékenységüzleti tevékenység
sókoinmecusókoinmecu ◆ bizonyíték eltüntetésebizonyíték eltüntetése
sókókaidansókókaidan ◆ kabinlépcsőkabinlépcső
sókókaigisosókókaigiso ◆ kereskedelmikereskedelmi ésés ipariipari kama-kama-
rara
sókókisókóki ◆ liftlift
sókokinsókokin ◆ letétösszegletétösszeg
sókokintorihikisókokintorihiki ◆ tőkeáttételestőkeáttételes kereske-kereske-
désdés
sokokusokoku ◆ különbözőkülönböző országokországok ◆ országokországok
◆ soksok különbözőkülönböző országország 「Sokoku-o megut-
ta.」 „Sok különböző országot bejártam.” ◇

adzsiasokokuadzsiasokoku ázsiaiázsiai országokországok ◇ óbeisoko-óbeisoko-
kuku európaieurópai ésés amerikaiamerikai országokországok ◇ kintó-kintó-
sokokusokoku közel-keletiközel-keleti országokországok ◇ súhen-súhen-
sokokusokoku környezőkörnyező országokországok ◇ szeiósokokuszeiósokoku
nyugat-európainyugat-európai országokországok ◇ csúósokokucsúósokoku
közép-európaiközép-európai országokországok ◇ nanbeisokokunanbeisokoku
dél-amerikaidél-amerikai országokországok ◇ hokuósokokuhokuósokoku
skandinávskandináv országokországok ◇ jóroppasokokujóroppasokoku eu-eu-
rópai országokrópai országok
sókokusókoku ◆ kis országkis ország
sókokuszesókokusze ◆ régi dolgokhoz ragaszkodásrégi dolgokhoz ragaszkodás
sókomusókomu ◆ határa veszhatára vesz
sokonsokon ◆ elsőelső házasságházasság 「Kanodzso-va sokon-
deszu.」 „Ő az első házasságomból való.”

sókonsókon ◆ kitartáskitartás
sókonsókon ◆ üzleti szellemüzleti szellem
sókonsókon ◆ forradásforradás ◆ hegheg
sókonsókon ◆ halott szellemének megidézésehalott szellemének megidézése
sókonsókon ◆ égésnyomégésnyom
sókónecusókónecu ◆ skarlátskarlát ◆ vörhenyvörheny
sókonszaisókonszai ◆ halotti megemlékezéshalotti megemlékezés

sókontakumasiisókontakumasii ◆ dörzsöltdörzsölt 「Sókontakuma-
sii sónin」 „dörzsölt kereskedő”

sóko-osóko-o taterutateru ◆ bizonyítbizonyít 「Keppakuno sóko-
o taterarenai.」 „Nem tudom bizonyítani az ártat-
lanságomat.”

sókorimonaisókorimonai ◆ megrögzöttmegrögzött 「Sókorimonai
hanzaisa.」 „Megrögzött bűnöző.” ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlentetlen 「Sippaisitemo sókorimonaku kabu-o kai
cuzuketa.」 „Ha hibázott is, rendíthetetlenül vá-
sárolta a részvényeket.”

sókosoruisókosorui ◆ okirati bizonyítékokirati bizonyíték
sókósusókósu ◆ shaoxingjiushaoxingjiu
sókosugisókosugi ◆ klasszicizmusklasszicizmus
sókószaibósókószaibó ◆ mikrogliamikroglia
sókószurusókószuru ◆ emelkedikemelkedik ésés süllyedsüllyed 「Sókó-
szurutaipuno csúsaszócsi」 „emelkedő és süllye-
dő parkolóberendezés”

sókószurusókószuru ◆ tömjént égettömjént éget
sókótensókóten ◆ felbukkanásifelbukkanási pontpont ◆ felszállófelszálló
csomócsomó
sokusoku ◆ állásállás 「Rokudzsúszugitekara soku-o
szagaszuno-va taihendeszu.」 „60 évet túllépve
nehéz állást találni.” ◆ kötelességkötelesség 「Susótosi-
teno soku-o hatasita.」 „Teljesítette miniszterel-
nöki kötelességét.” ◆ posztposzt 「Kanrisoku」 „ve-
zetői poszt” ◆ szakmaszakma 「Kare-va teni sokuga-
aru.」 „Van szakmája.” ◆ tisztségtisztség 「Sacsóno
soku-o cuida.」 „Átvette az igazgató tisztségét.” ◇

kanrisokukanrisoku vezetőivezetői posztposzt 「Kanrisokuninari-
takunai.」 „Nem akarok vezetői posztra kerülni.”
◇ kjósokukjósoku tanáritanári pályapálya 「Kjósokuni cuku.」
„Tanári pályára lép.” ◇ sokunidzsundzsirusokunidzsundzsiru kö-kö-
telességetelessége teljesítéseteljesítése közbenközben halhal megmeg ◇

sokunicukusokunicuku munkábamunkába léplép 「Kare-va sokuni cu-
ita.」 „Munkába lépett.” ◇ sokunicukusokunicuku felcsapfelcsap
「Tokojano sokuni cuita.」 „Felcsapott borbély-
nak.” ◇ sokunicukusokunicuku elhelyezkedikelhelyezkedik 「Kjósino
sokuni cuita.」 „Tanárként helyezkedett el.” ◇

sokunonaisokunonai állástalanállástalan 「Sokunonai szeidzsin-
sita kodomo-o futarimo jasinatteimaszu.」 „Két
állástalan felnőtt gyermeket tartok el.” ◇ soku-osoku-o
usinauusinau elveszítielveszíti azaz állásátállását ◇ soku-osoku-o men-men-
zuruzuru felmentfelment állásábólállásából 「Csókaisobunnijori-
szono soku-o menzerareta.」 „Fegyelmi eljárással
felmentették állásából.” ◇ tenisoku-otenisoku-o cukerucukeru
kitanulkitanul 「Teni soku-o cuketai.」 „Szeretnék ki-
tanulni valamit!”
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sokusoku ◆ Su-dinasztiaSu-dinasztia
sokusoku ◆ ételétel ◆ étkezésétkezés ◆ étkezésiétkezési 「Soku-
bunka」 „étkezési kultúra” ◆ étvágyétvágy 「Bjókide
sokuga hoszokunatta.」 „A betegségtől csökkent
az étvágyam.” ◇ issokuissoku egyegy étkezésétkezés 「Kjóha
issoku-o nuita.」 „Ma kihagytam egy étkezést.” ◇

szansokuszansoku háromhárom étkezésétkezés 「Icsinicsiszansok-
uga hicujó.」 „Kell egy nap három étkezés.” ◇ so-so-
kunikomarukunikomaru nincsnincs mitmit ennieennie ◇ sokunikoma-sokunikoma-
ruru étkezésiétkezési gondjaigondjai vannakvannak ◇ sokunoanzensokunoanzen
élelmiszer-biztonságélelmiszer-biztonság ◇ soku-osoku-o ataeruataeru en-en-
nini adad 「Kodomoni soku-o ataenakatta.」 „Nem
adott enni a gyereknek.” ◇ soku-osoku-o tacutacu böj-böj-
töltöl ◇ soku-osoku-o tacutacu nemnem eszikeszik ◇ hidzsósokuhidzsósoku
túlélőtúlélő ételétel 「Dzsisinszettoni hidzsósokumo ire-
ta.」 „Az életmentő csomagba túlélő ételt is tet-
tem.” ◇ jósokujósoku nyugatinyugati ételétel 「Vasokuto jó-
soku」 „japán és nyugati étel” ◇ vasokuvasoku japánjapán
ételétel 「Vasokuto jósoku」 „japán és nyugati étel”

sokusoku ◆ lámpalámpa ◇ hefunásokuhefunásoku Hefner-Hefner-
gyertyagyertya
sokusoku ◆ vers kezdősoravers kezdősora
sokusoku ◆ színek számlálószavaszínek számlálószava
sókusóku ◆ passzuspasszus ◆ szövegrészszövegrész
sokuatarisokuatari ◆ ételmérgezésételmérgezés 「Szuside sokua-
tarisitesimatta.」 „Ételmérgezést kaptam a szusi-
tól.”

sokubasokuba ◆ munkahelymunkahely 「Anatano sokuba-va do-
koniarimaszuka?」 „Hol van a munkahelyed?” ◇

sokuba-osokuba-o kaerukaeru munkahelyetmunkahelyet váltvált 「Kare-va
hinpanni sokuba-o kaeru.」 „Gyakran vált mun-
kahelyet.”

sokubadzsissúsokubadzsissú ◆ szakmai gyakorlatszakmai gyakorlat
sokubahenrekisokubahenreki ◆ munkahelyekmunkahelyek váltogatá-váltogatá-
sasa ◆ munkatapasztalatmunkatapasztalat
sokubaisokubai ◆ katalizátorkatalizátor 「Taijóenerugí-o cu-
katte mizu-o bunridekiru atarasii sokubaiga hak-
kenszareta.」 „Felfedeztek egy katalizátort, mely-
nek segítségével napenergiával lehet vizet bonta-
ni.” ◇ kangensokubaikangensokubai redukálóredukáló katalizátorkatalizátor
◇ szeitaisokubaiszeitaisokubai biokatalizátorbiokatalizátor
sokubaiáruenuésokubaiáruenué ◆ katalitikus RNSkatalitikus RNS
sokubaihannósokubaihannó ◆ katalíziskatalízis
sokubaikaszszeisokubaikaszszei ◆ katalitikus aktivitáskatalitikus aktivitás
sokubaiszajósokubaiszajó ◆ katalíziskatalízis
sokubaiszurusokubaiszuru ◆ katalizálkatalizál

sokubakankjósokubakankjó ◆ munkakörnyezetmunkakörnyezet
sokubakekkonsokubakekkon ◆ munkahelyimunkahelyi házasságházasság
「Vatasi-va sokubakekkondatta.」 „A munkahe-
lyemről házasodtam.”

sokuba-osokuba-o kaerukaeru ◆ munkahelyetmunkahelyet váltvált 「Kare-
va hinpanni sokuba-o kaeru.」 „Gyakran vált
munkahelyet.”

sokubataiszósokubataiszó ◆ üzemi tornaüzemi torna
sokubatószósokubatószó ◆ munkahelyi lázadásmunkahelyi lázadás
sokubenisokubeni ◆ piros ételszínezékpiros ételszínezék
sokubósokubó ◆ elváráselvárás
sokubószubekisokubószubeki ◆ ígéretesígéretes 「Sokubószubeki
szeinenda.」 „Ígéretes fiatalember.”

sokubószurusokubószuru ◆ reményeketreményeket fűzfűz
「Sinnjúsain-va óini sokubószareteiru.」 „Nagy
reményeket fűznek az új dolgozóhoz.” ◇ sórai-sórai-
oo sokubószarerusokubószareru ígéretesígéretes jövőjövő előttelőtt álláll
「Kono gakuszei-va sórai-o sokubószareteiru.」
„Ez a diák ígéretes jövő előtt áll.”

sokubucusokubucu ◆ növénynövény ◇ icsinenszeisokubucuicsinenszeisokubucu
egynyáriegynyári növénynövény ◇ inekasokubucuinekasokubucu kalá-kalá-
szosszos ◇ ecunenszeisokubucuecunenszeisokubucu kétnyárikétnyári nö-nö-
vényvény ◇ engeisokubucuengeisokubucu kertikerti növénynövény ◇ on-on-
sicusokubucusicusokubucu melegházimelegházi növénynövény ◇ kikaso-kikaso-
kubucukubucu honosítotthonosított növénynövény ◇ kjokucsiso-kjokucsiso-
kubucukubucu sarkvidékisarkvidéki növénynövény ◇ kenkasokubu-kenkasokubu-
cucu virágosvirágos növénynövény ◇ kózansokubucukózansokubucu alpesialpesi
növénynövény ◇ szaibaisokubucuszaibaisokubucu kultúrnövénykultúrnövény ◇

siszszeisokubucusiszszeisokubucu hidrofilhidrofil növénynövény ◇ só-só-
takusokubucutakusokubucu mocsárimocsári növénynövény ◇ sokucsú-sokucsú-
sokubucusokubucu rovarevőrovarevő növénynövény ◇ szuiszeiso-szuiszeiso-
kubucukubucu vízinövényvízinövény ◇ szuiszeisokubucuszuiszeisokubucu víz-víz-
benben élőélő növénynövény ◇ szuiszeisokubucuszuiszeisokubucu hidro-hidro-
fitonfiton ◇ szóhonsokubucuszóhonsokubucu lágyszárúlágyszárú növénynövény
「Szóhonsokubucuto mokuhonsokubucu」 „lágy-
szárú növény és fás növény” ◇ taikansokubucutaikansokubucu
hidegtűrőhidegtűrő növénynövény ◇ tanenszeisokubucutanenszeisokubucu
évelőévelő növénynövény ◇ tandzsicusokubucutandzsicusokubucu rövidrövid
nappalosnappalos növénynövény ◇ csúszeisokubucucsúszeisokubucu mezo-mezo-
fitafita ◇ csódzsicusokubucucsódzsicusokubucu hosszúhosszú nappalosnappalos
növénynövény ◇ curusokubucucurusokubucu kúszónövénykúszónövény ◇ ni-ni-
kusokusokubucukusokusokubucu húsevőhúsevő növénynövény ◇ ninens-ninens-
zeisokubucuzeisokubucu kétnyárikétnyári növénynövény ◇ hisisokubu-hisisokubu-
cucu zárvatermőzárvatermő növénynövény ◇ bisósokubucubisósokubucu mik-mik-
rofitarofita ◇ hjószecusokubucuhjószecusokubucu kriofitonkriofiton ◇ mo-mo-
kuhonsokubucukuhonsokubucu fásfás növénynövény 「Szóhonsokubu-
cuto mokuhonsokubucu」 „lágyszárú növény és
fás növény” ◇ jakujósokubucujakujósokubucu gyógynövénygyógynövény
◇ jújónasokubucujújónasokubucu haszonnövényhaszonnövény ◇ rasiso-rasiso-
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kubucukubucu nyitvatermőnyitvatermő növénynövény ◇ rikuszeiso-rikuszeiso-
kubucukubucu szárazföldi növényszárazföldi növény
sokubucubunpusokubucubunpu ◆ növényzetnövényzet 「Szenszei-va
kono csiikino sokubucubunpunicuite hanasita.」
„A tanár elmondta, hogy milyen ennek a térségnek
a növényzete.”

sokubucucsirigakusokubucucsirigaku ◆ fitogeográfiafitogeográfia ◆ nö-nö-
vényföldrajzvényföldrajz
sokubucudzsótaisokubucudzsótai ◆ vegetatívvegetatív állapotállapot
「Kandzsa-va sokubucudzsótaininatta.」 „A be-
teg vegetatív állapotba került.”

sokubucuensokubucuen ◆ botanikusbotanikus kertkert ◆ fűvészkertfűvészkert
◆ növénykertnövénykert ◇ dósokubucuendósokubucuen állatállat ésés nö-nö-
vénykertvénykert
sokubucugakusokubucugaku ◆ botanikabotanika ◆ növénytannövénytan ◇

kosokubucugakukosokubucugaku ősnövénytanősnövénytan
sokubucugakusasokubucugakusa ◆ botanikusbotanikus
sokubucuhogosokubucuhogo ◆ növényvédelemnövényvédelem
sokubucuhorumonsokubucuhorumon ◆ fitohormonfitohormon ◆ növényinövényi
hormonhormon
sokubucujusokubucuju ◆ növényi olajnövényi olaj
sokubucujusisokubucujusi ◆ növényinövényi olajolaj ésés zsírzsír ◆ nö-nö-
vényi zsiradékvényi zsiradék
sokubucukaisokubucukai ◆ növényeknövények országaországa ◆ nö-nö-
vényvilágvényvilág
sokubucukaitenkisokubucukaitenki ◆ klinosztátklinosztát
sokubucuningensokubucuningen ◆ agyhalottagyhalott ◆ vegetálóvegetáló
agyhalottagyhalott
sokubucunosokubucuno ◆ botanikusbotanikus
sokubucunocsúszuisokubucunocsúszui ◆ öntözésöntözés
sokubucunoszaibaisokubucunoszaibai ◆ növénytermesztésnövénytermesztés
sokubucupurankutonsokubucupurankuton ◆ fitoplanktonfitoplankton ◆ nö-nö-
vényi planktonvényi plankton
sokubucusakaisokubucusakai ◆ fitocönózisfitocönózis
sokubucusakaigakusokubucusakaigaku ◆ fitocönológiafitocönológia ◆ nö-nö-
vénytársulástanvénytársulástan
sokubucuszaisúsokubucuszaisú ◆ növénygyűjtésnövénygyűjtés
sokubucuszeisokubucuszei ◆ növényi eredetűnövényi eredetű
sokubucuszeipurasokubucuszeipura ◆ növényinövényi alapúalapú mű-mű-
anyaganyag
sokubucuszeisibósokubucuszeisibó ◆ növényinövényi zsírzsír ◆ növényinövényi
zsiradékzsiradék
sokubucuszeitanpakusokubucuszeitanpaku ◆ növényi fehérjenövényi fehérje

sokubucuszeitanpakusicusokubucuszeitanpakusicu ◆ növényinövényi fehér-fehér-
jeje
sokubucuszen-isokubucuszen-i ◆ növényi rostnövényi rost
sokubucuszenrjósokubucuszenrjó ◆ növényi festéknövényi festék
sokubucuszósokubucuszó ◆ flóraflóra ◆ növényvilágnövényvilág
sokubunsokubun ◆ dologdolog 「Sokubun-o hataszu.」 „Te-
szi a dolgát.” ◆ feladatfeladat 「Sokubun-o matto-
uszuru.」 „Teljesíti a feladatát.” ◆ hivatáshivatás
「Kare-va sokubun-o mamoru」 „Követi hivatá-
sát.”

sokubunkasokubunka ◆ étkezési kultúraétkezési kultúra
sokucúsokucú ◆ ínyencínyenc 「Kanodzso-va tohómonai so-
kucúda.」 „Rendkívül ínyenc.” ◆ ínyencségínyencség
sokucsikakusokucsikaku ◆ tapintásérzékeléstapintásérzékelés
sokucsosokucso ◆ vállzsinórvállzsinór
sokucsósokucsó ◆ munkafelügyelőmunkafelügyelő ◆ műhelyfőnökműhelyfőnök
◆ művezetőművezető
sokucsúsokucsú ◆ rovarevőrovarevő
sokucsúdokusokucsúdoku ◆ ételmérgezésételmérgezés 「Kjonenno
nacu, jamaimode sokucsúdokuninatta.」 „Múlt
nyáron ételmérgezést kaptam a japán jamszgyö-
kértől.”

sokucsúruisokucsúrui ◆ rovarevőkrovarevők
sokucsúsokubucusokucsúsokubucu ◆ húsevőhúsevő növénynövény ◆ ro-ro-
varemésztő növényvaremésztő növény ◆ rovarevő növényrovarevő növény
sokucsúszeisokucsúszei ◆ rovarevőrovarevő
sokudaisokudai ◆ gyertyatartógyertyatartó ◆ kandeláberkandeláber
sokudaiókonnjakusokudaiókonnjaku ◆ titánbuzogánytitánbuzogány
sokudósokudó ◆ büfébüfé ◆ ebédlőebédlő ◆ étkezdeétkezde 「Gakk-
óno sokudó」 „iskolai étkezde” ◆ étkezőétkező ◇ ga-ga-
kuszeisokudókuszeisokudó iskolaiiskolai menzamenza ◇ sainsokudósainsokudó
munkahelyimunkahelyi menzamenza ◇ sanaisokudósanaisokudó vállalativállalati
menzamenza ◇ taisúsokudótaisúsokudó kifőzdekifőzde
sokudósokudó ◆ bárzsingbárzsing ◆ nyelőcsőnyelőcső
sokudógansokudógan ◆ nyelőcsőráknyelőcsőrák
sokudókjószakusokudókjószaku ◆ nyelőcsőszűkületnyelőcsőszűkület
sokudórakusokudóraku ◆ ínyencségínyencség
sokudósasokudósa ◆ büfékocsibüfékocsi ◆ étkezőkocsiétkezőkocsi
sokudzsisokudzsi ◆ diétadiéta ◆ ételétel 「Sokudzsigadekite-
imaszu.」 „Kész az étel!” ◆ étkezésétkezés 「Dzsik-
anganakute sokudzsi-o nuita.」 „Nem volt időm,
ezért kihagytam az étkezést.” ◆ étrendétrend ◆ evésevés
「Sokudzsino szaicsúni hómonkjakuga kita.」
„Evés közben jött vendégünk.” ◆ kosztkoszt 「Kjú-
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sokuno sokudzsi-va oisii.」 „Jó a koszt az iskolai
menzán.” ◇ karuisokudzsikaruisokudzsi könnyűkönnyű étkezésétkezés ◇

kottasokudzsikottasokudzsi gondosangondosan elkészítettelkészített ételétel
◇ sokudzsicsúsokudzsicsú evésevés közbenközben 「Osokudzsicsú
mósi vakearimaszen.」 „Bocsánat, hogy evés köz-
ben zavarom.” ◇ sokudzsinimanekusokudzsinimaneku ebédreebédre
hívhív 「Júdzsintakuni sokudzsini manekareta.」
„A barátom meghívott hozzájuk ebédre.” ◇ soku-soku-
dzsinimanekudzsinimaneku vacsoráravacsorára hívhív 「Torihikisza-
kikara sokudzsini manekareta.」 „Az üzletfelünk
meghívott vacsorára.” ◇

sokudzsinoatokatazuke-osokudzsinoatokatazuke-o szuruszuru leszedileszedi azaz
asztaltasztalt 「Sokudzsino atokatazuke-o sita.」 „Le-
szedtem az asztalt.” ◇ sokudzsirjóhósokudzsirjóhó diétásdiétás
kúrakúra ◇ sokudzsi-osokudzsi-o torutoru eszikeszik 「Dzsúbunna
sokudzsi-o toranaide jaszetesimatta.」 „Lefogy-
tam, mert nem ettem rendesen.”

sokudzsisokudzsi ◆ betűszedésbetűszedés ◆ tipográfiatipográfia
sokudzsicsúsokudzsicsú ◆ evésevés közbenközben 「Osokudzsicsú
mósi vakearimaszen.」 „Bocsánat, hogy evés köz-
ben zavarom.”

sokudzsidaisokudzsidai ◆ étkezési költségétkezési költség
sokudzsijóepuronsokudzsijóepuron ◆ partedlipartedli
sokudzsikaisokudzsikai ◆ bankettbankett ◆ díszebéddíszebéd ◆ dísz-dísz-
vacsoravacsora
sokudzsikensokudzsiken ◆ ebédjegyebédjegy ◆ étkezésiétkezési utal-utal-
ványvány
sokudzsikisokudzsiki ◆ betűszedőgépbetűszedőgép ◆ szedőgépszedőgép
sokudzsikósokudzsikó ◆ betűszedőbetűszedő ◆ tipográfustipográfus
sokudzsinsokudzsin ◆ emberevésemberevés ◆ kannibalizmuskannibalizmus
sokudzsinimanekusokudzsinimaneku ◆ ebédreebédre hívhív 「Júdzsinta-
kuni sokudzsini manekareta.」 „A barátom meg-
hívott hozzájuk ebédre.” ◆ vacsoráravacsorára hívhív 「To-
rihikiszakikara sokudzsini manekareta.」 „Az üz-
letfelünk meghívott vacsorára.”

sokudzsinoatokatazuke-osokudzsinoatokatazuke-o szuruszuru ◆ leszedileszedi
azaz asztaltasztalt 「Sokudzsino atokatazuke-o sita.」
„Leszedtem az asztalt.”

sokudzsinsusokudzsinsu ◆ emberevőemberevő ◆ kannibálkannibál
sokudzsi-osokudzsi-o amariataenaiamariataenai ◆ hiányosanhiányosan táp-táp-
lállál
sokudzsi-osokudzsi-o szuruszuru / sokudzsiszurusokudzsiszuru ◆ eszikeszik
「Hitoride sokudzsiszuru.」 „Egyedül eszik.” ◆

étkezikétkezik 「Szotode sokudzsi-o szuru.」 „Étte-
remben étkezik.” ◆ kosztolkosztol 「Issúkantomoda-
csinotokorode sokudzsi-o sita.」 „Egy hétig a ba-

rátomnál kosztoltam.” ◇ karuisokudzsi-okaruisokudzsi-o szu-szu-
ruru bekapbekap valamitvalamit 「Asza-va karui sokudzsi-o
sita.」 „Reggel csak bekaptam valamit.”

sokudzsi-osokudzsi-o torutoru ◆ eszikeszik 「Dzsúbunna
sokudzsi-o toranaide jaszetesimatta.」 „Lefogy-
tam, mert nem ettem rendesen.” ◆ táplálkoziktáplálkozik
「Kare-va jaszaino sokudzsi-o toru.」 „Zöldséggel
táplálkozik.”

sokudzsirjóhósokudzsirjóhó ◆ diétás kúradiétás kúra
sokudzsiszahósokudzsiszahó ◆ étkezési etikettétkezési etikett
sokudzsiszeigensokudzsiszeigen ◆ diétadiéta ◆ étkezésiétkezési korlá-korlá-
tozástozás
sokudzsiszurusokudzsiszuru ◆ betűt szedbetűt szed
sokudzsiszurusokudzsiszuru / sokudzsi-osokudzsi-o szuruszuru ◆ eszikeszik
「Hitoride sokudzsiszuru.」 „Egyedül eszik.” ◆

étkezikétkezik 「Szotode sokudzsi-o szuru.」 „Étte-
remben étkezik.” ◆ kosztolkosztol 「Issúkantomoda-
csinotokorode sokudzsi-o sita.」 „Egy hétig a ba-
rátomnál kosztoltam.” ◇ karuisokudzsi-okaruisokudzsi-o szu-szu-
ruru bekapbekap valamitvalamit 「Asza-va karui sokudzsi-o
sita.」 „Reggel csak bekaptam valamit.”

sokudzsoszeisokudzsoszei ◆ SzövőlánySzövőlány ◆ VegaVega
sokudzsusokudzsu ◆ faültetésfaültetés 「Sokudzsuundó」 „fa-
ültetési mozgalom”

sokudzsuszaisokudzsuszai ◆ faültetési ünnepségfaültetési ünnepség
sokudzsuszurusokudzsuszuru ◆ fátfát ültetültet 「Naegi-o soku-
dzsusita.」 „Facsemetét ültetett.”

sokudzsuzórinsokudzsuzórin ◆ erdősítéserdősítés
sokuensokuen ◆ asztaliasztali sósó ◆ étkezésiétkezési sósó ◆ kony-kony-
hasóhasó
sokuenszótórjósokuenszótórjó ◆ sóegyenértéksóegyenérték
sokuenszuisokuenszui ◆ konyhasóoldatkonyhasóoldat ◆ sóoldatsóoldat ◇

szeirisokuenszuiszeirisokuenszui fiziológiásfiziológiás sóoldatsóoldat ◇

szeirisokuenszuiszeirisokuenszui élettani sóoldatélettani sóoldat
sokufusokufu ◆ szőtt anyagszőtt anyag
sokufunsokufun ◆ koprofágiakoprofágia ◆ ürülékevésürülékevés
sokufunszeisokufunszei ◆ ürülékevőürülékevő
sokugahoszorusokugahoszoru ◆ elmegyelmegy azaz étvágyaétvágya 「Bjó-
kininatte sokuga hoszotta.」 „A betegségtől el-
ment az étvágyam.”

sokugaisokugai ◆ kártevők okozta kárkártevők okozta kár
sokugaszuszumusokugaszuszumu ◆ vanvan étvágyaétvágya 「Sokuga
szuszumazu taidzsúga hetta.」 „Nem volt étvá-
gyam, ezért lefogytam.”
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sokugjósokugjó ◆ foglalkozásfoglalkozás 「Keibi-va kikenna
sokugjódeszu.」 „A biztonsági őr foglalkozása ve-
szélyes.” ◆ hivatáshivatás 「Vatasino sokugjó-va szen-
szeideszu.」 „Tanári hivatásom van.” ◆ mester-mester-
ségség 「Mezurasii sokugjóni dzsúdzsiszuru.」
„Ritka mesterséget űz.” ◆ munkamunka 「Sokugjó-o ka-
eta.」 „Munkát változtattam.” ◆ pályapálya 「Szeito-
va sokugjó-o eranda.」 „A diák pályát választott.”
◇ dzsijúsokugjódzsijúsokugjó szabadszabad foglalkozásfoglalkozás ◇

sokugjótoszurusokugjótoszuru foglalkozikfoglalkozik 「Hon-jaku-o
sokugjótositeiru.」 „Fordításokkal foglalkozik.” ◇

csitekisokugjócsitekisokugjó szellemi foglalkozásszellemi foglalkozás
sokugjóbecusokugjóbecu ◆ szakmaiszakmai
sokugjóbecudenvacsósokugjóbecudenvacsó ◆ szaknévsorszaknévsor
sokugjóbjósokugjóbjó ◆ foglalkozásifoglalkozási ártalomártalom ◆ fog-fog-
lalkozásilalkozási betegségbetegség ◆ munkahelyimunkahelyi ártalomártalom
◆ szakmai ártalomszakmai ártalom
sokugjógaikókansokugjógaikókan ◆ hivatásos diplomatahivatásos diplomata
sokugjógakkósokugjógakkó ◆ szakiskolaszakiskola ◆ szakmunkás-szakmunkás-
képzőképző
sokugjógarasokugjógara ◆ foglalkozásábólfoglalkozásából adódóanadódóan
「Sokugjógarazaitakukinmu-va dekinai.」 „A
foglalkozásomból adódóan nem tudok otthonról
dolgozni.”

sokugjógundzsinsokugjógundzsin ◆ hivatásos katonahivatásos katona
sokugjóhodósokugjóhodó ◆ pályaválasztásipályaválasztási tanács-tanács-
adásadás
sokugjóisikisokugjóisiki ◆ elhivatottságelhivatottság 「Kjósini-va
sokugjóisikiga hicujódeszu.」 „A tanári munká-
hoz elhivatottság kell.” ◆ hivatástudathivatástudat
sokugjójakjúsokugjójakjú ◆ hivatásoshivatásos baseballbaseball ◆ profiprofi
baseballbaseball
sokugjókjóikusokugjókjóiku ◆ szakképzésszakképzés
sokugjókunrensokugjókunren ◆ betanításbetanítás ◆ szakképzésszakképzés
sokugjónicukusokugjónicuku ◆ foglalkozástfoglalkozást űzűz 「Kiken-o
tomonau sokugjónicuiteiru.」 „Kockázatokkal teli
foglalkozást űz.” ◆ foglalkozást választfoglalkozást választ
sokugjónoszentakusokugjónoszentaku ◆ pályaválasztáspályaválasztás
sokugjósidósokugjósidó ◆ pályaválasztásipályaválasztási tanács-tanács-
adásadás
sokugjószeisippeisokugjószeisippei ◆ foglalkozási ártalomfoglalkozási ártalom
sokugjószensusokugjószensu ◆ hivatásos versenyzőhivatásos versenyző
sokugjótekinasokugjótekina ◆ hivatásoshivatásos 「Kare-va sokug-
jótekiheisida.」 „Ő hivatásos katona.” ◆ szakmá-szakmá-
jaja általáltal megköveteltmegkövetelt 「Sokugjótekina reisze-

iszade kotaeta.」 „A szakmám által megkövetelt
higgadtsággal válaszoltam.”

sokugjótekiszeikenszasokugjótekiszeikensza ◆ pályaalkalmas-pályaalkalmas-
sági vizsgálatsági vizsgálat
sokugjótoszurusokugjótoszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Hon-jaku-o
sokugjótositeiru.」 „Fordításokkal foglalkozik.”

sokugosokugo ◆ étkezésétkezés utánután 「Sokugoni icsidzsóno
kuszuri-o nomu.」 „Étkezés után egy szem gyógy-
szert veszek be.” ◆ evésevés utánután 「Sokugonikóhí-o
nonda.」 „Evés után kávét ittam.”

sokuhacusokuhacu ◆ érintésreérintésre robbanásrobbanás ◆ inspirá-inspirá-
láslás
sokuhacusikikiraisokuhacusikikirai ◆ érintésreérintésre robbanórobbanó ten-ten-
geri aknageri akna
sokuhacuszócsisokuhacuszócsi ◆ gyújtószerkezetgyújtószerkezet
sokuhacuszurusokuhacuszuru ◆ inspirálinspirál 「Pianono neironi
sokuhacuszaretepianiszutoninatta.」 „A zongora-
hang inspirálására lettem zongorista.” ◆ kirob-kirob-
bantbant 「Kakumei-o sokuhacusita.」 „Kirobban-
totta a forradalmat.” ◆ megindítmegindít 「Kono eiga-
va vatasino szózórjoku-o sokuhacusita.」 „A film
megindította a fantáziámat.”

sokuhensokuhen ◆ bal oldali étel-gyökbal oldali étel-gyök
sokuhisokuhi ◆ növénytakarónövénytakaró
sokuhisokuhi ◆ ellátásiellátási költségköltség ◆ étkezésiétkezési költ-költ-
ségség ◆ kosztpénzkosztpénz
sokuhisokuhi ◆ bőrátültetésbőrátültetés
sokuhinsokuhin ◆ élelmiszerélelmiszer ◇ idensikumikaesoku-idensikumikaesoku-
hinhin génmódosítottgénmódosított élelmiszerélelmiszer ◇ inszutan-inszutan-
tosokuhintosokuhin instantinstant ételétel ◇ kakósokuhinkakósokuhin fel-fel-
dolgozottdolgozott élelmiszerélelmiszer ◇ sujósokuhinsujósokuhin alap-alap-
vetővető élelmiszerélelmiszer ◇ dzsunszeisokuhindzsunszeisokuhin ter-ter-
mészetesmészetes ételétel ◇ dzsunszeisokuhindzsunszeisokuhin adalék-adalék-
mentesmentes ételétel ◇ szeiszensokuhinszeiszensokuhin romlandóromlandó
élelmiszerélelmiszer ◇ reitósokuhinreitósokuhin mirelitmirelit ételétel ◇ re-re-
itósokuhinitósokuhin fagyasztott ételfagyasztott étel
sokuhingjókaisokuhingjókai ◆ élelmiszeriparélelmiszeripar
sokuhinhjódzsisokuhinhjódzsi ◆ ételcímkeételcímke
sokuhinhozonsokuhinhozon ◆ élelmiszerkonzerválásélelmiszerkonzerválás
sokuhinkakógjósokuhinkakógjó ◆ élelmiszerfeldolgozóélelmiszerfeldolgozó
iparipar
sokuhinkódzsósokuhinkódzsó ◆ élelmiszergyárélelmiszergyár
sokuhinmékasokuhinméka ◆ élelmiszergyártóélelmiszergyártó
sokuhinszanpurusokuhinszanpuru ◆ kiállítottkiállított ételmintaételminta
「Tentóniaru sokuhinszanpuru-o mite rjóri-o
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eranda.」 „A kirakatban kiállított ételminta alap-
ján választottam.”

sokuhintensokuhinten ◆ élelmiszerboltélelmiszerbolt
sokuhintenkabucusokuhintenkabucu ◆ élelmiszeradalékélelmiszeradalék ◆

élelmiszer-adalékanyagélelmiszer-adalékanyag
sokuhiricusokuhiricu ◆ növénytakaró fedettségenövénytakaró fedettsége
sokuhósokuhó ◆ dolgozó méhdolgozó méh
sokuhósokuhó ◆ emésztő vakuólumemésztő vakuólum ◆ fagoszómafagoszóma
sokuisokui ◆ munkahelyi pozíciómunkahelyi pozíció
sokuikisokuiki ◆ munkakörmunkakör ◆ munkaterületmunkaterület
sokuikusokuiku ◆ étkezési oktatásétkezési oktatás
sokuinsokuin ◆ alkalmazottalkalmazott 「Sijakusono sokuin」
„polgármesteri hivatal alkalmazottja” ◆ sze-sze-
mélyzetmélyzet 「Hoteruno sokuin」 „hotel személyze-
te”

sokuinsokuin ◆ foglalkozástfoglalkozást feltüntetőfeltüntető pecsét-pecsét-
nyomónyomó
sokuinkaigisokuinkaigi ◆ tanári értekezlettanári értekezlet
sokuinkumiaisokuinkumiai ◆ alkalmazottakalkalmazottak szakszerve-szakszerve-
zetezete 「Kómuinno sokuinkumiai」 „közalkalma-
zottak szakszervezete”

sokuinrokusokuinroku ◆ alkalmazotti névsoralkalmazotti névsor
sokuinsicusokuinsicu ◆ tanáritanári ◆ tanári szobatanári szoba
sokuinszen-jósokuinszen-jó ◆ személyzetszemélyzet számáraszámára fenn-fenn-
tartvatartva
sokujósokujó ◆ ehetőehető 「Kono kudamono-va sokujó-
da.」 „Ez a gyümölcs ehető.” ◆ étkezésiétkezési 「Sok-
ujóabura」 „étkezési olaj”

sokujóaburasokujóabura ◆ étolajétolaj ◆ főzőolajfőzőolaj
sokujógikusokujógiku ◆ ehető krizantémehető krizantém
sokujókasokujóka ◆ ehető virágehető virág
sokujókacsikusokujókacsiku ◆ vágóállatvágóállat ◇ nikugjúnikugjú vágó-vágó-
marhamarha
sokujókatacumurisokujókatacumuri ◆ éticsigaéticsiga
sokujokusokujoku ◆ étvágyétvágy 「Sokujokuga deta.」
„Megjött az étvágyam.” ◇ ószeinasokujokuószeinasokujoku
farkasétvágyfarkasétvágy 「Kodomono sokujoku-va ószei-
da.」 „A gyerekeknek farkasétvágyuk van.”

sokujokufusinsokujokufusin ◆ étvágytalanságétvágytalanság
sokujokugaszuszumusokujokugaszuszumu ◆ megjönmegjön azaz étvágyétvágy
「Rjórino nioide sokujokuga szuszunda.」 „Az il-
lattól megjött az étvágyam.”

sokujokuószeisokujokuószei ◆ farkasétvágyfarkasétvágy

sokujoku-osokujoku-o szoszoruszoszoru ◆ étvágygerjesztőétvágygerjesztő
「Jaki nikuno nioi-va sokujoku-o szoszotta.」 „A
sült hús illata étvágygerjesztő volt.” ◆ gusztusosgusztusos
「Sokujoku-o szoszoru mori cuke」 „gusztusos
tálalás”

sokujósikiszosokujósikiszo ◆ ételfestékételfesték ◆ ételszínezékételszínezék

sokuminsokumin ◆ telepestelepes
sokumincsisokumincsi ◆ gyarmatgyarmat ◇ hansokumincsihansokumincsi fél-fél-
gyarmatgyarmat
sokumincsikasokumincsika ◆ gyarmatosításgyarmatosítás ◆ kolonizá-kolonizá-
cióció ◆ kolonizáláskolonizálás
sokumincsikaszurusokumincsikaszuru ◆ gyarmatosítgyarmatosít ◆ koloni-koloni-
zálzál 「Tókuno sima-o sokumincsikasita.」 „Kolo-
nizált egy távoli szigetet.”

sokumincsisugisokumincsisugi ◆ imperializmusimperializmus ◆ kolonia-kolonia-
lizmuslizmus
sokumincsisugitekinasokumincsisugitekina ◆ gyarmatosítógyarmatosító ◆ im-im-
perialistaperialista ◆ kolonialistakolonialista
sokuminkasokuminka ◆ gyarmatosításgyarmatosítás
sokuminszurusokuminszuru ◆ gyarmatosítgyarmatosít
sokumósokumó ◆ hajátültetéshajátültetés ◆ hajbeültetéshajbeültetés
sokumocusokumocu ◆ élelemélelem ◆ ételétel
「Sokumocunokarorí-o keiszansita.」 „Kiszámol-
tam az étel kalóriatartalmát.” ◆ tápláléktáplálék 「Sika-
va sokumocu-o szagasiteita.」 „Az őzike táplálé-
kot keresett.”

sokumocuarerugísokumocuarerugí ◆ ételallergiaételallergia
sokumocugensokumocugen ◆ táplálékforrástáplálékforrás
sokumocuhozonsokumocuhozon ◆ táplálékkonzerválástáplálékkonzerválás
sokumocukjókjúsokumocukjókjú ◆ táplálékellátástáplálékellátás
sokumocumósokumocumó ◆ táplálékhálózattáplálékhálózat ◆ táplálko-táplálko-
zási hálózatzási hálózat ◆ trofikus hálózattrofikus hálózat
sokumocupiramiddosokumocupiramiddo ◆ ételpiramisételpiramis
sokumocurenszasokumocurensza ◆ tápláléklánctápláléklánc
sokumocuszen-isokumocuszen-i ◆ élelmiélelmi rostrost ◆ rostrost ◆

rostanyagrostanyag
sokumocuszentakusokumocuszentaku ◆ táplálékválogatástáplálékválogatás
sokumotareszurusokumotareszuru ◆ megfekszimegfekszi aa gyomrátgyomrát
「Aburakkoi rjóride sokumotaresita.」 „Megfe-
küdte a gyomromat a zsíros étel.” ◆ megülimegüli aa
gyomrátgyomrát 「Gjúino nikomide sokumotaresita.」
„Megülte a gyomromat a pacal.”
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sokumusokumu ◆ feladatfeladat 「Kare-va sokumu-o hatasi-
teiru.」 „Ellátja a feladatát.” ◆ munkakörimunkaköri köte-köte-
lességlesség 「Kare-va sokumu-o okotatteiru.」 „El-
hanyagolja a munkaköri kötelességét.” ◇ soku-soku-
musicumonszurumusicumonszuru igazoltatigazoltat 「Micsi-o aruitet-
ara keikanni sokumusicumonszareta.」 „Az utcán
sétálva, igazoltatott a rendőr.”

sokumudzsósippeisokumudzsósippei ◆ munkahelyi ártalommunkahelyi ártalom
sokumuhacumeisokumuhacumei ◆ munkahelyi találmánymunkahelyi találmány
sokumukeikensokumukeiken ◆ munkatapasztalatmunkatapasztalat
sokumukengensokumukengen ◆ hivatali hatáskörhivatali hatáskör
sokumukidzsucusosokumukidzsucuso ◆ munkakörimunkaköri leírásleírás
「Kono sigoto-va sokumukidzsucusoni-va haittei-
nai.」 „Ez a munka nincs benne a munkaköri le-
írásomban.”

sokumukjúsokumukjú ◆ értékelés szerinti bérértékelés szerinti bér
sokumumeiszaisosokumumeiszaiso ◆ munkaköri leírásmunkaköri leírás
sokumunonaijósokumunonaijó ◆ feladatkörfeladatkör
sokumunórjokusokumunórjoku ◆ munkaképességmunkaképesség ◆ munka-munka-
végző képességvégző képesség
sokumusicumonsokumusicumon ◆ igazoltatásigazoltatás ◆ rendőrirendőri
igazoltatásigazoltatás
sokumusicumonszurusokumusicumonszuru ◆ igazoltatigazoltat 「Micsi-
o aruitetara keikanni sokumusicumonszareta.」
„Az utcán sétálva, igazoltatott a rendőr.”

sokumutaimansokumutaiman ◆ munkaköri hanyagságmunkaköri hanyagság
sokunsokun ◆ aranybogaraimaranybogaraim ◆ kedveskedves barátaimbarátaim
「Sokun!」 „Kedves barátaim!”

sokunicukusokunicuku ◆ elhelyezkedikelhelyezkedik 「Kjósino sokuni
cuita.」 „Tanárként helyezkedett el.” ◆ felcsapfelcsap
「Tokojano sokuni cuita.」 „Felcsapott borbély-
nak.” ◆ munkábamunkába léplép 「Kare-va sokuni cuita.」
„Munkába lépett.”

sokunidzsundzsirusokunidzsundzsiru ◆ kötelességekötelessége teljesí-teljesí-
tése közben hal megtése közben hal meg
sokunikomarusokunikomaru ◆ étkezésiétkezési gondjaigondjai vannakvannak ◆

nincs mit ennienincs mit ennie
sokunikusokuniku ◆ húshús ◆ húsáruhúsáru ◆ húsevéshúsevés
sokunikukaitaisoriszagjóinsokunikukaitaisoriszagjóin ◆ mészárosmészáros
sokunikumokusokunikumoku ◆ ragadozókragadozók
sokunikuruisokunikurui ◆ húsevőkhúsevők ◆ ragadozó állatokragadozó állatok
sokunikusokubucusokunikusokubucu ◆ húsevő növényhúsevő növény
sokunikusorisokunikusori ◆ húsfeldolgozáshúsfeldolgozás

sokunikusoridzsósokunikusoridzsó ◆ húsfeldolgozóhúsfeldolgozó ◆ vágó-vágó-
hídhíd
sokuninsokunin ◆ iparosiparos ◆ készítőkészítő 「Kucusokunin-
va tanakara kava-o totta.」 „A cipőkészítő levett
egy bőrdarabot a polcról.” ◆ kézműveskézműves ◆ kis-kis-
iparosiparos ◆ mesterembermesterember ◇ vatarisokuninvatarisokunin
vándorló iparosvándorló iparos
sokuninkatagisokuninkatagi ◆ iparosiparos szellemszellem 「Muszuko-
va sokuninkatagi-o uke cuida.」 „A fiukban to-
vább örökítették az iparos szellemet.”

sokuninkondzsósokuninkondzsó ◆ iparosszellemiparosszellem
sokuninvazasokuninvaza ◆ iparos technikaiparos technika
sokunosokuno ◆ színűszínű 「Szansokuno hata.」 „Három-
színű zászló.”

sokunósokunó ◆ funkciófunkció ◆ működésműködés ◆ szakmaszakma ◆

szaktudásszaktudás
sokunoanzensokunoanzen ◆ élelmiszer-biztonságélelmiszer-biztonság
sokunóbecuródókumiaisokunóbecuródókumiai ◆ szakmaiszakmai szak-szak-
szervezetszervezet
sokunódaihjószeisokunódaihjószei ◆ szakmákszakmák szerintiszerinti kép-kép-
viseleti rendszerviseleti rendszer
sokunókjúsokunókjú ◆ szaktudás szerinti bérszaktudás szerinti bér
sokunonaisokunonai ◆ állástalanállástalan 「Sokunonai szei-
dzsinsita kodomo-o futarimo jasinatteimaszu.」
„Két állástalan felnőtt gyermeket tartok el.”

soku-osoku-o ataeruataeru ◆ ennienni adad 「Kodomoni soku-o
ataenakatta.」 „Nem adott enni a gyereknek.”

soku-o kaerusoku-o kaeru ◆ állást váltállást vált
soku-osoku-o menzurumenzuru ◆ felmentfelment állásábólállásából 「Csó-
kaisobunnijoriszono soku-o menzerareta.」 „Fe-
gyelmi eljárással felmentették állásából.”

soku-osoku-o sirizokusirizoku ◆ lemondlemond 「Daidzsin-va soku-
o sirizoita.」 „A miniszter lemondott.”

soku-osoku-o szaruszaru ◆ otthagyjaotthagyja munkájátmunkáját 「Ko-
dzsintekina cugóde soku-o szatta.」 „Személyes
okok miatt otthagyta munkáját.”

soku-o tacusoku-o tacu ◆ böjtölböjtöl ◆ nem esziknem eszik
soku-o usinausoku-o usinau ◆ elveszíti az állásátelveszíti az állását
sokupansokupan ◆ kalácskenyérkalácskenyér ◆ kenyérkenyér ◆ szend-szend-
vicskenyérvicskenyér
sokurekisokureki ◆ munkatapasztalatmunkatapasztalat ◆ pályafu-pályafu-
tástás
sokurenszeisokurenszei ◆ fedési kettőscsillagfedési kettőscsillag
sokurinsokurin ◆ erdősítéserdősítés ◆ fásításfásítás
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sokurinkacudósokurinkacudó ◆ erdősítéserdősítés
sokurinszurusokurinszuru ◆ erdősíterdősít 「Bunano naegi-o so-
kurinsita.」 „Bükk facsemetékkel erdősítettek.” ◆

fásítfásít
sokurjósokurjó ◆ élelmiszerélelmiszer ◆ ételétel
sokurjósokurjó ◆ élelemélelem ◆ élelemadagélelemadag ◆ tápláléktáplálék
sokurjóanzensokurjóanzen ◆ élelmiszer-biztonságélelmiszer-biztonság
sokurjóbicsikusokurjóbicsiku ◆ tápanyagraktártápanyagraktár
sokurjóbuszokusokurjóbuszoku ◆ élelmiszerhiányélelmiszerhiány
sokurjócsósokurjócsó ◆ élelmezési hivatalélelmezési hivatal
sokurjócsozósicusokurjócsozósicu ◆ éléskamraéléskamra
sokurjódzsidzsósokurjódzsidzsó ◆ élelmiszerhelyzetélelmiszerhelyzet
sokurjódzsikjúricusokurjódzsikjúricu ◆ élelmiszer-önellátásélelmiszer-önellátás
mértékemértéke
sokurjóendzsosokurjóendzso ◆ élelmiszersegélyélelmiszersegély
sokurjófúszasokurjófúsza ◆ élelmiszerblokádélelmiszerblokád
sokurjóhaikjúsokurjóhaikjú ◆ élelemosztásélelemosztás ◆ élelmi-élelmi-
szerosztásszerosztás
sokurjóhaikjúkippusokurjóhaikjúkippu ◆ élelmiszerjegyélelmiszerjegy
sokurjóhisokurjóhi ◆ élelmiszerköltségélelmiszerköltség
sokurjóhinsokurjóhin ◆ élelmiszerélelmiszer 「Dzsisinni szonaete
sokurjóhin-o takuvaeteimaszu.」 „A földrengésre
készülve fel van halmozva az élelmiszer.” ◇

szeiszensokurjóhinszeiszensokurjóhin romlandó élelmiszerromlandó élelmiszer
sokurjóhin-jasokurjóhin-ja ◆ csemegeboltcsemegebolt ◆ élelmiszer-élelmiszer-
boltbolt
sokurjóhintensokurjóhinten ◆ élelmiszerboltélelmiszerbolt
sokurjókikisokurjókiki ◆ élelmiszerválságélelmiszerválság 「Kono
kuni-va sokurjókikini ocsiitteiru.」 „Az országban
élelmiszerválság van.”

sokurjókjókjúsokurjókjókjú ◆ élelmiszer-ellátásélelmiszer-ellátás
sokurjókosokurjóko ◆ éléskamraéléskamra ◆ éléstáréléstár ◆ kamrakamra
sokurjónansokurjónan ◆ élelmiszerhiányélelmiszerhiány
sokurjószeiszansokurjószeiszan ◆ élelemtermelésélelemtermelés
sokurokusokuroku ◆ javadalmazásjavadalmazás
sokusisokusi ◆ mutatóujjmutatóujj
sokusisokusi ◆ pedipalpuszpedipalpusz ◆ tapogatólábtapogatóláb
sokusigaugokusokusigaugoku ◆ megkívánmegkíván 「Oisiszónakékini
sokusiga ugoita.」 „Megkívántam a finom süte-
ményt.”

sokusigaugokujónasokusigaugokujóna ◆ vonzóvonzó 「Sokusiga
ugokujóna sóhin」 „vonzó áru”

sokusinsokusin ◆ kitapogatáskitapogatás
sokusinszurusokusinszuru ◆ kitapogatkitapogat 「Isa-va sujó-o so-
kusinsita.」 „Az orvos kitapogatta a tumort.”

sokusosokuso ◆ vállzsinórvállzsinór
sokusósokusó ◆ ételmérgezésételmérgezés ◆ megcsömörlésmegcsömörlés ◆

megunásmegunás
sokusószurusokusószuru ◆ ételmérgezéstételmérgezést kapkap 「Ku-
szatta nikuni sokusósita.」 „Ételmérgezést kap-
tam a romlott hústól.” ◆ megcsömörlikmegcsömörlik 「Icumo
onadzsi tabe mononi sokusósita.」 „Megcsömör-
löttem már a változatlan koszttól.” ◆ torkigtorkig vanvan
velevele 「Dokusa-va konojóna hanasini sokusósi-
ta.」 „Az olvasók már torkig vannak az ilyen tör-
ténetekkel.”

sokususokusu ◆ munkakörmunkakör 「Vatasino sokusu-va szo-
futoveano kaihacudeszu.」 „Az én munkaköröm-
be a szoftverfejlesztés tartozik.”

sokususokusu ◆ csápcsáp 「Gokiburino sokusu」 „csótány
csápja” ◆ karkar 「Takono sokusu」 „polip karja” ◆

tapogatótapogató ◇ sokusu-osokusu-o nobaszunobaszu érdeklődéstérdeklődést
mutatmutat 「Kaisa-va handótaidzsigjóni sokusu-o
nobasita.」 „A vállalat érdeklődést mutatott a fél-
vezetőgyártás iránt.” ◇ sokusu-osokusu-o nobaszunobaszu
nyújtogatjanyújtogatja aa csápjaitcsápjait 「Koncsú-va sokusu-
o nobasiteita.」 „A rovar nyújtogatta a csápjait.”

sokusudóbucusokusudóbucu ◆ tapogatókoszorúsoktapogatókoszorúsok
sokusúkansokusúkan ◆ étkezésiétkezési szokásszokás ◆ étrendétrend
「Jaszai-va kenkóna sokusúkanni dzsújódeszu.」
„Az egészséges étrendnek fontos része a zöldség.”

sokusu-osokusu-o nobaszunobaszu ◆ érdeklődéstérdeklődést mutatmutat
「Kaisa-va handótaidzsigjóni sokusu-o nobasi-
ta.」 „A vállalat érdeklődést mutatott a félveze-
tőgyártás iránt.” ◆ nyújtogatjanyújtogatja aa csápjaitcsápjait
「Koncsú-va sokusu-o nobasiteita.」 „A rovar
nyújtogatta a csápjait.”

sokuszaibósokuszaibó ◆ fagocitafagocita ◆ falósejtfalósejt
sokuszajósokuszajó ◆ fagocitózisfagocitózis
sokuszansokuszan ◆ gazdagodásgazdagodás ◆ gyarapodásgyarapodás
sokuszeisokuszei ◆ növényzetnövényzet ◆ vegetációvegetáció
sokuszeisokuszei ◆ vállalativállalati struktúrastruktúra
「Sokuszeikaikaku-o fukokusita.」 „Bejelentették
a vállalati struktúra reformját.” ◆ vezetőivezetői állásállás
◆ vezetőségvezetőség 「Sokuszei-o cúdzsite kaiko-o
meidzsirareta.」 „A vezetőségen keresztül beje-
lentették az elbocsátásokat.”
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sokuszeidodzsósokuszeidodzsó ◆ fitogénfitogén táptalajtáptalaj ◆ táp-táp-
talajtalaj ◆ termőtalajtermőtalaj
sokuszeikacusokuszeikacu ◆ étkezésiétkezési szokásokszokások 「Isano
szuszumede sokuszeikacu-o kaizensita.」 „Az or-
vos javaslatára javítottam az étkezési szokásai-
mon.”

sokuszeisizendosokuszeisizendo ◆ növényzetnövényzet természe-természe-
tességetessége
sokuszeitaisokuszeitai ◆ növényzeti övnövényzeti öv
sokuszeizusokuszeizu ◆ növényzeti térképnövényzeti térkép
sokuszekisokuszeki ◆ munkakörimunkaköri kötelességkötelesség
「Sokuszeki-o hataszu.」 „Teljesíti munkaköri
kötelességét.” ◇ sokuszeki-osokuszeki-o mondzsirumondzsiru köte-köte-
lességtudattal dolgoziklességtudattal dolgozik
sokuszeki-osokuszeki-o mondzsirumondzsiru ◆ kötelességtudat-kötelességtudat-
tal dolgoziktal dolgozik
sokuszenkisokuszenki ◆ mosogatógépmosogatógép
sokuszósokuszó ◆ tápnövénytápnövény 「Kaikono sokuszó-va
kuvano hadeszu.」 „A selyemhernyó tápnövénye
az eperfalevél.”

sokutakusokutaku ◆ asztalasztal 「Ie-va joku szakanaga sok-
utakuni narabu.」 „Nálunk gyakran kerül hal az
asztalra.” ◆ ebédlőasztalebédlőasztal ◆ étkezőasztalétkezőasztal
sokutakusokutaku ◆ felbérelésfelbérelés ◆ megbízásmegbízás ◆ rész-rész-
munkaidős dolgozómunkaidős dolgozó
sokutakuensokutakuen ◆ asztali sóasztali só ◆ étkezési sóétkezési só
sokutakujóhinsokutakujóhin ◆ terítékteríték
sokutakukósisokutakukósi ◆ óraadó tanáróraadó tanár
sokutakunicukusokutakunicuku ◆ asztalhozasztalhoz ülül 「Kazoku-va
sokutakunicuita.」 „A család asztalhoz ült.”

sokutakunoszahósokutakunoszahó ◆ étkezési etikettétkezési etikett
sokutaku-osokutaku-o katazukerukatazukeru ◆ leszedileszedi azaz asz-asz-
talttalt 「Sokutaku-o katazukeruno-va bokuno si-
gotoda.」 „Az én dolgom leszedni az asztalt.”

sokutakuszacudzsinsokutakuszacudzsin ◆ bérgyilkosbérgyilkos 「Icsioku
endemo sokutakuszacudzsin-o szuru ki-va arima-
szen.」 „100 millióért sem lennék bérgyilkos.”

sokutakuszurusokutakuszuru ◆ felbérelfelbérel 「Szono
kaisanimanson-no kanri-o sokutakusita.」 „Fel-
béreltem a céget, hogy üzemeltesse a társasházat.”

sokuzaisokuzai ◆ élelmiszer-alapanyagélelmiszer-alapanyag ◆ étel-étel-
alapanyagalapanyag
sokuzaisokuzai ◆ engesztelésengesztelés 「Sokuzaino hi」 „en-
gesztelés napja” ◆ megváltásmegváltás 「Ieszu-

kiriszutono sokuzai」 „ember bűneinek megváltá-
sa Jézus Krisztus által” ◆ vezeklésvezeklés
sokuzensokuzen ◆ étkezésétkezés előttelőtt 「Sokuzenno un-
dó」 „étkezés előtti testmozgás” ◆ evés előttevés előtt
sokuzensokuzen ◆ asztalasztal 「Sokuzennicuku.」 „Asztal-
hoz ül.” ◆ étkezőasztalétkezőasztal
sokuzenhódzsósokuzenhódzsó ◆ bőséges lakomabőséges lakoma
sokuzen-ninoborusokuzen-ninoboru ◆ asztalraasztalra kerülkerül 「Iede-
va akinijokukono szakanaga sokuzenni nobotta.」
„Nálunk gyakran került ez a hal az asztalra ősszel.”

sokuzensusokuzensu ◆ aperitifaperitif
sómakusómaku ◆ külsőkülső magzatburokmagzatburok ◆ savóshár-savóshár-
tyatya
só-mansó-man ◆ pozőrpozőr ◆ sóműsor vezetőjesóműsor vezetője
sómazeran-unsómazeran-un ◆ Kis Magellán-felhőKis Magellán-felhő
sómesóme ◆ győzelmekgyőzelmek számaszáma 「Cúszango sóme-o
taszszeisita.」 „Összesen az ötödik győzelmét érte
el.”

sómecusómecu ◆ eltűnéseltűnés ◆ elvesztéselvesztés 「Kenrino só-
mecu」 „jog elvesztése” ◆ enyészetenyészet ◆ kihaláskihalás
◆ megszűnésmegszűnés
sómecudzsikósómecudzsikó ◆ jogfosztásjogfosztás
sómecuszaszerusómecuszaszeru ◆ eltöröleltöröl aa földföld színérőlszínéről
「Szubeteno bjóki-o sómecuszaszetai.」 „Szeret-
ném eltörölni a föld színéről az összes betegséget.”

sómecuszurusómecuszuru ◆ elenyészikelenyészik 「Simakara szei-
meiga sómecusita.」 „A szigetről elenyészett az
élet.” ◆ eltűnteltűnt 「Atamano kobu-va sómecusi-
ta.」 „Eltűnt a púp a fejemről.” ◆ elvészelvész 「Ieno
sojúkenga sómecusita.」 „Elveszett a tulajdonjo-
gom a házzal szemben.” ◆ kihalkihal 「Ókuno bu-
zokuga sómecusita.」 „Sok törzs kihalt.” ◆ meg-meg-
szűnikszűnik 「Karetono kankei-va sizensómecusita.」
„Magától megszűnt vele a kapcsolatom.” ◆ sem-sem-
mivémivé válikválik 「Szuguni zaiakukan-va sómecusi-
ta.」 „Egy pillanat alatt semmivé vált a bűntuda-
tom.” ◆ szétfoszlikszétfoszlik 「Juge-va kúkino nakade
sómecusita.」 „A gőz szétfoszlott a levegőben.”

someisomei ◆ aláírásaláírás 「Ókuno hitono somei-va jom-
enai.」 „Sok ember aláírása olvashatatlan.” ◆

névjegynévjegy 「Soruini somei-o sita.」 „Az iratot a
névjegyével látta el.” ◇ densisomeidensisomei digitálisdigitális
aláírásaláírás
someisomei ◆ könyvcímkönyvcím
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sómeisómei ◆ megvilágításmegvilágítás 「Sómeino joi heja」
„jól megvilágított szoba” ◆ világításvilágítás 「Hejano
sómeiga kurai.」 „A szobában sötét a világítás.”
◇ kanszecusómeikanszecusómei közvetettközvetett megvilágításmegvilágítás
◇ kanszecusómeikanszecusómei rejtettrejtett világításvilágítás 「Cso-
kuszecusómeito kanszecusómei」 „közvetlen és
rejtett világítás” ◇ sómei-osómei-o ateruateru rávilágítrávilágít
「Sómeigakari-va haijúni sómei-o ateta.」 „A vi-
lágosító rávilágított a színészre.” ◇ sómei-osómei-o ate-ate-
ruru megvilágítmegvilágít 「Bidzsucuhinni sómei-o ateta.」
„Megvilágítottam a műtárgyat.” ◇ csokuszecu-csokuszecu-
sómeisómei közvetlenközvetlen megvilágításmegvilágítás 「Csokusz-
ecusómeito kanszecusómei」 „közvetlen és rejtett
világítás” ◇ tendzsósómeitendzsósómei mennyezetvilágí-mennyezetvilágí-
tástás ◇ butaisómeibutaisómei színpadi megvilágításszínpadi megvilágítás
sómeisómei ◆ bizonyításbizonyítás ◆ igazolásigazolás ◆ levezetéslevezetés
◆ tanúsítástanúsítás ◇ inkansómeiinkansómei pecsétigazoláspecsétigazolás
「Inkansómei-o totta.」 „Pecsétigazolást kér-
tem.” ◇ katasikisómeikatasikisómei típustanúsítványtípustanúsítvány
sómeidansómeidan ◆ világítóbombavilágítóbomba ◆ világítólöve-világítólöve-
dékdék ◆ világítórakétavilágítórakéta
sómeigakarisómeigakari ◆ világosítóvilágosító
someiirinosomeiirino ◆ aláírtaláírt 「Someiirino sorui」 „alá-
írt dokumentum” ◆ dedikáltdedikált 「Someiirino sa-
sin」 „dedikált fénykép”

sómeikigusómeikigu ◆ világítóeszközvilágítóeszköz ◆ világítótestvilágítótest

sómeikókasómeikóka ◆ fényeffektusfényeffektus
sómei-osómei-o ateruateru ◆ megvilágítmegvilágít 「Bidzsucuhinni
sómei-o ateta.」 „Megvilágítottam a műtárgyat.”
◆ rávilágítrávilágít 「Sómeigakari-va haijúni sómei-o
ateta.」 „A világosító rávilágított a színészre.”

someisasomeisa ◆ aláíróaláíró ◆ alulírottalulírott
sómeisasinsómeisasin ◆ igazolványképigazolványkép ◆ útlevélképútlevélkép
sómeisosómeiso ◆ bizonyítványbizonyítvány ◆ bizonylatbizonylat ◆ iga-iga-
zolászolás ◇ kenkósómeisokenkósómeiso egészségügyiegészségügyi igazo-igazo-
láslás ◇ sibósómeisosibósómeiso halottihalotti bizonyítványbizonyítvány ◇

suszszeisómeisosuszszeisómeiso születésiszületési anyakönyvianyakönyvi ki-ki-
vonatvonat ◇ haitacusómeisohaitacusómeiso átvételiátvételi elismer-elismer-
vényvény ◇ mibunsómeisomibunsómeiso személyiszemélyi igazolványigazolvány
◇ jobószessusómeisojobószessusómeiso oltási igazolványoltási igazolvány
sómeisósómeisó ◆ igazolványigazolvány ◆ tanúsítványtanúsítvány
sómeisosinszeimadogucsisómeisosinszeimadogucsi ◆ okmányirodaokmányiroda
sómeiszarerusómeiszareru ◆ bebizonyosodikbebizonyosodik 「Szono ka-
teiga dzsidzsicudato sómeiszareta.」 „A feltétele-
zésről bebizonyosodott, hogy igaz.” ◆ beigazo-beigazo-
lódiklódik 「Kareno riron-va sómeiszareta.」 „Beiga-

zolódott az elmélete.” ◆ igazolódikigazolódik 「Kareno
katei-va sómeiszareta.」 „Igazolódott a feltétele-
zése.”

someiszurusomeiszuru ◆ aláíraláír 「Keijakusoni someisita.」
„Aláírta a szerződést.”

sómeiszurusómeiszuru ◆ bebizonyítbebizonyít 「Mino keppaku-o
sómeisita.」 „Bebizonyította, hogy ártatlan.” ◆

bizonyítbizonyít 「Kore-va kagakutekini sómeiszareta
dzsidzsicudeszu.」 „Ez tudományosan bizonyított
tény.” ◆ bizonyságotbizonyságot tesztesz 「Kare-va júki-o
sómeisita.」 „Bizonyságot tett a bátorságáról.” ◆

igazoligazol 「Nanika mibun-o sómeidekirumono-va
arimaszuka?」 „Van valami, amivel igazolni tudja
magát?” ◆ levezetlevezet 「Hóteisiki-o sómeisita.」
„Levezette a képletet.” ◆ tanúsíttanúsít 「Kono sorui-
va jubivaga kindedekiteirukoto-o sómeisiteiru.」
„Ez az irat tanúsítja, hogy a gyűrű aranyból ké-
szült.” ◇ júzai-ojúzai-o sómeiszurusómeiszuru rábizonyítrábizonyít
「Szaibanso-va kareno szacudzsinno júzai-o só-
meisita.」 „A bíróság rábizonyította a gyilkossá-
got.”

sómeitósómeitó ◆ teremvilágító lámpateremvilágító lámpa
someiundósomeiundó ◆ aláírásgyűjtőaláírásgyűjtő mozgalommozgalom 「Kó-
szeina hankecu-o motomeru someiundó」 „igaz-
ságos ítéletet követelő aláírásgyűjtő mozgalom”

sómeizuminosómeizumino ◆ bizonyítottbizonyított
somensomen ◆ írásírás 「Kótóka somenkade dzsidzsó-o
siraszeru.」 „Szóban vagy írásban tájékoztatja a
helyzetről.” ◆ levéllevél
sómensómen ◆ elölnézetelölnézet 「Sómenno kao」 „arc elöl-
nézetben” ◆ elülsőelülső síksík ◆ frontálisfrontális 「Sómen-
sótocu」 „frontális ütközés” ◆ homlokzathomlokzat
「Tatemonono sómen」 „épület homlokzata” ◆

szembenszemben 「Mon-o haitte sómenno tatemono」
„kapun belépve a szemben lévő épület” ◆ szem-szem-
bőlből 「Sómenkógeki」 „szemből támadás” ◇ só-só-
menkittemenkitte egyenesenegyenesen 「Sómenkittemono-o
iu.」 „Mindent egyenesen megmond.” ◇ sómen-sómen-
oo mukumuku szembefordulszembefordul 「Kamerani sómen-o
muita.」 „Szembefordultam a kamerával.” ◇

sómen-osómen-o mukumuku előreelőre néznéz 「Sómen-o muite un-
tensitekudaszai!」 „Előre nézve vezessen!”

somendesomende ◆ írásbanírásban 「Somende siraszesima-
szu.」 „Írásban fogom önt tájékoztatni.”

somenhjókecusomenhjókecu ◆ írásbeli szavazásírásbeli szavazás
sómen-irigucsisómen-irigucsi ◆ elülsőelülső bejáratbejárat ◆ főbejá-főbejá-
ratrat
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sómenkaidansómenkaidan ◆ bejárati lépcsőbejárati lépcső
sómenkarasómenkara ◆ elölnézetbőlelölnézetből 「Sómenkarami-
ruto sasiga medacu.」 „Elölnézetből látszik a kan-
csalságom.” ◆ elölrőlelölről 「Dorobó-va sómenkara
miszeni haitta.」 „A rabló elölről lépett az üzlet-
be.” ◆ őszinténőszintén 「Sómenkara cuki atteita.」
„Őszinte kapcsolatot ápolt.” ◆ szembőlszemből
「Kuruma-va sómenkara kita.」 „Az autó szem-
ből jött.”

sómenkittesómenkitte ◆ bátranbátran 「Sómenkitte tatakau.」
„Bátran küzd.” ◆ egyenesenegyenesen
「Sómenkittemono-o iu.」 „Mindent egyenesen
megmond.”

sómen-nisómen-ni ◆ szembeszembe 「Kuruma-va sómensóto-
cusita.」 „Az autó szembeütközött.” ◆ szembenszemben
somen-nojaritorisomen-nojaritori ◆ levélváltáslevélváltás
somen-osomen-o mottemotte ◆ írásbanírásban 「Somen -o motte
szongaibaisóno szeikjú-o sita.」 „Írásban kértem
kártérítést.”

sómen-osómen-o mukumuku ◆ előreelőre néznéz 「Sómen-o muite
untensitekudaszai!」 „Előre nézve vezessen!” ◆

szembefordulszembefordul 「Kamerani sómen-o muita.」
„Szembefordultam a kamerával.”

sómensótocusómensótocu ◆ frontális ütközésfrontális ütközés
sómenszadzsikisómenszadzsiki ◆ nagypáholynagypáholy
sómenszóbisómenszóbi ◆ frontfelszerelésfrontfelszerelés ◆ harciharci fel-fel-
szerelésszerelés
somentóhjósomentóhjó ◆ írásban szavazásírásban szavazás
sómenzusómenzu ◆ elölnézetelölnézet ◆ elölnézeti rajzelölnézeti rajz
sómisómi ◆ nettónettó 「Sómino dzsúrjó」 „nettó súly”
◆ teljesteljes 「Sómihacsidzsi kanhataraku.」 „8 tel-
jes órát dolgozik.” ◆ tisztatiszta 「Sómiicsioku enno
rieki」 „százmillió jen tiszta haszon”

sómisómi ◆ élvezettelélvezettel fogyasztásfogyasztás ◆ ízíz élveze-élveze-
tete ◆ megkóstolásmegkóstolás
sómikigensómikigen ◆ lejáratlejárat ◆ szavatosságszavatosság 「Kono
gjúnjúno sómikigen-va nan-nicsideszuka?」
„Hány nap a szavatossága ennek a tejnek?” ◆

szavatosságiszavatossági időidő 「Gjúnjúno sómikigenga ki-
reta.」 „A tejnek lejárt a szavatossági ideje.”

sómikigengakirerusómikigengakireru ◆ lejárlejár 「Kono sokuhin-
va sómikigenga kireta.」 „Ez az élelmiszer már le-
járt.”

sómikigengaszugirusómikigengaszugiru ◆ lejárlejár 「Konomiruku-
va sómikigenga szugiteiru.」 „Ez a tej már lejárt.”

sómikigengiresómikigengire ◆ szavatossági idő lejártaszavatossági idő lejárta
sominsomin ◆ kispolgárkispolgár ◆ köznépköznép 「Sominno
szeikacu-va kibisii.」 „Nehéz a köznép élete.”

sominkankakusominkankaku ◆ átlagemberek érzelmeiátlagemberek érzelmei
sominkin-júsominkin-jú ◆ kölcsön kis jövedelműeknekkölcsön kis jövedelműeknek
sominsinkósominsinkó ◆ néphitnéphit
somintekinasomintekina ◆ egyszerűegyszerű 「Somintekina rj-
óri」 „egyszerű étel” ◆ hétköznapihétköznapi 「Somin-
tekina hito」 „hétköznapi ember” ◆ kispolgárikispolgári
「Somintekinareszutoranga szukida.」 „A kispol-
gári éttermeket szeretem.” ◆ köznépiköznépi 「Somin-
tekina goraku」 „köznépi szórakozás” ◆ nemnem te-te-
sziszi aa nagyotnagyot 「Ucsino sacsó-va somintekina
hitodeszu.」 „A mi igazgatónk nem teszi a na-
gyot.”

sómiszurusómiszuru ◆ élvezettelélvezettel fogyasztfogyaszt
「Zeppinrjóri-o sómiszuru.」 „Élvezettel fo-
gyasztja az ínyencfalatokat.” ◆ megkóstolmegkóstol 「Go-
sómi kudaszai!」 „Kóstolja meg!”

sómjósómjó ◆ sabda vidjasabda vidja
sómjósómjó ◆ helyes életmódhelyes életmód
somósomó ◆ kéréskérés ◆ kívánságkívánság
sómósómó ◆ elhasználáselhasználás ◆ elhasználódáselhasználódás ◆ ki-ki-
merítésmerítés ◆ kimerüléskimerülés
somocusomocu ◆ irományiromány ◆ könyvkönyv
somodzsikensomodzsiken ◆ Somogy megyeSomogy megye
sómóhinsómóhin ◆ fogyóeszközfogyóeszköz
sómokorimonaisómokorimonai ◆ javíthatatlanjavíthatatlan
somokusomoku ◆ könyvcímkönyvcím ◆ könyvjegyzékkönyvjegyzék ◆

könyvlistakönyvlista ◇ kinkansomokukinkansomoku közelgőközelgő kiad-kiad-
ványokványok katalógusakatalógusa ◇ szankósomokuszankósomoku biblio-biblio-
gráfiagráfia
sómonsómon ◆ adóslevéladóslevél ◆ elismervényelismervény ◆ igazolóigazoló
iratirat
sómonsómon ◆ tenyérlenyomattenyérlenyomat
sómonsómon ◆ szrávakabuddhaszrávakabuddha
sómondzsósómondzsó ◆ srávakajánasrávakajána
sómónecusómónecu ◆ hektikus lázhektikus láz
sómonkaisómonkai ◆ tanulás birodalmatanulás birodalma
sómon-nodasiokuredearusómon-nodasiokuredearu ◆ későkéső eztezt mármár
csinálnicsinálni
somónosomóno ◆ kívántkívánt 「Somóno szeika-o oszame-
masita.」 „Elértük a kívánt eredményt.”
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sómósikirusómósikiru ◆ kiégkiég 「Kare-va jondzsuszszaide
sómósikitta.」 „Negyvenéves korára kiégett.”

sómósitasómósita ◆ elcsigázottelcsigázott 「Sómósita kao.」
„Elcsigázott tekintet.” ◆ kimerültkimerült 「Bjókide só-
mósita karada」 „betegségben kimerült test”

sómószeikócsósómószeikócsó ◆ lázrózsalázrózsa
sómószensómószen ◆ anyagháborúanyagháború
somószurusomószuru ◆ felkérfelkér 「Kjaku-va kasuni uta-o
somósita.」 „A vendég felkérte az énekest, hogy
énekeljen el egy dalt.” ◆ kérkér 「Ocsa osomósi-
tai.」 „Teát kérek!”

sómószurusómószuru ◆ elhasználelhasznál 「Tairjoku-o sómósi-
ta.」 „Elhasználtam az energiámat.” ◆ kimerítkimerít
「Csozóhin-o sómósimasita.」 „Kimerítette a
készleteket.” ◆ lemerítlemerít 「Kono keitai-va haja-
ipészude dencsi-o sómószuru.」 „Ez a telefon
gyorsan lemeríti az akkumulátort.”

somusomu ◆ általános ügyekáltalános ügyek ◆ ügyvitelügyvitel
sómusómu ◆ kereskedelmi ügykereskedelmi ügy
somubusomubu ◆ ügyviteli osztályügyviteli osztály
sómucsókansómucsókan ◆ kereskedelmi államtitkárkereskedelmi államtitkár
somukasomuka ◆ ügyviteli részlegügyviteli részleg
sómukansómukan ◆ kereskedelmi attasékereskedelmi attasé
sómusósómusó ◆ kereskedelmi minisztériumkereskedelmi minisztérium
sómuszandzsikansómuszandzsikan ◆ kereskedelmikereskedelmi taná-taná-
csoscsos
sónagonsónagon ◆ kis tanácsoskis tanácsos
sonanokasonanoka ◆ halálthalált követőkövető hetedikhetedik napnap
「Sonanokano hójó」 „buddhista szertartás a ha-
lált követő hetedik napon”

sónarisónari ◆ kisebbkisebb 「Nanasónari kjú.」 „7 kisebb,
mint 8.”

sónarikigósónarikigó ◆ kisebb jelkisebb jel
sonbensonben ◆ pisipisi
sonbenkozósonbenkozó ◆ pisilő kisfiú szobrapisilő kisfiú szobra
sonboriszurusonboriszuru ◆ levertlevert 「Okane-o otositeson-
borisita.」 „Nagyon levert voltam, mert elvesztet-
tem a pénzemet.”

sonboritosonborito ◆ csüggedtencsüggedten 「Sonborito una-
dareta.」 „Csüggedten lehorgasztotta a fejét.” ◆

levertenleverten 「Sonborito kata-o otosita.」 „Lever-
ten leeresztette a vállát.”

sonboritositasonboritosita ◆ csüggedtcsüggedt 「Sonboritosita
kao」 „csüggedt arc”

sónesóne ◆ alaptermészetalaptermészet 「Sóneno jaszasii hito-
da.」 „Kedves alaptermészetű ember.”

sonecusonecu ◆ hőárnyékoláshőárnyékolás
sónecusónecu ◆ perzselő hőségperzselő hőség
sónecudzsigokusónecudzsigoku ◆ tüzes pokoltüzes pokol
sonensonen ◆ elsőelső évév ◆ kezdetikezdeti évév 「Heiszeino
sonenni」 „Heiszei-kor kezdeti éveiben”

sónensónen ◆ fiacskámfiacskám 「Sónen, akasingódajo!」
„Fiacskám, nem látod, hogy piros?” ◆ kamaszkamasz ◆

kisfiúkisfiú ◆ kiskorúkiskorú ◆ kissráckissrác ◆ serdülőserdülő gye-gye-
rekrek ◆ srácsrác ◆ tinédzsertinédzser ◇ sisunkinosónensisunkinosónen
kamaszfiúkamaszfiú ◇ hikósónenhikósónen fiatalkorúfiatalkorú bűnözőbűnöző ◇

bisónenbisónen helyeshelyes srácsrác ◇ furjósónenfurjósónen huligánhuligán
◇ furjósónenfurjósónen fiatalkorú bűnözőfiatalkorú bűnöző
sónensónen ◆ éberségéberség ◆ helyes éberséghelyes éberség
sónenbasónenba ◆ kritikuskritikus pontpont ◆ sorsdöntősorsdöntő pilla-pilla-
natnat ◇ kokogasónenbadakokogasónenbada ezenezen múlikmúlik 「Ikiru-
ka sinuka, kokoga sónenbadeszu.」 „Ezen múlik,
hogy életben maradunk-e, vagy meghalunk.”

sónenba-osónenba-o mukaerumukaeru ◆ kritikuskritikus fázisáhozfázisához
érkezikérkezik 「Kósó-va sónenba-o mukaeta.」 „A
tárgyalás kritikus fázisához érkezett.” ◆ kritikuskritikus
ponthoz érkezikponthoz érkezik
sónenbungakusónenbungaku ◆ ifjúsági irodalomifjúsági irodalom
sónencsímusónencsímu ◆ ificsapatificsapat ◆ ifjúsági csapatifjúsági csapat
sónendansónendan ◆ cserkészcsapatcserkészcsapat
sonendosonendo ◆ elsőelső évév 「Daigakuno sonendo」
„egyetem első éve”

sónenhanzaisónenhanzai ◆ fiatalkorú bűnözésfiatalkorú bűnözés
sónenhanzaisasónenhanzaisa ◆ fiatalkorú bűnözőfiatalkorú bűnöző
sónenhósónenhó ◆ ifjúsági törvényifjúsági törvény
sónen-insónen-in ◆ javítóintézetjavítóintézet ◆ nevelőintézetnevelőintézet
「Hito-o nagutte sónen-inni haitteimasita.」
„Megvert valakit, ezért nevelőintézetbe került.”

sónenkanbecusosónenkanbecuso ◆ ifjúsági javítóintézetifjúsági javítóintézet
sónenkisónenki ◆ gyermekkorgyermekkor ◆ ifjúkorifjúkor
sónenokuszattasónenokuszatta ◆ velejéigvelejéig romlottromlott 「Sóne-
no kuszatta hitoda.」 „Velejéig romlott ember.”

sónenródósónenródó ◆ gyermekmunkagyermekmunka
sónensószecusónensószecu ◆ ifjúsági regényifjúsági regény
sónisóni ◆ kisgyermekkisgyermek
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sónibjósónibjó ◆ gyerekbetegséggyerekbetegség ◆ gyermekbe-gyermekbe-
tegségtegség
sónibjóinsónibjóin ◆ gyermekkórházgyermekkórház
sonicukusonicuku ◆ kezdődikkezdődik 「Kenkjú-va mada soni
cuitabakarida.」 „Még csak most kezdődtek a ku-
tatások.”

sonicsisonicsi ◆ elsőelső napnap 「Ózumóharubasono
sonicsi-o mukaeta.」 „Elérkezett a tavaszi szumó-
bajnokság első napja.” ◆ megnyitómegnyitó 「Tenran-
kaino sonicsi」 „kiállítás megnyitója” ◆ premierpremier
「Sonicsino kóen」 „premier előadás”

sónijóbeddosónijóbeddo ◆ gyerekágygyerekágy ◆ gyermekágygyermekágy
sónikasónika ◆ gyermekgyógyászatgyermekgyógyászat
sónikaisónikai ◆ gyerekorvosgyerekorvos ◆ gyermekorvosgyermekorvos
sónimahisónimahi ◆ gyermekbénulásgyermekbénulás ◆ gyermekpa-gyermekpa-
ralízisralízis
sóninsónin ◆ beleegyezésbeleegyezés 「Dzsósino sónin-o
eta.」 „Megszereztem a főnököm beleegyezését.”
◆ engedélyengedély 「Dzsósino sónin-o motomeru.」
„Főnöke engedélyét kéri.” ◆ engedélyezésengedélyezés
「Dzsósino sóninga hicujódeszu.」 „Felettesi en-
gedélyezés szükséges.” ◆ hozzájáruláshozzájárulás ◆ jó-jó-
váhagyásváhagyás 「Ojano sóninga hicujódeszu.」 „Szü-
lői jóváhagyás szükséges.” ◆ tetszéstetszés 「Teian-va
dzsósino sónin-o erarenakatta.」 „A javaslat nem
nyerte el a főnököm tetszését.” ◇ dzsigosónindzsigosónin
utólagosutólagos beleegyezésbeleegyezés 「Dzsigosónin-o moto-
meru.」 „Utólagos beleegyezését kéri.” ◇ szeisi-szeisi-
kisóninkisónin hivatalos beleegyezéshivatalos beleegyezés
sóninsónin ◆ bölcs szerzetesbölcs szerzetes
sóninsónin ◆ gyermekgyermek 「Otonato sóninkippu」 „fel-
nőtt és gyermekjegy” ◆ kicsi emberkicsi ember
sóninsónin ◆ árusárus ◆ kereskedőkereskedő ◆ kofakofa 「Sónin-
garingono nedan-o maketekureta.」 „A kofa en-
gedett az alma árából.” ◇ kourikouri sóninsónin kiskeres-kiskeres-
kedőkedő ◇ kobucusóninkobucusónin ószeresószeres ◇ sinosóninsinosónin
fegyverkereskedőfegyverkereskedő ◇ tabisónintabisónin vándorke-vándorke-
reskedőreskedő ◇ csúkansónincsúkansónin közvetítőközvetítő kereske-kereske-
dődő ◇ bukisóninbukisónin fegyverkereskedőfegyverkereskedő ◇ jami-jami-
sóninsónin zugáruszugárus ◇ rotensóninrotensónin utcai árusutcai árus
sóninsónin ◆ tanútanú 「Kon-intodokeno sónin」 „há-
zassági okirat tanúja” ◇ ehobanosóninehobanosónin JehovaJehova
TanúiTanúi ◇ genkokugavanosóningenkokugavanosónin vádvád tanújatanúja ◇

hikokugavanosóninhikokugavanosónin védelem tanújavédelem tanúja
sónindaisónindai ◆ tanúk padjatanúk padja
sónindzsinmonsónindzsinmon ◆ tanú kihallgatásatanú kihallgatása

sóninhogopuroguramusóninhogopuroguramu ◆ tanúvédelmitanúvédelmi prog-prog-
ramram
sóninkanmonsóninkanmon ◆ tanú beidézésetanú beidézése
sóninkatagisóninkatagi ◆ kalmárszellemkalmárszellem
soninkjúsoninkjú ◆ kezdőkezdő fizetésfizetés 「Soninkjú-va ni-
dzsúman endatta.」 „200 ezer jenes kezdő fizeté-
sem volt.” ◆ pályakezdő fizetéspályakezdő fizetés
sónin-nitacusónin-nitacu ◆ tanúskodiktanúskodik 「Kare-va sóninni
tatta.」 „Ő tanúskodott.”

sónin-osónin-o motomerumotomeru ◆ beleegyezésétbeleegyezését kérikéri
「Purodzsekutomanédzsáno sónin-o motome-
ta.」 „A projektvezető beleegyezését kértem.”

sóninszekisóninszeki ◆ tanúk padjatanúk padja
sóninszurusóninszuru ◆ beleegyezikbeleegyezik 「Jókjú-o sóninsi-
ta.」 „Beleegyezett a kérésbe.” ◆ elismerelismer 「Szo-
no kunino dokuricu-va sóninszareta.」 „Elismer-
ték annak az országnak a függetlenségét.” ◆ en-en-
gedélyezgedélyez 「Densimané torihiki-o sóninsita.」
„Engedélyezte az elektronikus pénz kereskedel-
mét.” ◆ helybenhagyhelybenhagy 「Joszanga sóninsza-
reta.」 „Helybenhagyták a költségvetést.” ◆ hoz-hoz-
zájárulzájárul 「Dzsósi-va kikaku-o sóninsita.」 „A fő-
nököm hozzájárult a projekthez.” ◆ jóváhagyjóváhagy
「Teian-o sóninsita.」 „Jóváhagyta a javaslatot.”
◆ megengedmegenged 「Dzsósi-va vatasini asitaoszoku
sukkinsitemoiito sóninsita.」 „A főnököm megen-
gedte, hogy holnap később menjek dolgozni.” ◆

szentesítszentesít 「Kokuó-va hóan-o sóninsita.」 „A
király szentesítette a törvényt.”

sóninzúsóninzú ◆ kis létszámkis létszám
sóninzúdesóninzúde ◆ kevesenkevesen ◆ kis létszámmalkis létszámmal
sóninzúgakkjúsóninzúgakkjú ◆ kis létszámú osztálykis létszámú osztály
sóninzúnosóninzúno ◆ kiskis létszámúlétszámú 「Sóninzúno kek-
konsikidatta.」 „Kis létszámú esküvő volt.”

sóniszeiaisóniszeiai ◆ pedofíliapedofília 「Sóniszeiai-va kareno
umarecukino szeihekideszu.」 „Nála a pedofília
egy születési rendellenesség.”

sóniszeiaisasóniszeiaisa ◆ pedofilpedofil 「Sóniszeiaisano han-
zainijotte ókuno kodomoga kokoroni kizu-o ottei-
ru.」 „Pedofilok bűntettei miatt sok gyerek szen-
ved lelki törést.”

sóniszurusóniszuru ◆ lecsökkentlecsökkent 「Modzsi-o
sónisitetekiszuto-o icsipédzsini cumeta.」 „Le-
csökkentettem a betűméretet, hogy kiférjen a szö-
veg egy oldalra.”
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sonjúsonjú ◆ föcstejföcstej ◆ kolosztrumkolosztrum
sónjúdósónjúdó ◆ cseppkőbarlangcseppkőbarlang
sónjúkansónjúkan ◆ cseppkőcsőcseppkőcső
sónjúkansónjúkan ◆ szalmacseppkőszalmacseppkő
sónjúszekisónjúszeki ◆ cseppkőcseppkő ◆ függőcseppkőfüggőcseppkő ◆

sztalaktitsztalaktit
sónósónó ◆ csekélységcsekélység elfogadásaelfogadása ◇ gosónó-gosónó-
kudaszaikudaszai fogadjafogadja elel eztezt aa csekélységetcsekélységet
「Dózo gosónókudaszai.」 „Kérem, fogadja el ezt
a csekélységet!”

sónósónó ◆ cerebellumcerebellum ◆ kisagykisagy
sónósónó ◆ kisgazdakisgazda ◆ kisparasztkisparaszt ◆ kistermelőkistermelő

sónósónó ◆ hólyagocskahólyagocska ◆ zsákocskazsákocska
sónósónó ◆ kámforkámfor
sonoba-osonoba-o szukuuszukuu ◆ megmentimegmenti aa helyzetethelyzetet
「Aravareta tomodacsigaszono ba-o szukutta.」
„Az ott termett barátom megmentette a helyzetet.”
◆ mentimenti aa helyzetethelyzetet 「Szono ba-o szukuótosi-
ta.」 „Próbáltam menteni a helyzetet.”

sónocukisónocuki ◆ rövidrövid hónaphónap 「Kugacu-va sóno cu-
kidearu.」 „Szeptember rövid hónap.”

sónomusi-osónomusi-o korositedainomusi-okorositedainomusi-o taszukerutaszukeru
◆ feláldozzafeláldozza aa kicsit,kicsit, hogyhogy megmentsemegmentse aa
nagyotnagyot
sónószurusónószuru ◆ elfogadelfogad 「Szosinadeszuga gosó-
nókudaszai.」 „Kérem, fogadja el ezt a csekélysé-
get!”

sóósóó ◆ Só-ó-korSó-ó-kor
sóósóó ◆ egybeesésegybeesés ◆ egyezésegyezés ◆ megfelelésmegfelelés
◇ kóhósóókóhósóó katafórakatafóra 「Zenpósóóto kóhósóó」
„anafóra és katafóra” ◇ kóhósóókóhósóó előreutaláselőreutalás
「Zenpósóóto kóhósóó」 „visszautalás és előre-
utalás” ◇ zenpósóózenpósóó anafóraanafóra 「Zenpósóóto kó-
hósóó」 „anafóra és katafóra” ◇ zenpósóózenpósóó
visszautalásvisszautalás 「Zenpósóóto kóhósóó」 „vissza-
utalás és előreutalás”

só-osó-o intohoszszurebamazúma-ointohoszszurebamazúma-o ijoijo ◆ lóralóra
célozz, ha a tábornokot akarod lelőnicélozz, ha a tábornokot akarod lelőni
sóonsóon ◆ hangkioltáshangkioltás ◆ hangtompításhangtompítás
「Dzsúno sóon」 „fegyver hangtompítása” ◆ né-né-
mításmítás 「Terebi-o sóonnisita.」 „Elnémítottam a
tévét.”

sóonheddohonsóonheddohon ◆ zajkioltó fejhallgatózajkioltó fejhallgató
sóonkisóonki ◆ hangtompítóhangtompító

sóonkisóonki ◆ hangcsillapítóhangcsillapító
sóonszurusóonszuru ◆ elnémítelnémít 「Keitaino csakusin-o só-
onsita.」 „Elnémítottam a telefonomon a hívás-
jelzőt.” ◆ kioltkiolt 「Konoheddohon-va noizu-o só-
onszuru.」 „Ez a fejhallgató kioltja a zajt.”

soppaisoppai ◆ savanyúsavanyú 「Soppai kao-o szuru.」 „Sa-
vanyú arcot vág.” ◆ sóssós 「Soppai rjóri」 „sós
étel”

soppanasoppana ◆ legelejelegeleje 「Súno soppanakara iszo-
gasikatta.」 „A hét legelejétől kezdve elfoglalt vol-
tam.”

soppingusoppingu ◆ vásárlásvásárlás ◇ onrain-soppinguonrain-soppingu in-in-
ternetesternetes vásárlásvásárlás ◇ terebi-soppinguterebi-soppingu tele-tele-
víziósvíziós vásárlásvásárlás ◇ hómu-soppinguhómu-soppingu otthonrólotthonról
vásárlásvásárlás
soppingu-baggusoppingu-baggu ◆ bevásárlószatyorbevásárlószatyor
soppingu-kátosoppingu-káto ◆ bevásárlókocsibevásárlókocsi
soppingu-mórusoppingu-móru ◆ bevásárlóutcabevásárlóutca ◆ üzlet-üzlet-
csarnokcsarnok
soppingu-szentásoppingu-szentá ◆ bevásárlóközpontbevásárlóközpont ◆ üz-üz-
letközpontletközpont
soppusoppu ◆ butikbutik ◇ antíku-soppuantíku-soppu antikantik üzletüzlet
◇ gifuto-soppugifuto-soppu ajándékboltajándékbolt ◇ netto-soppunetto-soppu
webáruházwebáruház ◇ hjakuensoppuhjakuensoppu százjenesszázjenes boltbolt
◇ petto-soppupetto-soppu díszállat-kereskedésdíszállat-kereskedés ◇

petto-soppupetto-soppu kisállat-kereskedéskisállat-kereskedés 「Neko-o
pettosoppude katta.」 „A macskámat kisállat-
kereskedésben vettem.” ◇ riszaikuru-soppuriszaikuru-soppu
hulladékhasznosítóhulladékhasznosító ◇ rentaru-soppurentaru-soppu köl-köl-
csönzőcsönző 「RentarusoppukaraDVD-o karita.」
„Kikértem a kölcsönzőből egy DVD-t.”

sopuronsopuron ◆ SopronSopron
sóraisórai ◆ előidézéselőidézés ◆ híváshívás ◆ hozáshozás ◆ ho-ho-
zatászatás ◇ sóraiszurusóraiszuru hozhoz 「Gaikokukara csa-o
sóraisita.」 „Külföldről hozták a teázás szokását.”
◇ sóraiszurusóraiszuru hívhív 「Gaikokukaraopera kasu-o
sóraisita.」 „Külföldről hívtak operaénekest.” ◇

sóraiszurusóraiszuru előidézelőidéz 「Mizukara sóraisita dzsi-
ko」 „saját maga által előidézett baleset”

sóraisórai ◆ jövendőjövendő 「Sórai-o ateta.」 „Megjósolta
a jövendőt.” ◆ jövőjövő 「Sórai-va dónaruka vakara-
nai.」 „Nem tudom, mit hoz a jövő.” ◆ perspek-perspek-
tívatíva
sóraiantaisóraiantai ◆ biztosbiztos jövőjövő 「Sóraiantaino sok-
ugjó」 „biztos jövőjű foglalkozás”

sóraijúbónasóraijúbóna ◆ ígéretes jövő előtt állóígéretes jövő előtt álló

31323132 sonjú sonjú – sóraijúbóna sóraijúbóna AdysAdys



sórainosóraino ◆ jövendőjövendő 「Kanodzso-va bokuno
sóraino cumada.」 „Ő a jövendő feleségem.” ◆

jövőbelijövőbeli 「Sóraino dekigoto」 „jövőbeli ese-
mény” ◆ leendőleendő 「Sóraino girino muszukoto
hanasi-o sita.」 „Beszélgettem a leendő vejem-
mel.” ◆ majdanimajdani 「Sóraino szózokunin」 „maj-
dani örökös”

sórai-osórai-o sokubószarerusokubószareru ◆ ígéretesígéretes jövőjövő
előttelőtt álláll 「Kono gakuszei-va sórai-o sokubó-
szareteiru.」 „Ez a diák ígéretes jövő előtt áll.”

sóraiszeisóraiszei ◆ jövőjövő 「Kono kaisa-va sóraiszeiga-
nai.」 „Ennek a cégnek nincs jövője.”

sóraiszurusóraiszuru ◆ előidézelőidéz 「Mizukara sóraisita
dzsiko」 „saját maga által előidézett baleset” ◆

hívhív 「Gaikokukaraopera kasu-o sóraisita.」
„Külföldről hívtak operaénekest.” ◆ hozhoz 「Gaiko-
kukara csa-o sóraisita.」 „Külföldről hozták a teá-
zás szokását.”

sóraitekinasóraitekina ◆ bekövetkezőbekövetkező 「Sóraitekina
kankjóhenkaga sinpai.」 „Aggaszt a bekövetkező
környezetváltozás.”

sóraitekinisóraitekini ◆ egyszeregyszer majdmajd
「Sóraitekinimaihómu-o mocsitai.」 „Egyszer
majd szeretnék venni egy saját házat.” ◆ jövőbenjövőben
「Sóraitekini tensokuszurukamosirenai.」 „A jö-
vőben lehet, hogy munkahelyet váltok.”

sóraitekiniokorusóraitekiniokoru ◆ bekövetkezikbekövetkezik 「Iszei-
dzsintono szógú-va sóraitekini okorukamosire-
nai.」 „Lehet, hogy bekövetkezik a találkozás az
idegenekkel.”

sóraitenbósóraitenbó ◆ jövőbeli kilátásokjövőbeli kilátások
sóreisórei ◆ miniszteri rendeletminiszteri rendelet
sóreisórei ◆ kóresetkóreset ◆ orvosi esetorvosi eset
sóreisórei ◆ ösztönzésösztönzés
sóreikenkjúsóreikenkjú ◆ esettanulmányesettanulmány
sóreikinsóreikin ◆ anyagianyagi ösztönzésösztönzés ◆ támogatástámogatás
◇ jusucusóreikinjusucusóreikin exporttámogatásexporttámogatás
「Jusucusóreikin-o ukeru.」 „Exporttámogatást
kap.”

sóreiszurusóreiszuru ◆ ösztönözösztönöz 「Heisa-va kami-o cu-
kavanai sigoto-o sóreiszuru.」 „A vállalatunk ösz-
tönzi a papírmentes munkavégzést.” ◆ támogattámogat
「Szeifu-va taijókóhacuden-o sóreiszuru.」 „Az
állam támogatja a napenergiát.”

sorisori ◆ elintézéselintézés 「Jókenno sori」 „ügy elinté-
zése” ◆ eltakarításeltakarítás 「Szacudzsingenbano sori-

o tanomu.」 „Felkéri a gyilkosság helyszínének el-
takarítására.” ◆ feldolgozásfeldolgozás 「Dzsóhóno sori-
o okonau.」 „Elvégzi az adatok feldolgozását.” ◆

kezeléskezelés 「Kinzokuno hjómensori-o okonau.」
„A fém felületkezelését végzi.” ◆ megoldásmegoldás
「Mondaino sorini ataru .」 „Nekifog a probléma
megoldásának.” ◇ ikkacusoriikkacusori kötegeltkötegelt fel-fel-
dolgozásdolgozás ◇ ikkacusoriikkacusori együttesegyüttes feldolgo-feldolgo-
zászás ◇ oszuisorioszuisori szennyvíztisztításszennyvíztisztítás ◇ on-on-
szeisoriszeisori hangfeldolgozáshangfeldolgozás ◇ kagakusorikagakusori
vegykezelésvegykezelés ◇ gazósorigazósori képfeldolgozásképfeldolgozás ◇

kanecusorikanecusori hőkezeléshőkezelés ◇ kurémusorikurémusori pa-pa-
naszrendezésnaszrendezés ◇ geszuisorigeszuisori szennyvízkeze-szennyvízkeze-
léslés ◇ geszuisorigeszuisori szennyvíztisztításszennyvíztisztítás ◇ go-go-
misorimisori szemétfeldolgozásszemétfeldolgozás ◇ gomisoridzsógomisoridzsó
szeméttelepszeméttelep ◇ szakkinsoriszakkinsori sterilizálássterilizálás ◇

sokunikusorisokunikusori húsfeldolgozáshúsfeldolgozás ◇ dairekutos-dairekutos-
oriori közvetlenközvetlen feldolgozásfeldolgozás ◇ necusorinecusori hő-hő-
kezeléskezelés ◇ pararerusoripararerusori párhuzamospárhuzamos feldol-feldol-
gozásgozás ◇ bunszansoribunszansori elosztottelosztott feldolgo-feldolgo-
zászás ◇ heikósoriheikósori párhuzamospárhuzamos feldolgozásfeldolgozás
「Szúpákonpjútá-va détano heikósori-o okonat-
ta.」 „A szuperszámítógép párhuzamosan dolgoz-
ta fel az adatokat.” ◇ riaru-taimusoririaru-taimusori valósvalós
idejű feldolgozásidejű feldolgozás
sórisóri ◆ győzelemgyőzelem 「Sóriszurukotode-va naku
szankaszurukotoga taiszecunanodeszu.」 „Nem a
győzelem, a részvétel a fontos.” ◇ sóri-osóri-o osza-osza-
merumeru győzelmetgyőzelmet aratarat 「Csímu-va sóri-o osza-
meta.」 „A csapat győzelmet aratott.” ◇ daisóridaisóri
óriásióriási győzelemgyőzelem ◇ musin-nosórimusin-nosóri győznigyőzni aka-aka-
rás nélküli győzelemrás nélküli győzelem
sóricusóricu ◆ győzelemaránygyőzelemarány
soridzsikansoridzsikan ◆ átfutásiátfutási időidő ◆ feldolgozásifeldolgozási
időidő
soridzsósoridzsó ◆ feldolgozófeldolgozó teleptelep ◇ oszuisori-oszuisori-
dzsódzsó szennyvíztisztítószennyvíztisztító teleptelep ◇ geszuisori-geszuisori-
dzsódzsó szennyvíztisztító telepszennyvíztisztító telep
sórihinsórihin ◆ nyereménynyeremény 「Konogémuno sórihin-
va nandeszuka?」 „Mi ennek a játéknak a nyere-
ménye?”

sórinisórini joujou ◆ megrészegülmegrészegül aa győzelemtőlgyőzelemtől
「Sórini jotte judansita.」 „Megrészegültem a
győzelemtől és nem figyeltem eléggé.”

sóri-osóri-o oszameruoszameru ◆ győzelmetgyőzelmet aratarat 「Csímu-
va sóri-o oszameta.」 „A csapat győzelmet ara-
tott.”

sórisasórisa ◆ győztesgyőztes
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soriszuisoriszui ◆ tisztított víztisztított víz
soriszurusoriszuru ◆ átrágátrág 「Buacui genkó-o sorisita.」
„Átrágtam magam a vastag kéziraton.” ◆ bonyo-bonyo-
lítlít 「Kakariin-va vatasino jóken-o sorisita.」 „A
hivatalnok bonyolította az ügyemet.” ◆ elboro-elboro-
nálnál 「Mondai-o umaku sorisita.」 „Elboronálta
az ügyet.” ◆ elhárítelhárít 「Súrikó-va kosó-o sorisi-
ta.」 „A szerelők elhárították az üzemzavart.” ◆

elintézelintéz 「Dzsimuso-va vatasino sorui-o sorisi-
ta.」 „A hivatal elintézte az ügyemet.” ◆ elsimítelsimít
「Mondai-o umaku sorisita.」 „Elsimította az
ügyet.” ◆ eltakaríteltakarít 「Dzsikogenba-o soriszu-
ru.」 „Eltakarítja a baleset után a helyszínt.” ◆

feldolgozfeldolgoz 「Kon-nanitakuszan-no sorui-o
soriszurukoto-va dekimaszen.」 „Nem tudom ezt
a sok iratot feldolgozni.” ◆ hatástalaníthatástalanít
「Bakuhacubucusorihan-va bakudan-o sorisi-
ta.」 „A tűzszerészek hatástalanították a bombát.”
◆ kezelkezel 「Kószeki-o rinszande sorisita.」 „Fosz-
forsavval kezelte az ásványt.” ◆ lerendezlerendez 「Kin-
szentekina ken-o sorisita.」 „Lerendeztem az
anyagiakat.” ◆ megoldmegold 「Mondai-o soriszuru.」
„Megoldja a problémát.” ◇ necusoriszurunecusoriszuru hő-hő-
kezelkezel 「Sokuhin-o necusorisita.」 „Hőkezelték
az élelmiszert.”

soriszurukotosoriszurukoto ◆ elhárításelhárítás
sórjakusórjaku ◆ Sórjaku-korSórjaku-kor
sórjakusórjaku ◆ abbreviatúraabbreviatúra ◆ elhagyáselhagyás
「Aiszacuno sórjaku.」 „Köszöntés elhagyása.” ◆

rövidítésrövidítés 「Kore-va nanno sórjakudeszuka?」
„Ez minek a rövidítése?”

sórjakufugósórjakufugó ◆ hármasponthármaspont ◆ hiányjelhiányjel ◆ rö-rö-
vidítőjelvidítőjel
sórjakuhósórjakuhó ◆ kihagyáskihagyás ◆ kivetéskivetés
sórjakukeisórjakukei ◆ rövidítésrövidítés
sórjakuszurusórjakuszuru ◆ elhagyelhagy 「Bunsóno sugo-o sór-
jakusita.」 „Elhagyta az alanyt a mondatban.” ◆

lerövidítlerövidít 「Iitaikoto-o sórjakusita.」 „Lerövidí-
tettem a mondanivalómat.”

sorjósorjó ◆ birtokbirtok 「Vaga kunino sorjókózó」 „or-
szágunk birtokstruktúrája” ◆ territóriumterritórium 「Ro-
siano sorjó」 „orosz territórium”

sórjosórjo ◆ nyugtalanságnyugtalanság 「Kodomono anpi-o ki-
zukai, sórjono iro-o kakuszenakatta.」 „Nem tud-
tam kendőzni nyugtalanságomat, a gyerek épségé-
ért aggódva.” ◆ türelmetlenségtürelmetlenség ◇ sórjoszu-sórjoszu-
ruru nyugtalankodiknyugtalankodik 「Kenkómondaini sórjosi-

teita.」 „Nyugtalankodtam az egészségügyi prob-
léma miatt.”

sórjósórjó ◆ kicsinyességkicsinyesség ◆ szűkkeblűségszűkkeblűség
sórjósórjó ◆ mérlegelésmérlegelés
sórjósórjó ◆ felkutatásfelkutatás ◆ végigkeresésvégigkeresés
sórjósórjó ◆ halott szellemehalott szelleme
sórjósórjó ◆ kis adagkis adag ◆ kis mennyiségkis mennyiség
sórjósórjó ◆ mérésmérés
sórjóbusórjóbu ◆ szammitíjaszammitíja
sórjóbunesórjóbune ◆ lampionúsztatáshozlampionúsztatáshoz használthasznált
csónakcsónak
sórjódesórjóde ◆ kiskis mennyiségbenmennyiségben 「Doku-va sór-
jóde kuszurininaru baaigaaru.」 „Néhány esetben
a méreg kis mennyiségben orvosság.”

sórjóesórjóe ◆ bonünnepbonünnep
sórjókeikocusórjókeikocu ◆ kis trapézcsontkis trapézcsont
sorjokusorjoku ◆ erőkerők 「Sidzsósorjokuga hataraita.」
„A piaci erők működtek.”

sórjokusórjoku ◆ munkamegtakarításmunkamegtakarítás
sórjokukasórjokuka ◆ munkaigénycsökkenésmunkaigénycsökkenés ◆ mun-mun-
kaigénycsökkentéskaigénycsökkentés ◆ munkamegtakarításmunkamegtakarítás
sórjokukaszurusórjokukaszuru ◆ csökkenticsökkenti aa munka-munka-
igénytigényt 「Szagjó-o sórjokukasita.」 „Csökkentet-
tem a tevékenység munkaigényét.”

sórjónasórjóna ◆ kicsinyeskicsinyes ◆ szűkkeblűszűkkeblű
sórjónagasisórjónagasi ◆ lampionúsztatáslampionúsztatás
sórjónosórjóno ◆ kiskis mennyiségűmennyiségű 「Rjórini
sórjónovain-o ireta.」 „Kis mennyiségű bort tet-
tem az ételbe.”

sórjoszurusórjoszuru ◆ nyugtalankodiknyugtalankodik 「Kenkómon-
daini sórjositeita.」 „Nyugtalankodtam az egész-
ségügyi probléma miatt.”

sórjószurusórjószuru ◆ átkutatátkutat 「Arajuru bunken-o
sórjósita.」 „Átkutattam mindenféle szakirodal-
mat.” ◆ végigkeresvégigkeres 「Szúszacuno dzsiso-o sór-
jósita.」 „Végigkerestem több szótárt.” ◆ végig-végig-
kutatkutat 「Siszeki-o sórjósita.」 „Végigkutattam a
történelmi feljegyzéseket.”

sórjúsórjú ◆ kiskis szemcseszemcse ◆ pöttömpöttöm ◇ mattans-mattans-
órjúórjú telomérateloméra
sórjúgjosórjúgjo ◆ anadrómanadróm halhal ◆ íváshozíváshoz édesvíz-édesvíz-
bebe vándorlóvándorló halhal 「Sórjúgjoto kórjúgjo」 „ívás-
hoz édesvízbe vándorló hal és íváshoz tengerbe
vándorló hal”
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sórjúszeisórjúszei ◆ anadrómanadróm
sorósoró ◆ idősidős korkor kezdetekezdete 「Soróni hairu.」
„Idős korba lép.” ◆ öregség küszöbeöregség küszöbe
sórosóro ◆ gyökszakállgyökszakáll ◆ vörösvörös istrángospöfe-istrángospöfe-
tegteg ◇ szeijósóroszeijósóro szarvasgombaszarvasgomba
sórósóró ◆ haranglábharangláb
sorókisoróki ◆ koraikorai 「Sorókinincsisó」 „korai de-
mencia” ◆ öregségöregség előttielőtti korkor 「Sorókiucub-
jó」 „öregség előtti depresszió”

sórokusóroku ◆ kivonatkivonat
sórokuszurusórokuszuru ◆ kiemelkiemel 「Kono kidzsi-va szen-
szeino ronbun-o sórokusitamonodeszu.」 „Ez a
cikk részleteket emel ki a tanár értekezéséből.” ◆

kivonatolkivonatol 「Kidzsino naijó-o sórokusita.」 „Ki-
vonatoltam a cikk tartalmát.”

soronsoron ◆ bevezetőbevezető
sóronsóron ◆ rövid értekezésrövid értekezés
sóronsóron ◆ részletes kifejtésrészletes kifejtés
sóronbunsóronbun ◆ rövidrövid értekezésértekezés 「Csikjúondank-
anicuite sóronbun-o kaite kudaszai.」 „Írjanak
egy rövid értekezést a globális felmelegedésről!”

sorónosoróno ◆ idősödőidősödő ◆ öregségöregség küszöbénküszöbén állóálló
「Soróno hito」 „öregség küszöbén álló ember”

sóronpósóronpó ◆ szíulungpáuszíulungpáu
sóronszurusóronszuru ◆ részletesenrészletesen kifejtkifejt 「Sidzsóde
kangae-o sóronsita.」 „Részletesen kifejtette a vé-
leményét az újságban.”

sórottoszeiszansórottoszeiszan ◆ kiskis darabszámúdarabszámú terme-terme-
léslés ◆ kis tételben gyártáskis tételben gyártás
sórusóru ◆ vállkendővállkendő
sorudábaggusorudábaggu ◆ válltáskaválltáska 「Szubeteno soru-
igasorudábagguni haitteita.」 „Az összes irat a
válltáskában volt.”

soruisorui ◆ aktaakta 「Keiszacuno kimicusorui」
„rendőrség titkos aktája” ◆ dokumentumdokumentum 「Ko-
no sorui-o kinjúsite kudaszai.」 „Töltse ki ezt a
dokumentumot!” ◆ iratirat 「Kono sorui-o gecuma-
cumadeni zeimusoni teisucusinakerebanaranai.」
„Ezt az iratot a hó végéig be kell adni az adóhiva-
talnak.” ◆ okmányokmány 「Hon-ninkakuninsorui-o te-
isucusita.」 „Odaadtam a személyazonosságot bi-
zonyító okmányokat.” ◆ paksamétapaksaméta 「Kaisano
sorui-o kabanni hóri konda.」 „A céges paksamé-
tát a táskámba vágtam.” ◆ ügyiratügyirat 「Hikokuno

sorui-o dzsunbiszuru.」 „Elkészíti a vádlott ügy-
iratát.”

soruikabansoruikaban ◆ aktatáskaaktatáska ◆ irattáskairattáska
soruisigotosoruisigoto ◆ papírmunkapapírmunka
soruiszókensoruiszóken ◆ vádemelésvádemelés ◆ vádiratvádirat elkül-elkül-
désedése
soruiszókenszurusoruiszókenszuru ◆ vádatvádat emelemel 「Otoko-va
szettóhanno utagaide soruiszókenszareta.」 „A
férfi ellen lopás miatt vádat emeltek.” ◆ vádira-vádira-
tot elküldtot elküld
só-rúmusó-rúmu ◆ bemutatóterembemutatóterem ◆ mintateremmintaterem
sosasosa ◆ átmásolásátmásolás ◆ írásírás 「Sosano rensú」
„írásgyakorlat” ◆ szépírásszépírás
sósasósa ◆ mi cégünkmi cégünk
sósasósa ◆ győztesgyőztes ◆ nyertesnyertes 「Sósamo haisamo
akusu-o site siai-va ovatta.」 „A nyertes és a vesz-
tes kézfogásával ért véget a mérkőzés.”

sósasósa ◆ kereskedőcégkereskedőcég ◆ kereskedővállalatkereskedővállalat

sósasósa ◆ besugárzásbesugárzás ◆ megvilágításmegvilágítás ◇

zensinsósazensinsósa egésztest-besugárzásegésztest-besugárzás
sósakusósaku ◆ kauterezéskauterezés ◆ kauterizáláskauterizálás ◆ ma-ma-
ratásratás
sósanasósana ◆ elegánselegáns ◆ impozánsimpozáns 「Sósana tat-
emono」 „impozáns épület”

sósaszenrjósósaszenrjó ◆ besugárzási dózisbesugárzási dózis
sosaszurusosaszuru ◆ átmásolátmásol
sósaszurusósaszuru ◆ besugározbesugároz 「Bussicuni
hósaszen-o sósasita.」 „Radioaktívan besugározta
az anyagot.” ◆ megvilágítmegvilágít 「Szaibóni kasikó-o
sósasita.」 „A sejtet látható fénnyel világítottam
meg.”

sosisosi ◆ amitamit előszörelőször kigondolkigondol 「Sosi-o cura-
nuita.」 „Véghez vitte, amit először kigondolt.” ◆

első akaratelső akarat ◆ eredeti szándékeredeti szándék
sosisosi ◆ tisztelt hölgyeimtisztelt hölgyeim
sosisosi ◆ könyvesboltkönyvesbolt
sosisosi ◆ bibliográfiabibliográfia ◇ szokjúsosiszokjúsosi visszate-visszate-
kintő bibliográfiakintő bibliográfia
sosisosi ◆ fattyúfattyú ◆ zabigyerekzabigyerek
sósisósi ◆ csillagászati éjfélcsillagászati éjfél
sósisósi ◆ rövidrövid történelemtörténelem ◆ rövidrövid történettörténet
「Kjószantósósi」 „kommunista párt rövid törté-
nete”
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sósisósi ◆ tűzhaláltűzhalál
sósicusósicu ◆ tűztűz martalékávámartalékává válásválás ◇ sósicu-sósicu-
oo manugarerumanugareru megmenekülmegmenekül aa tűztőltűztől 「Kono
ie-va sósicu-o manugareta.」 „Ez a ház megmene-
kült a tűztől.”

sósicusósicu ◆ kiürüléskiürülés ◇ kjúkakusósicukjúkakusósicu szaglás-szaglás-
vesztésvesztés
sósicusósicu ◆ eltűnéseltűnés ◇ kjúkakusósicukjúkakusósicu szaglás-szaglás-
vesztésvesztés
sósicuhangenkisósicuhangenki ◆ kiürüléskiürülés felezésifelezési idejeideje ◆

terápiás felezési időterápiás felezési idő
sósicu-osósicu-o manugarerumanugareru ◆ megmenekülmegmenekül aa tűz-tűz-
tőltől 「Kono ie-va sósicu-o manugareta.」 „Ez a
ház megmenekült a tűztől.”

sósicuszurusósicuszuru ◆ eltűnikeltűnik 「Sujó-va sósicusita.」
„Eltűnt a daganat.” ◆ megszűnikmegszűnik 「Kokuminno
kenri-va dondon sósicusiteiku.」 „Folyamatosan
szűnnek meg a nép jogai.”

sósicuszurusósicuszuru ◆ leégleég 「Kadzside kazukenno iega
sósicusita.」 „A tűzben néhány ház leéget.” ◆

tűzbentűzben elvészelvész 「Szúszacuno honga sósicusi-
ta.」 „Néhány könyv elveszett a tűzben.” ◆ tűztűz
martalékávámartalékává válikválik 「Mori-va sósicusita.」 „Az
erdő a tűz martalékává vált.”

sosidaisosidai ◆ katonaikatonai helytartóhelytartó ◇ kjótososi-kjótososi-
daidai kiotóikiotói katonaikatonai helytartóhelytartó ◇ kjótososi-kjótososi-
daidai kiotóikiotói
sosigakusosigaku ◆ bibliográfiabibliográfia ◆ könyvészetkönyvészet
sosigakusasosigakusa ◆ bibliográfusbibliográfus
sosihjódzsisosihjódzsi ◆ bibliográfiai leírásbibliográfiai leírás
sósijuisósijui ◆ helyes szándékhelyes szándék
sósikasósika ◆ csökkenőcsökkenő gyermekszámgyermekszám ◆ nemzet-nemzet-
halálhalál
sosikantecusosikantecu ◆ eredetieredeti szándékszándék keresztül-keresztül-
vitelevitele
sósikasakaisósikasakai ◆ kihaló társadalomkihaló társadalom
sosikisosiki ◆ előírtelőírt formátumformátum 「Konpjútánidétá-o
sosikidórini njúrjokusita.」 „Az előírt formátum-
ban bevittem az adatokat a gépbe.” ◆ forma-forma-
nyomtatványnyomtatvány 「Sosikini kinjúsita.」 „Kitöltöt-
tem a formanyomtatványt.” ◆ űrlapűrlap ◇ keijaku-keijaku-
sosikisosiki szerződésmintaszerződésminta
sosikinososikino ◆ formálisformális ◆ írásosírásos
sosikisódakusososikisódakuso ◆ írásos beleegyezésírásos beleegyezés

sósikóreikasósikóreika ◆ csökkenőcsökkenő születésekszületések ésés el-el-
öregedésöregedés ◆ nemzethalálnemzethalál
sósiminsósimin ◆ kispolgárkispolgár
sósimokusósimoku ◆ fedelesszárnyúakfedelesszárnyúak
sosinsosin ◆ eredetieredeti elképzeléselképzelés 「Sosin-o curanu-
ite isaninatta.」 „Kitartva eredeti elképzelése mel-
lett, orvos lett.” ◆ kezdetikezdeti lelkesedéslelkesedés 「Sosin-
ni kaetta kimocside ganbaru.」 „A kezdeti lelke-
sedésemet visszakapva igyekszem.” ◆ tapaszta-tapaszta-
latlanságlatlanság
sosinsosin ◆ első fokelső fok
sosinsosin ◆ elsőelső vizsgálatvizsgálat 「Sosindeszu.」 „Ez
lesz az első vizsgálatom önöknél.”

sosinsosin ◆ elvelv 「Sosin-o magenai.」 „Nem enged
az elveiből.” ◆ meggyőződésmeggyőződés ◆ nézetnézet 「Sosin-
o noberu.」 „Kifejti a nézeteit.”

sosinsosin ◆ levéllevél
sosinsosin ◆ istenekistenek
sósinsósin ◆ bánatbánat 「Oszake-va sicurenno sósin-o
ijasitekureta.」 „Az alkohol gyógyította szerelmi
bánatát.” ◆ vérzővérző szívszív 「Kon-jakuhakininari,
sósin-o kakaete kjórini modotta.」 „A fuccsba
ment eljegyzéstől vérző szívvel tért vissza szülő-
földjére.”

sósinsósin ◆ félénkségfélénkség
sósinsósin ◆ önégetésönégetés
sósinsósin ◆ előléptetéselőléptetés ◆ előmenetelelőmenetel
sósinasósina ◆ abszurdabszurd ◆ nevetségesnevetséges
sósinankocusósinankocu ◆ csontporccsontporc
sósinankocusósinankocu ◆ hialinporchialinporc ◆ üvegporcüvegporc
sósin-jokujokusósin-jokujoku ◆ félénkségfélénkség
sósin-jokujokutositasósin-jokujokutosita ◆ bátortalanbátortalan 「Sósin-
jokujokutosita hito」 „bátortalan ember” ◆ fé-fé-
lénklénk 「Sósin-jokujokutosita taido」 „félénk visel-
kedés”

sósinkasósinka ◆ mikroevolúciómikroevolúció
sosinkandzsasosinkandzsa ◆ új betegúj beteg
sosin-nikaerusosin-nikaeru ◆ újrakezdújrakezd
sosinsasosinsa ◆ kezdőkezdő 「Madahangarí go-va sosins-
adeszu.」 „A magyar nyelvhez még kezdő va-
gyok.”
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sosinsamukenososinsamukeno ◆ kezdőknekkezdőknek valóvaló 「Sosin-
samukenokamera」 „kezdőknek való fényképező-
gép”

sósinsómeinosósinsómeino ◆ eredetieredeti 「Sósinsómeinoszu-
toradibariuszunobaiorin」 „eredeti Stradivari-
hegedű” ◆ igaziigazi 「Omae-va sósinsómeinokuzu-
da!」 „Igazán rongy ember vagy!” ◆ valódivalódi
「Sósinsómeinodaijamondo」 „valódi gyémánt”

sósinszaszerusósinszaszeru ◆ előléptetelőléptet 「Kare-va bucsóni
sósinsita.」 „Előléptették osztályvezetővé.”

sosinszurusosinszuru ◆ előszörelőször megymegy vizsgálatravizsgálatra
「Hifuka-o sosinsita.」 „Először mentem a bőr-
gyógyászati vizsgálatra.”

sósinszurusósinszuru ◆ előlépelőlép 「Kaisade sósinsita.」
„Előlépett a munkahelyén.”

sosinvaszurubekarazusosinvaszurubekarazu ◆ nene feledjükfeledjük elel aa
kezdeti lelkesedésünketkezdeti lelkesedésünket
sósisakaisósisakai ◆ kihaló társadalomkihaló társadalom
sósiszenbansósiszenban ◆ abszurdabszurd 「Kono teian-va sósi-
szenbanda.」 „Micsoda abszurd javaslat!”

sósiszenban-nasósiszenban-na ◆ abszurdabszurd ◆ felettébbfelettébb ne-ne-
vetségesvetséges 「Sósiszenbannakoto-o ii daszu.」
„Felettébb nevetséges dolgot mond.” ◆ nevetsé-nevetsé-
gesges ◆ teljesenteljesen abszurdabszurd 「Sósiszenbanna uva-
sza」 „teljesen abszurd szóbeszéd”

sósiszurusósiszuru ◆ halálrahalálra égég 「Kare-va kaszaide só-
sisita.」 „Halálra égett egy tűzben.”

sósitaisósitai ◆ elszenesedett holttestelszenesedett holttest
sósitaisósitai ◆ üvegtestüvegtest
sósitaiszakusósitaiszaku ◆ gyermekvállalásigyermekvállalási kedvetkedvet
növelő intézkedésnövelő intézkedés
sósosóso ◆ bizonyítványbizonyítvány ◆ bizonylatbizonylat ◆ okiratokirat
「Keijaku-o sósonisita.」 „Okiratba foglaltuk a
szerződést.” ◆ tanúsítványtanúsítvány ◇ kószeisósokószeisóso
közjegyzőiközjegyzői okiratokirat ◇ sakujósósosakujósóso adóslevéladóslevél
◇ szocugjósósoszocugjósóso végbizonyítványvégbizonyítvány
sósosóso ◆ császári rendeletcsászári rendelet
sósósósó ◆ vezérőrnagyvezérőrnagy ◇ kaigunsósókaigunsósó ellen-ellen-
tengernagytengernagy
sósósósó ◆ csipetnyicsipetnyi 「Osio-o sósóiretekuda-
szai.」 „Tegyen bele egy csipetnyi sót!” ◆ egyegy ki-ki-
csitcsit 「Sósó omacsi kudaszai!」 „Várjon egy ki-
csit!”

sósódzsinsósódzsin ◆ helyes erőfeszítéshelyes erőfeszítés
sosódzsósosódzsó ◆ tünetegyüttestünetegyüttes ◆ tünetektünetek

sósokusósoku ◆ kisétkűségkisétkűség 「Sósokuka taisoku」
„kisétkűség vagy nagyétkűség”

sósokukasósokuka ◆ kisétkű emberkisétkű ember
sósokunasósokuna ◆ kisétkűkisétkű 「Cuma-va sósokuda.」
„A feleségem kisétkű.”

sósokuszaibósósokuszaibó ◆ mikrofágmikrofág ◆ mikrofág sejtmikrofág sejt
sósótosósóto ◆ búsanbúsan 「Sósóto fuku kaze」 „búsan
fújó szél” ◆ szomorkásanszomorkásan 「Sósóto amega fut-
teita.」 „Szomorkásan esett az eső.”

sosúsosú ◆ ősz kezdeteősz kezdete
sósúsósú ◆ behívásbehívás ◆ egybehívásegybehívás ◆ összehívásösszehívás

sosucusosucu ◆ elsőelső megjelenésmegjelenés 「Keitaidenvatoiu
kotobano sosucunen」 „mobiltelefon szó első
megjelenésének éve”

sósucusósucu ◆ kikristályosodáskikristályosodás ◆ kristálykivá-kristálykivá-
lasztódáslasztódás ◆ kristályosodáskristályosodás
sósudzsucusósudzsucu ◆ kis műtétkis műtét
sósúkaisósúkai ◆ kis összejövetelkis összejövetel
sosunsosun ◆ kora tavaszkora tavasz ◆ tavasz kezdetetavasz kezdete
sósunsósun ◆ boldog új évetboldog új évet
sosunososuno ◆ különbözőkülönböző fajtafajta ◆ sokfélesokféle 「Kono
tatemononi-va sosuno mondaigaarimaszu.」
„Ezen az épületen sokféle probléma van.”

sosúnososúno ◆ megjelentmegjelent 「Kagakuzassini sosúno
ronbun」 „tudományos folyóiratban megjelent
értekezés”

sósúreidzsósósúreidzsó ◆ behívóbehívó 「Tótó muszukoni sósú-
reidzsóga todoitesimatta.」 „Végül megérkezett a
fiam behívója.” ◆ behívóparancsbehívóparancs
sósúszarerusósúszareru ◆ összeülösszeül 「Kokkaiga sósúsza-
reta.」 „Összeült az országgyűlés.”

sósúszupurésósúszupuré ◆ illatosítóillatosító sprayspray ◆ légfrissí-légfrissí-
tő spraytő spray
sósúszurusósúszuru ◆ behívbehív 「Guntaini sósúszareta.」
„Behívtak katonának.” ◆ felhajtfelhajt 「Murano
zendzsinkucsi-o sósúsita.」 „Felhajtottam min-
den lelket a faluban.” ◆ összehívösszehív 「Kokkai-va
sósúszareta.」 „Összehívták az országgyűlést.”

soszasosza ◆ cselekedetcselekedet ◆ mozdulatmozdulat 「Ógeszana
sosza-o szuru.」 „Eltúlozza a mozdulatait.” ◆

testmozdulattestmozdulat 「Odori ko-va onadzsi sosza-o
kuri kaeszu.」 „A táncosnő ugyanazokat a test-
mozdulatokat ismétli.”
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sószasósza ◆ őrnagyőrnagy
sószasósza ◆ kiskis különbségkülönbség 「Szensu-va sószade
katta.」 „A versenyző kis különbséggel nyert.”

sószasósza ◆ bizonyítékbizonyíték
soszagotososzagoto ◆ táncjátéktáncjáték
soszaisoszai ◆ közlésközlés ◆ megjelenésmegjelenés 「Honkóso-
szaino sószecu.」 „E számban megjelent novella.”

soszaisoszai ◆ dolgozószobadolgozószoba 「Soszai-va honde mi-
ugokigatorenaikuraiippaidatta.」 „A dolgozószo-
ba úgy tele volt, hogy nem lehetett benne mozog-
ni.”

sószaisószai ◆ jójó üzletiüzleti érzékérzék 「Sószaini taketei-
ru.」 „Jó üzleti érzéke van.”

sószaisószai ◆ részletekrészletek 「Kotono sószai-o osietek-
udaszai.」 „Mondja el az ügy részleteit!” ◆ rész-rész-
letességletesség
sószaimadeszenmeinasószaimadeszenmeina ◆ részletgazdagrészletgazdag
「Kono sasin-va sószaimade szenmeideszu.」 „Ez
a fénykép részletgazdag.”

sószainasószaina ◆ részletesrészletes 「Han-ninnicuite sósza-
ina bjósa-o sita.」 „Részletes leírást adott a tettes-
ről.”

sószainisószaini ◆ aprólékosanaprólékosan 「Déta-o sószaini
bunszekisita.」 „Aprólékosan analizáltam az ada-
tokat.” ◆ részletesenrészletesen 「Dzsidzsó-o sószaini
szecumeisita.」 „Részletesen elmagyaráztam a
helyzetet.”

sószai-o hatarakaszerusószai-o hatarakaszeru ◆ töri a fejéttöri a fejét
sószakutositasószakutosita ◆ magányosmagányos
soszansoszan ◆ gyümölcsgyümölcs 「Adiszu dzsiso-va tanen-
no dorjokuno soszanda.」 „Az Adys szótár sok-
éves erőfeszítés gyümölcse.” ◆ szüleményszülemény
「Kore-va gúzenno soszanda.」 „Ez a véletlen
szüleménye.”

soszansoszan ◆ első szüléselső szülés
sószansószan ◆ győzelemgyőzelem esélyeesélye 「Sószan-o tat-
eta.」 „A győzelem esélyét latolgattam.” ◆ győ-győ-
zelemzelem reményereménye 「Sószanga detekita.」 „Felcsil-
lant a győzelem reménye.”

sószansószan ◆ gyerekszülésgyerekszülés
sószansószan ◆ salétromsavsalétromsav ◇ asószanasószan salétro-salétro-
mossavmossav
sószansószan ◆ dicséretdicséret 「Sószanni ataiszuru júki」
„dicséretre méltó bátorság” ◆ elismeréselismerés 「Só-

szanno hakusu」 „elismerő taps” ◇ sószan-osószan-o
ukeruukeru tetszésttetszést aratarat 「Szakkano sószecu-va
sószan-o uketa.」 „Az író regénye tetszést ara-
tott.”

sószan-ensószan-en ◆ nitrátnitrát
sószanginsószangin ◆ ezüst-nitrátezüst-nitrát
sószankariumusószankariumu ◆ kálium-nitrátkálium-nitrát ◆ salétromsalétrom
sószan-osószan-o ataeruataeru ◆ tetszésttetszést nyilvánítnyilvánít
「Ózeino hito-va geidzsucukani sószan-o atae-
ta.」 „Sokan tetszésüket nyilvánították a művész
felé.”

sószan-osószan-o ukeruukeru ◆ tetszésttetszést aratarat 「Szakkano
sószecu-va sószan-o uketa.」 „Az író regénye tet-
szést aratott.”

soszanpusoszanpu ◆ először szülő nőelőször szülő nő
sószansasószansa ◆ csodálócsodáló
sószanszubekisószanszubeki ◆ dicséretesdicséretes 「Sószanszube-
ki kói」 „dicséretes tett”

sószanszurusószanszuru ◆ dicsérdicsér 「Geidzsucukano
szakuhin-o sószansita.」 „Dicsérte a művész alko-
tását.” ◆ megdicsérmegdicsér 「Socsó-va kenkjúcsímu-o
sószansita.」 „Az intézet igazgatója megdicsérte a
kutatócsoportot.”

sószassisószassi ◆ brosúrabrosúra ◆ füzetfüzet
soszecusoszecu ◆ különfélekülönféle véleményvélemény 「Dzsikenno
sinszónicuite soszecuga tobi katteiru.」 „Az eset
valóságtartalmát illetően különféle vélemények
terjengenek.” ◆ sokfélesokféle elképzeléselképzelés 「Csimei-
juraini soszecugaaru.」 „Sokféle elképzelés van a
hely nevének eredetével kapcsolatban.” ◇ sosze-sosze-
cugaarucugaaru vitatottvitatott 「Szono dóbucuno gakumei-
ni soszecugaaru.」 „Annak az állatnak a tudomá-
nyos neve még vitatott.”

sószecusószecu ◆ hivatalos első havazás napjahivatalos első havazás napja
sószecusószecu ◆ részletes magyarázatrészletes magyarázat
sószecusószecu ◆ kisebbkisebb részletrészlet ◆ taktustaktus 「Kjo-
kuno daiicsisószecu」 „zene első taktusa” ◆ ütemütem
「Kjokuno daiicsisószecu」 „zene első üteme”

sószecusószecu ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ kisregénykisregény ◆ no-no-
vellavella ◆ regényregény 「Sószecu-o kaita.」 „Írtam egy
regényt.” ◆ szépprózaszéppróza ◇ akkansószecuakkansószecu ka-ka-
landregénylandregény ◇ eszuefusószecueszuefusószecu
tudományos-fantasztikustudományos-fantasztikus novellanovella ◇ eszu-eszu-
efusószecuefusószecu tudományos-fantasztikustudományos-fantasztikus re-re-
génygény ◇ eszuefusószecueszuefusószecu sci-fisci-fi regényregény ◇

eszuefusószecueszuefusószecu sci-fisci-fi novellanovella ◇ kaikisó-kaikisó-
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szecuszecu rémregényrémregény ◇ kannósószecukannósószecu erotikuserotikus
regényregény ◇ kannósószecukannósószecu erotikuserotikus novellanovella
◇ keitaisószecukeitaisószecu mobiltelefonosmobiltelefonos regényregény ◇

kensósószecukensósószecu díjnyertesdíjnyertes novellanovella ◇ kensó-kensó-
sószecusószecu díjnyertesdíjnyertes regényregény ◇ gosikkus-gosikkus-
ószecuószecu rémregényrémregény ◇ dzsidzsicu-vadzsidzsicu-va sósze-sósze-
cujoricujori kinarikinari valóságvalóság furcsább,furcsább, mintmint aa kép-kép-
zeletzelet ◇ sisószecusisószecu énregényénregény ◇ dzsidaisó-dzsidaisó-
szecuszecu történelmitörténelmi regényregény ◇ sódzsosószecusódzsosószecu
lányregénylányregény ◇ sóhensószecusóhensószecu ötpercesötperces no-no-
vellavella ◇ sokantaisószecusokantaisószecu episztolárisepisztoláris re-re-
génygény ◇ szuirisószecuszuirisószecu detektívregénydetektívregény ◇

szeisónenmukenosószecuszeisónenmukenosószecu ifjúságiifjúsági regényregény
◇ szeicsósószecuszeicsósószecu fejlődésregényfejlődésregény ◇ taiga-taiga-
sószecusószecu életregényéletregény ◇ taigasószecutaigasószecu csa-csa-
ládregényládregény ◇ taisúsószecutaisúsószecu ponyvaregényponyvaregény ◇

taisúsószecutaisúsószecu tömegregénytömegregény ◇ tanteisósze-tanteisósze-
cucu detektívregénydetektívregény ◇ tanpensószecutanpensószecu novel-novel-
lala ◇ tanpensószecutanpensószecu elbeszéléselbeszélés ◇ csúhen-csúhen-
sószecusószecu kisregénykisregény ◇ csóhensószecucsóhensószecu
hosszúhosszú regényregény ◇ cúzokusószecucúzokusószecu szórakoz-szórakoz-
tatótató regényregény ◇ cúzokusószecucúzokusószecu bulvárre-bulvárre-
génygény ◇ cuzukimononosószecucuzukimononosószecu folytatásosfolytatásos
regényregény ◇ pikareszukusószecupikareszukusószecu kalandre-kalandre-
génygény ◇ pikareszukusószecupikareszukusószecu pikareszkpikareszk re-re-
génygény ◇ hon-ansószecuhon-ansószecu adaptáltadaptált regényregény ◇

honkakusószecuhonkakusószecu komolykomoly regényregény ◇ rjókisó-rjókisó-
szecuszecu bizarrbizarr regényregény ◇ rekisisószecurekisisószecu tör-tör-
ténelmiténelmi regényregény ◇ ren-aisószecuren-aisószecu szerelmesszerelmes
regényregény ◇ renszaisószecurenszaisószecu novellasorozatnovellasorozat ◇

renszaisószecurenszaisószecu folytatásosfolytatásos regényregény ◇ ren-ren-
zokusószecuzokusószecu folytatásos regényfolytatásos regény
soszecugaarusoszecugaaru ◆ vitatottvitatott 「Szono dóbucuno
gakumeini soszecugaaru.」 „Annak az állatnak a
tudományos neve még vitatott.”

sószecukasószecuka ◆ regényíróregényíró
sószecunosudzsinkósószecunosudzsinkó ◆ regényhősregényhős
sószecuszurusószecuszuru ◆ részletesenrészletesen elmagyarázelmagyaráz
「Kuszurinicuite sószecusita.」 „Részletesen ma-
gyarázott a gyógyszerről.”

sószecutókószaitosószecutókószaito ◆ novellamegosztónovellamegosztó
soszeisoszei ◆ diákdiák ◆ kosztos diákkosztos diák
soszeisoszei ◆ boldogulásboldogulás ◆ érvényesülésérvényesülés
sószeisószei ◆ harangszóharangszó
sószeisószei ◆ kiégetéskiégetés
sószeisószei ◆ kiralitáskiralitás
sószeisószei ◆ szerény személyemszerény személyem
sószeisószei ◆ felkérésfelkérés ◆ meghívásmeghívás

sószeisószei ◆ célgömbcélgömb
sószeisószei ◆ apróapró sikersiker 「Sószeini jaszundzsiru.」
„Apró sikerekkel is megelégszik.”

soszeibinakanbecusisoszeibinakanbecusi ◆ szexálószexáló
soszeidzsin-nohisoszeidzsin-nohi ◆ mindenszentekmindenszentek
sószeidzsósószeidzsó ◆ meghívólevélmeghívólevél
soszeidzsucusoszeidzsucu ◆ boldogulásboldogulás azaz életbenéletben
「Soszeidzsucuga hetana hitoda.」 „Nehezen bol-
dogul az életben.” ◆ életművészetéletművészet
sószeikokusószeikoku ◆ vendéglátó országvendéglátó ország
soszeikunsoszeikun ◆ életmottóéletmottó
sószeiszurusószeiszuru ◆ felkérfelkér 「Dzsitai-o kaimeiszuru-
tameni szenmonka-o sószeisita.」 „A helyzet tisz-
tázásához szakértőket kértek fel.” ◆ meghívmeghív
「Róma hóónihangarí hómon-o sószeisita.」 „A
pápát meghívták Magyarországra.”

sószeiszurusószeiszuru ◆ kiégetkiéget 「Tódzsiki-o sószeisi-
ta.」 „Kiégette a kerámiát.”

soszekisoszeki ◆ könyvkönyv ◆ publikációpublikáció ◇ densiso-densiso-
szekiszeki elektronikus könyvelektronikus könyv
sószekisószeki ◆ kristályosodáskristályosodás
sószekisószeki ◆ kálium-nitrátkálium-nitrát ◆ salétromsalétrom ◇ csiri-csiri-
sószekisószeki chilei salétromchilei salétrom
soszekiaikókasoszekiaikóka ◆ bibliofilbibliofil ◆ könyvbarátkönyvbarát
soszekigjósoszekigjó ◆ könyviparkönyvipar
soszekiinszacusoszekiinszacu ◆ könyvnyomtatáskönyvnyomtatás
soszekimokurokusoszekimokuroku ◆ katalóguskatalógus ◆ könyvka-könyvka-
talógustalógus
soszekisósoszekisó ◆ könyvkereskedőkönyvkereskedő
soszekisúsúsoszekisúsú ◆ könyvgyűjtéskönyvgyűjtés
sószekkaisószekkai ◆ oltott mészoltott mész
soszensoszen ◆ elsőelső csatacsata ◆ elsőelső fordulóforduló 「Szen-
sukenno soszenga okonavareta.」 „Megtartották
a bajnokság első fordulóját.” ◆ elsőelső mérkőzésmérkőzés
「Soszenni jabureta.」 „Elvesztettük az első mér-
kőzést.” ◆ nyitómérkőzésnyitómérkőzés
soszensoszen ◆ mármár csakcsak 「Soszen jono nakaszon-
namono.」 „A világ már csak ilyen.” ◆ úgyisúgyis
「Soszenrindzsi sokuin-va cukai szute.」 „Az ide-
iglenes munkaerőt úgyis csak kirúgják” ◆ úgy-úgy-
semsem 「Jume-va soszenkanavanai.」 „Az álmok
úgysem válnak valóra.” ◆ végeredménybenvégeredményben ◆

végülvégül isis 「Oszukinidózo. Soszen, anatano dzsin-
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szeideszu.」 „Felőlem azt csinálsz, amit akarsz.
Végül is a te életed.”

sószensószen ◆ kereskedelmikereskedelmi hajóhajó ◆ kereskedő-kereskedő-
hajóhajó
sószengakkósószengakkó ◆ kereskedelmi-tengerészetikereskedelmi-tengerészeti
iskolaiskola
sószengencsirjósószengencsirjó ◆ belsőbelső sugárkezeléssugárkezelés ◆

brachyterápiabrachyterápia
sószenkjokusószenkjoku ◆ egyéniegyéni választókörzetválasztókörzet ◆

egyképviselős választókörzetegyképviselős választókörzet
sószenkjokukóhosariszutosószenkjokukóhosariszuto ◆ egyéniegyéni vá-vá-
lasztási listalasztási lista
sószenkjokuszeisószenkjokuszei ◆ egyképviselősegyképviselős válasz-válasz-
tásitási rendszerrendszer ◆ választókörzetenkéntválasztókörzetenként
egyképviselős rendszeregyképviselős rendszer
sószentaisószentai ◆ kereskedelmi flottakereskedelmi flotta
sószosószo ◆ per megnyeréseper megnyerése
sószósószó ◆ fiatalosságfiatalosság
sószósószó ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság ◆ koraiságkoraiság
sószósószó ◆ idegeskedésidegeskedés 「Sószónikararete
nemurenai joruga cuzuita.」 „Sok éjszakán át
nem tudtam aludni az idegeskedéstől.” ◆ türel-türel-
metlenségmetlenség 「Keikakugaumakuikazu sószóni
karareta.」 „Türelmetlen voltam, mert nem jól
haladtunk a tervvel.”

sószóinsószóin ◆ SószóinSószóin
sószójúisószójúi ◆ energikusságenergikusság
sószókekkisószókekki ◆ forróvérűségforróvérűség
sószókieisószókiei ◆ fiatalosságfiatalosság ésés energikusságenergikusság
「Sószókieino kenkjúsa」 „fiatal és energikus ku-
tató”

soszokusoszoku ◆ kezdősebességkezdősebesség
sószokusószoku ◆ életjeléletjel 「Szónansita tozansa-va
sószoku-o tatta.」 „Az elveszett hegymászó nem
adott életjelet magáról.” ◆ hírhír 「Szúsúkansó-
szokuganakatta.」 „Hetekig nem volt róla hír.” ◆

holléthollét 「Kareno sószokunicuite tazuneta.」 „A
hollétéről érdeklődtem.” ◆ információinformáció 「Urasa-
kaino sószokuni cúdzsiteiru.」 „Belső információi
vannak az alvilágról.” ◇ sószokugatacusószokugatacu meg-meg-
szakadszakad aa kapcsolatkapcsolat 「Hikókiga sószoku-o tat-
ta.」 „Megszakadt a repülővel a kapcsolat.”

sószokucúsószokucú ◆ bennfentesbennfentes ◆ jóljól értesültértesült
személyszemély
soszokudososzokudo ◆ kezdősebességkezdősebesség

sószokufumeinosószokufumeino ◆ ismeretlenismeretlen hollétűhollétű 「Só-
szokufumeino dzsinbucu」 „ismeretlen hollétű
ember”

sószokugatacusószokugatacu ◆ megszakadmegszakad aa kapcsolatkapcsolat
「Hikókiga sószoku-o tatta.」 „Megszakadt a re-
pülővel a kapcsolat.”

sószokuszudzsisószokuszudzsi ◆ bennfentesbennfentes 「Sószokuszu-
dzsino dzsóhó」 „bennfentes információ”

sószónasószóna ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Sószóna
handan-o sita.」 „Elhamarkodott döntést hozott.”
◇ dzsikisószónadzsikisószóna koraikorai 「Kono kecudan-o
kudaszuno-va mada dzsikisószóda.」 „Még korai
ilyen következtetést levonni.” ◇ dzsikisószónadzsikisószóna
elhamarkodottelhamarkodott 「Dzsikisószóna kettei」 „elha-
markodott döntés”

sószonszurusószonszuru ◆ leégleég 「Denkimótága sószonsi-
ta.」 „Leégett az elektromotor.”

sószósikansószósikan ◆ fiatal tisztfiatal tiszt
sószoszurusószoszuru ◆ megnyerimegnyeri aa pertpert 「Hikoku-va
sószosita.」 „Az alperes megnyerte a pert.”

sószúsószú ◆ tizedestizedes ◆ tizedestörttizedestört ◇ dzsunkan-dzsunkan-
sószúsószú szakaszosszakaszos tizedestizedes törttört ◇ mugensó-mugensó-
szúszú végtelen tizedestörtvégtelen tizedestört
sószúsószú ◆ kisebbségkisebbség 「Sószúiken-o szoncsószu-
ru.」 „Értékeli a kisebbségi véleményt.” ◆ kiskis
számszám 「Sószúno sidzsisa」 „kis számú támoga-
tottság”

sószúhasószúha ◆ kisebbségkisebbség
sószuisószui ◆ meggyötörtségmeggyötörtség ◆ nyúzottságnyúzottság
sószúikensószúiken ◆ kisebbségi véleménykisebbségi vélemény
sószuirjokuhacudensószuirjokuhacuden ◆ kiskis méretűméretű vízmeg-vízmeg-
hajtású áramfejlesztéshajtású áramfejlesztés
sószuisikittasószuisikitta ◆ megkínzottmegkínzott 「Sószuisikitta
hjódzsóde atama-o ageta.」 „Felemelte megkín-
zott tekintetét.” ◆ megviseltmegviselt 「Sószuisikitta
kao」 „megviselt arc” ◆ nyúzottnyúzott 「Sószuisikitta
kaodatta.」 „Nyúzott arca volt.”

sószuiszurusószuiszuru ◆ megviseltmegviselt leszlesz 「Csicsiojaga
tocuzennakunari sószuisikitta.」 „Megviselte az
apja hirtelen halála.”

sószúminzokusószúminzoku ◆ etnikaietnikai kisebbségkisebbség ◆ nem-nem-
zeti kisebbségzeti kisebbség
sószupészusószupészu ◆ helytakarékossághelytakarékosság
soszurusoszuru ◆ elintézelintéz 「Uragiri mono-o sosita.」
„Elintéztem az árulókat.” ◆ ítélítél 「Bakkinni
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soszareta.」 „Pénzbüntetésre ítélték.” ◆ rendezrendez
「Koto-o umaku sositajóna kimocsininatta.」
„Úgy éreztem, sikerült rendeznem az ügyet.” ◆

tűrtűr 「Kokumin-va damatte dzsitaini sosita.」 „A
nép némán tűrte a helyzetet.” ◇ mi-omi-o soszurusoszuru
helyezkedikhelyezkedik 「Dó mi-o soszurubekika kangae-
ta.」 „Azon gondolkoztam, hogyan helyezkedjek.”
◇ rukeinisoszururukeinisoszuru deportáldeportál 「Súdzsin-va tói
kuni-e rukeini soszareta.」 „A rabot messzi or-
szágba deportálták.” ◇ rukeinisoszururukeinisoszuru száműzszáműz
「Szeidzsihantosite rukeini soszareta.」 „Politi-
kai bűnök miatt száműzték.”

sószurusószuru ◆ dicsérdicsér 「Sógunno kószeki-o sószu-
ru.」 „Dicséri a tábornok által elért eredménye-
ket.” ◆ értékelértékel ◆ imádimád
sószurusószuru ◆ elhitetelhitet 「Succsóto sósite uvaki-o
kuri kaesita.」 „Elhitette, hogy üzleti útra megy,
de csalta a feleségét.” ◆ hivatkozikhivatkozik 「Kaszaikei-
hókino tenkento sósite okane-o damasitotta.」 „A
tűzjelző vizsgálatára hivatkozva csalt ki pénzt.” ◆

neveznevez 「Kare-va dzsibun-o tenszaisefuto sósi-
ta.」 „Tehetséges szakácsnak nevezte magát.” ◆

tarttart 「Kare-va igakuno szoto sószareteiru.」 „Az
orvostudomány atyjának tartják.”

sószurusószuru ◆ bizonyítbizonyít 「Dzsidzsicu-o sószuru.」
„Bizonyítja a tényeket.” ◆ garantálgarantál 「Eiszei-
dzsóno mondaiganaito sószuru.」 „Garantálja a
higiéniát.” ◆ igazoligazol 「Kono sómeiso-va dzsúso-o
sószuru.」 „Ez az okirat igazolja a lakcímét.”

sószúsasószúsa ◆ kisebbségkisebbség ◇ szeitekisószúsaszeitekisószúsa
neminemi kisebbségkisebbség ◇ szeitekisószúsaszeitekisószúsa szexuá-szexuá-
lis kisebbséglis kisebbség
sószútensószúten ◆ tizedesponttizedespont ◆ tizedesvesszőtizedesvessző
「Sószútenika-o kiri szuteta.」 „A tizedesvessző
utáni számokat elhagytam.”

sotaisotai ◆ betűformabetűforma ◆ betűtípusbetűtípus 「Vápurono
sotai-o kaeta.」 „Megváltoztattam a szövegszer-
kesztő betűtípusát.” ◆ írásformaírásforma ◆ írásstílusírásstílus
◆ írástípusírástípus ◇ mincsósotaimincsósotai MingMing betűtípusbetűtípus
◇ mincsótaimincsótai Ming betűtípusMing betűtípus
sotaisotai ◆ családcsalád 「Kare-va sotai-o mocu.」 „Csa-
ládot alapított.” ◆ háztartásháztartás ◇ ódzsotaiódzsotai
nagynagy családcsalád ◇ on-nadzsotaion-nadzsotai apátlanapátlan csa-csa-
ládlád ◇ sódzsotaisódzsotai kiskis családcsalád ◇ hitosidzsotaihitosidzsotai
egyszemélyesegyszemélyes háztartásháztartás ◇ joriaidzsotaijoriaidzsotai
háztartásokháztartások együttegyütt éléseélése ◇ joriaidzsotaijoriaidzsotai
emberekemberek egyvelegeegyvelege 「Taminzokuno jori ai

dzsotai」 „különböző nemzetiségű népek egyvele-
ge”

sótaisótai ◆ Sótai-korSótai-kor
sótaisótai ◆ eszméleteszmélet ◆ igaziigazi mivoltamivolta 「Gizens-
ano sótaiga abakareta.」 „Lelepleződött az álszent
ember igazi mivolta.” ◆ kilétkilét 「Dorobóno sótai-o
abaita.」 „Felfedték a tolvaj kilétét.” ◆ mibenlétmibenlét
「Nazono kuszurino sótai-o sirabeta.」 „Megvizs-
gálták a titokzatos szer mibenlétét.” ◇ sótaifu-sótaifu-
meinomeino ismeretlenismeretlen 「Kókogakusa-va sótaifume-
ino sucudohin-o hori dasita.」 „A régészek isme-
retlen leletre bukkantak.” ◇ sótaifumeinosótaifumeino kí-kí-
sértetiessérteties 「Dókucukara sótaifumeino koega ki-
koeta.」 „A barlangból kísérteties hang hallat-
szott.” ◇ sótaifumeinosótaifumeino titokzatostitokzatos 「Macsino
ue-o sótaifumeino kikaiga tadajotteita.」 „Egy ti-
tokzatos gép lebegett a város felett.” ◇ sótai-sótai-
monakumonaku eszméletlenüleszméletlenül 「Sótaimonaku jotta.」
„Eszméletlenre ittam magam.” ◇ sótaimona-sótaimona-
kunemurukunemuru úgyúgy alszik,alszik, mintmint aa halotthalott 「Ikimo
kikoenaihodo sótaimonaku nemutteita.」 „Szinte
nem is lélegzett, úgy aludt, mint a halott.” ◇

sótai-osótai-o aravaszuaravaszu felfedifelfedi kilététkilétét 「Kageno
siensaga sótai-o aravasita.」 „A titkos támogató
felfedte kilétét.” ◇ sótai-osótai-o kakuszukakuszu álcázálcáz
「Dzsoszósite dzsibunno sótai-o kakusita.」 „Nő-
nek öltözve álcázta magát.”

sótaisótai ◆ szakaszszakasz
sótaisótai ◆ meghívásmeghívás 「Enkai-e no sótai-o uke ire-
ta.」 „Elfogadtam a bankettre a meghívást.”

sótaisótai ◆ testecsketestecske ◇ kakusótaikakusótai sejtmag-sejtmag-
vacskavacska ◇ kakusótaikakusótai magvacskamagvacska ◇ keidóm-keidóm-
jakusótaijakusótai karotisztestkarotisztest ◇ dzsinsótaidzsinsótai ve-ve-
setestecskesetestecske ◇ marupígisótaimarupígisótai Malpighi-féleMalpighi-féle
vesetestecskevesetestecske
sotaidógusotaidógu ◆ háztartási eszközháztartási eszköz
sótaidzsósótaidzsó ◆ meghívómeghívó ◆ meghívólevélmeghívólevél
sótaifumeinosótaifumeino ◆ ismeretlenismeretlen 「Kókogakusa-va
sótaifumeino sucudohin-o hori dasita.」 „A régé-
szek ismeretlen leletre bukkantak.” ◆ ismeret-ismeret-
lenlen eredetűeredetű 「Konpjútáni
sótaifumeinopuroguramu-o dónjúsita.」 „Isme-
retlen eredetű programot telepítettem a gépre.” ◆

kísértetieskísérteties 「Dókucukara sótaifumeino koega
kikoeta.」 „A barlangból kísérteties hang hallat-
szott.” ◆ titokzatostitokzatos 「Macsino ue-o sótaifume-
ino kikaiga tadajotteita.」 „Egy titokzatos gép le-
begett a város felett.”

AdysAdys sószuru sószuru – sótaifumeino sótaifumeino 31413141



sótaigabarerusótaigabareru ◆ lelepleződiklelepleződik 「Bokuga ka-
kurefandatoiu sótaigabareta.」 „Lelepleződtem.
Én vagyok a titkos hódoló.”

sótaigavarerusótaigavareru ◆ lelepleződiklelepleződik 「Manbiki
hanno sótaiga vareta.」 „Lelepleződött az áruházi
tolvaj.”

sotaijacuresotaijacure ◆ házvezetésházvezetés okoztaokozta megvi-megvi-
seltségseltség
sotaikensotaiken ◆ első élményelső élmény
sótaikensótaiken ◆ tiszteletjegytiszteletjegy
sótaikjakusótaikjaku ◆ meghívott vendégmeghívott vendég
sotaimensotaimen ◆ elsőelső találkozástalálkozás 「Kareto-va so-
taimendesita.」 „Akkor találkoztam vele először.”

sotaimen-nosotaimen-no ◆ előszörelőször látottlátott 「Sotaimenno
hito」 „először látott ember”

sotaimocsisotaimocsi ◆ háztartásvezetésháztartásvezetés
sotaimocsinosotaimocsino ◆ házasházas 「Sotaimocsino dan-
szei」 „házas ember”

sótaimonakusótaimonaku ◆ eszméletlenüleszméletlenül 「Sótaimona-
ku jotta.」 „Eszméletlenre ittam magam.”

sótaimonakusótaimonaku joujou ◆ leisszaleissza magátmagát 「Szú-
dzsikande sótaimonaku jotteita.」 „Néhány óra
alatt leitta magát.”

sótaimonakunemurusótaimonakunemuru ◆ úgyúgy alszik,alszik, mintmint aa
halotthalott 「Ikimo kikoenaihodo sótaimonaku ne-
mutteita.」 „Szinte nem is lélegzett, úgy aludt,
mint a halott.”

sótaimonakunerusótaimonakuneru ◆ úgyúgy alszik,alszik, mintmint akitakit
fejbefejbe vertekvertek 「Joi cuburete, sótaimonaku ne-
teita.」 „Az italtól úgy aludt, mint akit fejbe ver-
tek.”

sótainiazukarusótainiazukaru ◆ meghívástmeghívást kapkap 「Denkano
gosótaini azukatta.」 „Meghívást kaptam őfelsé-
géhez.”

sotainusisotainusi ◆ családfőcsaládfő
sótai-osótai-o aravaszuaravaszu ◆ felfedi,felfedi, hogyhogy kiki isis
「Imamade zen-ninno furi-o siteitaga, tótó sótai-
o aravasita.」 „Eddig jó embernek hittük, de most
felfedte, kis is ő.” ◆ felfedifelfedi kilététkilétét 「Kageno
siensaga sótai-o aravasita.」 „A titkos támogató
felfedte kilétét.”

sótai-o kakusitesótai-o kakusite ◆ inkognitóbaninkognitóban

sótai-osótai-o kakuszukakuszu ◆ álcázálcáz 「Dzsoszósite dzsi-
bunno sótai-o kakusita.」 „Nőnek öltözve álcázta
magát.”

sótaisasótaisa ◆ meghívottmeghívott
sótaiszareteinaisótaiszareteinai ◆ hívatlanhívatlan 「Ano kjaku-va
sótaiszareteinai.」 „Ő hívatlan vendég.”

sótaiszurusótaiszuru ◆ meghívmeghív 「Kekkonsikini sótaisza-
renakatta.」 „Nem hívtak meg az esküvőre.”

sótakusótaku ◆ ingoványingovány ◆ mocsármocsár
sótakusótaku ◆ szeretőnek fenntartott lakásszeretőnek fenntartott lakás
sótakucsisótakucsi ◆ lápvidéklápvidék ◇ manguróbusótaku-manguróbusótaku-
csicsi mangrove-mocsármangrove-mocsár
sótakusokubucusótakusokubucu ◆ mocsári növénymocsári növény
sóteisótei ◆ tenyérsaroktenyérsarok
soteigairódódzsikandesoteigairódódzsikande ◆ munkaidőn kívülmunkaidőn kívül
soteinosoteino ◆ adottadott 「Soteino basoto dzsikanni
cuita.」 „Az adott helyre és időre érkeztem.” ◆ hi-hi-
vatalosvatalos 「Soteino tecuzukini sitagatta.」 „A hi-
vatalos eljárást követtem.” ◆ kiszabottkiszabott 「Mó-
si komi-o soteino hinicsimade teisucusinakereba-
naranai.」 „A kérvényt a kiszabott időpontig be
kell nyújtani.” ◆ megszabottmegszabott 「Soteino csing-
inde hataraiteimaszu.」 „Megszabott bérért dol-
gozom.”

sóteiucsisóteiucsi ◆ tenyérsarkos ütéstenyérsarkos ütés
sótekisóteki ◆ gyengegyenge ellenfélellenfél 「Taitekito sóteki」
„erős és gyenge ellenfél” ◆ kevés ellenfélkevés ellenfél
sotensoten ◆ könyvesboltkönyvesbolt ◆ könyvkiadókönyvkiadó
sótensóten ◆ kispecsétkispecsét betűtípusbetűtípus ◆ kiskis pecsét-pecsét-
írásírás
sótensóten ◆ jutalmazásijutalmazási szabályzatszabályzat ◆ jutalomjutalom

sótensóten ◆ NandikésvaraNandikésvara
sótensóten ◆ feldobódásfeldobódás
sótensóten ◆ üzletüzlet
sótensóten ◆ fókuszfókusz 「Hanasino sóten」 „történet
fókusza” ◆ fókuszpontfókuszpont ◆ gyújtópontgyújtópont 「To-
curenzuno sóten」 „domború lencse gyújtópont-
ja” ◆ középpontközéppont 「Arunjúszuga csúino sóten-
tonatta.」 „Egy hír a figyelem középpontjába ke-
rült.” ◇ sóten-osóten-o ateruateru fókuszálfókuszál 「Njúszu-va
keizaikikini sóten-o ateta.」 „A hírekben a gazda-
sági válságra fókuszáltak.” ◇ sóten-osóten-o avaszeruavaszeru
fókuszálfókuszál 「Kaonikamerano sóten-o avaszeta.」
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„Az arcára fókuszáltam a kamerát.” ◇ sóten-osóten-o
avaszeruavaszeru fókuszbafókuszba állítállít 「Kenbikjóno sóten-
o avaszeta.」 „Fókuszba állítottam a mikroszkó-
pot.” ◇ tasótenrenzutasótenrenzu progresszívprogresszív lencselencse ◇

nisótenrenzunisótenrenzu bifokális lencsebifokális lencse
sótensóten ◆ mennybemenetelmennybemenetel ◆ mennybevételmennybevétel
◇ kiriszutonosótenkiriszutonosóten KrisztusKrisztus mennybeme-mennybeme-
netelenetele ◇ hisótenhisóten Mária mennybevételeMária mennybevétele
sótensóten ◆ boltocskaboltocska ◆ kisboltkisbolt
sótencsisótencsi ◆ apró világapró világ ◆ mikrokozmoszmikrokozmosz
sótengaatarusótengaataru ◆ előtérbeelőtérbe kerülkerül
「Szenkjoszende-va hinkonni sótenga atatta.」
„A választások során előtérbe került a szegény-
ség.”

sótengaavanaisótengaavanai ◆ fókuszhibásfókuszhibás 「Meno sóten-
ga avanai.」 „Fókuszhibás a szeme.”

sótengaisótengai ◆ bevásárlónegyedbevásárlónegyed ◆ bevásárló-bevásárló-
utcautca ◆ üzletnegyedüzletnegyed ◆ üzletsorüzletsor 「Vatasino
ekini-va nagai sótengaigaarimaszu.」 „Az állo-
másnál hosszú üzletsor van.” ◆ vásárlóutcavásárlóutca
sótenkjorisótenkjori ◆ fókusztávolságfókusztávolság ◆ gyújtótá-gyújtótá-
volságvolság
sóten-osóten-o ateruateru ◆ fókuszálfókuszál 「Njúszu-va keiza-
ikikini sóten-o ateta.」 „A hírekben a gazdasági
válságra fókuszáltak.”

sóten-osóten-o avaszeruavaszeru ◆ fókuszálfókuszál 「Kaonikame-
rano sóten-o avaszeta.」 „Az arcára fókuszáltam
a kamerát.” ◆ fókuszbafókuszba állítállít 「Kenbikjóno
sóten-o avaszeta.」 „Fókuszba állítottam a mik-
roszkópot.”

sótenszaisótenszai ◆ áldozócsütörtökáldozócsütörtök
sótenszurusótenszuru ◆ mennyországba jutmennyországba jut
sotósotó ◆ téltél elejeeleje 「Sotóni furu ame」 „tél ele-
jén eső eső”

sotósotó ◆ alapfokalapfok ◆ elemielemi 「Sotókanszú」 „elemi
függvény” ◆ kezdő szintkezdő szint
sotósotó ◆ elejeeleje 「Nidzsuh-szeiki sotóni」 „husza-
dik század elején”

sotósotó ◆ szigetekszigetek ◆ szigetvilágszigetvilág ◇ ogasza-ogasza-
varasotóvarasotó Ogaszavara-szigetekOgaszavara-szigetek ◇ kanari-kanari-
asotóasotó Kanári-szigetekKanári-szigetek ◇ taiheijósotótaiheijósotó
csendes-óceánicsendes-óceáni szigetekszigetek ◇ marésotómarésotó malájmaláj
szigetvilágszigetvilág
sotósotó ◆ étkezésiétkezési cukorcukor ◆ nádcukornádcukor ◆ sza-sza-
charózcharóz ◆ szukrózszukróz

sótosóto ◆ beállósbeállós ◆ rövidzárlatrövidzárlat ◆ zárlatzárlat
sótosóto ◆ tartományi székhelytartományi székhely
sótósótó ◆ rövid kardrövid kard
sótósótó ◆ oligoszacharidoligoszacharid
sótósótó ◆ kisekise fejfej ◇ sinapuszusótósinapuszusótó szinapti-szinapti-
kus bunkókus bunkó
sótósótó ◆ lámpaoltáslámpaoltás
sótósótó ◆ fenyőfák suhogásafenyőfák suhogása
sótobúcusótobúcu ◆ bakancsbakancs
sótocusótocu ◆ becsapódásbecsapódás 「Inszekino sótocu」
„meteor becsapódása” ◆ konfliktuskonfliktus 「Ojakono
sótocu」 „szülő és gyerek közti konfliktus” ◆

összetűzésösszetűzés 「Rjókokuno aidani sótocuga ok-
ita.」 „Összetűzésbe keveredett a két ország.” ◆

összeütközésösszeütközés 「Kurumano sótocu」 „autók
összeütközése” ◆ ütközésütközés 「Ikenno sótocu」
„vélemények ütközése” ◇ iken-nosótocuiken-nosótocu véle-véle-
ményellentétményellentét ◇ kandzsónosótocukandzsónosótocu érzelmiérzelmi
konfliktuskonfliktus ◇ sómensótocusómensótocu frontálisfrontális ütkö-ütkö-
zészés ◇ tadzsúsótocutadzsúsótocu tömegestömeges ütközésütközés ◇ ri-ri-
gainosótocugainosótocu érdekellentétérdekellentét 「Szutoraiki-o si-
teiru ródósato, kojósano aidani-va rigaino sóto-
cugaarimaszu.」 „A sztrájkolók és a munkáltatók
között érdekellentét van.”

sótocudzsikosótocudzsiko ◆ karambolkarambol
sótocusiszurusótocusiszuru ◆ karambolbankarambolban meghalmeghal
「Baikunodoraibá-va sótocusisita.」 „A motoros
karambolban meghalt.”

sótocuszurusótocuszuru ◆ becsapódikbecsapódik 「Inszeki-va ge-
cumenni sótocusita.」 „A meteor becsapódott a
Holdba.” ◆ beleszaladbeleszalad 「Kurumadetorakkuni
sótocusita.」 „A kocsimmal beleszaladtam egy te-
herautóba.” ◆ karambolozikkarambolozik 「Nidaino kuru-
maga sótocusita.」 „Két kocsi karambolozott.” ◆

konfliktusbakonfliktusba kerülkerül 「Dzsósito sótocusita.」
„Konfliktusba kerültem a főnökömmel.” ◆ megymegy
「Kuruma-va kini sótocusita.」 „Az autó fának
ment.” ◆ nekiütköziknekiütközik 「Dzsitensa-va kurumani
sótocusita.」 „A kerékpáros nekiütközött az au-
tónak.” ◆ összeütközikösszeütközik 「Nidaino kurumaga
sómensótocusita.」 „Két autó frontálisan össze-
ütközött.” ◆ ütközikütközik 「Karerano ikenga sóto-
cusita.」 „Ütközött a véleményük.” ◇ karukus-karukus-
ótocuszuruótocuszuru összekoccanösszekoccan 「Nidaino kuruma-
va karuku sótocusita.」 „Összekoccant két autó.”

sotódaiszúgakusotódaiszúgaku ◆ elemi algebraelemi algebra
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sótódzsikansótódzsikan ◆ lámpaoltáslámpaoltás idejeideje 「Bjóinno
sótódzsikan-va kudzsidesita.」 „A kórházban 9
órakor volt a lámpaoltás ideje.”

sotókasotóka ◆ elemi iskolaelemi iskola
sótokattosótokatto ◆ rövid fazonrövid fazon ◆ út levágásaút levágása
sótokékisótokéki ◆ epresepres piskótapiskóta ◆ tejszínhabostejszínhabos
piskótapiskóta
sotókikasotókika ◆ elemi geometriaelemi geometria
sotókjóikusotókjóiku ◆ alapfokúalapfokú oktatásoktatás ◆ elemielemi ok-ok-
tatástatás
sotokusotoku ◆ adóalapadóalap ◆ jövedelemjövedelem 「Kotosi-va
sotokuga ókiku hettesimaimasita.」 „Ebben az
évben a jövedelmem nagymértékben csökkent.” ◇

icsidzsisotokuicsidzsisotoku egyszeriegyszeri juttatásjuttatás ◇ kaze-kaze-
isotokuisotoku adókötelesadóköteles jövedelemjövedelem ◇ kógaku-kógaku-
sotokusotoku magasmagas jövedelemjövedelem ◇ kógakusotoku-kógakusotoku-
sasa magasmagas jövedelműjövedelmű emberember ◇ kódzsósoto-kódzsósoto-
kuku állandóállandó jövedelemjövedelem ◇ kósotokusakósotokusa magasmagas
jövedelműjövedelmű 「Kono zeiszei-va kósotokusani furi-
dearu.」 „Ez az adórendszer a magas jövedelmű-
eket sújtja.” ◇ kokuminsotokukokuminsotoku nemzetinemzeti jöve-jöve-
delemdelem ◇ kokuminheikinsotokukokuminheikinsotoku egyegy főrefőre esőeső
jövedelemjövedelem ◇ zacusotokuzacusotoku egyébegyéb jövedelemjövedelem
◇ dzsunsotokudzsunsotoku tisztatiszta jövedelemjövedelem ◇ dzsun-dzsun-
sotokusotoku nettónettó jövedelemjövedelem ◇ szósotokuszósotoku brut-brut-
tótó jövedelemjövedelem ◇ teisotokuteisotoku alacsonyalacsony jöve-jöve-
delemdelem 「Teisotokukatei」 „alacsony jövedelmű
háztartás” ◇ teisotokusateisotokusa alacsonyalacsony jövedel-jövedel-
műmű egyénegyén ◇ tedorisotokutedorisotoku nettónettó jövedelemjövedelem
◇ nenkansotokunenkansotoku éveséves jövedelemjövedelem ◇ hika-hika-
zeisotokuzeisotoku adómentesadómentes jövedelemjövedelem ◇ furóso-furóso-
tokutoku nemnem munkábólmunkából származószármazó jövedelemjövedelem ◇

heikinsotokuheikinsotoku átlagjövedelemátlagjövedelem ◇ menzeiso-menzeiso-
tokutoku adómentesadómentes jövedelemjövedelem ◇ ródósotokuródósotoku
munkából származó jövedelemmunkából származó jövedelem
sótokusótoku ◆ Sótoku-korSótoku-kor
sótokusótoku ◆ veleszületett adottságveleszületett adottság
sotokukakuszasotokukakusza ◆ jövedelemkülönbségjövedelemkülönbség
sotokukódzsosotokukódzso ◆ adóalap-csökkentésadóalap-csökkentés
sotokusasotokusa ◆ jövedelemmeljövedelemmel rendelkezőrendelkező ◇ te-te-
igakusotokusaigakusotokusa alacsony jövedelműalacsony jövedelmű
sotokuszuidzsunsotokuszuidzsun ◆ bérszínvonalbérszínvonal
sotokuzeisotokuzei ◆ jövedelemadójövedelemadó 「Sotokuzeino ka-
kuteisinkoku」 „jövedelemadó-bevallás” ◆ sze-sze-
mélyimélyi jövedelemadójövedelemadó 「Nihonde-va sotokuze-
ino szaikózeiricu-va jondzsúgopászentodeszu.」
„Japánban a személyi jövedelemadó felső határa

45%.” ◇ nigentekisotokuzeinigentekisotokuzei kettőskettős jövede-jövede-
lemadólemadó
sótoningusótoningu ◆ főzőmargarinfőzőmargarin ◆ zsiradékzsiradék
sóto-pancusóto-pancu ◆ rövidnadrágrövidnadrág
sótopaszutasótopaszuta ◆ galuskagaluska ◆ nokedlinokedli
sótopodzsisonsótopodzsison ◆ eladási pozícióeladási pozíció
sótorihikisótorihiki ◆ árutranzakcióárutranzakció ◆ üzletiüzleti tranz-tranz-
akcióakció
sótóruisótórui ◆ oligoszacharidokoligoszacharidok
sótosisótosi ◆ kisvároskisváros
sótositeirusótositeiru ◆ zárlatoszárlatos 「Airongasótositeiru-
kara szavaranaide.」 „Ne nyúlj a vasalóhoz, mert
zárlatos!”

sótósósótósó ◆ kisfejűségkisfejűség
sótosótosótosóto ◆ egyperces novellaegyperces novella
sótoszákittosótoszákitto ◆ rövidzárlatrövidzárlat
sótoszaszerusótoszaszeru ◆ rövidre zárrövidre zár
sotószúgakusotószúgaku ◆ elemi matematikaelemi matematika
sótoszurusótoszuru ◆ rövidzárlatosrövidzárlatos ◆ zárlatoszárlatos
「Konoairon-va sótositeiru.」 „Ez a vasaló zárla-
tos.”

sóto-szuteisóto-szutei ◆ rövid ellátásrövid ellátás
sótoszutoppusótoszutoppu ◆ beállósbeállós
sottosotto ◆ biliárdlökésbiliárdlökés ◆ felesfeles italital ◆ filmje-filmje-
lenetlenet ◆ ütésütés ◇ szukurínsottoszukurínsotto képernyőel-képernyőel-
mentésmentés ◇ szukurínsottoszukurínsotto képernyőképképernyőkép rög-rög-
zítésezítése ◇ torikku-sottotorikku-sotto trükköstrükkös biliárdlö-biliárdlö-
késkés ◇ naiszu-sottonaiszu-sotto remek ütésremek ütés
sottogansottogan ◆ sörétes puskasörétes puska ◆ vadászpuskavadászpuska
sottogankuróningusottogankuróningu ◆ shotgun klónozásshotgun klónozás
sousou ◆ hátánhátán viszvisz 「Rjukku-o sotta.」 „Hátán
vitte a hátizsákot.” ◇ kamoganegi-okamoganegi-o sottekurusottekuru
ölébeölébe hullhull aa szerencseszerencse ◇ kamoganegi-okamoganegi-o
sottekurusottekuru csőstül hull az áldáscsőstül hull az áldás
sóucsúsóucsú ◆ mikrokozmoszmikrokozmosz
sóukekkósóukekkó ◆ kisebbkisebb esőeső eseténesetén isis megtart-megtart-
vava
sóusisóusi ◆ tollsugárágtollsugárág
sóvasóva ◆ Sóva-korSóva-kor
sóvasóva ◆ ismétlés kórusbanismétlés kórusban
sóvasóva ◆ anekdotaanekdota ◆ szórakoztatószórakoztató történettörténet
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sóvasóva ◆ SóvaSóva 「Sóvadzsú nen-va szeirekiszen-
kjúhjakuszandzsúgo nendeszu.」 „Sóva 10. éve a
nyugati naptár szerint 1935.”

sóvasóva ◆ rövid történetrövid történet
sóvadzsidaisóvadzsidai ◆ Sóva-korSóva-kor
sóvakuszeisóvakuszei ◆ aszteroidaaszteroida ◆ kisbolygókisbolygó
sóvarusóvaru ◆ gonoszgonosz természettermészet ◆ rosszhisze-rosszhisze-
műségműség ◆ rosszindulatrosszindulat ◇ sóvarunasóvaruna rosszhi-rosszhi-
szeműszemű 「Sóvaruna hitoni-va minaga tekini mi-
emaszu.」 „A rosszhiszemű ember mindenkiben
ellenséget lát.”

sóvarunasóvaruna ◆ rosszhiszeműrosszhiszemű 「Sóvaruna hitoni-
va minaga tekini miemaszu.」 „A rosszhiszemű
ember mindenkiben ellenséget lát.” ◆ rosszin-rosszin-
dulatúdulatú
sóvaszurusóvaszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Kanpaino gosóva-
o onegaisimaszu.」 „Csatlakozzanak a pohárkö-
szöntőmhöz!” ◆ kórusbankórusban ismételismétel
「Suszszekisa-va banzai-o sóvasita.」 „A résztve-
vők kórusban hurráztak.” ◆ utánaismételutánaismétel
「Szurógan-o sóvasite kudaszai!」 „Ismételjék
utánam a jelmondatot!”

só-vindósó-vindó ◆ kirakatkirakat 「Sóvindóni kireina jófuku-
ga kazattearu.」 „A kirakatba kitettek egy szép ru-
hát.”

só-vindósó-vindó ◆ kirakatkirakat
só-vindónogaraszusó-vindónogaraszu ◆ kirakatüvegkirakatüveg 「Sóvin-
dónogaraszuni ucutteita dzsibun-o mita.」 „Nézte
a kirakatüvegben visszatükröződő alakját.”

só-vindónokazaricukesó-vindónokazaricuke ◆ kirakatrendezéskirakatrendezés
sóvinizumusóvinizumu ◆ sovinizmussovinizmus
sozaisozai ◆ helyhely 「Tosokanno sozai-va vakara-
nai.」 „Nem tudom hol van a könyvtár.” ◆ holléthollét
「Kareno tokoroa-va fumei.」 „Holléte ismeret-
len.” ◆ tartózkodásitartózkodási helyhely 「Tekigunno sozai-o
cuki tometa.」 „Kiderítette az ellenséges csapatok
tartózkodási helyét.”

sozaicsisozaicsi ◆ címcím ◆ székhelyszékhely ◆ tartózkodásitartózkodási
helyhely ◇ kencsósozaicsikencsósozaicsi megyeszékhelymegyeszékhely
sozainagenasozainagena ◆ egykedvűegykedvű ◆ unatkozóunatkozó ◆

unottunott
sozainagenisozainageni ◆ egykedvűenegykedvűen 「Sozainageni
kami-o idzsitta.」 „Egykedvűen piszkálta a haját.”
◆ unalmábanunalmában 「Sozainageni nekoto aszonda.」
„Unalmamban a macskával játszottam.” ◆ unot-unot-

tantan 「Madono szoto-o sozainageni miteita.」
„Unottan néztem kifelé az ablakon.”

sozainaisozainai ◆ nemnem találjatalálja aa helyéthelyét 「Taisoku-
site sozainai.」 „Miután nyugdíjba mentem, nem
találom a helyem.” ◇ sozainaszasozainasza unalomunalom 「So-
zainaszani zassi-o jondeita.」 „Unalmamban ma-
gazint olvastam.”

sozainaszasozainasza ◆ unalomunalom 「Sozainaszani zassi-o
jondeita.」 „Unalmamban magazint olvastam.”

sózecusózecu ◆ ligulaligula ◆ nyelvecskenyelvecske
sózensózen ◆ csüggedtségcsüggedtség ◆ levertséglevertség
sózentosózento ◆ csüggedtencsüggedten ◆ levertenleverten
sózentositasózentosita ◆ csüggedtcsüggedt 「Sózentosita hjód-
zsóde miteita.」 „Csüggedten nézte.” ◆ levertlevert
「Sózentosita kucsóde kotaeta.」 „Leverten vála-
szolt.”

sozósozó ◆ birtoklásbirtoklás ◆ őrzésőrzés
sózósózó ◆ képmásképmás ◆ portréportré 「Mona-rizano só-
zó」 „Mona Lisa portréja” ◆ szoborszobor
sózósózó ◆ papírkészítéspapírkészítés
sózógasózóga ◆ arcképarckép ◆ képmásképmás ◆ portréportré
sózógakasózógaka ◆ arcképfestőarcképfestő ◆ portréfestőportréfestő
sózókensózóken ◆ képmáshoz való jogképmáshoz való jog
sozokusozoku ◆ hovatartozáshovatartozás ◇ musozokumusozoku seho-seho-
vává semsem tartozástartozás ◇ musozokunomusozokuno függetlenfüggetlen
「Musozokuno kóhosani ippjó-o ireta.」 „Függet-
len jelöltre szavaztam.” ◇ musozokunomusozokuno párton-párton-
kívülikívüli 「Musozokuno giin」 „pártonkívüli képvi-
selő”

sózokusózoku ◆ öltözéköltözék ◇ nósózokunósózoku nójelmeznójelmez
sózoku-osózoku-o cukerucukeru ◆ beöltözikbeöltözik 「Kurosózoku-o
cuketa.」 „Feketébe öltözött.”

sózoku-osózoku-o cukerucukeru ◆ öltöziköltözik 「Dzsunreisa-va
sirosózoku-o cuketeita.」 „A zarándok fehér ruhá-
ba öltözött.”

sozokuszurusozokuszuru ◆ állománybanállományban vanvan 「Kare-va
ano kaisani sozokusiteimaszu.」 „Annak a cégnek
az állományában van.” ◆ tartoziktartozik valahovávalahová
「Vatasi-va eigjóbumonni sozokusiteimaszu.」
„Én az eladási részleghez tartozom.”

sozonsozon ◆ szándékszándék ◇ sozondearusozondearu fogfog
「Dorjoku-o szuru sozondeszu.」 „Igyekezni fo-
gok!”
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sozondearusozondearu ◆ fogfog 「Dorjoku-o szuru sozonde-
szu.」 „Igyekezni fogok!”

sozószurusozószuru ◆ birtokolbirtokol 「Kare-va
kókakorekuson-o sozósiteiru.」 „Éremgyűjte-
ményt birtokol.” ◆ megőrizmegőriz 「Kahó-o sozósite-
ita.」 „Megőrizte a családi ereklyét.” ◆ őrizőriz 「Fu-
rui katana-o sozósiteita.」 „Őrzött egy régi kar-
dot.”

sózukusózuku ◆ kardamomkardamom
sózurusózuru / sódzsirusódzsiru ◆ bekövetkezikbekövetkezik 「Szeifu-
no happjóno eikjóde kabukano gerakuga sódzsi-
ta.」 „A kormánybejelentés hatására bekövetke-
zett a részvényárak zuhanása.” ◆ hozhoz 「Kono
dzsigjó-va rieki-o sódzsiru.」 „Ez a tevékenység
hasznot hoz.” ◆ járjár 「Kono bjóki-va hagesii
itami-o sódzsiru.」 „Ez a betegség nagy fájdalom-
mal jár.” ◆ keletkezikkeletkezik 「Higaiga sódzsiru.」
„Kár keletkezik.” ◆ kialakulkialakul 「Amagumoga só-
dzsita.」 „Esőfelhő alakult ki.” ◆ okozokoz 「Cukiga
csószeki-o sódzsiru.」 „A Hold árapály jelenséget
okoz.” ◆ származikszármazik 「Hon-jakuszeidonijotte
gokaiga sódzsirukotogaaru.」 „Félreértés szár-
mazhat a pontatlan fordításból.” ◆ termeltermel 「Ko-
no kagakuhannó-va neh--o sódzsiru.」 „Ez a ké-
miai reakció hőt termel.” ◆ vezetvezet 「Uszo-o
kaszanete mudzsunga sódzsita.」 „A sok hazug-
ság ellentmondáshoz vezetett.” ◇ tecsigaigasó-tecsigaigasó-
dzsirudzsiru hibahiba csúszikcsúszik 「Keikakuni tecsigaiga só-
dzsita.」 „Hiba csúszott a tervbe.”

susu ◆ cinóbervöröscinóbervörös ◆ narancsvörösnarancsvörös ◆ skar-skar-
látvöröslátvörös ◆ vörösvörös 「Manmen su-o szoszoide
okotteiru.」 „Vörös a feje a méregtől.”

susu ◆ elsődlegeselsődleges ◆ főfő 「Kono kaisa-va junjú-
o sutoszuru.」 „Ez a vállalat főleg importtal fog-
lalkozik.” ◆ ÚrÚr 「Suno inori.」 „Az Úr imája.”
◇ sutarusutaru elsődlegeselsődleges 「Sutaru súnjú-va kjújo-
sotokudeszu.」 „Az elsődleges jövedelmem a fi-
zetésem.” ◇ suninarusuninaru oroszlánrészétoroszlánrészét végzivégzi
「Kare-va suninatte hataraita.」 „A munka orosz-
lánrészét ő végezte.” ◇ sunoinorisunoinori miatyánkmiatyánk
susu ◆ versekversek számlálószavaszámlálószava ◇ issuissu vakavaka ◇

issuissu tankatanka ◇ issuissu versvers 「Issujonda.」 „Írtam
egy verset.”

susu ◆ fajfaj 「Suno tajószei」 „fajok sokfélesége” ◆

fajtafajta 「Kono suno ningen-va , hito-o fukóniszu-
ru.」 „Az ilyenfajta ember boldogtalanná tesz má-
sokat.” ◇ asuasu alfajalfaj ◇ ocusuocusu másodosztálymásodosztály ◇

kisósukisósu ritkaritka fajfaj ◇ kósukósu elsőelső osztályosztály ◇ hei-hei-
susu harmadosztályharmadosztály
susu ◆ ragaszkodásragaszkodás ◆ upádánaupádána
súsú ◆ jelesjeles 「Kjúdzsúkara hjakutenmade-va
sú.」 „90 ponttól 100 pontig jeles.”

súsú ◆ gyűjteménygyűjtemény ◇ sokansúsokansú levélgyűjte-levélgyűjte-
ménymény ◇ zensúzensú teljesteljes gyűjteménygyűjtemény 「Aku-
tagavarjúnoszuke zensú」 „Akutagava Rjúnoszu-
ke műveinek teljes gyűjteménye” ◇ dóvasúdóvasú me-me-
segyűjteménysegyűjtemény
súsú ◆ ChouChou ◆ fordulóforduló ◆ kerületkerület ◇ issúissú egyegy
fordulóforduló ◇ issúissú egyegy teljesteljes körkör 「Issú-va
szanbjakurokudzsúdodeszu.」 „Egy teljes kör 360
fok.” ◇ issúissú kerületkerület 「Csikjúissúno nagasza」
„Föld kerületének hossza” ◇ issúissú egyegy körkör
「Kókjo-o issúhasitta.」 „Egy kört futottam a csá-
szári udvar körül.” ◇ issúszuruissúszuru körbeutazikkörbeutazik
「Szekai-o issúsita.」 „Körbeutaztam a világot.”
◇ issúszuruissúszuru körbekerülkörbekerül 「Jószai-o issúsita.」
„Körbekerültem a várat.” ◇ issúszuruissúszuru megkerülmegkerül
「Csikjú-va icsinende taijó-o issúszuru.」 „A Föld
egy év alatt megkerüli a Napot.” ◇ issúszuruissúszuru kö-kö-
rüljárrüljár 「Otera-o issúsita.」 „Körüljárta a temp-
lomot.”

súsú ◆ felekezetfelekezet ◆ szektaszekta ◇ dzsódosúdzsódosú
tisztaföld-buddhizmustisztaföld-buddhizmus ◇ dzsódosinsúdzsódosinsú igazigaz
tisztaföld-buddhizmustisztaföld-buddhizmus ◇ singonsúsingonsú singon-singon-
buddhizmusbuddhizmus
súsú ◆ emberekemberek ◆ sokaságsokaság ◆ soksok emberember ◇

ugónosúugónosú csőcselékcsőcselék ◇ súninukindetasúninukindeta kiemel-kiemel-
kedőkedő ◇ sú-osú-o tanomutanomu számbeliszámbeli fölénybenfölényben bí-bí-
zikzik ◇ vakaisúvakaisú fiatalokfiatalok 「Csónaino vakai sú」
„városi fiatalok”

súsú ◆ államállam 「Amerikanofurorida súde vasoku-va
taberemaszuka?」 „Lehet japán ételt enni Ame-
rika Florida államában?” ◆ kontinenskontinens 「Adzsia
sú」 „ázsiai kontinens” ◇ taisútaisú kontinenskontinens
「Gotaisú」 „öt kontinens”

súsú ◆ héthét 「Súga ovatta.」 „Véget ért a hét.” ◇

issúissú egyegy héthét ◇ issúkanissúkan egyegy hétighétig 「Kono
issúkan-va nonbirisimasita.」 „Az utóbbi egy hét-
ben lazítottam.” ◇ issúkandeissúkande egyegy héthét alattalatt ◇

issúkanmaeissúkanmae egyegy hetehete ◇ konsúkonsú ezenezen aa hé-hé-
tenten 「Konsú-va iszogasii.」 „Ezen a héten elfog-
lalt vagyok.” ◇ szaraisúszaraisú kétkét héthét múlvamúlva 「Sza-
raisúni sikenno kekkaga vakaru.」 „Két hét múl-
va megtudom a vizsgaeredményt.” ◇ súikkaisúikkai he-he-
tentetente egyszeregyszer 「Súikkaiau.」 „Hetente egy-
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szer találkozunk.” ◇ súnisúni hetentehetente 「Niku-va
súni szankaisika tabenai.」 „Csak hetente három-
szor eszek húst.” ◇ szensúszensú múltmúlt hétenhéten 「Szen-
súkaigairjokóni ittekita.」 „Múlt héten külföldre
utaztam.” ◇ szenszensúszenszensú kétkét héttelhéttel ezelőttezelőtt
「Szenszensúno kin-jóbino ohiruni nani-o tabeta-
kanante oboetemaszen.」 „Persze, hogy nem em-
lékszem, hogy mit ettem két héttel ezelőtt, dél-
ben.” ◇ raisúraisú jövőjövő hétenhéten 「Raisúhaisaszan-ni
ikimaszu.」 „Jövő héten fogorvoshoz megyek.”

súakesúake ◆ héthét elejeeleje 「Súakeni renrakusima-
szu.」 „Jövő hét elején jelentkezem.”

súakunasúakuna ◆ csúnyacsúnya 「Súakuna kói」 „csúnya
cselekedet” ◆ rondaronda 「Súakuna kao」 „ronda
arc” ◆ visszataszítóvisszataszító 「Súakuna iszan-
araszoi」 „visszataszító örökösödési vita”

súbansúban ◆ heteshetes ◆ heti szolgálatheti szolgálat
súbansúban ◆ utolsóutolsó szakaszszakasz 「Súsokukacudó-va
súbanni haitta.」 „A munkakeresés az utolsó sza-
kaszába ért.” ◆ végjátékvégjáték 「Súbanni szasi ka-
karunicure tatakai-va hagesikunatta.」 „A végjá-
ték felé közeledve hevesebb lett a küzdelem.” ◆

végkifejletvégkifejlet
súbansúban ◆ véglemezvéglemez
súbanszensúbanszen ◆ végjátékvégjáték
súbaszusúbaszu ◆ utolsóutolsó buszbusz 「Súbaszuni nori oku-
reta.」 „Elment az utolsó buszom.”

subecusubecu ◆ osztályozásosztályozás ◆ osztályzásosztályzás ◇ fa-fa-
irusubecuirusubecu fájltípusfájltípus
subecuszurusubecuszuru ◆ osztályozosztályoz 「Ganszeki-o sube-
cusita.」 „Osztályoztam a kőzeteket.” ◆ szétvá-szétvá-
logatlogat 「Kitte-o kingakugotoni subecusita.」 „Az
értékük alapján szétválogattam a bélyegeket.” ◆

válogatválogat 「Júbinbucu-o subecusita.」 „A postá-
mat válogattam.”

súbensúben ◆ csónaksziromcsónakszirom
subisubi ◆ fejleményfejlemény 「Subi-o katatta.」 „Elme-
sélte a fejleményeket.” ◆ kezdetkezdet ésés végvég ◆ ki-ki-
menetelmenetel 「Szenszóno subi-o anzuru.」 „A hábo-
rú kimenetele miatt aggódik.” ◇ dzsósubidzsósubi sike-sike-
resres kimenetelkimenetel 「Enszó-va dzsósubini ovatta.」
„A koncert sikerrel zárult.” ◇ fusubifusubi sikertelen-sikertelen-
ségség 「Kószaku-va fusubini ovatta.」 „Az akció si-
kertelenül zárult.”

subisubi ◆ megvédésmegvédés ◆ védelemvédelem 「Konocsímu-va
subigaii.」 „Ennek a csapatnak jó a védelme.”

súbisúbi ◆ aggódóaggódó tekintettekintet ◇ súbi-osúbi-o hirakuhiraku fel-fel-
lélegziklélegzik 「Muszuko-va budzsidato kiite súbi-o
hiraita.」 „Amikor megtudtam, hogy a fiam ép-
ségben van, fellélegeztem.”

subidzsinsubidzsin ◆ védőállásvédőállás
subihan-isubihan-i ◆ érdeklődésiérdeklődési területterület ◆ védelmivédelmi
körzetkörzet
subiheisubihei ◆ helyőrségbenhelyőrségben szolgálószolgáló katonakatona ◆

őrkatonaőrkatona
subiikkansubiikkan ◆ következetességkövetkezetesség
subiikkansitasubiikkansita ◆ összefüggőösszefüggő 「Subiikkansita
hanasidatta.」 „Összefüggő történet volt.”

subiikkansitesubiikkansite ◆ elejétől végéigelejétől végéig
subiikkanszurusubiikkanszuru ◆ következeteskövetkezetes ◇ subiik-subiik-
kansitakansita összefüggőösszefüggő 「Subiikkansita hanasi-
datta.」 „Összefüggő történet volt.” ◇ subiikkan-subiikkan-
sitesite elejétől végéigelejétől végéig
subijokusubijoku ◆ eredményeseneredményesen 「Kósó-o subijo-
kumatometa.」 „Eredményesen befejezte a tár-
gyalást.” ◆ sikeresensikeresen 「Bandzsisubijoku itta.」
„Minden sikeresen végződött.” ◆ ügyesenügyesen
「Kikaku-o subijoku szuszumeta.」 „Ügyesen ve-
zette a projektet.”

súbi-osúbi-o hirakuhiraku ◆ fellélegzikfellélegzik 「Muszuko-va bu-
dzsidato kiite súbi-o hiraita.」 „Amikor megtud-
tam, hogy a fiam épségben van, fellélegeztem.”

subi-osubi-o szuruszuru / subiszurusubiszuru ◆ megvédmegvéd 「Guntai-
va jószai-o subisita.」 „A katonák megvédték a
várat.” ◆ védvéd 「Szensu-va honruino subi-o szu-
ru.」 „A versenyző védi a hazai bázist.”

subiszurusubiszuru / subi-osubi-o szuruszuru ◆ megvédmegvéd 「Guntai-
va jószai-o subisita.」 „A katonák megvédték a
várat.” ◆ védvéd 「Szensu-va honruino subi-o szu-
ru.」 „A versenyző védi a hazai bázist.”

subitaisubitai ◆ gárdagárda
súbósúbó ◆ közbizalomközbizalom 「Kono szeidzsika-va súbó-
o ninatteiru.」 „Ez a politikus közbizalomnak ör-
vend.”

subósasubósa ◆ értelmiértelmi szerzőszerző 「Bakudanterono
subósa.」 „A robbantásos terrortámadás értelmi
szerzője.”

subósasubósa ◆ főkolomposfőkolompos
subusubu ◆ alanyialanyi bővítménybővítmény ◆ alanyialanyi mellék-mellék-
mondatmondat ◆ alanyi mondatrészalanyi mondatrész
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subunsubun ◆ főmondatfőmondat ◆ főfő szövegrészszövegrész ◇ han-han-
kecusubunkecusubun jogijogi ítéletítélet ◇ hankecusubunhankecusubun vég-vég-
zészés
súbunsúbun ◆ botránybotrány 「Súbun-o tateru.」 „Bot-
rányt okoz.”

súbunsúbun ◆ napéjegyenlőségnapéjegyenlőség ◆ ősziőszi napéj-napéj-
egyenlőségegyenlőség
subunkasubunka ◆ fajkeletkezésfajkeletkezés ◆ fajképződésfajképződés
◆ speciációspeciáció ◇ isoszeisubunkaisoszeisubunka allopatrikusallopatrikus
fajképződésfajképződés ◇ súhensubunkasúhensubunka peripatrikusperipatrikus
fajképződésfajképződés ◇ szokusotekisubunkaszokusotekisubunka para-para-
patrikuspatrikus fajképződésfajképződés ◇ dósoszeisubunkadósoszeisubunka
szimpatrikus fajképződésszimpatrikus fajképződés
súbun-nohisúbun-nohi ◆ őszi napéjegyenlőség napjaőszi napéjegyenlőség napja
súbuntensúbunten ◆ őszpontőszpont
sucubasucuba ◆ személyesszemélyes indulásindulás ◆ választásonválasztáson
indulásindulás
sucubaszurusucubaszuru ◆ indulindul 「Szenkjoni sucubaszu-
ru.」 „Indul a választáson.” ◆ lóralóra szállvaszállva in-in-
duldul aa csatábacsatába ◆ személyesenszemélyesen megymegy 「Sacsó-
va kósóni sucubasita.」 „Az igazgató személyesen
ment a tárgyalásra.”

sucubocusucubocu ◆ gyakorigyakori felbukkanásfelbukkanás ◆ kísér-kísér-
téstés
sucubocuszurusucubocuszuru ◆ felbukkanfelbukkan 「Aratana mon-
daiga sucubocusita.」 „Felbukkant egy újabb
probléma.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Kono hende-va ku-
magajoku sucubocuszuru.」 „Ezen a helyen sűrűn
jelennek meg medvék.”

sucudaisucudai ◆ feladatkijelölésfeladatkijelölés ◆ kérdésekkérdések ké-ké-
szítéseszítése ◆ téma kijelölésetéma kijelölése
sucudai-osucudai-o szuruszuru / sucudaiszurusucudaiszuru ◆ feladfelad
「Kuizu-o sucudaisita.」 „Feladott egy találós
kérdést.” ◆ kérdéseketkérdéseket készítkészít 「Nihonsikan-
renno sucudai-o sita.」 „Japán történelemmel
kapcsolatos kérdéseket készítettem.” ◆ témáttémát
kijelölkijelöl 「Szakubunno sucudai-o sita.」 „Kijelöl-
tem a témát a fogalmazáshoz.”

sucudaisasucudaisa ◆ feladatkészítőfeladatkészítő
sucudaiszurusucudaiszuru / sucudai-osucudai-o szuruszuru ◆ feladfelad
「Kuizu-o sucudaisita.」 „Feladott egy találós
kérdést.” ◆ kérdéseketkérdéseket készítkészít 「Nihonsikan-
renno sucudai-o sita.」 „Japán történelemmel
kapcsolatos kérdéseket készítettem.” ◆ témáttémát
kijelölkijelöl 「Szakubunno sucudai-o sita.」 „Kijelöl-
tem a témát a fogalmazáshoz.”

sucudosucudo ◆ földből előkerülésföldből előkerülés

sucudosucudo ◆ előforduláselőfordulás ◆ gyakorisággyakoriság
sucudósucudó ◆ bevetésbevetés ◆ kivonuláskivonulás ◆ mozgósí-mozgósí-
tástás
sucudohinsucudohin ◆ leletlelet ◇ kókogakutekisucudo-kókogakutekisucudo-
hinhin régészeti leletrégészeti lelet
sucudómeireisucudómeirei ◆ mozgósítási parancsmozgósítási parancs
sucudószaszerusucudószaszeru ◆ bevetbevet 「Kidótai-o sucudó-
szaszeta.」 „Bevetették a rohamrendőrséget.” ◆

mozgósítmozgósít 「Guntaiga sucudósita.」 „Mozgósí-
tották a katonaságot.”

sucudoszurusucudoszuru ◆ előkerülelőkerül aa földbőlföldből 「Kódzsi-
csúni ikocuga sucudosita.」 „Az építési munká-
latok közben emberi csontmaradványok kerültek
elő a földből.” ◆ kiki leszlesz ásvaásva 「Ibucuga sucu-
dosita.」 „Kiásták a leletet a földből.”

sucudószurusucudószuru ◆ bevetésrebevetésre megymegy 「Kantaiga
sucudósita.」 „A hadiflotta bevetésre ment.” ◆

kivonulkivonul 「Szandaino sóbósade sucudósita.」 „A
tűzoltók három autóval vonultak ki.”

sucudzsisucudzsi ◆ származásszármazás 「Szono kodomo-va
dzsikono sucudzsi-o siranai.」 „Az a gyerek nem
ismeri a származását.”

sucudzsinsucudzsin ◆ harcbaharcba szállásszállás ◆ indulásindulás aa
csatábacsatába ◆ indulásindulás aa frontrafrontra ◇ gakutosucu-gakutosucu-
dzsindzsin diákok frontra indulásadiákok frontra indulása
sucudzsinsikisucudzsinsiki ◆ kampányindító ceremóniakampányindító ceremónia
sucudzsinszurusucudzsinszuru ◆ harcbaharcba szállszáll 「Szeidzsika-
va szenkjoszenni sucudzsinsita.」 „A politikus vá-
lasztási harcba szállt.”

sucudzsósucudzsó ◆ fellépésfellépés ◆ részvételrészvétel
sucudzsómósikomisucudzsómósikomi ◆ benevezésbenevezés
sucudzsó-osucudzsó-o mósikomumósikomu ◆ benevezbenevez
「Szuieikjógi-e no sucudzsó-o mósi konda.」 „Be-
neveztem az úszóversenyre.”

sucudzsósasucudzsósa ◆ benevezettbenevezett versenyzőversenyző ◆ fel-fel-
lépőlépő ◆ résztvevőrésztvevő ◇ dzsundzsunkessósu-dzsundzsunkessósu-
cudzsósacudzsósa negyeddöntősnegyeddöntős versenyzőversenyző ◇

dzsundzsunkessósucudzsósadzsundzsunkessósucudzsósa középdöntősközépdöntős
versenyzőversenyző
sucudzsószurusucudzsószuru ◆ fellépfellép 「Konszátoni-va fu-
tacunogurúpuga sucudzsósita.」 „A koncerten két
együttes lépett fel.” ◆ résztrészt veszvesz 「Kjógini su-
cudzsósita.」 „Részt vett a versenyen.”

sucudzsóteisisucudzsóteisi ◆ diszkvalifikálásdiszkvalifikálás

31483148 subun subun – sucudzsóteisi sucudzsóteisi AdysAdys



sucudzsóteisininarusucudzsóteisininaru ◆ diszkvalifikálvadiszkvalifikálva
leszlesz ◆ elel leszlesz tiltvatiltva 「Csímu-va szankaiszen-
e sucudzsóteisininatta.」 „A csapatot három ver-
senyre eltiltották.”

sucuensucuen ◆ fellépésfellépés ◆ szereplésszereplés 「Eigano su-
cuen」 „szereplés a filmben” ◇ hacusucuenhacusucuen el-el-
sőső fellépésfellépés 「Kore-va kanodzsono hacusucuen-
desita.」 „Ez volt az első fellépése.”

sucuen-iraisucuen-irai ◆ szereplésre felkérésszereplésre felkérés
sucuenkeijakusucuenkeijaku ◆ fellépési szerződésfellépési szerződés
sucuenrjósucuenrjó ◆ fellépési díjfellépési díj
sucuensasucuensa ◆ előadóművészelőadóművész
sucuenszurusucuenszuru ◆ szerepelszerepel 「Terebini sucuensi-
ta.」 „Szerepelt a tévében.”

sucugasucuga ◆ bimbózásbimbózás ◆ kihajtáskihajtás ◆ rügyezésrügyezés
◆ sarjadássarjadás
sucugakóbosucugakóbo ◆ élesztőgombaélesztőgomba ◆ sörélesztősörélesztő
sucugansucugan ◆ folyamodványfolyamodvány ◆ kérelemkérelem ◆ kér-kér-
vényvény
sucugan-jósisucugan-jósi ◆ kérvénykérvény formanyomtatvá-formanyomtatvá-
nyanya
sucugankidzsicusucugankidzsicu ◆ kérvénykérvény benyújtásibenyújtási ha-ha-
táridejetárideje
sucugankigensucugankigen ◆ kérvénykérvény benyújtásibenyújtási határ-határ-
idejeideje
sucugansasucugansa ◆ kérelmezőkérelmező
sucugansoruisucugansorui ◆ kérelemkérelem ◆ szabadalmiszabadalmi kére-kére-
lemlem
sucuganszurusucuganszuru ◆ folyamodikfolyamodik 「Kigjó-va sóhjó-
o sucugansita.」 „A vállalat védjegyért folyamo-
dott.” ◆ kérelmezkérelmez 「Tokkjo-o sucugansita.」
„Kérelmezte a szabadalmat.”

sucugantecuzukisucugantecuzuki ◆ kérelmezési eljáráskérelmezési eljárás
sucugaszurusucugaszuru ◆ kihajtkihajt ◆ rügyezikrügyezik ◆ sarjadsarjad
sucugekisucugeki ◆ kirohanáskirohanás ◆ kitörkitör
sucugekiszurusucugekiszuru ◆ kirohanássalkirohanással támadtámad 「Ki-
csikara sucugekisita.」 „A bázisból kirohanva tá-
madtunk.”

sucugensucugen ◆ előbukkanáselőbukkanás 「Sindzsóhóno sucu-
genno atode ikenga kavatta.」 „Az új adatok elő-
bukkanása után megváltozott a véleménye.” ◆

megjelenésmegjelenés
sucugenszaszerusucugenszaszeru ◆ idézidéz 「Júrei-o sucugen-
szaszeta.」 „Szellemet idézett.”

sucugenszurusucugenszuru ◆ előbukkanelőbukkan 「Kumono usirok-
ara taijóga sucugensita.」 „A felhők mögül elő-
bukkant a nap.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Júreiga sucu-
gensita.」 „Megjelent egy szellem.” ◇ sucugen-sucugen-
szaszeruszaszeru idézidéz 「Júrei-o sucugenszaszeta.」
„Szellemet idézett.”

sucugjosucugjo ◆ halászni induláshalászni indulás
sucugjokensucugjoken ◆ halászati joghalászati jog
sucugjokisucugjoki ◆ halászszezonhalászszezon
sucugjokuikisucugjokuiki ◆ halászterülethalászterület
sucugokusucugoku ◆ börtönbőlbörtönből elbocsátáselbocsátás ◆ szaba-szaba-
dulásdulás
sucugokusasucugokusa ◆ elbocsátott rabelbocsátott rab
sucugokuszurusucugokuszuru ◆ szabadulszabadul 「Dzsukeisa-va
asitasucugokuszuru.」 „Az elítélt holnap szaba-
dul.”

sucunjúsucunjú ◆ ki-beki-be járásjárás 「Kenkjúsicu-e no su-
cunjúkjoka」 „ki- és bejárási engedély a laborba”
◆ ki-be lépéski-be lépés
sucunjúgucsisucunjúgucsi ◆ ki- és bejáratki- és bejárat
sucunjúkokusucunjúkoku ◆ határátlépéshatárátlépés ◆ ki-ki- ésés be-be-
utazásutazás
sucunjúkokukanrisucunjúkokukanri ◆ ki-ki- ésés bevándorlásbevándorlás
szabályozásaszabályozása
sucunjúkokukanridzsimusosucunjúkokukanridzsimuso ◆ bevándorlásibevándorlási
hivatalhivatal
sucunjúszurusucunjúszuru ◆ ki-beki-be léplép 「Kuni-o deiriszuru
kamocu」 „országba ki és belépő szállítmányok”

sucuransucuran ◆ mester túlszárnyalásamester túlszárnyalása
sucuran-nohomaresucuran-nohomare ◆ mestermester túlszárnyalá-túlszárnyalá-
sasa
sucurjósucurjó ◆ halászni induláshalászni indulás
sucurjokusucurjoku ◆ kiadáskiadás ◆ kimenetkimenet 「Onszeisu-
curjoku」 „audiokimenet” ◇ hjódzsunsucurjo-hjódzsunsucurjo-
kuku szabványosszabványos kimenetkimenet ◇ hjódzsunsucur-hjódzsunsucur-
jokujoku standard kimenetstandard kimenet
sucurjokudansucurjokudan ◆ kimenetikimeneti fokozatfokozat 「Anpuno
sucurjokudan」 „erősítő kimeneti fokozata” ◆ ki-ki-
menőmenő fokozatfokozat ◆ végfokozatvégfokozat 「Paváanpuno
sucurjokudan」 „teljesítményerősítő végfokoza-
ta”

sucurjokuden-acusucurjokuden-acu ◆ kimenőkimenő feszültségfeszültség
「Ódioanpuno sucurjokuden-acu」 „hangerősítő
kimenő feszültsége”
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sucurjokumicudosucurjokumicudo ◆ teljesítménysűrűségteljesítménysűrűség
sucurjokusingósucurjokusingó ◆ kimenő jelkimenő jel
sucurjokuszurusucurjokuszuru ◆ kiadkiad 「Konpjútá-va détá-o
sucurjokusita.」 „A számítógép kiadta az adatot.”

sucurjokutansisucurjokutansi ◆ kimenő csatlakozókimenő csatlakozó
sucurjószurusucurjószuru ◆ halászni indulhalászni indul
sucuruisucurui ◆ bázisra kerülésbázisra kerülés
súcsakusúcsaku ◆ állhatatosságállhatatosság
súcsakusúcsaku ◆ utolsó helyre érkezésutolsó helyre érkezés
súcsakusúcsaku ◆ ragaszkodásragaszkodás
súcsakuekisúcsakueki ◆ végállomásvégállomás 「Dzsinszeino sú-
csakuekini cuita.」 „Élete végállomásához érke-
zett.”

súcsaku-osúcsaku-o mocumocu ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Súkanni
súcsaku-o mocu.」 „Ragaszkodik a szokásokhoz.”

súcsakurjokusúcsakurjoku ◆ állhatatosságállhatatosság
súcsakusinsúcsakusin ◆ ragaszkodásragaszkodás
súcsakuszurusúcsakuszuru ◆ hozzáhozzá vanvan nővenőve 「Kare-va
koibitoni súcsakusiteiru.」 „Hozzá van nőve a
szerelméhez.” ◆ ragaszkodikragaszkodik 「Kare-va kuru-
mani súcsakusiteiru.」 „Ragaszkodik a kocsijá-
hoz.”

succsósuccsó ◆ exporttöbbletexporttöbblet
succsósuccsó ◆ hivataloshivatalos útút 「Succsó-o meireisza-
reta.」 „Hivatalos útra rendeltek.” ◆ kiküldetéskiküldetés
「Tankisuccsóni deta.」 „Rövid idejű kiküldetés-
re mentem.” ◆ kiszálláskiszállás 「Paszokon-no súrini
succsóde taiószuru.」 „Kiszállással végezzük a
számítógép javításait.” ◆ szolgálatiszolgálati útút 「Kare-
va succsócsúdearu.」 „Szolgálati úton van.” ◆ üz-üz-
letileti útút 「Kjókara mikkakansuccsódeszu.」 „Má-
tól háromnapos üzleti úton leszek.” ◇ kaigai-kaigai-
succsósuccsó külföldikülföldi kiküldetéskiküldetés ◇ karasuccsókarasuccsó
fiktívfiktív üzletiüzleti útút ◇ kómusuccsókómusuccsó hivatalihivatali útút ◇

higaerisuccsóhigaerisuccsó egynapos szolgálati útegynapos szolgálati út
succsódzsosuccsódzso ◆ kirendeltségkirendeltség
succsóhisuccsóhi ◆ kiküldetési költségekkiküldetési költségek
succsósúrikósuccsósúrikó ◆ kiszállókiszálló műszerészműszerész ◆ ki-ki-
szálló szerelőszálló szerelő
succsószakisuccsószaki ◆ kiküldetés helyekiküldetés helye
succsószurusuccsószuru ◆ kiküldetésrekiküldetésre megymegy 「Gaiko-
kuni succsósita.」 „Külföldre ment kiküldetésre.”
◆ kiszállkiszáll 「Súrikó-va genbani succsószuru.」 „A
szerelő kiszáll a helyszínre.” ◆ szolgálatiszolgálati útraútra

megymegy 「Inakani succsósita.」 „Vidékre ment
szolgálati útra.”

succsótensuccsóten ◆ kirendeltségkirendeltség
sucsisucsi ◆ értelem-központúságértelem-központúság
súcsisúcsi ◆ szégyenlősségszégyenlősség
súcsisúcsi ◆ emberekemberek tudásatudása 「Kokuminno súcsi-
o acumeta.」 „A néptől kért tanácsot.”

súcsisúcsi ◆ köztudottságköztudottság ◇ súcsitettei-osúcsitettei-o ha-ha-
karukaru mindenkimindenki tudatábatudatába vésvés 「Anzen-
untennicuite súcsitettei-o hakatta.」 „A biztonsá-
gos vezetést mindenki tudatába véste.”

sucsikusucsiku ◆ tenyészanyagtenyészanyag ◆ tenyésztörzstenyésztörzs
sucsinsucsin ◆ köldökpúpköldökpúp ◆ köldökszemölcsköldökszemölcs
sucsinsucsin ◆ szatén kiemelkedő mintávalszatén kiemelkedő mintával
súcsinosúcsino ◆ közismertközismert 「Kore-va súcsino dzsi-
dzsicudeszu.」 „Ez közismert tény.” ◆ köztudo-köztudo-
másúmású 「Kore-va súcsino dzsidzsicudeszu.」 „Ez
köztudomású tény.” ◆ köztudottköztudott
súcsinojónisúcsinojóni ◆ mintmint köztudottköztudott 「Súcsinojóni
sóhizei-va dzsuh-pászentoninarimasita.」 „Mint
köztudott, az ÁFA 10 százalékos lett.” ◆ tudva-tudva-
levőleglevőleg 「Súcsinojóni csikjúondankaga szuszun-
deiru.」 „Tudvalevő, hogy folytatódik a globális
felmelegedés.”

súcsinonensúcsinonen ◆ szégyenérzetszégyenérzet 「Szeidzsika-va
súcsino nenganai.」 „A politikusokban nincs szé-
gyenérzet.”

súcsisinsúcsisin ◆ szégyenlősségszégyenlősség ◆ szeméremszemérem
súcsisin-noarusúcsisin-noaru ◆ szemérmesszemérmes
sucsisugisucsisugi ◆ intellektualizmusintellektualizmus
súcsiszurusúcsiszuru ◆ közölközöl ◆ sokaksokak ismerikismerik
「Fukeiki-va kokuminni súcsiszareteiru.」 „So-
kan ismerik a recessziót az országban.”

súcsitettei-osúcsitettei-o hakaruhakaru ◆ mindenkimindenki tudatábatudatába
vésvés 「Anzen-untennicuite súcsitettei-o hakat-
ta.」 „A biztonságos vezetést mindenki tudatába
véste.”

sucsósucsó ◆ álláspontálláspont 「Dzsibunno sucsó-o tósi-
ta.」 „Kitartott az álláspontja mellett.” ◆ bizony-bizony-
gatásgatás ◆ erősítgetéserősítgetés ◇ dzsikosucsódzsikosucsó mell-mell-
döngetésdöngetés ◇ dzsikosucsódzsikosucsó magabiztosságmagabiztosság ◇

sucsó-osucsó-o curanukucuranuku érvényesítiérvényesíti álláspontjátálláspontját
「Hihannihirumazu mizukarano sucsó-o curanu-
ita.」 „Nem engedve a kritikának, érvényesítette
saját álláspontját.” ◇ sucsó-osucsó-o tószutószu érvénye-érvénye-
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sítisíti álláspontjátálláspontját 「Nihongavano sucsó-o tó-
sita.」 „Érvényesítette Japán álláspontját.” ◇

sucsó-osucsó-o magenaimagenai kitartkitart azaz álláspontjaálláspontja mel-mel-
lettlett 「Szaigomade sucsó-o magenakatta.」
„Végsőkig kitartottam az álláspontom mellett.” ◇

sucsó-osucsó-o magerumageru feladjafeladja álláspontjátálláspontját
「Dzsibunno sucsó-o magete, hitono sucsó-o uke
ireta.」 „Feladta az álláspontját, és elfogadta,
amihez a másik fél kitartott.”

sucsósucsó ◆ főfő áramlatáramlat 「Bungakuno sucsó」 „fő
irodalmi áramlat” ◆ fő trendfő trend
sucsósucsó ◆ alaphangalaphang
sucsósucsó ◆ duzzanatduzzanat
sucsósucsó ◆ emíremír ◆ főnökfőnök ◆ vezetővezető 「Murano su-
csó」 „falu vezetője”

súcsósúcsó ◆ törzsfőnöktörzsfőnök
súcsósúcsó ◆ kerületkerület
sucsókokusucsókoku ◆ emírségemírség
sucsó-osucsó-o curanukucuranuku ◆ érvényesítiérvényesíti álláspont-álláspont-
játját 「Hihannihirumazu mizukarano sucsó-o cu-
ranuita.」 „Nem engedve a kritikának, érvényesí-
tette saját álláspontját.”

sucsó-osucsó-o magenaimagenai ◆ kitartkitart azaz álláspontjaálláspontja
mellettmellett 「Szaigomade sucsó-o magenakatta.」
„Végsőkig kitartottam az álláspontom mellett.”

sucsó-osucsó-o magerumageru ◆ feladjafeladja álláspontjátálláspontját
「Dzsibunno sucsó-o magete, hitono sucsó-o uke
ireta.」 „Feladta az álláspontját, és elfogadta,
amihez a másik fél kitartott.”

sucsóonsucsóon ◆ zenei alaphangzenei alaphang
sucsó-osucsó-o tószutószu ◆ érvényesítiérvényesíti álláspontjátálláspontját
「Nihongavano sucsó-o tósita.」 „Érvényesítette
Japán álláspontját.”

sucsószeisucsószei ◆ emírségemírség
sucsószurusucsószuru ◆ megduzzadmegduzzad
sucsószurusucsószuru ◆ állítállít 「Dzsitensa-o nuszundei-
naito sucsósita.」 „Állította, hogy nem ő lopta el a
biciklit.” ◆ bizonygatbizonygat 「Kare-va muzai-o sucsó-
sita.」 „Az ártatlanságát bizonygatta.” ◆ erősíterősít
「Dzsibunno kangae-o sucsósita.」 „Erősítette az
igazát.” ◆ erősítgeterősítget 「Dzsiken-o mitato sucsó-
sita.」 „Erősítgette, hogy látta az esetet.” ◆ han-han-
goztatgoztat 「Kare-va dzsibunga tadasiito sucsósi-
ta.」 „Azt hangoztatja, hogy neki van igaza.” ◆ ki-ki-
álláll 「Kare-va szeigi-o sucsósita.」 „Kiállt az iga-
záért.” ◆ kitartkitart 「Dzsibunno iken-o sucsósita.」

„Kitartott a véleménye mellett.” ◆ ragaszkodikragaszkodik
「Iken-o sucsósita.」 „Ragaszkodott a vélemé-
nyéhez.” ◆ síkrasíkra szállszáll 「Dzsoszeino kenri-o su-
csósiteita.」 „Síkra szállt a nők jogai mellett.”

sucsúsucsú ◆ főfő pillérpillér ◆ főfő támasztámasz 「Ikkano su-
csú」 „család fő támasza”

sucsúsucsú ◆ kézben tartáskézben tartás
súcsúsúcsú ◆ centralizáláscentralizálás ◆ koncentráláskoncentrálás ◆

összpontosításösszpontosítás
súcsúcsirjósicusúcsúcsirjósicu ◆ intenzív osztályintenzív osztály
súcsúdanbósúcsúdanbó ◆ központi fűtésközponti fűtés
súcsúgóusúcsúgóu ◆ felhőszakadásfelhőszakadás
súcsúhógekisúcsúhógeki ◆ zárótűzzárótűz
súcsúkógisúcsúkógi ◆ intenzív kurzusintenzív kurzus
sucsúnikiszurusucsúnikiszuru ◆ birtokábabirtokába kerülkerül 「Kono
csi-va róma teikokuno sucsúni kisita.」 „Ez a te-
rület a Római Birodalom birtokába került.”

sucsúnioszamerusucsúnioszameru ◆ ellenőrzéseellenőrzése aláalá vonvon
「Kódaina rjódo-o sucsúni oszameta.」 „Ellenőr-
zése alá vont egy nagy területet.” ◆ megkaparintmegkaparint
「Kaisa-o sucsúni oszameta.」 „Megkaparintotta
a vállalatot.”

súcsúrjokusúcsúrjoku ◆ figyelemfigyelem 「Kareno súcsúrjoku-
va ocsinakatta.」 „Nem lankadt a figyelme.” ◆

koncentrálóképességkoncentrálóképesség 「Szaikinsúcsúrjokuga
teikasita.」 „Az utóbbi időben csökkent a kon-
centrálóképességem.” ◆ összpontosítóösszpontosító képes-képes-
ségség 「Szeizei szandzsuppunsika súcsúrjokuga
cuzukimaszen.」 „Legfeljebb harminc percig tart
az összpontosító képességem. (Legfeljebb har-
minc percig tudok figyelni.)”

súcsúsagekisúcsúsageki ◆ össztűzössztűz
súcsúsitatokorosúcsúsitatokoro ◆ gócgóc
súcsúszaszerusúcsúszaszeru ◆ centralizálcentralizál 「Détáno
hozon-o ih-ka soni súcsúszaszeta.」 „Centralizál-
ták az adatokat.” ◆ összpontosítösszpontosít 「Kúbaku-o
gundzsisiszecuni súcsúszaszeta.」 „A katonai ob-
jektumokra összpontosították a bombázásokat.”

súcsúszurusúcsúszuru ◆ fókuszálfókuszál 「Keiszacu-va kono
szacudzsindzsikenni súcsúsita.」 „A rendőrség er-
re a gyilkosságra fókuszált.” ◆ koncentrálkoncentrál
「Szóongaaruto sigotoni súcsúdekinai.」 „Ha zaj
van, nem tudok a munkámra koncentrálni.” ◆

összpontosítösszpontosít 「Bjóninnoka boszoi koeni sú-
csúsita.」 „A beteg gyenge hangjára összpontosí-
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tottam.” ◆ rászegeződikrászegeződik 「Min-nano siszen-va
kareni súcsúsiteita.」 „Minden tekintet rászege-
ződött.” ◇ súcsúszaszerusúcsúszaszeru centralizálcentralizál 「Dé-
táno hozon-o ih-ka soni súcsúszaszeta.」 „Centra-
lizálták az adatokat.” ◇ súcsúszaszerusúcsúszaszeru össz-össz-
pontosítpontosít 「Kúbaku-o gundzsisiszecuni súcsú-
szaszeta.」 „A katonai objektumokra összpontosí-
tották a bombázásokat.” ◇ szeisin-oszeisin-o súcsúszu-súcsúszu-
ruru összpontosítösszpontosít 「Szeisin-o súcsúsite sippicu-
kacudóni bottósita.」 „Összpontosítva belevetet-
tem magam az írásba.”

súcsútekikószusúcsútekikószu ◆ intenzív tanfolyamintenzív tanfolyam
súcsútekinasúcsútekina ◆ intenzívintenzív 「Súcsútekinatoré-
ningu」 „intenzív edzés” ◆ koncentráltkoncentrált
súcsútekinisúcsútekini ◆ intenzívenintenzíven 「Súcsútekinihan-
garí go-o benkjósi hadzsimeta.」 „Elkezdtem in-
tenzíven magyarul tanulni.”

súdacusúdacu ◆ megfosztásmegfosztás
súdacuszurusúdacuszuru ◆ megfosztmegfoszt 「Nóminno tocsi-
o súdacusita.」 „Megfosztották a parasztokat a
földjüktől.”

sudaisudai ◆ főtémafőtéma ◆ tématéma 「Ren-ai-o sudaitosita
uta」 „szerelmi témájú dal” ◇ taigúsudaitaigúsudai ellen-ellen-
tématéma
sudaikasudaika ◆ filmdalfilmdal ◆ filmslágerfilmsláger
sudainosudaino ◆ tematikustematikus
sudansudan ◆ eszközeszköz 「Kare-va mokutekinotameni-
va sudan-o erabanai.」 „A célja érdekében nem
válogat az eszközeiben.” ◆ eszköztáreszköztár 「Dzsin-
monno sudanno hitocu-va gómondesita.」 „A val-
latók eszköztárában a kínzás is szerepelt.” ◆ módmód
◆ módszermódszer 「Szaigono sudan-o totta.」 „A végső
módszerhez folyamodott.” ◇ kócúsudankócúsudan köz-köz-
lekedésilekedési eszközeszköz ◇ szaigonosudanszaigonosudan utolsóutolsó
mentsvármentsvár ◇ siharaisudansiharaisudan fizetésifizetési módmód ◇

szeikacunosudanszeikacunosudan egzisztenciaegzisztencia 「Kaikoszar-
ete szeikacuno sudan-o sih-tta.」 „Az elbocsátás-
sal elvesztettem az egzisztenciámat.” ◇ daitaisu-daitaisu-
dandan alternatívalternatív eszközeszköz ◇ hótekisudanhótekisudan jogijogi
eszközeszköz
súdansúdan ◆ csoportcsoport 「Vakamonono súdanga ta-
nosiszóni kaiva-o siteita.」 „Fiatalok egy csoport-
ja vidáman beszélgetett.” ◆ csoportoscsoportos 「Súd-
angókan」 „csoportos nemi erőszak” ◆ csopor-csopor-
tosulástosulás ◆ tömegtömeg 「Súdansokucsúdokuga ok-
ita.」 „Tömeges ételmérgezés történt.” ◆ töme-töme-
gesges 「Súdankanszenga okita.」 „Tömeges fertő-

zés történt.” ◇ buszósúdanbuszósúdan fegyveresfegyveres cso-cso-
portport
súdanbocsisúdanbocsi ◆ tömegsírtömegsír
súdanbókósúdanbókó ◆ csoportoscsoportos erőszakerőszak ◆ csopor-csopor-
tos nemi erőszaktos nemi erőszak ◆ csoportos támadáscsoportos támadás
súdandemosúdandemo ◆ tömegdemonstrációtömegdemonstráció ◆ tömeg-tömeg-
tüntetéstüntetés
súdandzsiszacusúdandzsiszacu ◆ csoportoscsoportos öngyilkosságöngyilkosság

súdangjakuszacusúdangjakuszacu ◆ tömegmészárlástömegmészárlás
súdanhanzaisúdanhanzai ◆ csoportos bűncselekménycsoportos bűncselekmény
súdanhiszuterísúdanhiszuterí ◆ tömeghisztériatömeghisztéria
súdan-idengakusúdan-idengaku ◆ populációgenetikapopulációgenetika
súdan-iminsúdan-imin ◆ tömegestömeges bevándorlásbevándorlás ◆ töme-töme-
ges kivándorlásges kivándorlás
súdan-isikisúdan-isiki ◆ csoportszellemcsoportszellem
súdan-itensúdan-iten ◆ tömeges evakuálástömeges evakuálás
súdankasúdanka ◆ kollektivizálódáskollektivizálódás
súdankeijakusúdankeijaku ◆ kollektív szerződéskollektív szerződés
súdankensinsúdankensin ◆ csoportoscsoportos orvosiorvosi vizsgálatvizsgálat

súdankjúaidzsósúdankjúaidzsó ◆ leklek
súdankódósúdankódó ◆ csoportos tevékenységcsoportos tevékenység
súdanmen-ekisúdanmen-eki ◆ nyájimmunitásnyájimmunitás
súdannódzsósúdannódzsó ◆ téesztéesz ◆ termelőszövetke-termelőszövetke-
zetzet
sudan-osudan-o torutoru ◆ folyamodikfolyamodik 「Takumina
sudan-o totta.」 „Trükkhöz folyamodott.”

súdanrincsisúdanrincsi ◆ tömeges kínzástömeges kínzás
súdansinrisúdansinri ◆ csordaszellemcsordaszellem ◆ tömeglélek-tömeglélek-
tantan ◆ tömegpszichológiatömegpszichológia
súdansugisúdansugi ◆ kollektivizmuskollektivizmus
súdanszacurikusúdanszacuriku ◆ népirtásnépirtás
súdanszaiminsúdanszaimin ◆ tömeghipnózistömeghipnózis
súdanszeikacusúdanszeikacu ◆ közösségi életközösségi élet
súdanszosósúdanszosó ◆ precedensperprecedensper
súdanszurisúdanszuri ◆ tömegestömeges zsebtolvajlászsebtolvajlás ◆

zsebtolvajbandazsebtolvajbanda
súdantekidzsieikensúdantekidzsieiken ◆ csoportoscsoportos védeke-védeke-
zéshez való jogzéshez való jog
súdantekinasúdantekina ◆ csoportoscsoportos ◆ kollektívkollektív
súdantekinisúdantekini ◆ csoportosancsoportosan ◆ kollektívenkollektíven
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sudaonsudaon ◆ szrotápannaszrotápanna
súdensúden ◆ utolsóutolsó vonatvonat 「Súdenni nori okure-
ta.」 „Lemaradtam az utolsó vonatról.”

sudengensudengen ◆ főtápfőtáp 「Sudengen-o kiru.」 „Ki-
kapcsolja a főtápot.”

súdenkisúdenki ◆ áramszedőáramszedő
súdensasúdensa ◆ utolsó vonatutolsó vonat
súdenszócsisúdenszócsi ◆ áramszedőáramszedő
sudósudó ◆ irányításirányítás ◆ vezetésvezetés
sudósudó ◆ kézikézi vezérlésvezérlés 「Sudóni kiri kaeta.」
„Kézi vezérlésre kapcsoltam.”

sudósudó ◆ homokossághomokosság ◇ vakasudóvakasudó homokos-homokos-
ságság
súdósúdó ◆ csúsztatáscsúsztatás
sudóbarikansudóbarikan ◆ kézikézi hajnyíróhajnyíró gépgép ◆ kézikézi nul-nul-
lásgéplásgép
sudóburékisudóburéki ◆ kézifékkézifék
sudódesudóde ◆ manuálisanmanuálisan 「Kurumano mado-va
sudóde akerareru.」 „A kocsi ablaka manuálisan
nyitható.”

súdódzsosúdódzso ◆ apácaapáca ◆ nővérnővér
súdóinsúdóin ◆ kolostorkolostor ◆ rendházrendház ◆ zárdazárda
súdóincsósúdóincsó ◆ apátapát
súdókaisúdókai ◆ rendrend ◆ szerzetesrendszerzetesrend ◇ sitósú-sitósú-
dókaidókai ciszterciciszterci szerzetesrendszerzetesrend ◇ dominiko-dominiko-
súdókaisúdókai domonkosdomonkos rendrend ◇ furansiszukosú-furansiszukosú-
dókaidókai ferencesferences rendrend ◇ benedikutosúdókaibenedikutosúdókai
bencés rendbencés rend
sudókensudóken ◆ vezető szerepvezető szerep
sudóken-osudóken-o nigirunigiru ◆ irányítirányít 「Rjóri-va cumaga
sudóken-o nigitteiru.」 „A feleségem irányítja a
főzést.” ◆ magáhozmagához ragadjaragadja azaz irányítástirányítást
「Tóno sudóken-o nigitta.」 „Magához ragadta az
irányítást a párton belül.”

súdónisúdóni ◆ apácaapáca
sudónosudóno ◆ kézikézi 「Sudóno daszszuiki」 „kézi
centrifuga” ◆ manuálismanuális 「Sudóno kecuacukei」
„manuális vérnyomásmérő”

sudóponpusudóponpu ◆ kézi pumpakézi pumpa ◆ kéziszivattyúkéziszivattyú
sudósasudósa ◆ vezéralakvezéralak
súdósisúdósi ◆ barátbarát ◆ szerzetesszerzetes

sudósikisudósiki ◆ kézikézi 「Sudósikiponpu」 „kézi szi-
vattyú” ◆ manuálismanuális 「Sudósikisibakari ki」 „ma-
nuális fűnyírógép”

súdószósúdószó ◆ barátbarát ◆ szerzetesszerzetes
sudószódzsúsudószódzsú ◆ manuálismanuális vezetésvezetés 「Hikó-
kino sudószódzsúto dzsidószódzsú」 „repülőgép
manuális és automatikus vezetése”

sudószurusudószuru ◆ irányítirányít 「Szangjósó-va szangjó-o
sudósiteiru.」 „Az Ipari Minisztérium irányítja az
ipart.” ◆ vezetvezet 「Giron-o sudószuru.」 „Vezeti
a vitát.”

súdóteikósúdóteikó ◆ csúszási ellenálláscsúszási ellenállás
sudóuntensudóunten ◆ kézikézi vezérlésvezérlés ◆ manuálismanuális üze-üze-
meltetésmeltetés 「Kikaino sudóuntento dzsidóunten」
„gép manuális és automatikus üzemeltetése” ◆

manuálismanuális vezetésvezetés 「Kurumano sudóuntento
dzsidóunten」 „kocsi manuális és automatikus
vezetése”

sudzsakusudzsaku ◆ Skarlátvörös MadárSkarlátvörös Madár
súdzsakusúdzsaku ◆ abhinivezaabhiniveza ◆ ragaszkodásragaszkodás
sudzsisudzsi ◆ felügyelőfelügyelő ◆ igazgatóigazgató
súdzsisúdzsi ◆ szépírásszépírás 「Súdzsi-o naratta.」 „Szép-
írást tanultam.”

súdzsisúdzsi ◆ ékesszólásékesszólás
súdzsisúdzsi ◆ hetiheti
sudzsicusudzsicu ◆ szombatszombat ◆ úrnapjaúrnapja ◆ vasárnapvasárnap
súdzsicusúdzsicu ◆ egészegész napnap 「Ekikónai-va
súdzsicukin-entonatteimaszu.」 „Az állomás te-
rületén egész nap tilos a dohányzás.”

súdzsicusúdzsicu ◆ hétköznaphétköznap 「Súdzsicuno asza」
„hétköznap reggel”

súdzsicusújasúdzsicusúja ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal
súdzsigakusúdzsigaku ◆ ékesszólástanékesszólástan ◆ retorikaretorika
súdzsigihósúdzsigihó ◆ beszédtechnikabeszédtechnika ◆ retorikairetorikai
technikatechnika
sudzsihosudzsiho ◆ alfelügyelőalfelügyelő ◆ aligazgatóaligazgató
súdzsihósúdzsihó ◆ retorikaretorika
sudzsiisudzsii ◆ háziorvosháziorvos ◆ kezelőorvoskezelőorvos
súdzsikjókasosúdzsikjókaso ◆ ábécéskönyvábécéskönyv ◆ olvasó-olvasó-
könyvkönyv ◆ szépírástankönyvszépírástankönyv
sudzsikusudzsiku ◆ főtengelyfőtengely ◆ kulcsemberkulcsember 「Kare-
va csímuno sudzsikuninatteiru.」 „Ő a csapat
kulcsembere.”
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sudzsinsudzsin ◆ férjúrférjúr 「Karehaucsino sudzsinde-
szu.」 „Ő a férjuram.” ◆ gazdagazda 「Kaiinuno
szeikaku-va szono sudzsinni nitekurutoiu.」 „Azt
mondják, hogy a kutya természete a gazdájáét kö-
veti.” ◆ házigazdaházigazda 「Pátíno sudzsinjaku-o cu-
tomeru.」 „A parti házigazdájaként szerepel.” ◆

háziúrháziúr ◆ tulajdonostulajdonos 「Miszeno sudzsin」 „üz-
let tulajdonosa” ◆ úrúr 「Sudzsin-va ima orima-
szen.」 „Az uram most nincs itthon.” ◆ vendég-vendég-
látólátó ◇ on-nasudzsinon-nasudzsin úrnőúrnő ◇ szakabanosu-szakabanosu-
dzsindzsin kocsmároskocsmáros ◇ nomijanosudzsinnomijanosudzsin kocs-kocs-
márosmáros
súdzsinsúdzsin ◆ emberekemberek
súdzsinsúdzsin ◆ fegyencfegyenc ◆ fogolyfogoly ◆ rabrab
súdzsinsúdzsin ◆ porgyűjtésporgyűjtés
súdzsinbukurosúdzsinbukuro ◆ porzsákporzsák
súdzsinfukusúdzsinfuku ◆ rabruharabruha
súdzsinkansisúdzsinkansi ◆ közfigyelemközfigyelem
súdzsinkansinonakadesúdzsinkansinonakade ◆ mindenkimindenki szemeszeme
láttáraláttára 「Súdzsinkansino nakadeburadzsá-o
nuida.」 „Mindenki szeme láttára levette a mell-
tartóját.”

súdzsinkisúdzsinki ◆ porfogóporfogó
sudzsinkósudzsinkó ◆ főhősfőhős ◇ eiganosudzsinkóeiganosudzsinkó film-film-
hőshős ◇ on-nanosudzsinkóon-nanosudzsinkó hősnőhősnő ◇ sószec-sószec-
unosudzsinkóunosudzsinkó regényhősregényhős
súdzsitekigimonsúdzsitekigimon ◆ szónoki kérdésszónoki kérdés
súdzsitekinasúdzsitekina ◆ retorikairetorikai ◆ szónokiszónoki 「Sú-
dzsitekina hjógen」 „szónoki kifejezés”

sudzsósudzsó ◆ minden élőlényminden élőlény ◆ szattvaszattva
súdzsókocusúdzsókocu ◆ sajkacsontsajkacsont
súdzsosisúdzsosi ◆ zárópartikulazárópartikula
sudzsusudzsu ◆ törpetörpe
sudzsusudzsu ◆ különféleségkülönféleség
sudzsúsudzsú ◆ foglalkoztatófoglalkoztató ésés foglalkozta-foglalkozta-
totttott ◆ úr-szolgaúr-szolga
súdzsusúdzsu ◆ beszedésbeszedés
sudzsucusudzsucu ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Isatacsi-va ni-
dzsikanno sudzsucu-o sita.」 „Az orvosok kétórás
beavatkozást hajtottak végre.” ◆ műtétműtét ◆ műté-műté-
titi beavatkozásbeavatkozás ◆ operációoperáció ◆ operatívoperatív be-be-
avatkozásavatkozás ◇ gekasudzsucugekasudzsucu sebészetisebészeti mű-mű-
téttét ◇ sudzsucuszurusudzsucuszuru megoperálmegoperál 「Isa-va
kandzsa-o sudzsucusita.」 „Az orvos megoperálta
a beteget.” ◇ sudzsucu-osudzsucu-o ukeruukeru műtétenműtéten esikesik

átát 「Nikaimo sudzsucu-o uketa.」 „Már két mű-
téten esett át.” ◇ sudzsucu-osudzsucu-o ukeruukeru megmeg leszlesz
operálvaoperálva 「Odzsi-va sudzsucu-o uketa.」 „Meg-
operálták a nagybácsikámat.” ◇ sudzsucu-osudzsucu-o
szuruszuru műtműt 「Icu hentószenno sudzsucu-o szu-
runo?」 „Mikor műtik a manduládat?” ◇

sudzsucu-osudzsucu-o szuruszuru operáloperál 「Kono isa-va
sudzsucu-o sinai.」 „Ez az orvos nem operál.” ◇

sósudzsucusósudzsucu kiskis műtétműtét ◇ daisudzsucudaisudzsucu nagynagy
műtétműtét ◇ daccsónosudzsucudaccsónosudzsucu sérvműtétsérvműtét ◇

baipaszusudzsucubaipaszusudzsucu bypassműtétbypassműtét ◇ baipa-baipa-
szusudzsucuszusudzsucu koszorúérműtétkoszorúérműtét ◇ higaerisu-higaerisu-
dzsucudzsucu befekvésbefekvés nélkülinélküli műtétműtét ◇ mócsósu-mócsósu-
dzsucudzsucu vakbélműtétvakbélműtét ◇ vakagaerinosudzsu-vakagaerinosudzsu-
cucu fiatalító műtétfiatalító műtét
sudzsucubósudzsucubó ◆ műtős sapkaműtős sapka
sudzsucudaisudzsucudai ◆ műtőasztalműtőasztal
sudzsucuisudzsucui ◆ műtőorvosműtőorvos
sudzsucuisudzsucui ◆ műtőköpenyműtőköpeny
sudzsucu-osudzsucu-o szuruszuru / sudzsucuszurusudzsucuszuru ◆ meg-meg-
operáloperál 「Isa-va kandzsa-o sudzsucusita.」 „Az
orvos megoperálta a beteget.” ◆ műtműt 「Icu hen-
tószenno sudzsucu-o szuruno?」 „Mikor műtik a
manduládat?” ◆ operáloperál 「Kono isa-va sudzsucu-
o sinai.」 „Ez az orvos nem operál.”

sudzsucu-osudzsucu-o ukeruukeru ◆ megmeg leszlesz operálvaoperálva
「Odzsi-va sudzsucu-o uketa.」 „Megoperálták a
nagybácsikámat.” ◆ műtétenműtéten esikesik átát 「Nika-
imo sudzsucu-o uketa.」 „Már két műtéten esett
át.”

sudzsucusicusudzsucusicu ◆ műtőműtő ◆ műtőteremműtőterem
sudzsucusicukangosisudzsucusicukangosi ◆ műtősműtős
sudzsucusicutantósasudzsucusicutantósa ◆ műtősműtős
sudzsucuszurusudzsucuszuru / sudzsucu-osudzsucu-o szuruszuru ◆ meg-meg-
operáloperál 「Isa-va kandzsa-o sudzsucusita.」 „Az
orvos megoperálta a beteget.” ◆ műtműt 「Icu hen-
tószenno sudzsucu-o szuruno?」 „Mikor műtik a
manduládat?” ◆ operáloperál 「Kono isa-va sudzsucu-
o sinai.」 „Ez az orvos nem operál.”

sudzsúkankeisudzsúkankei ◆ úr-szolga kapcsolatúr-szolga kapcsolat
súdzsukusúdzsuku ◆ tökéletes elsajátítástökéletes elsajátítás
súdzsukuszurusúdzsukuszuru ◆ beletanulbeletanul 「Kare-va kono
sigotoni súdzsukusita.」 „Beletanult ebbe a mun-
kába.” ◆ tökéletesentökéletesen elsajátítelsajátít 「Vatasi-va
gencsino kotoba-o súdzsukusita.」 „Tökéletesen
elsajátítottam a helyiek nyelvét.”
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sudzsunasudzsuna ◆ különfélekülönféle 「Sudzsunaszupócu-o
jatta.」 „Különféle sportokat űzött.”

sudzsusósudzsusó ◆ törpenövéstörpenövés ◆ törpeségtörpeség
sudzsuszamazamanasudzsuszamazamana ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Su-
dzsuszamazamana iken」 „ilyen-olyan vélemé-
nyek”

sudzsuszósudzsuszó ◆ különbözőkülönböző fázisfázis 「Dandzsokan-
keino sudzsuszó」 „férfi-nő kapcsolat különböző
fázisai”

sudzsuzattanosudzsuzattano ◆ különfélekülönféle 「Sudzsuzattano
sokugjó-o keikensita.」 „Különféle foglalkozáso-
kat kipróbáltam.”

sueisuei ◆ kapuőrkapuőr ◆ őrőr ◆ portásportás 「Sueiszan-va
kozucumi-o nikaini okutta.」 „A portás a csoma-
got az első emeletre irányította.” ◆ rendészrendész
sueisuei ◆ győzelem és vereséggyőzelem és vereség
sueidzsosueidzso ◆ portaporta ◆ rendészetrendészet
súekisúeki ◆ haszonhaszon 「Kaisa-va dzsúoku enno súeki-
o eta.」 „A vállalatnak egymilliárd jenes haszna
volt.” ◆ hozamhozam 「Takai súeki-o kitaiszuru.」
„Magas hozamra számít.” ◆ jövedelmezőségjövedelmezőség
「Kakakukjószó-va kigjósúeki-o appakusiteiru.」
„Az árverseny csökkenti a vállalatok jövedelmező-
ségét.” ◆ profitprofit 「Kaisano súekiga gensósita.」
„A vállalat profitja csökkent.” ◇ anteisúekianteisúeki sta-sta-
bilbil nyereségnyereség ◇ súeki-osúeki-o ageruageru hasznothasznot ter-ter-
melmel 「Kono dzsigjó-va dójatte súeki-o ageteiruka
vakaranai.」 „Nem tudom, hogyan termel hasz-
not ez a vállalkozás.”

súekisúeki ◆ börtönmunkabörtönmunka ◆ rabmunkarabmunka
súekisúeki ◆ szolgálatba lépésszolgálatba lépés
súekikanrisúekikanri ◆ bevétel-gazdálkodásbevétel-gazdálkodás
súekikanrisiszutemusúekikanrisiszutemu ◆ bevételkezelőbevételkezelő
rendszerrendszer
súekikinsúekikin ◆ haszonhaszon ◆ nyereségnyereség
súeki-osúeki-o ageruageru ◆ hasznothasznot termeltermel 「Kono
dzsigjó-va dójatte súeki-o ageteiruka vakaranai.」
„Nem tudom, hogyan termel hasznot ez a vállalko-
zás.”

súeki-osúeki-o ageruageru ◆ jövedelmezőjövedelmező 「Kono dzsigjó-
va súeki-o ageteiru.」 „Ez a tevékenység jövedel-
mező.”

súekiricusúekiricu ◆ jövedelmezőségi rátajövedelmezőségi ráta

súekirjokusúekirjoku ◆ jövedelmezőjövedelmező képességképesség
「Kaisa-va súekirjoku-o kjókasita.」 „A vállalat
növelte a jövedelmező képességét.”

súekiszeisúekiszei ◆ jövedelmezőségjövedelmezőség
súekiszurusúekiszuru ◆ szolgálatba lépszolgálatba lép
súekizeisúekizei ◆ nyereségadónyereségadó
suensuen ◆ főszereplésfőszereplés ◆ főszereplőfőszereplő
suensuen ◆ ivászativászat
súensúen ◆ halálhalál 「Súenno dzsi」 „halál helyszíne”
◆ végvég 「Szódó-va súen-o mukaeta.」 „A lázadás
a végéhez közeledett.”

súensúen ◆ peremperem
súensúen ◆ előadás végeelőadás vége
suendzsojúsuendzsojú ◆ női főszereplőnői főszereplő
suenhaijúsuenhaijú ◆ főszerepet alakító színészfőszerepet alakító színész
súen-nosúen-no ◆ periklinálisperiklinális
suen-osuen-o haruharu ◆ ivászatotivászatot rendezrendez 「Szóbec-
uno suen-o hatta.」 „Búcsúivászatot rendeztünk.”

suensasuensa ◆ főszereplőfőszereplő
súensicusúensicu ◆ periblasztperiblaszt
suenszurusuenszuru ◆ főszerepbenfőszerepben játszikjátszik 「Ano
dzsojú-va aszadorani suensita.」 „Az a színésznő
főszerepet játszott a reggeli sorozatban.”

sufusufu ◆ fővárosfőváros
sufusufu ◆ feleségfeleség 「Hataraku sufu」 „munkába
járó feleség” ◆ háziasszonyháziasszony 「Sufuno cutome」
„háziasszony teendői”

sufusufu ◆ házimunkát végző férjházimunkát végző férj
súfusúfu ◆ csúnya nőcsúnya nő
súfukusúfuku ◆ helyreállításhelyreállítás ◆ reparációreparáció ◆ res-res-
taurációtauráció ◆ restaurálásrestaurálás ◇ kumikaesúfukukumikaesúfuku
rekombinációsrekombinációs reparációreparáció ◇ dzsokjosúfukudzsokjosúfuku
exciziósexciziós reparációreparáció ◇ dzsokjosúfukudzsokjosúfuku kivágókivágó
javításjavítás ◇ díenuésúfukudíenuésúfuku DNS-javításDNS-javítás ◇ díe-díe-
nuésúfukunuésúfuku DNS-reparációDNS-reparáció
súfukukasúfukuka ◆ restaurátorrestaurátor
súfukukószosúfukukószo ◆ javítójavító enzimenzim ◇ díenuésúfu-díenuésúfu-
kukószokukószo DNS-javító enzimDNS-javító enzim
súfukuszurusúfukuszuru ◆ helyreállíthelyreállít 「Tomodacsitono
kankei-o súfukusita.」 „Helyreállítottam a kap-
csolatot a barátommal.” ◆ helyrehozhelyrehoz 「Kurum-
ano kizu-o súfukusita.」 „Helyrehoztam a kocsin
a sérülést.” ◆ megjavítmegjavít 「Puroguramu-o súfu-
kusita.」 „Megjavítottam a programot.” ◆ resta-resta-
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urálurál 「Hakubucukan-va e-o súfukusita.」 „A mú-
zeum restaurálta a képet.”

sugásugá ◆ cukorcukor ◇ paudá-sugápaudá-sugá porcukorporcukor ◇

bíto-sugábíto-sugá répacukorrépacukor
sugainensugainen ◆ fajfogalomfajfogalom ◇ tókeitekisugai-tókeitekisugai-
nennen filogenetikaifilogenetikai fajfogalomfajfogalom ◇ ruikeigaku-ruikeigaku-
tekisugainentekisugainen tipológiai fajfogalomtipológiai fajfogalom
súgakusúgaku ◆ beiskolázásbeiskolázás
súgakusúgaku ◆ tanulmányitanulmányi
súgakucsúdearusúgakucsúdearu ◆ iskolásiskolás 「Kare-va genzai-
súgakucsúdearu.」 „Ő most iskolás.”

súgakudzsidósúgakudzsidó ◆ iskolásiskolás gyermekgyermek ◇ fusúga-fusúga-
kudzsidókudzsidó iskolázatlaniskolázatlan gyermekgyermek ◇ misúga-misúga-
kudzsidókudzsidó iskoláskor előtti gyermekiskoláskor előtti gyermek
súgakugimusúgakugimu ◆ tankötelezettségtankötelezettség
súgakujújosúgakujújo ◆ iskolázás elhalasztásaiskolázás elhalasztása
súgakumendzsosúgakumendzso ◆ iskolázásiskolázás alólialóli felmen-felmen-
téstés
súgakunenreisúgakunenrei ◆ iskolakötelesiskolaköteles korkor ◆ tankö-tankö-
teles korteles kor
súgakunosúgakuno ◆ tanulmányitanulmányi
súgakuricusúgakuricu ◆ iskolázottság arányaiskolázottság aránya
súgakurjokósúgakurjokó ◆ osztálykirándulásosztálykirándulás ◆ tanul-tanul-
mányimányi kiránduláskirándulás 「Súgakurjokóni ókuno
kóricucsúgakkóde-va kjótoni iku.」 „Sok állami
középiskolás megy tanulmányi kirándulásra Kio-
tóba.”

súgakuszaszerusúgakuszaszeru ◆ beiskolázbeiskoláz 「Kodomo-o
súgakuszaszeta.」 „Beiskoláztam a gyereket.”

súgakuszurusúgakuszuru ◆ iskolásiskolás leszlesz 「Kodomoga sú-
gakusita.」 „A gyerek iskolás lett.”

sugansugan ◆ elsődlegeselsődleges célcél 「Kono keikaku-va
szeihinhinsicuno kódzsó-o sugantositeiru.」 „En-
nek a tervnek az elsődleges célja a termék mi-
nőségének emelése.” ◆ elsődlegeselsődleges szempontszempont
「Kankjómondaini sugan-o oku.」 „Elsődleges-
nek tekinti a környezetvédelmi problémát.”

súgavariteisokusúgavariteisoku ◆ heti ajánlatheti ajánlat
sugeisugei ◆ kézimunkázáskézimunkázás
sugeihinsugeihin ◆ kézimunkakézimunka ◆ kézműipari termékkézműipari termék
sugei-osugei-o szuruszuru ◆ kézimunkázikkézimunkázik 「Himana
toki-va sugei-o szuru.」 „Szabadidőmben kézi-
munkázom.”

sugeiszakuhinsugeiszakuhin ◆ kézimunkakézimunka

sugeitensugeiten ◆ kézimunkaboltkézimunkabolt
súgekisúgeki ◆ rohamroham ◆ támadástámadás
súgekisasúgekisa ◆ támadótámadó
súgekiszurusúgekiszuru ◆ megrohamozmegrohamoz 「Gundzsin-va
macsi-o súgekisita.」 „A katonák megrohamozták
a várost.” ◆ rátámadrátámad 「Mugaino kankókjakuga
kógekiszareta.」 „Rátámadtak a gyanútlan turis-
tákra.” ◆ rohamozrohamoz 「Tekigun-va jószai-o súgeki-
siteita.」 „Az ellenség a várat rohamozta.”

súgekitaisúgekitai ◆ támadó osztagtámadó osztag
súgensúgen ◆ esküvőesküvő 「Súgen-o ageta.」 „Esküvőt
tartottak.” ◆ ünnepi beszédünnepi beszéd
sugendósugendó ◆ sugendó-buddhizmussugendó-buddhizmus
sugendzsasugendzsa ◆ hegyihegyi aszkétaaszkéta szerzetesszerzetes ◆

sugendó szerzetessugendó szerzetes
sugisugi ◆ beállítottságbeállítottság ◆ elvelv 「Okjakuszama
daiicsisugi」 „»nálunk a vendég az első« elve” ◆

elvűségelvűség ◆ hitvalláshitvallás ◆ ideológiaideológia ◆ izmusizmus
「Marukuszu sugi」 „marxizmus” ◆ kultuszkultusz ◆

meggyőződésmeggyőződés 「Hitono sugi-o kaerukoto-va
muzukasii.」 „Nehéz megváltoztatni az emberek
meggyőződését.” ◆ szemléletszemlélet ◇ kjószansugikjószansugi
kommunizmuskommunizmus ◇ kettósugikettósugi leszármazásileszármazási
elvelv 「Kokuszekisutokuno kettósugito szeicsisu-
gi」 „állampolgárság megszerzésének leszárma-
zási és területiségi elve” ◇ sihonsugisihonsugi kapitaliz-kapitaliz-
musmus ◇ sakaisugisakaisugi szocializmusszocializmus ◇ szeikasu-szeikasu-
gigi eredményelvűségeredményelvűség ◇ zezehihisugizezehihisugi pártat-pártat-
lanságlanság elveelve ◇ szógosugiszógosugi kölcsönösségkölcsönösség el-el-
veve ◇ fukansósugifukansósugi benemavatkozásibenemavatkozási politi-politi-
kaka
súgisúgi ◆ nyíltnyílt vitavita 「Súgini hakaru.」 „Nyílt vi-
tára bocsát.” ◆ többségtöbbség véleményevéleménye 「Súgini
sitagau.」 „Aláveti magát a többség véleményé-
nek.” ◇ súgiikkecuszurusúgiikkecuszuru egyhangúlagegyhangúlag el-el-
döntdönt 「Mondai-o súgiikkecusita.」 „Egyhangú-
lag döntötték el az ügyet.”

súgisúgi ◆ ajándékajándék 「Meini szocugjóno súgitosite
icsiman en-o ageta.」 „Az unokahúgomnak 10
ezer jent adtam ballagási ajándékként.” ◆ gra-gra-
tulációstulációs ajándékajándék ◆ ünnepiünnepi ajándékajándék ◆ ün-ün-
neplésneplés 「Súgito busúgi」 „ünneplés és gyász”
◇ kekkon-nogosúgikekkon-nogosúgi nászajándéknászajándék 「Tomoda-
csini kekkonno gosúgitosite szanman en-o vatasi-
ta.」 „A barátomnak 30 ezer jent adtam nászaján-
dékba.” ◇ gosúgigosúgi ajándékajándék
súgibukurosúgibukuro ◆ ajándékos borítékajándékos boríték
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sugidzsónosugidzsóno ◆ elvielvi 「Sugidzsóno mondai」 „el-
vi kérdés”

súgiikkecuszurusúgiikkecuszuru ◆ egyhangúlagegyhangúlag eldönteldönt
「Mondai-o súgiikkecusita.」 „Egyhangúlag dön-
tötték el az ügyet.”

súgiinsúgiin ◆ alsóházalsóház ◆ KépviselőházKépviselőház
súgiingicsósúgiingicsó ◆ alsóház elnökealsóház elnöke
súgiingiinsúgiingiin ◆ alsóházi képviselőalsóházi képviselő
súgiingiinszószenkjosúgiingiinszószenkjo ◆ alsóházialsóházi képviselő-képviselő-
választásválasztás
súgiinkaiszansúgiinkaiszan ◆ alsóház feloszlatásaalsóház feloszlatása
súgikaisúgikai ◆ állam parlamentjeállam parlamentje
sugisasugisa ◆ valamilyenvalamilyen elvűelvű emberember 「Vatasi-va
dzsijúsugisa.」 „Szabadelvű ember vagyok.”

sugisucsógaarusugisucsógaaru ◆ elveielvei vannakvannak 「Kareni-va
sugisucsógaaru.」 „Annak az embernek elvei van-
nak.”

sugjósugjó ◆ aszkétaéletaszkétaélet ◆ betanulásbetanulás 「Tóge-
ikaninarutame naganenno sugjó-o cunda.」
„Hosszú évekig tartott, míg betanult a fazekas
mesterségbe.” ◆ gyakorlásgyakorlás 「Anata-va sugjóga
tarinai.」 „Ezt még gyakorolnod kell!” ◆ tanonc-tanonc-
kodáskodás 「Szusijani sugjóni deta.」 „Szusi étte-
rembe mentem tanonckodni.” ◆ vallásgyakor-vallásgyakor-
latlat 「Jamaokuno terani sugjóni deta.」 „A he-
gyekben lévő templomba mentem vallásgyakor-
latra.”

súgjósúgjó ◆ iskola elvégzéseiskola elvégzése ◆ tanulástanulás
súgjósúgjó ◆ munkaidőmunkaidő végevége ◆ tanévtanév végevége ◆ zá-zá-
rásrás
súgjósúgjó ◆ foglalkoztatottságfoglalkoztatottság ◆ munkakez-munkakez-
désdés ◆ munkavégzésmunkavégzés ◆ pályakezdéspályakezdés ◇ kan-kan-
zensúgjózensúgjó teljesteljes foglalkoztatottságfoglalkoztatottság ◇

súgjódzsikansúgjódzsikan munkaidőmunkaidő 「Dzsósi-va joku súg-
jódzsikannakani inemuri-o siteimaszu.」 „A fő-
nököm gyakran alszik munkaidőben.” ◇ súgjó-súgjó-
szuruszuru munkábamunkába álláll 「Okanemocsideareba súg-
jószuru hicujószeiganai.」 „Ha gazdag vagy, nem
szükséges munkába állnod.” ◇ súgjócsúdearusúgjócsúdearu
alkalmazásbanalkalmazásban álláll 「Kare-va kenszecugaisani
súgjócsúdeszu.」 „Építőiparban áll alkalmazás-
ban.” ◇ súgjócsúdearusúgjócsúdearu dolgozikdolgozik 「Kare-va
ima, súgjócsúdeszu.」 „Most éppen dolgozik.” ◇

fukanzensúgjófukanzensúgjó alulfoglalkoztatottságalulfoglalkoztatottság
súgjócsúdearusúgjócsúdearu ◆ alkalmazásbanalkalmazásban álláll 「Kare-
va kenszecugaisani súgjócsúdeszu.」 „Építőipar-

ban áll alkalmazásban.” ◆ dolgozikdolgozik 「Kare-va
ima, súgjócsúdeszu.」 „Most éppen dolgozik.”

súgjócsúnodzsikosúgjócsúnodzsiko ◆ munkahelyi balesetmunkahelyi baleset
súgjócsúnokjúszokudzsikansúgjócsúnokjúszokudzsikan ◆ munkahelyimunkahelyi
pihenőidőpihenőidő
súgjódzsikansúgjódzsikan ◆ munkaidőmunkaidő 「Dzsósi-va joku
súgjódzsikannakani inemuri-o siteimaszu.」 „A
főnököm gyakran alszik munkaidőben.”

súgjódzsikansúgjódzsikan ◆ munkamunka végénekvégének idejeideje ◆ zá-zá-
rásrás
súgjoiusósosúgjoiusóso ◆ diplomadiploma
súgjókiszokusúgjókiszoku ◆ munkahelyi előírásmunkahelyi előírás
súgjókjokasósúgjókjokasó ◆ munkavállalásimunkavállalási engedélyengedély
「Gaikokuszeki dzsúgjóin-va súgjókjokasó-o sin-
szeisita.」 „A külföldi munkás munkavállalási en-
gedélyt kért.”

sugjokusugjoku ◆ drágakődrágakő ◆ ékkőékkő ◆ gyöngygyöngy ◆

gyöngyszemgyöngyszem 「Sugjokuno bungakuszakuhin-o
acumeta.」 „Összeválogatta az irodalom gyöngy-
szemeit.”

súgjónengensúgjónengen ◆ képzésképzés hosszahossza ◆ tanulmá-tanulmá-
nyi időnyi idő
súgjóniszszúsúgjóniszszú ◆ munkanapok számamunkanapok száma
súgjónoberuganarusúgjónoberuganaru ◆ kicsengetnekkicsengetnek 「Súg-
jónoberuga nattemin-na kjósicu-o atonisita.」
„Kicsengettek, és mindenki elhagyta a tantermet.”

sugjósasugjósa ◆ aszkétaaszkéta ◆ vallásgyakorlóvallásgyakorló
súgjósasúgjósa ◆ foglalkoztatottfoglalkoztatott
súgjósikisúgjósiki ◆ évzáróévzáró ◆ évzáróévzáró ünnepélyünnepély ◆

tanévzárótanévzáró
sugjószósugjószó ◆ aszkétaaszkéta szerzetesszerzetes ◆ szerze-szerze-
tesnövendéktesnövendék
súgjószósúgjószó ◆ aszkéta szerzetesaszkéta szerzetes
sugjószurusugjószuru ◆ megymegy 「Sefuno sugjó-o sita hó-
gajokattato omotta.」 „Megbánta, hogy nem sza-
kácsnak ment.” ◆ tanultanul 「Bugei-o sugjószuru.」
„Harcművészetet tanul.”

súgjószurusúgjószuru ◆ munkábamunkába álláll 「Okanemocsidea-
reba súgjószuru hicujószeiganai.」 „Ha gazdag
vagy, nem szükséges munkába állnod.”

súgjószurusúgjószuru ◆ elvégezelvégez ◆ iskolátiskolát elvégezelvégez ◆

tanultanul
súgjószurusúgjószuru ◆ végezvégez 「Mainicsigodzsini súgjó-
szuru.」 „Minden nap ötkor végzek.”
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súgjótaikensúgjótaiken ◆ szakmaiszakmai gyakorlatgyakorlat 「Vatas-
iga gakuszeidatta koro, gakkó-va súgjótaikenni
vatasitacsi-o okutta.」 „Amikor diák voltam, az is-
kola elküldött minket szakmai gyakorlatra.”

sugosugo ◆ oltalmazásoltalmazás 「Kamino gosugo」 „isten
oltalmazása” ◆ őrzésőrzés ◆ tartománytartomány védelmevédelme ◆

tartománytartomány védelmévelvédelmével megbízottmegbízott személyszemély
◆ védelemvédelem
sugosugo ◆ alanyalany 「Nihongoni-va sugoga hicujóto-
va kagiranai.」 „A japán nyelvben nem feltétlenül
szükséges az alany.”

sugósugó ◆ nagyivónagyivó
súgósúgó ◆ gyülekezésgyülekezés ◆ gyülekezőgyülekező 「Godzsino
súgóde suppacu.」 „5 órakor van a gyülekező az
induláshoz.” ◆ halmazhalmaz ◆ seregszemleseregszemle ◇ kai-kai-
súgósúgó nyíltnyílt halmazhalmaz ◇ kaszansúgókaszansúgó megszám-megszám-
lálhatólálható halmazhalmaz ◇ kúsúgókúsúgó üresüres halmazhalmaz ◇

súgóronsúgóron halmazelmélethalmazelmélet ◇ zendzsundzsosú-zendzsundzsosú-
gógó rendezettrendezett halmazhalmaz ◇ tangensúgótangensúgó egyele-egyele-
műmű halmazhalmaz ◇ tansúgótansúgó egyeleműegyelemű halmazhalmaz ◇

tensúgótensúgó ponthalmazponthalmaz ◇ nigensúgónigensúgó kétele-kétele-
műmű halmazhalmaz ◇ handzsundzsosúgóhandzsundzsosúgó részben-részben-
rendezettrendezett halmazhalmaz ◇ bubunsúgóbubunsúgó részhalmazrészhalmaz
◇ heisúgóheisúgó zárt halmazzárt halmaz
súgóbasosúgóbaso ◆ gyülekezőhelygyülekezőhely
sugodaimjósugodaimjó ◆ tisztből lett földesúrtisztből lett földesúr
súgódzsikansúgódzsikan ◆ gyülekezési időpontgyülekezési időpont
súgódzsútakusúgódzsútaku ◆ társasháztársasház ◆ tömbháztömbház
súgóenzansúgóenzan ◆ halmazművelethalmazművelet
súgókasúgóka ◆ csoportgyümölcscsoportgyümölcs
súgókansúgókan ◆ gyűjtőcsőgyűjtőcső
súgómeisisúgómeisi ◆ gyűjtőnévgyűjtőnév
sugoreisugorei ◆ őrangyalőrangyal ◆ védőangyalvédőangyal
súgóronsúgóron ◆ halmazelmélethalmazelmélet ◇ kóritekisúgó-kóritekisúgó-
ronron axiomatikusaxiomatikus halmazelmélethalmazelmélet ◇ szobo-szobo-
kusúgóronkusúgóron naiv halmazelméletnaiv halmazelmélet
súgósasinsúgósasin ◆ csoportképcsoportkép ◇ szutaffunosúgó-szutaffunosúgó-
sasinsasin stábfotóstábfotó
sugosinsugosin ◆ őrangyalőrangyal 「Sugosinni nandomo ta-
szukerareta.」 „Az őrangyalom sokszor megmen-
tett már.” ◆ védőistenvédőisten
súgószaszerusúgószaszeru ◆ összehajtösszehajt ◆ összeterelösszeterel
「Hito-o súgószaszeta.」 „Összeterelte az embe-
reket.”

sugoszeidzsinsugoszeidzsin ◆ védőszentvédőszent

sugoszurusugoszuru ◆ oltalmazoltalmaz 「Kuni-o sugoszuru ka-
mi」 „országot oltalmazó isten” ◆ vigyázvigyáz
「Sindaodzsiiszan-va vatasi-o sugositeiru.」 „A
halott nagyapám vigyáz rám.”

súgószurusúgószuru ◆ gyülekezikgyülekezik 「Csímu-va hirobani
súgósita.」 „A csapat a téren gyülekezett.”

súgótaisúgótai ◆ kötegköteg 「Kakunenrjósúgótai-o tori
dasita.」 „Kivették a nukleáris fűtőelemköteget.”

súgótekigengosúgótekigengo ◆ poliszintetitus nyelvpoliszintetitus nyelv
sugotensisugotensi ◆ őrangyalőrangyal
súgotonisúgotoni ◆ hétrőlhétről hétrehétre 「Súgotoni atataka-
kunatta.」 „Hétről hétre melegebb lett.”

súgusúgu ◆ csőcselékcsőcselék
súguszeidzsisúguszeidzsi ◆ csőcselékcsőcselék uralmauralma ◆ csőcse-csőcse-
lékuralomlékuralom ◆ ochlokráciaochlokrácia
súhasúha ◆ igézőigéző pillantáspillantás 「Dzsoszei-va danszei-
ni súha-o okutta.」 „A nő igéző pillantást vetett a
férfire.” ◆ kacér pillantáskacér pillantás ◆ őszi vízfodorőszi vízfodor
súhasúha ◆ felekezetfelekezet ◆ szektaszekta ◆ vallásivallási cso-cso-
portport
súhasúha ◆ ciklusciklus ◆ hullámciklushullámciklus ◇ kósúhakósúha
nagyfrekvencianagyfrekvencia ◇ teisúhateisúha alacsonyalacsony frek-frek-
venciás hullámvenciás hullám
súhacunosúhacuno ◆ utolsóutolsó 「Súhacunobaszude kaet-
ta.」 „Az utolsó busszal mentem haza.”

suhaisuhai ◆ borospohárborospohár ◆ szakéspohárszakéspohár
súhaisúhai ◆ összegyűjtés és szétosztásösszegyűjtés és szétosztás
súhaininsúhainin ◆ kézbesítőkézbesítő
súhaiszurusúhaiszuru ◆ elviszielviszi ésés visszahozzavisszahozza
「Szentakumono-o súhaiitasimaszu.」 „Tisztító-
vállalatunk elviszi és visszahozza a ruhát.”

súhakeisúhakei ◆ hullámmérőhullámmérő
suhansuhan ◆ kormányfőkormányfő 「Suhanni simeiszareta.」
„Kormányfővé választották.” ◆ vezetővezető ◇ nai-nai-
kakunosuhankakunosuhan kormányfőkormányfő
suhansuhan ◆ főbűnösfőbűnös ◆ főkolomposfőkolompos
súhasinsúhasin ◆ szektaszellemszektaszellem
súhaszúsúhaszú ◆ frekvenciafrekvencia 「Radzsio-o hószókjo-
kuno súhaszúni avaszeta.」 „Az adó frekvenciájá-
ra hangoltam a rádiót.” ◆ rezgésszámrezgésszám ◇ ódi-ódi-
osúhaszúosúhaszú hangfrekvenciahangfrekvencia ◇ kjósinsúhaszúkjósinsúhaszú
rezonanciafrekvenciarezonanciafrekvencia ◇ szanpuringusúha-szanpuringusúha-
szúszú mintavételimintavételi frekvenciafrekvencia ◇ csúkansúha-csúkansúha-
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szúszú középfrekvenciaközépfrekvencia ◇ furémusúhaszúfurémusúhaszú kép-kép-
váltási frekvenciaváltási frekvencia
súhaszúhencsósúhaszúhencsó ◆ frekvenciamodulációfrekvenciamoduláció
súhaszúhenkandzsosúhaszúhenkandzso ◆ frekvenciaátalakítófrekvenciaátalakító
állomásállomás
súhaszúhenkankisúhaszúhenkanki ◆ frekvenciaváltófrekvenciaváltó
súhaszúhenkanszócsisúhaszúhenkanszócsi ◆ frekvenciaátala-frekvenciaátala-
kítókító
súhaszúkanrisúhaszúkanri ◆ frekvenciagazdálkodásfrekvenciagazdálkodás
súhaszúkeisúhaszúkei ◆ frekvenciamérőfrekvenciamérő
súhaszúszupekutorusúhaszúszupekutoru ◆ frekvenciaspekt-frekvenciaspekt-
rumrum
súhaszúteibaisúhaszúteibai ◆ frekvencia-sokszorozásfrekvencia-sokszorozás ◆

frekvenciaszorzásfrekvenciaszorzás
súhaszúteikósúhaszúteikó ◆ frekvenciaosztásfrekvenciaosztás
súhaszúvariatesúhaszúvariate ◆ frekvenciakiosztásfrekvenciakiosztás
súhekisúheki ◆ kerítőfalkerítőfal
súhekisúheki ◆ beidegződésbeidegződés 「Kore-va varui súheki-
da.」 „Ez egy rossz beidegződés.”

súhensúhen ◆ környékkörnyék 「Ekino súhen-va nigijakade-
szu.」 „Az állomás környékén pezseg az élet.” ◆

peremperem 「Macsino súhen」 „város pereme” ◆ pe-pe-
rifériariféria ◆ vonzáskörzetvonzáskörzet
súhencsisikisúhencsisiki ◆ periférikus tudásperiférikus tudás
súhenkikisúhenkiki ◆ perifériaeszközperifériaeszköz
súhenkokusúhenkoku ◆ környező országkörnyező ország
súhen-nosúhen-no ◆ környezőkörnyező 「Mizúmino súhenno
micsi-o aruita.」 „A tavat környező úton sétál-
tam.”

súhensicusúhensicu ◆ periplazmaperiplazma
súhensokokusúhensokoku ◆ környező országokkörnyező országok
súhensubunkasúhensubunka ◆ peripatrikus fajképződésperipatrikus fajképződés
suhisuhi ◆ titoktartástitoktartás
suhisuhi ◆ maghéjmaghéj ◆ testatesta
súhisúhi ◆ peridermaperiderma
suhicusuhicu ◆ belejavításbelejavítás
suhicusuhicu ◆ főszerkesztőfőszerkesztő
suhicu-osuhicu-o ireruireru ◆ pirossalpirossal belejavítbelejavít
「Hensúcsó-va genkóni suhicu-o ireta.」 „A fő-
szerkesztő pirossal belejavított a kéziratba.”

suhigimusuhigimu ◆ titoktartási kötelezettségtitoktartási kötelezettség

suhinsuhin ◆ díszvendégdíszvendég 「Hiróenni suhintosite só-
taiszareta.」 „Díszvendégként hívtak az esküvő-
re.”

súhjósúhjó ◆ szavazatgyűjtésszavazatgyűjtés ◆ szavazatszer-szavazatszer-
zészés
súhjónórjokusúhjónórjoku ◆ szavazatszerzőszavazatszerző képességképesség

súhjószurusúhjószuru ◆ szavazatotszavazatot szerezszerez 「Kóhosa-
va nidzsuh-hjó-o súhjósita.」 „A jelölt húsz szava-
zatot szerzett.”

suhósuhó ◆ legmagasabb csúcslegmagasabb csúcs
suhósuhó ◆ erős ütőjátékoserős ütőjátékos ◆ főágyúfőágyú
suhósuhó ◆ módszermódszer 「Don-na suhóde han-nin-o
micuketandeszuka?」 „Milyen módszerrel találta
meg a tettest?” ◆ technikatechnika 「Kaguzukurino su-
hó」 „bútorkészítés technikája” ◇ hon-hon-
jakusuhójakusuhó fordítástechnikafordítástechnika
súhosúho ◆ galoppgalopp
súhósúhó ◆ hetilaphetilap
suisui ◆ fő jelentésfő jelentés ◆ fő szándékfő szándék
suisui ◆ célcél 「Gakkaiszecuricuno sui」 „tudomá-
nyos társaság létrehozásának célja” ◆ indítta-indítta-
tástás ◆ lényeglényeg 「Bunno sui」 „mondat lényege”
◆ mondanivalómondanivaló 「Enzecuno sui」 „beszéd mon-
danivalója”

suisui ◆ maglepelmaglepel
suisui ◆ elsőelső helyhely 「Karenocsímu-va suini tatta.」
„Első helyen volt a csapata.”

súisúi ◆ oltógyomoroltógyomor
súisúi ◆ kerületkerület 「Súinidzsúszencsi」 „20 cm ke-
rületű” ◆ környékkörnyék 「Ieno súi」 „lakás környéke”
◆ környezetkörnyezet 「Kicuensa-va súi-o kangaenai.」
„A dohányosok nem törődnek a környezetükkel.”
◆ körülöttekörülötte lévőlévő részrész 「Osirono súino hori」
„vár körüli vizesárok” ◆ másokmások 「Súini ki-o ku-
baru.」 „Figyel másokra.” ◆ peremperem 「Macsino
súi」 „város pereme” ◆ rajtarajta kívülkívül 「Súino
dzsidzsóde gakkóni kajoenakatta.」 „Rajta kívül
álló okokból, nem járhatott iskolába.” ◆ szélszél
「Mizúmino súi」 „tó széle” ◇ súinodzsókjósúinodzsókjó
körülménykörülmény 「Súino dzsókjó-o haakuszuru.」
„Tisztában van a körülményeivel.” ◇ súi-osúi-o mava-mava-
ruru körbejárkörbejár 「Ikeno súi-o mavatta.」 „Körbe-
jártam a tavat.” ◇ súi-osúi-o mimavaszumimavaszu körülnézkörülnéz
「Kanodzso-va súi-o mimavasita.」 „Körülné-
zett.”
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súisúi ◆ böngészésböngészés ◆ szemelvényekszemelvények
súicunasúicuna ◆ kitűnőkitűnő 「Súicuna szakuhin」 „kitűnő
alkotás” ◆ remekremek 「Súicuna kidzsi-o kaita.」
„Remek cikket írt.”

súicsósúicsó ◆ kerületkerület
súikisúiki ◆ érkezési halmazérkezési halmaz
súikkaisúikkai ◆ hetentehetente egyszeregyszer 「Súikkaiau.」
„Hetente egyszer találkozunk.”

suikóbósuikóbó ◆ küzdelem az első helyértküzdelem az első helyért
suinsuin ◆ főfő okok 「Sippaino suin-o cukanda.」 „Rá-
találtam a kudarc fő okára.”

suinsuin ◆ maszturbációmaszturbáció
suinsuin ◆ vörös pecsétvörös pecsét
suinsuin ◆ kézlenyomatkézlenyomat ◆ kéznyomatkéznyomat ◆ mudrámudrá
súinsúin ◆ alsóházalsóház
súincsósúincsó ◆ apátapát
súinodzsókjósúinodzsókjó ◆ körülménykörülmény 「Súino dzsókjó-o
haakuszuru.」 „Tisztában van a körülményeivel.”

súinszensúinszen ◆ alsóházi választásokalsóházi választások
súi-osúi-o mavarumavaru ◆ körbejárkörbejár 「Ikeno súi-o mavat-
ta.」 „Körbejártam a tavat.”

súi-osúi-o mimavaszumimavaszu ◆ körülnézkörülnéz 「Kanodzso-va
súi-o mimavasita.」 „Körülnézett.”

suirosuiro ◆ cinóbervöröscinóbervörös ◆ narancsvörösnarancsvörös ◆

skarlátvörösskarlátvörös
súiszszainosúiszszaino ◆ tizenegyévestizenegyéves
súivakasúsúivakasú ◆ SúivakasúSúivakasú
sújasúja ◆ egészegész éjjeléjjel ◆ egészegész éjszakaéjszaka ◇ sú-sú-
dzsicusújadzsicusúja éjjel-nappaléjjel-nappal
sújaeigjósújaeigjó ◆ éjszakai nyitvatartáséjszakai nyitvatartás
sujakusujaku ◆ főszerepfőszerep 「Sujaku-o vari aterareta
haijú」 „főszerepet kapott színész” ◆ főszerep-főszerep-
lőlő 「Eigano sujakuninatta.」 „Főszereplő lett egy
filmben.” ◆ vezetővezető szerepszerep ◇ dzsunsujakudzsunsujaku
fontos mellékszereplőfontos mellékszereplő
sújakusújaku ◆ összefoglalásösszefoglalás ◆ összevonásösszevonás
sújakudosújakudo ◆ intenzitásintenzitás ◇ ródósújakudoródósújakudo
munkaintenzitásmunkaintenzitás
sújakunógjósújakunógjó ◆ belterjesbelterjes gazdálkodásgazdálkodás ◆ in-in-
tenzív mezőgazdaságtenzív mezőgazdaság
sújakuszurusújakuszuru ◆ összefoglalösszefoglal 「Hanasi-o súja-
kusita.」 „Összefoglalta a mondanivalóját.” ◆

összevonösszevon 「Kaisa-va szóko-o sújakusita.」 „A
vállalat összevonta a raktárépületeket.”

sújakutekinasújakutekina ◆ intenzívintenzív 「Sújakutekina nóg-
jó」 „intenzív mezőgazdaság” ◇ ródósújaku-ródósújaku-
tekinatekina intenzívintenzív munkabefektetéstmunkabefektetést igénylőigénylő
「Ródósújakutekina szeihin」 „intenzív munka-
befektetést igénylő termék”

sújakutósisújakutósi ◆ intenzívintenzív befektetésbefektetés ◆ inten-inten-
zív beruházászív beruházás
sújatósújató ◆ hangulatlámpahangulatlámpa
sújauntensújaunten ◆ éjszakaiéjszakai járatokjáratok indításaindítása
「Ómiszokaojobi gantan-va sújauntenninarima-
szu.」 „Szilveszter és újév között éjszakai járato-
kat indítunk.” ◆ éjszakai üzemeltetéséjszakai üzemeltetés
sujósujó ◆ daganatdaganat ◆ fenefene ◆ neoplazmaneoplazma ◆ tu-tu-
mormor 「Sujóno tekisucu」 „tumor eltávolítása” ◇

akuszeisujóakuszeisujó rosszindulatúrosszindulatú daganatdaganat 「Aku-
szeisujóno szókihakken」 „rosszindulatú daganat
korai felismerése” ◇ nósujónósujó agydaganatagydaganat ◇

rjószeisujórjószeisujó jóindulatú daganatjóindulatú daganat
sújósújó ◆ fejlődésfejlődés ◆ művelődésművelődés ◆ önművelésönművelés
◇ szeisinsújószeisinsújó lelkilelki fejlődésfejlődés ◇ nikutaisújónikutaisújó
testi fejlődéstesti fejlődés
sújósújó ◆ befogadásbefogadás ◆ elhelyezéselhelyezés ◆ elzáráselzárás
◇ kjószeisújódzsokjószeisújódzso koncentrációskoncentrációs tábortábor ◇

kjószeisújódzsokjószeisújódzso internáló táborinternáló tábor
sújósújó ◆ elvételelvétel ◆ kisajátításkisajátítás ◇ kjószeisújókjószeisújó
elkobzáselkobzás ◇ tocsisújótocsisújó föld kisajátításaföld kisajátítása
sujódzsidzsicusujódzsidzsicu ◆ legfontosabb ténylegfontosabb tény
sujódzsinbucusujódzsinbucu ◆ vezető személyiségvezető személyiség
sújódzsin-insújódzsin-in ◆ elhelyezettek számaelhelyezettek száma
sújódzsosújódzso ◆ internálóinternáló tábortábor ◆ koncentráci-koncentráci-
ósós tábortábor ◇ furjosújódzsofurjosújódzso hadifogolytáborhadifogolytábor
◇ horjosújódzsohorjosújódzso fogolytáborfogolytábor
sujóesiinsisujóesiinsi ◆ tumornekrózis faktortumornekrózis faktor
sujógakusujógaku ◆ onkológiaonkológia
sujójúhacupuraszumidosujójúhacupuraszumido ◆ Ti-plazmidTi-plazmid
sujókasujóka ◆ onkológiaonkológia
sujókamokusujókamoku ◆ fő tantárgyfő tantárgy
sújókensújóken ◆ kisajátítási jogkisajátítási jog
sujókógjósujókógjó ◆ kulcsfontosságú iparkulcsfontosságú ipar
sujókokusujókoku ◆ vezető országvezető ország
sujokusujoku ◆ főszárnyfőszárny ◆ szárnyszárny 「Hidarisujoku-
noendzsin」 „bal szárnyon lévő hajtómű”
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sujómeigarasujómeigara ◆ blueblue chipchip részvényrészvény ◆ veze-veze-
tő részvénytő részvény
sujónasujóna ◆ alapvetőalapvető 「Sujóna jószo」 „alapvető
összetevő” ◆ fontosfontos 「Sujóna jakuvari」 „fontos
szerep” ◆ főfő 「Sujóna henkóten-o szecumeisi-
ta.」 „Elmagyaráztam a főbb változtatásokat.” ◆

jelentősjelentős 「Sujóna tatemono」 „jelentős épület”
◆ lényegeslényeges 「Sujóna kinó」 „lényeges funkció”
◆ vezetővezető 「Sujóna gen-jujusucu koku」 „vezető
olajexportáló országok”

sújónórjokusújónórjoku ◆ befogadókapacitásbefogadókapacitás ◆ befo-befo-
gadóképességgadóképesség ◆ férőhelyekférőhelyek számaszáma ◆ kapa-kapa-
citáscitás
sújó-osújó-o cumucumu ◆ fejlődikfejlődik 「Dótokutekisújó-o
cunda hito」 „erkölcsileg fejlett ember”

sújórjokusújórjoku ◆ befogadóképességbefogadóképesség ◇ kankjó-kankjó-
sújórjokusújórjoku eltartóképességeltartóképesség
sújósasújósa ◆ bennlakóbennlakó ◆ beutaltbeutalt ◆ bezártbezárt sze-sze-
mélymély ◆ elhelyezettelhelyezett ◆ elhelyezett személyelhelyezett személy
sujósiinsujósiin ◆ elhalálozásokelhalálozások leggyakoribbleggyakoribb okaoka

sujósokuhinsujósokuhin ◆ alapvető élelmiszeralapvető élelmiszer
sujószanbucusujószanbucu ◆ legfontosabb terméklegfontosabb termék
sujószangjósujószangjó ◆ kulcsfontosságú iparágkulcsfontosságú iparág
sujószenmon-isujószenmon-i ◆ onkológusonkológus
sújószurusújószuru ◆ fejlesztfejleszt 「Dzsinkaku-o sújószu-
ru.」 „Fejleszti a személyiségét.”

sújószurusújószuru ◆ kisajátítkisajátít 「Sújószareta siszan」
„kisajátított vagyon”

sújószurusújószuru ◆ befogadbefogad 「Konoszutadzsiamu-va
nimannin-o sújódekiru.」 „Ez a stadion 20 ezer
embert képes befogadni.” ◆ elhelyezelhelyez
「Hiszaisa-o kaszecudzsútakuni sújósita.」 „A
katasztrófa károsultjait ideiglenes lakásokban he-
lyezték el.” ◆ elzárelzár 「Jógisa-o sújószuru.」 „El-
zárják a vádlottat.”

sujótosisujótosi ◆ jelentős városjelentős város
sujusuju ◆ billiárdodbilliárdod
sújusúju ◆ utolsó kenetutolsó kenet
sújúsújú ◆ kiránduláskirándulás ◆ körutazáskörutazás
sújuhiszekisújuhiszeki ◆ utolsó kenetutolsó kenet
sújúkensújúken ◆ kirándulójegykirándulójegy ◆ körutazásrakörutazásra
szóló jegyszóló jegy
sújúkippusújúkippu ◆ kirándulójegykirándulójegy

sújúkjakusújúkjaku ◆ kirándulókiránduló ◆ körutazókörutazó
sújureisújurei ◆ utolsó kenetutolsó kenet
súkasúka ◆ bromidbromid 「Súkaaen」 „cink-bromid”

súkasúka ◆ túlerőtúlerő vagyvagy kisebbségkisebbség ◇ súkateki-súkateki-
szezuszezu létszámunktóllétszámunktól függetlenülfüggetlenül gyengéb-gyengéb-
bek vagyunkbek vagyunk
súkasúka ◆ begyűjtésbegyűjtés ◆ csomagfelvételcsomagfelvétel ◆ le-le-
adásadás 「Momono súka-o sita.」 „Most volt az
őszibarack leadása.”

súkabucusúkabucu ◆ bromidbromid
súkacusúkacu ◆ álláskeresésálláskeresés ◆ munkakeresésmunkakeresés
súkaginsúkagin ◆ ezüst-bromidezüst-bromid
súkaisúkai ◆ orbitálisorbitális
súkaisúkai ◆ gyűlésgyűlés 「Macsino hitobito-va súkai-
o hiraita.」 „A város polgárai gyűlést tartottak.”
◆ találkozótalálkozó 「Gakuszeisúkaide siri aininatta.」
„Egy diáktalálkozón ismerkedtek meg.” ◇

szeidzsisúkaiszeidzsisúkai politikaipolitikai gyűlésgyűlés ◇ fuhósúkaifuhósúkai
illegális összejövetelillegális összejövetel
súkaidósúkaidó ◆ begóniabegónia
súkaidzsosúkaidzso ◆ aulaaula ◆ találkozóhelytalálkozóhely
súkaikidósúkaikidó ◆ körpályakörpálya ◆ orbitálisorbitális pályapálya ◇

csikjúsúkaikidócsikjúsúkaikidó Föld körüli pályaFöld körüli pálya
súkaikószusúkaikószu ◆ körpályakörpálya
súkainodzsijúsúkainodzsijú ◆ gyülekezési szabadsággyülekezési szabadság
súkaiokuresúkaiokure ◆ körhátránykörhátrány ◆ lekörözéslekörözés
súkaiszacuszutosúkaiszacuszuto ◆ jegykezelők sztrájkjajegykezelők sztrájkja
súkaiszekibunsúkaiszekibun ◆ körintegrálkörintegrál
súkaiszurusúkaiszuru ◆ körbejárkörbejár 「Ike-o súkaisita.」
„Körbejártam a tavat.” ◆ körbemegykörbemegy 「Szekai-o
funede súkaisita.」 „Hajóval körbementem a Föl-
dön.”

sukakusukaku ◆ alanyalany ésés tárgytárgy ◆ főfő ésés hozzáren-hozzáren-
deltdelt ◆ házigazdaházigazda ésés vendégvendég ◆ szubjektumszubjektum
és objektumés objektum
sukakusukaku ◆ alanyesetalanyeset
súkakusúkaku ◆ szaglásszaglás 「Kicuennoszeide kanzenni
kjúkakuganakunatta.」 „A dohányzás miatt telje-
sen elvesztette a szaglását.” ◆ szaglóérzékszaglóérzék ◆

szimatszimat 「Inu-va súkakuga szugureteiru.」 „A
kutyának kiváló a szimata.”

súkakusúkaku ◆ aratásaratás 「Komugikono súkakuga
hadzsimatta.」 „Megkezdődött az aratás.” ◆ be-be-
takarítástakarítás 「Akino súkaku」 „őszi betakarítás”
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◆ gyümölcsgyümölcs 「Kaigino súkaku」 „tárgyalás gyü-
mölcse” ◆ hozadékhozadék ◆ szüretszüret 「Ringono
súkaku-o tecudatta.」 „Segítettem az almaszüre-
ten.” ◆ zsákmányzsákmány 「Dorobó-va súkaku-o jama-
vakenisita.」 „A betörök testvériesen elosztották
a zsákmányt.” ◇ kibonitaiszurusúkakukibonitaiszurusúkaku skála-skála-
hozadékhozadék
súkakudakasúkakudaka ◆ terméshozamterméshozam
súkakudzsujókisúkakudzsujóki ◆ olfaktorikusolfaktorikus receptorreceptor ◆

szaglóreceptorszaglóreceptor
súkakuhaundosúkakuhaundo ◆ jó szimatú agárjó szimatú agár
sukakuhogosukakuhogo ◆ alanyi bővítményalanyi bővítmény
súkakujoszósúkakujoszó ◆ várható terméshozamvárható terméshozam
sukakukeisukakukei ◆ alanyesetalanyeset ◆ alanyesetalanyeset alakjaalakja

súkakukisúkakuki ◆ betakarítás idejebetakarítás ideje
súkakuszaisúkakuszai ◆ aratóünneparatóünnep ◆ szüretiszüreti feszti-feszti-
válvál
súkakuszurusúkakuszuru ◆ aratarat 「Komugi-o súkakuszu-
ru.」 „Aratja a búzát.” ◆ betakarítbetakarít
「Szakumocu-o súkakusita.」 „Betakarítottam a
termést.” ◆ szüretelszüretel 「Budóno súkaku-o sitei-
ru.」 „Szüreteli a szőlőt.”

sukakutentósukakutentó ◆ fordítottságfordítottság ◆ nyúlnyúl visziviszi
aa puskátpuskát 「Szore-va sukakutentóda.」 „Nehogy
már a nyúl vigye a puskát!”

sukansukan ◆ szubjektivitásszubjektivitás
sukansukan ◆ vezetővezető ◇ hensúsukanhensúsukan főszerkesz-főszerkesz-
tőtő
súkansúkan ◆ beidegződésbeidegződés ◆ szenvedélyszenvedély 「Kare-
va tabako-o szuu súkangaaru.」 „Szenvedélye a
dohányzás.” ◆ szokásszokás 「Sokudzsino maeni
oinori-o szurunogaucsino súkandeszu.」 „Nálunk
az a szokás, hogy ebéd előtt imádkozunk.” ◇

súkan-osúkan-o cukerucukeru szokásávászokásává válikválik 「Neru ma-
eni hon-o jomu súkan-o cuketa.」 „Szokásommá
vált olvasni alvás előtt.” ◇ súkan-osúkan-o cukerucukeru rá-rá-
szokikszokik 「Kare-va kicuensúkan-o cuketa.」 „Rá-
szokott a dohányzásra.” ◇ sokusúkansokusúkan étkezésiétkezési
szokásszokás ◇ szeikacusúkanszeikacusúkan életmódéletmód 「Kare-va
szeikacusúkan-o kaenakerebanaranai.」 „Változ-
tatnia kell az életmódján.” ◇ szeikacusúkanbjószeikacusúkanbjó
életmódbetegségéletmódbetegség
súkansúkan ◆ héthét 「Issúkanszatogaerisita.」 „Egy
hétig a szüleimnél voltam.” ◆ napoknapok 「Konsú-
va kaisano anzensúkandeszu.」 „Ezen a héten a

munkahelyemen biztonsági napok vannak.” ◇ do-do-
kusosúkankusosúkan könyvolvasókönyvolvasó héthét 「Dokusosúkan-
o dzsissisiteiru.」 „Könyvolvasó hetet tartunk.”

súkansúkan ◆ heti kiadásheti kiadás
súkansúkan ◆ bebörtönzésbebörtönzés
súkandattasúkandatta ◆ megszokottmegszokott 「Súkandattato-
ranpu aszobiganakunatte szabisii.」 „Hiányoznak
a megszokott kártyázások.”

súkangacukusúkangacuku ◆ felveszifelveszi aa szokástszokást 「Varui
súkangacuita.」 „Felvettem egy rossz szokást.”

súkanhadaininotenszeinarisúkanhadaininotenszeinari ◆ beletanulásbeletanulás
végülvégül velünkvelünk születettszületett tehetségkénttehetségként fogfog
hatnihatni
súkanhósúkanhó ◆ szokásjogszokásjog
sukankjószósukankjószó ◆ fajokfajok közöttiközötti versengésversengés ◆

interspecitikus kompetícióinterspecitikus kompetíció
súkan-nimodorusúkan-nimodoru ◆ visszaszokikvisszaszokik
「Tomodacsi-va matatabako-o szuu súkanni mo-
dotta.」 „Visszaszokott a cigire.”

súkan-ninarusúkan-ninaru ◆ szokásávászokásává válikválik 「Aszano
szanpo-va súkanninatta.」 „Szokásommá vált
reggel sétálni.”

sukan-nosukan-no ◆ fajokfajok közöttiközötti ◆ interspecifikusinterspecifikus

súkan-nosúkan-no ◆ hetiheti 「Súkantenkijohó-o mita.」
„Megnéztem a heti időjárás-jelentést.”

súkan-osúkan-o cukerucukeru ◆ rászokikrászokik 「Kare-va
kicuensúkan-o cuketa.」 „Rászokott a dohányzás-
ra.” ◆ szokásávászokásává válikválik 「Neru maeni hon-o jo-
mu súkan-o cuketa.」 „Szokásommá vált olvasni
alvás előtt.”

súkan-osúkan-o minicukeruminicukeru ◆ ráállrááll 「Simin-va gomi-o
bunbecuszuru súkan-o minicuketa.」 „A lakosság
ráállt a szelektív hulladékgyűjtésre.”

súkan-osúkan-o naoszunaoszu ◆ kigyógyulkigyógyul aa szokásbólszokásból
「Szumaho-o szavattesimau súkan-o naosita.」
„Kigyógyultam az okostelefon fogdosásának szo-
kásából.”

súkan-osúkan-o szuteruszuteru ◆ elhagyjaelhagyja aa szokástszokást
「Varui súkan-o szuteta.」 „Elhagytam a rossz
szokásomat.”

súkansisúkansi ◆ hetilaphetilap ◇ dzsidzsisúkansidzsidzsisúkansi hírma-hírma-
gazingazin
súkanszeirjúzansúkanszeirjúzan ◆ habituálishabituális vetélésvetélés ◆

szokásos vetélésszokásos vetélés
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súkanszurusúkanszuru ◆ bebörtönözbebörtönöz
sukantekinasukantekina ◆ elfogultelfogult 「Hókoku-va kivame-
te sukantekidatta.」 „A jelentés elfogult volt.” ◆

szubjektívszubjektív 「Sukantekina iken」 „szubjektív
vélemény”

súkantekinasúkantekina ◆ megszokottmegszokott ◆ rendszeresrendszeres
「Kore-va kareno súkantekina kódódeszu.」 „Ez
a rendszeres tevékenysége.” ◆ szokottszokott
sukantekinamikatasukantekinamikata ◆ elfogultságelfogultság
súkantekinisúkantekini ◆ megszokottanmegszokottan ◆ rendszere-rendszere-
sensen 「Súkantekini szakana-o taberu.」 „Rend-
szeresen eszek halat.” ◆ szokott módonszokott módon
súkantenkijohósúkantenkijohó ◆ hetiheti időjárás-időjárás-
előrejelzéselőrejelzés
súkanzassisúkanzassi ◆ heti folyóiratheti folyóirat
súkaszurusúkaszuru ◆ begyűjtbegyűjt ◆ felveszfelvesz
「Takuhaigjósa-va kozucumi-o súkasita.」 „A fu-
társzolgálat felvette a csomagot.” ◆ leadottleadott ter-ter-
ményt begyűjtményt begyűjt
súkatekiszezusúkatekiszezu ◆ létszámunktóllétszámunktól függetle-függetle-
nül gyengébbek vagyunknül gyengébbek vagyunk
súkeasúkea ◆ cipőápoláscipőápolás
súkecusúkecu ◆ rendeződésrendeződés ◆ terminációtermináció ◆ végetvéget
érésérés
súkecusúkecu ◆ egybegyűjtésegybegyűjtés ◆ összevonásösszevonás ◆

összpontosításösszpontosítás
súkecuszaszerusúkecuszaszeru ◆ végetvéget vetvet 「Szenszó-o sú-
kecuszaszeta.」 „Véget vetett a háborúnak.”

súkecuszurusúkecuszuru ◆ rendeződikrendeződik 「Mondaiga súke-
cusita.」 „Rendeződött a probléma.” ◆ végetvéget érér
「Szenszóga súkecusita.」 „Véget ért a háború.”

súkecuszurusúkecuszuru ◆ egybegyűlikegybegyűlik 「Nidzsúgoten-
poga súkecusita siszecu」 „25 üzletet egybegyűjtő
létesítmény” ◆ összevonösszevon 「Butai-o súkecusi-
ta.」 „Összevonták a csapatokat.”

sukeisukei ◆ számvevőszámvevő ◆ számvevőtisztszámvevőtiszt
súkeisúkei ◆ összegzésösszegzés ◆ összesítésösszesítés ◆ össze-össze-
számlálásszámlálás ◆ összeszámolásösszeszámolás
sukeikansukeikan ◆ számvevőtisztszámvevőtiszt
sukeikjokusukeikjoku ◆ számvevőszékszámvevőszék
súkeiszurusúkeiszuru ◆ összegezösszegez 「Rieki-o súkeisita.」
„Összegezte a profitot.” ◆ összeszámolösszeszámol 「Hó-
mureszuno kazu-o súkeisita.」 „Összeszámolták a
hajléktalanokat.”

sukensuken ◆ felségjogfelségjog 「Simano suken-o hókisi-
ta.」 „Lemondott a sziget felségjogáról.” ◆ szu-szu-
verénverén ◆ szuverenitásszuverenitás 「Aitekokuno suken-
o sinpansita.」 „Megsértette a másik ország szu-
verenitását.” ◇ kjódósukenkjódósuken közösközös felségjogfelségjog
「Kaikjóno kjódósuken-o teiansita.」 „A tenger-
szoros közös felségjogát javasolta.” ◇ kokka-kokka-
sukensuken államszuverenitásállamszuverenitás ◇ rjódosukenrjódosuken te-te-
rületi szuverenitásrületi szuverenitás
súkensúken ◆ hatalomhatalom centralizálásacentralizálása ◆ hatalomhatalom
összpontosításaösszpontosítása ◇ csúósúkencsúósúken központosí-központosí-
tott államhatalomtott államhatalom
sukenkokkasukenkokka ◆ szuverén államszuverén állam
sukenkokusukenkoku ◆ szuverén államszuverén állam
sukensasukensa ◆ uralkodóuralkodó
sukenzaiminsukenzaimin ◆ népszuverenitásnépszuverenitás
sukenzaiminronsukenzaiminron ◆ népszuverenitás elvenépszuverenitás elve
sukisuki ◆ emlékiratemlékirat ◆ feljegyzésfeljegyzés ◆ memoármemoár
sukisuki ◆ alkoholszagalkoholszag ◆ ittasságittasság
súkisúki ◆ halálhalál évfordulójaévfordulója 「Hahano issúki」
„anyukám halálának első évfordulója”

súkisúki ◆ ciklusciklus 「Keizaino súki」 „gazdasági cik-
lus” ◆ periódusperiódus ◆ periódusidőperiódusidő 「Furi kono sú-
ki」 „inga lengésének periódusideje” ◇ gainesú-gainesú-
kiki cirkuannuáliscirkuannuális ritmusritmus ◇ gainesúkigainesúki éveséves
ritmusritmus ◇ geszszónosúkigeszszónosúki holdfázisokholdfázisok cik-cik-
lusalusa 「Geszszóno súki-va hobo szandzsúnicside-
szu.」 „A holdfázisok ciklusa körülbelül 30 nap.”
◇ kótensúkikótensúki keringésikeringési időidő 「Cukino
kótensúki-va jakunidzsúhacsinicsi.」 „A Hold ke-
ringési ideje mintegy 28 nap.” ◇ szeirisúkiszeirisúki
menstruációs ciklusmenstruációs ciklus
súkisúki ◆ őszi évszakőszi évszak
súkisúki ◆ telofázistelofázis ◇ bunrecusúkibunrecusúki telofázistelofázis
súkisúki ◆ őszi időszakőszi időszak
súkisúki ◆ büdösbüdös levegőlevegő ◆ bűzbűz 「Súki-va hana-o
oszotta.」 „Bűz facsarta az orrát.” ◆ rosszrossz szagszag
「Kucuno súki-o kesita.」 „Elvettem a rossz sza-
gát a cipőnek.” ◇ súki-osúki-o hanacuhanacu bűzlikbűzlik 「Ku-
szatta niku-va súki-o hanatta.」 „A romlott hús
bűzlött.”

súkidomesúkidome ◆ szagtalanítószagtalanító
súkifunpun-nosúkifunpun-no ◆ büdösséget árasztóbüdösséget árasztó
súkihjósúkihjó ◆ periódusosperiódusos rendszerrendszer ◆ periódu-periódu-
sossos táblázattáblázat ◇ genszosúkihjógenszosúkihjó elemekelemek peri-peri-
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ódusosódusos rendszererendszere ◇ genszosúkihjógenszosúkihjó elemekelemek
periódusos táblázataperiódusos táblázata
súkikanszúsúkikanszú ◆ periodikus függvényperiodikus függvény
sukikenszakisukikenszaki ◆ alkoholszondaalkoholszonda ◆ szondaszonda
sukikensza-osukikensza-o szuruszuru ◆ megszondáztatmegszondáztat
「Keiszacukan-va kurumano untensuno
sukikensza-o sita.」 „A rendőr megszondáztatta
az autóst.” ◆ szondáztatszondáztat
sukinsukin ◆ zsebkendőzsebkendő
súkinsúkin ◆ díjbeszedésdíjbeszedés 「Súkin-va tanosii
sigotode-va arimaszen.」 „A díjbeszedés nem egy
háládatos munka.” ◆ pénzbeszedéspénzbeszedés
súkinjúgakusúkinjúgaku ◆ őszi iskolakezdésőszi iskolakezdés
súkin-ninsúkin-nin ◆ pénzbeszedőpénzbeszedő
súkin-nohitosúkin-nohito ◆ díjbeszedődíjbeszedő 「Inu-va súkinno
hitonozubon-o hippari orosita.」 „A kutyák lerán-
gatták a díjbeszedő nadrágját.”

sukiobiuntensukiobiunten ◆ ittas vezetésittas vezetés
súki-osúki-o hanacuhanacu ◆ bűzlikbűzlik 「Kuszatta niku-va
súki-o hanatta.」 „A romlott hús bűzlött.”

suki-osuki-o obiruobiru ◆ ittasittas 「Kare-va suki-o obite un-
tensiteita.」 „Ittasan vezetett.”

súkiricusúkiricu ◆ periodicitás törvényeperiodicitás törvénye
súkiricuhjúsúkiricuhjú ◆ periódusos rendszerperiódusos rendszer
súkiszeisúkiszei ◆ ciklikusságciklikusság ◆ periodicitásperiodicitás
súkiszeiucubjósúkiszeiucubjó ◆ periodikus depresszióperiodikus depresszió
súkitekinasúkitekina ◆ ciklikusciklikus 「Súkitekina henka」
„ciklikus változás” ◆ periodikusperiodikus 「Súkitekina
undó」 „periodikus mozgás”

súkitekinisúkitekini ◆ ciklikusanciklikusan ◆ periodikusanperiodikusan
「Súkitekini okoru gensó」 „periodikusan előfor-
duló jelenség”

súkiundókaisúkiundókai ◆ őszi sportrendezvényőszi sportrendezvény
sukjakusukjaku ◆ fő és hozzárendeltfő és hozzárendelt ◆ fővendégfővendég
sukjósukjó ◆ prímásprímás ◆ püspökpüspök ◇ daisukjódaisukjó érsekérsek
súkjósúkjó ◆ vallásvallás 「Atarasii súkjó-o hirometa.」
„Új vallást terjesztett.” ◇ kiszeisúkjókiszeisúkjó elfoga-elfoga-
dottdott vallásvallás ◇ kiszeisúkjókiszeisúkjó meglévőmeglévő vallásvallás
◇ gensisúkjógensisúkjó ősvallásősvallás ◇ sizensúkjósizensúkjó ter-ter-
mészetvallásmészetvallás ◇ súkjógaarusúkjógaaru vallásosvallásos
「Anatani-va súkjógaarimaszuka?」 „Vallásos
vagy?” ◇ súhasúha vallásivallási csoportcsoport ◇ sinkósúkjósinkósúkjó
újúj vallásvallás ◇ szósósúkjószósósúkjó kinyilatkoztatottkinyilatkoztatott
vallásvallás ◇ minzokusúkjóminzokusúkjó népinépi vallásvallás ◇ musúk-musúk-

jónojóno vallásvallás nélkülinélküli 「Kare-va musúkjóda.」 „Ő
vallás nélküli.” ◇ musúkjónomusúkjóno polgáripolgári 「Musúk-
jóno kekkonsiki-o ageta.」 „Polgári esküvőt tar-
tottunk.” ◇ musúkjónomusúkjóno világivilági 「Musúkjóno
szósikidatta.」 „Világi temetés volt.”

súkjóbungakusúkjóbungaku ◆ vallási irodalomvallási irodalom
súkjódantaisúkjódantai ◆ vallási csoportvallási csoport
súkjódzsónosúkjódzsóno ◆ vallásivallási 「Súkjódzsóno rijúde
dojósukkindekinai.」 „Vallási okokból nem tudok
szombaton dolgozni.”

súkjógasúkjóga ◆ vallási képvallási kép
súkjógaarusúkjógaaru ◆ vallásosvallásos 「Anatani-va súkjóga-
arimaszuka?」 „Vallásos vagy?”

súkjógakusúkjógaku ◆ hittudományhittudomány ◆ vallástudo-vallástudo-
mánymány
súkjógakusasúkjógakusa ◆ vallástudósvallástudós
súkjógjódzsisúkjógjódzsi ◆ vallási szertartásvallási szertartás
súkjógjódzsinosúkjógjódzsino ◆ kultikuskultikus
súkjóhósúkjóhó ◆ vallási törvényvallási törvény
súkjóhódzsinsúkjóhódzsin ◆ vallási szervezetvallási szervezet
súkjókasúkjóka ◆ hívőhívő ◆ vallásszakértővallásszakértő
súkjókasúkjóka ◆ hittanhittan
súkjókaikakusúkjókaikaku ◆ reformációreformáció ◇ hansúkjókai-hansúkjókai-
kakukaku ellenreformációellenreformáció
súkjókan-júsúkjókan-jú ◆ hittérítéshittérítés
súkjókisidansúkjókisidan ◆ keresztes lovagrendkeresztes lovagrend
súkjókjóikusúkjókjóiku ◆ hitoktatáshitoktatás ◆ vallásoktatásvallásoktatás

súkjókjóikunoszenszeisúkjókjóikunoszenszei ◆ hitoktatóhitoktató ◆ hit-hit-
tantanártantanár ◆ vallásoktatóvallásoktató ◆ vallástanárvallástanár
súkjokusúkjoku ◆ fináléfinálé ◆ zárótételzárótétel
súkjokusúkjoku ◆ kőzetgyűrődéskőzetgyűrődés
súkjokusúkjoku ◆ végvég 「Szenszó-va súkjoku-o muka-
eta.」 „A háború a végéhez közeledett.” ◆ végjá-végjá-
tékték
súkjoku-o cugerusúkjoku-o cugeru ◆ lezárullezárul
súkjokuszancsisúkjokuszancsi ◆ gyűrthegységgyűrthegység
súkjómondaisúkjómondai ◆ vallási problémavallási probléma
súkjónodzsiszszensúkjónodzsiszszen ◆ vallásgyakorlásvallásgyakorlás
súkjóongakusúkjóongaku ◆ vallási zenevallási zene
súkjósisúkjósi ◆ vallástörténelemvallástörténelem ◆ vallástörté-vallástörté-
netnet
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súkjósinsúkjósin ◆ vallásivallási érzületérzület ◆ vallásosságvallásosság
「Kare-va súkjósingaaru.」 „Vallásos.”

súkjószaibansúkjószaiban ◆ inkvizícióinkvizíció
súkjószenszósúkjószenszó ◆ vallásháborúvallásháború ◆ vallásivallási há-há-
borúború
súkjótecugakusúkjótecugaku ◆ vallásfilozófiavallásfilozófia
súkjótekihakugaisúkjótekihakugai ◆ vallásüldözésvallásüldözés
súkjótekinasúkjótekina ◆ vallásivallási
súkjótosisúkjótosi ◆ szent városszent város
súkjóundósúkjóundó ◆ vallási mozgalomvallási mozgalom
sukjúsukjú ◆ konzervatizmuskonzervatizmus
súkjúsúkjú ◆ hetibérhetibér 「Kjúrjó-va súkjúszeide siha-
ravaremaszu.」 „A fizetést hetibéres rendszerben
fizetik.”

súkjúsúkjú ◆ futballfutball ◆ labdarúgáslabdarúgás ◇ beisikisúk-beisikisúk-
jújú amerikai futballamerikai futball ◇ rasikisúkjúrasikisúkjú rögbirögbi
súkjúsúkjú ◆ heti pihenőnapheti pihenőnap ◆ heti szabadnapheti szabadnap
súkjúfucukaszeisúkjúfucukaszei ◆ ötnaposötnapos munkahétmunkahét
「Súkjúfucukaszeide hataraiteiru.」 „Ötnapos
munkahét szerint dolgozik.”

sukjúhanosukjúhano ◆ konzervatívkonzervatív
súkjúmikkaszeisúkjúmikkaszei ◆ négynapos munkahétnégynapos munkahét
súkjú-o szurusúkjú-o szuru ◆ futballozikfutballozik
súkjúszensusúkjúszensu ◆ labdarúgólabdarúgó
sukkasukka ◆ árukiadásárukiadás ◆ kiszállításkiszállítás ◆ szállít-szállít-
mányozásmányozás
sukkasukka ◆ tűz keletkezésetűz keletkezése
sukkaan-naisukkaan-nai ◆ szállítási tájékoztatószállítási tájékoztató
sukkacúcsisukkacúcsi ◆ szállítási értesítésszállítási értesítés
sukkacsisukkacsi ◆ berakóállomásberakóállomás
sukkadzsinodzsótaisukkadzsinodzsótai ◆ gyárigyári állapotállapot
「Szumaho-o sukkadzsino dzsótaini modosita.」
„Az okostelefont gyári állapotba állítottam vissza.”

sukkadzsinoszetteisukkadzsinoszettei ◆ gyárigyári beállításbeállítás
「Szumaho-o sukkadzsino szetteini fukugenszu-
ru.」 „Visszaállítja az okostelefon gyári beállítása-
it.”

sukkadzsótaisukkadzsótai ◆ alapállapotalapállapot
sukkansukkan ◆ koporsó elszállításakoporsó elszállítása
sukkanszurusukkanszuru ◆ elszállítja a koporsótelszállítja a koporsót
sukkarjósukkarjó ◆ szállítmány mennyiségeszállítmány mennyisége
sukkasasukkasa ◆ kiszállítókiszállító

sukkasosukkaso ◆ kiszállítókiszállító
sukkaszakisukkaszaki ◆ rendeltetési helyrendeltetési hely
sukkaszetteisukkaszettei ◆ alapbeállításalapbeállítás
sukkaszurusukkaszuru ◆ kiszállítkiszállít 「Sóhin-va sukkasza-
reta.」 „Kiszállították az árut.”

sukkaszurusukkaszuru ◆ tüzettüzet okozokoz 「Aironkara sukka-
sita.」 „A tüzet vasaló okozta.” ◆ tűztűz keletke-keletke-
zikzik 「Denkikeitóno fuguaide sukkasita.」 „A tűz
elektromos rendszer hibájából keletkezett.”

sukkesukke ◆ kolostorbakolostorba vonulásvonulás ◆ pabbaddzsapabbaddzsa
◆ pravradzsjyápravradzsjyá
sukkecusukkecu ◆ vérzésvérzés 「Hótaide sukkecu-o tome-
ta.」 „Kötéssel állítottam el a vérzést.” ◆ veszte-veszte-
ségség ◇ kikitekisukkecukikitekisukkecu életveszélyeséletveszélyes vér-vér-
zészés ◇ naisukkecunaisukkecu belső vérzésbelső vérzés
sukkecusukkecu ◆ jelenlétjelenlét ◆ létszámellenőrzéslétszámellenőrzés ◆

létszámolvasáslétszámolvasás 「Szenszei-va sukkecu-o tot-
ta.」 „A tanár létszámolvasást tartott.”

sukkecucsúmonsukkecucsúmon ◆ veszteséggelveszteséggel járójáró meg-meg-
rendelésrendelés
sukkecuhanbaisukkecuhanbai ◆ áron aluli értékesítésáron aluli értékesítés
sukkecuhjósukkecuhjó ◆ jelenléti ívjelenléti ív
sukkecukatasukkecukata ◆ erős vérzéserős vérzés
sukkecuszábiszusukkecuszábiszu ◆ áronáron alulialuli értékesítésértékesítés
◆ veszteséggel járó szolgáltatásveszteséggel járó szolgáltatás
sukkecuszeinosukkecuszeino ◆ vérzékenyvérzékeny
sukkecuszurusukkecuszuru ◆ vérzikvérzik 「Asi-o bucukete suk-
kecusita.」 „Beütöttem a lábam, és vérzett.”

sukkecutarjósukkecutarjó ◆ erőserős vérzésvérzés ◆ nagynagy vér-vér-
veszteségveszteség
sukkeszurusukkeszuru ◆ kolostorbakolostorba vonulvonul ◆ szerze-szerze-
tesnek megytesnek megy
sukkinsukkin ◆ bejárásbejárás ◆ munkábamunkába menésmenés ◇ dzs-dzs-
iszasukkiniszasukkin lépcsőzeteslépcsőzetes munkakezdésmunkakezdés ◇

szócsósukkinszócsósukkin korai munkakezdéskorai munkakezdés
sukkinsukkin ◆ kiadáskiadás ◆ pénzfelvételpénzfelvétel ◆ pénzki-pénzki-
adásadás
sukkinbisukkinbi ◆ munkanapmunkanap 「Sukkinbi-o herasita.」
„Csökkentette a munkanapok számát.”

sukkinbosukkinbo ◆ jelenléti ívjelenléti ív ◆ jelenléti naplójelenléti napló
sukkindenpjósukkindenpjó ◆ kifizetési bizonylatkifizetési bizonylat
sukkindzsikansukkindzsikan ◆ bejáráshozbejáráshoz szükségesszükséges időidő
◆ munkábamunkába érésérés idejeideje ◆ munkábamunkába indulásindulás
idejeideje ◆ munkakezdés idejemunkakezdés ideje
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sukkindzsótaisukkindzsótai ◆ megjelenési hajlandóságmegjelenési hajlandóság
sukkingakusukkingaku ◆ befektetésbefektetés összegeösszege ◆ pénz-pénz-
kiadás összegekiadás összege
sukkinhjósukkinhjó ◆ jelenléti ívjelenléti ív
sukkin-niszszúsukkin-niszszú ◆ munkanapok számamunkanapok száma
sukkinsasukkinsa ◆ befektetőbefektető ◆ pénzkiadópénzkiadó
sukkinszurusukkinszuru ◆ felveszfelvesz 「Eitíemukara
dzsúmanen-o sukkinsita.」 „Felvettem 100 ezer
jent az automatából.” ◆ kiadkiad 「Aru sóhinnota-
meni sukkinsita.」 „Pénzt adtam ki a termékre.”

sukkinszurusukkinszuru ◆ dolgozikdolgozik 「Otószan-va ima-
sukkinsiteiru.」 „Az apám most dolgozik.” ◆ dol-dol-
goznigozni járjár 「Dojóbinimo sukkinszuru.」 „Szom-
baton is jár dolgozni.” ◆ dolgoznidolgozni megymegy 「Ku-
dzsini sukkinszuru.」 „Kilenc órára megy dolgoz-
ni.” ◆ munkába megymunkába megy
sukkosukko ◆ kiálláskiállás ◆ kiszállításkiszállítás
sukkósukkó ◆ kikötő elhagyásakikötő elhagyása
sukkósukkó ◆ felszállásfelszállás ◆ kifutáskifutás
sukkósukkó ◆ előadás tartásaelőadás tartása
sukkósukkó ◆ kihelyezéskihelyezés
sukkóbisukkóbi ◆ előadás napjaelőadás napja
sukkódzsikansukkódzsikan ◆ indulási időindulási idő
sukkokusukkoku ◆ kiutazáskiutazás ◇ imin-nosukkokuimin-nosukkoku ki-ki-
vándorlásvándorlás ◇ imin-nonjúkokuimin-nonjúkoku bevándorlásbevándorlás ◇

micusukkokumicusukkoku illegálisillegális országelhagyásországelhagyás ◇

micusukkokumicusukkoku disszidálásdisszidálás
sukkokubisukkokubi ◆ kiutazás napjakiutazás napja
sukkokubizasukkokubiza ◆ kiutazási vízumkiutazási vízum
sukkokukanrisukkokukanri ◆ kiutazás szabályozásakiutazás szabályozása
sukkokuszasósukkokuszasó ◆ kiutazási vízumkiutazási vízum
sukkokuszurusukkokuszuru ◆ elhagyjaelhagyja azaz országotországot
「Hanedakúkókara sukkokusita.」 „A hanedai re-
pülőtéren hagytam el az országot.” ◆ kiutazikkiutazik
「Kare-va sukkokusita.」 „Kiutazott az ország-
ból.”

sukkokutecuzukisukkokutecuzuki ◆ kiléptetésikiléptetési formaságokformaságok

sukkonszósukkonszó ◆ évelő növényévelő növény
sukkósasukkósa ◆ külsős munkatárskülsős munkatárs
sukkószaszerusukkószaszeru ◆ kihelyezkihelyez 「Vatasino kaisa-
va vatasi-o hokano kaisani sukkószaszeta.」 „A
vállalatom kihelyezett egy másik vállalathoz.”

sukkoszurusukkoszuru ◆ kiállkiáll aa garázsbólgarázsból 「Kuruma-o
sukkosita.」 „Kiálltam a kocsival a garázsból.” ◆

kiszállítkiszállít raktárbólraktárból 「Sóhin-o sukkosita.」 „Az
árut kiszállítottuk a raktárból.”

sukkószurusukkószuru ◆ felszállfelszáll 「Hikóki-va sukkósi-
ta.」 „A repülőgép felszállt.” ◆ kifutkifut 「Fune-va
sukkósita.」 „A hajó kifutott.”

sukkószurusukkószuru ◆ előadástelőadást tarttart 「Kajóbiano
daigakuni sukkószuru.」 „Kedden azon az egyete-
men tartok előadást.”

sukkószurusukkószuru ◆ kifutkifut aa kikötőbőlkikötőből 「Fune-va
sukkósita.」 „A hajó kifutott a kikötőből.”

sukósukó ◆ leleménylelemény ◆ ötletötlet 「Kino kiita sukó」
„okos ötlet” ◇ kavattasukónokavattasukóno nemnem mindenna-mindenna-
pipi ◇ sukó-osukó-o kaetekaete változatosságváltozatosság kedvéértkedvéért
「Sukó-o kaeteafurikani rjokósitemita.」 „A vál-
tozatosság kedvéért Afrikába mentem.” ◇ sinsu-sinsu-
kókó új ötletúj ötlet
sukósukó ◆ saját kezűleg eljuttatássaját kezűleg eljuttatás
sukósukó ◆ kézművességkézművesség
sukósukó ◆ ételétel ésés italital 「Sinszeki-o sukódemoten-
asita.」 „Étellel és itallal traktálták a rokont.” ◆

étel-italétel-ital
sukósukó ◆ beleegyezésbeleegyezés ◆ rábólintásrábólintás
sukósukó ◆ csírakapucsírakapu
sukósukó ◆ kéziratkézirat
súkósúkó ◆ baráti kapcsolatokbaráti kapcsolatok ◆ barátkozásbarátkozás
súkósúkó ◆ hajókörúthajókörút ◆ körbehajózáskörbehajózás
súkósúkó ◆ forgalombaforgalomba kerüléskerülés ◆ szolgálatbaszolgálatba
állásállás
súkósúkó ◆ fénygyűjtésfénygyűjtés
sukódekinaisukódekinai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kono
szecu-va sukódekinai.」 „Ez a magyarázat elfo-
gadhatatlan.”

súkódzsójakusúkódzsójaku ◆ barátsági szerződésbarátsági szerződés
sukógeisukógei ◆ iparművészetiparművészet ◆ kézművességkézművesség
sukógeihinsukógeihin ◆ kézműipari cikkkézműipari cikk
sukógjósukógjó ◆ kézműiparkézműipar ◇ kanaiszeisukógjókanaiszeisukógjó
háziiparháziipar ◇ kódzsószeisukógjókódzsószeisukógjó manufaktú-manufaktú-
rara ◇ kódzsószeisukógjókódzsószeisukógjó kézi nagyüzemkézi nagyüzem
sukógjósasukógjósa ◆ kézműveskézműves
sukógjótekinasukógjótekina ◆ manufakturálismanufakturális 「Sukógjó-
tekina szeiszan」 „manufakturális módszerekkel
termelés”
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sukógusukógu ◆ kéziszerszámkéziszerszám
sukóhinsukóhin ◆ kézműipari cikkkézműipari cikk
súkókjósúkókjó ◆ gyűjtőtükörgyűjtőtükör
súkómirásúkómirá ◆ gyűjtőtükörgyűjtőtükör
sukonsukon ◆ kéztőkéztő
súkongódzsinsúkongódzsin ◆ VádzsradháraVádzsradhára ◆ Vadzsra-Vadzsra-
pánipáni
sukonkocusukonkocu ◆ kézfejcsontkézfejcsont ◆ kéztőcsontkéztőcsont
sukó-osukó-o kaetekaete ◆ változatosságváltozatosság kedvéértkedvéért
「Sukó-o kaeteafurikani rjokósitemita.」 „A vál-
tozatosság kedvéért Afrikába mentem.”

sukó-osukó-o koraszukoraszu ◆ kiötölkiötöl 「Rjórini sukó-o ko-
rasita.」 „Kiötlöttem, hogy milyen ételt csináljak.”
◆ megdolgoztatjamegdolgoztatja aa fantáziájátfantáziáját 「Sukó-o
korasita rjóri-o cukutta.」 „Ezzel az étellel meg-
dolgoztattam a fantáziámat.”

súkórenzusúkórenzu ◆ gyűjtőlencsegyűjtőlencse
sukórjósukórjó ◆ étel és ital költségeétel és ital költsége
sukósiurusukósiuru ◆ elfogadhatóelfogadható 「Szono rijú-va su-
kósiuruto mitometa.」 „Elfogadhatónak tartot-
tam az indokot.”

sukósokusukósoku ◆ skarlátvörösskarlátvörös
súkószaszerusúkószaszeru ◆ forgalombaforgalomba állítállít 「Atarasii
fune-o súkószaszeta.」 „Forgalomba állítottak egy
új hajót.”

sukószurusukószuru ◆ átadátad 「Daitórjó-va nihongavani
kokuso-o sukósita.」 „Az elnök átadta Japánnak
az államfői jegyzéket.”

sukószurusukószuru ◆ elfogadelfogad 「Sukósigatai iken」
„nehezen elfogadható vélemény” ◆ rábólintrábólint
「Teianni sukósita.」 „Rábólintottam a javaslat-
ra.”

súkószurusúkószuru ◆ körbehajózikkörbehajózik 「Zentó-o súkósi-
ta.」 „Körbehajózta az összes szigetet.”

súkószurusúkószuru ◆ szolgálatbaszolgálatba álláll 「Atarasii hi-
kókiga súkósita.」 „Egy új repülőgép állt szolgá-
latba.”

súkusúku ◆ mesteri haikumesteri haiku ◆ mesteri kifejezésmesteri kifejezés
sukubasukuba ◆ lóváltó állomáslóváltó állomás ◆ postaállomáspostaállomás
sukubamacsisukubamacsi ◆ postaállomáspostaállomás köréköré épültépült
városváros
sukubósukubó ◆ templomitemplomi szálláshelyszálláshely ◆ zarán-zarán-
dokszállásdokszállás

sukubósukubó ◆ régi óhajrégi óhaj
sukubucuhorumonsukubucuhorumon ◆ fitohormonfitohormon ◆ növényinövényi
hormonhormon
sukucsokusukucsoku ◆ éjjeliéjjeli ügyeletesügyeletes ◆ éjszakaiéjszakai
ügyeletügyelet 「Kono kangofu-va sukucsokucsúde-
szu.」 „Ez a nővér éjszakai ügyeletben van.”

sukucsokuisukucsokui ◆ ügyeletes orvosügyeletes orvos
sukucsokuinsukucsokuin ◆ éjjeliéjjeli ügyeletesügyeletes ◆ ügyele-ügyele-
testes
sukucsokunissisukucsokunissi ◆ szolgálati naplószolgálati napló
sukucsokunosukucsokuno ◆ éjszakaiéjszakai szolgálatbanszolgálatban lévőlévő

sukucsokusicusukucsokusicu ◆ szolgálati helyiségszolgálati helyiség
sukucsokuteatesukucsokuteate ◆ éjszakai pótlékéjszakai pótlék
sukucsokutóbansukucsokutóban ◆ éjjeli szolgálatéjjeli szolgálat
sukudaisukudai ◆ feladatfeladat 「Kore-va szeifukaraitadaita
varevareno sukudaideszu.」 „Ezt a feladatot kap-
tuk a kormánytól.” ◆ háziházi 「Sukudai-o vaszu-
reta.」 „Elfelejtettem megcsinálni a házimat.” ◆

háziházi feladatfeladat 「Sukudai-o szuru.」 „Csinálja a
házi feladatot.” ◇ sukudai-osukudai-o kikarerukikareru felelfelel
「Kjógakkóde sukudai-o kikareta.」 „Ma feleltem
az iskolában.”

sukudainiszurusukudainiszuru ◆ háziházi feladatkéntfeladatként feladfelad
「Szenszei-va szakubun-o sukudainisita.」 „A ta-
nár fogalmazást adott fel házi feladatként.”

sukudai-osukudai-o kikarerukikareru ◆ felelfelel 「Kjógakkóde
sukudai-o kikareta.」 „Ma feleltem az iskolában.”

sukudensukuden ◆ dísztáviratdísztávirat 「Kekkonno sukuden-
o okutta.」 „Küldtem egy esküvői dísztáviratot.”

sukudzsisukudzsi ◆ köszöntőköszöntő 「Sukudzsi-o nobeta.」
„Köszöntőt mondtam.” ◆ köszöntőköszöntő beszédbeszéd ◆

ünnepi beszédünnepi beszéd
sukudzsicusukudzsicu ◆ államünnepállamünnep ◆ nemzetinemzeti ünnepünnep
◆ ünnepünnep ◆ ünnepnapünnepnap ◇ ocugenosukudzsicuocugenosukudzsicu
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepeGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
sukudzsosukudzso ◆ hölgyhölgy ◆ úrinőúrinő
sukudzsorasiisukudzsorasii ◆ elegánselegáns ◆ úrinőiúrinői
sukuekisukueki ◆ postaállomáspostaállomás
sukuensukuen ◆ karmakarma azaz előzőelőző életbőléletből ◆ régirégi
karmakarma ◆ sorssors
sukuensukuen ◆ díszebéddíszebéd ◆ díszvacsoradíszvacsora 「Sukuen-
o haru.」 „Díszvacsorát ad.” ◆ ünnepi bankettünnepi bankett
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sukufukusukufuku ◆ áldásáldás 「Kokorokara ofutarino
kekkon-o sukufukusimaszu.」 „Szívből jövő áldá-
somat adtam az ifjú párnak.”

sukufuku-o ataerusukufuku-o ataeru ◆ megáldmegáld
sukufuku-osukufuku-o negaunegau ◆ megáldmegáld 「Sinpu-va sinró-
sinpuno sukufuku-o negatta.」 „A pap megáldot-
ta az ifjú párt.”

sukufukuszurusukufukuszuru ◆ áldáld 「Kamiga vaga kuni-o
sukufukusitekudaszarujóni!」 „Isten áldja az or-
szágunkat!” ◆ megáldmegáld 「Kamigaanata-o suku-
fukusitekudaszarujóni!」 „Áldjon meg az isten!”
◆ soksok boldogságotboldogságot kívánkíván 「Kokorokaraanata-
o sukufukusimaszu.」 „Sok boldogságot kívánok
neked!”

sukugasukuga ◆ gratulációgratuláció 「Kekkonno sukuga-o
uketa.」 „Házassági gratulációkat fogadtam.” ◆

köszöntésköszöntés 「Tandzsóbino sukuga-o uketa.」
„Születésnapi köszöntéseket kaptam.” ◆ ünnep-ünnep-
léslés 「Szensóno sukuga.」 „A háborús győzelem
ünneplése.” ◇ szensónosukugaszensónosukuga diadalünnepdiadalünnep
sukugaenzecusukugaenzecu ◆ ünnepi beszédünnepi beszéd
sukugakaisukugakai ◆ ünnepélyünnepély ◆ ünnepségünnepség
sukugansukugan ◆ régirégi kívánságkívánság ◆ régirégi vágyvágy
「Sukugan-o hataszu.」 „Beteljesíti régi vágyát.”

sukuganoaiszacusukuganoaiszacu ◆ ünnepi köszöntőünnepi köszöntő
sukugaparédosukugaparédo ◆ ünnepi felvonulásünnepi felvonulás
sukugóhannósukugóhannó ◆ kondenzációs reakciókondenzációs reakció
sukuhaisukuhai ◆ pohárköszöntőpohárköszöntő 「Sukuhai-o age-
ru.」 „Pohárköszöntőt mond.”

sukuhai-osukuhai-o ageruageru ◆ iszikiszik valamirevalamire 「Anatano
kenkóni sukuhai-o agemasó!」 „Igyunk a te
egészségedre!”

sukuhakusukuhaku ◆ elszállásoláselszállásolás ◆ panziópanzió ◆ szál-szál-
láslás 「Sukuhaku-o tehaisita.」 „Gondoskodtam
a szállásról.” ◇ icsinicsiszansokucukinosuku-icsinicsiszansokucukinosuku-
hakuhaku teljesteljes panziópanzió ◇ icsinicsinisokucukino-icsinicsinisokucukino-
sukuhakusukuhaku félpanziófélpanzió ◇ kankókjakumukeno-kankókjakumukeno-
sukuhakusukuhaku turistaszállásturistaszállás
sukuhakudaisukuhakudai ◆ szállásköltségszállásköltség
sukuhakudzsosukuhakudzso ◆ turistaházturistaház ◆ turistaszál-turistaszál-
láslás
sukuhakuhisukuhakuhi ◆ szállásköltségszállásköltség
sukuhakukjakusukuhakukjaku ◆ szállóvendégszállóvendég
sukuhakumeibosukuhakumeibo ◆ vendéglistavendéglista

sukuhakuninsukuhakunin ◆ szállóvendégszállóvendég
sukuhakurjósukuhakurjó ◆ szállásdíjszállásdíj
sukuhakurjókinsukuhakurjókin ◆ szállásdíjszállásdíj
sukuhakusiszecusukuhakusiszecu ◆ szálláshelyszálláshely ◆ szállás-szállás-
lehetőséglehetőség
sukuhakuszakisukuhakuszaki ◆ szálláshelyszálláshely
sukuhakuszaszerusukuhakuszaszeru ◆ elszállásolelszállásol 「Ózeino
hito-o sukuhakuszaszerukoto-va dekinai.」 „Nem
tudok sok embert elszállásolni.”

sukuhakuszúsukuhakuszú ◆ vendégéjszakák számavendégéjszakák száma
sukuhakuszurusukuhakuszuru ◆ megszállmegszáll 「Hoteruni suku-
hakusita.」 „Hotelben szálltam meg.”

sukuheisukuhei ◆ rögződöttrögződött rosszrossz szokásszokás
「Sukuhei-o iszszószuru.」 „Megszabadul a rög-
ződött rossz szokásoktól.”

sukuhósukuhó ◆ díszlövésdíszlövés
sukuhó-osukuhó-o hanacuhanacu ◆ díszlövéstdíszlövést adad ◆ dísz-dísz-
sortüzetsortüzet adad 「Teppótai-va sukuhó-o hanatta.」
„A lövészek díszsortüzet adtak.”

sukuisukui ◆ gratulációgratuláció 「Daitórjóno szaiszenni
sukui-o aravasimaszu.」 „Gratulációnkat fejezzük
ki az elnök újraválasztásához.” ◆ ünneplésünneplés
sukujakusukujaku ◆ tömörítéstömörítés
sukukonsukukon ◆ régi haragrégi harag
sukumeisukumei ◆ sorssors 「Sukumeito akirameta.」 „Be-
letörődtem a sorsomba.” ◆ sorssors rendeltetéserendeltetése
「Kaisa-o cugu sukumei-o ninatteita.」 „A sors
rendeltetése volt, hogy átvegye a vállalatot.”

sukumeironsukumeiron ◆ fatalizmusfatalizmus
sukumeirondzsasukumeirondzsa ◆ fatalistafatalista
sukumeitekinasukumeitekina ◆ sorssors általáltal elrendeltelrendelt 「Su-
kumeitekina deai」 „sors által elrendelt találko-
zás”

sukumókjószeisukumókjószei ◆ hajvasaláshajvasalás
sukunsukun ◆ kiemelkedőkiemelkedő szolgálatszolgálat 「Szenszóde
sukun-o tateta.」 „A háborúban kiemelkedő szol-
gálatot teljesített.” ◇ szaikósukunszensuszaikósukunszensu ki-ki-
emelkedőemelkedő sportteljesítménysportteljesítmény nyújtónyújtó játé-játé-
koskos
sukunsukun ◆ gazdagazda 「Doreino sukun」 „rabszolga
gazdája”

sukundasukunda ◆ pontszerző ütéspontszerző ütés
sukunsósukunsó ◆ kiemelkedő teljesítmény díjakiemelkedő teljesítmény díja
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súkurímusúkurímu ◆ képviselőfánkképviselőfánk
sukusasukusa ◆ kicsinyített másolatkicsinyített másolat
sukusasukusa ◆ szállásszállás ◆ szolgálatiszolgálati lakáslakás ◇ kó-kó-
muinsukusamuinsukusa közszolgálati lakásközszolgálati lakás
sukusakusukusaku ◆ kicsinyítéskicsinyítés ◆ kicsinyítettkicsinyített lép-lép-
tékték
sukusakudzsógisukusakudzsógi ◆ léptékvonalzóléptékvonalzó
sukusakuszurusukusakuszuru ◆ lekicsinyítlekicsinyít 「Kono csizu-va
szenbun-noicsino sukusakudeszu.」 „Ezen térké-
pen minden 1:1000 (egy az ezerhez) arányban van
lekicsinyítve.”

sukusaszurusukusaszuru ◆ kicsinyítvekicsinyítve lemásollemásol 「Zu-o
szanbunno icsini sukusasita.」 „Az ábrát három
az egyhez kicsinyítve lemásoltam.”

sukusazusukusazu ◆ kicsinyített rajzkicsinyített rajz
sukusisukusi ◆ köszöntőköszöntő ◆ sintó imasintó ima
sukusósukusó ◆ csökkenéscsökkenés 「Jusucusukusó」 „ex-
portcsökkenés” ◆ csökkentéscsökkentés 「Gundzsisu-
kusó」 „fegyverzetcsökkentés” ◆ kicsinyítéskicsinyítés
「Kakudaito sukusó」 „nagyítás és kicsinyítés” ◆

kicsinyítettkicsinyített 「Sukusókopí」 „kicsinyített má-
solat” ◆ szűkülésszűkülés 「Keikisukusó」 „gazdaság
szűkülése” ◆ térvesztéstérvesztés ◆ zsugorodászsugorodás 「Si-
dzsóno sukusó」 „piac zsugorodása” ◇ dókósu-dókósu-
kusókusó pupillaszűkületpupillaszűkület
sukusósukusó ◆ győzelem ünnepegyőzelem ünnepe
sukusószurusukusószuru ◆ csökkentcsökkent 「Fukeikinotame
dzsin-in-o sukusósita.」 „A recesszió miatt csök-
kentették a létszámot.” ◆ kicsinyítkicsinyít 「Haka-o
hanszaizuni sukusósita.」 „Fele méretére kicsi-
nyítettem a rajzot.” ◆ kisebbítkisebbít 「Dzsigjó-o su-
kusósita.」 „Kisebbítette a tevékenységi körét.” ◆

teretteret veszítveszít 「Konocsén ten-va adzsiade su-
kusósita.」 „Az üzletlánc Ázsiában teret veszített.”
◆ zsugorodikzsugorodik 「Keizai-va sukusósita.」 „Zsugo-
rodott a gazdaság.”

sukususukusu ◆ gazdagazda ◆ gazdatestgazdatest 「Kiszeiszeibu-
cuto sukusu」 „parazita és gazdatest” ◇ csúkan-csúkan-
sukususukusu köztigazdaköztigazda
sukusukutosukusukuto ◆ csendesencsendesen 「Gjórecu-va suku-
sukuto szuszunda.」 „A menet csendesen haladt.”
◆ ünnepélyesenünnepélyesen 「Sikitenga sukusukuto okona-
vareta.」 „Ünnepélyesen bonyolították le a ren-
dezvényt.”

sukuszacusukuszacu ◆ kicsinyítve nyomtatáskicsinyítve nyomtatás

sukuszacubansukuszacuban ◆ kiskis formátumúformátumú kiadáskiadás ◆

kis méretű nyomtatványkis méretű nyomtatvány
sukuszacuszurusukuszacuszuru ◆ kicsinyítvekicsinyítve nyomtatnyomtat
「Sinbunkidzsi-o sukuszacusite keiszaisita.」 „Az
újságcikket kicsinyítve nyomtatták.”

sukuszaisukuszai ◆ ünnepünnep
sukuszaidzsicusukuszaidzsicu ◆ államiállami ésés vallásivallási ünnepünnep ◆

nemzeti ünnepnemzeti ünnep
sukuszeisukuszei ◆ megfegyelmezésmegfegyelmezés
sukuszeisukuszei ◆ tisztogatástisztogatás
sukuszeiszurusukuszeiszuru ◆ megtisztogatmegtisztogat 「Tóno naka-
kara konomasikarazaru bunsi-o sukuszeiszuru.」
„Megtisztogatja a pártot nemkívánatos elemek-
től.”

sukuszeiszurusukuszeiszuru ◆ megfegyelmezmegfegyelmez
「Keiszacusocsó-va buka-o sukuszeisita.」 „A
rendőrkapitány megfegyelmezte a rendőröket.”

sukuszusukuszu ◆ gratulálgratulál 「Szeikó-o sukuszu.」
„Gratulálok a sikeréhez!” ◆ megünnepelmegünnepel 「Júsó-
o sukusite nomini itta.」 „Italozással ünnepeltük
meg a győzelmet.”

sukuszurusukuszuru ◆ megünnepelmegünnepel 「Szógjónidzsuh-
súnen-o sukusita.」 „Megünnepeltük a cég alapí-
tásának huszadik évfordulóját.”

sukutekisukuteki ◆ ősellenségősellenség ◆ ősiősi ellenségellenség
「Sukuteki-o mocu.」 „Van egy ősi ellensége.”

sukutensukuten ◆ gálagála ◆ jubileumjubileum 「Kjó-va kakume-
ino sukutengaarimaszu.」 „Ma lesz a forradalom
jubileuma.” ◆ örömünnepörömünnep ◆ ünnepiünnepi szertar-szertar-
tástás ◆ ünnepségünnepség
sukutósukutó ◆ áldásáldás
sukuzentosukuzento ◆ csendesencsendesen ◆ megilletődvemegilletődve
「Tennóno kotobani sukuzentosite mimi-o kata-
muketa.」 „Megilletődve hallgatta a császár sza-
vait.” ◆ ünnepélyesenünnepélyesen
sukuzentositeeri-osukuzentositeeri-o tadaszutadaszu ◆ feszélye-feszélye-
zettzett ◆ megilletődikmegilletődik
sukuzusukuzu ◆ kicsinyítettkicsinyített rajzrajz ◆ olyan,olyan, csakcsak
kicsibenkicsiben 「Kodomono szekai-va otonano szeka-
ino sukuzuda.」 „A gyerekek világa olyan mint a
felnőtteké, csak kicsiben.” ◆ tömörítetttömörített másmás
「Intánetto-va szekaino sukuzuda.」 „Az internet
a világ tömörített mása.”
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súmacusúmacu ◆ hétvégehétvége 「Raisúmacuno jotei-va
nandeszuka?」 „Mi a programod a hétvégére?” ◆

víkendvíkend ◇ konsúmacukonsúmacu e hétvégee hétvége
súmacusúmacu ◆ végvég ◇ sinkeisúmacusinkeisúmacu idegvégző-idegvégző-
désdés
súmacuirjósúmacuirjó ◆ terminális kezelésterminális kezelés
súmacukikansúmacukikan ◆ végszervvégszerv
súmacurjokószurusúmacurjokószuru ◆ víkendezikvíkendezik 「Beszszóni
súmacurjokósita.」 „A nyaralómban víkendez-
tem.”

súmacuronsúmacuron ◆ eszkatológiaeszkatológia ◆ végsővégső dolgokdolgok
tanatana
súmacuszankasúmacuszanka ◆ terminális oxidációterminális oxidáció
súmaisúmai ◆ sao-maisao-mai
súmakkikandzsasúmakkikandzsa ◆ elfekvő betegelfekvő beteg
súmakusúmaku ◆ befejezésbefejezés ◆ utolsóutolsó felvonásfelvonás ◆

végvég 「Szekaitaiszen-va súmakuni csikazuita.」
„A világháború a végéhez közeledett.”

súmeisúmei ◆ művésznévművésznév felvételefelvétele ◆ névutódlásnévutódlás

sumisumi ◆ hobbihobbi 「Sumide sasin-o totteimaszu.」
„Hobbiból fotózok.” ◆ ízlésízlés 「Kiru monono
sumi-va jokunai.」 „Nincs jó ízlése az öltözkö-
déshez.” ◆ kedvenckedvenc időtöltésidőtöltés 「Dzsitensani
noruno-va sumideszu.」 „Kedvenc időtöltésem a
biciklizés.” ◆ kedvteléskedvtelés 「Sumide súdzsi-o na-
ratteiru.」 „Kedvtelésből szépírást tanulok.” ◆

passziópasszió ◆ szenvedélyszenvedély 「Mokeidensa-va sumi-
deszu.」 „Szenvedélye a modellvasút.” ◇ dzsig-dzsig-
jakusumijakusumi mazochistamazochista hajlamhajlam ◇ tasuminatasumina
szerteágazószerteágazó érdeklődésűérdeklődésű 「Tasumina dzsin-
bucu」 „szerteágazó érdeklődésű ember”

sumidansumidan ◆ Buddha-szobor helyeBuddha-szobor helye
suminojoisuminojoi ◆ ízlésesízléses 「Suminoii hejadatta.」
„Ízlésesen berendezett szoba volt.”

suminovaruisuminovarui ◆ giccsesgiccses 「Ano sumino varui
kabin-va darekara morattano?」 „Kitől kaptad azt
a giccses vázát?” ◆ ízléstelenízléstelen 「Sumino varui
dzsódan」 „ízléstelen vicc”

súmin-undósúmin-undó ◆ alvó mozgásalvó mozgás ◆ niktinasztianiktinasztia
sumiszensumiszen ◆ Meru-hegyMeru-hegy
sumivarukusumivaruku ◆ giccsesengiccsesen ◆ ízléstelenülízléstelenül
「Ie-va sumivaruku kazari cukerareta.」 „A házat
ízléstelenül kicicomázták.”

sumízusumízu ◆ kombinékombiné

sumocusumocu ◆ daganatdaganat
sumokusumoku ◆ tételtétel 「Sumokubecunoriszuto-o cu-
kuttekudaszai.」 „Tételenkénti felsorolást kérek!”
◆ versenyszámversenyszám 「Orinpikku sumoku」 „olim-
piai versenyszám” ◇ eigjósumokueigjósumoku tevékeny-tevékeny-
ségiségi körkör ◇ tankjorisumokutankjorisumoku rövidtávúrövidtávú ver-ver-
senyszámsenyszám ◇ csójakusumokucsójakusumoku ugrószámugrószám
sumokusumoku ◆ harangütőharangütő ◆ kongatófakongatófa
súmokusúmoku ◆ közfigyelemközfigyelem
sumokutekisumokuteki ◆ fő célfő cél
sumokuzamesumokuzame ◆ pörölycápapörölycápa
súmonsúmon ◆ felekezetfelekezet
súmon-aratamesúmon-aratame ◆ vallásigazolásvallásigazolás
sunsun ◆ idényidény 「Sunno jaszai-va jaszukuteoisii.」
„Az idényzöldségek olcsóak és finomak.” ◆ sze-sze-
zonzon 「Szanmano sun-va akideszu.」 „Ősszel van
a makracsuka szezonja.”

sunaisunai ◆ fajon belülifajon belüli ◆ intraspecifikintraspecifik
sunaikjószósunaikjószó ◆ fajon belüli versengésfajon belüli versengés
sunauzásunauzá ◆ schnauzerschnauzer
sunbasunba ◆ paripaparipa
sunbecusunbecu ◆ éles megkülönböztetéséles megkülönböztetés
sunbecuszurusunbecuszuru ◆ élesenélesen megkülönböztetmegkülönböztet
「Tekito mikata-o sunbecuszuru.」 „Élesen meg-
különbözteti az ellenségeit és a barátait.”

sunbinsunbin ◆ fürgeségfürgeség ◆ szellemi frissességszellemi frissesség
sunbin-nasunbin-na ◆ fürgefürge 「Sunbinna ugoki」 „fürge
mozgás” ◆ gyorsgyors 「Sunbinna zunó」 „gyors ész-
járás” ◇ kódógasunbin-nakódógasunbin-na agilisagilis 「Kódóga
sunbinna hito」 „agilis ember”

sunbinszasunbinsza ◆ agilitásagilitás
sunbunsunbun ◆ napéjegyenlőségnapéjegyenlőség ◆ tavaszitavaszi nap-nap-
éjegyenlőségéjegyenlőség
sunbun-nohisunbun-nohi ◆ tavaszitavaszi napéjegyenlőségnapéjegyenlőség
napjanapja
sunbuntensunbunten ◆ tavaszponttavaszpont
sundansundan ◆ tavaszi melegtavaszi meleg
sundan-nokósundan-nokó ◆ tavasz kellemes évszakatavasz kellemes évszaka
sundósundó ◆ szánalmasszánalmas vergődésvergődés ◆ tekergéstekergés ◆

tekergőzéstekergőzés
sundószurusundószuru ◆ mahinálmahinál ◆ szánalmasanszánalmasan ver-ver-
gődikgődik 「Sószúminzoku-va sundósiteiru.」 „A
nemzeti kisebbség szánalmasan vergődik.” ◆ te-te-
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keregkereg ◆ tekergőziktekergőzik 「Mimizuga sundósitei-
ru.」 „A giliszta tekergőzik.”

sundzsisundzsi ◆ pillanatpillanat 「Sótocu-va sundzsino de-
kigotodatta.」 „Egy pillanat alatt történt az ütkö-
zés.”

sundzsinisundzsini ◆ azonnalazonnal 「Sundzsini kaitósita.」
„Azonnal válaszolt.”

sundzsinisitesundzsinisite ◆ szempillantásszempillantás alattalatt 「Tó-
meidzsikkende fune-va sundzsinisite kieta.」 „A
láthatatlanná tevő kísérletben a hajó egy szempil-
lantás alatt eltűnt.”

sundzsinitenkaiszurusundzsinitenkaiszuru ◆ kirobbankirobban
「Eabaggu-va sundzsini tenkaisita.」 „Kirobbant
a légzsák.”

sundzsúsundzsú ◆ évekévek 「Vatasitacsi vakamono-va ,
sundzsúni tondeiru.」 „Fiatalok vagyunk és még
hosszú évek állnak előttünk.” ◆ tavasztavasz ésés őszősz
◆ Tavasz és ősz krónikájaTavasz és ősz krónikája
sundzsúdzsidaisundzsúdzsidai ◆ Tavasz és ősz korszakTavasz és ősz korszak
sundzsunsundzsun ◆ százbilliomodszázbilliomod ◆ tétovázástétovázás ◆

vacillálásvacillálás
sundzsunszurusundzsunszuru ◆ nemnem biztosbiztos bennebenne 「Hont-
ónidekirukadóka sundzsunsiteita.」 „Nem voltam
biztos benne, hogy meg tudom csinálni.” ◆ va-va-
cillálcillál 「Taifúde hinandzsoni ikubekikadóka
sundzsunsiteita.」 „Vacilláltam, hogy a tájfun elől
menedékhelyre menjek-e.”

súnecukisúnecuki ◆ abszorberabszorber
sun-eisun-ei ◆ kiemelkedőenkiemelkedően tehetségestehetséges emberember ◆

kiemelkedő tehetségkiemelkedő tehetség
súnensúnen ◆ állhatatosságállhatatosság ◆ kitartáskitartás
súnensúnen ◆ évfordulóévforduló 「Kekkongodzsuh- súnen-
o kinkonsikitoiimaszu.」 „Az ötvenedik házassági
évfordulót aranylakodalomnak hívják.” ◆ fennál-fennál-
láslás évfordulójaévfordulója 「Kjó-va szógjójondzsú súnen-
deszu.」 „Ma van a gyár fennállásának 40. évfor-
dulója.”

súnenbukaisúnenbukai ◆ állhatatosállhatatos 「Súnenbukai szei-
kaku」 „állhatatos jellem” ◆ kitartókitartó 「Súnen-
bukai hito」 „kitartó ember” ◆ nemnem adjaadja felfel
egykönnyenegykönnyen
súnen-osúnen-o mojaszumojaszu ◆ gőzerővelgőzerővel dolgozikdolgozik
「Hacumeino dzsigjókani súnen-o mojasita.」
„Gőzerővel dolgoztam, hogy üzletet csináljak a ta-
lálmányomból.”

sungasunga ◆ erotikuserotikus fametszetfametszet ◆ erotikuserotikus
képkép ◆ pornográfiapornográfia
sungensungen ◆ rendkívülirendkívüli szigorszigor 「Ken-ecu-va
sungen-o kivameta.」 „Rendkívüli szigorral cen-
zúráztak.”

sungen-nasungen-na ◆ rendkívülrendkívül szigorúszigorú 「Sungenna
taido-o simesita.」 „Rendkívül szigorú magatar-
tást tanúsított.”

sungikusungiku ◆ ehetőehető krizantémlevélkrizantémlevél ◆ tavaszitavaszi
krizantémkrizantém
sunhazurenosunhazureno ◆ idényenidényen kívülikívüli 「Sunhazureno
kudamono」 „idényen kívüli gyümölcs”

súnisúni ◆ hetentehetente 「Niku-va súni szankaisika ta-
benai.」 „Csak hetente háromszor eszek húst.”

sunikusuniku ◆ bélyegzőpárnabélyegzőpárna ◆ vörösvörös bélyegző-bélyegző-
párnapárna
sunimadzsivarebaakakunarusunimadzsivarebaakakunaru ◆ akiaki malom-malom-
ban jár, lisztes leszban jár, lisztes lesz
suninsunin ◆ csoportvezetőcsoportvezető ◆ vezetővezető ◇ kaikeis-kaikeis-
uninunin főkönyvelőfőkönyvelő ◇ gakunensuningakunensunin évfolyam-évfolyam-
felelősfelelős ◇ hensúsuninhensúsunin főszerkesztőfőszerkesztő
súninsúnin ◆ beiktatásbeiktatás ◆ hivatalbahivatalba lépéslépés 「Rai-
gecuno atamakara torisimarijakuni súninszuru
joteideszu.」 „Jövő hónap elejétől tervezi, hogy
igazgatóként lép majd hivatalba.” ◆ posztposzt el-el-
foglalásafoglalása
suninarusuninaru ◆ legfőbblegfőbb ◆ oroszlánrészétoroszlánrészét végzivégzi
「Kare-va suninatte hataraita.」 „A munka orosz-
lánrészét ő végezte.”

súnin-enzecusúnin-enzecu ◆ székfoglalószékfoglaló beszédbeszéd 「Szór-
idaidzsinno súnin-enzecu-va csinpunamono-
datta.」 „A miniszterelnök székfoglaló beszéde el-
csépelt volt.”

suningisisuningisi ◆ főmérnökfőmérnök
suninkjódzsusuninkjódzsu ◆ tanszékvezetőtanszékvezető
suninsasuninsa ◆ főnökfőnök
súninsikisúninsiki ◆ beiktatási ünnepségbeiktatási ünnepség
súninszaszerusúninszaszeru ◆ hivatalábahivatalába iktatiktat 「Taisi-
va súninsita.」 „A nagykövetet hivatalába iktat-
ták.”

súninszurusúninszuru ◆ elfoglaljaelfoglalja hivataláthivatalát 「Atarasii
daidzsin-va súninsita.」 „Elfoglalta hivatalát az új
miniszter.” ◆ hivatalbahivatalba léplép 「Taisiga súninsi-
ta.」 „A nagykövet hivatalba lépett.” ◆ kiki leszlesz
nevezvenevezve 「Kare-va daitórjóni súninsita.」 „Ki-
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nevezték elnöknek.” ◇ súninszaszerusúninszaszeru hivata-hivata-
lábalába iktatiktat 「Taisi-va súninsita.」 „A nagyköve-
tet hivatalába iktatták.”

súninukindetasúninukindeta ◆ kiemelkedőkiemelkedő
súnisiki-osúnisiki-o okonauokonau ◆ beiktatbeiktat 「Atarasii taisino
súninsikiga okonavareta.」 „Beiktatták az új
nagykövetet.”

súniszainosúniszaino ◆ tizenkétévestizenkétéves
súnjúsúnjú ◆ bevételbevétel 「Súnjúto sisucu-o kókaiszu-
ru.」 „Közzéteszik a bevételt és a kiadást.” ◆

bruttóbruttó jövedelemjövedelem ◆ jövedelemjövedelem 「Nengo hja-
kumanenno súnjúgaaru.」 „Az éves jövedelme 5
millió jen.” ◆ keresetkereset 「Súnjúga ói.」 „Nagy
keresetű.” ◇ keidzsósúnjúkeidzsósúnjú működésiműködési bevételbevétel
◇ genbucusúnjúgenbucusúnjú természetbelitermészetbeli jövedelemjövedelem
◇ kódzsótekinasúnjúkódzsótekinasúnjú állandóállandó jövedelemjövedelem ◇

koteisúnjúkoteisúnjú állandóállandó bevételbevétel ◇ zassúnjúzassúnjú
egyébegyéb bevételbevétel ◇ szósúnjúszósúnjú összbevételösszbevétel ◇

teisúnjúteisúnjú állandóállandó jövedelemjövedelem 「Kare-va teisún-
júganai.」 „Nincs állandó jövedelme.” ◇ teisún-teisún-
jújú alacsonyalacsony jövedelemjövedelem 「Teisúnjúkatei」
„alacsony jövedelmű háztartás” ◇ nenkansúnjúnenkansúnjú
éveséves bevételbevétel ◇ fukusúnjúfukusúnjú mellékjövedelemmellékjövedelem
◇ bettosúnjúbettosúnjú másmás forrásúforrású jövedelemjövedelem ◇

rindzsisúnjúrindzsisúnjú alkalmi bevételalkalmi bevétel
súnjúgensúnjúgen ◆ bevételibevételi forrásforrás 「Atarasii
súnjúgen-o szagasita.」 „Új bevételi forrást ke-
restem.” ◆ jövedelemforrásjövedelemforrás 「Hon-jakuno
sigoto-o súnjúgentositeiru.」 „A fordítói munka a
jövedelemforrásom.”

súnjúinsisúnjúinsi ◆ illetékbélyegilletékbélyeg ◆ okmánybélyegokmánybélyeg
súnjúnohikuisúnjúnohikui ◆ kiskeresetűkiskeresetű 「Are-va sigoto-
no taihenszani kurabereba súnjúga hikui sokugjó-
deszu.」 „Ez egy kiskeresetű állás ahhoz képest,
hogy mennyire megerőltető.”

sunkansunkan ◆ azonnaliságazonnaliság ◆ egybőlegyből 「Jatta sunk-
anókina macsigai-o sitato kizuita.」 „Egyből tud-
tam, hogy nagy hibát követtem el.” ◆ pillanatpillanat
「Hankóno ketteitekisunkan-o toraeta.」 „Len-
csevégre kapta a bűntény döntő pillanatát.” ◇

szaidaisunkanfúszokuszaidaisunkanfúszoku maximálismaximális széllökésszéllökés

sunkanfúszokusunkanfúszoku ◆ széllökésekszéllökések sebességesebessége ◇

szaidaisunkanfúszokuszaidaisunkanfúszoku maximálismaximális széllökésszéllökés

sunkan-idósunkan-idó ◆ teleportációteleportáció ◆ teleportálásteleportálás
sunkan-idószaszerusunkan-idószaszeru ◆ teleportálteleportál

sunkan-idószurusunkan-idószuru ◆ teleportálteleportál
sunkan-juvakasikisunkan-juvakasiki ◆ azonnali vízmelegítőazonnali vízmelegítő
sunkanreitósunkanreitó ◆ gyorsfagyasztásgyorsfagyasztás
sunkanszacueisunkanszacuei ◆ pillanatfelvételpillanatfelvétel
sunkanszaidaifúszokusunkanszaidaifúszoku ◆ maximálismaximális széllö-széllö-
késkés
sunkanszecscsakuzaisunkanszecscsakuzai ◆ pillanatragasztópillanatragasztó
「Sunkanszecscsakuzaidekoppuni totte-o hari cu-
keta.」 „Pillanatragasztóval hozzáragasztottam a
csészéhez a fülét.”

sunkantekinasunkantekina ◆ azonnaliazonnali 「Sunkantekina
handan」 „azonnali döntés” ◆ pillanatnyipillanatnyi
「Sunkantekina acurjoku」 „pillanatnyi nyomás”
◆ pillanatszerűpillanatszerű 「Sunkantekina teiden」 „pil-
lanatszerű áramkimaradás”

sunkantekinisunkantekini ◆ egyegy pillanatpillanat alattalatt
「Sunkantekini okane-o cukai kitta.」 „Egy pilla-
nat alatt elfogyott a pénzem.” ◆ egyegy pillanat-pillanat-
rara 「Sunkantekini netesimatta.」 „Egy pillatatra
elaludtam.” ◆ pillanatszerűenpillanatszerűen 「Bakuhacude
bakujaku-va sunkantekini moeru.」 „A robbanás-
ban a robbanóanyag pillanatszerűen ég el.”

sunkantekinijomigaerusunkantekinijomigaeru ◆ bevillanbevillan 「Mukasi-
no omoi dega sunkantekini jomigaetta.」 „Bevil-
lant egy régi emlék.”

sunkasorisunkasori ◆ vernalizációvernalizáció ◆ virágzásvirágzás előse-előse-
gítésegítése
sunkasútósunkasútó ◆ évszakokévszakok váltakozásaváltakozása ◆ négynégy
évszakévszak ◆ tavasz, nyár, ősz, téltavasz, nyár, ősz, tél
sunkeisunkei ◆ tavaszi tájtavaszi táj
sunkisunki ◆ kikeletkikelet ◆ tavasztavasz ◆ tavaszitavaszi évszakévszak

sunkisunki ◆ tavaszi időszaktavaszi időszak
sunkikjanpusunkikjanpu ◆ tavaszitavaszi edzőtáboredzőtábor ◆ tava-tava-
szi táborszi tábor
sunkiószódzsisunkiószódzsi ◆ tavaszi nagytakarítástavaszi nagytakarítás
sunkósunkó ◆ elkészüléselkészülés 「Tatemono-va sunkóni
csikai dzsótaideszu.」 „Elkészüléséhez közeledik
az épület.”

sunkójoteibisunkójoteibi ◆ elkészüléselkészülés tervezetttervezett idejeideje

sunkósikisunkósiki ◆ avatásavatás 「Tatemonono sunkósi-
ki」 „épület avatása”
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sunkószurusunkószuru ◆ elkészülelkészül 「Szarakósa-va akini
sunkószuru joteideszu.」 „Az új iskolaépület szep-
temberre elkészül.”

sunmesunme ◆ gyors lógyors ló ◆ paripaparipa
sunminsunmin ◆ tavaszi alvástavaszi alvás
sunmin-akacuki-osunmin-akacuki-o oboezuoboezu ◆ tavasszaltavasszal jóljól
alszik az emberalszik az ember
sun-nosun-no ◆ felkapottfelkapott 「Imaga sunno haijú」 „je-
lenleg felkapott színész” ◆ idényszerűidényszerű 「Sunno
kudamono」 „idényszerű gyümölcs”

sun-novadaisun-novadai ◆ felkapott témafelkapott téma
sunósunó ◆ vezetővezető ◇ szeitónosunószeitónosunó pártvezetőpártvezető

súnosúno ◆ hetiheti 「Daihacsisúno takarakudzsi tó-
szenbangóga happjószareta.」 „Bejelentették a
nyolcadik heti nyertes lottószámokat.”

súnósúnó ◆ begyűjtésbegyűjtés ◆ beszedésbeszedés ◆ elrakáselrakás
「Kucuno súnóhóhó」 „cipők elrakásának mód-
ja” ◆ tárolóhelytárolóhely 「Konomanson-va súnóga szu-
kunai.」 „Ebben a társasházi lakásban kevés tá-
rolóhely van.” ◇ kabekakesúnókabekakesúnó faliszekrényfaliszekrény
◇ súnókikansúnókikan beszedőbeszedő intézményintézmény 「Rjókinno
súnókikan」 „díjbeszedő intézmény” ◇ szona-szona-
ecukenosúnóecukenosúnó beépített szekrénybeépített szekrény
súnóbakosúnóbako ◆ tárolóládatárolóláda
súnóbokkuszusúnóbokkuszu ◆ tárolódoboztárolódoboz
sunóbusunóbu ◆ vezetőségvezetőség ◇ tónosunóbutónosunóbu pártve-pártve-
zetőségzetőség
súnódenpjósúnódenpjó ◆ átvételi elismervényátvételi elismervény
súnógakusúnógaku ◆ beszedett összegbeszedett összeg
sunoinorisunoinori ◆ miatyánkmiatyánk
sunojutakaszasunojutakasza ◆ fajgazdagságfajgazdagság
súnókagusúnókagu ◆ tárolószekrénytárolószekrény
sunókaidansunókaidan ◆ csúcstalálkozócsúcstalálkozó
sunókaigisunókaigi ◆ csúcsértekezletcsúcsértekezlet
sunókerusunókeru ◆ búvárpipabúvárpipa 「Sunókeru-o cukatte
ojogu」 „Pipával búvárkodik.” ◆ légszívó csőlégszívó cső
súnókikansúnókikan ◆ beszedőbeszedő intézményintézmény 「Rjókinno
súnókikan」 „díjbeszedő intézmény”

súnokinmudzsikansúnokinmudzsikan ◆ munkahétmunkahét 「Súgodzsú
dzsikankinmu」 „ötvenórás munkahét”

súnokinmuniszszúsúnokinmuniszszú ◆ munkahétmunkahét 「Súicuka
kinmu」 „ötnapos munkahét”

súnókosúnóko ◆ tárolóhelyiségtárolóhelyiség
súnoman-nakasúnoman-naka ◆ hét közepehét közepe
súnónórjokusúnónórjoku ◆ kapacitáskapacitás ◆ tárolókapaci-tárolókapaci-
tástás
súnósicusúnósicu ◆ kamrakamra ◆ tárolóhelytárolóhely
sunoszózósunoszózó ◆ fajteremtésfajteremtés
súnószupészusúnószupészu ◆ tárolóhelytárolóhely 「Konomanson-
va súnószupészuga ói.」 „Ebben a lakásban sok
tárolóhely van.”

súnószurusúnószuru ◆ beszedbeszed 「Zeikin-o súnószuru.」
„Beszedi az adót.” ◆ beteszbetesz 「Futon-o osiireni
súnósita.」 „Betettem a matracot a szekrénybe.”
◆ felteszfeltesz 「Hon-o hondanani súnósita.」 „Fel-
tettem a könyveket a polcra.”

sunponsunpon ◆ pornográf könyvpornográf könyv ◆ pornókönyvpornókönyv
sunpútaitósunpútaitó ◆ üde tavaszi napüde tavaszi nap
sunpútaitótositasunpútaitótosita ◆ barátságosbarátságos természe-természe-
tűtű
sunraisunrai ◆ tavaszi mennydörgéstavaszi mennydörgés
sunrecusunrecu ◆ könyörtelenségkönyörtelenség ◆ szigorúságszigorúság
sunrecunasunrecuna ◆ könyörtelenkönyörtelen 「Sunrecuna hi-
han」 „könyörtelen kritika” ◆ szigorúszigorú 「Sunre-
cuna baszszoku」 „szigorú büntetés”

sunsósunsó ◆ tavaszi esttavaszi est
sunsóikkokuataiszenkinsunsóikkokuataiszenkin ◆ tavaszitavaszi estest ara-ara-
nyat érnyat ér
sunsokusunsoku ◆ tavaszi hangulattavaszi hangulat ◆ tavaszi tájtavaszi táj
sunsúsunsú ◆ géniuszgéniusz ◆ kivételeskivételes tehetségtehetség ◆

lángelmelángelme
sunszaisunszai ◆ géniuszgéniusz 「Hangaríno sunszai」
„magyarok géniusza” ◆ kivételes tehetségkivételes tehetség
sunszecusunszecu ◆ kotráskotrás
sunszecusunszecu ◆ kínai újévkínai újév
sunszecukisunszecuki ◆ kotrógépkotrógép
sunszecuszagjósunszecuszagjó ◆ kotráskotrás
sunszecuszensunszecuszen ◆ kotróhajókotróhajó
sunszecuszurusunszecuszuru ◆ kotorkotor 「Kaiteidosa-o sun-
szecusita.」 „Kotorta a földet a tengerfenéken.”

sunszokusunszoku ◆ zsenizseni
sunszokusunszoku ◆ gyorsgyors lábláb 「Sunszokunoran-ná」
„gyors lábú futó” ◆ gyors lógyors ló
sunszokusunszoku ◆ tízbilliárdodtízbilliárdod
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sunszuisunszui ◆ olvadó hó vize tavasszalolvadó hó vize tavasszal
suntósuntó ◆ tavaszi bérharctavaszi bérharc
sunurinosunurino ◆ cinóbervörösrecinóbervörösre festettfestett ◆ skar-skar-
látvörösre festettlátvörösre festett
sunzaisunzai ◆ tavaszi pásztatavaszi pászta
suonsuon ◆ alaphangalaphang ◆ tonikatonika
súonsúon ◆ hanggyűjtéshanggyűjtés
súonmaikusúonmaiku ◆ hanggyűjtő mikrofonhanggyűjtő mikrofon
súonszurusúonszuru ◆ hangot gyűjthangot gyűjt
sú-o tanomusú-o tanomu ◆ számbeli fölényben bízikszámbeli fölényben bízik
súpádzsusinkisúpádzsusinki ◆ szupervevőszupervevő
suppacusuppacu ◆ elinduláselindulás ◆ elutazáselutazás 「Suppac-
uno maenipaszupóto-o csekkusita.」 „Elutazása
előtt megnézte az útlevelét.” ◆ indításindítás ◆ indu-indu-
láslás 「Suppacu-va icudeszuka?」 „Mikor lesz az
indulás?” ◆ kezdéskezdés ◇ szaisuppacuszaisuppacu újraindu-újraindu-
láslás ◇ dzsinszeinosuppacudzsinszeinosuppacu életkezdéséletkezdés
suppacubisuppacubi ◆ indulás napjaindulás napja
suppacucsisuppacucsi ◆ kiindulási helykiindulási hely
suppacudzsikansuppacudzsikan ◆ indulási időindulási idő
suppacudzsikokusuppacudzsikoku ◆ indulási időindulási idő
suppacukjakusuppacukjaku ◆ induló utasinduló utas
suppacunosuppacuno ◆ indulóinduló 「Nibanszen suppacuno
densa-va tókjóikideszu.」 „A második vágányról
induló vonat Tokióba megy.”

suppacunodzsunbi-osuppacunodzsunbi-o szuruszuru ◆ felszedifelszedi aa sá-sá-
torfájáttorfáját ◆ szedelőzködikszedelőzködik
suppacurobísuppacurobí ◆ indulásiindulási csarnokcsarnok ◆ indulásiindulási
váróteremváróterem
suppacuszaszerusuppacuszaszeru ◆ elindítelindít 「Baszu-o suppa-
cuszaszeta.」 „Elindította a buszt.” ◆ indítindít
「Densa-o suppacuszaszeru.」 „Indítja a vona-
tot.”

suppacuszurusuppacuszuru ◆ elindulelindul 「Densa-va eki-o sup-
pacusita.」 „A vonat elindult az állomásról.” ◆ el-el-
utazikutazik 「Susó-va asitasuppacuszuru.」 „A mi-
niszterelnök holnap elutazik.” ◆ indulindul 「Densa-
va csódo suppacuszuru.」 „Most indul a vona-
tom.” ◆ nekivágnekivág 「Tabini suppacusita.」 „Ne-
kivágtam az útnak.” ◆ nekivágnekivág azaz útnakútnak
「Tankenka-va suppacusita.」 „A felfedező neki-
vágott az útnak.” ◆ útnakútnak eredered
「Dzsunreisatacsi-va suppacusita.」 „A zarándo-

kok útnak eredtek.” ◆ útnakútnak indulindul 「Tabibito-va
suppacusita.」 „A vándor útnak indult.”

suppacutensuppacuten ◆ kiindulási pontkiindulási pont
suppansuppan ◆ kiadáskiadás ◆ megjelentetésmegjelentetés 「Honno
suppan-o miokutta.」 „Késleltettem a könyv meg-
jelentetését.” ◆ publikációpublikáció ◆ publikáláspublikálás ◇ ka-ka-
izokusuppanizokusuppan kalózkiadáskalózkiadás ◇ genteisuppangenteisuppan
korlátozottkorlátozott kiadáskiadás ◇ dzsihisuppandzsihisuppan magán-magán-
kiadáskiadás ◇ csikasuppancsikasuppan szamizdatszamizdat kiadáskiadás ◇

fuhósuppanfuhósuppan kalózkiadáskalózkiadás
suppansuppan ◆ elhajózáselhajózás ◆ elvitorlázáselvitorlázás ◆ indu-indu-
láslás ◆ vitorlabontásvitorlabontás
suppanbisuppanbi ◆ elhajózás napjaelhajózás napja
suppanbucusuppanbucu ◆ kiadványkiadvány ◆ nyomdaterméknyomdatermék ◆

publikációpublikáció ◆ sajtóterméksajtótermék
suppanbuszúsuppanbuszú ◆ kiadott példányszámkiadott példányszám
suppangjósuppangjó ◆ kiadói üzletágkiadói üzletág
suppangjósasuppangjósa ◆ kiadókiadó
suppanhósuppanhó ◆ sajtótörvénysajtótörvény
suppankensuppanken ◆ kiadási jogkiadási jog ◆ kiadói jogkiadói jog
suppanmotosuppanmoto ◆ kiadókiadó
suppan-nodzsijúsuppan-nodzsijú ◆ sajtószabadságsajtószabadság
suppansasuppansa ◆ kiadókiadó 「Suppansa-va dzsibunde-
szu.」 „A kiadó saját magam vagyok.”

suppansasuppansa ◆ kiadókiadó ◆ könyvkiadókönyvkiadó
suppanszarerusuppanszareru ◆ megjelenikmegjelenik 「Kono zassi-
va maisúsuppanszareru.」 „Ez a magazin hetente
megjelenik.”

suppanszurusuppanszuru ◆ kiadkiad 「Szakkano atarasii hon-
va suppanszareta.」 „Kiadták az író új könyvét.” ◆

megjelentetmegjelentet 「Hon-o suppansita.」 „Megjelen-
tette a könyvet.” ◆ publikálpublikál 「Szakka-va atarasii
hon-o suppansita.」 „Az író egy új könyvet pub-
likált.” ◇ suppanszarerusuppanszareru megjelenikmegjelenik 「Ko-
no zassi-va maisúsuppanszareru.」 „Ez a magazin
hetente megjelenik.”

suppanszurusuppanszuru ◆ elhajózikelhajózik 「Jokohama-o sup-
pansita.」 „Elhajóztam Jokohamából.” ◆ elvi-elvi-
torláziktorlázik 「Jotto-va minato-o suppansita.」 „A
hajó elvitorlázott a kikötőből.”

suppeisuppei ◆ katonák küldésekatonák küldése
suppeiszaszerusuppeiszaszeru ◆ katonákatkatonákat küldküld 「Kuni-
va heisi-o zenszenni suppeiszaszeta.」 „Az ország
katonákat küldött a frontra.”
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suppisuppi ◆ kiadáskiadás 「Szaikin-va suppiga ói.」
„Mostanában sok a kiadásunk.” ◆ költségköltség
「Suppi-o oszaetai.」 „Szeretném leszorítani a
költségeket.” ◆ pénzkiadáspénzkiadás 「Suppi-o kiri cum-
eta.」 „Visszafogtam a pénzkiadást.”

suppinsuppin ◆ elküldenielküldeni aa kiállításrakiállításra ◇ mukan-mukan-
szasuppinszasuppin előzeteselőzetes értékelésértékelés nélkülinélküli bene-bene-
vezésvezés
suppinbucusuppinbucu ◆ kiállított tárgykiállított tárgy
suppinhinmokusuppinhinmoku ◆ kiállítottkiállított tárgyaktárgyak jegy-jegy-
zékezéke
suppinmokurokusuppinmokuroku ◆ kiállítottkiállított tárgyaktárgyak jegy-jegy-
zékezéke
suppinsasuppinsa ◆ kiállítókiállító ◆ pályamunkát beadópályamunkát beadó
suppinszurusuppinszuru ◆ benevezbenevez 「Tenrankaini suppin-
sita.」 „Beneveztem a kiállításra.” ◆ kiállításrakiállításra
elküldelküld 「Furui sihei-o tenrankaini suppinsita.」
„Elküldtem a kiállításra a régi bankjegyeket.” ◆

pályamunkátpályamunkát elküldelküld 「Sószecu-o suppinsita.」
„Pályamunkaként elküldtem a novellámat.”

suppiszurusuppiszuru ◆ költkölt 「Daibu suppisita.」 „Sokat
költöttünk.”

supponsuppon ◆ szökésszökés
supponsasupponsa ◆ szökevényszökevény
supponszurusupponszuru ◆ megszökikmegszökik 「Cuma-va aidzsin-
to supponsita.」 „A feleségem megszökött a szere-
tőjével.”

supurehikórusupurehikóru ◆ skandálásskandálás ◆ szavalókórusszavalókórus
supurehikóru-osupurehikóru-o ageruageru ◆ kórusbankórusban kiabálkiabál
「Demo tai-va supurehikóru-o ageta.」 „A tünte-
tők kórusban kiabáltak.”

supúrusupúru ◆ sínyomsínyom
surasura ◆ aszúraaszúra
surabasuraba ◆ csatatércsatatér ◆ vérontás helyszínevérontás helyszíne
suraba-osuraba-o kugurukuguru ◆ átküzdiátküzdi magátmagát aa nehéz-nehéz-
ségekenségeken 「Dzsinszeino suraba-o kugutta.」 „Át-
küzdötte a magát az élet nehézségein.”

suradósuradó ◆ aszúrák birodalmaaszúrák birodalma
súraisúrai ◆ invázióinvázió ◆ lerohanáslerohanás ◆ megrohanásmegrohanás
◇ mókosúraimókosúrai mongol inváziómongol invázió
súraiszurusúraiszuru ◆ invázióinvázió aláalá veszvesz 「Gunga vanni
súraisita.」 „A hadsereg invázió alá vette az öb-
löt.”

surakaisurakai ◆ arrogancia birodalmaarrogancia birodalma

súrakusúraku ◆ településtelepülés 「Súrakuni nihjakuninga
szundeita.」 „A településen 200-an laktak.”

súrakukeitaisúrakukeitai ◆ településformatelepülésforma
suransuran ◆ részeg randalírozásrészeg randalírozás
suranocsimatasuranocsimata ◆ vérontásvérontás
sureddásureddá ◆ iratdarálóiratdaráló ◆ iratmegsemmisítőiratmegsemmisítő
「Iranakunatta sorui-o sureddánikaketa.」 „Irat-
megsemmisítővel ledaráltam a feleslegessé vált
iratokat.” ◆ iratmegsemmisítőiratmegsemmisítő gépgép ◆ tépő-tépő-
gépgép
sureddá-daszutosureddá-daszuto ◆ zúzalékzúzalék
sureddocsízusureddocsízu ◆ reszeltreszelt sajtsajt ◆ sajtresze-sajtresze-
léklék
súreisúrei ◆ hűvös őszi levegőhűvös őszi levegő
súreisúrei ◆ műszak végi eligazításműszak végi eligazítás
súreinasúreina ◆ gyönyörűségesgyönyörűséges ◆ impozánsimpozáns
「Fudzsiszanno súreina szugatani kandósita.」
„A Fudzsi impozáns alakját látván meghatódtam.”
◆ kivételesenkivételesen szépszép 「Súreina kao」 „kivéte-
lesen szép arc” ◇ bimokusúreinabimokusúreina angyaliangyali te-te-
kintetűkintetű 「Bimokusúreina sónen.」 „Angyali te-
kintetű kisfiú.” ◇ bimokusúreinabimokusúreina igenigen helyeshelyes
「Bimokusúreina szeinen.」 „Igen helyes fiú.”

súreinokósúreinokó ◆ hűvös őszi évszakhűvös őszi évszak
surensuren ◆ gyakorlottgyakorlott kézkéz 「Dorobó-va surenno
vazade kagi-o aketa.」 „A betörő gyakorlott kézzel
nyitotta ki a zárat.” ◆ kézügyességkézügyesség ◆ ügyes-ügyes-
ségség 「Migotona surenno fudezukai」 „bámula-
tos ügyességű ecsetkezelés”

súrensúren ◆ edzésedzés 「Sinsinno súren」 „test és lélek
edzése” ◆ gyakorlásgyakorlás 「Mada súrenga tarinai.」
„Még többet kell gyakorolnod!” ◇ szeisin-szeisin-
nosúrennosúren lélekfejlesztéslélekfejlesztés
súrensúren ◆ konvergenciakonvergencia ◆ összehúzódásösszehúzódás
súrensinkasúrensinka ◆ konvergenskonvergens evolúcióevolúció 「Súren-
sinkato bunkisinka」 „konvergens evolúció és di-
vergens evolúció”

súrenszurusúrenszuru ◆ edzedz 「Kokoro-o súrenszuru.」
„Edzi a lelkét.” ◆ gyakorolgyakorol 「Sógai-o cúdzsite
budó-o súrensita.」 „Egész életében gyakorolta a
harcművészetet.”

súrenszurusúrenszuru ◆ konvergálkonvergál 「Sidzsókakaku-va
dzsujóto kjókjúno genszokuni súrensiteiku.」 „A
piaci ár a kereslet és kínálat törvénye szerint kon-
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vergál.” ◆ összehúzódikösszehúzódik 「Kekkan-va súrensi-
ta.」 „Összehúzódtak az erei.”

súrenzaisúrenzai ◆ összehúzóösszehúzó szerszer ◆ vérzéscsilla-vérzéscsilla-
pítópító ◆ vérzésgátlóvérzésgátló
súressasúressa ◆ utolsóutolsó vonatvonat 「Súressanicsódo
mani atta.」 „Sikerült elkapnom az utolsó vona-
tot.”

súrisúri ◆ hibaelhárításhibaelhárítás ◆ javításjavítás ◆ megjaví-megjaví-
tástás ◆ rendbehozásrendbehozás ◇ ókjúsúriókjúsúri szükségja-szükségja-
vításvítás 「Janeno ókjúsúri-o sita.」 „A tető szük-
ségjavítását végezték.” ◇ kurumanosúrikurumanosúri autó-autó-
javításjavítás ◇ súrinidaszusúrinidaszu beadbead szervizbeszervizbe
「Konpjútá-o súrini dasita.」 „Beadtam a számí-
tógépemet a szervizbe.” ◇ súrinidaszusúrinidaszu javít-javít-
tattat 「Kuruma-o súrini dasiteiru.」 „Javíttatom
a kocsimat.” ◇ súrinidaszusúrinidaszu megjavíttatmegjavíttat
「Kucu-o súrini daszutameni súrijani motteit-
ta.」 „Elvittem a cipőmet a suszterhez, hogy meg-
javíttassam.” ◇ daisúridaisúri nagyjavításnagyjavítás ◇ bunka-bunka-
isúriisúri generáljavításgeneráljavítás
súricusúricu ◆ szövetségiszövetségi államállam általáltal alapítottalapított
◆ szövetségiszövetségi államállam általáltal üzemeltetettüzemeltetett
「Súricudaigaku」 „szövetségi állambeli egye-
tem”

súridaisúridai ◆ javításijavítási díjdíj ◆ javításijavítási költségköltség
「Súridai-o haratta.」 „Kifizettem a javítási költ-
séget.” ◆ javítási összegjavítási összeg
súridekinaihodonosúridekinaihodono ◆ menthetetlenmenthetetlen
suridzsósuridzsó ◆ Suri-palotaSuri-palota
súrifukanónasúrifukanóna ◆ javíthatatlanjavíthatatlan 「Konoterebi-
va súrifukanóda.」 „Ez a televízió javíthatatlan.”

súrijasúrija ◆ javítóműhelyjavítóműhely ◆ szervizszerviz
súrikanónasúrikanóna ◆ javíthatójavítható
surikensuriken ◆ dobócsillagdobócsillag
súrikósúrikó ◆ szerelőszerelő 「Dzsidósasúrikótosite szan-
nenkan hataraiteimaszu.」 „Három éve dolgozom
autószerelőként.”

súrikódzsósúrikódzsó ◆ javítóműhelyjavítóműhely ◇ dzsidósasúri-dzsidósasúri-
kódzsókódzsó gépjárműjavító műhelygépjárműjavító műhely
surinsurin ◆ termőpikkelytermőpikkely
súrinidaszusúrinidaszu ◆ beadbead szervizbeszervizbe 「Konpjútá-
o súrini dasita.」 „Beadtam a számítógépemet a
szervizbe.” ◆ javíttatjavíttat 「Kuruma-o súrini da-
siteiru.」 „Javíttatom a kocsimat.” ◆ megjavít-megjavít-
tattat 「Kucu-o súrini daszutameni súrijani mot-

teitta.」 „Elvittem a cipőmet a suszterhez, hogy
megjavíttassam.”

súrininsúrinin ◆ javítómunkásjavítómunkás ◆ szerelőszerelő
súriszurusúriszuru ◆ felújítfelújít 「Kagu-o súrisitemorat-
ta.」 „Felújíttattam a bútort.” ◆ javítjavít 「Súrikó-
va szentakuki-o súrisiteiru.」 „A szerelő javítja a
mosógépet.” ◆ megjavítmegjavít 「Tokei-o súrisita.」
„Megjavította az órát.” ◇ daisúriszurudaisúriszuru nagy-nagy-
javítástjavítást végezvégez 「Kuruma-o daisúriszuru.」
„Nagyjavítást végez az autón.”

súritensúriten ◆ javítóműhelyjavítóműhely ◆ szervizszerviz
surjósurjó ◆ alkoholmennyiségalkoholmennyiség 「Surjóga ocsiteki-
ta.」 „Kevesebb alkoholt tudok már inni.” ◆ ivásivás
「Surjóga hettekita.」 „Kevesebbet iszok.”

surjósurjó ◆ bandavezérbandavezér 「Tózokuno surjó」 „rab-
lóbanda vezére” ◆ vezérvezér
surjósurjó ◆ vadászatvadászat
súrjósúrjó ◆ iskola elvégzéseiskola elvégzése
súrjósúrjó ◆ befejezésbefejezés 「Siaisúrjó」 „mérkőzés be-
fejezése” ◆ terminációtermináció ◇ kjószeisúrjókjószeisúrjó kény-kény-
szerítettszerített megszakításmegszakítás ◇ siaisúrjósiaisúrjó játékjáték
végevége
surjócsisurjócsi ◆ vadászterületvadászterület
surjódóbucusurjódóbucu ◆ lőhető vadlőhető vad
surjódzsósurjódzsó ◆ vadaskertvadaskert ◆ vadászterületvadászterület
surjógaóisurjógaói ◆ nagyivónagyivó
súrjógosúrjógo ◆ befejezésbefejezés utánután 「Sudzsucusúrjó-
gono mezame」 „műtét utáni ébredés”

surjóhorunsurjóhorun ◆ vadászkürtvadászkürt
surjójórappasurjójórappa ◆ vadászkürtvadászkürt
surjókaikinbisurjókaikinbi ◆ vadászativadászati tilalomtilalom végevége ◆

vadászidény kezdetevadászidény kezdete
surjókisurjóki ◆ vadászativadászati idényidény ◆ vadászszezonvadászszezon

surjókinsisurjókinsi ◆ vadászati tilalomvadászati tilalom
surjókinsikisurjókinsiki ◆ vadászati tilalom időszakavadászati tilalom időszaka
surjokusurjoku ◆ főfő erőerő ◆ főfő erőfeszítéserőfeszítés ◇

surjoku-osurjoku-o szoszoguszoszogu nekifeksziknekifekszik 「Kare-va
gogakuni surjoku-o szoszoida.」 „Nekifeküdt a
nyelvtanulásnak.” ◇ surjoku-osurjoku-o szoszoguszoszogu nagynagy
erőterőt fektetfektet 「Szeifu-va csianno kaizenni
surjoku-o szoszoida.」 „A kormány nagy erőt fek-
tetett a közbiztonság javításába.”

surjokukabusurjokukabu ◆ vezető részvényvezető részvény
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surjokukansurjokukan ◆ vezérhajóvezérhajó
surjokukantaisurjokukantai ◆ vezérflottavezérflotta
surjoku-osurjoku-o szoszoguszoszogu ◆ nagynagy erőterőt fektetfektet
「Szeifu-va csianno kaizenni surjoku-o szoszoi-
da.」 „A kormány nagy erőt fektetett a közbizton-
ság javításába.” ◆ nekifeksziknekifekszik 「Kare-va goga-
kuni surjoku-o szoszoida.」 „Nekifeküdt a nyelv-
tanulásnak.”

surjokusóhinsurjokusóhin ◆ főtermékfőtermék
surjokuszensusurjokuszensu ◆ kulcsjátékoskulcsjátékos
surjómenkjosurjómenkjo ◆ vadászengedélyvadászengedély
surjóminzokusurjóminzoku ◆ vadásznépvadásznép
súrjó-osúrjó-o szenszuruszenszuru ◆ lefújlefúj 「Sinpan-va
siaisúrjó-o szensita.」 „A bíró lefújta a mérkő-
zést.”

surjórjokósurjórjokó ◆ szafariszafari
surjószaisúminsurjószaisúmin ◆ vadászó-gyűjtögetővadászó-gyűjtögető népnép

súrjószurusúrjószuru ◆ befejeződikbefejeződik 「Kaigi-va súrjó-
sita.」 „Befejeződött a konferencia.” ◆ lejárlejár
「Daitórjóno ninkiga súrjósita.」 „Az elnök man-
dátuma lejárt.” ◆ végetvéget érér 「Sudzsucu-va súrjó-
sita.」 „A műtét véget ért.” ◇ eigjógasúrjószu-eigjógasúrjószu-
ruru bezárbezár 「Miszeno eigjóga súrjósita.」 „Az üz-
let bezárt.”

súrjószurusúrjószuru ◆ befejezbefejez 「Gakkóno katei-o súr-
jósita.」 „Befejezte a tanulmányait.”

surjótoszaisúsurjótoszaisú ◆ vadászás-gyűjtögetésvadászás-gyűjtögetés
surjúsurjú ◆ főágfőág 「Surjúto sirjúga madzsivaru tok-
oro」 „főág és mellékág találkozási pontja” ◆ fő-fő-
áramáram
surjúsurjú ◆ duzzanatduzzanat
surjúdansurjúdan ◆ gránátgránát ◆ kézigránátkézigránát 「Surjúdan-
o nageta.」 „Eldobtam a kézigránátot.” ◇ hasza-hasza-
iszeisurjúdaniszeisurjúdan repeszgránátrepeszgránát ◇ hahensur-hahensur-
júdanjúdan repeszgránátrepeszgránát
surjúhasurjúha ◆ fő frakciófő frakció
surjúnosurjúno ◆ általánosáltalános 「Surjúno kangae kata」
„általános nézet” ◆ elterjedtelterjedt 「Surjúnopurog-
uramingu gengo」 „elterjedt programozási nyelv”
◆ főként használatosfőként használatos
surosuro ◆ kenderpálmakenderpálma ◇ tódzsurotódzsuro kínaikínai ken-ken-
derpálmaderpálma ◇ vadzsurovadzsuro japán kenderpálmajapán kenderpálma
surósuró ◆ kereszhajókereszhajó

súrósúró ◆ munkába állásmunkába állás ◆ munkaviszonymunkaviszony
súróbizasúróbiza ◆ munkavállalóimunkavállalói vízumvízum 「Súróbiza-
ga orinakatta.」 „Nem kapta meg a munkavállalói
vízumot.” ◆ munkavízummunkavízum
súródóniszszusúródóniszszu ◆ munkahétmunkahét
súródzsikansúródzsikan ◆ ledolgozottledolgozott órákórák számaszáma ◆

munkaidőmunkaidő
súródzsinkósúródzsinkó ◆ dolgozó népességdolgozó népesség
súrókjokasósúrókjokasó ◆ munkaengedélymunkaengedély
súrokusúroku ◆ felvételfelvétel ◆ gyűjteménygyűjtemény ◆ váloga-váloga-
tástás
súrokuszurusúrokuszuru ◆ felveszfelvesz 「Kaszettotépuni sú-
rokuszareta ongaku」 „kazettára felvett zene” ◆

összegyűjtösszegyűjt
「Niszendzsújonennoszupócuibento-o súrokusita
díbuidíga hacubaiszareta.」 „Kiadtak egy DVD-
t, amin összegyűjtötték a 2014-es év sportesemé-
nyeit.”

súronsúron ◆ vallási vitavallási vita
súronsúron ◆ disszertációdisszertáció ◆ értekezésértekezés ◆ meste-meste-
ri disszertációri disszertáció
súróniszszúsúróniszszú ◆ ledolgozottledolgozott napoknapok számaszáma ◆

munkanapok számamunkanapok száma
súrószurusúrószuru ◆ munkába állmunkába áll
suruisurui ◆ alkoholosalkoholos italféleségekitalféleségek ◆ szeszesszeszes
italokitalok 「Suruiteikjó kinsi」 „szeszes italok el-
adásának tilalma”

suruisurui ◆ csoportcsoport 「Ningenno szeikaku-o szans-
uruini vaketa.」 „Három csoportba osztottam az
emberek személyiségét.” ◆ fajtafajta 「Nikuno
surui」 „hús fajtája” ◆ féleféle 「Szansuruinova-
kucsinkara eraberu.」 „Háromféle vakcinából vá-
laszthatunk.” ◆ típustípus 「Suruibecu sóhinicsi-
ran」 „típusonként csoportosított áruk listája” ◆

választékválaszték 「Sanpúha suruiga szukunakatta.」
„A samponból kicsi volt a választék.” ◆ válfajválfaj
「Kono ongakunodzsanru-va takuszan-no suruini
edavakareteiru.」 „Ennek a zenei műfajnak sok
válfaja van.” ◇ arajurusuruinoarajurusuruino mindenfélemindenféle
「Arajuru suruino tabe mono-o kucsinisitakoto-
gaaru.」 „Mindenféle ételt megkóstoltam már.” ◇

dósuruidósurui ugyanolyanugyanolyan fajtafajta 「Dzsúmaino teg-
amini dósuruino binszen-o cukatta.」 „A tíz levél-
hez ugyanolyan fajta levélpapírt használtam.”

suruidzsózógaisasuruidzsózógaisa ◆ szeszfőző vállalatszeszfőző vállalat
suruihanbaisuruihanbai ◆ alkoholárusításalkoholárusítás
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suruihanbaitensuruihanbaiten ◆ alkoholárusító üzletalkoholárusító üzlet
suruinosuruino ◆ fajtájúfajtájú 「Zassuken-va szamazama-
na suruino inuno csiga madzsitteiru.」 „A korcs
kutya különféle fajtájú kutyák keveréke.” ◆ jel-jel-
legűlegű 「Don-na suruino eigaga szukideszuka?」
„Milyen jellegű filmeket szeret?” ◆ típusútípusú
「Iron-na suruino kuruma」 „különféle típusú
autók”

suruiszeizósuruiszeizó ◆ alkoholkészítésalkoholkészítés
surureariszumusurureariszumu ◆ szürrealizmusszürrealizmus
súrureariszumusúrureariszumu ◆ szürrealizmusszürrealizmus
surureariszutosurureariszuto ◆ szürrealistaszürrealista
súrureariszutosúrureariszuto ◆ szürrealistaszürrealista
súrurearizumusúrurearizumu ◆ szürrealizmusszürrealizmus
susasusa ◆ felhasználásfelhasználás vagyvagy elvetéselvetés ◆ meg-meg-
válogatásválogatás 「Dzsóhóno susani majou.」 „Nehéz
megválogatni az információt.”

susaszentakususaszentaku ◆ kiválasztáskiválasztás
susaszentakuszurususaszentakuszuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Dzsibunni
au benkjóhóhó-o susaszentakusite sikenni góka-
kuszuru.」 „Kiválasztjuk a nekünk megfelelő ta-
nulási módszert, amivel átmegyünk a vizsgán.”

susisusi ◆ alapcélalapcél 「Kono szosikino susi-va
otosijori-o taszukerukotodeszu.」 „A szervezet
alapcélja az idősek megsegítése.” ◆ alapgondo-alapgondo-
latlat 「Kono kikakuno susi-va szumijaszui macsi-o
cukurukotodeszu.」 „Ennek a tervnek az alapgon-
dolata egy élhető város létrehozása.” ◆ mondani-mondani-
valóvaló 「Dzsósino hanasino susi-va nandattano?」
„Mi volt a mondanivalója a főnök beszédének?” ◆

tartalomtartalom 「Koreto onadzsi susino renrakuga ha-
itta.」 „Ehhez hasonló tartalmú megkeresés éke-
zett hozzánk.” ◆ üzenetüzenet 「Kono eigano susiga-
vakaranai.」 „Nem értem, mi az üzenete ennek a
filmnek.”

susisusi ◆ ujjujj
susisusi ◆ bídzsabídzsa ◆ magmag ◆ vetőmagvetőmag
súsisúsi ◆ magisztermagiszter ◆ mestermester
súsisúsi ◆ bevételbevétel ésés kiadáskiadás 「Súsino kinkó」
„bevétel és kiadás egyensúlya” ◆ egyenlegegyenleg ◆

szaldószaldó ◇ kokuszaisúsikokuszaisúsi nemzetközinemzetközi fizetésifizetési
mérlegmérleg ◇ bóekisúsibóekisúsi kereskedelmi mérlegkereskedelmi mérleg
súsisúsi ◆ befejezésbefejezés
súsisúsi ◆ elejétőlelejétől végéigvégéig 「Kanodzso-va súsi,
kigengajokatta.」 „Az elejétől a végéig jókedvű

volt.” ◆ mindvégigmindvégig 「Súsimuhjódzsódatta.」
„Mindvégig kifejezéstelen volt az arca.”

súsisúsi ◆ doktrínadoktrína ◆ elvelv ◆ hithit 「Kiriszuto kjóni
súsi-o kaeta.」 „Keresztény hitre tértem.” ◆

szektaszekta 「Onadzsi bukkjóno csigau súsi」
„buddhizmuson belüli másik szekta” ◆ tantételtantétel
◇ súsicsigaisúsicsigai valláskülönbségvalláskülönbség ◇ súsicsigaisúsicsigai
elvkülönbségelvkülönbség ◇ súsicsigaisúsicsigai szakmaiszakmai különb-különb-
ségség
súsisúsi ◆ történetírástörténetírás
súsicsigaisúsicsigai ◆ elvkülönbségelvkülönbség ◆ szakmaiszakmai kü-kü-
lönbséglönbség ◆ valláskülönbségvalláskülönbség
súsifusúsifu ◆ pontpont
súsifu-osúsifu-o ucuucu ◆ lezárlezár 「Teikinridzsidaini súsi-
fuga utareta.」 „Lezárták az alacsony kamatú kor-
szakot.” ◆ pontotpontot tesztesz aa végérevégére 「Tairicuni
súsifu-o utta.」 „Pontot tettek a viszálykodás vé-
gére.” ◆ végetvéget vetvet 「Ottono furin-va kekkon-
szeikacuni súsifu-o utta.」 „A férj félrelépése vé-
get vetett a házaséletnek.”

susigakususigaku ◆ neokonfucianizmusneokonfucianizmus
súsigakuisúsigakui ◆ magiszterimagiszteri fokozatfokozat ◆ mester-mester-
fokozatfokozat ◆ mesteri fokozatmesteri fokozat
súsigósúsigó ◆ magiszteri címmagiszteri cím ◆ mesteri címmesteri cím
súsiicsiranhjósúsiicsiranhjó ◆ mérlegkimutatásmérlegkimutatás ◆ mér-mér-
legtáblázatlegtáblázat
súsiikkansúsiikkan ◆ következetesenkövetkezetesen ◆ mindvégigmindvégig
「Súsiikkan, szaiszeikanóenerugí-o tonaeta.」
„Mindvégig kiállt a megújuló erőforrások mellett.”

súsiikkansitesúsiikkansite ◆ következetesenkövetkezetesen 「Súsiik-
kansite dzsidzsicu-o hininsiteita.」 „Következete-
sen tagadta a tényeket.” ◆ mindvégigmindvégig
「Szenszóni-va súsiikkansite hantaisita.」
„Mindvégig ellenezte a háborút.”

súsiikkanszurusúsiikkanszuru ◆ következeteskövetkezetes 「Torihiki-
szakini súsiikkansita iken-o nobeta.」 „Követke-
zetes véleményt nyilvánított az üzletfelének.”

susikanszókisusikanszóki ◆ kézszárítókézszárító
súsikateisúsikatei ◆ magiszterimagiszteri kurzuskurzus ◆ mesterimesteri
kurzuskurzus ◆ mesterképzésmesterképzés
súsikeisúsikei ◆ mondatzáró alakmondatzáró alak
súsikeszszansúsikeszszan ◆ mérlegkészítésmérlegkészítés
súsikeszszansosúsikeszszanso ◆ mérlegkimutatásmérlegkimutatás
súsikodonsúsikodon ◆ stopstop kodonkodon ◆ terminációsterminációs ko-ko-
dondon
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susinsusin ◆ játékvezetőjátékvezető 「Susin-va siai-o súrjó-
szaszeta.」 „A játékvezető lefújta a mérkőzést.” ◆

vezető bíróvezető bíró
susinsusin ◆ magdudorbélmagdudorbél ◆ magkezdeménybélmagkezdeménybél ◆

nucellusnucellus
súsinsúsin ◆ lefekvéslefekvés
súsinsúsin ◆ erkölcsi neveléserkölcsi nevelés ◆ erkölcstanerkölcstan
súsinsúsin ◆ belebolondulásbelebolondulás 「Kare-va szono on-
nani súsinda.」 „Belebolondult abba a nőbe.”

súsinsúsin ◆ egészegész életélet ◆ életenéleten átát 「Kono
kuszuri-va súsinnomi cuzukeru hicujógaaru.」
„Ezt a gyógyszert egy életen át szedni kell.”

súsincsúsúsincsú ◆ alvásalvás közbenközben 「Súsincsúni sita-
o kanda.」 „Alvás közben megharaptam a nyel-
vem.”

súsindzsikansúsindzsikan ◆ fekvés idejefekvés ideje
súsindzsoszaisúsindzsoszai ◆ állandó diakónusállandó diakónus
súsinkaiinsúsinkaiin ◆ örökös tagörökös tag
súsinkeisúsinkei ◆ életfogytiglaniéletfogytiglani ítéletítélet
「Súsinkei-o kaszerareta.」 „Életfogytiglanra ítél-
ték.”

súsinkjóikusúsinkjóiku ◆ erkölcsoktatáserkölcsoktatás
súsinkojósúsinkojó ◆ életre szóló foglalkoztatáséletre szóló foglalkoztatás
súsinkojószeisúsinkojószei ◆ életreéletre szólószóló foglalkozta-foglalkozta-
tástás
súsinkojószeidosúsinkojószeido ◆ életreéletre szólószóló foglalkoz-foglalkoz-
tatás rendszeretatás rendszere
súsin-nenkinsúsin-nenkin ◆ életjáradékéletjáradék
súsinsakucsirjósúsinsakucsirjó ◆ életigéletig szólószóló földbérletföldbérlet
díjadíja
súsinszurusúsinszuru ◆ csakcsak azaz foglalkoztatjafoglalkoztatja
「Kare-va on-nanidake súsinsiteiru.」 „Csak a
nők foglalkoztatják.” ◆ csakcsak azaz járjár aa fejébenfejében
「Ano hito-va okaneni súsinsiteiru.」 „Annak az
embernek csak a pénz jár a fejében.”

súsinszurusúsinszuru ◆ nyugovóranyugovóra tértér 「Dzsúdzsini
súsinszuru.」 „Tíz órakor tér nyugovóra.”

súsinzensúsinzen ◆ alvásalvás előttelőtt 「Súsinzenni dokus-
oszuru.」 „Alvás előtt olvasni szoktam.” ◆ fek-fek-
vésvés előttelőtt 「Súsinzenni ha-o migaku.」 „Fekvés
előtt fogat mosok.”

súsi-osúsi-o avaszeruavaszeru ◆ egyensúlybaegyensúlyba hozzahozza aa
számlátszámlát 「Bóekisúsi-o avaszeta.」 „Egyensúly-
ba hozta a külkereskedelmi számlát.”

susi-osusi-o sódzsirusódzsiru ◆ magtermőmagtermő 「Susi-o sódzsi-
ru sokubucu」 „magtermő növény”

súsironbunsúsironbun ◆ diplomamunkadiplomamunka ◆ mesterimesteri dip-dip-
lomaloma ◆ mesteri szakdolgozatmesteri szakdolgozat
susisódokuzaisusisódokuzai ◆ kézfertőtlenítőkézfertőtlenítő
susisokubucususisokubucu ◆ magnövénymagnövény ◆ magtermőmagtermő nö-nö-
vényvény ◆ magvas növénymagvas növény
súsiszurusúsiszuru ◆ egyfolytábanegyfolytában csinálcsinál 「Dzsi-
manbanasini súsisiteita.」 „Egyfolytában dicse-
kedett.” ◆ kitartóankitartóan próbálpróbál 「Angóno kaido-
kuni súsisiteita」 „Kitartóan próbálták feltörni a
rejtjelet.”

súsiszurusúsiszuru ◆ befejezbefejez 「Bun-o súsisita.」 „Be-
fejeztem a mondatot.”

susósusó ◆ hangoztatáshangoztatás ◆ hirdetéshirdetés
susósusó ◆ kancellárkancellár 「Doicuno susó」 „német
kancellár” ◆ kormányfőkormányfő ◆ miniszterelnökminiszterelnök
「Nihonno motosusó」 „Japán volt miniszterel-
nöke”

susósusó ◆ csapatkapitánycsapatkapitány 「Kare-va szakká-
csímuno susó-o cutomeru.」 „Ő a csapatkapitány
a focicsapatban.” ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ fővezérfővezér
súsósúsó ◆ bánatbánat ◆ lelkilelki fájdalomfájdalom ◇ gosúsó-gosúsó-
szamadegozaimaszuszamadegozaimaszu fogadjafogadja őszinteőszinte rész-rész-
vétemetvétemet
súsósúsó ◆ epilógusepilógus ◆ zárófejezetzárófejezet
susóhoszakansusóhoszakan ◆ miniszterelnökminiszterelnök tanácsosatanácsosa

susókanteisusókantei ◆ miniszterelnökminiszterelnök hivatalihivatali rezi-rezi-
denciájadenciája
susókenmakususókenmaku ◆ tenyéri bőnyetenyéri bőnye
susokususoku ◆ fő táplálékfő táplálék ◆ legfontosabb étellegfontosabb étel
susokususoku ◆ étel és alkoholos italétel és alkoholos ital
susokususoku ◆ italozásitalozás ésés nőknők élvezeteélvezete ◆ kicsa-kicsa-
pongáspongás
súsokusúsoku ◆ ősziőszi tájtáj ◆ őszreőszre utalóutaló jeljel
「Súsoku-o szagasite jamani itta.」 „Őszre utaló
jeleket keresve mentem a hegyekbe.”

súsokusúsoku ◆ elhelyezkedéselhelyezkedés 「Sógaisano súsoku-
o sienszuru.」 „Segíti a fogyatékosok elhelyezke-
dését.” ◆ munkavállalásmunkavállalás 「Gakurekiganaito
súsoku-va muzukasikunaru.」 „Az iskolázatlan-
ság megnehezíti a munkavállalást.” ◇ súsoku-súsoku-
aszszenaszszen munkaközvetítésmunkaközvetítés ◇ súsokukacudósúsokukacudó
álláskeresésálláskeresés 「Súsokukacudóde-va min-na
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onadzsijónaszúcu-o kiteiru.」 „Az álláskereséshez
mindenki egyforma öltönyt vesz fel.”

súsokusúsoku ◆ ékesítésékesítés 「Súsokuno ói bunsó」
„ékes mondat” ◆ modifikációmodifikáció ◆ módosításmódosítás
「Kagakusúsoku-o hodokosita enki」 „kémiailag
módosított bázis” ◇ tensagosúsokutensagosúsoku poszt-poszt-
transzskripcióstranszskripciós modifikációmodifikáció ◇ modzsisúso-modzsisúso-
kuku betűalak módosításabetűalak módosítása
súsokuaszszensúsokuaszszen ◆ munkaközvetítésmunkaközvetítés
súsokudzsóhósisúsokudzsóhósi ◆ álláskereső magazinálláskereső magazin
súsokufeasúsokufea ◆ állásbörzeállásbörze
súsokuganaiteiszurusúsokuganaiteiszuru ◆ eldől,eldől, hogyhogy felve-felve-
szikszik
súsokugosúsokugo ◆ módosítószómódosítószó ◇ rentaisúsokugorentaisúsokugo
jelzőijelzői módosítószómódosítószó ◇ ren-jósúsokugoren-jósúsokugo ha-ha-
tározói módosítószótározói módosítószó
súsokugucsisúsokugucsi ◆ munkalehetőségmunkalehetőség ◆ üresedésüresedés

súsokukacudósúsokukacudó ◆ álláskeresésálláskeresés
「Súsokukacudóde-va min-na onadzsijónaszúcu-
o kiteiru.」 „Az álláskereséshez mindenki egyfor-
ma öltönyt vesz fel.” ◆ munkakeresésmunkakeresés
súsokukibósasúsokukibósa ◆ állásra jelentkezőállásra jelentkező
súsokumósikomisúsokumósikomi ◆ állásra jelentkezésállásra jelentkezés
súsokunaiteiricusúsokunaiteiricu ◆ elhelyezkedési arányelhelyezkedési arány
súsokunansúsokunan ◆ nehéz elhelyezkedésnehéz elhelyezkedés
súsokúndósúsokúndó ◆ állásvadászatállásvadászat
susokunitaberususokunitaberu ◆ mindenhezmindenhez aztazt eszikeszik
「Nihondzsin-va susokuni okome-o tabema-
szu.」 „A japánok mindenhez rizst esznek.”

susokunitandekiszurususokunitandekiszuru ◆ kicsapongkicsapong
súsokuricusúsokuricu ◆ elhelyezkedési arányelhelyezkedési arány
súsokuróninsúsokurónin ◆ álláskereső végzett diákálláskereső végzett diák
súsokusasúsokusa ◆ elhelyezkedett személyelhelyezkedett személy
súsokusigansasúsokusigansa ◆ állásra jelentkezőállásra jelentkező
súsokusikensúsokusiken ◆ felvételi vizsgafelvételi vizsga
súsokuszakisúsokuszaki ◆ állásállás 「Súsokuszaki-va mada
kimatteinai.」 „Még mindig nincs állásom.” ◆

munkahelymunkahely
súsokuszódandzsosúsokuszódandzso ◆ munkaközvetítőmunkaközvetítő ◆

munkaközvetítő irodamunkaközvetítő iroda
súsokuszurusúsokuszuru ◆ elhelyezkedikelhelyezkedik 「Daigaku-o
szocugjósitaato kantanni súsokudekita.」 „Az
egyetem után könnyen elhelyezkedett.” ◆ munka-munka-

viszonytviszonyt létesítlétesít 「Rokudzsuszszaiidzsó-va sú-
sokuga muzukasii.」 „60 év felett nehéz új mun-
kaviszonyt létesíteni.”

súsokuszurusúsokuszuru ◆ ékesítékesít ◆ minősítminősít 「Keijósi-va
meisi-o súsokuszuru.」 „A jelző minősíti a főne-
vet.” ◆ módosítmódosít 「Fukusi-va dósi-o súsokuszu-
ru.」 „A határozószó módosítja az igét.”

susónasusóna ◆ ájtatosájtatos 「Susóna kaode aiteno
hanasi-o kiku.」 „Ájtatos arccal hallgatja, amit
mondanak.” ◆ dicséretesdicséretes 「Kokoro-o ire kaej-
ótoszuru susóna kimocsi」 „megjavulni akaró, di-
cséretes érzés” ◆ elismerésreelismerésre méltóméltó 「Susóna
kokorogake」 „elismerésre méltó igyekezet”

súsóróbaisúsóróbai ◆ fejvesztettségfejvesztettség
súsóróbaiszurusúsóróbaiszuru ◆ hűbelebalázshűbelebalázs módjáramódjára
viselkedikviselkedik ◆ rémülten kapkodrémülten kapkod
susósasusósa ◆ szószólószószóló 「Minsusugino susósa」
„demokrácia szószólója”

susószurususószuru ◆ hangoztathangoztat 「Irjókaikaku-o sus-
ószuru.」 „Gyógyászati reformok szükségességét
hangoztatja.” ◆ támogattámogat 「Kócúdzsikobósi
undó-o susószuru.」 „Támogatja a baleset-
megelőző mozgalmat.”

sussasussa ◆ bemenni a céghezbemenni a céghez
sussaszurusussaszuru ◆ bejönbejön aa dolgoznidolgozni 「Bucsó-va
kjóha sussasiteinai.」 „Az osztályvezető ma nem
jött be dolgozni.” ◆ bemegybemegy aa dolgoznidolgozni 「Ni-
csijóbinimo sussaszuru.」 „Vasárnap is bemegyek
dolgozni.”

sussisussi ◆ finanszírozásfinanszírozás ◆ tőkebefektetéstőkebefektetés ◇

kjódósussikjódósussi közösközös befektetésbefektetés ◇ genbucu-genbucu-
sussisussi apportapport ◇ genbucusussigenbucusussi tárgyitárgyi hozzá-hozzá-
járulásjárulás
sussisussi ◆ közszolgálatközszolgálat
sussigakusussigaku ◆ befektetett összegbefektetett összeg
sussihósussihó ◆ befektetési törvénybefektetési törvény
sussikinsussikin ◆ tőketőke
sussinsussin ◆ származásszármazás 「Bokuhaszegedono
sussindeszu.」 „Szegedről származok.” ◆ szár-szár-
mazásimazási helyhely ◇ kizokusussinkizokusussin nemesinemesi szárma-szárma-
zászás
sussinbotaisussinbotai ◆ anyaszervezetanyaszervezet
sussincsisussincsi ◆ származásiszármazási helyhely 「Kono macsi-
va kareno sussincsideszu.」 „Ebből a községből
származik.”
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sussindearusussindearu ◆ előtteelőtte voltvolt 「Kono szeidzsika-
va kanrjósussindeszu.」 „Ez a politikus előtte bü-
rokrata volt.” ◆ származikszármazik 「Vatasi-va hangarí
sussindeszu.」 „Én Magyarországról szárma-
zom.” ◆ végezvégez 「Kare-va tódaisussindeszu.」 „A
Tokiói Egyetemen végzett.”

sussinkósussinkó ◆ alma materalma mater
sussin-nosussin-no ◆ jöttjött 「Minsutósussinno szeidzsi-
ka.」 „Demokrata pártból jött politikus.” ◆ való-való-
sisi 「Cuma-va nanbuno sussindeszu.」 „A felesé-
gen délre valósi.” ◆ végzettvégzett 「Kare-va tódaisus-
sinno szúgakusada.」 „Ő Tokió Egyetemen vég-
zett matematikus.”

sussinsasussinsa ◆ származószármazó személyszemély 「Kare-va ina-
kasussinsada.」 „Ő vidékről származik.” ◆ va-va-
lósilósi személyszemély ◆ végzettvégzett személyszemély 「Kare-va
daigakusussinsada.」 „Ő egyetemet végzett.”

sussisasussisa ◆ befektetőbefektető
sussiszurusussiszuru ◆ bemegybemegy dolgoznidolgozni 「Jakusoni
sussiszuru.」 „Bemegy a hivatalába dolgozni.” ◆

közszolgálatot vállalközszolgálatot vállal
sussiszurusussiszuru ◆ befektetbefektet 「Dzsimotono kaisani
sussisita.」 „Helyi vállalatba fektetett be.” ◆ fi-fi-
nanszíroznanszíroz 「Atarasii kuszurino kaihacuni sussi-
sita.」 „Finanszírozta az új gyógyszer kifejleszté-
sét.” ◆ pénzelpénzel 「Kare-va kenkjúni sussisita.」
„Ő pénzelte a kutatásokat.”

sussosusso ◆ eredeteredet 「Sussono ajasii dzsóhó」 „ké-
tes eredetű információ” ◆ forrásforrás 「Uvaszano
susso」 „pletyka forrása” ◆ kikerüléskikerülés aa bör-bör-
tönbőltönből ◆ kikerüléskikerülés azaz intézetbőlintézetből ◇ karisus-karisus-
soso feltételes szabadlábra helyezésfeltételes szabadlábra helyezés
sussósussó ◆ születésszületés 「Suszszeino himicuga aba-
kareta.」 „A születése körüli titok kiderült.” ◇

sussócsisussócsi születésiszületési helyhely ◇ sussóricusussóricu szüle-szüle-
tési rátatési ráta
sussócsisussócsi ◆ születési helyszületési hely
sussócsisugisussócsisugi ◆ állampolgárságállampolgárság elbírálásaelbírálása
születési hely szerintszületési hely szerint
sussokunosussokuno ◆ kiválókiváló 「Sussokuno dzsinbucu」
„kiváló ember” ◆ ragyogóragyogó 「Kore-va sussokuno
szakuhinda.」 „Ez ragyogó alkotás.”

sussóricusussóricu ◆ natalitásnatalitás ◆ születésiszületési rátaráta ◆

születésszámszületésszám 「Sussóricuno teika」 „születés-
szám csökkenése”

sussosintaisussosintai ◆ lépéseklépések 「Sussosintai-o aja-
matta.」 „Rossz lépeseket tett.” ◆ menjenmenjen vagyvagy
maradjonmaradjon 「Susó-va sussosintai-o akirakanisi-
ta.」 „A miniszterelnök döntött, hogy megy vagy
marad.”

sussósómeisosussósómeiso ◆ születésiszületési anyakönyvianyakönyvi ki-ki-
vonatvonat
sussoszurusussoszuru ◆ kiengedikkiengedik aa börtönbőlbörtönből ◆ kike-kike-
rülrül aa börtönbőlbörtönből ◆ kikerülkikerül azaz intézetbőlintézetből ◆

kiki leszlesz engedveengedve 「Kare-va nidzsúnen tattekara
sussosita.」 „Húsz év után kiengedték.” ◆ kisza-kisza-
badulbadul ◆ szabadulszabadul 「Kare-va ninenmaeni susso-
sita.」 „Két éve szabadult.”

sussószurusussószuru ◆ megszületikmegszületik
sussótodokenócusisussótodokenócusi ◆ születésiszületési anyaköny-anyaköny-
vi kivonatvi kivonat
sussuppoppoh-sussuppoppoh- ◆ csihuhucsihuhu
sussuttosussutto ◆ suhogvasuhogva
sussuttofurimavaszusussuttofurimavaszu ◆ suhogtatsuhogtat
「Teniszuraketto-o sussutto furi mavasita.」 „Su-
hogtattam a teniszütőt.”

súsúsúsú ◆ suhogvasuhogva 「Jakan-va súsú oto-o tat-
eta.」 „A teafőző suhogott.” ◆ sziszegvesziszegve
「Gaszu-va súsú moreteita.」 „Sziszegve szivár-
gott a gáz.”

súsúsúsú ◆ rendezésrendezés ◆ rendeződésrendeződés ◇ súsúgacu-súsúgacu-
kanakunarukanakunaru kezelhetetlennékezelhetetlenné válikválik 「Dzsi-
taino súsúgacukanakunatta.」 „Kezelhetetlenné
vált a helyzet.” ◇ súsúgacukusúsúgacuku rendeződikrendeződik
「Dzsitai-va icsióno súsúgacuita.」 „Valamelyest
rendeződött a helyzet.” ◇ súsú-osúsú-o hakaruhakaru úrráúrrá
leszlesz 「Konranno súsú-o hakatta.」 „Úrrá lett a
káoszon.”

súsúsúsú ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ összegyűjtésösszegyűjtés ◇ kittes-kittes-
úsúúsú bélyeggyűjtésbélyeggyűjtés ◇ gomisúsúgomisúsú hulladék-hulladék-
gyűjtésgyűjtés ◇ gomisúsúgomisúsú szemétgyűjtésszemétgyűjtés ◇ go-go-
minobunbecusúsúminobunbecusúsú szelektívszelektív hulladékgyűj-hulladékgyűj-
téstés ◇ dzsóhósúsúdzsóhósúsú hírszerzéshírszerzés ◇ soszekisú-soszekisú-
súsú könyvgyűjtéskönyvgyűjtés ◇ détasúsúdétasúsú adatgyűjtésadatgyűjtés
súsúbakosúsúbako ◆ gyűjtődobozgyűjtődoboz
súsúbisúsúbi ◆ gyűjtés napjagyűjtés napja
súsúgacukanakunarusúsúgacukanakunaru ◆ kezelhetetlennékezelhetetlenné
válikválik 「Dzsitaino súsúgacukanakunatta.」 „Ke-
zelhetetlenné vált a helyzet.”
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súsúgacukusúsúgacuku ◆ rendeződikrendeződik 「Dzsitai-va icsióno
súsúgacuita.」 „Valamelyest rendeződött a hely-
zet.”

súsúhekisúsúheki ◆ gyűjtőszenvedélygyűjtőszenvedély
súsúkasúsúka ◆ gyűjtőgyűjtő
súsukusúsuku ◆ kontrakciókontrakció ◆ összehúzódásösszehúzódás ◆

összezsugorodásösszezsugorodás ◇ kekkansúsukukekkansúsuku ér-ér-
összehúzódásösszehúzódás ◇ ricudószeisúsukuricudószeisúsuku ritmikusritmikus
összehúzódásösszehúzódás
súsukuhósúsukuhó ◆ kontraktiliskontraktilis vacuolavacuola ◆ lüktetőlüktető
űröcskeűröcske
súsukukisúsukuki ◆ összehúzódásiösszehúzódási időszakidőszak ◆ szisz-szisz-
toletole
súsukukikecuacusúsukukikecuacu ◆ összehúzódásiösszehúzódási vérnyo-vérnyo-
másmás ◆ szisztolés vérnyomásszisztolés vérnyomás
súsukuszurusúsukuszuru ◆ összehúzódikösszehúzódik 「Sinzó-va ricu-
dótekini súsukuszuru.」 „A szív ritmikusan össze-
húzódik.” ◆ zsugorodikzsugorodik 「Kokunaisidzsó-va sú-
sukusiteiru.」 „A belső piac zsugorodik.”

súsú-osúsú-o hakaruhakaru ◆ úrráúrrá leszlesz 「Konranno súsú-o
hakatta.」 „Úrrá lett a káoszon.”

súsúszurusúsúszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Vatasi-va kitte-o súsúsi-
teimaszu.」 „Bélyegeket gyűjtök.” ◆ összegyűjtösszegyűjt
「Dzsóhó-o súsúsita.」 „Összegyűjtöttem az in-
formációt.”

súsútoiuotosúsútoiuoto ◆ suhogássuhogás
suszasusza ◆ fővizsgálófővizsgáló ◆ fővizsgáztatófővizsgáztató ◆ ve-ve-
zetőzető 「Kaihacususza」 „fejlesztési vezető”

súszasúsza ◆ aberrációaberráció ◇ irosúszairosúsza színaberrá-színaberrá-
cióció ◇ kjúmensúszakjúmensúsza gömbtorzításgömbtorzítás ◇ hi-hi-
tensúszatensúsza asztigmatizmusasztigmatizmus ◇ vaikjokusúszavaikjokusúsza
fénytorzításfénytorzítás
súszacusúszacu ◆ jegyszedésjegyszedés
súszacugakarisúszacugakari ◆ jegyszedőjegyszedő
súszacuszutosúszacuszuto ◆ jegykezelők sztrájkjajegykezelők sztrájkja
suszaisuszai ◆ elnökletelnöklet ◆ vezetésvezetés
suszaisuszai ◆ szervezésszervezés
suszaisuszai ◆ főételfőétel 「Suszai-va jaita torinikudesi-
ta.」 „A főétel sült csirke volt.”

súszaisúszai ◆ tehetségtehetség 「Kare-va dorjokugatano
súszaida.」 „Szorgalmával fejlesztette ki a tehet-
ségét.”

suszaidzsinsuszaidzsin ◆ főistenfőisten ◆ szentély isteneszentély istene

suszaigavasuszaigava ◆ szervezőiszervezői oldaloldal ◆ vendég-vendég-
látólátó 「Suszaigavano kibóni avaszete kjógino
dzsikan-o kimeta.」 „A vendéglátók óhajának
megfelelő időpontot választottak a sportverseny-
re.”

suszaikokususzaikoku ◆ rendezőrendező országország 「Orinpikku
suszaikokunoinfura szeibiga hadzsimatta.」 „Az
olimpiát rendező országban megindult az infra-
struktúra fejlesztése.”

suszaisasuszaisa ◆ elnökelnök 「Iinkaino suszaisa」 „bizott-
ság elnöke” ◆ főszerkesztőfőszerkesztő 「Zassino suszai-
sa」 „folyóirat főszerkesztője” ◆ vezetővezető
suszaisasuszaisa ◆ rendezőrendező 「Tenrankaino suszaisa」
„kiállítás rendezője” ◆ szervezőszervező 「Amarino hit-
odeni suszaisamobikkurisita.」 „A szervezőket is
meglepte, hogy mennyien jöttek el.” ◆ vendég-vendég-
látólátó 「Szensukenno suszaisa」 „bajnokság ven-
déglátója”

suszaiszurususzaiszuru ◆ rendezrendez 「Ibentoga suszaisza-
reta.」 „Eseményt rendeztek.” ◆ szervezszervez
「Tenrankai-o suszaisite szeikacusiteiru.」 „Ab-
ból él, hogy kiállításokat szervez.”

suszaiszurususzaiszuru ◆ elnökölelnököl 「Kaigi-o suszaisita.」
„Értekezletet elnökölt.” ◆ működtetműködtet 「Kare-va
kagakuzassi-o suszaiszuru.」 „Tudományos folyó-
iratot működtet.” ◆ vezetvezet 「Iinkai-o suszaiszu-
ru.」 „Bizottságot vezet.”

súszakjószeirenzusúszakjószeirenzu ◆ anasztigmatikusanasztigmatikus len-len-
csecse
súszakusúszaku ◆ kiváló alkotáskiváló alkotás
súszakusúszaku ◆ etűdetűd ◆ gyakorló alkotásgyakorló alkotás
súszansúszan ◆ összegyűjtésösszegyűjtés ésés szétosztásszétosztás ◆

összegyűlés és szétoszlásösszegyűlés és szétoszlás
súszansúszan ◆ etán-disavetán-disav ◆ oxálsavoxálsav ◆ sóskasavsóskasav

súszan-anmoniumusúszan-anmoniumu ◆ ammónium-oxalátammónium-oxalát
súszancsisúszancsi ◆ elosztóközpontelosztóközpont 「Komeno sú-
szancsi」 „rizselosztó központ”

súszan-ensúszan-en ◆ oxalátoxalát
súszankadzsosúszankadzso ◆ bogasbogas virágzatvirágzat ◆ boger-boger-
nyőnyő ◇ tansucusúszankadzsotansucusúszankadzso egyesbogegyesbog ◇

nisucusúszankadzsonisucusúszankadzso kettősbogkettősbog
súszankarusiumusúszankarusiumu ◆ kalcium-oxalátkalcium-oxalát
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súszanszurusúszanszuru ◆ összegyűjtösszegyűjt ésés szétosztszétoszt
「Szekaino bussi-o súszanszuru.」 „Összegyűjti
és szétosztja a világ áruit.”

suszecususzecu ◆ főmondatfőmondat
súszecusúszecu ◆ hózáporhózápor
suszeisuszei ◆ eredeteredet ◆ származásszármazás
suszeisuszei ◆ védekezésvédekezés 「Suszeikara kószeini ten-
dzsita.」 „A védekezésből támadásba lendült.” ◆

védekezővédekező állásállás 「Fuiucsi-o ukete suszeini tat-
ta.」 „A váratlan támadás miatt védekező állást
vett fel.”

suszeisuszei ◆ borszeszborszesz ◆ etilalkoholetilalkohol
súszeisúszei ◆ retusálásretusálás
súszeisúszei ◆ összegyűjtésösszegyűjtés ◆ rendszeralkotásrendszeralkotás
◆ szerkesztésszerkesztés
súszeisúszei ◆ javításjavítás 「Siszutemuno icsibuni
súszei-o kuvaeta.」 „A rendszer egy részén javítá-
sokat eszközöltek.” ◆ korrekciókorrekció ◆ módosításmódosítás
◇ kidósúszeikidósúszei pályamódosításpályamódosítás 「Ucsúszen-va
kidósúszei-o okonatta.」 „Az űrhajó pályamódo-
sítást hajtott végre.” ◇ keijakusúszeikeijakusúszei szerző-szerző-
désmódosításdésmódosítás ◇ sinrosúszeisinrosúszei útvonal-útvonal-
módosításmódosítás ◇ musúszeimusúszei változatlanulváltozatlanul ha-ha-
gyásgyás
súszeisúszei ◆ szokásszokás 「Kare-va inuno súszei-o sit-
teiru.」 „Ismeri a kutyák szokásait.” ◆ viselke-viselke-
désdés 「Jaszeidóbucuno súszei」 „vadon élő álla-
tok viselkedése”

súszeisúszei ◆ életeélete végéigvégéig 「Ano hi-o súszeiva-
szurenai.」 „Életem végéig nem felejtem el azt a
napot.” ◆ élethossziglanélethossziglan 「Kare-va súszeibin-
bónomamadatta.」 „Élethossziglan szegény volt.”
◇ súszeikavaranusúszeikavaranu örökörök 「Súszeikavaranu ai」
„örök szerelem”

súszeiansúszeian ◆ módosított javaslatmódosított javaslat
suszeibucugakususzeibucugaku ◆ bioszisztematikabioszisztematika
suszeibunsuszeibun ◆ fő összetevőfő összetevő
súszeiekisúszeieki ◆ hibajavító festékhibajavító festék
súszeifuhen-nosúszeifuhen-no ◆ életélet soránsorán változatlanváltozatlan
「Simon-va súszeifuhendearu.」 „Az ujjlenyoma-
tunk az életünk során változatlan marad.”

súszeijoszansúszeijoszan ◆ módosított költségvetésmódosított költségvetés
súszeikasosúszeikaso ◆ javítottjavított részrész 「Súszeikaso-o
gokakuninkudaszai.」 „Kérem, nézze át a javított
részt!”

súszeikavaranusúszeikavaranu ◆ örökörök 「Súszeikavaranu ai」
„örök szerelem”

súszeikisúszeiki ◆ iránytűt kiigazító műszeriránytűt kiigazító műszer
súszeipuroguramusúszeipuroguramu ◆ javítócsomagjavítócsomag
súszeiribonsúszeiribon ◆ javítószalagjavítószalag
súszeironsúszeiron ◆ revizionizmusrevizionizmus
súszeisinkokusúszeisinkoku ◆ módosított bevallásmódosított bevallás
súszeisugisúszeisugi ◆ revizionizmusrevizionizmus
súszeisugisasúszeisugisa ◆ revizionistarevizionista
súszeiszurusúszeiszuru ◆ retusálretusál 「Sasin-o súszeiszu-
ru.」 „Retusálja a fotót.”

súszeiszurusúszeiszuru ◆ összeszerkesztösszeszerkeszt 「Sirjó-o sú-
szeiszuru.」 „Összeszerkeszti az anyagot.”

súszeiszurusúszeiszuru ◆ kijavítkijavít 「Macsigai-o súszeiszu-
ru.」 „Kijavítja a hibát.” ◆ korrigálkorrigál 「Eiszeino
kidó-o súszeisita.」 „Korrigálta a műhold pályá-
ját.” ◆ módosítmódosít 「Hóan-o súszeiszuru.」 „Mó-
dosítja a törvényjavaslatot.” ◇ kahósúszeiszu-kahósúszeiszu-
ruru lefelélefelé módosítmódosít 「Gjószekimitósi-o kahósú-
szeisita.」 „Lefelé módosították a vállalat várható
eredményét.” ◇ kidó-okidó-o súszeiszurusúszeiszuru módosít-módosít-
jaja aa pályájátpályáját 「Eiszeino kidó-o súszeisita.」
„Módosították a műhold pályáját.” ◇ dzsóhósú-dzsóhósú-
szeiszuruszeiszuru felfeléfelfelé módosítmódosít 「Gjószekijoszó-o
dzsóhósúszeisita.」 „Felfelé módosították a vál-
lalat várható eredményét.” ◇ handan-ohandan-o súsze-súsze-
iszuruiszuru felülbírálfelülbírál 「Dzsidóburéki-va untensuno
handan-o súszeisita.」 „Az automata fék felülbí-
rálta a gépkocsivezetőt.”

súszeitépusúszeitépu ◆ javítószalagjavítószalag
suszekisuszeki ◆ elnökelnök 「Iinkaino suszeki」 „bizottság
elnöke” ◆ elsőelső helyhely 「Suszeki-o araszotteiru.」
„Az első helyért küzdenek.” ◆ évfolyamelsőévfolyamelső
「Szeitotacsi-va suszeki-o araszotteiru.」 „A diá-
kok versengenek az évfolyamelső címért.” ◆ fő-fő-
helyhely ◆ főnökfőnök ◆ osztályelsőosztályelső 「Suszekide szo-
cugjósita.」 „Osztályelsőként végzett.” ◆ vezetővezető
◇ kokkasuszekikokkasuszeki államfőállamfő
suszekisuszeki ◆ kézíráskézírás
suszekisuszeki ◆ ivászativászat 「Suszeki-o mókeru.」
„Ivászatot rendez.”

suszekisuszeki ◆ borkőborkő
súszekisúszeki ◆ felhalmozásfelhalmozás ◆ felhalmozódásfelhalmozódás
suszekibaiorinszósasuszekibaiorinszósa ◆ első hegedűselső hegedűs
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súszekicsidzsisúszekicsidzsi ◆ főispánfőispán
suszekidaihjósuszekidaihjó ◆ főképviselőfőképviselő
suszekieisuszekiei ◆ borkőborkő
suszekienszósasuszekienszósa ◆ hangversenymesterhangversenymester ◆

koncertmesterkoncertmester
suszekihandzsisuszekihandzsi ◆ főbírófőbíró
suszekihisokansuszekihisokan ◆ főtitkárfőtitkár
súszekikairosúszekikairo ◆ integrált áramkörintegrált áramkör
suszekikendzsisuszekikendzsi ◆ főügyészfőügyész
súszekimicudosúszekimicudo ◆ integrációs sűrűségintegrációs sűrűség
súszekisosúszekiso ◆ gyűjtőhelygyűjtőhely
suszekiszansuszekiszan ◆ borkősavborkősav
súszekiszarerusúszekiszareru ◆ felhalmozódikfelhalmozódik 「Súszeki-
szareta dzsóhó」 „felhalmozódott információ”

suszekiszósasuszekiszósa ◆ elsőelső zenészzenész ◇ suszekibai-suszekibai-
orinszósaorinszósa első hegedűselső hegedűs
súszekiszurusúszekiszuru ◆ felhalmozfelhalmoz 「Konodétábészu-
va iron-na dzsóhó-o súszekisiteiru.」 „Ebben az
adatbázisban sok információ van felhalmozva.” ◆

integrálintegrál 「Csippu dzsóni súszekiszaretato-
randzsiszuta」 „félvezető lapkára integrált tran-
zisztor” ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Súszekiszareta csi-
ken」 „összegyűjtött ismeretek”

suszensuszen ◆ fő erősségfő erősség ◆ harciaskodásharciaskodás
súszensúszen ◆ békekötésbékekötés ◆ háború végeháború vége
súszensúszen ◆ közbenjárásközbenjárás ◇ súszenrjósúszenrjó jutalékjutalék
「Súszenrjó-o toru.」 „Jutalékot számít fel.”

súszenbisúszenbi ◆ háború végének napjaháború végének napja
suszendosuszendo ◆ fösvény emberfösvény ember
súszengjósúszengjó ◆ közvetítőiközvetítői munkamunka ◆ ügynökös-ügynökös-
ködésködés
súszengjósasúszengjósa ◆ ügynökügynök
súszengosúszengo ◆ háborúháború utánután 「Vaga kuni-va sú-
szengo, kjószansugikokkaninarótosita.」 „Orszá-
gunk a háború után kommunista rendszert akart
bevezetni.”

súszengonosúszengono ◆ háborúháború utániutáni 「Súszengono
szeikacu」 „háború utáni élet”

súszen-jasúszen-ja ◆ ügynökügynök
súszenkinenbisúszenkinenbi ◆ háború végének ünnepeháború végének ünnepe
súszen-ninsúszen-nin ◆ közvetítőközvetítő

súszen-ninarusúszen-ninaru ◆ leteszileteszi aa fegyvertfegyvert 「Sú-
szenninatta.」 „A katonák letették a fegyvert.”

súszenrjósúszenrjó ◆ jutalékjutalék 「Súszenrjó-o toru.」
„Jutalékot számít fel.”

suszenronsuszenron ◆ háborúsháborús eszmékeszmék hirdetésehirdetése ◆

sovinizmussovinizmus
suszenronsasuszenronsa ◆ háborúsháborús eszmékeszmék hirdetőjehirdetője
◆ sovinistasovinista
súszenszurusúszenszuru ◆ végetvéget érér 「Dainidzsiszekaita-
iszenga súszensita.」 „A második világháború vé-
get ért.”

súszenszurusúszenszuru ◆ közbenjárközbenjár 「Tomodacsino ta-
menijoi kaisa-o súszensita.」 „Közbenjártam a
barátom érdekében, hogy jó céghez kerüljön.”

suszentósususzentósu ◆ elsőrangú dobójátékoselsőrangú dobójátékos
súszosúszo ◆ vallásalapítóvallásalapító
súszosúszo ◆ brómbróm
súszokusúszoku ◆ befejeződésbefejeződés ◆ megszűnésmegszűnés
súszokusúszoku ◆ konvergenciakonvergencia 「Kanszúno súszo-
ku」 „függvény konvergenciája” ◆ összetartásösszetartás
「Kószenno súszoku」 „fénysugár összetartása”
◆ rendeződésrendeződés 「Dzsitaino súszoku」 „helyzet
rendeződése” ◇ icsijósúszokuicsijósúszoku egységesegységes kon-kon-
vergenciavergencia ◇ dzsókensúszokudzsókensúszoku feltételesfeltételes
konvergenciakonvergencia ◇ zettaisúszokuzettaisúszoku abszolútabszolút
konvergenciakonvergencia
súszokusúszoku ◆ fókuszálásfókuszálás ◆ fókuszálódásfókuszálódás
súszokudosúszokudo ◆ végsebességvégsebesség
súszokunimukausúszokunimukau ◆ végevége feléfelé közeledikközeledik
「Bódó-va súszokuni mukatteiru.」 „A zavargá-
sok a vége felé közelednek.”

súszoku-osúszoku-o mirumiru ◆ felfel leszlesz számolvaszámolva 「Ten-
nentó-va súszoku-o mita.」 „Felszámolták a feke-
te himlőt.”

súszokurenzusúszokurenzu ◆ gyűjtőlencsegyűjtőlencse
súszokusinkasúszokusinka ◆ konvergens evolúciókonvergens evolúció
súszokuszaszerusúszokuszaszeru ◆ fókuszálfókuszál 「Tocurenzu-va
hikari-o súszokuszaszeru.」 „A domború lencse
fókuszálja a fényt.”

súszokuszurusúszokuszuru ◆ fókuszálódikfókuszálódik 「Kószenga sú-
szokusita.」 „A fénysugár fókuszálódott.” ◇ sú-sú-
szokuszaszeruszokuszaszeru fókuszálfókuszál 「Tocurenzu-va
hikari-o súszokuszaszeru.」 „A domború lencse
fókuszálja a fényt.”
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súszokuszurusúszokuszuru ◆ végetvéget érér 「Kanszensóno
daiszanpaga súszokusita.」 „A járvány harmadik
hulláma véget ért.”

súszokuszurusúszokuszuru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Infure-va sú-
szokusita.」 „Alábbhagyott az infláció.” ◆ kon-kon-
vergálvergál 「Kono kanszú-va súszokuszuru.」 „Ez
a függvény konvergál.” ◆ konvergenskonvergens 「Kono
szúrecu-va súszokuszuru.」 „Ez a sorozat konver-
gens.” ◆ összetartösszetart 「Kono kószen-va súszoku-
siteiru.」 „Ez a fénysugár összetart.” ◆ rendezrendez
「Genpacudzsiko-o súszokuszurumade dzsikan-
gakakaru.」 „Sok időbe fog telni, amíg rendezik
az atombaleset problémáját.” ◆ rendeződikrendeződik
「Dzsitaiga súszokusita.」 „A helyzet rendező-
dött.”

súszonsúszon ◆ csoportos településcsoportos település
súszószeisúszószei ◆ fészekrakófészekrakó ◆ fészekrakófészekrakó ter-ter-
mészetmészet 「Súszószeito takuranszei」 „fészekrakó
és költésparazita természet”

suszszacususzszacu ◆ jegyeladásjegyeladás ◆ menetjegyel-menetjegyel-
adásadás
suszszacudzsosuszszacudzso ◆ jegyirodajegyiroda ◆ jegypénztárjegypénztár
◆ menetjegyirodamenetjegyiroda ◆ menetjegypénztármenetjegypénztár
suszszacugakarisuszszacugakari ◆ jegyárusjegyárus ◆ jegypénz-jegypénz-
tárostáros ◆ menetjegyárusmenetjegyárus ◆ menetjegypénz-menetjegypénz-
tárostáros
suszszacugucsisuszszacugucsi ◆ jegypénztárablakjegypénztárablak ◆

pénztárablakpénztárablak
suszszansuszszan ◆ gyerekszülésgyerekszülés 「Gosuszszanome-
detógozaimaszu.」 „Gratulálok a gyerekszülés al-
kalmából!” ◆ gyermekszülésgyermekszülés ◆ kihordáskihordás
「Kodomono suszszan.」 „Gyerek kihordása.” ◆

szülésszülés ◇ kóreisuszszankóreisuszszan időskoriidőskori szülésszülés ◇

dzsakunensuszszandzsakunensuszszan fiatalon szülésfiatalon szülés
suszszangaovarususzszangaovaru ◆ megszülmegszül 「Otto-va róka-
de cumano suszszanga ovaruno-o matta.」 „A férj
a folyosón várta, míg a felesége megszül.”

suszszan-ivaisuszszan-ivai ◆ ajándékajándék babaszületésrebabaszületésre ◆

babaszületés ünneplésebabaszületés ünneplése
suszszan-ivaipátísuszszan-ivaipátí ◆ tejfakasztó bulitejfakasztó buli
suszszan-joteibisuszszan-joteibi ◆ szülésszülés várhatóvárható idő-idő-
pontjapontja
suszszankikinsuszszankikin ◆ születésekszületések megcsappaná-megcsappaná-
sasa
suszszankjúkasuszszankjúka ◆ szülési szabadságszülési szabadság

suszszanricususzszanricu ◆ születésiszületési arányszámarányszám ◆ szü-szü-
letési rátaletési ráta
suszszanszúsuszszanszú ◆ születések számaszületések száma
suszszanszurususzszanszuru ◆ megszülmegszül 「Kanodzso-va go-
banmeno kodomo-o suszszansita.」 „Megszülte
az ötödik gyerekét.” ◆ szülszül 「Kanodzso-va szan-
ninno kodomo-o suszszansita.」 „Három gyere-
ket szült.”

suszszantodokesuszszantodoke ◆ születésszületés bejelentésebejelentése ◆

születési bejelentőlapszületési bejelentőlap
suszszesuszsze ◆ előmenetelelőmenetel 「Kono kaisade-va
suszszeno mikomiganai.」 „Ennél a vállalatnál
nincs esélyem az előmenetelre.” ◆ karrierkarrier
「Suszszeni kjómiganai.」 „Nem érdekel a karri-
er.” ◆ lemondáslemondás ◆ nekkhammanekkhamma ◆ sikersiker
suszszebaraisuszszebarai ◆ visszafizetés,visszafizetés, miutánmiután
egyenesbeegyenesbe jönjön 「Suszszebaraide onegaisima-
szu.」 „Majd visszafizetem, ha egyenesbe jövök!”

suszszegasirasuszszegasira ◆ legsikeresebblegsikeresebb aa csoport-csoport-
banban ◇ suszszegasiradearususzszegasiradearu legtöbbrelegtöbbre viszvisz
「Dókjúszeino suszszegasira-va kareda.」 „A mi
osztályunkban ő vitte a legtöbbre.”

suszszegasiradearususzszegasiradearu ◆ legtöbbrelegtöbbre viszvisz
「Dókjúszeino suszszegasira-va kareda.」 „A mi
osztályunkban ő vitte a legtöbbre.”

suszszeisuszszei ◆ bevonulásbevonulás
suszszeisuszszei ◆ születésszületés ◇ suszszeicsisuszszeicsi szüle-szüle-
tési helytési hely ◇ suszszeiricususzszeiricu születési rátaszületési ráta
suszszeiaraszoisuszszeiaraszoi ◆ harcharc aa csontértcsontért ◆ lét-lét-
harcharc
suszszeicsisuszszeicsi ◆ születési helyszületési hely
suszszeigundzsinsuszszeigundzsin ◆ frontkatonafrontkatona
suszszeiheisisuszszeiheisi ◆ frontharcosfrontharcos ◆ frontkato-frontkato-
nana
suszszeiricususzszeiricu ◆ natalitásnatalitás ◆ születési rátaszületési ráta
suszszeisómeisosuszszeisómeiso ◆ születésiszületési anyakönyvianyakönyvi
kivonatkivonat
suszszeiszurususzszeiszuru ◆ bevonulbevonul ◆ frontrafrontra megymegy ◆

háborúba megyháborúba megy
suszszeiszurususzszeiszuru ◆ megszületikmegszületik
súszszeitodokedesosúszszeitodokedeso ◆ születésiszületési anya-anya-
könyvi kivonatkönyvi kivonat
suszszekaidósuszszekaidó ◆ sikerhez vezető útsikerhez vezető út
suszszekisuszszeki ◆ jelenlétjelenlét 「Gosuszszeki onegaisi-
maszu!」 „Kérjük, tiszteljen meg minket a jelen-
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létével!” ◆ részvételrészvétel 「Giinno suszszeki-o mo-
tometa.」 „A képviselők részvételét kértem.” ◇

suszszeki-osuszszeki-o torutoru jelenlétetjelenlétet ellenőrizellenőriz ◇

suszszeki-o torususzszeki-o toru katalógust tartkatalógust tart
suszszekibosuszszekibo ◆ osztálynaplóosztálynapló
suszszekicsúnosuszszekicsúno ◆ jelen lévőjelen lévő
suszszekiniszszúsuszszekiniszszú ◆ jelenléti napok számajelenléti napok száma
suszszeki-osuszszeki-o torutoru ◆ jelenlétetjelenlétet ellenőrizellenőriz ◆

katalógust tartkatalógust tart
suszszekiricususzszekiricu ◆ iskolalátogatásiiskolalátogatási rátaráta ◆

jelenléti arányjelenléti arány ◆ részvételi arányrészvételi arány
suszszekisasuszszekisa ◆ jelenlévőjelenlévő 「Suszszekisato
keszszekisa」 „jelenlévők és hiányzók” ◆ részt-részt-
vevővevő
suszszekisakakuisuszszekisakakui ◆ tisztelttisztelt egybegyűltekegybegyűltek

suszszekiszurususzszekiszuru ◆ elmegyelmegy 「Tomodacsino
kekkonsikini suszszekisita.」 „Elmentem a bará-
tom esküvőjére.” ◆ jelenjelen vanvan 「Kaigini-va zen-
insuszszekisita.」 „Az értekezleten mindenki jelen
volt.” ◆ résztrészt veszvesz 「Vatasimo kaigini suszsze-
kisimasita.」 „Én is részt vettem (ott voltam) a
konferencián.”

suszszekószususzszekószu ◆ sikersiker útjaútja 「Suszszekószu-
kara hazureta.」 „Letértem a siker útjáról.”

suszszemonogatarisuszszemonogatari ◆ sikertörténetsikertörténet 「Ka-
reno dzsinszei-va suszszemonogatarida.」 „Az
élete egy sikertörténet.”

suszszensuszszen ◆ elhajózáselhajózás
suszszenokaidansuszszenokaidan ◆ ranglétraranglétra 「Kare-va
dondonto suszszeno kaidan-o noboru.」 „Gyor-
san halad a ranglétrán.”

suszszenszurususzszenszuru ◆ elhajózikelhajózik
suszszeszakususzszeszaku ◆ sikertsikert megalapozómegalapozó alko-alko-
tástás 「Kono sószecu-va kareno suszszeszakuda.」
„Ez a regény alapozta meg az író sikerét.”

suszszeszurususzszeszuru ◆ előlépelőlép 「Bucsóni suszszesi-
ta.」 „Osztályvezetővé lépett elő.” ◆ karriertkarriert
építépít 「Kare-va dondon suszszeszuru.」 „Gyor-
san építi a karrierjét.” ◆ magasmagas beosztásbabeosztásba
kerülkerül 「Kare-va kono kaisade-va suszszedek-
inai.」 „Ennél a cégnél nem tud magas beosztásba
kerülni.” ◆ visziviszi valamirevalamire 「Benkjósinaito
suszszesinaijo.」 „Ha nem tanulsz, nem viszed
majd semmire!”

suszszeuosuszszeuo ◆ fejlődésfejlődés soránsorán változóváltozó nevűnevű
halhal
suszszósuszszó ◆ indulásindulás lóversenyenlóversenyen ◆ részvételrészvétel
a versenyena versenyen
suszszóbasuszszóba ◆ indulóinduló lóló ◆ lóversenyenlóversenyen indulóinduló
lóló
suszszószurususzszószuru ◆ indulindul 「Szono uma-va susz-
szósinakatta.」 „Az a ló nem indult a versenyen.”

suszszuisuszszui ◆ áradásáradás
suszszuiszurususzszuiszuru ◆ kiáradkiárad aa vízvíz 「Óamenotame
suszszuisita.」 „A nagy esőtől kiáradt a víz.” ◆ ki-ki-
jönjön aa vízvíz 「Kudano szecuzokubukara suszszuis-
ita.」 „A csatlakozásnál kijött a víz a csőből.”

suszususzu ◆ szaténszatén
suszuicscsisuszuicscsi ◆ főkapcsolófőkapcsoló
suszuorisuszuori ◆ szaténszövetszaténszövet
sutaisutai ◆ fő összetevőfő összetevő ◆ szubjektumszubjektum
sútaisútai ◆ szégyenletesszégyenletes állapotállapot ◆ szégyenle-szégyenle-
testes viselkedésviselkedés 「Sútai-o endzsita.」 „Szégyen-
letesen viselkedett.”

sutaibecusutaibecu ◆ összetétel szerintösszetétel szerint
sútai-osútai-o szaraszuszaraszu ◆ megbotránkoztatmegbotránkoztat
「Jopparai, minano maede sútai-o szarasitesi-
matta.」 „Mindenkit megbotránkoztatott részeg
alakjával.”

sutaiszeisutaiszei ◆ önállóságönállóság 「Dzsidóno sutaiszei-o
takameta.」 „Növelte a gyerek önállóságát.”

sútaiszeisútaiszei ◆ egybefoglalásegybefoglalás
sútaiszeiszurusútaiszeiszuru ◆ egybefoglalegybefoglal 「Dzsisinno
ongakudzsinszei-o sútaiszeisita szakuhin-o cuku-
ritakatta.」 „Olyan művet szerettem volna készí-
teni, ami egybefoglalja az egész zenészi életpályá-
mat.” ◆ felhalmozfelhalmoz 「Kore-va arajuru gidzsucu-o
sútaiszeisita szeihindeszu.」 „A termék sok tech-
nológia felhalmozásával készült.”

sutaitekinasutaitekina ◆ önállóönálló 「Sutaitekina kacudó」
„önálló tevékenység”

sutaitekinisutaitekini ◆ önállóanönállóan 「Sutaitekini kódószu-
ru.」 „Önállóan cselekszik.”

sutaitoszurusutaitoszuru ◆ főkéntfőként álláll 「Nanadzsuszsza-
iidzsóno kata-o sutaitoszuru dantai」 „főként 70
éven felettiekből álló csoport”

sutajószeisutajószei ◆ fajdiverzitásfajdiverzitás
sutakesutake ◆ cinóbertaplócinóbertapló
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sútanbasútanba ◆ szívszaggatószívszaggató jelenetjelenet ◆ tragi-tragi-
kus jelenetkus jelenet
sútanbusútanbu ◆ kifutó részkifutó rész
sútanszokudosútanszokudo ◆ végsebességvégsebesség
sutarusutaru ◆ elsődlegeselsődleges 「Sutaru súnjú-va kjújo-
sotokudeszu.」 „Az elsődleges jövedelmem a fize-
tésem.” ◆ főfő célcél 「Kono rjokó-va kankó-o suta-
ru mokutekitositeiru.」 „Az utam fő célja turisz-
tikai.” ◆ legfőbblegfőbb 「Kaszokano sutaru gen-in-va
nandeszuka?」 „Mi a népességcsökkenés legfőbb
oka?”

súteisútei ◆ csónakcsónak ◆ kishajókishajó ◇ dzsórikujósú-dzsórikujósú-
teitei deszanthajódeszanthajó ◇ dzsórikujósúteidzsórikujósútei partrapartra
szállító hajószállító hajó
sútensúten ◆ végállomásvégállomás 「Densade sútenmade it-
ta.」 „A végállomásig mentem a vonattal.”

sutosuto ◆ fővárosfőváros 「Hangaríno suto」 „Magyar-
ország fővárosa”

sutósutó ◆ himlőhimlő ellenielleni oltásoltás 「Sutó-o ukeru.」
„Himlő elleni oltást kap.” ◆ himlőoltáshimlőoltás 「Sutó-
o szuruto usininarutoiudemaga demavatteita.」
„Olyan rémhír terjengett, hogy a himlőoltástól te-
hénné változunk.” ◇ kjószeisutókjószeisutó kötelezőkötelező
himlőoltáshimlőoltás
sutósutó ◆ kézélkézél
sútosúto ◆ elítéltelítélt
sútosúto ◆ dobásdobás 「Baszukettonisúto-o hanatta.」
„Kosárra dobta a labdát.” ◆ hajtáshajtás ◆ lövéslövés
「Górunisúto-o kimeta.」 „Kapura lőtt.” ◇ au-au-
tosútotosúto csavartcsavart labdalabda ◇ rongusútorongusúto hosszúhosszú
lövéslövés
sútosúto ◆ szövetségi állam fővárosaszövetségi állam fővárosa
sútosúto ◆ hívőhívő
sútosúto ◆ apósapós
sútóbansútóban ◆ heteshetes 「Konsú-va vatasiga sútó-
bandeszu.」 „Ezen a héten én vagyok a hetes.”

sutodaisikjósutodaisikjó ◆ főérsekfőérsek ◆ metropolitametropolita
sutokensutoken ◆ agglomerációagglomeráció ◆ fővárosfőváros vonzás-vonzás-
körzetekörzete
sutokósutokó ◆ fővárosi autópályafővárosi autópálya
sutokószokudórosutokószokudóro ◆ fővárosi autópályafővárosi autópálya
sutokusutoku ◆ megszerzésmegszerzés ◇ kokuszekisutokukokuszekisutoku
állampolgárságállampolgárság megszerzésemegszerzése ◇ sutokuka-sutokuka-
kakukaku beszerzésibeszerzési árár ◇ sutokugenkasutokugenka beszer-beszer-
zésizési árár ◇ sutokuszurusutokuszuru megszerezmegszerez 「Hangarí

kokuszeki-o sutokusita.」 „Megszerezte a magyar
állampolgárságot.” ◇ sutokuszurusutokuszuru megkapmegkap
「Surjómenkjo-o sutokusita.」 „Megkapta a va-
dászengedélyt.”

sútokusútoku ◆ kitanuláskitanulás
sútokusútoku ◆ megtalálásmegtalálás
sútokusútoku ◆ elsajátításelsajátítás 「Csisikino sútoku」
„ismeretek elsajátítása” ◆ megtanulásmegtanulás
sutokubucusutokubucu ◆ szerzeményszerzemény
sútokubucusútokubucu ◆ talált tárgytalált tárgy
sutokudzsikósutokudzsikó ◆ elbirtoklásra jogosultságelbirtoklásra jogosultság
sutokugenkasutokugenka ◆ beszerzési árbeszerzési ár
sutokukakakusutokukakaku ◆ beszerzési árbeszerzési ár
sutokusasutokusa ◆ megszerzőmegszerző
sútokusasútokusa ◆ megtalálómegtaláló
sutokuszurusutokuszuru ◆ megkapmegkap 「Surjómenkjo-o suto-
kusita.」 „Megkapta a vadászengedélyt.” ◆ meg-meg-
szerezszerez 「Hangarí kokuszeki-o sutokusita.」
„Megszerezte a magyar állampolgárságot.”

sútokuszurusútokuszuru ◆ megtanulmegtanul 「Szankakoku go-o
sútokusita.」 „Három nyelvet tanult meg.”

sútokuszurusútokuszuru ◆ kitanulkitanul 「Gidzsucu-o sútoku-
sita.」 „Kitanulta a mesterséget.” ◆ megszerezmegszerez
「Tan-i-o sútokusita.」 „Megszerezte a kredit-
pontot.” ◆ szertszert tesztesz 「Ginó-o sútokusita.」
„Szaktudásra tett szert.”

sútokuszurusútokuszuru ◆ találtalál 「Isicubucu-o sútokusi-
ta.」 „Találtam egy elvesztett tárgyat.”

sútomesútome ◆ apósapós
sútomesútome ◆ anyósanyós 「Vatasi-va sútometo nakajo-
sida.」 „Én jól ki tudok jönni az anyósommal.” ◇

jomesútomemondaijomesútomemondai anyós-meny konfliktusanyós-meny konfliktus
sútónasútóna ◆ aprólékosaprólékos 「Sútóna keikaku-o tat-
eta.」 „Aprólékos tervet készítettünk.” ◆ gondosgondos
「Kógekinotameno sútóna dzsunbi-o sita.」
„Gondosan előkészítettük a támadást.” ◆ mindenminden
részletrerészletre kiterjedőkiterjedő 「Sútóna csúiharatta.」
„Minden részletre figyeltünk.” ◇ jóisútónajóisútóna gon-gon-
dosandosan előkészítettelőkészített 「Jóisútóna ginkógótó」
„gondosan előkészített bankrablás”

sútónisútóni ◆ aprólékosanaprólékosan 「Han-nin-va gótó-o sú-
tóni keikakusita.」 „A tettes aprólékosan megter-
vezte a betörést.”

sutónoatosutónoato ◆ oltásnyomoltásnyom
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sutórensutóren ◆ gyümölcskenyérgyümölcskenyér
sutorúderusutorúderu ◆ rétesrétes
sutositesutosite ◆ főlegfőleg 「Kono kaisa-va sutosite
kenszecu-o okonau.」 „Ez a vállalat főleg építéssel
foglalkozik.”

sútószasútósza ◆ alaposságalaposság
sútoszurusútoszuru ◆ lőlő 「Górunisútosita.」 „Kapura
lőtt.”

suttaisuttai ◆ bekövetkezésbekövetkezés ◇ dzsúhansuttaidzsúhansuttai
utánnyomás eldöntveutánnyomás eldöntve
suttaikinsuttaikin ◆ munkába járásmunkába járás
sutteisuttei ◆ megjelenés a bíróságonmegjelenés a bíróságon
sutteimeireisutteimeirei ◆ bírósági idézésbírósági idézés
sutteiszurusutteiszuru ◆ megjelenik a bíróságonmegjelenik a bíróságon
suttensutten ◆ kihelyezett üzletkihelyezett üzlet
suttensutten ◆ forrásanyagforrásanyag 「Sutten-o simeszu.」
„Megjelöli a forrásanyagot.” ◆ forráskönyvforráskönyv
suttenszurusuttenszuru ◆ kiállítkiállít
suttósuttó ◆ jelentkezésjelentkezés ◆ megjelenésmegjelenés ◇ nin-nin-
isuttóisuttó önkéntesönkéntes jelentkezésjelentkezés ◇ nin-isuttónin-isuttó
önkéntes megjelenésönkéntes megjelenés
suttómeireisuttómeirei ◆ idézésidézés ◆ megidézésmegidézés
suttó-osuttó-o meizurumeizuru ◆ beidézbeidéz 「Hikokutosite
suttó-o meidzsirareta.」 „Vádlottként beidézték a
bíróságra.”

suttószurusuttószuru ◆ jelentkezikjelentkezik 「Han-nin-va kei-
szacuni suttósita.」 „A tettes jelentkezett a rend-
őrségen.”

súusúu ◆ őszi esőőszi eső
súusúu ◆ záporzápor
suvasuva ◆ jelbeszédjelbeszéd 「Suvade hanaszu.」 „Jelbe-
széddel kommunikál.”

suvacújakusisuvacújakusi ◆ jeltolmácsjeltolmács
suvahósuvahó ◆ jelbeszédjelbeszéd
súvaisúvai ◆ kenőpénzkenőpénz elfogadásaelfogadása 「Zóvaito sú-
vai」 „kenőpénz adása és elfogadása” ◆ korrup-korrup-
cióció ◆ vesztegetésvesztegetés
súvaidzsikensúvaidzsiken ◆ vesztegetési ügyvesztegetési ügy
súvaikanrisúvaikanri ◆ megvesztegetettmegvesztegetett hivatalnokhivatalnok

súvaisasúvaisa ◆ lefizetett személylefizetett személy

súvaiszurusúvaiszuru ◆ kenőpénzkenőpénz fogadfogad elel
「Szeidzsika-va icsiokuen-o súvaisita.」 „A politi-
kus 100 millió jenes kenőpénzt fogadott el.”

súvaizaisúvaizai ◆ korrupciós bűnkorrupciós bűn
suvajakusuvajaku ◆ jelbeszédesjelbeszédes fordításfordítás ◆ jelbe-jelbe-
szédesszédes fordítófordító ◆ jeltolmácsjeltolmács ◆ jeltolmá-jeltolmá-
csoláscsolás
suvansuvan ◆ képességképesség 「Sacsóno keieisuvanga to-
vareteiru.」 „Megkérdőjelezik az igazgató vezetői
képességét.” ◆ rátermettségrátermettség 「Szakká kanto-
kuno suvanga hakkiszareta .」 „A futballcsapat
kapitánya bebizonyította rátermettségét.” ◆

ügyességügyesség 「Szekaide kjózonszuruni-va szugure-
ta gaikósuvanga hicujóda.」 „Nagy diplomáciai
ügyességre van szükség az együttéléshez a világ-
ban.”

suvankasuvanka ◆ rátermettrátermett emberember ◆ tehetségestehetséges
emberember
suvaonsuvaon ◆ alapakkordalapakkord
suvarucuvarutosuvarucuvaruto ◆ Fekete-erdőFekete-erdő
suvasuvasuvasuva ◆ pezsegvepezsegve 「Szóda-va suvasuvasi-
teita.」 „A szódavíz pezsgett.”

suzasuza ◆ asztalfőasztalfő ◆ magasmagas pozícióbanpozícióban lévőlévő
személyszemély ◆ vezetővezető
suzaisuzai ◆ anyaggyűjtésanyaggyűjtés 「Dzsikenno haikei-o
suzaiszuru」 „Anyagot gyűjt az ügy hátteréről.”
◆ interjúinterjú 「Szeidzsika-va dzsimotono sinbunno
suzaini ódzsita.」 „A politikus interjút adott egy
helyi lapnak.” ◆ riportriport 「Hódódzsin-va suzaini
atatteita.」 „A tudósítók riportot készítettek.” ◇

tocugekisuzaitocugekisuzai konfrontáló interjúkonfrontáló interjú
súzaisúzai ◆ őszi pásztaőszi pászta
suzaiaitesuzaiaite ◆ interjúalanyinterjúalany ◆ riportalanyriportalany
suzaihansuzaihan ◆ riporterekriporterek
suzaikisasuzaikisa ◆ riporterriporter
suzaikjokasósuzaikjokasó ◆ sajtóengedélysajtóengedély
suzainiatarusuzainiataru ◆ tudósíttudósít 「Dzsikogenbade kisa-
va suzaini atatteita.」 „A riporter tudósított a bal-
eset helyszínéről.”

suzainiódzsirusuzainiódzsiru ◆ interjútinterjút adad 「Júsósa-va te-
rebino suzaini ódzsita.」 „A győztes interjút adott
a tévének.” ◆ nyilatkoziknyilatkozik 「Szeidzsika-va aru
sinbunno suzaini ódzsinakatta.」 „A politikus bi-
zonyos lapnak nem nyilatkozott.”
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suzaiszurusuzaiszuru ◆ anyagotanyagot gyűjtgyűjt
「Suzaisitaitéma-o kimeta.」 „Meghatároztam a
témát, amiről anyagot fogok gyűjteni.” ◆ inter-inter-
jútjút készítkészít 「Kare-va kaszutoro-o dokuszensu-
zaisita.」 „Exkluzív interjút készített Castro-val.”

suzaitaisósasuzaitaisósa ◆ riportalanyriportalany
suzansuzan ◆ abakuszonabakuszon számolásszámolás ◆ golyósgolyós szá-szá-
mológépenmológépen számolásszámolás ◆ számolásszámolás 「Suzanno
kenteide icsikjú-o totta.」 „A golyós számológé-
pen való számolásból első helyen vizsgázott.”

suzankenteisuzankentei ◆ abakuszvizsgaabakuszvizsga ◆ szoroban-szoroban-
vizsgavizsga
suzankjógikaisuzankjógikai ◆ szorobanversenyszorobanverseny
suzan-osuzan-o szuruszuru ◆ golyósgolyós számológépetszámológépet
használhasznál
suzasikjósuzasikjó ◆ prímásprímás
suzeisuzei ◆ szeszadószeszadó
súzeisúzei ◆ adóbehajtásadóbehajtás ◆ adószedésadószedés
súzeikasúzeika ◆ adószedő részlegadószedő részleg
súzeirisúzeiri ◆ adóbehajtóadóbehajtó ◆ fináncfinánc ◆ pénzügyőrpénzügyőr

súzeiszurusúzeiszuru ◆ adót szedadót szed
súzensúzen ◆ felújításfelújítás ◆ javításjavítás ◆ tatarozástatarozás
「Gaihekino súzende asiba-o kunda.」 „A külső
fal tatarozásához állványoztak.” ◇ kucunosúzenkucunosúzen
cipőjavításcipőjavítás ◇ dóronosúzendóronosúzen útjavításútjavítás
súzencumitatekinsúzencumitatekin ◆ felújítási alapfelújítási alap
súzengakikanaisúzengakikanai ◆ javíthatatlanjavíthatatlan 「Kono
tokei-va súzenga kikanai.」 „Az az óra javíthatat-
lan.”

súzenhisúzenhi ◆ javítási költségjavítási költség
súzen-jasúzen-ja ◆ javítójavító
súzenkódzsisúzenkódzsi ◆ javításijavítási munkamunka ◆ tatarozástatarozás

súzenkódzsicsúdearusúzenkódzsicsúdearu ◆ tataroztataroz 「Ucsino
kjódódzsútaku-va súzenkódzsicsúdeszu.」 „Tata-
rozzák a társasházunkat.”

súzen-nidaszusúzen-nidaszu ◆ javíttatjavíttat 「Kaban-o súzenni
dasita.」 „Javíttattam a táskámat.”

súzenszurusúzenszuru ◆ megjavítmegjavít 「Jane-o súzensita.」
„Megjavítottam a tetőt.”

suzósuzó ◆ szakéerjesztésszakéerjesztés ◆ szakétermelésszakétermelés
súzósúzó ◆ raktározásraktározás
suzódzsósuzódzsó ◆ szeszfőzdeszeszfőzde
suzógjósuzógjó ◆ szeszfőzésszeszfőzés
súzóhinsúzóhin ◆ állományállomány 「Kono hakubucukanno
súzóhin-va intánettodemo ecurandekimaszu.」
„Az interneten is böngészhető ennek a múzeum-
nak az állománya.” ◆ kollekciókollekció 「Szubarasii sza-
kuhinga hakubucukanno súzóhinni kuvavarima-
sita.」 „Egy csodálatos műtárgy került a múzeum
kollekciójába.”

suzókasuzóka ◆ szakétermelőszakétermelő
súzókosúzóko ◆ raktárraktár
suzokusuzoku ◆ fajfaj ◆ népcsoportnépcsoport ◆ rasszrassz ◆ törzstörzs

súzokusúzoku ◆ népszokásnépszokás 「Dzsimotono súzoku」
„helyi népszokások” ◆ szokásszokás 「Kon-inno súzo-
ku」 „házasodási szokások”

suzokukan-nosuzokukan-no ◆ törzsitörzsi 「Suzokukanno tairi-
cu」 „törzsi ellentétek”

súzószurusúzószuru ◆ tároltárol 「Bideotépu-o súzósita szó-
ko」 „videoszalagokat tároló raktár” ◆ tarttart
「Gaikokuno soszeki-o súzósiteiru tosokan」
„külföldi könyveket tartó könyvtár”

súzusúzu ◆ cipőcipő ◇ óbá-súzuóbá-súzu kalucsnikalucsni ◇ óbá-óbá-
súzusúzu sárcipősárcipő ◇ kjaraban-súzukjaraban-súzu hegymászó-hegymászó-
bakancsbakancs ◇ kjanbaszu-súzukjanbaszu-súzu vászoncipővászoncipő ◇

kjóhosúzukjóhosúzu versenygyaloglóversenygyalogló cipőcipő ◇

kemikaru-súzukemikaru-súzu műbőrműbőr cipőcipő ◇ dzsogingu-dzsogingu-
súzusúzu futócipőfutócipő ◇ dzsogingu-pancudzsogingu-pancu futónad-futónad-
rágrág ◇ szupaiku-súzuszupaiku-súzu szögesszöges talpútalpú cipőcipő ◇

tó-súzutó-súzu balettcipőbalettcipő ◇ ran-ningusúzuran-ningusúzu futóci-futóci-
pőpő ◇ ran-ningusúzuran-ningusúzu edzőcipőedzőcipő
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szasza ◆ háthát 「Mocsironsza.」 „Hát persze!” ◆ hi-hi-
szenszen 「Karemo ningennanosza.」 „Hiszen ő is
csak ember.” ◆ képzeldképzeld 「Kinósza, konszátoni
itta tokisza, keitai-o otositanojo.」 „Képzeld, teg-
nap a koncerten elvesztettem a telefonomat!” ◆

mármár csakcsak 「Dzsinszeinante, kon-namonosza.」
„Az élet már csak ilyen!” ◆ ságság 「Nagasza-va
dzsúmétorudeszu.」 „A hosszúsága 10 méter.” ◆

ségség 「Dórono hirosza-va gométorudesita.」 „Az
út szélessége 5 méter volt.” ◆ tudodtudod 「Jaszu-
kutemoii jófukumoarukarasza.」 „Tudod, van ol-
csón is jó ruha.” ◆ ugyanugyan mármár 「Katanakute-
moiisza .」 „Ugyan már, nem fontos nyerned!” ◇

dakaraszadakarasza mostmost mármár ténylegtényleg 「Dakarasza,
oboetejo.」 „Most már tényleg megjegyezhetnéd!”
◇ dakaraszadakarasza nana ugyeugye 「Dakarasza, itta-
dzsan.」 „Na ugye, megmondtam!” ◇

dakaranan-nanoszadakaranan-nanosza ésés akkorakkor mimi vanvan ◇ to-to-
korodeszakorodesza jutjut eszembeeszembe 「Tokorodesza, asi-
tadokoni ikóka?」 „Jut eszembe, hová megyünk
holnap?”

szasza ◆ eltéréseltérés 「Karerano nórjokuni ókina sza-
gacuiteiru.」 „Nagy eltérés mutatkozik a tudásuk
között.” ◆ különbségkülönbség 「Hinpuno szaga ha-
gesii.」 „Nagy vagyonbeli különbségek vannak.”
◆ maradékmaradék 「Hiki zanno sza」 „kivonás mara-
déka” ◇ kakakuszakakakusza árkülönbségárkülönbség ◇ kotaiszakotaisza
egyediegyedi különbségkülönbség ◇ tacscsinoszadetacscsinoszade orraorra
előttelőtt 「Kaótosita sóhin-va tacscsino szade uri
kiretesimatta.」 „Az áru, amit meg akartam ven-
ni, az orrom előtt fogyott el.”

szaaszaa ◆ akkorakkor háthát 「Szaa ikimasó.」 „Akkor
hát induljunk!” ◆ csakhogycsakhogy 「Szaa, dekita!」
„Csakhogy elkészültem!” ◆ isis 「Szaa, joku va-
karimaszen.」 „Nem is tudom.” ◆ látodlátod 「Szaa
mondai-va kokoda.」 „Látod, ez a probléma!” ◆

mármár 「Szaa mite kudaszai.」 „Nézd már!” ◆

mostmost 「Szaadósijó?」 „Most mit csináljak?” ◆

nemnem tudomtudom 「『 Karemo kuruno?』『Szaa...』」 „–Ő
is jön? –Nem tudom.” ◆ nono 「Szaa, oide!」 „No
gyere!” ◆ végrevégre 「Szaa dekitazo.」 „Végre kész
lett!” ◆ végtérevégtére 「Szaa júki-o dasimasó.」 „Le-
gyünk végtére bátrak!”

szaacuszaacu ◆ nyomáskülönbségnyomáskülönbség

szabaszaba ◆ makrahalmakrahal ◆ makrélamakréla ◇ szabanoiki-szabanoiki-
guszareguszare aa makrélamakréla hamarhamar romlikromlik ◇ szaba-oszaba-o
jomujomu letagadletagad 「Anatanara dzsuszszai-va szaba-
o jomerujo!」 „Te tíz évet nyugodtan letagad-
hatsz!”

szábaszába ◆ szerverszerver
szábászábá ◆ kiszolgálókiszolgáló ◆ szerválószerváló ◆ szerverszerver ◇

rentaru-szábárentaru-szábá bérelt szerverbérelt szerver
szabagumoszabagumo ◆ bárányfelhőbárányfelhő
szabaibaru-gémuszabaibaru-gému ◆ túlélőjátéktúlélőjáték
szabaibarunórjokuszabaibarunórjoku ◆ túlélőképességtúlélőképesség
szabaitatorinikuszabaitatoriniku ◆ bontottbontott csirkecsirke 「Sza-
baita toriniku-o katteto ivanakatta?」 „Nem meg-
mondtam, hogy bontott csirkét hozzál?”

szabakeruszabakeru ◆ elkelelkel 「Kono jakitatenopan-va
szugu szabakeru.」 „Ez a frissen sült péksüte-
mény rögtön elkel.” ◆ értelmesértelmes 「Tomodacsi-va
szabaketakoto-o iu.」 „A barátom értelmes dolgo-
kat mond.” ◆ felvilágosulfelvilágosul 「Szabaketa hito」
„felvilágosult ember” ◆ kelendőkelendő 「Joku szabake-
ru sóhin」 „kelendő áru”

szabakiszabaki ◆ forgatásforgatás 「Kare-va naifuszabakiga-
umai.」 „Jól forgatja a kést.” ◆ kezeléskezelés ügyes-ügyes-
ségesége ◆ tartástartás 「Konotakusí
untensunohandoruszabaki-va namerakada.」 „Ez
a taxivezető jól tartja a kormányt.” ◇ tacsisza-tacsisza-
bakibaki kardforgatáskardforgatás ◇ naifuszabakinaifuszabaki késfor-késfor-
gatásgatás
szabakiszabaki ◆ bíráskodásbíráskodás 「Hóno szabaki」 „tör-
vény szerinti bíráskodás” ◆ ítélkezésítélkezés 「Kamino
szabaki」 „isten ítélkezése”

szabakinonivaszabakinoniva ◆ bíróságbíróság
szabaki-oszabaki-o kudaszukudaszu ◆ ítélkezikítélkezik 「Kamiga kar-
erani szabaki-o kudasita.」 „Isten ítélkezett felet-
tük.”

szabaki-oszabaki-o ukeruukeru ◆ elítélelítél 「Migavarininatte
cumino szabaki-o uketa.」 „Őt ítélték el a más bű-
néért.”

szabakuszabaku ◆ sógunátussógunátus pártolásapártolása ◆ sóguná-sóguná-
tust pártolóktust pártolók
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szabakuszabaku ◆ sivatagsivatag 「Bóbakutaru szabaku」
„kietlen sivatag” ◇ gobiszabakugobiszabaku Góbi-sivatagGóbi-sivatag
◇ hanszabakuhanszabaku félsivatagfélsivatag
szabakuszabaku ◆ bíráskodikbíráskodik 「Hito-o szabaku.」
„Bíráskodik az emberek felett.” ◆ ítélkezikítélkezik
「Dzsibunde cumi-o okasitakotononai hitodakega
hito-o szabakukotogadekiru.」 „Az ítélkezzék fe-
lette, aki saját maga sohasem vétkezett.”

szabakuszabaku ◆ bontbont 「Nivatori-o szabaita.」 „Csir-
két bontott.” ◆ értékesítértékesít 「Kaisano sóhin-o
szabakenakatta.」 „Nem tudta értékesíteni a cége
termékét.” ◆ felbontfelbont 「Szakana-o szabaita.」
„Felbontottam a halat.” ◆ kezelkezel 「Szensu-va
takuminibóru-o szabaita.」 „A versenyző ügyesen
kezelte a labdát.” ◆ megbirkózikmegbirkózik 「Buka-va jak-
kaina sigoto-o szabaita.」 „A beosztott megbirkó-
zott a problémás munkával.”

szabakukaszabakuka ◆ elsivatagosodáselsivatagosodás ◆ sivatago-sivatago-
sodássodás
szabakukaszuruszabakukaszuru ◆ sivatagosodiksivatagosodik 「Kono
kunino nanbu-va szabakukasiteiru.」 „Az ország
déli része sivatagosodik.”

szabakukotoszabakukoto ◆ ítélkezésítélkezés
szabakunojónaszabakunojóna ◆ sivatagossivatagos
szaban-naszaban-na ◆ szavannaszavanna
szabanoikiguszareszabanoikiguszare ◆ aa makrélamakréla hamarhamar rom-rom-
liklik
szaba-oszaba-o jomujomu ◆ letagadletagad 「Anatanara
dzsuszszai-va szaba-o jomerujo!」 „Te tíz évet
nyugodtan letagadhatsz!”

szabaszabaszuruszabaszabaszuru ◆ felszabadulfelszabadul 「Karesito
vakareteszabaszabasita.」 „Felszabadultnak érez-
tem magam, miután szakítottam az udvarlóm-
mal.” ◆ felüdülfelüdül 「Dzsamana monokara kaihó-
szareteszabaszabasita.」 „Amikor megszabadul-
tam a nyűgtől, felüdültem.” ◆ könnyenkönnyen veszvesz
「Rikonsitabakarinanoniijaniszabaszabasiteima-
szune.」 „Épp most vált el, de nagyon könnyen
veszi.” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Sakkin-o kaesite-
szabaszabasita.」 „Miután visszafizettem a köl-
csönömet, megkönnyebbültem.”

szabecuszabecu ◆ diszkriminációdiszkrimináció ◆ diszkriminálásdiszkriminálás
◆ megkülönböztetésmegkülönböztetés 「Futóna szabecu-o uke-
ta.」 „Igazságtalan megkülönböztetés ért.” ◇

gjakuszabecugjakuszabecu visszájáravisszájára fordítottfordított megkü-megkü-
lönböztetéslönböztetés ◇ dzsinsuszabecudzsinsuszabecu fajifaji megkü-megkü-
lönböztetéslönböztetés ◇ dzsinsuszabecudzsinsuszabecu fajifaji diszk-diszk-

riminációrimináció ◇ dzsinsuszabecusugidzsinsuszabecusugi rassziz-rassziz-
musmus ◇ szeiszabecuszeiszabecu neminemi megkülönböztetésmegkülönböztetés
◇ szeiszabecuszeiszabecu szexuálisszexuális diszkriminációdiszkrimináció ◇

dandzsoszabecudandzsoszabecu nemi diszkriminációnemi diszkrimináció
szabecujógoszabecujógo ◆ diszkriminatív nyelvezetdiszkriminatív nyelvezet
szabecukanzeiszabecukanzei ◆ szelektív vámszelektív vám
szabecuszuruszabecuszuru ◆ diszkrimináldiszkriminál 「Hito-o sza-
becusiteiru.」 „Diszkriminálja az embereket.” ◆

megkülönböztetmegkülönböztet 「Sószúminzoku-va szabecu-
szareteiru.」 „Megkülönböztetik a kisebbséget.”

szabecutaigúszabecutaigú ◆ diszkriminatív bánásmóddiszkriminatív bánásmód
szabecutekinaszabecutekina ◆ megkülönböztetőmegkülönböztető 「Szabe-
cutekina hjógen」 „megkülönböztető kifejezés” ◆

pejoratívpejoratív 「Kore-va szabecutekina godeszu.」
„Ez pejoratív szó.”

száberuszáberu ◆ gardagarda ◆ szablyaszablya
szabiszabi ◆ rozsdarozsda 「Vaijáburaside tecukara szabi-
o otosita.」 „Drótkefével lekeféltem a rozsdát a
vasról.” ◇ akaszabiakaszabi vasrozsdavasrozsda ◇ mikarade-mikarade-
taszabitaszabi sajátsaját magánakmagának köszönhetiköszönheti
「Kubininattano-va mikara deta szabida.」 „Saját
magadnak köszönheted, hogy kirúgtak.”

szabiszabi ◆ antikantik kinézetkinézet 「Szabigacuku.」 „An-
tik kinézete lesz.” ◆ dörmögődörmögő hanghang ◆ nemesnemes
egyszerűségegyszerűség ◆ patinapatina
szabibjószabibjó ◆ rozsdarozsda ◇ kuroszabibjókuroszabibjó fekete-fekete-
rozsdarozsda
szabibjókinszabibjókin ◆ rozsdagombarozsdagomba
szabicukuszabicuku ◆ belepibelepi aa rozsdarozsda 「Teppanga sza-
bicuiteita.」 „A vaslemezt belepte a rozsda.” ◆

megeszi a rozsdamegeszi a rozsda
szabidomeszabidome ◆ rozsdagátlórozsdagátló
szabidomenoszabidomeno ◆ rozsdagátlórozsdagátló 「Szabidomeno
torjó」 „rozsdagátló festék”

szabidomezaiszabidomezai ◆ rozsdagátlórozsdagátló
szabigacukuszabigacuku ◆ rozsdafoltosrozsdafoltos leszlesz 「Satai-
va acscsikocscsi szabiga cuiteita.」 „A karosszéria
imitt-amott rozsdafoltos volt.”

szabiiroszabiiro ◆ rozsdaszínrozsdaszín
szabikinmokuszabikinmoku ◆ rozsdagombákrozsdagombák
szabinocuitaszabinocuita ◆ rozsdásrozsdás 「Szabinocuitanai-
fu」 „rozsdás kés”

szabireruszabireru ◆ elnéptelenedikelnéptelenedik 「Szabireta mu-
ra」 „elnéptelenedett falu” ◆ hanyatlikhanyatlik 「Sza-
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biretejuku macsi」 „Hanyatló város.” ◆ kihalttákihalttá
válikválik 「Szabireta júencsi」 „kihalttá vált vidám-
park” ◆ lepusztullepusztul 「Szabireta sótengai」 „le-
pusztult bevásárlóutca”

szabiretaszabireta ◆ elhagyatottelhagyatott ◆ kihaltkihalt
szabiruszabiru ◆ berozsdásodikberozsdásodik 「Nankindzsóga
szabite akanakunatta.」 „A berozsdásodott lakat
nem nyílt ki.” ◆ elrozsdásodikelrozsdásodik 「Szabita ki-
kai」 „elrozsdásodott gép” ◆ megrozsdásodikmegrozsdásodik
「Csócugai-va szabitekita.」 „Megrozsdásodott a
zsanér.” ◆ rozsdásodikrozsdásodik 「Tecu-va szabija-
szui.」 „A vas könnyen rozsdásodik.”

szabisigarijaszabisigarija ◆ búslakodóbúslakodó ◆ nehezennehezen viseliviseli
a magányta magányt
szabisigaruszabisigaru ◆ szomorkodikszomorkodik 「Bokuga sind-
emo szabisigaranaide!」 „Ne szomorkodj, ha meg
is halok!”

szabisiiszabisii ◆ elhagyatottelhagyatott 「Kono kóen-va szab-
isii.」 „Ez a park elhagyatott.” ◆ hiányolhiányol 「Ana-
tagapátíni korenakute min-naszabisikatta.」
„Mindenki hiányolt a partin.” ◆ hiányzikhiányzik 「Ana-
taga ittesimatte szabisii.」 „Hiányzol most, hogy
elmentél.” ◆ magányosnakmagányosnak érziérzi magátmagát 「To-
temo szabisikatta.」 „Nagyon magányosnak érez-
tem magam.” ◆ szomorkásszomorkás 「Szabisii varai」
„szomorkás mosoly” ◆ szomorúszomorú 「Dzsórenkja-
kuga korenakunatte szabisii.」 „Szomorú vagyok,
hogy már nem jön a törzsvendégünk.” ◇ kucsis-kucsis-
zabisiizabisii unalmábanunalmában fogyasztfogyaszt 「Kucsiszabisi-
kutecui okasi-o tabe szugitesimatta.」 „Unal-
mamban túl sok süteményt ettem.” ◇ futok-futok-
orogaszabisiiorogaszabisii kevéskevés aa pénzepénze 「Imafutokoro-
ga szabisikutereszutoran-ni ikenai.」 „Most kevés
a pénzem, nem tudok étterembe menni!” ◇ mo-mo-
noszabisiinoszabisii élettelenélettelen 「Mazusii ieno mono-
szabisii jószu」 „szegény ház élettelen látványa”
◇ monoszabisiimonoszabisii szomorkásszomorkás 「Monoszabisii ki-
bun」 „szomorkás hangulat” ◇ monoszabisiimonoszabisii
elhagyatottelhagyatott 「Monoszabisii kimocsi」 „elha-
gyatott érzés”

szabisikuszabisiku ◆ kedvetlenülkedvetlenül ◆ magányosanmagányosan
「Szabisiku kurasiteiru.」 „Magányosan él.” ◆

szomorkásanszomorkásan 「Szabisiku varatteiru.」 „Szo-
morkásan mosolyog.”

szabisikunaruszabisikunaru ◆ elárvulelárvul ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik
「Ucsini kaettemo boku-o matteiru hito-va
inai.Koredeicumocsotto szabisikunaru.」 „Senki

sem vár rám, amikor hazaérek. Emiatt mindig ki-
csit elkedvetlenedek.”

szabisiszaszabisisza ◆ elhagyatottságelhagyatottság
szábiszuszábiszu ◆ ellátásellátás ◆ felszolgálásfelszolgálás ◆ ked-ked-
veskedésveskedés ◆ kiszolgáláskiszolgálás 「Konoreszutoran-va
szábiszuga juki todoiteiru.」 „Ebben az étterem-
ben jó a kiszolgálás.” ◆ szolgálatszolgálat ◆ szolgálta-szolgálta-
tástás 「Macside-va intánettoszábiszuga teisisita.」
„Leállt a városban az internetszolgáltatás.” ◆ üz-üz-
letlet ajándékaajándéka 「Szanpaimenobíru-va szábiszu-
deszu.」 „A harmadik sör az üzlet ajándéka!” ◇

afutá-szábiszuafutá-szábiszu utószolgáltatásutószolgáltatás ◇ afutá-afutá-
szábiszuszábiszu eladáseladás utániutáni szolgáltatásszolgáltatás ◇ ir-ir-
jószábiszujószábiszu egészségügyiegészségügyi szolgáltatásszolgáltatás ◇

intánetto-szábiszuintánetto-szábiszu internetszolgáltatásinternetszolgáltatás
◇ interidzsenszu-szábiszuinteridzsenszu-szábiszu titkosszolgá-titkosszolgá-
latlat ◇ vebu-szábiszuvebu-szábiszu webszolgáltatáswebszolgáltatás ◇

kaszutamá-szábiszukaszutamá-szábiszu ügyfélszolgálatügyfélszolgálat ◇

kateiszábiszu-okateiszábiszu-o szuruszuru foglalkozikfoglalkozik aa csa-csa-
láddalláddal 「Asitakaisa-o jaszunde kateiszábiszu-o
szuru jotei.」 „Holnap szabit veszek ki, és foglal-
kozok egy kicsit a családommal.” ◇ kinaiszáb-kinaiszáb-
iszuiszu utaskiszolgálásutaskiszolgálás 「Rankirjúnotame
kinaiszábiszu-va teisisita.」 „A légörvény miatt
szünetelt az utaskiszolgálás.” ◇ kihontekina-kihontekina-
szábiszuszábiszu alapszolgáltatásalapszolgáltatás ◇ kjónoszáb-kjónoszáb-
iszuhiniszuhin maimai akciósakciós terméktermék ◇ kuraudo-kuraudo-
szábiszuszábiszu felhőszolgáltatásfelhőszolgáltatás ◇ kétaringu-kétaringu-
szábiszuszábiszu ételkihordásételkihordás ◇ kétaringu-kétaringu-
szábiszuszábiszu ételszolgáltatásételszolgáltatás ◇ szábiszuszu-szábiszuszu-
ruru felszolgálfelszolgál 「Konoreszutorande-va robottog-
aszábiszuszuru.」 „Ebben az étteremben robot
szolgál fel.” ◇ szábiszuszuruszábiszuszuru ingyeningyen adad
「Oivainodezáto-o szábiszusitemoratta.」 „In-
gyen adták az ünnepi desszertet.” ◇ szábiszu-szábiszu-
szuruszuru kiszolgálkiszolgál 「Kokjakuniszábiszuszuru.」
„Kiszolgálja a vendéget.” ◇ szábiszuszuruszábiszuszuru ked-ked-
veskedikveskedik 「Misze-va kono sóhin-o kauto, okasi-
o szábiszusitekureru.」 „Az üzlet a termék vásár-
lóinak süteménnyel kedveskedik.” ◇ szábiszu-szábiszu-
hinhin cégcég ajándékaajándéka ◇ síkuretto-szábiszusíkuretto-szábiszu tit-tit-
kosszolgálatkosszolgálat ◇ szerufu-szábiszuszerufu-szábiszu önkiszol-önkiszol-
gálásgálás ◇ szerufu-szábiszunoszerufu-szábiszuno önkiszolgálóönkiszolgáló
「Szerufuszábiszunoredzsi」 „önkiszolgáló
kassza” ◇ daiszábiszudaiszábiszu nagynagy szívességszívesség ◇

daiszábiszudaiszábiszu ritkaritka ajánlatajánlat ◇ daijaruin-daijaruin-
szábiszuszábiszu feltárcsázósfeltárcsázós internetszolgálta-internetszolgálta-
tástás ◇ takuhaiszábiszutakuhaiszábiszu futárszolgálatfutárszolgálat ◇

cúsinszábiszucúsinszábiszu kommunikációskommunikációs szolgáltatószolgáltató
◇ terehon-szábiszuterehon-szábiszu telefonostelefonos szolgálta-szolgálta-
tástás ◇ terehon-szábiszuterehon-szábiszu telefonszolgálta-telefonszolgálta-
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tástás ◇ dengonszábiszudengonszábiszu üzenőüzenő szolgáltatásszolgáltatás
◇ dógakjójúszábiszudógakjójúszábiszu videómegosztóvideómegosztó szol-szol-
gáltatásgáltatás ◇ dógahaisinszábiszudógahaisinszábiszu videószol-videószol-
gáltatógáltató ◇ furuszábiszufuruszábiszu teljesteljes kiszolgáláskiszolgálás
◇ móningu-kóru-szábiszumóningu-kóru-szábiszu ébresztőszolgá-ébresztőszolgá-
latlat ◇ móningu-szábiszumóningu-szábiszu reggelireggeli menümenü ◇

rúmu-szábiszurúmu-szábiszu szobapincérszobapincér szolgálatszolgálat
「Rúmu-szábiszu-o rijósita.」 „Szobapincér szol-
gálatot vettem igénybe.”

szábiszueriaszábiszueria ◆ pihenőhelypihenőhely ◆ szerválóhelyszerválóhely
◆ vételkörzetvételkörzet
szábiszu-észuszábiszu-észu ◆ ászász
szábiszugjókaiszábiszugjókai ◆ szolgáltatóiparszolgáltatóipar
szábiszuhinszábiszuhin ◆ cég ajándékacég ajándéka
szábiszu-oszábiszu-o szuruszuru ◆ kiszolgálkiszolgál 「Szábiszu-o si-
tekureru ten-in-o szagasita.」 „Kerestem egy el-
adót, aki kiszolgál.”

szábiszurjószábiszurjó ◆ beépítettbeépített borravalóborravaló ◆ ki-ki-
szolgálás díjaszolgálás díja
szábiszurjókinszábiszurjókin ◆ felszolgálási díjfelszolgálási díj
szábiszuszeisinszábiszuszeisin ◆ szolgálatkészségszolgálatkészség
szábiszu-szentászábiszu-szentá ◆ szolgáltató központszolgáltató központ
szábiszuszuruszábiszuszuru ◆ felszolgálfelszolgál
「Konoreszutorande-va robottogaszábiszuszu-
ru.」 „Ebben az étteremben robot szolgál fel.” ◆

ingyeningyen adad 「Oivainodezáto-o szábiszusitemorat-
ta.」 „Ingyen adták az ünnepi desszertet.” ◆ ked-ked-
veskedikveskedik 「Misze-va kono sóhin-o kauto, okasi-
o szábiszusitekureru.」 „Az üzlet a termék vásár-
lóinak süteménnyel kedveskedik.” ◆ kiszolgálkiszolgál
「Kokjakuniszábiszuszuru.」 „Kiszolgálja a ven-
déget.”

szábiszuszutésonszábiszuszutéson ◆ szervizállomásszervizállomás ◆ töl-töl-
tőállomástőállomás
szabitaszabita ◆ elrozsdásodottelrozsdásodott ◆ megrozsdáso-megrozsdáso-
dottdott ◆ rozsdásrozsdás
szabitorizaiszabitorizai ◆ rozsdamarórozsdamaró
szabószabó ◆ eróziógátláseróziógátlás ◆ eróziómegelőzéseróziómegelőzés
száboszábo ◆ rásegítésrásegítés ◆ szervoszervo
szábo-burékiszábo-buréki ◆ szervofékszervofék
szabódamuszabódamu ◆ hordalékfogóhordalékfogó gátgát ◆ vízmo-vízmo-
sáskötő gátsáskötő gát
szabóenteiszabóentei ◆ hordalékfogóhordalékfogó gátgát ◆ vízmo-vízmo-
sáskötő gátsáskötő gát
szaboi-kjabecuszaboi-kjabecu ◆ kelkáposztakelkáposzta

szábokikószábokikó ◆ szervoszervo ◆ szervoszerkezetszervoszerkezet
szábomótaszábomóta ◆ szervomotorszervomotor
szábomótászábomótá ◆ szervomotorszervomotor
szabórinszabórin ◆ eróziógátló erdőeróziógátló erdő
szaboruszaboru ◆ lóglóg 「Kinógakkó-o szabotta.」 „Teg-
nap lógott az iskolából.” ◆ szabotálszabotál 「Sigoto-o
szabotta.」 „Szabotálta a munkát.”

szaborucsi-szatomáru-beregu-kenszaborucsi-szatomáru-beregu-ken ◆

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeSzabolcs-Szatmár-Bereg megye
szábosiszutemuszábosiszutemu ◆ szervorendszerszervorendszer
szabotádzsuszabotádzsu ◆ munkalassításmunkalassítás ◆ szabo-szabo-
tázstázs
szabotádzsuinszabotádzsuin ◆ szabotőrszabotőr
szabotádzsu-oszabotádzsu-o szuruszuru ◆ szabotáljaszabotálja aa mun-mun-
kátkát 「Ródósatacsi-va szabotádzsu-o sita.」 „A
dolgozók szabotálták a munkát.”

szabotenszaboten ◆ kaktuszkaktusz
szabuszabu ◆ hideghideg
szabuszabu ◆ al-al- 「Szabukomando」 „alparancs” ◆

pótláspótlás
szábuszábu ◆ szervaszerva ◆ szerválásszerválás
szabucsirisinszabucsirisin ◆ szubtilizinszubtilizin
szabudirekutoriszabudirekutori ◆ alkönyvtáralkönyvtár
szabugurúpuszabugurúpu ◆ alcsoportalcsoport
szabuiboszabuibo ◆ libabőrlibabőr
szabukaruszabukaru ◆ szubkultúraszubkultúra
szabukarucsászabukarucsá ◆ szubkultúraszubkultúra
szabukomandoszabukomando ◆ alparancsalparancs
szabukontoróraszabukontoróra ◆ alvezérlőalvezérlő
szabukorekusonszabukorekuson ◆ algyűjteményalgyűjtemény
szabumikuronszabumikuron ◆ mikron alattimikron alatti
szabunettoszabunetto ◆ alhálozatalhálozat
szábu-o ucuszábu-o ucu ◆ szerválszervál
szabupuroszeszuszabupuroszeszu ◆ alfolyamatalfolyamat
szaburészaburé ◆ kekszkeksz ◆ teasüteményteasütemény
szaburídászaburídá ◆ helyettes vezetőhelyettes vezető
szaburiminarukókaszaburiminarukóka ◆ tudat alatti hatástudat alatti hatás
száburuszáburu ◆ kardkard ◆ kardvíváskardvívás
szabutaitoruszabutaitoru ◆ alcímalcím ◆ feliratfelirat
szabutémaszabutéma ◆ altémaaltéma
szabuveiszabuvei ◆ metrómetró
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szacuszacu ◆ bankjegybankjegy 「Icsiman-enszacu.」 „Tíz-
ezer jenes bankjegy.” ◆ bankóbankó ◆ papírpénzpapírpénz
「Goszen-enszacugaarimaszuka?」 „Van ötezer
jenes papírpénzed?” ◇ oszacuoszacu papírpénzpapírpénz 「Ko-
no szaifuni oszacusika hairanai.」 „Ebbe a pénz-
tárcába csak papírpénzt lehet tenni.” ◇ oszacuoszacu
bankjegybankjegy 「Niszemonono oszacu」 „hamis
bankjegy” ◇ oszacuoszacu bankóbankó 「Furui oszacu」
„régi bankó”

szacuszacu ◆ kopókopó ◆ zsaruzsaru 「Szacuga kita!」 „Itt
vannak a zsaruk!”

szacuszacu ◆ könyvekkönyvek számlálószavaszámlálószava ◆ kötetkötet
「Nidzsuh-szacuno hon」 „20 kötet könyv” ◇

iszszacuiszszacu egyegy kötetkötet ◇ gaszszacugaszszacu egyegy kö-kö-
tetbe fűzött gyűjteménytetbe fűzött gyűjtemény
szacubacuszacubacu ◆ erőszakerőszak ◆ kegyetlenségkegyetlenség ◆

pusztításpusztítás
szacubacutaruszacubacutaru ◆ reményvesztettreményvesztett 「Szacu-
bacutaru szeszó」 „reményvesztett közhangulat”

szacubacutositaszacubacutosita ◆ kegyetlenkegyetlen 「Szacubacu-
tosita jono naka」 „kegyetlen világ” ◆ lepusz-lepusz-
tulttult 「Szacubacutosita fúkei」 „lepusztult táj”

szacudzsinszacudzsin ◆ kardjelenetkardjelenet
szacudzsinszacudzsin ◆ emberölésemberölés 「Szacudzsinmiszu-
ino utagaide taihoszareta.」 „Emberölési kísérlet
vádjával tartóztatták le.” ◆ gyilkossággyilkosság 「Szacu-
dzsinno sókotositeszabiteirunaifu-o miszeta.」 „A
gyilkosság bizonyítékaként egy rozsdás kést mu-
tatott be.” ◇ keikakutekiszacudzsinkeikakutekiszacudzsin szándé-szándé-
koskos emberölésemberölés ◇ tairjószacudzsintairjószacudzsin tömeg-tömeg-
gyilkossággyilkosság ◇ renzokuszacudzsinrenzokuszacudzsin sorozat-sorozat-
gyilkossággyilkosság
szacudzsindzsikenszacudzsindzsiken ◆ gyilkossággyilkosság ◆ gyilkos-gyilkos-
ságisági eseteset ◇ zanszacuszacudzsindzsikenzanszacuszacudzsindzsiken
brutálisbrutális gyilkossággyilkosság ◇ barabaraszacu-barabaraszacu-
dzsindzsikendzsindzsiken darabolásosdarabolásos gyilkossággyilkosság 「Ba-
rabara szacudzsindzsikenga okita.」 „Darabolá-
sos gyilkosság történt.” ◇ renszaszacudzsin-renszaszacudzsin-
dzsikendzsiken sorozatgyilkosságsorozatgyilkosság
szacudzsinhanszacudzsinhan ◆ gyilkosgyilkos ◇ renzokuszacu-renzokuszacu-
dzsinhandzsinhan sorozatgyilkossorozatgyilkos
szacudzsin-jógiszacudzsin-jógi ◆ emberölésemberölés gyanújagyanúja
「Otoko-va szacudzsin-jógide taihoszareta.」 „A
férfit emberölés gyanújával letartóztatták.” ◆

gyilkosság vádjagyilkosság vádja
szacudzsinkiszacudzsinki ◆ megszállott gyilkosmegszállott gyilkos
szacudzsinkóiszacudzsinkói ◆ emberölésemberölés

szacudzsinmiszuiszacudzsinmiszui ◆ emberölési kísérletemberölési kísérlet
szacudzsinsaszacudzsinsa ◆ gyilkosgyilkos ◇ tairjószacu-tairjószacu-
dzsinsadzsinsa tömeggyilkostömeggyilkos
szacudzsintekinaszacudzsintekina ◆ döglesztődöglesztő 「Kjóha szac-
udzsintekina acuszadesita.」 „Ma döglesztő me-
leg volt.” ◆ embertipróembertipró 「Szacudzsintekina kon-
zacudatta.」 „Embertipró tömeg volt.” ◆ gyilkosgyilkos
「Szacudzsintekiszukedzsúrude hataraita.」
„Gyilkos menetrend szerint dolgoztunk.”

szacudzsinzaiszacudzsinzai ◆ emberölés bűntetteemberölés bűntette
szacueiszacuei ◆ fényképezésfényképezés ◆ filmezésfilmezés ◆ forga-forga-
tástás 「Eigano szacuei」 „filmforgatás” ◇ eigano-eigano-
szacueiszacuei filmforgatásfilmforgatás ◇ sunkanszacueisunkanszacuei pil-pil-
lanatfelvétellanatfelvétel ◇ szuicsúszacueiszuicsúszacuei vízvíz alattialatti
filmezésfilmezés ◇ szuicsúszacueiszuicsúszacuei vízvíz alattialatti fény-fény-
képezésképezés ◇ teiszokudoszacueiteiszokudoszacuei gyorsítottgyorsított
fényképészetfényképészet ◇ torikkuszacueitorikkuszacuei trükkfel-trükkfel-
vételvétel ◇ jagaiszacueijagaiszacuei külső forgatáskülső forgatás
szacueidaihonszacueidaihon ◆ szövegkönyvszövegkönyv
szacueidzsoszacueidzso ◆ filmstúdiófilmstúdió
szacueigisiszacueigisi ◆ filmoperatőrfilmoperatőr ◆ operatőroperatőr
szacueikantokuszacueikantoku ◆ operatőroperatőr
szacueikiszacueiki ◆ filmfelvevőfilmfelvevő ◆ filmkamerafilmkamera
szacueiszupottoszacueiszupotto ◆ fotóhelyfotóhely 「Szancsó-va
szaikóno szacueiszupottoda.」 „A hegy teteje ki-
váló fotóhely.”

szacueiszuruszacueiszuru ◆ fényképezfényképez 「Kankókjaku-va
sasin-o szacueisimakutteita.」 „A turisták egy-
folytában fényképeztek.” ◆ filmezikfilmezik 「Eiga-o
szacueiszuru.」 „Filmezik.” ◆ forgatforgat 「Kare-
va atarasii eiga-o szacueisita.」 „Új filmet forga-
tott.” ◆ kamerázikkamerázik 「Kóenno szacuei-va kinsi-
szareteimaszu.」 „Az előadás alatt tilos kameráz-
ni.” ◆ lefényképezlefényképez 「Kesikino sasin-o szacueis-
ita.」 „Lefényképeztem a tájat.”

szacugaiszacugai ◆ emberölésemberölés ◆ gyilkossággyilkosság
「Szacugai-o kuvadateru.」 „Gyilkosságot ter-
vez.”

szacugaidzsikenszacugaidzsiken ◆ merényletmerénylet
szacugaiszuruszacugaiszuru ◆ megölmegöl 「Han-nin-va ani-o
szacugaisita.」 „A tettes megölte a bátyját.” ◆

meggyilkolmeggyilkol 「Daitórjóga szacugaiszareta.」
„Meggyilkolták az elnököt.”

szacuiszacui ◆ gyilkosságigyilkossági szándékszándék 「Han-ninni-
va szacuiganakatta.」 „A tettesnek nem volt gyil-
kossági szándéka.”
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szacui-oszacui-o idakuidaku ◆ gyilkosságotgyilkosságot forgatforgat aa fe-fe-
jébenjében 「Szacui-o idaite dzsú-o katta.」 „Fegy-
vert vásárolt, mert gyilkosságot forgatott a fejé-
ben.”

szacuireszacuire ◆ bankjegytárcabankjegytárca
szacukiszacuki ◆ indiai rododendronindiai rododendron ◆ májusmájus
szacukibareszacukibare ◆ nyár eleji derült időnyár eleji derült idő
szacukibareszacukibare ◆ nyár eleji szép időnyár eleji szép idő
szacumaageszacumaage ◆ olajban sült halgombócolajban sült halgombóc
szacumaimoszacumaimo ◆ batátabatáta ◆ édesburgonyaédesburgonya
szacumajakiszacumajaki ◆ szacumai porcelánszacumai porcelán
szacurikuszacuriku ◆ mészárlásmészárlás ◆ öldöklésöldöklés ◆ vé-vé-
rengzésrengzés ◆ vérfürdővérfürdő ◇ muszabecuszacurikumuszabecuszacuriku
válogatás nélküli mészárlásválogatás nélküli mészárlás
szacurikuszuruszacurikuszuru ◆ lemészárollemészárol 「Guntai-va
minsú-o szacurikusita.」 „A hadsereg lemészárol-
ta a népet.”

szacusobunszacusobun ◆ állományállomány szelektívszelektív megtize-megtize-
delésedelése ◆ altatásaltatás ◆ ritkításritkítás
szacusobunszuruszacusobunszuru ◆ elaltatelaltat 「Oita inu-va sza-
cusobunszareta.」 „Az öreg kutyát elaltatták.” ◆

megritkítmegritkít 「Fueszugita sika-va szacusobunsza-
reta.」 „A túlszaporodott őzeket megritkították.”

szacutabaszacutaba ◆ bankjegykötegbankjegyköteg ◆ bankókötegbankóköteg
◆ pénzkötegpénzköteg
szacuzószacuzó ◆ képfelvételképfelvétel
szacuzókanszacuzókan ◆ kameracsőkameracső ◆ képbontóképbontó csőcső ◆

képfelvevő csőképfelvevő cső
szacuzókiszacuzóki ◆ képfelvevőképfelvevő ◇ dedzsitarusza-dedzsitarusza-
cuzókicuzóki digitális kameradigitális kamera
szácsádzsiszácsádzsi ◆ felárfelár ◆ pótdíjpótdíj ◆ többletkölt-többletkölt-
ségség ◇ nen-juszácsádzsinen-juszácsádzsi üzemanyag-pótdíjüzemanyag-pótdíj
◇ nen-juszácsádzsinen-juszácsádzsi üzemanyag-felárüzemanyag-felár 「Un-
csinni nen-juszácsádzsiga kaszanszareru.」 „A vi-
teldíjhoz üzemanyag-felárat számítanak fel.”

szacscsiszacscsi ◆ kitaláláskitalálás ◆ megérzésmegérzés
szacscsiszuruszacscsiszuru ◆ felmérfelmér 「Dzsókjó-o hajaku
szacscsisita.」 „Gyorsan felmérte a helyzetet.” ◆

kitalálkitalál 「Aiteno kangae-o szacscsisita.」 „Kita-
láltam, hogy mit akar a másik.” ◆ kiveszkivesz 「Koe-
de karega okotteirukoto-o szacscsisita.」 „A hang-
jából úgy vettem ki, hogy mérges.” ◆ megérezmegérez
「Kareno szurudoi siszen-o szacscsisita.」 „Meg-
éreztem a szúrós tekintetét.”

szaccsúkiszaccsúki ◆ rovarirtórovarirtó készülékkészülék ◇ dengeki-dengeki-
szaccsúkiszaccsúki elektromos rovarirtóelektromos rovarirtó
szaccsúzaiszaccsúzai ◆ féregirtóféregirtó ◆ kártevőirtókártevőirtó szerszer
◆ peszticidpeszticid ◆ rovarirtórovarirtó ◆ rovarirtórovarirtó szerszer
◆ rovarölőrovarölő ◇ szessokuszaccsúzaiszessokuszaccsúzai kontaktkontakt
rovarirtószerrovarirtószer
szacsiszacsi ◆ boldogságboldogság ◆ csemegecsemege ◆ finomságfinomság
◆ fogásfogás ◇ uminoszacsiuminoszacsi tengertenger gyümölcseigyümölcsei
◇ uminoszacsiuminoszacsi tengertenger ajándékaiajándékai ◇ umino-umino-
szacsiszacsi tengeritengeri finomságokfinomságok ◇ jamanoszacsijamanoszacsi
hegyekhegyek gyümölcseigyümölcsei ◇ jamanoszacsijamanoszacsi erdeierdei
csemegecsemege
szácsi-raitoszácsi-raito ◆ keresőfénykeresőfény ◆ keresőlámpakeresőlámpa
◆ keresőreflektorkeresőreflektor ◆ reflektorreflektor
szacsiriadzsiszuszacsiriadzsiszu ◆ szatíriázisszatíriázis
szadaidzsinszadaidzsin ◆ bal felőli személynökbal felőli személynök
szadakanaszadakana ◆ biztosbiztos 「Konokinokoga
taberarerukadóka-va szadakadenai.」 „Egyálta-
lán nem biztos, hogy ez a gomba ehető.”

szadamaruszadamaru ◆ eldőleldől 「Szorede kareno unmeiga
szadamatta.」 „Ezzel eldőlt a sorsa.” ◆ kikris-kikris-
tályosodiktályosodik 「Kimocsiga szadamatta.」 „Kikris-
tályosodott az elképzelésem.” ◆ megállapodikmegállapodik
「Tenkiga szadamattajóda.」 „Úgy tűnik az idő-
járás megállapodott.” ◆ meghatározzákmeghatározzák 「Cu-
gino mokuhjóga szadamatta.」 „Meghatározták a
következő célkitűzést.” ◆ megnyugszikmegnyugszik
「Tenka-va szadamatta.」 „Az ország megnyugo-
dott.” ◆ rendeződikrendeződik 「Kokudzsóga szadamat-
tekitajóda.」 „Úgy tűnik az országban a helyzet
rendeződött.” ◇ kimocsigaszadamarukimocsigaszadamaru eldönteldönt
「Kanodzsoto kekkonszuru kimocsiga szadamat-
ta.」 „Eldöntötte, hogy elveszi a nőt.” ◇ kimocsi-kimocsi-
gaszadamarugaszadamaru elhatározzaelhatározza magátmagát 「Kimo-
csiganakanaka szadamaranakatta.」 „Nehezen
tudtam elhatározni magam.” ◇ szadamattaszadamatta
előírtelőírt 「Operétága szadamatta tedzsunde
sicumon-o kuri kaesita.」 „Az operátor az előírt
procedúra szerint ismételte a kérdéseit.” ◇ sza-sza-
damattadamatta hivataloshivatalos 「Szadamatta sosiki-o kin-
júsita.」 „Kitöltöttem a hivatalos formanyomtat-
ványt.” ◇ szadamattaszadamatta elfogadottelfogadott 「Szada-
mattarúru」 „elfogadott szabály” ◇ szadamat-szadamat-
tata meghatározottmeghatározott 「Szadamatta tedzsunde
kagu-o kumi tateta.」 „Meghatározott lépésekben
összeszereltem a bútort.” ◇ szadamatteiruszadamatteiru
rendezettrendezett 「Szekaiszeirjokunobaranszu-va sza-
damatteiru.」 „A világ erőviszonyai már rendezet-
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tek.” ◇ dzsúsogaszadamarudzsúsogaszadamaru tudjatudja holhol fogfog
laknilakni 「Rikon-o sitainodeszuga, rikongono dzsú-
soga szadamaranai.」 „Szeretnék válni, de nem
tudom, hol fogok lakni.” ◇ dzsúsogaszadama-dzsúsogaszadama-
ruru megleszmeglesz azaz újúj címecíme 「Dzsúsoga szadamat-
tara renrakusimaszu.」 „Ha meglesz az új címem,
jelentkezem.”

szadamattaszadamatta ◆ elfogadottelfogadott 「Szadamattarú-
ru」 „elfogadott szabály” ◆ előírtelőírt 「Operétága
szadamatta tedzsunde sicumon-o kuri kaesita.」
„Az operátor az előírt procedúra szerint ismételte
a kérdéseit.” ◆ hivataloshivatalos 「Szadamatta sosiki-o
kinjúsita.」 „Kitöltöttem a hivatalos formanyom-
tatványt.” ◆ meghatározottmeghatározott 「Szadamatta
tedzsunde kagu-o kumi tateta.」 „Meghatározott
lépésekben összeszereltem a bútort.”

szadamatteiruszadamatteiru ◆ rendezettrendezett
「Szekaiszeirjokunobaranszu-va szadamattei-
ru.」 „A világ erőviszonyai már rendezettek.”

szadameszadame ◆ foglaltakfoglaltak 「Keijakuno szadameni
ihansita.」 „Nem teljesítette a szerződésben fog-
laltakat.” ◆ kötelességkötelesség 「Sitagaunoga doreino
szadame.」 „A rabszolga kötelessége engedelmes-
kedni.” ◆ rendrend 「Kore-va jono szadame.」 „Ez
a világ rendje.” ◆ rendelkezésrendelkezés 「Kamino
szadame-o mamoru.」 „Betartja isten rendelkezé-
seit.” ◆ sorssors 「Kanasii szadameni naita.」 „Szo-
morú sorsa miatt sírt.” ◆ törvénytörvény 「Murano
szadameni-va sitagavanebanaranai.」 „Engedel-
meskedni kell a falu törvényének.”

szadamenakiszadamenaki ◆ tünékenytünékeny 「Szadamenaki uki-
jo.」 „Tünékeny világ.” ◆ változékonyváltozékony 「Sza-
damenaki szora.」 „Változékony időjárás.”

szadameruszadameru ❶ meghatározmeghatároz 「Kiszoku-o szada-
meta.」 „Meghatároztuk a szabályokat.” ❷ foglalfoglal
「Dzsóken-o keijakuni szadameta.」 „Szerződés-
be foglaltam a feltételeket.” ❸ beiktatbeiktat 「Szeifu-
va atarasii hóricu-o szadameta.」 „A kormány be-
iktatott egy új törvényt.” ❹ kitűzkitűz 「Nanika
mokuhjó-o szadamete dorjoku-o sinaszai!」
„Tűzzön ki egy célt, és igyekezzen elérni!” ❺ meg-meg-
békítbékít 「Tenka-o szadameru.」 „Megbékíti az or-
szágot.” ❻ előírelőír 「Kore-va hóricude szadamera-
reteiru.」 „Ezt törvény írja elő.” ◆ iktatiktat 「Hó-
ricude kinsi-o szadameta.」 „A tilalmat törvénybe
iktatták.” ◆ intézkedikintézkedik 「Kore-va hóricude sza-
damerareteiru.」 „Erről törvény intézkedik.” ◆

kijelölkijelöl 「Sóhin-o szókonaino szadamerareta ba-

soni hokanszuru.」 „Az árut a raktárban a kijelölt
helyen tárolja.” ◆ lefektetlefektet 「Kenpó-va genron-
no dzsijú-o szadameteiru.」 „Az alkotmányban le
van fektetve a szólásszabadság.” ◆ megszabmegszab
「Dzsóken-o szadameta.」 „Megszabta a feltéte-
leket.” ◆ rendelkezikrendelkezik 「Szeifu-va kon-ingaino
kodomonicuiteno hóricu-o szadameta.」 „Az ál-
lam rendelkezett a házasságon kívüli gyerekek-
ről.” ◆ stabilizálstabilizál 「Tenka-o szadameru.」 „Sta-
bilizálja az országot.” ◆ szabszab 「Futóna dzsóken-
o szadameta.」 „Igazságtalan feltételeket sza-
bott.” ◇ kiszoku-okiszoku-o szadameruszadameru szabálytszabályt le-le-
fektetfektet 「Szábiszu-o rijószuru szaino kiszoku-o
szadameta.」 „Lefektette a szolgáltatás használati
szabályait.” ◇ kiszoku-okiszoku-o szadameruszadameru szabály-szabály-
zatotzatot megalkotmegalkot 「Sokubano kiszoku-o szada-
meta.」 „Megalkotta a munkahelyi szabályzatot.”
◇ kjoso-okjoso-o szadameruszadameru lakóhelyetlakóhelyet választválaszt
「Sinaini icsidzsitekini kjoso-o szadameta.」 „A
városban ideiglenes lakóhelyet választott.” ◇ kjo-kjo-
oo szadameruszadameru letelepszikletelepszik 「Meifurujani kjo-
o szadameta.」 „Nagojában telepedtem le.” ◇

nerai-onerai-o szadameruszadameru célbacélba veszvesz 「Tósika-va
nihonkabuni nerai-o szadameta.」 „A befektetők
a japán részvényeket vették célba.” ◇ nerai-onerai-o
szadameruszadameru becélozbecéloz 「Tori-va kozakanani
nerai-o szadameta.」 „A madár becélozta a kis ha-
lat.” ◇ mi-o szadamerumi-o szadameru családot alapítcsaládot alapít
szadamesiszadamesi ◆ bizonyárabizonyára 「Szadamesi cukaret-
adesó.」 „Bizonyára elfáradt.”

szadameteszadamete ◆ biztosanbiztosan ◆ feltétlenülfeltétlenül
szadiszutoszadiszuto ◆ szadistaszadista
szadizumuszadizumu ◆ szadizmusszadizmus
szadószadó ◆ működésműködés ◆ működtetésműködtetés
szadószadó ◆ teaceremóniateaceremónia ◆ teaszertartásteaszertartás
「Cuma-va szadóno tasinamigaaru.」 „A felesé-
gem ismeri a teaszertartást.”

szádoszádo ◆ harmadikharmadik ◆ harmadikharmadik bázisbázis ◆ hár-hár-
masmas 「Gia-o szádoni ireta.」 „Hármasba kap-
csoltam.” ◆ hármas védőhármas védő
szadóbotanszadóbotan ◆ indítógombindítógomb
szadomoguraszadomogura ◆ szado vakondszado vakond
szádo-pátíszádo-pátí ◆ harmadikharmadik személyszemély ◆ harmad-harmad-
kézkéz
szadoruszadoru ◆ nyeregnyereg 「Dzsitensanoszadoruni
szuvatta.」 „Felültem a biciklim nyergébe.”
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szadorubagguszadorubaggu ◆ nyeregtáskanyeregtáska
szadószaszeruszadószaszeru ◆ működésbeműködésbe hozhoz 「Endzsin-
o szadószaszeta.」 „Működésbe hoztam a mo-
tort.”

szadószócsiszadószócsi ◆ működtető szerkezetműködtető szerkezet
szadószócsiszadószócsi ◆ differenciálműdifferenciálmű
szadószuruszadószuru ◆ működésbeműködésbe léplép 「Szenszága
szadósita.」 „A szenzor működésbe lépett.” ◆ mű-mű-
ködikködik 「Szócsi-va szadósinakatta.」 „A berende-
zés nem működött.” ◇ szadószaszeruszadószaszeru műkö-műkö-
désbedésbe hozhoz 「Endzsin-o szadószaszeta.」 „Mű-
ködésbe hoztam a motort.”

szadzsiszadzsi ◆ kanálkanál ◇ ószadzsiószadzsi evőkanálevőkanál
「Szató-o ószadzsijamamori ippaiirete kuda-
szai.」 „Tegyen bele egy púpozott evőkanál cuk-
rot!” ◇ koszadzsikoszadzsi mokkáskanálmokkáskanál ◇ koszadzsikoszadzsi
kávéskanálkávéskanál 「Szúpuni sio-o koszadzsiszuri kire
ippaiireta.」 „Egy csapott kávéskanál sót tettem a
levesbe.” ◇ szadzsi-oszadzsi-o nagerunageru bedobjabedobja aa tö-tö-
rülközőtrülközőt 「Teszutoga muzukasiszugiteszadzsi-o
nageta.」 „A nehéz teszten bedobtam a törülkö-
zőt.” ◇ szadzsi-oszadzsi-o nagerunageru feladfelad 「Isi-va
szadzsi-o nageta.」 „Az orvos feladta.” ◇ csasz-csasz-
adzsiadzsi teamerőteamerő kanálkanál ◇ csúszadzsicsúszadzsi teás-teás-
kanálkanál 「Kócsani hacsimicu-o csúszadzsiippai ire-
ta.」 „Egy teáskanál mézet tettem a teába.”

szadzsiszadzsi ◆ apróságapróság ◆ jelentéktelenjelentéktelen dologdolog
「Szadzsini kodavatteiru.」 „Jelentéktelen dol-
gokhoz ragaszkodik.”

szadzsíszadzsí ◆ homoktövishomoktövis
szadzsikagenszadzsikagen ◆ belátásbelátás 「Bónaszu-va bucsó-
no szadzsikagende kimaru.」 „A prémium az osz-
tályvezető belátására van bízva.” ◆ mértékmérték 「Ko-
domono sikari katano szadzsikagen-o ajamatta.」
„Mértéktelenül leszidta a gyereket.” ◆ összete-összete-
vőkvők mennyiségemennyisége 「Jakuzaisi-va kuszurino
szadzsikagen-o macsigaeta.」 „A gyógyszerész el-
tévesztette a gyógyszerkeverék összetevőinek
mennyiségét.”

szadzsikagenszuruszadzsikagenszuru ◆ érzékkelérzékkel adagoladagol
「Maszszádzsi si-va csikarano ire guai-o szadzsi-
kagensita.」 „A masszőr érzékkel adagolta az ere-
jét.”

szadzsikiszadzsiki ◆ elsőelső osztályúosztályú székszék ◆ karzatkarzat
◆ lelátólelátó ◆ páholypáholy ◇ oikomiszadzsikioikomiszadzsiki omni-omni-
buszpáholybuszpáholy ◇ sómenszadzsikisómenszadzsiki nagypáholynagypáholy

◇ tendzsószadzsikitendzsószadzsiki kakasülőkakasülő ◇ maesza-maesza-
dzsikidzsiki proszcéniumpáholyproszcéniumpáholy
szádzsikjúsújódaiódoszádzsikjúsújódaiódo ◆ szupresszorszupresszor dió-dió-
dada ◆ túlfeszültségvédő diódatúlfeszültségvédő dióda
szadzsinszadzsin ◆ homokfelhőhomokfelhő ◆ porfelhőporfelhő
szadzsi-oszadzsi-o nagerunageru ◆ bedobjabedobja aa törülközőttörülközőt
「Teszutoga muzukasiszugiteszadzsi-o nageta.」
„A nehéz teszten bedobtam a törülközőt.” ◆ feladfelad
「Isi-va szadzsi-o nageta.」 „Az orvos feladta.”

szadzsószadzsó ◆ homok tetejehomok teteje
szadzsónivakarerukotoszadzsónivakarerukoto ◆ dihotómiadihotómia ◆ két-két-
irányú szétágazásirányú szétágazás
szadzsónorókakuszadzsónorókaku ◆ gyengegyenge lábakonlábakon állóálló
tervterv ◆ légvárlégvár
szaeszae ◆ élességélesség 「Atamano szae.」 „Elme éles-
sége.” ◆ kiemelkedőkiemelkedő ügyességügyesség ◆ tisztaságtisztaság
「Otono szae.」 „Hang tisztasága.”

szaeszae ◆ akárakár 「Intánettode okane-o kaszeguko-
toszae dekiru.」 „Az interneten akár pénzt is le-
het keresni.” ◆ csakcsak 「Okaneszaeareba nande-
mo dekiru.」 „Mindent meg lehet tenni, csak pénz
kell hozzá.” ◆ legalábblegalább 「Sime kiriszaenakereba
sigotoga rakuninaru.」 „Könnyebb lenne a mun-
kám, ha legalább határidő nem lenne.” ◆ mégmég
「Sógakuszeideszae dekimaszu.」 „Erre még egy
kisiskolás is képes.” ◆ mégmég csakcsak 「Bokutacsi-
va odorokiszaesinakatta.」 „Még csak meg sem
lepődtünk.” ◆ mégmég isis 「Nebósitadakede-va na-
ku, kurumaszae kovareta.」 „Nem elég, hogy ké-
sőn keltem, de még a kocsim is elromlott.” ◆ semsem
「Tacsi agarukotoszae dekinakatta.」 „Fel sem
tudott kelni.” ◇ tadadeszaetadadeszae amúgyamúgy semsem 「Ta-
dadeszae ókunai uriage-va szarani ocsi konda.」
„Visszaestek az amúgy sem magas eladások.” ◇

tadadeszaetadadeszae amúgyamúgy isis 「Tadadeszae jaszui
sóhin-va szarani jaszukunatta.」 „Még olcsóbb
lett az amúgy is olcsó áru.”

szaecuszaecu ◆ ellenőrzésellenőrzés
szaecukanszaecukan ◆ ellenőrellenőr
szaecuszuruszaecuszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Kaikeicsóbo-o sza-
ecuszuru.」 „Ellenőrzi a könyvelést.”

szaegiruszaegiru ◆ akadályozakadályoz 「Tatemono-va csóbó-
o szaegitteiru.」 „Egy épület akadályozza a kilá-
tást.” ◆ eltakareltakar 「Irigucsi-va kabeni szaegirare-
te mienai.」 „A fal eltakarja a bejáratot.” ◆ eltor-eltor-
laszollaszol 「Jokotavattatankuróríde micsiga szaeg-
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irareta.」 „A keresztebe fordult kamion eltorla-
szolta az utat.” ◆ elvágelvág 「Taoreta kiga dóro-o
szaegitta.」 „Egy kidőlt fa elvágta az utat.” ◆ el-el-
zárzár 「Ikegaki-va nagame-o szaegitta.」 „A sö-
vény elzárta a kilátást.” ◆ félbeszakítfélbeszakít 「Dzsósi-
va bukano hanasi-o szaegitta.」 „A főnök félbe-
szakította a beosztottját.” ◆ kirekesztkirekeszt
「Konodoa-va oto-o szaegiru.」 „Ez az ajtó ki-
rekeszti a hangot.” ◆ kiszűrkiszűr 「Kátende nissa-o
szaegitta.」 „Függönnyel szűrtem ki a napsugara-
kat.” ◆ útjátútját álljaállja 「Szaku-va hitono nagare-
o szaegitteita.」 „A kerítés útját állta az ember-
áradatnak.” ◇ kotoba-okotoba-o szaegiruszaegiru félbeszakítfélbeszakít
「Tede kanodzsono kotoba-o szaegitta.」 „Egy
kézmozdulattal félbeszakítottam a nőt.” ◇ bódó-bódó-
oo szaegiruszaegiru közbelépközbelép 「Kidótaiga bódó-o sza-
egitta.」 „A rohamrendőrség közbelépett.” ◇

jukute-ojukute-o szaegiruszaegiru elálljaelállja azaz utatutat 「Ókina-
torakkuga juku te-o szaegitta.」 „Egy nagy teher-
autó elállta az utat.”

szaekaeruszaekaeru ◆ dermesztődermesztő 「Szae kaetta kúki」
„dermesztő levegő” ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Szae ka-
etta jozora」 „kristálytiszta éjszakai égbolt”

szaekiszaeki ◆ különbözetikülönbözeti nyereségnyereség ◇ ka-ka-
vaszeszaekivaszeszaeki árfolyamnyereségárfolyamnyereség
szaencsószaencsó ◆ lánchosszabbításlánchosszabbítás 「Poripepucs-
ido szaencsó」 „polipeptidlánc-hosszabbítás”

szaeruszaeru ◆ éberéber 「Atamaga szaekitteita.」 „Na-
gyon is éber voltam.” ◆ jóljól vágvág 「Kjóha atamaga
szaeteiru.」 „Ma jól vág az eszem.” ◆ kristály-kristály-
tisztatiszta 「Jozorani hosiga szaeru.」 „Kristálytisz-
tán ragyognak a csillagok az égen.” ◆ ügyesügyes
「Karenopuroguraminguno ude-va szaeteiru.」
„Ügyesen programozik.” ◇ kibungaszaenaikibungaszaenai
nyomottnyomott aa hangulatahangulata 「Nantonaku kubunga-
szaenai.」 „Valahogy, olyan nyomott a hangula-
tom.” ◇ szaekaeruszaekaeru kristálytisztakristálytiszta 「Szae ka-
etta jozora」 „kristálytiszta éjszakai égbolt” ◇

szaekaeruszaekaeru dermesztődermesztő 「Szae kaetta kúki」
„dermesztő levegő” ◇ szaetaszaeta metszőmetsző 「Szaeta
fujuno szamusza.」 „Metsző téli hideg.” ◇ sza-sza-
etaeta tisztatiszta 「Szaeta koe.」 „Tiszta hang.” ◇

szaetaszaeta ügyesügyes 「Szaetajari kata」 „ügyes mód-
szer” ◇ szaevataruszaevataru éberéber 「Szae vatatta isiki」
„éber tudat” ◇ szaevataruszaevataru éleséles elméjűelméjű 「Szae
vatatta szuiri」 „éles elméjű következtetés” ◇

szaevataruszaevataru kristálytisztakristálytiszta 「Szae vatatta
szora」 „kristálytiszta ég” ◇ fudegaszaerufudegaszaeru jóljól

megymegy azaz írásírás 「Kjóha fudega szaeteiru.」 „Ma
jól megy nekem az írás.” ◇ megaszaerumegaszaeru éberéber
◇ megaszaerumegaszaeru ébrenébren vanvan 「Cukarekitteiruno-
ni mega szaete nemurenakatta.」 „A fáradtság el-
lenére ébren voltam, és nem tudtam elaludni.”

szaetaszaeta ◆ metszőmetsző 「Szaeta fujuno szamusza.」
„Metsző téli hideg.” ◆ tisztatiszta 「Szaeta koe.」
„Tiszta hang.” ◆ ügyesügyes 「Szaetajari kata」
„ügyes módszer”

szaevataruszaevataru ◆ éberéber 「Szae vatatta isiki」 „éber
tudat” ◆ éleséles elméjűelméjű 「Szae vatatta szuiri」
„éles elméjű következtetés” ◆ kristálytisztakristálytiszta
「Szae vatatta szora」 „kristálytiszta ég”

szaezuriszaezuri ◆ csicsergéscsicsergés ◆ csiripeléscsiripelés ◆ ma-ma-
dárdaldárdal ◆ madárénekmadárének
szaezuruszaezuru ◆ csicseregcsicsereg 「Torigaszaezutteita.」
„A madár csicsergett.” ◆ csicsogcsicsog 「Cubameg-
aszaezutteiru.」 „Csicsognak a fecskék.” ◆ csi-csi-
ripelripel 「Torigaszaezutta.」 „Csiripeltek a mada-
rak.” ◆ daloldalol 「Uguiszuga szaezutteimaszu.」
„Dalol a fülemüle.” ◆ énekelénekel 「Torigaszaezuttei-
ru.」 „A madár énekel.”

szaezurutoriszaezurutori ◆ énekesmadárénekesmadár
száfászáfá ◆ szörfösszörfös ◆ szörfözőszörföző ◇ vindoszáfávindoszáfá
szörfvitorlázószörfvitorlázó
szafaiaszafaia ◆ zafírzafír
szafaríszafarí ◆ szafariszafari ◆ vadászexpedícióvadászexpedíció
szafarípákuszafarípáku ◆ szafariparkszafaripark ◆ vadasparkvadaspark ◆

vadrezervátumvadrezervátum
száfinszáfin ◆ hullámlovagláshullámlovaglás ◆ széllovaglásszéllovaglás ◆

szörfszörf ◆ szörfözésszörfözés 「Ani-va daigakuno toki,
száfin-nokurabuni haitteita.」 „A bátyám, amikor
egyetemista volt, szörfözni járt.” ◇ nettoszáfinnettoszáfin
internetesinternetes hullámlovagláshullámlovaglás ◇ nettoszáfinnettoszáfin
internetböngészésinternetböngészés
száfinbódoszáfinbódo ◆ szörfdeszkaszörfdeszka
száfinszuruszáfinszuru ◆ szörfölszörföl ◆ szörfözikszörfözik
száfuszáfu ◆ szörfözésszörfözés ◇ vindoszáfuvindoszáfu szörfvi-szörfvi-
torlázástorlázás
száfubódoszáfubódo ◆ szörfdeszkaszörfdeszka
szafuranszafuran ◆ sáfránysáfrány 「Paeriani-va szafuran-o
cukau.」 „A paella elkészítéséhez sáfrány kell.”

szafuraninszafuranin ◆ safraninsafranin
szagaszaga ◆ milyenségmilyenség 「Szoremo jono szagada-
ró.」 „A világ már csak ilyen.” ◆ természettermészet
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「Kore-va vatasino szagada.」 „Ilyen a természe-
tem.”

szagahirakuszagahiraku ◆ eltéreltér 「Nisa-va súekide ókiku
szaga hiraita.」 „Nagymértékben eltért a két vál-
lalat profitja.”

szagakenszagaken ◆ Szaga megyeSzaga megye
szagakuszagaku ◆ árkülönbözetárkülönbözet 「Szagaku-o genkin-
de szeiszanszuru.」 „Az árkülönbözetet készpénz-
ben rendezik.” ◆ különbözetkülönbözet 「Szagaku-va
henkinszaremaszu.」 „A különbözetet visszafize-
tik.”

szagamitorafuszagamitorafu ◆ Szagami-árokSzagami-árok
szaganszagan ◆ balbal partpart 「Kavano szagan」 „folyó
bal partja”

szaganszagan ◆ homokkőhomokkő
szagariszagari ◆ csökkenéscsökkenés 「Bukka-va szagari kei-
kódeszu.」 „Az árak csökkenő tendenciát mutat-
nak.”

szagarikucsiszagarikucsi ◆ csökkenés kezdetecsökkenés kezdete
szagarimeszagarime ◆ csökkenésicsökkenési tendenciatendencia ◆ csök-csök-
kenés kezdetekenés kezdete ◆ lefelé konyuló szemlefelé konyuló szem
szagaruszagaru ❶ süllyedsüllyed 「Kavano szuiiga szagatte-
iru.」 „Süllyedt a folyó vízszintje.” ❷ csökkencsökken
「Kabukaga szagatta.」 „A részvényárak csökken-
tek.” ❸ lemegylemegy 「Necuga szagatta.」 „Lement
a láza.” ❹ lóglóg 「Tendzsókarakumoga szagatte-
ita.」 „Egy pók lógott a mennyezetről.” ❺ hátrálhátrál
「Ipposzagatta.」 „Egy lépést hátráltam.” ❻ tá-tá-
vozikvozik 「Szagattejorosii!」 „Távozhat!” ◆ hát-hát-
rábbrább húzódikhúzódik 「Szagatte kudaszai.」 „Húzódja-
nak hátrább!” ◆ lecsökkenlecsökken 「Kóricuga szagat-
ta.」 „Lecsökkent a hatékonyság.” ◆ lecsúsziklecsúszik
「Szenobisitarazubonga szagattesimatta.」
„Nyújtózkodás közben lecsúszott a nadrágom.” ◆

legördüllegördül 「Makuga szagatta.」 „Legördült a füg-
göny.” ◆ leléplelép 「Szagatteii!」 „Leléphet!” ◆ lele
leszlesz fokozvafokozva 「Ittóheini szagatta.」 „Lefokoz-
ták őrvezetővé.” ◆ lesüllyedlesüllyed 「Joruninattara ki-
onga szagatta.」 „Éjszaka a hőmérséklet le-
süllyedt.” ◆ megsüllyedmegsüllyed 「Dzsibanga jurukute
ieno kiszoga szagatta.」 „A ház alapja megsüllyedt
a laza talajon.” ◆ romlikromlik 「Kodomono szeiszek-
iga szagatta.」 „A gyereknek romlottak a jegyei.”
◇ atamagaszagaruatamagaszagaru fejetfejet hajthajt 「Kareno ken-
sintekina sigotoni-va atamaga szagaru.」 „Fejet
hajtok az önfeláldozó munkája előtt.” ◇ atamag-atamag-
aszagaruaszagaru mindenminden elismeréselismerés azaz övéövé 「Isani-

va atamaga szagaru.」 „Minden elismerésem az
orvosoké.” ◇ szanposzagatteszanposzagatte alázatosanalázatosan ◇

szanposzagatteszanposzagatte háromhárom lépéssellépéssel utánautána
「Ottokara szanposzagattecuite iku.」 „Három
lépéssel a férje után megy.” ◇ tareszagarutareszagaru le-le-
lóglóg 「Janagino eda-va dzsimennimade tare szag-
atteiru.」 „A fűzfa ága lelóg a földre.” ◇ hjóka-hjóka-
gaszagarugaszagaru leértékelődikleértékelődik 「Intánetto dzsida-
iga otozureruto kareno csisikino hjókaga szagat-
ta.」 „Az internet eljövetelével leértékelődött a tu-
dása.”

szagasiszagasi ◆ kereséskeresés ◇ takaramonoszagasitakaramonoszagasi
kincskereséskincskeresés ◇ mukoszagasimukoszagasi párkereséspárkeresés ◇

jomeszagasijomeszagasi párkereséspárkeresés
szagasiszagasi ◆ SzagaSzaga
szagasiateruszagasiateru ◆ rábukkanrábukkan 「Kakureta
kodomo-o szagasi ateta.」 „Rábukkantam a rej-
tőzködő gyerekre.” ◆ rátalálrátalál 「Csinbocuszen-o
szagasi ateta.」 „Rátaláltam az elsüllyedt hajóra.”

szagasidaszuszagasidaszu ◆ előkerítelőkerít 「Mukasino sasin-
o szúmaiszagasidasita.」 „Előkerítettem néhány
régi fényképet.” ◆ felfedezfelfedez 「Jaszumu baso-
o szagasi dasita.」 „Felfedeztem egy helyet, ahol
pihenhetek.” ◆ felkutatfelkutat 「Maigono inuno kai
nusi-o szagasi dasita.」 „Felkutattam az elveszett
kutya gazdáját.” ◆ kerítkerít 「Tecudattekureru hito-
o szagasi dasita.」 „Kerítettem egy embert, aki se-
gített.” ◆ kifürkészkifürkész 「Nekoga jorudokoni iku-
ka szagasi dasita.」 „Kifürkészte, hogy hová megy
a macskája éjjel.” ◆ megtalálmegtalál 「Icsibantekitóna
kotoba-o szagasi dasita.」 „Megtaláltam a leg-
megfelelőbb kifejezést.”

szagasimavaruszagasimavaru ◆ átkeresátkeres 「Iedzsúteikiken-o
szagasi mavatta.」 „Átkerestem az egész házat a
bérletemért.” ◆ tűvétűvé tesztesz 「Szonovain-o micu-
kejóto macsidzsúszagasi mavatta.」 „Tűvé tettem
a várost azért a borért.” ◆ végigkeresvégigkeres 「Kono
sóhinnotameniszubeteno misze-o szagasi mavat-
ta.」 „Végigkerestem az összes üzletet ezért az
áruért.”

szagasimonoszagasimono ◆ kereséskeresés ◆ keresett dologkeresett dolog
szagasimono-oszagasimono-o szuruszuru ◆ keresgélkeresgél 「Megane-
no szagasi mono-o sita.」 „A szemüvegemet ke-
resgéltem.”

szagasimotomeruszagasimotomeru ◆ kereskeres 「Tekiszecuna
hjógen-o szagasi motometa.」 „A megfelelő kife-
jezést kerestem.”
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szagaszuszagaszu ◆ felkutatfelkutat 「Iedzsúszocugjósóso-o
szagasita.」 „Az egész házat felkutattam a bizo-
nyítványomért.” ◆ kereskeres 「Maigo-o szagaszu.」
„Keresi az eltévedt gyermeket.” ◆ megkeresmegkeres
「Kucu-o szagasitekurenai?」 „Légy szíves, ke-
resd meg a cipőmet!” ◇ kanejataikodeszaga-kanejataikodeszaga-
szuszu nagynagy erővelerővel kereskeres 「Inakunatta kodomo-
o kaneja taikode szagasita.」 „Nagy erővel keres-
ték az elveszett gyereket.” ◇ szagasimotomeruszagasimotomeru
kereskeres 「Tekiszecuna hjógen-o szagasi motome-
ta.」 „A megfelelő kifejezést kerestem.” ◇ szu-szu-
mikaraszumimadeszagaszumikaraszumimadeszagaszu mindentmindent tűvétűvé
tesztesz 「Szaifu-o szumikara szumimade szagasita-
ga micukaranakatta.」 „Mindent tűvé tettem, de
nem találtam a pénztárcámat.” ◇ me-ome-o szarano-szarano-
jónisiteszagaszujónisiteszagaszu kiguvadtkiguvadt szemmelszemmel kereskeres
「Sóko-o me-o szaranojónisite szagasita.」 „Ki-
guvadt szemmel kereste a bizonyítékot.”

szagataruszagataru ◆ magasmagas
szageszage ◆ csattanócsattanó ◆ csökkentéscsökkentés ◆ leen-leen-
gedésgedés ◆ poénpoén ◆ zuhanászuhanás 「Kabukano szage
haba」 „részvényár-zuhanás mértéke” ◇ oszageoszage
hajfonathajfonat 「Kami-o oszageni anda.」 „Befonta a
haját.” ◇ oszageoszage copfcopf 「Kami-o oszagenisite-
iru.」 „Copfban hordja a haját.” ◇ riszageriszage ka-ka-
matcsökkentésmatcsökkentés
szageasiszageasi ◆ ereszkedő tendenciaereszkedő tendencia
szagedomariszagedomari ◆ mélypontmélypont
szagedomaruszagedomaru ◆ elérieléri aa mélypontotmélypontot
「Kabuka-va szage domatte, kaifukuszuru miko-
mida.」 „A részvényárak elérték mélypontjukat,
emelkedés várható.”

szagefuriszagefuri ◆ függőónfüggőón ◆ mérőónmérőón
szagenszagen ◆ hajó bal oldalahajó bal oldala
szageruszageru ◆ akasztakaszt 「Madonikáten-o szageta.」
„Függönyt akasztottam az ablakra.” ◆ csökkentcsökkent
「Kúcsóno ondo-o szageta.」 „Csökkentettem a
légkondicionáló hőmérsékletét.” ◆ hajthajt
「Atama-o szageta.」 „Fejet hajtott.” ◆ hátrébbhátrébb
helyezhelyez 「Csúsasita kuruma-o szukosi szageta.」
„Hátrébb mentem a kocsival a parkolóhelyen.” ◆

leengedleenged 「Te-o szagetekudaszai.」 „Engedje le
a kezét.” ◆ lejjebblejjebb viszvisz 「Icsidanszageta ten-
dzsóni kanszecusómei-o móketa.」 „A lejjebb vitt
mennyezetre rejtett világítást szereltem.” ◆ le-le-
szállítszállít 「Nedan-o szageta.」 „Leszállította az
árat.” ◆ leszedleszed 「Ozen-o szageta.」 „Leszedtem
az asztalt.” ◆ leszegleszeg 「Kare-va atama-o szage-

ta.」 „Leszegte a fejét.” ◆ leviszlevisz 「Kore
idzsónedan-va szagenikui.」 „Ennél alacsonyabb-
ra nem lehet levinni az árat.” ◆ ócsárolócsárol
「Ittanvatasi-o szagetekara en-ento hometa.」
„Először ócsárolt, aztán pedig egyfolytában di-
csért.” ◇ atama-oatama-o szageruszageru fejetfejet hajthajt
「Atama-o szagete ajamatta.」 „Fejet hajtva kér-
tem bocsánatot.” ◇ otoko-ootoko-o szageruszageru szé-szé-
gyentgyent hozhoz féribecsületéreféribecsületére ◇ kódo-okódo-o szage-szage-
ruru lejjebblejjebb ereszkedikereszkedik 「Necukikjú-va kódo-o
szageteita.」 „A hőlégballon lejjebb ereszkedett.”
◇ nedan-onedan-o szageruszageru leárazleáraz 「Furuimoderuno
nedan-o szageta.」 „Leárazta a régi típust.”

szageruszageru ◆ lógatlógat 「Teni kaban-o szageteiru.」
„Táska lógott a kezén.”

szagesioszagesio ◆ apályapály
szageszóbaszageszóba ◆ ereszkedő piacereszkedő piac
szageszumuszageszumu ◆ lenézlenéz 「Sindzsa-va jono hito-
o szageszundeiru.」 „A hívők lenézik a hitetlene-
ket.” ◆ megvetmegvet 「Kare-va ano hito-o szageszun-
deiru.」 „Megveti azt az embert.”

szagevataszuszagevataszu ◆ osztoszt
szagiszagi ◆ gémgém ◆ kócsagkócsag ◇ aoszagiaoszagi szürkeszürke
gémgém ◇ kuroszagikuroszagi keletikeleti zátonykócsagzátonykócsag ◇ si-si-
raszagiraszagi nagy kócsagnagy kócsag
szagiszagi ◆ becsapásbecsapás ◆ csaláscsalás 「Kare-va szagide
gohjakuman endamasitotta.」 „Csalással 5 millió
jent csalt ki.” ◆ rászedésrászedés 「Szagi-o mijabutta.」
„Rájöttem, hogy ez rászedés.” ◆ szélhámosságszélhámosság
「Szagi-o hataraku.」 „Szélhámosságot követ el.”
◇ kekkonszagikekkonszagi házasságszédelgésházasságszédelgés ◇ tori-tori-
komiszagikomiszagi nemnem fizetőfizető csaláscsalás 「Tori komi sza-
gide sóhinno daikin-o tori szokoneta.」 „A csa-
ló nem fizette ki a terméket.” ◇ furikomeszagifurikomeszagi
átutaltatásiátutaltatási trükktrükk 「Kotosimo furi kome
szagidetakuszan-no giszeisaga deta.」 „Idén is
sok áldozatot szedett az átutaltatási trükk.” ◇ ho-ho-
kenkinszagikenkinszagi biztosításibiztosítási csaláscsalás ◇ roman-roman-
szuszagiszuszagi szerelmi csalásszerelmi csalás
szagidzsikenszagidzsiken ◆ csaláscsalás
szaginihameruszaginihameru ◆ rászedrászed 「Aite-o szaginiha-
meta.」 „Rászedte a másik embert.”

szagi-oszagi-o szuruszuru ◆ csalcsal 「Kare-va bokinno szagi-
o siteiru.」 „Adományokat csal.” ◆ szélhámos-szélhámos-
kodikkodik 「Kare-va szagi-o site szeikacu-o siteiru.」
„Abból él, hogy szélhámoskodik.”
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szagisiszagisi ◆ csalócsaló ◆ sviháksvihák ◆ szélhámosszélhámos ◇

kekkonszagisikekkonszagisi házasságszédelgőházasságszédelgő
szagjószagjó ◆ munkálatmunkálat 「Kódzsino szagjó-va
hadzsimatta.」 „Az építési munkálatok elkezdőd-
tek.” ◆ munkálatokmunkálatok 「Szono hi-va hajameni
szagjó-o kiri ageta.」 „Aznap hamarabb befejez-
ték a munkálatokat.” ◆ szerelésszerelés 「Haiszenszag-
jóni tori kakatta.」 „Nekiláttunk a villanyszere-
lésnek.” ◆ tevékenységtevékenység 「Szagjó-o cuzuketa.」
„Folytattam tovább a tevékenységem.” ◇ kasz-kasz-
szenszagjószenszagjó áramáram alattialatti szerelésszerelés ◇ kjúsu-kjúsu-
cuszagjócuszagjó mentőakciómentőakció ◇ kjúdzsoszagjókjúdzsoszagjó
mentőakciómentőakció ◇ kjúnanszagjókjúnanszagjó mentőakciómentőakció ◇

kógaiszagjókógaiszagjó külszínikülszíni fejtésfejtés ◇ kógaiszagjókógaiszagjó
külfejtéskülfejtés ◇ teszagjódeteszagjóde kézzelkézzel
「Teszagjódeton-neru-o hotta.」 „Kézzel fúrtak
alagutat.” ◇ teszagjódeteszagjóde manuálisanmanuálisan 「Tódzsi,
dakkoku-va teszagjóde okonatta.」 „Akkoriban a
cséplést manuálisan végezték.” ◇ tokkanszagjótokkanszagjó
rohammunkarohammunka 「Tokkanszagjóde teibóno kódzsi-
ga szuszunda.」 „Rohammunkával készült a gát.”
◇ fukkjúszagjófukkjúszagjó helyreállítási munkahelyreállítási munka
szagjóbaszagjóba ◆ műhelyműhely
szagjóbejaszagjóbeja ◆ műhelyműhely 「Ucsini csiiszana szag-
jóbejagaaru.」 „A házhoz tartozik egy kis mű-
hely.”

szagjócsószagjócsó ◆ brigádvezetőbrigádvezető ◆ munkavezetőmunkavezető

szagjódaiszagjódai ◆ munkaasztalmunkaasztal ◆ munkalapmunkalap
szagjódóguszagjódógu ◆ munkaeszközmunkaeszköz
szagjódzsikanszagjódzsikan ◆ munkavégzés idejemunkavégzés ideje
szagjódzsókenszagjódzsóken ◆ munkakörülménymunkakörülmény
szagjófukuszagjófuku ◆ munkaruhamunkaruha
szagjógenbaszagjógenba ◆ munkavégzés helyemunkavégzés helye
szagjógiszagjógi ◆ munkaruhamunkaruha
szagjóhanszagjóhan ◆ munkabrigádmunkabrigád
szagjóhenkakukacujószagjóhenkakukacujó ◆ szuruhozszuruhoz hasonlóhasonló
igék ragozásaigék ragozása
szagjóiszagjói ◆ munkaruhamunkaruha
szagjóinszagjóin ◆ betanított munkásbetanított munkás ◆ munkásmunkás
szagjójódeszukuszagjójódeszuku ◆ munkaasztalmunkaasztal
szagjókankjószagjókankjó ◆ munkakörnyezetmunkakörnyezet ◆ munka-munka-
körülményekkörülmények
szagjókantokusaszagjókantokusa ◆ munkafelügyelőmunkafelügyelő
szagjókateiszagjókatei ◆ munkafolyamatmunkafolyamat

szagjókóguszagjókógu ◆ munkaeszközmunkaeszköz
szagjónissiszagjónissi ◆ munkanaplómunkanapló 「Szagjónissi-o cu-
keta.」 „Munkanaplót vezettem.”

szagjórjóhószagjórjóhó ◆ munkaterápiamunkaterápia
szagjórjóhósiszagjórjóhósi ◆ munkaterapeutamunkaterapeuta
szagjósaszagjósa ◆ kezelőkezelő ◆ munkásmunkás
szagjószuruszagjószuru ◆ munkálkodikmunkálkodik ◆ szerelszerel
「Otto-va szagjóbejade nanika-o szagjósiteiru.」
„A férjem a műhelyben szerel.”

szagjóutaszagjóuta ◆ munkadalmunkadal
szagjózubonszagjózubon ◆ munkásnadrágmunkásnadrág
szagonitotteokuszagonitotteoku ◆ utoljárautoljára hagyhagy 「Gohan-
o sokudzsino szagoni totteoita.」 „A rizst utoljára
hagytam az ebédnél.”

szaguriszaguri ◆ fürkészésfürkészés ◆ kikémleléskikémlelés ◆ kipu-kipu-
hatoláshatolás ◆ kitapinthatókitapintható részrész ◆ szondaszonda ◇

szaguri-oszaguri-o ireruireru megszondázmegszondáz ◇ szaguri-oszaguri-o
ireruireru kikémlelkikémlel 「Raibaru gaisano sinszeihinni-
cuite szaguri-o ireta.」 „Kikémleltem a rivális vál-
lalat új termékét.” ◇ szaguri-oszaguri-o ireruireru kipuhatolkipuhatol
「Szukina hitoni dzsibunnokoto-o dó omotteiru-
ka szaguri-o iretai!」 „Szeretném kipuhatolni az
érzéseit annak, akit szeretek!”

szaguriateruszaguriateru ◆ megtalálmegtalál
「Kurajamideszuicscsi-o szaguri ateta.」 „A sö-
tétben megtaláltam a kapcsolót.” ◆ rátalálrátalál
「Kinmjaku-o szaguri ateta.」 „Rátalált az arany-
ra.”

szaguridaszuszaguridaszu ◆ felderítfelderít 「Cumano himicu-o
szaguri dasita.」 „Felderítettem a feleségem tit-
kát.” ◆ kinyomozkinyomoz 「Darega szacudzsinhanka
szaguri dasita.」 „Kinyomozta, hogy ki a gyilkos.”

szagurimavaruszagurimavaru ◆ keresgélkeresgél 「Netto dzsóde ka-
kono kidzsi-o szaguri mavatta.」 „Keresgéltem az
interneten a régi cikkek között.”

szaguri-oszaguri-o ireruireru ◆ kikémlelkikémlel 「Raibaru gaisano
sinszeihinnicuite szaguri-o ireta.」 „Kikémleltem
a rivális vállalat új termékét.” ◆ kipuhatolkipuhatol
「Szukina hitoni dzsibunnokoto-o dó omotteiru-
ka szaguri-o iretai!」 „Szeretném kipuhatolni az
érzéseit annak, akit szeretek!” ◆ megszondázmegszondáz
szaguriszaguriszaguriszaguri ◆ tapogatózvatapogatózva 「Hikarinoa-
ru hóhe szaguri szaguri szuszunda.」 „Tapogatóz-
va haladtam a fény felé.”
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szaguruszaguru ◆ felderítfelderít 「Ongen-o szagutta.」
„Próbáltam felderíteni, honnan jön a hang.” ◆

fürkészfürkész 「Sifukukeiszacukan-va tobakudzsóni
szennjúsi nakano jószu-o szagutta.」 „A civil ru-
hás rendőr bement a játékbarlangba, és az ottani
helyzetet fürkészte.” ◆ kereskeres 「Keiszacu-va han-
nin-o szagutteiru.」 „A rendőrség keresi az elkö-
vetőt.” ◆ keresgélkeresgél 「Kanodzsotodokode siri at-
taka kioku-o szagutta.」 „Keresgéltem a memóri-
ámban, hogy honnan ismerem azt a nőt.” ◆ kifür-kifür-
készkész 「Tónaino jószu-o szagutta.」 „Próbáltam
kifürkészni a párton belüli állapotokat.” ◆ ko-ko-
torásziktorászik 「Kabanno naka-o szagutte teiki-o tori
dasita.」 „A táskájában kotorászott, és előhalász-
ta a bérletét.” ◆ kutatkutat 「Nazo-o szagutteiru.」
„Kutatja a rejtélyt.” ◆ puhatolpuhatol 「Kareno ito-o
szagutta.」 „A szándékát puhatoltam.” ◆ vizs-vizs-
gálgál 「Kenszecuno jószu-o szagutta.」 „Vizsgál-
tam, hogy áll az építkezés.” ◇ itakumonaihara-oitakumonaihara-o
szagurareruszagurareru alaptalanulalaptalanul gyanúsítgyanúsít 「Vairo-o
uke tottanode-va naikato itakumonai hara-o sza-
gurareta.」 „Alaptalanul gyanúsítottak, hogy ke-
nőpénzt fogadtam el.” ◇ szaguriszaguriszaguriszaguri ta-ta-
pogatózvapogatózva 「Hikarinoaru hóhe szaguri szaguri
szuszunda.」 „Tapogatózva haladtam a fény felé.”
◇ szaguridaszuszaguridaszu felderítfelderít 「Cumano himicu-o
szaguri dasita.」 „Felderítettem a feleségem tit-
kát.”

szagurujónaszagurujóna ◆ fürkészőfürkésző 「Szagurujóna mecu-
ki」 „fürkésző tekintet”

szahaszaha ◆ baloldalbaloldal 「Szahaszeitó」 „baloldali
párt”

szahandzsiszahandzsi ◆ apróságapróság 「Nicsidzsószahan-
dzsi」 „mindennapos apróság” ◇ nicsidzsósza-nicsidzsósza-
handzsihandzsi mindennaposmindennapos eseményesemény 「Kono
ucside-va fusigina kotoga nicsidzsószahandzsini
okoru.」 „Ebben a házban a furcsa események
mindennaposak.”

szaharaszahara ◆ SzaharaSzahara
szahenszahen ◆ balbal oldaloldal 「Hóteisikino szahen」
„egyenlet bal oldala”

szahószahó ◆ etikettetikett 「Sokudzsino szahó-o sira-
nai.」 „Nem ismeri az étkezési etikettet.” ◆ illem-illem-
szabályszabály 「Ocsano szahó-o minicukeru.」 „Meg-
tanulja a teaivás illemszabályait.” ◆ modormodor 「Ko-
domonijoi szahó-o osie konda.」 „Jó modorra ta-
nította a gyereket.” ◆ módszertanmódszertan 「Szecumei-
no szahó-o siranai.」 „Nem ismeri a magyarázás

módszertanát.” ◇ gjógiszahógjógiszahó viselkedésiviselkedési
normanorma 「Asi-o téburuni noszerunante,
gjógiszahó-o siranai.」 „Az asztalra teszi a lábát,
nem tud viselkedni.” ◇ szaidzsinoszahószaidzsinoszahó ritu-ritu-
álisális szabályokszabályok ◇ sokudzsiszahósokudzsiszahó étkezésiétkezési
etikettetikett ◇ sokutakunoszahósokutakunoszahó étkezésiétkezési eti-eti-
kettkett ◇ reigiszahóreigiszahó viselkedésiviselkedési normanorma
「Oszósikini akainekutai-o szuruno-va reigisza-
hóni hanszuru.」 „Temetésre piros nyakkendő-
ben menni ellentmond a viselkedési normáknak.”

szahodoszahodo ◆ annyiraannyira 「Mita heja-va szahodo va-
rukunakatta.」 „A szoba, amit néztünk, nem volt
annyira rossz.” ◆ nemnem túltúl 「Kare-va szahodo
komaranakatta.」 „Nem volt túl nagy bajban.”

szaiszai ◆ éveséves 「Nanszaideszuka?」 „Hány éves
vagy?” ◇ gogakunoszaigogakunoszai nyelvérzéknyelvérzék
「Kanodzso-va gogakuno szaigaaru.」 „Van
nyelvérzéke.”

szaiszai ◆ orrszarvúorrszarvú ◆ rinocéroszrinocérosz
szaiszai ◆ érzékérzék 「Kare-va ongakuno szaigaaru.」
„Van érzéke a zenéhez.” ◆ észész 「Szai-o
kikaszetepaszuvádo-o ateta.」 „Az eszét használ-
va kitalálta a jelszót.” ◆ tehetségtehetség 「Kare-va
szúgakuno szaigaaru.」 „Van tehetsége matema-
tikához.” ◇ gogakunoszaigogakunoszai nyelvérzéknyelvérzék
「Kanodzso-va gogakuno szaigaaru.」 „Van
nyelvérzéke.”

szaiszai ◆ dobókockadobókocka ◆ kockakocka 「Szai-va nage-
rareta.」 „A kocka el van vetve.” ◇ szainomeszainome
dobókockadobókocka pöttyeipöttyei ◇ szainomeszainome kockakocka
「Dzsagaimo-o szaino meni kitta.」 „Kockára
vágtam a krumplit.”

szaiszai ◆ ismételtenismételten ◆ újraújra 「Kare-va szaikon-
sita.」 „Újra nősült.” ◇ szaiujokuszaiujoku legesélye-legesélye-
sebbsebb 「Júsókóhono szaiujoku」 „legesélyesebb
bajnokjelölt” ◇ szaikenszaszaikensza ismételtismételt vizsgá-vizsgá-
latlat ◇ szaidzsújószaidzsújó legfontosabblegfontosabb 「Szaidzs-
újókadai」 „legfontosabb feladat” ◇ szaiszen-szaiszen-
kjokjo ismételtismételt választásválasztás 「Fuszeigaattatame
szaiszenkjo-o okonatta.」 „Csalás miatt megismé-
telték a választást.” ◇ szaihjókaszuruszaihjókaszuru átér-átér-
tékeltékel 「Kakoga szaihjókaszareta.」 „Átértékelő-
dött a múlt.” ◇ szaihószószaihószó újraközvetítésújraközvetítés ◇

szaihószószaihószó ismétlésismétlés 「Bangumino szaihószó」
„műsor ismétlése” ◇ szairijószairijó újrahasznosí-újrahasznosí-
tástás
szaiszai ◆ fesztiválfesztivál ◆ gálagála ◇ eigaszaieigaszai filmfesz-filmfesz-
tiváltivál ◇ ongakuszaiongakuszai zeneizenei fesztiválfesztivál ◇ gei-gei-
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dzsucuszaidzsucuszai művészetiművészeti fesztiválfesztivál ◇ súkaku-súkaku-
szaiszai szüretiszüreti fesztiválfesztivál ◇ súkakuszaisúkakuszai arató-arató-
ünnepünnep
szaiszai ◆ eltéréseltérés 「Szunpóno szai」 „méretbeli
eltérés” ◆ különbségkülönbség 「Joszócsito dzsiszszeki-
csitono szai」 „várt és valós érték közti különb-
ség”

szaiszai ◆ alkalomalkalom 「Kono szaihakkiri iimaszu.」
„Ez alkalommal világosan megmondom.” ◆ eseteset
「Hidzsóno szai-va koko-o jabutte rinkoni hinan-
site kudaszai.」 „Vész esetén törje át ezt a falat,
és meneküljön a szomszédba!” ◆ korkor 「Oriru
szaikasza-o vaszurezuni.」 „Leszálláskor ne feled-
jék az esernyőjüket.” ◆ rara 「Sikenno szaidzsiso-o
dzsiszansitekudaszai.」 „A vizsgára hozzanak szó-
tárt!”

szaiszai ◆ főételekfőételek
szaiszai ◆ legleg 「Szaidaifúszoku-va dzsúmétorude-
szu.」 „A legnagyobb szélerősség 10 méter.” ◇

szaiszajokuszaiszajoku legradikálisabblegradikálisabb ◇ szaiszajo-szaiszajo-
kuku szélsőbaloldalszélsőbaloldal ◇ szaiszajokuszaiszajoku legesély-legesély-
telenebbtelenebb ◇ szaidainoszaidaino maximálismaximális ◇ szaidai-szaidai-
nono legnagyobblegnagyobb
szaiainoszaiaino ◆ hőnhőn szeretettszeretett 「Kanodzso-va sza-
iaino cumadeszu.」 „Ő a hőn szeretett feleségem.”
◆ legkedvesebblegkedvesebb 「Szaiaino ko」 „legkedvesebb
gyermekem”

szaiakuszaiaku ◆ nem is lehetne rosszabbnem is lehetne rosszabb
szaiakunoszaiakuno ◆ bénabéna 「Konovápuro-va szaiaku!」
„Jaj, de béna ez a szövegszerkesztő!” ◆ kritikánkritikán
alulialuli 「Konoreszutoran-va szaiaku.」 „Ez az ét-
terem kritikán aluli.” ◆ legrosszabblegrosszabb 「Kono
bjóki-va szaiakuno baaiha sini itaru.」 „Ez a be-
tegség legrosszabb esetben halált okoz.” ◆ po-po-
csékcsék 「Kono sóhinno sicu-va szaiaku.」 „Ennek
az árunak pocsék a minősége.” ◆ rémesrémes 「Kono
jófuku-va szaiaku!」 „Rémes ez a ruha!”

szaiakunodzsókenszaiakunodzsóken ◆ pesszimumzónapesszimumzóna
szaiakunodzsókjószaiakunodzsókjó ◆ mélypontmélypont 「Keizai-va
szaiakuno dzsókjóniaru.」 „Mélyponton van a
gazdaság.”

szaibábógjoszaibábógjo ◆ kibervédelemkibervédelem
szaibáhanzaiszaibáhanzai ◆ digitálisdigitális bűnözésbűnözés ◆ kiber-kiber-
bűnözésbűnözés
szaibaiszaibai ◆ termesztéstermesztés ◇ kadzsuszaibaikadzsuszaibai
gyümölcstermesztésgyümölcstermesztés ◇ dzsikaszaibaidzsikaszaibai háziházi
termesztéstermesztés ◇ szuikószaibaiszuikószaibai vízkultúrásvízkultúrás

növénytermesztésnövénytermesztés ◇ szokuszeiszaibaiszokuszeiszaibai me-me-
legházilegházi termesztéstermesztés ◇ szokuszeiszaibaiszokuszeiszaibai
hajtatáshajtatás ◇ teraszuszaibaiteraszuszaibai teraszosteraszos ter-ter-
mesztésmesztés ◇ tókószenszaibaitókószenszaibai rétegvonalasrétegvonalas
termesztéstermesztés ◇ nankaszaibainankaszaibai halványítotthalványított
termesztéstermesztés ◇ mizuszaibaimizuszaibai vízkultúrásvízkultúrás nö-nö-
vénytermesztésvénytermesztés ◇ jaszaiszaibaijaszaiszaibai zöldség-zöldség-
termesztéstermesztés ◇ júkiszaibaijúkiszaibai organikusorganikus nö-nö-
vénytermesztésvénytermesztés ◇ rodzsiszaibairodzsiszaibai szabadszabad
ég alatt termesztéség alatt termesztés
szaibaihinsuszaibaihinsu ◆ kultivarkultivar ◆ termesztetttermesztett faj-faj-
tata
szaibaikaszaibaika ◆ háziasításháziasítás
szaibaikasitaszaibaikasita ◆ háziasítottháziasított
szaibaikaszuruszaibaikaszuru ◆ háziasítháziasít
szaibaisaszaibaisa ◆ termelőtermelő
szaibaisokubucuszaibaisokubucu ◆ kultúrnövénykultúrnövény
szaibaiszuruszaibaiszuru ◆ termeltermel 「Dzsagaimo-o szaiba-
isiteiru.」 „Burgonyát termelek.” ◆ termeszttermeszt
「Bara-o szaibaisiteiru.」 „Rózsákat termesztek.”

szaibákeiszacuszaibákeiszacu ◆ kiberrendészetkiberrendészet ◆ kiber-kiber-
rendőrségrendőrség
szaibákeizaiszaibákeizai ◆ kibergazdaságkibergazdaság
szaibákógekiszaibákógeki ◆ kibertámadáskibertámadás
「Arupurobaidá-va szaibá kógeki-o uketa.」 „Ki-
bertámadás érte az egyik internetszolgáltatót.”

szaibanszaiban ◆ bíróságibírósági tárgyalástárgyalás 「Szaibande
araszoucumorideszu.」 „Bírósági tárgyaláson fo-
gok harcolni a jogaimért.” ◆ igazságszolgálta-igazságszolgálta-
tástás 「Szaiban-o jókjúsita.」 „Igazságszolgálta-
tást követelt.” ◆ perper 「Szaibanni katta.」 „Meg-
nyertem a pert.” ◆ tárgyalástárgyalás 「Szaibande
hikoku-va szaibancsó-o budzsokusi cuzuketa.」
„A bírósági tárgyaláson a vádlott sértegette a bí-
rót.” ◇ szaiban-oszaiban-o okoszuokoszu pertpert indítindít
「Mindzsiszaiban-o okosita.」 „Polgári pert indí-
tott.” ◇ szokkecuszaibanszokkecuszaiban rögtönítélőrögtönítélő bíró-bíró-
ságság ◇ baisinszaibanbaisinszaiban esküdtszékiesküdtszéki tárgya-tárgya-
láslás ◇ hjakunicsiszaibanhjakunicsiszaiban százszáz naponnapon belülibelüli
tárgyalástárgyalás ◇ mindzsiszaibanmindzsiszaiban polgári perpolgári per
szaibancsószaibancsó ◆ bíróbíró 「Szaibancsó-va kibisii
hankecu-o kudasita.」 „A bíró kemény ítéletet ho-
zott.” ◆ főbírófőbíró
szaibanetikkuszuszaibanetikkuszu ◆ kibernetikakibernetika
szaibanhijószaibanhijó ◆ perköltségperköltség
szaiban-inszaiban-in ◆ esküdtesküdt
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szaiban-inszeidoszaiban-inszeido ◆ esküdtszékiesküdtszéki rendszerrendszer
「Szaiban-inszeidode hito-o szabakunante
dzsibunni-va niga omoi.」 „Az esküdtszéki rend-
szerben túl nagy a felelősség más ember felett ítél-
kezni.”

szaibankanszaibankan ◆ bíróbíró
szaiban-nomósitateszaiban-nomósitate ◆ bíróságibírósági eljáráseljárás
kezdeményezésekezdeményezése 「Szaibanno mósi tate-o oko-
natta.」 „Bírósági eljárást kezdeményezett”

szaiban-oszaiban-o okoszuokoszu ◆ beperelbeperel ◆ perelperel ◆ pertpert
indítindít 「Mindzsiszaiban-o okosita.」 „Polgári
pert indított.”

szaiban-oszaiban-o szuruszuru ◆ pereskedikpereskedik 「Szóonnicuite
rindzsinto ninenkan szaiban-o siteita.」 „Két évig
pereskedtem a szomszédommal a zaj miatt.”

szaibansoszaibanso ◆ bíróságbíróság ◆ ítélőszékítélőszék ◇ kak-kak-
júszaibansojúszaibanso alsófokúalsófokú bíróságbíróság ◇ kateiszai-kateiszai-
bansobanso családjogicsaládjogi bíróságbíróság ◇ kan-iszaibansokan-iszaibanso
rögtönítélőrögtönítélő bíróságbíróság ◇ gundzsiszaibangundzsiszaiban had-had-
bíróságibírósági perper ◇ gundzsiszaibansogundzsiszaibanso hadbíró-hadbíró-
ságság ◇ gundzsiszaibansogundzsiszaibanso katonaikatonai bíróságbíróság
◇ kenpószaibansokenpószaibanso alkotmánybíróságalkotmánybíróság ◇ kó-kó-
kaiszaibankaiszaiban nyilvánosnyilvános tárgyalástárgyalás ◇ kószo-kószo-
szaibansoszaibanso fellebbvitelifellebbviteli bíróságbíróság ◇ kótósza-kótósza-
ibansoibanso fellebbvitelifellebbviteli bíróságbíróság ◇ szaikósza-szaikósza-
ibansoibanso LegfelsőbbLegfelsőbb BíróságBíróság ◇ dzsókjúsza-dzsókjúsza-
ibansoibanso felsőfokúfelsőfokú bíróságbíróság ◇ dzsinminszai-dzsinminszai-
banban népbíróságinépbírósági perper ◇ csihószaibansocsihószaibanso he-he-
lyilyi bíróságbíróság ◇ mindzsiszaibansomindzsiszaibanso polgárjogipolgárjogi
bíróságbíróság ◇ mindzsiszaibansomindzsiszaibanso polgáripolgári bíró-bíró-
ságság
szaibanzataszaibanzata ◆ bírósági ügybírósági ügy
szaibaraszaibara ◆ udvari zeneudvari zene
szaibasiszaibasi ◆ főzőpálcikafőzőpálcika ◆ szedőpálcikaszedőpálcika
szaibasiruszaibasiru ◆ elragadjaelragadja aa tehetségetehetsége
「Vakamono-va szaibasittakoto-o itta.」 „A fiatalt
elragadta a tehetsége.”

szaibáteroszaibátero ◆ kiberterrorizmuskiberterrorizmus
szaibenszaiben ◆ kopoltyúlemezkopoltyúlemez
szaibószaibó ◆ sejtsejt ◇ kansicuszaibókansicuszaibó interstíci-interstíci-
álisális sejtsejt ◇ kantaiszaibókantaiszaibó pálcikasejtpálcikasejt ◇ ki-ki-
dószaibódószaibó motorosmotoros sejtsejt ◇ kirászaibókirászaibó ölőölő
sejtsejt ◇ kessószaibókessószaibó elemielemi cellacella ◇ szaka-szaka-
zukiszaibózukiszaibó kehelysejtkehelysejt ◇ sokuszaibósokuszaibó faló-faló-
sejtsejt ◇ dzsoszaibódzsoszaibó segítősegítő sejtsejt ◇ sinkei-sinkei-
szaibószaibó idegsejtidegsejt ◇ szókjokuszaibószókjokuszaibó bipolá-bipolá-
risris sejtsejt ◇ taiszaibótaiszaibó testitesti sejtsejt ◇ taisza-taisza-
ibóibó szomatikusszomatikus sejtsejt ◇ tíszaibótíszaibó T-sejtT-sejt ◇

nószaibónószaibó agysejtagysejt ◇ bannószaibóbannószaibó átalaku-átalaku-
lásralásra képesképes őssejtőssejt ◇ bószaibóbószaibó pálcikasejtpálcikasejt
◇ men-ekiszaibómen-ekiszaibó immunsejtimmunsejt ◇ júmószaibójúmószaibó
szőrsejtszőrsejt
szaibóbaijószaibóbaijó ◆ sejtkultúrasejtkultúra ◆ sejttenyé-sejttenyé-
szetszet
szaibóbanszaibóban ◆ sejtlemezsejtlemez
szaibóbunrecuszaibóbunrecu ◆ sejtosztódássejtosztódás
szaibóbunruigakuszaibóbunruigaku ◆ citotaxonómiacitotaxonómia
szaibóekiszaibóeki ◆ sejtnedvsejtnedv
szaibógaimatorikkuszuszaibógaimatorikkuszu ◆ extracellulárisextracelluláris
mátrixmátrix
szaibógainoszaibógaino ◆ extracellulárisextracelluláris ◆ sejtensejten kí-kí-
vülivüli
szaibógakuszaibógaku ◆ citológiacitológia ◆ sejttansejttan
szaibógakutekicsizuszaibógakutekicsizu ◆ citológiai térképcitológiai térkép
szaibóguszaibógu ◆ kiborgkiborg
szaibóhekiszaibóheki ◆ sejtfalsejtfal
szaibóidengakuszaibóidengaku ◆ citogenetikacitogenetika ◆ sejtge-sejtge-
netikanetika
szaibójókaiszaibójókai ◆ citolíziscitolízis ◆ sejtbomlássejtbomlás
szaibójúgószaibójúgó ◆ sejtfúziósejtfúzió
szaibókakuszaibókaku ◆ sejtmagsejtmag
szaibókanszaibókan ◆ intercellulárisintercelluláris ◆ sejteksejtek kö-kö-
zöttzött ◆ sejteksejtek köztközt ◆ sejteksejtek köztiközti ◆ sejt-sejt-
köziközi
szaibókandzsóhódentacuszaibókandzsóhódentacu ◆ sejteksejtek közöttiközötti
kommunikációkommunikáció
szaibókankecugószaibókankecugó ◆ sejtkapcsolatsejtkapcsolat
szaibókankomjunikésonszaibókankomjunikéson ◆ sejteksejtek közöttiközötti
kommunikációkommunikáció
szaibókanszecscsakubunsiszaibókanszecscsakubunsi ◆ intercellulá-intercellulá-
ris adhéziós molekularis adhéziós molekula
szaibókenszaszaibókensza ◆ szövettaniszövettani vizsgálatvizsgálat 「Te-
kisucusita sujó-o szaibókenszanimavasita.」 „A
kioperált daganatot szövettani vizsgálatra küld-
ték.”

szaibókószaibókó ◆ sejtszájsejtszáj
szaibókokjúszaibókokjú ◆ sejtlégzéssejtlégzés
szaibókokkakuszaibókokkaku ◆ citoszkeletoncitoszkeleton ◆ sejtvázsejtváz
szaibómakuszaibómaku ◆ sejthártyasejthártya ◆ sejtmembránsejtmembrán
szaibónaiszaibónai ◆ intracellulárisintracelluláris ◆ sejten belülsejten belül
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szaibónaikjószeiszecuszaibónaikjószeiszecu ◆ endoszimbionta-endoszimbionta-
elméletelmélet ◆ endoszimbiotikus elméletendoszimbiotikus elmélet
szaibónaimakukeiszaibónaimakukei ◆ endomembránendomembrán rend-rend-
szerszer ◆ sejten belüli membránrendszersejten belüli membránrendszer
szaibónijúdokunaszaibónijúdokuna ◆ citotoxikuscitotoxikus
szaibósiszaibósi ◆ sejthalálsejthalál ◇ puroguramuszaibósipuroguramuszaibósi
programozott sejthalálprogramozott sejthalál
szaibósicuszaibósicu ◆ citoplazmacitoplazma ◆ sejtplazmasejtplazma ◇

kakuszaibósicuhikakuszaibósicuhi sejtmag-citoplazmasejtmag-citoplazma
arányarány
szaibósicubunrecuszaibósicubunrecu ◆ citokinéziscitokinézis
szaibósicugeruszaibósicugeru ◆ citogélcitogél
szaibósicuidenszaibósicuiden ◆ citoplazmás öröklődéscitoplazmás öröklődés
szaibósicujúgószaibósicujúgó ◆ plazmogámiaplazmogámia
szaibósicukisicuszaibósicukisicu ◆ citoszolcitoszol ◆ sejtoldatsejtoldat
szaibósicurjúdószaibósicurjúdó ◆ citoplazmatikuscitoplazmatikus áram-áram-
láslás
szaibósicuzoruszaibósicuzoru ◆ citoszolcitoszol ◆ sejtoldatsejtoldat
szaibósókikanszaibósókikan ◆ organellumorganellum ◆ sejtszer-sejtszer-
vecskevecske
szaibósudzsucuszaibósudzsucu ◆ sejtsebészetsejtsebészet
szaibósúkiszaibósúki ◆ sejtciklussejtciklus ◆ sejtosztódásisejtosztódási
ciklusciklus
szaibószecuszaibószecu ◆ sejtelméletsejtelmélet
szaibószecscsakubunsiszaibószecscsakubunsi ◆ sejtadhézióssejtadhéziós
molekulamolekula ◇ sinkeiszaibószecscsakubunsisinkeiszaibószecscsakubunsi
idegsejt-adhéziós molekulaidegsejt-adhéziós molekula
szaibószeibucugakuszaibószeibucugaku ◆ sejtbiológiasejtbiológia
szaibószeinenkinszaibószeinenkin ◆ sejtes nyálkagombasejtes nyálkagomba
szaibószosikiszaibószosiki ◆ sejtszövetsejtszövet
szaibótaiszaibótai ◆ sejttestsejttest
szaibuszaibu ◆ részletrészlet 「Dzsiken-o szaibumade obo-
eteiru.」 „Az ügy minden részletére emlékszem.”

szaibucuszaibucu ◆ tehetséges embertehetséges ember
szaibunkaszaibunka ◆ aprózódásaprózódás ◆ feldarabolódásfeldarabolódás ◆

fragmentációfragmentáció ◆ széttöredezésszéttöredezés
szaibunkaszuruszaibunkaszuru ◆ felosztfeloszt 「Sigoto-o szai-
bunkaszuru.」 „Felosztja a munkát.” ◆ megosztmegoszt
「Riszuku-o szaibunkaszuru」 „Megosztja a koc-
kázatot.”

szaibunkjokuszaibunkjoku ◆ repolarizációrepolarizáció
szaibunpaiszaibunpai ◆ újraelosztásújraelosztás

szaibunruiszuruszaibunruiszuru ◆ átminősítátminősít 「Meiószei-va
dzsunvakuszeini szaibunruiszareta.」 „A Plútót
átminősítették törpebolygóvá.”

szaicsarendzsiszuruszaicsarendzsiszuru ◆ újraújra megkísérelmegkísérel
「Sikenni szaicsarendzsisita.」 „Újra megkísérel-
tem a vizsgát.”

szaicsiszaicsi ◆ aprólékosságaprólékosság ◆ részletességrészletesség
szaicsiszaicsi ◆ elmésségelmésség ◆ intelligenciaintelligencia
szaicsiaruszaicsiaru ◆ eszeseszes 「Szaicsiaru dzsinbucu」
„eszes ember”

szaicsinaszaicsina ◆ alaposalapos 「Szaicsina kanszacu」
„alapos megfigyelés” ◆ aprólékosaprólékos 「Szaicsina
bjósa」 „aprólékos leírás”

szaicsininaketaszaicsininaketa ◆ éleséles elméjűelméjű 「Szaicsini
naketa hito」 „éles elméjű ember”

szaicsószaicsó ◆ leghosszabbleghosszabb 「Szaicsódzsumjó」
„leghosszabb élettartam”

szaicsókjoriszaicsókjori ◆ leghosszabb távolságleghosszabb távolság
szaicsúszaicsú ◆ középközép ◇ maszszaicsúdearumaszszaicsúdearu javá-javá-
banban folyikfolyik 「Kjósicuni cuitara dzsugjóno masz-
szaicsúdatta.」 „Mire a tanterembe értem, már ja-
vában folyt az óra.”

szaicsúniszaicsúni ◆ alattalatt 「Arasino szaicsúni dengen-
ga ocsita.」 „A vihar alatt elment a villany.” ◆

közepénközepén 「Sigotono szaicsúnikonpjútága kovar-
eta.」 „A munka közepén elromlott a számítógé-
pem.”

szaidászaidá ◆ szénsavas üdítőitalszénsavas üdítőital
szaidaiszaidai ◆ mindenminden részletrészlet 「Szaidaimora-
szazuni hanaszu.」 „Minden részletet elmond.”

szaidaiszaidai ◆ legfeljebblegfeljebb 「Kono kuruma-va ga-
szorin mantande szaidaihjah-kiro hasireru.」 „Ez
az autó egy tankolással legfeljebb 100 kilométert
tud megtenni.” ◆ legnagyobblegnagyobb 「Kono kurum-
ano szaidaiszokudo-va hjakugodzsuh-
kirodeszu.」 „Ennek a kocsinak a legnagyobb se-
bessége 150 km/óra.” ◆ maximummaximum
szaidaicsiszaidaicsi ◆ csúcsértékcsúcsérték ◆ maximumértékmaximumérték
「Denrjúno szaidaicsi」 „áram maximumértéke”

szaidaifukaszaidaifuka ◆ teherbírásteherbírás
szaidaifúszokuszaidaifúszoku ◆ maximálismaximális szélsebességszélsebesség
◇ sunkanszaidaifúszokusunkanszaidaifúszoku maximálismaximális széllö-széllö-
késkés
szaidaigenszaidaigen ◆ maximummaximum
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szaidaigendoszaidaigendo ◆ maximummaximum
szaidaigendonoszaidaigendono ◆ maximálismaximális 「Hinsicuni sza-
idaigendono csúiharau.」 „Maximális figyelmet
fordít a minőségre.”

szaidaigen-niszaidaigen-ni ◆ maximálisanmaximálisan 「Arajuru kikai-
o szaidaigenni rijószuru.」 „Minden lehetőséget
maximálisan kihasznál.”

szaidaigen-ninobaszuszaidaigen-ninobaszu ◆ maximalizálmaximalizál
「Rieki-o szaidaigenni nobasita.」 „Maximalizál-
ta a profitot.”

szaidaigen-noszaidaigen-no ◆ lehetőlehető legnagyobblegnagyobb 「Sza-
idaigenno keikaiga hicujódeszu.」 „A lehető leg-
nagyobb óvatosságra van szükség.” ◆ maximálismaximális
「Szaidaigenno csikara-o hakkiszuru.」 „Maxi-
mális erőt fejt ki.”

szaidaigen-nodorjoku-oszaidaigen-nodorjoku-o szuruszuru ◆ mindenminden tő-tő-
le telhetőt megteszle telhetőt megtesz
szaidaijaruszaidaijaru ◆ újratárcsázásújratárcsázás
szaidaikadzsúszaidaikadzsú ◆ teherbírásteherbírás
szaidaikjúszaidaikjú ◆ legmagasabblegmagasabb besorolásbesorolás ◆ leg-leg-
magasabb fokmagasabb fok
szaidaikjúnoszaidaikjúno ◆ igazánigazán nagynagy 「Szaidaikjúno
jorokobi」 „igazán nagy öröm” ◆ legnagyobblegnagyobb
kategóriájúkategóriájú 「Szaidaikjúno taifú」 „legna-
gyobb kategóriájú tájfun”

szaidaikójakuszúszaidaikójakuszú ◆ legnagyobblegnagyobb közösközös osz-osz-
tótó
szaidainoszaidaino ◆ legnagyobblegnagyobb ◆ maximálismaximális
szaidaisunkanfúszokuszaidaisunkanfúszoku ◆ maximálismaximális széllö-széllö-
késkés
szaidaiszekiszairjószaidaiszekiszairjó ◆ teherbírásteherbírás
szaidaiszokurjokuszaidaiszokurjoku ◆ maximálismaximális sebességsebesség
「Funeno szaidaiszokurjoku」 „hajó maximális
sebessége”

szaidanszaidan ◆ belátásbelátás 「Szubete-o kareno szai-
danni makaszeta.」 „Mindent a belátására bíz-
tam.” ◆ döntésdöntés 「Kokuó-va szaidan-o kudasi-
ta.」 „A király döntést hozott.” ◆ ítéletítélet ◆ kisza-kisza-
básbás ◆ szabásszabás
szaidanszaidan ◆ oltároltár 「Szógijóno szaidan-o mó-
keta.」 „Halotti oltárt emelt.”

szaidangaszaidanga ◆ oltárképoltárkép
szaidanhósisaszaidanhósisa ◆ oltárszolgaoltárszolga
szaidankiszaidanki ◆ vágógépvágógép

szaidanszuruszaidanszuru ◆ kiszabkiszab 「Katagamini avaszete
kidzsi-o szaidansita.」 „A szabásminta alapján ki-
szabta a ruhát.” ◆ szabszab 「Haszamide nunodzsi-o
szaidansita.」 „Ollóval anyagot szabott.” ◆ szét-szét-
vágvág 「Soszeki-o szaidansiteszukjaningusita.」
„A könyvet szétvágva beszkenneltem.”

szaidanszuruszaidanszuru ◆ feldarabolfeldarabol 「Sureddáde jósi-
o szaidansita.」 „Az iratmegsemmisítő géppel fel-
darabolta a lapot.”

szaidanzaszaidanza ◆ OltárOltár
szaidenszaiden ◆ szentélyszentély
szaidoszaido ◆ mégmég egyszeregyszer 「Szaido gokakuninku-
daszai!」 „Kérem, ellenőrizze le még egyszer!”

szaidoszaido ◆ oldaloldal ◇ dáku-szaidodáku-szaido sötétsötét oldaloldal ◇

beddo-szaidobeddo-szaido ágy széleágy széle
szaidószaidó ◆ fibrillációfibrilláció
szaidobakkuszaidobakku ◆ védővédő ◆ védőjátékosvédőjátékos
szaido-bidzsineszuszaido-bidzsineszu ◆ melléktevékenységmelléktevékenység
szaido-burékiszaido-buréki ◆ kézifékkézifék
szaido-csendzsiszaido-csendzsi ◆ térfélcseretérfélcsere
szaidokászaidoká ◆ oldalkocsioldalkocsi ◆ oldalkocsisoldalkocsis motor-motor-
kerékpárkerékpár
szaidomákászaidomáká ◆ oldalsó indexoldalsó index
szaidomákáraitoszaidomákáraito ◆ helyzetjelzőhelyzetjelző
szaidomirászaidomirá ◆ oldalsóoldalsó visszapillantóvisszapillantó tükörtükör
◆ visszapillantó tükörvisszapillantó tükör
szaidómjakuszaidómjaku ◆ artériácskaartériácska ◆ arteriolaarteriola ◆

verőerecskeverőerecske
szaidorainszaidorain ◆ oldalvonaloldalvonal ◆ partvonalpartvonal
szaidotánsigunaruranpuszaidotánsigunaruranpu ◆ oldalsóoldalsó irány-irány-
jelző lámpajelző lámpa
szaido-téburuszaido-téburu ◆ éjjeliszekrényéjjeliszekrény
szaidzsiszaidzsi ◆ rítusrítus ◆ szertartásszertartás ◆ ünnepünnep
szaidzsiszaidzsi ◆ táplálékgyűjtéstáplálékgyűjtés ◇ szaitekisza-szaitekisza-
idzsironidzsiron optimálisoptimális táplálékgyűjtéstáplálékgyűjtés elméle-elméle-
tete
szaidzsiszaidzsi ◆ vékony betűvékony betű
szaidzsicuszaidzsicu ◆ ünnepünnep ◆ ünnepnapünnepnap ◆ vallásivallási
ünnepünnep ◇ sukuszaidzsicusukuszaidzsicu államiállami ésés vallásivallási
ünnepünnep ◇ sukuszaidzsicusukuszaidzsicu nemzeti ünnepnemzeti ünnep
szaidzsikiszaidzsiki ◆ kalendáriumkalendárium ◇ haikaiszaidzsi-haikaiszaidzsi-
kiki haiku kalendáriumhaiku kalendárium
szaidzsinszaidzsin ◆ apró szemű porapró szemű por ◆ finom porfinom por
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szaidzsinszaidzsin ◆ tehetséges embertehetséges ember
szaidzsinszaidzsin ◆ szentély isteneszentély istene
szaidzsinoszahószaidzsinoszahó ◆ rituális szabályokrituális szabályok
szaidzsoszaidzso ◆ tehetséges nőtehetséges nő
szaidzsószaidzsó ◆ legfelsőlegfelső ◇ szaidzsónoszaidzsóno legjobblegjobb
「Szaidzsóno hinsicu」 „legjobb minőség” ◇

szaidzsónoszaidzsóno legnagyobblegnagyobb 「Szaidzsóno sia-
vasze」 „legnagyobb boldogság”

szaidzsószaidzsó ◆ ravatalozóravatalozó
szaidzsószaidzsó ◆ szertartás helyszíneszertartás helyszíne
szaidzsóeiszaidzsóei ◆ újravetítésújravetítés
szaidzsóiszaidzsói ◆ legfelső pozíciólegfelső pozíció
szaidzsókaiszaidzsókai ◆ legfelső emeletlegfelső emelet
szaidzsókainiszaidzsókaini ◆ legfelsőlegfelső emeletenemeleten 「Sza-
idzsókaini szundeiru.」 „A legfelső emeleten la-
kom.”

szaidzsókjúszaidzsókjú ◆ felsőfokfelsőfok ◆ legfelsőlegfelső osztályosztály
◆ szuperlatívuszszuperlatívusz
szaidzsónoszaidzsóno ◆ legfelsőlegfelső 「Szaidzsóno tana」
„legfelső polc” ◆ legjobblegjobb 「Szaidzsóno hinsi-
cu」 „legjobb minőség” ◆ legnagyobblegnagyobb 「Szai-
dzsóno siavasze」 „legnagyobb boldogság”

szaidzsújószaidzsújó ◆ legfontosabblegfontosabb 「Szaidzsújók-
adai」 „legfontosabb feladat”

szaidzsújónaszaidzsújóna ◆ legfontosabblegfontosabb
szaienszaien ◆ ismételtismételt előadáselőadás ◇ szaienszuruszaienszuru
újraújra előadelőad 「Mukasino engeki-o szaiensita.」
„Újra előadtak egy régi darabot.”

szaienszaien ◆ konyhakertkonyhakert ◆ veteményeskertveteményeskert ◆

zöldségeskertzöldségeskert ◇ kateiszaienkateiszaien konyhakertkonyhakert
szaienszaien ◆ intelligens nőintelligens nő ◆ tehetséges nőtehetséges nő
szaiendanszaiendan ◆ színes füstlövedékszínes füstlövedék
szaieneszaiene ◆ megújuló energiamegújuló energia
szaienkeieisaszaienkeieisa ◆ őstermelőőstermelő
szaienszuszaienszu ◆ tudománytudomány ◇ raifu-szaienszuraifu-szaienszu
élettel foglalkozó tudományélettel foglalkozó tudomány
szaienszu-fikusonszaienszu-fikuson ◆ sci-fisci-fi ◆ tudományos-tudományos-
fantasztikus irodalomfantasztikus irodalom
szaienszuruszaienszuru ◆ újraújra előadelőad 「Mukasino engeki-
o szaiensita.」 „Újra előadtak egy régi darabot.”

szaienzukuriszaienzukuri ◆ zöldségtermesztészöldségtermesztés
szaifonszaifon ◆ lopólopó
szaifonbinszaifonbin ◆ szifonszifon ◆ szódásszifonszódásszifon

szaifuszaifu ◆ erszényerszény ◆ levéltárcalevéltárca ◆ pénztárcapénztárca
◇ densiszaifudensiszaifu elektronikus pénztárcaelektronikus pénztárca
szaifunohimoszaifunohimo ◆ pénzügypénzügy 「Cumaga vaga jano
szaifuno himo-o nigitteiru.」 „Az asszony kezeli a
családunk pénzügyeit.”

szaifunohimogajuruiszaifunohimogajurui ◆ nagy lábon élnagy lábon él
szaifunohimo-oszaifunohimo-o jurumerujurumeru ◆ elengedielengedi magátmagát
「Kjúrjóga agatte szaifuno himo-o jurumeta.」
„Megemelték a fizetésemet, így most egy kicsit el-
engedhetem magam.”

szaifunohimo-oszaifunohimo-o simerusimeru ◆ összehúzzaösszehúzza aa nad-nad-
rágszíjatrágszíjat
szaifuszuruszaifuszuru ◆ lekottázlekottáz 「Szenricunoii kjoku-
o szaifusita.」 „Lekottáztam egy fülbemászó dalt.”

szaifutoszódanszuruszaifutoszódanszuru ◆ megnézi,megnézi, hogyhogy
megengedheti-emegengedheti-e magánakmagának 「Szaifuto szódan-
site kaukadóka kimeta.」 „Megnéztem
megengedhetem-e magamnak, és utána döntöt-
tem, hogy megveszem-e.”

szaigaiszaigai ◆ csapáscsapás ◆ katasztrófakatasztrófa 「Szaigaini
szonaereba higai-va szukunakunaru.」 „Kevesebb
a kár, ha felkészülünk a katasztrófára.” ◇ sizen-sizen-
szaigaiszaigai természetitermészeti csapáscsapás 「Nihon-va sizen-
szaigaino ói kunideszu.」 „Japán egy olyan or-
szág, ahol sok a természeti csapás.” ◇ daikibona-daikibona-
szaigaiszaigai óriásióriási katasztrófakatasztrófa ◇ nidzsiszaigainidzsiszaigai
szekunderszekunder katasztrófakatasztrófa 「Cunami-va dzsisin-
no nidzsiszaigaidearu.」 „A szökőár a földrengés
szekunder katasztrófája.”

szaigaibósiszaigaibósi ◆ katasztrófaelhárításkatasztrófaelhárítás
szaigaicsiszaigaicsi ◆ katasztrófakatasztrófa sújtottasújtotta területterület

szaigaidzsinihaszaigaidzsiniha ◆ katasztrófakatasztrófa idejénidején
「Szaigaidzsiniha ocsi cuite kódósite kudaszai.」
„Katasztrófa idején viselkedjünk higgadtan!”

szaigaifukkószaigaifukkó ◆ helyreállításhelyreállítás
szaigaihaszszeidzsiszaigaihaszszeidzsi ◆ katasztrófa idejekatasztrófa ideje
szaigaikjúdzsokenszaigaikjúdzsoken ◆ mentőkutyamentőkutya
szaigairiszukuszaigairiszuku ◆ katasztrófa-kockázatkatasztrófa-kockázat ◆

veszélyforrásveszélyforrás 「Kanbacu-va nógjóno icsiban-
no szaigairiszukudeszu.」 „Az aszály a fő veszély-
forrás a mezőgazdaságban.”

szaigaitaiszakuszaigaitaiszaku ◆ felkészülésfelkészülés aa kataszt-kataszt-
rófárarófára 「Szaigaitaiszakutosite inrjószuino bicsi-
kusita.」 „Vizet tárolva készültem fel a kataszt-
rófára.” ◆ katasztrófavédelmikatasztrófavédelmi intézkedésintézkedés
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「Szaigaitaiszakutosite teibó-o kjókasita.」 „Ka-
tasztrófavédelmi intézkedésként megerősítettük a
gátakat.”

szaigaitaiszakuhonbuszaigaitaiszakuhonbu ◆ katasztrófavé-katasztrófavé-
delmi központdelmi központ
szaigaivarimasitokujakuszaigaivarimasitokujaku ◆ katasztrófa-katasztrófa-
prémiumos záradékprémiumos záradék
szaigecuszaigecu ◆ évév 「Nidzsúnenno szaigecuga tat-
ta.」 „20 év telt el.” ◇ szaigecunagarurugoto-szaigecunagarurugoto-
sisi az idő repülaz idő repül
szaigecuhito-o matazuszaigecuhito-o matazu ◆ az idő elszállaz idő elszáll
szaigecunagarurugotosiszaigecunagarurugotosi ◆ az idő repülaz idő repül
szaigenszaigen ◆ határhatár 「Ningenno jokubóni-va szai-
genganai.」 „Az ember vágyainak nincs határa.” ◆

végvég 「Gakusúni-va szaigenganai.」 „A tanulás-
nak soha sincs vége.” ◇ szaigen-nakuszaigen-naku végvég nél-nél-
külkül 「Onadzsi dósza-o szaigennaku kuri kaesite-
ita.」 „Vég nélkül ismételte ugyanazokat a moz-
dulatokat.”

szaigenszaigen ◆ rekonstruálásrekonstruálás ◆ rekonstrukciórekonstrukció
◆ reprodukálásreprodukálás ◆ újraújra előbukkanáselőbukkanás ◇ sza-sza-
igenszeiigenszei megismételhetőségmegismételhetőség 「Dzsikkenno
szaigenszei」 „kísérlet megismételhetősége”

szaigen-nakuszaigen-naku ◆ végvég nélkülnélkül 「Onadzsi dósza-o
szaigennaku kuri kaesiteita.」 „Vég nélkül ismé-
telte ugyanazokat a mozdulatokat.”

szaigenszeiszaigenszei ◆ megismételhetőségmegismételhetőség 「Dzsik-
kenno szaigenszei」 „kísérlet megismételhetősé-
ge” ◆ reprodukálhatóságreprodukálhatóság 「Dzsikkenno szai-
genszei」 „kísérlet reprodukálhatósága”

szaigenszuruszaigenszuru ◆ rekonstruálrekonstruál 「Keiszacu-va
hanzai-o szaigensitemita.」 „A rendőrség meg-
próbálta rekonstruálni a bűntényt.” ◆ reprodu-reprodu-
kálkál 「Mukasino macsinami-o szaigensita.」 „Re-
produkálták a régi városképet.”

szaigiszaigi ◆ gyanakvásgyanakvás 「Szaigino mede miru.」
„Gyanakvó tekintettel néz.” ◇ szaigisinszaigisin gya-gya-
nakvónakvó természettermészet ◇ szaigisin-nocujoiszaigisin-nocujoi gya-gya-
nakvónakvó természetűtermészetű 「Szaigisinno cujoi dzsósi」
„gyanakvó természetű főnök”

szaigisinszaigisin ◆ gyanakvó természetgyanakvó természet
szaigisin-nocujoiszaigisin-nocujoi ◆ gyanakvógyanakvó természetűtermészetű
「Szaigisinno cujoi dzsósi」 „gyanakvó természe-
tű főnök”

szaigoszaigo ◆ haha egyszeregyszer 「Himicugabaretara sza-
igo, kokoni-va irarenai.」 „Ha egyszer kitudódik

a titkom, nem lesz többé itt maradásom.” ◆ végvég
「Siaino szaigonohóde-va , kankjakuno kazuga
hetteita.」 „Ahogy a vége felé közeledett a parti,
megcsappant a vendégek száma.” ◇ szaigonoszaigono
utolsóutolsó 「Szaigonodéto.」 „Az utolsó randevú.”
◇ szaigonoszaigono legutolsólegutolsó 「Hangaríde-va gogac-
uno szaisúnicsijóbi-va kodomono hideszu.」
„Magyarországon május legutolsó vasárnapja a
gyermeknap.” ◇ szaigonoszaigono legvégsőlegvégső 「Kore-va
szaigono csúideszu.」 „Ez a legvégső figyelmezte-
tés.”

szaigoszaigo ◆ halálhalál 「Higekitekina szaigo-o toge-
ta.」 „Tragikus halált halt.” ◆ halálhalál órájaórája 「Csi-
csino szaigono kotoba-o omoi dasita.」 „Eszembe
jutott, amit apám mondott halála órájában.” ◆

utolsóutolsó percekpercek 「Hahano szaigo-o mitotta.」
„Az utolsó percéig ápolta az anyját.”

szaigocúcsószaigocúcsó ◆ ultimátumultimátum 「Szaigocúcsó-o ok-
utta.」 „Ultimátumot adott.”

szaigocúkokuszaigocúkoku ◆ utolsó figyelmeztetésutolsó figyelmeztetés
szaigomadeszaigomade ◆ végigvégig 「Kidzsi-va szaigomade
jomubekida.」 „Végig kell olvasni a cikket.” ◆

végsőkigvégsőkig 「Szaigomade tatakatta.」 „Végsőkig
harcolt.”

szaigomadekikuszaigomadekiku ◆ végighallgatvégighallgat 「Kano-
dzsono hanasi-o szaigomade kiita.」 „Végighall-
gattam, amit mondott.”

szaigomademiruszaigomademiru ◆ végignézvégignéz 「Eiga-o szaigo-
made mita.」 „Végignéztem a filmet.”

szaigomademitodokeruszaigomademitodokeru ◆ végignézvégignéz 「Siai-o
szaigomade mitodoketa.」 „Végignéztem a mér-
kőzést.”

szaigoniszaigoni ◆ legutoljáralegutoljára 「Szaigoni kaisa-o de-
ta.」 „Legutoljára mentem haza a munkahelyem-
ről.” ◆ legvégüllegvégül 「Szaigoni futarinokotta.」
„Legvégül ketten maradtak.” ◆ utoljárautoljára 「Sza-
igoni attano-va dzsúgonenmaedesita.」 „15 évvel
ezelőtt találkoztunk utoljára.”

szaigonoszaigono ◆ legutolsólegutolsó 「Hangaríde-va gogac-
uno szaisúnicsijóbi-va kodomono hideszu.」
„Magyarországon május legutolsó vasárnapja a
gyermeknap.” ◆ legvégsőlegvégső 「Kore-va szaigono
csúideszu.」 „Ez a legvégső figyelmeztetés.” ◆

utolsóutolsó 「Szaigonodéto.」 „Az utolsó randevú.”
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szaigonoagakiszaigonoagaki ◆ utolsóutolsó erőfeszítéserőfeszítés 「Szai-
gono agakide sikenni gókakusita.」 „Utolsó erőfe-
szítésre mentem át a vizsgán.”

szaigonocsokuszenszaigonocsokuszen ◆ célegyenescélegyenes
szaigonosinpanszaigonosinpan ◆ végítéletvégítélet
szaigonosinpan-nohiszaigonosinpan-nohi ◆ végítélet napjavégítélet napja
szaigonosudanszaigonosudan ◆ utolsóutolsó mentsvármentsvár ◆ vég-vég-
szükségszükség 「Csokin-o kuzuszuno-va szaigono su-
dandeszu.」 „A megtakarított pénzemhez csak
végszükség esetén nyúlok.”

szaigo-oszaigo-o kazarukazaru ◆ szépenszépen búcsúzikbúcsúzik 「Inta-
idzsiaide szubarasii szaigo-o kazatta.」 „A vissza-
vonuló versenyző szépen búcsúzott.”

szaigunbiszaigunbi ◆ újrafegyverkezésújrafegyverkezés
szaihacuszaihacu ◆ ismétlődésismétlődés ◆ kiújuláskiújulás
szaihacubaiszaihacubai ◆ újrakiadásújrakiadás
szaihacubósiszaihacubósi ◆ ismétlődésismétlődés megelőzésemegelőzése
「Dzsikoszaihacubósi」 „baleset megismétlődé-
sének megelőzése” ◆ újraújra előforduláselőfordulás megelő-megelő-
zésezése
szaihacubósiszakuszaihacubósiszaku ◆ ismétlődéstismétlődést megelő-megelő-
ző intézkedésző intézkedés
szaihacuszeikakukakudzsóhibiranszaihacuszeikakukakudzsóhibiran ◆ sza-sza-
ruhártya kiújuló hámhiányaruhártya kiújuló hámhiánya
szaihacuszuruszaihacuszuru ◆ kiújulkiújul 「Rjúmacsiga szaiha-
cusita.」 „Kiújult a reumám.” ◆ megismétlődikmegismétlődik
「Dzsikenga szaihacusita.」 „Megismétlődött a
bűneset.” ◆ újraújra előfordulelőfordul 「Dzsikoga szaiha-
cusita.」 „Újra előfordult a baleset.” ◆ újraújra je-je-
lentkeziklentkezik 「Siszutemuerága szaihacusita.」
„Újra jelentkezett a rendszerhiba.” ◆ újraújra meg-meg-
betegszikbetegszik 「Kareno ganga szaihacusita.」 „Újra
rákos lett.”

szaihaiszaihai ◆ kétszerkétszer imádkozásimádkozás ◆ tisztelet-tisztelet-
teltel
szaihaiszaihai ◆ irányításirányítás 「Guntaino szaihai-o fu-
rutta.」 „Irányította a sereget.” ◆ marsallbotmarsallbot ◆

vezénylésvezénylés
szaihainoszaihaino ◆ combigcombig érőérő 「Kanodzso-va
szaihainobúcu-o haiteita.」 „Combig érő csizmát
viselt.”

szaihaiszuruszaihaiszuru ◆ igazgatigazgat 「Dzsibunno
dzsinszei-o szaihaiszuru.」 „Igazgatja a saját éle-
tét.”

szaihaitacuszaihaitacu ◆ újraszállításújraszállítás

szaihaitacuszuruszaihaitacuszuru ◆ újra kiszállítújra kiszállít
szaihakkenszaihakken ◆ újra felfedezésújra felfedezés
szaihakkenszuruszaihakkenszuru ◆ újraújra felfedezfelfedez ◆ újraújra rá-rá-
találtalál 「Hikidasiniatta sasin-o szaihakkensita.」
„Újra rátaláltam a régi fényképemre a fiókban.”

szaihakkószaihakkó ◆ újrakibocsátásújrakibocsátás 「Ginkókádono
szaihakkó-va júrjódeszu.」 „A bankkártya újraki-
bocsátása költségekkel jár.”

szaihanszaihan ◆ új kiadásúj kiadás ◆ utánnyomásutánnyomás
szaihanszaihan ◆ visszaesésvisszaesés
szaihanszaihan ◆ viszonteladásviszonteladás
szaihanbaiszaihanbai ◆ viszonteladásviszonteladás
szaihanbaikakakuszaihanbaikakaku ◆ viszonteladási árviszonteladási ár
szaihangjósaszaihangjósa ◆ viszonteladóviszonteladó
szaihankakakuszaihankakaku ◆ viszonteladási árviszonteladási ár
szaihanricuszaihanricu ◆ visszaesési arányvisszaesési arány
szaihansaszaihansa ◆ visszaeső bűnözővisszaeső bűnöző
szaihanszuruszaihanszuru ◆ újraújra kiadkiad 「Hon-va szaihan-
szareta.」 „Újra kiadták a könyvet.”

szaihanteiszuruszaihanteiszuru ◆ újraújra felmérfelmér 「Dzsókjó-o
szaihanteisita.」 „Újra felmérte a helyzetet.”

szaihaszszeiszaihaszszei ◆ reprodukcióreprodukció
szaihaszszeiszaszeruszaihaszszeiszaszeru ◆ reprodukálreprodukál 「Erá-
o szaihaszszeiszaszeta.」 „Reprodukálta a hibát.”

szaihateszaihate ◆ legvégelegvége
szaihatenocsiszaihatenocsi ◆ világ legvégevilág legvége
szaihenszaihen ◆ szilánkszilánk ◆ törmeléktörmelék 「Ganszekino
szaihen」 „sziklatörmelék”

szaihenszeiszaihenszei ◆ átszervezésátszervezés ◆ szanálásszanálás ◆

újjászervezésújjászervezés ◇ szeikaiszaihenszeiszeikaiszaihenszei politi-politi-
kai pártok átrendeződésekai pártok átrendeződése
szaihenszeiszareruszaihenszeiszareru ◆ átalakulátalakul 「Heisa-va
szaihenszeiszareta.」 „Átalakult a vállalatunk.” ◆

átrendeződikátrendeződik 「Szeirjokuga szaihenszeisza-
reta.」 „Átrendeződtek az erőviszonyok.”

szaihenszeiszuruszaihenszeiszuru ◆ átalakítátalakít 「Atarasii
kantokugacsímu-o szaihenszeisita.」 „Az új edző
átalakította a csapatot.” ◆ átrendezátrendez 「Joszan-
o szaihenszeisita.」 „Átrendezte a költségvetést.”
◆ átszervezátszervez 「Jotei-o szaihenszeisita.」 „Át-
szerveztem a programjaimat.” ◆ újjászervezújjászervez
「Kaisa-o szaihenszeisita.」 „Újjászervezte a vál-
lalatot.”
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szaiheruniaszaiherunia ◆ köldöksérvköldöksérv
szaihiszaihi ◆ elfogadáselfogadás vagyvagy visszautasításvisszautasítás
「Hóanno szaihi-o kimeru.」 „Eldöntik, hogy
elfogadják-e a törvényjavaslatot.” ◆ felvételfelvétel
vagyvagy elutasításelutasítás 「Óbosani szaihi-o cúcsiszu-
ru.」 „Közlik a jelentkezővel, hogy felvették-e
vagy sem.”

szaihiszaihi ◆ éveséves javadalmazásjavadalmazás ◆ éveséves költ-költ-
ségség
szaihincsiszaihincsi ◆ leggyakoribb értékleggyakoribb érték ◆ móduszmódusz
szaihjókaszuruszaihjókaszuru ◆ átértékelátértékel 「Kakoga szaih-
jókaszareta.」 „Átértékelődött a múlt.” ◆ újra-újra-
értékelértékel 「Kareno kószekiga szaihjókaszareta.」
„Újraértékelték a munkásságát.”

szaihjószenszaihjószen ◆ jégtörő hajójégtörő hajó
szaihószaihó ◆ újralátogatásújralátogatás
szaihószaihó ◆ AmitábhaAmitábha ParadicsomaParadicsoma ◆ nyugatinyugati
irányirány
szaihószaihó ◆ ruhakészítésruhakészítés ◆ szabászatszabászat 「Gak-
kóde szaihó-o naratta.」 „Iskolában szabászatot
tanult.” ◆ varrásvarrás
szaihóbakoszaihóbako ◆ varródobozvarródoboz
szaihóbaszamiszaihóbaszami ◆ szabóollószabóolló
szaihódóguszaihódógu ◆ varróeszközvarróeszköz
szaihódzsódoszaihódzsódo ◆ Amitábha ParadicsomaAmitábha Paradicsoma
szaihójóhinszaihójóhin ◆ rövidárurövidáru
szaihójóhintenszaihójóhinten ◆ rövidáru-kereskedésrövidáru-kereskedés ◆

rövidáruüzletrövidáruüzlet
szaihókjósicuszaihókjósicu ◆ varrótanfolyamvarrótanfolyam
szaihokutanszaihokutan ◆ legészakibb részlegészakibb rész
szaihonszaihon ◆ szifonszifon ◆ szifonos kávéfőzőszifonos kávéfőző
szaihonhinszaihonhin ◆ szódásüvegszódásüveg ◆ szódásszifonszódásszifon
szaihónokeikoszaihónokeiko ◆ varróleckevarrólecke
szaihósiszaihósi ◆ szabószabó ◆ varrónővarrónő
szaihószettoszaihószetto ◆ varrókészletvarrókészlet
szaihószószaihószó ◆ átcsomagolásátcsomagolás
szaihószószaihószó ◆ ismétlésismétlés 「Bangumino szaihó-
szó」 „műsor ismétlése” ◆ újraközvetítésújraközvetítés
szaihószószuruszaihószószuru ◆ átcsomagolátcsomagol 「Junjúhin-o
szaihószósite hanbaisita.」 „Átcsomagolva árulta
az importcikket.”

szaihószószuruszaihószószuru ◆ ismételismétel 「Kodomono ko-
romiteita bangumiga imaszaihószósiteimaszu.」

„Most ismétlik azt a műsort, amit gyerekkorom-
ban néztem.” ◆ megismételmegismétel 「Bangumi-va szai-
hószószareta.」 „Megismételték a műsort.”

szaihószuruszaihószuru ◆ újraújra meglátogatmeglátogat 「Okini irino
misze-o szaihósita.」 „Újra meglátogattam az üz-
letet, amit megkedveltem.”

szaiicsimenszaiicsimen ◆ címlapcímlap
szaiikiszaiiki ◆ nyugati tartományoknyugati tartományok
szaiin-jakuszaiin-jaku ◆ szexuális vágyfokozószexuális vágyfokozó
szaiinszutóruszuruszaiinszutóruszuru ◆ újratelepítújratelepít
szaiinzaiszaiinzai ◆ szexuális vágyfokozószexuális vágyfokozó
szaijakuszaijaku ◆ katasztrófakatasztrófa
szaijaszuneszaijaszune ◆ legolcsóbb árlegolcsóbb ár
szaijószaijó ◆ alkalmasalkalmas 「Jósini szaijóno sirusiga
ositeatta.」 „A papírra »alkalmas« volt pecsétel-
ve.” ◆ alkalmazásalkalmazás 「Atarasii gidzsucuno szaijó-
va riekinicunagaru.」 „Az új technológiák alkal-
mazása kihat a profitra.” ◆ bevezetésbevezetés 「Ródó-
kidzsunhóno szaijó」 „alapvető munkajogok be-
vezetése” ◆ felvételfelvétel 「Sinnjúsainno szaijó」 „új
munkaerő felvétele” ◇ kariszaijókariszaijó próbaidőspróbaidős
alkalmazásalkalmazás ◇ kariszaijókariszaijó ideiglenesideiglenes alkal-alkal-
mazásmazás
szaijódzsókenszaijódzsóken ◆ alkalmazás feltételeialkalmazás feltételei
szaijómósikomiszaijómósikomi ◆ jelentkezésjelentkezés állásraállásra
「Fukuszúno kaisani szaijómósi komi-o sita.」
„Több vállalatnál jelentkezett állásra.”

szaijósikenszaijósiken ◆ felvételi vizsgafelvételi vizsga
szaijószuruszaijószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Dzsicurjokunoaru
sain-o szaijósitai.」 „Rátermett embereket akarok
alkalmazni.” ◆ elfogadelfogad 「Suppansa-va genkó-
o szaijósita.」 „A kiadó elfogadta a kéziratot.” ◆

magáévámagáévá tesztesz 「Kareno iken-o szaijósita.」
„Magamévá tettem a véleményét.”

szaijószuruszaijószuru ◆ használhasznál 「Amerika-va métoru
hó-o szaijósiteinai.」 „Amerika nem használja a
metrikus rendszert.”

szaijuszaiju ◆ olajtermelésolajtermelés
szaijunjúszaijunjú ◆ újrabehozatalújrabehozatal
szaijúsúszaijúsú ◆ legkiválóbblegkiválóbb 「Szaijúsúszensu」
„legkiválóbb játékos”

szaijusucuszaijusucu ◆ újrakivitelújrakivitel
szaijúsúsószaijúsúsó ◆ fődíjfődíj 「Eigaszaino szaijúsúsó-o
kakutokusita.」 „A filmfesztivál fődíját kapta.”
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szaijúszenszaijúszen ◆ abszolútabszolút elsőbbségelsőbbség ◆ legma-legma-
gasabb prioritásgasabb prioritás ◆ legnagyobb elsőbbséglegnagyobb elsőbbség
szaijuszuruszaijuszuru ◆ olajat termelolajat termel
szaijútószaijútó ◆ nagynagy dicséretdicséret 「Daigaku-o szai-
jútóde szocugjósita.」 „Nagy dicsérettel végezte el
az egyetemet.” ◆ summa cum laudesumma cum laude
szaikaszaika ◆ különbségtételkülönbségtétel
szaikaszaika ◆ uralkodóiuralkodói jóváhagyásjóváhagyás 「Heikani
kógekino goszaika-o aoida.」 „Uralkodói jóváha-
gyást kért a támadáshoz.”

szaikaszaika ◆ katasztrófakatasztrófa ◆ természetitermészeti csapáscsapás
「Macsi-va szaikani mimavareta.」 „A várost ter-
mészeti csapás érte.”

szaikaszaika ◆ rakodásrakodás
szaikaszaika ◆ olimpiai láng meggyújtásaolimpiai láng meggyújtása
szaikacsiszaikacsi ◆ japán lepényfajapán lepényfa
szaikadószaikadó ◆ újraindításújraindítás ◆ újraindulásújraindulás
szaikadószaszeruszaikadószaszeru ◆ újraindítújraindít 「Genpacu-o
szaikadószaszeta.」 „Újraindították az atomerő-
művet.”

szaikadószuruszaikadószuru ◆ újraindulújraindul
szaikaiszaikai ◆ megtisztulásmegtisztulás
szaikaiszaikai ◆ ismételtismételt találkozástalálkozás ◆ újraújra ta-ta-
lálkozáslálkozás 「Mukasino tomodacsitono szaikai-va
uresikatta.」 „Örültem, hogy újra találkozhattam
a régi barátommal.”

szaikaiszaikai ◆ újraindításújraindítás ◆ újranyitásújranyitás
szaikaiszaikai ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb rangrang ◆ legalsólegalsó
pozíciópozíció ◆ utolsóutolsó helyhely 「Szensu-va szaikaikara
icsiini agatta.」 „A versenyző az utolsó helyről jött
fel az első helyre.”

szaikaiaraszoiszaikaiaraszoi ◆ versengésversengés azaz utolsóutolsó he-he-
lyértlyért
szaikaihacuszaikaihacu ◆ átépítésátépítés ◆ átrendezésátrendezés ◆

felújításfelújítás
szaikaihacudzsigjószaikaihacudzsigjó ◆ ingatlanfejlesztésingatlanfejlesztés
szaikaihacuszuruszaikaihacuszuru ◆ átépítátépít 「Ekisúhen-o sza-
ikaihacusita.」 „Átépítették az állomás környé-
két.” ◆ átrendezátrendez 「Hiroba-o szaikaihacusita.」
„Átrendezték a teret.”

szaikaimokujokuszaikaimokujoku ◆ testitesti ésés lelkilelki megtisz-megtisz-
tulástulás 「Szaikaimokujokusite kekkonsikini no-
zonda.」 „Testi és lelki megtisztulás után néztem
az esküvő elé.”

szaikaiszuruszaikaiszuru ◆ viszontlátviszontlát 「Ojato szaikaisi-
ta.」 „Viszontláttam a szüleimet.”

szaikaiszuruszaikaiszuru ◆ felújítfelújít 「Rjókoku-va kaidan-
o szaikaisita.」 „A két ország felújította a tárgya-
lásokat.” ◆ újraindítújraindít 「Tecudó-va unten-o sza-
ikaisita.」 „Újraindították a vonatokat.” ◆ újra-újra-
kezdődikkezdődik 「Suszszango, szeiriga szaikaisita.」
„A szülés után újrakezdődött a menstruációja.” ◆

újraújra megnyílikmegnyílik 「Hoteru-va szaikaisita.」 „Újra
megnyílt a szálloda.”

szaikaiszuruszaikaiszuru ◆ szembenszemben találjatalálja magátmagát
「Hidzsódzsitaini szaikaiszurusita.」 „Vészhely-
zettel találta szemben magát.”

szaikakuszaikaku ◆ élelmességélelmesség 「Okaneno szaikaku-
gaaru.」 „Ha pénzről van szó, élelmes.” ◆ elő-elő-
teremtésteremtés 「Kare-va okaneno szaikakuganai.」
„Nem tud pénzt előteremteni.” ◆ érzékérzék 「Kare-
va sóbaino szaikakuni tobosii.」 „Nincs üzleti ér-
zéke.” ◇ szaikakuszuruszaikakuszuru összeszedösszeszed 「Dónika
hjakumanen-o szaikakusitekure!」 „Szedj össze
valahogy egymillió jent!”

szaikakuninszuruszaikakuninszuru ◆ mégmég egyszeregyszer leellen-leellen-
őrizőriz 「Ninzú-o szaikakuninsita.」 „Még egyszer
leellenőriztem a létszámot.” ◆ megerősítmegerősít 「Kó-
kúkenno jojaku-o szaikakuninsita.」 „Megerősí-
tettem a repülőjegy-foglalásomat.”

szaikakunoaruszaikakunoaru ◆ élelmesélelmes 「Szaikakunoaru
hito」 „élelmes ember”

szaikakuszuruszaikakuszuru ◆ összeszedösszeszed 「Dónika
hjakumanen-o szaikakusitekure!」 „Szedj össze
valahogy egymillió jent!”

szaikanszaikan ◆ csatornacsatorna ◆ csövecskecsövecske ◇ dzsin-dzsin-
szaikanszaikan vesecsatornavesecsatorna ◇ njószaikannjószaikan vese-vese-
csatornacsatorna
szaikanszaikan ◆ utánnyomásutánnyomás
szaikanszaikan ◆ képességképesség ◆ ügyességügyesség
szaikanszuruszaikanszuru ◆ utánnyomutánnyom 「Kanodzsono
csoszaku-va szaikanszareta.」 „Utánnyomták az
írását.”

szaikasikiszaikasiki ◆ olimpiai láng meggyújtásaolimpiai láng meggyújtása
szaikaszuruszaikaszuru ◆ jóváhagyjóváhagy
szaikecuszaikecu ◆ vérvételvérvétel 「Szaikecuszareteiru toki,
hari-o miru kotogadekimaszuka?」 „Rá bírsz néz-
ni a tűre a vérvételkor?”
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szaikecuszaikecu ◆ döntésdöntés 「Kono kende sacsóno sza-
ikecuga hicujódeszu.」 „Ebben az ügyben igazga-
tói döntés szükséges.” ◆ ítéletítélet
szaikecuszaikecu ◆ szavazásszavazás 「Kanrihihiki age an-va
kjosunijoru szaikecude kakecuszareta.」 „Az üze-
meltetési költség emelését kézfeltételes szavazás-
sal elfogadták.” ◇ kjókószaikecukjókószaikecu kierősza-kierősza-
koltkolt megszavazásmegszavazás ◇ szaikecuszuruszaikecuszuru szavazszavaz
「Korekara szaikecusimaszu.」 „Most pedig sza-
vazni fogunk!” ◇ szaikecu-oszaikecu-o torutoru szavazásraszavazásra
bocsátbocsát 「Gianno szaikecu-o tottaga hikecu-
szareta.」 „Szavazásra bocsátották az indítványt,
amit végül elutasítottak.”

szaikecukenszaikecuken ◆ döntési jogdöntési jog
szaikecu-oszaikecu-o torutoru ◆ szavazásraszavazásra bocsátbocsát
「Gianno szaikecu-o tottaga hikecuszareta.」
„Szavazásra bocsátották az indítványt, amit végül
elutasítottak.”

szaikecusaszaikecusa ◆ döntőbíródöntőbíró ◆ elbírálóelbíráló
szaikecusoszaikecuso ◆ írásos döntésírásos döntés ◆ ítéletítélet
szaikecuszuruszaikecuszuru ◆ szavazszavaz 「Korekara sza-
ikecusimaszu.」 „Most pedig szavazni fogunk!”

szaikecuszuruszaikecuszuru ◆ vérmintátvérmintát veszvesz 「Isa-va
kandzsakara szaikecusita.」 „Az orvos vérmintát
vett a betegtől.” ◆ vértvért veszvesz 「Bjóinde sza-
ikecuszareta.」 „Kórházban vért vettek tőlem.”

szaikeikokuszaikeikoku ◆ legnagyobblegnagyobb kedvezménybenkedvezményben
részesülő országrészesülő ország
szaikeikokujakkanszaikeikokujakkan ◆ legnagyobblegnagyobb kedvez-kedvez-
ménymény kitételekitétele 「Szaikeikokujakkan-o haisiszu-
ru.」 „Megvonja az országtól a legnagyobb ked-
vezményt.”

szaikeikokutaigúszaikeikokutaigú ◆ legnagyobblegnagyobb kedvez-kedvez-
ménymény
szaikeirei-o szuruszaikeirei-o szuru ◆ mély meghajlásmély meghajlás
szaikeirei-o szuruszaikeirei-o szuru ◆ mélyen meghajolmélyen meghajol
szaikeiszanszaikeiszan ◆ átszámolásátszámolás ◆ utánaszámo-utánaszámo-
láslás
szaikenszaiken ◆ követeléskövetelés 「Kareni taisite godzsú-
man manno szaiken-o júszuru.」 „500 ezer jenes
követelésem van vele szemben.” ◆ pénzkövete-pénzkövete-
léslés 「Szaiken-o kaisúdekinakatta.」 „Nem tud-
tam behajtani a pénzkövetelésemet.” ◇ kimei-kimei-
szaikenszaiken névrenévre szólószóló kötvénykötvény ◇ kussonsza-kussonsza-
ikeniken piacipiaci mozgásokmozgások ellenellen védettvédett kötvénykötvény
◇ kokkoszaikenkokkoszaiken kincstárjegykincstárjegy ◇ taigaisza-taigaisza-

ikeniken külföldikülföldi országgalországgal szembeniszembeni pénzkö-pénzkö-
vetelésvetelés ◇ tankiszaikentankiszaiken rövidrövid lejáratúlejáratú köt-köt-
vényvény ◇ csókiszaikencsókiszaiken hosszúhosszú lejáratúlejáratú köt-köt-
vényvény ◇ csocsikuszaikencsocsikuszaiken takarékkötvénytakarékkötvény ◇

csocsikuszaikencsocsikuszaiken takarékjegytakarékjegy ◇ tósisza-tósisza-
ikeniken befektetésibefektetési jegyjegy ◇ furjószaikenfurjószaiken nemnem
teljesítőteljesítő hitelhitel ◇ mukiszaikenmukiszaiken lejáratlejárat nél-nél-
küliküli kötvénykötvény ◇ mukimeiszaikenmukimeiszaiken bemutatórabemutatóra
szólószóló kötvénykötvény ◇ rjúcúszaikenrjúcúszaiken forgathatóforgatható
kötvénykötvény
szaikenszaiken ◆ átszervezésátszervezés ◆ újjáépítésújjáépítés ◆ új-új-
raépítésraépítés
szaikenszaiken ◆ kötvénykötvény 「Kaisa-va szaiken-o hak-
kósita.」 „A vállalat kötvényt bocsátott ki.” ◇ sa-sa-
szaiszai vállalativállalati kötvénykötvény 「Sikincsótacunotame-
ni saszai-o hakkósita.」 „Tőkeszerzéshez vállalati
kötvényeket bocsátottak ki.” ◇ tenkansaszaitenkansaszai
részvényrerészvényre cserélhetőcserélhető kötvénykötvény ◇ hosócu-hosócu-
kiszaikenkiszaiken garantált kötvénygarantált kötvény
szaikengakuszaikengaku ◆ kötvény névértékekötvény névértéke
szaikenhakkószaikenhakkó ◆ kötvénykibocsátáskötvénykibocsátás
szaikenhókiszaikenhóki ◆ követelésről lemondáskövetelésről lemondás
szaikenkokuszaikenkoku ◆ hitelező országhitelező ország
szaikensaszaikensa ◆ hitelezőhitelező
szaikensidzsószaikensidzsó ◆ kötvénypiackötvénypiac
szaikensojusaszaikensojusa ◆ kötvénytulajdonoskötvénytulajdonos
szaikensúszuruszaikensúszuru ◆ átképezátképez 「Gakkó-va rosia
gokjóin-o eigokjóin-e to szaikensúsita.」 „Az isko-
la átképezte az orosz tanárokat angol tanárokká.”

szaikenszaszaikensza ◆ felülvizsgálatfelülvizsgálat 「Szaikenszade-
va idzsóganakatta.」 „A felülvizsgálaton nem ta-
láltak semmit.” ◆ ismételt vizsgálatismételt vizsgálat
szaikenszaszuruszaikenszaszuru ◆ felülvizsgálfelülvizsgál
szaikenszuruszaikenszuru ◆ átszervezátszervez 「Kaisa-va sza-
ikenszareta.」 „Átszervezték a vállalatot.” ◆ új-új-
jáépítjáépít 「Kuni-o szaikensita.」 „Újjáépítették az
országot.” ◆ újraépítújraépít 「Zensósita tera-va sza-
ikenszareta.」 „Újraépítették a leégett templo-
mot.”

szaikentószaikentó ◆ ismételtismételt megfontolásmegfontolás ◆ újra-újra-
gondolásgondolás
szaikentószuruszaikentószuru ◆ felülvizsgálfelülvizsgál 「Szaibanso-
va kószo-o szaikentósita.」 „A bíróság felülvizs-
gálta a fellebbezést.” ◆ ismétismét fontolórafontolóra veszvesz
「Keikaku-o szaikentósita.」 „Ismét fontolóra
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vettük a tervet.” ◆ újragondolújragondol 「Teian-o sza-
ikentósita.」 „Újragondoltam a javaslatot.”

szaikiszaiki ◆ rekurziórekurzió ◆ visszahatásvisszahatás
szaikiszaiki ◆ felépülésfelépülés ◆ talpratalpra állásállás ◆ vissza-vissza-
téréstérés 「Haijú-va butai-e no szaiki-o hakatta.」
„A színész visszatért a színpadra.” ◇ szaikifunószaikifunó
reménytelenreménytelen helyrejövetelhelyrejövetel 「Szupócu
szensu-va szaikifunóto szenkokuszareta.」 „A
sportolóval közölték, hogy a helyrejövetele re-
ménytelen.” ◇ szaiki-oszaiki-o kiszurukiszuru visszatérés-visszatérés-
benben reménykedikreménykedik 「Szensu-va koszszecukaifu-
ku gono szaiki-o kisita.」 „A versenyző a csonttö-
rés helyrejövetele után a visszatérésben remény-
kedett.”

szaikiszaiki ◆ szellemességszellemesség ◆ sziporkázósziporkázó ötle-ötle-
tességtesség 「Szaikiminagiru szakuhin」 „sziporká-
zóan ötletes alkotás” ◆ tehetségtehetség ◇ szaikiba-szaikiba-
sirusiru fantáziadúsfantáziadús 「Szaikibasitta eiga」 „fantá-
ziadús film”

szaikibasiruszaikibasiru ◆ fantáziadúsfantáziadús 「Szaikibasitta
eiga」 „fantáziadús film”

szaikidaimeisiszaikidaimeisi ◆ visszaható névmásvisszaható névmás
szaikidószaikidó ◆ újraindításújraindítás
szaikidósiszaikidósi ◆ visszaható igevisszaható ige
szaikidószuruszaikidószuru ◆ újraindítújraindít 「Konpjútá-o sza-
ikidószuru.」 „Újraindítja a számítógépet.”

szaikidzsúószaikidzsúó ◆ burjánzó ötletességburjánzó ötletesség
szaikiekiszaikieki ◆ recrementumrecrementum
szaikifunószaikifunó ◆ reménytelenreménytelen helyrejövetelhelyrejövetel
「Szupócu szensu-va szaikifunóto szenko-
kuszareta.」 „A sportolóval közölték, hogy a hely-
rejövetele reménytelen.”

szaikifunónoszaikifunóno ◆ gyógyíthatatlangyógyíthatatlan
szaikijobidasiszaikijobidasi ◆ önhívásönhívás ◆ rekurzív hívásrekurzív hívás
szaikikanpacuszaikikanpacu ◆ sziporkázósziporkázó tehetségtehetség
「Kareno szaikikanpacuburini sita-o maita.」
„Csodáltam a sziporkázó tehetségét.”

szaikikansiszaikikansi ◆ hörgőcskehörgőcske
szaikikanszúszaikikanszú ◆ rekurzív függvényrekurzív függvény
szaikikeibussicuszaikikeibussicu ◆ teratogénteratogén
szaikikeiszeiszaikikeiszei ◆ teratogénteratogén
szaikinszaikin ◆ bacilusbacilus ◆ baktériumbaktérium ◇ kenkisze-kenkisze-
iszaikiniszaikin anaerobanaerob baktériumbaktérium ◇ kókiszeisza-kókiszeisza-
ikinikin aerobaerob baktériumbaktérium ◇ koszaikinkoszaikin archeaarchea ◇

koszaikinkoszaikin ősbaktériumősbaktérium 「Koszaikinnodome-
in」 „ősbaktériumok birodalma” ◇ sinszeisza-sinszeisza-
ikinikin eubaktériumeubaktérium ◇ sinszeiszaikinsinszeiszaikin valódivalódi
baktériumbaktérium 「Sinszeiszaikinnodomein」 „valódi
baktériumok birodalma” ◇ csónaiszaikincsónaiszaikin bél-bél-
baktériumbaktérium ◇ csónaiszaikinszócsónaiszaikinszó bélflórabélflóra ◇

dodzsószaikindodzsószaikin talajbaktériumtalajbaktérium ◇ penisirin-penisirin-
taiszeiszaikintaiszeiszaikin penicillin-rezisztenspenicillin-rezisztens bakté-bakté-
riumrium
szaikinszaikin ◆ közelmúltbanközelmúltban 「Kono suruino
dóbucu-va szaikinhakkenszareta.」 „Ezt az állat-
fajt a közelmúltban fedezték fel.” ◆ legutóbblegutóbb
「Szaikinitariani itta.」 „Legutóbb Olaszország-
ban jártam.” ◆ manapságmanapság 「Szaikin-va sicunoii
szeihin-va miataranai.」 „Manapság nem találni
jó minőségű árut.” ◆ mostanábanmostanában 「Szaikinta-
icsógaii.」 „Mostanában jó kondícióban vagyok.”
◆ napjainkbannapjainkban 「Szaikinkagakuno sinpo-va
mezamasii.」 „Napjainkban a tudomány rohamo-
san fejlődik.” ◆ nemrégnemrég 「Szaikinkaigairjokó-o
sita.」 „Nemrég voltam külföldön.” ◆ nemrégi-nemrégi-
benben 「Szaikinkuruma-o katta.」 „Nemrégiben
vettem egy kocsit.” ◆ újabbanújabban 「Szaikinnemur-
inicukinikui.」 „Újabban nehezen alszok el.” ◆

újonnanújonnan 「Szaikinkodomo-va dzsibundetoirega
dekirujóninatta.」 „Újonnan már nem kell bilire
ültetni a gyereket.” ◆ utóbbiutóbbi időbenidőben 「Szaikin-
dzsidósadzsikoga fuetekita.」 „Az utóbbi időben
megszaporodtak az autóbalesetek.” ◇ cuiszaikincuiszaikin
közelmúltbanközelmúltban 「Cui szaikindakede gokenno
dzsikogaatta.」 „Csak a közelmúltban 5 baleset
történt.” ◇ cuiszaikincuiszaikin nemnem isis olyanolyan régenrégen
「Cui szaikinno dekigotodeszu.」 „Ez nem is
olyan régen történt.” ◇ cuiszaikincuiszaikin csakcsak mos-mos-
tanábantanában 「Cui szaikinhikkositekita.」 „Én csak
mostanában költöztem ide.”

szaikindokuszoszaikindokuszo ◆ bakteriális toxinbakteriális toxin
szaikinecuszaikinecu ◆ visszatérő lázvisszatérő láz
szaikingakuszaikingaku ◆ bakteriológiabakteriológia
szaikingakusaszaikingakusa ◆ bakteriológusbakteriológus
szaikinheikiszaikinheiki ◆ bakteriológiaibakteriológiai fegyverfegyver ◆

baktériumfegyverbaktériumfegyver
szaikin-jórjokuszoszaikin-jórjokuszo ◆ bakterioklorofillbakterioklorofill
szaikin-noszaikin-no ◆ legutóbbilegutóbbi 「Szaikinno kaki komi-
o jonda.」 „Elolvastam a legutóbbi hozzászóláso-
kat.”

szaikinszenszaikinszen ◆ baktériumháborúbaktériumháború

AdysAdys szaiki szaiki – szaikinszen szaikinszen 32133213



szaiki-oszaiki-o kiszurukiszuru ◆ visszatérésbenvisszatérésben remény-remény-
kedikkedik 「Szensu-va koszszecukaifuku gono szaiki-
o kisita.」 „A versenyző a csonttörés helyrejövete-
le után a visszatérésben reménykedett.”

szaikiszuruszaikiszuru ◆ felépülfelépül 「Bjókikara szaikisita.」
„Felépült a betegségéből.” ◆ talpratalpra álláll 「Sacsó-
va kaisano haszankara szaikisita.」 „Az igazgató a
cég tönkremenetele után újra talpra állt.”

szaikitaiszaikitai ◆ visszaható igenemvisszaható igenem
szaikitekinaszaikitekina ◆ rekurzívrekurzív 「Szaikitekina kan-
szú」 „rekurzív függvény” ◆ visszahatóvisszaható
szaikjoszaikjo ◆ újabbújabb kísérletkísérlet ◇ szaikjo-oszaikjo-o haka-haka-
ruru újabbújabb kísérletetkísérletet tesztesz 「Taiheijóódanhik-
óno szaikjo-o hakatta.」 „Újabb kísérletet tett a
Csendes-óceán átrepülésére.”

szaikjóikuszaikjóiku ◆ átképzésátképzés
szaikjónoszaikjóno ◆ legerősebblegerősebb 「Szekaiszaikjóno
heiki」 „világ legerősebb fegyvere”

szaikjo-oszaikjo-o hakaruhakaru ◆ újabbújabb kísérletetkísérletet tesztesz
「Taiheijóódanhikóno szaikjo-o hakatta.」
„Újabb kísérletet tett a Csendes-óceán átrepülésé-
re.”

szaikjúsúszaikjúsú ◆ reabszorpcióreabszorpció ◆ visszaszívásvisszaszívás ◆

visszaszívódásvisszaszívódás
szaikószaikó ◆ Szaikó-korSzaikó-kor
szaikószaikó ◆ csúcscsúcs 「Szaikókion」 „csúcshőmér-
séklet” ◆ királykirály 「Szaikó!」 „Király!” ◆ leg-leg-
magasabbmagasabb 「Kunino szaikócsiten」 „ország leg-
magasabb pontja” ◆ maximálismaximális 「Szaikószoku-
do」 „maximális sebesség” ◆ maximummaximum 「Kjóno
szaikókion-va szandzsúdodesita.」 „A mai
maximum-hőmérséklet 30 fok volt.” ◇ szaikóniszaikóni
legleg 「Szaikóni siavaszena hi」 „legboldogabb
nap”

szaikószaikó ◆ újjáéledésújjáéledés ◇ szaikószuruszaikószuru újraújra
felütifelüti aa fejétfejét 「Szono csiikidekoreraga szaikó-
sita.」 „Azon a területen újra felütötte a fejét a
kolera.” ◇ szaikószuruszaikószuru újjáélesztújjáéleszt 「Sicsó-va
macsi-o szaikósita.」 „A polgármester újjáélesz-
tette a várost.” ◇ szaikószuruszaikószuru életreéletre keltkelt
「Siniszeburando-o szaikósita.」 „Életre keltett
egy régi márkát.”

szaikószaikó ◆ póruspórus
szaikószaikó ◆ átgondolásátgondolás 「Szaikóno kekkakónjú-
szurukotonisita.」 „Átgondoltam, és úgy döntöt-
tem mégis megveszem.” ◆ újragondolásújragondolás 「Ko-

no kecuron-va szaikóno jocsigaaru.」 „Érdemes
újragondolni ezt a megállapítást.”

szaikószaikó ◆ fényfény beeresztésebeeresztése ◆ fényfény kapásakapása
「Kono heja-va szaikóga joi.」 „Ez a szoba sok
fényt kap.” ◆ világosság kapásavilágosság kapása
szaikóbiszaikóbi ◆ végvég 「Recuno szaikóbi-va kokodes-
zu.」 „Itt a sor vége.”

szaikócsikuszaikócsiku ◆ helyreállításhelyreállítás ◇ szaikócsiku-szaikócsiku-
szuruszuru helyreállíthelyreállít 「Sútometono júkókankei-o
szaikócsikusita.」 „Helyreállítottam a kapcsolatot
az anyósommal.”

szaikócsikuszuruszaikócsikuszuru ◆ helyreállíthelyreállít 「Sútometo-
no júkókankei-o szaikócsikusita.」 „Helyreállítot-
tam a kapcsolatot az anyósommal.”

szaikócsószaikócsó ◆ tetőfoktetőfok
szaikócsónitaszszuruszaikócsónitaszszuru ◆ tetőfokáratetőfokára hághág
「Kaidzsóno mori agari-va szaikócsóni tah-sita.」
„A teremben tetőfokára hágott a hangulat.”

szaikódanszaikódan ◆ jelzőlövedékjelzőlövedék ◆ jelzőrakétajelzőrakéta ◆

színes jelzőlövedékszínes jelzőlövedék
szaikógakuszaikógaku ◆ legmagasabb árlegmagasabb ár
szaikógidzsucuszekininsaszaikógidzsucuszekininsa ◆ műszakiműszaki igaz-igaz-
gatógató
szaikóhacuszaikóhacu ◆ legutolsónak induláslegutolsónak indulás
szaikóhószaikóhó ◆ csúcscsúcs 「Kono szakuhin-va tantei-
sószecuno szaikóhóda.」 „Ez a mű a detektívregé-
nyek csúcsa.” ◆ legmagasabblegmagasabb csúcscsúcs 「Nihon-
no szaikóhó-va fudzsiszanno kengaminedearu.」
„Japán legmagasabb csúcsa a Fudzsi Kengamine
hegyfok.”

szaikojószaikojó ◆ újrafoglalkoztatásújrafoglalkoztatás
szaikókakakuszaikókakaku ◆ legmagasabb árlegmagasabb ár
szaikókanbuszaikókanbu ◆ legfelsőbb vezetőlegfelsőbb vezető
szaikókanszensószaikókanszensó ◆ újbólújból felbukkanófelbukkanó fertő-fertő-
ző betegségző betegség
szaikókecuacuszaikókecuacu ◆ szisztolés vérnyomásszisztolés vérnyomás
szaikókeieiszekininsaszaikókeieiszekininsa ◆ vezérigazgatóvezérigazgató
szaikókenszacucsószaikókenszacucsó ◆ főügyészségfőügyészség
szaikokinesiszuszaikokinesiszu ◆ pszichokinézispszichokinézis
szaikókionszaikókion ◆ legmagasabb hőmérsékletlegmagasabb hőmérséklet
szaikókirokuszaikókiroku ◆ rekordrekord 「Kabuka-va
szaikókiroku-o kósinsita.」 „A részvény árfolya-
ma rekordot döntött.”

szaikókjúszaikókjú ◆ legmagasabb kategórialegmagasabb kategória
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szaikókórókunsószaikókórókunsó ◆ munkamunka érdemrendérdemrend leg-leg-
magasabb fokozatamagasabb fokozata
szaikokuszaikoku ◆ felszólításfelszólítás ◆ követeléskövetelés ◇ hara-hara-
ikomiszaikokuikomiszaikoku fizetési felszólításfizetési felszólítás
szaikokusoszaikokuso ◆ felszólításfelszólítás
szaikokuszuruszaikokuszuru ◆ felszólítfelszólít 「Daikinno
siharai-o szaikokuitasimaszu.」 „Felszólítjuk, fi-
zesse ki a számlát!” ◆ követelkövetel 「Sakkinno
henszai-o szaikokuszuru.」 „Az adósság törleszté-
sét követeli.”

szaikómadoszaikómado ◆ fénybeeresztő ablakfénybeeresztő ablak
szaikonszaikon ◆ újraházasodásújraházasodás
szaikónaszaikóna ◆ ámám 「Kore-va szaikónapátídajo!」
„Ez ám a buli!” ◆ fenségesfenséges 「Szaikóna adzsi」
„fenséges íz” ◆ legjobblegjobb 「Szaikóna tomodacsi」
„legjobb barát” ◆ prímapríma 「Kono kuruma-va szai-
kódeszu.」 „Príma autó ez.”

szaikóniszaikóni ◆ legleg 「Szaikóni siavaszena hi」 „leg-
boldogabb nap”

szaikóniucukusiiszaikóniucukusii ◆ csoda szépcsoda szép
szaikónjúszaikónjú ◆ újravásárlásújravásárlás
szaikonoszaikono ◆ legrégebbilegrégebbi 「Genzonszuru szaiko-
no hasi」 „jelenleg is álló, legrégebbi híd” ◆ leg-leg-
régibbrégibb 「Hangarí szaikono macsi」 „Magyaror-
szág legrégibb városa”

szaikónoszaikóno ◆ csodálatoscsodálatos 「Szaikóno dzsinsze-
idatta.」 „Csodálatos élete volt.” ◆ felülmúlha-felülmúlha-
tatlantatlan 「Szaikóno gidzsucurjoku-o motteiru.」
„Felülmúlhatatlan az ügyessége.” ◆ fenségesfenséges
「Kore-va szaikóno adzsida.」 „Fenséges íze van.”
◆ isteniisteni 「Fujuni atatakai ofuroni hairuno-va
szaikóno kibundeszu.」 „Isteni érzés télen meleg
fürdőt venni!” ◆ legmagasabblegmagasabb 「Kjóno
szaikókion-va kinónoto onadzsideszu.」 „A mai
legmagasabb hőmérséklet ugyanakkora lesz, mint
a tegnapi.” ◆ maximálismaximális 「Szaikónoreberu」
„maximális szint”

szaikonszuruszaikonszuru ◆ újraházasodikújraházasodik 「Motocum-
ano imótoto szaikonsita.」 „Újraházasodott a volt
felesége húgával.”

szaikóreinoszaikóreino ◆ legidősebblegidősebb
szaikoroszaikoro ◆ dobókockadobókocka 「Szaikoro-o futte
dzsunban-o kimejó!」 „A sorrendet dobókockát
vetve döntsük el!” ◆ kockakocka 「Szaikoro-o futta.」
„Dobtam a kockával.”

szaikoroaszobiszaikoroaszobi ◆ kockajátékkockajáték
szaikorodzsíszaikorodzsí ◆ pszichológiapszichológia
szaikorodzsiszutoszaikorodzsiszuto ◆ pszichológuspszichológus
szaikorodzsónikiruszaikorodzsónikiru ◆ kockára vágkockára vág
szaikoro-oszaikoro-o furufuru ◆ kockátkockát vetvet 「Szaikoro-o
futtara rokuga deta.」 „Kockát vetettem, és hatost
kaptam.” ◆ kockázikkockázik
szaikorotobakuszaikorotobaku ◆ kockajátékkockajáték ◆ szeren-szeren-
csejáték kockávalcsejáték kockával
szaikósaszaikósa ◆ bányászbányász ◆ vájárvájár
szaikósidósaszaikósidósa ◆ fővezérfővezér
szaikósikikanszaikósikikan ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ fővezérfővezér
szaikósikkószekininsaszaikósikkószekininsa ◆ vezérigazgatóvezérigazgató
szaikósukunszensuszaikósukunszensu ◆ kiemelkedőkiemelkedő sporttel-sporttel-
jesítmény nyújtó játékosjesítmény nyújtó játékos
szaikószaiszaikószai ◆ kúriakúria ◆ legfelsőbb bíróságlegfelsőbb bíróság
szaikószaibansoszaikószaibanso ◆ Legfelsőbb BíróságLegfelsőbb Bíróság
szaikószeiszaikószei ◆ átalakításátalakítás ◆ átszervezésátszervezés
szaikószeiszuruszaikószeiszuru ◆ újrakorrektúrázújrakorrektúráz 「Hon-
o szaikószeisita.」 „Újrakorrektúráztam a köny-
vet.”

szaikószeiszuruszaikószeiszuru ◆ átalakítátalakít 「Jakuintaiszei-
o szaikószeisita.」 „Átalakítottam a vezetőségi
rendszert.” ◆ átszerkesztátszerkeszt 「Sinbunno
keiszaikidzsi-o szaikószeisiteburoguni noszeta.」
„Átszerkesztettem az újságban publikált cikket, és
feltettem a blogomra.” ◆ átszervezátszervez 「Kiki totta
naijó-o szaikószeisite dzsibunno kotobade szecu-
meisita.」 „Átszerveztem a hallott anyagot, és a
saját szavaimmal mondtam el.”

szaikószekininsaszaikószekininsa ◆ főigazgatófőigazgató
szaikószokudoszaikószokudo ◆ maximális sebességmaximális sebesség
szaikószuruszaikószuru ◆ beeresztibeereszti aa fénytfényt 「Tendzsó-
va szaikószuru sikumininatteiru.」 „A mennyezet
úgy van kialakítva, hogy beeressze a fényt.” ◆

fénytfényt kapkap 「Kono heja-va tenmadokaramo sza-
ikószuru.」 „Ez a szoba a tetőablakon át is kap
fényt.”

szaikószuruszaikószuru ◆ életreéletre keltkelt 「Siniszeburando-
o szaikósita.」 „Életre keltett egy régi márkát.” ◆

újjáélesztújjáéleszt 「Sicsó-va macsi-o szaikósita.」 „A
polgármester újjáélesztette a várost.” ◆ újraújra fel-fel-
ütiüti aa fejétfejét 「Szono csiikidekoreraga szaikósi-
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ta.」 „Azon a területen újra felütötte a fejét a ko-
lera.”

szaikószuruszaikószuru ◆ átgondolátgondol 「Keikaku-o szaikó-
sita kekka, csúsiszurukotonisimasita.」 „A tervet
újra átgondolva, úgy döntöttünk, hogy leállítjuk.”
◆ felülvizsgálfelülvizsgál 「Kecudan-o szaikószurukoto-o
motometa.」 „Kértem, hogy vizsgálják felül a
döntést.”

szaikótenszaikóten ◆ legmagasabb pontszámlegmagasabb pontszám
szaikóundószaikóundó ◆ újjáéledt mozgalomújjáéledt mozgalom
szaikuszaiku ◆ kidolgozáskidolgozás 「Szaikunojoimedaru」
„szépen kidolgozott medál” ◆ munkamunka ◆ trükktrükk
◇ kozaikukozaiku olcsóolcsó trükktrükk 「Szon-na kozaikucú-
jósinai.」 „Ilyen olcsó trükkel nem mész semmi-
re.” ◇ kozaikukozaiku aprólékosaprólékos kidolgozáskidolgozás ◇ szen-szen-
banzaikubanzaiku esztergamunkaesztergamunka ◇ takezaikutakezaiku bam-bam-
buszmunkabuszmunka ◇ takezaikutakezaiku bambuszművességbambuszművesség
◇ tózaikutózaiku nádfonatnádfonat ◇ tózaikutózaiku nádfonásnádfonás ◇

hamekizaikuhamekizaiku intarziaintarzia ◇ bízuzaikubízuzaiku gyöngy-gyöngy-
berakásberakás ◇ bízuzaikubízuzaiku gyöngydíszítésgyöngydíszítés ◇

joszegizaikujoszegizaiku intarziaintarzia ◇ joszegizaikujoszegizaiku fabe-fabe-
rakásrakás ◇ radenzaikuradenzaiku gyöngyházberakásgyöngyházberakás ◇

rózaikurózaiku viaszmunkaviaszmunka
szaikucuszaikucu ◆ bányászásbányászás 「Tankóno szaikucu」
„szénbányászás” ◆ fejtésfejtés ◆ kibányászáskibányászás ◆

kitermeléskitermelés 「Kózanno szaikucu」 „bányakiter-
melés”

szaikucudzsószaikucudzsó ◆ bányabánya ◆ kőfejtőkőfejtő ◇ siono-siono-
szaikucudzsószaikucudzsó sóbányasóbánya ◇ dzsasiriszaikucu-dzsasiriszaikucu-
dzsódzsó kavicsbányakavicsbánya
szaikucukenszaikucuken ◆ bányászatibányászati jogjog ◆ kitermelé-kitermelé-
si jogsi jog
szaikucukoszaikucuko ◆ bányatóbányató
szaikucukoszutoszaikucukoszuto ◆ kitermelési költségkitermelési költség
szaikucuszuruszaikucuszuru ◆ bányászikbányászik 「Kaszócúka-o
szaikucuszuru.」 „Kriptovalutát bányászik.” ◆

fejtfejt 「Szekitan-o szaikucusita.」 „Szenet fejt.” ◆

kibányászikkibányászik 「Kószeki-o szaikucuszuru.」 „Ki-
bányássza az ércet.” ◆ kifejtkifejt 「Kózande szeki-
tanga szaikucuszareta.」 „A bányában kifejtették
a szenet.” ◆ kitermelkitermel 「Tecu-o szaikucuszuru.」
„Kitermeli a vasat.”

szaikunszaikun ◆ feleségfeleség ◆ nejnej 「Szaikun-o sókaisi-
maszu.」 „Bemutatom a nejemet!”

szaikunrenszaikunren ◆ átképzésátképzés
szaikuraminszanszaikuraminszan ◆ ciklaminsavciklaminsav

szaikuraminszan-enszaikuraminszan-en ◆ ciklamátciklamát
szaikuraminszan-natoriumuszaikuraminszan-natoriumu ◆ nátrium-nátrium-
ciklamátciklamát
szaikurinszaikurin ◆ ciklinciklin
szaikuringuszaikuringu ◆ biciklitúrabiciklitúra ◆ biciklizésbiciklizés ◆

bringatúrabringatúra ◆ kerékpározáskerékpározás
szaikuringuszen-jódóroszaikuringuszen-jódóro ◆ kerékpárútkerékpárút
szaikuriszutoszaikuriszuto ◆ biciklistabiciklista
szaikuronszaikuron ◆ ciklonciklon
szaikurotoronszaikurotoron ◆ ciklotronciklotron
szaikuruszaikuru ◆ ciklusciklus ◆ kerékpárkerékpár ◆ ütemütem 「Fó-
szaikuruendzsin」 „négyütemű motor” ◇ keiki-keiki-
szaikuruszaikuru gazdaságigazdasági ciklusciklus ◇ megaszaikurumegaszaikuru
megaciklusmegaciklus ◇ raifu-szaikururaifu-szaikuru életcikluséletciklus ◇

rentaszaikururentaszaikuru bérbringabérbringa ◇ rentaszaikururentaszaikuru
bérelt kerékpárbérelt kerékpár
szaikurudzsikanszaikurudzsikan ◆ ciklusidőciklusidő
szaikuru-szakkászaikuru-szakká ◆ kerékpárlabdakerékpárlabda
szaikuszuruszaikuszuru ◆ kidolgozkidolgoz 「Szakuhinno koma-
kai bubun-o szaikusita.」 „Kidolgozta a mű rész-
leteit.” ◆ megbuherálmegbuherál 「Dzsómae-o szaikusi-
ta.」 „Megbuherálta a zárat.” ◆ megmunkálmegmunkál
「Sokunin-va daija-o szaikusita.」 „A kézműves
megmunkálta a gyémántot.” ◆ trükköziktrükközik
「Kare-va csóboni szaikusita.」 „Trükközött a
könyveléssel.”

szaimacuszaimacu ◆ év végeév vége
szaimacuóuridasiszaimacuóuridasi ◆ év végi kiárusításév végi kiárusítás
szaimicunaszaimicuna ◆ aprólékosaprólékos 「Szaimicuna csó-
sza」 „aprólékos vizsgálat” ◆ részletekrerészletekre ki-ki-
terjedőterjedő 「Szaimicuna csúi」 „részletekre kiter-
jedő figyelem”

szaiminszaimin ◆ hipnózishipnózis ◇ szaimin-szaimin-
nikakarijaszuinikakarijaszui hipnotizálhatóhipnotizálható 「Szaiminni-
kakarijaszui hito」 „könnyen hipnotizálható em-
ber” ◇ dzsikoszaimindzsikoszaimin önhipnózisönhipnózis 「Dzsiko-
szaiminnikakaru.」 „Önhipnózisba kerül.”

szaimindzsótaiszaimindzsótai ◆ hipnózishipnózis ◆ révületrévület
szaimindzsótaininaruszaimindzsótaininaru ◆ elkábulelkábul 「Taikono
otode csósú-va szaimindzsótaininatta.」 „A dob
hangjára a hallgatóság elkábult.”

szaimindzsótainiocsiiruszaimindzsótainiocsiiru ◆ révületbe esikrévületbe esik
szaimindzsucuszaimindzsucu ◆ hipnotizáláshipnotizálás ◆ hipnózishipnózis
「Szaimindzsucunikakatta.」 „Hipnózisba es-
tem.”
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szaimindzsucugakakaruszaimindzsucugakakaru ◆ hipnotizálvahipnotizálva
vanvan 「Kanodzso-va icuno manika szaimindzsuc-
ugakakatteita.」 „A nő egyszer csak hipnotizálva
volt.”

szaimindzsucu-oszaimindzsucu-o kakerukakeru ◆ hipnotizálhipnotizál 「He-
bino me-va hitoni szaimindzsucu-o kakeru.」 „A
kígyó szeme hipnotizálja az embert.” ◆ meghip-meghip-
notizálnotizál 「Kare-va kanodzsoni szaimindzsucu-o
kakete iszukara tatenakusita.」 „Meghipnotizálta
a nőt, hogy ne tudjon felkelni a székről.”

szaimindzsucusiszaimindzsucusi ◆ hipnotizőrhipnotizőr
szaimin-jakuszaimin-jaku ◆ altatószeraltatószer
szaimin-nikakarijaszuiszaimin-nikakarijaszui ◆ hipnotizálhatóhipnotizálható
「Szaiminnikakarijaszui hito」 „könnyen hipno-
tizálható ember”

szaiminrjóhószaiminrjóhó ◆ hipnoterápiahipnoterápia ◆ hipnózishipnózis
szaiminzaiszaiminzai ◆ altatószeraltatószer
szaimokuszaimoku ◆ részletrészlet 「Szaimokunivataru ken-
sza」 „részletekbe menő vizsgálat” ◆ tételtétel
「Dzsigjóhi-o szaimokuni vaketa.」 „Tételekre
bontotta a vállalkozás költségeit.”

szaimónaihikeiszaimónaihikei ◆ retikulo-endoteliálisretikulo-endoteliális
rendszerrendszer
szaimórinpakanszaimórinpakan ◆ nyirokkapillárisnyirokkapilláris
szaimószen-iszaimószen-i ◆ halószerű rosthalószerű rost
szaimuszaimu ◆ adósságadósság 「Szaimuno henszai」
„adósság visszafizetése” ◆ kötvénykötvény ◆ tartozástartozás
「Szaimuno csókesi」 „tartozás leírása” ◇ kigjó-kigjó-
szaimuszaimu vállalativállalati adósságadósság ◇ gúhacuszaimugúhacuszaimu
előreelőre nemnem kalkuláltkalkulált adósságadósság ◇ kótekisza-kótekisza-
imuimu köztartozásköztartozás ◇ dzsunszaimudzsunszaimu nettónettó
adósságadósság ◇ taigaiszaimutaigaiszaimu külfölddelkülfölddel szem-szem-
benibeni adósságadósság ◇ ruiszekiszaimuruiszekiszaimu felhalmo-felhalmo-
zott adósságzott adósság
szaimucsókesiszaimucsókesi ◆ adósságelengedésadósságelengedés
szaimufurikószaimufurikó ◆ államcsődállamcsőd
szaimufutanszaimufutan ◆ adósságteheradósságteher
szaimukokuszaimukoku ◆ adós országadós ország
szaimunotaraimavasiszaimunotaraimavasi ◆ körbetartozáskörbetartozás
szaimusaszaimusa ◆ adósadós
szaimuszakugenszaimuszakugen ◆ adósságcsökkentésadósságcsökkentés
szainszain ◆ aláírásaláírás 「Dzsósiniszain-o moratta.」
„Megkaptam a főnököm aláírását.” ◆ autogramautogram
「Kare-va júmeina kasuniszain-o nedatta.」 „Au-
togramot kért egy híres énekestől.” ◆ jelzésjelzés

「Kanodzso-va szukidatoiuszain-o okuttekita.」
„A nő jelzést adott, hogy kedveli.” ◆ kézjegykézjegy
「Sorui-o szainsita.」 „Az iratot ellátta a kézje-
gyével.” ◆ szignószignó ◆ szinuszszinusz
szainamuszainamu ◆ elgyötörelgyötör 「Itamini szainamasza-
reta.」 „Elgyötörte a fájdalom.” ◆ gyötörgyötör 「Za-
iakukanni szainamareta.」 „Bűntudat gyötörte.”
◆ kínozkínoz 「Rjósinni szainamareta.」 „Kínzott a
lelkiismeret.” ◆ sanyargatsanyargat 「Kokumin-va bó-
kunni szainamareteita.」 „Egy zsarnok sanyargat-
ta a népet.” ◇ murjokukan-niszainamarerumurjokukan-niszainamareru
tehetetlennektehetetlennek érziérzi magátmagát 「Szeifuni taisite
murjokukanniszainamareteiru.」 „Tehetetlennek
érezte magát az állammal szemben.”

szainanszainan ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség 「Szainande
szúhjakuninno hitoga inocsi-o otosita.」 „A sze-
rencsétlenségben százan vesztették életüket.”

szainansiszainansi ◆ CsinanCsinan
szainantanszainantan ◆ legdélibb részlegdélibb rész
szainbonszainbon ◆ dedikáltdedikált könyvkönyv 「Karenoszain
bon-o motteiru.」 „Van egy dedikált könyvem tő-
le.”

szainbóruszainbóru ◆ aláírással ellátott labdaaláírással ellátott labda
szaincsigaiszaincsigai ◆ jelzés félreértésejelzés félreértése
szaincsószaincsó ◆ aláírás-gyűjteményaláírás-gyűjtemény ◆ aláírás-aláírás-
gyűjtő füzetgyűjtő füzet
szainenszainen ◆ fellángolásfellángolás ◆ kiújuláskiújulás
szainensószainensó ◆ legfiatalabblegfiatalabb 「Szainensósusz-
szan kiroku」 „legfiatalabban szülés rekordja”

szainensónoszainensóno ◆ legfiatalabblegfiatalabb 「Szainensóno
kinmedariszuto」 „legfiatalabb aranyérmes”

szainenszuruszainenszuru ◆ fellángolfellángol 「Uramiga szainen-
sita.」 „Fellángolt a gyűlölet.” ◆ kiújulkiújul 「Dzsiga
szainensita.」 „Kiújult az aranyerem.” ◆ újraújra
lángralángra kapkap 「Infure-va szainensita.」 „Újra
lángra kapott az infláció.” ◆ visszatérvisszatér
「Kankjómondai-va szainensita.」 „A környezet-
probléma visszatért.”

szain-inszain-in ◆ bejelentkezésbejelentkezés
szaininszainin ◆ újra kinevezésújra kinevezés
szaininsikiszaininsiki ◆ ismételt felismerésismételt felismerés
szaininsikiszuruszaininsikiszuru ◆ újraújra érezérez 「Cuma-va ika-
niii hitoka-o szaininsikisita.」 „Újra éreztem,
hogy milyen jó is a feleségem.” ◆ újraújra felismerfelismer
「Kenkógaikani taiszecuka-o szaininsikisita.」
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„Újra felismertem, hogy milyen fontos is az egész-
ség.”

szaininszuruszaininszuru ◆ újraújra kinevezkinevez 「Kaicsóni sza-
ininszareta.」 „Újra kinevezték a társaság elnöké-
nek.”

szainjókanszainjókan ◆ vesecsatornavesecsatorna
szainjúszainjú ◆ éveséves bevételbevétel ◇ keidzsószainjúkeidzsószainjú
éves működési bevételéves működési bevétel
szainjújoszangakuszainjújoszangaku ◆ tervezetttervezett éveséves be-be-
vételvétel
szainjúkaszainjúka ◆ újra raktározásújra raktározás
szainjúkanótecuzukiszainjúkanótecuzuki ◆ újrahívhatóújrahívható eljá-eljá-
rásrás
szainjúkokuszainjúkoku ◆ újbólújból beutazásbeutazás ◆ visszaté-visszaté-
rés az országbarés az országba
szainjúkokukjokaszainjúkokukjoka ◆ visszautazásivisszautazási enge-enge-
délydély
szainjúkokuszuruszainjúkokuszuru ◆ újbólújból beutazikbeutazik 「Ni-
honni szainjúkokusita.」 „Újból beutaztam Ja-
pánba.” ◆ visszatérvisszatér azaz országbaországba 「Szainjú-
kokuszuru joteigaarimaszuka?」 „Vissza szándé-
kozik térni az országba?”

szainjúmakuszainjúmaku ◆ újraújra szumószumó felsőfelső osztályá-osztályá-
ba kerülésba kerülés
szainjúrjokuszainjúrjoku ◆ újragépelésújragépelés
szainjúrjokuszuruszainjúrjokuszuru ◆ újragépelújragépel 「Paszuvádo-
o szainjúrjokusita.」 „Újragépeltem a jelszava-
mat.”

szainjúsaszainjúsa ◆ újrafelvételújrafelvétel
szainjúsaszuruszainjúsaszuru ◆ újraújra belépbelép ◆ visszamegyvisszamegy

szainjúszaisucuszainjúszaisucu ◆ éves bevétel és kiadáséves bevétel és kiadás
szainószainó ◆ adottságadottság 「Ongakuni tokubecuna
szainógaaru.」 „A zenéhez különleges adottsága
van.” ◆ tehetségtehetség 「Ongakuno szainógaaru.」
„Van tehetsége a zenéhez.” ◇ gogakunoszainógogakunoszainó
nyelvtehetségnyelvtehetség
szainokavaraszainokavara ◆ gyerekekgyerekek túlvilágitúlvilági tornácatornáca
◆ sziszifuszisziszifuszi 「Szaino kavarano isizumi」 „szi-
szifuszi munka”

szainókjóikuszainókjóiku ◆ tehetségneveléstehetségnevelés
szainomeszainome ◆ dobókockadobókocka pöttyeipöttyei ◆ kockakocka
「Dzsagaimo-o szaino meni kitta.」 „Kockára
vágtam a krumplit.” ◇ detaszainomedetaszainome dobottdobott

számszám 「Deta szaino mede sóbu-o kimeta.」 „Az
nyert, aki többet dobott.”

szainónoaruszainónoaru ◆ tehetségestehetséges 「Szainónoaru
kasudeszu.」 „Tehetséges énekes.”

szainó-oszainó-o nobaszunobaszu ◆ tehetségettehetséget fejlesztfejleszt
「Kare-va ongakuno szainó-o nobasitekita.」
„Fejlesztette a zenei tehetségét.”

szainpenszainpen ◆ filcfilc ◆ filctollfilctoll
szain-póruszain-póru ◆ borbélyüzletborbélyüzlet jelzőoszlopajelzőoszlopa ◆

jelzőoszlopjelzőoszlop
szainszuruszainszuru ◆ aláíraláír 「Dózokokoniszainsite ku-
daszai!」 „Itt írja alá, kérem!” ◆ kézjegyévelkézjegyével
ellátellát 「Keijakusoniszainsita.」 „A szerződést el-
látta kézjegyével.” ◆ szignálszignál 「Soruinoszain-o
sita.」 „Szignálta a dokumentumot.”

szainvébuszainvébu ◆ szinuszhullámszinuszhullám
szaiógaumaszaiógauma ◆ istenisten útjaiútjai kifürkészhetet-kifürkészhetet-
leneklenek
szairaiszairai ◆ másodikmásodik eljöveteleljövetel 「Kiriszutono
szairai」 „Krisztus második eljövetele” ◆ újrajö-újrajö-
vetelvetel ◆ visszajövetelvisszajövetel ◆ visszatérésvisszatérés
szairaikandzsaszairaikandzsa ◆ utókezelésreutókezelésre jöttjött betegbeteg
◆ visszatérő betegvisszatérő beteg
szairainicsiszairainicsi ◆ új látogatás Japánbanúj látogatás Japánban
szairanszairan ◆ petesejtnyeréspetesejtnyerés ◆ tojásgyűjtéstojásgyűjtés
◆ tüszőleszívástüszőleszívás
szairankeiszairankei ◆ tojótojó
szairecuszairecu ◆ kopoltyúréskopoltyúrés
szaireiszairei ◆ sintó ünnepsintó ünnep
szairenszairen ◆ hangjelzőhangjelző ◆ szirénasziréna ◇ kúsúkeihó-kúsúkeihó-
noszairennoszairen légószirénalégósziréna ◇ kúsúkeihónoszai-kúsúkeihónoszai-
renren légoltalmilégoltalmi szirénasziréna ◇ kúsúkeihónoszai-kúsúkeihónoszai-
renren légvédelmi szirénalégvédelmi sziréna
szairen-oszairen-o naraszunaraszu ◆ szirénázikszirénázik 「Kjúkjúsa-
va szairen-o narasite hasitta.」 „A mentő sziré-
názva ment.”

szairensinguszairensingu ◆ elnémításelnémítás ◇ idensiszairens-idensiszairens-
inguingu génelnémításgénelnémítás
szairenszászairenszá ◆ hangcsillapítóhangcsillapító ◆ hangtompí-hangtompí-
tótó
szairentoszairento ◆ némafilmnémafilm
szairentokirászairentokirá ◆ alattomosalattomos 「Kókecuacu-va
szairentokirádeszu.」 „A magas vérnyomás alat-
tomos betegség.”
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szairentomódoszairentomódo ◆ csendes üzemmódcsendes üzemmód
szairentotocuzenhen-iszairentotocuzenhen-i ◆ csendes mutációcsendes mutáció
szairijószairijó ◆ hulladékhasznosításhulladékhasznosítás ◆ újrafel-újrafel-
dolgozásdolgozás ◆ újrahasznosításújrahasznosítás
szairijószuruszairijószuru ◆ újrahasznosítújrahasznosít 「Gomi-o
szairijószuru.」 „Újrahasznosítja a hulladékot.”

szairiszutászairiszutá ◆ tirisztortirisztor
szairjószairjó ◆ felügyelésfelügyelés
szairjószairjó ◆ belátásbelátás ◆ döntésdöntés 「Szairjóno ken-
genganai.」 „Nincs döntési jogom.” ◆ elbíráláselbírálás
◆ jónakjónak látáslátás 「Anatano szairjóni makasze-
ru.」 „Csináld, ahogy jónak látod!” ◆ megítélésmegítélés
◇ dzsijúszairjódzsijúszairjó szabadszabad megítélésmegítélés ◇ dzsijú-dzsijú-
szairjószairjó szabadszabad belátásbelátás 「Sigotono szuszume
kata-o kimino dzsijúszairjóni makaszeru.」 „Sza-
bad belátásodra bízom, hogyan dolgozol.”

szairjódeszairjóde ◆ belátásabelátása szerintszerint 「Anatano sza-
irjódejatte kudaszai.」 „Csináld belátásod sze-
rint!”

szairjókenszairjóken ◆ döntési jogdöntési jog
szairjónaszairjóna ◆ legjobblegjobb 「Kore-va szairjóna szen-
takudatta.」 „Ez volt a legjobb választás.”

szairjóródószairjóródó ◆ sajátsaját megítéléséremegítélésére bízottbízott
munkamunka
szairjóródószeiszairjóródószei ◆ rugalmas munkaidőrugalmas munkaidő
szairjószuruszairjószuru ◆ döntdönt 「Kaisano keiei-o hitoride
szairjószuru.」 „Egymaga dönt a vállalat vezetésé-
ben.”

szairjószuruszairjószuru ◆ felügyelfelügyel 「Szaikenkódzsi-o
szairjószuru.」 „Felügyeli az átépítési munkálato-
kat.”

szairjúszairjú ◆ vízérvízér
szairjúszairjú ◆ szemcseszemcse
szairoszairo ◆ górégóré ◆ silósiló ◆ tárolótároló ◇ sirjószairosirjószairo
takarmánytárolótakarmánytároló ◇ miszairuszairomiszairuszairo rakéta-rakéta-
silósiló
szairokisinszairokisin ◆ tiroxintiroxin
szairokuszairoku ◆ újrafelvételújrafelvétel ◆ újraújra megjelente-megjelente-
téstés
szairokuszairoku ◆ felvételfelvétel ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ lejegyzéslejegyzés
◆ rögzítésrögzítés
szairokuszuruszairokuszuru ◆ másholmáshol isis lehozlehoz 「Burog-
unite kókaisita kidzsi-o szairokusimaszu.」 „Itt is
lehozzuk a blogban megjelent cikket.” ◆ újraújra fel-fel-

veszvesz 「Torinoszaezuri-o szairokusita.」 „Újra
felvettem a madárdalt.” ◆ újraújra megjelentetmegjelentet
「Kjonenno kidzsi-o szairokusimaszu.」 „Újra
megjelentetjük a múlt évi cikkünket.”

szairokuszuruszairokuszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Kodái-va csikuon-
kide min-jó-o szairokusita.」 „Kodály gramofon-
nal gyűjtötte a népdalokat.” ◆ lejegyezlejegyez
「Kóennaijó-o szairokusita.」 „Lejegyeztem az
előadás tartalmát.”

szairuidanszairuidan ◆ könnygázgránátkönnygázgránát
szairuigaszuszairuigaszu ◆ könnygázkönnygáz 「Demo taini
szairuigaszu-o sijósita.」 „A tüntetők ellen könny-
gázt vetettek be.”

szaisiszaisi ◆ családcsalád 「Kare-va szaisigaaru.」 „Csa-
ládos ember.” ◆ feleség és gyerekekfeleség és gyerekek
szaisiszaisi ◆ rítusrítus ◆ szertartásszertartás
szaisiszaisi ◆ pappap
szaisiszaisi ◆ tehetséges embertehetséges ember
szaisiaiszaisiai ◆ újrajátszásújrajátszás ◇ nicsibocuszaisiainicsibocuszaisiai
rossz fényviszonyok miatti újrajátszásrossz fényviszonyok miatti újrajátszás
szaisijószaisijó ◆ többszörtöbbször használatoshasználatos ◆ újra-újra-
felhasználásfelhasználás
szaisijószuruszaisijószuru ◆ újrafelhasználújrafelhasznál
szaisikadzsinszaisikadzsin ◆ tehetségestehetséges férfiférfi ésés szépszép
nő jó párosításnő jó párosítás
szaisikenszaisiken ◆ pótvizsgapótvizsga ◆ utóvizsgautóvizsga
szaisikiszaisiki ◆ leptoténleptotén
szaisikiszaisiki ◆ festésfestés ◆ színezésszínezés ◇ garaszuno-garaszuno-
szaisikiszaisiki üvegfestésüvegfestés
szaisikigaszaisikiga ◆ színes képszínes kép
szaisikiinszacuszaisikiinszacu ◆ színes nyomtatásszínes nyomtatás
szaisikiszuruszaisikiszuru ◆ színezszínez 「Éaiga szaisikisita ei-
zó」 „mesterséges intelligenciával színezett kép”

szaisinszaisin ◆ aprólékosságaprólékosság ◆ körültekintéskörültekintés
szaisinszaisin ◆ újratárgyalásújratárgyalás
szaisinszaisin ◆ felülvizsgálatfelülvizsgálat 「Bjóinde szaisin-o
uketa.」 „A kórházban felülvizsgálaton estem át.”

szaisinbanszaisinban ◆ legújabblegújabb kiadáskiadás 「Honno sza-
isinban」 „könyv legújabb kiadása” ◆ legújabblegújabb
verzióverzió 「Szofutono szaisinbanga deta.」 „Meg-
érkezett a szoftver legújabb verziója.”

szaisindzsóhószaisindzsóhó ◆ legfrissebb hírlegfrissebb hír
szaisin-einoszaisin-eino ◆ ultramodernultramodern
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szaisingatanoszaisingatano ◆ legmodernebblegmodernebb 「Szaisinga-
tano kuruma」 „legmodernebb kocsi” ◆ leg-leg-
újabbújabb típusútípusú 「Szaisingatanoterebi-o katta.」
„Megvettem a legújabb típusú televíziót.”

szaisingidzsucuszaisingidzsucu ◆ legújabb technológialegújabb technológia
szaisinmoderuszaisinmoderu ◆ legújabblegújabb modellmodell ◆ újúj mo-mo-
delldell
szaisin-naszaisin-na ◆ aprólékosaprólékos ◆ körültekintőkörültekintő
「Szaisinna sirjo」 „körültekintő megfontolás”

szaisin-noszaisin-no ◆ korszerűkorszerű 「Szaisinno gidzsucu-
o cukatte szeihin-o cukutta」 „Korszerű technoló-
giával készítették a termékeket.” ◆ legfrissebblegfrissebb
「Szaisinnoszofuto」 „legfrissebb szoftver” ◆

legújabblegújabb 「Szaisinno dzsóhó」 „legújabb infor-
máció” ◆ naprakésznaprakész 「Kare-va szaisinno
csisiki-o motteiru.」 „A tudása naprakész.”

szaisin-nocsúiszaisin-nocsúi ◆ körültekintőkörültekintő figyelemfigyelem ◆

műgondműgond
szaisinriszaisinri ◆ újratárgyalásújratárgyalás
szaisinri-oszaisinri-o okonauokonau ◆ újratárgyalújratárgyal 「Dzsiken-
no szaisinriga okonavareta.」 „Újratárgyalták az
ügyet.”

szaisinrjúkószaisinrjúkó ◆ legújabblegújabb divatdivat 「Szaisinrjúk-
óno kamigata」 „legújabb divat szerinti hajvise-
let”

szaisinsikinoszaisinsikino ◆ korszerűkorszerű 「Kore-va szaisin-
sikino kikaideszu.」 „Ez egy korszerű gép.”

szaisinszakuszaisinszaku ◆ legújabb alkotáslegújabb alkotás
szaisinszeikjúszaisinszeikjú ◆ fellebbezésfellebbezés 「Szaisinszeik-
júga kikjakuszareta.」 „Visszautasították a felleb-
bezést.” ◆ újratárgyalási kérelemújratárgyalási kérelem
szaisirjószaisirjó ◆ szertartásért adott pénzszertartásért adott pénz
szaisiszainioboreruszaisiszainioboreru ◆ tehetségetehetsége okozzaokozza aa
vesztétvesztét
szaisitabjószaisitabjó ◆ tehetségestehetséges embereknekembereknek
rossz az egészségerossz az egészsége
szaisiteszaisite ◆ eseténesetén 「Gorijóni szaisiteno one-
gai.」 „A használatbavétel esetén a következő ké-
réseink vannak.” ◆ soránsorán 「Gocsúmonni szaisi-
teno csúiten.」 „Fontos tudnivalók a megrendelés
során.”

szaisoszaiso ◆ elsőelső 「Taszuketano-va szaisode szai-
godatta.」 „Ez volt az első és egyben utolsó eset,
hogy segített rajta.” ◆ kezdetkezdet 「Szaisoga kan-
dzsinda.」 „A kezdet a legfontosabb.”

szaisószaisó ◆ legfiatalabblegfiatalabb ◆ legkevesebblegkevesebb
「Gorufude-va szaisószutorókuno hitoga gacsi.」
„A golfban a legkevesebb ütéssel lehet nyerni.”

szaisószaisó ◆ miniszterelnökminiszterelnök
szaisószaisó ◆ legkisebblegkisebb 「Szekaiszaisószaizunoka-
mera」 „legkisebb méretű kamera a világon” ◇

szaisógen-noszaisógen-no minimálisminimális 「Higai-o szaisógenni-
todomeru.」 „Minimálisra csökkenti a kárt.”

szaisócsiszaisócsi ◆ minimumértékminimumérték
szaisógendoszaisógendo ◆ minimumminimum
szaisógendonoszaisógendono ◆ minimálisminimális 「Vaga kuni-va
dzsieinotame hicujószaisógendono dzsicurjoku-o
hodzsiszuru.」 „Országunk a védelemhez szüksé-
ges minimális erővel rendelkezik.”

szaisógen-nioszaeruszaisógen-nioszaeru ◆ minimalizálminimalizál 「Ka-
vaszerétono eikjó-o szaisógenni oszaeta.」 „Mini-
malizálta a devizaárfolyam hatását.”

szaisógen-noszaisógen-no ◆ legkisebblegkisebb 「Szaisógenno dor-
joku」 „legkisebb erőfeszítés” ◆ minimálisminimális
「Higai-o szaisógennitodomeru.」 „Minimálisra
csökkenti a kárt.”

szaisójúkószúdzsiszaisójúkószúdzsi ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb hely-hely-
értékű számjegyértékű számjegy
szaisokaraszaisokara ◆ elejétőlelejétől fogvafogva 「Sippai-va sza-
isokara vakatteita.」 „Elejétől fogva tudtam, hogy
nem fog sikerülni.”

szaisokaraszaigomadeszaisokaraszaigomade ◆ elejétőlelejétől végigvégig
「Szaisokara szaigomade zenbujomimasita.」
„Az elejétől a végéig elolvastam.”

szaisókóbaiszúszaisókóbaiszú ◆ legkisebblegkisebb közösközös több-több-
szörösszörös
szaisókóbunboszaisókóbunbo ◆ legkisebb közös nevezőlegkisebb közös nevező
szaisókokkasugiszaisókokkasugi ◆ minarchizmusminarchizmus
szaisokuszaisoku ◆ intelligencia és szépségintelligencia és szépség
szaisokuszaisoku ◆ növényi étrendnövényi étrend ◆ zöldségevészöldségevés
szaisokukenbiszaisokukenbi ◆ intelligenciávalintelligenciával párosultpárosult
szépségszépség
szaisokusugiszaisokusugi ◆ vegetarianizmusvegetarianizmus
szaisokusugisaszaisokusugisa ◆ vegetáriánusvegetáriánus ◇ njúsza-njúsza-
isokusugisaisokusugisa tejettejet isis ivóivó vegetáriánusvegetáriánus ◇

ranszaisokusugisaranszaisokusugisa tojásttojást isis evőevő vegetári-vegetári-
ánusánus
szaisokuszuruszaisokuszuru ◆ zöldségeken élzöldségeken él
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szaisoniszaisoni ◆ előszörelőször 「Doko-o szaisoni hómon-
szurunodeszuka?」 „Hova látogat el először?”

szaisónidzsóhószaisónidzsóhó ◆ legkisebblegkisebb négyzeteknégyzetek
módszeremódszere
szaiso-niszaiso-ni szaszouszaszou ◆ kezdeményezkezdeményez 「Mu-
kasiha danszeiga szaisoni szaszotta.」 „Régen a
férfi kezdeményezett.”

szaisoniumaretaszaisoniumareta ◆ elsőszülöttelsőszülött 「Kare-va
szaisoni umareta kodomodeszu.」 „Ő az elsőszü-
lött gyerek.”

szaisónoszaisóno ◆ legkisebblegkisebb 「Szaisóno rjúsi」 „leg-
kisebb részecske”

szaisónoszaisóno ◆ legkevesebblegkevesebb 「Szaisóno rórjoku-
de sigoto-o ovaraszetai.」 „A legkevesebb erőfe-
szítéssel szeretném elvégezni a munkát.”

szaisonokoroszaisonokoro ◆ eleinteeleinte 「Szaisono koro-va
hontóni taihendesita.」 „Eleinte nagyon nehéz
volt.”

szaisonoszeiszansikiszaisonoszeiszansiki ◆ elsőáldozáselsőáldozás
szaisószajónogenriszaisószajónogenri ◆ legkisebblegkisebb hatáshatás el-el-
veve
szaisótokutenszaisótokuten ◆ legkevesebb pontszámlegkevesebb pontszám
szaisoszaiso vava ◆ eleinteeleinte 「Szaisoha vakaranakat-
taga, atode vakarujóninatta.」 „Eleinte nem értet-
tem, de aztán megértettem.”

szaisuszaisu ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ kinyeréskinyerés ◆ mintavételmintavétel
◇ kocuzuiszaisukocuzuiszaisu csontvelő-mintavételcsontvelő-mintavétel ◇

simonszaisusimonszaisu ujjlenyomatvételujjlenyomatvétel ◇ simonsza-simonsza-
isuisu ujjlenyomat-készítésujjlenyomat-készítés
szaisúszaisú ◆ gyűjtésgyűjtés ◆ gyűjtögetésgyűjtögetés ◇ kon-kon-
csúszaisúcsúszaisú rovargyűjtésrovargyűjtés ◇ surjótoszaisúsurjótoszaisú
vadászás-gyűjtögetésvadászás-gyűjtögetés
szaisúszaisú ◆ utolsóutolsó 「Páti-va kongecuno szaisúni-
csijóbiniarimaszu.」 „A hónap utolsó vasárnapján
lesz a buli.” ◆ végsővégső 「Szaisúmokuteki」 „végső
cél” ◇ szaisúekiszaisúeki végállomásvégállomás ◇ szaisúkekkaszaisúkekka
végeredményvégeredmény ◇ szaisúketteiszaisúkettei végsővégső döntésdöntés
「Sacsóga szaisúkettei-o kudaszu.」 „Az igazgató
hozza meg a végső döntést.” ◇ szaisúbiszaisúbi utol-utol-
sósó napnap 「Kjóha óbono szaisúbideszu.」 „Ma van
a jelentkezési határidő utolsó napja.” ◇ szaisúbiszaisúbi
zárónapzárónap 「Orinpikkuno szaisúbi」 „olimpia zá-
rónapja”

szaisúbamenszaisúbamen ◆ fináléfinálé
szaisúbenronszaisúbenron ◆ záróbeszédzáróbeszéd

szaisúbiszaisúbi ◆ utolsóutolsó napnap 「Kjóha óbono szaisú-
bideszu.」 „Ma van a jelentkezési határidő utol-
só napja.” ◆ zárónapzárónap 「Orinpikkuno szaisúbi」
„olimpia zárónapja”

szaisúbinszaisúbin ◆ utolsó járatutolsó járat
szaisucuszaisucu ◆ éveséves kiadáskiadás ◇ keidzsószaisucukeidzsószaisucu
éveséves működésiműködési kiadáskiadás ◇ szainjúszaisucuszainjúszaisucu
éves bevétel és kiadáséves bevétel és kiadás
szaisúdankaiszaisúdankai ◆ utolsó stádiumutolsó stádium
szaisúdensaszaisúdensa ◆ utolsó vonatutolsó vonat
szaisudzsószaisudzsó ◆ bányabánya ◇ dzsariszaisudzsódzsariszaisudzsó
sóderbányasóderbánya
szaisúekiszaisúeki ◆ végállomásvégállomás
szaisúhjókiszaisúhjóki ◆ utolsó jégkorszakutolsó jégkorszak
szaisúkaszaisúka ◆ gyűjtőgyűjtő
szaisúkaiszaisúkai ◆ utolsóutolsó részrész 「Kore-va renzoku-
doramano szaisúkaideszu.」 „Ez a filmsorozat
utolsó része.”

szaisúkakakuszaisúkakaku ◆ utolsó árutolsó ár ◆ végösszegvégösszeg
szaisúkecudanszaisúkecudan ◆ végső döntésvégső döntés
szaisukeizaiszaisukeizai ◆ vadászó-gyűjtögetővadászó-gyűjtögető gazda-gazda-
ságság
szaisúkekkaszaisúkekka ◆ végeredményvégeredmény
szaisúketteiszaisúkettei ◆ végsővégső döntésdöntés 「Sacsóga
szaisúkettei-o kudaszu.」 „Az igazgató hozza meg
a végső döntést.”

szaisúkingakuszaisúkingaku ◆ végösszegvégösszeg
szaisúmószaisúmó ◆ lepkehálólepkeháló
szaisúmokuhjószaisúmokuhjó ◆ végső célvégső cél
szaisúmokutekiszaisúmokuteki ◆ végcélvégcél
szaisúmokutekicsiszaisúmokutekicsi ◆ végpontvégpont 「Tabino
szaisúmokutekicsi-va hangarídeszu.」 „Az utazás
végpontja Magyarország.”

szaisun-jakuszaisun-jaku ◆ szexuális vágyfokozószexuális vágyfokozó
szaisúnoszaisúno ◆ legutolsólegutolsó 「Szaisúno densani not-
ta.」 „A legutolsó vonatra szálltam.”

szaisuppacuszaisuppacu ◆ újraindulásújraindulás
szaisúressaszaisúressa ◆ utolsó vonatutolsó vonat
szaisúsikenszaisúsiken ◆ utolsó vizsgautolsó vizsga ◆ záróvizsgazáróvizsga
szaisúsokuszaisúsoku ◆ újra elhelyezkedésújra elhelyezkedés
szaisuszangjószaisuszangjó ◆ kitermelő iparágkitermelő iparág
szaisúszósaszaisúszósa ◆ váltó utolsó futójaváltó utolsó futója
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szaisuszuruszaisuszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Kai-o szaisuszuru.」
„Kagylót gyűjt.” ◆ kinyerkinyer 「Himavarino taneka-
ra abura-o szaisusita.」 „A napraforgómagból ki-
nyerte az olajat.” ◆ veszvesz 「Simon-o szaisusita.」
„Ujjlenyomatot vett.” ◇ szakin-oszakin-o szaisuszuruszaisuszuru
aranyat mosaranyat mos
szaisúszuruszaisúszuru ◆ gyűjtgyűjt 「Kare-va csó-o szaisú-
szuru.」 „Lepkét gyűjt.”

szaisúteianszaisúteian ◆ ultimátumultimátum
szaisútekinaszaisútekina ◆ véglegesvégleges 「Szaisútekina kec-
udanga hicujódeszu.」 „Végleges döntésre van
szükség.”

szaisútekiniszaisútekini ◆ legvégüllegvégül 「Szaisútekini sacsó-
ga kecudanszuru.」 „Legvégül az igazgató dönt.”
◆ végülvégül 「Kore-va szaisútekini-va dzsibunde
handansinakerebanarimaszen.」 „Végül úgyis ne-
ked kell döntened.”

szaisútekinikimeruszaisútekinikimeru ◆ véglegesítvéglegesít 「Riszuto-
o szaisútekini kimeta.」 „Véglegesítettem a lis-
tát.”

szaiszaiszaiszai ◆ ismételtenismételten ◆ többszöritöbbszöri 「Sza-
iszairainicsi」 „többszöri látogatás Japánba” ◆

újra és újraújra és újra
szaiszaihószószaiszaihószó ◆ műsor újraismétléseműsor újraismétlése
szaiszajokuszaiszajoku ◆ legesélytelenebblegesélytelenebb ◆ legradi-legradi-
kálisabbkálisabb ◆ szélsőbaloldalszélsőbaloldal
szaiszakiszaiszaki ◆ ígérkezésígérkezés 「Szaiszakino
joiszutáto-o kitta.」 „Jónak ígérkező módon kez-
dett.”

szaiszanszaiszan ◆ jövedelmezőségjövedelmezőség
szaiszanszaiszan ◆ több alkalommaltöbb alkalommal
szaiszanbunkitenszaiszanbunkiten ◆ nyereségküszöbnyereségküszöb
szaiszangatorenaiszaiszangatorenai ◆ nemnem ériéri megmeg 「Kono fu-
rui kikai-o naositemo szaiszanga torenai.」 „Nem
éri meg megjavítani ezt a régi gépet.”

szaiszangatoreruszaiszangatoreru ◆ jövedelmezjövedelmez 「Kono
kikaku-va szaiszanga torenai.」 „Ez a projekt nem
jövedelmez.” ◆ profitálprofitál 「Kono dzsigjó-va sza-
iszanga torenai.」 „Ez a tevékenység nem profi-
tál.”

szaiszangatoreteinaiszaiszangatoreteinai ◆ veszteségesveszteséges 「Ko-
no dzsigjó-va szaiszanga toreteinai.」 „Ez a tevé-
kenység veszteséges.”

szaiszangatoreteiruszaiszangatoreteiru ◆ jövedelmezőjövedelmező ◆ nye-nye-
reségesreséges 「Kono dzsigjó-va szaiszanga toretei-

ru.」 „Ez a tevékenység nyereséges.” ◆ rentábi-rentábi-
lislis 「Kono dzsigjó-va szaiszanga toreteiru.」 „Az
üzlet rentábilis.”

szaiszan-noszaiszan-no ◆ többszöröstöbbszörös 「Szaiszanno szet-
tokunimoszainsitekurenakatta.」 „Többszörös
győzködés ellenére sem volt hajlandó aláírni.”

szaiszanszeiszaiszanszei ◆ jövedelmezőségjövedelmezőség
szaiszeiszaiszei ◆ lejátszáslejátszás 「Rokuonno szaiszei」
„hangfelvétel lejátszása” ◆ megjavulásmegjavulás ◆ re-re-
generációgeneráció ◆ regenerálásregenerálás ◆ regenerálódásregenerálódás
「Kanzóno szaiszei」 „máj regenerálódása” ◆ új-új-
jáéledésjáéledés 「Sizenno szaiszei」 „természet újjá-
éledése” ◆ újrahasznosításújrahasznosítás 「Kateigomino
szaiszei」 „háztartási hulladék újrahasznosítása”
◆ visszajátszásvisszajátszás 「Bideono szaiszeibotan-o
osita.」 „Megnyomtam a videón a visszajátszás
gombot.” ◇ dzsirikiszaiszeidzsirikiszaiszei önerőbőlönerőből talpratalpra
állásállás ◇ sinrinszaiszeisinrinszaiszei újraerdősítésújraerdősítés ◇ zó-zó-
kiszaiszeikiszaiszei szervregenerálásszervregenerálás ◇ zókiszai-zókiszai-
szeiszei szervregenerációszervregeneráció ◇ haihinszaiszeihaihinszaiszei
használt holmik újrahasznosításahasznált holmik újrahasznosítása
szaiszeicsirjószaiszeicsirjó ◆ regeneratív gyógyászatregeneratív gyógyászat
szaiszeidzsikanszaiszeidzsikan ◆ játékidőjátékidő 「Kono sídíno
szaiszeidzsikan-va jondzsuh-pundeszu.」 „Ennek
a CD-nek a játékideje 40 perc.”

szaiszeifunóenerugíszaiszeifunóenerugí ◆ nem-megújulónem-megújuló ener-ener-
giagia
szaiszeifunósigenszaiszeifunósigen ◆ nem-megújulónem-megújuló erőfor-erőfor-
rásrás
szaiszeiheddoszaiszeiheddo ◆ lejátszófejlejátszófej
szaiszeiicscsiszaiszeiicscsi ◆ államállam ésés egyházegyház fúziójafúziója ◆

állam és egyház összenövéseállam és egyház összenövése ◆ teokráciateokrácia
szaiszeiigakuszaiszeiigaku ◆ regeneratív gyógyászatregeneratív gyógyászat
szaiszeiirjószaiszeiirjó ◆ regenerálóregeneráló gyógyításgyógyítás ◆ re-re-
habilitációhabilitáció
szaiszeikanóenerugíszaiszeikanóenerugí ◆ megújuló energiamegújuló energia
szaiszeikanóenerugígenszaiszeikanóenerugígen ◆ megújulómegújuló ener-ener-
giaforrásgiaforrás
szaiszeikanósigenszaiszeikanósigen ◆ megújuló erőforrásmegújuló erőforrás
szaiszeikeikakuszaiszeikeikaku ◆ újjászervezési tervújjászervezési terv
szaiszeikiszaiszeiki ◆ aranyidőkaranyidők ◆ fénykorfénykor
「Cúsingidzsucu-va szaiszeikini tah-sita.」 „A
híradástechnika a fénykorába lépett.” ◆ főidényfőidény
◆ virágkorvirágkor ◇ dzsinszeinoszaiszeikidzsinszeinoszaiszeiki életeélete
deledele
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szaiszeinórjokuszaiszeinórjoku ◆ önmegújítóönmegújító képességképesség
「Szeitaikeino szaiszeinórjoku」 „ökoszisztéma
önmegújító képessége”

szaiszeisiszaiszeisi ◆ újrafeldolgozott papírújrafeldolgozott papír
szaiszeisikidzsusinkiszaiszeisikidzsusinki ◆ regeneratívregeneratív vevővevő
◆ visszacsatolt vevővisszacsatolt vevő
szaiszeisiszecuszaiszeisiszecu ◆ rehabilitációs intézetrehabilitációs intézet
szaiszeiszanszaiszeiszan ◆ reprodukcióreprodukció ◆ újraterme-újraterme-
léslés ◇ kakudaiszaiszeiszankakudaiszaiszeiszan bővítettbővített újra-újra-
termeléstermelés ◇ tandzsunszaiszeiszantandzsunszaiszeiszan egysze-egysze-
rű újratermelésrű újratermelés
szaiszeiszanszuruszaiszeiszanszuru ◆ reprodukálreprodukál ◆ újrater-újrater-
melmel 「Ródórjoku-va dzsibun-o szaiszeiszanszu-
ru.」 „A munkaerő újratermeli önmagát.”

szaiszeiszareruszaiszeiszareru ◆ lejátszódiklejátszódik 「Dzsiko-va
atamano nakade nandomo szaiszeiszareta.」 „A
baleset újra és újra lejátszódott a fejében.”

szaiszeiszaszeruszaiszeiszaszeru ◆ regenerálregenerál 「Hifu-o szai-
szeiszaszeta.」 „Regenerálta a bőrt.”

szaiszeiszuruszaiszeiszuru ◆ lejátsziklejátszik 「Rokuon-o szai-
szeisita.」 „Lejátszotta a felvételt.” ◆ lepörgetlepörget
「Dóga-o szaiszeisita.」 „Lepörgettem a videót.”
◆ megjavulmegjavul 「Kare-va sussositekara szaiszeisi-
ta.」 „A börtönből kikerülve megjavult.” ◆ re-re-
generálódikgenerálódik 「Sizenga szaiszeisita.」 „Regene-
rálódott a természet.” ◆ újjáéledújjáéled 「Oszensza-
reta kavaga szaiszeisita.」 „A szennyezett folyó új-
jáéledt.” ◆ újrahasznosítújrahasznosít 「Szaiszeidekiru
szozai-o cukau.」 „Újrahasznosítható alapanya-
gokat használ.” ◆ újraújra kinőkinő 「Szameno ha-va
szaiszeidekiru.」 „A cápa foga újra kinő.” ◆

visszajátszikvisszajátszik 「Rokuon-o szaiszeisita.」
„Visszajátszottam a hangfelvételt.” ◇ szaisze-szaisze-
iszareruiszareru lejátszódiklejátszódik 「Dzsiko-va atamano
nakade nandomo szaiszeiszareta.」 „A baleset új-
ra és újra lejátszódott a fejében.”

szaiszeitanszaiszeitan ◆ legnyugatibb részlegnyugatibb rész
szaiszekiszaiszeki ◆ kőtörmelékkőtörmelék ◆ kőzúzalékkőzúzalék ◆ zú-zú-
zott kőzott kő
szaiszekiszaiszeki ◆ kőbányászatkőbányászat ◆ kőfejtéskőfejtés
szaiszekicucsiszaiszekicucsi ◆ kőfejtő kalapácskőfejtő kalapács
szaiszekidzsinszaiszekidzsin ◆ parányi kőpengeparányi kőpenge
szaiszekidzsószaiszekidzsó ◆ kőbányakőbánya
szaiszekihoszószaiszekihoszó ◆ makadámburkolatmakadámburkolat
szaiszekikenszaiszekiken ◆ kőkitermelési jogkőkitermelési jog

szaiszekikószaiszekikó ◆ kőbányászkőbányász
szaiszekkiszaiszekki ◆ parányi kőeszközparányi kőeszköz
szaiszenszaiszen ◆ újraválasztásújraválasztás
szaiszenszaiszen ◆ pénzadománypénzadomány ◆ perselypénzperselypénz
「Dzsindzsade oszaiszen-o ageta.」 „A szentély-
ben pénzt dobtam a perselybe.”

szaiszenbakoszaiszenbako ◆ perselypersely
szaiszenkjoszaiszenkjo ◆ ismételtismételt választásválasztás 「Fusze-
igaattatame szaiszenkjo-o okonatta.」 „Csalás mi-
att megismételték a választást.”

szaiszen-oszaiszen-o hataszuhataszu ◆ sikeresensikeresen újravá-újravá-
lasztjáklasztják 「Daitórjó-va szaiszen-o hatasita.」
„Az elnököt sikeresen újraválasztották.”

szaiszenreiszaiszenrei ◆ újrakeresztelésújrakeresztelés
szaiszenszuruszaiszenszuru ◆ újraválasztújraválaszt 「Iincsó-va
szaiszenszareta.」 „A bizottság elnökét újravá-
lasztották.”

szaiszentanszaiszentan ◆ csúcscsúcs 「Gidzsucuno szaiszent-
an」 „technológia csúcsa” ◆ élvonalélvonal 「Fasson-
no szaiszentan」 „divat élvonala”

szaiszentangidzsucuszaiszentangidzsucu ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia
◆ legfejlettebb technológialegfejlettebb technológia
szaiszentan-noszaiszentan-no ◆ legfejlettebblegfejlettebb 「Kono-
konpjútáni szaiszentannopuroszeszszága tósza-
iszareteimaszu.」 „Ebbe a számítógépbe a legfej-
lettebb processzort tették.”

szaiszetteiszaiszettei ◆ újraállításújraállítás
szaiszetteiszuruszaiszetteiszuru ◆ megváltoztatmegváltoztat
「Paszuvádo-o szaiszetteisita.」 „Megváltoztat-
tam a jelszavam.” ◆ újraállítújraállít
szaiszokuszaiszoku ◆ részletezettrészletezett szabályszabály ◇ sze-sze-
kószaiszokukószaiszoku törvénytörvény alkalmazásánakalkalmazásának sza-sza-
bályaibályai ◇ szekószaiszokuszekószaiszoku végrehajtásvégrehajtás sza-sza-
bályzatabályzata
szaiszokuszaiszoku ◆ követeléskövetelés 「Sóhisakin-júkara
jano szaiszoku-o uketeiru.」 „Az uzsorás könyör-
telenül követeli tőlem a pénzét.” ◆ siettetéssiettetés
◆ sürgetéssürgetés ◇ janojónaszaiszokujanojónaszaiszoku noszoga-noszoga-
tástás 「Ójakara entaikin-o haraeto janojóna
szaiszoku-o uketa.」 „A lakástulajdonos noszogat,
hogy mikor fizetem már ki a lakbérhátralékot.”

szaiszokudzsószaiszokudzsó ◆ felszólító levélfelszólító levél
szaiszokukaszaiszokuka ◆ optimalizálásoptimalizálás ◆ sebesség-sebesség-
optimalizálásoptimalizálás
szaiszokunoszaiszokuno ◆ leggyorsabbleggyorsabb

AdysAdys szaiszeinórjoku szaiszeinórjoku – szaiszokuno szaiszokuno 32233223



szaiszokuszuruszaiszokuszuru ◆ követelkövetel 「Sakkinno
henszai-o szaiszokusita.」 „Az adósság visszafize-
tését követelte.” ◆ siettetsiettet 「Szaiszokusiteszu-
mimaszen.」 „Bocsánat, hogy siettetem.” ◆ sür-sür-
getget 「Hendzsi-o szaiszokusita.」 „Sürgettem a
választ.”

szaiszósinszuruszaiszósinszuru ◆ újraküldújraküld 「EMéru-o szai-
szósinsita.」 „Újraküldtem az e-mailt.”

szaiszuicsiszaiszuicsi ◆ vízlelőhelyvízlelőhely
szaiszunszaiszun ◆ méretvételméretvétel
szaiszunszuruszaiszunszuru ◆ méretetméretet veszvesz 「Sitate ja-va
ottono szaiszun-o sita.」 „A szabó méretet vett a
férjemről.”

szaitaszaita ◆ legtöbblegtöbb 「Kono szeitó-va
szaitagiszeki-o totta.」 „Ez a párt szerezte meg a
legtöbb képviselői helyet.”

szaitaiszaitai ◆ házasságházasság ◆ megnősülésmegnősülés ◆ nősü-nősü-
léslés
szaitaiszaitai ◆ köldökzsinórköldökzsinór
szaitaiheruniaszaitaiherunia ◆ hasi sérvhasi sérv
szaitaihoszuruszaitaihoszuru ◆ újraújra letartóztatletartóztat ◆ újúj vá-vá-
dakatdakat hozhoz felfel 「Szudeni taihoszareteiruszuri-
va szaitaihoszareta.」 „A már letartóztatott zseb-
tolvaj ellen új vádakat hoztak fel.”

szaitaisaszaitaisa ◆ nős embernős ember
szaitaiszuruszaitaiszuru ◆ megnősülmegnősül
szaitajúsószaitajúsó ◆ legtöbb bajnoki győzelemlegtöbb bajnoki győzelem
szaitakaneszaitakane ◆ árrekordárrekord 「Kabuka-va kotosino
szaitakane-o kósinsita.」 „A részvény megdöntöt-
te az idei árrekordot.” ◆ legmagasabblegmagasabb árár ◇

sidzsószaitakanesidzsószaitakane történelmitörténelmi csúcspontcsúcspont
「Kabuka-va sidzsószaitakane-o kósinsita.」 „A
részvény árfolyama túlment a történelmi csú-
cson.”

szaitakuszaitaku ◆ elfogadáselfogadás 「Szeiganszaitaku」
„petíció elfogadása” ◆ kiválasztáskiválasztás 「Kjókaso-
no szaitaku」 „tankönyv kiválasztása”

szaitakuszuruszaitakuszuru ◆ elfogadelfogad 「Hóan-o szaitaku-
szuru.」 „Elfogadja a törvényjavaslatot.” ◆ vá-vá-
lasztlaszt 「Kakusintekigidzsucu-o szaitakusita.」
„Forradalmi technológiát választott.”

szaitamakenszaitamaken ◆ Szaitama megyeSzaitama megye
szaitamasiszaitamasi ◆ SzaitamaSzaitama
szaitanszaitan ◆ legrövidebblegrövidebb

szaitanszaitan ◆ szénbányászatszénbányászat
szaitandzsoszaitandzso ◆ szénbányaszénbánya
szaitangjószaitangjó ◆ szénbányászatszénbányászat
szaitankjoriszaitankjori ◆ legrövidebb távolságlegrövidebb távolság
szaitankószuszaitankószu ◆ legrövidebb útvonallegrövidebb útvonal
szaitanrjószaitanrjó ◆ bányászott szénmennyiségbányászott szénmennyiség
szaitanrútoszaitanrúto ◆ legrövidebb útvonallegrövidebb útvonal
szaitanszuruszaitanszuru ◆ szenet bányászikszenet bányászik
szaitarumonoszaitarumono ◆ kiemelkedőkiemelkedő példapélda 「Kono
kaisa-va szeikósita kigjóno szaitarumonodeszu.」
„Ez a cég a sikeres vállalatok kiemelkedő példája.”

szaitasóriszaitasóri ◆ legtöbb győzelemlegtöbb győzelem
szaitaszúszaitaszú ◆ legnagyobblegnagyobb számszám 「Kono nen-
reiszóga dzsinkóno szaitaszú-o simeteiru.」 „Ez a
korcsoport van legnagyobb számban jelen a né-
pességben.”

szaitegen-nioszaeruszaitegen-nioszaeru ◆ minimalizálminimalizál 「Hijó-o
szaitegenni oszaeta.」 „Minimalizáltam a költsé-
geket.”

szaiteiszaitei ◆ bíráskodásbíráskodás ◆ döntésdöntés 「Sinszakai-
no szaiteini sitagau.」 „Aláveti magát az elbíráló
bizottság döntésének.” ◆ döntőbíráskodásdöntőbíráskodás ◇

vínszaiteivínszaitei bécsi döntésbécsi döntés
szaiteiszaitei ◆ legalábblegalább 「Kore-va szaiteidzsú nen-
kakariszóda.」 „Ez legalább tíz évbe telik.” ◆ leg-leg-
alacsonyabbalacsonyabb 「Niccsúszaitei kion-va dzsúgodo-
datta.」 „A legalacsonyabb nappali hőmérséklet
15 fok volt.” ◆ minimumminimum 「Kore-o szaiteidzsúgo-
fun kanjudenakerebanaranai.」 „Ezt minimum 15
percig kell főzni.” ◇ szaiteinaszaiteina hitványhitvány 「Szai-
teina hitodane!」 „Hitvány alak vagy!”

szaiteicsinginszaiteicsingin ◆ minimálbérminimálbér
szaiteidzsókenszaiteidzsóken ◆ minimális feltételminimális feltétel
szaiteigakuszaiteigaku ◆ legalacsonyabb árlegalacsonyabb ár
szaiteigenszaiteigen ◆ minimumminimum
szaiteigendoszaiteigendo ◆ minimumminimum
szaiteigendonoszeikacuszaiteigendonoszeikacu ◆ minimálisminimális lét-lét-
fenntartásfenntartás 「Szaiteigendono szeikacu-o itona-
mu kenri」 „minimális létfenntartáshoz való jog”

szaiteigen-noszaiteigen-no ◆ cseppnyicseppnyi 「Szaiteigenno dzs-
isinmonai.」 „Cseppnyi önbizalmam sincs.” ◆ mi-mi-
nimálisnimális 「Szaiteigenno gengonórjoku-va aru.」
„Minimális nyelvtudásom van.”
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szaiteikakakuszaiteikakaku ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb árár ◆ mini-mini-
málármálár
szaiteikecuacuszaiteikecuacu ◆ diasztolés vérnyomásdiasztolés vérnyomás
szaiteikionszaiteikion ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb hőmérséklethőmérséklet

szaiteikirokuszaiteikiroku ◆ negatív rekordnegatív rekord
szaiteinaszaiteina ◆ hitványhitvány 「Szaiteina hitodane!」
„Hitvány alak vagy!” ◆ minősíthetetlenminősíthetetlen
「Konoreszutoran-va szábiszuga szaiteideszu.」
„Ebben az étteremben a kiszolgálás minősíthetet-
len.”

szaiteinoszaiteino ◆ hitványhitvány 「Szaiteino otoko」 „hit-
vány ember” ◆ legalacsonyabblegalacsonyabb 「Szaiteino
zeiricu」 „legalacsonyabb adókulcs”

szaiteirakuszacukakakuszaiteirakuszacukakaku ◆ kikiáltási árkikiáltási ár
szaiteiruszaiteiru ◆ nyílónyíló
szaiteiszeikacuszaiteiszeikacu ◆ minimális életszínvonalminimális életszínvonal
szaiteiszokudoszaiteiszokudo ◆ minimális sebességminimális sebesség
szaiteiszuruszaiteiszuru ◆ bíráskodikbíráskodik 「Ródótószó-o sza-
iteiszuru.」 „Bíráskodik a munkások és munkál-
tatók közti harcban.” ◆ döntdönt 「Ihangaattato sza-
iteisita.」 „Úgy döntöttek, hogy szabálysértés tör-
tént.”

szaiteitorihikiszaiteitorihiki ◆ arbitrázs kereskedésarbitrázs kereskedés
szaitekiikiszaitekiiki ◆ optimumzónaoptimumzóna 「Szeitaiteki szai-
tekiiki」 „ökológiai optimumzóna”

szaitekikaszaitekika ◆ optimalizálásoptimalizálás
szaitekinaszaitekina ◆ kedvezőkedvező 「Tozanni szaitekina
tenkidatta.」 „Kedvező volt az időjárás a hegymá-
száshoz.” ◆ legmegfelelőbblegmegfelelőbb 「Szaitekina szui-
mindzsikan」 „legmegfelelőbb alvásidő” ◆ opti-opti-
málismális 「Szaitekina dzsóken」 „optimális feltéte-
lek”

szaitekininsaszaitekininsa ◆ legmegfelelőbb emberlegmegfelelőbb ember
szaitekinoszaitekino ◆ legalkalmasabblegalkalmasabb ◆ legmegfele-legmegfele-
lőbblőbb
szaitekiszaidzsironszaitekiszaidzsiron ◆ optimálisoptimális táplálék-táplálék-
gyűjtés elméletegyűjtés elmélete
szaitekiszeirironszaitekiszeiriron ◆ optimalitás-elméletoptimalitás-elmélet
szaitenszaiten ◆ osztályozásosztályozás 「Kono szenszei-va
szaitenga amai.」 „Ez a tanár enyhén osztályoz.”
◆ pontozáspontozás 「Szaitenkjógi」 „pontozásos ver-
seny”

szaitenszaiten ◆ fesztiválfesztivál 「Ongakuno szaiten」
„zenei fesztivál”

szaitenkjógiszaitenkjógi ◆ pontversenypontverseny
szaitensaszaitensa ◆ pontozópontozó
szaitensiszutemuszaitensiszutemu ◆ pontozásipontozási rendszerrendszer ◆

pontrendszerpontrendszer
szaitenszuruszaitenszuru ◆ osztályozosztályoz 「Szenszei-va
kaitó-o szaitensita.」 „A tanár osztályozta a dol-
gozatokat.” ◆ pontozpontoz 「Szenszei-va teszuto-o
szaitensita.」 „A tanár pontozta a tesztet.”

szaiteszutoszuruszaiteszutoszuru ◆ újratesztelújratesztel
szaitoszaito ◆ szájtszájt 「ADysnoszaito-o mainicsicsek-
kuszuru.」 „Az Adys szájtját minden nap leellen-
őrzöm.” ◇ gurume-szaitogurume-szaito ételkalauzételkalauz szájtszájt ◇

deaikeiszaitodeaikeiszaito társkeresőtárskereső oldaloldal ◇ fissingu-fissingu-
szaitoszaito adathalász oldaladathalász oldal
szaitódzsószuruszaitódzsószuru ◆ újraújra bevonulbevonul 「Kasu-va
icsidotaidzsósiteszuguni szaitódzsósita.」 „Az
énekes kivonult, majd azonnal újra bevonult.” ◆

újraújra megjelenikmegjelenik 「Ittanszeizó
csúsininattamoderu-va szaitódzsósita.」 „Az egy-
szer megszűnt modell újra megjelent.”

szaitojakuszaitojaku ◆ hányatószerhányatószer
szaitokainszaitokain ◆ citokincitokin
szaitokaininszaitokainin ◆ citokinincitokinin
szaitomegaroviruszuszaitomegaroviruszu ◆ cytomegalovíruscytomegalovírus
szaitósiszuszaitósiszu ◆ citóziscitózis ◇ pinoszaitósiszupinoszaitósiszu pi-pi-
nocitózisnocitózis ◇ fagoszaitósiszufagoszaitósiszu fagocitózisfagocitózis
szaitótanszaitótan ◆ legkeletibb csücsöklegkeletibb csücsök
szaitozoruszaitozoru ◆ citoszolcitoszol ◆ citoszólcitoszól
szaiujokuszaiujoku ◆ legesélyesebblegesélyesebb 「Júsókóhono
szaiujoku」 „legesélyesebb bajnokjelölt”

szaiunszaiun ◆ színes felhőszínes felhő
szaivaiszaivai ◆ boldogságboldogság ◆ örömöröm 「Kini itte itada-
ite szaivaideszu.」 „Örülök, hogy tetszett.” ◆ sze-sze-
rencserencse 「Kore-va fukócsúno szaivaidattana.」
„Ez volt a szerencse a szerencsétlenségben.” ◇

mokkenoszaivaimokkenoszaivai micsodamicsoda szerencseszerencse 「Csó-
dogaszorinszutandono maedegaszu kecudattano-
va mokkeno szaivaidatta.」 „Micsoda szerencse,
hogy pont a töltőállomás előtt fogyott ki a benzi-
nem!”

szaivainaszaivaina ◆ örömteliörömteli ◆ szerencsésszerencsés
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szaivainakotoniszaivainakotoni ◆ szerencséreszerencsére 「Szaivaina-
kotoni kega-va nakatta.」 „Szerencsére nem sé-
rült meg senki.”

szaivainimoszaivainimo ◆ szerencséreszerencsére 「Szaivainimo
szaigaino eikjó-va nakatta.」 „Szerencsére nem
érintett a katasztrófa.”

szaivainisiteszaivainisite ◆ szerencséreszerencsére 「Szaivainisite
ókina dzsikoninaranakatta.」 „Szerencsére nem
lett belőle nagy baleset.”

szaivaiszuruszaivaiszuru ◆ kedvezkedvez 「Tenkó-va jaszaino
szeiikuni szaivaisiteita.」 „Az időjárás kedvezett a
zöldségtermesztésnek.”

szaizenszaizen ◆ iméntimént 「Szaizendenvasita monodes-
zu.」 „Én vagyok az, aki az imént telefonált.” ◆

legelöllegelöl 「Szaizenno szeki」 „legelöl lévő ülő-
hely”

szaizenkaraszaizenkara ◆ egyegy idejeideje 「Szaizenkara oma-
csisiteorimasita.」 „Már vártuk egy ideje.”

szaizen-noszaizen-no ◆ iméntiiménti 「Szaizenno hanasi」
„imént elhangzottak” ◆ legelsőlegelső 「Szaizenrecuni
szuvatta.」 „A legelső sorba ült.”

szaizen-noszaizen-no ◆ legjobblegjobb 「Gogakuno benkjóno
szaizenno hóhó-o szagasiteiru.」 „Keresem a leg-
jobb módszert a nyelvtanulásra.”

szaizen-nodorjoku-oszaizen-nodorjoku-o szuruszuru ◆ megteszmegtesz min-min-
den tőle telhetőtden tőle telhetőt
szaizen-oszaizen-o cukuszucukuszu ◆ mindenminden tőletőle telhetőttelhetőt
megteszmegtesz 「Isa-va szaizen-o cukusitaga,
kandzsa-va sinda.」 „Az orvosok minden tőlük
telhetőt megtettek, de a beteg meghalt.”

szaizenrecuszaizenrecu ◆ legelsőlegelső sorsor 「Szaizenrecuni
szuvatta.」 „A legelső sorba ültem.”

szaizenszenszaizenszen ◆ élvonalélvonal 「Kono kaisa-va gjó-
kaino szaizenszendeszu.」 „A cég iparág élvonalá-
ban van.”

szaizuszaizu ◆ méretméret 「Korejori hitocuszaizuno
ókiimono-va arimaszuka?」 „Van ennél egy szám-
mal nagyobb méretű?” ◆ terjedelemterjedelem ◇ kucu-kucu-
szaizuszaizu cipőméretcipőméret ◇ csódoszonoszaizunocsódoszonoszaizuno
ugyanakkoraugyanakkora 「Vatasino asinoszaizu-va csódo-
anatato isso.」 „Ugyanakkora lábam van, mint
neked.” ◇ háfu-szaizuháfu-szaizu félméretfélméret ◇ hjódzsun-hjódzsun-
szaizuszaizu normálnormál méretméret 「Bokuno asi-va hjód-
zsunszaizuda.」 „A lábam normál méretű.”

szaizugaauszaizugaau ◆ jójó rárá 「Konosacu-va szaizuga
avanai.」 „Nem jó rám ez az ing.”

szaizu-oszaizu-o hakaruhakaru ◆ megmérmegmér
「Veszutonoszaizu-o hakatta.」 „Megmérte a de-
rékbőségét.”

szajaszaja ◆ árrésárrés 「Sónin-va szajade mókeru.」 „A
kereskedő az árrésen gazdagszik meg.” ◆ jutalékjutalék
「Sókengaisa-va szaja-o totta.」 „A brókercég ju-
talékot számított fel.” ◆ kardhüvelykardhüvely 「Katana-o
szajani oszameta.」 „Beledugtam a kardot a hüve-
lyébe.” ◆ marzsmarzs ◇ rizajarizaja kamatréskamatrés
szajaszaja ◆ hüvelyhüvely 「Szajani-va csiiszana mame-
gaikucuka haitteita.」 „A hüvelyben kis borsósze-
mek voltak.” ◇ szajamuki-oszajamuki-o szuruszuru kifejtkifejt
「Mamenoszaja muki-o sita.」 „Kifejtettem a ba-
bot.” ◇ rizajarizaja kamatréskamatrés
szajaateszajaate ◆ versengésversengés 「Koino szajaate」
„szerelmi versengés”

szajabaneszajabane ◆ szárnyfedőszárnyfedő
szajaendószajaendó ◆ hüvelyes zöldborsóhüvelyes zöldborsó
szajaingenszajaingen ◆ zöldbabzöldbab
szajakanaszajakana ◆ ragyogóragyogó 「Szajakana hosino hi-
kari」 „ragyogó csillagfény” ◆ tisztatiszta 「Szajaka-
na oto」 „tiszta hang”

szajamaszajama ◆ szénbányászszénbányász
szajamidoroszajamidoro ◆ zöldszőr algazöldszőr alga
szajamuki-oszajamuki-o szuruszuru ◆ kifejtkifejt 「Mamenoszaja
muki-o sita.」 „Kifejtettem a babot.”

szajaszajatoszajaszajato ◆ suhogvasuhogva 「Kazede kono ha-
va szajaszajato natta.」 „A szélben suhogtak a le-
velek.”

szajószajó ◆ hatáshatás 「Inrjokuno szajóderingoga
ocsiru.」 „A gravitáció hatására az alma leesik.”
◆ mechanizmusmechanizmus ◇ ikaszajóikaszajó disszimilációdisszimiláció
「Dókaszajóto ikaszajó」 „asszimiláció és disszi-
miláció” ◇ ikaszajóikaszajó katabolizmuskatabolizmus 「Dókasza-
jóto ikaszajó」 „anabolizmus és katabolizmus” ◇

inrjokunoszajóinrjokunoszajó gravitációsgravitációs hatáshatás ◇ kaga-kaga-
kuszajókuszajó kémiaikémiai hatáshatás 「Denrjúno kagakusza-
jó」 „áram kémiai hatása” ◇ kokjúszajókokjúszajó lég-lég-
zésfunkciózésfunkció ◇ szaisószajónogenriszaisószajónogenri legki-legki-
sebbsebb hatáshatás elveelve ◇ szajó-oszajó-o ojoboszuojoboszu ha-ha-
tásttást gyakorolgyakorol 「Kono kuszuri-va karadani
kettócsi-o szageru szajó-o ojoboszu.」 „Ez a
gyógyszer a testünkre vércukorszintet csökkentő
hatást gyakorol.” ◇ dzsidzsószajódzsidzsószajó öntisztulóöntisztuló
mechanizmusmechanizmus 「Mimino dzsidzsószajó」 „a fül
öntisztuló mechanizmusa” ◇ sizen-noszajósizen-noszajó
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természettermészet cselekvőcselekvő erejeereje ◇ sinriszajósinriszajó
pszichológiaipszichológiai folyamatfolyamat ◇ szógoszajószógoszajó köl-köl-
csönhatáscsönhatás 「Kokoroto karadano szógoszajó」
„test és lélek kölcsönhatása” ◇ dókaszajódókaszajó ké-ké-
miaimiai asszimilációasszimiláció ◇ dókaszajódókaszajó asszimilációasszimiláció
「Dókaszajóto ikaszajó」 „asszimiláció és disszi-
miláció” ◇ dókaszajódókaszajó anabolizmusanabolizmus 「Dóka-
szajóto ikaszajó」 „anabolizmus és katabolizmus”
◇ necunoszajónecunoszajó hőhő hatásahatása 「Bussicu-va nec-
uno szajó-o ukete rekkasita.」 „Az anyag a hő ha-
tására degradálódott.” ◇ haiszecuszajóhaiszecuszajó kivá-kivá-
lasztólasztó folyamatfolyamat ◇ fukuszajófukuszajó mellékhatásmellékhatás
「Kono kuszuri-va fukuszajóga ói.」 „Ennek a
gyógyszernek sok mellékhatása van.” ◇ mókan-mókan-
szajószajó kapilláris hatáskapilláris hatás
szajógenriszajógenri ◆ hatáselvhatáselv
szajokjokuszajokjoku ◆ éji zeneéji zene ◆ szerenádszerenád
szajokuszajoku ◆ balkülsőbalkülső ◆ baloldalbaloldal 「Kare-va sza-
jokuno kangae kata-o siteimaszu.」 „Ő baloldali
gondolkodású.” ◆ balbal szárnyszárny 「Hikókino szajo-
ku」 „repülőgép bal szárnya” ◇ kjokuszakjokusza szél-szél-
sőbalsőbal ◇ szaiszajokuszaiszajoku legradikálisabblegradikálisabb ◇

szaiszajokuszaiszajoku szélsőbaloldalszélsőbaloldal ◇ szaiszajokuszaiszajoku
legesélytelenebblegesélytelenebb
szajokudantaiszajokudantai ◆ baloldali szervezetbaloldali szervezet
szajokúndószajokúndó ◆ baloldali mozgalombaloldali mozgalom
szajokusiszószajokusiszó ◆ baloldali eszmebaloldali eszme
szajokususzajokusu ◆ balkülsősbalkülsős
szajokutekinaszajokutekina ◆ baloldalibaloldali 「Szajokutekina si-
szó」 „baloldali eszme”

szajónaszajóna ◆ olyanolyan 「Szajóna tegami-o uke totte-
orimaszen.」 „Nem kaptam olyan levelet.” ◆ úgyúgy
「Szajódegozaimaszu.」 „Úgy van.”

szajonakidoriszajonakidori ◆ csalogánycsalogány
szajonakidoriszajonakidori ◆ fülemülefülemüle
szajonaraszajonara ◆ viszlátviszlát
szajónaraszajónara ◆ áldjonáldjon istenisten ◆ búcsúbúcsú 「Szajó-
narapátí」 „búcsú-összejövetel” ◆ sziaszia 「Szajó-
narato itte densani notta.」 „-Szia! - mondta, és
felszállt a vonatra.” ◆ viszontlátásraviszontlátásra 「Szajó-
narato itte kaetta」 „-Viszontlátásra! - mondta, és
hazament.”

szajónaragémuszajónaragému ◆ búcsúmérkőzésbúcsúmérkőzés
szajónarahómuranszajónarahómuran ◆ kiegyenlítőkiegyenlítő hazafu-hazafu-
tástás
szajónaraszéruszajónaraszéru ◆ végkiárusításvégkiárusítás

szajónaraszuruszajónaraszuru ◆ búcsútbúcsút mondmond 「Rakuna
szeikacutoszajónarasita.」 „Búcsút mondtam a
könnyű életnek.” ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik 「Agohigetosza-
jónarasita.」 „Elbúcsúztam a szakállamtól.” ◆ el-el-
válikválik 「Tomodacsitoszajónarasita.」 „Elváltam a
barátomtól.”

szajónoaruszajónoaru ◆ hatásúhatású 「Kore-va hada-o ma-
moru szajónoaru mizudeszu.」 „Ez a víz bőrápoló
hatású.”

szajó-oszajó-o ojoboszuojoboszu ◆ hatásthatást gyakorolgyakorol 「Ko-
no kuszuri-va karadani kettócsi-o szageru szajó-o
ojoboszu.」 „Ez a gyógyszer a testünkre vércukor-
szintet csökkentő hatást gyakorol.”

szajoriszajori ◆ félcsőrös csukafélcsőrös csuka
szajószoszajószo ◆ műveletművelet
szajószuruszajószuru ◆ hathat 「Puracsina-va sokubaitosite
szajószuru.」 „A platina katalizátorként hat.” ◆

reakcióbareakcióba léplép 「Natoriumu-va mizuni szajó-
szuru.」 „A nátrium reakcióba lép a vízzel.”

szajótenszajóten ◆ támadásponttámadáspont ◆ teherteher támadás-támadás-
pontjapontja
szajuszaju ◆ forró vízforró víz ◆ meleg vízmeleg víz
szajúszajú ◆ bal-jobbbal-jobb 「Szajú-o mite dóro-o vatat-
ta.」 „Jobbra-balra nézve mentem át az úton.” ◆

mellettmellett 「Vatasino szajúni dzsoszeiga szuvatte-
ita.」 „Mindkét oldalon nő ült mellettem.” ◇ sza-sza-
júszorottajúszorotta párospáros 「Szajúszorotta kucusita」
„páros zokni” ◇ szajúszorotteinaiszajúszorotteinai felemásfelemás
「Szajúszorotteinai kucusita」 „felemás zokni”

szajúcsigaiszajúcsigai ◆ felemásfelemás 「Szajúcsigaino
kucusita-o haita.」 „Felemás zoknit vettem fel.”

szajúdókeiszajúdókei ◆ szimmetriaszimmetria
szajúhantainiszajúhantaini ◆ fordítvafordítva 「Kucu-o szajúhan-
taini haita.」 „Fordítva vettem fel a jobb és a bal
cipőt.”

szajúniszajúni ◆ jobbjobb ésés balbal oldalonoldalon 「Micsino sza-
júni namikigaatta.」 „Az út jobb és bal oldalán
fasor volt.” ◆ jobbra-balrajobbra-balra 「Dzsisinde
tatemono-va szajúni jureteita.」 „A földrengés-
ben az épület jobbra-balra dülöngélt.”

szajúnijureruszajúnijureru ◆ kóvályogkóvályog 「Kuruma-va dóro-
o szajúni jurenagara hasitteita.」 „Az autó kóvály-
gott az úton.”

szajúniszuruszajúniszuru ◆ csűri-csavarjacsűri-csavarja 「Kisakaiken-
de szeidzsika-va osokuno umunicuite gen-o szajú-
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nisita.」 „A sajtótájékoztatón a politikus csűrte-
csavarta a szót a korrupcióval kapcsolatban.” ◇

gen-o szajúniszurugen-o szajúniszuru köntörfalazköntörfalaz
szajúnivakareruszajúnivakareru ◆ kétfelékétfelé ágazikágazik 「Micsi-
va szajúni vakareta.」 „Az út kétfelé ágazott.”

szajú-oszajú-o mirumiru ◆ körülnézkörülnéz 「Szajú-o mitekara
dóro-o vatattekudaszai.」 „Mielőtt átmész az
úton, nézz körül!” ◆ szétnézszétnéz 「Szajú-o mite da-
renimo mirarenakattakoto-o kakuninsita.」
„Szétnézett, hogy nem látta-e meg senki.”

szajúszorottaszajúszorotta ◆ párospáros 「Szajúszorotta kucu-
sita」 „páros zokni” ◇ szajúszorotteinaiszajúszorotteinai fe-fe-
lemáslemás 「Szajúszorotteinai kucusita」 „felemás
zokni”

szajúszorotteinaiszajúszorotteinai ◆ felemásfelemás 「Szajúszorot-
teinai kucusita」 „felemás zokni”

szajúszósószajúszósó ◆ tükörszimmetriatükörszimmetria
szajúszósószeiszajúszósószei ◆ bilaterálisbilaterális szimmetriaszimmetria ◆

kétoldali szimmetriakétoldali szimmetria ◆ zigomorfiazigomorfia
szajúszuruszajúszuru ◆ befolyásolbefolyásol 「Daigaku-va
unmei-o szajúszuru.」 „Az egyetem befolyásolja
az ember sorsát.”

szajútaisószajútaisó ◆ tükörképtükörkép 「Koreto szajútaisóno
buhin-o szeizósinakerebanaranai.」 „Ennek az al-
katrésznek a tükörképét kell legyártani.” ◆ tü-tü-
körszimmetriakörszimmetria
szakaszaka ◆ domboldaldomboldal 「Szakano macsi」 „domb-
oldalon lévő város” ◆ életútéletút 「Rokudzsúno sza-
kani szasi kakatta.」 „Életútjának hatvanadik évé-
hez ért.” ◆ emelkedőemelkedő 「Kjúna szaka-o nobot-
ta.」 „Felkapaszkodtam a meredek emelkedőn.”
◆ lejtőlejtő 「Namerakana szaka-o kudatta.」 „Le-
ereszkedtem az enyhe lejtőn.” ◇ kjúkóbaino-kjúkóbaino-
szakaszaka meredekmeredek emelkedőemelkedő ◇ kudarizakakudarizaka lej-lej-
tőtő 「Eienni cuzuku kudari zaka」 „végtelenül
hosszú lejtő” ◇ kudarizakakudarizaka lefelélefelé tartótartó ten-ten-
denciadencia 「Keizai-va kudari zakada.」 „A gazdaság
lefelé tartó tendenciát mutat.” ◇ daradarazakadaradarazaka
hosszú,hosszú, enyheenyhe lejtőlejtő ◇ daradarazakadaradarazaka
hosszú,hosszú, enyheenyhe emelkedőemelkedő ◇ noborizakanoborizaka
emelkedőemelkedő 「Jurujakana nobori zaka」 „lankás
emelkedő” ◇ noborizakanoborizaka felfeléfelfelé ívelőívelő ten-ten-
denciadencia 「Keizai-va nobori zakada.」 „A gazdaság
felfelé ívelő tendenciát mutat.”

szakaszaka ◆ tea és süteménytea és sütemény

szakaagariszakaagari ◆ átfordulásátfordulás 「Taiszóno szenszei-
va szakaagarino tehon-o miszeta.」 „A tornatanár
bemutatta a nyújtón az átfordulást.” ◆ kelepkelep
szakabaszakaba ◆ kocsmakocsma ◆ söntéssöntés ◇ ikagavasi-ikagavasi-
iszakabaiszakaba lebujlebuj
szakabanomaszutászakabanomaszutá ◆ kocsmároskocsmáros
szakabanosudzsinszakabanosudzsin ◆ kocsmároskocsmáros
szakabitarinoszakabitarino ◆ italositalos ◆ italtól bűzlőitaltól bűzlő
szakacuraganszakacuragan ◆ kínai hattyúlúdkínai hattyúlúd
szakadacuszakadacu ◆ égnekégnek álláll 「Kamiga szakadat-
teita.」 „Égnek állt a hajam.” ◆ felborzolódikfelborzolódik
「Nekono kega szakadatta.」 „A macska szőre fel-
borzolódott.”

szakadacsiszakadacsi ◆ fejtetőrefejtetőre állásállás ◆ fordítvafordítva
állásállás 「Kabeno ega szakadacsininatteiru.」
„Fordítva áll a kép a falon.” ◆ kézenálláskézenállás
szakadacsi-oszakadacsi-o szuruszuru / szakadacsiszuruszakadacsiszuru ◆

fejefeje tetejéretetejére álláll 「Gakurjokude-va kimi-va
szakadacsi-o sitatte bokuni kanavanai.」 „Ha a fe-
jed tetejére állsz sem tudsz annyit, mint én.” ◆ ké-ké-
zenzen álláll 「Szakadacsisite aruita.」 „Kézen állva
sétáltam.” ◆ tótágasttótágast álláll ◇ szantentóricu-szantentóricu-
szuruszuru fejenfejen álláll 「Szantentóricugadekimaszu-
ka?」 „Tudsz fejen állni?”

szakadacsiszuruszakadacsiszuru / szakadacsi-oszakadacsi-o szuruszuru ◆

fejefeje tetejéretetejére álláll 「Gakurjokude-va kimi-va
szakadacsi-o sitatte bokuni kanavanai.」 „Ha a fe-
jed tetejére állsz sem tudsz annyit, mint én.” ◆ ké-ké-
zenzen álláll 「Szakadacsisite aruita.」 „Kézen állva
sétáltam.” ◆ tótágasttótágast álláll ◇ szantentóricu-szantentóricu-
szuruszuru fejenfejen álláll 「Szantentóricugadekimaszu-
ka?」 „Tudsz fejen állni?”

szakadaruszakadaru ◆ boroshordóboroshordó ◆ szakéshordószakéshordó
szakadateruszakadateru ◆ borzolborzol 「Toriga hane-o sza-
kadateta.」 „A madár borzolta a tollát.” ◆ fel-fel-
borzolborzol 「Neko-va okotte ke-o szakadateta.」 „A
macska mérgesen felborzolta a szőrét.” ◇ rjúbi-orjúbi-o
szakadateruszakadateru felhúzza a szemöldökétfelhúzza a szemöldökét
szakaeszakae ◆ tündökléstündöklés ◆ virágzásvirágzás
szakaeruszakaeru ◆ burjánzikburjánzik ◆ tündököltündököl
「Sótengai-va szakaeteiru.」 „A bevásárlóutca
tündöklik.” ◆ virágzikvirágzik 「Kono macsi-va kacute
szakaeteita.」 „Ez a város régen virágzott.” ◆ vi-vi-
rulrul 「Macside-va kankóga szakaeteiru.」 „A vá-
rosban virul az idegenforgalom.” ◇ szakaete-szakaete-
kurukuru fellendülfellendül 「Atarasii csikatecuno enszende
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macsiga szakaetekita.」 „Az új metróvonal men-
tén fellendült a város.” ◇ szakaetekuruszakaetekuru felvi-felvi-
rágzikrágzik 「Macsi-va szakaetekita.」 „A város felvi-
rágzott.” ◇ zen-ninszakaeteakuninhorobuzen-ninszakaeteakuninhorobu jójó
legyőzi a gonosztlegyőzi a gonoszt
szakaetekuruszakaetekuru ◆ fellendülfellendül 「Atarasii csikatec-
uno enszende macsiga szakaetekita.」 „Az új met-
róvonal mentén fellendült a város.” ◆ felvirág-felvirág-
zikzik 「Macsi-va szakaetekita.」 „A város felvirág-
zott.”

szakage-oszakage-o taterutateru ◆ feltupírozfeltupíroz 「Bijósi-va
kamino keni szakage-o tateta.」 „A fodrász feltu-
pírozta a hajat.” ◆ tupíroztupíroz 「Szakage-o tateta
kami-va fukurande mieru.」 „A tupírozott haj
többnek látszik.”

szakagoszakago ◆ fordítva születő gyerekfordítva születő gyerek
szakaguraszakagura ◆ borospinceborospince ◆ szakéspinceszakéspince
szakaiszakai ◆ átmenetátmenet 「Kono szakuhin-va jumeto
gendzsicuno szakai-o egaita.」 „Ez az alkotás az
álom és a valóság közti átmenetet érzékelteti.” ◆

határhatár 「Ósza kava-va tókjóno szakai-o nagarete-
iru.」 „A Tamagava folyó Tokió határában folyik.”
◆ határvonalhatárvonal 「Kono misze-va megurokuto si-
nagavakuno szakainiaru.」 „Ez az üzlet Meguro és
Sinagava kerület határvonalán fekszik.” ◆ mezs-mezs-
gyegye ◇ szakaimeszakaime választóvonalválasztóvonal 「Dzsinszei-
no daidzsina szakaime」 „élet fontos választóvo-
nala” ◇ szakaimeszakaime határvonalhatárvonal 「Jukato kabe-
no szakaimeni szukimagaaru.」 „A padló és a fal
határvonalán van egy rés.” ◇ szeisinoszakai-szeisinoszakai-
oo szamajotteiruszamajotteiru élet-halálélet-halál közöttközött lebeglebeg
「Kitokukandzsa-va szeisino szakai-o szamajotte-
ita.」 „A súlyos beteg élet-halál között lebegett.”

szakaimeszakaime ◆ határponthatárpont ◆ határvonalhatárvonal 「Ju-
kato kabeno szakaimeni szukimagaaru.」 „A pad-
ló és a fal határvonalán van egy rés.” ◆ választó-választó-
vonalvonal 「Dzsinszeino daidzsina szakaime」 „élet
fontos választóvonala”

szakajaszakaja ◆ italboltitalbolt ◆ italkereskedésitalkereskedés
szakajakiszakajaki ◆ borotváltborotvált homlokhomlok ◆ homlokhomlok bo-bo-
rotválásarotválása
szakajumeszakajume ◆ ellenkezőjéreellenkezőjére fordultfordult álomálom
「Maszajumedattarajokattanoni szakajumeninat-
tesimatta.」 „Jó lett volna, ha beteljesült volna az
álmom, de sajnos az ellenkezője történt.”

szakakiszakaki ◆ szakakiszakaki ◇ maszakakimaszakaki szakakiszakaki
「Dzsindzsani maszakaki-o hónósita.」 „Szakakit
adományoztam a szentélynek.”

szakamakuszakamaku ◆ felcsapófelcsapó 「Szakamaku honoo.」
„Felcsapó lángok.” ◆ magasramagasra csapócsapó 「Szaka-
maku nami.」 „Magasra csapó hullámok.”

szakameszakame ◆ erezettelerezettel ellentétesellentétes irányirány 「Ki-
o szakameni kezuru.」 „Erezettel ellentétes irány-
ban gyalulja a fát.” ◆ szem felhúzásaszem felhúzása
szakamenideruszakamenideru ◆ ellentétesellentétes hatásthatást érér elel
「Szeidzsikaikaku-va szakameni deta.」 „A politi-
kai reform ellentétes hatást ért el.”

szakamicsiszakamicsi ◆ emelkedőemelkedő 「Kuruma-va
szakamicsi-o nobotta.」 „Az autó emelkedőn ka-
paszkodott fel.” ◆ lankás útlankás út ◆ lejtőlejtő
szakamoriszakamori ◆ ivászativászat ◆ mulatozásmulatozás ◆ tivor-tivor-
nyanya
szakamori-oszakamori-o szuruszuru / szakamoriszuruszakamoriszuru ◆ ita-ita-
loziklozik 「Hirumakara szakamoriszuru.」 „Már
napközben elkezd italozni.” ◆ lumpollumpol ◆ mulato-mulato-
zikzik 「Izakajade szakamorisiteita.」 „A kocsmá-
ban mulatoztunk.” ◆ tivornyáziktivornyázik 「Densanaide
szakamoriszuru súdanga dzsókjakuno meivakun-
inatteita.」 „Az utasokat zavarta a vonaton tivor-
nyázó csoport.”

szakamoriszuruszakamoriszuru / szakamori-oszakamori-o szuruszuru ◆ ita-ita-
loziklozik 「Hirumakara szakamoriszuru.」 „Már
napközben elkezd italozni.” ◆ lumpollumpol ◆ mulato-mulato-
zikzik 「Izakajade szakamorisiteita.」 „A kocsmá-
ban mulatoztunk.” ◆ tivornyáziktivornyázik 「Densanaide
szakamoriszuru súdanga dzsókjakuno meivakun-
inatteita.」 „Az utasokat zavarta a vonaton tivor-
nyázó csoport.”

szakamusiszakamusi ◆ szakévelszakével átitatottátitatott pároltpárolt
tengeri ételtengeri étel
szakanszakan ◆ főtisztekfőtisztek
szakanszakan ◆ kőműveskőműves ◆ vakolóvakoló
szakanaszakana ◆ halhal 「Toreta szakana-o hitohikimo
nokoszazu tabeta.」 „Az összes kifogott halat
megettük.” ◇ siozakanasiozakana sózottsózott halhal ◇ nigasi-nigasi-
taszakanahaókiitaszakanahaókii legkínzóbblegkínzóbb azaz elszalasz-elszalasz-
totttott lehetőséglehetőség ◇ hizakanahizakana szárítottszárított halhal
◇ hosizakanahosizakana szárítottszárított halhal ◇ jakizakanajakizakana
sült halsült hal
szakanaszakana ◆ borkorcsolyaborkorcsolya ◆ sörkorcsolyasörkorcsolya ◇

kucsitorizakanakucsitorizakana mellékfogásmellékfogás
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szakanacuriszakanacuri ◆ horgászáshorgászás
szakanadeszakanade ◆ visszafelévisszafelé simogatássimogatás ◇ sin-sin-
keiszakanadekeiszakanade felidegesítésfelidegesítés
szakanadeszuruszakanadeszuru ◆ felborzolfelborzol 「Nekono ke-o
szakanadesita.」 „Felborzoltam a macska szőrét.”
◆ felidegesítfelidegesít 「Dzsósino sinkei-o szakanadesi-
ta.」 „Felidegesítette a főnökét.”

szakanajaszakanaja ◆ halárushalárus ◆ halashalas ◆ halashalas boltbolt
◆ halbolthalbolt
szakanakuszaiszakanakuszai ◆ halszagúhalszagú 「Szakanakuszai
sokki」 „halszagú evőeszköz”

szakananohoneszakananohone ◆ halszálkahalszálka
szakananokanzumeszakananokanzume ◆ halkonzervhalkonzerv
szakananomureszakananomure ◆ halrajhalraj
szakananoszuzukeszakananoszuzuke ◆ ruszliruszli
szakananotamagoszakananotamago ◆ halikrahalikra
szakana-o cukuszakana-o cuku ◆ lándzsával fog halatlándzsával fog halat
szakana-oszakana-o torutoru ◆ halászikhalászik 「Umide szakana-
o totteita.」 „A tengeren halászott.”

szakanarjóriszakanarjóri ◆ halételhalétel
szakanaszúpuszakanaszúpu ◆ halászléhalászlé
szakanedzsiszakanedzsi ◆ ügyesügyes visszavágásvisszavágás ◆

visszafelé csavarásvisszafelé csavarás ◆ visszatromfolásvisszatromfolás
szakanedzsi-oszakanedzsi-o kuravaszerukuravaszeru ◆ replikázreplikáz ◆

visszatromfolvisszatromfol 「Kareno uttaeni szakanedzsi-o
kuvaraszeta.」 „Visszatromfoltam a vádaskodásá-
ra.” ◆ visszavágvisszavág 「Szeidzsika-va kisani
szakanedzsi-o kuravaszeta.」 „A politikus vissza-
vágott a riporternek.”

szakan-jóhinszakan-jóhin ◆ vakolószerszámvakolószerszám
szakankódzsiszakankódzsi ◆ vakolásvakolás
szakan-naszakan-na ◆ aktívaktív 「Kimi-va oszakande-
szune.」 „Látom, nagyon aktív vagy.” ◆ elter-elter-
jedtjedt 「Kono kuni-va kiriszuto kjóga szakanda.」
„Ebben az országban a kereszténység elterjedt.” ◆

erőserős 「Baszukettobóruga szakan-na gakkóni it-
ta.」 „Kosárlabdában erős iskolába mentem.” ◆

fejlettfejlett 「Koko-va kankóga szakan-na macside-
szu.」 „Ennek a városnak fejlett a turizmusa.” ◆

hevesheves 「Szakan-na gironga cuzuita.」 „Hevesen
vitázott.” ◆ lelkeslelkes 「Szakan-na hakusu」 „lelkes
taps” ◆ virágzóvirágzó 「Geidzsucuga szakan-na ma-
csi」 „virágzó művészváros” ◇ kjóikunoszakan-kjóikunoszakan-
nana erőserős 「Kjóikuno szakan-na daigakuni hait-
ta.」 „Erős egyetemre mentem.” ◇

kekkiszakan-nakekkiszakan-na erejeereje teljébenteljében levőlevő
「Kekkiszakan-na vakai hitoda.」 „Ereje teljében
lévő fiatal volt.” ◇ kekkiszakan-nakekkiszakan-na forróvérűforróvérű
「Kekkiszakan-na tosigorono hito」 „forróvérű
korban lévő ember”

szakan-niszakan-ni ◆ aktívanaktívan 「Csiikino dzsóhókókan-
va szakan-ni okonavareteiru.」 „A térségek ak-
tívan cserélik az információt.” ◆ buzgónbuzgón
「Szakan-ni benkjószuru.」 „Buzgón tanul.” ◆

előszeretettelelőszeretettel 「Kono hon-va kjókasotosite
szakan-ni mocsiirareta.」 „Előszeretettel használ-
ták ezt a könyvet tankönyvként.” ◆ gyakrangyakran
「Kono kotoba-va szakan-ni cukavarerujóninat-
ta.」 „Gyakran kezdték el használni ezt a szót.”
◆ hevesenhevesen 「Honooga szakan-ni moeteita.」 „A
láng hevesen égett.” ◆ lelkesenlelkesen 「Szeitó-o
szakan-ni óensiteita.」 „Lelkesen támogatta a
pártot.” ◆ nagynagy erővelerővel 「Szeifu-va
szaiszeikanóenerugí-o szakan-ni óensiteiru.」 „A
kormány nagy erővel támogatja a megújuló ener-
giaforrásokat.”

szakan-ninaruszakan-ninaru ◆ elterjedtelterjedt leszlesz 「Ekiden-
va szakan-ninatta.」 „Elterjedt lett a váltófutás.”
◆ fellendülfellendül 「Vain-no szeiszan-va szakan-
ninatta.」 „Fellendült a bortermelés.” ◆ virá-virá-
goznigozni kezdkezd 「Kankóga szakan-ninatta.」 „Virá-
gozni kezdett a turizmus.”

szakan-niokonavareruszakan-niokonavareru ◆ gyakorigyakori 「Bokuta-
csino kaisade-va sigotono atono nomi kaiga
szakan-ni okonavareru.」 „Cégünknél gyakori a
munka utáni ivászat.”

szakan-niszuruszakan-niszuru ◆ felpörgetfelpörget 「Intánetto-va
hitobitono kórjú-o szakan-niszuru.」 „Az internet
felpörgeti a kommunikációt az emberek között.”

szakanoaruszakanoaru ◆ lankáslankás 「Szakanoaru micsi」
„lankás út” ◆ lejtőslejtős 「Szakanoaru basoni iegaa-
ru.」 „Lejtős helyen van a ház.”

szakanoboruszakanoboru ◆ felfeléfelfelé megymegy aa folyónfolyón
「Fune-va kava-o szakanobotta.」 „A hajó felfelé
ment a folyón.” ◆ visszanyúlikvisszanyúlik 「Kono súkan-
va dzsúhacsiszeikimade szakanoboru.」 „Ez a
szokás a 18. századig nyúlik vissza.” ◆ vissza-vissza-
vezethetővezethető 「Kono súkan-va zenszeikimade sza-
kanoboru.」 „Ez a szokás a múlt századig vissza-
vezethető.” ◇ kióniszakanoborukióniszakanoboru visszamenő-visszamenő-
legesleges 「Hóricu-va kióni szakanoboru kórjoku-
va nai.」 „A törvények nem visszamenőleges ér-
vényűek.” ◇ szakanobotteszakanobotte visszamenőlegvisszamenőleg

32303230 szakanacuri szakanacuri – szakanoboru szakanoboru AdysAdys



「Szannenkan szakanobotte minózeikin-o hara-
vanakerebanaranakatta.」 „Három évre vissza-
menőleg kellett befizetnie az adóhátralékot.” ◇

dzsórjúniszakanoborudzsórjúniszakanoboru felhajózikfelhajózik 「Donau
gava-o dzsórjúni szakanobotta.」 „Felhajóztam a
Dunán.”

szakanobotteszakanobotte ◆ visszamenőlegvisszamenőleg 「Szannen-
kan szakanobotte minózeikin-o haravanakereba-
naranakatta.」 „Három évre visszamenőleg kel-
lett befizetnie az adóhátralékot.”

szakanobottesiraberuszakanobottesiraberu ◆ visszakeresvisszakeres
「Kjonenno sinbundekononjúszu-o szakanobotte
sirabeta.」 „Visszakerestem a múlt évi újságok-
ban ezt a hírt.”

szakanoóiszakanoói ◆ dimbes-dombosdimbes-dombos 「Szakano óito-
koroni szundeiru.」 „Dimbes-dombos helyen la-
kom.”

szakansokuninszakansokunin ◆ burkolóburkoló ◆ kőműveskőműves ◆ va-va-
kolókoló
szakaraenaiszakaraenai ◆ úgysemúgysem kerülhetikerülheti elel
「Unmeini-va soszen szakaraenai.」 „Sorsunkat
úgysem kerülhetjük el.”

szakaratteszakaratte ◆ szembenszemben 「Hitono nagareni
szakaratte szuszunda.」 „A tömeg áradatával
szemben haladtam.”

szakarauszakarau ◆ dacoldacol 「Fune-va arasini szakaratte
tadajotteita.」 „A viharral dacoló hajó hánykoló-
dott a vízen.” ◆ ellenkezikellenkezik 「Vatasini szakara-
vanaide!」 „Ne ellenkezz velem!” ◆ ellenszegülellenszegül
「Meireini szakarau.」 „Ellenszegül a parancs-
nak.” ◆ lázadlázad 「Bokuno meireini szakaravanai
hógaii.」 „Jobb, ha nem lázadsz a parancsom el-
len!” ◆ szembeszállszembeszáll 「Unmeini szakarau.」
„Szembeszáll a sorssal.” ◇ szakaraenaiszakaraenai úgy-úgy-
semsem kerülhetikerülheti elel 「Unmeini-va soszen szaka-
raenai.」 „Sorsunkat úgysem kerülhetjük el.” ◇

szakaratteszakaratte szembenszemben 「Hitono nagareni
szakaratte szuszunda.」 „A tömeg áradatával
szemben haladtam.” ◇ szakaravanaiszakaravanai engedel-engedel-
meskedikmeskedik 「Szakaravanai hógaii.」 „Jobb, ha
engedelmeskedsz!”

szakaravanaiszakaravanai ◆ engedelmeskedikengedelmeskedik 「Szaka-
ravanai hógaii.」 „Jobb, ha engedelmeskedsz!”

szakariszakari ◆ csúcsidőszakcsúcsidőszak 「Nacuno acui sza-
kariga szugita.」 „Túl vagyunk a legmelegebb
nyári csúcsidőszakon.” ◆ legaktívabblegaktívabb korkor
「Kodomotacsi-va ima, tabetai szakarida.」 „A

gyerekek ebben a korban mindent felfalnának.” ◆

legjobblegjobb időszakidőszak 「Imaha szakurano szakari-
da.」 „Most a legszebb a cseresznyevirágzás.” ◆

tüzeléstüzelés ◆ üzekedésüzekedés ◇ aizakariaizakari legaranyo-legaranyo-
sabbsabb időszakidőszak ◇ itazurazakariitazurazakari csintalancsintalan
korkor 「Itazura zakaridatta kodomonokoro-o omoi
dasita.」 „Visszaemlékezett csintalan gyermekko-
rára.” ◇ irozakariirozakari legvonzóbblegvonzóbb korkor ◇ oto-oto-
kozakarikozakari legszebblegszebb férfikorférfikor ◇ on-nazakarion-nazakari
nőinői életélet deledele ◇ koizakarikoizakari szerelmesszerelmes idő-idő-
szakszak ◇ szakarigacukuszakarigacuku tüzeltüzel 「Ucsino nekoga
szakarigacuita.」 „Tüzel a macskánk.” ◇ szakar-szakar-
igacukuigacuku üzekediküzekedik 「Ucsino meusiga szakariga-
cuita.」 „Üzekedik a tehenünk.” ◇ dzsinszei-dzsinszei-
noszakarinoszakari életeélete deledele 「Dzsinszeino szakari-
o szugitesimatta.」 „Túl vagyok már életem de-
lén.” ◇ szodacsizakariszodacsizakari fejlődőfejlődő korkor ◇ ta-ta-
bezakarinobezakarino fejlődésbenfejlődésben lévőlévő 「Tabe zaka-
rino kodomoni-va baranszuno toreta sokudzsiga
hicujódeszu.」 „A fejlődésben lévő gyerekeknek
kiegyensúlyozott étrend kell.” ◇ cutomezakaricutomezakari
karrierkarrier csúcsacsúcsa ◇ deszakarideszakari főszezonfőszezon
「Szuikano deszakariga szugita.」 „A dinnye fő-
szezonja elmúlt.” ◇ deszakarideszakari főidényfőidény 「Mo-
mono deszakari」 „őszibarack főidénye” ◇ to-to-
sizakarisizakari életperióduséletperiódus csúcsacsúcsa ◇ hataraki-hataraki-
zakarinozakarino munkaerejemunkaereje teljébenteljében levőlevő 「Szan-
dzsúdaino hataraki zakarino sain.」 „30-as évei-
ben járó, munkaereje teljében levő alkalmazott.”
◇ hanazakarihanazakari szépségeszépsége teljetelje 「Hanazakari-
no dzsoszei」 „szépsége teljében lévő nő” ◇ han-han-
azakariazakari virágbanvirágban pompázáspompázás 「Hanazakarino
teien」 „virágban pompázó kert” ◇ hizakarihizakari ve-ve-
rőfényesrőfényes nappalnappal ◇ hizakarihizakari délidéli forróságforróság
◇ muszumezakarimuszumezakari házasulandóházasulandó leánykorleánykor ◇

muszumezakarimuszumezakari eladósoreladósor 「Kanodzso-va mu-
szumezakarininatta.」 „A lány eladósorba került.”
◇ vakazakarivakazakari ifjúságifjúság virágavirága ◇ vanpakuza-vanpakuza-
karikari csibészkedő időszakcsibészkedő időszak
szakaribaszakariba ◆ mulatóhelymulatóhely ◆ szórakozóhelyszórakozóhely
「Tomodacsito szakari bade nondeita.」 „A bará-
taimmal egy szórakozóhelyen italoztunk.”

szakarigacukuszakarigacuku ◆ tüzeltüzel 「Ucsino nekoga sza-
karigacuita.」 „Tüzel a macskánk.” ◆ üzekediküzekedik
「Ucsino meusiga szakarigacuita.」 „Üzekedik a
tehenünk.”

szakasiiszakasii ◆ bölcsbölcs 「Szakasii szentaku」 „bölcs
döntés” ◆ okosokos 「Szakasii hitoni mierujónisi-
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ta.」 „Próbált okosnak látszani.” ◆ okoskodóokoskodó
「Szakasii kucsi-o kiku.」 „Okoskodik.”

szakaszaszakasza ◆ fejjelfejjel lefelélefelé 「Hana-o szakaszani
motteita.」 „Fejjel lefelé volt a virág a kezében.”

szakaszamaszakaszama ◆ fordítottságfordítottság ◇ dzsógesza-dzsógesza-
kaszamakaszama fejjelfejjel lefelélefelé 「Kono bóenkjóde ten-
taiga dzsógeszakaszamani mieru.」 „Ebben a táv-
csőben fejjel lefelé látszanak az égitestek.” ◇

dzsógeszakaszamadzsógeszakaszama fordítvafordítva 「Sinbun-va
dzsógeszakaszamadajo!」 „Fordítva tartod az új-
ságot!”

szakaszamacugeszakaszamacuge ◆ farkasszőrfarkasszőr ◆ pillaszőr-pillaszőr-
befordulásbefordulás ◆ szempillabenövésszempillabenövés ◆ trichiá-trichiá-
ziszis
szakaszamaniszakaszamani ◆ fejjelfejjel lefelélefelé 「Uszagi-o sza-
kaszamani curusita.」 „Fejjel lefelé felakasztot-
tam a nyulat.” ◆ fordítvafordítva 「Szétá-o uraomote-
szakaszamani kita.」 „Fordítva vettem fel a pul-
csit.” ◇ maszszakaszamanimaszszakaszamani fejjelfejjel lefelélefelé
「Maszszakaszamani ocsiteitta.」 „Fejjel lefelé
zuhant.”

szakaszamaninaruszakaszamaninaru ◆ fejtetőrefejtetőre álláll
「Dzsikosa-va szakaszamaninatta.」 „A balesete-
ző kocsi fejtetőre állt.”

szakaszamanoszakaszamano ◆ fordítottfordított 「Dzsunban-va
szakaszamadatta.」 „Fordított volt a sorrend.”

szakaszaninaruszakaszaninaru ◆ fejtetőrefejtetőre álláll 「Fuju-va
acukute, nacu-va szamukute, szekaiga szakaszani-
natteiru.」 „Télen meleg van, nyáron hideg van.
Fejtetőre állt a világ.”

szakaszazuriszakaszazuri ◆ fejjel lefelé lógatásfejjel lefelé lógatás
szakaszazuriniszuruszakaszazuriniszuru ◆ fejjelfejjel lefelélefelé kiló-kiló-
gatgat 「Jacu-o madokara szakasza zurinisita.」
„Fejjel lefelé kilógattam a fickót az ablakon.” ◆ lá-lá-
bánálbánál fogvafogva felkötfelköt 「Bacutosite jacu-o szaka-
sza zurinisita.」 „Büntetésből lábánál fogva felkö-
töttem a fickót.” ◆ lábánállábánál fogvafogva lógatlógat 「Inos-
isino karada-o szakasza zurinisita.」 „Lábainál
fogva lógattuk a vaddisznó testét.”

szákaszuszákaszu ◆ cirkuszcirkusz
szákaszunokóenszákaszunokóen ◆ cirkuszi előadáscirkuszi előadás
szakateszakate ◆ alsóalsó fogásfogás 「Tecubó-o szakateni
nigitta.」 „Alsó fogással fogtam meg a nyújtót.”

szakatenitoruszakatenitoru ◆ sajátsaját javárajavára fordítfordít 「Sin-
csóno hikusza-o szakateni totta.」 „Saját javamra
fordítottam az alacsony termetemet.”

szakauramiszakaurami ◆ haraggalharaggal viszonzásviszonzás ◇ geszu-geszu-
noszakauraminoszakaurami jótevő iránti haragjótevő iránti harag
szakaurami-oszakaurami-o szuruszuru / szakauramiszuruszakauramiszuru ◆

haraggalharaggal viszonozviszonoz 「Jokareto omotte csúisita-
ga aite-va szakaurami-o sita.」 „Jóindulatból fi-
gyelmeztettem, erre haraggal viszonozta.” ◆ mégmég
őő sértődiksértődik megmeg 「Pavaharano uecukaszado-o
dzsindzsibuni uttaetara, szakauramiszareta.」
„Elpanaszoltam a személyzeti osztályon a hatalmi
terrorját, és még ő sértődött meg.”

szakauramiszuruszakauramiszuru / szakaurami-oszakaurami-o szuruszuru ◆

haraggalharaggal viszonozviszonoz 「Jokareto omotte csúisita-
ga aite-va szakaurami-o sita.」 „Jóindulatból fi-
gyelmeztettem, erre haraggal viszonozta.” ◆ mégmég
őő sértődiksértődik megmeg 「Pavaharano uecukaszado-o
dzsindzsibuni uttaetara, szakauramiszareta.」
„Elpanaszoltam a személyzeti osztályon a hatalmi
terrorját, és még ő sértődött meg.”

szakazukiszakazuki ◆ borospohárborospohár ◆ kehelykehely ◆ serlegserleg
◆ szakéspohárszakéspohár 「Szakazuki-o hosita.」 „Kiitta
a szakéspoharat.” ◇ szakazuki-oszakazuki-o kaeszukaeszu vi-vi-
szonzásulszonzásul őő isis italtitalt tölttölt 「Szakazuki-o ka-
esita.」 „Viszonzásul én is töltöttem neki italt.” ◇

szakazuki-oszakazuki-o kavaszukavaszu együttegyütt iszikiszik 「Karera-
va szakazuki-o kavasita.」 „Együtt ittak.”

szakazukinoósúszakazukinoósú ◆ iszogatásiszogatás
szakazuki-oszakazuki-o kaeszukaeszu ◆ viszonzásulviszonzásul őő isis
italtitalt tölttölt 「Szakazuki-o kaesita.」 „Viszonzásul
én is töltöttem neki italt.”

szakazuki-oszakazuki-o kaszanerukaszaneru ◆ iszogatiszogat 「Tomo-
dacsito szakazuki-o kaszaneta.」 „A barátaimmal
iszogattunk.”

szakazuki-oszakazuki-o kavaszukavaszu ◆ együttegyütt iszikiszik
「Karera-va szakazuki-o kavasita.」 „Együtt it-
tak.” ◇ keigo-okeigo-o jamejótoiuszakazuki-ojamejótoiuszakazuki-o ka-ka-
vaszuvaszu pertutpertut iszikiszik 「Rindzsinto keigo-o ja-
mejótoiu szakazuki-o kavasita.」 „Pertut ittam a
szomszédommal.”

szakazuki-oszakazuki-o torikavaszutorikavaszu ◆ iszogatiszogat egy-egy-
mássalmással 「Karera-va szakazuki-o tori kavasita.」
„Iszogattak egymással.”

szakazukiszaibószakazukiszaibó ◆ kehelysejtkehelysejt
szakeszake ◆ alkoholalkohol 「Kare-va szakega hairuto
dzsózecuninaru.」 „Ha alkoholt iszik, megoldódik
a nyelve.” ◆ italital 「Kare-va szakeni cujoi.」 „Bír-
ja az italt.” ◆ piapia ◆ rizsborrizsbor ◆ szakészaké 「Szake-o
sakunda.」 „Szakét töltött.” ◇ oszakeoszake alkoholalkohol
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「Icumo oszake-o nomimaszuka?」 „Szokott al-
koholt fogyasztani?” ◇ oszakeoszake alkoholtartal-alkoholtartal-
múmú italital 「Oszakeno nakani-va
akavaingaarimaszenga--」 „Az alkoholtartalmú
italok között nem találom a vörösbort!” ◇ kiki-kiki-
zakezake szakékóstolásszakékóstolás ◇ kikizakekikizake borkósto-borkósto-
láslás ◇ szakeninomareruszakeninomareru leisszaleissza magátmagát
「Szakeni nomareruna!」 „Ne idd le magad!” ◇

szakenóedeszakenóede ittasanittasan 「Oszakeno
uedenotoraburu-o okoszu.」 „Ittasan bajt okoz.”
◇ szakenóenoszakenóeno ittasittas állapotúállapotú 「Szakeno ueno
sittai」 „italos állapotban leszereplés” ◇ cujoi-cujoi-
szakeszake erőserős italital ◇ jakezakejakezake elkeseredésé-elkeseredésé-
benben ivottivott italital 「Kare-va jake zakeni hasitta.」
„Elkeseredésében az italhoz menekült.”

szakeszake ◆ lazaclazac ◆ vadlazacvadlazac ◇ siozakesiozake só-só-
zott lazaczott lazac
szakebiszakebi ◆ kiáltáskiáltás 「Kaikakuno szakebi」 „re-
formokért kiáltás” ◆ kurjantáskurjantás ◆ üvöltésüvöltés
「Kjófuno szakebi」 „félelemüvöltés”

szakebidaszuszakebidaszu ◆ felkiáltfelkiált 「Nemutteiru aidani
szakebi dasita.」 „Felkiáltott álmában.”

szakebigoeszakebigoe ◆ kiabáláskiabálás 「Szotokara szakebi
goega kikoeta.」 „Kintről kiabálás hallatszott.” ◆

kiáltáskiáltás 「Szakebi goegasita.」 „Kiáltás hallat-
szott.” ◆ kiáltozáskiáltozás ◆ óbégatásóbégatás ◆ üvöltözésüvöltözés
◇ on-nanoszakebigoeon-nanoszakebigoe nőinői sikolysikoly ◇ kítoiu-kítoiu-
szakebigoeszakebigoe sikolysikoly ◇ szakebigoe-oszakebigoe-o ageruageru
sikítsikít 「Kanodzso-va szakebi goe-o ageta.」 „A
nő sikított.” ◇ szakebigoe-oszakebigoe-o ageruageru kiáltkiált
「Otoko-va szakebi goe-o ageta.」 „A férfi kiál-
tott.”

szakebigoe-oszakebigoe-o ageruageru ◆ kiáltkiált 「Otoko-va szak-
ebi goe-o ageta.」 „A férfi kiáltott.” ◆ sikítsikít
「Kanodzso-va szakebi goe-o ageta.」 „A nő sikí-
tott.”

szakebimakuruszakebimakuru ◆ ordítozikordítozik
szakebuszakebu ◆ feljajdulfeljajdul 「Kizugucsi-o szavararete
omovazu szakenda.」 „Feljajdult, amikor hozzá-
értek a sebéhez.” ◆ harsogharsog 「Górei-o mimimo-
tode szakenda.」 „A fülembe harsogta a paran-
csot.” ◆ kiabálkiabál 「Jopparatte micside szaken-
da.」 „Részegen kiabált az utcán.” ◆ kiáltkiált
「Namae-o szakenda.」 „A nevét kiáltotta.” ◆ ki-ki-
áltozikáltozik 「Taszuke-o motomete szakendeita.」
„Segítségért kiáltoztak.” ◆ követelkövetel 「Kokumin-
va kaikaku-o szakebu.」 „A nép reformokat köve-
tel.” ◆ kurjantkurjant 「Szensutacsi-va min-na, jorok-

obide szakenda.」 „A játékosok örömükben kur-
jantottak.” ◆ óbégatóbégat 「Kenkappajai rindzsin-va
icumo szakendeiru.」 „A veszekedős szomszéd ál-
landóan óbégat.” ◆ ordítordít 「Koe-o kagirini szak-
endeita.」 „Torkaszakadtából ordított.” ◆ szótszót
emelemel 「Dzsoszei-va dandzsobjódó-o szakenda.」
„A nők szót emeltek az egyenjogúságért.” ◇ atto-atto-
szakebuszakebu felkiáltfelkiált 「Dorobó-o miteatto szaken-
da.」 „A betörőt látván felkiáltottam.” ◇ kaiszai-kaiszai-
oo szakebuszakebu ujjongujjong ◇ kandakaikoedeszakebukandakaikoedeszakebu
sivítsivít 「Kanodzso-va kan dakai koede szakende-
ita.」 „A nő sivított.” ◇ szakebidaszuszakebidaszu felkiáltfelkiált
「Nemutteiru aidani szakebi dasita.」 „Felkiáltott
álmában.” ◇ szakebimakuruszakebimakuru ordítozikordítozik ◇ na-na-
kiszakebukiszakebu jajgatjajgat 「Kare-va itamide naki szak-
enda.」 „Jajgatott fájdalmában.”

szakegataiszakegatai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Szakegatai
unmei」 „elkerülhetetlen sors”

szakeguraiszakegurai ◆ nagyivónagyivó
szakeguszeszakegusze ◆ ivásiivási szokásszokás ◆ viselkedésviselkedés
részegenrészegen 「Kare-va szakeguszega varui.」
„Rosszul viselkedik részegen.”

szakeiszakei ◆ balra dőlésbalra dőlés ◆ balra tolódásbalra tolódás
szakeikaszakeika ◆ balra tolódásbalra tolódás
szakeikaszuruszakeikaszuru ◆ balrabalra tolódiktolódik 「Szeidzsi-va
szakeikasita.」 „A politika balra tolódott.”

szakeiszuruszakeiszuru ◆ balrabalra dőldől 「Fune-va szakeisi-
ta.」 „A hajó balra dőlt.”

szakekanszakekan ◆ lazackonzervlazackonzerv
szakekaszuszakekaszu ◆ borseprőborseprő ◆ borüledékborüledék ◆ sep-sep-
rőrő ◆ szakéseprőszakéseprő ◆ szakéüledékszakéüledék
szakekuszaiszakekuszai ◆ szeszszagúszeszszagú
szakemeszakeme ◆ hasadáshasadás ◆ hasadékhasadék ◆ repedésrepedés
◆ szakadásszakadás 「Fukuno szake me」 „ruha szaka-
dása” ◇ ivanoszakemeivanoszakeme sziklahasadéksziklahasadék ◇ ka-ka-
benoszakemebenoszakeme falrepedésfalrepedés
szakemefunkaszakemefunka ◆ hasadékkitöréshasadékkitörés
szakeninomareruszakeninomareru ◆ leisszaleissza magátmagát 「Szakeni
nomareruna!」 „Ne idd le magad!”

szakenioboreruszakenioboreru ◆ iszik, mint a gödényiszik, mint a gödény
szakeniróhiszuruszakeniróhiszuru ◆ eldorbézoleldorbézol 「Zaiszan-o
szakeni róhisita.」 „Eldorbézolta a vagyonát.”

szakenocumamiszakenocumami ◆ borkorcsolyaborkorcsolya ◆ sörkor-sörkor-
csolyacsolya 「Szakenocumami-o tanomimasóka?」
„Kérjünk sörkorcsolyát?”
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szakenóeszakenóe ◆ alkoholalkohol hatásahatása alattalatt 「Osza-
keno uedeno sittai」 „alkohol hatása alatti baklö-
vés”

szakenóedeszakenóede ◆ ittasanittasan 「Oszakeno
uedenotoraburu-o okoszu.」 „Ittasan bajt okoz.”

szakenóenoszakenóeno ◆ ittasittas állapotúállapotú 「Szakeno ueno
sittai」 „italos állapotban leszereplés”

szakenomiszakenomi ◆ iszákosiszákos ◆ részegesrészeges
szakenonioiszakenonioi ◆ alkoholszagalkoholszag 「Kareno iki-va
szakeno nioigasita.」 „Alkoholszagú volt a lehele-
te.”

szakerarenaiszakerarenai ◆ elkerülhetetlenelkerülhetetlen 「Kin-
júkiki-va szakerarenai.」 „A pénzügyi válság elke-
rülhetetlen.” ◆ kikerülhetetlenkikerülhetetlen
szakerjószakerjó ◆ lazachalászatlazachalászat
szakeruszakeru ◆ elrepedelreped 「Szuvattarazubonga szak-
etesimatta.」 „Amikor leültem elrepedt a nadrá-
gom.” ◆ elszakadelszakad 「Sacuga szaketa.」 „Elsza-
kadt az ingem!” ◆ hasadhasad ◆ meghasadmeghasad 「Itaga
szaketa.」 „A deszka meghasadt.” ◆ megrepedmegreped
「Kekkanhekiga szaketa.」 „Megrepedt az érfal.”
◆ repedreped 「Kare-va jófukuga szakeruhodo futot-
teiru.」 „Olyan kövér, hogy reped rajta a ruha.”
◆ szakadszakad 「Kono nuno-va szakejaszui.」 „Ez
a ruhaanyag könnyen szakad.” ◆ szétszakadszétszakad
「Szúnenkandesacuga szaketa.」 „Az évek során
szétszakadt az ingem.” ◆ tartózkodiktartózkodik
「Gutaitekinakomento-o szakeru.」 „Tartózkodik
a konkrét megjegyzésektől.” ◇ kucsigaszakete-kucsigaszakete-
moivanaimoivanai semmiképpensemmiképpen semsem árulárul elel 「Kimino
himicu-o kucsiga szaketemo ivanaijo.」 „Semmi-
képpen sem árulom el a titkodat.” ◇ futacuni-futacuni-
szakeruszakeru kettéhasadkettéhasad 「Ita-va futacuni szake-
ta.」 „A deszka kettéhasadt.” ◇ futacuniszake-futacuniszake-
ruru kettétörikkettétörik 「Fune-va mapputacuni szake-
ta.」 „A hajó kettétört.”

szakeruszakeru ◆ elkerülelkerül 「Sótocu-o szaketa.」 „Elke-
rültem a konfliktust.” ◆ kerülkerül 「Kitanai kotoba-o
szakeru.」 „Kerüli a durva szavakat.” ◆ kerülgetkerülget
「Tada vadai-o szaketeiru.」 „Csak kerülgeti a té-
mát.” ◆ kikerülkikerül 「Mondai-o szaketa.」 „Kike-
rültem a problémát.” ◆ kitérkitér 「Meno maeni ku-
ru dzsitensa-o szaketa.」 „Kitértem a szembejövő
biciklis elől.” ◆ megkerülmegkerül 「Muzukasii mondai-
o szaketa.」 „Megkerülte a nehéz problémát.” ◆

óvakodikóvakodik 「Akirakana hihan-o szaketa.」 „Óva-
kodott a nyílt kritikától.” ◇ szakegataiszakegatai elke-elke-

rülhetetlenrülhetetlen 「Szakegatai unmei」 „elkerülhe-
tetlen sors” ◇ hitome-ohitome-o szakeruszakeru kerülikerüli aa fel-fel-
tűnésttűnést 「Han-nin-va hitome-o szakete kurasi-
ta.」 „A tettes a feltűnést kerülve élt.”

szakerubekiszakerubeki ◆ kerülendőkerülendő 「Kono kói-va szak-
erubekida.」 „Ez a cselekedet kerülendő.”

szake-vaszake-va hjakujaku-nohjakujaku-no csócsó ◆ borbor aa legjobblegjobb
orvosságorvosság ◆ szaké a legjobb orvosságszaké a legjobb orvosság
szakezukinaszakezukina ◆ italkedvelőitalkedvelő 「Szakezukina
hito-e nopurezento-va jappari oszakedane.」 „Az
italkedvelő embernek nyilván italt veszünk aján-
dékba.”

szakezukinoszakezukino ◆ iszákosiszákos
szakiszaki ◆ földnyelvföldnyelv ◆ hegyfokhegyfok ◆ partfokpartfok
szakiszaki ◆ következőkövetkező 「Kekka-va szakino tóride-
szu.」 „Az eredmények a következők.”

szakiszaki ◆ célállomáscélállomás 「Curini itta szakide ohiru
gohan-o tabeta.」 „A horgászásra kiválasztott cél-
állomáson ettem ebédet.” ◆ csúcscsúcs 「Hantóno
szaki」 „félsziget csúcsa” ◆ élél 「Hitono szakini
tatte szuszunda.」 „Az emberek élére állva ment.”
◆ előbbelőbb 「Nivatoriga szakika tamagoga szaki-
ka?」 „Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?” ◆ elő-elő-
rébbrébb valóvaló dologdolog 「Anzentaiszakuga nanijorimo
szakida.」 „A biztonsági intézkedés mindennél
előrébb való.” ◆ előttelőtt 「Cumajori szakinitoireni
haitta.」 „A feleségem előtt mentem be a vécébe.”
◆ előtteelőtte 「Szono macsi-va dzsuh-kiro szakide-
szu.」 „Az a város 10 kilométerre van előttünk.”
◆ előzőelőző 「Szakino szeiken」 „előző kormány” ◆

folytatásfolytatás 「Kareno hanasino szaki-o siritai.」
„Kíváncsi vagyok, hogyan folytatódik a története.”
◆ hegyhegy 「Naifuno szakinidzsagaimo-o szasita.」
„A kés hegyére tűztem a krumplit.” ◆ jövőjövő 「Ko-
no kaisa-va szakiganai.」 „Ennek a vállalatnak
nincs jövője.” ◆ másikmásik félfél 「Szakino iken-o ki-
ita.」 „Megkérdeztem a másik fél véleményét.” ◆

végvég 「Bóno szaki-o marukusita.」 „Legömbölyí-
tettem a bot végét.” ◇ ateszakiateszaki címzettcímzett
「Tegami-va ateszakifumeide modottekita.」 „A
levél visszajött, mert a címzett ismeretlen.” ◇

atonokarigaszakininaruatonokarigaszakininaru későbbkésőbb jövőjövő vá-vá-
ratlanulratlanul azaz élreélre kerülkerül ◇ icsibanszakiniicsibanszakini leg-leg-
előszörelőször 「Icsibanszakiniszúpu-o nomu.」 „Leg-
először a levest eszem meg.” ◇ ipposzakiniipposzakini egyegy
lépéssellépéssel előrébbelőrébb 「Kare-va ipposzakini szu-
szundeita.」 „Egy lépéssel előrébb járt.” ◇ en-en-
picunoszakipicunoszaki ceruzahegyceruzahegy ◇ oiszakioiszaki hátralé-hátralé-
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vővő évekévek 「Kare-va oi szakiga nagakunai.」 „Ke-
vés hátralévő éve van.” ◇ okuriszakiokuriszaki rendel-rendel-
tetésitetési helyhely 「Nimocuno okuri szaki」 „csomag
rendeltetési helye” ◇ oszakinioszakini előreelőre 「Oszakini
okaikei onegaisimaszu.」 „Kérem, fizessen előre!”
◇ oszakinisicureisimaszuoszakinisicureisimaszu viszontlátásraviszontlátásra ◇

oszakinidózooszakinidózo csakcsak önön utánután 「Oszakinidó-
zo!」 „Csak ön után!” ◇ ocsicukiszakiocsicukiszaki újúj helyhely
「Szubeteno hinansano ocsi cuki szakiga kimat-
ta.」 „Meglett az új helye az összes menekültnek.”
◇ kucsijoriszakinitegaderukucsijoriszakinitegaderu előbbelőbb cselek-cselek-
szik,szik, aztánaztán gondolkozikgondolkozik ◇ koteszakikoteszaki páka-páka-
hegyhegy ◇ konoszakikonoszaki előtteelőtte 「Kono szaki, ká-
buga cuzukimaszu.」 „Kanyargós az út előttünk.”
◇ konoszakinikonoszakini előreelőre azaz útonúton 「Kono szakini-
reszutorangaarimaszu.」 „Előre az úton van egy
étterem.” ◇ korekaraszakikorekaraszaki jövőjövő 「Korekara
szakino nihonno keizai」 „japán gazdaság a jövő-
ben” ◇ szakiganagakunaiszakiganagakunai nincsnincs soksok idejeideje
hátrahátra 「Szono ródzsin-va mó szakiga nagaku-
nai.」 „Annak az öregembernek már nincs sok
ideje hátra.” ◇ szakigahirakeruszakigahirakeru kitárulkitárul aa jö-jö-
vővő 「Szakiga hiraketekita.」 „Kitárult előttünk a
jövő.” ◇ szakicúkódomeszakicúkódome útlezárásútlezárás követke-követke-
zikzik ◇ szakiniszakini előreelőre 「Szakini ittete!」 „Menj
előre!” ◇ szakiniszakini előbbelőbb 「Vatasijori szakini si-
nanaide!」 „Ne halj meg előbb, mint én!” ◇ sza-sza-
kinikini feljebbfeljebb 「Fuju-va fudzsiszanno gogómejori
szakini-va noborenai.」 „Télen a Fudzsin nem le-
het az ötös lépcsőnél feljebb menni.” ◇ szakiniszakini
előtteelőtte 「Kokokara futakiro szakinigaszorinsz-
utandogaaru.」 „Előttünk két kilométerre van egy
benzinkút.” ◇ szakiniszakini előzőlegelőzőleg 「Szakini no-
betajóni, kore-va siszakuhindeszu.」 „Mint előző-
leg említettem, ez egy prototípus.” ◇ szakinioku-szakinioku-
ruru továbbadtovábbad 「Baton-o szakini okuru.」 „To-
vábbadja a stafétabotot.” ◇ szakiniszuruszakiniszuru előreelőre
veszvesz 「Vatasi-o szakinisite kudaszai!」 „Kérem,
vegyen engem előre!” ◇ szakinokotodearuszakinokotodearu
odébbodébb vanvan 「Teinentaisoku-va mada szakino-
kotodearu.」 „A nyugdíjazás még odébb van.” ◇

szakinoszakiszakinoszaki távolitávoli jövőjövő 「Szakino szaki-o
jomu.」 „Belelát a távoli jövőbe.” ◇ szakino-szakino-
hanasihanasi jövőjövő zenéjezenéje 「Súkjúmikkaszei-va ma-
da szakino hanasideszu.」 „A négynapos munka-
hét még a jövő zenéje.” ◇ szakinohizuke-oszakinohizuke-o cu-cu-
kerukeru előredátumozelőredátumoz 「Tegamini issúkanszenno
hizuke-o cuketa.」 „Egy héttel előredátumoztam
a levelet.” ◇ szakimavari-oszakimavari-o szuruszuru elébeelébe kerülkerül
「Tomodacsi-va csikamicside bokuno

szakimavari-o site odorokasita.」 „A barátom rö-
videbb útvonalon elébem került, és rám ijesztett.”
◇ szaki-oszaki-o araszottearaszotte tülekedvetülekedve 「Hito-va
szaki-o araszotte sinmoderu-o katta.」 „Az embe-
rek tülekedtek, hogy megvehessék az új modellt.”
◇ szaki-oszaki-o jomujomu kombinálkombinál 「Cseszude szaki-
o jomunoga dzsózudeszu.」 „Jól tud kombinálni
a sakkban.” ◇ sitaszakisitaszaki nyelvnyelv hegyehegye
「Sitaszaki-o kandesimatta.」 „Véletlenül beleha-
raptam a nyelvembe.” ◇ cutomeszakicutomeszaki munka-munka-
helyhely 「Kokoni cutome szakino namaeto dzsúso-
o kaite kudaszai.」 „Írja ide a munkahelye nevét
és címét!” ◇ torihikiszakitorihikiszaki üzletfélüzletfél
「Torihikiszaki-o okoraszete torihikiga nakunat-
ta.」 „Megharagítottam az üzletfelünket, nem lett
üzlet.” ◇ nanijorimoszakininanijorimoszakini előszörelőször isis 「Ho-
teruni tócsakuato, nanijorimo szakini ucsini den-
vasita.」 „Amikor megérkeztem a hotelbe, először
is hazatelefonáltam.” ◇ nivaszakinivaszaki kertkert elejeeleje
◇ harinoszakiharinoszaki tűhegytűhegy ◇ furikomiszakifurikomiszaki ked-ked-
vezményezettvezményezett számlaszámla ◇ maszszakinimaszszakini leg-leg-
előszörelőször 「Tósiszurunara maszszakinikono hon-
o jondekudaszai.」 „Ha befektetésen gondolko-
zik, legelőször ezt a könyvet olvassa el!” ◇ masz-masz-
szakiniszakini legelsőlegelső helyenhelyen 「Recuno maszszakini
tatteiru.」 „A legelső helyen áll a sorban.” ◇

maszszakinimaszszakini egyenesenegyenesen 「Ieni cuitara masz-
szakinitoireni iszoida.」 „Amint hazaérkeztem,
egyenesen a vécébe siettem.” ◇ macscsinoszakimacscsinoszaki
gyufafejgyufafej ◇ metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru orraorra
előttelőtt heverhever 「Szagasiteita sorui-va meto hana-
no szakiniatta.」 „A keresett irat az orrom előtt
hevert.” ◇ metohananoszakiniarumetohananoszakiniaru kőhajítás-kőhajítás-
nyiranyira vanvan 「Misze-va meto hanano szakinia-
ru.」 „A bolt egy kőhajításnyira van.” ◇ meto-meto-
hananoszakiniaruhananoszakiniaru lábalába előttelőtt heverhever 「Júsó-
va meto hanano szakiniaru.」 „A győzelem a lába
előtt hever.” ◇ jubiszakijubiszaki ujjhegyujjhegy 「Jubiszaki-
de kaszano dzsúsin-o totteita.」 „A ujjam hegyén
egyensúlyoztam az esernyőt.” ◇ renrakuszakirenrakuszaki
elérhetőségelérhetőség 「Renrakuszaki-o osiete kuda-
szai.」 „Kérem, adja meg az elérhetőségét!”

szakibaraiszakibarai ◆ előrefizetéselőrefizetés 「Szakibaraide
uncsin-o haratta.」 „Előre fizettem a viteldíjat.” ◆

felvezetőfelvezető ◆ utánvétutánvét ◆ utat csináló emberutat csináló ember
szakibaraiszuruszakibaraiszuru ◆ előreelőre fizetfizet 「Kjúrjó-o sza-
kibaraiszareta.」 „Előre fizették nekem a mun-
kát.”
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szakibasiriszakibasiri ◆ előreugráselőreugrás ◆ előszélelőszél 「Cuju-
no szakibasiri」 „esős évszak előszele” ◆ koraikorai
「Momono szakibasiri」 „korai őszibarack” ◆

megelőzőmegelőző 「Kitaino szakibasiri」 „megelőző vá-
rakozás”

szakibasiridzsiruszakibasiridzsiru ◆ előváladékelőváladék
szakibasiriszuruszakibasiriszuru ◆ előreugrikelőreugrik 「Hanasi-va
szakibasirisita.」 „Előreugrott a történetben.”

szakibasiruszakibasiru ◆ elhamarkodikelhamarkodik 「Szakibasitta
kangae」 „elhamarkodott gondolat” ◆ elsietelsiet
「Szakibasitta kódó」 „elsietett cselekedet”

szakiboszoriszakiboszori ◆ elvékonyodáselvékonyodás ◆ fokozatosfokozatos
romlásromlás 「Keizaino szakiboszori」 „gazdaság fo-
kozatos romlása”

szakibureszakibure ◆ előjelelőjel 「Dzsisinno szakibure」
„földrengés előjele”

szakicúkódomeszakicúkódome ◆ útlezárás következikútlezárás következik
szakidacuszakidacu ◆ éléreélére álláll 「Gjórecuni szakida-
cu.」 „A menet élére áll.” ◆ előbbelőbb meghalmeghal
「Otto-o nokosite szakidacuno-va kokoronokor-
ideszu.」 „Szomorú a férjet hátrahagyva előbb
meghalni.” ◆ megelőzmegelőz 「Szószenkjoni szakidatte
happjószareta keizaihókoku」 „általános válasz-
tásokat megelőző gazdasági jelentés”

szakidakaszakidaka ◆ további áremelkedéstovábbi áremelkedés
szakidaszuszakidaszu ◆ kivirágzikkivirágzik 「Nivanocsúrippuga
szakidasita.」 „A kertben kivirágzott a tulipán.”

szakidateruszakidateru ◆ előre engedelőre enged
szakidatteszakidatte ◆ minapminap 「Szendatte-va arigatógo-
zaimasita.」 „Köszönöm a minap tanúsított ked-
vességét!”

szakidearuszakidearu ◆ kezdkezd 「Siroi komaga szakida.」
„A fehér kezd.”

szakidoriszuruszakidoriszuru ◆ előreelőre felveszfelvesz 「Kotosino
akino rjúkó-o szakidorisita.」 „Előre felvette az
ősszel divatos ruhát.” ◆ előreelőre megkapmegkap 「Sóhin-
no daikin-o szakidorisita.」 „Előre megkapta az
áruért a pénzt.” ◆ előreelőre tudtud 「Mirai-o szakidor-
isiteita.」 „Előre tudta, mit hoz a jövő.” ◆ meg-meg-
haladhalad 「Kono siszó-va dzsidai-o szakidorisita.」
„Ez a gondolat meghaladta a korát.”

szakigacsiszakigacsi ◆ jó nap reggel, de rossz estejó nap reggel, de rossz este
szakigahirakeruszakigahirakeru ◆ kitárulkitárul aa jövőjövő 「Szakiga
hiraketekita.」 „Kitárult előttünk a jövő.”

szakigakeszakigake ◆ előfutárelőfutár 「Dzsidaino szakigake」
„kor előfutára” ◆ hírnökhírnök 「Haruno szakigake」
„tavasz hírnöke” ◆ úttörőúttörő 「Cúsingidzsucuno
szakigake」 „távközlési technológia úttörője” ◆

vezérvezér 「Undóno szakigake-o cutometa.」 „A
mozgalom vezére volt.”

szakigamidzsikaiszakigamidzsikai ◆ nemnem soksok idejeideje vanvan mármár
hátrahátra 「Ano ródzsin-va szakiga midzsikai.」
„Annak az öregembernek nem sok ideje van már
hátra.”

szakigamienaiszakigamienai ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan 「Szakiga
mienaihodotakuszan-no sigotogaarimaszu.」
„Végeláthatatlan a sok munkám.”

szakiganagakunaiszakiganagakunai ◆ nincsnincs soksok idejeideje hátrahátra
「Szono ródzsin-va mó szakiga nagakunai.」
„Annak az öregembernek már nincs sok ideje hát-
ra.”

szakigomedzsúszakigomedzsú ◆ elöltöltős puskaelöltöltős puska
szakigomesikinoszakigomesikino ◆ elöltöltőselöltöltős
szakigoroszakigoro ◆ mostanábanmostanában 「Kare-va szakigo-
rokekkonsita.」 „Mostanában házasodott.” ◆

nemrégnemrég 「Szakigorokaranikibiga hidokunatta.」
„Nemrég óta megszaporodtak a pattanásaim.”

szakigoromadeszakigoromade ◆ mostanáigmostanáig 「Cui szakigo-
romade acukatta.」 „Egészen mostanáig forróság
volt.”

szakihodoszakihodo ◆ előbbelőbb 「Szakihododenvasita sza-
tóto mósimaszu.」 „Szatónak hívnak, én telefo-
náltam az előbb.” ◆ iméntimént 「Szakihodoaiszacusi-
tanoga bucsódeszu.」 „Aki az imént köszönt, az az
osztályvezető.”

szakihokoruszakihokoru ◆ teljesteljes pompájábanpompájában virágzikvirágzik
「Szakuraga szaki hokotteiru.」 „Teljes pompájá-
ban virágzik a cseresznye.” ◆ virulvirul 「Nivani-va
hanaga szaki hokotteita.」 „A kertben virulnak a
virágok.”

szakiireszakidasiszakiireszakidasi ◆ elsőkéntelsőként be,be, elsőkéntelsőként
kiki
szakijaszuszakijaszu ◆ további árcsökkenéstovábbi árcsökkenés
szakijomiszuruszakijomiszuru ◆ megjósolmegjósol 「Tekino kódó-o
szakijomisita.」 „Megjósolta az ellenség lépését.”

szakijukiszakijuki ◆ jövőjövő 「Vaga kunino szakijukiga
akarukunatta.」 „Országunk jövője biztató lett.”
◆ kilátásokkilátások 「Keizaino szakijukiga futómei-
da.」 „A gazdasági kilátások rosszak.” ◆ kimene-kimene-
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teltel 「Szóbano szakijuki-va futómeida.」 „Az ár-
folyamok kimenetele bizonytalan.”

szakimakeszakimake ◆ reggel rossz nap, ne kapkodjreggel rossz nap, ne kapkodj
szakimavari-oszakimavari-o szuruszuru / szakimavariszuruszakimavariszuru ◆

elébeelébe kerülkerül 「Tomodacsi-va csikamicside boku-
no szakimavari-o site odorokasita.」 „A barátom
rövidebb útvonalon elébem került, és rám ijesz-
tett.” ◆ előreelőre csinálcsinál 「Szakimavarisite kanga-
eta.」 „Előre gondolkoztam.” ◆ előremegyelőremegy
「Szakimavarisite matteita.」 „Előrementem, és
vártam.”

szakimavariszuruszakimavariszuru / szakimavari-oszakimavari-o szuruszuru ◆

elébeelébe kerülkerül 「Tomodacsi-va csikamicside boku-
no szakimavari-o site odorokasita.」 „A barátom
rövidebb útvonalon elébem került, és rám ijesz-
tett.” ◆ előreelőre csinálcsinál 「Szakimavarisite kanga-
eta.」 „Előre gondolkoztam.” ◆ előremegyelőremegy
「Szakimavarisite matteita.」 „Előrementem, és
vártam.”

szakimidareruszakimidareru ◆ ittitt is,is, ottott isis virágzikvirágzik
「Haruninaruto noharade hanaga szaki midarete-
iru.」 „Amikor eljön a tavasz, a mezőn itt is, ott is
virágok nyílnak.”

szakimonoszakimono ◆ határidőshatáridős terméktermék
「Szakimonotorihiki-va teisisiteita.」 „A határ-
idős termékek kereskedése leállt.”

szakimonogaiszakimonogai ◆ határidőshatáridős terméktermék vásárlá-vásárlá-
sasa ◆ spekulációspekuláció
szakimonokakakuszakimonokakaku ◆ határidős árhatáridős ár
szakimonosidzsószakimonosidzsó ◆ határidős piachatáridős piac
szakimonotorihikiszakimonotorihiki ◆ határidőshatáridős kereskedéskereskedés
◆ határidős ügylethatáridős ügylet
szakimoriszakimori ◆ védőkatonavédőkatona
szakinszakin ◆ aranyhomokaranyhomok ◆ aranyporaranypor
szakinboriszakinbori ◆ aranyásóaranyásó
szakincsitaiszakincsitai ◆ aranylelőhelyaranylelőhely ◆ aranymezőaranymező
szakindzsiruszakindzsiru / szakinzuruszakinzuru ◆ elébeelébe vágvág 「Te-
kini szakindzsirareta.」 „Az ellenség elébünk vá-
gott.” ◆ előrébbelőrébb járjár ◆ megelőzmegelőz 「Dzsidaini
szakindzsita.」 „Megelőzte a korát.” ◇ ipposzak-ipposzak-
indzsiteindzsite egyegy lépéssellépéssel előbbelőbb
「Kanszentaiszaku-o ipposzakindzsite dzsissisi-
ta.」 „A vírus ellen egy lépéssel előbb kezdtünk
védekezni.”

szakiniszakini ◆ előbbelőbb 「Vatasijori szakini sinana-
ide!」 „Ne halj meg előbb, mint én!” ◆ előreelőre

「Szakini ittete!」 „Menj előre!” ◆ előttelőtt 「Dzsó-
sijori szakini kaetta.」 „A főnöke előtt ment haza.”
◆ előtteelőtte 「Kokokara futakiro szakinigaszorinsz-
utandogaaru.」 „Előttünk két kilométerre van egy
benzinkút.” ◆ előzőlegelőzőleg 「Szakini nobetajóni,
kore-va siszakuhindeszu.」 „Mint előzőleg emlí-
tettem, ez egy prototípus.” ◆ feljebbfeljebb 「Fuju-va
fudzsiszanno gogómejori szakini-va noborenai.」
„Télen a Fudzsin nem lehet az ötös lépcsőnél fel-
jebb menni.” ◇ icsibanszakiniicsibanszakini legelőszörlegelőször
「Icsibanszakiniszúpu-o nomu.」 „Legelőször a
levest eszem meg.” ◇ oszakinioszakini előreelőre 「Oszakini
okaikei onegaisimaszu.」 „Kérem, fizessen előre!”
◇ oszakinisicureisimaszuoszakinisicureisimaszu viszontlátásraviszontlátásra ◇

oszakinidózooszakinidózo csakcsak önön utánután 「Oszakinidó-
zo!」 „Csak ön után!” ◇ szakiniokuruszakiniokuru tovább-tovább-
adad 「Baton-o szakini okuru.」 „Továbbadja a sta-
fétabotot.” ◇ szakiniszuruszakiniszuru előreelőre veszvesz
「Vatasi-o szakinisite kudaszai!」 „Kérem, ve-
gyen engem előre!” ◇ nanijorimoszakininanijorimoszakini elő-elő-
szörször isis 「Hoteruni tócsakuato, nanijorimo sza-
kini ucsini denvasita.」 „Amikor megérkeztem a
hotelbe, először is hazatelefonáltam.” ◇ hitoa-hitoa-
siszakinisiszakini kicsivelkicsivel előbbelőbb 「Cumajori hitoasi-
szakini ie-o deta.」 „Kicsivel előbb indultam ott-
honról, mint a feleségem.” ◇ maszszakinimaszszakini leg-leg-
előszörelőször 「Tósiszurunara maszszakinikono hon-
o jondekudaszai.」 „Ha befektetésen gondolko-
zik, legelőször ezt a könyvet olvassa el!” ◇ masz-masz-
szakiniszakini legelsőlegelső helyenhelyen 「Recuno maszszakini
tatteiru.」 „A legelső helyen áll a sorban.” ◇

maszszakinimaszszakini egyenesenegyenesen 「Ieni cuitara masz-
szakinitoireni iszoida.」 „Amint hazaérkeztem,
egyenesen a vécébe siettem.”

szakiniokuruszakiniokuru ◆ továbbadtovábbad 「Baton-o szakini
okuru.」 „Továbbadja a stafétabotot.”

szakiniszuruszakiniszuru ◆ előreelőre veszvesz 「Vatasi-o szakini-
site kudaszai!」 „Kérem, vegyen engem előre!”

szakinobasiszakinobasi ◆ elhalasztáselhalasztás ◆ halasztáshalasztás ◆

halogatáshalogatás
szakinobasiniszuruszakinobasiniszuru ◆ elhalasztelhalaszt 「Kecudan-
o szakinobasinisita.」 „Elhalasztotta a döntést.” ◆

halogathalogat 「Nandemo szakinobasiniszuru kusze-
gaaru.」 „Szeret mindent halogatni.”

szakinohanasiszakinohanasi ◆ jövőjövő zenéjezenéje
「Súkjúmikkaszei-va mada szakino hanaside-
szu.」 „A négynapos munkahét még a jövő zené-
je.”
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szakinohizuke-oszakinohizuke-o cukerucukeru ◆ előredátumozelőredátumoz
「Tegamini issúkanszenno hizuke-o cuketa.」
„Egy héttel előredátumoztam a levelet.”

szakinokotodearuszakinokotodearu ◆ odébbodébb vanvan
「Teinentaisoku-va mada szakinokotodearu.」
„A nyugdíjazás még odébb van.”

szakin-o szaisuszuruszakin-o szaisuszuru ◆ aranyat mosaranyat mos
szakinoszakiszakinoszaki ◆ távolitávoli jövőjövő 「Szakino szaki-o
jomu.」 „Belelát a távoli jövőbe.”

szakinszaisuszakinszaisu ◆ aranymosásaranymosás
szakinszekiszakinszeki ◆ aventurinaventurin
szakinzurebahito-oszakinzurebahito-o szeiszuszeiszu ◆ szemesnekszemesnek
áll a világáll a világ
szakinzuruszakinzuru / szakindzsiruszakindzsiru ◆ elébeelébe vágvág 「Te-
kini szakindzsirareta.」 „Az ellenség elébünk vá-
gott.” ◆ előrébbelőrébb járjár ◆ megelőzmegelőz 「Dzsidaini
szakindzsita.」 „Megelőzte a korát.” ◇ ipposzak-ipposzak-
indzsiteindzsite egyegy lépéssellépéssel előbbelőbb
「Kanszentaiszaku-o ipposzakindzsite dzsissisi-
ta.」 „A vírus ellen egy lépéssel előbb kezdtünk
védekezni.”

szaki-oszaki-o araszottearaszotte ◆ tülekedvetülekedve 「Hito-va
szaki-o araszotte sinmoderu-o katta.」 „Az embe-
rek tülekedtek, hogy megvehessék az új modellt.”

szaki-oszaki-o jomujomu ◆ kikombinálkikombinál 「Kareno szakino
kódó-o jonda.」 „Kikombináltam, hogy mit fog
csinálni.” ◆ kombinálkombinál 「Cseszude szaki-o jom-
unoga dzsózudeszu.」 „Jól tud kombinálni a
sakkban.”

szakiokuriszuruszakiokuriszuru ◆ későbbrekésőbbre halaszthalaszt
「Tósikecudan-o szakiokurisita.」 „Későbbre ha-
lasztottam a befektetési döntést.”

szakiototoiszakiototoi ◆ három nappal ezelőtthárom nappal ezelőtt
szakiototosiszakiototosi ◆ három évvel ezelőtthárom évvel ezelőtt
szakiovaruszakiovaru ◆ elnyílikelnyílik 「Hanaga szaki ovat-
ta.」 „A virág elnyílt.”

szakipposzakippo ◆ csúcscsúcs 「Hantóno szakippo」 „fél-
sziget csúcsa” ◆ hegyhegy 「Kaszano szakippo」 „es-
ernyő hegye” ◆ végvég 「Bóno szakippo」 „bot vé-
ge”

szakiszamaszakiszama ◆ másik félmásik fél
szakiszohonszakiszohon ◆ szaxofonszaxofon ◇ bariton-bariton-
szakiszohonszakiszohon bariton szaxofonbariton szaxofon
szakiszohonszósaszakiszohonszósa ◆ szaxofonosszaxofonos
szakiszomeruszakiszomeru ◆ virágozni kezdvirágozni kezd

szákittoszákitto ◆ áramköráramkör ◆ autóverseny-pályaautóverseny-pálya
szákitto-burékászákitto-buréká ◆ kismegszakítókismegszakító
szakivatasiszakivatasi ◆ előrefizetéselőrefizetés
szakizakiszakizaki ◆ ahováahová csakcsak megymegy 「Vatasiga iku
szakizakide dzsikenga okoru.」 „Ahová csak me-
gyek, mindig történik valami baj.” ◆ jövőjövő
「Szakizakinokoto-o kangaejó.」 „Gondoljunk a
jövőre!”

szakjószakjó ◆ Kiotó keleti részeKiotó keleti része
szakjúszakjú ◆ homokbuckahomokbucka ◆ homokdombhomokdomb ◆ ho-ho-
mokdűnemokdűne
szákjurá-ekonomíszákjurá-ekonomí ◆ körkörös gazdaságkörkörös gazdaság
szakkaszakka ◆ alkotóművészalkotóművész ◆ íróíró 「Kare-va
szakkadeszu.」 „Ő író.” ◆ szerzőszerző 「Sószecuno
szakka」 „novella szerzője” ◇ gikjokuszakkagikjokuszakka
színműírószínműíró ◇ gikjokuszakkagikjokuszakka drámaíródrámaíró ◇ ki-ki-
szeiszakkaszeiszakka befutottbefutott íróíró ◇ keisúszakkakeisúszakka ki-ki-
emelkedőemelkedő tehetségűtehetségű írónőírónő ◇ gekiszakkagekiszakka
drámaíródrámaíró ◇ genszonszakkagenszonszakka maimai isis előelő íróíró
◇ szanbunszakkaszanbunszakka prózaíróprózaíró ◇ dzsoszeino-dzsoszeino-
szakkaszakka írónőírónő ◇ dzsorjúszakkadzsorjúszakka írónőírónő ◇ dai-dai-
honszakkahonszakka szövegkönyvírószövegkönyvíró ◇ tanpenszak-tanpenszak-
kaka novellaírónovellaíró ◇ tógeiszakkatógeiszakka keramikusmű-keramikusmű-
vészvész ◇ dóvaszakkadóvaszakka meseírómeseíró ◇ fúsiszakkafúsiszakka
szatíraírószatíraíró
szakkaszakka ◆ tankaköltészettankaköltészet ◆ vakaköltészetvakaköltészet
◆ versvers ◆ versírásversírás
szakkaszakka ◆ múlt nyáronmúlt nyáron
szakkászakká ◆ focifoci ◆ futballfutball ◆ labdarúgáslabdarúgás ◇

szaikuru-szakkászaikuru-szakká kerékpárlabdakerékpárlabda ◇ szakká-szakká-
oo szuruszuru focizikfocizik 「Szakká-o sijó!」 „Focizzunk!”
◇ szakká-oszakká-o szuruszuru futballozikfutballozik 「Vakai toki-va
szakká-o sita.」 „Fiatal koromban futballoztam.”

szakkábóruszakkábóru ◆ focilabdafocilabda ◆ futball-labdafutball-labda
szakká-csímuszakká-csímu ◆ focicsapatfocicsapat ◆ futballcsa-futballcsa-
patpat
szakkádaihjócsímuszakkádaihjócsímu ◆ futballválogatottfutballválogatott
szakkádzsószakkádzsó ◆ focipályafocipálya ◆ futballpályafutballpálya
szakkágémuszakkágému ◆ gombfocipályagombfocipálya
szakkákantokuszakkákantoku ◆ futballedzőfutballedző
szakkakuszakkaku ◆ váltószögváltószög
szakkakuszakkaku ◆ beképzelésbeképzelés ◆ érzékcsalódásérzékcsalódás
「Meno szakkaku」 „optikai csalódás” ◆ illúzióillúzió
「Koino szakkaku」 „szerelem illúziója” ◆ meg-meg-
tévesztéstévesztés 「Nóno szakkaku」 „agy megtévesz-
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tése” ◇ miminoszakkakumiminoszakkaku akusztikaiakusztikai csaló-csaló-
dásdás ◇ menoszakkakumenoszakkaku optikai csalódásoptikai csalódás
szakkákudzsiszakkákudzsi ◆ totótotó
szakkaku-oszakkaku-o okoszuokoszu ◆ illúziótillúziót keltkelt
「Acuidoa-va anzendatoiu szakkaku-o okoszu.」
„A vastag ajtó biztonság illúzióját kelti.”

szakkakuszuruszakkakuszuru ◆ illúziójaillúziója vanvan 「Dzsikanga
teisisitajóni szakkakusita.」 „Olyan illúzióm volt,
mintha megállt volna az idő.” ◆ képzelképzel 「Hano
itami-o kandzsiru baso-o szakkakusita.」 „Csak
képzeltem, hogy az a fogam fáj.”

szakkánofírudoszakkánofírudo ◆ futballpályafutballpálya
szakkánosiaiszakkánosiai ◆ focimeccsfocimeccs 「Szakkáno siai-o
mini itta.」 „Kimentem a focimeccsre.”

szakká-oszakká-o szuruszuru ◆ focizikfocizik 「Szakká-o sijó!」
„Focizzunk!” ◆ futballozikfutballozik 「Vakai toki-va
szakká-o sita.」 „Fiatal koromban futballoztam.”

szakkarinszakkarin ◆ szacharinszacharin
szakkaromikeszuzokuszakkaromikeszuzoku ◆ élesztőgombaélesztőgomba
nemzetségnemzetség
szakká-rúruszakká-rúru ◆ futballszabályfutballszabály
szakkasószakkasó ◆ horzsoláshorzsolás
szakkászensuszakkászensu ◆ focistafocista ◆ futballistafutballista ◆

futballjátékosfutballjátékos ◆ labdarúgólabdarúgó ◇ puroszak-puroszak-
kászensukászensu hivatásos futballistahivatásos futballista
szakká-szutadzsiamuszakká-szutadzsiamu ◆ futballstadionfutballstadion
szakkátakarakudzsiszakkátakarakudzsi ◆ totótotó
szakkávárudokappuszakkávárudokappu ◆ focivébéfocivébé
szakkázukiszakkázuki ◆ focirajongófocirajongó
szakkiszakki ◆ ölésvágyölésvágy ◆ vérszomjvérszomj
szakkiszakki ◆ azaz előbbelőbb 「Szakki ittadeso! Kiiten-
akattano?」 „Az előbb már mondtam! Nem fi-
gyelsz?” ◆ iméntimént 「Okane-va szakki vatasitade-
só!」 „De hiszen az imént adtam oda a pénzt!” ◇

szakkimadeszakkimade idáigidáig 「Szakkimade ugoiteita to-
keiga tomatta.」 „Megállt az óra, ami idáig még
járt.”

szakkidacuszakkidacu ◆ vérszomjasvérszomjas 「Szakkidatta hito-
ninatta.」 „Vérszomjas emberré vált.”

szakkimadeszakkimade ◆ idáigidáig 「Szakkimade ugoiteita to-
keiga tomatta.」 „Megállt az óra, ami idáig még
járt.” ◇ cuiszakkimadecuiszakkimade egészeegésze idáigidáig 「Cui-
szakkimade neteita.」 „Egészen idáig aludtam.”

szakkinszakkin ◆ csírátlanításcsírátlanítás ◆ fertőtlenítésfertőtlenítés ◆

sterilizálássterilizálás ◇ kóonszakkinkóonszakkin sterilizálássterilizálás ma-ma-
gas hőmérsékletengas hőmérsékleten
szakkingjúnjúszakkingjúnjú ◆ pasztőrözött tejpasztőrözött tej
szakkinoszakkino ◆ előzőelőző 「Szakkino rjórino hóga oi-
sikatta.」 „Az előző ital jobban ízlett.”

szakkinsoriszakkinsori ◆ sterilizálássterilizálás
szakkinszuruszakkinszuru ◆ csírátlanítcsírátlanít 「Szakkinsita inr-
jószui」 „csírátlanított ivóvíz” ◆ fertőtlenítfertőtlenít
「Mizu-o szakkinsita.」 „Fertőtlenítette a vizet.”
◆ sterilizálsterilizál 「Jóki-o szakkinszuru.」 „Sterili-
zálja az edényt.” ◇ ojudeszakkinszuruojudeszakkinszuru kifőzkifőz
「Irjódógu-o ojude szakkinsita.」 „Kifőzte az or-
vosi eszközöket.” ◇ teionszakkinsoriszuruteionszakkinsoriszuru
pasztőrözpasztőröz 「Gjúnjú-o teionszakkinsorisita.」
„Pasztőrözte a tejet.”

szakkinzaiszakkinzai ◆ baktériumölőbaktériumölő szerszer ◆ fertő-fertő-
zésgátló szerzésgátló szer ◆ fungicidfungicid ◆ gombaölő szergombaölő szer
szakkinzuminoszakkinzumino ◆ fertőtlenítettfertőtlenített 「Szakkin-
zumino benki」 „fertőtlenített vécé” ◆ sterilsteril
「Szakkinzumino irjókigu」 „steril orvosi eszköz”

szakkjószakkjó ◆ terméshelyzetterméshelyzet
szakkjokuszakkjoku ◆ dalszerzésdalszerzés ◆ komponáláskomponálás
「Riszuto szakkjokunopiano kjoku」 „Liszt által
komponált zongoradarab” ◆ zeneszerzészeneszerzés ◇

szakkjokuszuruszakkjokuszuru zenétzenét szerezszerez ◇ szakkjo-szakkjo-
kuszurukuszuru daltdalt szerezszerez 「Buródi-jánosuga szak-
kjokusita uta」 „Bródy János által szerzett dal”

szakkjokukaszakkjokuka ◆ dalszerződalszerző ◆ zeneszerzőzeneszerző
「Szakkjokukaninaritai.」 „Zeneszerző szeretnék
lenni.” ◇ kjúteiszakkjokukakjúteiszakkjokuka udvariudvari zene-zene-
szerzőszerző ◇ daiszakkjokukadaiszakkjokuka nagynagy zeneszerzőzeneszerző

szakkjokusaszakkjokusa ◆ zeneszerzőzeneszerző 「Min-
nagakonomerodi-o sitteirukeredo, szakkjokusano
namae-va hotondo sirareteinai.」 „A dallamot
ugyan mindenki ismeri, a zeneszerző nevét azon-
ban kevesen.”

szakkjokuszuruszakkjokuszuru ◆ daltdalt szerezszerez 「Buródi-
jánosuga szakkjokusita uta」 „Bródy János által
szerzett dal” ◆ komponálkomponál 「Vakaitokini szakkjo-
kusita kjokudeszu.」 „Fiatal korában komponált
darab.” ◆ szerezszerez 「Kono utano kjoku-o karega
szakkjokusita.」 „Ennek a dalnak ő szerezte a ze-
néjét.” ◆ zenét szerezzenét szerez
szakkjúszakkjú ◆ azonnaliságazonnaliság ◆ sürgősségsürgősség
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szakkjúnaszakkjúna ◆ azonnaliazonnali 「Szakkjúna taió」
„azonnali intézkedés” ◆ sürgőssürgős 「Szakkjúna
csirjó」 „sürgős orvosi ellátás”

szakkjúniszakkjúni ◆ azonnalazonnal 「Szakkjúni dzsóhó-o cu-
taerubekida.」 „Az információt azonnal közölni
kell.” ◆ sürgősensürgősen 「Szakkjúni taiósitekuda-
szai.」 „Kérem sürgősen intézkedjenek!”

szakkonszakkon ◆ jelenlegjelenleg 「Szakkonno
kokuszaidzsószei-va fukuzacukasiteiru.」 „Jelen-
leg a nemzetközi helyzet bonyolult.” ◆ mostaná-mostaná-
banban 「Szakkon-va bankonga fueteiru.」 „Mosta-
nában egyre több a késői házasság.” ◆ mostan-mostan-
ságság
szakkuszakku ◆ gumigumi ◆ kondomkondom ◆ tartótartó 「Megane-
szakku」 „szemüvegtartó” ◆ zsákzsák ◇ jubiszak-jubiszak-
kuku ujjvédőujjvédő
szakkuszuszakkuszu ◆ szaxofonszaxofon ◇ aruto-szakkuszuaruto-szakkuszu
altszaxofonaltszaxofon ◇ szopurano-szakkuszuszopurano-szakkuszu szop-szop-
ránszaxofonránszaxofon
szakocuszakocu ◆ kulcscsontkulcscsont
szakocuszakocu ◆ gondolom-csontgondolom-csont ◆ húzócsonthúzócsont ◆

törőcsonttörőcsont ◆ villacsontvillacsont
szakokuszakoku ◆ elszigetelt országelszigetelt ország ◆ elzártságelzártság
szakokusugiszakokusugi ◆ izolacionizmusizolacionizmus
szakokusuginoszakokusugino ◆ izolacionistaizolacionista
szakokusugisaszakokusugisa ◆ izolacionistaizolacionista
szakokuszeiszakuszakokuszeiszaku ◆ elszigetelőelszigetelő politikapolitika ◆

izolacionistaizolacionista politikapolitika ◆ országelzáróországelzáró poli-poli-
tikatika
szakokuszuruszakokuszuru ◆ lezárjalezárja határaithatárait 「Nihon-
va szakokusita.」 „Japán lezárta határait a külföl-
diek előtt.”

szakuszaku ◆ eszközeszköz 「Kjakuasi-o tori modoszuta-
meno szaizenszaku-o kódzsita.」 „A legjobb esz-
közhöz nyúlt, hogy visszaszerezze a kuncsaftokat.”
◆ intézkedésintézkedés 「Anzenszaku-o kódzsiru.」 „Biz-
tonsági intézkedést foganatosít.” ◆ módszermódszer
「Szaizenno szaku」 „legjobb módszer” ◆ tervterv
「Banzenno szaku」 „biztos terv” ◇ anzensza-anzensza-
kuku biztonságibiztonsági intézkedésintézkedés ◇ iszszakuiszszaku le-le-
hetőséghetőség 「Kore-va szaigono iszszakuda.」 „Ez
az utolsó lehetőségünk.” ◇ iszszakuiszszaku egyegy tervterv
「Iszszakugaaru.」 „Van egy tervem.” ◇ ka-ka-
ikecuszakuikecuszaku megoldásimegoldási stratégiastratégia ◇ kaikecu-kaikecu-
szakuszaku megoldásmegoldás módjamódja ◇ gutaiszakugutaiszaku konk-konk-
rétrét tervterv ◇ szakunitomuszakunitomu leleményesleleményes ◇ zen-zen-
goszakugoszaku mentőtervmentőterv 「Toraburuno tameno

zengoszaku-o nerimasó.」 „Baj esetére készítsünk
egy mentőtervet!” ◇ dakaiszakudakaiszaku áttörőáttörő meg-meg-
oldásoldás ◇ cuginoszakucuginoszaku továbbitovábbi lépéslépés
「Szeifu-va cugino szaku-o kentósita.」 „A kor-
mány a további lépéseket fontolgatta.” ◇ cugino-cugino-
szakuszaku következőkövetkező lépéslépés 「Kadaikaikecuno cu-
gino szaku-o kangaeta.」 „A probléma megoldá-
sához a következő lépésen gondolkoztam.” ◇ hi-hi-
szakuszaku titkostitkos tervterv ◇ bósiszakubósiszaku megelőzőmegelőző
intézkedésintézkedés 「Dzsikobósiszaku」 „baleset-
megelőző intézkedés” ◇ jobószakujobószaku óvintézke-óvintézke-
désdés 「Kózuino jobószaku-o tateta.」 „Óvintézke-
dést tett az árvíz ellen.” ◇ rjószakurjószaku jó tervjó terv
szakuszaku ◆ múltmúlt 「Szakunenkara kodomoga jó-
csienni kajotteiru.」 „Múlt évtől jár a gyerek óvo-
dába.”

szakuszaku ◆ kinyílikkinyílik 「Hanaga szaita.」 „Kinyílt a
virág.” ◆ nyíliknyílik 「Icucsúrippu-va szaku?」 „Mi-
kor nyílik a tulipán?” ◆ virágzikvirágzik 「Szakuraga
szaiteiru.」 „Virágzik a cseresznye.” ◆ virítvirít ◇

szakihokoruszakihokoru virulvirul 「Nivani-va hanaga szaki
hokotteita.」 „A kertben virulnak a virágok.” ◇

szakihokoruszakihokoru teljesteljes pompájábanpompájában virágzikvirágzik
「Szakuraga szaki hokotteiru.」 „Teljes pompájá-
ban virágzik a cseresznye.” ◇ sinibana-osinibana-o szaka-szaka-
szeruszeru dicsőségesdicsőséges halálthalált halhal ◇ hanagasza-hanagasza-
kuku kinyílikkinyílik aa virágvirág 「Nivani hanaga szaiteiru.」
„Kinyíltak a virágok a kertben.” ◇ hanagasza-hanagasza-
kuku virágzikvirágzik 「Barano hanaga szaiteiru.」 „Vi-
rágoznak a rózsák.” ◇ hanagaszakuhanagaszaku felélén-felélén-
külkül 「Hanasini hanaga szaita.」 „A beszélgetés
felélénkült.” ◇ hanasinihanagaszakuhanasinihanagaszaku beindulbeindul
aa társalgástársalgás 「Nidzsúnen burini kaitta dókjú-
szeito hanasini hanaga szaita.」 „A 20 éve nem lá-
tott iskolatársammal beindult a társalgás.”

szakuszaku ◆ gubógubó ◆ toktok ◇ szakukaszakuka tokterméstoktermés
szakuszaku ◆ betépbetép 「Cume-o szaitesimatta.」 „Vé-
letlenül betéptem a körmömet.” ◆ elhasítelhasít 「Ku-
gini hikkakattesacu-o szaita.」 „Beleakadtam a
szögbe, és elhasítottam az ingem.” ◆ elszakítelszakít
「Nuno-o szaita.」 „Elszakította a rongyot.” ◆

hasíthasít 「Himeiga kúki-o szaita.」 „Sikoly hangja
hasított a levegőbe.” ◆ juttatjuttat 「Dzsútokuna
kandzsani dzsin-in-o szaita.」 „A súlyos beteg ke-
zelésére a személyzetből juttatott embereket.” ◆

szakítszakít 「Dzsikan-o szaku.」 „Időt szakít.” ◆

szétszakítszétszakít 「Tegami-o szaita.」 „Szétszakította
a levelet.” ◇ kinu-okinu-o szakujónaszakujóna velőtrázóvelőtrázó
「Kinu-o szakujóna himei」 „velőtrázó sikoly” ◇

32403240 szakkjúna szakkjúna – szaku szaku AdysAdys



gjútó-ogjútó-o mottenivatori-omottenivatori-o szakuszaku ágyúvalágyúval lőlő
verébreverébre ◇ dzsikan-odzsikan-o szakuszaku időtidőt szakítszakít
「Dokusoni dzsikan-o szaita.」 „Időt szakítottam
az olvasásra.” ◇ namaki-onamaki-o szakuszaku szétszakítszétszakít
「Dandzso-va namaki-o szakareta.」 „Szétszakí-
tották egymástól a párt.” ◇ futacuniszakufutacuniszaku ket-ket-
tészakíttészakít 「Boronuno-o futacuni szaita.」 „Ket-
tészakítottam a rongyot.” ◇ futacuniszakufutacuniszaku
kettéhasítkettéhasít 「Szenszó-va vaga kuni-o futacuni
szaita.」 „A háború kettéhasította országunkat.”

szakuszaku ◆ kerítéskerítés 「Ie-o szakude kakotta.」 „Ke-
rítéssel vettem körül a házat.” ◆ palánkpalánk
szakuszaku ◆ alkotásalkotás 「Barutókuno szaku」 „Bar-
tók alkotása” ◆ terméstermés 「Kotosi-va szakugajo-
szaszóda.」 „Az idei termés jónak ígérkezik.” ◇

ókjúszakuókjúszaku szükségmegoldásszükségmegoldás ◇ óboszakuóboszaku
pályázatipályázati műmű ◇ szanbuszakunoszanbuszakuno háromré-háromré-
szesszes 「Kore-va szanbuszakuno sószecudeszu.」
„Ez egy háromrészes regény.” ◇ dzsusószakudzsusószaku
díjnyertesdíjnyertes alkotásalkotás ◇ daihjószakudaihjószaku ikonikusikonikus
alkotásalkotás 「Kono eiga-va hangaríno daihjószaku-
deszu.」 „Ez a film Magyarország ikonikus alkotá-
sa.” ◇ debjúszakudebjúszaku elsőelső alkotásalkotás ◇ nibusza-nibusza-
kunokuno kétrészeskétrészes 「Kore-va nibuszakuno kjoku-
deszu.」 „Ez egy kétrészes zenemű.” ◇ hittosza-hittosza-
kuku sikeressikeres alkotásalkotás ◇ meiszakumeiszaku híreshíres alko-alko-
tástás ◇ meiszakumeiszaku mesterműmestermű ◇ jasinszakujasinszaku am-am-
biciózus alkotásbiciózus alkotás
szakubakutaruszakubakutaru ◆ örömtelenörömtelen 「Szakubakuta-
ru dzsinszei」 „örömtelen élet”

szakubakutositaszakubakutosita ◆ sivársivár 「Szakubakutosita
fúkei」 „sivár táj” ◆ vigasztalanvigasztalan 「Szakubaku-
tosita omoi」 „vigasztalan érzés”

szakubanszakuban ◆ tegnaptegnap esteeste 「Szakubankjúni tai-
csóga varukunatta.」 „Tegnap este hirtelen
rosszul lettem.” ◇ iszszakubaniszszakuban tegnapelőtttegnapelőtt
esteeste
szakubószakubó ◆ cselszövéscselszövés ◆ intrikaintrika
szakubókaszakubóka ◆ cselszövőcselszövő
szakubó-oszakubó-o meguraszerumeguraszeru ◆ ármánykodikármánykodik
「Szakubó-o meguraszete kenrjoku-o nigitta.」
„Ármánykodva ragadta magához a hatalmat.”

szakubószuruszakubószuru ◆ ármánykodikármánykodik
szakubucuszakubucu ◆ alkotásalkotás 「Szakkano szakubu-
cu」 „író alkotása”

szakubunszakubun ◆ dolgozatdolgozat ◆ fogalmazásfogalmazás
「Dzsugjónotameni szakubun-o cukutta.」 „Az

órára fogalmazást írtam.” ◆ hadovahadova ◆ szósza-szósza-
porításporítás
szakubun-oszakubun-o cukurucukuru ◆ fogalmazástfogalmazást írír
「Szeito-va szakubun-o cukutta.」 „A diák fogal-
mazást írt.”

szakubunszuruszakubunszuru ◆ fogalmazfogalmaz 「Szeitoga
szakubunsitamono-o tenszakusita.」 „Kijavítot-
tam, amit a tanuló fogalmazott.” ◆ összehordösszehord
「Kanrjóga szakubunsita naijónonai kotaedat-
ta.」 „Bürokrata által összehordott tartalmatlan
válasz volt.”

szakucsúdzsinbucuszakucsúdzsinbucu ◆ regényalakregényalak ◆ regény-regény-
hőshős
szakudósaszakudósa ◆ ármánykodóármánykodó ◆ cselszövőcselszövő
szakudószuruszakudószuru ◆ ármánykodikármánykodik
「Kokkabunrecu-o szakudószuru.」 „Az ország
szétszakításában ármánykodik.” ◆ fondorkodikfondorkodik
「Kagede szakudószuru.」 „A háttérben fondor-
kodik.”

szakudzsicuszakudzsicu ◆ tegnaptegnap 「Kinó-va kacsimasita-
ka?」 „Győztél tegnap?”

szakudzsoszakudzso ◆ törléstörlés
szakudzsobósiszakudzsobósi ◆ törlésvédelemtörlésvédelem
szakudzsójónikuszosikiszakudzsójónikuszosiki ◆ paliszádpaliszád mezo-mezo-
fillumfillum
szakudzsoszuruszakudzsoszuru ◆ kitörölkitöröl 「Szakubunkara
kazui-o szakudzsosita.」 „Kitöröltem néhány sort
a fogalmazásomból.” ◆ letörölletöröl 「Fairu-o szaku-
dzsosita.」 „Letöröltem a fájlt.” ◆ töröltöröl 「Iranai
gazófairu-o szakudzsosita.」 „Letöröltem a feles-
leges képeket.”

szakudzsúszakudzsú ◆ préseléspréselés
szakudzsúkiszakudzsúki ◆ présprés
szakudzsúszuruszakudzsúszuru ◆ préselprésel 「Budókara kadzsú-
o szakususita.」 „Mustot préselt a szőlőből.”

szakufúszakufú ◆ alkotóialkotói stílusstílus 「Riszutono szaku-
fú」 „Liszt alkotói stílusa” ◆ íróiírói stílusstílus 「Júme-
ina szakkano szakufú-o maneru.」 „Híres író stí-
lusát utánozza.”

szakugaszakuga ◆ képkészítésképkészítés
szakugankiszakuganki ◆ légkalapácslégkalapács ◆ sziklafúrósziklafúró
szakugaraszakugara ◆ műalkotásműalkotás minőségeminősége ◆ ter-ter-
mésállagmésállag ◆ terméshelyzetterméshelyzet ◆ terméshozamterméshozam
「Szakugaraga joi.」 „Jó a terméshozam.”

szakugarajoszószakugarajoszó ◆ várható terméshozamvárható terméshozam
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szakugenszakugen ◆ csökkentéscsökkentés 「Dzsin-
inszakugen」 „létszámcsökkentés” ◆ kurtításkurtítás
「Joszanszakugen」 „költségkeret kurtítása” ◆

lefaragáslefaragás 「Sisucuszakugen」 „kiadások lefara-
gása” ◇ óhabaszakugenóhabaszakugen nagymértékűnagymértékű csök-csök-
kentéskentés 「Joszanno óhabaszakugen」 „költség-
keret nagymértékű csökkentése” ◇ gunbiszaku-gunbiszaku-
gengen fegyverzetcsökkentésfegyverzetcsökkentés ◇ szaimuszaku-szaimuszaku-
gengen adósságcsökkentésadósságcsökkentés ◇ dzsin-dzsin-
inszakugeninszakugen leépítésleépítés
szakugenszuruszakugenszuru ◆ csökkentcsökkent 「Dzsinzai-o sza-
kugenszuru.」 „Csökkenti a létszámot.” ◆ lefa-lefa-
ragrag 「Hijó-o szakugenszuru.」 „Lefaragja a költ-
ségeket.”

szakugoszakugo ◆ hibahiba ◆ tévedéstévedés 「Kore-va góhó-
datoiu szakugoni ocsiitta.」 „Abba a tévedésbe es-
tem, hogy ez legális.” ◆ tévesztéstévesztés ◇ sikószak-sikószak-
ugougo próbálgatáspróbálgatás ◇ dzsidaiszakugodzsidaiszakugo anakro-anakro-
nizmusnizmus ◇ dzsidaiszakugodzsidaiszakugo kortévesztéskortévesztés
szakuhenszakuhen ◆ forgácsforgács ◆ pozdorjapozdorja
szakuhen-itaszakuhen-ita ◆ pozdorjalemezpozdorjalemez
szakuhinszakuhin ◆ alkotásalkotás 「Kore-va júmeina gei-
dzsucukano szakuhindeszu.」 „Ez egy híres mű-
vész alkotása.” ◆ munkamunka 「Csókokukano szaku-
hin」 „szobrászmunka” ◆ műmű 「Szannenkank-
akete szakuhin-va kanszeisita.」 „Három év alatt
készült el a mű.” ◆ műhelymunkaműhelymunka ◇ ongaku-ongaku-
szakuhinszakuhin zeneműzenemű ◇ kjódószakuhinkjódószakuhin közösközös
alkotásalkotás ◇ geidzsucuszakuhingeidzsucuszakuhin műalkotásműalkotás ◇

dzsusószakuhindzsusószakuhin díjnyertesdíjnyertes alkotásalkotás ◇ bun-bun-
gakuszakuhingakuszakuhin irodalmiirodalmi műmű ◇ bungakuszaku-bungakuszaku-
hinhin irodalmiirodalmi alkotásalkotás ◇ bungeiszakuhinbungeiszakuhin iro-iro-
dalmidalmi műalkotásműalkotás ◇ bungeiszakuhinbungeiszakuhin irodalmiirodalmi
műmű
szakuhinsudzsinkószakuhinsudzsinkó ◆ regényhősregényhős
szakuiszakui ◆ alkotóialkotói szándékszándék ◆ hátsóhátsó gondolatgondolat
「Szakuigaattejattavakede-va nai.」 „Nem volt
semmilyen hátsó gondolatom, amikor ezt tettem.”

szakuiszakui ◆ manipulálásmanipulálás 「Tókeini-va szakuino
atoga mirareru.」 „A statisztikai adatok manipu-
láltak.” ◆ meghamisításmeghamisítás 「Konodokjumentarí-
va szakuino atoga mirareru.」 „Ezt a dokumen-
tumfilmet kissé meghamisították.” ◆ szándé-szándé-
kosságkosság 「Gúzenka szakuika vakaranai.」 „Nem
tudom, hogy véletlen vagy szándékos volt-e.” ◆

színészkedésszínészkedés 「Dzsinmonde kareno gendóni-
va szakuino atogaatta.」 „A kihallgatáson színész-
kedett.” ◇ muszakuimuszakui véletlenszerűségvéletlenszerűség ◇ mu-mu-

szakuicsúsucuszakuicsúsucu szúrópróbaszúrópróba ◇ muszakuicsú-muszakuicsú-
sucusucu véletlenszerűvéletlenszerű mintavételmintavétel ◇ muszaku-muszaku-
iniini véletlenszerűenvéletlenszerűen 「Muszakuini hikidasita
hjakumei」 „véletlenszerűen kiválasztott száz em-
ber”

szakuidósiszakuidósi ◆ műveltető igeműveltető ige
szakuigimuszakuigimu ◆ bepótlási kötelezettségbepótlási kötelezettség
szakuihanszakuihan ◆ szándékosanszándékosan elkövetettelkövetett bűn-bűn-
cselekménycselekmény ◇ fuszakuihanfuszakuihan mulasztásbólmulasztásból
elkövetettelkövetett bűncselekménybűncselekmény ◇ fuszakuihanfuszakuihan
vétkes mulasztásvétkes mulasztás
szakuinszakuin ◆ betűrendesbetűrendes mutatómutató 「Honno
szakuin-o hiku.」 „A könyv betűrendes mutatójá-
ban keres.” ◆ névmutatónévmutató ◆ tárgymutatótárgymutató ◇

szószakuinszószakuin teljes tárgymutatóteljes tárgymutató
szakuinoszakuino ◆ csináltcsinált
szakuitekinaszakuitekina ◆ hamisítotthamisított 「Konodétáno
szúdzsi-va szakuitekida.」 „Az adatokban ez a
szám hamisított.” ◆ megjátszottmegjátszott 「Dzsibun-
o joku miszeru szakuitekina furu mai」 „magát
jó színben feltüntető, megjátszott viselkedés” ◆

mesterkéltmesterkélt 「Szakuitekina bunsó」 „mesterkélt
mondat” ◆ szándékosszándékos 「Kókoku-va sóhisa-o
damaszu szakuitekisuhódatta.」 „A hirdetés szán-
dékosan félrevezette a fogyasztókat.” ◆ színleltszínlelt
「Szakuitekina jókisza」 „színlelt jókedv”

szakuitekinaadzsiszakuitekinaadzsi ◆ műízműíz
szakuitekiniszakuitekini ◆ készakarvakészakarva
szakujaszakuja ◆ múltmúlt éjjeléjjel ◆ tegnaptegnap éjjeléjjel
「Szakuja-va nemurazuni benkjósimasita.」
„Tegnap éjjel alvás helyett tanultam.”

szakujakuszakujaku ◆ robbanószerrobbanószer
szakujúszakujú ◆ tegnaptegnap esteeste 「Szakujú, szotode
júsoku-o totta.」 „Tegnap este kint vacsoráz-
tunk.”

szakukaszakuka ◆ múlt nyáronmúlt nyáron
szakukaszakuka ◆ tokterméstoktermés
szakukaszakuka ◆ gubógubó
szakukakoiszakukakoi ◆ karámkarám
szakumocuszakumocu ◆ terméktermék 「Idensikumi kae sza-
kumocu」 „génmódosított termék” ◆ terméstermés
「Kotosi-va szakumocuga szukunakatta.」 „Az
idén kevés volt a termés.” ◆ veteményvetemény 「Kan-
bacude szakumocu-va karetesimatta.」 „A száraz-
ságban kiszáradt a vetemény.” ◇ engeiszakumo-engeiszakumo-
cucu kertészeti termékkertészeti termék
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szakunenszakunen ◆ múltmúlt évbenévben 「Szakunenkonoho-
teruni tomatta.」 „Múlt évben ebben a hotelben
szálltam meg.” ◆ tavalyitavalyi évév 「Uriagedaka-va
szakunendóki hizókasita.」 „A tavalyi év hasonló
időszakához képest nagyobb az árbevételünk.”

szakunendoszakunendo ◆ tavalyi költségvetési évtavalyi költségvetési év
szakunitomuszakunitomu ◆ leleményesleleményes
szakunjúszakunjú ◆ fejésfejés 「Szakunjúno dzsikangajat-
tekita.」 „Elérkezett a fejés ideje.” ◆ megfejésmegfejés
szakunjúkiszakunjúki ◆ fejőgépfejőgép
szakunjúszuruszakunjúszuru ◆ fejfej 「Csibuszakara bonjú-o
szakunjúsita.」 „Anyatejet fejtem a cicimből.” ◆

megfejmegfej 「Usikara szakunjúsita.」 „Megfejtem a
tehenet.”

szakuotokoszakuotoko ◆ béresbéres
szakuraszakura ◆ balekfogóbalekfogó ◆ bértapsolóbértapsoló ◆ elő-elő-
tapsolótapsoló ◆ vendégcsalogatóvendégcsalogató emberember 「Bok-
utacsigaszakuraninattara, garagaranoreszutoran-
va ippaininatta.」 „Mi csalogattuk az étterembe a
vendégeket azzal, hogy elsőként beléptünk.”

szakuraszakura ◆ cseresznyefacseresznyefa 「Szakuranoton-
neru」 „cseresznyefák által formált alagút” ◆

cseresznyevirágcseresznyevirág 「Szakura-o mini itta.」 „El-
mentem megnézni a cseresznyevirágokat.” ◇

szakuranikuszakuraniku lóhúslóhús ◇ sidarezakurasidarezakura lelógólelógó
ágúágú cseresznyefacseresznyefa ◇ hazakurahazakura lombosodólombosodó
cseresznyefacseresznyefa ◇ hitoezakurahitoezakura nemnem átfedőátfedő
szirmúszirmú cseresznyevirágcseresznyevirág ◇ jaezakurajaezakura át-át-
fedőfedő szirmúszirmú cseresznyevirágcseresznyevirág ◇ jozakurajozakura
éjszakaiéjszakai cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás 「Jozakura-o
kansósita.」 „Megcsodáltam az éjszakai cseresz-
nyevirágzást.”

szakurafubukiszakurafubuki ◆ cseresznyeszirom-cseresznyeszirom-
förgetegförgeteg 「Haruno kazega szakurafubuki-o cu-
kutta.」 „A tavaszi szél felkapott egy
cseresznyeszirom-förgeteget.”

szakuragaiszakuragai ◆ szakuragaiszakuragai
szakuragariszakuragari ◆ cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás nézésenézése

szakuragiszakuragi ◆ cseresznyefacseresznyefa ◇ hana-vahana-va sza-sza-
kuragikuragi hito-vahito-va busibusi virágokvirágok köztközt cseresz-cseresz-
nye, emberek közt szamuráj az elsőnye, emberek közt szamuráj az első
szakurairoszakurairo ◆ cseresznyeszíncseresznyeszín
szakuramentoszakuramento ◆ szentségszentség

szakuramocsiszakuramocsi ◆ cseresznyelevélbecseresznyelevélbe csa-csa-
vartvart babpürésbabpürés rizsgombócrizsgombóc ◆ szakuramocsiszakuramocsi

szakuranszakuran ◆ elmezavarelmezavar 「Icsidzsitekina szak-
urandzsótaide otoko-o korosita.」 „Pillanatnyi el-
mezavarában megölte a férfit.” ◇ szeisinszak-szeisinszak-
uranuran elmezavarelmezavar
szakuranamikiszakuranamiki ◆ cseresznyefasorcseresznyefasor
szakuranbószakuranbó ◆ cseresznyecseresznye
szakuranikuszakuraniku ◆ lóhúslóhús
szakuranohanaszakuranohana ◆ cseresznyevirágcseresznyevirág 「Szak-
urano hanaga szaku.」 „Nyílik a cseresznye virá-
ga.”

szakuranszuruszakuranszuru ◆ összezavarodikösszezavarodik azaz elmé-elmé-
jeje
szakuraszószakuraszó ◆ kankalinkankalin
szakurazenszenszakurazenszen ◆ cseresznyevirágzáscseresznyevirágzás
frontvonalafrontvonala
szakurecuszakurecu ◆ szétrobbanásszétrobbanás
szakurecuszuruszakurecuszuru ◆ felrobbanfelrobban 「Hódan-va sza-
kurecusita.」 „A gránát felrobbant.” ◆ szétrob-szétrob-
banban 「Surjúdan-va szakurecusita.」 „A kézigrá-
nát szétrobbant.” ◆ szétrobbanásszétrobbanás
szakureiszakurei ◆ mintaminta 「Tegamino szakurei-o sime-
sita.」 „Mintákat mutattam a levélíráshoz.”

szakurjakuszakurjaku ◆ cselcsel 「Keibiinno ki-o szoraszuta-
meno szakurjaku-o megurasitani csigainai.」 „Bi-
zonyára cselhez folyamodott, hogy elterelje a biz-
tonsági őr figyelmét.” ◆ fogásfogás 「Szagisi-va taku-
mina szakurjaku-o mocsiita.」 „A csaló ügyes fo-
gást alkalmazott.” ◆ stratégiastratégia ◆ taktikataktika 「At-
arasii keieiszenrjaku-o tateta.」 „Új vállalatveze-
tési taktikát dolgoztunk ki.” ◇ máketingusza-máketingusza-
kurjakukurjaku marketingfogásmarketingfogás ◇ máketingusza-máketingusza-
kurjakukurjaku piacszerzési taktikapiacszerzési taktika
szakuruszakuru ◆ kivájkiváj
szákuruszákuru ◆ klubklub 「Teniszuszákuruni hairu.」
„Belép a teniszklubba.” ◆ körkör
「Hangarídanszunoszákuruni-va itteimaszu.」
„Magyar tánckörre járok.” ◆ szakkörszakkör 「Szákuru
kacudó-o szuru.」 „Szakköri tevékenységet foly-
tat.” ◇ engekiszákuruengekiszákuru színjátszószínjátszó körkör ◇

kará-szákurukará-szákuru színkerékszínkerék ◇ dódzsinszákurudódzsinszákuru
klubklub ◇ dokusoszákurudokusoszákuru olvasókörolvasókör ◇ bebí-bebí-
szákuruszákuru járókajáróka
szakuruiszakurui ◆ bástyabástya
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szakusaszakusa ◆ készítőkészítő ◆ szerzőszerző ◇ tokumeisza-tokumeisza-
kusakusa ismeretlen szerzőismeretlen szerző
szakusiszakusi ◆ tervkovácstervkovács
szakusiszakusi ◆ dalszövegírásdalszövegírás
szakusiszakusi ◆ optikai csalódásoptikai csalódás
szakusiszakusi ◆ költészetköltészet ◆ versírásversírás
szakusihószakusihó ◆ prozódiaprozódia ◆ verstanverstan
szakusikaszakusika ◆ dalszövegíródalszövegíró ◆ dalszöveg-dalszöveg-
szerzőszerző
szakusisaszakusisa ◆ dalszövegíródalszövegíró
szakusiszakkjokukaszakusiszakkjokuka ◆ dalszerződalszerző
szakusiszakunioboreruszakusiszakunioboreru ◆ sajátsaját csapdájá-csapdájá-
ba esikba esik
szakusiszuruszakusiszuru ◆ dalszöveget írdalszöveget ír
szakusiszuruszakusiszuru ◆ költkölt 「Fukai iminoaru
szakusi-o sita.」 „Mély értelmű verset költött.”

szakususzakusu ◆ kiszipolyozáskiszipolyozás ◆ kizsákmányoláskizsákmányolás
◆ szipolyozásszipolyozás
szakusúszakusú ◆ múlt ősszelmúlt ősszel
szakusúszakusú ◆ múlt hétenmúlt héten
szakusukaikjúszakusukaikjú ◆ burzsoáziaburzsoázia ◆ kizsákmá-kizsákmá-
nyoló osztálynyoló osztály
szakusukódzsószakusukódzsó ◆ kiszipolyozó üzemkiszipolyozó üzem
szakusunszakusun ◆ múlt tavasszalmúlt tavasszal
szakususaszakususa ◆ kizsákmányolókizsákmányoló ◇ hiszakususahiszakususa
kizsákmányoltkizsákmányolt
szakususzuruszakususzuru ◆ kizsákmányolkizsákmányol 「Kaisa-va ró-
dósakara szakususzuru.」 „A vállalat kizsákmá-
nyolja a munkásait.” ◆ szipolyozszipolyoz 「Ano kuni-va
sokumincsikara szakususiteita.」 „Az ország szi-
polyozta a gyarmatait.” ◇ csúkanszakususzurucsúkanszakususzuru
nyereségetnyereséget leemelleemel ◇ csúkanszakususzurucsúkanszakususzuru
sápot leveszsápot levesz
szakuszakutoiuotoszakuszakutoiuoto ◆ ropogásropogás 「Jukinosza-
kuszakutoiu oto」 „hó ropogása”

szakuszakutositeiruszakuszakutositeiru ◆ ropogósropogós 「Szakusza-
kutositeiruringo」 „ropogós alma”

szakuszakutóto-oszakuszakutóto-o taterutateru ◆ ropogropog 「Szaku-
szakuto oto-o tatete jukino ue-o aruita.」 „Ropo-
gott a lábunk alatt a hó.”

szakuszanszakuszan ◆ ecetsavecetsav ◇ indóruszakuszanindóruszakuszan
indolecetsavindolecetsav ◇ okiszaroszakuszanokiszaroszakuszan oxál-oxál-
ecetsavecetsav ◇ dzsikurorofenokisiszakuszandzsikurorofenokisiszakuszan
diklórfenoxiecetsavdiklórfenoxiecetsav

szakuszanbucsiruszakuszanbucsiru ◆ butilacetátbutilacetát
szakuszan-ecsiruszakuszan-ecsiru ◆ etil-acetátetil-acetát
szakuszan-ecsiruszakuszan-ecsiru ◆ etilacetátetilacetát
szakuszan-enszakuszan-en ◆ acetátacetát ◆ etanoátetanoát
szakuszeiszakuszei ◆ alkotásalkotás ◆ elkészítéselkészítés ◆ gyár-gyár-
tástás
szakuszeiszakuszei ◆ elkészítéselkészítés ◆ készítéskészítés ◆ létre-létre-
hozáshozás
szakuszeiszuruszakuszeiszuru ◆ elkészítelkészít 「Rjokóno
keikaku-o szakuszeisita.」 „Elkészítettem az úti-
tervet.” ◆ készítkészít 「Fairu-o szakuszeisita.」 „Ké-
szítettem egy fájlt.” ◆ létrehozlétrehoz 「Direkutori-
o szakuszeisita.」 „Létrehoztam egy mappát.” ◆

megszövegezmegszövegez 「Keijakusoga szakuszeisza-
reta.」 „Megszövegezték a szerződést.”

szakuszeiszuruszakuszeiszuru ◆ alkotalkot 「Szakuhin-o szaku-
szeisita.」 „Művet alkotott.” ◆ elkészítelkészít
「Szekkeizu-o szakuszeisita.」 „Elkészítettem a
tervrajzot.” ◆ gyártgyárt 「Szeihin-o szakuszeiszu-
ru.」 „Terméket gyárt.”

szakuszenszakuszen ◆ akcióakció 「Keiszacu-va szakuszen-
o csúsisita.」 „A rendőrség lefújta az akciót.” ◆

hadművelethadművelet 「Tekicsi-o kógekiszuru szakuszen-
o tateta.」 „Megtervezték az ellenség megtáma-
dásának hadműveletét.” ◆ műveletművelet ◆ taktikataktika
「Kantanna mondaikara tokutoiu szakuszennisi-
ta.」 „Az volt a taktikája, hogy először a könnyű
feladatokat oldotta meg.” ◇ kjódószakuszenkjódószakuszen
közösközös akcióakció ◇ kjódószakuszenkjódószakuszen összehan-összehan-
goltgolt hadművelethadművelet ◇ kúteiszakuszenkúteiszakuszen légilégi
hadművelethadművelet ◇ gundzsiszakuszengundzsiszakuszen katonaikatonai
műveletművelet ◇ sinkószakuszensinkószakuszen inváziósinváziós had-had-
műveletművelet ◇ szómecuszakuszenszómecuszakuszen megtisztítómegtisztító
műveletművelet ◇ tokaszakuszentokaszakuszen átkelésiátkelési hadmű-hadmű-
veletvelet ◇ niszehataszakuszenniszehataszakuszen hamishamis zász-zász-
lóslós műveletművelet ◇ haszamiucsiszakuszenhaszamiucsiszakuszen be-be-
kerítőkerítő hadművelethadművelet ◇ makikaesiszakuszenmakikaesiszakuszen
visszavonóvisszavonó hadművelethadművelet ◇ jódószakuszenjódószakuszen
elterelő hadműveletelterelő hadművelet
szakuszenkaigiszakuszenkaigi ◆ hadműveletihadműveleti tanácsko-tanácsko-
zászás
szakuszenkeikakuszakuszenkeikaku ◆ akciótervakcióterv
szakuszen-óbárészakuszen-óbáré ◆ haditérképhaditérkép fedőrétegefedőrétege

szakuszószakuszó ◆ összekuszálódásösszekuszálódás
szakuszofónszakuszofón ◆ szaxofonszaxofon
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szakuszószuruszakuszószuru ◆ áttekinthetetlenáttekinthetetlen 「Rigai-
kankeiga szakuszósiteiru.」 „Az érdekkapcsolatok
áttekinthetetlenek.” ◆ kuszakusza 「Dzsóhóga sza-
kuszósiteita.」 „Kusza hírek voltak.” ◆ össze-össze-
kuszálódikkuszálódik 「Szakuszósita eda」 „összekuszáló-
dott ágak” ◆ zavaroszavaros 「Dzsidzsóga szakuszó-
siteita.」 „A körülmények zavarosak voltak.” ◆

zűrzavaroszűrzavaros 「Hakenszareta isadan-va szaku-
szósita genbade kacudósita.」 „A kirendelt orvos-
csapat zűrzavaros helyszínen tevékenykedett.”

szakuszuruszakuszuru ◆ kidolgozkidolgoz 「Tosikeikaku-o szaku
sita.」 „Kidolgozta a városfejlesztési tervet.” ◆ ki-ki-
terveltervel 「Gunno sinnjú-o szakusita.」 „Kitervelte
a katonai inváziót.” ◆ megtervezmegtervez
「Nihonkindaika-o szakusita.」 „Megtervezte Ja-
pán modernizációját.”

szakuteiszakutei ◆ elkészítéselkészítés 「Hinankeikakuno
szakutei-o unagasita.」 „A kitelepítési terv elké-
szítését sürgették.” ◆ meghatározásmeghatározás
szakuteiszuruszakuteiszuru ◆ elkészítelkészít 「Keikaku-o sza-
kuteisita.」 „Elkészítették a tervet.” ◆ készítkészít
「Gutaiszaku-o szakuteiszuru.」 „Konkrét tervet
készítenek.” ◆ meghatározmeghatároz 「Sisin-o szakuteis-
ita.」 „Meghatározták az irányelveket.”

szakutószakutó ◆ múlt télenmúlt télen
szakuttoszakutto ◆ könnyedénkönnyedén 「Sigoto-o szakutto
ovaraszeta.」 „Könnyedén befejeztem a munkát.”

szakuttotaberuszakuttotaberu ◆ ropogtatropogtat 「Biszuketto-o
szakutto tabeteita.」 „Kekszet ropogtattam.”

szakuzuszakuzu ◆ rajzkészítésrajzkészítés ◆ szerkesztésszerkesztés
szakuzubanszakuzuban ◆ terepasztalterepasztal
szakuzukeszakuzuke ◆ palántázáspalántázás ◆ vetésvetés
szakuzukemenszekiszakuzukemenszeki ◆ bevetettbevetett területterület ◆

vetésterületvetésterület
szakuzukeszuruszakuzukeszuru ◆ palántázikpalántázik 「Tomato-o
szakuzukesita.」 „Paradicsomot palántáztam.” ◆

vetvet 「Komugi-o szakuzukesita.」 „Búzát vetet-
tem.”

szakuzuketanbecuszakuzuketanbecu ◆ bevetettbevetett területterület ◆

vetésterületvetésterület
szakuzuszuruszakuzuszuru ◆ megrajzolmegrajzol 「Buhinno
zumen-o szakuzusita.」 „Megrajzoltam az alkat-
rész tervrajzát.” ◆ rajzolrajzol 「Danmenzu-o sza-
kuzusita.」 „Metszeti képet rajzoltam.” ◆ szer-szer-
kesztkeszt 「Szeigokakukei-o szakuzusita.」 „Szabá-
lyos ötszöget szerkesztett.”

szamaszama ◆ ahogyahogy 「Kanodzsono hanaszuszamaga
szukida.」 „Szeretem, ahogy beszél.” ◆ kedveskedves
「Okaa szama-va kjóirassaranaideszuka?」 „A
kedves édesanyja ma nem fog jönni?” ◆ kinézetkinézet
「Reszutoran-no gókanaszamani odoroita.」 „Az
étterem pazar kinézetén meglepődtem.” ◆ tisz-tisz-
teletreméltóteletreméltó ◆ úrúr 「Jamata tarószama」 „Ja-
mada Taró úr” ◆ úrhölgyúrhölgy 「Jamata hanako sza-
ma」 „Jamada Hanako úrhölgy” ◇ ariszamaariszama
látványlátvány 「Dzsikogenba-va oszorosiiariszam-
adatta.」 „A baleset helyszíne félelmetes látványt
nyújtott.” ◇ ikizamaikizama stílusstílus 「Kareno ikizama-
va szubarasii.」 „Csodálatos az életstílusa.” ◇

odzsószamaodzsószama kedveskedves lányalánya 「Anatano
odzsószama-va imadaigakuszeideszuka?」 „A
kedves lánya most egyetemre jár?” ◇ odzsósza-odzsósza-
mama kisasszonykisasszony 「Odzsószama-va nani-o mesi
agarimaszuka?」 „A kisasszony mit fogyaszt?” ◇

oszomacuszamadesitaoszomacuszamadesita remélemremélem ízlettízlett 「『

Gocsiszószamadesita』『 oszomacuszamadesita』」
„–Köszönöm a vendéglátást. –Remélem, ízlett!” ◇

ocukareszamaocukareszama viszlátviszlát 「Kjóha ocukare szam-
adesita.」 „Mára ennyi volt, viszlát!” ◇ ocuka-ocuka-
reszamadesitareszamadesita viszontlátásraviszontlátásra 「Ocukare
szamadesitato itte kaisa-o deta.」 „– Viszontlá-
tásra – mondtam, ezzel hazaindultam a munkahe-
lyemről.” ◇ omacsidószamaomacsidószama bocsánat,bocsánat, hogyhogy
megvárakoztattammegvárakoztattam 「Omacsi dószamadesi-
ta!」 „Bocsánat, hogy megvárakoztattam!” ◇ go-go-
kurószamakurószama köszönömköszönöm aa fáradozásátfáradozását
「Ameno nakatodoketekurete, gokurószama.」
„Köszönöm a fáradozását, hogy esőben is elhozta
nekem a csomagot!” ◇ gokurószamadesitagokurószamadesita
köszönömköszönöm aa munkájátmunkáját 「Nagai aida gokuró-
szamadesita.」 „Köszönjük az eddigi munkáját!”
◇ gocsiszószamadesitagocsiszószamadesita köszönömköszönöm szépenszépen
aa vacsorátvacsorát ◇ gocsiszószamadesitagocsiszószamadesita köszö-köszö-
nömnöm szépenszépen azaz ebédetebédet 「Gocsiszószamadesi-
ta!」 „Köszönöm szépen az ebédet!” ◇ konkon-konkon-
szamaszama rókaróka komakoma ◇ szamaninaruszamaninaru jójó lát-lát-
ványvány 「Karenodanszu-va mattakuszamaninatte-
inai.」 „Nem jó látvány, ahogy táncol.” ◇ sza-sza-
maninarumaninaru jóljól álláll 「Kanodzso-va nani-o kitemo-
szamaninaru.」 „Bármit vesz fel, jól áll neki.” ◇

nantaruzamadanantaruzamada micsodamicsoda dologdolog 「Kon-na fú-
ni hito-o damaszunantenantaruzamada.」 „Mi-
csoda dolog így átverni az embert.”

szamászamá ◆ nyárnyár
szamábeddoszamábeddo ◆ napozóágynapozóágy
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szamacunaszamacuna ◆ apróapró 「Szamacunakotode dzsi-
szacusijótosita.」 „Apró dolog miatt akart öngyil-
kos lenni.” ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Szamacuna mon-
dai」 „jelentéktelen probléma”

szamádzsobuszamádzsobu ◆ nyári munkanyári munka
szamagavariszamagavari ◆ teljes átalakulásteljes átalakulás
szamagavariszuruszamagavariszuru ◆ teljesenteljesen megváltozikmegváltozik
「Macsinami-va szamagavarisita.」 „A városkép
teljesen megváltozott.”

szamajouszamajou ◆ bolyongbolyong 「Mori-o sza majotta.」
„Bolyongott az erdőben.” ◆ cserkészikcserkészik 「Mori-
o szamajotteita.」 „Az erdőben cserkészett.” ◆

kóborolkóborol 「Moridesza majotteita.」 „Az erdőben
kóboroltam.” ◆ kószakósza 「Sza majou kumo」 „kó-
sza felhő” ◆ kószálkószál 「Szancsideszamajotteita.」
„A hegyekben kószáltam.” ◆ kóvályogkóvályog 「Inosisi-
va mori-o sza majotteita.」 „Vaddisznó kóválygott
az erdőben.” ◆ tévelyegtévelyeg 「Atemonakuszama-
jotteita.」 „Céltalanul tévelyegtem.” ◇ szeisinoszeisino
kan-okan-o szamajouszamajou élet-halálélet-halál közöttközött lebeglebeg ◇

szeisinoszakai-oszeisinoszakai-o szamajotteiruszamajotteiru élet-halálélet-halál
közöttközött lebeglebeg 「Kitokukandzsa-va szeisino
szakai-o szamajotteita.」 „A súlyos beteg élet-
halál között lebegett.” ◇ szeisinoszeisino fucsi-ofucsi-o szam-szam-
ajouajou élet és halál között lebegélet és halál között lebeg
szamá-kjanpuszamá-kjanpu ◆ nyári tábornyári tábor
szamákjanpuszamákjanpu ◆ nyári tábornyári tábor
szamá-kótoszamá-kóto ◆ nyári kabátnyári kabát
szamaninaruszamaninaru ◆ jóljól álláll 「Kanodzso-va nani-o
kitemoszamaninaru.」 „Bármit vesz fel, jól áll ne-
ki.” ◆ jójó látványlátvány 「Karenodanszu-va mattaku-
szamaninatteinai.」 „Nem jó látvány, ahogy tán-
col.”

szamariumuszamariumu ◆ szamáriumszamárium
szamá-rizótoszamá-rizóto ◆ nyaralóhelynyaralóhely
számaruszámaru ◆ hőléghőlég
számarurirészámaruriré ◆ hőreléhőrelé
szamaszuszamaszu ◆ hűthűt 「Szúpu-o fuite szamasite ta-
betekudaszai.」 „Fújj a levesre, hogy hűtsd, mi-
előtt megeszed!” ◆ lehűtlehűt 「Mizuburode karada-
o szamasita.」 „Hideg vizes fürdővel hűtöttem le
a testem.” ◆ lelohasztlelohaszt 「Aiteno reiszeisza-va
bokuno kófun-o szamasita.」 „A másik fél nyu-
godtsága lelohasztotta az izgalmamat.” ◆ leviszlevisz
「Kono kuszuri-va necu-o szamaszu.」 „Ez a
gyógyszer leviszi a lázat.” ◆ rontront 「Kare-va kjó-o

szamaszujóna koto-o itta.」 „Hangulatrontó kije-
lentést tett.”

szamaszuszamaszu ◆ éberrééberré tesztesz 「Kóhí-va nemuke-o
szamaszu.」 „A kávé éberré tesz.” ◆ felébresztfelébreszt
「Otto-o nemurikara szamasita.」 „Felébresztet-
tem álmából a férjemet.” ◇ me-ome-o szamaszuszamaszu ki-ki-
nyíliknyílik aa csipájacsipája 「Damaszareteita hito-va me-o
szamasita.」 „Az átvert embernek kinyílott a csi-
pája.” ◇ me-ome-o szamaszuszamaszu felébredfelébred 「Sicsidzsi-
ni me-o szamasita.」 „7 órakor felébredtem.” ◇

me-ome-o szamaszuszamaszu ébredébred 「Monootoni me-o sza-
masita.」 „Neszre ébredtem.” ◇ joi-ojoi-o szamaszuszamaszu
kijózanodikkijózanodik 「Szoto-o aruite me-o szamasita.」
„Kint sétáltam, hogy kijózanodjak.”

szamá-szúcuszamá-szúcu ◆ nyári öltönynyári öltöny
szamá-szukúruszamá-szukúru ◆ nyári iskolanyári iskola
szamatageszamatage ◆ akadályakadály 「Csókikjúka-va susz-
szeno szamatageninaru.」 „A hosszú szabadság
akadályt gördít a karrier útjába.” ◇ szamata-szamata-
geninarugeninaru akadályozakadályoz 「Dzsidóhanbaiki-o hokó-
sano cúkóno szamatageninaranaijóni szecscsisi-
ta.」 „Az árusító automatákat olyan helyre sze-
reltük, hogy ne akadályozza a gyalogosforgalmat.”
◇ szamatageninaruszamatageninaru zavarzavar 「Otoga anminno
szamatageninatta.」 „A zaj zavart a nyugodt al-
vásban.”

szamatageninaruszamatageninaru ◆ akadályozakadályoz
「Dzsidóhanbaiki-o hokósano cúkóno szamata-
geninaranaijóni szecscsisita.」 „Az árusító auto-
matákat olyan helyre szereltük, hogy ne akadá-
lyozza a gyalogosforgalmat.” ◆ zavarzavar 「Otoga
anminno szamatageninatta.」 „A zaj zavart a nyu-
godt alvásban.”

szamatageruszamatageru ◆ akadályozakadályoz 「Takuszan-no
dzsitensaga kócú-o szamatageta.」 „A sok kerék-
páros akadályozta a közlekedést.” ◆ eltorlaszoleltorlaszol
「Dzsarino jamaga hodó-o szamatageta.」 „A só-
derrakás eltorlaszolta a járdát.” ◆ gátolgátol 「Te-
rebino miszugi-va kodomono szeicsó-o szamatag-
eru.」 „A túlzott tévénézés gátolja a gyerek fejlő-
dését.” ◆ hátráltathátráltat 「Intánetto-va docsiraka-
toiuto sigoto-o szamatagemaszu.」 „Az internet
csak hátráltat a munkámban.” ◆ megzavarmegzavar
「Akacsan-no naki goe-va szuimin-o szamatage-
ta.」 „A gyereksírás megzavarta az álmomat.” ◇

cúkó-ocúkó-o szamatageruszamatageru elzárjaelzárja azaz utatutat
「Ótensitatorakkuga cúkó-o szamatageta.」 „A
felborult teherautó elzárta az utat.”
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szamá-taimuszamá-taimu ◆ nyári időszámításnyári időszámítás
szamá-veaszamá-vea ◆ nyári öltözéknyári öltözék
szamazamaszamazama ◆ különbözőségkülönbözőség ◆ sokféleségsokféleség
◇ hito-nohito-no kokoro-vakokoro-va szamazama-deszamazama-de aruaru min-min-
den ember másként gondolkodikden ember másként gondolkodik
szamazamanaszamazamana ◆ különbözőkülönböző 「Szamazamana
sigoto-o uke otta.」 „Különböző munkákat vál-
laltam.” ◆ különfélekülönféle 「Szamazamana kakudode
szakuhin-o kanszacusita.」 „Különféle szögekből
vizsgálta a művet.” ◆ sokfélesokféle 「Korekutá-va
szamazamana kitte-o motteiru.」 „A gyűjtőknek
sokféle bélyegük van.”

szameszame ◆ cápacápa 「Szame-va szurudoi ha-o site-
iru.」 „A cápának éles fogai vannak.” ◇ dzsin-dzsin-
beezamebeezame cetcápacetcápa ◇ hitokuizamehitokuizame emberevőemberevő
cápacápa ◇ vanizamevanizame vérengző cápavérengző cápa
szamehadaszamehada ◆ ragyás bőrragyás bőr
szamehadanoszamehadano ◆ ragyásragyás 「Szamehadano kao-o
siteiru.」 „Ragyás arca van.”

szamekiruszamekiru ◆ elhidegülelhidegül 「Karerano
kekkonszeikacu-va szamekitteita.」 „A házaspár
elhidegült egymástól.”

szamenokavaszamenokava ◆ cápabőrcápabőr
szameruszameru ◆ fakulfakul 「Szamenai iro」 „nehezen
fakuló szín” ◆ kifakulkifakul 「Kono iro-va szameja-
szui.」 „Ez a szín könnyen kifakul.”

szameruszameru ◆ éberéber leszlesz 「Kóhíde nemukega sza-
meta.」 „A kávétól éber lettem.” ◆ magáhozmagához tértér
「Maszuikara szameta.」 „Magamhoz tértem az
altatásból.” ◇ aigaszameruaigaszameru kiábrándulkiábrándul 「Ka-
reni taisiteno aiga szameta.」 „Kiábrándult a fér-
fiből.” ◇ netemoszametemonetemoszametemo éjjel-nappaléjjel-nappal
「Netemo szametemo kiminokoto-o kangaeru.」
„Éjjel-nappal rád gondolok.” ◇ majoikarasza-majoikarasza-
merumeru kijózanodikkijózanodik 「Majoikara szametekaruto
súkjó-o dattaisita.」 „Kijózanodva kiléptem a val-
lási szektából.” ◇ majoikaraszamerumajoikaraszameru észhezészhez
tértér 「Majoikara szamete, dzsinszei-o minaosi-
ta.」 „Észhez tértem, és kijavítottam az életemet.”
◇ megaszamerumegaszameru felébredfelébred 「Rokudzsini mega
szameta.」 „Hat órakor felébredtem.” ◇ meg-meg-
aszameruaszameru ocsúdikocsúdik 「Ókii otode mega szame-
ta.」 „Erős hangra ocsúdtam.” ◇ megaszamerumegaszameru
észhezészhez tértér 「Doredake sippaisitara mega sza-
meruno?」 „Mennyit kell még hibáznod, hogy
észhez térj?” ◇ megaszamerumegaszameru ébredébred 「Oszoku
mega szameta.」 „Későn ébredtem.” ◇ joiga-joiga-

szameruszameru kijózanodikkijózanodik 「Aszamadeni-va joiga
szameta.」 „Reggelre kijózanodtam.”

szameruszameru ◆ elhűlelhűl 「Sokutakunicuita tokiniha,
mószúpu-va szameteita.」 „Mire enni mentem, a
leves már elhűlt.” ◆ elmúlikelmúlik 「Siaino atono kó-
funga szamenakatta.」 „A mérkőzés után sem
múlt el az izgalma.” ◆ hűlhűl 「Szúpuga szameru-
made macu.」 „Várok, míg hűl a leves.” ◆ kihűlkihűl
「Szamenaiucsini tabenaszai.」 „Addig egyél,
amíg ki nem hűl.” ◆ lanyhullanyhul 「Karerano koiga
szameta.」 „Lanyhult a szerelmük.” ◆ meghűlmeghűl
「Szamerumade macsinaszai!」 „Várj, míg meg-
hűl!” ◇ szamekiruszamekiru elhidegülelhidegül 「Karerano
kekkonszeikacu-va szamekitteita.」 „A házaspár
elhidegült egymástól.” ◇ hotoborigaszameruhotoborigaszameru
lecsillapodnaklecsillapodnak aa kedélyekkedélyek 「Hotoboriga sza-
merumade matteita.」 „Megvártam, míg lecsilla-
podnak a kedélyek.”

szamezametoszamezameto ◆ szívszaggatóanszívszaggatóan
szamezametonakuszamezametonaku ◆ sírdogálsírdogál
szamidareszamidare ◆ májusimájusi esőeső ◆ nyárelejinyáreleji esőeső ◆

tavaszi esőtavaszi eső
szamisiiszamisii ◆ kihaltkihalt 「Szamisii baso」 „kihalt
hely” ◆ magányosmagányos ◆ szomorkásszomorkás 「Szamisii
omoi」 „szomorkás érzés”

szamittoszamitto ◆ csúcstalálkozócsúcstalálkozó ◇ keizaiszamit-keizaiszamit-
toto gazdasági csúcstalálkozógazdasági csúcstalálkozó
szamoszamo ◆ igazánigazán 「Szamo uresiszóna kao-o si-
ta.」 „Igazán boldog volt a tekintete.” ◆ úgyúgy
「Szamoarubekikotoda.」 „Ennek úgy kell len-
nie.”

szamoaszamoa ◆ SzamoaSzamoa
szamoanoszamoano ◆ szamoaiszamoai
szamoarabaareszamoarabaare ◆ legyen,legyen, aminekaminek lennielennie
kellkell
szamoarinanszamoarinan ◆ nyilvánvalónyilvánvaló
szamoasotószamoasotó ◆ Szamoa-szigetekSzamoa-szigetek
számogurafíszámogurafí ◆ termográfiatermográfia
számoguramuszámoguramu ◆ termogramtermogram
számokappuruszámokappuru ◆ hőelemhőelem
számokapurászámokapurá ◆ hőelemhőelem
szamonszamon ◆ homokfodorhomokfodor ◆ homokturzáshomokturzás
szamonszamon ◆ kivizsgáláskivizsgálás ◆ vizsgálatvizsgálat
számonszámon ◆ lazaclazac ◇ szumókuszámonszumókuszámon füstöltfüstölt
lazaclazac
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szamonaitoszamonaito ◆ ellenkezőellenkező esetbenesetben 「Tóka-
kaninaini kanszeisite kudaszai, szamonaito
ijakukin-o kasimaszu.」 „Tíz napon belül kell be-
fejezni a munkát, ellenkező esetben kötbért ve-
tünk ki.” ◆ különbenkülönben 「Benkjósina-
szai!Szamonaito rakudaiszurujo.」 „Tanulj, kü-
lönben megbuksz!” ◆ máskülönbenmáskülönben 「Rensús-
inakerebanarimaszen.Szamonaito szeikósima-
szenkara.」 „Gyakorolnom kell, máskülönben
nem fog sikerülni.”

szamonakerebaszamonakereba ◆ különbenkülönben 「Kare-va mai-
nicsikintoresiteiruhazu, szamonakerebaan-nani
kin-nikugacuiteinaidaró.」 „Bizonyára minden
nap edz, különben nem lenne olyan izmos.”

szamon-iinkaiszamon-iinkai ◆ vizsgálóbizottságvizsgálóbizottság
szamonkaigiszamonkaigi ◆ fegyelmifegyelmi vizsgálóbizottságvizsgálóbizottság

számon-pinkuszámon-pinku ◆ lazacvöröslazacvörös
szamonszuruszamonszuru ◆ kivizsgálkivizsgál
számonszutékiszámonszutéki ◆ lazac steaklazac steak
szamosiiszamosii ◆ alantasalantas 「Szamosii kói」 „alantas
tett” ◆ hitványhitvány 「Szamosii kondzsó」 „hitvány
lélek”

számoszuicscsiszámoszuicscsi ◆ hőkapcsolóhőkapcsoló ◆ termokap-termokap-
csolócsoló
számoszutattoszámoszutatto ◆ termosztáttermosztát
szamováruszamováru ◆ szamovárszamovár
szamugarijaszamugarija ◆ fázósfázós
szamugarinoszamugarino ◆ fázékonyfázékony 「Otóto-va szamu-
garideszu.」 „Az öcsém fázékony.” ◆ fázósfázós
「Anatatte szamugarinano?」 „Fázós vagy?”

szamugaruszamugaru ◆ fagyoskodikfagyoskodik 「Szamugattei-
naide danbó-o cukenaszai!」 „Ne fagyoskodj, fűts
be!”

szamuiszamui ◆ fázikfázik 「Szamukunai?」 „Nem fázol?”
◆ hideghideg 「Kesza-va szamukatta.」 „Reggel hideg
volt.” ◆ laposlapos 「Szamuigjagu」 „lapos vicc” ◆

lengelenge 「Szon-na szamui kakkósiteitara kaze-o
hikujo.」 „Ha ilyen lengén öltözöl, meg fogsz fáz-
ni.” ◇ uszuraszamuiuszuraszamui valamelyestvalamelyest hideghideg ◇

oszamuioszamui hideghideg ◇ oszamuioszamui csapnivalócsapnivaló 「Ko-
no ronbun-va oszamui dekida.」 „Ez a dolgozat
csapnivaló.” ◇ oszamuioszamui gyatragyatra 「Oszamui de-
ki」 „gyatra kivitelezés” ◇ oszamuioszamui gyengegyenge
「Vaga kuninorídága hah-szuru kotoba-va osza-
mui kagirida.」 „Országunk vezetőjének kijelen-

tései eléggé gyengék.” ◇ kokorogaszamuikokorogaszamui ma-ma-
gányosnakgányosnak érziérzi magátmagát ◇ szamuiszamui laposlapos
「Szamuigjagu」 „lapos vicc” ◇ szamukunaruszamukunaru
hideghideg 「Tenki-va szamukunattari acukunattari-
siteiru.」 „Egyszer hideg van, másszor pedig me-
leg.” ◇ szamukunaruszamukunaru fázikfázik 「Kanodzso-va sza-
mukunattari acukunattarisiteiru.」 „Egyszer fá-
zik, másszor melege van.” ◇ szeszudzsigasza-szeszudzsigasza-
mukunarumukunaru borzongborzong 「Ajasii hitogaite szeszu-
dzsiga szamukunatta.」 „Borzongtam a gyanúst
ember látván.” ◇ futokorogaszamuifutokorogaszamui csórócsóró
「Futokoroga szamui jacude, boroi fuku-o kitei-
ru.」 „Olyan csóró, hogy rongyokban jár.” ◇ fu-fu-
tokorogaszamuitokorogaszamui kevéskevés pénzepénze vanvan 「Futok-
oroga szamuikara kjóha nomini ikanai.」 „Kevés
pénzem van, nem megyek ma kocsmázni.”

szamukeszamuke ◆ hidegleléshideglelés 「Szono kókei-o mite,
szamuke-o oboeta.」 „Hideglelést kaptam a lát-
ványtól.” ◆ hűvösséghűvösség
szamukedacuszamukedacu ◆ borzongborzong ◆ fázikfázik
szamukegaszuruszamukegaszuru ◆ fázikfázik 「Joruninattara sza-
mukegasita.」 „Estére kelvén fázni kezdtem.”

szamukegaszurujónaszamukegaszurujóna ◆ borzongatóborzongató 「Sza-
mukegaszurujóna kókei」 „borzongató látvány”

szamuke-o mojooszuszamuke-o mojooszu ◆ fázikfázik
szamukunaruszamukunaru ◆ fázikfázik 「Kanodzso-va szamu-
kunattari acukunattarisiteiru.」 „Egyszer fázik,
másszor melege van.” ◆ hideghideg 「Tenki-va sza-
mukunattari acukunattarisiteiru.」 „Egyszer hi-
deg van, másszor pedig meleg.” ◇ szeszudzsi-szeszudzsi-
gaszamukunarugaszamukunaru borzongborzong 「Ajasii hitogaite
szeszudzsiga szamukunatta.」 „Borzongtam a
gyanúst ember látván.”

szamuraiszamurai ◆ szamurájszamuráj
szamuraiariszamuraiari ◆ szamurájhangyaszamurájhangya
szamuraidaisószamuraidaisó ◆ szamurájvezérszamurájvezér
szamuraidamasiiszamuraidamasii ◆ szamurájszellemszamurájszellem
szamuraikatagiszamuraikatagi ◆ szamurájszellemszamurájszellem
szamuszaszamusza ◆ hideghideg 「Kono sokubucu-va sza-
muszani jovai.」 „Ez a növény nem jól tűri a hi-
deget.” ◆ hidegséghidegség 「Szamusza-o kandzsita.」
„Hidegséget éreztem.” ◇ szamusza-oszamusza-o kandzsi-kandzsi-
ruru fázikfázik
szamusza-o kandzsiruszamusza-o kandzsiru ◆ fázikfázik
szamuszataiszakuszamuszataiszaku ◆ hideghideg ellenielleni védeke-védeke-
zészés

32483248 szamonaito szamonaito – szamuszataiszaku szamuszataiszaku AdysAdys



szamuzamutositaszamuzamutosita ◆ dermesztőnekdermesztőnek hatóható
「Szamuzamutosita fúkei.」 „Dermesztőnek ható
táj.” ◆ látványátóllátványától isis fázikfázik 「Szamuzamuto-
sita jófukuda.」 „Ennek a ruhának a látványától is
fázok.” ◆ sivársivár 「Szamuzamutosita heja.」 „Si-
vár szoba.”

szamuzoraszamuzora ◆ hideghideg időidő 「Szamuzorani szaku
hana」 „hideg időben nyíló virág” ◆ télitéli égboltégbolt
「Szamuzorano sita」 „téli égbolt alatt”

szanszan ◆ fokfok 「Hasigono szan」 „létra foka” ◆

keresztléckeresztléc 「Itani szan-o ucsi cukeru.」 „Ke-
resztlécekkel erősíti meg a deszkát.” ◆ reteszretesz
「Amadono szan-o oroszu.」 „Bereteszeli a zsalu-
gátert.” ◆ vázváz 「Sódzsino szan」 „papírajtó vá-
za”

szanszan ◆ jóslópálcikajóslópálcika ◆ számításszámítás
szanszan ◆ NapNap
szanszan ◆ származásszármazás 「Sóhinni naniszanka kisza-
isitearu.」 „Az árura fel van tüntetve a származá-
sa.” ◆ származásiszármazási helyhely 「Hangarí szannom-
angaricca.」 „Magyarországi származású manga-
lica.” ◆ szülésszülés ◆ vagyonvagyon 「Icsidaide szan-o na-
sita.」 „Egy generáció alatt szerzett vagyont.” ◇

anzandeumuanzandeumu bajbaj nélkülnélkül kihordkihord 「Kodomo-o
anzande unda.」 „Baj nélkül kihordta a gyereket.”
◇ oszanoszan szülésszülés 「Kanodzsono oszan-va omok-
atta.」 „Nehéz szülése volt.” ◇ szandearuszandearu szár-szár-
mazikmazik 「Konopapurika-va hangarí szandeszu.」
„Ez a paprika Magyarországról származik.” ◇ ni-ni-
honszanhonszan japánjapán terméktermék ◇ hangaríszanhangaríszan ma-ma-
gyar termékgyar termék
szanszan ◆ savsav 「Szande kinzoku-o fusokuszasze-
ta.」 „Savval marattam a fémet.” ◇ aminoszanaminoszan
aminosavaminosav ◇ iszaniszan gyomorsavgyomorsav ◇ enszanenszan só-só-
savsav ◇ kószanszeikószanszei savkedvelősavkedvelő ◇ nigenszannigenszan
bináris savbináris sav ◇ júriszanjúriszan szabad savszabad sav
szanszan ◆ háromhárom ◇ szanbjakuszanbjaku háromszázháromszáz
szanszan ◆ úrúr 「Szuzukiszan」 „Szuzuki úr” ◆ úr-úr-
hölgyhölgy ◇ okaaszanokaaszan édesanyaédesanya 「Okaaszan-va
genkideszuka?」 „Hogy van az édesanyja?” ◇

okaaszanokaaszan anyuanyu 「Okaaszan, kore-va nani?」
„Anyu, mi ez?” ◇ okaaszanokaaszan anyaanya 「Okaaszan-
ni kiite!」 „Kérdezd meg anyádat!” ◇ otószanotószan
édesapaédesapa 「Otószan-va ogenkideszuka?」 „Hogy
van a kedves édesapja?” ◇ otószanotószan apuapu 「Otó-
szan, kore-va nani?」 „Apu, mi ez?” ◇ otószanotószan
apaapa 「Szore-va otószan-ni kiite!」 „Kérdezd meg

apádat!” ◇ gokurószangokurószan köszönömköszönöm aa fárado-fárado-
zásátzását
szanszan ◆ hegyhegy 「Fudzsiszanni nobotta.」 „Fel-
másztam a Fudzsira.”

szanadaamiszanadaami ◆ szalagfonatszalagfonat
szanadamusiszanadamusi ◆ bélféregbélféreg 「Karegatotemo
jaszeteiruno-va szanadamusigairunokamosi-
remaszen.」 „Nagyon sovány, lehet, hogy bélférge
van.” ◆ szalagféregszalagféreg
szanaeszanae ◆ rizspalántarizspalánta
szanagaraszanagara ◆ akárakár 「Kanodzso-va szanagara
tensinojóda.」 „Olyan, akár egy angyal.” ◆ akár-akár-
csakcsak 「Ószamaszanagarano szeikacu-o siteita.」
„Úgy élt, akárcsak egy király.” ◆ minthamintha csakcsak
「Kekkonsitano-va szanagara kinónokotonojóni
kandzsita.」 „Úgy éreztem, mintha csak tegnap
lett volna az esküvőnk.”

szanagiszanagi ◆ bábbáb ◆ gubógubó
szanagininaruszanagininaru ◆ bebábozódikbebábozódik 「Jócsú-va
szanagininatta.」 „A lárva bebábozódott.”

szanaginodzsótaiszanaginodzsótai ◆ bábállapotbábállapot
szanakaszanaka ◆ kellőskellős közepeközepe 「Jorunoszanakani
denvagakakattekita.」 „Az éjszaka kellős közepén
csörgött a telefon.”

szanatoriumuszanatoriumu ◆ szanatóriumszanatórium
szanbaszanba ◆ szambaszamba
szanbaszanba ◆ bábabába ◆ bábaasszonybábaasszony
szanbagaraszuszanbagaraszu ◆ háromhárom géniuszgéniusz ◆ háromhárom
titántitán
szanbaiszanbai ◆ háromszorosháromszoros 「Tóside
szanbaikaisú-o mezasita.」 „Háromszoros megté-
rülést reméltem a befektetésemtől.”

szanbainiszanbaini ◆ háromszorosanháromszorosan 「Sóhirjó-va
szanbaini fueta.」 „Háromszorosan megnőtt a fo-
gyasztás.” ◆ háromszorosraháromszorosra 「Súnjú-va szan-
baini fueta.」 „Háromszorosra nőtt a jövedel-
mem.”

szanbaininaruszanbaininaru ◆ megháromszorozódikmegháromszorozódik
「Kaisano rieki-va kjonenni kurabete szanbaini-
natta.」 „A vállalati nyereség a múlt évihez képest
megháromszorozódott.”

szanbainiszuruszanbainiszuru ◆ háromszorozháromszoroz ◆ meghá-meghá-
romszorozromszoroz 「Nikuno rjó-o szanbainisita.」
„Megháromszorozta a hús mennyiségét.”
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szanbainoszanbaino ◆ háromszorosháromszoros
szanbaitaiszanbaitai ◆ triploidtriploid
szanbaizászanbaizá ◆ napellenzőnapellenző
szanbaizuszanbaizu ◆ ecet, szójaszósz és mirinecet, szójaszósz és mirin
szanbanmenoszanbanmeno ◆ harmadikharmadik
szanbansóbuszanbansóbu ◆ hármas körmérkőzéshármas körmérkőzés
szanba-o odoruszanba-o odoru ◆ szambázikszambázik
szanbasiszanbasi ◆ kirakodóhídkirakodóhíd ◆ mólómóló 「Szanbasi-o
vatatte funeni notta.」 „A mólón át a hajóra száll-
tunk.” ◆ rámparámpa ◆ stégstég
szanbiszanbi ◆ dicséretdicséret ◆ magasztalásmagasztalás
szanbikaszanbika ◆ zsoltárzsoltár ◆ zsoltárénekzsoltárének
szanbikasúszanbikasú ◆ zsoltároskönyvzsoltároskönyv
szanbisaszanbisa ◆ dicsőítődicsőítő
szanbiszuruszanbiszuru ◆ csodálcsodál 「Kare-va sizen-o szan-
biszuru.」 „Csodálja a természetet.” ◆ dicsérdicsér
「Kare-va ieszu-o szanbiszuru.」 „Dicséri Jé-
zust.” ◆ dicsőítdicsőít 「Kami-o szanbiszuru.」 „Di-
csőíti istent.”

szanbjakuszanbjaku ◆ háromszázháromszáz
szanbjakunenszaiszanbjakunenszai ◆ tricentenáriumtricentenárium
szanbjósiszanbjósi ◆ háromhárom fontosfontos feltételfeltétel ◆ há-há-
romnegyedes ütemromnegyedes ütem
szanbjósiszanbjósi szorouszorou ◆ háromhárom fontosfontos feltételfeltétel
teljesülteljesül 「Kare-va szanbjósiszorotta otokodes-
zu.」 „Az a férfi teljesít három fontos feltételt.”

szanbószanbó ◆ áldozatiáldozati állványállvány ◆ háromhárom irányirány
「Szanbókara niva-o nagamerareru.」 „Három
irányból rá lehet látni a kertre.”

szanbószanbó ◆ tanácsadótanácsadó ◆ törzstiszttörzstiszt ◆ vezér-vezér-
karkar ◇ szenkjoszanbószenkjoszanbó kampányfőnökkampányfőnök
szanbószanbó ◆ háromhárom drágaságdrágaság ◆ háromhárom kincskincs ◆

triatnatriatna ◇ szószó szerzetesszerzetes ◇ hóhó világtörvényvilágtörvény
◇ hotokehotoke buddhabuddha
szanbócsószanbócsó ◆ vezérkari főnökvezérkari főnök
szanbóhonbuszanbóhonbu ◆ vezérkari központvezérkari központ
szanbóinszanbóin ◆ buddhizmus három jelebuddhizmus három jele
szanbókadzsoszanbókadzso ◆ sátorvirágzatsátorvirágzat
szanbonsóbuszanbonsóbu ◆ hármas körmérkőzéshármas körmérkőzés
szanbonszettoszanbonszetto ◆ háromhárom darabbóldarabból állóálló
「Szanbonszettono nindzsin」 „három répából
álló csomag”

szanbószonszanbószon ◆ három kincs buddhaszobrahárom kincs buddhaszobra

szanbuszanbu ◆ háromhárom példánypéldány 「Szanbunnokopí」
„három példányú másolat” ◆ három részhárom rész
szanbucuszanbucu ◆ gyümölcsgyümölcs 「Kore-va naganenno
kuróno szanbucuda.」 „Ez hosszú munka gyü-
mölcse volt.” ◆ szüleményszülemény 「Kúszóno szanbu-
cu」 „fantázia szüleménye” ◆ teremtményteremtmény ◆

terméktermék 「Tocsino szanbucu」 „helyi termék” ◇

kaminoszanbucukaminoszanbucu istenisten teremtményeteremtménye
「Szakana-va kamino szanbucuda.」 „A hal az is-
ten teremtménye.” ◇ nószanbucunószanbucu mezőgazda-mezőgazda-
ságisági terméktermék ◇ nószanbucunószanbucu agrártermékagrártermék ◇

fukuszanbucufukuszanbucu melléktermékmelléktermék 「Szeiszanszuru
kateide fukuszanbucuga haszeisimaszu.」 „A
gyártás során melléktermékek keletkeznek.”

szanbugassószanbugassó ◆ háromszólamú kórusháromszólamú kórus
szanbugaszszószanbugaszszó ◆ hangszeres trióhangszeres trió ◆ triótrió
szanbukaranaruszanbukaranaru ◆ háromrészesháromrészes
szanbukjószanbukjó ◆ három szútrahárom szútra
szanbukjokuszanbukjoku ◆ trilógiatrilógia
szanbunszanbun ◆ háromhárom részrerészre osztásosztás ◇ szanbun-szanbun-
noicsinoicsi egyharmadegyharmad ◇ szanbun-noniszanbun-noni kéthar-kéthar-
madmad
szanbunszanbun ◆ prózapróza 「Sino naijó-o szanbunde ka-
ita.」 „Prózában leírtam a vers tartalmát.”

szanbun-noszanbun-no ◆ prózaiprózai
szanbun-noicsiszanbun-noicsi ◆ egyharmadegyharmad ◆ harmadharmad
szanbun-noicsimadeheruszanbun-noicsimadeheru ◆ harmadáraharmadára
csökkencsökken 「Intánetto zeino dónjúde cúsin-va
szanbunno icsimade hetta.」 „Az internetadó be-
vezetésével harmadára csökkent az adatforga-
lom.”

szanbun-noniszanbun-noni ◆ kétharmadkétharmad
szanbunsiszanbunsi ◆ prózaversprózavers
szanbunszakkaszanbunszakka ◆ prózaíróprózaíró
szanbunszuruszanbunszuru ◆ háromhárom részrerészre osztoszt 「Kuni-
o szanbunsita.」 „Három részre osztották az or-
szágot.”

szanbuntaiszanbuntai ◆ prózai stílusprózai stílus
szanbuntekinaszanbuntekina ◆ prózaiprózai 「Szanbuntekina
dzsinszei-o okutta.」 „Prózai élete volt.”

szanbuszakuszanbuszaku ◆ trilógiatrilógia
szanbuszakunoszanbuszakuno ◆ háromrészesháromrészes 「Kore-va
szanbuszakuno sószecudeszu.」 „Ez egy háromré-
szes regény.”
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szanbuszokuszanbuszoku ◆ savhiánysavhiány
szancsiszancsi ◆ előállítási helyelőállítási hely
szancsiszancsi ◆ hegyeshegyes vidékvidék ◆ hegyvidékhegyvidék ◇ ka-ka-
zanszeiszancsizanszeiszancsi vulkánivulkáni hegységhegység ◇ súkjo-súkjo-
kuszancsikuszancsi gyűrthegységgyűrthegység ◇ sinsokuszancsisinsokuszancsi
erózióseróziós hegyekhegyek ◇ danszószancsidanszószancsi röghegy-röghegy-
ségség ◇ csikaiszancsicsikaiszancsi röghegységröghegység ◇ rokkó-rokkó-
szancsiszancsi Rokkó-hegyvidékRokkó-hegyvidék
szancsihjógaszancsihjóga ◆ hegyi gleccserhegyi gleccser
szancsiszógenszancsiszógen ◆ hegyi réthegyi rét
szancsitaiszancsitai ◆ hegyvidéki övezethegyvidéki övezet
szancsószancsó ◆ bércbérc ◆ hegycsúcshegycsúcs 「Szancsó-o ki-
vameta.」 „Feljutott a hegycsúcsra.” ◆ hegyte-hegyte-
tőtő 「Szancsókarano nagame」 „kilátás a hegyte-
tőről”

szancsúszancsú ◆ hegyekbenhegyekben 「Szancsúrekidzsicuna-
si.」 „A hegyekben élőknek nincs szüksége nap-
tárra.”

szancsúniszancsúni ◆ hegyek közthegyek közt
szandaiszandai ◆ császári palota látogatásacsászári palota látogatása
szandaiszandai ◆ tágulástágulás ◇ dókószandaidókószandai pupilla-pupilla-
tágulástágulás
szandaiszuruszandaiszuru ◆ császáricsászári palotábapalotába látogatlátogat

szandanszandan ◆ háromhárom dandan ◆ háromhárom fokozatfokozat
「Szandansikiroketto」 „három fokozatú rakéta”
◆ háromhárom hasábhasáb 「Szandannivataru kidzsi」
„három hasábos cikk” ◆ háromhárom lépcsőfoklépcsőfok ◇

szandanbaraszandanbara úszógumis hasúszógumis has
szandanszandan ◆ előteremtéselőteremtés ◆ módmód keresésekeresése
◇ muriszandanszurumuriszandanszuru összekaparösszekapar
「Muriszandan-o site hosiimono-o katta.」
„Összekapartam annyi pénzt, hogy megvegyem,
amit akartam.” ◇ jarikuriszandanjarikuriszandan tervterv aa ne-ne-
hézhéz időkreidőkre ◇ jarikuriszandanjarikuriszandan megszorítá-megszorítá-
soksok 「Kuni-va jari kuri szandansiteiru.」 „Az or-
szág megszorításokat hajt végre.”

szandanszandan ◆ sörétsörét
szandanbaraszandanbara ◆ úszógumis hasúszógumis has
szandanbeddoszandanbeddo ◆ kétemeletes ágykétemeletes ágy
szandandzsúszandandzsú ◆ sörétes puskasörétes puska
szandangamaenoszandangamaeno ◆ háromhárom fokozatúfokozatú
「Szandangamaeno keizaitaiszaku」 „három fo-
kozatú gazdasági intézkedés”

szandanmeszandanme ◆ harmadik csoportharmadik csoport

szandanronpószandanronpó ◆ szillogizmusszillogizmus
szandanszuruszandanszuru ◆ előteremtelőteremt 「Okane-o szan-
dansita.」 „Előteremtette a pénzt.” ◆ keresikeresi aa
módjátmódját 「Buka-o kaikoszuru szandan-o sita.」
„Kereste a módját, hogy hogyan rúghatná ki a be-
osztottját.” ◆ mindentmindent megteszmegtesz 「Kareni ava-
nai szandan-o sita.」 „Mindent megtettem, hogy
ne kelljen vele találkoznom.”

szandantobiszandantobi ◆ hármasugráshármasugrás
szandaruszandaru ◆ sarusaru ◆ szandálszandál
szandészandé ◆ fagylaltkehelyfagylaltkehely ◆ vasárnapvasárnap
szandearuszandearu ◆ származikszármazik 「Konopapurika-va
hangarí szandeszu.」 „Ez a paprika Magyaror-
szágról származik.”

szandinguszandingu ◆ csiszoláscsiszolás
szandingumasínszandingumasín ◆ csiszológépcsiszológép
szandoszando ◆ aciditásaciditás ◆ savasságsavasság
szandoszando ◆ szendvicsszendvics 「Ohiru-va szando-o ta-
beta.」 „Délben szendvicset ettem.” ◇ cuna-cuna-
szandoszando tonhalastonhalas szendvicsszendvics ◇ hamu-szandohamu-szando
sonkás szendvicssonkás szendvics
szandoszando ◆ harmadszorharmadszor 「Nidoarukoto-va szan-
doaru.」 „Ami kétszer megtörténik, megtörténik
harmadszor is.” ◆ háromhárom alkalomalkalom 「Szandoni
icsido-va szeikószuru.」 „Három alkalomból egy-
szer sikerül.” ◆ háromhárom fokfok 「Szotoha imaszan-
dodeszu.」 „Kint most három fok van.” ◆ három-három-
szorszor 「Icsinicsiszando gohan-o taberu.」 „Egy
nap háromszor eszek.” ◆ tercterc ◇ tanszandotanszando
nagynagy tercterc ◇ csószandocsószando nagynagy tercterc ◇ hoto-hoto-
kenokaomoszandokenokaomoszando béketűrésnekbéketűrésnek isis vanvan ha-ha-
táratára
szandószandó ◆ szentélyútszentélyút ◆ templomúttemplomút ◇ ura-ura-
szandószandó templombóltemplomból kivezetőkivezető útút ◇ uraszan-uraszan-
dódó szentélybőlszentélyből kivezetőkivezető útút ◇ omoteszandóomoteszandó
templombatemplomba bevezetőbevezető útút ◇ omoteszandóomoteszandó
szentélybe bevezető útszentélybe bevezető út
szandószandó ◆ szülőcsatornaszülőcsatorna ◇ szandókanszenszandókanszen
szülőcsatornánszülőcsatornán áthaladvaáthaladva átadottátadott fertő-fertő-
zészés
szandószandó ◆ dorongútdorongút ◆ padlós útpadlós út
szandószandó ◆ egyetértésegyetértés 「Kankeisazen-inno
szandó-o motometa.」 „Az összes érintett egyet-
értését kértem.”

szandobagguszandobaggu ◆ homokzsákhomokzsák
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szandoicscsiszandoicscsi ◆ szendvicsszendvics 「Hamunoszando-
icscsi」 „sonkás szendvics” ◇ ópun-ópun-
szandoicscsiszandoicscsi nyitott szendvicsnyitott szendvics
szandoicscsimanszandoicscsiman ◆ plakáthordozóplakáthordozó emberember ◆

szendvicsemberszendvicsember
szandojakedoszandojakedo ◆ harmadfokúharmadfokú égésiégési sérüléssérülés

szandókanszenszandókanszen ◆ szülőcsatornánszülőcsatornán áthalad-áthalad-
va átadott fertőzésva átadott fertőzés
szandokuszandoku ◆ háromhárom méregméreg ◇ dzsindzsin gyűlöletgyűlölet
◇ tonton kapzsiságkapzsiság ◇ mumjómumjó tévelygéstévelygés
szandomeszandome ◆ harmadikharmadik alkalomalkalom ◇ szandome-szandome-
nosódzsikinosódzsiki háromhárom aa magyarmagyar igazságigazság 「Szan-
domeno sódzsikinanodemó ikkaicsószenszuru.」
„Három a magyar igazság, még egyszer megpró-
bálom.”

szandomenosódzsikiszandomenosódzsiki ◆ háromhárom aa magyarmagyar
igazságigazság 「Szandomeno sódzsikinanodemó ikka-
icsószenszuru.」 „Három a magyar igazság, még
egyszer megpróbálom.”

szandonessószandonessó ◆ harmadfokú égési sérülésharmadfokú égési sérülés
szandonoszandono ◆ harmadfokúharmadfokú
szandonomesijoriszukiszandonomesijoriszuki ◆ él-halél-hal 「Szandono
mesijoriszakkága szukida.」 „Élek-halok a foci-
ért.”

szandopépászandopépá ◆ csiszolópapírcsiszolópapír 「Komakaiszan-
dopépá」 „finom csiszolópapír” ◆ smirglismirgli 「Ara-
iszandopépá」 „durva smirgli”

szandopépá-oszandopépá-o kakerukakeru ◆ csiszolcsiszol 「Torjó-o
nuru maeni tecuniszandopépá-o kaketa.」 „Fes-
tés előtt smirglivel csiszoltam a vasat.” ◆ polírozpolíroz
「Cuja-o daszutameniszandopépá-o kaketa.」
„Polírpapírral fényesre políroztam.” ◆ smirgliziksmirglizik
「Itaniszandopépá-o kaketa.」 „Smirgliztem a
deszkát.”

szandószuruszandószuru ◆ egyetértegyetért
szandovicscsiszandovicscsi ◆ szendvicsszendvics
szandzsiszandzsi ◆ születendőszületendő gyermekgyermek ◆ újszü-újszü-
löttlött
szandzsiszandzsi ◆ dicséretdicséret 「Kare-va szandzsi-o osi-
manakatta.」 „Nem furakodott a dicséretekkel.”

szandzsiszandzsi ◆ harmadfokharmadfok 「Szandzsihóteisiki」
„harmadfokú egyenlet” ◆ harmadikharmadik ◇

daiszandzsiszangjódaiszandzsiszangjó tercier szektortercier szektor

szandzsiszandzsi ◆ terciertercier ◇ daiszandzsiszangjódaiszandzsiszangjó
tercier szektortercier szektor
szandzsiszandzsi ◆ háromhárom óraóra ◇ sóbósóbó törvénytörvény koraikorai
napjanapja ◇ zóbózóbó törvénytörvény középsőközépső napjanapja ◇

mappómappó törvény végének időszakatörvény végének időszaka
szandzsiszandzsi ◆ katasztrófakatasztrófa 「Kózanno szan-
dzsi」 „bányakatasztrófa” ◆ tömegszerencsét-tömegszerencsét-
lenséglenség 「Tecudóno szandzsi」 „vasúti tömegsze-
rencsétlenség”

szandzsiszandzsi ◆ háromhárom korszakkorszak ◇ sóbósóbó törvénytörvény
koraikorai napjanapja ◇ zóbózóbó törvénytörvény középsőközépső napjanapja
◇ mappómappó törvény végének időszakatörvény végének időszaka
szandzsigenszandzsigen ◆ háromhárom dimenziódimenzió ◆ térhatá-térhatá-
súsú 「Szandzsigeneiga」 „térhatású film”

szandzsigen-noszandzsigen-no ◆ háromdimenziósháromdimenziós 「Szan-
dzsigenno szekai」 „háromdimenziós világ”

szandzsihóteisikiszandzsihóteisiki ◆ harmadfokú egyenletharmadfokú egyenlet
szandzsikanszandzsikan ◆ tanácsostanácsos ◇ sómuszandzsik-sómuszandzsik-
anan kereskedelmi tanácsoskereskedelmi tanácsos
szandzsikózószandzsikózó ◆ harmadlagosharmadlagos struktúrastruktúra ◆

harmadlagos szerkezetharmadlagos szerkezet
szandzsinszandzsin ◆ BuddhaBuddha háromhárom testeteste ◆ trikájatrikája
◇ ódzsinódzsin nirmána-kájanirmána-kája ◇ hósinhósin szambhoga-szambhoga-
kájakája ◇ hossinhossin dharma-kájadharma-kája
szandzsinoszandzsino ◆ másodfokúmásodfokú
szandzsinoocsaszandzsinoocsa ◆ háromórai teaháromórai tea
szandzsiruszandzsiru ◆ jönjön ◆ megymegy ◆ részt veszrészt vesz
szandzsisóhisaszandzsisóhisa ◆ harmadlagosharmadlagos fogyasztófogyasztó
◆ tercier konzumenstercier konzumens
szandzsiszeigenszandzsiszeigen ◆ születéskorlátozásszületéskorlátozás
「Csúgoku-va szandzsiszeigen-o tekkaisita.」
„Kína visszavonta a születéskorlátozást.” ◆ szü-szü-
letésszabályozásletésszabályozás
szandzsiszessuszandzsiszessu ◆ harmadikharmadik oltásoltás
「Szandzsiszessu-o utta.」 „Megkaptam a harma-
dik oltást.”

szandzsoszandzso ◆ pártfogáspártfogás ◆ támogatástámogatás
szandzsoszandzso ◆ harmadik lányharmadik lány
szandzsószandzsó ◆ hegytetőhegytető
szandzsószandzsó ◆ ellátogatásellátogatás
szandzsószandzsó ◆ borzalmasborzalmas látványlátvány 「Hiszaicsi-
va szandzsó-o teisita.」 „A katasztrófa sújtotta te-
rület borzalmas látványt nyújtott.” ◆ pusztításpusztítás
「Genbakuno szandzsó-o sasinni totta.」 „Az
atombomba pusztítását fotózta.” ◆ szörnyűségszörnyűség
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「Kigano szandzsó-o menisita.」 „Látta az éhezés
szörnyűségeit.”

szandzsószandzsó ◆ köbköb 「Szanno szandzsó-va nidzsú-
nanadeszu.」 „3 köbe 27.” ◇ szandzsókonszandzsókon köb-köb-
gyökgyök
szandzsóbekiszandzsóbeki ◆ harmadik hatványharmadik hatvány
szandzsoinszandzsoin ◆ támogatótámogató
szandzsokaiinszandzsokaiin ◆ támogató tagtámogató tag
szandzsókiszandzsóki ◆ triászkortriászkor
szandzsókonszandzsókon ◆ köbgyökköbgyök
szandzsokuszandzsoku ◆ gyermekágygyermekágy
szandzsokukiszandzsokuki ◆ gyermekágyi időszakgyermekágyi időszak
szandzsokunecuszandzsokunecu ◆ gyermekágyi lázgyermekágyi láz
szandzsónoszuikunszandzsónoszuikun ◆ hegyi beszédhegyi beszéd
szandzsószuruszandzsószuru ◆ ellátogatellátogat 「Acumarini-va
kanarazu szandzsósimaszu.」 „Mindenképpen el
fogok látogatni az összejövetelre!”

szandzsuszandzsu ◆ nyolcvanadik évében vannyolcvanadik évében van
szandzsúszandzsú ◆ hármashármas 「Szandzsúmaru」 „hár-
mas koncentrikus kör” ◆ háromemeletesháromemeletes
「Szandzsúbako」 „háromemeletes doboz” ◆

triplatripla ◇ szandzsúniszuruszandzsúniszuru megtriplázmegtripláz
「Keibi-o szandzsúnisita.」 „Megtripláztam az
őrséget.” ◇ szandzsúniszuruszandzsúniszuru háromrétháromrét hajthajt
「Vagomu-o szandzsúnisita.」 „Háromrét hajtot-
tam a befőttes gumit.” ◇ szandzsúnoszandzsúno három-három-
rétűrétű ◇ szandzsúnotószandzsúnotó háromszintesháromszintes pagodapagoda
◇ szandzsúbandzsinszandzsúbandzsin háromhárom védőistenvédőisten ◇

szandzsúboinszandzsúboin hármashangzóhármashangzó
szandzsúszandzsú ◆ harmincharminc
szandzsúbaiszandzsúbai ◆ harmincszorosharmincszoros 「Kareno
zaiszan-va szandzsúbaini fueta.」 „Harmincszo-
rosra nőtt a vagyona.”

szandzsúbandzsinszandzsúbandzsin ◆ három védőistenhárom védőisten
szandzsúboinszandzsúboin ◆ hármashangzóhármashangzó ◆ trifton-trifton-
gusgus
szandzsúbun-noicsiszandzsúbun-noicsi ◆ harmincadharmincad
szandzsucuszandzsucu ◆ aritmetikaaritmetika
szandzsucuenzanszandzsucuenzan ◆ számtani műveletszámtani művelet
szandzsucuenzansiszandzsucuenzansi ◆ aritmetikai jelaritmetikai jel
szandzsucuheikinszandzsucuheikin ◆ számtaniszámtani átlagátlag ◆

számtani középszámtani közép ◆ számtani középértékszámtani középérték
szandzsucumeireiszandzsucumeirei ◆ aritmetikai utasításaritmetikai utasítás

szandzsucuvaszandzsucuva ◆ számtani összegszámtani összeg
szandzsúdainoszandzsúdaino ◆ harmincasharmincas éveibenéveiben járójáró
「Szandzsúdaino otoko」 „harmincas éveiben já-
ró férfi”

szandzsúicsinicsiszandzsúicsinicsi ◆ harmincegyedikeharmincegyedike
szandzsúnendaiszandzsúnendai ◆ harmincas évekharmincas évek
szandzsúnenszenszószandzsúnenszenszó ◆ harmincévesharmincéves hábo-hábo-
rúrú
szandzsúnicsiszandzsúnicsi ◆ harmincadikaharmincadika
szandzsúniszuruszandzsúniszuru ◆ háromrétháromrét hajthajt
「Vagomu-o szandzsúnisita.」 „Háromrét hajtot-
tam a befőttes gumit.” ◆ megtriplázmegtripláz 「Keibi-o
szandzsúnisita.」 „Megtripláztam az őrséget.”

szandzsúnoszandzsúno ◆ háromrétűháromrétű
szandzsúnotószandzsúnotó ◆ háromszintes pagodaháromszintes pagoda
szandzsúondzsiszandzsúondzsi ◆ háromjegyűháromjegyű magánhang-magánhang-
zózó ◆ háromjegyű mássalhangzóháromjegyű mássalhangzó
szandzsuppunszandzsuppun ◆ félórafélóra ◆ harminc percharminc perc
szandzsuppun-noszandzsuppun-no ◆ félórásfélórás 「Szandzsuppun-
no kjúkei-o sita.」 „Félórás szünetet tartottam.”

szandzsúrokkeiszandzsúrokkei ◆ harminchat stratégiaharminchat stratégia
szandzsúrokkeinigerunisikazuszandzsúrokkeinigerunisikazu ◆ szégyenszégyen aa
futás, de hasznosfutás, de hasznos
szandzsúsószandzsúsó ◆ tercetttercett
szandzsúszacuszandzsúszacu ◆ triplajátéktriplajáték
szandzsúszekibunszandzsúszekibun ◆ hármas integrálhármas integrál
szandzsúszószandzsúszó ◆ triótrió
szandzsuszszainoszandzsuszszaino ◆ harmincévesharmincéves
szandzsúszuiszoszandzsúszuiszo ◆ tríciumtrícium
szandzsúszuiszokagóbucuszandzsúszuiszokagóbucu ◆ tríciálttríciált ve-ve-
gyületgyület
szan-enszan-en ◆ három bölcs majomhárom bölcs majom
szan-enkiheikószan-enkiheikó ◆ sav-bázis egyensúlysav-bázis egyensúly
szan-enkisidzsijakuszan-enkisidzsijaku ◆ sav-bázissav-bázis indikátorindikátor
◆ sav-lúg indikátorsav-lúg indikátor
szanfudzsinkaszanfudzsinka ◆ nőgyógyászatnőgyógyászat ◆ szülé-szülé-
szetszet ◆ szülészet-nőgyógyászatszülészet-nőgyógyászat
szanfudzsinkaiszanfudzsinkai ◆ szülész-nőgyógyászszülész-nőgyógyász
szangaszanga ◆ udvari látogatásudvari látogatás
szangaszanga ◆ hegyekhegyek ésés folyókfolyók ◆ természettermészet ◇

kunijabureteszangaarikunijabureteszangaari elpusztulhatelpusztulhat azaz or-or-
szág, de a természet érintetlen maradszág, de a természet érintetlen marad
szangacuszangacu ◆ márciusmárcius
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szangaiszangai ◆ harmadik szintharmadik szint
szangaiszangai ◆ borzalomborzalom 「Szenszóno szangai」
„háború borzalmai” ◆ pusztításpusztítás 「Bakugekino
szangai」 „bombázás pusztítása” ◇ szangai-oszangai-o
motaraszumotaraszu borzalmasborzalmas pusztítástpusztítást végezvégez
「Taifú-va súrakuni szangai-o motarasita.」 „A
tájfun borzalmas pusztítást végzett a településen.”

szangaiszangai ◆ buddhistabuddhista létezéslétezés háromhárom világavilága
◆ tridhátutridhátu ◇ sikikaisikikai formaforma világavilága ◇ musiki-musiki-
kaikai formaforma nélkülinélküli világvilág ◇ jokukaijokukai érzékiérzéki vá-vá-
gyak világagyak világa
szangai-oszangai-o motaraszumotaraszu ◆ borzalmasborzalmas pusztí-pusztí-
tásttást végezvégez 「Taifú-va súrakuni szangai-o mot-
arasita.」 „A tájfun borzalmas pusztítást végzett a
településen.”

szangakuszangaku ◆ cirkuszcirkusz ◆ szangakuszangaku
szangakuszangaku ◆ hegyvidékhegyvidék
szangakubuszangakubu ◆ hegymászó klubhegymászó klub
szangakucsihószangakucsihó ◆ hegyvidékhegyvidék
szangakucsitaiszangakucsitai ◆ hegyvidékhegyvidék
szangakukeibitaiszangakukeibitai ◆ hegyőrséghegyőrség
szangakukeibitaiinszangakukeibitaiin ◆ hegyőrhegyőr
szangakukjúdzsoszangakukjúdzso ◆ hegyimentéshegyimentés
szangakukjúdzsotaiszangakukjúdzsotai ◆ hegyimentő osztaghegyimentő osztag
szangakukjúdzsotaiinszangakukjúdzsotaiin ◆ hegyimentőhegyimentő
szangakusinkószangakusinkó ◆ hegyekhegyek szentkéntszentként tiszte-tiszte-
léselése
szanganicsiszanganicsi ◆ újév első három napjaújév első három napja
szangekiszangeki ◆ tragédiatragédia 「Ojagorosino szange-
ki」 „szülőgyilkossági tragédia” ◆ tragikustragikus ese-ese-
ménymény
szangenszangen ◆ háromhúros hangszerháromhúros hangszer
szangenhóteisikiszangenhóteisiki ◆ háromismeretlenesháromismeretlenes
egyenletegyenlet
szangensokuszangensoku ◆ háromhárom alapszínalapszín 「Terebi-va
szangensoku-o mazete cukutta iro-o cukatteiru.」
„A televízió három alapszínből kikevert színt hasz-
nál.”

szangensokuszecuszangensokuszecu ◆ trikromatikustrikromatikus elmé-elmé-
letlet
szangenszokuszangenszoku ◆ háromhárom alapszabályalapszabály ◇ hi-hi-
kakuszangenszokukakuszangenszoku atomfegyver-birtoklás,atomfegyver-birtoklás,
készítéskészítés ésés behozásbehozás tilalmatilalma ◇ robottokó-robottokó-
gakuszangenszokugakuszangenszoku robotikarobotika háromhárom törvé-törvé-
nyenye

szangiszangi ◆ jóslópálcikajóslópálcika ◆ számolópálcikaszámolópálcika
szangiinszangiin ◆ felsőházfelsőház ◆ Tanácsok HázaTanácsok Háza
szangiingicsószangiingicsó ◆ felsőház elnökefelsőház elnöke
szangiingiinszangiingiin ◆ felsőházi képviselőfelsőházi képviselő
szangjószangjó ◆ iparipar 「Jusucuszangjóga kjúcsini
ocsiitta.」 „Nehéz helyzetbe került az exportipar.”
◆ termelőipartermelőipar ◇ kikanszangjókikanszangjó húzóágazathúzóágazat
「Kencsikugjó-va kikanszangjódeszu.」 „Az épí-
tőipar húzóágazat.” ◇ kiszoszangjókiszoszangjó kulcsipar-kulcsipar-
ágág ◇ kokunaiszangjókokunaiszangjó hazaihazai iparipar ◇ dzsiba-dzsiba-
szangjószangjó helyihelyi iparipar ◇ dzsújószangjódzsújószangjó kulcs-kulcs-
iparipar ◇ sujószangjósujószangjó kulcsfontosságúkulcsfontosságú ipar-ipar-
ágág ◇ szen-iszangjószen-iszangjó textilipartextilipar ◇ daiicsidzs-daiicsidzs-
iszangjóiszangjó primerprimer szektorszektor ◇ daiszandzsi-daiszandzsi-
szangjószangjó terciertercier szektorszektor ◇ dainidzsiszang-dainidzsiszang-
jójó szekunder szektorszekunder szektor
szangjóhaikibucuszangjóhaikibucu ◆ ipari hulladékipari hulladék
szangjóiszangjói ◆ üzemiüzemi orvosorvos 「Kaisano szangjói-
noadobaiszude ih-kagecu kjúsokusita.」 „Az üze-
mi orvos tanácsára egy hónapig nem dolgoztam.”
◆ üzemorvosüzemorvos
szangjójobigunszangjójobigun ◆ elfekvő munkaerőelfekvő munkaerő
szangjókaiszangjókai ◆ ipari világipari világ ◆ iparvilágiparvilág
szangjókainokjotószangjókainokjotó ◆ iparbáróiparbáró
szangjókainoódatemonoszangjókainoódatemono ◆ iparbáróiparbáró
szangjókakumeiszangjókakumei ◆ ipariipari forradalomforradalom ◆ IpariIpari
ForradalomForradalom
szangjókikaiszangjókikai ◆ ipari gépipari gép
szangjókógaiszangjókógai ◆ ipari szennyezésipari szennyezés
szangjókokuszangjókoku ◆ ipari országipari ország
szangjókózószangjókózó ◆ iparszerkezetiparszerkezet
szangjókumiaiszangjókumiai ◆ ipartestületipartestület
szangjónoszangjóno ◆ ipariipari
szangjóricscsironszangjóricscsiron ◆ iparipar elhelyezkedésé-elhelyezkedésé-
nek elméletenek elmélete
szangjórobottoszangjórobotto ◆ ipari robotipari robot
szangjóródósaszangjóródósa ◆ ipari munkásipari munkás
szangjósihonszangjósihon ◆ ipari tőkeipari tőke
szangjószeiszakuszangjószeiszaku ◆ iparpolitikaiparpolitika
szangjószosikiszangjószosiki ◆ ipari szervezetipari szervezet
szangjószupaiszangjószupai ◆ ipari kémipari kém
szangjótosiszangjótosi ◆ iparvárosiparváros
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szangoszango ◆ szülésszülés utánután ◇ szangonohidacsiszangonohidacsi
szülésszülés utániutáni felépülésfelépülés 「Kanodzso-va szango-
no hidacsiga jokatta.」 „Gyorsan felépült a szü-
lés után.” ◇ szanzenszangonokjúkaszanzenszangonokjúka szülésiszülési
szabadságszabadság
szangoszango ◆ korallkorall
szangócuszangócu ◆ szülés utáni depressziószülés utáni depresszió
szangodzsuszangodzsu ◆ korallbangitakorallbangita ◆ korallkép-korallkép-
ződményződmény
szangojokúcusószangojokúcusó ◆ szülésszülés utániutáni depressziódepresszió

szangokaiszangokai ◆ Korall-tengerKorall-tenger
szangokuszangoku ◆ három országhárom ország
szangokudómeiszangokudómei ◆ hármas szövetséghármas szövetség
szangokudzsinszangokudzsin ◆ külhonikülhoni
szangokuicsiszangokuicsi ◆ világelsővilágelső
szangokukjóteiszangokukjótei ◆ háromoldalúháromoldalú megállapo-megállapo-
dásdás
szangonohidacsiszangonohidacsi ◆ szülésszülés utániutáni felépülésfelépülés
「Kanodzso-va szangono hidacsiga jokatta.」
„Gyorsan felépült a szülés után.”

szangosószangosó ◆ korallzátonykorallzátony
szangoszapótászangoszapótá ◆ medenceövmedenceöv
szangotószangotó ◆ korallszigetkorallsziget
szangózassiszangózassi ◆ rövid életű folyóiratrövid életű folyóirat
szanguraszuszanguraszu ◆ napszemüvegnapszemüveg 「Taijóno
hikarigamabusiinodeszanguraszu-o kaketa.」 „A
nap fénye vakító volt, ezért napszemüveget vettem
fel.”

szanhaijószeiszanhaijószei ◆ háromhárom csíralemezescsíralemezes ◆

triploblasztokustriploblasztokus
szanhankikanszanhankikan ◆ egyensúlyszervegyensúlyszerv ◆ háromhárom
félkörös ívjáratfélkörös ívjárat
szanheihónoteiriszanheihónoteiri ◆ Pitagorasz-tételPitagorasz-tétel
szan-iszan-i ◆ egyetértésegyetértés 「Teianni szan-i-o hjósi-
ta.」 „Egyetértését fejezte ki a javaslattal szem-
ben.”

szan-icuszan-icu ◆ elkallódáselkallódás ◆ kallódáskallódás
szan-icuszuruszan-icuszuru ◆ elkallódikelkallódik 「Kicsóna sirjóga
szan-icusita.」 „Elkallódott egy fontos irat.”

szan-inszan-in ◆ hegyhegy árnyékaárnyéka ◆ hegyhegy északiészaki ol-ol-
daladala
szan-inszan-in ◆ felsőházfelsőház

szan-incsihószan-incsihó ◆ Szan-in régióSzan-in régió
szan-inszenszan-inszen ◆ felsőházi választásokfelsőházi választások
szanitaizászanitaizá ◆ tisztító-fertőtlenítőtisztító-fertőtlenítő hatásúhatású
szerszer ◇ hando-szanitaizáhando-szanitaizá kézfertőtlenítőkézfertőtlenítő
szan-jaszan-ja ◆ hegyek és mezőkhegyek és mezők ◆ vidékvidék
szan-jakuszan-jaku ◆ por alakú gyógyszerpor alakú gyógyszer
szan-jakuszan-jaku ◆ háromhárom legfontosabblegfontosabb pozíciópozíció ◆

ózeki,ózeki, szekivake,szekivake, komuszubikomuszubi ◆ teázásteázás há-há-
rom szereplőjerom szereplője
szan-jakudzsózaiszan-jakudzsózai ◆ portablettaportabletta
szan-joszan-jo ◆ közreműködésközreműködés ◆ részvételrészvétel ◆

szerepjátszásszerepjátszás ◆ tanácsostanácsos ◇ naikakuszan-naikakuszan-
jojo kormánytanácsoskormánytanácsos
szan-jószan-jó ◆ hegy alakjahegy alakja ◆ hegy kinézetehegy kinézete
szan-jószan-jó ◆ számításszámítás
szan-jószan-jó ◆ megy napos oldalamegy napos oldala ◆ SanjóSanjó
szan-jócsihószan-jócsihó ◆ Sanjó régióSanjó régió
szan-jócsúszan-jócsú ◆ háromkaréjosháromkaréjos ősrákősrák ◆ három-három-
karéjú ősrákkaréjú ősrák ◆ trilobitatrilobita
szan-jokanszan-jokan ◆ országgyűlési tanácsosországgyűlési tanácsos
szan-jokenszan-joken ◆ részvételi jogrészvételi jog
szan-jokikanszan-jokikan ◆ tanácsadó testülettanácsadó testület
szan-josaszan-josa ◆ aktív résztvevőaktív résztvevő
szan-jósinkanszenszan-jósinkanszen ◆ Szanjó sinkanszenSzanjó sinkanszen
szan-jószúdzsiszan-jószúdzsi ◆ arabarab számszám ◆ arabarab szám-szám-
jegyjegy
szan-joszuruszan-joszuru ◆ közreműködikközreműködik 「Kokudzsini
szan-joszuru.」 „Közreműködik az államügyek-
ben.” ◆ résztrészt veszvesz 「Kokuszeini szan-
joszuru.」 „Részt vesz a politikában.”

szan-jukokuszan-jukoku ◆ olajtermelő országolajtermelő ország
szankaszanka ◆ borzalomborzalom 「Szenszóno szanka-o kuri
kaesite-va ikenai.」 „Nem szabad, hogy megis-
métlődjenek a háború borzalmai.” ◆ borzasztóborzasztó
szerencsétlenségszerencsétlenség ◆ szörnyű csapásszörnyű csapás
szankaszanka ◆ oxidációoxidáció ◆ oxidálásoxidálás ◆ oxidálódásoxidálódás
◇ sibószanszankasibószanszanka zsírsavoxidációzsírsavoxidáció
szankaszanka ◆ benevezésbenevezés 「Szanka-va kjakkasza-
reta.」 „Visszautasították a benevezését.” ◆

résztrészt vevővevő 「Parédo szankadantai-o bosúsite-
imaszu.」 „Parádén részt vevő csoportokat kere-
sünk!” ◆ részvételrészvétel 「Júkensani tóhjószanka-
o jobi kakeru.」 „Részvételre buzdítja a szavazó-
kat.” ◇ szankakószankakó résztrészt vevővevő iskolaiskola 「Csi-
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hótaikai szankakó」 „vidéki bajnokságon részt ve-
vő iskolák” ◇ szankakokuszankakoku résztrészt vevővevő országország
「Biza mendzsopuroguramu szankakoku」 „ví-
zummentességi programban részt vevő országok”

szankaszanka ◆ aláalá tartozástartozás ◆ szárnyszárny alattalatt meg-meg-
húzódáshúzódás 「Kuni-va igiriszu teikokuno szankani
mi-o joszeta.」 „Az ország az angol birodalom
szárnyai alá került.”

szankaszanka ◆ szülészetszülészet ◆ szülészeti osztályszülészeti osztály
szankaszanka ◆ dicshimnuszdicshimnusz ◆ eulógiaeulógia ◆ himnuszhimnusz
◇ kuriszumaszuszankakuriszumaszuszanka karácsonyikarácsonyi énekének ◇

szeimeinoszankaszeimeinoszanka élet himnuszaélet himnusza
szankaaenszankaaen ◆ cink-oxidcink-oxid
szankaarukóruszankaarukóru ◆ háromértékű alkoholháromértékű alkohol
szankaaruminiumuszankaaruminiumu ◆ aluminium-oxidaluminium-oxid
szankabjóinszankabjóin ◆ szülészeti klinikaszülészeti klinika
szankabósizaiszankabósizai ◆ antioxidánsantioxidáns
szankabucuszankabucu ◆ oxidoxid ◇ kotaiszankabucuga-kotaiszankabucuga-
tanenrjódencsitanenrjódencsi szilárdoxidszilárdoxid elektrolitoselektrolitos
üzemanyagcellaüzemanyagcella ◇ niszankabucuniszankabucu dioxiddioxid
szankagakuszankagaku ◆ szülészetszülészet
szankahannószankahannó ◆ oxidációoxidáció
szankahiszankahi ◆ részvételi díjrészvételi díj
szankahimaku-o sódzsiszaszeruszankahimaku-o sódzsiszaszeru ◆ eloxáleloxál
szankaiszankai ◆ gyűlés feloszlásagyűlés feloszlása
szankaiszankai ◆ hegytömbhegytömb
szankaiszankai ◆ gyűlésgyűlés ◆ részvételrészvétel
szankaiszankai ◆ szülészszülész 「Nihonde-va szankaibu-
szokuga sinkokuna mondaideszu.」 „Japánban
szülészhiány komoly probléma.”

szankaiszankai ◆ háromszorháromszor
szankaiszankai ◆ hegyek és tengerekhegyek és tengerek
szankaicsúgaeriszankaicsúgaeri ◆ triplatripla szaltószaltó
「Szankaicsúgaeri-o sita.」 „Tripla szaltót csi-
nált.”

szankaidatenoszankaidateno ◆ kétemeleteskétemeletes
szankaideateruszankaideateru ◆ hármathármat találtalál 「Szankaide
atetemite!」 „Hármat találhatsz!”

szankaimeniszankaimeni ◆ harmadjáraharmadjára ◆ harmadszorharmadszor
szankaimenoszankaimeno ◆ harmadikharmadik
szankaisaszankaisa ◆ résztvevőrésztvevő

szankaiszuruszankaiszuru ◆ gyűlésgyűlés feloszlikfeloszlik ◆ gyűlésgyűlés
végetvéget érér 「Sukugakai-va godzsini szankaisita.」
„Az ünnepély 5 órakor ért véget.”

szankaiszuruszankaiszuru ◆ résztrészt veszvesz 「Banszankaini
szankaisita.」 „Részt vettem a vacsorás összejöve-
telen.”

szankakangenszankakangen ◆ oxidáció-redukcióoxidáció-redukció ◆ red-red-
oxioxi
szankakangenkószoszankakangenkószo ◆ oxidoreduktázoxidoreduktáz
szankakansiszankakansi ◆ szülészfogószülészfogó
szankakarusiumuszankakarusiumu ◆ kalcium-oxidkalcium-oxid
szankakibósaszankakibósa ◆ jelentkezőjelentkező
szankakkeiszankakkei ◆ háromszögháromszög
szankakószankakó ◆ résztrészt vevővevő iskolaiskola 「Csihótaikai
szankakó」 „vidéki bajnokságon részt vevő isko-
lák”

szankakokuszankakoku ◆ résztrészt vevővevő országország 「Biza
mendzsopuroguramu szankakoku」 „vízummen-
tességi programban részt vevő országok”

szankakokukankjógiszankakokukankjógi ◆ háromoldalúháromoldalú tár-tár-
gyalásokgyalások 「Szankakoku kankjógiga okonavar-
eta.」 „Háromoldalú tárgyalásokat tartottak.”

szankakószoszankakószo ◆ oxidázoxidáz ◇ monoaminszank-monoaminszank-
akószoakószo monoaminoxidázmonoaminoxidáz
szankakuszankaku ◆ részvétel a tervezésbenrészvétel a tervezésben
szankakuszankaku ◆ háromszögháromszög ◇ szankakuhószankakuhó tri-tri-
gonometriagonometria ◇ me-ome-o szankakuniszuruszankakuniszuru mérge-mérge-
sen nézsen néz
szankakubaraszankakubara ◆ szankakubaraszankakubara
szankakubóekiszankakubóeki ◆ háromoldalúháromoldalú kereskede-kereskede-
lemlem
szankakubósiszankakubósi ◆ háromszögletű kalapháromszögletű kalap
szankakucsúszankakucsú ◆ háromszög alapú hasábháromszög alapú hasáb
szankakudzsógiszankakudzsógi ◆ derékszögűderékszögű vonalzóvonalzó ◆

háromszögű vonalzóháromszögű vonalzó ◆ háromszögvonalzóháromszögvonalzó
szankakuhószankakuhó ◆ trigonometriatrigonometria ◇ kjúmensz-kjúmensz-
ankakuhóankakuhó gömbös trigonimetriagömbös trigonimetria
szankakujaszuriszankakujaszuri ◆ háromszögreszelőháromszögreszelő
szankakujokuszankakujoku ◆ deltaszárnydeltaszárny
szankakukankeiszankakukankei ◆ szerelmi háromszögszerelmi háromszög
szankakukanszúszankakukanszú ◆ trigonometrikustrigonometrikus függ-függ-
vényvény
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szankakukeiszankakukei ◆ háromszögháromszög 「Szankakukeino
kakudono gókei-va ikucudeszuka?」 „Mennyi a
háromszög szögeinek az összege?” ◇ gódó-gódó-
szankakukeiszankakukei egybevágóegybevágó háromszögekháromszögek ◇

szeiszankakukeiszeiszankakukei egyenlőegyenlő oldalúoldalú három-három-
szögszög ◇ szeiszankakukeiszeiszankakukei szabályosszabályos három-három-
szögszög ◇ csokkakuszankakukeicsokkakuszankakukei derékszögűderékszögű
háromszögháromszög ◇ tókakuszankakukeitókakuszankakukei egyenlőegyenlő
szögűszögű háromszögháromszög ◇ tókjakuszankakukeitókjakuszankakukei
egyenlőegyenlő szárúszárú háromszögháromszög ◇ donkakuszank-donkakuszank-
akukeiakukei tompaszögűtompaszögű háromszögháromszög ◇ nitó-nitó-
henszankakukeihenszankakukei egyenlőegyenlő szárúszárú háromszögháromszög
◇ futóhenszankakukeifutóhenszankakukei egyenlőtlenegyenlőtlen oldalúoldalú
háromszögháromszög
szankakukinszankakukin ◆ deltaizomdeltaizom
szankakukinszankakukin ◆ háromszögletűháromszögletű kendőkendő ◆ há-há-
romszögletűromszögletű kötéskötés ◆ háromszögletűreháromszögletűre
hajtott rongyhajtott rongy
szankakukocuszankakukocu ◆ háromszögletű csontháromszögletű csont
szankakukomaszankakukoma ◆ orommezőorommező ◆ timpanontimpanon
szankakunoszankakuno ◆ háromszögletesháromszögletes
szankakuszokurjószankakuszokurjó ◆ háromszögelésháromszögelés
szankakuszuszankakuszu ◆ deltatorkolatdeltatorkolat
szankakuszuiszankakuszui ◆ háromoldalúháromoldalú gúlagúla ◆ három-három-
szög alapú gúlaszög alapú gúla
szankakuszukéruszankakuszukéru ◆ léptékvonalzóléptékvonalzó
szankakuszuruszankakuszuru ◆ résztrészt veszvesz aa tervezés-tervezés-
benben 「Kózókaikakuni szankakusita.」 „Részt vett
az struktúrális reform megtervezésében.” ◆ ter-ter-
vezésben részt veszvezésben részt vesz
szankakutecuszankakutecu ◆ háromszögháromszög
szankakutenszankakuten ◆ háromszögelési pontháromszögelési pont
szankakuzaszankakuza ◆ Északi HáromszögÉszaki Háromszög
szankamakuszankamaku ◆ oxidrétegoxidréteg
szankamósikomiszankamósikomi ◆ jelentkezésjelentkezés
szankanszankan ◆ hegyekhegyek közöttközött 「Szankanno mu-
ra」 „hegyek közti falu”

szankanszankan ◆ látogatáslátogatás ◆ megnézmegnéz ◇ dzsug-dzsug-
jószankanjószankan szülőiszülői óralátogatásóralátogatás ◇ dzsugjó-dzsugjó-
szankanszankan óralátogatásóralátogatás
szankanbuszankanbu ◆ hegyekhegyek köztiközti területterület ◆ hegy-hegy-
vidékvidék
szankandzsugjószankandzsugjó ◆ bemutató órabemutató óra

szankanihairuszankanihairu ◆ irányításairányítása aláalá kerülkerül 「Va-
ga sa-va aru daikigjóno szankani haitta.」 „A vál-
lalatunk egy nagyvállalat irányítása alá került.”

szankaninzúszankaninzú ◆ résztvevők számarésztvevők száma
szankanioszameruszankanioszameru ◆ bekebelezbekebelez 「Aru csi-
iszana kigjó-o szankani oszameru joteideszu.」
„Az a tervünk, hogy bekebelezünk egy kisvállala-
tot.”

szankan-ninszankan-nin ◆ látogatólátogató
szankan-ninmeiboszankan-ninmeibo ◆ látogatók listájalátogatók listája
szankanószankanó ◆ hármasbajnokhármasbajnok ◆ háromszorosháromszoros
bajnokbajnok
szankanogoiszankanogoi ◆ bölömbikabölömbika
szankanomósikomiszankanomósikomi ◆ benevezésbenevezés 「Szankano
mósikomi-va kotovarareta.」 „Visszautasították a
benevezésemet.”

szankansaszankansa ◆ látogatólátogató
szankansionszankansion ◆ háromhárom hideghideg napnap utánután négynégy
melegmeleg ◆ hideghideg ésés melegmeleg napoknapok váltakozásaváltakozása

szankanszuruszankanszuru ◆ látogatlátogat ◆ megnézmegnéz 「Oja-va
dzsugjó-o szankansita.」 „A szülő megnézte a tan-
órát.”

szankaótószankaótó ◆ meggymeggy
szankaricuszankaricu ◆ részvételi arányrészvételi arány
szankarjószankarjó ◆ nevezési díjnevezési díj
szankasaszankasa ◆ résztvevőrésztvevő 「Kaigino szankasa」
„értekezlet résztvevője”

szankasakakuiszankasakakui ◆ tisztelt résztvevőktisztelt résztvevők
szankasikakuszankasikaku ◆ részvételi alkalmasságrészvételi alkalmasság
szankasószankasó ◆ minden részvevőnek járó díjminden részvevőnek járó díj
szankaszaszeruszankaszaszeru ◆ oxidáloxidál 「Kinzoku-o szan-
kaszaszeta.」 „Oxidáltam a fémet.”

szankaszuruszankaszuru ◆ oxidálódikoxidálódik 「Aburaga szanka-
sita.」 „A zsír oxidálódott.”

szankaszuruszankaszuru ◆ bekapcsolódikbekapcsolódik 「Bokumo ka-
ivani szankasitekita.」 „Én is bekapcsolódtam a
beszélgetésbe.” ◆ beszállbeszáll 「Vatasimogémuni
szankasita.」 „Én is beszálltam a játékba.” ◆

csatlakozikcsatlakozik 「Haikinguni vatasimo szankasza-
szete kudaszai!」 „Én is szeretnék csatlakozni a
túrához!” ◆ résztrészt veszvesz 「Pátíni szankasitaito
omoimaszu.」 „Szeretnék részt venni a partin!”
◆ társultársul 「Vatasimogurúpuni szankasita.」 „Én
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is társultam a csoporthoz.” ◇ tobiirideszanka-tobiirideszanka-
szuruszuru beugrikbeugrik 「Tobi iride siaini szankasita.」
„Beugrottam a csapatba a mérkőzésen.”

szankataszankata ◆ savtúltengéssavtúltengés
szankatanszoszankatanszo ◆ magasmagas szövetiszöveti
széndioxid-szintszéndioxid-szint ◇ iszszankatanszoiszszankatanszo szén-szén-
monoxidmonoxid ◇ niszankatanszoniszankatanszo szén-dioxidszén-dioxid
szankatecuszankatecu ◆ vasoxidvasoxid
szankatekibászutoszankatekibászuto ◆ oxidatívoxidatív burstburst ◆ oxi-oxi-
datív kirobbanásdatív kirobbanás
szankatekidacuaminoszankatekidacuamino ◆ oxidatívoxidatív dezami-dezami-
nálásnálás
szankatekidacutanszanszankatekidacutanszan ◆ oxidatívoxidatív dekar-dekar-
boxilációboxiláció
szankatekinaszankatekina ◆ oxidatívoxidatív
szankatekirinszankaszankatekirinszanka ◆ oxidatívoxidatív foszfori-foszfori-
lációláció
szankazaiszankazai ◆ oxidálószeroxidálószer ◆ oxidánsoxidáns
szankeszanke ◆ vajúdásvajúdás
szankecuszankecu ◆ légszomjlégszomj 「Jamade szankecuni-
natta.」 „A hegyen légszomjam volt.” ◆ oxigén-oxigén-
hiányhiány
szankecudeaeguszankecudeaegu ◆ oxigénoxigén utánután kapkodkapkod
「Tozanka-va szankecude aeideita.」 „A hegymá-
szó oxigén után kapkodott.”

szankecudzsótaiszankecudzsótai ◆ oxigénhiány állapotaoxigénhiány állapota
szankeiszankei ◆ hegylánchegylánc
szankeiszankei ◆ szentélylátogatásszentélylátogatás ◆ templomlá-templomlá-
togatástogatás
szankeiszankei ◆ háromhárom legszebblegszebb tájtáj ◇ nihonszan-nihonszan-
keikei Japán három legszebb tájaJapán három legszebb tája
szankeikadzsoszankeikadzso ◆ ernyővirágzaternyővirágzat
szankeiszuruszankeiszuru ◆ szentélybeszentélybe megymegy ◆ temp-temp-
lomba megylomba megy
szankenszanken ◆ államhatalmi ágakállamhatalmi ágak
szankenbunricuszankenbunricu ◆ hármashármas hatalommegosz-hatalommegosz-
tástás
szankenszareruszankenszareru ◆ láthatólátható imitt-amottimitt-amott
「Keidzsibanni tekiszecudenai kaki komiga szan-
kenszareta.」 „A hirdetőtáblán imitt-amott szé-
gyenletes bejegyzések voltak.”

szankenszuruszankenszuru ◆ láthatólátható itt-ottitt-ott ◆ találha-találha-
tótó itt-ottitt-ott 「Ronbunni ajamariga szankenszu-
ru.」 „Az értekezésben itt-ott hiba található.”

szankezuitaszankezuita ◆ vajúdóvajúdó
szankezukuszankezuku ◆ vajúdikvajúdik ◆ vajúdnivajúdni kezdkezd
「Kanodzso-va kjúni szankezuita.」 „A nő hirte-
len vajúdni kezdett.”

szankiszanki ◆ ipari gépipari gép
szankinkótaiszankinkótai ◆ váltott tartózkodásváltott tartózkodás
szankinkótaiszeiszankinkótaiszei ◆ háromműszakosháromműszakos rend-rend-
szerszer
szankin-necuszankin-necu ◆ aranylázaranyláz
szankjakuszankjaku ◆ fotóállványfotóállvány
szankjakuiszuszankjakuiszu ◆ háromlábú székháromlábú szék
szankjószankjó ◆ hegyszoroshegyszoros ◆ völgyszorosvölgyszoros
szankjokukanszankjokukan ◆ triódatrióda ◆ vákuumtriódavákuumtrióda
szankjokusinkúkanszankjokusinkúkan ◆ vákuumtriódavákuumtrióda
szankjúszankjú ◆ szülési szabadságszülési szabadság
szankjúszankjú ◆ kösziköszi ◆ köszönömköszönöm ◇ nó-szankjúnó-szankjú
köszönöm, nemköszönöm, nem
szankjúarukóruszankjúarukóru ◆ harmadrendűharmadrendű alkoholalkohol ◆

tercier alkoholtercier alkohol
szankószankó ◆ hivatkozáshivatkozás ◆ miheztartásmiheztartás
「Szankónotameni osietekudaszai.」 „A mihez-
tartás végett kérem, közöljék.” ◆ referenciareferencia ◆

tájékoztatástájékoztatás 「Goszankómadeni osiraszesi-
maszu.」 „Tájékoztatásul közöljük a következő-
ket.” ◆ tanácstanács 「Szankóniszaszeteitadakima-
szu.」 „Megfogadom a tanácsát!”

szankószankó ◆ éj harmadik szakaszaéj harmadik szakasza
szankóbunkenszankóbunken ◆ bibliográfiabibliográfia ◆ felhasználtfelhasznált
irodalomirodalom ◆ segédeszközsegédeszköz 「Kono sikenni-va
szankóbunkenno mocsi komi-va kinsideszu.」
„Ehhez a vizsgához nem szabad segédeszközöket
használni.”

szankóbunken-icsiranhjószankóbunken-icsiranhjó ◆ bibliográfiabibliográfia ◆

irodalomjegyzékirodalomjegyzék
szankocuszankocu ◆ hamvak szétszórásahamvak szétszórása
szankocuszuruszankocuszuru ◆ szétszórja a hamvaitszétszórja a hamvait
szankócsószankócsó ◆ gyászosgyászos paradicsom-paradicsom-
légyvadászlégyvadász
szankóhinszankóhin ◆ mintadarabmintadarab
szankokudzsójakuszankokudzsójaku ◆ háromoldalúháromoldalú szerző-szerző-
désdés
szankóninszankónin ◆ tanútanú
szankóninaruszankóninaru ◆ hasznoshasznos 「Szankóninaru
dzsóhó」 „hasznos információ” ◆ jóljól jönjön 「To-
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modacsino dzsogen-va szankóninatta.」 „Jól jött
a barátom tanácsa.” ◆ referenciakéntreferenciaként hasz-hasz-
nálhatónálható
szankóniszuruszankóniszuru ◆ folyamodikfolyamodik
「Hjakkadzsiten-o szankónisita.」 „Egy enciklo-
pédiához folyamodtam.” ◆ fordulfordul 「Dzsiten-o
szankónisita.」 „Szótárhoz fordultam.”

szankonoreiszankonorei ◆ többszöritöbbszöri felkérésfelkérés 「Szan-
kono rei-o cukusite nattokuszaszeta.」 „Többszö-
ri felkérésre sikerült meggyőznöm.”

szankónotameniszankónotameni ◆ miheztartásmiheztartás végettvégett
「Szankónotamenicsotto ohanasi-o ukagaitai-
nodeszuga.」 „A miheztartás végett szeretnék
kérdezni valamit!”

szankósikiszankósiki ◆ háromtagú kifejezésháromtagú kifejezés
szankósirjószankósirjó ◆ forrásanyagforrásanyag ◆ referencia-referencia-
anyaganyag
szankósoszankóso ◆ referenciakönyvreferenciakönyv ◆ segédanyagsegédanyag
◇ dzsukenszankósodzsukenszankóso vizsgáhozvizsgához használthasznált
segédanyagsegédanyag
szankósomokuszankósomoku ◆ bibliográfiabibliográfia
szankótaiszankótai ◆ három műszakhárom műszak
szankótaiszeiszankótaiszei ◆ háromműszakos rendszerháromműszakos rendszer
szankótososzankótoso ◆ segédkönyvsegédkönyv
szankuszanku ◆ borzasztó szenvedésborzasztó szenvedés
szanmaszanma ◆ makracsukamakracsuka 「Szanma-va aki-o
daihjószuru szakanadeszu.」 „A makracsuka egy
őszi hal.”

szanmaiszanmai ◆ filézésfilézés ◆ halbontáshalbontás ◆ halfilézéshalfilézés
◆ három lapos tárgyhárom lapos tárgy
szanmaiszanmai ◆ elmélyüléselmélyülés ◆ összpontosításösszpontosítás ◆

szamádhiszamádhi 「Gjódzsa-va szanmaini haitta.」 „A
buddhizmust gyakorló hívő szamádhi állapotába
került.” ◇ zeitakuzanmaizeitakuzanmai határtalanhatártalan jólétjólét ◇

zeitakuzanmaizeitakuzanmai határtalanhatártalan fényűzésfényűzés ◇ do-do-
kusozanmaikusozanmai elmélyültelmélyült olvasásolvasás ◇ nenbucu-nenbucu-
zanmaizanmai elmélyültelmélyült buddhistabuddhista imaima ◇ hamo-hamo-
nozanmainozanmai késeléskéselés ◇ hótózanmaihótózanmai önfeledtönfeledt
szórakozásszórakozás ◇ hótózanmaihótózanmai dorbézolásdorbézolás ◇ jú-jú-
tózanmaitózanmai dorbézolásdorbézolás
szanmaicuzukiszanmaicuzuki ◆ szárnyas képszárnyas kép
szanmaieszanmaie ◆ szárnyas képszárnyas kép
szanmaikjószanmaikjó ◆ szamádhi állapotaszamádhi állapota
szanmaimeszanmaime ◆ komédiáskomédiás ◆ komikuskomikus ◆ móka-móka-
mestermester

szanmainikuszanmainiku ◆ filézett bordafilézett borda
szanmaiorosiszanmaiorosi ◆ háromhárom részrerészre vágásvágás
「Szakanano szanmaiorosi」 „hal három részre
vágása”

szanmajagjószanmajagjó ◆ megváltómegváltó erejűerejű buddhistabuddhista
tárgytárgy
szanmakaszanmaka ◆ makracsukafélékmakracsukafélék
szanmanszanman ◆ harmincezerharmincezer
szanmanszanman ◆ kuszaságkuszaság ◆ szétszórtságszétszórtság
szanman-naszanman-na ◆ kuszakusza 「Konocsirasi-va szan-
manna insó-o ataeru.」 „Ez a szórólap kusza be-
nyomást kelt.” ◆ szétszórtszétszórt 「Denvaganarippa-
naside súcsúrjoku-va szanmanninatta.」 „A folya-
matos telefonok miatt szétszórt lett a figyelmem.”

szanmarinoszanmarino ◆ San MarinoSan Marino
szanmenkidzsiszanmenkidzsi ◆ bulvárcikkbulvárcikk ◆ közérdekűközérdekű
cikkcikk
szanmenkjószanmenkjó ◆ szárnyas tükörszárnyas tükör
szanmiszanmi ◆ savanyúsavanyú ízíz 「Szanmino kiita rjóri.」
„Dominánsan savanyú ízű étel.”

szanmicuszanmicu ◆ zártzárt hely,hely, tömeg,tömeg, közelségközelség
「Kanszen-o fuszegutameni szanmicu-o szakete
kudaszai.」 „A fertőződés ellen kerülje a zárt he-
lyeket, a tömeget és a közelséget.”

szanmiittaiszanmiittai ◆ hármashármas szövetségszövetség ◆ Szent-Szent-
háromságháromság
szanmiittaironszanmiittairon ◆ Szentháromság tanaSzentháromság tana
szanmiittaironsaszanmiittaironsa ◆ szentháromsághívőszentháromsághívő ◆

trinitáriustrinitárius
szanminsugiszanminsugi ◆ népnép háromhárom elveelve ◇ minkensugiminkensugi
demokráciademokrácia elveelve ◇ minszeisugiminszeisugi népjólétnépjólét el-el-
veve ◇ minzokusugiminzokusugi nacionalizmus elvenacionalizmus elve
szanmirjószanmirjó ◆ savanyítósavanyító adalékadalék ◆ savanyú-savanyú-
ságot szabályozó adalékságot szabályozó adalék
szanmjakuszanmjaku ◆ hegylánchegylánc ◆ hegységhegység ◆ hegy-hegy-
sorsor ◆ hegyvonulathegyvonulat ◇ arupuszuszanmjakuarupuszuszanmjaku
AlpokAlpok ◇ uraruszanmjakuuraruszanmjaku UrálUrál ◇ kaizansz-kaizansz-
anmjakuanmjaku fenékhegységfenékhegység ◇ kaizanszanmjakukaizanszanmjaku
fenékhegyláncfenékhegylánc ◇ karupatiaszanmjakukarupatiaszanmjaku Kár-Kár-
pátokpátok ◇ danszószanmjakudanszószanmjaku röghegységröghegység ◇

barukanszanmjakubarukanszanmjaku Balkán-hegységBalkán-hegység ◇ bun-bun-
szuiszanmjakuszuiszanmjaku vízválasztóvízválasztó hegységhegység ◇ rok-rok-
kíszanmjakukíszanmjaku Sziklás-hegységSziklás-hegység
szanmonszanmon ◆ fabatkafabatka 「Kono e-va szanmonno
kacsimonai.」 „Ez a kép fabatkát sem ér.” ◆ fillé-fillé-
rességresség ◆ potomságpotomság
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szanmonszanmon ◆ főkapufőkapu ◆ templomtemplom ◆ templomka-templomka-
pupu
szanmonbanszanmonban ◆ előreelőre gyártottgyártott pecsétnyo-pecsétnyo-
mómó ◆ olcsó pecsétnyomóolcsó pecsétnyomó
szanmonbunsiszanmonbunsi ◆ firkászfirkász ◆ középszerűközépszerű íróíró ◆

ponyvaregényíróponyvaregényíró
szanmon-jakusaszanmon-jakusa ◆ jellegtelenjellegtelen színészszínész ◆

középszerű színészközépszerű színész
szanmonsószecuszanmonsószecu ◆ filléresfilléres regényregény ◆ pony-pony-
varegényvaregény
szan-nanszan-nan ◆ harmadik fiúharmadik fiú
szan-nangafuruszan-nangafuru ◆ nyakábanyakába szakadszakad aa sze-sze-
rencsétlenségrencsétlenség 「Tocuzenszan-nanga futteki-
ta.」 „Hirtelen a nyakamba szakadt a szerencsét-
lenség.”

szan-nenszan-nen ◆ háromhárom évév 「Bizano szan-
nengotono kósin」 „vízum három évenkénti meg-
hosszabbítása”

szan-nenszeinoszan-nenszeino ◆ harmadévesharmadéves
「Daigakuszan-nenszeino hito」 „harmadéves
hallgató” ◆ harmadikosharmadikos 「Sógakkószan-
nenszeino kodomo」 „harmadikos kisiskolás”

szan-ninszan-nin ◆ három személyhárom személy
szan-ninbejaszan-ninbeja ◆ háromágyas szobaháromágyas szoba
szan-nindeszan-ninde ◆ hármanhárman
szan-ningorosiszan-ningorosi ◆ hármasgyilkossághármasgyilkosság
szan-ninguminoszan-ningumino ◆ háromhárom személybőlszemélyből állóálló
「Cúkónin-va szan-ningumino otokoni oszovar-
eta.」 „A járókelőt három személyből álló férficso-
port támadta meg.”

szan-nin-jorebamondzsunocsieszan-nin-jorebamondzsunocsie ◆ háromhárom
ember már bölcsember már bölcs
szan-ninsószan-ninsó ◆ harmadikharmadik személyszemély 「Dósino
szan-ninsófukuszúkei」 „ige többes szám harma-
dik személyű alakja”

szan-nintomoszan-nintomo ◆ mindhármanmindhárman 「Szan-nintomo
onadzsi irono fuku-o kiteita.」 „Mindhárman
ugyanolyan színű ruhát viseltek.”

szan-ninzucuszan-ninzucu ◆ hármasávalhármasával
szannjúszannjú ◆ beleszámolásbeleszámolás
szannjúszannjú ◆ bejutásbejutás 「Kokuszaisidzsó-e no
szannjú」 „bejutás a nemzetközi piacra” ◆ lá-lá-
togatástogatás ◇ szannjúszuruszannjúszuru megjelenikmegjelenik 「Gu-
róbaru kigjó-va vaga kunino sidzsó-e mo szann-
júsita.」 „A multinacionális cég hazánk piacán is

megjelent.” ◇ szannjúszuruszannjúszuru belépbelép 「Kaisa-va
nógjóni szannjúsita.」 „A vállalat belépett a me-
zőgazdaságba.”

szannjúsóhekiszannjúsóheki ◆ bejutást gátló tényezőbejutást gátló tényező
szannjúszuruszannjúszuru ◆ belépbelép 「Kaisa-va nógjóni
szannjúsita.」 „A vállalat belépett a mezőgazda-
ságba.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Guróbaru kigjó-va vaga
kunino sidzsó-e mo szannjúsita.」 „A multinacio-
nális cég hazánk piacán is megjelent.”

szannjúszuruszannjúszuru ◆ beleszámolbeleszámol 「Kjúrjónikono
kingakumo szannjúsitekudaszai.」 „Ezt az össze-
get is számolja bele a fizetésbe!”

szan-noszan-no ◆ származószármazó 「Hangarí szannovain-
va arimaszuka?」 „Van Magyarországról szárma-
zó boruk? (Van Magyarországon termelt boruk?)”

szan-nocugiszan-nocugi ◆ harmadlagosharmadlagos
szan-noszeiszekiszan-noszeiszeki ◆ hármashármas
szanószanó ◆ bal agyféltekebal agyfélteke
szanószanó ◆ homokzsákhomokzsák ◆ zúzazúza ◆ zúzógyomorzúzógyomor
szanpacuszanpacu ◆ időnkéntiidőnkénti előforduláselőfordulás ◆ szór-szór-
ványos lövöldözésványos lövöldözés
szanpacuszanpacu ◆ hajnyíráshajnyírás ◆ hajvágáshajvágás
szanpacuképuszanpacuképu ◆ borbélyköpenyborbélyköpeny
szanpacuszuruszanpacuszuru ◆ időnkéntidőnként előfordulelőfordul ◆

időnkéntidőnként lőlő 「Szanpacuszuru dzsúszei」 „időn-
ként megszólaló puska hangja”

szanpacuszuruszanpacuszuru ◆ hajathajat vágvág 「Maicukiikkai
szanpacusiteiru.」 „Havonta vágatom a hajam.”

szanpacutekinaszanpacutekina ◆ időnkéntiidőnkénti 「Szanpacutek-
ina teiden」 „időnkénti áramszünet” ◆ szórvá-szórvá-
nyosnyos 「Szanpacutekina kószen」 „szórványos
összecsapások”

szanpacutekiniszanpacutekini ◆ időnkéntidőnként 「Dzsisinga szan-
pacutekini haszszeisita.」 „Időnként rengett a
föld.”

szanpaiszanpai ◆ ipari hulladékipari hulladék
szanpaiszanpai ◆ látogatáslátogatás ◆ szentélylátogatásszentélylátogatás
◆ templomlátogatástemplomlátogatás
szanpaikjúhaiszanpaikjúhai ◆ hajlongáshajlongás
szanpaikjúhaiszanpaikjúhai ◆ hajlonghajlong 「Szanpaikjúhaisite
tanonda.」 „Hajlongva kérlelte.”

szanpaisaszanpaisa ◆ szentélylátogatószentélylátogató ◆ templom-templom-
látogatólátogató ◆ zarándokzarándok
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szanpaiszuruszanpaiszuru ◆ látogatlátogat 「Kamakurade-va
iroirona otera-o szanpaisita.」 „Kamakurában
templomokba látogattam.” ◆ lerójalerója kegyele-kegyele-
téttét 「Szeidzsika-va eijúno ohaka-o szanpaisi-
ta.」 „A politikus lerótta kegyeletét a hősök sír-
jánál.” ◆ meglátogatmeglátogat 「Meidzsidzsingú-o szan-
paisita.」 „Meglátogattam a Meidzsi szentélyt.”

szanpakuganszanpakugan ◆ alulalul vagyvagy felülfelül kilátszókilátszó
szemfehérjeszemfehérje
szanpakujokkaszanpakujokka ◆ négy nap három éjszakanégy nap három éjszaka
szanpiszanpi ◆ elfogadáselfogadás vagyvagy visszautasításvisszautasítás
「Gianno szanpi」 „javaslat elfogadása vagy
visszautasítása” ◆ igen-nemigen-nem szavazatszavazat 「Sicu-
monni taisite szanpi-va hanhanni vakareta.」 „A
megkérdezettek fele szavazott igennel, fele pedig
nemmel.” ◇ szanpi-oszanpi-o toutou megszavaztatmegszavaztat
「Kokuminno szanpi-o tovazu kenpó-o kaiszeis-
ita.」 „Megváltoztatták az alkotmányt, anélkül,
hogy ezt a néppel megszavaztatták volna.”

szanpiéru-mikuronszanpiéru-mikuron ◆ SaintSaint PierrePierre ésés Mique-Mique-
lonlon
szanpi-oszanpi-o toutou ◆ megszavaztatmegszavaztat 「Kokuminno
szanpi-o tovazu kenpó-o kaiszeisita.」 „Megvál-
toztatták az alkotmányt, anélkül, hogy ezt a nép-
pel megszavaztatták volna.”

szanpirjóronszanpirjóron ◆ helyesléshelyeslés ésés ellenzésellenzés 「Ko-
no hósin-va szanpirjórongaaru.」 „Vannak, akik
helyeslik a tervet, és vannak, akik nem.” ◆ propro ésés
kontrakontra 「Szanpirjóron-o mikivameta.」 „Mérle-
gelték a pro-t és kontrát.”

szanposzanpo ◆ gyaloglásgyaloglás ◆ sétaséta
szanpószanpó ◆ algoritmusalgoritmus ◆ számítási módszerszámítási módszer
szanpocsúszanpocsú ◆ séta közbenséta közben
szanpodzsószanpodzsó ◆ sétálóudvarsétálóudvar
szanpókaraszanpókara ◆ háromhárom oldalróloldalról 「Szanpókara
teki-o hóisita.」 „Három oldalról körülzártuk az
ellenséget.”

szanpomicsiszanpomicsi ◆ promenádpromenád ◆ sétálóutcasétálóutca
szanposzagatteszanposzagatte ◆ alázatosanalázatosan ◆ háromhárom lé-lé-
pésselpéssel utánautána 「Ottokara szanposzagattecuite
iku.」 „Három lépéssel a férje után megy.”

szanposzaszeruszanposzaszeru ◆ sétáltatsétáltat 「Inu-o szanpo-
szaszeta.」 „Sétáltattam a kutyámat.”

szanposzuruszanposzuru ◆ gyalogolgyalogol 「Ekimade szanposi-
ta.」 „Az állomásra gyalogoltam.” ◆ sétálsétál 「Csi-

kakuno kóen-o szanposita.」 „A környékbeli
parkban sétáltam.” ◇ szanposzaszeruszanposzaszeru sétál-sétál-
tattat 「Inu-o szanposzaszeta.」 „Sétáltattam a ku-
tyámat.”

szanpuszanpu ◆ kismamakismama
szanpuszanpu ◆ permetezéspermetezés 「Nójakuno szanpu」
„növényvédőszer permetezése” ◆ szétszórásszétszórás ◆

terjesztésterjesztés ◇ ariszanpuariszanpu hangyákhangyák általiáltali ter-ter-
jesztésjesztés
szanpuszanpu ◆ permetezéspermetezés
szanpukiszanpuki ◆ permetezőpermetező ◆ permetezőgéppermetezőgép
szanpukuszanpuku ◆ hegyoldalhegyoldal
szanpukucuiszanpukucui ◆ háromrészes képháromrészes kép
szanpunszanpun ◆ három perchárom perc
szanpuringuszanpuringu ◆ mintavételmintavétel ◆ mintavétele-mintavétele-
zészés
szanpuringu-rétoszanpuringu-réto ◆ mintavételimintavételi gyakori-gyakori-
ságság
szanpuringusúhaszúszanpuringusúhaszú ◆ mintavételimintavételi frek-frek-
venciavencia
szanpuruszanpuru ◆ mintaminta 「Cucsinoszanpuru-o tot-
ta.」 „Talajmintát vett.” ◇ kecuekiszanpurukecuekiszanpuru
vérmintavérminta ◇ sóhin-noszanpurusóhin-noszanpuru termékmintatermékminta
◇ sokuhinszanpurusokuhinszanpuru kiállítottkiállított ételmintaételminta
「Tentóniaru sokuhinszanpuru-o mite rjóri-o
eranda.」 „A kirakatban kiállított ételminta alap-
ján választottam.” ◇ njószanpurunjószanpuru vizeletmin-vizeletmin-
tata ◇ benszanpurubenszanpuru székletmintaszékletminta
szanpuszuruszanpuszuru ◆ permetezikpermetezik 「Szaccsúzai-o ki-
ni szanpusita.」 „Bogárölő szerrel permetezte a
fát.” ◆ szórszór 「Szuberi dometosite jukino ueni
hai-o szanpusita.」 „Csúszásgátlóként hamut
szórtam a hóra.”

szanpuzaiszanpuzai ◆ permetszerpermetszer
szanpuzuszanpuzu ◆ szórásdiagramszórásdiagram
szanranszanran ◆ selyemhernyó petéjeselyemhernyó petéje
szanranszanran ◆ szétszóródásszétszóródás ◆ szóródásszóródás ◇ kai-kai-
szecuszanranszecuszanran diffrakciós szóródásdiffrakciós szóródás
szanranszanran ◆ ívásívás ◆ petézéspetézés ◆ tojástojás
szanranbasoszanranbaso ◆ ívóhelyívóhely ◆ költőhelyköltőhely ◆ pete-pete-
rakó helyrakó hely ◆ tojásrakó helytojásrakó hely
szanrankaijúszanrankaijú ◆ ívásvándorlásívásvándorlás
szanrankanszanrankan ◆ tojócsőtojócső
szanrankeiszanrankei ◆ tojótojó
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szanrankiszanranki ◆ ívásiívási időszakidőszak ◆ költésiköltési idő-idő-
szakszak
szanrankószanrankó ◆ szórt fényszórt fény
szanranszuruszanranszuru ◆ szétszóródikszétszóródik 「Torakkukara
ocsita mokuzaiga micside szanransiteita.」 „A te-
herautóról leesett faanyag szétszóródott az úton.”
◆ szóródikszóródik 「Taijókó-va csikjúno taikide szan-
ranszuru.」 „A napfény szóródik a Föld légkörén.”

szanranszuruszanranszuru ◆ ívikívik 「Szakega szanransitei-
ru.」 „Ívnak a lazacok.” ◆ petézikpetézik
「Koganemusi-va szanransiteiru.」 „A cserebo-
gár petézik.” ◆ tojiktojik 「Nivatori-va szanransitei-
ru.」 „A tyúk tojik.”

szanrecuszanrecu ◆ részvételrészvétel
szanrecusaszanrecusa ◆ résztvevőrésztvevő
szanrecuszuruszanrecuszuru ◆ résztrészt veszvesz 「Szógini szan-
recusita.」 „Részt vett a temetésen.”

szanreiszanrei ◆ hegyi szellemhegyi szellem
szanrenkjúszanrenkjú ◆ hármashármas ünnepünnep 「Asitakara
szanrenkjúdeszu.」 „Holnaptól hármas ünnep
lesz.”

szanren-onpuszanren-onpu ◆ triolatriola
szanrenpuszanrenpu ◆ triolatriola
szanrensótansikiszanrensótansiki ◆ hármasbefutóhármasbefutó 「Szan-
rensótansikide szanman en-o kaketa.」 „Feltet-
tem 30 ezer jent hármasbefutóra.”

szanriszanri ◆ hajlathajlat ◆ könyökhajlatkönyökhajlat ◆ térdhaj-térdhaj-
latlat
szanrikuszanriku ◆ SzanrikuSzanriku
szanrinszanrin ◆ hegyek és erdőkhegyek és erdők ◆ hegyi erdőhegyi erdő
szanringakuszanringaku ◆ erdészeterdészet
szanringjószanringjó ◆ erdészeterdészet
szanrinkaitakuszanrinkaitaku ◆ erdőirtáserdőirtás ◆ erdőerdő műve-műve-
lésre alkalmassá tételelésre alkalmassá tétele
szanrinkanriszanrinkanri ◆ erdőgazdálkodáserdőgazdálkodás
szanrinkaszaiszanrinkaszai ◆ erdőtűzerdőtűz
szanrin-nobaszszaiszanrin-nobaszszai ◆ erdőirtáserdőirtás
szanrinsaszanrinsa ◆ háromkerekű járműháromkerekű jármű ◆ triciklitricikli
szanrinszanszanrinszan ◆ trifoszfáttrifoszfát ◇ adenosinszan-adenosinszan-
rinszanrinszan adenozin-trifoszfátadenozin-trifoszfát
szanrjószanrjó ◆ hegygerinchegygerinc
szanrjószanrjó ◆ volumenvolumen
szanrjókjószanrjókjó ◆ prizmaprizma

szanrjúszanrjú ◆ harmadosztályharmadosztály ◆ harmadrangharmadrang
szanrjúnoszanrjúno ◆ harmadosztályúharmadosztályú 「Szanrjú-
nocsímu.」 „Harmadosztályú csapat.” ◆ har-har-
madrangúmadrangú 「Szanrjúno kasu.」 „Harmadrangú
énekes.”

szanrjúsuszanrjúsu ◆ jégárpajégárpa
szanrószanró ◆ templomba zárkózva imádkozástemplomba zárkózva imádkozás
szanrokuszanroku ◆ hegy aljahegy alja ◆ hegy lábahegy lába
szanronsúszanronsú ◆ szanron-buddhizmusszanron-buddhizmus
szanroszuicscsiszanroszuicscsi ◆ alternatív kapcsolóalternatív kapcsoló
szanrószuruszanrószuru ◆ háromszoriháromszori sikertelensikertelen kí-kí-
sérletetsérletet tesztesz 「Szanrósite daigakuni haitta.」
„Háromszori sikertelen kísérlet után felvették az
egyetemre”

szanruiszanrui ◆ savaksavak
szanruiszanrui ◆ harmadik bázisharmadik bázis ◆ hármas bázishármas bázis
szanruibészuszanruibészu ◆ harmadik bázisharmadik bázis
szanruidaszanruida ◆ hárombázisoshárombázisos ütésütés ◆ triplatripla
ütésütés ◆ ütés a harmadik bázishozütés a harmadik bázishoz
szanruisuszanruisu ◆ hármas védőhármas védő
szanruiszósaszanruiszósa ◆ harmadikharmadik bázisbázis támadójá-támadójá-
tékosatékosa
szan-rúmuszan-rúmu ◆ télikerttélikert
szansakaidanszansakaidan ◆ háromoldalúháromoldalú megbeszélésmegbeszélés
「Beikanhokuno szansakaidan」 „amerikai,
észak- és dél koreai, háromoldalú megbeszélés”

szansamendanszansamendan ◆ tanár-diák-szülőtanár-diák-szülő elbe-elbe-
szélgetésszélgetés
szansiszansi ◆ selyemszálselyemszál
szansicuszansicu ◆ szülőszobaszülőszoba
szansicsinicsiszansicsinicsi ◆ huszonegy naphuszonegy nap
szansinszansin ◆ szansinszansin
szansinszansin ◆ strikeoutstrikeout
szansintószansintó ◆ harmadfokúharmadfokú rokonságrokonság 「Szan-
sintóno sinszeki」 „harmadfokú rokon”

szansiszuimeiszansiszuimei ◆ szépszép látványlátvány ◆ szépszép tájtáj ◆

természeti szépségtermészeti szépség
szansiszuimeinoszansiszuimeino ◆ szemetszemet gyönyörködtetőgyönyörködtető
「Szansiszuimeino szancsida.」 „Szemet gyö-
nyörködtető hegyes vidék.”

szansószansó ◆ japánjapán borsbors ◇ szansóhakocubu-szansóhakocubu-
demopiriritokaraidemopiriritokarai kicsikicsi aa bors,bors, dede erőserős ◇
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szansó-oszansó-o kakerukakeru megborsozmegborsoz 「Unagini
szansó-o kaketa.」 „Megborsoztam az angolnát.”

szansószansó ◆ hivatkozáshivatkozás ◆ lásdlásd 「Godzsuh-
pédzsi szansó.」 „Lásd az ötvenedik oldalt!” ◆

összevetésösszevetés
szansóbangószansóbangó ◆ hivatkozási számhivatkozási szám
szansóbukkenszansóbukken ◆ bűnjelbűnjel ◆ bűntárgybűntárgy
szansódenkjokuszansódenkjoku ◆ referencia elektródareferencia elektróda
szansóhaszansóha ◆ referenciahullámreferenciahullám
szansóhakocubudemopiriritokaraiszansóhakocubudemopiriritokarai ◆ kicsikicsi
a bors, de erősa bors, de erős
szansókeiszansókei ◆ vonatkoztatási rendszervonatkoztatási rendszer
szansokuszansoku ◆ háromhárom étkezésétkezés 「Icsinicsiszan-
sokuga hicujó.」 „Kell egy nap három étkezés.” ◆

napi háromszori étkezésnapi háromszori étkezés
szansokuszansoku ◆ háromhárom színszín ◇ szansokukiszansokuki há-há-
romszínű zászlóromszínű zászló
szansokuszansoku ◆ térhódítástérhódítás
szansokubanszansokuban ◆ háromszínű nyomtatásháromszínű nyomtatás
szansokugatasikikakuszansokugatasikikaku ◆ háromszínlátásháromszínlátás
szansokukiszansokuki ◆ háromszínűháromszínű zászlózászló ◆ trikolórtrikolór

szansokuszareruszansokuszareru ◆ felmorzsolódikfelmorzsolódik 「Csi-
iszana kuni-va szansokuszareta.」 „A kis ország
felmorzsolódott.”

szansokuszecuszansokuszecu ◆ trikromatikus elmélettrikromatikus elmélet
szansokuszumireszansokuszumire ◆ háromszínűháromszínű árvácskaárvácska ◆

vadárvácskavadárvácska
szansokuszuruszansokuszuru ◆ teretteret hódíthódít 「Vaga kunino
szeihin-va szekaisidzsó-o szansokusita.」 „Orszá-
gunk termékei teret hódítottak a világpiacon.” ◇

szansokuszareruszansokuszareru felmorzsolódikfelmorzsolódik 「Csiisza-
na kuni-va szansokuszareta.」 „A kis ország fel-
morzsolódott.”

szansó-oszansó-o kakerukakeru ◆ megborsozmegborsoz 「Unagini
szansó-o kaketa.」 „Megborsoztam az angolnát.”

szansószuruszansószuru ◆ hivatkozikhivatkozik 「Zenrei-o szansó-
sita.」 „A megelőző esetre hivatkozott.” ◆ össze-össze-
vetvet 「Hjóno hidarino ranto migino ran-o szansó-
sita.」 „Összevetette a táblázat bal és jobb oszlo-
pát.”

szansóuoszansóuo ◆ gőtegőte ◆ óriásszalamandraóriásszalamandra
szansúszansú ◆ egybegyűlésegybegyűlés 「Goszansúno mina-
szama!」 „Tisztelt egybegyűltek!”

szansucuszansucu ◆ kiszámításkiszámítás ◆ kiszámoláskiszámolás
szansucuszansucu ◆ kitermeléskitermelés ◆ kitermelőkitermelő ◇ sze-sze-
kijuszansucukokukijuszansucukoku olajtermelő országolajtermelő ország
szansucudakaszansucudaka ◆ kitermeltkitermelt mennyiségmennyiség ◆

megtermelt mennyiségmegtermelt mennyiség
szansucugakuszansucugaku ◆ megtermelt összegmegtermelt összeg
szansucurjószansucurjó ◆ kitermeltkitermelt mennyiségmennyiség ◆ meg-meg-
termelt mennyiségtermelt mennyiség
szansucuszuruszansucuszuru ◆ kiszámítkiszámít 「Dójattekonodé-
tákara rieki-o szansucuszurunodeszuka?」 „Ho-
gyan lehet ezekből az adatokból kiszámítani a nye-
reséget?” ◆ kiszámolkiszámol 「Kjorito dzsikande
heikinszokudo-o szansucusita.」 „A távolságból
és az időből kiszámoltam az átlagsebességet.”

szansucuszuruszansucuszuru ◆ előállítelőállít 「Njúszeihin-o
szansucuszuru.」 „Tejtermékeket állít elő.” ◆ ki-ki-
termeltermel 「Szekiju-o szansucuszuru.」 „Kitermeli
az olajat.”

szansúkiszansúki ◆ halál második évfordulójahalál második évfordulója
szansunodzsingiszansunodzsingi ◆ háromhárom legfontosabblegfontosabb
tartóstartós fogyasztásifogyasztási cikkcikk ◆ háromhárom szentszent
kincskincs ◇ amanomurakumonocurugiamanomurakumonocurugi AmanoAmano
MurakumoMurakumo kardjakardja ◇ jaszakaninomagatamajaszakaninomagatama
JaszakkaniJaszakkani ékkőcseppjeékkőcseppje ◇ jatanokagamijatanokagami
szent tükörszent tükör
szansuruinoszansuruino ◆ háromféleháromféle
szansúszuruszansúszuru ◆ eljöneljön 「Goszansú arigatógoza-
imaszu.」 „Köszönjük, hogy eljöttek!” ◆ megymegy
「Szaigaino szai-va siteisita basoni szumijakani
szansúsitekudaszai.」 „Katasztrófa esetén menje-
nek gyorsan a kijelölt helyekre!”

szanszagariszanszagari ◆ szanszagariszanszagari samiszenhan-samiszenhan-
golásgolás
szanszaiszanszai ◆ ehető vadnövényehető vadnövény
szanszainoszanszaino ◆ hároméveshároméves
szanszakuszuruszanszakuszuru ◆ bóklászikbóklászik 「Mori-o szan-
szakusiteita.」 „Az erdőben bóklásztam.” ◆ sé-sé-
táltál
szanszangogoszanszangogo ◆ kisebbkisebb csoportokbancsoportokban
「Kodomo-va szanszangogoacumattekita.」 „Ki-
sebb csoportokban gyülekeztek a gyerekek.”

szanszankudoszanszankudo ◆ szakéivási ceremóniaszakéivási ceremónia
szanszan-nivatatteszanszan-nivatatte ◆ többszörtöbbször
「Csúidzsikó-o szanszannivatatte szecumeisita.」
„Többször elmagyaráztam a tudnivalókat.”
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szanszantaruszanszantaru ◆ ragyogóragyogó 「Szanszantaru jó-
kó」 „ragyogó napfény”

szanszantoszanszanto ◆ ragyogvaragyogva 「Jókóga szanszanto
furi szoszoida.」 „Ragyogva sütött a nap.”

szanszaroszanszaro ◆ hármashármas útelágazásútelágazás 「Szansza-
roni cuita.」 „Hármas útelágazáshoz érkeztem.”

szanszeiszanszei ◆ harmadikharmadik 「Béra szanszei」 „III.
Béla” ◆ harmadikharmadik generációgeneráció 「Buradzsiruni
szumu nikkeiszanszei」 „Brazíliában élő harma-
dik generációs japán”

szanszeiszanszei ◆ alaposalapos önvizsgálatönvizsgálat ◆ háromhárom ön-ön-
vizsgálatvizsgálat
szanszeiszanszei ◆ előállításelőállítás ◆ kitenyésztéskitenyésztés
szanszeiszanszei ◆ savasságsavasság
szanszeiszanszei ◆ egyetértésegyetértés ◆ helyesléshelyeslés 「Ka-
reno kódó-va szanszeidekinai.」 „Nem tudom he-
lyeselni a cselekedetét.” ◆ mellettemellette 「Szansze-
ironto hantairon-o nobetekudaszai.」 „Mi szól
mellette és ellene?” ◆ támogatástámogatás 「Kóhosa-va
kahanszúno szanszei-o eta.」 „A jelölt többségi
támogatást szerzett.”

szanszeicsókaszecuszanszeicsókaszecu ◆ savassavas növekedésinövekedési
elméletelmélet
szanszeideszuszanszeideszu ◆ amellettamellett vanvan 「Hikkosini
szanszeideszu.」 „Én amellett vagyok, hogy köl-
tözzünk el.”

szanszeidodzsószanszeidodzsó ◆ savas talajsavas talaj
szanszeiganszanszeigan ◆ savas kőzetsavas kőzet
szanszeihaszanszeiha ◆ pártolópártoló
szanszeihadearuszanszeihadearu ◆ pártjánpártján vanvan 「Vatasi-va
ipputaszaiszeino szanszeihadeszu.」 „Én a több-
nejűség pártján vagyok.”

szanszeihjószanszeihjó ◆ támogató szavazattámogató szavazat
szanszeihjó-oszanszeihjó-o tódzsirutódzsiru ◆ rárá szavazszavaz 「Do-
kuricuno szanszeihjó-o tódzsita.」 „A független-
ségre szavaztam.”

szanszeiikenszanszeiiken ◆ egyetértő véleményegyetértő vélemény
szanszeikaszanszeika ◆ savasodássavasodás
szanszeikecusószanszeikecusó ◆ acidózisacidózis
szanszeikenszanszeiken ◆ politikáhozpolitikához valóvaló jogjog ◆ po-po-
litikailitikai részvételrészvétel jogajoga ◆ választhatóságiválaszthatósági
jogjog ◆ választójogválasztójog
szanszeinoszanszeino ◆ savassavas
szanszeipuroteázeszanszeipuroteáze ◆ savas proteázsavas proteáz

szanszeisaszanszeisa ◆ támogatótámogató
szanszeisoszanszeiso ◆ SanhsziSanhszi
szanszeisokuhinszanszeisokuhin ◆ savas élelmiszersavas élelmiszer
szanszeiszuruszanszeiszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Vatasimo
zendzsucuno ikenni szanszeideszu.」 „Csatlako-
zom az előttem szólóhoz.” ◆ egyetértegyetért 「Szan-
szei!」 „Egyetértek!” ◆ helyeselhelyesel 「Kare-o soba-
cuszurukotoni szanszeideszu.」 „Helyeslem, hogy
megbüntetik.” ◆ támogattámogat 「Teianni szanszeisi-
ta.」 „Támogatta a javaslatot.”

szanszeiszuruszanszeiszuru ◆ kitenyésztkitenyészt
szanszeitaszúdeszanszeitaszúde ◆ szavazatiszavazati többséggeltöbbséggel
「Gian-va szanszeitaszúde kakecuszareta.」 „Sza-
vazati többséggel elfogadták az indítványt.”

szanszeiuszanszeiu ◆ savas esősavas eső
szanszekiszanszeki ◆ feltornyosulásfeltornyosulás ◆ hegyekbenhegyekben
állásállás
szanszekiszuruszanszekiszuru ◆ feltornyosulfeltornyosul 「Mondaiga
szanszekisiteiru.」 „Feltornyosultak a problé-
mák.” ◆ hegyekbenhegyekben álláll 「Sigotoga szanszekisi-
teiru.」 „Hegyekben áll a munkám.”

szanszenszanszen ◆ szansinszansin
szanszenszanszen ◆ harmadszori megválasztásharmadszori megválasztás
szanszenszanszen ◆ beszállásbeszállás aa háborúbaháborúba ◆ hadbahadba
lépéslépés
szanszensokutaiszeiszanszensokutaiszei ◆ triszómiatriszómia
szanszenszuruszanszenszuru ◆ harmadszorharmadszor megválasztmegválaszt
「Tocsidzsi-va szanszensita.」 „Harmadszor is
megválasztották a főpolgármestert.”

szanszenszuruszanszenszuru ◆ beszállbeszáll aa háborúbaháborúba 「Va-
ga kuni-va doicu gavani szanszensita.」 „Orszá-
gunk a németek oldalán beszállt a háborúba.”

szanszerifufontoszanszerifufonto ◆ sans-serifsans-serif betűtípusbetűtípus ◆

talpatlan betűtípustalpatlan betűtípus
szanszoszanszo ◆ oxigénoxigén ◇ ekikaszanszoekikaszanszo csepp-csepp-
folyósfolyós oxigénoxigén ◇ ekitaiszanszoekitaiszanszo cseppfolyóscseppfolyós
oxigénoxigén ◇ kaszszeiszanszokaszszeiszanszo reaktívreaktív oxigénoxigén
◇ józonszanszojózonszanszo oldottoldott oxigénoxigén 「Kavano jó-
zonszanszo」 „folyóban oldott oxigén”

szanszószanszó ◆ háromhárom fázisfázis 「Szanszómótá」 „há-
romfázisú motor”

szanszószanszó ◆ hegyi lakhegyi lak
szanszoaszecsiren-jószecuszanszoaszecsiren-jószecu ◆ acetiléngá-acetiléngá-
zos lánghegesztészos lánghegesztés ◆ lánghegesztéslánghegesztés
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szanszobonbeszanszobonbe ◆ oxigénpalackoxigénpalack
szanszodzsunkanszanszodzsunkan ◆ oxigénciklusoxigénciklus
szanszofuszaiszanszofuszai ◆ oxigénadósságoxigénadósság
szanszogensókjokuszenszanszogensókjokuszen ◆ oxigéncsökke-oxigéncsökke-
nési görbenési görbe
szanszohaszszeifukugótaiszanszohaszszeifukugótai ◆ oxigénfej-oxigénfej-
lesztő komplexumlesztő komplexum
szanszokahemogurobinszanszokahemogurobin ◆ oxihemoglobinoxihemoglobin
szanszokairikjokuszenszanszokairikjokuszen ◆ oxigén-oxigén-
hemoglobin disszociációs görbehemoglobin disszociációs görbe
szanszokecubószanszokecubó ◆ oxigénhiányoxigénhiány
szanszokjúnjúszanszokjúnjú ◆ oxigénbelélegzésoxigénbelélegzés
szanszokjúnjúkiszanszokjúnjúki ◆ oxigénkészülékoxigénkészülék
szanszokjúnjúmaszukuszanszokjúnjúmaszuku ◆ légzőmaszklégzőmaszk ◆

oxigénmaszkoxigénmaszk
szanszomaszukuszanszomaszuku ◆ oxigénmaszkoxigénmaszk
szanszonszanszon ◆ hegyi faluhegyi falu
szanszonszanszon ◆ három tisztelni való emberhárom tisztelni való ember
szanszonszanszon ◆ szórványtelepülésszórványtelepülés ◆ tanyatanya
szanszonódoszanszonódo ◆ oxigénkoncentrációoxigénkoncentráció
szanszotenkakószoszanszotenkakószo ◆ oxigenázoxigenáz ◇ kongó-kongó-
kinószanszotenkakószokinószanszotenkakószo kevertkevert funkciójúfunkciójú
oxigenázoxigenáz
szanszotentoszanszotento ◆ oxigénsátoroxigénsátor
szanszozokugenszoszanszozokugenszo ◆ oxigéncsoportoxigéncsoport ele-ele-
meme
szanszúszanszú ◆ aritmetikaaritmetika ◆ számtanszámtan
「Sógakuszeinotoki-va szúgaku-va szanszúto jo-
bareteimasita.」 „Az alsó tagozatban számtannak
hívták a matematikát.”

szanszuiszanszui ◆ hegyekhegyek ésés folyókfolyók ◆ tájtáj 「Kono
si-va szanszuino bi-o egaiteiru.」 „Ez a vers a táj
szépségéről szól.”

szanszuiszanszui ◆ locsoláslocsolás
szanszuigaszanszuiga ◆ tájképtájkép
szanszuigakaszanszuigaka ◆ tájképfestőtájképfestő
szanszuijódzsószanszuijódzsó ◆ friss beton locsolásafriss beton locsolása
szanszuikiszanszuiki ◆ locsolókészüléklocsolókészülék ◆ vízperme-vízperme-
tezőtező
szanszuikiszanszuiki ◆ öntözőgépöntözőgép
szanszuisaszanszuisa ◆ locsolóautólocsolóautó
szanszuiszócsiszanszuiszócsi ◆ öntözőgépöntözőgép

szanszuiszogaszuszanszuiszogaszu ◆ durranógázdurranógáz
szanszuiszuruszanszuiszuru ◆ locsollocsol 「Kóenno sibafuni
szanszuisita.」 „A gyepet locsolták a parkban.”

szanszuiteienszanszuiteien ◆ tájkerttájkert
szanszukumiszanszukumi ◆ hármas patthelyzethármas patthelyzet
szanszukurittoszanszukuritto ◆ szanszkritszanszkrit
szanszukurittogoszanszukurittogo ◆ szanszkrit nyelvszanszkrit nyelv
szanszuruszanszuru ◆ előfordulelőfordul 「Sizenni szanszuru
dzsisaku」 „természetben előforduló mágnes” ◆

keletkezikkeletkezik 「Kono kószeki-va sizenni szanszu-
ru.」 „Ez az ásvány természetes módon keletke-
zik.”

szantacsokoszantacsoko ◆ csokimikuláscsokimikulás
szantaiszantai ◆ három halmazállapothárom halmazállapot
szantakurószuszantakurószu ◆ mikulásmikulás ◆ télapótélapó
szantanszantan ◆ borzalomborzalom ◆ fáradozásfáradozás ◇ kus-kus-
inszantaninszantan nagynagy erőfeszítéserőfeszítés ◇ kusinszan-kusinszan-
tanszurutanszuru borzasztóborzasztó erőfeszítésterőfeszítést tesztesz
「Ieno kaicsikuni kusinszantansita.」 „Borzasztó
erőfeszítés volt az átalakítás.”

szantanszantan ◆ dicshimnuszdicshimnusz ◆ magasztalásmagasztalás
szantanszantan ◆ elragadtatáselragadtatás ◆ magasztalásmagasztalás ◆

nyögdécselésnyögdécselés ◆ siránkozássiránkozás ◆ sóhajtozássóhajtozás
szantanszuruszantanszuru ◆ dicshimnuszokat zengdicshimnuszokat zeng
szantantaruszantantaru ◆ borzalmasborzalmas 「Szantantaru kó-
kei」 „borzalmas látvány” ◆ szánalmasszánalmas 「Szan-
tantaru haiboku」 „szánalmas vereség”

szantantaruszantantaru ◆ borzasztóborzasztó 「Szantantaru kó-
keidatta.」 „Borzasztó látványt nyújtott.”

szantantószantantó ◆ trióztrióz
szanteiszantei ◆ becslésbecslés 「Onsicukókagaszu haisu-
curjóno szanteihóhó」 „üvegházhatású gázkibo-
csátás mennyiségének becslési módszere” ◆ szá-szá-
mításmítás 「Szantei-o ajamaru」 „eltéveszti a számí-
tást” ◇ szanteikakakuszanteikakaku becsült árbecsült ár
szanteifútaiszanteifútai ◆ becsült göngyölegsúlybecsült göngyölegsúly
szanteikakakuszanteikakaku ◆ becsült árbecsült ár
szanteikidzsunszanteikidzsun ◆ kalkulációs szabványkalkulációs szabvány
szanteiszuruszanteiszuru ◆ becsülbecsül 「Szongaigaku-va icsi-
okuento szanteiszareta.」 „A kárt százmillió jenre
becsülték.” ◆ kiszámolkiszámol 「Sotokukara zeigaku-
o szanteisita.」 „A jövedelemből kiszámoltam az
adóösszeget.”

szantentóricuszantentóricu ◆ fejenállásfejenállás
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szantentóricuszuruszantentóricuszuru ◆ fejenfejen álláll 「Szantent-
óricugadekimaszuka?」 „Tudsz fejen állni?”

szantószantó ◆ harmadikharmadik 「Szantósó」 „harmadik
díj” ◆ harmadosztályharmadosztály 「Szantóde rjokósita.」
„Harmadosztályon utaztam.” ◇ szantósinszantósin har-har-
madfokú rokonmadfokú rokon
szantóbunszantóbun ◆ háromhárom egyenlőegyenlő részrerészre osztásosztás

szantóbunszuruszantóbunszuru ◆ háromhárom egyenlőegyenlő részrerészre
osztoszt 「En-o szantóbunsita.」 „Három egyenlő
részre osztotta a kört.”

szantókinszantókin ◆ háromfejűháromfejű karizomkarizom ◆ tricepsztricepsz

szantókjakuszantókjaku ◆ harmadosztályú utasharmadosztályú utas
szantokuhócsószantokuhócsó ◆ japánjapán késkés ◆ santokusantoku késkés

szantome-purinsipeszantome-purinsipe ◆ SaoSao ToméTomé ésés Princi-Princi-
pépé
szantósinszantósin ◆ harmadfokú rokonharmadfokú rokon
szantósinszantósin ◆ harmadfokú rokonságharmadfokú rokonság
szantósószantósó ◆ SantungSantung
szantószeidzsiszantószeidzsi ◆ triumvirátustriumvirátus 「Rómano
szantószeidzsi」 „római triumvirátus”

szanvaonszanvaon ◆ hármashangzathármashangzat
szanvariszanvari ◆ harminc százalékharminc százalék
szanzaiszanzai ◆ elszórtan létezéselszórtan létezés
szanzaiszanzai ◆ költségekköltségek 「Kareni kócúhide tai-
henna szanzai-o kaketa.」 „Borzasztó nagy utazá-
si költségekkel terheltem.” ◆ pénzszóráspénzszórás ◇ gó-gó-
szeinaszanzaiszeinaszanzai dőzsölésdőzsölés
szanzaiszanzai ◆ por alakú gyógyszerpor alakú gyógyszer
szanzaiszuruszanzaiszuru ◆ költségekbeköltségekbe veriveri magátmagát
「Jokiszenu szanzai-o sita.」 „Váratlan költsé-
gekbe vertem magam.” ◆ szórjaszórja aa pénztpénzt
「Kiga omomukugamamani szanzai-o sita.」
„Szabadon szórta a pénzt.”

szanzaiszuruszanzaiszuru ◆ elszórtanelszórtan vanvan 「Jozorani hi-
karino tenga szanzaisiteita.」 „Az éjszakai égbol-
ton elszórtan fénylő pontok voltak.”

szanzanszanzan ◆ alaposanalaposan 「Szanzanmataszareta.」
„Alaposan megvárakoztattak.” ◆ borzalmasanborzalmasan
「Kjóha szanzandesita.」 „Borzalmas napom
volt.” ◆ igencsakigencsak 「Szanzankurósita.」 „Igen-
csak küszködtem.” ◆ irgalmatlanulirgalmatlanul 「Szanzan
abura-o siboraretesimatta.」 „Irgalmatlanul le-

szidtak.” ◆ mindenfélemindenféle módonmódon
「Szanzanvarugucsi-o itta.」 „Mindenféle rosszat
mondott róla.” ◆ piszkosulpiszkosul 「Csímu-va szan-
zanmaketa.」 „Piszkosul kikapott a csapat.”

szanzan-abura-oszanzan-abura-o siborusiboru ◆ lehordlehord 「Dzsósini
szanzanabura-o siborareta.」 „A főnököm lehor-
dott.”

szanzan-naszanzan-na ◆ borzalmasborzalmas 「Szanzanna menia-
tta.」 „Borzalmas dolog történt velem.” ◆ szívásszívás
「Súmacuni kurumade dekakete szanzandatta.」
„Szívás volt a hétvégén autóval utazni.”

szanzan-naguruszanzan-naguru ◆ elhegedülielhegedüli aa nótájátnótáját
「Fudzsin-va otto-o menbódeszanzan nagutta.」
„Az asszony sodrófával elhegedülte a férje nótá-
ját.”

szanzan-naguruszanzan-naguru ◆ összeverösszever 「Szanzan-
nagurareta.」 „Jól összeverték.”

szanzan-nameniauszanzan-nameniau ◆ szörnyűségeketszörnyűségeket élél átát
「Rjokószakide szanzanna meni atta.」 „A he-
lyen, ahová utaztak szörnyűségeket élt át.”

szanzan-niszanzan-ni ◆ alaposanalaposan 「Dorobó-va heja-o
szanzan-ni arasita.」 „A betörő alaposan feldúlta
a lakást.”

szanzan-niucuszanzan-niucu ◆ elnáspágolelnáspágol ◆ elverelver
szanzaruszanzaru ◆ három bölcs majomhárom bölcs majom
szanzasiszanzasi ◆ galagonyagalagonya
szanzasinojabuszanzasinojabu ◆ galagonyabokorgalagonyabokor
szanzeszanze ◆ háromhárom generációgeneráció ◆ múltbéli,múltbéli, jelenjelen
és jövő generációés jövő generáció
szanzenszanzen ◆ szülésszülés előttelőtt ◇ szanzenszango-szanzenszango-
nokjúkanokjúka szülési szabadságszülési szabadság
szanzenszanzen ◆ csillogvacsillogva ◆ ragyogvaragyogva ◇ szan-szan-
zentokagajakuzentokagajaku ragyogragyog 「Kare-va vagacsímu-
no szanzento kagajaku hosida.」 „Ő csapatunk ra-
gyogó csillaga.”

szanzenszanzen ◆ háromezerháromezer
szanzendaiszenszekaiszanzendaiszenszekai ◆ univerzumuniverzum
szanzenoenszanzenoen ◆ mester-szolga kapcsolatmester-szolga kapcsolat
szanzenszangoszanzenszango ◆ szülés előtt és utánszülés előtt és után
szanzenszangonokjúkaszanzenszangonokjúka ◆ szülésiszülési szabad-szabad-
ságság
szanzentaruszanzentaru ◆ ragyogóragyogó
szanzentoszanzento ◆ ragyogvaragyogva

32663266 szantentóricuszuru szantentóricuszuru – szanzento szanzento AdysAdys



szanzentokagajakuszanzentokagajaku ◆ ragyogragyog 「Kare-va va-
gacsímuno szanzento kagajaku hosida.」 „Ő csa-
patunk ragyogó csillaga.”

szanzószanzó ◆ HáromHárom kosárkosár ◆ PáliPáli kánonkánon ◆ Tripi-Tripi-
takataka ◇ kjózókjózó PrédikációkPrédikációk kosarakosara ◇ ricuzóricuzó
FegyelemFegyelem kosarakosara ◇ ronzóronzó HittételekHittételek kosa-kosa-
rara
szanzóhósiszanzóhósi ◆ Három kosár mestereHárom kosár mestere
szanzokuszanzoku ◆ haramiaharamia
szanzugavaszanzugava ◆ túlvilági folyótúlvilági folyó
szanzuiszanzui ◆ bal oldali víz-gyökbal oldali víz-gyök
szanzukuriszanzukuri ◆ jobb oldali formálás-gyökjobb oldali formálás-gyök
szanzunokavaszanzunokava ◆ túlvilágtúlvilág határfolyójahatárfolyója
「Dzsúsókandzsa-va szanzuno kava-o vataró-
toszuru jume-o mita.」 „A súlyos beteg azt álmod-
ta, hogy a túlvilág határfolyóján készül átkelni.”

szaoszao ◆ botbot ◆ csónakhajtócsónakhajtó rúdrúd ◆ pöcspöcs ◆ rúdrúd
◆ samiszensamiszen nyakanyaka ◆ vadlibákvadlibák vonulásavonulása ◇

takezaotakezao bambuszrúdbambuszrúd ◇ cugizaocugizao rakósrakós hor-hor-
gászbotgászbot ◇ curizaocurizao pecabotpecabot ◇ curizaocurizao hor-hor-
gászbotgászbot ◇ hakarinoszaohakarinoszao mérlegkarmérlegkar ◇ ha-ha-
tazaotazao zászlórúdzászlórúd ◇ furidasizaofuridasizao teleszkó-teleszkó-
pospos horgászbothorgászbot ◇ monohosizaomonohosizao ruhaszárí-ruhaszárí-
tó rúdtó rúd
szaobakariszaobakari ◆ gyorsmérleggyorsmérleg ◆ karoskaros mérlegmérleg
◆ római mérlegrómai mérleg
szaodakeszaodake ◆ bambuszrúdbambuszrúd
szaoszaszuszaoszaszu ◆ bottalbottal hajthajt ◇ nagarenisza-nagarenisza-
oszaszuoszaszu követiköveti aa trendettrendet 「Kigjó-va kinda-
ikano nagareni szaoszaszu.」 „A vállalat követi a
modernizálási trendet.”

szaotomeszaotome ◆ rizspalántázó lányrizspalántázó lány
szapótászapótá ◆ fáslifásli ◆ szurkolószurkoló ◆ védőkötésvédőkötés
◇ asikubiszapótáasikubiszapótá bokavédőbokavédő ◇ hizaszapótáhizaszapótá
térdvédőtérdvédő ◇ hidzsiszapótáhidzsiszapótá könyökvédőkönyökvédő
szapótoszapóto ◆ támogatástámogatás
szappariszappari ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「Szappari mie-
maszen.」 „Egyáltalán nem látszik.” ◆ teljesenteljesen
「Szappari vaszuretesimatta.」 „Teljesen kiment
a fejemből.” ◇ kireiszapparikireiszappari véglegvégleg 「Karesi-
tokireiszappari vakareta.」 „Végleg szakítottam
vele.” ◇ kireiszapparikireiszappari végérvényesenvégérvényesen
「Singaku-va kireiszappari akirameta.」 „Végér-
vényesen lemondtam a továbbtanulásról.”

szapparidearuszapparidearu ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem megymegy
「Boku-va gaikokugogaszapparida.」 „Egyáltalán
nem mennek a nyelvek.”

szapparisitaszapparisita ◆ egyenesegyenes 「Szapparisita szei-
kaku」 „egyenes természet” ◆ egyszerűegyszerű 「Szap-
parisita adzsi」 „egyszerű íz” ◆ rendesrendes 「Szap-
parisita fukuszó」 „rendes ruházat” ◆ soványsovány
「Szapparisita sokudzsiga szukideszu.」 „A so-
vány ételeket szeretem.”

szappariszaszeruszappariszaszeru ◆ felfrissítfelfrissít 「Ocsa-o non-
deszapparisita.」 „A tea, amit ittam, felfrissített.”
◆ kicsinosítkicsinosít 「Minari-o szappariszaszeta.」
„Kicsinosítottam magam.”

szappariszuruszappariszuru ◆ felfrissülfelfrissül 「Savá-o abitara-
szapparisita.」 „A zuhanytól felfrissültem.” ◆ fel-fel-
üdülüdül 「Kao-o arattaraszapparisita.」 „Arcmosás
után felüdültem.” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Fuman-
o bucsimaketaraszapparisita.」 „Amikor kipa-
naszkodtam magam, megkönnyebbültem.” ◇

szappariszaszeruszappariszaszeru felfrissítfelfrissít 「Ocsa-o non-
deszapparisita.」 „A tea, amit ittam, felfrissített.”
◇ szappariszaszeruszappariszaszeru kicsinosítkicsinosít 「Minari-o
szappariszaszeta.」 „Kicsinosítottam magam.”

szapporosiszapporosi ◆ SzapporoSzapporo
szappukeiszappukei ◆ kopárságkopárság
szappúkeinaszappúkeina ◆ díszítetlendíszítetlen 「Szappúkeina ka-
be」 „díszítetlen fal” ◆ kopárkopár 「Szappúkeina ni-
va」 „kopár kert” ◆ sivársivár 「Szappúkeina kesi-
ki」 „sivár táj” ◆ szegényesenszegényesen bútorozottbútorozott
「Szappúkeina heja」 „szegényesen bútorozott
szoba” ◆ szürkeszürke 「Szappúkeina szeikacu」
„szürke élet”

szapuraicsénszapuraicsén ◆ ellátóláncellátólánc
szapuraijászapuraijá ◆ beszállítóbeszállító
szapuraizuszapuraizu ◆ meglepetésmeglepetés 「Szapuraizu!」
„Meglepetés!”

szapuraizu-pátíszapuraizu-pátí ◆ meglepetésbulimeglepetésbuli
szapureszszászapureszszá ◆ elnyomóelnyomó ◆ szupresszorszupresszor ◇

idensikanszapureszszáidensikanszapureszszá intergénikusintergénikus szup-szup-
resszorresszor
szapuriszapuri ◆ étrend-kiegészítőétrend-kiegészítő 「Szapuri-o no-
mu.」 „Étrend-kiegészítőt szed.” ◆ kiegészítőkiegészítő
「Bitamin díszapuri-o nondeiru.」 „D-vitamint
tartalmazó kiegészítőt szedek.”

szapurimentoszapurimento ◆ ételkiegészítőételkiegészítő ◆ étrend-étrend-
kiegészítőkiegészítő ◆ kiegészítőkiegészítő ◆ mellékletmelléklet ◆ táp-táp-
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lálékkiegészítőlálékkiegészítő ◆ tápszertápszer 「Akacsan-
niszapurimento-o ageta.」 „Tápszert adott a ba-
bának.”

szaraszara ◆ adagadag 「Dezáto-va oisikattanode futa-
szara tabeta.」 „Két adag desszertet ettem, mert
finom volt.” ◆ alsóalsó tányér-gyöktányér-gyök ◆ táltál
「Szarada-o oszarani noszeta.」 „Tálba tettem a
salátát.” ◆ tányértányér 「Jogoreta szara-o aratta.」
„Elmosogattam a piszkos tányérokat.” ◇ atama-atama-
noszaranoszara koponyakoponya ◇ ukezaraukezara csészealjcsészealj
「Kóhíkoppuno uke zara」 „kávés csészealj” ◇

oszaraoszara tányértányér ◇ oszaraoszara táltál ◇ oszara-ooszara-o
katazukerukatazukeru leszedileszedi azaz asztaltasztalt 「Sokugo,
oszara-o katazuketa.」 „Evés után leszedtem az
asztalt.” ◇ oszara-ooszara-o naraberunaraberu megterítmegterít 「Té-
buruni oszara-o narabete!」 „Terítsd meg az asz-
talt!” ◇ oszara-ooszara-o naraberukotonaraberukoto terítésterítés ◇

kamizarakamizara papírtányérpapírtányér ◇ szúpuzaraszúpuzara mélytá-mélytá-
nyérnyér ◇ szúpuzaraszúpuzara levesestányérlevesestányér ◇ tenbin-tenbin-
noszaranoszara mérlegtányérmérlegtányér ◇ tenbin-noszaratenbin-noszara
mérlegmérleg serpenyőjeserpenyője ◇ torizaratorizara szedőtányérszedőtányér
「Kéki-o tori zarani noszeta.」 „A szedőtányé-
romba tettem a süteményt.” ◇ hakarinoszarahakarinoszara
mérlegtányérmérlegtányér ◇ hizanoszarahizanoszara térdkalácstérdkalács ◇

hirazarahirazara laposlapos tányértányér ◇ me-ome-o szaranojó-szaranojó-
nisiteszagaszunisiteszagaszu kiguvadtkiguvadt szemmelszemmel kereskeres
「Sóko-o me-o szaranojónisite szagasita.」 „Ki-
guvadt szemmel kereste a bizonyítékot.”

szaraszara ◆ használatlansághasználatlanság ◇ imaszaraimaszara mostmost
mármár 「Imaszaraoszoijo.」 „Most már késő.” ◇

szaranoszarano tisztatiszta 「Szaranotaoru」 „tiszta törül-
köző” ◇ maszszaranamaszszarana frissfriss 「Maszszarana
juki-o fumisimeta.」 „Beleléptem a friss hóba.” ◇

maszszaranamaszszarana tisztatiszta 「Maszszaranasícu-o si-
ita.」 „Tiszta lepedőt húztam.” ◇ maszszara-maszszara-
nana érintetlenérintetlen 「Bin-va maszszarana dzsótaide
simon-va cuiteinakatta.」 „Az üveg érintetlen
volt, nem volt rajta ujjlenyomat.” ◇ maszszara-maszszara-
nana üresüres 「Tóan-jósi-o maszszaranamamade te-
isucusitesimatta.」 „Üresen adtam be a megol-
dólapot.” ◇ maszszaranomaszszarano vadonatújvadonatúj 「Masz-
szaranoszúcu」 „vadonatúj öltöny”

száraszára ◆ szalonnaszalonna
szaraanaszaraana ◆ süllyesztett furatsüllyesztett furat
szaraaraiszaraarai ◆ mosogatásmosogatás
szaraaraikiszaraaraiki ◆ mosogatógépmosogatógép

szaraarai-oszaraarai-o szuruszuru ◆ mosogatmosogat 「Ucsi-va ot-
toga szaraarai-o szuru.」 „Nálunk a férjem moso-
gat.”

szaraatamaszaraatama ◆ süllyesztett fejsüllyesztett fej
szarabaszaraba ◆ akkorakkor 「Tatakejoszaraba hiraka-
ren.」 „Kopogtassatok, akkor kinyitják nektek az
ajtót!” ◆ búcsúzombúcsúzom ◆ elváláselválás ◆ istenisten veledveled
「Szaraba, tomojo!」 „Isten veled, barátom!” ◆

nincsnincs többétöbbé 「Itamijo, szaraba!」 „Nincs többé
fájdalom!” ◇ oszarabaoszaraba viszlátviszlát ◇ oszaraba-oszaraba-
szuruszuru búcsútbúcsút mondmond 「Joi szeikacuto-va osza-
rabaninatta.」 „Búcsút mondhattak a jó életnek.”
◇ oszarabaszuruoszarabaszuru megszabadulmegszabadul 「Kafunsótó-
szarabasitai.」 „Szeretnék megszabadulni a szé-
nanáthámtól.” ◇ oszarabaszuruoszarabaszuru megválikmegválik
「Naganennotta aisatószarabasita.」 „Megváltam
a hosszú ideig használt kocsimtól.” ◇ oszaraba-oszaraba-
szuruszuru elbúcsúzikelbúcsúzik 「Gakkótószarabasita.」 „El-
búcsúztam az iskolától.” ◇ oszarabaszuruoszarabaszuru sza-sza-
kítkít 「Kanodzsotószarabasita.」 „Szakítottam a
barátnőmmel.”

szarabaneszarabane ◆ tányérrugótányérrugó
szarabureddoszarabureddo ◆ telivértelivér 「Szarabureddono
uma」 „telivér ló”

szaracsiszaracsi ◆ beépítetlen telekbeépítetlen telek ◆ üres teleküres telek
szaracsininaruszaracsininaru ◆ megüresedikmegüresedik aa telektelek
「Tonari-va szaracsininatteiru.」 „A szomszéd te-
lek megüresedett.”

szaradaszarada ◆ salátasaláta ◇ girisafúszaradagirisafúszarada göröggörög
salátasaláta ◇ furúcu-szaradafurúcu-szarada gyümölcssalátagyümölcssaláta ◇

poteto-szaradapoteto-szarada krumplisalátakrumplisaláta ◇ borjúmu-borjúmu-
szaradaszarada nagynagy adagadag salátasaláta ◇ makaroni-makaroni-
szaradaszarada makarónisalátamakarónisaláta
szarada-bászarada-bá ◆ salátabársalátabár
szarada-bóruszarada-bóru ◆ salátástálsalátástál
szarada-doressinguszarada-doressingu ◆ salátaöntetsalátaöntet
szaradajuszaradaju ◆ salátaolajsalátaolaj
szarada-oiruszarada-oiru ◆ salátaolajsalátaolaj
szaradokeiszaradokei ◆ tányéróratányéróra
szaraiszarai ◆ kotráskotrás ◇ oszaraioszarai átismétlésátismétlés
「Dzsugjónooszarai」 „lecke átismétlése” ◇

oszaraioszarai gyakorlásgyakorlás 「Kotobanooszarai」
„nyelv gyakorlása”

szaraigecuszaraigecu ◆ kétkét hónaphónap múlvamúlva 「Szaraige-
cumata aimasó!」 „Két hónap múlva találkozzunk
újra!”
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szarainenszarainen ◆ kétkét évév múlvamúlva 「Meikko-va
szarainendaigaku-o szocugjószuru.」 „Az unoka-
húgom két év múlva diplomázik.”

szaraisúszaraisú ◆ kétkét héthét múlvamúlva 「Szaraisúni siken-
no kekkaga vakaru.」 „Két hét múlva megtudom
a vizsgaeredményt.”

szarakedaszuszarakedaszu ◆ elárulelárul 「Dzsakuten-o szarake
daszu.」 „Elárulja a gyengeségét.” ◆ felfedfelfed
「Teki-va teno ucsi-o szarake dasita.」 „Az ellen-
fél felfedte a kártyáit.” ◆ kiteregetkitereget 「Szeidzsik-
ano hadzsi-o szarake dasita.」 „Kiteregette a poli-
tikus szennyesét.”

szarakinszarakin ◆ uzsorauzsora ◆ uzsorakölcsönuzsorakölcsön 「Kin-
rino takaiszara kin」 „magas kamatú uzsoraköl-
csön”

szaramavasiszaramavasi ◆ tányérforgatástányérforgatás
szaramesiszaramesi ◆ alkalmazottakalkalmazottak ételeétele ◆ mun-mun-
káskosztkáskoszt
szaramiszarami ◆ felvágottfelvágott ◆ szalámiszalámi
szaramomiszaramomi ◆ kúposkúpos süllyesztéssüllyesztés ◆ süllyesz-süllyesz-
téstés
szaranaruszaranaru ◆ bővebbbővebb 「Szaranaru dzsóhó-va
kocsiranopanfurettoniarimaszu.」 „Ezen a szóró-
lapon bővebb információt talál.” ◆ továbbitovábbi
「Szaranaru endzsoga hicujódeszu.」 „További
segítségre van szükség.”

szaranarukoto-oszaranarukoto-o kaszanerukaszaneru ◆ tetéztetéz 「Zen-
kaino uszoni szaranaru uszo-o kaszaneta.」 „Az
előző hazugságait újakkal tetézte.”

szaranedzsiszaranedzsi ◆ süllyesztett fejű csavarsüllyesztett fejű csavar
szaraniszarani ◆ egyáltalánegyáltalán 「Hanszeiszurukoto-va
szaraninai.」 „Egyáltalán nincs mit megbánnom.”
◆ jobbanjobban 「Kore-va szarani kentószurubeki-
da.」 „Ezt jobban meg kell fontolnunk!” ◆ mégmég
「Szaraniiikotogaokita.」 „Még jobb dolog tör-
tént.” ◆ mégmég inkábbinkább 「Kóreika-va korekara
szarani mondaininaru.」 „Az elidősödő társada-
lom ezek után még inkább problémát fog okozni.”
◆ továbbtovább 「Kokuszai-va szarani fueta.」 „To-
vább nőtt az államadósság.” ◆ továbbitovábbi 「Szara-
ni icsidzsikanmatteita.」 „További egy órát vár-
tam.” ◇ szaraniiebaszaraniieba pontosítsunkpontosítsunk 「Kare-va
dorobó, szarani ieba gótószacudzsinhandeszu.」
„Hogy pontosítsunk, nem rabló, hanem rablógyil-
kos.” ◇ szaraniiebaszaraniieba továbbmegyektovábbmegyek 「Inu-
va ningenno tomodacside, szarani ieba kazokuno

icsiiindeszu.」 „A kutya az ember barátja, de to-
vábbmegyek, családtag is.” ◇ szaranimóicsidoszaranimóicsido
mégmég egyszeregyszer 「Szaranimó icsidonikuni hi-o tó-
sita.」 „Még egyszer átsütöttem a húst.”

szaraniakkaszaszeruszaraniakkaszaszeru ◆ tetéztetéz 「Jopparai
untende dzsiko-o okosita kotoga, dzsitai-o szarani
akkaszaszeta.」 „Tetézte a bajt, hogy ittasan bal-
esetezett.”

szaraniiebaszaraniieba ◆ pontosítsunkpontosítsunk 「Kare-va do-
robó, szarani ieba gótószacudzsinhandeszu.」
„Hogy pontosítsunk, nem rabló, hanem rablógyil-
kos.” ◆ továbbmegyektovábbmegyek 「Inu-va ningenno to-
modacside, szarani ieba kazokuno icsiiindeszu.」
„A kutya az ember barátja, de továbbmegyek, csa-
ládtag is.”

szaranimóicsidoszaranimóicsido ◆ mégmég egyszeregyszer 「Szaranimó
icsidonikuni hi-o tósita.」 „Még egyszer átsütöt-
tem a húst.”

szaranoszarano ◆ tisztatiszta 「Szaranotaoru」 „tiszta tö-
rülköző” ◆ újúj ◇ maszszaranomaszszarano vadonatújvadonatúj
「Maszszaranoszúcu」 „vadonatúj öltöny”

szaranrappuszaranrappu ◆ csomagolócsomagoló fóliafólia ◆ folpackfolpack
「Nokotta jaszai-va szaranrappuni cucunde reizó-
konisimatte!」 „A maradék zöldséget csavard be
folpackba, és tedd a hűtőbe!” ◆ frissentartófrissentartó
fóliafólia
szararíszararí ◆ fizetésfizetés
szararímanszararíman ◆ alkalmazottalkalmazott ◆ fizetésbőlfizetésből élőélő
◆ foglalkoztatottfoglalkoztatott ◆ vállalati dolgozóvállalati dolgozó
szararímankin-júszararímankin-jú ◆ uzsorakölcsönuzsorakölcsön
szararitoszararito ◆ könnyedénkönnyedén 「Nanimokamoszara-
rito jurusitekureta.」 „Mindent könnyedén meg-
bocsátott.” ◆ simánsimán ◇ szararitositaszararitosita jóljól csú-csú-
szikszik 「Nacu-va bírugaszararito nomeru.」 „Nyá-
ron jól csúszik a sör.”

szararitositaszararitosita ◆ jóljól csúszikcsúszik 「Nacu-va bíru-
gaszararito nomeru.」 „Nyáron jól csúszik a sör.”
◆ selymesselymes 「Szararitosita nunodzsi」 „selymes
szövet” ◆ szellősszellős 「Szararitosita kigokocsino si-
tagi」 „szellős fehérnemű”

szararitovaszureruszararitovaszureru ◆ fátylatfátylat borítborít
「Mukasinokoto-o szararito vaszurejó.」 „Borít-
sunk fátylat a múltra!”

szarasiszarasi ◆ fehérítésfehérítés ◆ fehérítettfehérített anyaganyag
◆ fehérítettfehérített pamutpamut ◆ kitettségkitettség ◇ ama-ama-
zarasinozarasino esőverteesőverte 「Amazarasino mokuzai-va
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kuszarikaketeita.」 „Az esőverte faanyag korhad-
ni kezdett.” ◇ nozarasiniszurunozarasiniszuru szabadbanszabadban
hagyhagy 「Han-nin-va itai-o nozarasinisita.」 „A
tettes a holttestet a szabadban hagyta.” ◇ noz-noz-
arasiniszuruarasiniszuru időjárásnakidőjárásnak kiteszkitesz 「Nozarasi-
niszareta dzsitensa-va szabitesimatta.」 „Az idő-
járásnak kitett bicikli berozsdásodott.” ◇ hadzs-hadzs-
iszarasiiszarasi szégyenszégyen 「Hadzsiszarasime!」 „Szé-
gyelld magad!” ◇ hadzsiszarasihadzsiszarasi gyalázatgyalázat 「Ii
hadzsiszarasida!」 „Micsoda gyalázat!”

szarasibasiraszarasibasira ◆ pellengérpellengér ◆ pellengérosz-pellengérosz-
loplop
szarasidaiszarasidai ◆ kalodakaloda
szarasikoszarasiko ◆ klórmészklórmész
szarasikubiszarasikubi ◆ közszemléreközszemlére tetttett levágottlevágott
fejfej
szarasimomenszarasimomen ◆ fehérített pamutfehérített pamut
szarasimononinaruszarasimononinaru ◆ szégyenpadra kerülszégyenpadra kerül
szarasimononiszuruszarasimononiszuru ◆ kalodábakalodába tesztesz 「Mu-
kasiha keihanzai-o sita hito-va szarasimononisza-
reta.」 „Régen a kisebb bűnökért kalodába tették
az embert.” ◆ közszemléreközszemlére tesztesz 「Dantógoni
han-ninno kubi-o szarasimononisita.」 „A bűnös
levágott fejét közszemlére tették.” ◆ szégyen-szégyen-
padra állítpadra állít
szarasinokeiniszuruszarasinokeiniszuru ◆ kalodábakalodába rakrak ◆ pel-pel-
lengérrelengérre tűztűz ◆ szégyenpadraszégyenpadra állítállít
「Nuszubito-va murade szarasino keiniszareta.」
„A tolvajt a faluban szégyenpadra állították.”

szaraszaszarasza ◆ mintásmintás pamutszövetpamutszövet ◆ nyo-nyo-
mott kartonmott karton
szaraszaraszaraszara ◆ csörgedezvecsörgedezve ◆ peregveperegve ◆

selymesenselymesen ◇ szaraszaratoszaraszarato hörpölvehörpölve 「Ta-
magoszúpuszaraszarato nonda.」 „Hörpölve et-
tem a tojáslevest.” ◇ szaraszaratoszaraszarato csörge-csörge-
dezvedezve 「Ogavanoszaraszaratoiu oto」 „patak
csörgedező hangja” ◇ szaraszaratoszaraszarato könnyedkönnyed
mozdulatokkalmozdulatokkal 「Tegami-o szaraszarato ka-
ita.」 „Könnyed mozdulatokkal írtam a levelet.”
◇ szaraszaratoszaraszarato susogvasusogva 「Kazede kono ha-
va szaraszarato oto-o tateta.」 „A falevelek susog-
tak a szélben.” ◇ szaraszaratócsiruszaraszaratócsiru peregpereg
「Szunadokei-va szaraszarato ocsiteita.」 „A ho-
mokóra pergett.” ◇ szaraszaranoszaraszarano porpor alakúalakú
「Szaraszarano juki」 „porhó” ◇ szaraszaranoszaraszarano
selymesselymes 「Sódzsonoszaraszarano kami」 „kis-
lány selymes haja” ◇ szaraszaranoszaraszarano pergőpergő

「Szaraszarano szunano cubu」 „pergő homok-
szemek”

szaraszaraszaraszara ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kókai-va szara-
szaranai.」 „Egyáltalán nem bántam meg.” ◆

semmiképpensemmiképpen 「Kareto kekkonszurucumori-va
szaraszaraarimaszen.」 „Semmiképpen sem aka-
rok hozzá menni feleségül!” ◆ semmisemmi színszín alattalatt
「Kószanszuru kinadoszaraszaranai.」 „Semmi
szín alatt sem fogom feladni.”

szaraszaranoszaraszarano ◆ pergőpergő 「Szaraszarano szu-
nano cubu」 „pergő homokszemek” ◆ porpor alakúalakú
「Szaraszarano juki」 „porhó” ◆ selymesselymes 「Só-
dzsonoszaraszarano kami」 „kislány selymes ha-
ja”

szaraszaraszuruszaraszaraszuru ◆ simasima 「Kinuno kidzsi-va
szaraszarasiteiru.」 „A selyemszövet sima.”

szaraszaratoszaraszarato ◆ csörgedezvecsörgedezve 「Ogavanosza-
raszaratoiu oto」 „patak csörgedező hangja” ◆

hörpölvehörpölve 「Tamagoszúpuszaraszarato nonda.」
„Hörpölve ettem a tojáslevest.” ◆ könnyedkönnyed moz-moz-
dulatokkaldulatokkal 「Tegami-o szaraszarato kaita.」
„Könnyed mozdulatokkal írtam a levelet.” ◆ su-su-
sogvasogva 「Kazede kono ha-va szaraszarato oto-o
tateta.」 „A falevelek susogtak a szélben.”

szaraszaratócsiruszaraszaratócsiru ◆ peregpereg 「Szunadokei-va
szaraszarato ocsiteita.」 „A homokóra pergett.”

szaraszaratonagareruszaraszaratonagareru ◆ csörgedezikcsörgedezik
「Rjokanno madono szotoni-va ogavagaszara-
szarato nagareteita.」 „A japán szálloda ablaka
előtt egy patak csörgedezett.” ◆ folydogálfolydogál 「Ka-
vagaszaraszarato nagareteiru.」 „A folyó folydo-
gál.”

szaraszareruszaraszareru ◆ érér 「Iva-va nacuno entenni-
szaraszarete acukunatta.」 „Nyári napmeleg érte
a sziklát, amitől az felforrósodott.”

szaraszemiaszaraszemia ◆ talasszémiatalasszémia
szaraszenszaraszen ◆ szaracénszaracén
szaraszódzsuszaraszódzsu ◆ szálafaszálafa
szaraszuszaraszu ◆ fehérítfehérít 「Momen-o szarasita.」
„Pamutot fehérített.” ◆ kiteszkitesz 「Kókino siszen-
niszaraszaretakunai.」 „Nem akarom kíváncsi
pillantásoknak kitenni magam.” ◆ közszemléreközszemlére
tesztesz 「Cumibitono kubi-o szarasita.」 „A bűnös
levágott fejét közszemlére tették.” ◆ pellengérrepellengérre
állítállít 「Cumibito-o szaraszu.」 „Pellengérre állít-
ja a bűnöst.” ◇ kiken-niszaraszukiken-niszaraszu veszélybeveszélybe
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sodorsodor 「Dzsókjakuno inocsi-o kikenni szarasi-
ta.」 „Veszélybe sodorta az utasok életét.” ◇ kó-kó-
súnomeniszaraszusúnomeniszaraszu emberekemberek szemeszeme eléelé tártár
「Vairono sókoga kósúno meni szaraszareta.」
„Az emberek szeme elé tárták a bizonyítékot a kor-
rupcióra.” ◇ szaraszareruszaraszareru érér 「Iva-va nacuno
entenniszaraszarete acukunatta.」 „Nyári napme-
leg érte a sziklát, amitől az felforrósodott.” ◇

sútai-osútai-o szaraszuszaraszu megbotránkoztatmegbotránkoztat 「Jop-
parai, minano maede sútai-o szarasitesimatta.」
„Mindenkit megbotránkoztatott részeg alakjával.”
◇ taijóniszaraszutaijóniszaraszu süttetisütteti aa nappalnappal
「Dzsóhansin-o taijóni szarasita.」 „Felsőtestét
süttette a nappal.” ◇ hadzsi-ohadzsi-o szaraszuszaraszu kite-kite-
regetiregeti aa szennyestszennyest 「Kazokuno hadzsi-o sza-
rasita.」 „Kiteregette a családi szennyest.” ◇ mi-omi-o
szaraszuszaraszu kiteszikiteszi magátmagát 「Kikenni mi-o sza-
raszu.」 „Veszélynek teszi ki magát.”

szarattoszaratto ◆ feltűnésfeltűnés nélkülnélkül 「Szaratto aino
kokuhaku-o sitai.」 „Szeretném feltűnés nélkül
megmondani neki, hogy szeretem.” ◆ könnye-könnye-
déndén 「Muzukasii mondai-o szaratto toita.」
„Könnyedén megoldottam a nehéz problémát.” ◆

simánsimán
szarattositaszarattosita ◆ jóljól csúszikcsúszik 「Szarattosita
dzsunkacuju」 „jól csúszó kenőolaj” ◆ selymesselymes
「Szarattosita hadazavarino kidzsi」 „selymes ta-
pintású anyag”

szarauszarau ◆ kikotorkikotor 「Nabekara nokorino tabe
mono-o szaratta.」 „Kikotortam a lábasból a ma-
radékot.” ◆ kotorkotor 「Dzsari-o tori nozokutameni
fune-va donau gava-o szaratteita.」 „A hajó ko-
torta a Dunából a sódert.”

szarauszarau ◆ átismételátismétel 「Kinónaratta odori-o
szaratta.」 „Átismételtük a tegnap vett tánclec-
két.”

szarauszarau ◆ elrabolelrabol 「Kodomogaszaravareta.」
„Elrabolták a gyereket.” ◆ elsodorelsodor 「Bóto-va na-
miniszaravareta.」 „A csónakot elsodorták a hul-
lámok.” ◆ magávalmagával hurcolhurcol 「Kodomotacsi-va
szaravareta.」 „Fogolyként magukkal hurcolták a
gyerekeket.” ◇ kaszszaraukaszszarau magáhozmagához ragadragad
「Dorobó-va kaban-o kaszszaratta.」 „A rabló
magához ragadta a táskát.” ◇ kaszszaraukaszszarau meg-meg-
kaparintkaparint 「Júsó-o kaszszaratta.」 „Megkaparin-
totta a bajnoki címet.” ◇ ninki-oninki-o szarauszarau sikertsikert
aratarat 「Sinszeihin-va zenkokuno ninki-o szarat-
ta.」 „Az új termék az egész országban sikert ara-

tott.” ◇ hitoszaraihitoszarai emberrablásemberrablás ◇ hitosza-hitosza-
rairai emberrablóemberrabló
szarebaszareba ◆ azértazért
szarebakoszoszarebakoszo ◆ éppen azértéppen azért
szaredoszaredo ◆ mindazonáltalmindazonáltal
szarekiszareki ◆ sódersóder
szarekiszószarekiszó ◆ kőzetrétegkőzetréteg
szarekóbeszarekóbe ◆ halálfejhalálfej ◆ kiszáradtkiszáradt koponyakoponya

szareruszareru ◆ csinálvacsinálva leszlesz 「Mata bakanisza-
reta.」 „Megint bolondot csináltak belőlem.”

szaretaiszaretai ◆ óhajtóhajt 「Icu rjokószaretaideszu-
ka?」 „Mikor óhajt utazni?”

szaretejokattaszaretejokatta ◆ megérdemelmegérdemel 「Karega
baszszeraretejokatta.」 „Megérdemelte a bünte-
tését.”

szaricsiruszanszaricsiruszan ◆ szalicilsavszalicilsav
szaricsiruszan-enszaricsiruszan-en ◆ szalicilszalicil
szarigenaiszarigenai ◆ könnyedkönnyed 「Szari genai taido」
„könnyed magatartás” ◆ közömbösközömbös 「Szari ge-
nai kaode kotaeta.」 „Közömbös arccal válaszolt.”
◆ nemnem tolakodótolakodó 「Szari genai jaszasisza」
„nem tolakodó kedvesség”

szarigenakuszarigenaku ◆ futólagfutólag 「Muszume-va szari-
genaku kekkonsitato cugeta.」 „A lányom futólag
megjegyezte, hogy férjhez ment.” ◆ közömbösenközömbösen
「Siranai hitoniszarigenaku hanasikaketa.」 „Kö-
zömbösen megszólítottam egy ismeretlent.” ◆

minthamintha mimi semsem történttörtént volnavolna ◆ pléhpofávalpléhpofával

szarinszarin ◆ szarinszarin
szaritoteszaritote ◆ mindazonáltalmindazonáltal 「Szaritote
keibacu-o cuikjúsinai.」 „Mindazonáltal nem ra-
gaszkodom a büntetéshez.”

szarjószarjó ◆ étteremétterem ◆ teázóteázó
szároinszároin ◆ lapos hátszínlapos hátszín
szároin-szutékiszároin-szutéki ◆ hátszín bifsztekhátszín bifsztek
szaronszaron ◆ szalonszalon ◇ bjútí-szaronbjútí-szaron szépség-szépség-
szalonszalon ◇ bjútí-párábjútí-párá szépségszalonszépségszalon
szaroncukoruszaroncukoru ◆ szaloncukorszaloncukor
szaruszaru ◆ keresztléckeresztléc ◆ majommajom 「Szaru-va kika-
ra ki-e to tondeita.」 „A majom fáról fára ugrált.”
◆ reteszretesz ◇ szarumokikaraocsiruszarumokikaraocsiru aa lónaklónak
négynégy lábalába van,van, mégismégis megbotlikmegbotlik ◇ mizaru-mizaru-
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kikazaruivazarukikazaruivazaru nene szóljszólj szám,szám, nemnem fájfáj fe-fe-
jemjem ◇ mizarukikazaruivazarumizarukikazaruivazaru háromhárom bölcsbölcs
majommajom
szaruszaru ◆ bizonyosbizonyos 「Szaru hito」 „bizonyos em-
ber” ◆ olyanolyan 「Szaru dzsireinasi」 „nincs olyan
eset” ◇ szarutokoroniszarutokoroni valaholvalahol
szaruszaru ◆ MajomMajom 「Szarudosi」 „Majom éve” ◆

nyugat-délnyugatnyugat-délnyugat ◇ szarunokokuszarunokoku délutándélután
négy óranégy óra
szaruszaru ◆ elhagyelhagy 「Macsi-o szatta.」 „Elhagytam
a várost.” ◆ elmúlikelmúlik 「Akiga szatta.」 „Elmúlt
az ősz.” ◆ elmúltelmúlt 「Szaru dzsúnen-va koibitona-
si.」 „Az elmúlt 10 évben nem volt barátnőm.” ◆

eltűnikeltűnik 「Szare!」 „Tűnj el!” ◆ elvonulelvonul 「Aras-
iga szatta.」 „A vihar elvonult.” ◆ megszabadulmegszabadul
「Zacunen-o szatte bucudó sugjóni hagenda.」
„Megszabadultam a zavaró gondolatoktól, és
buddhista vallásgyakorlatba fogtam.” ◆ múltmúlt
「Szaru dzsúgacuno dekigotodatta.」 „Múlt októ-
berben történt.” ◆ otthagyotthagy 「Szutoreszuni tae-
kane zensoku-o szatta.」 „Nem bírtam a stresszt,
ezért otthagytam az előző munkahelyemet.” ◆ tá-tá-
vozikvozik 「Kare-va nanimo ivazuni szatta.」 „Szót-
lanul távozott.” ◇ kesiszarukesiszaru megszabadulmegszabadul
「Ucu-o kesi szatta.」 „Megszabadultam a de-
pressziómtól.” ◇ szarukotoszarukoto tóltól 「Kono macsi-
va tókjó-o szarukoto hjakukiroda.」 „Ez a város
Tokiótól 100 kilométerre van.” ◇ szarukotoszarukoto
előttelőtt 「Ima-o szarukoto szandzsúnenmaeno de-
kigotoda.」 „30 évvel ezelőtt történt.” ◇ soku-soku-
oo szaruszaru otthagyjaotthagyja munkájátmunkáját 「Kodzsintek-
ina cugóde soku-o szatta.」 „Személyes okok mi-
att otthagyta munkáját.” ◇ szonoba-oszonoba-o szaruszaru
odébbállodébbáll 「Han-nin-va szono ba-o szatta.」 „A
tettes odébbállt.” ◇ szonoba-oszonoba-o szaruszaru kivonulkivonul
「Jató-va kaigino ba-o szatta.」 „Az ellenzék ki-
vonult a gyűlésről.” ◇ tobiszarutobiszaru elrepülelrepül 「Tor-
iga tobi szatta.」 „A madár elrepült.” ◇ haja-haja-
tenojóniszarutenojóniszaru amilyenamilyen gyorsangyorsan jött,jött, olyanolyan
gyorsangyorsan megymegy ◇ hajatenojóniszaruhajatenojóniszaru elvi-elvi-
harzikharzik ◇ jo-ojo-o szaruszaru eltávozikeltávozik azaz élőkélők sorá-sorá-
bólból 「Ródzsin-va jo-o szatta.」 „Az öregember el-
távozott az élők sorából.” ◇ vaszureszaruvaszureszaru tel-tel-
jesenjesen elfelejtelfelejt 「Dzsinrui-va ano dzsiko-o vas-
zure szatta.」 „Az emberiség teljesen elfelejtette
ezt a balesetet.”

szarubadoruszarubadoru ◆ SalvadorSalvador
szarubadorudzsinszarubadorudzsin ◆ salvadorisalvadori

szarubadorunoszarubadoruno ◆ salvadorisalvadori
szarubédzsiszarubédzsi ◆ adatmentésadatmentés ◆ hajómentéshajómentés
◆ újrafelhasználásújrafelhasználás
szarubédzsiszenszarubédzsiszen ◆ mentőhajómentőhajó
szarubiaszarubia ◆ szalviaszalvia
szarudosiszarudosi ◆ Majom éveMajom éve
szarudzsieszarudzsie ◆ csöppnyicsöppnyi észész 「Szon-na
szarudzsiede-va mondai-va kaikecudekinai.」
„Ilyen csöppnyi ésszel nem lehet megoldani a
problémát.”

szarufajakuszarufajaku ◆ szulfa drogszulfa drog
szarufazaiszarufazai ◆ szulfa drogszulfa drog ◆ szulfonamidszulfonamid
szarugakuszarugaku ◆ szarugakuszarugaku
szarugucuvaszarugucuva ◆ pecekpecek ◆ szájpecekszájpecek
szarugucuva-oszarugucuva-o kamaszerukamaszeru ◆ felpeckelifelpeckeli aa
szájátszáját 「Dorobó-va te-o sibatte szarugucuva-o
kamaszeta.」 „A rabló megkötözte, és felpeckelte
a száját.”

szarúkiszarúki ◆ észak-afrikai agárészak-afrikai agár
szarukószarukó ◆ salchowsalchow
szarukotoszarukoto ◆ előttelőtt 「Ima-o szarukoto szan-
dzsúnenmaeno dekigotoda.」 „30 évvel ezelőtt
történt.” ◆ tóltól 「Kono macsi-va tókjó-o szaruko-
to hjakukiroda.」 „Ez a város Tokiótól 100 kilo-
méterre van.”

szarumaneszarumane ◆ majmolásmajmolás
szarumanejaszarumaneja ◆ majmolómajmoló
szarumaneszuruszarumaneszuru ◆ majmolmajmol 「Szeijóno
bunmei-o szarumaneszuru.」 „Nyugati civilizáci-
ót majmolja.”

szarumataszarumata ◆ gatyagatya
szarumavasiszarumavasi ◆ majomidomármajomidomár
szarumokikaraocsiruszarumokikaraocsiru ◆ aa lónaklónak négynégy lábalába
van, mégis megbotlikvan, mégis megbotlik
szarumoneraszarumonera ◆ szalmonellaszalmonella
szarumonerakinszarumonerakin ◆ szalmonellabaktériumszalmonellabaktérium
szarumonohibiniutosiszarumonohibiniutosi ◆ akiaki nincsnincs mármár köz-köz-
tünk, azt lassan elfelejtjüktünk, azt lassan elfelejtjük
szarumono-vaszarumono-va tovazutovazu ◆ nemnem üldözzüküldözzük aa tá-tá-
vozótvozót
szarúnszarún ◆ kocsmakocsma ◆ szalonszalon
szarunasiszarunasi ◆ japán egresjapán egres
szarunokokuszarunokoku ◆ délután négy óradélután négy óra
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szarusibaiszarusibai ◆ átlátszóátlátszó trükktrükk ◆ majompará-majompará-
dédé ◆ ügyetlenügyetlen próbálkozáspróbálkozás 「Aidzsin-o súrik-
óni mitatete szarusibai-o utta.」 „Ügyetlen pró-
bálkozással szerelőnek tettette a szeretőjét.”

szaruszuberiszaruszuberi ◆ kínaikínai selyemvirágfaselyemvirágfa ◆ se-se-
lyemvirágfalyemvirágfa
szarutanszarutan ◆ szultánszultán
szarutószarutó ◆ majomhimlőmajomhimlő
szarutokoroniszarutokoroni ◆ valaholvalahol
szasiszasi ◆ homokpadhomokpad ◆ homokzátonyhomokzátony
szasiszasi ◆ négyszemköztnégyszemközt ◇ szasideszaside négy-négy-
szemköztszemközt 「Szaside hanasiszó.」 „Beszéljünk
négyszemközt!”

szasiszasi ◆ féligfélig 「Jomiszasino hon-o cukueni oi-
ta.」 „A félig olvasott könyvet az asztalra tettem.”

szasiageruszasiageru ◆ adad 「Oreini okasi-o szasi ageta.」
„Hálából süteményt adtam neki.” ◆ emelemel 「Hata-
o takaku szasi ageta.」 „Magasba emeltem a zász-
lót.” ◇ nani-onani-o szasiagemasókaszasiagemasóka mitmit paran-paran-
csolcsol 「Nani-o szasi agemasóka?」 „Mit paran-
csol?”

szasiatariszasiatari ◆ egyegy darabigdarabig 「Szasi atarino hijó-
o keiszansita.」 „Kiszámoltam az összeget, ami
egy darabig elég lesz.” ◆ egyelőreegyelőre 「Szono
sorui-va szasi atari iranai.」 „Egyelőre nincs erre
az iratra szükségem.”

szasiataruszasiataru ◆ szembetalálkozikszembetalálkozik ◇ szasia-szasia-
tattenotatteno jelenlegijelenlegi 「Szasi atatteno mondai」
„jelenlegi probléma”

szasiatattenoszasiatatteno ◆ jelenlegijelenlegi 「Szasi atatteno
mondai」 „jelenlegi probléma”

szasiatoszasiato ◆ csípésnyomcsípésnyom
szasiatoszasiato ◆ szúrásnyomszúrásnyom
szasibaszasiba ◆ beszúrtbeszúrt fogfog ◆ műfogműfog 「Maebano
szasi baga hazuretesimaimasita.」 „Az elülső mű-
fogam kiesett.” ◆ pótláspótlás
szasibaszasiba ◆ bogarászó ölyvbogarászó ölyv
szasicukaeszasicukae ◆ akadályozásakadályozás 「Kareno sógai-va
untenni-va szasi cukaeganai.」 „A fogyatékossága
nem akadályozza a vezetésben.” ◆ gondgond 「Szasi
cukaeganakereba onegaisimaszu.」 „Megkérném
rá, ha nem gond.” ◆ megzavarásmegzavarás 「Joteini szasi
cukaega sódzsita.」 „Valami megzavarta a tervet.”
◆ teherteher 「Szasi cukaeganakerebaankétoni kota-

ete kudaszai.」 „Ha nincs terhére, kérem töltse ki
ezt a kérdőívet!”

szasicukaegaaruszasicukaegaaru ◆ zavarzavar 「Szasicukaegana-
kereba ukagaimaszu.」 „Ha nem zavarok, meglá-
togatnám.”

szasicukaenaiszasicukaenai ◆ nemnem ellenziellenzi ◆ nincsnincs ellené-ellené-
rere
szasicukaeruszasicukaeru ◆ akadályozakadályoz 「Kakonisita-
miszuga sósinni szasi cukaeta.」 „A múltban el-
követett hibája akadályozta az előmenetelben.” ◆

feltartfeltart 「Szasi cukaenakereba anatato szukosi
ohanasitainodeszuga.」 „Szeretnék néhány szót
váltani önnel, ha nem tartom fel!” ◆ gondotgondot
okozokoz 「Nemukega cujoku nicsidzsószeikacuni
szasi cukaeteiru.」 „Az álmatlanságom gondot
okoz a mindennapi életben.” ◆ hátráltathátráltat
「Akutenkó-va kódzsini szasi cukaeta.」 „A rossz
időjárás hátráltatta a munkát.” ◆ rovásárarovására
megymegy 「Nomuto sigotoni szasi cukaeru.」 „A
munka rovására megy az ivás.” ◆ terhéreterhére vanvan
「Szasi cukaeganakereba szankasitaito omoima-
szu.」 „Ha nem vagyok terhére, én is részt akarok
venni!”

szasidasininszasidasinin ◆ feladófeladó 「Szasidasininni hen-
szó」 „vissza a feladónak”

szasidaszuszasidaszu ◆ átnyújtátnyújt 「Oreinikéki-o szasi da-
sita.」 „Hálájaként átnyújtott egy tortát.” ◆ beadbead
「Icsiman-enszacu-o ginkómadogucsini szasi da-
sita.」 „A bank pénztárablakán beadtam egy tíz-
ezer jenes bankjegyet.” ◆ elküldelküld 「Tegami-o sza-
si dasita.」 „Elküldtem a levelet.” ◆ felajánlfelajánl
「Dzsújóna dzsóhó-o szasi daszu.」 „Fontos in-
formációt ajánl fel.” ◆ odanyújtodanyújt 「Rencsi-o sza-
si dasita.」 „Odanyújtottam a csavarkulcsot.” ◆

odatartodatart 「Odzsiszan-ni cue-o szasi dasita.」
„Odatartottam a bácsinak botot.”

szasideszaside ◆ négyszemköztnégyszemközt 「Szaside hanasi-
szó.」 „Beszéljünk négyszemközt!”

szasidegamasiiszasidegamasii ◆ indiszkrétindiszkrét 「Szasi degama-
sii kucsi-o kiku.」 „Indiszkrét megjegyzést tesz.”
◆ kotnyeleskotnyeles 「Szasi degamasiijódeszugakor-
edeiinodesóka?」 „Nem akarok kotnyeleskedni,
de jó lesz ez így?” ◆ tolakodótolakodó 「Szasi degamasii-
kamosiremaszenga, bokumo siritaideszu.」 „Nem
akarok tolakodó lenni, de én is tudni szeretném.”

szasidegucsiszasidegucsi ◆ beleszólásbeleszólás
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szasidegucsi-oszasidegucsi-o tatakutataku ◆ beleszólbeleszól 「Szasi
degucsi-o tatakucumori-va arimaszenga.」 „Nem
akarok beleszólni…” ◆ kotnyeleskedikkotnyeleskedik 「Szasi
degucsi-o tataita buka-o niranda.」 „Szúrósan né-
zett a kotnyeleskedő beosztottjára.”

szasieszasie ◆ illusztrációillusztráció 「Kono hon-va nidzsú-
maino szasiega haitteiru.」 „Ez a könyv 20 illuszt-
rációt tartalmaz.”

szasiegakaszasiegaka ◆ illusztrátorillusztrátor
szasie-oszasie-o ireruireru ◆ illusztrálillusztrál 「Honni dzsibunde
kaita szasie-o ireta.」 „Saját rajzaival illusztrálta a
könyvet.”

szasiganeszasigane ◆ ácsderékszögácsderékszög ◆ ácsszögmérőácsszögmérő
◆ bábmozgatóbábmozgató pálcapálca 「Ningjóno csócsó-va
szasi ganede ajacurareta.」 „Pálcával mozgatták a
lepke bábuját.” ◆ mozgatómozgató szálszál 「Kore-va bo-
szuno szasi ganeda.」 „A főnök mozgatta a szála-
kat.” ◆ mögöttemögötte állásállás 「Darekano szasi gane-
de ugoita.」 „Valaki állt mögötte.” ◆ ötletötlet 「Ka-
reno szasi ganedekokoni kita.」 „Az ő ötlete volt,
hogy ide jöjjek.”

szasiguszuriszasiguszuri ◆ szemcseppszemcsepp
szasiguszuriszasiguszuri ◆ végbélkúpvégbélkúp
szasihaszamuszasihaszamu ◆ közéközé rakrak 「Honno
aidanisiori-o szasi haszanda.」 „A lapok közé rak-
tam a könyvjelzőt.” ◇ igi-oigi-o szasihaszamuszasihaszamu til-til-
takoziktakozik 「Bengosi-va igi-o szasi haszanda.」
„Az ügyvéd tiltakozott.” ◇ utagai-outagai-o szasiha-szasiha-
szamuszamu kételkedikkételkedik 「Kareno kotobani utagai-
o szasi haszanda.」 „Kételkedtem a szavaiban.”
◇ kucsi-okucsi-o szasihaszamuszasihaszamu közbeszólközbeszól 「Fuini
kucsi-o szasi haszanda.」 „Váratlanul közbeszólt.”

szasihikaeszasihikae ◆ halasztáshalasztás ◆ tartózkodástartózkodás
szasihikaeruszasihikaeru ◆ elálleláll 「Kekkonno happjó-o
szasi hikaeta.」 „Elálltam a házasság bejelentésé-
től.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Cujoi kotoba-o szasi hika-
eta.」 „Tartózkodtam az erős megjegyzésektől.” ◆

visszafogjavisszafogja magátmagát 「Oszakeno rjó-o szasi hi-
kaeta.」 „Visszafogtam az italozást.”

szasihikiszasihiki ◆ árapályárapály 「Siono szasi hiki」 „ten-
gervíz árapály jelensége” ◆ egyenlegegyenleg 「Szasi hi-
ki dzsúmanenno szonda.」 „Az egyenleg 100 ezer
jenes veszteség.” ◆ levonáslevonás 「Kjújokarano soto-
kuzeino szasi hiki」 „adó levonása a fizetésből” ◆

maradékmaradék 「Szasi hiki dzsúmanen-o raigecuhara-
imaszu.」 „A maradék százezer jent jövő hónap-
ban fizetem.” ◆ tisztatiszta 「Gekkjútosite szasi hiki

nidzsúman en-o morau.」 „Havi keresetként 200
ezer jent kapok tisztán.”

szasihikikandzsószasihikikandzsó ◆ mérlegszámlamérlegszámla
szasihikisikjúgakuszasihikisikjúgaku ◆ kézhezkézhez kapottkapott
összegösszeg
szasihikuszasihiku ◆ levonlevon 「Hokenrjó-o kjúrjókara
szasi hiita.」 „A biztosítási díjat levonta a fizetés-
ből.”

szasihoszasiho ◆ dugványdugvány
szasiireszasiire ◆ ajándékajándék 「Dórjóni jorokobareru
szasi ire」 „munkatársak által kedvelt ajándék”
◆ bedugásbedugás ◆ csomagcsomag 「Súdzsin-va sinszekini
szasi ire-o tanonda.」 „A rab csomagot kért a ro-
konától.” ◆ elemózsiaelemózsia 「Szasi iredeszu!」 „Tes-
sék, egy kis elemózsia!”

szasiiregucsiszasiiregucsi ◆ bedobónyílásbedobónyílás 「Júbinbuc-
uno szasi ire gucsi」 „postaláda bedobónyílása”

szasiirejaszasiireja ◆ rabellátórabellátó
szasiire-oszasiire-o szuruszuru ◆ kedveskedikkedveskedik 「Dzsósi-va
zangjószuru bukanipizano szasi ire-o sita.」 „Piz-
zával kedveskedett a főnök a túlórázó beosztottak-
nak.” ◆ küldküld 「Keimusono kareni honno szasi
ire-o sita.」 „Küldtem neki a börtönbe könyve-
ket.”

szasiireruszasiireru ◆ bedugbedug 「Kagi-o kagianani szasi
ireta.」 „Bedugtam a kulcsot a zárba.” ◆ beküldbeküld
「Keimusoni kozucumi-o szasi ireta.」 „Beküld-
tem egy csomagot a börtönbe.” ◆ kedveskedikkedveskedik
「Dórjóni sokudzsi-o szasi ireta.」 „Étellel ked-
veskedtem a munkatársaknak.”

szasikaeszasikae ◆ kicseréléskicserélés 「Haikeigazóno szasi
kae」 „háttérkép kicserélése” ◆ megváltozta-megváltozta-
tástás 「Kizonfairuno szasi kae」 „létező fájl meg-
változtatása”

szasikaeruszasikaeru ◆ kicserélkicserél 「Keitaino simukádo-o
szasi kaeta.」 „Kicseréltem a SIM kártyát a telefo-
nomban.” ◆ megváltoztatmegváltoztat 「Madori zu-o szasi
kaeta.」 „Megváltoztattam az elrendezési rajzot.”

szasikakaruszasikakaru ◆ érér 「Dzsinszeino bunkitenni
szasi kakatta.」 „Életem fordulópontjához ér-
tem.” ◆ érkezikérkezik 「Purodzsekuto-va szaisúdan-
kainiszasikakatta.」 „A projekt végső stádiumába
érkezett.” ◆ odaérodaér 「Densaga hasiniszasikakat-
ta.」 „A vonat odaért a hídhoz.” ◆ rálógrálóg 「Eda-
va janeniszasikakatta.」 „A faág rálógott a házte-
tőre.”
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szasikakeruszasikakeru ◆ föléfölé tarttart 「Kanodzsoni kasza-
o szasi kaketa.」 „A nő fölé tartottam az esernyő-
met.”

szasikiszasiki ◆ dugványdugvány ◆ dugványozásdugványozás ◇

szasiki-oszasiki-o szuruszuru dugványozdugványoz 「Barano szasi ki-
o sita.」 „Rózsát dugványoztam.”

szasiki-oszasiki-o szuruszuru ◆ dugványozdugványoz 「Barano szasi
ki-o sita.」 „Rózsát dugványoztam.”

szasikizuszasikizu ◆ szúrásszúrás ◆ szúrássebszúrásseb ◆ szúrtszúrt
sebseb
szasikoszasiko ◆ steppeléssteppelés ◆ steppeltsteppelt kabátkabát ◆

tűzdeléstűzdelés ◆ tűzdelt kabáttűzdelt kabát
szasikomiszasikomi ◆ bedugásbedugás 「Simukádono szasi ko-
mi」 „SIM-kártya bedugása” ◆ beszúrásbeszúrás
「Gazónotekiszuto-e no szasi komi」 „kép beszú-
rása a szövegbe” ◆ dugódugó ◆ dugóaljzatdugóaljzat ◆ gör-gör-
csös fájdalomcsös fájdalom ◆ nyilallásnyilallás ◆ szúrásszúrás
szasikomibenkiszasikomibenki ◆ ágytálágytál
szasikomidenkjúszasikomidenkjú ◆ tűlábas izzótűlábas izzó
szasikomigaokiruszasikomigaokiru ◆ nyilallnyilall 「Fukubuno szasi
komiga okita.」 „Nyilallni kezdett a hasam.”

szasikomigucsiszasikomigucsi ◆ dugóaljzatdugóaljzat ◆ konnektorkonnektor
szasikomiinszacuszasikomiinszacu ◆ behelyettesítésesbehelyettesítéses
nyomtatásnyomtatás
szasikomipuraguszasikomipuragu ◆ dugódugó
szasikomuszasikomu ◆ bedugbedug 「Puragu-o konszentoni
szasi konda.」 „Bedugtam a dugót a konnektor-
ba.” ◆ beledugbeledug 「Terebiniantena-o szasi kon-
da.」 „Beledugtam az antennát a tévébe.” ◆ be-be-
letűzletűz 「Hari-o harijamani szasi konda.」 „Bele-
tűztem a tűt a tűpárnába.” ◆ beleverbelever 「Onono
eni kuszabi-o szasi konda.」 „Belevertem egy éket
a balta nyelébe.” ◆ beszúrbeszúr 「Tekiszutoni e-o sza-
si konda.」 „Beszúrtam egy képet a szöveg közé.”
◆ betűzbetűz 「Madokara higa szasi konda.」 „Az ab-
lakon betűzött a nap.” ◆ ledöfledöf 「Cucsini kui-o
szasi konda.」 „Ledöftem egy karót a földbe.” ◆

leszúrleszúr 「Cucsini kui-o szasi konda.」 „Leszúr-
tam egy karót.” ◆ szúrszúr 「Onakaga szasi komujó-
ni itai.」 „Szúr a hasam.”

szasikoroszuszasikoroszu ◆ ledöfledöf 「Toszacunin-va buta-o
szasi korosita.」 „A böllér ledöfte a disznót.” ◆ le-le-
szúrszúr 「Han-nin-va higaisa-o szasi korosita.」 „A
tettes leszúrta az áldozatát.”

szasimanekuszasimaneku ◆ odaintodaint 「Ten-in-o szasi mane-
ita.」 „Odaintette a pincért.”

szasimavaszuszasimavaszu ◆ odaküldodaküld 「Mukaeno kuruma-
o szasi mavasimaszu.」 „Odaküldök magáért egy
kocsit.”

szasimiszasimi ◆ szasimiszasimi ◆ szeletelt nyershalszeletelt nyershal
szasimiszasimi ◆ ügyes kézzel döfésügyes kézzel döfés
szasimizuszasimizu ◆ vízvíz 「Szúpuga nicumattesimatta-
node szukosi szasi mizu-o iremasita.」 „Elfőtte a
leves a vizet ezért pótoltam.”

szasimodoszuszasimodoszu ◆ visszaküldvisszaküld 「Dzsiken-o csi-
hószaibansoni szasi modosita.」 „Visszaküldte az
ügyet a helyi bíróságra.” ◆ visszautalvisszautal
「Hankecu-o torikesi, dzsiken-o szasi modosi-
ta.」 „Eltörölte az ítéletet, és visszautalta az ügyet
a bíróságra.”

szasimonoszasimono ◆ asztalostermékasztalostermék ◆ műbútorműbútor
szasimonojaszasimonoja ◆ asztalosasztalos ◆ műbútoraszta-műbútoraszta-
loslos
szasimonosiszasimonosi ◆ asztalosasztalos ◆ műbútoraszta-műbútoraszta-
loslos
szasimukaideszasimukaide ◆ kettecskénkettecskén 「Fúfuszasi mu-
kaide sokudzsi-o sita.」 „A kettecskén vacsoráz-
tak.” ◆ négyszemköztnégyszemközt 「Szasi mukaide hanasi-
ta.」 „Négyszemközt beszélgettek.”

szasimukeruszasimukeru ◆ küldküld 「Geszuto-o mukaeni
kuruma-o szasi muketa.」 „Kocsit küldött a ven-
dégért.” ◆ ráirányítráirányít 「Kaicsúdentóno hikari-o
kareno kaoni szasi muketa.」 „A zseblámpa fé-
nyét ráirányítottam az arcára.” ◆ rászegezrászegez
「Kendzsú-o higaisani szasi muketa.」 „Rásze-
gezte a pisztolyát az áldozatára.”

szasinbószasinbó ◆ bal pitvarbal pitvar
szasincsószasincsó ◆ lánchosszabbításlánchosszabbítás 「Tanszosza-
sincsó hannó」 „szénlánc-hosszabbító reakció”

szasineszasine ◆ árhatárárhatár ◆ árlimitárlimit ◆ célárcélár ◆ célárcélár
megadásamegadása
szasinecsúmonszasinecsúmon ◆ limit megbízáslimit megbízás
szasinoberuszasinoberu ◆ nyújtnyújt 「Komatteiru hitoni te-o
szasi nobemasó.」 „Nyújtsunk segédkezet a bajba
jutottaknak!”

szasinsicuszasinsicu ◆ bal kamrabal kamra
szasinuiszasinui ◆ steppeléssteppelés ◆ tűzdeléstűzdelés ◆ tűzéstűzés
szasinui-oszasinui-o szuruszuru ◆ tűzdeltűzdel 「Nuno-o kaszane
avaszete, szasi nui-o sita.」 „Tűzdelte az egymásra
rakott szövetdarabokat.”
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szasinukiszasinuki ◆ hakamaszerű ruhahakamaszerű ruha
szasiokuszasioku ◆ félbehagyfélbehagy 「Dzsibunno sigoto-o
szasi oite dórjó-o tecudatta.」 „Félbehagytam a
munkámat, és segítettem a kollégámnak.” ◆ fél-fél-
reállítreállít 「Sacsó-o szasi oite dzsibunde kadzsi-o
totta.」 „Az igazgatót félreállítva, a saját kezembe
vettem az irányítást.” ◆ félreteszfélretesz 「Kenka-va
sibaraku szasi okimasó.」 „Tegyük félre a vesze-
kedést egy kicsit!” ◆ megkerülmegkerül 「Bucsó-o szasi
oite mondai-o csokuszecuni sacsóni mocsi kon-
da.」 „Az osztályvezetőt megkerülve, egyenesen
az igazgatóhoz mentem a problémámmal.” ◆ mel-mel-
lőzlőz 「Dzsósi-o szasi oite dzsibunde handansita.」
„A főnökömet mellőzve, saját magam döntöttem.”
◇ nani-onani-o szasioitemoszasioitemo mindennélmindennél 「Nani-o
szasi oitemo kazoku-va daidzsi.」 „Mindennél
fontosabb a családom.”

szasioszaeszasioszae ◆ lefoglaláslefoglalás 「Fudószanno szasi
oszae」 „ingatlan lefoglalása” ◆ letiltásletiltás 「Kjúr-
jóno szasi oszae-o uketa.」 „Letiltották a fizeté-
sét.” ◆ zárolászárolás 「Zaiszanno szasi oszae-o uke-
ta.」 „Zárolták a vagyonát.”

szasioszaebukkenszasioszaebukken ◆ lefoglalt ingatlanlefoglalt ingatlan
szasioszaehinszasioszaehin ◆ lefoglalt tárgylefoglalt tárgy
szasioszaemeireiszasioszaemeirei ◆ lefoglalási parancslefoglalási parancs
szasioszaeruszasioszaeru ◆ lefoglallefoglal 「Zaiszan-o szasi
oszaerareta.」 „Lefoglalták a vagyonát.” ◆ letiltletilt
「Kjúrjó-va szasi oszaerareta.」 „Letiltották a fi-
zetését.” ◆ ráterhelráterhel 「Sakkinnotame ie-va szasi
oszaerareta.」 „Az adósságot ráterhelték a házra.”
◆ zárolzárol 「Zaiszan-va szasi oszaerareta.」 „Zárol-
ták a vagyonát.”

szasisimeszuszasisimeszu ◆ mutatmutat 「Dzsisaku-va kitano
hókó-o szasi simesita.」 „Az iránytű az északi
irányba mutatott.” ◆ rámutatrámutat 「Mondaiten-o
szasi simesita.」 „Rámutatott a hibára.”

szasisioszasisio ◆ tengerártengerár
szasiszavariszasiszavari ◆ akadályozásakadályozás 「Kono bjóki-
va nicsidzsószeikacuni szasi szavariganai.」 „Ez
a betegség nem akadályozza a mindennapi tevé-
kenységeit.” ◆ gátlásgátlás 「Fukenkóna sokudzsi-
va csirjóno szasi szavaritonaru.」 „Az egészségte-
len étkezés gátolja a gyógyulást.” ◆ megbántásmegbántás
「Nanika szasi szavarinoarukoto-o ittajóda.」
„Azt hiszem megbántottam valamivel.” ◆ meg-meg-
sértéssértés ◆ zavarászavarás 「Ano dzsidógairuto, dzsug-
jóni szasi szavarigaaru.」 „Van egy gyerek, aki za-

varja az órát.” ◇ szasiszavariganakerebaszasiszavariganakereba haha
lehetlehet 「Szasi szavariganakereba denvabangó-o
osiete kudaszai.」 „Megkaphatnám a telefonszá-
mát, ha lehet?”

szasiszavariganakerebaszasiszavariganakereba ◆ haha lehetlehet 「Szasi
szavariganakereba denvabangó-o osiete kuda-
szai.」 „Megkaphatnám a telefonszámát, ha le-
het?”

szasiszavarinonaiszasiszavarinonai ◆ nemnem bántóbántó 「Szasi sza-
varinonai hendzsi」 „nem bántó válasz” ◆ nemnem
zavarózavaró 「Sigotoni szasi szavarinonai kjúka-o
totta.」 „Annyi szabadságot vettem ki, ami nem
zavarja a munkámat.”

szasiszavaruszasiszavaru ◆ ártalmasártalmas ◆ károsankárosan hathat
「Kekkanhin-va kaisano riekini szasi szavatta.」
„A selejtek károsan hatottak a vállalat profitjára.”
◆ zavarzavar 「Ame-va sóbaini szasi szavatta.」 „Az
eső zavarta az üzletet.”

szasiszemaruszasiszemaru ◆ küszöbönküszöbön álláll 「Szenszóga
szasi szematteiru.」 „A háború a küszöbön áll.”
◆ sürgetsürget 「Dzsikanga szasi szematteiru.」 „Az
idő sürget.” ◆ vészesenvészesen közeledikközeledik 「Simekiri-
ga szasi szematteiru.」 „Vészesen közeledik a ha-
táridő.” ◇ szasiszemattaszasiszematta fenyegetőfenyegető 「Sza-
si szematta kiken」 „fenyegető veszély” ◇ szasi-szasi-
szemattaszematta sürgetősürgető 「Szasi szematta mondai」
„sürgető probléma” ◇ szasiszemattaszasiszematta sürgőssürgős
「Szasi szematta jódzside gaikokuni itta.」 „Sür-
gős ügyben külföldre utazott.” ◇ szasiszemat-szasiszemat-
tete égetőenégetően 「Hjakuman enjóiszurukotoga szasi
szematte hicujódeszu.」 „Égetően szükségem van
egymillió jenre.”

szasiszemattaszasiszematta ◆ fenyegetőfenyegető 「Szasi szematta
kiken」 „fenyegető veszély” ◆ küszöbönküszöbön állóálló
◆ sürgetősürgető 「Szasi szematta mondai」 „sürgető
probléma” ◆ sürgőssürgős 「Szasi szematta jódzside
gaikokuni itta.」 „Sürgős ügyben külföldre uta-
zott.”

szasiszematteszasiszematte ◆ égetőenégetően 「Hjakuman enjó-
iszurukotoga szasi szematte hicujódeszu.」 „Ége-
tően szükségem van egymillió jenre.”

szasitaatoszasitaato ◆ csípéscsípés 「Udeni kano szasita ato-
gaatta.」 „A karomon szúnyogcsípés volt.”

szasitaruszasitaru ◆ érdemlegesérdemleges 「Szasitaru henka-
va nai.」 „Nincs érdemleges változás.” ◆ különö-különö-
sebbsebb 「Szasitaru jódzsi-va nai.」 „Nincs különö-
sebb dolgom.” ◆ lényegeslényeges 「Szasitaru mondai-
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va nakatta.」 „Nem volt lényeges probléma.” ◆

számottevőszámottevő 「Szasitaru szói-va nai.」 „Nincs
számottevő különbség.”

szasiteszasite ◆ lépéslépés 「Kisi-va szasi teni komatte-
ita.」 „A sógijátékos nem tudta, hogy mit lépjen.”

szasiteszasite ◆ hónaljfogáshónaljfogás 「Szasi te-o koroszu.」
„Kivédi a hónaljfogást.”

szasiteszasite ◆ különösebbenkülönösebben 「Kono mondai-va
szasite muzukasikunai.」 „Ez a feladat nem külö-
nösebben nehéz.” ◆ nagyonnagyon 「Kono macsinami-
va hjakunenmaenotoszasite kavaranai.」 „Ez a
városkép nem nagyon különbözik a száz évvel ez-
előttitől.”

szasitearaszoiszasitearaszoi ◆ hónaljfogásért küzdéshónaljfogásért küzdés
szasitomeruszasitomeru ◆ betiltbetilt 「Csoszakukenno mon-
daide szaibanso-va honno suppan-o szasi tome-
ta.」 „Szerzői jogok miatt, a bíróság betiltotta a
könyvet.” ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Genpacuno
szaikadó-o szasi tometa.」 „Felfüggesztették a re-
aktorok újraindítását.” ◆ kitiltkitilt 「Hanzaisano
njúkoku-o szasi tometa.」 „Kitiltották a bűnözőt
az országból.” ◆ leállítleállít 「Kószokudórono
kenszecu-o szasi tometa.」 „Leállította az autópá-
lya építéstét.” ◆ letiltletilt 「Kidzsi-va szasi tomera-
reta.」 „Letiltották a cikket.”

szasivatasiszasivatasi ◆ átmérőátmérő 「Szasi vatasi icsiméto-
runo hansakjó」 „1 méteres átmérőjű tükörreflek-
tor” ◆ fesztávolságfesztávolság 「Kono cubasza-va szasi
vatasiga nidzsúmétorudeszu.」 „Ennek a szárny-
nak a fesztávolsága 20 méter.” ◆ vérrokonságvérrokonság
szasizuszasizu ◆ utasításutasítás 「Szasizudórinisita.」 „Az
utasításnak megfelelően jártam el.”

szasizumeszasizume ◆ egyelőreegyelőre 「Szasizume
szeikacuni-va komaranai.」 „Egyelőre nem nélkü-
lözök.” ◆ legyenlegyen 「Szasizumekono jakunimotto-
fuszavasii hito-va inai.」 „Legyen, végül is nincs
jobb ember erre a szerepre.” ◆ végülvégül isis
「Kimeruno-va szasizume kimida.」 „Végül is te
döntesz.”

szasizuszuruszasizuszuru ◆ utasítutasít 「Kare-va nandemo
szasizusitagaru.」 „Szeret utasítgatni.”

szasószasó ◆ hamis állításhamis állítás
szasószasó ◆ vízumvízum ◇ sukkokuszasósukkokuszasó kiutazásikiutazási
vízumvízum ◇ njúkokuszasónjúkokuszasó beutazásibeutazási vízumvízum ◇

rjokenszasórjokenszasó vízumvízum
szasómendzsoszasómendzso ◆ vízummentességvízummentesség

szasórjószasórjó ◆ vízumdíjvízumdíj
szasósinszeidzsinszasósinszeidzsin ◆ vízumkérővízumkérő
szasószuruszasószuru ◆ hamisathamisat mondmond 「Simei-o sza-
sósite tóhjósita.」 „Hamis nevet mondott a sza-
vazáskor.” ◆ meghamisítmeghamisít 「Kare-va gakureki-o
szasósita.」 „Meghamisította az iskolai végzettsé-
gét.”

szassiszassi ◆ brosúrabrosúra ◆ füzetfüzet
szassiszassi ◆ felfogásfelfogás 「Kare-va szah-siga hajai.」
„Gyors felfogású.” ◆ sejtéssejtés 「Oszah-
sinotórideszu!」 „Jól sejted!”

szassiszassi ◆ ablakkeretablakkeret ◆ keretkeret ◇ arumi-arumi-
szassiszassi alumínium ablakkeretalumínium ablakkeret
szassienszassien ◆ kefeszegélykefeszegély
szassigacukuszassigacuku ◆ kiki lehetlehet találnitalálni 「Taitorude
eigano naijó-va ójoszo szah-sigacukimaszu.」 „A
címéből nagyjából ki lehet találni, miről szól a
film.” ◆ rájönrájön 「Jokunai torihikidatoiuno-va mi-
ta sunkanni szah-sigacuita.」 „Abban a pillanat-
ban, ahogy megláttam, rájöttem, hogy ez rossz üz-
let.”

szassigavaruiszassigavarui ◆ nehéznehéz felfogásúfelfogású 「Szah-
siga varui hito」 „nehéz felfogású ember”

szassinszassin ◆ átalakításátalakítás ◆ átformálásátformálás ◆ át-át-
szervezésszervezés 「Dzsindzsino szassin-o itta.」 „Át-
szervezték az embereket a vállalatban.” ◇

dzsindzsiszassindzsindzsiszassin személyzeti reformszemélyzeti reform
szassinojoiszassinojoi ◆ értelmesértelmes 「Szah-sinojoi katan-
ara szuiszokudekiru.」 „Az értelmesebbek már ki-
találhatják a többit.”

szassinszuruszassinszuru ◆ átalakítátalakít 「Hjókaszeido-o
szassinsita.」 „Átalakították az értékelőrend-
szert.” ◆ átformálátformál 「Hómupédzsi-o zenmen-
szassinsita.」 „Teljesen átformálták a honlap ar-
culatát.”

szassószassó ◆ megsebesítésmegsebesítés vagyvagy megölésmegölés ◆

vérontásvérontás
szassódzsikenszassódzsiken ◆ vérontásosvérontásos bűncselek-bűncselek-
ménymény 「Sinaide-va szassódzsikenga ókute ko-
vai.」 „Félek, mert túl sok a vérontásos bűncse-
lekmény a városban.”

szassóricuszassóricu ◆ pusztítóerőpusztítóerő
szassórjokuszassórjoku ◆ pusztítóerőpusztítóerő 「Heikino szas-
sórjoku」 „fegyver pusztítóereje”
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szassószuruszassószuru ◆ megsebesítmegsebesít vagyvagy megölmegöl
「Kono dzsú-va hito-o szassószurunoni cukavar-
eru.」 „Ezt a fegyvert arra használják, hogy embe-
reket öljenek vele.”

szasuszasu ◆ kicsaláskicsalás
szasuszuruszasuszuru ◆ kicsalkicsal 「Tosijorikara okane-o
szasusita.」 „Kicsalta a pénzt az idősektől.”

szasúszuruszasúszuru ◆ ellenőrizve átveszellenőrizve átvesz
szaszaszasza ◆ bambuszfűbambuszfű ◇ kumazaszakumazasza kumakuma
bambuszfűbambuszfű
szaszabuneszaszabune ◆ bambuszcsónakbambuszcsónak
szaszacuszaszacu ◆ ellenőrzésellenőrzés 「Kakusiszecuno sza-
szacu」 „atomlétesítmények ellenőrzése” ◆

szemleszemle ◇ gencsiszaszacugencsiszaszacu terepszemleterepszemle
szaszacukanszaszacukan ◆ ellenőrellenőr
szaszacuszuruszaszacuszuru ◆ ellenőrizellenőriz 「Rókjúkasita
genpacu-o szaszacusita.」 „Ellenőrizték az elöre-
gedett atomerőművet.” ◆ szemlétszemlét tarttart
「Kódzsó-o szaszacusita.」 „Szemlét tartott az
üzemben.”

szaszaeszaszae ◆ alátámasztásalátámasztás ◆ merevítőmerevítő ◆ tá-tá-
maszmasz 「Tomodacsi-va kokorono szaszaeninat-
ta.」 „A barátom lelki támaszt nyújtott.” ◆ támlatámla
◆ tartótartó ◇ szaszaeniszuruszaszaeniszuru támaszkodiktámaszkodik
「Hokóki-o szaszaenisite aruita.」 „Járókeretre
támaszkodva ment.”

szaszaeauszaszaeau ◆ segítiksegítik egymástegymást 「Szaszae atte
ikimasó.」 „Éjünk úgy, hogy segítjük egymást!”

szaszaekirenaiszaszaekirenai ◆ tarthatatlantarthatatlan 「Mazusii
hitono dzsókjó-o szaszaekirenai.」 „A szegények
helyzete tarthatatlan.”

szaszaeniszuruszaszaeniszuru ◆ támaszkodiktámaszkodik 「Hokóki-o
szaszaenisite aruita.」 „Járókeretre támaszkodva
ment.”

szaszaeruszaszaeru ◆ alátámasztalátámaszt 「Jontenjorimo
szantende szaszaeruhóga anteiszeigaaru.」
„Négypontos alátámasztásnál stabilabb a három-
pontos.” ◆ eltarteltart 「Kare-va ikkano kakei-o sza-
szaeteiru.」 „Eltartja az egész családot.” ◆ meg-meg-
tarttart 「Kono asidatotéburu-va szaszaerarenai.」
„Ezek a lábak nem tartják meg az asztalt.” ◆ me-me-
revítrevít 「Hone-va hitono karada-o szaszaeru.」
„A csontok az ember testét merevítik.” ◆ tá-tá-
maszkodikmaszkodik 「Cuede karada-o szaszaeta.」 „Bot-
ra támaszkodtam.” ◆ támogattámogat 「Szeikacuho-
goga kare-o szaszaeta.」 „Szociális segéllyel tá-

mogatták.” ◆ tarttart 「Kono hasira-va tendzsó-
o szaszaeru.」 „Ez az oszlop tartja a mennyeze-
tet.” ◆ védvéd 「Osiro-o szaszaeta.」 „Védte a vá-
rat.” ◇ szaszaekirenaiszaszaekirenai tarthatatlantarthatatlan 「Ma-
zusii hitono dzsókjó-o szaszaekirenai.」 „A szegé-
nyek helyzete tarthatatlan.” ◇ mi-omi-o szaszaeruszaszaeru
rátámaszkodikrátámaszkodik 「Cuede mi-o szaszaeta.」 „Rá-
támaszkodott a botjára.”

szaszaerukotoszaszaerukoto ◆ támaszkodástámaszkodás 「Cuede tai-
o szaszaerukoto」 „botra támaszkodás”

szaszageszaszage ◆ tehénbabtehénbab
szaszagemonoszaszagemono ◆ áldozati ajándékáldozati ajándék
szaszagemono-oszaszagemono-o szuruszuru ◆ áldozatiáldozati ajándé-ajándé-
kotkot adad 「Kamini szaszage mono-o szuru.」 „Ál-
dozati ajándékot ad istennek.”

szaszageruszaszageru ◆ áldozáldoz 「Heivanotameni
dzsinszei-o szaszageta.」 „A békének áldozta éle-
tét.” ◆ celebrálcelebrál 「Sinpu-va misza-o szaszage-
ta.」 „A pap misét celebrált.” ◆ felajánlfelajánl 「Ike
nieni szaszageru.」 „Áldozatot ajánl fel.” ◆ ma-ma-
gasbagasba emelemel 「Kinpai-o rjótede szaszageta.」
„Kezeivel magasba emelte az aranykupát.” ◆ oda-oda-
adad 「Kare-va kuninotameni inocsi-o szaszage-
ta.」 „Odaadta az életét a hazájáért.” ◇ issó-oissó-o
szaszageruszaszageru egészegész életétéletét szenteliszenteli 「Igaku-
ni issó-o szaszageta.」 „Egész életét az orvostu-
dománynak szentelte.” ◇ inori-oinori-o szaszageruszaszageru
imádkozikimádkozik 「Kamini inori-o szaszageta.」
„Imádkoztam istenhez.” ◇ mimokokoromosza-mimokokoromosza-
szageruszageru szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Koszoda-
teni mimo kokoromo szaszageta.」 „Szívem-
lelkem beleadtam a gyermeknevelésbe.” ◇ mi-omi-o
szaszageruszaszageru életétéletét szenteliszenteli 「Kjóikuni mi-o
szaszageta.」 „Az oktatásnak szentelte életét.”

szaszagoiszaszagoi ◆ mangrovegémmangrovegém
szaszaguszaszagu ◆ áldozáldoz ◆ celebrálcelebrál ◆ felajánlfelajánl
szaszaiszaszai ◆ apróságapróság
szaszainaszaszaina ◆ csip-csupcsip-csup 「Karenitotte-va sza-
szaina kingakuda.」 „Számára ez csip-csup
összeg.” ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Szaszainakoto-o ki-
niszuru.」 „Jelentéktelen dolgok miatt aggodal-
maskodik.” ◆ piszlicsárépiszlicsáré 「Szaszaina kotode
kenkasita.」 „Piszlicsáré dolgokon veszeked-
tünk.” ◆ pitipiti ◆ pitiánerpitiáner
szaszainakotodecukamaruszaszainakotodecukamaru ◆ elcsúszikelcsúszik egyegy
banánhéjonbanánhéjon 「Hakká-va szaszainakotode cuka-
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mattesimatta.」 „A hekker egy banánhéjon csú-
szott el.”

szaszaiszuisinszaszaiszuisin ◆ sekély vízsekély víz
szaszajakanaszaszajakana ◆ csekélycsekély 「Szaszajakana sún-
júde kurasiteiru.」 „Csekély fizetésből él.” ◆ sze-sze-
rényrény 「Szaszajakanapurezento-o sita.」 „Szerény
ajándékot adtam.”

szaszajakanamonoszaszajakanamono ◆ apróságapróság ◆ csekély-csekély-
ségség
szaszajakaniszaszajakani ◆ szerényenszerényen 「Szaszajakani
kurasiteiru.」 „Szerényen él.”

szaszajakiszaszajaki ◆ duruzsolásduruzsolás 「Kodomotacsino
szaszajaki」 „gyerekek duruzsolása” ◆ susogássusogás
「Kazeno szaszajaki」 „szél susogása” ◆ sutto-sutto-
gásgás 「Morino szaszajaki」 „erdő suttogása” ◆

zizegészizegés 「Ocsi banoszaszajaki」 „lehullott leve-
lek zizegése”

szaszajakiauszaszajakiau ◆ összesúgösszesúg 「Gakuszeitacsi-va
szenszeino kagede szaszajakiatta.」 „A diákok a
tanár háta mögött összesúgtak.”

szaszajakigoeszaszajakigoe ◆ suttogássuttogás 「Szaszajaki goe-
ga kikoeta.」 „Suttogás hallatszott.”

szaszajakuszaszajaku ◆ duruzsolduruzsol 「Cuma-va vatasino
mimini szaszajaita.」 „A feleségem a fülembe du-
ruzsolt.” ◆ seppegseppeg 「Kanodzsono mimimo-
todeszaszajaita.」 „A nő fülébe seppegtem.” ◆ su-su-
sogsog 「Kazega szaszajaita.」 „A szellő susogott.”
◆ suttogsuttog 「Susóga dzsininszuruto szaszajaka-
reteiru.」 „Azt suttogják, le fog mondani a mi-
niszterelnök.” ◆ sutyorogsutyorog 「Szaszajakanaide!」
„Ne sutyorogjatok!”

szaszakureszaszakure ◆ körömszálkakörömszálka
szaszakuredacuszaszakuredacu ◆ idegesideges leszlesz ◆ szálkásanszálkásan
töriktörik
szaszakurehitojotakeszaszakurehitojotake ◆ gyapjasgyapjas tinta-tinta-
gombagomba
szaszakureruszaszakureru ◆ idegesideges leszlesz 「Sinkeigasza-
szakureteita.」 „Ideges voltam.” ◆ szálkásanszálkásan
töriktörik 「Sinaigaszaszakureteita.」 „A bambusz-
kard szálkásan eltört.” ◆ szálkásodikszálkásodik 「Rókade
madovakuno hjómengaszaszakureteita.」 „Az ab-
lakkeret elöregedett, és szálkás lett.”

szaszamejukiszaszamejuki ◆ hószitáláshószitálás ◆ szitáló hószitáló hó
szaszamiszaszami ◆ csirkemellcsirkemell 「Szaszami-va karor-
íno szukunai buideszu.」 „A csirkemell kis kalóri-
ájú rész.”

szaszareszaszare ◆ csípéscsípés ◇ hacsiszaszarehacsiszaszare da-da-
rázscsípésrázscsípés ◇ musiszaszaremusiszaszare rovarcsípésrovarcsípés
szaszaruszaszaru ◆ beleszúródikbeleszúródik 「Togega jubini sza-
szatta.」 „Beleszúródott a tű az ujjamba.” ◆ ki-ki-
szúrszúr 「Kugigataijani szaszatta.」 „Egy szög ki-
szúrta a kereket.” ◆ megymegy 「Jubinitogega sza-
szatta.」 „Szálka ment az ujjamba.” ◇ cukisza-cukisza-
szaruszaru szúrszúr 「Hari-va cuki szaszaru.」 „A tű
szúr.” ◇ cukiszaszarucukiszaszaru beleszúródikbeleszúródik 「Jubini
togega cuki szaszatta.」 „Beleszúródott egy szálka
az ujjamba.” ◇ cukiszaszarucukiszaszaru fájfáj 「Anatano
kotoba-va cuki szaszatta.」 „Fájt, amit mondtál.”

szaszataruszaszataru ◆ jelentéktelenjelentéktelen
szaszecuszaszecu ◆ balkanyarbalkanyar 「Szaszecudekinakat-
ta.」 „Nem tudta bevenni a balkanyart.”

szaszecuszen-jórénszaszecuszen-jórén ◆ balrabalra kanyarodás-kanyarodás-
hoz fenntartott sávhoz fenntartott sáv
szaszecuszuruszaszecuszuru ◆ balrabalra kanyarodikkanyarodik 「Mae-o
hasitteita kuruma-va szaszecusita.」 „Az előttem
haladó kocsi balra kanyarodott.”

szaszenszaszen ◆ pontvonalpontvonal
szaszenszaszen ◆ alacsonyabbalacsonyabb beosztásbabeosztásba helye-helye-
zészés
szaszenszeiszaszenszei ◆ balra forgatóbalra forgató
szaszenszuruszaszenszuru ◆ alacsonyabbalacsonyabb beosztásbabeosztásba
helyezhelyez ◆ dugdug 「Inakano sitenni szaszensza-
reta.」 „A vidéki fiókvállalatba dugták.”

szaszentószaszentó ◆ levulózlevulóz
szaszeruszaszeru ◆ csináltatcsináltat 「Udetate fusze-o sza-
szeta.」 „Fekvőtámaszt csináltattak vele.” ◆

késztetkésztet 「Rjósin-va kanodzso-o kekkonszasze-
ta.」 „Arra késztették, hogy férjhez menjen.” ◆

tattat 「Buka-o hatarakaszeta.」 „Megdolgoztat-
tam a beosztottaimat.” ◆ tesztesz 「Kono kuszuri-
va atama-o okasikuszaszeru.」 „Ez a gyógyszer
bolonddá tesz.” ◆ tettet 「Miharaicsingin-o hara-
vaszeta.」 „Kifizettettem az elmaradt munkabére-
met.” ◇ szaszeteokuszaszeteoku hagyhagy 「Maki-o kanszó-
szaszeteoita.」 „Hagytam, hogy megszáradjon a
tűzifa.” ◇ szaszetekudaszaiszaszetekudaszai haddhadd
「Szúcukészu-o motaszete kudaszai.」 „Hadd vi-
gyen én a bőröndöket!”

szaszerukotoszaszerukoto ◆ késztetéskésztetés
szaszeteageruszaszeteageru ◆ haddhadd 「Kare-o hitorinisza-
szeteagejó.」 „Hadd hagyjuk (őt) magára!”
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szaszetekudaszaiszaszetekudaszai ◆ haddhadd 「Szúcukészu-o
motaszete kudaszai.」 „Hadd vigyen én a bőrön-
döket!”

szaszeteokuszaszeteoku ◆ hagyhagy 「Maki-o kanszószasze-
teoita.」 „Hagytam, hogy megszáradjon a tűzifa.”

szaszoiszaszoi ◆ ajánlatajánlat 「Aru kaisakara szaszoi-o
uketa.」 „Ajánlatot kaptam egy cégtől.” ◆ csábí-csábí-
tástás ◆ meghívásmeghívás 「Kanodzso-va détono szaszo-
ini notta.」 „A nő elfogadta a meghívást a rande-
vúra.”

szaszoidaszuszaszoidaszu ◆ elcsalelcsal 「Tomodacsi-o hai-
kinguni szaszoi dasita.」 „Elcsaltam a barátomat
egy túrára.” ◆ kicsalkicsal 「Inu-o inugojakara szaszoi
dasita.」 „Kicsaltam a kutyát a házából.”

szaszoijoszeruszaszoijoszeru ◆ édesgetédesget 「Inu-o szószéd-
zside szaszoi joszeta.」 „Kolbásszal magához
édesgette a kutyát.”

szaszoikomuszaszoikomu ◆ becsalbecsal 「Kanodzso-o dzsitaku-
ni szaszoi konda.」 „Becsalta a nőt a lakásába.”
◆ csábítcsábít 「Koe-o kakete kurumani szaszoi kon-
da.」 „Megszólította, és a kocsijába csábította.”
◆ csalcsal 「Kanodzso-o ucsini szaszoi konda.」 „A
lakására csalta a nőt.” ◆ felcsalfelcsal 「On-na-o
dzsitakumanson-ni szaszoi konda.」 „Felcsalta a
nőt a lakására.” ◆ vezetvezet 「Akuno micsini szaszoi
konda.」 „Rossz útra vezette.”

szaszoimizuszaszoimizu ◆ feltöltővízfeltöltővíz 「Ponpuni szaszoi
mizu-o szasita.」 „Feltöltővizet öntöttem a szi-
vattyúba.”

szaszoimizuninaruszaszoimizuninaru ◆ beindítbeindít 「Kanecu-va ka-
gakuhannóno szaszoi mizuninatta.」 „A melegítés
beindította a kémiai reakciót.” ◆ lökéstlökést adad
「Szeikó-va szaranaru szeikóno szaszoi mizuni-
natta.」 „A siker lökést adott a többi sikerhez.”

szaszoiniikuszaszoiniiku ◆ érteérte megymegy 「Rokudzsini sza-
szoini ikukara dzsunbisiteoitene.」 „6-kor me-
gyek érted, készülj el addigra!”

szaszokuszaszoku ◆ bal oldalbal oldal
szaszonszaszon ◆ különbözetikülönbözeti veszteségveszteség ◇ baiba-baiba-
iszaszoniszaszon áruforgalmi veszteségáruforgalmi veszteség
szaszoriszaszori ◆ skorpióskorpió
szaszorizaszaszoriza ◆ SkorpióSkorpió
szaszouszaszou ◆ csábítcsábít 「Kanodzso-va furinni sza-
szovareta.」 „Házasságtörésre csábították.” ◆

csalcsal 「Szono eiga-va namida-o szaszotta.」 „A
film könnyeket csalt a szemembe.” ◆ elcsalelcsal

「Kanodzso-o eigakanni szaszotta.」 „Elcsaltam a
barátnőmet a moziba.” ◆ elhívelhív 「Tomodacsi-o
tenrankaini szaszotta.」 „Elhívtam a barátomat a
kiállításra.” ◆ hívhív 「Sinszekino acumaride vata-
sidake sokudzsini szaszovarenakatta.」 „Csak en-
gem nem hívtak az ebédre a rokoni összejövete-
len.” ◆ invitálinvitál 「Tomodacsi-o báni szaszotta.」
„Bárba invitáltam a barátomat.” ◆ keltkelt 「Kareno
namida-va dódzsó-o szaszotta.」 „A könnyei
együttérzést keltettek.” ◆ meghívmeghív 「Tomodacsi-
o ban gohanni szaszotta.」 „Meghívtam a baráto-
mat egy vacsorára.” ◇ szaiso-niszaiso-ni szaszouszaszou kez-kez-
deményezdeményez 「Mukasiha danszeiga szaisoni sza-
szotta.」 „Régen a férfi kezdeményezett.” ◇ sza-sza-
szoiniikuszoiniiku érteérte megymegy 「Rokudzsini szaszoini
ikukara dzsunbisiteoitene.」 „6-kor megyek ér-
ted, készülj el addigra!” ◇ nemuke-onemuke-o szaszouszaszou
elálmosítelálmosít 「Kono hon-va nemuke-o szaszou.」
„Ez a könyv elálmosít.” ◇ nemuke-onemuke-o szaszouszaszou
elaltatelaltat 「Kono ongaku-va nemuri-o szaszou.」
„Ez a zene elaltat.” ◇ mudzsónokazeniszaszo-mudzsónokazeniszaszo-
vareruvareru másvilágramásvilágra költözikköltözik ◇ varai-ovarai-o sza-sza-
szouszou nevetésrenevetésre ingerelingerel 「Kareno bukakkóna
ugoki-va hitono varai-o szaszotta.」 „Esetlen
mozgása nevetésre ingerelte az embereket.” ◇

varai-ovarai-o szaszouszaszou mosolytmosolyt csalcsal aa szájáraszájára
「Kanodzsono kavaii nekao-va bokuno varai-o
szaszotta.」 „Az alvó nő aranyos arca mosolyt
csalt a számra.”

szaszszatoszaszszato ◆ gyorsangyorsan 「Szaszszato dekaken-
aszai!」 „Menj gyorsan!” ◆ mimi leszlesz mármár 「Szasz-
szato kotaenaszai!」 „Mi lesz már? Válaszolj!” ◆

tüsténttüstént 「Dzsigokuniszaszszato ike!」 „Eredj a
pokolba, de tüstént!”

szaszszatoarukuszaszszatoaruku ◆ szediszedi aa lábátlábát 「Szasz-
szato arukinaszai!」 „Szedd a lábad!”

szaszszatojameruszaszszatojameru ◆ szediszedi aa sátorfájátsátorfáját
「Sigotoga ijanaraszaszszato jamerebajoi.」 „Ha
nem tetszik a munka, szedd a sátorfádat!”

szaszszatokaeruszaszszatokaeru ◆ pucolpucol 「Szaszszato ka-
ere!」 „Pucolj haza!” ◆ takarodiktakarodik 「Szaszszato
kaere!」 „Takarodj haza!” ◆ tűziktűzik 「Kono taba-
kokuszai basokaraszaszszato kaerójo!」 „Tűzzünk
erről a cigifüstös helyről haza!”

szaszszószaszszó ◆ eleganciaelegancia ◆ frissességfrissesség ◆

könnyedségkönnyedség ◇ szaszszótotódzsószuruszaszszótotódzsószuru elő-elő-
pattanpattan 「Komatta tokini eijúga szaszszóto tó-
dzsósita.」 „A bajban előpattant egy hős.”
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szaszszokuszaszszoku ◆ azonazon nyombannyomban 「Cuitara szasz-
szoku, cumani denvaszuru.」 „Amint megérke-
zek, azon nyomban telefonálni fogok a feleségem-
nek.” ◆ gyorsangyorsan 「Szaszszokuno gotaióariga-
tógozaimaszu.」 „Köszönöm, hogy ilyen gyorsan
foglalkoztak az üggyel!” ◆ haladéktalanulhaladéktalanul
「Teian-va szaszszoku dzsikkóni ucuszareta.」
„Haladéktalanul nekifogtak a javaslat végrehajtá-
sának.” ◆ márismáris 「Szaszszokudekakemasó.」
„Máris indulhatunk!”

szaszszótaruszaszszótaru ◆ daliásdaliás 「Kisino szaszszótaru
szugata」 „huszár daliás alakja” ◆ fessfess 「Szasz-
szótaruszúcu szugatani kigaeta.」 „Átöltözött egy
fess öltönybe.” ◆ könnyedkönnyed 「Szaszszótaru aju-
mi」 „könnyed léptek”

szaszszótoszaszszóto ◆ daliásandaliásan 「Umani notte, szasz-
szóto tódzsósita.」 „Daliásan bevágtatott a lóval.”
◆ frissenfrissen 「Szaszszóto maeni dete kita.」 „Fris-
sen előrelépett.” ◆ könnyedenkönnyeden 「Kare-va szasz-
szóto aruita.」 „Könnyeden sétált.” ◇ szaszszó-szaszszó-
toaravarerutoaravareru odapattanodapattan 「Szaszszóto aravar-
eta szeinen-va bebíká-o baszukara orositekure-
ta.」 „Odapattant egy fiatalember, és segített le-
venni a buszról a babakocsit.” ◇ szaszszóto-szaszszóto-
kakenukerukakenukeru ügyesenügyesen átvészelátvészel 「Kontontosi-
ta dzsidai-o szaszszóto kake nuketa.」 „Ügyesen
átvészeltem a viharos időket.” ◇ szaszszótotó-szaszszótotó-
dzsószurudzsószuru előpattanelőpattan 「Komatta tokini eijúga
szaszszóto tódzsósita.」 „A bajban előpattant egy
hős.”

szaszszótoaravareruszaszszótoaravareru ◆ odapattanodapattan 「Szasz-
szóto aravareta szeinen-va bebíká-o baszukara
orositekureta.」 „Odapattant egy fiatalember, és
segített levenni a buszról a babakocsit.”

szaszszótokakenukeruszaszszótokakenukeru ◆ ügyesenügyesen átvé-átvé-
szelszel 「Kontontosita dzsidai-o szaszszóto kake
nuketa.」 „Ügyesen átvészeltem a viharos időket.”

szaszszótotódzsószuruszaszszótotódzsószuru ◆ előpattanelőpattan 「Ko-
matta tokini eijúga szaszszóto tódzsósita.」 „A
bajban előpattant egy hős.”

szaszszozaiszaszszozai ◆ patkányméregpatkányméreg
szaszszúszaszszú ◆ kötetszámkötetszám
szaszszuruszaszszuru ◆ együttérezegyüttérez 「Sindzsú-o oszah-
sisimaszu.」 „Együttérzek magával!” ◆ kitalálkitalál
「Kareno kjócsú-va szah-szurunikatakunai.」
„Nem nehéz kitalálni, hogy mit is érezhet.” ◆

megérezmegérez 「Hitono kehai-o szah-szuru.」 „Meg-

érzi az ember jelenlétét.” ◆ megértmegért 「Anatano
curasza, oszah-sisimaszu.」 „Megértem az elke-
seredésedet.” ◆ tekintetbetekintetbe veszvesz 「Vatasino
tacsiba-o szah-sitekudaszai.」 „Vegye tekintetbe a
helyzetemet!”

szaszuszaszu ◆ áttűzáttűz 「Kono hano szukimakara higa
szasita.」 „A nap áttűzött a fa lombján.” ◆ betűzbetűz
「Akino higa madokara szasita.」 „Az őszi nap
betűzött az ablakon.” ◆ hordhord 「Katana-o hidarini
szasiteita.」 „A kardot bal oldalon hordták.” ◆

kinyitkinyit 「Kasza-o szasita.」 „Kinyitottam az es-
ernyőmet.” ◆ odatűzodatűz 「Higa szaszukaraszokoni
iszu-o okanaide!」 „Ne tedd oda a széket, mert
odatűz a nap!” ◆ rátűzrátűz 「Higa atamanoteppen-
o szasita.」 „A nap rátűzött a fejemre.” ◆ viselvisel
「Busi-va katana-o szasiteita.」 „A vitéz kardot
viselt.” ◇ akamigaszaszuakamigaszaszu elpirulelpirul 「Kano-
dzsono kaoni issunakamiga szasita.」 „Egy pil-
lanatra elpirult.” ◇ ijakegaszaszuijakegaszaszu mérgesmérges
「Dzsibunno bakasza kagenni ijakega szasita.」
„Mérges voltam a saját ostobaságomra.” ◇ ija-ija-
kegaszaszukegaszaszu megcsömörlikmegcsömörlik 「Mainicsino ka-
dzside ijakega szasita.」 „Megcsömörlöttem a há-
zimunkától!” ◇ ijakegaszaszuijakegaszaszu megundorodikmegundorodik
「Kare-va dzsinszeini ijakegaszasite dzsiszacusi-
ta.」 „Megundorodott az élettől, és öngyilkos
lett.” ◇ iro-oiro-o szaszuszaszu megszínezmegszínez 「Haikeini
avai mizuiro-o szasita.」 „Megszíneztem a vilá-
goskék hátteret.” ◇ iro-oiro-o szaszuszaszu színesebbészínesebbé
tesztesz 「Kanodzsoga bokuno szekaini iro-o szasi-
ta.」 „Az a nő színesebbé tette az életemet.” ◇

usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu ujjalujjal mutogatmutogat 「Szeken-
ni usirojubi-o szaszarenaijóni ikiru.」 „Úgy élek,
hogy ne mutogassanak rám az emberek a hátam
mögött.” ◇ uvasza-ouvasza-o szurebakagegaszaszuszurebakagegaszaszu
nemnem szabadszabad azaz ördögötördögöt aa falrafalra festenifesteni ◇

kagegaszaszukagegaszaszu árnyékárnyék vetülvetül 「Keizaikaifuku-
ni kagega szasiteiru.」 „Árnyék vetült a gazdasá-
gi kilábalásra.” ◇ kigaszaszukigaszaszu furdaljafurdalja aa lelki-lelki-
ismeretismeret ◇ kigaszaszukigaszaszu fájfáj 「Aiszacumosina-
ide vakaretanode, kiga szasiteiru.」 „Fáj, hogy bú-
csúszó nélkül váltunk el.” ◇ nemukegaszaszunemukegaszaszu
rátörrátör azaz álmosságálmosság 「Nemukega szasitekita.」
„Rám tört az álmosság.” ◇ beni-obeni-o szaszuszaszu ki-ki-
pirosítpirosít 「Kanodzso-va hohoni beni-o szasita.」
„Kipirosította az orcáját.” ◇ beni-obeni-o szaszuszaszu ki-ki-
rúzsozrúzsoz 「Kanodzso-va kucsini beni-o szasita.」
„Kirúzsozta az ajkát.” ◇ magaszaszumagaszaszu megszáll-megszáll-
jaja azaz ördögördög 「Maga szasite manbikisita.」
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„Megszállta az ördög, és lopott az üzletből.” ◇

mizu-omizu-o szaszuszaszu vizetvizet öntönt 「Kabinni mizu-o
szasita.」 „Vizet öntöttem a pohárba.” ◇ mizu-omizu-o
szaszuszaszu megzavarmegzavar 「Koronaviruszu-va sidzsóni
mizu-o szasita.」 „A koronavírus megzavarta a pi-
acokat.” ◇ jubiszaszujubiszaszu rászegezirászegezi azaz ujjátujját
「Kanodzso-va han-nin-o jubiszasita.」 „Rásze-
gezte az ujját a tettesre.” ◇ jubi-ojubi-o szaszuszaszu ujjalujjal
mutatmutat 「Hosiimononi jubi-o szasita.」 „Ujjam-
mal mutattam a kívánt tárgyra.”

szaszuszaszu ◆ homokpadhomokpad ◆ homokszigethomoksziget
szaszuszaszu ◆ bökbök 「Kare-va vatasi-o jubiszasita.」
„Felém bökött.” ◆ célozcéloz 「Aru hitoto-va
ittaidarenokoto-o szasiteirudesó?」 „Vajon kire
céloz a »bizonyos ember« kifejezéssel?” ◆ fel-fel-
szólítszólít 「Szenszei-va szeito-o szasite kjókaso-o
jomi ageszaszeta.」 „A tanár felszólított egy diá-
kot, hogy olvasson a tankönyvből.” ◆ megcélozmegcéloz
「Jama-o szasite szuszunda.」 „A hegyet megcé-
lozva haladtam.” ◆ mutatmutat 「Hosii sóhin-o szasi-
ta.」 „A kívánt árura mutattam.” ◆ rábökrábök 「Me-
o cubutte csizu-o szasita.」 „Csukott szemmel rá-
böktem a térképre.” ◆ szegezszegez
「Vatasinipiszutoru-o szasita.」 „Rám szegezte a
pisztolyát.” ◇ usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu kibeszélkibeszél
「Usiro jubi-o szaszareta.」 „Kibeszéltek a hátam
mögött.” ◇ usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu hátaháta mögöttmögött
kibeszélkibeszél 「Kare-va usiro jubi-o szaszareta.」
„Háta mögött kibeszélték.” ◇ sógi-osógi-o szaszuszaszu só-só-
gizikgizik ◇ sógi-o szaszusógi-o szaszu sógipartit játsziksógipartit játszik
szaszuszaszu ◆ átszúrátszúr 「Haride kami-o szasita.」
„Átszúrta a papírt egy tűvel.” ◆ beleszúrbeleszúr 「Ha-
riszasini hari-o szasita.」 „Beleszúrta a tűt a tű-
párnába.” ◆ beszúrbeszúr 「Udeni csúsabari-o sza-
sita.」 „Beszúrta az injekciós tűt a karjába.” ◆

csípcsíp 「Kono musi-va szaszu.」 „Ez a bogár csíp.”
◆ felhúzfelhúz 「Niku-o kusini szasita.」 „Felhúzta a
húst a nyársra.” ◆ feltűzfeltűz 「Niku-o kusini sza-
sita.」 „A húst feltűztem egy nyársra.” ◆ hasíthasít
「Fueno takai otoga mimi-o szasita.」 „A fülembe
hasított a síp éles hangja.” ◆ kiejtkiejt 「Niruiszósa-
o szasita.」 „Kiejtette a második bázis futójátéko-
sát.” ◆ kitűzkitűz 「Badzsdzsi-o muneni szasita.」 „A
jelvényt kitűztem a mellemre.” ◆ megcsípmegcsíp 「Ka-
ni szaszaretekajui.」 „Megcsípett a szúnyog, és
most viszket a helye.” ◆ ráhúzráhúz 「Toriniku-o ku-
sini szasita.」 „Ráhúztam a csirkehúst a nyársra.”
◆ szúrszúr 「Kui-o cucsini szasita.」 „A földbe szúrta
a karót.” ◆ tesztesz 「Kabinni hana-o szasita.」 „Vi-

rágot tettem a vázába.” ◆ tűztűz 「Heapin-o kamini
szasita.」 „A hajába tűzte a dísztűt.” ◆ varrvarr
「Tatami-o szaszu.」 „Tatamit varr.” ◇ kugi-okugi-o
szaszuszaszu figyelmeztetfigyelmeztet 「Amai monono tabe
szugidajo!To hahani kugi-o szaszareta.」 „–Tu-
dod jól, hogy nem szabad több édességet enned! –
figyelmeztette az anyja.” ◇ kusiniszaszukusiniszaszu nyárs-nyárs-
rara húzhúz 「Toriniku-o kusini szasita.」 „Nyársa
húztam a csirkehúst.” ◇ szasikoroszuszasikoroszu leszúrleszúr
「Han-nin-va higaisa-o szasi korosita.」 „A tettes
leszúrta az áldozatát.” ◇ szasikoroszuszasikoroszu ledöfledöf
「Toszacunin-va buta-o szasi korosita.」 „A böl-
lér ledöfte a disznót.” ◇ sisú-osisú-o szaszuszaszu hímezhímez
「Hankacsini dzsibunnoinisaruno sisú-o szasi-
ta.」 „A zsebkendőmbe hímeztem a monogramo-
mat.” ◇ csikuritoszaszucsikuritoszaszu megbökmegbök 「Haride
jubi-o csikurito szasita.」 „A tű megbökte az ujja-
mat.” ◇ hada-ohada-o szaszuszaszu csípőscsípős 「Hada-o sza-
szu cumetai fú」 „csípős szél” ◇ hana-ohana-o szasz-szasz-
ujónaujóna szúrósszúrós 「Hana-o szaszujóna nioi」 „szú-
rós szag”

szaszuszaszu ◆ csepegtetcsepegtet 「Mizuni hókózai-o szasi-
ta.」 „Illatosító anyagot csepegtettem a vízbe.” ◆

cseppentcseppent 「Meni meguszuri-o szasita.」 „Szem-
cseppet cseppentettem a szemembe.” ◆ öntönt
「Guraszuni mizu-o szasita.」 „Vizet öntött a po-
hárba.” ◇ abura-oabura-o szaszuszaszu megolajozmegolajoz 「Kika-
ini abura-o szasita.」 „Megolajoztam a gépet.” ◇

beni-obeni-o szaszuszaszu kipirosítkipirosít 「Kanodzso-va hoho-
ni beni-o szasita.」 „Kipirosította az orcáját.” ◇

beni-obeni-o szaszuszaszu kirúzsozkirúzsoz 「Kanodzso-va kucsini
beni-o szasita.」 „Kirúzsozta az ajkát.” ◇ mizu-omizu-o
szaszuszaszu vizetvizet öntönt 「Kabinni mizu-o szasita.」
„Vizet öntöttem a pohárba.” ◇ mizu-omizu-o szaszuszaszu
megzavarmegzavar 「Koronaviruszu-va sidzsóni mizu-o
szasita.」 „A koronavírus megzavarta a piacokat.”

szaszugadearuszaszugadearu ◆ nemnem hazudtoljahazudtolja megmeg ma-ma-
gátgát 「Szaszugadane.」 „Nem hazudtoltad meg
magad.” ◆ nem tagadja meg magátnem tagadja meg magát
szaszuganiszaszugani ◆ lámlám 「Cumano rjóri-va szaszu-
gani oisii.」 „Lám, milyen finoman főz a felesé-
gem.” ◆ nanánaná 「Kare-va szaszugani dzsózudat-
ta.」 „Naná, hogy ügyes volt!” ◆ nemnem hazudtol-hazudtol-
jaja megmeg magátmagát 「Szensu-va szaszugani sórisi-
ta.」 „A sportoló nem hazudtolta meg magát, győ-
zött.” ◆ nyilvánnyilván 「Kekkonsitekuretoikinari ivar-
ete, szaszugani odoroita.」 „Nyilván meglepőd-
tem, amikor egyszer csak házassági ajánlattal ruk-
kolt elő.” ◆ perszepersze 「Eijú-va szaszugani itaito

32823282 szaszu szaszu – szaszugani szaszugani AdysAdys



ivanakatta.」 „A hős persze nem panaszkodott,
hogy fáj.” ◆ természetesentermészetesen 「Kono kaisa-va
szaszuganiii sinszeihin-o cukutta.」 „A vállalat
természetesen jó termékkel állt elő.”

szaszuganoszaszugano ◆ mégmég 「Szaszugano szenszeimo
siranaikotogaaru.」 „Még a tanár sem tudhat
mindent.”

szaszuga-vaszaszuga-va ◆ meglátszikmeglátszik 「Szaszuga-va bo-
kuno osie godane.」 „Meglátszik, hogy az én ta-
nítványom!” ◆ nemnem hazudtoljahazudtolja megmeg magátmagát
「Szaszuga-va , varevarenoboszuda.」 „A főnö-
künk nem hazudtolta meg magát.” ◆ nincsnincs mitmit
csodálkoznicsodálkozni 「Szaszuga-va puroda.」 „Nincs
mit csodálkozni, profi.”

szaszukotoszaszukoto ◆ szúrásszúrás
szaszumataszaszumata ◆ nyakoncsípőnyakoncsípő villavilla ◆ villás-villás-
rúdrúd
szaszupendászaszupendá ◆ harisnyatartóharisnyatartó ◆ hózentró-hózentró-
gerger ◆ nadrágtartónadrágtartó ◆ szoknyatartószoknyatartó
szaszupensonszaszupenson ◆ felfüggesztésfelfüggesztés ◆ rugózásrugózás
「Kono kurumanoszaszupenson-va ii.」 „Ennek
a kocsinak jó a rugózása.” ◇ ria-szaszupensonria-szaszupenson
hátsó felfüggesztéshátsó felfüggesztés
szaszupenszuszaszupenszu ◆ bizonytalanságbizonytalanság ◆ feszültfeszült
várakozásvárakozás ◆ krimikrimi
szaszupenszu-doramaszaszupenszu-dorama ◆ krimikrimi ◆ thrillerthriller
szaszupenszusószecuszaszupenszusószecu ◆ krimikrimi
szaszurauszaszurau ◆ barangolbarangol 「Júbokumin-va
szógen-o szaszuratteita.」 „A nomádok barangol-
tak a mezőkön.” ◆ bolyongbolyong 「Joireszutoran-o
szagasiteszaszuratteita.」 „Bolyongva keresget-
tem egy jó éttermet.”

szaszuruszaszuru ◆ megsimítmegsimít 「Itai szenaka-o szaszut-
teageta.」 „Megsimította fájó hátát.” ◆ megsimo-megsimo-
gatgat 「Hahano szenaka-o szaszutta.」 „Megsimo-
gattam anyám hátát.” ◇ ude-oude-o szaszuruszaszuru meg-meg-
dörzsölidörzsöli aa karjátkarját ◇ ude-oude-o szaszuruszaszuru mostmost
őő jönjön 「Csanszuga kitazo!To ude-o szaszutta.」
„Eljött az alkalom, most én jövök.”

szaszutenabiritiszaszutenabiriti ◆ fenntarthatóságfenntarthatóság
szataszata ◆ beszédtémabeszédtéma ◆ életjeléletjel 「Karekara
otoszataganai.」 „Nem ad életjelet magáról.” ◆

híreszteléshíresztelés ◆ ítéletítélet ◆ jelentkezésjelentkezés ◆ szó-szó-
beszédbeszéd ◆ utasításutasítás ◆ ügyügy ◇ irokoizatairokoizata sze-sze-
relmirelmi ügyügy 「Irokoizatani maki komarete szasza-
reta.」 „Szerelmi ügybe keveredett, és leszúrták.”

◇ otoszataotoszata hírhír 「Karekara nanno otoszatamo-
nai.」 „Semmi hír sincs róla.” ◇ otoszatamonaiotoszatamonai
sese híre,híre, sese hamvahamva 「Kare-va arekara otosza-
tamonai.」 „Azóta se híre, se hamva.” ◇ kicsi-kicsi-
gaizatagaizata őrültőrült cselekedetcselekedet ◇ kjókinoszatakjókinoszata
őrültségőrültség 「An-na takai tokorokara tobi oriruno-
va kjókino szatada.」 „Őrültség volt olyan ma-
gasról leugrania.” ◇ keiszacuzatakeiszacuzata rendőrségirendőrségi
ügyügy ◇ szaibanzataszaibanzata bíróságibírósági ügyügy ◇ szata-szata-
szuruszuru utasítástutasítást küldküld 「Otte szataszurumade
iede taikiszejo.」 „További utasításig maradj a
otthon!” ◇ szatajamiszatajami mármár nemnem tématéma ◇ szat-szat-
ajamininaruajamininaru mármár nemnem aktuálisaktuális 「Kekkonno
hanasi-va szatajamininatta.」 „A házasság témája
már nem aktuális.” ◇ dzsigokunoszatamok-dzsigokunoszatamok-
anesidaianesidai pénzpénz beszél,beszél, kutyakutya ugatugat ◇ só-só-
kinoszatatohaomoenaikinoszatatohaomoenai őrületesőrületes
「Karegajattakoto-va sókino szatatoha omoe-
nai.」 „Őrületes dolgot csinált.” ◇ torizatatorizata fel-fel-
kapottkapott tématéma ◇ torizataszurutorizataszuru híresztelhíresztel
「Kare-va vairo-o uke tottato tori zataszaretei-
ru.」 „Azt híresztelik, hogy kenőpénzt fogatott el.”
◇ torizataszurutorizataszuru beszélbeszél rólaróla 「Szaikin, csik-
júondankaga tori zataszareteiru.」 „Sokat beszél-
nek mostanában a globális felmelegedésről.” ◇

nindzsózatanindzsózata késeléskéselés 「Kenka-va nindzsózata-
ni ojonda.」 „A veszekedés késeléssé fajult.” ◇

buszatabuszata későikésői jelentkezésjelentkezés ◇ buszatabuszata élet-élet-
jeljel hiányahiánya ◇ buszataszurubuszataszuru régenrégen beszélbeszél
「Gobuszatasiteorimasita.」 „Régen beszéltünk
már.”

szatadészatadé ◆ szombatszombat
szatajamiszatajami ◆ már nem témamár nem téma
szatajamininaruszatajamininaru ◆ mármár nemnem aktuálisaktuális 「Kek-
konno hanasi-va szatajamininatta.」 „A házasság
témája már nem aktuális.”

szatanszatan ◆ sátánsátán ◆ SátánSátán
szataszuruszataszuru ◆ utasítástutasítást küldküld 「Otte szata-
szurumade iede taikiszejo.」 „További utasításig
maradj a otthon!”

szateszate ◆ akkorakkor háthát 「Szate hadzsimemasó.」
„Akkor hát kezdjük!” ◆ amikoramikor mármár 「Szatedez-
átoga kuruto omottara, matameinga kita.」 „Ami-
kor már azt hittem, hogy a desszert következik,
megint főétel jött.” ◆ mostmost 「Szate cugi-va dósi-
tamonoka?」 „Most mi legyen?” ◆ mostmost pedigpedig
「Dzsunkessóde katta.Szate cugi-va kessóka.」
„Megnyertük az elődöntőt, most pedig jön a dön-
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tő.” ◆ nana 「Szate, kore-va nandesó?」 „Na, mi
ez?” ◇ szate-vaszate-va ezekezek szerintszerint 「Szate-va sit-
tetadesó?」 „Ezek szerint te ezt tudtad?”

szatecuszatecu ◆ borulásborulás 「Keikakuno szatecu」
„terv borulása” ◆ megtorpanásmegtorpanás 「Dzsigjóno
szatecu」 „vállalkozás megtorpanása”

szatecuszatecu ◆ magnetithomokmagnetithomok ◆ vastartalmúvastartalmú
homokhomok
szatecu-oszatecu-o kitaszukitaszu ◆ felborítfelborít 「Atarasii
dzsókjó-va keikakuni szatecu-o kitasita.」 „Az új
helyzet felborította a tervet.”

szateiszatei ◆ becslésbecslés 「Higaigakuno szatei」 „kár-
becslés” ◆ felbecsülésfelbecsülés 「Ieno szatei」 „lakás
felbecsülése”

szateigakuszateigaku ◆ becsült összegbecsült összeg
szateikakakuszateikakaku ◆ becsültbecsült árár ◆ becsültbecsült értékérték

szateisaszateisa ◆ becsüsbecsüs ◆ értékbecslőértékbecslő
szateiszuruszateiszuru ◆ becsülbecsül 「Tocsi-o icsiokuento
szateisita.」 „Százmillió jenre becsülték a földet.”
◆ felbecsülfelbecsül 「Ieno nedan-o szateisitemoratta.」
„Felbecsültettem a házamat.” ◆ felértékelfelértékel
「Fudószan-o szateisitemoratta.」 „Felértékeltet-
tem az ingatlanomat.”

szatemoszatemo ◆ ejhaejha 「Szatemo kasikoi koda.」
„Ejha, milyen okos ez a gyerek!” ◆ nézzéknézzék csakcsak
◆ tyűtyű
szatenszaten ◆ atlaszselyematlaszselyem ◆ klottklott ◆ szaténszatén
「Szaten-no kidzsi」 „szatén ruhaanyag”

szatenszaten ◆ cukrászdacukrászda ◆ teásboltteásbolt ◆ teázóteázó
szateokiszateoki ◆ félretévefélretéve 「Dzsódan-va szateoki,
hontóni jamemaszu.」 „A viccet félretéve, tényleg
felmondok.”

szateokuszateoku ◆ eltekinteltekint 「Szeikaku-va szateoki,
kaogaii.」 „A természetétől eltekintve az arca
szép.” ◆ félreteszfélretesz 「Dzsódan-va szateoki sin-
kenni kangaemasó.」 „A tréfát félretéve gondol-
kozzunk komolyan!” ◇ nani-vanani-va szateokiszateoki min-min-
denekelőttdenekelőtt 「Nanihaszateoki, kore-o katazuk-
emasó.」 „Mindenekelőtt rendezzük le ezt a dol-
got.”

szateraitoszateraito ◆ műholdműhold ◆ szatellitszatellit
szateraito-bidzsineszuszateraito-bidzsineszu ◆ melléküzletmelléküzlet
szateraitodíenuészateraitodíenué ◆ szatellitaszatellita DNSDNS ◇ mai-mai-
kuroszateraitodíenuékuroszateraitodíenué mikroszatellitamikroszatellita DNSDNS

◇ miniszateraitodíenuéminiszateraitodíenué miniszatellitaminiszatellita DNSDNS

szateszateszateszate ◆ mostmost megmeg 「Szateszatedósita-
monodaró?」 „Most meg mit csináljak?”

szate-vaszate-va ◆ ezekezek szerintszerint 「Szate-va sittetade-
só?」 „Ezek szerint te ezt tudtad?” ◆ teháttehát
「Szate-va anatagajattanoka.」 „Tehát, te tetted.”

szatoszato ◆ falufalu 「Szaruga szatoni orita.」 „A maj-
mok betévedtek a faluba.” ◆ hazahaza 「Kono csiiki-
va onszenno szato.」 „Ez a vidék a termálvizek
hazája.” ◆ szülőfaluszülőfalu 「Szatoni kaetta.」 „Ha-
zamentem a szülőfalumba.” ◆ szülőföldszülőföld 「Sza-
toga koisii.」 „Hiányzik a szülőföldem.” ◆ vidékvidék
◇ oszatooszato szülőföldszülőföld ◇ oszatooszato nevelkedésinevelkedési
helyhely 「Oszato-va dokodeszuka?」 „Hol nevel-
kedtél?” ◇ oszatooszato származásszármazás 「Don-nani ki-
dottemo hanasi katade oszatoga sireru.」 „Bár-
mennyire is fenn hordod az orrod a beszéded el-
árulja a származásodat.” ◇ kakurezatokakurezato külvi-külvi-
lágtóllágtól elzártelzárt helyhely ◇ kakurezatokakurezato rejtettrejtett
helyhely ◇ torinakiszatonokómoritorinakiszatonokómori vakokvakok kö-kö-
zöttzött félszeműfélszemű aa királykirály ◇ murazatomurazato falufalu ◇

jamazatojamazato hegyi faluhegyi falu
szatószató ◆ cukorcukor 「Kóhí-o szatónaside nomu.」
„Cukor nélkül issza a kávét.” ◆ kristálycukorkristálycukor
「Icsikirono szató-o katta.」 „Vettem egy kiló
kristálycukrot.” ◇ akazatóakazató nyerscukornyerscukor ◇ aka-aka-
zatózató vöröscukorvöröscukor ◇ akazatóakazató barnacukorbarnacukor ◇

kakuzatókakuzató kockacukorkockacukor ◇ kurozatókurozató barna-barna-
cukorcukor ◇ kórizatókórizató kandiscukorkandiscukor ◇ konazatókonazató
porcukorporcukor ◇ szeiszeizatószeiszeizató finomított cukorfinomított cukor
szatóbaszamiszatóbaszami ◆ cukorcsipeszcukorcsipesz
szatobitoszatobito ◆ falusifalusi ◆ vidékividéki
szatódaikonszatódaikon ◆ cukorrépacukorrépa
szatodairiszatodairi ◆ külső császári palotakülső császári palota
szatogaeriszatogaeri ◆ hazalátogatáshazalátogatás
szatogaeriszuruszatogaeriszuru ◆ hazalátogathazalátogat 「Dzsiko-
kuni szatogaerisita.」 „Hazalátogattam az orszá-
gomba.” ◆ meglátogatjameglátogatja aa szüleitszüleit 「Nacu-va
icumo szatogaeriszuru.」 „Nyáron mindig meglá-
togatom a szüleimet.” ◆ szülővárosábaszülővárosába láto-láto-
gatgat 「Szatogaeri-o sita.」 „A szülővárosomba lá-
togattam.”

szatogoszatogo ◆ fogadottfogadott gyermekgyermek ◆ mostoha-mostoha-
gyerekgyerek
szatogokoroszatogokoro ◆ honvágyhonvágy 「Szatogokorogacui-
ta.」 „Elfogott a honvágy.”
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szatoiszatoi ◆ éleséles 「Kare-va mimiga szatoi.」 „Éles
a füle.” ◆ éleséles észjárásúészjárású 「Szatoi ko」 „éles
észjárású gyerek” ◆ intelligensintelligens 「Otonabita
kodomo-va szatoi hacugen-o sita.」 „Az érett gye-
rek intelligens megjegyzést tett.” ◇ riniszatoiriniszatoi
nyerészkedőnyerészkedő 「Rini szatoi hito.」 „nyerészkedő
ember”

szatoimoszatoimo ◆ hasznos táróhasznos táró ◆ tárótáró
szatóireszatóire ◆ cukortartócukortartó
szatójaszatója ◆ mostohaszülőmostohaszülő ◆ nevelőszülőnevelőszülő
szatojamaszatojama ◆ településközelitelepülésközeli természetitermészeti
tájtáj
szatókibiszatókibi ◆ cukornádcukornád
szatómizuszatómizu ◆ cukoroldatcukoroldat
szató-o kakeruszató-o kakeru ◆ cukrozcukroz
szatoriszatori ◆ felfogásfelfogás 「Szatoriga hajai hito」
„gyors felfogású ember” ◆ megvilágosodásmegvilágosodás
「Sakaga szatorini haitta.」 „Buddha megvilágo-
sodott.” ◆ szatoriszatori ◇ szatori-oszatori-o erueru megvilá-megvilá-
gosodikgosodik 「Sugjósite issuno szatori-o eta.」 „A
vallásgyakorlat után valamelyest megvilágosod-
tam.”

szatorikittaszatorikitta ◆ átlényegültátlényegült
szatori-oszatori-o erueru ◆ megvilágosodikmegvilágosodik 「Sugjósite
issuno szatori-o eta.」 „A vallásgyakorlat után va-
lamelyest megvilágosodtam.”

szatori-oszatori-o hirakuhiraku ◆ megvilágosodikmegvilágosodik 「Osaka
szamaga szatori-o hiraita.」 „Buddha megvilágo-
sodott.”

szatoruszatoru ◆ észreveszészrevesz 「Súini szatoranaijó-
ni.」 „Úgy, hogy ne vegye észre a környezete.” ◆

felismerfelismer 「Dzsibunnomiszu-o szatotta.」 „Felis-
merte, hogy hibázott.” ◆ megvilágosodikmegvilágosodik ◆ rá-rá-
döbbendöbben 「Dzsinszeino szaigo-o szatotta.」 „Rá-
döbbent, hogy ütött az utolsó órája.” ◆ ráébredráébred
「Kore-va fukanódato szatotta.」 „Ráébredtem,
hogy ez lehetetlen.” ◆ ráeszmélráeszmél 「Kono otoko-
va szagisidato szatotta.」 „Ráeszmélt, hogy ez a
férfi csaló.”

szatosiszatosi ◆ intelemintelem ◆ rávezetésrávezetés
szatoszuszatoszu ◆ kioktatkioktat 「Kodomo-o szatosita.」
„Kioktattam a gyereket.” ◆ rávezetrávezet 「Kareno
ajamari-o szatosita.」 „Rávezettem a hibájára.” ◆

tanácsoltanácsol 「Tomodacsi-o szatosite oszake-o
jameszaszeta.」 „Azt tanácsoltam a barátomnak,
hogy ne italozzon.” ◇ osieszatoszuosieszatoszu okítokít

「Szono kói-va ajamatteirukoto-o osie szatosi-
ta.」 „Arra okítottam, hogy amit tesz, az nem he-
lyes.” ◇ osieszatoszuosieszatoszu kioktatkioktat 「Otona-va
kodomo-o osie szatosita.」 „A felnőtt kioktatta a
gyereket.”

szatótonguszatótongu ◆ cukorcsipeszcukorcsipesz ◆ cukorfogócukorfogó ◆

cukorszedőcukorszedő
szatteikuszatteiku ◆ elmegyelmegy 「Kurumaga szatte ikima-
sita.」 „Elment az autó.”

szattoszatto ◆ egyikegyik pillanatrólpillanatról aa másikramásikra
「Amegaszatto futtekita.」 „Egyik pillanatról a
másikra eleredt az eső.” ◆ gyorsangyorsan 「Téburu-
nopan kuzu-o szatto fuita.」 „Gyorsan lesöpörtem
az asztalról a morzsát.” ◆ hirtelenhirtelen 「Kare-va
szatto kieta.」 „Hirtelen eltűnt.” ◆ husshuss
「Nezuminogurúpu-va szatto csirabatta.」 „Az
egerek huss, szétszaladtak.”

szattószattó ◆ betódulásbetódulás ◆ özönlésözönlés
szattoszatto acsira-eacsira-e mukumuku ◆ odakapodakap 「Monoo-
todeszattoacsirani atamaga muita.」 „A zajra oda-
kaptam a fejem.”

szattokaburuszattokaburu ◆ felcsapfelcsap 「Bósi-o szatto ka-
butta.」 „Felcsaptam a kalapom.”

szattokieruszattokieru ◆ elsurranelsurran 「Dorobó-va genbak-
araszatto kieta.」 „A betörő elsurrant a tett szín-
helyéről.”

szattokiruszattokiru ◆ felkapfelkap 「Aszajófuku-o szatto kite
kaisani hasitta.」 „Reggel felkaptam a ruhámat,
és rohantam a munkába.”

szattonoruszattonoru ◆ felkapfelkap 「Hantá-va szatto umani
notte emono-o oikaketa.」 „A vadász felkapott a
lovára, és űzőbe vette a vadat.”

szattószuruszattószuru ◆ bezúdulbezúdul 「Kai monokjaku-va
miszeni szattósita.」 „A vevők bezúdultak az üz-
letbe.” ◆ megrohamozmegrohamoz 「Atarasii szeihingaki-
tanode kjakuga miszeni szattósita.」 „Új termék
jött, és a vásárlók megrohamozták a boltot.” ◆

özönliközönlik 「Sicumonga szattósita.」 „Özönlöttek a
kérdések.” ◆ rohamozrohamoz 「Hanbaitenni kai mo-
nokjakuga szattósita.」 „A vásárlók az üzleteket
rohamozták.” ◆ tódultódul 「Sicumonga szattósita.」
„Tódultak a kérdések.”

szattote-oszattote-o nobaszunobaszu ◆ odakapodakap 「Cukueno
ueniaru okaneniszatto te-o nobasita.」 „Odakap-
tam az asztalon lévő pénzhez.”
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szattotóriszugiruszattotóriszugiru ◆ elsuhanelsuhan 「Meno mae-
o dzsitensagaszatto tóri szugita.」 „Elsuhant előt-
tem egy kerékpáros.” ◆ elsurranelsurran 「Dzsitensa-va
vatasino joko-o szatto tóri szugita.」 „Elsurrant
mellettem egy biciklis.”

szattotoruszattotoru ◆ kapkap 「Ocsiteikukoppu-o szatto
torótosita.」 „A hulló bögre után kaptam.”

szaudzsiarabiaszaudzsiarabia ◆ Szaúd-ArábiaSzaúd-Arábia
szaudzsidzsinszaudzsidzsin ◆ szaúdiszaúdi
szaudzsinoszaudzsino ◆ szaúdiszaúdi
szaunaszauna ◆ szaunaszauna
szaunaburoszaunaburo ◆ szaunaszauna
szaunanihairuszaunanihairu ◆ szaunázikszaunázik 「Szaunani hairó-
ka?」 „Szaunázzunk?”

szaundoszaundo ◆ hanghang ◇ metarikku-szaundometarikku-szaundo ér-ér-
ces hangces hang
szaundo-bokkuszuszaundo-bokkuszu ◆ hangdobozhangdoboz ◆ rezonan-rezonan-
ciadobozciadoboz ◆ rezonátor dobozrezonátor doboz
szaundo-efekutoszaundo-efekuto ◆ hangeffektushangeffektus ◆ hangha-hangha-
tástás
szaundo-kádoszaundo-kádo ◆ hangkártyahangkártya
szaundo-torakkuszaundo-torakku ◆ filmzenefilmzene ◆ hangsávhangsáv
szauszupószauszupó ◆ balkezesbalkezes
szavaszava ◆ csermelycsermely ◆ vizes élőhelyvizes élőhely
szavácseríszavácserí ◆ meggymeggy
szavácserínoszavácseríno ◆ meggyesmeggyes
szavaganiszavagani ◆ édesvízi rákédesvízi rák
szavagasiiszavagasii ◆ lármáslármás 「Szavagasii nomi ja」
„lármás kocsma” ◆ nyugtalannyugtalan 「Szavagasii hi-
bi」 „nyugtalan napok” ◆ nyüzsgőnyüzsgő 「Szavagasii
sótengai」 „nyüzsgő bevásárlóutca” ◆ zsivajoszsivajos
「Szavagasii kjósicu」 „zsivajos osztályterem” ◇

monoszavagasiimonoszavagasii lármáslármás 「Micsi-va monosza-
vagasikunatta.」 „Az utca lármás lett.”

szavagasiiotoszavagasiioto ◆ lármalárma
szavagaszeruszavagaszeru ◆ felkavarfelkavar 「Szono dzsiken-va
szeken-o szavagaszeta.」 „Az eset felkavarta a vi-
lágot.” ◇ kokoro-okokoro-o szavagaszeruszavagaszeru felkavarjafelkavarja
azaz érzelmeitérzelmeit 「Susóno hitokoto-va kokuminno
kokoro-o szavagaszeta.」 „A miniszterelnök kije-
lentése felkavarta az emberek érzelmeit.”

szavagiszavagi ◆ hajcihőhajcihő 「Sinbunkidzsi-va taihenna
szavagi-o maki okosita.」 „Az újság nagy hajcihőt
csapott.” ◆ lármalárma ◆ riadalomriadalom 「Júfóga suc-

ugensite szavagi-o hiki okosita.」 „A megjelent
UFO riadalmat keltett.” ◆ zavargászavargás 「Szeidzsi-
tekina szavagini maki komareta.」 „Belekevered-
tem a politikai zavargásba.” ◆ zsivajzsivaj 「Ósza-
vagino nakade karega nani-o ittaka kikoenakat-
ta.」 „A nagy zsivajban nem hallottam, amit mon-
dott.” ◆ zsivajgászsivajgás 「Kodomotacsino szavagi」
„gyerekek zsivajgása” ◇ isúszavagiisúszavagi bűzbűz okoz-okoz-
tata riadalomriadalom ◇ ószavagiószavagi nagynagy felbolydulásfelbolydulás
「Happódzsikende genba-va ószavagidatta.」
„Nagy felbolydulás volt a lövöldözés színhelyén.”
◇ omacuriszavagiomacuriszavagi lármáslármás ünneplésünneplés 「Csí-
muno júsóde omacuri szavagidatta.」 „Lármásan
ünnepelték a csapat bajnoki győzelmét.” ◇ oma-oma-
curiszavagicuriszavagi mulatozásmulatozás 「Súmacu-va omacu-
riszavagida!」 „Hétvégén mulatozni fogunk.” ◇

kadzsiszavagikadzsiszavagi tűztűz okoztaokozta riadalomriadalom ◇

karaszavagikaraszavagi hűhóhűhó ◇ karaszavagikaraszavagi vaklármavaklárma
「Kanszenno kakudai-va maszukomino karasza-
vagini ovatta.」 „A fertőzés terjedése végül a mé-
dia vaklármája volt.” ◇ dokoronodokorono szavagide-szavagide-
vava nainai dede mégmég mennyiremennyire 「『 Kjóha acuine』『
acuidokorono szavagidehanaijo!』」 „–Ma meleg
van, ugye? –De még mennyire!” ◇ dokoronodokorono
szavagide-vaszavagide-va nainai szószó semsem lehetlehet rólaróla
「Kaisa-va tószanmagivade, csin-agedokorono
szavagidehanai.」 „A csőd szélén álló vállalatnál
szó sem lehet fizetésemelésről.” ◇ doncsansza-doncsansza-
vagivagi mulatozásmulatozás ◇ bakaszavagibakaszavagi dorbézolásdorbézolás
◇ bakaszavagibakaszavagi dáridódáridó ◇ bakaszavagi-obakaszavagi-o
szuruszuru dáridótdáridót csapcsap ◇ bakaszavagi-obakaszavagi-o szuruszuru
dorbézoldorbézol ◇ bojaszavagibojaszavagi tűztűz miattimiatti riada-riada-
lomlom ◇ munaszavagimunaszavagi nyugtalanságnyugtalanság
szavagi-oszavagi-o okoszuokoszu ◆ nemnem férfér aa bőrébebőrébe
「Kare-va szavagi-o okositeiru.」 „Nem fér a bő-
rébe.”

szavagitateruszavagitateru ◆ botránytbotrányt csapcsap 「Media-
va szavagi tateta.」 „A média botrányt csapott.”
◆ cirkuszolcirkuszol ◆ felhajtástfelhajtást rendezrendez
「Karenokotodemaszukomi-va szavagi tateta.」
„A média nagy felhajtást rendezett körülötte.” ◆

felmordulfelmordul 「Kono szocsi-o kiite hitobitoga han-
pacusite szavagi tateta.」 „Az intézkedésre az em-
berek felmordultak.” ◆ óbégatóbégat 「Kjaku-va bora-
rete szavagi tateta.」 „A vevő óbégatott, mert be-
csapták.”

szavaguszavagu ◆ felhajtástfelhajtást csinálcsinál 「Kono
mondaideszon-nani szavaganakutemojoi.」
„Nem kell ebből felhajtást csinálni!” ◆ hangos-hangos-
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kodikkodik 「Micsidedemo taiga szavaideita.」 „Az ut-
cán hangoskodtak a tüntetők.” ◆ lármáziklármázik
「Jopparatteiru hito-va micside szavaideita.」 „A
részegek az utcán lármáztak.” ◆ mulatmulat 「Min-
nadevaivai szavagó!」 „Mulassunk!” ◆ óbégatóbégat
「Jopparai-va micside szavaideita.」 „A részegek
óbégattak az utcán.” ◆ ricsajozikricsajozik
「Kodomotacsi-va kóteide szavaideita.」 „A gye-
rekek az iskolaudvaron ricsajoztak.” ◆ zajongzajong
「Vakamonotacsi-va szavaideita.」 „A fiatalok za-
jongtak.” ◆ zúgzúg 「Kazede kiga szavaideiru.」 „A
szélben zúgnak a fák.” ◆ zúgolódikzúgolódik
「Ródósatacsi-va zangjónokotode szavaida.」 „A
dolgozók zúgolódtak a túlóra miatt.” ◇ dzsita-dzsita-
bataszavagubataszavagu fejetlenülfejetlenül rohangálrohangál ◇ csiga-csiga-
szavaguszavagu lázbalázba jönjön 「Gémáno csiga szavai-
da.」 „A játékkedvelő lázba jött.” ◇ munegasza-munegasza-
vaguvagu izgatottizgatott ◇ munegaszavagumunegaszavagu megrémülmegrémül
「Bakuon-o kiite munega szavaida.」 „A robba-
nás hangjára megrémültem.” ◇ vaivaiszavaguvaivaiszavagu
zsivajt csapzsivajt csap
szavajakanaszavajakana ◆ csengőcsengő 「Depátono ten-
naihószó-va szavajakana koede kjakuni katarika-
keta.」 „Az áruházi hangosbemondó csengő han-
gon beszélt a vásárlókhoz.” ◆ frissfriss 「Kógenni
szavajakana kúki-o szuini ikó!」 „Menjünk a fel-
vidékre friss levegőt szívni!” ◆ hűshűs 「Szavajaka-
na kaze」 „hűs szellő” ◆ hűsítőhűsítő 「Aiszu-va sza-
vajakadatta.」 „A fagylalt hűsítő volt.” ◇ benze-benze-
cuszavajakanacuszavajakana ékesszólóékesszóló 「Benzecuszavaja-
kana hito」 „ékesszóló ember”

szavajakanakibun-ninaruszavajakanakibun-ninaru ◆ felüdülfelüdül 「Bíru-o
nonde szavajakana kibunninatta.」 „A sörtől fel-
üdültem.”

szavákjabecuszavákjabecu ◆ savanyú káposztasavanyú káposzta
szavákurímuszavákurímu ◆ tejföltejföl
szavákurímunorúszavákurímunorú ◆ habaráshabarás
szavanszavan ◆ bal karbal kar
szavantósuszavantósu ◆ balkezes dobójátékosbalkezes dobójátékos
szavaraszavara ◆ japánjapán királymakrélakirálymakréla ◆ király-király-
makrélamakréla
szavaraszavara ◆ szavara hamisciprusszavara hamisciprus
szavarabiszavarabi ◆ saspáfrány hajtásasaspáfrány hajtása
szavaranukaminitatarinasiszavaranukaminitatarinasi ◆ nene keltsdkeltsd felfel
az alvó oroszlántaz alvó oroszlánt ◆ ne keresd a bajtne keresd a bajt
szavarareeinaiszavarareeinai ◆ érintetlenérintetlen

szavariszavari ◆ bántásbántás ◆ zavarászavarás ◇ atarisza-atarisza-
varinonaivarinonai ártalmatlanártalmatlan 「Atari szavarinonai
vadai-o erabu.」 „Ártalmatlan témát választ.” ◇

mimizavarinamimizavarina fülsértőfülsértő 「Mimizavarina kanda-
kai oto.」 „Fülsértő, éles hang.” ◇ mezavarimezavari
tájsebtájseb 「Kono kózan-va mezavarida.」 „Ez a
bánya egy tájseb.” ◇ mezavarimezavari kilátástkilátást aka-aka-
dályozódályozó tárgytárgy 「Kono kószóbiru-va mezavari-
da.」 „Ez a magas épület akadályozza a kilátást.”

szavariszavari ◆ elejeeleje 「Hanasino szavari-o osiete
kudaszai!」 „Meséld el a történet elejét!” ◆ érin-érin-
téstés ◆ legjobblegjobb részrész 「Sószecuno szavari-o kuri
kaesi jonda.」 „Többször átolvastam a regényben
a legjobb részt.” ◆ mondanivalómondanivaló 「Eigano
szavari-o osiete kudaszai!」 „Meséld el a film
mondanivalóját!” ◆ tapintástapintás ◇ szavarigoko-szavarigoko-
csicsi tapintástapintás 「Szavari gokocsino javarakai
nuno」 „puha tapintású szövet” ◇ szavarinoiiszavarinoii
barátságosbarátságos 「Kareno cuma-va szavarinoii hito-
da.」 „A felesége barátságos.” ◇ tezavaritezavari érin-érin-
téstés 「Kono fukudzsi-va tezavariga joi.」 „Ennek
az anyagnak kellemes az érintése.” ◇ hadazava-hadazava-
riri tapintástapintás 「Kono nunodzsi-va hadazavariga-
ii.」 „Ennek az szövetnek jó a tapintása.”

szavariauszavariau ◆ tapizzatapizza egymástegymást 「Kappuru-va
jakódensade szavari atteita.」 „Egy szerelmes pár
tapizta egymást az éjszakai járaton.”

szavarigokocsiszavarigokocsi ◆ tapintástapintás 「Szavari goko-
csino javarakai nuno」 „puha tapintású szövet”

szavarinoiiszavarinoii ◆ barátságosbarátságos 「Kareno cuma-va
szavarinoii hitoda.」 „A felesége barátságos.”

szavaruszavaru ◆ fogdosfogdos 「Monitáno gamen-o szava-
runa.」 „Ne fogdosd a monitor képernyőjét!” ◆

hozzáérhozzáér 「Garaszuni hanade szavatta.」 „Hoz-
záértem az orrommal az üveghez.” ◆ hozzányúlhozzányúl
「Keitaidenvani szavatta.」 „Hozzányúltam a
mobiltelefonomhoz.” ◆ megérintmegérint 「Hoppetani
szavatta.」 „Megérintette az orcáját.” ◆ megta-megta-
pintpint 「Csóno haneni szavatta.」 „Megtapintotta
a lepke szárnyát.” ◆ nyúlnyúl 「Szono kikaini szava-
runa.」 „Ne nyúlj ahhoz a géphez!” ◆ tapogattapogat
「Atamanidekitakobu-o szavatteita.」 „Tapogatta
a púpot a fején.” ◇ betabetaszavarubetabetaszavaru össze-össze-
fogdosfogdos 「Renzu-o betabeta szavaranaide!」 „Ne
fogdosd össze a lencsét!” ◇ betabetaszavarubetabetaszavaru
összetapogatösszetapogat 「Koppu-o betabeta szavarana-
ide!」 „Ne tapogasd össze a poharakat!” ◇

jorutoszavarutojorutoszavaruto mindenminden alkalommalalkalommal 「Jor-
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uto szavarutokono hanasininaru.」 „Minden al-
kalommal ez a téma.”

szavaruszavaru ◆ rosszrossz hatássalhatással vanvan 「Fumin-va
kenkóni szavaru.」 „A kialvatlanság rossz hatás-
sal van az egészségre.” ◆ rovásárarovására megymegy
「Oszake-va sigotoni szavaru.」 „Az ital a munka
rovására megy.” ◆ zavarzavar ◇ karadaniszavarukaradaniszavaru
megártmegárt 「Nomiszugiruto karadani szavaru.」 „A
sok ital megárt.” ◇ kiniszavarukiniszavaru megbántmegbánt 「Bo-
kuno kotoba-va kanodzsono kini szavattakamo si-
renai.」 „Lehet, hogy megbántottam a szavaim-
mal.” ◇ kiniszavarukiniszavaru megsértmegsért 「Pocscsarisite-
iruto ivaretakotoga kini szavattajóda.」 „Úgy tű-
nik megsértették azzal, hogy ducinak nevezték.”
◇ szavaranukaminitatarinasiszavaranukaminitatarinasi nene keresdkeresd aa
bajtbajt ◇ sakuniszavarusakuniszavaru sértsért 「An-na hiniku-o
ivarete joku sakuni szavaranaine.」 „Csoda, hogy
nem sértődik meg a gúnyos megjegyzések miatt.”
◇ sakuniszavarusakuniszavaru tenyérbemászótenyérbemászó 「Kareno
ibatta taido-va sakuni szavatta.」 „Tenyérbemá-
szó volt a gőgös viselkedése.” ◇ sinkeiniszavarusinkeiniszavaru
idegesítidegesít 「Kareno kandakai koega sinkeini sza-
vatta.」 „Idegesített az éles hangja.” ◇ mimini-mimini-
szavaruszavaru sértisérti aa fülétfülét 「Dzsósino hinikuna
kotoba-va mimini szavatta.」 „Sértette a fülemet
a főnököm szarkasztikus megjegyzése.”

szavaszavaiuszavaszavaiu ◆ susogsusog 「Asiga ikeno csikaku-
deszavaszava itta.」 „A nád susogott a tónál.”

szazaeszazae ◆ turbánkagylóturbánkagyló
szazamekiszazameki ◆ zajongászajongás ◆ zsivajzsivaj
szazamekuszazameku ◆ zajongzajong 「Kodomotacsi-va szaza-
meita.」 „A gyerekek zajongtak.” ◇ varaiszaza-varaiszaza-
mekumeku nevetgélnevetgél
szazanamiszazanami ◆ fodorfodor 「Szuimenno szazanami-o
nagaikoto micumeta.」 „Hosszasan nézte a fodro-
kat a vízen.” ◆ fodrozódásfodrozódás ◆ vízfodorvízfodor 「Kaz-
ega konami-o cukutta.」 „Vízfodrokat keltett a
szél.”

szazanamigatacuszazanamigatacu ◆ fodrozódikfodrozódik 「Kazede
ikeno hjómenni szazanamigatatta.」 „A szélben
fodrozódott a tó vize.”

szazanaminoaruszazanaminoaru ◆ fodrosfodros 「Mizúmino hjó-
menniszazanamiga dekiteiru.」 „A tó vize fodros.”

szazanburottohószazanburottohó ◆ Southern-blottingSouthern-blotting
szazankaszazanka ◆ kaméliakamélia ◆ szaszankaszaszanka
szazareisiszazareisi ◆ kavicskavics ◆ sódersóder

szazoszazo ◆ bizonyárabizonyára 「Nagatabideszazo ocuka-
reninattadesó.」 „Bizonyára elfáradt a hosszú
úton.” ◆ biztosanbiztosan 「Szazo kovakattadesó.」
„Biztosan félelmetes lehetett.”

szazokasiszazokasi ◆ bizonyárabizonyára 「Szazokasi uresikat-
tadaró.」 „Bizonyára örült.” ◆ biztosanbiztosan
「Szazokasi curakattadearó!」 „Biztosan megvi-
selt.”

százudészázudé ◆ csütörtökcsütörtök
szazukarimonoszazukarimono ◆ áldásáldás 「Kodomo-va ka-
miszamakarano szazukari monodeszu.」 „A gye-
rek az isten áldása.”

szazukaruszazukaru ◆ adományozvaadományozva leszlesz 「Sakui-o
szazukatta.」 „Bárói címet adományoztak neki.”
◆ megmeg leszlesz ajándékozvaajándékozva 「Kamiszamakara
akacsan-o szazukatta.」 „Gyerekkel ajándékozta
meg őket az isten.” ◆ részesülrészesül 「Kunsó-o sza-
zukatta.」 „Állami kitüntetésben részesült.” ◆

szertszert tesztesz 「Csódzsintekina nórjoku-o szazu-
katta.」 „Természetfeletti képességre tett szert.”
◇ kodomo-okodomo-o szazukarukotoszazukarukoto gyermekáldásgyermekáldás
「Fúfu-va kodomo-o szazukarukotoga dekima-
szendesita.」 „A házaspár nem részesült gyer-
mekáldásban.” ◇ szazukaruszazukaru adományozvaadományozva
leszlesz 「Sakui-o szazukatta.」 „Bárói címet ado-
mányoztak neki.”

szazukeruszazukeru ◆ adományozadományoz 「Daigaku-va kareni
meijohakaszegó-o szazuketa.」 „Az egyetem dísz-
doktori címet adományozott neki.” ◆ ajándékozajándékoz
「Kamiszama-va vatasini siavasze-o szazuketa.」
„Az isten boldogsággal ajándékozott meg.” ◆ át-át-
adad 「Csie-o szazuketa.」 „Átadta a bölcsességet.”
◆ beavatbeavat 「Benzecuno gidzsucu-o szazuketa.」
„Beavatta az ékesszólás technikájába.” ◆ meg-meg-
ajándékozajándékoz 「Kamiszama-va kanodzsoni otoko-
no ko-o szazuketa.」 „Isten megajándékozta egy
fiúgyermekkel.” ◇ szenrei-oszenrei-o szazukeruszazukeru meg-meg-
keresztelkeresztel 「Sinpu-va akacsan-ni szenrei-o sza-
zuketa.」 „A pap megkeresztelte a csecsemőt.”

szesze ◆ lehetőséglehetőség ◆ sebessebes patakpatak 「Sze-o ku-
daru.」 „Leúszik a sebes patakon.” ◆ sekélysekély vízvíz
◆ sellősellő ◆ zátonyzátony ◇ aszakiszenitacuadana-aszakiszenitacuadana-
mimi feleslegesfelesleges óbégatásóbégatás ◇ ukabuszeukabusze lehe-lehe-
tőségtőség aa kilábalásrakilábalásra 「Issóukabu szeganai.」
„Egész életében nincs lehetősége a kilábalásra.”
◇ ószeósze találkozásitalálkozási alkalomalkalom 「Midzsikai ou
sze-o taiszecunisitai.」 „Meg szeretném becsülni
ezt a rövid találkozási alkalmat.” ◇ sioszesiosze ten-ten-
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geráramlatgeráramlat ◇ sizumuszearebaukabuszearisizumuszearebaukabuszeari
egyszeregyszer fent,fent, egyszeregyszer lentlent ◇ tacuszega-tacuszega-
nainai kínoskínos helyzetbehelyzetbe kerülkerül 「Kiminimade
hantaiszarete-va , bokuno tacu szeganai.」 „Kínos
helyzetbe kerülök, ha te is ellenem fordulsz.” ◇

tosinoszetosinosze évév végevége 「Tosino szega szematte-
kita.」 „Közeleg az év vége.” ◇ mi-omi-o szutete-szutete-
koszókabuszemoarekoszókabuszemoare aki mer, az nyeraki mer, az nyer
szesze ◆ harminc cuboharminc cubo
szesze ◆ gerincgerinc 「Honno sze」 „könyv gerince” ◆

háthát 「Kare-va sze-o muketa.」 „Hátat fordított
nekem.” ◆ magasságmagasság 「Szega takai hito」 „ma-
gas ember” ◇ iszunoszeiszunosze székszék hátaháta ◇ szega-szega-
takaitakai magasmagas 「Ano otoko-va szega takai.」 „Az
a férfi magas.” ◇ szegatakaiszegatakai sudársudár 「Szega ta-
kai ki」 „sudár fa” ◇ szegatacuszegatacu leérleér aa lábalába
「Mizuga fukakute szega tatanai.」 „Mély a víz,
nem ér le a lábam.” ◇ szeganobiruszeganobiru megnőmegnő
「Kono kodomo-va szugoku szega nobitekita-
ne.」 „Hogy megnőtt ez a gyerek!” ◇ szegahikuiszegahikui
alacsonyalacsony 「Otóto-va bokujori szega hikui.」 „Az
öcsém alacsonyabb, mint én.” ◇ szegahikuiszegahikui kiskis
termetűtermetű 「Szega hikui hito」 „kis termetű em-
ber” ◇ szeniszeni ouou határahatára veszvesz 「Komugino
taba-o szeni otta.」 „Hátamra vettem a búzaké-
vét.” ◇ szeniharahakaerarenaiszeniharahakaerarenai muszájbólmuszájból
tesztesz ◇ szeniharahakaerarenaiszeniharahakaerarenai szükségszükség
törvényttörvényt bontbont ◇ szenóndószenóndó hátgyakorlathátgyakorlat
◇ sze-osze-o marukuszurumarukuszuru púposítjapúposítja aa hátáthátát
「Neko-va sze-o marukusita.」 „A macska púpo-
sította a hátát.” ◇ sze-osze-o mukerumukeru elutasítelutasít 「Ka-
reno teianni sze-o muketa.」 „Elutasítottam a ja-
vaslatát.” ◇ sze-osze-o mukerumukeru hátathátat fordítfordít
「Szeinen-va sakaini sze-o muketa.」 „A fiatal-
ember hátat fordított a társadalomnak.”

szeakamozuszeakamozu ◆ tövisszúró gébicstövisszúró gébics
szebamaruszebamaru ◆ elkeskenyedikelkeskenyedik 「Kavaga szeba-
matta.」 „A folyó elkeskenyedett.” ◆ leszűkülleszűkül
「Kódóhan-iga szebamatta.」 „Leszűkült a moz-
gástere.” ◆ szűkülszűkül 「Szentakuno habaga szeba-
matta.」 „Szűkültek a lehetőségek.”

szebameruszebameru ◆ keskenyítkeskenyít 「Micsi-o szebame-
ta.」 „Keskenyítettem az utat.” ◆ leszűkítleszűkít
「Kanószei-o szebameta.」 „Leszűkítettem a le-
hetőségeket.” ◆ szűkítszűkít 「Keikoku-va kavano
haba-o szebameta.」 „A szoros szűkítette a fo-
lyót.”

szebangószebangó ◆ mezszámmezszám

szebireszebire ◆ hátúszóhátúszó ◆ hátuszonyhátuszony
szebiroszebiro ◆ öltönyöltöny
szebiroszugatanoszebiroszugatano ◆ öltönyösöltönyös 「Hejani sze-
biroszugatano hitotacsigaita.」 „A szobában öltö-
nyös emberek voltak.”

szebiruszebiru ◆ kicsikarkicsikar 「Kane-o szebitta.」 „Pénzt
csikart ki tőle.”

szeboneszebone ◆ gerincoszlopgerincoszlop 「Szebonega magatte
sincsóga szancm csidzsinda.」 „A gerincoszlopa
meggörbült, ezzel a magassága 3 centit össze-
ment.” ◆ hátgerinchátgerinc
szebonenoaruszebonenoaru ◆ gerincesgerinces 「Szebonenoaru
dóbucu」 „gerinces állat”

szebonenonaiszebonenonai ◆ gerinctelengerinctelen 「Szebonenonai
iki mono」 „gerinctelen élőlény”

szebumiszebumi ◆ gázlógázló mélységénekmélységének kitapaszta-kitapaszta-
lásalása ◆ helyzet kitapasztalásahelyzet kitapasztalása
szebumiszuruszebumiszuru ◆ kitapasztaljakitapasztalja aa helyzetethelyzetet
「Sincsóni szebumisinagara dzsóhó-o kodasinisi-
ta.」 „Óvatosan kitapasztalva a helyzetet, aprán-
ként adagoltam a híreket.”

szebunszebun ◆ héthét
szecuszecu ◆ elméletelmélet 「Atarasii szecu-o tateta.」
„Új elmélettel állt elő.” ◆ magyarázatmagyarázat
「Nazoni-va iron-na szecugaaru.」 „Sokféle ma-
gyarázat van a rejtélyre.” ◆ nézetnézet 「Kore-va júr-
jokuna szecudeszu.」 „Ez az általánosan elfoga-
dott nézet.” ◆ tézistézis ◇ kakudzsinkakuszecukakudzsinkakuszecu
ahányahány ember,ember, annyiannyi véleményvélemény ◇ soszecusoszecu
sokfélesokféle elképzeléselképzelés 「Csimeijuraini soszecuga-
aru.」 „Sokféle elképzelés van a hely nevének ere-
detével kapcsolatban.” ◇ soszecusoszecu különfélekülönféle
véleményvélemény 「Dzsikenno sinszónicuite soszecuga
tobi katteiru.」 „Az eset valóságtartalmát illetően
különféle vélemények terjengenek.” ◇ tairiku-tairiku-
idószecuidószecu kontinensvándorláskontinensvándorlás elméleteelmélete ◇

csidószecucsidószecu heliocentrikusheliocentrikus világképvilágkép ◇

csukjúcsúsinszecucsukjúcsúsinszecu geocentrikusgeocentrikus világképvilágkép
◇ tendószecutendószecu geocentrikus világképgeocentrikus világkép
szecuszecu ◆ alfejezetalfejezet ◆ alkalomalkalom 「Gocsúmonno
szecuni-va kaki-o osirasze kudaszai.」 „Megren-
delés alkalmával kérem, közölje a következőket!”
◆ bekezdésbekezdés 「Dainisó daiszanszecu-o jondeku-
daszai.」 „Olvasd fel a második fejezet harmadik
bekezdését!” ◆ bütyökbütyök ◆ csomócsomó 「Szecunoaru
sokubucu」 „csomós növény” ◆ elvelv 「Kare-va
szecu-o magete szanszeihani mavatta.」 „Felha-
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gyott az elvével, átállt a támogatókhoz.” ◆ év-év-
szakszak ◆ mellékmondatmellékmondat 「Dzsúzokuszecu」
„alárendelt mellékmondat” ◆ passzuspasszus 「Kono
szecu-o jomi tobasita.」 „Ezt a passzust átugrot-
tam.” ◆ strófastrófa ◆ szekciószekció ◆ tagmondattagmondat ◆

versrészletversrészlet ◆ versszakversszak ◇ iszszecuiszszecu egyegy be-be-
kezdéskezdés ◇ iszszecuiszszecu egyegy versszakversszak ◇ iszsze-iszsze-
cucu egyegy részletrészlet ◇ konoszecukonoszecu mostanábanmostanában ◇

konoszecunokonoszecuno maimai 「Kono szecuno vakamono-
va ne.」 „Ilyenek ezek a mai fiatalok.” ◇ dzsúzo-dzsúzo-
kuszecukuszecu alárendeltalárendelt mellékmondatmellékmondat ◇ susz-susz-
ecuecu főmondatfőmondat ◇ dzsóhoszecudzsóhoszecu megengedőmegengedő
mellékmondatmellékmondat ◇ sinkeiszecusinkeiszecu idegdúcidegdúc ◇ sze-sze-
cumencumen csomósíkcsomósík ◇ szecu-oszecu-o magerumageru feladjafeladja
azaz elveitelveit ◇ szecu-oszecu-o mamorumamoru ragaszkodikragaszkodik
azaz elveihezelveihez ◇ szonoszecuszonoszecu múltkormúltkor 「Szono
szeh--va oszevaninarimasita.」 „A múltkor nagy
segítségemre volt.” ◇ szonoszecuszonoszecu akkorakkor 「Ma-
ta oszevaninarukotomoaruto omoimaszunode,
szono szeh--va jorosiku onegaisimaszu.」 „Még
biztosan szükségem lesz magára, remélem akkor
segít majd.”

szecubiszecubi ◆ állóeszközállóeszköz ◆ berendezésberendezés
「Szaisinnomanson-va szecubigaszugoi.」 „Az új
társasházak berendezései elképesztőek.” ◆ fel-fel-
szereltségszereltség 「Konomanson-va bóhantaiszakuno
szecubigaaru.」 „Ez a társasház fel van szerelve ri-
asztóval.” ◆ gépeszközgépeszköz ◇ kúcsószecubikúcsószecubi klí-klí-
maberendezésmaberendezés ◇ cúfúszecubicúfúszecubi szellőzőrend-szellőzőrend-
szerszer ◇ bókaszecubibókaszecubi tűzoltórendszertűzoltórendszer
szecubidzsiszecubidzsi ◆ ragrag ◆ toldaléktoldalék ◆ utótagutótag
szecubigoszecubigo ◆ szuffixumszuffixum ◆ toldaléktoldalék ◆ utótagutótag
szecubihiszecubihi ◆ állóeszközköltségállóeszközköltség ◆ eszköz-eszköz-
költségköltség ◆ termelőberuházási költségtermelőberuházási költség
szecubijaszecubija ◆ vízvezeték-szerelővízvezeték-szerelő
szecubikanbinoszecubikanbino ◆ összkomfortosösszkomfortos 「Szecubi-
kanbino ucsini szundeimaszu.」 „Összkomfortos
lakásban lakom.”

szecubinojoiszecubinojoi ◆ felszereltfelszerelt 「Szecubino joi
bjóin」 „Jól felszerelt kórház.”

szecubinovaruiszecubinovarui ◆ rosszrossz felszereltségűfelszereltségű
「Szecubino varui taiikukan」 „rossz felszereltsé-
gű tornaterem”

szecubitósiszecubitósi ◆ beruházásberuházás ◆ termelésitermelési beru-beru-
házásházás ◆ termelőberuházástermelőberuházás
szecubószecubó ◆ vágyakozásvágyakozás

szecubószuruszecubószuru ◆ igazánigazán szeretneszeretne 「Szekaino
kaizen-o szecubósiteiru.」 „Igazán szeretném, ha
megjavulna a világ.” ◆ szomjazikszomjazik 「Fukusú-o
szecubószuru.」 „Bosszúra szomjazik.” ◆ vágya-vágya-
kozikkozik 「Kodomo-va aidzsó-o szecubósiteiru.」
„A gyerek szeretetre vágyakozik.”

szecubunszecubun ◆ tavasz kezdetetavasz kezdete
szecudanszecudan ◆ amputálásamputálás ◆ csonkításcsonkítás ◆ levá-levá-
gásgás ◇ dzsikoszecudandzsikoszecudan öncsonkításöncsonkítás
szecudanhigucsiszecudanhigucsi ◆ vágófúvókavágófúvóka
szecudankiszecudanki ◆ vágógépvágógép
szecudanmenszecudanmen ◆ metszetmetszet ◆ metszetsíkmetszetsík ◆

metszősíkmetszősík
szecudanszareruszecudanszareru ◆ leszakadleszakad 「Konpjúta-va
intánettokara szecudanszareta.」 „A számítógép
leszakadt az internetről.”

szecudanszaretaszecudanszareta ◆ csonkacsonka
szecudanszenszecudanszen ◆ metszősík nyomvonalametszősík nyomvonala
szecudanszuruszecudanszuru ◆ amputálamputál 「Isa-va esisita asi-
o szecudansita.」 „Az orvos amputálta az elüszkö-
södött lábat.” ◆ csonkítcsonkít ◆ csonkolcsonkol 「Dzsikode
kikaiga kareno jubi-o szecudansita.」 „A baleset-
ben a gép csonkolta az ujját.” ◆ elvágelvág 「Vaijá-
o szecudansita.」 „Elvágtam a drótot.” ◆ leváglevág
「Densa-va kareno asi-o szecudansita.」 „A vonat
levágta a lábát.” ◆ megcsonkítmegcsonkít 「Szekizó-o szec-
udansita.」 „Megcsonkította a szobrot.” ◆ meg-meg-
szakítszakít 「Denkikairo-o szecudansita.」 „Megsza-
kította az áramkört.” ◇ kankecutekiniszecu-kankecutekiniszecu-
danszurudanszuru megszaggatmegszaggat 「Kono keidenki-va
kairo-o kankecutekini szecudanszuru.」 „Ez a relé
megszaggatja az áramkört.” ◇ dengen-odengen-o szec-szec-
udanszuruudanszuru áramtalanítáramtalanít 「Szócsino dengen-o
szecudansita.」 „Áramtalanította a szerkezetet.”

szecudantoisiszecudantoisi ◆ vágókorongvágókorong
szecudenszecuden ◆ árammegtakarításárammegtakarítás ◆ áramta-áramta-
karékosságkarékosság
szecudenszuruszecudenszuru ◆ takarékoskodiktakarékoskodik azaz áram-áram-
malmal
szecudoszecudo ◆ mértékletességmértékletesség ◆ mértéktar-mértéktar-
tástás ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás
szecudoaruszecudoaru ◆ mértékletesmértékletes 「Szecudoaru
szeikacu」 „mértékletes életmód” ◆ mértéktar-mértéktar-
tótó 「Szecudoaru kódó」 „mértéktartó viselke-
dés” ◆ szerényszerény 「Szecudoaru fukuszó」 „sze-
rény ruházat”

32903290 szecubi szecubi – szecudoaru szecudoaru AdysAdys



szecudonoszecudono ◆ mértékletesmértékletes
szecudononaiszecudononai ◆ mértéktelenmértéktelen 「Szecudono-
nai szeikacu」 „mértéktelen életmód”

szecudo-oszecudo-o mamottemamotte ◆ módjávalmódjával 「Oszake-va
szecudo-o mamotte tanosindekudaszai.」 „Mód-
jával élvezze az alkoholt!”

szecudzsiszecudzsi ◆ affixumaffixum ◆ toldaléktoldalék ◇ szettó-szettó-
dzsidzsi előtagelőtag ◇ szecubidzsiszecubidzsi utótagutótag
szecudzsicunaszecudzsicuna ◆ áthatóátható 「Szecudzsicuna
omoi」 „átható érzés” ◆ égetőégető 「Szecudzsicuna
mondai-o kakaeteimaszu.」 „Van egy égető prob-
lémám.” ◆ igaziigazi 「Kare-va szecudzsicuna na-
jamigaarurasii.」 „Igazán gyötri valami.” ◆ ko-ko-
molymoly 「Szecudzsicuna jókjú」 „komoly igény” ◆

szívbőlszívből jövőjövő 「Szecudzsicuna negai-o sita.」
„Szívből jövő kívánsága volt.”

szecudzsicuniszecudzsicuni ◆ igazánigazán 「Kinkjúsokurjó sien-
o szecudzsicuni hicujótositeiru.」 „Igazán szüksé-
gük van sürgős élelmiszersegélyre.” ◆ komolyankomolyan
「Szecudzsicuni jaszetainodeszu.」 „Komolyan le
akarok fogyni!”

szecudzsoszecudzso ◆ eltávolításeltávolítás ◆ kimetszéskimetszés ◇

keccsószecudzsokeccsószecudzso vastagbélkimetszésvastagbélkimetszés
szecudzsoszecudzso ◆ kötőpartikulakötőpartikula
szecudzsokuszecudzsoku ◆ visszavágásvisszavágás
szecudzsoku-oszecudzsoku-o haraszuharaszu ◆ lemossalemossa aa szé-szé-
gyentgyent 「Kono eigade maeno daisippaino
szecudzsoku-o harasita.」 „Ezzel a filmmel szépen
lemosta a szégyent az előző sikertelenségéről.” ◆

visszavágvisszavág 「Kessóde jabureta aiteni
szecudzsoku-o harasita.」 „A döntőben visszavá-
gott az ellenfelének.”

szecudzsoku-oszecudzsoku-o hataszuhataszu ◆ visszavágvisszavág
「Jaburetacsímu-va szecudzsoku-o hatasita.」 „A
vesztes csapat visszavágott.”

szecudzsokuszenszecudzsokuszen ◆ visszavágó mérkőzésvisszavágó mérkőzés
szecudzsósaszecudzsósa ◆ hómobilhómobil ◆ lánctalpaslánctalpas moto-moto-
rosszánrosszán ◆ motoros szánmotoros szán
szecudzsoszuruszecudzsoszuru ◆ eltávolíteltávolít 「Kandzsano
eszosita jubi-va szecudzsoszareta.」 „Eltávolítot-
ták a beteg elüszkösödött ujját.”

szecudzsukokuszecudzsukoku ◆ fogadó országfogadó ország
szecueiszecuei ◆ felállításfelállítás

szecueiszuruszecueiszuru ◆ felállítfelállít 「Nankjokutankenta-
iga kicsi-o szecueisita.」 „A déli-sarki expedíció
felállította a bázisát.”

szecuenszecuen ◆ mértékletesen dohányzásmértékletesen dohányzás
szecugaiszecugai ◆ hókárhókár
szecuganszecugan ◆ hajókikötéshajókikötés ◆ kikötéskikötés
szecuganrenzuszecuganrenzu ◆ okulárokulár ◆ szemlencseszemlencse
szecuganszuruszecuganszuru ◆ kikötkiköt 「Ógataszen-va kono
minatoni szecugandekinai.」 „Nagy hajók nem
tudnak ebben a kikötőben kikötni.”

szecugekkaszecugekka ◆ hó, hold és virágokhó, hold és virágok
szecugenszecugen ◆ hómezőhómező
szecugenszecugen ◆ takarékossági csökkentéstakarékossági csökkentés
szecugenszuruszecugenszuru ◆ hajó oldalát hozzáérintihajó oldalát hozzáérinti
szecugenszuruszecugenszuru ◆ csökkentcsökkent 「Hijó-o szecu-
genszuru.」 „Csökkenti a költségeket.”

szecugiszecugi ◆ elvhűségelvhűség
szecugószecugó ◆ egyesítésegyesítés ◆ egyesülésegyesülés ◆ kap-kap-
csolatcsolat ◆ konjugációkonjugáció ◆ kopulációkopuláció ◆ kötéskötés
◆ összeillesztésösszeillesztés ◆ összekapcsolásösszekapcsolás ◇ iden-iden-
siszecugósiszecugó génösszeillesztésgénösszeillesztés ◇ kakuszan-kakuszan-
szecugószecugó diffúziósdiffúziós kötéskötés ◇ ribettoszecugóribettoszecugó
szegecselt kötésszegecselt kötés
szecugóbuszecugóbu ◆ kapcsolódásikapcsolódási pontpont ◇ sinkeik-sinkeik-
inszecugóbuinszecugóbu ideg-izomideg-izom kapcsolatkapcsolat 「Sinkeik-
inszecugóbuno sógai」 „ideg-izom kapcsolat be-
tegségei”

szecugógataszecugógata ◆ párosodási típuspárosodási típus
szecugókinmonszecugókinmon ◆ járomspórás gombákjáromspórás gombák
szecugókinruiszecugókinrui ◆ járomspórás gombákjáromspórás gombák
szecugósiszecugósi ◆ megtermékenyítettmegtermékenyített petesejtpetesejt
◆ zigótazigóta
szecugószóruiszecugószórui ◆ járommoszatjárommoszat
szecugószuruszecugószuru ◆ egyesülegyesül 「Futacuno szaibóga
szecugósita.」 „A két sejt egyesült.” ◆ kapcso-kapcso-
lódiklódik 「Kono nihonnopaipu-va szecugósiteiru.」
„Ez a két cső kapcsolódik.” ◆ összekapcsolösszekapcsol
「Buhin-o nedzside szecugósita.」 „Az alkatré-
szeket csavarral kapcsoltam össze.”

szecugótaiszecugótai ◆ zigótazigóta ◇ bubunszecugótaibubunszecugótai
merozigótamerozigóta ◇ heteroszecugótaiheteroszecugótai heterozi-heterozi-
gótagóta ◇ homoszecugótaihomoszecugótai homozigótahomozigóta
szecugózaiszecugózai ◆ ragasztóragasztó
szecugúszuruszecugúszuru ◆ vendégül látvendégül lát
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szecuinszecuin ◆ klotyóklotyó
szecuiszszaiubuszecuiszszaiubu ◆ szarvásztivádaszarvásztiváda
szecujakuszecujaku ◆ spórolásspórolás ◆ takarékoskodástakarékoskodás
「Cuma-va szecujakuno tacudzsindeszu.」 „A fe-
leségem a takarékoskodás mestere.” ◆ takaré-takaré-
kosságkosság 「Szecujakunotameni dzsiszuiszuru.」
„Takarékosságból magam főzök.”

szecujakukaszecujakuka ◆ takarékostakarékos
szecujakusiteszecujakusite ◆ takarékosantakarékosan 「Szecujaku-
site ikiru.」 „Takarékosan él.”

szecujakuszuruszecujakuszuru ◆ beosztbeoszt 「Szecujakudek-
inai.」 „Nem tudom beosztani a pénzem.” ◆ fo-fo-
gáhozgához veriveri aa garastgarast ◆ megspórolmegspórol 「Arui-
tanodebaszu dai-o szecujakusita.」 „Gyalog men-
tem, így megspóroltam a buszjegy árát.” ◆ meg-meg-
takaríttakarít 「Aruite kippudai-o szecujakusita.」
„Sétával megtakarítottam a jegy árát.” ◆ össze-össze-
húzzahúzza magátmagát 「Kjúrjó-va szagattaga, szecuja-
kuszurebanantokanaru.」 „Kevesebb lett a fizeté-
sem, de majd valahogy összehúzom magam.” ◆

spórolspórol 「Taberu monode-va szecujakudekinai.」
„Az ételen nem lehet spórolni.” ◆ takarékos-takarékos-
kodikkodik 「Kare-va mizu-o szecujakusiteiru.」 „Ta-
karékoskodik a vízzel.” ◇ dzsikan-odzsikan-o szecuja-szecuja-
kuszurukuszuru időtidőt nyernyer 「Dzsútaino maeni suppa-
cuszureba dzsikan-o szecujakudekimaszu.」 „Ha
a csúcsforgalom előtt indulunk, időt nyerünk.” ◇

dzsikan-odzsikan-o szecujakuszuruszecujakuszuru időtidőt spórolspórol
「Kadenszeihinno okagede dzsikanno szecujaku-
gadekiru.」 „A háztartási gépekkel időt lehet spó-
rolni.”

szecujakuzukinaszecujakuzukina ◆ spórolósspórolós ◆ takarékostakarékos
「Szecujakuzukina hito」 „takarékos ember”

szecujuszecuju ◆ dorgálásdorgálás ◆ figyelmeztetésfigyelmeztetés ◆ in-in-
telemtelem
szecujuszuruszecujuszuru ◆ figyelmeztetfigyelmeztet 「Hitoni
meivaku-o kaketano-o vaszurenaidehosiito szecu-
jusita.」 „Figyelmeztettem, hogy jusson eszébe,
milyen kellemetlenséget okozott másoknak.”

szecukanbuszecukanbu ◆ internódiuminternódium
szecumeiszecumei ◆ magyarázatmagyarázat 「Csószakekkano
szecumei-o motometa.」 „Magyarázatot kértek a
felmérés eredményére.” ◆ megmagyarázásmegmagyarázás ◆

narratívanarratíva ◆ szemléltetésszemléltetés ◆ szócikkszócikk 「Kono
hjakkadzsitende midasi gono szecumei-va na-
gai.」 „Ebben a lexikonban a szócikkek hosszú-
ak.” ◆ tájékoztatástájékoztatás 「Media-va dzsikenno

szecumei-o uketa.」 „A média tájékoztatást ka-
pott az esetről.” ◇ szecumeigacukuszecumeigacuku vanvan rárá ma-ma-
gyarázatgyarázat 「Szono gensó-va szecumeigacuka-
nai.」 „Erre a jelenségre nincs magyarázat.” ◇

szecumeigacukuszecumeigacuku magyarázhatómagyarázható 「Hanzaino
kjúvari-va sicugjóricude szecumeigacuku.」 „A
bűnesetek kilencven százaléka a munkanélküli-
séggel magyarázható.” ◇ szecumeinocukanaiszecumeinocukanai
megmagyarázhatatlanmegmagyarázhatatlan 「Szecumeinocukanai
gensó」 „megmagyarázhatatlan jelenség” ◇ ho-ho-
szokuszecumeiszokuszecumei kiegészítő magyarázatkiegészítő magyarázat
szecumeibunszecumeibun ◆ magyarázó szövegmagyarázó szöveg
szecumeidekinaiszecumeidekinai ◆ indokolatlanindokolatlan 「Szecume-
idekinaihodo takai nedande utta.」 „Indokolatla-
nul magas áron adta.” ◆ megmagyarázhatat-megmagyarázhatat-
lanlan
szecumeidzsimakuszecumeidzsimaku ◆ feliratfelirat
szecumeigacukuszecumeigacuku ◆ magyarázhatómagyarázható 「Hanzai-
no kjúvari-va sicugjóricude szecumeigacuku.」 „A
bűnesetek kilencven százaléka a munkanélküli-
séggel magyarázható.”

szecumeigacukuszecumeigacuku ◆ vanvan rárá magyarázatmagyarázat
「Szono gensó-va szecumeigacukanai.」 „Erre a
jelenségre nincs magyarázat.”

szecumeigahicujódearuszecumeigahicujódearu ◆ magyarázatramagyarázatra
szorulszorul 「Vatasino zendzsucuno hacugen-va sze-
cumeiga hicujódeszu.」 „Az előző kijelentésem
magyarázatra szorul.”

szecumeikaiszecumeikai ◆ eligazításeligazítás ◆ orientációorientáció
「Kaisano szecumeikaini szankasimasita.」
„Részt vettem a cég orientációján.” ◆ tájékoz-tájékoz-
tatótató
szecumeinocukanaiszecumeinocukanai ◆ megmagyarázhatat-megmagyarázhatat-
lanlan 「Szecumeinocukanai gensó」 „megmagya-
rázhatatlan jelenség”

szecumei-oszecumei-o jósinaijósinai ◆ nemnem szükségesszükséges ma-ma-
gyaráznigyarázni 「Kore-va szecumei-o jósinai dzsime-
ino dzsidzsicudeszu.」 „Ezt a magától értetődő
tényt nem szükséges magyarázni.”

szecumei-oszecumei-o kuvaerukuvaeru ◆ magyarázatotmagyarázatot fűzfűz
「Kare-va eigani szecumei-o kuvaeta.」 „Magya-
rázatot fűzött a filmhez.”

szecumeisoszecumeiso ◆ dokumentációdokumentáció ◆ használatihasználati
utasításutasítás ◆ leírásleírás ◆ tájékoztatótájékoztató 「Szeihin-
no szecumeiso-o jonda.」 „Elolvastam a termék
tájékoztatóját.” ◆ útmutatóútmutató ◇ toriacukaisze-toriacukaisze-
cumeisocumeiso használati utasításhasználati utasítás
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szecumeiszuruszecumeiszuru ◆ elmagyarázelmagyaráz 「Naze okure-
taka szecumeisita.」 „Elmagyarázta, hogy miért
késett.” ◆ informálinformál 「Tósikaniriszukuno
szecumei-o sinakatta.」 „A befektetőket nem in-
formálták a kockázatokról.” ◆ magyarázmagyaráz 「Ki-
kaino szadógenri-o szecumeisiteita.」 „A gép mű-
ködését magyarázta.” ◆ megmagyarázmegmagyaráz 「Soku-
zenno tearainicuite otószanga szecumeisitekure-
ta.」 „Az apám megmagyarázta, hogy miért kell
kezet mosni evés előtt.” ◆ szemléltetszemléltet 「Gen-
pacuno genri-o zu-o cukatte szecumeisita.」
„Szemléltette az atomerőmű működését.” ◇ kami-kami-
kudaiteszecumeiszurukudaiteszecumeiszuru leegyszerűsítveleegyszerűsítve el-el-
magyarázmagyaráz 「Szótaiszeiriron-o kami kudaite sze-
cumeisita.」 „Leegyszerűsítve elmagyaráztam a
relativitáselméletet.” ◇ kuvasikuszecumeiszu-kuvasikuszecumeiszu-
ruru részletezrészletez 「Keikaku-o kuvasiku szecumeisi-
ta.」 „Részletezte a tervet.” ◇ dzsun-odzsun-o ottesze-ottesze-
cumeiszurucumeiszuru kifejtkifejt 「Dzsun-o otte iken-o szecu-
meisita.」 „Kifejtette a véleményét.”

szecumeitodóiszecumeitodói ◆ tájékozott beleegyezéstájékozott beleegyezés
szecumenszecumen ◆ csomósíkcsomósík
szecumonszecumon ◆ kérdéskérdés ◆ kérdésfeltevéskérdésfeltevés
szecumonszuruszecumonszuru ◆ kérdezkérdez 「Kakino kómo-
kunicuite szecumonsita.」 „Az alábbi pontokról
kérdeztem.” ◆ megkérdezmegkérdez 「Kore-o szentakusi-
ta rijú-o szecumonsita.」 „Megkérdeztem az okát
a választásának.”

szecunaszecuna ◆ jelenjelen pillanatpillanat 「Kare-va szecunani
ikiru.」 „A jelen pillanatnak él.” ◆ pillanatpillanat
「Szono szecuna, kanodzsono hjódzsóga kavat-
ta.」 „Abban a pillanatban megváltozott az arcki-
fejezése.” ◆ trilliomodtrilliomod
szecunaiszecunai ◆ szívbemarkolószívbemarkoló 「Nanbjóto tata-
kau otótonokoto-o omouto szecunai kimocsinina-
ru.」 „Szívbemarkoló érzés a súlyos betegséggel
küzdő öcsémre gondolni.” ◆ szívszaggatószívszaggató
「Szecunai hanasi」 „szívszaggató történet”

szecunasugiszecunasugi ◆ pillanatnyi élvezetért élnipillanatnyi élvezetért élni
szecunatekinaszecunatekina ◆ pillanatnyipillanatnyi 「Szore-va sze-
cunatekina kairakuniszuginai.」 „Ez csak pilla-
natnyi élvezet.”

szecuniszecuni ◆ annyiraannyira 「Muszumeni szecuni szu-
szumerarete kjókaini ikujóninarimasita.」 „El-
kezdtem járni a templomba, amit a lányom annyi-
ra javasolt.” ◆ szívbőlszívből 「Ikkokumo hajaku

kaifukuszarerukoto-o szecuni negatteorimaszu.」
„Szívből remélem, hamarosan rendbe jön!”

szecunoaruszecunoaru ◆ bütykösbütykös
szecu-o mageruszecu-o mageru ◆ feladja az elveitfeladja az elveit
szecu-oszecu-o mamorumamoru ◆ ragaszkodikragaszkodik azaz elveihezelveihez

szecurecunaszecurecuna ◆ ügyetlenügyetlen 「Szecurecuna sza-
kubundatta.」 „Ügyetlen fogalmazás volt.”

szecuriszecuri ◆ gondviselésgondviselés 「Kare-va kamino sze-
curini idonda.」 „Ellenszegült az isteni gondvi-
selésnek.” ◆ törvénytörvény 「Sizenno szecurini sita-
gau.」 „A természet törvényeinek engedelmeske-
dik.”

szecuricuszecuricu ◆ létesítéslétesítés ◆ megalapításmegalapítás
szecuricusaszecuricusa ◆ alapítóalapító
szecuricuszareruszecuricuszareru ◆ alakulalakul 「Konokurabu-va
dzsúnen maeni szecuricuszareta.」 „Ez a klub 10
éve alakult.” ◆ megalapulmegalapul
szecuricuszuruszecuricuszuru ◆ alapítalapít 「Kono kaisa-va icu
szecuricuszaremasitaka?」 „Mikor alapították ezt
a céget?” ◆ létesítlétesít 「Hacudenso-o szecuricusi-
ta.」 „Erőművet létesített.” ◆ megalakítmegalakít 「Tó-o
szecuricusita.」 „Megalakította a pártot.” ◆ meg-meg-
alapítalapít 「Karegakono kaisa-o szecuricusimasi-
ta.」 „Ő alapította meg ezt a céget.” ◇ szecuricu-szecuricu-
szareruszareru megalapulmegalapul
szecuszecutaruszecuszecutaru ◆ jelentéktelenjelentéktelen
szecuvaszecuva ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ mesemese ◆ mondamonda
szecuvabungakuszecuvabungaku ◆ elbeszélő irodalomelbeszélő irodalom
szecuzeiszecuzei ◆ adómegtakarításadómegtakarítás
szecuzokuszecuzoku ◆ csatlakozáscsatlakozás 「Kono densa-va
szecuzokuga varui.」 „Ennek a vonatnak rossz a
csatlakozása.” ◆ kapcsolatkapcsolat 「Intánetto szecu-
zoku」 „internetes kapcsolat” ◆ kapcsolódáskapcsolódás
◆ kontaktuskontaktus ◆ kötéskötés 「Handa szecuzoku」
„forrasztott kötés” ◇ dzsódzsiszecuzokudzsódzsiszecuzoku ál-ál-
landólandó kapcsolatkapcsolat 「Intánettono dzsódzsiszecu-
zoku」 „állandó internetes kapcsolat” ◇ daijaru-daijaru-
appuszecuzokuappuszecuzoku modemesmodemes kapcsolatkapcsolat ◇ cso-cso-
kurecuszecuzokukurecuszecuzoku sorossoros kapcsoláskapcsolás ◇ heire-heire-
cuszecuzokucuszecuzoku párhuzamos kapcsoláspárhuzamos kapcsolás
szecuzokubakoszecuzokubako ◆ kötődobozkötődoboz
szecuzokudzsosiszecuzokudzsosi ◆ kötőpartikulakötőpartikula
szecuzokuekiszecuzokueki ◆ csatlakozó állomáscsatlakozó állomás
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szecuzokugavaruiszecuzokugavarui ◆ kontakthibáskontakthibás 「Dzsú-
denkino szecuzokuga varui.」 „Kontakthibás az
akkutöltőm.”

szecuzokugoszecuzokugo ◆ kötőszókötőszó
szecuzokuhószecuzokuhó ◆ kötőmódkötőmód
szecuzokusiszecuzokusi ◆ kötőszókötőszó ◇ dzsóhoszecuzo-dzsóhoszecuzo-
kusikusi megengedő kötőszómegengedő kötőszó
szecuzokuszakiszecuzokuszaki ◆ csatlakozási pontcsatlakozási pont
szecuzokuszareruszecuzokuszareru ◆ csatlakozikcsatlakozik
「Konpjútá-va intánettoni szecuzokuszareteiru.」
„A számítógép csatlakozik az internethez.”

szecuzokuszuruszecuzokuszuru ◆ csatlakozikcsatlakozik 「Kjúkó-va
tóekide kakuekiteisato szecuzokusimaszu.」 „A
gyorsvonat ezen az állomáson csatlakozik a sze-
mélyhez.” ◆ csatlakoztatcsatlakoztat 「Konpjútá-o net-
továkuni szecuzokusita.」 „A számítógépet csat-
lakoztattam a hálózatra.” ◇ szecuzokuszareruszecuzokuszareru
csatlakozikcsatlakozik 「Konpjútá-va intánettoni szecuzo-
kuszareteiru.」 „A számítógép csatlakozik az in-
ternethez.”

szecuzokuzuszecuzokuzu ◆ kapcsolási rajzkapcsolási rajz
szecscsakuszecscsaku ◆ ragasztásragasztás
szecscsakubunsiszecscsakubunsi ◆ adhéziósadhéziós molekulamolekula ◇

szaibókanszecscsakubunsiszaibókanszecscsakubunsi intercellulárisintercelluláris
adhéziósadhéziós molekulamolekula ◇ szaibószecscsaku-szaibószecscsaku-
bunsibunsi sejtadhéziós molekulasejtadhéziós molekula
szecscsakuhanszecscsakuhan ◆ dezmoszómadezmoszóma ◆ maculamacula
adherensadherens
szecscsakuszeiszecscsakuszei ◆ adherensadherens
szecscsakuszuruszecscsakuszuru ◆ összeragasztösszeragaszt 「Vareta
kabin-o szecscsakusita.」 „Összeragasztottam a
széttört vázát.”

szecscsakutaiszecscsakutai ◆ zonula adherenszonula adherens
szecscsakutépuszecscsakutépu ◆ ragasztószalagragasztószalag
szecscsakuzaiszecscsakuzai ◆ ragasztóragasztó ◇ nigenszecs-nigenszecs-
csakuzaicsakuzai kétkét komponensűkomponensű ragasztóragasztó ◇ ban-ban-
nószecscsakuzainószecscsakuzai univerzálisuniverzális ragasztóragasztó
「Bannószecscsakuzaide nandemokuccukeruko-
toga dekiru.」 „Az univerzális ragasztóval min-
dent meg lehet ragasztani.”

szecscsiszecscsi ◆ alapításalapítás ◆ beszerelésbeszerelés ◆ felállí-felállí-
tástás
szecscsiszecscsi ◆ földelésföldelés 「Denkikikino szecscsi」
„villamos készülék földelése” ◆ földetföldet érésérés ◆

földhöz érésföldhöz érés

szecscsinszecscsin ◆ klotyóklotyó
szecscsinzumeniszuruszecscsinzumeniszuru ◆ sarokba szorítsarokba szorít
szecscsiszaretaszecscsiszareta ◆ földeltföldelt
szecscsiszaretakonszentoszecscsiszaretakonszento ◆ földeltföldelt kon-kon-
nektornektor
szecscsiszuruszecscsiszuru ◆ alapítalapít 「Gakkó-o szecscsisi-
ta.」 „Iskolát alapított.” ◆ beszerelbeszerel 「Juvaka-
si kiga szecscsiszareta.」 „Beszerelték vízmelegí-
tőt.” ◆ beüzemelbeüzemel 「Eakonga szecscsiszareta.」
„Beüzemelték a légkondicionálót.” ◆ felállítfelállít
「Csószaiinkai-o szecscsisita.」 „Vizsgálóbizott-
ságot állítottak fel.” ◆ felerősítfelerősít 「Hondana-o
kabeni szecscsisita.」 „Felerősítettem a könyves-
polcot a falra.” ◆ felszerelfelszerel 「Tendzsóniranpu-o
szecscsisitemoratta.」 „A plafonra felszereltettem
egy lámpát.”

szecscsiszuruszecscsiszuru ◆ földelföldel ◆ leföldelleföldel 「Kikai-o
szecscsisita.」 „Leföldelte a gépet.”

szecscsoszecscso ◆ szerény művemszerény művem
szeccsúszeccsú ◆ kompromisszumkompromisszum ◆ ötvözetötvözet 「Ko-
no jósiki-va vajószeccsúdearu.」 „Ez a keleti és
nyugati stílus ötvözete.” ◇ vajószeccsúvajószeccsú JapánJapán
és Nyugat ötvözeteés Nyugat ötvözete
szeccsúanszeccsúan ◆ kompromisszumkompromisszum 「Szeccsúan-o
teiansita.」 „Kompromisszumot ajánlott.”

szeccsúsugiszeccsúsugi ◆ eklekticizmuseklekticizmus
szeccsúszuruszeccsúszuru ◆ egyezségreegyezségre jutjut 「Karerano
iken-va szeccsúsita.」 „Sikerült egyezségre jutni-
uk.”

szeccsútekinaszeccsútekina ◆ kompromisszumoskompromisszumos
szecsieszecsie ◆ időszakos bankettidőszakos bankett
szecsigaraiszecsigarai ◆ élhetetlenélhetetlen 「Kono tosi-va sze-
csigarai.」 „Ez a város élhetetlen.” ◆ fukarfukar ◆ ke-ke-
gyetlengyetlen 「Szecsigarai jono nakaninatta.」 „Ke-
gyetlen világ lett.”

szedaiszedai ◆ emberöltőemberöltő ◆ generációgeneráció 「Kore-va
niszedaino díbuidípuréjádeszu.」 „Ez egy máso-
dik generációs DVD játszó.” ◆ nemzedéknemzedék 「Ima-
no szedai-va kon-nan-o siranai.」 „A mostani
nemzedék nem ismeri a nélkülözést.” ◇ dzsisze-dzsisze-
daidai újúj generációgeneráció ◇ sinszedaisinszedai újúj generációgeneráció
「Sinszedaikonpjútá」 „új generációs számító-
gép” ◇ dankaiszedaidankaiszedai demográfiaidemográfiai robbanásrobbanás
nemzedékenemzedéke ◇ dankainoszedaidankainoszedai demográfiaidemográfiai
robbanásrobbanás nemzedékenemzedéke ◇ júszeiszedaijúszeiszedai iva-iva-
ros nemzedékros nemzedék
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szedaikan-noszedaikan-no ◆ generációk köztigenerációk közti
szedaikan-nodanzecuszedaikan-nodanzecu ◆ generációkgenerációk közöt-közöt-
ti szakadékti szakadék
szedaikótaiszedaikótai ◆ generációváltásgenerációváltás ◆ nemze-nemze-
dékváltásdékváltás
szedoszedo ◆ hátsóhátsó ajtóajtó ◆ hátsóhátsó kapukapu ◆ házház há-há-
tuljatulja
szedzsiszedzsi ◆ világvilág dolgaidolgai 「Kare-va szedzsini cú-
dzsiteiru.」 „Ismeri a világ dolgait.” ◆ világvilág tör-tör-
ténéseiténései 「Kare-va szedzsiniutoi.」 „Nem ismeri
a világ történéseit.”

szedzsiszedzsi ◆ bókbók ◆ dicséretdicséret ◇ oszedzsioszedzsi hízel-hízel-
gésgés 「Kore-va oszedzside-va arimaszen. Hontóni
karera-va anatano e-o kini itteimaszu.」 „Ez nem
csak hízelgés, tényleg tetszenek a képei!” ◇ osz-osz-
edzsiniedzsini jóindulattaljóindulattal 「Konoszupíka-va osz-
edzsinimo otoga joitoha ienai.」 „Ennek a hang-
szórónak a hangja a legnagyobb jóindulattal sem
mondható jónak.” ◇ oszedzsi-ooszedzsi-o iuiu bókolbókol
「Otoko-va on-nani oszedzsi-o itta.」 „A férfi bó-
kolt a nőnek.” ◇ oszedzsi-ooszedzsi-o iuiu dicsérdicsér 「Ka-
nodzsoni rjórino oszedzsi-o itta.」 „Dicsértem a
főztjét.”

szédzsiszédzsi ◆ zsályazsálya
szedzsószedzsó ◆ emberiemberi természettermészet ◆ világvilág műkö-műkö-
désedése
szedzsószuruszedzsószuru ◆ bezárbezár 「Doanokagi-o
szedzsósitekara dekaketa.」 „Bezártam az ajtót,
és elmentem hazulról.” ◆ kulcsrakulcsra zárzár
「Szedzsósita hejani dorobóga sinnjúsita.」 „A
betörő behatolt a kulcsra zárt szobába.”

széfutikátenszéfutikáten ◆ biztonságibiztonsági fényfüggönyfényfüggöny ◆

biztonsági függönybiztonsági függöny ◆ védőfüggönyvédőfüggöny
széfutínettoszéfutínetto ◆ szociálisszociális védőhálóvédőháló ◆ védő-védő-
hálóháló
szegahikuiszegahikui ◆ alacsonyalacsony 「Otóto-va bokujori
szega hikui.」 „Az öcsém alacsonyabb, mint én.”
◆ kiskis termetűtermetű 「Szega hikui hito」 „kis termetű
ember”

szegahikukutefutottaszegahikukutefutotta ◆ tömzsitömzsi ◆ zömökzömök
「Szega hikukute futotta hitodatta.」 „Zömök
ember volt.”

szegamuszegamu ◆ nyaggatnyaggat 「Okaaszan-
nibideogému-o kaujóniszeganda.」 „Egy videojá-
tékért nyaggatta az anyját.” ◆ rágjarágja aa fülétfülét
「Cuma-va atarasii kagu-o kaótoszegandeiru.」

„A feleségem rágja a fülem, hogy vegyünk új bú-
torokat.” ◆ unszolunszol 「Tandzsópurezentoni jubi-
vaga hosiito kanodzsoniszegamareta.」 „A barát-
nőm unszolt, hogy vegyek neki egy gyűrűt szüle-
tésnapjára.”

szeganobiruszeganobiru ◆ megnőmegnő 「Kono kodomo-va szu-
goku szega nobitekitane.」 „Hogy megnőtt ez a
gyerek!”

szegareszegare ◆ fiacskámfiacskám ◆ fiúfiú ◆ fütyifütyi ◆ kölyökkölyök
「Szegarega futariimaszu.」 „Van két kölyköm.”

szegatacuszegatacu ◆ leérleér aa lábalába 「Mizuga fukakute
szega tatanai.」 „Mély a víz, nem ér le a lábam.”

szegatakaiszegatakai ◆ magasmagas 「Ano otoko-va szega ta-
kai.」 „Az a férfi magas.” ◆ sudársudár 「Szega takai
ki」 „sudár fa”

szegedoszegedo ◆ SzegedSzeged
szegumentoszegumento ◆ szegmensszegmens
szegurokamomeszegurokamome ◆ ezüstsirályezüstsirály
szegurómihebiszegurómihebi ◆ sárgahasú tengerikígyósárgahasú tengerikígyó
szeguroszekireiszeguroszekirei ◆ palaszínű billegetőpalaszínű billegető
szehiszehi ◆ trágyázástrágyázás
szehiszuruszehiszuru ◆ trágyáztrágyáz 「Júkihirjó-o szehiszu-
ru.」 „Organikus anyaggal trágyáz.”

szehjószehjó ◆ hírnévhírnév 「Szehjóno takai hito」 „jó
hírnevű ember” ◆ közvéleményközvélemény 「Szehjó-o
oszoreru.」 „Fél a közvéleménytől.” ◆ szóbe-szóbe-
szédszéd 「Kono szeihin-va szehjónijoruto kovareja-
szui.」 „A szóbeszéd szerint ez a termék könnyen
elromlik.”

szeiszei ◆ szentszent 「Szeigerréruto hiroba.」 „Szent
Gellért tér.” ◇ aszeiaszei szinteszinte szentszent ◇ aszeiaszei
szinte szentszinte szent
szeiszei ◆ családicsaládi névnév ◆ családnévcsaládnév ◇ szeimeiszeimei
családicsaládi ésés utónévutónév 「Szeimeihandan uranaide-
no futarino aisó-va szaikódeszu.」 „A családi és
utónevükből jósolva illenek egymáshoz.” ◇ hon-hon-
szeiszei eredeti családnéveredeti családnév
szeiszei ◆ életélet 「Szeito si」 „élet és halál” ◇ szeia-szeia-
rumonorumono mindenminden élőélő emberember 「Szeiaru mono-va
kanarazu siari.」 „Minden élő ember egyszer meg
fog halni.” ◇ szeisiszeisi élet-halálélet-halál 「Szeisi-o sza
majotta.」 „Élet-halál között volt.” ◇ szeinoke-szeinoke-
haihai életjeléletjel 「Murade szeino kehai-o kandzsina-
katta.」 „Semmi életjelet nem tapasztaltak a fa-
luban.” ◇ szei-oszei-o itonamuitonamu élél ◇ szei-oszei-o ukeruukeru
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világravilágra jönjön 「Kono joni szei-o ukete szandzsú-
nen.」 „30 évvel ezelőtt jöttem a világra.”

szeiszei ◆ dikdik 「Béra niszei」 „II. Béla” ◆ generá-generá-
cióció 「Nikkeiniszeinoburadzsiru dzsin」 „máso-
dik generációs, japán származású, brazil ember” ◆

korkor ◇ kósinszeikósinszei pleisztocénpleisztocén korkor 「Kósinsze-
ino kaszekidzsinkocu」 „pleisztocén kori csontkö-
vület” ◇ szanszeiszanszei harmadikharmadik generációgeneráció 「Bu-
radzsiruni szumu nikkeiszanszei」 „Brazíliában
élő harmadik generációs japán” ◇ szanszeiszanszei har-har-
madikmadik 「Béra szanszei」 „III. Béla” ◇ niszeiniszei
ifjabbifjabb 「Barogu-miháju niszei」 „Ifjabb Balogh
Mihály” ◇ niszeiniszei másodikmásodik 「Béra niszei」 „II.
Béla” ◇ niszeiniszei másodikmásodik generációgeneráció 「Niszeino
nikkeidzsin」 „második generációs japán leszár-
mazott”

szeiszei ◆ esküstílusesküstílus
szeiszei ◆ eredetieredeti 「Szeifukuni cú」 „egy eredeti
és egy másodpéldány” ◆ főfő 「Szeimon」 „főka-
pu” ◆ helyeshelyes 「Szeikai」 „helyes válasz” ◆ po-po-
zitívzitív 「Funo kazuto szeino kazu」 „negatív szám
és pozitív szám” ◆ rendesrendes 「Szeikaiin」 „ren-
des tag” ◆ szabályosszabályos 「Szeiszankakukei」 „sza-
bályos háromszög” ◇ szeiionszeiion kationkation ◇ szeii-szeii-
onon pozitívpozitív ionion ◇ szeiszankakukeiszeiszankakukei egyenlőegyenlő
oldalúoldalú háromszögháromszög ◇ szeiszankakukeiszeiszankakukei sza-sza-
bályosbályos háromszögháromszög ◇ szeisainszeisain állandóállandó al-al-
kalmazottkalmazott ◇ szeifukuszeifuku eredetieredeti ésés másolatmásolat
「Szeifukuni buno gidzsiroku-o szakuszeisita.」
„A jegyzőkönyvről egy eredetit és egy másolatot
készítettem.” ◇ szeifukuszeifuku főfő ésés alal 「Szeifuku-
daitórjó」 „elnök és alelnök”

szeiszei ◆ hibahiba 「Szore-va bokunoszeideszu.」 „Ez
az én hibám.” ◆ miattmiatt 「Tosinoszeide kosiga
itai.」 „A korom miatt fáj a derekam.” ◆ okok
「Anatanoszeideszu!」 „Te vagy az oka!” ◇ kino-kino-
szeiszei képzelődésképzelődés 「Kinoszeidajo.」 „Csak kép-
zeled.” ◇ szeidearuszeidearu múlikmúlik 「Muszumega
kekkonsinakattano-va csicsiojanoszeidatta.」 „Az
apán múlott, hogy nem ment férjhez a lánya.” ◇

szeiniszuruszeiniszuru okolokol 「Sippai-o vatasinoszeinisina-
ide!」 „Ne okolj engem a kudarc miatt!” ◇ szei-szei-
niszuruniszuru felrófelró 「Sippai-o dzsibunno mucsino-
szeinisita.」 „Tudatlanságomnak róttam fel a té-
vedést.” ◇ szeiniszuruszeiniszuru hibáztathibáztat 「Dzsibunno
ajamacsi-o hitonoszeiniszuru.」 „Mást hibáztat
saját vétségéért.”

szeiszei ◆ rendszerrendszer 「Súmikka szei」 „heti három
napos rendszer” ◇ ittószeiittószei egypártrendszeregypártrendszer
◇ kjokaszeikjokaszei engedélyhezengedélyhez kötéskötés 「Osirono
szacuei-va kjokaszeideszu.」 „A várkastély fotózá-
sa engedélyhez kötött.” ◇ kótaiszeikótaiszei többtöbb mű-mű-
szakosszakos rendszerrendszer ◇ kótaiszeikótaiszei váltottváltott mű-mű-
szakszak ◇ zeiszeizeiszei adórendszeradórendszer 「Zeiszeidzsóno
mondai」 „adórendszer problémája” ◇ szeinoszeino
rendszerűrendszerű 「Kore-va szerufuszábiszu szeino-
reszutorandeszu.」 „Ez az étterem önkiszolgáló
rendszerű.” ◇ fukuhon-iszeifukuhon-iszei bimetalizmusbimetalizmus
szeiszei ◆ háthát ◆ magasságmagasság
szeiszei ◆ gyártmánygyártmány 「Konoterebi-va nihonszei-
deszu.」 „Ez a televízió japán gyártmány.” ◆ ké-ké-
szültszült 「Kono iszu-va mokuszeideszu.」 „Ez a
szék fából készült.” ◇ ginszeiginszei ezüstbőlezüstből ké-ké-
szültszült 「Ginszeisokki」 „ezüstből készült evőesz-
köz” ◇ teszeinoteszeino háziházi 「Teszeino kasi.」 „Házi
sütemény.” ◇ teszeinoteszeino kézzelkézzel készítettkészített
「Teszeinodoreszu.」 „Kézzel varrt ruha.” ◇ te-te-
szeinoszeino sajátsaját készítésűkészítésű 「Teszeino bóenkjóde
tentaikanszoku-o sita.」 „Saját készítésű távcső-
vel figyeltem meg az égitesteket.” ◇ nihonszeinihonszei
japánjapán gyártmánygyártmány ◇ hangaríszeihangaríszei magyarmagyar
gyártmánygyártmány
szeiszei ◆ tíztrilliárdodtíztrilliárdod
szeiszei ◆ energiaenergia 「Szeiga cukita.」 „Elfogyott az
energiám.” ◆ erőerő 「Unagi-o tabete szei-o cuke-
ta.」 „Angolnát ettem, hogy erőre kapjak.” ◆ on-on-
dódó ◆ részletekrészletek 「Szei-o kivameta.」 „Részle-
tekbe ment.” ◆ spermasperma ◆ szellemszellem 「Mizuno
szei」 „víz szelleme” ◇ szeiippaiszeiippai mindenminden erő-erő-
velvel 「Szeiippaiganbarimaszu.」 „Minden erőm-
mel igyekezni fogok!” ◇ szeinikuszeiniku tisztatiszta húshús ◇

szeimaiszeimai fényezettfényezett rizsrizs ◇ szeimaiszeimai hántolthántolt
rizsrizs ◇ szei-oszei-o daszudaszu igyekszikigyekszik ◇ szei-oszei-o da-da-
szuszu mindentmindent beleadbelead 「Sigotoni szei-o dasita.」
„Minden beleadtam a munkámba.” ◇ cubono-cubono-
szeiszei palackbapalackba zártzárt szellemszellem ◇ baranoszeibaranoszei
rózsaolajrózsaolaj ◇ hinoszeihinoszei tűzgyíktűzgyík ◇ jamanoszeijamanoszei
nimfanimfa
szeiszei ◆ eredeteredet 「Idenszei sikkan」 „genetikai
eredetű betegség” ◆ nemnem 「Iszeini kjómi-o mo-
cu.」 „Érdeklődik a másik nem iránt.” ◆ ságság
「Anzenszei」 „biztonság” ◆ ségség 「Izonszei」
„függőség” ◆ szexualitásszexualitás 「Szeiszeidzsuku」
„szexuális érettség” ◆ természettermészet 「Hitono szei-
va zennari.」 „Az ember természeténél fogva jó.”
◇ iszeiiszei másikmásik nemnem 「Kare-va iszeini kjómiga-
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aru.」 „Érdeklődik a másik nem iránt.” ◇ kjó-kjó-
szeiródószeiródó kényszermunkakényszermunka ◇ geidzsucuszeigeidzsucuszei
művészetiművészeti tartalomtartalom 「Kono eiga-va geidzsu-
cuszeiganai.」 „Ennek a filmnek nincs művészeti
tartalma.” ◇ gendzsicuszeigendzsicuszei megvalósítható-megvalósítható-
ságság ◇ kokuminszeikokuminszei nemzetinemzeti karakterkarakter ◇ sza-sza-
iszanszeiiszanszei jövedelmezőségjövedelmezőség ◇ szanszeiszanszei sa-sa-
vasságvasság ◇ dzsicujószeidzsicujószei praktikusságpraktikusság ◇

dzsicujószeidzsicujószei hasznossághasznosság ◇ dzsoszeidzsoszei nő-nő-
nemnem 「Dzsoszeimeisi」 „nőnemű főnév” ◇

dzsinszeidzsinszei emberiemberi természettermészet ◇ szeikankeiszeikankei
szexuálisszexuális kapcsolatkapcsolat ◇ szeikóiszeikói közösülésközösülés ◇

szeikóiszeikói szexuálisszexuális aktusaktus ◇ szeikósószeikósó közö-közö-
süléssülés ◇ szeisódószeisódó neminemi késztetéskésztetés 「Szeisó-
dóni karareru.」 „Nemi késztetést érez.” ◇

szeiszeikacuszeiszeikacu neminemi életélet 「Szono fúfu-va
szeiszeikacuganai.」 „Az a házaspár nem él nemi
életet.” ◇ szeibucutekiszeiszeibucutekiszei biológiaibiológiai nemnem ◇

szeibucutekiszeiszeibucutekiszei ivarivar ◇ szeiródószeiródó szexmun-szexmun-
kaka ◇ szeiródósaszeiródósa szexmunkásszexmunkás ◇ danszeidanszei
hímnemhímnem 「Danszeimeisi」 „hímnemű főnév” ◇

csúszeicsúszei semlegessemleges nemnem 「Csúszeimeisi」 „sem-
leges nemű főnév”

szeiacuszeiacu ◆ elnyomáselnyomás ◆ felülkerekedésfelülkerekedés ◆

megfékezésmegfékezés
szeiacuszuruszeiacuszuru ◆ elfojtelfojt 「Szódó-o szeiacusi-
ta.」 „Elfojtották a lázadást.” ◆ felülkerekedikfelülkerekedik
「Isa-va bjóki-o szeiacusita.」 „Az orvosok felül-
kerekedtek a betegségen.” ◆ megfékezmegfékez
「Keiszacu-va hanzai-o szeiacusita.」 „A rendőr-
ség megfékezte a bűnözést.”

szeiaiszeiai ◆ testi szerelemtesti szerelem
szeiakuszeiaku ◆ eredendőeredendő gonoszsággonoszság ◆ gonoszgonosz
alaptermészetalaptermészet
szeiakuszecuszeiakuszecu ◆ eredendő gonoszság elveeredendő gonoszság elve
szeianszeian ◆ kidolgozott tervkidolgozott terv
szeiansiszeiansi ◆ HszianHszian
szeiarumonoszeiarumono ◆ mindenminden élőélő emberember 「Szeiaru
mono-va kanarazu siari.」 „Minden élő ember
egyszer meg fog halni.”

szeibacuszeibacu ◆ hadjárathadjárat 「Hidejosiga
kjúsúszeibacu-o kaisisita.」 „Hidejosi hadjáratot
indított Kjúsú ellen.” ◆ leigázásleigázás ◆ megtorlásmegtorlás
szeibaiszeibai ◆ büntetésbüntetés 「Kamino szeibai」 „isten
büntetése” ◆ ítéletítélet
szeibaiszuruszeibaiszuru ◆ megbüntetmegbüntet 「Varugaki-o szei-
baisita.」 „Megbüntette a rossz gyereket.”

szeibaiszútaiszeibaiszútai ◆ euploideuploid
szeibecuszeibecu ◆ megszentelésmegszentelés
szeibecuszeibecu ◆ nemnem 「Szeibecu-o kinjúsitekuda-
szai.」 „Írja be a nemét!” ◆ nemeknemek szerintiszerinti
megkülönböztetésmegkülönböztetés ◆ nemiségnemiség 「Szeibucuni-
va szeibecugaaru.」 „Az élőlényeknek van nemi-
sége.” ◆ szexualitásszexualitás
szeibecuszuruszeibecuszuru ◆ áldáld ◆ megáldmegáld 「Sinpu-va
kane-o szeibecusita.」 „A pap megáldotta a ha-
rangot.” ◆ megszentelmegszentel 「Sinpu-va pan-o szei-
becusita.」 „A pap megszentelte a kenyeret.” ◆

szentelszentel 「Sinpu-va pan-o szeibecusita.」 „A pap
kenyeret szentelt.”

szeibiszeibi ◆ előkészítéselőkészítés 「Soruino szeibi」 „irat
előkészítése” ◆ fejlesztésfejlesztés 「Dóroszeibi」 „út-
fejlesztés” ◆ igazításigazítás 「Hóricuno szeibi」 „tör-
vény igazítása” ◆ karbantartáskarbantartás 「Kurumano
szeibi」 „kocsi karbantartása” ◆ rendbehoza-rendbehoza-
taltal 「Dórono szeibi-va kjúpicscside szuszundei-
ru.」 „Teljes gőzzel folyik az utak rendbehozata-
la.” ◆ szabályozásszabályozás 「Kavano szeibi」 „folyó
szabályozása” ◇ szeibidzsótaiszeibidzsótai műszakiműszaki álla-álla-
potpot 「Kono kuruma-va szeibidzsótaiga varui.」
„Ennek a kocsinak rossz a műszaki állapota.” ◇

tenkenszeibitenkenszeibi időszakosidőszakos ellenőrzésellenőrzés ésés kar-kar-
bantartásbantartás ◇ dóroszeibidóroszeibi útfejlesztésútfejlesztés ésés
karbantartáskarbantartás
szeibidzsótaiszeibidzsótai ◆ műszakiműszaki állapotállapot 「Kono
kuruma-va szeibidzsótaiga varui.」 „Ennek a ko-
csinak rossz a műszaki állapota.”

szeibiinszeibiin ◆ karbantartókarbantartó ◇ kókúkitaiszeibiinkókúkitaiszeibiin
repülőgépszerelőrepülőgépszerelő ◇ csidzsószeibiincsidzsószeibiin földiföldi
kiszolgáló személykiszolgáló személy
szeibikjokuszeibikjoku ◆ fejlesztési hivatalfejlesztési hivatal
szeibikószeibikó ◆ autószerelőautószerelő ◆ szerelőszerelő ◇ dzsi-dzsi-
dósaszeibikódósaszeibikó autószerelőautószerelő
szeibikódzsószeibikódzsó ◆ autójavítóautójavító műhelyműhely ◆ javí-javí-
tóműhelytóműhely
szeibisiszeibisi ◆ karbantartókarbantartó ◆ szerelőszerelő ◇ dzsi-dzsi-
dósaszeibisidósaszeibisi autószerelőautószerelő ◇ sataiszeibisisataiszeibisi
karosszérialakatoskarosszérialakatos
szeibiszuruszeibiszuru ◆ előkészítelőkészít 「Iszanszózokuni
kanszuru icsirenno sorui-o szeibisita.」 „Előké-
szítettem az dokumentumokat az örökséghez.” ◆

fejlesztfejleszt 「Dóro-o szeibiszuru.」 „Utakat fej-
leszt.” ◆ helyrepofozhelyrepofoz 「Furuinótopaszokon-o
cukaerujóni szeibisita.」 „Helyrepofoztam a régi
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laptopomat.” ◆ igazítigazít 「Kokuszaidzsójakuni
avaszete hóricu-o szeibisita.」 „A nemzetközi
egyezményhez igazították a törvényt.” ◆ karban-karban-
tarttart 「Kuruma-o icumo szeibisiteoku kotoga tai-
szecudeszu.」 „Fontos, hogy mindig karbantart-
suk a kocsit.” ◆ létrehozlétrehoz 「Atarasii cúsininfura-
o szeibisita.」 „Új telekommunikációs infrastruk-
túrát hoztak létre.” ◆ szabályozszabályoz 「Kava-o szeib-
isita.」 „Szabályozták a folyót.”

szeibjószeibjó ◆ nemi betegségnemi betegség
szeibjógakuszeibjógaku ◆ neminemi betegségekbetegségek kórtanakórtana ◆

venereológiavenereológia ◆ venerológiavenerológia
szeibjókaszeibjóka ◆ nemibeteg gondozónemibeteg gondozó
szeibjókandzsaszeibjókandzsa ◆ nemibetegnemibeteg
szeibjósaszeibjósa ◆ erotikuserotikus ábrázolásábrázolás ◆ szexáb-szexáb-
rázolásrázolás ◆ szexuális ábrázolásszexuális ábrázolás
szeiboszeibo ◆ vér szerinti anyavér szerinti anya
szeiboszeibo ◆ SzentanyaSzentanya ◆ SzűzanyaSzűzanya
szeiboszeibo ◆ évév végivégi ajándékajándék ◇ oszeibooszeibo évév végivégi
ajándékajándék 「Bengosini oszeibo-o okutta.」 „Év vé-
gi ajándékot adtam az ügyvédemnek.”

szeibószeibó ◆ egyensapkaegyensapka
szeibószeibó ◆ népszerűségnépszerűség 「Szeibónoaru hito」
„népszerű ember”

szeibocunenszeibocunen ◆ születési és halálozási évszületési és halálozási év
szeibomariaszeibomaria ◆ BoldogasszonyBoldogasszony ◆ SzűzSzűz Má-Má-
riaria
szeibórjokuszeibórjoku ◆ szexuális bántalmazásszexuális bántalmazás
szeiboszaibószeiboszaibó ◆ férfiférfi ivarsejtivarsejt ◆ hímhím ivar-ivar-
sejtsejt ◆ spermatocitaspermatocita
szeibozószeibozó ◆ SzűzanyaSzűzanya szoborszobor ◆ SzűzSzűz MáriaMária
szoborszobor
szeibuszeibu ◆ hangfekvéshangfekvés 「Szopurano szeibu」
„szoprán hangfekvés”

szeibuszeibu ◆ nyugatnyugat ◆ nyugatinyugati részrész ◆ vadnyu-vadnyu-
gatgat
szeibucuszeibucu ◆ élőlényélőlény ◆ lénylény ◆ létformalétforma ◆ or-or-
ganizmusganizmus ◆ szervezetszervezet ◇ idensikumikaesze-idensikumikaesze-
ibucuibucu genetikaliaggenetikaliag módosítottmódosított szervezetszervezet
◇ idensikumikaeszeibucuidensikumikaeszeibucu genetikaliaggenetikaliag mó-mó-
dosítottdosított organizmusorganizmus ◇ kimeraszeibucukimeraszeibucu ki-ki-
méraméra organizmusorganizmus ◇ taszaibószeibucutaszaibószeibucu több-több-
sejtűsejtű élőlényélőlény ◇ tanszaibószeibucutanszaibószeibucu egysej-egysej-
tűtű organizmusorganizmus ◇ tanszaibószeibucutanszaibószeibucu egy-egy-
sejtűsejtű lénylény ◇ teiszeiszeibucuteiszeiszeibucu tengerfenéktengerfenék
élőlényeélőlénye ◇ muszeibucumuszeibucu élettelen tárgyélettelen tárgy

szeibucuszeibucu ◆ mozdulatlan tárgymozdulatlan tárgy
szeibucubucurigakuszeibucubucurigaku ◆ biofizikabiofizika
szeibucubunkaiszeinoszeibucubunkaiszeino ◆ biodegradábilisbiodegradábilis ◆

biológiailagbiológiailag lebonthatólebontható 「Szeibucubunkai-
szeipuraszucsikku」 „biológiailag lebontható mű-
anyag”

szeibucucsikjúkagakuszeibucucsikjúkagaku ◆ biogeokémiabiogeokémia
szeibucucsikuszekiszeibucucsikuszeki ◆ bioakkumulációbioakkumuláció
szeibucucsirigakuszeibucucsirigaku ◆ biogeográfiabiogeográfia ◆ élet-élet-
földrajzföldrajz
szeibucudzsóhógakuszeibucudzsóhógaku ◆ bioinformatikabioinformatika
szeibucuenerugíszeibucuenerugí ◆ bioenergiabioenergia
szeibucugaszeibucuga ◆ csendéletcsendélet
szeibucugakuszeibucugaku ◆ biológiabiológia ◇ ucsúszeibucu-ucsúszeibucu-
gakugaku kozmobiológiakozmobiológia ◇ kaijószeibucugakukaijószeibucugaku
óceánbiológiaóceánbiológia ◇ szaibószeibucugakuszaibószeibucugaku sejt-sejt-
biológiabiológia ◇ szúriszeibucugakuszúriszeibucugaku matematikaimatematikai
biológiabiológia ◇ szúririronszeibucugakuszúririronszeibucugaku matema-matema-
tikaitikai ésés elméletielméleti biológiabiológia ◇ teionszeibucu-teionszeibucu-
gakugaku kriobiológiakriobiológia ◇ tószaszeibucugakutószaszeibucugaku gli-gli-
kobiológiakobiológia ◇ bunsiszeibucugakubunsiszeibucugaku molekulá-molekulá-
risris biológiabiológia ◇ hósaszenszeibucugakuhósaszenszeibucugaku radi-radi-
obiológiaobiológia
szeibucugakusaszeibucugakusa ◆ biológusbiológus
szeibucuganszeibucugan ◆ biogénbiogén kőzetkőzet ◆ szervesszerves ere-ere-
detű kőzetdetű kőzet
szeibucugaszuszeibucugaszu ◆ biogázbiogáz
szeibucugataszeibucugata ◆ biotípusbiotípus
szeibucugunkeiszeibucugunkei ◆ biombiom
szeibucugunsúszeibucugunsú ◆ biocönózisbiocönózis ◆ életközös-életközös-
ségség ◆ élettársulásélettársulás ◇ nógjószeibucugunsúnógjószeibucugunsú
agrobiocönózisagrobiocönózis ◇ biotóputoszeibucugunsúbiotóputoszeibucugunsú
biogeocönózisbiogeocönózis
szeibucuhakkószeibucuhakkó ◆ biolumineszcenciabiolumineszcencia
szeibucuhannókiszeibucuhannóki ◆ bioreaktorbioreaktor
szeibucuhaszszeiszeibucuhaszszei ◆ biogenézisbiogenézis
szeibucuhaszszeiszecuszeibucuhaszszeiszecu ◆ biogenézisbiogenézis elmé-elmé-
letelete ◆ öröklét elméleteöröklét elmélete
szeibucuheikiszeibucuheiki ◆ biológiai fegyverbiológiai fegyver
szeibucukagakuszeibucukagaku ◆ biokémiabiokémia
szeibucukagakuheikiszeibucukagakuheiki ◆ biológiaibiológiai ésés vegyivegyi
fegyverekfegyverek
szeibucukagakuszosiszeibucukagakuszosi ◆ biocsipbiocsip
szeibucukaiszeibucukai ◆ élőlények világaélőlények világa ◆ élővilágélővilág
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szeibucukaijógakuszeibucukaijógaku ◆ biológiaibiológiai oceanológiaoceanológia

szeibucukenszeibucuken ◆ bioszférabioszféra
szeibucukenteiszeibucukentei ◆ biológiai kimutatásbiológiai kimutatás
szeibucukikógakuszeibucukikógaku ◆ biometeorológiabiometeorológia
szeibucukiszecugakuszeibucukiszecugaku ◆ fenológiafenológia
szeibucukógakuszeibucukógaku ◆ bionikabionika
szeibucumákászeibucumáká ◆ biológiai jelzőbiológiai jelző
szeibucurjószeibucurjó ◆ biomasszabiomassza ◆ élő tömegélő tömeg
szeibucurjónopiramiddoszeibucurjónopiramiddo ◆ biomassza-biomassza-
piramispiramis
szeibucusakaigakuszeibucusakaigaku ◆ bioszociológiabioszociológia
szeibucusakainoszeibucusakaino ◆ bioszociálisbioszociális
szeibucusinkaszeibucusinka ◆ szerves evolúciószerves evolúció
szeibucuszeiszeibucuszei ◆ biotikusbiotikus 「Szeibucuszeiinsi」
„biotikus tényező”

szeibucuszeiszanrjokuszeibucuszeiszanrjoku ◆ bioproduktivitásbioproduktivitás

szeibucuszenszeibucuszen ◆ biológiai hadviselésbiológiai hadviselés
szeibucuszószeibucuszó ◆ biótabióta
szeibucutajószeiszeibucutajószei ◆ biodiverzitásbiodiverzitás ◆ bioló-bioló-
giai sokféleséggiai sokféleség
szeibucutekianzenszeiszeibucutekianzenszei ◆ biobiztonságbiobiztonság
szeibucutekibógjoszeibucutekibógjo ◆ biológiaibiológiai szabályo-szabályo-
zászás
szeibucutekinaszeibucutekina ◆ biotikusbiotikus 「Szeibucutekina
kankjó」 „biotikus környezet”

szeibucutekiszeiszeibucutekiszei ◆ biológiai nembiológiai nem ◆ ivarivar
szeibucutekiszeigjoszeibucutekiszeigjo ◆ biológiaibiológiai szabályo-szabályo-
zászás
szeibucuteroszeibucutero ◆ bioterrorizmusbioterrorizmus
szeibugekiszeibugeki ◆ vadnyugativadnyugati filmfilm ◆ westernfilmwesternfilm

szeibunszeibun ◆ alkotóelemalkotóelem 「Mizuno szeibun」
„víz alkotóelemei” ◆ alkotórészalkotórész 「Kúkino szei-
bun」 „levegő alkotórészei” ◆ összetételösszetétel 「Ko-
no ekitaino szeibun-va nandeszuka?」 „Mi az
összetétele ennek a folyadéknak?” ◆ összetevőösszetevő
「Kuszurino szeibun」 „gyógyszer összetevői” ◇

zógoszeibunzógoszeibun szóalkotószóalkotó elemelem ◇ haigósze-haigósze-
ibunibun összetevőösszetevő 「Kesóhinno haigószeibun」
„kozmetikai szer összetevői” ◇ fukuszeibunfukuszeibun má-má-
sodlagossodlagos összetevőösszetevő ◇ júkószeibunjúkószeibun ható-ható-

anyaganyag 「Kuszurino júkószeibun」 „gyógyszer
hatóanyaga”

szeibunbunszekiszeibunbunszeki ◆ összetevők elemzéseösszetevők elemzése
szeibunhószeibunhó ◆ írott jogírott jog
szeibunkaszeibunka ◆ írásba foglalásírásba foglalás
szeibunkaszeibunka ◆ nemekre oszlásnemekre oszlás
szeibunkaiszeinoszeibunkaiszeino ◆ biológiailagbiológiailag lebontha-lebontha-
tótó
szeibunkaszuruszeibunkaszuru ◆ foglalfoglal 「Dzsóken-o keija-
kuni szeibunkaszuru.」 „Szerződésbe foglalja a
feltételeket.”

szeibunkenpószeibunkenpó ◆ írott alkotmányírott alkotmány
szeicúszeicú ◆ első magömléselső magömlés ◆ tájékozottságtájékozottság
szeicugóhósiszeicugóhósi ◆ járomspórajáromspóra ◆ zigospórazigospóra
szeicúszuruszeicúszuru ◆ jóljól ismerismer 「Dzsimotono dzsi-
dzsóni szeicúszuru.」 „Jól ismeri a helyi körülmé-
nyeket.” ◆ tájékozotttájékozott 「Kare-va rekisini szei-
cúsiteiru.」 „Tájékozott a történelemben.”

szeicsaszeicsa ◆ teafeldolgozásteafeldolgozás
szeicsagjószeicsagjó ◆ teafeldolgozó iparteafeldolgozó ipar
szeicsakódzsószeicsakódzsó ◆ teafeldolgozó gyárteafeldolgozó gyár
szeicsakuszeicsaku ◆ legidősebblegidősebb törvényestörvényes gyerekgyerek
◆ törvényes feleségtörvényes feleség
szeicsiszeicsi ◆ SzentföldSzentföld ◆ szentszent földföld ◆ szentszent
helyhely
szeicsiszeicsi ◆ otthonotthon ◆ születésiszületési helyhely ◇ szei-szei-
csisugicsisugi területiségiterületiségi elvelv 「Kokuszekisutokuno
kettósugito szeicsisugi」 „állampolgárság meg-
szerzésének leszármazási és területiségi elve”

szeicsiszeicsi ◆ talaj-előkészítéstalaj-előkészítés ◆ tereprende-tereprende-
zészés
szeicsidzsunreiszeicsidzsunrei ◆ zarándoklatzarándoklat aa Szent-Szent-
földreföldre
szeicsidzsunreisaszeicsidzsunreisa ◆ SzentföldreSzentföldre látogatólátogató
zarándokzarándok
szeicsinaszeicsina ◆ finomfinom 「Szeicsina fudecukaideszo-
no e-o egaita.」 „Finom ecsetvonásokkal készítet-
te a képet.” ◆ pontospontos 「Konpjútá-va szeicsina
szúcsi-o dasita.」 „A számítógép kiadta a pontos
értéket.” ◆ precízprecíz 「Fúkei-o szeicsini bjósasi-
ta.」 „Precízen lefestette a tájat.”

szeicsisikiszeicsisiki ◆ szexuálisszexuális ismeretismeret 「Szeicsisiki-
o mocu.」 „Szexuális ismeretekkel rendelkezik.”
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szeicsisugiszeicsisugi ◆ iusius solisoli ◆ területiségiterületiségi elvelv
「Kokuszekisutokuno kettósugito szeicsisugi」
„állampolgárság megszerzésének leszármazási és
területiségi elve”

szeicsiszuruszeicsiszuru ◆ rendezirendezi aa terepetterepet 「Kaitai-
goni kireini szeicsisita.」 „A bontás után szépen
rendezte a terepet.”

szeicsószeicsó ◆ tonális hangsúlytonális hangsúly ◆ tónustónus
szeicsószeicsó ◆ kormányhivatalkormányhivatal
szeicsószeicsó ◆ tisztaságtisztaság
szeicsószeicsó ◆ neminemi jellegjelleg ◆ neminemi jellegzetes-jellegzetes-
ségség ◇ icsidzsiszeicsóicsidzsiszeicsó elsődlegeselsődleges neminemi jel-jel-
legleg ◇ daiicsidzsiszeicsódaiicsidzsiszeicsó elsődlegeselsődleges neminemi
jellegjelleg ◇ dainidzsiszeicsódainidzsiszeicsó másodlagosmásodlagos neminemi
jellegjelleg ◇ nidzsiszeicsónidzsiszeicsó másodlagosmásodlagos neminemi
jellegjelleg
szeicsószeicsó ◆ áldásáldás
szeicsószeicsó ◆ fejlődésfejlődés 「Kokorono szeicsó」 „lé-
lek fejlődése” ◆ kifejlődéskifejlődés 「Kaeruno szeicsó」
„béka kifejlődése” ◆ növekedésnövekedés 「Taidzsino
szeicsó」 „embrió növekedése” ◆ növésnövés 「Kusz-
ano szeicsóga hajai.」 „A fű gyors növésű.” ◇

icsidzsiszeicsóicsidzsiszeicsó elsődlegeselsődleges növekedésnövekedés ◇

keizaiszeicsókeizaiszeicsó gazdaságigazdasági növekedésnövekedés ◇ kó-kó-
szeicsószeicsó magasmagas növekedésnövekedés ◇ siszúkanszú-siszúkanszú-
tekiszeicsótekiszeicsó exponenciálisexponenciális növekedésnövekedés ◇

dzsissicuszeicsódzsissicuszeicsó reálnövekedésreálnövekedés ◇ szei-szei-
csókicsóki hőskorszakhőskorszak 「Terebino szeicsókini-va
kodomodesita.」 „A televíziózás hőskorszakában
voltam gyerek.” ◇ szeicsóniszeicsóni növekedésnövekedés idő-idő-
szakaszaka 「Keizaiszeicsóki」 „gazdasági növekedés
időszaka” ◇ teiszeicsóteiszeicsó alacsonyalacsony növekedésnövekedés
◇ nidzsiszeicsónidzsiszeicsó másodlagosmásodlagos növekedésnövekedés ◇

puraszuszeicsópuraszuszeicsó pozitív növekedéspozitív növekedés
szeicsószeicsó ◆ figyelemfigyelem 「Goszeicsóarigatógozai-
maszu.」 „Köszönöm szíves figyelmüket!” ◇ go-go-
szeicsószeicsó szívesszíves figyelemfigyelem 「Goszeicsó onegaisi-
maszu.」 „Kérem szíves figyelmüket!”

szeicsószeicsó ◆ felnőttfelnőtt madármadár ◆ kifejlettkifejlett madármadár

szeicsódosikenszeicsódosiken ◆ tisztaságvizsgálattisztaságvizsgálat
szeicsóhorumonszeicsóhorumon ◆ növekedésinövekedési hormonhormon ◇

hitoszeicsóhorumonhitoszeicsóhorumon humánhumán növekedésinövekedési
hormonhormon
szeicsóinsiszeicsóinsi ◆ növekedésinövekedési faktorfaktor ◇

inszurin-jószeicsóinsiinszurin-jószeicsóinsi inzulinszerűinzulinszerű növeke-növeke-
désidési faktorfaktor ◇ kessóban-juraiszeicsóinsikessóban-juraiszeicsóinsi
érlemezkeérlemezke eredetűeredetű növekedésinövekedési faktorfaktor ◇

dzsóhiszeicsóinsidzsóhiszeicsóinsi epidermálisepidermális növekedésinövekedési
faktorfaktor ◇ sinkeiszeicsóinsisinkeiszeicsóinsi idegnövekedésiidegnövekedési
faktorfaktor
szeicsókabuszeicsókabu ◆ ígéretesígéretes emberember 「Vakamo-
noszeicsókabu」 „ígéretes fiatal” ◆ növekedésinövekedési
potenciállalpotenciállal rendelkezőrendelkező részvényrészvény 「Szei-
csókabuni tósisita.」 „Növekedési potenciállal
rendelkező részvénybe fektettem.”

szeicsókeiszeicsókei ◆ auxanometerauxanometer
szeicsókiszeicsóki ◆ hőskorszakhőskorszak 「Terebino
szeicsókini-va kodomodesita.」 „A televíziózás
hőskorszakában voltam gyerek.” ◇ kódoszei-kódoszei-
csókicsóki gyorsgyors gazdaságigazdasági növekedésnövekedés idősza-idősza-
kaka
szeicsókjokuszenszeicsókjokuszen ◆ növekedésinövekedési görbegörbe ◇

eszudzsigataszeicsókjokuszeneszudzsigataszeicsókjokuszen szigmoidszigmoid
növekedési görbenövekedési görbe
szeicsónaszeicsóna ◆ tisztatiszta 「Szeicsóna kúki」 „tiszta
levegő”

szeicsóniszeicsóni ◆ növekedésnövekedés időszakaidőszaka 「Keizai-
szeicsóki」 „gazdasági növekedés időszaka”

szeicsóricuszeicsóricu ◆ növekedésinövekedési rátaráta ◆ növeke-növeke-
désidési ütemütem 「Keizaiszeicsóricu」 „gazdasági fej-
lődés üteme” ◇ dzsissicuszeicsóricudzsissicuszeicsóricu reálnö-reálnö-
vekedésivekedési rátaráta 「Keizaino dzsissicuszeicsóri-
cu」 „gazdaság reálnövekedési rátája” ◇ szótai-szótai-
szeicsóricuszeicsóricu relatív növekedési rátarelatív növekedési ráta
szeicsórinszeicsórin ◆ növekedési gyűrűnövekedési gyűrű
szeicsósiteavanakunaruszeicsósiteavanakunaru ◆ kinőkinő 「Kodomo-
ga szeicsósitekono jófuku-va avanakunatta.」
„Kinőtte a gyerek ezt a ruhát.”

szeicsósószecuszeicsósószecu ◆ fejlődésregényfejlődésregény
szeicsószangjószeicsószangjó ◆ fejlődő ágazatfejlődő ágazat
szeicsószeigjozaiszeicsószeigjozai ◆ növekedésszabályozónövekedésszabályozó
◆ növekedésszabályzónövekedésszabályzó ◇ koncsúszeicsó-koncsúszeicsó-
szeigjozaiszeigjozai rovarnövekedés-szabályozórovarnövekedés-szabályozó
szeicsószoszeicsószo ◆ növekedéstnövekedést szabályozószabályozó
anyaganyag
szeicsószuruszeicsószuru ◆ cseperedikcseperedik 「Rippana oto-
nani szeicsósitane.」 „Példás felnőtté csepered-
tél.” ◆ fejlődikfejlődik 「Kare-va ningentekini szeicsó-
sita.」 „Emberileg fejlődött.” ◆ felnőfelnő 「Kodo-
moga szeicsósitara szekai-o issúsimaszu.」 „Ha
felnőnek a gyerekek, körbeutazom a világot.” ◆

megnőmegnő 「Kiga szeicsósitekita.」 „A fa megnőtt.”
◇ kjúszeicsószurukjúszeicsószuru gyorsangyorsan növekediknövekedik
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「Keizai-va kjúszeicsósita.」 „A gazdaság gyorsan
növekedett.” ◇ szeicsósiteavanakunaruszeicsósiteavanakunaru kinőkinő
「Kodomoga szeicsósitekono jófuku-va avanaku-
natta.」 „Kinőtte a gyerek ezt a ruhát.”

szeicsószuruszeicsószuru ◆ hallgathallgat 「Gakuszeitacsi-va
kógi-o szeicsósita.」 „A diákok hallgatták az elő-
adást.”

szeicsótenszeicsóten ◆ tenyészőcsúcstenyészőcsúcs ◆ tenyésző-tenyésző-
kúpkúp
szeicsózaiszeicsózai ◆ derítőszerderítőszer
szeicsúszeicsú ◆ áthaladás a meridiánonáthaladás a meridiánon
szeicsúszeicsú ◆ imágóimágó ◆ kifejlett rovarkifejlett rovar
szeicsúgenkiszeicsúgenki ◆ imágókorongimágókorong
szeicsúszuruszeicsúszuru ◆ áthalad a meridiánonáthalad a meridiánon
szeidaiszeidai ◆ nagyszerűségnagyszerűség
szeidainaszeidaina ◆ grandiózusgrandiózus 「Szeidaina
kekkonsiki-o hiraita.」 „Grandiózus esküvőt tar-
tottak.” ◆ hatalmashatalmas 「Szeidaina hakusude mi-
okurareta.」 „Hatalmas tapssal búcsúztak tőle.” ◆

nagyszabásúnagyszabású 「Szeidaina gjórecu」 „nagysza-
bású felvonulás”

szeidakuszeidaku ◆ tisztatiszta ésés zavaroszavaros ◆ tisztaságtisztaság
és zavarosságés zavarosság ◆ zöngés és zöngétlenzöngés és zöngétlen
szeidakuavaszenomuszeidakuavaszenomu ◆ toleránstoleráns
szeidanszeidan ◆ csillaghalmazcsillaghalmaz ◇ kjúdzsószeidankjúdzsószeidan
gömbhalmazgömbhalmaz
szeidanszószeidanszó ◆ normál vetőnormál vető
szeidaszuszeidaszu ◆ serényenserényen csinálcsinál 「Szeidasite
benkjószuru.」 „Serényen tanul.” ◇ szei-oszei-o da-da-
szuszu mindentmindent beleadbelead 「Sigotoni szei-o dasita.」
„Minden beleadtam a munkámba.”

szeideszeide ◆ köszönhetőköszönhető 「Szeidzsikanoszeideko-
no fukjógaaru.」 „A politikusoknak köszönhető
ez a rossz gazdasági helyzet.” ◆ miattmiatt 「Kano-
dzsonoszeide sikarareta.」 „Miatta szidtak le.”

szeidearuszeidearu ◆ múlikmúlik 「Muszumega
kekkonsinakattano-va csicsiojanoszeidatta.」 „Az
apán múlott, hogy nem ment férjhez a lánya.”

szeidengakuszeidengaku ◆ elektrosztatikaelektrosztatika
szeiden-jórjószeiden-jórjó ◆ elektromoselektromos kapacitáskapacitás ◆

kapacitáskapacitás
szeiden-júdószeiden-júdó ◆ elektromoselektromos megosztásmegosztás ◆

elektrosztatikus influenciaelektrosztatikus influencia
szeiden-júdónoizuszeiden-júdónoizu ◆ elektrosztatikus zajelektrosztatikus zaj

szeidenkiszeidenki ◆ dörzselektromosságdörzselektromosság ◆ elekt-elekt-
rosztatikusrosztatikus töltéstöltés ◆ sztatikussztatikus elektro-elektro-
mosságmosság
szeidenkibósiszeidenkibósi ◆ antisztatikusantisztatikus
szeidenkibósizaiszeidenkibósizai ◆ antisztatikus anyagantisztatikus anyag
szeidenkigakuszeidenkigaku ◆ elektrosztatikaelektrosztatika
szeidenpotensaruszeidenpotensaru ◆ villamos potenciálvillamos potenciál
szeidoszeido ◆ rendszerrendszer 「Kore-va hókenszeidono
tokucsódeszu.」 „Ez a feudalista rendszer jellem-
zője.” ◇ gikaiszeidogikaiszeido parlamentárisparlamentáris rendszerrendszer
◇ kjúszeidokjúszeido régirégi rendszerrendszer 「Henkómade-va
kjúszeido-o tekijószuru.」 „A változtatásig a régi
rendszert használjuk.” ◇ kjóikuszeidokjóikuszeido oktatá-oktatá-
sisi rendszerrendszer ◇ sakaiszeidosakaiszeido társadalmitársadalmi rend-rend-
szerszer ◇ sakaiszeidosakaiszeido társadalmitársadalmi berendez-berendez-
kedéskedés ◇ sinszeidosinszeido újúj rendszerrendszer ◇ szenkjo-szenkjo-
szeidoszeido választásiválasztási rendszerrendszer ◇ csóheiszei-csóheiszei-
dodo kötelezőkötelező katonaikatonai szolgálatszolgálat 「Mukasiha
csóheiszeidodatta.」 „Régen kötelező volt a kato-
nai szolgálat.” ◇ nenkinszeidonenkinszeido nyugdíjrend-nyugdíjrend-
szerszer ◇ hókenszeidohókenszeido feudális rendszerfeudális rendszer
szeidoszeido ◆ pontosságpontosság 「Szeidono takai ondok-
ei」 „nagy pontosságú hőmérő” ◆ precizitásprecizitás
◇ szokuteiszeidoszokuteiszeido mérésimérési pontosságpontosság ◇ mei-mei-
csúszeidocsúszeido találatitalálati pontosságpontosság 「Miszairuno
meicsúszeido」 „rakéta találati pontossága” ◇ jo-jo-
hószeidohószeido előrejelzés pontosságaelőrejelzés pontossága
szeidószeidó ◆ helyeshelyes útút 「Szeidó-o fumi hazuszu.」
„Letér a helyes útról.” ◆ jójó útút 「Szeidó-o aju-
mu.」 „Jó úton jár.”

szeidószeidó ◆ bronzbronz
szeidószeidó ◆ kápolnakápolna ◆ KonfuciuszKonfuciusz templomatemploma ◆

templomtemplom ◇ daiszeidódaiszeidó katedráliskatedrális ◇ daiszei-daiszei-
dódó székesegyházszékesegyház
szeidócsikasicuszeidócsikasicu ◆ altemplomaltemplom
szeidófukusaszeidófukusa ◆ fékezési sugárzásfékezési sugárzás
szeidóhósaszeidóhósa ◆ fékezési sugárzásfékezési sugárzás
szeidókaitenszeidókaiten ◆ fékező fordulásfékező fordulás
szeidókiszeidóki ◆ bronzeszközbronzeszköz
szeidókiszeidóki ◆ fékfék
szeidókidzsidaiszeidókidzsidai ◆ bronzkorbronzkor ◆ bronzkor-bronzkor-
szakszak
szeidókjoriszeidókjori ◆ fékútfékút
szeidokuszeidoku ◆ figyelmesfigyelmes olvasásolvasás ◆ gondosgondos át-át-
olvasásolvasás
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szeidokuszuruszeidokuszuru ◆ figyelmesenfigyelmesen elolvaselolvas 「Mu-
zukasii bunsó-o szeidokusita.」 „Figyelmesen el-
olvastam a nehéz mondatot.” ◆ gondosangondosan át-át-
olvasolvas 「Nagai hókokuso-o szeidokusita.」 „Gon-
dosan átolvastam a hosszú jelentést.”

szeidoreiszeidorei ◆ szexrabszolgaszexrabszolga
szeidósokuszeidósoku ◆ bronzszínbronzszín 「Szeidósokuno ha-
na」 „bronzszínű virág”

szeidószuruszeidószuru ◆ fékezfékez ◆ lassítlassít
szeidótokuszeidótoku ◆ nemi erkölcsnemi erkölcs
szeidzsaszeidzsa ◆ jójó ésés gonoszgonosz ◆ jójó ésés rosszrossz
「Szeidzsano kubecu」 „jó és rossz megkülönböz-
tetése”

szeidzsaszeidzsa ◆ szentszent
szeidzsakuszeidzsaku ◆ csendcsend 「Asiotoga joruno
szeidzsaku-o midasita.」 „Léptek zaja törte meg
az éjszaka csendjét.” ◆ csöndcsönd 「Himei-va
szeidzsaku-o jabutta.」 „Sikoly törte meg a csön-
det.” ◆ nyugalomnyugalom
szeidzsiszeidzsi ◆ zöldporcelánzöldporcelán
szeidzsiszeidzsi ◆ kormányzáskormányzás 「Gikaiszeidzsi-o mo-
tometa.」 „Parlamentáris kormányzást akart.” ◆

politikapolitika 「Kjófuszeidzsi-o okonau.」 „Megfé-
lemlítő politikát folytat.” ◇ enkoszeidzsienkoszeidzsi ha-ha-
veriveri politikapolitika ◇ kanrjószeidzsikanrjószeidzsi bürokrati-bürokrati-
kuskus kormányzáskormányzás ◇ gikaiszeidzsigikaiszeidzsi parlamen-parlamen-
táristáris kormánykormány ◇ kizokuszeidzsikizokuszeidzsi arisztok-arisztok-
ratikusratikus rendszerrendszer ◇ kjóvaszeidzsikjóvaszeidzsi republi-republi-
kánuskánus kormányzáskormányzás ◇ kenrjokuszeidzsikenrjokuszeidzsi erő-erő-
politikapolitika ◇ kokuszaiszeidzsikokuszaiszeidzsi nemzetközinemzetközi
politikapolitika ◇ szantószeidzsiszantószeidzsi triumvirátustriumvirátus
「Rómano szantószeidzsi」 „római triumvirátus”
◇ súguszeidzsisúguszeidzsi csőcselékcsőcselék uralmauralma ◇ szótó-szótó-
szeidzsiszeidzsi kettőskettős uralomuralom ◇ dan-acuszeidzsidan-acuszeidzsi
politikaipolitikai elnyomáselnyomás ◇ rjótószeidzsirjótószeidzsi kettőskettős
uralomuralom
szeidzsibómeiszeidzsibómei ◆ politikai menedékpolitikai menedék
szeidzsibómeisaszeidzsibómeisa ◆ politikai menekültpolitikai menekült
szeidzsibukisaszeidzsibukisa ◆ politikai tudósítópolitikai tudósító
szeidzsicuszeidzsicu ◆ hűséghűség ◆ tisztességtisztesség
szeidzsicunaszeidzsicuna ◆ feddhetetlenfeddhetetlen 「Szeidzsicuna
hitogara」 „feddhetetlen jellem” ◆ hűségeshűséges
「Otto-va cumanitotemo szeidzsicudesita.」 „A
férj hűséges volt a feleségéhez.” ◆ igazigaz 「Kare-va
szeidzsicuna aikokusadearu.」 „Ő egy igaz haza-
fi.”

szeidzsidantaiszeidzsidantai ◆ politikai szervezetpolitikai szervezet
szeidzsidótokuszeidzsidótoku ◆ politikaipolitikai erkölcserkölcs 「Szei-
dzsidótokuno hószoku」 „politikai erkölcs törvé-
nye”

szeidzsidzsószeiszeidzsidzsószei ◆ politikaipolitikai helyzethelyzet
「Szeidzsidzsószeino henkanicuiteikenai.」
„Nem tudom követni a politikai helyzet változása-
it.”

szeidzsifusinszeidzsifusin ◆ politikai bizalmatlanságpolitikai bizalmatlanság
szeidzsigakuszeidzsigaku ◆ politológiapolitológia
szeidzsigakusaszeidzsigakusa ◆ politológuspolitológus
szeidzsihanszeidzsihan ◆ államállam ellenielleni bűncselekménybűncselekmény
◆ politikaipolitikai bűncselekménybűncselekmény ◆ politikaipolitikai bűnö-bűnö-
zészés ◆ politikaipolitikai bűnözőbűnöző ◆ politikaipolitikai fogolyfogoly
「Szeidzsihanno sakuhó」 „politikai fogoly szaba-
don bocsátása”

szeidzsihanzaiszeidzsihanzai ◆ politikaipolitikai bűnbűn ◆ politikaipolitikai
bűnözésbűnözés
szeidzsiisikiszeidzsiisiki ◆ politikai öntudatpolitikai öntudat
szeidzsijaszeidzsija ◆ sajátsaját érdekeitérdekeit nézőnéző politikuspolitikus

szeidzsikaszeidzsika ◆ politikuspolitikus ◇ kinkenszeidzsikakinkenszeidzsika
anyagianyagi háttérrelháttérrel rendelkezőrendelkező politikuspolitikus ◇

szendószeidzsikaszendószeidzsika demagóg politikusdemagóg politikus
szeidzsikacudószeidzsikacudó ◆ politikai mozgalompolitikai mozgalom
szeidzsikacudókaszeidzsikacudóka ◆ politikai aktivistapolitikai aktivista
szeidzsikahadaszeidzsikahada ◆ politikai vénapolitikai véna
szeidzsikaiszeidzsikai ◆ politikaipolitikai körkör 「Kare-va
szeidzsikaide-va júmeideszu.」 „Politikai körök-
ben ismert.”

szeidzsikanohanzaiszeidzsikanohanzai ◆ politikusbűnözéspolitikusbűnözés
szeidzsikeizaigakuszeidzsikeizaigaku ◆ politikaipolitikai gazdaság-gazdaság-
tantan
szeidzsikessaszeidzsikessa ◆ politikai szervezetpolitikai szervezet
szeidzsikikiszeidzsikiki ◆ politikaipolitikai kríziskrízis ◆ politikaipolitikai
válságválság
szeidzsikikószeidzsikikó ◆ politikaipolitikai mechanizmusmechanizmus ◆ po-po-
litikai szervezetlitikai szervezet
szeidzsikózószeidzsikózó ◆ politikai struktúrapolitikai struktúra
szeidzsimondaiszeidzsimondai ◆ politikai ügypolitikai ügy
szeidzsinszeidzsin ◆ szentszent
szeidzsinszeidzsin ◆ felnőttfelnőtt ◆ felnövésfelnövés ◆ nagykorú-nagykorú-
vává válásválás ◇ szeidzsin-nitaszszuruszeidzsin-nitaszszuru nagyko-nagyko-
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rúrú leszlesz 「Kare-va szeidzsinni tah-siteinai.」 „Ő
még nem nagykorú.”

szeidzsinszeidzsin ◆ bolygólakóbolygólakó
szeidzsinbjószeidzsinbjó ◆ felnőttkori betegségfelnőttkori betegség
szeidzsin-eigaszeidzsin-eiga ◆ korhatáros filmkorhatáros film
szeidzsinkendzsaszeidzsinkendzsa ◆ nemesnemes lelkű,lelkű, bölcsbölcs em-em-
berber
szeidzsinkjóikuszeidzsinkjóiku ◆ felnőttoktatásfelnőttoktatás
szeidzsinkunsiszeidzsinkunsi ◆ nemesnemes lelkűlelkű emberember ◆

szentszent ◆ tökéletes embertökéletes ember
szeidzsinmukenoeigaszeidzsinmukenoeiga ◆ korhatáros filmkorhatáros film
szeidzsin-nitaszszuruszeidzsin-nitaszszuru ◆ nagykorúnagykorú leszlesz
「Kare-va szeidzsinni tah-siteinai.」 „Ő még nem
nagykorú.”

szeidzsin-nohiszeidzsin-nohi ◆ nagykorúvá válás napjanagykorúvá válás napja
szeidzsin-nojónaszeikacuszeidzsin-nojónaszeikacu ◆ szentszent életélet
「Szeidzsinnojóna szeikacu-o szuru.」 „Szent éle-
tet él.”

szeidzsinoszeidzsino ◆ közéletiközéleti 「Kare-va mó szeidzsi-
no butaini tatanai.」 „Már nem vállal közéleti sze-
replést.”

szeidzsinohanasi-oszeidzsinohanasi-o szuruszuru ◆ politizálpolitizál 「Szei-
dzsino hanasi-va kinsi.」 „Ne politizáljunk!”

szeidzsinsikiszeidzsinsiki ◆ felnőttéfelnőtté válásválás ünnepeünnepe ◆

nagykorúvá válás ünnepenagykorúvá válás ünnepe
szeidzsinszuruszeidzsinszuru ◆ felnőfelnő 「Muszume-va szei-
dzsinsita.」 „A lányom felnőtt.”

szeidzsinzószeidzsinzó ◆ szentszoborszentszobor ◇ mokuzóno-mokuzóno-
szeidzsinzószeidzsinzó faszentfaszent
szeidzsi-oszeidzsi-o tadaszutadaszu ◆ megreformáljamegreformálja aa po-po-
litikátlitikát
szeidzsirinenszeidzsirinen ◆ politikai eszmepolitikai eszme
szeidzsisikinszeidzsisikin ◆ politikai célú pénztőkepolitikai célú pénztőke
szeidzsisiszeiszeidzsisiszei ◆ politikai hozzáálláspolitikai hozzáállás
szeidzsisúkaiszeidzsisúkai ◆ politikai gyűléspolitikai gyűlés
szeidzsiszeimeiszeidzsiszeimei ◆ politikai pályafutáspolitikai pályafutás
szeidzsitaiszeiszeidzsitaiszei ◆ politikai rendszerpolitikai rendszer
szeidzsitekifuanteiszeidzsitekifuantei ◆ politikaipolitikai bizonyta-bizonyta-
lanságlanság
szeidzsitekinaszeidzsitekina ◆ politikaipolitikai 「Szeidzsitekina
mondaiga haszszeisita.」 „Politikai probléma ke-
letkezett.”

szeidzsitekinatacsibaszeidzsitekinatacsiba ◆ politikaipolitikai állás-állás-
pontpont
szeidzsitekiniszeidzsitekini ◆ politikailagpolitikailag 「Szeidzsitekini
csúricuna kikan」 „politikailag semleges intéz-
mény”

szeidzsitekinitadasiiszeidzsitekinitadasii ◆ politikailagpolitikailag kor-kor-
rektrekt ◆ polkorrektpolkorrekt 「Szeidzsitekini tadasii
kotoba-o cukau.」 „Polkorrekt szavakat használ.”

szeidzsiundószeidzsiundó ◆ politikai mozgalompolitikai mozgalom
szeidzsoszeidzso ◆ szent nőszent nő
szeidzsószeidzsó ◆ normálisnormális dologdolog 「Szeidzsóto
idzsó」 „normális és rendellenes dolog” ◆ ren-ren-
desdes állapotállapot 「Teidenga ovatte denrjokukjókjú-
ga szeidzsóni modotta.」 „Az áramszünet véget
ért, és az áramszolgáltatás visszatért a rendes álla-
potába.”

szeidzsószeidzsó ◆ politikaipolitikai helyzethelyzet 「Szeidzsófuan-
no kuni」 „bizonytalan politikai helyzetű ország”

szeidzsószeidzsó ◆ tisztaságtisztaság
szeidzsószeidzsó ◆ beállítottságbeállítottság ◆ természettermészet
「Ningenno szeidzsó」 „emberi természet”

szeidzsószeidzsó ◆ jellegjelleg ◆ jellemzőjellemző
szeidzsókaszeidzsóka ◆ normalizálásnormalizálás ◆ normalizáló-normalizáló-
dásdás 「Keizaikacudóno szeidzsóka」 „gazdasági
aktivitás normalizálódása”

szeidzsókaszuruszeidzsókaszuru ◆ normalizálnormalizál 「Kokkó-o
szeidzsókasita.」 „Normalizálta a diplomáciai
kapcsolatokat.”

szeidzsókiszeidzsóki ◆ amerikai zászlóamerikai zászló
szeidzsókószaibószeidzsókószaibó ◆ asztrocitaasztrocita
szeidzsókuszszeiszeidzsókuszszei ◆ ortotropizmusortotropizmus
szeidzsómjakuszeidzsómjaku ◆ normálisnormális pulzuspulzus ◆ nor-nor-
mokardiamokardia
szeidzsómukuszeidzsómuku ◆ makulátlan tisztaságmakulátlan tisztaság
szeidzsónaszeidzsóna ◆ épeszűépeszű 「Szeidzsóna hito-va an-
nakoto-va simaszen.」 „Épeszű ember ilyet nem
tesz.” ◆ normálnormál 「Szeidzsóna kecuacu」 „normál
vérnyomás” ◆ normálisnormális 「Szeidzsóna baaihako-
no hone-va maszszugudeszu.」 „Normális eset-
ben ez a csont egyenes.”

szeidzsónaszeidzsóna ◆ tisztatiszta 「Szuidókjoku-va szei-
dzsóna mizu-o kjókjúszuru.」 „A vízművek tiszta
vizet szolgáltat.”

szeidzsótaiszeidzsótai ◆ aszteraszter
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szeidzsózaiszeidzsózai ◆ tisztítószertisztítószer
szeidzsukuszeidzsuku ◆ érésérés ◆ érettségérettség ◆ fejlettségfejlettség
◆ maturációmaturáció ◆ megérésmegérés ◇ miszeidzsukumiszeidzsuku fej-fej-
letlenségletlenség ◇ miszeidzsukumiszeidzsuku éretlenségéretlenség ◇ mi-mi-
szeidzsukunoszeidzsukuno alulfejlettalulfejlett 「Miszeidzsukuno
ko」 „alulfejlett gyerek” ◇

ranszeidzsukuszokusin-insiranszeidzsukuszokusin-insi éréstérést elősegí-elősegí-
tő faktortő faktor
szeidzsukukiszeidzsukuki ◆ serdülőkorserdülőkor
szeidzsukusitaszeidzsukusita ◆ érettérett 「Kanodzso-va sin-
sintomoni szeidzsukusita.」 „Testileg és lelkileg is
érett.”

szeidzsukuszuruszeidzsukuszuru ◆ beérikbeérik 「Dzsószeiga szei-
dzsukusita.」 „Beérett a helyzet.” ◆ megérikmegérik
「Momoga szeidzsukusita.」 „Megérett az ősziba-
rack.” ◆ megszilárdulmegszilárdul 「Nagai nengecu-o he-
te minsusugiga szeidzsukusita.」 „A hosszú évek
során megszilárdult a demokrácia.” ◇ szeidzsu-szeidzsu-
kusitakusita érettérett 「Kanodzso-va sinsintomoni szei-
dzsukusita.」 „Testileg és lelkileg is érett.”

szeidzsunszeidzsun ◆ tisztaságtisztaság
szeidzsunburuszeidzsunburu ◆ játsszajátssza aa szentetszentet 「Ka-
reno hacugen-va szeidzsunbutteirujóni kikoeta.」
„A kijelentése olyan volt, mint aki játssza a szen-
tet.”

szeidzsúnimentaiszeidzsúnimentai ◆ szabályosszabályos dodekaéderdodekaéder

szeidzsun-naszeidzsun-na ◆ ártatlanártatlan 「Szeidzsunna oto-
me」 „ártatlan szűz” ◆ tisztatiszta 「Szeidzsunna
kokoro-o motteiru.」 „A szíve tiszta.”

szeieiszeiei ◆ élharcosélharcos
szeieiszeiei ◆ prosperálásprosperálás
szeieibutaiszeieibutai ◆ elit alakulatelit alakulat
szeiekiszeieki ◆ gecigeci ◆ ondóondó ◆ ondófolyadékondófolyadék ◆

spermasperma
szeienszeien ◆ sógyártássógyártás
szeienszeien ◆ biztatásbiztatás ◆ buzdításbuzdítás
szeiendzsoszeiendzso ◆ sóbányasóbánya
szeienerugíszeienerugí ◆ potenciálpotenciál
szeiengjószeiengjó ◆ sóiparsóipar
szeiengjósaszeiengjósa ◆ sótermelősótermelő
szeien-oszeien-o okuruokuru ◆ biztatbiztat 「Csímuni szeien-o
okutta.」 „Biztatta a csapatot.”

szeienszószeienszó ◆ kerek ablakkerek ablak

szeifuszeifu ◆ államállam 「Szeifuno szekinin-o omoku
mita.」 „Súlyosnak tartotta az állam felelősségét.”
◆ kormánykormány 「Nihonszeifu」 „japán kormány” ◇

dzsakutaiszeifudzsakutaiszeifu gyengegyenge kormánykormány ◇ hisze-hisze-
ifuszosikiifuszosiki civilcivil szervezetszervezet ◇ rindzsiszeifurindzsiszeifu
ideiglenesideiglenes kormánykormány 「Rindzsiszeifu-o szecscsi-
sita.」 „Ideiglenes kormányt hoztak létre.”

szeifúszeifú ◆ nyugati szélnyugati szél
szeifuanszeifuan ◆ kormánytervezetkormánytervezet
szeifubunaiszeifubunai ◆ kormánykörökbenkormánykörökben
szeifugószeifugó ◆ pluszjelpluszjel ◆ pozitívpozitív előjelelőjel
「Szeiszúno maeni szeifugó-o cukerukoto-va tai-
szecudeszu.」 „A pozitív számok elé fontos kiten-
ni a pozitív előjelet.”

szeifuhosószaiszeifuhosószai ◆ államilagállamilag garantáltgarantált köt-köt-
vényvény
szeifujódzsinszeifujódzsin ◆ vezető politikusvezető politikus
szeifukankeisaszeifukankeisa ◆ kormányközeli emberkormányközeli ember
szeifukikanszeifukikan ◆ államapparátusállamapparátus ◆ államiállami
szervszerv ◆ kormányapparátuskormányapparátus ◆ kormány-kormány-
szervszerv
szeifukókanszeifukókan ◆ magasmagas rangúrangú kormánytiszt-kormánytiszt-
viselőviselő
szeifukuszeifuku ◆ eredetieredeti ésés másolatmásolat 「Szeifukuni
buno gidzsiroku-o szakuszeisita.」 „A jegyző-
könyvről egy eredetit és egy másolatot készítet-
tem.” ◆ főfő ésés alal 「Szeifukudaitórjó」 „elnök és
alelnök”

szeifukuszeifuku ◆ egyenruhaegyenruha 「Szeifukuto sifuku」
„egyenruha és civil ruha” ◆ uniformisuniformis ◇ gakk-gakk-
ónoszeifukuónoszeifuku iskolaiiskolai egyenruhaegyenruha ◇ guntai-guntai-
noszeifukunoszeifuku katonaikatonai egyenruhaegyenruha ◇ guntaino-guntaino-
szeifukuszeifuku katonai uniformiskatonai uniformis
szeifukuszeifuku ◆ hódításhódítás ◆ leküzdésleküzdés
szeifukugicsószeifukugicsó ◆ elnök és alelnökelnök és alelnök
szeifukujokuszeifukujoku ◆ hódítási vágyhódítási vágy
szeifukunoszeifukuno ◆ egyenruhásegyenruhás 「Szeifukuno kei-
kan」 „egyenruhás rendőr”

szeifukusaszeifukusa ◆ hódítóhódító
szeifukuszuruszeifukuszuru ◆ hódíthódít 「Kare-va ókuno kuni-
o szeifukusita.」 „Sok országot hódított.” ◆ le-le-
igázigáz 「Vatasitacsi-va szeifukuszareta.」 „Leigáz-
tak minket.” ◆ leküzdleküzd 「Gan-o szeifukusita.」
„Leküzdötte a rákot.” ◆ meghódítmeghódít 「Kareno
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ongaku-va zenszekai-o szeifukusita.」 „A zenéje
meghódította az egész világot.”

szeifunszeifun ◆ megőrlésmegőrlés ◆ őrlésőrlés ◇ kokumocuno-kokumocuno-
szeifunszeifun gabonaőrlésgabonaőrlés
szeifundzsoszeifundzso ◆ malommalom
szeifungjósaszeifungjósa ◆ molnármolnár
szeifunkiszeifunki ◆ malommalom ◆ őrlőgépőrlőgép
szeifunkódzsószeifunkódzsó ◆ őrlőüzemőrlőüzem
szeifunohodzsokinszeifunohodzsokin ◆ állami támogatásállami támogatás
szeifuszudzsiszeifuszudzsi ◆ kormányforráskormányforrás 「Szeifuszu-
dzsinijoruto sóhizei-va hiki ageraremaszu.」
„Kormányforrások szerint növekedni fog a forgal-
mi adó.”

szeifutibokkuszuszeifutibokkuszu ◆ értékmegőrzőértékmegőrző
szeigakuszeigaku ◆ vokális zenevokális zene
szeigakukaszeigakuka ◆ énekesénekes
szeigakukjokuszeigakukjoku ◆ vokális zeneművokális zenemű
szeiganszeigan ◆ folyamodványfolyamodvány ◆ keresetkereset
「Szaibanso-va szeigan-o kjakkasimasita.」 „A
bíróság elutasította a keresetet.” ◆ kérvénykérvény ◆

petíciópetíció
szeiganszeigan ◆ nyugatinyugati partpart ◆ nyugatinyugati partvi-partvi-
dékdék
szeigankenszeiganken ◆ kereseti jogkereseti jog ◆ petíciós jogpetíciós jog
szeigansaszeigansa ◆ kérelmezőkérelmező
szeigansoszeiganso ◆ kérvénykérvény ◆ petíciópetíció
「Kenpószaibanso-va szeigan-o dzsurisita.」 „Az
alkotmánybíróság átvette a petíciót.”

szeiganszuruszeiganszuru ◆ folyamodikfolyamodik 「Szeifuni kenri-o
szeigansita.」 „Jogokért folyamodott a kormány-
hoz.” ◆ kérelmezkérelmez 「Densisomeino hószeika-o
szeigansita.」 „Kérelmezte a digitális aláírás tör-
vényi szabályozását.” ◆ petíciótpetíciót nyújtnyújt bebe
「Kokkaini hóanhantai-o szeigansita.」 „Petíciót
nyújtott be a törvényjavaslat ellen.”

szeigazószeigazó ◆ szentképszentkép
szeigenszeigen ◆ esküeskü
szeigenszeigen ◆ korlátozáskorlátozás ◆ kötöttségkötöttség ◇ kacu-kacu-
dószeigendószeigen tevékenységtevékenység korlátozásakorlátozása 「Ke-
izaikacudószeigen」 „gazdasági tevékenység kor-
látozása” ◇ kanszenkakudaibósinotame-kanszenkakudaibósinotame-
nokacudószeigennokacudószeigen járványügyijárványügyi korlátozáskorlátozás
◇ gjokakuszeigengjokakuszeigen halászatihalászati korlátozáskorlátozás ◇

szandzsiszeigenszandzsiszeigen születésszabályozásszületésszabályozás ◇

szandzsiszeigenszandzsiszeigen születéskorlátozásszületéskorlátozás

「Csúgoku-va szandzsiszeigen-o tekkaisita.」
„Kína visszavonta a születéskorlátozást.” ◇ nen-nen-
reiszeigenreiszeigen korhatárkorhatár 「Kuredzsittokádono mó-
si komini nenreiszeigengaaru.」 „Korhatárhoz
kötött a hitelkártya-igénylés.” ◇ nenreisze-nenreisze-
igencukinoigencukino korhatároskorhatáros 「Nenreiszeigencuki-
no eiga」 „korhatáros film” ◇ bóekiszeigenbóekiszeigen ke-ke-
reskedelmireskedelmi korlátozáskorlátozás ◇ junjúszeigenjunjúszeigen im-im-
portkorlátozásportkorlátozás 「Kuni-va junjúszeigenszocsi-
o totta.」 „Az ország importkorlátozást vezetett
be.”

szeigenszeigen ◆ szinuszszinusz
szeigendzsikanszeigendzsikan ◆ időkorlátidőkorlát 「Tabe hódaino
szeigendzsikan」 „korlátlan ételfogyasztás idő-
korláta”

szeigen-endonukureázeszeigen-endonukureáze ◆ restrikciósrestrikciós en-en-
donukleázdonukleáz
szeigenhaszeigenha ◆ szinuszhullámszinuszhullám
szeigen-insiszeigen-insi ◆ limitáló faktorlimitáló faktor
szeigenkjokuszenszeigenkjokuszen ◆ szinuszgörbeszinuszgörbe
szeigenkószoszeigenkószo ◆ restrikciós enzimrestrikciós enzim
szeigenkószodanpencsótakeiszeigenkószodanpencsótakei ◆ restrikci-restrikci-
ós fragmens hossz polimorfizmusós fragmens hossz polimorfizmus
szeigenkószomappinguszeigenkószomappingu ◆ restrikciósrestrikciós tér-tér-
képezésképezés
szeigenszaibószeigenszaibó ◆ ősondósejtősondósejt ◆ spermato-spermato-
góniumgónium
szeigenszaretaszeigenszareta ◆ kötöttkötött 「Sógainenkinszei-
kacu sano sigoto-va szeigenszareteiru.」 „A leszá-
zalékolt emberek csak kötött tevékenységet végez-
hetnek.”

szeigenszoszeigenszo ◆ biológiai elembiológiai elem
szeigenszokudoszeigenszokudo ◆ megengedettmegengedett sebességsebesség
◆ sebességhatársebességhatár 「Kuruma-va
szeigenszokudo-o koeta.」 „A kocsi túllépte a se-
bességhatárt.” ◆ sebességkorlátozássebességkorlátozás 「Kono
dórono szeigenszokudo-va ikucudeszuka?」
„Mekkora a sebességkorlátozás ezen az úton?”

szeigenszuruszeigenszuru ◆ beszabályozbeszabályoz 「Dzsikonijotte
kareno dzsinszei-va eikjúni szeigenszareta.」 „A
baleset örökre beszabályozta az életét.” ◆ csor-csor-
bítbít 「Kono hóricu-va sószúminzokuno kenri-o
szeigenszuru.」 „Ez a törvény csorbítja a kisebb-
ség jogait.” ◆ határthatárt szabszab 「Taizai-va joszanni-
jotte szeigenszareta.」 „A pénztárcánk határt sza-
bott az ottlétünknek.” ◆ kontrollálkontrollál 「Niszanka-
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tanszono haisucurjó-o szeigensiteiru.」 „Kontrol-
lálja a széndioxid-kibocsátást.” ◆ korlátolkorlátol 「Bu-
kano kengen-o szeigensita.」 „Korlátolta a beosz-
tottja mozgásterét.” ◆ korlátozkorlátoz 「Kaisa-va sain-
ga ecurandekiruszaito-o szeigensita.」 „A vállalat
korlátozta a dolgozók által nézhető internetoldala-
kat.” ◆ limitállimitál 「Szeigenszareta kingaku」 „limi-
tált összeg”

szeigentenszeigenten ◆ restrikciós pontrestrikciós pont
szeigiszeigi ◆ üzemmérnökiüzemmérnöki munkamunka ◆ üzemtech-üzemtech-
nológianológia
szeigiszeigi ◆ nagyszabású ceremónianagyszabású ceremónia
szeigiszeigi ◆ igazigaz 「Szeigi-o curanuita.」 „Bebizo-
nyította az igazát.” ◆ igazságigazság 「Kare-va szeigino
mikatadeszu.」 „Ő az igazság bajnoka.”

szeigikanszeigikan ◆ igazságérzetigazságérzet 「Kare-va szeigik-
anga cujoi.」 „Van igazságérzete.”

szeiginokan-nenszeiginokan-nen ◆ igazságérzetigazságérzet
szeiginomikataszeiginomikata ◆ igazság bajnokaigazság bajnoka
szeiginomikatadearuszeiginomikatadearu ◆ igazságigazság oldalánoldalán álláll
「Boku-va szeigino mikatadeszu.」 „Én az igaz-
ság oldalán állok.” ◆ korrektkorrekt
szeigjoszeigjo ◆ kontrolláláskontrollálás ◆ szabályozásszabályozás ◆

vezérlésvezérlés 「Boiráno dzsidószeigjo」 „kazán au-
tomata vezérlése” ◇ anaroguszeigjoanaroguszeigjo analóganalóg
vezérlésvezérlés ◇ dzsikoszeigjodzsikoszeigjo önvezérlésönvezérlés ◇

dzsidószeigjodzsidószeigjo automataautomata vezérlésvezérlés ◇ didzsi-didzsi-
taruszeigjotaruszeigjo digitálisdigitális vezérlésvezérlés ◇ purogura-purogura-
muszeigjomuszeigjo programvezérlésprogramvezérlés
szeigjoszeigjo ◆ kifejlett halkifejlett hal
szeigjószeigjó ◆ rendesrendes munkamunka 「Szeigjóni cuita.」
„Rendes munkát talált.” ◆ tisztességestisztességes mun-mun-
kaka 「Sussosite szeigjóni fukusita.」 „A börtönből
kikerülve tisztességes munkát vállalt.”

szeigjobanszeigjoban ◆ kapcsolótáblakapcsolótábla ◆ vezérlőpultvezérlőpult
◆ vezérlőszekrényvezérlőszekrény
szeigjobenszeigjoben ◆ vezérlőszelepvezérlőszelep
szeigjobószeigjobó ◆ szabályozószabályozó rúdrúd 「Gensirono
szeigjobó」 „atomreaktor szabályozó rúdja”

szeigjokairoszeigjokairo ◆ vezérlőáramkörvezérlőáramkör
szeigjokógakuszeigjokógaku ◆ irányítástechnikairányítástechnika
szeigjopuroguramuszeigjopuroguramu ◆ vezérlőprogramvezérlőprogram
szeigjosingószeigjosingó ◆ vezérlőjelvezérlőjel
szeigjoszócsiszeigjoszócsi ◆ szabályzóberendezésszabályzóberendezés ◆

vezérlőberendezésvezérlőberendezés

szeigjoszuruszeigjoszuru ◆ kontrollálkontrollál 「Kanodzso-va
dzsibunno kandzsó-o szeigjodekinai.」 „Nem tud-
ja kontrollálni az érzelmeit.” ◆ vezérelvezérel 「Kikai-
o enkakuszószade szeigjosita.」 „Távolról vezérel-
te a gépet.”

szeigoszeigo ◆ osos 「Szeigoszanka gecuno akacsan.」
„Három hónapos csecsemő.” ◆ születésszületés utánután
「Akacsan-o szeigoissúkandebebíkáni noszete
szanponi ikimasita.」 „A babát születése után egy
héttel babakocsiba tettem, és sétáltam vele.”

szeigoszeigo ◆ helyeshelyes vagyvagy tévestéves ◆ helyreigazí-helyreigazí-
tástás 「Sinbunkidzsino szeigo-o mósi ireta.」 „Az
újságcikk helyreigazítását kértem.”

szeigoszeigo ◆ szólásszólás
szeigószeigó ◆ pluszjelpluszjel
szeigószeigó ◆ egyöntetűségegyöntetűség ◆ integrációintegráció ◆ kon-kon-
zisztenciazisztencia
szeigohjószeigohjó ◆ hibajegyzékhibajegyzék
szeigokakukeiszeigokakukei ◆ szabályos ötszögszabályos ötszög
szeigomamonaiszeigomamonai ◆ újszülöttújszülött
szeigomamonaiakacsanszeigomamonaiakacsan ◆ újszülött babaújszülött baba
szeigomondaiszeigomondai ◆ kétválasztásoskétválasztásos tesztkér-tesztkér-
désdés
szeigószeiszeigószei ◆ bioszintézisbioszintézis ◇ sisicuszeigó-sisicuszeigó-
szeiszei zsíradékképződészsíradékképződés
szeiguszeigu ◆ kegyszerkegyszer ◆ kegytárgykegytárgy
szeiguhokansicuszeiguhokansicu ◆ sekrestyesekrestye
szeigukanrigakariszeigukanrigakari ◆ sekrestyéssekrestyés
szeigunszeigun ◆ csillagalakzatcsillagalakzat
szeihaszeiha ◆ győzelemgyőzelem ◆ uralomuralom ◇ szekaisze-szekaisze-
ihaiha világuralomviláguralom 「Szono kuni-va szekaiszeiha-o
mezasiteiru.」 „Az az ország világuralomra tör.”

szeihacuszeihacu ◆ fodrászkodásfodrászkodás ◆ hajápoláshajápolás
szeihacugjószeihacugjó ◆ fodrásziparfodrászipar
szeihacurjószeihacurjó ◆ hajápoló szerhajápoló szer
szeihacuszuruszeihacuszuru ◆ fodrászkodikfodrászkodik ◆ hajathajat
ápolápol
szeihacutenszeihacuten ◆ fodrászüzletfodrászüzlet
szeihacsimentaiszeihacsimentai ◆ szabályos oktaéderszabályos oktaéder
szeihaiszeihai ◆ serlegserleg ◆ szentszent grálgrál 「Szeihaino
tankjú」 „Szent Grál keresése”

szeihakuszeihaku ◆ fehérítésfehérítés ◆ finomításfinomítás ◆ rizsfé-rizsfé-
nyezésnyezés
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szeihakudzsoszeihakudzso ◆ finomítóüzemfinomítóüzem
szeihakumaiszeihakumai ◆ fényezett rizsfényezett rizs
szeihakutószeihakutó ◆ finomított cukorfinomított cukor
szeihanszeihan ◆ főfő elkövetőelkövető ◇ tandokuszeihantandokuszeihan
egyedüli elkövetőegyedüli elkövető
szeihanszeihan ◆ klisékészítésklisékészítés ◆ klisírozásklisírozás ◇

sasinszeihansasinszeihan fotógravírozásfotógravírozás
szeihandzsoszeihandzso ◆ klisísoróklisísoró
szeihantaiszeihantai ◆ ellenpólusellenpólus 「Riszóto szeihantai-
no hito」 „ideális ember ellenpólusa” ◆ pontpont azaz
ellenkezőjeellenkezője ◆ szöges ellentétszöges ellentét
szeihantainaszeihantaina ◆ homlokegyenesthomlokegyenest különbözőkülönböző
「Szeihantaina kangae kata」 „homlokegyenest
különböző gondolkodásmód”

szeihantainoszeihantaino ◆ szögesszöges ellentétbenellentétben állóálló
「Min-nato szeihantaino iken」 „mindenkivel
szöges ellentétben álló vélemény”

szeihanzaiszeihanzai ◆ szexuális bűncselekményszexuális bűncselekmény
szeihaszuruszeihaszuru ◆ győzelmetgyőzelmet szerezszerez 「Szensu-
va taikai-o szeihasita.」 „Megszerezte a bajnoki
győzelmet.” ◆ legyőzlegyőz 「Mokeihikóki-va futac-
uno ivano aidano kjori-o szeihasita.」 „A repülő-
modell legyőzte a két szikla közötti távolságot.” ◆

leküzdleküzd 「Tozanka-va kazukazuno jama-o szeiha-
sita.」 „A hegymászó sok hegyet leküzdött.” ◆

uralural 「Tenka-o szeihasita.」 „Uralta az országot.”
◆ uralmauralma aláalá vonvon 「Szekai-o szeihasita.」
„Uralma alá vonta a világot.”

szeihekiszeiheki ◆ beállítottságbeállítottság 「Kodzsintekiszei-
heki」 „egyéni beállítottság” ◆ hajlamhajlam 「Kimjó-
na szeihekigaaru.」 „Különös hajlamai vannak.”

szeihenszeihen ◆ könyv tartalmi részekönyv tartalmi része
szeihenszeihen ◆ államcsínyállamcsíny 「Szeihen-o kakuszaku-
sita.」 „Államcsínyt tervezett.” ◆ politikaipolitikai vál-vál-
tozástozás ◆ politikai zavargáspolitikai zavargás
szeihiszeihi ◆ ivararányivararány
szeihiszeihi ◆ sikersiker vagyvagy bukásbukás 「Sinszeihinno
szeihi」 „új termék sikere vagy bukása”

szeihicunaszeihicuna ◆ békésbékés 「Szeihicuna szekai」 „bé-
kés világ” ◆ csendescsendes 「Szeihicuna ongaku」
„csendes zene” ◆ nyugodtnyugodt 「Szeihicuna kank-
jó」 „nyugodt környezet”

szeihinszeihin ◆ tisztestisztes szegénységszegénység 「Szeihinni
amandzsiru.」 „Tisztes szegénységben él.”

szeihinszeihin ◆ gyártmánygyártmány ◆ terméktermék 「Kaisa-va at-
arasii szeihinno kaihacuni hagenda.」 „A vállalat
új termék fejlesztésébe fogott.” ◇ gaikokuszei-gaikokuszei-
hinhin külföldikülföldi terméktermék ◇ garaszuszeihingaraszuszeihin üveg-üveg-
terméktermék ◇ kihontekinaszeihinkihontekinaszeihin alaptermékalaptermék ◇

kjúszeihinkjúszeihin kifutottkifutott terméktermék ◇ kógjószeihinkógjószeihin
ipariipari terméktermék ◇ szekijuszeihinszekijuszeihin kőolajter-kőolajter-
mékmék ◇ nihonszeihinnihonszeihin japánjapán terméktermék ◇ nóg-nóg-
jószeihinjószeihin mezőgazdaságimezőgazdasági terméktermék ◇ hanga-hanga-
ríszeihinríszeihin magyarmagyar terméktermék ◇ hanszeihinhanszeihin fél-fél-
készkész terméktermék ◇ fassonszeihinfassonszeihin divattermékdivattermék
◇ menszeihinmenszeihin pamuttermékpamuttermék
szeihin-an-naiszeihin-an-nai ◆ katalóguskatalógus ◆ termékismer-termékismer-
tetőtető ◆ terméktájékoztatóterméktájékoztató
szeihin-anzenszeiszeihin-anzenszei ◆ termékbiztonságtermékbiztonság
szeihingurúpuszeihingurúpu ◆ termékcsaládtermékcsalád
szeihinkaszeihinka ◆ termékké fejlesztéstermékké fejlesztés
szeihinkókokuszeihinkókoku ◆ termékreklámozástermékreklámozás
szeihin-nosinazoroeszeihin-nosinazoroe ◆ termékpalettatermékpaletta
szeihinpótoforioszeihinpótoforio ◆ termékpalettatermékpaletta
szeihireiszeihirei ◆ egyenes arányosságegyenes arányosság
szeihireiszuruszeihireiszuru ◆ egyenesegyenes aránybanarányban álláll
「Sicugjóricuto hanzairicu-va szeihireiszuru.」
„A munkanélküliség és a bűnözés egyenes arány-
ban áll.”

szeihjószeihjó ◆ jégkészítésjégkészítés ◆ jéggyártásjéggyártás
szeihjókiszeihjóki ◆ jéggépjéggép ◆ jégkészítő gépjégkészítő gép
szeihószeihó ◆ eljáráseljárás 「Kono buhin-va atarasii szei-
hóde cukurareta.」 „Ez az alkatrész egy új eljárás-
sal készült.” ◆ gyártásigyártási módszermódszer ◆ gyártás-gyártás-
technológiatechnológia 「Dokudzsino szeihó」 „különle-
ges gyártástechnológia” ◆ készítéskészítés módjamódja
「Kucuno szeihó」 „cipőkészítés módja”

szeihószeihó ◆ nyugatinyugati irányirány 「Nagaszakikara
szeihóhjah-kirono csiten」 „Nagaszakitól nyugati
irányban 100 kilométerre lévő hely”

szeihókeiszeihókei ◆ négyzetnégyzet
szeihókeinoszeihókeino ◆ négyzetnégyzet alakúalakú 「Szeihókeino
tocsi」 „négyzet alakú földterület”

szeihókjókaiszeihókjókai ◆ nyugati kereszténységnyugati kereszténység
szeihokuszeihoku ◆ északnyugatészaknyugat
szeihokuszeiszeihokuszei ◆ nyugat-északnyugatnyugat-északnyugat
szeihonszeihon ◆ hitelesített példányhitelesített példány
szeihonszeihon ◆ könyvkötéskönyvkötés ◆ könyvkötészetkönyvkötészet
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szeihondzsoszeihondzso ◆ könyvkötőkönyvkötő
szeihon-jaszeihon-ja ◆ könyvkötőkönyvkötő
szeihonkiszeihonki ◆ könyvkötőgépkönyvkötőgép
szeihonnószeihonnó ◆ nemi ösztönnemi ösztön
szeihonszuruszeihonszuru ◆ bekötbeköt 「Sorui-o szeihonsza-
szeta.」 „Beköttettem az iratokat.” ◆ könyvetkönyvet
kötköt 「Sorui-o szeihonsita.」 „Könyvet kötöttem
az iratokból.”

szeihorumonszeihorumon ◆ ivariivari hormonhormon ◆ neminemi hormonhormon
◆ szexuális hormonszexuális hormon
szeihótokkjoszeihótokkjo ◆ gyártási szabadalomgyártási szabadalom
szeiiszeii ◆ becsületességbecsületesség ◆ jóindulatjóindulat 「Szeii-o
simeszu.」 „Jóindulatát mutatja.” ◆ őszinteségőszinteség
「Szeii-o motte ajamaru.」 „Őszintén bocsánatot
kér.” ◆ tiszta szívtiszta szív
szeiiszeii ◆ barbárok legyőzésebarbárok legyőzése
szeiibucuszeiibucu ◆ ereklyeereklye ◆ relikviarelikvia ◆ szentszent
ereklyeereklye
szeiikiszeiiki ◆ KínaKína nyugatinyugati részerésze ◆ nyugatinyugati tar-tar-
tományoktományok
szeiikiszeiiki ◆ szent helyszent hely ◆ szent területszent terület
szeiikiszeiiki ◆ hangfekvéshangfekvés 「Kono kasuno szeiiki-
va szopuranodeszu.」 „Ennek az énekesnek szop-
rán hangfekvése van.” ◆ hangtartományhangtartomány ◆

hangterjedelemhangterjedelem
szeiikuszeiiku ◆ fejlődésfejlődés 「Hacsiueno naeno szeiiku-
o kanszacusita.」 „Egy cserépben lévő búzaszál
fejlődését figyelte.” ◆ megszülésmegszülés ésés felneve-felneve-
léslés ◆ megszületés és fejlődésmegszületés és fejlődés
szeiikucsiszeiikucsi ◆ élőhelyélőhely ◆ lakóhelylakóhely ◇ bisze-bisze-
iszeiikucsiiszeiikucsi mikroélőhelymikroélőhely
szeiikuszuruszeiikuszuru ◆ megszülmegszül ésés felnevelfelnevel
「Kodomo-o szeiikuszuru.」 „Megszüli és felne-
veli a gyereket.” ◆ megszületikmegszületik ésés fejlődikfejlődik
「Kodomoga szeiikuszuru.」 „A gyerek megszüle-
tik és fejlődik.”

szeiinszeiin ◆ keletkezéskeletkezés okaoka 「Szanszeiuno szei-
in」 „savas eső keletkezésének oka”

szeiinszeiin ◆ alkotóalkotó tagtag ◆ tagtag 「Szeiinnidzsú mei-
no kurabu」 „20 tagú klub”

szeiinoaruszeiinoaru ◆ őszinteőszinte 「Szeiinoaru kotae」
„őszinte válasz”

szeiionszeiion ◆ kationkation ◆ pozitív ionpozitív ion

szeiippaiszeiippai ◆ mindenminden erőterőt bevetvebevetve ◆ mindenminden
erővelerővel 「Szeiippaiganbarimaszu.」 „Minden
erőmmel igyekezni fogok!”

szeiippaiganbatteszeiippaiganbatte ◆ teljesteljes erőbedobássalerőbedobással

szeiippaihatarakuszeiippaihataraku ◆ megszakadmegszakad aa munká-munká-
banban 「Szeiippaihataraiteiru.」 „Majd megszakad
a munkában.”

szeijaszeija ◆ szentesteszenteste
szeijakuszeijaku ◆ esküeskü
szeijakuszeijaku ◆ korlátozáskorlátozás 「Irjókói-va szamaza-
mana hótekiszeijaku-o uketeiru.」 „A gyógyászati
tevékenység számtalan jogi korlátozás alá esik.” ◇

dzsikantekiszeijakudzsikantekiszeijaku időkorlátozásidőkorlátozás
szeijakuszeijaku ◆ szerződéskötésszerződéskötés
szeijakuszeijaku ◆ gyógyszergyártásgyógyszergyártás
szeijakugaisaszeijakugaisa ◆ gyógyszergyárgyógyszergyár
szeijakugjószeijakugjó ◆ gyógyszeripargyógyszeripar
szeijakugjókaiszeijakugjókai ◆ gyógyszeripargyógyszeripar
szeijakukódzsószeijakukódzsó ◆ gyógyszergyártó üzemgyógyszergyártó üzem
szeijakusoszeijakuso ◆ írásba foglalt esküírásba foglalt eskü
szeijakuszuruszeijakuszuru ◆ korlátozkorlátoz 「Súkaino dzsijú-
o szeijakuszuru.」 „Korlátozzák a gyülekezési sza-
badságot.”

szeijakuszuruszeijakuszuru ◆ megesküszikmegesküszik 「Karera-va
himicu-o mamoruto szeijakusita.」 „Megesküd-
tek, hogy megtartják a titkukat.”

szeijakuvariszeijakuvari ◆ nemi szerepnemi szerep
szeijószeijó ◆ nyugatnyugat
szeijószeijó ◆ pihenéspihenés
szeijóakaneszeijóakane ◆ festőbuzérfestőbuzér
szeijóbidzsucuszeijóbidzsucu ◆ nyugati művészetnyugati művészet
szeijóbunkaszeijóbunka ◆ nyugati kultúranyugati kultúra
szeijóbunmeiszeijóbunmei ◆ nyugati civilizációnyugati civilizáció
szeijódzsinszeijódzsin ◆ nyugati embernyugati ember
szeijófúszeijófú ◆ nyugati stílusnyugati stílus
szeijófukiszeijófuki ◆ vörös acsalapuvörös acsalapu
szeijófúnoszeijófúno ◆ nyugatinyugati stílusústílusú 「Szeijófúno
tatemono」 „nyugati stílusú épület”

szeijógaszeijóga ◆ nyugati festménynyugati festmény
szeijóhakojanagiszeijóhakojanagi ◆ jegenyefajegenyefa
szeijóicsigoszeijóicsigo ◆ földi szederföldi szeder ◆ vadszedervadszeder
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szeijókaszeijóka ◆ nyugatiasításnyugatiasítás ◆ nyugatiasodásnyugatiasodás

szeijókabocsaszeijókabocsa ◆ sütőtöksütőtök
szeijókamiszoriszeijókamiszori ◆ borotvakésborotvakés
szeijókarinszeijókarin ◆ naspolyanaspolya
szeijókaszuruszeijókaszuru ◆ elnyugatosítelnyugatosít
szeijókidzsitaszeijókidzsita ◆ közönséges borostyánközönséges borostyán
szeijókizutaszeijókizuta ◆ közönséges borostyánközönséges borostyán
szeijokuszeijoku ◆ neminemi vágyvágy 「Szeijoku-o kandzsi-
ru.」 „Nemi vágyat érez.” ◆ szexuálisszexuális kedvkedv
「Szeijoku-o unagaszu kuszuri」 „szexuális ked-
vet fokozó gyógyszer” ◆ szexuális vágyszexuális vágy
szeijokugavaitekuruszeijokugavaitekuru ◆ megkívánmegkíván 「Otoko-
va kanodzsoni taisite szeijokuga vaitekita.」 „A
férfi megkívánta a nőt.”

szeijokuzósinzaiszeijokuzósinzai ◆ ajzószerajzószer
szeijómizakuraszeijómizakura ◆ vadcseresznyevadcseresznye
szeijónasiszeijónasi ◆ nemes körtenemes körte
szeijóotogiriszeijóotogiri ◆ közönséges orbáncfűközönséges orbáncfű
szeijórjóriszeijórjóri ◆ nyugatinyugati ételétel ◆ nyugatinyugati kony-kony-
haha
szeijósiszeijósi ◆ nyugati történelemnyugati történelem
szeijósikiszeijósiki ◆ nyugatinyugati divatdivat ◆ nyugatinyugati stílusstílus

szeijósikinoszeijósikino ◆ nyugatinyugati 「Szeijósikino soku-
dzsi」 „nyugati étel” ◆ nyugatiasnyugatias 「Szeijósikino
kangae kata」 „nyugatias gondolkodásmód” ◆

nyugatinyugati stílusústílusú 「Szeijósikino kencsiku」
„nyugati stílusú építészet”

szeijósóroszeijósóro ◆ szarvasgombaszarvasgomba
szeijószuguriszeijószuguri ◆ egresegres
szeijószuirenszeijószuiren ◆ fehérfehér tavirózsatavirózsa ◆ fehérfehér
tündérrózsatündérrózsa ◆ vízililiomvízililiom
szeijószumomoszeijószumomo ◆ európaieurópai szilvaszilva ◆ nemesnemes
szilvaszilva ◆ ringlóringló
szeijószuruszeijószuru ◆ pihenpihen 「Rjójódzsode szeijósitei-
ru.」 „Szanatóriumban pihen.”

szeijóumemodokiszeijóumemodoki ◆ varjútövisvarjútövis
szeijóvaszabiszeijóvaszabi ◆ tormatorma 「Jude buta-va szeijó-
vaszabide tabemaszu.」 „A főtt disznóhúst tormá-
val szokták enni.”

szeijuszeiju ◆ finomítottfinomított olajolaj ◆ illóolajillóolaj ◆ olajfi-olajfi-
nomításnomítás

szeijúszeijú ◆ hangszínészhangszínész ◆ szinkronszínészszinkronszínész
szeijudzsoszeijudzso ◆ olajfinomítóolajfinomító 「Szeijudzsode ka-
szaiga haszszeisita.」 „Az olajfinomítóban tűz
ütött ki.” ◆ olajgyárolajgyár
szeijusoszeijuso ◆ finomítófinomító ◆ kőolaj-finomítókőolaj-finomító ◆

olajfinomítóolajfinomító
szeikaszeika ◆ cukrászatcukrászat ◆ süteménykészítéssüteménykészítés
szeikaszeika ◆ élő virágélő virág ◆ ikebanaikebana
szeikaszeika ◆ ércpénzércpénz ◆ nemesfém valutanemesfém valuta
szeikaszeika ◆ szülőházszülőház 「Kore-va júmeina sidzsin-
no szeikadeszu.」 „Ez egy híres költő szülőháza.”

szeikaszeika ◆ előírtelőírt tantervtanterv 「Szeikagaino kamo-
ku」 „előírt tanterven kívüli tárgy” ◆ kötelezőkötelező
tantárgytantárgy
szeikaszeika ◆ hírnévhírnév 「Atarasii szakuhin-va tógeika-
tositeno szeika-o takameta.」 „Az új alkotás nö-
velte keramikusi hírnevét.”

szeikaszeika ◆ nyár derekanyár dereka ◆ nyár közepenyár közepe
szeikaszeika ◆ olimpiaiolimpiai lángláng ◆ szentszent lángláng ◇ gorin-gorin-
noszeikanoszeika olimpiai lángolimpiai láng
szeikaszeika ◆ egyházi énekegyházi ének ◆ szent énekszent ének
szeikaszeika ◆ ékességékesség 「Bukebunkano szeikano
hitocu」 „szamurájkultúra ékességeinek egyike”
◆ lényeglényeg ◆ színe-javaszíne-java 「Jóroppa bidzsucuno
szeika」 „európai szépművészet színe-java”

szeikaszeika ◆ cipőgyártáscipőgyártás
szeikaszeika ◆ felszentelésfelszentelés ◆ szentelésszentelés
szeikaszeika ◆ eredményeredmény 「Taiszó-va szúsúkango-
daiettoni szeika-o dasita.」 „A fogyókúra során
a torna néhány héten belül eredmény hozott.” ◆

vívmányvívmány 「Igakuno idaina szeika」 „Az orvostu-
domány óriási vívmánya.” ◇ kenkjúszeikakenkjúszeika ku-ku-
tatásitatási eredményeredmény ◇ szeikagaagaruszeikagaagaru fejlődikfejlődik
「Ganbatteitemo szeikaga agaranai.」 „Hiába
igyekszem, nem fejlődök.” ◇ szeika-oszeika-o ageruageru
eredményeseredményes ◇ szeika-oszeika-o ageruageru gyümölcsözőgyümölcsöző
「Kaidan-va szeika-o ageteita.」 „Gyümölcsöző
volt a tárgyalás.”

szeikaszeika ◆ zöldség és gyümölcszöldség és gyümölcs
szeikaszeika ◆ nettónettó árár ◇ genkinszeikagenkinszeika kész-kész-
pénzárpénzár
szeikabucuszeikabucu ◆ zöldség és gyümölcszöldség és gyümölcs
szeikabucuszeikabucu ◆ elvégzendő munkaelvégzendő munka
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szeikacuszeikacu ◆ életélet 「Kono kunino szeikacuni-va
motto okanegakakarimaszu.」 „Ebben az ország-
hoz az élethez több pénz szükséges.” ◆ életviteléletvitel
「Szeikacu-o kaetai.」 „Szeretnék változtatni az
életvitelemen!” ◆ megélhetésmegélhetés 「Szeikacu-va
kurusii.」 „Nehéz a megélhetés.” ◇ gakusze-gakusze-
iszeikacuiszeikacu diákéletdiákélet ◇ gakkószeikacugakkószeikacu iskolaiiskolai
életélet ◇ kateiszeikacukateiszeikacu családicsaládi életélet ◇ kek-kek-
konszeikacukonszeikacu házaséletházasélet ◇ szaiteigendono-szaiteigendono-
szeikacuszeikacu minimálisminimális létfenntartáslétfenntartás 「Szaite-
igendono szeikacu-o itonamu kenri」 „minimális
létfenntartáshoz való jog” ◇ szaiteiszeikacuszaiteiszeikacu
minimálisminimális életszínvonaléletszínvonal ◇ szeikacukagakuszeikacukagaku
háztartástanháztartástan ◇ szeikacusiszeikacusi élőélő fogfog ◇ szei-szei-
kacunankacunan megélhetésimegélhetési nehézségnehézség 「Szeikacu-
nanni ocsiitteimaszu.」 „Megélhetési nehézségei
vannak.” ◇ szeikacunosicuszeikacunosicu életminőségéletminőség
「Szeikacuno sicu-o ageru.」 „Javít az életminő-
ségén.” ◇ szeikacunosudanszeikacunosudan egzisztenciaegzisztencia
「Kaikoszarete szeikacuno sudan-o sih-tta.」 „Az
elbocsátással elvesztettem az egzisztenciámat.” ◇

szeikacunocsieszeikacunocsie életbölcsességéletbölcsesség ◇

szeidzsin-nojónaszeikacuszeidzsin-nojónaszeikacu szentszent életélet
「Szeidzsinnojóna szeikacu-o szuru.」 „Szent éle-
tet él.” ◇ szeiszeikacuszeiszeikacu neminemi életélet 「Szono
fúfu-va szeiszeikacuganai.」 „Az a házaspár nem
él nemi életet.” ◇ tokaiszeikacutokaiszeikacu városivárosi életélet
「Tokaiszeikacuni-va nareteinai.」 „Nem szok-
tam hozzá a városi élethez.” ◇ dokusinszeikacudokusinszeikacu
függetlenfüggetlen életélet ◇ tosiszeikacutosiszeikacu városivárosi életélet
「Tosiszeikacuni nareta.」 „Hozzászoktam a vá-
rosi élethez.” ◇ nidzsúnoszeikacunidzsúnoszeikacu kettőskettős
életélet 「Nidzsúno szeikacu-o siteiru.」 „Kettős
életet él.” ◇ nicsidzsószeikacunicsidzsószeikacu mindennapimindennapi
életélet 「Narattamono-o nicsidzsószeikacudemo
ikasita.」 „A megtanult dolgokat hasznosította a
mindennapi életben is.” ◇ bunkaszeikacubunkaszeikacu civi-civi-
lizált életlizált élet
szeikacuszeikacu ◆ szekánsszekáns
szeikacucsinginszeikacucsingin ◆ létminimumlétminimum
szeikacudzsókenszeikacudzsóken ◆ életfeltételéletfeltétel
szeikacudzsókjószeikacudzsókjó ◆ életkörülményéletkörülmény 「Kono
kazoku-va szeikacudzsókjóga varui.」 „Ez a csa-
lád rossz életkörülmények között él.”

szeikacudzsótaiszeikacudzsótai ◆ életkörülményéletkörülmény 「Hin-
konno szeikacudzsótaininatteiru.」 „Szegényes
ételkörülmények között él.”

szeikacudzsucuszeikacudzsucu ◆ életművészetéletművészet

szeikacugataszeikacugata ◆ életformaéletforma
szeikacugatacsinaoruszeikacugatacsinaoru ◆ egyenesbeegyenesbe jönjön
「Tomodacsino szeikacuga tacsi naotta.」 „A ba-
rátom egyenesbe jött.”

szeikacuhiszeikacuhi ◆ létfenntartásilétfenntartási költségekköltségek ◆

megélhetési költségmegélhetési költség
szeikacuhicudzsuhinszeikacuhicudzsuhin ◆ alapvetőalapvető fogyasz-fogyasz-
tásitási cikkcikk ◆ létszükségletilétszükségleti cikkcikk 「Kóhí-va
szeikacuhicudzsuhinde-va arimaszen.」 „A kávé
nem létszükségleti cikk.”

szeikacuhogoszeikacuhogo ◆ szociálisszociális támogatástámogatás
「Szeikacuhogoni tajotteimaszu.」 „Szociális tá-
mogatásra szorul.”

szeikacuidzsiszeikacuidzsi ◆ létfenntartáslétfenntartás
szeikacuidzsihiszeikacuidzsihi ◆ létfenntartásilétfenntartási költségköltség
◆ rezsirezsi 「Anatano iede-va maicukidonokuraiga
szeikacuidzsihitosite hicujódeszuka?」 „Nálatok
mekkora a havi rezsi?”

szeikacujósikiszeikacujósiki ◆ életmódéletmód ◆ életstíluséletstílus ◆

életviteléletvitel
szeikacukagakuszeikacukagaku ◆ háztartástanháztartástan
szeikacukanszeikacukan ◆ életcikluséletciklus
szeikacukankjószeikacukankjó ◆ életkörnyezetéletkörnyezet
szeikacukenszeikacuken ◆ megélhetéshez való jogmegélhetéshez való jog
szeikacukenszeikacuken ◆ lakókörzetlakókörzet
szeikacukibanszeikacukiban ◆ egzisztenciaegzisztencia 「Gaikokuni
idzsúsite szeikacukiban-o kakuhosita.」 „Külföld-
re költöztem, és egzisztenciát teremtettem.”

szeikacukjódókumiaiszeikacukjódókumiai ◆ fogyasztásifogyasztási szö-szö-
vetkezetvetkezet
szeikacukjódókumiainomiszeszeikacukjódókumiainomisze ◆ kooperatívkooperatív
üzletüzlet
szeikacukuszeikacuku ◆ megélhetési gondmegélhetési gond
szeikacukúkanszeikacukúkan ◆ élettérélettér
szeikacunanszeikacunan ◆ megélhetésmegélhetés ◆ megélhetésimegélhetési
nehézségnehézség 「Szeikacunanni ocsiitteimaszu.」
„Megélhetési nehézségei vannak.”

szeikacunikakaszenaiszeikacunikakaszenai ◆ létérdeklétérdek 「Csokin-
va szeikacuni kakaszenai.」 „A takarékosság lét-
érdek.” ◆ létfontosságúlétfontosságú
szeikacunikakaszenaimonoszeikacunikakaszenaimono ◆ életszükség-életszükség-
letlet 「Oisii sokudzsi-va vatasino szeikacuni ka-
kaszenaimonodeszu.」 „A finom étel számomra
életszükséglet.”
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szeikacunikjúszuruszeikacunikjúszuru ◆ szűkölködikszűkölködik 「Vakai
toki-va szeikacuni kjúsita.」 „Fiatal koromban
szűkölködtem.”

szeikacunikomaruszeikacunikomaru ◆ szűkölködikszűkölködik 「Vakaiko-
ro szeikacuni komatta dzsikigaatta.」 „Fiatalko-
romban volt idő, amikor szűkölködtem.”

szeikacunikonkjúszuruszeikacunikonkjúszuru ◆ megmeg vanvan szorulvaszorulva

szeikacunoanzenszeikacunoanzen ◆ létbiztonságlétbiztonság
szeikacunocsieszeikacunocsie ◆ életbölcsességéletbölcsesség
szeikacunofuanszeikacunofuan ◆ létbizonytalanságlétbizonytalanság
szeikacunosicuszeikacunosicu ◆ életminőségéletminőség 「Szeikacuno
sicu-o ageru.」 „Javít az életminőségén.”

szeikacunosudanszeikacunosudan ◆ egzisztenciaegzisztencia 「Kaik-
oszarete szeikacuno sudan-o sih-tta.」 „Az elbo-
csátással elvesztettem az egzisztenciámat.”

szeikacu-o issinszuruszeikacu-o issinszuru ◆ új életet kezdúj életet kezd
szeikacupatánszeikacupatán ◆ életviteli szokáséletviteli szokás
szeikacurjokuszeikacurjoku ◆ életerőéleterő
szeikacusaszeikacusa ◆ élőélő emberember ◆ érdekeltérdekelt ◆ va-va-
laminlamin élőélő személyszemély ◇ kinriszeikacusakinriszeikacusa be-be-
fektetéseibőlfektetéseiből élőélő emberember ◇ tosiszeikacusatosiszeikacusa
városlakóvároslakó 「Szono eiga-va tosiszeikacusano
kurasi-o egaita.」 „A film a városlakók életéről
szól.” ◇ nenkinszeikacusanenkinszeikacusa nyugdíjasnyugdíjas ◇ ro-ro-
dzsószeikacusadzsószeikacusa utcán élő emberutcán élő ember
szeikacusiszeikacusi ◆ élő fogélő fog
szeikacusúkanszeikacusúkan ◆ életmódéletmód 「Kare-va
szeikacusúkan-o kaenakerebanaranai.」 „Változ-
tatnia kell az életmódján.” ◆ életviteléletvitel
szeikacusúkanbjószeikacusúkanbjó ◆ életmódbetegségéletmódbetegség ◆

szenvedélybetegségszenvedélybetegség
szeikacuszekkeiszeikacuszekkei ◆ élettervezésélettervezés
szeikacuszódan-inszeikacuszódan-in ◆ életvezetésiéletvezetési tanács-tanács-
adóadó
szeikacuszuidzsunszeikacuszuidzsun ◆ életszínvonaléletszínvonal
「Szeikacuszuidzsun-va teikasi cuzuketeiru.」
„Egyre csökken az életszínvonal.”

szeikacuszuruszeikacuszuru ◆ élél 「Hinkonrain ikade szeika-
cusiteiru.」 „A szegénységi küszöb alatt él.”

szeikacuszutairuszeikacuszutairu ◆ életstíluséletstílus
「Szeikacuszutairu-o kaeta.」 „Változtattam az
életstílusomon.”

szeikacutaikenszeikacutaiken ◆ élettapasztalatélettapasztalat

szeikadaiszeikadai ◆ olimpiai üstolimpiai üst
szeikadzsunbiszeikadzsunbi ◆ aranypénztartalékaranypénztartalék
szeikagaagaruszeikagaagaru ◆ fejlődikfejlődik 「Ganbatteitemo
szeikaga agaranai.」 „Hiába igyekszem, nem fej-
lődök.”

szeikagakuszeikagaku ◆ biokémiabiokémia ◆ életvegytanéletvegytan
szeikagakusaszeikagakusa ◆ biokémikusbiokémikus
szeikagjószeikagjó ◆ cukrásziparcukrászipar
szeikagjószeikagjó ◆ cipőiparcipőipar
szeikagjósaszeikagjósa ◆ cukrászcukrász
szeikaiszeikai ◆ helyeshelyes válaszválasz 「Sicumonni szeikai-
o dasita.」 „Megadta a kérdésre a helyes választ.”
◆ jójó választásválasztás 「Kokoni gohan-o tabeni
kitano-va szeikaidesita.」 „Jó választás volt ide
jönni vacsorázni.”

szeikaiszeikai ◆ vidámvidám összejövetelösszejövetel
「Hangaríkurabu-va szeikaini ovatta.」 „A ma-
gyar klub összejövetele vidáman ért véget.”

szeikaiszeikai ◆ politikaipolitikai életélet 「Szeikaini nori dasi-
ta.」 „Belépett a politikai életbe.” ◆ politikaipolitikai vi-vi-
láglág 「Szeikaino ódatemono」 „politikai világ ki-
emelkedő személye”

szeikaicsibaszeikaicsiba ◆ zöldség-gyümölcs piaczöldség-gyümölcs piac
szeikaihjószeikaihjó ◆ javítókulcsjavítókulcs ◆ megoldókulcsmegoldókulcs
szeikaiinszeikaiin ◆ rendes tagrendes tag
szeikaikenszeikaiken ◆ tengertenger felettifeletti ellenőrzésellenőrzés jo-jo-
gaga
szeikainokjotószeikainokjotó ◆ államférfiállamférfi
szeikainokuromakuszeikainokuromaku ◆ politikapolitika háttérembe-háttérembe-
rere
szeikainoómonoszeikainoómono ◆ kiemelkedőkiemelkedő politikaipolitikai
személyszemély
szeikai-oszeikai-o sirizokusirizoku ◆ visszavonulvisszavonul aa politikaipolitikai
életbőléletből 「Szenkjoni jabure szeikai-o sirizoita.」
„A választási vereség után visszavonult a politikai
életből.”

szeikaisaszeikaisa ◆ helyest választ adó személyhelyest választ adó személy
szeikaisószeikaisó ◆ CsinghajCsinghaj
szeikaiszaihenszeiszeikaiszaihenszei ◆ politikaipolitikai pártokpártok át-át-
rendeződéserendeződése
szeikakakunenrjódencsiszeikakakunenrjódencsi ◆ biokémiaibiokémiai üzem-üzem-
anyagcellaanyagcella
szeikakkószeikakkó ◆ termettermet
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szeikakódzsószeikakódzsó ◆ cukrászüzemcukrászüzem
szeikakódzsószeikakódzsó ◆ cipőgyárcipőgyár
szeikakuszeikaku ◆ pontosságpontosság ◇ szeikakuni-vaszeikakuni-va
hogyhogy pontosakpontosak legyünklegyünk 「Szeikakuniha ku-
dzsijonpun maedeszu.」 „Hogy pontosak le-
gyünk, 4 perc múlva lesz 9 óra.” ◇ szeikaku-szeikaku-
oo kiszurutamenikiszurutameni pontosságpontosság kedvéértkedvéért
「Szeikaku-o kiszurutamenidaburucsekkusite ku-
daszai.」 „A pontosság kedvéért ellenőrizze le
még egyszer!”

szeikakuszeikaku ◆ precizitásprecizitás ◆ részletességrészletesség
szeikakuszeikaku ◆ egyéniségegyéniség 「Karerano szeikakuga
niteiru.」 „Hasonlít az egyéniségük.” ◆ jellegjelleg
「Ibentono szeikakunijotte szankaszuru hito-va
kotonaru.」 „Az esemény jellegétől függően má-
sok a résztvevők.” ◆ jellemjellem 「Hinekureta szei-
kakuno hito」 „torzult jellemű ember” ◆ karak-karak-
terter ◆ mentalitásmentalitás 「Kare-va akarui szeikakude-
szu.」 „Vidám mentalitása van.” ◆ személyiségszemélyiség
「Kare-va szeikakuga varui.」 „Rossz a személyi-
sége.” ◆ természettermészet 「Motomotono szeikaku-va
nakanaka kaerukoto-va dekimaszen.」 „Az ember
természete nehezen változik.” ◇ szeikaku-oszeikaku-o obi-obi-
ruru jellegetjelleget öltölt 「Sanaiszeido-va szeikakatano
szeikaku-o obiru.」 „A vállalati rendszer teljesít-
ményorientált jelleget ölt.”

szeikakubidzsinszeikakubidzsin ◆ csodálatoscsodálatos természetűtermészetű
nőnő
szeikakubjósaszeikakubjósa ◆ jellemábrázolásjellemábrázolás
szeikakubunszekiszeikakubunszeki ◆ személyiséganalízisszemélyiséganalízis
szeikakudenaiszeikakudenai ◆ pontatlanpontatlan 「Kareno sigoto-
va icumo szeikakudenai.」 „A munkájában min-
dig pontatlan.”

szeikakudzsónokettenszeikakudzsónoketten ◆ jellemhibajellemhiba
szeikakugaicscsiszuruhitoszeikakugaicscsiszuruhito ◆ rokonlélekrokonlélek
「Vatasito tomodacsi-va szeikakuga icscsisitei-
ru.」 „Rokonlelkek vagyunk a barátommal.”

szeikakugekiszeikakugeki ◆ karakterdrámakarakterdráma
szeikakuhaijúszeikakuhaijú ◆ karakterszínészkarakterszínész
szeikakuhandanszeikakuhandan ◆ emberember természeténektermészetének
megjóslásamegjóslása 「Kecuekigatanijoru szeikakuhan-
dan」 „ember természetének vércsoportból való
megjóslása”

szeikakuidzsószeikakuidzsó ◆ személyiségzavarszemélyiségzavar
szeikakunaszeikakuna ◆ helyeshelyes 「Szeikakuna hacuon」
„helyes kiejtés” ◆ pontospontos 「Kane-va szeikakuna

dzsikan-o siraszeta.」 „A harang a pontos időt je-
lezte.” ◆ precízprecíz 「Szeikakuna keiszan-o sita.」
„Precíz számítást végzett.” ◆ stimmelstimmel 「Déta-va
szeikakudatta.」 „Az adatok stimmeltek.” ◆ sza-sza-
batosbatos 「Szeikakuna hendzsi-o sita.」 „Szabatos
választ adott.” ◆ szöveghűszöveghű 「Szeikakuna hon-
jakudesita.」 „Szöveghű fordítás volt.”

szeikakunaszeikakuna ◆ részletesrészletes 「Szeikakuna kiro-
ku」 „részletes feljegyzés”

szeikakuniszeikakuni ◆ pontosanpontosan 「Hizuke-o szeikakuni
kaite kudaszai.」 „A dátumot pontosan írja!” ◆

szabatosanszabatosan 「Sicumonni szeikakuni kotaeta.」
„Szabatosan válaszolt a kérdésekre.”

szeikakuni-vaszeikakuni-va ◆ hogyhogy pontosakpontosak legyünklegyünk
「Szeikakuniha kudzsijonpun maedeszu.」
„Hogy pontosak legyünk, 4 perc múlva lesz 9 óra.”
◆ pontosságpontosság kedvéértkedvéért 「Hangarí sussinde-
szu. Szeikakunihabudapeszutode umaremasita.」
„Magyarországon születtem, a pontosság kedvéért
Budapesten.”

szeikakunoicscsiszeikakunoicscsi ◆ rokonlelkűségrokonlelkűség
szeikaku-oszeikaku-o kiszurutamenikiszurutameni ◆ pontosságpontosság
kedvéértkedvéért 「Szeikaku-o kiszurutamenidaburu-
csekkusite kudaszai.」 „A pontosság kedvéért el-
lenőrizze le még egyszer!”

szeikaku-oszeikaku-o obiruobiru ◆ jellegetjelleget öltölt
「Sanaiszeido-va szeikakatano szeikaku-o obi-
ru.」 „A vállalati rendszer teljesítményorientált
jelleget ölt.”

szeikakusinkeisószeikakusinkeisó ◆ karakterneuróziskarakterneurózis
szeikakusógaiszeikakusógai ◆ személyiségzavarszemélyiségzavar
szeikakuszaszeikakusza ◆ pontosságpontosság 「Kono tokeino
szeikakusza-va hosószareteiru.」 „Ennek az órá-
nak garantált a pontossága.”

szeikakuszeiszeikakuszei ◆ pontosságpontosság
szeikakuszuiszeikakuszui ◆ szabályos gúlaszabályos gúla
szeikakuteszutoszeikakuteszuto ◆ személyiségvizsgálatszemélyiségvizsgálat
szeikanszeikan ◆ Korea leigázásaKorea leigázása
szeikanszeikan ◆ Nyugati- Han-korNyugati- Han-kor
szeikanszeikan ◆ élve visszatérésélve visszatérés
szeikanszeikan ◆ csendben figyeléscsendben figyelés
szeikanszeikan ◆ békességbékesség ◆ nyugalomnyugalom
szeikanszeikan ◆ szent koronaszent korona
szeikanbussicuszeikanbussicu ◆ csillagközi anyagcsillagközi anyag
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szeikankeiszeikankei ◆ szexuális kapcsolatszexuális kapcsolat
szeikan-naszeikan-na ◆ markánsmarkáns 「Szeikanna kaotacsi-
deszu.」 „Markáns arca van.”

szeikanonaiszeikanonai ◆ gyümölcstelengyümölcstelen
szeikanpanszeikanpan ◆ fő fedélzetfő fedélzet
szeikansaszeikansa ◆ élveélve visszatérővisszatérő túlélőtúlélő 「Fu-
neno szónandzsikono szeikansa」 „hajótörés élve
visszatérő túlélője”

szeikanszeiszeikanszei ◆ izzadásgátlóizzadásgátló
szeikanszensószeikanszensó ◆ neminemi betegségbetegség ◆ neminemi
útonúton terjedőterjedő betegségbetegség ◆ szexuálisanszexuálisan át-át-
vitt betegségvitt betegség
szeikanszupurészeikanszupuré ◆ dezodordezodor
szeikanszuruszeikanszuru ◆ élveélve visszatérvisszatér
「Ucsúhikósi-va ucsúkara szeikansita.」 „Az űr-
hajós élve visszatért a Földre.”

szeikanszuruszeikanszuru ◆ csendbencsendben figyelfigyel 「Dzsitai-o
szeikansita.」 „Csendben figyeltem az eseménye-
ket.”

szeikantaiszeikantai ◆ erogén zónaerogén zóna
szeikanzaiszeikanzai ◆ dezodordezodor
szeika-oszeika-o ageruageru ◆ beérikbeérik 「Naganenno benkjó-
va szeika-o ageteiru.」 „Beérett a sokéves tanulás
gyümölcse.” ◆ eredményeseredményes ◆ gyümölcsözikgyümölcsözik ◆

gyümölcsözőgyümölcsöző 「Kaidan-va szeika-o ageteita.」
„Gyümölcsöző volt a tárgyalás.”

szeika-oszeika-o ageruageru ◆ eredményteredményt hozhoz
「Szecujaku-va szeika-o ageteiru.」 „A takarékos-
kodásunk eredményt hozott.”

szeikaran-nászeikaran-ná ◆ olimpiai fáklyavivőolimpiai fáklyavivő
szeikarirészeikariré ◆ olimpiai lánggal való futásolimpiai lánggal való futás
szeikasiharaiszeikasiharai ◆ aranypénzfizetésaranypénzfizetés
szeikasúszeikasú ◆ egyházi énekeskönyvegyházi énekeskönyv
szeikasugiszeikasugi ◆ eredményelvűségeredményelvűség
szeikaszuruszeikaszuru ◆ felszentelfelszentel 「Kjókai-o szeika-
szuru.」 „Felszenteli a templomot.”

szeikataiszeikatai ◆ templomi kórustemplomi kórus
szeikatenszeikaten ◆ zöldség-gyümölcs boltzöldség-gyümölcs bolt
szeikazokuszeikazoku ◆ szent családszent család
szeikecuszeikecu ◆ ápoltságápoltság ◆ tisztaságtisztaság 「Hejano
szeikecu-o tamocu.」 „Megőrzi a szoba tisztasá-
gát.”

szeikecuszeikecu ◆ átrozsdásodásátrozsdásodás ◆ rozsdalyukrozsdalyuk

szeikecunaszeikecuna ◆ ápoltápolt 「Karada-va szeikecudat-
ta.」 „A teste ápolt volt.” ◆ tisztatiszta 「Daidokoro-
va szeikecudatta.」 „A konyha tiszta volt.”

szeikecuniszeikecuni ◆ tisztántisztán 「Heja-o szeikecuni ta-
mocu.」 „Tisztán tartja a szobát.”

szeikecuniszuruszeikecuniszuru ◆ tisztántisztán tarttart 「Ie-o szei-
kecunisiteiru.」 „Tisztán tartja a lakást.”

szeikecu-oszeikecu-o tamocukototamocukoto ◆ tisztántisztán tartástartás
「Tóhacuno szeikecu-o tamocukoto」 „haj tisztán
tartása”

szeikeiszeikei ◆ nyugatinyugati hosszúsághosszúság 「Szeikeinana-
dzsúnana do」 „nyugati hosszúság 77. foka”

szeikeiszeikei ◆ megélhetésmegélhetés ◇ szeikeinoninaiteszeikeinoninaite
kenyérkeresőkenyérkereső ◇ szeikei-oszeikei-o taterutateru élél 「Nóg-
jóde szeikei-o tateteimaszu.」 „Földművelésből
él.” ◇ szeikei-oszeikei-o taterutateru megkeresimegkeresi aa kenye-kenye-
rétrét 「Szaihóno sigotode szeikei-o tateteima-
szu.」 „Varrással keresem meg a kenyeremet.”

szeikeiszeikei ◆ megformázásmegformázás ◆ plasztikaplasztika
szeikeiszeikei ◆ formábaformába öntésöntés ◆ formázásformázás ◆

fröccsöntésfröccsöntés
szeikeiszeikei ◆ kozmetikakozmetika ◆ plasztikázásplasztikázás
szeikeibuhinszeikeibuhin ◆ fröccsöntött alkatrészfröccsöntött alkatrész
szeikeigekaszeikeigeka ◆ ortopédiaortopédia ◆ plasztikaiplasztikai se-se-
bészetbészet ◇ bijószeikeigekabijószeikeigeka kozmetikaikozmetikai sebé-sebé-
szetszet
szeikeigekaiszeikeigekai ◆ ortopédortopéd sebészsebész ◆ plaszti-plaszti-
kai sebészkai sebész
szeikeikiszeikeiki ◆ fröccsöntőgépfröccsöntőgép
szeikeinoninaiteszeikeinoninaite ◆ kenyérkeresőkenyérkereső
szeikei-oszeikei-o taterutateru ◆ élél 「Nógjóde szeikei-o tat-
eteimaszu.」 „Földművelésből él.” ◆ megkeresimegkeresi
aa kenyerétkenyerét 「Szaihóno sigotode szeikei-o tat-
eteimaszu.」 „Varrással keresem meg a kenyere-
met.”

szeikeisudzsucuszeikeisudzsucu ◆ kozmetikaikozmetikai műtétműtét ◆ or-or-
topédiai műtéttopédiai műtét ◆ plasztikai műtétplasztikai műtét
szeikeiszuruszeikeiszuru ◆ kozmetikaikozmetikai műtétetműtétet végezvégez
◆ megplasztikázmegplasztikáz 「Kanodzso-va hana-o szei-
keisitemoratta.」 „Megplasztikáztatta az orrát.”

szeikeiszuruszeikeiszuru ◆ extrudálextrudál ◆ sajtolsajtol 「Szeki-
tanno funmacukara rentan-o szeikeisita.」 „A
szénporból brikettet sajtolt.”

szeikenszeiken ◆ politikaipolitikai nézetnézet 「Kare-va szeiken-o
happjósita.」 „Színt vallott a politikai nézetéről.”
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szeikenszeiken ◆ biopsziabiopszia
szeikenszeiken ◆ hatalomhatalom 「Kare-va szeiken-o nigit-
ta.」 „Magához ragadta a hatalmat.” ◆ kormánykormány
「Kairaiszeiken」 „bábkormány” ◇ gundzsisze-gundzsisze-
ikeniken katonaikatonai rezsimrezsim ◇ dokuszaiszeikendokuszaiszeiken au-au-
tokratikustokratikus kormánykormány ◇ rengószeikenrengószeiken koa-koa-
lícióslíciós kormánykormány ◇ renricuszeikenrenricuszeiken koalícióskoalíciós
kormánykormány
szeikenszeiken ◆ szent kardszent kard
szeiken-araszoiszeiken-araszoi ◆ hatalmi harchatalmi harc
szeikenhószószeikenhószó ◆ politikaipolitikai véleményműsorvéleményműsor ◆

választási műsorválasztási műsor ◆ véleményműsorvéleményműsor
szeikenkótaiszeikenkótai ◆ kormányváltáskormányváltás 「Cugino
szenkjode szeikenkótai-o mezaszu.」 „A követke-
ző választáson a kormányváltás a cél.”

szeiken-oszeiken-o nigirunigiru ◆ kormányozkormányoz 「Kono szeitó-
ga szeiken-o nigitteiru.」 „Ez a párt kormányoz.”

szeiketteiszeikettei ◆ ivarmeghatározásivarmeghatározás ◆ szexde-szexde-
terminációtermináció
szeiketteiinsiszeiketteiinsi ◆ szex-faktorszex-faktor
szeikiszeiki ◆ évszázadévszázad 「Koronbuszu-va nansze-
ikini ikiteitano?」 „Kolumbusz melyik évszázad-
ban élt?” ◆ századszázad 「Dzsúnanaszeiki kóhanno
iszeki」 „Tizenhetedik századbeli rom.” ◇ sihan-sihan-
szeikiszeiki negyednegyed évszázadévszázad ◇ zenszeikizenszeiki múltmúlt
századszázad 「Kono kikai-va zenszeikino macumade
cukavareteita.」 „Ezt a gépet a múlt század végéig
használták.” ◇ hanszeikihanszeiki fél évszázadfél évszázad
szeikiszeiki ◆ életenergiaéletenergia
szeikiszeiki ◆ ivarszervivarszerv ◆ neminemi szervszerv ◇ gaiszeikigaiszeiki
külsőkülső neminemi szervszerv ◇ dzsoszeikidzsoszeiki nőinői neminemi
szervszerv ◇ danszeikidanszeiki férfiférfi neminemi szervszerv ◇ nai-nai-
szeikiszeiki belső nemi szervbelső nemi szerv
szeikiszeiki ◆ életerőéleterő ◆ életkedvéletkedv 「Szeikigajom-
igaeta.」 „Visszatért az életkedve.” ◆ energiaenergia
「Hikantekina hitoto hanaszuto szeiki-va szui tor-
areru.」 „A pesszimistákkal folytatott beszélgetés
leszívja az ember energiáját.”

szeikiszeiki ◆ állandóállandó ◆ normálnormál ◆ rendesrendes ◇ szei-szei-
kinotecuzukikinotecuzuki hivataloshivatalos eljáráseljárás ◇ szeikino-szeikino-
rútorúto hivatali úthivatali út
szeikiszeiki ◆ igaz karakterigaz karakter ◆ igaz lélekigaz lélek
szeikiszeiki ◆ precíziós gépprecíziós gép
szeikibunpuszeikibunpu ◆ normálnormál eloszláseloszlás ◆ normálisnormális
eloszláseloszlás

szeikibunpuszuruszeikibunpuszuru ◆ normálisnormális eloszlásteloszlást kö-kö-
vetvet 「Détá-va szeikibunpusiteita.」 „Az adatok
normális eloszlást követtek.”

szeikidzsúgjóinszeikidzsúgjóin ◆ állandó dolgozóállandó dolgozó
szeikidzsunhjóhonszeikidzsunhjóhon ◆ holotípusholotípus
szeikigunszeikigun ◆ állandó hadseregállandó hadsereg
szeikihjógenszeikihjógen ◆ reguláris kifejezésreguláris kifejezés
szeikijuszeiszeidzsoszeikijuszeiszeidzso ◆ kőolaj-finomítókőolaj-finomító
szeikikaszeikika ◆ normalizálásnormalizálás
szeikikanszeikikan ◆ pozitív visszacsatoláspozitív visszacsatolás
szeikikógakuszeikikógaku ◆ biometeorológiabiometeorológia
szeikimacuszeikimacu ◆ századfordulószázadforduló ◆ századvégszázadvég
「Szeikimacukencsiku」 „századvégi építészet”

szeikimacugeidzsucuszeikimacugeidzsucu ◆ dekadensdekadens művé-művé-
szetszet
szeikimacutekinaszeikimacutekina ◆ dekadensdekadens 「Szeikimacu-
tekina bungei」 „dekadens irodalom és művészet”
◆ századvégiszázadvégi
szeikinszeikin ◆ lelkiismereteslelkiismeretes szolgálatszolgálat 「Ni-
dzsúnenkanno szeikin」 „20 éves lelkiismeretes
szolgálat” ◆ rendszeresrendszeres részvételrészvétel ◆ szorga-szorga-
lomlom
szeikinszeikin ◆ élő baktériumélő baktérium
szeikin-jóbiszeikin-jóbi ◆ nagypénteknagypéntek
szeikinkaszeikinka ◆ lelkiismereteslelkiismeretes tagtag ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlen tagtetlen tag
szeikinoszeikino ◆ hiteshites 「Szeikino cuma」 „hites fele-
ség”

szeikinokavarimeszeikinokavarime ◆ századfordulószázadforduló
szeikinonaiszeikinonai ◆ élettelenélettelen 「Varevare-va szei-
kinonai ningjóno jódeszu.」 „Élettelen bábuk va-
gyunk.” ◆ kifejezéstelenkifejezéstelen 「Kanodzso-va szei-
kinonai kao-o siteiru.」 „Kifejezéstelen az arca.”

szeikinorútoszeikinorúto ◆ hivatali úthivatali út
szeikinotecuzukiszeikinotecuzuki ◆ hivatalos eljáráshivatalos eljárás
szeikinsaszeikinsa ◆ lelkiismereteslelkiismeretes tagtag ◆ rendíthe-rendíthe-
tetlen tagtetlen tag
szeikinsószeikinsó ◆ kitüntetéskitüntetés rendszeresrendszeres részvé-részvé-
telérttelért
szeikinszeinoszeikinszeino ◆ bakteriosztatikusbakteriosztatikus
szeikinszúszeikinszú ◆ telepszámtelepszám
szeikinszuruszeikinszuru ◆ lelkiismereteslelkiismeretes 「Sigotoni
szeikinsita.」 „Lelkiismeretesen végezte a mun-
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káját.” ◆ rendíthetetlenülrendíthetetlenül járjár 「Gassódanni
szeikinsita.」 „Rendíthetetlenül járt az énekkar-
ba.”

szeikintekinaszeikintekina ◆ bakteriosztatikusbakteriosztatikus
szeiki-oszeiki-o ataeruataeru ◆ életetéletet lehellehel 「Hanani
mizu-o jatte szeiki-o ataeta.」 „A virágot meglo-
csolva életet leheltem bele.”

szeikjoszeikjo ◆ elhalálozáselhalálozás ◆ elhunyáselhunyás 「Otó sza-
mano goszeikjo-o itamimaszu.」 „Őszinte részvé-
tem elhunyt édesapja miatt!”

szeikjószeikjó ◆ fogyasztóifogyasztói szövetkezetszövetkezet ◆ ko-ko-
operatívoperatív üzletüzlet ◆ megrendelésmegrendelés 「Kono jaszai-
va szeikjóde katta.」 „Ezt a zöldséget megrende-
léssel vettem.”

szeikjószeikjó ◆ görögkeletigörögkeleti vallásvallás ◆ ortodoxortodox
vallásvallás ◆ pravoszláv valláspravoszláv vallás
szeikjószeikjó ◆ politikapolitika ésés oktatásoktatás ◆ politikapolitika ésés
vallásvallás
szeikjószeikjó ◆ fennkölt szórakozásfennkölt szórakozás
szeikjószeikjó ◆ sikersiker 「Sóbai-va szeikjódatta.」 „Si-
keres volt az üzlet.”

szeikjóbunriszeikjóbunri ◆ államállam ésés vallásvallás szétválasz-szétválasz-
tásatása ◆ politika és vallás szétválasztásapolitika és vallás szétválasztása
szeikjódzsuszeikjódzsu ◆ rendes tanárrendes tanár
szeikjóicscsiszeikjóicscsi ◆ politikapolitika ésés vallásvallás összefo-összefo-
nódásanódása
szeikjóikuszeikjóiku ◆ felvilágosításfelvilágosítás ◆ szexuálisszexuális ne-ne-
velésvelés
szeikjóiku-oszeikjóiku-o szuruszuru ◆ felvilágosítfelvilágosít 「Sisun-
kino kodomo-va szeikjóikuszareta.」 „A kamaszt
felvilágosították.”

szeikjókaiszeikjókai ◆ görögkeletigörögkeleti egyházegyház ◆ orto-orto-
doxdox egyházegyház ◆ pravoszlávpravoszláv egyházegyház ◇ tóhó-tóhó-
szeikjókaiszeikjókai keleti ortodox egyházkeleti ortodox egyház
szeikjokuszeikjoku ◆ politikaipolitikai helyzethelyzet 「Szeikjokuno
antei」 „politikai helyzet stabilitása”

szeikjokuszeikjoku ◆ pozitív póluspozitív pólus
szeikjokunokikiszeikjokunokiki ◆ politikai válságpolitikai válság
szeikjoszuruszeikjoszuru ◆ elhalálozikelhalálozik ◆ elhunyelhuny
szeikjótoszeikjóto ◆ ortodoxortodox
szeikjótoszeikjóto ◆ puritánpuritán
szeikjótokakumeiszeikjótokakumei ◆ puritán forradalompuritán forradalom
szeikjótosugiszeikjótosugi ◆ puritanizmuspuritanizmus
szeikjótotekinaszeikjótotekina ◆ puritánpuritán

szeikjúszeikjú ◆ fizetésifizetési kérelemkérelem 「Szeikjúga ki-
ta.」 „Jött egy fizetési kérelem.” ◆ kéréskérés
「Szeikjúni ódzsita.」 „Eleget tesz a kérésének.”
◆ követeléskövetelés 「Kidzsino teiszeino szeikjú-o mi-
tometa.」 „Helyet adtunk a cikk kijavításával kap-
csolatos követelésnek.” ◇ szaisinszeikjúszaisinszeikjú újra-újra-
tárgyalásitárgyalási kérelemkérelem ◇ szongaiszeikjúszongaiszeikjú kár-kár-
igényigény 「Haitacugjósani szongaiszeikjú-o mósi
tateta.」 „A futárcégnek bejelentettem a kárigé-
nyemet.” ◇ mizumasiszeikjúmizumasiszeikjú túlszámlázástúlszámlázás
szeikjúgakuszeikjúgaku ◆ követelt összegkövetelt összeg
szeikjúkenszeikjúken ◆ kereseti jogkereseti jog
szeikjúkingakuszeikjúkingaku ◆ kiszámlázott összegkiszámlázott összeg
szeikjúnaszeikjúna ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Szeikjúna ke-
curon」 „elhamarkodott következtetés” ◆ elsie-elsie-
tetttett 「Szeikjúna handan」 „elsietett döntés”

szeikjúniszeikjúni ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan ◆ elsietveelsietve
szeikjúsaszeikjúsa ◆ követelőkövetelő
szeikjúsoszeikjúso ◆ fizetésifizetési felszólításfelszólítás ◆ számlaszámla
◇ kaminoszeikjúsokaminoszeikjúso papírpapír alapúalapú számlaszámla ◇ si-si-
haraiszeikjúsoharaiszeikjúso fizetésifizetési kérelemkérelem ◇ siharai-siharai-
szeikjúsoszeikjúso számlaszámla ◇ densiszeikjúsodensiszeikjúso elekt-elekt-
ronikus számlaronikus számla
szeikjúszuruszeikjúszuru ◆ bevasalbevasal 「Kaisanigaszorin
dai-o szeikjúsita.」 „Bevasaltam a cégen a tanko-
lás árát.” ◆ felszámítfelszámít 「Cuikarjókin-o szeikjú-
szareta.」 „Pluszköltséget számítottak fel nekem.”
◆ fizetésrefizetésre szólítszólít felfel ◆ igényeligényel 「Cukatta
keihi-va kaisani szeikjúsitekudaszai!」 „Igényeld
vissza a céges költségeidet!” ◆ kiszámlázkiszámláz
「Henszórjómade szeikjúszareta.」 „Még a
visszaküldési költséget is kiszámlázták.” ◆ nya-nya-
kábakába varrvarr 「Arajuru hijó-o szeikjúszareta.」
„Minden költséget az én nyakamba varrtak.” ◆

ráterhelráterhel 「Sakkin-va hosóninni szeikjúsza-
reta.」 „Az adósságot ráterhelték a kezesre.” ◆

számlázszámláz 「Kongecu-va szengecuno nibaino den-
kidaiga szeikjúszareta.」 „Ebben a hónapban a
múlt havi villanyszámla kétszeresét számlázták.”

szeikószeikó ◆ acélgyártásacélgyártás ◇ beszszemászeikó-beszszemászeikó-
hóhó Bessemer-acélgyártásBessemer-acélgyártás
szeikószeikó ◆ koituszkoitusz ◆ kopulációkopuláció ◆ közösülésközösülés
◆ nemi közösülésnemi közösülés
szeikószeikó ◆ lyuklyuk ◇ densiszeikócuidensiszeikócui elektron-elektron-
lyuk párlyuk pár
szeikószeikó ◆ boldogulásboldogulás 「Szeikó-o motomete ga-
ikokuni idzsúsita.」 „A boldogulás reményében
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külföldre emigrált.” ◆ érvényesülésérvényesülés ◆ sikersiker
「Goszeikó-o oinori mósi agemaszu.」 „Sok sikert
kívánok!” ◇ sippai-vasippai-va szeiko-noszeiko-no motomoto kudar-kudar-
cokoncokon átát vezetvezet azaz útút aa sikerhezsikerhez ◇ dai-dai-
szeikószeikó nagynagy húzáshúzás 「Tószanmagivano kaisa-o
kai tottano-va daiszeikódatta.」 „Nagy húzás volt
megvenni a csőd szélén álló céget.”

szeikószeikó ◆ beállítottságbeállítottság ◆ hajlamhajlam ◆ termé-termé-
szetszet ◇ sóhiszeikósóhiszeikó fogyasztásifogyasztási hajlandó-hajlandó-
ságság ◇ szeikógaaruszeikógaaru hajlamoshajlamos 「Hito-o karon-
dzsiru szeikógaaru.」 „Hajlamos lekicsinyelni az
embereket.” ◇ csocsikuszeikócsocsikuszeikó megtakarítá-megtakarítá-
si hajlandóságsi hajlandóság
szeikocuszeikocu ◆ csontrakáscsontrakás
szeikocuinszeikocuin ◆ csontkovácscsontkovács ◆ csontrakócsontrakó
szeikocusiszeikocusi ◆ csontkovácscsontkovács
szeikódanszeikódan ◆ sikertörténetsikertörténet
szeikódzsoszeikódzso ◆ acélgyáracélgyár
szeikógaaruszeikógaaru ◆ hajlamoshajlamos 「Hito-o karondzsiru
szeikógaaru.」 „Hajlamos lekicsinyelni az embe-
reket.”

szeikógjószeikógjó ◆ acéliparacélipar
szeikóhószeikóhó ◆ frontálisfrontális támadástámadás 「Szeikóhóde
iku.」 „Frontális támadást választottam.”

szeikóiszeikói ◆ közösülésközösülés ◆ szexelésszexelés ◆ szexuálisszexuális
aktusaktus
szeikóikanszensószeikóikanszensó ◆ neminemi útonúton terjedőterjedő be-be-
tegségtegség ◆ szexuálisan átvitt betegségszexuálisan átvitt betegség
szeikói-o szuruszeikói-o szuru ◆ közösülközösül ◆ szexelszexel
szeikókaiszeikókai ◆ anglikán egyházanglikán egyház
szeikókódzsószeikókódzsó ◆ acélműacélmű
szeikokuszeikoku ◆ céltábla közepecéltábla közepe ◆ telitalálattelitalálat
szeikoku-oszeikoku-o etaeta ◆ megfelelőmegfelelő 「Szeikoku-o eta
socsi」 „megfelelő intézkedés”

szeikoku-o iruszeikoku-o iru ◆ fején találja a szögetfején találja a szöget
szeikómonogatariszeikómonogatari ◆ sikertörténetsikertörténet 「Ano
kaisano szeikómonogatari-o kiita.」 „Meghallgat-
tam a vállalat sikertörténetét.”

szeikonszeikon ◆ erőerő 「Szeikon-o cukai hatasita.」
„Minden erőmet kimerítettem.”

szeikonszeikon ◆ házasság létrejötteházasság létrejötte
szeikonszeikon ◆ energiaenergia ◆ léleklélek 「Momono szaiba-
ini szeikon-o kometa.」 „Beleadta a lelkét az őszi-
barack termesztésébe.”

szeikónaszeikóna ◆ csiszolatlancsiszolatlan 「Szeikóna buntai」
„csiszolatlan stílus” ◆ merevmerev ◆ nyersnyers
szeikónaszeikóna ◆ kimunkáltkimunkált 「Szeikónamedaru」
„kimunkált medál”

szeikoncukihateruszeikoncukihateru ◆ végképvégkép kimerülkimerül
「Zangjósiszugite szeikoncuki hateta.」 „A sok
túlórától végképp kimerültem.”

szeikonkaszekiszeikonkaszeki ◆ nyomfosszílianyomfosszília
szeikonricuszeikonricu ◆ házasságotházasságot kötőkkötők arányaaránya
「Szeikonricuno takai kekkonszódandzso」 „há-
zasságközvetítő iroda, ahol magas a házasságot
kötők aránya”

szeikonszuruszeikonszuru ◆ létrejönlétrejön aa házasságházasság 「Ko-
no kekkonszódandzsode-va dzsuh-kuminócsi kjú-
kumiga szeikonsita.」 „A házasságközvetítő iro-
dában 10 pár közül kilenc között létrejött a házas-
ság.”

szeikósitaszeikósita ◆ sikeressikeres
szeikósitaoboeszeikósitaoboe ◆ sikerélménysikerélmény 「Korede ics-
idomo szeikósita oboeganai.」 „Még egyszer sem
volt sikerélményem ebben.”

szeikósiteszeikósite ◆ sikeresensikeresen 「Ucsúhikósi-va
csikjú-e no kikanni szeikósita.」 „Sikeresen
visszatért az űrhajós a Földre.”

szeikósószeikósó ◆ közösülésközösülés ◆ szexuálisszexuális kapcso-kapcso-
latlat
szeikószaszeruszeikószaszeru ◆ sikerresikerre viszvisz
「Purodzsekuto-o szeikószaszetai.」 „Szeretném
sikerre vinni a projektet!”

szeikószuruszeikószuru ◆ álláll 「Keikakuga sippaiszuruka
szeikószurukakorenikakatteiru.」 „Ezen áll vagy
bukik a terv.” ◆ befutbefut 「Kare-va szeikósita ha-
ijúdeszu.」 „Ő egy befutott színész.” ◆ beválikbeválik
「Atarasiipaszokon-va szeikódesita.」 „Bevált az
új számítógépem.” ◆ boldogulboldogul 「Gaikokude
szeikósita.」 „Külföldön boldogult.” ◆ érvénye-érvénye-
sülsül 「Kono kaisade-va szeikódekinai.」 „Ennél a
vállalatnál nem tudok érvényesülni.” ◆ jóljól járjár
「Kono reizóko-va szeikódesita.」 „Jól jártunk
ezzel a hűtővel.” ◆ összejönösszejön 「Naninimo szei-
kósinai hitogairu.」 „Van, akinek semmi sem jön
össze.” ◆ sikerülsikerül 「Kuszurino kaihacuni szeikó-
sita.」 „Sikerült kifejleszteni a gyógyszert.”

szeikószuruszeikószuru ◆ közösülközösül
szeikóudokunoszeikóudokuno ◆ jójó időbenidőben aa földekenföldeken dol-dol-
gozik,gozik, esősesős időbenidőben olvasolvas 「Szeikóudokuno
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szeikacu-o okuru.」 „Jó időben a földeken dolgo-
zik, esős időben olvas.”

szeikuszeiku ◆ állandó szókapcsolatállandó szókapcsolat ◆ szólásszólás
szeikurabeszeikurabe ◆ testmagasságtestmagasság összehasonlí-összehasonlí-
tásatása
szeikurabeszuruszeikurabeszuru ◆ összemériösszeméri aa magassá-magassá-
gátgát 「Otótoto szeikurabesita.」 „Összemértem a
magasságomat az öcsémmel.”

szeikusúszeikusú ◆ imakönyvimakönyv ◆ leckekönyvleckekönyv
szeimaszeima ◆ kenderfeldolgozáskenderfeldolgozás
szeimaiszeimai ◆ fehérfehér rizsrizs ◆ fényezettfényezett rizsrizs ◆

hántolt rizshántolt rizs ◆ rizshántolásrizshántolás
szeimaikiszeimaiki ◆ rizsfényezőrizsfényező gépgép ◆ rizshántolórizshántoló
gépgép
szeimakuszeimaku ◆ membrángyártásmembrángyártás
szeimeiszeimei ◆ bejelentésbejelentés ◆ nyilatkozatnyilatkozat
「Adzsia sokoku-va csúgoku-o hinanszuru
kjódószeimei-o desita.」 „Az ázsiai országok Kí-
nát elítélő közös nyilatkozatot tettek.” ◇ kjó-kjó-
dószeimeidószeimei közösközös nyilatkozatnyilatkozat 「Nicsibei-va
csúgoku-o hihanszuru kjódószeimei-o dasita.」
„Amerika és Japán Kínát elítélő közös nyilatko-
zatot adott ki.” ◇ kógiszeimeikógiszeimei tiltakozótiltakozó nyi-nyi-
latkozatlatkozat ◇ szeimei-oszeimei-o daszudaszu nyilatkoziknyilatkozik
「Hanzaigurúpu-va varevareno mokuteki-va kin-
datono szeimei-o dasita.」 „A bűnszervezet azt
nyilatkozta, hogy pénzszerzés a céljuk.” ◇

hankószeimei-ohankószeimei-o daszudaszu magáramagára vállaljavállalja aa
bűncselekménytbűncselekményt 「Tero szosiki-va
hankószeimei-o dasita.」 „A terrorszervezet ma-
gára vállalta a bűncselekményt.” ◇ bideoszei-bideoszei-
meimei videónyilatkozatvideónyilatkozat 「Tero szosiki-va bideo
szeimei-o dasita.」 „A terrorszervezet videónyi-
latkozatot tett.”

szeimeiszeimei ◆ életélet 「Atarasii szeimeino tandzsó」
„új élet születése” ◆ fontosfontos dologdolog 「Sin-jó-va
bidzsineszuno szeimeidearu.」 „A bizalom fontos
az üzlet számára.” ◆ létlét ◇ szeidzsiszeimeiszeidzsiszeimei po-po-
litikailitikai pályafutáspályafutás ◇ csikjúgaiszeimeicsikjúgaiszeimei föl-föl-
dönkívülidönkívüli életélet 「Csikjúgaiszeimei-o szaguru.」
„A földönkívüli élet nyomait keresi.”

szeimeiszeimei ◆ családicsaládi ésés utónévutónév 「Szeimeihan-
dan uranaideno futarino aisó-va szaikódeszu.」
„A családi és utónevükből jósolva illenek egymás-
hoz.”

szeimeibunszeimeibun ◆ nyilatkozatnyilatkozat

szeimeiganaiszeimeiganai / szeimeinonaiszeimeinonai ◆ élettelenélettelen
「Cukini-va szeimeiganai.」 „A hold élettelen.” ◆

élettelenélettelen 「Szeimeinonai vakuszei」 „élettelen
bolygó”

szeimeihandanszeimeihandan ◆ név alapján jóslásnév alapján jóslás
szeimeihokenszeimeihoken ◆ életbiztosításéletbiztosítás 「Sindara
szeimeihokenkara iszszenmanorimaszu.」 „Ha
meghal, az életbiztosítása tízmillió jent fizet.”

szeimeiidzsiszócsiszeimeiidzsiszócsi ◆ létfenntartólétfenntartó beren-beren-
dezésdezés
szeimeikacudónifukakecunaszeimeikacudónifukakecuna ◆ biogénbiogén
szeimeikanszeimeikan ◆ életérzéséletérzés
szeimeikógakuszeimeikógaku ◆ biotechnológiabiotechnológia
szeimeinokigenszeimeinokigen ◆ életélet eredeteeredete ◆ életélet ke-ke-
letkezéseletkezése
szeimeinonaiszeimeinonai / szeimeiganaiszeimeiganai ◆ élettelenélettelen
「Szeimeinonai vakuszei」 „élettelen bolygó” ◆

élettelenélettelen 「Cukini-va szeimeiganai.」 „A hold
élettelen.”

szeimeinoszankaszeimeinoszanka ◆ élet himnuszaélet himnusza
szeimei-oszeimei-o daszudaszu ◆ nyilatkoziknyilatkozik
「Hanzaigurúpu-va varevareno mokuteki-va kin-
datono szeimei-o dasita.」 „A bűnszervezet azt
nyilatkozta, hogy pénzszerzés a céljuk.”

szeimeirjokuszeimeirjoku ◆ életerőéleterő 「Kono ki-va szugoi
szeimeirjokugaaru.」 „Nagy életereje van ennek a
fának.” ◆ vitalitásvitalitás
szeimeirjokugaaruszeimeirjokugaaru ◆ életképeséletképes 「Akacsan-
va szeimeirjokuganakatta.」 „A baba nem volt
életképes.”

szeimeisoszeimeiso ◆ nyilatkozatnyilatkozat
szeimeiszenszeimeiszen ◆ életvonaléletvonal 「Szeimeiszenga fu-
tokute nagai.」 „Az életvonala hosszú és vastag.”

szeimeiszuruszeimeiszuru ◆ kihirdetkihirdet 「Szeifu-va
kinkjúdzsitai-o szeimeisita.」 „Az állam szükség-
állapotot hirdetett ki.”

szeimeitaiszeimeitai ◆ lénylény 「Csikjúgaiszeimeitai」 „föl-
dönkívüli lény” ◆ létformalétforma
szeimenszeimen ◆ hosszútészta-készítéshosszútészta-készítés ◆ tész-tész-
takészítéstakészítés
szeimicuszeimicu ◆ precizitásprecizitás
szeimicudenaiszeimicudenai ◆ pontatlanpontatlan
szeimicukagakuszeimicukagaku ◆ egzakt tudományegzakt tudomány
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szeimicukenszaszeimicukensza ◆ alaposalapos vizsgálatvizsgálat ◆ ki-ki-
vizsgálásvizsgálás
szeimicukenszaszuruszeimicukenszaszuru ◆ kivizsgálkivizsgál
「Karadanoszubete-o szeimicukenszasitemorat-
ta.」 „Kivizsgáltattam magam.”

szeimicukikaiszeimicukikai ◆ precíziós szerkezetprecíziós szerkezet
szeimicukikaiszeimicukikai ◆ precíziós gépprecíziós gép
szeimicukikiszeimicukiki ◆ precíziós eszközprecíziós eszköz
szeimicunaszeimicuna ◆ pontospontos 「Szeimicuna szokutei-o
okonatta.」 „Pontos méréseket végeztek.” ◆ pre-pre-
cízióscíziós 「Szeimicuna kikai」 „precíziós gép” ◆

részletesrészletes 「Szeimicuna csizu」 „részletes tér-
kép”

szeimicuniszeimicuni ◆ pontosanpontosan 「Szunpó-o szeimicuni
hakatta.」 „Pontosan levette a méretet.”

szeimjókócsinaszeimjókócsina ◆ ügyesen kidolgozottügyesen kidolgozott
szeimjónaszeimjóna ◆ kidolgozottkidolgozott ◆ precízprecíz
szeimonszeimon ◆ főkapufőkapu
szeimonszeimon ◆ glottiszglottisz ◆ hangréshangrés ◆ hangsza-hangsza-
lagréslagrés
szeimonszeimon ◆ hanglenyomathanglenyomat
szeimon-onszeimon-on ◆ gégehanggégehang ◆ glottális hangglottális hang
szeimosikihjóhonszeimosikihjóhon ◆ holotípusholotípus
szeinanszeinan ◆ délnyugatdélnyugat
szeinanszeiszeinanszei ◆ nyugat-délnyugatnyugat-délnyugat 「Szeinan-
szeino kazega fuitemaszu.」 „Nyugat-délnyugati
szél fúj.”

szeinaruszeinaru ◆ szentszent
szeinbucukigen-noszeinbucukigen-no ◆ biogénbiogén
szeineisiszeineisi ◆ HsziningHszining
szeinenszeinen ◆ fiatalemberfiatalember ◆ fiúfiú ◆ legénylegény ◇ kó-kó-
szeinenszeinen barátságosbarátságos fiatalfiatal ◇ bungakuszei-bungakuszei-
nennen könyvszeretőkönyvszerető fiatalfiatal ◇ man-nenszeinenman-nenszeinen
örök fiatalörök fiatal
szeinenszeinen ◆ nagykorúságnagykorúság ◇ miszeinenmiszeinen fiatal-fiatal-
korúságkorúság
szeinenszeinen ◆ születési évszületési év
szeinendanszeinendan ◆ ifjúsági egyesületifjúsági egyesület
szeinendan-inszeinendan-in ◆ ifjúsági szervezet tagjaifjúsági szervezet tagja
szeinendansiszeinendansi ◆ felnőtt férfifelnőtt férfi
szeinendzsidaiszeinendzsidai ◆ fiatalkorfiatalkor ◆ ifjúkorifjúkor
szeinengappiszeinengappi ◆ születésiszületési dátumdátum 「Rireki-
soni szeinengappi-o kakitakunai.」 „Nem akarom

feltüntetni a születési dátumomat az önéletrajzo-
mon.” ◆ születésiszületési időidő 「Ankétoni
szeinengappi-o kakanakerebanaranakatta.」 „A
kérdőívre rá kellett írnia a születési idejét.”

szeinenkaiszeinenkai ◆ ifjúsági szervezetifjúsági szervezet
szeinenkiszeinenki ◆ fiatalkorfiatalkor ◆ ifjúkorifjúkor
szeinen-nenreiszeinen-nenrei ◆ nagykorúságnagykorúság idejeideje
「Szeinen-nenrei-o hiki szageru hóan」 „nagyko-
rúság idejét csökkentő törvényjavaslat”

szeinensaszeinensa ◆ nagykorúnagykorú
szeinenszószeinenszó ◆ fiatalságfiatalság
szeinidzsúmentaiszeinidzsúmentai ◆ szabályos ikozaéderszabályos ikozaéder
szeinikuszeiniku ◆ húshús ◆ tiszta hústiszta hús
szeinikugjószeinikugjó ◆ húsiparhúsipar
szeinikugjósaszeinikugjósa ◆ henteshentes
szeinikutenszeinikuten ◆ henteshentes
szeiniszuruszeiniszuru ◆ felrófelró 「Sippai-o dzsibunno mu-
csinoszeinisita.」 „Tudatlanságomnak róttam fel
a tévedést.” ◆ hibáztathibáztat 「Dzsibunno ajamacsi-o
hitonoszeiniszuru.」 „Mást hibáztat saját vétségé-
ért.” ◆ okolokol 「Sippai-o vatasinoszeinisinaide!」
„Ne okolj engem a kudarc miatt!”

szeinjúszeinjú ◆ nyers tejnyers tej
szeinoszeino ◆ rendszerűrendszerű 「Kore-va szerufuszábiszu
szeinoreszutorandeszu.」 „Ez az étterem önki-
szolgáló rendszerű.” ◇ kaiinszeinokaiinszeino tagsághoztagsághoz
kötöttkötött
szeinószeinó ◆ képességképesség ◆ teljesítményteljesítmény 「Konp-
jútáno szeinó-va dondon agatteiru.」 „A számí-
tógépek teljesítménye egyre növekszik.” ◇ undó-undó-
szeinószeinó manőverezőmanőverező képességképesség 「Kono
kuruma-va undószeinógajoi.」 „Ennek a kocsinak
jó a manőverező képessége.” ◇ romenszókósze-romenszókósze-
inóinó úttartásúttartás 「Kurumano romenszókószeinó」
„kocsi úttartása”

szeinoaiteszeinoaite ◆ szexuális partnerszexuális partner
szeinodenkaszeinodenka ◆ pozitív töltéspozitív töltés
szeinokehaiszeinokehai ◆ életjeléletjel 「Murade szeino kehai-
o kandzsinakatta.」 „Semmi életjelet nem tapasz-
taltak a faluban.”

szeinokentaiszeinokentai ◆ életuntságéletuntság
szeinókjokuszenszeinókjokuszen ◆ teljesítménygörbeteljesítménygörbe
szeinokókuszszeiszeinokókuszszei ◆ pozitívpozitív fototropizmusfototropizmus
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szeinó-oszeinó-o appuszaszeruappuszaszeru ◆ felturbózfelturbóz 「Konp-
jútáno szeinó-o appuszaszeta.」 „Felturbóztam a
számítógépemet.”

szeinó-oszeinó-o migakiagerumigakiageru ◆ feltuningolfeltuningol 「Kikai-
no szeinó-o migaki ageta.」 „Feltuningoltam a gé-
pet.”

szeinoszeiszúszeinoszeiszú ◆ pozitív egész számpozitív egész szám
szeinoszúszeinoszú ◆ pozitív számpozitív szám
szeiószeió ◆ Nyugat-EurópaNyugat-Európa
szeióbunmeiszeióbunmei ◆ nyugat-európai civilizációnyugat-európai civilizáció
szei-oszei-o daszudaszu ◆ igyekszikigyekszik ◆ mindentmindent beleadbelead
「Sigotoni szei-o dasita.」 „Minden beleadtam a
munkámba.”

szeiódzsinszeiódzsin ◆ nyugat-európai embernyugat-európai ember
szei-o itonamuszei-o itonamu ◆ élél
szeiókaszeióka ◆ nyugatiasodásnyugatiasodás
szeionszeion ◆ zöngétlenzöngétlen szótagszótag 「Kjógide-va
szeionto-va godzsúonno『ka』, 『sza』, 『ta』, 『ha』 gjó-
o iu.」 „Szigorúan vett zöngétlen szótagnak a ka-
na tábla ka, sa, ta és ha sorait mondják.”

szeionszeion ◆ nyugalomnyugalom
szeionszeion ◆ beszédhangbeszédhang
szeion-naszeion-na ◆ nyugalmasnyugalmas
szeion-noszeion-no ◆ zajmenteszajmentes 「Kono szenpúki-va
szeiondeszu.」 „Ez a ventilátor zajmentes.” ◆ zö-zö-
rejmentesrejmentes
szeiónoszeióno ◆ nyugat-európainyugat-európai
szeionszogaiszeionszogai ◆ csendháborításcsendháborítás
szeiósokokuszeiósokoku ◆ nyugat-európai országoknyugat-európai országok
szei-oszei-o ukeruukeru ◆ világravilágra jönjön 「Kono joni szei-
o ukete szandzsúnen.」 „30 évvel ezelőtt jöttem a
világra.”

szeiraiszeirai ◆ születésétőlszületésétől fogvafogva 「Szeiraijókina
hito」 „születésétől fogva jó kedélyű ember” ◆

születésétőlszületésétől kezdvekezdve 「Szeiraibjódzsakuna
hito」 „születésétől kezdve beteges ember”

szeirankiszeiranki ◆ oogóniumoogónium
szeirecuszeirecu ◆ sorakozássorakozás ◆ sorakozósorakozó ◆ sorbansorban
állásállás
szeirecunaszeirecuna ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Szeirecuna
izumi」 „kristálytiszta forrás”

szeirecuszuruszeirecuszuru ◆ felsorakozikfelsorakozik 「Rjócsímu-va
szeirecusita.」 „Mindkét csapat felsorakozott.” ◆

sorakoziksorakozik 「Gundzsin-va szeirecusita.」 „A ka-
tonák sorakoztak.” ◆ sortsort alkotalkot 「Szeitotacsi-
va szeirecusita.」 „A diákok sort alkottak.”

szeireiszeirei ◆ igyekezetigyekezet ◆ szorgalomszorgalom
szeireiszeirei ◆ SzentlélekSzentlélek ◇ csicsitokotoszeireicsicsitokotoszeirei
Atya, Fiú, SzentlélekAtya, Fiú, Szentlélek
szeireiszeirei ◆ léleklélek
szeireiszeirei ◆ kormányrendeletkormányrendelet
szeireikakkinszeireikakkin ◆ szorgalom és igyekezetszorgalom és igyekezet
szeireikórinszaiszeireikórinszai ◆ pünkösdpünkösd
szeireinikandzsiruszeireinikandzsiru ◆ rászáll a Szentlélekrászáll a Szentlélek
szeireisinkószeireisinkó ◆ animizmusanimizmus
szeireiszuruszeireiszuru ◆ igyekezikigyekezik 「Sigotoni szeirei-
szuru.」 „Igyekszik a munkájában.” ◆ szorgal-szorgal-
masmas 「Bengakuni szeireiszuru.」 „Szorgalmasan
tanul.”

szeirekiszeireki ◆ időszámításunkidőszámításunk szerintszerint 「Szeire-
kinanahjakurokudzsú nenni.」 „Időszámításunk
szerint 760-ban.” ◆ kereszténykeresztény időszámításidőszámítás
◆ keresztény naptárkeresztény naptár
szeirenszeiren ◆ hámtalanításhámtalanítás
szeirenszeiren ◆ kohászatkohászat
szeirenszeiren ◆ finomításfinomítás ◇ kakuhanszeirenhókakuhanszeirenhó
kavaró acélgyártáskavaró acélgyártás
szeirenszeiren ◆ becsületbecsület ◆ tisztességtisztesség
szeirendzsoszeirendzso ◆ kohókohó
szeirengjósaszeirengjósa ◆ kohászkohász ◆ olvasztárolvasztár
szeirenkeppakuszeirenkeppaku ◆ becsületességbecsületesség ◆ fedd-fedd-
hetetlenséghetetlenség
szeirenkeppakunaszeirenkeppakuna ◆ feddhetetlenfeddhetetlen 「Szei-
renkeppakuna hito」 „feddhetetlen ember”

szeiren-naszeiren-na ◆ becsületesbecsületes
szeiriszeiri ◆ élettanélettan ◆ fiziológiafiziológia ◆ havibajhavibaj ◆

havivérzéshavivérzés ◆ menstruációmenstruáció 「Szeiri-va icuka-
kancuzuita.」 „A menstruáció 5 napig tartott.”

szeiriszeiri ◆ rendrakásrendrakás ◇ kukakuszeirikukakuszeiri terület-terület-
rendezésrendezés ◇ dzsónaiszeiridzsónaiszeiri rendfenntartásrendfenntartás
szeiribangószeiribangó ◆ sorszámsorszám 「Szeiribangó-va ma-
damadananode, toireni ittekimaszu.」 „Messze
van még a sorszámunk, elmegyek a vécére.”

szeiribiszeiribi ◆ menstruációs napokmenstruációs napok
szeiricuszeiricu ◆ elfogadáselfogadás 「Hóricuno szeiricu」
„törvény elfogadása” ◆ létrejövetellétrejövetel 「Kekkon-
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no szeiricu」 „házasság létrejötte” ◆ megalaku-megalaku-
láslás 「Szeikenno szeiricu」 „kormány megalaku-
lása” ◇ kósószeiricukósószeiricu megállapodásmegállapodás születé-születé-
sese
szeiricúszeiricú ◆ menstruációs fájdalmakmenstruációs fájdalmak
szeiricuszuruszeiricuszuru ◆ elel leszlesz fogadvafogadva 「Hóan-va
szeiricusita.」 „Elfogadták a törvényjavaslatot.” ◆

kialakulkialakul 「Heivaga szeiricusita.」 „Kialakult a
béke.” ◆ létrejönlétrejön 「Kekkonga szeiricusita.」 „A
házasság létrejött.” ◆ megalakulmegalakul 「Tóga szeiri-
cusita.」 „Megalakult a párt.” ◆ összeállösszeáll 「Csí-
muga szeiricusita.」 „Összeállt a csapat.” ◆

összejönösszejön 「Kappuru-va szeiricusita.」 „Össze-
jött a pár.”

szeiridanszuszeiridanszu ◆ fiókos szekrényfiókos szekrény
szeirifudzsunszeirifudzsun ◆ menstruációs zavarmenstruációs zavar
szeirigakuszeirigaku ◆ élettanélettan ◆ fiziológiafiziológia ◇ denki-denki-
szeirigakuszeirigaku elektrofiziológiaelektrofiziológia
szeirijónapukinszeirijónapukin ◆ intim betétintim betét
szeirikappuszeirikappu ◆ intimkehelyintimkehely ◆ intimtölcsérintimtölcsér
szeirikenszeiriken ◆ sorszámozottsorszámozott jegyjegy 「Ninkino-
arukonszátono njúdzsónotameni szeirikenga ku-
barareta.」 „A népszerű koncertnél a belépéshez
sorszámozott jegyeket osztogattak.”

szeirikigakuszeirikigaku ◆ statikastatika ◇ ekitaiszeirikiga-ekitaiszeirikiga-
kuku hidrosztatikahidrosztatika ◇ rjútaiszeirikigakurjútaiszeirikigaku hid-hid-
rosztatikarosztatika
szeirisitaszeirisita ◆ rendezettrendezett
szeirisokuenszuiszeirisokuenszui ◆ élettaniélettani sóoldatsóoldat ◆ fi-fi-
ziológiás sóoldatziológiás sóoldat
szeirisúkiszeirisúki ◆ menstruációsmenstruációs ciklusciklus ◆ ovariá-ovariá-
lis cikluslis ciklus
szeiriszeitonszeiriszeiton ◆ rend és tisztaságrend és tisztaság
szeiriszuruszeiriszuru ◆ elrendezelrendez 「Tanano hon-o szeiri-
sita.」 „Elrendeztem a polcon a könyveket.” ◆

helyrerakhelyrerak 「Atamano naka-o szeirisita.」
„Helyreraktam a fejemben a dolgokat.” ◆ kidobkidob
「Iranai sasin-o szeirisita.」 „Kidobtam a feles-
leges fényképeket.” ◆ kiválogatkiválogat 「Iranai sasin-
o szeirisita.」 „Kiválogattam a fotókat, amik már
nem kellenek.” ◆ összerendezösszerendez 「Sasin-o szeiri-
sita.」 „Összerendeztem a képeimet.” ◆ rendberendbe
rakrak 「Jukanicsirabatta sorui-o szeirisitefairuszu-
ru.」 „A padlón szanaszét heverő iratokat rendbe
raktam, és mappákba rendeztem.” ◆ rendetrendet rakrak
「Heja-o szeirisita.」 „Rendet raktam a szobá-

ban.” ◆ rendezrendez 「Hondanano hon-o szeirisite-
ita.」 „Rendeztem a könyveket a polcon.” ◆ rend-rend-
szerezszerez 「Dzsiszszeki-o hizukegotoni szeirisi-
ta.」 „Dátum szerint rendszerezte a vállalat ered-
ményét.” ◆ szortírozszortíroz 「Korerano sorui-o szeiri-
site kudaszai.」 „Kérem, szortírozza szét ezeket az
iratokat!” ◆ válogatválogat 「Buhin-o szeirisiteita.」
„Alkatrészeket válogattam.” ◇ szeirisitaszeirisita rende-rende-
zettzett ◇ mono-omono-o szeiriszuruszeiriszuru pakolpakol 「Súmacu-
va hejade mono-o szeirisiteita.」 „Hétvégén a szo-
bában pakoltam.”

szeiritekibunkaszeiritekibunka ◆ élettaniélettani specializációspecializáció ◆

fiziológiai specializációfiziológiai specializáció
szeiritekijokkjúszeiritekijokkjú ◆ biológiai vágybiológiai vágy
szeiritekinaszeiritekina ◆ akaratlanakaratlan ◆ élettaniélettani ◆ fizio-fizio-
lógiailógiai
szeiritekiniszeiritekini ◆ élettanilagélettanilag
szeiritekisokuenszuiszeiritekisokuenszui ◆ élettaniélettani sóoldatsóoldat ◆

fiziológiás sóoldatfiziológiás sóoldat
szeirjakukekkonszeirjakukekkon ◆ érdekházasságérdekházasság
szeirjószeirjó ◆ hangerőhangerő ◆ orgánumorgánum 「Tobosii szeir-
jóno kasu」 „gyenge orgánumú énekes”

szeirjószeirjó ◆ frissességfrissesség
szeirjóinrjószeirjóinrjó ◆ üdítőüdítő
szeirjóinrjószuiszeirjóinrjószui ◆ üdítőüdítő ◆ üdítőitalüdítőital 「Szeir-
jóinrjószuino hanbai」 „üdítőital árusítása”

szeirjokuszeirjoku ◆ befolyásbefolyás 「Jóroppa sokoku-va
szeidzsitekina szeirjoku-o kjókasita.」 „Az euró-
pai országok növelték a politikai befolyásukat.” ◆

erőerő 「Taifú-va szeirjoku-o tamocsinagara kita-e
szuszundeiru.」 „A tájfun erejét megtartva észak
felé halad.” ◆ erőviszonyokerőviszonyok ◆ hatalomhatalom 「Szei-
tóno szeirjokuga otoroeta.」 „Csökkent a párt ha-
talma.” ◇ szeirjokuaraszoiszeirjokuaraszoi hatalmihatalmi harcharc ◇

buszószeirjokubuszószeirjoku fegyveres erőkfegyveres erők
szeirjokuszeirjoku ◆ életerőéleterő 「Szeirjokuafureru vaka-
monotacsi」 „életerőtől duzzadó fiatalok” ◆

energiaenergia 「Szeirjokugacuku tabe mono」 „ener-
giát adó étel” ◆ potenciapotencia
szeirjokuaraszoiszeirjokuaraszoi ◆ hatalmi harchatalmi harc
szeirjokubun-jaszeirjokubun-ja ◆ erőmegoszláserőmegoszlás 「Súgiinno
szeirjokubun-ja-va cugino tórideszu.」 „Az alsó-
ház erőmegoszlása a következőképpen alakult.”

szeirjokudorinkuszeirjokudorinku ◆ erősítőszererősítőszer
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szeirjokuhakucsúszeirjokuhakucsú ◆ egyenlőegyenlő erőkerők ◆ erő-erő-
egyensúlyegyensúly
szeirjokuhan-iszeirjokuhan-i ◆ befolyásibefolyási területterület ◆ hatal-hatal-
mi szférami szféra
szeirjokukenszeirjokuken ◆ befolyás körebefolyás köre
szeirjokukikkószeirjokukikkó ◆ izmozásizmozás 「Rjókokuno szeir-
jokukikkóga cuzuiteiru.」 „Folyik a két ország kö-
zötti izmozás.”

szeirjokunokinkószeirjokunokinkó ◆ erőegyensúlyerőegyensúly 「Szekai-
va szeirjokuno kinkó-o tori modosita.」 „A világ-
ban helyreállt az erőegyensúly.”

szeirjoku-o furuuszeirjoku-o furuu ◆ fitogtatja az erejétfitogtatja az erejét
szeirjokutekinaszeirjokutekina ◆ életerőséleterős ◆ energikusenergikus
「Szeirjokutekina kacudó」 „energikus aktivitás”

szeirjokutekiniszeirjokutekini ◆ energikusanenergikusan 「Szeirjokute-
kini hataraku.」 „Energikusan dolgozik.” ◆ min-min-
den erővelden erővel
szeirjokuzaiszeirjokuzai ◆ potencianövelőpotencianövelő ◆ potencia-potencia-
növelő szernövelő szer
szeirjónaszeirjóna ◆ frissfriss 「Szeirjóna kúki」 „friss le-
vegő” ◆ frissítőfrissítő 「Szeirjóna kaze」 „frissítő
szellő”

szeirjózaiszeirjózai ◆ frissítőfrissítő 「Kanodzso-va szono
otokokuszai sokubani szeirjózainojóna szonzai-
datta.」 „A nő frissítőleg hatott a férfiaktól bűzlő
munkahelyen .”

szeirjúszeirjú ◆ egyenirányításegyenirányítás
szeirjúszeirjú ◆ rektifikáló lepárlásrektifikáló lepárlás
szeirjúszeirjú ◆ tiszta vízfolyamtiszta vízfolyam
szeirjúszeirjú ◆ Kék SárkányKék Sárkány
szeirjúdaiódoszeirjúdaiódo ◆ egyenirányító diódaegyenirányító dióda
szeirjúkiszeirjúki ◆ egyenirányítóegyenirányító ◇ szuiginszeirjú-szuiginszeirjú-
kiki higanygőzhiganygőz egyenirányítóegyenirányító ◇ tanszózen-tanszózen-
paszeirjúpaszeirjú egyutasegyutas kétüteműkétütemű egyenirányí-egyenirányí-
tástás ◇ tanszóhanpaszeirjútanszóhanpaszeirjú egyutasegyutas egy-egy-
ütemű egyenirányításütemű egyenirányítás
szeirjúsiszeirjúsi ◆ kommutátorkommutátor
szeirjúszúszeirjúszú ◆ egyenirányítegyenirányít 「Kórjúden-acu-
o szeirjúszu u.」 „Egyenirányítja a váltakozó fe-
szültséget.”

szeiroszeiro ◆ hajdinatészta-szervírozó kosárhajdinatészta-szervírozó kosár
szeirószeiró ◆ gőzölőkosárgőzölőkosár
szeirószeiró ◆ pároló kosárpároló kosár
szeiródószeiródó ◆ szexmunkaszexmunka

szeiródósaszeiródósa ◆ szexmunkásszexmunkás
szeirokkakkeiszeirokkakkei ◆ szabályos hatszögszabályos hatszög
szeirokumentaiszeirokumentai ◆ szabályos hexaéderszabályos hexaéder
szeironszeiron ◆ helyeshelyes érvelésérvelés ◆ helytállóhelytálló érvérv
「Kareno kotoba-va szeirondatta.」 „Helytállóak
voltak az érvei.” ◆ hibátlanhibátlan okfejtésokfejtés ◆ téved-téved-
hetetlenséghetetlenség 「Szeirondakeno hito-va cumara-
nai.」 „A tévedhetetlen emberek unalmasak.”

szeiron-o hakuszeiron-o haku ◆ helyes érvvel jön előhelyes érvvel jön elő
szeironriszeironri ◆ pozitív logikapozitív logika
szeisainszeisain ◆ állandóállandó alkalmazottalkalmazott ◆ teljesteljes ál-ál-
lásúlású foglalkoztatottfoglalkoztatott ◆ teljesteljes munkaidősmunkaidős
dolgozódolgozó
szeisazuhószeisazuhó ◆ ortogonális síkvetületortogonális síkvetület
szeisiszeisi ◆ családicsaládi névnév ◆ családnévcsaládnév ◆ teljesteljes
névnév ◆ titulusos névtitulusos név
szeisiszeisi ◆ szembenézésszembenézés
szeisiszeisi ◆ megfékezésmegfékezés ◆ visszatartásvisszatartás ◇

szeisi-oszeisi-o furikirufurikiru kitépikitépi magátmagát aa kezébőlkezéből
「Keibiinno szeisi-o furi kitte tatemononi sinnjú-
sita.」 „Kitépte magát a biztonsági őr kezéből, és
behatolt az épületbe.” ◇ szeisi-oszeisi-o furikirufurikiru lerázleráz
「Patokáno szeisi-o furi kitte tószósita.」 „Leráz-
ta a rendőrautót, és elmenekült.” ◇ szeisi-oszeisi-o fu-fu-
rikirurikiru nemnem hallgathallgat aa szaváraszavára 「Nakamano
szeisi-o furi kitte kaisa-o jameta.」 „Nem hallga-
tott a társai szavára, és felmondott.”

szeisiszeisi ◆ mozdulatlanságmozdulatlanság ◆ nyugalomnyugalom
szeisiszeisi ◆ hivataloshivatalos történelemtörténelem
「Nihonszeisi-o matometa hon」 „hivatalos ja-
pán történelmet összefoglaló könyv” ◆ hivata-hivata-
loslos történelemkönyvtörténelemkönyv 「Szeisi-o jomu.」 „Hi-
vatalos történelemkönyvet olvas.”

szeisiszeisi ◆ gecigeci ◆ ondóondó ◆ spermasperma ◆ spermiumspermium
◇ kikeiszeisikikeiszeisi abnormálisabnormális alakúalakú spermiumspermium ◇

fudószeisifudószeisi spermáciumspermácium
szeisiszeisi ◆ élet-halálélet-halál 「Szeisi-o sza majotta.」
„Élet-halál között volt.”

szeisiszeisi ◆ esküeskü ◆ esküszövegesküszöveg 「Szeisi-o jomia-
geru.」 „Felolvassa az eskü szövegét.” ◆ fogada-fogada-
lomlom
szeisiszeisi ◆ papírgyártáspapírgyártás ◆ papírkészítéspapírkészítés
szeisiszeisi ◆ fonalgyártásfonalgyártás ◆ fonásfonás ◆ selyemgo-selyemgo-
molyításmolyítás ◆ selyemszál-gyártásselyemszál-gyártás ◆ selyem-selyem-
tollálástollálás
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szeisibankuszeisibanku ◆ spermabankspermabank
szeisibuttaiszeisibuttai ◆ nyugvónyugvó testtest 「Undóbuttaito
szeisibuttai」 „mozgó és nyugvó test”

szeisicuszeisicu ◆ jellegjelleg 「Mondaino szeisicunijotte
tantósaga csigau.」 „A probléma jellegétől függ az
ügyintéző személye.” ◆ jellemvonásjellemvonás 「Kono ko-
va csicsiojano szeisicu-o uke cuida.」 „Ez a gye-
rek az apja jellemvonásait örökölte.” ◆ termé-termé-
szetszet 「Kinzoku-va denki-o tószu szeisicugaari-
maszu.」 „A fémeknek elektromos áramot vezető
természetük van.” ◆ tulajdonságtulajdonság 「Kono futac-
uno bussicuno szeisicu-va onadzsideszu.」 „En-
nek a két anyagnak egyforma a tulajdonsága.”

szeisicuszeisicu ◆ hangtípushangtípus
szeisiden-iszeisiden-i ◆ nyugalmi potenciálnyugalmi potenciál
szeisidzsótaiszeisidzsótai ◆ nyugalmi állapotnyugalmi állapot
szeisieiszeiszeisieiszei ◆ geostacionárius műholdgeostacionárius műhold
szeisienerugíszeisienerugí ◆ nyugalmi energianyugalmi energia
szeisifumeidearuszeisifumeidearu ◆ nemnem tudni,tudni, hogyhogy él-eél-e
vagyvagy semsem 「Kare-va szeisifumeideszu.」 „Nem
tudni, hogy él-e vagy sem.”

szeisigaszeisiga ◆ állóképállókép
szeisigazószeisigazó ◆ állóképállókép
szeisigenrjószeisigenrjó ◆ papíralapanyagpapíralapanyag
szeisiginkószeisiginkó ◆ spermabankspermabank
szeisigjószeisigjó ◆ papíriparpapíripar
szeisigjószeisigjó ◆ fonóiparfonóipar
szeisigjósaszeisigjósa ◆ papírgyárospapírgyáros
szeisihenkeiszeisihenkei ◆ szabályos négyszögszabályos négyszög
szeisikaisaszeisikaisa ◆ papírvállalatpapírvállalat
szeisikeiszeiszeisikeiszei ◆ ondóképződésondóképződés ◆ sperma-sperma-
képzésképzés ◆ spermaképződésspermaképződés ◆ spermatoge-spermatoge-
nezisnezis ◆ spermiogenezisspermiogenezis
szeisikiszeisiki ◆ stacionárius fázisstacionárius fázis
szeisikiszeisiki ◆ hivatalos formahivatalos forma
szeisikidószeisikidó ◆ geostacionárius pályageostacionárius pálya
szeisikihappjószeisikihappjó ◆ hivatalos bejelentéshivatalos bejelentés
szeisikikeidzsiszeisikikeidzsi ◆ hivatalos időhivatalos idő
szeisikikokumeiszeisikikokumei ◆ ország hivatalos neveország hivatalos neve
szeisikimeisószeisikimeisó ◆ hivatalos elnevezéshivatalos elnevezés
szeisikimenbászeisikimenbá ◆ hivataloshivatalos tagtag 「Kankókjó-
kaino szeisikimenbádeszu.」 „A turisztikai egye-
sület hivatalos tagja.”

szeisikinaszeisikina ◆ előírásoselőírásos 「Szeisikina tedzsun-o
funda.」 „Előírásos módon járt el.” ◆ formálisformális
「Szeisikinapátíni jobareta.」 „Formális összejö-
vetelre mentem.” ◆ hivataloshivatalos 「Kore-va
szeisikina ii katadeszu.」 „Ez hivatalos elneve-
zés.”

szeisikiniszeisikini ◆ formálisanformálisan 「Rikkóho-o szeisikini
hjómeisita.」 „A jelölt az indulását formálisan ki-
nyilvánította.” ◆ hivatalosanhivatalosan 「Hinicsiga
szeisikini kimattara renrakusitekudaszai.」 „Szól-
janak, ha már hivatalosan is eldőlt az időpont!”
◆ nyilvánosannyilvánosan 「Soruini someisitanodekorede
szeisikini kekkonsita kotoninarimaszu.」 „Aláír-
tuk a papírt, most már nyilvánosan is házasok va-
gyunk.”

szeisikinorekisiszeisikinorekisi ◆ elfogadott történelemelfogadott történelem
szeisikisóninszeisikisónin ◆ hivatalos beleegyezéshivatalos beleegyezés
szeisikjószószeisikjószó ◆ spermiumversengésspermiumversengés ◆ sper-sper-
miumversenymiumverseny
szeisikódzsószeisikódzsó ◆ papírgyárpapírgyár
szeisikódzsószeisikódzsó ◆ fonodafonoda
szeisimentaiszeisimentai ◆ szabályos tetraéderszabályos tetraéder
szeisinszeisin ◆ elmeelme 「Midareta szeisin」 „zavaros
elme” ◆ léleklélek 「Kenzenna karadani kenzenna
szeisin.」 „Ép testben ép lélek.” ◆ szellemszellem
「Kondokoszo makenai szeisindedaiettoszuru.」
„Most egészen biztosan rendíthetetlen szellemben
fogok diétázni.” ◆ szellemiségszellemiség 「Konojóna
szeisin-va szukide-va nai.」 „Nem szeretem az
ilyen szellemiséget!” ◇ kaitakusaszeisinkaitakusaszeisin út-út-
törőtörő szellemszellem ◇ konponszeisinkonponszeisin alapeszmealapeszme
「Kenpóno konponszeisin」 „alkotmány alapesz-
méje” ◇ szábiszuszeisinszábiszuszeisin szolgálatkészségszolgálatkészség
◇ dzsidaiszeisindzsidaiszeisin korkor szellemeszelleme ◇ szeisin-oszeisin-o
súcsúszurusúcsúszuru összpontosítösszpontosít 「Szeisin-o súcsú-
site sippicukacudóni bottósita.」 „Összpontosítva
belevetettem magam az írásba.” ◇ dantaisze-dantaisze-
isinisin csoportszellemcsoportszellem ◇ hónoszeisinhónoszeisin törvénytörvény
szellemeszelleme
szeisin-anteizaiszeisin-anteizai ◆ dilibogyódilibogyó 「Isa-va vatasini
szeisin-anteizai-o sohósita.」 „Az orvos valami di-
libogyót írt fel nekem.” ◆ nyugtatószernyugtatószer
szeisinbjószeisinbjó ◆ elmebajelmebaj ◆ elmebetegségelmebetegség ◆ el-el-
mezavarmezavar ◆ mentálismentális betegségbetegség ◆ pszichózispszichózis
◇ kannószeisinbjókannószeisinbjó kiváltottkiváltott elmebetegségelmebetegség
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szeisinbjóinszeisinbjóin ◆ diliházdiliház ◆ elmegyógyintézetelmegyógyintézet
◆ tébolydatébolyda ◆ zártzárt osztályosztály 「Kare-va
szeisinbjóinni njúinsita.」 „Zárt osztályra került.”

szeisinbjókandzsaszeisinbjókandzsa ◆ elmebajoselmebajos ◆ elmebe-elmebe-
tegteg
szeisinbjónoszeisinbjóno ◆ elmebajoselmebajos ◆ elmeháboro-elmeháboro-
dottdott
szeisinbjósicuszeisinbjósicu ◆ pszichopátiapszichopátia
szeisinbjósicusaszeisinbjósicusa ◆ pszichopatapszichopata
szeisinbucurigakuszeisinbucurigaku ◆ pszichofizikapszichofizika
szeisinbunmeiszeisinbunmei ◆ szellemi kultúraszellemi kultúra
szeisinbunrecusószeisinbunrecusó ◆ skizofréniaskizofrénia ◆ tudatha-tudatha-
sadássadás
szeisinbunszekiszeisinbunszeki ◆ pszichoanalízispszichoanalízis
szeisincsitaisaszeisincsitaisa ◆ degeneráltdegenerált
szeisindzsótaiszeisindzsótai ◆ elmeállapotelmeállapot ◆ idegálla-idegálla-
potpot 「Kono szeisindzsótaide-va untendekinai.」
„Ebben az idegállapotban nem tudok vezetni.”

szeisin-eiszeiszeisin-eiszei ◆ lelkilelki egészségegészség ◆ mentálhi-mentálhi-
giéniagiénia
szeisingahatanszuruszeisingahatanszuru ◆ idegösszeomlástidegösszeomlást
kapkap 「Sógekide szeisinga hatansita.」 „A meg-
rázkódtatás miatt idegösszeomlást kapott.”

szeisingekaszeisingeka ◆ pszichiátriai sebészetpszichiátriai sebészet
szeisinhakudzsakusaszeisinhakudzsakusa ◆ gyengeelméjűgyengeelméjű
szeisinhatanszeisinhatan ◆ idegösszeomlásidegösszeomlás
szeisinhirószeisinhiró ◆ lelki kimerültséglelki kimerültség
szeisin-igakuszeisin-igaku ◆ elmegyógyászatelmegyógyászat
szeisin-igakusaszeisin-igakusa ◆ elmeorvoselmeorvos ◆ pszichiáterpszichiáter

szeisinikakavarujónakikenszeisinikakavarujónakiken ◆ életveszélyéletveszély
szeisinikakavarumondaiszeisinikakavarumondai ◆ élet-halálélet-halál kér-kér-
désedése 「Csikjúondanka-va vaga kuninitotte
szeisinikakavaru mondaideszu.」 „A globális fel-
melegedés számunkra élet-halál kérdése.”

szeisin-ittónanigotokanarazaranszeisin-ittónanigotokanarazaran ◆ min-min-
dent lehet, csak akarni kelldent lehet, csak akarni kell
szeisin-jokuszeijakuszeisin-jokuszeijaku ◆ idegcsillapítóidegcsillapító
szeisinkaszeisinka ◆ elmegyógyászatelmegyógyászat ◆ elmeosz-elmeosz-
tálytály ◆ idegosztályidegosztály ◆ pszichiátriapszichiátria
szeisinkaiszeisinkai ◆ elmegyógyászelmegyógyász ◆ elmeorvoselmeorvos ◆

pszichiáterpszichiáter
szeisinkanteiszeisinkantei ◆ pszichológiai vizsgálatpszichológiai vizsgálat

szeisinkjóikuszeisinkjóiku ◆ szellemi nevelésszellemi nevelés
szeisin-naszeisin-na ◆ frissfriss 「Szeisinna kúki」 „friss le-
vegő” ◆ újúj 「Szeisinna kankaku」 „új szemlélet”

szeisin-nenreiszeisin-nenrei ◆ mentális kormentális kor
szeisin-nosúrenszeisin-nosúren ◆ lélekfejlesztéslélekfejlesztés
szeisinoszeisino fucsi-ofucsi-o szamajouszamajou ◆ életélet ésés halálhalál
között lebegközött lebeg
szeisinoszeisino kan-okan-o szamajouszamajou ◆ élet-halálélet-halál kö-kö-
zött lebegzött lebeg
szeisin-oszeisin-o súcsúszurusúcsúszuru ◆ összpontosítösszpontosít
「Szeisin-o súcsúsite sippicukacudóni bottósi-
ta.」 „Összpontosítva belevetettem magam az
írásba.”

szeisinoszakai-oszeisinoszakai-o szamajotteiruszamajotteiru ◆ élet-élet-
halálhalál közöttközött lebeglebeg 「Kitokukandzsa-va szeisi-
no szakai-o szamajotteita.」 „A súlyos beteg élet-
halál között lebegett.”

szeisinrjóhószeisinrjóhó ◆ pszichoterápiapszichoterápia
szeisinrjokuszeisinrjoku ◆ lelkierőlelkierő 「Kare-va szeisinrjok-
uga cujoi.」 „Lelkiereje van.”

szeisinsikkanszeisinsikkan ◆ elmebetegségelmebetegség
szeisinsikkan-noszeisinsikkan-no ◆ elmebetegelmebeteg
szeisinsógaiszeisinsógai ◆ idegbetegségidegbetegség
szeisinsógaisaszeisinsógaisa ◆ idegbetegidegbeteg ◆ szellemiszellemi fo-fo-
gyatékosgyatékos
szeisinsugiszeisinsugi ◆ spiritualizmusspiritualizmus
szeisinsújószeisinsújó ◆ lelki fejlődéslelki fejlődés
szeisinszakuranszeisinszakuran ◆ elmezavarelmezavar
szeisinszeiszeisinszei ◆ spiritualitásspiritualitás
szeisinszeiiszeisinszeii ◆ őszinténőszintén 「Szeisinszeii ovabi
mósi agemaszu.」 „Őszintén bocsánatot kérek!”
◆ szívvel-lélekkelszívvel-lélekkel 「Szeisinszeiicukusite ma-
irimaszu.」 „Szívvel-lélekkel igyekezni fogok!”

szeisinszuidzsakuszeisinszuidzsaku ◆ lelki gyengeséglelki gyengeség
szeisintaikószeisintaikó ◆ szellemi visszafejlődésszellemi visszafejlődés
szeisintekiappakuszeisintekiappaku ◆ lelkilelki nyomásnyomás
「Szeisintekiappaku-o kandzsita.」 „Lelki nyo-
mást éreztem.”

szeisintekifuanteinahitoszeisintekifuanteinahito ◆ pszichopatapszichopata
szeisintekinaszeisintekina ◆ lelkilelki 「Szeisintekina kucú」
„lelki fájdalom” ◆ mentálismentális 「Szeisintekina só-
gai」 „mentális zavar”
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szeisintekinasokkuszeisintekinasokku ◆ lelkilelki megrázkódta-megrázkódta-
tástás
szeisintekiniszeisintekini ◆ lelkileglelkileg ◆ mentálisanmentálisan
szeisintekinianteisitaszeisintekinianteisita ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
「Kare-va szeisintekini anteisita otokoda.」 „Ő
egy kiegyensúlyozott férfi.”

szeisintekinioicumerareruszeisintekinioicumerareru ◆ felemésztfelemészt
「Ottono uvakide szeisintekini oi cumeraretei-
ru.」 „Felemészt a férjem hűtlensége.”

szeisintóicuszeisintóicu ◆ lelki összpontosításlelki összpontosítás
szeisi-o csóecuszuruszeisi-o csóecuszuru ◆ halálmegvetőhalálmegvető
szeisi-oszeisi-o furikirufurikiru ◆ kitépikitépi magátmagát aa kezébőlkezéből
「Keibiinno szeisi-o furi kitte tatemononi sinnjú-
sita.」 „Kitépte magát a biztonsági őr kezéből, és
behatolt az épületbe.” ◆ lerázleráz 「Patokáno szeisi-
o furi kitte tószósita.」 „Lerázta a rendőrautót, és
elmenekült.” ◆ nemnem hallgathallgat aa szaváraszavára 「Na-
kamano szeisi-o furi kitte kaisa-o jameta.」 „Nem
hallgatott a társai szavára, és felmondott.”

szeisi-oszeisi-o tomoniszurutomoniszuru ◆ bajtársbajtárs 「Szenszóde
kareto szeisi-o tomonisita.」 „A háborúban baj-
társak voltunk.”

szeisisicurjószeisisicurjó ◆ nyugalmi tömegnyugalmi tömeg
szeisiszaibószeisiszaibó ◆ ondósejtondósejt ◆ spermatidspermatid
szeisiszúszeisiszú ◆ spermiumszámspermiumszám
szeisiszuruszeisiszuru ◆ megfékezmegfékez 「Keiszacu-va bókó-
o szeisisita.」 „A rendőrség megfékezte az erő-
szakot.” ◆ visszatartvisszatart 「Kidótai-va demo tai-
o szeisisita.」 „A rohamrendőrség visszatartotta a
tüntetőket.”

szeisiszuruszeisiszuru ◆ álláll 「Hokkjokuszei-va szeisisite-
irujóni mieru.」 „A sarkcsillag úgy látszik, mintha
állna.” ◆ megállmegáll 「Csikjúgaicunomanika szeisi-
sitaradónarimaszuka?」 „Mi lenne, ha egyszer
csak megállna a Föld?” ◆ nyugvónyugvó 「Szeisiszuru
ekitai」 „nyugvó folyadék”

szeisiszuruszeisiszuru ◆ szembenézszembenéz 「Gendzsicu-o
szeisiszubekida.」 „Nézz szembe a valósággal!” ◆

szemébeszemébe néznéz 「Kanodzso-o szeisisita.」 „A nő
szemébe nézett.”

szeisiundóricuszeisiundóricu ◆ spermium-mobilitásspermium-mobilitás
szeisoszeiso ◆ tisztázattisztázat 「Genkóto szeiso」 „ere-
deti irat és tisztázat”

szeisoszeiso ◆ jelentésjelentés ◇ gaikószeisogaikószeiso diplomáci-diplomáci-
ai jelentésai jelentés

szeisoszeiso ◆ BibliaBiblia ◆ bibliabiblia ◆ szentírásszentírás ◇ kjú-kjú-
jakuszeisojakuszeiso ÓszövetségÓszövetség ◇ sicsidzsúnin-sicsidzsúnin-
jakuszeisojakuszeiso SzeptiuagintaSzeptiuaginta ◇ sin-jakuszeisosin-jakuszeiso
ÚjszövetségÚjszövetség ◇ takokugotaisószeisotakokugotaisószeiso több-több-
nyelvűnyelvű bibliabiblia ◇ ten-jakuszeisoten-jakuszeiso Braille-Braille-
írásos bibliaírásos biblia
szeisószeisó ◆ egészségnekegészségnek örvendésörvendés 「Goszeisó-
nokototo ojorokobi mósi agemaszu.」 „Remélem
jó egészségnek örvend!”

szeisószeisó ◆ egyegy szólambanszólamban énekléséneklés ◆ együttegyütt
énekléséneklés ◆ kórusbankórusban énekléséneklés ◆ kórusbankórusban
kántáláskántálás
szeisódószeisódó ◆ neminemi késztetéskésztetés 「Szeisódóni kar-
areru.」 „Nemi késztetést érez.”

szeisohószeisohó ◆ helyesíráshelyesírás
szeisokuszeisoku ◆ egészségesegészséges arcszínarcszín 「Szeisok-
uganai.」 „Rossz az arcszíne.” ◆ elevenségelevenség
「Szeisoku-o tori modoszu.」 „Visszanyeri ele-
venségét.”

szeisokuszeisoku ◆ nemzésnemzés ◆ reprodukcióreprodukció ◆ szapo-szapo-
rodásrodás ◇ eijószeisokueijószeisoku vegetatívvegetatív szaporo-szaporo-
dásdás ◇ gidzsijúszeiszeisokugidzsijúszeiszeisoku paraszexuálisparaszexuális
szaporodásszaporodás ◇ sodzsoszeisokusodzsoszeisoku szűznemzésszűznemzés
◇ tan-iszeisokutan-iszeisoku telitokiatelitokia ◇ tanszeiszeiso-tanszeiszeiso-
kuku telitokiatelitokia ◇ dóteiszeisokudóteiszeisoku hímhím szűznem-szűznem-
zészés ◇ dóteiszeisokudóteiszeisoku adrogenezisadrogenezis ◇ bunre-bunre-
cuszeisokucuszeisoku hasadásoshasadásos szaporodásszaporodás ◇ hósi-hósi-
szeisokuszeisoku spórásspórás szaporodásszaporodás ◇ muszeisze-muszeisze-
isokuisoku ivartalanivartalan szaporodásszaporodás ◇ júszeisze-júszeisze-
isokuisoku ivarosivaros szaporodásszaporodás ◇ jószeiszeisokujószeiszeisoku
pedogenezispedogenezis ◇ rjószeiszeisokurjószeiszeisoku ivarosivaros sza-sza-
porodásporodás
szeisokuszeisoku ◆ egyháziegyházi hivatáshivatás 「Szeisokuni cu-
ku.」 „Egyházi hivatást választ.” ◆ hivatáshivatás
「Kjósi-va szeisokudeszu.」 „A tanári foglalkozás
egy hivatás.”

szeisokudzsuninszeisokudzsunin ◆ felszentelésfelszentelés
szeisokui-oszeisokui-o szazukeruszazukeru ◆ szentelszentel 「Siszaino
szeisokui-o szazukerareta.」 „Pappá szentelték.”

szeisokukeirecuszeisokukeirecu ◆ csíravonalcsíravonal
szeisokukiszeisokuki ◆ nemzőszervnemzőszerv ◆ párzószervpárzószerv ◇

gaibuszeisokukigaibuszeisokuki genitáliagenitália ◇ gaibuszeiso-gaibuszeiso-
kukikuki külsőkülső ivarszervivarszerv ◇ naibuszeisokukinaibuszeisokuki bel-bel-
ső ivarszervső ivarszerv ◇ naibuszeisokukinaibuszeisokuki gonádgonád
szeisokukikanszeisokukikan ◆ nemzőszervnemzőszerv ◆ párzószervpárzószerv

szeisokukikeiszeisokukikei ◆ szaporítószaporító rendszerrendszer ◆ sza-sza-
porító szervrendszerporító szervrendszer
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szeisokukinószeisokukinó ◆ férfiasságférfiasság 「Kare-va dzsi-
kode szeisokukinó-o usinatta.」 „A balesetben el-
vesztette a férfiasságát.” ◆ nemzőképességnemzőképesség ◆

szaporodóképességszaporodóképesség
szeisokukisószeisokukisó ◆ vacokvacok
szeisokukiszószeisokukiszó ◆ konceptákulumkonceptákulum
szeisokukiszúhaiszeisokukiszúhai ◆ falloszimádatfalloszimádat ◆ neminemi
szerv imádataszerv imádata
szeisokukjoszeiszeisokukjoszei ◆ kék óriáskék óriás
szeisokunoszeisokuno ◆ klerikálisklerikális
szeisokusaszeisokusa ◆ egyházi személyegyházi személy ◆ pappap
szeisokusicuszeisokusicu ◆ csíraplazmacsíraplazma
szeisokusószeisokusó ◆ cianóziscianózis ◆ elkéküléselkékülés ◆ kék-kék-
kórkór
szeisokuszaibószeisokuszaibó ◆ csíraplazmacsíraplazma ◆ csírasejtcsírasejt
◆ szaporítósejtszaporítósejt
szeisokuszaibósicuszeisokuszaibósicu ◆ csíraplazmacsíraplazma
szeisokuszenszeisokuszen ◆ gonádgonád ◆ ivarmirigyivarmirigy
szeisokuszuruszeisokuszuru ◆ szaporodikszaporodik 「Muszeiszeiso-
kusitadzsagaimo」 „ivartalanul szaporodott bur-
gonya”

szeisokuszuruszeisokuszuru ◆ nyersen fogyasztnyersen fogyaszt
szeisónenszeisónen ◆ fiatalfiatal
szeisónenhanzaiszeisónenhanzai ◆ fiatalkori bűnözésfiatalkori bűnözés
szeisónenhogoikuszeidzsóreiszeisónenhogoikuszeidzsórei ◆ fiatalkorú-fiatalkorú-
akak védelmérevédelmére ésés nevelésérenevelésére hozotthozott rende-rende-
letlet
szeisónenmukenosószecuszeisónenmukenosószecu ◆ ifjúságiifjúsági re-re-
génygény
szeisoszezuniszeisoszezuni ◆ hevenyészvehevenyészve 「Kanszó-o
szeisoszezunimemonisita.」 „A benyomásaimat
hevenyészve lejegyeztem.”

szeisoszuruszeisoszuru ◆ letisztázletisztáz 「Sitagaki-o szeiso-
sita.」 „Letisztáztam a piszkozatot.” ◆ tisztáztisztáz
◇ szeisoszezuniszeisoszezuni hevenyészvehevenyészve 「Kanszó-o
szeisoszezunimemonisita.」 „A benyomásaimat
hevenyészve lejegyeztem.”

szeisószuruszeisószuru ◆ együttegyütt énekelénekel 「Kokka-o
szeisósita.」 „Együtt énekeltük a himnuszt.”

szeissokueijószeiszeissokueijószei ◆ fagotróffagotróf ◆ fagotrófiafagotrófia

szeisuszeisu ◆ szűrt szakészűrt szaké ◆ tiszta szakétiszta szaké
szeisúkiszeisúki ◆ ivariivari ciklusciklus ◆ neminemi ciklusciklus ◆ sze-sze-
xuális ciklusxuális ciklus

szeisukuszeisuku ◆ csendcsend 「Mori-va szeisukuni cucu-
mareteita.」 „Csend borította be az erdőt.” ◆

csöndcsönd 「Szeisukuni negaimaszu!」 „Kérem, ma-
radjanak csöndben!”

szeisunszeisun ◆ ifjúkorifjúkor
szeisundzsidaiszeisundzsidai ◆ ifjúkorifjúkor
szeisun-eigaszeisun-eiga ◆ ifjúsági filmifjúsági film
szeisunkiszeisunki ◆ ifjúkorifjúkor ◆ pubertáskorpubertáskor ◆ serdü-serdü-
lőkorlőkor
szeisun-noszeisun-no ◆ élete delén lévőélete delén lévő ◆ fiatalfiatal
szeisunsószecuszeisunsószecu ◆ ifjúsági regényifjúsági regény
szeiszaszeisza ◆ neminemi különbségkülönbség 「Szeisza-o koe-
ta.」 „Túllépett a nemi különbségeken.”

szeiszaszeisza ◆ aprólékos vizsgálataprólékos vizsgálat
szeiszabecuszeiszabecu ◆ neminemi megkülönböztetésmegkülönböztetés ◆

szexuálisszexuális diszkriminációdiszkrimináció ◆ szexuálisszexuális meg-meg-
különböztetéskülönböztetés
szeiszacuszeiszacu ◆ élve hagyás és megölésélve hagyás és megölés
szeiszaiszeiszai ◆ élénkségélénkség 「Szeiszaini tonda iroaino
kaiga」 „élénk színekkel festett kép” ◆ életteli-életteli-
ségség 「Szenszeino kógi-va szeiszai-o hanah-tta.」
„A tanár előadása életteli volt.” ◆ elevenségelevenség
「Szeiszai-o kakurészu」 „elevenséget nélkülöző
verseny” ◇ szeiszainonaiszeiszainonai élettelenélettelen
「Szeiszainonai bjósa」 „élettelen ábrázolás”

szeiszaiszeiszai ◆ törvényes feleségtörvényes feleség
szeiszaiszeiszai ◆ büntetésbüntetés 「Hóricuno szeiszai-o
uketa.」 „Törvényes büntetést kapott.” ◆ meg-meg-
torlástorlás ◆ szankciószankció 「Aitekokuni taisite szeiszai-
o kasita.」 „Szankciókat vezettek be az országgal
szemben.” ◇ gundzsiszeiszaigundzsiszeiszai katonaikatonai meg-meg-
torlástorlás ◇ keizaiszeiszaikeizaiszeiszai gazdaságigazdasági szank-szank-
cióció 「Keizaiszeiszai-o kaidzsosita.」 „Feloldották
a gazdasági szankciókat.” ◇ szeiszai-oszeiszai-o kuvaerukuvaeru
szankciókatszankciókat vezetvezet bebe 「Dokuszaikokkani
keizaiszeiszai-o kuvaeta.」 „Gazdasági szankció-
kat vezettek be a diktatórikus állam ellen.” ◇ tek-tek-
kenszeiszaikenszeiszai ököllel móresre tanításököllel móresre tanítás
szeiszaibószeiszaibó ◆ élő sejtélő sejt
szeiszaibószúszeiszaibószú ◆ csírasejtszámcsírasejtszám ◆ telep-telep-
számszám
szeiszaikanzeiszeiszaikanzei ◆ vámszankcóvámszankcó
「Szeiszaikanzei-o hacudósita.」 „Vámszankció-
kat alkalmazott.”

szeiszaikokuszeiszaikoku ◆ szankcionáló országszankcionáló ország
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szeiszainonaiszeiszainonai ◆ élettelenélettelen 「Szeiszainonai
bjósa」 „élettelen ábrázolás”

szeiszai-oszeiszai-o kuvaerukuvaeru ◆ szankciókatszankciókat vezetvezet
bebe 「Dokuszaikokkani keizaiszeiszai-o kuvae-
ta.」 „Gazdasági szankciókat vezettek be a dikta-
tórikus állam ellen.”

szeiszaiszocsiszeiszaiszocsi ◆ megtorló intézkedésmegtorló intézkedés
szeiszaiszuruszeiszaiszuru ◆ szankcionálszankcionál 「Aitekoku-o
szeiszaisita.」 „Szankcionálták a másik országot.”

szeiszakuszeiszaku ◆ intézkedésintézkedés 「Szeifu-va
iminszeiszaku-o ucsi dasita.」 „A kormány beván-
dorlásügyi intézkedést hozott.” ◆ politikapolitika
「Csúóginkóno kin-júszeiszaku-va kavaranakat-
ta.」 „A jegybank monetáris politikája változatlan
maradt.” ◇ gaikószeiszakugaikószeiszaku külpolitikakülpolitika ◇ kin-kin-
sukuszeiszakusukuszeiszaku megszorítómegszorító politikapolitika ◇ kin-kin-
júszeiszakujúszeiszaku pénzügyipénzügyi politikapolitika ◇ kin-kin-
júszeiszakujúszeiszaku monetárismonetáris politikapolitika ◇ kinrisze-kinrisze-
iszakuiszaku kamatpolitikakamatpolitika ◇ guminszeiszakuguminszeiszaku
birkapolitikabirkapolitika 「Szeifuno guminszeiszaku」
„kormány birkapolitikája” ◇ keizaiszeiszakukeizaiszeiszaku
gazdaságpolitikagazdaságpolitika ◇ gengoszeiszakugengoszeiszaku nyelv-nyelv-
politikapolitika ◇ szangjószeiszakuszangjószeiszaku iparpolitikaiparpolitika ◇

dzsútakuszeiszakudzsútakuszeiszaku lakáspolitikalakáspolitika ◇ sógjó-sógjó-
szeiszakuszeiszaku kereskedelmikereskedelmi politikapolitika ◇ zenrin-zenrin-
szeiszakuszeiszaku jószomszédságijószomszédsági politikapolitika ◇ csi-csi-
karanoszeiszakukaranoszeiszaku erőpolitikaerőpolitika ◇ csinginsze-csinginsze-
iszakuiszaku bérpolitikabérpolitika ◇ tekisiszeiszakutekisiszeiszaku ellen-ellen-
ségességes politikapolitika ◇ fukakansószeiszakufukakansószeiszaku be-be-
nemavatkozásinemavatkozási politikapolitika ◇ bunkjószeiszakubunkjószeiszaku
oktatáspolitikaoktatáspolitika
szeiszakuszeiszaku ◆ alkotásalkotás ◆ gyártásgyártás 「Honno
szeiszakutedzsun」 „könyvgyártás folyamata” ◆

készítéskészítés 「Kono eiga-va szeiszakucsúdearu.」
„Ez a film most készül.” ◇ kjódószeiszakukjódószeiszaku ko-ko-
produkcióprodukció ◇ kjódószeiszakukjódószeiszaku közösközös alkotásalkotás
◇ szocugjószeiszakuszocugjószeiszaku művészetiművészeti diploma-diploma-
munkamunka
szeiszakuhanszeiszakuhan ◆ alkotógárdaalkotógárda
szeiszakuhiszeiszakuhi ◆ gyártási költséggyártási költség
szeiszakukinriszeiszakukinri ◆ irányadóirányadó kamatkamat ◆ jegy-jegy-
banki alapkamatbanki alapkamat
szeiszakusaszeiszakusa ◆ gyártásvezetőgyártásvezető ◆ készítőkészítő ◆

producerproducer
szeiszakusicuszeiszakusicu ◆ stúdióstúdió
szeiszakusoszeiszakuso ◆ üzemüzem

szeiszakuszuruszeiszakuszuru ◆ elkészítelkészít 「Kono eiga-va
jonnenmaeni szeiszakuszareta.」 „Ezt a filmet
négy évvel ezelőtt készítették.” ◆ gyártgyárt
「Kadenszeihin-o szeiszakusiteiru.」 „Háztartási
gépeket gyárt.” ◆ készítkészít 「Eiga-o szeiszakusitei-
ru.」 „Filmet készít.” ◆ legyártlegyárt 「Kono kódzsó-
gaszono buhin-o szeiszakusita.」 „Az üzem le-
gyártotta az alkatrészt.”

szeiszanszeiszan ◆ borzalomborzalom 「Szendzsóno
szeiszansza-o csokusisita.」 „Szembenézett a há-
ború borzalmaival.”

szeiszanszeiszan ◆ ciánhidrogénciánhidrogén ◆ hidrogén-cianidhidrogén-cianid
◆ kéksavkéksav
szeiszanszeiszan ◆ előállításelőállítás ◆ termeléstermelés 「Dzsujó-
gaariszugite szeiszanga oicukanai.」 „A termelés
nem tudta a túl nagy keresletet kielégíteni.” ◇ só-só-
rottoszeiszanrottoszeiszan kiskis tételbentételben gyártásgyártás ◇ so-so-
kurjószeiszankurjószeiszan élelemtermelésélelemtermelés ◇ tairjósze-tairjósze-
iszaniszan tömeggyártástömeggyártás ◇ tairjószeiszantairjószeiszan tö-tö-
megtermelésmegtermelés ◇ dairottoszeiszandairottoszeiszan nagynagy té-té-
telbentelben gyártásgyártás ◇ buhinszeiszanbuhinszeiszan alkatrész-alkatrész-
gyártásgyártás
szeiszanszeiszan ◆ kipótláskipótlás ◆ különbözet-különbözet-
kiegyenlítéskiegyenlítés ◆ pontospontos számításszámítás ◆ pótdíj-pótdíj-
fizetésfizetés ◇ norikosiszeiszannorikosiszeiszan menetdíjmenetdíj kipót-kipót-
lásalása
szeiszanszeiszan ◆ számításszámítás aa sikerresikerre 「Bokuni-va
szeiszanganai.」 „Nem számítok a sikerre.”

szeiszanszeiszan ◆ elszámoláselszámolás ◆ felszámolásfelszámolás 「Ka-
isano szeiszan」 „cég felszámolása” ◆ rendezésrendezés
「Szagakuszeiszan」 „különbözet rendezése” ◆

számlarendezésszámlarendezés ◆ végelszámolásvégelszámolás ◇ kjó-kjó-
szeiszeiszanszeiszeiszan kényszer-végelszámoláskényszer-végelszámolás ◇

nin-iszeiszannin-iszeiszan önkéntes végelszámolásönkéntes végelszámolás
szeiszanbuszeiszanbu ◆ termelési osztálytermelési osztály
szeiszanbucuszeiszanbucu ◆ terméktermék ◇ csúkanszeiszan-csúkanszeiszan-
bucubucu köztitermékköztitermék ◇ csúkanszeiszanbucucsúkanszeiszanbucu
köztes termékköztes termék
szeiszancsiszeiszancsi ◆ előállításielőállítási helyhely ◆ termelésitermelési
helyhely
szeiszancsúsiszeiszancsúsi ◆ gyártásgyártás megszűnésemegszűnése
「Szeiszancsúsininatta kuruma」 „már nem gyár-
tott kocsi”

szeiszandaiszeiszandai ◆ oltároltár
szeiszandakaszeiszandaka ◆ gazdaságigazdasági teljesítményteljesítmény ◆

megtermelt mennyiségmegtermelt mennyiség
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szeiszandzsoszeiszandzso ◆ menetjegy-különbözetimenetjegy-különbözeti
pénztárpénztár ◆ pótdíjpénztárpótdíjpénztár
szeiszangaisaszeiszangaisa ◆ felszámolásfelszámolás alattalatt állóálló
cégcég
szeiszangaisaszeiszangaisa ◆ termelővállalattermelővállalat
szeiszangakariszeiszangakari ◆ felszámolóbiztosfelszámolóbiztos
szeiszangakuszeiszangaku ◆ különbözeti díjkülönbözeti díj
szeiszangidzsucuszeiszangidzsucu ◆ gyártástechnológiagyártástechnológia ◆

üzemmérnöki munkaüzemmérnöki munka ◆ üzemtechnológiaüzemtechnológia
szeiszanhiszeiszanhi ◆ előállításielőállítási költségköltség ◆ gyártá-gyártá-
si költségsi költség
szeiszanhódzsinszeiszanhódzsin ◆ felszámolócégfelszámolócég
szeiszan-jakuszeiszan-jaku ◆ savlekötősavlekötő
szeiszan-jósikiszeiszan-jósiki ◆ termelésitermelési módmód ◇

adzsiatekiszeiszan-jósikiadzsiatekiszeiszan-jósiki ázsiaiázsiai termelésitermelési
módmód
szeiszankadzsószeiszankadzsó ◆ túltermeléstúltermelés
szeiszankakukeiszeiszankakukei ◆ egyenlőegyenlő oldalúoldalú három-három-
szögszög ◆ szabályos háromszögszabályos háromszög
szeiszankanriszeiszankanri ◆ gyártásszervezésgyártásszervezés ◆ mun-mun-
kaszervezéskaszervezés ◆ termelésirányítástermelésirányítás ◆ terme-terme-
lésszervezéslésszervezés
szeiszankariszeiszankari ◆ ciánkáliciánkáli 「Szeiszankarideno
dzsiszacu-va hontóni kurusiirasii.」 „Sokat szen-
ved az, aki ciánkálival lesz öngyilkos.”

szeiszankiszeiszanki ◆ menetjegy-különbözetimenetjegy-különbözeti auto-auto-
matamata ◆ pótdíjautomatapótdíjautomata
szeiszankjódókumiaiszeiszankjódókumiai ◆ termelőszövetke-termelőszövetke-
zetzet
szeiszankjotenszeiszankjoten ◆ termelésitermelési központközpont
「Kigjó-va szeiszankjoten-o kaigaini ucusita.」 „A
vállalat a termelés központját külföldre helyezte.”
◆ termelőbázistermelőbázis 「Kurumaméká-va hangaríni
szeiszankjoten-o cukutta.」 „Az autógyártó ter-
melőbázist hozott létre Magyarországon.”

szeiszankógakuszeiszankógaku ◆ gyártásszervezésgyártásszervezés
szeiszankoszutoszeiszankoszuto ◆ gyártási költséggyártási költség
szeiszanmokuhjószeiszanmokuhjó ◆ termelési céltermelési cél
szeiszan-naszeiszan-na ◆ borzalmasborzalmas 「Kon-na szeiszan-
na kókei-o miszetakunai.」 „Nem akarom, hogy
megnézd ezt a borzalmat.” ◆ hátborzongatóhátborzongató
「Szeiszanna kókei」 „hátborzongató látvány” ◆

kegyetlenkegyetlen 「Szeiszanna gómon」 „kegyetlen
kínzás” ◆ rémesrémes 「Szeiszanna dzsókjó」 „rémes
állapot” ◆ szörnyűszörnyű 「Szeiszanna szacudzsindzsi-

ken」 „szörnyű gyilkosság” ◆ véresvéres 「Szeiszan-
na tatakai」 „véres harc”

szeiszan-ninszeiszan-nin ◆ felszámolófelszámoló
szeiszannórjokuszeiszannórjoku ◆ kapacitáskapacitás ◆ termelésitermelési
kapacitáskapacitás
szeiszanrainszeiszanrain ◆ gyártósorgyártósor
szeiszanrjószeiszanrjó ◆ termelési volumentermelési volumen
szeiszanrjokuszeiszanrjoku ◆ produkcióprodukció ◇ icsidzsisze-icsidzsisze-
iszanrjokuiszanrjoku elsődlegeselsődleges produktivitásproduktivitás ◇

icsidzsiszeiszanrjokuicsidzsiszeiszanrjoku primerprimer produkcióprodukció ◇

szeibucuszeiszanrjokuszeibucuszeiszanrjoku bioproduktivitásbioproduktivitás ◇

nidzsiszeiszanrjokunidzsiszeiszanrjoku másodlagosmásodlagos produkti-produkti-
vitásvitás
szeiszansaszeiszansa ◆ producensproducens ◆ termelőtermelő ◇

icsidzsiszeiszansaicsidzsiszeiszansa elsődleges termelőelsődleges termelő
szeiszansabeikaszeiszansabeika ◆ termelői rizsártermelői rizsár
szeiszansakakakuszeiszansakakaku ◆ termelői ártermelői ár
szeiszansikiszeiszansiki ◆ áldozásáldozás ◆ úrvacsoraúrvacsora
szeiszansikinideruszeiszansikinideru ◆ áldozikáldozik
szeiszansudanszeiszansudan ◆ termelőeszköztermelőeszköz
szeiszanszecubiszeiszanszecubi ◆ termelőeszköztermelőeszköz
szeiszanszeiszeiszanszei ◆ produktivitásproduktivitás ◆ termelé-termelé-
kenységkenység
szeiszanszeikódzsószeiszanszeikódzsó ◆ termelékenységtermelékenység nö-nö-
velésevelése
szeiszanszeinoaruszeiszanszeinoaru ◆ termelékenytermelékeny
szeiszanszuruszeiszanszuru ◆ pótdíjatpótdíjat fizetfizet 「Nori kosi-
no szeiszan-o sita.」 „Pótdíjat fizettem, mert to-
vább utaztam.” ◆ rendezirendezi aa számlátszámlát
「Csúsarjókin-o szeiszansite kudaszai.」 „Ren-
dezze a parkolási számláját!”

szeiszanszuruszeiszanszuru ◆ előállítelőállít 「Kono kigjó-va
kesóhin-o szeiszansiteiru.」 „Ez a vállalat kozme-
tikai szereket állít elő.” ◆ termeltermel 「Kono
dzsigjóka-va vain-o szeiszansiteiru.」 „Ez a vállal-
kozó bort termel.”

szeiszanszuruszeiszanszuru ◆ elszámolelszámol 「Atode szeiszansi-
masó.」 „Majd a végén elszámolunk.” ◆ felszá-felszá-
molmol 「Kaisa-va szeiszanszareta.」 „Felszámolták
a céget.” ◆ lezárlezár 「Kako-o szeiszanszuru.」 „Le-
zárja a múltat.” ◆ rendezrendez 「Karita okane-o
szeiszansita.」 „Rendeztem az adósságomat.” ◆

szakítszakít 「Karetono kankei-o szeiszansita.」
„Szakítottam vele.”
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szeiszantekinaszeiszantekina ◆ hatékonyhatékony ◆ produktívproduktív ◆

termelékenytermelékeny
szeiszantekiniszeiszantekini ◆ hatékonyanhatékonyan ◆ produktí-produktí-
vanvan ◆ termelékenyentermelékenyen
szeiszanzaiszeiszanzai ◆ termelésitermelési eszközeszköz ◆ termelé-termelé-
si javaksi javak
szeiszanzaiszeiszanzai ◆ savlekötősavlekötő
szeiszaszuruszeiszaszuru ◆ aprólékosan megvizsgálaprólékosan megvizsgál
szeiszecuszeiszecu ◆ tangenstangens
szeiszeiszeiszei ◆ finomításfinomítás ◆ tisztítástisztítás
szeiszeiszeiszei ◆ előállításelőállítás ◆ generálásgenerálás ◆ ke-ke-
letkezikletkezik ◆ képződésképződés ◆ létrehozáslétrehozás ◇ ke-ke-
icuekiszeiszeiicuekiszeiszei vérképzésvérképzés ◇ kessószeiszeikessószeiszei
kristályosodáskristályosodás ◇ szekkekkjúszeiszeiszekkekkjúszeiszei
vörösvérsejt-képződésvörösvérsejt-képződés
szeiszeibucuszeiszeibucu ◆ képződményképződmény ◆ terméktermék ◇ ka-ka-
kubunrecuszeiszeibucukubunrecuszeiszeibucu hasadási termékhasadási termék
szeiszeibunpószeiszeibunpó ◆ generatív nyelvtangeneratív nyelvtan
szeiszeidódótoszeiszeidódóto ◆ emeltemelt fővelfővel 「Szeiszeidó-
dóto maketa.」 „Emelt fővel vesztett.” ◆ korrek-korrek-
tültül 「Mondaini szeiszeidódóto muki au.」 „Kor-
rektül kezeli a problémát.”

szeiszeidódótoszeiszeidódóto ◆ sportszerűensportszerűen 「Szeiszei-
dódóto sóbusita.」 „Sportszerűen versenyzett.”

szeiszeidódótositaszeiszeidódótosita ◆ korrektkorrekt 「Szeiszeidó-
dótositajari katadatta.」 „Korrektül járt el.”

szeiszeidzsoszeiszeidzso ◆ finomítófinomító ◇ szeikijuszeisze-szeikijuszeisze-
idzsoidzso kőolaj-finomítókőolaj-finomító
szeiszeidzsukuszeiszeidzsuku ◆ ivarérésivarérés ◆ ivarérettségivarérettség
szeiszeidzsukusitaszeiszeidzsukusita ◆ ivarérettivarérett 「Szeiszei-
dzsukusita oszu」 „ivarérett hím”

szeiszeidzsukuszuruszeiszeidzsukuszuru ◆ ivarérett leszivarérett lesz
szeiszeienszeiszeien ◆ finomított sófinomított só
szeiszeienzansiszeiszeienzansi ◆ alkotóalkotó
szeiszeihinszeiszeihin ◆ finomított termékfinomított termék
szeiszeihószeiszeihó ◆ finomítási eljárásfinomítási eljárás
szeiszeikacuszeiszeikacu ◆ neminemi életélet 「Szono fúfu-va
szeiszeikacuganai.」 „Az a házaspár nem él nemi
életet.” ◆ szexuális életszexuális élet
szeiszeirutenszeiszeiruten ◆ életélet ésés halálhalál állandóállandó kör-kör-
forgásaforgása
szeiszeisitaszeiszeisita ◆ felszabadultfelszabadult ◆ oldottoldott
szeiszeisómecuenzansiszeiszeisómecuenzansi ◆ kreációskreációs ésés anni-anni-
hilációs operátorhilációs operátor

szeiszeiszareruszeiszeiszareru ◆ keletkezikkeletkezik 「Atarasii si-
maga szeiszeiszareta.」 „Egy új sziget keletke-
zett.” ◆ képződikképződik 「Atarasii kazanga szeiszeisza-
reta.」 „Egy új vulkán képződött.”

szeiszeiszuiszeiszeiszui ◆ tiszta víztiszta víz ◆ tisztított víztisztított víz
szeiszeiszuruszeiszeiszuru ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Taisokutodoke-o dasita ato, szeiszeisita kimo-
csininatta.」 „Amikor beadtam a felmondásomat,
megkönnyebbültnek éreztem magam.”

szeiszeiszuruszeiszeiszuru ◆ finomítfinomít 「Gen-ju-o szeisze-
iszuru.」 „Kőolajat finomít.” ◆ tisztíttisztít
「Inrjószui-o szeiszeiszuru.」 „Ivóvizet tisztít.”

szeiszeiszuruszeiszeiszuru ◆ előállítelőállít 「Atarasii kagóbucu-
o szeiszeisita.」 „Új vegyületet állított elő.” ◆ ge-ge-
nerálnerál 「Dzsidótekini szeiszeiszaretapaszuvádo」
„automatikusan generált jelszó” ◆ létrehozlétrehoz
「Szorjúsi-o szeiszeiszuru dzsikken」 „elemi ré-
szecskéket létrehozó kísérlet” ◇ szeiszeiszar-szeiszeiszar-
erueru képződikképződik 「Atarasii kazanga szeiszeisza-
reta.」 „Egy új vulkán képződött.” ◇ szeisze-szeisze-
iszareruiszareru keletkezikkeletkezik 「Atarasii simaga szeisze-
iszareta.」 „Egy új sziget keletkezett.”

szeiszeitószeiszeitó ◆ finomított cukorfinomított cukor
szeiszeizatószeiszeizató ◆ finomított cukorfinomított cukor
szeiszekiszeiszeki ◆ érdemjegyérdemjegy 「Csúgakuszeino koro-
va namakemonode szeiszekiga varukatta.」 „Kö-
zépiskolás korában lusta volt, és rosszak voltak az
érdemjegyei.” ◆ eredményeredmény 「Gakkóno szeiszek-
iga agatta.」 „Javult az tanulmányi eredményem.”
◆ jegyjegy 「Rekiside joi szeiszeki-o totta.」 „Jó
jegyeket kaptam történelemből.” ◆ osztályzatosztályzat
「Gakkóno szeiszeki-va jokatta.」 „Jók voltak az
osztályzataim.” ◆ tanulmányitanulmányi eredményeredmény ◆ tel-tel-
jesítményjesítmény 「Karenoszupócuno szeiszeki-va
szagatta.」 „Csökkent a sportteljesítménye.” ◇

gakugjószeiszekigakugjószeiszeki tanulmányitanulmányi eredményeredmény ◇

kinmuszeiszekikinmuszeiszeki munkateljesítménymunkateljesítmény 「Kare-
va kinmuszeiszekiga furjódeszu.」 „Rossz a mun-
kateljesítménye.” ◇ kószeiszekikószeiszeki jójó jegyjegy 「Si-
kende kószeiszeki-o totta.」 „Jó jegyet kapott a
vizsgán.” ◇ kószeiszekikószeiszeki jójó eredményeredmény
「Szensu-va kószeiszeki-o nokosita.」 „A sporto-
ló jó eredményeket ért el.” ◇ szeiszekigava-szeiszekigava-
rukunarurukunaru rontront 「Szúgakuno szeiszekiga varu-
kunatta.」 „Matekból rontottam.” ◇ szeiszeki-szeiszeki-
oo hanteiszuruhanteiszuru osztályozosztályoz 「Szenszei-va
szeiszeki-o hanteiszuru.」 „A tanár osztályoz.” ◇

fuszeiszekifuszeiszeki rosszrossz eredményeredmény 「Fuszeiszekino
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szeito」 „rossz tanulmányi eredményű diák” ◇

fuszeiszekifuszeiszeki rosszrossz teljesítményteljesítmény 「Fuszeisze-
kinocsímu」 „rossz teljesítményű csapat”

szeiszekiszeiszeki ◆ szent helyszent hely
szeiszekifurjószeiszekifurjó ◆ rosszrossz tanulmányitanulmányi ered-ered-
ménymény
szeiszekigavarukunaruszeiszekigavarukunaru ◆ rontront 「Szúgakuno
szeiszekiga varukunatta.」 „Matekból rontottam.”

szeiszekihjószeiszekihjó ◆ bizonyítványbizonyítvány
szeiszekinoszuidzsunszeiszekinoszuidzsun ◆ mércemérce 「Szenszei-va
szeiszekino szuidzsun-o takaku szetteisita.」 „A
tanárom magasra állította a mércét.”

szeiszeki-oszeiszeki-o hanteiszuruhanteiszuru ◆ osztályozosztályoz
「Szenszei-va szeiszeki-o hanteiszuru.」 „A tanár
osztályoz.”

szeiszekisómeisoszeiszekisómeiso ◆ bizonyítványbizonyítvány
szeiszekitecsószeiszekitecsó ◆ indexindex ◆ leckekönyvleckekönyv
szeiszekkaiszeiszekkai ◆ oltatlan mészoltatlan mész
szeiszenszeiszen ◆ frissfriss 「Szeiszengjokairui」 „frissen
fogott tengeri halak és kagylók”

szeiszenszeiszen ◆ gonádgonád ◆ ivarmirigyivarmirigy
szeiszenszeiszen ◆ gondos válogatásgondos válogatás
szeiszenszeiszen ◆ kereszteskeresztes háborúháború ◆ szentszent há-há-
borúború
szeiszenhinszeiszenhin ◆ válogatott árucikkválogatott árucikk
szeiszen-jaszaiszeiszen-jaszai ◆ friss zöldségfriss zöldség
szeiszenrjóhinszeiszenrjóhin ◆ romlandó ételromlandó étel
szeiszensigekihorumonszeiszensigekihorumon ◆ gonadotropgonadotrop hor-hor-
monmon ◆ gonadotropingonadotropin
szeiszensokuhinszeiszensokuhin ◆ romlandó élelmiszerromlandó élelmiszer
szeiszensokurjóhinszeiszensokurjóhin ◆ romlandó élelmiszerromlandó élelmiszer
szeiszensokutaiszeiszensokutai ◆ ivariivari kromoszómakromoszóma ◆ ne-ne-
mi kromoszómami kromoszóma
szeiszenszuruszeiszenszuru ◆ gondosangondosan kiválasztkiválaszt 「Dzs-
isoni tórokuszuru goi-o szeiszensita.」 „Gondo-
san kiválasztottuk a szavakat a szótárunkba.” ◆

megválogatmegválogat 「Zairjó-o szeiszensita.」 „Megvá-
logattam az alapanyagokat.”

szeiszentakuszeiszentaku ◆ szexuális szelekciószexuális szelekció
szeiszentekidzsoszeiszentekidzso ◆ kasztráláskasztrálás
szeiszoszeiszo ◆ csinosságcsinosság ◆ ízlésességízlésesség ◆ taka-taka-
rosságrosság

szeiszószeiszó ◆ évekévek ◆ hosszúhosszú időidő 「Hjakunenno
szeiszó-o heta hon」 „száz évnyi ideig megmaradt
könyv”

szeiszószeiszó ◆ alkalmialkalmi ruharuha ◆ alkalmialkalmi ruhábaruhába öl-öl-
tözéstözés
szeiszószeiszó ◆ elegánselegáns ruharuha ◆ elegánselegáns ruhábaruhába
öltözésöltözés ◆ kiöltözéskiöltözés
szeiszószeiszó ◆ politikaipolitikai harcharc ◇ szeiszónoguszeiszónogu po-po-
litikailitikai fegyverfegyver 「Enerugí mondai-o szeiszóno
gutositeiru.」 „Politikai fegyvert kovácsolt az
energiaproblémából.”

szeiszószeiszó ◆ azonos fázisazonos fázis
szeiszószeiszó ◆ takarítástakarítás 「Ekisúhenno szeiszó」
„állomás környékének takarítása” ◆ tisztítástisztítás
「Biruno madono szeiszó」 „épület ablakának
tisztítása”

szeiszószeiszó ◆ herehere ◆ tesztisztesztisz
szeiszószeiszó ◆ rétegeződésrétegeződés ◆ rétegződésrétegződés ◇ ka-ka-
iszeiszóiszeiszó tengeri hordaléktengeri hordalék
szeiszódóbucuszeiszódóbucu ◆ dögevődögevő állatállat ◆ ganéjevőganéjevő
állatállat
szeiszódzsisakuszeiszódzsisaku ◆ laminált mágneslaminált mágnes
szeiszódzsogakuszeiszódzsogaku ◆ biosztratigráfiabiosztratigráfia
szeiszódzsótaiszeiszódzsótai ◆ mellékheremellékhere
szeiszódzsótaienszeiszódzsótaien ◆ mellékhere-gyulladásmellékhere-gyulladás
szeiszóinszeiszóin ◆ takarítótakarító
szeiszókazanszeiszókazan ◆ rétegvulkánrétegvulkán ◆ sztratovul-sztratovul-
kánkán
szeiszókenszeiszóken ◆ sztratoszférasztratoszféra
szeiszóken-noszeiszóken-no ◆ sztratoszférikussztratoszférikus
「Szeiszókenno kiacu」 „sztratoszférikus nyo-
más”

szeiszóketteiinsiszeiszóketteiinsi ◆ heremeghatározóheremeghatározó fak-fak-
tortor
szeiszokuszeiszoku ◆ előforduláselőfordulás ◆ tenyészéstenyészés
szeiszokucsiszeiszokucsi ◆ élőhelyélőhely ◆ lakóhelylakóhely ◇ sizen-sizen-
noszeiszokucsinoszeiszokucsi természetestermészetes élőhelyélőhely ◇ bi-bi-
szeiszokucsiszeiszokucsi mikroélőhelymikroélőhely
szeiszokugjórecuszeiszokugjórecu ◆ regulárisreguláris mátrixmátrix
「Szeiszokugjórecuto tokuigjórecu」 „reguláris és
szinguláris mátrix”

szeiszokuszúszeiszokuszú ◆ állományállomány ◆ vadállományvadállomány
szeiszokuszuruszeiszokuszuru ◆ élél 「Kono dóbucu-va csikani
szeiszokusiteiru.」 „Ez az állat a föld alatt él.” ◆
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honoshonos 「Kono tori-va nettaino simani szeiszoku-
siteiru.」 „Ez a madár a trópusi szigeteken ho-
nos.” ◆ tenyésziktenyészik 「Kono dóbucu-va afurikani
szeiszokusiteiru.」 „Ez az állat Afrikában tenyé-
szik.”

szeiszomenszeiszomen ◆ gerebenezésgerebenezés
szeiszonaszeiszona ◆ csinoscsinos 「Kanodzso-va szeiszona
kamigata-o siteiru.」 „Csinos frizurája van.” ◆ íz-íz-
lésesléses 「Kanodzso-va szeiszona fukuszó-o site-
iru.」 „Ízlésesen öltözködik.” ◆ takarostakaros
「Kanodzso-va icumo szeiszona minarideszu.」
„Megjelenése mindig takaros.”

szeiszónaszeiszóna ◆ szívszaggatószívszaggató
szeiszónoguszeiszónogu ◆ politikaipolitikai fegyverfegyver 「Enerugí
mondai-o szeiszóno gutositeiru.」 „Politikai fegy-
vert kovácsolt az energiaproblémából.”

szeiszósaszeiszósa ◆ kukáskukás kocsikocsi ◆ szemetesszemetes autóautó
◆ szemetes kocsiszemetes kocsi
szeiszószagjószeiszószagjó ◆ takarítástakarítás ◆ utcaseprésutcaseprés
szeiszószagjóinszeiszószagjóin ◆ takarítótakarító ◆ utcaseprőutcaseprő
szeiszószuruszeiszószuru ◆ kicsípikicsípi magátmagát 「Tomodacsi-
no kekkonsikini szeiszósite itta.」 „Kicsíptem ma-
gam a barátom esküvőjére.” ◆ kiöltözikkiöltözik 「Pátíni
szeiszósita.」 „Kiöltöztem a partira.”

szeiszószuruszeiszószuru ◆ illendőenillendően öltöziköltözik ◆ öltönytöltönyt
veszvesz felfel 「Szósikini szeiszósita.」 „A temetésre
öltönyt vett fel.”

szeiszószuruszeiszószuru ◆ takaríttakarít 「Kare-va densano
sarjó-o szeiszószuru.」 „Vonatkupékat takarít.” ◆

tisztíttisztít 「Kószóbiruno mado-o rópude kakósina-
gara szeiszószuru.」 „A magas épületek ablakait
alpinista módszerekkel tisztítják.”

szeiszótessinszeiszótessin ◆ lamináltlaminált vasmagvasmag ◆ leme-leme-
zelt vasmagzelt vasmag
szeiszúszeiszú ◆ egészegész számszám ◇ szeinoszeiszúszeinoszeiszú po-po-
zitív egész számzitív egész szám
szeiszúszeiszú ◆ pozitív számpozitív szám
szeiszuiszeiszui ◆ felemelkedésfelemelkedés ésés bukásbukás 「Róma-
no szeiszui」 „Róma felemelkedése és bukása” ◆

tündökléstündöklés ésés hanyatláshanyatlás ◆ viszontagságviszontagság
「Dzsinszeino szeiszui」 „élet viszontagságai”

szeiszuiszeiszui ◆ szenteltvízszenteltvíz
szeiszuiszeiszui ◆ kristályvízkristályvíz
szeiszuibanszeiszuiban ◆ szenteltvíztartószenteltvíztartó
szeiszuirikigaszeiszuirikiga ◆ hidrosztatikahidrosztatika

szeiszuirikigakutekikokkakuszeiszuirikigakutekikokkaku ◆ hidroszta-hidroszta-
tikai váztikai váz
szeiszuirikigakutekinaszeiszuirikigakutekina ◆ hidrosztatikaihidrosztatikai ◆

hidrosztatikushidrosztatikus
szeiszúronszeiszúron ◆ számelméletszámelmélet ◇ kaiszekitekikaiszekiteki
analitikusanalitikus számelméletszámelmélet ◇ daiszútekisze-daiszútekisze-
iszúroniszúron algebrai számelméletalgebrai számelmélet
szeiszuruszeiszuru ◆ kordábankordában tarttart 「Kokumin-o
szeiszuru.」 „Kordában tartja a népet.” ◆ uralural
「Kono kaisa-va sidzsó-o szeiszuru.」 „Ez a cég
uralja a piacot.” ◆ uralkodikuralkodik 「Kandzsó-o
szeiszuru.」 „Uralkodik az érzelmein.” ◇ kacsi-kacsi-
oo szeiszuruszeiszuru győzgyőz ◇ kahanszú-okahanszú-o szeiszuruszeiszuru
többségbentöbbségben vanvan 「Hosuha-va kahanszú-o
szeisiteiru.」 „A konzervatívok vannak többség-
ben.” ◇ kiszen-okiszen-o szeiszuruszeiszuru megelőzmegelőz
「Kiszen-o szeisite kógekisita.」 „Megelőző táma-
dásba lendült.” ◇ szakinzurebahito-oszakinzurebahito-o szeiszuszeiszu
szemesnekszemesnek álláll aa világvilág ◇ doku-odoku-o mottedoku-mottedoku-
oo szeiszuszeiszu kutyaharapástkutyaharapást szőrévelszőrével ◇ doku-doku-
oo mottedoku-omottedoku-o szeiszuruszeiszuru kutyaharapástkutyaharapást
szőrévelszőrével
szeitaiszeitai ◆ államformaállamforma ◆ politikaipolitikai államfor-államfor-
mama ◆ rezsimrezsim ◇ kjóvaszeitaikjóvaszeitai republikánusrepublikánus
államformaállamforma ◇ kunsuszeitaikunsuszeitai monarchikusmonarchikus ál-ál-
lamformalamforma ◇ minsuszeitaiminsuszeitai demokratikusdemokratikus ál-ál-
lamformalamforma
szeitaiszeitai ◆ előelő testtest ◇ szeitaininsószeitaininsó biometri-biometri-
kus azonosításkus azonosítás
szeitaiszeitai ◆ hangszálhangszál 「Szeitaiga kireruhodono
ógoede gunka-o utatta.」 „Olyan hangosan éne-
kelték a katonadalokat, hogy szinte elszakadt a
hangszáluk.” ◆ hangszalaghangszalag 「Szeitaien」
„hangszalaggyulladás”

szeitaiszeitai ◆ nyugalminyugalmi állapotállapot ◆ statikusstatikus álla-álla-
potpot ◇ dzsinkószeitaidzsinkószeitai álló népességálló népesség
szeitaiszeitai ◆ köldökzsinórköldökzsinór
szeitaiszeitai ◆ imágóimágó ◆ kifejlett organizmuskifejlett organizmus
szeitaiszeitai ◆ áldozásáldozás ◆ eucharisztiaeucharisztia ◆ szen-szen-
telt ostyatelt ostya
szeitaiszeitai ◆ életformaéletforma ◆ ökológiaökológia 「Tanszuig-
jono szeitai-o kanszacusita.」 „Az édesvízi halak
ökológiáját tanulmányozta.” ◆ viselkedésviselkedés 「Iki
monono szeitai-o toraeta.」 „Megörökítette az
élőlények viselkedését.”

szeitaibunsiszeitaibunsi ◆ biomolekulabiomolekula
szeitaidzsiszeitaidzsi ◆ régi kínai írásjelrégi kínai írásjel

33303330 szeiszomen szeiszomen – szeitaidzsi szeitaidzsi AdysAdys



szeitaidzsikkenszeitaidzsikken ◆ élőkönélőkön végzettvégzett kísérletkísérlet

szeitaidzsikoszeigjoszeitaidzsikoszeigjo ◆ biofeedbackbiofeedback
szeitaienerugíronszeitaienerugíron ◆ bioenergetikabioenergetika
szeitaigaiszeitaigai ◆ élő testen kívülélő testen kívül ◆ in vitroin vitro
szeitaigakuszeitaigaku ◆ szomatológiaszomatológia
szeitaigakuszeitaigaku ◆ környezettankörnyezettan ◆ ökológiaökológia ◇

kaijószeitaigakukaijószeitaigaku tengerökológiatengerökológia ◇ gunsú-gunsú-
szeitaigakuszeitaigaku szünökológiaszünökológia ◇ gunsúszeita-gunsúszeita-
igakuigaku közösségiközösségi környezettankörnyezettan ◇ koszeita-koszeita-
igakuigaku autökológiaautökológia ◇ koszeitaigakukoszeitaigaku paleoö-paleoö-
kológiakológia ◇ siszutemuszeitaigakusiszutemuszeitaigaku rendszer-rendszer-
ökológiaökológia ◇ sakaiszeitaigakusakaiszeitaigaku szocioökoló-szocioökoló-
giagia
szeitaigakutekinaszeitaigakutekina ◆ ökológiaiökológiai
szeitaigakutekisihjószeitaigakutekisihjó ◆ ökológiaiökológiai indikátorindikátor

szeitaigakutekiszen-iszeitaigakutekiszen-i ◆ ökológiaökológia szuk-szuk-
cessziócesszió
szeitaigenszoszeitaigenszo ◆ biológiai elembiológiai elem
szeitaihannószeitaihannó ◆ életjeléletjel ◆ élőélő testtest reakció-reakció-
jaja
szeitaiibucuszeitaiibucu ◆ xenobiotikumxenobiotikum
szeitaiinsiszeitaiinsi ◆ ökológiai tényezőökológiai tényező
szeitaikaibószeitaikaibó ◆ élveboncolásélveboncolás
szeitaikankjószeitaikankjó ◆ ökológiai környezetökológiai környezet
szeitaikeiszeitaikei ◆ ökológiaiökológiai rendszerrendszer ◆ öko-öko-
szisztémaszisztéma
szeitaikeimoderuszeitaikeimoderu ◆ ökológiai modellökológiai modell
szeitaikendzsidaiszeitaikendzsidai ◆ áldozatiáldozati ereklyetartóereklyetartó

szeitaikóbunsiszeitaikóbunsi ◆ biopolimerbiopolimer
szeitaikógakuszeitaikógaku ◆ biomérnökségbiomérnökség ◆ bionikabionika
szeitaimoderinguszeitaimoderingu ◆ ökológiai modellezésökológiai modellezés
szeitaimoderuszeitaimoderu ◆ ökológiai modellökológiai modell
szeitaimosaszeitaimosa ◆ hangutánzáshangutánzás
szeitaimosanogeininszeitaimosanogeinin ◆ hangutánzóhangutánzó művészművész

szeitaimosa-oszeitaimosa-o szuruszuru ◆ parodizáljaparodizálja aa hang-hang-
játját 「Komedian-va szeidzsikano szeitaimosa-o
sita.」 „A humorista parodizálta a politikus hang-
ját.” ◆ utánozzautánozza aa hangjáthangját 「Ondorino
szeitaimosa-o sita.」 „Utánoztam a kakas hang-
ját.”

szeitainaiszeitainai ◆ élő testen belülélő testen belül ◆ in vivoin vivo
szeitainaicsikuszekiszeitainaicsikuszeki ◆ bioakkumulációbioakkumuláció
szeitainaihenkanszeitainaihenkan ◆ biotranszformációbiotranszformáció
szeitainaikaszszeikaszeitainaikaszszeika ◆ bioaktivációbioaktiváció
szeitaininsószeitaininsó ◆ biometrikus azonosításbiometrikus azonosítás
szeitainohiszekiszeitainohiszeki ◆ áldozás szentségeáldozás szentsége
szeitainosukudzsicuszeitainosukudzsicu ◆ szentszent egyesülésértegyesülésért
való hálaadás napjavaló hálaadás napja ◆ úrnapjaúrnapja
szeitai-o ageruszeitai-o ageru ◆ áldoztatáldoztat
szeitai-o hairjószuruszeitai-o hairjószuru ◆ áldozikáldozik
szeitaipiramiddoszeitaipiramiddo ◆ ökológiai piramisökológiai piramis
szeitairikigakuszeitairikigaku ◆ biomechanikabiomechanika
szeitaisakaiszeitaisakai ◆ statikus társadalomstatikus társadalom
szeitaisakaigakuszeitaisakaigaku ◆ statikus szociológiastatikus szociológia
szeitaisokubaiszeitaisokubai ◆ biokatalizátorbiokatalizátor
szeitaiszaiszeitaiszai ◆ szentszent egyesülésértegyesülésért valóvaló há-há-
laadás napjalaadás napja
szeitaiszensokuszeitaiszensoku ◆ élőélő szövetszövet festésefestése ◆

vitális festésvitális festés
szeitaiszosikikenszaszeitaiszosikikensza ◆ biopsziabiopszia
szeitaitekicsiiszeitaitekicsii ◆ ökológiai fülkeökológiai fülke
szeitaitekidóisuszeitaitekidóisu ◆ ökológiailagökológiailag ekvivalensekvivalens
fajfaj
szeitaitekinicscsiszeitaitekinicscsi ◆ ökológiaiökológiai fülkefülke ◆ öko-öko-
lógiai nichielógiai nichie
szeitakakukeiszeitakakukei ◆ szabályos sokszögszabályos sokszög
szeitakasigiszeitakasigi ◆ gólyatöcsgólyatöcs
szeitamentaiszeitamentai ◆ szabályos poliéderszabályos poliéder
szeitanszeitan ◆ születésszületés 「Barutóku szeitanhjakun-
enno kinenhi」 „Bartók százéves születésére állí-
tott emlékkő”

szeitanszeitan ◆ legnyugatibblegnyugatibb részrész ◆ nyugatinyugati
csücsökcsücsök ◆ nyugati oldalnyugati oldal
szeitancsiszeitancsi ◆ szülőhelyszülőhely 「Sidzsinno szeitan-
csini szeika-o fukugensita.」 „A költő szülőhelyén
helyreállították a szülőházát.”

szeitanszaiszeitanszai ◆ születésszületés ünnepléseünneplése 「Naku-
natta szakkjokukano szeitanhjakunenszai-o oko-
natta.」 „Megünnepelték az elhunyt zeneszerző
születésének századik évfordulóját.”

szeitanszuruszeitanszuru ◆ megszületikmegszületik 「Sakano
szeitansita hi」 „Buddha születésének napja”
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szeitecuszeitecu ◆ vasgyártásvasgyártás
szeitecudzsoszeitecudzso ◆ vasművasmű
szeitecugjószeitecugjó ◆ vasiparvasipar
szeitehakoto-oszeitehakoto-o siszondzsirusiszondzsiru /
szeitehakoto-oszeitehakoto-o siszonzurusiszonzuru ◆ hamarhamar munkamunka
ritkán jóritkán jó ◆ hamar munka ritkán jóhamar munka ritkán jó
szeitehakoto-oszeitehakoto-o siszonzurusiszonzuru / szeitehakoto-szeitehakoto-
oo siszondzsirusiszondzsiru ◆ hamarhamar munkamunka ritkánritkán jójó ◆

hamar munka ritkán jóhamar munka ritkán jó
szeiteiszeitei ◆ beiktatásbeiktatás 「Hóricuno szeitei」 „tör-
vény beiktatása” ◆ rögzítésrögzítés 「Kiszokuno szei-
tei」 „szabály rögzítése” ◇ hóricunoszeiteihóricunoszeitei
törvényhozástörvényhozás
szeiteihószeiteihó ◆ írott jogírott jog
szeiteiszuruszeiteiszuru ◆ foglalfoglal 「Dzsóhórijónicuite
kiszoku-o szeiteiszuru.」 „Szabályba foglalja az
információ felhasználását.” ◆ létrehozlétrehoz 「Atara-
sii kenpó-o szeiteiszuru.」 „Új alkotmányt hoz lét-
re.” ◆ rögzítrögzít 「Gjószeikikanno kengenno
hóricu-o szeiteisita.」 „Törvényben rögzítették az
állami szerv jogkörét.”

szeitekiszeiteki ◆ politikaipolitikai ellenfélellenfél 「Szeiteki-o dan-
acusita.」 „Elnyomta a politikai ellenfelét.”

szeitekiszeiteki ◆ legidősebblegidősebb törvényestörvényes gyerekgyerek ◆

törvényes feleségtörvényes feleség
szeitekicuriaiszeitekicuriai ◆ statikus egyensúlystatikus egyensúly
szeitekicsisikiszeitekicsisiki ◆ szexuális ismeretszexuális ismeret
szeitekifunószeitekifunó ◆ impotenciaimpotencia
szeitekifunósószeitekifunósó ◆ impotenciaimpotencia
szeitekigjakutaiszeitekigjakutai ◆ neminemi erőszakerőszak ◆ szexuá-szexuá-
lis visszaéléslis visszaélés
szeitekihanzaiszeitekihanzai ◆ szexuálisszexuális bűncselekménybűncselekmény

szeitekihenszúszeitekihenszú ◆ statikus változóstatikus változó
szeitekiicudacuszeitekiicudacu ◆ szexuális eltévelyedésszexuális eltévelyedés
szeitekiijagaraszeszeitekiijagarasze ◆ szexuális zaklatásszexuális zaklatás
szeitekijakuvariszeitekijakuvari ◆ nemi szerepnemi szerep
szeitekijokkjúszeitekijokkjú ◆ testi vágytesti vágy
szeitekijokubószeitekijokubó ◆ nemi vágynemi vágy
szeitekikankeiszeitekikankei ◆ szexuális kapcsolatszexuális kapcsolat
szeitekikansinszeitekikansin ◆ neminemi érdeklődésérdeklődés ◆ szexu-szexu-
alitásalitás
szeitekikófunszeitekikófun ◆ szexuális izgalomszexuális izgalom

szeitekikósinszeitekikósin ◆ erotikaerotika
szeitekimirjokuszeitekimirjoku ◆ szexuális vonzerőszexuális vonzerő
szeitekinaszeitekina ◆ mozdulatlanmozdulatlan 「Szeitekina kú-
kan」 „mozdulatlan tér” ◆ statikusstatikus 「Hómupé-
dzsino szeitekinakontencu」 „honlap statikus tar-
talma”

szeitekinaszeitekina ◆ intimintim 「Kanodzsoto szeitekina
kankeidatta.」 „Intim kapcsolatban volt vele.” ◆

neminemi 「Szeitekina kói」 „nemi aktus” ◆ szexuá-szexuá-
lislis 「Szeitekina mirjoku」 „szexuális vonzerő”

szeitekinaenerugíszeitekinaenerugí ◆ potenciálpotenciál
szeitekinórjokuszeitekinórjoku ◆ potenciapotencia
szeitekinórjokutakameruszeitekinórjokutakameru ◆ potenciálnöve-potenciálnöve-
lőlő 「Szeitekinórjokutakameru kuszuri」 „poten-
ciálnövelő szer”

szeitekisódószeitekisódó ◆ kéjvágykéjvágy ◆ libidólibidó ◆ neminemi
vágyvágy 「Dzsoszeini taisite szeitekisódónikarare-
ta.」 „Nemi vágyat érzett a nő iránt.”

szeitekisószúhaszeitekisószúha ◆ nemi kisebbségnemi kisebbség
szeitekisószúsaszeitekisószúsa ◆ neminemi kisebbségkisebbség ◆ sze-sze-
xuális kisebbségxuális kisebbség
szeitekitószakuszeitekitószaku ◆ perverzióperverzió
szeitekizeccsókanszeitekizeccsókan ◆ orgazmusorgazmus
szeitenszeiten ◆ szentírásszentírás ◆ szentszent könyvkönyv ◇ isz-isz-
uramukjónoszeitenuramukjónoszeiten KoránKorán ◇ kiriszutokjó-kiriszutokjó-
noszeitennoszeiten BibliaBiblia ◇ judajakjónoszeitenjudajakjónoszeiten Tó-Tó-
rara
szeitenszeiten ◆ derült időderült idő ◆ napsütéses időnapsütéses idő
szeitenhakudzsicuszeitenhakudzsicu ◆ ártatlannakártatlannak bizonyu-bizonyu-
láslás 「Szeitenhakudzsicuno mitonatta.」 „Ártat-
lannak bizonyult.” ◆ kék égbolton Napkék égbolton Nap
szeitenkanszeitenkan ◆ transzneműségtranszneműség
szeiten-nohekirekiszeiten-nohekireki ◆ derültderült égbőlégből villám-villám-
csapáscsapás
szeiten-nohekirekiszeiten-nohekireki ◆ derültderült égbőlégből villám-villám-
csapáscsapás
szeitoszeito ◆ szentszent
szeitoszeito ◆ diákdiák ◆ tanítványtanítvány 「Szenszeito uke
mocsino szeito」 „tanár és tanítványai” ◆ tanulótanuló
◇ daigakuszeidaigakuszei egyetemiegyetemi hallgatóhallgató ◇ rakuda-rakuda-
iszeiiszei bukott diákbukott diák
szeitószeitó ◆ helyes válaszhelyes válasz
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szeitószeitó ◆ helyeshelyes utódlásutódlás ◆ legitimlegitim 「Szeitó-
szeifu」 „legitim kormány” ◆ ortodoxiaortodoxia ◆ tör-tör-
vényesvényes ◆ törvényességtörvényesség
szeitószeitó ◆ cukorfinomításcukorfinomítás
szeitószeitó ◆ cukorgyártáscukorgyártás ◆ cukorkészítéscukorkészítés
szeitószeitó ◆ fazekasságfazekasság ◆ kerámiagyártáskerámiagyártás ◆

porcelángyártásporcelángyártás ◆ porcelánkészítésporcelánkészítés
szeitószeitó ◆ politikaipolitikai pártpárt 「Szeitóni haitta.」
„Beléptem egy politikai pártba.” ◇ incsikiszeitóincsikiszeitó
kamupártkamupárt 「Szenkjono tokiniincsiki szeitóga
ranricusiteita.」 „A választásokon tömegesen
bukkantak fel kamupártok.” ◇ kakusinszeitókakusinszeitó
reformpártreformpárt ◇ kiszeiszeitókiszeiszeitó befutottbefutott pártpárt
◇ kiszeiszeitókiszeiszeitó meglévőmeglévő pártpárt ◇ kjúsinszei-kjúsinszei-
tótó radikálisradikális pártpárt ◇ kokuminszeitókokuminszeitó néppártnéppárt
◇ kokuminszeitókokuminszeitó polgáripolgári pártpárt ◇ sinposzei-sinposzei-
tótó haladóhaladó pártpárt ◇ sinposzeitósinposzeitó progresszívprogresszív
pártpárt ◇ hosuszeitóhosuszeitó konzervatív pártkonzervatív párt
szeitószeitó ◆ jogosjogos 「Szeitóbóeidatta.」 „Jogos ön-
védelem volt.”

szeitóbóeiszeitóbóei ◆ jogos önvédelemjogos önvédelem
szeitódzsoszeitódzso ◆ cukorfinomítócukorfinomító
szeitóeiszeitóei ◆ merőlegesmerőleges vetítésvetítés ◆ ortogoná-ortogoná-
lis projekciólis projekció
szeitóeizuszeitóeizu ◆ merőlegesmerőleges vetületvetület ◆ ortogo-ortogo-
nális vetületnális vetület
szeitógaisaszeitógaisa ◆ cukoripari vállalatcukoripari vállalat
szeitógjószeitógjó ◆ cukoriparcukoripar
szeitógjószeitógjó ◆ fazekasiparfazekasipar ◆ porcelániparporcelánipar
szeitóhaszeitóha ◆ ortodox csoportortodox csoport
szeitokaiszeitokai ◆ diáktalálkozódiáktalálkozó ◆ diáktanácsdiáktanács
szeitokaicsószeitokaicsó ◆ diáktanács elnökediáktanács elnöke
szeitókaszuruszeitókaszuru ◆ igazoligazol 「Szeifu-va korede
szenszó-o szeitókasijótosita.」 „A kormány ezzel
próbálta igazolni a háborút.” ◆ szentesítszentesít
「Mokuteki-va sudan-o szeitókaszuru.」 „A cél
szentesíti az eszközt.”

szeitókikansiszeitókikansi ◆ pártorgánumpártorgánum
szeitókódzsószeitókódzsó ◆ cukorgyárcukorgyár
szeitokuszeitoku ◆ császáricsászári erényerény ◆ legmagaszto-legmagaszto-
sabb erénysabb erény
szeitokukan-nenszeitokukan-nen ◆ velünkvelünk születettszületett fogal-fogal-
makmak
szeitokukenszeitokuken ◆ születésénélszületésénél fogvafogva megille-megille-
tő jogtő jog

szeitokunoszeitokuno ◆ veleszületettveleszületett 「Szeitokuno
szai」 „veleszületett tehetség”

szeitokuszecuszeitokuszecu ◆ nativizmusnativizmus
szeitokutekikódószeitokutekikódó ◆ veleszületettveleszületett viselke-viselke-
désdés
szeitonszeiton ◆ rendezettségrendezettség 「Kicsinto szeiton-
szareta heja-va nazeka ocsi cukanai.」 „Nem tu-
dom, hogy miért, de idegesít a rendezett szoba.” ◆

rendrakásrendrakás
szeitónaszeitóna ◆ elfogadhatóelfogadható 「Szeitóna rijúmona-
ku kon-jaku-o hakisita.」 „Elfogadható ok nélkül
felbontotta az eljegyzést.” ◆ igazságosigazságos 「Szei-
tóna hjóka」 „igazságos értékelés” ◆ indokoltindokolt
「Jókjú-va szeitódatta.」 „Indokolt volt a követe-
lése.” ◆ jogosjogos 「Szeitóna sucsó」 „jogos állítás”
◆ megfelelőmegfelelő 「Szeitóna sudan-o totta.」 „Meg-
felelő intézkedést hozott.” ◆ törvényestörvényes 「Szei-
tóna szózokunin」 „törvényes örökös”

szeitónaszeitóna ◆ legitimlegitim 「Ókeno szeitóna kókeisa」
„király legitim utódja”

szeitóniszeitóni ◆ méltánméltán 「Kare-va szeitóni icsiini-
natta.」 „Méltán lett első helyezett.”

szeitónobunrecuszeitónobunrecu ◆ pártszakadáspártszakadás
szeitónosunószeitónosunó ◆ pártvezetőpártvezető
szeitonszuruszeitonszuru ◆ rendetrendet rakrak 「Heja-o szeiton-
sita.」 „Rendet raktam a szobában.” ◆ rendezrendez
「Szagjóba-va szeitonszareteita.」 „A műhely
rendezett volt.”

szeitóricuszeitóricu ◆ helyes válaszok arányahelyes válaszok aránya
szeitosiszeitosi ◆ CsengtuCsengtu
szeitosidószeitosidó ◆ diák mentorolásadiák mentorolása
szeitószakuszeitószaku ◆ nemi perverziónemi perverzió ◆ perverzióperverzió
szeitószakusaszeitószakusa ◆ perverzperverz
szeitószeiszeitószei ◆ indokoltságindokoltság ◆ jogosságjogosság
szeitószeiszeitószei ◆ helyeshelyes utódlásutódlás ◆ legitimitáslegitimitás
◆ ortodoxiaortodoxia
szeitószeidzsiszeitószeidzsi ◆ pártpolitikapártpolitika
szeitótaszeitóta ◆ ivariivari kiválogatódáskiválogatódás ◆ szexuálisszexuális
szelekciószelekció
szeiuszeiu ◆ kontúrtollkontúrtoll
szeiuszeiu ◆ derült vagy esős időderült vagy esős idő
szeiucsiszeiucsi ◆ rozmárrozmár
szeiukeiszeiukei ◆ barométerbarométer
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szeiunszeiun ◆ csillagködcsillagköd ◇ andoromedadaiszei-andoromedadaiszei-
unun Androméda-ködAndroméda-köd ◇ uzudzsószeiunuzudzsószeiun spirál-spirál-
ködköd ◇ kaniszeiunkaniszeiun Rák-ködRák-köd ◇ vakuszeidzsó-vakuszeidzsó-
szeiunszeiun planetáris ködplanetáris köd
szeiun-nokokorozasiszeiun-nokokorozasi ◆ nagyra törő tervnagyra törő terv
szeizaszeiza ◆ japán módon ülésjapán módon ülés
szeizaszeiza ◆ csillagképcsillagkép
szeizahajamiszeizahajami ◆ csillagatlaszcsillagatlasz ◆ csillagtér-csillagtér-
képkép
szeizaiszeizai ◆ készítménykészítmény ◆ szerszer
szeizaiszeizai ◆ fafeldolgozásfafeldolgozás ◆ fűrészáru-fűrészáru-
készítéskészítés
szeizaigjószeizaigjó ◆ fafeldolgozó iparfafeldolgozó ipar
szeizaikaiszeizaikai ◆ politikai és üzleti világpolitikai és üzleti világ
szeizaikódzsószeizaikódzsó ◆ fűrésztelepfűrésztelep
szeizaisoszeizaiso ◆ fűrésztelepfűrésztelep
szeizaszuruszeizaszuru ◆ sarkánsarkán ülül 「Dzsuppunszeiza-
sitara asigasibireta.」 „A sarkamon ülve tíz perc
alatt elzsibbadt a lábam.”

szeizecuszeizecu ◆ rettenetességrettenetesség
szeizecunaszeizecuna ◆ irtózatosirtózatos 「Szeizecuna tatakai-
o kuri hirogeta.」 „Irtózatos csata bontakozott ki.”
◆ rettenetesrettenetes 「Szeizecuna csikara-o mottei-
ru.」 „Rettenetes ereje van.”

szeizecunaruszeizecunaru ◆ hajmeresztőhajmeresztő 「Szeizecunaru
bóken-o sita.」 „Hajmeresztő dologra vállalko-
zott.”

szeizeiszeizei ◆ amennyireamennyire lehetlehet 「Anatani-va mu-
ridato omoukedoszeizei ganbatte.」 „Úgysem tu-
dod megcsinálni, de azért amennyire lehet igye-
kezz.” ◆ maximummaximum 「Konopátíni-va szeizei gon-
insika konaidesó.」 „Erre a partira maximum
öten ha eljönnek.” ◆ nemnem többtöbb 「Kanodzso-va
szeizei szandzsúszaidaró.」 „Az a nő nem több 30
évesnél.”

szeizenszeizen ◆ rendezettségrendezettség ◇ csicudzsoszei-csicudzsoszei-
zenzen tökéletes rendtökéletes rend
szeizenszeizen ◆ életébenéletében 「Tennó-va szeizentaiisi-
ta.」 „A császár még életében lemondott a trón-
ról.” ◆ halálhalál előttelőtt 「Szeizento sigo」 „halál
előtt és után”

szeizenszecuszeizenszecu ◆ eredendő jóság elveeredendő jóság elve
szeizenszószeizenszó ◆ élőélő személyszemély számáraszámára rende-rende-
zett temetészett temetés

szeizentoszeizento ◆ rendezettenrendezetten 「Iszu-va szeizento
narandeita.」 „A székek rendezetten sorakoztak.”

szeizentositaszeizentosita ◆ rendezettrendezett 「Dzsútaku-va
szeizentosita macsinamini tatazundeiru.」 „A la-
kás rendezett városrészben áll.”

szeizenzójoszeizenzójo ◆ halál előtti ajándékozáshalál előtti ajándékozás
szeizószeizó ◆ előállításelőállítás ◆ gyártásgyártás ◇ unkoszei-unkoszei-
zókizóki szargyártó húsdarabszargyártó húsdarab
szeizószeizó ◆ ikonikon ◆ szentképszentkép ◆ szent szoborszent szobor
szeizóbangószeizóbangó ◆ gyári számgyári szám
szeizóbiszeizóbi ◆ gyártási napgyártási nap ◆ gyártás napjagyártás napja
szeizódzsicsikuszeizódzsicsiku ◆ TibetiTibeti AutonómAutonóm TerületTerület

szeizógaisaszeizógaisa ◆ gyártógyártó
szeizógakuszeizógaku ◆ ikonológiaikonológia
szeizógakusaszeizógakusa ◆ ikonológusikonológus
szeizógjószeizógjó ◆ gyáripargyáripar
szeizógjósaszeizógjósa ◆ gyáriparosgyáriparos ◆ gyártógyártó
szeizóhakaiszeizóhakai ◆ képrombolásképrombolás
szeizóhanbaiszuruszeizóhanbaiszuru ◆ gyártgyárt ésés értékesítértékesít
「Kono kaisa-va kagu-o szeizóhanbaisiteiru.」
„Ez a vállalat bútorokat gyárt és értékesít.”

szeizóhinszeizóhin ◆ iparcikkiparcikk
szeizókateideszeizókateide ◆ gyártásgyártás soránsorán 「Szeizóka-
teide gjúnjúni hosi kuszaga mazattesimatta.」 „A
gyártás során a tejbe széna keveredett.”

szeizókokuszeizókoku ◆ gyártó országgyártó ország
szeizókoszutoszeizókoszuto ◆ termelési költségtermelési költség
szeizókóteihjószeizókóteihjó ◆ termelési ütemtervtermelési ütemterv
szeizómotoszeizómoto ◆ gyártógyártó
szeizonszeizon ◆ életbenéletben maradásmaradás ◆ fennmaradásfennmaradás
◇ zenszeszeizonzenszeszeizon előbbelőbb létezéslétezés ◇ tekisa-tekisa-
szeizonszeizon legjobbak életben maradásalegjobbak életben maradása
szeizonhokenszeizonhoken ◆ életjáradék-biztosításéletjáradék-biztosítás
szeizonhonnószeizonhonnó ◆ életösztönéletösztön 「Cujoi szeizon-
honnó」 „erős életösztön”

szeizonkenszeizonken ◆ élethezélethez valóvaló jogjog ◆ léthezléthez va-va-
ló jogló jog
szeizonkjokuszenszeizonkjokuszen ◆ túlélésitúlélési görbegörbe ◆ túl-túl-
élési grafikonélési grafikon
szeizonkjószószeizonkjószó ◆ küzdelemküzdelem azaz életbenéletben ma-ma-
radásértradásért ◆ létharclétharc
szeizonricuszeizonricu ◆ fennmaradási arányfennmaradási arány
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szeizonrjószeizonrjó ◆ álló terményálló termény ◆ élő terményélő termény
szeizonsaszeizonsa ◆ túlélőtúlélő 「Dzsikono szeizonsa」
„baleset túlélője”

szeizonszenrjakuszeizonszenrjaku ◆ túlélési stratégiatúlélési stratégia
szeizonszuruszeizonszuru ◆ élél 「Kakokuna kankjóde
szeizonszuru.」 „Barátságtalan környezetben él.”
◆ életbenéletben maradmarad 「Dzsikokara szeizonsita.」
„A balesetben életben maradt.” ◆ megélmegél 「Kono
dodzsódatoszuika-va szeizonsinai.」 „A dinnye
nem él meg ezen a talajon.”

szeizontaiszeizontai ◆ biozónabiozóna
szeizoroiszeizoroi ◆ felsorakozásfelsorakozás
szeizoroiszuruszeizoroiszuru ◆ felsorakozikfelsorakozik
「Júmeiszensu-va szeizoroisita.」 „A híres játé-
kosok felsorakoztak.”

szeizósaszeizósa ◆ gyártógyártó
szeizósoszeizóso ◆ gyárgyár ◆ üzemüzem
szeizószuruszeizószuru ◆ előállítelőállít 「Kono kódzsó-va
gaszorin-o szeizósiteiru.」 „Ez a gyár benzint állít
elő.” ◆ gyártgyárt 「Kono kaisa-va ijakuhin-o szeizó-
siteiru.」 „Ez a vállalat gyógyszereket gyárt.”

szeizuszeizu ◆ csillagtérképcsillagtérkép
szeizuszeizu ◆ műszakiműszaki rajzrajz ◆ műszakiműszaki rajzolásrajzolás
◇ kikaiszeizukikaiszeizu géprajzgéprajz ◇ csizunoszeizucsizunoszeizu tér-tér-
képrajzolásképrajzolás
szeizubanszeizuban ◆ rajzasztalrajzasztal ◆ rajztáblarajztábla
szeizugakuszeizugaku ◆ grafikagrafika
szeizugakunoszeizugakuno ◆ grafikusgrafikus
szeizuhószeizuhó ◆ grafikagrafika
szeizuiszeizui ◆ eszenciaeszencia 「Sokubucuno szeizui-o
csúsucusita kuszuri」 „növények eszenciáját ki-
nyerve készült gyógyszer” ◆ legjavalegjava 「Nihon-
bunkano szeizui」 „japán kultúra legjava”

szeizujóenpicuszeizujóenpicu ◆ rajzceruzarajzceruza
szeizujóguszeizujógu ◆ rajzeszközökrajzeszközök
szeizujóinkuszeizujóinku ◆ rajztusrajztus
szeizujósápenszeizujósápen ◆ rajzceruzarajzceruza
szeizukaszeizuka ◆ műszakiműszaki rajzolórajzoló ◆ térképrajzo-térképrajzo-
lóló
szeizukószeizukó ◆ műszaki rajzolóműszaki rajzoló
szeizupenszeizupen ◆ csőtollcsőtoll ◆ tuskihúzótuskihúzó ◆ tustolltustoll
szejúszejú ◆ mázzal bevonásmázzal bevonás
szekagakutekisinkaszekagakutekisinka ◆ biokémiai evolúcióbiokémiai evolúció

szekaiszekai ◆ földkerekségföldkerekség 「Szekaide icsibanókii
kazan」 „földkerekség legnagyobb vulkánja” ◆

nagyvilágnagyvilág 「Szekainotoppunjúszu」 „a nagyvi-
lág főbb hírei” ◆ világvilág 「Kagaku-va atarasii
szekai-o hiraita.」 „A tudomány egy új világot tárt
elénk.” ◇ kjúszekaikjúszekai óvilágóvilág ◇ sigonoszekaisigonoszekai
túlvilágtúlvilág ◇ sinszekaisinszekai újúj világvilág ◇ szekaini-szekaini-
hokoruhokoru világraszólóvilágraszóló 「Szekaini hokoru daiha-
cumei」 „világraszóló találmány” ◇ szekainiru-szekainiru-
inonaiinonai világonvilágon egyedülállóegyedülálló 「Szekaini ruino-
nai hakubucukan」 „világon egyedülálló múze-
um” ◇ szekai-oszekai-o issúszuruissúszuru világvilág körülikörüli
「Szekai-o issúszuru tabi」 „világ körüli út” ◇

szekai-oszekai-o tabiszurutabiszuru világvilág mindenminden részébőlrészéből
merítőmerítő 「Szekai-o tabiszururesipibukku」 „világ
minden részéből merítő szakácskönyv” ◇ szekai-szekai-
oo tabiszurutabiszuru bejárjabejárja aa világotvilágot 「Kurumade
szekai-o tabiszuru.」 „Kocsival bejárja a világot.”
◇ szózónoszekaiszózónoszekai elképzeltelképzelt világvilág 「Szózóno
szekai-o egaita.」 „Egy elképzelt világot festett le.”
◇ daiszanszekaidaiszanszekai harmadikharmadik világvilág 「Daiszan-
szekaino nószonkaihacu」 „agrárfalu fejlesztése a
harmadik világban” ◇ beszszekaibeszszekai másikmásik világvilág
「Marude beszszekaini kitajóna kibunninatta.」
„Úgy éreztem magam, mintha egy másik világba
csöppentem volna.” ◇ mugen-noszekaimugen-noszekai álomvi-álomvi-
láglág
szekaibunkaiszanszekaibunkaiszan ◆ világörökségvilágörökség 「Kono
tatemono-va szekaibunkaiszandeszu.」 „Ez az
épület a világörökség része.”

szekaiburandoszekaiburando ◆ világmárkavilágmárka
szekaicsanpionszekaicsanpion ◆ világbajnokvilágbajnok
szekaicsizuszekaicsizu ◆ világatlaszvilágatlasz ◆ világtérképvilágtérkép
szekaidzsiszekaidzsi ◆ világidővilágidő ◇ kjóteiszekaidzsikjóteiszekaidzsi
egyezményesegyezményes koordináltkoordinált világidővilágidő ◇ kjótei-kjótei-
szekaidzsiszekaidzsi koordinált világidőkoordinált világidő
szekaidzsinszekaidzsin ◆ világpolgárvilágpolgár
szekaidzsinkenszengenszekaidzsinkenszengen ◆ emberiemberi jogokjogok
egyetemes nyilatkozataegyetemes nyilatkozata
szekaidzsúdeszekaidzsúde ◆ világonvilágon 「Szekaidzsúde hó-
szószareta bangumi」 „világon mindenhol sugár-
zott műsor” ◆ világszertevilágszerte 「Szekaidzsúde sira-
reteiru geidzsucuka」 „világszerte ismert művész”

szekaidzsúnisirareteiruszekaidzsúnisirareteiru ◆ világhírűvilághírű 「Kono
ongakuka-va szekaidzsúni sirareteiru.」 „Ez a ze-
nész világhírű.”
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szekaidzsú-oszekaidzsú-o arukimavatteiruhitoarukimavatteiruhito ◆ világ-világ-
járójáró
szekaidzsú-oszekaidzsú-o tobimavatteiruhitotobimavatteiruhito ◆ világ-világ-
járójáró
szekaiginkószekaiginkó ◆ VilágbankVilágbank
szekaihacuszekaihacu ◆ elsőként a világonelsőként a világon
szekaihacunoszekaihacuno ◆ világelsővilágelső
szekaiheivaszekaiheiva ◆ világbékevilágbéke
szekaihjódzsunszekaihjódzsun ◆ világszínvonalvilágszínvonal
szekaihódókikanszekaihódókikan ◆ világsajtóvilágsajtó
szekaiicsiszekaiicsi ◆ földkerekségenföldkerekségen 「Anata-va sze-
kaiicsikireina dzsoszeida!」 „Te vagy a legszebb
nő a földkerekségen!” ◆ világelsővilágelső 「Geidzsu-
cude vaga kuni-va szekaiicsininareru.」 „A művé-
szetekben országunk világelső lehet.”

szekaiissúnoszekaiissúno ◆ világvilág körülikörüli 「Szekaiissúno
tabi」 „világ körüli út”

szekaiissúnofunatabiszekaiissúnofunatabi ◆ világvilág körülikörüli hajóúthajóút

szekaiissúnotabiszekaiissúnotabi ◆ világvilág körülikörüli útút 「Szekai-
issúno tabini deta.」 „Világ körüli útra indultam.”

szekaiiszanszekaiiszan ◆ világörökségvilágörökség 「Andorási tóri-
va szekaiiszandeszu.」 „Az Andrássy út a világ-
örökség része.”

szekaijúrekiszekaijúreki ◆ világjárásvilágjárás
szekaijúrekisaszekaijúrekisa ◆ világjáróvilágjáró
szekaijúszúnoszekaijúszúno ◆ világvezetővilágvezető
szekaikakkokunoszekaikakkokuno ◆ országonkéntiországonkénti 「Szeka-
ikakkokuno dzsinkó」 „országonkénti népesség”

szekaikakucsiszekaikakucsi ◆ világvilág mindenminden tájatája 「Kono
macsini szekaikakucsikara kankókjakugajatte ku-
ru.」 „A világ minden tájáról érkeznek ide turis-
ták.” ◆ világvilág részerésze 「Szekaikakucside
taikioszen-va mondaideszu.」 „A világ minden ré-
szén gondot okoz a légszennyezés.”

szekaikakucsideszekaikakucside ◆ világ minden részénvilág minden részén
szekaikanszekaikan ◆ világképvilágkép ◆ világnézetvilágnézet
szekaikibonoszekaikibono ◆ világméretűvilágméretű
szekaikidzsunszekaikidzsun ◆ világszínvonalvilágszínvonal
szekaikikiszekaikiki ◆ világválságvilágválság
szekaikin-endészekaikin-endé ◆ füstmentes világnapfüstmentes világnap
szekaikirokuszekaikiroku ◆ világcsúcsvilágcsúcs ◆ világrekordvilágrekord
「Szekaikiroku-o kósinsita.」 „Új világrekordot

állított fel.” ◇ gineszuszekaikirokugineszuszekaikiroku Guinness-Guinness-
rekordrekord 「Gineszu szekaikirokuni csószensita.」
„Megpróbálkoztam egy Guinness-rekorddal.”

szekaikirokuhodzsisaszekaikirokuhodzsisa ◆ világcsúcstartóvilágcsúcstartó
szekaikjócúgoszekaikjócúgo ◆ világnyelvvilágnyelv 「Eigo-va szeka-
ikjócúgoninatta.」 „Az angol világnyelv lett.”

szekaikjókószekaikjókó ◆ világválságvilágválság
szekainihokoruszekainihokoru ◆ világraszólóvilágraszóló 「Szekaini
hokoru daihacumei」 „világraszóló találmány”

szekaininadataruszekaininadataru ◆ világhírűvilághírű 「Szekaini na-
dataru ongakuka」 „világhírű zeneszerző”

szekainiruinonaiszekainiruinonai ◆ világonvilágon egyedülállóegyedülálló
「Szekaini ruinonai hakubucukan」 „világon
egyedülálló múzeum”

szekainoheivaszekainoheiva ◆ világbékevilágbéke
szekainoitarutokoroszekainoitarutokoro ◆ világvilág mindenminden tájatája
「Szekaino itaru tokorokara kankókjakugajatteki-
ta.」 „A világ minden tájáról jöttek turisták.”

szekainonanafusigiszekainonanafusigi ◆ világvilág héthét csodájacsodája
「Kono tatemono-va szekaino nanafusiginohito-
cudeszu.」 „Ez az épület a világ hét csodájának
egyike.”

szekainoovariszekainoovari ◆ világvégevilágvége 「Szekaino ovar-
iga kuru.」 „Jön a világvége.”

szekainorekisiszekainorekisi ◆ világtörténelemvilágtörténelem
szekainosúenszekainosúen ◆ világvégevilágvége
szekai-oszekai-o issúszuruissúszuru ◆ világvilág körülikörüli 「Szekai-o
issúszuru tabi」 „világ körüli út”

szekai-o juszaburujónaszekai-o juszaburujóna ◆ világrengetővilágrengető
szekai-oszekai-o mitemavarumitemavaru ◆ világotvilágot látlát 「Kare-
va szekai-o mite mavatta.」 „Világot látott em-
ber.”

szekai-oszekai-o sihaiszurucsikarasihaiszurucsikara ◆ világhatalomvilághatalom
「Kono kuni-va szekai-o sihaiszuru csikara-o mo-
tometeiru.」 „Ez az ország világhatalomra tör.”

szekai-o sihaiszurukuniszekai-o sihaiszurukuni ◆ világhatalomvilághatalom
szekai-oszekai-o tabiszurutabiszuru ◆ bejárjabejárja aa világotvilágot
「Kurumade szekai-o tabiszuru.」 „Kocsival be-
járja a világot.” ◆ világvilág mindenminden részébőlrészéből merí-merí-
tőtő 「Szekai-o tabiszururesipibukku」 „világ min-
den részéből merítő szakácskönyv”

szekaisiszekaisi ◆ világtörténelemvilágtörténelem
szekaisidzsószekaisidzsó ◆ világpiacvilágpiac
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szekaisinkirokuszekaisinkiroku ◆ világcsúcsvilágcsúcs 「Takatobide
szekaisinkiroku-o cukutta.」 „Magasugrásban vi-
lágcsúcsot ért el.”

szekaisújúszekaisújú ◆ világ körüli útvilág körüli út
szekaisúkjószekaisúkjó ◆ világvallásvilágvallás
szekaiszeihaszekaiszeiha ◆ világuralomviláguralom 「Szono kuni-va
szekaiszeiha-o mezasiteiru.」 „Az az ország világ-
uralomra tör.”

szekaiszensukenszekaiszensuken ◆ világbajnokságvilágbajnokság
szekaiszensukentaikaiszekaiszensukentaikai ◆ világbajnokságvilágbajnokság
szekaitaiszenszekaitaiszen ◆ világháborúvilágháború ◇ daiicsidzsi-daiicsidzsi-
szekaitaiszenszekaitaiszen elsőelső világháborúvilágháború ◇ dainidzs-dainidzs-
iszekaitaiszeniszekaitaiszen második világháborúmásodik világháború
szekaitekigensószekaitekigensó ◆ világjelenségvilágjelenség 「Kóreika-
va szekaitekigensódeszu.」 „Az elöregedés világ-
jelenség.”

szekaitekikómeinaszekaitekikómeina ◆ világhíresvilághíres 「Kare-va
szekaitekikómeina gakadeszu.」 „Ő világhíres fes-
tő.”

szekaitekimondaiszekaitekimondai ◆ világproblémavilágprobléma 「Osoku-
va szekaitekimondaideszu.」 „A korrupció világ-
probléma.”

szekaitekinaszekaitekina ◆ egészegész világotvilágot érintőérintő 「Sze-
kaitekina keizaikiki」 „egész világot érintő gazda-
sági válság” ◆ globálisglobális 「Szekaitekina kankjó-
mondai」 „globális környezeti probléma” ◆ vi-vi-
lágraszólólágraszóló 「Szekaitekina hacumei-o sita.」
„Világraszóló felfedezést tett.”

szekaitekinaszuidzsunszekaitekinaszuidzsun ◆ nemzetközinemzetközi szintszint
「Kono daigaku-va szekaitekina szuidzsunnia-
ru.」 „Ez az egyetem nemzetközi szintű.”

szekaitekiniszekaitekini ◆ világraszólóanvilágraszólóan ◆ világvi-világvi-
szonylatbanszonylatban 「Kono kunino keizai-va szekaite-
kini cujoi.」 „Az ország világviszonylatban erős
gazdasággal rendelkezik.”

szekaitekinikószuidzsun-noszekaitekinikószuidzsun-no ◆ világszínvo-világszínvo-
nalúnalú 「Vaga kunino kjóiku-va szekaitekini kószu-
idzsundearu.」 „Az oktatásunk világszínvonalú.”

szekaitekiszeimeiszekaitekiszeimei ◆ világhírvilághír
szekaitóicukidzsunszekaitóicukidzsun ◆ egységesegységes világszab-világszab-
ványvány
szekaitosiszekaitosi ◆ világvárosvilágváros
szekakkószekakkó ◆ termettermet

szekandoszekando ◆ ketteskettes 「Gia-o szekandoni ire-
ta.」 „Kettesbe kapcsoltam.” ◆ ketteskettes védővédő ◆

másodikmásodik ◆ második bázismásodik bázis ◆ szekundumszekundum
szekando-dópinionszekando-dópinion ◆ felülvéleményfelülvélemény
szekando-hauszuszekando-hauszu ◆ nyaralónyaraló
szekando-meszszendzsászekando-meszszendzsá ◆ másodlagosmásodlagos hír-hír-
vivővivő
szekando-openionszekando-openion ◆ felülvéleményfelülvélemény
szekando-raifuszekando-raifu ◆ nyugdíjasnyugdíjas évekévek
「Szekandoraifu-o tanosimu.」 „Élvezi a nyugdí-
jas éveit.”

szekaszekasitaszekaszekasita ◆ izgágaizgága ◆ nyughatatlannyughatatlan
「Szekaszekasita hito」 „nyughatatlan ember”

szekaszekatoszekaszekato ◆ izgágánizgágán ◆ nyughatatlanulnyughatatlanul
「Szekaszekato aruki mavatteiru.」 „Nyughatat-
lanul járkál.”

szekaszekatohanaszuszekaszekatohanaszu ◆ hadarhadar 「Hajakucsi-
deszekaszekato hanaszu.」 „Gyorsan hadar.”

szekaszeruszekaszeru ◆ siettetsiettet 「Kaitó-o szekaszeta.」
„Siettette a választ.”

szekaszuszekaszu ◆ hajszolhajszol 「Dzsósi-va bukani sigo-
tono hókoku-o szekasita.」 „A főnök hajszolta a
beosztottját, hogy adja be a munkajelentést.” ◆

siettetsiettet 「Szekasiteszumimaszen.」 „Bocsánat,
hogy siettetem!” ◆ sürgetsürget 「Szekaszanaide!」
„Ne sürgess!”

szekavatodzsiszekavatodzsi ◆ félbőrkötésfélbőrkötés
székeicsihószékeicsihó ◆ SzékelyföldSzékelyföld
székeidzsinszékeidzsin ◆ székelyszékely
szekenszeken ◆ emberekemberek 「Anatano kói-o szekenni
siraretara nanto omovarerudesó?」 „Mit szólnak
majd az emberek, ha megtudják, hogy ezt csinál-
tad?” ◆ ismeretségiismeretségi körkör 「Kare-va szekenga
szemai.」 „Kicsi az ismeretségi köre.” ◆ nyilvá-nyilvá-
nosságnosság 「Szekenni kao-o dasita.」 „Megjelent a
nyilvánosság előtt.” ◆ világvilág 「Kareno na-va sze-
kenni hiromatta.」 „Megismerte a világ a nevét.”
◇ vataruszeken-nionihanaivataruszeken-nionihanai vannakvannak mégmég jójó
emberekemberek
szekenbanareszekenbanare ◆ különckülönc
szekenbanaresitaszekenbanaresita ◆ különcködőkülöncködő 「Szeken-
banaresita kangae」 „különcködő gondolat”

szekenbanasiszekenbanasi ◆ terefereterefere 「Szanposinagara
szekenbanasi-o sita.」 „Sétálás közben tereferél-
tek.” ◆ világ dolgainak kitárgyalásavilág dolgainak kitárgyalása
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szekenbanasi-oszekenbanasi-o szuruszuru ◆ csevegcseveg 「Tomoda-
csito szekenbanasi-o sita.」 „A barátommal cse-
vegtünk.”

szekengeszekenge ◆ loka-vidloka-vid ◆ világvilág ismerőjeismerője budd-budd-
haha
szeken-naminoszeken-namino ◆ átlagosátlagos 「Szeken-namino
kjúrjó-o moratteiru.」 „Átlagos fizetése van.” ◆

elvárhatóelvárható 「Szeken-namino siavasze-o moto-
meru.」 „Elvárható boldogságot szeretne.”

szeken-nomeszeken-nome ◆ emberekemberek kritikájakritikája 「Szeken-
no mega kibisii.」 „Az emberek kritikája szigorú.”
◆ közfigyelemközfigyelem ◆ közvéleményközvélemény 「Szekenno
me-o kinisinai.」 „Nem érdekli a közvélemény.”

szeken-nomenifureruszeken-nomenifureru ◆ emberekemberek szemeszeme eléelé
tárultárul 「Bidzsucukande kottóhin-va szekenno
meni fureta.」 „A múzeumban az antik tárgy az
emberek szeme elé tárult.”

szeken-notemaeszeken-notemae ◆ látszatlátszat 「Szekenno tema-
egaaru.」 „A látszat megkívánja.”

szekensirazunaszekensirazuna ◆ együgyűegyügyű 「Szekensirazuna
hito」 „együgyű ember” ◆ naivnaiv
szekenteiszekentei ◆ jójó színszín 「Szekenteinotameni ri-
konsinai.」 „Azért nem válnak el, hogy jó színben
tűnjenek fel.” ◆ közvéleményközvélemény 「Szekentei-o ki-
nisinai.」 „Nem törődik a közvéleménnyel.” ◆

látszatlátszat 「Szekentei-o cukurotta.」 „Igyekezett
megőrizni a látszatot.” ◆ világvilág előttielőtti megjele-megjele-
nésnés ◇ szekenteigavaruiszekenteigavarui rosszrossz színbenszínben tű-tű-
niknik felfel 「Kenkabakarisiteitara szekenteiga va-
rui.」 „Ha mindig veszekszel, rossz színben tűnsz
fel.”

szekenteigavaruiszekenteigavarui ◆ nemnem jóljól vesziveszi kiki magátmagát
「Rikongoszugu szaikonszuruno-va szekenteiga
varui.」 „Nem jól veszi ki magát, ha valaki válás
után rögtön megnősül.” ◆ rosszrossz színbenszínben tűniktűnik
felfel 「Kenkabakarisiteitara szekenteiga varui.」
„Ha mindig veszekszel, rossz színben tűnsz fel.”

szekenzureszekenzure ◆ dörzsöltségdörzsöltség
szekenzuresiteinaiszekenzuresiteinai ◆ ártatlanártatlan 「Szekenzu-
resitenai hitoga szuki.」 „Az ártatlan embereket
szeretem.”

szekenzuresiteiruszekenzuresiteiru ◆ dörzsöltdörzsölt 「Szekenzure-
sita keikan」 „dörzsölt rendőr” ◇ szekenzure-szekenzure-
siteinaisiteinai ártatlanártatlan 「Szekenzuresitenai hitoga
szuki.」 „Az ártatlan embereket szeretem.”

székesufehéruváruszékesufehéruváru ◆ SzékesfehérvárSzékesfehérvár

szekiszeki ◆ kötelességkötelesség
szekiszeki ◆ alkalomalkalom 「Szóbecukaino szekinifusza-
vasii aiszacu」 „búcsúztató alkalmához illő kö-
szöntő” ◆ helyhely 「Modottekuruto szekiga tora-
reteita.」 „Mire visszajöttem, elfoglalták a helye-
met.” ◆ posztposzt 「Susóno szeki-o dzsininsita.」
„Lemondott miniszterelnöki posztjáról.” ◆ ülő-ülő-
helyhely 「Densadeobaszan-ni szeki-o juzutta.」 „A
vonaton átadtam az ülőhelyemet egy néninek.” ◇

iszszekiiszszeki egyegy előadáselőadás 「Kódan-o iszszekihiró-
sita.」 „Egy történetet előadott.” ◇ iszszekiiszszeki el-el-
sőső helyhely 「Konomoderu-va hanbairankingu isz-
szekininatta.」 „Ez a modell az eladásokat tekint-
ve az első helyen volt.” ◇ iszszekiiszszeki egyegy beszédbeszéd
「Iszszekibendzsita.」 „Egy beszédet tartott.” ◇

iszszekiiszszeki egyegy bankettbankett 「Iszszekimóketa.」
„Egy bankettet rendezett.” ◇ untenszekiuntenszeki veze-veze-
tőüléstőülés ◇ zaszekizaszeki ülésülés 「Zaszeki-o taoszu.」
„Hátradönti az ülést.” ◇ dzsosuszekidzsosuszeki anyós-anyós-
ülésülés 「Dzsosuszekide csizu-o miteageta.」 „Az
anyósülésen ülve néztem a vezetőnek a térképet.”
◇ szekinicukaszeruszekinicukaszeru leültetleültet 「Szenszei-va
szeito-o szekini cukaszeta.」 „A tanár leültette a
diákokat.” ◇ szekinicukuszekinicuku leülleül 「Gekidzsóno
kansú-va mina szekinicuita.」 „A színházban a
nézők leültek.” ◇ szekinicukuszekinicuku elfoglaljaelfoglalja aa he-he-
lyétlyét 「Szekini cuite mamonaku engiga hadzsi-
matta.」 „Alighogy elfoglaltuk a helyünket, már
kezdődött is az előadás.” ◇ szeki-oszeki-o ucuszuucuszu átülátül
「Hokano recuni szeki-o ucusita.」 „Átültem egy
másik sorba.” ◇ szeki-oszeki-o ucuszuucuszu átmegyátmegy 「Kjó-
kaino kekkonsikino ato, reszutoran-ni szeki-o
ucusita.」 „A templomi esküvő után átmentünk
egy étterembe.” ◇ szeki-oszeki-o hazuszuhazuszu elhagyjaelhagyja
aa helyéthelyét 「Icsidzsikanszeki-o hazusita.」 „Egy
órára elhagytam a helyemet.” ◇ szeki-oszeki-o hazu-hazu-
szuszu nincsnincs aa helyénhelyén 「Bucsó-va tadaimaszeki-o
hazusiteorimaszu.」 „Az osztályvezető most nincs
a helyén.” ◇ szeki-oszeki-o hanareruhanareru elmozdulelmozdul aa he-he-
lyérőllyéről 「Nagaku szeki-o hanarezuniita.」 „Soká-
ig nem mozdultam a helyemről”

szekiszeki ◆ családregisztrációcsaládregisztráció ◆ illetőségilletőség ◇

szenszekiszenszeki hajó illetőségehajó illetősége
szekiszeki ◆ szorzatszorzat 「Kono futacuno szúcsino
szeki-o motomenaszai.」 „Számítsd ki ennek a két
számnak a szorzatát!” ◇ gaiszekigaiszeki vektoriálisvektoriális
szorzatszorzat ◇ dekarutoszekidekarutoszeki Descartes-Descartes-
szorzatszorzat ◇ naiszekinaiszeki skaláris szorzatskaláris szorzat
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szekiszeki ◆ köhögésköhögés ◇ karaszekikaraszeki szárazszáraz kö-kö-
högéshögés 「Karaszekiga deru.」 „Száraz köhögésem
van.” ◇ karaszekikaraszeki krákogáskrákogás 「Karaszeki-o
szuru.」 „Krákog.” ◇ szekibaraiszekibarai torokköszö-torokköszö-
rülésrülés ◇ szekibaraiszekibarai krákogáskrákogás ◇ szekibaraiszekibarai
köhécselésköhécselés ◇ szeki-oszeki-o szuruszuru köhögköhög 「Szeki-
o si cuzuketeita.」 „Egyfolytában köhögtem.” ◇

hoszszatekinaszekihoszszatekinaszeki köhögési rohamköhögési roham
szekiszeki ◆ hajóhajó ◆ hajók számlálószavahajók számlálószava
szekiszeki ◆ csordítógátcsordítógát ◆ gátgát ◆ vízfogóvízfogó 「Iri
gucsini móketaszekiga mizu-o tometa.」 „A bejá-
rati vízfogó kirekesztette a vizet.” ◆ zsilipzsilip ◇ ka-ka-
dószekidószeki mozgógátmozgógát ◇ szeki-oszeki-o kittajónikittajóni özö-özö-
nölvenölve 「Szeki-o kittajóni hitoga nagare konda.」
„Özönlöttek be az emberek.” ◇ szeki-oszeki-o kitta-kitta-
jónijóni kitörvekitörve 「Szeki-o kittajóni saberidasita.」
„Kitörtek belőle a szavak.” ◇ honszekihonszeki főgátfőgát
szekibakutaruszekibakutaru ◆ kietlenkietlen 「Szekibakutaru to-
csi」 „kietlen föld” ◆ magányosmagányos 「Szekibakuta-
ru omoi」 „magányos érzés”

szekibanszekiban ◆ kőnyomtatáskőnyomtatás ◆ litográfialitográfia
szekibanszekiban ◆ palalemezpalalemez ◆ palatáblapalatábla
szekibangaszekibanga ◆ kőnyomatkőnyomat ◆ litográfialitográfia
szekiban-inszacuszekiban-inszacu ◆ kőnyomáskőnyomás
szekibaraiszekibarai ◆ köhécselésköhécselés ◆ krákogáskrákogás ◆ to-to-
rokköszörülésrokköszörülés
szekibaraiszuruszekibaraiszuru ◆ köszörüliköszörüli aa torkáttorkát 「Us-
ironi tatte, szekibaraisita.」 „A háta mögött állva
a torkomat köszörültem.” ◆ krákogkrákog 「Szekibara-
isitemo nodogaszukkirisinai.」 „Hiába krákogok,
valami bántja a torkomat.” ◆ megköszörülimegköszörüli aa
torkáttorkát 「Kocsirani csúi-o haraujóni szekibarais-
ita.」 „Megköszörültem a torkom, hogy figyelje-
nek rám.” ◇ ehentoszekibaraiszuruehentoszekibaraiszuru krákogkrákog
szekibecuszekibecu ◆ nehéz búcsúzásnehéz búcsúzás
szekibokuszekiboku ◆ grafitgrafit
szekibokuhenganszekibokuhengan ◆ grafitpalagrafitpala
szekibucuszekibucu ◆ kőbuddhakőbuddha
szekibunszekibun ◆ cserépfeliratcserépfelirat ◆ kőfeliratkőfelirat
szekibunszekibun ◆ integrálintegrál 「Szekibunno keiszan-va
nigatedeszu.」 „Az integrálszámításban gyenge.”
◇ keiroszekibunkeiroszekibun útintegrálútintegrál ◇ súkaiszeki-súkaiszeki-
bunbun körintegrálkörintegrál ◇ szúcsiszekibunszúcsiszekibun numeri-numeri-
kuskus integrálásintegrálás ◇ szenszekibunszenszekibun vonalinteg-vonalinteg-
rálrál ◇ taiszekiszekibuntaiszekiszekibun térfogatintegráltérfogatintegrál ◇

tadzsúszekibuntadzsúszekibun többszöröstöbbszörös integrálintegrál ◇ tei-tei-

szekibunszekibun határozotthatározott integrálintegrál ◇ nidzsúsze-nidzsúsze-
kibunkibun kettőskettős integrálintegrál ◇ biszekibunbiszekibun diffe-diffe-
renciál-renciál- ésés integrálszámításintegrálszámítás ◇ futeiszeki-futeiszeki-
bunbun határozatlanhatározatlan integrálintegrál ◇ menszekibunmenszekibun
felületi integrálfelületi integrál
szekibungakuszekibungaku ◆ integrálszámításintegrálszámítás
szekibunhószekibunhó ◆ integrálásintegrálás
szekibunhóteisikiszekibunhóteisiki ◆ integrálegyenletintegrálegyenlet
szekibun-nokeiszan-o szuruszekibun-nokeiszan-o szuru ◆ integrálintegrál
szekibunszuruszekibunszuru ◆ integrálintegrál 「Szokudo-o dzsik-
anni szotte szekibunsita.」 „A sebességet idő sze-
rint integráltam.”

szekicuiszekicui ◆ gerincgerinc ◇ nibunszekicuisónibunszekicuisó nyi-nyi-
tott gerinctott gerinc
szekicuibunrisószekicuibunrisó ◆ gerincigerinci csigolyaív-csigolyaív-
szakadásszakadás
szekicuidóbucuszekicuidóbucu ◆ gerincesgerinces állatállat ◆ gerince-gerince-
seksek ◇ muszekicuidóbucumuszekicuidóbucu gerinctelenekgerinctelenek
szekicuienszekicuien ◆ csigolyagyulladáscsigolyagyulladás ◆ spondy-spondy-
litislitis
szekicuikocuszekicuikocu ◆ csigolyacsigolya ◇ keibunodaiicsi-keibunodaiicsi-
szekicuikocuszekicuikocu fejgyámfejgyám
szekicuinoszekicuino ◆ gerincesgerinces
szekicuiszuberisószekicuiszuberisó ◆ gerincigerinci csigolyaelcsú-csigolyaelcsú-
szásszás
szekicsúszekicsú ◆ cseppkőoszlopcseppkőoszlop ◆ kőoszlopkőoszlop
szekicsúszekicsú ◆ gerincoszlopgerincoszlop
szekicsúkanszekicsúkan ◆ gerinccsatornagerinccsatorna
szekicsúkankjószakusószekicsúkankjószakusó ◆ gerinccsatorna-gerinccsatorna-
szűkületszűkület
szekicsúkóvansószekicsúkóvansó ◆ gerincoszlopgerincoszlop hátragör-hátragör-
bülésebülése ◆ gerincoszlopgerincoszlop S-alakúS-alakú görbülésegörbülése ◆

kyphosiskyphosis
szekicsúszokuvansószekicsúszokuvansó ◆ gerincgerinc oldalirányúoldalirányú
ferdüléseferdülése ◆ scoliosisscoliosis
szekicsúvankjokuszekicsúvankjoku ◆ gerincferdülésgerincferdülés
szekicsúzenvansószekicsúzenvansó ◆ gerincoszlopgerincoszlop előre-előre-
görbülésegörbülése ◆ lordosislordosis
szekidaiszekidai ◆ helyben megadott témahelyben megadott téma
szekidószekidó ◆ EgyenlítőEgyenlítő
szekidócsokkaszekidócsokka ◆ EgyenlítőnEgyenlítőn 「Singapóru-va
szekidócsokkaniaru.」 „Szingapúr az Egyenlítőn
fekszik.”

szekidóginiaszekidóginia ◆ Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea
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szekidókidanszekidókidan ◆ egyenlítői légtömegegyenlítői légtömeg
szekidomeszekidome ◆ köhögéscsillapítóköhögéscsillapító 「Kono
szekidome-va joku kiku.」 „Ez a köhögéscsillapító
jól hat.”

szekidzsiszekidzsi ◆ tanulásitanulási eredményeredmény szerintiszerinti he-he-
lyezéslyezés 「Ikura benkjósitemo szekidzsiganaka-
naka agaranai.」 „Akárhogy igyekszem, nem javul
a tanulmányi eredmény szerinti helyezésem.” ◆

ülésrendülésrend
szekidzsiszekidzsi ◆ elmúlt időkelmúlt idők
szekidzsihjószekidzsihjó ◆ tanulásitanulási eredményeredmény szerintiszerinti
helyezés táblázatahelyezés táblázata ◆ ülésrend diagramjaülésrend diagramja
szekidzsószekidzsó ◆ ülés alattülés alatt
szekidzsódeszekidzsóde ◆ ülésenülésen ◆ ülésülés soránsorán 「Sacsó-
va kaigino szekidzsóde dzsinin-o happjósita.」 „A
vezérigazgató az ülés során lemondott.”

szekidzsúdzsiszekidzsúdzsi ◆ vörösvörös keresztkereszt ◆ Vöröske-Vöröske-
resztreszt 「Szekidzsúdzsino sien-o uketa.」 „A Vö-
röskereszttől kapott segítséget.”

szekidzsúdzsisaszekidzsúdzsisa ◆ VöröskeresztVöröskereszt ◇ nippon-nippon-
szekidzsúdzsisaszekidzsúdzsisa Japán VöröskeresztJapán Vöröskereszt
szekidzsunszekidzsun ◆ állócsepkőállócsepkő ◆ cseppkőcseppkő ◆ szta-szta-
lagmitlagmit
szekidzsunszekidzsun ◆ ülésrendülésrend 「Kekkonsikino
szekidzsun-o kimeta.」 „Meghatároztuk az ülés-
rendet az esküvőn.”

szekieiszekiei ◆ kvarckvarc
szekieigaraszuszekieigaraszu ◆ kvarcüvegkvarcüveg
szekieitószekieitó ◆ kvarclámpakvarclámpa
szekifuszekifu ◆ kőbaltakőbalta
szekigaderuszekigaderu ◆ köhögköhög 「Issúkanhodo szekiga
deta.」 „Körülbelül egy hétig köhögtem.”

szekigaiszekigai ◆ infravörösinfravörös ◇ enszekigaienszekigai távolitávoli
infravörösinfravörös
szekigainoszekigaino ◆ infravörösinfravörös
szekigaiszenszekigaiszen ◆ infravörösinfravörös fényfény ◆ infravö-infravö-
rös sugárrös sugár
szekigaiszendenkjúszekigaiszendenkjú ◆ infralámpainfralámpa
szekigaiszenkameraszekigaiszenkamera ◆ hőkamerahőkamera 「Njúkan-
sano taion-o szekigaiszenkamerade ken-
onsimaszu.」 „Hőkamerával mérjük a belépők lá-
zát.” ◆ infravörös kamerainfravörös kamera
szekigaiszenmósonszenszászekigaiszenmósonszenszá ◆ infravörösinfravörös
mozgásérzékelőmozgásérzékelő

szekigaiszenszenszászekigaiszenszenszá ◆ infravörösinfravörös érzéke-érzéke-
lőlő
szekigakjúszekigakjú ◆ eritroblaszt sejteritroblaszt sejt
szekigakuszekigaku ◆ nagynagy tudástudás ◆ nagynagy tudóstudós
「Kaigaino szekigakuni kanszennicuite tazun-
eta.」 „Nagy külföldi tudóst kérdeztünk meg a fer-
tőzésről.”

szekigaszaibószekigaszaibó ◆ eritroblaszteritroblaszt
szekigucsiszekigucsi ◆ rossz naprossz nap
szekigunszekigun ◆ Vörös HadseregVörös Hadsereg
szekihaiszekihai ◆ szoros verseny utáni vereségszoros verseny utáni vereség
szekihaiszuruszekihaiszuru ◆ kiskis híjánhíján győzgyőz
「Vagacsímu-va aitecsímuni szekihaisita.」 „Csa-
patunk kis híján legyőzte az ellenfelünket.”

szekihanszekihan ◆ babos rizsbabos rizs
szekihiszekihi ◆ emlékkőemlékkő ◆ sírkősírkő
szekihinszekihin ◆ mélyszegénységmélyszegénység
szekihin-araugagotosiszekihin-araugagotosi ◆ szegény,szegény, mintmint aa
templom egeretemplom egere
szekihóhen-iszekihóhen-i ◆ vöröseltolódásvöröseltolódás
szekijuszekiju ◆ kőolajkőolaj 「Szekiju-o szaikucuszuru.」
„Kitermeli a kőolajat.” ◆ petróleumpetróleum ◇ szeki-szeki-
juszansucukokujuszansucukoku olajtermelő országolajtermelő ország
szekijucsódzsaszekijucsódzsa ◆ olajmágnásolajmágnás
szekijufanhítászekijufanhítá ◆ ventilátoros olajkályhaventilátoros olajkályha
szekijugaisaszekijugaisa ◆ olajtársaságolajtársaság
szekijugaszuszekijugaszu ◆ autógázautógáz ◆ PB-gázPB-gáz ◇ ekika-ekika-
szekijugaszuszekijugaszu cseppfolyóscseppfolyós PB-gázPB-gáz ◇ ekika-ekika-
szekijugaszuszekijugaszu cseppfolyós autógázcseppfolyós autógáz
szekijuhítászekijuhítá ◆ olajkályhaolajkályha
szekijuidoszekijuido ◆ olajkútolajkút
szekijujusucukokukikószekijujusucukokukikó ◆ Kőolaj-exportálóKőolaj-exportáló
Országok SzervezeteOrszágok Szervezete
szekijukagakuszekijukagaku ◆ petrolkémiapetrolkémia
szekijukakakunokótószekijukakakunokótó ◆ kőolajdráguláskőolajdrágulás
szekijukanszekijukan ◆ olajoskannaolajoskanna ◆ olajtartályolajtartály ◆

petróleumkannapetróleumkanna
szekijukikiszekijukiki ◆ olajválságolajválság
szekijukógjószekijukógjó ◆ olajiparolajipar
szekijukonbinátoszekijukonbináto ◆ olajkombinátolajkombinát
szekijukuszszakuszekijukuszszaku ◆ olajfúrásolajfúrás
szekijunarikinszekijunarikin ◆ olajmágnásolajmágnás
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szekijuószekijuó ◆ olajkirályolajkirály ◆ olajmágnásolajmágnás
szekijuranpuszekijuranpu ◆ petróleumlámpapetróleumlámpa
「Szekijuranpu-o curusita.」 „Felakasztottam a
petróleumlámpát.”

szekijúrjúsucuszekijúrjúsucu ◆ olajszivárgásolajszivárgás
szekijurószekijuró ◆ petróleumviaszpetróleumviasz
szekijusokkuszekijusokku ◆ olajsokkolajsokk
szekijuszangjószekijuszangjó ◆ kőolajiparkőolajipar ◆ olajiparolajipar
szekijuszansucukokuszekijuszansucukoku ◆ olajkitermelőolajkitermelő or-or-
szágszág ◆ olajtermelő országolajtermelő ország
szekijuszeihinszekijuszeihin ◆ kőolajtermékkőolajtermék
szekijuszeiszeiszekijuszeiszei ◆ kőolaj-finomításkőolaj-finomítás ◆ olaj-olaj-
finomításfinomítás
szekijuszutóbuszekijuszutóbu ◆ olajkályhaolajkályha
szekijutankászekijutanká ◆ olajszállító hajóolajszállító hajó
szekijutankuszekijutanku ◆ olajtartályolajtartály
szekikaszekika ◆ csonthéjascsonthéjas gyümölcsgyümölcs ◆ csonthé-csonthé-
jas termésjas termés
szekikaszekika ◆ kövülettékövületté válásválás ◆ megkövese-megkövese-
désdés
szekikoszekiko ◆ lagúnalagúna
szekikomuszekikomu ◆ köhögésköhögés rohamotrohamot kapkap 「Ki-
cuensano tomodacsi-va varautabini szeki konde-
iru.」 „A dohányos barátom valahányszor nevet,
köhögési rohamot kap.”

szekikomuszekikomu ◆ kapkodkapkod ◆ türelmetlenültürelmetlenül csinálcsinál
「Takaramono-va dokoniarunda, to szeki konde
kiita.」 „Türelmetlenül kérdeztem, hogy hol a
kincs.”

szekikondehanaszuszekikondehanaszu ◆ hadarhadar
szekimenszekimen ◆ elpiruláselpirulás
szekimenszekimen ◆ azbesztazbeszt ◆ kőgyapotkőgyapot ◆ kőzet-kőzet-
gyapotgyapot
szekimenszuruszekimenszuru ◆ elpirulelpirul 「Kanodzso-va hazu-
kasiku szekimensita.」 „A nő szégyenlősen elpi-
rult.”

szekimuszekimu ◆ kötelességkötelesség 「Kare-va szekimu-o
hatasita.」 „Teljesítette a kötelességét.” ◆ köte-köte-
lezettséglezettség 「Zeikin-o haraukoto-va kokuminno
szekimuda.」 „Az adózás állampolgári kötelezett-
ség.”

szekinecuszaszeruszekinecuszaszeru ◆ izzítizzít 「Kinzoku-o sze-
kinecuszaszeru.」 „Izzítja a fémet.”

szekinecuszuruszekinecuszuru ◆ izzikizzik 「Dószen-o szekinecu-
szurumade kanecusita.」 „Addig melegítettem a
rézdrótot, amíg nem izzott.” ◆ izzóizzó 「Szekinecu-
szuru tecu」 „izzó vas”

szekinicukaszeruszekinicukaszeru ◆ leültetleültet 「Szenszei-va
szeito-o szekini cukaszeta.」 „A tanár leültette a
diákokat.”

szekinicukuszekinicuku ◆ elfoglaljaelfoglalja aa helyéthelyét 「Szekini
cuite mamonaku engiga hadzsimatta.」 „Alighogy
elfoglaltuk a helyünket, már kezdődött is az elő-
adás.” ◆ leülleül 「Gekidzsóno kansú-va mina szeki-
nicuita.」 „A színházban a nézők leültek.”

szekinicuranaruszekinicuranaru ◆ résztrészt veszvesz 「Dináno sze-
kini curanatta.」 „Részt vettem a vacsorán.”

szekininszekinin ◆ felelősségfelelősség 「Daremo szekinin-o
toritakunakatta.」 „Senki sem akarta vállalni a fe-
lelősséget.” ◇ kjódószekininkjódószekinin kollektívkollektív fele-fele-
lősséglősség ◇ kjosószekininkjosószekinin bizonyításibizonyítási teherteher
◇ keidzsiszekininkeidzsiszekinin büntetőjogibüntetőjogi felelősségfelelősség
「Keidzsiszekinin-o tovareta.」 „Büntetőjogi fe-
lelősségét firtatták.” ◇ dzsikoszekinindzsikoszekinin sajátsaját
felelősségfelelősség 「Tósi-va dzsikoszekinindeszu.」 „A
befektetésünkért saját magunk vállaljuk a felelős-
séget.” ◇ szekiningaaruszekiningaaru felelősségfelelősség terheliterheli
「Kareni szekiningaaru.」 „Őt terheli a felelős-
ség.” ◇ szekinin-oszekinin-o ouou felelősségfelelősség terheliterheli
「Umaku ikanakattara kimiga szekinin-o ou.」
„Ha nem sikerül, téged terhel a felelősség.” ◇ ba-ba-
isószekininisószekinin kártérítésikártérítési kötelezettségkötelezettség
「Kare-va szono otokoni taisite baisószekininga-
aru.」 „Kártérítési kötelezettsége van a férfivel
szemben.” ◇ baisószekininbaisószekinin kártérítésikártérítési fele-fele-
lősséglősség 「Baisószekininhoken」 „kártérítési fe-
lelősségbiztosítás” ◇ mugenszekininmugenszekinin korlátlankorlátlan
felelősségfelelősség ◇ júgenszekininjúgenszekinin korlátoltkorlátolt fele-fele-
lősséglősség
szekinin-aruszekinin-aru ◆ felelősségteljesfelelősségteljes 「Szekini-
naru sigoto-o simasó.」 „Felelősségteljes munkát
végezzünk!”

szekiningaaruszekiningaaru ◆ felelősfelelős 「Irjószeidono hatan-
va szeidzsikani szekiningaaru.」 „A politikusok
felelősek az egészségügy összeomlásáért.” ◆ fe-fe-
lelősséglelősség terheliterheli 「Kareni szekiningaaru.」 „Őt
terheli a felelősség.” ◆ ludasludas 「Dareni szekinin-
gaaru?」 „Ki a ludas?”

szekininhokenszekininhoken ◆ felelősségbiztosításfelelősségbiztosítás ◇

dzsibaiszekihokendzsibaiszekihoken kötelezőkötelező felelősségbiz-felelősségbiz-

AdysAdys szekijuó szekijuó – szekininhoken szekininhoken 33413341



tosítástosítás ◇ dzsibaiszekihokendzsibaiszekihoken kötelezőkötelező
gépjármű-felelősségbiztosításgépjármű-felelősségbiztosítás
szekininkaihiszekininkaihi ◆ felelősségelhárításfelelősségelhárítás
szekininkanszekininkan ◆ felelősségérzetfelelősségérzet ◆ köteles-köteles-
ségérzetségérzet ◆ kötelességtudatkötelességtudat
szekininkan-noaruszekininkan-noaru ◆ vanvan felelősségérzetefelelősségérzete
「Kare-va hidzsóni szekininkannoaru hitodes-
zu.」 „Neki nagy a felelősségérzete.”

szekinin-nofutanszekinin-nofutan ◆ felelősségvállalásfelelősségvállalás
szekinin-notaraimavasiszekinin-notaraimavasi ◆ egymásraegymásra muto-muto-
gatásgatás
szekinin-oszekinin-o mocumocu ◆ felvállalfelvállal 「Dzsibunno ka-
kono handanni szekinin-o motta.」 „Felvállaltam
a régi döntésemet.”

szekinin-oszekinin-o naszuricukeraretahitonaszuricukeraretahito ◆ bűn-bűn-
bakbak 「Szekinin-o naszuri cukerutameno kóhosa-
o szagasita.」 „Kerestek egy bűnbakot.”

szekinin-oszekinin-o ouou ◆ felelősségfelelősség terheliterheli 「Umaku
ikanakattara kimiga szekinin-o ou.」 „Ha nem si-
kerül, téged terhel a felelősség.”

szekinin-oszekinin-o tomonautomonau ◆ felelősségteljesfelelősségteljes
「Szekinin-o tomonau jakuszoku-o sita.」 „Fele-
lősségteljes ígéretet tett.”

szekinin-oszekinin-o torutoru ◆ felelfelel 「Dzsibundejattakoto-
va dzsibunde szekinin-o toru.」 „A tetteiért min-
denki maga felel.” ◆ tartjatartja aa hátáthátát 「Mon-
daigaattara, bokuga szekinin-o toru.」 „Ha vala-
mi baj van, majd én tartom a hátamat!”

szekinin-oszekinin-o toutou ◆ felelősségrefelelősségre vonvon 「Kare-va
szekinin-o tovareta.」 „Felelősségre vonták.”

szekininsaszekininsa ◆ felelősfelelős 「Kare-va icsibanno sze-
kininsadearu.」 „Ő az elsőrendű felelős.”

szekinintenkaszekinintenka ◆ felelősség áthárításafelelősség áthárítása
szekinintenkaszuruszekinintenkaszuru ◆ ráfográfog 「Ano hito-va
dzsibunno sippai-o bokuni szekinintenkasimasi-
ta.」 „Rám fogta a saját hibáját.”

szekinojamaszekinojama ◆ nemnem tehettehet mástmást 「Dokodemo
kondeirusi ieniirukotoninarunoga szekino jama-
da.」 „Mindenhol sokan vannak, nem tehetek
mást, mint otthon maradjak.” ◆ úgyisúgyis 「Koto-
varerunoga szekino jamada.」 „Úgyis vissza fog-
nak utasítani.”

szekinojojakuszekinojojaku ◆ asztalfoglalásasztalfoglalás ◆ helyfog-helyfog-
laláslalás

szekinojojaku-oszekinojojaku-o szuruszuru ◆ helyethelyet foglalfoglal
「Denvadereszutoran-no szekino jojaku-o sita.」
„Telefonon helyet foglaltam az étteremben.”

szeki-oszeki-o hanareruhanareru ◆ elmozdulelmozdul aa helyérőlhelyéről
「Nagaku szeki-o hanarezuniita.」 „Sokáig nem
mozdultam a helyemről”

szeki-o hazusiteiruszeki-o hazusiteiru ◆ nincs a helyénnincs a helyén
szeki-oszeki-o hazuszuhazuszu ◆ elhagyjaelhagyja aa helyéthelyét
「Icsidzsikanszeki-o hazusita.」 „Egy órára el-
hagytam a helyemet.” ◆ nincsnincs aa helyénhelyén
「Bucsó-va tadaimaszeki-o hazusiteorimaszu.」
„Az osztályvezető most nincs a helyén.”

szeki-oszeki-o idószuruidószuru ◆ elülelül 「Madokara szeki-o
idósita.」 „Elültem az ablaktól.”

szeki-oszeki-o kerukeru ◆ kiviharzikkiviharzik 「Kaigide gekidosite
szeki-o ketta.」 „Dühösen kiviharzott az értekez-
letről.”

szeki-oszeki-o kirukiru ◆ nemnem tudjatudja magábamagába fojtanifojtani
「Kanodzsono kanasimi-va szeki-o kitta.」 „Nem
tudta magába fojtani a bánatát.”

szeki-oszeki-o kittajónikittajóni ◆ kitörvekitörve 「Szeki-o kitta-
jóni saberidasita.」 „Kitörtek belőle a szavak.” ◆

özönölveözönölve 「Szeki-o kittajóni hitoga nagare kon-
da.」 „Özönlöttek be az emberek.”

szeki-oszeki-o kittajóninagarerukittajóninagareru ◆ kibuggyankibuggyan
「Namidaga szeki-o kittajóni nagareta.」 „Ki-
buggyantak a könnyei.”

szeki-oszeki-o szuruszuru ◆ köhécselköhécsel ◆ köhintköhint ◆ köhögköhög
「Szeki-o si cuzuketeita.」 „Egyfolytában köhög-
tem.”

szeki-oszeki-o tacutacu ◆ elhagyjaelhagyja aa helyéthelyét 「Szeki-
o tatte heja-o deta.」 „Elhagytam a helyemet, és
kimentem a teremből.” ◆ felállfeláll 「Szeki-o tacuto
kosiga itai.」 „Ha felállok, fáj a derekam.”

szeki-oszeki-o ucuszuucuszu ◆ átmegyátmegy 「Kjókaino kekkon-
sikino ato, reszutoran-ni szeki-o ucusita.」 „A
templomi esküvő után átmentünk egy étterembe.”
◆ átülátül 「Hokano recuni szeki-o ucusita.」 „Átül-
tem egy másik sorba.”

szekiran-unszekiran-un ◆ zivatarfelhőzivatarfelhő 「Szekiran-unga
szorani hattacusita.」 „Zivatarfelhő kerekedett az
égen.”

szekiraraszekirara ◆ kendőzetlenségkendőzetlenség ◆ meztelen-meztelen-
ségség
szekiraranaszekirarana ◆ kendőzetlenkendőzetlen 「Szekirarana
bjósa」 „kendőzetlen leírás” ◆ meztelenmeztelen 「Sze-
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kirarana dzsidzsicu」 „meztelen igazság” ◆

őszinteőszinte 「Szekirarana kokuhaku」 „őszinte val-
lomás”

szekireiszekirei ◆ barázdabillegetőbarázdabillegető ◆ billegetőbillegető
szekiriszekiri ◆ vérhasvérhas 「Szekiride bjóinni hakobare-
ta.」 „Vérhassal szállították a kórházba.”

szekiricuszekiricu ◆ momentummomentum
szekirikinszekirikin ◆ vérhasbacilusvérhasbacilus
szekirinszekirin ◆ vörösvörös foszforfoszfor 「Szekirin-va tori
acukai jaszui.」 „A vörös foszfor könnyen kezel-
hető.”

szekirjószekirjó ◆ elhagyatottságelhagyatottság ◆ magányos-magányos-
ságság
szekirjokuszekirjoku ◆ taszítóerőtaszítóerő 「Dendzsikinijoru
szekirjoku」 „elektromágneses taszítóerő”

szekirjokusikimószekirjokusikimó ◆ vörös-zöldvörös-zöld színtévesz-színtévesz-
téstés
szekirjótaruszekirjótaru ◆ elhagyatottelhagyatott 「Szekirjótaru
baso」 „elhagyatott hely” ◆ magányosmagányos 「Szekir-
jótaru omoi」 „magányos érzés”

szekirószekiró ◆ paraffinparaffin ◆ paraffinviaszparaffinviasz
szekiruiszekirui ◆ kősánckősánc
szekisiszekisi ◆ gyerekgyerek 「Heikano szekisi」 „uralko-
dó gyereke”

szekisicuinszekiszekisicuinszeki ◆ kőmeteoritkőmeteorit
szekisizansiszekisizansi ◆ SicujsanSicujsan
szekisoszekiso ◆ akadályakadály ◆ ellenőrzőellenőrző állomásállomás ◆

határellenőrző állomáshatárellenőrző állomás
szekisokukjoszeiszekisokukjoszei ◆ vörös óriásvörös óriás
szekisuszekisu ◆ fél kézfél kéz
szekisucuszekisucu ◆ kicsapódáskicsapódás ◆ kiváláskiválás
szekisucubucuszekisucubucu ◆ csapadékcsapadék ◆ üledéküledék
szekisucukessószekisucukessó ◆ kicsapatott kristálykicsapatott kristály
szekisucuszaszeruszekisucuszaszeru ◆ kicsapatkicsapat 「Jóekikara
kinzokuszankabucu-o szekisucuszaszeta.」 „Az
oldatból kicsapattam a fémoxidot.” ◆ kiválasztkiválaszt
「Jóeki-o hijasite kessó-o szekisucuszaszeta.」 „A
folyadékot lehűtve kiválasztottam a kristályt.”

szekiszaiszekiszai ◆ berakodásberakodás ◆ megrakásmegrakás ◆ rako-rako-
dásdás
szekiszaihaiszuirjószekiszaihaiszuirjó ◆ rakományrakomány vízkiszorí-vízkiszorí-
tásatása
szekiszairjószekiszairjó ◆ rakománysúlyrakománysúly

szekiszaiszuruszekiszaiszuru ◆ berakodikberakodik 「Kamocu-o fu-
neni szekiszaisita.」 „Berakodtuk a rakományt a
hajóba.” ◆ megrakmegrak 「Szekiszaisitatorakku」
„megrakott teherautó”

szekiszakuszekiszaku ◆ gerinchúrgerinchúr
szekiszakudóbucuszekiszakudóbucu ◆ gerinchúrosgerinchúros állatállat ◆

gerinchúrosokgerinchúrosok
szekiszakudóbucumonszekiszakudóbucumon ◆ gerinchúrosokgerinchúrosok ◇

hanszakudóbucumonhanszakudóbucumon fél-gerinchúrosokfél-gerinchúrosok
szekiszanszekiszan ◆ összeadásösszeadás ◆ összegzésösszegzés
szekiszandenrjokukeiszekiszandenrjokukei ◆ wattóramérőwattóramérő
szekiszankórjószekiszankórjó ◆ besugárzásbesugárzás
szekiszansódoszekiszansódo ◆ besugárzásbesugárzás
szekiszanszenrjószekiszanszenrjó ◆ kumulatív dóziskumulatív dózis
szekiszanszuruszekiszanszuru ◆ összegezösszegez 「Csószanodéta-
o szekiszansita.」 „Összegezte a felmérés adatait.”

szekiszecuszekiszecu ◆ hóvastagsághóvastagság 「Konoszukí
dzsó-va szekiszecurankingude icsiidesita.」 „A
hóvastagság ezen a sípályán volt a legnagyobb.”
◆ lehullottlehullott hóhó 「Szekiszecu-va nidzsuh-
szencsidesita.」 „A lehullott hó 20 centiméter
volt.”

szekiszecudzsóhószekiszecudzsóhó ◆ hóhelyzethóhelyzet ◆ hójelen-hójelen-
téstés
szekiszecukeiszekiszecukei ◆ hóvastagság-mérőhóvastagság-mérő
szekiszószekiszó ◆ lamináltlaminált
szekiszósinkúdan-necuszekiszósinkúdan-necu ◆ rétegesréteges vákuum-vákuum-
hőszigeteléshőszigetelés
szekitanszekitan ◆ kőszénkőszén ◆ szénszén
szekitangaszuszekitangaszu ◆ széngázszéngáz
szekitan-jósaberuszekitan-jósaberu ◆ szeneslapátszeneslapát
szekitankiszekitanki ◆ karbon időszakkarbon időszak
szekitankonroszekitankonro ◆ sparhertsparhert
szekitanszanszekitanszan ◆ fenolfenol
szekitanszandzsusiszekitanszandzsusi ◆ fenolgyantafenolgyanta ◆ fe-fe-
noplasztnoplaszt
szekitanszószekitanszó ◆ szénrétegszénréteg
szekitateruszekitateru ◆ hajszolhajszol 「Dzsósi-va buka-o
szeki tateru.」 „A főnök hajszolja a beosztottait.”
◆ siettetsiettet 「Ródósa-o szeki tateta.」 „Siettettem
a munkásokat.” ◆ sürgetsürget 「Tomodacsini sak-
kinno henszai-o szeki tateta.」 „Sürgettem a bará-
tomat, hogy adja meg az adósságát.”
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szekitecuinszekiszekitecuinszeki ◆ kő-vas meteoritkő-vas meteorit
szekitószekitó ◆ kőtoronykőtorony ◆ sírkősírkő
szekitomeruszekitomeru ◆ elfojtelfojt 「Kanasimi-o szekito-
meta.」 „Elfojtottam a bánatomat.” ◆ eltorla-eltorla-
szolszol 「Onszuino kava-o szeki tomete onszen-o
cukutta.」 „A meleg vizű patakot eltorlaszolva
meleg vizű fürdőt csinált.” ◆ elzárelzár 「Ivaga
szuigen-o szeki tometa.」 „Egy szikla elzárta a
forrást.” ◆ gátatgátat vetvet 「Atarasii hóricu-va imin-
o szeki tometa.」 „Egy új törvény gátat vetett a be-
vándorlásnak.”

szekitoriszekitori ◆ szumószumó felsőbbfelsőbb osztályábaosztályába ke-ke-
rülésrülés
szekiunszekiun ◆ gomolyfelhőgomolyfelhő
szekivakeszekivake ◆ szekivakeszekivake
szekizaiszekizai ◆ kőanyagkőanyag
szekizaisiakekószekizaisiakekó ◆ kőfaragókőfaragó
szekizaisószekizaisó ◆ kőkereskedőkőkereskedő
szekizenszekizen ◆ sorozatos jótetteksorozatos jótettek
szekizószekizó ◆ kőszoborkőszobor ◆ szoborszobor
szekizónoszekizóno ◆ kőből építettkőből épített
szekizuiszekizui ◆ gerincagygerincagy ◆ gerincvelőgerincvelő
szekizuihansaszekizuihansa ◆ gerincvelői reflexgerincvelői reflex
szekjuritiszekjuriti ◆ biztonságbiztonság ◆ biztonságibiztonsági őrségőrség
◇ détaszekjuritidétaszekjuriti adatbiztonságadatbiztonság
szekjuritíszekjurití ◆ biztonságbiztonság ◇ konpjútá-konpjútá-
szekjuritíszekjurití számítógépes biztonságszámítógépes biztonság
szekkaszekka ◆ cikkekrecikkekre tagolódótagolódó hüvelyterméshüvelytermés
◆ cikkes hüvelycikkes hüvely ◆ lomentumlomentum
szekkaszekka ◆ kövülettékövületté válásválás ◆ megkövesedésmegkövesedés

szekkaszekka ◆ szuharbújószuharbújó
szekkacsinaszekkacsina ◆ nyughatatlannyughatatlan 「Szekkacsina
szeikaku」 „nyughatatlan természet” ◆ szerte-szerte-
lenlen ◆ türelmetlentürelmetlen 「Ohiru-va szugu deki-
rukaraszekkacsinisinaide!」 „Ne légy türelmet-
len, mindjárt kész lesz az ebéd!”

szekkaiszekkai ◆ mészmész ◇ karinszanszekkaikarinszanszekkai
kalcium-szuperfosztátkalcium-szuperfosztát ◇ karinszanszekkaikarinszanszekkai
szuperfosztátszuperfosztát ◇ sószekkaisószekkai oltottoltott mészmész ◇

szeiszekkaiszeiszekkai oltatlan mészoltatlan mész
szekkaiszekkai ◆ kotnyeleskedéskotnyeleskedés ◇ oszekkainaoszekkaina
kotnyeleskotnyeles 「Oszekkaina hito」 „kotnyeles em-
ber”

szekkaiszekkai ◆ metszésmetszés ◇ einszekkaieinszekkai gátmet-gátmet-
szésszés ◇ kikanszekkaikikanszekkai légcsőmetszéslégcsőmetszés ◇ szu-szu-
izószekkaiizószekkai hasnyálmirigy-megnyitáshasnyálmirigy-megnyitás ◇ te-te-
iószekkaiiószekkai császármetszéscsászármetszés
szekkaidószekkaidó ◆ karsztbarlangkarsztbarlang ◆ mészkőbar-mészkőbar-
langlang
szekkaiganszekkaigan ◆ karsztkarszt ◆ mészkőmészkő
szekkaigan-nocsiikiszekkaigan-nocsiiki ◆ karsztvidékkarsztvidék
szekkaikaszekkaika ◆ elmeszesedéselmeszesedés ◆ meszesedésmeszesedés
szekkaikaszekkaika ◆ forrásmészkőforrásmészkő ◆ mésztufamésztufa
szekkaikaimenkószekkaikaimenkó ◆ mészszivacsmészszivacs
szekkaikaszuruszekkaikaszuru ◆ elmeszesedikelmeszesedik ◆ mesze-mesze-
sediksedik
szekkaikószekkaikó ◆ kalciumfénykalciumfény
szekkainjúszekkainjú ◆ mésztejmésztej
szekkainuriszekkainuri ◆ meszelésmeszelés ◆ meszelkedésmeszelkedés
szekkainurinoszekkainurino ◆ meszeltmeszelt
szekkai-o makukotoszekkai-o makukoto ◆ meszezésmeszezés
szekkai-oszekkai-o nurunuru ◆ bemeszelbemeszel 「Genkanno kabe-
ni szekkai-o nutta.」 „Bemeszeltem az előszobát.”

szekkaisicunokaraszekkaisicunokara ◆ mészvázmészváz
szekkaiszekiszekkaiszeki ◆ mészkőmészkő
szekkaiszuiszekkaiszui ◆ karsztvízkarsztvíz ◆ mészvízmészvíz
szekkaitorjó-o nuruszekkaitorjó-o nuru ◆ meszelmeszel
szekkaitorjó-oszekkaitorjó-o nurukotonurukoto ◆ meszelésmeszelés ◆ me-me-
szelkedésszelkedés
szekkakuszekkaku ◆ haha mármár végrevégre 「Szekkakukokoni
kitanodakara, mó szukosi atarimomitemimasó!」
„Ha már végre idejöttünk, nézzünk is egy kicsit
körül!” ◆ végrevégre 「Szekkakudzsikangaarunoni
rjokószuru okaneganai.」 „Végre van időnk, erre
pénzünk nincs az utazásra.”

szekkakunoszekkakuno ◆ fáradságosfáradságos 「Szekkakuno dor-
jokuga dainasininatta.」 „Hiábavaló volt a fárad-
ságos erőfeszítésünk.” ◆ nehezennehezen szerzettszerzett
「Szekkakuno okanedakarakon-
nakudaranaikotoni cukavanaide!」 „Ez nehezen
szerzett pénz, ne fecséreld ilyen csip-csup dolgok-
ra!” ◆ ritkaritka 「Szekkakuno oszaszoi-o kotova-
tta.」 „Visszautasítottam a ritka meghívást.” ◆

várvavárva vártvárt 「Szekkakuno kikai-o nogasita.」
„Elszalasztottam a várva várt lehetőséget.”

szekkanszekkan ◆ fenyítésfenyítés ◆ korbácsoláskorbácsolás ◆ verésverés
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szekkanszekkan ◆ kőkoporsókőkoporsó 「Miira-o szekkanni ire-
ta.」 „Beletették a múmiát a kőkoporsóba.” ◆

szarkofágszarkofág 「Bakuhacusita genpacu-o szekkanni
ireta.」 „A felrobbant atomerőművet szarkofágba
tették.”

szekkankeszekkanke ◆ régensekrégensek ésés tanácsosoktanácsosok csa-csa-
ládjaládja
szekkanszuruszekkanszuru ◆ megfenyítmegfenyít 「Kodomo-o szek-
kansita.」 „Megfenyítette a gyereket.” ◆ megvermegver

szekkaszekkószekkaszekkó ◆ alabástromalabástrom
szekkaszósiszekkaszósi ◆ SicsiacsuangSicsiacsuang
szekkeszekke ◆ régensekrégensek ésés tanácsosoktanácsosok család-család-
jaja
szekkeiszekkei ◆ hólepte völgyhólepte völgy
szekkeiszekkei ◆ konstrukciókonstrukció ◆ tervezéstervezés ◇ kai-kai-
roszekkeiroszekkei áramköráramkör tervezésetervezése ◇ szeikacu-szeikacu-
szekkeiszekkei élettervezésélettervezés
szekkeidóriniszekkeidórini ◆ tervterv szerintszerint 「Ie-va szekkei-
dórini dekiteiru.」 „A ház a terv szerint készült.”
◆ üzemszerűenüzemszerűen 「Kikai-va szekkeidórini ugoi-
teiru.」 „A gép üzemszerűen működik.”

szekkeidórinoszekkeidórino ◆ tervezetttervezett 「Szekkeidórino
kinó」 „tervezett funkció”

szekkeidzsónoszekkeidzsóno ◆ konstrukcióskonstrukciós 「Kono
kuruma-va szekkeidzsóno mondaigaaru.」 „En-
nek az autónak konstrukciós hibája van.”

szekkeimiszuszekkeimiszu ◆ tervezési hibatervezési hiba
szekkeimodzsiszekkeimodzsi ◆ ékírásékírás ◆ rovásírásrovásírás
szekkeisaszekkeisa ◆ konstruktőrkonstruktőr ◆ tervezőtervező
szekkeiszuruszekkeiszuru ◆ megtervezmegtervez 「Szenno
dzsinszei-o szekkeisita.」 „Megterveztem a továb-
bi életemet.” ◆ terveztervez 「Tatemono-o szekkeisi-
ta.」 „Épületet tervezett.”

szekkeizuszekkeizu ◆ tervrajztervrajz
szekkekkjúszekkekkjú ◆ eritrocitaeritrocita ◆ vörösvérsejtvörösvérsejt ◆

vörösvértestvörösvértest
szekkekkjúcsinkószokudoszekkekkjúcsinkószokudo ◆ vérsüllyedésvérsüllyedés
◆ vörösvértest-süllyedési gyorsaságvörösvértest-süllyedési gyorsaság
szekkekkjúszeiszeiszekkekkjúszeiszei ◆ eritropoiéziseritropoiézis ◆

vörösvérsejt-képződésvörösvérsejt-képződés
szekkenszekken ◆ meghódításmeghódítás
szekkenszekken ◆ mosdószappanmosdószappan ◆ szappanszappan
「Szekkende karada-o aratta.」 „Szappannal mo-

sakodtam.” ◇ ekitaiszekkenekitaiszekken folyékonyfolyékony szap-szap-
panpan ◇ kesószekkenkesószekken pipereszappanpipereszappan ◇ kó-kó-
sicuszekkensicuszekken keménykemény szappanszappan ◇ szekken-oszekken-o
cukerucukeru szappanozszappanoz ◇ szekken-oszekken-o cukerucukeru be-be-
szappanozszappanoz 「Teni szekken-o cuketa.」 „Beszap-
panoztam a kezem.” ◇ szenganszekkenszenganszekken arc-arc-
mosómosó szappanszappan ◇ szentakuszekkenszentakuszekken mosó-mosó-
szappanszappan ◇ higeszoriszekkenhigeszoriszekken borotvaszap-borotvaszap-
panpan ◇ jokujószekkenjokujószekken fürdőszappanfürdőszappan
szekkenszekken ◆ audienciaaudiencia ◆ meghallgatásmeghallgatás ◆

ügyvéddelügyvéddel valóvaló találkozástalálkozás 「Bengositono
szekkenkinsi」 „ügyvéddel való találkozás tilal-
ma”

szekken-ireszekken-ire ◆ szappantartószappantartó
szekkenkósókenszekkenkósóken ◆ ügyvéddelügyvéddel valóvaló szemé-szemé-
lyes találkozás jogalyes találkozás joga
szekken-noavaszekken-noava ◆ szappanhabszappanhab
szekken-oszekken-o cukerucukeru ◆ beszappanozbeszappanoz 「Teni
szekken-o cuketa.」 „Beszappanoztam a kezem.”
◆ szappanozszappanoz
szekkenszuiszekkenszui ◆ szappanoldatszappanoldat ◆ szappanosszappanos
vízvíz
szekkenszuruszekkenszuru ◆ meghódítmeghódít 「Atarasiigému-va
szekai-o szekkensita.」 „Az új játék meghódította
a világot.”

szekkenszuruszekkenszuru ◆ személyesenszemélyesen találkoziktalálkozik
「Hakenszareta bengosito szekkensita.」 „Sze-
mélyesen találkozott a kijelölt ügyvéddel.”

szekkiszekki ◆ kőagyagárukőagyagáru
szekkiszekki ◆ kőedénykőedény ◆ kőeszközkőeszköz ◆ kőszer-kőszer-
számszám ◇ daszeiszekkidaszeiszekki pattintottpattintott kőszer-kőszer-
számszám ◇ maszeiszekkimaszeiszekki csiszolt kőszeszközcsiszolt kőszeszköz
szekkiszekki ◆ napévnapév szakaszaszakasza ◇ nidzsúsiszekkinidzsúsiszekki
napév huszonnégy szakaszanapév huszonnégy szakasza
szekkidzsidaiszekkidzsidai ◆ kőkorkőkor ◆ kőkorszakkőkorszak ◇ kjú-kjú-
szekkidzsidaiszekkidzsidai őskőkorőskőkor ◇ kjúszekkidzsidaikjúszekkidzsidai
pattintottkő-korszakpattintottkő-korszak ◇ sinszekkidzsidaisinszekkidzsidai
csiszolkő-korszakcsiszolkő-korszak ◇ sinszekkidzsidaisinszekkidzsidai csi-csi-
szoltszolt kőkorszakkőkorszak ◇ csúszekkidzsidaicsúszekkidzsidai átme-átme-
netineti kőkorszakkőkorszak ◇ csúszekkidzsidaicsúszekkidzsidai közép-közép-
ső kőkorszakső kőkorszak
szekkinszekkin ◆ közeledésközeledés ◆ megközelítésmegközelítés
szekkinkanszeirédászekkinkanszeirédá ◆ közeledésérzékelőközeledésérzékelő
radarradar
szekkinkinsimeireiszekkinkinsimeirei ◆ láthatásiláthatási tilalomtilalom
「Rikonsita csicsioja-va szekkinkinsimeirei-o
uketa.」 „Az elvált apa láthatási tilalmat kapott.”

AdysAdys szekkan szekkan – szekkinkinsimeirei szekkinkinsimeirei 33453345



szekkin-onszekkin-on ◆ approximant hangapproximant hang
szekkinszenszekkinszen ◆ közelharcközelharc
szekkinszuruszekkinszuru ◆ közeledikközeledik 「Szuiszei-va tai-
jóni szekkinsiteiru.」 „Közeledik a naphoz az üs-
tökös.” ◆ közelítközelít 「Kabuka-va szaitakaneni
szekkinsita.」 „A részvény árfolyama a csúcsér-
tékhez közelített.” ◆ megközelítmegközelít 「Taifú-va ni-
honrettóni szekkinsita.」 „A tájfun megközelítette
a japán szigetsort.”

szekkjakuszekkjaku ◆ fél lábfél láb
szekkjakuszekkjaku ◆ kiszolgáláskiszolgálás ◆ vendéglátásvendéglátás
szekkjakucsúdearuszekkjakucsúdearu ◆ vendégevendége vanvan 「Kare-
va tadaimaszekkjakucsúdeszunode kake naosima-
szu.」 „Most vendége van, majd később visszahív-
ja önt.”

szekkjakugjószekkjakugjó ◆ vendéglátóiparvendéglátóipar
szekkjaku-oszekkjaku-o okonauokonau ◆ kiszolgálkiszolgál 「Veitá-va
szekkjaku-o okonatta.」 „A pincér kiszolgálta a
vendégeket.”

szekkjakuszuruszekkjakuszuru ◆ kiszolgálkiszolgál 「Ten-in-va
szekkjakusita.」 „Az eladó kiszolgálta a vevőket.”
◆ vendégülvendégül látlát 「Konoreszutoran-va óninzú-o
szekkjakudekiru.」 „Ez az étterem sok embert tud
vendégül látni.”

szekkjakutaidoszekkjakutaido ◆ kiszolgáláskiszolgálás
「Konoreszutoran-va szekkjakutaidoga varui.」
„Ebben az étteremben rossz a kiszolgálás.”

szekkjószekkjó ◆ kioktatáskioktatás 「Dzsósino szekkjó-o
kikuno-va taerarenai!」 „Nem bírom hallgatni a
főnököm kioktatását!” ◆ lelkilelki fröccsfröccs ◆ prédi-prédi-
kációkáció ◆ prédikálásprédikálás ◆ szentbeszédszentbeszéd
szekkjódanszekkjódan ◆ pulpituspulpitus ◆ szószékszószék
szekkjókaszekkjóka ◆ cikkes hüvelycikkes hüvely ◆ lomentumlomentum
szekkjokuszekkjoku ◆ agresszivitásagresszivitás ◆ aktivitásaktivitás ◆

erőszakosságerőszakosság ◆ rámenősségrámenősség
szekkjokukakan-naszekkjokukakan-na ◆ vakmerővakmerő 「Szekkjoku-
kakanna szenrjaku」 „vakmerő stratégia”

szekkjokuszeinoaruszekkjokuszeinoaru ◆ aktívaktív 「Szekkjokusze-
inoaru hito」 „aktív ember” ◆ vállalkozóvállalkozó szel-szel-
leműlemű 「Szekkjokuszeinoaru kaisa」 „vállalkozó
szellemű vállalat”

szekkjokutekinaszekkjokutekina ◆ agresszívagresszív 「Szekkjok-
utekina uri kominookakede kotosino kekka-va
jokatta.」 „Az agresszív reklámhadjáratnak kö-
szönhetően, jó volt az idei eredményünk.” ◆ ak-ak-

tívtív 「Szekkjokutekina kainjú」 „aktív beavatko-
zás” ◆ célratörőcélratörő 「Szekkjokutekina szeiszaku」
„célratörő politika” ◆ dinamikusdinamikus 「Szekkjok-
utekina keiei-o okonatta.」 „Dinamikusan vezette
a vállalatot.” ◆ egyenesegyenes 「Szekkjokutekina
iken」 „egyenes vélemény” ◆ hathatóshathatós
「Szekkjokutekina szocsi-o kódzsita.」 „Hathatós
intézkedéseket hozott.” ◆ pozitívpozitív 「Szekkjok-
utekina taido」 „pozitív hozzáállás” ◆ rámenősrámenős
「Szekkjokutekina eigjóman」 „rámenős üzletkö-
tő”

szekkjokutekiniszekkjokutekini ◆ agresszívenagresszíven 「Kankjó-
hozenni szekkjokutekini tori kumu.」 „Agresszí-
ven foglalkozik a környezetvédelemmel.” ◆ ak-ak-
tívantívan 「Szekkjokutekini sigoto-o szagasiteiru.」
„Aktívan keres munkát.” ◆ dinamikusandinamikusan
「Dzsigjó-o szekkjokutekini tenkaisita.」 „Dina-
mikusan kibontakoztatta a vállalkozást.” ◆ hat-hat-
hatósanhatósan 「Mondai-o szekkjokutekini kaikecu-
szuru.」 „Hathatósan megoldja a problémát.”

szekkjokuzaiszeiszekkjokuzaiszei ◆ expanziósexpanziós pénzügyipénzügyi
politikapolitika
szekkjó-o tareruszekkjó-o tareru ◆ kioktatkioktat
szekkjósiszekkjósi ◆ prédikátorprédikátor
szekkjószuruszekkjószuru ◆ előadástelőadást tarttart 「Reiginicuite
szekkjósita.」 „Előadást tartott az illemről.” ◆ ki-ki-
oktatoktat 「Aru otoko-va gomi-o poi szutesite-va
ikenaito szekkjósita.」 „Egy ember kioktatott,
hogy nem szabad eldobálni a szemetet.” ◆ lelki-lelki-
zikzik ◆ megdorgálmegdorgál 「Szenszeiga manbiki-o sita
szeitoni szekkjó-o siteimaszu.」 „A tanár megdor-
gálja a diákot, mert lopott a boltban.” ◆ papolpapol
「Ano hito-o szekkjósitemo mudada.」 „Annak az
embernek papolhatsz!” ◆ prédikálprédikál 「Sinpu-va
miszade szekkjószuru.」 „A pap a misén prédi-
kál.”

szekkószekkó ◆ gipszgipsz ◇ szekkaszekkószekkaszekkó alabást-alabást-
romrom
szekkószekkó ◆ felderítőfelderítő
szekkocuszekkocu ◆ csontrakáscsontrakás ◆ ficamreponálásficamreponálás
szekkocuiszekkocui ◆ csontkovácscsontkovács
szekkocuinszekkocuin ◆ csontkovácscsontkovács
szekkógataszekkógata ◆ gipszmintagipszminta
szekkókószekkókó ◆ rákszabásúakrákszabásúak
szekkósószekkósó ◆ CsöcsiangCsöcsiang
szekkózószekkózó ◆ gipszszoborgipszszobor
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szekkuszekku ◆ szekkuszekku ◆ ünnepünnep ◇ kikunoszekkukikunoszekku
krizantémkrizantém ünnepeünnepe ◇ goszekkugoszekku ötöt ünnepünnep ◇

tanabatatanabata tanabatatanabata ◇ tangonoszekkutangonoszekku kisfi-kisfi-
úkúk napjanapja ◇ nanakuszanoszekkunanakuszanoszekku héthét gyógy-gyógy-
növénynövény ünnepeünnepe ◇ momonoszekkumomonoszekku barackvi-barackvi-
rágzás ünneperágzás ünnepe
szekkuszuszekkuszu ◆ baszásbaszás ◆ nemnem ◆ szeretkezésszeretkezés
◆ szexszex 「Szekkuszunicuite hanasimasó!」 „Be-
széljünk a szexről.” ◇ furí-szekkuszufurí-szekkuszu szabadszabad
szexszex ◇ furí-szekkuszufurí-szekkuszu nemiségtőlnemiségtől mentes-mentes-
ségség
szekkuszuapíruszekkuszuapíru ◆ szexepilszexepil ◆ szexuálisszexuális
vonzerővonzerő
szekkuszusinboruszekkuszusinboru ◆ szexszimbólumszexszimbólum
szekkuszuszuruszekkuszuszuru ◆ baszikbaszik ◆ dugdug ◆ kefélkefél
◆ közösülközösül 「Bjókidattatoki-va szekkuszudekina-
katta.」 „Amikor beteg voltam nem tudtunk kö-
zösülni.” ◆ kúrkúr ◆ papás-mamástpapás-mamást játszikjátszik ◆

szeretkezikszeretkezik 「Cumatoszekkuszusita.」 „A fele-
ségemmel szeretkeztem.” ◆ szexelszexel
szekoszeko ◆ világ dolgaivilág dolgai
szekószekó ◆ életbe léptetéséletbe léptetés
szekószekó ◆ kivitelezéskivitelezés
szekógaisaszekógaisa ◆ kivitelezőkivitelező
szekoiszekoi ◆ potyalesőpotyaleső
szekoiaszekoia ◆ mamutfenyőmamutfenyő
szekókeikakuszekókeikaku ◆ kivitelezési tervkivitelezési terv
szekondoszekondo ◆ edzőedző ◆ segédsegéd ◆ szekundumszekundum
szekonitakeruszekonitakeru ◆ jóljól ismeriismeri aa világotvilágot
「Kare-va szekoni taketeiru.」 „Jól ismeri a vilá-
got.”

szekószaiszokuszekószaiszoku ◆ törvénytörvény alkalmazásá-alkalmazásá-
naknak szabályaiszabályai ◆ végrehajtásvégrehajtás szabályzataszabályzata

szekószuruszekószuru ◆ kivitelezkivitelez 「Dzsútaku-o szekó-
szuru kaisa」 „lakóházakat kivitelező vállalat”

szekuszeku ◆ sietsiet ◇ kigaszekukigaszeku kapkodkapkod 「Kiga
szeite sippaisita.」 „Hibáztam, mert kapkodtam.”
◇ kigaszekukigaszeku megszelesedikmegszelesedik 「Hajaku katóto
kiga szeite, sippaisitesimatta.」 „Megszelesedve
győzni akartam, de vesztettem.” ◇ kigaszekukigaszeku iz-iz-
gulgul 「Mudani kiga szeita.」 „Kár volt izgulni.”
◇ szeitehakoto-oszeitehakoto-o siszonzurusiszonzuru hamarhamar munkamunka
ritkán jóritkán jó
szekuszeku ◆ köhögköhög

szekuharaszekuhara ◆ molesztálásmolesztálás ◆ szexuálisszexuális mo-mo-
lesztáláslesztálás ◆ szexuális zaklatásszexuális zaklatás
szekuhara-oszekuhara-o szuruszuru ◆ molesztálmolesztál 「Dzsósi-va
hisoniszekuhara-o sita.」 „A főnök molesztálta a
titkárnőjét.” ◆ szexuálisan molesztálszexuálisan molesztál
szekurecsinszekurecsin ◆ szekretinszekretin
szekusaritiszekusariti ◆ szexualitásszexualitás
szekusaruharaszumentoszekusaruharaszumento ◆ szexuálisszexuális zak-zak-
latáslatás
szekusínaszekusína ◆ szexiszexi 「Szekusína fuku」 „szexi
ruha” ◆ szexisszexis 「Szekusína dzsoszei」 „szexis
nő”

szekusonszekuson ◆ részlegrészleg
szekusonarizumuszekusonarizumu ◆ helyihelyi érdekekérdekek túlhajtá-túlhajtá-
sasa ◆ lokálpatriotizmuslokálpatriotizmus ◆ szektarianizmusszektarianizmus
szekusuaritíszekusuarití ◆ szexualitásszexualitás
szekuszárudoszekuszárudo ◆ SzekszárdSzekszárd
szekutoszekuto ◆ szektaszekta
szekutosugiszekutosugi ◆ helyihelyi érdekekérdekek túlhajtásatúlhajtása ◆

szektarianizmusszektarianizmus
szemaboinszemaboin ◆ zárt magánhangzózárt magánhangzó
szemaiszemai ◆ keskenykeskeny 「Szemai róka」 „keskeny
folyosó” ◆ kicsikicsi 「Szemai heja」 „kicsi szoba” ◆

korlátozottkorlátozott 「Szemai kódóhan-i」 „korlátozott
mozgástér” ◆ szűkszűk 「Szemai ana」 „szűk lyuk”
◇ katamigaszemaikatamigaszemai szégyelliszégyelli magátmagát 「Mi-
szuborasii kakkóde katamiga szemakatta.」 „Szé-
gyelltem magam a toprongyos öltözetem miatt.”
◇ katamigaszemaikatamigaszemai meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Kin-
enundóga hirogari kicuensano katamiga szema-
kunatta.」 „A dohányzásellenes mozgalom felerő-
södött, a dohányosok pedig meghunyászkodtak.”
◇ kokorogaszemaikokorogaszemai keményszívűkeményszívű ◇ kokorog-kokorog-
aszemaiaszemai szűkkeblűszűkkeblű ◇ kokorogaszemaikokorogaszemai ki-ki-
csinyescsinyes ◇ dorjógaszemaidorjógaszemai kicsinyeskicsinyes ◇ dor-dor-
jógaszemaijógaszemai intoleránsintoleráns 「Dorjóga szemai
hito」 „intoleráns ember”

szemakimonszemakimon ◆ nehéznehéz aa bejutásbejutás 「Kono
daigaku-va szemaki monda.」 „Erre az egyetemre
nehéz a bejutás.”

szemakunaruszemakunaru ◆ szűkülszűkül 「Taisótonaru dzsin-
bucuno han-i-va szemakunatta.」 „Szűkült az
érintettek száma.”

szemakunatteirumicsiszemakunatteirumicsi ◆ útszűkületútszűkület
「Kódzsinotame micsiga szemakunatteiru.」 „A
munkálatok miatt útszűkület van.”
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szemakurusiiszemakurusii ◆ fojtogatóanfojtogatóan kicsikicsi 「Szem-
akurusii heja」 „fojtogatóan kicsi szoba” ◆ ké-ké-
nyelmetlenülnyelmetlenül keskenykeskeny 「Szemakurusii tóri」
„kényelmetlenül keskeny utca” ◆ kényelmetle-kényelmetle-
nülnül szűkszűk 「Szemakurusii cúro」 „kényelmetle-
nül szűk folyosó”

szemarareteszemararete ◆ kényszerhelyzetbenkényszerhelyzetben 「Sze-
mararetekono sigoto-o uke irezaru-o enakatta.」
„Kényszerhelyzetben voltam, ezért vállaltam el ezt
a munkát.”

szemarikuruszemarikuru ◆ közelgőközelgő 「Szemarikuru siken-
notameni benkjósiteita.」 „Készült a közelgő vizs-
gára.”

szemaruszemaru ◆ kényszerítkényszerít 「Hitoni szemararete
dzsóhó-o teikjósita.」 „Kényszerítettek, hogy in-
formációt adjak.” ◆ közelközel 「Icsiokuenni szema-
ru hósú-o moratta.」 „Közel 100 milliós honorá-
riumot kapott.” ◆ közeledikközeledik 「Siharaikigenga
szematteita.」 „Közeledett a fizetési határidő.” ◆

közelegközeleg 「Simekiriga szemattekita.」 „Közeleg
a határidő.” ◆ nyakánnyakán vanvan 「Tekigadaibu sze-
mattekita.」 „Nyakunkon az ellenség!” ◆ próbál-próbál-
jaja rávennirávenni 「Tomodacsi-va kanodzsoni kószai-o
szematta.」 „A barátja próbálja rávenni, hogy jár-
janak együtt.” ◆ sürgetsürget 「Puropózuno hendzsi-
o szematta.」 „Sürgettem a választ a házassági
ajánlatomra.” ◆ taszíttaszít 「Hinkonni szemarare-
ta.」 „Az élet szegénységbe taszította.” ◇ dzsicu-dzsicu-
zóniszemaruzóniszemaru próbálpróbál hűhű képetképet alkotnialkotni 「Sa-
kaino dzsicuzóni szemaru.」 „Próbál hű képet al-
kotni a társadalomról.” ◇ sin-niszemarusin-niszemaru való-való-
sághűsághű 「Sinni szematta engi.」 „Valósághű elő-
adás.” ◇ szemarareteszemararete kényszerhelyzetbenkényszerhelyzetben
「Szemararetekono sigoto-o uke irezaru-o en-
akatta.」 „Kényszerhelyzetben voltam, ezért vál-
laltam el ezt a munkát.” ◇ hitahitatoszemaruhitahitatoszemaru
hullámokbanhullámokban rátörrátör 「Tekigun-va hitahitato
szemattekita.」 „Az ellenség hullámokban tört
ránk.” ◇ muneniszemarumuneniszemaru elérzékenyülelérzékenyül 「Mu-
szumeno hanajomeszugata-o mite muneni sze-
matta.」 „Elérzékenyülve néztem a menyasszonyi
ruhába öltözött lányomat.”

szemeszeme ◆ támadástámadás 「Szemeto onadzsijóni subi-
mo taiszecuniszuru.」 „A támadáshoz hasonlóan
a védelmet is fontosnak tartja.”

szemedaszuszemedaszu ◆ támadásbatámadásba lendüllendül 「Csímu-
va aite-o szeme dasita.」 „A csapat támadásba
lendült.”

szemeiruszemeiru ◆ behatolbehatol 「Tekikokuni szeme it-
ta.」 „Behatolt az ellenséges országba.”

szemekomuszemekomu ◆ behatolbehatol 「Tekidzsinni szeme
konda.」 „Behatolt az ellenség állásai közé.”

szemekuszemeku ◆ gyötrelemgyötrelem ◆ kínszenvedéskínszenvedés ◆

szenvedésszenvedés
szemekuniauszemekuniau ◆ bűnhődikbűnhődik 「Eienno szeme kuni
au.」 „Örökké bűnhődni fog.” ◆ kínokatkínokat szen-szen-
vedved ◆ megbűnhődikmegbűnhődik 「Akunin-va dzsigokude
szeme kuni au.」 „A gonosz emberek megbűn-
hődnek a pokolban.”

szemenoszemeno ◆ támadótámadó
szementoszemento ◆ betonbeton 「Vakuniszemento-o nagasi
konda.」 „Betont öntöttünk a zsaluba.” ◆ ce-ce-
mentment
szementokódzsószementokódzsó ◆ cementgyárcementgyár
szemento-mikiszászemento-mikiszá ◆ betonkeverőbetonkeverő
szemento-purantoszemento-puranto ◆ cementgyárcementgyár
szementosicuszementosicu ◆ cementállománycementállomány
szemeotoszuszemeotoszu ◆ beveszbevesz 「Jószai-va szeme
otoszareta.」 „Bevették a várat.”

szemeruszemeru ◆ megostromolmegostromol 「Jószai-o szeme-
ta.」 „Megostromolta az erődöt.” ◆ támadtámad
「Tekidzsin-o szemeta.」 „Támadta az ellenséges
állásokat.” ◇ sicumonzemeniszurusicumonzemeniszuru kérdések-kérdések-
kelkel ostromolostromol 「Hódódzsin-va szeidzsika-o sicu-
monzemenisita.」 „Az újságírók kérdésekkel ost-
romolták a politikust.”

szemeruszemeru ◆ elmarasztalelmarasztal 「Bukano sippai-o
szemeta.」 „Elmarasztalta a beosztottját a hibá-
jáért.” ◆ hibáztathibáztat 「Szemenaide!」 „Ne hibáz-
tass!” ◆ nyúznyúz 「Szubete hakudzsószurumade
szemecuzuketa.」 „Addig nyúztam, míg bevallott
mindent.” ◆ szeméreszemére hányhány 「Namake monoto
szemerareta.」 „Szememre hányta, hogy lusta va-
gyok.”

szemeszainamuszemeszainamu ◆ gyötörgyötör 「Rjósinni szeme
szainamareta.」 „Gyötörte a lelkiismeret.” ◆

megkínozmegkínoz 「Cumibito-va szeme szainamareta.」
„Megkínozták a bűnöst.”

szemeteszemete ◆ azértazért igazánigazán 「Szemete ekimade
mukaeni kitekurerebajokattanoni.」 „Azért az ál-
lomásra igazán kijöhettél volna elém.” ◆ leg-leg-
alábbalább 「Szemete hjakuen kudaszai.」 „Legalább
100 jent adj!”
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szemiszemi ◆ kabócakabóca
szemiszemi ◆ félfél 「Szemidoraiszószédzsi」 „félszáraz
kolbász”

szemibórudoszemibórudo ◆ félkövérfélkövér
szemifainaruszemifainaru ◆ elődöntőelődöntő
szemikondakutászemikondakutá ◆ félvezetőfélvezető
szemikoronszemikoron ◆ pontosvesszőpontosvessző
szemikudzsiraszemikudzsira ◆ északi simabálnaészaki simabálna
szeminászeminá ◆ szemináriumszeminárium
szemi-núdonoszemi-núdono ◆ féligfélig meztelenmeztelen 「Szeminú-
dono dzsoszei」 „félig meztelen nő”

szemi-ótomacsikkuszemi-ótomacsikku ◆ félautomatafélautomata
szemipuroszemipuro ◆ félprofifélprofi
szemironguszemirongu ◆ félhosszúfélhosszú
szemitorérátorakkuszemitorérátorakku ◆ nyergesvontatónyergesvontató
szemodzsiszemodzsi ◆ gerincszöveggerincszöveg 「Hondananiaru
honno szemodzsi-o jonda.」 „A polcokon lévő
könyvek gerincszövegét olvastam.”

szemorinaszemorina ◆ búzadarabúzadara ◆ durumlisztdurumliszt ◆ grízgríz
◇ djuramumugiszemorinadjuramumugiszemorina durumlisztdurumliszt
szemorinanopudinguszemorinanopudingu ◆ tejbegríztejbegríz
szemorinapurinszemorinapurin ◆ tejbegríztejbegríz
szemotareszemotare ◆ háthát 「Konoiszu-va szemotarega
kataszugiru.」 „Ennek a széknek tör a háta.” ◆

háttámlaháttámla ◆ támlatámla
szemusinoszemusino ◆ púpospúpos
szenszen ◆ előbbelőbb ◆ régebbrégebb ◇ szenkaraszenkara régtőlrégtől
fogvafogva 「Szore-va szenkara kizuita.」 „Régtől
fogva észrevettem.” ◇ szenkaranoszenkarano régirégi 「Szen-
karano siri ai」 „régi ismerős” ◇ szen-noszen-no előzőelőző
「Szenno njóbó」 „előző feleség” ◇ szen-oszen-o ucuucu
kezdkezd 「Igode karega szen-o utta.」 „Ő kezdett a
góban.” ◇ szen-oszen-o koszukoszu megelőzmegelőz 「Détoni sza-
szoóto omotteitatokoro szen-o koszareta.」 „Ran-
dira akartam hívni, de megelőztek.”

szenszen ◆ csapcsap 「Szuidóno szen-o aketa.」 „Ki-
nyitottam a vízcsapot.” ◆ dugódugó 「Binno szen-o
nuita.」 „Kihúztam a dugót a palackból.” ◇ on-on-
szenszen regiszterkapcsolóregiszterkapcsoló ◇ gomuszengomuszen gumi-gumi-
dugódugó ◇ sókaszensókaszen tűzcsaptűzcsap ◇ szen-oszen-o szuruszuru
bedugózbedugóz 「Vain-ni szen-o sita.」 „Bedugózta a
bort.” ◇ szen-oszen-o szuruszuru lezárlezár 「Binni szen-o si-
ta.」 „Lezárta a palackot.” ◇ tarunoszentarunoszen hor-hor-
dódugaszdódugasz

szenszen ◆ haszonhaszon 「Kore-va nanno szengaaruno-
desó.」 „Mi haszna van ennek?” ◇ szen-naiszen-nai ér-ér-
telmetlentelmetlen 「Szen-nai hanasini cuki atteita.」
„Értelmetlen beszédet hallgattam.” ◇ szen-naiszen-nai
feleslegesfelesleges 「Imaszara ittemo szennaikotodes-
zu.」 „Most már felesleges mondanom.”

szenszen ◆ fillérfillér 「Iszszenmonai.」 „Egy fillérem
sincs.” ◆ szenszen ◇ iszszeniszszen huncuthuncut vasvas 「Isz-
szenmo nokoranakatta.」 „Nem maradt egy hun-
cut vasam sem.” ◇ iszszeniszszen egyegy fillérfillér 「Kono
dzsigjó-va iszszenno tasinimonaranai.」 „Ez az
üzlet egy fillért sem hoz a konyhára.” ◇ iszszeniszszen
kicsikicsi pénzpénz 「Iszszen-o varau mono-va iszszenni
naku.」 „Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem
érdemli.” ◇ kozukaiszenkozukaiszen zsebpénzzsebpénz
szenszen ◆ kedveléskedvelés ◆ szakosodásszakosodás ◇ kareszenkareszen
öregeketöregeket kedveléskedvelés 「Kare szenno dzsosi」
„öregeket kedvelő lány” ◇ debuszendebuszen kövéreketkövéreket
kedveléskedvelés 「Debu szenno danszei」 „kövéreket
kedvelő férfi”

szenszen ◆ ezerezer 「Kono kjúdzsinno óbosa-va szen-
hitonimo nobotta.」 „Erre az állásra ezren pályáz-
tak.” ◇ szúszenszúszen néhány ezernéhány ezer
szenszen ◆ hajóhajó ◇ júranszenjúranszen sétahajósétahajó ◇ juszó-juszó-
szenszen teherhajóteherhajó
szenszen ◆ mirigymirigy ◇ kanszenkanszen verejtékmirigyverejtékmirigy
◇ kódzsószenkódzsószen pajzsmirigypajzsmirigy ◇ zenricuszenzenricuszen
prosztataprosztata ◇ biszenbiszen fartőmirigyfartőmirigy ◇ bunpicu-bunpicu-
szenszen elválasztóelválasztó mirigymirigy ◇ hentószenhentószen man-man-
duladula 「Hentószen-va tekisucuszareta.」 „Kivet-
ték a manduláját.”

szenszen ◆ csíkcsík 「Mákáde futoi szen-o hiita.」
„Filccel húztam egy vastag csíkot.” ◆ huzalhuzal
「Dószen-o mageta.」 „Meghajlítottam a rézhu-
zalt.” ◆ irányirány 「Ii szen-o itteiru.」 „Jó irányban
tapogatózol.” ◆ járatjárat 「Hikókino kokuszai-
szen」 „nemzetközi repülőjárat” ◆ strigulastrigula
「Mainicsiszen-o ipponhiita.」 „Minden nap húz-
tam egy strigulát.” ◆ sugársugár 「Kurajamino naka-
o hikarino szenga hasitta.」 „Fénysugár hasított a
sötétségbe.” ◆ szintszint 「Urjóga dosaszaigaihasz-
szei kikenkidzsun szenni tah-sita.」 „A csapadék-
mennyiség elérte a földcsuszamlás veszélyességi
szintjét.” ◆ vágányvágány 「Szanbanszenni densaga
mairimaszu.」 „Vonat érkezik a harmadik vá-
gányra.” ◆ vonalvonal 「Tento ten-o szende muszun-
da.」 „Vonallal összekötöttem a pontokat.” ◇

icsibanszenicsibanszen elsőelső vágányvágány ◇ iszszeniszszen élvonalélvonal
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「Iszszenno kagakusa」 „élvonalba tartozó tu-
dós” ◇ iszszeniszszen egyegy határhatár 「Otoko-va furinde
iszszen-o koeta.」 „A férfi a félrelépésével túllé-
pett egy határon.” ◇ iszszeniszszen bástyabástya 「Guntai-
va szaigono iszszen-o mamotta.」 „A sereg meg-
védte az utolsó bástyát.” ◇ iszszeniszszen egyegy vonalvonal
「Szensurahobo jokoiszszenni narande hasitte-
ita.」 „A versenyzők szinte egy vonalban futottak
egymás mellett.” ◇ idóheikinszenidóheikinszen
mozgóátlag-vonalmozgóátlag-vonal ◇ inkjokuszeninkjokuszen katódsu-katódsu-
gárgár ◇ ekkuszuszenekkuszuszen röntgensugárröntgensugár ◇ encso-encso-
kuszenkuszen függőlegesfüggőleges vonalvonal ◇ kudariszenkudariszen ki-ki-
vezetővezető útút 「Kudari szen-va dzsútaisiteima-
szu.」 „A kivezető úton torlódás van.” ◇ koku-koku-
szaiszenszaiszen nemzetközinemzetközi járatjárat ◇ szekigaiszenszekigaiszen
infravörösinfravörös sugársugár ◇ szengafutoiszengafutoi markánsmarkáns
「Szenga futoi otoko」 „markáns férfi” ◇ szen-szen-
gahoszoigahoszoi gyámoltalangyámoltalan 「Szenga hoszoi dan-
szei」 „gyámoltalan férfi” ◇ szen-oszen-o hikuhiku vo-vo-
nalatnalat húzhúz 「Jósini szen-o hiita.」 „Húztam egy
vonalat a papírra.” ◇ denvakaiszendenvakaiszen telefon-telefon-
vonalvonal 「Denvakaiszenga kireta.」 „Megszakadt
a telefonvonal.” ◇ namiszennamiszen hullámoshullámos vonalvonal
「Oboetai tokoroni namiszen-o hiita.」 „A meg-
jegyzendő részt hullámos vonallal aláhúztam.” ◇

noboriszennoboriszen bevezetőbevezető útút 「Nobori szen-va
konzacuga joszószareteiru.」 „A bevezető úton
zsúfoltság várható.” ◇ haszenhaszen szaggatottszaggatott vo-vo-
nalnal ◇ hizukehenkószenhizukehenkószen dátumválasztódátumválasztó vo-vo-
nalnal 「Fune-va hizukehenkószen-o koeta.」 „A
hajó átlépte a dátumválasztó vonalat.” ◇ heikó-heikó-
szenszen párhuzamospárhuzamos vonalvonal ◇ heikószen-oheikószen-o ta-ta-
dorudoru nemnem vezetvezet sehovásehová 「Kósó-va heikószen-
o tadotteita.」 „A tárgyalások nem vezettek se-
hová.” ◇ midzsikaiszenmidzsikaiszen vonásvonás 「Midzsikai
tateszen-o hiita.」 „Egy függőleges vonást húz-
tam.”

szenszen ◆ vályogvályog
szenszen ◆ fordulóforduló 「Nikaitatakade maketa.」 „A
második fordulóban vesztettem.” ◆ háborúháború ◆

harcharc ◆ játszmajátszma 「Ikkaiszende maketa.」 „Az
első játszmában kikaptam.” ◆ mérkőzésmérkőzés 「Nika-
iszende katta.」 „A második mérkőzésen győzött.”
◇ iszszeniszszen összecsapásösszecsapás 「Szono iszszen-va
kono taikainobeszutogémudatta.」 „Az az össze-
csapás volt a bajnokság legjobb mérkőzése.” ◇

gekiszengekiszen ádázádáz küzdelemküzdelem ◇ sigaiszensigaiszen utcaiutcai
harcharc ◇ súbanszensúbanszen végjátékvégjáték ◇ szecudzs-szecudzs-
okuszenokuszen visszavágóvisszavágó mérkőzésmérkőzés ◇ szenkjos-szenkjos-
zenzen választásiválasztási versenyverseny ◇ szenkjoszenszenkjoszen vá-vá-

lasztásilasztási hadjárathadjárat ◇ szenkjoszenszenkjoszen válasz-válasz-
tásitási kampánykampány ◇ szendenszenszendenszen reklámhadjá-reklámhadjá-
ratrat 「Szendenszen-o kaisisita.」 „Reklámhadjá-
ratot indított.” ◇ szóatariszenszóatariszen körmérkőzéskörmérkőzés
◇ cuigekiszencuigekiszen üldözésesüldözéses harcharc ◇ ríguszenríguszen
ligamérkőzésligamérkőzés ◇ ríguszenríguszen bajnokibajnoki mérkőzésmérkőzés

szenszen ◆ tízmilliomodtízmilliomod
szenszen ◆ választásválasztás ◇ szan-inszenszan-inszen felsőházifelsőházi
választásokválasztások ◇ súinszensúinszen alsóházialsóházi válasz-válasz-
tásoktások ◇ szen-nimoreruszen-nimoreru kihullikkihullik aa rostánrostán
「Kareno szakuhin-va szenni moreta.」 „Az alko-
tása kihullott a rostán.”

szenakaszenaka ◆ háthát 「Szenakaniiboga dekiteiru.」
„A hátamon van egy szemölcs.” ◇ szenaka-oszenaka-o
oszuoszu hátulrólhátulról meglökmeglök 「Maeno hitono
szenaka-o tede osite densani haitta.」 „Ez előttem
álló embert hátulról meglöktem, és felszálltam a
vonatra.”

szenaka-oszenaka-o mukerumukeru ◆ hátathátat fordítfordít 「Otagaini
szenaka-o mukete nemuru.」 „Egymásnak hátat
fordítva aludnak.”

szenaka-oszenaka-o oszuoszu ◆ hátulrólhátulról meglökmeglök 「Maeno
hitono szenaka-o tede osite densani haitta.」 „Ez
előttem álló embert hátulról meglöktem, és fel-
szálltam a vonatra.”

szenbacuszenbacu ◆ kiválasztáskiválasztás ◆ válogatásválogatás
szenbacucsímuszenbacucsímu ◆ válogatott csapatválogatott csapat
szenbacuikususzenbacuikusu ◆ kiválasztó tenyésztéskiválasztó tenyésztés
szenbacusikenszenbacusiken ◆ szűrővizsgaszűrővizsga
szenbacuszensuszenbacuszensu ◆ válogatott játékosválogatott játékos
szenbacuszuruszenbacuszuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Hjakuninkara
dzsúninga szenbacuszareta.」 „Tíz embert válasz-
tottak ki a százból.”

szenbaiszenbai ◆ egyedárusításegyedárusítás
szenbaihinszenbaihin ◆ monopolárumonopoláru
szenbaikakakuszenbaikakaku ◆ monopolármonopolár
szenbaikenszenbaiken ◆ elővásárlásielővásárlási jogjog 「Szeifu-va
szenbaiken-o kósisita.」 „Az állam élt az elővásár-
lási jogával.”

szenbaikósaszenbaikósa ◆ monopoltársaságmonopoltársaság
szenbaiszeiszenbaiszei ◆ államiállami monopóliummonopólium ◆ monopo-monopo-
ilista rendszerilista rendszer
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szenbaitokkjoszenbaitokkjo ◆ szabadalomszabadalom
「Szenbaitokkjo-o sucugansita.」 „Szabadalo-
mért folyamodtam.”

szenbaitokkjohinszenbaitokkjohin ◆ szabadalmaztatottszabadalmaztatott
terméktermék
szenbaitokkjokenszenbaitokkjoken ◆ szabadalmi jogszabadalmi jog
szenbaitokkjokensucugancsúszenbaitokkjokensucugancsú ◆ szabadal-szabadal-
maztatás alattmaztatás alatt
szenbaitokkjokjokuszenbaitokkjokjoku ◆ szabadalmi hivatalszabadalmi hivatal
szenbaitokkjo-oszenbaitokkjo-o ninkaszuruninkaszuru ◆ szabadal-szabadal-
mat admat ad
szenbanszenban ◆ esztergapadesztergapad ◇ dzsidószenbandzsidószenban
automata esztergapadautomata esztergapad
szenbanszenban ◆ borzasztóborzasztó 「Kon-na onegaiszarete
meivakuszenbanda.」 „Borzasztóan terhemre van
ezzel a kéréssel.” ◆ nagyonnagyon 「Kare-va bureiszen-
banda.」 „Nagyon tiszteletlen ember.” ◇ sósi-sósi-
szenbanszenban abszurdabszurd 「Kono teian-va sósiszenban-
da.」 „Micsoda abszurd javaslat!” ◇

sósiszenban-nasósiszenban-na teljesenteljesen abszurdabszurd 「Sósi-
szenbanna uvasza」 „teljesen abszurd szóbeszéd”
◇ sósiszenban-nasósiszenban-na felettébbfelettébb nevetségesnevetséges
「Sósiszenbannakoto-o ii daszu.」 „Felettébb ne-
vetséges dolgot mond.”

szenbancsódzsaszenbancsódzsa ◆ multimilliomosmultimilliomos
szenbankószenbankó ◆ esztergályosesztergályos
szenbankódzsószenbankódzsó ◆ esztergályozóesztergályozó műhelyműhely ◆

esztergaüzemesztergaüzem
szenban-nikakeruszenban-nikakeru ◆ esztergályozesztergályoz 「Arumi-
no marubó-o szenbannikaketa.」 „Alumínium ru-
dat esztergályoztam.”

szenban-oszenban-o mavaszumavaszu ◆ esztergályozesztergályoz
「Icsinicsidzsúszenban-o mavasita.」 „Egész nap
esztergályoztam.”

szenbanzaikuszenbanzaiku ◆ esztergamunkaesztergamunka
szenbazuruszenbazuru ◆ darumintadaruminta 「Szenbazuru-
doreszu」 „darumintás ruha” ◆ ezerezer hajtoga-hajtoga-
totttott darudaru 「Bjókino kaifuku-o negatte
szenbazuru-o otta.」 „Ezer darut hajtogattam a
gyógyulásért.”

szenbecuszenbecu ◆ kiválogatáskiválogatás 「Júbókabuno szen-
becu」 „ígéretesnek tűnő részvények kiválogatá-
sa” ◆ válogatásválogatás
szenbecuszenbecu ◆ búcsúajándékbúcsúajándék ◆ útravalóútravaló aján-aján-
dékdék

szenbecukiszenbecuki ◆ válogatógépválogatógép
szenbecuszuruszenbecuszuru ◆ átválogatátválogat 「Mame-o szen-
becusita.」 „Átválogattam a babot.” ◆ kiválogatkiválogat
「Dzsisakude tecu-o szenbecusita.」 „Mágnessel
kiválogattam a vasat.” ◆ válogatválogat 「Ringo-o
szenbecusita.」 „Almát válogattam.”

szenbeiszenbei ◆ rizskekszrizskeksz ◇ ageszenbeiageszenbei sültsült
rizskekszrizskeksz
szenbeibutonszenbeibuton ◆ vastag paplanvastag paplan
szenbenszenben ◆ úttörőmunkaúttörőmunka
szenben-oszenben-o cukerucukeru ◆ előszörelőször végezvégez ◆ út-út-
törőmunkáttörőmunkát végezvégez 「Rézá kaihacuni szenben-
o cuketa.」 „Úttörőmunkát végzett lézerfejlesztés-
ben.”

szenbiszenbi ◆ hajófarhajófar ◆ tattat
szenbinszenbin ◆ előző levélelőző levél
szenbjószenbjó ◆ vonalrajzvonalrajz
szenbjósiszenbjósi ◆ frontonfronton szerzettszerzett betegségbetegség
okozta halálokozta halál
szenbjósicuszenbjósicu ◆ beteges alkatbeteges alkat
szenbjósisaszenbjósisa ◆ frontonfronton szerzettszerzett betegség-betegség-
ben meghalt személyben meghalt személy
szenbószenbó ◆ kaliptrakaliptra
szenbószenbó ◆ mirigyvégkamramirigyvégkamra
szenbószenbó ◆ irigykedésirigykedés ◆ irigységirigység 「Moteru
dansini szenbó-o oboeta.」 „Irigységet éreztem a
férfi iránt, akit szeretnek a nők.”

szenbocuszenbocu ◆ elesés a csatábanelesés a csatában
szenbocujúsiszenbocujúsi ◆ háborús hősháborús hős
szenbocusaszenbocusa ◆ csatában elesett katonacsatában elesett katona
szenbocusacuitósikiszenbocusacuitósiki ◆ megemlékezésmegemlékezés aa há-há-
borús hősökrőlborús hősökről
szenbocusaireihiszenbocusaireihi ◆ háborúsháborús hősökhősök emlék-emlék-
műveműve
szenbocuszuruszenbocuszuru ◆ csatában meghalcsatában meghal
szenbókjószenbókjó ◆ periszkópperiszkóp 「Szenszuikan-va
szenbókjó-o ageta.」 „A tengeralattjáró kidugta a
periszkópot.”

szenbónoszenbóno ◆ irigyirigy 「Szenbóno manazasi-o mu-
keta.」 „Irigy tekintettel nézett.”

szenbószuruszenbószuru ◆ irigykedikirigykedik 「Atamanoii
gakuszei-o szenbósita.」 „Irigykedtem az okos di-
ákra.”
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szenbuszenbu ◆ legyezőtánclegyezőtánc
szenbuszenbu ◆ reggel rossz nap, ne kapkodjreggel rossz nap, ne kapkodj
szenbunszenbun ◆ szakaszszakasz ◆ vonalszakaszvonalszakasz
szenbunhiszenbunhi ◆ ezrelékes arányezrelékes arány
szenbun-noicsiszenbun-noicsi ◆ ezredezred ◆ ezredrészezredrész ◆ ez-ez-
relékrelék
szenbunricuszenbunricu ◆ ezrelékezrelék
szenburiszenburi ◆ japán tárnicsjapán tárnics
szencúszencú ◆ bélgörcsbélgörcs ◆ hascsikaráshascsikarás ◆ has-has-
görcsgörcs ◆ kólikakólika ◇ njókankeszencúnjókankeszencú húgyve-húgyve-
zetékgörcszetékgörcs
szencuiszencui ◆ keresztcsont-csigolyakeresztcsont-csigolya
szencsaszencsa ◆ zöld teazöld tea
szencsakuszencsaku ◆ elsőkéntelsőként érkezésérkezés 「Szencsa-
kuhjaku meiszamanigifutokádo-o szasi agema-
szu.」 „Az elsőként érkező 100 vásárlónknak
ajándékutalványt adunk.”

szencsakudzsun-niszencsakudzsun-ni ◆ beérkezésibeérkezési sorrend-sorrend-
benben 「Kono szeihin-va mókomi szencsakudzsun-
nijori baikjakusimaszu.」 „A terméket az igénylé-
sek beérkezési sorrendjében árusítjuk.” ◆ érke-érke-
zésizési sorrendbensorrendben 「Szencsakudzsunni uke cu-
kemaszu.」 „Érkezési sorrendben szolgáljuk ki
önöket.”

szencsakuszuruszencsakuszuru ◆ elsőkéntelsőként érkezőérkező 「Szen-
csakuszuru ressa」 „elsőként érkező vonat”

szencsiszencsi ◆ csatatércsatatér ◆ frontfront 「Szencsini omo-
muku.」 „A frontra megy.” ◆ hadszíntérhadszíntér ◆

harcmezőharcmező 「Szencside sinu.」 „Harcmezőn hal
meg.” ◆ harctérharctér ◇ szencsikinmuszencsikinmu frontszol-frontszol-
gálatgálat
szencsiszencsi ◆ centicenti 「Kamino ke-o niszencsi kit-
ta.」 „Két centit vágattam a hajamból.” ◆ centi-centi-
méterméter
szencsiguramuszencsiguramu ◆ centigrammcentigramm
szencsikinmuszencsikinmu ◆ frontszolgálatfrontszolgálat
szencsimentarizumuszencsimentarizumu ◆ szentimentalizmusszentimentalizmus
szencsimentarunaszencsimentaruna ◆ szentimentálisszentimentális
「Szencsimentaruna kibun」 „szentimentális
hangulat”

szencsimétászencsimétá ◆ centimétercentiméter
szencsimétoruszencsimétoru ◆ centimétercentiméter ◆ cmcm
szencsimoruganszencsimorugan ◆ centimorgancentimorgan

szencsinaszencsina ◆ szentimentálisszentimentális 「Szencsina kjo-
ku」 „szentimentális zene”

szencsininaruszencsininaru ◆ elérzékenyülelérzékenyül 「Szencsini-
natte namidagakoboreta.」 „Elérzékenyülve
könnyeztem.”

szencsirittoruszencsirittoru ◆ centilitercentiliter ◆ clcl ◆ cLcL
szencsószencsó ◆ hajó hosszahajó hossza ◆ hajóskapitányhajóskapitány
szencsószencsó ◆ billiárdbilliárd
szencsókanszecuszencsókanszecu ◆ csípő-keresztcsonticsípő-keresztcsonti
ízületízület ◆ medenceízületmedenceízület
szencsúszencsú ◆ háborúháború alattalatt 「Szencsúno kurasi」
„háború alatti élet”

szencsúszencsú ◆ hajó belsejehajó belseje
szencsúszencsú ◆ fonálféregfonálféreg
szencsúhaszencsúha ◆ háborút átélt nemzedékháborút átélt nemzedék
szencsúruiszencsúrui ◆ fonalférgekfonalférgek
szencsúszengoszencsúszengo ◆ háborúháború alattalatt ésés utánután
「Szencsúszengono konran」 „háború alatti és
utáni zűrzavar”

szendacuszendacu ◆ elődelőd ◆ úttörőúttörő ◆ vezetővezető ◇ ta-ta-
binoszendacubinoszendacu útiúti kalauzkalauz ◇ tozan-tozan-
noszendacunoszendacu hegyihegyi vezetővezető 「Tozanno
szendacu-o cutomeru.」 „Hegyi vezetőként dolgo-
zik.”

szendaiszendai ◆ sólyasólya ◆ szárazdokkszárazdokk
szendaiszendai ◆ előzőelőző 「Szendaisacsó」 „előző igaz-
gató” ◆ előzőelőző családfőcsaládfő ◆ előzőelőző generációgeneráció ◆

néhainéhai
szendaiheijaszendaiheija ◆ Szendai-síkságSzendai-síkság
szendaimusikuiszendaimusikui ◆ koronás füzikekoronás füzike
szendaisiszendaisi ◆ SzendaiSzendai
szendanszendan ◆ önkényes döntésönkényes döntés
szendanszendan ◆ fehérfehér szantálfaszantálfa ◆ indiaiindiai szan-szan-
tálfatálfa ◆ miatyánkcserjemiatyánkcserje
szendanszendan ◆ nyírásnyírás
szendanszendan ◆ flottaflotta ◆ hajóflottahajóflotta ◆ hajórajhajóraj
szendankiszendanki ◆ vágógépvágógép
szendan-naszendan-na ◆ önkényesönkényes 「Szendanna socsi」
„önkényes intézkedés”

szendanórjokuszendanórjoku ◆ nyíróerőnyíróerő
szendanszuruszendanszuru ◆ nyírnyír 「Arumi ban-o szen dan-
szuru.」 „Alumíniumlemezt nyír.” ◆ vágvág
「Kóban-o szendansita.」 „Vaslemezt vágtam.”
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szendan-vaszendan-va futabajorifutabajori kanbasikanbasi ◆ tehetségtehetség
korán megmutatkozikkorán megmutatkozik
szendatteszendatte ◆ mostanábanmostanában
szendenszenden ◆ hirdetéshirdetés 「Siszóno szenden」 „esz-
me hirdetése” ◆ hírveréshírverés 「Ógeszana szenden」
„túlzott hírverés” ◆ propagáláspropagálás 「Kjószansu-
gino szenden」 „kommunizmus propagálása” ◆

propagandapropaganda ◆ reklámreklám 「Kurumano szenden」
„autóreklám” ◇ kónicsiszendenkónicsiszenden japánellenesjapánellenes
propagandapropaganda ◇ demanoszendendemanoszenden rémhírter-rémhírter-
jesztésjesztés
szendenbuszendenbu ◆ reklámosztályreklámosztály
szendenbunszendenbun ◆ fülszövegfülszöveg
szenden-eigaszenden-eiga ◆ propagandafilmpropagandafilm
szendenhiszendenhi ◆ reklámköltségreklámköltség
szenden-inszenden-in ◆ népszerűsítőnépszerűsítő ◆ propagandis-propagandis-
tata
szendenkászendenká ◆ hangszórós kocsihangszórós kocsi
szendenkacsiszendenkacsi ◆ propagandaértékpropagandaérték
szendenmonkuszendenmonku ◆ reklámszövegreklámszöveg 「Csirasino
szendenmonku」 „szórólap reklámszövege”

szendenszenszendenszen ◆ propaganda-hadjáratpropaganda-hadjárat ◆

reklámhadjáratreklámhadjárat 「Szendenszen-o kaisisita.」
„Reklámhadjáratot indított.”

szendenszuruszendenszuru ◆ hirdethirdet 「Hikagakutekina
csirjóhó-o szendenszuru.」 „Tudománytalan
gyógymódot hirdet.” ◆ népszerűsítnépszerűsít 「Kankó-
o szendenszuru.」 „Népszerűsíti a turizmust.” ◆

propagálpropagál 「Jobószessu-o szendenszuru.」 „A
védőoltásokat propagálja.” ◆ reklámozreklámoz 「Abura-
no iranaifuraipan-o szendenszuru.」 „Egy olyan
serpenyőt reklámoznak, amihez nem kell olaj.”

szendoszendo ◆ végsővégső harcharc 「Heisi-va kore-o szen-
doto tatakatta.」 „A katona a végsőkig harcolt.” ◇

kore-o szendotokore-o szendoto elkeseredettenelkeseredetten
szendoszendo ◆ ezerszerezerszer
szendoszendo ◆ frissességfrissesség 「Kono fukuro-va jasza-
ino szendo-o tamocu.」 „Ez a zacskó megőrzi a
zöldség frissességét.”

szendoszendo ◆ sorsdöntő pillanatsorsdöntő pillanat ◆ úti célúti cél
szendószendó ◆ felvezetésfelvezetés 「Gaikokuno susó-va pa-
tokáni szendószareta.」 „A külföldi miniszterel-
nök rendőri felvezetést kapott.” ◆ irányításirányítás ◆

vezetésvezetés ◇ szendó-oszendó-o kirukiru élreélre álláll 「Kare-va
hanranno szendó-o kitta.」 „A lázadás élére állt.”

szendószendó ◆ agitációagitáció ◆ bujtogatásbujtogatás ◆ felbuj-felbuj-
tástás ◆ hergeléshergelés ◆ lázításlázítás ◆ uszításuszítás ◇

minsúszendóminsúszendó demagógiademagógia
szendószendó ◆ csónakoscsónakos ◆ hajóskapitányhajóskapitány ◆ kor-kor-
mányosmányos ◇ gondoranoszendógondoranoszendó gondolásgondolás
szendó-oszendó-o kirukiru ◆ élreélre álláll 「Kare-va hanranno
szendó-o kitta.」 „A lázadás élére állt.”

szendóókusitefunejamaninoboruszendóókusitefunejamaninoboru ◆ soksok bá-bá-
ba közt elvész a gyerekba közt elvész a gyerek
szendósaszendósa ◆ felvezető autófelvezető autó
szendósaszendósa ◆ főkolomposfőkolompos ◆ hangadóhangadó ◆ vezérvezér
◆ vezetővezető
szendósaszendósa ◆ agitátoragitátor ◆ felbujtófelbujtó 「Bódóno
szendósa」 „lázadás felbujtója” ◆ provokátorprovokátor
「Tairicuno szendósa」 „viszály provokátora” ◆

uszítóuszító
szendószeidzsikaszendószeidzsika ◆ demagóg politikusdemagóg politikus
szendószuruszendószuru ◆ élenélen járjár 「Kózókaikaku-o
szendószuru csiiki」 „strukturális reformban élen
járó térség” ◆ felvezetfelvezet 「Umaga gjórecuno
szendó-o siteita.」 „A lovas felvezette a felvonuló-
kat.” ◆ irányítirányít 「Szeifubumon-va kigjóno aitíka-
o szendószuru.」 „Az állami szerv irányítja a vál-
lalatok számítógépesítését.” ◆ vezetvezet 「Hejani
szendószareta.」 „Egy szobába vezettek.”

szendószuruszendószuru ◆ bujtogatbujtogat 「Karega hitobito-o
dóranni szendósita.」 „Ő bujtogatta lázadásra az
embereket.” ◆ fellázítfellázít 「Kokumin-o szendószu-
ru.」 „Fellázítja a népet.” ◆ fellovalfelloval 「Kiken-
na kódó-o szurujóni szendószareta.」 „Felloval-
ták, hogy veszélyes dolgot cselekedjen.” ◆ felszítfelszít
「Kareno hacugen-va tatakai-o szendósita.」 „A
kijelentése felszította a harcokat.” ◆ feltüzelfeltüzel
「Ano dzsikengademo-o szendósita.」 „Az eset
feltüzelte a tüntetőket.” ◆ hergelhergel 「Kakuszeikide
gunsú-o szendósita.」 „Megafonnal hergelte a tö-
meget.” ◆ uszítuszít 「Kokuóni szakaraujóni
kokumin-o szendósita.」 „A király ellen uszította
a népet.”

szendótekinaszendótekina ◆ felforgatófelforgató 「Szendótekina
kóinotameni keimusoni irerareta.」 „Felforgató
tevékenységek miatt börtönözték be.” ◆ uszítóuszító
「Szendótekina sinbunhódóga okonavareta.」
„Uszító hírek jelentek meg.”

szendzsaszendzsa ◆ műbírálóműbíráló ◆ szerkesztőszerkesztő ◆ válo-válo-
gatógató
szendzsiszendzsi ◆ császári rendeletcsászári rendelet
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szendzsiszendzsi ◆ háborús időkháborús idők
szendzsibaisószendzsibaisó ◆ háborús kártalanításháborús kártalanítás
szendzsicuszendzsicu ◆ minapminap 「Szendzsicutomodacsiga-
jattekita.」 „A minap eljött hozzám a barátom.” ◆

múltkormúltkor 「Szendzsicu-va oszevaninarimasita.」
„Köszönöm, hogy a múltkor segített!”

szendzsicumeruszendzsicumeru ◆ lefőzlefőz ◆ rövidenröviden össze-össze-
foglalfoglal 「Szendzsi cumeruto, kóiukotodeszu.」
„Röviden összefoglalva, ez van.”

szendzsicsúszendzsicsú ◆ háborúháború idejeideje alattalatt 「Szen-
dzsicsúgundzsi kódzsóde hataraita.」 „A háború
ideje alatt hadiüzemben dolgozott.”

szendzsiguszuriszendzsiguszuri ◆ gyógyfőzetgyógyfőzet ◆ gyógyteagyógytea

szendzsihosószendzsihosó ◆ háborús jóvátételháborús jóvátétel
szendzsikaszendzsika ◆ háború alattháború alatt
szendzsikanoszendzsikano ◆ háborúsháborús
szendzsikeikiszendzsikeiki ◆ háborús konjunktúraháborús konjunktúra
szendzsikeizaiszendzsikeizai ◆ háborús gazdaságháborús gazdaság
szendzsikjószansugiszendzsikjószansugi ◆ hadikommunizmushadikommunizmus
szendzsikószaiszendzsikószai ◆ hadikölcsönhadikölcsön
szendzsinszendzsin ◆ hadmezőhadmező ◆ hadrendhadrend ◆ harciharci
állásállás ◆ harcmezőharcmező 「Szendzsinni nozomu.」
„Harcmezőre megy.”

szendzsinszendzsin ◆ elődelőd 「Szendzsinno ato-o tado-
ru.」 „Követi elődeit.” ◆ ősős
szendzsinszendzsin ◆ égigégig érőérő magasságmagasság ◆ feneket-feneket-
lenlen mélységmélység 「Szendzsinno umi」 „feneketlen
mélységű tenger”

szendzsinszendzsin ◆ élenjáróélenjáró ◆ előőrselőőrs
szendzsin-araszoiszendzsin-araszoi ◆ elsőségértelsőségért folyta-folyta-
totttott harcharc 「Daikigjódósino szendzsin-araszoi」
„nagyvállalatok elsőségért folytatott harca”

szendzsiruszendzsiru / szenzuruszenzuru ◆ főzfőz 「Szendzsi tat-
eno csa」 „frissen főtt tea” ◆ főzésselfőzéssel kinyerkinyer ◆

főzetetfőzetet készítkészít ◆ kifőzkifőz 「Jakuszó-o szendzsite
kuszuri-o cukutta.」 „Kifőzte a gyógynövényből
az orvosságot.” ◇ nibanszendzsinibanszendzsi gyengegyenge má-má-
sodiksodik eresztéseresztés 「Konkaino kózókaikaku-va
zenkaino nibanszendzsiniszuginai.」 „Ez a struk-
turális reform csak egy gyenge második eresztése
az előzőnek.”

szendzsiszangjószendzsiszangjó ◆ hadiiparhadiipar

szendzsitaiszeiszendzsitaiszei ◆ háborúsháborús rendszerrendszer ◆ há-há-
borús rezsimborús rezsim
szendzsószendzsó ◆ érzelmekérzelmek felkavarásafelkavarása ◆ hatás-hatás-
vadászatvadászat ◇ szendzsótekinaszendzsótekina hatásvadászhatásvadász
「Szendzsótekina kidzsi」 „hatásvadász cikk”

szendzsószendzsó ◆ határonhatáron 「Kare-va nósukkecuno
szendzsóniatta.」 „Az agyvérzés határán volt.” ◆

vonalonvonalon 「Kono mih-ten-va dóicucsokuszen-
dzsóniaru.」 „Ez a három pont egy egyenes vona-
lon fekszik.”

szendzsószendzsó ◆ csíkcsík ◇ gensiszendzsógensiszendzsó őscsíkőscsík
szendzsószendzsó ◆ csatatércsatatér 「Heja-va icumo szen-
dzsónojódatta.」 „A szobája mindig úgy néz ki,
mint egy csatatér.” ◆ harcmezőharcmező 「Szendzsóni
csitta heisi」 „harcmezőn elesett katona” ◆ harc-harc-
tértér 「Szendzsóni omomuku.」 „A harctérre in-
dul.” ◇ koszendzsókoszendzsó történelmitörténelmi csatacsata szín-szín-
helyehelye ◇ szendzsótokaszuruszendzsótokaszuru csatatérrécsatatérré
válikválik 「Szendzsóto kasita uriba」 „csatatérré
vált árusítóhely”

szendzsószendzsó ◆ mosásmosás ◆ tisztítástisztítás ◇ iszendzsóiszendzsó
gyomormosásgyomormosás ◇ kagakutekiszendzsókagakutekiszendzsó vegyivegyi
tisztítástisztítás ◇ szendzsószuruszendzsószuru tisztíttisztít 「Benki-
o szendzsósita.」 „Vécét tisztított.”

szendzsószendzsó ◆ fedélzetfedélzet 「Szendzsóde kadzsiga
okita.」 „A hajó fedélzetén tűz ütött ki.” ◆ hajónhajón
levőlevő 「Szendzsópátí-o hiraita.」 „Partit rende-
zett a hajón.”

szendzsócsiszendzsócsi ◆ hordalékkúphordalékkúp
szendzsóekiszendzsóeki ◆ tisztítófolyadéktisztítófolyadék
szendzsóhacunecutaiszendzsóhacunecutai ◆ fűtőszálfűtőszál
szendzsóhisicuszendzsóhisicu ◆ striatális kéregstriatális kéreg
szendzsókadzsoszendzsókadzso ◆ legyező virágzatlegyező virágzat
szendzsókiszendzsóki ◆ fecskendőfecskendő 「Hanano szendzsó-
ki」 „orrfecskendő” ◆ tisztítógéptisztítógép 「Meganeno
szendzsóki」 „szemüvegtisztító gép” ◇ kóacu-kóacu-
szendzsókiszendzsóki gőzborotvagőzborotva
szendzsókonszendzsókon ◆ huzagoláshuzagolás okoztaokozta karcoláskarcolás

szendzsószuruszendzsószuru ◆ tisztíttisztít 「Benki-o szendzsó-
sita.」 „Vécét tisztított.”

szendzsótaiszendzsótai ◆ csíkolt testcsíkolt test
szendzsótekinaszendzsótekina ◆ hatásvadászhatásvadász 「Szendzsó-
tekina kidzsi」 „hatásvadász cikk”
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szendzsótokaszuruszendzsótokaszuru ◆ csatatérrécsatatérré válikválik
「Szendzsóto kasita uriba」 „csatatérré vált áru-
sítóhely”

szendzsózaiszendzsózai ◆ tisztítószertisztítószer ◇ haiszuikó-haiszuikó-
szendzsózaiszendzsózai lefolyótisztítólefolyótisztító
szendzsúszendzsú ◆ őshonosságőshonosság
szendzsucuszendzsucu ◆ harcászatharcászat ◆ taktikataktika 「Taku-
mina szendzsucu」 „ügyes taktika” ◇ iszuvari-iszuvari-
szendzsucuszendzsucu tárgyalóasztalnáltárgyalóasztalnál kifárasztá-kifárasztá-
sossos taktikataktika ◇ gjúhoszendzsucugjúhoszendzsucu halogatóhalogató
taktikataktika ◇ kótószendzsucukótószendzsucu kifinomultkifinomult tak-tak-
tikatika ◇ dzsinkaiszendzsucudzsinkaiszendzsucu túlerőtúlerő taktiká-taktiká-
jaja ◇ tószószendzsucutószószendzsucu harci taktikaharci taktika
szendzsucuheikiszendzsucuheiki ◆ harcászatiharcászati fegyverfegyver ◆

taktikai fegyvertaktikai fegyver
szendzsucukaszendzsucuka ◆ taktikustaktikus
szendzsucukakuheikiszendzsucukakuheiki ◆ harcászatiharcászati nukleá-nukleá-
risris fegyverfegyver ◆ taktikaitaktikai atomfegyveratomfegyver ◆ tak-tak-
tikai nukleáris fegyvertikai nukleáris fegyver
szendzsucumiszairuszendzsucumiszairu ◆ harcászati rakétaharcászati rakéta
szendzsucunoszendzsucuno ◆ taktikaitaktikai
szendzsukan-nonszendzsukan-non ◆ SahasrabhujaSahasrabhuja AryaArya
AvalókitésvaraAvalókitésvara ◆ Szendzsu KannonSzendzsu Kannon
szendzsukuszendzsuku ◆ korábbankorábban érésérés ◇ siszeiszen-siszeiszen-
dzsukudzsuku protoginiaprotoginia ◇ júszeiszendzsukujúszeiszendzsuku
protandriaprotandria
szendzsúminszendzsúmin ◆ bennszülöttbennszülött ◆ őslakosőslakos ◆

őslakosságőslakosság ◇ hokubeiszendzsúminhokubeiszendzsúmin észak-észak-
amerikai indiánamerikai indián
szendzsúminzokuszendzsúminzoku ◆ bennszülöttbennszülött
szendzsúnoszendzsúno ◆ őshonosőshonos 「Szendzsúno minzo-
ku」 „őshonos nép” ◆ régebbrégebb ótaóta ottott lakólakó
「Aratani mukaeta nekoto szendzsúno inu」
„újonnan jött macska és régebb óta ott lakó kutya”

szendzsúnoszendzsúno ◆ teljesteljes munkaidősmunkaidős 「Szendzsú-
no hito-o jatou.」 „Teljes munkaidős embert vesz
fel.”

szendzsúsaszendzsúsa ◆ kizárólagoskizárólagos foglalkoztatottfoglalkoztatott
「Nógjószendzsúsa」 „kizárólag mezőgazdaság-
gal foglalkozó ember” ◆ teljesteljes munkaidősmunkaidős dol-dol-
gozógozó
szendzsúszuruszendzsúszuru ◆ kizárólagosankizárólagosan dolgozikdolgozik
「Kazoku-va dzsigjóni szendzsúsiteiru.」 „A csa-
lád kizárólagosan a vállalkozásukon dolgozik.”

szen-ecuszen-ecu ◆ bátorkodásbátorkodás ◆ merészségmerészség ◆

szemtelenségszemtelenség

szen-ecunaszen-ecuna ◆ bátorkodikbátorkodik 「Szen-ecunagara
vatasiga szecumeiitasimasó.」 „Hadd bátorkod-
jam elmagyarázni!” ◆ hogyhogy jönjön őő ahhozahhoz
「Szen-ecuna ii kata-o sita.」 „Hogy jön ő ahhoz,
hogy ilyet mondjon?” ◆ merészmerész 「Szen-
ecunakoto-o sita.」 „Merész dolgot csinált.” ◆

szemtelenszemtelen 「Szen-ecuna furu mai」 „szemtelen
viselkedés”

szen-ecuniszen-ecuni ◆ merészenmerészen
szenegaruszenegaru ◆ SzenegálSzenegál
szenegarunoszenegaruno ◆ szenegáliszenegáli
szen-eibunsiszen-eibunsi ◆ szélsőséges elemszélsőséges elem
szen-eikaszen-eika ◆ radikalizálódásradikalizálódás
szen-eikaszuruszen-eikaszuru ◆ radikalizálódikradikalizálódik 「Szeitó-va
szen-eikasita.」 „A párt radikalizálódott.”

szen-einaszen-eina ◆ hegyeshegyes ◆ radikálisradikális 「Kore-va
szen-eina szeitódeszu.」 „Ez egy radikális politi-
kai párt.”

szen-ekiszen-eki ◆ háborúháború ◇ nicsiroszen-ekinicsiroszen-eki japán-japán-
oroszorosz háborúháború ◇ nissinszen-ekinissinszen-eki elsőelső japán-japán-
kínai háborúkínai háború
szen-enerugífujoszen-enerugífujo ◆ lineárislineáris energiaátvitelenergiaátvitel

szen-enszacuszen-enszacu ◆ ezerjenesezerjenes ◆ ezerjenesezerjenes
bankjegybankjegy ◆ ezresezres 「Szen-enszacumotteiru?」
„Van egy ezresed?”

szenforintoszacuszenforintoszacu ◆ ezerforintosezerforintos ◆ ezerfo-ezerfo-
rintos bankjegyrintos bankjegy ◆ ezresezres
szengaszenga ◆ körvonalrajzkörvonalrajz ◆ rajzrajz ◆ vonalasvonalas
rajzrajz ◆ vonalrajzvonalrajz 「Iraszutono szenga」 „vo-
nalrajzos illusztráció”

szengafutoiszengafutoi ◆ markánsmarkáns 「Szenga futoi oto-
ko」 „markáns férfi”

szengahoszoiszengahoszoi ◆ gyámoltalangyámoltalan 「Szenga ho-
szoi danszei」 „gyámoltalan férfi”

szengaiszengai ◆ futottakfutottak mégmég ◆ kieséskiesés 「Szengai-
no szakuhin」 „kiesett alkotás”

szengaiszengai ◆ hajónhajón kívülkívül ◇ szengainiocsiruszengainiocsiru ki-ki-
esikesik aa hajóbólhajóból 「Dzsókjaku-va szengaini ocsi-
ta.」 „Az utas kiesett a hajóból.” ◇ szengai-szengai-
niszuteruniszuteru kidob a hajóbólkidob a hajóból
szengaihacudókiszengaihacudóki ◆ külső hajtómotorkülső hajtómotor
szengaikacudószengaikacudó ◆ külsőkülső munkamunka 「Ucsúhikósi-
no szengaikacudó」 „űrhajósok külső munkája”
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szengaikaszakuszengaikaszaku ◆ nívósnívós alkotásalkotás ◆ nívósnívós
alkotás futottak még kategóriábanalkotás futottak még kategóriában
szengaikiszengaiki ◆ külső hajtómotorkülső hajtómotor
szengainiocsiruszengainiocsiru ◆ kiesikkiesik aa hajóbólhajóból
「Dzsókjaku-va szengaini ocsita.」 „Az utas ki-
esett a hajóból.”

szengainiszuteruszengainiszuteru ◆ kidob a hajóbólkidob a hajóból
szengakkiszengakki ◆ előzőelőző szemeszterszemeszter ◆ előzőelőző tan-tan-
évév
szenganszengan ◆ szemfürdőszemfürdő ◆ szemöblítésszemöblítés ◆

szemöblögetésszemöblögetés
szenganszengan ◆ arcmosásarcmosás ◆ arctisztításarctisztítás
szenganbinszenganbin ◆ szemöblögetőszemöblögető
szengan-jakuszengan-jaku ◆ szemöblítő szerszemöblítő szer
szengankiszenganki ◆ szemmosószemmosó ◆ szemöblögetőszemöblögető
csészecsésze
szengankurímuszengankurímu ◆ arctisztító krémarctisztító krém
szenganrjószenganrjó ◆ arcmosóarcmosó ◆ arctisztítóarctisztító
szenganszekkenszenganszekken ◆ arcmosó szappanarcmosó szappan
szenganszuruszenganszuru ◆ szemet öblítszemet öblít
szenganszuruszenganszuru ◆ arcot mosarcot mos
szenganzaiszenganzai ◆ szemöblítő szerszemöblítő szer
szengecuszengecu ◆ múltmúlt hónaphónap 「Kono bangumi-va
szengecutókani hószószareta.」 „Ezt a műsort
múlt hónap tizedikén sugároztuk.” ◆ múltmúlt hó-hó-
napbannapban 「Szengecuokonavaretaibento」 „múlt
hónapban lezajlott esemény” ◇ szenszengecuszenszengecu
kétkét hónappalhónappal ezelőttezelőtt
「Szenszengecupurezento-o itadaita.」 „Két hó-
nappal ezelőtt kaptam egy ajándékot.”

szengenszengen ◆ deklarációdeklaráció ◆ kiáltványkiáltvány ◆ kihir-kihir-
detésdetés ◆ kijelentéskijelentés ◆ nyilatkozatnyilatkozat ◇ kjó-kjó-
szantószengenszantószengen KommunistaKommunista kiáltványkiáltvány ◇

kjódószengenkjódószengen közösközös kiáltványkiáltvány ◇ szekai-szekai-
dzsinkenszengendzsinkenszengen emberiemberi jogokjogok egyetemesegyetemes
nyilatkozatanyilatkozata ◇ dokuricuszengendokuricuszengen függet-függet-
lenségilenségi nyilatkozatnyilatkozat ◇ heivaszengenheivaszengen béke-béke-
nyilatkozatnyilatkozat
szengensoszengenso ◆ nyilatkozatnyilatkozat 「Szongensino
szengenso-o cukutta.」 „eutanáziás nyilatkozatot
írtam”

szengenszuruszengenszuru ◆ bejelentbejelent 「Kokkaino
kaiszan-o szengensita.」 „Bejelentették az ország-
gyűlés felosztatását.” ◆ hirdethirdet 「Heiva-o szen-
gensita.」 „Békét hirdetett.” ◆ kihirdetkihirdet

「Hidzsódzsitai-o szengensita.」 „Kihirdette a
szükségállapotot.” ◆ kijelentkijelent 「Dzsidósa-o mo-
tanaito szengensita.」 „Kijelentette, hogy neki
nem kell kocsi.” ◆ kikiáltkikiált 「Kuni-va dokuricu-o
szengensita.」 „Az ország kikiáltotta a független-
séget.” ◆ leszögezleszögez 「Kekkonszuru maeni boku-
va maibanbíru-o nomuto szengensita.」 „A nősü-
lés előtt leszögeztem, hogy minden este sörözni
fogok.”

szengiszengi ◆ kivizsgáláskivizsgálás ◆ megvitatásmegvitatás 「Dzsú-
bunszengino ueketteisita.」 „Kellő vita után dön-
töttek.”

szengiriszengiri ◆ csíkokracsíkokra vágásvágás 「Szengiri dai-
kon」 „csíkokra vágott jégcsapretek”

szengirikjabecuszengirikjabecu ◆ gyalult káposztagyalult káposzta
szengiriniszuruszengiriniszuru ◆ csíkokracsíkokra vágvág 「Jaszai-o
szengirinisita.」 „Csíkokra vágtam a zöldséget.”

szengiszuruszengiszuru ◆ kivizsgálkivizsgál 「Kareno mimoto-
nicuite gendzsúni szengiszareta.」 „Alaposan ki-
vizsgálták a személyét.”

szengjoszengjo ◆ friss halfriss hal
szengjószengjó ◆ egyedüliegyedüli üzletiüzleti tevékenységtevékenység ◆

főfő foglalkozásfoglalkozás 「Moderu-o szengjótoszuru」
„Fő foglalkozása modell.” ◆ teljesteljes állásállás 「Hon-
jaku-o szengjódejatteiru.」 „Teljes állásban csiná-
lom a fordítást.”

szengjónókaszengjónóka ◆ fő foglalkozású földművesfő foglalkozású földműves
szengjosószengjosó ◆ halkereskedőhalkereskedő
szengjósufuszengjósufu ◆ háztartásbeliháztartásbeli
szengjotenszengjoten ◆ halbolthalbolt
szengoszengo ◆ háborúháború utánután 「Szengono nihonkei-
zai」 „háború utáni japán gazdaság”

szengószengó ◆ mondvacsinált titulusmondvacsinált titulus
szengobaisószengobaisó ◆ hadisarchadisarc
szengohaszengoha ◆ háború utáni generációháború utáni generáció
szengohabungakuszengohabungaku ◆ háborúháború utániutáni irodalomirodalom

szengokuszengoku ◆ hadviselő országhadviselő ország
szengokubuneszengokubune ◆ nagy teherszállító hajónagy teherszállító hajó
szengokudzsidaiszengokudzsidai ◆ háborúsháborús időkidők ◆ Hadako-Hadako-
zózó államokállamok korakora ◆ HadakozóHadakozó fejedelemsé-fejedelemsé-
gek koragek kora
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szengómarenoszengómareno ◆ háborúháború utánután születettszületett
「Szengómareno szakka」 „háború után született
író”

szengúszengú ◆ szentélybálványszentélybálvány átköltöztetéseátköltöztetése
◆ szentélybálvány-költöztetésszentélybálvány-költöztetés ◆ szen-szen-
télyisten átköltöztetésetélyisten átköltöztetése
szengunbanbaszengunbanba ◆ rengetegrengeteg csatacsata 「Szengun-
banbano ma-o óraisita.」 „Rengeteg csatában
harcolt.”

szengunbanbanoszengunbanbano ◆ harcedzettharcedzett
szengunbanbanofurucuvamonoszengunbanbanofurucuvamono ◆ harc-harc-
edzett veteránedzett veterán
szengurafuszengurafu ◆ grafikongrafikon ◆ vonaldiagramvonaldiagram
szengúszaiszengúszai ◆ átköltöztetettátköltöztetett szentélybál-szentélybál-
vány ünnepevány ünnepe
szen-iszen-i ◆ harciharci kedvkedv 「Szen-i-o simesita.」
„Harci kedvet mutatott.”

szen-iszen-i ◆ hajóorvoshajóorvos
szen-iszen-i ◆ mirigyes gyomormirigyes gyomor
szen-iszen-i ◆ rostrost ◆ textilszáltextilszál ◇ akuriruszen-akuriruszen-
ii akrilrostakrilrost ◇ kagakuszen-ikagakuszen-i műszálműszál ◇

kagakuszen-ikagakuszen-i szintetikusszintetikus rostrost ◇ kinszen-kinszen-
ii izomrostizomrost ◇ genszen-igenszen-i fibrillumfibrillum ◇

kógakuszen-ikógakuszen-i optikaioptikai szálszál ◇ gószeiszen-igószeiszen-i
műszálműszál ◇ szaimószen-iszaimószen-i halószerűhalószerű rostrost ◇

sokubucuszen-isokubucuszen-i növényinövényi rostrost ◇

sokumocuszen-isokumocuszen-i élelmiélelmi rostrost ◇ sinkeiszen-sinkeiszen-
ii idegrostidegrost ◇ szen-ikódzsószen-ikódzsó textilgyártextilgyár ◇

szen-iszangjószen-iszangjó textilipartextilipar ◇ szen-isicunoszen-isicuno
rostosrostos 「Szen-isicuno jaszai」 „rostos zöldség”
◇ danszeiszen-idanszeiszen-i rugalmasrugalmas rostrost ◇

tanszoszen-itanszoszen-i szénszálszénszál ◇ csúkankeiszen-icsúkankeiszen-i
köztesköztes filamentumfilamentum ◇ bisószen-ibisószen-i mikroszálmikroszál
◇ bisószen-ibisószen-i mikrofilamentummikrofilamentum ◇

mokusicuszen-imokusicuszen-i farostfarost
szen-iszen-i ◆ átmenetátmenet ◆ szukcessziószukcesszió ◇

icsidzsiszen-iicsidzsiszen-i elsődlegeselsődleges szukcessziószukcesszió ◇

sisicugakutekiszen-isisicugakutekiszen-i geológiaigeológiai szuk-szuk-
cessziócesszió ◇ dzsótaiszen-idzsótaiszen-i állapotváltozásállapotváltozás ◇

dzsótaiszen-izudzsótaiszen-izu állapotátmenet-diagramállapotátmenet-diagram ◇

szeitaigakutekiszen-iszeitaigakutekiszen-i ökológiaökológia szuk-szuk-
cessziócesszió ◇ nidzsiszen-inidzsiszen-i másodlagosmásodlagos szuk-szuk-
cessziócesszió
szen-icuszen-icu ◆ fontosságfontosság 「Midasinami-o szen-
icutoszuru.」 „Fontosnak tartja a küllemét.” ◆

odaadásodaadás
szen-icuniszen-icuni ◆ nagyonnagyon 「Godzsiai szen-icuni!」
„Nagyon vigyázzon magára!”

szen-idzsótanpakusicuszen-idzsótanpakusicu ◆ fibrillárisfibrilláris fehér-fehér-
jeje ◆ fibrózus fehérjefibrózus fehérje ◆ szálas fehérjeszálas fehérje
szen-igaszaibószen-igaszaibó ◆ fibroblasztfibroblaszt
szen-igaszaibózósokuinsiszen-igaszaibózósokuinsi ◆ fibroblaszt-fibroblaszt-
növekedési faktornövekedési faktor
szen-igenszoszen-igenszo ◆ átmenetiátmeneti elemelem ◆ átmenetiátmeneti
fémekfémek
szeniharahakaerarenaiszeniharahakaerarenai ◆ áldozatotáldozatot kellkell
hoznihozni ◆ muszájbólmuszájból tesztesz ◆ szükségszükség tör-tör-
vényt bontvényt bont
szen-ikeirecuszen-ikeirecu ◆ szukcessziósszukcessziós sorozatsorozat ◇

kanszeiszen-ikeirecukanszeiszen-ikeirecu szárazföldiszárazföldi szuk-szuk-
cesszióscessziós sorozatsorozat ◇ siszszeiszen-ikeirecusiszszeiszen-ikeirecu
vízi szukcessziós sorozatvízi szukcessziós sorozat
szen-ikinzokuszen-ikinzoku ◆ átmeneti fémátmeneti fém
szen-ikódzsószen-ikódzsó ◆ textilgyártextilgyár
szen-ikógakuszen-ikógaku ◆ textilmérnöki tudománytextilmérnöki tudomány
szen-ikógakuszen-ikógaku ◆ száloptikaszáloptika
szen-ikógjószen-ikógjó ◆ textilipartextilipar
szen-inszen-in ◆ hajóshajós ◆ legénységlegénység ◆ matrózmatróz ◆

tengerésztengerész ◇ kókjúszen-inkókjúszen-in hajótiszthajótiszt
szen-inankocuszen-inankocu ◆ rostos porcrostos porc
szen-inoitoszen-inoito ◆ rostszálrostszál
szeniszeni ouou ◆ határahatára veszvesz 「Komugino taba-o
szeni otta.」 „Hátamra vettem a búzakévét.”

szen-isicunoszen-isicuno ◆ rostosrostos 「Szen-isicuno jaszai」
„rostos zöldség”

szen-isószen-isó ◆ fibrózisfibrózis ◆ rostosrostos elfajuláselfajulás ◇

kocuzuiszen-isókocuzuiszen-isó csontvelőcsontvelő rostosrostos elfaju-elfaju-
lásalása ◇ nóhószeiszen-isónóhószeiszen-isó cisztás fibróziscisztás fibrózis
szen-isuszen-isu ◆ fibrómafibróma ◆ rostdaganatrostdaganat
szen-iszangjószen-iszangjó ◆ textilipartextilipar
szen-iszeihinszen-iszeihin ◆ textilipari terméktextilipari termék
szen-iszoszen-iszo ◆ cellulózcellulóz ◆ fibrinfibrin
szen-iszogeiszeiszen-iszogeiszei ◆ rostképződésrostképződés
szen-iszogenszen-iszogen ◆ fibrinogénfibrinogén
szen-iszojókaiszen-iszojókai ◆ fibrinolízisfibrinolízis
szen-iszokuszen-iszoku ◆ rostkötegrostköteg ◆ rostnyalábrostnyaláb
szen-jaicsijamonogatariszen-jaicsijamonogatari ◆ Ezeregyéjsza-Ezeregyéjsza-
ka meséika meséi
szen-jakuszen-jaku ◆ elígérkezéselígérkezés 「Gomen, szen-
jakugaarukara ikenai.」 „Bocs, nem tudok menni,
mert már elígérkeztem valahová.” ◆ előzeteselőzetes
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ígéretígéret 「Szen-jaku-o hatasita.」 „Betartotta elő-
zetes ígéretét.” ◆ másnakmásnak tetttett ígéretígéret ◆ másmás
programprogram 「Szen-jakugaarunode ikenai.」 „Más
programom van, nem tudok menni.” ◆ odaígér-odaígér-
kezéskezés ◇ szen-jakugaaruszen-jakugaaru odaígérkezikodaígérkezik
「Gomen, konbanha szen-jakugaaru.」 „Bocs, de
estére már odaígérkeztem valahová.”

szen-jakugaaruszen-jakugaaru ◆ odaígérkezikodaígérkezik 「Gomen,
konbanha szen-jakugaaru.」 „Bocs, de estére már
odaígérkeztem valahová.”

szen-jószen-jó ◆ fenntartottfenntartott 「Sukuhakukjakuszen-
jónopúru」 „szállodánk vendégei számára fenn-
tartott medence” ◆ kizárólagoskizárólagos használathasználat
「Hanageszen-jónokamiszori」 „borotva, kizáró-
lag orrszőr borotválására” ◆ speciálisspeciális 「Szen-
jóno szecscsakuzai-o cukatta.」 „Speciális ragasz-
tót használtam.” ◇ idzsódzsiszen-jóidzsódzsiszen-jó vész-vész-
helyzethelyzet esetéreesetére fenntartvafenntartva ◇ sainszen-sainszen-
jójó alkalmazottakalkalmazottak számáraszámára fenntartvafenntartva
「Sainszen-jóno tobira」 „alkalmazottak számára
fenntartott ajtó” ◇ dzsúgjóin-jószen-dzsúgjóin-jószen-
jóirigucsijóirigucsi szolgálatiszolgálati bejáratbejárat ◇ dzsúgjóin-dzsúgjóin-
jószen-jóerebétájószen-jóerebétá szolgálatiszolgálati felvonófelvonó ◇

sokuinszen-jósokuinszen-jó személyzetszemélyzet számáraszámára fenn-fenn-
tartvatartva ◇ dzsoszeiszen-jódzsoszeiszen-jó nőkneknőknek fenntar-fenntar-
totttott 「Kono sarjó-va dzsoszeiszen-jódeszu.」
„Ez a kocsi nőknek van fenntartva.” ◇

teiszokusaszen-jórénteiszokusaszen-jórén kapaszkodósávkapaszkodósáv
szen-jószen-jó ◆ fibrinolízisfibrinolízis
szen-jószen-jó ◆ növelnövel 「Kokui-o szen-jószuru.」
„Növeli az ország tekintélyét.”

szen-jókaiszenszen-jókaiszen ◆ bérelt vonalbérelt vonal
szen-jókiszen-jóki ◆ magánrepülőgépmagánrepülőgép 「Daitórjószen-
jóki」 „elnök magánrepülőgépe”

szen-jókikaiszen-jókikai ◆ célgépcélgép
szen-jókóguszen-jókógu ◆ célszerszámcélszerszám
szen-jónoszen-jóno ◆ csakcsak használhathasználhat 「Kore-va
dzsoszeiszen-jónotoiredeszu.」 „Ezt a vécét csak
nők használhatják!” ◆ fenntartottfenntartott 「Kore-va
karadano fudzsijúna hitoszen-jóno csúsadzsóde-
szu.」 „Ez mozgássérülteknek fenntartott parko-
ló.” ◆ hozzávalóhozzávaló 「Kamerato szen-
jónorezákészu」 „fényképezőgép és hozzávaló
bőrtok” ◆ kifejezettenkifejezetten valóvaló 「Kore-va ten-
taiszacuei szen-jónokameradeszu.」 „Ez kifejezet-
ten égitestek fényképezésere való kamera.” ◆ sa-sa-
játját ◆ speciálisspeciális

szen-jósaszen-jósa ◆ magánautómagánautó
szen-jótoszuruszen-jótoszuru ◆ csakcsak használhasznál
「Kononaifu-va niku-o szen-jótosimaszu.」 „Ezt
a kést csak húshoz használom.”

szen-júszen-jú ◆ bajtársbajtárs 「Kareto-va szen-júdeszu.」
„Ő a bajtársam.” ◆ harcostársharcostárs
szen-júszen-jú ◆ birtoklásbirtoklás ◆ kisajátításkisajátítás ◇

fuhószen-júfuhószen-jú illegális kisajátításillegális kisajátítás
szen-júbucuszen-júbucu ◆ birtokbirtok ◆ tulajdontulajdon
szen-júisikiszen-júisiki ◆ bajtársiasságbajtársiasság
szen-júkaiszen-júkai ◆ veterántalálkozóveterántalálkozó
szen-júkenszen-júken ◆ birtokjogbirtokjog
szen-júkenszen-júken ◆ kizárólagos tulajdonjogkizárólagos tulajdonjog
szen-júkórakuszen-júkóraku ◆ biztonságbiztonság tudatábantudatában kez-kez-
denideni örülniörülni ◆ előbbelőbb aa munka,munka, aztánaztán aa szóra-szóra-
kozáskozás ◆ népnél előbb törődni a jövővelnépnél előbb törődni a jövővel
szen-júricuszen-júricu ◆ részesedésrészesedés ◇ sidzsószen-sidzsószen-
júricujúricu piaci részesedéspiaci részesedés
szen-júsaszen-júsa ◆ birtokosbirtokos ◆ tulajdonostulajdonos
szen-júszuruszen-júszuru ◆ birtokolbirtokol 「Kare-va tocsi-o
szen-júsiteiru.」 „Földet birtokol.” ◆ kisajátítkisajátít
「Cuma-va ienokonpjútá-o szen-júsiteiru.」 „A
feleségem kisajátította magának a számítógépün-
ket.”

szenkaszenka ◆ kurzuskurzus ◆ szaktanfolyamszaktanfolyam
szenkaszenka ◆ háborúsháborús sikersiker 「Szenka-o ageta.」
„Háborús sikereket ért el.”

szenkaszenka ◆ háborúsháborús pusztításpusztítás 「Szenka-o ót-
ta.」 „Háborús pusztítás érte.”

szenkaszenka ◆ pénzérmepénzérme
szenkahókokuszenkahókoku ◆ háborús jelentésháborús jelentés
szenkaiszenkai ◆ remeték világaremeték világa
szenkaiszenkai ◆ sekély tengersekély tenger
szenkaiszenkai ◆ elforduláselfordulás ◆ forgásforgás ◆ körözéskörözés ◇

szuicsokuszenkaiszuicsokuszenkai függőleges elfordulásfüggőleges elfordulás
szenkaiszenkai ◆ ezerszerezerszer 「Szenkaimo ittajo.」
„Már ezerszer elmondtam.” ◆ ezredszerezredszer
「Szenkaidemo kuri kaesimaszu.」 „Ezredszer is
elismétlem.”

szenkaibjószenkaibjó ◆ szédülésszédülés
szenkaidzsikuszenkaidzsiku ◆ forgástengelyforgástengely
szenkaiikiszenkaiiki ◆ neritikus zónaneritikus zóna
szenkaikurénszenkaikurén ◆ forgódaruforgódaru
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szenkaimeniszenkaimeni ◆ ezredszerezredszer
szenkairakkaszenkairakka ◆ dugóhúzódugóhúzó 「Hikóki-va szen-
kairakkasita.」 „A repülő dugóhúzóba került.”

szenkairjúszenkairjú ◆ örvénylő áramlásörvénylő áramlás
szenkaiszuruszenkaiszuru ◆ fordulfordul 「Hikóki-va hidarini
szenkaisita.」 „A repülő balra fordult.” ◆ körözköröz
「Tatemonono ue-o herikoputága szenkaisita.」
„Az épület felett helikopter körözött.”

szenkaitainoszenkaitaino ◆ szublitorálisszublitorális
szenkaiundószenkaiundó ◆ köröző mozgásköröző mozgás
szenkakuszenkaku ◆ megelőzvemegelőzve felismerésfelismerés ◆ úttörőúttörő

szenkakusaszenkakusa ◆ prófétapróféta ◆ úttörőúttörő 「Kókoga-
kuno szenkakusa」 „archeológia úttörője” ◆ ve-ve-
zéralakzéralak 「Kaikokuno szenkakusa」 „országnyi-
tás vezéralakja”

szenkakusadearuszenkakusadearu ◆ előrébbelőrébb járjár 「Kare-va
dzsidaino szenkakusadearu.」 „Előrébb jár a ko-
ránál.”

szenkanszenkan ◆ kizárólagos fennhatóságkizárólagos fennhatóság
szenkanszenkan ◆ csatahajócsatahajó ◆ hadihajóhadihajó
szenkanburiadzsidaiszenkanburiadzsidai ◆ földtörténetiföldtörténeti őskorőskor
◆ prekambriumprekambrium
szenkankiszenkanki ◆ háborúk közti időszakháborúk közti időszak
szenkanszokaiszenkanszokai ◆ közigazgatási körzetközigazgatási körzet
szenkanszuiikiszenkanszuiiki ◆ felségvízfelségvíz ◇ gjogjószen-gjogjószen-
kanszuiikikanszuiiki kizárólagos halászterületkizárólagos halászterület
szenkaraszenkara ◆ régtőlrégtől fogvafogva 「Szore-va szenkara
kizuita.」 „Régtől fogva észrevettem.”

szenkaranoszenkarano ◆ régirégi 「Szenkarano siri ai」 „régi
ismerős”

szenkatanaiszenkatanai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen ◆ nincsnincs mitmit
tennitenni
szenkecuszenkecu ◆ előrébbelőrébb valóvaló dologdolog 「Dzsitai-o
rikaiszurukotoga szenkecuda.」 „Mindennél elő-
rébb való dolog megérteni a helyzetet.” ◆ elsőd-elsőd-
legesleges dologdolog 「Csi-o tomeru kotoga szenkecu-
da.」 „Elsődleges dolog a vérzés elállítása.”

szenkecuszenkecu ◆ frissfriss vérvér 「Kizugucsikara szenke-
cuga nagareta.」 „A sebből folyt a vér.”

szenkecuszenkecu ◆ önkényességönkényesség
szenkecumondaiszenkecumondai ◆ elsődlegeselsődleges kérdéskérdés
「Hidzsódzsini-va csakurikubasoga szenkecu-

mondaida.」 „Vészhelyzet esetén elsődleges a le-
szállóhely kérdése.”

szenkecurinriszenkecurinri ◆ vérözönvérözön
szenkecuszuruszenkecuszuru ◆ előszörelőször döntdönt 「Ii dzsinzai-
no kakuho-o szenkecuszuru kangaeda.」 „Először
a jó munkaerő megszerzéséről szeretnék dönteni.”

szenkeiszenkei ◆ körcikkkörcikk ◆ legyező alaklegyező alak
szenkeiszenkei ◆ hosszúkássághosszúkásság ◆ kitűzéskitűzés ◆ lineá-lineá-
risris ◆ linearitáslinearitás
szenkeidaiszúszenkeidaiszú ◆ lineáris algebralineáris algebra
szenkeidaiszúgakuszenkeidaiszúgaku ◆ lineáris algebralineáris algebra
szenkeidóbucuszenkeidóbucu ◆ fonálféregfonálféreg
szenkeidóbucumonszenkeidóbucumon ◆ fonálférgekfonálférgek ◆ nema-nema-
todáktodák
szenkeienzansiszenkeienzansi ◆ lineáris operátorlineáris operátor
szenkeikaszenkeika ◆ linearizáláslinearizálás
szenkeikairoszenkeikairo ◆ lineáris áramkörlineáris áramkör
szenkeikeikakuszenkeikeikaku ◆ lineáris programozáslineáris programozás
szenkeikúkanszenkeikúkan ◆ lineáris térlineáris tér
szenkeiszeiszenkeiszei ◆ linearitáslinearitás
szenkeiszukéruszenkeiszukéru ◆ lineárislineáris skálaskála 「Szenkei-
szukéruto taiszúszukéru」 „lineáris skála és loga-
ritmikus skála”

szenkenszenken ◆ előrelátáselőrelátás ◇ szenken-szenken-
nomeinoarunomeinoaru előrelátóelőrelátó 「Szenkenno meinoaru
hito」 „előrelátó ember”

szenkenbutaiszenkenbutai ◆ előhadelőhad ◆ előőrselőőrs
szenken-nomeinoaruszenken-nomeinoaru ◆ előrelátóelőrelátó 「Szenken-
no meinoaru hito」 „előrelátó ember”

szenkenszeiszenkenszei ◆ előrelátáselőrelátás
szenkentekikakuricuszenkentekikakuricu ◆ aa prioripriori valószínű-valószínű-
ségség
szenkentekinaszenkentekina ◆ aa prioripriori ◆ tapasztalatontapasztalaton
felülifelüli ◆ transzcendentálistranszcendentális
szenkentekironrigakuszenkentekironrigaku ◆ transzcendentálistranszcendentális
logikalogika
szenkiszenki ◆ bélgörcsbélgörcs ◆ hasgörcshasgörcs ◆ herefájda-herefájda-
lomlom
szenkiszenki ◆ háborúsháborús feljegyzésfeljegyzés ◆ háborúsháborús
krónikakrónika
szenkimonogatariszenkimonogatari ◆ háborús történetháborús történet
szenkinszenkin ◆ temérdektemérdek pénzpénz 「Kono dózó-va
szenkinno kacsigaaru.」 „Ez a szobor temérdek
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pénzt ér.” ◇ ikkakuszenkinikkakuszenkin gyorsgyors meggazda-meggazda-
godásgodás 「Ókuno hitoha ikkakuszenkinnisika kjó-
miganai.」 „Sok embert csak a gyors meggazda-
godás érdekel.” ◇ ikkakuszenkinikkakuszenkin harácsolásharácsolás
◇ ikkokuszenkinikkokuszenkin azaz időidő pénzpénz ◇ sunsóikko-sunsóikko-
kuataiszenkinkuataiszenkin tavaszi est aranyat értavaszi est aranyat ér
szenkinszenkin ◆ hatalmashatalmas súlysúly 「Kareno
hitokotoni-va szenkinno omomigaaru.」 „Egy
szavának is hatalmas súlya van.”

szenkjakuszenkjaku ◆ előző vendégelőző vendég
szenkjakuszenkjaku ◆ hajóutashajóutas ◇ ittószenkjakuittószenkjaku el-el-
sőosztályú hajóutassőosztályú hajóutas
szenkjakubanraiszenkjakubanrai ◆ özönlőözönlő vendégekvendégek ◆ to-to-
longanaklonganak aa vevőkvevők 「Ano misze-va szenkjaku-
banraidatta.」 „A boltban tolongtak a vevők.”

szenkjakugaaruszenkjakugaaru ◆ vanvan mármár nálanála valakivalaki
「Szenkjakugaarunode icsidzsikangoni kite kuda-
szai.」 „Van már nálam valaki, jöjjön vissza egy
óra múlva!”

szenkjakumeiboszenkjakumeibo ◆ utaslistautaslista
szenkjakusicuszenkjakusicu ◆ utaskabinutaskabin
szenkjoszenkjo ◆ elfoglaláselfoglalás 「Sijúcsino fuhószen-
kjo」 „városi föld törvénytelen elfoglalása” ◆ ki-ki-
sajátítássajátítás 「Tatemonono fuhószenkjo」 „épület
önkényes kisajátítása” ◆ megszállásmegszállás 「Buszó-
szenkjo」 „fegyveres megszállás” ◇ fuhószen-fuhószen-
kjokjo illegális elfoglalásillegális elfoglalás
szenkjoszenkjo ◆ választásválasztás 「Szenkjo-o
kikenszubekide-va nai.」 „Nem szabad otthon
maradni a választásokon!” ◇ giinszenkjogiinszenkjo kép-kép-
viselőválasztásviselőválasztás ◇ kinkenszenkjokinkenszenkjo anyagi-anyagi-
laglag támogatotttámogatott választásválasztás ◇ kókaiszenkjokókaiszenkjo
nyilvánosnyilvános szavazásszavazás ◇ kokuszeiszenkjokokuszeiszenkjo or-or-
szágosszágos választásválasztás ◇ szaiszenkjoszaiszenkjo ismételtismételt
választásválasztás 「Fuszeigaattatame szaiszenkjo-o
okonatta.」 „Csalás miatt megismételték a válasz-
tást.” ◇ szószenkjoszószenkjo általánosáltalános választásválasztás
「Szószenkjo-o okonatta.」 „Általános választá-
sokat tartottak.” ◇ csihószenkjocsihószenkjo helyhatósá-helyhatósá-
gigi választásválasztás ◇ csihószenkjocsihószenkjo helyihelyi válasz-válasz-
tástás ◇ csúkanszenkjocsúkanszenkjo időköziidőközi választásválasztás ◇

csokuszecuszenkjocsokuszecuszenkjo közvetlenközvetlen választásválasztás ◇

tokubecuszenkjotokubecuszenkjo rendkívülirendkívüli választásválasztás ◇

fucúszenkjofucúszenkjo általánosáltalános választásválasztás ◇ hok-hok-
ecuszenkjoecuszenkjo pótválasztáspótválasztás ◇ muszenkjodemuszenkjode
szavazásszavazás nélkülnélkül 「Sicsó-va muszenkjode era-
bareta.」 „Szavazás nélkül választották meg a pol-

gármestert.” ◇ jobiszenkjojobiszenkjo előválasztáselőválasztás
「Kóhosajobiszenkjo」 „jelölt előválasztása”

szenkjószenkjó ◆ remeték világaremeték világa
szenkjószenkjó ◆ hajóhídhajóhíd ◆ parancsnoki hídparancsnoki híd
szenkjószenkjó ◆ hittérítéshittérítés ◆ missziómisszió
szenkjószenkjó ◆ háborúsháborús helyzethelyzet 「Szenkjó-va ak-
kasiteiru.」 „A háborús helyzet romlik.” ◆ hadihadi
helyzethelyzet 「Radzsio-va szenkjó-o hókokusita.」
„A rádió a hadi helyzetről tudósított.”

szenkjobiszenkjobi ◆ választás napjaválasztás napja
szenkjodzsimusoszenkjodzsimuso ◆ választási irodaválasztási iroda
szenkjoenzecuszenkjoenzecu ◆ kampánybeszédkampánybeszéd ◆ vá-vá-
lasztási beszédlasztási beszéd
szenkjohószenkjohó ◆ választásiválasztási törvénytörvény ◆ válasz-válasz-
tótörvénytótörvény
szenkjoihanszenkjoihan ◆ választási csalásválasztási csalás
szenkjokanriszenkjokanri ◆ választási felügyeletválasztási felügyelet
szenkjokanriiinkaiszenkjokanriiinkai ◆ választásiválasztási felügyelő-felügyelő-
bizottságbizottság
szenkjokenszenkjoken ◆ választójogválasztójog 「Szenkjoken-va
hatacsikara ataerareru.」 „A választójog húsz év
felett jár.” ◇ fucúszenkjokenfucúszenkjoken általánosáltalános vá-vá-
lasztójoglasztójog
szenkjokóhószenkjokóhó ◆ választási hírlevélválasztási hírlevél
szenkjokuszenkjoku ◆ hadihadi helyzethelyzet 「Szenkjokuga jú-
rini tenkaisita.」 „Kedvezően alakult a hadi hely-
zet.”

szenkjokuszenkjoku ◆ csatornaválasztáscsatornaválasztás ◆ hango-hango-
láslás
szenkjokuszenkjoku ◆ dalválasztásdalválasztás
szenkjokuszenkjoku ◆ választókerületválasztókerület ◆ választó-választó-
körzetkörzet ◇ sószenkjokusószenkjoku egyképviselősegyképviselős vá-vá-
lasztókörzetlasztókörzet ◇ sószenkjokusószenkjoku egyéniegyéni vá-vá-
lasztókörzetlasztókörzet ◇ daiszenkjokudaiszenkjoku többképvise-többképvise-
lős választókörzetlős választókörzet
szenkjokuszuruszenkjokuszuru ◆ csatornátcsatornát választválaszt 「Te-
rebiga kovarete szenkjokudekinai.」 „Elromlott a
tévé, nem tudok csatornát választani.” ◆ hangolhangol
「Radzsiodekosúto-o szenkjokusita.」 „A Kos-
suthra hangoltam a rádiót.” ◆ kapcsolkapcsol
「TerebidenHK-o szenkjokusita.」 „A tévén az
NHK-re kapcsoltam.” ◆ ráhangolráhangol
「RadzsiodenHK-o szenkjokusita.」 „Ráhangol-
tam a rádiót a NHK-re.”

szenkjóndószenkjóndó ◆ választási kampányválasztási kampány
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szenkjóndóinszenkjóndóin ◆ korteskortes
szenkjonideruszenkjonideru ◆ indul a választásokonindul a választásokon
szenkjoniikuszenkjoniiku ◆ leszavazleszavaz 「Vatasi-va mó szen-
kjoni itta.」 „Én már leszavaztam.”

szenkjoninszenkjonin ◆ választóválasztó
szenkjoninmeiboszenkjoninmeibo ◆ választói névjegyzékválasztói névjegyzék
szenkjósiszenkjósi ◆ hittérítőhittérítő ◆ misszionáriusmisszionárius
szenkjoszanbószenkjoszanbó ◆ kampányfőnökkampányfőnök
szenkjoszeidoszenkjoszeido ◆ választási rendszerválasztási rendszer
szenkjoszenszenkjoszen ◆ választásiválasztási hadjárathadjárat ◆ vá-vá-
lasztási kampánylasztási kampány ◆ választási versenyválasztási verseny
szenkjoszuruszenkjoszuru ◆ megválasztmegválaszt 「Sicsóni szenkj-
oszareta.」 „Megválasztották polgármesternek.”

szenkjoszuruszenkjoszuru ◆ elfoglalelfoglal 「Demo tai-va
hiroba-o szenkjositeita.」 „A tüntetők elfoglalták
a teret.” ◆ kisajátítkisajátít 「Sika-va kóen-o szenkjo-
siteita.」 „Az őzek kisajátították maguknak a par-
kot.”

szenkjotóhjójósiszenkjotóhjójósi ◆ szavazólapszavazólap
szenkoszenko ◆ mindenminden időkidők 「Szenkono eijú」
„minden idők legnagyobb hőse” ◆ régmúltrégmúlt ◇

szenkonoszenkono ősiősi ◇ szenkonoszenkono örökörök 「Dzsikono
gen-in-va szenkono nazodearu.」 „A baleset oka
örök rejtély marad.”

szenkószenkó ◆ füstölőfüstölő ◆ füstölőfüstölő pálcikapálcika ◆ füs-füs-
tölőtölő rudacskarudacska ◆ tömjénestömjénes pálcikapálcika 「Bucu-
danni szenkó-o ageta.」 „Tömjénes pálcikát éget-
tem a házi oltáron.” ◆ tömjénrudacskatömjénrudacska ◇ ka-ka-
toriszenkótoriszenkó szúnyogriasztószúnyogriasztó füstölőfüstölő ◇ kato-kato-
riszenkóriszenkó szúnyogriasztó spirálszúnyogriasztó spirál
szenkószenkó ◆ bujkálásbujkálás ◆ inkognitóbaninkognitóban utazásutazás
◆ titkostitkos tevékenységtevékenység ◆ vízvíz alattialatti haladáshaladás

szenkószenkó ◆ kilyukasztáskilyukasztás ◆ lyukasztáslyukasztás ◆ per-per-
forációforáció ◆ perforálásperforálás
szenkószenkó ◆ felvillanásfelvillanás ◆ villanásvillanás 「Genba-
kuno szenkóno atode sógekihagatodoita.」 „Az
atombomba villanása után elérkezett a lökéshul-
lám.” ◆ villanófényvillanófény
szenkószenkó ◆ szakszak 「Nanno szenkódattano?」 „Mi-
lyen szakon végeztél?”

szenkószenkó ◆ elsőkéntelsőként támadástámadás 「Szenkóka kó-
kó」 „elsőként vagy másodikként támadás” ◆

kezdőkezdő ütésütés 「Konocsímuno szenkóde taiszen-o

szutátosita.」 „Ennek a csapatnak a kezdő ütésé-
vel kezdődött a mérkőzés.”

szenkószenkó ◆ előrébb járáselőrébb járás ◆ korábbiságkorábbiság
szenkószenkó ◆ háborúsháborús érdemérdem ◆ harciharci érdemérdem
「Kazukazuno tatakaide szenkó-o tateta.」 „Sok
csatában szerzett harci érdemeket.”

szenkószenkó ◆ tengertenger alattialatti hajózáshajózás ◆ titokbantitokban
hajózáshajózás
szenkószenkó ◆ kiválasztáskiválasztás
szenkószenkó ◆ kedvezéskedvezés
szenkóbun-jaszenkóbun-ja ◆ szakterületszakterület
szenkóbunsiszenkóbunsi ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
szenkocuszenkocu ◆ keresztcsontkeresztcsont
szenkódenkjúszenkódenkjú ◆ villanóégővillanóégő ◆ villanókörtevillanókörte
szenkódzsóeiszenkódzsóei ◆ előzetes vetítéselőzetes vetítés
szenkofuekiszenkofueki ◆ örökérvényűségörökérvényűség 「Szenkofue-
kino hószoku」 „örök érvényű törvény” ◆ örök-örök-
ké változatlanságké változatlanság
szenkofumecuszenkofumecu ◆ örökkévalóságörökkévalóság
szenkógahasiruszenkógahasiru ◆ villanvillan 「Genbakuno szen-
kóga hasitta.」 „Atombomba villant.”

szenkógidzsucuszenkógidzsucu ◆ meglévőmeglévő technológiatechnológia ◆

technika állásatechnika állása
szenkógidzsucunocsószaszenkógidzsucunocsósza ◆ újdonságkuta-újdonságkuta-
tástás 「Tokkjo-va szenkógidzsucuno csószade hik-
kakatta.」 „A találmány az újdonságkutatás során
bukott meg.”

szenkóhanabiszenkóhanabi ◆ csillagszórócsillagszóró
「Kodomotacsi-va szenkóhanabide aszonda.」 „A
gyerekek csillagszóróval játszottak.”

szenkóhanabinojónaszenkóhanabinojóna ◆ fellángolófellángoló ◆ rövidrövid
életűéletű 「Szenkóhanabinojóna ninki」 „rövid éle-
tű népszerűség” ◆ szalmalángszalmaláng 「Szenkóhanabi-
nojóna koi」 „szalmaláng-szerelem”

szenkóiinkaiszenkóiinkai ◆ szűrőbizottságszűrőbizottság ◆ választó-választó-
bizottságbizottság
szenkókaszenkóka ◆ szakkurzusszakkurzus
szenkókádoszenkókádo ◆ lyukkártyalyukkártya
szenkókamokuszenkókamoku ◆ főtárgyfőtárgy ◆ szaktárgyszaktárgy
szenkókenkjúszenkókenkjú ◆ korábbi kutatáskorábbi kutatás
szenkókiszenkóki ◆ villanólámpavillanólámpa
szenkókiszenkóki ◆ lyukasztólyukasztó ◆ lyukasztógéplyukasztógép
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szenkókidzsunszenkókidzsun ◆ kiválasztáskiválasztás feltételeifeltételei ◆

választási szempontokválasztási szempontok
szenkokuszenkoku ◆ mármár 「Kore-va szenkoku gosócsino
tórideszu.」 „Ezt már bizonyára ön is tudja.” ◆

röviddelröviddel ezelőttezelőtt 「Szenkokumitakoto-o kan-
gaeta.」 „A röviddel ezelőtt látottakon gondolkoz-
tam.”

szenkokuszenkoku ◆ ítéletítélet 「Kare-va muzaino
szenkoku-o uketa.」 „Az ítélet szerint ártatlan.” ◆

ítélethirdetésítélethirdetés ◆ közlésközlés
szenkokusoszenkokuso ◆ ítéletítélet
szenkokusócsinoszenkokusócsino ◆ régótarégóta tisztábantisztában vanvan
velevele
szenkokuszuruszenkokuszuru ◆ ítélítél 「Szaibanso-va hikokuni
júzaino szenkokusita.」 „A bíróság bűnösnek ítél-
te a vádlottat.” ◆ ítéletetítéletet hirdethirdet 「Sikei-o
szenkokuszareta.」 „Halálos ítéletet hirdettek.” ◆

kimondkimond 「Júzai-o szenkokuszareta.」 „Bűnösnek
mondták ki.” ◆ közölközöl 「Kare-va fudzsi-o szen-
kokuszareta.」 „Közölték vele, hogy gyógyíthatat-
lan.” ◆ megmondmegmond 「Kare-va jomei-o szenko-
kuszareta.」 „Megmondták neki, hogy mennyi
ideje van hátra.” ◆ nyilvánítnyilvánít 「Szaibanso-va hi-
kokuni muzaino szenkokusita.」 „Ártatlannak
nyilvánította a bíróság a vádlottat.”

szenkónimoreruszenkónimoreru ◆ kihullikkihullik aa rostánrostán 「Szono
kóhosa-va szenkóni moreta.」 „Az a jelölt kihul-
lott a rostán.”

szenkonoszenkono ◆ örökörök 「Dzsikono gen-in-va szenko-
no nazodearu.」 „A baleset oka örök rejtély ma-
rad.” ◆ ősiősi ◇ szenkoszenko mindenminden időkidők 「Szenkono
eijú」 „minden idők legnagyobb hőse”

szenkó-oszenkó-o ageruageru ◆ tömjénestömjénes pálcikátpálcikát gyújtgyújt

szenkó-oszenkó-o hanacuhanacu ◆ felvillanfelvillan 「Kúcsúde
bakuhacusitaroketto-va szenkó-o hanatta.」 „A
reptében felrobbant rakéta felvillant.”

szenkó-oszenkó-o haszszuruhaszszuru ◆ szikrázikszikrázik
「Szupákupuragu-va szenkó-o hah-sita.」 „A
gyújtógyertya szikrázott.”

szenkóonszenkóon ◆ anticipációanticipáció
szenkósiszenkósi ◆ előtagelőtag
szenkósiszúszenkósiszú ◆ előre mutató indikátorelőre mutató indikátor
szenkósokuszenkósoku ◆ élénkvörösélénkvörös színszín 「Szenkóso-
kuno kecueki」 „élénkvörös színű vér”

szenkószeicsúszuienszenkószeicsúszuien ◆ perforáltperforált vakbél-vakbél-
gyulladásgyulladás
szenkószeisippeiszenkószeisippei ◆ alattomosalattomos betegségbetegség ◆

lappangó betegséglappangó betegség
szenkószócsiszenkószócsi ◆ lyukasztólyukasztó
szenkószuruszenkószuru ◆ bujkálbujkál ◆ inkognitóbaninkognitóban uta-uta-
zikzik ◆ titkos tevékenységet folytattitkos tevékenységet folytat
szenkószuruszenkószuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Dzsusósa-o szen-
kószuru.」 „Kiválasztják a díj nyertesét.”

szenkószuruszenkószuru ◆ kezdkezd
szenkószuruszenkószuru ◆ tenger alatt hajóziktenger alatt hajózik
szenkószuruszenkószuru ◆ szakraszakra járjár 「Kare-va gogaku-
o szenkósiteiru.」 „Nyelvészeti szakra jár.”

szenkószuruszenkószuru ◆ élenélen futfut 「Szenkósiteita szósa-
va koronda.」 „Az élen futó versenyző elesett.” ◆

élenélen járjár 「Kono kuni-va gidzsucude szenkósite-
iru.」 „Ez az ország élen jár a technológiában.”
◆ előrébbelőrébb járjár 「Csímu-va kono kenkjúde hoka-
nocsímuni szenkósiteiru.」 „Ez a csoport előrébb
jár a másiknál a kutatásban.” ◆ megelőzmegelőz 「Kono
hacumei-va dzsidaini szenkósiteiru.」 „Ez a talál-
mány megelőzi a korát.”

szenkótateszenkótate ◆ tömjéntartótömjéntartó
szenkóteiszenkótei ◆ tengeralattjárótengeralattjáró
szenkótépuszenkótépu ◆ lyukszalaglyukszalag
szenkótósiszenkótósi ◆ korábbi befektetéskorábbi befektetés
szenkóundószenkóundó ◆ föld alatti mozgalomföld alatti mozgalom
szenkuszenku ◆ felvezetőfelvezető ◆ úttörőúttörő
szenkucsiszenkucsi ◆ megelőzőmegelőző ígéretígéret 「Szenkucsito
atokucsi」 „megelőző és későbbi ígéret” ◆ oda-oda-
ígérésígérés 「Szenkucsigaattekono hon-va kasze-
nai.」 „Ezt a könyvet már odaígértem valakinek.”
◆ odaígérkezésodaígérkezés 「Szenkucsigaatte asita-va ae-
nai.」 „Holnapra már odaígérkeztem valahová.”

szenkusaszenkusa ◆ előfutárelőfutár ◆ úttörőúttörő 「Ucsúkaihac-
uno szenkusa」 „űrkutatás úttörője” ◆ vezér-vezér-
alakalak 「Kindaiigakuno szenkusa」 „modern or-
vostudomány vezéralakja”

szenkuszuruszenkuszuru ◆ előtteelőtte haladhalad 「Kono kigjó-va
gjókaitasani szenkusiteiru.」 „Ez a vállalat a világ
többi cége előtt halad.”

szenmaidósiszenmaidósi ◆ lyukasztólyukasztó
szenmanszenman ◆ tízmilliótízmillió
szenmancsódzsaszenmancsódzsa ◆ multimilliomosmultimilliomos
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szenmanmurjónoszenmanmurjóno ◆ tömérdektömérdek
szenmecuszenmecu ◆ megsemmisítésmegsemmisítés
szenmecuszenszenmecuszen ◆ pusztító háborúpusztító háború
szenmecuszuruszenmecuszuru ◆ megsemmisítmegsemmisít 「Teki-o
szenmecuszuru.」 „Megsemmisítette az ellensé-
get.”

szenmeiszenmei ◆ hajónévhajónév
szenmeinaszenmeina ◆ élénkélénk 「Szenmeina kioku」
„élénk emlékezet” ◆ éleséles 「Konomonitá-va szen-
meina gazódeszu.」 „Ennek a monitornak éles a
képe.” ◆ tisztatiszta ◇ fuszenmeinafuszenmeina homályoshomályos
「Mukasino kioku-va fuszenmeida.」 „A régi em-
lékek homályosak.” ◇ fuszenmeinafuszenmeina elmosó-elmosó-
dottdott 「Kopí-va fuszenmeidatta.」 „A másolat el-
mosódott volt.”

szenmeiniszenmeini ◆ élénkenélénken 「Mizúmini ocsitano-o
szenmeini oboeteiru.」 „Élénken emlékszem arra,
amikor beleestem a tóba.” ◆ tisztántisztán 「Kono sa-
sinni kanodzsono kao-va szenmeini ucutteiru.」
„Ezen a fotón tisztán kivehető az arca.”

szenmeiniszuruszenmeiniszuru ◆ élesítélesít 「Cumamide gazó-o
szenmeinisita.」 „A gombbal élesítettem a képet.”

szenmenszenmen ◆ arcmosásarcmosás
szenmendaiszenmendai ◆ mosdókagylómosdókagyló 「Szenmendaik-
ara mizuga nagarenakatta.」 „A mosdókagylóból
nem folyt le a víz.”

szenmendzsoszenmendzso ◆ illemhelyillemhely ◆ mosdóhelyiségmosdóhelyiség
◆ vécévécé 「Kono ressa-va szenmendzsoganai.」
„Ebben a vonatban nincs vécé.” ◇ jokusicuszen-jokusicuszen-
mendzsomendzso vécés fürdőszobavécés fürdőszoba
szenmenguszenmengu ◆ tisztálkodásitisztálkodási eszközeszköz ◆ tisz-tisz-
tálkodószertálkodószer
szenmen-jóguireszenmen-jóguire ◆ neszeszerneszeszer
szenmenkiszenmenki ◆ lavórlavór 「Szenmenkide kao-o arat-
ta.」 „Megmosta az arcát a lavórban.” ◆ mosdó-mosdó-
kagylókagyló 「Szenmenkide kao-o aratta.」 „A mos-
dókagylóban megmostam az arcom.” ◆ mosdó-mosdó-
táltál
szenmenszuruszenmenszuru ◆ arcot mosarcot mos
szenminszenmin ◆ alantas népalantas nép ◆ pórnéppórnép
szenminszenmin ◆ kiválasztottakkiválasztottak ◆ zsidókzsidók
szenmin-isikiszenmin-isiki ◆ kiválasztottság tudatakiválasztottság tudata
szenminsiszószenminsiszó ◆ kiválasztottság eszméjekiválasztottság eszméje
szenmjószenmjó ◆ császári rendeletcsászári rendelet ◆ ediktumediktum

szenmószenmó ◆ mirigyszőrmirigyszőr
szenmószenmó ◆ szőrszálszőrszál
szenmószenmó ◆ csillócsilló ◆ csillószőrcsillószőr ◆ vékonyvékony sző-sző-
röcskeröcske
szenmószenmó ◆ önkívületönkívület
szenmócsúszenmócsú ◆ trichinatrichina
szenmócsúszenmócsú ◆ ázalékállatkákázalékállatkák ◆ ázalékálla-ázalékálla-
toktok ◆ csillósokcsillósok
szenmócsúruiszenmócsúrui ◆ ázalékállatkákázalékállatkák ◆ ázalékál-ázalékál-
latoklatok ◆ csillósokcsillósok
szenmódzsóhiszenmódzsóhi ◆ csillós hámcsillós hám
szenmóhiramusiszenmóhiramusi ◆ korongállatkakorongállatka
szenmonszenmon ◆ fontanellafontanella ◆ kutacskutacs
szenmonszenmon ◆ ágazatágazat ◆ mesterségmesterség ◆ szakmaszakma
szenmonbakaszenmonbaka ◆ szakbarbárszakbarbár
szenmonbun-jaszenmonbun-ja ◆ szakterületszakterület
szenmonbunkaszenmonbunka ◆ szakosodásszakosodás
szenmonbunkaszuruszenmonbunkaszuru ◆ szakosodikszakosodik 「Irjó-va
zókibecuni szenmonbunkasita.」 „A gyógyászat
szervek szerint szakosodott.”

szenmoncsisikiszenmoncsisiki ◆ szakértelemszakértelem ◆ szaktu-szaktu-
dásdás
szenmondearuszenmondearu ◆ specializálódikspecializálódik 「Kono isi-
va iga szenmondeszu.」 „Ez az orvos a gyomorbe-
tegségekre specializálódott.”

szenmongaiszenmongai ◆ szakterületen kívülszakterületen kívül
szenmongakkószenmongakkó ◆ szakiskolaszakiskola
szenmongoszenmongo ◆ szakkifejezésszakkifejezés 「Szenmongo-o
cukau.」 „Szakkifejezést használ.”

szenmon-iszenmon-i ◆ specialistaspecialista ◆ szakorvosszakorvos ◇

gankaszenmon-igankaszenmon-i szemorvosszemorvos ◇

sinzószenmon-isinzószenmon-i kardiológuskardiológus
szenmon-jógoszenmon-jógo ◆ szakkifejezésszakkifejezés ◆ szak-szak-
nyelvnyelv ◆ szakszószakszó ◆ szakzsargonszakzsargon ◆ termino-termino-
lógialógia ◆ zsargonzsargon
szenmonkaszenmonka ◆ specializációspecializáció ◆ specializáló-specializáló-
dásdás ◆ szakosodásszakosodás
szenmonkaszenmonka ◆ specialistaspecialista ◆ szakemberszakember
「Kono sódzsó-va szenmonkanotokoroni ittahó-
gajoi.」 „A panaszával forduljon szakemberhez!”
◆ szakértőszakértő 「Keizaigakuno szenmonka」 „gaz-
dasági szakértő” ◇ aitíszenmonkaaitíszenmonka IT-IT-
szakemberszakember
szenmonkanogansikiszenmonkanogansiki ◆ szakértői szemszakértői szem
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szenmonkarasiiszenmonkarasii ◆ szakszerűszakszerű 「Kareno
sigotoburi-va szenmonkarasii.」 „Szakszerű
munkát végez.”

szenmonkarasikunaiszenmonkarasikunai ◆ szakszerűtlenszakszerűtlen 「Ko-
no szeihin-va szenmonkarasikunai siagarida.」
„Ez a termék szakszerűtlenül lett elkészítve.”

szenmonkaszuruszenmonkaszuru ◆ szakosodikszakosodik 「Sigotoga
szenmonkaszuru.」 „A munkák szakosodnak.”

szenmonkateiniszuszundeszenmonkateiniszuszunde ◆ szakiránybanszakirányban
「Szenmonkateini szuszunda.」 „Szakirányban
tanultam tovább.”

szenmonkjóikuszenmonkjóiku ◆ szakképzésszakképzés
szenmonnórjokuszenmonnórjoku ◆ szakképességszakképesség
szenmon-oszenmon-o ikasitaikasita ◆ szakirányúszakirányú 「Szenmon-
o ikasita súsokuszaki-o micuketa.」 „Szakirányú
munkahelyet találtam.”

szenmon-oszenmon-o ikasiteikasite ◆ szakiránybanszakirányban
「Szenmon-o ikasite súsokusita.」 „Szakirányban
helyezkedtem el.”

szenmon-o ikaszukohókószenmon-o ikaszukohókó ◆ szakirányszakirány
szenmonrjóikiszenmonrjóiki ◆ szakterületszakterület
szenmonronbunszenmonronbun ◆ szakdolgozatszakdolgozat
szenmonsiszenmonsi ◆ szakirodalomszakirodalom ◆ szakújságszakújság
szenmonsoszenmonso ◆ szakirodalomszakirodalom ◆ szakkönyvszakkönyv
szenmonsohon-jakuszenmonsohon-jaku ◆ szakfordításszakfordítás
szenmonsokuszenmonsoku ◆ szakképzettségetszakképzettséget igénylőigénylő
munkakörmunkakör
szenmonsonohon-jakukaszenmonsonohon-jakuka ◆ szakfordítószakfordító
szenmontekiikenszenmontekiiken ◆ szakvéleményszakvélemény
szenmontekinaszenmontekina ◆ szakszak 「Szenmontekina
csisiki-o motto hjókaszubekida.」 „A szaktudást
sokkal többre kellene becsülni.” ◆ szakértőiszakértői ◆

szakmaiszakmai 「Szenmontekina kencside taiszaku-o
hjókasita.」 „Szakmai szempontból értékelte az
intézkedést.”

szenmontekinagengoszenmontekinagengo ◆ szaknyelvszaknyelv
szenmontekinakencsiszenmontekinakencsi ◆ szakmai szempontszakmai szempont
szenmontekinatekiszutoszenmontekinatekiszuto ◆ szakszövegszakszöveg
szenmontekiniszenmontekini ◆ szakmailagszakmailag
szenmontenszenmonten ◆ specializálódottspecializálódott étteremétterem
「Tonkacu szenmonten.」 „Rántott húsra speci-
alizálódott étterem” ◆ szaküzletszaküzlet 「Dzsitensa-
szenmonten」 „kerékpárszaküzlet” ◇ kószui-kószui-
noszenmontennoszenmonten illatszerboltillatszerbolt ◇ pizaszen-pizaszen-

montenmonten pizzériapizzéria ◇ burandoszenmontenburandoszenmonten di-di-
vatboltvatbolt ◇ meganeszenmontenmeganeszenmonten szemüveg-szemüveg-
szaküzletszaküzlet ◇ jósoszenmontenjósoszenmonten idegenidegen nyel-nyel-
vű könyvesboltvű könyvesbolt
szenmonzassiszenmonzassi ◆ szakfolyóiratszakfolyóirat 「Igakuszen-
monzassi」 „orvosi szakfolyóirat”

szenmórjószenmórjó ◆ hajfestékhajfesték
szenmóundószenmóundó ◆ csillómozgáscsillómozgás
szenmózaiszenmózai ◆ hajfestékhajfesték
szenmuszenmu ◆ kizárólagos elfoglaltságkizárólagos elfoglaltság
szenmuridzsiszenmuridzsi ◆ ügyvezető igazgatóügyvezető igazgató
szenmusasószenmusasó ◆ főkalauzfőkalauz ◆ vonatkísérővonatkísérő
szenmutorisimarijakuszenmutorisimarijaku ◆ főigazgatófőigazgató
szen-naiszen-nai ◆ hajónhajón 「Szen-naini-va
dzsókjakugatakuszan-ita.」 „A hajón sokan utaz-
tak.”

szen-naiszen-nai ◆ feleslegesnekfeleslegesnek ítéltítélt 「Szennai
dorjoku-o sinai.」 „Nem tesz feleslegesnek ítélt
erőfeszítést.” ◆ úgysemúgysem tehetünktehetünk semmitsemmit
「Mó nani-o ittemo szennaikotoda.」 „Mondhat-
nék bármit, már úgysem tehetünk semmit.”

szen-naiszen-nai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Szen-nai hanasini
cuki atteita.」 „Értelmetlen beszédet hallgattam.”
◆ feleslegesfelesleges 「Imaszara ittemo szennaiko-
todeszu.」 „Most már felesleges mondanom.”

szen-nariszen-nari ◆ burjánozvaburjánozva terméstermés ◆ törpetörpe lo-lo-
pótökpótök
szen-naribjótanszen-naribjótan ◆ törpe lopótöktörpe lopótök
szen-narihoozukiszen-narihoozuki ◆ földicseresznyeföldicseresznye
szen-necuszen-necu ◆ mirigylázmirigyláz ◆ mononukleózismononukleózis
szen-necuszen-necu ◆ kötött hőkötött hő ◆ látens hőlátens hő
szen-necukaisúgatakjútókiszen-necukaisúgatakjútóki ◆ kondenzáci-kondenzáci-
ós kazánós kazán
szen-nenszen-nen ◆ évezredévezred ◆ ezerezer évév ◆ ezredévezredév
「Kono szuiszei-va szen-nengotoni taijó-o issúsi-
teiru.」 „Ez az üstökös ezredévente kerüli meg a
napot.”

szen-nenszen-nen ◆ néhánynéhány éveéve 「Kare-va szen-
nennóberu só-o dzsusósita.」 „Néhány éve Nobel-
díjat kapott.”

szen-nenszen-nen ◆ odaadásodaadás ◆ összpontosításösszpontosítás
szen-nendaiszen-nendai ◆ császár csattogóhalcsászár csattogóhal
szen-nendoszen-nendo ◆ elmúlt évelmúlt év
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szen-nenkiszen-nenki ◆ évezredévezred ◆ millenniummillennium
szen-nen-noszen-nen-no ◆ néhány évvel ezelőttinéhány évvel ezelőtti
szen-nen-nokavarimeszen-nen-nokavarime ◆ ezredfordulóezredforduló
szen-nenókokuszecuszen-nenókokuszecu ◆ millennizmusmillennizmus
szen-nenszenszószen-nenszenszó ◆ ezeréves háborúezeréves háború
szen-nenszuruszen-nenszuru ◆ koncentrálkoncentrál 「Dzsukenben-
kjóni szen-nenszuru.」 „A felvételire koncentrál.”
◆ odaadóanodaadóan csinálcsinál 「Koszodateni szen-
nenszuru.」 „Odaadóan neveli a gyerekét.” ◆

összpontosítösszpontosít 「Imaha kenkókaifukuni szen-
nensite kudaszai.」 „Most összpontosítson a gyó-
gyulásra!”

szen-nimoreruszen-nimoreru ◆ kihullikkihullik aa rostánrostán 「Kareno
szakuhin-va szenni moreta.」 „Az alkotása kihul-
lott a rostán.”

szen-ninszen-nin ◆ korábbikorábbi alkalmazásalkalmazás ◆ korábbikorábbi
beiktatásbeiktatás ◆ rangidősségrangidősség ◇ szen-nin-noszen-nin-no
rangidősrangidős 「Szen-ninno taii」 „rangidős száza-
dos” ◇ szen-nin-noszen-nin-no régebbrégebb ótaóta ittitt lévőlévő
「Szen-ninno rjóricsó」 „régebb óta itt lévő kony-
hafőnök”

szen-ninszen-nin ◆ főállásúfőállású alkalmazásalkalmazás ◆ kifeje-kifeje-
zett feladatkörzett feladatkör ◆ kizárólagos feladatkörkizárólagos feladatkör
szen-ninszen-nin ◆ kijelöléskijelölés ◆ választásválasztás
szen-ninszen-nin ◆ halhatatlanhalhatatlan hegyihegyi remeteremete ◆ re-re-
metemete
szen-ninkokuszen-ninkoku ◆ csüngő amarántcsüngő amaránt
szen-ninkósiszen-ninkósi ◆ főállású tanárfőállású tanár
szen-nin-noszen-nin-no ◆ rangidősrangidős 「Szen-ninno taii」
„rangidős százados” ◆ régebbrégebb ótaóta ittitt lévőlévő
「Szen-ninno rjóricsó」 „régebb óta itt lévő kony-
hafőnök”

szen-nin-noszen-nin-no ◆ főállásúfőállású 「Szen-ninno
gidzsucusa-o jatotta.」 „Főállású technikust al-
kalmazott.” ◆ kizárólagoskizárólagos feladatkörűfeladatkörű
「Szen-ninno ukecukeszutaffu-o jatotta.」 „Kizá-
rólagos feladatkörben recepciósokat vettünk fel.”

szen-ninsaszen-ninsa ◆ rangidősrangidős ◆ régebbrégebb ótaóta ottott lé-lé-
vővő
szen-ninsókószen-ninsókó ◆ rangidős tisztrangidős tiszt
szen-ninszuruszen-ninszuru ◆ kijelölkijelöl 「Kóken-ninni szen-
ninszareta.」 „Kijelölték gyámnak.” ◆ megvá-megvá-
lasztlaszt 「Torisimarijakuni szen-ninszareta.」
„Megválasztották igazgatónak.” ◆ választválaszt

「Szaiban-inni szen-ninszareta.」 „Esküdtnek
választották.”

szennjoszennjo ◆ hegyi nimfahegyi nimfa ◆ hegyi tündérhegyi tündér
szennjúszennjú ◆ belopózásbelopózás ◆ besurranásbesurranás
szennjúkanszennjúkan ◆ elfogultságelfogultság ◆ előítéletelőítélet ◆

előre kialakult véleményelőre kialakult vélemény ◆ sztereotípiasztereotípia
szennjúkan-nitoravareruszennjúkan-nitoravareru ◆ bebeszélibebeszéli ma-ma-
gánakgának 「Fukanódatoiu szennjúkanni toravarete-
simatta.」 „Bebeszéltem magamnak, hogy ez le-
hetetlen.” ◆ rosszrossz alapgondolatalapgondolat irányítjairányítja
「Szennjúkanni toravarete handan-o macsigae-
ta.」 „Rossz alapgondolat irányította félresikerült
döntésemet.”

szennjúkan-oszennjúkan-o idakuidaku ◆ előreelőre eldöntieldönti magá-magá-
banban 「Ano kaisano kabu-va zettaiagaruto iu
szennjúkan-o idaita.」 „Előre eldöntöttem ma-
gamban, hogy annak a részvénynek emelkednie
kell.” ◆ sztereotipizálsztereotipizál 「Vatasini-va megane-
o kaketeiru hito-va kasikoito iu szennjúkangaari-
maszu.」 „Én a szemüvegeseket okos emberek-
ként sztereotipizálom.”

szennjúsaszennjúsa ◆ beépültbeépült emberember ◆ belopózóbelopózó
személyszemély
szennjúsuszennjúsu ◆ elfogultságelfogultság ◆ előítéletelőítélet
szennjúszuruszennjúszuru ◆ beépülbeépül 「Szupaitosite kaisani
szennjúsita.」 „A kém beépült a cégbe.” ◆ befér-befér-
kőzikkőzik 「Danszósite guntaini szennjúsita.」 „Fér-
finek öltözve beférkőzött a hadseregbe.” ◆ be-be-
lopóziklopózik 「Takumina sudande tekikokuni szenn-
júsita.」 „Fondorlatos eszközökkel belopózott az
ellenséges országba.” ◆ besurranbesurran
「Szangjószupai-va kódzsóni szennjúsita.」 „Az
ipari kém besurrant a gyárba.”

szen-noszen-no ◆ előzőelőző 「Szenno njóbó」 „előző fele-
ség”

szennószennó ◆ agymosásagymosás
szennószuruszennószuru ◆ agymosástagymosást végezvégez
「Kokumin-va szeifuni szennószareteiru.」 „A
polgárokon az állam agymosást végez.”

szen-nukiszen-nuki ◆ dugóhúzódugóhúzó ◆ sörnyitósörnyitó
szenószenó ◆ basáskodásbasáskodás 「Szenó-o furuu.」 „Ba-
sáskodik.” ◆ önkényeskedésönkényeskedés ◆ parancsolga-parancsolga-
tástás 「Szenó-o kivameru.」 „Állandóan paran-
csolgat.”

szenószenó ◆ előző királyelőző király ◆ régi jó uralkodókrégi jó uralkodók
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szenobiszenobi ◆ ágaskodáságaskodás ◆ gebeszkedésgebeszkedés ◆ pi-pi-
piskedéspiskedés
szenobi-oszenobi-o szuruszuru / szenobiszuruszenobiszuru ◆ ágasko-ágasko-
dikdik 「Szenobi-o site tanakara hon-o totta.」
„Ágaskodva levettem egy könyvet a polcról.” ◆

gebeszkedikgebeszkedik 「Szenobi-o sitemo icsiban-ueno
danni tega todokanakatta.」 „Hiába gebeszked-
tem nem értem el a legfelső polcot.” ◆ képessé-képessé-
géngén felülifelüli dolgotdolgot csinálcsinál 「Amari szenobi-o si-
nai hógaii.」 „Ne csinálj a képességeden felüli dol-
got!” ◆ pipiskedikpipiskedik 「Szenobi-o sitara tendzsóni
todoita.」 „Pipiskedve elértem a plafont.”

szenobiszuruszenobiszuru / szenobi-oszenobi-o szuruszuru ◆ ágasko-ágasko-
dikdik 「Szenobi-o site tanakara hon-o totta.」
„Ágaskodva levettem egy könyvet a polcról.” ◆

gebeszkedikgebeszkedik 「Szenobi-o sitemo icsiban-ueno
danni tega todokanakatta.」 „Hiába gebeszked-
tem nem értem el a legfelső polcot.” ◆ képessé-képessé-
géngén felülifelüli dolgotdolgot csinálcsinál 「Amari szenobi-o si-
nai hógaii.」 „Ne csinálj a képességeden felüli dol-
got!” ◆ pipiskedikpipiskedik 「Szenobi-o sitara tendzsóni
todoita.」 „Pipiskedve elértem a plafont.”

szen-oszen-o hiitekeszuhiitekeszu ◆ áthúzáthúz 「Aru kotoba-o
szen-o hiite kesita.」 „Áthúztam egy szót.”

szen-oszen-o hikuhiku ◆ vonalatvonalat húzhúz 「Jósini szen-o hi-
ita.」 „Húztam egy vonalat a papírra.”

szen-oszen-o koszukoszu ◆ megelőzmegelőz 「Détoni szaszoóto
omotteitatokoro szen-o koszareta.」 „Randira
akartam hívni, de megelőztek.”

szen-onszen-on ◆ trillatrilla
szenónaszenóna ◆ önkényesönkényes 「Szenóna rjósu」 „önké-
nyes földesúr” ◆ parancsolgatóparancsolgató 「Szenóna fu-
ru mai」 „parancsolgató viselkedés”

szenóndószenóndó ◆ hátgyakorlathátgyakorlat
szen-oszen-o szuruszuru ◆ bedugózbedugóz 「Vain-ni szen-o si-
ta.」 „Bedugózta a bort.” ◆ lezárlezár 「Binni szen-o
sita.」 „Lezárta a palackot.”

szen-oszen-o ucuucu ◆ kezdkezd 「Igode karega szen-o ut-
ta.」 „Ő kezdett a góban.”

szenpacuszenpacu ◆ előbbelőbb indulóinduló 「Szenpacudensato
kóhacudensa」 „előbb és később induló vonat” ◆

előbbelőbb kezdéskezdés 「Szenpacumenbá」 „előbb kez-
dő játékosok” ◆ előbbelőbb piacrapiacra kerülkerül 「Szenpac-
uno szeihin」 „előbb piacra került termék”

szenpacuszenpacu ◆ hajfestéshajfestés ◆ melírozásmelírozás
szenpacuszenpacu ◆ hajmosáshajmosás

szenpacuijakuhinszenpacuijakuhin ◆ innovatívinnovatív gyógyszergyógyszer ◆

originális gyógyszeroriginális gyógyszer
szenpacujakuszenpacujaku ◆ originális gyógyszeroriginális gyógyszer
szenpacumenbászenpacumenbá ◆ kezdőtagkezdőtag
szenpacuszuruszenpacuszuru ◆ hajathajat mosmos 「Rihacutende
szenpacusitemoratta.」 „A fodrászüzletben hajat
mosattam.”

szenpacutaiszenpacutai ◆ előbbelőbb indulóinduló csapatcsapat
「Kóhacutai-va szenpacutaini górjúsita.」 „A ké-
sőbb induló csapat csatlakozott az előbb indulók-
hoz.” ◆ előőrselőőrs
szenpacutósuszenpacutósu ◆ elsőként dobó játékoselsőként dobó játékos
szenpacuzaiszenpacuzai ◆ hajmosószerhajmosószer ◆ samponsampon
szenpaiszenpai ◆ előbbelőbb jöttjött 「Jari kata-o szenpaini
kiita.」 „Megkérdeztem az előbb jött kollégámat,
hogyan kell csinálni.” ◆ előbbelőbb születettszületett 「Icsi-
nenueno szenpaini taisitemoicumo keigo-o cu-
kau.」 „Az egy évvel előbb születetteket is mindig
magázom.” ◆ feljebbvalófeljebbvaló ◆ felsőévesfelsőéves
「Szenpaino szeito」 „felsőéves diák” ◆ nagyö-nagyö-
regreg ◆ öregebböregebb 「Szenpaino iukoto-o kiiteku-
daszai.」 „Hallgass az öregebbre!” ◆ rangidősrangidős
「Szenpaino gundzsin」 „rangidős katona” ◆ ré-ré-
gebbgebb ótaóta ittitt lévőlévő 「Szenpainiadobaiszu-o mo-
tometa.」 „A régebb óta itt lévőtől kértem taná-
csot.”

szenpaikaze-oszenpaikaze-o fukaszeteibarufukaszeteibaru ◆ atyásko-atyásko-
dikdik 「Csímuno hitori-va szenpaikaze-o fukaszete
ibatteita.」 „A csapat egyik tagja atyáskodott a
többiek felett.”

szenpakuszenpaku ◆ kereskedelmikereskedelmi hajóhajó ◆ óceánjáróóceánjáró
◆ szállítóhajószállítóhajó
szenpakugaisaszenpakugaisa ◆ hajózási társasághajózási társaság
szenpakugjószenpakugjó ◆ szállítmányozó iparszállítmányozó ipar
szenpakugjósaszenpakugjósa ◆ szállítmányozószállítmányozó
szenpakukokuszekisómeisoszenpakukokuszekisómeiso ◆ lajstromozá-lajstromozá-
si okmánysi okmány
szenpakunaszenpakuna ◆ átgondolatlanátgondolatlan 「Szenpakuna
giron」 „átgondolatlan érvelés” ◆ felületesfelületes
「Szenpakuna csisiki」 „felületes tudás” ◆

könnyelműkönnyelmű 「Szenpakuna handan-o sita.」
„Könnyelműen ítélkezett.” ◆ sekélyessekélyes 「Szen-
pakuna gakumon」 „sekélyes ismeretek” ◆ seké-seké-
lyesenlyesen gondolkodógondolkodó 「Szenpakuna hito」 „se-
kélyesen gondolkodó ember”
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szenpanszenpan ◆ előzőlegelőzőleg 「Szenpanmósi agetajó-
nikono ie-va uritakuarimaszen.」 „Már előzőleg
mondtam, hogy nem akarom eladni a lakásomat.”
◆ nemrégibennemrégiben 「Szenpan-va oszevaninarimasi-
ta.」 „Köszönöm, hogy nemrégiben foglalkozott
velem.”

szenpanszenpan ◆ háborúháború elvesztéséértelvesztéséért felelősfelelős
személyszemély ◆ háborúsháborús bűnbűn ◆ háborúsháborús bűnösbűnös
「Kare-va szenpanni simeiszareta.」 „Háborús
bűnösnek nyilvánították.”

szenpeiszenpei ◆ előőrselőőrs
szenpenbankaszenpenbanka ◆ ezernyiezernyi változásváltozás ◆ válto-válto-
zásokzások tömkelegetömkelege ◆ végtelenvégtelen változatos-változatos-
ságság
szenpenbankanoszenpenbankano ◆ változatosváltozatos 「Szenpen-
bankano mojó」 „változatos minta”

szenpeszutoszenpeszuto ◆ búbópestisbúbópestis
szenpiszenpi ◆ háborús költségháborús költség
szenpjószenpjó ◆ kiválasztás és értékeléskiválasztás és értékelés
szenpjókaiszenpjókai ◆ műértékelő összejövetelműértékelő összejövetel
szenpjószuruszenpjószuru ◆ kiválaszt és értékelkiválaszt és értékel
szenpószenpó ◆ hangnemhangnem ◇ doriaszenpódoriaszenpó dórdór hang-hang-
sorsor
szenpószenpó ◆ élharcosélharcos 「Kare-va minsuundóno
szenpóninatta.」 „A demokratikus mozgalom él-
harcosa lett.” ◆ előhadelőhad
szenpószenpó ◆ másikmásik félfél 「Szenpóno ii bunnimo
icsiriaru.」 „Van igazság abban, amit a másik
mond.”

szenpószenpó ◆ stratégiastratégia 「Sógino atarasii szenpó-o
moszakusiteiru.」 „Új stratégiát keres a sógiban.”
◆ taktikataktika 「Maeto kotonaru szenpó-o totta.」
„Az előzőtől eltérő taktikához folyamodott.”

szenpuszenpu ◆ kinyilatkoztatáskinyilatkoztatás
szenpuszenpu ◆ előző férjelőző férj
szenpuszenpu ◆ előző feleségelőző feleség
szenpuszenpu ◆ csatabárdcsatabárd
szenpúszenpú ◆ felkapottságfelkapottság 「Konodaietto hó-va
zenszekaini szenpú-o maki okosita.」 „Nagyon
felkapott lett az egész világon ez a fajta diéta.”
◆ forgószélforgószél 「Szenpúga sódzsita.」 „Forgószél
kerekedett.” ◆ szenzációszenzáció
szenpúkiszenpúki ◆ ventilátorventilátor 「Szenpúki-o cuketa.」
„Bekapcsoltam a ventilátort.” ◇ takudzsószen-takudzsószen-

púkipúki asztaliasztali ventilátorventilátor ◇ tendzsószenpúkitendzsószenpúki
mennyezeti ventilátormennyezeti ventilátor
szenpúkiburédoszenpúkiburédo ◆ ventilátorlapátventilátorlapát
szenpukuszenpuku ◆ hajótérhajótér ◆ hajótörzshajótörzs ◆ hajóűr-hajóűr-
tartalomtartalom ◆ rakodótérrakodótér
szenpukuszenpuku ◆ bujdosásbujdosás ◆ bujkálásbujkálás ◆ inkubá-inkubá-
cióció ◆ lappangáslappangás
szenpukukanszenszenpukukanszen ◆ lappangólappangó fertőzésfertőzés ◆

látens fertőzéslátens fertőzés
szenpukukiszenpukuki ◆ lappangásilappangási időidő ◆ látenslátens idő-idő-
szakszak
szenpukukikanszenpukukikan ◆ lappangásilappangási időidő 「Butainfu-
ruenzano szenpukukikan-va ih-súkandeszu.」 „A
sertésinfluenza lappangási ideje 1 hét.”

szenpukusiteiruszenpukusiteiru ◆ lappangólappangó
szenpukuszeiszenpukuszei ◆ lappangáslappangás
szenpukuszeikacuszenpukuszeikacu ◆ rejtőzködőrejtőzködő életélet
「Szenpukuszeikacu-o okutta.」 „Rejtőzködő éle-
tet élt.”

szenpukuszuruszenpukuszuru ◆ bujdosikbujdosik 「Tóbóhan-va
szan-nenkan szenpukusiteita.」 „A szökevény há-
rom évig bujdosott.” ◆ bujkálbujkál 「Han-nin-va ina-
kani szenpukusiteiru.」 „A tettes vidéken bujkál.”
◆ elrejtőzikelrejtőzik 「Han-nin-va sinainomanson-ni
szenpukusiteita.」 „A tettes városi társasházban
rejtőzött el.” ◆ lappanglappang 「Bjóki-va nannenkan-
mo szenpukusiteita.」 „A betegség évekig lappan-
gott.” ◆ lapullapul 「Han-nin-va kakure gani szen-
pukusiteita.」 „A tettes a rejtekhelyén lapult.” ◆

meglapulmeglapul 「Han-nin-va boro jani szenpukusite-
ita.」 „A tettes egy rozoga házban lapult meg.”

szenranszenran ◆ háború forgatagaháború forgataga
szenran-noszenran-no ◆ háborúháború sújtottasújtotta 「Szenranno
kuni」 „háború sújtotta ország”

szenran-nocsimataszenran-nocsimata ◆ csatatércsatatér
szenran-nocsimatatokaszuszenran-nocsimatatokaszu ◆ háborúháború pusz-pusz-
títjatítja
szenrecuszenrecu ◆ csatasorcsatasor 「Szenrecuni kuvavat-
ta.」 „Csatasorba állt.” ◆ harcharc 「Szenrecu-o ba-
nareta.」 „Abbahagyta a harcot.”

szenrecunaszenrecuna ◆ élénkélénk 「Szono eiga-va bokuni
szenrecuna insó-o ataeta.」 „Az a film élénk be-
nyomást keltett bennem.” ◆ éleséles 「Szendzsóno
szenrecuna bamenga meni jakicuiteiru.」 „A
harctéri éles jelenetek még most is a szemem előtt

AdysAdys szenpan szenpan – szenrecuna szenrecuna 33673367



vannak.” ◆ fényesfényes 「Szenrecunadebjú」 „fé-
nyes debütálás”

szenreiszenrei ◆ hasonlóhasonló eseteset 「Taiikude rakudais-
ita hitono szenreiganai.」 „Olyan eset még nem
volt, hogy valaki testnevelésből megbukjon.” ◆

példapélda 「Szore-va szekaisidzsó szenreiganai.」
„Erre még a világtörténelemben nem volt példa.”
◆ precedensprecedens 「Kono dzsiken-va szenreitona-
ru.」 „Ez az eset precedensértékű.”

szenreiszenrei ◆ kereszteléskeresztelés ◆ keresztelkedéskeresztelkedés
◆ keresztségkeresztség ◆ tűzkeresztségtűzkeresztség 「Szakká
szensu-va góruno szenrei-o uketa.」 „A focista az
első góljával átesett a tűzkeresztségen.” ◇ sza-sza-
iszenreiiszenrei újrakeresztelésújrakeresztelés ◇ dzsidószenreidzsidószenrei
gyermekkeresztelésgyermekkeresztelés ◇ hókanoszenreihókanoszenrei tűz-tűz-
keresztségkeresztség ◇ rindzsúnoszenreirindzsúnoszenrei haláloshalálos
ágyon keresztelkedéságyon keresztelkedés
szenreidószenreidó ◆ keresztelőkápolnakeresztelőkápolna
szenreimeiszenreimei ◆ keresztnévkeresztnév
szenreinohiszekiszenreinohiszeki ◆ keresztség szentségekeresztség szentsége
szenreinomizuszenreinomizu ◆ keresztvízkeresztvíz
szenrei-oszenrei-o hodokoszuhodokoszu ◆ megkeresztelmegkeresztel 「Mu-
szumeni szenrei-o hodokosita.」 „Megkeresztel-
tem a lányomat.”

szenrei-oszenrei-o szazukeruszazukeru ◆ megkeresztelmegkeresztel
「Sinpu-va akacsan-ni szenrei-o szazuketa.」 „A
pap megkeresztelte a csecsemőt.”

szenrei-oszenrei-o ukeruukeru ◆ megkeresztelkedikmegkeresztelkedik
「Anata-va szenrei-o uketeiru?」 „Téged megke-
reszteltek?”

szenreisaszenreisa ◆ keresztelőkeresztelő
szenreisikiszenreisiki ◆ kereszteléskeresztelés ◆ keresztelőkeresztelő
szenreiszaiszenreiszai ◆ vízkeresztvízkereszt
szenrenszenren ◆ eleganciaelegancia ◆ kifinomultságkifinomultság
szenrenszaretaszenrenszareta ◆ csiszoltcsiszolt 「Szenrenszareta
ii mavasi」 „csiszolt beszéd” ◆ elegánselegáns 「Szen-
renszaretadezain」 „elegáns formatervezés” ◆ ki-ki-
finomultfinomult 「Szenrenszareta sumi」 „kifinomult
ízlés”

szenriszenri ◆ ezerezer japánmérföldjapánmérföld ◆ nagynagy távol-távol-
ságság
szenricuszenricu ◆ dallamdallam 「Kono kjokuno szenricuga-
ii.」 „Ennek a zeneműnek kellemes dallama van.”

szenricuszenricu ◆ borzongásborzongás 「Bokuno karadani
szenricuga hasitta.」 „Borzongás futott végig raj-
tam.”

szenricunoiiszenricunoii / szenricunojoiszenricunojoi ◆ dallamosdallamos ◆

fülbemászófülbemászó 「Szenricunoii uta」 „fülbemászó
dal”

szenricunojoiszenricunojoi / szenricunoiiszenricunoii ◆ dallamosdallamos ◆

fülbemászófülbemászó 「Szenricunoii uta」 „fülbemászó
dal”

szenricu-oszenricu-o oboeruoboeru ◆ borzongborzong 「Kono eigade
miburuiszuruhodono szenricu-o oboeta.」
„Annyira borzongtam a film alatt, hogy szinte re-
megett a testem.”

szenricuszubekiszenricuszubeki ◆ borzalmasborzalmas 「Szenricu-
szubeki kókei」 „borzalmas látvány”

szenricuszuruszenricuszuru ◆ borzongborzong
szenricutekinaszenricutekina ◆ dallamosdallamos 「Szenricutekina
si」 „dallamos vers”

szenriganszenrigan ◆ látnoklátnok ◆ látnokilátnoki képességképesség ◆

távolbalátástávolbalátás
szenrigan-noszenrigan-no ◆ látnokilátnoki
szenrihinszenrihin ◆ hadizsákmányhadizsákmány 「Ókuno
szenrihin-o eta.」 „Sok hadizsákmányt szerez-
tek.”

szenrinokómoszokkanihadzsimaruszenrinokómoszokkanihadzsimaru ◆ min-min-
den hosszú út egyetlen lépéssel kezdődikden hosszú út egyetlen lépéssel kezdődik
szenrinomicsimoippokaraszenrinomicsimoippokara ◆ mindenminden hosszúhosszú
út egyetlen lépéssel kezdődikút egyetlen lépéssel kezdődik
szenrjakuszenrjaku ◆ hadászathadászat ◆ haditervhaditerv ◆ stra-stra-
tégiatégia 「Uri age-o nidzsuh-pászento ageruta-
meno szenrjaku-o tateru.」 „Az eladások 20%-os
emeléséhez stratégiát dolgoztak ki.” ◆ taktikataktika
「Kono szeihinno hanbaiszenrjaku-o nerimasó.」
„Találjuk ki, mi legyen ennek a terméknek az el-
adási taktikája!” ◇ gundzsiszenrjakugundzsiszenrjaku katonaikatonai
stratégiastratégia ◇ keieiszenrjakukeieiszenrjaku üzletiüzleti straté-straté-
giagia ◇ szeizonszenrjakuszeizonszenrjaku túlélésitúlélési stratégiastratégia
◇ szenrjakuheikiszenrjakuheiki hadászatihadászati fegyverfegyver ◇

csúkiszenrjakucsúkiszenrjaku középtávúközéptávú stratégiastratégia ◇

máketinguszenrjakumáketinguszenrjaku piacszerzésipiacszerzési straté-straté-
giagia
szenrjakubakugekiszenrjakubakugeki ◆ stratégiaistratégiai bombázásbombázás

szenrjakubussiszenrjakubussi ◆ stratégiaistratégiai anyagokanyagok ◆

stratégiai erőforrásokstratégiai erőforrások
szenrjakubussicuszenrjakubussicu ◆ stratégiai anyagstratégiai anyag
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szenrjakudzsónoszenrjakudzsóno ◆ stratégiaistratégiai
szenrjakuheikiszenrjakuheiki ◆ hadászatihadászati fegyverfegyver ◆

stratégiai fegyverstratégiai fegyver
szenrjakuheikiszakugendzsójakuszenrjakuheikiszakugendzsójaku ◆ hadá-hadá-
szati fegyvereket korlátozó egyezményszati fegyvereket korlátozó egyezmény
szenrjakukaszenrjakuka ◆ stratégastratéga
szenrjakukakuheikiszenrjakukakuheiki ◆ stratégiaistratégiai atom-atom-
fegyverfegyver
szenrjaku-oszenrjaku-o torutoru ◆ pozicionálpozicionál 「Sacsó-va ka-
isanijoi szenrjaku-o totta.」 „Az igazgató jól pozi-
cionálta a céget.”

szenrjakupatánszenrjakupatán ◆ taktikai sémataktikai séma
szenrjakutekinaszenrjakutekina ◆ stratégiaistratégiai
szenrjakutekipátonászenrjakutekipátoná ◆ stratégiaistratégiai partnerpartner

szenrjakutekipátonásippuszenrjakutekipátonásippu ◆ stratégiaistratégiai
szövetségszövetség
szenrjószenrjó ◆ elfoglaláselfoglalás ◆ elfoglalelfoglal magánakmagának
「Densade futaribunno szeki-o hitoride szenrjó-
siteiru.」 „A vonaton két széket is elfoglal magá-
nak.” ◆ kisajátításkisajátítás ◆ megszállásmegszállás 「Toruko-
no szenrjó-va nagai aidacuzuita.」 „A török meg-
szállás sokáig tartott.” ◇ rjódonoszenrjórjódonoszenrjó terü-terü-
let megszállásalet megszállása
szenrjószenrjó ◆ sugárdózissugárdózis ◇ ikicsiszenrjóikicsiszenrjó dó-dó-
zisküszöbzisküszöb ◇ kjúsúszenrjókjúsúszenrjó abszorbeáltabszorbeált dó-dó-
ziszis ◇ kjúsúszenrjókjúsúszenrjó elnyeltelnyelt sugárdózissugárdózis ◇

kjojószenrjókjojószenrjó megengedettmegengedett sugárdózissugárdózis ◇

kjojószenrjókjojószenrjó megengedhetőmegengedhető dózisdózis ◇ sósa-sósa-
szenrjószenrjó besugárzásibesugárzási dózisdózis ◇ csisiszenrjócsisiszenrjó
haláloshalálos sugárdózissugárdózis ◇ tókaszenrjótókaszenrjó egyen-egyen-
értékűértékű dózisdózis ◇ tókaszenrjótókaszenrjó ekvivalensekvivalens dó-dó-
ziszis
szenrjószenrjó ◆ festékfesték 「Sokubucude cukutta szenr-
jóde kami-o szomeru.」 „Növényi anyagokból ké-
szült festékkel festem a hajam.” ◆ festőanyagfestőanyag ◆

színezőanyagszínezőanyag 「Akai szenrjóde kidzsi-o szome-
ta.」 „Vörös színezőanyaggal festette a kelmét.” ◇

enkiszeiszenrjóenkiszeiszenrjó bázikusbázikus festékfesték ◇ gósze-gósze-
iszenrjóiszenrjó szintetikusszintetikus színezőanyagszínezőanyag ◇ dzs-dzs-
inzószenrjóinzószenrjó mesterségesmesterséges színezőanyagszínezőanyag ◇

ten-nenszenrjóten-nenszenrjó természetestermészetes színezőa-színezőa-
nyagnyag ◇ bunszanszenrjóbunszanszenrjó diszperziósdiszperziós festékfesték
◇ mukiszenrjómukiszenrjó ásványi színezőanyagásványi színezőanyag
szenrjóbakoszenrjóbako ◆ pénzes ládapénzes láda
szenrjócsitaiszenrjócsitai ◆ megszállási övezetmegszállási övezet
szenrjógunszenrjógun ◆ megszálló hadseregmegszálló hadsereg

szenrjójakusaszenrjójakusa ◆ primadonnaprimadonna ◆ színészcsil-színészcsil-
laglag
szenrjókeiszenrjókei ◆ sugárzásmérősugárzásmérő
szenrjokuszenrjoku ◆ aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk 「Kono
szeihin-va vagasano szenrjokuninaru.」 „Ez a ter-
mék aranytojást tojó tyúk lesz a vállalatunk szá-
mára.” ◆ erősségerősség 「Kare-va csímuno szenrjo-
kuninatta.」 „A csapat erőssége lett.” ◆ haderőhaderő
「Kakuheikiszenrjokunobaranszu-va fukinkóni-
natta.」 „A nukleáris haderőegyensúly felborult.”
◆ küzdőerőküzdőerő 「Kikóno tameni szensuno
szenrjoku-va ocsita.」 „A klíma miatt a sportolók
küzdőereje csökkent.”

szenrjóricuszenrjóricu ◆ részesedésrészesedés ◇ sidzsószenrj-sidzsószenrj-
óricuóricu piaci részesedéspiaci részesedés
szenrjószokuteiszenrjószokutei ◆ dozimetriadozimetria
szenrjószuruszenrjószuru ◆ beveszbevesz 「Tekigun-va siro-o
szenrjósita.」 „Bevették a várat az ellenség csapa-
tai.” ◆ elfoglalelfoglal 「Kuni-va szenrjószareta.」 „El-
foglalták az országot.” ◆ foglalfoglal 「Guntai-va at-
arasii csiiki-o szenrjósita.」 „A hadsereg új terü-
leteket foglalt.” ◆ megszállmegszáll 「Guntai-va kuni-
o szenrjósita.」 „A hadsereg megszállta az orszá-
got.”

szenrjúszenrjú ◆ szenrjú haikuszenrjú haiku
szenroszenro ◆ pályapálya ◆ sínsín ◆ vágányvágány ◆ vasútivasúti pá-pá-
lyalya
szenroheiszaszenroheisza ◆ vágányzárvágányzár
szenrokódzsiszenrokódzsi ◆ vágánykarbantartásvágánykarbantartás
szenronainiszenronaini ◆ síneksínek közéközé 「Inuga szenronaini
majoi konda.」 „Egy kutya a sínek közé tévedt.”

szenronohabaszenronohaba ◆ nyomtávnyomtáv ◆ nyomtávolságnyomtávolság
szenronotenkenszenronotenken ◆ pályaellenőrzéspályaellenőrzés
szenrovakiszenrovaki ◆ vasúti pálya szélevasúti pálya széle
szenrozoiniszenrozoini ◆ síneksínek menténmentén 「Szenrozoini
aruiteita.」 „A sínek mentén sétáltam.”

szenruszenru ◆ átváltozásátváltozás
szenruiszenrui ◆ lombosmohalombosmoha ◆ lombosmoháklombosmohák
szensaszensa ◆ autómosásautómosás ◆ kocsimosáskocsimosás
szensaszensa ◆ harckocsiharckocsi 「Macsidzsú-o szensaga
hasitteita.」 „Szerte a városban harckocsik men-
tek.” ◆ páncélospáncélos ◆ tanktank ◇ taiszensahótaiszensahó pán-pán-
céltörő lövegcéltörő löveg
szensabutaiszensabutai ◆ páncélos egységpáncélos egység
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szensadzsószensadzsó ◆ autómosóautómosó ◆ kocsimosókocsimosó
szensaheiszensahei ◆ páncélospáncélos
szensakuteisószensakuteisó ◆ spiccesen dúdolásspiccesen dúdolás
szensaszuruszensaszuru ◆ autótautót mosmos 「Szensasitemorat-
ta.」 „Megmosattam az autót.”

szensiszensi ◆ pungáláspungálás ◆ punkciópunkció ◆ szúrcsapo-szúrcsapo-
láslás
szensiszensi ◆ őstörténetőstörténet
szensiszensi ◆ hadtörténelemhadtörténelem ◆ hadtörténethadtörténet
szensiszensi ◆ harcosharcos ◆ szószólószószóló 「Dzsijúno szen-
si」 „szabadság szószólója” ◆ vitézvitéz ◇ dzsú-dzsú-
dzsigunszensidzsigunszensi kereszteskeresztes lovaglovag ◇ mumei-mumei-
szensinohakaszensinohaka ismeretlen katona sírjaismeretlen katona sírja
szensiszensi ◆ háborús halálháborús halál
szensiszensi ◆ perisztómaperisztóma
szensicuszensicu ◆ hajókabinhajókabin ◆ kabinkabin 「Ittószensi-
cu」 „elsőosztályú kabin” ◆ kajütkajüt ◇ ittószen-ittószen-
sicusicu első osztályú kabinelső osztályú kabin
szensidzsidaiszensidzsidai ◆ őstörténetiőstörténeti korkor ◆ prehisz-prehisz-
tórikus kortórikus kor
szensidzsidainoszensidzsidaino ◆ ősiősi 「Szensidzsidaino ni-
hon」 „ősi Japán”

szensigakuszensigaku ◆ őstörténet-kutatásőstörténet-kutatás
szensinszensin ◆ partjelzőpartjelző ◆ vonalbíróvonalbíró
szensinszensin ◆ élen járásélen járás ◆ előrehaladáselőrehaladás
szensinszensin ◆ odaadásodaadás ◇ icsiiszensinicsiiszensin szívvel-szívvel-
lélekkellélekkel 「Icsiiszensin, sigotoni idondeiru.」
„Szívvel-lélekkel dogozik.”

szensinbankuszensinbanku ◆ ezerféleezerféle megpróbáltatásmegpróbáltatás
◆ ezerféle nehézségezerféle nehézség
szensingidzsucuszensingidzsucu ◆ fejlett technológiafejlett technológia
szensinkógjókokuszensinkógjókoku ◆ fejlett ipari országfejlett ipari ország
szensinkokuszensinkoku ◆ fejlettfejlett országország ◇ kógjószen-kógjószen-
sinkokusinkoku iparilag fejlett országiparilag fejlett ország
szensinoszensino ◆ őstörténetiőstörténeti ◆ prehisztórikusprehisztórikus ◆

történelem előttitörténelem előtti
szensinszeiszensinszei ◆ pliocén korpliocén kor
szensinszuruszensinszuru ◆ odaadássalodaadással csinálcsinál 「Kare-
va sigotoni szensinsiteiru.」 „Odaadással dolgo-
zik.”

szensinszuruszensinszuru ◆ felfejlődikfelfejlődik 「Kunino szangjó-
va szensinsita.」 „Az ország ipara felfejlődött.”

szensintekinaszensintekina ◆ élenjáróélenjáró 「Szensintekina ko-
koromi」 „élenjáró próbálkozás” ◆ fejlettfejlett
「Szensintekina szekkeihóhó-o cukatta.」 „Fej-
lett tervezési módszereket használt.”

szensisaszensisa ◆ háborúbanháborúban elesettelesett ◆ hősihősi ha-ha-
lottlott
szensisaizokuszensisaizoku ◆ háborúbanháborúban elesettelesett csa-csa-
ládjaládja
szensisameiboszensisameibo ◆ elesettek listájaelesettek listája
szensisitaszensisita ◆ elesettelesett 「Szensisita hitono
cuitósiki-o okonatta.」 „Elesettekről megemlé-
keztek.”

szensiszuruszensiszuru ◆ elesikelesik 「Gundzsin-va szensisi-
ta.」 „A katona a háborúban elesett.” ◆ háború-háború-
ban elesikban elesik ◆ harcban meghalharcban meghal
szensitibunaszensitibuna ◆ érzékenyérzékeny 「Szeidzsitekini-
szensitibuna vadai」 „politikailag érzékeny téma”

szensoszenso ◆ könyvkollekciókönyvkollekció ◆ válogatottválogatott mű-mű-
vekvek
szensószensó ◆ háborús sebesülésháborús sebesülés ◆ harci sebharci seb
szensószensó ◆ jó nap reggel, de rossz estejó nap reggel, de rossz este
szensószensó ◆ diadaldiadal ◆ háborús győzelemháborús győzelem
szensószensó ◆ mondvacsinált elnevezésmondvacsinált elnevezés
szensókinenbiszensókinenbi ◆ háborús győzelem napjaháborús győzelem napja
szensókokuszensókoku ◆ győztes országgyőztes ország
szensokuszensoku ◆ szövés és festésszövés és festés
szensokuszensoku ◆ festésfestés ◆ színezésszínezés ◇ guramu-guramu-
szensokuszensoku Gram-festésGram-festés ◇ kószanszensokukószanszensoku
savellenállásossavellenállásos festésfestés ◇ szeitaiszensokuszeitaiszensoku
élő szövet festéseélő szövet festése
szensokubuntaiszensokubuntai ◆ kromatidkromatid
szensokukiszensokuki ◆ kelmefestő gépkelmefestő gép
szensokukódzsószensokukódzsó ◆ kelmefestő műhelykelmefestő műhely
szensokusicuszensokusicu ◆ kromatinkromatin ◇ sinszeiszenso-sinszeiszenso-
kusicukusicu eukromatineukromatin
szensokuszuruszensokuszuru ◆ festfest 「Kidzsi-o szensoku-
szuru.」 „Szövetet fest.”

szensokutaiszensokutai ◆ kromoszómakromoszóma ◇ ekkuszuszen-ekkuszuszen-
sokutaisokutai X-kromoszómaX-kromoszóma ◇ kadzsószensok-kadzsószensok-
utaiutai járulékosjárulékos kromoszómakromoszóma ◇ kadzsószen-kadzsószen-
sokutaisokutai számfelettiszámfeletti kromoszómakromoszóma ◇ szan-szan-
szensokutaiszeiszensokutaiszei triszómiatriszómia ◇ dzsószensok-dzsószensok-
utaiutai autoszómaautoszóma ◇ dzsinkószensokutaidzsinkószensokutai
mesterségesmesterséges kromoszómakromoszóma ◇ szeiszensok-szeiszensok-
utaiutai neminemi kromoszómakromoszóma ◇ szeiszensokutaiszeiszensokutai
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ivariivari kromoszómakromoszóma ◇ vaiszensokutaivaiszensokutai Y-Y-
kromoszómakromoszóma
szensokutaicsizuszensokutaicsizu ◆ kromoszóma-térképkromoszóma-térkép
szensokutaigumiszensokutaigumi ◆ kromoszómakészletkromoszómakészlet
szensokutaihokószensokutaihokó ◆ kromoszóma-sétakromoszóma-séta
szensokutaiidzsószensokutaiidzsó ◆ kromoszóma-kromoszóma-
rendellenességrendellenesség
szensokutaiszakugenszensokutaiszakugen ◆ kromoszóma-kromoszóma-
rövidülésrövidülés
szensokutaitocuzenhen-iszensokutaitocuzenhen-i ◆ kromoszóma-kromoszóma-
mutációmutáció
szensokutaivókinguszensokutaivókingu ◆ kromoszóma-sétakromoszóma-séta
szensónosukugaszensónosukuga ◆ diadalünnepdiadalünnep
szensósaszensósa ◆ háborús sebesültháborús sebesült
szensuszensu ◆ hajótulajdonoshajótulajdonos
szensuszensu ◆ előbb szerzéselőbb szerzés
szensuszensu ◆ mirigydaganatmirigydaganat
szensuszensu ◆ játékosjátékos 「Szakká szensu-va
ierókádo-o moratta.」 „A futballjátékos sárga la-
pot kapott.” ◆ sportolósportoló ◆ versenyzőversenyző ◇ orin-orin-
pikkuszensupikkuszensu olimpiaiolimpiai versenyzőversenyző ◇ keirjók-keirjók-
júszensujúszensu könnyűsúlyúkönnyűsúlyú versenyzőversenyző ◇ kótai-kótai-
szensuszensu cserejátékoscserejátékos ◇ szakkászensuszakkászensu fut-fut-
ballistaballista ◇ sakekinoszensusakekinoszensu sportlövészsportlövész ◇

dzsúrjószensudzsúrjószensu nehézsúlyúnehézsúlyú játékosjátékos ◇ sok-sok-
ugjószensuugjószensu hivatásoshivatásos versenyzőversenyző ◇ sin-sin-
dzsinszensudzsinszensu újúj játékosjátékos ◇ szupócuszensuszupócuszensu
sportversenyzősportversenyző ◇ taiszószensutaiszószensu tornásztornász
「Taiszószensuninaritai.」 „Tornász szeretnék
lenni.” ◇ daihjószensudaihjószensu válogatottválogatott verseny-verseny-
zőző 「Hangarí daihjószensu」 „magyar válogatott
versenyző” ◇ daihjószensudaihjószensu válogatottválogatott játé-játé-
koskos 「Hangarí daihjószensu」 „magyar váloga-
tott játékos” ◇ teniszuszensuteniszuszensu teniszjátékosteniszjátékos
◇ teniszuszensuteniszuszensu teniszezőteniszező ◇ toppuszen-toppuszen-
susu élsportolóélsportoló ◇ toppuszensutoppuszensu élversenyzőélversenyző
◇ puroszensupuroszensu hivatásoshivatásos versenyzőversenyző ◇ be-be-
teranszensuteranszensu veteránveterán játékosjátékos ◇ meiszensumeiszensu
híreshíres sportolósportoló ◇ jakjúszensujakjúszensu bázislabda-bázislabda-
játékosjátékos ◇ jakjúszensujakjúszensu baseballjátékosbaseballjátékos ◇

reszuringuszensureszuringuszensu birkózóbirkózó ◇ vakateszensuvakateszensu
fiatal versenyzőfiatal versenyző
szensuszensu ◆ hajóorrhajóorr
szensuszensu ◆ zsarnokzsarnok 「Szensu-va cuihószareta.」
„Elűzték a zsarnokot.”

szensuszensu ◆ karcsú kézkarcsú kéz ◆ kecses kézkecses kéz

szensúszensú ◆ ezerezer évév 「Kodomono kiszei-o icsi-
dzsicuszensúno omoide matteita.」 „Ezer évnek
tűnt, míg a gyermekem hazalátogat.” ◆ hosszúhosszú
időidő
szensúszensú ◆ szakirányú tanulmányszakirányú tanulmány
szensúszensú ◆ antológiaantológia ◆ szemelvényekszemelvények 「Han-
garí bungakuszensú」 „szemelvények a magyar
irodalomból” ◆ válogatásválogatás
szensúszensú ◆ múltmúlt héthét 「Szensúno taifú-va ókuno
higai-o motarasita.」 „A múlt heti tájfun sok kárt
okozott.” ◆ múltmúlt hétenhéten 「Szensúkaigairjokóni
ittekita.」 „Múlt héten külföldre utaztam.”

szensubóeiszensubóei ◆ agresszióagresszió nélkülinélküli védelemvédelem ◆

kizárólagos védelemkizárólagos védelem
szensucuszensucu ◆ kiválasztáskiválasztás ◆ megválasztásmegválasztás
szensucuszuruszensucuszuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Hangarí
daihjószensu-o szensucusita.」 „Kiválasztották a
magyar válogatott versenyzőit.” ◆ megválasztmegválaszt
「Kare-va szóridaidzsinni szensucuszareta.」
„Megválasztották miniszterelnöknek.”

szensudanszensudan ◆ csapatcsapat
szensúgakkószensúgakkó ◆ szakiskolaszakiskola
szensúkaszensúka ◆ szakkurzusszakkurzus
szensúkamokuszensúkamoku ◆ szaktárgyszaktárgy
szensukazariszensukazari ◆ orrszobororrszobor
szensukenszensuken ◆ bajnokibajnoki címcím 「Szensuken-o ara-
szotteiru.」 „Harcol a bajnoki címért.” ◆ bajnok-bajnok-
ságság ◇ ópunszensukenópunszensuken nyíltnyílt versenyverseny ◇ sze-sze-
kaiszensukenkaiszensuken világbajnokságvilágbajnokság
szensukenszensuken ◆ elsőbbségelsőbbség 「Szensukenno gen-
szoku」 „elsőbbség elve”

szensukenhodzsisaszensukenhodzsisa ◆ címvédőcímvédő
szensukjókaiszensukjókai ◆ hajótulajdonosokhajótulajdonosok társa-társa-
ságasága
szensumuraszensumura ◆ olimpiai faluolimpiai falu
szensúnenszensúnen ◆ millenniummillennium
szensúnen-noszensúnen-no ◆ millenniumimillenniumi
szensúrakuszensúraku ◆ zárónapzárónap 「Sibai-va szensúra-
kuninatta.」 „Elérkezett az színelőadás zárónap-
ja.”

szensuruinoszensuruino ◆ ezerféleezerféle
szensuszuruszensuszuru ◆ előbbelőbb szerezszerez 「Kono szensu-
va itten-o szensusita.」 „Ez a versenyző előbb
szerzett pontot.”
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szensúszuruszensúszuru ◆ szakterületenszakterületen tanultanul
「Denkikógaku-o szensúszuru.」 „Villamosmér-
nöki szakterületen tanul.”

szensutenszensuten ◆ első gólelső gól ◆ első pontelső pont
szensutokkenszensutokken ◆ elsőbbség jogaelsőbbség joga
szensutokutenszensutokuten ◆ előbbelőbb szerzettszerzett pontpont
「Szensutokuten-o ageta.」 „Előbb szerzett pon-
tot.” ◆ kezdőgólkezdőgól
szensuzószensuzó ◆ orrszobororrszobor
szenszászenszá ◆ érzékelőérzékelő ◆ szenzorszenzor ◇ szekigai-szekigai-
szenszenszászenszenszá infravörösinfravörös érzékelőérzékelő ◇ naikai-naikai-
szenszászenszá belsőbelső érzékelőérzékelő ◇ baioszenszábaioszenszá bio-bio-
szenzorszenzor ◇ hikariszenszáhikariszenszá fényérzékelőfényérzékelő
szenszabanbecuszenszabanbecu ◆ sokaságsokaság
szenszabanbecunoszenszabanbecuno ◆ milliófélemillióféle ◆ sokfélesokféle
「Kófuku-va szenszabanbecudearu.」 „Sokféle
boldogság létezik.”

szenszaiszenszai ◆ háborúsháborús kárkár 「Szenszai-o koom-
uru.」 „Háborús kárt szenved.” ◆ világégésvilágégés
szenszaiszenszai ◆ érzékenységérzékenység ◆ törékenységtörékenység
szenszaiszenszai ◆ előző feleségelőző feleség
szenszaicsiszenszaicsi ◆ háború sújtotta területháború sújtotta terület
szenszaicsikuszenszaicsiku ◆ háborúháború pusztítottapusztította terü-terü-
letlet ◆ háború sújtotta területháború sújtotta terület
szenszaikodzsiszenszaikodzsi ◆ hadiárvahadiárva
szenszainaszenszaina ◆ érzékenyérzékeny 「Szenszaina ko」
„Érzékeny gyerek.” ◆ finomfinom 「Pianiszutono jubi-
no szenszaina ugoki」 „zongorista ujjainak finom
mozgása” ◆ kényeskényes 「Kanodzso-va szenszaide-
szu.」 „Az a nő kényes.” ◆ mimózalelkűmimózalelkű 「Szen-
szaina dzsoszei」 „mimózalelkű nő” ◆ törékenytörékeny
「Szenszaina jubi」 „törékeny ujj”

szenszaisaszenszaisa ◆ háborús áldozatháborús áldozat
szenszaiszaszenszaisza ◆ érzékenységérzékenység ◆ törékenységtörékenység

szenszakuszenszaku ◆ esztergálásesztergálás
szenszakuszenszaku ◆ fúrásfúrás ◆ kutakodáskutakodás ◆ vájkáló-vájkáló-
dásdás
szenszakuszuruszenszakuszuru ◆ faggatfaggat 「Rikonnicuitea-
rekore szenszakuszareta.」 „A házasság ügyében
erről-arról faggatták.” ◆ kutakodikkutakodik
「Dzsóhókjoku-va otokono íméru-o szenszakusi-
ta.」 „A titkosszolgálat a férfi elektronikus levele-
zésében kutakodott.” ◆ kutakszikkutakszik 「Keiszacu-
va kareno dzsóhó-o szenszakusita.」 „A rendőr-

ség utána kutakodott.” ◆ puhatolózikpuhatolózik ◆ váj-váj-
kálódikkálódik 「Jokeina szenszaku-o sita.」 „Felesle-
gesen vájkálódott.”

szenszakuzukinoszenszakuzukino ◆ kíváncsikíváncsi természetűtermészetű ◆

rosszmájúrosszmájú 「Szenszakuzukino rindzsintacsi-va
karenicuite uvaszasita.」 „A rosszmájú szomszé-
dok pletykáltak róla.” ◆ vájkálódóvájkálódó
szenszamanbecuszenszamanbecu ◆ sokaságsokaság
szenszankinszenszankin ◆ elszámolás összegeelszámolás összege
szenszeiszenszei ◆ doktordoktor úrúr 「Szenszei-va kono bjó-
kinicuitedó omoimaszuka?」 „A doktor úrnak mi
a véleménye erről a betegségről?” ◆ pedagóguspedagógus
◆ tanártanár 「Kótógakkóno szenszei」 „középisko-
lás tanár” ◆ tanártanár úrúr 「Tanaka szenszeini
szúgaku-o oszovatta.」 „Tanaka tanár úrtól tanul-
tam matematikát.” ◆ tanítótanító 「Sógakkóno szen-
szei」 „alsó tagozatos tanító” ◆ úrúr 「Bengosino
szenszeini tegami-o kaita.」 „Levelet írtam az
ügyvéd úrnak.” ◇ ukemocsinoszenszeiukemocsinoszenszei osz-osz-
tályfőnöktályfőnök ◇ gogakunoszenszeigogakunoszenszei nyelvtanárnyelvtanár
◇ kotobanoszenszeikotobanoszenszei nyelvtanárnyelvtanár ◇ súkjók-súkjók-
jóikunoszenszeijóikunoszenszei hittantanárhittantanár ◇ dzsoszei-dzsoszei-
noszenszeinoszenszei tanárnőtanárnő ◇ dzsoszeinoszenszeidzsoszeinoszenszei
tanítónőtanítónő ◇ taiikunoszenszeitaiikunoszenszei tornatanártornatanár ◇

daiszenszeidaiszenszei tanítómestertanítómester ◇ daiszenszeidaiszenszei
tiszteletreméltótiszteletreméltó orvosorvos ◇ danszunoszen-danszunoszen-
szeiszei tánctanártánctanár ◇ hangarígonoszenszeihangarígonoszenszei ma-ma-
gyartanárgyartanár
szenszeiszenszei ◆ kezdőkezdő 「Szenszeiten」 „kezdőgól”
◆ megelőzőmegelőző 「Szenszeikaku kógeki」 „megelőző
atomtámadás” ◇ utanoszenszeiutanoszenszei énektanárénektanár ◇

ongakunoszenszeiongakunoszenszei zenetanárzenetanár ◇ szenszeinoszenszeino
kezdőkezdő 「Szenszeino ih-pah-」 „kezdőütés”

szenszeiszenszei ◆ esküeskü 「Szenszei-o site sógenszu-
ru.」 „Eskü alatt tesz tanúvallomást.”

szenszeiszenszei ◆ autokráciaautokrácia ◆ despotizmusdespotizmus ◆ ön-ön-
kényuralomkényuralom
szenszeidzsucuszenszeidzsucu ◆ asztrológiaasztrológia ◆ csillag-csillag-
jóslásjóslás
szenszeidzsucukaszenszeidzsucuka ◆ asztrológusasztrológus ◆ csillag-csillag-
jósjós
szenszeidzsucusiszenszeidzsucusi ◆ asztrológusasztrológus ◆ csillag-csillag-
jósjós
szenszeifurjoszenszeifurjo ◆ feltételesenfeltételesen szabadlábraszabadlábra
helyezett hadifogolyhelyezett hadifogoly
szenszeigakuszenszeigaku ◆ asztrológiaasztrológia

33723372 szensúszuru szensúszuru – szenszeigaku szenszeigaku AdysAdys



szenszeikjódzsucusoszenszeikjódzsucuso ◆ esküeskü alattialatti nyilat-nyilat-
kozatkozat
szenszeikógekiszenszeikógeki ◆ megelőzőmegelőző csapáscsapás ◆ meg-meg-
előző támadáselőző támadás
szenszeikunsuszenszeikunsu ◆ abszolútabszolút uralkodóuralkodó ◆ au-au-
tokratatokrata ◆ önkényuralkodóönkényuralkodó ◆ zsarnokzsarnok
szenszeikunsukokuszenszeikunsukoku ◆ abszolút monarchiaabszolút monarchia
szenszeikunsuszeitaiszenszeikunsuszeitai ◆ abszolútabszolút monar-monar-
chiachia
szenszeininsószenszeininsó ◆ esküt tanúsító iratesküt tanúsító irat
szenszeinoszenszeino ◆ kezdőkezdő 「Szenszeino ih-pah-」
„kezdőütés”

szenszeinoszenszeino ◆ önkényuralmiönkényuralmi
szenszei-oszenszei-o szuruszuru ◆ leteszileteszi azaz eskütesküt
「Gundzsin-va szenszei-o sita.」 „A katonák le-
tették az esküt.”

szenszeisikiszenszeisiki ◆ eskütételeskütétel
szenszeisoszenszeiso ◆ írásosírásos esküeskü ◆ nyilatkozatnyilatkozat
「Szenszeisoni cumani kakaru hijó-o szubete fu-
tanszuruto kaku hicujógaaru.」 „Szükség van egy
nyilatkozatra, amiben leírja, hogy felesége tartóz-
kodási költségeit vállalja.”

szenszeisószenszeisó ◆ SenhsziSenhszi
szenszeisugiszenszeisugi ◆ abszolutizmusabszolutizmus ◇ kaimei-kaimei-
szenszeisugiszenszeisugi felvilágosult abszolutizmusfelvilágosult abszolutizmus
szenszeisugisaszenszeisugisa ◆ abszolutistaabszolutista
szenszeiszeidzsiszenszeiszeidzsi ◆ abszolutizmusabszolutizmus ◆ au-au-
tokráciatokrácia ◆ despotizmusdespotizmus
szenszeiszuruszenszeiszuru ◆ kezdetbenkezdetben vezetvezet 「Csímu-
va niten-o szenszeisita.」 „A csapat kezdetben 2
góllal vezetett.”

szenszeitekinaszenszeitekina ◆ önkényuralmiönkényuralmi ◆ zsarnokizsarnoki
szenszekiszenszeki ◆ harciharci teljesítményteljesítmény ◆ sporttel-sporttel-
jesítményjesítmény 「Júsúna szenszeki-o oszameta.」
„Kiváló sportteljesítményt nyújtott.”

szenszekiszenszeki ◆ háborúháború maradványamaradványa ◆ régirégi
csata helyszínecsata helyszíne
szenszekiszenszeki ◆ felségjelfelségjel ◆ hajó illetőségehajó illetősége
szenszekibunszenszekibun ◆ vonalintegrálvonalintegrál
szenszekifumeinoszenszekifumeino ◆ ismeretlenismeretlen felségjelűfelségjelű
「Szenszekifumeino fune」 „ismeretlen felségjelű
hajó” ◆ ismeretlenismeretlen illetőségűilletőségű 「Szenszekifu-
meino szenpaku」 „ismeretlen illetőségű hajó”

szenszekikószenszekikó ◆ honi kikötőhoni kikötő

szenszekimeguriszenszekimeguri ◆ régirégi csatamezőkcsatamezők felke-felke-
reséseresése
szenszekisómeisoszenszekisómeiso ◆ lajstromozásilajstromozási okmányokmány

szenszekitórokuszenszekitóroku ◆ hajólajstromozáshajólajstromozás
szenszenszenszen ◆ hadiállapot kihirdetésehadiállapot kihirdetése
szenszenszenszen ◆ kettővelkettővel ezelőttezelőtt ◇ szenszensúszenszensú
kétkét héttelhéttel ezelőttezelőtt 「Szenszensúno kin-jóbino
ohiruni nani-o tabetakanante oboetemaszen.」
„Persze, hogy nem emlékszem, hogy mit ettem két
héttel ezelőtt, délben.”

szenszenszenszen ◆ frontfront 「Heisi-va szenszenni itta.」
„A katona a frontra ment.” ◆ harcvonalharcvonal ◇ kjó-kjó-
dószenszendószenszen közösközös frontfront ◇ dzsinminszen-dzsinminszen-
szenszen népfrontnépfront ◇ tóicuszenszentóicuszenszen egység-egység-
frontfront
szenszenfukokuszenszenfukoku ◆ hadüzenethadüzenet 「Taibei szen-
szenfukoku」 „hadüzenet Amerikának”

szenszenfukoku-oszenszenfukoku-o szuruszuru / szenszenfukoku-szenszenfukoku-
szuruszuru ◆ hadathadat üzenüzen 「Ringokuni
szenszenfukoku-o sita.」 „Hadat üzent a szom-
széd országnak.” ◆ kihirdetikihirdeti aa hadiállapotothadiállapotot
「Radzsiode szenszenfukokusita.」 „Rádión ki-
hirdette a hadiállapotot.”

szenszenfukokuszuruszenszenfukokuszuru / szenszenfukoku-oszenszenfukoku-o
szuruszuru ◆ hadathadat üzenüzen 「Ringokuni
szenszenfukoku-o sita.」 „Hadat üzent a szom-
széd országnak.” ◆ kihirdetikihirdeti aa hadiállapotothadiállapotot
「Radzsiode szenszenfukokusita.」 „Rádión ki-
hirdette a hadiállapotot.”

szenszengecuszenszengecu ◆ kétkét hónappalhónappal ezelőttezelőtt
「Szenszengecupurezento-o itadaita.」 „Két hó-
nappal ezelőtt kaptam egy ajándékot.”

szenszenkjókjótoszenszenkjókjóto ◆ félelemtől reszketvefélelemtől reszketve
szenszenkjókjótoszuruszenszenkjókjótoszuru ◆ borzasztóanborzasztóan félfél
「Don-na acukai-o ukerukato szenszenkjókjótosi-
ta.」 „Borzasztóan féltem, hogyan fognak bánni
velem.”

szenszensúszenszensú ◆ kétkét héttelhéttel ezelőttezelőtt 「Szen-
szensúno kin-jóbino ohiruni nani-o tabetakanan-
te oboetemaszen.」 „Persze, hogy nem emlék-
szem, hogy mit ettem két héttel ezelőtt, délben.”

szenszésonszenszéson ◆ szenzációszenzáció 「Njúszu-va
szenszéson-o maki okosita.」 „A hír szenzációt
keltett.”
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szenszésonarunaszenszésonaruna ◆ szenzációsszenzációs 「Szenszéso-
narunanjúszu」 „szenzációs hír”

szenszésonarunaengiszenszésonarunaengi ◆ világszámvilágszám
「Konopiero-va szenszésonaruna engi-o misze-
ru.」 „Ez a bohóc egy világszám.”

szenszoszenszo ◆ trónra lépéstrónra lépés
szenszoszenszo ◆ varangyméregvarangyméreg
szenszószenszó ◆ háborúháború 「Szenszóni maketa.」 „El-
vesztettük a háborút.” ◆ óriásióriási felfordulásfelfordulás
「Ikkini csúmonga haitte, ucsino bu-va szenszó-
dzsótaida.」 „Az egyszerre jött megrendelések mi-
att a részlegünkben óriási a felfordulás.” ◇ ucsú-ucsú-
szenszószenszó űrháborúűrháború ◇ kakakuszenszókakakuszenszó árhá-árhá-
borúború ◇ gensiszenszógensiszenszó atomháborúatomháború ◇ gente-gente-
iszenszóiszenszó korlátozottkorlátozott háborúháború ◇ szandzsú-szandzsú-
nenszenszónenszenszó harmincévesharmincéves háborúháború ◇ súkjó-súkjó-
szenszószenszó vallásháborúvallásháború ◇ sinriszenszósinriszenszó lé-lé-
lektanilektani hadviseléshadviselés ◇ sinrjakuszenszósinrjakuszenszó in-in-
váziósváziós háborúháború ◇ szenszócsúdearuszenszócsúdearu hadbanhadban
álláll 「Ringokuto szenszócsúdeszu.」 „Hadban ál-
lunk a szomszéd országgal.” ◇ szen-szen-
nenszenszónenszenszó ezerévesezeréves háborúháború ◇ zenmen-zenmen-
szenszószenszó totálistotális háborúháború ◇ daitóaszenszódaitóaszenszó
nagy kelet-ázsiai háborúnagy kelet-ázsiai háború
szenszóbaisószenszóbaisó ◆ háborúsháborús jóvátételjóvátétel ◆ hadi-hadi-
sarcsarc
szenszóbungakuszenszóbungaku ◆ háborús irodalomháborús irodalom
szenszócsúdearuszenszócsúdearu ◆ hadbanhadban álláll 「Ringokuto
szenszócsúdeszu.」 „Hadban állunk a szomszéd
országgal.”

szenszódzsiszenszódzsi ◆ SzenszódzsiSzenszódzsi
szenszódzsótaiszenszódzsótai ◆ hadiállapothadiállapot 「Muszukono
heja-va szenszódzsótaida.」 „A fiam szobájában
hadiállapotok uralkodnak.” ◆ hadviseléshadviselés
szenszóeigaszenszóeiga ◆ háborús filmháborús film
szenszógokkoszenszógokko ◆ háborúsdiháborúsdi
szenszógokkoszuruszenszógokkoszuru ◆ háborúsditháborúsdit játszikjátszik
「Kodomotacsi-va szenszógokkositeita.」 „A gye-
rekek háborúsdit játszottak.”

szenszóhakubucukanszenszóhakubucukan ◆ hadtörténetihadtörténeti mú-mú-
zeumzeum
szenszóhanzaiszenszóhanzai ◆ háborús bűnháborús bűn
szenszóhanzaininszenszóhanzainin ◆ háborús bűnösháborús bűnös
szenszóhókiszenszóhóki ◆ lemondás a háborúróllemondás a háborúról
szenszókeikiszenszókeiki ◆ háborús konjunktúraháborús konjunktúra

szenszókodzsiszenszókodzsi ◆ hadiárvahadiárva
szenszokuvatasiszenszokuvatasi ◆ költségmentesenköltségmentesen aa ha-ha-
jó oldaláhozjó oldalához
szenszómibódzsinszenszómibódzsin ◆ hadiözvegyhadiözvegy
szenszónarikinszenszónarikin ◆ hadimilliomoshadimilliomos
szenszónoszenszóno ◆ háborúsháborús
szenszónoeijúszenszónoeijú ◆ háborúsháborús hőshős 「Nicsiroszen-
szóno eijú」 „japán-orosz háború hőse”

szenszónoemonoszenszónoemono ◆ hadizsákmányhadizsákmány
szenszószuruszenszószuru ◆ háborúzikháborúzik 「Ringokuto szen-
szósiteiru.」 „Háborúzik a szomszéd országgal.”

szenszuszenszu ◆ legyezőlegyező
szenszuszenszu ◆ érzékérzék 「Kare-va bidzsineszuszen-
szuganai.」 „Nincs üzleti érzéke.” ◆ ízlésízlés
「Kikonasinoszenszu-va mattakunai.」 „Nincs
semmi ízlése az öltözködéshez.” ◇ bidzsineszu-bidzsineszu-
szenszuszenszu üzleti érzéküzleti érzék
szenszuiszenszui ◆ víz alá merülésvíz alá merülés
szenszuiszenszui ◆ forrásforrás ◆ kerti tavacskakerti tavacska
szenszuibokanszenszuibokan ◆ tengeralattjáró-hordozótengeralattjáró-hordozó

szenszuieihószenszuieihó ◆ búvárúszásbúvárúszás
szenszuifuszenszuifu ◆ búvárbúvár
szenszuifukuszenszuifuku ◆ búvárruhabúvárruha
szenszuigjószenszuigjó ◆ búváriparbúváripar
szenszuigjósaszenszuigjósa ◆ búváripari vállalatbúváripari vállalat
szenszuiguszenszuigu ◆ búvárfelszerelésbúvárfelszerelés
szenszuikanszenszuikan ◆ tengeralattjárótengeralattjáró ◇ gensir-gensir-
jokuszenszuikanjokuszenszuikan atommeghajtásúatommeghajtású tenger-tenger-
alattjáróalattjáró ◇ gensirjokuszenszuikangensirjokuszenszuikan atom-atom-
hajtású tengeralattjáróhajtású tengeralattjáró
szenszuikanhassadandómiszairuszenszuikanhassadandómiszairu ◆ tenger-tenger-
alattjáróról indított ballisztikus rakétaalattjáróról indított ballisztikus rakéta
szenszuikiguszenszuikigu ◆ búvárfelszerelésbúvárfelszerelés
szenszuisiszenszuisi ◆ búvárbúvár
szenszuiszuruszenszuiszuru ◆ vízvíz aláalá merülmerül
「Szenszuikan-va szenszuisita.」 „A tengeralatt-
járó víz alá merült.”

szenszuiteiszenszuitei ◆ tengeralattjárótengeralattjáró
szenszukuszariszenszukuszari ◆ szensz-szálszensz-szál
szenszunohoneszenszunohone ◆ legyezőbordalegyezőborda
szenszuruszenszuru ◆ bejelentbejelent 「Kjúkei-o szenszuru.」
„Szünetet jelent be.” ◆ üzenüzen 「Tatakai-o szen-
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szuru.」 „Hadat üzen.” ◇ kaikai-okaikai-o szenszuruszenszuru
megnyitjamegnyitja azaz üléstülést 「Gicsó-va kaikai-o szensi-
ta.」 „Az elnök megnyitotta az ülést.” ◇ súrjó-osúrjó-o
szenszuruszenszuru lefújlefúj 「Sinpan-va siaisúrjó-o szen-
sita.」 „A bíró lefújta a mérkőzést.” ◇ heikai-heikai-
oo szenszuruszenszuru berekesztiberekeszti azaz üléstülést 「Gicsó-
va heikai-o szensita.」 „Az elnök berekesztette az
ülést.”

szenszuvaruiszenszuvarui ◆ ízléstelenízléstelen
szentászentá ◆ centercenter ◆ gócgóc ◆ komplexumkomplexum ◆ köz-köz-
pontpont ◆ székházszékház ◇ irjószentáirjószentá gyógyászatigyógyászati
központközpont ◇ gorakuszentágorakuszentá szórakoztatószórakoztató
központközpont ◇ kontoróru-szentákontoróru-szentá irányítóköz-irányítóköz-
pontpont ◇ szábiszu-szentászábiszu-szentá szolgáltatószolgáltató köz-köz-
pontpont ◇ szupócu-szentászupócu-szentá sportközpontsportközpont ◇

rjúcúszentárjúcúszentá elosztóközpontelosztóközpont
szentaiszentai ◆ lombosmohalombosmoha
szentaiszentai ◆ hajóderékhajóderék ◆ hajótesthajótest
szentaiszentai ◆ flottaflotta ◆ hajórajhajóraj
szentaiszentai ◆ akroszómaakroszóma
szentaiszentai ◆ századszázad
szentaigakuszentaigaku ◆ mohokkalmohokkal foglalkozófoglalkozó tudo-tudo-
mánymány
szentaikózaiszentaikózai ◆ hajóacélhajóacél
szentairuiszentairui ◆ lombosmoháklombosmohák
szentakkiszentakki ◆ mosógépmosógép 「Szentakki-o mavasi-
ta.」 „Bekapcsoltam a mosógépet.”

szentakuszentaku ◆ mosásmosás 「Szentakuki-va szentaku-
o oeta.」 „A gép befejezte a mosást.” ◇ inocsi-inocsi-
noszentakunoszentaku kikapcsolódáskikapcsolódás ◇ iromonoszen-iromonoszen-
takutaku színesszínes mosásmosás ◇ oninoinumaniszentakuoninoinumaniszentaku
nincsnincs otthonotthon aa macska,macska, cincognakcincognak azaz ege-ege-
rekrek ◇ siromonoszentakusiromonoszentaku fehér mosásfehér mosás
szentakuszentaku ◆ opcionálisopcionális 「Szentakufuzoku-
hin」 „opcionális tartozék” ◆ választásválasztás
「Szentaku-va muzukasikatta.」 „Nehéz volt a vá-
lasztás.” ◆ választhatóválasztható 「Szentakukamoku」
„választható tantárgy” ◇ gunszentakugunszentaku cso-cso-
portszelekcióportszelekció ◇ dzsin-iszentakudzsin-iszentaku mestersé-mestersé-
gesges kiválogatáskiválogatás ◇ bundanszeiszentakubundanszeiszentaku
szétválasztószétválasztó kiválogatódáskiválogatódás ◇ bundansze-bundansze-
iszentakuiszentaku diszruptív szelekciódiszruptív szelekció
szentakubaibaikenszentakubaibaiken ◆ opcióopció
szentakubaszamiszentakubaszami ◆ ruhacsipeszruhacsipesz ◆ ruha-ruha-
szárító csipeszszárító csipesz

szentakubijoriszentakubijori ◆ mosáshozmosáshoz legjobblegjobb időjá-időjá-
rásrás ◆ napos időnapos idő
szentakudaraiszentakudarai ◆ mosóteknőmosóteknő
szentakugakikuszentakugakiku ◆ moshatómosható 「Szentakuga ki-
kumaszuku」 „mosható szájmaszk”

szentakuhimoszentakuhimo ◆ ruhaszárítóruhaszárító kötélkötél ◆ szárí-szárí-
tókötéltókötél
szentakuhjódzsiszentakuhjódzsi ◆ ruhacímkeruhacímke
szentakuitaszentakuita ◆ mosódeszkamosódeszka
szentakujaszentakuja ◆ mosodamosoda
szentakukamokuszentakukamoku ◆ választhatóválasztható tárgytárgy ◇

dzsijúszentakukamokudzsijúszentakukamoku szabadonszabadon választ-választ-
ható tárgyható tárgy
szentakukenszentakuken ◆ választás jogaválasztás joga
szentakukiszentakuki ◆ mosógépmosógép 「Szentakuki-o ma-
vaszujo!」 „Mosni fogok a géppel!” ◇ uzumak-uzumak-
isikiszentakukiisikiszentakuki keverőtárcsáskeverőtárcsás mosógépmosógép ◇

tategataszentakukitategataszentakuki felültöltősfelültöltős mosógépmosógép
◇ toppuródosikiszentakukitoppuródosikiszentakuki felültöltősfelültöltős mo-mo-
sógépsógép ◇ doramusikiszentakukidoramusikiszentakuki elöltöltőselöltöltős
forgódobosforgódobos mosógépmosógép ◇ doramusikiszenta-doramusikiszenta-
kukikuki forgódobosforgódobos mosógépmosógép ◇ paruszétásiki-paruszétásiki-
szentakukiszentakuki keverőtárcsáskeverőtárcsás mosógépmosógép ◇ fu-fu-
rontoródosikiszentakukirontoródosikiszentakuki elöltöltőselöltöltős mosó-mosó-
gépgép ◇ jokogataszentakukijokogataszentakuki oldaltoldalt töltőstöltős
mosógépmosógép
szentakukjókaszentakukjóka ◆ választhatóválasztható tananyagtananyag ◆

választható tantárgyválasztható tantárgy
szentakukóhaiszentakukóhai ◆ válogató párosodásválogató párosodás
szentakukószuszentakukószu ◆ mosóprogrammosóprogram
szentakumonoszentakumono ◆ mosottmosott ruharuha 「Amega fut-
tekitakara szentakumono-o tori irenakja.」 „Meg-
eredt az eső, be kell szedni a mosott ruhákat.”
◆ szennyesszennyes 「Szentakumono-o szentakusita.」
„Kimostam a szennyest.”

szentakumono-oszentakumono-o hoszuhoszu ◆ kiteregetkitereget
「Szentakumono-o hositara amega futtekita.」
„Amikor kiteregettem, elkezdett esni az eső.” ◆

teregettereget 「Otto-va szentakumono-o hoszuno-o
tecudattekureru.」 „A férjem segít teregetni.”

szentakumono-o hoszukotoszentakumono-o hoszukoto ◆ teregetésteregetés
szentakunojocsiszentakunojocsi ◆ másmás választásválasztás 「Szen-
takuno jocsiganakatta.」 „Nem volt más választá-
som.”

szentakurópuszentakurópu ◆ ruhaszárítóruhaszárító kötélkötél ◆ szárí-szárí-
tókötéltókötél
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szentakusiszentakusi ◆ alternatívaalternatíva ◆ lehetőséglehetőség
「Ikucukano szentakusigaarimaszu.」 „Van né-
hány lehetőségünk.” ◆ választásválasztás 「Szentakusi-
va szukunakatta.」 „Nem volt sok választás.”

szentakuszekkenszentakuszekken ◆ mosószappanmosószappan
szentakuszószentakuszó ◆ mosógép dobjamosógép dobja ◆ mosótérmosótér
szentakuszódaszentakuszóda ◆ mosószódamosószóda
szentakuszuruszentakuszuru ◆ kijelölkijelöl 「Vápurode icsigjó-
o szentakusita.」 „Kijelöltem egy sort a szöveg-
szerkesztőben.” ◆ választválaszt 「Muzukasii sokugjó-
o szentakusita.」 „Nehéz hivatást választott.”

szentakuszuruszentakuszuru ◆ kimoskimos 「Jogoreta jófuku-o
szentakusita.」 „Kimostam a szennyes ruhákat.”
◆ mosmos 「Kjó-va szentakusita.」 „Ma mostam.”
◆ tisztíttisztít 「Kono jófuku-va nande szentakudek-
imaszuka.」 „Mivel lehet tisztítani ezt a ruhát?”

szentakutekinaszentakutekina ◆ fakultatívfakultatív ◆ szelektívszelektív ◆

választhatóválasztható
szentakutekiniszentakutekini ◆ szelektívenszelektíven
szentanszentan ◆ háborúháború kezdetekezdete ◇ szentan-oszentan-o hi-hi-
rakuraku háborútháborút indítindít 「Taitero szenszóno
szentan-o hiraita.」 „Háborút indított a terroriz-
mus ellen.”

szentanszentan ◆ csúcscsúcs 「Kono szeihingidzsucuno
szentandeszu.」 „Ez a termék a technológia csú-
csa.” ◆ élvonalélvonal 「Kagakuno szentan-o iku.」 „A
tudomány élvonalában jár.” ◆ hegyhegy 「Enpicuno
szentanga oreta.」 „Kitörött a ceruza hegye.” ◇

jarinoszentanjarinoszentan lándzsahegylándzsahegy
szentanszentan ◆ életelixíréletelixír
szentanbuszentanbu ◆ csúcscsúcs 「Hantóno szentanbu」
„félsziget csúcsa” ◆ hegyhegy
szentangidzsucuszentangidzsucu ◆ csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇

szaiszentangidzsucuszaiszentangidzsucu csúcstechnológiacsúcstechnológia ◇

szaiszentangidzsucuszaiszentangidzsucu legfejlettebblegfejlettebb tech-tech-
nológianológia
szentankjodaisószentankjodaisó ◆ akromegáliaakromegália
szentan-oszentan-o hirakuhiraku ◆ háborútháborút indítindít 「Taitero
szenszóno szentan-o hiraita.」 „Háborút indított
a terrorizmus ellen.”

szentantekinaszentantekina ◆ csúcscsúcs 「Szentantekinaszábi-
szu」 „csúcsszolgáltatás”

szentárainszentárain ◆ felezővonalfelezővonal ◆ középvonalközépvonal
szentaringuszentaringu ◆ középreközépre igazításigazítás ◆ középreközépre
játszásjátszás

szentaringuszuruszentaringuszuru ◆ középreközépre igazítigazít
「Modzsi-o szentaringusita.」 „Középre igazítot-
tam a betűt.” ◆ középreközépre játsszajátssza aa labdátlabdát
「Migikaraszentaringusita.」 „Jobbról középre
játszotta a labdát.”

szentát-fovádoszentát-fovádo ◆ középcsatárközépcsatár
szenteszente ◆ elsőkéntelsőként lépéslépés 「Szenteto gote」
„elsőként és másodikként lépés” ◆ kezdőjáté-kezdőjáté-
koskos ◆ kezdőlépéskezdőlépés ◆ lépéselőnylépéselőny 「Szentede
kacu.」 „Lépéselőnyből nyer.” ◆ megelőzésmegelőzés
szentecuszentecu ◆ nyersvasnyersvas
szenteiszentei ◆ hajófenékhajófenék
szenteiszentei ◆ szállítóhajók és csónakokszállítóhajók és csónakok
szenteiszentei ◆ kiválasztáskiválasztás
szenteiszentei ◆ metszésmetszés ◆ növénymetszésnövénymetszés ◆

nyesésnyesés ◇ makihigenoszenteimakihigenoszentei kacsoláskacsolás
szenteibaszamiszenteibaszami ◆ metszőollómetszőolló 「Szenteiba-
szamide tonarino nivani tobi dasiteiru koeda-o
kitta.」 „Metszőollóval levágtam a szomszéd kert-
jébe átnyúló ágakat.”

szenteiszuruszenteiszuru ◆ megmetszmegmetsz 「Budó-o szente-
isita.」 „Megmetszettem a szőlőt.” ◆ megnyesmegnyes
「Ikegaki-o szenteiszuru.」 „Megnyesi a sö-
vényt.” ◆ metszmetsz 「Ike gaki-o szenteiszuru.」
„Sövényt metsz.” ◇ makihige-omakihige-o szenteiszuruszenteiszuru
kacsolkacsol 「Budóno maki hige-o szenteisita.」 „Ka-
csoltam a szőlőt.”

szenteiszuruszenteiszuru ◆ kiválasztkiválaszt 「Ikucukanoii
szakuhin-o szenteisita.」 „Kiválasztotta a legjobb
műveket.”

szentenbaidokuszentenbaidoku ◆ veleszületett szifiliszveleszületett szifilisz
szentenszeiszentenszei ◆ veleszületettveleszületett 「Szentensze-
isikkan」 „veleszületett betegség”

szentenszeikokanszecudakkjúszentenszeikokanszecudakkjú ◆ veleszü-veleszü-
letett csípőficamletett csípőficam
szentenszeimen-ekiszentenszeimen-eki ◆ veleszületettveleszületett immu-immu-
nitásnitás 「Szentenszeimen-ekito kótenszeimen-
eki」 „veleszületett immunitás és szerzett immu-
nitás”

szentenszuszentenszu ◆ mondatmondat
szentenszu-patánszentenszu-patán ◆ mondatsémamondatséma
szententekinaszententekina ◆ istenadtaistenadta 「Ongakuni
szententekina nórjokugaaru.」 „Istenadta tehet-
sége van a zenéhez.” ◆ veleszületettveleszületett 「Szent-
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entekina sógaideszu.」 „Ez egy veleszületett fo-
gyatékosság.”

szente-oszente-o ucuucu ◆ megelőzmegelőz 「Tekino szente-o ut-
ta.」 „Megelőztük az ellenség támadását.”

szentoszento ◆ centcent 「Szandoru nidzsuh-szento」 „3
dollár 20 cent”

szentoszento ◆ fővárosfőváros áthelyezéseáthelyezése 「Indonesia
szeifuga szento-o szuszumeteita.」 „Indonézia a
főváros áthelyezésén dolgozott.” ◆ fővárosfőváros má-má-
sik városba helyezésesik városba helyezése
szentószentó ◆ csúcsos toronycsúcsos torony ◆ hegyes toronyhegyes torony
szentószentó ◆ élél 「Szentóni tacu.」 „Élre áll.” ◆ ele-ele-
jeje 「Recuno szentókara szaikóbimade hjakumét-
oru hodoatta.」 „A távolság a sor elejétől a végéig
volt vagy száz méter.” ◇ szentó-oszentó-o kirukiru élenélen ha-ha-
ladlad 「Szósa-va szentó-o kitte hasitteita.」 „A futó
az élen haladva futott.”

szentószentó ◆ fürdőfürdő 「Szentóni iku.」 „Fürdőbe
megy.” ◆ közfürdőközfürdő
szentószentó ◆ csatacsata 「Hagesii szentóga cuzuitei-
ru.」 „Heves csaták dúlnak.” ◆ harcharc 「Futatabi
szentóga sódzsita.」 „Kiújultak a harcok.” ◆ üt-üt-
közetközet 「Szentóno dzsunbi-o totonoeta.」 „Fel-
készültünk az ütközetre.” ◇ szentószuruszentószuru har-har-
colcol 「Zenszende szentószuru butai」 „fronton
harcoló alakulat” ◇ szentó-oszentó-o okonauokonau csatázikcsatázik
「Tekito szentó-o okonatta.」 „Csatáztunk az el-
lenséggel.”

szentóácsiszentóácsi ◆ csúcsívcsúcsív
szentóbakugekikiszentóbakugekiki ◆ vadászbombázóvadászbombázó
szento-bánádoszento-bánádo ◆ bernáthegyibernáthegyi
szento-bánádo-kenszento-bánádo-ken ◆ bernáthegyi kutyabernáthegyi kutya
szentobinszento-gurenadínszentobinszento-gurenadín ◆ SaintSaint Vin-Vin-
cent és Grenadine-szigetekcent és Grenadine-szigetek
szentóbutaiszentóbutai ◆ harci alakulatharci alakulat
szentóbutaiszentóbutai ◆ élcsapatélcsapat
szentódzsótaiszentódzsótai ◆ hadiállapothadiállapot 「Aszazen-in
iszszeini okite ie-va szentódzsótaida.」 „Reggel,
amikor mindenki egyszerre felkel, hadiállapotok
uralkodnak a lakásban.”

szentódzsunbitaiszeiszentódzsunbitaiszei ◆ harckészültségharckészültség
szentófukuszentófuku ◆ gyakorlóruhagyakorlóruha
szentóijokuszentóijoku ◆ harci kedvharci kedv
szentóinszentóin ◆ harcosharcos

szentókiszentóki ◆ harciharci gépgép ◆ harciharci repülőgéprepülőgép ◆

vadászgépvadászgép ◇ geigekiszentókigeigekiszentóki vadászrepü-vadászrepü-
lőgéplőgép ◇ dzsettoszentókidzsettoszentóki sugárhajtásúsugárhajtású va-va-
dászgépdászgép
szentokiccuneibiszuszentokiccuneibiszu ◆ SaintSaint KittsKitts ésés Ne-Ne-
visvis
szentókinopairottoszentókinopairotto ◆ vadászpilótavadászpilóta
szentokuriszutofáneibiszurenpószentokuriszutofáneibiszurenpó ◆ SaintSaint
Christopher és Nevis ÁllamszövetségChristopher és Nevis Államszövetség
szentó-oszentó-o kirukiru ◆ élenélen haladhalad 「Szósa-va szentó-
o kitte hasitteita.」 „A futó az élen haladva futott.”

szentó-oszentó-o okonauokonau ◆ csatázikcsatázik 「Tekito szentó-
o okonatta.」 „Csatáztunk az ellenséggel.”

szentoraru-dogumaszentoraru-doguma ◆ centrális dogmacentrális dogma
szentoraru-hítinguszentoraru-hítingu ◆ központi fűtésközponti fűtés
szentoraru-ríguszentoraru-rígu ◆ központi ligaközponti liga
szentórjokuszentórjoku ◆ harcképességharcképesség ◆ ütőképes-ütőképes-
ségség
szentoromeaszentoromea ◆ centroméracentroméra
szentorusiaszentorusia ◆ Saint LuciaSaint Lucia
szentorusianoszentorusiano ◆ saint luciaisaint luciai
szentoszaszeruszentoszaszeru ◆ elköltöztetelköltöztet 「Suto-o
szentoszaszeta.」 „Átköltöztették a fővárost.”

szentószósaszentószósa ◆ élen haladó futóélen haladó futó
szentoszuruszentoszuru ◆ elköltözikelköltözik aa fővárosfőváros 「Szen-
toszuruto happjósita.」 „Bejelentették, hogy el-
költözik a főváros.”

szentószuruszentószuru ◆ harcolharcol 「Zenszende szentószu-
ru butai」 „fronton harcoló alakulat”

szentótaikeiszentótaikei ◆ támadó alakzattámadó alakzat
szentótaiszeiszentótaiszei ◆ csatarendcsatarend 「Heisitacsi-va
szentótaiszeini haitta.」 „A katonák csatarendbe
álltak.”

szen-unszen-un ◆ háborúsháborús fellegekfellegek 「Vaga kunini
szen-ungaminagitteita.」 „Háborús fellegek gyü-
lekeztek országunk felett.”

szen-unkjú-oszen-unkjú-o cukerucukeru ◆ háborútháborút jelezjelez 「Sze-
kaiszeidzsi dzsószei-va szen-unkjú-o cuketa.」 „A
világpolitikai helyzet háborút jelez.”

szenzaiszenzai ◆ rejtettségrejtettség 「Kenzaito szenzai」
„szembeötlés és rejtettség”

szenzaiszenzai ◆ mosópormosópor ◆ mosószermosószer ◆ tisztí-tisztí-
tószertószer ◆ UltraUltra 「Szenzaide teno jogore-o oto-
sita.」 „Ultrával lemostam a koszt a kezemről.”
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◇ gószeiszenzaigószeiszenzai szintetikusszintetikus mosószermosószer ◇

sokkijószenzaisokkijószenzai mosogatószermosogatószer ◇ daidok-daidok-
oroszenzaioroszenzai mosogatószermosogatószer
szenzaidzsujószenzaidzsujó ◆ potenciális keresletpotenciális kereslet
szenzaigakusúszenzaigakusú ◆ látens tanuláslátens tanulás
szenzaiicsigúszenzaiicsigú ◆ ritkaságritkaság 「Szenzaiicsigúno-
csanszu」 „ritka alkalom”

szenzaiicsigúnoszenzaiicsigúno ◆ kivételesenkivételesen ritkaritka 「Ima-
ga kareni omoi-o ucsi akeru szenzaiicsigúno-
csanszudato omoimaszu.」 „Ez most kivételesen
ritka alkalom ahhoz, hogy kiöntsd neki a szíve-
det.”

szenzaiisikiszenzaiisiki ◆ tudatalattitudatalatti
szenzaikiokuszenzaikioku ◆ rejtett emlékfoszlányrejtett emlékfoszlány
szenzainecuszenzainecu ◆ látens hőlátens hő
szenzainoszenzaino ◆ látenslátens ◆ rejtettrejtett
szenzainórjokuszenzainórjoku ◆ látenslátens képességképesség ◆ po-po-
tenciális adottságtenciális adottság
szenzaisicugjószenzaisicugjó ◆ rejtett munkanélküliségrejtett munkanélküliség
szenzaiszószenzaiszó ◆ rejtettrejtett rétegréteg 「Szenzaiszó-
va honsóhin-o imaszugu kaóto-va omotteinai.」
„Egy rejtett réteg nem kívánja rögtön megvásárol-
ni ezt a terméket.”

szenzaitekibjógentaiszenzaitekibjógentai ◆ látens kórokozólátens kórokozó
szenzaitekienerugíszenzaitekienerugí ◆ rejtett energiarejtett energia
szenzaitekiikakuszenzaitekiikaku ◆ potenciálispotenciális fenyege-fenyege-
téstés
szenzaitekinaszenzaitekina ◆ látenslátens ◆ potenciálispotenciális
「Kore-va szenzaitekina mondaideszu.」 „Ez egy
potenciális probléma.” ◆ rejtettrejtett 「Kore-va
szenzaitekina nórjokudeszu.」 „Ez egy rejtett ké-
pesség.”

szenzaitekisóhisaszenzaitekisóhisa ◆ potenciálispotenciális fogyasz-fogyasz-
tótó
szenzaiviruszuszenzaiviruszu ◆ látens víruslátens vírus
szenzankószenzankó ◆ tobzoskatobzoska
szenzankókaszenzankóka ◆ tobzoskaféléktobzoskafélék
szenzenszenzen ◆ háborúháború előttelőtt 「Vaga kuni-va szen-
zento onadzsi micsi-o arundeiru.」 „Országunk a
háború előttihez hasonló úton jár.”

szenzenhaszenzenha ◆ háborúháború előttielőtti generációgeneráció ◆ há-há-
ború előtti nemzedékború előtti nemzedék
szenzen-noszenzen-no ◆ háborúháború előttielőtti 「Szenzenno ka-
kiorinpikku」 „háború előtti nyári olimpia”

szenzoszenzo ◆ ősős 「Szenzodaidaino hakani haitta.」
„Az ősi családi kriptába tették.”

szenzószenzó ◆ látens képlátens kép
szenzodaidainoszenzodaidaino ◆ családicsaládi 「Szenzodaidaino
takara」 „családi ereklye” ◆ ősöktől örököltősöktől örökölt
szenzodenrainoszenzodenraino ◆ ősöktőlősöktől örököltörökölt 「Szen-
zodenraino tocsi」 „ősöktől örökölt föld”

szenzogaeriszenzogaeri ◆ reverzióreverzió ◆ visszaütésvisszaütés azaz
ősökreősökre
szenzokuszenzoku ◆ állandóraállandóra szerződöttszerződött 「Geki-
dzsóno szenzokuhaijú」 „színház állandóra szer-
ződött színésze” ◆ kizárólagoskizárólagos odatartozásodatartozás
「Reszutoran szenzokunopatisie」 „éttermi cuk-
rász”

szenzokukasuszenzokukasu ◆ állandóállandó énekesénekes 「Hoteruno
szenzokukasu」 „hotel állandó énekese” ◆ szer-szer-
ződöttződött énekesénekes 「Rekódo gaisano szenzokuka-
su」 „hanglemezgyártó vállalat szerződött éneke-
se”

szenzokukeijakuszenzokukeijaku ◆ exkluzív szerződésexkluzív szerződés
szenzokuszangjóiszenzokuszangjói ◆ üzemorvosüzemorvos
szenzokuszuruszenzokuszuru ◆ tartozótartozó 「Kaisani szenzo-
kuszuru bengosi」 „vállalathoz tartozó ügyvéd”

szenzuszenzu ◆ hálóábrahálóábra ◆ sematikussematikus rajzrajz ◆ vo-vo-
nalrajznalrajz
szenzuruszenzuru / szendzsiruszendzsiru ◆ főzfőz 「Szendzsi tat-
eno csa」 „frissen főtt tea” ◆ főzésselfőzéssel kinyerkinyer ◆

főzetetfőzetet készítkészít ◆ kifőzkifőz 「Jakuszó-o szendzsite
kuszuri-o cukutta.」 „Kifőzte a gyógynövényből
az orvosságot.” ◇ nibanszendzsinibanszendzsi gyengegyenge má-má-
sodiksodik eresztéseresztés 「Konkaino kózókaikaku-va
zenkaino nibanszendzsiniszuginai.」 „Ez a struk-
turális reform csak egy gyenge második eresztése
az előzőnek.”

szeoikagoszeoikago ◆ puttonyputtony
szeoinageszeoinage ◆ válldobásválldobás
szeojogiszeojogi ◆ hátúszáshátúszás 「Szeojogi-o szuruto na-
zeka mizuni sizundesimau.」 „Nem tudni, hogy
miért, de ha hátúszással próbálkozom elsüllye-
dek.”

szeojogideojoguszeojogideojogu ◆ hátonháton úszikúszik 「Szensu-va
szeojogide ojoida.」 „A versenyző háton úszott.”

szeojoginoszensuszeojoginoszensu ◆ hátúszóhátúszó
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sze-osze-o koszuraszerukoszuraszeru ◆ préselődikpréselődik 「Kabeni
sze-o koszuraszenagara aruita.」 „A falhoz prése-
lődve mentem.”

sze-osze-o marukuszurumarukuszuru ◆ púposítjapúposítja aa hátáthátát
「Neko-va sze-o marukusita.」 „A macska púpo-
sította a hátát.”

sze-osze-o mukerumukeru ◆ elutasítelutasít 「Kareno teianni sze-
o muketa.」 „Elutasítottam a javaslatát.” ◆ há-há-
tattat fordítfordít 「Szeinen-va sakaini sze-o muketa.」
„A fiatalember hátat fordított a társadalomnak.”

szeouszeou ◆ cipelcipel 「Randoszeru-o szeotta.」 „Ci-
pelte az iskolai hátitáskát.” ◆ hátánhátán viszvisz
「Kodomo-o szeotta.」 „Hátán vitte a gyereket.”
◆ magáramagára vállalvállal 「Kiriszuto-va hitono cumi-o
szeotta.」 „Krisztus magára vállalta az emberek
bűneit.” ◆ vállalvállal 「Ókiszugiru ninmu-o szeot-
ta.」 „Túl nagy feladatot vállalt.” ◆ vállánvállán nyug-nyug-
szikszik 「Szeinentacsi-va vaga kunino sórai-o szeot-
teiru.」 „A fiatalok vállán nyugszik országunk sor-
sa.”

szepiaszepia ◆ szépiaszépia
szepiairoszepiairo ◆ szépiabarnaszépiabarna ◆ szépiaszínszépiaszín
szeppacumaruszeppacumaru ◆ kutyaszorítóbankutyaszorítóban vanvan
「Doredake szeppacumatteiruka vakarudesó.」
„Láthatod, milyen kutyaszorítóban vagyunk.”

szeppakuszeppaku ◆ feszültségfeszültség ◆ közelgésközelgés
szeppakukanszeppakukan ◆ sürgősség érzetesürgősség érzete
szeppakurjúzanszeppakurjúzan ◆ fenyegetőfenyegető vetélésvetélés ◆ ve-ve-
télés veszélyetélés veszélye
szeppakusitaszeppakusita ◆ fenyegetőfenyegető ◆ feszültfeszült ◆ sür-sür-
getőgető
szeppakuszuruszeppakuszuru ◆ fenyegetfenyeget 「Keizaikikiga
szeppakusiteiru.」 „Gazdasági válság fenyeget.” ◆

feszültfeszült 「Dzsitai-va szarani szeppakusitekita.」
„Feszültebbé vált a helyzet.” ◆ közelegközeleg 「Sime-
kiriga szeppakusiteiru.」 „Közeleg a határidő.”

szeppanszeppan ◆ felezésfelezés ◆ kétfelé osztáskétfelé osztás
szeppan-niszuruszeppan-niszuru ◆ kétfelékétfelé osztoszt
「Szeikacuhi-o szeppannisita」 „Kétfelé osztot-
tuk a megélhetési költséget.”

szeppanszuruszeppanszuru ◆ elfelezelfelez 「Móke-o szeppansi-
ta.」 „Elfeleztük a hasznot.” ◆ megosztmegoszt 「Hijó-
o szeppansita.」 „Ketten megosztottuk a költsé-
get.”

szeppanszuruszeppanszuru ◆ szórakoztatszórakoztat

szeppenszeppen ◆ hópehelyhópehely ◆ hópihehópihe
szeppenszeppen ◆ szeletszelet ◆ töredéktöredék
szeppószeppó ◆ prédikációprédikáció ◇ sakaniszeppósakaniszeppó csir-csir-
keke okosabbokosabb akarakar lennilenni aa tyúknáltyúknál ◇ cudzsi-cudzsi-
szeppószeppó utcai prédikálásutcai prédikálás
szeppószuruszeppószuru ◆ prédikálprédikál
szeppukuszeppuku ◆ harakiriharakiri 「Szeppuku-o sita.」
„Harakirit követett el.”

szeppunszeppun ◆ csókcsók ◇ sinoszeppunsinoszeppun haláloshalálos
csókcsók 「Sino szeppun-o uketa.」 „Halálos csókot
kapott.”

szerászerá ◆ kelendőkelendő cikkcikk ◆ pincepince ◇ mirion-mirion-
szerászerá milliósmilliós eladotteladott példányszámpéldányszám ◇ vain-vain-
szerászerá borospinceborospince
széráfukuszéráfuku ◆ matrózblúzmatrózblúz ◆ matrózruhamatrózruha
「Szérá fukuno kókószei」 „matrózruhás középis-
kolai diák”

szérá-karászérá-kará ◆ matrózgallérmatrózgallér
szeramikkuszeramikku ◆ kerámiakerámia
szeramikkufuraipanszeramikkufuraipan ◆ kerámiaserpenyőkerámiaserpenyő
szeramikkuhassinsiszeramikkuhassinsi ◆ kerámia rezonátorkerámia rezonátor
szeramikkukakószeramikkukakó ◆ kerámiabevonatkerámiabevonat
szeramikkukakónoszeramikkukakóno ◆ kerámiabevonatúkerámiabevonatú
szeramikkunoszeramikkuno ◆ kerámiakerámia
szeramikkuszuszeramikkuszu ◆ kerámiakerámia
szerapíszerapí ◆ terápiaterápia ◇ animaru-szerapíanimaru-szerapí állat-állat-
terápiaterápia ◇ kará-szerapíkará-szerapí színterápiaszínterápia ◇

szupícsi-szerapíszupícsi-szerapí logopédialogopédia ◇ mjúdzsikku-mjúdzsikku-
szerapíszerapí zeneterápiazeneterápia
szerebuszerebu ◆ celebceleb
szereburitíszereburití ◆ celebceleb
szereburosidoszereburosido ◆ cerebrozidcerebrozid
szerekucsinszerekucsin ◆ szelektinszelektin
szerekutoszuruszerekutoszuru ◆ kiválasztkiválaszt
szeremoníszeremoní ◆ ceremóniaceremónia
szerenszeren ◆ szelénszelén
szerenádeszerenáde ◆ szerenádszerenád 「Szerenáde-o utau.」
„Szerenádot énekel.”

szeriszeri ◆ japán petrezselyemjapán petrezselyem ◆ mételykórómételykóró
szeriszeri ◆ színpadi liftszínpadi lift
szeriszeri ◆ árverésárverés 「Kaiga-o szerinikaketa.」
„Árverésre bocsátották a festményt.”
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szeriagaruszeriagaru ◆ fokozatosanfokozatosan felemelkedikfelemelkedik
「Butaigaszeri agatta.」 „A színpad fokozatosan
felemelkedett.”

szeriaiszeriai ◆ küzdelemküzdelem ◆ versengésversengés ◆ vetélke-vetélke-
désdés
szeriauszeriau ◆ küzdküzd 「Szensutacsi-va bóru-o szeri
atteita.」 „A játékosok küzdöttek a labdáért.” ◆

versengverseng 「Njúszacude taszúno kaisaga szeri at-
teita.」 „A pályázaton sok cég versengett.”

szeridasiszeridasi ◆ színpadiszínpadi liftlift ◆ színpadraszínpadra eme-eme-
léslés
szeridaszuszeridaszu ◆ előredomborodikelőredomborodik
szerifuszerifu ◆ megjegyzésmegjegyzés 「Nagejarinaszerifu-o
haita.」 „Odavetett megjegyzést tett.” ◆ mondan-mondan-
dódó 「Kore-va bokuno szerifuda.」 „Ez nekem kel-
lene mondanom!” ◆ szövegszöveg 「Haijú-va szerifu-
o vaszureta.」 „A színész elfelejtette a szövegét.”

szerifu-fontoszerifu-fonto ◆ serifserif betűtípusbetűtípus ◆ talpastalpas
betűtípusbetűtípus
szeriicsiszeriicsi ◆ aukciós vásáraukciós vásár
szerikaszerika ◆ ernyősvirágzatúakernyősvirágzatúak
szerimocsiszerimocsi ◆ boltívboltív
szerinszerin ◆ szerinszerin
széringuszéringu ◆ vitorlázásvitorlázás
szeriotoszuszeriotoszu ◆ árverésenárverésen veszvesz 「Kaiga-o ni-
dzsúman ende szeri otosita.」 „A képet 200 ezer
jenért vettem árverésen.”

szerisinszerisin ◆ szericinszericin
szeriumuszeriumu ◆ cériumcérium
szerjószerjó ◆ ingyenesingyenes gyógyításgyógyítás ◆ ingyenesingyenes
kezeléskezelés 「Mazusikattanode szerjó-o uketa.」
„Szegény volt, ezért ingyenes kezelést kapott.”

szeroszero ◆ csellócselló
szerofanszerofan ◆ celofáncelofán
szerohanszerohan ◆ celofáncelofán
szerohantépuszerohantépu ◆ celluxcellux
szeronszeron ◆ közvéleményközvélemény
szeroriszerori ◆ zellerzeller
szerotépuszerotépu ◆ celluxcellux 「Oreta meganeno curu-o
szerotépude tometa.」 „Celluxszal megragasztot-
tam az eltört szemüvegszárat.” ◆ tixótixó

szerotépudetomeruszerotépudetomeru ◆ celluxozikcelluxozik 「Szerot-
épude tomenakuteiideszu.」 „Nem kell celluxoz-
ni.”

szerotoninszerotonin ◆ szerotoninszerotonin
szeruszeru ◆ fellicitálfellicitál 「Ókusonde nedan-o icsi-
okuenmade szetta.」 „Az árverésen 100 millió
jenre fellicitálta az árat.” ◆ licitállicitál 「Kjóbaini it-
taga szeranakatta.」 „Elmentem az árverésre, de
nem licitáltam.” ◆ versengverseng 「Sefuga rjórino
ude-o szetta.」 „A szakácsok versengtek.”

szeruszeru ◆ cellacella
széruszéru ◆ akcióakció ◆ engedményesengedményes vásárvásár ◆ ki-ki-
árusításárusítás ◆ vitorlavitorla ◇ gurandoszérugurandoszéru nagynagy ki-ki-
árusításárusítás ◇ kuriszumaszu-szérukuriszumaszu-széru karácsonyikarácsonyi
vásárvásár ◇ szupuringu-széruszupuringu-széru tavaszitavaszi vásárvásár
◇ szórá-széruszórá-széru fényvitorlafényvitorla ◇ diszukaunto-diszukaunto-
széruszéru árengedményesárengedményes akcióakció ◇ bágen-szérubágen-széru
árleszállításárleszállítás ◇ heitenszéruheitenszéru végkiárusításvégkiárusítás
szerubiaszerubia ◆ SzerbiaSzerbia
szerubiadzsinszerubiadzsin ◆ szerbszerb
szerubianoszerubiano ◆ szerbszerb
szérudeszérude ◆ akciósanakciósan 「Fuku-o szérude katta.」
„Akciósan vettem a ruhát.” ◆ vitorlázvavitorlázva
「Jotto-va szérude hasitteita.」 „A hajó vitorlázva
ment.”

szerufíszerufí ◆ szelfiszelfi
szerufu-szábiszuszerufu-szábiszu ◆ önkiszolgálásönkiszolgálás
szerufu-szábiszunoszerufu-szábiszuno ◆ önkiszolgálóönkiszolgáló 「Szeru-
fuszábiszunoredzsi」 „önkiszolgáló kassza”

szerufu-szábiszunomiszeszerufu-szábiszunomisze ◆ önkiszolgálóönkiszolgáló
「Szerufuszábiszuno miszede kai monosita.」
„Önkiszolgálóban vásároltam.”

szerufu-taimászerufu-taimá ◆ önkioldóönkioldó 「Szerufutaimáde
sasin-o totta.」 „Önkioldóval készítettem fényké-
pet.”

szerukariaszerukaria ◆ cerkáriacerkária ◆ farkos lárvafarkos lárva
szeruraitoszeruraito ◆ cellulitcellulit ◆ narancsbőrnarancsbőr ◆ zsír-zsír-
lerakódáslerakódás
szerurázeszeruráze ◆ cellulázcelluláz
szeruroidoszeruroido ◆ celluloidcelluloid 「Szeruroido megane-
furému」 „celluloid szemüvegkeret”

szerurószuszerurószu ◆ cellulózcellulóz ◇ hemiszerurószuhemiszerurószu
hemicellulózhemicellulóz
szerurószubunkaiszeiszerurószubunkaiszei ◆ celluózbontócelluózbontó ké-ké-
pességpesség
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szerusiuszudoszerusiuszudo ◆ Celsius-fokCelsius-fok
széruszuszéruszu ◆ árusításárusítás ◆ értékesítésértékesítés
széruszu-endzsiniaszéruszu-endzsinia ◆ értékesítésiértékesítési szakem-szakem-
berber
széruszumanszéruszuman ◆ eladásieladási ügynökügynök ◆ házaló-házaló-
ügynökügynök ◆ üzletkötőüzletkötő
széruszu-pointoszéruszu-pointo ◆ előnyöselőnyös tulajdonságtulajdonság
「Rirekisoni dzsibunnoszéruszu-pointo-o nara-
beta.」 „Az önéletrajzomon feltüntettem az elő-
nyös tulajdonságaimat.”

széruszu-puromósonszéruszu-puromóson ◆ értékesítésértékesítés ösz-ösz-
tönzésetönzése
széruszupuromósonszéruszupuromóson ◆ vásárlás-ösztönzésvásárlás-ösztönzés
széruszu-tókuszéruszu-tóku ◆ vásárlásra rábeszélésvásárlásra rábeszélés
széserusotószéserusotó ◆ Seychelles-szigetekSeychelles-szigetek
szesiszesi ◆ Celsius-fokCelsius-fok
szesimeruszesimeru ◆ kicsikarkicsikar 「Okane-o szesimerare-
ta.」 „Pénzt csikartak ki tőlem.”

szesiumuszesiumu ◆ céziumcézium
szessaszessa ◆ énén 「Szessa-va nindzsadearu.」 „Én
nindzsa vagyok.”

szessaszessa ◆ közelképközelkép
szessarenzuszessarenzu ◆ mikroobjektívmikroobjektív
szessasasinszessasasin ◆ közelképközelkép
szessaszuruszessaszuru ◆ közelképet készítközelképet készít
szessiszessi ◆ Celsius-fokCelsius-fok 「Kjó-va szessinidzsú
dodeszu.」 „Ma 20 Celsius-fok lesz.”

szessijakuvanszessijakuvan ◆ fogcsikorgatásfogcsikorgatás ésés ökölbeökölbe
szorult kézszorult kéz
szessijakuvanszuruszessijakuvanszuru ◆ bosszankodikbosszankodik
szessinszessin ◆ intenzív zazenintenzív zazen ◆ koncentrációkoncentráció
szessiondoszessiondo ◆ Celsius-fokCelsius-fok 「Kasiondoto szes-
siondo」 „Fahrenheit-fok és Celsius-fok”

szessisószessisó ◆ betegesbeteges kukkoláskukkolás ◆ szkopofíliaszkopofília
◆ voyeurizmusvoyeurizmus
szessiszukéruszessiszukéru ◆ Celsius-skálaCelsius-skála 「Szessiszu-
kéruto kasiszukéru」 „Celsius-skála és
Fahrenheit-skála”

szessószessó ◆ egyezkedésegyezkedés 「Kokjakutono denva-
szessóni atatta.」 „Telefonon egyezkedtem az
ügyféllel.” ◆ tárgyalástárgyalás 「Szono ken-va genza-
iszessó csúdeszu.」 „Jelenleg tárgyalunk arról az

ügyről.” ◇ gaikószessógaikószessó diplomáciaidiplomáciai tárgya-tárgya-
láslás ◇ kakakuszessókakakuszessó ártárgyalásártárgyalás
szessószessó ◆ életélet kioltásakioltása 「Bukkjó-va szessó-o
kindzsiteiru.」 „A buddhizmus tiltja az élet kioltá-
sát.” ◆ öldöklésöldöklés 「Muekina szessó」 „értelmet-
len öldöklés”

szessószessó ◆ kormányzókormányzó ◆ kormányzóságkormányzóság ◆ ré-ré-
gensgens ◆ régensségrégensség
szessókaiszessókai ◆ ölésölés
szessókótaisiszessókótaisi ◆ régenshercegrégensherceg
szessokuszessoku ◆ diétadiéta ◇ szessokuszuruszessokuszuru keve-keve-
sebbetsebbet eszikeszik 「Jaszerutameni szessokuszu-
ru.」 „Kevesebbet eszek, hogy fogyjak.”

szessokuszessoku ◆ táplálkozástáplálkozás ◇ rokaszessokurokaszessoku
szűréses táplálékfelvételszűréses táplálékfelvétel
szessokuszessoku ◆ érintkezésérintkezés 「Todzsikomotte gai-
butono szessoku-o tatta.」 „Bezárkózott és meg-
szüntette az érintkezést a többiekkel.” ◆ kontak-kontak-
tustus 「Karetono kodzsintekina szessoku-o usinat-
ta.」 „Megszűnt vele a személyes kontaktusom.”
◇ szessokugavaruiszessokugavarui kontakthibáskontakthibás
「Konoszuicscsi-va szessokuga varui.」 „Ez a
kapcsoló kontakthibás.”

szessokuden-iszaszessokuden-isza ◆ kontaktpotenciálkontaktpotenciál
szessokudzsikoszessokudzsiko ◆ koccanásos balesetkoccanásos baleset
szessokufurjószessokufurjó ◆ érintkezésiérintkezési hibahiba ◆ kon-kon-
takthibatakthiba
szessokugavaruiszessokugavarui ◆ kontakthibáskontakthibás
「Konoszuicscsi-va szessokuga varui.」 „Ez a
kapcsoló kontakthibás.”

szessokukeiszeiszessokukeiszei ◆ haptonasztiahaptonasztia
szessokukuszszeiszessokukuszszei ◆ haptotropizmushaptotropizmus ◆ tig-tig-
motropizmusmotropizmus
szessokurjokuszessokurjoku ◆ érintkezőérintkező erőerő ◆ kény-kény-
szererőszererő
szessokusógaiszessokusógai ◆ evészavarevészavar
szessokuszaccsúzaiszessokuszaccsúzai ◆ kontaktkontakt rovarirtó-rovarirtó-
szerszer
szessokuszaszeruszessokuszaszeru ◆ összeérintösszeérint 「Nihonno
denszen-o szessokuszaszeta.」 „Összeérintettem
a két vezetéket.” ◆ pároztatpároztat 「Meszuto oszu-
o szessokuszaszeta.」 „Pároztattam a nőstényt a
hímmel.”
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szessokuszuruszessokuszuru ◆ kevesebbetkevesebbet eszikeszik 「Ja-
szerutameni szessokuszuru.」 „Kevesebbet eszek,
hogy fogyjak.”

szessokuszuruszessokuszuru ◆ érintkezikérintkezik 「Viruszu kan-
szensókandzsato szessokusinakatta.」 „Vírusfer-
tőzött beteggel nem érintkezett.” ◆ hozzáérhozzáér
「Denszenni szessokusite kandensita.」 „Hozzá-
ért a vezetékhez, és megrázta az áram.” ◆ kon-kon-
taktusbataktusba kerülkerül 「Kangosi-va viruszuni szesso-
kusita.」 „Az ápoló kontaktusba került a vírussal.”
◆ összekoccanösszekoccan 「Dzsidósa-va maeniiru kuru-
mato szessokusita.」 „Az autó összekoccant az
előtte haladóval.” ◆ súrolsúrol 「Dzsitensa-va hokó-
sani szessokusita.」 „A biciklis súrolta a gyalo-
gost.” ◇ szessokuszaszeruszessokuszaszeru összeérintösszeérint 「Ni-
honno denszen-o szessokuszaszeta.」 „Összeérin-
tettem a két vezetéket.”

szessokuszuruszessokuszuru ◆ táplálkoziktáplálkozik 「Kiszokuteki-
ni szessokuszuruno-va taiszecudeszu.」 „Fontos,
hogy rendszeresen táplálkozzunk.”

szessokuzaiszessokuzai ◆ kontakt rovarirtószerkontakt rovarirtószer
szessónaszessóna ◆ brutálisbrutális 「Szessóna meni avasze-
ru.」 „Brutális dolgot tesz vele.”

szessószuruszessószuru ◆ életet kioltéletet kiolt
szessószuruszessószuru ◆ egyezkedikegyezkedik
szessuszessu ◆ befogadásbefogadás ésés megmentésmegmentés ◆ bevi-bevi-
teltel 「Mizuno szessu-va dzsújódeszu.」 „A folya-
dékbevitel fontos.” ◆ ingeszcióingeszció ◆ táplálékfel-táplálékfel-
vételvétel
szessuszessu ◆ inokulációinokuláció ◆ oltásoltás 「Infuruenzano
szessu-o utta.」 „Influenza elleni oltást kaptam.”
◇ kansószessukansószessu javasoltjavasolt oltásoltás ◇ szandzsi-szandzsi-
szessuszessu harmadikharmadik oltásoltás 「Szandzsiszessu-o ut-
ta.」 „Megkaptam a harmadik oltást.” ◇ bísí-bísí-
dzsíszessudzsíszessu BCGBCG védőoltásvédőoltás ◇ jobószessujobószessu
védőoltásvédőoltás 「Infuruenzano jobószessuga kana-
razu kókatekito-va kagirimaszen.」 „Az influenza
elleni védőoltás nem feltétlenül hatásos.”

szessuszessu ◆ elorzáselorzás
szessúszessú ◆ einstandeinstand ◆ kisajátításkisajátítás ◆ rekvirá-rekvirá-
láslás
szessubasoszessubaso ◆ oltópontoltópont
szessugenszessugen ◆ inokuluminokulum ◆ oltványoltvány
szessugendorjószessugendorjó ◆ maximálismaximális adagadag 「Icsini-
csino szessugendorjó-va dzsúdzsódeszu.」 „A na-
pi maximális adag 10 szem.”

szessukaidzsószessukaidzsó ◆ oltópontoltópont
szessu-oszessu-o ukeruukeru ◆ oltakozikoltakozik 「Szensúkoron-
ano jobócsúsa-o uketa.」 „Múlt héten oltakoztam
koronavírus ellen.”

szessurjószessurjó ◆ adagadag 「Kono kuszurino icsinicsi-
no szessurjó-va szandzsódeszu.」 „Ebből a gyógy-
szerből három szem a napi adag.” ◇ szessu-szessu-
gendorjógendorjó maximálismaximális adagadag 「Icsinicsino
szessugendorjó-va dzsúdzsódeszu.」 „A napi ma-
ximális adag 10 szem.”

szessuszuruszessuszuru ◆ beszedbeszed 「Bitamin zai-o szes-
susita.」 „Beszedtem a vitamint.” ◆ beveszbevesz
「Kuszuri-o szessusita.」 „Bevette a gyógyszert.”
◆ beviszbevisz 「Sokudzsicsúni tarjóno ekitai-o szes-
susita.」 „Az étkezések során sok folyadékot vit-
tem be.” ◆ fogyasztfogyaszt 「Arukóru-o szessusita.」
„Alkoholt fogyasztott.” ◆ magábamagába szívszív
「Szeijóbunka-o szessuszuru.」 „Magába szívja a
nyugati kultúrát.”

szessuszuruszessuszuru ◆ beoltbeolt 「Infuruenzano csúsa-
o szessusita.」 „Beoltattam magam influenza el-
len.”

szessuszuruszessuszuru ◆ ellopellop 「Kokuminno zeikin-o
szessusita.」 „Ellopta az adófizetők pénzét.” ◆ el-el-
tulajdoníttulajdonít 「Zaiszan-o szessusita.」 „Eltulajdo-
nította a vagyonát.”

szessúszuruszessúszuru ◆ einstandoleinstandol 「Guntai-va macsi-
no gakkó-o szessúsita.」 „A hadsereg einstandol-
ta a város iskoláját.” ◆ kisajátítkisajátít ◆ rekvirálrekvirál
「Tatemono-va szenrjógunni szessúszareta.」 „A
megszálló hadsereg rekvirálta az épületet.”

szesuszesu ◆ adakozóadakozó ◆ főfő gyászológyászoló ◆ kivitele-kivitele-
zést megrendelőzést megrendelő ◆ temetést megrendelőtemetést megrendelő
szesúszesú ◆ apáról fiúra szállásapáról fiúra szállás
szesúgiinszesúgiin ◆ politikuspolitikus családbólcsaládból származószármazó
képviselőképviselő
szesúkunsuszesúkunsu ◆ származásszármazás alapjánalapján lettlett
egyeduralkodóegyeduralkodó
szesúszareruszesúszareru ◆ apárólapáról fiúrafiúra szállszáll 「Kono
sokugjó-va csicsikara koni szesúszareta.」 „Ez
mesterség apáról fiúra száll.”

szesúszeiszesúszei ◆ származásszármazás alapjánalapján leosztottleosztott
pozíciók rendszerepozíciók rendszere
szesúszeidoszesúszeido ◆ örökölhetőségi rendszerörökölhetőségi rendszer
szesúszeinoszesúszeino ◆ örökölhetőörökölhető
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szesúszuruszesúszuru ◆ átveszátvesz 「Csicsiojano csii-o sze-
súsita.」 „Átvette az apja szerepét.”

szesúzaiszanszesúzaiszan ◆ örökségörökség
szeszamiszeszami ◆ szezámszezám ◇ ópun-szeszamiópun-szeszami sze-sze-
zám, nyílj kizám, nyílj ki
szeszekomasiiszeszekomasii ◆ kicsinyeskedőkicsinyeskedő 「Szeszeko-
masii kangae」 „kicsinyeskedő gondolkodás” ◆

szűkszűk 「Szeszekomasii heja」 „szűk szoba”

szeszeragiszeszeragi ◆ csörgedezéscsörgedezés 「Kavanoszesze-
ragi」 „patak csörgedezése”

szeszeravaraiszeszeravarai ◆ gúnyos nevetésgúnyos nevetés
szeszeravarauszeszeravarau ◆ kinevetkinevet 「Dekiruto ittara-
szeszera varavareta.」 „Kinevettek, amikor azt
mondtam, hogy meg tudom csinálni.”

szeszessonszeszesson ◆ szecessziószecesszió
szeszószeszó ◆ időkidők 「Gendaino szeszó」 „modern
idők” ◆ közhangulatközhangulat ◆ társadalmitársadalmi körül-körül-
ményekmények 「Konodzsóku-va sakaisugino szeszó-o
han-eisiteiru.」 „Ez a vicc a szocializmus társa-
dalmi körülményeit tükrözi.” ◆ világhelyzetvilághelyzet
「Szeszóga varui.」 „Rossz a világhelyzet.”

szeszókódzsószeszókódzsó ◆ szemétfeldolgozószemétfeldolgozó
szeszszakuszeszszaku ◆ forgácsolásforgácsolás
szeszszakukóguszeszszakukógu ◆ forgácsolószerszámforgácsolószerszám
szeszszakurjokuszeszszakurjoku ◆ forgácsolóerőforgácsolóerő
szeszszakuszuruszeszszakuszuru ◆ forgácsolforgácsol ◆ marmar 「Fura-
iszu bande haguruma-o szeszszakusita.」 „Maró-
géppel fogaskereket mart.”

szeszszatakumaszeszszatakuma ◆ egymássalegymással vetélkedvevetélkedve
fejlődésfejlődés
szeszszatakumasiauszeszszatakumasiau ◆ egymássalegymással vetél-vetél-
kedve fejlődikkedve fejlődik
szeszszatakumaszuruszeszszatakumaszuru ◆ egymássalegymással vetél-vetél-
kedve fejlődikkedve fejlődik
szeszszecutaruszeszszecutaru ◆ szenvedélyesszenvedélyes 「Szeszsze-
cutaruraburetá」 „szenvedélyes szerelmeslevél”
◆ szívhezszívhez szólószóló 「Szeszszecutaru uttae」
„szívhez szóló panasz”

szeszszecutoszeszszecuto ◆ szívhezszívhez szólóanszólóan 「Szesz-
szecuto utau.」 „szívhez szólóan énekel”

szeszszeiszeszszei ◆ egészségegészség megóvásamegóvása ◆ egész-egész-
ségvédelemségvédelem ◇ fuszeszszeifuszeszszei egészségegészség ha-ha-
nyagolásanyagolása 「Fuszeszszeiga tatatte kókecuacuni-
nattesimatta.」 „Megbosszulta magát, hogy ha-

nyagoltam az egészségemet, mert magas lett a vér-
nyomásom.”

szeszszeiszeszszei ◆ mértékletességmértékletesség 「Insokuno
szeszszei」 „mértékletesség az evésben és ivás-
ban” ◆ önmegtartóztatásönmegtartóztatás
szeszszeihószeszszeihó ◆ egészségvédelmiegészségvédelmi szabályokszabályok

szeszszeikaszeszszeika ◆ egészségévelegészségével törődőtörődő emberember

szeszszeikaszeszszeika ◆ mértékletesmértékletes emberember ◆ ön-ön-
megtartóztató embermegtartóztató ember
szeszszei-oszeszszei-o okotaruokotaru ◆ nemnem törődiktörődik azaz
egészségévelegészségével
szeszszeiszeikacuszeszszeiszeikacu ◆ mértékletesmértékletes életmódéletmód

szeszszeiszuruszeszszeiszuru ◆ óvjaóvja azaz egészségétegészségét
「Karorí keiszansite szeszszeiszuru.」 „Kalória-
számítással óvom az egészségemet.” ◇ fuszesz-fuszesz-
szeiszuruszeiszuru nemnem törődiktörődik azaz egészségévelegészségével
「Fuszeszszeisite taoreta.」 „Nem törődtem az
egészségemmel, és ágynak estem.”

szeszszeiszuruszeszszeiszuru ◆ visszafogvisszafog 「Sokudzsi-o
szeszszeisiteiru.」 „Visszafogom az étkezést.”

szeszszenszeszszen ◆ hóhatárhóhatár 「Jama-va szeszszen-
o koeruto nendzsújukigaaru.」 „A hóhatár felett
egész évben havas a hegy.”

szeszszenszeszszen ◆ kiélezettkiélezett harcharc 「Szeszszenga
cuzuita.」 „Kiélezett harc folyt.” ◆ szorosszoros küz-küz-
delemdelem 「Csímu-va szeszszen-o szeisite sórisita.」
„A csapat szoros küzdelem után győzött.” ◆ szo-szo-
rosros versenyverseny 「Siai-va szeszszentonatta.」 „Szo-
ros verseny alakult ki.”

szeszszenszeszszen ◆ érintőérintő ◆ érintőérintő egyenesegyenes ◇

gaiszeszszengaiszeszszen külsőkülső érintőérintő ◇ naiszeszszennaiszeszszen
belső érintőbelső érintő
szeszszendearuszeszszendearu ◆ billegbilleg 「Szaigomade szesz-
szenga cuzuita.」 „Végig billegett a mérkőzés állá-
sa.”

szeszszetoszeszszeto ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Ari-va szesz-
szeto hataraiteiru.」 „A hangyák lankadatlanul
dolgoznak.” ◆ serényenserényen 「Szeszszeto sigoto-o
sita.」 „Serényen dolgozott.” ◆ szaporánszaporán
「Szeszszeto aruku.」 „Szaporán lépked.” ◆

szorgosanszorgosan 「Szeszszeto okane-o tameta.」
„Szorgosan gyűjtötte a pénzt.”
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szeszszószeszszó ◆ elvelv 「Kono szeidzsika-va szeszszó-
ganai.」 „Ennek a politikusnak nincsenek elvei.”
◆ elvhűségelvhűség 「Kare-va szeszszóga katai.」 „Elv-
hű ember.”

szeszszokuszeszszoku ◆ felületesfelületes gyorsasággyorsaság 「Ka-
reno sigotoburi-va szeszszokuda.」 „Felületes
gyorsasággal dolgozik.”

szeszszokudóbucuszeszszokudóbucu ◆ ízeltlábú állatízeltlábú állat
szeszszokudóbucumonszeszszokudóbucumon ◆ ízeltlábúakízeltlábúak
szeszszokuniszeszszokuni ◆ sebtébensebtében
szeszszokuniovaraszeruszeszszokuniovaraszeru ◆ összecsapösszecsap
「Sigoto-o szeszszokuni ovaraszeta.」 „Össze-
csaptam a munkát.”

szeszszuiszeszszui ◆ víztakarékosságvíztakarékosság 「Mi-
zubuszokude szuidókjokuga szeszszui-o jobikak-
eteimaszu.」 „A vízhiány miatt a vízművek vízta-
karékosságra buzdítanak.”

szeszszuigataszeszszuigata ◆ víztakarékosvíztakarékos 「Szeszszu-
igatatoire」 „víztakarékos vécé”

szeszszuigidzsucuszeszszuigidzsucu ◆ víztakarékosvíztakarékos techno-techno-
lógialógia
szeszszuiszuruszeszszuiszuru ◆ takarékoskodiktakarékoskodik aa vízzelvízzel
「Amamizu-o cukatte szuidószui-o szeszszuiszu-
ru.」 „Esővizet használva takarékoskodok a csap-
vízzel.”

szeszszuruszeszszuru ◆ bánikbánik 「Kare-va kokjakutono
szeh-si katagavakaranai.」 „Nem tudja, hogyan
kell bánni a vendégekkel.” ◆ érintérint 「Kono szen-
va aru tendekono enni szeh-szuru.」 „Ez az egye-
nes egy pontban érinti ezt a kört.” ◆ érintkezikérintkezik
「Hitoto szeh-szuru kikai-o szagasiteiru.」 „Ke-
resem az alkalmat, hogy emberekkel érintkezhes-
sek.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Hitoto szeh-szuru sigoto-
o szagaszu.」 „Olyan munkát keres, ahol embe-
rekkel kell foglalkozni.” ◆ határolódikhatárolódik 「Szono
kuni-va minamigavaga csicsúkaini szeh-siteiru.」
„Délen a Földközi-tenger határolja az országot.”
◆ határoshatáros 「Hangaríno nisigava-va ószutoriani
szeh-siteiru.」 „Magyarország nyugati része
Ausztriával határos.” ◆ kapcsolatbakapcsolatba kerülkerül
「Szeh-szuru hitoszubeteto kenka-o okoszu.」
„Mindenkivel összeveszik, akivel csak kapcsolatba
kerül.” ◆ mellettemellette vanvan 「Kono ie-va kóenni
szeh-siteiru.」 „Ez a ház a park mellett van.” ◆

találkoziktalálkozik 「Kareto szeh-sitakotoganai.」 „Még
nem találkoztam vele.” ◇ kibiszu-okibiszu-o szessiteszessite
egymásegymás utánután 「Bágen kaidzsóni-va hitoga

kibiszu-o szeh-sitejattekita.」 „Egymás után jöt-
tek a vevők a kiárusításra.” ◇ kibiszu-okibiszu-o szesz-szesz-
szuruszuru tolongtolong 「Eki-va kibiszu-o szeh-szuru dai-
konzacutonatta.」 „Az állomáson tolongtak az
emberek.” ◇ kokkjó-okokkjó-o szeszszuruszeszszuru határoshatáros
「Hangarí-va ószutoriato kokkjó-o szeh-siteiru.」
„Magyarország Ausztriával határos.” ◇ noki-onoki-o
szeszszuruszeszszuru egymástegymást ériéri 「Kono tóride-va ieto
ietoga noki-o szeh-siteiru.」 „Ebben az utcában
egymást érik a házak.” ◇ fuhóniszeszszurufuhóniszeszszuru ha-ha-
lálhírtlálhírt kapkap 「Fuhóni szeh-site csói-o aravasi-
ta.」 „Halálhírt kapván részvétemet fejeztem ki.”

szeszszuruszeszszuru ◆ mérsékelmérsékel 「Insu-o szeh-sita.」
„Mérsékeltem az alkoholfogyasztást.” ◆ vissza-vissza-
fogfog 「Suppi-o szeh-sita.」 „Visszafogta a kiadá-
sokat.”

szeszudzsiszeszudzsi ◆ háthát 「Szeszudzsigahijaritosita.」
„Végigfutott a hátamon a hideg.” ◆ hátgerinchátgerinc ◆

hátvarráshátvarrás ◇ szeszudzsi-oszeszudzsi-o nobaszunobaszu kihúzzakihúzza
magátmagát
szeszudzsigaszamukunaruszeszudzsigaszamukunaru ◆ borzongborzong
「Ajasii hitogaite szeszudzsiga szamukunatta.」
„Borzongtam a gyanúst ember látván.”

szeszudzsi-o nobaszuszeszudzsi-o nobaszu ◆ kihúzza magátkihúzza magát
szétászétá ◆ pulcsipulcsi 「Szétá-o atamakarakabutta.」
„Belebújtam a pulcsiba.” ◆ pulóverpulóver ◆ szvetterszvetter
◇ tokkurinoszétátokkurinoszétá garbógarbó ◇ hainekkuno-hainekkuno-
szétászétá garbógarbó
szetagajakuszetagajaku ◆ Szetagaja kerületSzetagaja kerület
szetaiszetai ◆ dolgok rendjedolgok rendje ◆ világhelyzetvilághelyzet
szetaiszetai ◆ családokcsaládok számlálószavaszámlálószava ◆ ház-ház-
tartástartás 「Szúszenszetaiga teidentonatteima-
szu.」 „Több ezer háztartás maradt villany nél-
kül.”

szetainusiszetainusi ◆ családfenntartócsaládfenntartó ◆ családfőcsaládfő
szetaiszúszetaiszú ◆ háztartásokháztartások számaszáma 「Dzsinkó-
to szetaiszútókei」 „népesség és háztartások szá-
mának statisztikája”

szetakeszetake ◆ hátmagassághátmagasság ◆ magasságmagasság ◆

testmagasságtestmagasság ◇ hitonoszetakehodonohitonoszetakehodono em-em-
bermagasságúbermagasságú 「Nivani hitono szetakehodono
kuszaga haeteita.」 „A kertben embermagasságú
fű nőtt.”

szétászugatanoszétászugatano ◆ pulóverespulóveres 「Szétá szuga-
tano hito」 „pulóveres ember”
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szetogivaszetogiva ◆ határmezsgyehatármezsgye 「Szeisino szeto-
givani tatteiru.」 „Élet és halál határmezsgyéjén
áll.” ◆ kritikuskritikus pontpont 「Kuni-va kanszenbaku-
hacuno szetogivani tatteiru.」 „Az ország a jár-
vány robbanásszerű terjedésének kritikus pontjá-
hoz ért.” ◆ sorsdöntősorsdöntő pillanatpillanat ◆ széleszéle vala-vala-
minekminek 「Kono kaisa-va tószanno szetogivaniari-
maszu.」 „Ez a cég a csőd szélén áll.”

szetogivagaikószetogivagaikó ◆ katasztrófadiplomáciakatasztrófadiplomácia
szetogivaszeiszakuszetogivaszeiszaku ◆ katasztrófapolitikakatasztrófapolitika
「Szetogivaszeiszaku-o okonau.」 „Katasztrófa-
politikát folytat.”

szetojakiszetojaki ◆ szetoi porcelánszetoi porcelán
szetomonoszetomono ◆ porcelánporcelán
szetonaikaiszetonaikai ◆ Szeto-beltengerSzeto-beltenger
szettaszetta ◆ hószandálhószandál
szettászettá ◆ hosszú szőrű vizslahosszú szőrű vizsla ◆ szetterszetter
szettaiszettai ◆ szórakoztatásszórakoztatás ◆ vendéglátásvendéglátás
「Szeidzsika-va reszutorande, aru kigjóno sacsó-
no szettai-o uketa.」 „A vállalatigazgató vendégül
látta a politikust egy étteremben.”

szettaidebinbóninaruszettaidebinbóninaru ◆ kieszikieszi aa vagyoná-vagyoná-
bólból 「Kjakuno szettaide kazoku-va binbóninat-
ta.」 „A vendég kiette a vagyonából a családot.”

szettaigakariszettaigakari ◆ üzletiüzleti partnerekpartnerek szóra-szóra-
koztatásáért felelős személykoztatásáért felelős személy
szettaihiszettaihi ◆ reprezentációs költségreprezentációs költség
szettaiszuruszettaiszuru ◆ vendégülvendégül látlát 「Torihikisza-
kikarareszutorande szettaiszareta.」 „Az üzleti
partnerünk vendégül látott egy étteremben.”

szettakuszettaku ◆ szerényszerény otthonotthon 「Zehi szettakuni
otacsi jorikudaszai.」 „Látogasson el szerény ott-
honomba!”

szetteiszettei ◆ beállításbeállítás 「Konpjútáno szettei-o to-
modacsini makaszeta.」 „A számítógépem beállí-
tását a barátomra bíztam.” ◆ elbíráláselbírálás 「Rón-
no szettei-o mósi konda.」 „Kértem hitelelbírá-
lást.” ◆ időzítésidőzítés 「Rokugaszettei」 „felvétel
időzítése” ◆ jelenetjelenet 「Szono sószecudekonojó-
na szetteigaatta.」 „Abban a regényben volt egy
ilyen jelenet.” ◇ kakakuszetteikakakuszettei árképzésárképzés ◇

sukkadzsinoszetteisukkadzsinoszettei gyárigyári beállításbeállítás
「Szumaho-o sukkadzsino szetteini fukugenszu-
ru.」 „Visszaállítja az okostelefon gyári beállítá-
sait.” ◇ sokiszetteisokiszettei gyárigyári beállításbeállítás
「Paszokon-o sokiszetteini modoszu.」 „Visszaál-

lítja a számítógép gyári beállításait.” ◇ szette-szette-
idearuidearu játszódikjátszódik 「Kono eiga-va dzsúkjúszei-
kino szetteideszu.」 „Ez a film a XIX. században
játszódik.” ◇ mondaiszetteimondaiszettei problémaprobléma meg-meg-
fogalmazásafogalmazása 「Mondaikaikecujori mondaiszet-
teiga muzukasikatta.」 „A probléma megfogalma-
zása a megoldásánál nehezebb volt.”

szetteidearuszetteidearu ◆ játszódikjátszódik 「Kono eiga-va
dzsúkjúszeikino szetteideszu.」 „Ez a film a XIX.
században játszódik.”

szetteihenkószetteihenkó ◆ beállítások módosításabeállítások módosítása
szettei-oszettei-o henkószuruhenkószuru ◆ átkonfigurálátkonfigurál 「Pu-
roguramuno szettei-o henkósita.」 „Átkonfigurál-
tam a programot.” ◆ módosítjamódosítja aa beállításo-beállításo-
katkat 「Keitaino szettei-o henkósita.」 „Módosí-
tottam a telefonom beállításait.”

szetteiondoszetteiondo ◆ beállítottbeállított hőmérséklethőmérséklet
「Eakon-va heja-o szetteiondomade hijasita.」 „A
légkondicionáló a beállított hőmérsékletre hűtötte
a szobát.”

szetteirukotoszetteirukoto ◆ licitáláslicitálás ◆ versenyzésversenyzés
szetteiszuruszetteiszuru ◆ adad 「Ginkóga karenirón-o szet-
teisita.」 „A bank adott neki a hitelt.” ◆ alapítalapít
「Heivasó-o szetteisita.」 „Békedíjat alapított.” ◆

beállítbeállít 「Paszuvádo-o szetteisita.」 „Beállítot-
tam a jelszavamat.” ◆ beprogramozbeprogramoz 「Tereb-
ideterebi kjokuno szettei-o sita.」 „Beprogramoz-
tam a tévén az adókat.” ◆ kijelölkijelöl 「Szeifu-va
hinankuiki-o szetteisita.」 „A kormány kijelölte a
kitelepítési zónát.” ◆ rögzítrögzít 「Atarasii kiszoku-
o szetteisita.」 „Új szabályokat rögzített.” ◆ sze-sze-
repetrepet adad 「Kantoku-va sujakuno keidzsi-o jú-
meina haijúni szetteisita.」 „A rendező a nyomo-
zói főszerepet egy híres színésznek adta.” ◇ sza-sza-
iszetteiszuruiszetteiszuru megváltoztatmegváltoztat 「Paszuvádo-o
szaiszetteisita.」 „Megváltoztattam a jelszavam.”
◇ nedan-onedan-o szetteiszuruszetteiszuru megszámítmegszámít 「Anata-
dakeni nedan-o jaszuku szetteisimaszu.」 „Magá-
nak olcsón megszámítom.”

szettenszetten ◆ érintésiérintési pontpont ◆ érintkezőérintkező ◆ érin-érin-
tőponttőpont ◆ közösközös pontpont 「Kareto vatasino
szetten-va dzsazuga szukidatoiutokorodakede-
szu.」 „Bennünk csak az a közös, hogy szeretjük a
dzsesszt.” ◆ találkozásitalálkozási pontpont 「Futacuno ka-
vano szettenno tokoroni muragaarimaszu.」 „A
két folyó találkozási pontjánál van egy falu.” ◇ ri-ri-
részettenrészetten reléérintkezőreléérintkező
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szettengaszukunaiszettengaszukunai ◆ kevesetkeveset érintkezikérintkezik
「Kare-va szototono szettenga szukunai.」 „Keve-
set érintkezik a külvilággal.”

szettoszetto ◆ állományállomány ◆ beállításbeállítás ◆ berakásberakás ◆

díszletdíszlet ◆ felszerelésfelszerelés 「Kjanpuszetto」 „kem-
pingfelszerelés” ◆ játszmajátszma 「Fainaruszetto」
„utolsó játszma” ◆ készletkészlet 「Kóhíkappuszetto-
o katta.」 „Vettem egy készlet kávéscsészét.” ◆

megterítésmegterítés ◆ szettszett ◆ vevőkészülékvevőkészülék ◇

inszutorakuson-szettoinszutorakuson-szetto utasításkészletutasításkészlet ◇

ópun-szettoópun-szetto szabadtériszabadtéri díszletdíszlet ◇ okosza-okosza-
maszettomaszetto gyermekmenügyermekmenü ◇ otamesiszettootamesiszetto
próbaszettpróbaszett 「Kesóhinno otamesiszetto-o ta-
nonda.」 „Kozmetikum próbaszettet kértem.” ◇

gifuto-szettogifuto-szetto ajándékcsomagajándékcsomag ◇ kjaraku-kjaraku-
tászettotászetto karakterkészletkarakterkészlet ◇ gému-szettogému-szetto
játékjáték végevége ◇ kóhí-szettokóhí-szetto kávékészletkávékészlet ◇

szaihószettoszaihószetto varrókészletvarrókészlet ◇ dzsisinszet-dzsisinszet-
toto életmentőéletmentő csomagcsomag ◇ dzsisinszettodzsisinszetto túl-túl-
élőkészletélőkészlet ◇ dzsógeszettodzsógeszetto alsóalsó ésés felsőfelső
részbőlrészből állásállás 「Kono fuku-va dzsógeszetto-
da.」 „Ez a ruha alsó és felső részből áll.” ◇ dain-dain-
ingutéburuszettoingutéburuszetto ebédlőgarnitúraebédlőgarnitúra ◇

meireiszettomeireiszetto utasításkészletutasításkészlet ◇ modzsi-modzsi-
szettoszetto betűkészletbetűkészlet ◇ vanszettovanszetto egyegy
szettszett 「Dorinkutofúdo-o vanszettonisita.」
„Egy szettbe rakták az ételt és az italt.”

szettószettó ◆ lopáslopás 「Szettó-o hataraita.」 „Lopást
követett el.” ◆ tolvajlástolvajlás ◇ dzsidósaszettódzsidósaszettó
gépkocsilopásgépkocsilopás
szettoborutoszettoboruto ◆ tőcsavartőcsavar
szettódzsiszettódzsi ◆ előtagelőtag ◆ igekötőigekötő
szettógoszettógo ◆ előképzőelőképző ◆ előtagelőtag ◆ prefixumprefixum
szettógurúpuszettógurúpu ◆ tolvajbandatolvajbanda
szettóhanszettóhan ◆ lopáslopás
szettójógiszettójógi ◆ lopáslopás vádjavádja 「Szettójógide
taihoszareta.」 „Lopás vádjával letartóztatták.”

szettokuszettoku ◆ meggyőzésmeggyőzés ◆ rábeszélésrábeszélés
szettokurjokuszettokurjoku ◆ meggyőzőerőmeggyőzőerő 「Szeidzsik-
ano enzecu-va szettokurjokuganakatta.」 „A poli-
tikus beszédének nem volt meggyőzőereje.”

szettokurjokunoaruszettokurjokunoaru ◆ meggyőzőmeggyőző 「Szettok-
urjokunoaru rijú-o ienakatta.」 „Nem tudott
meggyőző érveket felhozni.”

szettokuszuruszettokuszuru ◆ győzködgyőzköd 「On-na-o szetto-
kusita.」 „Győzködte a nőt.” ◆ leveszlevesz aa lábáróllábáról
「Muszume-va diszukoni ikerujóni csicsioja-o

szettokusita.」 „A lánya levette az apját a lábáról,
hogy engedje el a diszkóba.” ◆ meggyőzmeggyőz
「Karerani-va dzsikkani kaerujó szettokuszuru.」
„Meg próbálta győzni őket, hogy térjenek vissza a
szülőházukba.” ◆ rábeszélrábeszél 「Atarasii reizóko-
o kaujóni otto-o szettokusita.」 „Rábeszéltem a
férjemet, hogy vegyünk egy új hűtőt.” ◆ rábírrábír
「Tomodacsi-o curini ikóto szettokusita.」 „Rá-
bírtam a barátomat, hogy menjünk el horgászni.”
◆ ráveszrávesz 「Eigakanni ikujóni otto-o szettokusi-
ta.」 „Rávettem a férjemet, hogy menjünk mozi-
ba.”

szettopointoszettopointo ◆ szettlabdaszettlabda
szettoszukurjúszettoszukurjú ◆ hernyócsavarhernyócsavar
szettoszuruszettoszuru ◆ beállítbeállít 「Mezamasi dokei-o
szettosita.」 „Beállítottam az ébresztőórát.” ◆ be-be-
rakrak 「Kami-o szettositemoratta.」 „Berakattam
a hajam.” ◆ foglalfoglal 「Daija-o puracsinaniszetto-
sita.」 „Platinába foglalta a gyémántot.” ◆ meg-meg-
terítterít 「Téburu-o szettosita.」 „Megterítettem az
asztalt.”

szettózaiszettózai ◆ lopáslopás ◆ tolvajlástolvajlás ◇ kadzsú-kadzsú-
szettózaiszettózai minősített lopásminősített lopás
szevaszeva ◆ beleszólásbeleszólás 「Ókina oszevada!」 „Ne
szólj bele!” ◆ gondgond 「Szeva-o kaketakunai.」
„Nem akarok gondot okozni!” ◆ gondoskodásgondoskodás
「Kodomono oszeva-o szuru.」 „Gondoskodik a
gyerekeiről.” ◆ szívességszívesség 「Jokeina szeva-o
ojosinaszai.」 „Nem kérek ebből a szívességből!”
◆ teherteher 「Sinszekino szevaninatta.」 „A roko-
naim terhére voltam.” ◇ oszevaninarimasitaoszevaninarimasita
köszönöm,köszönöm, hogyhogy gondomatgondomat viselteviselte ◇ osze-osze-
vaninaruvaninaru gondviseléstgondviselést élvezélvez 「Szannenkan
gakkóno szenszeino oszevaninatta.」 „Három
évig élveztem az iskolai tanárom gondviselését.” ◇

oszevaninaruoszevaninaru vendégszeretetvendégszeretet élvezélvez 「Sin-
szekino tokoroni tomatte oszevaninatta.」 „A ro-
konomnál szálltam meg, és a vendégszeretetét él-
veztem.” ◇ oszeva-ooszeva-o szuruszuru gondoskodikgondoskodik
「Kanodzsoga rjósinno oszeva-o siteiru.」 „Ő
gondoskodik a szüleiről.” ◇ ojanijoruszevaojanijoruszeva
szülőiszülői gondoskodásgondoskodás ◇ simonoszevasimonoszeva altestaltest
tisztántisztán tartásatartása 「Bjóninno simono szeva-o si-
teiru.」 „A beteg altestének tisztán tartását végzi.”
◇ szevazukinaszevazukina gondoskodógondoskodó típusútípusú 「Szeva-
zukina hito」 „gondoskodó típusú ember” ◇ sze-sze-
vaszuruvaszuru kerítkerít 「Odzsi-va bokuni sigoto-o sze-
vasitekureta.」 „A nagybátyám kerített nekem
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munkát.” ◇ szevaninaruszevaninaru segítségéresegítségére szorulszorul
「Tosi-o tottemo dareno szevanimonaritaku-
nai.」 „Ha megöregszem sem akarok más segítsé-
gére szorulni.” ◇ szevanjóbószevanjóbó gondoskodógondoskodó fe-fe-
leségleség ◇ szevaninszevanin szervezőszervező 「Kaigóno szeva-
nin」 „gyűlés szervezője” ◇ szevaninszevanin gondozógondozó
「Nivano szevanin」 „kert gondozója” ◇ szeva-szeva-
ninnin közvetítőközvetítő 「Kekkonno szevanin」 „házas-
ságközvetítő” ◇ szeva-oszeva-o szuruszuru gondjátgondját viseliviseli
「Kodomono szeva-o szuruno-va ojano szekinin-
da.」 „A szülő felelőssége a gyermeke gondját vi-
selni.” ◇ szeva-oszeva-o szuruszuru gondoskodikgondoskodik 「Bjó-
kino hahano szeva-o sita.」 „Gondoskodtam be-
teg édesanyámról.” ◇ szeva-oszeva-o jakaszujakaszu prob-prob-
lémátlémát okozokoz 「Ojani szeva-o jakaszu kodomo」
„szüleinek problémát okozó gyerek” ◇ szeva-oszeva-o
jakujaku segítenisegíteni akarakar 「Szeva-o jakitagaru.」
„Mindenáron segíteni akar másokon.” ◇ szeva-szeva-
oo jakujaku pátyolgatpátyolgat 「Magono szeva-o jaku.」
„Az unokáját pátyolgatja.” ◇ minomavarinosze-minomavarinosze-
vava ellátásellátás 「Dzsibunno mino mavarino szeva-
o dzsibundejaru.」 „El tudom látni saját magam!”
◇ jokeinaszeva-ojokeinaszeva-o jakujaku beleártjabeleártja magátmagát
「Jokeina szeva-o jakanaidekureru?」 „Ne ártsd
magad az én dolgomba!”

szevagajakeruszevagajakeru ◆ másokmások segítségéresegítségére szo-szo-
rulrul 「Otto-va hontóni szevaga jakeru.」 „A fér-
jem mindig az én segítségemre szorul.” ◆ pátyol-pátyol-
gatnigatni kellkell 「Kono akacsan-va hontoni szevaga
jakeru.」 „Ezt a kisbabát állandóan pátyolgatni
kell.”

szevajakuszevajaku ◆ közvetítőközvetítő ◆ menedzsermenedzser
szevamonoszevamono ◆ társadalmi drámatársadalmi dráma
szevaninszevanin ◆ gondozógondozó 「Nivano szevanin」
„kert gondozója” ◆ közvetítőközvetítő 「Kekkonno sze-
vanin」 „házasságközvetítő” ◆ szervezőszervező 「Kai-
góno szevanin」 „gyűlés szervezője”

szevaninaruszevaninaru ◆ gondoskodástgondoskodást kapkap valakitőlvalakitől
◆ segítségéresegítségére szorulszorul 「Tosi-o tottemo dareno
szevanimonaritakunai.」 „Ha megöregszem sem
akarok más segítségére szorulni.” ◇ oszevanina-oszevanina-
rimasitarimasita köszönöm,köszönöm, hogyhogy gondomatgondomat viselteviselte
◇ oszevaninaruoszevaninaru gondviseléstgondviselést élvezélvez 「Szan-
nenkan gakkóno szenszeino oszevaninatta.」
„Három évig élveztem az iskolai tanárom gondvi-
selését.” ◇ oszevaninaruoszevaninaru vendégszeretetvendégszeretet él-él-
vezvez 「Sinszekino tokoroni tomatte oszevaninat-

ta.」 „A rokonomnál szálltam meg, és a vendég-
szeretetét élveztem.”

szevanjóbószevanjóbó ◆ gondoskodógondoskodó feleségfeleség ◆ oda-oda-
adó feleségadó feleség
szeva-oszeva-o jakaszujakaszu ◆ problémátproblémát okozokoz 「Ojani
szeva-o jakaszu kodomo」 „szüleinek problémát
okozó gyerek”

szeva-oszeva-o jakujaku ◆ pátyolgatpátyolgat 「Magono szeva-
o jaku.」 „Az unokáját pátyolgatja.” ◆ segítenisegíteni
akarakar 「Szeva-o jakitagaru.」 „Mindenáron segí-
teni akar másokon.” ◇ jokeinaszeva-ojokeinaszeva-o jakujaku
beleártjabeleártja magátmagát 「Jokeina szeva-o jakanaide-
kureru?」 „Ne ártsd magad az én dolgomba!”

szeva-oszeva-o mirumiru ◆ gondoskodikgondoskodik 「Kodomono
szeva-o miteiru.」 „Gondoskodik a gyerekeiről.”

szeva-oszeva-o szuruszuru / szevaszuruszevaszuru ◆ gondjátgondját vi-vi-
seliseli 「Kodomono szeva-o szuruno-va ojano sze-
kininda.」 „A szülő felelőssége a gyermeke gond-
ját viselni.” ◆ gondoskodikgondoskodik 「Bjókino hahano
szeva-o sita.」 „Gondoskodtam beteg édesanyám-
ról.” ◆ kerítkerít 「Odzsi-va bokuni sigoto-o szeva-
sitekureta.」 „A nagybátyám kerített nekem mun-
kát.” ◇ oszeva-ooszeva-o szuruszuru gondoskodikgondoskodik 「Kano-
dzsoga rjósinno oszeva-o siteiru.」 „Ő gondosko-
dik a szüleiről.” ◇ minomavarinoszeva-ominomavarinoszeva-o szu-szu-
ruru dolgozikdolgozik rárá 「Szentakuja rjórinadosite
rindzsinnoobaszan-no mino mavarino szeva-o si-
ta.」 „Főztem és mostam is a szomszéd nénire.”
◇ jome-ojome-o szevaszuruszevaszuru feleségetfeleséget kerítkerít 「Oik-
koni jome-o szevasita.」 „Feleséget kerítettem az
unokaöcsémnek.”

szevasigeniszevasigeni ◆ serényenserényen 「Szevasigeni kódó-
o hadzsimeta.」 „Serényen foglalatoskodni kezd-
tek.”

szevasiiszevasii ◆ fürgefürge 「Szevasii ugoki」 „fürge
mozgás” ◆ rohanórohanó 「Szevasii hi」 „rohanó nap”
◆ szaporaszapora 「Szevasii kokjú」 „szapora légzés”

szevasinaiszevasinai ◆ izgágaizgága 「Szevasinai kodomo」
„izgága gyerek” ◆ nyughatatlannyughatatlan 「Szevasinai
szekai」 „nyughatatlan világ” ◆ viharosviharos 「Sze-
vasinai dzsidai」 „viharos korszak”

szevasinakuszevasinaku ◆ izgágánizgágán 「Szaru-va szevasina-
ku orino naka-o ittari kitarisiteita.」 „A majom iz-
gágán járkált fel s alá ketrecében.” ◆ nyughatat-nyughatat-
lanullanul
szevasinakuhatarakuszevasinakuhataraku ◆ szorgoskodikszorgoskodik
「Aritacsi-va atarasii cuka-o cukurunoniszevasi-
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naku hataraiteita.」 „A hangyák egy új boly építé-
sén szorgoskodtak.”

szevaszuruszevaszuru / szeva-oszeva-o szuruszuru ◆ gondjátgondját vi-vi-
seliseli 「Kodomono szeva-o szuruno-va ojano sze-
kininda.」 „A szülő felelőssége a gyermeke gond-
ját viselni.” ◆ gondoskodikgondoskodik 「Bjókino hahano
szeva-o sita.」 „Gondoskodtam beteg édesanyám-
ról.” ◆ kerítkerít 「Odzsi-va bokuni sigoto-o szeva-
sitekureta.」 „A nagybátyám kerített nekem mun-
kát.” ◇ oszeva-ooszeva-o szuruszuru gondoskodikgondoskodik 「Kano-
dzsoga rjósinno oszeva-o siteiru.」 „Ő gondosko-
dik a szüleiről.” ◇ minomavarinoszeva-ominomavarinoszeva-o szu-szu-
ruru dolgozikdolgozik rárá 「Szentakuja rjórinadosite
rindzsinnoobaszan-no mino mavarino szeva-o si-
ta.」 „Főztem és mostam is a szomszéd nénire.”
◇ jome-ojome-o szevaszuruszevaszuru feleségetfeleséget kerítkerít 「Oik-
koni jome-o szevasita.」 „Feleséget kerítettem az
unokaöcsémnek.”

szevazukinaszevazukina ◆ gondoskodógondoskodó ◆ gondoskodógondoskodó
típusútípusú 「Szevazukina hito」 „gondoskodó típu-
sú ember”

szezaru-oszezaru-o enaienai ◆ belekényszerülbelekényszerül 「Kigjó-va
kakakukjószóni szankaszezaru-o enakatta.」 „A
vállalatok belekényszerültek az árversenybe.” ◆

kellkell 「Tabezaru-o enai.」 „Enni kell.” ◆ kényte-kényte-
lenlen 「Tabe mono-o kautameni kagu-o urazaru-o
tokunakatta.」 „Kénytelen volt eladni a bútorait,
hogy ennivalót tudjon venni.”

szezokuszezoku ◆ köznapiságköznapiság ◆ nyárspolgárinyárspolgári ízlésízlés
「Szezokuni kobirujóna sószecu-o kaita.」 „A
nyárspolgári ízléseknek imponáló novellát írtam.”
◆ nyárspolgárinyárspolgári szokásszokás 「Netto szezokuni
szomattaobaszan-va emodzsi-o okutta.」 „Az in-
ternet szokásait felvett néni emodzsit küldött.”

szezokukantátaszezokukantáta ◆ világi kantátavilági kantáta
szezokutekiszezokuteki ◆ nyárspolgárinyárspolgári 「Szezokuteki-
hanasi」 „nyárspolgári történet” ◆ világivilági
szezuszezu ◆ nélkülnélkül 「Mainicsidzsoginguszezuni-va
irarenai.」 „Nem tudok élni napi kocogás nélkül.”

szezuniszumuszezuniszumu ◆ elbliccelelbliccel 「Sacsóno siri ai-
va zuru-o site njúsasiken-o szezuni szunda.」 „Az
igazgató ismerőse elbliccelte a felvételi vizsgát a
cégnél.” ◆ megúszikmegúszik 「Szeidzsika-va szekinin-o
tovarezuni szunda.」 „A politikus megúszta a fe-
lelősségre vonást.”

szezuni-vaszezuni-va okanaiokanai ◆ nemnem hagyhagy 「Csicsino si-
o fukusúszezuni-va okanaizo.」 „Nem hagyhatom
megbosszulatlanul apám halálát!”

szezuni-vaszezuni-va szumanaiszumanai ◆ mindenképpenmindenképpen 「Na-
nika orei-o ivazuni-va szumanai.」 „Mindenkép-
pen ki kell fejeznem valahogy a hálámat.” ◆ nemnem
tehettehet 「Bokuga kovasitanode, bensószezuni-va
szumanai.」 „Én rontottam el, nem tehetem, hogy
ne fizessek kárpótlást.”

szoszo ◆ szószó
szoszo ◆ alapítóalapító 「Súkjóno szo」 „vallás alapítója”
◆ atyaatya 「Szokurateszu-va tecugakuno szodes-
zu.」 „Szókratész a filozófia atyja.” ◆ ősapaősapa
szoszo ◆ karbunkuluskarbunkulus ◇ kisuszokisuszo sercegősercegő
üszögüszög
szószó ◆ rétegréteg ◇ kjakuszókjakuszó vevőkörvevőkör 「Kono
misze-va kjakuszóga vakai.」 „Ennek az üzletnek
fiatal a vevőköre.” ◇ kjakuszókjakuszó vendégkörvendégkör
「Misze-va habahiroi kjakuszóniszábiszu-o teik-
jósiteiru.」 „Az üzlet széles vendégkörnek nyújt
szolgáltatást.” ◇ kószókószó ércrétegércréteg ◇ dzsa-dzsa-
kunenszókunenszó fiatalfiatal korosztálykorosztály ◇ szekitanszószekitanszó
szénrétegszénréteg ◇ szósotokuszósotoku összjövedelemösszjövedelem ◇

csisikiszócsisikiszó értelmiségiértelmiségi rétegréteg ◇ teigakuso-teigakuso-
tokuszótokuszó alacsonyalacsony jövedelműjövedelmű rétegréteg ◇ tei-tei-
sotokuszósotokuszó alacsonyalacsony jövedelműjövedelmű rétegréteg ◇ do-do-
kusaszókusaszó olvasóközönségolvasóközönség ◇ hinkonszóhinkonszó sze-sze-
génygény rétegréteg 「Hinkonszónitotte-va toirettopé-
pámo kókjúhinda.」 „A szegény réteg számára a
vécépapír is luxuscikk.” ◇ fujúszófujúszó tehetősektehetősek
「Kono sóhin-va fujúszó-o taisónisiteiru.」 „Ez a
termék a tehetőseknek való.” ◇ fujúszófujúszó gazdaggazdag
rétegréteg
szószó ◆ annyiraannyira 「Kanszenno kanószei-va szó ta-
kakunai.」 „Nem annyira nagy a fertőzés valószí-
nűsége.” ◆ már-mármár-már 「Anata-o sindzsiszóninat-
ta.」 „Már-már azt hittem, igazat mondasz.” ◆

úgyúgy 「Szósitekudaszai.」 „Csináld úgy!” ◆ úgyúgy
vanvan 「Hai, szódeszu.」 „Igen, úgy van!” ◇ szó-szó-
iebaieba egyébkéntegyébként 「Szó ieba vatasimo ongaku-
kada.」 „Egyébként én is zenész vagyok.” ◇ szó-szó-
iebaieba haha mármár ittitt tartunktartunk 「Szó ieba, dósite
kaisa-o jametano?」 „Ha már itt tartunk, miért
is mondtál fel?” ◇ szóiebaszóieba apropóapropó 「Szóieba,
asitajaszumitte sitteiru?」 „Apropó, tudtad , hogy
holnap nem kell menni dolgozni?” ◇ szóiebaszóieba
most,most, hogyhogy ígyígy mondodmondod 「Szóieba fusigida-
ne.」 „Most, hogy így mondod, tényleg furcsa.”

33883388 szevaszuru szevaszuru – szó szó AdysAdys



◇ szóiebaszóieba ténylegtényleg 「Szó iebaszódane.」 „Ez
tényleg így lehet.”

szószó ◆ SzungSzung ◆ Szung-dinasztiaSzung-dinasztia ◇ nanszónanszó
DéliDéli SzungSzung ◇ niszszóniszszó SzungSzung KínájábaKínájába uta-uta-
zászás ◇ hokuszóhokuszó Északi SzungÉszaki Szung
szószó ◆ mindkétmindkét 「Szóno te」 „mindkét kéz” ◆

párpár 「Tebukuro szanszó」 „három pár kesztyű”

szószó ◆ csónakok számlálószavacsónakok számlálószava
szószó ◆ aggregáltaggregált 「Szódzsujó」 „aggregált ke-
reslet” ◆ általánosáltalános 「Szószenkjo-o kaiszaiszu-
rukotoga happjószareta.」 „Kiírták az általános
választásokat.” ◆ bruttóbruttó ◇ szógakuszógaku teljesteljes
összegösszeg 「Szógakuhjakuman enno tósi」 „egy-
millió jenes teljes összegű befektetés” ◇ szóso-szóso-
tokutoku bruttóbruttó jövedelemjövedelem ◇ szótonszúszótonszú bruttóbruttó
regisztertonnaregisztertonna 「Szóton szú gohjakuton-no
kamocuszen」 „ötszáz bruttó regisztertonnás te-
herhajó”

szószó ◆ ciszternaciszterna ◇ szentakuszószentakuszó mosótérmosótér
◇ szentakuszószentakuszó mosógépmosógép dobjadobja ◇ daszszui-daszszui-
szószó centrifuga dobjacentrifuga dobja
szószó ◆ arcvonásarcvonás 「Hitono szó-o miru.」 „Arc-
vonásaiból következtet a természetére.” ◆ aspek-aspek-
tustus ◆ átvételátvétel ◆ fázisfázis ◆ jósjeljósjel 「Csódzsuno
szó」 „hosszú életre utaló jósjel” ◆ kölcsönös-kölcsönös-
ségség ◆ szemléletszemlélet ◇ idószóidószó mozgómozgó fázisfázis ◇

gjakuszógjakuszó ellenfázisellenfázis ◇ koteiszókoteiszó állóálló fázisfázis
◇ szanszószanszó háromhárom fázisfázis 「Szanszómótá」 „há-
romfázisú motor” ◇ szeiszószeiszó azonosazonos fázisfázis ◇

tanszótanszó egyegy fázisfázis ◇ teszóteszó tenyérjóslástenyérjóslás
「Teszóde uranau.」 „Tenyérből jósol.” ◇ dósi-dósi-
noszónoszó igeszemléletigeszemlélet ◇ dósinoszódósinoszó igeaspek-igeaspek-
tustus ◇ niszóniszó két fáziskét fázis
szószó ◆ szanghaszangha ◆ szerzetesszerzetes
szóaiszóai ◆ kölcsönöskölcsönös szerelemszerelem ◇ szósiszóa-szósiszóa-
inoino egymástegymást szeretőszerető 「Karera-va szósiszóai-
nokappuruda.」 „Egymást szerető pár.”

szoakunaszoakuna ◆ rosszrossz minőségűminőségű 「Szoakuna szei-
hin」 „rossz minőségű termék” ◆ silánysilány 「Szoa-
kuna sina」 „silány áru”

szoanszoan ◆ előzetes tervezetelőzetes tervezet
szóanszóan ◆ szerzetesi lakszerzetesi lak
szóanszóan ◆ eredeti ötleteredeti ötlet ◆ kigondoláskigondolás
szóanszóan ◆ tervezettervezet 「Hóanno szóan」
„törvényjavaslat-tervezet” ◆ vázlatvázlat 「Heiva-
dzsójakuno szóan」 „békeszerződés vázlata”

szóansaszóansa ◆ kigondolókigondoló
szóanszuruszóanszuru ◆ kigondolkigondol 「Karega szóansita gi-
hó」 „általa kigondolt technikai fogás”

szóatariszóatari ◆ körmérkőzéskörmérkőzés ◆ mindenminden szelvényszelvény
nyertesnyertes
szóatarikógekiszóatarikógeki ◆ brute force-támadásbrute force-támadás
szóatariszenszóatariszen ◆ körmérkőzéskörmérkőzés
szobaszoba ◆ hajdinahajdina 「Szoba-o szaibaisiteiru.」
„Hajdinát termeszt.” ◆ hajdinaételhajdinaétel ◆ hajdi-hajdi-
natésztanatészta 「Kono szoba-va nobiteiru.」 „Ez a
hajdinatészta túl puha!” ◆ pohánkapohánka ◇ kake-kake-
szobaszoba hajdinaleveshajdinaleves ◇ gomokuszobagomokuszoba többtöbb
összetevősösszetevős hajdinaételhajdinaétel ◇ csúkaszobacsúkaszoba kí-kí-
nainai tésztatészta ◇ cukimiszobacukimiszoba nyersnyers tojássaltojással
díszítettdíszített hajdinaleveshajdinaleves ◇ teucsiszobateucsiszoba kéz-kéz-
zelzel készültkészült hajdinatésztahajdinatészta ◇ tosikosiszo-tosikosiszo-
baba szilveszteriszilveszteri hanjdinatésztahanjdinatészta ◇ hikkos-hikkos-
iszobaiszoba beköltözésibeköltözési hajdinatésztahajdinatészta
「Otonariszan-ni hikkosi szoba-o kubatta.」 „A
szomszédoknak beköltözésünk után hajdinatész-
tát adtunk.” ◇ moriszobamoriszoba mártogatósmártogatós hajdi-hajdi-
natésztanatészta ◇ moriszobamoriszoba mártogatósmártogatós hajdi-hajdi-
natésztanatészta ◇ jakiszobajakiszoba sültsült tésztatészta ◇ jama-jama-
nakeszobanakeszoba jamszgyökeresjamszgyökeres hajdinahajdina ◇ jona-jona-
kiszobakiszoba éjszakaiéjszakai hajdinatésztahajdinatészta ◇ jonaki-jonaki-
szobaszoba éjszakai hajdinaáruséjszakai hajdinaárus
szobaszoba ◆ közelközel 「Fudószangaisa-va ekinoszugu
szobaniaru.」 „Az ingatlanügynök az állomás köz-
vetlen közelében van.” ◆ mellettmellett 「Hahaoja-va
icumo kodomono szobaniita.」 „Az anya mindig
a gyereke mellett volt.” ◇ szobakaraszobakara alighogyalighogy
「Katazukeruszobakaramata karega heja-o jogo-
simaszu.」 „Alighogy kitakarítok, ő rögtön össze-
piszkolja újra a lakást.” ◇ szobakaraszobakara amintamint
「Narattaszobakara vaszureteiku.」 „Amint meg-
tanulom, már el is felejtem.” ◇ szobaniszobani mellémellé
「Szutóbuno szobani szuvatta.」 „A kályha mellé
ültem.” ◇ szobaniszobani mellettemellette 「Vatasi-va icu-
moanatanoszobaniirujo.」 „Mindig melletted le-
szek.” ◇ szobaniszobani nálnál 「Kavano szobani macsi-
gaaru.」 „A folyónál van egy város.” ◇ szobaniszobani
közelébeközelébe 「Szobani joruna!」 „Ne gyere a köze-
lembe!” ◇ szoba-oszoba-o mellettemellette 「Tori-va szoba-
o tondeita.」 „Egy madár elrepült mellette.” ◇

szoba-oszoba-o hanareruhanareru otthagyotthagy
「Gaszukonronoszoba-o hanareru toki-va , kana-
razu hi-o keszu.」 „Amikor otthagyom a tűzhe-
lyet, feltétlenül eloltom a gázt.” ◇ szoba-oszoba-o ha-ha-
narerunareru magáramagára hagyhagy 「Bjókino kodomono
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szoba-o issuntaritomo hanarenakatta.」 „Egy pil-
lanatra sem hagytam magára a beteg gyereket.”

szóbaszóba ◆ általánosáltalános gondolatgondolat 「Hahano hini-
va hanato szóbaga kimatteiru.」 „Általában úgy
gondolják, hogy virággal kell köszönteni az édes-
anyákat.” ◆ árfolyamárfolyam 「Doru enszóba-va ikura-
deszuka?」 „Milyen most a dollár-jen árfolyam?”
◆ emberekemberek megítélésemegítélése ◆ járjár hozzáhozzá
「Madzsoni-va hókito szóbaga kimatteiru.」 „A
boszorkányokhoz seprű jár.” ◆ kurzuskurzus
「Enszóba-va ugokanakatta.」 „Nem változott a
jen kurzusa.” ◆ piacipiaci árár 「Szóbajori jaszuku ie-
o katta.」 „A piaci árnál olcsóbban vettem lakást.”
◆ spekulációspekuláció 「Szóbade sippaisita.」 „Nem jött
be a spekulációm a tőzsdén.” ◇ ageszóbaageszóba emel-emel-
kedőkedő piacpiac ◇ iszuvariszóbaiszuvariszóba stagnálóstagnáló árfo-árfo-
lyamlyam ◇ enszóbaenszóba jenárfolyamjenárfolyam ◇ kabusiki-kabusiki-
szóbaszóba részvényárfolyamrészvényárfolyam ◇ kavaszeszóbakavaszeszóba
devizaárfolyamdevizaárfolyam ◇ kavaszeszóbakavaszeszóba átváltásiátváltási
árfolyamárfolyam ◇ kóteiszóbakóteiszóba hivataloshivatalos árfolyamárfolyam
◇ szageszóbaszageszóba ereszkedőereszkedő piacpiac ◇ sidzsószó-sidzsószó-
baba piacipiaci árfolyamárfolyam ◇ cujokiszóbacujokiszóba élénkélénk pi-pi-
acac ◇ cujokiszóbacujokiszóba bikapiacbikapiac 「Cujokiszóbato
jovakiszóba」 „bikapiac és medvepiac” ◇ tóri-tóri-
szóbaszóba elfogadottelfogadott értékérték 「Kono hen-va
csippuno tóri szóba-va icsivarida.」 „Itt a borra-
való elfogadott értéke 10 százalék.” ◇ tóriszóbatóriszóba
általánosáltalános nézetnézet 「Szeidzsikaga vairo-o
morauno-va tóri szóbada.」 „Általános nézet,
hogy a politikusok korruptak.” ◇ doruszóbadoruszóba
dollárárfolyamdollárárfolyam ◇ forintoszóbaforintoszóba forintárfo-forintárfo-
lyamlyam ◇ jamiszóbajamiszóba feketeárfolyamfeketeárfolyam ◇ ja-ja-
miszóbamiszóba feketepiacifeketepiaci árfolyamárfolyam ◇ júroszóbajúroszóba
euroárfolyameuroárfolyam ◇ jovakiszóbajovakiszóba lanyhalanyha piacpiac
◇ jovakiszóbajovakiszóba medvepiacmedvepiac 「Cujokiszóbato
jovakiszóba」 „bikapiac és medvepiac”

szobadateruszobadateru ◆ hegyezhegyez 「Mimi-o szobadatete
hanasi-o kiita.」 „A fülemet hegyezve hallgattam,
amit mondtak.” ◆ meresztmereszt ◇ mimi-omimi-o szobada-szobada-
teruteru hegyezihegyezi aa fülétfülét ◇ mimi-omimi-o szobadate-szobadate-
ruru felfigyelfelfigyel 「Asiotoni mimi-o szobadateta.」
„Léptek zajára figyeltem fel.” ◇ me-ome-o szobada-szobada-
teruteru mereszti a szemétmereszti a szemét
szobagakiszobagaki ◆ hajdinapüréhajdinapüré
szobajaszobaja ◆ hajdinaárushajdinaárus ◆ hajdinatésztáshajdinatésztás
étteremétterem
szobajuszobaju ◆ szobalészobalé
szobakaraszobakara ◆ alighogyalighogy 「Katazukeruszobaka-
ramata karega heja-o jogosimaszu.」 „Alighogy

kitakarítok, ő rögtön összepiszkolja újra a lakást.”
◆ amintamint 「Narattaszobakara vaszureteiku.」
„Amint megtanulom, már el is felejtem.”

szobakaszuszobakaszu ◆ szeplőszeplő 「Kanodzsono kao-va
szobakaszudarakedatta.」 „Csupa szeplő volt az
arca.”

szobakaszuganaiszobakaszuganai ◆ szeplőtlenszeplőtlen 「Szobaka-
szuganai kao」 „szeplőtlen arc”

szobakaszunoszobakaszuno ◆ szeplősszeplős 「Szobakaszu kao-o
siteiru.」 „Szeplős arca van.”

szobakoszobako ◆ hajdinaliszthajdinaliszt
szobameszobame ◆ ágyaságyas ◆ kitartott szeretőkitartott szerető
szóbanszóban ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Dokuszaiszeiken-va
szóbankanarazu hókaiszuru.」 „Az autokratikus
rendszer előbb-utóbb összeomlik.”

szóbanaszóbana ◆ ajándékzuhatagajándékzuhatag ◆ közjólétközjólét ◆

mindenkinek örömet okozásmindenkinek örömet okozás ◆ pénzesőpénzeső
szóbanasikinoszóbanasikino ◆ kétkét marékkalmarékkal pénztpénzt szórószóró
「Szóbanasikino joszanhaibun」 „két marékkal
pénzt szóró költségvetés” ◆ mindenkimindenki számáraszámára
előnyöselőnyös
szóbanasugiszóbanasugi ◆ mindenkinekmindenkinek örömetörömet okozásokozás
elveelve
szóbanaszeiszakuszóbanaszeiszaku ◆ közjólétetközjólétet hozóhozó poli-poli-
tikatika
szóbanatekinaszóbanatekina ◆ általánosáltalános 「Szóbanatekina
genzei」 „általános adócsökkentés” ◆ mindenkitmindenkit
kielégítőkielégítő 「Szóbanatekina keiei」 „mindenkit
kielégítő vállalatvezetés”

szobaniszobani ◆ közelébeközelébe 「Szobani joruna!」 „Ne
gyere a közelembe!” ◆ mellémellé 「Szutóbuno szo-
bani szuvatta.」 „A kályha mellé ültem.” ◆ mel-mel-
lettelette 「Vatasi-va icumoanatanoszobaniirujo.」
„Mindig melletted leszek.” ◆ nálnál 「Kavano szo-
bani macsigaaru.」 „A folyónál van egy város.”

szobaniiruszobaniiru ◆ kitartkitart 「Ii tokimo varuitokimo
szobaniita.」 „Jóban-rosszban kitartott mellette.”

szoba-oszoba-o ◆ mellettemellette 「Tori-va szoba-o tonde-
ita.」 „Egy madár elrepült mellette.”

szoba-oszoba-o hanareruhanareru ◆ magáramagára hagyhagy 「Bjókino
kodomono szoba-o issuntaritomo hanarenakat-
ta.」 „Egy pillanatra sem hagytam magára a beteg
gyereket.” ◆ otthagyotthagy 「Gaszukonronoszoba-o
hanareru toki-va , kanarazu hi-o keszu.」 „Ami-
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kor otthagyom a tűzhelyet, feltétlenül eloltom a
gázt.”

szoba-o ucuszoba-o ucu ◆ hajdinatésztát készíthajdinatésztát készít
szóbasiszóbasi ◆ befektetőbefektető ◆ spekulánsspekuláns
szóbazairjószóbazairjó ◆ piacotpiacot befolyásolóbefolyásoló tényezőtényező
◇ kónan-noszóbazairjókónan-noszóbazairjó piacpiac irányátirányát befo-befo-
lyásoló hírlyásoló hír
szobazokuszobazoku ◆ pohánkapohánka ◆ tatárbúzatatárbúza
szobazueszobazue ◆ belekeveredésbelekeveredés ◆ eltévedteltévedt
ütésütés 「Naguri aideszoba zue-o kuratta.」 „A ve-
rekedésben kaptam egy eltévedt ütést.” ◆ más-más-
nak szánt ütésnak szánt ütés ◆ másra szánt csapásmásra szánt csapás
szóbazukeszóbazuke ◆ jegyzésjegyzés
szóbecuszóbecu ◆ búcsúbúcsú ◆ búcsúztatásbúcsúztatás
szóbecuszóbecu ◆ osztályozásosztályozás
szóbecukaiszóbecukai ◆ búcsúbulibúcsúbuli ◆ búcsúpartibúcsúparti ◆ bú-bú-
csúztatócsúztató
szóbecukai-oszóbecukai-o hirakuhiraku ◆ elbúcsúztatelbúcsúztat 「Dórjó-
no szóbecukai-o hiraita.」 „Elbúcsúztattuk a kol-
légámat.”

szóbecunodzsiszóbecunodzsi ◆ búcsúbeszédbúcsúbeszéd 「Szóbecuno
dzsi-o nobeta.」 „Búcsúbeszédet mondott.”

szóbecusikiszóbecusiki ◆ búcsúztatóbúcsúztató
szóbiszóbi ◆ felszerelésfelszerelés ◆ rendszeresítésrendszeresítés ◇ an-an-
zenszóbizenszóbi biztonságibiztonsági felszerelésfelszerelés ◇ kanzen-kanzen-
szóbiszóbi teljesteljes menetfelszerelésmenetfelszerelés 「Kanzenszó-
bide hasiranakerebanaranakatta.」 „Teljes me-
netfelszereléssel kellett futni.” ◇ dzsúszóbidzsúszóbi tel-tel-
jesjes menetfelszerelésmenetfelszerelés ◇ sómenszóbisómenszóbi front-front-
felszerelésfelszerelés ◇ sómenszóbisómenszóbi harciharci felszere-felszere-
léslés ◇ tozan-noszóbitozan-noszóbi hegymászóhegymászó felszere-felszere-
léslés ◇ haikingunoszóbihaikingunoszóbi túrafelszereléstúrafelszerelés ◇

jaeinoszóbijaeinoszóbi kempingfelszereléskempingfelszerelés
szobieruszobieru ◆ magaslikmagaslik 「Aszokoni jamagaszo-
bieteita.」 „Ott hegy magaslott.” ◆ magasodikmagasodik
「Meno maeni jószaigaszobieteita.」 „Előttünk
egy vár magasodott.” ◆ tornyosultornyosul 「Sakkinga
jamanojóniszobieteita.」 „Hegyként tornyosultak
az adósságok.”

szobietacuszobietacu ◆ magaslikmagaslik 「Tokainitakuszan-no
kószóbirugaszobie tatteiru.」 „A városban felhő-
karcolók magaslanak.”

szobietoszobieto ◆ SzovjetunióSzovjetunió 「Szobieto-va hóka-
isita.」 „Szovjetunió összeomlott.”

szobietonoszobietono ◆ szovjetszovjet 「Szobietono dzsinkóe-
iszei」 „szovjet műhold”

szobietorenpószobietorenpó ◆ SzovjetunióSzovjetunió
szóbihinszóbihin ◆ felszerelésfelszerelés
szobijakaszuszobijakaszu ◆ kihúzkihúz 「Kata-o szobijakasite
aruita.」 „Vállát kihúzva sétált.”

szóbimokuszóbimoku ◆ lábaspotrohúaklábaspotrohúak
szóbimokuszóbimoku ◆ sertefarkúaksertefarkúak
szobireruszobireru ◆ elmulasztelmulaszt 「Aisiteiruto iiszobire-
ta.」 „Elmulasztotta megmondani neki, hogy sze-
reti.” ◇ iiszobireruiiszobireru nincsnincs alkalmaalkalma megmon-megmon-
danidani 「Mettani avanainode szukidato iiszobire-
ta.」 „Ritkán találkoztunk, nem volt alkalmam
megmondani, hogy szeretem.” ◇ iiszobireruiiszobireru
nemnem mermer elmondanielmondani 「Ojaga kovakute, karesi-
notokoroni tomaruto iiszobireta.」 „Félek a szüle-
imtől, ezért nem mertem elmondani nekik, hogy a
barátomnál alszok.”

szóbiruiszóbirui ◆ lábaspotrohúaklábaspotrohúak
szóbiszuruszóbiszuru ◆ felszerelfelszerel 「Buki-o szóbisita hi-
kóki」 „fegyverrel felszerelt repülőgép” ◆ rend-rend-
szeresítszeresít 「Kono szeifuku-va guntaide szóbi-
szareteiru.」 „Ez az egyenruha a hadseregben van
rendszeresítve.”

szobjószobjó ◆ vázlatvázlat
szóbjószóbjó ◆ mániamánia ◆ tébolytéboly
szóbjókandzsaszóbjókandzsa ◆ mániákusmániákus
szobjószuruszobjószuru ◆ felvázolfelvázol 「Inakano szeikacu-o
szobjósita.」 „Felvázoltam a vidéki életet.”

szoboszobo ◆ nagyanyanagyanya ◆ nagymamanagymama
szobószobó ◆ durvaságdurvaság ◆ gorombasággorombaság
szóbószóbó ◆ cellacella ◆ szerzetesi cellaszerzetesi cella
szóbószóbó ◆ minkét pupillaminkét pupilla ◆ minkét szemminkét szem
szóbószóbó ◆ arcvonásarcvonás ◆ kinézetkinézet
szóbóbenszóbóben ◆ mitrális billentyűmitrális billentyű
szobofuruszobofuru ◆ szemerkélszemerkél 「Szobo furu ame」
„szemerkélő eső”

szobokuszoboku ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ naivságnaivság
szobokudzsicuzaironszobokudzsicuzairon ◆ naiv realizmusnaiv realizmus
szobokuhaszobokuha ◆ naivizmusnaivizmus ◆ naiv művészetnaiv művészet
szobokuhanogakaszobokuhanogaka ◆ naiv festőnaiv festő
szobokunaszobokuna ◆ egyszerűegyszerű 「Szobokuna inakarj-
óriga szuki.」 „Az egyszerű vidéki ételeket szere-
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tem.” ◆ naivnaiv 「Szobokuna gimon」 „naiv kér-
dés” ◆ szerényszerény 「Szobokuna szeikacu-o sitei-
ru.」 „Szerény körülmények között él.”

szobokusúgóronszobokusúgóron ◆ naiv halmazelméletnaiv halmazelmélet
szobónaszobóna ◆ durvadurva 「Szobóna furu mai」 „durva
viselkedés” ◆ gorombagoromba 「Szobóna otoko」 „go-
romba ember”

szóbósicuninszóbósicunin ◆ arcfelismerésiarcfelismerési zavarzavar ◆ arc-arc-
vakságvakság ◆ prozopagnóziaprozopagnózia
szoburiszoburi ◆ magatartásmagatartás ◆ viselkedésviselkedés 「Kare-
va ajasii szoburidatta.」 „Gyanús volt a viselkedé-
se.”

szoburi-oszoburi-o miszerumiszeru ◆ jelétjelét adjaadja valaminekvalaminek
「Odoroita szoburi-o miszenakatta.」 „Nem adta
jelét annak, hogy meglepődött volna.”

szoburi-oszoburi-o szuruszuru ◆ úgyúgy tesztesz 「Kanodzso-va
kare-o szukina szoburi-o sita.」 „Úgy tett, mint
akinek tetszik a férfi.”

szocuszocu ◆ hibahiba 「Jaru kotoniszocuganai.」 „Hi-
bátlanul csinál mindent.” ◇ szocunakuszocunaku ponto-ponto-
sansan 「Szocunaku sigoto-o konaszu」 „Pontosan
végzi a munkáját.” ◇ szocunakuszocunaku okosanokosan 「Ka-
igideszocunaku kaiva-o szuszumeta.」 „A tárgya-
láson okosan terelte a szót.”

szocúszocú ◆ kommunikációkommunikáció ◆ kölcsönöskölcsönös megér-megér-
téstés ◇ isinoszocúisinoszocú egymásegymás megértésemegértése ◇ isi-isi-
noszocúnoszocú kölcsönös megértéskölcsönös megértés
szocudzsuszocudzsu ◆ kilencvenedik évében vankilencvenedik évében van
szocuensikiszocuensiki ◆ óvodai ballagásóvodai ballagás
szocuenszuruszocuenszuru ◆ kikerül az óvodábólkikerül az óvodából
szocugjószocugjó ◆ iskolavégzésiskolavégzés ◆ végzésvégzés ◇

daigakuszocugjósadaigakuszocugjósa felsőfokúfelsőfokú végzettsé-végzettsé-
gűgű 「Daigakuszocugjósano hiricuga agatta.」
„Növekedett a felsőfokú végzettségűek aránya.”

szocugjógoszocugjógo ◆ iskolavégzés utániskolavégzés után
szocugjóivaiszocugjóivai ◆ ballagás megünnepléseballagás megünneplése
szocugjókinen-nokuraszusasinszocugjókinen-nokuraszusasin ◆ érettségiérettségi
tablótabló ◆ tablótabló
szocugjókinensasinsúszocugjókinensasinsú ◆ iskolaiiskolai emlékal-emlékal-
bumbum ◆ iskolai fényképalbumiskolai fényképalbum
szocugjópátíszocugjópátí ◆ szalagavatószalagavató
szocugjóronbunszocugjóronbun ◆ diplomamunkadiplomamunka ◆ szak-szak-
dolgozatdolgozat
szocugjósikenszocugjósiken ◆ államvizsgaállamvizsga ◆ érettségiérettségi
◆ záróvizsgazáróvizsga

szocugjósiken-oszocugjósiken-o ukeruukeru ◆ érettségizikérettségizik 「Ki-
nórekisino szocugjósiken-o uketa.」 „Tegnap tör-
ténelemből érettségiztem.”

szocugjósikiszocugjósiki ◆ ballagásballagás ◆ ballagásiballagási ünne-ünne-
pélypély 「Szocugjósikide ókuno gakuszeiga naita.」
„A ballagási ünnepélyen sok diák sírt.” ◆ bizo-bizo-
nyítványosztónyítványosztó ◆ búcsúünnepélybúcsúünnepély ◆ diploma-diploma-
osztásosztás ◆ diplomaosztódiplomaosztó
szocugjósósoszocugjósóso ◆ érettségiérettségi bizonyítványbizonyítvány ◆

oklevéloklevél ◆ végbizonyítványvégbizonyítvány
szocugjósósodzsujoszocugjósósodzsujo ◆ bizonyítványosz-bizonyítványosz-
tástás
szocugjósósodzsujosikiszocugjósósodzsujosiki ◆ bizonyítvány-bizonyítvány-
osztásosztás
szocugjószeiszocugjószei ◆ pályakezdőpályakezdő 「Daigakuno
szocugjószei-va súsokuszaki-o szagasiteiru.」 „A
diplomás pályakezdők állást keresnek.” ◆ vég-vég-
zőszős diákdiák ◇ csúgakuszocugjószeicsúgakuszocugjószei alsóalsó ta-ta-
gozatú középiskolát végzett diákgozatú középiskolát végzett diák
szocugjószeiszakuszocugjószeiszaku ◆ művészetiművészeti diploma-diploma-
munkamunka
szocugjószuruszocugjószuru ◆ abszolválabszolvál ◆ ballagballag
「Meikko-va kjonenszocugjósita.」 „Az unokahú-
gom múlt évben ballagott.” ◆ elvégezelvégez
「Daigaku-o szocugjósita.」 „Elvégezte az egye-
temet.” ◆ kijárkijár 「Kare-va gakkó-o szocugjósi-
ta.」 „Kijárta az iskolát.” ◆ kinőkinő 「Mógémukara
szocugjósita.」 „Kinőttem már a játékokból.” ◆

végezvégez 「Szocugjósita atojúmeina kaisani njúsa-
sita.」 „Miután végeztem, egy híres vállalathoz
mentem dolgozni.”

szocuiszocui ◆ elszámoltatáselszámoltatás ◆ felelősségrefelelősségre vo-vo-
násnás ◆ vádeljárásvádeljárás ◆ vádemelésvádemelés
szocuiiinkaiszocuiiinkai ◆ elszámoltató bizottságelszámoltató bizottság
szocuiszuruszocuiszuru ◆ felelősségrefelelősségre vonástvonást indít-indít-
ványozványoz 「Szaibankan-va szocuiszareta.」 „Fele-
lősségre vonást indítványoztak a bíróval szem-
ben.” ◆ vádolvádol 「Taiekigundzsinno otoko-o sza-
cugaijógide szocuisita.」 „Volt katonát vádoltak
emberöléssel.”

szocunakuszocunaku ◆ okosanokosan 「Kaigideszocunaku
kaiva-o szuszumeta.」 „A tárgyaláson okosan te-
relte a szót.” ◆ pontosanpontosan 「Szocunaku sigoto-o
konaszu」 „Pontosan végzi a munkáját.”

szocuronszocuron ◆ diplomadiploma
szocúszuruszocúszuru ◆ megértetmegértet 「Isi-o szocúszuru.」
„Megérteti magát valakivel.”
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szocuzentoszocuzento ◆ hirtelenhirtelen ◆ váratlanulváratlanul
szocsaszocsa ◆ silánysilány teatea ◆ teatea 「Szocsadeszuga-
dózo.」 „Bocsánat, hogy csak ilyen teával tudom
megkínálni.”

szócsakuszuruszócsakuszuru ◆ bekapcsolbekapcsol ◆ felszerelfelszerel
szocscsiszocscsi ◆ náladnálad 「Kagi-va szocscsiniaruto
omotta.」 „Azt hittem, nálad van a kulcs.” ◆ odaoda
「Bakuhacuongasite, min-naszocscsini me-o mu-
keta.」 „A robbanás hangjára mindenki odané-
zett.” ◆ tete 「Szocscsimocsanto kotaero!」 „Te
is rendesen válaszolj!” ◇ szocscsinoszocscsino nekedneked
「Szocscsino atamagaokasiindzsanainoka!」
„Neked valami bajod van!”

szocscsinoszocscsino ◆ nekedneked 「Szocscsino atamagaoka-
siindzsanainoka!」 „Neked valami bajod van!”

szocscsinokedeszocscsinokede ◆ félredobvafélredobva 「Sigotoszocs-
csinokede aszondeita.」 „A munkát félredobva
szórakozott.” ◆ semmibesemmibe vévevéve 「Szeidzsika-va
kokuminszocscsinokede dzsibunno zaiszan-o ki-
zuku.」 „A politikusok a népet semmibe véve, a
saját vagyonukat gyarapítják.”

szocscsinokeniszuruszocscsinokeniszuru ◆ félredobfélredob 「Benkjó-o
szocscsi nokenisite aszonda.」 „Félredobta a ta-
nulást, és játszott.”

szocscsi-oszocscsi-o ◆ odaoda 「Szocscsi-o mite kuda-
szai!」 „Oda nézz!”

szocscsokuszocscsoku ◆ egyenességegyenesség ◆ őszinteségőszinteség
szocscsokunaszocscsokuna ◆ egyenesegyenes ◆ nyíltnyílt ◆ őszinteőszinte
「Szocscsokuna kanszó-o kikaszete kudaszai!」
„Mondja, mi az őszinte véleménye?” ◆ szóki-szóki-
mondómondó 「Szocscsokuna hito」 „szókimondó em-
ber”

szocscsokuniszocscsokuni ◆ egyenesenegyenesen 「Szocscsokuni
iken-o nobeta.」 „Egyenesen megmondta a véle-
ményét.” ◆ nyíltannyíltan 「Szocscsokuni iu.」 „Nyíl-
tan megmondja.” ◆ őszinténőszintén 「Bokumo szocs-
csokuni iujo.」 „Én is őszinte leszek.”

szoccsúszoccsú ◆ gutaguta ◆ gutaütésgutaütés ◆ szélütésszélütés ◇

nószoccsúnószoccsú szélütésszélütés
szocsiszocsi ◆ intézkedésintézkedés 「Ikanaru szocsi-o tot-
temo baisú-o bógaiszurucumorida.」 „Különféle
intézkedésekkel próbálja megakadályozni, hogy
megvegyék a céget.” ◇ kinkjúszocsikinkjúszocsi szükség-szükség-
intézkedésintézkedés ◇ keikaszocsikeikaszocsi átmenetiátmeneti megol-megol-
dásdás ◇ szeiszaiszocsiszeiszaiszocsi megtorlómegtorló intézkedésintézkedés

◇ tokubecuszocsitokubecuszocsi rendkívülirendkívüli intézkedésintézkedés ◇

júgúszocsijúgúszocsi kivételes bánásmódkivételes bánásmód
szócsiszócsi ◆ apparátusapparátus 「Kameratoiumono-va ,
dzsinszeino sunkan-o toraerukotoga dekiru, szub-
arasii szócsideszu.」 „A fényképezőgép egy csodá-
latos apparátus, amely képes megragadni életünk
pillanatait.” ◆ berendezésberendezés 「Anzenszócsi」
„biztonsági berendezés” ◆ készülékkészülék 「Bideo
szócsi」 „videókészülék” ◆ kütyükütyü ◆ szerken-szerken-
tyűtyű ◆ szerkezetszerkezet 「Kono szócsi-va kikendeszu-
node csúisite tori acukattekudaszai.」 „Ez a szer-
kezet veszélyes, óvatosan kell kezelni.” ◇ en-en-
zanszócsizanszócsi aritmetikaiaritmetikai egységegység ◇ kadzsito-kadzsito-
riszócsiriszócsi kormányszerkezetkormányszerkezet ◇ gorudzsiszó-gorudzsiszó-
csicsi Golgi-készülékGolgi-készülék ◇ dzsikkenszócsidzsikkenszócsi kísér-kísér-
letileti apparátusapparátus ◇ szeimeiidzsiszócsiszeimeiidzsiszócsi lét-lét-
fenntartófenntartó berendezésberendezés ◇ danbószócsidanbószócsi fűtő-fűtő-
berendezésberendezés ◇ butaiszócsikabutaiszócsika díszletterve-díszletterve-
zőző ◇ hoanszócsihoanszócsi biztonságibiztonsági berendezésberendezés ◇

reibószócsireibószócsi légkondicionáló berendezéslégkondicionáló berendezés
szócsiszócsi ◆ füves földfüves föld ◆ mezőmező ◆ rétrét
szocsi-oszocsi-o kódzsirukódzsiru ◆ intézkedéstintézkedést foganato-foganato-
sítsít
szocsiraszocsira ◆ azaz 「Szocsirano sasin-o miszete ku-
daszai!」 „Mutasd azt a fényképet!” ◆ felédfeléd
「Szocsirade-va kono dógu-o nanto jobimaszu-
ka?」 „Felétek hogy hívják ezt a szerszámot?” ◆

odaoda 「Szocsirani ikimaszu.」 „Oda megyek hoz-
zád.” ◆ önön 「Szocsirano kaisa-o kengakusitai.」
„El szeretnék látogatni az ön vállalatához.”

szocsiragavakaraszocsiragavakara ◆ arrólarról azaz oldalróloldalról
「Szore-va szocsira gavakarano mikatadeszu.」
„Arról az oldalról ez úgy tűnik.”

szócsiszeiszócsiszei ◆ geotaxisgeotaxis
szócsószócsó ◆ főtörzsőrmesterfőtörzsőrmester
szócsószócsó ◆ SzungSzung betűtípusbetűtípus ◆ Szung-Szung-
dinasztiadinasztia
szócsószócsó ◆ korakora reggelreggel 「Konopan ja-va szó-
csókarajatteiru.」 „Ez a pék kora reggeltől nyitva
van.”

szócsószócsó ◆ főigazgatófőigazgató ◇ kendzsiszócsókendzsiszócsó fő-fő-
ügyészügyész ◇ dzsimuszócsódzsimuszócsó főtitkárfőtitkár ◇ daiga-daiga-
kuszócsókuszócsó rektorrektor ◇ fukuszócsófukuszócsó főigazgató-főigazgató-
helyetteshelyettes
szócsóbanszócsóban ◆ kora reggeli kiadáskora reggeli kiadás
szócsóbangumiszócsóbangumi ◆ kora reggeli műsorkora reggeli műsor
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szócsónaszócsóna ◆ fennköltfennkölt 「Szócsóna ongaku」
„fennkölt zene” ◆ tiszteletettiszteletet keltőkeltő 「Szócsó-
na sikiten」 „tiszteletet keltő ünnepély” ◆ ünne-ünne-
pélyespélyes 「Szócsóna kucsó」 „ünnepélyes hangvé-
tel”

szócsóniszócsóni ◆ korakora reggelreggel 「Heidzsicu-va szó-
csóni okiru.」 „Hétköznap kora reggel kelek.”

szocsónobenszocsónoben ◆ ügyes okfejtésügyes okfejtés
szócsósukkinszócsósukkin ◆ korai munkakezdéskorai munkakezdés
szócsószaszócsósza ◆ fennköltségfennköltség ◆ komolyságkomolyság ◆

ünnepélyességünnepélyesség
szócsószekiszócsószeki ◆ albitalbit
szócsoszuirjószócsoszuirjó ◆ összkapacitásösszkapacitás
szócsótaiszócsótai ◆ fennkölt stílusfennkölt stílus
szódaszóda ◆ hajókormányzáshajókormányzás ◆ kormányzáskormányzás
szódaszóda ◆ aztazt mondjákmondják 「Rikonsitaszóda.」
„Azt mondják, elvált.” ◆ háthát perszepersze 「Szó-
da!Aszokoni oitanda.」 „Hát persze! Oda tettem.”
◆ talántalán 「Súri-o siteoita hógajoszaszóda.」 „Ta-
lán jobb lenne megjavíttatni.” ◆ tűniktűnik
「Genkiganaszaszóda.」 „Levertnek tűnsz.” ◆

úgyúgy néznéz kiki 「Kjóha sigotoga hajaku ovariszó-
da.」 „Úgy néz ki, ma előbb végzek.” ◇ szódearuszódearu
ígérkezikígérkezik 「Kono eiga-va omosiroszóda.」 „Ez
a film érdekesnek ígérkezik.” ◇ szódearuszódearu tűniktűnik
「Kare-va szeidzsicuszóda.」 „Becsületesnek tű-
nik.” ◇ szódearuszódearu állítólagállítólag 「Kanodzso-va kek-
konsitaszódeszu.」 „Állítólag férjhez ment.”

szódaszóda ◆ sziksósziksó ◆ szódaszóda ◇ kaszeiszódakaszeiszóda ma-ma-
rónátronrónátron ◇ kaszeiszódakaszeiszóda nátronlúgnátronlúg ◇

kurímu-szódakurímu-szóda szénsavasszénsavas üdítőüdítő fagylalttalfagylalttal
◇ dzsútanszanszódadzsútanszanszóda szódabikarbónaszódabikarbóna ◇

szentakuszódaszentakuszóda mosószódamosószóda ◇ purénszódapurénszóda
szikvízszikvíz ◇ purénszódapurénszóda szódavízszódavíz
szódabaiszódabai ◆ nyers szódanyers szóda
szodacuszodacu ◆ fejlődikfejlődik 「Kare-va daihjószensuni
szodatta.」 „Válogatott versenyzővé fejlődött.” ◆

megteremmegterem 「Kono dodzsóde-va szuika-va szoda-
tanai.」 „Ezen a talajon nem terem meg a dinnye.”
◆ nevelkediknevelkedik 「Dokode szodattanodeszuka?」
„Hol nevelkedtél?” ◆ növeksziknövekszik 「Hajaku szo-
dacu sokubucu」 „gyorsan növekedő növény” ◆

teremterem 「Kakokuna kankjóde szodacu sokubu-
cu」 „mostoha környezetben termő növény” ◇

neruko-vaneruko-va szodacuszodacu aa jóljól alvóalvó gyerekgyerek jóljól
fejlődikfejlődik

szódacuszódacu ◆ harcharc 「Bóruno szódacu」 „harc a
labda megszerzéséért”

szódacuszenszódacuszen ◆ versengésversengés 「Oisii rjórino szó-
dacuszen」 „versengés a finom falatokért”

szódacuszuruszódacuszuru ◆ harcolharcol 「Karera-va kenrjoku-
o szódacusiteita.」 „A hatalomért harcoltak.” ◆

versengverseng 「Dzsókjaku-va szeki-o szódacusite-
ita.」 „Az utasok versengtek a helyekért.”

szodacsiszodacsi ◆ nevelésnevelés 「Kanodzso-va szodacsi-
gajokatta.」 „Jó nevelést kapott.” ◆ neveltetésneveltetés
「Inakaszodacsidesita.」 „Vidéki neveltetése
volt.” ◆ növekedésűnövekedésű 「Szodacsino oszoi soku-
bucu」 „lassú növekedésű növény” ◆ növésnövés
「Szodacsino hajai ki」 „gyors növésű fa” ◇ ina-ina-
kaszodacsidearukaszodacsidearu vidékenvidéken nőttnőtt felfel ◇ ina-ina-
kaszodacsinokaszodacsino vidékividéki neveltetésűneveltetésű 「Inaka-
szodacsino hito」 „vidéki neveltetésű ember” ◇

udzsijoriszodacsiudzsijoriszodacsi származásnálszármazásnál fonto-fonto-
sabbsabb aa neveltetésneveltetés ◇ odzsószanszodacsiodzsószanszodacsi
jómódbanjómódban nevelkedettnevelkedett lánylány ◇ onsicuszo-onsicuszo-
dacsinodacsino burokbanburokban nevelkedettnevelkedett 「Onsicuszo-
dacsino bocscsan」 „burokban nevelkedett ficsúr”
◇ onsicuszodacsinoonsicuszodacsino széltőlszéltől isis óvottóvott 「On-
sicuszodacsino odzsószan」 „széltől is óvott kis-
asszony” ◇ onsicuszodacsinoonsicuszodacsino üvegházbanüvegházban
neveltnevelt 「Onsicuszodacsinotomato」 „üvegház-
ban nevelt paradicsom” ◇ macsiszodacsidearumacsiszodacsidearu
városbanvárosban nőttnőtt felfel ◇ macsiszodacsinomacsiszodacsino vá-vá-
rosirosi neveltetésűneveltetésű ◇ mijakoszodacsidearumijakoszodacsidearu
fővárosbanfővárosban nőttnőtt felfel ◇ mijakoszodacsinomijakoszodacsino
fővárosifővárosi neveltetésűneveltetésű 「Mijakoszodacsino ko-
domo」 „fővárosi neveltetésű gyerek”

szodacsigajoiszodacsigajoi ◆ jó nevelést kapjó nevelést kap
szódacsininaruszódacsininaru ◆ egyszerreegyszerre felállfeláll
「Kankjaku-va szódacsininatte hakusu-o okut-
ta.」 „A közönség egyszerre felállva tapsolt.”

szodacsizakariszodacsizakari ◆ fejlődő korfejlődő kor
szodacsizakarinoszodacsizakarino ◆ növekedésinövekedési időszak-időszak-
banban lévőlévő 「Szodacsi zakarino kodomo」 „növe-
kedési időszakban lévő gyerek”

szódaiszódai ◆ képviselőképviselő 「Szocugjószeiszódai」
„végzős diákok képviselője”

szódaiszódai ◆ nagyszerűségnagyszerűség
szodaigomiszodaigomi ◆ lomlom ◆ terjedelmes hulladékterjedelmes hulladék
szodaigomisúsúszodaigomisúsú ◆ lomtalanításlomtalanítás
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szodainaszodaina ◆ durvadurva 「Szodaina sigotoburi」
„durva munkastílus” ◆ terjedelmesterjedelmes 「Szodaina
mono」 „terjedelmes tárgy”

szódainaszódaina ◆ impozánsimpozáns 「Szódaina tatemono」
„impozáns épület” ◆ monumentálismonumentális 「Szódai-
napurodzsekutodatta.」 „Monumentális projekt
volt.” ◆ nagyszerűnagyszerű 「Szódaina kesiki」 „nagy-
szerű kilátás” ◆ pompáspompás 「Szódainapanorama」
„pompás panoráma” ◆ tekintélyestekintélyes 「Szódaina
jószai」 „tekintélyes vár”

szódairininszódairinin ◆ főképviselőfőképviselő
szódaisikjószódaisikjó ◆ pátriárkapátriárka
szódaisikjódzsúdzsikaszódaisikjódzsúdzsika ◆ apostoliapostoli keresztkereszt

szódaisószódaisó ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ fővezérfővezér
szódajoszódajo ◆ meghiszemmeghiszem aztazt 「『Kore-va
umai!』『Szódajo!』」 „–Ez finom! –Meghiszem
azt!”

szódajoneeszódajonee ◆ ténylegtényleg 「『 Amegajan-
da』『szódajonee』」 „– Elállt az eső! – Tényleg!”

szódakaszódaka ◆ végösszegvégösszeg
szódakedoszódakedo ◆ háthát ◆ igaz, deigaz, de
szódanszódan ◆ átbeszélésátbeszélés ◆ konzultációkonzultáció ◆ meg-meg-
beszélésbeszélés ◆ tanácsadástanácsadás 「Tomodacsino tok-
oroni szódanni itta.」 „Elmentem a barátomhoz
tanácsért.” ◇ sinroszódansinroszódan pályaválasztásipályaválasztási
tanácsadástanácsadás ◇ szódan-ninoruszódan-ninoru tanácsottanácsot adad
「Szódanni nottekudaszai.」 „Kérlek, adj taná-
csot!” ◇ hóricuszódanhóricuszódan jogijogi tanácsadástanácsadás ◇ mi-mi-
nóeszódannóeszódan lelkilelki segélyszolgálatsegélyszolgálat 「Mino ue-
szódanni denva-o kaketa.」 „Telefonon hívtam a
lelki segélyszolgálatot.”

szódan-aiteszódan-aite ◆ tanácsadótanácsadó 「Szódan-aitega
hosii.」 „Szükségem van valakire, aki tanácsot ad-
na.”

szódandzsoszódandzso ◆ tanácsadótanácsadó irodairoda ◇ kekkon-kekkon-
szódandzsoszódandzso házasságközvetítőházasságközvetítő irodairoda ◇

dzsidószódandzsodzsidószódandzso gyermekgyermek lelkisegélylelkisegély
szolgálatszolgálat ◇ dzsidószódandzsodzsidószódandzso nevelésinevelési
tanácsadótanácsadó ◇ súsokuszódandzsosúsokuszódandzso munkaköz-munkaköz-
vetítővetítő irodairoda ◇ súsokuszódandzsosúsokuszódandzso munka-munka-
közvetítőközvetítő
szódan-inszódan-in ◆ tanácsadótanácsadó ◇ szeikacuszódan-szeikacuszódan-
inin életvezetési tanácsadóéletvezetési tanácsadó
szódan-jakuszódan-jaku ◆ konzultánskonzultáns 「Kaisano szódan-
jaku」 „vállalati konzultáns”

szódanmadogucsiszódanmadogucsi ◆ tanácsadó szolgálattanácsadó szolgálat
szódan-niazukaruszódan-niazukaru ◆ kikérikikéri aa tanácsáttanácsát
「Kagakusano szódanni azukatta.」 „Kikértük a
tudós tanácsát.”

szódan-ninoruszódan-ninoru ◆ tanácsottanácsot adad 「Szódanni
nottekudaszai.」 „Kérlek, adj tanácsot!”

szódansiauszódansiau ◆ tanácskoziktanácskozik
szódansicuszódansicu ◆ tanácsadó szolgálattanácsadó szolgálat
szódanszuruszódanszuru ◆ átbeszélátbeszél 「Cumatoszono
mondainicuite szódansita.」 „A feleségemmel át-
beszéltük a problémát.” ◆ hozzáfordulhozzáfordul
「Tomodacsiniadobaiszu-o morautameni szódan-
sita.」 „A barátomhoz fordultam tanácsért.” ◆

megbeszélmegbeszél 「Kono dzsóken-o ukerukadóka
okuszanto szódansitekudaszai!」 „Beszélje meg a
feleségével, hogy elfogadják-e a feltételeket!” ◆

tanácsottanácsot kérkér 「Oisaszan-ni szódansite kuda-
szai!」 „Kérjen tanácsot az orvosától!” ◇ kagami-kagami-
toszódanszurutoszódanszuru tükörbetükörbe néznéz 「Kagamito szó-
dansite mono-o itta hógaiize.」 „Nézz a tükörbe,
mielőtt ezt mondod!” ◇ szaifutoszódanszuruszaifutoszódanszuru
megnézi,megnézi, hogyhogy megengedheti-emegengedheti-e magánakmagának
「Szaifuto szódansite kaukadóka kimeta.」 „Meg-
néztem megengedhetem-e magamnak, és utána
döntöttem, hogy megveszem-e.”

szódaraitoszódaraito ◆ szodalitszodalit
szódarinszódarin ◆ kormányozható kerékkormányozható kerék
szódasicuszódasicu ◆ kormányfülkekormányfülke
szódasuszódasu ◆ kormányoskormányos
szódaszekkenszódaszekken ◆ nátronszappannátronszappan
szódaszócsiszódaszócsi ◆ kormányszerkezetkormányszerkezet ◇ dzsi-dzsi-
dószódaszócsidószódaszócsi automataautomata kormányszerke-kormányszerke-
zetzet
szódaszuiszódaszui ◆ szódavízszódavíz
szódaszuruszódaszuru ◆ kormányozkormányoz 「Fune-o szódaszu-
ru.」 „Hajót kormányoz.”

szodateageruszodateageru ◆ felnevelfelnevel 「Goninno kodomo-
o szodate ageta.」 „Öt gyermeket nevelt fel.”

szodatenoojaszodatenooja ◆ nevelőszülőnevelőszülő
szodateojaszodateoja ◆ nevelőszülőnevelőszülő
szodateruszodateru ◆ ápolápol 「Júdzsó-o szodateru.」
„Barátságot ápol.” ◆ felnevelfelnevel 「Joninno
kodomo-o hitoride szodateta.」 „A négy gyerme-
két egyedül nevelte fel.” ◆ képezképez 「Kono
daigaku-va miraino gidzsucusa-o szodateru.」
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„Ez az egyetem a jövő szakembereit képzi.” ◆ ki-ki-
tenyészttenyészt 「Sinsuno dóbucu-o szodateta.」 „Ki-
tenyésztett egy újfajta állatot.” ◆ kitermesztkitermeszt
「Sinsuno hana-o szodateta.」 „Kitermesztett egy
új virágot.” ◆ nevelnevel 「Atarasiiszupócu szensu-o
szodateru.」 „Új sportolókat nevel.” ◆ tenyészttenyészt
「Uszagi-o szodateteiru.」 „Nyulakat tenyésztek.”
◆ termeszttermeszt 「Momo-o szodateru.」 „Barackot
termesztek.” ◇ ókikunarumadeszodateruókikunarumadeszodateru fel-fel-
nevelnevel 「Hijoko-o ókikunarumade szodateta.」
„Felneveltem egy kiscsibét.”

szódavariszódavari ◆ szódávalszódával hígítotthígított alkoholosalkoholos
italital ◇ vain-noszódavarivain-noszódavari fröccsfröccs 「Vain-
noszóda vari-o kudaszai!」 „Kérek egy fröccsöt!”

szodeszode ❶ ruhaujjruhaujj ◆ kulisszakulissza 「Haijú-va szod-
ede de-o matteita.」 „A színész a kulissza mögött
várakozott a jelenésre.” ◆ szárnyszárny ◆ ujjujj 「Sac-
uno szode-o makuri ageta.」 „Feltűrtem az ingem
ujját.” ◇ kukuriszodekukuriszode buggyosbuggyos ruhaujjruhaujj ◇ kó-kó-
tonoszodetonoszode kabátujjkabátujj ◇ gobuszodegobuszode rövidrövid ujjujj
◇ dzsakettonoszodedzsakettonoszode zakóujjzakóujj ◇ sacuno-sacuno-
szodeszode ingujjingujj ◇ szodenasinoszodenasino ujjatlanujjatlan
「Szodenasinosacu-o kita.」 „Ujjatlan inget vett
fel.” ◇ szodeniszugaruszodeniszugaru könyörögkönyörög 「Okane-
o kasite kudaszaito szodeni szugatta.」 „Könyör-
gött, hogy adjak neki pénzt.” ◇ szodeniszugaruszodeniszugaru
ruhaujjábaruhaujjába csimpaszkodikcsimpaszkodik 「Kodomo-va ha-
haojano szodeni szugatta.」 „A gyerek az anyja
ruhaujjába csimpaszkodott.” ◇ szodeniszuruszodeniszuru
cserbencserben hagyhagy 「Dzsósi-va buka-o szodenisi-
ta.」 „A főnök cserben hagyta a beosztottait.” ◇

szodeniszuruszodeniszuru elhagyelhagy 「Koibito-o szodenisi-
ta.」 „Elhagyta a szeretőjét.” ◇ szodeniszuruszodeniszuru
hűvösenhűvösen bánikbánik 「Csiga cunagatteinai kodomo-
o szodenisiteita.」 „Hűvösen bánt a mostohagye-
rekével.” ◇ szode-oszode-o siborusiboru zokogzokog 「Muszu-
kono szensino sirasze-o kiite szode-o sibotta.」
„Amikor megtudta, hogy a fia meghalt a háború-
ban, zokogott.” ◇ szode-oszode-o cukamaerucukamaeru feltar-feltar-
tóztattóztat 「Kaerótositeiru dórjóno szode-o cuka-
maeta.」 „Feltartóztattam az indulni készülő kol-
légámat.” ◇ szode-oszode-o cukamaerucukamaeru megragadjamegragadja
aa ruhaujjátruhaujját 「Aruki daszótosita tomodacsino
szode-o cukamaeta.」 „Megragadtam az indulni
készülő barátom ruhaujját.” ◇ szode-oszode-o cura-cura-
neruneru együttegyütt csinálcsinál 「Szode-o curanetedemoni
dekaketa.」 „Együtt mentünk tüntetni.” ◇

szode-oszode-o tósitatósita használthasznált 「Szode-o tósita fu-
ku」 „használt ruha” ◇ szode-oszode-o tószutószu bele-bele-

bújikbújik 「Szúcuni szode-o tósita.」 „Belebújtam
az öltönyömbe.” ◇ szode-oszode-o hikuhiku megkörnyé-megkörnyé-
kezkez ◇ szode-oszode-o hikuhiku húzgáljahúzgálja aa ruhaujjátruhaujját
「Okasi-o katteto hahaojano szode-o hiita.」 „A
gyerek húzgálta az anyja ruhaujját, hogy vegyen
neki süteményt.” ◇ szode-oszode-o hikuhiku finomanfinoman fi-fi-
gyelmeztetgyelmeztet 「Kagekina hacugen-o szuru ottono
szode-o hiita.」 „Finoman figyelmeztettem a fér-
jemet, hogy túl merész dolgot mondott.” ◇ na-na-
iszodehafurenuiszodehafurenu amiami nincs,nincs, abbólabból nemnem lehetlehet
adniadni ◇ nagaszodenosacunagaszodenosacu hosszúhosszú ujjúujjú inging
「Nagaszodenosacuno migiudeno hidzsinotok-
orogaicumo szuri kiretesimaunodeszu.」 „A
hosszú ujjú ingem jobb könyöke mindig kikopik.”
◇ hanszodenosacuhanszodenosacu rövidrövid ujjúujjú inging
「Hanszodenosacude-va mada szukosi hadasza-
mui.」 „Még hideg a rövid ujjú ing.” ◇ fukuno-fukuno-
szodeszode ruhaujjruhaujj ◇ butainoszodebutainoszode kulisszakulissza ◇

butainoszodebutainoszode színfalszínfal 「Haijú-va butaino szo-
dede taikisiteita.」 „A színész a színfal mögött vá-
rakozott.” ◇ furiszodefuriszode libegőlibegő ujjúujjú kimonókimonó ◇

raguranszoderaguranszode raglánujjraglánujj
szódearuszódearu ◆ állítólagállítólag 「Kanodzso-va kekkonsi-
taszódeszu.」 „Állítólag férjhez ment.” ◆ elmon-elmon-
dásdás szerintszerint 「Kono tatemono-va mukasijado-
dattaszódeszu.」 „Elmondás szerint, ez az épület
régen fogadó volt.” ◆ ígérkezikígérkezik 「Kono eiga-
va omosiroszóda.」 „Ez a film érdekesnek ígérke-
zik.” ◆ tűniktűnik 「Kare-va szeidzsicuszóda.」 „Be-
csületesnek tűnik.” ◇ siszódearusiszódearu valószínűlegvalószínűleg
「Asita-va amega furiszódeszu.」 „Holnap való-
színűleg esni fog.” ◇ szódaszóda úgyúgy néznéz kiki 「Kjóha
sigotoga hajaku ovariszóda.」 „Úgy néz ki, ma
előbb végzek.” ◇ szódaszóda talántalán 「Súri-o siteoita
hógajoszaszóda.」 „Talán jobb lenne megjavíttat-
ni.” ◇ szódaszóda aztazt mondjákmondják 「Rikonsitaszóda.」
„Azt mondják, elvált.”

szódedeszódede ◆ egészegész apparátusávalapparátusával 「Keisza-
cuszódede dzsikenno kaikecuni tori kunda.」 „A
rendőrség az egész apparátusával dolgozott az
ügyön.” ◆ együttegyütt 「Kazokuszódede raikjaku-o
mukaeta.」 „Az egész család együtt köszöntötte a
vendéget.”

szodefuriaumotasónoenszodefuriaumotasónoen ◆ nincseneknincsenek vé-vé-
letlen találkozásokletlen találkozások
szodegucsiszodegucsi ◆ ingujjvégingujjvég ◆ mandzsettamandzsetta
szodeguriszodeguri ◆ karkivágáskarkivágás
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szódehanaiszódehanai ◆ korántsemkorántsem 「Korede hanasiga
ovattato omottaraszóde-va nakatta.」 „A történet
ezzel korántsem ért véget.”

szódehanaitorissószuruszódehanaitorissószuru ◆ megcáfolmegcáfol
「Kare-va dzsikenni kakavatteinaito rissósita.」
„Megcáfolta, hogy köze lett volna az ügyhöz.”

szódenszóden ◆ továbbadástovábbadás ◇ issiszóden-noissiszóden-no apá-apá-
rólról fiúrafiúra szállószálló 「Issiszódenno higi」 „apáról
fiúra szálló titkos módszer” ◇ fusiszódenfusiszóden csa-csa-
ládiládi örökségörökség 「Fusiszódennoresipi」 „családi
recept” ◇ fusiszódenfusiszóden apáról fiúra szállásapáról fiúra szállás
szódenszóden ◆ áramellátásáramellátás ◆ villamosenergia-villamosenergia-
átvitelátvitel ◆ villamosenergia-szállításvillamosenergia-szállítás
szodenasinoszodenasino ◆ ujjatlanujjatlan 「Szodenasinosacu-o
kita.」 „Ujjatlan inget vett fel.”

szodeniszugaruszodeniszugaru ◆ könyörögkönyörög 「Okane-o kasite
kudaszaito szodeni szugatta.」 „Könyörgött, hogy
adjak neki pénzt.” ◆ ruhaujjábaruhaujjába csimpaszko-csimpaszko-
dikdik 「Kodomo-va hahaojano szodeni szugatta.」
„A gyerek az anyja ruhaujjába csimpaszkodott.”

szodeniszuruszodeniszuru ◆ cserbencserben hagyhagy 「Dzsósi-va
buka-o szodenisita.」 „A főnök cserben hagyta a
beosztottait.” ◆ elhagyelhagy 「Koibito-o szodenisi-
ta.」 „Elhagyta a szeretőjét.” ◆ hűvösenhűvösen bánikbánik
「Csiga cunagatteinai kodomo-o szodenisiteita.」
„Hűvösen bánt a mostohagyerekével.”

szódenmószódenmó ◆ távvezetéktávvezeték hálózathálózat ◆ villa-villa-
mos hálózatmos hálózat
szodenositaszodenosita ◆ csúszópénzcsúszópénz ◆ kenőpénzkenőpénz
szodenosita-oszodenosita-o cukaucukau ◆ lefizetlefizet valakitvalakit
「Kono hon-va szodeno sita-o cukatte teni ire-
ta.」 „Ezt a könyvet úgy vettem, hogy lefizettem
valakit.”

szódenszenszódenszen ◆ távvezetéktávvezeték ◆ villamosvillamos táv-táv-
vezetékvezeték ◇ kóacuszódenszenkóacuszódenszen nagyfeszült-nagyfeszült-
ségű távvezetékségű távvezeték
szódenszuruszódenszuru ◆ továbbadtovábbad 「Csicsi-va vatasin-
iszono dzsucu-o szódensita.」 „Apám továbbadta
nekem ezt a technikát.”

szódenszuruszódenszuru ◆ villamosvillamos energiátenergiát továbbíttovábbít
「Den-acu-o agete szódensimaszu.」 „A feszült-
séget megnövelve továbbítják a villamos energi-
át.”

szódentettószódentettó ◆ távvezetékoszloptávvezetékoszlop
szode-oszode-o cukamaerucukamaeru ◆ feltartóztatfeltartóztat 「Kaeró-
tositeiru dórjóno szode-o cukamaeta.」 „Feltar-

tóztattam az indulni készülő kollégámat.” ◆ meg-meg-
ragadjaragadja aa ruhaujjátruhaujját 「Aruki daszótosita to-
modacsino szode-o cukamaeta.」 „Megragadtam
az indulni készülő barátom ruhaujját.”

szode-oszode-o curanerucuraneru ◆ együttegyütt csinálcsinál 「Szode-
o curanetedemoni dekaketa.」 „Együtt mentünk
tüntetni.”

szode-oszode-o hikuhiku ◆ finomanfinoman figyelmeztetfigyelmeztet 「Ka-
gekina hacugen-o szuru ottono szode-o hiita.」
„Finoman figyelmeztettem a férjemet, hogy túl
merész dolgot mondott.” ◆ húzgáljahúzgálja aa ruhauj-ruhauj-
játját 「Okasi-o katteto hahaojano szode-o hiita.」
„A gyerek húzgálta az anyja ruhaujját, hogy ve-
gyen neki süteményt.” ◆ megkörnyékezmegkörnyékez
szode-oszode-o siborusiboru ◆ zokogzokog 「Muszukono szensi-
no sirasze-o kiite szode-o sibotta.」 „Amikor meg-
tudta, hogy a fia meghalt a háborúban, zokogott.”

szode-oszode-o tósitatósita ◆ használthasznált 「Szode-o tósita
fuku」 „használt ruha”

szode-oszode-o tószutószu ◆ belebújikbelebújik 「Szúcuni szode-o
tósita.」 „Belebújtam az öltönyömbe.”

szodetakeszodetake ◆ ruhaujj hosszaruhaujj hossza
szódószódó ◆ homológiahomológia ◆ megfelelésmegfelelés ◇ szódó-szódó-
kikankikan homológhomológ szervszerv 「Szódókikanto szódzsi-
kikan」 „homológ szerv és analóg szerv”

szódószódó ◆ felbolydulásfelbolydulás 「Kantokukótai-o meg-
uru szódó-va oszamaru kehaiganakatta.」 „A szö-
vetségi kapitány leváltása miatti felbolydulás nem
akart alábbhagyni.” ◆ lázadáslázadás 「Doreinijoru
szódóga okotta.」 „Lázadás tört ki a rabszolgák
között.” ◆ zavargászavargás 「Keiszacu-va szódó-o si-
zumeta.」 „A rendőrség elfojtotta a zavargáso-
kat.” ◆ zendülészendülés 「Funede szódóga boppacu-
sita.」 „Zendülés tört ki a hajón.” ◇ oieszódóoieszódó
családicsaládi viszályviszály 「Keieiken omeguru oieszódó-
ga cuzuita.」 „A vezetőségi jogot illetően családi
viszály folyt.” ◇ gakkószódógakkószódó diáklázadásdiáklázadás ◇

komeszódókomeszódó rizslázadásrizslázadás ◇ daiszódódaiszódó nagynagy
zavargászavargás
szódószódó ◆ meditációs teremmeditációs terem
szódóinszódóin ◆ általánosáltalános mozgósításmozgósítás ◆ minden-minden-
kitkit megmozgatásmegmozgatás ◇ ikkaszódóindeikkaszódóinde családicsaládi
összefogássalösszefogással 「Ikkaszódóinde budó-o súka-
kusita.」 „Családi összefogással szüreteltünk.” ◇

szódóin-oszódóin-o kakerukakeru mindenkitmindenkit megmozgatmegmozgat
「Tomodacsini szódóin-o kaketecsímuno óenni
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itta.」 „Az összes barátunkat megmozgatva el-
mentünk szurkolni a csapatnak.”

szódóin-oszódóin-o kakerukakeru ◆ mindenkitmindenkit megmozgatmegmozgat
「Tomodacsini szódóin-o kaketecsímuno óenni
itta.」 „Az összes barátunkat megmozgatva el-
mentünk szurkolni a csapatnak.” ◆ mindenkitmindenkit
mozgósítmozgósít 「Szódóin-o kakete tatakatta.」 „Min-
denkit mozgósítva harcoltak.”

szódóinreiszódóinrei ◆ általánosáltalános mozgósításimozgósítási pa-pa-
rancsrancs
szódóinszuruszódóinszuru ◆ mindenkitmindenkit befogbefog 「Kazoku-
o szódóinsite szódzsisita.」 „A családom minden
tagját befogtam takarítani.” ◆ mindenkitmindenkit moz-moz-
gósítgósít 「Csianbutai-o szódóinsita.」 „Minden
rendfenntartó osztagot mozgósítottak.”

szódókikanszódókikan ◆ homológhomológ szervszerv 「Szódókikanto
szódzsikikan」 „homológ szerv és analóg szerv”

szódónoszódóno ◆ homológhomológ
szódószeiszódószei ◆ homológiahomológia
szódószensokutaiszódószensokutai ◆ homológhomológ kromoszómákkromoszómák

szodzsiszodzsi ◆ fogalmazásfogalmazás 「Takumina szodzsi」
„ügyes fogalmazás” ◆ frazeológiafrazeológia ◆ szóhasz-szóhasz-
nálatnálat 「Szodzsi-o neru.」 „Javítja a szóhaszná-
latát.”

szodzsiszodzsi ◆ alapalap 「Densiszangjóno szodzsi-o ki-
zuita.」 „Megteremtette az elektronikai ipar alap-
jait.” ◆ alaptermészetalaptermészet
szódzsiszódzsi ◆ analógiaanalógia ◆ hasonlósághasonlóság ◇ szó-szó-
dzsikikandzsikikan analóganalóg szervszerv 「Szódókikanto szó-
dzsikikan」 „homológ szerv és analóg szerv” ◇

szódzsikeiszódzsikei hasonló síkidomhasonló síkidom
szódzsiszódzsi ◆ pucoláspucolás 「Toireno szódzsi」 „vécé-
pucolás” ◆ takarítástakarítás 「Hejano szódzsi」 „szo-
ba takarítása” ◆ tisztítástisztítás 「Mimino szódzsi」
„fül tisztítása” ◇ ószódzsiószódzsi nagytakarításnagytakarítás
「Nenmacuno ószódzsigamada ovatteimaszen.」
„Még nem ért véget az év végi nagytakarítás.” ◇

fukiszódzsifukiszódzsi portörlésportörlés ◇ bunkaiszódzsibunkaiszódzsi át-át-
tisztítástisztítás 「Rendzsifúdono bunkaiszódzsi」
„szagelszívó áttisztítása” ◇ bunkaiszódzsibunkaiszódzsi
szétszedveszétszedve tisztítástisztítás 「Udedokeino bunkai-
szódzsi」 „karóra szétszedve tisztítása” ◇ madon-madon-
oszódzsioszódzsi ablakpucolásablakpucolás ◇ miminoszódzsimiminoszódzsi
fültisztításfültisztítás
szódzsiszódzsi ◆ búcsúztatóbúcsúztató ◆ búcsúztatóbúcsúztató be-be-
szédszéd

szódzsicuhaiszódzsicuhai ◆ morulamorula ◆ szedercsíraszedercsíra
szódzsifuszódzsifu ◆ takarítónőtakarítónő
szódzsihiszódzsihi ◆ nagyítási aránynagyítási arány
szódzsijóguszódzsijógu ◆ takarítóeszköztakarítóeszköz ◆ takarító-takarító-
szerszer
szódzsikeiszódzsikei ◆ hasonlóhasonló alakzatalakzat ◆ hasonlóhasonló
síkidomsíkidom
szódzsikiszódzsiki ◆ porszívóporszívó ◇ robottoszódzsikirobottoszódzsiki
robotporszívórobotporszívó
szódzsikideszuiageruszódzsikideszuiageru ◆ felporszívózfelporszívóz 「Ko-
bosita komugiko-o szódzsikide szui ageta.」 „Fel-
porszívóztam a lisztet.”

szódzsikikanszódzsikikan ◆ analóganalóg szervszerv 「Szódókikanto
szódzsikikan」 „homológ szerv és analóg szerv”

szódzsiki-oszódzsiki-o kakerukakeru ◆ kiporszívózkiporszívóz 「Hejani
szódzsiki-o kaketa.」 „Kiporszívóztam a szobát.”
◆ kiporszívózikkiporszívózik 「Hejani szódzsiki-o kaketa.」
„Kiporszívóztam a szobát.” ◆ porszívózikporszívózik 「Ki-
nó szódzsiki-o kaketa.」 „Tegnap porszívóztam.”

szódzsiki-o kakerukotoszódzsiki-o kakerukoto ◆ porszívózásporszívózás
szódzsimaiszódzsimai ◆ teljesteljes befejezésbefejezés ◆ teljesteljes
készlet eladásakészlet eladása
szódzsininszódzsinin ◆ takarítótakarító
szódzsinkószódzsinkó ◆ összlakosságösszlakosság ◆ össznépes-össznépes-
ségség
szódzsirobottoszódzsirobotto ◆ robotporszívórobotporszívó
szódzsisokuszódzsisoku ◆ testületitestületi lemondáslemondás ◆ töme-töme-
gesges lemondáslemondás ◇ naikakuszódzsisokunaikakuszódzsisoku kor-kor-
mány testületi lemondásamány testületi lemondása
szódzsiszuruszódzsiszuru ◆ kitakarítkitakarít 「Heja-o szódzsi-
sita.」 „Kitakarítottam a szobát.” ◆ kitisztítkitisztít
「Haiszuikó-o szódzsisita.」 „Kitisztítottam a le-
folyót.” ◆ letisztítletisztít 「Monitá-o szódzsisita.」
„Letisztítottam a monitoromat.” ◆ pucolpucol
「Mado-o szódzsiszuru.」 „Ablakot pucol.” ◆ ta-ta-
karítkarít 「Mainicsiszódzsiszuru.」 „Minden nap ta-
karítok.” ◆ tisztíttisztít 「Dzsútan-o szódzsiszuru.」
„Szőnyeget tisztít.” ◇ fukiszódzsiszurufukiszódzsiszuru portport
töröltöröl 「Maiaszafuki szódzsiszuru.」 „Minden
reggel port törlök.”

szódzsiteszódzsite ◆ egészébenegészében 「Szore-va szódzsite
joidesó.」 „Egészében véve ez jó.”

szódzsitenszódzsiten ◆ hasonlósághasonlóság
szodzsószodzsó ◆ keresetlevélkeresetlevél ◆ ügyvédiügyvédi tény-tény-
vázlatvázlat
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szodzsószodzsó ◆ vágódeszka felszínevágódeszka felszíne
szódzsószódzsó ◆ magasmagas rangúrangú buddhistabuddhista pappap ◇

daiszódzsódaiszódzsó legmagasabblegmagasabb rangúrangú buddhistabuddhista
pappap
szódzsószódzsó ◆ jelentés az uralkodónakjelentés az uralkodónak
szódzsószódzsó ◆ rétegességrétegesség 「Szódzsókessó」 „ré-
teges kristály”

szódzsószódzsó ◆ szorzásszorzás
szódzsószódzsó ◆ csendes magánycsendes magány
szódzsogakuszódzsogaku ◆ rétegtanrétegtan ◆ sztratigráfiasztratigráfia ◇

szeiszódzsogakuszeiszódzsogaku biosztratigráfiabiosztratigráfia
szódzsóganszódzsógan ◆ rétegkőzetrétegkőzet
szódzsóheikinszódzsóheikin ◆ mértanimértani átlagátlag ◆ mértanimértani
középértékközépérték
szódzsókadzsoszódzsókadzso ◆ fürtösfürtös virágzatvirágzat ◆ fürtvi-fürtvi-
rágzatrágzat
szódzsókókaszódzsókóka ◆ egymástegymást fokozófokozó hatáshatás ◆

együttes hatásegyüttes hatás ◆ potenciációpotenciáció
szódzsókózószódzsókózó ◆ réteges szerkezetréteges szerkezet
szodzsóninoszeruszodzsóninoszeru ◆ vizsgálatvizsgálat tárgyávátárgyává
tesztesz 「Mondai-o szodzsóni noszeta.」 „A prob-
lémát vizsgálat tárgyává tette.”

szodzsónoszakanaszodzsónoszakana ◆ kiszolgáltatottkiszolgáltatott hely-hely-
zetzet
szódzsószajószódzsószajó ◆ szinergizmusszinergizmus
szódzsószeiszódzsószei ◆ szinergizmusszinergizmus
szódzsószekiszódzsószeki ◆ szorzatszorzat
szodzsószuruszodzsószuru ◆ felfelé megy a folyónfelfelé megy a folyón
szódzsószuruszódzsószuru ◆ jelent az uralkodónakjelent az uralkodónak
szódzsótaiszódzsótai ◆ tébolyodott állapottébolyodott állapot
szódzsótaruszódzsótaru ◆ magányosmagányos
szódzsóunszódzsóun ◆ rétegfelhőrétegfelhő
szódzsúszódzsú ◆ irányításirányítás ◆ vezetésvezetés ◇ enkaku-enkaku-
szódzsúszódzsú távirányítástávirányítás ◇ dzsidószódzsúdzsidószódzsú au-au-
tomatikustomatikus vezetésvezetés 「Hikókino sudószódzsúto
dzsidószódzsú」 „repülőgép manuális és automa-
tikus vezetése” ◇ szódzsúfukanónaszódzsúfukanóna irányít-irányít-
hatatlanhatatlan 「Hikóki-va szódzsúfukanóninatta.」
„A repülőgép irányíthatatlanná vált.”

szódzsucuszódzsucu ◆ lándzsaforgatáslándzsaforgatás
szódzsúfukanónaszódzsúfukanóna ◆ irányíthatatlanirányíthatatlan
「Hikóki-va szódzsúfukanóninatta.」 „A repülő-
gép irányíthatatlanná vált.”

szódzsukuszódzsuku ◆ koraérettségkoraérettség ◆ koraikorai érésérés ◆

progenezisprogenezis
szódzsukunaszódzsukuna ◆ koraérettkoraérett 「Szódzsukuna ko-
domo」 „koraérett gyerek” ◆ korán érőkorán érő
szódzsukutaipuszódzsukutaipu ◆ korán érő típuskorán érő típus
szódzsúmiszuszódzsúmiszu ◆ pilóta hibájapilóta hibája
szódzsunszódzsun ◆ fázissorrendfázissorrend
szódzsuncsekkászódzsuncsekká ◆ fázissorrend-ellenőrzőfázissorrend-ellenőrző
szódzsúrjószódzsúrjó ◆ bruttó súlybruttó súly ◆ összsúlyösszsúly
szódzsúsiszódzsúsi ◆ pilótapilóta ◇ dainiszódzsúsidainiszódzsúsi má-má-
sodpilótasodpilóta ◇ fukuszódzsúsifukuszódzsúsi másodpilótamásodpilóta ◇

beteran-noszódzsúsibeteran-noszódzsúsi veterán pilótaveterán pilóta
szódzsúsicuszódzsúsicu ◆ pilótafülkepilótafülke 「Hikókino
szódzsúsicu-o mitakotogaarimaszuka?」 „Láttál
már pilótafülkét belülről?”

szódzsusinszódzsusin ◆ küldés és fogadásküldés és fogadás
szódzsusinszócsiszódzsusinszócsi ◆ adóvevőadóvevő
szódzsúszekiszódzsúszeki ◆ pilótaüléspilótaülés
szódzsúszócsiszódzsúszócsi ◆ irányító berendezésirányító berendezés
szódzsúszuruszódzsúszuru ◆ irányítirányít 「Szenszuikan-o szó-
dzsúsita.」 „Irányította a tengeralattjárót.” ◆ ve-ve-
zetzet 「Vatasiga hikóki-o szódzsúsita.」 „Én vezet-
tem a repülőt.”

szoe basiraszoe basira ◆ oszloperősítő oldallécoszloperősítő oldalléc
szoedzsiszoedzsi ◆ indexindex ◇ uecukiszoedzsiuecukiszoedzsi felsőfelső
indexindex ◇ bekutoruszoedzsibekutoruszoedzsi vektorindexvektorindex
szoegakiszoegaki ◆ kísérőkísérő szövegszöveg 「Karigurafí no
szoe gaki」 „kalligráfia kísérőszövege” ◆ utóiratutóirat
「Tegamino szoe gaki」 „levél utóirata”

szoegamiszoegami ◆ vendéghajvendéghaj
szoegiszoegi ◆ karókaró ◆ sínsín 「Oreta udeni szoe gi-o
ateta.」 „Sínbe rakták a kezem.” ◆ viráglétraviráglétra
◇ szoegiszuruszoegiszuru kikarózkikaróz 「Tomatoni szoe gi-
o sita.」 „Kikaróztam a paradicsomot.” ◇ szoe-szoe-
giszurugiszuru sínbesínbe rakrak 「Koszszecusite szoe gi-o si-
ta.」 „Sínbe rakta a törött csontot.”

szoegiszuruszoegiszuru ◆ kikarózkikaróz 「Tomatoni szoe gi-
o sita.」 „Kikaróztam a paradicsomot.” ◆ sínbesínbe
rakrak 「Koszszecusite szoe gi-o sita.」 „Sínbe rakta
a törött csontot.”

szoemonoszoemono ◆ köretköret ◆ mellékletmelléklet ◆ ráadásráadás ◆

toldaléktoldalék
szoenszoen ◆ elhidegüléselhidegülés ◆ elidegenedéselidegenedés ◆ el-el-
távolodástávolodás ◆ nemnem jelentkezésjelentkezés 「Nidzsúnen-
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no szoen-o vabita.」 „Bocsánatot kértem, hogy 20
évig nem jelentkeztem.”

szoen-naszoen-na ◆ elhidegültelhidegült 「Szoenna kankei」
„elhidegült kapcsolat” ◆ idegenidegen 「Szoenna bun-
ja」 „idegen tudományterület”

szoen-ninaruszoen-ninaru ◆ elhidegülelhidegül 「Koko szúnen-
kande szoenninatta.」 „Az elmúlt néhány évben
elhidegültünk egymástól.”

szoeruszoeru ◆ csatolcsatol 「Kozucumini tegami-o szoe-
ta.」 „A csomaghoz levelet csatolt.” ◆ hozzáadhozzáad
「Nomi mononi hitokirenoremon-o szoeta.」 „Az
italhoz hozzáadtak egy citromkarikát.” ◆ körítkörít
「Rószutocsikin-ni jaszai-o szoeta.」 „Zöldséggel
körítettem a sült csirkét.” ◆ ráteszrátesz 「Kucsini te-
o szoete varau.」 „Ráteszi a kezét a szájára, ami-
kor nevet.” ◇ iro-oiro-o szoeruszoeru színesítszínesít ◇ ka-ka-
kiszoerukiszoeru hozzáírhozzáír 「Rirekisoniméruadoreszu-o
kaki szoeta.」 „Az önéletrajzomhoz hozzáírtam az
e-mail címemet.” ◇ kjó-okjó-o szoeruszoeru növelinöveli aa fé-fé-
nyétnyét 「Utadepátíni kjó-o szoeta.」 „Dallal nö-
velte a parti fényét.” ◇ kindzsónihana-okindzsónihana-o szo-szo-
erueru fokozzafokozza szépségétszépségét ◇ kucsi-okucsi-o szoeruszoeru
hozzáfűzhozzáfűz 「Kareno hacugenni kucsi-o szoeta.」
„Hozzáfűztem valamit a kijelentéséhez.” ◇

csikara-ocsikara-o szoeruszoeru segédkezetsegédkezet nyújtnyújt 「Ka-
isano szaikenni csikara-o szoeta.」 „Segédkezet
nyújtott a vállalat újjáépítéséhez.”

szofászofá ◆ díványdívány 「Szofáde neteita.」 „A dívá-
nyon aludtam.” ◆ kanapékanapé 「Szofákaraterebi-o
miru.」 „A kanapéról nézzük a tévét.” ◆ pamlagpamlag
szofábeddoszofábeddo ◆ rekamiérekamié
szofiaszofia ◆ SzófiaSzófia
szofuszofu ◆ nagyapanagyapa 「Kakei-o szofumadesika si-
ranai.」 „Csak a nagyapámig ismerem a család-
fánkat.” ◆ nagypapanagypapa 「Szofu-va nókadatta.」
„A nagypapám földműves volt.”

szofuszofu ◆ darócszövetdarócszövet ◆ ponyvaponyva
szófuszófu ◆ partitúrapartitúra ◆ vezérkönyvvezérkönyv
szófuszófu ◆ küldésküldés
szófúszófú ◆ légbefúváslégbefúvás ◆ szellőztetésszellőztetés
szófúbenszófúben ◆ szellőzőszelepszellőzőszelep
szofuboszofubo ◆ nagyszülőnagyszülő ◆ nagyszülőknagyszülők ◇ szó-szó-
szofuboszofubo dédnagyszülőkdédnagyszülők
szófudzsószófudzsó ◆ kísérőlevélkísérőlevél
szófuhinszófuhin ◆ küldeményküldemény

szófúkiszófúki ◆ ventilátorventilátor
szófúkószófúkó ◆ szellőző aknaszellőző akna
szófukuszófuku ◆ szerzetesi ruhaszerzetesi ruha
szófukuszófuku ◆ tekercsképpártekercsképpár
szófúkudaszófúkuda ◆ fúvócsőfúvócső
szófúmódoszófúmódo ◆ szellőztetőszellőztető üzemmódüzemmód
「Eakon-no szófúmódo」 „légkondicionáló szel-
lőztető üzemmódja”

szófusaszófusa ◆ feladófeladó
szófuszakiszófuszaki ◆ címzettcímzett
szófuszuruszófuszuru ◆ elküldelküld 「Mósikomiso-o kakito-
mede szófusita.」 „A kérvényt ajánlottan küldtem
el.” ◆ küldküld 「Szaigaimimai kin-o szófusita.」
„Pénzt küldtem a katasztrófa károsultjainak.”

szófúszuruszófúszuru ◆ levegőtlevegőt fújfúj 「Ofurobani
kanszósita kúki-o szófúsita.」 „Száraz levegőt fújt
a fürdőszobába.”

szofutoszofuto ◆ lágylágy ◆ puhapuha ◆ puhakalappuhakalap ◆ soft-soft-
ballball ◆ szoftverszoftver 「Konpjútánoszofuto-o kaiha-
cusiteimaszu.」 „Számítógépes szoftvert fejlesz-
tek.” ◇ atenagakiszofutoatenagakiszofuto levélcímzőlevélcímző szoft-szoft-
verver ◇ gurafikkuszu-szofutogurafikkuszu-szofuto grafikusgrafikus szoft-szoft-
verver ◇ gému-szofutogému-szofuto játékszoftverjátékszoftver
「Gému-szofuto-o kaihacuszuru.」 „Játékszoft-
vert fejleszt.” ◇ konpjútá-szofutokonpjútá-szofuto számító-számító-
pépszoftverpépszoftver ◇ szofutonaszofutona puhapuha 「Szofutona
makura」 „puha párna” ◇ szofutonaszofutona lágylágy
「Kanodzso-va szofutona koede sabetta.」 „A nő
lágy hangon beszélt.” ◇ szofutobószofutobó puhakalappuhakalap
◇ doraibá-szofutodoraibá-szofuto illesztőprogramillesztőprogram ◇ do-do-
raibaszofutoraibaszofuto meghajtószoftvermeghajtószoftver ◇

pakkédzsi-szofutopakkédzsi-szofuto szoftvercsomagszoftvercsomag ◇ hjó-hjó-
keiszanszofutokeiszanszofuto táblázatkezelőtáblázatkezelő szoftverszoftver
◇ vápuro-szofutovápuro-szofuto szövegszerkesztőszövegszerkesztő prog-prog-
ramram
szofutobószofutobó ◆ puhakalappuhakalap
szofuto-bóruszofuto-bóru ◆ női bázislabdanői bázislabda ◆ softballsoftball
szofuto-csakórupensiruszofuto-csakórupensiru ◆ szénceruzaszénceruza
szofuto-dorinkuszofuto-dorinku ◆ alkoholmentesalkoholmentes italital ◆

bambibambi 「Szofutodorinkumoarimaszuka?」 „Van
bambi?” ◆ üdítőitalüdítőital
szofuto-karensíszofuto-karensí ◆ puha valutapuha valuta
szofuto-kjandíszofuto-kjandí ◆ puha cukorkapuha cukorka
szofuto-kontakuto-renzuszofuto-kontakuto-renzu ◆ puhapuha kontakt-kontakt-
lencselencse
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szofuto-kurímuszofuto-kurímu ◆ krémfagylaltkrémfagylalt
szofutonaszofutona ◆ lágylágy 「Kanodzso-va szofutona ko-
ede sabetta.」 „A nő lágy hangon beszélt.” ◆ pu-pu-
haha 「Szofutona makura」 „puha párna”

szofuto-pedaruszofuto-pedaru ◆ pianopedálpianopedál
szofuto-pettinguszofuto-pettingu ◆ neckingnecking
szofutoveaszofutovea ◆ szoftverszoftver ◇ ancsiviruszuszo-ancsiviruszuszo-
futoveafutovea vírusirtóvírusirtó szoftverszoftver ◇ viruszuken-viruszuken-
sucuszofutoveasucuszofutovea víruskeresővíruskereső szoftverszoftver ◇

ópun-szószu-szofutoveaópun-szószu-szofutovea nyíltnyílt forráskódúforráskódú
szoftverszoftver ◇ konpjútászofutoveakonpjútászofutovea számító-számító-
pépszoftverpépszoftver ◇ siszutemu-szofutoveasiszutemu-szofutovea
rendszerszoftverrendszerszoftver
szofutoveaszofutovea ◆ szoftverszoftver 「Szofutoveatohádo-
vea」 „szoftver és hardver”

szofutovea-endzsiniaringuszofutovea-endzsiniaringu ◆ szoftverter-szoftverter-
vezésvezés
szofutovea-pakkédzsiszofutovea-pakkédzsi ◆ szoftvercsomagszoftvercsomag
szógaszóga ◆ eszközeszköz ◆ fegyverfegyver ◆ jobbkezejobbkeze va-va-
lakineklakinek ◆ karom és agyarkarom és agyar
szogaiszogai ◆ akadályakadály ◆ gátlásgátlás ◇ kjógószogaikjógószogai
vetélkedésivetélkedési gátlásgátlás ◇ kószoszogaikószoszogai enzim-enzim-
gátlásgátlás ◇ hikjógószogaihikjógószogai nem-vetélkedésinem-vetélkedési
gátlásgátlás
szogaiszogai ◆ kiközösítéskiközösítés ◆ kirekesztéskirekesztés ◇ nin-nin-
genszogaigenszogai kirekesztettségkirekesztettség azaz emberekemberek kö-kö-
zülzül
szógaiszógai ◆ ablakonablakon kívülkívül ◆ kintikinti világvilág
「Szógai-o nagameta.」 „Néztem a kinti világot.”

szógaiszógai ◆ fagykárfagykár 「Kudamono-va szógai-o kó-
mutta.」 „Fagykár érte a gyümölcsöt.”

szogaikanszogaikan ◆ elidegenedéselidegenedés ◆ kirekesztett-kirekesztett-
ségség
szogaionszogaion ◆ akadályhangakadályhang
szogaiszuruszogaiszuru ◆ elidegenítelidegenít ◆ kiközösítkiközösít 「Ku-
raszumétoni szogaiszareta.」 „Az osztálytársai ki-
közösítették.”

szogaiszuruszogaiszuru ◆ akadályozakadályoz 「Zózei-va
keizaiszeicsó-o szogaiszuru.」 „Az adóemelés aka-
dályozza a gazdasági fejlődést.”

szógakarideszógakaride ◆ együttesegyüttes erővelerővel 「Kaisaszó-
gakaride mondaini taiósita.」 „A vállalat együttes
erejével megbirkóztunk a problémával.” ◆

összefogvaösszefogva

szógakuszógaku ◆ összegösszeg ◆ teljesteljes összegösszeg 「Szó-
gakuhjakuman enno tósi」 „egymillió jenes teljes
összegű befektetés”

szóganaszógana ◆ folyóírásosfolyóírásos kanakéntkanaként használthasznált
kandzsikandzsi
szóganikakaruszóganikakaru ◆ karmai közé kerülkarmai közé kerül
szógankjószógankjó ◆ gukkergukker ◆ kettőskettős távcsőtávcső ◆

kukkerkukker ◆ látcsőlátcső ◆ messzelátómesszelátó
szóga-oszóga-o daszszurudaszszuru ◆ kikerülkikerül aa karmaikarmai közülközül

szóga-o toguszóga-o togu ◆ feni a fogátfeni a fogát
szogareruszogareru ◆ lelohadlelohad 「Jaru kigaszogareta.」
„Lelohadt a kedve.”

szógeiszógei ◆ kikísérés és fogadáskikísérés és fogadás
szógeibaszuszógeibaszu ◆ transzferbusztranszferbusz 「Hoteru-va
kúkó-e no szógeibaszu-o jóisiteimaszu.」 „A hotel
transzferbuszokat biztosít a repülőtérhez.”

szógeidekkiszógeidekki ◆ kilátóteraszkilátóterasz
szógeisaszógeisa ◆ transzferkocsitranszferkocsi
szógeiszuruszógeiszuru ◆ fogadfogad ésés kikísérkikísér 「Hikókide
kuru okjakuszama-o szógeiszuru.」 „A repülővel
érkező vendégeket fogadja és kikíséri.” ◆ hozhoz ésés
viszvisz 「Okjakuszama-o kurumade szógeiszuru.」
„Kocsival hozza és viszi a vendéget.”

szogekiszogeki ◆ célzottcélzott lövéslövés ◆ lesipuskázáslesipuskázás ◆

lőtámadáslőtámadás
szogekiheiszogekihei ◆ mesterlövészmesterlövész
szogekisuszogekisu ◆ lesipuskáslesipuskás ◆ mesterlövészmesterlövész
szogekiszuruszogekiszuru ◆ lesbőllesből lelőlelő 「Daitórjó-va szo-
gekiszareta.」 „Lesből lelőtték az elnököt.” ◆

megcélozvamegcélozva lelőlelő 「Teki-o szogekisita.」 „Meg-
célozta, és lelőtte az ellenséget.”

szógenszógen ◆ mezőmező 「Szógende sikaga kusza-o ta-
beteita.」 „A mezőn legelt egy őzike.” ◆ rétrét ◇

szancsiszógenszancsiszógen hegyihegyi rétrét ◇ daiszógendaiszógen
sztyeppesztyeppe ◇ daiszógendaiszógen préripréri
szógenmiszaszógenmisza ◆ ünnepi szentmiseünnepi szentmise
szógen-naszógen-na ◆ fennköltfennkölt 「Szógenna fun-iki」
„fennkölt hangulat” ◆ fenségesfenséges 「Szógenna kó-
kei」 „fenséges látvány”

szógen-noszógen-no ◆ mezeimezei 「Szógenno hana」 „mezei
virág”

szógiszógi ◆ gyászszertartásgyászszertartás ◆ temetéstemetés
「Kodzsin-va musúkjóno szógi-o kibósiteita.」

AdysAdys szofuto-kurímu szofuto-kurímu – szógi szógi 34013401



„Az elhunyt polgári temetést akart.” ◆ temetésitemetési
szertartásszertartás
szógiszógi ◆ sztrájksztrájk ◆ vitavita ◇ kateiszógikateiszógi csalá-csalá-
didi pertatvarpertatvar ◇ jamanekoszógijamanekoszógi nemnem hivata-hivata-
loslos sztrájksztrájk ◇ ródószógiródószógi munkaügyimunkaügyi vitavita ◇

ródószógiródószógi sztrájksztrájk
szógidzsószógidzsó ◆ ravatalozóravatalozó
szógijaszógija ◆ temetkezési vállalkozótemetkezési vállalkozó
szógikenszógiken ◆ sztrájkjogsztrájkjog
szógikóiszógikói ◆ munkabeszüntetésmunkabeszüntetés ◆ sztrájksztrájk
szógjoszógjo ◆ amuramur
szógjószógjó ◆ kora hajnalkora hajnal ◆ pirkadatpirkadat
szógjószógjó ◆ alapításalapítás 「Kono kigjó-va
szógjójondzsussúnen-o mukaemasita.」 „Ez a cég
elérkezett alapításának negyvenedik évfordulójá-
hoz.” ◆ cégalapításcégalapítás
szógjószógjó ◆ munkálkodásmunkálkodás ◆ tevékenységtevékenység
「Kigjó-va szógjó-o kaisisita.」 „A vállalat meg-
kezdte a tevékenységét.” ◆ üzemelésüzemelés ◇ kanzen-kanzen-
szógjószógjó teljes üzemteljes üzem
szógjóhiszógjóhi ◆ üzemelési költségüzemelési költség
szógjónoszógjóno ◆ alapítottalapított 「Kore-va szenkjúhja-
kurokudzsúnananen szógjóno kaisadeszu.」 „Ez
egy 1967-ben alapított vállalat.”

szógjósaszógjósa ◆ cégalapítócégalapító
szógjószuruszógjószuru ◆ megalapulmegalapul 「Atarasii kaisaga
szógjósita.」 „Megalapult egy új vállalat.”

szógjószuruszógjószuru ◆ munkálkodikmunkálkodik 「Umide
gjoszen-va szógjósiteita.」 „A tengeren halászha-
jók munkálkodtak.” ◆ üzemelüzemel 「Kódzsó-va szóg-
jósiteiru.」 „A gyár üzemel.”

szógjótansukuszógjótansuku ◆ tevékenységektevékenységek megkurtí-megkurtí-
tásatása ◆ tevékenységek visszafogásatevékenységek visszafogása
szógjóteisiszógjóteisi ◆ leállásleállás ◆ üzemeltetésüzemeltetés leállí-leállí-
tásatása
szogoszogo ◆ alapnyelvalapnyelv ◆ ősnyelvősnyelv ◇ inószogoinószogo in-in-
doeurópaidoeurópai alapnyelvalapnyelv ◇ indo-jóroppaszogoindo-jóroppaszogo
indoeurópaiindoeurópai alapnyelvalapnyelv ◇ gerumanszogogerumanszogo ős-ős-
germán nyelvgermán nyelv
szogoszogo ◆ ellentétellentét ◆ ellentmondásellentmondás ◇ szogo-oszogo-o
kitaszukitaszu megakasztmegakaszt 「Kódzsino sinkóniszogo-
o kitaszu.」 „Megakasztja a munka haladását.” ◇

szogo-oszogo-o kitaszukitaszu meghiúsítmeghiúsít
「Keikakuniszogo-o kitaszu.」 „Meghiúsítja a ter-
vet.”

szógoszógo ◆ kölcsönöskölcsönös 「Szógoendzso」 „kölcsö-
nös segítség” ◆ kölcsönösségkölcsönösség
szógószógó ◆ arckifejezésarckifejezés ◇ szógó-oszógó-o kuzuszukuzuszu
elolvadelolvad 「Szobo-va magono kao-o miteicumo
szógó-o kuzuszu.」 „A nagymama elolvad az uno-
kájától.” ◇ szógó-oszógó-o kuzuszukuzuszu sugárziksugárzik azaz ar-ar-
caca 「Szógó-o kuzusite jorokonda.」 „Sugárzó
arccal örült.”

szógószógó ◆ általánosáltalános 「Szógógakka」 „általános
tanterv” ◆ átfogóátfogó 「Szógóirjó」 „átfogó gyó-
gyászat” ◆ egybevonásegybevonás ◆ komplexuskomplexus 「Szó-
góamino szaneki」 „aminosav-komplexus” ◆

összegzésösszegzés 「Szógójúsó」 „összegzett eredmény
alapján nyerés” ◆ összesítettösszesített 「Szógósúsi」
„összesített mérleg” ◆ összetettösszetett 「Szógókjógi
taikai」 „összetett sportrendezvény”

szógoanzenhosódzsójakuszógoanzenhosódzsójaku ◆ kölcsönöskölcsönös biz-biz-
tonsági szerződéstonsági szerződés
szógoanzenhosóhószógoanzenhosóhó ◆ kölcsönöskölcsönös biztonságibiztonsági
törvénytörvény
szógóbitaminzaiszógóbitaminzai ◆ multivitaminmultivitamin
szógóbjóinszógóbjóin ◆ általános kórházáltalános kórház
szógódaigakuszógódaigaku ◆ többtöbb kartkart magábamagába foglalófoglaló
egyetemegyetem
szógodaimeisiszógodaimeisi ◆ kölcsönös névmáskölcsönös névmás
szógofudzsoszógofudzso ◆ egymásegymás kisegítésekisegítése ◆ köl-köl-
csönös segítségcsönös segítség
szógógeidzsucuszógógeidzsucu ◆ művészetekművészetek összességeösszessége
◆ összművészetösszművészet
szógohencsóhizumiszógohencsóhizumi ◆ intermodulációsintermodulációs tor-tor-
zítászítás
szógohihanszógohihan ◆ kölcsönös kritikakölcsönös kritika
szógojúdószógojúdó ◆ kölcsönös indukciókölcsönös indukció
szógókaihacuszógókaihacu ◆ integrált fejlesztésintegrált fejlesztés
szógokankeiszógokankei ◆ korrelációkorreláció ◆ kölcsönvi-kölcsönvi-
szonyszony
szógokannószógokannó ◆ kölcsönös indukciókölcsönös indukció
szógókazeiszógókazei ◆ összegzettösszegzett bevételbevétel utániutáni
adózásadózás
szógókenkjúdzsoszógókenkjúdzso ◆ többtöbb tudományágattudományágat
átfogó kutatóintézetátfogó kutatóintézet
szógokjóteiszógokjótei ◆ kétoldalú egyezménykétoldalú egyezmény
szógonoriireszógonoriire ◆ kölcsönös járműhasználatkölcsönös járműhasználat
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szogo-oszogo-o kitaszukitaszu ◆ megakasztmegakaszt 「Kódzsino
sinkóniszogo-o kitaszu.」 „Megakasztja a munka
haladását.” ◆ meghiúsítmeghiúsít 「Keikakuniszogo-o ki-
taszu.」 „Meghiúsítja a tervet.”

szógó-oszógó-o kuzuszukuzuszu ◆ elolvadelolvad 「Szobo-va mago-
no kao-o miteicumo szógó-o kuzuszu.」 „A nagy-
mama elolvad az unokájától.” ◆ sugárziksugárzik azaz
arcaarca 「Szógó-o kuzusite jorokonda.」 „Sugárzó
arccal örült.”

szógorikaiszógorikai ◆ kölcsönös megértéskölcsönös megértés
szógorikai-oszógorikai-o hakaruhakaru ◆ kölcsönöskölcsönös megér-megér-
tésre töreksziktésre törekszik
szógósiszecuszógósiszecu ◆ komplexumkomplexum
szógósokuszógósoku ◆ főnökjelölt munkakörfőnökjelölt munkakör
szógósósaszógósósa ◆ kereskedőházkereskedőház
szógosugiszógosugi ◆ kölcsönösség elvekölcsönösség elve
szógoszajószógoszajó ◆ kölcsönhatáskölcsönhatás 「Kokoroto kar-
adano szógoszajó」 „test és lélek kölcsönhatása”
◇ cujoiszógoszajócujoiszógoszajó erőserős kölcsönhatáskölcsönhatás ◇

dendzsiszógoszajódendzsiszógoszajó elektromágneseselektromágneses köl-köl-
csönhatáscsönhatás ◇ jovaiszógoszajójovaiszógoszajó gyengegyenge köl-köl-
csönhatáscsönhatás
szogoszuruszogoszuru ◆ ellentmondellentmond 「Dzsidzsicuto szo-
goszuru.」 „Ellentmond a tényeknek.”

szógószuruszógószuru ◆ egybeveszegybevesz 「Szamazamana
jószo-o szógósite handanszuru.」 „A különféle té-
nyezőket egybevéve dönt.” ◆ egybevonegybevon 「Buk-
kano dókó-o szógósitemiruto jurujakanainfure
dzsókjóniaru.」 „Az árakat egybevonva enyhe inf-
láció van.” ◆ összegezösszegez 「Min-nano iken-o szó-
gósita.」 „Mindenki véleményét összegezte.” ◆

összevonösszevon 「Fukuszúno dzsigjó-o szógószuru.」
„Összevon több vállalkozást.”

szógótekigaicsúkanriszógótekigaicsúkanri ◆ integráltintegrált kártevő-kártevő-
kezeléskezelés
szógótekigengoszógótekigengo ◆ szintetikus nyelvszintetikus nyelv
szógótekinaszógótekina ◆ általánosáltalános 「Szógótekina ga-
kusú」 „általános tárgyak tanulása” ◆ átfogóátfogó
「Szógótekina taiszaku」 „átfogó intézkedés” ◆

egybevontegybevont 「Kunino szógótekina csikara」 „or-
szág egybevont ereje” ◆ összevontösszevont 「Szógótek-
ina hijó」 „összevont költségek” ◆ szintetikusszintetikus
szógótekiniszógótekini ◆ átfogóanátfogóan 「Szógótekini kanga-
eru.」 „Átfogóan gondolkodik.” ◆ összegezveösszegezve
「Szógótekini handanszuru.」 „Összegezve dönt.”

szógózassiszógózassi ◆ általános folyóiratáltalános folyóirat

szoguszogu ◆ gyalulgyalul 「Kacu obusi-o szoida.」 „Boni-
tót gyalult.” ◆ hegyezhegyez 「Ki-o szoide jari-o cukut-
ta.」 „Lándzsát hegyezett fából.” ◆ igazítigazít 「Ka-
miszoride kami-o szogu.」 „Borotvával hajat iga-
zít.” ◆ kihegyezkihegyez 「Take-o szogu.」 „Kihegyezi a
bambuszt.” ◆ leváglevág 「Mimi-o szogareta.」 „Le-
vágták a fülét.” ◇ ijoku-oijoku-o szoguszogu eltántoríteltántorít
「Sacsóno taidzsin-va tósikano ijoku-o szoida.」
„Az igazgató lemondása eltántorította a befekte-
tőket.” ◇ kjómi-okjómi-o szoguszogu elveszielveszi aa kedvétkedvét
「Karega ittakotoni kjómigaszogareta.」 „Elvette
a kedvemet, amit mondott.” ◇ ki-oki-o szoguszogu el-el-
megymegy aa kedvekedve 「Nagai sószecu-o jomu ki-o szo-
gareta.」 „Elment a kedvem elolvasni a hosszú re-
gényt.” ◇ szogareruszogareru lelohadlelohad 「Jaru kigaszoga-
reta.」 „Lelohadt a kedve.”

szogúszogú ◆ illikillik ◇ szoguvanaiszoguvanai nemnem illikillik hozzáhozzá
「Kono kókana tokei-va vatasiniszoguvanai.」
„Ez a drága óra nem illik hozzám.” ◇ szoguvanaiszoguvanai
nemnem megfelelőmegfelelő 「Oszósikiniszoguvanai jófuku-
o kiteita.」 „Olyan ruhában volt, ami nem volt
megfelelő a temetéshez.” ◇ szoguvanaiszoguvanai elru-elru-
gaszkodottgaszkodott 「Gendzsóniszoguvanai keikaku-o
szuszumeta.」 „Valóságtól elrugaszkodott tervet
erőltetett.” ◇ szoguvanaiszoguvanai ellentmondellentmond 「Kiszo-
kuniszoguvanai szekkei-o sita.」 „A terve ellent-
mondott a szabályoknak.”

szóguszógu ◆ temetkezési kelléktemetkezési kellék
szóguszógu ◆ felszerelésfelszerelés 「Tozanno szógu-o kat-
ta.」 „Hegymászó felszerelést vettem.” ◆ pipe-pipe-
recikkrecikk ◆ szerszámszerszám ◇ umaniszógu-oumaniszógu-o cukerucukeru
felszerszámozfelszerszámoz 「Umani szógu-o cuketa.」
„Felszerszámoztam a lovat.” ◇ umanoszóguumanoszógu ló-ló-
szerszámszerszám ◇ szógu-oszógu-o cukerucukeru felszerszámozfelszerszámoz
「Umani szógu-o cukeru.」 „Felszerszámozza a
lovat.”

szógúszógú ◆ rábukkanásrábukkanás ◆ találkozástalálkozás
szógu-oszógu-o cukerucukeru ◆ felszerszámozfelszerszámoz 「Umani
szógu-o cukeru.」 „Felszerszámozza a lovat.”

szógurumiszógurumi ◆ együttességegyüttesség 「Siminszógurumi-
de undó ni szankasita.」 „A város együttesen vett
részt a mozgalomban.”

szógúszenszógúszen ◆ ütközetütközet
szógúszuruszógúszuru ◆ bukkanbukkan 「Tenmongakusa-va at-
arasii vakuszeini szógúsita.」 „A csillagász egy új
bolygóra bukkant.” ◆ érér 「Szaigaini szógúsita.」
„Katasztrófa érte.” ◆ rábukkanrábukkan 「Inszekini szó-
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gúsita.」 „Rábukkantam egy meteoritra.” ◆

szembeszembe kerülkerül 「Súsokunanni szógúsita.」 „Ál-
láskeresési nehézséggel kerültem szembe.” ◆

szembeszembe találjatalálja magátmagát 「Moride kumani szó-
gúsita.」 „Az erdőben szemebe találtam magam
egy medvével.”

szoguvanaiszoguvanai ◆ ellentmondellentmond 「Kiszokuniszogu-
vanai szekkei-o sita.」 „A terve ellentmondott a
szabályoknak.” ◆ elrugaszkodottelrugaszkodott 「Gen-
dzsóniszoguvanai keikaku-o szuszumeta.」 „Va-
lóságtól elrugaszkodott tervet erőltetett.” ◆ nemnem
illikillik hozzáhozzá 「Kono kókana tokei-va vatasiniszo-
guvanai.」 „Ez a drága óra nem illik hozzám.” ◆

nemnem megfelelőmegfelelő 「Oszósikiniszoguvanai jófuku-
o kiteita.」 „Olyan ruhában volt, ami nem volt
megfelelő a temetéshez.” ◇ kimocsiniszoguva-kimocsiniszoguva-
nainai nincsnincs ínyéreínyére 「Kimocsiniszoguvanaikoto-
o sinakerebanaranakatta.」 „Olyan dolgot kellett
csinálnom, ami nem volt ínyemre.” ◇ kimocsi-kimocsi-
niszoguvanainiszoguvanai ellentmondellentmond azaz érzelmeinekérzelmeinek
「Kimocsiniszoguvanai kaitó-o sita.」 „Olyan vá-
laszt adtam, ami ellentmondott az érzelmeimnek.”

szóhaszóha ◆ lefutáslefutás 「Maraszon-no szóha」 „ma-
raton lefutása” ◆ leküzdésleküzdés ◇ akuroszóhaszeiakuroszóhaszei
rossz utak viseléserossz utak viselése
szóhaszóha ◆ küretküret ◆ méhkaparásméhkaparás
szóhacuszóhacu ◆ kétmotoroskétmotoros
szóhacukiszóhacuki ◆ kétmotoros repülőgépkétmotoros repülőgép
szóhacuszeiszóhacuszei ◆ koránkorán jelentkezőjelentkező 「Szóha-
cuszeikandómjaku sikkan」 „korán jelentkező
koszorúér-betegség”

szóhacuszeicsihószóhacuszeicsihó ◆ koraikorai elbutuláselbutulás ◆ ser-ser-
dülőkori elmezavardülőkori elmezavar
szóhacuszeicsihósószóhacuszeicsihósó ◆ skizofréniaskizofrénia
szóhaisucukószóhaisucukó ◆ kloákakloáka
szóhakuszóhaku ◆ sápadtságsápadtság
szóhakuszóhaku ◆ maradékmaradék ◆ seprőseprő
szóhakunaszóhakuna ◆ sápadtsápadt
szóhakuninaruszóhakuninaru ◆ elsápadelsápad ◇ ganmenszóha-ganmenszóha-
kuninarukuninaru holtsápadtholtsápadt leszlesz azaz arcaarca
「Kanodzso-va kjófude kanmenszóhakuninat-
ta.」 „A nő arca holtsápadt lett a félelemtől.”

szóhanszóhan ◆ inverzióinverzió
szohannószohannó ◆ elemi reakcióelemi reakció
szóhasudzsucuszóhasudzsucu ◆ méhkaparásméhkaparás

szóhaszenszóhaszen ◆ bajnokibajnoki küzdelemküzdelem ◆ főhatalo-főhatalo-
mért folyatott harcmért folyatott harc
szóhaszuruszóhaszuru ◆ méhkaparást végezméhkaparást végez
szóhaszuruszóhaszuru ◆ lefutlefut 「Furumaraszon-o szóha-
sita.」 „Lefutottam a teljes maratont.” ◆ leküzdleküzd
「Kono kuruma-va budapeszuto-pari kan-o szó-
hasita.」 „Ez a kocsi leküzdötte a Budapest-Párizs
távot.” ◆ végigfutvégigfut 「Dzsuh-kiro-o szóhasita.」
„Végigfutottam 10 kilométert.”

szóheiszóhei ◆ fegyveres szerzetesfegyveres szerzetes
szóhekiszóheki ◆ kétkét gyöngyszemgyöngyszem 「Bungakuno szó-
heki」 „irodalom két gyöngyszeme” ◆ kétkét kivá-kivá-
lóságlóság ◆ mesterpárosmesterpáros 「Sakaikagakuno szóhe-
ki」 „társadalomtudomány mesterpárosa”

szóhigjószóhigjó ◆ általános sztrájkáltalános sztrájk
szóhijószóhijó ◆ összköltségösszköltség
szohinszohin ◆ silánysilány portékaportéka ◆ szerényszerény ajándékajándék

szohószohó ◆ nemtörődömségnemtörődömség
szóhoszóho ◆ komplemenskomplemens
szóhószóhó ◆ előadásmódelőadásmód 「Dentószóhó」 „hagyo-
mányos előadásmód” ◆ technikatechnika 「Gitáno szó-
hó」 „gitározástechnika”

szóhószóhó ◆ futástechnikafutástechnika
szóhószóhó ◆ gallérgallér
szóhószóhó ◆ ésés 「Rósiszóhóno kenrito gimu」
„munkáltatók és munkaadók jogai és kötelessé-
gei” ◆ mindkétmindkét félfél 「Szóhóno iken-o ukagat-
ta.」 „Mindkét fél véleményét kikértem.” ◆ mind-mind-
kettőkettő 「Szóhóno ii bun-o kiita.」 „Mindkettő
mondanivalóját meghallgattam.”

szóhobunpuszóhobunpu ◆ kiegészítőkiegészítő eloszláseloszlás ◆ komp-komp-
lementáris disztribúciólementáris disztribúció
szóhodíenuészóhodíenué ◆ komplementer DNSkomplementer DNS
szóhoenzanszóhoenzan ◆ komplemens számításkomplemens számítás
szóhogataszóhogata ◆ komplementerkomplementer
szóhogatamoszuszóhogatamoszu ◆ komplementer MOSkomplementer MOS
szohókaszohóka ◆ gazdag családgazdag család ◆ gazdag embergazdag ember
szóhókószóhókó ◆ interaktívinteraktív
szóhókócúsinszóhókócúsin ◆ kétirányú távközléskétirányú távközlés
szóhókónoszóhókóno ◆ kétirányúkétirányú
szóhókóterebiszóhókóterebi ◆ interaktív televízióinteraktív televízió
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szóhonszóhon ◆ fűfű ◆ fűszerűfűszerű növénynövény ◆ lágyszárúlágyszárú
növénynövény ◆ piszkozatpiszkozat
szohónaszohóna ◆ nemtörődömnemtörődöm
szóhonkeszóhonke ◆ alapító családalapító család ◆ főágfőág
szóhon-noszóhon-no ◆ lágyszárúlágyszárú
szóhonoszóhono ◆ egymástegymást kiegészítőkiegészítő ◆ kiegészí-kiegészí-
tőtő ◆ pótpót
szohónógjószohónógjó ◆ extenzívextenzív mezőgazdaságmezőgazdaság ◆

külterjeskülterjes gazdálkodásgazdálkodás 「Hirjónado-o sijósi-
nai szohónógjó」 „trágyázást sem használó kül-
terjes gazdálkodás”

szóhonsokubucuszóhonsokubucu ◆ lágyszárúlágyszárú növénynövény 「Szó-
honsokubucuto mokuhonsokubucu」 „lágyszárú
növény és fás növény”

szóhontakeruiszóhontakerui ◆ lágyszárú bambuszoklágyszárú bambuszok
szóhonzanszóhonzan ◆ központi templomközponti templom
szóhoszeiszóhoszei ◆ komplementaritáskomplementaritás
szóhoszuruszóhoszuru ◆ egymástegymást kiegészítkiegészít ◆ kiegé-kiegé-
szítszít
szóhotekidíenuészóhotekidíenué ◆ komplementer DNSkomplementer DNS
szóhotekinaszóhotekina ◆ komplementerkomplementer
szóiszói ◆ szerzetesi ruhaszerzetesi ruha
szóiszói ◆ eredetieredeti elgondoláselgondolás ◆ eredetiségeredetiség ◆

kreativitáskreativitás
szóiszói ◆ egyetértésegyetértés 「Menbáno szói-o erukoto-
va muzukasii.」 „Nehéz minden tag egyetértését
megkapni.” ◆ konszenzuskonszenzus 「Kokkaigiinno szó-
ini motozuita kecuron」 „parlamenti képviselők
konszenzusán alapuló következtetés” ◆ összes-összes-
ségénekségének véleményevéleménye 「Kokuminno szói-o tou
szenkjo」 „nép összességének véleményét kikérő
választások”

szóiszói ◆ eltéréseltérés 「Kacsikan no szói」 „eltérő
értékrend” ◇ iken-noszóiiken-noszói nézetkülönbségnézetkülönbség ◇

iken-noszóiiken-noszói véleménykülönbségvéleménykülönbség
szóiszói ◆ forradásforradás ◇ mansinszóimansinszói ezerezer sebseb
「Imano kenpó-va mansinszóidearu.」 „A mosta-
ni alkotmány ezer sebből vérzik.”

szóiszói ◆ különbségkülönbség
szoicuszoicu ◆ azaz 「Szoicu-o vatasite!」 „Azt add
ide!” ◆ azaz aa fickófickó 「Szoicu-va bukkirabóna hit-
oda.」 „Faragatlan fickó.” ◆ őő
szóiebaszóieba ◆ apropóapropó 「Szóieba, asitajaszumitte
sitteiru?」 „Apropó, tudtad , hogy holnap nem

kell menni dolgozni?” ◆ egyébirántegyébiránt 「Szóieba,
kimi-va kekkonsiteiru?」 „Egyébiránt te nős
vagy?” ◆ egyébkéntegyébként 「Szó ieba vatasimo on-
gakukada.」 „Egyébként én is zenész vagyok.” ◆

errőlerről jutjut eszembeeszembe 「Szóiebakóto-va madaku-
ríninguni dasiteinai.」 „Erről jut eszembe, még
nem vittük a tisztítóba a kabátodat.” ◆ haha mármár
ittitt tartunktartunk 「Szó ieba, dósite kaisa-o jameta-
no?」 „Ha már itt tartunk, miért is mondtál fel?”
◆ igazigaz isis 「Szóieba, kotosi-va mada rjokóni itte-
inai.」 „Igaz is, idén még nem utaztunk sehová.”
◆ most,most, hogyhogy ígyígy mondodmondod 「Szóieba fusigida-
ne.」 „Most, hogy így mondod, tényleg furcsa.” ◆

ténylegtényleg 「Szó iebaszódane.」 „Ez tényleg így le-
het.”

szóigakuszóigaku ◆ rétegtanrétegtan
szóikufúszóikufú ◆ kreativitás és találékonyságkreativitás és találékonyság
szoinszoin ◆ elsődlegeselsődleges okok ◆ hajlamhajlam 「Tónjóbjó-
no identekina szoin」 „cukorbetegségre való örö-
költ hajlam”

szoinszoin ◆ vádpontvádpont
szóinszóin ◆ mindenkimindenki 「Szóinkanpan-e !」 „Min-
denki a fedélzetre!” ◆ teljesteljes tagságtagság 「Szóinsz-
an manmeino szosiki」 „30 ezres tagságú szer-
vezet” ◆ teljesteljes személyzetszemélyzet 「Szóindzsúninno
norikumiin」 „10 fős utaskísérő személyzet”

szóinszóin ◆ kolostorkolostor ◆ templomtemplom
szóinaiszóinai ◆ bizonyosbizonyos 「Szono kaisa-va tószan-
szuruni szóinai.」 „Bizonyosan tönkremegy az a
vállalat.” ◆ biztosbiztos 「Kono szúdzsito szóiarima-
szenka?」 „Biztosan ennyi volt?”

szóinaruszóinaru ◆ eltérőeltérő 「Karera-va szóinaru iken-o
motteita.」 „Eltérő véleményük volt.”

szoineszoine ◆ melléfekvésmelléfekvés
szoine-oszoine-o szuruszuru / szoineszuruszoineszuru ◆ együttegyütt al-al-
szikszik 「Oja-va kodomoto szoi ne-o sita.」 „A szü-
lő együtt aludt a gyerekkel.” ◆ melléfekszikmelléfekszik
「Kodomoga necukumade szoi ne-o sita.」 „A
gyerek mellé feküdtem, amíg el nem aludt.”

szoineszuruszoineszuru / szoine-oszoine-o szuruszuru ◆ együttegyütt al-al-
szikszik 「Oja-va kodomoto szoi ne-o sita.」 „A szü-
lő együtt aludt a gyerekkel.” ◆ melléfekszikmelléfekszik
「Kodomoga necukumade szoi ne-o sita.」 „A
gyerek mellé feküdtem, amíg el nem aludt.”

szóinitobosiiszóinitobosii ◆ ötletszegényötletszegény 「Szóini tobo-
sii hito」 „ötletszegény ember”
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szóinitondaszóinitonda ◆ ötletgazdagötletgazdag 「Szóini tonda
hito」 „ötletgazdag ember”

szóinmeiboszóinmeibo ◆ személyzet névsoraszemélyzet névsora
szoinszúszoinszú ◆ prímtényezőprímtényező
szoinszúbunkaiszoinszúbunkai ◆ prímfelbontásprímfelbontás
szóintaidzsószóintaidzsó ◆ mindenki elmindenki el
szóirebaszóireba ◆ teljesteljes műfogsorműfogsor 「Haga nokotte-
inai hitoni-va szóire baga hicujódeszu.」 „Teljes
műfogsorra van szüksége annak, akinek nem ma-
radt foga.”

szóirekaeszóirekae ◆ teljesteljes cserecsere 「Haijakuno szóire
kae」 „szereposztás teljes cseréje”

szóisiteszóisite ◆ ellentétbenellentétben 「Sigoto-va anni szó-
isite kantanni dekita.」 „A várakozással ellentét-
ben könnyen elvégeztük a munkát.”

szoiszosokuszoiszosoku ◆ egyszerűegyszerű ruházatruházat ésés ételétel ◆

kevéskevés 「Szoiszosokuni amandzsiru.」 „Kevéssel
is beéri.”

szóiszuruszóiszuru ◆ eltéreltér 「Kore-va dzsidzsicuto szó-
iszuru.」 „Ez eltér az igazságtól.” ◇ szóisiteszóisite el-el-
lentétbenlentétben 「Sigoto-va anni szóisite kantanni
dekita.」 „A várakozással ellentétben könnyen el-
végeztük a munkát.”

szóiszuruszóiszuru ◆ különbözikkülönbözik
szóitenszóiten ◆ eltéréseltérés ◆ eltérőeltérő pontpont 「Szóitento
kjócúten」 „eltérő és közös pont” ◆ eltérőeltérő vo-vo-
násnás
szoitogeruszoitogeru ◆ életeélete végéigvégéig együttegyütt maradmarad
「Fúfu-va szoi togeta.」 „A férj és a feleség életük
végéig együtt maradtak.”

szóittaszóitta ◆ ilyenilyen 「Szóitta sódzsómotamani-va
okoriuru.」 „Ilyen tünetek is jelentkezhetnek né-
ha.” ◆ olyanolyan 「Szóitta mondai-o kaikacuszubeki-
da.」 „Meg kell oldani az olyan problémákat.”

szóiuszóiu ◆ ezez 「Szóiuanataga szuki.」 „Ezt szere-
tem benned!” ◆ ilyenilyen 「Szeidzsitoiuno-va szói-
umononanoda.」 „A politika már csak ilyen.” ◆

olyanolyan 「Szóiu hóhómoatta.」 „Olyan módszer is
volt.” ◇ szóiukotodearuszóiukotodearu ígyígy vanvan 「Hajakui-
epo, szóiukotone.」 „Röviden mondva, ez bizony
így van.”

szóiubaaini-vaszóiubaaini-va ◆ ebbenebben azaz esetbenesetben 「Szóiu
baainiha hinansite kudaszai!」 „Ebben az esetben
meneküljenek biztonságos helyre.”

szóiufúniszóiufúni ◆ úgyúgy 「Szóiu fúni kangaeta dzsikiga-
atta.」 „Volt, amikor én is úgy gondoltam.”

szóiukotodearuszóiukotodearu ◆ ígyígy vanvan 「Hajakuiepo, szó-
iukotone.」 „Röviden mondva, ez bizony így van.”

szóiuvakedearuszóiuvakedearu ◆ ígyígy vanvan 「Szóiu vakeda.」
„Így van.” ◆ úgyúgy vanvan 「Hai, szóiu vakedeszu.」
„Igen, úgy van.”

szoiuvakede-vaszoiuvakede-va nainai ◆ dehogydehogy 「Ija, szóiu
vakedehanai.」 „Ugyan, dehogy!”

szóiuvakenaraszóiuvakenara ◆ ebbenebben azaz esetbenesetben 「Szóiu
vakenarajamemaszu.」 „Ebben az esetben fel-
mondok.”

szóivarerebaszódaszóivarerebaszóda ◆ ígyígy mármár értemértem ◆ ígyígy
mármár világosvilágos 「Kigacukanakattakedo, szó ivar-
erebaszóda.」 „Nem vettem észre, de így már vi-
lágos.”

szojaszoja ◆ harci nyílharci nyíl
szojanaszojana ◆ faragatlanfaragatlan 「Szojana otoko」 „fa-
ragatlan férfi”

szójatteszójatte ◆ úgyúgy
szojószojó ◆ alapismeretalapismeret 「Ongakuno szojóga-
nai.」 „Nincsenek meg a zenei alapismeretei.” ◆

általános műveltségáltalános műveltség
szojócsószojócsó ◆ természetbeli adótermészetbeli adó
szojoguszojogu ◆ borzolódikborzolódik 「Kazega szógenno
kuszaniszojoida.」 „Szél borzolta a füvet a réten.”
◆ suhogsuhog 「Kono haga kazeniszojoida.」 „A fale-
velek suhogtak a szélben.”

szojokazeszojokaze ◆ fuvallatfuvallat ◆ szellőszellő 「Szavajaka-
naszojo kazega kokageni fuita.」 „Hűs szellő fújt a
fa árnyékában.”

szojoszojotoszojoszojoto ◆ lágyanlágyan 「Kazegaszojoszojoto
fuita.」 „A szél lágyan fújt.”

szojoszojotofukuszojoszojotofuku ◆ fújdogálfújdogál 「Kazehaszoj-
oszojoto fuita.」 „A szellő halkan fújdogált.”

szójuszóju ◆ olajszállításolajszállítás
szójuhószuszójuhószu ◆ olajadagoló tömlőolajadagoló tömlő
szójukanszójukan ◆ olajvezetékolajvezeték
szójuszuruszójuszuru ◆ olajatolajat juttatjuttat
「Hacudenszócsi-e paipude szójuszuru.」 „A ge-
nerátorba csövön juttatja az olajat.” ◆ olajatolajat
szállítszállít
szókaszóka ◆ ténylegtényleg 「Szóka, vakatta.」 „Tényleg?
Jól van.”
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szókaszóka ◆ aszmagaszmag ◆ kaszatkaszat
szókaszóka ◆ epertermésepertermés
szókacuszókacu ◆ általánosságáltalánosság ◆ áttekintésáttekintés ◆

egybevételegybevétel ◆ összevonásösszevonás ◇ nendoszókacunendoszókacu
évértékelésévértékelés
szókacúncsinszókacúncsin ◆ általános viteldíjáltalános viteldíj
szókacuszuruszókacuszuru ◆ áttekintáttekint 「Szakunenno
gaikószeika-o szókacusita.」 „Áttekintették a
múlt év diplomáciai eredményeit.” ◆ egybeveszegybevesz
「Szókacusiteiuto konkino uriage-va dzsuncsó-
da.」 „Mindent egybevéve ebben az időszakban
jó a forgalmunk.” ◆ kiértékelkiértékel 「Kigjó-va nenni
icsidodzsigjónendo-o szókacuszuru.」 „A vállalat
évente egyszer kiértékeli az évet.” ◆ összefoglalösszefoglal
「Dzsúminno iken-o szókacusita.」 „Összefoglal-
ta a lakosok véleményét.”

szókacuteitószókacuteitó ◆ összevont jelzálogösszevont jelzálog
szókacutekinaszókacutekina ◆ átfogóátfogó 「Kin-júszeiszakuno
szókacutekina kensó」 „pénzügyi politika helyes-
ségének átfogó igazolása” ◆ mindenremindenre kiterje-kiterje-
dődő 「Szókacutekina hókoku」 „mindenre kiterje-
dő jelentés” ◆ összevontösszevont
szókagakkaiszókagakkai ◆ Szóka GakkaiSzóka Gakkai
szokagjoszokagjo ◆ anadrómanadróm halhal 「Szokagjoto kókag-
jo」 „anadróm hal és katadróm hal” ◆ íváshozíváshoz
édesvízbe vándorló halédesvízbe vándorló hal
szókaheikinszókaheikin ◆ számtaniszámtani átlagátlag ◆ számtaniszámtani
középközép
szokaiszokai ◆ közigazgatásiközigazgatási körzetkörzet 「Eikokusz-
okai」 „brit közigazgatási körzet”

szokaiszokai ◆ kitelepüléskitelepülés ◆ kiürítéskiürítés ◆ szét-szét-
szóródásszóródás vidékenvidéken ◇ enkoszokaienkoszokai kitelepü-kitelepü-
léslés aa rokonokhozrokonokhoz ◇ gakudószokaigakudószokai iskolá-iskolá-
soksok kitelepítésekitelepítése ◇ kjószeiszokaikjószeiszokai evaku-evaku-
ációáció ◇ kjószeiszokaikjószeiszokai kötelezőkötelező kiürítéskiürítés ◇

kjódószokaikjódószokai együttes kitelepülésegyüttes kitelepülés
szókaiszókai ◆ közgyűlésközgyűlés ◆ nagygyűlésnagygyűlés ◆ plénumplénum
◇ kabunusiszókaikabunusiszókai részvényesekrészvényesek közgyűlé-közgyűlé-
sese ◇ kokurenszókaikokurenszókai ENSZ-közgyűlésENSZ-közgyűlés ◇

nendzsiszókainendzsiszókai éves közgyűléséves közgyűlés
szókaiszókai ◆ aknaszedésaknaszedés
szokaidzsiszokaidzsi ◆ kitelepült gyerekkitelepült gyerek
szókainaszókaina ◆ magávalmagával ragadóragadó 「Szókainaparé-
do」 „magával ragadó parádé” ◆ pompáspompás 「Szó-
kaina kibun」 „pompás érzés” ◆ vérpezsdítővérpezsdítő
「Szókaina uta」 „vérpezsdítő dal”

szókainaszókaina ◆ frissfriss 「Szókaina asza」 „friss reg-
gel” ◆ frissítőfrissítő 「Szókaina adzsi」 „frissítő íz” ◆

üdeüde 「Szókaina kibun」 „üde érzés”

szokaisaszokaisa ◆ kitelepült személykitelepült személy
szokaiszuruszokaiszuru ◆ kiköltözikkiköltözik 「Szendzsini tókjó-
kara csiiszai murani szokaisita.」 „A háború ide-
jén kiköltözött Tokióból egy kis faluba.” ◆ kite-kite-
lepüllepül ◆ szétszóródikszétszóródik vidékenvidéken 「Szendzsicsú-
tókjóno kodomotacsi-va szokaisita.」 „A háború-
ban a tokiói gyerekek szétszóródtak vidéken.”

szókaiszuruszókaiszuru ◆ tengeri aknát szedtengeri aknát szed
szókaiteiszókaitei ◆ aknaszedőaknaszedő hajóhajó ◆ aknaszedőaknaszedő
naszádnaszád
szokakuszokaku ◆ kormányalakításkormányalakítás 「Susóga szoka-
kuni sippaisita.」 „A miniszterelnöknek nem sike-
rült kormányt alakítania.”

szokakuszuruszokakuszuru ◆ kormányt alakítkormányt alakít
szókamosirenaiszókamosirenai ◆ meglehetmeglehet
szókanszókan ◆ újságalapításújságalapítás ◆ újságújság megalapí-megalapí-
tásatása ◇ szókangószókangó első számelső szám
szókanszókan ◆ házasságtörésházasságtörés ◆ tiltotttiltott neminemi
kapcsolatkapcsolat ◇ kinsinszókankinsinszókan vérfertőzésvérfertőzés
szókanszókan ◆ hazatelepítéshazatelepítés ◆ kiadatáskiadatás ◇ kjó-kjó-
szeiszókanszeiszókan kiutasításkiutasítás
szókanszókan ◆ korrelációkorreláció ◆ kölcsönöskölcsönös összefüg-összefüg-
gésgés
szókanszókan ◆ csodás látványcsodás látvány
szókanszókan ◆ főkapitányfőkapitány ◇ keisiszókankeisiszókan főváro-főváro-
sisi rendőrfőkapitányrendőrfőkapitány ◇ keisiszókankeisiszókan vezér-vezér-
ezredesezredes
szókangószókangó ◆ első számelső szám
szókankankeiszókankankei ◆ korrelációkorreláció 「Kavaszeto ka-
bukano aidani-va szókankankeigaaru.」 „A deviza
és részvényárfolyamok között korreláció van.”

szókan-naszókan-na ◆ látványoslátványos 「Szókanna eigaga
szukideszu.」 „A látványos filmeket szeretem.”

szókanszuruszókanszuru ◆ alapítalapít 「Zassi-o szókanszu-
ru.」 „Folyóiratot alapít.”

szókanszuruszókanszuru ◆ hazatelepíthazatelepít 「Kare-va kazok-
uto issoni szókanszareta.」 „Családostul hazatele-
pítették.” ◆ kiadkiad 「Bómeisa-o bokokuni szókan-
szuru.」 „A menekültet kiadták az anyaország-
nak.”

szókantekinaszókantekina ◆ korrelatívkorrelatív ◆ összefüggőösszefüggő
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szókaszeiszókaszei ◆ kemotaxiskemotaxis
szókavatodzsiszókavatodzsi ◆ teljes bőrkötésteljes bőrkötés
szókeszóke ◆ alapító családalapító család
szókedacuszókedacu ◆ felállfeláll aa szőrszőr aa hátánhátán 「Szó
kangaerudakede szókedacu.」 „Még a gondolatá-
tól is feláll a szőr a hátamon.”

szókedacujónaszókedacujóna ◆ hajmeresztőhajmeresztő 「Szókedacu-
jóna hanasi」 „hajmeresztő történet”

szokeiszokei ◆ lágyéklágyék
szókeiszókei ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság
szókeiszókei ◆ teljesteljes összegösszeg 「Kingaku-va szókei-
de icsiokuenninaru.」 „A teljes összeg 100 millió
jen.” ◆ végösszegvégösszeg 「Sókeino szókei-o szansu-
cuszuru.」 „A részösszegekből kiszámolja a vég-
összeget.”

szokeibuszokeibu ◆ lágyékrészlágyékrész
szokeibunoszokeibuno ◆ inguinálisinguinális ◆ lágyékkallágyékkal kap-kap-
csolatoscsolatos
szókeidómjakuszókeidómjaku ◆ közös fejverőérközös fejverőér
szokeiheruniaszokeiherunia ◆ lágyéksérvlágyéksérv
szokeikanszokeikan ◆ lágyékcsatornalágyékcsatorna
szókeikoszókeiko ◆ főpróbafőpróba
szókeinaszókeina ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Szókeina han-
dan」 „elhamarkodott döntés”

szókeiniszókeini ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan 「Szókeini
kecuron-o daszu.」 „Elhamarkodottan következ-
tet.”

szokeirinpaszecuszokeirinpaszecu ◆ lágyéki nyirokcsomólágyéki nyirokcsomó
szokeiszenszokeiszen ◆ lágyékmirigylágyékmirigy
szókeiszuruszókeiszuru ◆ összegezösszegez 「Sisucu-o szókei-
szuru.」 „Összegzi a kiadásokat.”

szókenszóken ◆ mindkétmindkét vállváll ◆ vállváll 「Kono kikaku-
no szeikó-va kimino szókennikakatteiru.」 „A te
válladon nyugszik ennek a projektnek a sikere.”

szókenszóken ◆ ügyészségreügyészségre küldésküldés ◇ soruiszó-soruiszó-
kenken vádirat elküldésevádirat elküldése
szókenszóken ◆ megépítésmegépítés 「Otera-va szókendzsino
szugatani fukugenszareta.」 „A templomot
visszaállították a megépítésekori állapotába.”

szókenkaszókenka ◆ ikerkaszatikerkaszat
szóken-naszóken-na ◆ egészségesegészséges 「Szókenna nikutai-
o cukuru.」 „Egészséges testet épít.”

szókenszuruszókenszuru ◆ felépítfelépít ◆ megalakítmegalakít ◆ meg-meg-
építépít 「Otera-o szókensita.」 „Megépítették a
templomot.”

szókenszuruszókenszuru ◆ ügyészségreügyészségre küldküld ◇ sorui-sorui-
szókenszuruszókenszuru vádatvádat emelemel 「Otoko-va szettó-
hanno utagaide soruiszókenszareta.」 „A férfi el-
len lopás miatt vádat emeltek.” ◇ soruiszóken-soruiszóken-
szuruszuru vádiratot elküldvádiratot elküld
szókeszszanszókeszszan ◆ kiértékeléskiértékelés 「Szeidzsino szó-
keszszan」 „politika kiértékelése” ◆ összegzésösszegzés
「Keikenno szókeszszan」 „tapasztalatok összeg-
zése” ◆ végelszámolásvégelszámolás
szokettoszoketto ◆ aljzataljzat ◆ foglalatfoglalat 「Denkjú-o
szokettonihameta.」 „Becsavartam az égőt a fog-
lalatba.” ◆ karmattyúkarmattyú
szokettorencsiszokettorencsi ◆ dugókulcsdugókulcs ◆ krovakrova kulcskulcs
◆ racsnis kulcsracsnis kulcs
szókiszóki ◆ Szung-dinasztiaSzung-dinasztia
szókiszóki ◆ idejekoránidejekorán 「Gan-va szókihakkensza-
reta.」 „Idejekorán diagnosztizálták a rákot.” ◆

koraikorai 「Szókicsirjó」 „korai gyógyítás” ◆ koraikorai
időszakidőszak
szókiszóki ◆ felidézésfelidézés
szókihakkenszókihakken ◆ koraikorai felismerésfelismerés 「Szubeteno
bjókide szókihakkenga dzsújódeszu.」 „Minden
betegség esetén fontos a korai felismerés.”

szókihakkenszuruszókihakkenszuru ◆ koránkorán felismerfelismer 「Bjóki-
va szókihakkenszareta.」 „Korán felismerték a
betegségét.”

szókikanszókikan ◆ levegőadagoló csőlevegőadagoló cső
szókikjóikuszókikjóiku ◆ korai oktatáskorai oktatás
szókimaszukuszókimaszuku ◆ frisslevegős légzőmaszkfrisslevegős légzőmaszk
szókinszókin ◆ pénzátutaláspénzátutalás
szókingakuszókingaku ◆ átutalt összegátutalt összeg
szókin-ninszókin-nin ◆ átutalóátutaló
szókinoszókino ◆ gyorsgyors 「Szókino kaifuku-o oinorisi-
maszu.」 „Gyors gyógyulást kívánok!” ◆ koraikorai
「Szókino ninsinkensza」 „terhesség korai vizs-
gálata”

szókinruiszókinrui ◆ moszatgombákmoszatgombák
szókinszuruszókinszuru ◆ átutalátutal 「Kaigaini okane-o
szókinszuru.」 „Külföldre utal át pénzt.”

szókin-uketorininszókin-uketorinin ◆ kedvezményezettkedvezményezett
szókisarjószókisarjó ◆ lánctalpas járműlánctalpas jármű
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szókisindanszókisindan ◆ korai diagnóziskorai diagnózis
szókiszuruszókiszuru ◆ eszébeeszébe jutjut 「Osokutoieba
szeidzsika-o szókiszuru.」 „A korrupcióról a po-
litikusok jutnak eszembe.” ◆ felidézfelidéz 「Nónaini
hozonszareta kioku-o szókiszuru.」 „Felidézi az
agyban tárolt emléket.”

szókitaisokuszókitaisoku ◆ előnyugdíjelőnyugdíj ◆ előnyugdíja-előnyugdíja-
zászás
szókitaisokuszeidoszókitaisokuszeido ◆ korkedvezményeskorkedvezményes
nyugdíjazásinyugdíjazási rendszerrendszer ◆ korkedvezményeskorkedvezményes
nyugdíjrendszernyugdíjrendszer
szókjoszókjo ◆ merészmerész vállalkozásvállalkozás ◆ nagyszabá-nagyszabá-
súsú tetttett 「Siberia ódanno szókjoni deta.」 „Szi-
béria átszelésének nagyszabású tettére vállalko-
zott.”

szókjóikuszókjóiku ◆ korai oktatáskorai oktatás
szókjokuszókjoku ◆ kotóra írt zenekotóra írt zene
szókjokuszókjoku ◆ bipolaritásbipolaritás ◆ mindkét pólusmindkét pólus
szókjokuszókjoku ◆ szonátaszonáta
szókjokuantenaszókjokuantena ◆ dipólantennadipólantenna
szókjokúcubjószókjokúcubjó ◆ bipoláris depresszióbipoláris depresszió
szókjokunjúronszókjokunjúron ◆ bipoláris neuronbipoláris neuron
szókjokusimómentoszókjokusimómento ◆ dipólus momentumdipólus momentum
szókjokuszaibószókjokuszaibó ◆ bipoláris sejtbipoláris sejt
szókjokuszeiszókjokuszei ◆ bipolárisbipoláris 「Szókjokuszeisó-
gai」 „bipoláris zavar”

szókjokuszenszókjokuszen ◆ hiperbolahiperbola ◇ tóhenszókjo-tóhenszókjo-
kuszenkuszen egyenlőegyenlő szárúszárú hiperbolahiperbola ◇ tóhen-tóhen-
szókjokuszenszókjokuszen egyenlő oldalú hiperbolaegyenlő oldalú hiperbola
szokjúszokjú ◆ visszamenőlegességvisszamenőlegesség
szókjúszókjú ◆ kézilabdakézilabda ◆ labdaátadáslabdaátadás ◆ labdalabda
továbbküldésetovábbküldése ◆ passzpassz 「Szókjú-o ajama-
ru.」 „Elhibázza a passzt.”

szókjúszókjú ◆ azonnaliságazonnaliság
szókjúszókjú ◆ kék égkék ég
szokjúhószokjúhó ◆ visszamenőleges törvényvisszamenőleges törvény
szókjúnaszókjúna ◆ gyorsgyors 「Szókjúna hendzsi-o oma-
csisiteimaszu.」 „Várom gyors válaszát!”

szokjúrjokuszokjúrjoku ◆ visszamenőleges hatályvisszamenőleges hatály
szokjúrjokuszokjúrjoku ◆ vonzerővonzerő 「Tendzsiszareteiru
sóhinno szokjúrjoku-o takameru.」 „Növeli a ki-
állított áru vonzerejét.”

szokjúsiteszokjúsite ◆ visszamenőlegvisszamenőleg 「Csingin-o
szokjúsite siharatta.」 „Visszamenőleg kifizették a
bért.”

szokjúsosiszokjúsosi ◆ visszatekintő bibliográfiavisszatekintő bibliográfia
szókjúszuruszókjúszuru ◆ labdátlabdát küldküld 「Hosu-va icsirui-
ni szókjúsita.」 „Az elkapójátékos az egyes bázisra
küldte a labdát.”

szokjútekijogenszokjútekijogen ◆ visszamenőlegesvisszamenőleges jós-jós-
láslás
szokjútekinaszokjútekina ◆ visszamenőlegesvisszamenőleges 「Szokjú-
tekina szocsi」 „visszamenőleges intézkedés”

szokjútekiniszokjútekini ◆ visszamenőlegesenvisszamenőlegesen
「Baibaikeijaku-va szokjútekini mukóninatta.」
„Visszamenőlegesen semmisnek nyilvánították az
adásvételi szerződést.”

szokkaszokka ◆ lábláb alattalatt ◆ lábláb előttelőtt 「Tono-
szamano asimotonihire fuszu.」 „Az úr lába elé
borul.” ◆ részérerészére 「Tanakaicsiró szamaszok-
ka」 „Tanaka Icsiró úr részére” ◇ szenrinokóm-szenrinokóm-
oszokkanihadzsimaruoszokkanihadzsimaru mindenminden hosszúhosszú útút
egyetlen lépéssel kezdődikegyetlen lépéssel kezdődik
szokkecuszokkecu ◆ gyors döntésgyors döntés
szokkecuszokkecu ◆ azonnaliazonnali döntésdöntés ◇ szokudansz-szokudansz-
okkecuokkecu azonnaliazonnali döntésdöntés 「Kono baaiha szoku-
danszokkecuga hicujódeszu.」 „Ilyen helyzetek-
ben azonnali döntés szükséges.”

szokkecuszaibanszokkecuszaiban ◆ rögtönítélőrögtönítélő bíróságbíróság ◆

rögtönítélő bírósági tárgyalásrögtönítélő bírósági tárgyalás
szokkecuszuruszokkecuszuru ◆ azonnalazonnal döntdönt ◆ nemnem so-so-
katkat teketóriázikteketóriázik 「Szensu-va szokuzanisúto-
o szokkecusita.」 „A játékos nem sokat teketóriá-
zott, azonnal lőtt.”

szokkenaiszokkenai ◆ flegmaflegma 「Szokkenai taido」 „fleg-
ma hozzáállás” ◆ kurtakurta 「Szokkenai hendzsi-o
sita.」 „Kurtán válaszolt.” ◆ nyersnyers 「Szokkenai
kucsó」 „nyers hangvétel”

szokkenakuszokkenaku ◆ flegmánflegmán 「Szeidzsika-va
hódódzsin-o szokkenakuasiratta.」 „A politikus
flegmán lekezelte a riportereket.” ◆ kerekkerek perecperec
「Szokkenaku kotovatta.」 „Kerek perec elutasí-
totta.” ◆ kurtánkurtán 「Sicumonni szokkenaku kota-
eta.」 „A kérdésére kurtán válaszolt.” ◆ nyersennyersen
◆ szárazonszárazon 「Szokkenaku kotaeta.」 „Szárazon
válaszolt.”

szokkenakukotaeruszokkenakukotaeru ◆ foghegyrőlfoghegyről válaszolválaszol
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szokkiszokki ◆ gyorsírásgyorsírás 「Hiso-va kaigino szokki-
o totta.」 „A titkárnő gyorsírással jegyezte az ér-
tekezleten elhangzottakat.” ◇ hjóonszokkihóhjóonszokkihó
Pitman-féle gyorsírásPitman-féle gyorsírás
szokkimodzsiszokkimodzsi ◆ gyorsírásjelgyorsírásjel
szokkinszokkin ◆ asszisztensasszisztens 「Daitórjóno szokkin-
tosite hataraiteiru.」 „Az elnök asszisztenseként
dolgozik.” ◆ közeliközeli körkör ◆ közeliközeli környezetkörnyezet
「Daitórjóno szokkinde hataraiteiru.」 „Az elnök
közeli környezetében dolgozik.” ◆ személyzetszemélyzet
szokkinszokkin ◆ készpénzkészpénz 「Szokkinde haratta.」
„Készpénzzel fizettem.”

szokkingurúpuszokkingurúpu ◆ szűk politikai körszűk politikai kör
szokkinszeidzsiszokkinszeidzsi ◆ kormányzáskormányzás szűkszűk barátibaráti
környezetbenkörnyezetben
szokkinszudzsiszokkinszudzsi ◆ közeliközeli forrásforrás 「Daitórjóno
szokkinszudzsinijoruto, dzsójaku-va muszubar-
eru.」 „Az elnökhöz közeli források szerint, meg-
kötik a szerződést.”

szokkintorihikiszokkintorihiki ◆ készpénzügyletkészpénzügylet ◆ spotspot
tranzakciótranzakció
szokkisaszokkisa ◆ gyorsírógyorsíró
szokkiszuruszokkiszuru ◆ gyorsírással írgyorsírással ír
szokkitaipiszutoszokkitaipiszuto ◆ gyorsírógyorsíró
szokkjószokkjó ◆ improvizálásimprovizálás ◆ rögtönzésrögtönzés
szokkjódecukuruszokkjódecukuru ◆ improvizálimprovizál 「Uta-o
szokkjóde cukutta.」 „Improvizáltam egy dalt.” ◆

rögtönözrögtönöz 「Si-o szokkjóde cukutta.」 „Rögtö-
nöztem egy verset.”

szokkjóenszószokkjóenszó ◆ rögtönzött előadásrögtönzött előadás
szokkjogiszokkjogi ◆ távolságmérőtávolságmérő ◆ útmérőútmérő
szokkjókjokuszokkjókjoku ◆ rögtönzött zeneműrögtönzött zenemű
szokkjósiszokkjósi ◆ rögtönzött versrögtönzött vers
szokkjósidzsinszokkjósidzsin ◆ versrögtönzőversrögtönző
szokkjótekinaszokkjótekina ◆ improvizáltimprovizált
szokkjúszokkjú ◆ gyors labdagyors labda
szokkjúnaszokkjúna ◆ gyorsgyors
szokkjúniszokkjúni ◆ gyorsangyorsan
szokkószokkó ◆ rohamroham ◇ szokkódeszokkóde egybőlegyből
「Sokudzsi-o herasitara szokkóde jaszeta.」
„Nem ettem annyit, és egyből lefogytam.”

szokkószokkó ◆ időjárás előrejelzéseidőjárás előrejelzése
szokkószokkó ◆ azonnali hatásazonnali hatás

szokkószokkó ◆ árokárok ◆ útszéli árokútszéli árok
szokkószokkó ◆ fényerősségmérésfényerősségmérés ◆ fotometriafotometria
szokkódeszokkóde ◆ egybőlegyből 「Sokudzsi-o herasitara
szokkóde jaszeta.」 „Nem ettem annyit, és egyből
lefogytam.” ◆ villámgyorsanvillámgyorsan 「Nomi kai-va cu-
maranakute szokkóde kaetta.」 „Villámgyorsan
hazamentem az unalmas ivászatról.”

szokkódzsoszokkódzso ◆ meteorológiaimeteorológiai megfigyelőmegfigyelő ál-ál-
lomáslomás ◆ meteorológiai obszervatóriummeteorológiai obszervatórium
szokkójakuszokkójaku ◆ azonnal ható gyógyszerazonnal ható gyógyszer
szokkókiszokkóki ◆ fényerősségmérőfényerősségmérő ◆ fénymérőfénymérő ◆

fotométerfotométer
szokkokuszokkoku ◆ azonnalazonnal
「Szokkokukokugaitaikjo-o meidzsirareta.」
„Azonnali deportálásra ítélték.”

szokkonszokkon ◆ oldalgyökéroldalgyökér
szokkonkocuszokkonkocu ◆ lábtőcsontlábtőcsont
szokkó-oszokkó-o kakerukakeru ◆ megrohamozmegrohamoz 「Tekidzsin-
ni szokkó-o kaketa.」 „Megrohamozta az ellensé-
get.”

szokkószeinoszokkószeino ◆ azonnalazonnal hatóható ◆ rögtönrögtön ha-ha-
tótó 「Szokkószeinoaru gezai-o nonda.」 „Rögtön
ható hashajtót vettem be.”

szokkuramuszokkuramu ◆ SzokkuramSzokkuram
szokkuriszokkuri ◆ mindenestülmindenestül 「Ojano ie-va szokk-
uri aninomononinatta.」 „A szülői ház mindenes-
tül a bátyámé lett.” ◆ összesösszes 「Okane-o szokk-
uriszurareta.」 „Az összes pénzemet ellopták.” ◆

pontosanpontosan 「Anata-va kinómoszokkuri onadzsi
sicumon-o sita.」 „Tegnap is pontosan ugyanezt
kérdezted.”

szokkuridearuszokkuridearu ◆ egyformaegyforma 「Futarino kjódai-
va szokkuridatta.」 „Az két testvér egyforma volt.”
◆ éppenéppen olyanolyan 「Kamino ke-va hahatoszokk-
uri.」 „A hajam éppen olyan, mint anyámé.” ◆

hasonlíthasonlít 「Otószantoszokkurida.」 „Hasonlít az
apjára.” ◆ kiköpöttkiköpött 「Muszume-va okaaszan-
toszokkurida.」 „A lány kiköpött anyja.” ◆ pontpont
olyanolyan 「Kono dzsitensa-va vatasinotoszokkuri-
da.」 „Ez a bicikli pont olyan, mint az enyém.”
◆ szakasztottszakasztott 「Kono kodomo-va csicsiojato-
szokkurida.」 „Ez a gyerek szakasztott apja.”

szokkurikaeruszokkurikaeru ◆ kidüllesztikidülleszti aa mellétmellét
「Szokkuri kaette aruiteita.」 „Kidüllesztett mel-
lel sétált.”
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szokkuszuszokkuszu ◆ bokazoknibokazokni ◇ haiszokkuszuhaiszokkuszu
térdzoknitérdzokni 「Miniszukátonihaiszokkuszu-o
avaszemasita.」 „A miniszoknyához térdzoknit
párosítottam.”

szokoszoko ◆ ezez ◆ ottott 「Szokodajo.」 „Ott van ná-
lad!” ◇ szokodeszokode ottott 「Szokode matteite ku-
daszai!」 „Ott várjon!” ◇ szokodeszokode akkorakkor háthát
「Szokode onegaigaarimaszu.」 „Akkor hát lenne
egy kérésem.” ◇ szokodeszokode ígyígy háthát 「Motometa
sóhin-va miataranakatta.Szokode tori acukattei-
ruka kiitemita.」 „Nem találtam az árut, így hát
megkérdeztem tartanak-e egyáltalán ilyet.” ◇

szokodearuszokodearu ezez azaz 「Szokodeszujo.」 „Hát ez
az!” ◇ szokodearuszokodearu fejénfején találjatalálja aa szögetszöget
「Szokodajo!」 „Fején találtad a szöget!” ◇ szo-szo-
kodearukodearu ittitt vanvan 「Mondai-va szokodearu.」 „A
probléma itt van.” ◇ szokoniszokoni abbanabban 「Hakoga-
atte, szokoninekkureszugaatta.」 „Volt ott egy do-
boz, és abban volt a nyaklánc.” ◇ szokoniszokoni odaoda
「Szokoni tatte kudaszai.」 „Oda álljon!” ◇ szo-szo-
konikoni ottott 「Szokonihoterugaarimaszujo.」 „Ott
van egy hotel.” ◇ szokoniszokoni abbaabba 「Issicu-o ka-
rite, szokoni ucutta.」 „Béreltem egy szobát, és
abba költöztem.” ◇ szokoniaruszokoniaru kereskeres 「Kono
kucusita-va nandekokoniaruno?」 „Mit keres itt
ez a zokni?” ◇ szoko-eszoko-e odaoda 「Szuguszoko-e iku-
jo.」 „Rögtön odamegyek!” ◇ szoko-eszoko-e erreerre
「Uvakiaitega hejaniite, szoko-e cumaga kaette-
kita.」 „Ott volt a szeretője. Erre hazajött a fe-
lesége!” ◇ szoko-eszoko-e abbaabba 「Szoko-e irete ku-
daszai.」 „Abba tedd bele!” ◇ szoko-eszoko-e arraarra
「Kóto-o szoko-e kakete!」 „Akaszd arra a kabá-
todat!” ◇ szoko-eszoko-e kitekite tetejébetetejébe 「Kjófúga fu-
iteite, szoko-e kite amemo futtekita.」 „Erős szél
fújt, és a tetejébe még eső is esett.” ◇ szokomadeszokomade
addigaddig 「Szokomade itte kudaszai.」 „Addig
menjen!” ◇ szokomadeszokomade annyitannyit 「Szokomade-
va vakatteiru.」 „Annyit én is tudok.” ◇ szoko-szoko-
mademade annyiraannyira 「Szokomade-va kangaenakat-
ta.」 „Nem gondoltam annyira bele.”

szokoszoko ◆ aljalj 「Nóto-va hikidasino szokonia-
tta.」 „A fiók alján volt a füzet.” ◆ aljaalja 「Hikida-
sino szoko」 „fiók alja” ◆ fenékfenék 「Fune-va umi-
no szokoni sizunda.」 „A hajó a tenger fenekére
süllyedt.” ◆ mélypontmélypont 「Kono fujuno szamusza-
va szoko-o cuita.」 „A téli hidegség elérte a mély-
pontot.” ◆ talptalp 「Kucuno szokoga hagareta.」
„Lejött a cipőm talpa.” ◇ acuzokonoacuzokono vastagvastag
talpútalpú 「Acuzokono kucu-o haita.」 „Vastag tal-

pú cipőt húztam.” ◇ kavazokokavazoko folyófolyó aljaalja
「Kavazokoni szunagatamatteiru.」 „A folyó al-
ján felgyülemlett a homok.” ◇ kavazokokavazoko folyó-folyó-
medermeder 「Kavazoko-o szarau.」 „Kotorja a folyó
medrét.” ◇ kucuzokokucuzoko cipőtalpcipőtalp ◇ kokorono-kokorono-
szokoszoko szíveszíve mélyemélye ◇ kokoronoszokokarakokoronoszokokara
teljesteljes szívébőlszívéből 「Kokorono szokokara aisitei-
ru.」 „Teljes szívemből szeretlek!” ◇ gomuzoko-gomuzoko-
nono gumitalpúgumitalpú 「Gomu zokono kucu」 „gumital-
pú cipő” ◇ szokogaaszaiszokogaaszai sekélyessekélyes 「Kareno
kangae-va szokoga aszai.」 „Sekélyesek a gondo-
latai.” ◇ szokogameinaiszokogameinai nemnem látsziklátszik aa végevége
「Fukeikino szokoga meinai.」 „Nem látszik a re-
cesszió vége.” ◇ szokogavareruszokogavareru újúj mélypon-mélypon-
tottot érér elel 「Kabu-va szokoga vareta.」 „A rész-
vény új mélypontot ért el.” ◇ szokosirenuszokosirenu mér-mér-
hetetlenhetetlen 「Szokosirenu csikara-o motteiru.」
„Mérhetetlen ereje van.” ◇ szokosirenuszokosirenu határ-határ-
talantalan 「Szokosirenu kurajamidatta.」 „Határta-
lanul sötét volt.” ◇ szokosirenuszokosirenu mélységesmélységes
「Szokosirenu kjófu-o oboeta.」 „Mélységes félel-
met éreztem.” ◇ szokosirenuszokosirenu feneketlenfeneketlen ◇

szokonosirenaiszokonosirenai kiismerhetetlenkiismerhetetlen 「Szokono
sirenai hito」 „kiismerhetetlen ember” ◇ szoko-szoko-
nosirenainosirenai mérhetetlenmérhetetlen 「Szokono sirenai csi-
siki」 „mérhetetlen tudás” ◇ szokonosirenaiszokonosirenai
kifürkészhetetlenkifürkészhetetlen ◇ szoko-oszoko-o ucuucu elérieléri aa
mélypontotmélypontot 「Kabuno geraku-va szoko-o ut-
ta.」 „A részvények zuhanása elérte a mélypon-
tot.” ◇ szoko-oszoko-o cukucuku elfogyelfogy 「Csokin-va
szoko-o cuita.」 „A megtakarításunk elfogyott.”
◇ szoko-oszoko-o cukucuku kiapadkiapad 「Csikjúno sigen-va
szoko-o cuita.」 „A Föld erőforrásai kiapadtak.”
◇ szoko-oszoko-o cukucuku kifogykifogy 「Zaiko-va szoko-o cu-
ita.」 „Kifogyott a raktárkészlet.” ◇ taniszokotaniszoko
völgyvölgy aljaalja ◇ taniszokotaniszoko völgyfenékvölgyfenék ◇ csi-csi-
noszokonoszoko földföld mélyemélye ◇ nabezokonabezoko edényedény aljaalja
◇ nabezokokeikinabezokokeiki pangópangó gazdasággazdaság ◇ nidzsú-nidzsú-
zokonozokono dupladupla fenekűfenekű 「Nidzsúzokono hako」
„dupla fenekű láda” ◇ haranoszokokaraharanoszokokara jóízű-jóízű-
enen 「Harano szokokara varatta.」 „Jóízűen ne-
vettem.” ◇ hirazokohirazoko laposlapos fenékfenék 「Hirazoko-
no kobune」 „lapos fenekű csónak” ◇ hirazokohirazoko
laposlapos talptalp 「Hirazokono kucu」 „lapos talpú ci-
pő” ◇ funazokofunazoko hajófenékhajófenék
szokószokó ◆ nyersacélnyersacél
szokószokó ◆ magatartásmagatartás 「Gakkóde kodomono
szokó-va varukatta.」 „Az iskolásgyereknek rossz
volt a magatartása.” ◆ viselkedésviselkedés
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szokószokó ◆ felhajózásfelhajózás
szókoszóko ◆ lerakatlerakat 「Kono tatemono-o szókoto-
site cukatteiru.」 „Lerakatként használják az épü-
letet.” ◆ raktárraktár 「Sóhin-o szókoni ireta.」 „Rak-
tárba tették az árut.” ◆ raktárházraktárház ◆ raktárhe-raktárhe-
lyiséglyiség 「Okome-o szókoni hokanszuru.」 „Rak-
tárhelyiségben tartják a rizst.” ◆ szertárszertár
szókószókó ◆ ezez megmeg azaz ◇ szókószuruucsiniszókószuruucsini idő-idő-
közbenközben 「Szókószuruucsini kodomotacsiga szei-
csósitekita.」 „Időközben felnőttek a gyerekek.” ◇

szókószuruucsiniszókószuruucsini eközbeneközben 「Szókószuruucsi-
ni sikenno higa csikazuita.」 „Eközben a vizsga
ideje közeledett.”

szókószókó ◆ hatékonysághatékonyság
szókószókó ◆ páncélozáspáncélozás ◆ páncélzatpáncélzat ◇ szókó-szókó-
szuruszuru páncélozpáncéloz 「Kótecude szókósita sarjó」
„acéllal páncélozott jármű”

szókószókó ◆ kéziratkézirat beküldésebeküldése ◇ szókószuruszókószuru
beküldbeküld 「Sinbunsani kidzsi-o szókószuru.」 „Be-
küldi a cikket az újság szerkesztőségébe.”

szókószókó ◆ menetmenet ◆ mozgásmozgás ◇ dzsidószókó-dzsidószókó-
robottorobotto önjáróönjáró robotrobot 「Haitacuni
dzsidószókórobotto-o cukatta.」 „A kiszállításhoz
önjáró robotot használt.” ◇ tépuszókótépuszókó szalag-szalag-
vezetésvezetés 「Rokuondzsinotépu szókófurjó」
„szalagvezetési hiba a hangfelvétel során”

szókószókó ◆ piszkozatpiszkozat ◆ vázlatvázlat 「Enzecuno
szókó-o cukutta.」 „Vázlatot készített a beszédé-
hez.”

szókószókó ◆ nyüstnyüst
szókószókó ◆ magatartásmagatartás ◆ magaviseletmagaviselet
「Gakkóde-va szókóga rjókódesita.」 „Az iskolá-
ban jó volt a magaviselete.”

szókószókó ◆ sikersiker
szókószókó ◆ rétegvastagságrétegvastagság
szokoageszokoage ◆ felemelésfelemelés
szokoageszuruszokoageszuru ◆ felemelfelemel 「Szaiteicsinginno
szokoage-o sita.」 „Felemelték a minimálbért.”

szókobanszókoban ◆ raktármunkaraktármunka 「Kare-va
szensúszókoban-o jatta.」 „Múlt héten raktár-
munkát végzett.” ◆ raktárosraktáros
szókóbanszókóban ◆ páncéllemezpáncéllemez
szókóberutoszókóberuto ◆ ékszíjékszíj ◆ futópadfutópad

szokobieszokobie ◆ metszőmetsző hideghideg 「Szokobiegaszu-
ru.」 „Metsző hideget érzek.” ◆ velőtvelőt rázórázó hi-hi-
degdeg
szokobikiamiszokobikiami ◆ fenékhálófenékháló
szokobikigjohószokobikigjohó ◆ fenékhálós halászatfenékhálós halászat
szókóbutaiszókóbutai ◆ páncélos alakulatpáncélos alakulat
szokocumonoszokocumono ◆ meggondolatlan embermeggondolatlan ember
szokocunaszokocuna ◆ hebehurgyahebehurgya ◆ meggondolat-meggondolat-
lanlan 「Szokocuna hito」 „meggondolatlan ember”

szókócsúszókócsú ◆ menetmenet közbenközben 「Szókócsúni-va
tacsi agaranaide kudaszai!」 „Menet közben ne
álljanak fel!”

szókócsúnoszókócsúno ◆ mozgómozgó 「Szókócsúno densade
sanaihószóga nagareta.」 „A mozgó vonaton szólt
a hangosbemondó.”

szokodeszokode ◆ akkorakkor háthát 「Szokode onegaigaari-
maszu.」 „Akkor hát lenne egy kérésem.” ◆ ígyígy
háthát 「Motometa sóhin-va miataranakat-
ta.Szokode tori acukatteiruka kiitemita.」 „Nem
találtam az árut, így hát megkérdeztem tartanak-e
egyáltalán ilyet.” ◆ ottott 「Szokode matteite kuda-
szai!」 „Ott várjon!”

szokodearuszokodearu ◆ ezez azaz 「Szokodeszujo.」 „Hát ez
az!” ◆ fejénfején találjatalálja aa szögetszöget 「Szokodajo!」
„Fején találtad a szöget!” ◆ ittitt vanvan 「Mondai-va
szokodearu.」 „A probléma itt van.”

szókódzsikanszókódzsikan ◆ menetidőmenetidő
szokodzsikaraszokodzsikara ◆ erőtartalékerőtartalék 「Siaisúbanni
szokodzsikara-o hakkisita.」 „A mérkőzés végjá-
tékába bevetette erőtartalékát.” ◆ rejtettrejtett erőerő
「Szenkjode szeitó-va szokodzsikara-o hakkisi-
ta.」 „A párt megmutatta rejtett erejét a választá-
sokon.”

szoko-eszoko-e ◆ abbaabba 「Szoko-e irete kudaszai.」
„Abba tedd bele!” ◆ arraarra 「Kóto-o szoko-e kak-
ete!」 „Akaszd arra a kabátodat!” ◆ erreerre 「Uva-
kiaitega hejaniite, szoko-e cumaga kaettekita.」
„Ott volt a szeretője. Erre hazajött a felesége!” ◆

odaoda 「Szuguszoko-e ikujo.」 „Rögtön odame-
gyek!”

szókóeinoszókóeino ◆ fényre gyűlőfényre gyűlő
szoko-eszoko-e kitekite ◆ tetejébetetejébe 「Kjófúga fuiteite,
szoko-e kite amemo futtekita.」 „Erős szél fújt, és
a tetejébe még eső is esett.”
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szokogaaszaiszokogaaszai ◆ sekélyessekélyes 「Kareno kangae-
va szokoga aszai.」 „Sekélyesek a gondolatai.”

szókogakariszókogakari ◆ anyagmozgatóanyagmozgató ◆ raktárosraktáros
szokogameinaiszokogameinai ◆ nemnem látsziklátszik aa végevége 「Fu-
keikino szokoga meinai.」 „Nem látszik a re-
cesszió vége.”

szokogavareruszokogavareru ◆ újúj mélypontotmélypontot érér elel
「Kabu-va szokoga vareta.」 „A részvény új mély-
pontot ért el.”

szokógavaruiszokógavarui ◆ megtévedtmegtévedt 「Szokóga varui
vakamono」 „megtévedt fiatal” ◆ romlottromlott
「Szokóga varui hito」 „romlott ember”

szókógekiszókógeki ◆ mindenminden erőterőt mozgósítómozgósító táma-táma-
dásdás 「Jószai-e no szókógeki」 „minden erőt
mozgósító támadás a vár ellen”

szokohakatonaiszokohakatonai ◆ enyheenyhe 「Szokohakatonai
fuan-o kandzsita.」 „Enyhe nyugtalanságot érez-
tem.” ◆ megfoghatatlanmegfoghatatlan 「Szokohakatonai
iroke」 „megfoghatatlan nőiesség”

szokohakatonakuszokohakatonaku ◆ valahogyvalahogy 「Reszutoran-
ni hairuto nacukasii fun-iki-o szokohakatonaku
kandzsita.」 „Az étterembe lépve, valahogy nosz-
talgikus hangulatot éreztem.”

szokohiszokohi ◆ hályoghályog 「Szokohigakakatta me」
„hályogosodott szem” ◇ unanoszokohiunanoszokohi lóvak-lóvak-
ságság
szokoidzsiszokoidzsi ◆ rejtett indulatrejtett indulat
szokoidzsigavaruiszokoidzsigavarui ◆ gonoszgonosz 「Szokoidzsiga
varui hito」 „gonosz ember”

szokoiranoszokoirano ◆ ottanottan 「Szokoiranokéki-va oi-
sikunai.」 „Az ottani sütemény nem finom.”

szokoireszokoire ◆ mélypont elérésemélypont elérése
szokoireszuruszokoireszuru ◆ elérieléri aa mélypontotmélypontot
「Szekaikeizai-va szudeni szokoiresita.」 „A vi-
lággazdaság már túl van a mélyponton.”

szókókaiszókókai ◆ útraútra bocsátóbocsátó ünnepségünnepség 「Kaiga-
ifuninszuru dórjóno szókókai」 „külföldi kikülde-
tésre utazó kolléga útra bocsátó ünnepsége”

szokokaraszokokara ◆ onnanonnan 「Szokokara mienaijo!」
„Onnan nem fogod látni!” ◇ szokokaraszokokara onnanonnan
「Szokokara mienaijo!」 „Onnan nem fogod lát-
ni!”

szokokasikokaraszokokasikokara ◆ mindenhonnanmindenhonnan 「Szoko-
kasikokara hino tega agatteita.」 „Mindenhonnan
lángnyelvek csaptak fel.”

szokokasikoniszokokasikoni ◆ ittitt is,is, ottott isis 「Csiiszana
jorokobi-va szokokasikoni korogatteiru.」 „Itt is,
ott is kis örömekre lelhetünk.” ◆ mindenholmindenhol
「Kaszeki-o fukunda isi-va szokokasikoni csira-
batteiru.」 „Mindenhol találhatunk kövületet tar-
talmazó köveket.”

szókokaszaiszókokaszai ◆ raktártűzraktártűz
szókókjoriszókókjori ◆ lefutott kilométereklefutott kilométerek
szókókjorikeiszókókjorikei ◆ kilométerórakilométeróra ◆ útmérőútmérő
szokokokoniszokokokoni ◆ ittitt is,is, ottott isis 「Hanagaszoko-
kokoni szaiteita.」 „Itt is, ott is virágok nyíltak.”

szokokuszokoku ◆ anyaországanyaország ◆ hazahaza 「Szokoku-o
hanareta.」 „Elhagyta hazáját.” ◆ szülőhazaszülőhaza
szókokuszókoku ◆ konfliktuskonfliktus 「Szeitókanno szóko-
ku」 „politikai pártok közti konfliktus” ◆ ütkö-ütkö-
zészés 「Riszeito kandzsóno szókoku」 „racionali-
tás és érzelmek ütközése”

szokokuaiszokokuai ◆ hazaszeretethazaszeretet
szokokufukkiszokokufukki ◆ visszatérés a hazájábavisszatérés a hazájába
szokokuszenszószokokuszenszó ◆ honvédő háborúhonvédő háború
szókokuszuruszókokuszuru ◆ ütközikütközik egymássalegymással 「Min-
zokusugito minsusugi-va szókokuszuru.」 „A na-
cionalizmus és a demokrácia ütközik egymással.”

szokomadeszokomade ◆ addigaddig 「Szokomade itte kuda-
szai.」 „Addig menjen!” ◆ annyiraannyira
「Szokomade-va kangaenakatta.」 „Nem gondol-
tam annyira bele.” ◆ annyitannyit 「Szokomade-va va-
katteiru.」 „Annyit én is tudok.” ◆ erreerre isis 「Szo-
komade kangaetekurete arigatógozaimaszu.」
„Köszönöm, hogy erre is gondoltál!”

szokomuneszokomune ◆ eztezt 「Szankadekinai.Szono
mune-o kareni kaki okutta.」 „Nem tudok részt
venni. Ezt meg is írtam neki.”

szókonszókon ◆ korai házasságkorai házasság
szókonakucsaszókonakucsa ◆ erreerre vártamvártam 「『 Imakara dó-
bucuenni ikó!』『Szó konakucsa!』」 „–Menjünk ál-
latkertbe! –Ez az, erre vártam!” ◆ ezez aa beszédbeszéd
「『 Godzsuh-pászento varibikid-
ajo!』『Szókonakucsa!』」 „–50 százalékos árenged-
mény! –Ez a beszéd!”

szókonakucscsaszókonakucscsa ◆ hurráhurrá
szokonasinoszokonasino ◆ feneketlenfeneketlen 「Szokonasino nu-
ma」 „feneketlen tó” ◆ mérhetetlenmérhetetlen 「Szokon-
asino ózakenomi」 „mérhetetlenül sokat ivó” ◆
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végetvéget nemnem érőérő 「Kabukano szokonasino gera-
ku」 „részvényárak véget nem érő esése”

szokonauszokonau ◆ elmulasztelmulaszt 「Pátíde oisii rjóri-o ta-
be szokonatta.」 „A partin elmulasztottam enni a
finom ételekből.” ◆ elveszítelveszít 「Keiszacuni tai-
szuru kokuminno sinraiga szokonavareta.」 „El-
vesztette a nép a rendőrséggel szembeni bizal-
mát.” ◆ károsítkárosít 「Tabako-va kenkó-o szokona-
imaszu.」 „A dohányzás károsítja az egészséget.”
◆ megbántmegbánt 「Itoszezuni darekano kandzsó-o
szokonatta.」 „Akaratlanul megbántottam valaki
érzéseit.” ◆ rontront 「Aki ja-va keikan-o szokonat-
ta.」 „A lakatlan épület rontotta a látképet.” ◆

veszélyeztetveszélyeztet 「Szono kunino kói-va
kokuszaicsicudzso-o szokonau.」 „Az ország cse-
lekedete veszélyezteti a nemzetközi biztonságot.”
◇ iiszokonauiiszokonau elmulasztelmulaszt mondanimondani 「Orei-o ii
szokonatta.」 „Elmulasztottam köszönetet mon-
dani.” ◇ ucsiszokonauucsiszokonau elhibázelhibáz 「Bóru-o ucsi
szokonatta.」 „Elhibáztam a labdát.” ◇ ucsiszo-ucsiszo-
konaukonau nemnem sikerülsikerül lelőnilelőni 「Tori-o ucsi szo-
konatta.」 „Nem sikerült lelőnöm a madarat.” ◇

kikiszokonaukikiszokonau elszalasztelszalaszt
「Szukinaradzsiodorama-o kiki szokonatta.」
„Elszalasztottam a kedvenc rádiójátékomat.” ◇

kikiszokonaukikiszokonau félrehallfélrehall 「Csiiszai koedatta-
node kareno namae-o kiki szokonatta.」 „Halkan
beszélt, így félrehallottam a nevét.” ◇ siszokon-siszokon-
auau elmulasztelmulaszt 「Gjúnjú-o kai szokonatta.」 „El-
mulasztottam tejet venni.” ◇ csóva-ocsóva-o szokonauszokonau
megbontjamegbontja azaz összhangotösszhangot 「Kono tatemono-
va tosikeikantono csóva-o szokonau.」 „Ez az
épület megbontja a városkép összhangját.” ◇ nor-nor-
iszokonauiszokonau lemaradlemarad 「Densani nori szokonat-
ta.」 „Lemaradtam a vonatról.”

szokonavareruszokonavareru ◆ károsodikkárosodik
szokoneszokone ◆ mélypontmélypont 「Kabuka-va szokone-o
cuita.」 „A részvényárfolyam elérte a mélypon-
tot.” ◆ mélypontimélyponti árár 「Szokoneto tendzsóne」
„mélyponti ár és csúcsár”

szokoneruszokoneru ◆ elmulasztelmulaszt 「Osiikéki-o tabe szo-
koneta.」 „Elmulasztottam enni a finom tortá-
ból.” ◆ elrontelront 「Njúszu-va tomodacsino kibun-o
szokoneta.」 „A hír elrontotta a barátom hangu-
latát.” ◆ elvételvét 「Szensu-va taimingu-o szokon-
etesimatta.」 „A versenyző elvétette az időzítést.”
◆ károsítkárosít 「Tabako-va kenkó-o szokoneru.」 „A
dohányzás károsítja az egészséget.”

szokoniszokoni ◆ abbaabba 「Issicu-o karite, szokoni ucut-
ta.」 „Béreltem egy szobát, és abba költöztem.”
◆ abbanabban 「Hakogaatte, szokoninekkureszugaat-
ta.」 „Volt ott egy doboz, és abban volt a nyak-
lánc.” ◆ odaoda 「Szokoni tatte kudaszai.」 „Oda
álljon!” ◆ ottott 「Szokonihoterugaarimaszujo.」
„Ott van egy hotel.”

szokoniaruszokoniaru ◆ kereskeres 「Kono kucusita-va nan-
dekokoniaruno?」 „Mit keres itt ez a zokni?”

szókonioszameruszókonioszameru ◆ elraktározelraktároz 「Buhin-o
szókoni oszameta.」 „Elraktározta az alkatrésze-
ket.” ◆ raktározraktároz
szókónocumaszókónocuma ◆ kitartó feleségkitartó feleség
szokonokenoszokonokeno ◆ felülmúlófelülmúló 「Honsokuszokono-
keno udemae」 „profikat felülmúló ügyesség” ◆

megszégyenítőmegszégyenítő 「Puroszokonokeno enszókai」
„profikat is megszégyenítő koncert”

szokonosirenaiszokonosirenai ◆ kifürkészhetetlenkifürkészhetetlen ◆ kiis-kiis-
merhetetlenmerhetetlen 「Szokono sirenai hito」 „kiismer-
hetetlen ember” ◆ mérhetetlenmérhetetlen 「Szokono sire-
nai csisiki」 „mérhetetlen tudás”

szókonotatemonoszókonotatemono ◆ raktárépületraktárépület
szokonukenoszokonukeno ◆ feneketlenfeneketlen 「Szokonukeno
hako」 „feneketlen doboz” ◆ határtalanhatártalan 「Szo-
konukeno akarusza」 „határtalan vidámság” ◆

szélesszéles 「Szokonukeno egao」 „széles mosoly”
◆ végtelenvégtelen 「Szokonukeno csikara」 „végtelen
erő”

szokonukenoahoszokonukenoaho ◆ futóbolondfutóbolond
szokonukenobakaszokonukenobaka ◆ hatökörhatökör
szokonukeszavagiszokonukeszavagi ◆ dáridódáridó
szokonukeszóbaszokonukeszóba ◆ szabadesésbenszabadesésben lévőlévő pi-pi-
acac
szokóoszokóo ◆ tengerfenéken élő haltengerfenéken élő hal
szokó-o aratameruszokó-o aratameru ◆ megjavulmegjavul
szoko-oszoko-o cukucuku ◆ elfogyelfogy 「Csokin-va szoko-o
cuita.」 „A megtakarításunk elfogyott.” ◆ kiapadkiapad
「Csikjúno sigen-va szoko-o cuita.」 „A Föld erő-
forrásai kiapadtak.” ◆ kifogykifogy 「Zaiko-va szoko-o
cuita.」 „Kifogyott a raktárkészlet.”

szoko-oszoko-o ucuucu ◆ elérieléri aa mélypontotmélypontot 「Kabuno
geraku-va szoko-o utta.」 „A részvények zuhaná-
sa elérte a mélypontot.”

szokoraszokora ◆ akörülakörül 「Kono szukima-va ih-
szencsiszokorasikanai.」 „Ez a rés csak egy centis,
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vagy akörüli.” ◆ arrafeléarrafelé 「Koppu-va szokor-
aniaruhazuda.」 „Valahol arrafelé kell lennie a
pohárnak.”

szokoraatariszokoraatari ◆ valaholvalahol akörülakörül 「Aiszarete-
iru rijú-va szokoraatariniarunodaró.」 „Valahol
akörül keresendő az ok, amiért szereti.”

szokoradzsúszokoradzsú ◆ arrafeléarrafelé 「Szokora dzsúniaru-
viruszuga karadani haitta.」 „Az arrafelé terjengő
vírus a szervezetembe került.”

szokorahenszokorahen ◆ arrafeléarrafelé 「Rimokon-va szokora
henniaru.」 „Valahol arrafelé van a távszabályo-
zó.” ◆ azaz 「Szokorahen-va joku vakaranai.」
„Azt nem nagyon értem.”

szókóressaszókóressa ◆ páncélvonatpáncélvonat
szókorjószókorjó ◆ raktárköltségraktárköltség
szókósaszókósa ◆ páncélautópáncélautó ◆ páncélospáncélos ◆ páncé-páncé-
lozott autólozott autó ◆ páncélozott gépjárműpáncélozott gépjármű
szókósaszenszókósaszen ◆ külső sávkülső sáv
szokosirenuszokosirenu ◆ feneketlenfeneketlen ◆ határtalanhatártalan
「Szokosirenu kurajamidatta.」 „Határtalanul
sötét volt.” ◆ mélységesmélységes 「Szokosirenu kjófu-o
oboeta.」 „Mélységes félelmet éreztem.” ◆ mér-mér-
hetetlenhetetlen 「Szokosirenu csikara-o motteiru.」
„Mérhetetlen ereje van.”

szókószeiszókószei ◆ fotoaxisfotoaxis
szókószeinószókószeinó ◆ menettulajdonságmenettulajdonság ◆ útfek-útfek-
vésvés 「Szókószeinóno takai kuruma」 „jó útfek-
vésű kocsi” ◆ vezethetőségvezethetőség
szokoszokoszokoszoko ◆ eléggéeléggé 「Kono hon-va szoko-
szoko omosiroi.」 „Ez a könyv eléggé érdekes.” ◆

körülkörül 「Kareno nensú-va jonhjakuman enszoko-
szokoda.」 „Az éves jövedelme 4 millió jen körül
van.”

szokoszokoniszokoszokoni ◆ jóformánjóformán 「Aiszacumoszoko-
szokoni tacsi szatta.」 „Jóformán el sem köszönt,
majd elviharzott.” ◆ összecsapvaösszecsapva 「Sukudai-
moszokoszokoni aszobini itta.」 „Összecsaptam a
leckémet, és már menten is játszani.” ◆ tűrhe-tűrhe-
tőentően 「Szokoszokoni kireina sasin-o appusita.」
„Feltöltöttem a tűrhetően sikerült képeket.”

szokoszokonoszokoszokono ◆ körülikörüli 「Szandzsúszokoszo-
kono otoko」 „harminc év körüli férfi” ◆ tűrhe-tűrhe-
tőtő 「Szokoszokono nedan」 „tűrhető ár”

szokószuruszokószuru ◆ felhajózikfelhajózik 「Donau gava-o szo-
kósita.」 „Felhajóztam a Dunán.”

szókószuruszókószuru ◆ hatékonyhatékony 「Sokicsirjó-va szó-
kósita.」 „A kezdeti gyógymód hatékony volt.”

szókószuruszókószuru ◆ páncélozpáncéloz 「Kótecude szókósita
sarjó」 „acéllal páncélozott jármű”

szókószuruszókószuru ◆ beküldbeküld 「Sinbunsani kidzsi-o
szókószuru.」 „Beküldi a cikket az újság szerkesz-
tőségébe.”

szókószuruszókószuru ◆ sikerülsikerül 「Kógeki-va szókósita.」
„A támadás sikerült.”

szókószuruszókószuru ◆ megymegy 「Kuruma-va hajaiszupí-
dode szókósiteita.」 „Az autó nagy sebességgel
ment.”

szókószuruucsiniszókószuruucsini ◆ eközbeneközben 「Szókószuruu-
csini sikenno higa csikazuita.」 „Eközben a vizs-
ga ideje közeledett.” ◆ időközbenidőközben 「Szókószuru-
ucsini kodomotacsiga szeicsósitekita.」 „Időköz-
ben felnőttek a gyerekek.”

szókótositeszókótosite ◆ sietvesietve
szokuszoku ◆ azonnalazonnal 「Sippaisitara szokukaikosza-
reta.」 „Miután hibázott, azonnal kirúgták.” ◆

feltétlenülfeltétlenül 「Okanegaarukarato itte szokusia-
vaszetoha kagiranai.」 „Aki gazdag, nem feltétle-
nül boldog is.” ◆ rögtönrögtön 「Icsinicsirensúsitaka-
rato itte szokudekiru vakedehanai.」 „Ha egy na-
pot gyakoroltál az nem jelenti azt, hogy rögtön tu-
dod is.”

szokuszoku ◆ hálóháló ◇ sinkeiszen-iszokusinkeiszen-iszoku idegrost-idegrost-
kötegköteg ◇ hanszokuhanszoku félhálófélháló
szokuszoku ◆ törvénytörvény ◇ bekidzsószokubekidzsószoku hat-hat-
ványtörvényványtörvény
szokuszoku ◆ sebességsebesség 「Kuruma-va dzsiszokuhja-
kukirode hasitta.」 „Az autó óránként 100 kilo-
méteres sebességgel ment.” ◇ iszszokuiszszoku egyesegyes
sebességsebesség 「Gia-o iszszokuni ireta.」 „Egyes se-
bességbe kapcsoltam a kocsit.”

szokuszoku ◆ lábbeliklábbelik számlálószavaszámlálószava ◆ párpár 「Ih-
szokuno kucusitaga jukani korogatteita.」 „Egy
pár zokni hevert a földön.”

szókuszóku ◆ soványsovány testtest 「Szókuno ningen」 „so-
vány testű ember”

szókuszóku ◆ eszközeszköz ◆ pribékpribék ◆ vadászkutyavadászkutya
szokubaiszokubai ◆ helyszínihelyszíni értékesítésértékesítés 「Tendzs-
iszokubai kai」 „helyszíni értékesítéssel egybekö-
tött bemutató”
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szokubaiszuruszokubaiszuru ◆ helyszínenhelyszínen értékesítértékesít
「Tendzsihin-o szokubaisita.」 „A bemutatott
árut a helyszínen értékesítették.”

szokubakuszokubaku ◆ fogságfogság 「Kakono szokubakuni-
toravareteiru.」 „A múlt fogságában él.” ◆ gúzs-gúzs-
baba kötéskötés ◆ korlátozáskorlátozás 「Dzsijúno szokuba-
ku」 „szabadság korlátozása” ◆ megkötésmegkötés
「Kanodzsono kódóni szokubaku-o kuvaeta.」
„Megkötöttem, hogy mit cselekedhet.” ◇ szoku-szoku-
bakudensibakudensi kötött elektronkötött elektron
szokubakudensiszokubakudensi ◆ kötött elektronkötött elektron
szokubakudzsókenszokubakudzsóken ◆ kényszerfeltételkényszerfeltétel
szokubakuenerugíszokubakuenerugí ◆ kötési energiakötési energia
szokubakúndószokubakúndó ◆ kényszermozgáskényszermozgás
szokubakunonaiszokubakunonai ◆ korlátokkorlátok nélkülinélküli 「Szoku-
bakunonai szekaide ikitai.」 „korlátok nélküli vi-
lágban szeretnék élni.”

szokubakuszuruszokubakuszuru ◆ fogságábanfogságában vanvan 「Cuki-
va csikjúno dzsúrjokuni szokubakuszareteiru.」
„A Hold a Föld gravitációjának fogságában van.”
◆ korlátokkorlátok közéközé szorítszorít 「Cuma-o szokuba-
kuszuru.」 „Korlátok közé szorítja a feleségét.” ◆

korlátozkorlátoz 「Dzsijú-o szokubakuszuru.」 „Korlá-
tozza a szabadságát.”

szokubucutekinaszokubucutekina ◆ gyakorlatiasgyakorlatias ◆ haszon-haszon-
elvűelvű
szokubunszokubun ◆ hallomáshallomás
szokubunszuruszokubunszuru ◆ hallomásbólhallomásból tudtud 「Szei-
fuga zózei-o kentósiteiruto szokubunsiteiru.」
„Hallomásból tudom, hogy a kormány fontolgatja
az adóemelést.”

szókucuszókucu ◆ bunkerbunker ◆ fészekfészek
「Kokkaigidzsidó-va szeidzsihanzaino szókucuni-
natteiru.」 „Az országház a politikai bűnözés fész-
kévé vált.” ◆ rablótanyarablótanya ◆ zsiványtanyazsiványtanya
szókucuninaruszókucuninaru ◆ tanyáziktanyázik 「Haioku-va gó-
tóno szókucuninatteita.」 „Az elhagyatott házban
rablók tanyáztak.”

szokucsigakuszokucsigaku ◆ földméréstanföldméréstan ◆ geodéziageodézia
szokucsigakusaszokucsigakusa ◆ földmérő tudósföldmérő tudós
szokucsószokucsó ◆ lábhosszlábhossz
szokudaiszokudai ◆ azonnali feladványazonnali feladvány
szokudanszokudan ◆ azonnali döntésazonnali döntés
szokudanszokudan ◆ elhamarkodottelhamarkodott ítéletítélet ◆ gyorsgyors
döntésdöntés

szokudanszokkecuszokudanszokkecu ◆ azonnaliazonnali döntésdöntés 「Ko-
no baaiha szokudanszokkecuga hicujódeszu.」
„Ilyen helyzetekben azonnali döntés szükséges.”

szokudanszuruszokudanszuru ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan ítélítél
「Daszakuto szokudansite-va narumai.」 „Ezt
nem szabad elhamarkodottan giccsnek ítélni.” ◆

gyorsan döntgyorsan dönt
szokudoszokudo ◆ gyorsasággyorsaság ◆ sebességsebesség 「Kuru-
made itteino szokudo-o tamotta.」 „A kocsival ál-
landó sebességet tartottam.” ◇ kaitenszokudokaitenszokudo
forgásiforgási sebességsebesség ◇ kakuszokudokakuszokudo szögse-szögse-
bességbesség ◇ kaheirjúcúszokudokaheirjúcúszokudo pénzpénz forgásiforgási
sebességesebessége ◇ kószokudokószokudo nagynagy sebességsebesség ◇

kószokudokószokudo gyorsgyors 「Kószokudodzsúden」
„gyors töltés” ◇ szaikószokudoszaikószokudo maximálismaximális se-se-
bességbesség ◇ szaiteiszokudoszaiteiszokudo minimálisminimális sebes-sebes-
ségség ◇ súszokudosúszokudo végsebességvégsebesség ◇ soszoku-soszoku-
dodo kezdősebességkezdősebesség ◇ taicsiszokudotaicsiszokudo földföld fe-fe-
lettiletti sebességsebesség ◇ cúdzsószokudocúdzsószokudo normálnormál
sebességsebesség ◇ teiszokudoteiszokudo kiskis sebességsebesség ◇ te-te-
iszokudoiszokudo lassúlassú ◇ nensószokudonensószokudo égésiégési se-se-
bességbesség ◇ hannószokudohannószokudo reakciósebességreakciósebesség
◇ heikinszokudoheikinszokudo átlagsebességátlagsebesség
szokudoihanszokudoihan ◆ gyorshajtásgyorshajtás
szokudokeiszokudokei ◆ sebességmérősebességmérő
szokudokuszokudoku ◆ gyorsolvasásgyorsolvasás
szokudokuszuruszokudokuszuru ◆ gyorsan olvasgyorsan olvas
szokudonohajaiszokudonohajai ◆ gyorsgyors 「Szokudono haja-
iintánetto」 „gyors internet”

szokudo-oszokudo-o ageruageru ◆ felgyorsítfelgyorsít 「Kurumano
szokudo-o ageta.」 „Felgyorsítottam a kocsit.” ◆

megnöveli a sebességetmegnöveli a sebességet
szokudo-oszokudo-o otoszuotoszu ◆ csökkenticsökkenti aa sebessé-sebessé-
getget ◆ lassítlassít 「Szokudo-o otoszujóni untensuni
tanonda.」 „Megkértem a vezetőt, hogy lassít-
son.” ◆ lefékezlefékez 「Kurumano szokudo-o otosi-
ta.」 „Lefékezte az autót.” ◆ lelassítlelassít 「Maeno
kurumaga tocuzenszokudo-o otosita.」 „Az előt-
tünk lévő autó hirtelen lelassított.”

szokudoronszokudoron ◆ kinetikakinetika ◇ kószohannó-kószohannó-
szokudoronszokudoron enzimkinetikaenzimkinetika
szokudoronszokudoron ◆ mértékelméletmértékelmélet
szokudoszeigenszokudoszeigen ◆ sebességkorlátozássebességkorlátozás
szokudotorisimariszokudotorisimari ◆ sebesség-ellenőrzéssebesség-ellenőrzés
szokudzsiszokudzsi ◆ azonnaliazonnali 「Szokudzsifurikomi」
„azonnali átutalás”
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szokudzsibaraiszokudzsibarai ◆ azonnali fizetésazonnali fizetés
szokudzsicuszokudzsicu ◆ mégmég aznapaznap 「Torankurúmu-va
mósi kondara szokudzsicucukaemaszu.」 „Ha tá-
rolóhelyet kérünk, még aznap használatba vehet-
jük.”

szokudzsicukaihjószokudzsicukaihjó ◆ aznapaznap történőtörténő szava-szava-
zatszámlálászatszámlálás
szokudzsicukanbaiszuruszokudzsicukanbaiszuru ◆ elel leszlesz kapkod-kapkod-
vava 「Konszátono kippu-va szokudzsicukanbaisi-
masita.」 „A koncertjegyeket első napon elkap-
kodták.” ◆ első napon elkelelső napon elkel
szokudzsicúkokuszokudzsicúkoku ◆ azonnali értesítésazonnali értesítés
szokudzsicúvaszokudzsicúva ◆ közvetlen hívásközvetlen hívás
szokudzsidzsissiszokudzsidzsissi ◆ azonnali végrehajtásazonnali végrehajtás
szokudzsifurikomiszokudzsifurikomi ◆ azonnali átutalásazonnali átutalás
szokudzsigataszokudzsigata ◆ azonnaliazonnali 「Szokudzsigata-
arerugí kensza」 „azonnali allergiavizsgálat”

szokudzsihaisiszokudzsihaisi ◆ azonnaliazonnali megszüntetésmegszüntetés
「Genpacuno szokudzsihaisi」 „atomerőművek
azonnali megszüntetése”

szokudzsikaikecuszokudzsikaikecu ◆ azonnali megoldásazonnali megoldás
szokudzsikeszszaiszokudzsikeszszai ◆ azonnali elszámolásazonnali elszámolás
szokudzsiniszokudzsini ◆ azonnalazonnal 「Szokudzsini kaitó-
sita.」 „Azonnal válaszoltam.” ◆ rögtönrögtön
「Densiméru-va szokudzsini todokimaszu.」 „Az
elektronikus levél rögtön kézbesül.”

szokudzsinoszokudzsino ◆ azonnaliazonnali
szokudzsiszeiszokudzsiszei ◆ azonnaliságazonnaliság
szokudzsiteisiszokudzsiteisi ◆ azonnali leállításazonnali leállítás
szokudzsiteiszenszokudzsiteiszen ◆ azonnali tűzszünetazonnali tűzszünet
szokudzsitettaiszokudzsitettai ◆ azonnaliazonnali kivonáskivonás 「Gun-
o szokudzsitettaiszaszeta.」 „Azonnali hatállyal
kivonták a csapatokat.”

szokudzsoszokudzso ◆ lánylány 「Goszokudzso-va ikaga os-
zugosideszuka?」 „Hogy van a kedves lánya?”

szokuhaboszokuhabo ◆ azonnali szex követeléseazonnali szex követelése
szokuhacuszokuhacu ◆ hátul összetűzött kontyhátul összetűzött konty
szokuhameszokuhame ◆ azonnali szexazonnali szex
szokuhicuszokuhicu ◆ gyorsgyors írástempóírástempó 「Szokuhicuka
csihicu」 „gyors vagy lassú írástempó”

szokuhószokuhó ◆ gyorsjelentésgyorsjelentés ◆ sajtóközle-sajtóközle-
ménymény ◇ kaihjószokuhókaihjószokuhó szavazatszámlálásiszavazatszámlálási
jelentésjelentés ◇ kinkjúdzsisinszokuhókinkjúdzsisinszokuhó

földrengés-információföldrengés-információ ◇ njúszuszokuhónjúszuszokuhó
gyorshírgyorshír
szokuiszokui ◆ megkoronázásmegkoronázás ◆ trónra lépéstrónra lépés
szokuin-nodzsószokuin-nodzsó ◆ szánalomszánalom
szokuisikiszokuisiki ◆ királlyákirállyá választásválasztás ◆ koroná-koroná-
zászás ◆ megkoronázásmegkoronázás
szokuiszuruszokuiszuru ◆ trónratrónra léplép 「Kótaisi-va kokuó-
ni szokuisita.」 „A trónörökös trónra lépett.”

szókúkanszókúkan ◆ fázistérfázistér
szokukeitónoszokukeitóno ◆ parafiletikusparafiletikus
szokumakutaizaszokumakutaiza ◆ parietális placentációparietális placentáció
szokumenszokumen ◆ oldaloldal 「Mondai-o arajuru szoku-
menkara sirabeta.」 „Minden oldalról megvizs-
gálta a problémát.” ◆ oldallapoldallap 「Konpjútáno
szokumen-o hazusita.」 „Levettem az számítógép
oldallapját.” ◆ oldalsíkoldalsík ◆ szárnyszárny 「Tekigunno
migino szokumen-va kógekiszareta.」 „Az ellen-
séges sereg jobb szárnyát támadták.”

szokumenkanszokumenkan ◆ kívülálló nézetkívülálló nézet
szokumenkógekiszokumenkógeki ◆ oldalbaoldalba támadástámadás 「Teki-
ni szokumenkógeki-o kaketa.」 „Oldalba támad-
tuk az ellenséget.” ◆ oldaltámadásoldaltámadás
szokumenkuszszeiszokumenkuszszei ◆ diatropizmusdiatropizmus
szokumen-onszokumen-on ◆ laterálislaterális hanghang ◆ oldalsóoldalsó
hanghang
szokumentekinaszokumentekina ◆ felületesfelületes 「Szokumentek-
ina insódakede handanszuru.」 „Felületes benyo-
más alapján dönt.” ◆ kívülállókívülálló 「Szokumentek-
ina sitenkara mirutoanataga tadasii.」 „Kívülálló
szemszögéből nézve neked van igazad.” ◆ közve-közve-
tetttett 「Szódanni ódzsitemoraunado szokumen-
tekina sien-o motometa.」 „Közvetett segítséget
kért, például azt, hogy tanácsokkal látnák el.”

szokumenzuszokumenzu ◆ oldalnézetoldalnézet ◆ oldalnézetioldalnézeti
rajzrajz ◇ hidariszokumenzuhidariszokumenzu balnézetbalnézet ◇ mig-mig-
iszokumenzuiszokumenzu jobbnézetjobbnézet
szokuneszokune ◆ gyors elalvásgyors elalvás
szokunószokunó ◆ azonnaliazonnali befizetésbefizetés 「Zeikin-o szo-
kunósimasita.」 „Azonnal befizettem az adót.”

szokuószokuó ◆ megfelelésmegfelelés
szokuonszokuon ◆ gégezárhanggégezárhang
szokuonbinszokuonbin ◆ gégezárhanggá-változásgégezárhanggá-változás
szokuószuruszokuószuru ◆ megfelelmegfelel 「Dzsidaino jókjúni
szokuósita kakógidzsucu」 „kor igényeinek meg-
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felelő feldolgozó technológia” ◆ mérmér 「Nízuni
szokuósitaszábiszu」 „igényekhez mért szolgálta-
tás”

szokurateszuszokurateszu ◆ SzókratészSzókratész
szokurjószokurjó ◆ felmérésfelmérés ◆ feltérképezésfeltérképezés ◆

földmérésföldmérés ◇ kakuszokurjókakuszokurjó szögmérésszögmérés ◇

szankakuszokurjószankakuszokurjó háromszögelésháromszögelés ◇ sasin-sasin-
szokurjószokurjó fényképesfényképes földmérésföldmérés ◇ szui-szui-
dzsunszokurjódzsunszokurjó vízszintmérésvízszintmérés ◇ szuidzsun-szuidzsun-
szokurjószokurjó szintezésszintezés
szokurjógisiszokurjógisi ◆ földmérőföldmérő ◆ geodétageodéta
szokurjókiszokurjóki ◆ földmérő eszközföldmérő eszköz
szokurjokuszokurjoku ◆ gyorsasággyorsaság ◆ sebességsebesség
「Kuruma-va szokurjoku-o otosita.」 „Az autó
csökkentette a sebességét.” ◇ szaidaiszokurjo-szaidaiszokurjo-
kuku maximálismaximális sebességsebesség 「Funeno szaidaiszo-
kurjoku」 „hajó maximális sebessége” ◇ zenszo-zenszo-
kurjokukurjoku teljesteljes erőerő 「Zenszokurjokude hasitte,
dzsanpusita.」 „Teljes erőmből futottam, majd
ugrottam.” ◇ zenszokurjokuzenszokurjoku teljesteljes sebes-sebes-
ségség 「Kuruma-va zenszokurjoku-o dasita.」 „A
kocsi teljes sebességgel ment.”

szokurjokudoszokurjokudo ◆ sebességsebesség
szokurjokutan-iszokurjokutan-i ◆ sebességsebesség mértékegysé-mértékegysé-
gege
szokurjósiszokurjósi ◆ földmérőföldmérő ◆ geodétageodéta
szokurjószuruszokurjószuru ◆ felmérfelmér 「Tocsi-o szokurjósi-
ta.」 „Felmérte a földterületet.” ◆ feltérképezfeltérképez
「Karega nihon-o hadzsimete szokurjósita.」 „Ő
volt az első, aki feltérképezte Japánt.”

szokurószokuró ◆ mellékhajómellékhajó
szokurószokuró ◆ idefáradásidefáradás 「Goszokuróokakesi-
maszuga, jorosiku onegaisimaszu.」 „Elnézést ké-
rek, hogy ide kell fáradnia.” ◇ goszokurógoszokuró idefá-idefá-
radásradás 「Goszokuró itadakiarigatógozaimasita.」
„Köszönjük, hogy idefáradt!”

szokusaszokusa ◆ pillanatfelvételpillanatfelvétel
szokusiszokusi ◆ azonnali halálazonnali halál
szokusiszokusi ◆ száron oldalra ágazó indaszáron oldalra ágazó inda
szokusiszokusi ◆ parafizisparafizis
szokusidearuszokusidearu ◆ azonnalazonnal végevége 「Ano den-
szenni fureba, szokusida.」 „Ha megfogod azt a
vezetéket, azonnal véged.”

szokusinszokusin ◆ előmozdításelőmozdítás 「Inobéson-no szo-
kusin」 „innováció előmozdítása” ◆ elősegítéselősegítés

「Hattenno szokusin」 „fejlődés elősegítése” ◆

ösztönzésösztönzés 「Kaigairjokóno szokusin」 „külföl-
di utazás ösztönzése” ◆ serkentésserkentés 「Taisano
szokusin」 „anyagcsere serkentése”

szokusinszokusin ◆ mélységmérésmélységmérés ◆ szondázásszondázás
szokusinbucuszokusinbucu ◆ mumifikálódásigmumifikálódásig önsanyar-önsanyar-
gató buddhagató buddha ◆ önmumifikált buddhaönmumifikált buddha
szokusindzsóbucuszokusindzsóbucu ◆ életébenéletében megvilágo-megvilágo-
sodottsodott buddhistabuddhista ◆ élőélő emberember megvilágo-megvilágo-
sodásasodása
szokusinkakuszanszokusinkakuszan ◆ facilitált diffúziófacilitált diffúzió
szokusinsaszokusinsa ◆ előmozdítóelőmozdító ◆ ösztönzőösztönző
szokusinszajószokusinszajó ◆ facilitációfacilitáció
szokusinszaszeruszokusinszaszeru ◆ ösztönözösztönöz 「Teikinri-va
keizai-o szokusinszaszeta.」 „Az alacsony kama-
tok ösztönözték a gazdaságot.” ◆ sarkallsarkall
「Infure-va sóhi-o szokusinszaszeta.」 „Az inflá-
ció fogyasztásra sarkallott.”

szokusinszuruszokusinszuru ◆ előmozdítelőmozdít 「Kono szosiki-
va kórjú-o szokusinszuru.」 „Ez a szervezet elő-
mozdítja az emberek közti párbeszédet.” ◆ elő-elő-
segítsegít 「Kono sóhinno hanbai-o
szokusinszurutamenoaidia-o teisucusitekuda-
szai.」 „Kérem, adjanak ötleteket arra, hogy ho-
gyan lehetne elősegíteni a termék eladását!” ◆

ösztönözösztönöz 「Szeifu-va singidzsucuno kacujó-o
szokusinszuru.」 „A kormány ösztönzi az új tech-
nológiák felhasználását.” ◆ serkentserkent 「Kono
jakuzai-va atamano ugoki-o szokusinszuru.」 „Ez
a szer serkenti az agyműködést.” ◆ serkentőserkentő
「Kaifuku-o szokusinszuru kuszuri」 „gyógyulást
serkentő szer”

szokusinszuruszokusinszuru ◆ megmérimegméri aa mélységétmélységét
「Umi-o szokusinsita.」 „Megmérte a tenger
mélységét.”

szokusinzaiszokusinzai ◆ serkentőszerserkentőszer
szokusiszuruszokusiszuru ◆ azonazon nyombannyomban meghalmeghal
「Atama-o utte szokusisita.」 „Beütötte a fejét,
és azon nyomban meghalt.” ◆ szörnyethalszörnyethal
「Kare-va kócúdzsikode szokusisita.」 „Baleset-
ben szörnyethalt.”

szokusotekisubunkaszokusotekisubunka ◆ parapatrikusparapatrikus faj-faj-
képződésképződés
szokuszaiszokuszai ◆ jójó egészségegészség ◇ icsibjószoku-icsibjószoku-
szaiszai kiskis nyavalyákkalnyavalyákkal sokáigsokáig élnekélnek ◇ mub-mub-
jószokuszaijószokuszai makulátlan egészségmakulátlan egészség
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szokuszakuszokuszaku ◆ oldalsó kötegoldalsó köteg
szokuszeiszokuszei ◆ hajtatáshajtatás
szokuszeiszokuszei ◆ gyorsgyors elkészítéselkészítés ◆ intenzívintenzív
képzésképzés ◇ szokuszeikószuszokuszeikószu intenzívintenzív tanfo-tanfo-
lyamlyam 「Dzsidósagakkó szokuszeikószu」 „inten-
zív gépkocsivezetői tanfolyam”

szokuszeibunrecuszosikiszokuszeibunrecuszosiki ◆ oldalmeriszté-oldalmeriszté-
mama
szokuszeicsímuszokuszeicsímu ◆ gyorsangyorsan összeverbuváltösszeverbuvált
csapatcsapat
szokuszeidóbucuszokuszeidóbucu ◆ álszövetesálszövetes állatokállatok ◆

parazoaparazoa
szokuszeihószokuszeihó ◆ intenzív módszerintenzív módszer
szokuszeikósúszokuszeikósú ◆ intenzív tanfolyamintenzív tanfolyam
szokuszeikószuszokuszeikószu ◆ intenzívintenzív tanfolyamtanfolyam
「Dzsidósagakkó szokuszeikószu」 „intenzív gép-
kocsivezetői tanfolyam”

szokuszeiszaibaiszokuszeiszaibai ◆ hajtatáshajtatás ◆ melegházimelegházi
termesztéstermesztés
szokuszekiszokuszeki ◆ instantinstant 「Szokuszekisokuhin」
„instant étel” ◆ rögtönzésrögtönzés ◆ rögtönzöttrögtönzött
「Szokuszekienzecu」 „rögtönzött beszéd”

szokuszekiszokuszeki ◆ lábnyomlábnyom 「Szunahamani asiato-
o nokosita.」 „Lábnyomokat hagytunk a föve-
nyen.” ◆ nyomnyom 「Igakuni idaina asiato-o noko-
sita.」 „Nagy nyomot hagyott maga után az or-
vostudományban.” ◆ nyomdoknyomdok 「Barutókuno
szokuszeki-o tadotta.」 „Bartók nyomdokaiban
járt.”

szokuszekidecukuruszokuszekidecukuru ◆ improvizálimprovizál 「Szoku-
szekide dzsódan-o cukutta.」 „Improvizáltam egy
viccet.” ◆ rögtönözrögtönöz 「Szupícsi-o szokuszekide
cukutta.」 „Rögtönöztem egy beszédet.”

szokuszekiniszokuszekini ◆ rögtönözverögtönözve
szokuszekinoszokuszekino ◆ instantinstant 「Szokuszekino mi-
szosiru」 „instant miszoleves” ◆ rögtönzöttrögtönzött
「Szokuszekino si」 „rögtönzött vers”

szokuszekirámenszokuszekirámen ◆ instant rámeninstant rámen
szokuszenszokuszen ◆ holtvágányholtvágány ◆ oldalszervoldalszerv ◆ ol-ol-
dalvágánydalvágány ◆ oldalvonaloldalvonal ◆ taccsvonaltaccsvonal
szokuszenbandoszokuszenbando ◆ kábelkorbácskábelkorbács ◆ kábel-kábel-
rendezőrendező
szokuszenkanszokuszenkan ◆ oldalvonal-csatornaoldalvonal-csatorna
szokuszenrjokuszokuszenrjoku ◆ bevethetőségbevethetőség

szokuszenrjokunaszokuszenrjokuna ◆ bevethetőbevethető
szokuszensószokuszensó ◆ embóliaembólia ◇ haiszokuszensóhaiszokuszensó
tüdőembóliatüdőembólia
szokuszuruszokuszuru ◆ igazodikigazodik 「Rúruga dzsittaito
szokusiteinai.」 „A szabályok nem igazodnak a
valós helyzethez.” ◆ megfelelmegfelel 「Pátíni szokusita
fukuszó」 „partihoz megfelelő öltözék” ◆ mérmér
「Dzsibunni szokusitaietto」 „magamhoz mért
fogyókúra” ◇ gendzsicutekidenaigendzsicutekidenai valóságtólvalóságtól
elrugaszkodottelrugaszkodott 「Karegajaritaikoto-va
gendzsicutekide-va nai.」 „Valóságtól elrugaszko-
dott dolgot akar.”

szokutacuszokutacu ◆ elsőbbségielsőbbségi kézbesítéskézbesítés ◆ exp-exp-
resszressz 「Kono júbin-o szokutacude okuttekuda-
szai.」 „Ezt a levelet expresszként add fel!”

szokutacujúbinszokutacujúbin ◆ expressz küldeményexpressz küldemény
szokutaiszokutai ◆ ünnepi udvari öltözékünnepi udvari öltözék
szokuteiszokutei ◆ leméréslemérés 「Ekimadeno kjorino
szokutei」 „távolság lemérése az állomásig” ◆

megmérésmegmérés 「Tóno takaszano szokutei」 „torony
magasságának megmérése” ◆ mérésmérés 「Kecuac-
uno szokutei」 „vérnyomásmérés” ◇ ondoszok-ondoszok-
uteiutei hőmérsékletméréshőmérsékletmérés
szokuteiszokutei ◆ talptalp
szokuteicsiszokuteicsi ◆ mértmért értékérték 「Szokuteikikara
szokuteicsi-o jonda.」 „A műszerről leolvasta a
mért értéket.”

szokuteihószokuteihó ◆ mérési módszermérési módszer
szokuteikenmakuszokuteikenmaku ◆ talpi bőnyetalpi bőnye
szokuteikiszokuteiki ◆ mérőműszermérőműszer ◆ műszerműszer 「Szok-
uteikide den-acu-o hakatta.」 „Műszerrel meg-
mérte a feszültséget.” ◇ csórjokuszokuteikicsórjokuszokuteiki
hallásmérő készülékhallásmérő készülék
szokuteisógaiszokuteisógai ◆ diszmetriadiszmetria
szokuteiszeidoszokuteiszeido ◆ mérési pontosságmérési pontosság
szokuteiszúcsiszokuteiszúcsi ◆ mérőszámmérőszám ◆ mért értékmért érték
szokuteiszuruszokuteiszuru ◆ lemérlemér 「Jófukuno nagasza-
o szokuteisita.」 „Lemértem a ruha hosszát.” ◆

megmérmegmér 「Den-acu-o szokuteisita.」 „Megmérte
a feszültséget.” ◆ mérmér 「Dzsikan-o szokuteisi-
ta.」 „Időt mértem.”

szokuteitan-iszokuteitan-i ◆ mértékegységmértékegység
szokutenszokuten ◆ cigánykerékcigánykerék
szokutenszuruszokutenszuru ◆ cigánykereket hánycigánykereket hány
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szokutószokutó ◆ azonnali válaszazonnali válasz
szokutóbuszokutóbu ◆ halántékhalánték
szokutójószokutójó ◆ halántékihalántéki lebenylebeny 「Szokutójóni
kizugacuita.」 „A halántéki lebenyt érte a sérü-
lés.” ◆ halántéklebenyhalántéklebeny
szokutókocuszokutókocu ◆ halántékcsonthalántékcsont
szokutószuruszokutószuru ◆ azonnaliazonnali választválaszt adad ◆

azonnalazonnal válaszolválaszol 「Sicumonni szokutószuru
hicujó-va arimaszen.」 „Nem kell azonnal vála-
szolni a kérdésre.”

szokuzaniszokuzani ◆ azonazon nyombannyomban 「Szokuzani taió-
sita.」 „Azon nyomban intézkedett.” ◆ helybenhelyben
「Katta sokuhin-o szokuzani tabeta.」 „A vásárolt
élelmiszert helyben el is fogyasztottam.” ◆ ottott
rögtönrögtön 「Szokuzani keijaku-o sita.」 „Ott rögtön
aláírtam a szerződést.” ◆ rögtönrögtön 「Fairu-o
gomibako-e irezu szokuzani szakudzsosita.」
„Nem tettem a szemétkosárba a fájt, hanem rög-
tön letöröltem.”

szókuzureszókuzure ◆ teljesteljes összeomlásösszeomlás 「Jusucu-va
szókuzureninatta.」 „Az export teljesen összeom-
lott.” ◆ teljesteljes vereségvereség 「Teki-va szókuzureni-
natta.」 „Az ellenség teljes vereséget szenvedett.”

szomaszoma ◆ faanyagfaanyag ◆ fakitermelésrefakitermelésre hasz-hasz-
nált hegynált hegy ◆ favágófavágó
szomabitoszomabito ◆ favágófavágó
szomacuszomacu ◆ durvaságdurvaság ◆ elhanyagoláselhanyagolás ◇

oszomacuszamadesitaoszomacuszamadesita remélemremélem ízlettízlett 「『

Gocsiszószamadesita』『 oszomacuszamadesita』」
„–Köszönöm a vendéglátást. –Remélem, ízlett!”

szomacunaszomacuna ◆ csapnivalócsapnivaló 「Kanodzsono rjóri-
va oszomacuna siromonoda.」 „Csapnivaló a főzt-
je.” ◆ durvadurva 「Szomacuna tori acukai」 „durva
bánásmód” ◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Szomacuna ie」
„nyomorúságos odú” ◆ silánysilány 「Szomacuna si-
na」 „silány termék”

szomacuniszomacuni ◆ durvándurván 「Kare-va cuma-o szoma-
cuni acukau.」 „Durván bánik a feleségével.” ◆

nyersennyersen 「Buka-o szomacuni acukau.」 „Nyer-
sen bánik a beosztottaival.” ◆ pazarolvapazarolva
「Dzsikan-o szomacuniszuru.」 „Pazarolja az ide-
jét.”

szomacuniszuruszomacuniszuru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Karada-o
szomacuniszuru.」 „Elhanyagolja az egészségét.”
◆ nemnem törődiktörődik 「Oja-o szomacuniszuru.」

„Nem törődik a szüleivel.” ◆ pazarolpazarol 「Tabe
mono-o szomacuniszuru.」 „Pazarolja az ételt.”

szomagiszomagi ◆ faanyagfaanyag
szomajamaszomajama ◆ fakitermelésrefakitermelésre használthasznált
hegyhegy
szomariaszomaria ◆ SzomáliaSzomália
szomariadzsinszomariadzsin ◆ szomáliaiszomáliai
szomarianoszomariano ◆ szomáliaiszomáliai
szomaruszomaru ◆ festvefestve leszlesz 「Jófuku-va aoni szo-
matteita.」 „Kékre volt festve a ruha.” ◆ hatal-hatal-
mábamába kerülkerül 「Kare-va varuni szomatteita.」 „A
gonosz hatalmába került.” ◆ hatásahatása aláalá kerülkerül
「Aru súkjóno kangaeni szomatteiru.」 „Egy val-
lás eszméjének a hatása alá került.” ◆ pompázikpompázik
「Mori-va akino ironi szomatteita.」 „Az erdő az
ősz színeiben pompázott.” ◆ színeződikszíneződik 「Júgu-
rede szoraga akaku szomatteita.」 „A naplemen-
tében vörösre színeződött az ég.” ◇ akuniszoma-akuniszoma-
ruru rosszrossz útraútra tértér 「Akuni szomatta sónen」
„rossz útra tért fiatal” ◇ csiniszomattacsiniszomatta véresvéres
「Csini szomatta kao」 „véres arc”

szómatószómató ◆ forgó lámpaforgó lámpa ◆ forgó lampionforgó lampion
szomatomedzsinszomatomedzsin ◆ szomatomedinszomatomedin
szómatónojóniucusidaszareruszómatónojóniucusidaszareru ◆ lepereglepereg
「Dzsibunno issóga szómatónojóni ucusi dasza-
reta.」 „Lepergett előtte az élete.”

szomatoszutacsinszomatoszutacsin ◆ szomatosztatinszomatosztatin
szomeszome ◆ festésfestés 「Kono nunodzsi-va szomeg-
ajoi.」 „Ennek a ruhaanyagnak jó a festése.”

szómecuszómecu ◆ megsemmisítésmegsemmisítés ◆ megtisztításmegtisztítás
szomecukeruszomecukeru ◆ ráfestráfest 「Nunodzsini mojó-o
szomecuketa.」 „Ráfestettem a mintát a szövet-
re.”

szómecuszakuszenszómecuszakuszen ◆ megsemmisítőmegsemmisítő műve-műve-
letlet ◆ megtisztító műveletmegtisztító művelet
szómecuszuruszómecuszuru ◆ felmorzsolfelmorzsol 「Teki-o szóme-
cusita.」 „Felmorzsolta az ellenséget.” ◆ meg-meg-
semmisítsemmisít 「Teki-o hóisite, szómecusita.」 „A be-
kerített ellenséget megsemmisítették.”

szomedzsiszomedzsi ◆ festett kelmefestett kelme
szomegataszomegata ◆ festőmintafestőminta
szomeijosinoszomeijosino ◆ jedói cseresznyejedói cseresznye
szómeikjokuszómeikjoku ◆ szonátaszonáta
szómeinaszómeina ◆ bölcsbölcs
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szomeiroszomeiro ◆ festett színfestett szín
szomekaeszuszomekaeszu ◆ újrafestújrafest
szomekoszomeko ◆ festőanyagfestőanyag
szomemonoszomemono ◆ festendőfestendő kelmekelme ◆ festettfestett
kelmekelme ◆ szövetfestésszövetfestés ◆ textilfestéstextilfestés
szomemonogjószomemonogjó ◆ kelmefestő iparkelmefestő ipar
szomemonojaszomemonoja ◆ kelmefestőkelmefestő
szomemonokódzsószomemonokódzsó ◆ kelmefestő üzemkelmefestő üzem
szomemonosiszomemonosi ◆ kelmefestőkelmefestő
szomenszomen ◆ kártoláskártolás
szómenszómen ◆ seb felszíneseb felszíne
szómenszómen ◆ cérnametéltcérnametélt ◆ szómenszómen
szomenkiszomenki ◆ kártológépkártológép
szomensóhótaiszomensóhótai ◆ durvadurva felszínűfelszínű endoplaz-endoplaz-
matikus retikulummatikus retikulum
szómenszekiszómenszeki ◆ összterületösszterület 「Kono murano
szómenszekino kjúvariga sinrindeszu.」 „A falu
összterületének kilencven százaléka erdő.”

szomenukuszomenuku ◆ festetlenülfestetlenül hagyhagy 「Nunono
man-nakani en-o szome nuita.」 „Az anyag köze-
pén egy kört festetlenül hagytam.”

szomeruszomeru ◆ kezdkezd 「Joga akeszometa.」 „Pirkad-
ni kezdett.” ◇ miszomerumiszomeru beleszeretbeleszeret azaz el-el-
sőső látásralátásra 「Pátide kanodzso-o miszometa.」
„A bulin első látásra beleszeretett egy nőbe.”

szomeruszomeru ◆ befestbefest 「Nuno-o aoni szometa.」
„Befestette kékre a kelmét.” ◆ festfest
「Otonariszan-va kami-o akacsani szometa.」 „A
szomszédunk vörösre festette a haját.” ◆ színezszínez
「Kidzsi-o szometa.」 „Kelmét színeztem.” ◇ ku-ku-
rokuszomerurokuszomeru feketérefeketére festfest 「Atama-o kuro-
ku szometa.」 „Feketére festettem a hajam.” ◇

szumizomenoszumizomeno feketérefeketére festettfestett 「Szu-
mizomeno koromo」 „fekete csuha” ◇ te-ote-o szo-szo-
merumeru belefogbelefog 「Atarasii dzsigjóni te-o szome-
ta.」 „Belefogtam egy új vállalkozásba.” ◇ te-ote-o
szomeruszomeru fejétfejét adjaadja 「Hanzaini te-o szome-
ta.」 „Bűnözésre adta a fejét.” ◇ te-ote-o szomeruszomeru
fertőjébefertőjébe merülmerül 「Gundzsikenkjúni te-o szo-
meta.」 „A katonai kutatások fertőjébe merült.”
◇ hoo-ohoo-o szomeruszomeru elpirulelpirul 「Hazukasiku hoo-
o szomenagara hanasita.」 „Szégyenlősen elpirul-
va beszélt.” ◇ jubi-ojubi-o szomeruszomeru megpróbálko-megpróbálko-
zikzik 「Sószecuni jubi-o szometa.」 „Megpróbál-
koztam a novellaírással.”

szomicuszomicu ◆ ritkaság és sűrűségritkaság és sűrűség
szóminrigakuszóminrigaku ◆ neokonfucianizmusneokonfucianizmus
szómokuszómoku ◆ növényzetnövényzet ◆ vegetációvegetáció
szómokubaiszómokubai ◆ növényi hamunövényi hamu
szómokurokuszómokuroku ◆ hiánytalanhiánytalan jegyzékjegyzék ◆ tel-tel-
jes listajes lista
szómonszómon ◆ papipapi hivatáshivatás ◆ papipapi pályapálya ◆ val-val-
lási hivatáslási hivatás
szómonszómon ◆ buddhista szerzetesbuddhista szerzetes
szómonkaszómonka ◆ szerelmes versszerelmes vers
szómon-niharuszómon-niharu ◆ belépbelép aa rendberendbe 「Sugjószó-
va szómonni haitta.」 „A szerzetesnövendék belé-
pett a rendbe.”

szómónoszómóno ◆ kormányhűkormányhű
szomoszomoszomoszomo ◆ egyáltalánegyáltalán 「Szomoszomo
nanigasitaino?」 „Egyáltalán, mit akarsz?” ◆ ele-ele-
jétőljétől fogvafogva 「Szomoszomo keikakuga varukat-
ta.」 „Elejétől fogva rossz volt a terv.” ◆ eleveeleve
「Szono kangaegaszomoszomodamedatta.」
„Eleve rossz volt az a gondolat.” ◆ tulajdonkép-tulajdonkép-
penpen 「Szomoszomo, naze kenka-o hadzsimeta-
nodeszuka?」 „Tulajdonképpen miért is kezdte-
tek el veszekedni?”

szomoszomokaraszomoszomokara ◆ elejétőlelejétől fogvafogva 「Vatasi-
va szomoszomokarakono ketteini hantaidesita.」
„Én az elejétől fogva elleneztem ezt a döntést.” ◆

kezdettőlkezdettől fogvafogva 「Szubetenokoto-va szomo-
szomokara varukatta.」 „Kezdettől fogva rosszul
indult az egész.”

szómuszómu ◆ kétoldalú ügyekkétoldalú ügyek
szómuszómu ◆ általános ügyekáltalános ügyek
szómubuszómubu ◆ adminisztrációadminisztráció ◆ általánosáltalános
ügyek osztályaügyek osztálya
szómukaszómuka ◆ általános ügyek osztályaáltalános ügyek osztálya
szómukaicsószómukaicsó ◆ végrehajtótanács elnökevégrehajtótanács elnöke
szomukanaiszomukanai ◆ beváltbevált 「Sinnjúsain-va kitaini
szomukanakatta.」 „A új dolgozó beváltotta a
hozzá fűzött reményeket.”

szómukeijakuszómukeijaku ◆ kétoldalú szerződéskétoldalú szerződés
szomukeruszomukeru ◆ elfordítelfordít 「Me-o szomuketa.」
„Elfordította a tekintetét.” ◇ me-ome-o szomukeruszomukeru
elfordítja a tekintetételfordítja a tekintetét
szómukjóteiszómukjótei ◆ kétoldalú egyezménykétoldalú egyezmény
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szomukuszomuku ◆ dacoldacol 「Dzsósiniszomuita.」 „Da-
colt a főnökével.” ◆ eljátszikeljátszik 「Tomodacsino
sinrainiszomuita.」 „Eljátszotta a barátja bizal-
mát.” ◆ ellenszegülellenszegül 「Tomodacsini szomui-
ta.」 „A barátja ellen szegült.” ◆ hátathátat fordítfordít
「Jo-o szomuita.」 „Hátat fordított világnak.” ◆

meghazudtolmeghazudtol 「Taikokuno meini szomukanu
kokka」 „nagyhatalom nevét nem meghazudtoló
állam” ◆ megszegmegszeg 「Kare-va hóricuni szomu-
ita.」 „Megszegte a törvényt.” ◆ megtagadmegtagad
「Heisi-va meireini szomuita.」 „A katona meg-
tagadta a parancsot.” ◆ nemnem engedelmeskedikengedelmeskedik
「Ojano ini szomuita.」 „Nem engedelmeskedett
a szüleinek.” ◇ szomukanaiszomukanai beváltbevált
「Sinnjúsain-va kitaini szomukanakatta.」 „A új
dolgozó beváltotta a hozzá fűzött reményeket.” ◇

tokuginiszomukutokuginiszomuku etikátlanetikátlan ◇ micsiniszomu-micsiniszomu-
kuku letérletér azaz útrólútról 「Hitono micsini szomuite
gótó-o sita.」 „Letért a jó útról, és rabolt.”

szomurieszomurie ◆ borszakértőborszakértő
szomurienaifuszomurienaifu ◆ dugóhúzódugóhúzó ◆ dugóhúzósdugóhúzós
bicskabicska
szomuriéruszomuriéru ◆ borszakértőborszakértő
szómusószómusó ◆ ÁltalánosÁltalános ÜgyekÜgyek MinisztériumaMinisztériuma

szonszon ◆ hátrányhátrány 「Kore-o siranaito szonszu-
ru.」 „Hátrányunk származik abból, ha ezt nem
ismerjük.” ◆ kárkár 「Szon-o sita.」 „Kára volt.”
◆ veszteségveszteség 「Baikjakuszon-o kaburu.」 „El-
adásból származó veszteség éri.” ◇ szonszuruszonszuru
veszítveszít 「Tobakude szonsita.」 „Veszítettem a
szerencsejátékon.” ◇ szonszuruszonszuru bukikbukik 「Ka-
budecsotto szonsita.」 „Buktam egy kicsit a rész-
vényeken.” ◇ szonszuruszonszuru rosszulrosszul járjár
「Imafudószan-o kavanai hito-va szonszuru.」
„Rosszul jár, aki nem vesz most lakást.” ◇ szon-szon-
nana vesztesvesztes 「Szonna sóbunda.」 „Vesztes al-
kat.” ◇ szon-naszon-na kárárakárára válikválik 「Szonna iki
kata-o siteiru.」 „Az életmódja a kárára válik.” ◇

szon-naszon-na veszteségesveszteséges 「Szonna sóbai」 „vesz-
teséges üzlet” ◇ szon-naszon-na háládatlanháládatlan 「Szonna
jakumavari-o hiki ukeru.」 „Háládatlan szerepet
vállal.” ◇ szon-naszon-na kedvezőtlenkedvezőtlen 「Szonna dzsó-
ken」 „kedvezőtlen feltétel” ◇ szon-naszon-na előnyte-előnyte-
lenlen 「Szonna tacsibaniaru.」 „Előnytelen hely-
zetben van.” ◇ szon-nakaimonoszon-nakaimono rosszrossz boltbolt
「Kono kuruma-va szonna kai monodatta.」 „Ez-
zel a kocsival rossz boltot csináltam.” ◇ szon-szon-

nakaimononakaimono rosszrossz boltbolt 「Kono kuruma-va
szonna kai monodatta.」 „Ezzel a kocsival rossz
boltot csináltam.” ◇ szonnóvanurininaruszonnóvanurininaru
veszteségetveszteséget veszteségreveszteségre halmozhalmoz 「Kabu-
o fujasitara szonno uvanurininatta.」 „Még több
részvényt vettem, de veszteséget veszteségre hal-
moztam.” ◇ szon-oszon-o szuruszuru ráfizetráfizet 「Kaisano
atarasii dzsigjó-va szon-o sita.」 „A cég ráfizetett
az új tevékenységére.”

szonászoná ◆ hangradarhangradar ◆ szonárszonár
szónaszóna ◆ látsziklátszik 「Cujoszóna otokodane.」 „Az
a férfi erősnek látszik.”

szónászóná ◆ szonárszonár
szonacsineszonacsine ◆ szonatinaszonatina
szonaeszonae ◆ felkészülésfelkészülés 「Rógono szonae」 „fel-
készülés a nyugdíjas évekre” ◆ felkészültségfelkészültség
「Jukini taiszuru szonae-o okotatta.」 „Nem vol-
tam felkészülve a havazásra.” ◆ gondoskodásgondoskodás
「Dzsisinno toki, mizuno szonaeganakatta.」
„Amikor jött a földrengés, kiderült, hogy nem gon-
doskodtam vízről.”

szonaeszonae ◆ felajánlásfelajánlás ◇ oszonae-ooszonae-o szuruszuru fel-fel-
ajánlajánl 「Bucudanni hanano oszonae-o sita.」 „A
buddhista házioltáron virágot ajánlottam fel.” ◇

oszonae-ooszonae-o szuruszuru áldozatiáldozati ajándékotajándékot adad
「Hotokeszamani oszonae-o sita.」 „Áldozati
ajándékot adtam az elhunytnak.”

szonaearebaureinasiszonaearebaureinasi ◆ haha felkészülünk,felkészülünk,
nem kell aggódninem kell aggódni
szonaecukenoszonaecukeno ◆ beépítettbeépített 「Szonae cukeno
sokkidana」 „beépített konyhaszekrény” ◆ elhe-elhe-
lyezettlyezett 「Tososicuszonae cukenopaszokon」
„olvasóterembe elhelyezett számítógép” ◆ oda-oda-
szereltszerelt 「Ekino szonae cukeno iszuni szuvat-
ta.」 „Leültem az odaszerelt székre az állomáson.”
◇ gaguszonaecukenogaguszonaecukeno bebútorozottbebútorozott 「Gagu-
szonae cukeno ie」 „bebútorozott lakás”

szonaecukenosúnószonaecukenosúnó ◆ beépített szekrénybeépített szekrény
szonaecukeruszonaecukeru ◆ beépítbeépít 「Szonae cuketa tan-
szu」 „beépített szekrény” ◆ ellátellát
「Súnószupészu-o szonae cuketa ie」 „tárolóhe-
lyekkel ellátott lakás” ◆ felszerelfelszerel
「Taijópaneru-o szonae cuketa ie-o katta.」
„Olyan házat vettem, amelyre napelemeket szerel-
tek fel.”

szonaemocsiszonaemocsi ◆ áldozati mocsiáldozati mocsi
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szonaemonoszonaemono ◆ áldozatiáldozati tárgytárgy ◆ felaján-felaján-
lott tárgylott tárgy
szonaeruszonaeru ◆ áldozatiáldozati ajándékkéntajándékként adad ◆ fel-fel-
ajánlajánl 「Kamiszamani tabe mono-o szonaeta.」
„Felajánlotta az ételt az isteneknek.” ◆ rakrak
「Ohakani hanava-o szonaeta.」 „Koszorút rakott
a sírra.” ◆ tesztesz 「Ohakani hana-o szonaema-
sita.」 „Virágot tett a sírra.” ◇ hanava-ohanava-o szo-szo-
naerunaeru megkoszorúzmegkoszorúz 「Hakani hanava-o szona-
eta.」 „Megkoszorúzta a sírt.”

szonaeruszonaeru ◆ berendezberendez 「Hejani kagu-o szona-
eta.」 „Bútorokkal rendeztem be a lakást.” ◆ be-be-
rendezkedikrendezkedik 「Nagai fujuni szonaeta.」 „Beren-
dezkedtem a hosszú télre.” ◆ ellátellát 「Púru-o szo-
naetahoteru」 „medencével ellátott hotel” ◆ fel-fel-
készülkészül 「Taifúni szonaeta.」 „Felkészült a táj-
funra.” ◆ felszerelfelszerel 「Erebétá-o szonaeta tat-
emono」 „lifttel felszerelt épület” ◆ rendelkezikrendelkezik
「Konoterebi-va onszeininsiki kinó-o szonaetei-
ru.」 „Ez a televízió hangfelismerő funkcióval
rendelkezik.” ◇ kaneszonaerukaneszonaeru társultársul
「Kanodzso-va bibóni csiszeimo kane szonaetei-
ru.」 „A szépségéhez éles elme társult.”

szónameszóname ◆ besöprésbesöprés ◆ végigsöprésvégigsöprés
szónameniszuruszónameniszuru ◆ besöpörbesöpör 「Pianiszuto-va
arajuru só-o szónamenisita.」 „A zongoraművész
minden díjat besöpört.” ◆ végigsöpörvégigsöpör 「Kadzsi-
va macsi-o szónamenisita.」 „Az egész községen
végigsöpört a tűz.”

szónanszónan ◆ bajbabajba kerüléskerülés ◆ szerencsétlen-szerencsétlen-
ségség
szónandzsikoszónandzsiko ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség
szónangenbaszónangenba ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség helyszí-helyszí-
nene
szónankjúdzsotaiszónankjúdzsotai ◆ mentőosztagmentőosztag
szónansaszónansa ◆ bajbabajba jutottjutott emberember ◆ hajótö-hajótö-
röttrött ◆ nyoma veszett embernyoma veszett ember
szónansingószónansingó ◆ SOSSOS ◆ SOS-jelzésSOS-jelzés ◆ vész-vész-
jelzésjelzés
szónanszenszónanszen ◆ bajba jutott hajóbajba jutott hajó
szónanszuruszónanszuru ◆ bajbabajba jutjut 「Jamade szónan-
sita futariga kjúsucuszareta.」 „A hegyekben baj-
ba jutott két embert megmentették.” ◆ eltévedeltéved
「Kare-va dzsukaide szónansita.」 „Eltévedt a sű-
rű erdőben.” ◆ hajótörésthajótörést szenvedszenved 「Fune-va
umide szónansita.」 „A hajó a tengeren hajótörést

szenvedett.” ◆ nyomanyoma veszikveszik 「Kare-va nadare-
de szónansita.」 „Lavinában nyoma veszett.”

szonataszonata ◆ szonátaszonáta ◇ baiorin-szonatabaiorin-szonata he-he-
gedűszonátagedűszonáta
szonavaruszonavaru ◆ bebe vanvan szerelveszerelve 「Kono kikaini-
va anzenszócsiga szonavatteiru.」 „Ebben a gépbe
biztonsági berendezés van szerelve.” ◆ elel vanvan
helyezvehelyezve 「Kúkóni-va keitaidenvano dzsúdenk-
iga szonavatteiru.」 „A repülőtéren mobiltöltők
vannak elhelyezve.” ◆ elel vanvan látvalátva 「Hoteruno
hejani-va baszu jóhinga szonavatteiru.」 „A szál-
lodai szoba el van látva testápolószerekkel.” ◆

fennállfennáll 「Dzsókenga szonavatta.」 „A feltételek
fennálltak.” ◆ rendelkezikrendelkezik 「Kareni-va tokube-
cuna nórjokuga szonavatteiru.」 „Különleges ké-
pességgel rendelkezik.”

szonbatoheiszonbatohei ◆ SzombathelySzombathely
szonbószonbó ◆ létlét 「Anzentaiszaku-va kigjóno szon-
bónikakavaru.」 „A biztonsági intézkedésektől
függ a vállalat léte.” ◆ létezéslétezés vagyvagy pusztuláspusztulás

szoncsószoncsó ◆ tiszteletben tartástiszteletben tartás
szoncsószoncsó ◆ polgármesterpolgármester
szoncsószubekiszoncsószubeki ◆ tiszteletettiszteletet érdemlőérdemlő
「Szoncsószubeki handan」 „tiszteletet érdemlő
döntés”

szoncsószuruszoncsószuru ◆ adad 「Kareno iken-o szoncsó-
szuru.」 „Adok a véleményére.” ◆ tiszteltisztel
「Dentó-o szoncsószuru.」 „Tiszteli a hagyomá-
nyokat.” ◆ tiszteletbentiszteletben tarttart 「Dzsinken-o
szoncsószuru.」 „Tiszteletben tartja az emberi jo-
gokat.”

szondaiburuszondaiburu ◆ fennhéjázikfennhéjázik
szondainaszondaina ◆ fellengzősfellengzős 「Szondaina taido」
„fellengzős viselkedés” ◆ fennhéjázófennhéjázó 「Szonda-
ina kucsó」 „fennhéjázó beszédmód”

szondószondó ◆ falusi útfalusi út
szondzsiruszondzsiru / szonzuruszonzuru ◆ elmulasztelmulaszt
「Kareniszore-o ii szondzsita.」 „Elmulasztottam
megmondani neki.” ◆ elrontelront 「Matamo tegami-
o kaki szondzsita.」 „Megint elrontottam a leve-
let.” ◆ károsítkárosít 「Kono bussicu-va kenkó-o szon-
zuru.」 „Ez az anyag károsítja az egészséget.” ◆

megrongálmegrongál 「Kabin-o szondzsitesimatta.」
„Megrongálta a vázát.” ◆ megsértmegsért 「Tomoda-
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csino kigen-o szondzsita.」 „Megsértettem a ba-
rátom érzéseit.”

szondzsoszokoraszondzsoszokora ◆ lépten-nyomonlépten-nyomon 「Szon-
dzsoszokorano tokeito-va csigau.」 „Nem olyan
óra ez, amivel az ember lépten-nyomon találko-
zik.”

szon-ekiszon-eki ◆ eredményeredmény 「Kotosino szon-eki-va
dzsúoku endatta.」 „Az idei üzleti eredmény tíz-
millió jen volt.”

szon-ekibunkitenszon-ekibunkiten ◆ fedezetifedezeti pontpont ◆ nyere-nyere-
ségküszöbségküszöb
szon-ekikandzsószon-ekikandzsó ◆ nyereség-veszteségnyereség-veszteség
számlaszámla
szon-ekikeiszansoszon-ekikeiszanso ◆ eredménykimutatáseredménykimutatás ◆

nyereségkimutatásnyereségkimutatás
szonemuszonemu ◆ irigyelirigyel 「Kareno szainó-o szon-
emu.」 „Irigyli a tehetségét.”

szónenszónen ◆ gondolatgondolat 「Nórini fukaina szónenga
ukanda.」 „Kellemetlen gondolat motoszkált a fe-
jemben.”

szónenszónen ◆ legszebblegszebb férfikorférfikor ◆ legszebblegszebb korkor

szónenkiszónenki ◆ legszebblegszebb férfikorférfikor 「Kare-va szó-
nenkidatta.」 „A legszebb férfikorban volt.”

szonettoszonetto ◆ szonettszonett
szongaiszongai ◆ kárkár 「Dzsikode szongai-o kómutta.」
„Balesetből származó kár érte.” ◆ veszteségveszteség
「Rosia gunni tadaina szongai-o ataeta.」 „Az
orosz csapatoknak jelentős veszteséget okoztunk.”
◇ ruisószongairuisószongai átterjedő tűz okozta kárátterjedő tűz okozta kár
szongaibaisószongaibaisó ◆ kártérítéskártérítés 「Szongaibaisó-o
motomeru.」 „Kártérítést követel.”

szongaicsószaszongaicsósza ◆ kárfelméréskárfelmérés
szongaigakuszongaigaku ◆ kárösszegkárösszeg
szongaihokenszongaihoken ◆ kárbiztosításkárbiztosítás
szongainbaisókinszongainbaisókin ◆ kártérítés összegekártérítés összege
szongaiszeikjúszongaiszeikjú ◆ kárigénykárigény 「Haitacugjósani
szongaiszeikjú-o mósi tateta.」 „A futárcégnek
bejelentettem a kárigényemet.”

szongenszongen ◆ magasztosságmagasztosság 「Szeimeino
szongen-o szoncsószuru.」 „Tiszteli az élet ma-
gasztosságát.” ◆ méltóságméltóság 「Dzsoszeino
szongen-o bótokuszuru.」 „Női méltóságában
gyalázza meg.”

szongensiszongensi ◆ emberhezemberhez méltóméltó halálhalál ◆ euta-euta-
názianázia ◆ méltóságteljesméltóságteljes halálhalál ◆ passzívpasszív eu-eu-
tanáziatanázia
szongensiszuruszongensiszuru ◆ méltósággalméltósággal meghalmeghal
「Ningen-va szongensiszuru kenrigaaru.」 „Min-
denkinek joga van méltósággal meghalni.”

szongikaiszongikai ◆ falutanácsfalutanács
szongiriszongiri ◆ veszteségleírásveszteségleírás
szongiri-oszongiri-o szuruszuru / szongiriszuruszongiriszuru ◆ kiszállkiszáll
aa bulibólbuliból ◆ leírjaleírja aa veszteségetveszteséget 「Kabuno
szongiri-o sita.」 „Leírtam a részvényvesztesége-
met.”

szongiriszuruszongiriszuru / szongiri-oszongiri-o szuruszuru ◆ kiszállkiszáll
aa bulibólbuliból ◆ leírjaleírja aa veszteségetveszteséget 「Kabuno
szongiri-o sita.」 „Leírtam a részvényvesztesége-
met.”

szonguszongu ◆ daldal ◇ komikku-szongukomikku-szongu viccesvicces daldal
◇ nanbá-van-szongunanbá-van-szongu listavezetőlistavezető daldal ◇ nin-nin-
kiszongukiszongu slágersláger ◇ rabu-szongurabu-szongu szerelmesszerelmes
daldal
szonguraitászonguraitá ◆ dalszerződalszerző ◇ singá-singá-
szonguraitászonguraitá énekes-dalszerzőénekes-dalszerző
szonikétászonikétá ◆ szonikátorszonikátor
szóninatteiruszóninatteiru ◆ rétegződikrétegződik 「Sakaikaikjú-va
szóninatteiru.」 „A társadalom rétegződik.”

szóninzúszóninzú ◆ összlétszámösszlétszám
szónjószónjó ◆ fekvő futás-gyökfekvő futás-gyök
szónjószónjó ◆ fekvő köröm-gyökfekvő köröm-gyök
szon-júszon-jú ◆ falu tulajdonafalu tulajdona
szónjúszónjú ◆ beillesztésbeillesztés ◆ beszúrásbeszúrás ◆ inszer-inszer-
cióció ◆ közbeiktatásközbeiktatás
szon-júcsiszon-júcsi ◆ falu földjefalu földje
szónjúhairecuszónjúhairecu ◆ inszerciós szekvenciainszerciós szekvencia
szónjúkuszónjúku ◆ közbevetett szóközbevetett szó
szónjúmódoszónjúmódo ◆ beszúrásbeszúrás üzemmódüzemmód 「Vápuro-
va szónjúmódodatta.」 „A szövegszerkesztő be-
szúrás üzemmódban volt.”

szónjúszeicsószónjúszeicsó ◆ beékelődésbeékelődés ◆ intusszusz-intusszusz-
cepciócepció
szónjúszuruszónjúszuru ◆ beillesztbeilleszt 「SIMKádo-o szoket-
toni szónjúsita.」 „A SIM-kártyát beillesztettem
a helyére.” ◆ belehelyezbelehelyez 「Kjassukádo-o ATM-
ni szónjúsita.」 „A bankkártyát belehelyeztem a
bankautomatába.” ◆ beszúrbeszúr 「Vápurode futac-
uno kotobano aidanimó hitocu szónjúsita.」 „A
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szövegszerkesztőben beszúrtam egy szót két má-
sik közé.” ◆ betoldbetold 「Honni issó-o szónjúsita.」
„Betoldottam egy fejezetet a könyvembe.” ◆ ik-ik-
tattat 「Kaironi teikóki-o szónjúsita.」 „Egy ellen-
állást iktatott az áramkörbe.” ◆ illesztilleszt 「Kádo-o
kikaini szónjúsita.」 „A gépbe illesztettem a kár-
tyát.” ◆ közbeiktatközbeiktat 「Konma-o szónjúsita.」
„Közbeiktattam egy vesszőt.” ◆ közéközé szúrszúr 「Fu-
tacuno tangono aidanikonma-o szónjúsita.」 „A
két szó közé vesszőt szúrt.”

szon-júzaiszanszon-júzaiszan ◆ falu vagyonafalu vagyona
szonkaiszonkai ◆ falugyűlésfalugyűlés
szonkaiszonkai ◆ megrongálásmegrongálás ◆ megrongálódásmegrongálódás
◆ rongálásrongálás ◆ rongálódásrongálódás ◇ icsibuszonkaiicsibuszonkai
rongálódásrongálódás 「Taifúde dzsuh-tónobirude icsibu-
szonkaino higaiga deta.」 „A tájfun 10 épületet
megrongált.”

szonkaigicsószonkaigicsó ◆ falugyűlés elnökefalugyűlés elnöke
szonkaigiinszonkaigiin ◆ falusi képviselőfalusi képviselő
szonkaiszaszeruszonkaiszaszeru ◆ megrongálmegrongál 「Kurénga ta-
ore tonarino ie-o szonkaiszaszeta.」 „A ledőlt da-
ru megrongálta a szomszéd házat.” ◆ rongálrongál
「Demo tai-va kuruma-o szonkaiszaszeta.」 „A
tüntetők gépkocsikat rongáltak.”

szonkaiszuruszonkaiszuru ◆ megrongálódikmegrongálódik 「Araside ja-
nega szonkaisita.」 „A viharban megrongálódott a
tető.”

szonkeiszonkei ◆ tisztelettisztelet 「Vatasi-va ano szenszei-
o szonkeisiteimaszu.」 „Tisztelem azt a tanárt.”

szonkeigoszonkeigo ◆ udvarias nyelvezetudvarias nyelvezet
szonkeisinszonkeisin ◆ tisztelettisztelet
szonkeiszubekiszonkeiszubeki ◆ tiszteletettiszteletet érdemlőérdemlő ◆

tiszteletretiszteletre méltóméltó 「Szonkeiszubeki kói」
„tiszteletre méltó tett”

szonkeiszuruszonkeiszuru ◆ felnézfelnéz rárá 「Vatasi-va csicsi-
o szonkeisiteimaszu.」 „Felnézek az apámra.” ◆

tiszteltisztel 「Eijú-o szonkeiszuru.」 „Tiszteli a hő-
söket.”

szonkiszonki ◆ hátrányhátrány ◇ tanki-vatanki-va szonkiszonki haragharag
rossz tanácsadórossz tanácsadó
szonkiszonki ◆ nemesnemes
szonminszonmin ◆ falu népefalu népe
szonmószonmó ◆ elhasználódáselhasználódás ◆ megkopásmegkopás
szonmószuruszonmószuru ◆ elhasználódikelhasználódik 「Buhin-va
szonmósita.」 „Az alkatrész elhasználódott.” ◆

harcbanharcban megfogyatkozikmegfogyatkozik 「Szonmósita buta-
ini heisi-va hodzsúszareta.」 „A harcban megfo-
gyatkozott csapatot katonákkal pótolták.” ◆ meg-meg-
fogyatkozikfogyatkozik 「Sihon-va szonmósita.」 „A tőke
megfogyatkozott.”

szon-naszon-na ◆ ilyenilyen 「Szon-na bakana hitogairuno-
ka?」 „Ki látott még ilyen hülyét?” ◆ olyanolyan
「Vatasinimoszon-na siri agairu.」 „Nekem is
van olyan ismerősöm.”

szon-naszon-na ◆ előnytelenelőnytelen 「Szonna tacsibania-
ru.」 „Előnytelen helyzetben van.” ◆ háládatlanháládatlan
「Szonna jakumavari-o hiki ukeru.」 „Háládatlan
szerepet vállal.” ◆ kárárakárára válikválik 「Szonna iki
kata-o siteiru.」 „Az életmódja a kárára válik.” ◆

kedvezőtlenkedvezőtlen 「Szonna dzsóken」 „kedvezőtlen
feltétel” ◆ vesztesvesztes 「Szonna sóbunda.」 „Vesz-
tes alkat.” ◆ veszteségesveszteséges 「Szonna sóbai」
„veszteséges üzlet”

szon-nafúniszon-nafúni ◆ ilyily módonmódon 「Szono toki, szon-
na fúni ikiteita.」 „Ily módon éltem én akkor.” ◆

úgyúgy 「Bokuni-va szon-na fúni-va mienai.」 „Ne-
kem nem tűnik úgy.”

szon-naiszon-nai ◆ belterületbelterület
szon-nakaimonoszon-nakaimono ◆ rosszrossz boltbolt 「Kono
kuruma-va szonna kai monodatta.」 „Ezzel a ko-
csival rossz boltot csináltam.”

szon-nakandzsiszon-nakandzsi ◆ valami hasonlóvalami hasonló
szon-nakotoarimaszenszon-nakotoarimaszen ◆ dehogyisdehogyis 「『Han-
garí godzsózuni hanaszemaszune.』『Szon-
nakotoarimaszen!』」 „–Milyen jól beszélsz ma-
gyarul! –Dehogyis!”

szon-nakotodeszon-nakotode ◆ amiattamiatt 「Szon-nakotode na-
kuna!」 „Ne sírj amiatt!” ◆ emiattemiatt 「Szon-
nakotode sinpaisinaide.」 „Ne aggód emiatt.”

szon-nakotohanaiszon-nakotohanai ◆ nem jellemzőnem jellemző
szon-nakotonaidesószon-nakotonaidesó ◆ ugyanugyan menjmenj mármár
「Szon-nakotonaidesó, ano hito-va siroda.」
„Ugyan menj már, az az ember ártatlan!”

szon-namonszon-namon ◆ ezez mármár csakcsak ilyenilyen 「Kono
nedandatoszon-namondesó.」 „Ezen az áron ez
már csak ilyen lehet.”

szon-naniszon-nani ◆ annyiraannyira 「Szon-nani odorokana-
kutemoii.」 „Nem kell annyira meglepődni.” ◆

ennyireennyire 「Kimino csokin-va szon-nani szuku-
nai?」 „Ennyire kevés a megtakarításod?”
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szon-nanodemanzokuszuruszon-nanodemanzokuszuru ◆ alábbalább adad
「Szon-nanode manzokusinaide!」 „Ennél ne
add alább!”

szon-nataguinoszon-nataguino ◆ olyasféleolyasféle
szon-natokiniszon-natokini ◆ akkorakkor 「Szon-na tokininande
varattano?」 „Miért nevettél akkor?” ◆ ilyenkorilyenkor
「Szon-na tokini darega denvaszuruno?」 „Ki te-
lefonálhat ilyenkor?” ◆ olyankorolyankor
「Kanasikunarukotogaaru.Szon-na tokini
ongaku-o kiku.」 „Néha szomorú vagyok, de
olyankor zenét szoktam hallgatni.”

szon-natokorodaneszon-natokorodane ◆ körülbelül ennyikörülbelül ennyi
szon-ninaruszon-ninaru ◆ vesztveszt 「Kono eiga-o minakute-
mo, szonninaranai.」 „Ha nem láttad ezt a filmet,
semmit sem vesztettél.”

szonnószonnó ◆ császár iránti tiszteletcsászár iránti tisztelet
szonnódzsóiszonnódzsói ◆ császárcsászár tiszteletetisztelete ésés ide-ide-
genek kiűzésegenek kiűzése
szonnóvanurininaruszonnóvanurininaru ◆ veszteségetveszteséget vesz-vesz-
teségreteségre halmozhalmoz 「Kabu-o fujasitara szonno
uvanurininatta.」 „Még több részvényt vettem, de
veszteséget veszteségre halmoztam.”

szonoszono ◆ helyhely ◆ kertkert ◇ hanazonohanazono virágos-virágos-
kertkert 「Himicuno hanazononi anata-o an-
naisimasó.」 „Megmutatom neked a titkos virá-
goskertet.” ◇ baranoszonobaranoszono rózsás kertrózsás kert
szonoszono ◆ abbéliabbéli 「Szono kenendzsikónicuite cu-
taeta.」 „Elmondta abbéli aggályait.” ◆ annakannak
「Szono hitono namae-o omoi deszenai.」 „Nem
jut eszembe annak az embernek a neve.” ◆ annálannál
「Szono sippaide vatasino dzsinszeiga kucuga-
eszareta.」 „Annál a baklövésnél romlott el az éle-
tem.” ◆ azaz 「Szono tegami-o miszetekurenai?」
„Nem mutatnád meg azt a levelet?” ◆ ezez
「Szonosacu-va kinómo kiteitadesó.」 „Ez az ing
volt rajtad tegnap is.” ◇ szonóeszonóe azontúlazontúl 「Ko-
no eiga-va nagai ueni omosirokunai.」 „Ez a film
azontúl, hogy hosszú, unalmas is.” ◇ szonotóriszonotóri
úgyúgy vanvan 「Maszasikuszono tórida.」 „Bizony
úgy van!” ◇ szonotokiszonotoki ekkorekkor 「Szono toki,
kare-va kusami-o sita.」 „Ekkor eltüsszentette
magát.” ◇ szonohiszonohi aznapaznap 「Szono hi, cujoi kaz-
ega fuiteita.」 „Aznap erősen fújt a szél.”

szonószonó ◆ begybegy
szonoaidaszonoaida ◆ aközbenaközben 「Kucuroidene.Szono
aidanikóhi-o ireteageru.」 „Pihenj csak! Aközben
én csinálok neked egy kávét.” ◆ azalattazalatt 「Szan-

nenkan gaikokuni szundeitaga, szono aidahamat-
taku himaganakatta.」 „Három évig külföldön
laktam, de azalatt nem volt semmi szabadidőm.”
◆ eközbeneközben 「Minamihankjú-va nacude-
szu.Szono aidaha kitahankjú-va fujudeszu.」 „A
déli féltekén nyár van. Eközben az északin tél
van.” ◆ ezalattezalatt
szonoaidaniszonoaidani ◆ aközbenaközben 「Kare-va geidzsucu-
o benkjósiteita.Szono aidani sószecumo kaki
hadzsimeta.」 „Művészetet tanult, írni is aközben
kezdett.” ◆ eközbeneközben 「Bokuga me-o todzsi-
ta.Szono aidani hanasiaitega kieta.」 „Becsuktam
a szemem. Eközben a beszélgetőpartnerem el-
tűnt.” ◆ mindaközbenmindaközben
szonoatoszonoato ◆ azótaazóta 「Szonoato kareto avana-
katta.」 „Azóta nem találkoztam vele.”

szonobaszonoba ◆ azaz aa helyhely ◆ helyzethelyzet ◆ ottott ◇

szonoba-oszonoba-o szaruszaru odébbállodébbáll 「Han-nin-va szo-
no ba-o szatta.」 „A tettes odébbállt.” ◇

szonoba-oszonoba-o szaruszaru kivonulkivonul 「Jató-va kaigino
ba-o szatta.」 „Az ellenzék kivonult a gyűlésről.”
◇ sonoba-osonoba-o szukuuszukuu megmentimegmenti aa helyzetethelyzetet
「Aravareta tomodacsigaszono ba-o szukutta.」
„Az ott termett barátom megmentette a helyzetet.”
◇ sonoba-osonoba-o szukuuszukuu mentimenti aa helyzetethelyzetet
「Szono ba-o szukuótosita.」 „Próbáltam mente-
ni a helyzetet.” ◇ szonoba-oszonoba-o cukuroucukurou javítjavít aa
helyzetenhelyzeten 「Ii vakesiteszono ba-o cukurotta.」
„Egy kifogással javítottam a helyzeten.”

szonobadeszonobade ◆ azonazon aa helyenhelyen ◆ azonazon nyom-nyom-
banban 「Konokudzsi-va szono bade atariga vaka-
ru.」 „Ez a tombola olyan, hogy azon nyomban
megtudjuk, ha nyerünk.” ◆ egyegy ültőültő helyébenhelyében
「Szono bade nidzsúkkono dango-o tabeta.」
„Egy ültő helyében megevett 20 gombócot.”

szonobakagirinoszonobakagirino ◆ felelőtlenfelelőtlen 「Szono
bakagirinokoto-o itta.」 „Felelőtlen kijelentést
tett.” ◆ futófutó 「Kanodzsoto-va szono bakagirino
kankeidatta.」 „Csak egy futó kaland volt.” ◆

meggondolatlanmeggondolatlan 「Szono bakagirino jaku-
szokudatta.」 „Meggondolatlan ígéret volt.”

szonobaniszonobani ◆ ottott 「Szono bani iavaszeta hitoni
kekkonno sónin-o tanonda.」 „Az éppen ott lévő
embert kérték meg, hogy legyen a házassági tanú-
juk.”

szonobanifuszavasiiszonobanifuszavasii ◆ odavalóodavaló 「Szono ba-
nifuszavasikunai jófukude itta.」 „Olyan ruhában
mentem, ami nem volt odavaló.”
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szonobanogarenoszonobanogareno ◆ kibúvótkibúvót keresőkereső 「Szono
banogareno ii vake」 „kibúvót kereső kifogás”

szonobanoomoicukideszonobanoomoicukide ◆ hirtelenhirtelen ötlettelötlettel
「Szono bano omoicukide, imamadeto-va
zenzencsigaukoto-o sita.」 „Hirtelen ötlettel vala-
mi teljesen mást csináltam, mint eddig.”

szonoba-oszonoba-o cukuroucukurou ◆ javítjavít aa helyzetenhelyzeten 「Ii
vakesiteszono ba-o cukurotta.」 „Egy kifogással
javítottam a helyzeten.”

szonoba-oszonoba-o szaruszaru ◆ kivonulkivonul 「Jató-va kaigino
ba-o szatta.」 „Az ellenzék kivonult a gyűlésről.”
◆ odébbállodébbáll 「Han-nin-va szono ba-o szatta.」
„A tettes odébbállt.”

szonobasinoginoszonobasinogino ◆ átmenetiátmeneti 「Szono basi-
nogino kaikecuszaku-o totta.」 „Átmeneti megol-
dást választottam.” ◆ kényszerkényszer 「Szono basino-
gino uszo-o cuita.」 „Kényszerből füllentettem.”
◆ mentőmentő 「Szono basinogino szocsi-o hodokosi-
ta.」 „Mentőintézkedést hoztam.” ◆ rögtönzöttrögtönzött
「Szono basinogino ii vake-o sita.」 „Felhozott
egy rögtönzött kifogást.”

szonobasinogi-oszonobasinogi-o szuruszuru ◆ mentimenti aa menthe-menthe-
tőttőt 「Tekitónakoto-o itteszono basinogi-o sita.」
„Egy kitalált szöveggel mentettem a menthetőt.”

szonocudoszonocudo ◆ akkorakkor 「Hicujóninattara, szono
cudokaimaszu.」 „Akkor veszem meg, amikor
szükségem van rá.” ◆ amintamint csakcsak 「Toraburu-
gaattara, szono cudotaiósimaszu.」 „Amint csak
valami probléma adódik, elhárítjuk.” ◆ mindenminden
alkalommalalkalommal 「Tabekiru rjó-o szonocudo kau.」
„Minden alkalommal annyi ételt veszek, amennyit
meg bírok enni.”

szonócsiszonócsi ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Szono ucsikono
kotobaga dzsózuninarudesó.」 „Egyszer csak si-
kerül megtanulnom ezt a nyelvet.” ◆ egyszeregyszer
majdmajd 「Szono ucsivakarudesó.」 „Egyszer majd
rájössz.” ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Szono ucsirenrakuga
kuruto omoimaszu.」 „Előbb-utóbb jelentkezni
fog.” ◆ közülközül 「Mih-cunomeruado-o mottei-
ru.Szonócsi hitocu-va tomodacsinidake osietei-
ru.」 „Három levelezőcímem van. Ezek közül az
egyiket csak a barátaim ismerik.” ◆ legközelebblegközelebb
「Mata, szonócsi!」 „Legközelebb megint találko-
zunk!” ◆ majdmajd csakcsak 「Oisaszan-ni curete iku
hicujó-va arimaszen. Szono ucsinaorimaszu.」
„Nem kell orvoshoz vinni, majd csak meggyó-
gyul.”

szonocsósideszonocsóside ◆ úgyúgy 「Szono csósidejarina-
szai!」 „Csináld úgy, ahogy eddig!”

szonodzsicuszonodzsicu ◆ valójábanvalójában 「Kare-va ranbóni
mieruga, szono dzsicujaszasii.」 „Durvának lát-
szik, valójában azonban kedves.”

szonóeszonóe ◆ afelettafelett 「Bádzson szankaszono ue」
„hármas verzió vagy afelett” ◆ azonfelülazonfelül 「Kono
sigotoga szukide, szono uekjúrjógaii.」 „Szeretem
a munkám, azonfelül jól is fizetnek.” ◆ azonkívülazonkívül
「Agoga csiiszaiueni maebaga ókikatta.」 „Kicsi
volt az álla, azonkívül lapátfogai voltak.” ◆ azon-azon-
túltúl 「Kono eiga-va nagai ueni omosirokunai.」
„Ez a film azontúl, hogy hosszú, unalmas is.” ◆

ezenfelülezenfelül 「Takuszan gocsiszóninatteszono ue-
purezentomade itadaitesimaimasita.」 „Jól meg-
vendégeltek, ezenfelül ajándékot is kaptam.” ◆

ráadásulráadásul 「Kono kuruma-va csiiszaiueni taka-
ideszu.」 „Ez a kocsi túl kicsi. Ráadásul drága is.”

szonóeniszonóeni ◆ azonazon 「Hon-va madono maenoté-
buruniarimaszu.」 „Azon az asztalon van a könyv
amelyik az ablaknál áll.”

szonogoszonogo ◆ azótaazóta 「Szono atonanigaattano?」
„Mi történt azóta?” ◆ utánautána 「Szono gokareto
attakotogaaru?」 „Találkoztál vele utána?”

szonohanmenszonohanmen ◆ ellenbenellenben ◆ viszontviszont
szonohenszonohen ◆ akörülakörül 「Kanodzso-va hatacsiszo-
no henda.」 „Húsz éves, vagy akörül van.” ◆ arraarra
「Ijaringu-o dokokaszono henni otosita.」 „Va-
lahol arrafelé vesztettem el a fülbevalómat.” ◆

ezekezek 「Szono hen-va makaszeru.」 „Ezeket rád
bízom.” ◆ ilyesmiilyesmi 「Boku-va szono hen-va niga-
teda.」 „Nem erősségem az ilyesmi.”

szonohen-niszonohen-ni ◆ arrafeléarrafelé 「Szono
hennikonbini-va nakatta.」 „Nem volt arrafelé
éjjel-nappali üzlet.” ◆ azonazon aa környékenkörnyéken 「To-
modacsimoszono henni szundeiru.」 „A barátom
is azon a környéken lakik.”

szonohiszonohi ◆ aznapaznap 「Szono hi, cujoi kazega fuite-
ita.」 „Aznap erősen fújt a szél.” ◆ azonazon aa naponnapon

szonohigurasiszonohigurasi ◆ egyikegyik naprólnapról aa másikramásikra
élésélés
szonohigurasi-oszonohigurasi-o szuruszuru ◆ egyikegyik naprólnapról aa má-má-
sikrasikra élél 「Kodzsiki-va szono higurasi-o siteita.」
„A koldus egyik napról a másikra élt.”
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szonohokaszonohoka ◆ azonazon kívülkívül 「Inakani ie-o mot-
teimaszu.Szonohokani zaiszan-va arimaszen.」
„Van vidéken egy házam. Azon kívül semmi va-
gyonom nincs.” ◆ ésés mégmég 「Szonohokadokoni
rjokósimasitaka?」 „És még hova utaztál?” ◆

ezenezen kívülkívül 「Szonohokani nanimo oboeteinai.」
„Ezen kívül nem emlékszem semmire.”

szonoippószonoippó ◆ ezzelezzel szembenszemben 「Szubeteno
kigjó-va keikigaii.Szono ippó, kocsira-va tószan-
szunzenda.」 „Minden vállalatnak jól megy, ezzel
szemben mi a csőd szélén állunk.” ◆ másrésztmásrészt
「Szono an-va szubarasii.Sikasiszono ippó, riszu-
kumo tomonau.」 „Az ajánlat kedvező, másrészt
viszont kockázatos is.” ◆ viszontviszont 「Ondanna fu-
juni megumareta.Szono ippószukí-va tanosimen-
akatta.」 „Szerencsére enyhe volt a tél, viszont sí-
elni nem tudtunk.”

szonojónaszonojóna ◆ afféleafféle 「Szonojóna hito-va sinra-
idekinai.」 „Az afféle emberekben nem lehet bíz-
ni.” ◆ efféleefféle 「Szonojóna dzsódan-va szukide-va
arimaszen.」 „Nem szeretem az efféle vicceket.” ◆

olyanolyan 「Tomodacsito onadzsijónasacu-o katta.」
„Olyan inget vettem, mint a barátom.” ◆ olyan-olyan-
féleféle 「Mahóbin-va kóhí-o szamenaijóniszuru jó-
kideszu.」 „A termosz olyanféle edény, ami nem
engedi kihűlni a kávédat.”

szonojónamonoszonojónamono ◆ olyasmiolyasmi 「Ucsini-va
szonojónamono-va arimaszen.」 „Nincs nálunk
olyasmi.”

szonojóniszonojóni ◆ eszerinteszerint 「Szonojóni cutaeteoki-
maszu.」 „Eszerint fogom őt tájékoztatni.” ◆ úgyúgy
「Szonojóni itasimaszu.」 „Úgy fogok tenni.”

szonokanszonokan ◆ azalattazalatt ◆ ezalattezalatt 「Csotto
szeki-o hazusimaszuga, szono kankono soruini
me-o tósite itadakemaszenka?」 „Kimegyek, ez-
alatt nem néznék át az anyagot?”

szonokan-niszonokan-ni ◆ mindeközbenmindeközben 「Tairjóno so-
kurjóga haikiszareteiru, szono kanni szúhjaku-
manhitoga ueteiru.」 „Sok étel a szemétbe kerül.
Mindeközben milliók éheznek.”

szonokavariniszonokavarini ◆ ahelyettahelyett
「Kodomonipurezento-o kavanakat-
ta.Szonokavarini dóbucuenni curete itta.」 „Nem
vettem a gyereknek ajándékot. Ahelyett elvittem
őt az állatkertbe.” ◆ cserébecserébe 「Tomodacsi-o ta-
szuketa.Szonokavarini karemo boku-o taszukete-
kureta.」 „Segítettem a barátomnak, és cserébe ő

is segített nekem.” ◆ viszontviszont 「Otto-va rjóri-va
sinai.Szonokavarini ieno súri-o jattekureru.」 „A
férjem nem főz, viszont megcsinálja a ház körüli
javításokat.”

szonokiszonoki ◆ kedvetkedvet kapkap hozzáhozzá 「Súdzsinok-
uraszuni szaszovarete, szono kininatta.」 „Hívtak
kalligráfiát tanulni, és én kedvet kaptam hozzá.”

szonokoroszonokoro ◆ akkorakkor 「Szono korovakakatta.」
„Akkor még fiatal voltam.” ◆ akkoribanakkoriban 「Szono
korosingurunoaiszukurímu-va icsiforintodatta.」
„Akkoriban egy forint volt egy gombóc fagylalt.”
◆ akkortájtakkortájt 「Keitaidenvaga fukjúsi
hadzsimetano-va szono korodatta.」 „Akkortájt
jelentek meg a mobiltelefonok.” ◆ akörülakörül 「Asi-
tano nidzsikaszono koro, atanano ucsini aszobini
ikune.」 „Holnap két órakor, vagy akörül átme-
gyek hozzátok.”

szonokuraiszonokurai ◆ annyiannyi 「Szonokuraino okanenara
bokudemo daszeru.」 „Annyi pénzt én is adha-
tok.” ◆ ennyiennyi 「Szonokuraino dzsikande-va kéki-
va cukurenai.」 „Ennyi idő alatt nem lehet tortát
csinálni.”

szonokuszeszonokusze ◆ mégismégis 「Jaszetaito itteirujo-
ne.Szonokuszekékibakari tabeteirusi.」 „Azt
mondod fogyni akarsz, mégis süteményeken élsz.”
◆ mégsemmégsem 「Icumoszumaho-o idzsittei-
ru.Szonokusze denvani-va denai.」 „Mindig az
okostelefonját babrálja, mégsem veszi fel, ha hív-
ják.”

szonomacsinoszonomacsino ◆ odavalósiodavalósi 「Sinszekigaszono
macsino hitonanode, vatasi-va szono baso-o joku
sitteimaszu.」 „Ismerem a várost, a rokonom
odavalósi.”

szonomaeniszonomaeni ◆ azelőttazelőtt 「Kono kudamono-va
dzsukuszu maeni súkakuszaretesimaimaszu.」
„Ezt a gyümölcsöt még azelőtt leszedik, hogy meg-
érhetne.”

szonomamaszonomama ◆ háborítatlanulháborítatlanul 「Szonomama
sigoto-o cuzuketa.」 „Háborítatlanul folytattam a
munkámat.” ◆ ígyígy hagyvahagyva 「Szonomamadato
kuszarukara reizókoni irete!」 „Tedd be a hűtőbe,
mert ha így hagyod megromlik!” ◆ olyanolyan
「Koko-va hjakunenmaeno macsiszonomama-
da.」 „Ez a város olyan, mint száz éve volt.” ◆

úgy,úgy, ahogyahogy vanvan 「Kami-o szomenaide, szono-
mamanisite!」 „Ne fesd be a hajad, hagyd úgy
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ahogy van!” ◆ úgyúgy maradvamaradva 「Szonomama ugo-
kanaide!」 „Maradj úgy, ne mozogj!”

szonomamanokoruszonomamanokoru ◆ fennmaradfennmarad 「Edodzsi-
daino macsinamigaszonomama nokotteiru.」 „Az
edo-kori városkép fennmaradt.” ◆ megmaradmegmarad
「Jamani fujuno konszekigaszonomama nokotte-
iru.」 „A tél nyoma megmaradt a hegyen.” ◆

megvanmegvan 「Kinókattapan-va szonomama nokot-
teiru.」 „Megvan még a kenyér, amit tegnap vet-
tem.”

szonomavariniszonomavarini ◆ akörülakörül 「Ano kiga mieru?
Kodomono tokimin-nadeszono mavarinijoku szu-
vatteitanda.」 „Látod azt a fát? Akörül szoktunk
üldögélni, amikor gyerekek voltunk.”

szonomonoszonomono ◆ magamaga 「Eigaszonomono-va va-
rukunakattaga, tonarini szuvatteiru hito-va kusa-
mibakarisiteita.」 „A film maga nem volt rossz,
de a mellettem ülő néző folyamatosan tüsszögött.”
◆ magábanmagában 「Idzsivaruna kangaeszonomono-va
cumide-va nai.」 „A rossz gondolat magában nem
bűn.” ◆ megtestesültmegtestesült 「Kare-va akuiszonomo-
nodatta.」 „Ő maga volt a megtestesült gonosz-
ság.”

szononakadeszononakade ◆ abbanabban
szononakakaraszononakakara ◆ abbólabból
szononakaniszononakani ◆ abbanabban
szonoszono nakaninakani vava ◆ többektöbbek közöttközött
「Takuszan-no suruino kudamonogaatte, szono
nakani-va icsidzsikumoatta.」 „Sok gyümölcs volt
az asztalon, többek között füge is.”

szononiokurijúszononiokurijú ◆ keresnivalókeresnivaló 「Sitagi-o rei-
zókoni oku rijú-va nai.」 „Az alsóneműnek semmi
keresnivalója nincs a hűtőgépben.”

szononocsiszononocsi ◆ azutánazután
szonoókiszanoszonoókiszano ◆ akkoraakkora ◇ csódoszonoóki-csódoszonoóki-
szanoszano ugyanakkoraugyanakkora
szonorijúdeszonorijúde ◆ amiattamiatt ◆ azértazért
szonósironiszonósironi ◆ azaz utánután 「Maenibaszuga hasit-
teite, szono usironi vatasitacsigaita.」 „Elöl a busz
ment, az után pedig mi.”

szonoszecuszonoszecu ◆ akkorakkor 「Mata oszevaninaruko-
tomoaruto omoimaszunode, szono szeh--va joro-
siku onegaisimaszu.」 „Még biztosan szükségem
lesz magára, remélem akkor segít majd.” ◆ múlt-múlt-
korkor 「Szono szeh--va oszevaninarimasita.」 „A
múltkor nagy segítségemre volt.”

szonoszudzsiszonoszudzsi ◆ jakuzajakuza 「Kare-va szono szu-
dzsino hitoda.」 „A jakuza embere.” ◆ szervszerv
「Micuju-o szono szudzsini cúhósita.」 „A csem-
pészeket feljelentettem a szerveknél.” ◆ területterület
「Kare-va szono szudzsini kuvasii.」 „Jártas azon
a területen.”

szon-oszon-o szuruszuru / szonszuruszonszuru ◆ bukikbukik 「Kabu-
decsotto szonsita.」 „Buktam egy kicsit a részvé-
nyeken.” ◆ ráfizetráfizet 「Kaisano atarasii dzsigjó-va
szon-o sita.」 „A cég ráfizetett az új tevékenysé-
gére.” ◆ rosszulrosszul járjár 「Imafudószan-o kavanai
hito-va szonszuru.」 „Rosszul jár, aki nem vesz
most lakást.” ◆ veszítveszít 「Tobakude szonsita.」
„Veszítettem a szerencsejátékon.”

szonotaszonota ◆ ezenezen kívülkívül 「Kono misze-va szó-
dzsiki, szuihanki, szono tano kaden-o tori acukat-
teiru.」 „Ebben az üzletben porszívót, rizsfőzőt,
ezen kívül sok más háztartási gépet lehet kapni.”
◆ összesösszes többitöbbi 「Kore-va csúrippu, szore-va
barade, szono ta-va zaszszóda.」 „Ez tulipán, az
rózsa, az összes többi pedig gyomnövény.” ◆

s.t.b.s.t.b. ◆ s a többis a többi
szonotabiszonotabi ◆ olyankorolyankor 「Tamani mukasino ie-
o tórunode, szono tabikodomodzsidai-o omoi da-
szu.」 „Néha elmegyek a régi házunk előtt. Olyan-
kor mindig eszembe jut a gyerekkorom.” ◆ va-va-
lahányszorlahányszor 「Darekaga kekkonszuruto kikuto,
szono tabini kodoku-o kandzsimaszu.」 „Vala-
hányszor hallom, hogy valaki megházasodik, ma-
gányosnak érzem magam.”

szonotaguiszonotagui ◆ olyanfajtaolyanfajta 「Akuszeimoaruke-
redomo, kono sujó-va szonotaguide-va nai.」
„Van rosszindulatú daganat is, de ez nem olyanfaj-
ta.”

szonotaguinoszonotaguino ◆ ilyesféleilyesféle 「Szono taguiino
hanasi-va joku kiku.」 „Sokszor hallok ilyesféle
történeteket.” ◆ olyasféleolyasféle 「Szono taguiino
sinpai-va nai.」 „Olyasféle dolog miatt nem kell
aggódnunk.”

szonotameszonotame ◆ azértazért 「Konovain-o no-
mó!Szonotameni kattandakara.」 „Azért vettem
ezt a bort, hogy megigyuk!” ◆ ezértezért 「Hendato
omottano-va szonotamedatta!」 „Hát ezért volt
ilyen furcsa!”

szonotameniszonotameni ◆ ahhozahhoz 「Rjokósitaiga,
szonotameni-va okanegairu.」 „Szeretnék utazni,
de ahhoz pénz kell.” ◆ amiattamiatt 「Kasikokunaru-
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tameni kodomo-va gakkóni kajotteiru.」 „Amiatt
jár a gyerek iskolába, hogy okosodjon.” ◆ avé-avé-
gettgett 「Tomodacsi-va kokodekéki-o katta. Bo-
kumoszono tameni kita.」 „A barátom itt vett sü-
teményt, én is avégett jöttem.” ◆ azértazért 「Anata-
o taihoszurutameni kimasitajo.」 „Azért jöttem,
hogy magát letartóztassam!” ◆ érteérte 「Zubon-o
azuketanode, joruszono tameni sitate ja-e iku.」
„Elvittem a szabóhoz a nadrágomat, majd este
megyek érte.”

szonotanoszonotano ◆ ezenezen kívülikívüli 「Szono tano rijú-
va nakatta.」 „Nem volt ezen kívüli ok.” ◆ többitöbbi
「Szono hokano hito-va kokoni acumatte kuda-
szai!」 „A többiek itt gyülekezzenek!”

szonotaózeiszonotaózei ◆ arctalanarctalan tömegtömeg 「Szono taó-
zeikara nukin detai.」 „Szeretnék kitörni a arcta-
lan tömegből.” ◆ soksok másmás emberember 「Szono taó-
zeino hitori.」 „Egy ember a sok közül.”

szonotenoszonoteno ◆ effajtaeffajta 「Szono teno sicumonni-
va nareteiru.」 „Hozzászoktam már az effajta kér-
désekhez.”

szonotokiszonotoki ◆ akkorakkor 「Szono tokinagare bosiga
mieta.」 „Akkor megjelent egy hullócsillag.” ◆

ekkorekkor 「Szono toki, kare-va kusami-o sita.」
„Ekkor eltüsszentette magát.”

szonotokidokiszonotokidoki ◆ amintamint 「Macsigai-o micuket-
araszono tokidokinaosimasó.」 „Amint hibát lá-
tunk, javítsuk ki!”

szonotokimadeszonotokimade ◆ addigraaddigra 「Mongen-va dzsú-
dzsinanode, szono tokimadeni kaeranakucsa.」
„Tíz órakor van kapuzárás. Addigra haza kell men-
nem.” ◆ akkorraakkorra 「Szono tokimade nagai nen-
gecugatatta.」 „Akkorra már sok év eltelt.” ◆ mi-mi-
előttelőtt 「Kare-va szore-o sinuszono tokimadeni
kanszeisitakatta.」 „Be akarta fejezni, mielőtt
meghal.”

szonotokiniszonotokini ◆ olyankorolyankor 「Icumo tabeteiru
tokini karekara denvagakakattekuru.」 „Mindig
olyankor telefonál, amikor eszünk.”

szonotokinoszonotokino ◆ akkoriakkori 「Nani-o taberuka, szo-
no tokino kibunde kimeru.」 „Az akkori kedvem-
től függ, hogy mit eszek.” ◆ mindenkorimindenkori 「Szono
dzsino daitórjóga hóricuni someiszuru.」 „A tör-
vényeket a mindenkori államelnök írja alá.”

szonotonariniszonotonarini ◆ mellettemellette 「Aszokoni anega
szuvatteite, szono tonarini kanodzsono dan-

naszanga szuvatteimaszu.」 „Ott ül a nővérem, és
mellette a férje.”

szonotóriszonotóri ◆ úgyúgy vanvan 「Maszasikuszono tóri-
da.」 „Bizony úgy van!”

szonotórininaruszonotórininaru ◆ bekövetkezikbekövetkezik 「Uranai-
va szono tórininatta.」 „Bekövetkezett a jóslat.” ◆

úgyúgy leszlesz 「Kovareruto omottaraszono tórininat-
ta.」 „Gondoltam el fog romlani, és úgy is lett.”

szonotosimottomokagajaitadzsinbucuszonotosimottomokagajaitadzsinbucu ◆

évév embereembere 「Kare-va kotosimottomo kagajaita
dzsinbucuninatta.」 „Ő lett idén az év embere.”

szonpiszonpi ◆ meglétmeglét 「Kidzsunno szonpi-o tasika-
meta.」 „Ellenőriztem az követelmény meglétét.”
◆ van-evan-e vagyvagy nincsnincs 「Viruszuno szonpi-o ta-
sikameta.」 „Ellenőrizte, hogy van-e vírus vagy
nincs.”

szonpuszonpu ◆ ön édesapjaön édesapja
szonrakuszonraku ◆ kis falukis falu ◆ tanyavilágtanyavilág
szonrakukjódótaiszonrakukjódótai ◆ faluközösségfaluközösség
szonricuszonricu ◆ fennállásfennállás ◆ létlét 「Szono kuni-va
szonricukiki dzsitainiaru.」 „Az ország létét ve-
szély fenyegeti.”

szonricuszonricu ◆ falusifalusi 「Szonricusógakkó」 „falusi
általános iskola”

szonricuszuruszonricuszuru ◆ léteziklétezik 「Dómeikokugana-
kerebakono kuni-va szonricudekinai.」 „Szövet-
ségesek nélkül ez az állam nem tud létezni.”

szonsicuszonsicu ◆ elvesztéselvesztés 「Hano szonsicu-va ta-
be monono sókani eikjó-o ataeru.」 „A fogak el-
vesztése hatással van az ételek emésztésére.” ◆

vesztésvesztés ◆ veszteségveszteség 「Kabude szonsicu-o
dasita.」 „Vesztesége volt a részvényeken.” ◇

détaszonsicudétaszonsicu adatvesztésadatvesztés ◇ denszószon-denszószon-
sicusicu átviteliátviteli veszteségveszteség 「Hikarifaiba cúsin-
no denszószonsicu」 „optikai kábel jelátviteli
vesztesége” ◇ necuszonsicunecuszonsicu hőveszteséghőveszteség
szonsicudzsikanszonsicudzsikan ◆ időveszteségidőveszteség
szonsicu-oszonsicu-o daszudaszu ◆ veszteségesveszteséges 「Kono
kaisa-va szonsicu-o dasiteiru.」 „Ez a vállalat
veszteséges.”

szonsitetokutoreszonsitetokutore ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb haszonhaszon isis
leszlesz
szonsószonsó ◆ károsodáskárosodás 「Zókino szonsó」 „szer-
vi károsodás” ◆ rongálódásrongálódás 「Cukueno hjó-
menno szonsóga meni cuku.」 „Szembeszökő az
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asztal felületének rongálódása.” ◆ sérüléssérülés
「Idensi-va szonsó-o uketa.」 „A DNS sérülést
szenvedett.” ◇ dzsintaiszonsódzsintaiszonsó szalagsérülésszalagsérülés
◇ díenuészonsódíenuészonsó DNS-károsodásDNS-károsodás
szonsószonsó ◆ tiszteletbelitiszteletbeli címcím ◆ tiszteletbelitiszteletbeli
titulustitulus ◆ tiszteletteljes megszólítástiszteletteljes megszólítás
szonsokuszonsoku ◆ elmaradáselmaradás 「Hinsicunadono
mende-va hokanomékáni kurabete szonsoku-
nai.」 „A minőséget tekintve nem maradunk el
más gyártóktól.”

szonsó-oszonsó-o ataeruataeru ◆ károsítkárosít 「Sigaiszen-va hi-
funi szonsó-o ataeta.」 „Az ultraibolya sugárzás
károsította a bőrt.”

szonsószuruszonsószuru ◆ megrongálódikmegrongálódik 「Dzsisinde-
konkurítoga szonsósita.」 „A földrengéstől meg-
rongálódott a beton.” ◆ megsérülmegsérül 「Dabokude
haga szonsósita.」 „Az ütéstől megsérült a fo-
gam.” ◆ sérülsérül 「Kono hon-va szonsósiteiru.」
„Ez a könyv sérült.”

szonszuruszonszuru ◆ léteziklétezik 「Tocsini szonszuru tat-
emono」 „telken lévő épület” ◆ őrződikőrződik 「Csii-
kini szonszuru bunkazai」 „vidéken őrződő kultu-
rális értékek” ◆ rejlikrejlik 「Tatazumaini szonszuru
ucukusisza」 „viselkedésében rejlő szépség”

szonszuruszonszuru / szon-oszon-o szuruszuru ◆ bukikbukik 「Kabu-
decsotto szonsita.」 „Buktam egy kicsit a részvé-
nyeken.” ◆ ráfizetráfizet 「Kaisano atarasii dzsigjó-va
szon-o sita.」 „A cég ráfizetett az új tevékenysé-
gére.” ◆ rosszulrosszul járjár 「Imafudószan-o kavanai
hito-va szonszuru.」 „Rosszul jár, aki nem vesz
most lakást.” ◆ veszítveszít 「Tobakude szonsita.」
„Veszítettem a szerencsejátékon.”

szontakuszontaku ◆ sejtéssejtés ◆ találgatástalálgatás
szontakuszuruszontakuszuru ◆ átérezátérez 「Kareno tacsiba-o
szontakusita.」 „Átéreztem a helyzetét.” ◆ kifür-kifür-
készkész 「Dzsósino ito-o szontakusite kaidzsó-o ki-
meta.」 „A főnököm szándékát kifürkészve vá-
lasztottunk rendezvénytermet.” ◆ sejtsejt 「Kareno
sin-i-o szontakusikanenai.」 „Sejteni sem lehet,
mi az igazi szándéka.”

szontokuszontoku ◆ előnyelőny vagyvagy hátrányhátrány 「Szontoku-
nukide kódószuru.」 „Anyagi előnyöket és hátrá-
nyokat nem nézve cselekszik.” ◆ érdekérdek 「Szon-
tokuzukude kanodzsoni csikazuita.」 „Érdekből
férkőzött a nő közelébe.” ◆ veszteségveszteség vagyvagy
haszonhaszon 「Szontoku-o mikivamete tósisita.」 „A
veszteséget és a hasznot átgondolva fektettem be.”

szontokukeiszanszontokukeiszan ◆ nyereségszámításnyereségszámítás
szonzaiszonzai ◆ fennállásfennállás 「Gakkó-va idzsimeno
szonzai-o mitometa.」 „Az iskola elismerte a ke-
gyetlenkedés fennállását.” ◆ jelenlétjelenlét 「Júreino
szonzai-o kandzsita.」 „Éreztem egy szellem je-
lenlétét.” ◆ létlét 「Szoreni bunmeino szonzaig-
akakatteiru.」 „A civilizációnk léte a tét.” ◆ lé-lé-
tezéstezés 「Kamino szonzai-o mitomeru.」 „Elis-
meri isten létezését.” ◆ meglétmeglét 「Kareni den-
vasite, tegamino szonzai-o tasikameta.」 „Telefo-
náltam neki, hogy megbizonyosodjak a levél meg-
létéről.” ◆ teremésteremés 「Kanodzso-va jaszasii szon-
zaideszu.」 „Az a nő kedves teremtés.” ◇

szonzai-oszonzai-o apíruszuruapíruszuru jójó színbenszínben mutatko-mutatko-
zikzik 「Kanodzsoni jaszasii kotoba-o kakete
szonzai-o apírusita.」 „Kedves szavakkal, jó szín-
ben mutatkozik a nő előtt.”

szonzaidósiszonzaidósi ◆ létigelétige
szonzaihiszonzaihi ◆ előfordulási arányelőfordulási arány
szonzaiigiszonzaiigi ◆ élet értelmeélet értelme
szonzaikanszonzaikan ◆ kiálláskiállás 「Attótekina szonzai-
kan」 „erős kiállás” ◆ létjogosultságlétjogosultság 「Kaigo-
hoken szeido-va szonzaikan-o masita.」 „Az idős-
gondozási rendszer növelte létjogosultságát.” ◆

súlysúly 「Kare-va kuraszude szonzaikangaru.」
„Súlya van az osztályban.”

szonzaikangaaruszonzaikangaaru ◆ jójó kiállásúkiállású 「Kare-va
szonzaikannoaru otokodeszu.」 „Jó kiállású fér-
fi.”

szonzai-oszonzai-o apíruszuruapíruszuru ◆ fontoskodikfontoskodik 「Dór-
jóno hitori-va icumo dzsibunno szonzai-o apíru-
siteiru.」 „Az egyik kollégám állandóan fontosko-
dik.” ◆ jójó színbenszínben mutatkozikmutatkozik 「Kanodzsoni
jaszasii kotoba-o kakete szonzai-o apírusita.」
„Kedves szavakkal, jó színben mutatkozik a nő
előtt.”

szonzairijúszonzairijú ◆ létezéslétezés okaoka 「Jókjúgaaruka-
rakoszo szonzairijúgaaru.」 „Csak azért létezik,
mert van rá igény.” ◆ létjogosultságlétjogosultság 「Kono
szosiki-va szonzairijúganai.」 „Ennek a szervezet-
nek nincs létjogosultsága.”

szonzaironszonzairon ◆ lételméletlételmélet ◆ létfilozófialétfilozófia ◆

ontológiaontológia
szonzaisaszonzaisa ◆ entitásentitás
szonzaiszuruszonzaiszuru ◆ léteziklétezik 「Nessí-va szonzai-
szuru.」 „A Loch Ness-i szörny létezik.”
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szonzokuszonzoku ◆ felmenőfelmenő rokonrokon 「Szonzokuto
hizoku」 „felmenő és lemenő rokonok” ◇ csok-csok-
keiszonzokukeiszonzoku egyenesegyenes ágiági felmenőfelmenő rokonrokon ◇

csokkeihizokucsokkeihizoku egyenes ági lemenő rokonegyenes ági lemenő rokon
szonzokunikakaszenaiszonzokunikakaszenai ◆ létérdeklétérdek 「Bokok-
ugono kjóiku-va minzokuno szonzokuni kakasze-
nai.」 „Az anyanyelvi oktatás a nemzetiségek lét-
érdeke.”

szonzokuszacudzsinszonzokuszacudzsin ◆ szülőszülő meggyilkolá-meggyilkolá-
sasa
szonzokuszuruszonzokuszuru ◆ fennmaradfennmarad 「Sihonsugi-va
icumade szonzokuszurudaró.」 „Vajon meddig
marad még fenn a kapitalizmus?”

szonzuruszonzuru / szondzsiruszondzsiru ◆ elmulasztelmulaszt
「Kareniszore-o ii szondzsita.」 „Elmulasztottam
megmondani neki.” ◆ elrontelront 「Matamo tegami-
o kaki szondzsita.」 „Megint elrontottam a leve-
let.” ◆ károsítkárosít 「Kono bussicu-va kenkó-o szon-
zuru.」 „Ez az anyag károsítja az egészséget.” ◆

megrongálmegrongál 「Kabin-o szondzsitesimatta.」
„Megrongálta a vázát.” ◆ megsértmegsért 「Tomoda-
csino kigen-o szondzsita.」 „Megsértettem a ba-
rátom érzéseit.”

szóószóó ◆ megfelelésmegfelelés ◇ szóónaszóóna megfelelőmegfelelő
「Szono kói-o szuikószuru szóóna rijúgaaru.」
„Megvan a megfelelő oka arra, amit tett.” ◇ szó-szó-
ónaóna illőillő 「Mibunszóóna szeikacu」 „társadalmi
rangjához illő élet” ◇ szóóniszóóni megfelelőenmegfelelően
「Tosiszóóni furu mavanakerebanarimaszen.」
„Korunknak megfelelően kell viselkednünk.” ◇

szóóniszóóni illőenillően 「Nenreiszóóni furumaujóni kok-
orogaketeimasita.」 „Igyekeztem a koromhoz illő-
en viselkedni.” ◇ szoreszóónoszoreszóóno ennekennek megfe-megfe-
lelőlelő 「Taszuketemoraitainaraszore szóóno taido-
o tore!」 „Ha azt akarod, hogy segítsenek, visel-
kedj ennek megfelelően!” ◇ mibunszóónimibunszóóni anya-anya-
gigi helyzeténekhelyzetének megfelelőenmegfelelően 「Mibunszóóni
kuraszu.」 „Anyagi helyzetének megfelelően él.”

szóonszóon ◆ kakofóniakakofónia
szóonszóon ◆ Szung- kiejtésSzung- kiejtés
szóonszóon ◆ lármalárma ◆ robajrobaj ◆ zajzaj 「Mansondepia-
nono szóon-va mondaininaru.」 „A társasházban
a zongora keltette zaj problémát okoz.”

szóónaszóóna ◆ illőillő 「Mibunszóóna szeikacu」 „tár-
sadalmi rangjához illő élet” ◆ megfelelőmegfelelő 「Szo-
no kói-o szuikószuru szóóna rijúgaaru.」 „Meg-
van a megfelelő oka arra, amit tett.” ◇ fuszóónafuszóóna

hozzáhozzá nemnem illőillő 「Fuszóóna hitoto kekkonsita.」
„Hozzá nem illő személlyel házasodott.” ◇ fuszó-fuszó-
ónaóna aránytalanaránytalan 「Fuszóóna nedangacuitei-
ru.」 „Aránytalanul magas az ára.”

szóonbósiszóonbósi ◆ zajelhárítászajelhárítás
szóongaisószóongaisó ◆ zajártalomzajártalom
szóóniszóóni ◆ illőenillően 「Nenreiszóóni furumaujóni
kokorogaketeimasita.」 „Igyekeztem a koromhoz
illően viselkedni.” ◆ megfelelőenmegfelelően 「Tosiszóóni
furu mavanakerebanarimaszen.」 „Korunknak
megfelelően kell viselkednünk.” ◇ mibunszóónimibunszóóni
anyagianyagi helyzeténekhelyzetének megfelelőenmegfelelően 「Mibun-
szóóni kuraszu.」 „Anyagi helyzetének megfelelő-
en él.”

szóonkiszeiszóonkiszei ◆ zajkorlátozó rendszabályzajkorlátozó rendszabály
szóonkógaiszóonkógai ◆ hangszennyezéshangszennyezés ◆ zajárta-zajárta-
lomlom ◆ zajszennyezészajszennyezés
szóon-oszóon-o taterutateru ◆ zajtzajt csapcsap 「Bószózoku-va
szóon-o tateta.」 „A vad motorosok zajt csaptak.”
◆ zajtzajt keltkelt 「Kuruma-va szóon-o tateta.」 „Az
autók zajt keltettek.”

szóonreberuszóonreberu ◆ zajszintzajszint
szóonszeinancsószóonszeinancsó ◆ zajzaj okoztaokozta halláskáro-halláskáro-
sodássodás
szóonszokuteikiszóonszokuteiki ◆ zajszintmérőzajszintmérő
szó-o okoszuszó-o okoszu ◆ vázlatot írvázlatot ír
szóósiteszóósite ◆ megfelelőenmegfelelően
szóószuruszóószuru ◆ megfelelmegfelel 「Nórjokuni szóószuru
kjúrjó-o moraitai.」 „A képességeimnek megfele-
lő fizetést szeretnék.”

szoppaszoppa ◆ kiálló fogkiálló fog
szopposzoppo ◆ másikmásik irányirány 「Szoppo-o muita.」 „A
másik irányba nézett.”

szoppo-oszoppo-o mukumuku ◆ másfelémásfelé néznéz 「Szoppo-o
muite szuvatteita.」 „Úgy ült, hogy másfelé néz-
zen.” ◆ semmibesemmibe veszvesz 「Dzsósiniszoppo-o mu-
kareta.」 „A főnököm semmibe vett.”

szoppuszoppu ◆ levesleves
szópuszópu ◆ szappanszappan ◇ hando-szópuhando-szópu kézmosókézmosó
szappanszappan
szópuoperaszópuopera ◆ szappanoperaszappanopera
szópurandoszópurando ◆ fürdős bordélyházfürdős bordélyház
szopurankasuszopurankasu ◆ szoprán énekesszoprán énekes
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szopuranoszopurano ◆ szopránszoprán
「Gassódandeszopurano-o utatteiru.」 „Az ének-
karban szopránt énekel.” ◇ kororacsura-kororacsura-
szopuranoszopurano koloratúrszopránkoloratúrszoprán ◇ bói-bói-
szopuranoszopurano fiúszopránfiúszoprán ◇ mezo-szopuranomezo-szopurano
mezzoszopránmezzoszoprán
szopurano-szakkuszuszopurano-szakkuszu ◆ szopránszaxofonszopránszaxofon
szopuran-o utauszopuran-o utau ◆ szopránban énekelszopránban énekel
szoraszora ❶ égég 「Szora-va aoi.」 „Az ég kék.” ◆

érzésérzés 「Ikita szoramonakatta.」 „Nem éreztem
magam se élőnek, se holtnak.” ◆ hamissághamisság ◆

időidő 「Hareta szora」 „napos idő” ◆ messzimesszi helyhely
「Kare-va ikokuno szora-o aogu.」 „messzi ide-
genben lakik.” ◆ színlelésszínlelés 「Szoraneiri」 „szín-
lelt alvás” ◇ on-nagokorotoakinoszoraon-nagokorotoakinoszora nőknők
szeszélyesek,szeszélyesek, mintmint azaz időjárásidőjárás ◇ kumo-kumo-
rizorarizora felhősfelhős égég ◇ szamuzoraszamuzora hideghideg időidő
「Szamuzorani szaku hana」 „hideg időben nyíló
virág” ◇ szamuzoraszamuzora télitéli égboltégbolt 「Szamuzor-
ano sita」 „téli égbolt alatt” ◇ szoratakakuszoratakaku ma-ma-
gasragasra 「Tako-o szoratakaku ageta.」 „Magasra
reptettem a sárkányt.” ◇ szoradeszorade kívülrőlkívülről
「Dzsúnisi-o szorade ieru.」 „Kívülről tudom a ti-
zenkét állatjegy nevét.” ◇ szoradeszorade emlékezet-emlékezet-
bőlből 「Szorade kjoku-o hiku.」 „Emlékezetből ját-
szik.” ◇ szoradeoboeruszoradeoboeru kívülrőlkívülről megtanulmegtanul
「Si-o szorade oboeta.」 „Kívülről megtanultam a
verset.” ◇ szoratobokeruszoratobokeru játsszajátssza aa hülyéthülyét
「Cukamattaszuri-va szoratoboketa.」 „Az elcsí-
pett zsebtolvaj játszotta a hülyét.” ◇ szoratobo-szoratobo-
kerukeru ártatlanságotártatlanságot színlelszínlel 「Szoratoboketa
kotoba」 „ártatlanságot színlelő beszéd” ◇ szor-szor-
anamidaanamida hamishamis könnyekkönnyek ◇ szoranamidaszoranamida kro-kro-
kodilkönnykodilkönny 「Szoranamida-o nagasita.」 „Kro-
kodilkönnyeket hullatott.” ◇ szoranotabiszoranotabi re-re-
pülőútpülőút 「Gojukkuri szorano tabi-o otanosimi ku-
daszai.」 „Kérem, pihenjenek és élvezzék a repü-
lőutunkat!” ◇ szoramojószoramojó időnekidőnek ígérkezésígérkezés
「Szoramojó-va dó?」 „Ma milyen időnek ígérke-
zik?” ◇ szora-oszora-o cukaucukau tudatlanságottudatlanságot szín-szín-
lellel ◇ hosizorahosizora csillagoscsillagos égég 「Hosizoraga hi-
rogatteita.」 „Felettünk csillagos volt az ég.” ◇

jozorajozora éjszakaiéjszakai égboltégbolt 「Jozorani hosiga ka-
gajaiteita.」 „Az éjszakai égbolton ragyogtak a
csillagok.”

szoraszora ◆ csakcsak 「Szora, goran-naszai.」 „Nézd
csak!” ◆ héhé 「Szora, kiite!」 „Hé, figyelj csak!”
◆ lámlám 「Szora, mitakotoka.」 „Lám, nem meg-

mondtam!” ◆ nana 「Szora, mata hadzsimatta.」
„Na, már megint kezdi!”

szórászórá ◆ szolárisszoláris
szoradanomiszoradanomi ◆ hiú reményhiú remény
szoradeszorade ◆ emlékezetbőlemlékezetből 「Szorade kjoku-o
hiku.」 „Emlékezetből játszik.” ◆ kívülrőlkívülről
「Dzsúnisi-o szorade ieru.」 „Kívülről tudom a ti-
zenkét állatjegy nevét.”

szoradeoboeruszoradeoboeru ◆ fújfúj 「Szeito-va kokuóno
namae-o szorade oboeteita.」 „A diák fújta a kirá-
lyok nevét.” ◆ kívülrőlkívülről megtanulmegtanul 「Si-o szorade
oboeta.」 „Kívülről megtanultam a verset.”

szórá-fámuszórá-fámu ◆ szolárfarmszolárfarm
szoragotoszoragoto ◆ kitalációkitaláció ◆ valótlanságvalótlanság
「Szeidzsika-va szora goto-o kaszaneta.」 „A po-
litikus valótlanságokat mondott.”

szóráhacudenszóráhacuden ◆ napenergiásnapenergiás áramfejlesz-áramfejlesz-
téstés
szórá-hauszuszórá-hauszu ◆ szolárházszolárház
szorairoszorairo ◆ égszínkékégszínkék 「Szorairono jófuku」
„égszínkék ruha”

szórakubujószórakubujó ◆ kreatívkreatív tánctánc ◆ megújultmegújult
tánctánc ◆ modern táncmodern tánc
szórá-kukkinguszórá-kukkingu ◆ napenergiával főzésnapenergiával főzés
szoramadetodokuszoramadetodoku ◆ égigégig érőérő 「Szoramade
todoku ki」 „égig érő fa”

szoramameszoramame ◆ lóbablóbab
szorame-o cukauszorame-o cukau ◆ felnézfelnéz
szorame-oszorame-o szuruszuru ◆ úgyúgy tesz,tesz, minthamintha nemnem
látnálátná
szoramimiszoramimi ◆ félrehallásfélrehallás 「Szore-va szorami-
midzsanai!」 „Azt hiszem félrehallottad!” ◆ kép-kép-
zelődészelődés 「Csaimuga nattajóni kikoetakeredomo
szoramimidesita.」 „Úgy hallottam, mintha csen-
gettek volna, de csak képzelődtem.” ◆ minthamintha
nemnem hallanáhallaná 「Kareni budzsokuszaretaga
szoramimi-o cukatta.」 „Sértegettek, de úgy tet-
tem, mintha nem hallanám.”

szoramojószoramojó ◆ égég kinézetekinézete 「Ameninariszóna
szoramojódeszu.」 „Az ég kinézetéből ítélve eső
lesz.” ◆ időnekidőnek ígérkezésígérkezés 「Szoramojó-va
dó?」 „Ma milyen időnek ígérkezik?” ◆ kilátá-kilátá-
soksok 「Szóbano szoramojógajokunai.」 „Rosszak
a részvénypiac kilátásai.”
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szóranszóran ◆ zavargászavargás 「Szóran-o okoszu.」 „Za-
vargásokat kelt.”

szóranszóran ◆ áttekintésáttekintés ◆ forrásgyűjteményforrásgyűjtemény ◆

kimerítő áttekintéskimerítő áttekintés ◆ kimerítő ismertetőkimerítő ismertető
szoranamidaszoranamida ◆ hamishamis könnyekkönnyek ◆ krokodil-krokodil-
könnykönny 「Szoranamida-o nagasita.」 „Krokodil-
könnyeket hullatott.”

szorandzsiruszorandzsiru / szoranzuruszoranzuru ◆ fejbőlfejből elmondelmond
◆ kívülrőlkívülről megtanulmegtanul ◆ memorizálmemorizál 「Dzsup-
punde si-o szorandzsita.」 „Tíz perc alatt memo-
rizáltam a verset.”

szoraniszorani ◆ véletlenvéletlen hasonlósághasonlóság 「Taninno
szorani」 „idegenek közti véletlen hasonlóság” ◇

tanin-noszoranitanin-noszorani véletlen hasonlóságvéletlen hasonlóság
szoranihanaszuszoranihanaszu ◆ felengedfelenged 「Fúszen-o
szorani hanasita.」 „Felengedtem a léggömböt.”

szoranikakaruszoranikakaru ◆ fentfent vanvan azaz égenégen 「Szorani
nidzsiga kakatteirujo.」 „Szivárvány van az égen!”

szoranoszorano ◆ égiégi
szoranobinszoranobin ◆ légilégi járatjárat 「Szorano bin-va ai-
cuide kekkósita.」 „A légi járatokat sorra töröl-
ték.” ◆ repülőjáratrepülőjárat
szoranotabiszoranotabi ◆ repülőútrepülőút 「Gojukkuri szorano
tabi-o otanosimi kudaszai.」 „Kérem, pihenjenek
és élvezzék a repülőutunkat!”

szóranszuruszóranszuru ◆ áttekintáttekint 「Okinavano rekisi-
o szóranszuru.」 „Áttekinti az okinavai történel-
met.” ◆ végignézvégignéz 「Igakukano maszuini kan-
szuru bubun-o szóransita.」 „Végignéztem az or-
vosi szakkönyvből az érzéstelenítéstől szóló részt.”

szóranzaiszóranzai ◆ köznyugalomköznyugalom ellenielleni bűncselek-bűncselek-
ménymény
szoranzuruszoranzuru / szorandzsiruszorandzsiru ◆ fejbőlfejből elmondelmond
◆ kívülrőlkívülről megtanulmegtanul ◆ memorizálmemorizál 「Dzsup-
punde si-o szorandzsita.」 „Tíz perc alatt memo-
rizáltam a verset.”

szora-o cukauszora-o cukau ◆ tudatlanságot színleltudatlanságot színlel
szoraoszorosiiszoraoszorosii ◆ nyugtalanítónyugtalanító 「Szoraosz-
orosii omoi」 „nyugtalanító érzés”

szórá-pákuszórá-páku ◆ szolárparkszolárpark
szórá-paneruszórá-paneru ◆ napkollektornapkollektor
szórá-pavászórá-pavá ◆ napenergianapenergia
szorariamuszorariamu ◆ szoláriumszolárium
szórá-siszutemuszórá-siszutemu ◆ szoláris rendszerszoláris rendszer

szórá-széruszórá-széru ◆ fényvitorlafényvitorla
szoraszuszoraszu ◆ elengedelenged magamaga mellettmellett
「Górukípá-va bóru-o szorasita.」 „A kapus elen-
gedte maga mellett a labdát.” ◆ elfordítelfordít 「Kao-
o szorasita.」 „Elfordította a tekintetét.” ◆ elke-elke-
rülrül 「Siszen-o szorasita.」 „Elkerülte a pillantá-
sát.” ◆ elterelelterel 「Mondaikara vatasino csúmoku-
o szoraszótosita.」 „Megpróbálta elterelni a fi-
gyelmemet a problémáról.” ◆ kellemetlenkellemetlen hely-hely-
zetbezetbe hozhoz 「Hito-o szoraszanai takumina vad-
zsucu」 „ügyes beszéd, ami nem hoz kellemetlen
helyzetbe másokat” ◆ másramásra terelterel 「Hanasi-
o szorasita.」 „Másra terelte a szót.” ◆ terelterel
「Vadai-o szorasita.」 „Egy másik témára terelte
a szót.” ◇ siszen-osiszen-o szoraszuszoraszu elfordítjaelfordítja aa
tekintetéttekintetét 「Kanodzso-va otokokara siszen-o
szorasita.」 „A nő elfordította a tekintetét a fér-
firől.” ◇ csúi-ocsúi-o szoraszuszoraszu figyelemelterelőfigyelemelterelő
「Szeifu-va hontóno mondaikara csúi-o
szoraszunjúszu-o nagasita.」 „Az állam figyelem-
elterelő hírekkel árasztotta el a hírforrásokat.” ◇

csúi-ocsúi-o szoraszuszoraszu elterelieltereli aa figyelmetfigyelmet 「Te-
kino csúi-o szorasita.」 „Eltereltük az ellenség fi-
gyelmét.” ◇ hito-ohito-o szoraszanaiszoraszanai tapintatostapintatos
「Kare-va keh-site hito-o szoraszanai.」 „Ő min-
dig tapintatos.” ◇ me-ome-o szoraszuszoraszu nemnem néznéz odaoda
「Szaikecuszarerutoki-va daitaime-o szorasima-
szu.」 „Ha vért vesznek tőlem, akkor én általában
nem nézek oda.” ◇ me-ome-o szoraszuszoraszu elfordítjaelfordítja
aa tekintetéttekintetét ◇ vakiniszoraszuvakiniszoraszu mellékvá-mellékvá-
gányragányra terelterel 「Hanasi-o vakini ih-sita.」 „Mel-
lékvágányra tereltem a beszélgetést.”

szoraszuszoraszu ◆ hajlíthajlít 「Ita-o szorasita.」 „Deszkát
hajlítottam.” ◆ hátrahajlíthátrahajlít 「Mi-o szorasita.」
„Hátrahajlította a testét.” ◆ ívelível 「Cukueno asi-
va szorasitearu.」 „Az asztal lábai ívelve vannak.”
◆ kidüllesztkidülleszt 「Mune-o szorasita.」 „Kidüllesz-
tette a mellét.” ◇ nokezoraszerunokezoraszeru hátravethátravet
「Atama-o noke zoraszeta.」 „Hátravetette a fe-
jét.”

szoratakakuszoratakaku ◆ magasramagasra 「Tako-o szorataka-
ku ageta.」 „Magasra reptettem a sárkányt.”

szoratobokeruszoratobokeru ◆ ártatlanságotártatlanságot színlelszínlel
「Szoratoboketa kotoba」 „ártatlanságot színlelő
beszéd” ◆ játsszajátssza aa hülyéthülyét 「Cukamattaszuri-
va szoratoboketa.」 „Az elcsípett zsebtolvaj ját-
szotta a hülyét.”
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szoratobuenbanszoratobuenban ◆ repülőrepülő csészealjcsészealj ◆ űr-űr-
korongkorong
szorazorasiiszorazorasii ◆ átlátszóátlátszó 「Szorazorasii ii
vake」 „átlátszó kifogás” ◆ mesterkéltmesterkélt 「Szor-
azorasii taido」 „mesterkélt modor” ◆ üresüres
「Szorazorasii oszedzsi」 „üres bók”

szoreszore ◆ akkorakkor háthát 「Szore, hadzsimemasó!」
„Akkor hát kezdjük!” ◆ nana 「Szore miro, dai-
dzsóbudzsanai!」 „Na látod, nincs semmi baj!” ◇

szorettobakariniszorettobakarini felbuzdulvafelbuzdulva 「Szorettoba-
karini csin-age-o jókjúsita.」 „Felbuzdulva fize-
tésemelést kértem.” ◇ szoremitakotokaszoremitakotoka nemnem
megmondtammegmondtam 「Szore mitakotoka.」 „Nem
megmondtam!”

szoreszore ◆ azaz 「Szore-o kaemaszuka?」 „Azt meg
lehet vásárolni?” ◆ ezez 「Szore-o kiite ansinsi-
ta.」 „Amikor ezt megtudtam, megnyugodtam.”
◇ szoreidzsószoreidzsó annálannál többettöbbet 「Szore idzsó-va
dekinakatta.」 „Annál többet nem tehettem.” ◇

szoreiraiszoreirai azótaazóta 「Szore iraikareto hanaszana-
katta.」 „Azóta nem beszéltem vele.” ◇ szoreg-szoreg-
adósitaadósita mitmit akarszakarsz ezzelezzel mondanimondani 「Szoreg-
adósita?」 „Mit akarsz ezzel mondani?” ◇ szor-szor-
ekaraekara továbbátovábbá 「Miruku, batászorekarapan-o
kavanakucsa.」 „Tejet, vajat továbbá kenyeret is
kell vennünk.” ◇ szoregureiszoregurei annyiannyi 「Szoregu-
reino szonsicude szundejokatta.」 „Jó, hogy csak
annyi volt a veszteség.” ◇ szorekoszoszorekoszo éppenéppen
ezez 「Szorekoszookasii.」 „Éppen ez a furcsa.” ◇

szoresikinoszoresikino ekkorkaekkorka 「Szoresikino sippaide
ocsi komundzsanai!」 „Ne búsulj ekkorka kudarc
miatt!” ◇ szore-vaszore-va szoretositeszoretosite mindazon-mindazon-
általáltal 「Kimino kangae-va ii. Szoreha szoretosi-
tebakkupuranmo kangaemasó.」 „Jó az ötleted.
Mindenesetre csináljuk egy B-tervet is!” ◇ szor-szor-
emadeemade lőtteklőttek 「Kono keikaku-va szoremad-
eda.」 „Ennek tervnek már lőttek.” ◇ szorem-szorem-
adeniadeni addigraaddigra 「Ofuroni haitteo-
ide.Szoremadeni ban gohan-o cukurukara.」 „Fü-
rödj meg, addigra elkészítem a vacsorát.” ◇ szor-szor-
emadenoemadeno addigiaddigi 「Szoremadeno dzsinszeikan-
va kavatta.」 „Megváltozott az addigi életszem-
lélete.” ◇ szoremadenoaidaszoremadenoaida addigaddig 「Cuma-
va gaisucusiteita.Szoremadeno aidani boku-va
szódzsiki-o kaketa.」 „A feleségem elment ott-
honról. Addig is én kiporszívóztam.” ◇ szoremoszoremo
méghozzáméghozzá 「Kanodzso-va mode-
ruda.Szoremotoppureberuno.」 „Ő modell, még-

hozzá topmodell.” ◇ szoremoszoremo azaz isis 「Szoremo-
szóda.」 „Az is igaz.”

szorebakarikaszorebakarika ◆ sőtsőt 「Szukosimo okorana-
katta.Szorebakarika, jorokondeita.」 „Egyáltalán
nem volt mérges, sőt, még örült is.”

szórecuszórecu ◆ gyászmenetgyászmenet ◆ halottashalottas menetmenet ◆

halotti menethalotti menet ◆ temetési menettemetési menet
szórecunaszórecuna ◆ bátorbátor ◆ hősihősi 「Szórecuna
szaigo-o togeta.」 „Hősi halált halt.”

szoredakaraszoredakara ◆ ezértezért 「Szoredakara sóbósini-
nattanda.」 „Tehát ezért lettél tűzoltó.”

szoredakeszoredake ◆ annyiannyi 「Takaiga, szoredakeno ka-
csigaaru.」 „Drága, de ér annyit.” ◆ csakcsak azaz
「Szoredake-va motte ikanaide!」 „Csak azt ne
vidd el!” ◆ csakcsak ennyiennyi 「Vatasino nozomi-va
szoredakeda.」 „Csak ennyit szeretnék.” ◆ csakcsak
ezez 「Szoredake-va jurusite kudaszai.」 „Csak ezt
bocsásd meg nekem!” ◆ ennyiennyi 「Okane-va szor-
edakeareba dzsúbunda.」 „Ennyi pénz elég lesz.”
◆ semmisemmi másmás 「Dorjokudeszu-
jo.Szoredakedeszu.」 „Csak az igyekezeten múlik,
semmi máson.”

szoredattaraszoredattara ◆ akkorakkor
szoredeszorede ◆ afelettafelett 「Szorede-va odorokanai.」
„Nem csodálkozom afelett.” ◆ azzalazzal 「Ari
avaszede rjóri-o cukutta.」 „Azzal főztem, amim
volt.” ◆ ennyivelennyivel 「Szorede manzokusinaszai.」
„Érd be ennyivel!” ◆ erreerre 「Szoredeanata-va
nanisitano?」 „Erre te mit csináltál?” ◆ ésés 「『

Szakujaoszoku kaettadesó!』『Szorede?』」 „–Teg-
nap későn jöttél haza! –És?” ◆ ezértezért 「Kare-va
jaszasii.Szorede kare-o szukininatta.」 „Kedves,
ezért szerettem meg.” ◆ ígyígy 「Oszoku kite, szor-
ede kareno gohan-va nakunatteita.」 „Később
jött, így neki nem jutott étel.” ◆ onnanonnan 「Denva-
dekurikkuno otoga kikoete, szorede tócsószaretei-
runoga vakatta.」 „Egy kattanást hallottam a tele-
fonban, onnan tudtam, hogy lehallgatnak.”

szoredeiteszoredeite ◆ azonbanazonban 「Kono ronbun-va
kankecuda.Szoredeitetakuszan-no dzsóhóga hait-
teiru.」 „Ez az értekezés rövid, azonban sok infor-
mációt tartalmaz.” ◆ mindazonáltalmindazonáltal 「Kare-va
kibisii, szoredeite kóheida.」 „Szigorú, mindazon-
által igazságos.”

szoredemoszoredemo ◆ ennekennek ellenéreellenére 「Onakaip-
pai.Szoredemo tabetai.」 „Jóllaktam. Ennek elle-
nére enni akarok!” ◆ ígyígy isis 「Szoredemoii?」
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„Így is jó lesz?” ◆ mégismégis 「Szoredemo csikjú-va
ugoku!」 „És mégis mozog a Föld!”

szoredemotteszoredemotte ◆ ezértezért 「Densaga okure-
ta.Szorede moh-te csikokusita.」 „Késett a vonat,
ezért késtem.”

szorede-vaszorede-va ◆ akkorakkor háthát 「Szorede-va sikata-
nai.」 „Akkor hát nincs mit tenni.” ◆ ezekezek sze-sze-
rintrint 「Szorede-va , han-nin-va keibiindattano-
ka?」 „Ezek szerint a biztonsági őr volt a tettes?”
◆ háthát akkorakkor 「Szorede-va , okotobani amaete
itadakimaszu.」 „Hát akkor, hagyom magam
meggyőzni, és elfogadom.” ◆ nana jójó 「Szorede-va
, okane-o kasiteagemasó.」 „Na jó, adok kölcsön.”

szoredeszorede vava sicureisimaszusicureisimaszu ◆ viszontlátás-viszontlátás-
rara
szoredokorokaszoredokoroka ◆ ellenkezőlegellenkezőleg 「Kore-va
dokudokoroka kuszurinimonaru.」 „Ez nemhogy
méreg, ellenkezőleg, gyógyszer.”

szoredzsaszoredzsa ◆ nos, hát akkornos, hát akkor
szoregadósitaszoregadósita ◆ mitmit akarszakarsz ezzelezzel mondanimondani
「Szoregadósita?」 „Mit akarsz ezzel mondani?”

szoregasiszoregasi ◆ bizonyosbizonyos személyszemély ◆ szemé-szemé-
lyemlyem
szoregurainoszoreguraino ◆ annyiannyi 「Jappariszoreguraino
onedannandeszune.」 „Gondoltam, hogy annyiba
fog kerülni.” ◆ ennyiennyi 「Szorekuraino dzsikande
dekiruhazu.」 „Ennyi idő alatt kész kell, hogy le-
gyen.”

szoregureiszoregurei ◆ annyiannyi 「Szoregureino szonsicude
szundejokatta.」 „Jó, hogy csak annyi volt a vesz-
teség.”

szorehaikemaszen-neszorehaikemaszen-ne ◆ helytelenhelytelen dologdolog
lennelenne
szorehaszateokiszorehaszateoki ◆ dede hagyjukhagyjuk eztezt 「Szor-
ehaszateoki hokano koto-o hanasimasó!」 „De
hagyjuk ezt, beszéljünk másról!”

szorehodoszorehodo ◆ annyiraannyira 「Kore-va szorehodo
muzukasikuarimaszen.」 „Ez nem annyira ne-
héz.”

szorehododehanaiszorehododehanai ◆ kevésbékevésbé 「Tomodacsi-
va utagaumaiga vatasi-va szore hododehanai.」
„A barátom jól énekel, én kevésbé.”

szorehodonoszorehodono ◆ annyiannyi 「Kore-va szandzsikan-
no sigotodaga, szorehodo kakaranaikamo sire-

nai.」 „Ehhez a munkához három óra kell, vagy
annyi se.”

szóreiszórei ◆ gyászszertartásgyászszertartás
szóreiszórei ◆ férfikorférfikor
szoreidzsószoreidzsó ◆ annálannál többettöbbet 「Szore idzsó-va
dekinakatta.」 „Annál többet nem tehettem.”

szoreidzsóhamuridearuszoreidzsóhamuridearu ◆ kikészülkikészül
szoreszore igai-vaigai-va ◆ máskülönbenmáskülönben 「Sinkeisicu-
deszuga, szore igaiha szeikakunoii hitodeszu.」
„Ideges, máskülönben jó természetű ember.”

szoreigoszoreigo ◆ azótaazóta 「Szore igo, mainicsikaka-
szazu undószuru.」 „Azóta kivétel nélkül minden
nap testmozgást végzek.”

szóreinaszóreina ◆ grandiózusgrandiózus 「Szóreinaru dzsokjo-
ku」 „grandiózus nyitány” ◆ impozánsimpozáns 「Szóre-
ina tatemono」 „impozáns épület” ◆ lenyűgözőlenyűgöző
「Fudzsiszan-va szóreina szugata-o miszeta.」 „A
Fudzsi lenyűgöző látványt nyújtott.”

szoreiraiszoreirai ◆ azótaazóta 「Szore iraikareto hanasza-
nakatta.」 „Azóta nem beszéltem vele.”

szorejoriszorejori ◆ annálannál 「Kare-va szono hitojori ka-
sikoi.」 „Ő okosabb annál az embernél.”

szorejueszorejue ◆ ennekennek következtébenkövetkeztében 「En-
jaszuninari, szore jue, jusucuga fueta.」 „Olcsóbb
lett a jen. Ennek következtében növekedett az ex-
port.” ◆ ezértezért 「Kare-va hito-o korosi-
ta.Szorejue sokeiszareta.」 „Embert ölt, ezért ki-
végezték.”

szorekaraszorekara ◆ azótaazóta 「Muszume-va kinóie-o
dete, szorekara szugata-o miszenakatta.」 „A lá-
nyom tegnap elment itthonról, azóta nem láttuk.”
◆ azutánazután 「Szandzsini okitekara nemurenakat-
ta.」 „Három órakor felébredtem, és azután már
nem tudtam elaludni.” ◆ onnantólonnantól kezdvekezdve
「Szocugjógonjúsasita.Szorekarazutto onadzsi
kaisada.」 „Az egyetem után beléptem. Onnantól
kezdve ugyanitt dolgozom.” ◆ továbbátovábbá 「Mi-
ruku, batászorekarapan-o kavanakucsa.」 „Tejet,
vajat továbbá kenyeret is kell vennünk.”

szorekiriszorekiri ◆ azótaazóta nemnem 「Karekara icsinenma-
enimérugaattakedo, szore kiri.」 „Egy évvel ez-
előtt írt nekem, de azóta nem.” ◆ csakcsak ennyiennyi
「Okome-va szore kiri?」 „Csak ennyi rizsünk
maradt?” ◆ ezzelezzel végevége 「Futarino kankei-va
szorekirida.」 „Ezzel vége volt a kapcsolatuknak.”
◇ szorekirininaruszorekirininaru máshogymáshogy alakulalakul 「Icuka
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aimasóto ittaga, szorekirininatta.」 „Azt mondta,
hogy majd találkozzunk, de aztán máshogy ala-
kult.” ◇ szorekirininaruszorekirininaru annyibanannyiban maradmarad
「Szono ken-va szorekirininatta.」 „Annyiban
maradt az ügy.”

szorekirininaruszorekirininaru ◆ annyibanannyiban maradmarad 「Szono
ken-va szorekirininatta.」 „Annyiban maradt az
ügy.” ◆ máshogymáshogy alakulalakul 「Icuka aimasóto it-
taga, szorekirininatta.」 „Azt mondta, hogy majd
találkozzunk, de aztán máshogy alakult.”

szorekkiriszorekkiri ◆ azótaazóta nemnem 「Ikkaifuruszatoni ka-
eri, szorekkirida.」 „Egyszer hazalátogatott a szü-
lőföldjére, azóta nem.” ◆ csakcsak ennyiennyi 「Szató-
va szorekkirida.」 „Csak ennyi cukrunk maradt.”
◆ ezzelezzel végevége 「Battari taore, szorekkirida.」
„Összeesett, ezzel vége volt.”

szorekoszoszorekoszo ◆ éppenéppen ezez 「Szorekoszookasii.」
„Éppen ez a furcsa.”

szoremadeszoremade ◆ annyiannyi 「Ojani kizukaretaraszor-
emadeda.」 „Ha a szüleim észreveszik, nekem
annyi.” ◆ lőtteklőttek 「Kono keikaku-va szoremad-
eda.」 „Ennek tervnek már lőttek.”

szoremadeniszoremadeni ◆ addigaddig 「Eiga-va hacsidzsini
hadzsimarukara, szoremadeni sokki-o aravanaku-
csa.」 „8-kor kezdődik a film. Addig el kell mo-
sogatnom.” ◆ addigraaddigra 「Ofuroni haitteo-
ide.Szoremadeni ban gohan-o cukurukara.」 „Fü-
rödj meg, addigra elkészítem a vacsorát.”

szoremadenoszoremadeno ◆ addigiaddigi 「Szoremadeno
dzsinszeikan-va kavatta.」 „Megváltozott az addi-
gi életszemlélete.”

szoremadenoaidaszoremadenoaida ◆ addigaddig 「Cuma-va gaisu-
cusiteita.Szoremadeno aidani boku-va szódzsiki-o
kaketa.」 „A feleségem elment otthonról. Addig is
én kiporszívóztam.”

szoremitakotokaszoremitakotoka ◆ nemnem megmondtammegmondtam
「Szore mitakotoka.」 „Nem megmondtam!”

szoremoszoremo ◆ azaz isis 「Szoremoszóda.」 „Az is
igaz.” ◆ méghozzáméghozzá 「Kanodzso-va mode-
ruda.Szoremotoppureberuno.」 „Ő modell, még-
hozzá topmodell.”

szorenszoren ◆ SzovjetunióSzovjetunió
szorenanoniszorenanoni ◆ ennekennek ellenéreellenére 「Okanega-
aru.Szorenanoni, mada dzsibunno iemo mottei-
nai.」 „Van pénzem. Ennek ellenére még nincs sa-
ját lakásom.” ◆ mégismégis 「Kanodzso-va szainóga-

nai.Szorenanoni kasuninatta.」 „Nincs tehetsége,
mégis énekesnő lett.” ◆ mégsemmégsem 「Vatasitacsi-va
attahazuda.Szorenanoni, anatani mioboeganai.」
„Már biztosan találkoztunk, mégsem emlékszem
rád.”

szorenaraszorenara ◆ ezez esetbenesetben 「Szorenara, szecu-
meisinakutemoii.」 „Ez esetben nem szükséges
a magyarázat.” ◆ haha 「Kareka, szorenara sin-
jódekirudaró.」 „Ha róla van szó, benne talán
megbízhatunk.” ◆ haha ezez ígyígy vanvan 「Iranakat-
tadesó.Szorenara, naze nuszundano?」 „Nem volt
szükséged rá. Ha ez így van, miért loptad el?”

szorenarabaszorenaraba ◆ akkorakkor 「Gakkóni iku okanega-
nai, szorenaraba dokugakude benkjósijó.」 „Ha
nincs pénz iskolára, akkor tanuljunk autodidakta
módon!”

szorenariniszorenarini ◆ eléggéeléggé 「Szorenariniii kekka-
ninarimasita.」 „Eléggé jó lett az eredmény.” ◆

jól-rosszuljól-rosszul 「Kore-va karegaszorenarini kanga-
eta handanda.」 „Ez jól-rosszul meghozott, nehéz
döntés volt.” ◆ magamaga módjánmódján 「Szorenarini gan-
battekita.」 „A maga módján igyekezett.” ◆

többé-kevésbétöbbé-kevésbé 「Kjaku-va szorenarini joro-
kondekureta.」 „A vásárlók többé-kevésbé örül-
tek.” ◆ viszonylagviszonylag 「Szorenariniii dekida.」
„Viszonylag jól sikerült.”

szorenarinoszorenarino ◆ megfelelőmegfelelő 「Szorenarino
kjúrjó-o moratteiru.」 „Megfelelő fizetést kap.” ◆

meglehetősmeglehetős 「Korondeszorenarino kega-o si-
ta.」 „Elesett, és meglehetős sérülést szenvedett.”
◆ olyan,olyan, amilyenamilyen 「Szorenarino teate-o uke-
ta.」 „Olyan, amilyen ellátást kapott.”

szoreniszoreni ◆ hozzáhozzá 「Anata-va szoreni kankei-
arimaszen.」 „Semmi közöd hozzá!” ◆ nemnem isis
szólvaszólva arrólarról 「Tabako-va takai, szoreni karada-
ni varui.」 „A dohányzás drága, nem is szólva ar-
ról, hogy káros az egészségre.” ◆ ráadásulráadásul 「At-
arasii kabegami-o haritakunai.Szorenikono ie-va
bokunomonode-va naisi.」 „Nincs kedvem beta-
pétázni a lakást, ami ráadásul nem is az enyém.”

szorenicuiteszorenicuite ◆ afelőlafelől 「Szorenicuite-va kiite-
moimaszendesita.」 „Afelől nem is kérdeztem.” ◆

arrólarról 「Szorenicuite nanimo sirimaszen.」 „Ar-
ról én semmit sem tudok.”

szorenijorutoszorenijoruto ◆ aszerintaszerint 「Karekara tegami-
o moratta.Szorenijoruto sigoto-o micuketarasii.」
„Kaptam tőle egy levelet. Aszerint már van állása.”
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szorenijotteszorenijotte ◆ azáltalazáltal 「Konoadobaiszuni-
jotte, anatano szeikacu-o kaetai.」 „Változtatni
akarok az életeden azáltal, hogy tanácsot adok.”

szorenimokakavarazuszorenimokakavarazu ◆ ennekennek ellenéreellenére
「Takakatta.Szorenimokakavarazu kattesimat-
ta.」 „Drága volt. Ennek ellenére megvettem.”

szorenisitemoszorenisitemo ◆ ennekennek ellenéreellenére 「Amega
futtagaszorenisitemo tanosikatta.」 „Esett az eső.
Ennek ellenére jól éreztük magunkat.” ◆ mégismégis
「Szorenisitemo, nazekon-nakoto-o sitano?」
„Mégis, miért tetted?” ◆ megmeg kellkell hagynihagyni
「Szorenisitemo henna hanasidana.」 „Meg kell
hagyni, furcsa történet.” ◆ sehogyansehogyan 「Szor-
enisitemo, vakegavakaranai.」 „Sehogyan sem ér-
tem.”

szorenisite-vaszorenisite-va ◆ ahhozahhoz képestképest 「Sicuga va-
rui, szorenisite-va takai.」 „Rossz a minősége, ah-
hoz képest drága.”

szorenitomonatteszorenitomonatte ◆ egyúttalegyúttal 「Zangjóga
hetta.Szoreni tomonatte súnjúmo hetta.」 „Keve-
sebb a túlórám. Egyúttal a jövedelmem is csök-
kent.”

szoren-noszoren-no ◆ szovjetszovjet 「Szo renno ucsúgidzsu-
cu」 „szovjet űrtechnológia”

szorenomikaszorenomika ◆ sőtsőt 「Sóhin-va jaszukat-
ta.Szorenomika, mita memo kireidatta.」 „Az áru
olcsó volt. Sőt, még a kinézete is szép volt.”

szore-oszore-o ◆ amitamit 「Kinó taita gohan-o tabeta.」
„Megettem a rizst, amit tegnap főztem.”

szore-oszore-o koerutokoeruto ◆ azonazon túltúl 「Aszokoni-va
jamagaarimaszu.Szore-o koeruto csigau kunini
hairimaszu.」 „Ott egy hegy van. Azon túl már egy
másik országba lépünk.”

szoreppocscsiszoreppocscsi ◆ csakcsak annyiannyi ◆ csakcsak ennyiennyi
「Szoreppocscside-va tarinai, mócsotto csódai!」
„Csak ennyi kevés lesz, adj még!”

szoreraszorera ◆ azokazok
szoreruszoreru ◆ céltcélt téveszttéveszt 「Danga szoreta.」 „A
golyó célt tévesztett.” ◆ elkerülelkerül 「Taifúga macsi-
no hidarini szoreta.」 „A tájfun balra elkerülte a
várost.” ◆ eltéreltér 「Kareno hanasi-va szoreta.」
„Eltért a témáról.” ◆ elterelődikelterelődik 「Gaibuno
otoni csúiga szoretesimatta.」 „A külső zaj miatt
elterelődött a figyelmem.” ◆ letérletér 「Eiszei-va
kidó-o szoreta.」 „A műhold letért a pályájáról.”
◆ tértér 「Micsi-va nisini szoreta.」 „Az út nyugat

felé tért.” ◆ terelődikterelődik 「Kaiva-va becuno vada-
ini szoreta.」 „A beszélgetés más témára terelő-
dött.” ◆ téveszttéveszt 「Bakudanga hjóteki-o szor-
eta.」 „Célt tévesztett bomba.” ◇ kironiszorerukironiszoreru
elterelődikelterelődik 「Hanasi-va kironi szoreta.」 „A
beszélgetés elterelődött.”

szoresikinoszoresikino ◆ ekkorkaekkorka 「Szoresikino sippaide
ocsi komundzsanai!」 „Ne búsulj ekkorka kudarc
miatt!”

szoreszóónoszoreszóóno ◆ ahhozahhoz mértmért 「Cumi-o okasit-
ara, szore szóóno bacu-o ukeru.」 „Ha bűnt köve-
tünk el, ahhoz mért büntetést kapunk.” ◆ ennekennek
megfelelőmegfelelő 「Taszuketemoraitainaraszore szóó-
no taido-o tore!」 „Ha azt akarod, hogy segítse-
nek, viselkedj ennek megfelelően!”

szoretomoszoretomo ◆ vagyvagy 「Densade
iku?Szoretomobaszude?」 „Vonattal menjünk,
vagy busszal?”

szoretonakuszoretonaku ◆ burkoltanburkoltan 「Kanodzso-o szor-
etonaku csúisita.」 „Burkoltan figyelmeztettem.”
◆ feltűnésfeltűnés nélkülnélkül 「Szoretonaku kanodzsoga
kekkonsiteirukadóka kiita.」 „Feltűnés nélkül
megkérdeztem, férjnél van-e.” ◆ köntörfalazvaköntörfalazva
「Szoretonaku kanodzsoni vakare-o cugeta.」
„Köntörfalazva szakított a nővel.” ◆ mellékesenmellékesen
「Szoretonaku nanika-o cuke kuvaeta.」 „Mellé-
kesen mondott még valamit.”

szorettobakariniszorettobakarini ◆ felbuzdulvafelbuzdulva 「Szoretto-
bakarini csin-age-o jókjúsita.」 „Felbuzdulva fize-
tésemelést kértem.”

szore-vaszore-va ◆ nagyonnagyon 「Kóendeszore-va ucukusii
szakuraga szaiteita.」 „A parkban nagyon szép
cseresznyevirágok nyíltak.”

szore-vaszore-va danedane ◆ háthát tudodtudod 「Szore-va dane,
ningen-va macsigaerumonodakara.」 „Hát tu-
dod, az ember bizony téved.”

szore-vaszore-va szora-vaszora-va ◆ nagyonnagyon 「Szore-va
szore-va szubarasii engidesita.」 „Nagyon szép
előadás volt.”

szore-vaszore-va szoretositeszoretosite ◆ mindazonáltalmindazonáltal
「Kimino kangae-va ii. Szoreha szoretositebakku-
puranmo kangaemasó.」 „Jó az ötleted. Minden-
esetre csináljuk egy B-tervet is!”

szore-vaszore-va tomoaretomoare ◆ egyébkéntegyébként 「Szore-va
tomoare, anata-va dó omotteiru?」 „Egyébként
pedig te hogyan gondolod?”

34383438 szorenijotte szorenijotte – szore-va tomoare szore-va tomoare AdysAdys



szorezoreszorezore ◆ különállókülönálló ◆ külön-különkülön-külön 「Szor-
ezore namae-o itta.」 „Külön-külön bemutatkoz-
tak.” ◆ másmás ésés másmás 「Hitoszorezoredeszu.」
„Minden ember más és más.”

szorezoreniszorezoreni ◆ mindegyikmindegyik aa magáétmagáét 「Siric-
uno kókó-va szorezoreni szeifuku-o szadametei-
maszu.」 „Mindegyik magán középiskola maga
választja meg az iskola egyenruháját.” ◆ mindenminden
egyesegyes 「Hitoszorezoreni dzsinszeigaaru.」
„Minden egyes embernek megvan a maga élete.”

szorezorenoszorezoreno ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Szorezoreno
uvasza-va szubete dzsidzsicude-va nai.」 „Nem
szabad hinni az ilyen-olyan pletykáknak.” ◆ kü-kü-
lönállólönálló 「Szorezoreno ten-o szendecunaida.」
„Egy vonallal összekötötte a különálló pontokat.”
◆ külön-különkülön-külön mindenkinekmindenkinek 「Szorezoreno
konomi-o kangaete adzsicukesitearimaszu.」
„Mindenki ízlésére külön-külön gondolva van fű-
szerezve.” ◆ magamaga 「Min-naszorezoreno iken-
gaaru.」 „Mindenkinek megvan a maga vélemé-
nye.”

szoriszori ◆ görbületgörbület 「Itani szoriga dekita.」
„Meggörbült a deszka.” ◇ szorigaavanaiszorigaavanai nemnem
illikillik hozzáhozzá ◇ szorigaavanaiszorigaavanai nincseneknincsenek egyegy
hullámhosszonhullámhosszon 「Kareto szoriga avanai.」
„Nem vagyok egy hullámhosszon vele.”

szoriszori ◆ szánszán 「Kokode fujuni-va szori-o cukat-
teiru.」 „Itt télen szánnal közlekednek.” ◆ szán-szán-
kókó 「Szorini notta.」 „Szánkóra ültem.” ◇ inuzo-inuzo-
riri kutyaszánkutyaszán ◇ csakurikuszoricsakurikuszori leszállótalpleszállótalp
「Herikoputáno csakurikuszori」 „helikopter le-
szállótalpa”

szóriszóri ◆ miniszterelnökminiszterelnök
szoribasiszoribasi ◆ ívelt hídívelt híd
szóricuszóricu ◆ alapításalapítás ◆ megalapításmegalapítás
szóricukinenbiszóricukinenbi ◆ alapítás évfordulójaalapítás évfordulója
szóricusaszóricusa ◆ alapítóalapító
szóricuszareruszóricuszareru ◆ megalapulmegalapul 「Gakkóga szó-
ricuszareta.」 „Megalapult az iskola.”

szóricuszuruszóricuszuru ◆ alapítalapít 「Konohoteru-va ojoszo
godzsúnen maeni szóricuszareta.」 „Körülbelül
ötven évvel ezelőtt alapították ezt a szállodát.” ◆

megalapítmegalapít 「Otószan-va kaisa-o szóricusita.」
„A apám céget alapított.”

szóridaidzsinszóridaidzsin ◆ miniszterelnökminiszterelnök 「Szóridai-
dzsinninatta.」 „Kinevezték miniszterelnöknek.”
◇ naikakuszóridaidzsinnaikakuszóridaidzsin miniszterelnökminiszterelnök
szóridaidzsinkanbószóridaidzsinkanbó ◆ miniszterelnökminiszterelnök tit-tit-
kárságakársága
szóridaidzsinkanteiszóridaidzsinkantei ◆ miniszterelnökminiszterelnök hiva-hiva-
tali rezidenciájatali rezidenciája
szoriddoszutétorirészoriddoszutétoriré ◆ félvezetőfélvezető relérelé ◆

mozgómozgó alkatrészalkatrész nélkülinélküli relérelé ◆ szilárdtestszilárdtest
relérelé
szoriddo-taijaszoriddo-taija ◆ tömörtömör gumigumi
「Kúkiiritaijatoszoriddo-taija」 „levegővel töltött
gumi és tömör gumi”

szorideaszobuszorideaszobu ◆ szánkózikszánkózik 「Kodomotacsi-
va okadeszoride aszonda.」 „A gyerekek a dom-
bon szánkóztak.”

szoridzsitaonszoridzsitaon ◆ kakuminális hangkakuminális hang
szórifuszórifu ◆ miniszterelnöki hivatalminiszterelnöki hivatal
szorigaavanaiszorigaavanai ◆ nemnem illikillik hozzáhozzá ◆ nincse-nincse-
neknek egyegy hullámhosszonhullámhosszon 「Kareto szoriga ava-
nai.」 „Nem vagyok egy hullámhosszon vele.”

szorihasisigiszorihasisigi ◆ terekcankóterekcankó
szorikaeruszorikaeru ◆ hátradőlhátradől 「Iszuni szori kaette-
ita.」 „Hátradőltem a széken.” ◆ kidüllesztikidülleszti aa
mellétmellét ◆ megvetemedikmegvetemedik 「Itaga szori kaetta.」
„A deszka megvetemedett.”

szórikanteiszórikantei ◆ miniszterelnökminiszterelnök hivatalihivatali rezi-rezi-
denciájadenciája
szórikjószeiszórikjószei ◆ kölcsönöskölcsönös előnyökönelőnyökön ala-ala-
pulópuló együttélésegyüttélés ◆ mutualistamutualista 「Szórikjósze-
iszeibucu」 „mutualista organizmusok” ◆ mutu-mutu-
alizmusalizmus ◆ szimbiózisszimbiózis
szórikóteiszórikótei ◆ miniszterelnökminiszterelnök lakóhelyilakóhelyi rezi-rezi-
denciájadenciája
szorimiszorimi ◆ kidüllesztett mellkidüllesztett mell
szorimininaruszorimininaru ◆ kidülleszti a mellétkidülleszti a mellét
szorininoruszorininoru ◆ szánkózikszánkózik 「Szaigoniicuszorini
notta?」 „Mikor szánkóztál utoljára?”

szorinoberuszorinoberu ◆ száncsengőszáncsengő
szorinoszuzuszorinoszuzu ◆ száncsengőszáncsengő
szórinsarjószórinsarjó ◆ kerekes járműkerekes jármű
szoriszutoszoriszuto ◆ szólistaszólista ◆ szólóénekesszólóénekes
szoritonszoriton ◆ szolitonszoliton
szórizumisokuhinszórizumisokuhin ◆ készételkészétel
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szorjakunaszorjakuna ◆ hanyaghanyag 「Szorjakuna taido」
„hanyag hozzáállás”

szorjakuniszuruszorjakuniszuru ◆ nemnem törődiktörődik 「Daidzsina
mondai-o szorjakuniszuru.」 „Nem törődik a fon-
tos problémával.” ◆ pazarolpazarol 「Mizu-o szorjaku-
niszuru.」 „Pazarolja a vizet.”

szorjószorjó ◆ elemielemi mennyiségmennyiség ◇ denkaszorjódenkaszorjó
elemi töltéselemi töltés ◇ denkiszorjódenkiszorjó elemi töltéselemi töltés
szórjoszórjo ◆ buddhistabuddhista pappap ◆ buddhistabuddhista szer-szer-
zeteszetes ◆ szerzetesszerzetes
szórjószórjó ◆ elsőszülöttelsőszülött
szórjószórjó ◆ bruttóbruttó mennyiségmennyiség ◆ bruttóbruttó súlysúly ◆

összmennyiségösszmennyiség ◆ összsúlyösszsúly
szórjószórjó ◆ postadíjpostadíj ◆ postaköltségpostaköltség ◆ szállí-szállí-
tásitási díjdíj 「Szeihinno nedanni-va szórjó-va fuku-
mareteimaszen.」 „A termék árában nincs benne
a szállítási díj!”

szórjóbecuszórjóbecu ◆ postaköltségpostaköltség nélkülnélkül ◆ szállí-szállí-
tási díj nélkültási díj nélkül
szórjódzsiszórjódzsi ◆ főkonzulfőkonzul
szórjódzsikanszórjódzsikan ◆ főkonzulátusfőkonzulátus
szórjokuszórjoku ◆ mindenkimindenki erejeereje 「Szórjoku-o
kessúszuru.」 „Mindenki erejét egyesíti.” ◆

összerőösszerő
szórjokuszórjoku ◆ futóképességfutóképesség
szórjokuszenszórjokuszen ◆ totális háborútotális háború
szórjómurjószórjómurjó ◆ bérmentesítvebérmentesítve
szórjómurjónoszórjómurjóno ◆ bérmentesbérmentes
szórjómuszukoszórjómuszuko ◆ elsőszülött fiúelsőszülött fiú
szórjómuszumeszórjómuszume ◆ elsőszülött leányelsőszülött leány
szórjónodzsinrokuszórjónodzsinroku ◆ elsőszülöttelsőszülött aa legbu-legbu-
tábbtább
szórjótomoszórjótomo ◆ postaköltséggelpostaköltséggel ◆ szállításiszállítási
díjjal együttdíjjal együtt
szórjúszórjú ◆ lamináris áramláslamináris áramlás
szorjúsiszorjúsi ◆ elemi részecskeelemi részecske
szorjúsibucurigakuszorjúsibucurigaku ◆ részecskefizikarészecskefizika
szoroszoro ◆ magánszámmagánszám ◆ szólószóló 「Szorode enszó-
siteita.」 „Szólóban játszott.” ◇ szoro-arubamuszoro-arubamu
szólószóló albumalbum ◇ beszuto-hitto-arubamubeszuto-hitto-arubamu si-si-
kerszámok albumakerszámok albuma
szorószoró ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség 「Szorónonaijóni ki-
o cukete kudaszai!」 „Legyen figyelmes!” ◆ vi-vi-

gyázatlansággyázatlanság 「Dzsiko-va vatasino szoródesi-
ta.」 „Az én vigyázatlanságom okozta a balesetet.”

szóroszóro ◆ futópályafutópálya ◆ pályapálya
szórószóró ◆ jönjön ◆ megymegy ◆ vanvan 「Torini kitemorat-
temo jorosiku gozaszóró.」 „Úgy is jó, ha eljön ér-
te.” ◇ iszóróiszóró kenyérpusztítókenyérpusztító ◇ iszórószuruiszórószuru
kenyerétkenyerét eszieszi 「Icsinenkansinszekino tokoro-
ni iszórósiteita.」 „Egy évig a rokonom kenyerét
ettem.” ◇ szóróaidaszóróaida mivelmivel 「Bjóki-va keikaini
omomuki szóróaida, gjokjú kokorokudaszare tabi-
szóró.」 „Megnyugodhat, mivel javulóban van az
állapotom.”

szórószóró ◆ magas épületmagas épület
szórószóró ◆ korai magömléskorai magömlés
szóróaidaszóróaida ◆ mivelmivel 「Bjóki-va keikaini omomu-
ki szóróaida, gjokjú kokorokudaszare tabiszóró.」
„Megnyugodhat, mivel javulóban van az állapo-
tom.”

szoro-arubamuszoro-arubamu ◆ szóló albumszóló album
szorobanszoroban ◆ abakuszabakusz 「Gókei-o szoroban-o
hadzsiite keiszansita.」 „A végösszeget abakuszon
számoltam ki.” ◆ golyósgolyós számológépszámológép
「Szoroban-o naratteiru kodomo-va anzanga ha-
jai.」 „A golyós számológépet tanuló gyerekek jó
fejszámolók.” ◆ profitálásprofitálás 「Kono dzsigjó-va
szorobangamotenai.」 „Ez a tevékenység nem
profitáló.” ◆ számításszámítás 「Kono dzsigjó-va szo-
robanga avanai.」 „Nincs meg a számításunk ez-
zel az üzleti tevékenységünkkel.” ◆ szorobanszoroban ◇

jomikakiszorobanjomikakiszoroban írás,írás, olvasásolvasás ésés számo-számo-
láslás
szorobandakaiszorobandakai ◆ haszonlesőhaszonleső
szorobandamaszorobandama ◆ abakuszgolyóabakuszgolyó
szorobanzukudeszorobanzukude ◆ számításbólszámításból
szorobanzukunoszorobanzukuno ◆ haszonlesőhaszonleső 「Szoroban-
zukuno ningen」 „haszonleső ember” ◆ számítószámító

szóróbunszóróbun ◆ klasszikus levélstílusklasszikus levélstílus
szoroeruszoroeru ◆ egybegyűjtegybegyűjt 「Kittesirízu-o szo-
roeta.」 „Egybegyűjtöttem a bélyegsorozatot.” ◆

egyöntetűvéegyöntetűvé tesztesz 「Zen-inaka irode szoroe-
ta.」 „Mindenki egyöntetűen pirosban volt.” ◆

felsorakoztatfelsorakoztat 「Ningjó-o tanani szoroeta.」
„Felsorakoztattam a bábukat a polcon.” ◆ kirakkirak
「Ókinapazuru-o szoroeta.」 „Kiraktam egy nagy
kirakós játékot.” ◆ összerendezösszerendez
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「Mibunsómeisonado-o szoroeta.」 „Összeren-
deztem a papírjaimat.” ◆ összeszedösszeszed 「Asita ki-
ru jófuku-o szoroeta.」 „Összeszedtem a holnapi
ruhákat.” ◆ összeválogatösszeválogat 「Aratta kucusita-
o szoroeta.」 „Összeválogattam a kimosott zokni-
kat.” ◆ párosítpárosít 「Kucusita-o szoroeta.」 „Páro-
sítottam a zoknikat.” ◆ rendezrendez 「Momo-o óki-
szade szoroeta.」 „A barackokat nagyság szerint
rendeztem.” ◆ sorakoztatsorakoztat 「Sóhin-o tanani
szoroeta.」 „A polcokon sorakoztatta az árukat.”
◇ asi-oasi-o szoroeruszoroeru lépéstlépést tarttart 「Gundzsin-
va asi-o szoroete kósinsita.」 „A katonák lépést
tartva masíroztak.” ◇ asi-oasi-o szoroeruszoroeru egyszer-egyszer-
rere léplép ◇ atama-oatama-o szuroeteszuroete mindannyianmindannyian ◇

kazu-okazu-o szoroeruszoroeru összegyűjtiösszegyűjti aa szükségesszükséges
mennyiségetmennyiséget 「Purezentonocsokono kazu-o
szoroeta.」 „Összegyűjtöttem a csokimennyisé-
get, ami az ajándékokhoz kell.” ◇ gankubi-ogankubi-o
szoroeteszoroete együttesenegyüttesen 「Omaetacsi-va
gankubi-o szoroetemo bokuni katenai.」 „Együt-
tesen sem fogtok engem legyőzni!” ◇ kucsi-okucsi-o
szoroeruszoroeru ugyanaztugyanazt mondmond 「Kjaku-va kucsi-o
szoroete monku-o itta.」 „Az ügyfelek ugyanar-
ról panaszkodtak.” ◇ koe-okoe-o szoroeruszoroeru kórus-kórus-
banban mondmond 「Ten-in-va koe-o szoroete aiszacusi-
ta.」 „Az eladók kórusban köszöntek.” ◇ csósi-csósi-
oo szoroeruszoroeru hangolhangol 「Gitáno csósi-o szoroete-
ita.」 „Gitárt hangoltam.” ◇ csósi-ocsósi-o szoroeruszoroeru
felhangolfelhangol 「Pianono csósi-o szoroeta.」 „Fel-
hangoltam a zongorát.” ◇ hocsó-ohocsó-o szoroeruszoroeru
lépéstlépést tartanaktartanak egymássalegymással 「Heisira-va
hocsó-o szoroete kósinsita.」 „A katonák egymás-
sal lépést tartva masíroztak.” ◇ mimi-omimi-o szoroeteszoroete
hiánytalanulhiánytalanul 「Mimi-o szoroete sakkin-o kaesi-
ta.」 „Hiánytalanul visszafizettem a kölcsönt.”

szoroiszoroi ◆ egyformaságegyformaság ◆ együttességegyüttesség ◆

készletkészlet 「Iroenpicuhitoszoroi」 „színesceruza-
készlet” ◆ összeválogatásösszeválogatás ◆ részekbőlrészekből ál-ál-
láslás 「Micu zoroino jófuku」 „három részből álló
ruha” ◇ oszoroioszoroi egyformaegyforma 「Futago-va oszoro-
ino jófuku-o kiteita.」 „Az ikrek egyforma ruhá-
ban voltak.” ◇ oszoroioszoroi megymegy hozzáhozzá 「Zubon-
to oszoroino uvagi」 „zakó, ami megy a nadrág-
hoz” ◇ oszoroioszoroi együttegyütt 「Kazoku oszoroide jú-
encsini itta.」 „A családdal együtt elmentem a vi-
dámparkba.” ◇ oszoroioszoroi összeállösszeáll 「Oszoroid-
esóka?」 „Összeállt a csapat?” ◇ oszoroioszoroi össze-össze-
illőillő 「Fúfu oszoroino udedokei」 „összeillő kar-
órák házasoknak” ◇ hitoszoroihitoszoroi egyegy garnitúragarnitúra
「Kaguhitoszoroi」 „bútorgarnitúra” ◇ hitosz-hitosz-

oroioroi egyegy rendrend 「Jófukuhitoszoroi」 „egy rend
ruha” ◇ hitoszoroihitoszoroi egyegy készletkészlet 「Sokkihit-
oszoroi」 „étkészlet”

szoromonkanszoromonkan ◆ Salamon-gyűrűSalamon-gyűrű
szoromonsotószoromonsotó ◆ Salamon-szigetekSalamon-szigetek
szóronszóron ◆ átfogóátfogó okfejtésokfejtés 「Szóronto kaku-
ron」 „átfogó és taglalt okfejtés”

szóronszóron ◆ vitavita
szorónaszoróna ◆ vigyázatlanvigyázatlan
szóronszuruszóronszuru ◆ vitatkozikvitatkozik 「Singaku-o meg-
utte csicsito szóronsita.」 „Apámmal vitatkoztam
a továbbtanulásról.”

szoroszoroszoroszoro ◆ lassacskánlassacskán 「Szoroszoro iki-
masóka.」 „Lassacskán indulhatnánk!” ◆ lassanlassan
「Szoroszoro suppacusimasó.」 „Lassan indul-
hatnánk már.” ◆ nemsokáranemsokára 「Szoroszoro kura-
kunaru.」 „Nemsokára besötétedik.” ◇ szorosz-szorosz-
oronoorono esedékesesedékes 「Szoroszoro sinszeki-o hó-
monsinakerebanaranai.」 „Esedékes lenne meg-
látogatni a rokonaimat.” ◇ szoroszoronoszoroszorono idő-idő-
szerűszerű 「Kono szúka gecukande kabukaga kótósi-
tanode, szoroszoro csószeidesó.」 „Már hónapok
óta emelkednek a részvények, időszerű lenne egy
korrekció.”

szoroszoronoszoroszorono ◆ esedékesesedékes 「Szoroszoro
sinszeki-o hómonsinakerebanaranai.」 „Esedé-
kes lenne meglátogatni a rokonaimat.” ◆ idősze-idősze-
rűrű 「Kono szúka gecukande kabukaga kótósita-
node, szoroszoro csószeidesó.」 „Már hónapok
óta emelkednek a részvények, időszerű lenne egy
korrekció.”

szorottaszorotta ◆ álláll 「Dzsuh-sokuga szorottaheago-
muszetto」 „tíz színből álló hajgumi készlet” ◆

komplettkomplett 「Orinpikkuno kinenkókakorekuson-
ga szorotteiru.」 „Az olimpiai érmegyűjteményem
komplett.” ◆ szabályosszabályos 「Kireini hae szorotta
ha」 „szabályos fogsor” ◇ szajúszorottaszajúszorotta pá-pá-
rosros 「Szajúszorotta kucusita」 „páros zokni” ◇

szajúszorotteinaiszajúszorotteinai felemásfelemás 「Szajúszorottei-
nai kucusita」 „felemás zokni”

szorotteszorotte ◆ egyöntetűenegyöntetűen 「Hódókikan-va
szorotte kaiszeian-o hihansita.」 „A sajtó egyön-
tetűen bírálta a törvénymódosítást.” ◆ együttegyütt
「Ucsino kazoku-va szorotte júgohan-o taberu
súkangaaru.」 „Nálunk az a szokás, hogy a család
együtt vacsorázik.”
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szorouszorou ◆ egybecsengegybecseng 「Zen-inno koega kirei-
ni szorotteita.」 „Mindenki hangja szépen egybe-
csengett.” ◆ egybegyűlikegybegyűlik 「Kaitakatta monoga
zenbuszorotta.」 „Egybegyűlt, amit meg akartam
venni.” ◆ egybehangzikegybehangzik 「Zen-inonadzsi ko-
taeni szorotteita.」 „Egybehangzó választ adtak.”
◆ egyformaegyforma 「Konoringo-va ókiszaga szorottei-
ru.」 „Ezek az almák egyforma nagyok.” ◆ egy-egy-
öntetűöntetű 「Zen-inszorotte aoiszúcu-o kiteita.」
„Mindenki egyöntetűen kék öltönyben volt.” ◆

együttegyütt vanvan 「Kazokuzen-inga szorotteima-
szu.」 „Együtt van az egész család.” ◆ felsora-felsora-
kozikkozik 「Kóhosa-va szorotteita.」 „Felsorakoztak
a jelöltek.” ◆ hiánytalanulhiánytalanul megvanmegvan 「Kuruma-
o kau okanega szorotta.」 „A pénz most már hi-
ánytalanul megvan a kocsira.” ◆ illikillik egymás-egymás-
hozhoz 「Kucusitaga szorotteinai.」 „Nem illik egy-
máshoz a két zokni.” ◆ kiegészülkiegészül 「Koredeko-
rekusonga szorotta.」 „Ezzel kiegészült a gyűjte-
ményem.” ◆ megvanmegvan 「Szubeteno dzsókenga
szorotteiru.」 „Minden feltétel megvan.” ◆

összeállösszeáll 「Csímu-va szorotta.」 „Összeállt a
csapat.” ◆ teljesteljes leszlesz 「Korekusonga szorot-
ta.」 „Teljes lett a gyűjteményem.” ◆ választé-választé-
kátkát kínálkínál 「Mezurasii monoga szorotteiru mi-
sze」 „ritkaságok széles választékát kínáló üzlet”
◇ szajúszorottaszajúszorotta párospáros 「Szajúszorotta kucu-
sita」 „páros zokni” ◇ szajúszorotteinaiszajúszorotteinai fe-fe-
lemáslemás 「Szajúszorotteinai kucusita」 „felemás
zokni” ◇ szanbjósiszanbjósi szorouszorou háromhárom fontosfontos
feltételfeltétel teljesülteljesül 「Kare-va szanbjósiszorotta
otokodeszu.」 „Az a férfi teljesít három fontos fel-
tételt.” ◇ szorottaszorotta komplettkomplett 「Orinpikkuno
kinenkókakorekusonga szorotteiru.」 „Az olimpi-
ai érmegyűjteményem komplett.” ◇ szorottaszorotta
szabályosszabályos 「Kireini hae szorotta ha」 „szabá-
lyos fogsor” ◇ szorottaszorotta álláll 「Dzsuh-sokuga
szorottaheagomuszetto」 „tíz színből álló hajgu-
mi készlet” ◇ szorotteszorotte egyöntetűenegyöntetűen
「Hódókikan-va szorotte kaiszeian-o hihansita.」
„A sajtó egyöntetűen bírálta a törvénymódosítást.”
◇ szorotteszorotte együttegyütt 「Ucsino kazoku-va szo-
rotte júgohan-o taberu súkangaaru.」 „Nálunk az
a szokás, hogy a család együtt vacsorázik.” ◇ cu-cu-
bugaszorotteirubugaszorotteiru egyformaegyforma képességűképességű ◇

cubugaszorotteirucubugaszorotteiru egyformaegyforma minőségűminőségű ◇

cubugaszorotteirucubugaszorotteiru egyformaegyforma szeműszemű 「Kóhí
mame-va cubugakireini szorotteita.」 „A kávésze-
mek egyforma nagyságúak voltak.” ◇ deszoroudeszorou
összeállösszeáll 「Kóhosaga deszorotta.」 „Összeállt a

választási lista.” ◇ deszoroudeszorou mindegyikmindegyik el-el-
hangzikhangzik 「Ikenga deszorottekara kecudansita.」
„Minden vélemény elhangzása után döntöttünk.”

szorre-vaszorre-va szoredeszorede ◆ háthát akkorakkor 「Szore-va
szoredeii.」 „Hát akkor, jó lesz az.”

szoruszoru ◆ hátrahajlikhátrahajlik 「Szotta karada」 „hátra-
hajló test” ◆ meggörbülmeggörbül 「Szottakádo」 „meg-
görbült kártyalap” ◆ meghajlikmeghajlik 「Kamiga szot-
ta.」 „A papírlap meghajlott.” ◆ megvetemedikmegvetemedik
「Itaga szottesimatta.」 „A deszka megveteme-
dett.” ◆ visszahajlikvisszahajlik 「Szotta jubi」 „vissza-
hajló ujjak” ◇ norukaszorukanorukaszoruka lesz,lesz, amiami leszlesz
「Noruka szorukajattemiru.」 „Lesz, ami lesz
megpróbálom.”

szoruszoru ◆ borotválborotvál 「Tokoja-va kjakuno hige-o
szotta.」 „A borbély vendéget borotvált.” ◆ lebo-lebo-
rotválrotvál 「Hige-o szotta.」 „Leborotváltam a sza-
kállamat.” ◆ lekaparlekapar 「Kaono busóhige-o szot-
ta.」 „Lekapartam arcomról a borostát.” ◇ hige-hige-
oo szoruszoru borotválkozikborotválkozik 「Aszahige-o szotta.」
„Reggel borotválkoztam.” ◇ busóhigegahaete-busóhigegahaete-
iruiru borostásborostás 「Busóhigega haeteita.」 „Boros-
tás arca volt.”

szóruszóru ◆ talptalp ◇ rabá-szórurabá-szóru gumitalpgumitalp ◇ rezá-rezá-
szóruszóru bőrtalpbőrtalp
szórubiszórubi ◆ összesösszes részrész olvasattalolvasattal ellátásaellátása

szorubinszanszorubinszan ◆ szorbinsavszorbinsav
szorubitóruszorubitóru ◆ szorbitszorbit
szorufédzsuszorufédzsu ◆ szolfézsszolfézs
szóruiszórui ◆ algaalga ◆ algákalgák ◆ moszatmoszat ◆ mosza-mosza-
toktok ◇ kaszszókaszszó barnamoszatbarnamoszat ◇ kaszszóruikaszszórui
barnamoszatokbarnamoszatok ◇ keiszóruikeiszórui kovamoszatokkovamoszatok
◇ kószókószó vörösmoszatvörösmoszat ◇ kószóruikószórui vörösal-vörösal-
gákgák ◇ kószóruikószórui vörösmoszatokvörösmoszatok ◇ rjokuszórjokuszó
zöldmoszatzöldmoszat ◇ rjokuszóruirjokuszórui zöldalgákzöldalgák ◇ rjo-rjo-
kuszóruikuszórui zöldmoszatokzöldmoszatok
szóruiburúmuszóruiburúmu ◆ vízvirágzásvízvirágzás
szóruigakuszóruigaku ◆ fikológiafikológia ◆ moszattudománymoszattudomány
szóruigakusaszóruigakusa ◆ fikológusfikológus ◆ moszattudósmoszattudós
szorumizésonszorumizéson ◆ szolmizációszolmizáció
szorunokuszorunoku ◆ SzolnokSzolnok
szósaszósa ◆ géppuskatűzgéppuskatűz ◆ pásztázópásztázó lövésso-lövésso-
rozatrozat 「Kikanhóno szósa-o abita.」 „Gépágyú-
val pásztáztak minket.” ◇ kidzsúszósakidzsúszósa géppus-géppus-
kás pásztázáskás pásztázás
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szósaszósa ◆ kocsirendezéskocsirendezés
szósaszósa ◆ futófutó 「Kansú-va szósa-o óensita.」 „A
futót biztatták a nézők.” ◆ támadójátékostámadójátékos
「Niruini szósa-o dasita.」 „Támadójátékost kül-
dött a második bázisra.” ◆ versenyfutóversenyfutó ◇ icsi-icsi-
ruiszósaruiszósa elsőelső bázisbázis támadójátékosatámadójátékosa ◇

szanruiszósaszanruiszósa harmadikharmadik bázisbázis támadójáté-támadójáté-
kosakosa ◇ tankjoriszósatankjoriszósa rövidtávfutórövidtávfutó ◇

csókjoriszósacsókjoriszósa hosszútávfutóhosszútávfutó ◇ niruiszósaniruiszósa
második bázis támadójátékosamásodik bázis támadójátékosa
szósaszósa ◆ zenészzenész ◇ akódionszósaakódionszósa harmoni-harmoni-
káskás ◇ óboeszósaóboeszósa oboásoboás ◇ gitászósagitászósa gitá-gitá-
rosros ◇ furútoszósafurútoszósa fuvolásfuvolás
szósadzsószósadzsó ◆ rendező pályaudvarrendező pályaudvar
szósagakariszósagakari ◆ kocsirendezőkocsirendező
szosakuszosaku ◆ területterület bérlésebérlése ◇ eitaiszosakueitaiszosaku
örökös bérlésörökös bérlés
szosakuszosaku ◆ masztikációmasztikáció ◆ megemésztésmegemésztés ◆

megértésmegértés ◆ megrágásmegrágás ◆ rágásrágás
szosakucsiszosakucsi ◆ béreltbérelt tartománytartomány
「Szosakucsi-o henkjakuszuru.」 „Bérelt tarto-
mányt visszaad.”

szosakukenszosakuken ◆ bérleti jogbérleti jog
szosakukinszosakukin ◆ rágóizomrágóizom
szosakuszuruszosakuszuru ◆ megemésztmegemészt 「Jonda hon-o
szosakusita.」 „Megemésztettem, amit olvastam.”
◆ megértmegért 「Ivaretakoto-o szosakuszurumade
dzsikanga kakatta.」 „Hosszú ideig tartott, míg
megértettem, amit mondott.” ◆ megrágmegrág 「Tabe
mono-o joku szosakuszuru.」 „Jól megrágja az
ételt.”

szosakuszuruszosakuszuru ◆ területetterületet bérelbérel 「Igiriszu-
va kjúrjúhantó-o szosakusita.」 „Anglia a
Kaulung-félszigetet bérelte.”

szósaruszósaru ◆ szociálisszociális
szósaru-mediaszósaru-media ◆ közösségi médiaközösségi média
szósarunaszósaruna ◆ közösségiközösségi
szósaru-nettovákingu-szábiszuszósaru-nettovákingu-szábiszu ◆ közös-közös-
ségi hálózatségi hálózat ◆ közösségi portálközösségi portál
szósaszuruszósaszuru ◆ pásztázvapásztázva lőlő 「Herikoputága
siminni szósasita.」 „Pásztázva lőtték helikopter-
ről a polgárokat.”

szosiszosi ◆ akadályozásakadályozás ◆ megakadályozásmegakadályozás ◆

meggátolásmeggátolás

szosiszosi ◆ alkatrészalkatrész ◆ áramköriáramköri elemelem ◆ elemelem
◆ gépelemgépelem ◇ kairoszosikairoszosi áramköriáramköri elemelem ◇

dzsudószosidzsudószosi passzívpasszív alkatrészalkatrész ◇ dzsudó-dzsudó-
szosiszosi passzívpasszív elemelem 「Dzsudószosito nódószo-
si」 „passzív elem és aktív elem” ◇ nódószosinódószosi
aktívaktív alkatrészalkatrész ◇ nódószosinódószosi aktívaktív elemelem
「Dzsudószosito nódószosi」 „passzív elem és ak-
tív elem”

szosiszosi ◆ alapító mesteralapító mester
szósiszósi ◆ daliásdaliás fiatalemberfiatalember ◆ délcegdélceg fiatal-fiatal-
emberember
szósiszósi ◆ ábécéskönyvábécéskönyv ◆ kanaírásúkanaírású műmű ◆ ké-ké-
peskönyvpeskönyv
szósiszósi ◆ elindításelindítás ◆ megteremtésmegteremtés
szósiageszósiage ◆ letisztázásletisztázás 「Sikenbenkjóno
szósiage-o okonatta.」 „Letisztáztam a fejemben
a tanultakat a vizsgára.” ◆ utolsóutolsó átgyakorlásátgyakorlás
「Engekino szósiage-o sita.」 „Utoljára még át-
gyakoroltuk az előadást.” ◆ véglegesvégleges kidolgo-kidolgo-
zászás 「Kono szakuhinno szósiageni icsinenkank-
akatta.」 „Ennek az alkotásnak a végleges kidol-
gozása egy évig tartott.”

szosicuszosicu ◆ adottságadottság 「Rídátositeno szosicu-o
migaita.」 „Továbbfejlesztette vezetői adottsága-
it.” ◆ hajlamhajlam 「Csicsikara ongakuno szosicu-o
uke cuida.」 „Az apjától örökölte a zenei hajla-
mát.”

szósicuszósicu ◆ elvesztéselvesztés ◇ isikiszósicuisikiszósicu tudat-tudat-
vesztésvesztés ◇ kiokuszósicukiokuszósicu emlékezetvesztésemlékezetvesztés
◇ kokuszekiszósicukokuszekiszósicu állampolgárságállampolgárság el-el-
vesztésevesztése ◇ tokkenszósicutokkenszósicu kiváltságkiváltság el-el-
vesztésevesztése
szósicukanszósicukan ◆ hiányérzethiányérzet
szósicuszuruszósicuszuru ◆ elveszítelveszít 「Keijakudzsóno
kenri-o szósicusita.」 „Elveszítette a szerződés-
ben foglalt jogát.” ◇ dzsisinszósicuszurudzsisinszósicuszuru el-el-
veszítiveszíti azaz önbizalmátönbizalmát 「Dzsisinszósicusi ben-
kjóni súcsúdekinai.」 „Amikor elveszítem az ön-
bizalmam, nem tudok koncentrálni a tanulásra.”

szósihaininszósihainin ◆ főigazgatófőigazgató ◆ vezérigazgatóvezérigazgató

szósijószósijó ◆ kétszikűkétszikű
szósijóruiszósijórui ◆ kétszikűekkétszikűek ◇ sinszeiszósijó-sinszeiszósijó-
ruirui valódi kétszikűekvalódi kétszikűek
szósijósokubucuszósijósokubucu ◆ kétszikű növénykétszikű növény
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szosikiszosiki ◆ apparátusapparátus 「Keiszacu-va zenszosiki-
o dóinsite, kono dzsiken-o toki akaszótosita.」 „A
rendőrség az egész apparátusával dolgozott az
ügyön.” ◆ organizációorganizáció ◆ struktúrastruktúra 「Kei-
zaiszosiki」 „gazdasági struktúra” ◆ szerkezetszerkezet
「Sakaino szosiki」 „társadalom szerkezete” ◆

szervezetszervezet 「Daikibona szosiki-o keieiszuru.」
„Nagy szervezetet irányít.” ◆ szövetszövet 「Szaibó-
szosiki」 „sejtszövet” ◆ testszövettestszövet ◇ kin-kin-
nikuszosikinikuszosiki izomszövetizomszövet ◇ kecugószosikikecugószosiki
kötőszövetkötőszövet ◇ szaibószosikiszaibószosiki sejtszövetsejtszövet ◇

sibószosikisibószosiki zsírszövetzsírszövet ◇ sakaiszosikisakaiszosiki tár-tár-
sadalmisadalmi struktúrastruktúra ◇ dzsóhiszosikidzsóhiszosiki hámszö-hámszö-
vetvet ◇ sinkeiszosikisinkeiszosiki idegszövetidegszövet ◇ dzsinta-dzsinta-
iszosikiiszosiki emberiemberi testtest anatómiájaanatómiája ◇ csika-csika-
szosikiszosiki földalattiföldalatti szervezetszervezet ◇ haiszosikihaiszosiki
tüdőszövettüdőszövet ◇ hanzaiszosikihanzaiszosiki bűnszervezetbűnszervezet
◇ hieiriszosikihieiriszosiki nonprofitnonprofit szervezetszervezet ◇ hi-hi-
szeifuszosikiszeifuszosiki civil szervezetcivil szervezet
szósikiszósiki ◆ teljesteljes irányításirányítás 「Kantoku-va eiga-
no szeiszakuszósiki-o totta.」 „A rendező a kezébe
vette a film készítésének teljes irányítását.”

szósikiszósiki ◆ gyászszertartásgyászszertartás ◆ temetéstemetés
「Csicsino szósiki-o ageta.」 „Temetést tartot-
tunk apámnak.”

szosikibaijószosikibaijó ◆ szövetkultúraszövetkultúra ◆ szövette-szövette-
nyészetnyészet
szósikibukkjószósikibukkjó ◆ temetkezési buddhizmustemetkezési buddhizmus
szosikiekiszosikieki ◆ interstíciálisinterstíciális folyadékfolyadék ◆ szö-szö-
veti folyadékveti folyadék
szosikigakuszosikigaku ◆ hisztológiahisztológia ◆ szövettanszövettan
szosikigakutekikenszaszosikigakutekikensza ◆ szövettaniszövettani vizs-vizs-
gálatgálat
szosikigidzsucuszosikigidzsucu ◆ hisztotechnológiahisztotechnológia
szosikihanzaiszosikihanzai ◆ szervezett bűnözésszervezett bűnözés
szosikihjószosikihjó ◆ fix szavazatfix szavazat
szosikiiinkaiszosikiiinkai ◆ szervezőbizottságszervezőbizottság
szosikikaszosikika ◆ szervezetbe tömörítésszervezetbe tömörítés
szosikikagakuszosikikagaku ◆ hisztokémiahisztokémia
szosikikaiszosikikai ◆ képződményképződmény 「Gan-va gai-o ata-
eru szosikikaideszu.」 „A rák káros képződmény.”

szósikikanszósikikan ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ legfőbblegfőbb irá-irá-
nyítónyító
szosikikeiszeiszosikikeiszei ◆ hisztogenézishisztogenézis
szosikikjúszosikikjú ◆ hisztiocitahisztiocita
szosikikógakuszosikikógaku ◆ szöveti mérnökségszöveti mérnökség

szosikikokjúszosikikokjú ◆ szöveti légzésszöveti légzés
szosikimószosikimó ◆ szervezeti hálózatszervezeti hálózat
szósiki-oszósiki-o okonauokonau ◆ temettemet 「Júmeina haijúno
szósiki-va asitaokonavareru.」 „Holnap temetik a
híres színészt.”

szosikirjokuszosikirjoku ◆ szervezőkészségszervezőkészség
szosikiródósaszosikiródósa ◆ szervezett munkásszervezett munkás
szosikisaszosikisa ◆ szervezőszervező
szósikisaszósikisa ◆ legfőbb irányítólegfőbb irányító
szosikisinszosikisin ◆ szövettani vizsgálatszövettani vizsgálat
szosikiszuruszosikiszuru ◆ megszervezmegszervez 「Kjódóde bóei-
o szosikisita.」 „Együttesen megszerveztük a vé-
delmet.” ◆ szervezszervez 「Mikjokademo-o szosiki-
sita.」 „Engedélyezetlen tüntetést szervezett.” ◇

júkitekiniszosikiszurujúkitekiniszosikiszuru szerveződőszerveződő
szosikitekigókógenszosikitekigókógen ◆ hisztokompatibilitá-hisztokompatibilitá-
si antigénsi antigén
szosikitekigósikenszosikitekigósiken ◆ szövettipizálásszövettipizálás
szosikitekigószeiszosikitekigószei ◆ szövetiszöveti összeférhető-összeférhető-
ségség
szosikitekigószeikógenszosikitekigószeikógen ◆ hisztokompati-hisztokompati-
bilitási antigénbilitási antigén
szosikitekinaszosikitekina ◆ szervezettszervezett 「Szosikitekina
rjakudacu」 „szervezett fosztogatás”

szosikitekinahanzaiszosikitekinahanzai ◆ szervezettszervezett bűnözésbűnözés

szosikiun-eiszosikiun-ei ◆ szervezet irányításaszervezet irányítása
szosikizuszosikizu ◆ felépítésifelépítési diagramdiagram ◆ szerveze-szerveze-
ti felépítés ábrájati felépítés ábrája
szósimokuszósimoku ◆ kétszárnyúakkétszárnyúak
szósinszósin ◆ testtest mindenminden részerésze 「Szósinno
csikara-o furi sibotta.」 „Összeszedte teste min-
den erejét.”

szósinszósin ◆ ájulásájulás ◆ kábulatkábulat
szósinszósin ◆ lefogyáslefogyás ◆ sovány testsovány test
szósinszósin ◆ elküldéselküldés ◆ üzenetküldésüzenetküldés
szosinaszosina ◆ egyszerűegyszerű cikkcikk ◆ szerényszerény aján-aján-
dékdék 「Szosinadeszuga ooszamekudaszai.」 „Ké-
rem, fogadja el ezt a szerény ajándékot!”

szósinaitoszósinaito ◆ különbenkülönben 「Imaszugu dema-
só!Szósinaito okurerudesó.」 „Azonnal indul-
junk, különben elkésünk!”

szósinbakoszósinbako ◆ kimenő mappakimenő mappa
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szósindzsoszósindzso ◆ adóállomásadóállomás
szósinguszósingu ◆ ékszerékszer ◆ ruhatartozékruhatartozék ◆ tarto-tarto-
zékzék
szósingutenszósinguten ◆ divatáru-kereskedődivatáru-kereskedő
szósinkiszósinki ◆ adókészülékadókészülék 「Szupai-va szósinki-
o cukattemeszszédzsi-o okutta.」 „A kém adóké-
szülékkel küldte az üzeneteket.” ◇ csótanpa-csótanpa-
szósinkiszósinki URH adóURH adó
szósinkiszósinki ◆ transzmittertranszmitter ◇ csótanpaszósin-csótanpaszósin-
kiki URH adóURH adó
szósinkjokuszósinkjoku ◆ adóállomásadóállomás
szósinsaszósinsa ◆ feladófeladó ◆ üzenetküldőüzenetküldő
szósinszuruszósinszuru ◆ elájulelájul ◆ kábultkábult 「Szósinsitajó-
ni tatteita.」 „Kábultan állt.”

szósinszuruszósinszuru ◆ elküldelküld 「Íméru-o szósinsita.」
„Elküldtem az e-mailt.”

szósintoreiszósintorei ◆ kimenő mappakimenő mappa
szósinzumiszósinzumi ◆ kimenőkimenő 「Szósinszuméru-va ko-
noforudáno nakani hairimaszu.」 „A kimenő le-
velek ebbe a mappába kerülnek.”

szósiraganinaruszósiraganinaru ◆ teljesen megőszülteljesen megőszül
szosiranukaoszosiranukao ◆ ártatlanártatlan arcarc 「Kéki-o kosz-
szori tabeta kodomo-va szosiranu kao-o siteita.」
„A tortát titokban megevő gyerek ártatlan arcot
vágott.” ◆ fapofafapofa ◆ pókerarcpókerarc
szósireibuszósireibu ◆ főparancsnokságfőparancsnokság
szósireikanszósireikan ◆ főparancsnokfőparancsnok
szosiriszosiri ◆ gyalázkodásgyalázkodás ◆ rágalmazásrágalmazás ◆ ti-ti-
tulálástulálás 「Kanodzso-va sófutoiuszosiri-o uke-
ta.」 „Prostituáltnak titulálták.” ◆ vádaskodásvádaskodás
「Szekenno szosiri-o uketa.」 „Az emberek vá-
daskodtak ellene.”

szosiruszosiru ◆ becsmérelbecsmérel 「Hokekjó-o szositta.」
„Becsmérelte a Lótusz szútrát.” ◆ gyalázgyaláz 「Sak-
ano osie-o szositta.」 „Gyalázta Buddha tanítá-
sát.” ◆ tituláltitulál 「Kjósino orokasza-o szositta.」
„A tanárokat butának titulálta.”

szósiruiszósirui ◆ kétszárnyúakkétszárnyúak 「Szósiruino kon-
csú」 „kétszárnyú rovar”

szósiruigakuszósiruigaku ◆ dipterológiadipterológia
szósisaszósisa ◆ alapítóalapító 「Súkjóno szósisa」 „vallás
alapítója” ◆ elindítóelindító 「Undóno szósisa」 „moz-
galom elindítója” ◆ megteremtőmegteremtő 「Eszuperan-

tono szósisa」 „eszperantó megteremtője” ◆ szü-szü-
lőatyalőatya 「Aikidóno szósisa」 „Aikidó szülőatyja”

szósisucuszósisucu ◆ összkiadásösszkiadás
szósiszanszósiszan ◆ összvagyonösszvagyon
szósiszanriekiricuszósiszanriekiricu ◆ eszközarányoseszközarányos meg-meg-
térüléstérülés
szósiszóaiszósiszóai ◆ kölcsönöskölcsönös szerelemszerelem ◆ viszon-viszon-
zott szerelemzott szerelem
szósiszóainoszósiszóaino ◆ egymástegymást szeretőszerető 「Karera-
va szósiszóainokappuruda.」 „Egymást szerető
pár.”

szosiszuruszosiszuru ◆ megakadályozmegakadályoz 「Keiszacu-va
biru-e no njúdzsó-o szosisita.」 „A rendőrök meg-
akadályozták az épületbe a belépést.” ◆ megállítmegállít
「Csikjúondanka-o szosisitai.」 „Szeretnénk
megállítani a globális felmelegedést.” ◆ meggá-meggá-
toltol 「Tecugósi-va dorobóno sinnjú-o szosiszu-
ru.」 „A vasrács meggátolja a betörést.” ◆ út-út-
jábajába álláll 「Kare-va keikaku-o szosisita.」 „Útjá-
ba állt a tervnek.” ◆ útjátútját álljaállja 「Kanszenno
kakudai-o szosisita.」 „Útját állta a járványnak.”

szósiszuruszósiszuru ◆ alapítalapít 「Kare-va kono súkjó-o
szósisita.」 „Ő alapította ezt a vallást.” ◆ útjáraútjára
indítindít 「Kokkakjóikuszeido-o szósisita.」 „Ő indí-
totta útjára az állami oktatást.”

szósitaszósita ◆ ilyenilyen 「Szósita ugoki-va szudeni
hadzsimatteita.」 „Az ilyen megmozdulások már
el is kezdődtek.” ◆ olyanolyan 「Szósita hanasi-va
mukasikaraatta.」 „Régen is hallottam olyanról.”

szósitaraszósitara ◆ akkorakkor 「Undósite jaszema-
só.Szósitara kecuacumo szagarimaszu.」 „Test-
mozgással fogyjunk le! Akkor a vérnyomásunk is
csökkenni fog.” ◆ ezekezek szerintszerint 「Szósitara jú
gohan-va iranainone.」 „Ezek szerint neked nem
kell vacsora.” ◆ ígyígy 「Ganbatte hatara-
kó.Szósitara mitomerareru.」 „Dolgozzunk kemé-
nyen! Így majd elismernek.”

szositeszosite ◆ azutánazután 「Inu-va szaisohoete-
ita.Szosite tocuzentobikakattekita.」 „A kutya
először ugatott, azután hirtelen rám ugrott.” ◆ ésés
「Ringo, bananaszositemiruku-o mikiszáni ire-
ta.」 „Almát, banánt és tejet tettem a turmixgép-
be.” ◆ ésés aztánaztán 「Szosite daremoinakunatta.」
„És aztán mindenki eltűnt.” ◆ időközbenidőközben 「Szo-
site otóto-va daigaku-o szocugjósimaszu.」 „Az
öcsém időközben elvégezte az egyetemet.” ◆

majdmajd 「Tandzsóbiga szemattekita.Szosite, szug-
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ita.」 „Közelgett a születésnapom. Majd el is
múlt.” ◆ pedigpedig 「Boku-va kimini sicumonsi-
ta.Szosite, kimi-va szoreni kotaeta.」 „Kérdeztem
tőled valamit, te pedig válaszoltál rá.”

szósiteszósite ◆ ahogyahogy 「Szósite hanasiteiru ucsini
kurakunarimasita.」 „Ahogy beszélgettünk, bees-
teledett.” ◆ akképpenakképpen ◆ ígyígy 「Szósite súkanga
hirogattekita.」 „Így terjedt el a szokás.” ◆ olyoly
módonmódon 「Szósite szakuhinga dekiagatta.」 „Oly
módon készült el az alkotás.” ◆ úgyúgy 「Szósiteku-
retamae.」 „Csináld úgy!”

szósiteiruucsiniszósiteiruucsini ◆ eközbeneközben 「Szósiteiru ucsi-
ni densaga kita.」 „Eközben megérkezett a vo-
nat.” ◆ időközbenidőközben 「Taszuke-o motomejóto
omottaga, szósiteiruucsini mondaiga kaikecusi-
ta.」 „Segítséget akartam kérni, de időközben
megoldódott a problémám.”

szosószosó ◆ perper 「Szongaibaisóno szosóni make-
ta.」 „Elvesztettem a kártérítési pert.” ◇ keidzsi-keidzsi-
szosószosó büntetőperbüntetőper ◇ keidzsiszosókeidzsiszosó büntető-büntető-
jogijogi eljáráseljárás ◇ nincsiszosónincsiszosó apaságiapasági perper ◇

mindzsiszosómindzsiszosó polgári perpolgári per
szósoszóso ◆ kiadványsorozatkiadványsorozat ◆ könyvsorozatkönyvsorozat
「Gakudzsucuszóso」 „tudományos könyvsoro-
zat”

szósoszóso ◆ folyóírásfolyóírás ◆ folyóírásosfolyóírásos betűtípusbetűtípus
◆ fű-írásfű-írás ◆ kurzív íráskurzív írás
szósószósó ◆ sebesüléssebesülés ◆ sérüléssérülés
szósószósó ◆ tanítómestertanítómester 「Csano szósó」 „tea-
szertartás tanítómestere”

szósószósó ◆ átadásátadás ◆ öröklésöröklés ◇ szósószuruszósószuru
átadátad 「Daidaiszósószareta gidzsucu」 „generá-
cióról generációra átadott technika” ◇ fusiszósófusiszósó
apáról fiúra szállásapáról fiúra szállás
szósószósó ◆ szimmetriaszimmetria ◇ szajúszósószajúszósó tükör-tükör-
szimmetriaszimmetria ◇ hósaszósóhósaszósó sugarassugaras szimmet-szimmet-
riaria
szósószósó ◆ általános elnevezésáltalános elnevezés ◆ gyűjtőnévgyűjtőnév
szosódzsikenszosódzsiken ◆ bírósági ügybírósági ügy
szosóhijószosóhijó ◆ perköltségperköltség
szosóhószosóhó ◆ perrendtartásperrendtartás ◇ keidzsiszosó-keidzsiszosó-
hóhó büntetőbüntető perrendtartásperrendtartás ◇ mindzsiszosó-mindzsiszosó-
hóhó polgári perrendtartáspolgári perrendtartás
szósokiszósoki ◆ főtitkárfőtitkár 「Ródótóno szósoki」
„munkáspárt főtitkára”

szosokuszosoku ◆ egyszerűegyszerű ételétel 「Szosokuni aman-
dzsiru.」 „Beéri egyszerű étellel.”

szósokuszósoku ◆ díszítésdíszítés 「Kono szeibun-va szó-
sokuni cukavaremaszu.」 „Ezt az anyagot díszí-
tésre használják.” ◇ sicunaiszósokusicunaiszósoku teremde-teremde-
korációkoráció ◇ sicunaiszósokusicunaiszósoku belsőépítészetbelsőépítészet
◇ szósoku-oszósoku-o hodokoszuhodokoszu ékesítékesít 「Hakonida-
ijamondono szósoku-o hodokosita.」 „Gyémán-
tokkal ékesítette a dobozt.” ◇ szósoku-oszósoku-o ho-ho-
dokoszudokoszu díszítdíszít 「Madzsikirini kikagakumojó-
no szósoku-o hodokosita.」 „A válaszfalat mérta-
ni mintákkal díszítettem.”

szósokuszósoku ◆ papipapi pályapálya 「Szósokuni cuku.」
„Papi pályára lép.”

szósokuszósoku ◆ növényevésnövényevés ◆ növényevőnövényevő ◇ szó-szó-
sokukeinosokukeino nemnem érdeklikérdeklik aa nőknők 「Nikusoku-
keito szósokukeino otoko」 „férfi akit érdeklik és
akit nem érdeklik a nők”

szósokubidzsucuszósokubidzsucu ◆ dekoratívdekoratív művészetművészet ◆

díszítőművészetdíszítőművészet
szósokudóbucuszósokudóbucu ◆ növényevő állatnövényevő állat
szósokudzsúszósokudzsú ◆ növényevő állatnövényevő állat
szósokuhinszósokuhin ◆ dísztárgydísztárgy ◆ ékességékesség
szósokujósikiszósokujósiki ◆ szecessziószecesszió
szósokujósikinoszósokujósikino ◆ szecessziósszecessziós
szósokukeidansiszósokukeidansi ◆ nem vadásztípus férfinem vadásztípus férfi
szósokukeinoszósokukeino ◆ nemnem érdekliérdekli aa szexszex ◆ nemnem
érdeklikérdeklik aa nőknők 「Nikusokukeito szósokukeino
otoko」 „férfi akit érdeklik és akit nem érdeklik a
nők”

szósoku-oszósoku-o hodokoszuhodokoszu ◆ díszítdíszít 「Madzsiki-
rini kikagakumojóno szósoku-o hodokosita.」 „A
válaszfalat mértani mintákkal díszítettem.” ◆

ékesítékesít 「Hakonidaijamondono szósoku-o hodo-
kosita.」 „Gyémántokkal ékesítette a dobozt.”

szósokuonszósokuon ◆ cifrázáscifrázás ◆ díszítőhangdíszítőhang ◆ éke-éke-
sítéssítés
szósokuraitoszósokuraito ◆ fénydíszfénydísz ◆ fényjátékfényjáték
szósokuszeiszósokuszei ◆ növényevőnövényevő
szósokuszuruszósokuszuru ◆ cifrázcifráz 「Baioriniszuto-va
ongaku-o szósokusita.」 „A hegedűs cifrázta a ze-
nét.” ◆ díszítdíszít 「Bara mojó-o szósokusita sótai-
dzsó」 „rózsamintával díszített meghívó”

szósokutekinaszósokutekina ◆ cifracifra
「Szósokutekinaszukáto-o haiteita.」 „Cifra szok-
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nya volt rajta.” ◆ dekoratívdekoratív 「Szósokutekina
sómei」 „dekoratív világítás” ◆ ékesékes 「Szósok-
utekina buntai」 „ékes stílus”

szósómenszósómen ◆ szimmetriasíkszimmetriasík
szosóninszosónin ◆ felperesfelperes
szosó-oszosó-o okoszuokoszu ◆ beperelbeperel 「Kuni-o aitedotte
szosó-o okosita.」 „Beperelte az államot.” ◆ pe-pe-
relrel 「Szosó-o okositai.」 „Perelni fogok.”

szosó-o teikiszuruszosó-o teikiszuru ◆ pert indítpert indít
szósósúkjószósósúkjó ◆ kinyilatkoztatott valláskinyilatkoztatott vallás
szósószeiszósószei ◆ szimmetriaszimmetria ◇ szajúszósószeiszajúszósószei
kétoldali szimmetriakétoldali szimmetria
szósószuruszósószuru ◆ átadátad 「Daidaiszósószareta gi-
dzsucu」 „generációról generációra átadott tech-
nika”

szósószuruszósószuru ◆ gyűjtőnevetgyűjtőnevet adad 「Kazeto szó-
sósita szamazamana bjóki」 „megfázás gyűjtőne-
ven ismert sokféle betegség”

szósotaiszósotai ◆ folyóírásos betűtípusfolyóírásos betűtípus
szosótecuzukiszosótecuzuki ◆ vádeljárásvádeljárás
szósotokuszósotoku ◆ bruttóbruttó jövedelemjövedelem ◆ összjöve-összjöve-
delemdelem
szósuszósu ◆ védnökvédnök ◇ szósukokuszósukoku védnökállamvédnökállam
szósuszósu ◆ mindkét kézmindkét kéz
szósucuszósucu ◆ alkotásalkotás ◆ megalkotásmegalkotás 「Aratana
bino szósucu」 „új szépség megalkotása” ◆ te-te-
remtésremtés ◇ kojószósucukojószósucu munkahelyteremtésmunkahelyteremtés

szósucusiszósucusi ◆ indainda
szósucuszuruszósucuszuru ◆ gombamód szaporodikgombamód szaporodik
szósucuszuruszósucuszuru ◆ megteremtmegteremt
「Atarasiiszábiszu-o szósucusita.」 „Megterem-
tett egy új szolgáltatást.” ◆ teremtteremt 「Kojó-o szó-
sucusita.」 „Munkahelyet teremtett.”

szósukjószósukjó ◆ pátriárkapátriárka
szósukjódzsúdzsiszósukjódzsúdzsi ◆ apostoli keresztapostoli kereszt
szósukokuszósukoku ◆ védnökállamvédnökállam
szósunszósun ◆ kora tavaszkora tavasz
szosúnjúszosúnjú ◆ bruttó jövedelembruttó jövedelem
szósúnjúszósúnjú ◆ összbevételösszbevétel ◆ összjövedelemösszjövedelem
「Kazokuno szósúnjúga agatta.」 „A család össz-
jövedelme emelkedett.”

szósuppigakuszósuppigaku ◆ összkiadásösszkiadás ◆ összköltségösszköltség

szószaszósza ◆ kivizsgáláskivizsgálás ◆ nyomozásnyomozás ◇ ka-ka-
takuszószatakuszósza házkutatásházkutatás ◇ hanzaiszószahanzaiszósza
bűnügyibűnügyi nyomozásnyomozás ◇ hanzaiszószahanzaiszósza bűnül-bűnül-
dözésdözés ◇ hanzaiszószakikanhanzaiszószakikan bűnüldözőbűnüldöző
szervszerv
szószaszósza ◆ beavatkozásbeavatkozás ◆ manipulációmanipuláció ◆ ma-ma-
nővernőver ◆ manőverezésmanőverezés ◆ működtetésműködtetés ◆ mű-mű-
veletvelet ◇ anteiszószaanteiszósza stabilizálóstabilizáló beavatko-beavatko-
zászás ◇ idensiszószaidensiszósza génmanipulációgénmanipuláció ◇ en-en-
kakuszószakakuszósza távvezérléstávvezérlés ◇ enkakuszószaenkakuszósza
távirányítástávirányítás ◇ kakakuszószakakakuszósza ármanipulá-ármanipulá-
cióció ◇ kavaszeszószakavaszeszósza árfolyam-manipulációárfolyam-manipuláció
◇ kihonszószakihonszósza alapszintűalapszintű működtetésműködtetés
「Szumahono kihonszósza-o oboeta.」 „Megta-
nultam az okostelefon alapszintű működtetését.”
◇ kin-júszószakin-júszósza pénzügyipénzügyi műveletművelet ◇ ken-ken-
biszószabiszósza mikromanipulációmikromanipuláció ◇ kókaisidzsó-kókaisidzsó-
szószaszósza nyíltpiacinyíltpiaci műveletművelet ◇ sidzsószószasidzsószósza
piacipiaci műveletművelet ◇ fukabunszószafukabunszósza atomiatomi mű-mű-
veletvelet ◇ fukabunszószafukabunszósza oszthatatlanoszthatatlan mű-mű-
veletvelet ◇ joronszószajoronszósza közvéleményközvélemény manipu-manipu-
lációjalációja
szószaszósza ◆ letapogatásletapogatás ◆ pásztázáspásztázás ◇ den-den-
siszószasiszósza elektronsugaraselektronsugaras letapogatásletapogatás ◇

mauszuszószamauszuszósza egérműveletegérművelet
szószászószá ◆ csészealjcsészealj
szószabuszószabu ◆ működtető egységműködtető egység
szószadensikenbikjószószadensikenbikjó ◆ pásztázópásztázó elektron-elektron-
mikroszkópmikroszkóp
szószadzsinszószadzsin ◆ nyomozócsoportnyomozócsoport
szószahonbuszószahonbu ◆ nyomozóközpontnyomozóközpont
szoszaiszoszai ◆ zöldségfélékzöldségfélék
szószaiszószai ◆ ellensúlyozásellensúlyozás ◆ ellentételezésellentételezés
szószaiszószai ◆ elnökelnök 「Csúóginkóno szószai-va kin-
rino hiki ageni hantaisita.」 „A jegybank elnöke
ellenezte a kamatemelést.” ◇ csúginszószaicsúginszószai
jegybankelnökjegybankelnök ◇ meijoszószaimeijoszószai tisztelet-tisztelet-
beli elnökbeli elnök
szószaikanzeiszószaikanzei ◆ kiegyenlítő vámkiegyenlítő vám
szoszaikikjúszoszaikikjú ◆ léggömbzárléggömbzár
szószainszószain ◆ nyomozónyomozó
szószaiszareruszószaiszareru ◆ kioltjakioltja egymástegymást 「Futac-
uno csikaraga szószaiszareta.」 „A két erő kioltot-
ta egymást.” ◆ semmibesemmibe veszikveszik 「Zózeide ke-
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izaikókaga szószaiszaretesimatta.」 „Az adóeme-
léssel semmibe veszett a gazdasági bővülés.”

szószaiszuruszószaiszuru ◆ betudbetud 「Aru kaisani taiszuru
szaimuto szaiken-o szószaisita.」 „Egy bizonyos
céggel szembeni tartozásait betudta a követelése-
ibe.” ◆ ellensúlyozellensúlyoz 「Into jóga szószaiszaretei-
ru.」 „A jing és a jang ellensúlyozza egymást.” ◆

ellentételezellentételez 「Onsicukókagaszuno haisucurjó-
o szószaiszuru.」 „Ellentételezi az üvegházhatású
gázok kibocsátását.” ◆ kiegyenlítkiegyenlít 「Szonsicu-va
riekito szószaiszareta.」 „A veszteséget kiegyenlí-
tette a nyereség.”

szószakanszószakan ◆ nyomozónyomozó
szószakjokuszószakjoku ◆ nyomozóhivatalnyomozóhivatal ◆ nyomozó-nyomozó-
irodairoda 「Renpószószakjoku」 „Szövetségi Nyo-
mozóiroda” ◇ renpószószakjokurenpószószakjoku FBIFBI
szószakuszószaku ◆ alkotásalkotás ◆ kitalációkitaláció ◆ megalko-megalko-
tástás 「Sószecuno szószakuni idonda.」 „Egy re-
gény megalkotására vállalkoztam.” ◇ szószaku-szószaku-
butóbutó kreatívkreatív tánctánc ◇ szószakurjóriszószakurjóri kreatívkreatív
ételétel ◇ szószakurjóriszószakurjóri kreatívkreatív ételkészítésételkészítés
◇ nidzsiszószakunidzsiszószaku származtatottszármaztatott alkotásalkotás
「Nidzsiszószakuno sószecu」 „származtatott re-
gény”

szószakuszószaku ◆ felkutatásfelkutatás ◆ kereséskeresés 「Jamade
szónansita tozankano szószaku-va csúsininatta.」
„Abbahagyták a hegyekben eltűnt alpinisták ke-
resését.” ◇ katakuszószakukatakuszószaku házkutatásházkutatás
「Keiszacu-va jógisano ie-o katakuszószasita.」
„A rendőrök házkutatást tartottak a vádlottnál.”

szószakubucuszószakubucu ◆ alkotásalkotás ◆ műmű
szószakubutószószakubutó ◆ kreatív tánckreatív tánc
szószakucsúdearuszószakucsúdearu ◆ nyomoznaknyomoznak utánautána
「Han-nin-va genzaiszószakucsúdeszu.」 „A tet-
tes után jelenleg nyomoznak.”

szószakudanszuszószakudanszu ◆ kreatív tánckreatív tánc
szószakugihószószakugihó ◆ alkotói technikaalkotói technika
szószakuijokuszószakuijoku ◆ alkotásialkotási kedvkedv ◆ alkotás-alkotás-
vágyvágy
szószakuinszószakuin ◆ teljes tárgymutatóteljes tárgymutató
szószakujokuszószakujoku ◆ alkotásvágyalkotásvágy
szószakukaszószakuka ◆ alkotóalkotó
szószakukacudószószakukacudó ◆ alkotótevékenységalkotótevékenység ◆

kreatív tevékenységkreatív tevékenység
szószakunegaiszószakunegai ◆ kerestetéskerestetés

szószakunegai-oszószakunegai-o daszudaszu ◆ kerestetkerestet 「Mu-
szumeno szószakunegai-o dasita.」 „Kerestettem
a lányomat.”

szószakureidzsószószakureidzsó ◆ házkutatási parancsházkutatási parancs
szószakurjokuszószakurjoku ◆ alkotóképességalkotóképesség ◆ alko-alko-
tókészségtókészség ◆ kreativitáskreativitás
szószakurjokunitomuszószakurjokunitomu ◆ termékenytermékeny 「Kono
szakka-va szószakurjokuni tondeiru.」 „Ez az író
termékeny.”

szószakurjóriszószakurjóri ◆ kreatívkreatív ételétel ◆ kreatívkreatív
ételkészítésételkészítés ◆ kreatív konyhakreatív konyha
szószakusitaszószakusita ◆ kitaláltkitalált 「Kore-va szószaku-
sita hanasi.」 „Ez egy kitalált történet.”

szószakuszuruszószakuszuru ◆ felkutatfelkutat 「Keiszacu-va
han-nin-o szószakuszurutameni szandzsúnin-o
dóinsita.」 „A rendőrség harminc embert mozgó-
sított, hogy felkutassák a tettest.”

szószakuszuruszószakuszuru ◆ alkotalkot 「Dokuszótekina
szakuhin-o szószakusita.」 „Eredeti művet alko-
tott.” ◆ kitalálkitalál 「Hitobito-o damaszutame, kat-
teni hanasi-o szószakusiteita.」 „Történeteket ta-
lált ki, hogy másokat becsapjon.”

szószamanjuaruszószamanjuaru ◆ gépkönyvgépkönyv
szoszanszoszan ◆ egyszerű ételegyszerű étel ◆ szerény ételszerény étel
szószareidzsószószareidzsó ◆ házkutatási parancsházkutatási parancs
szószasaszószasa ◆ kezelőkezelő
szószaszeiszószaszei ◆ kezelhetőségkezelhetőség
szószaszenszószaszen ◆ pásztázott sorpásztázott sor
szószaszenszúszószaszenszú ◆ pásztázottpásztázott soroksorok számaszáma

szószaszuruszószaszuru ◆ nyomoznyomoz 「Keiszacu-va
szacudzsindzsiken-o szószasiteiru.」 „A rendőr-
ség gyilkossági ügyben nyomoz.” ◆ vizsgálvizsgál
「Keiszacu-va genba-o szószasiteiru.」 „A rend-
őrség vizsgálja a helyszínt.”

szószaszuruszószaszuru ◆ letapogatletapogat 「Szukjaná-va
gazó-o szószasita.」 „A szkenner letapogatta a ké-
pet.” ◆ pásztázpásztáz 「Rédága szora-o szószasita.」
„A radar pásztázta az eget.”

szószaszuruszószaszuru ◆ irányítirányít 「Hódókikan-va hitono
kangae-o szószasiteiru.」 „A sajtó irányítja a gon-
dolatainkat.” ◆ manipulálmanipulál 「Szeifu-va dzsóhó-o
szószasiteiru.」 „Az állam manipulálja az infor-
mációt.” ◆ manőverezikmanőverezik 「Kócúhókóto-va han-
taini kuruma-o szószasita.」 „Forgalommal szem-
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ben manőverezett.” ◆ működtetműködtet 「Kurén-o szó-
szasita.」 „Működtette a darut.” ◇ enkakuszó-enkakuszó-
szaszuruszaszuru távirányíttávirányít 「Robotto-o enkakuszó-
szasita.」 „Távirányította a robotot.” ◇ enkaku-enkaku-
szószaszuruszószaszuru távvezéreltávvezérel 「Hjódzsiban-o en-
kakuszószasita.」 „Távvezérelte a kijelzőt.”

szószatókjokuszószatókjoku ◆ nyomozóhatóságnyomozóhatóság ◆ nyo-nyo-
mozó szervekmozó szervek
szószecuszószecu ◆ alapításalapítás ◆ megalapításmegalapítás
szószecusaszószecusa ◆ alapítóalapító
szószecuszuruszószecuszuru ◆ alapítalapít 「Gakkó-o szószecus-
ita.」 „Iskolát alapított.” ◆ megalapítmegalapít 「Bjóin-o
szószecusita.」 „Megalapította a kórházat.”

szószédzsiszószédzsi ◆ kolbászkolbász ◆ szafaládészafaládé ◇ vin-vin-
ná-szószédzsiná-szószédzsi virslivirsli ◇ gjonikuszószédzsigjonikuszószédzsi
halkolbászhalkolbász ◇ furankufuruto-szószédzsifurankufuruto-szószédzsi
debrecenidebreceni kolbászkolbász ◇ rebá-szószédzsirebá-szószédzsi ke-ke-
nőmájasnőmájas
szószédzsi-mékászószédzsi-méká ◆ hurkatöltőhurkatöltő ◆ kolbász-kolbász-
töltőtöltő
szoszeiszoszei ◆ élesztésélesztés ◆ feléledésfeléledés ◆ újraéle-újraéle-
désdés ◆ újraélesztésújraélesztés
szoszeiszoszei ◆ silány kivitelsilány kivitel
szoszeiszoszei ◆ összeállításösszeállítás 「Csímuno szoszei」
„csapat összeállítása” ◆ összetételösszetétel 「Bussic-
uno szoszei-o bunszekisita.」 „Elemezte az anyag
összetételét.”

szószeiszószei ◆ világ teremtésevilág teremtése
szószeiszószei ◆ keletkezéskeletkezés 「Ucsúno szószei」
„univerzum keletkezése” ◆ megteremtésmegteremtés 「At-
arasii tókeigakuno szószei-o mezaszu.」 „Új sta-
tisztikai tudomány megteremtésén fáradozik.” ◇

szószeikiszószeiki kezdetikezdeti időszakidőszak 「Intánettono szó-
szeiki」 „internet kezdeti időszaka”

szószeiszószei ◆ korai halálkorai halál
szószeiszószei ◆ taxistaxis ◇ kagakuszószeikagakuszószei kemota-kemota-
xisxis ◇ szókaszeiszókaszei kemotaxiskemotaxis ◇ szócsiszeiszócsiszei
geotaxisgeotaxis
szószeiszószei ◆ gyorsgyors befejezésbefejezés ◆ gyorsgyors kifejlő-kifejlő-
désdés ◇ szószeicsószószeicsó fészekhagyó madárfészekhagyó madár
szószeiszószei ◆ előállításelőállítás
szószeiszószei ◆ burjánzásburjánzás
szoszeibucuszoszeibucu ◆ alkotóanyagalkotóanyag
szoszeibunszoszeibun ◆ alkotóelemalkotóelem
szószeicsószószeicsó ◆ fészekhagyó madárfészekhagyó madár

szószeidzsiszószeidzsi ◆ ikeriker ◆ ikerpárikerpár ◇ icsiransze-icsiransze-
iszószeidzsiiszószeidzsi egypetéjűegypetéjű ikrekikrek ◇ icsiransze-icsiransze-
iszószeidzsiiszószeidzsi monozigóta-ikrekmonozigóta-ikrek ◇ kecugó-kecugó-
szószeidzsiszószeidzsi sziámisziámi ikrekikrek ◇ niranszeiszó-niranszeiszó-
szeidzsiszeidzsi kétpetéjűkétpetéjű ikrekikrek ◇ niranszeiszó-niranszeiszó-
szeidzsiszeidzsi dizigóta-ikrekdizigóta-ikrek
szószeidzsikenkjúszószeidzsikenkjú ◆ ikerkutatásikerkutatás
szószeigataszószeigata ◆ koránkorán érőérő típustípus ◆ koránkorán ter-ter-
mő típusmő típus
szoszeihenkeiszoszeihenkei ◆ folyásfolyás
szoszeihiszoszeihi ◆ összetétel arányaösszetétel aránya
szoszeihinszoszeihin ◆ silány minőségű terméksilány minőségű termék
szószeiionszószeiion ◆ ikerionikerion
szószeikiszószeiki ◆ kezdetikezdeti időszakidőszak 「Intánettono
szószeiki」 „internet kezdeti időszaka”

szószeikiszószeiki ◆ Teremtés könyveTeremtés könyve
szószeikiszószeiki ◆ teremtés idejeteremtés ideje
szoszeiranzószoszeiranzó ◆ silány cikkek ontásasilány cikkek ontása
szoszeisikiszoszeisiki ◆ molekulaképletmolekulaképlet ◆ összegkép-összegkép-
letlet
szószeiszanszószeiszan ◆ össztermékössztermék ◆ össztermelésössztermelés

szoszeiszangakuszoszeiszangaku ◆ megtermelt összegmegtermelt összeg
szoszeiszaszeruszoszeiszaszeru ◆ felélesztfeléleszt 「Taorekakete-
ita kaisa-o szoszeiszaszeta.」 „Felélesztette a hal-
dokló vállalatot.” ◆ újraélesztújraéleszt 「Kjúdzsosza-
reta hito-o isa-va szoszeiszaszeta.」 „Az orvos új-
raélesztette a kimentett embert.”

szoszeiszuruszoszeiszuru ◆ alkotalkot 「Kúki-o szoszeiszuru
kitai」 „levegőt alkotó gázok” ◆ összeállítösszeállít
「Sóninzúcsímu-o szoszeiszuru.」 „Kis létszámú
csapatot állít össze.”

szoszeiszuruszoszeiszuru ◆ élesztéleszt 「Szoszeisitai hitono
kucsini iki-o fuki konda.」 „Belefújt az éleszteni
kívánt személy szájába.” ◆ feléledfeléled 「Kibóga szo-
szeisita.」 „Feléledt a remény.” ◆ felélesztfeléleszt
「Sinpaiteisino kandzsa-o szoszeisita.」 „Fel-
élesztette a leállt szívműködésű beteget.” ◆ újra-újra-
éledéled 「Kareta sokubucu-va szoszeisita.」 „A ki-
száradt növény újraéledt.” ◆ újraélesztújraéleszt 「Sin-
zóteisisita hito-o szoszeisita.」 „Újraélesztettem
az embert, akinek megállt a szíve.” ◇ szosze-szosze-
iszaszeruiszaszeru felélesztfeléleszt 「Taorekaketeita kaisa-o
szoszeiszaszeta.」 „Felélesztette a haldokló válla-
latot.”
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szószeiszuruszószeiszuru ◆ korán hal megkorán hal meg
szószeiundószószeiundó ◆ inger vezérelte mozgásinger vezérelte mozgás
szoszekiszoszeki ◆ alapalap 「Heivano szoszeki-o kizu-
ku.」 „Lerakja a béke alapjait.” ◆ alapkőalapkő ◆ sa-sa-
rokkőrokkő
szószekiszószeki ◆ papipapi állományállomány ◆ szerzetesrendszerzetesrend
「Szószekini hairu.」 „Szerzetesrendbe lép.”

szószekiunszószekiun ◆ gomolyos rétegfelhőgomolyos rétegfelhő
szoszenszoszen ◆ elődelőd 「Szoszen-o hokorini omottei-
ru.」 „Büszke vagyok az elődeimre.” ◆ ősős 「Han-
garí dzsinno szoszen-va daredesitaka?」 „Kik vol-
tak a magyarok ősei?” ◇ szoszen-nodzsidainiszoszen-nodzsidaini
nagyszüleinknagyszüleink idejébenidejében 「Szoszenno dzsidaini-
va denkimonakatta.」 „Nagyszüleink idejében
még villany sem volt.”

szoszenkeisicuszoszenkeisicu ◆ ősiősi jellegjelleg ◆ pleziomorfpleziomorf
jellegjelleg
szoszenkeisicukjójúszoszenkeisicukjójú ◆ közösközös ősiősi jellegjelleg ◆

szünpleziomorfiaszünpleziomorfia
szószenkjoszószenkjo ◆ általánosáltalános választásválasztás
「Szószenkjo-o okonatta.」 „Általános választá-
sokat tartottak.”

szoszen-nodzsidainiszoszen-nodzsidaini ◆ nagyszüleinknagyszüleink idejé-idejé-
benben 「Szoszenno dzsidaini-va denkimonakat-
ta.」 „Nagyszüleink idejében még villany sem
volt.”

szoszenszúhaiszoszenszúhai ◆ ősök tiszteleteősök tisztelete
szoszószoszó ◆ becsinálásbecsinálás ◆ piszkításpiszkítás ◆ ügyet-ügyet-
lenséglenség ◇ ikiszoszóikiszoszó csüggedéscsüggedés ◇ sikiszoszósikiszoszó
erkölcsierkölcsi romlásromlás ◇ szoszószuruszoszószuru ügyetlenügyetlen
「Szoszósite oszara-o vacscsatta.」 „Ügyetlen vol-
tam, eltörtem a tányért.” ◇ szoszó-oszoszó-o szuruszuru el-el-
puskázpuskáz 「Szoszó-o site óku csúmonsita.」 „El-
puskáztam a megrendelést, ugyanis többet kér-
tem.” ◇ szoszó-oszoszó-o szuruszuru becsinálbecsinál 「Kodomo-
va szoszó-o sita.」 „Becsinált a gyerek.”

szoszószoszó ◆ elcsüggedéselcsüggedés
szószószószó ◆ helyeshelyes 「Szószó, szono csóside!」
„Helyes, csak így tovább!” ◆ igazánigazán 「Kon-na
sikakudeii sigotoni cukukoto-va szószó dekinai.」
„Ezzel a végzettséggel nem igazán lehet jól elhe-
lyezkedni.” ◆ igenigen 「Szószó, omoi dasita!」
„Igen, tudom már!” ◆ jutjut eszembeeszembe 「Szószó,
kjóha kimino tandzsóbida!」 „Jut eszembe, ma
van a szülinapod!” ◆ nagyonnagyon 「Hito-va szon-
nanihidoi sippai-va szószósinai.」 „Nem nagyon

csinál az ember ekkora baklövést.” ◆ sűrűnsűrűn
「Kon-na kókjúnatokoroniszószó ikenai.」 „Nem
sűrűn járok ilyen drága helyre.”

szószószószó ◆ megalapításmegalapítás 「Kaisano szószóni ta-
zuszavatta.」 „Részt vett a vállalat megalapításá-
ban.” ◆ megépítésmegépítés 「Terano szószódzsiki」
„szentély megépítésének ideje”

szószószószó ◆ hevenyészvehevenyészve 「Hókokuso-o szósz-
óni torimatometa.」 „Hevenyészve összefoglal-
tam jelentést.” ◆ tiszteletteltisztelettel ◇ szószóniszószóni
gyorsangyorsan 「Sigoto-o szószóni ovaraszeta.」
„Gyorsan befejezte a munkát.” ◇ szószóniszószóni ele-ele-
jénjén 「Raisúszószóni-va renrakusimaszu.」 „Jövő
hét elején jelentkezni fogok!”

szószószószó ◆ halotthalott búcsúztatásabúcsúztatása ◆ temetésitemetési
szertartásszertartás 「Szószóno dzsijú」 „temetési szer-
tartás megválasztásának szabadsága”

szószószószó ◆ kiválóságkiválóság ◇ szószótaruszószótaru kiválókiváló
「Kaidzsóni-va kagakuno szószótarumenbága
szorotteiru.」 „A teremben a tudomány kiválósá-
gai sorakoztak.”

szószószószó ◆ alighogyalighogy 「Kaitenszószó miszeni kja-
kuga szattósita.」 „Alighogy kinyitott az üzlet,
már tódultak is a vásárlók.” ◆ rögtönrögtön 「Sin-
nenszószó gomeivaku-o okakesimasita.」 „Elné-
zést, hogy már rögtön az év elején bajt okoztam!”
◇ szószóniszószóni gyorsangyorsan 「Sigoto-o szószóni ovara-
szeta.」 „Gyorsan befejezte a munkát.” ◇ szósz-szósz-
ónióni elejénelején 「Raisúszószóni-va renrakusima-
szu.」 „Jövő hét elején jelentkezni fogok!”

szószoboszószobo ◆ dédnagymamadédnagymama
szószoboszószobo ◆ dédanyadédanya
szószofuszószofu ◆ dédnagyapadédnagyapa ◆ dédnagypapadédnagypapa
szószofuszószofu ◆ dédapadédapa
szószofuboszószofubo ◆ dédnagyszülődédnagyszülő ◆ dédnagyszü-dédnagyszü-
lőklők ◆ dédszülődédszülő ◆ dédszülőkdédszülők
szoszogigucsiszoszogigucsi ◆ csőrcsőr 「Pottono szoszogi gu-
csiga oreta.」 „Letörött a teáskanna csőre.” ◆ ki-ki-
folyónyílásfolyónyílás
szoszoguszoszogu ◆ lemoslemos 「Csidzsoku-o szoszogu.」
„Lemossa a szégyent.”

szoszoguszoszogu ◆ adad 「Muszukoni aidzsó-o szoszoi-
da.」 „Szeretetet adott a fiának.” ◆ beleadbelead 「Si-
gotoni zenrjoku-o szoszoida.」 „Minden erőmet
beleadtam a munkába.” ◆ beletöltbeletölt 「Koppuni
mizu-o szoszoida.」 „Beletöltötte a vizet a pohár-
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ba.” ◆ érkezikérkezik 「Szorakara taijóno hikariga szo-
szoida.」 „Az égből napsugarak érkeztek.” ◆ hullhull
「Kanodzsono kaoni amega szoszoida.」 „Eső
hullott az arcára.” ◆ megöntözmegöntöz 「Hanani mizu-
o szoszoida.」 „Megöntöztem a virágot.” ◆ ontont
「Namida-o szoszogu.」 „Könnyet ont.” ◆ ömlikömlik
「Umini szoszogu kava」 „tengerbe ömlő folyó”
◆ öntönt 「Koppuni gjúnjú-o szoszogu.」 „Vizet önt
a pohárba.” ◇ aidzsó-oaidzsó-o szoszoideszoszoide szeretet-szeretet-
teltel 「Kodomo-o aidzsó-o szoszoide szodateta.」
„Szeretettel nevelte gyermekét.” ◇ aidzsó-oaidzsó-o szo-szo-
szoguszogu szeretetetszeretetet tápláltáplál 「Desini taisite
aidzsó-o szoszogu.」 „Szeretetet táplál a tanítvá-
nyai iránt.” ◇ i-oi-o szoszoguszoszogu fókuszálfókuszál 「Konop-
urodzsekutoni i-o szoszoida.」 „A projektre fó-
kuszáltam.” ◇ sinkecu-osinkecu-o szoszoguszoszogu vérétvérét isis
ontanáontaná 「Jumenotameni sinkecu-o szoszogu.」
„Vérét is ontaná ezért az álomért.” ◇ sinkecu-sinkecu-
oo szoszoguszoszogu szívét-lelkétszívét-lelkét beleadjabeleadja 「Kono
szakuhinni sinkecu-o szoszoida.」 „Szívem-
lelkem beleadtam ebbe az alkotásba.” ◇ csikara-csikara-
oo szoszoguszoszogu energiátenergiát fordítfordít 「Kotobano ga-
kusúni csikara-o szoszoida.」 „Nyelvtanulásra
fordítottam az energiámat.” ◇ csúi-ocsúi-o szoszoguszoszogu
figyelmetfigyelmet fordítfordít 「Komajakana siageni csúi-
o szoszoida.」 „Figyelmet fordított az finom ki-
dolgozásra.” ◇ nekkecu-onekkecu-o szoszoguszoszogu szívét-szívét-
lelkétlelkét beleadjabeleadja 「Sigotoni nekkecu-o szoszoi-
da.」 „Szívem-lelkem beleadtam a munkába.” ◇

me-ome-o szoszoguszoszogu figyelfigyel 「Mirukuga fukiko-
borenaijóni me-o szoszoida.」 „Figyelt, nehogy
kifusson a tej.” ◇ me-ome-o szoszoguszoszogu szemügyreszemügyre
veszvesz 「Furjóhinkadóka sóhinni me-o szoszoi-
da.」 „Szemügyre vette az árut, hogy nem
selejtes-e.” ◇ moeruhiniabura-omoeruhiniabura-o szoszoguszoszogu
olajat önt a tűzreolajat önt a tűzre
szószókiszószóki ◆ alapításalapítás időszakidőszak 「Súkjóno szó-
szóki」 „vallás alapítási időszaka” ◆ létrehozáslétrehozás
kezdeti időszakakezdeti időszaka
szószókjokuszószókjoku ◆ gyászzenegyászzene ◆ halotti zenehalotti zene
szoszokkasiiszoszokkasii ◆ kapkodókapkodó 「Szajúcsigau irono
kucusita-va iterujo!Szoszokkasiivane.」 „Olyan
kapkodó vagy! Felemás a cipőd!” ◆ szeleburdiszeleburdi
「Kare-va szukosiszoszokkasiitokorogaaru.」
„Kissé szeleburdi természete van.”

szószókósinkjokuszószókósinkjoku ◆ gyászindulógyászinduló
szószokuszószoku ◆ általánosáltalános szabályszabály ◆ közösközös
szabályszabály

szoszokuszatoszoszokuszato ◆ sietvesietve 「Asita-va hajaik-
araszoszokuszato kaetta.」 „Sietve hazamentem,
mert másnap korán kellett kelnem.”

szoszokuszatotacsiszaruszoszokuszatotacsiszaru ◆ elviharzikelviharzik
「Vakareno aiszacumoszezuszoszokuszato tacsi
szatta.」 „Köszönés nélkül elviharzott.”

szószonszószon ◆ dédunokadédunoka
szószóniszószóni ◆ elejénelején 「Raisúszószóni-va renr-
akusimaszu.」 „Jövő hét elején jelentkezni fo-
gok!” ◆ gyorsangyorsan 「Sigoto-o szószóni ovarasze-
ta.」 „Gyorsan befejezte a munkát.”

szoszonokaszuszoszonokaszu ◆ bűnrebűnre csábítcsábít 「Gótó-o si-
jóto kare-o szoszonokasita.」 „Rablásra csábítot-
ta.” ◆ felbiztatfelbiztat 「Okane-o nuszumujóni szo-
szonokaszareta.」 „Felbiztatták, hogy lopja el a
pénzt.” ◆ felbujtfelbujt 「Otokoni anszacu-o szoszo-
nokasita.」 „Felbujtotta a férfit a merényletre.” ◆

ráveszrávesz 「Okane-o nuszumeto tomodacsi-o szo-
szonokasita.」 „Rávette a barátját a lopásra.” ◆

rosszrossz útraútra viszvisz 「Kareno tomodacsi-va kare-o
szoszonokasiteiru.」 „A barátja rossz útra viszi.”

szoszó-oszoszó-o szuruszuru / szoszószuruszoszószuru ◆ becsinálbecsinál
「Kodomo-va szoszó-o sita.」 „Becsinált a gye-
rek.” ◆ elpuskázelpuskáz 「Szoszó-o site óku csúmonsi-
ta.」 „Elpuskáztam a megrendelést, ugyanis töb-
bet kértem.” ◆ piszkítpiszkít 「Neko-va dzsútanno ue-
ni szoszó-o sita.」 „A macska a szőnyegre pisz-
kított.” ◆ ügyetlenügyetlen 「Szoszósite oszara-o vacs-
csatta.」 „Ügyetlen voltam, eltörtem a tányért.”

szoszoritacuszoszoritacu ◆ magasbamagasba nyúliknyúlik 「Szoszori
tacu kabe」 „magasba nyúló fal” ◆ meredezikmeredezik
「Meno maeni minegaszoszori tatteita.」 „Előt-
tünk meredezett a hegycsúcs.”

szoszoruszoszoru ◆ fakasztfakaszt 「Namida-o szoszoru ha-
nasi」 „könnyeket fakasztó történet” ◆ felcsi-felcsi-
gázgáz 「Sinszeihin-va ókuno hitono kjómi-o szo-
szotta.」 „Az új termék sok ember érdeklődését
felcsigázta.” ◆ felizgatfelizgat 「Kanodzsonónadzsini-
va szoszorareru.」 „Felizgatta a nő tarkója.” ◆

felkeltfelkelt 「Apurino atarasii kinó-va júzáno
kókisin-o szoszotta.」 „Az applikáció új funkciója
felkeltette a felhasználók kíváncsiságát.” ◆ ger-ger-
jesztjeszt 「Sokujoku-o szoszoru nioi」 „étvágyger-
jesztő illat” ◆ kiváltkivált 「Njúszu-va kjómi-o szo-
szotta.」 „A hír érdeklődést váltott ki.” ◇

sokujoku-osokujoku-o szoszoruszoszoru étvágygerjesztőétvágygerjesztő
「Jaki nikuno nioi-va sokujoku-o szoszotta.」 „A
sült hús illata étvágygerjesztő volt.” ◇ mikaku-mikaku-
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oo szoszoruszoszoru ínycsiklandóínycsiklandó 「Mikaku-o szoszoru
csinmi」 „ínycsiklandó csemege”

szoszószuruszoszószuru ◆ elcsüggedelcsügged
szoszószuruszoszószuru / szoszó-oszoszó-o szuruszuru ◆ becsinálbecsinál
「Kodomo-va szoszó-o sita.」 „Becsinált a gye-
rek.” ◆ elpuskázelpuskáz 「Szoszó-o site óku csúmonsi-
ta.」 „Elpuskáztam a megrendelést, ugyanis töb-
bet kértem.” ◆ piszkítpiszkít 「Neko-va dzsútanno ue-
ni szoszó-o sita.」 „A macska a szőnyegre pisz-
kított.” ◆ ügyetlenügyetlen 「Szoszósite oszara-o vacs-
csatta.」 „Ügyetlen voltam, eltörtem a tányért.”

szószótaruszószótaru ◆ kiválókiváló 「Kaidzsóni-va kagakuno
szószótarumenbága szorotteiru.」 „A teremben a
tudomány kiválóságai sorakoztak.”

szoszszensaszoszszensa ◆ előfutárelőfutár ◆ úttörőúttörő
szoszszensiteszoszszensite ◆ elsőkéntelsőként ◆ magávalmagával kezd-kezd-
veve
szoszszensiteszurujónijobikakeruszoszszensiteszurujónijobikakeru ◆ kez-kez-
deményezdeményez 「Kare-va kurabu-o szecuricuszuru-
jóni szoszszensite jobikaketa.」 „Ő kezdeményez-
te a klub megalapítását.”

szoszszenszuihanszoszszenszuihan ◆ követendő példakövetendő példa
szoszszenszuruszoszszenszuru ◆ magávalmagával kezdikezdi 「Dzsósi-
va genkjú-o szoszszensita.」 „A főnökök maguk-
kal kezdték a fizetéscsökkentést.”

szoszúszoszú ◆ prímszámprímszám ◆ törzsszámtörzsszám
szószuszószu ◆ forrásforrás ◆ mártásmártás ◆ öntetöntet ◆ szószszósz
◇ ópun-szószuópun-szószu nyíltnyílt forráskódforráskód 「Ópun-
szószu-szofuto-o cukau.」 „Nyílt forráskódú
szoftvert használ.” ◇ csiriszószucsiriszószu csiliszószcsiliszósz
◇ tomato-szószutomato-szószu paradicsommártásparadicsommártás ◇

njúszu-szószunjúszu-szószu hírforráshírforrás ◇ bábekjú-szószubábekjú-szószu
barbecuebarbecue szószszósz ◇ furencsi-szószufurencsi-szószu saláta-saláta-
öntetöntet ◇ besameru-szószubesameru-szószu besamelmártásbesamelmártás
szószúszószú ◆ összesítettösszesített számszám 「Szankasano
szószú」 „résztvevők összesített száma” ◆

összesösszes mennyiségmennyiség 「Hakkószu kabusikino szó-
szú」 „kibocsátott részvények összes mennyisége”

szoszuiszoszui ◆ öntözőcsatornaöntözőcsatorna
szoszuiszoszui ◆ hidrofóbhidrofób 「Szoszuikoroido」 „hid-
rofób kolloid” ◆ vízzel nem elegyedővízzel nem elegyedő
szószuiszószui ◆ vízellátásvízellátás
szószuiszószui ◆ főparancsnokfőparancsnok ◆ fővezérfővezér
szószuikadzsoszószuikadzso ◆ határozatlanhatározatlan növekedé-növekedé-
sű virágzatsű virágzat

szószuikanszószuikan ◆ főnyomócsőfőnyomócső 「Szószuikangire-
de danszuininatta.」 „A főnyomócső törése miatt
szünetelt a vízszolgáltatás.” ◆ főnyomóvezetékfőnyomóvezeték
◆ vízcsővízcső
szoszuiszeiszoszuiszei ◆ hidrofóbhidrofób 「Szoszuiszeiamino
szan」 „hidrofób aminosav” ◆ víztaszítóvíztaszító
「Szoszuiszeiszozai」 „víztaszító anyag”

szószuiszuruszószuiszuru ◆ ellátellát 「Macsini szuidószui-o
szószuiszuru」 „A várost ivóvízzel látja el.”

szószukanszószukan ◆ közutálatközutálat 「Szono szeidzsika-va
kokuminkara szószukan-o kuratta.」 „A politikus
közutálatnak örvend a polgárok körében.”

szószu-kódoszószu-kódo ◆ forráskódforráskód
szószunobészuszószunobészu ◆ szószalapszószalap
szószurebaszószureba ◆ haha ígyígy tesztesz 「Szószureba jokat-
ta.」 „Jobb lett volna, ha így teszek.” ◆ ígyígy 「Szó-
szureba bandzsikaikecuda.」 „Így minden rende-
ződik majd.”

szószuruszószuru ◆ bizonyulbizonyul 「Kareno kokoromiga kó-
o szósita.」 „Próbálkozása eredményesnek bizo-
nyult.” ◆ játszikjátszik 「Piano-o szószuru.」 „Zongo-
rán játszik.” ◆ jelentjelent
szószuruszószuru ◆ ígyígy tesztesz 「Szuibun-o takuszan to-
rujóni ivaretanodeszószuru.」 „Azt mondták,
hogy sok vizet kell innom. Így fogok tenni.”

szószurutoszószuruto ◆ akkorakkor 「Szószuruto, dónaru-
no?」 „Akkor most mi lesz?” ◆ erreerre 「Szócsi-o
idzsitta.Szószuruto kovareta.」 „Megpiszkáltam a
gépet. Erre az elromlott.”

szoszutenútoszoszutenúto ◆ sostenutosostenuto
szoszutenútopedaruszoszutenútopedaru ◆ hanghosszabbítóhanghosszabbító
pedálpedál
szótacuszótacu ◆ küldésküldés
szótacuszakiszótacuszaki ◆ címzettcímzett
szótacuszuruszótacuszuru ◆ küldküld 「Szaibanso-va hikoku-
ateni reidzsó-o szótacusita.」 „A bíróság idézést
küldött az alperesnek.”

szótaiszótai ◆ koraikorai távozástávozás ◇ szótaiszuruszótaiszuru ko-ko-
rábbanrábban elmegyelmegy 「Kaisa-o szótaisite isani itta.」
„Korábban elmentem a munkahelyemről az or-
voshoz.” ◇ szótaiszuruszótaiszuru előbbelőbb elmegyelmegy 「Kai-
sade necu-o dasite szótaisita.」 „Belázasodtam a
munkahelyemen, és előbb mentem el.”

szótaiszótai ◆ relatívrelatív 「Szótaisicudo」 „relatív ned-
vesség” ◆ relativitásrelativitás ◆ viszonylagosviszonylagos 「Szó-
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taiszokudo」 „viszonylagos sebesség” ◆ vi-vi-
szonylagosságszonylagosság
szótaiszótai ◆ egészegész 「Siszutemuno szótai-o haaku-
sita.」 „A rendszer egészét átláttam.” ◇ szótai-szótai-
tekinatekina összössz 「Szótaitekinakoszuto」 „összkölt-
ség” ◇ szótaitekinaszótaitekina átfogóátfogó 「Szótaitekina
hjóka」 „átfogó értékelés”

szótaiszótai ◆ ikerterhességikerterhesség
szótaibunsisicurjószótaibunsisicurjó ◆ relatívrelatív molekulatö-molekulatö-
megmeg
szótaifuókiszótaifuóki ◆ relatív refrakter periódusrelatív refrakter periódus
szótaigensisicurjószótaigensisicurjó ◆ relatív atomtömegrelatív atomtömeg
szótaikasitaszótaikasita ◆ viszonylagosviszonylagos
szótaikaszuruszótaikaszuru ◆ viszonylagosként kezelviszonylagosként kezel
szótaikjakuszótaikjaku ◆ teljes visszavonulásteljes visszavonulás
szótaikjakuszuruszótaikjakuszuru ◆ teljesenteljesen visszavonulvisszavonul
「Gun-va szótaikjakusita.」 „A hadsereg teljesen
visszavonult.”

szótaimicudoszótaimicudo ◆ relatív sűrűségrelatív sűrűség
szótaionkanszótaionkan ◆ relatív hallásrelatív hallás
szótaironszótairon ◆ relativitásrelativitás ◆ relativizmusrelativizmus
szótaisicudoszótaisicudo ◆ relatív páratartalomrelatív páratartalom
szótaisugiszótaisugi ◆ relativizmusrelativizmus
szótaiszeiszótaiszei ◆ relativitásrelativitás ◆ viszonyulásviszonyulás
szótaiszeicsóricuszótaiszeicsóricu ◆ relatívrelatív növekedésinövekedési rá-rá-
tata
szótaiszeirironszótaiszeiriron ◆ relativitáselméletrelativitáselmélet
「Szótaiszeiriron-va bucurigakuni kakumei-o
okosita.」 „A relativitáselmélet forradalmasította
a fizikát.” ◇ ippanszótaiszeirironippanszótaiszeiriron általánosáltalános
relativitáselméletrelativitáselmélet
szótaiszuruszótaiszuru ◆ előbbelőbb elmegyelmegy 「Kaisade necu-
o dasite szótaisita.」 „Belázasodtam a munkahe-
lyemen, és előbb mentem el.” ◆ korábbankorábban el-el-
megymegy 「Kaisa-o szótaisite isani itta.」 „Korábban
elmentem a munkahelyemről az orvoshoz.”

szótaitekinaszótaitekina ◆ átfogóátfogó 「Szótaitekina hjóka」
„átfogó értékelés” ◆ összössz 「Szótaitekinakoszu-
to」 „összköltség”

szótaitekinaszótaitekina ◆ relatívrelatív 「Szótaitekina gai-
nen」 „relatív fogalom” ◆ viszonylagosviszonylagos
「Okane-va szótaitekinamonodeszu.」 „A gaz-
dagság viszonylagos.”

szótaitekiniszótaitekini ◆ egészébenegészében vévevéve 「Rifómu-
va szótaitekini joku dekimasita.」 „A felújítás egé-
szében véve jól sikerült.” ◆ összességébenösszességében
「Mondai-o szótaitekini rikaiszuru.」 „Összessé-
gében látja a problémát.”

szótaitekiniszótaitekini ◆ viszonylagosanviszonylagosan
szotészoté ◆ flekkenflekken ◆ hirtelensülthirtelensült ◇ póku-póku-
szotészoté sertésflekkensertésflekken
szotecuszotecu ◆ cikászcikász ◆ japán cikászjapán cikász
szóteiszótei ◆ párosujjú patapárosujjú pata
szóteiszótei ◆ evezésevezés
szóteiszótei ◆ borítótervezésborítótervezés ◆ könyvkötéskönyvkötés ◆

tipografizálástipografizálás
szóteiszótei ◆ feltételezésfeltételezés
szóteigainoszóteigaino ◆ nemnem lehetlehet számítaniszámítani 「Szó-
teigaino kibono dzsisindesita.」 „Ekkora földren-
gésre nem lehetett számítani.” ◆ váratlanváratlan
「Szóteigaino dekigoto」 „váratlan esemény”

szóteikjógiszóteikjógi ◆ evezőversenyevezőverseny
szóteimondószóteimondó ◆ előreláthatóelőrelátható kérdésekkérdések ésés
válaszokválaszok
szóteiruiszóteirui ◆ párosujjú patásokpárosujjú patások
szóteisaszóteisa ◆ evezősevezős
szóteisaszóteisa ◆ könyvkötőkönyvkötő ◆ könyvtervezőkönyvtervező
szóteiszuruszóteiszuru ◆ könyvetkönyvet terveztervez 「Naijónipit-
tarino hjósini szóteisita.」 „A könyv borítóját a
tartalomhoz tökéletesen igazítva tervezte.”

szóteiszuruszóteiszuru ◆ feltételezfeltételez 「Dzsisin-o szóte-
isite bószaikunren-o okonatta.」 „Katasztrófa-
gyakorlatot tartottak földrengést feltételezve.”

szótenszóten ◆ vitavita tárgyatárgya 「Genpacumondaini
szóten-o sibotta.」 „A vita az atomerőmű-
kérdésre fókuszálódott.”

szótenszóten ◆ összpontszámösszpontszám
szótenszóten ◆ betöltésbetöltés ◆ megtöltésmegtöltés 「Dzsúno
szóten」 „puska megtöltése” ◇ szótenszuruszótenszuru
tölttölt 「Dzsúnitama-o szótensiteiru.」 „Golyót
tölt a puskába.”

szóten-iszóten-i ◆ fázisátalakulásfázisátalakulás
szótenszuruszótenszuru ◆ befűzbefűz 「Eisakinifirumu-o szó-
tensita.」 „Befűztem a filmet a vetítőbe.” ◆ be-be-
tölttölt 「Man-nenhicuniinkukátoridzsdzsi-o szó-
tensita.」 „Betöltöttem a tintapatront a tollba.”
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◆ tölttölt 「Dzsúnitama-o szótensiteiru.」 „Golyót
tölt a puskába.”

szótentonaruszótentonaru ◆ vitavita tárgyáttárgyát képeziképezi
「Nenkinszeidono minaosiga szótentonatteiru.」
„A nyugdíjrendszer átalakulása képezi a vita tár-
gyát.”

szotoszoto ❶ kintkint 「Szoto-va szamui.」 „Kint hideg
van.” ◆ házonházon kívülkívül 「Bucsó-va szotoniiru.」
„Az osztályvezető házon kívül van.” ◆ nemnem itt-itt-
honhon 「Kjóha szotode taberukara júgohan-va ira-
nai.」 „Ma nem eszek itthon, nem kell vacsora!” ◇

oni-vaoni-va szotoszoto fuku-vafuku-va ucshiucshi kintkint azaz ördög,ördög,
bentbent aa szerencseszerencse ◇ szotokaraszotokara kívülrőlkívülről
「Kono ie-va szotokara mirutokirei.」 „Ez a ház
kívülről szép.” ◇ szotodeszotode kintkint 「Kono aszobi-
va szotodesika dekinai.」 „Ezt a játékot csak kint
lehet játszani.” ◇ szotoniszotoni kiki 「Kanodzso-va
kandzsó-o szotoni aravaszanai.」 „Nem mutatja
ki az érzelmeit.” ◇ szotoniszotoni kintkint 「Furokjútóki-
va szotoniaru.」 „A fürdőszoba vízmelegítője kint
van.” ◇ szotonoszotono szabadszabad 「Szotono kúki-o szu-
itai.」 „Szabad levegőt akarok szívni!” ◇ szoto-szoto-
nono kintikinti 「Szotono kion」 „kinti hőmérséklet” ◇

szotonoszotono külsőkülső 「Kikaino szotonokabá」 „gép
külső borítása” ◇ szotonomonoszotonomono kívülállókívülálló ◇

szoto-eszoto-e kiki 「Neko-va szoto-e detagaranai.」
„Nem akar kimenni a macska.” ◇ szoto-eszoto-e kívül-kívül-
rere 「Uekibacsi-o szoto-e oita.」 „Kívülre tettem a
virágcserepet.” ◇ szoto-oszoto-o mirumiru kinézkinéz 「Kare-va
madogosini szoto-o mita.」 „Kinézett az ablakon.”

szotószotó ◆ finomítatlan cukorfinomítatlan cukor ◆ nyerscukornyerscukor
szótoszóto ◆ nagyszabású tervnagyszabású terv
szótoszóto ◆ nagyszabásúnagyszabású útút 「Tairikuódanno
szótoni cuita.」 „A kontinens átszelésének nagy-
szabású útjára indult.”

szótószótó ◆ kétkét fejfej ◇ szótószeidzsiszótószeidzsi kettőskettős
uralomuralom
szótószótó ◆ elsöpréselsöprés ◆ ripityáraripityára verésverés ◇ kira-kira-
iszótóiszótó aknamentesítésaknamentesítés ◇ kiraiszótóteikiraiszótótei ak-ak-
naszedő naszádnaszedő naszád
szótószótó ◆ elnökelnök ◆ fővezérfővezér ◆ FührerFührer
szótószótó ◆ eléggéeléggé 「Dzsósi-va szótóokotteita.」
„Eléggé mérges volt rá a főnöke.” ◆ megfelelésmegfelelés
「Mibunszótóno ieni szundeiru.」 „Rangjának
megfelelő házban él.”

szótószótó ◆ genezisgenezis
szotoaszobiszotoaszobi ◆ szabadban játszásszabadban játszás

szotoaszobiszuruszotoaszobiszuru ◆ szabadban játszikszabadban játszik
szotobaszotoba ◆ emléklécemlékléc
szotobaszotoba ◆ külsőkülső levéllevél ◇ kjabecunoszotobakjabecunoszotoba
káposztalevélkáposztalevél
szotobaszotoba ◆ ereklyétereklyét őrzőőrző épületépület ◆ pagodapagoda
◆ sztúpasztúpa
szotóbaszotóba ◆ ereklyétereklyét őrzőőrző épületépület ◆ pagodapagoda
◆ sztúpasztúpa
szotóbaszotóba ◆ emléklécemlékléc
szotobaraszotobara ◆ szegy elejeszegy eleje
szotoboriszotobori ◆ külső várárokkülső várárok
szotobori-oszotobori-o umeruumeru ◆ közeledikközeledik
「Hantaiiken-o cubusiteitte szotobori-o umeta.」
„Az ellenvéleményeket megcáfolva közeledtem.”

szotobutokoroszotobutokoro ◆ külső zsebkülső zseb
szotodeszotode ◆ kinnkinn ◆ kintkint 「Kono aszobi-va szo-
todesika dekinai.」 „Ezt a játékot csak kint lehet
játszani.” ◆ odakintodakint 「Szotode matteirune.」
„Odakint foglak várni!”

szoto-eszoto-e ◆ kiki 「Neko-va szoto-e detagaranai.」
„Nem akar kimenni a macska.” ◆ kívülrekívülre
「Uekibacsi-o szoto-e oita.」 „Kívülre tettem a vi-
rágcserepet.”

szoto-eszoto-e daszudaszu ◆ kiengedkienged 「Nivatori-o torigo-
jakara dasita.」 „Kiengedtem a tyúkokat az ólból.”

szoto-eszoto-e deruderu ◆ kifáradkifárad 「Dózo szoto-e dete
kudaszai!」 „Tessék kifáradni!” ◆ kimegykimegy 「Ie-
kara szoto-e deta.」 „Kimentem a házból.”

szoto-e-no júdószoto-e-no júdó ◆ kivezetéskivezetés
szoto-eszoto-e nono micsi-womicsi-wo micukerumicukeru ◆ kitalálkitalál
「Meirokara szoto-e no micsi-o micuketa.」 „Ki-
talált az útvesztőből.”

szotogavaszotogava ◆ külsejekülseje 「Ieno szotogava-va si-
roi.」 „A ház külseje fehér.” ◆ külsőkülső oldaloldal
「Szotogavato ucsigava」 „külső oldal és belső ol-
dal”

szotogava-eszotogava-e ◆ kifelékifelé 「Kono hako-va necu-o
kóricujoku szotogavahe cutaeru.」 „Ez a doboz jól
vezeti a hőt kifelé.”

szotogavaniszotogavani ◆ kívülkívül 「Uekibacsi-o madono
szotogavani oita.」 „Az ablakon kívülre tettem a
virágcserepet.”
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szotogavanoszotogavano ◆ szélsőszélső 「Hjótekino szotogava-
no vani atatta.」 „A céltábla szélső körébe talál-
tam.”

szotohiraszotohira ◆ fehérpecsenyefehérpecsenye
szotojószotojó ◆ kinti használatkinti használat
szotojógomibakoszotojógomibako ◆ utcaiutcai kukakuka 「Szotojógo-
mi bako-o monno maeni dasita.」 „Kitettem a ka-
pu elé az utcai kukát.”

szotojónoszotojóno ◆ kintikinti 「Szotojóno iszu」 „kinti
szék”

szotokabeszotokabe ◆ külső falkülső fal
szotokaidanszotokaidan ◆ külső lépcsőkülső lépcső
szotokaraszotokara ◆ kívülrőlkívülről 「Kono ie-va szotokara
mirutokirei.」 „Ez a ház kívülről szép.”

szótokuszótoku ◆ alkirályalkirály ◆ főkormányzófőkormányzó ◆ hely-hely-
tartótartó ◇ indoszótokuindoszótoku India alkirályaIndia alkirálya
szótokufuszótokufu ◆ főkormányzóságfőkormányzóság
szótokutenszótokuten ◆ összesített pontszámösszesített pontszám
szotomagoszotomago ◆ családotcsaládot nemnem továbbvivőtovábbvivő
gyerektől származó unokagyerektől származó unoka
szotomataszotomata ◆ széles léptekszéles léptek
szotomatadearukuszotomatadearuku ◆ szélesszéles léptekkelléptekkel sé-sé-
táltál ◆ vagányulvagányul sétálsétál 「Csinpira-va szotoma-
tade aruita.」 „A gengszter vagányul sétált.”

szotomavariszotomavari ◆ kerületkerület ◆ külsőkülső körönkörön futófutó
「Jamanoteszenno szotomavari densa」 „Jama-
note vonal külső körén futó vonat” ◆ külsőkülső mun-mun-
kaka 「Széruszuman-va szotomavari-o sita.」 „Az
eladási ügynök külső munkát végzett.” ◆ külsőkülső
pályapálya
szotomavari-oszotomavari-o szuruszuru ◆ külsőkülső munkátmunkát végezvégez
「Dzsósi-va szotomavari-o sita.」 „A főnököm
külső munkát végzett.”

szotómiszotómi ◆ nyílt tengernyílt tenger
szotomomoszotomomo ◆ fehérpecsenyefehérpecsenye
szótónaszótóna ◆ eléggéeléggé nagynagy 「Szótóna szeikó-o
oszameta.」 „Eléggé nagy sikert ért el.” ◆ jelen-jelen-
tőstős 「Szótóna higai-o ótta.」 „Jelentős kára lett.”
◆ meglehetősmeglehetős 「Szótóna kingaku-o morattei-
ru.」 „Meglehetős fizetése van.” ◆ nemnem semmisemmi
「Kare-va szótónajacuda.」 „Nem semmi ember.”

szotonaruszotonaru ◆ külsőkülső
szotonaruucsúszotonaruucsú ◆ világűrvilágűr

szotoniszotoni ◆ kiki 「Kanodzso-va kandzsó-o szotoni
aravaszanai.」 „Nem mutatja ki az érzelmeit.” ◆

kinnkinn ◆ kintkint 「Furokjútóki-va szotoniaru.」 „A
fürdőszoba vízmelegítője kint van.” ◆ kívülkívül
「Konoreszutoran-va toirega szotoniaru.」 „A
mosdó az éttermen kívül van.”

szótóniszótóni ◆ eléggéeléggé 「Szótóni hiroi heja」 „elég-
gé nagy szoba”

szotonidaszuszotonidaszu ◆ kiteszkitesz 「Kavakaszutameni
kucu-o szotoni dasita.」 „Kitettem a cipőt szárad-
ni.”

szotonineruszotonineru ◆ kiheverkihever 「Szotono higa ataru
tokoroni neta.」 „Kihevertem a napra.”

szotoniszuvaruszotoniszuvaru ◆ kiülkiül 「Nivani szuvatta.」
„Kiültem a kertbe.”

szotonitacuszotonitacu ◆ kiállkiáll 「Kanodzso-va micsini
tattecsirasi-o kubatteita.」 „Kiállt az utcára, hogy
szórólapokat osztogasson.”

szotonitataszeruszotonitataszeru ◆ kiállítkiállít
szotoniueruszotoniueru ◆ kiültetkiültet 「Uekibacsino hana-o
nivani ueta.」 „A cserepes virágot kiültettem a
kertbe.”

szotonoszotono ◆ kintikinti 「Szotono kion」 „kinti hő-
mérséklet” ◆ külsőkülső 「Kikaino szotonokabá」
„gép külső borítása” ◆ szabadszabad 「Szotono kúki-o
szuitai.」 „Szabad levegőt akarok szívni!”

szótónoszótóno ◆ kétfejűkétfejű 「Szótóno vasi」 „kétfejű
sas”

szótónoszótóno ◆ egyenértékűegyenértékű 「Hjakumanen szótó-
nodaijamondoga nuszumareta.」 „Egymillió jen-
nel egyenértékű gyémántot loptak el.”

szotonomonoszotonomono ◆ kívülállókívülálló
szotonoriszotonori ◆ külméretkülméret
szótonszúszótonszú ◆ bruttóbruttó regisztertonnaregisztertonna 「Szó-
ton szú gohjakuton-no kamocuszen」 „ötszáz
bruttó regisztertonnás teherhajó” ◆ bruttóbruttó ton-ton-
natartalomnatartalom
szoto-oszoto-o mirumiru ◆ kinézkinéz 「Kare-va madogosini
szoto-o mita.」 „Kinézett az ablakon.”

szoto-o nozokuszoto-o nozoku ◆ kikukkantkikukkant
szótórjószótórjó ◆ egyenértékegyenérték ◇ sokuenszótórjósokuenszótórjó
sóegyenértéksóegyenérték
szótósúszótósú ◆ szótó-zen-buddhizmusszótó-zen-buddhizmus
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szótószeidzsiszótószeidzsi ◆ duumvirátusduumvirátus ◆ kettőskettős ura-ura-
lomlom
szotoszuberiszotoszuberi ◆ kisodródáskisodródás 「Hikókino szo-
toszuberi」 „repülőgép kisodródása a futópályán”

szótószuruszótószuru ◆ megfelelmegfelel 「Sikakuni szótószuru
sigotoga micukaranakatta.」 „Nem találtam a
képzettségemnek megfelelő munkát.”

szótószuruszótószuru ◆ eltöröleltöröl aa földföld színérőlszínéről
「Tero-o szótószuru.」 „Eltörli a föld színéről a
terrorizmust.” ◆ felszámolfelszámol 「Kagekiha-o szótó-
szuru.」 „Felszámolja a radikális csoportokat.” ◆

hírmondóthírmondót semsem hagyhagy 「Zanteki-o szótósita.」
„Az ellenségből hírmondó sem maradt.” ◆ ripi-ripi-
tyáratyára verver 「Teki-o szótósita.」 „Ripityára verte
az ellenséget.”

szótószurujónaszótószurujóna ◆ érdemelőérdemelő 「Sikeini szótó-
szurujóna hanzai」 „halált érdemlő bűncselek-
mény” ◆ megfelelőmegfelelő 「Kon-nicsi-va ni szótószu-
rujónahangarí gono aiszacu」 „konnicsivának
megfelelő magyar köszönés”

szoto-vaszoto-va ◆ odakinnodakinn 「Szotoha szamuijo.」
„Hideg van odakinn.”

szotovaszotova ◆ abroncsabroncs ◆ külsőkülső gyűrűgyűrű ◆ vasab-vasab-
roncsroncs
szotovakuszotovaku ◆ külsőkülső keretkeret 「Pédzsi zentaino
szotovaku」 „oldal külső kerete”

szotovaniszotovani ◆ kifelé forduló lábfejkifelé forduló lábfej
szotozukedoraibuszotozukedoraibu ◆ külső meghajtókülső meghajtó
szotozukenoszotozukeno ◆ külsőkülső 「Szotozukenoszupíkade
onsicugajokunatta.」 „Külső hangszóróval jobb
lett a hangminőség.”

szotozuraszotozura ◆ kintikinti viselkedésviselkedés 「Kare-va szo-
tozuraga joi.」 „Kint kedvesen viselkedik.”

szotteszotte ◆ menténmentén 「Szenroni szotte szuszun-
da.」 „A sínek mentén haladt.”

szottoszotto ◆ csendesencsendesen 「Szotto aruita.」 „Csen-
desen lépdelt.” ◆ finomanfinoman 「Tebakono futa-o
szotto aketa.」 „Finoman kinyitottam a ládikát.”
◆ gyengédengyengéden 「Szotto te-o nadeta.」 „Gyengé-
den megsimogatta a kezét.” ◆ halkanhalkan 「Szotto
aruita.」 „Halkan lépkedett.” ◆ lopakodvalopakodva
「Dorobó-va szotto hejani sinobi konda.」 „A be-
törő lopakodva behatolt a szobába.” ◆ óvatosanóvatosan
「Kabin-o szotto oita.」 „Óvatosan letettem a vá-
zát.” ◆ titokbantitokban 「Kagianakaraszotto heja-o no-
zoita.」 „A kulcslyukon át titokban bekukucskál-

tam a szobába.” ◇ szottositeokuszottositeoku nyugtonnyugton
hagyhagy 「Odzsiiszanga neteirukaraszottositeo-
kó.」 „Hagyjuk nyugodton az alvó nagypapát!” ◇

szottositeokuszottositeoku békénbékén hagyhagy 「Kizu-o szottosi-
teoitara naoru.」 „Ha békén hagyjuk a sebet, be-
gyógyul.”

szottocugeruszottocugeru ◆ megsúgmegsúg 「Kimocsi-o szotto
cugeta.」 „Megsúgtam, hogy mit érzek.”

szottositeokuszottositeoku ◆ békénbékén hagyhagy 「Kizu-o szotto-
siteoitara naoru.」 „Ha békén hagyjuk a sebet, be-
gyógyul.” ◆ nyugtonnyugton hagyhagy 「Odzsiiszanga ne-
teirukaraszottositeokó.」 „Hagyjuk nyugodton az
alvó nagypapát!”

szottószuruszottószuru ◆ elájulelájul 「Kanodzso-va kjúni
szottósita.」 „A nő hirtelen elájult.” ◆ összeesikösszeesik
「Nagurarete szottósita.」 „Az ütéstől összees-
tem.”

szouszou ◆ igazodikigazodik 「Kuninoenerugí szeiszakuni
szotte hacudenso-o kenszecusita.」 „A kormány
energiapolitikájához igazodva építettek erőműve-
ket.” ◆ követkövet 「Reini szotte mondai-o toiteku-
daszai.」 „A példát követve oldja meg a feladatot!”
◆ menténmentén vanvan 「Micsi-va kavani szotte hasitte-
ita.」 „Az út az folyó mentén húzódott.” ◆ sorjá-sorjá-
banban csinálcsinál 「Sicumonni szotte kaitósimaszu.」
„Sorjában választ adok a kérdéseikre!”

szouszou ◆ elegeteleget tesztesz 「Gokibóni szoezu mósi
vakegozaimaszen.」 „Bocsánat, hogy nem tud-
tunk eleget tenni a kívánságának.” ◆ elválaszt-elválaszt-
hatatlanulhatatlanul mellettemellette vanvan ◆ kísérkísér ◆ megfelelmegfelel
「Kekka-va kitaini szovanakatta.」 „Az eredmény
nem felelt meg az elvárásoknak.” ◆ összeháza-összeháza-
sodiksodik 「Szono futari-o szovaszeta.」 „Összehá-
zasítottam a párt.” ◇ kagemi-nikagemi-ni szouszou árnyék-árnyék-
kéntként követkövet 「Kagemini szotte kare-o sugosi-
ta.」 „Árnyékként követve védelmeztem őt.” ◇

kibó-nikibó-ni szouszou kívánságátkívánságát teljesítiteljesíti 「Kibóni
szoezu mósi vakegozaimaszen.」 „Bocsánat, hogy
nem tudom a kívánságát teljesíteni!” ◇ cukiszoucukiszou
mellettemellette vanvan 「Kaigosi-va sógaisani cuki
szou.」 „A gondozó a fogyatékos mellett van.” ◇

joriszoujoriszou végigkísérvégigkísér 「Kare-va bjókito issó-o
jori szottekita.」 „A betegsége végigkísérte egész
életében.” ◇ joriszoujoriszou hozzábújikhozzábújik 「Kodomo-
va hahaojani jori szotta.」 „A gyerek hozzábújt
az anyjához.” ◇ joriszoujoriszou összebújikösszebújik
「Koibitodósi-va jori szotte aruita.」 „Összebújva
sétáltak.”
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szóucubjószóucubjó ◆ mániás depressziómániás depresszió
szóunszóun ◆ észlelésészlelés ◆ szamdzsnyászamdzsnyá
szóunszóun ◆ rétegfelhőrétegfelhő
szóvaszóva ◆ epizódepizód 「Kako-o szóvatosite katatta.」
„Epizódokat mesélt a múltjából.” ◆ melléktör-melléktör-
ténetténet 「Sószecuniikucukano danpentekina szó-
vano in-jósita.」 „A regényben sok töredékes mel-
léktörténetet idézett.”

szóvaszóva ◆ hangátvitelhangátvitel
szóvaszóva ◆ összegösszeg 「Szúrecuno szóva-o motome-
ru.」 „A sorozat összegét keresi.” ◆ végösszegvégösszeg
szóvakiszóvaki ◆ beszélőbeszélő 「Mukasino denvakino szó-
vakito dzsuvaki」 „ősi telefonkészülék beszélője
és hallgatója”

szovaszovaszuruszovaszovaszuru ◆ izeg-mozogizeg-mozog 「Matasza-
reta hitotacsi-va szovaszovasiteita.」 „A megvára-
koztatott emberek izegtek-mozogtak.” ◆ mozgo-mozgo-
lódiklódik 「Karera-va sibire-o kirasiteszovaszovasi-
ta.」 „Kezdték megunni a várakozást, mozgolód-
tak.” ◆ nyughatatlankodiknyughatatlankodik 「Sudzsucusicuno
maede otto-va szovaszovasiteita.」 „A férj nyug-
talankodott a műtő előtt.” ◆ tűköntűkön ülül 「Góka-
kuhappjóno tegami-o szovaszovato matta.」 „A
felvételi eredményét tűkön ülve vártam.” ◆ tü-tü-
relmetlenkedikrelmetlenkedik 「Recude matteita hitotacsi-va
szovaszovasiteita.」 „Az emberek türelmetlen-
kedtek a sorban.”

szovaszovaszurukotoszovaszovaszurukoto ◆ mozgolódásmozgolódás
szó-vaszó-va tonjagatonjaga oroszanaioroszanai ◆ nemnem úgyúgy megymegy
azaz
szóvaugucsiszóvaugucsi ◆ beszélőnyílásbeszélőnyílás
szozacunaszozacuna ◆ durvadurva 「Szozacuna kotobazu-
kai」 „durva szóhasználat” ◆ felületesfelületes 「Szo-
zacuna kangae kata」 „felületes gondolkodás” ◆

hevenyészetthevenyészett 「Szozacuna gizópaszupóto-
datta.」 „A hamis útlevél hevenyészett volt.” ◆

nemtörődömnemtörődöm 「Haitacuinno szozacuna acukaide
sóhinga kovareta.」 „Az áru tönkrement, mert a
futár nemtörődöm módon kezelte.” ◆ összetá-összetá-
koltkolt 「Szozacuna tatemono」 „összetákolt épü-
let”

szozaiszozai ◆ alapanyagalapanyag 「Tairuno szozai」 „csem-
pe alapanyaga” ◆ anyaganyag 「Kidzsino szozai」
„szövet anyaga” ◆ hozzávalóhozzávaló 「Rjórino szozai」
„étel hozzávalói” ◆ tématéma 「Sószecuno szozai」
„novella témája”

szózaiszózai ◆ ételétel ◆ főételfőétel ◆ rizskiegészítőrizskiegészítő
ételétel ◇ oszózaioszózai főételfőétel
szozaikakószozaikakó ◆ alapanyag-feldolgozásalapanyag-feldolgozás
szozaimékászozaiméká ◆ alapanyag-készítőalapanyag-készítő
szózanszózan ◆ koraszüléskoraszülés 「Szózande csiiszaku
umareta.」 „A koraszülés miatt kevés súllyal szü-
letett.”

szózandzsiszózandzsi ◆ koraszülöttkoraszülött
szózanszuruszózanszuru ◆ koraszülésekoraszülése vanvan 「Ninpu-
va ikkagecuno szózandatta.」 „A kismamának egy
hónapos koraszülése volt.”

szózaraiszózarai ◆ átismétlésátismétlés ◆ főpróbafőpróba
szózaraiszuruszózaraiszuru ◆ átismételátismétel 「Szemináno
naijó-o szózaraisita.」 „Átismételtem a szeminá-
rium anyagát.”

szózecunaszózecuna ◆ ádázádáz 「Szózecuna kateikankjóde
szodaterareta.」 „Ádáz körülmények között nőtt
fel.” ◆ hősihősi 「Szózecuna szaigo-o togeta.」 „Hősi
halált halt.”

szózecuniszózecuni ◆ vitézvitéz módonmódon 「Szózecuni tata-
kau.」 „Vitéz módon harcol.”

szozeiszozei ◆ adóadó 「Szeifu-va takuszan-no szozei-o
kaszu.」 „A kormány sok adót vet ki.” ◆ adózásadózás
szózeiszózei ◆ teljesteljes létszámlétszám 「Kenkjúsicuno
kenkjúin-va szózeiszandzsú meideszu.」 „A labo-
ratórium kutatóinak teljes létszáma 30 fő.”

szozeikaihiszozeikaihi ◆ adóelkerülésadóelkerülés
szózenszózen ◆ derengésderengés ◆ fakóságfakóság
szózenszózen ◆ felbolydulásfelbolydulás 「Kingakuno ókiszani
szeken-va szózentosita.」 „Az összeg nagyságától
a világ felbolydult.” ◆ zűrzavarzűrzavar 「Renzokuszuru
bakuhacuni genba-va szózentonatta.」 „A soroza-
tos robbanások helyszínén zűrzavar keletkezett.”
◆ zsibongászsibongás 「Kisakaikenno dzsónai-va szózen-
tositeita.」 „Az újságírók zsibongtak a teremben.”

szózentaruszózentaru ◆ derengőderengő 「Szózentaru cuki」
„derengő Hold” ◆ fakófakó 「Szózentaru kaoiro」
„fakó arc” ◇ kosokuszózentarukosokuszózentaru megkövültmegkövült
◇ kosokuszózentarukosokuszózentaru antikantik 「Kosokuszózen-
taru kabin」 „antik váza” ◇ kosokuszózentarukosokuszózentaru
ódonódon 「Terano kosokuszózentaru szugata」
„ódon templom”

szozószozó ◆ agyagfiguraagyagfigura ◆ gipszfiguragipszfigura ◆ mű-mű-
anyagfiguraanyagfigura ◆ plasztikaplasztika
szozószozó ◆ anyagformázásanyagformázás ◆ formázásformázás
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szózószózó ◆ alkotásalkotás ◆ teremtésteremtés 「Szekaino szó-
zó.」 „A Világ teremtése.” ◇ tencsiszózótencsiszózó világvilág
teremtéseteremtése ◇ heivaszózóheivaszózó békebéke megterem-megterem-
tésetése
szózószózó ◆ fantáziafantázia 「Arekara nanigaattaka ki-
mino szózóni makaszeru.」 „A fantáziádra bízom,
hogy kitaláld, mi történt ezután.” ◆ képzeletképzelet
「Kanodzsono ucukusisza-va szózó-o zeh-sita.」
„A szépsége minden képzeletet felülmúlt.” ◆ sej-sej-
téstés 「Bokuno szózóga atatta.」 „Bekövetkezett
a sejtésem.” ◇ szózógacukuszózógacuku elképzelelképzel 「Na-
zejattaka szózógacukanai.」 „El sem tudom kép-
zelni, hogy miért tette.” ◇ szózósiuruszózósiuru elkép-elkép-
zelhetőzelhető 「Ojoszo szózósiuru szubeteno jókjúni
taiódekiru.」 „Minden elképzelhető igényt ki tu-
dunk elégíteni.” ◇ szózódekinaiszózódekinai elképzelhe-elképzelhe-
tetlentetlen 「Anataga szecumeisiteiru dóbucutte szó-
zódekinai.」 „Elképzelhetetlen az az állat, amiről
beszélsz.” ◇ szózódekiruszózódekiru elképzelhetőelképzelhető 「Ka-
rega júmeidzsinninaruno-va júni szózódekiru.」
„Könnyen elképzelhető, hogy híres ember lesz be-
lőle.”

szózóbucuszózóbucu ◆ konstrukciókonstrukció ◆ teremtményteremtmény
「Ningen-va kamino szózóbucudeszu.」 „Az em-
ber isten teremtménye.”

szózódekinaiszózódekinai ◆ elképzelhetetlenelképzelhetetlen 「Anataga
szecumeisiteiru dóbucutte szózódekinai.」 „El-
képzelhetetlen az az állat, amiről beszélsz.”

szózódekiruszózódekiru ◆ elképzelhetőelképzelhető 「Karega
júmeidzsinninaruno-va júni szózódekiru.」
„Könnyen elképzelhető, hogy híres ember lesz be-
lőle.”

szózódzsónoszózódzsóno ◆ képzeletbeliképzeletbeli 「Rjú-va szózó-
dzsóno iki monodeszu.」 „A sárkány egy képzelet-
beli állat.” ◆ képzeltképzelt 「Kare-va szózódzsóno to-
modacsini szuginai.」 „Ő csak egy képzelt barát.”
◆ odaképzeltodaképzelt
szózógacukuszózógacuku ◆ elképzelelképzel 「Nazejattaka szózó-
gacukanai.」 „El sem tudom képzelni, hogy miért
tette.”

szozógeidzsucuszozógeidzsucu ◆ plasztikus művészetplasztikus művészet
szózókagakuszózókagaku ◆ kreácionista tudománykreácionista tudomány
szózókagakusaszózókagakusa ◆ kreácionista tudóskreácionista tudós
szózokuszózoku ◆ öröklésöröklés 「Siszanno szózoku.」 „Va-
gyon öröklése.” ◆ örökösödésörökösödés ◇ iszanszózo-iszanszózo-
kuku örökösödésörökösödés
szózokuszózoku ◆ szerzetesek és világi emberekszerzetesek és világi emberek

szózokuaraszoiszózokuaraszoi ◆ örökösödésiörökösödési vitavita 「Kjó-
daino aidani szózokuaraszoiga okotta.」 „A test-
vérek között örökösödési vita keletkezett.”

szózokubunszózokubun ◆ örökrészörökrész
szózokukenri-oszózokukenri-o ubauubau ◆ kitúrjakitúrja azaz örökség-örökség-
bőlből 「Imótono szózokukenri-o ubatta.」 „Kitúrta
a húgát az örökségből.”

szózokuninszózokunin ◆ örökösörökös 「Bakudaina zaiszanno
szózokunintonatta.」 „Óriási vagyon örököse
lett.” ◇ szuiteiszózokuninszuiteiszózokunin vélhetővélhető örökösörökös ◇

szuiteiszózokuninszuiteiszózokunin várományosvárományos ◇ hóteiszó-hóteiszó-
zokuninzokunin törvényes örököstörvényes örökös
szózokuszuruszózokuszuru ◆ megörökölmegörököl 「Ie-o szózokus-
ita.」 „Megörököltem a házat.” ◆ örökölörököl 「Ko-
no tocsi-va csicsiojakara szózokusita.」 „Ezt a föl-
det az apámtól örököltem.” ◇ iszan-oiszan-o szózoku-szózoku-
szuruszuru örökölörököl 「Hahakara iszan-o szózokusita.」
„Örököltem édesanyámtól.”

szózokutecuzukiszózokutecuzuki ◆ hagyatéki eljáráshagyatéki eljárás
szózokuzaiszanszózokuzaiszan ◆ örököltörökölt vagyonvagyon ◆ örök-örök-
ségség
szózokuzeiszózokuzei ◆ örökösödésiörökösödési adóadó 「Csicsiojaga
nakunakunari bakudaina szózokuzeiga haszszeisi-
ta.」 „Meghalt az apám, és óriási nagy örökösödé-
si adót kellett fizetnem.”

szózónikatakunaiszózónikatakunai ◆ nem nehéz elképzelninem nehéz elképzelni
szózónoszekaiszózónoszekai ◆ elképzeltelképzelt világvilág 「Szózóno
szekai-o egaita.」 „Egy elképzelt világot festett le.”

szózó-oszózó-o zeszszuruzeszszuru ◆ mindenminden képzeletetképzeletet fe-fe-
lülmúllülmúl 「Taifú-va szózó-o zeh-szuru higai-o mot-
arasita.」 „A tájfun minden képzeletet felülmúló
pusztítást végzett.” ◆ mindenminden képzeletetképzeletet túl-túl-
szárnyalszárnyal 「Ucsúno hirosza-va szózó-o zeh-
szuru.」 „A világűr mérete minden képzeletet túl-
szárnyal.”

szózórjokuszózórjoku ◆ alkotóképességalkotóképesség ◆ kreativi-kreativi-
tástás
szózórjokuszózórjoku ◆ fantáziafantázia 「Takumasii szózór-
joku」 „élénk fantázia” ◆ képzelőerőképzelőerő
「Szózórjoku-o hatarakaszete kudaszai!」 „Hasz-
náld a képzelőerődet!” ◇ kadzsónaszózórjokukadzsónaszózórjoku
élénkélénk fantáziafantázia ◇ jutakanaszózórjokujutakanaszózórjoku
élénk fantáziaélénk fantázia
szozoroarukiszozoroaruki ◆ őgyelgésőgyelgés
szózóronszózóron ◆ kreácionizmuskreácionizmus
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szozoronaszozorona ◆ figyelmetlenfigyelmetlen ◆ izgatottizgatott
「Szozorona omoi」 „izgatott érzés” ◇ kimo-kimo-
szozoronaszozorona másonmáson járjár azaz eszeesze 「Cuma-va
dokoka kimoszozorona jószudeszúpuni sio-o ire-
szugita.」 „A feleségemnek valahol máshol járt
az esze, és elsózta a levest.” ◇ kimoszozoronakimoszozorona
izgatottizgatott 「Kokjóni csikazuitekite kimoszozoro-
datta.」 „Ahogy közeledtem a szülőföldemhez, iz-
gatott lettem.”

szozoroniszozoroni ◆ akaratlanulakaratlanul 「Szozoroni namida-
o otosita.」 „Akaratlanul elsírtam magam.” ◆

céltalanulcéltalanul 「Szozoroni aruku.」 „Céltalanul sé-
tál.” ◆ valahogyvalahogy 「Szozoroni szabisikunatta.」
„Valahogy szomorkás hangulatom lett.”

szózóronsaszózóronsa ◆ kreácionistakreácionista
szózósaszózósa ◆ alkotóalkotó ◆ teremtőteremtő
szózósiiszózósii ◆ bömbölőbömbölő 「Szózósii ongaku」
„bömbölő zene” ◆ felbolydultfelbolydult 「Szózósii kabu-
sikisidzsó」 „felbolydult részvénypiac” ◆ hábor-hábor-
gógó 「Szózósii szekai」 „háborgó világ” ◆ han-han-
goskodógoskodó 「Szózósii hito」 „hangoskodó ember”
◆ lármáslármás 「Szózósiibá」 „lármás mulató”

szózósinikuiszózósinikui ◆ bajosanbajosan 「Sóri-va szózósini-
kui.」 „Bajosan nyerhetünk.”

szózósinvaszózósinva ◆ teremtés mítoszateremtés mítosza
szózósiuruszózósiuru ◆ elképzelhetőelképzelhető 「Ojoszo szózósi-
uru szubeteno jókjúni taiódekiru.」 „Minden el-
képzelhető igényt ki tudunk elégíteni.”

szózószaszeruszózószaszeru ◆ elképzeltetelképzeltet 「Haijú-va te-
o cukatte kankjakuni hebi-o szózószaszeta.」 „A
művész elképzeltette a közönséggel, hogy a keze
egy kígyó.”

szózószecuszózószecu ◆ teremtéselméletteremtéselmélet ◇ tokus-tokus-
uszózószecuuszózószecu külön teremtés elméletekülön teremtés elmélete
szózószeiszózószei ◆ alkotóképességalkotóképesség ◆ kreativitáskreativitás

szózószuruszózószuru ◆ elképzelelképzel 「Ocsi cuita szeikacu-o
szózósitekudaszai.」 „Képzelj el egy nyugodt éle-
tet!” ◆ képzelképzel 「Minamino simaniiru dzsibun-o
szózósitemita.」 „Egy déli szigetre képzeltem ma-
gam.” ◆ odagondolodagondol
szózószuruszózószuru ◆ teremtteremt
szózótekinaszózótekina ◆ fantáziadúsfantáziadús ◆ kreatívkreatív
「Szózótekinaaidia-o bosúsiteiru.」 „Keressük a
kreatív ötleteket!”

szózótekiniszózótekini ◆ fantáziadúsanfantáziadúsan 「Szakka-va
szózótekini kangaeteiru.」 „Az író fantáziadúsan
gondolkozik.” ◆ kreatívankreatívan 「Mondai-o szózóte-
kini kaikecusita.」 „Kreatívan oldotta meg a prob-
lémát.”

szózótekisigekiszózótekisigeki ◆ ihletihlet 「Szakka-va
szózótekisigeki-o motomete tabi-o sita.」 „Az író
utazni ment, hogy ihletet merítsen.”

szózótekisigeki-o ataeruszózótekisigeki-o ataeru ◆ inspirálóinspiráló
szuszu ◆ bambuszrolóbambuszroló
szuszu ◆ likacslikacs ◆ porózusságporózusság ◇ szugadekiruszugadekiru
likacsossálikacsossá válikválik 「Tófuniszugadekita.」 „A to-
fu likacsossá vált.”

szuszu ◆ fövenyföveny ◆ homokzátonyhomokzátony ◆ zátonyzátony ◇

szankakuszuszankakuszu deltatorkolatdeltatorkolat ◇ siraszusiraszu fe-fe-
hér homokzátonyhér homokzátony
szuszu ◆ ecetecet 「Jaszai-o szuni cuketa.」 „Ecettel
savanyítottam zöldséget.” ◇ komeszukomeszu rizsecetrizsecet
◇ szu-oszu-o kuvaerukuvaeru megecetezmegecetez 「Szúpuni szu-
o kuvaeta.」 „Megeceteztem a levest.” ◇ jonezujonezu
rizsecetrizsecet
szuszu ❶ fészekfészek 「Cubame-va nokisitani szu-o cu-
kutta.」 „A fecske fészket rakott az eresz alá.” ◆

hálóháló 「Kumoga szu-o haru.」 „A pók hálót sző.”
◆ kaskas ◆ tanyatanya 「Tózokuno szu」 „rablótanya”
◇ akunoszuakunoszu bűnbarlangbűnbarlang ◇ arinoszuarinoszu hangya-hangya-
bolyboly ◇ kumonoszukumonoszu pókhálópókháló 「Kito kino aidani
kumono szuga hatteita.」 „Pókháló lógott a fák
között.” ◇ szukuuszukuu fészketfészket rakrak 「Nokisitani
cubame-va szukutteiru.」 „A fecske fészket rakott
az eresz alatt.” ◇ szubakoszubako madárházmadárház
「Szubako-o kini kukuri cuketa.」 „A madárházat
a fára kötözték.” ◇ szubakoszubako kaptárkaptár ◇ cubame-cubame-
noszunoszu fecskefészekfecskefészek ◇ cubamenoszunoszú-cubamenoszunoszú-
pupu fecskefészek-levesfecskefészek-leves ◇ torinoszutorinoszu madár-madár-
fészekfészek ◇ hacsinoszuhacsinoszu méhkasméhkas ◇ hacsinoszuhacsinoszu
darázsfészekdarázsfészek
szúszú ◆ néhánynéhány 「Szúmétoru hasitta.」 „Néhány
métert szaladtam.” ◆ számszám 「Kore-va fukuszú-
keino meisideszu.」 „Ez a főnév többes számban
van.” ◆ többtöbb 「Szúszenhitono fusósagadeteima-
szu.」 „Több ezer sérült van.” ◇ vattoszúvattoszú tel-tel-
jesítményjesítmény 「Denkjúnovatto szú」 „izzó teljesít-
ménye”

szuanaszuana ◆ lyuklyuk 「Kicune-va szuanani haitta.」
„A róka bebújt a lyukba.” ◆ odúodú ◇ kicunenoszu-kicunenoszu-
anaana rókalyukrókalyuk
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szuasiszuasi ◆ csupaszcsupasz lábláb ◇ szuasideszuaside mezítlábmezítláb
「Szuaside aruita.」 „Mezítláb sétáltam.” ◇

szuasideszuaside zoknizokni nélkülnélkül 「Szuaside kucu-o ha-
ita.」 „Zokni nélkül vettem fel a cipőt.”

szuasideszuaside ◆ mezítlábmezítláb 「Szuaside aruita.」 „Me-
zítláb sétáltam.” ◆ zoknizokni nélkülnélkül 「Szuaside
kucu-o haita.」 „Zokni nélkül vettem fel a cipőt.”

szuasinoszuasino ◆ mezítlábasmezítlábas 「Szuasino kodomo」
„mezítlábas gyerek”

szúbaiszúbai ◆ hatványozottanhatványozottan 「Kono tósi-va szú-
baikaisúdekiru.」 „Ez a befektetés hatványozot-
tan megtérül.”

szúbainoszúbaino ◆ többszöröstöbbszörös 「Daigakuni teiinno
szúbaiga óbosita.」 „Többszörös túljelentkezés
volt az egyetemen.”

szubajaiszubajai ◆ fürgefürge 「Szubajai ugoki」 „fürge
mozdulatok” ◆ gyorsgyors 「Szubajai taió」 „gyors
intézkedés”

szubajakuszubajaku ◆ fürgénfürgén 「Szubajaku siszen-o ha-
siraszeru.」 „Fürgén mozgatja a szemét.” ◆ gyor-gyor-
sansan 「Szubajaku hannószuru.」 „Gyorsan rea-
gál.” ◆ secsec percperc alattalatt 「Szubajaku hendzsi-o
kureta.」 „Sec perc alatt válaszolt.”

szubajakucukamuszubajakucukamu ◆ elkapelkap
szubajakunuguszubajakunugu ◆ lehánylehány 「Fuku-o szubajaku
nuida.」 „Lehánytam a ruháimat.”

szubajakutoridaszuszubajakutoridaszu ◆ kikapkikap 「Óbun zaraka-
ra acuikukkí-o szubajaku tori dasita.」 „Kikapta a
forró sütit a tepsiből.”

szubakoszubako ◆ fészekrakófészekrakó dobozdoboz ◆ kaptárkaptár ◆

madáretetőmadáretető ◆ madárházmadárház 「Szubako-o kini ku-
kuri cuketa.」 „A madárházat a fára kötözték.” ◇

hacsinoszubakohacsinoszubako méhkaptárméhkaptár
szubarasiiszubarasii ◆ bámulatosbámulatos 「Szubarasii szen-
su」 „bámulatos versenyző” ◆ briliánsbriliáns
「Szubarasiiaidia-o omoicuita.」 „Briliáns ötle-
tem támadt.” ◆ csodálatoscsodálatos 「Szubarasii szai-
nó.」 „Csodálatos tehetség.” ◆ csodáscsodás 「Szub-
arasii szainó」 „csodás tehetség” ◆ elkáprázta-elkáprázta-
tótó 「Osiro-va szubarasikatta.」 „A palota elkáp-
ráztató volt.” ◆ elméselmés 「Kono kikai-va sinpu-
rude szubarasii.」 „Ez a gép elmésen egyszerű.”
◆ frankófrankó ◆ gyönyörűgyönyörű 「Szubarasii nagame」
„gyönyörű látvány” ◆ káprázatoskáprázatos 「Konszáto-
va szubarasikatta.」 „Káprázatos volt a koncert!”
◆ mesésmesés 「Szubarasii rjokódatta.」 „Mesés uta-

zás volt.” ◆ meseszépmeseszép 「Szubarasii kesiki-o na-
gameteita.」 „Gyönyörködtem a meseszép táj-
ban.” ◆ pompáspompás 「Szubarasii kekkonsikidatta.」
„Pompás esküvő volt.” ◆ remekremek 「Szubarasii ei-
gadesita.」 „Remek film volt.” ◆ tüneményestüneményes
「Szubarasiiaidiada.」 „Tüneményes ötlet.”

szubarasiigjószekideszubarasiigjószekide ◆ kitűnőenkitűnően 「Kaisa-va
szubarasii gjószekide zennendo-o oeta.」 „A vál-
lalat kitűnően zárta a múlt évet.”

szubarasikuszubarasiku ◆ csodálatosancsodálatosan ◆ remekülremekül
「Szubarasiipátídesita.」 „Remekül éreztem ma-
gam a partin.”

szubaruszubaru ◆ FiastyúkFiastyúk
szubasikkoiszubasikkoi ◆ fürgefürge 「Szubasikkoi dóbucu」
„fürge állat”

szubasikoiszubasikoi ◆ fürgefürge
szubeszube ◆ módmód 「Jaru szubeganakatta.」 „Nem
állt módomban tenni semmit.” ◆ módszermódszer
「Hodokoszuszube-o siranai.」 „Nem tudom, mit
tehetnék.” ◇ naszuszubemonainaszuszubemonai semmitsemmit semsem
tehetünktehetünk
szubekarakuszubekaraku ◆ nyilvánvalóannyilvánvalóan 「Gakuszei-va
szubekaraku benkjószubesi.」 „A diákoknak nyil-
vánvalóan tanulniuk kell.”

szuberakanaszuberakana ◆ selymesselymes 「Kono nuno-va kin-
unojóna szuberakana tezavarida.」 „Ez az anyag
selymes tapintású.”

szuberaszeruszuberaszeru ◆ csúsztatcsúsztat 「Kamihikóki-o
szuberaszete nageta.」 „Csúsztatva dobtam el a
papírrepülőt.” ◇ kucsi-okucsi-o szuberaszeruszuberaszeru eljáreljár
aa szájaszája 「Kucsi-o szuberaszete himicu-o barasi-
tesimatta.」 „Eljárt a szám, kikotyogtam a titkot.”
◇ kucsi-okucsi-o szuberaszeruszuberaszeru kicsúszikkicsúszik aa szájánszáján
「Futotteiruto kucsi-o szuberaszete itta.」 „Ki-
csúszott a számon, hogy kövér.”

szuberaszuszuberaszu ◆ csúsztatcsúsztat 「Kamihikóki-o
szuberaszete nageta.」 „Csúsztatva dobtam el a
papírrepülőt.” ◇ kucsi-okucsi-o szuberaszeruszuberaszeru eljáreljár
aa szájaszája 「Kucsi-o szuberaszete himicu-o barasi-
tesimatta.」 „Eljárt a szám, kikotyogtam a titkot.”
◇ kucsi-okucsi-o szuberaszeruszuberaszeru kicsúszikkicsúszik aa szájánszáján
「Futotteiruto kucsi-o szuberaszete itta.」 „Ki-
csúszott a számon, hogy kövér.”

szuberiszuberi ◆ csúszáscsúszás ◇ szotoszuberiszotoszuberi kisod-kisod-
ródásródás 「Hikókino szotoszuberi」 „repülőgép ki-
sodródása a futópályán”
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szuberidaiszuberidai ◆ csúszdacsúszda ◇ púruszuberidaipúruszuberidai vízivízi
csúszdacsúszda
szuberidaideszuberuszuberidaideszuberu ◆ csúszdázikcsúszdázik
「Kodomotacsi-va kóenno szuberi daide szubet-
ta.」 „A gyereket csúszdáztak a játszótéren.”

szuberidasiszuberidasi ◆ kezdéskezdés 「Kotosi-va szuberi das-
iga joi.」 „Ez az év jól kezdődik.” ◇ kaicsóna-kaicsóna-
szuberidasiszuberidasi remekremek indításindítás 「Csímu-va kai-
csóna szuberi dasi-o miszeta.」 „A csapat remekül
indított.”

szuberidaszuszuberidaszu ◆ csúsznicsúszni kezdkezd ◆ indulindul
「Kodzsindzsigjó-va dzsuncsóni szuberi dasita.」
„Jól indult a magánvállalkozásom.”

szuberidomeszuberidome ◆ átirányításátirányítás 「Szuberi dome-
no daigakuni ukatta.」 „Átirányítással vették fel a
másik egyetemre.” ◆ csúszásgátlócsúszásgátló
szuberidzsikúkeszuberidzsikúke ◆ csúszócsapágycsúszócsapágy ◆ sikló-sikló-
csapágycsapágy
szuberijaszuiszuberijaszui ◆ csúszóscsúszós 「Dóro-va szuberija-
szuikara ki-o cukete!」 „Vigyázz, mert csúszós az
út!” ◆ síkossíkos 「Micsi-va szuberijaszukatta.」 „Az
út síkos volt.”

szuberikomideszuberikomide ◆ éppenéppen csakcsak 「Csikokusisz-
óninattaga, szuberi komide sikenni mani atta.」
„Majdnem elkéstem, de sikerült éppen csak oda-
érni a vizsgára.”

szuberikomuszuberikomu ◆ becsúszikbecsúszik 「Kuruma-va dobu-
ni szuberi konda.」 „Az autó becsúszott az árok-
ba.” ◆ belecsúszikbelecsúszik 「Kuruma-va kavani szuberi
konda.」 „A kocsi belecsúszott a folyóba.” ◆ oda-oda-
suhansuhan 「Densagahómuni szuberi kondekita.」
„A vonat odasuhant az állomásra.” ◆ utolsóutolsó pil-pil-
lanatbanlanatban jönjön 「Heitencsokuzenni kjakuga
szuberi konda.」 „A zárás előtti utolsó pillanatban
jött egy vendég.”

szuberinszuberin ◆ szuberinszuberin
szuberinikuiszuberinikui ◆ tapadtapad 「Konotaija-va szuberi-
nikui.」 „Ez az autógumi jól tapad.”

szuberiocsiruszuberiocsiru ◆ becsúszikbecsúszik 「Kuruma-va
szokkóni szuberi ocsita.」 „Az autó becsúszott az
árokba.” ◆ kicsúszikkicsúszik 「Tekara oszaraga szuberi
ocsita.」 „Kicsúszott a kezemből a tányér.” ◆ le-le-
csúszikcsúszik 「Tozansa-va ivakara szuberi ocsita.」
„A hegymászó lecsúszott a szikláról.”

szuberioriruszuberioriru ◆ lecsúsziklecsúszik ◆ lesikliklesiklik 「Szukí-
de oka-o szuberi orita.」 „Sível lesiklott a domb-
ról.”

szuberisószuberisó ◆ csigolyaelcsúszáscsigolyaelcsúszás ◇ szekicui-szekicui-
szuberisószuberisó gerincigerinci csigolyaelcsúszáscsigolyaelcsúszás ◇ jó-jó-
cuiszuberisócuiszuberisó ágyéki csigolyaelcsúszáságyéki csigolyaelcsúszás
szuberiszecuszuberiszecu ◆ csúszócsúszó filamentumfilamentum elméletelmélet

szuberizaiszuberizai ◆ síkosítósíkosító
szuberuszuberu ◆ átcsúszikátcsúszik 「Kurumaga hantaisa-
szenni szubetta.」 „Az autó átcsúszott a szembe-
jövő sávba.” ◆ csúszikcsúszik 「Kóride szubebetta.」
„Csúszott a jégen.” ◆ csúszkálcsúszkál 「Kodomotacsi-
va kóride szubetteita.」 „A gyerekek csúszkáltak
a jégen.” ◆ csúszóscsúszós 「Jukaga szuberukara ki-o
cukete!」 „Vigyázz, mert csúszós a padló!” ◆ el-el-
csúszikcsúszik 「Kare-va nivatorinofunde szubetta.」
„Elcsúszott a tyúkszaron.” ◆ iringáliringál ◆ kicsúszikkicsúszik
「Résinguká-va magari kado-o szubettesimat-
ta.」 „A versenyautó kicsúszott a kanyarban.” ◆

korcsolyázikkorcsolyázik 「Tókecusita dóro-o kurumaga
szuberinagara hasitteita.」 „A fagyott úttesten
korcsolyázott az autó.” ◆ megcsúszikmegcsúszik 「Szubet-
te koronda.」 „Megcsúszott, és elesett.” ◆ nemnem
sikerülsikerül 「Daigaku-o szubettesimatta.」 „Nem si-
került a felvételim az egyetemre.” ◆ sikliksiklik
「Szori-va jukino ue-o szubetta.」 „A szán siklott
a havon.” ◇ kucsigaszuberukucsigaszuberu elszóljaelszólja magátmagát
「Kucsigaszubecscsatta.」 „Elszóltam magam!” ◇

kucsigaszuberukucsigaszuberu kikotyogkikotyog 「Kucsigaszubette,
himicu-o morasita.」 „Kikotyogtam a titkot.” ◇

szuberidaideszuberuszuberidaideszuberu csúszdázikcsúszdázik
「Kodomotacsi-va kóenno szuberi daide szubet-
ta.」 „A gyereket csúszdáztak a játszótéren.” ◇ fu-fu-
degaszuberudegaszuberu elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Fudega
szubette kare-o okoraszetesimatta.」 „Elragadtat-
tam magam, így felmérgesítettem.”

szuberuszuberu ◆ irányítirányít
szuberujónihasiruszuberujónihasiru ◆ sikliksiklik
szuberujónimauszuberujónimau ◆ elsuhanelsuhan 「Toriga szuberu-
jóni kúcsú-o matteiru.」 „A madarak elsuhannak
az égen.”

szuberukotoszuberukoto ◆ csúszáscsúszás
szubeszubenaszubeszubena ◆ bársonyosbársonyos 「Szubeszubena
hada」 „bársonyos bőr” ◆ tükörsimatükörsima 「Konku-
ríto kabe-va szubeszubedatta.」 „A betonfal tü-
körsima volt.”
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szubeszubeszuruszubeszubeszuru ◆ simasima 「Cumano hada-va
szubeszubesiteiru.」 „A feleségem bőre sima.”

szubeteszubete ◆ mindmind 「Reizókoniatta tabe mono-o
szubete tabeta.」 „Mind megettem, ami a hűtőben
volt.” ◆ mindenminden 「Korede szubetedeszu.」 „Ez
minden.”

szubetenoszubeteno ◆ mindenminden 「Szubeteno ucsini
daidokoro-va aru.」 „Minden házban van kony-
ha.” ◆ összesösszes 「Szubetenohoteru-va man-
indatta.」 „Az összes hotel tele volt.” ◆ vala-vala-
mennyimennyi 「Szubeteno ucsini daidokoro-va aru.」
„Valamennyi házban van konyha.”

szubetenomicsiharómanicúzuszubetenomicsiharómanicúzu ◆ mindenminden útút
Rómába vezetRómába vezet
szubetenosodzsihintotomoniszubetenosodzsihintotomoni ◆ mindenes-mindenes-
tültül 「Cuma-va szubeteno sodzsihinto tomoni
dzsikkani hikkosita.」 „A felesége mindenestül
hazaköltözött az anyjához.”

szubete-oszubete-o mórasitamórasita ◆ kimerítőkimerítő 「Szubeteno
simin-o mórasitadétábészu-o cukutta.」 „Az
összes városlakót tartalmazó, kimerítő adatbázist
hozott létre.”

szubettekorobuszubettekorobu ◆ elcsúszikelcsúszik 「Bananano ka-
vade szubette koronda.」 „Elcsúsztam egy banán-
héjon.”

szúbjószúbjó ◆ néhány másodpercnéhány másodperc
szubomeruszubomeru ◆ csücsöritcsücsörit 「Kucsi-o szubome-
ta.」 „Csücsörítettem a számat.” ◆ összehúzösszehúz
「Kata-o szubometa.」 „Összehúztam a vállam.”
◆ összepréselösszeprésel 「Karada-o szubomete szukima-
o tótta.」 „Összepréselve magam átfurakodtam a
résen.” ◆ összezárösszezár 「Fukuro-o szubometa.」
„Összezártam a zacskót.” ◇ kata-okata-o szubomeruszubomeru
összehúzza magátösszehúzza magát
szubomuszubomu ◆ behegedbeheged 「Kizugucsigaszubon-
da.」 „A seb behegedt.” ◆ csücsörítcsücsörít 「Szubon-
da kucsi」 „csücsörített ajkak” ◆ leeresztleereszt 「Fú-
szengaszubonda.」 „A léggömb leeresztett.” ◆

összecsukódikösszecsukódik 「Kurakunatte hanagaszubon-
da.」 „A virág szirmai a sötétben összecsukódtak.”

szuburiszuburi ◆ gyakorlógyakorló kardsuhogtatáskardsuhogtatás ◆ lab-lab-
da nélkül gyakorlásda nélkül gyakorlás ◆ ütősuhogtatásütősuhogtatás
szúcuszúcu ◆ kosztümkosztüm ◆ öltönyöltöny ◇ szamá-szúcuszamá-szúcu
nyári öltönynyári öltöny ◇ denimu-szúcudenimu-szúcu farmeröltönyfarmeröltöny
szúcukészuszúcukészu ◆ bőröndbőrönd 「Szúcukészuni nimocu-
o cumeta.」 „Bepakoltam a bőröndbe.”

szúcunóvagiszúcunóvagi ◆ öltönyzakóöltönyzakó
szucúruszucúru ◆ bárszékbárszék ◆ hokedlihokedli ◆ puffpuff ◆ zsá-zsá-
molymoly
szúcuszugatadeszúcuszugatade ◆ öltönybenöltönyben
szúcuszugatanoszúcuszugatano ◆ öltönyösöltönyös 「Szúcu szugata-
no danszeiga kita.」 „Jött egy öltönyös ember.”

szúcsiszúcsi ◆ eredményeredmény 「Heihókonno szúcsi-o mo-
tomeru.」 „A négyzetgyök eredményét keresi.” ◆

számszám 「Keikaniszszú-o szúcsinisita.」 „Számok-
ban kifejeztem az eltelt napokat.” ◆ számértékszámérték
szúcsienzankopuroszeszszaszúcsienzankopuroszeszsza ◆ matemati-matemati-
kai társprocesszorkai társprocesszor
szúcsienzanpuroszeszszaszúcsienzanpuroszeszsza ◆ matematikaimatematikai
processzorprocesszor
szúcsikaiszekiszúcsikaiszeki ◆ numerikus analízisnumerikus analízis
szúcsikeiszanszúcsikeiszan ◆ numerikus számításnumerikus számítás
szúcsikípaddoszúcsikípaddo ◆ számbillentyűzetszámbillentyűzet
szucsímuszucsímu ◆ gőzgőz
szucsímuaironszucsímuairon ◆ gőzölősgőzölős vasalóvasaló ◆ gőzva-gőzva-
salósaló
szucsímuanaszucsímuana ◆ gőznyílásgőznyílás
szucsímudanbószucsímudanbó ◆ gőzfűtésgőzfűtés
szucsímu-endzsinszucsímu-endzsin ◆ gőzgépgőzgép
szucsímu-hanmászucsímu-hanmá ◆ gőzkalapácsgőzkalapács
szucsímukurínászucsímukuríná ◆ gőztisztítógőztisztító
szucsímurórászucsímurórá ◆ úthengerúthenger
szucsímu-tábinszucsímu-tábin ◆ gőzturbinagőzturbina
szucsiróruszucsiróru ◆ sztirolsztirol ◇ happószucsiróruhappószucsiróru
hungarocellhungarocell ◇ happószucsiróruhappószucsiróru polisztirol-polisztirol-
habhab ◇ happószucsiróruhappószucsiróru polisztirolpolisztirol
szucsiruszucsiru ◆ filmkockafilmkocka
szucsíruszucsíru ◆ acélacél ◆ filmkockafilmkocka ◆ lopáslopás ◇

szutenreszu-szucsíruszutenreszu-szucsíru rozsdamentes acélrozsdamentes acél
szucsíru-gitászucsíru-gitá ◆ fémgitárfémgitár
szucsíru-herumettoszucsíru-herumetto ◆ acélsisakacélsisak ◆ rohamsi-rohamsi-
saksak
szucsíru-szassiszucsíru-szassi ◆ acélkeretacélkeret
szúcsiszekibunszúcsiszekibun ◆ numerikus integrálásnumerikus integrálás
szucsószucsó ◆ Szucsó-korSzucsó-kor
szúcsószúcsó ◆ több billiótöbb billió
szucsuvádeszuszucsuvádeszu ◆ légikisasszonylégikisasszony ◆ légikí-légikí-
sérősérő
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szucsuvádoszucsuvádo ◆ légikísérőlégikísérő
szudacuszudacu ◆ elhagyjaelhagyja aa fészketfészket 「Kodomo-va
rjósinnomotokara szudatta.」 „A gyerek elhagy-
ta a családi fészket.” ◆ kirepülkirepül aa fészekbőlfészekből
「Tori-va ókikunatte szudatta.」 „A madár felnőtt
és kirepült a fészekből.” ◇ gakuszó-ogakuszó-o szudacuszudacu
kikerül az iskolapadbólkikerül az iskolapadból
szúdanszúdan ◆ SzudánSzudán
szúdandzsinszúdandzsin ◆ szudániszudáni
szúdan-noszúdan-no ◆ szudániszudáni
szudareszudare ◆ bambuszfüggönybambuszfüggöny ◆ bambuszrolóbambuszroló
◆ rolóroló
szudeszude ◆ csupaszcsupasz kézkéz 「Szudedetoire szódzsi-
o sita.」 „Csupasz kézzel tisztítottam a vécét.” ◆

pusztapuszta kézkéz 「Szudede korosita.」 „Puszta kéz-
zel ölte meg.” ◆ üresüres kézkéz 「Miszekara szudede
kaetta.」 „Üres kézzel mentem haza az üzletből.”

szudeniszudeni ◆ mármár 「Apuri-va szudeniinszutórus-
zareteiru.」 „Az applikáció már telepítve van.”

szúdokuszúdoku ◆ számrejtvényszámrejtvény ◆ szúdokuszúdoku
szudomariszudomari ◆ étkezés nélkül megszállásétkezés nélkül megszállás
szudomariszudomari ◆ megszállás étkezés nélkülmegszállás étkezés nélkül
szudóriszuruszudóriszuru ◆ átsuhanátsuhan 「Ja-va ana-o szu-
dórisita.」 „A nyílvessző átsuhant a lyukon.” ◆ el-el-
megymegy 「Miszeno mae-o szudórisita.」 „Elmen-
tem az üzlet előtt.” ◆ elsétálelsétál mellettemellette 「Taore-
teita hito-o min-naszudórisita.」 „Az emberek el-
sétáltak az ájult ember mellett.” ◆ továbbmegytovábbmegy
「Kodzsikino mae-o hitoga szudórisita.」 „A kol-
dus előtt mindenki csak továbbment.”

szudósinoszudósino ◆ átlátszóátlátszó 「Ofuronodoa-va szu-
dósinogaraszudatta.」 „A fürdőszobaajtón átlát-
szó üveg volt.” ◆ dioptriadioptria nélkülinélküli 「Szudósino
megane」 „dioptria nélküli szemüveg”

szudzsiszudzsi ◆ cselekménycselekmény 「Gekino szudzsi」
„színdarab cselekménye” ◆ csíkcsík 「Hitoszudzsino
namida」 „egy csík könny” ◆ érér 「Dzsósi-va
szudzsi-o tatete okotta.」 „A főnököm dagadó
erekkel mérgelődött.” ◆ értelemértelem 「Kareno
hanasi-va szudzsiga tótteinai.」 „Nincs értelme
annak, amit mond.” ◆ érzékérzék 「Kanodzso-va te-
niszuno szudzsigaii.」 „Jó érzéke van a tenisz-
hez.” ◆ forrásforrás 「Sinraidekiru szudzsikarano
dzsóhó」 „megbízható forrásból származó infor-
máció” ◆ hosszúhosszú dolgokdolgok számlálószavaszámlálószava
「Obihitoszudzsi」 „egy kimonóöv” ◆ ínín 「Asino

szudzsiga kireta.」 „Megszakadt az ín a lábam-
ban.” ◆ izomizom 「Szudzsi-o cuketa.」 „Izmot fej-
lesztettem.” ◆ körkör 「Szeifuszudzsino dzsóhó」
„politikai körökből származó információ” ◆ mó-mó-
csingcsing 「Szudzsino ói niku」 „mócsingos hús” ◆

nyomvonalnyomvonal 「Kavaszudzsini szotte aruita.」 „A
folyó nyomvonalán mentem.” ◆ származásszármazás
「Kizokuno szudzsi-o hiiteiru.」 „Nemesi szár-
mazása van.” ◆ ügyügy 「Ószamani onegaino szu-
dzsigaatte mairimasita.」 „Egy kérés ügyében ke-
restem a királyt.” ◆ vonalvonal 「Teszóno szudzsi」
„tenyérjóslás vonalai” ◇ aoszudzsi-oaoszudzsi-o taterutateru
szétrobbanszétrobban aa fejefeje 「Ikaride aoszudzsi-o tat-
eta.」 „Szétrobbant a fejem a méregtől.” ◇

kinszudzsikinszudzsi aranycsíkaranycsík ◇ sószokuszudzsisószokuszudzsi
bennfentesbennfentes 「Sószokuszudzsino dzsóhó」
„bennfentes információ” ◇ szudzsidzsónoszudzsidzsóno csí-csí-
koskos 「Szudzsidzsóno kumo」 „csíkos felhőtaka-
ró” ◇ szokkinszudzsiszokkinszudzsi közeliközeli forrásforrás 「Dai-
tórjóno szokkinszudzsinijoruto, dzsójaku-va mu-
szubareru.」 „Az elnökhöz közeli források szerint,
megkötik a szerződést.” ◇ macsiszudzsimacsiszudzsi városivárosi
utcautca
szúdzsiszúdzsi ◆ számszám 「Nengó-o jonketano szúdzside
kaitekudaszai.」 „Az évet négyjegyű számmal ír-
ja!” ◆ számadatszámadat 「Konpjútáni szúdzsi-o njúrjo-
kusita.」 „Betápláltam a számadatokat a számító-
gépbe.” ◇ arabiaszúdzsiarabiaszúdzsi arabarab számszám ◇ szan-szan-
jószúdzsijószúdzsi arabarab számszám ◇ szan-jószúdzsiszan-jószúdzsi
arab számjegyarab számjegy ◇ rómaszúdzsirómaszúdzsi római számrómai szám
szúdzsiszúdzsi ◆ többszöritöbbszöri 「Szúdzsinjúkoku」
„többszöri beutazás” ◆ többszöritöbbszöri alkalomalkalom
「Szúdzsinivataru keikoku」 „többszöri figyel-
meztetés”

szudzsiaiszudzsiai ◆ értelemértelem 「Densano hóga jaszu-
inodakaratakusíde iku szudzsiai-va arimaszen.」
„Nincs értelme taxival menni, amikor a vonat ol-
csóbb.” ◆ jogjog 「Anataniszon-na koto-o ivareru
szudzsiai-va nai.」 „Nincs jogod ezt mondani ne-
kem!”

szudzsibaruszudzsibaru ◆ inasinas ◇ szudzsibattaszudzsibatta eről-eről-
tetetttetett 「Szudzsibatta hanasi」 „erőltetett törté-
net” ◇ szudzsibattaszudzsibatta inasinas 「Szudzsibatta asi」
„inas láb”

szudzsibattaszudzsibatta ◆ erőltetetterőltetett 「Szudzsibatta
hanasi」 „erőltetett történet” ◆ inasinas 「Szudzsi-
batta asi」 „inas láb”
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szúdzsicuszúdzsicu ◆ néhánynéhány napnap 「Szúdzsicutattara
kizuga naotta.」 „Néhány nap múlva begyógyult a
sebem.”

szúdzsicugoniszúdzsicugoni ◆ néhány nap múlvanéhány nap múlva
szúdzsicukiteionszúdzsicukiteion ◆ generálbasszusgenerálbasszus
szúdzsicumaeniszúdzsicumaeni ◆ néhány nappal ezelőttnéhány nappal ezelőtt
szúdzsicuraiszúdzsicurai ◆ elmúlt néhány napon alattelmúlt néhány napon alatt
szudzsicsigaiszudzsicsigai ◆ abszurditásabszurditás ◆ rándulásrándulás ◆

rosszrossz személyszemély választásaválasztása 「Kareni
motomeruno-va szudzsicsigaidearu.」 „Nem tőle
kellene ezt kérned.”

szudzsicsigainoszudzsicsigaino ◆ abszurdabszurd 「Szudzsicsigaino
hanasi」 „abszurd beszéd”

szudzsicsigaiszuruszudzsicsigaiszuru ◆ megrántmegránt 「Asikubi-o
szudzsicsigaisita.」 „Megrándult a bokám.”

szudzsidateszudzsidate ◆ cselekménycselekmény
szúdzsidzsóhószúdzsidzsóhó ◆ számadatszámadat 「Kono
szúdzsidzsóhó-va issúkangoni-va furukunaru.」
„Ez a számadat egy hét múlva elavul.”

szudzsidzsónoszudzsidzsóno ◆ csíkoscsíkos 「Szudzsidzsóno ku-
mo」 „csíkos felhőtakaró”

szudzsigakiszudzsigaki ◆ cselekménycselekmény 「Eiga-va vakeno
vakaranai szudzsigakidatta.」 „A filmnek értel-
metlen cselekménye volt.” ◆ tervterv 「Szubete szu-
dzsigakidórini szuszunda.」 „Minden a terv sze-
rint haladt.” ◆ vázlatvázlat 「Kaigino szudzsigaki-o
kaita.」 „Előre megírtam az értekezlet vázlatát.”

szudzsiganeszudzsigane ◆ betonvasbetonvas
szudzsiganeirinoszudzsiganeirino ◆ reménytelenreménytelen 「Boku-va
szudzsiganeirinobakadeszu.」 „Reménytelenül
hülye vagyok.” ◆ rendíthetetlenrendíthetetlen 「Szudzsiga-
neirino kjószansugisa」 „rendíthetetlen kommu-
nista” ◆ vérbelivérbeli 「Szudzsiganeirinoszupócu-
man」 „vérbeli sportoló”

szudzsigaóiszudzsigaói ◆ inasinas 「Kono niku-va szudzsiga
ói.」 „Ez a hús inas.”

szudzsigatóranaiszudzsigatóranai ◆ illogikusillogikus ◆ összefüg-összefüg-
géstelengéstelen 「Eiga-va szudzsiga tótteinakatta.」
„A film összefüggéstelen volt.”

szudzsigatóruszudzsigatóru ◆ logikuslogikus 「Karega itteiru
koto-va szudzsiga tótteiru.」 „Logikus, amit
mond.”

szudzsigumoszudzsigumo ◆ cirruszfelhőcirruszfelhő ◆ pehelyfelhőpehelyfelhő

szudzsikaiszudzsikai ◆ dúcfadúcfa ◆ keresztmerevítőkeresztmerevítő ◆

merevítőoszlopmerevítőoszlop
szúdzsikanszúdzsikan ◆ néhánynéhány óraóra ◆ órákigórákig 「Recude
szúdzsikanmatteita.」 „Órákig álltam sorban.”

szudzsikoszudzsiko ◆ egybefüggőegybefüggő lazacikralazacikra ◆ egy-egy-
befüggő lazackaviárbefüggő lazackaviár
szúdzsikuszúdzsiku ◆ forgótengelyforgótengely ◆ tengelytengely
szúdzsikukokuszúdzsikukoku ◆ tengelyhatalmaktengelyhatalmak
szudzsimeszudzsime ◆ élél 「Airondezubon-ni szudzsime-
o cuketa.」 „Élet vasaltam a nadrágba.” ◆ érte-érte-
lemlem ◆ ráncránc 「Zubon-ni szudzsimegacuitesimat-
ta.」 „Ráncos lett a nadrágom.” ◆ származásszármazás
「Szudzsimeno tadasii ie」 „tisztességes szárma-
zású család”

szudzsimicsiszudzsimicsi ◆ értelemértelem 「Itteirukoto-va szu-
dzsimicsiga tatanai.」 „Nincs értelme annak, amit
mondasz.” ◆ rendrend ◆ rendszerrendszer ◆ szálszál 「Kono
sószecuno hanasi-va futacuno szudzsimicside ha-
sitteita.」 „A regényben az események két szálon
futottak.” ◇ kangaenoszudzsimicsikangaenoszudzsimicsi gondo-gondo-
latmenetlatmenet ◇ szudzsimicsinotóttaszudzsimicsinotótta érthetőérthető ◇

szudzsimicsinotóttaszudzsimicsinotótta logikuslogikus 「Szudzsimicsi-
no tótta hanasi」 „logikus beszéd” ◇ szudzsimi-szudzsimi-
csinotóranaicsinotóranai értelmetlenértelmetlen ◇ szudzsimicsi-szudzsimicsi-
notóranainotóranai illogikusillogikus 「Szudzsimicsino tóranai
hanasi」 „illogikus beszéd” ◇ hanasinoszu-hanasinoszu-
dzsimicsidzsimicsi történetszáltörténetszál ◇ hanasinoszudzsi-hanasinoszudzsi-
micsimicsi történettörténet fonalafonala 「Hanasino
szudzsimicsi-o tateta.」 „Fonta a történet fona-
lát.”

szudzsimicsigatatanaiszudzsimicsigatatanai ◆ értelmetlenértelmetlen
「Szono giron-va szudzsimicsiga tatanai.」 „Ér-
telmetlen az okfejtésed.”

szudzsimicsinotóranaiszudzsimicsinotóranai ◆ értelmetlenértelmetlen ◆ il-il-
logikuslogikus 「Szudzsimicsino tóranai hanasi」 „illo-
gikus beszéd”

szudzsimicsinotóttaszudzsimicsinotótta ◆ érthetőérthető ◆ logikuslogikus
「Szudzsimicsino tótta hanasi」 „logikus beszéd”

szudzsimicsi-oszudzsimicsi-o tatetetatete ◆ logikusanlogikusan
「Szudzsimicsi-o tatetete kangaeru.」 „Logiku-
san gondolkodik.”

szudzsimukainoszudzsimukaino ◆ rézsútosanrézsútosan szembenszemben lé-lé-
vővő 「Szudzsimukaino ie」 „rézsútosan szemben
lévő ház”

szúdzsinoszúdzsino ◆ számosszámos 「Szúdzsinopazuru」
„számos rejtvény”
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szúdzsinopiramiddoszúdzsinopiramiddo ◆ számpiramisszámpiramis
szudzsinotóttaszudzsinotótta ◆ észszerűészszerű ◆ logikuslogikus
szúdzsinovariateszúdzsinovariate ◆ számozásszámozás
szúdzsi-oszúdzsi-o variateruvariateru ◆ beszámozbeszámoz 「Sasinni
szúdzsi-o vari ateta.」 „Beszámoztam a fényképe-
ket.”

szúdzsirjokenszúdzsirjoken ◆ többszöritöbbszöri utazásrautazásra jogo-jogo-
sító útlevélsító útlevél
szudzsószudzsó ◆ élettörténetélettörténet 「Kare-va dzsibunno
szudzsó-o katatta.」 „Elmesélte az élettörténetét.”
◆ eredeteredet 「Csikjúniaru mizuno szudzsóga va-
katta.」 „Megtalálták a Földön lévő víz eredetét.”
◆ kiki fia-borjafia-borja 「Ano hitono szudzsó-o sirana-
katta.」 „Nem tudtam, hogy az az ember ki fia-
borja.” ◆ származásszármazás 「Kare-va dzsibunno
szudzsó-o akaszanakatta.」 „Nem árulta el a szár-
mazását.”

szudzsó-oszudzsó-o arauarau ◆ átvilágítátvilágít 「Hószekija-va
dzsúgjóinzen-inno szudzsó-o aratta.」 „Az ékszer-
bolt az összes dolgozóját átvilágította.”

szúdzsúszúdzsú ◆ néhányszor tíznéhányszor tíz ◆ többször tíztöbbször tíz
szúdzsúmanszúdzsúman ◆ százezres nagyságrendszázezres nagyságrend
szúdzsúman-noszúdzsúman-no ◆ százezresszázezres nagyságrendűnagyságrendű

szúdzsúnenszúdzsúnen ◆ néhány évtizednéhány évtized
szúdzsúninszúdzsúnin ◆ néhányszor tíz embernéhányszor tíz ember
szueszue ◆ eredményeredmény 「Tae manai dorjokuno szu-
eni cukuri ageta szakuhin」 „szakadatlan erőfe-
szítés eredményeként elkészült alkotás” ◆ jövőjövő
「Kono ko-va szuega omoijarareru.」 „Aggódom
a gyerek jövője miatt.” ◆ legfiatalabblegfiatalabb 「Szueno
muszuko」 „legfiatalabb fiú” ◆ végevége 「Icsigac-
uno szueni bokuno tandzsóbigaaru.」 „Január vé-
gén van a születésnapom.” ◇ szuetanomosiiszuetanomosii
ígéretesígéretes jövőjűjövőjű 「Szuetanomosii szeinen」
„ígéretes jövőjű fiatalember” ◇ szuekkoszuekko legki-legki-
sebbsebb gyerekgyerek ◇ cukizuecukizue hónaphónap végevége
「Atarasiikádo-va gecumacumadeni júszósima-
szu.」 „Az új kártyát a hónap végéig postázzuk.”

szuecukeszuecuke ◆ beszerelésbeszerelés ◆ odaültetésodaültetés ◆ rá-rá-
szerelésszerelés
szuecukeborutoszuecukeboruto ◆ tőcsavartőcsavar
szuecukeruszuecukeru ◆ állítállít 「Kóennibencsi-o szue cu-
keta」 „A parkba padot állítottak.” ◆ beszerelbeszerel
「Eakon-o szue cuketa.」 „Beszereltük a légkon-
dicionálót.” ◆ felszerelfelszerel 「Terebi-o kabeni szue

cuketa.」 „A tévét felszereltem a falra.” ◆ oda-oda-
szerelszerel 「Hondana-o kabeni szue cuketa.」 „A
könyvespolcot odaszereltük a falra.”

szuehiroszuehiro ◆ legyezőlegyező
szuehirogariszuehirogari ◆ fokozatosfokozatos felvirágzásfelvirágzás ◆ fo-fo-
kozatoskozatos prosperálásprosperálás ◆ kiszélesedéskiszélesedés ◆

szétágazásszétágazás ◆ szétterülésszétterülés
szuehirogarinoszuehirogarino ◆ kiszélesedőkiszélesedő 「Szuehiroga-
rinozubon」 „kiszélesedő szárú nadrág” ◆ pros-pros-
perálóperáló 「Szuehirogarino mirai」 „egyre nagyobb
prosperálás a jövőben” ◆ szétterülőszétterülő 「Szuehi-
rogarinoszukáto」 „szétterülő szoknya”

szuehirogatanoszuehirogatano ◆ legyező alakúlegyező alakú
szuekkoszuekko ◆ legkisebb gyereklegkisebb gyerek
szuekoszueko ◆ legkisebb gyereklegkisebb gyerek
szuemonoszuemono ◆ dísztárgydísztárgy
szuemonoszuemono ◆ fazekasmunkafazekasmunka
szuenagaiszuenagai ◆ végeláthatatlanvégeláthatatlan
szuenagakuszuenagaku ◆ mindigmindig 「Szuenagaku heisato
ocuki ai kudaszai.」 „Maradjon mindig cégünk
partnere!” ◆ örökkéörökké 「Szuenagaku osiavasze-
ni!」 „Legyetek örökké boldogok!”

szueokuszueoku ◆ felfüggesztfelfüggeszt ◆ változatlanulváltozatlanul
hagyhagy 「Csúóginkó-va riricu-o szue oita.」 „A
jegybank a kamatot változatlanul hagyta.”

szueoszorosiiszueoszorosii ◆ aggasztóaggasztó jövőjűjövőjű 「Szue-
oszorosii ko」 „aggasztó jövőjű gyermek”

szueruszueru ◆ kinevezkinevez 「Kare-o iincsóni szueta.」
„Kineveztük őt a bizottság elnökének.” ◆ leállítleállít
「Genkanni ókina kabin-o szueta.」 „A bejárat-
hoz leállított egy nagy vázát.” ◆ leraklerak 「Ieno
dodai-o szueta.」 „Leraktuk a ház alapját.” ◆ rakrak
「Ribinguniterebi-o szueta.」 „Televíziót raktunk
az ebédlőbe.” ◆ rárakrárak 「Szekizó-o daizani szue-
ta.」 „Ráraktam a talapzatra a szobrot.” ◆ rög-rög-
zítzít 「Taiko-o daini szueta.」 „Állványhoz rög-
zítettem a dobot.” ◆ tesztesz 「Danro-o ribinguni
szueta.」 „A nappaliba tettük a kandallót.” ◆ ül-ül-
tettet 「Kare-va dzsószekini szuerareta.」 „Asztal-
főre ültették.” ◇ kjú-okjú-o szueruszueru köpölyözköpölyöz
「Onakani kjú-o szueta.」 „Köpölyözte a hasát.”
◇ kjú-okjú-o szueruszueru letolletol 「Ojani kjú-o szuerare-
ta.」 „Letoltak a szüleim.” ◇ kosi-okosi-o szueteszuete ko-ko-
molyanmolyan 「Kosi-o szuete hatarakidasita.」 „Ko-
molyan dolgozni kezdtem.” ◇ kosi-okosi-o szueruszueru
egyegy helyenhelyen maradmarad 「Kosi-o szuete hataraki-
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tai.」 „Egy helyen maradva szeretnék dolgozni.”
◇ dokjó-odokjó-o szueruszueru összeszediösszeszedi aa bátorságátbátorságát
「Dokjó-o szuetepuropózusita.」 „Összeszedtem
a bátorságomat, és megkértem a kezét.” ◇ me-me-
oo szuetemiruszuetemiru fixírozfixíroz ◇ me-ome-o szueruszueru mered-mered-
tenten néznéz 「Me-o szuete taiszen-aite-o niranda.」
„Meredten nézte az ellenfelét.” ◇ mokuhjóniszu-mokuhjóniszu-
erueru célulcélul kitűzkitűz 「Kaisa-va zóeki-o mokuhjóni
szueta.」 „A vállalat célul kitűzte, hogy profitot
fog növelni.”

szueruszueru ◆ megromlikmegromlik 「Nikugaszueta.」 „A hús
megromlott.” ◆ romlikromlik 「Szueta tabe mono」
„romlott étel” ◇ szuetaszueta rothadórothadó 「Torino
sigai-va szuetajóna nioigasita.」 „A madártetem-
nek rothadó szaga volt.” ◇ szuetaszueta dohosdohos 「Szu-
eta nioino fuku」 „dohos szagú ruha” ◇ szuetaszueta
savanyúsavanyú 「Szueta gjúnjú」 „savanyú tej” ◇ szu-szu-
etaeta romlottromlott 「Szueta nioino tabe mono」
„romlott szagú étel”

szuetaszueta ◆ dohosdohos 「Szueta nioino fuku」 „dohos
szagú ruha” ◆ romlottromlott 「Szueta nioino tabe mo-
no」 „romlott szagú étel” ◆ rothadórothadó 「Torino
sigai-va szuetajóna nioigasita.」 „A madártetem-
nek rothadó szaga volt.” ◆ savanyúsavanyú 「Szueta
gjúnjú」 „savanyú tej”

szuetanomosiiszuetanomosii ◆ ígéretesígéretes jövőjűjövőjű 「Szueta-
nomosii szeinen」 „ígéretes jövőjű fiatalember”

szuezenszuezen ◆ felszolgáltfelszolgált ételétel ◆ nőinői kezdemé-kezdemé-
nyezésnyezés
szuezuszuezu ◆ SzuezSzuez
szuezuungaszuezuunga ◆ Szuezi-csatornaSzuezi-csatorna
szufacsidzsirukorinszufacsidzsirukorin ◆ foszfatidil-kolinfoszfatidil-kolin
szuferoszómuszuferoszómu ◆ szferoszómaszferoszóma
szufingosisicuszufingosisicu ◆ szfingolipidszfingolipid
szufinkuszuszufinkuszu ◆ szfinxszfinx ◆ SzphinxSzphinx
szúfizumuszúfizumu ◆ szúfizmusszúfizmus
szúfunszúfun ◆ néhánynéhány percperc 「Szúfuntattekara kaet-
ta.」 „Néhány perc múlva hazament.”

szufuto-kapuszeruszufuto-kapuszeru ◆ puha kapszulapuha kapszula
szugadekiruszugadekiru ◆ likacsossálikacsossá válikválik 「Tófuniszu-
gadekita.」 „A tofu likacsossá vált.”

szúgakuszúgaku ◆ matekmatek ◆ matematikamatematika ◇ ójószú-ójószú-
gakugaku alkalmazottalkalmazott matematikamatematika ◇ ku-ku-
miavaszeszúgakumiavaszeszúgaku kombinatorikakombinatorika ◇ kó-kó-
tószúgakutószúgaku felsőbbfelsőbb matematikamatematika ◇ dzsun-dzsun-

szeiszúgakuszeiszúgaku tisztatiszta matematikamatematika ◇ ri-ri-
szanszúgakuszanszúgaku diszkrét matematikadiszkrét matematika
szúgakukigószúgakukigó ◆ matematikai jelmatematikai jel
szúgakunodzsikanszúgakunodzsikan ◆ matematikaóramatematikaóra
szúgakusaszúgakusa ◆ matematikusmatematikus
szúgakutekikinóhószúgakutekikinóhó ◆ matematikaimatematikai indukcióindukció

szúgakutekinaszúgakutekina ◆ matematikaimatematikai 「Szúgakute-
kinamoderu」 „matematikai modell”

szugamenoszugameno ◆ bandzsabandzsa ◆ félszeműfélszemű
szugameruszugameru ◆ hunyoríthunyorít 「Katame-o szugame-
ta.」 „Az egyik szemével hunyorított.”

szugaoszugao ◆ festetlenfestetlen arcarc ◆ igaziigazi arcarc 「Su-
sóno daremo siranai szugao」 „miniszterelnök is-
meretlen, igazi arca” ◆ kikészítetlenkikészítetlen arcarc ◆

smink nélküli arcsmink nélküli arc
szugareruszugareru ◆ elsatnyulelsatnyul ◆ elsenyvedelsenyved ◆ el-el-
száradszárad
szugaricukuszugaricuku ◆ belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik
「Kodomo-va hahaojano kubiniszugaricuita.」
„A gyerek belecsimpaszkodott az anyja nyakába.”
◆ belekapaszkodikbelekapaszkodik 「Szaigono tanomino cu-
naniszugaricukótosita.」 „Próbált belekapaszkod-
ni az utolsó reménysugárba.” ◆ csimpaszkodikcsimpaszkodik
「Kanodzso-va kareno asiniszugaricuitetomejóto-
sita.」 „A nő a férfit a lábába csimpaszkodva pró-
bálta visszatartani.” ◆ kapaszkodikkapaszkodik 「Kiniszu-
garicuite naiteita.」 „A fába kapaszkodva sírt.”

szugaruszugaru ◆ belekapaszkodikbelekapaszkodik 「Kodomo-va
odoroite hahaojanoszukátoniszugatta.」 „A kis-
gyerek ijedtében belekapaszkodott az anyja szok-
nyájába.” ◆ kapaszkodikkapaszkodik 「Cueniszugatte aru-
ita.」 „A botjába kapaszkodva ment.” ◆ könyö-könyö-
rögrög 「Kaminiszugattemo kiszekinante okorima-
szen.」 „Hiába könyörgök istenhez, nincsenek
csodák.” ◆ támaszkodiktámaszkodik 「Isasikaszugaru hito-
va inai.」 „Csak az orvosok segítségére támasz-
kodhatok.” ◇ szodeniszugaruszodeniszugaru könyörögkönyörög
「Okane-o kasite kudaszaito szodeni szugatta.」
„Könyörgött, hogy adjak neki pénzt.” ◇ szode-szode-
niszugaruniszugaru ruhaujjábaruhaujjába csimpaszkodikcsimpaszkodik
「Kodomo-va hahaojano szodeni szugatta.」 „A
gyerek az anyja ruhaujjába csimpaszkodott.” ◇

toriszugarutoriszugaru belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik 「Kodomo-
va hahaojano udeni toriszugatteita.」 „A gyerek
belecsimpaszkodott az anyja karjába.”
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szugaszugasiiszugaszugasii ◆ frissfriss 「Jamano szugaszuga-
sii kúki」 „friss, hegyi levegő” ◆ üdeüde
szugaszugasiikibunszugaszugasiikibun ◆ felüdülésfelüdülés 「Kono
kjoku-o kikutoszugaszugasii kibunda.」 „Felüdü-
lés számomra ez a zene.”

szugaszugasiikibun-ninaruszugaszugasiikibun-ninaru ◆ felüdülfelüdül 「Bí-
rude szugaszugasii kibunninatta.」 „A sörtől fel-
üdültem.”

szugaszugasiikibun-niszaszeruszugaszugasiikibun-niszaszeru ◆ felüdítfelüdít
「Nacuno kazede szugaszugasii kibunninaru.」
„A nyári szellő felüdít.”

szugataszugata ◆ alakalak 「Kanodzsono júgana szuga-
tagamieta.」 „Látszott a nő kecses alakja.” ◆ ki-ki-
nézetnézet 「Dzsibunno mazusii szugata-o mirareta-
kunai.」 „Nem akarja, hogy a szegényes kinézetét
lássák.” ◆ láthatóságláthatóság 「Szugatano mienai mu-
si」 „láthatatlan bogár” ◆ megjelenésmegjelenés 「Kono
szugatade-va szotoni ikenai.」 „Ilyen megjelenés-
sel nem mehetek az utcára.” ◆ mivoltamivolta 「Kjó-
szansugino hontóno szugata-o sirimaszen.」
„Nem ismerem a kommunizmus igazi mivoltát.” ◆

mutatkozásmutatkozás 「Pátíni-va kareno szugata-va na-
katta.」 „A partin ő nem mutatkozott.” ◆ ruhá-ruhá-
zatzat 「Szupócuvea szugatade hiki simatta karada-
o hirósita.」 „Sportos ruházatban mutogatta fe-
szes idomait.” ◇ umaretamamanoszugataumaretamamanoszugata
anyaszültanyaszült meztelenmeztelen 「Umaretamamano szu-
gatade neteiru.」 „Anyaszült meztelenül alszik.”
◇ kimonoszugatanokimonoszugatano kimonóskimonós 「Hejani kimo-
noszugatano dzsoszeiga haitta kita.」 „A szobába
belépett egy kimonós nő.” ◇ sitagiszugatadesitagiszugatade
alsóneműbenalsóneműben 「Sitagiszugatade szotoni tobi da-
sita.」 „Alsóneműben kirontott az utcára.” ◇ szú-szú-
cuszugatadecuszugatade öltönybenöltönyben ◇ szúcuszugatanoszúcuszugatano
öltönyösöltönyös 「Szúcu szugatano danszeiga kita.」
„Jött egy öltönyös ember.” ◇ szugata-oszugata-o arava-arava-
szuszu megjelenikmegjelenik 「Csekkunosacu-o kita otokog-
apátini szugata-o aravasita.」 „A partin megjelent
egy kockás ingű ember.” ◇ szugata-oszugata-o kaerukaeru át-át-
változikváltozik 「Varuinjúszu-va iinjúszuni szugata-o
kaeta.」 „A rossz hír átváltozott jóvá.” ◇

szugata-oszugata-o kakikeszukakikeszu kámforrákámforrá válikválik
「Kare-va bódaina sakkin-o nokosite szugata-o
kaki kesita.」 „Hatalmas adósságot hátrahagyva
kámforrá vált.” ◇ szugata-oszugata-o kakuszukakuszu eltűnikeltűnik
「Kava-va csikani mogutte szugata-o kakusita.」
„A patak a föld alá bukva eltűnt.” ◇ szugata-szugata-
oo kakuszukakuszu elrejtőzikelrejtőzik 「Kiszeruno kjaku-va
densanotoireni szugata-o kakusita.」 „A potya-

utas a vonat vécéjében rejtőzött el.” ◇ szugata-oszugata-o
kuramaszukuramaszu eltűnikeltűnik 「Otoko-va szugata-o kura-
masita.」 „A férfi eltűnt.” ◇ szugata-oszugata-o keszukeszu
eltűnikeltűnik 「Tomodacsi-va szúsúkanszugata-o ke-
sita.」 „A barátom néhány hétre eltűnt.” ◇

szugata-oszugata-o keszukeszu lepattanlepattan 「Suszaisa-va
szukjandaruninatta acumarikara szugata-o kesi-
ta.」 „A szervezők lepattantak a botrányba fulladt
gyűlésről.” ◇ szugata-oszugata-o boszszuruboszszuru elenyé-elenyé-
szikszik 「Jama-va kiride szugata-o boh-sita.」 „A
hegy elenyészett a ködben.” ◇ szugata-oszugata-o bosz-bosz-
szuruszuru eltűnikeltűnik 「Kurajamini szugata-o boh-
sita.」 „Eltűnt a sötétben.” ◇ szugata-oszugata-o misze-misze-
ruru megjelenikmegjelenik 「Susó-va kisakaikenni-va
szugata-o miszenakatta.」 „A miniszterelnök nem
jelent meg az újságíró-találkozón.” ◇ szebiro-szebiro-
szugatanoszugatano öltönyösöltönyös 「Hejani szebiroszugata-
no hitotacsigaita.」 „A szobában öltönyös embe-
rek voltak.” ◇ niszugataniszugata csomagoláscsomagolás 「Kan-
tanna niszugatade sóhinga todoita.」 „Egyszerű
csomagolásban érkezett az áru.” ◇ niszugataniszugata
kiszereléskiszerelés 「Szansuruino niszugatade sóhin-o
sukkasimaszu.」 „Háromféle kiszerelésben szál-
lítjuk az árut.” ◇ padzsamaszugatadepadzsamaszugatade pizsa-pizsa-
mábanmában 「Sinsicukarapadzsama szugatade deteki-
ta.」 „Pizsamában kijöttem a hálószobából.”

szugatakatacsiszugatakatacsi ◆ alakalak ◆ idomidom 「Kanodzsono
szugatakatacsiga szukidatta.」 „Tetszettek neki a
nő idomai.”

szugatamiszugatami ◆ egész alakos tüköregész alakos tükör
szugataniniszetecukuruszugataniniszetecukuru ◆ képmásáraképmására te-te-
remtremt 「Ningen-va kamino szugatani niszete cu-
kurareta.」 „Az embert isten saját képmására te-
remtette.”

szugata-oszugata-o aravaszuaravaszu ◆ megjelenikmegjelenik
「Csekkunosacu-o kita otokogapátini szugata-o
aravasita.」 „A partin megjelent egy kockás ingű
ember.”

szugata-oszugata-o boszszuruboszszuru ◆ elenyészikelenyészik 「Jama-
va kiride szugata-o boh-sita.」 „A hegy elenyé-
szett a ködben.” ◆ eltűnikeltűnik 「Kurajamini
szugata-o boh-sita.」 „Eltűnt a sötétben.”

szugata-oszugata-o kaerukaeru ◆ átváltozikátváltozik
「Varuinjúszu-va iinjúszuni szugata-o kaeta.」 „A
rossz hír átváltozott jóvá.” ◆ másmás formátformát öltölt
「Kuriszumaszucurí-va kazari cukede szugata-o
kaeta.」 „A feldíszített karácsonyfa más formát
öltött.”
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szugata-oszugata-o kakikeszukakikeszu ◆ kámforrákámforrá válikválik
「Kare-va bódaina sakkin-o nokosite szugata-o
kaki kesita.」 „Hatalmas adósságot hátrahagyva
kámforrá vált.”

szugata-oszugata-o kakuszukakuszu ◆ elrejtőzikelrejtőzik 「Kiszeruno
kjaku-va densanotoireni szugata-o kakusita.」 „A
potyautas a vonat vécéjében rejtőzött el.” ◆ eltű-eltű-
niknik 「Kava-va csikani mogutte szugata-o kakusi-
ta.」 „A patak a föld alá bukva eltűnt.”

szugata-oszugata-o keszukeszu ◆ eltűnikeltűnik 「Tomodacsi-va
szúsúkanszugata-o kesita.」 „A barátom néhány
hétre eltűnt.” ◆ kámforrákámforrá válikválik 「Kare-va
tocuzenszugata-o kesita.」 „Hirtelen kámforrá
vált.” ◆ köddéköddé válikválik 「Szobaniita szagisi-va
tocuzenszugata-o kesita.」 „A mellettem álló csa-
ló egyszer csak köddé vált.” ◆ lepattanlepattan
「Suszaisa-va szukjandaruninatta acumarikara
szugata-o kesita.」 „A szervezők lepattantak a
botrányba fulladt gyűlésről.”

szugata-oszugata-o kuramaszukuramaszu ◆ eltűnikeltűnik 「Otoko-va
szugata-o kuramasita.」 „A férfi eltűnt.”

szugata-oszugata-o miszerumiszeru ◆ megjelenikmegjelenik 「Susó-va
kisakaikenni-va szugata-o miszenakatta.」 „A mi-
niszterelnök nem jelent meg az újságíró-
találkozón.”

szugatazuszugatazu ◆ homlokrajzhomlokrajz
szugeszuge ◆ sássás
szugegaszaszugegasza ◆ bambuszkalapbambuszkalap
szugekaeruszugekaeru ◆ kicserélkicserél 「Getano rekkasita
hanao-o szuge kaeta.」 „Kicseréltem a geta el-
használódott szíját.” ◆ lecseréllecserél 「Szeitó-va
kóhosa-o szuge kaeta.」 „A párt lecserélte a jelöl-
tet.” ◇ kubi-okubi-o szugekaeruszugekaeru magasmagas pozícióbanpozícióban
lévő személyt lecseréllévő személyt lecserél
szugenaiszugenai ◆ nyersnyers 「Szugenai hendzsi」 „nyers
válasz”

szugenakuszugenaku ◆ barátságtalanulbarátságtalanul ◆ kurtánkurtán ◆

nyersennyersen 「Mósi de-o szugenaku kotovatta.」
„Nyersen visszautasította a kérést.”

szugenakuszuruszugenakuszuru ◆ érzéketlenülérzéketlenül fogadfogad
「Vatasinopurezentoni szugenakusita.」 „Érzé-
ketlenül fogadta az ajándékomat.”

szugiszugi ◆ túlzástúlzás ◆ utánután 「Keszakudzsi szugini
okita.」 „Ma reggel kilenc után keltem.” ◇ szug-szug-
idearuidearu túlzásbatúlzásba visziviszi 「Kanodzso-va szecuja-

kusi szugidato omoimaszu.」 „Szerintem, túlzás-
ba viszi a spórolást.”

szugiszugi ◆ cédruscédrus ◆ cédrusfacédrusfa ◆ japánjapán ciprusciprus
◇ himarajaszugihimarajaszugi himalájai cédrushimalájai cédrus
szugidearuszugidearu ◆ túlzásbatúlzásba visziviszi 「Kanodzso-va
szecujakusi szugidato omoimaszu.」 „Szerintem,
túlzásba viszi a spórolást.”

szugigokeszugigoke ◆ boróka szőrmohaboróka szőrmoha ◆ szőrmohaszőrmoha
szugijukuszugijuku ◆ elhaladelhalad 「Ieno mae-o szugi juku
hito-o nagameteita.」 „A ház előtt elhaladó embe-
reket néztem.” ◆ elmúlikelmúlik ◆ tovamúliktovamúlik 「Haru-
va szugi juku.」 „Tovamúlik a tavasz.”

szugikokeruiszugikokerui ◆ szőrmohákszőrmohák
szuginaszugina ◆ mezeimezei zsurlózsurló ◆ mezeimezei zsurlózsurló ve-ve-
getatív hajtásagetatív hajtása
szuginaiszuginai ◆ csupáncsupán 「Kore-va tannaru uvaszani
szuginai.」 „Ez csupán kósza hír.” ◆ nemnem egyéb,egyéb,
mintmint 「Daijamondo-va tanszono katamarini
szuginai.」 „A gyémánt nem egyéb, mint szénato-
mok összessége.”

szuginamikuszuginamiku ◆ Szuginami kerületSzuginami kerület
szugiruszugiru ❶ elmúlikelmúlik 「Reidzsiszugiruto macsi-va
sizukaninarimaszu.」 „Ha elmúlik éjfél, a város
elcsendesül.” ❷ túlhaladtúlhalad 「Mori-o szugiruto mi-
zúmini cuita.」 „Túlhaladtunk az erdőn, és egy tó-
hoz érkeztünk.” ❸ túlléptúllép 「Kareno kói-va doga
szugiru.」 „A cselekedete túllépte a határt.” ❹

túlságosantúlságosan 「Ano szenszei-va kibisiszugiru.」
„Az a tanár túlságosan szigorú.” ◆ agyáraagyára megymegy
「Kimi-va szecujakusiszugi!」 „Neked az agyadra
ment a spórolás!” ◆ aránytalanularánytalanul 「Kare-va si-
gotono varini-va kjúrjóga ószugiru.」 „A fizetése
a munkájához képest aránytalanul magas.” ◆ el-el-
teliktelik 「Ninenga szugita.」 „Két év telt el.” ◆

indokolatlanindokolatlan 「Kareno kjúrjó-va takaszugiru.」
„Indokolatlanul magas a fizetése.” ◆ jobbatjobbat ér-ér-
demeldemel 「Kanodzso-va kono ottoni-va szugiru.」
„Az a nő jobb férjt érdemel.” ◆ lepereglepereg
「Szunadokei-o hikkuri kaesite tokiga szugita.」
„A homokórát megfordította, és az idő lepergett.”
◆ múlikmúlik 「Mó dzsúdzsiszugiteirujo!」 „Már tíz
óra múlt!” ◆ túltúl 「Kono sóhin-va takaszugiru.」
„Ez az áru túl drága.” ◆ túltúl megtisztelőmegtisztelő 「Ko-
no só-va vatasini-va szugita meijodeszu.」 „Túl
megtisztelő nekem ez a díj.” ◆ túlmegytúlmegy 「Dzsi-
bunno eki-o szugitesimatta.」 „Túlmentem az ál-
lomásomon.” ◆ túltúl messziremesszire megymegy 「Kono
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dzsódan-va szugirujo.」 „Ez a vicc túl messzire
megy.” ◆ túltúl vanvan 「Kare-va godzsuszszai-o
szugiteiru.」 „Túl van az ötvenen.” ◇ iiszugiruiiszugiru
túltúl erőserős 「Ii szugite, gomen-naszai.」 „Bocsánat
a túl erős kifejezésemért!” ◇ iiszugiruiiszugiru elvetielveti aa
sulykotsulykot 「Gomen-naszai, csotto iiszugitakamo-
siremaszen.」 „Bocsánat, kissé elvetettem a suly-
kot!” ◇ ószugiruószugiru túltúl soksok 「Sigotoga ószugi-
ru.」 „Túl sok a munkám.” ◇ kotobagaszugirukotobagaszugiru
elvetielveti sulykotsulykot 「Kotobaga szugirujo!」 „Most
elvetetted a sulykot!” ◇ siszugirusiszugiru túlzásbatúlzásba
viszvisz 「Kimi-va ken-jakusiszugiru.」 „Túlzásba
viszed a spórolást!” ◇ siszugirusiszugiru túlságosantúlságosan
csinálcsinál 「Kimi-va sinpaisiszugiru.」 „Túlságosan
aggódsz!” ◇ dzsinkógaószugirudzsinkógaószugiru túlnépese-túlnépese-
dikdik 「Kono tosi-va dzsinkóga ószugiru.」 „Ez a
város túlnépesedett.” ◇ szugitakotohasikata-szugitakotohasikata-
ganaiganai amiami elmúlt,elmúlt, elmúltelmúlt ◇ szugirukotoha-szugirukotoha-
nainai nemnem lehetlehet 「Jódzsinni szugirukoto-va ari-
maszen.」 „Nem lehetünk eléggé óvatosak.” ◇

deszugirudeszugiru túlságosantúlságosan töménytömény 「Kono ocsa-
va deszugiteiru.」 „Ez a tea túlságosan tömény
lett.” ◇ deszugirudeszugiru másmás dolgábadolgába beavatkozikbeavatkozik
「Deszugita mane-o szuruna!」 „Ne avatkozz más
dolgába!” ◇ deszugirudeszugiru túlságosantúlságosan domináldominál
「Kono rjóri-va szakanano adzsiga deszugitei-
ru.」 „Ebben az ételben túlságosan dominál a hal
íze.” ◇ niszuginainiszuginai csakcsak 「Kore-va hjózanno ik-
kakuni szuginai.」 „Ez csak a jéghegy csúcsa.” ◇

niszuginainiszuginai csupáncsupán 「Dzsinszei-va jumeni
szuginai.」 „Az élet csupán egy álom.” ◇ nomi-nomi-
szugiruszugiru túltúl sokatsokat iszikiszik 「Nomi szugita.」
„Túl sokat ittam.” ◇ mae-omae-o szugiruszugiru elmegyelmegy
előtteelőtte 「Tatemonono mae-o szugita.」 „Elmen-
tem az épület előtt.”

szugirukotohanaiszugirukotohanai ◆ nemnem lehetlehet 「Jódzsinni
szugirukoto-va arimaszen.」 „Nem lehetünk elég-
gé óvatosak.”

szugiszaruszugiszaru ◆ elmúlikelmúlik 「Szúnenkanga szugi
szatta.」 „Elmúlt néhány év.” ◆ elvonulelvonul 「Aras-
iga szugi szatta.」 „A vihar elvonult.”

szugitakotohasikataganaiszugitakotohasikataganai ◆ amiami elmúlt,elmúlt,
elmúltelmúlt
szugitarukotohaojobazarugagotosiszugitarukotohaojobazarugagotosi ◆ jó-jó-
ból is megárt a sokból is megárt a sok
szúgjószúgjó ◆ néhány sornéhány sor
szugódenoszugódeno ◆ briliánsbriliáns ügyességűügyességű 「Szugóde-
no eigjóman.」 „Briliáns ügyességű üzletkötő.”

szugoiszugoi ◆ állatiállati 「Szugoi!」 „Állati!” ◆ bámula-bámula-
tostos 「Ano tedzsinasi-va szugoijo.」 „Bámulatos
az a bűvész!” ◆ elképesztőelképesztő 「Kuma-va szugoi
ikioide tobicuita.」 „Elképesztő erővel ugrott rám
a medve.” ◆ iszonyatosiszonyatos 「Macsi-va szugoi hito-
gomidatta.」 „Iszonyatos tömeg volt a városban.”
◆ óriásióriási 「Szugoi!! Rjokósa-va itte, nekkjósite
sasin-o tori hadzsimeta.」 „Óriási! - mondták a
turisták, és vadul fényképezni kezdtek.” ◆ pokolipokoli
「Szugoi kjori-o szanposita.」 „Pokoli sokat sétál-
tam.” ◆ rettenetesrettenetes 「Kareno sakkin-va szugo-
ku ói.」 „Rettenetes adóssága van.” ◆ retten-retten-
tőtő 「Szugoiibiki-o kaiteiru.」 „Rettentő hango-
san horkolok.” ◆ szuperszuper
szugokuszugoku ❶ borzasztóanborzasztóan 「Szugoku cukare-
ta.」 „Borzasztóan elfáradtam.” ❷ irtózatosanirtózatosan
「Kare-va szugoku futotta.」 „Irtózatosan meghí-
zott.” ◆ elképesztőenelképesztően 「Konoszumaho-va szu-
goku jaszui.」 „Elképesztően olcsó ez az okostele-
fon.” ◆ eszméletlenüleszméletlenül 「Szugokutakuszan tabe-
ta.」 „Eszméletlenül sokat ettem.” ◆ irgalmat-irgalmat-
lanullanul 「Onaka-va szugoku deteiru.」 „Irgalmat-
lanul nagy a hasam.” ◆ istentelenülistentelenül 「Kore-
va szugokutakuszan okanegakakaru.」 „Ez isten-
telenül sok pénzbe fog kerülni.” ◆ iszonyatosaniszonyatosan
「Kokjó-va szugoku tói.」 „Iszonyatosan messze
van a szülőföldem.” ◆ marháramarhára 「Szugoku cuka-
reta.」 „Marhára elfáradtam.” ◆ miazhogymiazhogy 「『

Ojogeru?』『Szugoku!』」 „– Tudsz úszni? – Miaz-
hogy!” ◆ piszokulpiszokul 「Szugoku urajamasii.」 „Pi-
szokul irigy vagyok.” ◆ pokolianpokolian 「Szugoku
onakaga szuita.」 „Pokolian éhes vagyok!” ◆ rémrém
「Sigoto-va szugoku ói.」 „Rém sok munkám
van.” ◆ rémesenrémesen 「Zeikin-va szugoku ói.」 „Ré-
mesen sok adót fizetünk.” ◆ rettenetesenrettenetesen
「Anatagainakute szugoku szabisii.」 „Rettenete-
sen hiányzol.” ◆ rettentőenrettentően 「Szugoku futot-
ta.」 „Rettentően meghíztam.” ◆ szörnyenszörnyen
「Szugoku kófunsiteita.」 „Szörnyen izgatott vol-
tam.” ◆ veszettülveszettül 「Atamagaszugoku itai.」
„Veszettül fáj a fejem!”

szugokuiszogasiiszugokuiszogasii ◆ nagynagy aa hajszahajsza
「Nenmacuni-va kaisagaszugoku iszogasii.」 „Év
végén nagy a hajsza a cégnél.”

szugokukikitaiszugokukikitai ◆ csupacsupa fülfül 「『Kono kaisa-
o tate naoszu kangaegaarimaszu』『szugoku kikita-
ideszu』」 „– Tudom, hogyan lehetne helyrehozni
a vállalatot! – Csupa fül vagyok!”
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szugokuókinaszugokuókina ◆ mekkoramekkora 「Kare-va szugoku
ókina uszo-o cuita.」 „Mekkorát hazudott!”

szugominoaruszugominoaru ◆ félelmetesfélelmetes 「Szugominoaru
koe」 „félelmetes hang” ◆ ijesztőijesztő 「Szugomi-
noaru me」 „ijesztő tekintet” ◆ zordzord 「Kare-
va szugominoaru kaocukidatta.」 „Zord tekintete
volt.”

szugomi-oszugomi-o kikaszerukikaszeru ◆ megfélemlítmegfélemlít
「Jakuza-va szugomi-o kikaszete sakkinno tori ta-
o tesita.」 „A jakuza megfélemlítéssel hajtotta be
az adósságot.”

szugomoriszugomori ◆ behúzódásbehúzódás ◆ fészekbefészekbe húzó-húzó-
dásdás
szugomoriszuruszugomoriszuru ◆ behúzódik a fészkébebehúzódik a fészkébe
szugomuszugomu ◆ megfélemlítmegfélemlít ◆ megfenyegetmegfenyeget
「Koroszuzoto aiteni szugonda.」 „Megfenyeget-
te, hogy megöli.”

szugorokuszugoroku ◆ lépegetőslépegetős társasjátéktársasjáték ◇ dó-dó-
csúszugorokucsúszugoroku képes társasjátékképes társasjáték
szugosijaszuiszugosijaszui ◆ élhetőélhető 「Kankjószeibide
macsi-va szugosijaszukunatta.」 „A környezet-
rendezés élhetővé tette a várost.” ◆ kellemeskellemes
「Kjó-va szugosijaszukatta.」 „Ma kellemes idő
volt.”

szugoszuszugoszu ◆ éldegéléldegél 「Heibonna hibi-o szugo-
sita.」 „Egyszerűen éldegélt.” ◆ eltölteltölt 「Szo-
tode icsinicsi-o szugosita.」 „Eltöltöttem egy na-
pot a szabadban.” ◆ tölttölt 「Mainicsi-o tanosiku
szugoszu.」 „Minden napot vidáman tölt.” ◆ túltúl
sokatsokat csinálcsinál 「Szake-o szugoszu.」 „Túl sokat
iszik.” ◇ kikiszugoszukikiszugoszu figyelmenfigyelmen kívülkívül hagyhagy
「Csidzsinkara kiki szugoszenai dzsóhó-o mimi-
nisita.」 „Olyan hírt hallottam az ismerősömtől,
ami nem lehet figyelmen kívül hagyni.” ◇ nacu-nacu-
oo szugoszuszugoszu nyaralnyaral ◇ jomiszugoszujomiszugoszu átugrikátugrik
「Icsigjó-o jomi szugositesimatta.」 „Véletlenül
átugrottam egy sort.”

szugoszugotoszugoszugoto ◆ csüggedtencsüggedten 「Make ikusz-
ano ato, szensutacsi-va szugoszugoto kaetta.」 „A
vereség után a versenyzők csüggedten hazamen-
tek.” ◆ oldalogvaoldalogva
szugoszugotohikiageruszugoszugotohikiageru ◆ eloldalogeloldalog
szugoszugotokaeruszugoszugotokaeru ◆ eloldalogeloldalog 「Nuszu-
mumonogananimonaku dorobó-va szugoszugoto
kaetteitta.」 „A rabló eloldalgott, mivel semmit
sem talált, amit elvihetett volna.”

szugoszukotoszugoszukoto ◆ eltöltéseltöltés 「Dzsikan-o szugo-
szukoto」 „idő eltöltése”

szugotonoszugotono ◆ lépeslépes
szuguszugu ◆ azonnalazonnal 「Szugu deteike!」 „Azonnal
tűnj el!” ◆ hamarhamar 「Dzsósi-va szugu hara-o tat-
eru.」 „A főnököm hamar felkapja a vizet.” ◆

könnyenkönnyen 「Szugu kizucuku.」 „Könnyen meg-
sértődik.” ◆ közvetlenülközvetlenül 「Kanodzsono szugu
tonarini szuvatteita.」 „Közvetlenül a nő mellett
ültem.” ◆ márismáris 「Szugu ikimaszu.」 „Máris me-
gyek!” ◆ mentenmenten 「Ocsita kabin-va szugu var-
eta.」 „A leesett váza menten eltört.” ◆ mindjártmindjárt
「Szugu ikimaszu!」 „Mindjárt megyek!” ◆ rög-rög-
töntön 「Darega han-ninka szugu vakatta.」 „Rög-
tön tudtam, ki a tettes.” ◆ rögveströgvest 「Mensze-
cuszareteszugu njúsaga kimatta.」 „Az elbeszél-
getés után rögvest felvettek a vállalathoz.” ◆ tüs-tüs-
ténttént 「Naniga iitainokaszugunivakatta.」 „Tüs-
tént megértettem, hogy mit akar.” ◇ imaszuguimaszugu
mostmost rögtönrögtön 「Imaszugu okanega hosii.」
„Most rögtön kellene pénz!” ◇ mószugumószugu nemso-nemso-
kárakára 「Mószugu haruda.」 „Nemsokára itt a ta-
vasz.” ◇ mószugumószugu hamarosanhamarosan 「Mószugu cu-
kuto omoimaszu.」 „Azt hiszem, hogy hamarosan
megérkezünk.” ◇ mószugumószugu rövidesenrövidesen 「Mó-
szugu cukujo.」 „Rövidesen megérkezünk.”

szugucsiszugucsi ◆ nyúlszájnyúlszáj
szugucsikakuniszugucsikakuni ◆ kőhajításnyirakőhajításnyira
「Tomodacsi-va szugu csikakuni szundeiru.」 „A
barátom kőhajításnyira lakik tőlem.”

szuguniszuguni ◆ amintamint 「Szentakumono-o hoszuto-
szuguni amega furi dasita.」 „Amint kitereget-
tem, rögtön elkezdett esni az eső.” ◆ egybőlegyből ◆

mihelytmihelyt ◆ nyombannyomban 「Issunhottositaga, szug-
unimata sinpaininatta.」 „Egy pillanatra meg-
könnyebbültem, de nyomban izgulni kezdtem.” ◆

rögtönrögtön 「Kuszuri-o nondaraszuguni kazega na-
otta.」 „Bevettem a gyógyszert, és rögtön meggyó-
gyult a náthám.”

szuguniokonauszuguniokonau ◆ nem sokat teketóriáziknem sokat teketóriázik
szuguoboeruszuguoboeru ◆ fogékonyfogékony 「Ano hito-va
varuinarakoto-o szugu oboeru.」 „Az az ember fo-
gékony a rosszra.”

szuguremonoszuguremono ◆ kiváló termékkiváló termék
szugurenaiszugurenai ◆ nemnem túltúl jójó 「Anata-va kaoiroga
szugurenai.」 „Nem jól nézel ki!” ◇ kenkóga-kenkóga-
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szugurenaiszugurenai nincsnincs túltúl jóljól 「Kare-va kenkóga
szugurenai.」 „Nincs túl jól.”

szugureruszugureru ◆ jeleskedikjeleskedik 「Szupócuni szugu-
reteiru.」 „Sportban jeleskedik.” ◆ kiemelkedikkiemelkedik
「Kareno nórjoku-va nakamani kurabete szugu-
reteiru.」 „A tudásával kiemelkedik a társai kö-
zül.” ◆ kitűnikkitűnik 「Kanodzso-va szúgakudekura-
szumétojori szugureteiru.」 „A matematikában
kitűnik az osztálytársai közül.” ◆ különbkülönb
「Karemoanatajori szugureteinai.」 „Ő sem kü-
lönb ember, mint te.” ◇ szugurenaiszugurenai nemnem túltúl jójó
「Anata-va kaoiroga szugurenai.」 „Nem jól nézel
ki!”

szuguretaszugureta ◆ jelesjeles 「Szugureta kói-o sita.」
„Jeles tettet vitt véghez.” ◆ kiemelkedőkiemelkedő 「Kare-
va szugureta nórjoku-o motteiru.」 „Kiemelkedő
tehetsége van.” ◆ kitűnőkitűnő 「Kenkjúde szugureta
szeika-o nasi togeta.」 „Kitűnő eredményeket ért
el a kutatásban.” ◆ kiválókiváló 「Kare-va szugureta
szúgakusada.」 „Ő kiváló matematikus.”

szuguriszuguri ◆ köszméteköszméte ◇ kuroszugurikuroszuguri feketefekete
ribizliribizli ◇ kuroszugurikuroszuguri feketefekete ribiszkeribiszke ◇ si-si-
roszuguriroszuguri fehérfehér ribizliribizli ◇ szeijószuguriszeijószuguri eg-eg-
resres ◇ maruszugurimaruszuguri köszméteköszméte
szuguszamaszuguszama ◆ azon nyombanazon nyomban
szuguszamakotaeruszuguszamakotaeru ◆ rávágrávág 「Szuguszama-
haito kotaeta.」 „Rávágtam az igent.”

szuguszobadearuszuguszobadearu ◆ ugrásraugrásra vanvan 「Misze-va
szuguszobadeszu.」 „Csak egy ugrásra van az üz-
let.”

szugutegaderuszugutegaderu ◆ könnyenkönnyen eljáreljár aa kezekeze
「Kare-va szugu tega deru.」 „Könnyen eljár a ke-
ze.”

szugutonariniszugutonarini ◆ közvetlenközvetlen mellettemellette 「Szu-
gu tonarinipan jaszanga kaitensita.」 „Közvetlen
mellettünk nyílt egy péküzlet.”

szugutonarinoszugutonarino ◆ közvetlenközvetlen mellettemellette lévőlévő
「Szugu tonarino szekini szuvatta.」 „Közvetlen
mellé ültem.”

szuhadaszuhada ◆ bőrbőr 「Kono kesóhin-va szuhadanija-
szasii.」 „Ez a kozmetikum kellemes a bőrnek.” ◆

csupasz bőrcsupasz bőr
szúhaiszúhai ◆ hódolathódolat ◆ imádatimádat ◆ kultuszkultusz ◇ apo-apo-
roszúhairoszúhai Apolló-kultuszApolló-kultusz ◇ kizokuszúhaikizokuszúhai
sznobságsznobság ◇ gúzószúhaigúzószúhai bálványimádatbálványimádat ◇

kodzsinszúhaikodzsinszúhai személyiszemélyi kultuszkultusz ◇ sizen-sizen-
szúhaiszúhai természetkultusztermészetkultusz ◇ szeisokukiszú-szeisokukiszú-

haihai neminemi szervszerv imádataimádata ◇ taijószúhaitaijószúhai nap-nap-
imádatimádat ◇ dankonszúhaidankonszúhai falloszimádatfalloszimádat
szúhaiszúhai ◆ néhánynéhány pohárpohár 「Vain-o szúhainon-
da.」 „Ittam néhány pohár bort.”

szúhaisaszúhaisa ◆ hódolóhódoló
szúhaiszuruszúhaiszuru ◆ bálványozbálványoz 「Kunino sidósa-
o szúhaiszuru.」 „Az ország vezetőjét bálványoz-
za.” ◆ hódolhódol 「Kare-va okanedake-o szúhaiszu-
ru.」 „Csak a pénznek hódol.” ◆ imádimád 「Buki-
o szúhaiszuru.」 „Imádja a fegyvereket.” ◆ is-is-
teníttenít 「Zettaitekiken-i-o szúhaiszuru.」 „Az ab-
szolút hatalmat isteníti.” ◆ rajongrajong
「Gaikokuszeihin-o mómokutekini szúhaiszu-
ru.」 „Elvakultan rajong a külföldi termékekért.”

szúhjakuszúhjaku ◆ néhánynéhány százszáz 「Kono tera-va szúh-
jakunenmaeni taterareta.」 „Ez a templom né-
hány száz évvel ezelőtt épült.” ◆ több száztöbb száz
szúhjakumanszúhjakuman ◆ több milliótöbb millió
szúhjakuman-niojobuszúhjakuman-niojobu ◆ elérieléri aa milliósmilliós
nagyságrendetnagyságrendet 「Tosino dzsinkó-va szúhjaku-
manni ojonda.」 „A város népessége elérte a mil-
liós nagyságrendet.”

szúhoszúho ◆ néhánynéhány lépéslépés 「Szúhoszakinikóhí ja-
gaatta.」 „Néhány lépéssel odébb volt egy kávé-
zó.”

szúhon-nokamiszúhon-nokami ◆ hajtincshajtincs 「Szúhonno kam-
iga menikakatteita.」 „Egy hajtincs a szemébe ló-
gott.”

szuiszui ◆ szerdaszerda ◇ szuimokuszuimoku szerdaszerda ésés csü-csü-
törtöktörtök 「Szuimoku-va joteigaaru.」 „Szerdán és
csütörtökön nem érek rá.”

szuiszui ◆ jójó érzékérzék 「Szui-o kikasite karerano
naka-o torimotta.」 „Jó érzékkel összehozta ket-
tejüket.” ◆ krémkrém 「Kagakusano szui-o acumeta
gakkai」 „tudósok krémjét összegyűjtő konferen-
cia” ◆ legjobblegjobb 「Szaisingidzsucuno szui-o
acumeta sóeneno ie」 „új technológiák legjobbja-
ival készült, energiatakarékos ház” ◆ színe-javaszíne-java
「Karega szakkjokusita ongakuno szui-o jori nui-
ta.」 „Kiválogattuk a zeneszerző műveinek színe-
javát.”

szuiszui ◆ savanyúsavanyú ◆ savassavas
szuiacuszuiacu ◆ víznyomásvíznyomás 「Szuidóno szuiacuga
jovai.」 „Alacsony a vezetékes víz nyomása.”

szuiacudzsakkiszuiacudzsakki ◆ hidraulikus emelőhidraulikus emelő
szuiacukanszuiacukan ◆ hidraulikus csőhidraulikus cső
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szuiacukeiszuiacukei ◆ víznyomásmérővíznyomásmérő
szuiacukiraiszuiacukirai ◆ nyomásra robbanó aknanyomásra robbanó akna
szuiacuponpuszuiacuponpu ◆ hidraulikus pumpahidraulikus pumpa
szuiageszuiage ◆ felszívásfelszívás ◆ szívásszívás
szuiagekanszuiagekan ◆ felszívócsőfelszívócső ◆ lopólopó
szuiageponpuszuiageponpu ◆ felszívó szivattyúfelszívó szivattyú
szuiageruszuiageru ◆ elszipkázelszipkáz 「Kareno zaiszan-va
szui agerareta.」 „Elszipkázták a vagyonát.” ◆ el-el-
vonvon 「Rieki-o szui ageta.」 „Elvonta a nyeresé-
get.” ◆ felszívfelszív 「Szupoitode jóeki-o szui age-
ta.」 „Pipettával felszívta az oldatot.” ◆ össze-össze-
gyűjtgyűjt 「Sainno koe-o szui ageta.」 „Összegyűj-
tötték a dolgozói véleményeket.”

szuibaszuiba ◆ vízen átkelés lóvalvízen átkelés lóval
szuibaszuiba ◆ mezei sóskamezei sóska ◆ sóskasóska
szuibaiszuibai ◆ hidrofiliahidrofilia ◆ megporzásmegporzás vízvíz útjánútján
◆ vízbeporzásvízbeporzás
szuibaikaszuibaika ◆ vízporozta virágvízporozta virág
szuibakuszuibaku ◆ hidrogénbombahidrogénbomba
szuibanszuiban ◆ virágtálvirágtál
szuibiszuibi ◆ hanyatláshanyatlás
szuibiszuruszuibiszuru ◆ hanyatlikhanyatlik 「Kono súkjó-va szu-
ibisicucuaru.」 „Ez a vallás hanyatlik.” ◆ legyen-legyen-
gülgül 「Szangjóga szuibisita.」 „Legyengült az
ipar.” ◆ visszaesikvisszaesik 「Kareno kenrjoku-va szu-
ibisita.」 „Visszaesett a népszerűsége.”

szuibószuibó ◆ árvédelemárvédelem ◆ árvízvédelemárvízvédelem ◆ víz-víz-
védelemvédelem
szuibószuibó ◆ bukásbukás ◆ pusztuláspusztulás
szuibocuszuibocu ◆ elsüllyedéselsüllyedés ◆ süllyedéssüllyedés ◆ vízvíz
alá süllyedésalá süllyedés
szuibocukameraszuibocukamera ◆ víz alatti kameravíz alatti kamera
szuibocuszuruszuibocuszuru ◆ elsüllyedelsüllyed 「Kaimenno dzsó-
sóde sima-va szuibocusita.」 „A tengerszint emel-
kedése miatt a sziget elsüllyedt.”

szuibódanszuibódan ◆ vízi őrségvízi őrség
szuibókódzsiszuibókódzsi ◆ vízvédelmi munkálatokvízvédelmi munkálatok
szuibokuszuiboku ◆ tusfestéktusfesték ◆ tustintatustinta
szuibokugaszuibokuga ◆ tusfestéstusfestés ◆ tusképtuskép
szuibószuruszuibószuru ◆ elpusztulelpusztul 「Bunmei-va szuibó-
sita.」 „A civilizáció elpusztult.” ◆ összeomlikösszeomlik
「Teikoku-va szuibósita.」 „A birodalom össze-
omlott.”

szuibótaiszakuszuibótaiszaku ◆ vízvédelmi intézkedésvízvédelmi intézkedés
szuibunszuibun ◆ folyadékfolyadék 「Oisaszan-ni ivaszeruto-
takuszan szuibun-o toranaitoikenaiszódeszu.」
„Az orvos szerint sok folyadékot kell innia.” ◆

nedvességtartalomnedvességtartalom 「Kiritateno kino
szuibun-va godzsuh-pászento.」 „A frissen vágott
fa nedvességtartalma 50%.” ◆ víztartalomvíztartalom
「Szuikano szuibun」 „görögdinnye víztartalma”
◇ dodzsószuibundodzsószuibun talajnedvességtalajnedvesség
szuibunhokjúszuibunhokjú ◆ vízveszteség pótlásavízveszteség pótlása
szuibun-noóiszuibun-noói ◆ lédúslédús 「Momo-va szuibunno
ói kudamonodeszu.」 „Az őszibarack lédús gyü-
mölcs.”

szuibunszonsicuszuibunszonsicu ◆ vízveszteségvízveszteség
szuícuszuícu ◆ édességédesség
szuicukeruszuicukeru ◆ magáhozmagához vonzvonz 「Dzsisaku-va
tecu-o szui cukeru.」 „A mágnes magához vonzza
a vasat.” ◆ rákaprákap 「Kare-va takai tabako-o szui
cuketeiru.」 „Rákapott a drága cigarettára.” ◆

szívvaszívva meggyújtmeggyújt 「Kare-va tabako-o szui cuke-
ta.」 „A cigarettát szívva meggyújtotta.”

szuicukuszuicuku ◆ hozzátapadhozzátapad 「Hariga dzsisakuni
szui cuita.」 „A tű hozzátapadt a mágneshez.” ◆

rácuppanrácuppan 「Akacsan-va hahaojano csicsini szui
cuita.」 „A csecsemő rácuppant az anyja cicijére.”
◆ rátapadrátapad 「Kjúbangatairuni szui cuita.」 „A
tapadókorong rátapadt a csempére.”

szuicscsiszuicscsi ◆ kapcsolókapcsoló 「Denkinoszuicscsiga
cukanakunatta.」 „Nem működik a villanykap-
csolónk.” ◆ váltóváltó ◇ asibumiszuicscsiasibumiszuicscsi pedá-pedá-
loslos kapcsolókapcsoló ◇ opuson-szuicscsiopuson-szuicscsi opciókap-opciókap-
csolócsoló ◇ sidószuicscsisidószuicscsi indítókapcsolóindítókapcsoló ◇

szuicscsi-oszuicscsi-o ireruireru bekapcsolbekapcsol 「Eakon-
noszuicscsi-o ireta.」 „Bekapcsoltam a légkondi-
cionálót.” ◇ szuicscsi-oszuicscsi-o kirukiru kikapcsolkikapcsol
「Terebinoszuicscsi-o kitta.」 „Kikapcsoltam a
tévét.” ◇ tacscsiszuicscsitacscsiszuicscsi érintőkapcsolóérintőkapcsoló ◇

dankaiszuicscsidankaiszuicscsi fokozatkapcsolófokozatkapcsoló 「Szan-
dankaiszuicscsi」 „háromfokozatú kapcsoló” ◇

toguru-szuicscsitoguru-szuicscsi billenőkapcsolóbillenőkapcsoló ◇

baimetaru-szuicscsibaimetaru-szuicscsi bimetálbimetál kapcsolókapcsoló ◇

hitotórinoszuicscsihitotórinoszuicscsi egyegy áramkörösáramkörös kap-kap-
csolócsoló ◇ raitopurotekutoszuicscsiraitopurotekutoszuicscsi írásvé-írásvé-
dődő kapcsolókapcsoló ◇ rimittoszuicscsirimittoszuicscsi végállás-végállás-
kapcsolókapcsoló ◇ rótarí-szuicscsirótarí-szuicscsi forgókapcsolóforgókapcsoló

szuicscsibakkuszuicscsibakku ◆ bajuszkitérőbajuszkitérő ◆ cikkcak-cikkcak-
kos pályakos pálya
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szuicscsi-botanszuicscsi-botan ◆ kapcsológombkapcsológomb
「Szuicscsibotan-o osita.」 „Megnyomtam a kap-
csológombot.”

szuicscsi-oszuicscsi-o ireruireru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Eakon-
noszuicscsi-o ireta.」 „Bekapcsoltam a légkondi-
cionálót.”

szuicscsi-oszuicscsi-o kirukiru ◆ kikapcsolkikapcsol
「Terebinoszuicscsi-o kitta.」 „Kikapcsoltam a
tévét.”

szuicsószuicsó ◆ vízimadárvízimadár
szuicsokuszuicsoku ◆ függőlegesfüggőleges 「Szuiheito szuicso-
ku」 „vízszintes és függőleges” ◆ merőlegesmerőleges
szuicsokuanteibanszuicsokuanteiban ◆ függőleges vezérsíkfüggőleges vezérsík
szuicsokubijokuszuicsokubijoku ◆ függőleges vezérsíkfüggőleges vezérsík
szuicsokukanszenszuicsokukanszen ◆ anyátólanyától kapottkapott fertő-fertő-
zészés
szuicsokukókaszuicsokukóka ◆ zuhanórepülészuhanórepülés
szuicsokunaszuicsokuna ◆ függőlegesfüggőleges 「Szuicsokuna ka-
be」 „függőleges fal” ◆ merőlegesmerőleges 「Tagaini
szuicsokuna csokuszen」 „egymásra merőleges
egyenesek” ◆ vertikálisvertikális 「Szuicsokuna hókó」
„vertikális irány”

szuicsokuniszuicsokuni ◆ függőlegesenfüggőlegesen 「Szuicsokuni
ocsiru.」 „Függőlegesen leesik.”

szuicsokunoszuicsokuno ◆ merőlegesmerőleges 「Kono futacuno
szen-va szuicsokudeszu.」 „Ez a két egyenes me-
rőleges egymásra.”

szuicsokuórjokuszuicsokuórjoku ◆ rúdirányúrúdirányú igénybevételigénybevétel

szuicsokuricsakurikuszuicsokuricsakuriku ◆ függőlegesfüggőleges fel-fel- ésés
leszállásleszállás
szuicsokusikószuicsokusikó ◆ vertikális gondolkodásvertikális gondolkodás
szuicsokuszenszuicsokuszen ◆ merőlegesmerőleges egyenesegyenes ◆ me-me-
rőleges vonalrőleges vonal
szuicsokuszenkaiszuicsokuszenkai ◆ függőleges elfordulásfüggőleges elfordulás
szuicsokutabuszuicsokutabu ◆ vertikális tabulációvertikális tabuláció
szuicsúszuicsú ◆ vízvíz alattialatti 「Szuicsúkamera」 „víz
alatti kamera”

szuicsúcsóonkiszuicsúcsóonki ◆ víz alatti mikrofonvíz alatti mikrofon
szuicsújokuszenszuicsújokuszen ◆ szárnyashajószárnyashajó
szuicsúkaszuicsúka ◆ vízben kinyíló művirágvízben kinyíló művirág
szuicsúkaraszuicsúkara ◆ vízvíz alólalól 「Szuicsúkaramiszai-
ruga hassaszareta.」 „A víz alól indították a raké-
tát.”

szuicsúmaikurohonszuicsúmaikurohon ◆ víz alatti mikrofonvíz alatti mikrofon
szuicsúmeganeszuicsúmegane ◆ búvárszemüvegbúvárszemüveg ◆ úszó-úszó-
szemüvegszemüveg
szuicsúniszuicsúni ◆ vízvíz aláalá 「Szuicsúni moguru.」
„Víz alá merül.” ◆ vízbevízbe 「Szuicsúni sizunda.」
„Lebukott a vízbe.” ◆ vízbenvízben 「Szuicsúni tadajou
kihó」 „vízben lebegő buborék”

szuicsúonpaszuicsúonpa ◆ víz alatti hanghullámvíz alatti hanghullám
szuicsúraitoszuicsúraito ◆ búvárlámpabúvárlámpa
szuicsúsasinszuicsúsasin ◆ víz alatti fényképvíz alatti fénykép
szuicsúszacueiszuicsúszacuei ◆ vízvíz alattialatti fényképezésfényképezés ◆

víz alatti filmezésvíz alatti filmezés
szuidasiszuidasi ◆ hólyaghúzáshólyaghúzás ◆ kiszíváskiszívás
szuidasigójakuszuidasigójaku ◆ hólyaghúzó tapaszhólyaghúzó tapasz
szuidasikanszuidasikan ◆ csapolócsőcsapolócső
szuidaszuszuidaszu ◆ kiszippantkiszippant 「Kiacuno szade fuku-
szódzsúsiga szui daszareta.」 „A nyomáskülönb-
ség kiszippantotta a másodpilótát.” ◆ kiszívkiszív
「Kizugucsikara doku-o szui dasita.」 „Kiszívta a
sebből a mérget.” ◆ leszívleszív 「Csúsakide umi-o
szui dasita.」 „Injekciós tűvel leszívta a gennyet.”

szuidaszukotoszuidaszukoto ◆ leszívásleszívás 「Umi-o szui da-
szukoto」 „genny leszívása”

szuidenszuiden ◆ árasztásos rizsföldárasztásos rizsföld ◆ rizsföldrizsföld
szuidószuidó ◆ csapcsap 「Szuidó-o dasippanasinisina-
ide!」 „Ne hagyd nyitva a csapot!” ◆ vízvíz
「Szuidó-o tomete!」 „Zárd el a vizet!” ◆ vízivízi
útút ◆ vízvezetékvízvezeték 「Szuidókódzsi」 „vízvezeték
szerelése” ◇ geszuidógeszuidó szennyvízcsatornaszennyvízcsatorna ◇

dzsógeszuidódzsógeszuidó ivóvízvezetékivóvízvezeték ésés szennyvíz-szennyvíz-
vezetékvezeték ◇ dzsószuidódzsószuidó ivóvízvezetékivóvízvezeték ◇

szuidónomizuszuidónomizu csapvízcsapvíz 「Vatasi-va hanani szu-
idóno mizu-o agemaszen.」 „Én nem csapvízzel
locsolom a virágaimat.” ◇ szuidónomizuszuidónomizu veze-veze-
tékestékes vízvíz 「Szuidóno mizu-o nomu.」 „Vezeté-
kes vizet iszik.” ◇ szuidó-oszuidó-o dasitamamaniszu-dasitamamaniszu-
ruru folyatjafolyatja aa vizetvizet 「Daidokorono szuidó-o
dzsuppundasitamamanisita.」 „Tíz percig folyat-
tam a vizet a konyhában.” ◇ szuidó-oszuidó-o daszudaszu
kinyitjakinyitja aa csapotcsapot 「Szenmendzsono szuidó-o
dasita.」 „Kinyitottam a csapot a mosdóban.” ◇

szuidó-oszuidó-o tomerutomeru elzárjaelzárja aa csapotcsapot 「Szuidó-
o tomete!」 „Zárd el a csapot!” ◇ szuidó-oszuidó-o hikuhiku
bevezetibevezeti aa vizetvizet 「Kono ie-va szuidó-o hiitei-
nai.」 „Ebbe a házba nincs bevezetve a víz.”
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szuidódaiszuidódai ◆ vízdíjvízdíj 「Mó szankagecu szuidódai-
o harattemaszen.」 „Már három hónapja nem fi-
zetek vízdíjat.” ◆ vízszámlavízszámla 「Szuidódai-o mite
kizecusiszódatta.」 „Majdnem elájultam, amikor
megláttam a vízszámlát.”

szuidójaszuidója ◆ vízvezeték-szerelővízvezeték-szerelő 「Toireno
mizuga tomaranainode szuidójaszan-ni kitemora-
vanakjaikenaine.」 „A WC-ben a víz folyik, ezért
ki kell hívni a vízvezeték szerelőt.”

szuidókanszuidókan ◆ vízcsővízcső ◆ vízvezetékvízvezeték 「Tona-
rino ieno szuidókanga harecusite kabeni mizuga
sinszuisitekita.」 „A szomszédom vízvezetéke
megrepedt, és a víz átszivárgott a falon.” ◆ vízve-vízve-
zetékcsőzetékcső
szuidókanharecuszuidókanharecu ◆ csőtöréscsőtörés
szuidókan-noharecuszuidókan-noharecu ◆ csőrepedéscsőrepedés ◆ csőtö-csőtö-
résrés
szuidókjokuszuidókjoku ◆ vízművekvízművek
szuidómétászuidómétá ◆ vízóravízóra 「Szuidómétá-o kensin-
sita.」 „Leolvasta a vízórát.”

szuidómétákensin-inszuidómétákensin-in ◆ vízóra-leolvasóvízóra-leolvasó
szuidónohonkanszuidónohonkan ◆ főnyomócsőfőnyomócső
szuidónokokkuszuidónokokku ◆ vízcsapvízcsap
szuidónomizuszuidónomizu ◆ csapvízcsapvíz 「Vatasi-va hanani
szuidóno mizu-o agemaszen.」 „Én nem csapvíz-
zel locsolom a virágaimat.” ◆ vezetékesvezetékes vízvíz
「Szuidóno mizu-o nomu.」 „Vezetékes vizet
iszik.”

szuidó-oszuidó-o dasitamamaniszurudasitamamaniszuru ◆ folyatjafolyatja aa
vizetvizet 「Daidokorono szuidó-o dzsuppundasita-
mamanisita.」 „Tíz percig folyattam a vizet a
konyhában.”

szuidó-oszuidó-o daszudaszu ◆ kinyitjakinyitja aa csapotcsapot 「Szen-
mendzsono szuidó-o dasita.」 „Kinyitottam a csa-
pot a mosdóban.”

szuidó-oszuidó-o hikuhiku ◆ bevezetibevezeti aa vizetvizet 「Kono ie-
va szuidó-o hiiteinai.」 „Ebbe a házba nincs beve-
zetve a víz.”

szuidó-oszuidó-o tomerutomeru ◆ elzárjaelzárja aa csapotcsapot
「Szuidó-o tomete!」 „Zárd el a csapot!”

szuidórjószuidórjó ◆ vízdíjvízdíj 「Szuidórjókin-va nikagecu-
ni icsido, ginkókózakara hiki otosiszaremaszu.」
„A vízdíjat kéthavonta emelik le a bankszámláról.”

szuidórjókinszuidórjókin ◆ vízdíjvízdíj
szuidószenszuidószen ◆ vízcsapvízcsap

szuidószuiszuidószui ◆ csapvízcsapvíz ◆ vezetékesvezetékes vízvíz
「Szuidószui-va sódokujakuno nioiga cujokute oi-
sikuarimaszen.」 „A vezetékes víznek erős fertőt-
lenítő szaga van, és rossz az íze.”

szuidzsakuszuidzsaku ◆ leépülésleépülés ◆ legyengüléslegyengülés ◇ sin-sin-
keiszuidzsakukeiszuidzsaku ideggyengeségideggyengeség ◇ sinkeiszu-sinkeiszu-
idzsakuidzsaku ideg-összeroppanásideg-összeroppanás ◇ szeisinszu-szeisinszu-
idzsakuidzsaku lelki gyengeséglelki gyengeség
szuidzsakuszuruszuidzsakuszuru ◆ elsatnyulelsatnyul 「Kodomo-va
kigade asiga szuidzsakusita.」 „Az éhségtől elsat-
nyult a gyerek lába.” ◆ leépülleépül 「Ucsúde ucsúhi-
kósino kin-niku-va szuidzsakusita.」 „Az űrhajós
izmai az űrben leépültek.” ◆ legyengüllegyengül 「Bjóki-
de szuidzsakusita.」 „A betegségtől legyengült.”

szuidzsiszuidzsi ◆ főzésfőzés ◆ szakácskodásszakácskodás
szuidzsibaszuidzsiba ◆ hajókonyhahajókonyha ◆ kifőzdekifőzde ◆ kony-kony-
haha ◆ táboritábori konyhakonyha ◇ kjódószuidzsibakjódószuidzsiba kö-kö-
zös konyhazös konyha
szuidzsidóguszuidzsidógu ◆ konyhai eszközkonyhai eszköz
szuidzsigakariszuidzsigakari ◆ szakácsszakács
szuidzsinszuidzsin ◆ vízistenvízisten ◆ víz istenevíz istene
szuidzsinszuidzsin ◆ kifinomultkifinomult ízlésűízlésű emberember ◆ nagynagy
kultúrigényűkultúrigényű emberember ◆ tájékozotttájékozott emberember ◆

világ dolgaiban jártas embervilág dolgaiban jártas ember
szuidzsinsószuidzsinsó ◆ hidronefrózishidronefrózis ◆ zsákvesezsákvese
szuidzsiszuruszuidzsiszuru ◆ szakácskodikszakácskodik
szuidzsitóbanszuidzsitóban ◆ konyhaszolgálatkonyhaszolgálat ◆ kony-kony-
haszolgálatoshaszolgálatos
szuidzsószuidzsó ◆ vízenvízen 「Szuidzsószenpaku」 „vízen
közlekedő hajó” ◆ vízivízi 「Szuidzsóunszó」 „vízi
szállítás”

szuidzsóbaszuszuidzsóbaszu ◆ vízibuszvízibusz
szuidzsóhikókiszuidzsóhikóki ◆ hidroplánhidroplán
szuidzsókadzsoszuidzsókadzso ◆ füzérvirágzatfüzérvirágzat
szuidzsókeiszacuszuidzsókeiszacu ◆ vízi rendőrségvízi rendőrség
szuidzsókiszuidzsóki ◆ gőzgőz ◆ vízgőzvízgőz ◆ vízpáravízpára
szuidzsókiszuidzsóki ◆ hidroplánhidroplán
szuidzsókjógiszuidzsókjógi ◆ vízi versenysportvízi versenysport
szuidzsókócúszuidzsókócú ◆ vízi közlekedésvízi közlekedés
szuidzsósóbószuidzsósóbó ◆ vízi tűzoltásvízi tűzoltás
szuidzsószeikacuszuidzsószeikacu ◆ csónakban lakáscsónakban lakás
szuidzsószeikacusaszuidzsószeikacusa ◆ csónaklakócsónaklakó
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szuidzsószukíszuidzsószukí ◆ vízisívízisí 「Mizúmide szuidzsó-
szukíni csószensita.」 „A tavon megpróbálkozott
a vízisível.”

szuidzsunszuidzsun ◆ szintszint 「Csitekiszuidzsunno hikui
hito」 „alacsony szellemi szintű ember” ◆ szín-szín-
vonalvonal 「Szeikacuno szuidzsunga agatteiruto-va
omoemaszen.」 „Szerintem nem emelkedett az
életszínvonal.” ◆ vízszintvízszint ◇ gidzsucuszui-gidzsucuszui-
dzsundzsun technológiatechnológia szintszint ◇ gidzsucuszui-gidzsucuszui-
dzsundzsun műszakiműszaki színvonalszínvonal ◇ kjújoszuidzsunkjújoszuidzsun
bérszínvonalbérszínvonal ◇ kószuidzsunkószuidzsun magasmagas szintszint
◇ szeikacuszuidzsunszeikacuszuidzsun életszínvonaléletszínvonal
「Szeikacuszuidzsun-va teikasi cuzuketeiru.」
„Egyre csökken az életszínvonal.” ◇ szekaite-szekaite-
kinaszuidzsunkinaszuidzsun nemzetközinemzetközi szintszint 「Kono
daigaku-va szekaitekina szuidzsunniaru.」 „Ez az
egyetem nemzetközi szintű.” ◇ csinginszui-csinginszui-
dzsundzsun bérszínvonalbérszínvonal ◇ teiszuidzsunteiszuidzsun ala-ala-
csonycsony szintszint ◇ dóicuszuidzsundóicuszuidzsun azonosazonos szintszint
◇ bunkaszuidzsunbunkaszuidzsun kulturáliskulturális szintszint ◇ bunka-bunka-
szuidzsunszuidzsun kultúrszintkultúrszint
szuidzsungiszuidzsungi ◆ szintezőszintező ◆ szintezőműszerszintezőműszer
szuidzsunhjósakuszuidzsunhjósaku ◆ szintezőlécszintezőléc
szuidzsunkiszuidzsunki ◆ libellalibella ◆ vízmértékvízmérték 「Szui-
dzsunkide reizóko-o szuiheini csószeisita.」 „Víz-
mértékkel vízszintesre állította a hűtőt.” ◇ kihó-kihó-
szuidzsunkiszuidzsunki buborékos vízmértékbuborékos vízmérték
szuidzsun-noszuidzsun-no ◆ színvonalúszínvonalú
szuidzsunszokurjószuidzsunszokurjó ◆ szintezésszintezés ◆ vízszint-vízszint-
mérésmérés
szuidzsuntenszuidzsunten ◆ szintjelszintjel
szuieiszuiei ◆ úszásúszás 「Szuiei-o narau.」 „Tanul úsz-
ni.” ◇ kancsúszuieikancsúszuiei téli úszástéli úszás
szuieibószuieibó ◆ fürdősapkafürdősapka ◆ úszósapkaúszósapka
szuieidzsószuieidzsó ◆ uszodauszoda
szuieigiszuieigi ◆ fürdőruhafürdőruha
szuieikjógiszuieikjógi ◆ úszóversenyúszóverseny
szuieikjósicuszuieikjósicu ◆ úszásóraúszásóra ◆ úszótanfolyamúszótanfolyam

szuieinoszuieino ◆ úszóúszó
szuieinotacudzsinszuieinotacudzsin ◆ kiváló úszókiváló úszó
szuieipancuszuieipancu ◆ fürdőnadrágfürdőnadrág 「Szuieipancuga-
zuri ocsita.」 „Lecsúszott a fürdőnadrágja.”

szuieipúruszuieipúru ◆ úszómedenceúszómedence
szuieisiszecuszuieisiszecu ◆ uszodauszoda

szuieiszensuszuieiszensu ◆ úszóúszó ◆ úszóversenyzőúszóversenyző
szuieiszensukenszuieiszensuken ◆ úszóbajnokságúszóbajnokság
szuieiszuruhitoszuieiszuruhito ◆ úszóúszó
szuiekiszuieki ◆ hasnyálhasnyál
szuienszuien ◆ hasnyálmirigy-gyulladáshasnyálmirigy-gyulladás ◇ gekisó-gekisó-
szuienszuien heveny hasnyálmirigy-gyulladásheveny hasnyálmirigy-gyulladás
szuienszuien ◆ sóvárgássóvárgás
szuifuszuifu ◆ matrózmatróz ◆ tengerésztengerész
szuifuszuifu ◆ konyhalánykonyhalány
szuifucsószuifucsó ◆ fedélzetmesterfedélzetmester
szuigahigaisaszuigahigaisa ◆ árvízkárosultárvízkárosult
szuigaiszuigai ◆ vízkárvízkár 「Szuigaini atta.」 „Vízkárt
szenvedett.”

szuigaicsiszuigaicsi ◆ árvíz sújtotta területárvíz sújtotta terület
szuigaikinszen-iszuigaikinszen-i ◆ extrafuzális izomrostextrafuzális izomrost
szuigaitaiszakuszuigaitaiszaku ◆ vízvédelemvízvédelem
szuigaraszuigara ◆ cigarettacsikkcigarettacsikk ◆ cigarettavégcigarettavég
◆ csikkcsikk 「Haizara-va szuigaradeippaidatta.」 „A
hamutartó tele volt csikkel.” ◇ hamakinoszuiga-hamakinoszuiga-
rara szivarcsutkaszivarcsutka
szuigarahiroiszuigarahiroi ◆ csikkszedéscsikkszedés 「Szui garahiroi
kacudó」 „csikkszedő mozgalom”

szuigenszuigen ◆ forrásforrás 「Kono kavano szuigen-va
dokodeszuka?」 „Hol van ennek a folyónak a for-
rása?”

szuigencsiszuigencsi ◆ forrásvidékforrásvidék
szuiginszuigin ◆ higanyhigany
szuigincsúszuigincsú ◆ higanyoszlophiganyoszlop
szuigincsúdokuszuigincsúdoku ◆ higanymérgezéshiganymérgezés
szuigincsúmirimétoruszuigincsúmirimétoru ◆ higanymilliméterhiganymilliméter
szuiginkiacukeiszuiginkiacukei ◆ higanyos barométerhiganyos barométer
szuigin-ondokeiszuigin-ondokei ◆ higanyos hőmérőhiganyos hőmérő
szuiginszeirjúkiszuiginszeirjúki ◆ higanygőzhiganygőz egyenirányí-egyenirányí-
tótó
szuigintószuigintó ◆ higanygőzlámpahiganygőzlámpa ◆ higanylámpahiganylámpa

szuigjonomadzsivariszuigjonomadzsivari ◆ közeli barátságközeli barátság
szuigjúszuigjú ◆ bivalybivaly ◆ vízibivalyvízibivaly ◇ afurikaszu-afurikaszu-
igjúigjú kafferbivalykafferbivaly
szuigószuigó ◆ vízparti településvízparti település
szuigójakuszuigójaku ◆ hólyaghúzó tapaszhólyaghúzó tapasz
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szuihankiszuihanki ◆ rizsfőzőrizsfőző ◇ denkiszuihankidenkiszuihanki
elektromos rizsfőzőelektromos rizsfőző
szuiheiszuihei ◆ vízszintvízszint 「Reizókono takasza-o szu-
iheini avaszeta.」 „Vízszintbe állítottam a hűtőt.”
◆ vízszintesvízszintes 「Szuiheito szuicsoku」 „vízszin-
tes és függőleges”

szuiheiszuihei ◆ matrózmatróz ◆ tengerésztengerész ◇ ittószui-ittószui-
heihei tengerész őrvezetőtengerész őrvezető
szuiheibijokuszuiheibijoku ◆ vízszintes vezérsíkvízszintes vezérsík
szuiheibószuiheibó ◆ matrózsapkamatrózsapka
szuiheifukakuszuiheifukaku ◆ látóhatár depressziójalátóhatár depressziója
szuiheifukuszuiheifuku ◆ matrózblúzmatrózblúz ◆ matrózruhamatrózruha
szuiheikiszuiheiki ◆ vízmértékvízmérték
szuiheimenszuiheimen ◆ vízszintes felületvízszintes felület
szuiheinaszuiheina ◆ horizontálishorizontális 「Szuicsokuna
ugoki-va szuiheina ugokini kavatta.」 „A vertiká-
lis mozgás horizontális mozgássá változott.” ◆ la-la-
terálisterális ◆ vízszintesvízszintes 「Szekizó-o szuiheina
daini noszeta.」 „Vízszintes talapzatra tettem a
szobrot.”

szuiheisikószuiheisikó ◆ laterális gondolkodáslaterális gondolkodás
szuiheiszaibószuiheiszaibó ◆ horizontális sejthorizontális sejt
szuiheiszenszuiheiszen ◆ horizonthorizont 「Szuiheiszendzsóni
hokano funega aravareta.」 „A horizonton feltűnt
egy másik hajó.” ◆ láthatárláthatár ◆ látóhatárlátóhatár ◆

vízszintes vonalvízszintes vonal
szuiheiszenkaniboszszuruszuiheiszenkaniboszszuru ◆ látóhatárlátóhatár aláalá
bukikbukik 「Taijó-va szuiheiszenkani boh-sita.」 „A
nap a látóhatár alá bukott.”

szuihenszuihen ◆ vízpartvízpart
szuihjószeibucuszuihjószeibucu ◆ neusztonneuszton
szuihószuihó ◆ buborékbuborék ◆ vízbuborékvízbuborék
szuihószuihó ◆ vízhólyagvízhólyag
szuihónikiszuruszuihónikiszuru ◆ kárbakárba vészvész 「Kareno
szubeteno dorjoku-va szuihóni kisitesimatta.」
„Kárba veszett minden erőfeszítése.”

szuihósinszuihósin ◆ vízhólyagvízhólyag
szuiiszuii ◆ alakulásalakulás 「Konogurafu-va gaikoku-
dzsinródósano szuii-o simesiteimaszu.」 „Ez a
grafikon a vendégmunkások számának alakulását
mutatja.” ◆ változásváltozás 「Dzsidaino szuiito to-
moni kindaika-o hakatta.」 „A kor változásának
megfelelően modernizációt hajtottunk végre.”

szuiiszuii ◆ vízállásvízállás 「Szuiiga hikuitame, ferí-va
unkjúsiteiru.」 „Az alacsony vízállás miatt nem
jár a komp.” ◆ vízszintvízszint 「Tamagavano szuiiga
kikenna dzsótaimade agatteimaszu.」 „A Tamag-
ava folyó vízszintje veszélyes mértékig emelke-
dett.”

szuiihjószuiihjó ◆ vízállásjelvízállásjel ◆ vízmagasság jelevízmagasság jele
szuiikeiszuiikei ◆ vízállásmérővízállásmérő
szuiikiszuiiki ◆ vízterületvízterület 「Szuiikiszen-jó kjoka」
„vízterület kizárólagos használatára vonatkozó
engedély” ◇ enganszuiikienganszuiiki partpart mentimenti vizekvizek ◇

kavanoszuiikikavanoszuiiki folyószakaszfolyószakasz ◇ gjogjószui-gjogjószui-
ikiiki halászterülethalászterület ◇ szenkanszuiikiszenkanszuiiki felség-felség-
vízvíz
szuiiszuruszuiiszuru ◆ alakulalakul 「Keizai-va kócsóni szuii-
siteiru.」 „Kedvezően alakul a gazdasági helyzet.”
◆ mozogmozog 「Enszóba-va hjakudzsúhacsien daikó-
hande szuiisiteimaszu.」 „A jen a 118 felső tarto-
mányában mozog.” ◆ változikváltozik 「Szekai-va tae-
zu szuiisiteiru.」 „A világ folyamatosan változik.”

szuijószuijó ◆ oldódás vízbenoldódás vízben
szuijószuijó ◆ szerdaiszerdai 「Szuijótócsoku」 „szerdai
ügyelet”

szuijóbiszuijóbi ◆ szerdaszerda 「Maisúszuijóbikonszátoga-
arimaszu.」 „Minden szerdán van koncert.”

szuijóekiszuijóeki ◆ csarnokvízcsarnokvíz
szuijóekiszuijóeki ◆ oldatoldat ◆ vizes oldatvizes oldat
szuijokuszuijoku ◆ fürdésfürdés ◆ fürdőfürdő ◆ fürdőzésfürdőzés
szuijokuszaszeruszuijokuszaszeru ◆ megfürösztmegfüröszt 「Uma-o
szuijokuszaszeta.」 „Megfürösztöttem a lovat.”

szuijokuszuruszuijokuszuru ◆ fürdőzikfürdőzik 「Mizúmide szui-
jokusita.」 „A tóban fürdőzött.” ◇ szuijokusz-szuijokusz-
aszeruaszeru megfürösztmegfüröszt 「Uma-o szuijokuszasze-
ta.」 „Megfürösztöttem a lovat.”

szuijószeiszuijószei ◆ vízbenvízben oldódóoldódó 「Szuijószeikagó-
bucu」 „vízben oldódó vegyület”

szuijószeigeriszuijószeigeri ◆ vizesvizes hasmenéshasmenés 「Sokucsú-
dokude szuijószeigerininatta.」 „Az ételmérgezés-
től vizes hasmenésem volt.”

szuikaszuika ◆ árvízkatasztrófaárvízkatasztrófa ◆ vízivízi kataszt-kataszt-
rófarófa
szuikaszuika ◆ dinnyedinnye ◆ görögdinnyegörögdinnye
「Naifudeszuika-o vatta.」 „Késsel felvágtam a
görögdinnyét.”

szuikabucuszuikabucu ◆ hidráthidrát
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szuikaisótaiszuikaisótai ◆ lizoszómalizoszóma
szuikakenoszuikakeno ◆ féligfélig szívottszívott 「Szuikakenota-
bako」 „félig szívott cigaretta”

szuikanszuikan ◆ szifószifó ◆ vízcsővízcső ◆ vízszállító csővízszállító cső
szuikanszuikan ◆ fúvócsőfúvócső ◆ izzítócsőizzítócső
szuikanbunszekiszuikanbunszeki ◆ izzítócsöves analízisizzítócsöves analízis
szuikankeiszuikankei ◆ vízedényrendszervízedényrendszer
szuikaszuruszuikaszuru ◆ feltartóztatfeltartóztat
szuikavaritaikaiszuikavaritaikai ◆ görögdinnye-görögdinnye-
szétrancsírozó versenyszétrancsírozó verseny
szuikazuraszuikazura ◆ japán loncjapán lonc ◆ lonclonc
szuikeiszuikei ◆ folyamrendszerfolyamrendszer ◆ folyórendszerfolyórendszer
◆ vízrendszervízrendszer
szuikeiszuikei ◆ becslésbecslés
szuikeigakuszuikeigaku ◆ sztochasztikasztochasztika
szuikeigakuszuikeigaku ◆ becsült összegbecsült összeg
szuikeiszuruszuikeiszuru ◆ megbecsülmegbecsül 「Ninzú-o szuikei-
sita.」 „Megbecsültem a létszámot.”

szuikenszuiken ◆ hidroszférahidroszféra
szuikiszuiki ◆ gőzgőz ◆ nedvnedv ◆ párapára 「Szuikinoaru ba-
so」 „páradús hely”

szuikinszuikin ◆ vízimadárvízimadár
szuikiniszuruszuikiniszuru ◆ kedvekedve szerintszerint csinálcsinál 「Szu-
kinisite!」 „Csináld kedved szerint!”

szuikjakuszuikjaku ◆ ittas személyittas személy
szuikjoszuikjo ◆ javaslásjavaslás ◆ jelölésjelölés
szuikjószuikjó ◆ vízparti településvízparti település
szuikjószuikjó ◆ hóbortoshóbortos ◆ hóbortossághóbortosság ◆ kü-kü-
löncködéslöncködés ◆ különcségkülöncség
szuikjódeszuikjóde ◆ szórakozásbólszórakozásból 「Dateja szuik-
jódedekiru sigotode-va nai.」 „Nem olyan munka,
amit csak divatból vagy szórakozásból csinál az
ember.”

szuikjónaszuikjóna ◆ különckülönc 「Szuikjóna ningen」 „kü-
lönc ember” ◆ különcködőkülöncködő
szuikjoszuruszuikjoszuru ◆ jelöljelöl 「Jokozunani szuikjosza-
reta.」 „Jokozunának jelölték.”

szuikjúszuikjú ◆ pólópóló ◆ vízilabdavízilabda ◆ vízipólóvízipóló
szuikjúkantokuszuikjúkantoku ◆ vízilabdaedzővízilabdaedző
szuikjúnosiaiszuikjúnosiai ◆ pólómeccspólómeccs ◆ vízilabda-vízilabda-
mérkőzésmérkőzés
szuikjú-o szuruszuikjú-o szuru ◆ vízilabdázikvízilabdázik

szuikjúszensuszuikjúszensu ◆ vízilabdázóvízilabdázó
szuikószuikó ◆ csiszoláscsiszolás ◆ finomításfinomítás
szuikószuikó ◆ hidrokultúrahidrokultúra ◆ vízkultúravízkultúra ◇ szui-szui-
kószaibaikószaibai vízkultúrás növénytermesztésvízkultúrás növénytermesztés
szuikószuikó ◆ elvégzéselvégzés ◆ végrehajtásvégrehajtás
szuikomareruszuikomareru ◆ beszívódikbeszívódik 「Garaszu hen-va
szódzsikini szui komareta.」 „Az üvegdarabot be-
szívta a porszívó.” ◆ merülmerül 「Fukai nemurini szui
komareta.」 „Mély álomba merült.”

szuikomiszuikomi ◆ beszívásbeszívás 「Kono tocsi-va amami-
zuno szui komiga hajai.」 „Ez a föld gyorsan be-
szívja az esővizet.” ◆ lefolyónyíláslefolyónyílás ◆ szívásszívás
szuikomibenszuikomiben ◆ szívószelepszívószelep
szuikomigucsiszuikomigucsi ◆ szívónyílásszívónyílás
szuikomikanszuikomikan ◆ szívócsőszívócső
szuikomuszuikomu ◆ belélegezbelélegez 「Kemuri-o szui kon-
da.」 „Belélegezte a füstöt.” ◆ beszippantbeszippant
「Szódzsiki-va hankacsi-o szui kondesimatta.」
„A porszívó beszippantotta a zsebkendőmet.” ◆

beszívbeszív 「Cucsi-va mizu-o szui konda.」 „A vizet
beszívta a talaj.” ◆ elnyelelnyel 「Hikóki-va kumoni
szui komareta.」 „A repülőgépet elnyelte a felhő.”
◆ magábamagába szívszív 「Szupondzsi-va mizu-o szui ko-
mu.」 „A szivacs magába szívja a vizet.” ◆ magá-magá-
valval ragadragad 「Miru monono kokoro-o szui kom-
ujóna kagajaku kessó」 „szemlélőt magával raga-
dó, tündöklő kristály” ◇ szuikomareruszuikomareru beszí-beszí-
vódikvódik 「Garaszu hen-va szódzsikini szui koma-
reta.」 „Az üvegdarabot beszívta a porszívó.” ◇

szuikomareruszuikomareru merülmerül 「Fukai nemurini szui ko-
mareta.」 „Mély álomba merült.”

szuikószaibaiszuikószaibai ◆ hidrokultúráshidrokultúrás növényter-növényter-
mesztésmesztés ◆ hidropóniahidropónia ◆ hidroponikahidroponika ◆ víz-víz-
kultúrás növénytermesztéskultúrás növénytermesztés
szuikószuruszuikószuru ◆ csiszolcsiszol 「Kareno szakubun-o
szuikósita.」 „Csiszoltam a fogalmazásán.” ◆ fi-fi-
nomítnomít 「Karega kaita bunsó-o szuikósita.」 „Fi-
nomítottam a mondatán.”

szuikószuruszuikószuru ◆ elvégezelvégez 「Ninmu-o szuikósi-
ta.」 „Elvégeztem a feladatomat.” ◆ végrehajtvégrehajt
「Keikaku-o szuikósita.」 „Végrehajtottam a ter-
vet.”

szuikucsiszuikucsi ◆ cigarettafiltercigarettafilter ◆ csutoracsutora ◆ fil-fil-
terter ◆ ízesítőízesítő ◆ szipkaszipka ◆ szívókaszívóka
szuikunszuikun ◆ prédikálásprédikálás ◇ szandzsónoszuikunszandzsónoszuikun
hegyi beszédhegyi beszéd
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szuimaszuima ◆ álmosságálmosság 「Szuimani oszovareta.」
„Rám tört az álmosság.”

szuimecuszuimecu ◆ pusztuláspusztulás
szuimecuszaszeruszuimecuszaszeru ◆ elpusztítelpusztít
「Dzsinkócsinó-va bunmei-o szuimecuszaszeru
oszoregaaru.」 „Félő, hogy a mesterséges intelli-
gencia elpusztítja a kultúránkat.”

szuimecuszuruszuimecuszuru ◆ kipusztulkipusztul 「Minzoku-va
szuimecusita.」 „A nemzet kipusztult.” ◇ szu-szu-
imecuszaszeruimecuszaszeru elpusztítelpusztít 「Dzsinkócsinó-va
bunmei-o szuimecuszaszeru oszoregaaru.」 „Fé-
lő, hogy a mesterséges intelligencia elpusztítja a
kultúránkat.”

szuimenszuimen ◆ vízfelszínvízfelszín ◆ vízfelületvízfelület ◆ víztü-víztü-
körkör
szuimenkanoszuimenkano ◆ háttérbenháttérben zajlózajló 「Szuimen-
kano araszoini szenricusita.」 „Megborzongtam a
háttérben zajló harctól.” ◆ láthatatlanláthatatlan 「Kore-
va szuimenkano dorjokuno kekkada.」 „Ez látha-
tatlan erőfeszítés eredménye.” ◆ rejtettrejtett 「Szu-
imenkano kankjómondaiga uki borininatta.」 „A
rejtett környezeti probléma felszínre került.”

szuimen-niukabuszuimen-niukabu ◆ úszikúszik aa vízenvízen 「Kino eda-
ga szuimenni ukandeita.」 „Egy faág úszott a ví-
zen.”

szuimicuszeinoszuimicuszeino ◆ vízmentesen zártvízmentesen zárt
szuimicutószuimicutó ◆ őszibarackőszibarack
szuimicutószuimicutó ◆ fehér őszibarackfehér őszibarack
szuiminszuimin ◆ alvásalvás 「Tappuri szuimin-o toritai.」
„Egy jó alvás hiányzik!” ◇ dzsohaszuimindzsohaszuimin lassúlassú
hullámúhullámú alvásalvás ◇ szuimin-jakuszuimin-jaku altatóaltató
「Maibanszuimin-jaku-o nomimaszu.」 „Minden
este altatót vesz be.”

szuiminbjószuiminbjó ◆ álomkórálomkór
szuiminbuszokuszuiminbuszoku ◆ alváshiányalváshiány ◆ kialvatlan-kialvatlan-
ságság 「Szuiminbuszoku-va dzsikonicunagatta.」
„A kialvatlanság balesethez vezetett.”

szuiminbuszokunoszuiminbuszokuno ◆ kialvatlankialvatlan 「Szuimin-
buszokudeszu.」 „Kialvatlan vagyok.”

szuimincsúszuimincsú ◆ alvás közbenalvás közben
szuimindecukare-oszuimindecukare-o torutoru ◆ kialusszakialussza aa fá-fá-
radalmaitradalmait 「Szuiminde tabino cukare-o totta.」
„Kialudtam az út fáradalmait.”

szuimindzsikanszuimindzsikan ◆ alvásidőalvásidő
szuimingakusúhószuimingakusúhó ◆ hipnopédiahipnopédia

szuimingaszuszuimingaszu ◆ altatógázaltatógáz
szuiminguszuimingu ◆ úszásúszás
szuimingu-kurabuszuimingu-kurabu ◆ úszóklubúszóklub
szuimingu-púruszuimingu-púru ◆ úszómedenceúszómedence
szuimin-jakuszuimin-jaku ◆ altatóaltató 「Maibanszuimin-jaku-
o nomimaszu.」 „Minden este altatót vesz be.” ◆

altatószeraltatószer 「Szuimin-jaku-o nondejatto nemu-
reta.」 „Altatószert vettem be, így végre el tudtam
aludni.”

szuimin-jokuszuimin-joku ◆ alvásigényalvásigény
szuimin-nobógaiszuimin-nobógai ◆ álom megzavarásaálom megzavarása
szuimin-oszuimin-o torutoru ◆ alszikalszik 「Mainicsihacsidzsi
kanno szuimin-o toru.」 „Napi nyolc órát al-
szom.”

szuiminpatánszuiminpatán ◆ alvási szokásalvási szokás
szuiminsógaiszuiminsógai ◆ alvási zavaralvási zavar ◆ alvászavaralvászavar
szuiminzaiszuiminzai ◆ altatószeraltatószer
szuimjakuszuimjaku ◆ vízérvízér ◆ vízi útvízi út
szuimjaku-oszuimjaku-o horiateruhoriateru ◆ vizetvizet találtalál 「Ido-o
hotte szuimjaku-o hori ateta.」 „Kutat fúrt, és vi-
zet talált.”

szuimoamaimokamivakeruszuimoamaimokamivakeru ◆ megtapasztal-megtapasztal-
ja az élet örömeit és keserűségeitja az élet örömeit és keserűségeit
szuimokuszuimoku ◆ szerdaszerda ésés csütörtökcsütörtök
「Szuimoku-va joteigaaru.」 „Szerdán és csütör-
tökön nem érek rá.”

szuimonszuimon ◆ vízfodorvízfodor
szuimonszuimon ◆ zsilipzsilip 「Szuimonga hiraita.」 „Ki-
nyílt a zsilip.”

szuimoncúkózeiszuimoncúkózei ◆ zsilipdíjzsilipdíj
szuimongakuszuimongaku ◆ hidrológiahidrológia ◆ víztanvíztan
szuimonoszuimono ◆ átlátszó levesátlátszó leves
szuimon-oszuimon-o cúkaszurucúkaszuru ◆ zsilipelzsilipel 「Fune-va
szuimon-o cúkasita.」 „A hajó zsilipelt.”

szuimonovanszuimonovan ◆ leveses csészeleveses csésze
szuinaszuina ◆ jójó érzékűérzékű 「Szuina hito」 „jó érzékű
ember” ◆ magasmagas kultúrigényűkultúrigényű 「Szuina aszo-
bi」 „magas kultúrigényű szórakozás”

szuinaikinszen-iszuinaikinszen-i ◆ intrafuzális izomrostintrafuzális izomrost
szuinanszuinan ◆ árvízárvíz ◆ fulladásfulladás ◆ hajótöréshajótörés
szuinguszuingu ◆ lendítéslendítés ◆ lengőütéslengőütés ◆ mérleg-mérleg-
hintahinta ◆ swingswing
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szuingu-ámuszuingu-ámu ◆ lengőkarlengőkar
szuingu-doaszuingu-doa ◆ csapóajtócsapóajtó ◆ lengőajtólengőajtó
szuininszuinin ◆ következtetéskövetkeztetés
szuininszuruszuininszuru ◆ következtetkövetkeztet
szuinjószuinjó ◆ fekvő lassújárás -gyökfekvő lassújárás -gyök
szuinokosiszuinokosi ◆ elszívatlanelszívatlan maradékmaradék ◇ hama-hama-
kinoszuinokosikinoszuinokosi szivarcsutkaszivarcsutka
szuinomiszuinomi ◆ csőrös csészecsőrös csésze
szuionszuion ◆ vízhőfokvízhőfok ◆ vízhőmérsékletvízhőmérséklet
szuípászuípá ◆ söprögetősöprögető
szuireiszuirei ◆ vízhűtésvízhűtés 「Szuireisipíjúkúrá-o tori
cuketa.」 „Vízhűtéses rendszert szereltem a CPU-
ra.”

szuireisikiszuireisiki ◆ vízhűtésesvízhűtéses 「Szuireisikien-
dzsin」 „vízhűtéses motor”

szuirenszuiren ◆ tavirózsatavirózsa ◆ tündérrózsatündérrózsa ◇ szei-szei-
jószuirenjószuiren vízililiomvízililiom ◇ szeijószuirenszeijószuiren fehérfehér
tavirózsatavirózsa ◇ szeijószuirenszeijószuiren fehérfehér tündérró-tündérró-
zsazsa
szuiriszuiri ◆ hozzáféréshozzáférés aa vízhezvízhez 「Szuirino bin-
ga varuikara kangaiga muzukasii.」 „Nem lehet
hozzáférni a vízhez, ezért nehéz az öntözés.” ◆

vízfelhasználásvízfelhasználás ◆ vízivízi elérhetőségelérhetőség 「Kono
macsi-va szuirinojoi tokoroniaru.」 „A város
olyan helyen van, aminek jó az vízi elérhetősége.”

szuiriszuiri ◆ kombináláskombinálás ◆ következtetéskövetkeztetés
「Szuirini sitagatte kaikecusita.」 „A megoldás-
hoz következtetéssel jutott el.” ◆ okfejtésokfejtés 「Ke-
idzsino szuirinicuiteikenakatta.」 „Nem tudta kö-
vetni a felügyelő okfejtését.” ◇ kinótekiszuirikinótekiszuiri
induktív következtetésinduktív következtetés
szuirikenszuiriken ◆ vízhasználati jogvízhasználati jog
szuirikigakuszuirikigaku ◆ hidraulikahidraulika ◆ hidrodinamikahidrodinamika
◆ vízerőtanvízerőtan
szuirikuszuiriku ◆ víz és szárazföldvíz és szárazföld
szuirikukjódószakuszenszuirikukjódószakuszen ◆ kombináltkombinált had-had-
műveletművelet ◆ partraszállási hadműveletpartraszállási hadművelet
szuirikukúdzsidósaszuirikukúdzsidósa ◆ hároméltű járműhároméltű jármű
szuirikurjójószuirikurjójó ◆ kétéltűkétéltű
szuirikurjójóbaszuszuirikurjójóbaszu ◆ kétéltű buszkétéltű busz
szuirikurjójódzsidósaszuirikurjójódzsidósa ◆ kétéltű gépjárműkétéltű gépjármű
szuirikurjójószensaszuirikurjójószensa ◆ kétéltű harckocsikétéltű harckocsi
szuirikurjójóteiszuirikurjójótei ◆ kétéltű hajókétéltű hajó

szuirikurjószeiszuirikurjószei ◆ kétéltűkétéltű
szuirikurjószeidóbucuszuirikurjószeidóbucu ◆ kétéltű állatkétéltű állat
szuirisószecuszuirisószecu ◆ detektívregénydetektívregény
szuiriszakkaszuiriszakka ◆ detektívregény-íródetektívregény-író
szuiriszuruszuiriszuru ◆ kikombinálkikombinál 「Mondaino
kaikecuszaku-o szuirisita.」 „Kikombináltam a
megoldást.” ◆ kikövetkeztetkikövetkeztet 「Han-nin-o szu-
irisita.」 „Kikövetkeztette, hogy ki lehet a gyil-
kos.” ◆ kitalálkitalál 「Kono dógu-va nanini cukavar-
eteiruka szuirisitemite kudaszai.」 „Találd ki, mi-
re való ez a szerszám!” ◆ következtetkövetkeztet 「Dzsi-
kenga okitano-va gaikokudato szuirisita.」 „Arra
következtetett, hogy az eset külföldön történt.”

szuirjószuirjó ◆ feltételezésfeltételezés ◆ következtetéskövetkeztetés
szuirjószuirjó ◆ vízmennyiségvízmennyiség 「Kono kavano
szuirjó-va jutakadeszu.」 „Ennek a folyónak bő a
vízmennyisége.”

szuirjókeiszuirjókei ◆ vízóravízóra
szuirjokuszuirjoku ◆ vízenergiavízenergia ◆ vízi erővízi erő
szuirjokuszuirjoku ◆ hajtóerőhajtóerő ◆ tolóerőtolóerő 「Endzsin-
no ririkudzsino szuirjoku」 „hajtómű felszállás-
kor kifejtett tolóereje”

szuirjokudenkiszuirjokudenki ◆ hidroelektromossághidroelektromosság
szuirjokuenerugíszuirjokuenerugí ◆ vízenergiavízenergia ◆ vízivízi ener-ener-
giagia
szuirjokuhacudensoszuirjokuhacudenso ◆ vízerőművízerőmű
szuirjószuruszuirjószuru ◆ feltételezfeltételez 「Katteni
szuirjósite-va naranai.」 „Nem szabad mindent
csak úgy feltételezni.” ◆ következtetkövetkeztet
「Kanodzso-va kareno muszumedearoto szuirjó-
sita.」 „Arra következtettem, hogy a nő a lánya le-
hetett.”

szuirjúszuirjú ◆ vízáramlásvízáramlás
szuiroszuiro ◆ árokárok ◆ csatornacsatorna ◆ pályapálya ◆ víz-víz-
folyásfolyás ◆ vízivízi útút ◇ tanszuirotanszuiro rövidpályarövidpálya ◇

csószuirocsószuiro hosszúpályahosszúpálya
szuirodoteszuirodote ◆ árokpartárokpart ◆ csatornapartcsatornapart
szuironszuiron ◆ következtetéskövetkeztetés ◆ visszavezetésvisszavezetés

szuirondekiruszuirondekiru ◆ kikövetkeztethetőkikövetkeztethető ◆ leve-leve-
zethetőzethető
szuiron-nijotteszuiron-nijotte ◆ indukcióindukció útjánútján ◆ követ-követ-
keztetés útjánkeztetés útján
szuironsikiszuironsiki ◆ szillogizmusszillogizmus
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szuironszuruszuironszuru ◆ következtetkövetkeztet 「Icsibubun-o
hakatte, zentai-o szuironsita.」 „A részek mérésé-
ből következtetett az egészre.” ◆ levezetlevezet 「Só-
hisano kódó-o szuironsita.」 „Levezette a fogyasz-
tók viselkedését.” ◆ visszavezetvisszavezet 「Kekkakara
gen-in-o szuironsita.」 „Az eredményből vissza-
vezette az okokat.”

szuirontekiniszuirontekini ◆ deduktívandeduktívan
szuisaszuisa ◆ vízimalomvízimalom ◆ vízkerékvízkerék ◇ asibumi-asibumi-
szuisaszuisa taposómalomtaposómalom
szuisiszuisi ◆ fulladásfulladás ◆ vízbe fulladásvízbe fulladás
szuisiszuisi ◆ halál küszöbehalál küszöbe
szuisicuszuisicu ◆ vízminőségvízminőség 「Szuisicu-o sirabeta.」
„Ellenőrizték a vízminőséget.”

szuisicukenszaszuisicukensza ◆ vízminőség-vizsgálatvízminőség-vizsgálat
szuisicuodakuszuisicuodaku ◆ vízszennyezésvízszennyezés
szuisicuodakubósiszuisicuodakubósi ◆ vízvédelemvízvédelem
szuisicuoszenszuisicuoszen ◆ vízszennyezésvízszennyezés ◆ víz-víz-
szennyeződésszennyeződés
szuisicuoszenbósiszuisicuoszenbósi ◆ vízvédelemvízvédelem
szuisicuoszenbucuszuisicuoszenbucu ◆ vízszennyeződésvízszennyeződés
szuisinszuisin ◆ meghajtásmeghajtás ◆ támogatástámogatás ◇ bikan-bikan-
szuisinszuisin szépítiszépíti aa városképetvárosképet 「Macsino bi-
kanszuisinni cutomeru.」 „A városkép szépítésén
fáradozik.”

szuisinszuisin ◆ magasságpontmagasságpont ◆ magasságvona-magasságvona-
lak metszőpontjalak metszőpontja
szuisinszuisin ◆ mélységmélység 「Szenszuikan-va szuisin-
gohjakumétorumade sizunda.」 „A tengeralattjá-
ró 500 méter mélyre süllyedt.” ◆ vízmélységvízmélység
「Csizuni-va szuisinga ironoguradésonde hjódzsi-
szareteiru.」 „A térképen a vízmélység színárnya-
latokkal van jelölve.” ◇ szaszaiszuisinszaszaiszuisin sekélysekély
vízvíz ◇ fukaiszuisinfukaiszuisin mély vízmély víz
szuisinkeiszuisinkei ◆ batométerbatométer ◆ mélységmérőmélységmérő
szuisinkiszuisinki ◆ hajtócsavarhajtócsavar ◆ hajtóműhajtómű ◆ pro-pro-
pellerpeller
szuisinkikanszuisinkikan ◆ hajtómotorhajtómotor
szuisinrjokuszuisinrjoku ◆ hajtóerőhajtóerő 「Undóno szuisinrjo-
ku」 „mozgalom hajtóereje” ◆ tolóerőtolóerő 「Roket-
tono szuisinrjoku」 „rakéta tolóereje”

szuisinszokurjókiszuisinszokurjóki ◆ mélységmérőmélységmérő ◆ víz-víz-
mélységmérő szerkezetmélységmérő szerkezet

szuisinszuruszuisinszuru ◆ előmozdítelőmozdít 「Kagaku-va
keizaihatten-o szuisinszuru.」 „A tudomány elő-
mozdítja a gazdasági fejlődést.” ◆ hajthajt
「Konoendzsingaroketto-o szuisinszuru.」 „Ez a
motor hajtja a rakétát.” ◆ támogattámogat 「Szeifu-
va szaiszeikanóenerugí-o szuisinszuru.」 „A kor-
mány támogatja a megújuló energiaforrásokat.” ◆

toltol
szuisinzaiszuisinzai ◆ hajtóanyaghajtóanyag
szuisinzuszuisinzu ◆ vízmélység-térképvízmélység-térkép
szuisiszuruszuisiszuru ◆ vízbevízbe fulladfullad 「Daibága szuisis-
ita.」 „A búvár vízbe fulladt.”

szuisószuisó ◆ ajánlásajánlás ◆ javaslásjavaslás
szuisószuisó ◆ kristálykristály ◇ kizuisókizuisó citrincitrin ◇ kuro-kuro-
szuisószuisó feketefekete kvarckvarc ◇ kemurizuisókemurizuisó füst-füst-
kvarckvarc ◇ muraszakizuisómuraszakizuisó ametisztametiszt
szuisószuisó ◆ SzuisóSzuisó
szuisóburauzaszuisóburauza ◆ ajánlottajánlott böngészőböngésző 「Szai-
tono szuisóburauza-o cukatteiru.」 „A szájt aján-
lott böngészőjét használom.”

szuisódamaszuisódama ◆ jósgömbjósgömb ◆ kristálygolyókristálygolyó ◆

kristálygömbkristálygömb
szuisódokeiszuisódokei ◆ kvarcórakvarcóra
szuisóhassinkiszuisóhassinki ◆ kvarcoszcillátorkvarcoszcillátor
szuisókabuszuisókabu ◆ javasolt részvényjavasolt részvény
szuisókjúszuisókjú ◆ kristálygömbkristálygömb ◆ varázsgömbvarázsgömb
szuisokuszuisoku ◆ erózióerózió ◆ víz általi erózióvíz általi erózió
szuisokukokuszuisokukoku ◆ eróziós völgyeróziós völgy
szuisósindósiszuisósindósi ◆ kvarcoszcillátorkvarcoszcillátor
szuisószubekiszuisószubeki ◆ dicséretesdicséretes
szuisószuruszuisószuru ◆ ajánlajánl 「Tomodacsi-va aru hon-
o szuisósita.」 „A barátom ajánlott egy könyvet.”

szuisótaiszuisótai ◆ szemlencseszemlencse
szuisóuranaiszuisóuranai ◆ kristálygömbbőlkristálygömbből jóslásjóslás ◆

kristálygömbös jósláskristálygömbös jóslás
szuisóuranai-oszuisóuranai-o szuruszuru ◆ kristálygömbbőlkristálygömbből jó-jó-
solsol 「Uranai si-va szuisóuranai-o sita.」 „A jós
kristálygömbből jósolt.”

szuisuszuisu ◆ ödémaödéma ◆ vizenyővizenyő ◆ vízkórvízkór
szuiszacuszuiszacu ◆ képzeletképzelet 「Ato-va dokusano szui-
szacuni makaszemaszu.」 „A többit az olvasó kép-
zeletére bízom.” ◆ kitaláláskitalálás 「Kono bjókino
gen-in-va szuiszacugacuku.」 „Nem nehéz kitalál-
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ni a betegség okát.” ◆ sejtéssejtés 「Kimino szuisza-
cuga atatta.」 „Helyesnek bizonyult a sejtésed.”

szuiszacurjokuszuiszacurjoku ◆ fantáziafantázia ◆ képzelőerőképzelőerő
szuiszacuszuruszuiszacuszuru ◆ sejtsejt 「Csódzsikanmatasza-
reta kjakuno kimocsi-o szuiszacusita.」 „Sejtette,
mit érezhetett az a ügyfél, akit hosszasan megvá-
rakoztattak.”

szuiszaiszuiszai ◆ akvarellakvarell ◆ akvarellakvarell festészetfestészet ◆

vízfestésvízfestés
szuiszaienoguszuiszaienogu ◆ akvarellfestékakvarellfesték ◆ vízfes-vízfes-
tékték
szuiszaigaszuiszaiga ◆ akvarellakvarell ◆ vízfestményvízfestmény
szuiszaigakaszuiszaigaka ◆ akvarellfestőakvarellfestő
szuiszanszuiszan ◆ rizsfőzésrizsfőzés csajkábancsajkában ◇ hang-hang-
ószuiszanószuiszan főzés csajkábanfőzés csajkában
szuiszanszuiszan ◆ főzésfőzés ◇ hangószuiszanhangószuiszan főzésfőzés
csajkábancsajkában
szuiszanszuiszan ◆ halászathalászat
szuiszanbucuszuiszanbucu ◆ halászati termékhalászati termék
szuiszandaigakuszuiszandaigaku ◆ halászati egyetemhalászati egyetem
szuiszangakkószuiszangakkó ◆ halászati iskolahalászati iskola
szuiszangakuszuiszangaku ◆ halászati tudományhalászati tudomány
szuiszangjószuiszangjó ◆ halászathalászat ◆ halászatihalászati iparipar ◆

haliparhalipar
szuiszanhjószuiszanhjó ◆ becsléstáblázatbecsléstáblázat
szuiszankaanmoniumuszuiszankaanmoniumu ◆ ammónium-hidroxidammónium-hidroxid

szuiszankabucuszuiszankabucu ◆ hidroxidhidroxid
szuiszankadószuiszankadó ◆ réz-hidroxidréz-hidroxid
szuiszankakariumuszuiszankakariumu ◆ kálium-hidroxidkálium-hidroxid
szuiszankakarusiumuszuiszankakarusiumu ◆ kalcium-hidroxidkalcium-hidroxid ◆

mészhidrátmészhidrát ◆ oltott mészoltott mész
szuiszankanatoriumuszuiszankanatoriumu ◆ nátrium-hidroxidnátrium-hidroxid
szuiszankatecuszuiszankatecu ◆ vas-hidroxidvas-hidroxid
szuiszankiszuiszanki ◆ hidroxilgyökhidroxilgyök
szuiszankokuszuiszankoku ◆ halásznemzethalásznemzet
szuiszasiszuiszasi ◆ féligfélig szívottszívott cigarettacigaretta ◆ féligfélig
szívott szivarszívott szivar
szuiszeiszuiszei ◆ MerkúrMerkúr
szuiszeiszuiszei ◆ üstökösüstökös ◇ harészuiszeiharészuiszei Halley-Halley-
üstökösüstökös
szuiszeiszuiszei ◆ vízbenvízben élésélés ◇ hanszuiszeihanszuiszei féligfélig
vízben, félig szárazföldön élésvízben, félig szárazföldön élés

szuiszeiszuiszei ◆ sodrássodrás 「Kono kava-va szuiszeiga
cujoi.」 „Ennek a folyónak erős a sodrása.”

szuiszeiszuiszei ◆ víz alapúvíz alapú ◆ vízzel lemoshatóvízzel lemosható
szuiszeidóbucuszuiszeidóbucu ◆ vízbenvízben élőélő állatállat ◆ víziál-víziál-
latlat
szuiszeidóbucuszuiszeidóbucu ◆ vízben élő állatokvízben élő állatok
szuiszeiganszuiszeigan ◆ aquatikus kőzetaquatikus kőzet
szuiszeigaszuszuiszeigaszu ◆ vízgázvízgáz
szuiszeigunszuiszeigun ◆ üstökösrajüstökösraj
szuiszeikendakuzaiszuiszeikendakuzai ◆ vizes szuszpenzióvizes szuszpenzió
szuiszeikjúszuiszeikjú ◆ Merkúr-dombMerkúr-domb
szuiszeikoncsúszuiszeikoncsú ◆ vízibogárvízibogár
szuiszeinjúzaiszuiszeinjúzai ◆ vizes emulzióvizes emulzió
szuiszeinogotokuaravareruszuiszeinogotokuaravareru ◆ üstököskéntüstökösként
jelenikjelenik megmeg 「Szuiszeinogotoku aravare, szui-
szeinogotoku kieru.」 „Üstökösként jelenik meg
és tűnik el.”

szuiszeipenszuiszeipen ◆ lemosható filclemosható filc
szuiszeisokubucuszuiszeisokubucu ◆ hidrofitonhidrofiton ◆ vízbenvízben élőélő
növénynövény ◆ vízinövényvízinövény
szuiszeitorjószuiszeitorjó ◆ vízalapú festékvízalapú festék
szuiszeizokuszuiszeizoku ◆ üstököscsaládüstököscsalád
szuiszekiszuiszeki ◆ hasnyálmirigykőhasnyálmirigykő
szuiszekisószuiszekisó ◆ hasnyálmirigykőhasnyálmirigykő
szuiszenszuiszen ◆ mosásmosás ◆ öblítésöblítés ◆ vízöblítésvízöblítés
◇ szuiszensikibendzsoszuiszensikibendzso vízöblítésesvízöblítéses vécévécé ◇

szuiszentoireszuiszentoire angolvécéangolvécé
szuiszenszuiszen ◆ merőlegesmerőleges egyenesegyenes 「Szuiszen-o
hiku.」 „Merőleges egyenest húz.”

szuiszenszuiszen ◆ ajánlásajánlás 「Kókóno tokino szenszei-
no szuiszende súsokuga kimarimasita.」 „Közép-
iskolás tanárom ajánlására kaptam munkát.” ◆

jelölésjelölés
szuiszenszuiszen ◆ nárcisznárcisz ◇ kizuiszenkizuiszen jonquillajonquilla
nárcisznárcisz ◇ rappazuiszenrappazuiszen csupros nárciszcsupros nárcisz
szuiszenszuiszen ◆ csapcsap ◆ csaptelepcsaptelep ◆ kútkút ◆ víz-víz-
csapcsap ◇ kongószuiszenkongószuiszen keverőcsapkeverőcsap ◇ dzsi-dzsi-
dószuiszendószuiszen automataautomata csaptelepcsaptelep 「Te-o sza-
si daszudakede dzsidószuiszenga kadószuru.」
„Az automata csaptelep működtetéséhez csak oda
kell tartani a kezünket.”

szuiszenszuiszen ◆ merülési vonalmerülési vonal ◆ vízvonalvízvonal
szuiszenbendzsoszuiszenbendzso ◆ angolvécéangolvécé ◆ vízöblíté-vízöblíté-
ses vécéses vécé
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szuiszendzsószuiszendzsó ◆ ajánlólevélajánlólevél 「Szuiszendzsó-
o kaitekureta.」 „Ajánlólevelet írt nekem.”

szuiszen-noasiszuiszen-noasi ◆ talpponttalppont
szuiszensikiszuiszensiki ◆ vízöblítésesvízöblítéses
szuiszensikibendzsoszuiszensikibendzso ◆ vízöblítéses vécévízöblítéses vécé
szuiszensoszuiszenso ◆ ajánlólevélajánlólevél
szuiszenszuruszuiszenszuru ◆ lemoslemos ◆ leöblítleöblít
szuiszenszuruszuiszenszuru ◆ ajánlajánl 「Konoreszutoran-o
nessinni szuiszenszuru.」 „Melegen ajánlom ezt
az éttermet!” ◆ beajánlbeajánl 「Tomodacsi-o csímuni
szuiszensita.」 „Beajánlottam a barátomat a csa-
patba.” ◆ jelöljelöl 「Aru bucurigakusa-va nóberu
heivasóni szuiszenszareta.」 „A fizikust Nobel-
békedíjra jelölték.” ◇ kóhoniszuiszenszurukóhoniszuiszenszuru je-je-
löllöl 「Daitórjóno kóhoni szuiszenszareta.」 „El-
nöknek jelölték.”

szuiszentoireszuiszentoire ◆ angolvécéangolvécé
szuiszentososzuiszentoso ◆ ajánlott olvasmányajánlott olvasmány
szuiszoszuiszo ◆ hidrogénhidrogén ◇ assukuszuiszoassukuszuiszo sű-sű-
rítettrített hidrogénhidrogén ◇ ekikaszuiszoekikaszuiszo cseppfo-cseppfo-
lyóslyós hidrogénhidrogén ◇ szandzsúszuiszoszandzsúszuiszo tríciumtrícium ◇

szanszuiszogaszuszanszuiszogaszu durranógázdurranógáz ◇ dzsúszu-dzsúszu-
iszoiszo nehézhidrogénnehézhidrogén ◇ dzsunszuiszogata-dzsunszuiszogata-
nenrjódencsinenrjódencsi tisztahidrogéntisztahidrogén üzemanyag-üzemanyag-
cellacella
szuiszószuiszó ◆ vízbe temetésvízbe temetés
szuiszószuiszó ◆ akváriumakvárium ◆ élőhal-tartályélőhal-tartály ◆ víz-víz-
tárolótároló ◇ kjúkeiszuiszókjúkeiszuiszó gömbakváriumgömbakvárium
szuiszószuiszó ◆ fúvósfúvós ◆ fúvósjátékfúvósjáték
szuiszobakudanszuiszobakudan ◆ hidrogénbombahidrogénbomba
szuiszobakuhacuszuiszobakuhacu ◆ durranógáz-robbanásdurranógáz-robbanás
szuiszóbunrecuszuiszóbunrecu ◆ antiklinális osztódásantiklinális osztódás
szuiszodzsujótaiszuiszodzsujótai ◆ hidrogénakceptorhidrogénakceptor
szuiszógakkiszuiszógakki ◆ fúvósfúvós hangszerhangszer ◆ rézfúvósrézfúvós
hangszerhangszer
szuiszógakuszuiszógaku ◆ fúvószenefúvószene
szuiszógakudanszuiszógakudan ◆ fúvószenekarfúvószenekar ◆ rezes-rezes-
bandabanda ◆ rézfúvósokrézfúvósok ◆ rézfúvós zenekarrézfúvós zenekar
szuiszogaszuszuiszogaszu ◆ hidrogéngázhidrogéngáz
szuiszoionszuiszoion ◆ hidrogénionhidrogénion
szuiszoionsiszúszuiszoionsiszú ◆ hidrogénkitevőhidrogénkitevő
szuiszokaszuiszoka ◆ hidráláshidrálás ◆ hidrogénezéshidrogénezés
szuiszokagóbucuszuiszokagóbucu ◆ hidridhidrid ◇ kinzokuszui-kinzokuszui-
szokagóbucuszokagóbucu fémhidridfémhidrid

szuiszokecugószuiszokecugó ◆ hidrogénhíd-kötéshidrogénhíd-kötés ◆ hid-hid-
rogénkötésrogénkötés
szuiszokuszuiszoku ◆ feltételezésfeltételezés 「Szore-va tannaru
szuiszokuni szuginai.」 „Ez pusztán feltételezés.”
◆ kikövetkeztetéskikövetkeztetés ◆ kitaláláskitalálás ◆ követ-követ-
keztetéskeztetés 「Szuiszokuga atatta.」 „Helyes volt a
következtetésem.”

szuiszokukóhószuiszokukóhó ◆ következtetéseskövetkeztetéses hajóút-hajóút-
számolásszámolás ◆ támpont nélküli navigációtámpont nélküli navigáció
szuiszokuszuruszuiszokuszuru ◆ kikövetkeztetkikövetkeztet 「Ato nan-
podecseszude kacuka szuiszokusita.」 „Kikövet-
keztette, hogy hány lépésből tud mattot adni.” ◆

kiokosodikkiokosodik 「Naniga okottaka szuiszokusita.」
„Kiokoskodtam, mi történhetett.” ◆ kisakkozkisakkoz
「Dono tangogadono imika szuiszokusita.」 „Ki-
sakkoztam, hogy melyik szó mit jelent.” ◆ kitalálkitalál
「Paszuvádo-o jóini szuiszokudekita.」 „Könnyen
kitaláltam a jelszót.” ◆ következtetkövetkeztet 「Kareno-
namarikara kuni-o szuiszokusita.」 „Az akcentu-
sából következtettem, melyik országból jött.”

szuiszokutókeigakuszuiszokutókeigaku ◆ következtetésikövetkeztetési sta-sta-
tisztikatisztika
szuiszonszuiszon ◆ vesebajvesebaj ◆ vízkárvízkár
szuiszóreiszuiszórei ◆ vízi temetésvízi temetés
szuiszosakaiszuiszosakai ◆ hidrogénhidrogén alapúalapú társadalomtársadalom

szuiszosoriszuiszosori ◆ hidrogénezéshidrogénezés
szuiszosoriszuruszuiszosoriszuru ◆ hidrogénezhidrogénez ◆ hidrogén-hidrogén-
nel kezelnel kezel
szuiszószuruszuiszószuru ◆ vízbevízbe temettemet 「Itai-va gandzs-
iszu gavani szuiszószareta.」 „A elhunytat a Gan-
geszbe temették.”

szuiszotantaiszuiszotantai ◆ hidrogénszállítóhidrogénszállító
szuiszuszuiszu ◆ SvájcSvájc
szuiszudzsinszuiszudzsin ◆ svájcisvájci
szuiszu-furanszuiszu-furan ◆ svájci franksvájci frank
szuiszuiszuiszui ◆ fürgénfürgén 「Kavano
hjómendeamenbo-va szuiszui szuszunda.」 „A
molnárpoloska fürgén futkározott a folyóvíz fel-
színén.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Kavano
hjómendeamenbo-va szuiszui szuszunda.」 „A
molnárpoloska könnyedén futkározott a folyóvíz
felszínén.” ◆ zökkenőmentesenzökkenőmentesen 「Kúkóno ken-
eki-va szuiszui szuszunda.」 „A repülőtéri karan-
ténvizsgálat zökkenőmentesen haladt.”
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szuiszuiojoguszuiszuiojogu ◆ sikliksiklik 「Szakana-va szuiszui
ojoida.」 „A hal siklott a vízben.”

szuiszuiszuszumuszuiszuiszuszumu ◆ lavírozlavíroz 「Baiku-va dzsú-
taide matteiru kurumano aida-o szuiszui szuszun-
da.」 „A motorkerékpáros könnyedén lavírozott
a dugóban várakozó autók között.” ◆ manőve-manőve-
rezikrezik ◆ sikliksiklik 「Veitá-va danszu-o siterukap-
puruno aida-o szuiszuito szuszunda.」 „A pincér
könnyedén siklott el a táncoló párok között.”

szuiszu-maunten-dogguszuiszu-maunten-doggu ◆ nagynagy svájcisvájci ha-ha-
vasi kutyavasi kutya
szuiszunoszuiszuno ◆ svájcisvájci
szuitadósiszuitadósi ◆ szerelmespárszerelmespár
szuitaiszuitai ◆ ittasságittasság ◆ részegségrészegség
szuitaiszuitai ◆ gúlagúla ◆ gúlaszerűgúlaszerű testtest ◆ kúpkúp ◆

kúpszerű testkúpszerű test
szuitaiszuitai ◆ degeneráltságdegeneráltság ◆ hanyatláshanyatlás
szuitaigairokeiszuitaigairokei ◆ extrapiramidálisextrapiramidális rend-rend-
szerszer
szuitaigairosógaiszuitaigairosógai ◆ extrapiramidálisextrapiramidális káro-káro-
sodássodás
szuitaiittoszuitaiitto ◆ folyamatos hanyatlásfolyamatos hanyatlás
szuitaiitto-oszuitaiitto-o tadorutadoru ◆ hanyatlóbanhanyatlóban vanvan
「Kono kaisa-va szuitaiitto-o tadotteiru.」 „Ez a
vállalat hanyatlóban van.”

szuitaikiszuitaiki ◆ hanyatlás időszakahanyatlás időszaka
szuitaisikiszuitaisiki ◆ beiktatásibeiktatási ceremóniaceremónia ◆ beik-beik-
tatási ünnepségtatási ünnepség
szuitaiszuruszuitaiszuru ◆ hanyatlikhanyatlik 「Kono korokara
bunmei-va szuitaisi hadzsimeta.」 „Ekkor kezdett
ez a kultúra hanyatlani.”

szuitaiszuruszuitaiszuru ◆ posztra emelposztra emel
szuiteiszuitei ◆ folyófenékfolyófenék ◆ tengerfenéktengerfenék
「Gunkan-va szuiteini boh-sita.」 „A hadihajó a
tenger fenekére süllyedt.” ◆ tófenéktófenék
szuiteiszuitei ◆ becslésbecslés ◆ becsültbecsült 「Szuiteienerugí
hicujórjó-o keiszansita.」 „Kiszámolta a becsült
energiaigényt.” ◆ feltételezésfeltételezés ◆ feltétele-feltétele-
zettzett 「Sibószuitei dzsikoku」 „halál feltételezett
időpontja” ◆ következtetéskövetkeztetés ◆ vélelemvélelem ◆

vélhetővélhető 「Szónansita funeno szuiteiicsi」 „a
bajba került hajó vélhető helye”

szuiteicsiszuiteicsi ◆ várható értékvárható érték
szuiteidétaszuiteidéta ◆ becsült adatbecsült adat

szuiteimuzaiszuiteimuzai ◆ ártatlanság feltételezéseártatlanság feltételezése
szuiteiruszuiteiru ◆ üresüres 「Sukudzsicuno aidadensa-va
szuiteita.」 „Az ünnepek alatt üresek voltak a vo-
natok.”

szuiteiszózokuninszuiteiszózokunin ◆ várományosvárományos ◆ vélhetővélhető
örökösörökös
szuiteiszuruszuiteiszuru ◆ becsülbecsül 「Dzsisinno kibo-va
magunicsúdo jonten-icsito szuiteiszareteima-
szu.」 „A földrengést a Richter skála szerinti
4,1-es méretűre becsülik.” ◆ feltételezfeltételez 「Kare-
va júzaito szuiteiszareteiru.」 „Feltételezik, hogy
bűnös.” ◆ következtetkövetkeztet 「Keiszacu-va
sibódzsikoku-o szuiteisita.」 „A rendőrök követ-
keztettek a halál időpontjára.”

szuitekiszuiteki ◆ vízcseppvízcsepp 「Madogaraszuni szuitek-
iga cuiteiru.」 „Vízcseppek vannak az ablaküve-
gen.”

szuitenszuiten ◆ hidráláshidrálás
szuiteszukareruszuiteszukareru ◆ kölcsönösenkölcsönösen szeretikszeretik
egymástegymást
szuitetoruszuitetoru ◆ kifésülkifésül 「Kamino ke-o szuitekuc-
cuki musi-o totta.」 „Kifésültem a hajamból a bo-
gáncsot.”

szuitószuitó ◆ hasnyálmirigy-szigethasnyálmirigy-sziget ◆

Langerhans-szigetLangerhans-sziget
szuitószuitó ◆ kiadás és bevételkiadás és bevétel
szuitószuitó ◆ árasztottárasztott módonmódon termesztetttermesztett
rizsrizs
szuitószuitó ◆ kulacskulacs 「Heisitacsi-va szuitókara
mizu-o nonda.」 „A katonák kulacsból itták a vi-
zet.” ◆ vizes palackvizes palack
szuitószuitó ◆ bárányhimlőbárányhimlő 「Kodomo-va szuitóni-
natta.」 „A gyerek bárányhimlős lett.”

szuitóboszuitóbo ◆ pénztárkönyvpénztárkönyv
szuitógakariszuitógakari ◆ pénztárospénztáros
szuitógucsiszuitógucsi ◆ pénztárablakpénztárablak
szuítokónszuítokón ◆ csemegekukoricacsemegekukorica
szuítomeronszuítomeron ◆ édes sárgadinnyeédes sárgadinnye
szuitonszuiton ◆ menekülés vízen átmenekülés vízen át
szuitonszuiton ◆ galuskagaluska ◆ japán galuskajapán galuska
szuitó-oszuitó-o cukaszadorucukaszadoru ◆ kezelikezeli aa pénzügye-pénzügye-
ketket
szuítopíszuítopí ◆ szagosbükkönyszagosbükköny
szuítopotetoszuítopoteto ◆ batátabatáta ◆ édesburgonyaédesburgonya
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szuitorigamiszuitorigami ◆ itatósitatós ◆ itatóspapíritatóspapír ◆ szí-szí-
vópapírvópapír
szuitoruszuitoru ◆ felitatfelitat 「Mizu-o szupondzside szui
totta.」 „Szivaccsal felitattam vizet.” ◆ felszívfelszív
「Szódzsiki-va dzsútankarapankuzu-o szui tot-
ta.」 „A porszívó felszívta a szőnyegről a mor-
zsát.” ◆ kiszipolyozkiszipolyoz 「Akadzsibumonga rieki-o
szui toru.」 „A veszteséges részleg kiszipolyozza a
vállalatot.” ◆ kiszívkiszív 「Kizugucsikara doku-o szui
totta.」 „Kiszívta a sebből a mérget.” ◆ leszívleszív
「Dorobó-va tankukaragaszorin-o szui totta.」 „A
tolvaj leszívta a benzint a tankból.” ◆ magábamagába
szívszív 「Sio-va sike-o szui toru.」 „A só magába
szívja a nedvességet.” ◆ megpumpolmegpumpol 「Kuni-va
zeikinde kokuminno okane-o szui toru.」 „Az ál-
lam az adókkal megpumpolja a népet.”

szuitorukotoszuitorukoto ◆ elszíváselszívás ◆ leszívásleszívás
szuíto-rúmuszuíto-rúmu ◆ lakosztálylakosztály
szuitósószuitósó ◆ vízfejűségvízfejűség
szuitósónoszuitósóno ◆ vízfejűvízfejű 「Szuitósóno kodomo」
„vízfejű gyerek”

szuitószekininsaszuitószekininsa ◆ kampánypénz-kezelőkampánypénz-kezelő
szuiunszuiun ◆ vízivízi szállításszállítás 「Kono macsi-va szui-
unno benga joi.」 „Ez a város vízi szállítás szem-
pontjából kedvező helyen van.”

szuizenszuizen ◆ áhítozásáhítozás ◆ sóvárgássóvárgás
szuizen-nomatoszuizen-nomato ◆ áhítottáhított dologdolog
「Renkindzsucu-va szekaicsúno hitobitono szui-
zenno matoda.」 „A világon mindenki áhítozik az
aranycsinálás után.”

szuizenszuruszuizenszuru ◆ áhítozikáhítozik ◆ csöpögcsöpög aa nyálanyála
◆ sóvárogsóvárog
szuizószuizó ◆ hasnyálmirigyhasnyálmirigy
szuizóenszuizóen ◆ hasnyálmirigy-gyulladáshasnyálmirigy-gyulladás
szuizóesiszuizóesi ◆ hasnyálmirigy-elhaláshasnyálmirigy-elhalás ◆

hasnyálmirigy-nekrózishasnyálmirigy-nekrózis
szuizóganszuizógan ◆ hasnyálmirigy-rákhasnyálmirigy-rák
szuizókeszszekiszuizókeszszeki ◆ hasnyálmirigykőhasnyálmirigykő
szuizokuenszuizokuen ◆ akvaparkakvapark
szuizokukanszuizokukan ◆ akvaparkakvapark ◆ akváriumakvárium ◇ kai-kai-
csúszuizokukancsúszuizokukan tenger alatti akváriumtenger alatti akvárium
szuizószekkaiszuizószekkai ◆ hasnyálmirigy-megnyitáshasnyálmirigy-megnyitás
szujakiszujaki ◆ mázatlan cserépmázatlan cserép
szujaszujanemuruszujaszujanemuru ◆ alszik, mint a tejalszik, mint a tej

szujaszujatoneruszujaszujatoneru ◆ durmoldurmol 「Inakaippaini-
natta kodomo-va hejadeszujaszujato nemutta.」
„A jóllakott kisgyerek a szobájában durmolt.” ◆

szundikálszundikál
szújószújó ◆ fontosságfontosság
szújónaszújóna ◆ fontosfontos 「Szújóna jakusoku」 „fon-
tos beosztás” ◆ főfő 「Szújóna szanbucu」 „fő ter-
mék” ◆ kulcsfontosságúkulcsfontosságú 「Szújóna szangjó」
„kulcsfontosságú iparágak”

szukaszuka ◆ hülyeséghülyeség ◆ nem nyertnem nyert ◆ szkaszka
szukaborósószukaborósó ◆ Scarborough-zátonyScarborough-zátony
szukáfuszukáfu ◆ kendőkendő
szúkagecuszúkagecu ◆ néhány hónapnéhány hónap
szúkaiszúkai ◆ párszorpárszor 「Kono ka-o szúkaifukusú-
sita.」 „Párszor átismételtem a leckét.” ◆ sok-sok-
szorszor 「Kono ka-o szúkaijonda.」 „Sokszor elol-
vastam a leckét.” ◆ többszörtöbbször 「Nenni szúkaii-
nakani rjokószuru.」 „Évente többször utazom vi-
dékre.”

szukaicuríszukaicurí ◆ SkytreeSkytree
szukaidaibászukaidaibá ◆ ejtőernyősejtőernyős
szukai-daibinguszukai-daibingu ◆ ejtőernyősejtőernyős ugrásugrás ◆ ej-ej-
tőernyőzéstőernyőzés
szúkaidatenoszúkaidateno ◆ emeletesemeletes 「Szúkaidateno
ucsini szundeiru.」 „Emeletes házban lakom.” ◆

többszintestöbbszintes 「Szúkaidatenobiru」 „többszin-
tes épület”

szukainettoszukainetto ◆ SkynetSkynet
szukairainszukairain ◆ égreégre kirajzolódottkirajzolódott körvonalkörvonal
◆ hegyi kocsiúthegyi kocsiút ◆ horizonthorizont
szukanaiszukanai ◆ kellemetlenkellemetlen 「Szukanai jacu」
„kellemetlen fráter”

szukandzsinabiaszukandzsinabia ◆ SkandináviaSkandinávia
szukandzsinabiahantószukandzsinabiahantó ◆ Skandináv-Skandináv-
félszigetfélsziget
szukandzsinabianoszukandzsinabiano ◆ skandináviaiskandináviai
szukandzsiumuszukandzsiumu ◆ szkandiumszkandium
szukankuszukanku ◆ bűzösbűzös borzborz ◇ simaszukankusimaszukanku
csíkoscsíkos bűzösborzbűzösborz ◇ simaszukankusimaszukanku bűzös-bűzös-
borzborz
szukanpinszukanpin ◆ ágrólszakadtágrólszakadt ◆ nincstelennincstelen ◆

nincstelenségnincstelenség ◆ nyomorúságnyomorúság
szukanposzukanpo ◆ japánkeserűfűjapánkeserűfű
szukarászukará ◆ skalárskalár
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szukarábaszukarába ◆ skalármezőskalármező ◆ skalártérskalártér
szukaráhaszukaráha ◆ skalárhullámskalárhullám
szukarásippuszukarásippu ◆ ösztöndíjösztöndíj
szukarászekiszukarászeki ◆ skaláris szorzatskaláris szorzat
szukareruszukareru ◆ kedvelikedveli valakivalaki 「Vatasi-va dare-
nimo szukarenai.」 „Engem senki sem kedvel.” ◆

szeretetreszeretetre méltóméltó 「Kanodzso-va szukareruta-
csida.」 „Szeretetre méltó teremtés.”

szukasiszukasi ◆ vízjelvízjel ◇ edaszukasiedaszukasi lombritkításlombritkítás

szukasibinszenszukasibinszen ◆ vízjeles levélpapírvízjeles levélpapír
szukasiboriszukasibori ◆ áttört faragásáttört faragás
szukasimojónoszukasimojóno ◆ áttetszőáttetsző mintásmintás 「Szukasi
mojóno nunodzsi」 „áttetsző mintás ruhaanyag”
◆ vízjelesvízjeles 「Szukasi mojóno kami」 „vízjeles
papír”

szukassuszukassu ◆ fallabdafallabda ◆ gyümölcslégyümölcslé ◆ szörpszörp
szukaszazuszukaszazu ◆ azonnalazonnal 「Szukaszazu kikai-o
toraeta.」 „Azonnal megragadta a lehetőséget.” ◆

rögtönrögtön 「Atarasii mono-va szukaszazu tori ire-
ru.」 „Rögtön befogadja az újat.”

szukaszuszukaszu ◆ megéhezikmegéhezik 「Tandzsikande
onaka-o szukaszu.」 „Rövid idő alatt megéhezik.”

szukaszuszukaszu ◆ átvilágítátvilágít 「Szen-enszacu-o szu-
kasite miru.」 „Az ezerjenest átvilágítva nézi.” ◆

fürkészfürkész 「Jami-o szukasite miru.」 „Sötétséget
fürkészi.” ◆ keresztülnézkeresztülnéz 「Hikarini szukasite
fútóno nakami-o nuszumi mita.」 „A fény felé for-
dítva keresztülnéztem a borítékon, hogy kiderít-
sem a tartalmát.” ◆ lekezellekezel 「Szukasita taido」
„lekezelő magatartás” ◆ megritkítmegritkít 「Kigino
aida-o szukasita.」 „Megritkítottam a fák közötti
távolságot.” ◆ ritkítritkít 「Ike gakino aida-o szuka-
szu.」 „Ritkítja a sövényt.”

szukátoszukáto ◆ szoknyaszoknya ◇ gjazá-szukátogjazá-szukáto hú-hú-
zottzott szoknyaszoknya ◇ dandan-nofurirunoszukátodandan-nofurirunoszukáto
rétegesréteges szoknyaszoknya ◇ hidaszukátohidaszukáto rakottrakott
szoknyaszoknya ◇ rongu-szukátorongu-szukáto hosszú szoknyahosszú szoknya
szukátotakeszukátotake ◆ szoknya hosszaszoknya hossza
szukattoszuruszukattoszuru ◆ jólesikjólesik 「Kono
acuszadebíru-o nondeszukattosita.」 „A meleg-
ben jólesett a sör.” ◆ kiderülkiderül 「Szukattosita
aozora」 „kiderült égbolt” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül
「Szukattosita kibun」 „megkönnyebbült érzés”

szukautoszukauto ◆ beszervezésbeszervezés ◆ cserkészcserkész ◆ te-te-
hetségkutatáshetségkutatás ◇ gáru-szukautogáru-szukauto cserkész-cserkész-
lánylány ◇ dzsinzaiszukautodzsinzaiszukauto fejvadászatfejvadászat ◇

dzsinzaiszukautodzsinzaiszukauto fejvadászfejvadász
szukautoméruszukautoméru ◆ állásajánlatállásajánlat ◆ beszerve-beszerve-
ző levélző levél
szukautoszuruszukautoszuru ◆ becserkészbecserkész 「Ii dzsinzai-
o szukautosita.」 „Becserkésztem egy jó munka-
erőt.” ◆ beszervezbeszervez 「Szupainiszukautosza-
reta.」 „Beszervezték kémnek.” ◆ hívhív
「Kanodzso-va utagaumakute kasuniszukau-
toszareta.」 „Felfigyeltek a szép hangjára, és éne-
kesnek hívták.”

szukeszuke ◆ macamaca ◆ némbernémber ◆ nőcinőci ◆ spinéspiné
◇ gattensócsinoszukegattensócsinoszuke rendbenrendben vanvan ◇ gat-gat-
tensócsinoszuketensócsinoszuke értettemértettem
szukeaveaszukeavea ◆ riogató vírusriogató vírus ◆ scarewarescareware
szukebasiraszukebasira ◆ támasztóoszloptámasztóoszlop
szukebeekondzsószukebeekondzsó ◆ buja természetbuja természet
szukebeiszukebei ◆ bujaságbujaság ◆ kéjelgéskéjelgés ◆ kéjenckéjenc ◆

mohóságmohóság
szukebeidzsidzsiiszukebeidzsidzsii ◆ vén kéjencvén kéjenc
szukebeikondzsószukebeikondzsó ◆ kéjenckéjenc természettermészet ◆

mohó természetmohó természet
szukebeinaszukebeina ◆ kéjvágyókéjvágyó
szukebenaszukebena ◆ kéjvágyókéjvágyó 「Szukebena otoko」
„kéjvágyó ember”

szukecscsiszukecscsi ◆ vázlatvázlat
szukecscsibukkuszukecscsibukku ◆ vázlatfüzetvázlatfüzet ◆ vázlat-vázlat-
tömbtömb
szukecscsiszuruszukecscsiszuru ◆ vázlatotvázlatot készítkészít 「Csizu-
o szukecscsisita.」 „Térképvázlatot készített.”

szukedacsiszukedacsi ◆ erősítéserősítés ◆ segédsegéd ◆ segítségsegítség
「Szukedacsi-o tanonda.」 „Segítséget kért.”

szukedzsúruszukedzsúru ◆ napirendnapirend ◆ programprogram
「Raisúnoszukedzsúru-va cumatteiru.」 „A jövő
heti programom sűrű.” ◆ tervterv 「Sigoto-va szu-
kedzsúru tórini szuszunda.」 „A munka a terv
szerint haladt.” ◇ kamicuszukedzsúrukamicuszukedzsúru zsúfoltzsúfolt
programprogram ◇ furaito-szukedzsúrufuraito-szukedzsúru repülésirepülési
járattervjáratterv ◇ benkjónoszukedzsúrubenkjónoszukedzsúru tanulá-tanulá-
sisi tervterv 「Benkjónoszukedzsúru-o ta.」 „Tanu-
lási tervet készítettem.” ◇ rjokónoszukedzsúrurjokónoszukedzsúru
útitervútiterv
szukedzsúrucsószukedzsúrucsó ◆ határidőnaplóhatáridőnapló
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szúkeiszúkei ◆ hódolathódolat
szuképugótoszuképugóto ◆ bűnbakbűnbak 「Buka-o sippainoszu-
képugótonisita.」 „A beosztottját állította bűn-
baknak a sikertelenségért.”

szukeruszukeru ◆ átlátszikátlátszik 「Mizuni nureta tísacu-
va szukete mieta.」 „A vizes póló átlátszott.” ◆

átlátszóátlátszó 「Szukeru szozaino fuku」 „átlátszó
anyagú ruha” ◇ szuketemieruszuketemieru átlátszikátlátszik
「Uszui fútókara tegamino hiszszekiga szukete
mieta.」 „A vékony borítékon átlátszott a levél
írása.”

szukéruszukéru ◆ jelentőségjelentőség 「Szukéruno csiiszai ha-
nasi」 „kis jelentőségű történet” ◆ kaliberkaliber
「Szukéruno ókii hito」 „nagy kaliberű ember” ◆

kiterjedéskiterjedés 「Szukéruno ókii mori」 „nagy ki-
terjedésű erdő” ◆ méretméret ◆ mérlegtányérmérlegtányér ◆

skálaskála ◇ kasiszukérukasiszukéru Fahrenheit-skálaFahrenheit-skála
「Szessiszukéruto kasiszukéru」 „Celsius-skála
és Fahrenheit-skála” ◇ szankakuszukéruszankakuszukéru lép-lép-
tékvonalzótékvonalzó ◇ taiszúszukérutaiszúszukéru logaritmikuslogaritmikus
skálaskála 「Szenkeiszukéruto taiszúszukéru」 „line-
áris skála és logaritmikus skála” ◇ rihitá-rihitá-
szukéruszukéru Richter-skálaRichter-skála
szukéruappuszuruszukéruappuszuru ◆ bővítbővít 「Szeiszan-o szu-
kéruappuszuru.」 „Bővíti a termelést.”

szukerucoszukeruco ◆ scherzoscherzo
szukérudaunszuruszukérudaunszuru ◆ csökkenticsökkenti aa méretétméretét
「Purodzsekuto-o szukérudaunszuru.」 „Csök-
kenti a projekt méretét.”

szukeszukenoszukeszukeno ◆ áttetszőáttetsző 「Szukeszukeno-
burauszu」 „áttetsző blúz”

szukétászukétá ◆ korcsolyázókorcsolyázó ◇ kikkuszukétákikkuszukétá rol-rol-
lerler
szuketemieruszuketemieru ◆ átlátszikátlátszik 「Uszui fútókara
tegamino hiszszekiga szukete mieta.」 „A vékony
borítékon átlátszott a levél írása.”

szukétoszukéto ◆ görkorcsolyagörkorcsolya ◆ korcsolyakorcsolya ◆ kor-kor-
csolyázáscsolyázás
szukétobódoszukétobódo ◆ gördeszkagördeszka
szukétobódoninotteaszobuszukétobódoninotteaszobu ◆ gördeszká-gördeszká-
zikzik 「Kóendeszukétobódoni notte aszonda.」 „A
parkban gördeszkáztam.”

szuketódaraszuketódara ◆ alaszkai tőkehalalaszkai tőkehal
szukétodzsószukétodzsó ◆ korcsolyapályakorcsolyapálya
szukétogucuszukétogucu ◆ korcsolyakorcsolya ◆ korcsolyacipőkorcsolyacipő

szukéto-o szuruhitoszukéto-o szuruhito ◆ korcsolyázókorcsolyázó
szukétorinkuszukétorinku ◆ műjégpályaműjégpálya
szukétoszensuszukétoszensu ◆ korcsolyázókorcsolyázó
szukétoszuruszukétoszuru ◆ iringáliringál ◆ korcsolyázikkorcsolyázik
「Kanodzso-va szukétoga umai.」 „Jól korcsolyá-
zik.”

szukettoszuketto ◆ segítőtárssegítőtárs
szukiszuki ◆ eleganciaelegancia ◆ esztétikaesztétika ◆ kifinomultkifinomult
ízlésízlés ◇ szuki-oszuki-o korasitakorasita esztétikusesztétikus
「Szuki-o korasita teien」 „esztétikus kert” ◇

szuki-oszuki-o korasitakorasita ízlésesízléses 「Szuki-o korasita
heja」 „ízlésesen berendezett szoba”

szukiszuki ◆ ekeeke
szukiszuki ◆ ásóásó 「Szukide niva-o hotta.」 „Az ásó-
val felástam a kertet.”

szukiszuki ◆ alkalomalkalom 「Szuki-o ukagau.」 „Keresi
az alkalmat.” ◆ helyhely 「Arino hai deru szukimo-
nai.」 „Annyi hely sincs, hogy egy hangya kifér-
jen.” ◆ hézaghézag ◆ lehetőséglehetőség 「Issunno szuki-o
cuite sóbu-o kimeta.」 „A lehetőséget megragad-
va győzött.” ◆ vigyázatlanságvigyázatlanság 「Karega joppa-
ratteiru szukini dzsódzsite szaifu-o nuszunda.」
„Kihasználva a részeg vigyázatlanságát, elloptam a
pénztárcáját.” ◇ icsibunoszukimonaiicsibunoszukimonai kifogás-kifogás-
talantalan 「Icsibuno szukimonaiszúcu szugatade
aravareta.」 „Kifogástalan öltönyt viselt.” ◇ icsi-icsi-
bunoszukimonaibunoszukimonai maradéktalanmaradéktalan 「Icsibuno
szukimonai kanpekina fukuszei.」 „Maradéktala-
nul tökéletes másolat.” ◇ szukinidzsózuruszukinidzsózuru ki-ki-
játszvajátszva azaz éberségétéberségét 「Aiteno szukini dzsó-
dzsite kógekisita.」 „Kijátszva az éberségét, táma-
dott.” ◇ szuki-oszuki-o mirumiru kicselezkicselez 「Kansuno
szuki-o mite keimusokara daszszósita.」 „Kicse-
lezte az őröket, és elszökött a börtönből.” ◇

szunbun-noszukimonaiszunbun-noszukimonai túlontúltúlontúl 「Szunbun-
no szukimonai szeikecuna ie.」 „Túlontúl tiszta
lakás.” ◇ szunbun-noszukimonaiszunbun-noszukimonai mindenminden
részletrerészletre kiterjedőkiterjedő 「Szunbunno szukimonai
keikaku-o tateta.」 „Minden részletre kiterjedő
tervet készített.”

szukíszukí ◆ sísí ◆ síeléssíelés 「Szukíga daiszuki.」 „Imá-
dom a síelést.” ◆ sílécsíléc 「Szukí-o haita.」 „Fel-
csatoltam a sílécet.” ◇ arupen-szukíarupen-szukí alpesialpesi sí-sí-
eléselés ◇ guraszuszukíguraszuszukí gyepsígyepsí ◇

kuroszukantorí-szukíkuroszukantorí-szukí sífutássífutás ◇ dzsetto-dzsetto-
szukíszukí vízirobogóvízirobogó ◇ dzsetto-szukídzsetto-szukí jetskijetski ◇

móguru-szukímóguru-szukí buckasíelésbuckasíelés
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szúkiszúki ◆ hányattatáshányattatás
szukibaraszukibara ◆ éheséhes hashas 「Szuki baranimazui
mononasi.」 „Az éhes has a legjobb szakács.” ◆

éhgyomoréhgyomor ◆ üres gyomorüres gyomor
szukibaszamiszukibaszami ◆ ritkító ollóritkító olló
szukíbószukíbó ◆ sísapkasísapka
szukíbódoszukíbódo ◆ sílécsíléc
szukíbúcuszukíbúcu ◆ síbakancssíbakancs
szukí-cuászukí-cuá ◆ sítúrasítúra
szukidearuszukidearu ◆ bírbír 「Kareno hanasi kataga szu-
ki.」 „Bírom a beszédstílusát.” ◆ szeretszeret 「Cu-
maga szekaide icsibanszuki.」 „A feleségemet sze-
retem a világon a legjobban.” ◆ tetsziktetszik 「Kono
eiga-va szukida.」 „Nekem tetszik ez a film.” ◇

hógaszukidearuhógaszukidearu szívesebbenszívesebben 「Hitoride rjo-
kószuru hóga szuki.」 „Szívesebben utazok egye-
dül.”

szukidehoruszukidehoru ◆ ásás 「Niva-o szukide hotta.」
„Kertet ástam.” ◆ felásfelás
szukídzsanpuszukídzsanpu ◆ síugrássíugrás
szukídzsószukídzsó ◆ sípályasípálya
szukífukuszukífuku ◆ síruhasíruha
szukigaaruszukigaaru ◆ alkalmatalkalmat adad 「Szaifu-o
nuszumaretano-va , kareno hónimoszukigaatta-
karadato omou.」 „Szerintem azért lophatták el
a pénztárcáját, mert alkalmat adott rá.” ◆ nincsnincs
résenrésen
szukigamiszukigami ◆ fésült hajfésült haj
szukigamiszukigami ◆ merített papírmerített papír
szukiganaiszukiganai ◆ megtámadhatatlanmegtámadhatatlan 「Szukiga-
nai bógjo」 „megtámadhatatlan védelem” ◆ nemnem
lehetlehet belekötnibelekötni 「Kareno riron-va szukiga-
nai.」 „Nem lehet belekötni az okfejtésébe.” ◆ ré-ré-
sensen álláll ◆ résenrésen vanvan 「Szukiganai hito-va da-
maszarenaijo.」 „Ha az ember résen van, akkor
nem csaphatják be.”

szukí-góguruszukí-góguru ◆ síszemüvegsíszemüveg
szukígucuszukígucu ◆ síbakancssíbakancs
szukigusiszukigusi ◆ sűrű fésűsűrű fésű
szukihenszukihen ◆ bal oldali eke-gyökbal oldali eke-gyök
szukihódainifurumauszukihódainifurumau ◆ szeszélyesszeszélyes
szukihódai-oszukihódai-o szaszeruszaszeru ◆ ráhagyráhagy 「Ano koni-
va szuki hódai-o szaszetesimatta.」 „Régen arra
gyerekre mindent ráhagytam.”

szukihódai-oszukihódai-o szuruszuru ◆ aztazt csinál,csinál, amitamit
kénye-kedvekénye-kedve tartjatartja 「Sacsóno muszukodaka-
ratte szuki hódaisiterujone.」 „Te vagy igazgató
fia, azt csinálsz a cégnél, amit a kényed-kedved
tartja.”

szukíinszutorakutászukíinszutorakutá ◆ síoktatósíoktató
szukijaszukija ◆ teaceremóniás lugasteaceremóniás lugas ◆ teaházteaház
szukíjászukíjá ◆ síelősíelő
szukijakiszukijaki ◆ szukijakiszukijaki
szukíjóguszukíjógu ◆ sífelszereléssífelszerelés
szukíjóhinszukíjóhin ◆ sífelszereléssífelszerelés
szukíkaszszószukíkaszszó ◆ lesikláslesiklás
szukikattenaszukikattena ◆ aztazt csinál,csinál, amitamit akarakar
「Szuki kattena hitorigurasi-o siteiru.」 „Egyedül
él, azt csinál, amit akar.”

szúkikeiszúkikei ◆ bíborosbíboros
szukikiraiszukikirai ◆ válogatósságválogatósság 「Jaszaino szuki
kiraiganai.」 „Nem vagyok válogatós zöldségek-
ben.”

szukikiraigahagesiiszukikiraigahagesii ◆ finnyásfinnyás 「Szuki kira-
ino hagesii hitoni rjóri-o szuruno-va taihende-
szu.」 „Nehéz a finnyás emberekre főzni.” ◆ vá-vá-
logatóslogatós 「Tabe monono szuki kiraiga hagesii.」
„Nagyon válogatós az ételekben.”

szukíkjanpuszukíkjanpu ◆ sítáborsítábor
szúkikjószúkikjó ◆ bíborosbíboros
szukikoszukiko ◆ fodrásztanoncfodrásztanonc
szukikonomuszukikonomu ◆ szeretettelszeretettel csinálcsinál ◇ szu-szu-
kikonondekikononde jókedvébőljókedvéből 「Szuki kononde
bokoku-o banaretanode-va nai.」 „Nem jóked-
vemből hagytam el hazámat.”

szukikonondeszukikononde ◆ heccbőlheccből 「Szuki kononde fu-
rui kurumani notteirunode-va nai.」 „Nem hecc-
ből járok öreg autóval.” ◆ jókedvébőljókedvéből 「Szuki
kononde bokoku-o banaretanode-va nai.」 „Nem
jókedvemből hagytam el hazámat.”

szukimaszukima ◆ hézaghézag 「Maebani szukimagaaru.」
„Hézag van az első fogaim között.” ◆ közköz ◆ nyí-nyí-
láslás 「Itato itano aidani szukimagaatta.」 „A
deszkák között nyílás volt.” ◆ résrés 「Kabeto re-
izókono szukimaga atatamatta.」 „A fal és a hű-
tőgép közötti rés felmelegedett.” ◇ szukimanakuszukimanaku
szorosanszorosan 「Kanzumede szakana-va szuki mana-
ku narandeita.」 „A konzervben a halak szorosan
egymás mellé voltak préselve.” ◇ doanoszukimadoanoszukima
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ajtórésajtórés 「Doano szukimakara hikariga morete-
ita.」 „Az ajtórésen át fény szűrődött be.”

szukimagédzsiszukimagédzsi ◆ hézagmérőhézagmérő
szukimakazeszukimakaze ◆ huzathuzat
szukimakazegafukuszukimakazegafuku ◆ elhidegülelhidegül 「Ano fúfu-
no aidani-va szukimakazega fuiteiru.」 „Az a há-
zaspár elhidegült egymástól.”

szukimanakuszukimanaku ◆ szorosanszorosan 「Kanzumede
szakana-va szuki manaku narandeita.」 „A kon-
zervben a halak szorosan egymás mellé voltak
préselve.”

szukimanoaruszukimanoaru ◆ hézagoshézagos
szukí-maraszonszukí-maraszon ◆ sífutássífutás
szukímaszukuszukímaszuku ◆ símaszksímaszk
szukiminguszukimingu ◆ bankkártya-klónozásbankkártya-klónozás ◆

bankkártya-másolásbankkártya-másolás
szukimumirukuszukimumiruku ◆ fölözöttfölözött tejtej ◆ lefölözöttlefölözött
tejtej
szukinszukin ◆ bőrbőr ◇ sípu-szukinsípu-szukin birkabőrbirkabőr ◇ sáku-sáku-
szukinszukin cápabőrcápabőr ◇ dorai-szukindorai-szukin szárazszáraz bőrbőr
◇ ramu-szukinramu-szukin báránybőrbáránybőr
szukinaszukina ◆ kedveltkedvelt 「Vatasino szukina kisze-
cu」 „általam kedvelt évszak” ◆ kedvenckedvenc
「Szukinacsímu-va nandeszuka?」 „Melyik a
kedvenc csapatod?” ◇ on-nazukinaon-nazukina szoknya-szoknya-
vadászvadász 「On-nazukina otoko」 „szoknyavadász
férfi” ◇ szuikiniszuruszuikiniszuru kedvekedve szerintszerint csinálcsinál
「Szukinisite!」 „Csináld kedved szerint!” ◇ szu-szu-
kidearukidearu tetsziktetszik 「Kono eiga-va szukida.」
„Nekem tetszik ez a film.” ◇ szukidearuszukidearu szeretszeret
「Cumaga szekaide icsibanszuki.」 „A felesége-
met szeretem a világon a legjobban.” ◇ szuki-szuki-
dearudearu bírbír 「Kareno hanasi kataga szuki.」 „Bí-
rom a beszédstílusát.” ◇ szukininaruszukininaru megba-megba-
rátkozikrátkozik 「Tacscsipaneru-va szukininarenai.」
„Nem tudok megbarátkozni az érintőképernyő-
vel.” ◇ szukininaruszukininaru beleszeretbeleszeret 「Aru
dzsoszei-o szukininatta.」 „Beleszeretett egy nő-
be.” ◇ szukininaruszukininaru megszeretmegszeret 「Kono rjóri-
o szukininatta.」 „Megszerettem ezt az ételt.” ◇

szukininaruszukininaru megkedvelmegkedvel 「Kono rjóri-o szuki-
ninatta.」 „Megkedveltem ezt az ételt.” ◇ szu-szu-
kininarukininaru megtetszikmegtetszik 「Otóto-va rinkano dzs-
oszeiga szukininatta.」 „Az öcsémnek megtetszett
a szomszéd lány.” ◇ szevazukinaszevazukina gondoskodógondoskodó
típusútípusú 「Szevazukina hito」 „gondoskodó típu-
sú ember” ◇ hanasizukinahanasizukina szeretszeret beszélnibeszélni

「Haha-va hanasi zukina hitoda.」 „Az anyukám
szeret beszélni.”

szúkinaszúkina ◆ hányattatotthányattatott 「Szúkina dzsin-
szei」 „hányattatott élet”

szukinajóniszukinajóni ◆ kénye-kedve szerintkénye-kedve szerint
szukinakuszukinaku ◆ katonásankatonásan 「Hondanano hon-va
szukinaku narandeita.」 „A polcon katonásan so-
rakoztak a könyvek.”

szúkinaunmeiszúkinaunmei ◆ balsorsbalsors
szukin-daibászukin-daibá ◆ békaemberbékaember ◆ könnyűbúvárkönnyűbúvár
szukin-daibinguszukin-daibingu ◆ könnyűbúvárkodáskönnyűbúvárkodás
szukinheddoszukinheddo ◆ bőrfejűbőrfejű ◆ szkinhedszkinhed
szukinidzsózuruszukinidzsózuru ◆ kijátszvakijátszva azaz éberségétéberségét
「Aiteno szukini dzsódzsite kógekisita.」 „Ki-
játszva az éberségét, támadott.”

szukininaruszukininaru ◆ beleszeretbeleszeret 「Aru dzsoszei-o
szukininatta.」 „Beleszeretett egy nőbe.” ◆ meg-meg-
barátkozikbarátkozik 「Tacscsipaneru-va szukininare-
nai.」 „Nem tudok megbarátkozni az érintőkép-
ernyővel.” ◆ megkedvelmegkedvel 「Kono rjóri-o szuki-
ninatta.」 „Megkedveltem ezt az ételt.” ◆ meg-meg-
szeretszeret 「Kono rjóri-o szukininatta.」 „Megsze-
rettem ezt az ételt.” ◆ megtetszikmegtetszik 「Otóto-va
rinkano dzsoszeiga szukininatta.」 „Az öcsémnek
megtetszett a szomszéd lány.”

szukiniszaszeruszukiniszaszeru ◆ megszerettetmegszerettet
「Szenszei-va vatasini szúgaku-o szukiniszasze-
ta.」 „A tanár megszerettette velem a matemati-
kát.”

szukin-keaszukin-kea ◆ bőrápolásbőrápolás
szukínoitaszukínoita ◆ sísí ◆ sílécsíléc
szukínokócsiszukínokócsi ◆ síoktatósíoktató
szukinokosinóneszukinokosinóne ◆ bakhátbakhát ◆ bogárhátbogárhát
szukinoóiszukinoói ◆ vigyázatlanvigyázatlan 「Kare-va szukino ói
szeikakuda.」 „Vigyázatlan ember.”

szukínosidósaszukínosidósa ◆ síoktatósíoktató
szukin-rósonszukin-róson ◆ hidratáló folyadékhidratáló folyadék
szukinsippuszukinsippu ◆ érintésérintés ◆ fizikaifizikai kapcsolatkapcsolat ◆

ölelésölelés
szukinsippu-oszukinsippu-o hakaruhakaru ◆ fizikaifizikai kontaktus-kontaktus-
ba kerülba kerül
szuki-oszuki-o korasitakorasita ◆ esztétikusesztétikus 「Szuki-o ko-
rasita teien」 „esztétikus kert” ◆ ízlésesízléses
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「Szuki-o korasita heja」 „ízlésesen berendezett
szoba”

szukiokoszuszukiokoszu ◆ felásfelás 「Tahatano cucsi-o szuki
okosita.」 „Felásta a földjét.”

szuki-oszuki-o mirumiru ◆ kicselezkicselez 「Kansuno szuki-o mi-
te keimusokara daszszósita.」 „Kicselezte az őrö-
ket, és elszökött a börtönből.” ◆ kijátszikkijátszik
szuki-oszuki-o mitemite ◆ elsőelső adandóadandó alkalommalalkalommal
「Szuki-o mite nigeru inugaimaszu.」 „Van olyan
kutya, amelyik az első adandó alkalommal meg-
szökik.” ◆ ha úgy adódikha úgy adódik
szuki-oszuki-o mitenigerumitenigeru ◆ meglógmeglóg
「Dóbucuenkararaion-va szuki-o mite nigeta.」
„Az állatkertből meglógott az oroszlán.”

szukí-oszukí-o szuruszuru ◆ síelsíel 「Szukí dekiru?」 „Tudsz
síelni?”

szukipparaszukippara ◆ éhgyomoréhgyomor 「Szukipparani
oszake-o nomuto kanzó-o itameru.」 „Ha éhgyo-
morra alkoholt iszunk, az károsítja a májunkat.” ◆

üres gyomorüres gyomor
szukippuszukippu ◆ átugrásátugrás ◆ szökdécselésszökdécselés ◆ ug-ug-
rándozásrándozás
szukippuszuruszukippuszuru ◆ átugrikátugrik 「Daiszanka-o szuk-
ippusita.」 „Átugrottam a 3. leckét.” ◆ kihagykihagy
「Kjóha ohiru-o szukippusita.」 „Ma kihagytam
az ebédet.” ◆ szökdécselszökdécsel 「Kodomo-va szuk-
ippusinagara micsi-o szuszunda.」 „A kisgyermek
szökdécselve ment az utcán.” ◆ ugrándozikugrándozik
「Uresikuteszukippusite aruita.」 „Vidáman ug-
rándoztam.”

szukírifutoszukírifuto ◆ sífelvonósífelvonó ◆ síliftsílift
szukírizótoszukírizóto ◆ síelőhelysíelőhely
szukírjokószukírjokó ◆ sítúrasítúra
szukí-rodzsdzsiszukí-rodzsdzsi ◆ síszállássíszállás
szukiruszukiru ◆ jártasságjártasság ◆ készségkészség ◆ rutinrutin
szukí-szutokkuszukí-szutokku ◆ síbotsíbot
szukitóruszukitóru ◆ átlátszikátlátszik 「Mizúmino mizu-va
szuki tótteita.」 „A tó vize átlátszott.” ◆ tisztatiszta
「Szuki tótta koede hanasita.」 „Tiszta hangon
beszélt.”

szukitórujónaszukitórujóna ◆ áttetszikáttetszik 「Szuki tórujóna
kinu」 „áttetsző selyem”

szukitóttaszukitótta ◆ átlátszóátlátszó 「Szuki tóttagaraszu-
datta.」 „Átlátszó üveg volt.” ◆ áttetszőáttetsző 「Szu-
ki tótta sindzsudatta.」 „Áttetsző igazgyöngy

volt.” ◆ tisztatiszta 「Szuki tótta koede utatteita.」
„Tiszta hangon énekelt.”

szukí-veaszukí-vea ◆ síruhasíruha
szukíveaszukívea ◆ síelő ruhasíelő ruha
szukízubonszukízubon ◆ sínadrágsínadrág
szukizukiszukizuki ◆ ízlésízlés 「Tadekuu musimo szukizu-
ki.」 „Mindenkinek más az ízlése.” ◆ ízlésízlés dol-dol-
gaga ◇ tadekúmusimoszukizukitadekúmusimoszukizuki kinekkinek aa pap,pap,
kinekkinek aa papnépapné ◇ tadekúmusimoszukizukitadekúmusimoszukizuki íz-íz-
lések és pofonok különbözőklések és pofonok különbözők
szukizukigaaruszukizukigaaru ◆ vanvan akiaki szereti,szereti, vanvan akiaki
nemnem 「Ano kao-va szukizukigaaru.」 „Ezt az ar-
cot van, aki szereti van, aki nem.”

szukjanszukjan ◆ letapogatásletapogatás ◆ pásztázáspásztázás ◆

szkennelésszkennelés ◇ viruszu-szukjanviruszu-szukjan víruskere-víruskere-
séssés
szukjanászukjaná ◆ szkennerszkenner
szukjandaruszukjandaru ◆ botránybotrány 「Sinbunkidzsi-va
szukjandaru-o okosita.」 „Egy újságcikk botrányt
csapott.” ◆ illegálisillegális ügyügy ◆ közbotrányközbotrány
「Osokudzsiken-va szukjandaru-o okosita.」
„Közbotrányt okozott a korrupciós ügy.”

szukjaninguszukjaningu ◆ szkennelésszkennelés
szukjaninguszuruszukjaninguszuru ◆ beszkennelbeszkennel 「Sasin-o
szukjaningusita.」 „A fotót beszkenneltem.” ◆

szkennelszkennel 「Sorui-o szukjaninguszuru.」 „Iratot
szkennel.”

szukjanszuruszukjanszuru ◆ szkennelszkennel
szukjattoszukjatto ◆ halandzsahalandzsa ◆ halandzsaénekhalandzsaének
szukjúbaszukjúba ◆ könnyűbúvár-felszereléskönnyűbúvár-felszerelés
szukjúbadaibászukjúbadaibá ◆ könnyűbúvárkönnyűbúvár
szukjúbadaibinguszukjúbadaibingu ◆ búvárkodásbúvárkodás ◆ könnyű-könnyű-
búvárkodásbúvárkodás
szukkarakan-ninaruszukkarakan-ninaru ◆ teljesenteljesen kifogykifogy
「Tabe mono-va szukkarakan-ninatta.」 „Telje-
sen kifogytunk az ennivalóból.” ◆ üresüres 「Szaifu-
va szukkarakan-ninatta.」 „Üres a pénztárcám.”

szukkariszukkari ◆ maradéktalanulmaradéktalanul 「Szukkari
sakkin-o kaesita.」 „Maradéktalanul visszafizet-
tem a kölcsönt.” ◆ teljesenteljesen 「Kore-o szukkari
vaszureteimasita.」 „Ez teljesen kiment a fejem-
ből!” ◆ tökéletesentökéletesen 「Jokudzsicu-va szukkari
genkininatta.」 „Másnap tökéletesen rendbe jöt-
tem.”
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szukkiriszukkiri ◆ megkönnyebbülvemegkönnyebbülve ◆ rendesenrendesen ◆

üdénüdén
szukkirisitaszukkirisita ◆ egyszerűegyszerű 「Szukkirisita koto-
baga kaettekita.」 „Egyszerű választ kaptam.” ◆

frissítőfrissítő 「Szukkirisita nomi monoda.」 „Ez az
ital frissítő.” ◆ rendesrendes 「Sinpurudeszukkirisita
jófuku-o kiteita.」 „Rendes, egyszerű ruhában
volt.”

szukkiriszuruszukkiriszuru ◆ érthetőérthető 「Szukkirisinai ha-
nasida.」 „Érthetetlen történet.” ◆ felüdülfelüdül
「Iitai koto-o zenbuittaraszukkirisita.」 „Felüdül-
tem, miután kiadtam magamból mindent.” ◆ ki-ki-
tisztultisztul 「Atamagaszukkirisita.」 „Kitisztult a fe-
jem.” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Akutai-o haitara-
szukkirisita.」 „Egyet káromkodva megkönnyeb-
bült.”

szukkutoszukkuto ◆ egyenesenegyenesen
szukkutotacsiagaruszukkutotacsiagaru ◆ felpattanfelpattan
「Iszukaraszukutto tacsi agatta.」 „Felpattantam
a székről.”

szukoaszukoa ◆ állásállás 「Siaino genzainoszukoa-va
szantai icside, ucsinocsímugarídositeiru.」 „A
meccs állása 3-1 a javunkra.” ◆ eredményeredmény
「Csímu-va szukoa-o nobasita.」 „A csapat javí-
tott az eredményén.” ◆ partitúrapartitúra ◆ pontszámpontszám
「Szensu-va szukoa-o otosita.」 „A versenyző
rontott a pontszámán.” ◇ tai-szukoatai-szukoa azonosazonos
pontszámpontszám ◇ bókaru-szukoabókaru-szukoa vokálisvokális parti-parti-
túratúra ◇ bókaru-szukoabókaru-szukoa énekpartitúraénekpartitúra
szukoa-bódoszukoa-bódo ◆ eredményjelzőeredményjelző ◆ eredmény-eredmény-
jelző táblajelző tábla
szukoakaszuruszukoakaszuru ◆ pontozpontoz 「Kenkóriszuku-o
bunszekisiteszukoa kasita.」 „Analizálta, és pon-
tozta az egészségi kockázatokat.”

szukoaringu-podzsisonszukoaringu-podzsison ◆ pontszerzésipontszerzési po-po-
zíciózíció
szukoburuszukoburu ◆ nagyonnagyon 「Szukoburu tanosiide-
szu.」 „Nagyon jól érzem magam.”

szukoburucukinoszukoburucukino ◆ rendkívülrendkívül 「Szukoburu
cukino bidzso」 „rendkívül szép nő”

szukocscsi-teriaszukocscsi-teria ◆ skót terrierskót terrier
szukojakanaszukojakana ◆ egészségesegészséges 「Kodomono
szukojakana szeicsónotameni-va dzsúbunna szu-
iminga hicujódeszu.」 „A gyermekek egészséges
fejlődéséhez elegendő alvás szükséges.”

szuko-mjúdzsikkuszuko-mjúdzsikku ◆ diszkózenediszkózene

szukónszukón ◆ pogácsapogácsa
szúkónaszúkóna ◆ fennköltfennkölt 「Szúkóna kandzsó」
„fennkölt érzés” ◆ fenségesfenséges 「Szúkóna mokute-
ki」 „fenséges cél” ◆ magasztosmagasztos 「Szúkóna si-
mei」 „magasztos küldetés” ◆ nemesnemes 「Szúkóna
szeisingaarimaszu.」 „Nemes lelke van.”

szukón-oszukón-o taberutaberu ◆ pogácsázikpogácsázik
「Gogoszukón-o tabemasita.」 „Délután pogá-
csáztunk.”

szukopofiríszukopofirí ◆ szkopofíliaszkopofília
szukoppuszukoppu ◆ ásóásó ◆ lapátlapát
szukoratecugakuszukoratecugaku ◆ skolasztikaskolasztika
szukoratecugakusaszukoratecugakusa ◆ skolasztikusskolasztikus
szukóruszukóru ◆ görgővihargörgővihar
szukosiszukosi ◆ kevesetkeveset 「Szukosisika tabeteinai.」
„Csak egy keveset ettem.” ◆ kicsitkicsit 「Szukosi
macsisimasó.」 „Várjunk egy kicsit!” ◆ kissékissé
「Píteru-va szukosi jopparateimaszu.」 „Péter
kissé részeg.” ◆ némiképpennémiképpen 「Szukosi atata-
kakunarimasita.」 „Némiképpen enyhült az idő.”
◆ nemnem soksok 「Szukosi maemade-va hareteita.」
„Nem sokkal ezelőtt még derült idő volt.” ◆ rés-rés-
nyirenyire 「Mado-o szukosi aketa.」 „Résnyire nyi-
tottam az ablakot.” ◇ imaszukosideimaszukoside majdnemmajdnem
「Imaszukoside aite-o taoszeta.」 „Majdnem si-
került fellöknie az ellenfelét.” ◇ szukosinoaida-szukosinoaida-
nini rövidrövid időidő alattalatt 「Szukosino aidani ókiku-
nattane!」 „Egy rövid idő alatt, hogy megnőttél!”
◇ mószukosidemószukoside majdnemmajdnem 「Mó szukoside vas-
zurerutokorodatta.」 „Majdnem elfelejtettem.” ◇

mószukosidemószukoside már-mármár-már 「Górumademó szuko-
sitoiu tokorode korondesimatta.」 „Már-már cél-
ba ért, mikor elesett.” ◇ mószukosidemószukoside hamaro-hamaro-
sansan 「Kotosi-va mó szukoside ovaru.」 „Hama-
rosan véget ér az év.” ◇ mószukosidemószukoside kiskis híjánhíján
「Mó szukoside korobutokorodatta.」 „Kis híján
elestem.”

szukosidemohajakuszukosidemohajaku ◆ minélminél előbbelőbb 「Denva-
o matteirukara szukosidemo hajaku ucsini kaera-
nakja.」 „Telefonhívást várok, minél előbb haza
kell érnem.”

szukosimoszukosimo ◆ csöppetcsöppet semsem 「Szukosimo odo-
rokanakatta.」 „Csöppet sem lepődtem meg.” ◆

legkevésbélegkevésbé 「Kare-va szukosimo sinraidek-
inai.」 „Legkevésbé sem bízom meg benne.”
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szukosinoaidaniszukosinoaidani ◆ rövidrövid időidő alattalatt 「Szuko-
sino aidani ókikunattane!」 „Egy rövid idő alatt,
hogy megnőttél!”

szukosinomuszukosinomu ◆ kortyolkortyol
szukositattaraszukositattara ◆ kiskis időidő múlvamúlva 「Szukosi-
tattara onakaga szuitekita.」 „Egy kis idő múlva
megéheztem.”

szukosiuvamukikagen-nohanaszukosiuvamukikagen-nohana ◆ fitos orrfitos orr
szukosizucuszukosizucu ◆ apránkéntapránként 「Mainicsiszukosi-
zucu taicsóga kaifukusiteimaszu.」 „Apránként
rendbe jövök.” ◆ apródonkéntapródonként 「Sakkin-o szu-
kosizucu harai modosita.」 „A kölcsönt apródon-
ként visszafizettem.”

szukosizucuszukosizucu ◆ rátánkéntrátánként
「Maibancumakaravain-o szukosizucu morat-
ta.」 „Rátánként kapom a bort minden este a fele-
ségemtől.”

szukosizucudaszuszukosizucudaszu ◆ adagoladagol
szukosizucuhairuszukosizucuhairu ◆ szűrődikszűrődik 「Szotokara he-
jani kemuriga szukosizucu haittekita.」 „Kívülről
füst szűrődött a lakásba.”

szukosizucuszuszumuszukosizucuszuszumu ◆ araszolaraszol 「Dzsút-
aisiteita kuruma-va szukosizucu szuszunda.」 „A
dugóban az autók araszoltak.”

szukotissu-diahaundoszukotissu-diahaundo ◆ skótskót szarvasagárszarvasagár

szukottorandoszukottorando ◆ SkóciaSkócia
szukottorandodzsinszukottorandodzsin ◆ skótskót
szukottorandonoszukottorandono ◆ skótskót
szukuszuku ◆ kedvelkedvel ◆ szeretszeret 「Ucsino inu-va
min-nani szukareteiru.」 „Mindenki szereti a ku-
tyánkat.” ◇ szuitadósiszuitadósi szerelmespárszerelmespár ◇ szu-szu-
iteszukareruiteszukareru kölcsönösenkölcsönösen szeretikszeretik egy-egy-
mástmást ◇ szukanaiszukanai kellemetlenkellemetlen 「Szukanai ja-
cu」 „kellemetlen fráter” ◇ szukareruszukareru kedvelikedveli
valakivalaki 「Vatasi-va darenimo szukarenai.」 „En-
gem senki sem kedvel.” ◇ szukareruszukareru szere-szere-
tetretetre méltóméltó 「Kanodzso-va szukarerutacsida.」
„Szeretetre méltó teremtés.” ◇ musigaszukanaimusigaszukanai
ellenszenvesellenszenves 「Musiga szukanai hito」 „ellen-
szenves ember” ◇ musigaszukanaimusigaszukanai kellemet-kellemet-
lenlen 「Musiga szukanai jacu」 „kellemetlen fickó”

szukuszuku ◆ megüresedikmegüresedik 「Amega futtara micsi-
va szukudesó.」 „Ha esik az eső, az utca való-
színűleg megüresedik.” ◇ onakagaszukuonakagaszuku meg-meg-
éhezikéhezik 「Onakaga szukumade tabenaide.」 „Ne

egyél addig, amíg meg nem éhezel!” ◇ onaka-onaka-
gaszukugaszuku éheséhes 「Onakaga szuita.」 „Éhes va-
gyok!” ◇ onakaszukuonakaszuku éheséhes 「Onakaszuita.」
„Éhes vagyok!” ◇ hara-ohara-o szukaszuszukaszu megéhezikmegéhezik
「Icsinicsidzsútabezuniitanode hara-o szukasi-
ta.」 „Megéheztem, mert egész nap nem ettem.”

szukuszuku ◆ felásfelás ◆ felszántfelszánt
szukuszuku ◆ merítmerít 「Vasi-o szuku.」 „Japán papírt
merít.” ◆ papírtpapírt készítkészít ◇ szukigamiszukigami merí-merí-
tett papírtett papír
szukuszuku ◆ fésülfésül 「Jubide kami-o szuita.」 „Az uj-
jaival fésülte a haját.” ◆ kártolkártol 「Jómó-o szui-
ta.」 „Gyapjút kártolt.” ◆ megfésülmegfésül ◆ megrit-megrit-
kítkít 「Kamino ke-o szuitemoratta.」 „Megritkít-
tattam a hajam.” ◇ szuitetoruszuitetoru kifésülkifésül 「Kami-
no ke-o szuitekuccuki musi-o totta.」 „Kifésültem
a hajamból a bogáncsot.”

szukuszuku ◆ átlátszikátlátszik ◆ átlátszóátlátszó ◆ résrés vanvan
「Kare-va haga szuiteiru.」 „Rés van a fogai kö-
zött.”

szukuarenszukuaren ◆ szkvalénszkvalén
szukuarinszanszukuarinszan ◆ acetiléndikarbonsavacetiléndikarbonsav
szukúba-daibászukúba-daibá ◆ könnyűbúvárkönnyűbúvár
szukúbadaibinguszukúbadaibingu ◆ könnyűbúvárkodáskönnyűbúvárkodás
szukueaszukuea ◆ négyzetnégyzet
szukueadanszuszukueadanszu ◆ négyes táncnégyes tánc
szukueanaszukueana ◆ merev gondolkozásúmerev gondolkozású
szukuiszukui ◆ megmentésmegmentés ◆ vigaszvigasz 「Maketagé-
mude kimetatatta hitocunogóruga vazukana szu-
kuidatta.」 „A vereséges mérkőzésen szerzett
egyetlen gól sovány vigasz volt.”

szukuiszukui ◆ kihalászáskihalászás ◇ kingjoszukuikingjoszukui arany-arany-
halhalászáshalhalászás ◇ dodzsószukuidodzsószukui csíkhalcsíkhal kiha-kiha-
lászásalászása
szukuiageszukuiage ◆ kiemeléskiemelés
szukuiageruszukuiageru ◆ kimentkiment 「Mizúmide oborekak-
eteita hito-o szukui ageta.」 „Kimentettem a ful-
doklót a tóból.”

szukuiageruszukuiageru ◆ kiemelkiemel 「Hasideszúpukara
men-o szukui ageta.」 „Pálcikával kiemeltem a
tésztát a levesből.” ◆ kihalászikkihalászik 「Umikara
szakana-o szukui ageta.」 „Kihalásztam a halat a
tengerből.”
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szukuidaszuszukuidaszu ◆ kimentkiment 「Sóbósi-va moeteiru
iekara kodomo-o szukui dasita.」 „A tűzoltó ki-
mentette a gyereket az égő házból.”

szukuijóganaiszukuijóganai ◆ menthetetlenmenthetetlen 「Kandzsa-va
szukuijóganakatta.」 „A beteg menthetetlen álla-
potban van.” ◆ reménytelenreménytelen 「Szukuijónonai
bakadane.」 „Az a bolond egy reménytelen eset.”

szukuijóganaihodoszukuijóganaihodo ◆ menthetetlenülmenthetetlenül 「Ie-
va szukuijóganaihodo kovareta.」 „Menthetetle-
nül tönkrement a ház.”

szukuinusiszukuinusi ◆ megváltómegváltó ◆ világmegmentővilágmegmentő
hőshős
szukui-oszukui-o motomerumotomeru ◆ segítségértsegítségért könyörögkönyörög

szukujódószukujódó ◆ csillagjósláscsillagjóslás egyikegyik fajtájafajtája ◆

szukujódószukujódó
szukumeruszukumeru ◆ összehúzösszehúz ◇ kata-okata-o szukumeruszukumeru
vállatvállat vonvon 「Nattokudekizuni kata-o szukum-
eta.」 „Meggyőződés nélkül vállat vontam.” ◇

kubi-okubi-o szukumeruszukumeru behúzzabehúzza aa nyakátnyakát 「Obie-
te kubi-o szukumeta.」 „Félve behúzta a nyakát.”

szukumiszukumi ◆ megtorpanásmegtorpanás ◇ szanszukumiszanszukumi
hármas patthelyzethármas patthelyzet
szukumoszukumo ◆ tőzegtőzeg
szukumoszukumo ◆ indigófestékindigófesték
szukumuszukumu ◆ földbeföldbe gyökerezikgyökerezik 「Asiga szu-
kunda.」 „Földbe gyökerezett a lába.” ◆ össze-össze-
zsugorodikzsugorodik 「Hazukasikute miga szukunda.」
„A szégyentől összezsugorodott.” ◇ asigaszuku-asigaszuku-
mumu megtorpanmegtorpan 「Hádoru-o maeni umano asiga-
szukunda.」 „Az akadály előtt a ló megtorpant.” ◇

szanszukumiszanszukumi hármashármas patthelyzetpatthelyzet ◇ tacsi-tacsi-
szukumuszukumu kővékővé meredmered 「Meno maeni hirogaru
kókeini tacsi szukunda.」 „Az előttem elterülő lát-
ványtól kővé meredtem.”

szukúnászukúná ◆ sónersóner ◆ szkúnerszkúner
szukunaiszukunai ◆ gyérgyér 「Súkaini deta hitono kazu-va
szukunakatta.」 „A gyűlés gyér létszámú volt.” ◆

kevéskevés 「Kareno kjúrjó-va szukunai.」 „Kevés a
fizetése.” ◆ kevesebbkevesebb 「Oszoku kaeruto, hon-
o jomu dzsikanga szukunakunaru.」 „Ha későn
érek haza, kevesebb időm van olvasni.” ◇ nokori-nokori-
szukunaiszukunai hamarosanhamarosan végetvéget érér 「Nokori szu-
kunai gakkószeikacu」 „hamarosan véget érő di-
ákévek”

szukunakarazuszukunakarazu ◆ eléggéeléggé 「Szukunakarazu
odoroita.」 „Eléggé meglepődtem.” ◆ jócskánjócskán
「Kunino szangjó-va szukunakarazukoronaviru-
szuno eikjó-o uketa.」 „A koronavírus jócskán ki-
hatott az ország gazdaságára.”

szukunakuszukunaku ◆ kevesebbrekevesebbre 「Joszan-o szuku-
naku micumotta.」 „Kevesebb kiadásra számí-
tott.”

szukunakumicumoruszukunakumicumoru ◆ ráhagyráhagy 「Óku micu-
mottanodemotto jaszukunarukamo sirenai.」
„Kicsit ráhagytam, lehet, hogy kevesebbe fog ke-
rülni.” ◆ szűkenszűken számolszámol 「Szukunaku micu-
mottanodemotto takakunarukamo sirenai.」 „Ki-
csit szűken számoltam, lehet, hogy többe fog ke-
rülni.”

szukunakunaruszukunakunaru ◆ háttérbeháttérbe szorulszorul
「Reszutoran-noraibumjúdzsikku-va szukunaku-
nattekita.」 „Az éttermekben háttérbe szorult az
élő zene.” ◆ kevesebbkevesebb leszlesz ◆ megritkulmegritkul
「Burogu-e no kaki komi-va szukunakunatta.」
„Megritkultak a blogjában a bejegyzések.” ◆ rit-rit-
kulkul 「Konojóna dzsikoga szukunakunatteiru.」
„Ritkulnak az ilyen balesetek.”

szukunakutomoszukunakutomo ◆ legalábblegalább 「Szukunakuto-
mo gohjakuman enatatta.」 „Legalább öt milliót
nyert.”

szukunameszukuname ◆ kevesebbkevesebb 「Gohan-o szukuna
menisite kudaszai!」 „Kevesebb rizst kérek!” ◆

szűkebb mennyiségszűkebb mennyiség
szukunameniszukunameni ◆ szűkebbenszűkebben 「Rjó-o szukuna-
meni micumotta.」 „Szűkebben számoltam a
mennyiséget.”

szukunaszugirutoszukunaszugiruto omouomou ◆ kevesellkevesell 「Omos-
iroi kidzsi-va szukunaszugiruto omou.」 „Keves-
lem a vicces cikkeket.”

szukúpuszukúpu ◆ bombahírbombahír ◆ szenzációs hírszenzációs hír
szukuracscsiszukuracscsi ◆ lekaparós sorsjegylekaparós sorsjegy
szukuracscsikudzsiszukuracscsikudzsi ◆ kaparós sorsjegykaparós sorsjegy
szukuracscsi-noizuszukuracscsi-noizu ◆ pattogáspattogás
「Erupírekódonoszukuracscsi-noizu」 „hangle-
mez pattogása”

szukurainguszukuraingu ◆ kristálygömbös jósláskristálygömbös jóslás
szukuramuszukuramu ◆ láncreakcióláncreakció leállításaleállítása ◆ sor-sor-
falfal 「Narandeszukuramu-o kunda.」 „Egymásba
kapaszkodva sorfalat álltak.”

szukuranburuszukuranburu ◆ bevetésbevetés ◆ riadóriadó
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szukuranburudo-egguszukuranburudo-eggu ◆ rántottarántotta
szukuranburu-egguszukuranburu-eggu ◆ rántottarántotta ◆ tojásrán-tojásrán-
tottatotta
szukuranburukószatenszukuranburukószaten ◆ átlósátlós gyalogát-gyalogát-
kelőhelykelőhely ◆ harántzebrásharántzebrás útkereszteződésútkereszteződés

szukurappuszukurappu ◆ fémhulladékfémhulladék ◆ újságkivágásújságkivágás
szukurappubukkuszukurappubukku ◆ könyvkönyv újságkivágások-újságkivágások-
naknak
szukurappuniszuruszukurappuniszuru ◆ bezúzbezúz 「Furui kuruma-
o szukurappunisita.」 „Bezúzattam a régi kocsi-
mat.”

szukurappunokinszukurappunokin ◆ törtaranytörtarany
szukurarószuszukurarószu ◆ szukralózszukralóz
szukurázeszukuráze ◆ szukrázszukráz
szukurereidoszukurereido ◆ szklereidaszklereida
szukurínszukurín ◆ filmvászonfilmvászon ◆ képernyőképernyő ◆ rasz-rasz-
terrácsterrács ◆ vetítővászonvetítővászon ◇ eiganoszukuríneiganoszukurín
mozivászonmozivászon ◇ szupurassu-szukurínszupurassu-szukurín induló-induló-
képkép ◇ biggu-szukurínbiggu-szukurín nagy képernyőnagy képernyő
szukúringuszukúringu ◆ konzultációkonzultáció
szukuríninguszukuríningu ◆ szűrésszűrés ◇ idengakutekiszu-idengakutekiszu-
kuríningukuríningu genetikai szűrésgenetikai szűrés
szukuríninguhóhószukuríninguhóhó ◆ szűrési módszerszűrési módszer
szukuríninguteszutoszukuríninguteszuto ◆ szűrésszűrés
szukurín-inszacuszukurín-inszacu ◆ szitanyomásszitanyomás ◆ szita-szita-
nyomtatásnyomtatás
szukurín-kapucsászukurín-kapucsá ◆ képernyőelmentésképernyőelmentés ◆

képernyőkép rögzítéseképernyőkép rögzítése
szukurín-rokkuszukurín-rokku ◆ képernyőzárképernyőzár
szukurínsottoszukurínsotto ◆ képernyőelmentésképernyőelmentés ◆ kép-kép-
ernyőkép rögzítéseernyőkép rögzítése
szukurín-szébászukurín-szébá ◆ képernyővédőképernyővédő
szukuriputoszukuriputo ◆ forgatókönyvforgatókönyv ◆ parancsál-parancsál-
lománylomány ◆ scriptscript ◆ szkriptszkript
szukuriputotaiszukuriputotai ◆ kézírásos betűformakézírásos betűforma
szukurjúszukurjú ◆ hajócsavarhajócsavar
szukurjúdoraibászukurjúdoraibá ◆ csavarhúzócsavarhúzó ◆ vodka-vodka-
narancs koktélnarancs koktél
szukurjú-konbejászukurjú-konbejá ◆ szállítócsigaszállítócsiga
szukuróruszukuróru ◆ görgetésgörgetés
szukurórubászukurórubá ◆ görgetősávgörgetősáv

szukuróruszuruszukuróruszuru ◆ görgetgörget 「Gamen-o szuku-
rórusita.」 „Görgettem a képernyőt.” ◆ tovább-tovább-
görgetgörget 「Gamenno sasinkaraszukurórusita.」
„Volt a képernyőn egy kép, de továbbgörgettem.”

szukúruszukúru ◆ iskolaiskola ◇ kukkingu-szukúrukukkingu-szukúru fő-fő-
zőiskolazőiskola ◇ szamá-szukúruszamá-szukúru nyárinyári iskolaiskola ◇

daburuszukúrudaburuszukúru kétkét iskolábaniskolában tanulástanulás ◇

misson-szukúrumisson-szukúru missziós iskolamissziós iskola
szukúru-baszuszukúru-baszu ◆ iskolabusziskolabusz
szukúru-karászukúru-kará ◆ iskolaiskola arculataarculata ◆ iskolaiskola
színeiszínei
szukúru-kaunszerászukúru-kaunszerá ◆ oktatási tanácsadóoktatási tanácsadó
szukúru-métoszukúru-méto ◆ iskolatársiskolatárs
szukúru-raifuszukúru-raifu ◆ iskolaéletiskolaélet
szukúru-zónszukúru-zón ◆ iskolás körzetiskolás körzet
szukuszukunobiruszukuszukunobiru ◆ napról-napranapról-napra maga-maga-
sabbsabb leszlesz 「Ki-va szukuszuku nobita.」 „A fa
napról-napra magasabb lett.”

szukuszukuszodacuszukuszukuszodacu ◆ felcseperedikfelcseperedik
「Kodomo-va szukuszuku szodatta.」 „A gyerek
felcseperedett.”

szukuszukutoszukuszukuto ◆ gyorsan növekedvegyorsan növekedve
szukútászukútá ◆ robogórobogó ◆ rollerroller
szukuttotacsiagaruszukuttotacsiagaru ◆ felpattanfelpattan
「Iszukaraszukutto tacsi agatta.」 „Felpattantam
a székről.”

szukuuszukuu ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o szukutta.」
„Elgáncsolta az ellenfelét.” ◆ gáncsotgáncsot vetvet
「Konoszukjandaru-va daitórjóno asi-o szukut-
ta.」 „Ez a botrány gáncsot vetett az elnöknek.”
◆ kiemelkiemel 「Mizukara kingjo-o tede szukutta.」
„Kézzel kiemeltem az aranyhalat a vízből.” ◆ ki-ki-
halászikhalászik 「Tede kingjo-o szukutta.」 „Kihalász-
ta az aranyhalat a kezével.” ◆ kikanalazkikanalaz
「Oszarakaraszúpu-o szukutta.」 „Kikanalaztam
a levest a tányérból.” ◆ kimerkimer 「Nabekaraaku-
o szukutta.」 „Kimertem a habot a lábasból.” ◇

asi-oasi-o szukuuszukuu elgáncsolelgáncsol 「Kjószóaiteno asi-o
szukutta.」 „Elgáncsolta az ellenfelét.” ◇ sabe-sabe-
ruderude sukuusukuu lapátollapátol ◇ saberudesaberude sukuukotosukuukoto
lapátoláslapátolás ◇ szukuuszukuu elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o
szukutta.」 „Elgáncsolta az ellenfelét.” ◇ szukuuszukuu
gáncsotgáncsot vetvet 「Konoszukjandaru-va daitórjóno
asi-o szukutta.」 „Ez a botrány gáncsot vetett az
elnöknek.” ◇ szukuvareruszukuvareru megmenekülmegmenekül 「Szu-
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kuvareta kibunda.」 „Úgy éreztem, megmenekül-
tem.”

szukuuszukuu ◆ befészkelibefészkeli magátmagát 「Szono henken-
va atamano nakani szukutteiru.」 „Ez az előítélet
befészkelte magát az agyába.” ◆ beveszibeveszi magátmagát
「Mafia-va kono macsini szukutteita.」 „A maffia
bevette magát ebbe a városba.” ◆ fészketfészket rakrak
「Nokisitani cubame-va szukutteiru.」 „A fecske
fészket rakott az eresz alatt.” ◆ tanyáttanyát verver
「Nezumi-va kokumocuszókoni szukutteita.」
„Az egerek tanyát vertek a gabonaraktárban.”

szukuuszukuu ◆ megmentmegment 「Macsi-o hakaikara szu-
kutta.」 „Megmentette a várost a pusztulástól.”
◆ megszabadítmegszabadít 「Akukara oszukui kudaszai.」
„Szabadíts meg a gonosztól!” ◆ mentment
「Sítoberuto-va inocsi-o szukuu.」 „A biztonsági
öv életet ment.” ◆ segítsegít 「Daremo kare-o szu-
kuenakatta.」 „Senki sem tudott segíteni rajta.”
◆ üdvözítüdvözít 「Hito-va kiriszutono dzsihini szuku-
vareta.」 „Krisztus kegyelme üdvözítette az em-
bereket.” ◇ szukuijóganaiszukuijóganai menthetetlenmenthetetlen
「Kandzsa-va szukuijóganakatta.」 „A beteg
menthetetlen állapotban van.” ◇ szukuijóganaiszukuijóganai
reménytelenreménytelen 「Szukuijónonai bakadane.」 „Az
a bolond egy reménytelen eset.” ◇ sonoba-osonoba-o
szukuuszukuu megmentimegmenti aa helyzetethelyzetet 「Aravareta
tomodacsigaszono ba-o szukutta.」 „Az ott ter-
mett barátom megmentette a helyzetet.” ◇

sonoba-osonoba-o szukuuszukuu mentimenti aa helyzetethelyzetet 「Szono
ba-o szukuótosita.」 „Próbáltam menteni a hely-
zetet.”

szukuvareruszukuvareru ◆ megmenekülmegmenekül 「Szukuvareta ki-
bunda.」 „Úgy éreztem, megmenekültem.” ◆

megszabadulmegszabadul
szumadzsikiszumadzsiki ◆ nem szabad csinálninem szabad csinálni
szumadzsikiszumadzsiki mono-vamono-va mijazukaemijazukae ◆ csakcsak
másmás szolgájaszolgája nene legyenlegyen azaz emberember ◆ inkábbinkább
dolgozok magamnak, mint másnakdolgozok magamnak, mint másnak
szumahoszumaho ◆ okostelefonokostelefon
szumahonszumahon ◆ okostelefonokostelefon
szumaiszumai ◆ lakáslakás 「Kurasijaszui szumai-o szaga-
siteiru.」 „Kényelmes lakást keresek.” ◆ lakhelylakhely
「Oszumai-va docsiradeszuka?」 „Hol van a lak-
helye?” ◇ oszumaidearuoszumaidearu lakiklakik 「Dokoni oszu-
maideszuka?」 „Hol lakik?” ◇ oszumainooszumaino la-la-
koskos 「Tókjóni oszumaino hito」 „tokiói lakos” ◇

dancsizumainodancsizumaino lakótelepenlakótelepen élőélő 「Dancsizu-
maino kazoku」 „lakótelepen élő család”

szumairumákuszumairumáku ◆ mosolyjelmosolyjel 「EMéruno
szaigoniszumairumáku-o kaita.」 „Az email végé-
re egy mosolyjelet tett.”

szumairuszuruszumairuszuru ◆ rámosolyográmosolyog 「Ten-
inniszumairuszareta.」 „Az eladó rám mosoly-
gott.”

szúmanszúman ◆ néhányszor tízezernéhányszor tízezer
szumanaiszumanai ◆ bocsbocs 「Szumanai,
kizucukerucumori-va nakatta.」 „Bocs, nem akar-
talak megbántani.” ◆ bocsánatbocsánat 「Nandomo kii-
te szumanai.」 „Bocsánat, hogy ilyen sokszor kér-
dezem.” ◆ sajnálatossajnálatos 「Szumanai koto-o si-
tesimatta.」 „Sajnálatos dolgot tettem.” ◆ saj-saj-
nálkozónálkozó 「An-nakoto-o sitesimatte szumanai ki-
mocsideippaideszu.」 „Sajnálom, hogy olyat tet-
tem.” ◇ szumanaszónaszumanaszóna bűntudatosbűntudatos 「Szum-
anaszóna kao」 „bűntudatos arc” ◇ szezuni-vaszezuni-va
szumanaiszumanai mindenképpenmindenképpen 「Nanika orei-o
ivazuni-va szumanai.」 „Mindenképpen ki kell fe-
jeznem valahogy a hálámat.” ◇ szezuni-vaszezuni-va
szumanaiszumanai nemnem tehettehet 「Bokuga kovasitanode,
bensószezuni-va szumanai.」 „Én rontottam el,
nem tehetem, hogy ne fizessek kárpótlást.” ◇ ta-ta-
dadehaszumanaidadehaszumanai nem úszod meg szárazonnem úszod meg szárazon
szumanaszónaszumanaszóna ◆ bűntudatosbűntudatos 「Szumanaszó-
na kao」 „bűntudatos arc”

szumasidzsiruszumasidzsiru ◆ erőleveserőleves
szumasigaoszumasigao ◆ pózolópózoló arcarc ◆ rezzenéstelenrezzenéstelen
arcarc
szumasitakaoszumasitakao ◆ rezzenéstelen arcrezzenéstelen arc
szumassuszumassu ◆ leütésleütés
szumassuszuruszumassuszuru ◆ megöli a labdátmegöli a labdát
szumaszeruszumaszeru ◆ befejezbefejez 「Sokudzsi-o szuma-
szeta.」 „Befejeztem az evést.” ◆ elintézelintéz
「Jódzsi-o szumaszerunoni júgatamadekakat-
ta.」 „Mire elintéztem a dolgomat, lement a nap.”
◆ elvégezelvégez 「Sigoto-o szumaszeta.」 „Elvégez-
tem a munkámat.” ◆ letudletud 「Sukudai-o nidzsik-
ande szumaszeta.」 „A házi feladatot 2 óra alatt
letudtam.” ◇ siharai-osiharai-o szumaszeruszumaszeru kifizetkifizet
「Dzsukenrjóno siharai-o szumaszeta.」 „Kifizet-
tem a vizsgadíjat.”

szumaszuszumaszu ◆ befejezbefejez 「Kesó-o szumasita.」
„Befejeztem a szépítkezést.” ◆ elintézelintéz 「Jódzsi-
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o intánettode szumasita.」 „Interneten elintéztem
az ügyeimet.” ◆ elvégezelvégez 「Sigoto-o szumasi-
ta.」 „Elvégeztem a munkát.” ◆ letudletud
「Sukudai-o hajaku szumasita.」 „Hamar letud-
tam a házi feladatot.”

szumaszuszumaszu ◆ büszkebüszke 「Szumasita kao」 „büsz-
ke arc” ◆ megtisztítmegtisztít 「Idono mizu-o szumasi-
ta.」 „Megtisztítottam a kút vizét.” ◇ ocuniszum-ocuniszum-
aszuaszu fentfent hordjahordja azaz orrátorrát ◇ kikiszumaszukikiszumaszu
figyelmesenfigyelmesen hallgathallgat ◇ mimi-omimi-o szumaszuszumaszu fü-fü-
lellel 「Ameotoni mimi-o szumasita.」 „Az esőt fü-
leltem.” ◇ mimi-omimi-o szumaszuszumaszu hegyezihegyezi aa fülétfülét
「Mimi-o szumasitaga, nanno otomo kikoenakat-
ta.」 „Hegyeztem a fülem, de semmit sem hallot-
tam.”

szumátodebaiszuszumátodebaiszu ◆ okoskütyüokoskütyü
szumátofonszumátofon ◆ okostelefonokostelefon
szumátoguriddoszumátoguriddo ◆ okoshálózatokoshálózat
szumátohauszuszumátohauszu ◆ okosotthonokosotthon
szumáto-honszumáto-hon ◆ okostelefonokostelefon
szumátokádoszumátokádo ◆ csipkártyacsipkártya
szumátonaszumátona ◆ csinoscsinos 「Szumátona fukuszó」
„csinos öltözék” ◆ karcsúkarcsú 「Szumátona taikei」
„karcsú alkat” ◆ okosokos ◆ sikkessikkes ◆ ügyesügyes 「Szu-
mátona szaszoi kata」 „ügyes csábítás”

szumatoraszumatora ◆ SzumátraSzumátra
szumátoterebiszumátoterebi ◆ okostévéokostévé
szumáto-vocscsiszumáto-vocscsi ◆ okosóraokosóra
szumauszumau ◆ lakiklakik
szumavaszeruszumavaszeru ◆ benépesítbenépesít 「Hangarí dzsin-
ga szundeita csiikinirúmania dzsin-o szumavasze-
ta.」 „A magyarlakta településeket románokkal
népesítették be.”

szumebamijakoszumebamijako ◆ mindenüttmindenütt megmeg lehetlehet
szokniszokni
szumemimaszumemima ◆ AmateraszuAmateraszu leszármazottjaleszármazottja
◆ Amateraszu unokájaAmateraszu unokája
szumenaiszumenai ◆ lakhatatlanlakhatatlan 「Dzsisinde
tatemono-va szumenai dzsótaininatta.」 „A föld-
rengésben lakhatatlanná vált az épület.”

szumiszumi ◆ készkész 「Kono sigoto-va mó oszumide-
szuka?」 „Kész van már a munka?”

szumiszumi ◆ tintatinta 「Ikano szumi」 „tintahal tintá-
ja” ◆ tustus 「Szumide modzsi-o kaita.」 „Tussal
festette a betűket.” ◆ tusrúdtusrúd 「Szumi-o szutta.」

„Tusrúdból tust dörzsöltem.” ◇ ikaszumiikaszumi tinta-tinta-
halhal tintájatintája ◇ ikaszumiikaszumi szépiaszépia ◇ szumi-oszumi-o hi-hi-
kuku kicsapatkicsapat 「Itani szumi-o hiita.」 „Kicsapat-
tam a vonalat a deszkára.”

szumiszumi ◆ faszénfaszén ◇ katazumikatazumi keménykemény faszénfaszén
◇ kurozumikurozumi feketefekete faszénfaszén ◇ konazumikonazumi fa-fa-
szénporszénpor ◇ sirozumisirozumi fehér faszénfehér faszén
szumiszumi ◆ saroksarok 「Szuminifuroaraitogaarimasi-
ta.」 „A sarokban egy éjjeli lámpa állt.” ◆ szeg-szeg-
letlet ◆ szögletszöglet 「Hejano kataszumide szagasite-
ita honga micukatta.」 „A szoba egyik szögletében
megtaláltam a keresett könyvet.” ◆ zugzug ◇ kata-kata-
szumiszumi zugzug 「Kono tokaino kataszuminikitto bo-
kuno koibitogairuhazuda.」 „A város egyik zugá-
ban biztosan megtalálom a leendő kedvesemet.” ◇

szumikaraszumimadeszagaszuszumikaraszumimadeszagaszu mindentmindent tű-tű-
vévé tesztesz 「Szaifu-o szumikara szumimade sza-
gasitaga micukaranakatta.」 „Mindent tűvé tet-
tem, de nem találtam a pénztárcámat.” ◇ szu-szu-
mikaraszumimadesirumikaraszumimadesiru tövirőltöviről hegyirehegyire ismerismer
「Kare-va kono kotonicuite szumikara szumi-
made sitteiru.」 „Ő ezt töviről hegyire ismeri.” ◇

szuminiokenaiszuminiokenai nemnem elveszettelveszett 「An-na kava-
ii kanodzsogaitanda. Szumini okenaine.」 „Látom
nem vagy elveszett ember, ha ilyen szép barátnőt
találtál magadnak.”

szumibiszumibi ◆ faszénparázsfaszénparázs ◆ izzóizzó faszénfaszén
「Szumibide jaita niku」 „faszénen sült hús”

szumibijakiszumibijaki ◆ grillezésgrillezés ◆ szénégetésszénégetés
szumicuszumicu ◆ lépeslépes mézméz 「Jóhókano tomodacsi-
kara szumicu-o moratta.」 „A méhész barátomtól
lépes mézet kaptam.”

szumicukuszumicuku ◆ befészkelibefészkeli magátmagát 「Neko-va va-
tasino hejani szumi cuita.」 „A macska befészkel-
te magát a szobámba.” ◆ betolakodikbetolakodik 「Mu-
szumeno karesiga ucsini szumi cuitesimatta.」
„Betolakodott a lányom fiúja a lakásunkba.” ◆

ideszokikideszokik 「Hatoga ieno nivani szumi cuita.」
„Ideszoktak a galambok a kertünkbe.” ◆ odaszo-odaszo-
kikkik 「Kóennikaraszuga szumi cuita.」 „A varjak
odaszoktak a parkba.” ◆ ragadragad 「Noraneko-va
ucsini szumicuita.」 „Nálunk ragadt egy macska.”

szumidakuszumidaku ◆ Szumida kerületSzumida kerület
szumidavaraszumidavara ◆ szeneszsákszeneszsák
szumidzsiszumidzsi ◆ nyomtatottnyomtatott betűbetű ◆ tussaltussal írtírt
betűbetű
szumieszumie ◆ tusképtuskép ◆ tusrajztusrajz
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szumigamaszumigama ◆ boksaboksa
szumigokocsiszumigokocsi ◆ kényelemkényelem ◆ komfortkomfort ◆ ott-ott-
honossághonosság
szumigokocsigaiiszumigokocsigaii ◆ lakályoslakályos ◆ otthonosotthonos
「Vatasitacsino ie-va szumi gokocsigaii.」 „A la-
kásunk otthonos.”

szumigokocsigavaruiszumigokocsigavarui ◆ barátságtalanbarátságtalan
「Szumi gokocsiga varui ie」 „barátságtalan ott-
hon”

szumiiroszumiiro ◆ koromfeketekoromfekete színszín ◆ tussaltussal írtírt
szövegből jóslásszövegből jóslás
szumiisiszumiisi ◆ sarokkősarokkő ◆ szegletkőszegletkő
szumiitoszumiito ◆ kicsapató zsinórkicsapató zsinór
szumijakanaszumijakana ◆ azonnaliazonnali ◆ gyorsgyors 「Szumija-
kana socsi-o sita.」 „Gyorsan intézkedtek.”

szumijakaniszumijakani ◆ azonnalazonnal 「Szumijakani renr-
akusitekudaszai.」 „Kérem, azonnal értesítse-
nek!” ◆ gyorsangyorsan 「Szumijakani hendzsi-o si-
ta.」 „Gyorsan válaszolt.”

szumijakiszumijaki ◆ faszénenfaszénen sültsült ◆ faszénkészí-faszénkészí-
téstés ◆ szénégetésszénégetés
szumijakigamaszumijakigama ◆ boksaboksa
szumijakigamaszumijakigama ◆ szénégető kemenceszénégető kemence
szumikaszumika ◆ fészekfészek 「Torino szumika」 „ma-
dárfészek” ◆ kuckókuckó ◆ lakóhelylakóhely 「Kanino szu-
mika」 „rák lakóhelye” ◆ odúodú 「Riszuno szumi-
ka」 „mókus odúja” ◆ tanyatanya 「Tózokuno szumi-
ka」 „rablótanya” ◇ cuinoszumikacuinoszumika véglegesvégleges
lakóhelylakóhely 「Kono ie-va kareno cuino szumikato-
natta.」 „Ez a ház lett a végleges lakóhelye.”

szumika-oszumika-o cukurucukuru ◆ befészkelibefészkeli magátmagát
「Harinezumi-va ucsino monookini szumika-o
cukutta.」 „Egy sündisznó befészkelte magát a
sufninkba.”

szumikaraszumimadesiruszumikaraszumimadesiru ◆ tövirőltöviről hegyirehegyire
ismerismer 「Kare-va kono kotonicuite szumikara szu-
mimade sitteiru.」 „Ő ezt töviről hegyire ismeri.”

szumikaraszumimadeszagaszuszumikaraszumimadeszagaszu ◆ mindentmindent
tűvétűvé tesztesz 「Szaifu-o szumikara szumimade sza-
gasitaga micukaranakatta.」 „Mindent tűvé tet-
tem, de nem találtam a pénztárcámat.”

szumikiruszumikiru ◆ kristálytisztakristálytiszta 「Szumi kitta szo-
ra」 „kristálytiszta égbolt” ◆ zavartalanzavartalan 「Szu-
mi kitta sinkjó」 „zavartalan lelkiállapot”

szumikittaszumikitta ◆ tisztatiszta

szumikomiszumikomi ◆ bentlakásbentlakás 「Szumi komino ku-
csi」 „állás bentlakással”

szumikomikjószeiszumikomikjószei ◆ inquilinizmusinquilinizmus
szumikominoszumikomino ◆ bentlakóbentlakó 「Szumi kominomei-
do」 „bentlakó cseléd”

szumikomuszumikomu ◆ beköltözikbeköltözik 「Dzsosutosite szak-
kano ieni szumi konda.」 „Beköltözött az íróhoz
segédnek.”

szumimaszenszumimaszen ◆ bocsánatbocsánat 「Szumimaszen-
csottodoite itadakemaszenka?」 „Bocsánat, nem
menne arrébb egy kicsit?” ◆ nene haragudjonharagudjon
「Kon-na koto-o sitesimatte szumimaszen.」 „Ne
haragudjon, véletlen volt!” ◆ nemnem érdemelérdemel
「Kon-na kókanapurezento-o itadaite szumima-
szen.」 „Nem érdemlek ilyen drága ajándékot!”
◆ pardonpardon 「Szumimaszen, csottoiideszuka?」
„Pardon, nem állna meg egy szóra?”

szuminareruszuminareru ◆ belakikbelakik 「Icsinen tatte, szumi
naretekita.」 „Egy év alatt lassan belaktuk a la-
kást.” ◆ hozzánőhozzánő 「Szumi nareta ie-o tebanasz-
enai.」 „Nem tudok megválni a háztól, ami hoz-
zám nőtt.”

szuminiokenaiszuminiokenai ◆ nemnem elveszettelveszett 「An-na ka-
vaii kanodzsogaitanda. Szumini okenaine.」 „Lá-
tom nem vagy elveszett ember, ha ilyen szép ba-
rátnőt találtál magadnak.”

szumi-oszumi-o hikuhiku ◆ kicsapatkicsapat 「Itani szumi-o hi-
ita.」 „Kicsapattam a vonalat a deszkára.”

szumi-o jakuszumi-o jaku ◆ szenet égetszenet éget
szumireszumire ◆ ibolyaibolya ◆ violaviola ◇ szansokuszumi-szansokuszumi-
rere vadárvácskavadárvácska
szumireironoszumireirono ◆ violaszínűviolaszínű
szumiszoszumiszo ◆ ecetes miszoecetes miszo
szumiteszumite ◆ lakólakó 「Kasijani szumi tega micukara-
nai.」 „Nem találok lakót a bérházamra.”

szumitomoszumitomo ◆ SumitomoSumitomo ◆ SzumitomoSzumitomo
szumitoriszumitori ◆ faszenes vödörfaszenes vödör
szumiucsiszumiucsi ◆ zsinórral kicsapászsinórral kicsapás
szumivakeszumivake ◆ elkülönüléselkülönülés
szumivataruszumivataru ◆ tiszta,tiszta, ameddigameddig aa szemszem el-el-
látlát 「Szoraga szumi vatatteita.」 „Az ég tiszta
volt, ameddig a szem ellát.” ◆ tökéletesentökéletesen
tisztatiszta 「Szumi vatatta szora」 „tökéletesen tisz-
ta égbolt”
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szumizomeszumizome ◆ feketére festésfeketére festés
szumizomenoszumizomeno ◆ feketérefeketére festettfestett 「Szu-
mizomeno koromo」 „fekete csuha”

szumizomenoszumizomeno koromo-okoromo-o matoumatou ◆ beöltözikbeöltözik
szerzetesnekszerzetesnek
szumizumiszumizumi ◆ legapróbblegapróbb részletrészlet 「Szumizu-
mimadeno szódzsi」 „legapróbb részletekre kiter-
jedő takarítás” ◆ mindenminden részletrészlet 「Kokorozu-
kaiga szumizumimade juki todoiteiru.」 „Minden
részletre figyelnek.” ◆ mindenminden zugzug 「Szekaino
szumizumikara kjakuga kuru.」 „A világ minden
zugából érkeznek vendégek.”

szumószumó ◆ szumószumó ◇ intaizumóintaizumó búcsúmérkőzésbúcsúmérkőzés
◇ tanin-nofundosideszumó-otanin-nofundosideszumó-o torutoru másmás pén-pén-
zévelzével kockáztatkockáztat ◇ hónózumóhónózumó szumószumó mérkő-mérkő-
zészés aa szentélybenszentélyben ◇ jubizumójubizumó ujjbirkózásujjbirkózás
「Jubizumósite aszonda.」 „Ujjbirkózást játszot-
tunk.”

szumódzsinkuszumódzsinku ◆ szumószumó mérkőzésekmérkőzések szüne-szüne-
tében énekelt daltében énekelt dal
szumogguszumoggu ◆ füstködfüstköd ◆ szmogszmog ◇ kókagaku-kókagaku-
szumogguszumoggu fotokémiaifotokémiai szmogszmog ◇ kókagaku-kókagaku-
szumogguszumoggu fotokémiai füstködfotokémiai füstköd
szumoggukeihószumoggukeihó ◆ szmogriadószmogriadó
szumoggunoóiszumoggunoói ◆ szmogosszmogos 「Macsino kúki-va
szumogguga ói.」 „A város levegője szmogos.”

szumókászumóká ◆ dohányosdohányos ◇ csén-szumókácsén-szumóká lánc-lánc-
dohányosdohányos ◇ hebí-szumókáhebí-szumóká erős dohányoserős dohányos
szumokkuszumokku ◆ köpenyköpeny
szumókuszumóku ◆ füstfüst ◇ szumókuszámonszumókuszámon füstöltfüstölt
lazaclazac
szumókucsippuszumókucsippu ◆ füstölőforgácsfüstölőforgács
szumókucsízuszumókucsízu ◆ füstölt sajtfüstölt sajt
szumókuhamuszumókuhamu ◆ füstölt sonkafüstölt sonka
szumókuszámonszumókuszámon ◆ füstölt lazacfüstölt lazac
szumomoszumomo ◆ japán szilvajapán szilva
szumomoirinoszumomoirino ◆ japán szilvásjapán szilvás
szumóninaranaiszumóninaranai ◆ egyenlőegyenlő esélyűesélyű mérkőzésmérkőzés
「Aite-va asi-o itamete szumóninaranakatta.」
„Az ellenfélnek fájt a lába, nem volt egyenlő esélyű
mérkőzés.”

szumó-oszumó-o torutoru ◆ szumózikszumózik 「Otótoto szumó-o
totta.」 „Az öcsémmel szumóztam.”

szumótoriszumótori ◆ szumó birkózószumó birkózó

szumuszumu ◆ élél 「Mizúmini szumu szakana」 „tóban
élő hal” ◆ élőhelyülélőhelyül választválaszt 「Kono dóbucu-
va morini szundeiru.」 „Ez az állat az erdőt vá-
lasztja élőhelyéül.” ◆ fészkelfészkel 「Nokino sitani
szumu cubame」 „eresz alatt fészkelő fecske” ◇

szumebamijakoszumebamijako mindenüttmindenütt megmeg lehetlehet szok-szok-
nini
szumuszumu ◆ lakiklakik 「Csintaimanson-ni szundeiru.」
„Albérleti lakásban lakom.” ◇ ucuriszumuucuriszumu köl-köl-
töziktözik 「Csikai sórai, nihonkarahangaríni ucuri
szumu joteideszu.」 „Úgy tervezem, hogy a közel-
jövőben Magyarországra költözöm.”

szumuszumu ◆ tisztatiszta 「Kúkiga szundeirunode
tókumade mieru.」 „A tiszta levegőben messzire
látni.”

szumuszumu ◆ befejeződikbefejeződik 「Benkjóga szunda
atodeterebi-o mita.」 „A tanulás befejeztével tévét
néztem.” ◆ elegendőelegendő 「Kono joszande szumu-
nodaróka?」 „Vajon elegendő lesz ez a költségke-
ret?” ◆ elintéződikelintéződik 「Kore-va ajamareba szu-
mu mondaide-va nai.」 „Ezt nem lehet egy egy-
szerű bocsánatkéréssel elintézni.” ◆ elvanelvan
「Okanemocsi-va hatarakanaide szumu.」 „A
gazdagok elvannak munka nélkül is.” ◆ kijönkijön
「Rancsi-va szenende szunda.」 „1000 jenből ki-
jött az ebéd.” ◆ megtörténikmegtörténik 「Szundakoto-va
sikatanai.」 „Ami megtörtént, azon már nem le-
het változtatni.” ◆ megúszikmegúszik 「Dzsiko-va szuri
kizude szunda.」 „Karcolásokkal megúsztam a
balesetet.” ◆ megvanmegvan 「Sokudzsi-va mó szun-
dano?」 „Megvagy már az evéssel?” ◆ rendező-rendező-
dikdik 「Kurumanorónga szundehottosita.」 „Ami-
kor rendeztem a kocsikölcsönt, fellélegeztem.” ◆

tartótartó 「Icsidzsikande szumu sigotodesita.」
„Egy óráig tartó munka volt.” ◆ végevége leszlesz
「Kjóno sigotoga szunda.」 „A mai munkámnak
vége.” ◇ kigaszumukigaszumu nyugodiknyugodik 「Sigoto-o ova-
raszenaito kiga szumanakatta.」 „Addig nem nyu-
godtam, amíg be nem fejeztem a munkát.” ◇ ki-ki-
gaszumugaszumu nyugsziknyugszik 「Karegajattato sómeiszu-
rumade kigaszumanai.」 „Addig nem nyugszom,
amíg be nem bizonyítom, hogy ő tette.” ◇ szum-szum-
aszeruaszeru befejezbefejez 「Sokudzsi-o szumaszeta.」
„Befejeztem az evést.” ◇ szurikizudeszumuszurikizudeszumu
karcolásokkalkarcolásokkal megúszikmegúszik 「Dzsiko-va kantan-
na szuri kizude szunda.」 „A balesetet karcolá-
sokkal megúszta.” ◇ szezuniszumuszezuniszumu megúszikmegúszik
「Szeidzsika-va szekinin-o tovarezuni szunda.」
„A politikus megúszta a felelősségre vonást.” ◇
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tadadeszumutadadeszumu megúszikmegúszik 「Tadade-va szuma-
naizo!」 „Ezt nem úszod meg szárazon!” ◇ tada-tada-
dehaszumanaidehaszumanai meglakolmeglakol 「Tadadeha szuma-
naizo!」 „Ezért még meglakolsz!” ◇ jódzsi-ojódzsi-o
szumaszeruszumaszeru ügyetügyet intézintéz 「Iroirona jódzsi-o
szumaszerutameni sutoni itta.」 „Elmentem a fő-
városba ügyeket intézni.” ◇ jódzsi-ojódzsi-o szuma-szuma-
szeruszeru intézkedikintézkedik 「Jódzsi-o szumaszerukotode
icsinicsiovatta.」 „Egész nap intézkedtem.”

szumúdzsíszumúdzsí ◆ gyümölcsturmixgyümölcsturmix ◆ turmixturmix
szumukotoszumukoto ◆ lakhatáslakhatás
szumúzunaszumúzuna ◆ egyenletesegyenletes 「Szumúzuna sin-
kó」 „egyenletes haladás” ◆ gördülékenygördülékeny
「Szumúzunakomjunikéson-o toreta.」 „A kom-
munikáció gördülékeny volt.” ◆ zökkenőmen-zökkenőmen-
testes 「Szumúzuna rikon」 „zökkenőmentes vá-
lás”

szumúzuniszumúzuni ◆ egyenletesenegyenletesen ◆ olajozottanolajozottan
「Purodzsekuto-va szumúzuni szuszundeita.」
„A projekt olajozottan haladt.” ◆ simánsimán 「Nani-
mokamoszumúzuni szuszunda.」 „Minden simán
ment.” ◆ zökkenőmentesenzökkenőmentesen 「Sigoto-va szu-
múzuni szuszunda.」 „Zökkenőmentesen haladt a
munka.”

szunszun ◆ hosszhossz 「Konozubon-va szunga tar-
inai.」 „Ez a nadrág nem elég hosszú.” ◆ japánjapán
hüvelykhüvelyk ◆ méretméret ◆ szunszun ◇ iszszuniszszun egyegy ja-ja-
pánpán hüvelykhüvelyk ◇ sakusaku japánjapán lábláb ◇ bubu japánjapán
tizedhüvelyktizedhüvelyk ◇ mómó japánjapán millihüvelykmillihüvelyk ◇ rinrin
japán centihüvelykjapán centihüvelyk
szunaszuna ◆ homokhomok ◇ atoasideszuna-oatoasideszuna-o kakerukakeru
undokundok módonmódon távoziktávozik ◇ szuna-oszuna-o kamujónakamujóna
unalmasunalmas 「Szuna-o kamujóna dzsinszei」 „unal-
mas élet” ◇ szuna-oszuna-o kamujónakamujóna ízteleníztelen 「Tabe
mono-va szuna-o kamujóna adzsigasita.」 „Az
étel íztelen volt.”

szunaanaszunaana ◆ homokgödörhomokgödör
szunaarasiszunaarasi ◆ hangyáshangyás képkép ◆ homokviharhomokvihar ◆

tévéjel nélküli képtévéjel nélküli kép
szunaaszobiszunaaszobi ◆ homokozáshomokozás
szunabaszunaba ◆ homokozóhomokozó
szunabasiriszunabasiri ◆ futómadárfutómadár
szunabokoriszunabokori ◆ homokfelhőhomokfelhő ◆ porfelhőporfelhő
「Inakamicsi-o szunabokori-o tatetedoraibusi-
ta.」 „A vidéki úton porfelhőt kavarva vezettem.”

szunabukuroszunabukuro ◆ homokzsákhomokzsák ◆ zúzazúza

szunacubuszunacubu ◆ homokszemhomokszem
szunadokeiszunadokei ◆ homokórahomokóra
szunadokeikeizaiszunadokeikeizai ◆ középosztályközéposztály nélkülinélküli
gazdasággazdaság
szunadoruszunadoru ◆ halászikhalászik
szunadzsiszunadzsi ◆ homokoshomokos földföld ◆ homokoshomokos talajtalaj

szunaffuszunaffu ◆ burnótburnót ◆ tubáktubák
szunagimoszunagimo ◆ zúzazúza
szunahamaszunahama ◆ homokoshomokos partpart ◆ homokoshomokos ten-ten-
gerpartgerpart ◆ homokos tóparthomokos tópart ◆ homokparthomokpart
szunajamaszunajama ◆ homokbuckahomokbucka ◆ homokdűnehomokdűne
szunakemuriszunakemuri ◆ homokfelhőhomokfelhő ◆ porfelhőporfelhő
「Hasitteiru kuruma-va szunakemuri-o tateta.」
„A száguldó kocsi porfelhőt kavart.”

szunakkuszunakku ◆ falatozásfalatozás ◆ falatozófalatozó ◆ harap-harap-
nivalónivaló 「Szunakku-o tabeta.」 „Bekaptam vala-
mi harapnivalót.” ◆ könnyűkönnyű ételétel ◆ rágcsál-rágcsál-
nivalónivaló 「Szunakku-o tabenagaraterebi-o mita.」
„Néztem a tévét, miközben valami rágcsálnivalót
ettem.”

szunakku-bászunakku-bá ◆ ételbárételbár ◆ falatozófalatozó ◆ gyors-gyors-
büfébüfé
szunakkugasiszunakkugasi ◆ rágcsálnivalórágcsálnivaló
szunakku-o taberuszunakku-o taberu ◆ falatozikfalatozik
szunanoszunano ◆ homokoshomokos
szunanomiszunanomi ◆ homoki bolhahomoki bolha
szunanosiroszunanosiro ◆ homokvárhomokvár
szunaoszunao ◆ engedelemengedelem ◆ engedelmességengedelmesség ◆

őszinteségőszinteség ◆ szelídségszelídség
szuna-oszuna-o kamujónakamujóna ◆ ízteleníztelen 「Tabe mono-
va szuna-o kamujóna adzsigasita.」 „Az étel ízte-
len volt.” ◆ unalmasunalmas 「Szuna-o kamujóna dzsin-
szei」 „unalmas élet”

szunaonaszunaona ◆ egyenesegyenes 「Szunaona hendzsi」
„egyenes válasz” ◆ egyszerűegyszerű 「Szunaona bun-
tai」 „egyszerű stílus” ◆ engedelmesengedelmes 「Szuna-
ona kodomo」 „engedelmes gyerek” ◆ könnyenkönnyen
kezelhetőkezelhető 「Szunaona kami」 „könnyen fésül-
hető haj” ◆ őszinteőszinte 「Szunaona iken」 „őszinte
vélemény” ◆ szelídszelíd 「Szunaona szeikaku」 „sze-
líd természet”

szunaoniszunaoni ◆ ellenkezésellenkezés nélkülnélkül 「Dorobóni
okane-o szunaoni vatasita.」 „Ellenkezés nélkül
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átadtam a rablónak a pénzt.” ◆ engedelmesenengedelmesen
「Meirei-o szunaoni kiku.」 „Engedelmesen hall-
gatja a parancsokat.” ◆ őszinténőszintén 「Szunaoni jo-
rokonda.」 „Őszintén örült.”

szunappuszunappu ◆ hirtelenhirtelen mozdulatmozdulat ◇ tekubi-tekubi-
noszunappunoszunappu csuklómozdulatcsuklómozdulat
「Tekubinoszunappu-o kikaszetebóru-o nage-
ta.」 „Csuklómozdulattal dobta el a labdát.”

szunappu-botanszunappu-botan ◆ patentgombpatentgomb ◆ patent-patent-
kapocskapocs
szunappuendószunappuendó ◆ snap borsósnap borsó
szunappusasinszunappusasin ◆ pillanatfelvételpillanatfelvétel
szunappusottoszunappusotto ◆ pillanatfelvételpillanatfelvétel ◆ pilla-pilla-
natképnatkép
szunatoribaszunatoriba ◆ homokbányahomokbánya
szunavacsiszunavacsi ◆ azazazaz 「Kore-va fudzsiszande-
szu.Szunavacsi nihonicsi takai jamadeszu.」 „Ez
a Fuji, azaz japán legmagasabb hegye.” ◆ bizto-bizto-
sansan 「Tatakaeba szunavacsi kacu.」 „Ha küzd,
biztosan nyer.” ◆ mármintmármint 「Kare, szunavacsi
vatasino tomodacsi-va sicugjósiteiru.」 „Ő, már-
mint a barátom, munkanélküli.” ◆ nemnem másmás
「Taberukoto-va szunavacsi ikirukotodeszu.」
„Az evés nem más, mint maga az élet.” ◆ neveze-neveze-
tesentesen 「Kekkon-jubiva-va kikinzoku, szunava-
csi kinde cukurareteiru.」 „A jegygyűrűt nemes-
fémből, nevezetesen aranyból készítik.” ◆ vagy-vagy-
isis 「Raisúno kajóbi, szunavacsi dzsúgonicsini iki-
maszu.」 „Jövő kedden, vagyis 15-én megyek.”

szunazuriszunazuri ◆ csiszoláscsiszolás ◆ hal hasa részehal hasa része
szunbjószunbjó ◆ másodpercmásodperc 「Kjúkjúirjó-va
szunbjó-o araszotta taió-o hicujótoszuru.」 „A
sürgősségi ellátásnál a másodpercek is számíta-
nak.” ◆ pillanatpillanat
szunbunszunbun ◆ kevéskekevéske
szunbun-nokuruimonaiszunbun-nokuruimonai ◆ tűpontostűpontos
「Ókeszutora-va atakamo szeimicukikainojóni,
szunbunno kuruimonaku enszósita.」 „A zenekar
olyan tűpontosan játszott, akár egy precíziós gép.”

szunbun-noszukimonaiszunbun-noszukimonai ◆ mindenminden részletrerészletre
kiterjedőkiterjedő 「Szunbunno szukimonai keikaku-o
tateta.」 „Minden részletre kiterjedő tervet készí-
tett.” ◆ tökéletestökéletes 「Szunbunno szukimonai va-
za」 „tökéletes technika” ◆ túlontúltúlontúl 「Szunbun-
no szukimonai szeikecuna ie.」 „Túlontúl tiszta
lakás.”

szunbuntagavanaiszunbuntagavanai ◆ egyegy ésés ugyanazugyanaz
「Honmonoto kae dama-va szunbuntagavanai.」
„A hasonmás és az eredeti egy és ugyanaz.”

szunbuntagavanuszunbuntagavanu ◆ legapróbblegapróbb részletekigrészletekig
megegyezőmegegyező 「Honmonoto szunbuntagavanu
fukuszei-o cukutta.」 „Az eredetivel a legapróbb
részletekig megegyező másolatot készítettem.”

szundanszundan ◆ darabokra vágásdarabokra vágás
szundanszuruszundanszuru ◆ darabokradarabokra szaggatszaggat
「Dzsisin-va kócúmó-o szundansita.」 „A föld-
rengés darabokra szaggatta a közlekedési hálóza-
tot.” ◆ elvágelvág 「Dosakuzurede dóroga szundan-
szareta.」 „A földcsuszamlás elvágta az utat.” ◆

többtöbb helyenhelyen járhatatlannájárhatatlanná tesztesz 「Taifúde
dóroga szundanszareta.」 „A tájfun több helyen
járhatatlanná tette az utat.”

szundenokotoszundenokoto ◆ kis híjánkis híján
szundenotokorodeszundenotokorode ◆ épphogyépphogy csakcsak 「Szun-
deno tokorode taszukatta.」 „Épphogy csak meg-
menekültem.” ◆ kiskis híjánhíján 「Szundeno tokorode
sinutokorodatta.」 „Kis híján odavesztem.”

szundomeszundome ◆ megállítottmegállított rúgásrúgás ◆ megállí-megállí-
tott ütéstott ütés
szundzsiszundzsi ◆ pillanatpillanat
szundzsimohajakuszundzsimohajaku ◆ mostmost rögtönrögtön
「Szundzsimo hajaku kaeritai.」 „Most rögtön
haza akarok menni!”

szundzsiniszundzsini ◆ pillanatokonpillanatokon belülbelül 「Dzsóhó-va
szundzsiniappuszareta.」 „Pillanatokon belül fel-
került a hír a netre.”

szundzsinoszundzsino ◆ pillanatnyipillanatnyi 「Szundzsino hima-
monai.」 „Egy pillanatnyi szabadidőm sincs.”

szuneszune ◆ csülökcsülök ◆ lábszárlábszár ◆ sípcsontsípcsont
「Karenoszune-o ketta.」 „Sípcsonton rúgtam.”
◇ szunenikizumocuszunenikizumocu vajvaj vanvan aa fejénfején 「Ka-
regaszuneni kizu-o motteiruno-o sitteitanode, da-
matteita.」 „Nem szólt, mert tudta, hogy vaj van a
fején.” ◇ szunenikizumocuszunenikizumocu sárossáros 「Ano otoko-
va szuneni kizu-o mocu ningendearukotoni ma-
csigainai.」 „Az a férfi egészen biztosan sáros.”
◇ szune-oszune-o kadzsirukadzsiru eszieszi valakivalaki kenyerétkenyerét
「Kare-va ojano szune-o kadzsitteiru.」 „A szülei
kenyerét eszi.” ◇ mukózunemukózune lábszárlábszár elülsőelülső ré-ré-
szesze
szuneateszuneate ◆ lábszárvédőlábszárvédő
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szunekadzsiriszunekadzsiri ◆ élősködőélősködő ◆ szüleiszülei nyakánnyakán
élőélő
szúnenszúnen ◆ néhánynéhány évév ◇ kakoszúnenkakoszúnen elmúltelmúlt
néhánynéhány évév 「Kakoszúnenno dekigoto-o furi ka-
etta.」 „Visszatekintettem az elmúlt néhány év
eseményeire.”

szunenikizumocuszunenikizumocu ◆ sárossáros 「Ano otoko-va
szuneni kizu-o mocu ningendearukotoni macsiga-
inai.」 „Az a férfi egészen biztosan sáros.” ◆ sö-sö-
téttét múltjamúltja vanvan ◆ vajvaj vanvan aa fejénfején 「Karega-
szuneni kizu-o motteiruno-o sitteitanode, damat-
teita.」 „Nem szólt, mert tudta, hogy vaj van a fe-
jén.”

szúnenkanszúnenkan ◆ néhánynéhány évigévig 「Szúnenkangaiko-
kuni szundemita.」 „Megpróbáltam néhány évig
külföldön élni.”

szune-oszune-o kadzsirukadzsiru ◆ eszieszi valakivalaki kenyerétkenyerét
「Kare-va ojano szune-o kadzsitteiru.」 „A szülei
kenyerét eszi.” ◇ ojanoszune-oojanoszune-o kadzsirukadzsiru szü-szü-
leinlein élősködikélősködik 「Ano szeidzsinsita ko-va mada
ojano szune-o kadzsitteiru.」 „Az a felnőtt gyerek
még mindig a szülein élősködik.”

szuneruszuneru ◆ durcásdurcás 「Szuneta kaode teikósite-
ita.」 „Durcás arccal ellenállt.” ◆ durcáskodikdurcáskodik
「Szunete nanimo ivanakatta.」 „Durcáskodva
nem szólt egy szót sem.” ◆ duzzogduzzog 「Icsinicsi-
dzsúszuneteita.」 „Egész nap duzzogott.” ◆ fel-fel-
húzzahúzza azaz orrátorrát 「Kono ko-va szuguni szun-
eru.」 „Ez a gyerek rögtön felhúzza az orrát.” ◆

makrancoskodikmakrancoskodik 「Kodomo-va szunete issoni
kuruno-o kjohisita.」 „A gyerek makrancosko-
dott, és nem akart velünk jönni.” ◆ nyafognyafog
「Kodomo-va atarasiiomocsaga hosiitoszuneta.」
„A gyerek nyafogott, hogy neki új játék kell.” ◆

nyarvognyarvog 「Szuneteinaide, omocsa-o csanto kata-
zukenaszai!」 „Ne nyarvogj, pakold el a játékai-
dat!” ◆ vinnyogvinnyog 「Kodomo-va szunetari naitari-
siteita.」 „Vinnyogott, és sírt a gyerek.”

szungekiszungeki ◆ rövid jelenetrövid jelenet ◆ villámtréfavillámtréfa
szungómoszungómo ◆ legkisebblegkisebb semsem 「Ote hon-o szun-
gómo csigavazu ucusi totta.」 „A legkisebb eltérés
nélkül átmásolta a mintát.”

szuníkászuníká ◆ edzőcipőedzőcipő ◆ tornacipőtornacipő
szúninszúnin ◆ néhányannéhányan 「Vatasitacsi szúningapa-
buni itta.」 „Néhányan elmentünk a kocsmába.”
◆ néhánynéhány emberember 「Baszu teide szúninga mat-
teita.」 „A buszmegállóban néhány ember vára-

kozott.” ◆ párpár emberember 「Tenrankaini szúninsika-
inakatta.」 „A kiállításon csak pár ember lézen-
gett.”

szunkaszunka ◆ időidő 「Szunka-o nuszundegému-o jat-
ta.」 „Időt szakítottam a játékra.” ◆ szabadszabad
percperc
szunka-oszunka-o osindeosinde ◆ mindenminden percébenpercében
「Szunka-o osinde kenkjúszuru.」 „Minden per-
cében kutatást végez.”

szunkokuszunkoku ◆ egyegy percperc 「Szunkokuno himamo-
nai.」 „Egy perc szabadidőm sincs.” ◆ időidő
「Szunkoku-o osimu.」 „Minden időt sajnál.” ◆

pillanatpillanat 「Szunkokutaritomo mudanisinai.」
„Egy pillanatot sem veszteget.”

szunkoku-oszunkoku-o araszouaraszou ◆ versenytversenyt futfut azaz idő-idő-
velvel 「Szunkoku-o araszotte dzsinkókokjú-o ho-
dokosita.」 „Az idővel versenyt futva adta a mes-
terséges légzést.”

szun-nahaszun-naha ◆ szunnita iszlámszunnita iszlám
szun-nariszun-nari ◆ simánsimán 「Siainiszun-nari katta.」
„Simán megnyertem a mérkőzést.”

szun-naritoszun-narito ◆ simánsimán 「Kore-va szun-nari ikisz-
óninai.」 „Ez nem fog simán menni.”

szun-naritositaszun-naritosita ◆ karcsúkarcsú 「Szun-naritosita
teasiga nobiteita.」 „Hosszú, karcsú végtagjai vol-
tak.”

szun-nihaszun-niha ◆ szunnitaszunnita ◆ szunnita iszlámszunnita iszlám
szunobbuszunobbu ◆ sznobsznob
szunoboszunobo ◆ hódeszkahódeszka
szunóbódoszunóbódo ◆ hódeszkahódeszka
szunóbóruászuszunóbóruászu ◆ hógolyó-Földhógolyó-Föld
szunódoroppuszunódoroppu ◆ hóvirághóvirág
szunóganszunógan ◆ hóágyúhóágyú
szunokoszunoko ◆ lábrácslábrács ◆ rácsosrácsos padlópadló ◆ rács-rács-
padozatpadozat ◆ szárítóállványszárítóállvány
szunómasinszunómasin ◆ hógéphógép
szunómóbiruszunómóbiru ◆ motoros szánmotoros szán
szunomonoszunomono ◆ ecetesecetes salátasaláta 「Takotokjúrino
szuno mono」 „polipos-uborkás saláta”

szunó-taijaszunó-taija ◆ téli gumitéli gumi
szunpjószunpjó ◆ rövid kritikarövid kritika
szunpószunpó ◆ méretméret 「Reizókono szunpó-o hakat-
ta.」 „Levette a hűtő méretét.” ◆ méretezésméretezés
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「Szunpódórinikáten-o kitta.」 „A méretezésnek
megfelelően vágtam a függönyt.” ◆ tervterv
「Kabuka-o curi agerutoiu szunpóda.」 „Az a
terv, hogy feltornázzuk a részvény árát.”

szunpódóriszunpódóri ◆ méretreméretre 「Szunpódórini buhin-
ga dekiagatta.」 „Méretre készült az alkatrész.”

szunpó-oszunpó-o torutoru ◆ méretetméretet veszvesz 「Sitateja-va
kjakuno szunpó-o totta.」 „A szabó méretet vett
az ügyfélről.”

szunsakuszunsaku ◆ apró kölcsönapró kölcsön
szunsakuszagiszunsakuszagi ◆ pénzkunyerálásospénzkunyerálásos szél-szél-
hámossághámosság
szunsakuszuruszunsakuszuru ◆ apró kölcsönt kérapró kölcsönt kér
szunsiszunsi ◆ szeretettelszeretettel ◆ tiszteletem jeléültiszteletem jeléül
szunzen-niszunzen-ni ◆ pillanatokkalpillanatokkal előtteelőtte 「Dek-
akeru szunzenni kucuga kovareta.」 „Pillanatok-
kal indulás előtt elszakadt a cipőm.”

szunzen-noszunzen-no ◆ előttelőtt állóálló 「Kore-va zecumecu-
szunzenno dóbucudeszu.」 „Ez egy kihalás előtt
álló állat.” ◆ küszöbönküszöbön állóálló 「Szenszószunzen-
no kuni.」 „A háború küszöbén álló ország.”

szunzukuriszunzukuri ◆ jobb oldali hüvelyk-gyökjobb oldali hüvelyk-gyök
szunzumarinoszunzumarino ◆ rövidrerövidre sikerültsikerült
「Szunzumarinozubon-o kattesimatta.」 „A nad-
rág amit vettem, rövidre sikerült.”

szu-oszu-o cukurucukuru ◆ beköltözikbeköltözik 「Nokinicubamega
szu-o cukutta.」 „Az eresz alá beköltözött egy
fecske.” ◆ fészkelfészkel 「Cubame-va nokino sitani
szu-o cukutta.」 „A fecske az eresz alá fészkelt.”

szu-oszu-o haruharu ◆ hálóthálót szősző 「Kumo-va szu-o hat-
ta.」 „A pók hálót szőtt.”

szu-oszu-o kakerukakeru ◆ fészketfészket rakrak 「Tori-va szu-o
kaketa.」 „A madár fészket rakott.” ◆ hálóthálót szősző
「Kumo-va szu-o kaketa.」 „A pók hálót szőtt.”

szúokuszúoku ◆ néhányszáz milliónéhányszáz millió
szu-oszu-o kuvaerukuvaeru ◆ megecetezmegecetez 「Szúpuni szu-o
kuvaeta.」 „Megeceteztem a levest.”

szupaszupa ◆ élményfürdőélményfürdő
szúpászúpá ◆ közértközért ◆ szuperszuper ◆ szupermarketszupermarket
「Ane-va szúpáde kai mono-o szuru.」 „A nővé-
rem a szupermarketben vásárol.” ◇ óteszúpáóteszúpá
nagynagy szupermarketszupermarket ◇ dzsimakuszúpádzsimakuszúpá film-film-
feliratfelirat
szupaccuszupaccu ◆ feszes nadrágfeszes nadrág

szúpádzsínszúpádzsín ◆ szupergénszupergén
szupagettiszupagetti ◆ spagettispagetti
szúpáheterodaindzsusinkiszúpáheterodaindzsusinki ◆ szuperhete-szuperhete-
rodin vevőkészülékrodin vevőkészülék ◆ szupervevőszupervevő
szúpáhírószúpáhíró ◆ szuperhősszuperhős
szupaiszupai ◆ hírszerzőhírszerző ◆ informátorinformátor ◆ kémkém ◆

titkostitkos ügynökügynök ◇ szangjószupaiszangjószupai ipariipari kémkém ◇

nidzsúszupainidzsúszupai kettős ügynökkettős ügynök
szúpáidensiszúpáidensi ◆ szupergénszupergén
szupaieiszeiszupaieiszei ◆ kémműholdkémműhold
szupaikóiszupaikói ◆ kémkedéskémkedés
szupaikuszupaiku ◆ leütésleütés ◆ szögesszöges cipőcipő
「Szupaiku-o haita.」 „Szöges cipőt vett fel.”

szupaiku-súzuszupaiku-súzu ◆ szöges talpú cipőszöges talpú cipő
szupaikuszuruszupaikuszuru ◆ szöges gumiabroncsszöges gumiabroncs
szupaiku-taijaszupaiku-taija ◆ szöges gumiabroncsszöges gumiabroncs
szupaimószupaimó ◆ kémhálózatkémhálózat
szupainettovákuszupainettováku ◆ kémhálózatkémhálózat
szúpáinpózuszúpáinpózu ◆ filmfeliratozásfilmfeliratozás
szupai-oszupai-o mogurikomaszerumogurikomaszeru ◆ kémetkémet küldküld
「Kódzsóni szangjószupai-o moguri komaszeta.」
„Ipari kémet küldött a gyárba.”

szupairaruszupairaru ◆ spirálspirál ◇ defure-szupairarudefure-szupairaru
deflációs spiráldeflációs spirál
szupairarunaszupairaruna ◆ csavartcsavart ◆ spirálisspirális
szupaisínaszupaisína ◆ csípőscsípős 「Szupaisína adzsicuke」
„csípős ízesítés” ◆ fűszeresfűszeres
szupaisószecuszupaisószecu ◆ kémregénykémregény
szupaiszosikiszupaiszosiki ◆ kémhálózatkémhálózat ◆ kémszerve-kémszerve-
zetzet
szupaiszuszupaiszu ◆ fűszerfűszer 「Rjóriniszupaiszu-o furi-
kaketa.」 „Megfűszereztem az ételt”

szupaiszu-oszupaiszu-o kikaszetakikaszeta ◆ fűszeresfűszeres
「Szupaiszu-o kikaszeta rjóri」 „fűszeres étel”

szupaiszuruszupaiszuru ◆ kémkedikkémkedik 「Kare-va dzsibunno
cuma-o szupaisiteiru.」 „A saját felesége után
kémkedik.” ◆ kifigyelkifigyel 「Tekino ugoki-o szupais-
ita.」 „Kifigyelte az ellenség mozgását.”

szúpákoiruszúpákoiru ◆ szupertekercsszupertekercs
szúpákonpjútászúpákonpjútá ◆ szuperszámítógépszuperszámítógép
szupákuszupáku ◆ szikraszikra
szupáku-gjappuszupáku-gjappu ◆ szikraközszikraköz
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szupáku-puraguszupáku-puragu ◆ gyertyagyertya ◆ gyújtógyer-gyújtógyer-
tyatya
szupákuszuruszupákuszuru ◆ szikrázikszikrázik ◆ sziporkáziksziporkázik
「Jorokobino hibanagaszupákuszuru.」 „Szipor-
kázik a boldogságtól.”

szupamászupamá ◆ spammerspammer
szúpámákettoszúpámáketto ◆ szupermarketszupermarket
szúpámákettocsénszúpámákettocsén ◆ áruházláncáruházlánc
szúpámanszúpáman ◆ rendkívülirendkívüli képességűképességű férfiférfi ◆

szupermenszupermen
szupamuszupamu ◆ löncshúslöncshús ◆ spamspam
szupanszupan ◆ fesztávolságfesztávolság ◆ időközidőköz ◆ térköztérköz
◇ vinguszupanvinguszupan fesztávolságfesztávolság
szupanaszupana ◆ csavarkulcscsavarkulcs ◆ kulcskulcs ◆ villás-villás-
kulcskulcs ◇ dzsizaiszupanadzsizaiszupana állíthatóállítható csavar-csavar-
kulcskulcs ◇ monkíszupanamonkíszupana állíthatóállítható csavar-csavar-
kulcskulcs ◇ monkíszupanamonkíszupana franciakulcsfranciakulcs ◇ rjó-rjó-
gucsiszupanagucsiszupana kétoldalas villáskulcskétoldalas villáskulcs
szupanieruszupanieru ◆ spánielspániel
szupankóruszupankóru ◆ flitterflitter
szúpáokisidodzsiszumutázeszúpáokisidodzsiszumutáze ◆ szuperoxid-szuperoxid-
diszmutázdiszmutáz
szupárandoszupárando ◆ élményparkélménypark
szuparutaszuparuta ◆ SpártaSpárta
szuparutakjóikuszuparutakjóiku ◆ spártai nevelésspártai nevelés
szúpászonikkuszúpászonikku ◆ szuperszonikusszuperszonikus
szupaszupaszupaszupa ◆ szippantgatvaszippantgatva 「Tabako-o
szupaszupa szuu.」 „Szippantgatja a cigarettát.”
◆ vagdosvavagdosva 「Tamanegi-o szupaszupa kitta.」
„Vöröshagymát vagdostam.”

szúpászutászúpászutá ◆ szupersztárszupersztár
szupátoszupáto ◆ hajráhajrá ◆ hajrázáshajrázás ◇ raszuto-raszuto-
szupátoszupáto végsővégső hajráhajrá 「Raszutoszupáto-o ka-
keta.」 „Bedobtam egy végső hajrát.”

szupátoszuruszupátoszuru ◆ hajrázikhajrázik 「Szósa-va nokori-
no kjorideszupátosita.」 „A futó a hátralévő ré-
szen hajrázott.”

szupattaringuszupattaringu ◆ fröcskölésfröcskölés ◆ szét-szét-
freccsenésfreccsenés
szúpáúmanszúpáúman ◆ rendkívüli képességű nőrendkívüli képességű nő
szupeaszupea ◆ pótpót 「Szupea-pácu」 „pótalkatré-
szek” ◆ tartaléktartalék 「Szupea-inku」 „tartalékpat-
ron”

szupeabuhinszupeabuhin ◆ pótalkatrészpótalkatrész

szupea-kíszupea-kí ◆ pótkulcspótkulcs
szupeamintoszupeaminto ◆ fodormentafodormenta
szupearibuszupearibu ◆ sertésbordasertésborda
szupea-sítoszupea-síto ◆ pótszékpótszék
szupea-taijaszupea-taija ◆ pótkerékpótkerék
szupédoszupédo ◆ ásóásó
szupédoszupédo ◆ pikkpikk 「Szupédonodzsakku」 „pikk
jumbó”

szupeinszupein ◆ SpanyolországSpanyolország
szupeindzsinszupeindzsin ◆ spanyolspanyol
szupeingoszupeingo ◆ spanyol nyelvspanyol nyelv
szupeingodeszupeingode ◆ spanyolulspanyolul
szupeinkazeszupeinkaze ◆ spanyolnáthaspanyolnátha
szupein-namekudzsiszupein-namekudzsi ◆ spanyolspanyol csupaszcsi-csupaszcsi-
gaga
szupein-noszupein-no ◆ spanyolspanyol
szupekkuszupekku ◆ műszakiműszaki jellemzőkjellemzők ◆ specifiká-specifiká-
cióció ◆ technikai leírástechnikai leírás
szupekkuinszupekkuin ◆ specifikációba építésspecifikációba építés
szupekutakuruszupekutakuru ◆ látványoslátványos 「Szupekutaku-
ru eiga」 „látványos film” ◆ látványoslátványos jelenetjelenet
◆ látványosságlátványosság
szupekutoramuanaraizaszupekutoramuanaraiza ◆ spektrumanali-spektrumanali-
zátorzátor
szupekutorinszupekutorin ◆ spektrinspektrin
szupekutoroherioszukópuszupekutoroherioszukópu ◆ spektrohelio-spektrohelio-
szkópszkóp
szupekutorometoríszupekutorometorí ◆ spektrometriaspektrometria ◇

maszu-szupekutorometorímaszu-szupekutorometorí tömegspektro-tömegspektro-
metriametria
szupekutoroszukopíszupekutoroszukopí ◆ spektroszkópiaspektroszkópia ◇

maszu-szupekutoroszukopímaszu-szupekutoroszukopí tömegspektro-tömegspektro-
szkópiaszkópia
szupekutoruszupekutoru ◆ spektrumspektrum ◆ színképszínkép ◇ sú-sú-
haszúszupekutoruhaszúszupekutoru frekvenciaspektrumfrekvenciaspektrum ◇

dendzsiszupekutorudendzsiszupekutoru elektromágneseselektromágneses
színképszínkép ◇ hantenszupekutoruhantenszupekutoru inverzinverz
szupekutorubunszekiszupekutorubunszeki ◆ spektrumanalízisspektrumanalízis ◆

színképelemzésszínképelemzés
szuperinguszuperingu ◆ betűzésbetűzés 「Kono
kotobanoszuperingu-o osietekudaszai.」 „Kérem,
betűzze ezt a szót!” ◆ helyesíráshelyesírás
「Tangonoszuperingu-o macsigaeta.」 „Eltévesz-
tettem a szó helyesírását.”
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szuperuszuperu ◆ helyesíráshelyesírás 「Kono tangonoszupe-
ruga vakaranai.」 „Nem ismerem a helyesírását
ennek a szónak.”

szuperucsekkászuperucsekká ◆ helyesírás-ellenőrzőhelyesírás-ellenőrző
szuperucsekkuszuperucsekku ◆ helyesírás-ellenőrzéshelyesírás-ellenőrzés
szuperumiszuszuperumiszu ◆ helyesírásihelyesírási hibahiba
「Bunsóniszuperumiszu-o micuketa.」 „Helyes-
írási hibát találtam a mondatban.”

szuperunomacsigaiszuperunomacsigai ◆ elíráselírás
szuperu-oszuperu-o macsigaumacsigau ◆ elírelír 「Dzsimuso-va va-
tasino namaenoszuperu-o macsigatta.」 „A hiva-
tal elírta a nevemet.”

szupesariszutoszupesariszuto ◆ specialistaspecialista ◆ szakemberszakember

szupesaruszupesaru ◆ különlegességkülönlegesség
szupesarubangumiszupesarubangumi ◆ különleges műsorkülönleges műsor
szupesarugeszutoszupesarugeszuto ◆ díszvendégdíszvendég ◆ különle-különle-
ges meghívottges meghívott
szupészászupészá ◆ távtartótávtartó
szupészuszupészu ◆ helyhely 「Hondana-o
kovasiteszupészu-o aketa.」 „Szétszedtem a pol-
cot, hogy helyet nyerjek.” ◆ sorközsorköz ◆ szóközszóköz
◆ űrűr ◇ súnószupészusúnószupészu tárolóhelytárolóhely
「Konomanson-va súnószupészuga ói.」 „Ebben
a lakásban sok tárolóhely van.” ◇ sószupészusószupészu
helytakarékossághelytakarékosság ◇ csúsaszupészucsúsaszupészu beál-beál-
lóhelylóhely ◇ csúsaszupészucsúsaszupészu parkolóhelyparkolóhely ◇

deddo-szupészudeddo-szupészu kihasználatlankihasználatlan helyhely
「Kaidansitanodeddoszupészu-o súnónisita.」 „A
lépcső alatti kihasználatlan helyen tárolót csinál-
tam.” ◇ pászonaru-szupészupászonaru-szupészu személyesszemélyes tértér
「Iedepászonaruszupészuga hosii.」 „Személyes
térre van szükségem a lakásban.”

szupészu-bászupészu-bá ◆ szóközbillentyűszóközbillentyű
szupészu-erebétászupészu-erebétá ◆ űrliftűrlift
szupészu-satoruszupészu-satoru ◆ űrrepülőgépűrrepülőgép
szupiccuszupiccu ◆ spiccspicc
szupícsiszupícsi ◆ beszédbeszéd 「Kekkonhiróendenoszupí-
csi」 „beszéd az esküvői banketten” ◆ felszóla-felszóla-
láslás 「Kaigidenoszupícsi」 „értekezleten felszóla-
lás” ◇ heito-szupícsiheito-szupícsi gyűlöletbeszédgyűlöletbeszéd
szupícsi-konteszutoszupícsi-konteszuto ◆ szónokversenyszónokverseny
szupícsi-o szuruszupícsi-o szuru ◆ beszédet mondbeszédet mond
szupícsi-szerapíszupícsi-szerapí ◆ logopédialogopédia

szupícsi-szerapiszutoszupícsi-szerapiszuto ◆ logopéduslogopédus
szupídoszupído ◆ gyorsgyors 「Szupído suszsze」 „gyors
előmenetel” ◆ iramiram 「Konoszupído-va cuiteike-
nai.」 „Nem bírom az iramot.” ◆ sebességsebesség
「Kuruma-va hajaiszupídode hasitteita.」 „A ko-
csi nagy sebességgel ment.” ◇ haiszupídohaiszupído nagynagy
sebességűsebességű ◇ furu-szupídofuru-szupído teljesteljes sebességsebesség
「Puroguramu-o furu-szupídode dzsikkósita.」
„Teljes sebességgel futtattam a programot.” ◇

furu-szupídofuru-szupído maximálismaximális gyorsasággyorsaság
「Keitaidenva-o furu-szupídode dzsúdensita.」
„Maximális gyorsasággal töltöttem a mobilt.” ◇

mószupídodemószupídode őrültőrült gyorsangyorsan ◇ mószupídode-mószupídode-
hasiruhasiru száguldszáguld 「Sinkanszen-va mószupídode
hasitteita.」 „A Sinkanszen száguldott.”

szupído-appuszupído-appu ◆ gyorsításgyorsítás
szupído-banpuszupído-banpu ◆ fekvőrendőrfekvőrendőr ◆ sebesség-sebesség-
csökkentő küszöbcsökkentő küszöb
szupídobóruszupídobóru ◆ gyors labdagyors labda
szupídobótoszupídobóto ◆ siklócsónaksiklócsónak ◆ siklóhajósiklóhajó ◆

versenymotorcsónakversenymotorcsónak
szupído-burékiszupído-buréki ◆ légféklégfék
szupído-daunszupído-daun ◆ lassításlassítás
szupídogaderuszupídogaderu ◆ gyorsulgyorsul
「Kurumanoakuszeru-o fundemoszupídoga de-
nai.」 „Hiába nyomom a gázt, nem gyorsul a ko-
csi.”

szupídogaocsiruszupídogaocsiru ◆ fékeződikfékeződik 「Kúkiteikóde
dzsúdannoszupídoga ocsiteita.」 „A puskagolyó a
légellenállás miatt fékeződött.”

szupídoihanszupídoihan ◆ gyorshajtásgyorshajtás
szupídokjószupídokjó ◆ sebességmániássebességmániás
szupído-kontoróraszupído-kontoróra ◆ sebességszabályozósebességszabályozó
szupído-kukkinguszupído-kukkingu ◆ gyorsfőzésgyorsfőzés
szupído-métászupído-métá ◆ sebességmérősebességmérő
szupído-oszupído-o ageruageru ◆ felgyorsítfelgyorsít
「Kurumanoszupído-o ageta.」 „Felgyorsítottam
a kocsit.” ◆ gyorsítgyorsít 「Sigotonoszupído-o age-
ta.」 „Gyorsítottam a munkatempómon.”

szupído-oszupído-o daszudaszu ◆ gyorsangyorsan hajthajt 「Szupído-o
daszanaide kudaszai!」 „Kérem, ne hajtson gyor-
san!”

szupído-oszupído-o otoszuotoszu ◆ lassítlassít 「Szupído-o
otosze!」 „Lassíts!”
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szupído-rimittoszupído-rimitto ◆ sebességhatársebességhatár ◆ sebes-sebes-
ségkorlátozásségkorlátozás
szupídosasinszupídosasin ◆ gyorsfényképgyorsfénykép
szupídoszeigenszupídoszeigen ◆ sebességkorlátozássebességkorlátozás
szupído-szukétoszupído-szukéto ◆ gyorskorcsolyagyorskorcsolya
szupíkászupíká ◆ beszélőbeszélő ◆ előadóelőadó ◆ hangdobozhangdoboz
◆ hangfalhangfal ◆ hangosbeszélőhangosbeszélő ◆ hangszóróhangszóró ◇

akutibu-szupíkáakutibu-szupíká aktívaktív hangszóróhangszóró ◇ kóon-kóon-
jószupíkájószupíká csipogócsipogó hangszóróhangszóró ◇

dainamikku-szupíkádainamikku-szupíká dinamikusdinamikus hangszóróhangszóró ◇

monitájószupíkámonitájószupíká monitorhangfalmonitorhangfal
szupíkáhonszupíkáhon ◆ kihangosítókihangosító ◆ telefon-telefon-
kihangosítókihangosító
szupíkánidaszuszupíkánidaszu ◆ kihangosítkihangosít 「Gitáno oto-o
szupíkáni dasita.」 „Kihangosította a gitárt.”

szupíká-siszutemuszupíká-siszutemu ◆ hangfalrendszerhangfalrendszer
szupikonszupikon ◆ hangszórócsatlakozóhangszórócsatlakozó ◆ sebes-sebes-
ségszabályozóségszabályozó
szupinszupin ◆ spinspin ◇ aiszoszupinaiszoszupin izospinizospin
szupindoruszupindoru ◆ orsóorsó
szupin-ofuszupin-ofu ◆ melléktermékmelléktermék ◆ oldalhajtásoldalhajtás ◆

spinoffspinoff
szupinoszaszumomoszupinoszaszumomo ◆ kökénykökény
szupirirumuszupirirumu ◆ spirillumspirillum
szupirittoszupiritto ◆ szellemiségszellemiség ◇ paionia-paionia-
szupirittoszupiritto úttörőszellemúttörőszellem ◇ faitingu-faitingu-
szupirittoszupiritto harci szellemharci szellem
szupirohétaszupirohéta ◆ spirochétaspirochéta
szupócuszupócu ◆ sportsport ◇ indoa-szupócuindoa-szupócu fedettfedett
pályáspályás sportsport ◇ ekuszutorímuszupócuekuszutorímuszupócu ext-ext-
rémrém sportsport ◇ okugaiszupócuokugaiszupócu szabadtériszabadtéri
sportsport ◇ hjódzsószupócuhjódzsószupócu jégsportjégsport
szupócu-csímuszupócu-csímu ◆ sportcsapatsportcsapat
szupócucsúkeiszupócucsúkei ◆ sportközvetítéssportközvetítés
szupócudekirutokoroszupócudekirutokoro ◆ sportolásisportolási lehető-lehető-
ségség 「Ieno súhende-va szupócu dekiru tokoro-va
nai.」 „A környékünkön nincs sportolási lehető-
ség.”

szupócudorinkuszupócudorinku ◆ sportitalsportital
szupócudzsimuszupócudzsimu ◆ edzőklubedzőklub ◆ kondicionáló-kondicionáló-
teremterem 「Szupócudzsimuni kajotte taidzsú-o kon-
toróruszuru.」 „Kondicionálóterembe járva pró-
bálja karbantartani a súlyát.”

szupócu-fanszupócu-fan ◆ sportrajongósportrajongó

szupócugémuszupócugému ◆ sportjátéksportjáték
szupócuigakuszupócuigaku ◆ sportorvoslássportorvoslás
szupócujóhinszupócujóhin ◆ sportfelszereléssportfelszerelés
szupócujóhintenszupócujóhinten ◆ sportüzletsportüzlet
szupócu-kászupócu-ká ◆ sportkocsisportkocsi
szupócukisaszupócukisa ◆ sportújságírósportújságíró
szupócukjógiszupócukjógi ◆ sportversenysportverseny
szupócu-kurabuszupócu-kurabu ◆ edzőklubedzőklub ◆ sportegyesü-sportegyesü-
letlet ◆ sportklubsportklub ◆ tornaklubtornaklub
szupócu-kuraiminguszupócu-kuraimingu ◆ falmászásfalmászás
szupócumanszupócuman ◆ atlétaatléta ◆ sportembersportember
szupócumansippuszupócumansippu ◆ sportszerűségsportszerűség
szupócumanszeisinszupócumanszeisin ◆ sportszerűségsportszerűség
szupócumanszeisin-noszupócumanszeisin-no ◆ sportszerűsportszerű
szupócunosumokuszupócunosumoku ◆ sportágsportág
「Orinpikkudedon-naszupócuno sumokugaari-
maszuka.」 „Milyen sportágak vannak az olimpi-
án?”

szupócu-oszupócu-o szuruszuru ◆ sportotsportot űzűz 「Anata-va
don-naszupócu-o szuruno?」 „Te milyen sportot
űzöl?”

szupócuranszupócuran ◆ sportrovatsportrovat
szupócusinkókudzsiszupócusinkókudzsi ◆ totótotó
szupócusiszecuszupócusiszecu ◆ sportlétesítménysportlétesítmény
szupócuszensuszupócuszensu ◆ sportolósportoló ◆ sportver-sportver-
senyzősenyző ◇ puroszupócuszensupuroszupócuszensu hivatásoshivatásos
sportversenyzősportversenyző ◇ puroszupócuszensupuroszupócuszensu hi-hi-
vatásos sportolóvatásos sportoló
szupócu-szentászupócu-szentá ◆ sportkomplexumsportkomplexum ◆

sportközpontsportközpont
szupócuszuruszupócuszuru ◆ sportolsportol 「Anata-va
donoszupócu-o siteiruno?」 „Mit sportolsz?”

szupócuszuruhitoszupócuszuruhito ◆ sportolósportoló 「Aszano kó-
endeicumoszupócusiteiru hito-o mikakemaszu.」
„Reggel a parkban mindig látni sportolókat.”

szupócutaikaiszupócutaikai ◆ sportrendezvénysportrendezvény
szupócu-veaszupócu-vea ◆ sportruházatsportruházat ◆ sportvise-sportvise-
letlet
szupócu-veaszupócu-vea ◆ sportöltözéksportöltözék
szupócuveászupócuveá ◆ mezmez
szupoirászupoirá ◆ áramlásrontóáramlásrontó lemezlemez ◆ féklapféklap ◆

spoilerspoiler
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szupoitoszupoito ◆ pipettapipetta 「Szupoitode ekitai-o szui
totta.」 „Felszívtam pipettával a folyadékot.”

szupókuszupóku ◆ küllőküllő
szupókuszumanszupókuszuman ◆ szóvivőszóvivő 「Naikakunoszu-
pókuszuman」 „kormány szóvivője”

szupondzsiszupondzsi ◆ szivacsszivacs ◇ bóinszupondzsibóinszupondzsi
hangszigetelő szivacshangszigetelő szivacs
szupondzsiherumettoszupondzsiherumetto ◆ szivacsfejvédőszivacsfejvédő
szupondzsikékiszupondzsikéki ◆ piskótapiskóta
szupondzsi-rabászupondzsi-rabá ◆ szivacsgumiszivacsgumi
szuponszászuponszá ◆ szponzorszponzor
szuponszáninaruszuponszáninaru ◆ szponzorálszponzorál 「Ano kaisa-
va várudokappunoszuponszáninatta.」 „Az a cég
szponzorálja a világkupát.”

szupontoszuponto ◆ pukkanvapukkanva 「Sanpen-no szengaszu-
ponto nuketa.」 „Pukkanva, kijött a pezsgősdu-
gó.”

szupótínaszupótína ◆ sportossportos 「Kare-va szupótína
jófuku-o kiteiru.」 „Sportos ruhát visel.”

szupottoszupotto ◆ belecuppanvabelecuppanva 「Ringo-va teno hi-
rano kubominiszupotto oszamatta.」 „Az alma
belecuppant a tenyerembe.” ◆ pukkantvapukkantva
「Vain-nokoruku-o szupotto nuita.」 „Pukkant-
va, kihúztam a borosüvegből a dugót.”

szupottoszupotto ◆ helyhely ◆ pontpont ◆ pöttypötty ◇ szacuei-szacuei-
szupottoszupotto fotóhelyfotóhely 「Szancsó-va szaikóno sza-
cueiszupottoda.」 „A hegy teteje kiváló fotóhely.”
◇ daibingu-szupottodaibingu-szupotto búvárhelybúvárhely ◇ bjútí-bjútí-
szupottoszupotto szépségpöttyszépségpötty
szupottojószecuszupottojószecu ◆ ponthegesztésponthegesztés
szupottonjúszuszupottonjúszu ◆ rövidhírrövidhír
szupottoraitoszupottoraito ◆ reflektorreflektor ◆ reflektorfényreflektorfény
szupottosidzsószupottosidzsó ◆ fizikai piacfizikai piac
szuppadakaszuppadaka ◆ anyaszült meztelenanyaszült meztelen
szuppadakadeszuppadakade ◆ anyaszültanyaszült meztelenülmeztelenül
「Szuppadakade aruki mavatta.」 „Anyaszült
meztelenül járkált.”

szuppadakanoszuppadakano ◆ anyaszültanyaszült meztelenmeztelen
「Szuppadakano on-na」 „anyaszült meztelen
nő”

szuppaiszuppai ◆ savanyúsavanyú 「Remon-va szuppaide-
szu.」 „A citrom savanyú.” ◇ kucsigaszuppa-kucsigaszuppa-
kunaruhodokunaruhodo rongyosrarongyosra beszélibeszéli aa szájátszáját
「Kucsiga szuppakunaruhodo kodomo-o csúisi-

ta.」 „Rongyosra beszéltem a számat, hogy vi-
gyázzon a gyerek.”

szuppakunaruszuppakunaru ◆ megsavanyodikmegsavanyodik
「Icsinicsitattaraszúpu-va szuppakunatta.」 „Egy
nap alatt megsavanyodott a leves.”

szuppanukuszuppanuku ◆ felfedfelfed 「Himicunomemo-o
szuppanuita.」 „Felfedte a titkos iratot.”

szupparitoszupparito ◆ egyszeregyszer ss mindörökremindörökre
「Oszake-o szupparitojameta.」 „Egyszer s mind-
örökre abbahagyta az ivást.” ◆ határozottanhatározottan
「Hócsóde daikon-o szupparito kitta.」 „A késsel
határozottan elvágtam a jégcsapretket.” ◆ tel-tel-
jesenjesen 「Dzsibunno jume-o szupparito akirame-
ta.」 „Teljesen feladta az álmait.”

szuppindeszuppinde ◆ sminksmink nélkülnélkül 「Ano dzsoszei-va
szuppindemo kireida.」 „Az a nő smink nélkül is
szép.”

szuppokaszuszuppokaszu ◆ fittyetfittyet hányhány 「Kare-va
sigoto-o szuppokaszu.」 „Fittyet hány a munkájá-
ra.” ◆ kihagykihagy 「Kaigi-o szuppokaszu.」 „Kihagy-
ja az értekezletet.” ◆ megszegmegszeg 「Jakuszoku-o
szuppokaszu.」 „Megszegi az ígéretét.”

szupponszuppon ◆ ajakosajakos teknősteknős ◆ lágyhéjúlágyhéjú tek-tek-
nősnős ◇ cukitoszupponcukitoszuppon égég ésés földföld ◇ to-to-
geszuppongeszuppon tüskéstüskés lágyhéjúteknőslágyhéjúteknős ◇ nai-nai-
ruszupponruszuppon afrikaiafrikai lágyhéjúteknőslágyhéjúteknős ◇ maru-maru-
szupponszuppon óriás ajakosteknősóriás ajakosteknős
szupponszuppon ◆ vécépumpavécépumpa
szupponpondeszupponponde ◆ anyaszült meztelenülanyaszült meztelenül
szuppontakeszuppontake ◆ erdei szömörcsögerdei szömörcsög
szupponukeruszupponukeru ◆ irányíthatatlannáirányíthatatlanná válikválik
「Szaisono tama-va szuppo nuketa.」 „Az első
labda irányíthatatlanná vált.” ◆ kiesikkiesik 「Kamae-
ta dzsú-va szuppo nuketa.」 „Kiesett a kezemből a
fegyver.” ◆ kijönkijön 「Doano totte-va szuppo nuke-
ta.」 „Kijött a kilincs az ajtóból.” ◆ kiosonkioson 「Kai-
gikaraszuppo nuketa.」 „Kiosontam az értekezlet-
ről.”

szupporitoszupporito ◆ pontosanpontosan 「Kuruma-va csúsa-
szupészuniszupporito oszamatta.」 „A kocsi pon-
tosan befért a parkolóhelyre.” ◆ teljesenteljesen
「Jukiga hatake-o szupporito ótta.」 „Teljesen
befedte a hó a mezőt.”

szupporitohamaruszupporitohamaru ◆ belecuppanbelecuppan 「Szen-va
bin-niszupporitohamatta.」 „Belecuppant a dugó
az üvegbe.”

AdysAdys szupoito szupoito – szupporitohamaru szupporitohamaru 35053505



szupporitonukeruszupporitonukeru ◆ lejönlejön 「Aki kan-o ketta
totan, kucugaszupporito nuketa.」 „Amikor bele-
rúgtam az üres sörös dobozba, lejött a cipőm.”

szúpuszúpu ◆ levesleves 「Szúpu-o nonda.」 „Levest et-
tem.” ◇ kurímuszúpukurímuszúpu krémleveskrémleves ◇ kokeiszú-kokeiszú-
pupu leveskockaleveskocka ◇ furúcu-szúpufurúcu-szúpu gyümölcsle-gyümölcsle-
vesves ◇ jaszaiszúpujaszaiszúpu zöldségleveszöldségleves
szúpujónooszaraszúpujónooszara ◆ levesestányérlevesestányér
szupúnszupún ◆ homorúhomorú golfütőgolfütő ◆ kanálkanál 「Szupún-
de taberu.」 „Kanállal eszik.” ◇ ókiiszupúnókiiszupún evő-evő-
kanálkanál ◇ csiiszaiszupúncsiiszaiszupún kiskanálkiskanál ◇ dezáto-dezáto-
szupúnszupún desszertkanáldesszertkanál ◇ medzsá-szupúnmedzsá-szupún
mérőkanálmérőkanál
szúpunomotoszúpunomoto ◆ instantinstant levesleves ◆ leveskockaleveskocka
◆ levesporlevespor
szupuraisinguszupuraisingu ◆ splicingsplicing ◇ áruenuészupu-áruenuészupu-
raisinguraisingu RNS-splicingRNS-splicing ◇ áruenuépurosze-áruenuépurosze-
singusingu RNS-feldolgozásRNS-feldolgozás
szupuraiszeoszómuszupuraiszeoszómu ◆ spliceoszómaspliceoszóma
szupuraiszoszómuszupuraiszoszómu ◆ spliceoszómaspliceoszóma
szupurassu-szukurínszupurassu-szukurín ◆ indulóképindulókép
szupurészupuré ◆ sprayspray ◇ kecurobósiszupurékecurobósiszupuré pá-pá-
ramentesítőramentesítő sprayspray ◇ hea-szupuréhea-szupuré hajlakkhajlakk
「Kaminiheaszupuré-o kaketa.」 „Hajlakkot fújt
a hajára.”

szupureddoszupureddo ◆ krémkrém
szupuré-ganszupuré-gan ◆ festékszóró pisztolyfestékszóró pisztoly
szupurékanszupurékan ◆ festékszórófestékszóró ◆ szórófejesszórófejes
palackpalack
szupuriccuszupuriccu ◆ spárgaspárga
szupuriccu-oszupuriccu-o szuruszuru ◆ spárgázikspárgázik 「Szupuric-
cuga dekimaszuka?」 „Tudsz spárgázni?”

szupuringuszupuringu ◆ rugórugó ◆ tavasztavasz ◆ tavaszitavaszi ka-ka-
bátbát
szupuringu-bódoszupuringu-bódo ◆ ugródeszkaugródeszka
szupuringu-kótoszupuringu-kóto ◆ felsőkabátfelsőkabát ◆ tavaszitavaszi
kabátkabát
szupuringu-széruszupuringu-széru ◆ tavaszi vásártavaszi vásár
szupurinkurászupurinkurá ◆ locsolófejlocsolófej ◆ szórófejszórófej 「Só-
kajószupurinkurá」 „tűzoltó szórófej”

szupurintászupurintá ◆ rövidtávfutórövidtávfutó ◆ sprintersprinter
szupurokettoszupuroketto ◆ csillagkerékcsillagkerék
szúpuzaraszúpuzara ◆ levesestányérlevesestányér ◆ mélytányérmélytányér

szuraszura ◆ mégmég 「Jaszuiszúcuszura kaenai.」
„Még egy olcsó öltönyt sem engedhetek meg ma-
gamnak.”

szurászurá ◆ kötőívkötőív ◆ legato-ívlegato-ív
szurabuszurabu ◆ szlávszláv
szurabudzsinszurabudzsin ◆ szlávszláv
szurabugohaszurabugoha ◆ szláv nyelvcsaládszláv nyelvcsalád
szurabunoszurabuno ◆ szlávszláv
szuradzsdzsiszuradzsdzsi ◆ szennyvíziszapszennyvíziszap
szuraguszuragu ◆ kohósalakkohósalak ◆ salakanyagsalakanyag
szuraidászuraidá ◆ csúszkacsúszka 「Dzsippá noszuraidá」
„cipzár csúszkája”

szuraidinguszuraidingu ◆ csúszáscsúszás
szuraidinguburokkupazuruszuraidinguburokkupazuru ◆ kirakójátékkirakójáték
szuraidingu-doaszuraidingu-doa ◆ tolóajtótolóajtó
szuraidingu-sítoszuraidingu-síto ◆ betegmozgatóbetegmozgató lepedőlepedő ◆

csúsztatható lepedőcsúsztatható lepedő ◆ guruló ülésguruló ülés
szuraidingu-szukéruszuraidingu-szukéru ◆ mozgó skálamozgó skála
szuraidingu-takkuruszuraidingu-takkuru ◆ becsúszó szerelésbecsúszó szerelés
szuraidoszuraido ◆ csúszáscsúszás ◆ diadia 「Szuraido-o ucu-
sita.」 „Diát vetítettem.” ◆ diaképdiakép ◆ diakockadiakocka
◆ tárgylemeztárgylemez ◇ kinkjúdassucuszuraidokinkjúdassucuszuraido me-me-
nekülőcsúszdanekülőcsúszda ◇ gentószuraidogentószuraido diaképdiakép ◇

bukkaszuraidobukkaszuraido árindexhezárindexhez kötéskötés 「Bukka-
szuraido gatanenkin」 „árindexhez kötött nyug-
díj”

szuraidoeisaszuraidoeisa ◆ diavetítésdiavetítés
szuraidoeisakiszuraidoeisaki ◆ diavetítődiavetítő
szuraidoguraszuszuraidoguraszu ◆ tárgylemeztárgylemez 「Kenbikjó-
noszuraidoguraszu」 „mikroszkóp tárgylemeze”

szuraidoszeiszuraidoszei ◆ mozgórendszermozgórendszer
szuraidoszuruszuraidoszuru ◆ csúszikcsúszik 「Kono mado-va
szajúniszuraidoszuru.」 „Ez az ablak jobbra-balra
csúsztatható.”

szuraiszuszuraiszu ◆ cikkelycikkely 「Szansuruinokinoko-o
szuraiszusimaszu.」 „3 féle gombát vágunk cik-
kelyekre.” ◆ nyesésnyesés ◆ szeletszelet 「Szószédzsi-
vanszuraiszu」 „egy szelet kolbász” ◇ remon-remon-
noszuraiszunoszuraiszu citromkarikacitromkarika
szuraiszubureddoszuraiszubureddo ◆ szeletelt kenyérszeletelt kenyér
szuraiszucsízuszuraiszucsízu ◆ szeletelt sajtszeletelt sajt
szuraiszuhamuszuraiszuhamu ◆ szeletelt sonkaszeletelt sonka
szuraiszupanszuraiszupan ◆ szeletelt kenyérszeletelt kenyér
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szuraiszuszuruszuraiszuszuru ◆ felszeletelfelszeletel 「Szarami-o
szuraiszusita.」 „Felszeleteltem a szalámit.” ◆ le-le-
szeletelszeletel 「Kjúri-o szuraiszusimaszu.」 „Lesze-
leteljük az uborkát.” ◆ szeletelszeletel 「Pai-o szurai-
szusita.」 „Kenyeret szeleteltem.”

szurakkuszuszurakkuszu ◆ pantallópantalló
szuramugaiszuramugai ◆ gettógettó ◆ leprateleplepratelep ◆ nyomor-nyomor-
negyednegyed 「Szuramu gainojóna tokorodatta.」 „Az
amerikai nyomornegyedhez hasonló hely volt.” ◆

szegénynegyedszegénynegyed
szuranguszurangu ◆ argóargó ◆ szlengszleng
szuranpuszuranpu ◆ gödörgödör 「Keizai-va szuranpukara
dassucusita.」 „A gazdaság kikerült a gödörből.”
◆ visszaesésvisszaesés 「Szensu-va szuranpuni ocsiit-
ta.」 „A versenyző teljesítménye visszaesett.”

szuraritoszurarito ◆ karcsúankarcsúan ◆ könnyedénkönnyedén
「Katana-o szurarito szajakara hiki nuita.」
„Könnyedén kirántotta a kardot a hüvelyből.” ◇

szuraritositaszuraritosita karcsúkarcsú 「Szuraritosita dzs-
oszei」 „karcsú nő”

szuraritositaszuraritosita ◆ karcsúkarcsú 「Szuraritosita dzs-
oszei」 „karcsú nő”

szurarómuszurarómu ◆ műlesiklásműlesiklás ◆ szlalomszlalom
szurassuszurassu ◆ perjelperjel
szuraszuratoszuraszurato ◆ folyékonyanfolyékonyan 「Gaikokugo-
o szuraszurato hanaszeru.」 „Folyékonyan beszél
idegen nyelvet.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Szuraszurato
hóteisiki-o toita.」 „Könnyedén megoldottam az
egyenletet.” ◆ simánsimán
szurattoszuratto ◆ orrsegédszárnyorrsegédszárny
szurattoszuruszurattoszuru ◆ karcsúkarcsú 「Moderu-va
szurattositeiru.」 „A manökenek karcsúak.”

szureauszureau ◆ egymáshozegymáshoz dörzsölődikdörzsölődik 「Kin-
zokudósiga szure atteita.」 „A két fém egymáshoz
dörzsölődött.”

szurebaszureba ◆ haha 「Ikeba?」 „Mi lenne, ha mégis
elmennél?” ◆ hacsakhacsak 「Kare-va csanszugaareba
nuszumu.」 „Hacsak teheti, lop.” ◆ mimi lenne,lenne, haha
「Sazaiszureba?」 „Mi lenne, ha bocsánatot kér-
nél?”

szurebaiinoniszurebaiinoni ◆ bárcsakbárcsak 「Mócsotto jaszuke-
rebaiinoni!」 „Bárcsak egy kicsit olcsóbb lenne!”

szurebajokattaszurebajokatta ◆ azértazért 「Kono eiga-va
motto nagakerebajokatta.」 „Azért lehetett volna
hosszabb is ez a film.”

szurebanarazuszurebanarazu ◆ kellkell 「Asitamade kotaeneba-
narazu.」 „Holnapig válaszolnom kell.”

szurebaszuruhodoszurebaszuruhodo ◆ annálannál 「Tabereba tabe-
ruhodo taidzsúga fueru.」 „Minél többet eszünk,
annál jobban hízunk.”

szúrecuszúrecu ◆ haladványhaladvány ◆ sorozatsorozat ◆ számsorszámsor
◇ tancsógensószúrecutancsógensószúrecu monotonmonoton csökkenőcsökkenő
sorozatsorozat ◇ tancsózókaszúrecutancsózókaszúrecu monotonmonoton nö-nö-
vekvővekvő sorozatsorozat ◇ tószaszúrecutószaszúrecu számtaniszámtani
sorozatsorozat ◇ tóhiszúrecutóhiszúrecu mértanimértani sorozatsorozat ◇

mugenszúrecumugenszúrecu végtelenvégtelen sorozatsorozat ◇ júgen-júgen-
szúrecuszúrecu végesvéges sorozatsorozat ◇ ranszúrecuranszúrecu
véletlenszám-sorozatvéletlenszám-sorozat
szurecsigaiszurecsigai ◆ eltávolodáseltávolodás
szurecsigai-oszurecsigai-o szuruszuru ◆ eltávolodikeltávolodik 「Szai-
kinkoibitotoszure csigai-o siteiru.」 „Mostanában
a kedvesemmel eltávolodtunk egymástól.”

szurecsigauszurecsigau ◆ elmegyelmegy mellettemellette 「Micside to-
modacsitoszure csigatta.」 „Az úton a barátom-
mal elmentünk egymás mellett.” ◆ eltéreltér 「Ik-
engaszure csigatta.」 „Eltért a véleményünk.” ◇

szurecsigaiszurecsigai eltávolodáseltávolodás ◇ szurecsigai-oszurecsigai-o
szuruszuru eltávolodikeltávolodik 「Szaikinkoibitotoszure
csigai-o siteiru.」 „Mostanában a kedvesemmel
eltávolodtunk egymástól.”

szurekarasiszurekarasi ◆ dörzsöltségdörzsöltség
szurekkarasiszurekkarasi ◆ dörzsöltdörzsölt emberember ◆ dörzsölt-dörzsölt-
ségség ◆ kitanultankitanultan gonoszgonosz emberember ◆ kitanultkitanult
gonoszsággonoszság
szureruszureru ◆ dörzsölődikdörzsölődik ◆ elkopikelkopik 「Szétáno
hidzsino tokoroga szuretesimatta.」 „Elkopott a
pulóverem könyökrésze.” ◆ felfel leszlesz törvetörve
「Umani notte kurade osiriga szureta.」 „Lovag-
lás közben feltörte a nyereg a fenekem.” ◆ hor-hor-
zsolódikzsolódik 「Kabede udega kaszureta.」 „A karom
a falhoz horzsolódott.” ◆ súrlódiksúrlódik 「Kuruma-va
gádorérude szureta.」 „A kocsi a korláthoz súrló-
dott.”

szureszureszureszure ◆ súrolássúrolás 「Tori-va
szuimenszureszure-o tondeita.」 „A madár szinte
súrolta a víz felszínét.”

szureszureniszureszureni ◆ éppenéppen csakcsak 「Tódzsódzsikan-
szureszureni szuberi komimasita.」 „Éppen csak
kapuzárás előtt libbent be a repülőgépbe.” ◆ ki-ki-
centizvecentizve 「Kuroszubászureszurenibóru-o ire-
ta.」 „A felső kapufát kicentizve rúgta be a gólt.”
◆ súrolvasúrolva 「Jatteirukoto-va hóricuszureszure-
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deszu.」 „A törvényesség határát súrolja, amit csi-
nál.”

szurétoszuréto ◆ palapala 「Arare-va szuréto-o kovasi-
ta.」 „A jégeső megrongálta a palát.”

szurétobukiszurétobuki ◆ palatetőpalatető
szuriszuri ◆ levonatlevonat ◆ nyomtatásnyomtatás 「Atarasii hon-
va szurinikakatteiru.」 „Most nyomtatják az új
könyvet.” ◇ irozuriirozuri színesszínes nyomtatásnyomtatás ◇ gari-gari-
banzuribanzuri stencilmásolatstencilmásolat ◇ gerazurigerazuri kefele-kefele-
vonatvonat ◇ kószeizurikószeizuri hasábkorrektúrahasábkorrektúra ◇ kó-kó-
szeizuriszeizuri kefelevonatkefelevonat ◇ kórjózurikórjózuri nyomda-nyomda-
készkész levonatlevonat ◇ tósabanzuritósabanzuri stencilezésstencilezés ◇

mihonzurimihonzuri nyomtatványnyomtatvány előzeteselőzetes példányapéldánya

szuriszuri ◆ zsebeszsebes 「Kare-va szuri-o hataraku.」
„Zsebesként dolgozik.” ◆ zsebmetszőzsebmetsző ◆ zseb-zseb-
tolvajtolvaj 「Szurini gojódzsin!」 „Vigyázzanak, itt
zsebtolvajok dolgoznak!” ◆ zsebtolvajlászsebtolvajlás ◇

súdanszurisúdanszuri tömegestömeges zsebtolvajlászsebtolvajlás ◇ súd-súd-
anszurianszuri zsebtolvajbandazsebtolvajbanda ◇ szuriniauszuriniau ki-ki-
zsebelzsebel 「Densadeszurini atta.」 „A vonaton ki-
zsebeltek.”

szuríszurí ◆ háromhárom
szúriszúri ◆ matematikamatematika
szuriagaruszuriagaru ◆ kijönkijön aa nyomdábólnyomdából 「Kono hon-
va szuri agattabakari.」 „Ez a könyv még csak
most jött ki a nyomdából.”

szuriageruszuriageru ◆ kinyomtatkinyomtat 「Szenbu-o szuri age-
ta.」 „Kinyomtattak 1000 példányt.” ◆ nyomta-nyomta-
tássaltással elkészülelkészül 「Bira-o szuri ageta.」 „Elké-
szültek a szórólapok nyomtatásával.”

szuriasiszuriasi ◆ csoszogáscsoszogás ◆ csusszanáscsusszanás
szuriasidearukuszuriasidearuku ◆ csoszogcsoszog 「Geisa-va szuri
aside aruita.」 „A gésa csoszogott.”

szuribacsiszuribacsi ◆ dörzsmozsárdörzsmozsár
szuribacsigatanoszuribacsigatano ◆ kúpkúp alakúalakú ◆ süvegsüveg ala-ala-
kúkú
szuribacsijamaszuribacsijama ◆ süveghegysüveghegy
szuríbuszuríbu ◆ ingujjingujj ◆ kabátujjkabátujj ◆ ruhaujjruhaujj ◇

nó-szuríbunó-szuríbu ujjatlanujjatlan 「Nó-szuríbu-sacu」 „uj-
jatlan ing”

szúribucurigakuszúribucurigaku ◆ matematikai fizikamatematikai fizika
szuricubuszuszuricubuszu ◆ ledarálledarál 「Tómorokosi-o szu-
ricubusita.」 „Ledarálta a kukoricát.” ◆ őrölőröl
「Goma-o szuri cubusita.」 „Szezámmagot őrölt.”

◆ összetörösszetör 「Judetadzsagaimo-o szuricubusi-
ta.」 „Összetörtem a főtt burgonyát.”

szuricukeruszuricukeru ◆ dörgöldörgöl 「Atama-o jukaniszu-
ricukete ajamatta.」 „Fejét a földhöz dörgölve
kért bocsánatot.” ◆ hozzádörgölhozzádörgöl 「Neko-va
atama-o kai nusino teniszuricuketa.」 „A macska
hozzádörgölte a fejét a gazdája kezéhez.” ◆ ne-ne-
kidörgölkidörgöl 「Szenaka-o kino mikiniszuricuketa.」
„Nekidörgöltem a hátam a fa törzsének.”

szurigaraszuszurigaraszu ◆ csiszoltcsiszolt üvegüveg ◆ homokfújthomokfújt
üvegüveg ◆ homokfúvotthomokfúvott üvegüveg ◆ mattüvegmattüveg ◆

tejüvegtejüveg
szúrigengogakuszúrigengogaku ◆ matematikaimatematikai nyelvészetnyelvészet

szuriheraszuszuriheraszu ◆ elkoptatelkoptat 「Kucunokakato-o
szuri herasita.」 „Elkoptattam a cipőm sarkát.”
◆ felőrölfelőröl 「Imano sigoto-va sinkei-o szuri hera-
szu.」 „A mostani munkám felőrli az idegeimet.”
◆ kidörzsölkidörzsöl 「Cukuedesacuno hidzsiga szuri
hetta.」 „Az asztal kidörzsölte az ingem könyö-
két.” ◇ sinkei-osinkei-o szuriheraszuszuriheraszu idegőrlőidegőrlő
「Kódzsónorain-no sigoto-va sinkei-o szuri hera-
szu sigotoda.」 „A szalagon dolgozni idegőrlő
munka.”

szuriheruszuriheru ◆ elkopikelkopik 「Kucuzoko-va szuri het-
ta.」 „Elkopott a cipőm talpa.” ◆ felőrlődikfelőrlődik
「Sinkeigaszuri hetta.」 „Felőrlődtek az idegeim.”
◆ kidörzsölődikkidörzsölődik 「Zubon-no hizaga szuri het-
ta.」 „Kidörzsölődött a nadrágom térde.” ◆ leko-leko-
pikpik 「Manikjuaga szuri hetta.」 „Lekopott a kö-
römlakk.” ◆ megkopikmegkopik 「Dórono toszó-va szuri
hetta.」 „Az útfestés megkopott.”

szurijoruszurijoru ◆ hozzádörgölőzikhozzádörgölőzik 「Neko-va bo-
kuno asisini szuri jotta.」 „A macska hozzádörgö-
lőzött a lábamhoz.”

szurijoszeruszurijoszeru ◆ hozzádörgölhozzádörgöl 「Akan bóni
hoo-o szuri joszeta.」 „Hozzádörgöltem az arcom
a kisbabához.”

szurijottekuruszurijottekuru ◆ dörgölőzikdörgölőzik 「Neko-va asini
szuri jottekita.」 „A macska a lábamhoz dörgölő-
zött.”

szurí-kádoszurí-kádo ◆ drilldrill
szurikaeruszurikaeru ◆ elterelelterel 「Ronten-o szuri kaeta.」
„Eltereltem a vita tárgyáról a szót.” ◆ észrevét-észrevét-
lenüllenül kicserélkicserél 「Guraszu-o szuri kaeta.」 „Ész-
revétlenül kicseréltem a poharakat.” ◆ lopvalopva ki-ki-
cserélcserél 「Honmono-o niszemonotoszuri kaeta.」
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„Lopva kicseréltem az igazit a hamisítvánnyal.” ◆

titokbantitokban cserélcserél 「Fuzakete szuiszóno kingjo-o
nindzsinni szuri kaeta.」 „Tréfából az akváriumi
aranyhalakat titokban répákra cseréltem.” ◆ ti-ti-
tokbantokban kicserélkicserél 「Futacunokaban-o szuri ka-
eta.」 „Titokban kicserélte a két táskát.”

szúrikeizaigakuszúrikeizaigaku ◆ gazdaságigazdasági matematikamatematika ◆

matematikai közgazdaságtanmatematikai közgazdaságtan
szurikidzsu-oszurikidzsu-o ouou ◆ horzsolásokathorzsolásokat szenvedszenved
「Baikuno dzsikode szuri kizu-o otta.」 „A motor-
balesetben horzsolásokat szenvedett.”

szurikireruszurikireru ◆ foszlikfoszlik 「Kótono szuszoga szuri
kireteimaszu.」 „A kabátom alja foszlik.” ◆ ki-ki-
dörzsölődikdörzsölődik 「Sacuno hidzsiga szuri kireta.」
„Kidörzsölődött az ingem könyökben.” ◆ kikopikkikopik
「Dzsútanga szuri kireta.」 „Kikopott a szőnyeg.”
◆ lyukasralyukasra kopikkopik 「Zubon-no hizaga szuri kire-
ta.」 „Lyukasra kopott a nadrágom térde.”

szurikiretaszurikireta ◆ koptatottkoptatott
szurikiriszurikiri ◆ csapottancsapottan 「Szató-o szupúnszuri
kiri ippaiireta.」 „Egy csapott evőkanál cukrot tet-
tem bele.”

szurikizuszurikizu ◆ horzsoláshorzsolás
szurikizudeszumuszurikizudeszumu ◆ karcolásokkalkarcolásokkal meg-meg-
úszikúszik 「Dzsiko-va kantanna szuri kizude szun-
da.」 „A balesetet karcolásokkal megúszta.”

szurikogiszurikogi ◆ mozsártörő famozsártörő fa
szurikomiszurikomi ◆ bevésődésbevésődés ◆ imprintingimprinting ◇ ge-ge-
nomuszurikominomuszurikomi genetikai bevésődésgenetikai bevésődés
szurikomuszurikomu ◆ beledörzsölbeledörzsöl 「Nuri guszuri-o ha-
dani szuri konda.」 „Beledörzsöltem a balzsamot
a bőrömbe.”

szurikomuszurikomu ◆ belenevelbelenevel 「Szajokusiszó-o szuri
komareta.」 „Belém nevelték a baloldali eszmét.”
◆ belenyomtatbelenyomtat 「Mojó-o szuri konda vasi」
„japán papír, amibe belenyomtatták a mintát” ◆

betáplálbetáplál 「Csicsi-va muszukoni bókenno
tanosisza-o szuri konda.」 „Az apa betáplálta a fi-
ába a kalandvágyat.” ◆ nyomtatnyomtat 「Rogomáku-
o szuri konda fútó」 „boríték, amire logót nyom-
tattak” ◆ tápláltáplál 「Bukani simeikan-o szuri kon-
da.」 „Küldetéstudatot táplált a beosztottjába.”

szurimiszurimi ◆ daráltdarált baromfihúsbaromfihús ◆ daráltdarált hal-hal-
húshús
szurimonoszurimono ◆ nyomtatványnyomtatvány
szurimukaszurimuka ◆ karcsúsításkarcsúsítás

szurimukeruszurimukeru ◆ lehorzsolódiklehorzsolódik 「Hizaga szuri-
muketa.」 „Lehorzsolódott a térdem.” ◆ lemegylemegy
「Teno hifuga szurimuketa.」 „Lement a bőr a ke-
zéről.”

szurimukeszaszeruszurimukeszaszeru ◆ kidörzsölkidörzsöl 「Kucude
kakatoga szurimuketa.」 „A cipő kidörzsölte a
sarkamat.”

szurimukuszurimuku ◆ felhorzsolfelhorzsol 「Ude-o szurimuita.」
„Felhorzsoltam a karomat.” ◆ horzsolhorzsol 「Ivade
asi-o szurimuita.」 „A szikla horzsolta a lábamat.”
◆ lehorzsollehorzsol 「Koronde hiza-o szurimuita.」
„Elestem, és lehorzsoltam a térdem.”

szurimunaszurimuna ◆ karcsúkarcsú 「Kanodzso-va szurimuna
taikeida.」 „Karcsú alkata van.” ◆ keskenykeskeny
「Koko-va szurimuna reizókosika hairanai.」 „Itt
csak egy keskeny hűtő fér el.” ◆ szűkösszűkös 「Szu-
rimuna joszan-o kunda.」 „Szűkös költségvetést
csinált.”

szurinamuszurinamu ◆ SurinameSuriname
szurinamudzsinszurinamudzsin ◆ surinameisurinamei
szurinamunoszurinamuno ◆ surinameisurinamei
szurinaoszuszurinaoszu ◆ újranyomtatújranyomtat 「Hon-o szaikó-
szeisite szuri naosita.」 „Újranyomtatták a javí-
tott könyvet.”

szuriniauszuriniau ◆ kizsebelkizsebel 「Densadeszurini atta.」
„A vonaton kizsebeltek.”

szurinukeruszurinukeru ◆ átkígyózikátkígyózik 「Baiku-va kurum-
ano aida-o dakósinagaraszuri nuketa.」 „A moto-
ros átkígyózott az autósoron.” ◆ átvágátvág 「Zattó-
o szuri nuketa.」 „Átvágtam a nyüzsgő tömegen.”
◆ kibújikkibújik 「Hóno ami-o szuri nuketa.」 „Kibújt
a törvény alól.” ◇ joko-ojoko-o szurinukeruszurinukeru beelőzbeelőz
「Kjúkjúsa-va kurumano recuno joko-o szuri nu-
keta.」 „A mentő beelőzte a kocsisort.”

szurioroszuszurioroszu ◆ lereszellereszel 「Szeijóvaszabi-o szuri
orosita.」 „Lereszeltem a tormát.”

szurípingu-bagguszurípingu-baggu ◆ halózsákhalózsák
szurí-píszuszurí-píszu ◆ háromrészes ruhaháromrészes ruha
szurippaszurippa ◆ papucspapucs 「Szurippa-o haku.」 „Pa-
pucsot húz.”

szuripponszurippon ◆ fűző nélküli cipőfűző nélküli cipő
szurippuszurippu ◆ csúszáscsúszás ◆ kombinékombiné ◆ megcsú-megcsú-
szásszás 「Szurippu dzsiko」 „megcsúszásos bal-
eset” ◆ szelvényszelvény ◇ taimu-szuripputaimu-szurippu időugrásidőugrás

AdysAdys szúrikeizaigaku szúrikeizaigaku – szurippu szurippu 35093509



szurippukonszurippukon ◆ csúszásnyomcsúszásnyom ◆ féknyomféknyom
szurippuszuruszurippuszuru ◆ megcsúszikmegcsúszik 「Jukide
kuruma-va szurippusita.」 „Az autó megcsúszott
a havon.”

szurirászurirá ◆ krimikrimi ◆ thrillerthriller
szurirankaszuriranka ◆ Sri LankaSri Lanka
szurirankanoszurirankano ◆ sri lankaisri lankai
szuríranszászuríranszá ◆ szabadúszószabadúszó
szúririronszeibucugakuszúririronszeibucugaku ◆ matematikaimatematikai ésés
elméleti biológiaelméleti biológia
szúrironrigakuszúrironrigaku ◆ matematikai logikamatematikai logika
szuriruszuriru ◆ borzongásborzongás 「Szuriru-o kandzsiru.」
„Borzongást érez.” ◆ izgalomizgalom 「Szuriru-o moto-
meteiru.」 „Keresi az izgalmat.”

szurisiszurisi ◆ nyomtatóművésznyomtatóművész
szurí-szaizuszurí-szaizu ◆ háromhárom alapméretalapméret ◆ mell-,mell-,
csípő és derékbőségcsípő és derékbőség
szúriszeibucugakuszúriszeibucugaku ◆ matematikai biológiamatematikai biológia
szuriszuriszuruszuriszuriszuru ◆ dörgölőzikdörgölőzik 「Nekoga ama-
ete vatasiniszuriszurisiteimaszu.」 „A cica hoz-
zám dörgölőzött.”

szúritekinaszúritekina ◆ matematikaimatematikai 「Szúritekinaapu-
rócsi」 „matematikai megközelítés”

szúritókeigakuszúritókeigaku ◆ matematikaimatematikai statisztikastatisztika

szurittoszuritto ◆ bevágásbevágás ◆ hasítékhasíték ◆ sliccslicc
「Szurittono haittaszukáto」 „sliccelt szoknya”

szurittoszukátoszurittoszukáto ◆ felvágottfelvágott szoknyaszoknya ◆

hasított szoknyahasított szoknya
szúrjószúrjó ◆ darabszámdarabszám ◆ mennyiségmennyiség ◇ ga-ga-
iszanszúrjóiszanszúrjó megközelítőmegközelítő mennyiségmennyiség ◇ ka-ka-
heiszúrjószecuheiszúrjószecu mennyiségi pénzelméletmennyiségi pénzelmélet
szúrjóbunruigakuszúrjóbunruigaku ◆ numerikus taxonómianumerikus taxonómia
szúrjókiszeiszúrjókiszei ◆ kvótakvóta 「Dzsidósajusucuno
szúrjókiszei」 „autókra vonatkozó exportkvóta” ◇

junjúszúrjókiszeijunjúszúrjókiszei importkvótaimportkvóta
szúrjótekibunszekiszúrjótekibunszeki ◆ mennyiségi elemzésmennyiségi elemzés
szúrjótekinaszúrjótekina ◆ mennyiségimennyiségi
szurószuró ◆ lassítottlassított 「Szuró gazóde mitemima-
só.」 „Nézzük meg lassított felvételen!” ◆ lassúlassú
szurobakiaszurobakia ◆ SzlovákiaSzlovákia
szurobakiadzsinszurobakiadzsin ◆ szlovákszlovák ◆ tóttót
szurobakiagoszurobakiago ◆ szlovák nyelvszlovák nyelv

szurobakiagodeszurobakiagode ◆ szlovákulszlovákul
szurobakiakjóvakokuszurobakiakjóvakoku ◆ SzlovákSzlovák Köztársa-Köztársa-
ságság
szurobakianoszurobakiano ◆ szlovákszlovák
szurobeniaszurobenia ◆ SzlovéniaSzlovénia
szurobeniadzsinszurobeniadzsin ◆ szlovénszlovén ◆ tóttót
szurobeniagoszurobeniago ◆ szlovén nyelvszlovén nyelv
szurobeniakjóvakokuszurobeniakjóvakoku ◆ SzlovénSzlovén Köztársa-Köztársa-
ságság
szurobenianoszurobeniano ◆ szlovénszlovén
szurófúdoszurófúdo ◆ hagyományos ételhagyományos étel
szuróganszurógan ◆ jelmondatjelmondat
「Dacugenpacunoszurógan-o kakageta.」 „A re-
aktorok felszámolásának jelmondatát tűzték zász-
lajukra.” ◆ jelszójelszó 「Kaisa-va szeikakusza-o
szurógan-nisita.」 „A cég jelszava a pontosság
volt.” ◆ szlogenszlogen
szuróinszuróin ◆ bedobásbedobás ◆ partdobáspartdobás
szuró-mósonszuró-móson ◆ lassítottlassított felvételfelvétel ◆ lassúlassú
mozgásmozgás
szuró-móson-bideoszuró-móson-bideo ◆ lassított felvétellassított felvétel
szuró-mósondeszuró-mósonde ◆ lassítvalassítva 「Szurómósonde-
mó icsidorokuga-o mita.」 „Lassítva nézte vissza
a felvételt.”

szúronszúron ◆ számelméletszámelmélet ◇ kaiszekitekikaiszekiteki anali-anali-
tikustikus számelméletszámelmélet ◇ daiszútekiszeiszúrondaiszútekiszeiszúron
algebrai számelméletalgebrai számelmélet
szurópuszurópu ◆ lejtőlejtő ◆ rámparámpa 「Kurumaiszu-va
szurópude orita.」 „A tolószékes lehajtott a rám-
pán.”

szurópuszoaringuszurópuszoaringu ◆ siklóernyőzéssiklóernyőzés
szurottomasinszurottomasin ◆ félkarúfélkarú rablórabló ◆ pénzbedo-pénzbedo-
bós játékautomatabós játékautomata
szurottomasínszurottomasín ◆ félkarúfélkarú rablórabló ◆ félkezűfélkezű
rablórabló 「Szurottomasínde taikin-o kakutokusi-
ta.」 „A félkezű rablón nagy összeget nyertem.”

szurottoruszurottoru ◆ fojtószelepfojtószelep ◇ furu-furu-
szurottoruszurottoru teljes gázteljes gáz
szurottoru-barubuszurottoru-barubu ◆ fojtószelepfojtószelep
szurottoru-rebászurottoru-rebá ◆ fojtószelepkarfojtószelepkar
szurovakiaszurovakia ◆ SzlovákiaSzlovákia
szuroveniaszurovenia ◆ SzlovéniaSzlovénia
szuroveniadzsinszuroveniadzsin ◆ szlovénszlovén
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szurovenianoszuroveniano ◆ szlovénszlovén
szuruszuru ◆ kilopjakilopja aa táskájábóltáskájából 「Szuma-
hogaszurareta.」 „Kilopták a táskámból az okos-
telefonomat.” ◆ kilopjakilopja aa zsebébőlzsebéből 「Szaifu-
gaszurareta.」 „Kilopták a zsebemből a pénztár-
cámat.”

szuruszuru ◆ csinálcsinál 「Súmacu-va nani-o szuruno?」
„Mit csinálsz a hétvégén?” ◆ dolgozikdolgozik
「Szenszei-o siteiru.」 „Tanárként dolgozom.” ◆

eltelikeltelik 「Issúkansitara nimocuga todoita.」
„Egy hét elteltével megérkezett a csomag.” ◆ érér
「Kono e-va ikuraszuruto omou?」 „Szerinted,
mennyit ér ez a kép?” ◆ intézintéz 「Kareni sicumon-
o sita.」 „Kérdést intézett hozzá.” ◆ képesképes
「Onakaga szuiteiru hito-va nandemoszuru.」
„Az éhes ember mindenre képes.” ◆ kereskeres 「Ko-
nodo siróto-va ucsinocsímude nanisiteiruno?」
„Mit keres a csapatunkban ez az amatőr?” ◆ ke-ke-
rülrül 「Kono kaban-va dzsúmanenmosita.」 „Száz-
ezer jenembe került ez a táska.” ◆ művelművel 「Nan-
isiteruno?」 „Mit művelsz?” ◆ tesztesz 「Benkjó-
sitahógaiijo.」 „Jobban tennéd, ha tanulnál!” ◆

vanvan nekineki 「Kanodzso-va kireina me-o siteiru.」
„Szép szemei vannak.” ◆ vanvan rajtarajta 「Nekutai-
o sita.」 „Nyakkendő volt rajtam.” ◆ végezvégez
「Vatasi-va fudansúmacuni kai mono-o szuru.」
„Én általában hétvégén végzem a bevásárlást.” ◇

kucsiniszurukucsiniszuru szájábaszájába veszvesz 「Szakuranbo-o
kucsinisita.」 „A számba vettem a cseresznyét.” ◇

koi-okoi-o szuruszuru szerelembeszerelembe esikesik 「Kare-va vaka-
kusite koi-o si, kekkonsita.」 „Fiatalon szerelem-
be esett, és megházasodott.” ◇ kotonisiteirukotonisiteiru
igyekszikigyekszik 「Kaisakara teidzside kaerukotonisi-
teiru.」 „Igyekszem pontos időben hazamenni a
munkahelyemről.” ◇ kotonisiteirukotonisiteiru úgyúgy csinálcsinál
「Nagai kidzsi-o jomanaikotonisiteiru.」 „Úgy
csinálom, hogy a hosszú cikkeket eleve el sem ol-
vasom.” ◇ kotoniszurukotoniszuru úgyúgy veszvesz 「Minakat-
takotonisijó.」 „Vegyük úgy, hogy nem láttam!” ◇

kotoniszurukotoniszuru úgyúgy döntdönt 「Kono kagu-o kauko-
tonisita.」 „Úgy döntöttem, megveszem ezt a bú-
tort.” ◇ korekaraszurukorekaraszuru fogfog 「Eiga-o korekara
dzsóeisimaszu.」 „Le fogjuk vetíteni a filmet.” ◇

szaszeruszaszeru tesztesz 「Kono kuszuri-va atama-o oka-
sikuszaszeru.」 „Ez a gyógyszer bolonddá tesz.”
◇ szamukegaszuruszamukegaszuru fázikfázik 「Joruninattara sza-
mukegasita.」 „Estére kelvén fázni kezdtem.” ◇

szareruszareru csinálvacsinálva leszlesz 「Mata bakanisza-
reta.」 „Megint bolondot csináltak belőlem.” ◇

sitarasitadesitarasitade hiábahiába 「Onaka-va szukukedo, ta-
betara tabetade haitesimau.」 „Megéhezek, de hi-
ába eszek, úgyis kihányom.” ◇ sitarasitadesitarasitade se-se-
bajbaj 「Sippaisitara sippaisitade, mata csószenszu-
rebaiidzsanaika.」 „Lehet, hogy nem sikerül, de
sebaj, majd újra megpróbálom.” ◇ sinaide-vasinaide-va
okanaiokanai nemnem hagyhagy 「Han-ninni bacu-o
ataenaide-va okanai.」 „A bűnösök tetteit nem
hagyjuk büntetlenül.” ◇ sinaidehaszumanaisinaidehaszumanai
nemnem tehettehet 「Osietemorattanode, siranaide-va
szumanai.」 „Megtanították, ezért nem tehetem,
hogy azt mondom, nem tudom.” ◇ sinaimonode-sinaimonode-
vava nainai nemnem csinálhatatlancsinálhatatlan 「Keikikótai-va
szakerarenaimonode-va nai.」 „A recesszió nem
elkerülhetetlen” ◇ sijógasijóga bármennyirebármennyire 「Don-
nani kagakuga sinposijóga, kono bjóki-va naora-
nai.」 „Bármennyire is fejlődhet a tudomány, ez a
betegség gyógyíthatatlan marad.” ◇ sijógasijóga nemnem
számítszámít 「Nani-o erabóga kimino dzsijúda.」
„Nem számít mit választasz, ez a te szabad dön-
tésed.” ◇ sijónimosijónimo hiábahiába 「Hizuke-o teiszeisi-
jónimo dekinai」 „Hiába próbálom megváltoztat-
ni a dátumot, nem sikerül.” ◇ szurutoszuruto eltel-eltel-
téveltével 「Cukavareteinai szócsi-va sibarakuszuru-
to dengenga kiremaszu.」 „Ha nem használjuk a
készüléket, kis idő elteltével kikapcsol.” ◇ szu-szu-
runidekinairunidekinai sehogyansehogyan semsem tudtud 「Dzsósikara-
no sótai-o kotovaruni kotovarenai.」 „Sehogyan
sem tudom visszautasítani a főnököm meghívá-
sát.” ◇ szurujóninaruszurujóninaru hozzászokikhozzászokik 「Neru
maeni szukosi hon-o jomujóninatta.」 „Hozzá-
szoktam, hogy lefekvés előtt olvasok egy kicsit.”
◇ szezuni-vaszezuni-va okanaiokanai nemnem hagyhagy 「Csicsino si-
o fukusúszezuni-va okanaizo.」 „Nem hagyhatom
megbosszulatlanul apám halálát!” ◇ szezuni-vaszezuni-va
szumanaiszumanai mindenképpenmindenképpen 「Nanika orei-o
ivazuni-va szumanai.」 „Mindenképpen ki kell fe-
jeznem valahogy a hálámat.” ◇ szezuni-vaszezuni-va
szumanaiszumanai nemnem tehettehet 「Bokuga kovasitanode,
bensószezuni-va szumanai.」 „Én rontottam el,
nem tehetem, hogy ne fizessek kárpótlást.” ◇ ta-ta-
nosiminiszurunosiminiszuru várakozássalvárakozással tekinttekint 「Ana-
tatacsito aeruno-o tanosiminisiteimaszu.」 „Vá-
rakozással tekintek a találkozásunkra!” ◇ tano-tano-
siminiszurusiminiszuru előreelőre örülörül 「Sóhinga todokuno-
o tanosiminisiteita.」 „Előre örültem, hogy majd
megérkezik az áru.” ◇ toszurutoszuru próbálpróbál 「Nejó-
tositaga damedatta.」 „Próbáltam aludni, de nem
tudtam.” ◇ toszurutoszuru megpróbálmegpróbál 「Han-nin-va
ródzsin-o koroszótosita.」 „A tettes megpróbálta
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megölni az öregembert.” ◇ toszurutoszuru veszvesz
「Kavaszeréto-o hjakutosijó.」 „A valutaárfolya-
mot vegyük száznak!” ◇ toszurutoszuru nyilvánítnyilvánít
「Keijaku-va mukótoszareta.」 „A szerződést
semmisnek nyilvánították.” ◇ toszurutoszuru felrófelró
「Kanodzso-va kodomono si-o ottono cumitosi-
ta.」 „A gyerek halálát a férje bűnének rótta fel.”
◇ toszurutoszuru feltételezfeltételez 「Takarakudzsigaatat-
tatoszuru. Naniga kavaruno?」 „Tételezzük fel,
hogy nyertél a lottón! Mi változik?” ◇ toszurutoszuru
készülkészül 「Dekakejótoszuruto amega furidasita.」
„Elmenni készültem otthonról, amikor eleredt az
eső.” ◇ toszurutoszuru ítélítél 「Hikokunin-o júzaitosi-
ta.」 „A vádlottat bűnösnek ítélték.” ◇ nioiga-nioiga-
szuruszuru illataillata vanvan 「Kono kószui-va barano nio-
igaszuru.」 „Ennek a kölninek rózsaillata van.” ◇

nioigaszurunioigaszuru büdösbüdös 「Kono kucusita-va nioiga-
szuru.」 „Ez a zokni büdös.” ◇ nioigaszurunioigaszuru bűz-bűz-
liklik 「Szentakusitemo nioigaszuru.」 „Hiába mo-
som, bűzlik.” ◇ niszuruniszuru váltvált 「Okane-o ennis-
ita.」 „Jenre váltottam a pénzemet.” ◇ niszuruniszuru
nyilvánítnyilvánít 「Nakattakotonisijó.」 „Nyilvánítsuk
meg nem történtté az ügyet!” ◇ niszuruniszuru mellettmellett
döntdönt 「Hano keszszongaatte, inpurantoszuruko-
tonisita.」 „Foghiányom volt, az implantáció mel-
lett döntöttem.” ◇ niszuruniszuru elhatározelhatároz 「Maini-
csitaiszószurukotonisita.」 „Elhatároztam, hogy
minden nap tornázni fogok.” ◇ niszuruniszuru csinálcsinál
belőlebelőle 「Momo-o binzumenisita.」 „Befőttet csi-
náltam az őszibarackból.” ◇ niszuruniszuru választválaszt
「Vatasi-va koreniszuru.」 „Én ezt választom!” ◇

niszuruniszuru tesztesz 「Kikanakatta kotonisita.」 „Úgy
tettem, mint aki nem hallotta.” ◇ niszuruniszuru veszvesz
「Nanimonakatta kotonisijó.」 „Vegyük úgy,
hogy nem történt semmi!” ◇ bakariszurubakariszuru mástmást
semsem csinálcsinál 「Kare-va kono issúkannetebakarii-
ru.」 „Egy hete mást sem csinál, csak alszik.” ◇

mane-omane-o szuruszuru imitálimitál 「Kumano aruki katano
mane-o sita.」 „Imitálta a medve járását.”

szuruszuru ◆ nyomtatnyomtat 「Csirasi-o szutta.」 „Szóró-
lapokat nyomtatott.”

szuruszuru ◆ dörzsöldörzsöl 「Szuzuride szumi-o szutta.」
„Dörzskövön tust dörzsöltem.” ◆ eljátszikeljátszik
「Toranpudeszubeteno okane-o szutta.」 „Kár-
tyán eljátszotta az összes pénzét.” ◆ elverelver
「Gekkjú-o tatta hitobandepókáde szutta.」 „Egy
éjszaka leforgása alatt elvertem a havi keresete-
met pókeren.” ◆ lereszellereszel 「Ringo-o szutta.」
„Lereszeltem az almát.” ◆ összedörzsölösszedörzsöl 「Te-o

szutta.」 „Összedörzsöltem a kezemet.” ◆ reszelreszel
「Vaszabi-o szutta.」 „Japán tormát reszeltem.”
◆ törtör 「Szuri bacsidegoma-o szutta.」 „Dörzs-
mozsárban szezámmagot törtem.” ◇ goma-ogoma-o
szuruszuru hízeleghízeleg 「Dzsósinigoma-o szutteiru.」
„Hízeleg a főnökének.” ◇ szureruszureru felfel leszlesz tör-tör-
veve 「Umani notte kurade osiriga szureta.」 „Lo-
vaglás közben feltörte a nyereg a fenekem.” ◇

macscsi-omacscsi-o szuruszuru meggyújtjameggyújtja aa gyufátgyufát
「Macscsi-o szutta.」 „Meggyújtottam a gyufát.”
◇ macscsi-omacscsi-o szuruszuru gyufátgyufát gyújtgyújt 「Macscsi-
o szutte tabakoni hi-o cuketa.」 „Gyufát gyújtott a
cigihez.”

szurúszurú ◆ hálóháló szeménszemén áthaladóáthaladó ütésütés ◆ háló-háló-
ütésütés ◆ ignorálásignorálás ◆ passz átengedésepassz átengedése
szurubekiszurubeki ◆ andóandó 「Someiszubeki sorui.」
„Aláírandó iratok.” ◆ endőendő 「Csúmokuszurubeki
kotogara」 „figyelembe veendő dolgok”

szurubekikotoszurubekikoto ◆ teendőteendő 「Sinkinkószokuno
baaiha nani-o szurubekika?」 „Mi a teendő szív-
infarktus esetén?”

szurudoiszurudoi ◆ éleséles 「Anatano me-va szurudoid-
eszune.」 „Éles szemed van.” ◆ érzékenyérzékeny 「Szu-
rudoi kanszacunórjoku」 „érzékeny megfigyelő-
képesség” ◆ hegyeshegyes 「Jarino szaki-va szuru-
doi.」 „A lándzsának hegyes a vége.” ◆ kifino-kifino-
multmult 「Inuno kjúkaku-va szurudoi.」 „A kutya
szaglása kifinomult.” ◆ metszőmetsző 「Szurudoi
itami-o kandzsita.」 „Metsző fájdalmat éreztem.”
◆ szemfülesszemfüles 「Szurudoi ten-in-va manbiki-o
minuita.」 „A szemfüles eladó észrevette az áru-
házi tolvajt.” ◇ sinkeigaszurudoisinkeigaszurudoi feszültfeszült
szurudoimeszurudoime ◆ sasszemsasszem 「Hinsicukenszain-va
mega szurudoi.」 „A meósnak sasszeme van.” ◆

szúrósszúrós tekintettekintet 「Tabako-o szutteiru kodomo-
o szurudoi mede micumeteita.」 „Szúrós tekintet-
tel néztem a dohányzó gyereket.”

szurudoime-oszurudoime-o mukerumukeru ◆ rászegezirászegezi aa tekin-tekin-
tetéttetét 「Csicsioja-va muszukoni szurudoi me-o
muketa.」 „Az apa a fiára szegezte a tekintetét.”

szurudoiotoszurudoioto ◆ éles hangéles hang
szurudokuszuruszurudokuszuru ◆ élesítélesít
szurugatorafuszurugatorafu ◆ Szuruga-árokSzuruga-árok
szurúgiszurúgi ◆ arab agárarab agár
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szuruhazuganaiszuruhazuganai ◆ bajosanbajosan 「Kono szócsi-va
mó naoszeruhazuganai.」 „Ezt a készüléket már
bajosan lehet megjavítani.”

szuruhon-amidoszuruhon-amido ◆ szulfonamidszulfonamid
szurúhórudzsiszszószurúhórudzsiszszó ◆ furatosfuratos beültetésbeültetés ◆

furatos szerelésfuratos szerelés
szurujóninaruszurujóninaru ◆ hozzászokikhozzászokik 「Neru maeni
szukosi hon-o jomujóninatta.」 „Hozzászoktam,
hogy lefekvés előtt olvasok egy kicsit.”

szurujóniszaszeruszurujóniszaszeru ◆ tesztesz rólaróla 「Kono koga-
icumocsanto sukudai-o szurujóniszaszemaszu.」
„Majd én teszek róla, mindig megcsinálja a házi
feladatát a gyerek!”

szurujóniszuruszurujóniszuru ◆ rászoktatrászoktat 「Ottoga hajao-
kiszurujónisita.」 „Rászoktattam a férjemet a ko-
rán kelésre.”

szurukidearuszurukidearu ◆ akarakar 「Kono untende vatasi-o
koroszu kikai?」 „Meg akarsz ölni ezzel a vezetés-
sel?”

szurukihanaiszurukihanai ◆ eszeesze ágábanágában sincssincs 「Ano
dzsoszeito kekkonszuru ki-va zenzennai.」 „Esze
ágában sincs elvenni azt a nőt.”

szurukininaranaiszurukininaranai ◆ semmisemmi kedvekedve sincssincs 「Ka-
tazukeru kininaranai.」 „Semmi kedvem sincs
rendet rakni.”

szurukininarenaiszurukininarenai ◆ nemnem akaródzikakaródzik ◆ nemnem fű-fű-
liklik aa hozzáhozzá fogafoga 「Kare-va hjakusóno sigoto-o
szuru kininarenai.」 „Nem fűlik a foga a paraszti
munkához.”

szurukininaruszurukininaru ◆ akaródzikakaródzik 「Aszanakanaka
okiru kininaranakatta.」 „Reggel nem nagyon
akaródzott felkelnem.” ◆ felébredfelébred bennebenne aa
vágyvágy 「Kotobano benkjó-o szuru kininatta.」
„Felébredt bennem a vágy, hogy nyelveket tanul-
jak.” ◆ kedvekedve leszlesz hozzáhozzá 「Jaru kininattara-
jarinaszai.」 „Ha kedved lesz hozzá csináld meg!”
◇ szurukininaranaiszurukininaranai semmisemmi kedvekedve sincssincs 「Ka-
tazukeru kininaranai.」 „Semmi kedvem sincs
rendet rakni.”

szurukiniszaszeruszurukiniszaszeru ◆ inspirálinspirál
szurukotonaszukotoszurukotonaszukoto ◆ minden,minden, amitamit csinálcsinál
「Szuru kotonaszu kotoumakuikanakatta.」
„Semmi sem sikerült, amit csináltam.”

szurumeszurume ◆ szárított tintahalszárított tintahal

szurunaszuruna ◆ nene 「Aszokoni ikuna.」 „Nem menj
oda!” ◆ nehogynehogy 「Jopparauna!」 „Aztán nehogy
berúgj!”

szurunariszurunari ◆ amintamint 「Hejani hairunari naki da-
sita.」 „Amint belépett a szobába, sírva fakadt.”

szurunidekinaiszurunidekinai ◆ sehogyansehogyan semsem tudtud 「Dzsó-
sikarano sótai-o kotovaruni kotovarenai.」 „Se-
hogyan sem tudom visszautasítani a főnököm
meghívását.”

szuruni-vaszuruni-va sitagasitaga ◆ jóllehetjóllehet 「Mizúmi-va
kóruni-va kóttaga, mada tacsi iri dekimaszen.」
„Jóllehet befagyott a tó, még nem lehet a jegére
menni.”

szurúpuszurúpu ◆ egyárbócosegyárbócos vitorláshajóvitorláshajó ◆

szlúpszlúp
szururitoszururito ◆ kicsúszvakicsúszva 「Botoru-va tekaraszu-
rurito nuke ocsite dzsimenni rakkasita.」 „Kicsú-
szott a kezemből az üveg, és a földre esett.”

szururitonuguszururitonugu ◆ lekaplekap 「Tisacu-o szururito
nuida.」 „Lekaptam a pólómat.”

szururitonukeruszururitonukeru ◆ kisurrankisurran 「Kodomo-va ho-
szoi szukima-o szururito nukete itta.」 „A kisgye-
rek kisurrant a keskeny résen.”

szururitonukitoruszururitonukitoru ◆ kikapkikap 「Anino tekarabíru
bin-o szururito nuki totta.」 „Kikaptam a bátyám
kezéből a sörös dobozt.”

szuruszurutoszuruszuruto ◆ fürgénfürgén 「Szaru-va szuruszu-
ruto kini nobotta.」 „A majom fürgén felmászott a
fára.” ◆ könnyedénkönnyedén 「Szuruszuruto sódzsi-o hi-
raketa.」 „Könnyedén elhúztam a papírajtót.” ◆

simánsimán 「Szuberi dai-o szuruszuruto szuberi ocsi-
ta.」 „Simán lecsúszott a csúszdán.” ◇ szuru-szuru-
szurutoszuszumuszurutoszuszumu sikliksiklik 「Bóto-va mizúmi-o
szuruszuruto szuszunda.」 „A csónak siklott a ta-
von.”

szuruszurutoszuszumuszuruszurutoszuszumu ◆ sikliksiklik 「Bóto-va
mizúmi-o szuruszuruto szuszunda.」 „A csónak
siklott a tavon.”

szurutanszurutan ◆ szultánszultán
szurutoszuruto ◆ akkorakkor 「Szuruto, kurunoka konai-
noka?」 „Akkor most jössz, vagy nem?” ◆ eltel-eltel-
téveltével 「Cukavareteinai szócsi-va sibarakuszuru-
to dengenga kiremaszu.」 „Ha nem használjuk a
készüléket, kis idő elteltével kikapcsol.” ◆ erreerre
「Okane-o tósisita.Szuruto kabuga bórakusita.」
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„Befektettem a pénzemet. Erre lezuhant a rész-
vény ára!”

szurutokoroszurutokoro ◆ éppenéppen csinálcsinál 「Suppacuszuru-
tokorodeszu.」 „Éppen most indulok.”

szusiszusi ◆ szusiszusi ◇ gomokuzusigomokuzusi többtöbb összete-összete-
vősvős szusiszusi ◇ csakinzusicsakinzusi tojáslepénybetojáslepénybe gön-gön-
gyölt szusigyölt szusi
szúsiszúsi ◆ számnévszámnév
szusijaszusija ◆ szusiboltszusibolt ◆ szusiétteremszusiétterem
szúsikiszúsiki ◆ képletképlet ◆ matematikai kifejezésmatematikai kifejezés
szusizumeszusizume ◆ zsúfoltságzsúfoltság
szusizumenoszusizumeno ◆ zsúfoltzsúfolt 「Szusizumeno den-
sa」 „zsúfolt vonat”

szúsúkanszúsúkan ◆ néhánynéhány héthét 「Szúsúkande sigoto-
ni naretekita.」 „Néhány hét alatt hozzászoktam a
munkához.”

szuszaszusza ◆ cinóbercinóber
szuszabiszuszabi ◆ szórakozásszórakozás
szuszakiszuszaki ◆ homokzátonyhomokzátony
szuszamadzsiiszuszamadzsii ◆ borzalmasborzalmas 「Dzsikogenba-
va szuszamadzsikatta.」 „A baleset helyszíne bor-
zalmas volt.” ◆ förtelmesförtelmes 「Szuszamadzsii kó-
kei」 „förtelmes látvány” ◆ irtózatosirtózatos 「Dzsiko-
no kókei-va szuszamadzsikatta.」 „A baleset lát-
ványa irtózatos volt.” ◆ iszonyúiszonyú 「Szuszama-
dzsii csikara」 „iszonyú erő” ◆ rettenetesrettenetes
「Szacudzsingenba-va szuszamadzsikatta.」 „A
gyilkosság helyszíne rettenetes volt.”

szuszamadzsikuszuszamadzsiku ◆ irtózatosanirtózatosan 「Szuszama-
dzsiku cumetai taido-o miszeta.」 „Irtózatosan ri-
deg bánásmódot mutatott.”

szuszamuszuszamu ◆ elkorcsosulelkorcsosul 「Kareno geiga
szuszanda.」 „Elkorcsosult a művészete.” ◆ el-el-
vadulvadul ◆ romlottromlott 「Szuszanda kokoro」 „rom-
lott lélek” ◆ szertelenszertelen 「Szuszanda szeikacu」
„szertelen élet”

szúszeiszúszei ◆ irányzatirányzat 「Dzsidaino szúszeini sita-
gau.」 „A kor irányzatát követi.” ◆ trendtrend
szúszenszúszen ◆ néhány ezernéhány ezer ◆ több ezertöbb ezer
szuszoszuszo ◆ aljalj 「Zubon-no szuszo-o misinde age-
ta.」 „Felszegtem a nadrág alját.” ◆ ruharuha aljaalja
「Szukátono szuszo-o gocm midzsikakusite kuda-
szai.」 „Vegyen le a szoknya aljából 5 centit!” ◆

uszályuszály 「Kodomotacsi-va vedingudoreszuno

szuszo-o motteita.」 „A gyerekek fogták az eskü-
vői ruha uszályát.”

szuszonoszuszono ◆ hegyhegy aljaalja ◆ körkör 「Kjassureszu
keszszai-va kokjakuno szuszono-o hirogeta.」 „A
készpénzmentes fizetés bővítette a vendégek kö-
rét.”

szuszovakeszuszovake ◆ kóstolókóstoló ◇ oszuszovakeoszuszovake kós-kós-
tolótoló 「Buta-o simetanode rindzsinni oszuszova-
kesita.」 „Levágtam egy disznót, és adtam egy kis
kóstolót a szomszédnak.”

szuszuszuszu ◆ koromkorom 「Kabeni szuszuga tamatta.」
„A falra lerakódott a korom.” ◇ szuszu-oszuszu-o cu-cu-
kerukeru bekormozbekormoz 「Rószokudegaraszunosítoni
szuszu-o cuketa.」 „Az üveglapot gyertyával be-
kormoztam.”

szuszugiszuszugi ◆ lábvízlábvíz ◆ öblítésöblítés
szuszuguszuszugu ◆ kiöblítkiöblít 「Szentakumono-o szuszui-
da.」 „Kiöblítettem a ruhákat.” ◆ lemoslemos 「Omei-
o szuszugu.」 „Lemossa a szégyenfoltot.” ◆ öb-öb-
lögetlöget 「Haisani szuszuide kudaszaito ivareta.」
„Azt mondta a fogorvos, hogy öblögessek.”

szuszuharaiszuszuharai ◆ nagytakarításnagytakarítás
szuszukeruszuszukeru ◆ befeketedikbefeketedik ◆ bekormozódikbekormozódik
「Szekijuranpunogaraszuga szuszuketa.」 „Be-
kormozódott a petróleumlámpa üvege.” ◇ szu-szu-
szuketaszuketa kormoskormos 「Szuszuketa kao」 „kormos
arc”

szuszuketaszuszuketa ◆ kormoskormos 「Szuszuketa kao」
„kormos arc”

szuszukiszuszuki ◆ japánfűjapánfű
szuszumeszuszume ◆ ajánlásajánlás 「Oszuszume-va nande-
szuka.」 „Ön mit ajánl?” ◆ ajánlatajánlat ◇ oszu-oszu-
szumeszume ajánlatajánlat 「Kjóno oszuszume-va csikin-
szúpudeszu.」 „A mai ajánlatunk: csirkeleves.” ◇

oszuszumeoszuszume ajánlásajánlás 「Szakanani-va nanno cu-
keavaszega oszuszumedeszuka?」 „Milyen köre-
tet ajánl a halhoz?”

szuszumenakunaruszuszumenakunaru ◆ elakadelakad 「Tocsúde szu-
szumenakunatte okuretesimatta.」 „Kicsit kés-
tünk, mert útközben elakadtunk.”

szuszumeruszuszumeru ◆ ajánlajánl 「Tomodacsiga szuszum-
eta eiga-o mini ikimasita.」 „Megnéztem a filmet,
amit a barátom ajánlott.” ◆ felbiztatfelbiztat
「Kaigairjokó-o kokoromirujóni szuszumeta.」
„Felbiztattam, hogy próbálja ki, milyen külföldre
utazni.” ◆ invitálinvitál 「Konoposzutá-va jóroppa
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rjokó-o szuszumeteiru.」 „A plakát európai útra
invitál.” ◆ kínálkínál 「Okasi-o okjakuszamani szu-
szumeta.」 „Süteménnyel kínálta a vendégeket.”
◆ megkínálmegkínál 「Kjakunikéki-o szuszumeta.」
„Megkínálta a vendéget süteménnyel.” ◇ oszu-oszu-
szumedekinaiszumedekinai nemnem tanácsostanácsos 「Jorunitakusz-
an taberuno-va oszuszume dekimaszen.」 „Nem
tanácsos este sokat enni.”

szuszumeruszuszumeru ◆ előreállítelőreállít 「Hizukehenkószen-
o koetanode hizuke-o szuszumeta.」 „A dátum-
választó vonalat átlépvén előreállítottam a naptá-
rat.” ◆ előrehajtelőrehajt 「Szandzsuppuntokei-o szu-
szumeta.」 „Fél órával előrébb hajtottam az órát.”
◆ előreigazítelőreigazít 「Tokei-o dzsuppunszuszum-
eta.」 „10 percet előreigazítottam az órát.” ◆ elő-elő-
reviszrevisz 「Kareno kangae-va kósó-o szuszum-
eta.」 „Az ötlete előrevitte a tárgyalásokat.” ◆

gerjesztgerjeszt 「Kóbasii kaori-va sokujoku-o szu-
szumeta.」 „A jó illat gerjesztette az étvágyamat.”
◆ hajthajt 「Usi-o szuszumeta.」 „Hajtotta a tehe-
net.” ◆ haladhalad 「Kenkjú-o szuszumeta.」 „Haladt
a kutatással.” ◆ léplép 「Ho-o ipposzuszumeta.」
„Egy lépést léptem a gyaloggal.” ◆ továbbvisztovábbvisz
「Kekkonno hanasi-o szuszumeta.」 „Továbbvit-
te a házasság megbeszélését.” ◇ tecuzuki-otecuzuki-o szu-szu-
szumeruszumeru intézintéz 「Nihonde szakini kokuszaikek-
konno tecuzuki-o szuszumeta.」 „Először Japán-
ban intéztük a vegyes házasságunkat.” ◇ hiza-ohiza-o
szuszumeruszuszumeru közelebbközelebb csúszikcsúszik 「Kareno ma-
eni hiza-o szuszumeta.」 „Közelebb csúsztam
hozzá.” ◇ hiza-ohiza-o szuszumeruszuszumeru érdekelniérdekelni kezdkezd
「Kareno hanasini hiza-o szuszumeta.」 „Érde-
kelni kezdett, amit mondott.” ◇ ho-oho-o szuszu-szuszu-
merumeru haladhalad 「Kódzsi-va csakucsakuho-o szu-
szumeteiru.」 „A munkálatok stabil ütemben ha-
ladnak.”

szuszumiszuszumi ◆ előremenetelelőremenetel ◆ haladáshaladás 「Kono
recuno szuszumi-va oszoi.」 „Lassan halad ez a
sor.”

szuszumideruszuszumideru ◆ előrelépelőrelép
szuszumiguaiszuszumiguai ◆ haladáshaladás 「Sigotono szuszumi
guai-o csekkusita.」 „Ellenőriztem, hogy halad-
nak a munkával.”

szuszumuszuszumu ◆ előrehaladelőrehalad 「Kareno bjóki-va
szuszundeiru.」 „Előrehaladt a betegsége.” ◆

fejlettfejlett 「Kono kuni-va irjógidzsucuga szuszun-
deiru.」 „Ennek az országnak fejlett a gyógyászati
technológiája.” ◆ haladhalad 「Dzsútaide kuruma-va

szuszumenakatta.」 „A dugóban nem tudott ha-
ladni az autó.” ◆ megteszmegtesz 「Hikari-va icsibjóni
nankirométoru szuszumimaszuka?」 „Hány kilo-
métert tesz meg a fény másodpercenként?” ◆ si-si-
etet 「Tokeiga szuszundeiru.」 „Siet az óra.” ◆

terjedterjed 「Hikari-va takai szokudode szuszu-
mu.」 „A fény nagy sebességgel terjed.” ◆ to-to-
vábbjutvábbjut 「Csímu-va dzsunkessómade szuszun-
da.」 „A csapat továbbjutott az elődöntőbe.” ◇

kaihacugaszuszumukaihacugaszuszumu beépülbeépül 「Kono csiiki-va
kaihacuga szuszundeiru.」 „Ez a városrész be-
épült.” ◇ kigaszuszumanaikigaszuszumanai nincsnincs kedvekedve
「Gakkóni ikuno-va kiga szuszumanai.」 „Nincs
kedvem iskolába menni.” ◇ kigaszuszumukigaszuszumu rá-rá-
vesziveszi magátmagát 「Szono sigoto-va dómo kiga szu-
szumanai.」 „Sehogyan sem tudom rávenni ma-
gam, hogy megcsináljam azt a munkát.” ◇ kitte-kitte-
szuszumuszuszumu hasíthasít 「Hikóki-va szora-o kitte szu-
szundeita.」 „Egy repülőgép hasított az égen.” ◇

sokugaszuszumusokugaszuszumu vanvan étvágyaétvágya 「Sokuga szu-
szumazu taidzsúga hetta.」 „Nem volt étvágyam,
ezért lefogytam.” ◇ sokujokugaszuszumusokujokugaszuszumu
megjönmegjön azaz étvágyétvágy 「Rjórino nioide sokujoku-
ga szuszunda.」 „Az illattól megjött az étvágyam.”
◇ szukosizucuszuszumuszukosizucuszuszumu araszolaraszol 「Dzsút-
aisiteita kuruma-va szukosizucu szuszunda.」 „A
dugóban az autók araszoltak.” ◇ szuruszuruto-szuruszuruto-
szuszumuszuszumu sikliksiklik 「Bóto-va mizúmi-o szuruszu-
ruto szuszunda.」 „A csónak siklott a tavon.” ◇

cukiszuszumucukiszuszumu furakodikfurakodik 「Recuno maeni mu-
katte cuki szuszunda.」 „A sor elejére furakod-
tam.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu átvergődikátvergődik 「Jabuno
naka-o cuki szuszunda.」 „Átvergődtem a bozó-
ton.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu törtettörtet 「Mokutekicsini
mukatte cuki szuszunda.」 „A célállomás felé tör-
tettem.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu előretörelőretör 「Szeikó-
e no micsi-o cuki szuszunda.」 „Előretört a si-
kerhez vezető úton.” ◇ cukiszuszumucukiszuszumu áthatoláthatol
「Kuraiton-neru-o cuki szuszunda.」 „Áthatol-
tam a sötét alagúton.” ◇ dogaszuszumudogaszuszumu erő-erő-
sebbsebb leszlesz 「Meganeno doga szuszunda.」
„Most már erősebb szemüveg kell.” ◇ hasiga-hasiga-
szuszumuszuszumu finomfinom 「Hasiga szuszumu rjóri」 „fi-
nom étel” ◇ maeniszuszumumaeniszuszumu előrelépelőrelép 「Ippo-
maeni szuszunda.」 „Egy lépést előreléptem.”

szuszundeszuszunde ◆ előszeretettelelőszeretettel 「Szuszunde
kare-o karakatta.」 „Előszeretettel tréfálkoztak
vele.” ◆ készségesenkészségesen 「Szuszunde tecudatte-
kureta.」 „Készségesen segített nekem.” ◆ szíve-szíve-
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sensen 「Szuszunde sigoto-o hiki uketa.」 „Szívesen
elvállalta a munkát.”

szuszundetecudai-o szuruszuszundetecudai-o szuru ◆ készségeskészséges
szuszu-oszuszu-o cukerucukeru ◆ bekormozbekormoz 「Rószokude-
garaszunosítoni szuszu-o cuketa.」 „Az üveglapot
gyertyával bekormoztam.”

szuszu-oszuszu-o harauharau ◆ kikormolkikormol 「Entocuno
szuszu-o harattemoratta.」 „Kikormoltattam a
kéményt.”

szuszurinakiszuszurinaki ◆ elcsuklóelcsukló hangúhangú sírássírás ◆ szi-szi-
pogó síráspogó sírás
szuszurinakuszuszurinaku ◆ elcsuklóelcsukló hangonhangon sírsír ◆ szi-szi-
pogva sírpogva sír
szuszuruszuszuru ◆ szipákolszipákol 「Kare-va paipu-o
szuszutta.」 „Szipákolta a pipáját.” ◆ szürcsölszürcsöl
「Szúpu-o szuszutte tabeta.」 „Szürcsölve ette a
levest.” ◇ hana-ohana-o szuszuruszuszuru szívjaszívja azaz orrátorrát
「Hana-o szuszuru hito-va takuszan-iruga, kore-
va gjógiga varui.」 „Sokan szívják az orrukat, pe-
dig ez illetlen.”

szúszúszuruszúszúszuru ◆ átjárjaátjárja aa szélszél 「Konoszétá-
va szúszúszuru.」 „Ezt a pulcsit átjárja a szél.”

szúszútoszúszúto ◆ fújdogálvafújdogálva 「Madono szukimaka-
ra kazegaszúszú hairu.」 „Az ablakrésen át a szo-
bába fújdogál a szél.” ◆ szuszogvaszuszogva 「Szúszúto
neiki-o tateru.」 „Szuszogva alszik.” ◇ szúszú-szúszú-
szuruszuru átjárjaátjárja aa szélszél 「Konoszétá-va szúszú-
szuru.」 „Ezt a pulcsit átjárja a szél.”

szutászutá ◆ csillagcsillag ◆ sztársztár ◇ akuson-szutáakuson-szutá ak-ak-
cióhőscióhős ◇ ginmakunoszutáginmakunoszutá filmsztárfilmsztár ◇ szú-szú-
pászutápászutá szupersztárszupersztár
szutabiraizászutabiraizá ◆ stabilizátorstabilizátor
szutácsiszutácsi ◆ keményítőkeményítő
szutaddoszutaddo ◆ szegecsszegecs
szutaddo-botanszutaddo-botan ◆ díszgombdíszgomb
szutadzsiamuszutadzsiamu ◆ stadionstadion ◇ szakká-szakká-
szutadzsiamuszutadzsiamu futballstadionfutballstadion
szutadzsioszutadzsio ◆ stúdióstúdió ◇ áto-szutadzsioáto-szutadzsio mű-mű-
vészműhelyvészműhely ◇ terebi-szutadzsioterebi-szutadzsio tévéstú-tévéstú-
diódió ◇ fotoszutadzsiofotoszutadzsio fotóstúdiófotóstúdió
szutaffuszutaffu ◆ stábstáb 「Eigaszacueinoszutaffuga
acumatta.」 „Összegyűlt a filmforgató stáb.” ◆

személyzetszemélyzet 「Reszutoran-noszutaffu-va hei-
tengo dzsuppunde kaetta.」 „Az étterem személy-

zete zárás után tíz perccel ment el.” ◇ kurín-kurín-
szutaffuszutaffu takarítószemélyzettakarítószemélyzet
szutaffunosúgósasinszutaffunosúgósasin ◆ stábfotóstábfotó
szutaffuróruszutaffuróru ◆ szereplőlistaszereplőlista
szutaggu-pátíszutaggu-pátí ◆ legénybúcsúlegénybúcsú ◆ legénybú-legénybú-
csúztatócsúztató
szutagufurésonszutagufuréson ◆ stagflációstagfláció
szutairissunaszutairissuna ◆ stílszerűstílszerű ◆ stílusosstílusos
szutairiszutoszutairiszuto ◆ divatkoordinátordivatkoordinátor ◆ diva-diva-
tozótozó ◆ íróművészíróművész ◆ öltözködésiöltözködési tanácsadótanácsadó
◆ stilisztastiliszta ◆ stylist tanácsadóstylist tanácsadó
szutairuszutairu ◆ alakalak 「Kanodzso-va szutairuga
joi.」 „Annak a nőnek jó alakja van.” ◆ alkatalkat
「Vatasi-va szutairuga varui.」 „Rossz alkatom
van.” ◆ fazonfazon ◆ stílusstílus 「Onadzsi jófukudemo
kiru hitonoszutairunijotte zenzencsigau insóda-
ne.」 „Ugyanaz a ruha, az egyén stílusától függően
teljesen más benyomást tesz.” ◇ szeikacusz-szeikacusz-
utairuutairu életstíluséletstílus 「Szeikacuszutairu-o ka-
eta.」 „Változtattam az életstílusomon.” ◇ raifu-raifu-
szutairuszutairu életstíluséletstílus
szutakkátoszutakkáto ◆ staccatostaccato ◆ szaggatottanszaggatottan
szutakoratoszutakorato ◆ gyorsgyors léptekkelléptekkel 「Szutakora-
to aruku.」 „Gyors léptekkel sétál.” ◆ surranvasurranva
szutakoratoderuszutakoratoderu ◆ kisurrankisurran 「Szutakorato
iekara deta.」 „Kisurrantam a házból.”

szutaminaszutamina ◆ energiaenergia 「Nagaku hasiruszutami-
naganai.」 „Nincs energiám a hosszú futáshoz.”
◆ erőnléterőnlét 「Niku-o tabeteszutamina-o cuketa.」
„Húsevéssel fokoztam az erőnlétemet.”

szutaminadorinkuszutaminadorinku ◆ energiaitalenergiaital
szutaminarjóriszutaminarjóri ◆ kalóriadús ételkalóriadús étel
szutandádoszutandádo ◆ szabványszabvány
szutandádonanbászutandádonanbá ◆ állandó zeneszámállandó zeneszám
szutandoszutando ◆ állólámpaállólámpa ◆ állványállvány 「Tentekino
fukuro-o szutandoni curusita.」 „Az infúziós zacs-
kót felakasztotta az állványra.” ◆ árusárus ◆ asztaliasztali
lámpalámpa 「Szutandono denki-o cuketa.」 „Felkap-
csoltam az asztali lámpát.” ◆ lelátólelátó 「Szutan-
dokara siai-o mita.」 „A lelátóról néztem a mér-
kőzést.” ◆ pultpult ◆ standstand ◆ tartótartó ◆ tribüntribün
◇ egguszutandoegguszutando tojástartótojástartó pohárpohár 「Jude
tamago-o egguszutandoni irete tabeta.」 „A főtt
tojást tojástartó pohárból ettem.” ◇ gaszorinsz-gaszorinsz-
utandoutando töltőállomástöltőállomás ◇ gaszorinszutandogaszorinszutando
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benzinkútbenzinkút ◇ kóhí-szutandokóhí-szutando gyorskávézógyorskávézó ◇

kóhí-szutandokóhí-szutando büfébüfé ◇ tentekiszutandotentekiszutando in-in-
fúziósfúziós állványállvány ◇ njúszu-szutandonjúszu-szutando újság-újság-
árusárus ◇ bíruszutandobíruszutando talponállótalponálló sörözősöröző ◇

bija-szutandobija-szutando talponállótalponálló sörözősöröző ◇ bukku-bukku-
szutandoszutando könyváruskönyvárus ◇ bukku-szutandobukku-szutando
könyvtartókönyvtartó ◇ maiku-szutandomaiku-szutando mikrofonáll-mikrofonáll-
ványvány ◇ mén-szutandomén-szutando dísztribündísztribün
szutandopurészutandopuré ◆ feltűnősködésfeltűnősködés ◆ parádésparádés
játékjáték ◆ parádézásparádézás
szutanganszutangan ◆ sokkoló fegyversokkoló fegyver
szútanoszútano ◆ soksok
szutanpuszutanpu ◆ bélyegzőbélyegző ◆ postabélyegzőpostabélyegző
szutanpudaiszutanpudai ◆ bélyegzőpárnabélyegzőpárna
szutanpu-oszutanpu-o oszuoszu ◆ bélyegezbélyegez
「Paszupótoniszutanpu-o ositemoraimasita.」
„Az útlevelembe bélyegeztek.” ◆ lepecsétellepecsétel
「Júbinkjoku-va kitteniszutanpu-o osita.」 „A
postán lepecsételték a levelet.”

szutanszuszutanszu ◆ állásfoglalásállásfoglalás 「Szeidzsika-va
sincsónaszutanszu-o simesita.」 „A politikus óva-
tosan foglalt állást.” ◆ álláspontálláspont 「Kihonteki-
naszutanszuni kavarinai.」 „Nem változtatott az
álláspontján.” ◆ ütőállásütőállás
szutanszuhabaszutanszuhaba ◆ ütőterpeszütőterpesz 「Gorufá-va
szutanszu haba-o szemakusita.」 „A golfozó ki-
sebb terpeszt vett fel az ütéshez.”

szutantomanszutantoman ◆ kaszkadőrkaszkadőr 「Dzsakkícsén-va
szutantoman-o cukattenai.」 „Jackie Chan nem
dolgozik kaszkadőrrel.”

szutappuszaibószutappuszaibó ◆ STAP-sejtSTAP-sejt
szutareruszutareru ◆ elavulelavul 「Garakei-va imade-va
szutareteiru.」 „A hagyományos mobilok már el-
avultak.” ◆ háttérbeháttérbe szorulszorul 「Júkóna kuszu-
rino fukjúde sizenrjóhó-va szutareta.」 „A hatá-
sos gyógyszerek mellett a természetes gyógymód
a háttérbe szorult.” ◆ kihalkihal 「Daremo aszonde-
inai szutareta kóen.」 „Egy kihalt park, ahol sen-
ki sem játszik.” ◆ teretteret veszítveszít 「Kono hjógen-
va szutareta.」 „Ez a kifejezés teret veszített.” ◇

szutaretaszutareta divatjamúltdivatjamúlt 「Szutareta kotoba」
„divatjamúlt kifejezés”

szutaretaszutareta ◆ divatjamúltdivatjamúlt 「Szutareta koto-
ba」 „divatjamúlt kifejezés”

szutaruszutaru ◆ elértéktelenedikelértéktelenedik 「Kaisaga szutat-
ta.」 „A vállalat elértéktelenedett.” ◆ kimegykimegy aa

divatbóldivatból ◆ micsodamicsoda dologdolog 「Szon-nakotode
nakunante otokoga szutarujo.」 „Micsoda férfi
vagy, hogy ezen sírsz?” ◇ szutareruszutareru teretteret ve-ve-
szítszít 「Kono hjógen-va szutareta.」 „Ez a kife-
jezés teret veszített.” ◇ szutareruszutareru háttérbeháttérbe
szorulszorul 「Júkóna kuszurino fukjúde sizenrjóhó-
va szutareta.」 „A hatásos gyógyszerek mellett a
természetes gyógymód a háttérbe szorult.” ◇

szutareruszutareru kihalkihal 「Daremo aszondeinai szuta-
reta kóen.」 „Egy kihalt park, ahol senki sem ját-
szik.” ◇ szutareruszutareru elavulelavul 「Garakei-va imade-
va szutareteiru.」 „A hagyományos mobilok már
elavultak.”

szutaszutatoszutaszutato ◆ fürgénfürgén ◆ sietősensietősen
szutaszutatoarukuszutaszutatoaruku ◆ gyorsangyorsan szediszedi aa lá-lá-
bátbát 「Szutaszutato aruita.」 „Gyorsan szedtem a
lábam.”

szutaszutatotacsiszaruszutaszutatotacsiszaru ◆ elhúzzaelhúzza aa csí-csí-
kotkot 「Uvakiaite-va szutaszutato tacsi szatta.」 „A
szeretője elhúzta a csíkot.”

szutátászutátá ◆ indítóindító ◆ indulóinduló ◆ önindítóönindító ◆ raj-raj-
tolótoló
szutátámótászutátámótá ◆ indítómotorindítómotor
szutátápiszutoruszutátápiszutoru ◆ rajtpisztolyrajtpisztoly 「Szutáto
gakari-va szutátápiszutoru-o narasita.」 „Az indí-
tóbíró elsütötte a rajtpisztolyt.”

szutátászuicscsiszutátászuicscsi ◆ indítókapcsolóindítókapcsoló
szutátingu-menbászutátingu-menbá ◆ kezdőcsapatkezdőcsapat
szutátoszutáto ◆ kezdéskezdés 「Dzsinszeinoszutáto csi-
tenniaru.」 „Élete kezdetén áll.” ◆ kezdetkezdet
「Kjanpén-va szutáto-o kitta.」 „Kezdetét vette a
kampány.” ◆ rajtrajt 「Szensu-va szutáto-o ajamat-
ta.」 „A versenyző elhibázta a rajtot.” ◆ startstart
「Szutátokaragórumaderídositeita.」 „A starttól
a célig vezetett.”

szutátoappu-diszukuszutátoappu-diszuku ◆ indítólemezindítólemez
szutátoappukigjószutátoappukigjó ◆ újonnanújonnan indítottindított vál-vál-
lalkozáslalkozás ◆ új vállalkozásúj vállalkozás
szutátocsitenszutátocsiten ◆ starthelystarthely
szutátogakariszutátogakari ◆ indítóbíróindítóbíró
szutátonoszutátono ◆ kezdőkezdő ◆ nyitónyitó
szutátonoaizuszutátonoaizu ◆ rajtjelrajtjel ◆ startjelstartjel
szutátorainszutátorain ◆ rajtvonalrajtvonal
szutátoszaszeruszutátoszaszeru ◆ beindítbeindít 「Kuruma-o
szutátoszaszeta.」 „Beindította a motort.” ◆ be-be-
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rúgrúg 「Baiku-o szutátoszaszeta.」 „Berúgtam a
motort.” ◆ indítindít 「Kuruma-o szutátoszaszeru.」
„Indítja a kocsit.” ◆ kezdkezd 「Sinszeikacu-o szutá-
toszaszeta.」 „Új életet kezdett.”

szutátoszuruszutátoszuru ◆ elkezdődikelkezdődik 「Dedzsitaru hó-
szógaszutátosita.」 „Elkezdődött a digitális adás.”
◆ indulindul 「Endzsin-va szutátosinai.」 „A motor
nem indul.” ◆ kezdődikkezdődik 「Konosiszutemuno
kaihacu-va ninen maeniszutátosita.」 „Ennek a
rendszernek a fejlesztése két éve kezdődött.” ◆

megindulmegindul ◆ rajtolrajtol 「Szósa-va szutátosita.」 „A
futók rajtoltak.” ◆ startolstartol
szutearinguszutearingu ◆ kormánykormány ◆ kormányműkormánymű ◆ kor-kor-
mányzásmányzás
szutearingu-hoíruszutearingu-hoíru ◆ kormánykerékkormánykerék
szutearingu-koramuszutearingu-koramu ◆ kormányoszlopkormányoszlop
szutearinszanszutearinszan ◆ sztearinsavsztearinsav
szutebaszuteba ◆ szemétlerakószemétlerakó
szutebacsiszutebacsi ◆ elkeseredéselkeseredés
szutebacsininaruszutebacsininaru ◆ elkeseredikelkeseredik 「Szute ba-
csininatte oszakeni hasitta.」 „Elkeseredésében
az alkoholban keresett menedéket.” ◆ semmivelsemmivel
semsem törődiktörődik 「Sippaino renzokude szute bacsi-
ninatta.」 „A sorozatos kudarcok miatt már sem-
mivel sem törődött.”

szutebiaszutebia ◆ édesfűédesfű ◆ jázminpakócajázminpakóca ◆

sztéviasztévia
szutecscsiszutecscsi ◆ öltésöltés ◇ csén-szutecscsicsén-szutecscsi
láncöltésláncöltés
szutedínaszutedína ◆ állandóállandó 「Imahaszutedína aite-
gainai.」 „Jelenleg nincs állandó kapcsolatom.”

szutédzsiszutédzsi ◆ stádiumstádium ◆ szakaszszakasz ◆ színpadszínpad
◆ tárgyasztaltárgyasztal ◇ kaszecuszutédzsikaszecuszutédzsi ideigle-ideigle-
nes színpadnes színpad ◇ raifu-szutédzsiraifu-szutédzsi életfáziséletfázis
szuteganeszutegane ◆ kidobott pénzkidobott pénz
szuteganogurafíszuteganogurafí ◆ szteganográfiaszteganográfia
szutegoszutego ◆ elhagyott gyerekelhagyott gyerek ◆ lelenclelenc
szuteiszutei ◆ tartózkodástartózkodás ◇ sóto-szuteisóto-szutei rövidrövid
ellátásellátás
szuteindo-guraszuszuteindo-guraszu ◆ festettfestett üvegüveg ◆ szí-szí-
nes üvegnes üveg
szuteinuszuteinu ◆ elűzött kutyaelűzött kutya ◆ kivert kutyakivert kutya
szuteisiszuteisi ◆ beáldozottbeáldozott kőkő ◆ kertikerti díszkődíszkő ◆

kőhányáskőhányás
szuteisigoganszuteisigogan ◆ kőhányásos partvédelemkőhányásos partvédelem

szuteisi-o ucuszuteisi-o ucu ◆ beáldozbeáldoz
szuteisitonaruszuteisitonaru ◆ áldozattá válikáldozattá válik
szutékiszutéki ◆ bifsztekbifsztek 「Szutékino jaki kagen-va
ikaganisimasó?」 „Mennyire átsütve kéri a bifsz-
teket?” ◆ marhasültmarhasült ◆ marhaszeletmarhaszelet
szutekinaszutekina ◆ bájosbájos 「Szutekina egao」 „bájos
mosoly” ◆ cukicuki 「Szutekinapurezento」 „cuki
ajándék” ◆ csinoscsinos 「Dzsósino hiso-va totemo
szutekina fukudekuru.」 „A főnököm titkárnője
nagyon csinosan jár.” ◆ elragadóelragadó 「Szutekina
koe」 „elragadó hang” ◆ remekremek 「Szutekina kjo-
ku」 „remek dal” ◆ tetsziktetszik 「Ano hito-va szu-
tekina katadeszune.」 „Tetszik nekem az az em-
ber.”

szutekkászutekká ◆ matricamatrica 「Szúcukészuniszutekká-
o hatta.」 „Egy matricát ragasztottam a bőrön-
dömre.”

szutekkiszutekki ◆ botbot ◆ sétabotsétabot ◆ sétapálcasétapálca
szutemiszutemi ◆ elkeseredéselkeseredés 「Szute mino kógeki」
„elkeseredett támadás” ◆ elszántságelszántság 「Siaide
szute mininatte ganbatta.」 „Elszántan küzdött a
mérkőzésen.”

szutendo-guraszuszutendo-guraszu ◆ festettfestett üvegüveg ◆ színesszínes
üvegüveg
szuteneszutene ◆ potompotom árár 「Sokuhin-o szute nede si-
ireta.」 „Potom áron vettem az ételt.”

szutenekoszuteneko ◆ elűzöttelűzött macskamacska ◆ kivertkivert
macskamacska
szutenoszuteno ◆ sztenoszteno
szutenreszukószutenreszukó ◆ rozsdamentes acélrozsdamentes acél
szutenreszuszeiszutenreszuszei ◆ rozsdamentesrozsdamentes 「Szuten-
reszu szeinabe」 „rozsdamentes edény”

szutenreszu-szucsíruszutenreszu-szucsíru ◆ rozsdamentesrozsdamentes
acélacél
szuteokuszuteoku ◆ magáramagára hagyhagy 「Kandzsa-o szute
okuvakeni-va ikanai.」 „Nem hagyhatjuk maguk-
ra a betegeinket!” ◆ otthagyotthagy 「Taoreteiru
higaisa-o szute oite nigeta.」 „Az áldozatát ott-
hagyva elmenekült.”

szuteppingumótászuteppingumótá ◆ léptetőmotorléptetőmotor
szuteppuszuteppu ◆ lépcsőlépcső ◆ lépéslépés
「Danszunoszuteppu-o oboeta.」 „Megtanulta a
tánc lépéseit.” ◆ sztyeppesztyeppe ◇ hoppu-szuteppu-hoppu-szuteppu-
dzsanpudzsanpu hopp,hopp, kihagykihagy ésés ugrikugrik ◇
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vanszuteppuvanszuteppu egyegy lépéslépés 「Sóraini muketa dai-
dzsinavanszuteppu」 „fontos lépés a jövő felé”

szuteppu-appuszuteppu-appu ◆ előrelépéselőrelépés
szuteppubaiszonszuteppubaiszon ◆ sztyeppei bölénysztyeppei bölény
szuteppu-bai-szuteppuszuteppu-bai-szuteppu ◆ lépésrőllépésről lépésrelépésre
「Puroguramingu-o szuteppu-bai-szuteppude
mananda.」 „Lépésről lépésre megtanultam
programozni.”

szuteppudanszászuteppudanszá ◆ ír sztepptáncosír sztepptáncos
szuteppudanszuszuteppudanszu ◆ ír sztepptáncír sztepptánc
szuteppuhacukanezumiszuteppuhacukanezumi ◆ güzügüzü ◆ güzüegérgüzüegér
szuteppurirészuteppuriré ◆ léptetőreléléptetőrelé
szutépurászutépurá ◆ tűzőgéptűzőgép
szuteradzsianszuteradzsian ◆ szteradiánszteradián
szutereoszutereo ◆ sztereósztereó ◆ sztereó-berendezéssztereó-berendezés
◇ konpónentoszutereokonpónentoszutereo hifitoronyhifitorony
szutereokanszutereokan ◆ sztereósztereó hatáshatás ◆ térhatástérhatás
「Kono ongaku-va szutereo kangaaru.」 „Ennek a
zenének jó a térhatása.”

szutereokan-noaruszutereokan-noaru ◆ térhatásútérhatású
szutereo-rekódoszutereo-rekódo ◆ sztereó hanglemezsztereó hanglemez
szutereotaipuszutereotaipu ◆ sztereotípiasztereotípia
szuteroidoszuteroido ◆ szteroidszteroid ◇ korucsikoszutero-korucsikoszutero-
idoido kortikoszteriodkortikoszteriod ◇ fukudzsinhisicuszu-fukudzsinhisicuszu-
teroidoteroido kortikoszteriodkortikoszteriod ◇ burasino-burasino-
szuteroidoszuteroido brassinszteroidbrassinszteroid
szuteroidohorumonszuteroidohorumon ◆ szteroid hormonszteroid hormon
szuteróruszuteróru ◆ szterolszterol
szuteruszuteru ◆ bedobbedob 「Jomi ovatta sinbun-o gomi
bakoni szuteta.」 „A kiolvasott újságot bedobtam
a kukába.” ◆ eldobeldob 「Micsinigomi-o szuteta.」
„Az utcán eldobtam a szemetet.” ◆ elhagyelhagy
「Cuma-va vatasi-o szuteta.」 „Elhagyott a fele-
ségem.” ◆ eltaszíteltaszít magátólmagától 「Kanodzso-va
koibito-o szuteta.」 „Eltaszította magától a ked-
vesét.” ◆ feladfelad 「Kibó-o szuteta.」 „Feladta a re-
ményt.” ◆ kidobkidob 「Gomi-o szuteru.」 „Kidobja
a szemetet.” ◆ kiöntkiönt 「Kuszatta gjúnjú-o szu-
teta.」 „Kiöntöttem a megsavanyodott tejet.” ◆

megszabadulmegszabadul 「Akusúkan-o szuteta.」 „Meg-
szabadultam a rossz szokásomtól.” ◆ megválikmegválik
「Kuruma-o szuteta.」 „Megváltam az autómtól.”
◆ otthagyotthagy 「Otto-va vatasi-o szuteta.」 „Ottha-
gyott a férjem.” ◆ sutbasutba dobdob 「Najami-o szute-
ta.」 „Sutba dobtam az aggodalmamat.” ◆ sutbasutba

vágvág 「Furui tokei-o szuteta.」 „Sutba vágtam a
régi órámat.” ◇ iiszuteruiiszuteru odavetodavet 「Zangjósi-
ro!To bukani ii szutete kaetta.」 „Odavettette a
beosztottainak, hogy túlórázzatok csak, azzal ha-
zament.” ◇ kakiszuterukakiszuteru olvasatlanulolvasatlanul hagyhagy
「Dzsidaiga kavatte, kaki szuterareteita szakuh-
inga suppanszareta.」 „Megváltoztak az idők, és
kinyomtatták az olvasatlanul hagyott műveit.” ◇

kakiszuterukakiszuteru megírásmegírás utánután kidobkidob
「Taisokutodoke-o kaki szuteta.」 „A felmondá-
somat megírás után kidobtam.” ◇ kibó-okibó-o szu-szu-
teruteru feladjafeladja aa reménytreményt 「Kibó-o szuteruna!」
„Ne add fel a reményt!” ◇ súkan-osúkan-o szuteruszuteru el-el-
hagyjahagyja aa szokástszokást 「Varui súkan-o szuteta.」
„Elhagytam a rossz szokásomat.” ◇ sinkó-osinkó-o szu-szu-
teruteru megtagadjamegtagadja aa vallásátvallását ◇ nugiszuterunugiszuteru
levetkőzlevetkőz 「Hosutekina kangae kata-o nugi szu-
teta.」 „Levetkőztem a konzervatív gondolatai-
mat.” ◇ nugiszuterunugiszuteru lerúglerúg 「Kucu-o nugi szu-
teta.」 „Lerúgtam magamról a cipőmet.” ◇ nu-nu-
giszuterugiszuteru lehánylehány 「Jófuku-o nugi szuteta.」
„Lehánytam magamról a ruhámat.” ◇ nozomi-onozomi-o
szuteruszuteru feladjafeladja aa reménytreményt 「Rjóomoinina-
rutoiu nozomi-va szuteta.」 „Feladta a reményt,
hogy szerelme viszonzásra talál.” ◇ jakiszuterujakiszuteru
elégeteléget 「Motokanodzsoto futaride ucutteita
sasin-o jaki szuteta.」 „Elégettem a fényképeket,
amin az exbarátnőmmel együtt voltunk.” ◇ jomi-jomi-
szuteruszuteru olvasásolvasás utánután kidobkidob 「Csirasi-o jomi
szuteta.」 „A szórólapot olvasás után kidobtam.”
◇ jo-o szuterujo-o szuteru lemond a világróllemond a világról
szutérumeitoszutérumeito ◆ pattpatt
szuteruszukiszuteruszuki ◆ lopakodó repülőgéplopakodó repülőgép
szuteruszuszentókiszuteruszuszentóki ◆ lopakodó repülőgéplopakodó repülőgép
szutésonszutéson ◆ állomásállomás ◇ ucsúszutésonucsúszutéson űrállo-űrállo-
másmás 「Kokuszaiucsúszutéson」 „nemzetközi űr-
állomás” ◇ szábiszuszutésonszábiszuszutéson szervizállo-szervizállo-
másmás ◇ nászu-szutésonnászu-szutéson nővérpultnővérpult ◇ bíkon-bíkon-
szutésonszutéson irányadó állomásirányadó állomás
szutésonvagonszutésonvagon ◆ kombikombi
szuteszaruszuteszaru ◆ megszabadulmegszabadul 「Dzsanen-o szu-
te szatta.」 „Megszabadultam a gonosz gondola-
taimtól.” ◆ szakítszakít 「Kako-o szute szatta.」
„Szakítottam a múltammal.”

szutétaszuszutétaszu ◆ státuszstátusz
szutétaszusinboruszutétaszusinboru ◆ státusszimbólumstátusszimbólum
szutetekoszuteteko ◆ hosszú alsónadrághosszú alsónadrág
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szutétomentoszutétomento ◆ kijelentéskijelentés ◆ nyilatkozatnyilatkozat
「Szutétomento-o happjószuru.」 „Nyilatkozatot
ad ki.”

szutétorinkuszutétorinku ◆ jégpályajégpálya
szuteuriszuteuri ◆ árusítás potom pénzértárusítás potom pénzért
szuteuriszuruszuteuriszuru ◆ potom pénzért eladpotom pénzért elad
szutezerifuszutezerifu ◆ búcsúzásulbúcsúzásul odavetettodavetett meg-meg-
jegyzésjegyzés 「Kare-va szute zerifu-o nokosite heja-
o deta.」 „Búcsúzásul odavetett egy utálatos meg-
jegyzést, és kiment a szobából.” ◆ rögtönzöttrögtönzött
szövegszöveg
szutikkuszutikku ◆ pálcapálca ◇ dippuszutikkudippuszutikku nívópál-nívópál-
caca
szutipaszutipa ◆ árvalányhajárvalányhaj
szutoszuto ◆ sztrájksztrájk ◇ kógiszutokógiszuto tiltakozótiltakozó
sztrájksztrájk ◇ dzsigenszutodzsigenszuto figyelmeztetőfigyelmeztető
sztrájksztrájk ◇ súkaiszacuszutosúkaiszacuszuto jegykezelőkjegykezelők
sztrájkjasztrájkja ◇ szutoszankasaszutoszankasa sztrájkolósztrájkoló ◇

szutonihairuszutonihairu sztrájkolnisztrájkolni kezdkezd ◇ szutoja-szutoja-
buriburi sztrájktöréssztrájktörés ◇ szutojaburiszutojaburi sztrájk-sztrájk-
törőtörő ◇ szuto-oszuto-o okonauokonau sztrájkolsztrájkol ◇ zene-zene-
szutoszuto általánosáltalános sztrájksztrájk ◇ dandzsikiszutodandzsikiszuto
éhségsztrájkéhségsztrájk ◇ dandzsikiszuto-odandzsikiszuto-o szuruszuru
éhségsztrájkoléhségsztrájkol ◇ hadzsószutohadzsószuto sztrájkhul-sztrájkhul-
lámlám ◇ bubunszutobubunszuto részlegesrészleges sztrájksztrájk ◇ ja-ja-
manekoszutomanekoszuto spontánspontán sztrájksztrájk ◇ jamaneko-jamaneko-
szutoszuto nem hivatalos sztrájknem hivatalos sztrájk
szutoaszutoa ◆ boltbolt ◆ üzletüzlet ◇ csén-szutoacsén-szutoa üz-üz-
letlánchozletlánchoz tartozótartozó üzletüzlet ◇ diszukaunto-diszukaunto-
szutoaszutoa diszkontáruházdiszkontáruház ◇ doraggu-szutoadoraggu-szutoa
drogériadrogéria
szutoagakuhaszutoagakuha ◆ sztoikus iskolasztoikus iskola
szutoatecugakuszutoatecugaku ◆ sztoicizmussztoicizmus
szutóbuszutóbu ◆ kályhakályha 「Szutóbu-o taku.」 „Be-
gyújt a kályhába.” ◆ tűzhelytűzhely ◇ szekijuszutó-szekijuszutó-
bubu olajkályhaolajkályha ◇ darumaszutóbudarumaszutóbu kiskályhakiskályha
◇ tecunoszutóbutecunoszutóbu vaskályhavaskályha ◇ nitakijósz-nitakijósz-
utóbuutóbu főzőtűzhelyfőzőtűzhely ◇ makiszutóbumakiszutóbu kandallókandalló
「Makiszutóbuni hi-o cuketa.」 „Télen begyújtot-
tunk a kandallóba.”

szutoikkunaszutoikkuna ◆ absztinánsabsztináns ◆ önmegtartóz-önmegtartóz-
tatótató 「Szutoikkuna szeikacu-o siteiru.」 „Ön-
megtartóztató életet él.” ◆ sztoikussztoikus
szutojaburiszutojaburi ◆ sztrájktöréssztrájktörés ◆ sztrájktörősztrájktörő

szutókászutóká ◆ szatírszatír

szutóká-oszutóká-o szuruszuru ◆ leselkedikleselkedik utánautána
「Otoko-va szutóká-o sita.」 „Egy férfi leselkedett
utána.”

szutokkinguszutokkingu ◆ harisnyaharisnya 「Nacuni-va
momomadenoszutokkingu-o hakukotoga ói.」
„Nyáron sokan hordanak combig érő harisnyát.”
◆ harisnyanadrágharisnyanadrág 「Atarasikuorositaszutokk-
inguga jabureruto hontónimukacuku.」 „Nagyon
bosszantó, ha az éppen elővett harisnyanadrág el
van szakadva.” ◇ nairon-szutokkingunairon-szutokkingu nejlon-nejlon-
harisnyaharisnya ◇ naironszeiszutokkingunaironszeiszutokkingu nejlon-nejlon-
harisnyaharisnya ◇ pantí-szutokkingupantí-szutokkingu harisnya-harisnya-
nadrágnadrág
szutokkingu-oszutokkingu-o cukuroucukurou ◆ felszedifelszedi aa szemetszemet

szutokkingu-oszutokkingu-o cukuroukotocukuroukoto ◆ szemfelsze-szemfelsze-
désdés
szutokkuszutokku ◆ állományállomány ◆ készletkészlet 「Ienitoiret-
topépánoszutokkugaaru.」 „Vécépapírból készle-
tünk van otthon.” ◆ raktárkészletraktárkészlet ◆ rész-rész-
vényvény ◆ síbotsíbot ◇ szukí-szutokkuszukí-szutokku síbotsíbot ◇ szu-szu-
tokkuszurutokkuszuru raktározraktároz 「Tabe mono-o szutok-
kuszuru.」 „Élelmiszert raktároz.”

szutokku-opusonszutokku-opuson ◆ részvényopciórészvényopció
szutokkuszuruszutokkuszuru ◆ raktározraktároz 「Tabe mono-o
szutokkuszuru.」 „Élelmiszert raktároz.”

szutómaszutóma ◆ sztómasztóma ◇ ireoszutómaireoszutóma ileosztó-ileosztó-
mama ◇ koroszutómakoroszutóma kolosztómakolosztóma
szutómabukuroszutómabukuro ◆ sztómazsáksztómazsák
szutónszutón ◆ kőkő
szutonihairuszutonihairu ◆ sztrájkolni kezdsztrájkolni kezd
szutónszákuruszutónszákuru ◆ megalitkörmegalitkör
szutontócsiruszutontócsiru ◆ huppanhuppan 「Otosi ananiszuton-
to ocsita.」 „Belehuppant a verembe.”

szutónveaszutónvea ◆ kőedénykőedény
szuto-o okonauszuto-o okonau ◆ sztrájkolsztrájkol
szutoppászutoppá ◆ kitámasztókitámasztó ◆ megállítómegállító ◆ ütkö-ütkö-
zőző ◇ doa-szutoppádoa-szutoppá ajtókitámasztóajtókitámasztó ◇ doa-doa-
szutoppászutoppá ajtóütközőajtóütköző
szutoppuszutoppu ◆ ácsiácsi 「Szutoppu, cuzuketemo mu-
dada.」 „Ácsi, ne is folytasd!” ◆ megállásmegállás ◆

megálljmegállj 「Kare-va szono szensuno
rensóniszutoppu-o kaketa.」 „Megálljt parancsolt
a versenyző győzelemsorozatának.” ◆ megállómegálló ◆

regiszterkapcsolóregiszterkapcsoló ◆ stopstop
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szutoppu-barubuszutoppu-barubu ◆ zárószelepzárószelep
szutoppubarubuszutoppubarubu ◆ leállító szelepleállító szelep
szutoppu-borészutoppu-boré ◆ ejtettejtett röpteröpte ◆ ejtettejtett vo-vo-
lélé
szutoppu-mósonszutoppu-móson ◆ kimerevített képkimerevített kép
szutoppuraitoszutoppuraito ◆ féklámpaféklámpa
szutoppuszuruszutoppuszuru ◆ megállmegáll 「Endzsin-va szuto-
ppusita.」 „A motor megállt.” ◆ végetvéget érér
「Rensó-va szutoppusita.」 „A győzelemsorozat
véget ért.”

szutoppuvocscsiszutoppuvocscsi ◆ stopperórastopperóra
szutoraikászutoraiká ◆ sztrájkolósztrájkoló
szutoraikiszutoraiki ◆ munkabeszüntetésmunkabeszüntetés ◆ sztrájksztrájk
◇ dzsigenszutoraikidzsigenszutoraiki figyelmeztetőfigyelmeztető
sztrájksztrájk ◇ zeneraru-szutoraikizeneraru-szutoraiki általánosáltalános
sztrájksztrájk ◇ tecudószutoraikitecudószutoraiki vasutas-vasutas-
sztrájksztrájk ◇ hadzsószutoraikihadzsószutoraiki sztrájkhullámsztrájkhullám

szutoraikuszutoraiku ◆ sztrájksztrájk ◆ tarolástarolás
szutoraiku-oszutoraiku-o daszudaszu ◆ taroltarol
「Bóringudeszutoraiku-o dasita.」 „A kugliban
taroltam.”

szutoraiku-zónszutoraiku-zón ◆ ütőzónaütőzóna
szutoraipuszutoraipu ◆ csíkcsík ◇ csóku-szutoraipucsóku-szutoraipu fe-fe-
hér csíkos mintahér csíkos minta
szutoraipunoszutoraipuno ◆ csíkoscsíkos 「Szutoraipunosacu-o
kiteita.」 „Csíkos ing volt rajta.”

szutorappuszutorappu ◆ szíjszíj 「Keitaini
kavaiiszutorappu-o cukemasó!」 „Rakjunk egy
tetszetős szíjat a telefonra!”

szutoratedzsíszutoratedzsí ◆ stratégiastratégia
szutorecscsászutorecscsá ◆ hordágyhordágy
szutorecscsiszutorecscsi ◆ egyenesegyenes ◆ nyújtásnyújtás ◆ nyúj-nyúj-
tógyakorlattógyakorlat ◇ hómu-szutorecscsihómu-szutorecscsi célegye-célegye-
nesnes
szutorecscsi-reszeputászutorecscsi-reszeputá ◆ feszítésifeszítési recep-recep-
tortor
szutorecscsiszuruszutorecscsiszuru ◆ nyújtógyakorlatotnyújtógyakorlatot
végezvégez
szutorecscsitaiszószutorecscsitaiszó ◆ nyújtógyakorlatnyújtógyakorlat
szutorédzsiszutorédzsi ◆ tárolóeszköztárolóeszköz ◆ tárolóhelytárolóhely
szutoreputokinázeszutoreputokináze ◆ sztreptokinázsztreptokináz
szutoreputomaisinszutoreputomaisin ◆ streptomycinstreptomycin ◆

sztreptomicinsztreptomicin

szutoreszszászutoreszszá ◆ stresszorstresszor
szutoreszuszutoreszu ◆ hangsúlyhangsúly ◆ stresszstressz
szutoreszubóruszutoreszubóru ◆ stresszlabdastresszlabda
szutoreszuhannószutoreszuhannó ◆ stresszválaszstresszválasz
szutoreszukaisószutoreszukaisó ◆ feszültségoldásfeszültségoldás ◆

stresszoldásstresszoldás
szutoreszukaisóninaruszutoreszukaisóninaru ◆ stresszoldóstresszoldó
「Szupócu-va szutoreszu kaisóninaru.」 „A sport
stresszoldó.”

szutoreszukaisónoszutoreszukaisóno ◆ feszültségoldófeszültségoldó
szutoreszunokaisószutoreszunokaisó ◆ stressz levezetésestressz levezetése
szutoreszu-oszutoreszu-o kandzsirukandzsiru ◆ idegeskedikidegeskedik
「Sokubadeszutoreszu-o kandzsiru.」 „Idegeske-
dek a munkahelyemen.” ◆ stresszelstresszel ◆

stresszesstresszes 「Kono issúkan-va szutoreszu-o kan-
dzsita.」 „Az elmúlt héten stresszes voltam.”

szutoreszuótószutoreszuótó ◆ stresszválaszstresszválasz
szutoreszutanpakusicuszutoreszutanpakusicu ◆ stresszfehérjestresszfehérje
szutorétoszutoréto ◆ egyenesegyenes 「Hidariszutoréto」
„balegyenes” ◆ sorsor 「Vatasi-va szutoréto!」 „So-
rom van!” ◆ tisztatiszta 「Szutoréto-viszukí」 „tiszta
whisky”

szutorétodeszutorétode ◆ egyenesenegyenesen 「Róninszezuszu-
torétode daigakuni haitta.」 „Évkihagyás nélkül,
egyenesen felvették az egyetemre.” ◆ sorozat-sorozat-
banban 「Goszen-o szutorétode katta.」 „Az öt mér-
kőzést sorozatban nyerte.” ◆ tisztántisztán 「Viszukí-
o szutorétode nomimaszu.」 „Tisztán iszom a
whiskyt.”

szutorétodzsakettoszutorétodzsaketto ◆ kényszerzubbonykényszerzubbony
szutoréto-furassuszutoréto-furassu ◆ színsorszínsor
szutorétonaszutorétona ◆ egyenesegyenes 「Szutorétona mi-
csi」 „egyenes út” ◆ őszinteőszinte 「Szutorétona ha-
cugen」 „őszinte kijelentés”

szutoréto-pancsiszutoréto-pancsi ◆ egyenesegyenes ütésütés ◇

hidariszutoréto-pancsihidariszutoréto-pancsi balegyenesbalegyenes ◇

migiszutoréto-pancsimigiszutoréto-pancsi jobbegyenesjobbegyenes
szutóríszutórí ◆ cselekménycselekmény 「Eiganoszutórí-va va-
karanakatta.」 „Nem értettem a film cselekmé-
nyét.” ◆ sztorisztori ◆ történettörténet 「Omosiroiszutór-
ida.」 „Érdekes történet.” ◇ rabu-szutórírabu-szutórí sze-sze-
relmi történetrelmi történet
szutórihakobiszutórihakobi ◆ cselekménycselekmény görgetésegörgetése
「Kono eiganoszutóri hakobi-va umai.」 „Ügye-
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sen görgették a film cselekményét.” ◆ történettörténet
adagolásaadagolása
szutorikininszutorikinin ◆ sztrichninsztrichnin
szutorikiníneszutorikiníne ◆ sztrichninsztrichnin
szutorímuszutorímu ◆ áramlatáramlat ◇ dzsetto-szutorímudzsetto-szutorímu
futóáramlatfutóáramlat
szutorippászutorippá ◆ sztriptíztáncossztriptíztáncos
szutorippuszutorippu ◆ csíkcsík ◆ vetkőzésvetkőzés
szutorippu-bászutorippu-bá ◆ sztriptízbársztriptízbár
szutorippu-danszászutorippu-danszá ◆ sztriptíztáncossztriptíztáncos
szutorippuraitoszutorippuraito ◆ fényjátékszalagfényjátékszalag
szutorippusószutorippusó ◆ sztriptízsztriptíz
szutorítoszutoríto ◆ utcautca ◇ mén-szutorítomén-szutoríto főutcafőutca
szutoríto-baszukettoszutoríto-baszuketto ◆ utcai kosárlabdautcai kosárlabda
szutoríto-bjúszutoríto-bjú ◆ utcaképutcakép
szutoríto-csirudorenszutoríto-csirudoren ◆ utcagyerekekutcagyerekek
szutoríto-fánicsászutoríto-fánicsá ◆ köztéri bútorköztéri bútor
szutoríto-gáruszutoríto-gáru ◆ utcalányutcalány
szutoríto-gjanguszutoríto-gjangu ◆ utcai bandautcai banda
szutoríto-mjúdzsisanszutoríto-mjúdzsisan ◆ utcai zenészutcai zenész
szutoríto-páfómanszuszutoríto-páfómanszu ◆ utcai mutatványutcai mutatvány
szutorószutoró ◆ szalmaszalma ◆ szívószálszívószál
「Szutoródedzsúszu-o szuu.」 „Szívószállal issza
a gyümölcslevet.”

szutoroberíszutoroberí ◆ epereper
szutoroboszutorobo ◆ stroboszkópstroboszkóp ◆ villanólámpavillanólámpa
szutoroboszukópuszutoroboszukópu ◆ stroboszkópstroboszkóp
szutoró-hattoszutoró-hatto ◆ szalmakalapszalmakalap
szutorókuszutoróku ◆ evezőcsapásevezőcsapás ◆ karcsapáskarcsapás ◆

ütésütés ◇ foahandoszutorókufoahandoszutoróku tenyeres ütéstenyeres ütés
szutorókuhiszutorókuhi ◆ löketaránylöketarány
szutoróku-purészutoróku-puré ◆ ütésre menő játékütésre menő játék
szutorókurimittoszutorókurimitto ◆ lökethatárlökethatár
szutoromaszutoroma ◆ sztrómasztróma
szutoromatoraitoszutoromatoraito ◆ sztromatolitsztromatolit
szutoroncsiumuszutoroncsiumu ◆ stronciumstroncium ◇

rubidzsiumu-rubidzsiumu-
szutoroncsiumunendaiszokuteiszutoroncsiumunendaiszokutei rubídium-rubídium-
stroncium kormeghatározásstroncium kormeghatározás
szutóruszutóru ◆ boaboa ◆ stólastóla 「Szutórumató.」 „Vál-
lára teríti a stólát.”

szutoszankasaszutoszankasa ◆ sztrájkolósztrájkoló
szuttamondaszuttamonda ◆ civakodáscivakodás
szuttamondaszuruszuttamondaszuru ◆ civakodikcivakodik
szuttenten-ninaruszuttenten-ninaru ◆ legatyásodiklegatyásodik ◆ pénzpénz
nélkülnélkül maradmarad 「Tobaku-o jatteszuttenten-
ninatta.」 „A hazárdjáték után pénz nélkül ma-
radt.”

szuttentohikkurikaeruszuttentohikkurikaeru ◆ elvágódikelvágódik 「Szu-
kétorinkudeszuttentohikkurikaetta.」 „A jégpá-
lyán elvágódtam.”

szuttentokorobuszuttentokorobu ◆ elvágódikelvágódik 「Baranszu-o
kuzusiteszuttento korondesimatta.」 „Elveszítet-
tem az egyensúlyomat, és elvágódtam.”

szuttoszutto ◆ egyenesenegyenesen 「Siszei-o tadasite, szutto
tatteita.」 „Kihúztam magam, és egyenesen áll-
tam.” ◆ hirtelenhirtelen 「Szutto szeki-o tatta.」 „Hir-
telen felpattant a székről.” ◆ husshuss 「Nezumi
tacsi-va szutto csitta.」 „Az egerek huss, szétsza-
ladtak.” ◇ szuttoszuruszuttoszuru jójó érzésérzés fogjafogja elel
「Inakano kúki-o szuuto, munegaszuttoszuru.」
„Jó érzés fog el, amikor a vidéki levegőt magamba
szippantom.”

szúttoszútto ◆ csendesencsendesen 「Júrei-va szúto meno
mae-o tóri szugita.」 „A szellem csendesen elsu-
hant előttem.”

szuttoderuszuttoderu ◆ kisurrankisurran 「Neko-va szutto heja-
o deta.」 „A macska kisurrant a szobából.”

szuttohairuszuttohairu ◆ besurranbesurran ◆ surransurran
szuttohirakuszuttohiraku ◆ szétlibbentszétlibbent 「Tedekáten-o
szutto hiraita.」 „Kézzel szétlibbentettem a füg-
gönyt.”

szuttonkjónaszuttonkjóna ◆ meglepettmeglepett 「Nan, szutton-
kjóna kaosite.」 „Mi az, meglepődtél?” ◆ meg-meg-
lepőlepő 「Szuttonkjónakoto-o ii dasita.」 „Meglepő
dolgot mondott.” ◆ váratlanváratlan 「Szuttonkjóna
kódó-o si hadzsimeta.」 „Váratlanul cselekedni
kezdett.”

szuttoszuruszuttoszuru ◆ jójó érzésérzés fogjafogja elel 「Inakano
kúki-o szuuto, munegaszuttoszuru.」 „Jó érzés
fog el, amikor a vidéki levegőt magamba szippan-
tom.”

szúttoszuruszúttoszuru ◆ felfrissülfelfrissül 「Minto-o name-
teszútosita.」 „A mentolos cukortól felfrissül-
tem.” ◆ frissítőfrissítő 「Szútoszuru nomi mono」
„frissítő ital” ◆ megkönnyebbülmegkönnyebbül 「Iitaikoto-o it-
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teszútosita.」 „Amikor kimondtam, amit akar-
tam, megkönnyebbültem.”

szuttotóruszuttotóru ◆ suhansuhan 「Nanikaga vatasino joko-
o szuh-to tóru kehai-o kandzsita.」 „Úgy éreztem,
hogy valami elsuhant mellettem.”

szuuszuu ◆ beszívbeszív 「Iki-o szutta.」 „Beszívtam a
levegőt.” ◆ elszívelszív 「Kare-va hamaki-o szutta.」
„Elszívott egy szivart.” ◆ magábamagába szívszív 「Kono
kabe-va sikke-o szuu szozaide dekiteiru.」 „En-
nek a falnak az anyaga magába szívja a levegő
nedvességét.” ◆ szívszív 「Kireina kúki-o takuszan
szuini jamani dekaketa.」 „A hegyekben mentem,
hogy szép tiszta levegővel szívjam magam tele.”
◆ szopikszopik 「Akacsan-va csicsi-o szutta.」 „A cse-
csemő anyatejet szopott.” ◆ szürcsölszürcsöl 「Oto-o
tateteszúpu-o szutta.」 „Hangosan szürcsöltem a
levest.” ◇ amaiamai siro-osiro-o szuuszuu kényeztetvekényeztetve vanvan
「Kono szeidzsika-va kigjókara amai siru-o szut-
teiru.」 „Ezt a politikust a vállalatok kényeztetik.”
◇ iki-oiki-o szuuszuu levegőtlevegőt veszvesz 「Fukaku iki-o
szutta.」 „Mély levegőt vettem.” ◇ iki-oiki-o szuuszuu be-be-
lélegezlélegez 「Iki-o szutte, iki-o haite!」 „Lélegez-
zen be és ki!” ◇ kavaitakavaita sunagasunaga mizu-omizu-o su-su-
ujóniujóni oboeruoboeru szivacskéntszivacsként szívjaszívja magábamagába
aa tudásttudást ◇ kucsi-okucsi-o szuuszuu szájonszájon csókolcsókol ◇

kucsi-okucsi-o szuuszuu csókolózikcsókolózik ◇ kemuri-okemuri-o szuu-szuu-
kotokoto füstmérgezésfüstmérgezés 「Dandzsoszan-ninga
kemuri-o szutte bjóinni hakobareta.」 „3 sze-
mélyt füstmérgezéssel kórházba szállítottak.” ◇

tabako-otabako-o szuuszuu dohányzikdohányzik 「Kare-va tabako-o
szuvanai.」 „Ő nem dohányzik.” ◇ csicsi-ocsicsi-o szu-szu-
vaszeruvaszeru szoptatszoptat 「Akacsan-ni csicsi-o szuva-
szeta.」 „Szoptatta a kisbabát.” ◇ csúcsúcsúcsú szuuszuu
szopszop 「Akacsan-va csikubi-o fukumutocsúcsúto
szui hadzsimemasita.」 „A kisbaba a szájába vette
a cicit, és elkezdte szopni.” ◇ paipu-opaipu-o szuuszuu pi-pi-
pázikpázik 「Hii odzsiiszan-va paipu-o szutta.」 „A
dédapám pipázott.” ◇ hana-ohana-o szuuszuu szipogszipog
「Szúkaihana-o szutta.」 „Szipogott néhányat.” ◇

hamaki-ohamaki-o szuuszuu szivarozikszivarozik ◇ marifana-omarifana-o
szuuszuu füvezikfüvezik
szuvadzsirandoszuvadzsirando ◆ SzváziföldSzváziföld
szuvadzsirandonoszuvadzsirandono ◆ szváziföldiszváziföldi
szuvahirigoszuvahirigo ◆ szuahéli nyelvszuahéli nyelv
szuvákuruszuvákuru ◆ jeges turmixjeges turmix
szuvappuszuvappu ◆ cserecsere ◇ kinriszuvappukinriszuvappu kamat-kamat-
cserecsere 「Kinriszuvappu torihiki」 „kamatcsere-
ügylet”

szuvaraszeruszuvaraszeru ◆ átültetátültet 「Szenszei-va szeito-
o maeno recuni szuvaraszeta.」 „A tanár átültette
a diákot az első sorba.” ◆ felültetfelültet 「Akacsan-o
iszuni szuvaraszeta.」 „A babát felültettem a szék-
re.” ◆ leültetleültet ◆ ültetültet 「Dzsoszei-o madogivani
szuvaraszeta.」 „A nőt az ablak mellé ültette.”

szuvariszuvari ◆ stabilitásstabilitás 「Konoterebi-va kokoda-
to szuvariga varui.」 „Ez a tévé itt instabilan áll.”
◆ ülésülés ◇ oszuvarioszuvari ülül 「Oszuvari!」 „Ül!” ◇

oszuvariszuruoszuvariszuru ülül 「Inu-va oszuvarisita.」 „A
kutya ült.”

szuvaridakoszuvaridako ◆ bőrkeményedésbőrkeményedés aa sarkonsarkon
üléstőlüléstől
szuvarigokocsiszuvarigokocsi ◆ kényelemkényelem 「Kono iszu-va
szuvari gokocsigaii.」 „Ez a szék kényelmes.” ◆

üléskomfortüléskomfort
szuvarikataszuvarikata ◆ ülésmódülésmód 「Szuvari kataga va-
ruito kosini ókina futangakakaru.」 „A rossz ülés-
mód megterheli a derekat.”

szuvarikomiszuvarikomi ◆ ülősztrájkülősztrájk 「Susókanteino
maede szuvari komi-o sita.」 „A miniszterelnök
rezidenciája előtt ülősztrájkot tartottak.”

szuvarikomuszuvarikomu ◆ kuporogkuporog 「Hodóni bjóningani
szuvari konda.」 „Egy beteg ember kuporgott a
járdán.” ◆ letelepedikletelepedik 「Nekoga kokocsijoku
vatasino vakini szuvari konda.」 „Letelepedett
mellém a macska.” ◆ roskadroskad 「Kare-va kibunga
varukunatte jukani szuvari konda.」 „Rosszul lett,
és a földre roskadt.” ◆ ülveülve akadályozzaakadályozza aa
forgalmatforgalmat 「Kóenno iri gucsini vakamonotacsi-
ga szuvari kondeita.」 „A park bejáratánál a fiata-
lok ülve akadályozták a forgalmat.”

szuvarikondedzsamadearuszuvarikondedzsamadearu ◆ elülelül 「Iri gu-
csini vakamonotacsiga szuvari konde dzsamadat-
ta.」 „A bejáratnál fiatalok ülték el az utat.”

szuvarinagaranoszuvarinagarano ◆ ülőülő 「Szuvarinagarano
sigoto-o siteiru.」 „Ülő munkát végez.”

szuvarinaosiszuvarinaosi ◆ fészkelődésfészkelődés
szuvarinaoszuszuvarinaoszu ◆ fészkelődikfészkelődik ◆ helyezke-helyezke-
dikdik 「Iszuni szuvari naosita.」 „Helyezkedett a
széken.”

szuvarippanasideiruszuvarippanasideiru ◆ ücsörögücsörög 「Dzsunban-
ga kurumade nandzsikanmo szuvarippanaside-
ita.」 „Órákig ücsörögtem, mire sorra kerültem.”

szuvarizumenosigotoszuvarizumenosigoto ◆ ülő munkaülő munka
szuvarótéru-kótoszuvarótéru-kóto ◆ frakkfrakk
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szuvaruszuvaru ◆ helyénhelyén maradmarad ◆ ottott vanvan
「Endzsin-va kikansicuni szuvatteiru.」 „A motor
a gépházban van.” ◆ rögzülrögzül ◇ kimogaszuvarukimogaszuvaru
nemnem ijedijed megmeg aa sajátsaját árnyékátólárnyékától ◇ kimog-kimog-
aszuvaruaszuvaru nemnem szívbajosszívbajos 「Ano dzsósini iken-
o iunante kimoga szuvatteiru.」 „Nem szívbajos,
megmondja a főnökének a véleményét.” ◇ kub-kub-
igaszuvaruigaszuvaru megtartjamegtartja aa fejétfejét 「Kono
akacsan-va mó kubiga szuvatteiru.」 „Ez a kisba-
ba már meg tudja tartani a fejét.” ◇ kosigaszu-kosigaszu-
varuvaru megállapodikmegállapodik 「Kare-va tensokubakari-
site kosiga szuvaranai.」 „Állandóan állást vált,
nem tud megállapodni.” ◇ dokjógaszuvarudokjógaszuvaru
nemnem ijedijed megmeg aa sajátsaját árnyékátólárnyékától ◇ dok-dok-
jógaszuvarujógaszuvaru nemnem szívbajosszívbajos 「Keiszacusono
maede micujuhin-o urunante kare-va dokjógaa-
ru.」 „Nem volt szívbajos, a rendőrség előtt árulta
a csempészárut.” ◇ haragaszuvattaharagaszuvatta határo-határo-
zottzott ◇ haragaszuvattaharagaszuvatta merészmerész ◇ megaszu-megaszu-
varuvaru üveges szemekkel nézüveges szemekkel néz
szuvaruszuvaru ◆ beleülbeleül 「Ámucseani szuvatta.」 „Be-
leültem a fotelbe.” ◆ beülbeül 「Hejano szumini szu-
vatta.」 „Beültem a sarokba.” ◆ felülfelül 「Fuzakete
cukueni szuvatta.」 „Tréfából felült az asztalra.”
◆ leülleül 「Iszuni szuvatta.」 „Leültem a székre.”
◆ pozícióbanpozícióban vanvan 「Kenrjokuno zani szuvatte-
iru.」 „Hatalmi pozícióban van.” ◆ rátelepedikrátelepedik
「Nekoga makurani szuvatta.」 „A macska rátele-
pedett a párnára.” ◆ rátelepszikrátelepszik ◆ ülül 「Iszu-
ni szuvatteita.」 „A széken ültem.” ◇ aszaku-aszaku-
szuvaruszuvaru széléreszélére ülül 「Iszuni aszaku szuvatta.」
„A szék szélére ültem.” ◇ ueniszuvaruueniszuvaru ráülráül
「Kodomo-va csicsiojano hizani szuvatta.」 „A
gyerek ráült az apja térdére.” ◇ szuvatteiruszuvatteiru ülőülő
「Szuvatteiru hito」 „ülő ember” ◇ szuvara-szuvara-
szeruszeru felültetfelültet 「Akacsan-o iszuni szuvarasze-
ta.」 „A babát felültettem a székre.” ◇ szuvarip-szuvarip-
panasideirupanasideiru ücsörögücsörög 「Dzsunbanga kurumade
nandzsikanmo szuvarippanasideita.」 „Órákig
ücsörögtem, mire sorra kerültem.” ◇ szuvari-szuvari-
naoszunaoszu fészkelődikfészkelődik ◇ szuvarinagaranoszuvarinagarano ülőülő
「Szuvarinagarano sigoto-o siteiru.」 „Ülő mun-
kát végez.” ◇ szotoniszuvaruszotoniszuvaru kiülkiül 「Nivani
szuvatta.」 „Kiültem a kertbe.” ◇ csokontoszu-csokontoszu-
varuvaru kuporogkuporog 「Muszuko-va iszunicsokonto
szuvatteita.」 „A fiúcska a széken kuporgott.” ◇

dentoszuvarudentoszuvaru elterpeszkedikelterpeszkedik 「Ókina hi-
dzsikake iszunidento szuvatteita.」 „Elterpeszke-
dett a fotelben.” ◇ harinomusironiszuvaruharinomusironiszuvaru ké-ké-
nyelmetlennyelmetlen helyzetbenhelyzetben vanvan 「Ókina

szonsicu-o dasite harino musironi szuvatteirujó-
da.」 „Nagy hiányt csináltam, kényelmetlen hely-
zetbe kerültem.”

szuvarubasoszuvarubaso ◆ ülőhelyülőhely 「Szuvaru basoga-
nai.」 „Nincs hová ülni.”

szuvarukotoszuvarukoto ◆ ülésülés 「Szuvatteiru aidani asiga-
sibiretekita.」 „Elzsibbadt a lábam az ülésben.”

szuvatteiruszuvatteiru ◆ ülőülő 「Szuvatteiru hito」 „ülő
ember”

szuvédenszuvéden ◆ SvédországSvédország
szuvédendzsinszuvédendzsin ◆ svédsvéd
szuvédengoszuvédengo ◆ svéd nyelvsvéd nyelv
szuvéden-noszuvéden-no ◆ svédsvéd
szuvettoszuvetto ◆ izzadságizzadság ◆ tréningruhatréningruha
szuvítoszuvíto ◆ lakosztálylakosztály
szuvítonaszuvítona ◆ édesédes
szuvóruraitokókaszuvóruraitokóka ◆ Sewall Wright-hatásSewall Wright-hatás
szuzakuszuzaku ◆ Skarlátvörös MadárSkarlátvörös Madár
szuzuszuzu ◆ csengettyűcsengettyű 「Kuriszumaszucuríni
szuzu-o kazatta.」 „Csengettyűt akasztottam a ka-
rácsonyfára.” ◆ csengőcsengő ◆ csörgőcsörgő ◆ kolompkolomp
「Hicudzsino kubikara szuzugabura szagatte-
ita.」 „A birkának kolomp volt a nyakában.” ◇

szorinoszuzuszorinoszuzu száncsengőszáncsengő
szuzuszuzu ◆ ónón
szuzujakanaszuzujakana ◆ üdeüde
szuzukakenokiszuzukakenoki ◆ platánfaplatánfa
szuzukamoszuzukamo ◆ hegyi récehegyi réce
szuzukazeszuzukaze ◆ hűs szellőhűs szellő
szuzukeszuzuke ◆ ecetbenecetben pácoláspácolás 「Szakana-o szu-
zukenisita.」 „Ecetben pácoltam a halat.” ◆

ecetbenecetben savanyítássavanyítás 「Szuzukeno jaszai」
„ecetben savanyított zöldség” ◆ savanyúságsavanyúság ◇

szakananoszuzukeszakananoszuzuke ruszliruszli
szuzukenoszuzukeno ◆ ecetesecetes
szuzukiszuzuki ◆ japán tengeri sügérjapán tengeri sügér ◆ szuzukiszuzuki
szuzukiamokuszuzukiamoku ◆ sügéralkatúaksügéralkatúak
szuzukimokuszuzukimoku ◆ sügéralakúaksügéralakúak
szuzukuriszuzukuri ◆ fészekrakásfészekrakás
szuzukuri-oszuzukuri-o szuruszuru ◆ fészketfészket rakrak 「Cubame-
va nokino sitani szuzukuri-o sita.」 „Egy fecske
fészket rakott az eresz alatt.”
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szuzumeszuzume ◆ mezei verébmezei veréb ◆ verébveréb
szuzumebacsiszuzumebacsi ◆ darázsdarázs ◇ ószuzumebacsiószuzumebacsi
óriásdarázsóriásdarázs ◇ cumaakaszuzumebacsicumaakaszuzumebacsi ázsi-ázsi-
ai lódarázsai lódarázs ◇ monszuzumebacsimonszuzumebacsi lódarázslódarázs
szuzumehjakumadeodorivaszurezuszuzumehjakumadeodorivaszurezu ◆ amitamit
Jancsi megtanul, János sem felejtiJancsi megtanul, János sem felejti
szuzumenonamidahodonoszuzumenonamidahodono ◆ cseppnyicseppnyi 「Szu-
zumeno namidahodono nenkinde kurasiteiru.」
„Cseppnyi nyugdíjból él.” ◆ csöppnyicsöppnyi 「Szuzum-
eno namidahodono kjúrjó-o morau.」 „Csöppnyi
fizetést kap.”

szuzumiszuzumi ◆ hűsöléshűsölés
szuzumidaiszuzumidai ◆ kerti lócakerti lóca
szuzumikjakuszuzumikjaku ◆ hűsölő vendégekhűsölő vendégek
szuzumuszuzumu ◆ frissfriss levegőtlevegőt szívszív 「Csotto
szuzundekuru.」 „Szívok egy kis friss levegőt.” ◆

hűsölhűsöl 「Nacuno júbeniteraszude szuzumu.」 „A
nyári estéken a teraszon hűsöl.”

szuzumusiszuzumusi ◆ tücsöktücsök
szuzunaszuzuna ◆ tarlórépatarlórépa
szuzunarininaruszuzunarininaru ◆ fürtökbenfürtökben lóglóg 「Kino mi-
va szuzunarininatteita.」 „Fürtökben lógott a
gyümölcs a fán.” ◆ tülekediktülekedik 「Bágen-ni acu-
matta hito-va szuzunarininatteita.」 „Az árleszál-
lításon tülekedtek az emberek.”

szuzunocuitedókesinobósiszuzunocuitedókesinobósi ◆ csörgősipkacsörgősipka
szuzunositaszuzunosita ◆ csengőnyelvcsengőnyelv
szuzuranszuzuran ◆ gyöngyvirággyöngyvirág
szuzuriszuzuri ◆ dörzskődörzskő ◆ tusdörzsölőtusdörzsölő kőkő ◇ ja-ja-
tatenoszuzuritatenoszuzuri tegeztegez
szuzusiiszuzusii ◆ hosszúkáshosszúkás 「Szuzusii me」
„hosszúkás szem” ◆ hűvöshűvös 「Szuzusikute szugo-
si jaszui tenki.」 „Kellemesen hűvös idő.” ◆ kö-kö-
zömböszömbös 「Szuzusii kao」 „közömbös arc”

szuzusiroszuzusiro ◆ jégcsapretekjégcsapretek
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tata ◆ csináltcsinált 「Mó tabeta?」 „Már ettél?” ◆

voltvolt 「Eiga-va nagakatta.」 „A film hosszú volt.”
◇ sitahógajoisitahógajoi célszerűcélszerű 「Ameni szonaete
kasza-o motteittahóga joi.」 „Esőre készülve, cél-
szerű esernyőt vinni.” ◇ sitahógajoszaszósitahógajoszaszó rá-rá-
férfér 「Kono szabita szaku-va penki-o nuttahóga
joszaszó.」 „Ráférne erre a rozsdás kerítésre egy
kis festés.”

tata ◆ másmás 「Kore-o hokani moraszanaide!」 „Ezt
ne fecsegd ki másnak!” ◆ másokmások 「Hokano iken-
o motometa.」 „Kértem mások véleményét.” ◆

többitöbbi 「Szono tano kodomohaaszokoni narande
kudaszai.」 „A többi gyerek oda álljon!” ◆ töb-töb-
biekbiek 「Hokani meivaku-o kakeru.」 „A többieket
zaklatja.” ◇ szonotaszonota ezenezen kívülkívül 「Kono misze-
va szódzsiki, szuihanki, szono tano kaden-o tori
acukatteiru.」 „Ebben az üzletben porszívót, rizs-
főzőt, ezen kívül sok más háztartási gépet lehet
kapni.” ◇ szonotaszonota összesösszes többitöbbi 「Kore-va
csúrippu, szore-va barade, szono ta-va zaszszó-
da.」 „Ez tulipán, az rózsa, az összes többi pedig
gyomnövény.”

tata ◆ rizsföldrizsföld 「Tani mizu-o hiita.」 „Vízzel
árasztottam el a rizsföldet.”

taainaitaainai ◆ ostobaostoba
tabataba ◆ csokorcsokor 「Hanataba」 „virágcsokor” ◆

göngyöleggöngyöleg ◆ kévekéve 「Komugino taba」 „búza-
kéve” ◆ kötegköteg 「Téburuni szacutabaga jokota-
vatteita.」 „Az asztalon egy pénzköteg hevert.” ◆

nyalábnyaláb 「Takigino taba」 „rőzsenyaláb” ◇ kagi-kagi-
tabataba kulcscsomókulcscsomó ◇ szacutabaszacutaba bankjegykö-bankjegykö-
tegteg ◇ tabanerutabaneru csokorbacsokorba szedszed 「Hana-o ta-
baneta.」 „Csokorba szedte a virágokat.”

tabakarutabakaru ◆ becsapbecsap 「Szeidzsika-va kokumin-
o tabakatta.」 „A politikus becsapta a népet.”

tabakotabako ◆ cigarettacigaretta 「Tabako-o szui hadzsi-
meta.」 „Cigarettára gyújtott.” ◆ cigicigi 「Tabako-
va karadani szavaru.」 „A cigi káros az egészség-
re.” ◆ dohánydohány 「Tabako-o szaibaisiteiru.」 „Do-
hányt termeszt.” ◇ kamitabakokamitabako bagóbagó ◇ kiza-kiza-
mitabakomitabako pipadohánypipadohány ◇ kizamitabakokizamitabako vá-vá-
gottgott dohánydohány ◇ netabakonetabako ágybanágyban dohány-dohány-
zászás 「Netabakokinsi」 „Tilos az ágyban dohá-

nyozni!” ◇ hamakitabakohamakitabako szivarszivar ◇ makita-makita-
bakobako cigarettacigaretta ◇ makitabakomakitabako szivarszivar
tabakobontabakobon ◆ dohányzókészletdohányzókészlet
tabakoiretabakoire ◆ cigarettatárcacigarettatárca ◆ dohánysze-dohánysze-
lencelence
tabakoiretabakoire ◆ dohányosdohányos szelenceszelence ◆ dohány-dohány-
tartótartó
tabakojatabakoja ◆ dohányboltdohánybolt ◆ dohányosboltdohányosbolt
tabakokuszaitabakokuszai ◆ bagószagúbagószagú
tabakomozaikuviruszutabakomozaikuviruszu ◆ dohánymozaikdohánymozaik ví-ví-
rusrus
tabakonihi-otabakonihi-o cukerucukeru ◆ rágyújtrágyújt 「Haijú-va ta-
bakoni hi-o cuketa.」 „A színész rágyújtott.”

tabakonokemuritabakonokemuri ◆ cigarettafüstcigarettafüst ◆ do-do-
hányfüsthányfüst
tabako-otabako-o jarujaru ◆ dohányzikdohányzik 「Boku-va
tabako-o jaranai.」 „Nem dohányzom.”

tabako-otabako-o szuuszuu ◆ cigarettázikcigarettázik ◆ cigizikcigizik ◆

dohányzikdohányzik 「Kare-va tabako-o szuvanai.」 „Ő
nem dohányzik.”

tábantában ◆ turbánturbán 「Atamanitában-o maku.」
„Turbánt csavar a fejére.”

tabanerutabaneru ◆ csokorbacsokorba szedszed 「Hana-o taba-
neta.」 „Csokorba szedte a virágokat.” ◆ kötköt
「Hana-o tabaneta.」 „Csokrot kötött.” ◆ köte-köte-
gelgel 「Furui sinbun-o tabaneta.」 „Kötegeltem a
régi újságokat.”

tabeakirutabeakiru ◆ megunmegun 「Kono rjóri-va mó tabe
akita.」 „Meguntam már ezt az ételt.”

tabearukitabearuki ◆ kipróbálnikipróbálni különfélekülönféle étterme-étterme-
ketket
tabearukutabearuku ◆ kipróbálkipróbál különfélekülönféle étterme-étterme-
ketket
tabeavaszetabeavasze ◆ együttegyütt evésevés 「Dzsamuto
abura-va tabe avaszega varui.」 „Nem jó együtt
enni a lekvárt és a zsírt.”

tabeavaszegajoitabeavaszegajoi ◆ jóljól megymegy hozzáhozzá
「Nattótookura-va tabe avaszega joi.」 „Az érlelt
szójabab jól megy az okurához.”
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tabeavaszerutabeavaszeru ◆ együttegyütt eszikeszik
「Tomatotokjúri-va tabe avaszenaihógajoi.」
„Nem jó együtt enni a paradicsomot és az ubor-
kát.”

tabecukerutabecukeru ◆ evéséhezevéséhez szokikszokik 「Aburakkoi
rjóri-o tabecuketeinaikara onaka-o kovasita.」
„Nem szoktam a zsíros ételek evéséhez, és elron-
tottam a gyomrom.” ◆ gyakrangyakran járjár 「Kono-
reszutorande tabecuketeiru.」 „Gyakran járok eb-
be az étterembe.” ◆ hozzászokikhozzászokik azaz ízéhezízéhez
「Kono rjóri-va tabecuketeiru.」 „Hozzászoktam
ennek az ételnek az ízéhez.”

tabecukuszutabecukuszu ◆ elpusztítelpusztít 「Ucsiniaru tabe
mono-o szubete tabe cukusita.」 „Elpusztította az
összes ételt, amit otthon talált.” ◆ kieszikkieszik 「Inu-
va oszarano esza-o tabe cukusita.」 „A kutya kiet-
te a tányérjából az ételt.” ◆ lelegellelegel 「Hicudzsi-
va noharano kusza-o tabe cukusita.」 „A bárá-
nyok lelegelték a füvet a mezőn.” ◆ utolsóutolsó fala-fala-
tigtig megeszikmegeszik 「Moratta rjóri-o tabe cukusita.」
„Az utolsó falatig megettem, amit kaptam.” ◆ vé-vé-
gigeszikgigeszik 「Hangaríno oisii mono-o tabe cukus-
ita.」 „Végigettem Magyarország összes finomsá-
gát.”

tabecsirakaszutabecsirakaszu ◆ úgyúgy eszik,eszik, mintmint aa malacmalac
「Tabe csirakasicsa dame!」 „Ne egyél úgy, mint
a malac!”

tabegoronotabegorono ◆ mostmost legjobblegjobb fogyasztanifogyasztani
「Konomeron-va imatabe gorodeszu.」 „Ezt a
dinnyét most a legjobb megenni.” ◆ szezonjaszezonja
vanvan 「Imaha icsigoga tabe koroda.」 „Most van a
földi eper szezonja.”

tabegotaegaarutabegotaegaaru / tabegotaenoarutabegotaenoaru ◆ ki-ki-
adósadós ◆ laktatólaktató
tabegotaenoarutabegotaenoaru / tabegotaegaarutabegotaegaaru ◆ ki-ki-
adósadós ◆ laktatólaktató
tabehódaitabehódai ◆ amennyiamennyi belédbeléd férfér ◆ annyitannyit
ehet,ehet, amennyiamennyi beleférbelefér ◆ korlátlankorlátlan ételfo-ételfo-
gyasztásgyasztás ◆ korlátlan fogyasztáskorlátlan fogyasztás
tabekakenotabekakeno ◆ megkezdettmegkezdett 「Téburuni tabe
kakenopangaatta.」 „Az asztalon volt egy megkez-
dett kenyér.”

tabekaszutabekaszu ◆ ételmaradékételmaradék
tabekatatabekata ◆ elkészítéselkészítés 「Sicsimencsóno tabe
kata」 „pulyka elkészítése” ◆ evésievési etikettetikett
「Kare-va tabe kataganatteinai.」 „Nem ismeri az

evési etikettet.” ◆ evésmódevésmód 「Szusino tabe ka-
ta」 „szusi evésmódja”

tabekirutabekiru ◆ megeszikmegeszik 「Sokudzsi-va ószugita-
node tabekirenakatta.」 „Az étel túl sok volt, és
nem bírtam megenni.”

tabekobositabekobosi ◆ pecsétpecsét
tabekobosidejogoszutabekobosidejogoszu ◆ leeszikleeszik 「Kodomo-
va tabekobosidesacu-o jogosita.」 „A gyerek leette
az ingét.”

tabekoboszutabekoboszu ◆ morzsálmorzsál 「Jukani tabekobo-
szanaide!」 „Ne morzsálj a padlóra!”

tabemakurutabemakuru ◆ zabálzabál
tabemonotabemono ◆ betevőbetevő falatfalat 「Nanhitocu tabe
monoganai」 „Nincs betevő falatja” ◆ eledeleledel
「Kore-va zeitakuna tabe monodeszu.」 „Ez kirá-
lyi eledel!” ◆ élelemélelem ◆ eleségeleség 「Jamano szó-
nansano tabe mono-va szoko-o cuita.」 „A he-
gyekben eltévedt emberek elesége elfogyott.” ◆

ennivalóennivaló 「Tabe monogaareba dzsúbun.」
„Elég, ha van mit ennünk.” ◆ étekétek 「Karerano
tabe mononi szuiminzai-o ireta.」 „Altatót tettem
az étkükbe.” ◆ ételétel 「Tabe mono-va nokoszazu
tabenaszai!」 „Edd meg mind az ételt!” ◆ táplá-táplá-
léklék 「Inosisi-va tabe mono-o szagasini itta.」 „A
vaddisznó táplálék után nézett.” ◇ tabemononi-tabemononi-
meganaimeganai szeretiszereti aa hasáthasát 「Otto-va tabe mo-
noni meganai.」 „A férjem szereti a hasát.”

tabemonojatabemonoja ◆ élelmiszerboltélelmiszerbolt ◆ kifőzdekifőzde
tabemononimeganaitabemononimeganai ◆ szeretiszereti aa hasáthasát
「Otto-va tabe mononi meganai.」 „A férjem sze-
reti a hasát.”

tabemononorjótabemononorjó ◆ ételmennyiségételmennyiség
tabemono-otabemono-o ataeruataeru ◆ ennienni adad 「Kodomoni
tabe mono-o ataeta.」 „Enni adtam a gyereknek.”

tabemono-o taberukototabemono-o taberukoto ◆ ételfogyasztásételfogyasztás
tabentaben ◆ beszédességbeszédesség ◆ bőbeszédűségbőbeszédűség
taben-ninarutaben-ninaru ◆ megeredmegered aa nyelvenyelve 「Oszake-
o nondara tabenninatta.」 „Amint ivott, megeredt
a nyelve.”

taben-notaben-no ◆ beszédesbeszédes
tabenokositabenokosi ◆ ételmaradékételmaradék 「Kodomono tabe
nokosi-o mainicsitabetesimaunode futorunokasi-
ra?」 „A gyerek ételmaradékát mindig megeszem.
Vajon elhízom-e?” ◆ maradékmaradék 「Tabe nokosi-o
inunijatta.」 „A kutyának adtam a maradékot.”
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tabenokoszutabenokoszu ◆ meghagymeghagy 「Sokujokuganaku
rjórino hanbun-o tabe nokosita.」 „Nem volt ét-
vágyam, és az étel felét meghagytam.”

tabenomihódaitabenomihódai ◆ korlátlan fogyasztáskorlátlan fogyasztás
tabeppurigaiitabeppurigaii ◆ jójó étvággyalétvággyal eszikeszik 「Ta-
beppurigaiine.」 „Látom, jó étvággyal eszel.”

taberarerutaberareru ◆ ehetőehető 「Taberareru jaszó-o sza-
gasita.」 „Ehető vadnövényeket kerestem.” ◆ fo-fo-
gyaszthatógyasztható 「Konodoggufúdo-va ningennimo
taberareru.」 „Ez a kutyaeledel ember által is fo-
gyasztható.”

taberutaberu ◆ elfogyasztelfogyaszt 「Sokugocsokoréto-o
marugoto icsimaitabeta.」 „Ebéd után elfogyasz-
tottam egy egész tábla csokoládét.” ◆ elköltelkölt
「Hiru gohan-o tabeta.」 „Elköltötte az ebédjét.”
◆ eszikeszik 「Kéki-o tabeta.」 „Süteményt ettem.”
◆ megélmegél 「Kon-nacsippokena kjúrjóde-va taber-
arenai.」 „Ennyiből nem lehet megélni!” ◆ meg-meg-
eszikeszik 「Obentó-o tabeta.」 „Megettem az uzson-
námat.” ◆ táplálkoziktáplálkozik 「Icsinicsiszankai tabe-
ru.」 „Napi háromszor táplálkozik.” ◇

aszagohan-oaszagohan-o taberutaberu reggelizikreggelizik 「Kjó-va asza
gohan-o tabenakatta.」 „Ma nem reggeliztem.” ◇

uekarasitamadetaberuuekarasitamadetaberu végigeszikvégigeszik
「Menjúniarumono-o uekara sitamade tabeta.」
„Végigettem az étlapot.” ◇ oisikutaberuoisikutaberu jóízű-jóízű-
enen eszikeszik 「Jukkuri adzsivatte oisiku tabeta.」
„Lassan kóstolgatva, jóízűen evett.” ◇ karikari-karikari-
taberutaberu ropogtatropogtat ◇ korikorioto-okorikorioto-o tateteta-tateteta-
beruberu ropogtatropogtat 「Nankocu-o korikori oto-o tat-
ete tabeta.」 „Porcot ropogtattam.” ◇ susokuni-susokuni-
taberutaberu mindenhezmindenhez aztazt eszikeszik 「Nihondzsin-
va susokuni okome-o tabemaszu.」 „A japánok
mindenhez rizst esznek.” ◇ tabekirutabekiru megeszikmegeszik
「Sokudzsi-va ószugitanode tabekirenakatta.」
„Az étel túl sok volt, és nem bírtam megenni.” ◇

tabeppurigaiitabeppurigaii jójó étvággyalétvággyal eszikeszik 「Tabep-
purigaiine.」 „Látom, jó étvággyal eszel.” ◇ ta-ta-
betemirubetemiru kóstolkóstol 「Konoszószédzsimó tabete-
mita?」 „Kóstoltad már ezt a kolbászt?” ◇ ta-ta-
berareruberareru fogyaszthatófogyasztható 「Konodoggufúdo-va
ningennimo taberareru.」 „Ez a kutyaeledel em-
ber által is fogyasztható.” ◇ taberarerutaberareru ehetőehető
「Taberareru jaszó-o szagasita.」 „Ehető vadnö-
vényeket kerestem.” ◇ hacumono-ohacumono-o taberutaberu új-új-
ságság aa hasábanhasában 「Szuikano hacumono-o tabe-
ta.」 „Ez a dinnye újság a hasamban.” ◇

bangohan-obangohan-o taberutaberu vacsorázikvacsorázik 「Ucsi-va ka-
zokuszorotte ban gohan-o taberu.」 „Nálunk a

család együtt vacsorázik.” ◇ peroritotaberuperoritotaberu
betolbetol 「Piza-o perorito tabeta.」 „Betoltam egy
pizzát.” ◇ peroritotaberuperoritotaberu bevágbevág 「Rángosu-o
perorito tabeta.」 „Bevágtam egy lángost.”

taberujóniszurutaberujóniszuru ◆ beviszbevisz azaz étrendjébeétrendjébe
「Szakana-o taberujónisita.」 „Bevittem a halat
az étrendembe.”

taberukigaarutaberukigaaru ◆ jólesikjólesik azaz ételétel 「Bjókidato
taberu kiganakunaru.」 „Ha betegek vagyunk,
nem esik jól az étel.”

taberukototaberukoto ◆ evésevés ◇ tabemono-otabemono-o taberu-taberu-
kotokoto ételfogyasztásételfogyasztás
tabeszaszerutabeszaszeru ◆ etetetet 「Akacsan-ni sokudzsi-o
tabeszaszeteita.」 „A babát etettem.” ◆ megetetmegetet
「Akacsan-ni sokudzsi-o tabeszaszete!」 „Etesd
meg a babát!”

tabeszugitabeszugi ◆ mértéktelenmértéktelen evésevés
「Tabeszugini-va csúisimasó.」 „Vigyázzunk a
mértéktelen evéssel!” ◆ sokatsokat evésevés 「Anata-va
tabeszugi!」 „Ne egyél annyit!”

tabeszugirutabeszugiru ◆ túltúl sokatsokat eszikeszik 「Tabe szug-
ita.」 „Túl sokat ettem.”

tabetebakariirutabetebakariiru ◆ végigeszikvégigeszik 「Idócsútabe-
tebakariita.」 „Végigettem az utat.”

tabetemirutabetemiru ◆ kóstolkóstol 「Konoszószédzsimó ta-
betemita?」 „Kóstoltad már ezt a kolbászt?”

tabezakarinotabezakarino ◆ fejlődésbenfejlődésben lévőlévő 「Tabe za-
karino kodomoni-va baranszuno toreta sokudzsi-
ga hicujódeszu.」 „A fejlődésben lévő gyerekek-
nek kiegyensúlyozott étrend kell.”

tabezugirainotabezugiraino ◆ utálja,utálja, pedigpedig mégmég nemnem isis
kóstoltakóstolta 「Kare-va ikura-o tabezu giraisiteima-
szu.」 „Utálja a kaviárt, pedig még nem is kóstol-
ta.”

tabezunitabezuni ◆ étlenétlen
tabitabi ◆ tapasztalattapasztalat 「Kavaii koni-va tabi-o
szaszejo.」 „Hagyjuk a gyereket tapasztalatot
gyűjteni!” ◆ útút 「Nagai tabini dekaketa.」
„Hosszú útra indult.” ◆ utazásutazás 「Tabini cuka-
reta.」 „Elfáradtam az utazástól.” ◇ atenakita-atenakita-
bibi utazgatásutazgatás ◇ szoranotabiszoranotabi repülőútrepülőút 「Go-
jukkuri szorano tabi-o otanosimi kudaszai.」 „Ké-
rem, pihenjenek és élvezzék a repülőutunkat!” ◇

tabinomicsizuretabinomicsizure útitársútitárs ◇ tabi-otabi-o cuzukerucuzukeru
továbbmegytovábbmegy 「Kankókjaku-va baszude tabi-o
cuzuketa.」 „A turistacsoport továbbment a bus-
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szal.” ◇ csikjúissúnotabicsikjúissúnotabi FöldFöld körülikörüli útút ◇

hjóhakunotabihjóhakunotabi bolyongásbolyongás ◇ funenotabifunenotabi ha-ha-
jóútjóút ◇ rikudzsónotabirikudzsónotabi szárazföldi útszárazföldi út
tabitabi ◆ ahányszorahányszor 「Ano miszeni iku tabi,
tonkacu-o taberu.」 „Ahányszor csak abba az ét-
terembe megyek, mindig rántott szeletet eszem.”
◆ alkalomalkalom ◆ amikoramikor 「Kurumani noru tabini
kurumajoininaru.」 „Amikor csak autóba szállok,
tengeribeteg leszek.” ◆ szerszer 「Kanodzso-o hito-
tabi mireba vaszurenai.」 „Egyszer meglátod, és
sohasem felejted el azt a nőt.” ◆ szörször 「Ikutabi-
mo itta.」 „Többször mondtam.” ◇ konotabikonotabi ezez
alkalommalalkalommal 「Kono tabi-va vatasinotameni ar-
igatógozaimaszu.」 „Ez alkalommal szeretnék kö-
szönetet mondani mindazért, amit értem tettek.”
◇ konotabikonotabi igazánigazán 「Kono tabi-va oszevani-
narimasita.」 „Igazán hálás vagyok a vendéglátá-
sért.” ◇ konotabikonotabi ezennelezennel 「Kono tabikekkon-
szurukotoninarimasita.」 „Ezennel bejelentem,
hogy megnősülök.”

tabitabi ◆ egyujjasegyujjas zoknizokni 「Tabi-o haita.」 „Egy-
ujjas zoknit vett fel.” ◆ japán zoknijapán zokni ◆ tabitabi
tabiakinaitabiakinai ◆ vándorkereskedelemvándorkereskedelem
tabibitotabibito ◆ utazóutazó ◆ vándorvándor 「Tabibito-va iko-
kuno csi-o szamajotta.」 „A vándor idegen földön
bolyongott.”

tabidacutabidacu ◆ elutazikelutazik 「Júko-va hangaríni tabi-
datta.」 „Júko elutazott Magyarországra.”

tabidacsitabidacsi ◆ elutazáselutazás
tabidzsitabidzsi ◆ útút 「Nagai tabidzsini cuita.」
„Hosszú útra indult.” ◇ sidenotabidzsinicukusidenotabidzsinicuku
másvilágra költözikmásvilágra költözik
tabidzsitakutabidzsitaku ◆ felkészülés az útrafelkészülés az útra
tabigeinintabigeinin ◆ vándorművészvándorművész
tabigotonitabigotoni ◆ mindig, amikormindig, amikor
tabijakusatabijakusa ◆ vándorszínészvándorszínész
tabikaszanarutabikaszanaru ◆ gyakorigyakori 「Sippai-va tabika-
szanatteiru.」 „A mulasztások gyakoriak.” ◆ is-is-
mételtmételt 「Tabikaszanaru onegaide kjósukude-
szu.」 „Ismételt kérésemért elnézést kérek!” ◆

sorozatossorozatos 「Kono macsi-va tabikaszanaru sza-
inanni mimavareta.」 „A várost sorozatos csapá-
sok érték.”

tabikógjótabikógjó ◆ vándorelőadásvándorelőadás

tábintábin ◆ turbinaturbina ◇ gaszutábingaszutábin gázturbinagázturbina ◇

kúkitábinkúkitábin légturbinalégturbina ◇ szucsímu-tábinszucsímu-tábin gőz-gőz-
turbinaturbina
tabinarerutabinareru ◆ hozzászokikhozzászokik azaz utazáshozutazáshoz
「Tabinaretabidzsineszuman」 „üzletember, aki
már hozzászokott az utazáshoz”

tábin-endzsintábin-endzsin ◆ turbinamotorturbinamotor
tabinitabini ◆ mindannyiszormindannyiszor 「Nobori zaka-o no-
boru tabini dzsitensanocsénga hazureru.」 „Ami-
kor emelkedőn megyek, mindannyiszor leesik a
biciklilánc.” ◆ valahányszorvalahányszor 「Sinkenninaróto
omou tabini varaitakunaru.」 „Valahányszor el-
határozom, hogy komoly leszek, mindig rám jön a
nevetés.”

tabiniderutabinideru ◆ útraútra kelkel 「Tabini deta.」 „Útra
keltem.”

tabinikkitabinikki ◆ útinaplóútinapló
tabinohanrjotabinohanrjo ◆ útitársútitárs
tabinomicsizuretabinomicsizure ◆ útitársútitárs
tabinonitteitabinonittei ◆ útitervútiterv
tabinoszendacutabinoszendacu ◆ úti kalauzúti kalauz
tábintatejatábintateja ◆ turbina épületeturbina épülete
tabi-otabi-o cuzukerucuzukeru ◆ továbbmegytovábbmegy
「Kankókjaku-va baszude tabi-o cuzuketa.」 „A
turistacsoport továbbment a busszal.”

tabi-otabi-o szuruszuru / tabiszurutabiszuru ◆ odautazikodautazik
「Aszokoni tabiszurukotonisita.」 „Úgy döntöt-
tem odautazom.” ◆ utazikutazik 「Jóroppano tabi-
o sita.」 „Európába utaztam.” ◇ szekai-oszekai-o ta-ta-
biszurubiszuru világvilág mindenminden részébőlrészéből merítőmerítő
「Szekai-o tabiszururesipibukku」 „világ minden
részéből merítő szakácskönyv” ◇ szekai-oszekai-o tabi-tabi-
szuruszuru bejárjabejárja aa világotvilágot 「Kurumade szekai-
o tabiszuru.」 „Kocsival bejárja a világot.” ◇

hirokutabi-ohirokutabi-o szuruszuru világotvilágot látlát 「Kare-va hi-
roku tabi-o sitekita.」 „Világot látott ember.”

tabisónintabisónin ◆ vándorkereskedővándorkereskedő
tabiszakitabiszaki ◆ utazásiutazási helyhely 「Tabiszakikara
ehagaki-o okutta.」 „Az utazási helyemről képes-
lapot küldtem.” ◆ útiúti célcél 「Tabiszakini cuita.」
„Megérkezett az úti céljához.”

tabiszurutabiszuru / tabi-otabi-o szuruszuru ◆ odautazikodautazik
「Aszokoni tabiszurukotonisita.」 „Úgy döntöt-
tem odautazom.” ◆ utazikutazik 「Jóroppano tabi-
o sita.」 „Európába utaztam.” ◇ szekai-oszekai-o ta-ta-
biszurubiszuru világvilág mindenminden részébőlrészéből merítőmerítő
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「Szekai-o tabiszururesipibukku」 „világ minden
részéből merítő szakácskönyv” ◇ szekai-oszekai-o tabi-tabi-
szuruszuru bejárjabejárja aa világotvilágot 「Kurumade szekai-
o tabiszuru.」 „Kocsival bejárja a világot.” ◇

hirokutabi-ohirokutabi-o szuruszuru világotvilágot látlát 「Kare-va hi-
roku tabi-o sitekita.」 „Világot látott ember.”

tabitabitabitabi ◆ gyakrangyakran 「Kaisani okuretakoto-va
tabitabiatta.」 „Gyakran késtem a munkahelyem-
ről.”

tabitabinotabitabino ◆ gyakorigyakori 「Tabitabino onegaide
kjósukudeszuga.」 „Nem haragudjon, hogy zava-
rom a gyakori kéréseimmel!”

tabi-vatabi-va micsizuremicsizure jo-vajo-va naszakenaszake ◆ úthozúthoz
útitárs, élethez kedvesség kellútitárs, élethez kedvesség kell
tabizukaretabizukare ◆ elfáradás az utazástólelfáradás az utazástól
tabjótabjó ◆ soksok betegségbetegség ◇ szaisitabjószaisitabjó tehet-tehet-
séges embereknek rossz az egészségeséges embereknek rossz az egészsége
tabótabó ◆ leterheltségleterheltség 「Ano hito-va tabó-o ki-
vameteiru」 „Az az ember nagyon leterhelt.” ◆

soksok tennivalótennivaló 「Tabónotameszokomade tega
mavaranakatta.」 „A sok tennivalóm miatt, nem
tudtam foglalkozni az üggyel.” ◇ gotabócsúgotabócsú el-el-
foglaltságfoglaltság közbenközben 「Gotabócsú oszore irima-
szu.」 „Bocsánat, hogy elfoglaltsága közben zava-
rom!”

tábotábo ◆ turbóturbó
tábo-csádzsátábo-csádzsá ◆ turbófeltöltőturbófeltöltő
tábodzsetto-endzsintábodzsetto-endzsin ◆ gázturbinásgázturbinás sugár-sugár-
hajtóműhajtómű ◆ turbó-sugárhajtóműturbó-sugárhajtómű
tábodzsettokitábodzsettoki ◆ turbó-sugárhajtású gépturbó-sugárhajtású gép
tabónatabóna ◆ elfoglaltelfoglalt 「Tabóna szeikacu-o szu-
ru.」 „Elfoglalt élete van.” ◆ leterheltleterhelt 「Tabó-
na hito」 „leterhelt ember” ◆ sűrűsűrű 「Tabónaszu-
kedzsúru」 „sűrű program”

tabutabu ◆ tabulációtabuláció ◇ szuicsokutabuszuicsokutabu vertiká-vertiká-
lis tabulációlis tabuláció
tabútabú ◆ tabutabu
tabuntabun ◆ kitudódáskitudódás ◆ másmás fülébefülébe jutásjutás
「Tabun-o habakaru.」 „Nem szeretné, ha más
fülébe jutna.”

tabuntabun ◆ mindenminden bizonnyalbizonnyal 「Tabun, kano-
dzsohodo ucukusii hito-va kono macsini-va inai-
daró.」 „Minden bizonnyal ő a legszebb ebben a
városban.” ◆ talántalán 「Tabunnidzsi kanoszoku-
naruto omou.」 „Talán két órát fogunk késni.” ◇

gotabun-nimomorezugotabun-nimomorezu mintmint mindenminden másmás 「Go-

tabunnimo morezu vagasamo keikiga varui.」
„Mint minden más vállalatnak, nekünk sem megy
most az üzlet.”

tabunkatabunka ◆ multikultúramultikultúra
tabunkasugitabunkasugi ◆ multikulturizmusmultikulturizmus
tabunkasuginotabunkasugino ◆ multikulturálismultikulturális ◆ multi-multi-
kulturistakulturista
tabunkasugisatabunkasugisa ◆ multikulturistamultikulturista
tabun-nitabun-ni ◆ nagynagy mennyiségbenmennyiségben 「Kareno
sószecuni-va rekisitekina jószoga tabunni fuku-
mareru.」 „A novellái nagy mennyiségben tartal-
maznak történelmi elemeket.” ◆ nagymérték-nagymérték-
benben 「Szainó-va kareno szeikóni tabunni kanke-
isiteiru.」 „A tehetsége nagymértékben hozzájá-
rult sikeréhez.” ◆ túlságosantúlságosan 「Tabunni orei-
o moratta.」 „Túlságosan is sok köszönetet kap-
tam.”

tabun-nimorezutabun-nimorezu ◆ mintmint soksok másmás 「Keizaino
akka-va tabunni morezukono gjókainimo ojon-
da.」 „A gazdaság romlása, mint sok másra, erre
az iparágra is kiterjedt.”

tabun-notabun-no ◆ bőségesbőséges 「Tabunno hósú-o mor-
atta.」 „Bőséges honoráriumot kaptam.” ◆ nagynagy
「Tabunno kakuricude sippaiszuru.」 „Nagy va-
lószínűséggel hibázik.” ◆ többségtöbbség 「Tabunno
ikenga hosii.」 „A többség véleménye érdekel.” ◆

túláradótúláradó 「Tabunno hjóka-o moratta.」 „Túl-
áradó kritikát kaptam.”

taburakaszutaburakaszu ◆ fondorlatosanfondorlatosan becsapbecsap ◆

megtévesztmegtéveszt 「On-na-va otoko-o taburakasite
okane-o damasi totta.」 „A nő megtévesztette a
férfit, és pénzt csalt ki tőle.”

taburettotaburetto ◆ táblagéptáblagép ◆ tablettablet ◇

gurafikkuszu-taburettogurafikkuszu-taburetto grafikus tabletgrafikus tablet
taburoidotaburoido ◆ bulvárlapbulvárlap ◆ félméretfélméret ◆ tabloidtabloid

tabutabutabutabu ◆ csordultigcsordultig
tabútoszurutabútoszuru ◆ tabukénttabuként tekinttekint 「Sini kan-
szuru dzsódan-o tabútositeiru.」 „Tabuként te-
kint a halállal való viccelődésre.”

tacutacu ◆ kelet-délkeletkelet-délkelet ◆ SárkánySárkány 「Tacudo-
si」 „Sárkány éve” ◇ tacunokokutacunokoku reggelreggel nyolcnyolc
óraóra
tacutacu ◆ elvágelvág 「Kanszenkeiro-o tatta.」 „Elvág-
ta a fertőzés útvonalát.” ◆ felhagyfelhagy 「Oszake-
o tatta.」 „Felhagyott az ivással.” ◆ megszakítmegszakít
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「Kareto renraku-o tatta.」 „Megszakította vele a
kapcsolatot.” ◆ végetvéget vetvet 「Kare-va mizukara
inocsi-o tatta.」 „Véget vetett saját életének.” ◇

ato-oato-o tatanaitatanai szűnniszűnni nemnem akaróakaró 「Kodzsin-
dzsóhóga rjúsucuszuru rei-va ato-o tatanai.」
„Szűnni nem akaróak azok az esetek, amikben sze-
mélyes információ szivárgott ki.” ◇ ato-oato-o ta-ta-
tanaitanai sorozatossorozatos 「Okjakuszamano kudzsó-va
ato-o tatanai.」 „Sorozatosak az ügyfelek pana-
szai.” ◇ ato-oato-o tatanaitatanai csőstülcsőstül jönjön 「Fuunga
ato-o tatanakatta.」 „Csőstül jöttek a bajok.” ◇

kaitóranma-okaitóranma-o tacutacu elvágjaelvágja aa gordiuszigordiuszi
csomótcsomót ◇ soku-osoku-o tacutacu böjtölböjtöl ◇ soku-osoku-o tacutacu
nemnem eszikeszik ◇ ne-one-o tacutacu kiírtkiírt 「Akuno ne-o ta-
cu.」 „Kiirtja a gonoszságot.” ◇ bjókon-objókon-o tacutacu
kipusztítjakipusztítja aa betegségetbetegséget 「Sakaino bjókon-
o tatta.」 „Kipusztította a társadalom betegségét.”

tacutacu ◆ épülépül 「Tonarini atarasii iega tatta.」 „A
szomszédomban új ház épült.” ◆ felépülfelépül 「Iega
tacumade csintaini szundeita.」 „Albérletben lak-
tam, amíg fel nem épült a házam.”

tacutacu ◆ álláll 「Monno maeni ajasii otokoga tatte-
ita.」 „Egy gyanús férfi állt a kapu előtt.” ◆ áll-áll-
dogáldogál 「Baszu teide szan-ninno hitogabótto tat-
teita.」 „A buszmegállóban hárman álldogáltak.”
◆ beállbeáll 「Kino sitani tatta.」 „Beállt a fa alá.”
◆ belemegybelemegy 「Kono katai kabeni kugi-va tata-
nai.」 „Nem megy bele a szög ebbe a kemény fal-
ba.” ◆ elálleláll 「Mimiga tatteiru.」 „Elállnak a fü-
lei.” ◆ elhagyelhagy 「Asza, macsi-o tatta.」 „Reggel
elhagytam a várost.” ◆ felállfeláll 「Iszukara tatta.」
„Felálltam a székről.” ◆ fellépfellép 「Kaidanno szai-
sono danni tatta.」 „Fellépett a lépcső első foká-
ra.” ◆ felszállfelszáll 「Kurumano atoni szunabokoriga
tatteita.」 „Felszállt a por az autó után.” ◆ kapkap
「Dzsú-o gode varuto niga tacu.」 „Ha tízet elosz-
tunk öttel, kettőt kapunk.” ◆ lábralábra kapkap 「Uva-
szaga tatta.」 „Lábra kapott a pletyka.” ◆ odaállodaáll
「Tomodacsino szobani tatta.」 „Odaálltam a ba-
rátom mellé.” ◆ odalépodalép 「Dzsósino maeni tat-
ta.」 „Odaléptem a főnököm elé.” ◇ avagata-avagata-
cucu habzikhabzik 「Kono szekken-va avaga tatanai.」
„Ez a szappan nem habzik.” ◇ ikiritacuikiritacu felbő-felbő-
szülszül 「Kucsigotaeszarerutomaszumaszuikiri tat-
ta.」 „Amikor feleseltek vele, egyre inkább felbő-
szült.” ◇ ikiritacuikiritacu feldühödikfeldühödik 「Sicureina ii
mavasiniikiri tatte hanpacusita.」 „A sértő kifeje-
zésre feldühödve reagáltam.” ◇ udegatacuudegatacu ki-ki-
emelkedőenemelkedően tehetségestehetséges 「Curugino udega ta-

cu.」 „Kiemelkedően tehetséges kardforgató.” ◇

uvaszagatacuuvaszagatacu szárnyraszárnyra kapkap 「Szensu-va
iszekiszuru uvaszaga tatteiru.」 „Szárnyra kapott
a hír, hogy a versenyző át fog igazolni.” ◇ kaoga-kaoga-
tacutacu nemnem hozhoz szégyentszégyent rárá 「Anataga suszsze-
kisinakereba bokuno kaoga tacsimaszen.」 „Ha te
nem jössz el, szégyent hozol rám.” ◇ kazega-kazega-
tacutacu feltámadfeltámad aa szélszél 「Kazega tatteirunode
namiga takai.」 „Feltámadt a szél, ezért nagyok
a hullámok.” ◇ kadogatacukadogatacu rosszulrosszul vesziveszi kiki
magátmagát 「Vatasiga iuto kadoga tacukaraanataga
itte.」 „Ha én mondom neki, az rosszul veszi ki
magát, mondd inkább te!” ◇ kadogatacukadogatacu sértősértő
「Szó ittara kadoga tacu.」 „Ha így mondod, az
sértő.” ◇ kigatacukigatacu idegesideges 「Sigotogahakadora-
nainode kiga tatteiru.」 „Ideges vagyok, mert
nem haladok a munkámmal.” ◇ kucsigatacukucsigatacu
jóljól érvelérvel 「Kare-va kucsiga tacukara gironni ka-
tenai.」 „Jól érvel, nem lehet vitában legyőzni.”
◇ kurasigatacukurasigatacu megélmegél 「Kono kjúrjóde-va ku-
rasiga tatanai.」 „Ebből a fizetésből nem lehet
megélni.” ◇ kebadacukebadacu rojtosodikrojtosodik 「Zubon-no
szuszoga kebadatteiru.」 „Rojtosodik a nadrágom
alja.” ◇ kebadacukebadacu kiszőrösödikkiszőrösödik 「Eriga szu-
kosi kebadatteiru.」 „Kicsit kiszőrösödött a gallé-
rom.” ◇ kemurigatacukemurigatacu felszállfelszáll aa füstfüst ◇ kó-kó-
honitacuhonitacu jelöltetijelölteti magátmagát 「Szenkjode kóhoni
tatta.」 „Jelöltette magát a választáson.” ◇ kos-kos-
igatatanaiigatatanai nemnem tartjáktartják megmeg aa lábailábai 「Tosi-
o totte kosiga tatanakunatta.」 „Megöregedett, és
már nem tartják meg a lábai.” ◇ szakadacuszakadacu fel-fel-
borzolódikborzolódik 「Nekono kega szakadatta.」 „A
macska szőre felborzolódott.” ◇ szazanamiga-szazanamiga-
tacutacu fodrozódikfodrozódik 「Kazede ikeno hjómenni sza-
zanamigatatta.」 „A szélben fodrozódott a tó vi-
ze.” ◇ sónin-nitacusónin-nitacu tanúskodiktanúskodik 「Kare-va
sóninni tatta.」 „Ő tanúskodott.” ◇ siranamiga-siranamiga-
tacutacu tajtékziktajtékzik 「Umi-va siranamigatatteita.」
„A tenger tajtékzott.” ◇ sirahanojagatacusirahanojagatacu rárá
esikesik aa választásválasztás 「Bokuni sirahano jaga tat-
ta.」 „Rám esett a választás.” ◇ szudzsimicsi-szudzsimicsi-
gatatanaigatatanai értelmetlenértelmetlen 「Szono giron-va szu-
dzsimicsiga tatanai.」 „Értelmetlen az okfejté-
sed.” ◇ szudacuszudacu elhagyjaelhagyja aa fészketfészket
「Kodomo-va rjósinnomotokara szudatta.」 „A
gyerek elhagyta a családi fészket.” ◇ szegatacuszegatacu
leérleér aa lábalába 「Mizuga fukakute szega tatanai.」
„Mély a víz, nem ér le a lábam.” ◇ szoszoritacuszoszoritacu
meredezikmeredezik 「Meno maeni minegaszoszori tatte-
ita.」 „Előttünk meredezett a hegycsúcs.” ◇ szo-szo-
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tonitacutonitacu kiállkiáll 「Kanodzso-va micsini
tattecsirasi-o kubatteita.」 „Kiállt az utcára, hogy
szórólapokat osztogasson.” ◇ tacsicukuszutacsicukuszu
csakcsak álláll 「Szubarasii kesiki-o nagamete tacsi cu-
kusita.」 „Csak álltam és néztem a gyönyörű tá-
jat.” ◇ tacsinagaranotacsinagarano állóálló 「Tacsinagarano
sigoto-o siteiru.」 „Álló munkát végez.” ◇ tacsi-tacsi-
narabunarabu sorakoziksorakozik 「Kaiganni szókoga tacsi na-
randeita.」 „A tengerparton raktárak sorakoztak.”
◇ tacsinarabutacsinarabu felveszifelveszi aa versenytversenyt 「Szú-
gakude kareni tacsi narabu hito-va inai.」 „Ma-
tematikában senki sem veszi fel vele a versenyt.”
◇ tatteirutatteiru állóálló 「Tatteiru hito」 „álló ember”
◇ tabidacutabidacu elutazikelutazik 「Júko-va hangaríni tabi-
datta.」 „Júko elutazott Magyarországra.” ◇ to-to-
rihadagatacurihadagatacu libabőröziklibabőrözik 「Ongakunoszuba-
rasiszani torihadaga tatta.」 „Libabőröztem a ze-
ne szépségétől.” ◇ namigatacunamigatacu hullámzikhullámzik
「Taifúno eikjóde umino namiga takaku tattei-
ru.」 „A tájfun miatt nagyon hullámzik a tenger.”
◇ nietacunietacu felforrfelforr 「Nabega nie tatteiru.」
„Felforrt a víz a lábasban,” ◇ nidzsigatacunidzsigatacu szi-szi-
várványvárvány feszülfeszül 「Amega agatte nidzsiga tat-
ta.」 „Az eső elmúltával szivárvány feszült az
égen.” ◇ hagatatanaihagatatanai esélyeesélye sincssincs
「Karenocsímu-va cujoszugite haga tatanai.」 „A
csapatuk túl erős, így esélyünk sincs.” ◇ hagata-hagata-
tanaitanai beletörikbeletörik aa fogafoga 「Kono mondai-va ha-
ga tatanai.」 „Beletört a fogunk ebbe a problémá-
ba.” ◇ haragatacuharagatacu megharagszikmegharagszik 「Bureina
otokoni haraga tatta.」 „Megharagudtam az illet-
len férfire.” ◇ haragatacuharagatacu felháborodikfelháborodik 「Ka-
reno taidoni haragatatta.」 „Felháborodtam a vi-
selkedésén.” ◇ hitomenitacuhitomenitacu feltűnőfeltűnő 「Hit-
omeni tacu kankei」 „feltűnő kapcsolat” ◇ fude-fude-
gatacugatacu tehetségestehetséges íróíró 「Kono szakka-va fu-
dega tacu.」 „Tehetséges író.” ◇ hokorigatacuhokorigatacu
felszállfelszáll aa porpor 「Hokoriga tatanaijóni szódzsi-
site!」 „Úgy takaríts, hogy ne szálljon fel a por!”
◇ hosónitacuhosónitacu őrtőrt álláll 「Heisi-va hosóni tatta.」
„A katona őrt állt” ◇ mitósigatatanaimitósigatatanai remény-remény-
telentelen 「Mitósiga tatanai dzsókjóde iki nokotta.」
„Túlélte a reménytelen helyzetet.” ◇ mitósiga-mitósiga-
tacutacu remélhetőremélhető 「Kaisano fukkacuno mitósiga
tattekita.」 „Remélhetővé vált vállalat helyrejö-
vetele.” ◇ mitósigatacumitósigatacu megvalósíthatónakmegvalósíthatónak
látsziklátszik 「Rón henszaino mitósiga tatta.」 „Most
már visszafizethetőnek látszik a kölcsön.” ◇ meni-meni-
tacutacu szembeötlőszembeötlő 「Kono mojó-va meni tacu.」
„Ez a minta szembeötlő.” ◇ jakunitatanaijakunitatanai ha-ha-

szontalanszontalan 「Jakuni tatanaipurezento-o morat-
ta.」 „Haszontalan dolgot kaptam ajándékba.” ◇

jakunitatanaijakunitatanai hasznavehetetlenhasznavehetetlen 「Dencsi-
ganakattanode szócsigaattemo jakuni tatanakat-
ta.」 „Hiába volt nála a készülék, az elemek nélkül
hasznavehetetlen volt.” ◇ jakunitatanaijakunitatanai mi-mi-
hasznahaszna 「Jakuni tatanai dzsogen-o moratta.」
„Mihaszna tanácsot kaptam.” ◇ jakunitacujakunitacu
hasznárahasznára válikválik 「Kono dógu-va izure kimino
jakuni tacudesó.」 „Ez a szerszám egyszer biz-
tosan hasznunkra válik.” ◇ jakunitacujakunitacu hasz-hasz-
nosnos 「Kono dógu-va jakuni tacukamosirenainode
szutenaideokimasó.」 „Ez a szerszám hasznos le-
het, ne dobjuk el.” ◇ jugegatacujugegatacu gőzölöggőzölög
「Kóhíkara-va jugega tatteita.」 „A kávé gőzöl-
gött.” ◇ jumemakuranitacujumemakuranitacu álmábanálmában megje-megje-
leniklenik 「Nakunattaobaaszan-va jumemakurani
tatta.」 „Az elhunyt nagymamám álmomban
megjelent.” ◇ joszógatacujoszógatacu számítaniszámítani lehetlehet
rárá 「Taifúgakono macsi-o csokugekiszuru joszó-
ga tatteiru.」 „Számítanak rá, hogy a tájfun ezt a
várost fogja sújtani.”

tacutacu ◆ kiszabkiszab 「Jófukuno kidzsi-o tatta.」 „Ki-
szabtam a szövetet a ruhához.” ◆ szabszab
「Fukudzsi-o tatta.」 „Ruhaanyagot szabott.”

tacutacu ◆ eltelikeltelik 「Ano dzsikokara szansúkan ta-
csimaszu.」 „Három hét telt el az eset óta.” ◆

megvanmegvan 「Szorekara szannenmo tatta.」 „Meg-
van annak már vagy három éve.” ◆ megymegy 「Nen-
gecugatatta.」 „Mentek az évek.” ◆ múlikmúlik
「Dzsikanga hajaku tacu.」 „Gyorsan múlik az
idő.” ◆ teliktelik 「Dzsikanga tatta.」 „Telt az idő.”
◇ szukositattaraszukositattara kiskis időidő múlvamúlva 「Szukosi-
tattara onakaga szuitekita.」 „Egy kis idő múlva
megéheztem.” ◇ higatacunicuretehigatacunicurete ahogyahogy tel-tel-
tektek aa napoknapok 「Higa tacunicurete gakkószeika-
cuni nareta.」 „Ahogy teltek a napok, hozzászok-
tam az iskolai élethez.”

tacudositacudosi ◆ Sárkány éveSárkány éve
tacudzsintacudzsin ◆ bölcsbölcs 「Dzsinszeino tacudzsin」
„életbölcsességgel rendelkező ember” ◆ mestermester
「Rjórino tacudzsin」 „szakácsmester” ◆ profiprofi
◇ vadzsucunotacudzsinvadzsucunotacudzsin beszédművészetbeszédművészet
mesteremestere
tacuhentacuhen ◆ bal oldali állni-gyökbal oldali állni-gyök
tacuhitacuhi ◆ kezdetkezdet 「Harutacu hi」 „tavasz kez-
dete”
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tacukotogadekirutacukotogadekiru ◆ megállmegáll aa lábánlábán 「Uma-
retabakarino kousi-va szugu tacukotoga dekiru.」
„Az éppen csak megszületett borjú megáll a lá-
bán.”

tacumakitacumaki ◆ forgószélforgószél ◆ tornádótornádó 「Ie-va ta-
cumakiga tóttajóna dzsótaidatta.」 „A ház olyan
állapotban volt, mintha tornádó söpört volna vé-
gig rajta.”

tacumitacumi ◆ délkeletdélkelet
tacunokokutacunokoku ◆ reggel nyolc órareggel nyolc óra
tacunootosigotacunootosigo ◆ csikócacsikóca ◆ csikóhalcsikóhal
tacuszetacusze ◆ helyzethelyzet ◇ tacuszeganaitacuszeganai kínoskínos
helyzetbehelyzetbe kerülkerül 「Kiminimade hantaiszarete-
va , bokuno tacu szeganai.」 „Kínos helyzetbe ke-
rülök, ha te is ellenem fordulsz.”

tacuszeganaitacuszeganai ◆ kínoskínos helyzetbehelyzetbe kerülkerül 「Ki-
minimade hantaiszarete-va , bokuno tacu szega-
nai.」 „Kínos helyzetbe kerülök, ha te is ellenem
fordulsz.”

tacutoriato-otacutoriato-o nigoszazunigoszazu ◆ békésenbékésen búcsú-búcsú-
zikzik
tacscsitacscsi ◆ ecsetvonásecsetvonás 「Karuitacscside e-o
kaita.」 „Könnyed ecsetvonásokkal festette a ké-
pet.” ◆ érintésérintés ◆ hangvételhangvétel 「Karuitacscsino
sószecu」 „könnyed hangvételű regény” ◆ kap-kap-
csolatcsolat ◆ lélegzetlélegzet 「Karuitacscsino kjoku」
„könnyed lélegzetű zenedarab” ◆ tapintástapintás
「Szofutonatacscsinotaoru」 „puha tapintású tö-
rülköző” ◇ nó-tacscsinó-tacscsi nemnem érintésérintés 「Kono
kenni-va nótacscsidatta.」 „Nem érintette ezt a
témát.” ◇ vantacscsivantacscsi egyegy érintésérintés 「Vantacs-
csi szósza」 „egy érintéssel működtetés”

tacscsiautotacscsiauto ◆ futójátékos kiejtésefutójátékos kiejtése
tacscsidauntacscsidaun ◆ gólgól
tacscsikíbódotacscsikíbódo ◆ érintőbillentyűzetérintőbillentyűzet
tacscsinoszadetacscsinoszade ◆ orraorra előttelőtt 「Kaótosita
sóhin-va tacscsino szade uri kiretesimatta.」 „Az
áru, amit meg akartam venni, az orrom előtt fo-
gyott el.”

tacscsipaddotacscsipaddo ◆ érintőfelületérintőfelület
tacscsipanerutacscsipaneru ◆ érintőképernyőérintőképernyő
tacscsi-pentacscsi-pen ◆ érintőceruzaérintőceruza
tacscsiraintacscsirain ◆ partvonalpartvonal
taccsiri-o kuutaccsiri-o kuu ◆ belekeveredikbelekeveredik
tacscsiszuicscsitacscsiszuicscsi ◆ érintőkapcsolóérintőkapcsoló

tacscsiszukuríntacscsiszukurín ◆ érintőképernyőérintőképernyő
tacscsiszurutacscsiszuru ◆ érintérint 「Mondainitacscsisita.」
„Érintettem a problémát.” ◆ hozzányúlhozzányúl 「Kimi-
va kono sigotonitacscsisinai hógaii.」 „Jobb, ha
nem nyúlsz ehhez a munkához.” ◆ közeköze vanvan
「Kaicsó-va dzsiszszaini keieinitacscsisiteinai.」
„Az elnöknek valójában nincs köze a vállalat ve-
zetéséhez.” ◆ megérintmegérint 「Gamennitacscsisita.」
„Megérintettem a képernyőt.”

taccsútaccsú ◆ buddhista altemplombuddhista altemplom
tacsitacsi ◆ fajtafajta 「Aaiutacsino hitoga kirai.」
„Utálom az olyanfajta embereket.” ◆ indulatindulat ◆

természettermészet 「Szocscsokunatacsino hito」 „egye-
nes természetű ember” ◆ tulajdonságtulajdonság ◇ tacsi-tacsi-
gajoigajoi jóindulatújóindulatú ◇ tacsigavaruitacsigavarui rosszindu-rosszindu-
latúlatú ◇ tacsinojoitacsinojoi jólelkűjólelkű 「Tacsino joi hito」
„jólelkű ember” ◇ tacsinovaruitacsinovarui csúnyacsúnya 「Ta-
csino varui bjóki」 „csúnya betegség” ◇ tacsi-tacsi-
novaruinovarui rosszrossz 「Tacsino varui szuimin」 „rossz
alvás” ◇ tacsinovaruitacsinovarui gonoszgonosz 「Tacsino varui
hito」 „gonosz ember”

tacsitacsi ◆ égéségés 「Tacsino hajai szumi」 „gyorsan
égő faszén” ◆ elégéselégés ◆ elteléseltelés ◆ indulásindulás ◇

otacsiotacsi indulásindulás 「Icu otacsideszuka?」 „Mikor
indul?” ◇ tacsisóbentacsisóben állva pisilésállva pisilés
tacsitacsi ◆ kk 「Kodomotacsi-va hirobani acumat-
ta.」 „A gyerekek összegyűltek a téren.”

tacsitacsi ◆ hosszú kardhosszú kard ◆ pallospallos
tacsiagaritacsiagari ◆ szabásszabás 「Migotona tacsi agari」
„gyönyörű szabás”

tacsiagaritacsiagari ◆ felállásfelállás ◆ kezdéskezdés
tacsiagarutacsiagaru ◆ felállfeláll 「Sónen-va iszukara tacsi
agatta.」 „A fiú felállt a székről.” ◆ felemelkedikfelemelkedik
「Ámucseakara tacsi agatta.」 „Felemelkedett a
fotelből.” ◆ felkászálódikfelkászálódik 「Jukakarajukkuri
tacsi agatta.」 „Felkászálódtam a földről.” ◆ fel-fel-
kelkel 「Tatamikara tacsi agatta.」 „Felkeltem a ta-
tamiról.” ◆ fellázadfellázad 「Minsúga tacsi agatte
szeiken-o taosita.」 „A nép fellázadt, és megdön-
tötte a kormányt.” ◆ felugrálfelugrál 「Kansú-va tacsi
agatte banzaisita.」 „A nézők felugrálva ujjong-
tak.” ◆ indulindul 「Konpjútá-va tacsi agaranai.」
„Nem indul a számítógépem.” ◆ kiállkiáll 「Idzsi-
merareteita tomono tameni tacsi agatta.」 „Kiállt
a szekált társáért.” ◆ kiheverkihever 「Sicubókara tacsi
agatta.」 „Kiheverte a kiábrándultságát.” ◆ le-le-
gyűrgyűr 「Kurusimikara tacsi agatta.」 „Legyűrte
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a gyötrelmeket.” ◆ talpratalpra álláll 「Otoko-va tacsi
agatta.」 „A férfi talpra állt.”

tacsiagerutacsiageru ◆ beindítbeindít 「Konpjúta-o tacsi age-
ta.」 „Beindította a számítógépet.” ◆ indítindít
「Cseszukurabu-o tacsi ageta.」 „Sakkozó klubot
indított.”

tacsiaitacsiai ◆ szumósokszumósok egyidejűegyidejű felegyenese-felegyenese-
désedése 「Rikisitacsino tacsi aiga avanakatta.」 „A
szumósok nem tudtak egyidejűleg felegyenesedni
az összecsapás előtt.”

tacsiaitacsiai ◆ jelenlétjelenlét 「Sónintacsiainomotode ju-
igonno naijó-o cutaeta.」 „Tanúk jelenlétében el-
mondta a végrendeletét.” ◆ kereskedéskereskedés 「Go-
gono tacsiaiga hadzsimatta.」 „Elkezdődött a dél-
utáni kereskedés a tőzsdén.” ◆ manuálismanuális keres-keres-
kedéskedés ◆ ottlétottlét 「Súzenno szaini njúkjosano ta-
csiaiga motomerareteimaszu.」 „A javítás során a
lakók ottléte szükséges.”

tacsiaidzsótacsiaidzsó ◆ tőzsdei parketttőzsdei parkett
tacsiaienzecutacsiaienzecu ◆ kampánybeszédkampánybeszéd
tacsiainintacsiainin ◆ megfigyelőmegfigyelő ◆ tanútanú 「Kekkonsik-
ino tacsiainintonatta.」 „Én letten a tanú az eskü-
vőn.” ◇ kaihjótacsiaininkaihjótacsiainin szavazatszámlálószavazatszámláló
ellenőrellenőr
tacsiaoitacsiaoi ◆ mályvarózsamályvarózsa
tacsiautacsiau ◆ megküzdmegküzd 「Júsósato tacsi au.」
„Megküzd a bajnokkal.”

tacsiautacsiau ◆ jelenjelen vanvan 「Otto-va cumano susz-
szanni tacsi atta.」 „A férj jelen volt a szülésnél.”

tacsibatacsiba ◆ álláspontálláspont 「Dzsibunno tacsiba-o
akirakanisita.」 „Világossá tettem az állásponto-
mat.” ◆ helyzethelyzet 「Aiteno tacsibani tatte kan-
gaeru.」 „A másik ember helyzetébe képzeli ma-
gát.” ◆ minőségminőség 「Szókaini kabunusino tacsi-
bade szankasita.」 „Részvénytulajdonosi minősé-
gemben vettem részt a közgyűlésen.” ◆ pozíciópozíció
「Cujoi tacsibade kósóni idonda.」 „Erős pozí-
cióban néztünk a tárgyalások elé.” ◆ szituációszituáció
「Kikenna tacsiba」 „veszélyes szituáció” ◇ szei-szei-
dzsitekinatacsibadzsitekinatacsiba politikaipolitikai álláspontálláspont ◇

tacsibanitataszutacsibanitataszu helyzetbehelyzetbe hozhoz 「Aite-o
furina tacsibani tatasita.」 „Előnytelen helyzetbe
hozta a másik felet.” ◇ tacsibanitacutacsibanitacu helyzet-helyzet-
benben vanvan 「Júrina tacsibani tatteiru.」 „Előnyös
helyzetben van.” ◇ tacsiba-otacsiba-o torutoru állástállást fog-fog-
lallal 「Kare-va kono mondaidedon-na tacsibamo-
toranakatta.」 „Nem foglalt állást a kérdésben.”

◇ csúkan-notacsibacsúkan-notacsiba semlegessemleges álláspontálláspont
「Csúkanno tacsiba-o totta.」 „Semleges állás-
pontot képviselt.”

tacsibanatacsibana ◆ tacsibanatacsibana
tacsibanasitacsibanasi ◆ állva beszélgetésállva beszélgetés
tacsibanasi-otacsibanasi-o szuruszuru ◆ állvaállva beszélgetbeszélget
「Monde tacsi banasi-o sita.」 „Állva beszélget-
tünk a kapuban.”

tacsibanitacutacsibanitacu ◆ helyzetbenhelyzetben vanvan 「Júrina
tacsibani tatteiru.」 „Előnyös helyzetben van.”

tacsibanitataszutacsibanitataszu ◆ helyzetbehelyzetbe hozhoz 「Aite-o
furina tacsibani tatasita.」 „Előnytelen helyzetbe
hozta a másik felet.”

tacsiba-otacsiba-o torutoru ◆ állástállást foglalfoglal 「Kare-va ko-
no mondaidedon-na tacsibamotoranakatta.」
„Nem foglalt állást a kérdésben.”

tacsiba-o torukototacsiba-o torukoto ◆ állásfoglalásállásfoglalás
tacsibaszamitacsibaszami ◆ szabászollószabászolló ◆ szabóollószabóolló
tacsicukuszutacsicukuszu ◆ csakcsak álláll 「Szubarasii kesiki-
o nagamete tacsi cukusita.」 „Csak álltam és néz-
tem a gyönyörű tájat.” ◆ csakcsak álláll ésés álláll 「Tok-
igatacunomo vaszurete tacsi cukusiteita.」 „Csak
álltam és álltam, megfeledkezve az idő múlásáról
is.” ◆ dermedtendermedten álláll 「Kotoba-o usinatte tacsi
cukusiteita.」 „Nem tudtam, mit mondjak, csak
dermedten álltam.”

tacsidokoronitacsidokoroni ◆ azonnalazonnal 「Taiszakuno kóka-
va tacsidokoroni aravareta.」 „Az intézkedés
azonnal éreztette hatását.” ◆ azonazon nyombannyomban
「Kuszuri-o nondara tacsi dokoroni zucúga ki-
eta.」 „Ahogy bevettem a gyógyszert, azon nyom-
ban elmúlt a fejfájásom.” ◆ ottott rögtönrögtön 「Tacsi
dokoroni haiku-o cukutta.」 „Ott rögtön írt egy
haikut.”

tacsidomarutacsidomaru ◆ ácsorogácsorog 「Kokode tacsi dom-
aranaidekudaszai!」 „Ne ácsorogjanak itt, ké-
rem!” ◆ egyegy helybenhelyben álláll 「Kare-va tacsi do-
matteita.」 „Egy helyben állt.” ◆ megtorpanmegtorpan
「Keizaiszeicsó-va tacsi domatta.」 „Megtorpant
a gazdasági fejlődés.”

tacsidzsinitacsidzsini ◆ állva meghalásállva meghalás
tacsifurumaitacsifurumai ◆ búcsúztatásbúcsúztatás ◆ viselkedésviselkedés
tacsifuszagarutacsifuszagaru ◆ beállbeáll 「Otokoga te-o hira-
itedoani tacsi fuszagatteita.」 „Egy férfi széttárt
kezekkel beállt az ajtóba.” ◆ eléelé álláll 「Vatasita-
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csino maeni ókina mondaiga tacsi fuszagatteita.」
„Nagy probléma előtt álltunk.” ◆ elzárelzár 「Iri gu-
csini tacsi fuszagatteitajabu-o kiri totta.」 „Kivág-
tam a bokrot, ami elzárta a bejáratot.”

tacsigajoitacsigajoi / tacsinojoitacsinojoi ◆ jóindulatújóindulatú ◆ jó-jó-
lelkűlelkű 「Tacsino joi hito」 „jólelkű ember”

tacsigaretacsigare ◆ elsorvadáselsorvadás ◆ elszáradáselszáradás ◆ ki-ki-
rohadásrohadás
tacsigarebjótacsigarebjó ◆ kirohadáskirohadás ◆ üszögösödésüszögösödés
tacsigareszurutacsigareszuru ◆ elsorvadelsorvad 「Tacsi garesita
zaszszó」 „elsorvadt gaz” ◆ kirohadkirohad 「Kiga tacsi
garesita.」 „A fa kirohadt.” ◆ kiszáradkiszárad 「Tacsi
garesita ki」 „kiszáradt fa” ◆ megüszögösödikmegüszögösödik
「Tómorokosi-va tacsi garesita.」 „Megüszögösö-
dött a kukorica.”

tacsigavaruitacsigavarui / tacsinovaruitacsinovarui ◆ csúnyacsúnya 「Ta-
csino varui bjóki」 „csúnya betegség” ◆ gonoszgonosz
「Tacsino varui hito」 „gonosz ember” ◆ hit-hit-
ványvány 「Tacsino varui hito」 „hitvány ember” ◆

rosszrossz 「Tacsino varui szuimin」 „rossz alvás” ◆

rosszindulatúrosszindulatú ◆ undokundok
tacsigetacsige ◆ álló terményálló termény ◆ élő terményélő termény
tacsigietacsigie ◆ abbamaradásabbamaradás ◆ kihunyáskihunyás ◆ ku-ku-
darcba fulladásdarcba fulladás
tacsigieninarutacsigieninaru ◆ abbamaradabbamarad 「Szószaku-va
tacsi gieninatta.」 „Abbamaradt a vizsgálat.” ◆

füstbefüstbe megymegy 「Keikaku-va tacsi gieninatta.」
„A terv füstbe ment.” ◆ kihunykihuny 「Szumi-va tacsi
gieninatta.」 „Kihunyt a parázs.” ◆ kudarcbakudarcba
fulladfullad 「Kaikaku-va tacsi gieninatta.」 „A refor-
mok kudarcba fulladtak.”

tacsigikitacsigiki ◆ hallgatózáshallgatózás
tacsigikiszurutacsigikiszuru ◆ hallgatózikhallgatózik 「Mimi-o doani
atete tacsi gikisita.」 „A fülét az ajtóra téve hall-
gatózott.” ◆ kihallgatkihallgat 「Kaiva-o tacsi gikisita.」
„Kihallgatta a beszélgetést.”

tacsiguitacsigui ◆ állva evésállva evés
tacsigui-otacsigui-o szuruszuru / tacsiguiszurutacsiguiszuru ◆ állvaállva
eszikeszik 「Jataide tacsi gui-o sita.」 „Állva ettem a
lacikonyhában.” ◆ állva falatozikállva falatozik
tacsiguiszurutacsiguiszuru / tacsigui-otacsigui-o szuruszuru ◆ állvaállva
eszikeszik 「Jataide tacsi gui-o sita.」 „Állva ettem a
lacikonyhában.” ◆ állva falatozikállva falatozik
tacsiguszaretacsiguszare ◆ állagromlásállagromlás ◆ kirohadáskirohadás ◆

lepusztuláslepusztulás

tacsiguszareninarutacsiguszareninaru ◆ kirohadkirohad ◆ lepusztullepusztul
「Aki ja-va tacsi guszareninarikaketa.」 „A hasz-
nálaton kívüli lakás szinte lepusztult.”

tacsihadakarutacsihadakaru ◆ elálljaelállja azaz útjátútját 「Ókina
ivaga mae-o tacsihadakatta」 „Egy nagy szikla áll-
ta el az utunkat.” ◆ eléelé álláll 「Micsidecsinpiraga
tacsihadakatteita.」 „Az utcán elém állt egy huli-
gán.” ◆ feltartóztatfeltartóztat 「Kare-va kurumano ma-
eni tacsihadakatta.」 „Feltartóztatta a kocsit.” ◆

útjátútját álljaállja 「Vatasitacsino maeni szamazama-
na nanmonga tacsihadakatteita.」 „Sok nehéz
probléma állta utunkat.”

tacsiitacsii ◆ mozgásmozgás 「Bjókide tacsi iga muzukasi-
kunatta.」 „A betegsége korlátozza a mozgásban.”

tacsiicsitacsiicsi ◆ pozíciópozíció
tacsiifurumaitacsiifurumai ◆ testtartástesttartás 「Kimono-o kita
tokino ucukusii tacsi ifuru mai」 „kimonó viselése
közbeni gyönyörű testtartás” ◆ viselkedésviselkedés
「Dzsóhinna tacsi ifurumai」 „elegáns viselke-
dés”

tacsiiritacsiiri ◆ behatolásbehatolás ◆ bejárásbejárás 「Kuiki-e no
dzsijúna tacsi iri-o mitomeru.」 „Szabad bejárást
ad a területre.” ◆ belépésbelépés 「Mudantacsi iri-va
kinsiszareteimaszu.」 „Idegeneknek tilos a belé-
pés!” ◆ indiszkrécióindiszkréció
tacsiiricsószatacsiiricsósza ◆ helyszíni vizsgálathelyszíni vizsgálat
tacsiirikentacsiiriken ◆ belépési jogosultságbelépési jogosultság
tacsiirikenszatacsiirikensza ◆ helyszíni szemlehelyszíni szemle
tacsiirikinsitacsiirikinsi ◆ belépni tilosbelépni tilos
tacsiirutacsiiru ◆ avatkozikavatkozik 「Kanodzsonopuraibéto-
ni tacsi itta.」 „A nő magánügyébe avatkozott.” ◆

behatolbehatol 「Kanrikuikini tacsi itta.」 „Behatolt az
ellenőrzött területre.” ◆ beleavatkozikbeleavatkozik 「Kate-
ino dzsidzsóni tacsi iritakunai.」 „Nem akarok be-
leavatkozni a családi dolgaiba.” ◆ belépbelép 「Tecu-
dóno szenronaini mudanni tacsi itta.」 „Engedély
nélkül belépett a vasúti sínek közé.” ◆ tolako-tolako-
dikdik 「Tacsi itta sicumondeszuga.」 „Nem akarok
tolakodó lenni.” ◇ tacsiittatacsiitta indiszkrétindiszkrét 「Ta-
csi itta sicumondeszuga.」 „Lenne egy indiszkrét
kérdésem.” ◇ tacsiittatacsiitta magánjellegűmagánjellegű 「Ta-
csi ittakoto-o kiku.」 „Magánjellegű dologról kér-
dez.” ◇ tacsiittatacsiitta tolakodótolakodó 「Tacsi itta sicu-
mon」 „tolakodó kérdés”

tacsiitatacsiita ◆ szabóasztalszabóasztal ◆ szabódeszkaszabódeszka
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tacsiitarutacsiitaru ◆ jutjut 「Csikjúondanka-va kikino
dzsókjóni tacsi itatteiru.」 „A globális felmelege-
dés veszélyes szintig jutott.”

tacsiittatacsiitta ◆ indiszkrétindiszkrét 「Tacsi itta sicumon-
deszuga.」 „Lenne egy indiszkrét kérdésem.” ◆

intimintim ◆ magánjellegűmagánjellegű 「Tacsi ittakoto-o ki-
ku.」 „Magánjellegű dologról kérdez.” ◆ tolako-tolako-
dódó 「Tacsi itta sicumon」 „tolakodó kérdés”

tacsijakutacsijaku ◆ pozitívpozitív hőshős 「Tacsijakuto kataki-
jaku」 „pozitív és negatív hős”

tacsijomitacsijomi ◆ állva olvasásállva olvasás
tacsijomiszurutacsijomiszuru ◆ állvaállva olvasolvas 「Sotende szú-
dzsikanmo tacsi jomisiteita.」 „A könyvesboltban
órákig olvastam állva.”

tacsijorutacsijoru ◆ átnézátnéz 「Tomodacsino tokoroni ta-
csi jotta.」 „Átnéztem a barátomhoz.” ◆ benézbenéz
「Kaerini hon-jaszan-ni tacsi jotta.」 „Hazafelé
menet benéztem a könyvesboltba.” ◆ betérbetér
「Csikakuni kitanode tacsi jottanodeszu.」 „A kö-
zelben jártam, és betértem.” ◆ beugrikbeugrik 「Ucsini
kaeru tocsúde tomodacsino ucsini tacsi jotta.」
„Hazafelé jövet beugrottam a barátomhoz.” ◆ út-út-
baba ejtejt 「Kaerini kiszszatenni tacsi jotta.」 „Ha-
zafelé menet útba ejtettem a cukrászdát.”

tacsijukutacsijuku ◆ boldogulboldogul 「Konomamade-va tacsi
jukanai.」 „Így nem boldogulok.” ◆ előrébbelőrébb jutjut
「Dzsónecudakede-va , nakanaka tacsi jukanai.」
„Csak lelkesedéssel nem nagyon lehet előrébb jut-
ni.” ◆ kijönkijön 「Kon-nacsippokena kjúrjóde-va ta-
csi jukenai.」 „Ilyen kevés fizetésből nem lehet ki-
jönni.” ◆ tartjatartja magátmagát 「Fukeikide kaisa-va
tacsi jukanakunattekita.」 „A recesszióban a cég
nem tudta tovább tartani magát.” ◆ tovatűnőtovatűnő
「Tacsi juku tosi.」 „A tovatűnő év.”

tacsikaerutacsikaeru ◆ visszatérvisszatér 「Suppacutenni tacsi
kaetta.」 „Visszatértem oda, ahonnan elindul-
tam.” ◇ gentengenten régirégi gyökerekgyökerek 「Szószédzsi
cukurino gentenni tacsi kaette, ansinanzenna
mono-o cukuru.」 „Visszatérve a régi gyökerek-
hez, bevált kolbászt készítünk.” ◇ sókinitacsi-sókinitacsi-
kaerukaeru észhezészhez tértér 「Bakanakotobakarijatteita-
ga, jójaku sókini tacsi kaetta.」 „Sok bolondságot
csinált, de végre észhez tért” ◇ sókinitacsika-sókinitacsika-
erueru magáhozmagához tértér 「Sissinkara sókini tacsi ka-
etta.」 „Elájult, majd magához tért.” ◇ honsin-honsin-
nitacsikaerunitacsikaeru észreészre tértér 「Hikósónen-va hon-

sinni tacsi kaetta.」 „A megtévedt fiatalkorú észre
tért.”

tacsikatatacsikata ◆ szabásszabás ◆ szabásmódszabásmód 「Vafuku-
no tacsi kata」 „japán ruha szabásmódja”

tacsikatatacsikata ◆ állásmódállásmód 「Kireina tacsi kata-o
rensúszuru.」 „Gyakorlom a szépen állást.” ◆

táncostáncos
tacsikitacsiki ◆ álló faálló fa ◆ elő faelő fa ◆ fafa
tacsikirutacsikiru ◆ elvágelvág 「Rópu-o tacsi kitta.」 „El-
vágta a kötelet.” ◆ felhagyfelhagy 「Szukina danszeini
taiszuru omoi-o tacsi kitta.」 „Felhagyott az érzel-
meivel a férfi iránt.” ◆ megszakítmegszakít 「Karetono
kankei-o tacsi kitta.」 „Megszakította vele a kap-
csolatot.”

tacsikomerutacsikomeru ◆ betöltibetölti aa levegőtlevegőt 「Okóno
kaoriga tacsi kometeita.」 „A tömjénfüst illata töl-
tötte be a levegőt.” ◆ elborítelborít 「Kaidanni kemu-
riga tacsikometeita.」 „A lépcsőházat elborította
a füst.” ◆ gomolyoggomolyog 「Kemuriga nivani tacsiko-
meteita.」 „Füst gomolygott a kertben.” ◆ meg-meg-
ülül 「Hejani-va mureta nioiga tacsikometeita.」
„Áporodott szag ülte meg a szobát.”

tacsikomutacsikomu ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Ekimaeni ókuno
hitoga tacsi kondeita.」 „Az állomás előtt felgyü-
lemlett a tömeg.” ◆ gázolgázol 「Mizúmini tacsi-
konde curi-o siteita.」 „A tóba gázolva horgá-
szott.” ◆ összegyűlikösszegyűlik 「Macuride hitoga tacsi
kondeiru.」 „A fesztiválon összegyűltek az embe-
rek.”

tacsikuzutacsikuzu ◆ szövethulladékszövethulladék
tacsimacsitacsimacsi ◆ alighogyalighogy 「Terebini deruja, ta-
csimacsi júmeininatta.」 „Alighogy szerepelt a té-
vében, már híres is lett.” ◆ azonazon nyombannyomban
「Atama-o ucsi, tacsimacsi ki-o usinattesimat-
ta.」 „Beütöttem a fejem, és azon nyomban el-
ájultam.” ◆ egykettőreegykettőre 「Hiru gohan-va tacsi-
macsi dekita.」 „Egykettőre kész lett az ebéd.” ◆

egyszeribenegyszeriben 「Tacsimacsiszubetega kavatta.」
„Egyszeriben minden megváltozott.” ◆ hirtelenhirtelen
「Tacsimacsi amega futtekita.」 „Hirtelen esni
kezdett.” ◆ ripsz-ropszripsz-ropsz 「Sigoto-o tacsimacsi
ovaraszeta.」 „Ripsz-ropsz elvégezte a munkát.”
◆ villámgyorsanvillámgyorsan 「Dorobó-va tacsimacsi ki-
eta.」 „A tolvaj villámgyorsan eltűnt.”

tacsimaszarutacsimaszaru ◆ felülmúlfelülmúl 「Nórjoku-va kareno
kataga dzsósini tacsi maszatteiru.」 „Felülmúlja a
főnöke tudását.”
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tacsimavaritacsimavari ◆ bunyóbunyó ◆ bunyósbunyós jelenetjelenet
「Sujaku-va tacsi mavari-o endzsita.」 „A fősze-
replő egy bunyós jelenetet játszott.” ◆ helyezke-helyezke-
désdés ◆ mozgolódásmozgolódás
tacsimavari-o szurutacsimavari-o szuru ◆ bunyózikbunyózik
tacsimavariszakitacsimavariszaki ◆ lehetségeslehetséges tartózko-tartózko-
dásidási helyhely ◆ menekülésmenekülés közbenközben felkeresettfelkeresett
helyhely
tacsimavarutacsimavaru ◆ bunyósbunyós jelenetetjelenetet játszikjátszik ◆

forgatjaforgatja magátmagát 「Umaku tacsi mavatte ógane-
mocsininatta.」 „Ügyesen forgatta magát, és szu-
pergazdag lett.” ◆ helyezkedikhelyezkedik 「Kare-va uma-
ku tacsi mavarenai.」 „Nem tud éléggé ügyesen
helyezkedni.” ◆ menekülésmenekülés közbenközben felkeresfelkeres
「Han-nin-va júdzsinnotokoroni tacsi mavattato-
korode taihoszareta.」 „A tettes menekülése köz-
ben felkereste a barátját, ahol letartóztatták.”

tacsimetacsime ◆ vágott szélvágott szél
tacsimekakaritacsimekakari ◆ szegőöltésszegőöltés ◆ szélelvar-szélelvar-
rásrás
tacsimitacsimi ◆ állva nézésállva nézés
tacsimikjakutacsimikjaku ◆ állóhelyes nézőállóhelyes néző
tacsimimitacsimimi ◆ elálló fülekelálló fülek
tacsimiszekitacsimiszeki ◆ állóhelyállóhely
tacsimiszurutacsimiszuru ◆ állvaállva néznéz 「Siai-o tacsi misi-
ta.」 „Állva néztem a meccset.”

tacsimocsitacsimocsi ◆ kardhordozókardhordozó
tacsimodorutacsimodoru ◆ visszatérvisszatér 「Gentenni tacsi
modorutte kangaetemijó!」 „Térjünk vissza a ki-
indulási pontra, és gondoljuk újra!”

tacsimukautacsimukau ◆ felveszifelveszi aa harcotharcot 「Fune-va
arasini tacsi mukatta.」 „A hajó felvette a harcot a
viharral.” ◆ hadakozikhadakozik 「Unmeini tacsi mukat-
ta.」 „Hadakoztam a sorssal.” ◆ kiállkiáll 「Oszorosii
aiteto tacsi mukatta.」 „Félelmetes ellenség ellen
állt ki.” ◆ szembeszállszembeszáll 「Nankjokuni tacsi mu-
katta.」 „Szembeszállt a nehézségekkel.”

tacsinagaranotacsinagarano ◆ állóálló 「Tacsinagarano sigoto-
o siteiru.」 „Álló munkát végez.”

tacsinaoricucuarutacsinaoricucuaru ◆ lábadoziklábadozik 「Keizai-va
tacsi naoricucuaru.」 „Lábadozik a gazdaság.”

tacsinaorutacsinaoru ◆ helyrejönhelyrejön 「Keizaiga tacsi naot-
ta.」 „A gazdaság helyrejött.” ◆ lábralábra álláll 「Bjó-
kikara tacsi naotta.」 „A betegség után lábra áll-
tam.” ◆ magáhozmagához tértér 「Sicurenkara tacsi na-

otta.」 „Magamhoz tértem a szerelmi csalódásom
után.” ◆ talpratalpra álláll 「Kare-va jójaku júdzsinno
sikara tacsi naotta.」 „Nagy nehezen talpra állt a
barátja halála után.” ◇ szeikacugatacsinaoruszeikacugatacsinaoru
egyenesbeegyenesbe jönjön 「Tomodacsino szeikacuga tacsi
naotta.」 „A barátom egyenesbe jött.” ◇ tacsi-tacsi-
naoricucuarunaoricucuaru lábadoziklábadozik 「Keizai-va tacsi nao-
ricucuaru.」 „Lábadozik a gazdaság.”

tacsinarabutacsinarabu ◆ felveszifelveszi aa versenytversenyt 「Szúga-
kude kareni tacsi narabu hito-va inai.」 „Matema-
tikában senki sem veszi fel vele a versenyt.” ◆ so-so-
rakozikrakozik 「Kaiganni szókoga tacsi narandeita.」
„A tengerparton raktárak sorakoztak.”

tacsinoborutacsinoboru ◆ felszállfelszáll 「Entocukara kemuga
tacsi nobotta.」 „A kéményből füst szállt fel.” ◆

felszökikfelszökik 「Funszuiga tacsi nobotta.」 „A szö-
kőkút vize felszökött az égre.”

tacsinojoitacsinojoi / tacsigajoitacsigajoi ◆ jóindulatújóindulatú ◆ jó-jó-
lelkűlelkű 「Tacsino joi hito」 „jólelkű ember”

tacsinokaszerutacsinokaszeru ◆ elhagyásraelhagyásra késztetkésztet
「Nómin-o tocsikara tacsi nokaszeta.」 „Földjük
elhagyására késztették a parasztokat.” ◆ elköl-elköl-
töztettöztet 「Hómureszu-o rodzsókara tacsi noka-
szeta.」 „A hajléktalanokat elköltöztették az utcá-
ból.” ◆ evakuálevakuál 「Njúkjosa-o tókaiszuru oszor-
enoaru tatemonokara tacsi nokaszeta.」 „Evaku-
álták a lakókat az életveszélyes épületből.” ◆ kila-kila-
koltatkoltat 「Jacsintanónotame tacsi nokaszareta.」
„Lakbérhátralékai miatt kilakoltatták.”

tacsinokitacsinoki ◆ kilakoltatáskilakoltatás 「Ójakara tacsi
noki-o ivareta.」 „A háztulajdonos kilakoltatott.”

tacsinokijókjútacsinokijókjú ◆ elköltözésre kéréselköltözésre kérés
tacsinokimeireitacsinokimeirei ◆ kilakoltatási parancskilakoltatási parancs
tacsinoki-otacsinoki-o meidzsirumeidzsiru ◆ kilakoltatkilakoltat 「Szai-
kaihacunijoru tacsi noki-o meidzsirareta.」 „Te-
rületfejlesztés miatt kilakoltattak.”

tacsinokiszakitacsinokiszaki ◆ új címúj cím
tacsinokutacsinoku ◆ elhagyelhagy 「Bakuhacubucuno sorino
aida, minatatemonokara tacsi noita.」 „A bomba
hatástalanításáig mindenki elhagyta az épületet.”
◇ tacsinokaszerutacsinokaszeru kilakoltatkilakoltat 「Jacsintanó-
notame tacsi nokaszareta.」 „Lakbérhátralékai
miatt kilakoltatták.” ◇ tacsinokaszerutacsinokaszeru elköl-elköl-
töztettöztet 「Hómureszu-o rodzsókara tacsi noka-
szeta.」 „A hajléktalanokat elköltöztették az utcá-
ból.” ◇ tacsinokaszerutacsinokaszeru evakuálevakuál 「Njúkjosa-
o tókaiszuru oszorenoaru tatemonokara tacsi no-
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kaszeta.」 „Evakuálták a lakókat az életveszélyes
épületből.” ◇ tacsinokaszerutacsinokaszeru elhagyásraelhagyásra
késztetkésztet 「Nómin-o tocsikara tacsi nokaszeta.」
„Földjük elhagyására késztették a parasztokat.”

tacsinomitacsinomi ◆ állva ivásállva ivás
tacsinomijatacsinomija ◆ talponállótalponálló 「Tacsi nomi
jadevain-noszóda vari-o nonda.」 „A talponálló-
ban ittam egy fröccsöt.”

tacsinomiszurutacsinomiszuru ◆ állvaállva iszikiszik 「Báde tacsi
nomisita.」 „Állva ittam a bárban.”

tacsinovaruitacsinovarui / tacsigavaruitacsigavarui ◆ csúnyacsúnya 「Ta-
csino varui bjóki」 „csúnya betegség” ◆ gonoszgonosz
「Tacsino varui hito」 „gonosz ember” ◆ hit-hit-
ványvány 「Tacsino varui hito」 „hitvány ember” ◆

rosszrossz 「Tacsino varui szuimin」 „rossz alvás” ◆

rosszindulatúrosszindulatú ◆ undokundok
tacsinuitacsinui ◆ szabás-varrásszabás-varrás
tacsinuutacsinuu ◆ szab-varrszab-varr
tacsiódzsótacsiódzsó ◆ állvaállva meghalásmeghalás ◆ veszteglésveszteglés
◇ benkeinotacsiódzsóbenkeinotacsiódzsó mozdulatlanságbamozdulatlanságba
dermedésdermedés ◇ benkeinotacsiódzsóbenkeinotacsiódzsó BenkeiBenkei
kardjárakardjára támaszkodvatámaszkodva bekövetkezettbekövetkezett ha-ha-
lálalála ◇ benkeinotacsiódzsóbenkeinotacsiódzsó sese előre,előre, sese
hátrahátra
tacsiódzsó-o togerutacsiódzsó-o togeru ◆ állva meghalállva meghal
tacsiódzsószurutacsiódzsószuru ◆ álldogálálldogál 「Densa-va
dzsuppunkanhodo tacsiódzsósita.」 „A vonat
vagy tíz percig álldogált.” ◆ elakadelakad 「Jukideba-
szuga tacsi ódzsósita.」 „A hóban elakadt a busz.”
◆ megrekedmegreked 「Kuruma-va dzsikode tacsi ódzsó-
sita.」 „A kocsik megrekedtek a baleset miatt.”
◆ várakozikvárakozik 「Dzsútaide kurumaga tacsi ódzsó-
siteita.」 „A dugóban az autók várakoztak.” ◆

vesztegelvesztegel 「Szenroni dosaga nagare konda-
tame densa-va icsidzsikantacsiódzsósiteita.」 „A
vonat egy órát vesztegelt, mert kövek kerültek a
sínre.”

tacsiojogitacsiojogi ◆ víztaposásvíztaposás
tacsiokuretacsiokure ◆ késedelemkésedelem 「Kózuitaiszakuno
tacsi okure.」 „Késedelmes árvízvédelmi intézke-
dés.” ◆ késői felálláskésői felállás
tacsiokurerutacsiokureru ◆ késikkésik 「Szutátode tacsi okure-
ta.」 „Késve kezdett.” ◆ későnkésőn álláll felfel ◆ lema-lema-
radrad 「Keizaimende ringokuni dzsúnentacsi oku-
reteiru.」 „A szomszédos országokhoz képest 10
évvel lemaradtunk gazdaságilag.”

tacsippanasitacsippanasi ◆ állásállás 「Nidzsikan tacsippana-
sidecurakatta.」 „Nehéz volt a kétórás állás.”

tacsisóbentacsisóben ◆ állva pisilésállva pisilés
tacsisonbentacsisonben ◆ állva pisilésállva pisilés
tacsisonbenszurutacsisonbenszuru ◆ állva pisilállva pisil
tacsiszabakitacsiszabaki ◆ kardforgatáskardforgatás
tacsiszakitacsiszaki ◆ kardhegykardhegy
tacsiszaraszerutacsiszaraszeru ◆ elzavarelzavar
tacsiszarutacsiszaru ◆ elkotródikelkotródik 「Kare-va jukkuri-
toszono ba-o tacsi szatta.」 „Elkotródott onnan.”
◆ eltakarodikeltakarodik 「Koe-o kakerarerujainaja, iszogi
asideszono ba-o tacsi szatta.」 „Ahogy rászóltak,
egyből eltakarodott onnan.” ◆ odébbállodébbáll 「Tacsi
szaruhógajoito omotta.」 „Jobbnak láttam
odébbállni.” ◆ pucolpucol 「Dorobó-va genba-o tacsi
szatta.」 „A rabló pucolt a tett színhelyéről.” ◆

takarodiktakarodik 「Tacsi szare!」 „Takarodj!” ◇

szutaszutatotacsiszaruszutaszutatotacsiszaru elhúzzaelhúzza aa csíkotcsíkot
「Uvakiaite-va szutaszutato tacsi szatta.」 „A sze-
retője elhúzta a csíkot.” ◇ szoszokuszatota-szoszokuszatota-
csiszarucsiszaru elviharzikelviharzik 「Vakareno aiszacumosze-
zuszoszokuszato tacsi szatta.」 „Köszönés nélkül
elviharzott.”

tacsiszekitacsiszeki ◆ állóhelyállóhely 「Tokkjúdensano tacsi
szekikippu-o katta.」 „Állóhelyes gyorsvonatje-
gyet vettem.”

tacsiszudzsitacsiszudzsi ◆ kardforgatáskardforgatás 「Tacsiszu-
dzsigajoi.」 „Jól forgatja a kardot.”

tacsiszukumutacsiszukumu ◆ földbeföldbe gyökerezikgyökerezik aa lábalába
「Kjófude tacsiszukunda.」 „A félelemtől földbe
gyökerezett a lába.” ◆ kővékővé meredmered 「Meno ma-
eni hirogaru kókeini tacsi szukunda.」 „Az előt-
tem elterülő látványtól kővé meredtem.” ◆ meg-meg-
dermeddermed 「Odorokide tacsiszukunda.」 „Az ijedt-
ségtől megdermedt.”

tacsiucsitacsiucsi ◆ versengésversengés ◆ vívásvívás
tacsiucsidekirutacsiucsidekiru ◆ felveszifelveszi aa versenytversenyt
「Kono junjúhin-va kokuszanhinto-va tacsi ucsi-
dekinai.」 „Ez az importtermék nem veszi fel a
versenyt a hazaival.” ◆ labdábalabdába rúgrúg 「Kareto ta-
csiucsidekinai.」 „Labdába sem rúghatok ellene.”

tacsiuotacsiuo ◆ ezüstös sertésfarkúhalezüstös sertésfarkúhal
tacsiuritacsiuri ◆ utcai árusításutcai árusítás
tacsiurinohitotacsiurinohito ◆ utcaiutcai árusárus ◆ útszéliútszéli árusárus
「Indode tacsi urino hitokarakokonaccu-o kat-
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ta.」 „Indiában útszéli árustól vettem kókuszdi-
ót.”

tacsivazatacsivaza ◆ állóharcállóharc ◆ állóálló testhelyzetűtesthelyzetű
fogásfogás
tadatada ◆ egyszerűségegyszerűség 「Kore-va
tadanokamerade-va nai.」 „Ez nem csak egy egy-
szerű fényképezőgép.” ◆ ingyenességingyenesség 「Tada
dózenno nedan」 „szinte ingyenes ár” ◆ közna-közna-
piságpiság 「Tadano hito」 „köznapi ember” ◇ ta-ta-
dadedade ingyeningyen 「Tadademo irimaszen.」 „Ingyen
sem kell!” ◇ tadadetadade ingyeneseningyenesen 「Szábiszu-o
tadade teikjósita.」 „Ingyenesen nyújtotta a szol-
gáltatást.” ◇ tadadetadade haszonhaszon nélkülnélkül 「Kare-va
korondemotadade okinai.」 „A ballépéseit is a sa-
ját hasznára fordítja.” ◇ tadanoritadanori potyapotya 「Ba-
szunitada norisita.」 „Potyán utaztam a buszon.”
◇ tadajoritadajori takaitakai mono-vamono-va nainai ingyenesnélingyenesnél
semmi sem drágábbsemmi sem drágább
tadatada ◆ csakcsak 「Sinraidekiru mono-va tada kimi-
da.」 „Csak benned bízhatok.” ◆ csupáncsupán 「Ta-
da szenenderancsi dekiru.」 „Csupán ezer jenből
kijön az ebéd.” ◆ csupáncsupán csakcsak 「Kanodzso-va
nanimo ivazunitada naitebakariita.」 „Nem szólt
semmit, csupán csak sírt.” ◆ egyetlenegyetlen 「Tadano
icsidomo katanakatta.」 „Egyetlen egyszer sem
győztem.” ◆ mindösszemindössze 「Tada hitocuno ne-
gaigaaru.」 „Mindössze egy kívánságom van.” ◇

tadanotadano csakcsak 「Kore-va tadanogémudajo.」 „Ez
csak játék!” ◇ tadajoritadajori takaitakai mono-vamono-va nainai in-in-
gyenesnél semmi sem drágábbgyenesnél semmi sem drágább
tadabatarakitadabataraki ◆ ingyenmunkaingyenmunka
tadabataraki-o szurutadabataraki-o szuru ◆ ingyen dolgozikingyen dolgozik
tadacsinitadacsini ◆ haladéktalanulhaladéktalanul 「Kono kingaku-
o tadacsini osiharaikudaszai.」 „Ezt az összeget
haladéktalanul fizesse ki!” ◆ rögtönrögtön 「Tadacsini
taisosimaszu.」 „Rögtön intézkedni fogunk.”

tadadetadade ◆ haszonhaszon nélkülnélkül 「Kare-va koronde-
motadade okinai.」 „A ballépéseit is a saját hasz-
nára fordítja.” ◆ ingyeningyen 「Tadademo irima-
szen.」 „Ingyen sem kell!” ◆ ingyeneseningyenesen
「Szábiszu-o tadade teikjósita.」 „Ingyenesen
nyújtotta a szolgáltatást.”

tadadehaszumanaitadadehaszumanai ◆ meglakolmeglakol 「Tadadeha
szumanaizo!」 „Ezért még meglakolsz!” ◆ nemnem
úszod meg szárazonúszod meg szárazon
tadadeokanaitadadeokanai ◆ garantálja,garantálja, hogyhogy megke-megke-
serüliserüli 「Tadade okanaizo!」 „Ezt még megkese-

rülöd!” ◆ nemnem hagyhagy annyibanannyiban 「Tadade okana-
ijo!」 „Ezt nem fogom annyiban hagyni!”

tadadeszaetadadeszae ◆ amúgyamúgy isis 「Tadadeszae jaszui
sóhin-va szarani jaszukunatta.」 „Még olcsóbb
lett az amúgy is olcsó áru.” ◆ amúgyamúgy semsem 「Ta-
dadeszae ókunai uriage-va szarani ocsi konda.」
„Visszaestek az amúgy sem magas eladások.”

tadadeszumanaitadadeszumanai ◆ megfizetmegfizet 「Tadade
szumanaizo!」 „Ezért még megfizetsz!”

tadadeszumutadadeszumu ◆ megúszikmegúszik 「Tadade-va
szumanaizo!」 „Ezt nem úszod meg szárazon!”

tadagototadagoto de-vade-va nainai ◆ komolykomoly 「Korehatada
gotodehanai.」 „Ez már komoly dolog.”

tadahitocutadahitocu ◆ egyetlenegyegyetlenegy 「Mondai-va ta-
dahitocuda.」 „Egyetlenegy probléma van.”

tadahitoritadahitori ◆ egyetlenegy emberegyetlenegy ember
tadaimatadaima ◆ iméntimént 「Tadaimamósi ageta rijúde
miszeno keikiga ocsi kondeimaszu.」 „Az imént
említett okokból rosszul megy az üzlet.” ◆ jelen-jelen-
legleg 「Sacsó-va tadaimagaisucusiteorimaszu.」
„Az igazgató úr jelenleg házon kívül van.” ◆ meg-meg-
jöttemjöttem 「Tadaimato itte ucsini haitta.」 „- Meg-
jöttem! - mondta, és belépett a lakásba.” ◆ mind-mind-
jártjárt 「Súrikó-va tadaimamairimaszunode oma-
csi kudaszai.」 „Kérem várjon, mindjárt ott lesz a
szerelő!” ◆ mostmost éppenéppen 「Tadaimadenvani der-
aremaszen.」 „Most éppen nem tudom felvenni
a telefont.” ◆ mostmost pedigpedig 「Tadaimajori sin-
nenkaiga hadzsimarimaszu.」 „Most pedig kezde-
tét veszi az újévi bankett.” ◆ rögtönrögtön 「Tadaima-
mairimaszu!」 „Rögtön jövök!”

tadaimaheitensiteimaszutadaimaheitensiteimaszu ◆ zárva tartunkzárva tartunk
tadainatadaina ◆ óriásióriási 「Kono hacumei-va szekaini
tadaina eikjó-o ataeta.」 „Ez a találmány óriási
hatással volt a világra.” ◆ rengetegrengeteg 「Karekara
tadaina kóken-o itadaita.」 „Rengeteget köszön-
hetünk neki.”

tadainarutadainaru ◆ rengetegrengeteg 「Tadainaru
gomeivaku-o kakesimasite, mósi vakearima-
szen.」 „Sajnálom, hogy olyan rengeteg problé-
mát okoztam Önnek.”

tadainotadaino ◆ óriásióriási 「Hacumei-va hitono szeika-
cuni tadaino eikjó-o ojobosita.」 „A találmány
óriási hatással volt az emberek életére.” ◆ renge-renge-
tegteg 「Taifú-va tadaino higai-o motarasita.」 „A
tájfun rengeteg kárt okozott.”
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tadajoritadajori takaitakai mono-vamono-va nainai ◆ ingyenesnélingyenesnél
semmi sem drágábbsemmi sem drágább
tadajoutadajou ◆ hánykolódikhánykolódik 「Bóto-va umide ta-
dajotteita.」 „A tengeren hánykolódott a csónak.”
◆ játszadozikjátszadozik 「Kaoni-va hohoemiga tadajot-
teita.」 „Halvány mosoly játszadozott az arcán.”
◆ kóvályogkóvályog 「Torino hane-va kúkicsú-o tadajot-
teita.」 „A madártoll a levegőben kóválygott.” ◆

lebeglebeg 「Kúcsúni tadajotteiru hokori」 „levegő-
ben lebegő porszemek” ◆ szállongszállong 「Kúcsúni-
hokoriga tadajotteita.」 „A levegőben szállongott
a por.” ◆ terjengterjeng 「Amai kaoriga tadajotteita.」
„Jó illat terjengett.” ◆ úszikúszik 「Szorani kumoga
tadajotteiru.」 „Felhők úsznak az égen.” ◇ ta-ta-
dajovaszerudajovaszeru úsztatúsztat 「Mukóno jama-e siszen-
o tadajovaszeta.」 „A távoli hegy felé úszott a te-
kintetem.” ◇ tadajovaszerutadajovaszeru árasztáraszt
「Tatemono-va sinpitekina fun-iki-o tadajovasze-
ta.」 „Az épület misztikus hangulatot árasztott.”

tadajovaszerutadajovaszeru ◆ árasztáraszt 「Tatemono-va sin-
pitekina fun-iki-o tadajovaszeta.」 „Az épület
misztikus hangulatot árasztott.” ◆ úsztatúsztat
「Mukóno jama-e siszen-o tadajovaszeta.」 „A tá-
voli hegy felé úszott a tekintetem.”

tadamonotadamono ◆ közönségesközönséges emberember 「Kare-va
data monode-va nai.」 „Nem közönséges ember.”

tadanakanitadanakani ◆ közepénközepén 「Macsino mattada na-
kani hirobagaaru.」 „A város kellős közepén van
egy tér.” ◆ közepetteközepette 「Ima, tatakainotada na-
kaniaru.」 „Harcok közepette vagyunk.”

tadanaranutadanaranu ◆ fenyegetőfenyegető 「Tadanaranu ku-
csó」 „fenyegető hangvétel” ◆ ijesztőijesztő 「Teki-
va tadanaranu hjódzsóde szemattekita.」 „Ijesztő
arckifejezéssel rontott rám az ellenfelem.” ◆ kü-kü-
lönöslönös 「Tadanaranu monooto」 „különös zaj” ◆

rendkívülirendkívüli 「Tadanaranu dzsitaininatta.」
„Rendkívüli helyzet teremtődött.”

tadanotadano ◆ csakcsak 「Kore-va tadanogémudajo.」
„Ez csak játék!”

tadanotadano ◆ ingyenesingyenes 「Tadanoszábiszu」 „in-
gyenes szolgáltatás”

tadanoritadanori ◆ bliccelésbliccelés ◆ potyapotya 「Baszunitada
norisita.」 „Potyán utaztam a buszon.” ◆ potya-potya-
utazásutazás
tadanorinodzsókjakutadanorinodzsókjaku ◆ bliccelőbliccelő ◆ potya-potya-
utasutas

tadanoriszurutadanoriszuru ◆ bliccelbliccel 「Densanitada noris-
ita.」 „Blicceltem a vonaton.”

tadanronrikairotadanronrikairo ◆ többszintűtöbbszintű logikailogikai áram-áram-
körkör
tadansikitadansiki ◆ többszintűtöbbszintű 「Tadansikicsús-
adzsó」 „többszintű parkoló”

tadansikirokettotadansikiroketto ◆ többlépcsős rakétatöbblépcsős rakéta
tadaretadare ◆ égéségés ◆ fekélyfekély ◆ gyulladásgyulladás
tadaremetadareme ◆ csípős szemcsípős szem ◆ vizenyős szemvizenyős szem
tadarerutadareru ◆ begyulladbegyullad 「Tadareta hifu」 „be-
gyulladt bőr” ◆ csípőscsípős leszlesz ◆ elfekélyesedikelfekélyesedik
◆ elfertőződikelfertőződik 「Tadareta kizu」 „elfertőző-
dött seb” ◆ romlottromlott leszlesz 「Tadareta kankei」
„romlott kapcsolat” ◆ vizenyősvizenyős leszlesz 「Me-
gatadareta.」 „Vizenyős lett a szeme.” ◆ züllöttzüllött
「Tadareta szeikacu」 „züllött élet” ◇ ja-ja-
ketadareruketadareru felismerhetetlenségigfelismerhetetlenségig össze-össze-
égég 「Jaketadareta kao」 „felismerhetetlenségig
összeégett arc”

tadasitadasi ◆ feltévefeltéve 「Kasuni-va daredemonar-
eru, tadasi szainóga hicujóda.」 „Bárkiből lehet
énekes, feltéve, ha tehetséges.” ◆ viszontviszont 「Ko-
no sóhin-va jaszui. Tadasi, szugu kovareru.」 „Ez
az áru olcsó. Viszont hamar tönkre is megy.”

tadasigakitadasigaki ◆ kikötéskikötés ◆ záradékzáradék
tadasiitadasii ◆ helyeshelyes 「Kono bunsó-va bunpótekini
tadasii.」 „Ez a mondat nyelvtanilag helyes.” ◆

igazaigaza vanvan 「Anataga tadasii.」 „Neked van iga-
zad.” ◆ korrektkorrekt 「Kotae-va tadasikatta.」 „A
válasz korrekt volt.” ◆ szabályszerűszabályszerű 「Tadasii
somei」 „szabályszerű aláírás” ◇ szeidzsiteki-szeidzsiteki-
nitadasiinitadasii politikailagpolitikailag korrektkorrekt ◇ szeidzsi-szeidzsi-
tekinitadasiitekinitadasii polkorrektpolkorrekt 「Szeidzsitekini
tadasii kotoba-o cukau.」 „Polkorrekt szavakat
használ.”

tadasiicuzuritadasiicuzuri ◆ helyesíráshelyesírás
tadasiidzsikantadasiidzsikan ◆ pontospontos időidő 「Tomatta toke-
ideszura icsinicsini nikai-va tadasii dzsikan-o sza-
szu.」 „Még az álló óra is naponta kétszer a pon-
tos időt mutatja.”

tadasiionteidetadasiionteide ◆ tisztántisztán
tadasiionteideutautadasiionteideutau ◆ tisztán énekeltisztán énekel
tadasikutadasiku ◆ helyesenhelyesen
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tadasikucsószeiszurutadasikucsószeiszuru ◆ beszabályozbeszabályoz
「Kikai-va sinpaku-o tadasiku csószeisita.」 „A
készülék beszabályozta a szívritmust.”

tadasikunaitadasikunai ◆ helytelenhelytelen 「Tadasikunai kotae-
o sita.」 „Helytelen választ adott.”

tadasikunaitotadasikunaito omouomou ◆ helyteleníthelytelenít 「Vaka-
monono taido-va tadasikunaito omou.」 „Helyte-
lenítem a fiatalok viselkedését.”

tadaszutadaszu ◆ eloszlateloszlat 「Gokai-o tadasita.」 „El-
oszlattam a félreértést.” ◆ helyreigazíthelyreigazít 「Recu-
o tadasita.」 „Helyreigazítottam a sort.” ◆ ki-ki-
javítjavít 「Bunsóno ajamari-o tadasita.」 „Kijaví-
tottam a hibát a mondatban.” ◆ megigazítmegigazít
「Nekutai-o tadasita.」 „Megigazítottam a nyak-
kendőmet.” ◆ rendreutasítrendreutasít 「Hahaoja-va
kodomo-o tadasita.」 „Az anya rendreutasította a
gyereket.” ◇ izumai-oizumai-o tadaszutadaszu ülveülve kihúzzakihúzza
magátmagát ◇ eri-oeri-o tadaszutadaszu komolykomoly hozzáállásthozzáállást
veszvesz felfel ◇ eri-oeri-o tadaszutadaszu rendberendbe szediszedi ma-ma-
gátgát ◇ siszei-osiszei-o tadaszutadaszu kihúzzakihúzza magátmagát
「Siszei-o tadasita.」 „Kihúztam magam.” ◇

szeidzsi-oszeidzsi-o tadaszutadaszu megreformáljamegreformálja aa politi-politi-
kátkát ◇ hiza-ohiza-o tadaszutadaszu sarkárasarkára ülül 「Hiza-o
tadasita.」 „A sarkára ült.”

tadaszutadaszu ◆ kiderítkiderít 「Kokuszode hikokuno
keidzsiszekinin-o tadaszu.」 „Bíróságon kideríti
a vádlott bűnügyi felelősségét.” ◆ kivizsgálkivizsgál
「Cumi-o tadaszu.」 „Kivizsgálja a bűnügyet.” ◆

megvizsgálmegvizsgál 「Dzsikenno sinszó-o tadasita.」
„Megvizsgálta a tényállást.” ◇ moto-omoto-o tadasze-tadasze-
baba haha aztazt nézzüknézzük 「Moto-o tadaszebakore-va
kiminoaidiadatta.」 „Ha azt nézzük, ez a te ötle-
ted volt.”

tadaszutadaszu ◆ kipuhatolkipuhatol 「Ikó-o tadasita.」 „Ki-
puhatoltam a szándékát.” ◆ megbizonyosodikmegbizonyosodik
「Kotono siszai-o tadaszu.」 „Megbizonyosodik
az ügy részleteiről.” ◆ puhatolpuhatol 「Aiteno sin-i-
o tadaszu.」 „Valódi szándékát puhatolja.” ◆ pu-pu-
hatolódzikhatolódzik ◆ puhatolózikpuhatolózik 「Kareno kenkai-
o tadasita.」 „Puhatolóztam a véleményéről.” ◆

rákérdezrákérdez 「Szeifuno kenkai-o tadasita.」 „Rá-
kérdezett a kormány véleményére.” ◇ kikitada-kikitada-
szuszu kipuhatolkipuhatol 「Kareno kimocsi-o kiki tadasi-
ta.」 „Kipuhatoltam az érzelmeit.” ◇ kikitada-kikitada-
szuszu megbizonyosodikmegbizonyosodik 「Jógisanoaribai-o kiki
tadasita.」 „Megbizonyosodtam a gyanúsított ali-
bijéről.”

tadatadatadatada ◆ csupacsupa 「Tadatadakansanomide-
szu.」 „Csupa hála vagyok!” ◆ igencsakigencsak 「Tada-
tada uresiideszu.」 „Igencsak boldog vagyok.”

tadetade ◆ borsos keserűfűborsos keserűfű ◆ keserűfűkeserűfű
tadekatadeka ◆ keserűfűkeserűfű
tadekúmusimoszukizukitadekúmusimoszukizuki ◆ ízlésekízlések ésés pofo-pofo-
noknok különbözőkkülönbözők ◆ kinekkinek aa pap,pap, kinekkinek aa pap-pap-
néné
tadokutadoku ◆ sok olvasássok olvasás
tadokukatadokuka ◆ sokatsokat olvasóolvasó 「Kare-va tadoku-
kadeszu.」 „Sokat olvasó ember.”

tadokunotadokuno ◆ sokatsokat olvasóolvasó 「Tadokuno hito」
„sokat olvasó ember”

tadontadon ◆ faszénbrikettfaszénbrikett
tadoricukaszerutadoricukaszeru ◆ elvezetelvezet 「Ikucukano kon-
szekide han-ninmadetadori cuita.」 „A nyomok
elvezettek a tetteshez.”

tadoricukutadoricuku ◆ elevickélelevickél 「Bótode simamadet-
adori cuita.」 „Csónakkal elevickéltem a szigetre.”
◆ kerülkerül 「Daitórjóno csiinidójattetadori cuita-
danoró.」 „Hogyan került az elnöki székbe?” ◆

nagynagy nehezennehezen megérkezikmegérkezik 「Jójaku mokute-
kicsinitadori cuita.」 „Nagy nehezen megérkez-
tem a célállomásra.” ◇ tadoricukaszerutadoricukaszeru elve-elve-
zetzet 「Ikucukano konszekide han-ninmadetadori
cuita.」 „A nyomok elvezettek a tetteshez.”

tadorutadoru ◆ haladhalad 「Szenkjokuga hini hini akkano
icsizu-o tadotta.」 „Napról napra rosszabbul ha-
ladt a háború.” ◆ követkövet 「Micsi-o tadotta.」
„Követte az utat.” ◆ végigkövetvégigkövet 「Dzsikenga
okita tokino kioku-o tadotta.」 „Végigkövette az
emlékezetében, mi történt az eset idején.” ◆

visszavezetvisszavezet 「Kakei-o dzsúhacsiszeikimade
tadotta.」 „A családfáját visszavezette a XVIII.
századig.” ◇ itto-oitto-o tadorutadoru egyenesenegyenesen haladhalad
「Kono dóbucu-va zecumecuno itto-o tadottei-
ru.」 „Ez az állatfaj egyenesen halad a kihalás fe-
lé.” ◇ szuitaiitto-oszuitaiitto-o tadorutadoru hanyatlóbanhanyatlóban vanvan
「Kono kaisa-va szuitaiitto-o tadotteiru.」 „Ez a
vállalat hanyatlóban van.” ◇ heikószen-oheikószen-o ta-ta-
dorudoru nemnem vezetvezet sehovásehová 「Kósó-va heikószen-
o tadotteita.」 „A tárgyalások nem vezettek se-
hová.” ◇ jumedzsi-ojumedzsi-o tadorutadoru álomországbanálomországban
járjár
tadósitadósi ◆ tárgyastárgyas igeige ◆ tárgyastárgyas ragozásúragozású
igeige
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tadósótadósó ◆ hiperaktivitáshiperaktivitás
tadószeitadószei ◆ hiperaktivitáshiperaktivitás
tadószeisógaitadószeisógai ◆ hiperaktivitáshiperaktivitás ◆

hiperaktivitás-zavarhiperaktivitás-zavar
tadotadosiitadotadosii ◆ botladozóbotladozó 「Tadotadosii hana-
si kata-o sita.」 „Botladozva beszélt.” ◆ döcögősdöcögős
「Tadotadosii asidoride aruita.」 „Döcögős lép-
tekkel haladtam.” ◆ törttört 「Tadotadosiihangarí
gode kotaeta.」 „Tört magyarsággal válaszolt.”

tadotadosikutadotadosiku ◆ döcögvedöcögve 「Tadotadosiku ha-
nasita.」 „Döcögve beszélt.”

tadotadosikutadotadosiku ◆ botladozvabotladozva 「Sónin-va dzsi-
kennicuitetadotadosiku hanasita.」 „A tanú bot-
ladozva mondta el az esetet.” ◆ döcögősendöcögősen
「Dósite okuretakatadotadosiku szecumeisita.」
„Döcögősen magyarázta, hogy miért késett.”

tadottetadotte ◆ nyománnyomán 「Kareno asiato-o tadotte
szuszunda.」 „A léptei nyomán haladtam.”

tadzsitadzsi ◆ másmás dologdolog 「Kaisaga iszogasikute,
tadzsi-o kaerimiru himaganakatta.」 „Sok dol-
gom volt a munkahelyemen, másra már nem is ju-
tott időm.” ◆ másmás problémájaproblémája 「Vatasitacsi-va
genkideszukara, tadzsinagara goansinkudaszai.」
„Nem akarom a problémánkkal terhelni, de ké-
rem, nyugodjon meg, jól vagyunk.”

tadzsicutadzsicu ◆ másikmásik napnap 「Kjúdzsicu-o tadzsicu-
ni furikaeta.」 „A szabadnapot másik napra tet-
ték.” ◆ máskormáskor 「Szore-va mata tadzsicuni juzu-
rimasó.」 „Ezt halasszuk máskorra!”

tadzsikiszutantadzsikiszutan ◆ TadzsikisztánTadzsikisztán
tadzsikiszutandzsintadzsikiszutandzsin ◆ tadzsikisztánitadzsikisztáni
tadzsikiszutan-notadzsikiszutan-no ◆ tadzsikisztánitadzsikisztáni
tadzsinatadzsina ◆ elfoglaltelfoglalt 「Tadzsina icsinicsideat-
ta.」 „Elfoglalt napom volt.” ◆ eseménydúseseménydús
「Tadzsina icsinendeatta.」 „Eseménydús év
volt.” ◆ mozgalmasmozgalmas 「Tadzsina issúkandeat-
ta.」 „Mozgalmas hetem volt.”

tadzsirogutadzsirogu ◆ visszahőkölvisszahőköl 「Szuszamadzsii
kókeinitadzsiroida.」 „Visszahőkölt a borzalmas
látványtól.”

tadzsitadzsininarutadzsitadzsininaru ◆ zavarbazavarba jönjön 「Sicu-
monszaretaratadzsitadzsininatta.」 „Zavarba jött
a kérdései hallatán.”

tadzsitadzsitotadzsitadzsito ◆ bizonytalanulbizonytalanul 「Tadzsita-
dzsitonarinagara ii vakesita.」 „Bizonytalanul

szabadkozott.” ◆ megriadvamegriadva 「Uszo-o mijabu-
retetadzsitadzsitosita.」 „Megriadtam, amikor ki-
derült a hazugságom.” ◆ visszariadvavisszariadva 「Teki-
va tadzsitadzsito atozuszarisita.」 „Az ellenség
visszariadva meghátrált.” ◆ zavartanzavartan
「Macsigai-o sitekiszaretetadzsitadzsitosita.」
„Zavartan fogadtam, amikor rávilágítottak a hi-
bámra.”

tadzsitanan-natadzsitanan-na ◆ számtalanszámtalan nehézséggelnehézséggel
terheltterhelt 「Tadzsitananna issó」 „számtalan ne-
hézséggel terhelt élet”

tadzsitatan-natadzsitatan-na ◆ elfoglaltelfoglalt 「Tadzsitatanna
dzsinszei-o okuru.」 „Elfoglalt életet él.” ◆ ese-ese-
ménydúsménydús 「Tadzsitatanna hibi」 „eseménydús
napok”

tadzsótadzsó ◆ csapodárságcsapodárság ◆ érzelgősségérzelgősség ◆ in-in-
gatagsággatagság ◆ ledérségledérség ◆ szentimentalizmusszentimentalizmus

tadzsónatadzsóna ◆ csapodárcsapodár ◆ érzelgősérzelgős ◆ ingatagingatag
◆ ledérledér ◆ szentimentálisszentimentális ◆ szenvedélyesszenvedélyes
tadzsótakan-natadzsótakan-na ◆ szentimentálisszentimentális
tadzsútadzsú ◆ egymástegymást átfedőátfedő ◆ multiplexmultiplex ◆

többszöröstöbbszörös 「Tadzsúno szaimu-o kakaeru.」
„Többszörös felelősséget vállal magára.”

tadzsúdzsikotadzsúdzsiko ◆ tömegbalesettömegbaleset
tadzsúdzsinkakutadzsúdzsinkaku ◆ többszöröstöbbszörös személyi-személyi-
ségség
tadzsúhószótadzsúhószó ◆ multiplexmultiplex adásadás ◇ onszeita-onszeita-
dzsúhószódzsúhószó többnyelvű adástöbbnyelvű adás
tadzsúidensizokutadzsúidensizoku ◆ multigéncsaládmultigéncsalád
tadzsúkaikitadzsúkaiki ◆ többszörös regressziótöbbszörös regresszió
tadzsúkanszentadzsúkanszen ◆ többszörös fertőzéstöbbszörös fertőzés
tadzsúsoritadzsúsori ◆ többutas feldolgozástöbbutas feldolgozás
tadzsúsótocutadzsúsótocu ◆ tömeges ütközéstömeges ütközés
tadzsúszekibuntadzsúszekibun ◆ többszörös integráltöbbszörös integrál
taedaenitaedaeni ◆ akadozvaakadozva 「Ikimo tae daeni arui-
teita.」 „Akadozó lélegzettel mentem.” ◆ elhaló-elhaló-
anan 「Koemo tae daeni hanasiteita.」 „Elhaló han-
gon beszélt.”

taegataitaegatai ◆ ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Tae gatai
nemukeni oszovareta.」 „Ellenállhatatlan álmos-
ság tört rám.” ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen 「Tae gatai
itami」 „elviselhetetlen fájdalom” ◆ kibírhatat-kibírhatat-
lanlan 「Tae gatai acusza」 „kibírhatatlan meleg” ◆

rettentőrettentő 「Ottono uvakide tae gatai kucú-o ad-
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zsivatta.」 „Rettentő fájdalmat okozott a férjem a
hűtlenségével.” ◆ tűrhetetlentűrhetetlen 「Tae gatai ku-
cudzsoku」 „tűrhetetlen megaláztatás”

taehaterutaehateru ◆ végképpvégképp elfogyelfogy 「Tairjokuga
tae hateta.」 „Végképp elfogyott az erőm.”

taeirutaeiru ◆ kileheli a lelkétkileheli a lelkét
taeirubakarinitaeirubakarini ◆ keservesenkeservesen 「Tae irubaka-
rini naku」 „keservesen zokog”

taeirujónataeirujóna ◆ elhalóelhaló 「Tae irujóna koe」 „elha-
ló hang”

taemanaitaemanai ◆ állandóállandó 「Kare-va tae manai
kógeki-o uketa.」 „Állandó támadások érték.” ◆

örökösörökös 「Tae manai dorjokuga hicujódeszu.」
„Örökös erőfeszítésre van szükség.” ◆ szakadat-szakadat-
lanlan 「Tae manai szóonde nemurenakatta.」 „A
szakadatlan zajban nem tudtam aludni.” ◆ szün-szün-
telentelen 「Tae manai dzsisin-va kokuminno sinkei-
o togaraszeteita.」 „A szüntelen földrengések az
emberek idegeire mentek.”

taemanakutaemanaku ◆ állandóanállandóan 「Kare-va tae manaku
szeki-o siteita.」 „Állandóan köhögött.” ◆ folya-folya-
matosanmatosan 「Kurumano nagarega tae manaku cu-
zuita.」 „Folyamatosan jöttek a kocsik.” ◆ sza-sza-
kadatlanulkadatlanul 「Rjúszeiga tae manaku furi szoszo-
ida.」 „Szakadatlanul hullottak a csillagok.” ◆

szüntelenülszüntelenül 「Raimei-va tae manaku kikoeta.」
„Szüntelenül dörgött az ég.”

taenaitaenai ◆ folyamatosanfolyamatosan csinálcsinál 「Kankókja-
kuga taenakatta.」 „Folyamatosan jöttek a turis-
ták.” ◆ nemnem akarakar szűnniszűnni 「Varaiga taenakat-
ta.」 „Szűnni nem akaró nevetés volt.”

taenaitaenai ◆ hetetlenhetetlen 「Kono eiga-va miruni tae-
nai.」 „Ez a film nézhetetlen.”

taenarutaenaru ◆ elbűvölőelbűvölő 「Taenaru gakuno ne」
„elbűvölő zene” ◆ fülbemászófülbemászó 「Taenaru sira-
be」 „fülbemászó dallam”

taerarenaitaerarenai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen ◆ igénybeigénybe
veszvesz 「Totemo taerarenai kókeidatta.」 „Na-
gyon igénybe vett a látvány.” ◆ kibírhatatlankibírhatatlan
「Kareno taido-va taerarenai.」 „Kibírhatatlan a
modora.” ◆ megviselmegvisel 「Taerarenai kókeidat-
ta.」 „Megviselt a látvány.”

taerarerutaerareru ◆ elviselhetőelviselhető 「Itami-va kono te-
idodato taerareru.」 „Ekkora fájdalom elviselhe-
tő.” ◆ kibírkibír 「Kono tatemono-va ókina dzsisinni-

mo taerareru.」 „Ez az épület nagy földrengést is
kibír.”

taerutaeru ◆ alkalmasalkalmas 「Karenaraszono ninni ta-
eru.」 „Alkalmas arra a posztra.” ◆ álláll 「Kono
sokubucu-va szamuszani taeru.」 „Ez a növény
állja a hideget.” ◆ bírbír 「Ano hitoni-va taerare-
nai.」 „Nem bírom azt az embert.” ◆ elbírelbír
「Kon-nannatokihodo ningen-va kucúnijoku ta-
eru.」 „Minél nagyobb a nehézség, annál több fáj-
dalmat elbír az ember.” ◆ ellenállellenáll 「Júvakuni
taeru.」 „Ellenáll a kísértésnek.” ◆ elviselelvisel
「Acusza-va taerarenakatta.」 „Nem tudta elvi-
selni a meleget.” ◆ győzgyőz 「Anatano jaszasiszani-
va kansani taemaszen.」 „Nem győzök hálálkodni
a kedvességéért.” ◆ hatóható 「Konoradzsio-va ma-
da sijóni taeru.」 „Ez a rádió még használható.”
◆ hetőhető 「Kono ongaku-va kansóni taeru.」 „Ez
a zene élvezhető.” ◆ képesképes 「Kareno bakana
kotoba-va kikuni taenai.」 „Nem vagyok képes
végighallgatni a hülyeségét.” ◆ kiállkiáll 「Ano
hitoni-va taerarenai.」 „Azt az embert ki nem áll-
hatom.” ◆ lenyellenyel 「Rjódzsokuni taeta.」 „Le-
nyeltem a sértést.” ◆ viselvisel 「Guntaino kunren-
nijoku taeta.」 „Jól viselte a katonai kiképzést.”
◇ kansónitaenaikansónitaenai élvezhetetlenélvezhetetlen 「Kono
ongaku-va kansóni taenai.」 „Ez a zene élvezhe-
tetlen.” ◇ kan-nitaenaikan-nitaenai meghatódottmeghatódott 「Kanni
taenai hjódzsó-o siteita.」 „Tekintetén megható-
dottság látszott.” ◇ kikinitaenaikikinitaenai rosszrossz hall-hall-
gatnigatni 「Gudagudato cuzuku monku-va kikini ta-
enai.」 „Rossz hallgatni az örökös panaszkodá-
sát.” ◇ singainitaenaisingainitaenai felháborítófelháborító ◇ taenaitaenai
hetetlenhetetlen 「Kono eiga-va miruni taenai.」 „Ez
a film nézhetetlen.” ◇ taerarerutaerareru kibírkibír 「Kono
tatemono-va ókina dzsisinnimo taerareru.」 „Ez
az épület nagy földrengést is kibír.”

taerutaeru ◆ elfogyelfogy 「Ikiru csikaraga taeta.」 „El-
fogyott az életerőm.” ◆ kihalkihal 「Szono kotoba-
va taetesimatta.」 „Kihalt a nyelv.” ◆ megsza-megsza-
kadkad 「Sinszekitono renrakuga taeta.」 „A roko-
nommal megszakadt a kapcsolatom.” ◆ megszű-megszű-
niknik 「Szono súkan-va taeta.」 „Megszűnt a szo-
kás.” ◆ szűnikszűnik 「Szagigadósitemo taenakatta.」
„A csalások nem akartak szűnni.” ◇ ikigataeruikigataeru
kilehelikileheli aa lelkétlelkét 「Otoko-va ikiga taeta.」 „A
férfi kilehelte a lelkét.” ◇ ikitaeruikitaeru kilehelikileheli aa
lelkétlelkét ◇ kettógataerukettógataeru megszakadmegszakad aa vér-vér-
vonalvonal 「Szono iekettóga taeta.」 „Annak a csa-
ládnak megszakadt a vérvonala.” ◇ taenaitaenai nemnem
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akarakar szűnniszűnni 「Varaiga taenakatta.」 „Szűnni
nem akaró nevetés volt.” ◇ taenaitaenai folyamato-folyamato-
sansan csinálcsinál 「Kankókjakuga taenakatta.」 „Fo-
lyamatosan jöttek a turisták.”

taesinobutaesinobu ◆ átvészelátvészel 「Kibisii fuju-o tae sino-
bu.」 „Átvészeli a nehéz telet.” ◆ elviselelvisel 「Dzsó-
sino bógenni tae sinonda.」 „Elviseltem a főnö-
köm gorombáskodását.” ◆ lehúzlehúz 「Teinenmade
jonnenkan tae sinobanakute-va .」 „A nyugdíjig
még le kell húzni négy évet.”

taetetaete ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kono hen-va gaikoku-
dzsinno szugata-va taete mienai.」 „Errefelé egy-
általán nem lehet látni külföldieket.” ◆ sohasemsohasem
「Karega dzsibunno kandzsócuite katarukoto-va ,
taetenakatta.」 „Sohasem beszélt az érzelmeiről.”

taezarutaezaru ◆ állandóállandó 「Taezaru dorjoku」 „állan-
dó erőfeszítés” ◆ folyamatosfolyamatos 「Taezaru kjófu」
„folyamatos félelem” ◆ szüntelenszüntelen 「Taezaru fu-
an」 „szüntelen nyugtalanság”

taezutaezu ◆ állandóanállandóan 「Kare-va taezuszutoreszu-
o kandzsita.」 „Állandóan stressz alatt volt.” ◆

folyamatosanfolyamatosan 「Icsidzsikantaezu hi-va moete-
ita.」 „Egy órán át folyamatosan égett a tűz.” ◆

folytonosanfolytonosan 「Szekai-va taezu henkasiteiru.」
„A világ folytonosan változik.” ◆ örökösenörökösen 「Ta-
ezu monkubakari itteiru.」 „Örökösen panaszko-
dik.” ◆ szakadatlanulszakadatlanul 「Issúkantaezu amega
furi cuzuketeita.」 „Egy héten át szakadatlanul
esett az eső.”

tafítafí ◆ vajkaramellavajkaramella
tafonomítafonomí ◆ tafonómiatafonómia
tafunatafuna ◆ keménykemény 「Tafuna otoko」 „kemény
legény” ◆ szívósszívós 「Szeisintekinitafuna on-
nada.」 „Érzelmileg szívós nő.”

tafutaszukátotafutaszukáto ◆ taftszoknyataftszoknya
tagataga ❶ hordóabroncshordóabroncs 「Tarunitaga-o hame-
ta.」 „Abroncsot tett a hordóra.” ◆ abroncsabroncs
「Tarunotaga」 „hordó abroncsa” ◆ fegyelemfegyelem
「Szosikinotagaga jurunda.」 „Lazult a fegyelem
a szervezetben.” ◆ gátlásgátlás 「Rinrinotaga-o ha-
zusita.」 „Megszabadult az erkölcsi gátlásától.” ◆

korlátkorlát 「Szennjúkannotaga-o hazusita.」 „Meg-
szabadult az előítéletek korlátaitól.” ◆ szét-szét-
eséstesést gátlógátló dologdolog 「Sakainotagaga hazurete-
iru.」 „A társadalom szétesőben van.” ◇ taga-taga-
oo simerusimeru meghúzzameghúzza azaz abroncsotabroncsot 「Taruno
taga-o simeta.」 „Meghúzta a hordón az abron-

csot.” ◇ taga-otaga-o simerusimeru megfegyelmezmegfegyelmez 「Csí-
muno taga-o simeta.」 „Megfegyelmeztem a csa-
patot.” ◇ taga-otaga-o hazusitehazusite szabadonszabadon 「Taga-
o hazusite kangaeta hógaii.」 „Szabadon kell gon-
dolkodnunk.”

tagaerutagaeru ◆ megszegmegszeg 「Jakuszoku-o tagaeta.」
„Megszegte az ígéretét.”

tagaitagai ◆ egymásegymás 「Tagaini kjórjokuszuru.」
„Együttműködnek egymással.” ◆ kölcsönösségkölcsönösség
「Kono kankeini-va tagaini riekigaaru.」 „Ez a
kapcsolat kölcsönös haszonnal jár.” ◆ mindket-mindket-
tőtő 「Tagaini inuga szukideszu.」 „Mindketten
szeretjük a kutyákat.” ◇ otagaiotagai egymásegymás
「Otagai-o taszuke au.」 „Segítik egymást.” ◇

otagaiszamaotagaiszama egyegy cipőbencipőben járunkjárunk 「Otagai
szamadeszu.」 „Egy cipőben járunk.” ◇ otaga-otaga-
iszamaiszama énén isis 「Bikkurisitano-va otagai szam-
adeszu.」 „Én is nagyon meglepődtem.” ◇ taga-taga-
iniszoiniszo relatívrelatív prímprím 「Jonto dzsúgo-va tagaini
szodearu.」 „A négy és a tizenöt relatív prímek.”

tagaicsigainitagaicsigaini ◆ váltakozvaváltakozva 「Tagai csigaini
akairoto aoiro-o cukatta.」 „Váltakozva használta
a pirosat és a kéket.”

tagainitagaini ◆ egymásegymás 「Otagainibíru-o cuida.」
„Töltöttek egymásnak sört.” ◆ mindkettenmindketten
「Tagaini ganbarimasó!」 „Mindketten igyekez-
zünk!” ◇ otagainiotagaini egymásegymás 「Otagaini aisi at-
teiru.」 „Szerelmesek egymásba.” ◇ otagainiotagaini
mindkettenmindketten 「Otagaini ki-o cukemasó.」
„Mindketten vigyázzunk!”

tagainimekubaszeszurutagainimekubaszeszuru ◆ összekacsintösszekacsint
「Tagaini mekubaszesita.」 „Összekacsintottak.”

tagainiszotagainiszo ◆ relatívrelatív prímprím 「Jonto dzsúgo-va
tagaini szodearu.」 „A négy és a tizenöt relatív
prímek.”

tagajatagaja ◆ kádárkádár
tagajaszutagajaszu ◆ felszántfelszánt 「Hatake-o tagajasi-
ta.」 „Felszántotta a földet.” ◆ megművelmegművel
「Tocsi-o tagajaszu.」 „Megműveli a földet.” ◆

művelművel 「Tocsi-o tagajaszu.」 „Földet művel.” ◆

szántszánt 「Tocsi-o tagajaszu.」 „Földet szánt.” ◆

tárcsáztárcsáz
tagakutagaku ◆ nagy összegnagy összeg
tagakuhen-notagakuhen-no ◆ szabadszabad csészelevelűcsészelevelű ◆

többcsészelevelűtöbbcsészelevelű
tagakunokifutagakunokifu ◆ nagy összegű adománynagy összegű adomány
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tagakunosakkintagakunosakkin ◆ nagynagy összegűösszegű adósságadósság
「Kokuminni-va tagakuno sakkingaarimaszu.」
„A lakosságnak nagy összegű adóssága van.”

tagakunózeisatagakunózeisa ◆ nagy adófizetőnagy adófizető
taganetagane ◆ hidegvágóhidegvágó ◆ vésővéső
taga-otaga-o hazusitehazusite ◆ szabadonszabadon 「Taga-o hazu-
site kangaeta hógaii.」 „Szabadon kell gondolkod-
nunk.”

taga-otaga-o simerusimeru ◆ megfegyelmezmegfegyelmez 「Csímuno
taga-o simeta.」 „Megfegyelmeztem a csapatot.”
◆ meghúzzameghúzza azaz abroncsotabroncsot 「Taruno taga-o si-
meta.」 „Meghúzta a hordón az abroncsot.”

tagarutagaru ◆ akarakar 「Kuruma-o kaitagatteiru.」
„Autót akar venni.” ◆ megkívánmegkíván 「Szake-o no-
mitagatta.」 „Megkívánta az italt.” ◇ sitagarusitagaru
kívánkozikkívánkozik 「Kodomo-va szotode aszobitaga-
ru.」 „A gyerek a szabadba kívánkozik.” ◇ sita-sita-
garugaru akarakar 「Kodomoga tabetagaru.」 „A gyerek
enni akar.”

tagautagau ◆ ellenkezikellenkezik 「Kono kói-va kaisano ki-
szokuni tagau.」 „Ez a cselekedet ellenkezik a vál-
lalati szabályzattal.” ◆ eltéreltér 「Kekka-va joszóni
csigaukoto-va nakatta.」 „Az eredmény nem tért
el a várttól.” ◇ an-nitagavazuan-nitagavazu mintmint várhatóvárható
voltvolt 「Kotosimo anni tagavazu ójukininatta.」
„Mint várható volt, idén is nagy hó volt.” ◇ szun-szun-
buntagavanaibuntagavanai egyegy ésés ugyanazugyanaz 「Honmonoto
kae dama-va szunbuntagavanai.」 „A hasonmás
és az eredeti egy és ugyanaz.” ◇ tagavazutagavazu hívenhíven
「Kare-va jakuszokuni tagavazu okane-o kaesi-
ta.」 „Ígéretéhez híven visszaadta a pénzt.” ◇

tagavazutagavazu pontosanpontosan 「Densa-va ippuntagava-
zu tócsakusita.」 „A vonat percnyi pontossággal
megérkezett.”

tagavazutagavazu ◆ hívenhíven 「Kare-va jakuszokuni taga-
vazu okane-o kaesita.」 „Ígéretéhez híven vissza-
adta a pénzt.” ◆ pontosanpontosan 「Densa-va ippuntag-
avazu tócsakusita.」 „A vonat percnyi pontosság-
gal megérkezett.”

tageitagei ◆ sokoldalúságsokoldalúság 「Tagei-o hakkiszuru.」
„Tanúbizonyságot tesz a sokoldalúságáról.”

tageinatageina ◆ soksok mindenhezmindenhez értért ◆ sokoldalúsokoldalú
「Tageina hito」 „sokoldalú ember”

tageitaszainatageitaszaina ◆ sokoldalúsokoldalú művésziművészi tehet-tehet-
sége vansége van

tagentagen ◆ bőbeszédűségbőbeszédűség ◇ tagen-otagen-o jósinaijósinai
feleslegesfelesleges említeniemlíteni 「Kankjóheno hairjoga
takamatteirukoto-va tagen-o jósinai.」 „Felesle-
ges említeni, hogy megnőtt a környezettudatos-
ság.”

tagentagen ◆ pluralitáspluralitás
tagenbjósatagenbjósa ◆ többnézőpontú ábrázolástöbbnézőpontú ábrázolás
tagencsúkeitagencsúkei ◆ többhelyszínes közvetítéstöbbhelyszínes közvetítés
tagengotagengo ◆ többnyelvűtöbbnyelvű
tagengokokkatagengokokka ◆ többnyelvű államtöbbnyelvű állam
tagengoszapótotagengoszapóto ◆ többnyelvű támogatástöbbnyelvű támogatás
tagengotaijakutagengotaijaku ◆ többnyelvűtöbbnyelvű párhuzamospárhuzamos
fordításfordítás
tagengotaiótagengotaió ◆ többnyelvűtöbbnyelvű támogatástámogatás
「Apurino tagengotaió」 „alkalmazás többnyelvű
támogatása”

tagenhószótagenhószó ◆ többhelyszínes közvetítéstöbbhelyszínes közvetítés
tagenhóteisikitagenhóteisiki ◆ többismeretlenestöbbismeretlenes egyen-egyen-
letlet
tagenkatagenka ◆ sokpólusúvá válássokpólusúvá válás
tagenkokkanrontagenkokkanron ◆ pluralistapluralista államállam eszmé-eszmé-
jeje
tagen-otagen-o jósinaijósinai ◆ feleslegesfelesleges említeniemlíteni
「Kankjóheno hairjoga takamatteirukoto-va
tagen-o jósinai.」 „Felesleges említeni, hogy meg-
nőtt a környezettudatosság.”

tagenrontagenron ◆ plurarizmusplurarizmus
tagenronsatagenronsa ◆ pluraristaplurarista
tagensugitagensugi ◆ pluralizmuspluralizmus
tagenszútagenszú ◆ hiperkomplex számhiperkomplex szám
tagenszurutagenszuru ◆ elfecsegelfecseg ◆ elmond másnakelmond másnak
tagentekinatagentekina ◆ pluralistapluralista
tagen-ucsútagen-ucsú ◆ multiverzummultiverzum
tageritageri ◆ bíbicbíbic
tágettotágetto ◆ célcél 「Uriagenotágetto-o kimeta.」
„Az árbevételi célt meghatároztuk.” ◆ célközön-célközön-
ségség 「Sóhinnotágetto-o siboru.」 „Behatárolja a
termék célközönségét.”

tágettoniszurutágettoniszuru ◆ célbacélba veszvesz 「Kono
szeihin-va nenpaino hito-o tágettonisiteiru.」 „Ez
a termék az időseket veszi célba.” ◆ szólszól
「Sosinsa-o tágettonisite kidzsi-o kaita.」 „Kez-
dőknek szóló cikket írt.”
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tage-vatage-va mugeimugei ◆ akiaki mindenhezmindenhez ért,ért, semmi-semmi-
hez sem érthez sem ért
tagitagi ◆ többértelműségtöbbértelműség
tagigotagigo ◆ poliszémapoliszéma ◆ többértelműtöbbértelmű szószó ◆

többjelentésű szótöbbjelentésű szó
tagirutagiru ◆ buzogbuzog 「Júszuigatagitteiru.」 „Buzog
a forrás.” ◆ felforrfelforr 「Jugatagitteiru.」 „Felforrt
a víz.” ◆ forrongforrong 「Vakamonono csisiogatagit-
teiru.」 „A fiatalok vére forrong.” ◆ tajtékziktajtékzik
「Ocsitagiru taki」 „tajtékozva aláhulló vízesés”

tagiszeitagiszei ◆ kétértelműségkétértelműség ◆ többértelmű-többértelmű-
ségség
tagitekinatagitekina ◆ soksok jelentésűjelentésű ◆ többtöbb jelenté-jelenté-
sűsű
tagotago ◆ favödörfavödör ◇ koetagokoetago trágyástrágyás vödörvödör
「Koetago-o kacugu.」 „Trágyás vödröket visz a
vállán.”

tagontagon ◆ elfecsegéselfecsegés ◆ kifecsegéskifecsegés
tagontagon ◆ bőbeszédűségbőbeszédűség
tagonszurutagonszuru ◆ elfecsegelfecseg 「Kare-va kanodzsono
himicu-o tagonsita.」 „Elfecsegte a nő titkát.” ◆

elmondelmond 「Kareno furin-o tagonsita.」 „Elmondta
másoknak, hogy az az ember szeretőt tart.” ◆ el-el-
mondmond másnakmásnak ◆ kifecsegkifecseg 「Himicu-o tagonsi-
ta.」 „Kifecsegte a titkot.”

tagutagu ◆ jelölésjelölés ◇ hairecutagubuihairecutagubui szekven-szekven-
ciacia általáltal jelöltjelölt helyhely ◇ bóhantagubóhantagu lopás-lopás-
gátlógátló
tagubótotagubóto ◆ vontatóhajóvontatóhajó
taguitagui ◆ fajtafajta 「Kono taguino hon-va szukide-
va arimaszen.」 „Nem szeretem az ilyen fajta
könyveket.” ◆ féleféle 「Kókokuszendennotaguino
kaisa-o jatteiru.」 „Hirdetésféle dolgokkal foglal-
kozó céget vezet.” ◆ féleségféleség ◆ nemnem 「Tagui ma-
rena kókei」 „maga nemében páratlan látvány”
◆ valamifajtavalamifajta ◇ szonotaguiszonotagui olyanfajtaolyanfajta
「Akuszeimoarukeredomo, kono sujó-va
szonotaguide-va nai.」 „Van rosszindulatú daga-
nat is, de ez nem olyanfajta.” ◇ szonotaguinoszonotaguino
olyasféleolyasféle 「Szono taguiino sinpai-va nai.」
„Olyasféle dolog miatt nem kell aggódnunk.” ◇

szonotaguinoszonotaguino ilyesféleilyesféle 「Szono taguiino
hanasi-va joku kiku.」 „Sokszor hallok ilyesféle
történeteket.” ◇ taguimarenataguimarena páratlanpáratlan 「Zó-
va tagui marena csikara-o motteiru.」 „Az ele-
fántnak páratlan ereje van.”

taguimarenataguimarena ◆ páratlanpáratlan 「Zó-va tagui marena
csikara-o motteiru.」 „Az elefántnak páratlan ere-
je van.”

taguinonaitaguinonai ◆ páratlanpáratlan 「Taguinonai nórjo-
ku」 „páratlan tudás”

tagurijoszerutagurijoszeru ◆ magáhozmagához húzhúz 「Tazuna-o ta-
guri joszeta.」 „Magamhoz húztam a gyeplőt.”

tagurikomutagurikomu ◆ behúzbehúz
tagurutaguru ◆ behúzbehúz 「Rjósi-va ami-o tagutta.」 „A
halász behúzta a hálóját.” ◆ felcsévélfelcsévél 「Curi
ito-o tagutta.」 „Felcsévéltem a horgászzsinórt.”

tahacutahacu ◆ ismétlődésismétlődés 「Tahacudzsiko」 „is-
métlődő baleset” ◆ megszaporodásmegszaporodás ◆ soroza-soroza-
tosságtosság 「Dódzsitahacutero dzsiken」 „terroris-
ták egyidejű támadássorozata” ◇ dódzsitahac-dódzsitahac-
uteroutero egyidejű terrortámadásokegyidejű terrortámadások
tahacuszeikin-entahacuszeikin-en ◆ polymyositispolymyositis
tahacuszeikókasótahacuszeikókasó ◆ szklerózis multiplexszklerózis multiplex
tahacuszurutahacuszuru ◆ gyakrangyakran előfordulelőfordul 「Konoe-
rága tahacusiteiru.」 „Gyakran előfordul ez a hi-
ba.” ◆ ismétlődőismétlődő 「Tahacuszuru dzsikoni csúi-
o kankisita.」 „Felhívta a figyelmet az ismétlődő
balesetekre.” ◆ megszaporodikmegszaporodik 「Manbiki-va
tahacusiteiru.」 „Megszaporodtak az áruházi lo-
pások.” ◆ sokfelésokfelé előfordulelőfordul 「Kono szagi-va
tahacusiteiru.」 „Sokfelé előfordul ez a csalás.”

tahacuterotahacutero ◆ merényletsorozatmerényletsorozat
tahaikeiszeitahaikeiszei ◆ poliembrióniapoliembriónia
tahatatahata ◆ mezőgazdasági földmezőgazdasági föld
tahentahen ◆ bal oldali rizsföld-gyökbal oldali rizsföld-gyök
tahenkeitahenkei ◆ poligonpoligon ◆ sokszögsokszög
tahenszúkanszútahenszúkanszú ◆ többváltozóstöbbváltozós függvényfüggvény

tahicsitótahicsitó ◆ TahitiTahiti
tahótahó ◆ másfelőlmásfelől 「Ippóde-va genkiszóni mi-
emaszuga, tahóde-va hidzsóniszutoreszugatamat-
teirunodeszu.」 „Egyfelől kiegyensúlyozottnak
látszik, másfelől sok stressz gyülemlett fel benne.”
◆ másikmásik 「Ippó-va csiiszakute tahó-va ókii.」
„Az egyik kicsi, a másik nagy.” ◆ másikmásik irányirány ◆

másrésztmásrészt 「Kare-va sincsódearu ippó, tahóde-
va daitandearu.」 „Egyrészt óvatos, másrészt me-
rész.”

tahómentahómen ◆ soksok oldaloldal 「Tahómenkara kangaeta
szenrjaku」 „sok oldalról átgondolt stratégia” ◆
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soksok területterület 「Tahómenni vatatte kacudószu-
ru.」 „Sok területen tevékenykedik.” ◆ többtöbb
megközelítésmegközelítés 「Rekisi-o tahómenkara szecu-
meisita.」 „Több megközelítésből magyarázta a
történelmet.”

tahómen-nivatarutahómen-nivataru ◆ kiterjedtkiterjedt 「Tahómenni
vataru csisiki」 „kiterjedt tudás” ◆ szélesszéles körűkörű
「Tahómenni vataru sumi」 „széles körű érdeklő-
dés”

tahónjoraitahónjorai ◆ PrabhutaratnaPrabhutaratna
tahónocsúzótahónocsúzó ◆ ágyúöntéságyúöntés
taitai ◆ döntetlendöntetlen 「Rjócsímu-va nitai nidetaito-
natta.」 „A két csapat 2:2-es döntetlent ért el.” ◆

holtversenyholtverseny 「Kare-va gorufude niitaini ovat-
ta.」 „A golfban holtversenyben második lett.” ◆

ívív ◆ kötéskötés ◆ nyakkendőnyakkendő 「Szonotai kakkóii-
ne.」 „Tetszik a nyakkendőd!” ◆ ThaiföldThaiföld ◇ bó-bó-
taitai csokornyakkendőcsokornyakkendő
taitai ◆ alakulatalakulat ◆ csapatcsapat 「Tai-o kumu.」
„Csapatot alkot.” ◆ csoportcsoport ◆ osztagosztag ◇ kiba-kiba-
taitai lovasságlovasság ◇ kjúdzsotaikjúdzsotai mentőosztagmentőosztag ◇

sóbótaisóbótai tűzoltótűzoltó brigádbrigád ◇ szenpacutaiszenpacutai elő-elő-
őrsőrs ◇ teiszacutaiteiszacutai felderítőfelderítő osztagosztag ◇ hohe-hohe-
itaiitai gyalogosalakulatgyalogosalakulat ◇ reszukjútaireszukjútai men-men-
tőosztagtőosztag
taitai ◆ alkatalkat ◆ állapotállapot ◆ anyaganyag 「Kitai.」
„Légnemű anyag.” ◆ betűtípusbetűtípus 「Itarikku tai.」
„Dőlt betű.” ◆ élettelenélettelen testektestek számláló-számláló-
szavaszava 「Ih-szen ittaino kan-nonzó.」 „1001
Avalókitésvara-szobor.” ◆ mivoltamivolta 「Na-va tai-
o aravaszu.」 „A név utal az ember mivoltára.” ◆

pózpóz 「Dzsibunga ueninarujóni tai-o ire kaeta.」
„Pózt váltottam, hogy én legyek felül.” ◆ stílusstílus
「Dzsidzsodentai sószecu」 „önéletrajzi stílusban
írt regény” ◆ testtest ◆ testtartástesttartás ◇ sibótaisibótai
zsírpárnazsírpárna ◇ sokantaisokantai episztolárisepisztoláris stílusstílus
◇ tai-otai-o azukeruazukeru nekidőlnekidől 「Szemotareni tai-o
azuketa.」 „Nekidőlt a szék támlájának.” ◇ tai-tai-
oo azukeruazukeru ránehezedikránehezedik 「Tai-o azukete aite-
o taosita.」 „Ránehezedve a földre rogyasztotta
az ellenfelét.” ◇ tai-otai-o kavaszukavaszu kibújikkibújik
「Szeidzsika-va sicumonkara tai-o kavasita.」 „A
politikus kibújt a kérdés elől.” ◇ tai-otai-o kavaszukavaszu
félreugrikfélreugrik 「Nagurótositaga aite-va tai-o kava-
sita.」 „Próbáltam megütni, de félreugrott.” ◇

tai-otai-o naszanainaszanai félresikerültfélresikerült 「Kore-va ron-
bunno tai-o naszanai.」 „Ez egy félresikerült érte-
kezés.” ◇ tai-otai-o naszunaszu formálódikformálódik 「Maisúno

acumari-va kurabuno tai-o nasita.」 „A heti
összejövetelek klubbá formálódtak.” ◇ tai-otai-o na-na-
szuszu testettestet öltölt 「Vatasino kangae-va ronbunno
tai-o nasita.」 „A gondolataim értekezésben öltöt-
tek testet.” ◇ tai-otai-o hikuhiku visszahúzódikvisszahúzódik ◇ dea-dea-
rutairutai dearu-stílusdearu-stílus ◇ na-vana-va tai-otai-o aravasuaravasu
sok mindent elárul a névsok mindent elárul a név
taitai ◆ arányarány 「Nitai icsino tokutenderídositei-
ru.」 „2:1-es gólarányban vezet.” ◆ egyenrangúegyenrangú
「Taide sóbuszuru.」 „Egyenrangú felekként
mérkőznek.” ◆ ellenellen 「Tairosiano siaidesita.」
„Az oroszok ellen játszottunk.” ◆ ellentettellentett ◆

irányulóirányuló 「Taihangarí tósi.」 „Magyarországra
irányuló befektetések.” ◆ kontrakontra 「A TaiBno
szaibannokészu.」 „A kontra B ügy.” ◆ szembeniszembeni
「Taikitacsószen keizaiszeiszai.」 „Észak-
Koreával szembeni gazdasági szankciók.” ◇ csi-csi-
taikúmiszairutaikúmiszairu föld-levegő rakétaföld-levegő rakéta
taitai ◆ akarakar 「Szono kucu-o kaitai.」 „Meg aka-
rom venni azt a cipőt!” ◇ sitaisitai akarakar 「Ucsini ka-
eritai!」 „Haza akarok menni!” ◇ sitaisitai szeret-szeret-
nene 「Mataicuka omenikakaritaideszu.」 „Szeret-
nék még találkozni Önnel!”

taitai ◆ durbincsdurbincs ◆ keszegkeszeg 「Nihonsikino
kekkonsikide-va taino rjórigadetekimaszu.」 „A
japán esküvőn keszegből készült ételt szolgálnak
fel.” ◆ tengeritengeri keszegkeszeg ◇ kuszattemotaikuszattemotai mi-mi-
nőségnőség mindigmindig minőségminőség maradmarad ◇ szen-nendaiszen-nendai
császárcsászár csattogóhalcsattogóhal ◇ fuedaifuedai csattogó-csattogó-
halhal
taitai ◆ égövégöv 「Nihon-va ontaini zokusiteima-
szu.」 „Japán a mérsékelt égövben fekszik.”

taitai ◆ igenemigenem ◇ kjótaikjótai bolondbolond módjáramódjára vi-vi-
selkedésselkedés ◇ kógotaikógotai kölcsönöskölcsönös igenemigenem ◇

szaikitaiszaikitai visszahatóvisszaható igenemigenem ◇ siekitaisiekitai mű-mű-
veltetőveltető igenemigenem ◇ dzsudótaidzsudótai szenvedőszenvedő ige-ige-
nemnem ◇ szeitaiszeitai statikusstatikus állapotállapot ◇ dótaidótai di-di-
namikusnamikus állapotállapot ◇ nódótainódótai cselekvőcselekvő igenemigenem

taitai ◆ hátsóhátsó gondolatgondolat 「Sódzsikina hanaside
tai-va nakatta.」 „Egyenes beszéd volt, nem volt
semmi hátsó gondolata.”

taiataia ◆ gumigumi
taiacutaiacu ◆ nyomásállóságnyomásállóság
taiacugamataiacugama ◆ autoklávautokláv
taiacunotaiacuno ◆ nyomásállónyomásálló
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taiantaian ◆ ellenjavaslatellenjavaslat 「Kenszecutekina
taian-o simesita.」 „Építő ellenjavaslattal élt.”

taiantaian ◆ szerencsés napszerencsés nap
taiankicsidzsicutaiankicsidzsicu ◆ nagyonnagyon szerencsésszerencsés napnap
「Kekkonsikini taiankicsidzsicu-o eranda.」 „A
házasságkötéshez kiválasztottuk a nagyon szeren-
csés napot.”

taiapputaiappu ◆ árukapcsolásárukapcsolás 「Taiappu bangu-
mi.」 „Árukapcsolásos műsor.” ◆ kapcsolódáskapcsolódás
◆ összefogásösszefogás ◇ taiappukókokutaiappukókoku burkoltburkolt
reklámreklám
taiappukikakutaiappukikaku ◆ paktumprojektpaktumprojekt
taiappukókokutaiappukókoku ◆ burkolt reklámburkolt reklám
taiappuszurutaiappuszuru ◆ összefogösszefog 「Kesóhinkaisa-va
szeijakugaisatotaiappusitesiva torino kuszuri-o
kaihacusita.」 „A kozmetikai cég a gyógyszeripari
vállalattal összefogva ráncsimító szert fejlesztett
ki.”

taiataritaiatari ◆ nekimenésnekimenés ◆ nekirontásnekirontás
taiataritaiatari ◆ teljesteljes erőbedobáserőbedobás 「Taiatarino
engi」 „teljes erőbedobásos előadás” ◆ testteltesttel
nekivágódásnekivágódás 「Taiatari-o kuratta.」 „Testével
nekem vágódott egy ember.”

taiatarikógekitaiatarikógeki ◆ öngyilkosöngyilkos támadástámadás ◆ sa-sa-
játját testéttestét faltörőkosnakfaltörőkosnak használóhasználó táma-táma-
dásdás
taiatari-otaiatari-o kuvaszerukuvaszeru ◆ nekimegynekimegy 「Siranai
hitoni taiatari-o kuvaszeta.」 „Készakarva neki-
ment egy ismeretlen embernek.”

taiatari-otaiatari-o szuruszuru / taiatariszurutaiatariszuru ◆ neki-neki-
megymegy 「Dóride hjakunidzsuh-kirono otokoga
taiatarisitekita.」 „Az utcán nekem jött egy 120
kilós ember.” ◆ nekirontnekiront 「Doani taiatari-o si-
ta.」 „Nekirontott az ajtónak.”

taiatariszurutaiatariszuru / taiatari-otaiatari-o szuruszuru ◆ neki-neki-
megymegy 「Dóride hjakunidzsuh-kirono otokoga
taiatarisitekita.」 „Az utcán nekem jött egy 120
kilós ember.” ◆ nekirontnekiront 「Doani taiatari-o si-
ta.」 „Nekirontott az ajtónak.”

taiataritekinataiataritekina ◆ mindentmindent beledobbeledob 「Taiatari
tekina engidatta.」 „Mindent beledobtak az elő-
adásba.”

taibacutaibacu ◆ testi fenyítéstesti fenyítés ◆ verésverés
taibacukinsihótaibacukinsihó ◆ testi fenyítés eltörlésetesti fenyítés eltörlése

taibacu-otaibacu-o kuvaerukuvaeru ◆ elnáspágolelnáspágol 「Szensze-
iga kodomoni taibacu-o kuvaeru dzsidaidatta.」
„Olyan idők jártak, hogy a tanár elnáspágolta a
gyereket.”

taibacu-otaibacu-o ukeruukeru ◆ veréstverést kapkap 「Kodomo-va
taibacu-o uketa.」 „A gyerek verést kapott.”

taibantaiban ◆ méhlepényméhlepény 「Taidzsino atoni taiban-
ga detekuruno-o atozanto iimaszu.」 „A gyerek-
szülés után, utószülésnek hívják, amikor kijön a
méhlepény.” ◆ placentaplacenta ◇ jucsakutaibanjucsakutaiban
méhlepény-ránövődésméhlepény-ránövődés
taibecutaibecu ◆ nagy csoportokra osztásnagy csoportokra osztás
taibecuszurutaibecuszuru ◆ nagynagy csoportbacsoportba osztoszt
「Ringo-o irode futacunogurúpuni taibecusita.」
„A színük alapján az almákat két nagy csoportba
osztotta.”

taibeitaibei ◆ Amerikával szembeniAmerikával szembeni
taibeitaibei ◆ AmerikábanAmerikában tartózkodástartózkodás 「Taibe-
inihondzsin gakuszei」 „Amerikában tartózkodó
japán diák”

taibeibóekitaibeibóeki ◆ AmerikávalAmerikával folytatottfolytatott ke-ke-
reskedelemreskedelem
taibeijusucutaibeijusucu ◆ Amerikába irányuló exportAmerikába irányuló export
taibeikankeitaibeikankei ◆ AmerikáhozAmerikához fűződőfűződő viszonyviszony
「Taibeikankeiga kaizensita.」 „Javult Ameriká-
hoz fűződő viszonyunk.”

taibentaiben ◆ magzatszurokmagzatszurok
taibikantaitaibikantai ◆ álló hajórajálló hajóraj
taibjótaibjó ◆ császári mauzóleumcsászári mauzóleum
taibjótaibjó ◆ súlyossúlyos betegségbetegség 「Kare-va taibjóni-
kakatta.」 „Súlyosan megbetegedett.”

taibjószurutaibjószuru ◆ súlyosansúlyosan betegbeteg 「Sinszeki-va
taibjósiteiru.」 „A rokonom súlyosan beteg.”

taibótaibó ◆ ambícióambíció
taibótaibó ◆ nélkülözésnélkülözés 「Taibószeikacu-o siirare-
teiru.」 „Nélkülözve kénytelen élni.”

taibótaibó ◆ várakozásvárakozás ◇ taibórontaibóron kitermeléskitermelés
elméleteelmélete 「Kokkano kikinirídá taibóronga de-
ru.」 „Az állami vészhelyzet kitermeli a vezetőt.”

taibokutaiboku ◆ nagy fanagy fa
taibónotaibóno ◆ régrég vártvárt 「Taibóno honga suppan-
szareta.」 „Kiadták a rég várt könyvet.” ◆ vártvárt
◆ várvavárva vártvárt 「TaibónoCDga hacubaiszareta.」
„Kiadták a várva várt CD-t.”
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taibórontaibóron ◆ kitermeléskitermelés elméleteelmélete 「Kokkano
kikinirídá taibóronga deru.」 „Az állami vészhely-
zet kitermeli a vezetőt.”

taibutaibu ◆ terjedelmességterjedelmesség
taibucurenzutaibucurenzu ◆ objektívobjektív ◆ tárgylencsetárgylencse ◇

ekisintaibucurenzuekisintaibucurenzu immerziósimmerziós objektívobjektív ◇

jusintaibucurenzujusintaibucurenzu olajimmerziós objektívolajimmerziós objektív
taibunotaibuno ◆ sokoldalassokoldalas ◆ terjedelmesterjedelmes
「Gohjakupédzsi-o koeru taibuno hókokuso-o
szakuszeisita.」 „Ötszáz oldalt meghaladó, terje-
delmes jelentést készítettem.” ◆ többkötetestöbbkötetes
「Szakuhin-va hjakuszacu-o koeru taibuno zensú-
ninarimaszu.」 „Az egész munka több száz kötet-
re rúg.”

taibunszútaibunszú ◆ vegyes törtvegyes tört
taicutaicu ◆ harisnyanadrágharisnyanadrág
taicsitaicsi ◆ összevetésösszevetés ◆ szembeállításszembeállítás ◆

szembehelyezésszembehelyezés
taicsidókikidótaicsidókikidó ◆ geoszinkron pályageoszinkron pálya
taicsiszokudotaicsiszokudo ◆ föld feletti sebességföld feletti sebesség
taicsiszurutaicsiszuru ◆ összevetösszevet 「Szeijósiszóto
tójósiszó-o taicsiszuru.」 „Összeveti a nyugati és
keleti eszméket.” ◆ szembeállítszembeállít 「Szeisin-o
bussicuni taicsiszuru baaiga ói.」 „A szellemi dol-
gokat gyakran állítják szembe az anyagi dolgok-
kal.”

taicsotaicso ◆ kiválókiváló írásműírásmű ◆ terjedelmesterjedelmes írás-írás-
műmű
taicsótaicsó ◆ csapatvezetőcsapatvezető ◆ osztagparancs-osztagparancs-
noknok ◆ parancsnokparancsnok
taicsótaicsó ◆ egészségiegészségi állapotállapot ◆ erőnléterőnlét 「Tai-
csóga varui.」 „Rossz az erőnlétem.” ◆ közérzetközérzet
「Szutorecscsi-o hadzsimetekara taicsóga jokuna-
rimasita.」 „A nyújtógyakorlatoktól jobb lett a
közérzetem.”

taicsótaicsó ◆ apályapály ◆ gyengülésgyengülés ◆ visszaszoru-visszaszoru-
láslás ◆ visszavonulásvisszavonulás
taicsótaicsó ◆ testhossztesthossz
taicsófurjótaicsófurjó ◆ rossz fizikai állapotrossz fizikai állapot
taicsókakutaicsókaku ◆ csúcsszögcsúcsszög
taicsó-otaicsó-o kuzuszukuzuszu ◆ lerobbanlerobban 「Sigotonosi
szugide taicsó-o kuzusita.」 „A túlfeszített munka
miatt lerobbant.”

taicsószurutaicsószuru ◆ gyengülgyengül 「Tószei-va taicsósi-
ta.」 „A párt ereje gyengült.” ◆ visszaszorulvisszaszorul

「Kjószansugi-va taicsósita.」 „A kommunizmus
visszaszorult.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Popjurizumuno
nami-va taicsósiteiru.」 „A populizmus hulláma
visszavonult.”

taidataida ◆ lustaságlustaság
taidantaidan ◆ kilépéskilépés
taidantaidan ◆ dialógusdialógus ◆ elbeszélgetéselbeszélgetés ◆ inter-inter-
jújú
taidanataidana ◆ lustalusta ◆ tétlentétlen 「Taidana szeikacu-
o okutteiru.」 „Tétlenül éli az életét.”

taidanbangumitaidanbangumi ◆ talk showtalk show
taidansataidansa ◆ beszélgetőpartnerbeszélgetőpartner ◆ beszélge-beszélge-
tőtárstőtárs
taidanszurutaidanszuru ◆ kilépkilép 「Csímu-o taidansita.」
„Kiléptem a csapatból.”

taidanszurutaidanszuru ◆ elbeszélgetelbeszélget 「Kisa-va szakka-
to taidansita.」 „Az újságíró elbeszélgetett az író-
val.”

taidentaiden ◆ feltöltődésfeltöltődés
taidenbirjúsitaidenbirjúsi ◆ töltött részecsketöltött részecske
taidenbósizaitaidenbósizai ◆ antisztatikus anyagantisztatikus anyag
taidengucutaidengucu ◆ szigeteltszigetelt munkavédelmimunkavédelmi cipőcipő

taidensikkantaidensikkan ◆ poligénes betegségpoligénes betegség
taidensizassutaidensizassu ◆ polihibridpolihibrid
taidenszurutaidenszuru ◆ feltöltődikfeltöltődik 「Kono kucude-va
icumo taidensite, doano tottedesibireru.」 „Eb-
ben a cipőben mindig feltöltődöm, és megráz a ki-
lincs.”

taidentaitaidentai ◆ töltötttöltött testtest 「Funo taidentai」
„negatívan töltött test”

taidotaido ◆ álláspontálláspont 「Taido-o akirakaniszuru.」
„Világossá teszi az álláspontját.” ◆ attitűdattitűd 「Sa-
kaitekitaido」 „szociális attitűd” ◆ hozzáálláshozzáállás
「Sigotoni taiszuru taidogatotemo varui.」 „Na-
gyon rossz a hozzáállása a munkához.” ◆ maga-maga-
tartástartás 「Iacutekina taido」 „fölényes magatar-
tás” ◆ modormodor 「Ijana taido」 „ellenszenves mo-
dor” ◆ viselkedésviselkedés 「Kare-va sigoto-va dekiruga
taidoga varui.」 „Jó munkát végez, a viselkedé-
sével van baj.” ◆ viszonyulásviszonyulás 「Szeisinsógai-
sani taiszuru taido」 „szellemi fogyatékosokhoz
való viszonyulás” ◇ kinmutaidokinmutaido munkáhozmunkához va-va-
lóló hozzáálláshozzáállás 「Kare-va kinmutaidogajoku-
nai.」 „Rossz a hozzáállása a munkához.” ◇ tai-tai-
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doniderudonideru elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Kare-va tai-
doni dejaszui.」 „Könnyen elragadtatja magát.”

taidótaidó ◆ előszélelőszél 「Henkano taidó-o kandzsi-
ru.」 „Érzem a változás előszelét.” ◆ kezdetikezdeti
mozzanatmozzanat 「Dzsijúsugino taidó」 „liberalizmus
kezdeti mozzanatai” ◆ magzatmozgásmagzatmozgás
taidogaókiitaidogaókii ◆ tiszteletlentiszteletlen 「Kare-va dzsósi-
ni taisite taidoga ókii.」 „Tiszteletlen a főnökével
szemben.”

taidokutaidoku ◆ veleszületett ekcémaveleszületett ekcéma
taidoniderutaidonideru ◆ elragadtatjaelragadtatja magátmagát 「Kare-
va taidoni dejaszui.」 „Könnyen elragadtatja ma-
gát.”

taido-otaido-o horjúszuruhorjúszuru ◆ nemnem kötelezikötelezi elel ma-ma-
gátgát 「Kenrino kósinicuite-va taido-o horjúsita.」
„Nem köteleztem el magam, azzal, hogy érvénye-
sítsem a jogomat.”

taido-otaido-o torutoru ◆ viszonyulviszonyul 「Nanigotonioite-
mopodzsitibuna taido-o toru.」 „Mindenhez pozi-
tívan viszonyul.”

taidószurutaidószuru ◆ mozogmozog
taidzsitaidzsi ◆ szemben állásszemben állás
taidzsitaidzsi ◆ irtásirtás ◆ kiirtáskiirtás ◆ megszabadulásmegszabadulás
taidzsitaidzsi ◆ foetusfoetus ◆ magzatmagzat ◆ méhmagzatméhmagzat
taidzsintaidzsin ◆ felnőttfelnőtt ◆ nagynagy emberember 「Taidzsin-
va szekisino kokoro-o usinavazu.」 „A nagy em-
berek lelke gyerek marad.” ◆ óriásóriás ◇ taidzsin-taidzsin-
kokukoku óriások országaóriások országa
taidzsintaidzsin ◆ emberekkelemberekkel szembeniszembeni ◇ tai-tai-
dzsindzsiraidzsindzsirai taposóaknataposóakna 「Guntai-va
taidzsindzsirai-o sikaketa.」 „A hadsereg taposó-
aknákat helyezett el.”

taidzsintaidzsin ◆ egymással szembeni harcállásegymással szembeni harcállás
taidzsintaidzsin ◆ lemondáslemondás 「Naikakuno taidzsin」
„kormány lemondása” ◆ visszalépésvisszalépés ◆

visszavonulásvisszavonulás 「Guntaino taidzsin」 „sereg
visszavonulása”

taidzsintaidzsin ◆ táborozástáborozás
taidzsintaidzsin ◆ thaithai
taidzsindzsiraitaidzsindzsirai ◆ taposóaknataposóakna 「Guntai-va
taidzsindzsirai-o sikaketa.」 „A hadsereg taposó-
aknákat helyezett el.”

taidzsingekitaidzsingeki ◆ drámaidrámai lemondáslemondás 「Susóno
taidzsingeki」 „miniszterelnök drámai lemondá-
sa”

taidzsinkankeitaidzsinkankei ◆ emberi kapcsolatemberi kapcsolat
taidzsinkjófusótaidzsinkjófusó ◆ antropofóbiaantropofóbia
taidzsinkjoritaidzsinkjori ◆ partnerekpartnerek köztiközti távolságtávolság
「Kanszensótaiszakutosite taidzsinkjori-o torube-
kidearu.」 „A fertőzés elkerülése érdekében tart-
sunk egymás között távolságot!” ◆ személyesszemélyes
tértér
taidzsinkokutaidzsinkoku ◆ óriások országaóriások országa
taidzsinszurutaidzsinszuru ◆ egymássalegymással szembenszemben felso-felso-
rakozikrakozik 「Rjógun-va kava-o haszande taidzsin-
sita.」 „A két sereg felsorakozott egymással szem-
ben a folyó két partján.”

taidzsinszurutaidzsinszuru ◆ lemondlemond 「Susó-va taidzsinsi-
ta.」 „A miniszterelnök lemondott.” ◆ vissza-vissza-
léplép 「Szógjósacsó-o taidzsinszaszeta.」 „Vissza-
lépésre kényszerítették az alapító igazgatót.” ◆

visszavonulvisszavonul 「Guntai-va taidzsinsita.」 „A had-
sereg visszavonult.”

taidzsiszurutaidzsiszuru ◆ elpusztítelpusztít 「Dokudegokiburi-
o taidzsisita.」 „Méreggel elpusztította a poloská-
kat.” ◆ irtirt 「Gessirui-o taidzsisita.」 „Irtották a
rágcsálókat.” ◆ kiirtkiirt 「Janeurabejakaranezumi-
o taidzsisita.」 „Kiirtotta az egereket a padlásról.”
◆ megszabadulmegszabadul 「Kokorono oni-o taidzsisijó.」
„Szabaduljunk meg a szívünkben lévő gonosztól!”

taidzsiszurutaidzsiszuru ◆ egymásraegymásra meredmered 「Guntai-
va taidzsisite ugokanakatta.」 „A két sereg moz-
dulatlanul egymásra meredt.” ◆ szemtőlszemtől szem-szem-
benben álláll egymássalegymással 「Jama-va tani-o hedatete
taidzsisiteiru.」 „A hegyek a völgy két oldalán
szemben állnak egymással.”

taidzsótaidzsó ◆ kiállításkiállítás ◆ kivonuláskivonulás ◆ levonuláslevonulás
◇ szóintaidzsószóintaidzsó mindenki elmindenki el
taidzsóbunputaidzsóbunpu ◆ zonációzonáció ◆ zónáliszónális eloszláseloszlás

taidzsóhósintaidzsóhósin ◆ övsömörövsömör
taidzsószaszerutaidzsószaszeru ◆ kiállítkiállít 「Kare-va kóhande
taidzsóninatta.」 „A második félidőben kiállítot-
ták.”

taidzsószurutaidzsószuru ◆ elhagyelhagy 「Eigakan-o taidzsósi-
ta.」 „Elhagytam a mozitermet.” ◆ kiállkiáll 「Hito-
rinoszakká szensu-va taidzsósita.」 „Az egyik fut-
balljátékos kiállt.” ◆ kivonulkivonul 「Kaigi-o taidzsó-
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sita.」 „Kivonultam a tárgyalásról.” ◆ levonullevonul
「Butai-o taidzsósita.」 „Levonult a színpadról.”

taidzsutaidzsu ◆ nagynagy fafa ◇ jorabataidzsunokagejorabataidzsunokage
erős embertől kérj segítségeterős embertől kérj segítséget
taidzsútaidzsú ◆ súlysúly 「Taidzsú-va ikura?」 „Mennyi
a súlyod?” ◆ testsúlytestsúly 「Taidzsú-va mih-kiro
hetta.」 „3 kilóval csökkent a testsúlyom.”

taidzsúbecukaikjútaidzsúbecukaikjú ◆ súlycsoportsúlycsoport
taidzsúkeitaidzsúkei ◆ mérlegmérleg ◆ személymérlegszemélymérleg ◆

szobamérlegszobamérleg ◇ bebíbebí taidzsúkeitaidzsúkei csecsemő-csecsemő-
mérlegmérleg
taidzsunkantaidzsunkan ◆ nagyvérkörnagyvérkör
taidzsú-otaidzsú-o heraszuheraszu ◆ fogyasztfogyaszt 「Kono
taiszó-va taidzsú-o herasimaszu.」 „Ez a torna fo-
gyaszt.”

taidzsu-otaidzsu-o kakerukakeru ◆ ránehezedikránehezedik 「Asini
taidzsu-o kakeruto itai.」 „Ha ránehezedek a lá-
bamra, fáj.”

taidzsú-otaidzsú-o kakerukakeru ◆ ránehézkedikránehézkedik 「Macu-
bazueni zentaidzsú-o kaketara vareta.」 „Amikor
teljes súlyommal ránehézkedtem a mankóra, eltö-
rött.”

taiekitaieki ◆ leszerelésleszerelés ◆ nyugállománynyugállomány
taiekitaieki ◆ testfolyadéktestfolyadék ◆ testnedvtestnedv
taiekigundzsintaiekigundzsin ◆ leszerelt katonaleszerelt katona
taiekikantaiekikan ◆ leselejtezett hadihajóleselejtezett hadihajó
taiekiszaszerutaiekiszaszeru ◆ leselejtezleselejtez 「Naganencu-
katta hikóki-o taiekiszaszeta.」 „A hosszú ideig
használt repülőgépet leselejtezték.”

taiekiszeitaiekiszei ◆ humorálishumorális
taiekiszeimen-ekitaiekiszeimen-eki ◆ humorális immunitáshumorális immunitás
taiekiszurutaiekiszuru ◆ leszerelleszerel 「Gundzsin-va taiekisi-
ta.」 „A katona leszerelt.” ◇ taiekiszaszerutaiekiszaszeru le-le-
selejtezselejtez 「Naganencukatta hikóki-o taiekisza-
szeta.」 „A hosszú ideig használt repülőgépet le-
selejtezték.”

taifútaifú ◆ tájfuntájfun 「Taifú-va honsúni szek-
kincsú.」 „Tájfun közeledik Honsú felé.” ◆ tró-tró-
pusipusi ciklonciklon 「Taifúno me」 „trópusi ciklon sze-
me” ◇ ógatataifúógatataifú szupertájfunszupertájfun ◇ mametai-mametai-
fúfú törpetájfuntörpetájfun
taifúikkataifúikka ◆ tájfuntájfun elvonulásaelvonulása ◆ viharvihar el-el-
múlásamúlása
taifúnokiszecutaifúnokiszecu ◆ tájfunszezontájfunszezon

taifúnometaifúnome ◆ tájfun magjatájfun magja
taigataiga ◆ tajgatajga
taigataiga ◆ folyamfolyam ◆ terjedelmesterjedelmes
taigataiga ◆ embrióembrió
taigadoramataigadorama ◆ történelmi sorozattörténelmi sorozat
taigaitaigai ◆ kifelékifelé irányulóirányuló ◆ külkül ◆ külföldrekülföldre
irányulóirányuló
taigaitaigai ◆ szervezetenszervezeten kívülkívül 「Dokuszo-o
taigaini haisucuszuru.」 „Kiüríti a szervezetéből
a méreganyagokat.” ◆ testentesten kívülkívül 「Tainaito
taigai」 „testen belül és kívül”

taigaitaigai ◆ általábanáltalában 「Kono sudzsucu-va taigai-
umaku ikimaszu.」 „Ez a műtét általában jól sike-
rül.” ◆ elégelég 「Dzsódanmo taigainisiro!」 „Elég a
viccből!” ◆ legtöbblegtöbb 「Taigaino mondai-va toru-
ni taranai.」 „A legtöbb probléma említésre sem
méltó.” ◆ nagyrésztnagyrészt 「Karega itteirukotoga
taigaitadasii.」 „Nagyrészt helyes, amit mond.” ◆

többnyiretöbbnyire 「Taigaiucside júsoku-o toru.」
„Többnyire otthon vacsorázok.” ◇ taigainiszurutaigainiszuru
visszafogjavisszafogja magátmagát 「Taigainisiro!」 „Fogd
vissza magad!”

taigaibóekitaigaibóeki ◆ külkereskedelemkülkereskedelem
taigaidzsuszeitaigaidzsuszei ◆ méhenméhen kívülikívüli megterméke-megterméke-
nyítésnyítés ◆ testen kívüli megtermékenyítéstesten kívüli megtermékenyítés
taigaihószótaigaihószó ◆ külföldre sugárzott adáskülföldre sugárzott adás
taigaikankeitaigaikankei ◆ külkapcsolatkülkapcsolat
taigaikósótaigaikósó ◆ külfölddelkülfölddel folytatottfolytatott tárgya-tárgya-
láslás
taigainiszurutaigainiszuru ◆ visszafogjavisszafogja magátmagát 「Taiga-
inisiro!」 „Fogd vissza magad!”

taigairidacutaigairidacu ◆ test elhagyásatest elhagyása
taigaisiaitaigaisiai ◆ külföldikülföldi iskolávaliskolával folytatottfolytatott
mérkőzésmérkőzés
taigaisukentaigaisuken ◆ szuverenitásszuverenitás
taigaiszaikentaigaiszaiken ◆ külföldikülföldi országgalországgal szem-szem-
beni pénzkövetelésbeni pénzkövetelés
taigaiszaimutaigaiszaimu ◆ külfölddelkülfölddel szembeniszembeni adós-adós-
ságság
taigaiszeiszakutaigaiszeiszaku ◆ külpolitikakülpolitika
taigaitósitaigaitósi ◆ külföldi beruházáskülföldi beruházás
taigakutaigaku ◆ iskolaelhagyásiskolaelhagyás
taigakusobuntaigakusobun ◆ iskolábóliskolából kitiltáskitiltás ◆ iskolá-iskolá-
ból kizárásból kizárás
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taigakuszaszerutaigakuszaszeru ◆ kicsapkicsap 「Manbikide
taigakuszaszerareta.」 „Lopás miatt kicsaptak az
iskolából.” ◆ kiíratkiírat 「Kenkódzsóno rijúde
muszuko-o taigakuszaszeta.」 „Egészségügyi
okokból, kiírattam a fiamat az iskolából.”

taigakuszurutaigakuszuru ◆ abbahagyjaabbahagyja azaz iskolátiskolát
「Szocugjódekizu taigakusita.」 „Érettségi nélkül
abbahagyta az iskolát.” ◆ elhagyjaelhagyja azaz iskolátiskolát
◆ félbehagyjafélbehagyja aa tanulmányaittanulmányait 「Keizaitek-
ina rijúde taigakuszezaru-o enakatta.」 „Anyagi
okok miatt félbe kellett hagynom a tanulmánya-
imat.” ◆ kiiratkozikkiiratkozik 「Gakkó-o taigakusita.」
„Kiiratkozott az iskolából.” ◆ kimaradkimarad azaz isko-isko-
lábóllából 「Issindzsóno cugóde taigakusita.」 „Sze-
mélyes okok miatt kimaradt az iskolából.” ◇

taigakuszaszerutaigakuszaszeru kicsapkicsap 「Manbikide taiga-
kuszaszerareta.」 „Lopás miatt kicsaptak az isko-
lából.”

taigantaigan ◆ BuddhaBuddha nagynagy ambíciójaambíciója ◆ nagynagy kí-kí-
vánságvánság
taigantaigan ◆ szemköztiszemközti partpart ◆ túlparttúlpart 「Fune-
de taiganni vatatta.」 „Csónakkal áteveztem a túl-
partra.”

taigandzsódzsutaigandzsódzsu ◆ nagynagy kívánságkívánság teljesü-teljesü-
léselése
taigan-nokadzsitaigan-nokadzsi ◆ másmás problémájaproblémája ◆ nemnem
az én dolgomaz én dolgom
taigasószecutaigasószecu ◆ családregénycsaládregény ◆ életre-életre-
génygény
taigázutaigázu ◆ TigersTigers
taigentaigen ◆ nagyzolásnagyzolás ◆ túlzástúlzás
taigentaigen ◆ alanyialanyi kifejezéskifejezés ◆ ige-ige- ésés japánjapán
melléknévragozássalmelléknévragozással nemnem ragozódóragozódó önállóönálló
szavakszavak ◆ ragozatlan főnévragozatlan főnév
taigentaigen ◆ megtestesítésmegtestesítés
taigendometaigendome ◆ ragozatlan főnévvel zárásragozatlan főnévvel zárás
taigen-o hakutaigen-o haku ◆ nagyzolnagyzol ◆ túloztúloz
taigensataigensa ◆ megtestesítőmegtestesítő 「Kanodzso-va bi-
no taigensadeszu.」 „A szépség megtestesítője.”

taigensitaigensi ◆ TajjüanTajjüan
taigenszógotaigenszógo ◆ nagyzolásnagyzolás ◆ túlzástúlzás
taigenszógoszurutaigenszógoszuru ◆ nagyzolnagyzol ◆ túloztúloz
taigenszurutaigenszuru ◆ bennebenne öltődiköltődik testettestet
「Kanodzso-va boszeiai-o taigensita hitodeszu.」
„Ő a testet öltött anyai szeretet.” ◆ megtestesítmegtestesít

「Kono niva-va szeisuku-o taigensiteiru.」 „Ez a
kert megtestesíti a nyugalmat.”

taigitaigi ◆ megerőltetésmegerőltetés 「Bjónin-va hanaszuko-
tomo taigida.」 „A betegnek megerőltető még a
beszéd is.” ◆ nagynagy erőfeszítéserőfeszítés 「Tosijori-va
oki agarunoga taigiszódatta.」 „Az idős embernek
nagy erőfeszítésébe került felülni.” ◆ nagynagy szer-szer-
tartástartás ◆ nehezérenehezére esésesés 「Me-o akerunomo
taigida.」 „Nehezére esik kinyitni a szemét.”

taigitaigi ◆ alattvalóialattvalói feladatfeladat ◆ hűségeshűséges szol-szol-
gálatgálat 「Taigini ikiteita.」 „Egész életében hűsé-
gesen szolgált.” ◆ igazigaz ügyügy 「Taigini dzsundzsi-
ta.」 „Igaz ügyért áldozta életét.” ◆ nagynagy jelen-jelen-
tőségtőség
taigigotaigigo ◆ ellentétesellentétes értelműértelmű szószó ◆ ellen-ellen-
tétes szópártétes szópár
taigimeibuntaigimeibun ◆ alattvalóialattvalói kötelességkötelesség ◆

büszkénbüszkén vállalhatóvállalható okok ◆ hangzatoshangzatos indokindok
「Jattakotonicuite taigimeibun-o cuketa.」 „Kita-
lált egy hangzatos indokot a cselekedetére.”

taiginataigina ◆ fárasztófárasztó
taigjakutaigjaku ◆ anyagyilkosságanyagyilkosság ◆ apagyilkos-apagyilkos-
ságság ◆ felségárulásfelségárulás ◆ uralkodóuralkodó ellenielleni me-me-
rényletrénylet
taigjakuhidónataigjakuhidóna ◆ embertelenembertelen ◆ sátánisátáni
taigjakumudónataigjakumudóna ◆ embertelenembertelen ◆ sátánisátáni
taigjakuzaitaigjakuzai ◆ anyagyilkosságanyagyilkosság ◆ apagyil-apagyil-
kosságkosság ◆ felségárulásfelségárulás ◆ uralkodóuralkodó ellenielleni
merényletmerénylet
taigjótaigjó ◆ munkalassításmunkalassítás
taigjószurutaigjószuru ◆ lassítjalassítja aa munkátmunkát 「Ródósa-
va taigjósitebészuappu-o jókjúsita.」 „A dolgozók
munkalassítással próbáltak béremelést kiharcol-
ni.”

taigotaigo ◆ nagy megvilágosodásnagy megvilágosodás
taigotaigo ◆ katonaikatonai alakzatalakzat 「Taigo-o kumu.」
„Katonai alakzatba áll.” ◆ menetoszlopmenetoszlop ◆ sorsor
taigótaigó ◆ párosodáspárosodás ◆ szinapszisszinapszis
taigútaigú ◆ bánásmódbánásmód 「Szono kaisa-va sain-e no
taigúgajokatta.」 „Annak a cégnek jó volt a bá-
násmódja a dolgozókkal szemben.” ◆ foglalkoz-foglalkoz-
tatásitatási csomagcsomag 「Kaisakara teacui taigú-o uke-
ta.」 „Bőkezű foglalkoztatási csomagot kaptam a
vállalattól.” ◆ kezeléskezelés 「Jakuintaigúno gidzsu-
cusa」 „vezetőként kezelt mérnök” ◆ munkafel-munkafel-
tételektételek 「Kaisano taigúno kaizen-o motome-
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ta.」 „A munkafeltételek javítását kérte.” ◆ szol-szol-
gáltatásgáltatás 「Taigúno joihoteru」 „jó szolgáltatást
nyújtó hotel” ◇ kintótaigúkintótaigú egyenlőegyenlő bánásmódbánásmód
◇ kokuhintaigúkokuhintaigú díszvendégidíszvendégi fogadtatásfogadtatás ◇

szabecutaigúszabecutaigú diszkriminatív bánásmóddiszkriminatív bánásmód
taigútaigú ◆ kontrapozíciókontrapozíció ◆ szembeállításszembeállítás
taigúhjógentaigúhjógen ◆ nyelvi udvariasságnyelvi udvariasság
taiguntaigun ◆ nagynagy csordacsorda 「Usino taigun」 „nagy
tehéncsorda” ◆ nagynagy falkafalka 「Ókamino taigun」
„nagy farkasfalka” ◆ nagynagy nyájnyáj 「Hicudzsino
taigun」 „nagy birkanyáj” ◆ nagynagy rajraj 「Hacsino
taigun」 „nagy méhraj” ◆ nagy tömegnagy tömeg
taiguntaigun ◆ nagynagy hadsereghadsereg 「Teikokuno taigun-
ga szematteita.」 „A birodalom nagy hadserege
közeledett.”

taigúsudaitaigúsudai ◆ ellentémaellentéma
taigúszurutaigúszuru ◆ bánásmódbanbánásmódban részesítrészesít
「Hito-o dótóni taigúszuru.」 „Egyforma bánás-
módban részesíti az embereket.”

taihataiha ◆ összeroncsolódásösszeroncsolódás ◆ szétroncsoló-szétroncsoló-
dásdás ◆ totálkártotálkár ◆ trancsírozástrancsírozás
taihafukuszanbucutaihafukuszanbucu ◆ anyagcsere-anyagcsere-
melléktermékmelléktermék
taihaitaihai ◆ csúfos vereségcsúfos vereség
taihaitaihai ◆ dekadenciadekadencia 「Szeisinno taihai」
„szellemi dekadencia” ◆ romlottságromlottság 「Sakaino
taihai」 „társadalmi romlottság” ◇ dzsinrintai-dzsinrintai-
haihai erkölcsi értékek romlásaerkölcsi értékek romlása
taihaisitataihaisita ◆ romlottromlott 「Taihaisita jono naka-
da.」 „Romlott világban élünk.”

taihaiszurutaihaiszuru ◆ csúfoscsúfos vereségetvereséget szenvedszenved
「Szeitó-va szenkjode taihaisita.」 „A párt a vá-
lasztáson csúfos vereséget szenvedett.” ◆ csú-csú-
nyánnyán kikapkikap 「Csímu-va rokutai zerode taihaisi-
ta.」 „A csapat 6:0-ás eredménnyel, csúnyán ki-
kapott.”

taihaiszurutaihaiszuru ◆ romlikromlik 「Kare-va dótokutekini
taihaisiteiru.」 „Erkölcsileg romlott.”

taihaitekinataihaitekina ◆ dekadensdekadens 「Taihaitekina sza-
kuhin」 „dekadens alkotás” ◆ romlottromlott 「Taiha-
itekina szeikacu」 „romlott élet”

taihantaihan ◆ javajava részerésze 「Kjúrjóno taihan-va ja-
csinni kietesimau.」 „A fizetésem java részét fel-
emészti a lakbér.” ◆ nagynagy részerésze 「Siheino
taihan-va niszeszacudatta.」 „A bankjegyek nagy

része hamisítvány volt.” ◆ több,több, mintmint felefele
「Sainno taihan-va tókukara cúkinsiteiru.」 „Az
alkalmazottaknak több, mint fele távolról jár be.”
◆ többségtöbbség 「Júkensano taihan-va jotó-o sidzs-
isiteiru.」 „A választópolgárok többsége a kor-
mánypártot támogatja.”

taihaszanbucutaihaszanbucu ◆ anyagcsere-anyagcsere-
melléktermékmelléktermék ◆ anyagcseretermékanyagcseretermék
taihaszurutaihaszuru ◆ darabokradarabokra töriktörik 「Hikóki-va
kaszszórokara hazure taihasita.」 „A repülő letért
a kifutópályáról, és darabokra tört.” ◆ összeron-összeron-
csolódikcsolódik 「Baiku-va kabenibucukatte, katacsiga
vakaranaihodo taihasita.」 „A motor a falnak üt-
között és a felismerhetetlenségig összeroncsoló-
dott.” ◆ totálkárostotálkáros leszlesz 「Sótocusita kuruma-
va taihasita.」 „Az összeütközött autók totálkáro-
sak lettek.”

taiheitaihei ◆ békességbékesség 「Taiheino jume-o musza-
boru.」 „Békességre vágyik.” ◆ nyugalomnyugalom
「Dzsúszei-va taiheino jume-o jabutta.」 „Puska-
lövés zavarta meg a nyugalmat.”

taiheijótaiheijó ◆ Csendes-óceánCsendes-óceán ◇ minamitaiheijóminamitaiheijó
Csendes-óceán déli részeCsendes-óceán déli része
taiheijóanzenhosódzsójakutaiheijóanzenhosódzsójaku ◆ ANZUS-ANZUS-
paktumpaktum
taiheijóódantaiheijóódan ◆ Csendes-óceán átszeléseCsendes-óceán átszelése
taiheijópurétotaiheijópuréto ◆ Csendes-óceáni lemezCsendes-óceáni lemez
taiheijósotótaiheijósotó ◆ csendes-óceáni szigetekcsendes-óceáni szigetek
taiheijószenszótaiheijószenszó ◆ csendes-óceáni háborúcsendes-óceáni háború
taiheinataiheina ◆ békésbékés 「Taiheina jono nakaninatte
hosii.」 „Békés világot szeretnék!” ◆ nyugalmasnyugalmas

taihentaihen ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kimiga korenakute,
taihenzan-nenda.」 „Borzasztóan sajnálom, hogy
nem tudsz jönni.” ◆ nagyonnagyon 「Taihen omata-
szesiteszumimaszen.」 „Elnézést, hogy nagyon
megvárakoztattam.” ◆ rettenetesenrettenetesen 「Taihen-
szamukatta.」 „Rettenetesen hideg volt.” ◆ szí-szí-
vásvás 「Taihen! Kagi-o kurumano nakani
iretamamadoa-o simetesimatta.」 „Ez szívás! Be-
zártam a kulcsot a kocsiba.” ◇ taihen-taihen-
nakotoninarunakotoninaru bajbaj leszlesz 「Buréki-o naoszanaito
taihennakotoninaru.」 „Ha nem csináltatjuk meg
a féket, baj lesz.”

taihentaihen ◆ szemközti oldalszemközti oldal
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taihendataihenda ◆ hűhahűha 「Taihenda, rjóriga kogeta.」
„Hűha, odaégett az étel!” ◆ jóságosjóságos égég 「Tai-
henda! Densaga daszszensita.」 „Jóságos ég! Ki-
siklott a vonat.” ◆ teremtésitteremtésit 「Taihenda!」 „A
teremtésit!” ◆ végevége 「Cumani siretara taihen-
da!」 „Ha a feleségem megtudja, végem!”

taihen-nataihen-na ◆ borzasztóborzasztó 「Taihenna kotoga
okitesimatta.」 „Borzasztó dolog történt!” ◆ ész-ész-
bontóbontó 「Kanodzso-va taihenna bidzsindeszu.」
„Észbontóan szép nő.” ◆ felefele semsem tréfatréfa
「Kore-va taihenda!」 „Ennek fele sem tréfa!” ◆

hatalmashatalmas 「Taihenna zaiszan-o kizuki ageta.」
„Hatalmas vagyont halmozott fel.” ◆ megerőlte-megerőlte-
tőtő 「Kono sigoto-va taihendeszu.」 „Ez a munka
megerőltető.” ◆ nehéznehéz 「Taihenna dzsikideszu-
ga, ganbarimasó.」 „Nehéz időket élünk, de igye-
kezzünk!” ◆ nemnem könnyűkönnyű 「Kono muszubi me-
o hodokuno-va taihen.」 „Nem könnyű kibogoz-
ni ezt a csomót.” ◆ óriásióriási 「Szore-va taihenna
mondaida.」 „Ez óriási probléma.” ◆ szörnyűszörnyű
「Taihennamiszu-o sita.」 „Szörnyű hibát követ-
tem el.” ◇ taihen-naomoi-otaihen-naomoi-o szuruszuru megszívmegszív
「Szúgakuno sikende taihenna omoi-o sita.」
„Megszívtam a matekvizsgával.” ◇ taihen-taihen-
nakotoninarunakotoninaru bajbaj leszlesz 「Buréki-o naoszanaito
taihennakotoninaru.」 „Ha nem csináltatjuk meg
a féket, baj lesz.”

taihen-nakototaihen-nakoto ◆ feketelevesfeketeleves
「Taihennakotoninaruno-va korekarada.」
„Majd most jön a feketeleves.”

taihen-nakotoninarutaihen-nakotoninaru ◆ bajbaj leszlesz 「Buréki-o
naoszanaito taihennakotoninaru.」 „Ha nem csi-
náltatjuk meg a féket, baj lesz.”

taihen-naomoi-otaihen-naomoi-o szuruszuru ◆ megszívmegszív 「Szúga-
kuno sikende taihenna omoi-o sita.」 „Megszív-
tam a matekvizsgával.” ◆ szívszív 「Guntaide tai-
henna omoi-o sita.」 „Sokat szívtam a katonaság-
nál.”

taihen-nitaihen-ni ◆ nagyonnagyon 「Taihenni taszukarima-
szu.」 „Nagyon sokat segít ezzel!”

taihitaihi ◆ kitérve várakozáskitérve várakozás
taihitaihi ◆ evakuálásevakuálás ◆ menekülésmenekülés
taihitaihi ◆ összehasonlításösszehasonlítás ◆ összevetésösszevetés ◆

szembeállításszembeállítás
taihitaihi ◆ ganéjganéj ◆ komposztkomposzt ◆ trágyatrágya ◇ gjú-gjú-
funtaihifuntaihi tehéntrágyatehéntrágya
taihidzsotaihidzso ◆ kitérőkitérő

taihiekitaihieki ◆ kitérőállomáskitérőállomás
taihigótaihigó ◆ óvóhelyóvóhely
taihikankokutaihikankoku ◆ evakuálási tanácsevakuálási tanács
taihimeireitaihimeirei ◆ evakuálási parancsevakuálási parancs
taihi-otaihi-o cukurucukuru ◆ komposztálkomposztál 「Katta kuszade
taihi-o cukutta.」 „Komposztáltam a levágott fü-
vet.”

taihiszaszerutaihiszaszeru ◆ elmentelment 「Détá-o taihiszasze-
ta.」 „Elmentettem az adatokat.”

taihiszentaihiszen ◆ kitérővágánykitérővágány
taihiszurutaihiszuru ◆ összehasonlítösszehasonlít 「Szúkakoku-o
taihisita.」 „Összehasonlítottam több országot.”
◆ összevetösszevet 「Futacuno iro-o taihisita.」
„Összevetettem a két színt.” ◆ szembeállítszembeállít
「Futarino sónenno nórjoku-o taihisita.」 „Szem-
beállítottam a két fiú képességeit.”

taihiszurutaihiszuru ◆ elmenekülelmenekül 「Kikencsiiki-o taihis-
ita.」 „Elmenekült a veszélyes helyről.” ◇ taihi-taihi-
szaszeruszaszeru elmentelment 「Détá-o taihiszaszeta.」 „El-
mentettem az adatokat.”

taihizumitaihizumi ◆ trágyadombtrágyadomb
taihotaiho ◆ előállításelőállítás ◆ letartóztatásletartóztatás
taihotaiho ◆ hanyatláshanyatlás 「Bunmeino taiho」 „civi-
lizáció hanyatlása” ◆ visszaesésvisszaesés ◆ visszafej-visszafej-
lődéslődés
taihótaihó ◆ dapengdapeng ◆ óriásmadáróriásmadár
taihótaihó ◆ ágyúágyú ◆ löveglöveg 「Taihóhacsi mon」
„nyolc tüzérségi löveg” ◆ pattantyúpattantyú ◇ taihó-taihó-
oo ucuucu ágyúvalágyúval tüzeltüzel 「Tekidzsinni taihó-o ut-
ta.」 „Ágyúval tüzelt az ellenségre.”

taihótaihó ◆ nagy kincsnagy kincs ◆ Taihó-korTaihó-kor
taihócukuritaihócukuri ◆ ágyúöntéságyúöntés
taihodzsótaihodzsó ◆ elfogatóparancselfogatóparancs ◆ letartóz-letartóz-
tatási parancstatási parancs
taihokusitaihokusi ◆ TajpejTajpej
taihónohibikitaihónohibiki ◆ ágyúdörgéságyúdörgés
taihónoototaihónooto ◆ ágyúdörgéságyúdörgés 「Otto-va taihóno
otodemo mega szamenai.」 „A férjem még az
ágyúdörgésre sem ébred fel.” ◆ ágyúszóágyúszó
taihónotodorokitaihónotodoroki ◆ ágyúdörgéságyúdörgés
taihó-otaihó-o ucuucu ◆ ágyúvalágyúval tüzeltüzel 「Tekidzsinni
taihó-o utta.」 „Ágyúval tüzelt az ellenségre.”

taihoreidzsótaihoreidzsó ◆ elfogatóparancselfogatóparancs
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taihorekitaihoreki ◆ bűnügyi előéletbűnügyi előélet
taihoszurutaihoszuru ◆ bekísérbekísér aa rendőrségrerendőrségre
「Szuri-va taihoszareta.」 „A zsebtolvajt bekísér-
ték a rendőrségre.” ◆ eljárásteljárást kezdeményezkezdeményez
「Ano hito-va nikaimo taihoszareta.」 „Két eljá-
rást is kezdeményezett a rendőrség ellene.” ◆ elő-elő-
állítállít 「Keiszacu-va han-nin-o taihosita.」 „A
rendőrség a tettest előállította.” ◆ lefülellefülel
「Dorobó-va taihoszareta.」 „Lefülelték a rablót.”
◆ letartóztatletartóztat 「Keiszacu-va han-nin-o jójaku
taihosita.」 „A rendőrség végre letartóztatta a tet-
test.” ◆ őrizetbe veszőrizetbe vesz
taihoszurutaihoszuru ◆ hanyatlikhanyatlik 「Kare-va sakai-va
taihositeiruto sucsósiteiru.」 „Azt állítja, hogy a
társadalom hanyatlik.” ◆ visszaesikvisszaesik
「Ucsúgidzsucu-va taihositeiru.」 „Az űrtechno-
lógia fejlődése visszaesett.” ◆ visszafejlődikvisszafejlődik
「Bjókide kaivanórjokuga taihositekita.」 „A be-
tegség miatt a beszédkészsége visszafejlődött.”

taihotekinataihotekina ◆ hanyatlóhanyatló 「Taihotekina sa-
kai」 „hanyatló társadalom” ◆ regresszívregresszív ◆

visszafejlődővisszafejlődő ◆ visszahúzóvisszahúzó 「Taihotekina
siszó」 „visszahúzó eszme”

taiitaii ◆ lényeglényeg 「Bunsóno taii-o matometa.」
„Összefoglalta a mondat lényegét.” ◆ mondani-mondani-
valóvaló nagynagy vonalakbanvonalakban 「Kareno tegamino
taii-va cuginotóri.」 „A levelének mondanivalója
nagy vonalakban a következő.”

taiitaii ◆ századosszázados
taiitaii ◆ erőnléterőnlét ◆ fizikumfizikum 「Taiino kódzsó」
„fizikum javítása” ◆ pózpóz 「Iroirona
taiideszekkuszu-o tanosinda.」 „Kipróbáltunk
sok pózt a jó szexhez.” ◆ testhelyzettesthelyzet
「Bunbentaii-o totta.」 „Szülési testhelyzetet vett
fel.”

taiitaii ◆ leköszönésleköszönés ◆ lemondáslemondás aa trónróltrónról ◇

kjószeitaiikjószeitaii trónfosztástrónfosztás
taiihótaiihó ◆ ellenpontellenpont ◆ kontrapunktkontrapunkt
taiikitaiiki ◆ sávsáv ◇ denszótaiikidenszótaiiki átviteli sávátviteli sáv
taiikihabataiikihaba ◆ sávszélességsávszélesség
taiikutaiiku ◆ testneveléstestnevelés 「Keganotame taiikuno
mendzso-o uketeiru.」 „Sérülés miatt testnevelés-
ből felmentésem van.”

taiikudzsicugitaiikudzsicugi ◆ mozgásgyakorlatmozgásgyakorlat ◆ torna-torna-
termi gyakorlattermi gyakorlat

taiikukaikeinotaiikukaikeino ◆ sportnaksportnak élőélő 「Taiikuka-
ikeino gakuszei」 „sportnak élő diák”

taiikukantaiikukan ◆ tornateremtornaterem
taiikukan-noszókotaiikukan-noszóko ◆ tornaszertártornaszertár
taiikunodzsugjótaiikunodzsugjó ◆ testneveléstestnevelés óraóra ◆ tor-tor-
naóranaóra
taiikunohitaiikunohi ◆ sportnapsportnap
taiikunoszenszeitaiikunoszenszei ◆ testnevelőtanártestnevelőtanár ◆ tor-tor-
natanárnatanár
taiikuszaitaiikuszai ◆ sportrendezvénysportrendezvény 「Kótógakkó-
de taiikuszaiga okonavareta.」 „A középiskolában
sportrendezvény volt.”

taiikutaikaitaiikutaikai ◆ sportversenysportverseny ◆ tornaver-tornaver-
senyseny ◇ kokumintaiikutaikaikokumintaiikutaikai országosországos tor-tor-
naversenynaverseny
taiintaiin ◆ egységegység tagjatagja ◆ gárdataggárdatag ◆ gárdis-gárdis-
tata ◆ katonakatona ◆ tagtag ◇ gassótaiingassótaiin kórustagkórustag
◇ kidótaiinkidótaiin rohamrendőrrohamrendőr ◇ kúteitaiinkúteitaiin ejtő-ejtő-
ernyősernyős alakulatalakulat tagjatagja ◇ tocugekitaiintocugekitaiin ro-ro-
hamgárdistahamgárdista ◇ tocugekitaiintocugekitaiin rohamoszta-rohamoszta-
gosgos
taiintaiin ◆ kikerülés a kórházbólkikerülés a kórházból
taiingecutaiingecu ◆ holdhónapholdhónap
taiingonokenszataiingonokensza ◆ kontrollkontroll 「Taiingono
kensza-o teikitekini ukenakerebanaranai.」
„Rendszeresen járnom kell kontrollra.”

taiinrekitaiinreki ◆ holdnaptárholdnaptár
taiinszaszerutaiinszaszeru ◆ hazaengedhazaenged 「Kare-va taiin-
sita.」 „Hazaengedték a kórházból.”

taiinszurutaiinszuru ◆ hazamegyhazamegy aa kórházbólkórházból ◆ ki-ki-
kerülkerül aa kórházbólkórházból 「Kare-va taiinsita.」 „Ki-
került a kórházból.” ◆ kiki leszlesz engedveengedve aa kór-kór-
házbólházból ◆ távoziktávozik aa kórházbólkórházból 「Zencsisite
taiinsita.」 „Gyógyultan távozott a kórházból.” ◇

taiinszaszerutaiinszaszeru hazaengedhazaenged 「Kare-va taiinsi-
ta.」 „Hazaengedték a kórházból.”

taiiszurutaiiszuru ◆ leköszönleköszön 「Tennó-va taiisita.」 „A
császár leköszönt.” ◆ lemondlemond aa trónróltrónról
「Kokuó-va taiisita.」 „A király lemondott a trón-
ról.”

taijataija ◆ abroncsabroncs ◆ gumigumi 「Pankusitataija」
„lyukas gumi” ◆ gumiabroncsgumiabroncs ◇ kúkitaijakúkitaija le-le-
vegővelvegővel felfújtfelfújt gumiabroncsgumiabroncs ◇ kurumano-kurumano-
taijataija autógumiautógumi ◇ dzsitensanotaijadzsitensanotaija bicik-bicik-
ligumiligumi ◇ szunó-taijaszunó-taija télitéli gumigumi ◇ szupaiku-szupaiku-
taijataija szögesszöges gumiabroncsgumiabroncs ◇ szoriddo-taijaszoriddo-taija
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tömörtömör gumigumi 「Kúkiiritaijatoszoriddo-taija」 „le-
vegővel töltött gumi és tömör gumi” ◇ haitaijahaitaija
használthasznált gumigumi ◇ hodzsotaijahodzsotaija pótkerékpótkerék ◇

jobitaijajobitaija pótkerékpótkerék ◇ radzsiaru-taijaradzsiaru-taija radi-radi-
ál abroncsál abroncs ◇ radzsiaru-taijaradzsiaru-taija radiál gumiradiál gumi
taija-cséntaija-csén ◆ hólánchólánc
taijacséntaijacsén ◆ hólánchólánc
taijacsúbutaijacsúbu ◆ belső gumibelső gumi
taijakókantaijakókan ◆ kerékcserekerékcsere
taijakutaijaku ◆ fontosfontos feladatfeladat 「Szeika-o nihonni
hakobutoiu taijaku-o cutometa.」 „Az fontos fel-
adatot kapta, hogy az olimpia lángot Japánba
szállítsa.” ◆ fontosfontos szerepszerep 「Eigade taijaku-o
endzsita.」 „Fontos szerepet kapott a filmben.”

taijakutaijaku ◆ párhuzamospárhuzamos fordításfordítás 「Kónicsitai-
jaku kaivadzsiten」 „magyar-japán társalgási szó-
tár párhuzamos fordítással” ◆ tükörfordítástükörfordítás ◇

tagengotaijakutagengotaijaku többnyelvűtöbbnyelvű párhuzamospárhuzamos
fordításfordítás
taijakubantaijakuban ◆ kétnyelvű kiadáskétnyelvű kiadás
taijanoatotaijanoato ◆ féknyomféknyom 「Dóroni kurokutaij-
ano atoga nokotteiru.」 „Az úttesten sötét fék-
nyom látszik.”

taijotaijo ◆ hitelhitel ◆ kölcsönadáskölcsönadás
taijótaijó ◆ NapNap ◇ taijókótaijókó napfénynapfény ◇ taijó-taijó-
kószenkószen napsugárnapsugár 「Taijókószen-o abi cuzukete
szenakaga makkaninatta.」 „Piros lett a háta,
mert folyamatosan érték a nap sugarai.”

taijótaijó ◆ óceánóceán 「Taijó-o kókaiszuru.」 „Óceá-
non hajózik.”

taijótaijó ◆ lényeglényeg 「Teianno taijó-o szecumeis-
ita.」 „Elmagyaráztam a javaslat lényegét.” ◆

összefoglalásösszefoglalás
taijótaijó ◆ tartósságtartósság
taijódencsitaijódencsi ◆ napelemnapelem
taijóenerugítaijóenerugí ◆ napenergianapenergia 「Taijóenerugí-o
kóricujoku rijószuru.」 „Hatékonyan felhasználja
a napenergiát.”

taijófútaijófú ◆ napszélnapszél
taijóhagurumataijóhaguruma ◆ napkeréknapkerék
taijókeitaijókei ◆ NaprendszerNaprendszer
taijokintaijokin ◆ kölcsönkölcsön
taijókjútaijókjú ◆ Nap-dombNap-domb
taijókótaijókó ◆ napfénynapfény

taijókódotaijókódo ◆ luminozitásluminozitás
taijókóhacudentaijókóhacuden ◆ napenergiásnapenergiás áramfej-áramfej-
lesztéslesztés
taijókóhacudensotaijókóhacudenso ◆ naperőműnaperőmű
taijókokutentaijókokuten ◆ napfoltnapfolt
taijókó-otaijókó-o abirutoabiruto ◆ napfénynapfény hatásárahatására
「Taijókó-o abirutobitamin díga szeiszeiszarema-
szu.」 „Napfény hatására D-vitamin képződik.”

taijókópanerutaijókópaneru ◆ napelemnapelem ◆ napkollektornapkollektor
taijókórotaijókóro ◆ óceáni útvonalóceáni útvonal
taijókószentaijókószen ◆ napsugárnapsugár 「Taijókószen-o abi
cuzukete szenakaga makkaninatta.」 „Piros lett a
háta, mert folyamatosan érték a nap sugarai.”

taijómentaijómen ◆ napfelszínnapfelszín ◆ napkorongnapkorong
taijómencúkataijómencúka ◆ bolygóátvonulásbolygóátvonulás ◆ napko-napko-
rong előtti áthaladásrong előtti áthaladás
taijónecutaijónecu ◆ nap melegenap melege
taijónecuonszuikitaijónecuonszuiki ◆ napkollektornapkollektor
taijónentaijónen ◆ napévnapév
taijónenszútaijónenszú ◆ várhatóvárható élettartamélettartam 「Kono
kikai-va mó taijónenszú-o szugiteiru.」 „A várha-
tó élettartamát meghaladva használjuk már ezt a
gépet.”

taijóniszaraszutaijóniszaraszu ◆ süttetisütteti aa nappalnappal
「Dzsóhansin-o taijóni szarasita.」 „Felsőtestét
süttette a nappal.”

taijónohikaritaijónohikari ◆ napfénynapfény 「Szógen-va taijóno
hikari-o abita.」 „A napfény elárasztotta a mezőt.”
◆ napsugárnapsugár 「Taijóno hikarigasattáno szukima-
kara szasi konda.」 „A napsugár betűzött a re-
dőny résein.”

taijórekitaijóreki ◆ szoláris naptárszoláris naptár
taijosataijosa ◆ kölcsönadókölcsönadó
taijósintaijósin ◆ napistennapisten
taijósinkeiszótaijósinkeiszó ◆ hasi idegközponthasi idegközpont
taijosógakkintaijosógakkin ◆ diákkölcsöndiákkölcsön
taijósútaijósú ◆ ÓceániaÓceánia
taijószeitaijószei ◆ tartósságtartósság
taijószeihaientaijószeihaien ◆ lebenyes tüdőgyulladáslebenyes tüdőgyulladás
taijószeikikótaijószeikikó ◆ óceáni éghajlatóceáni éghajlat
taijószúhaitaijószúhai ◆ napimádatnapimádat
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taijoszurutaijoszuru ◆ adad 「Szeifuku-va taijoszarema-
szu.」 „Egyenruhát adunk.” ◆ kölcsönadkölcsönad
taijóteitaijótei ◆ óceánfenékóceánfenék
taijótótaijótó ◆ óceáni szigetóceáni sziget
taijótótaijótó ◆ higanylámpahiganylámpa
taijótótaijótó ◆ napfényheznapfényhez hasonlóhasonló spektrumúspektrumú
lámpalámpa
taikataika ◆ nagynagy tűztűz ◆ tűzvésztűzvész 「Edo-va sibasi-
ba taikani mimavareta.」 „Edoban gyakran pusz-
tított tűzvész.” ◇ meirekinotaikameirekinotaika MeirekiMeireki tűz-tűz-
vészvész
taikataika ◆ Taika-korTaika-kor
taikataika ◆ bajbaj 「Kon-nendomo taikanaku okuru-
kotogadekimasita.」 „Az idei évet is sikerült baj
nélkül letudni.” ◆ nagy hibanagy hiba ◆ súlyos hibasúlyos hiba
taikataika ◆ eladatlan árueladatlan áru ◆ felgyülemlett árufelgyülemlett áru
taikataika ◆ elcsökevényesedéselcsökevényesedés ◆ elsorvadáselsorvadás
◆ involúcióinvolúció ◆ regresszióregresszió 「Sinkato taika」
„progresszió és regresszió” ◆ visszafejlődésvisszafejlődés
「Sinkato taika」 „fejlődés és visszafejlődés”

taikataika ◆ tüszőtüsző
taikataika ◆ ellenértékellenérték 「Szábiszuno taika-o osiha-
rai kudaszai.」 „Fizesse ki a szolgáltatás ellenérté-
két!” ◆ ellenszolgáltatásellenszolgáltatás 「Taikatositekéki-o
uke totta.」 „Ellenszolgáltatásként süteményt ka-
pott.”

taikataika ◆ durbincsokdurbincsok ◆ tengeritengeri durbincsfé-durbincsfé-
léklék
taikataika ◆ gazdaggazdag emberember ◆ mestermester 「Nihonga-
no taika」 „japán festészet mestere” ◆ szakte-szakte-
kintélykintély
taikataika ◆ tűzállótűzálló ◆ tűzállóságtűzállóság ◆ tűzbiztostűzbiztos
taikabucutaikabucu ◆ tűzálló anyagtűzálló anyag
taikahifukutaikahifuku ◆ tűzálló burkolattűzálló burkolat
taikaitaikai ◆ bajnokságbajnokság 「Csímu-va jakjútaikaide
júsósita.」 „A csapat megnyerte a baseballbajnok-
ságot.” ◆ kongresszuskongresszus 「Igakutaikai」 „orvosi
kongresszus” ◆ nagygyűlésnagygyűlés 「Minsutótaikai」
„Demokrata Párt nagygyűlése” ◆ nagynagy össze-össze-
jöveteljövetel ◆ versenyverseny 「Barébóru taikaiga hadzsi-
matta.」 „A röplabdaversenyek megkezdődtek.”
◆ versenysorozatversenysorozat 「Szupócu taikai-o kaiszai-
szuru.」 „Sportverseny-sorozatot rendez.” ◇ go-go-
rintaikairintaikai ötkarikásötkarikás játékokjátékok ◇ simintaikaisimintaikai
népgyűlésnépgyűlés ◇ zenkokutaikaizenkokutaikai országosországos baj-baj-

nokságnokság ◇ zenkokutaikaizenkokutaikai országosországos sport-sport-
rendezvényrendezvény ◇ tótaikaitótaikai pártkongresszuspártkongresszus ◇

hanabitaikaihanabitaikai tűzijáték-parádétűzijáték-parádé ◇ hanabita-hanabita-
ikaiikai tűzijátéktűzijáték ◇ benrontaikaibenrontaikai szónokver-szónokver-
senyseny ◇ maraszontaikaimaraszontaikai maratonversenymaratonverseny
taikaitaikai ◆ kilépéskilépés
taikaitaikai ◆ óceánóceán ◆ tengertenger
「Vatasitacsinositeirukoto-va , taikaino ittekini
szugimaszen.」 „Amit teszünk, csak egy csepp a
tengerben.” ◇ micsinotaikainikogidaszumicsinotaikainikogidaszu is-is-
meretlen vizekre evezmeretlen vizekre evez
taikainoittekitaikainoitteki ◆ egyegy cseppcsepp aa tengerbentengerben
「Kono kifu-va taikaino ittekikamo siremaszen-
ga.」 „Az adományom bizonyára csak egy csepp a
tengerben.”

taikaisataikaisa ◆ kilépőkilépő 「Njúkaisato taikaisa」 „be-
lépők és kilépők”

taikaiszszótaikaiszszó ◆ raktárkisöprésraktárkisöprés ◆ raktársöp-raktársöp-
résrés
taikaiszurutaikaiszuru ◆ kilépkilép 「Kurabu-o taikaisita.」
„Kiléptem a klubból.” ◆ leiratkozikleiratkozik 「Méringu-
riszutokara taikaisita.」 „Leiratkoztam a levelező-
listáról.”

taikakencsikutaikakencsiku ◆ tűzbiztostűzbiztos építésiépítési techno-techno-
lógialógia
taikakutaikaku ◆ szemben fekvő szögszemben fekvő szög
taikakutaikaku ◆ alkatalkat 「Bokuno taikakude-va
nikutairódó-va dekimaszen.」 „Az alkatom miatt
nem vagyok alkalmas fizikai munkára.” ◆ fizikumfizikum
「Szókono sigotoni taikakunoii hito-o szagasite-
imaszu.」 „Raktárunkba keresünk jó fizikumú
munkásokat!” ◆ testalkattestalkat 「Takumasii
taikaku-o siteimaszu.」 „Erős testalkata van.” ◆

testfelépítéstestfelépítés
taikakutaikaku ◆ tárgyesettárgyeset
taikakukeitaikakukei ◆ tárgyastárgyas alakalak ◆ tárgyastárgyas eseteset
◆ tárgyesettárgyeset
taikakukenszataikakukensza ◆ orvosi vizsgálatorvosi vizsgálat
taikakunojoitaikakunojoi ◆ daliásdaliás
taikakuszentaikakuszen ◆ átlóátló
taikakuszen-notaikakuszen-no ◆ átlósátlós 「Taikakuszenno hó-
kó」 „átlós irány” ◆ diagonálisdiagonális
taikantaikan ◆ törzstörzs
taikantaikan ◆ leköszönésleköszönés
taikantaikan ◆ áttekintésáttekintés
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taikantaikan ◆ testi érzékeléstesti érzékelés
taikantaikan ◆ fagytűrőfagytűrő ◆ hidegtűréshidegtűrés ◆ hidegtű-hidegtű-
rőrő 「Taikanszócsi」 „hidegtűrő gép”

taikancsiantaikancsian ◆ biztonságérzetbiztonságérzet ◆ tapasz-tapasz-
talt közbiztonságtalt közbiztonság
taikandzsisintaikandzsisin ◆ érzékelhető földrengésérzékelhető földrengés
taikanfukutaikanfuku ◆ hideg ellen védő ruházathideg ellen védő ruházat
taikanokaisintaikanokaisin ◆ Taika-reformTaika-reform
taikan-ondotaikan-ondo ◆ hőérzethőérzet 「Sikkega óito taikan-
ondo-va dzsiszszaino kionjori takai.」 „Párás idő-
ben a hőérzetünk magasabb a valódi hőmérséklet-
nél.”

taikansikitaikansiki ◆ koronázáskoronázás
taikansiki-otaikansiki-o okonauokonau ◆ koronázkoronáz 「Daiszeidó-
de ószamano taikansiki-o okonatta.」 „A kated-
rálisban koronázták a királyt.” ◆ megkoronázmegkoronáz
「Ószamano taikansikiga okonavareta.」 „Meg-
koronázták a királyt.”

taikansokubucutaikansokubucu ◆ hidegtűrő növényhidegtűrő növény
taikanszeitaikanszei ◆ hidegtűrőhidegtűrő képességképesség 「Taikan-
szeiga cujoi sokubucu」 „hidegtűrő növény”

taikanszeitaikanszei ◆ szárazságtűrőszárazságtűrő
taikanszurutaikanszuru ◆ leköszönleköszön 「Szaibankan-va tai-
kansita.」 „A bíró leköszönt.” ◆ leszerelleszerel
「Dzsieikan-va taikansita.」 „A honvédtiszt lesze-
relt.”

taikanszurutaikanszuru ◆ áttekintáttekint 「Nószanbucujusucu-
o meguru dzsókjó-o taikansita.」 „Áttekintette a
mezőgazdasági export helyzetét.”

taikanszurutaikanszuru ◆ koronázkoronáz 「Kare-va kokuóni tai-
kanszareta.」 „Királlyá koronázták.” ◆ megkoro-megkoro-
náznáz
taikarengataikarenga ◆ tűzálló téglatűzálló tégla
taikasitataikasita ◆ csökevényescsökevényes 「Taikasita kikan」
„csökevényes szerv”

taikaszeitaikaszei ◆ tűzállóságtűzállóság ◆ tűzbiztosságtűzbiztosság
taikaszurutaikaszuru ◆ degenerálódikdegenerálódik 「Sakaiga taik-
asiteiru.」 „A társadalom degenerálódott.” ◆ el-el-
csökevényesedikcsökevényesedik 「Kono suno dóbucu-va as-
iga taikasita.」 „Ennek az állatfajnak elcsökevé-
nyesedett a lába.” ◆ elsorvadelsorvad 「Taikasita kin-
niku」 „elsorvadt izom” ◆ visszafejlődikvisszafejlődik
「Taikasita bunmei」 „visszafejlődött civilizáció”

◇ taikasitataikasita csökevényescsökevényes 「Taikasita kikan」
„csökevényes szerv”

taikecutaikecu ◆ konfrontációkonfrontáció 「Taikecu-o szake-
tai.」 „Szeretném elkerülni a konfrontációt!” ◆

szembesítésszembesítés ◆ szembeszállásszembeszállás 「Terotono
taikecu」 „szembeszállás a terrorizmussal”

taikecuszaszerutaikecuszaszeru ◆ szembesítszembesít 「Hikokuto
genkoku-o taikecuszaszeta.」 „Szembesítették az
alperest a felperessel.”

taikecuszurutaikecuszuru ◆ kiállkiáll 「Karateszensu-va kareto
taikecusita.」 „A karatés kiállt vele szemben.” ◆

szembeszállszembeszáll 「Boku-va raionto taikecudekiru-
hodo cujoi.」 „Olyan erős vagyok, hogy egy orosz-
lánnal is szembeszállnék.”

taikeitaikei ◆ rendszerrendszer ◆ szisztémaszisztéma ◇ kjújota-kjújota-
ikeiikei bérrendszerbérrendszer
taikeitaikei ◆ kompendiumkompendium ◆ összefoglalóösszefoglaló kézi-kézi-
könyvkönyv
taikeitaikei ◆ nagynagy örömöröm 「Kisamaszumaszu gohan-
dzsóno jue, taikeisigokuni zondzsimaszu.」 „Nagy
örömünkre szolgál, hogy virágzik a vállalatuk.”

taikeitaikei ◆ alakzatalakzat 「Kanú gunga mikazukigata-
no taikei-o totta.」 „A kenusok félhold alakzatba
rendeződtek.” ◇ kógekitaikeikógekitaikei támadóalakzattámadóalakzat
「Butai-va kógekitaikeini haitta.」 „Az osztag tá-
madóalakzatba rendeződött.”

taikeitaikei ◆ fizikaifizikai büntetésbüntetés ◆ szabadság-szabadság-
vesztésvesztés ◆ testi fenyítéstesti fenyítés
taikeitaikei ◆ alakalak 「Taikeini avaszete jófuku-o cu-
kutta.」 „Alakjára szabott ruhát készített.” ◆ al-al-
katkat 「Kareno taikei-va futotteiru.」 „Kövér al-
katú ember.” ◆ fizikumfizikum ◆ testalkattestalkat 「Zun-
gurimukkurisita taikeideszu.」 „Zömök testalkata
van.” ◆ testtest típusatípusa 「Kare-va hjódzsuntaikei-
deszu.」 „Normális típusú a teste.” ◇ aszuríto-aszuríto-
taikeitaikei atlétikus testalkatatlétikus testalkat
taikeitaikei ◆ alakalak 「Kanodzso-va taikeini csúisite-
iru.」 „Vigyáz az alakjára.” ◆ idomidom 「Kare-va
taikei-o totonoeru.」 „Fejleszti az idomait.” ◆

testtest alakjaalakja 「Dzsimuni itte taikei-o totonoe-
ta.」 „Edzőterembe járt, hogy rendbe szedje a tes-
te alakját.”

taikeigamidarerutaikeigamidareru ◆ felbomlik az alakzatfelbomlik az alakzat
taikeiganaitaikeiganai ◆ rendszertelenrendszertelen
taikeikataikeika ◆ rendszeralkotásrendszeralkotás
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taikei-otaikei-o tamocutamocu ◆ alakzatbanalakzatban maradmarad ◆

tartja az alakzatottartja az alakzatot
taikei-o torutaikei-o toru ◆ alakzatba rendeződikalakzatba rendeződik
taikeitekinataikeitekina ◆ rendszerezettrendszerezett 「Taikeitekina
gakusú」 „rendszerezett tanulás” ◆ szisztema-szisztema-
tikustikus 「Taikeitekinaapurócsi-o szuszumeru.」
„Szisztematikus megközelítést javasol.”

taikeizukerutaikeizukeru ◆ rendszerberendszerbe foglalfoglal 「Taikei-
zuketa hóga oboejaszui.」 „Rendszerbe foglalva
könnyebb megjegyezni.”

taikentaiken ◆ élményélmény 「Fusigina taiken」 „különös
élmény” ◆ tapasztalattapasztalat 「Kicsóna taiken」 „ér-
tékes tapasztalat” ◇ kodomonokoronotaikenkodomonokoronotaiken
gyermekkorigyermekkori élményélmény ◇ súgjótaikensúgjótaiken szak-szak-
maimai gyakorlatgyakorlat 「Vatasiga gakuszeidatta koro,
gakkó-va súgjótaikenni vatasitacsi-o okutta.」
„Amikor diák voltam, az iskola elküldött minket
szakmai gyakorlatra.” ◇ murjótaikenmurjótaiken ingyenesingyenes
kipróbáláskipróbálás
taikentaiken ◆ irányítóirányító hatalomhatalom 「Tennóno
gundzsitaiken」 „császár hadsereget irányító ha-
talma” ◆ legfőbblegfőbb hatalomhatalom 「Taikenno hacu-
dó」 „legfőbb hatalom gyakorlása” ◆ uralkodóiuralkodói
hatalomhatalom 「Taikenkanpan」 „uralkodói hatalom
megsértése” ◇ hidzsótaikenhidzsótaiken vészhelyzetbenvészhelyzetben
érvényes hatalomérvényes hatalom
taikentaiken ◆ kardviseléskardviselés 「Taikenga kindzsira-
reteiru.」 „A kardviselés tilos.” ◆ viseltviselt kardkard
「Taiken-o nuku.」 „Kirántja viselt kardját.”

taikenbantaikenban ◆ próbaverziópróbaverzió ◆ tesztteszt verzióverzió
「Szofutono taikenban-o daunródosita.」 „Letöl-
töttem a szoftver teszt verzióját.”

taikendantaikendan ◆ élménybeszámolóélménybeszámoló
taikengatataikengata ◆ élményélmény
taikengatarizótoonszentaikengatarizótoonszen ◆ élményfürdőélményfürdő
taikennjúkjotaikennjúkjo ◆ próbabeköltözéspróbabeköltözés 「Ródzsin-
hómuno taikennjúkjo-o mósi konda.」 „Jelent-
keztem, hogy próbára beköltözhessek az idősek
otthonába.”

taikenrepótotaikenrepóto ◆ élménybeszámolóélménybeszámoló 「Kare-va
taikenrepóto-o sita.」 „Élménybeszámolót tar-
tott.”

taikensataikensa ◆ tapasztalatot átélő személytapasztalatot átélő személy
taikensitataikensita ◆ tapasztalttapasztalt 「Taikensita dekigo-
to」 „tapasztalt esemény”

taikenszurutaikenszuru ◆ élményeélménye vanvan bennebenne 「Vatasi-
va kore-o taikensitakotoganai.」 „Nem volt élmé-
nyem ebben.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy
「Iroironakoto-o taikensimasita.」 „Sok minde-
nen keresztül ment.” ◆ kipróbálkipróbál 「Tógei-o
taikensita.」 „Kipróbáltam, milyen fazekaskod-
ni.” ◆ megtapasztalmegtapasztal 「Daibingu-o taikensi-
ta.」 „Megtapasztalta a búvárkodást.” ◆ tapasz-tapasz-
taltal 「Ibunka-o csokuszecutaikenszuru.」 „Köz-
vetlenül tapasztalom a különböző kultúrákat.”

taikitaiki ◆ légkörlégkör 「Cukini-va taikiganai.」 „A
Holdnak nincs légköre.”

taikitaiki ◆ nagynagy tehetségtehetség ◇ mikan-notaikimikan-notaiki csi-csi-
szolatlan tehetségszolatlan tehetség
taikitaiki ◆ karanténkarantén 「Kanszenjobónotame njú-
kokugo nisúkanno taikiga gimuzukerareteiru.」
„Járványügyi okokból, a beutazás után két hét ka-
rantén kötelező.” ◆ készenlétkészenlét
「Rimokondeterebi-o taikimódonisita.」 „A táv-
szabályzóval készenléti üzemmódba kapcsoltam a
tévét.” ◆ várakozásvárakozás 「Taikicsúnotakusíni nori
konda.」 „Beszálltam egy várakozó taxiba.” ◇

dzsitakutaikidzsitakutaiki otthoniotthoni készenlétkészenlét 「Dzsita-
kutaikininatteirunode oszakega nomenai.」
„Nem ihatok, mert készenlétben vagyok itthon.”
◇ dzsitakutaikidzsitakutaiki háziházi karanténkarantén 「Kanszenjo-
bónotame dzsitakutaiki-o meidzsirareta.」 „Jár-
ványügyi okokból házi karanténbe kellett vonul-
nom.”

taikiacutaikiacu ◆ légköri nyomáslégköri nyomás
taikibanszeitaikibanszei ◆ nagynagy tehetségektehetségek későnkésőn ér-ér-
neknek
taikibanszeiszurutaikibanszeiszuru ◆ későnkésőn érőérő 「Kare-va tai-
kibanszeiszuru hito.」 „Későn érő típus.”

taikicsúnotaikicsúno ◆ levegőbenlevegőben lévőlévő 「Taikicsúno
szanszonódo」 „levegőben lévő oxigén koncentrá-
ciója”

taikidenrjokutaikidenrjoku ◆ készenlétikészenléti áramfogyasz-áramfogyasz-
tástás
taikidzsunkantaikidzsunkan ◆ légköri keringéslégköri keringés
taikikentaikiken ◆ atmoszféraatmoszféra ◆ légkörlégkör 「Tanszaki-
va kaszeino taikikenni tocunjúsita.」 „Az űrszon-
da belépett a Mars légkörébe.”

taikimansontaikimanson ◆ karenténszálláskarenténszállás ◆ karen-karen-
ténszállodaténszálloda
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taikintaikin ◆ nagynagy összegösszeg 「Tobakude taikin-o ha-
taita.」 „Nagy összeget vert el a szerencsejáté-
kon.” ◆ óriásióriási összegösszeg 「Kare-va taikin-o ka-
szeideiru.」 „Óriási összeget keres.” ◆ soksok pénzpénz
「Hjakumanentte taikindzsan!」 „Az egymillió
jen sok pénz!”

taikintaikin ◆ hazamenés a munkábólhazamenés a munkából
taikingahairutaikingahairu ◆ sok pénz üti a markátsok pénz üti a markát
taikioszentaikioszen ◆ légkörilégköri szennyezésszennyezés ◆ lég-lég-
szennyezésszennyezés ◆ légszennyezettséglégszennyezettség 「Kore-
va budapesutono taikioszenzudeszu.」 „Ez Buda-
pest légszennyezettségi térképe.” ◆ légszennye-légszennye-
ződésződés ◆ levegőszennyezéslevegőszennyezés
taikiriszutotaikiriszuto ◆ várakozólistavárakozólista ◆ várólistavárólista
「Kare-va zókiisokuno taikiriszutoni haitta.」 „A
szervátültetés várólistájára került.”

taikirouncsintaikirouncsin ◆ kilométerenkénti viteldíjkilométerenkénti viteldíj
taikiszurutaikiszuru ◆ karanténbankaranténban vanvan 「Nókószes-
sokusato hanteiszare dzsitakude taikisiteiru.」
„Megállapították, hogy közeli kontaktusban vol-
tam egy fertőzöttel, ezért karanténban vagyok itt-
hon.” ◆ készenlétbenkészenlétben álláll 「Sóbósa-va nidzs-
újodzsikantaiszeide taikisiteiru.」 „A tűzoltók 24
órán át készenlétben állnak.” ◆ várakozikvárakozik 「Ek-
imaenitakusíga taikisiteiru.」 „Az állomás előtt
taxik várakoznak.”

taikjakutaikjaku ◆ visszavonulásvisszavonulás
taikjakuszurutaikjakuszuru ◆ visszavonulvisszavonul 「Guntai-va
szentócsitenkara taikjakusita.」 „A sereg vissza-
vonult a hadszíntérről.” ◇ szótaikjakuszuruszótaikjakuszuru
teljesenteljesen visszavonulvisszavonul 「Gun-va szótaikjakusi-
ta.」 „A hadsereg teljesen visszavonult.”

taikjotaikjo ◆ együttesegyüttes akcióakció ◆ grandiózusgrandiózus tervterv
◆ tömegességtömegesség
taikjotaikjo ◆ területelhagyásterületelhagyás
taikjótaikjó ◆ magzatimagzati fejlesztésfejlesztés ◇ taikjónijoitaikjónijoi
jójó hatássalhatással vanvan aa magzatmagzat fejlődésérefejlődésére
「Ongaku-o kikuto taikjóniiirasii.」 „Ha zenét
hallgatunk, az jó hatással van a magzat fejlődésé-
re.”

taikjokutaikjoku ◆ játszmajátszma ◇ dódzsitaikjokudódzsitaikjoku szi-szi-
multánmultán ◇ dódzsitaikjokudódzsitaikjoku szimultánszimultán játsz-játsz-
mama 「Cseszuno dódzsitaikjoku」 „szimultán
sakkjátszma”

taikjokutaikjoku ◆ egészegész helyzethelyzet 「Kore-va taikjoku-
ni eikjóganai.」 „Ennek az egész helyzetre nincs

hatása.” ◆ trendtrend 「Taikjokuni me-o mukeru.」
„A trendre koncentrál.”

taikjokutaikjoku ◆ ellenpólusellenpólus
taikjokukentaikjokuken ◆ tajcsicsuantajcsicsuan ◇ budzsucuta-budzsucuta-
ikjokukenikjokuken tajcsicsuanbóltajcsicsuanból kialakultkialakult harc-harc-
művészetművészet
taikjokukitaikjokuki ◆ dél-koreai zászlódél-koreai zászló
taikjoku-otaikjoku-o szuruszuru / taikjokuszurutaikjokuszuru ◆ játszikjátszik
「Beteranto vakatega taikjokusita.」 „Egy veterán
és egy fiatal játszott.” ◆ megmérkőzikmegmérkőzik 「Óza-
szenno taikjokusita.」 „Megmérkőzött a sógibaj-
nok címért.” ◇ sógitaikjoku-osógitaikjoku-o szuruszuru sógiziksógizik
◇ cseszutaikjoku-o szurucseszutaikjoku-o szuru sakkoziksakkozik
taikjokuszurutaikjokuszuru / taikjoku-otaikjoku-o szuruszuru ◆ játszikjátszik
「Beteranto vakatega taikjokusita.」 „Egy veterán
és egy fiatal játszott.” ◆ megmérkőzikmegmérkőzik 「Óza-
szenno taikjokusita.」 „Megmérkőzött a sógibaj-
nok címért.” ◇ sógitaikjoku-osógitaikjoku-o szuruszuru sógiziksógizik
◇ cseszutaikjoku-o szurucseszutaikjoku-o szuru sakkoziksakkozik
taikjokutekinitaikjokutekini ◆ egészébenegészében 「Taikjokutekini
sókensidzsó-o kanszacuszuru.」 „Egészében vizs-
gálja az értékpapírpiacot.”

taikjónijoitaikjónijoi ◆ jójó hatássalhatással vanvan aa magzatmagzat
fejlődésérefejlődésére 「Ongaku-o kikuto taikjóniiira-
sii.」 „Ha zenét hallgatunk, az jó hatással van a
magzat fejlődésére.”

taikjositetaikjosite ◆ csőstülcsőstül 「Kankókjakuga taikjo-
siteiru.」 „Csőstül jönnek a turisták.” ◆ együt-együt-
tesentesen 「Tekidzsin-o taikjosite kógekisita.」
„Együttesen megtámadták az ellenség állásait.” ◆

nagynagy erőkkelerőkkel ◆ tömegesentömegesen 「Kjaku-va taikjo-
site miszeni osi joszeta.」 „A vásárlók tömegesen
megrohanták az üzletet.”

taikjosobuntaikjosobun ◆ kilakoltatáskilakoltatás
taikjosobun-niszurutaikjosobun-niszuru ◆ kilakoltatkilakoltat 「Jacsin-o
haravanakattanode taikjosobunniszareta.」 „Ki-
lakoltatták, mert nem fizette a lakbért.”

taikjoszurutaikjoszuru ◆ elhagyjaelhagyja aa területetterületet 「Tacsi-
irikinsino kuiki-o taikjosinakerebanaranai.」 „El
kell hagyni a tiltott területet.” ◆ kiki leszlesz lakol-lakol-
tatvatatva 「Jacsin-o tainósitesimauto
taikjoszezaru-o enai.」 „Aki nem fizeti a lakbért,
azt kilakoltatják.”

taikjútaikjú ◆ tartósságtartósság
taikjúrjokutaikjúrjoku ◆ tartósságtartósság 「Toszóno taikjúrjo-
ku」 „festés tartóssága”
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taikjúsóhintaikjúsóhin ◆ használatihasználati cikkcikk ◆ tartóstartós fo-fo-
gyasztási cikkgyasztási cikk
taikjúsóhizaitaikjúsóhizai ◆ tartós fogyasztási cikktartós fogyasztási cikk
taikjúszeitaikjúszei ◆ tartósságtartósság 「Dzsútakuno taikjú-
szei」 „ház tartóssága”

taikotaiko ◆ ősidőősidő
taikotaiko ◆ dobdob ◇ ódaikoódaiko nagydobnagydob ◇ kodaikokodaiko
kisdobkisdob
taikótaikó ◆ szembenállásszembenállás ◆ szembeszállásszembeszállás
taikótaikó ◆ iskolaköziiskolaközi 「Zennihon daigakuekiden
taikószensuken taikai」 „japán országos egyetem-
közi váltófutó bajnokság”

taikótaikó ◆ iskolábóliskolából kimaradáskimaradás ◆ iskolábóliskolából ki-ki-
zárászárás
taikótaikó ◆ csökevényesedéscsökevényesedés ◆ regresszióregresszió ◆

sorvadássorvadás ◆ visszaesésvisszaesés ◆ visszafejlődésvisszafejlődés ◆

visszafelévisszafelé mozgásmozgás ◇ szeisintaikószeisintaikó szellemiszellemi
visszafejlődésvisszafejlődés
taikótaikó ◆ alapelvalapelv 「Gjószeikaikakutaikó-o szada-
meta.」 „Lefektette a közigazgatási reform alapel-
veit.” ◆ lényeglényeg ◆ vázlatvázlat 「Szeiszakuno taikó-o
kóhjósita.」 „Vázlatosan ismertette a politikát.”

taikótaikó ◆ nagyhercegnagyherceg 「Monako taikó」 „mona-
cói nagyherceg”

taikótaikó ◆ apátólapától átruházottátruházott császáricsászári főta-főta-
nácsadóinácsadói címcím ◆ régensirégensi címcím ◆ TojotomiTojotomi
Hidejosi tiszteletbeli címeHidejosi tiszteletbeli címe
taikótaikó ◆ testüregtestüreg
taikóbataikóba ◆ riválisrivális jelöltjelölt ◆ riválisrivális lóló ◆ rivá-rivá-
lis versenyzőlis versenyző
taikobantaikoban ◆ nagy pecsétnagy pecsét
taikoban-otaikoban-o oszuoszu ◆ jótjót álláll valakiértvalakiért 「Ka-
reno ginónicuite-va taikoban-o osimaszu.」 „Jót
állok a hozzáértéséért.” ◆ szabadszabad utatutat engedenged
「Keikakuni taikobanga oszareta.」 „Szabad utat
engedtek a tervnek.”

taikobarataikobara ◆ hordóhashordóhas
taikobasitaikobasi ◆ ívelt hídívelt híd
taikóbótaikóbó ◆ nagy horgásznagy horgász
taikodaitaikodai ◆ archaikumarchaikum
taikódóbucutaikódóbucu ◆ testüregestestüreges állatállat ◇ mutaikó-mutaikó-
dóbucudóbucu testüreg-nélküliektestüreg-nélküliek
taikódzsiaitaikódzsiai ◆ iskolaközi mérkőzésiskolaközi mérkőzés
taikóhekitaikóheki ◆ testfaltestfal

taikókencsitaikókencsi ◆ TojotomiTojotomi HidejosiHidejosi földméré-földméré-
sese
taikókótaikókó ◆ rákszabásúakrákszabásúak
taikókokutaikókoku ◆ nagyhercegségnagyhercegség
taikokutaikoku ◆ nagyhatalomnagyhatalom 「Szekaino taikoku」
„világ nagyhatalma” ◇ kakutaikokukakutaikoku atom-atom-
nagyhatalomnagyhatalom ◇ gundzsitaikokugundzsitaikoku katonaikatonai
nagyhatalomnagyhatalom ◇ keizaitaikokukeizaitaikoku gazdaságigazdasági
nagyhatalomnagyhatalom ◇ csótaikokucsótaikoku szuperhatalomszuperhatalom
◇ rótaikokurótaikoku nagy múltú nemzetnagy múltú nemzet
taikokuisikitaikokuisiki ◆ nagyhatalmi tudatnagyhatalmi tudat
taikokusugitaikokusugi ◆ nagyhatalom pártolásanagyhatalom pártolása
taikomocsitaikomocsi ◆ mulattatómulattató 「Taikomocsi-o szu-
ru.」 „Mulattató szerepét játssza.” ◆ talpnyalótalpnyaló
「Susóno taikomocsi」 „miniszterelnök talpnya-
lója”

taikontaikon ◆ császári házasságcsászári házasság
taikontaikon ◆ házasságok közti várakozásházasságok közti várakozás
taikonotaikono ◆ ősiősi 「Kono hende taikono macsino
iszekiga nokotteiru.」 „Ezen a helyen van az ősi
város nyoma.”

taikonodzsidaitaikonodzsidai ◆ őskorőskor
taikonomukasitaikonomukasi ◆ ősi múltősi múlt
taikonoototaikonooto ◆ dobszódobszó
taikonsikitaikonsiki ◆ császáricsászári házasságiházassági ceremóniaceremónia

taikóontaikóon ◆ melegtűrésmelegtűrés
taikóon-notaikóon-no ◆ melegtűrőmelegtűrő
taiko-o tatakutaiko-o tataku ◆ doboldobol
taiko-o tatakukototaiko-o tatakukoto ◆ dobolásdobolás
taiko-o ucutaiko-o ucu ◆ doboldobol
taikórjúzófukukeitaikórjúzófukukei ◆ ellenáramúellenáramú sokszoro-sokszoro-
zórendszerzórendszer
taikósataikósa ◆ ellenfélellenfél ◆ riválisrivális ◆ vetélytársvetélytárs
taikósataikósa ◆ szembejövőszembejövő autóautó ◆ szembejövőszembejövő
kocsikocsi
taikósaszentaikósaszen ◆ szembejövő sávszembejövő sáv
taikósobuntaikósobun ◆ iskolából kizárásiskolából kizárás
taikószakutaikószaku ◆ ellenintézkedésellenintézkedés
taikószaszerutaikószaszeru ◆ kizárkizár azaz iskolábóliskolából
「Gakuszei-va taikószaszerareta.」 „Kizárták a
diákot az iskolából.”

taikószecutaikószecu ◆ adventadvent
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taikószeitaikószei ◆ időjárásállóságidőjárásállóság
taikószeinotaikószeino ◆ időjárásállóidőjárásálló
taikoszósataikoszósa ◆ dobosdobos
taikószurutaikószuru ◆ elcsökevényesedikelcsökevényesedik 「Kare-va
sokudzsi-o nagakutotteinainode iga taikósitei-
ru.」 „Sokáig nem evett, és elcsökevényesedett az
emésztőszervei.” ◆ elhagyjaelhagyja aa bankotbankot 「Kó-
inga iszszeini taikósita.」 „A banktisztviselők egy-
szerre elhagyták a bankot.” ◆ hanyatlikhanyatlik 「Kare-
va kiokuga taikósita.」 „Hanyatlott a memóriája.”
◆ visszafejlődikvisszafejlődik 「Ródzsin-va karadaga taikó-
sita.」 „Az öregembernek visszafejlődött a teste.”

taikószurutaikószuru ◆ szembenszemben álláll 「Kono undó-va
szeifuni taikósiteiru.」 „A mozgalom szemben áll
a kormánnyal.” ◆ szembeszállszembeszáll 「Csúgokuni tai-
kószuru kuni」 „Kínával szembeszálló ország” ◆

szembeszegülszembeszegül 「Szeikenni taikósita.」 „Szem-
beszegült az állammal.”

taikótaigótaikótaigó ◆ anyacsászárnéanyacsászárné
taikóteszutotaikóteszuto ◆ regressziós tesztregressziós teszt
taikutaiku ◆ testalkattestalkat 「Dódótaru taiku」 „impo-
záns testalkat”

taikútaikú ◆ légvédelmilégvédelmi
taikucutaikucu ◆ unalmasságunalmasság ◆ unalomunalom
taikucumagirenitaikucumagireni ◆ unalmábanunalmában 「Taikucuma-
gireni tomodacsi-o tazuneta.」 „Unalmamban át-
mentem a barátomhoz.”

taikucumagirenitaikucumagireni ◆ unalmábólunalmából 「Taikucuma-
gireni nagare bosi-o kazoeta.」 „Unalmamban el-
kezdtem számolni a hullócsillagokat.” ◆ unalom-unalom-
űzésűzés 「Taikucumagireni dzsinbucukanszacu-o
sita.」 „Unaloműzésként figyeltem az embereket.”

taikucunataikucuna ◆ fárasztófárasztó 「Taikucuna dzsódan-
o iu.」 „Fárasztó vicceket mesél.” ◆ unalmasunalmas
「Szugoku taikucuna eigade tocsúde netesimat-
ta.」 „Azon a borzasztóan unalmas filmen elalud-
tam.”

taikucu-otaikucu-o sinogusinogu ◆ elűzielűzi azaz unalmátunalmát 「In-
tánettode taikucu-o sinoita.」 „Internetezéssel
űztem el az unalmamat.”

taikucusinogitaikucusinogi ◆ unaloműzésunaloműzés
taikucusinoginitaikucusinogini ◆ unaloműzéskéntunaloműzésként 「Taiku-
cusinogini hon-o jonda.」 „Unaloműzésként
könyvet olvastam.”

taikucuszurutaikucuszuru ◆ unatkozikunatkozik 「Kinó icsinicsi-
dzsútaikucusiteita.」 „Tegnap egész nap unatkoz-
tam.”

taikúheikitaikúheiki ◆ légvédelmi fegyverlégvédelmi fegyver
taikúhótaikúhó ◆ légvédelmi ágyúlégvédelmi ágyú
taikúhókataikúhóka ◆ légvédelmi tűzlégvédelmi tűz
taikúmiszairutaikúmiszairu ◆ légvédelmi rakétalégvédelmi rakéta
taikúsagekitaikúsageki ◆ légvédelmi tűzlégvédelmi tűz
taimataima ◆ kannabiszkannabisz ◆ kenderkender ◆ marihuánamarihuána
taimátaimá ◆ időkapcsolóidőkapcsoló 「Ofurono kankiszen-o
taimánisita.」 „Időkapcsolóval szellőztettem a
fürdőszobát.” ◆ időzítőidőzítő 「Taimá-o avaszeta.」
„Beállítottam az időzítőt.” ◆ stopperstopper 「Taimáde
dzsikan-o hakatta.」 „Stopperrel mérte az időt.”
◇ ojaszumitaimáojaszumitaimá időzítőidőzítő alvásalvás idejéreidejére
「Eakon-o ojaszumitaimánisita.」 „A légkondici-
onálót alvás előtt időzítőre kapcsoltam.” ◇ ki-ki-
csintaimácsintaimá konyhaikonyhai óraóra ◇ szerufu-taimászerufu-taimá ön-ön-
kioldókioldó 「Szerufutaimáde sasin-o totta.」 „Önki-
oldóval készítettem fényképet.”

taimacutaimacu ◆ fáklyafáklya 「Taimacu-o tomosita.」
„Fáklyát gyújtottam.”

taimacugjórecutaimacugjórecu ◆ fáklyásfáklyás felvonulásfelvonulás ◆

fáklyásmenetfáklyásmenet
taimacukósintaimacukósin ◆ fáklyásfáklyás felvonulásfelvonulás 「Tai-
macu kósinni szankasita.」 „Fáklyás felvonulásra
mentem.”

taimacumocsitaimacumocsi ◆ fáklyavivőfáklyavivő
taimacunoakaritaimacunoakari ◆ fáklyafényfáklyafény 「Taimacuno
akaride szuszunda.」 „Fáklyafényben ment.”

taimadzsusitaimadzsusi ◆ hasishasis ◆ kendergyantakendergyanta
taimaitaimai ◆ soksok pénzpénz 「Taimai-o hataita.」 „Sok
pénzt elvert.” ◆ summasumma 「Taimaiicsioku en」
„százmillió jen értékű summa”

taimainokanetaimainokane ◆ sok pénzsok pénz
taimakutaimaku ◆ magzati hártyamagzati hártya
taimantaiman ◆ hanyagsághanyagság ◇ sokumutaimansokumutaiman mun-mun-
kaköri hanyagságkaköri hanyagság
taiman-nataiman-na ◆ hanyaghanyag ◆ lustalusta 「Szódzsimosi-
nai taimanna otokoda.」 „Az a lusta férfi még csak
nem is takarít.”

taimanzaitaimanzai ◆ hanyagsághanyagság
tai-maszszádzsitai-maszszádzsi ◆ thai masszázsthai masszázs
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taimentaimen ◆ szembenézésszembenézés ◆ személyesszemélyes talál-talál-
kozáskozás ◇ sotaimensotaimen elsőelső találkozástalálkozás 「Kareto-
va sotaimendesita.」 „Akkor találkoztam vele elő-
ször.”

taimentaimen ◆ becsületbecsület 「Szeidzsika-va taimen-o
usinatta.」 „A politikus elvesztette a becsületét.”
◆ látszatlátszat ◆ presztízspresztízs ◆ tekintélytekintély 「Kjósino
taimen-o usinatta.」 „Elvesztette tanári tekinté-
lyét.” ◇ taimendzsónomondaitaimendzsónomondai presztízskér-presztízskér-
désdés 「Orinpikkuno kaiszai-va szeifuno taimen-
dzsóno mondaida.」 „Az olimpia megrendezése a
kormány számára presztízskérdés.”

taimendzsónomondaitaimendzsónomondai ◆ presztízskérdéspresztízskérdés
「Orinpikkuno kaiszai-va szeifuno taimendzsóno
mondaida.」 „Az olimpia megrendezése a kor-
mány számára presztízskérdés.”

taimengatakicscsintaimengatakicscsin ◆ amerikai konyhaamerikai konyha
taimenkócútaimenkócú ◆ szembejövő forgalomszembejövő forgalom
taimen-otaimen-o jogoszujogoszu ◆ bemocskoljabemocskolja aa becsü-becsü-
letétletét 「Kareno taimen-o jogosita.」 „Bemocs-
kolta a férfi becsületét.”

taimen-otaimen-o tamocutamocu ◆ megőrzimegőrzi aa becsületétbecsületét
「Szukjandaru nakamo taimen-o tamotta.」 „A
botrányban megőrizte a becsületét.” ◆ megőrzimegőrzi aa
látszatotlátszatot 「Okanemocsino taimen-o tamocuta-
meni hadena szeikacu-o szuru.」 „Hogy megőriz-
ze a gazdagság látszatát, fényűző életet él.”

taimensikitaimensiki ◆ diákköszöntő ünnepségdiákköszöntő ünnepség
taimenszurutaimenszuru ◆ találkoziktalálkozik 「Sógakkóno szen-
szeito hiszasiburini taimensita.」 „Hosszú idő
után találkoztam az általános iskolai tanárom-
mal.”

taimicutaimicu ◆ tendai-buddhizmustendai-buddhizmus elvontelvont taní-taní-
tásatása
taimingutaimingu ◆ időzítésidőzítés 「Hacugennotaiminguga
varukatta.」 „A megjegyzésének rossz volt az idő-
zítése.” ◇ guddotaiminguguddotaimingu jójó időzítésidőzítés ◇ gud-gud-
dotaimingudedotaimingude jókorjókor 「Guddotaimingude ki-
ta!」 „Jókor jöttél!” ◇ baddotaimingubaddotaimingu rosszrossz
időzítésidőzítés ◇ baddotaimingudebaddotaimingude rosszkorrosszkor
「Baddotaimingude kita.」 „Rosszkor jöttél.”

taiminguberutotaiminguberuto ◆ bordásszíjbordásszíj
taimingujokutaimingujoku ◆ idejébenidejében 「Ocsitekuru ueki-
bacsikarataimingu joku mi-o kavasita.」 „Idejé-
ben félreugrottam a zuhanó virágcserép elől.”

taimingu-otaimingu-o mihakaraumihakarau ◆ időzítidőzít 「Taimingu-
o mihakaratte dzsódan-o itta.」 „Jól időzítette a
viccet.”

taimótaimó ◆ ambícióambíció
taimótaimó ◆ testszőrzettestszőrzet
taimó-otaimó-o idakuidaku ◆ ambiciózusambiciózus 「Taimó-o idaku
hito」 „ambiciózus ember”

taimutaimu ◆ időidő 「Szensunotaimuga nobita.」 „A
versenyző javított az idején.” ◆ kakukkfűkakukkfű ◇ ai-ai-
dorutaimudorutaimu kiesettkiesett időidő ◇ aidorutaimuaidorutaimu tétle-tétle-
nülnül töltötttöltött időidő ◇ ontaimuontaimu időbenidőben ◇ szamá-szamá-
taimutaimu nyárinyári időszámításidőszámítás ◇ riaru-taimuriaru-taimu va-va-
lóslós időidő 「Dzsóhó-o riarutaimude súsúsima-
szu.」 „Valós időben gyűjtjük az adatokat.” ◇

reszuponszu-taimureszuponszu-taimu válaszidőválaszidő ◇ rongu-rongu-
taimutaimu hosszú időhosszú idő
taimu-atakkutaimu-atakku ◆ versenyfutás az idővelversenyfutás az idővel
taimukádotaimukádo ◆ blokkolókártyablokkolókártya
taimu-kapuszerutaimu-kapuszeru ◆ időkapszulaidőkapszula
taimukípátaimukípá ◆ időmérőidőmérő
taimumasintaimumasin ◆ időgépidőgép 「Taimumasinde kakoni
modoritai.」 „Időgéppel vissza szeretnék menni a
múltba!”

taimuragutaimuragu ◆ késlekedéskéslekedés
taimu-rekódátaimu-rekódá ◆ blokkolóblokkoló óraóra 「Taimurekó-
dáde suttaikindzsikoku-o kirokusita.」 „A blokko-
ló órával rögzítették az érkezési és távozási időt a
munkahelyen.”

taimuríhittotaimuríhitto ◆ pontot érő ütéspontot érő ütés
taimu-rimittotaimu-rimitto ◆ időhatáridőhatár 「Taimurimitto-o
koeta.」 „Túlléptem az időhatárt.”

taimurínataimurína ◆ jóljól időzítettidőzített 「Taimurína hacu-
gen」 „jól időzített megjegyzés”

taimusearingutaimusearingu ◆ időosztásidőosztás 「Taimusearin-
gusiszutemu」 „időosztásos rendszer”

taimuszuicscsitaimuszuicscsi ◆ időkapcsolóidőkapcsoló
taimu-szuripputaimu-szurippu ◆ időugrásidőugrás
taimu-téburutaimu-téburu ◆ menetrendmenetrend
taimutoraberutaimutoraberu ◆ időutazásidőutazás
taimu-zóntaimu-zón ◆ időzónaidőzóna ◇ rókaru-taimu-zónrókaru-taimu-zón
helyi időzónahelyi időzóna
taintain ◆ bujaságbujaság
tainaitainai ◆ befelé irányulóbefelé irányuló ◆ belbel
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tainaitainai ◆ szervezetszervezet 「Kuszuri-o bjóninno tai-
naini okutta.」 „A gyógyszert a beteg szervezetébe
juttatta.” ◆ testbentestben 「Tainaini csikuszekisza-
rejaszuibitamin」 „testben könnyen felhalmozó-
dó vitamin” ◆ testentesten belülbelül 「Tainaito taigai」
„testen belül és kívül”

tainaitainai ◆ méhenméhen belülbelül 「Tainaikanszen」 „mé-
hen belüli fertőzés” ◆ szobor belsejeszobor belseje
tainaidokeitainaidokei ◆ biológiai órabiológiai óra
tainaidzsuszeitainaidzsuszei ◆ méhenméhen belülibelüli megterméke-megterméke-
nyítésnyítés ◆ testen belüli megtermékenyítéstesten belüli megtermékenyítés
tainaikaszszeikatainaikaszszeika ◆ bioaktivációbioaktiváció
tainaikiszeicsútainaikiszeicsú ◆ endoparazitaendoparazita
tainecutainecu ◆ hőállósághőállóság
tainecugaraszutainecugaraszu ◆ hőálló üveghőálló üveg
tainecunotainecuno ◆ hőállóhőálló 「Tanszakino tainecusíru-
doga hazureta.」 „Az űrszondáról levált a hőálló
pajzs.” ◆ jénaijénai
tainecuzairjótainecuzairjó ◆ hőállóhőálló anyaganyag 「Doraijá-va
tainecuzairjóde dekiteiru.」 „A hajszárító hőálló
anyagból készül.”

tainecuzaratainecuzara ◆ jénaijénai ◆ jénai edényjénai edény
tainicsitainicsi ◆ JapánbaJapánba irányulóirányuló 「Tainicsijusu-
cu」 „Japánba irányuló export” ◆ JapánnalJapánnal
szembeniszembeni 「Tainicsibóekiakadzsi」 „Japánnal
szembeni kereskedelmi deficit”

tainicsitainicsi ◆ japán tartózkodásjapán tartózkodás
tainicsicsúnitainicsicsúni ◆ japán tartózkodás alattjapán tartózkodás alatt
tainicsigaikókankeitainicsigaikókankei ◆ diplomáciaidiplomáciai kapcso-kapcso-
latok Japánnallatok Japánnal
tainicsigaikokudzsintainicsigaikokudzsin ◆ JapánbanJapánban tartóz-tartóz-
kodó külföldikodó külföldi
tainicsikandzsótainicsikandzsó ◆ JapánnalJapánnal szembeniszembeni ér-ér-
zületzület
tainicsikóvadzsójakutainicsikóvadzsójaku ◆ SanSan Franciscó-iFranciscó-i
békeszerződésbékeszerződés
tainicsiszurutainicsiszuru ◆ JapánbanJapánban tartózkodiktartózkodik
「Icsinenni vatatte tainicsisita.」 „Egy évig tar-
tózkodtam Japánban.”

tain-identain-iden ◆ multifaktoriális öröklődésmultifaktoriális öröklődés
tainintainin ◆ fontosfontos megbízatásmegbízatás 「Kare-va tainin-
o hatasita.」 „Fontos megbízatást teljesített.” ◆

nagynagy feladatfeladat 「Kareni tainin-o takusita.」
„Nagy feladatot bíztam rá.”

tainintainin ◆ leköszönésleköszönés ◆ lemondáslemondás
taininszurutaininszuru ◆ leköszönleköszön 「Sacsó-va taininsi-
ta.」 „Az igazgató leköszönt.” ◆ lemondlemond
「Daitórjó-va taininsita.」 „Az elnök lemondott.”

tainotaino ◆ thaithai ◆ thaiföldithaiföldi
tainótainó ◆ elmaradáselmaradás 「Jacsinno tainó」 „lakbér-
elmaradás” ◆ hátralékhátralék ◆ késedelemkésedelem ◆ tarto-tarto-
zászás 「Zeikinno tainó」 „adótartozás” ◇ zeikin-zeikin-
tainótainó adótartozásadótartozás 「Kare-va zeikin-o tainósi-
teiru.」 „Adótartozása van.”

tainókintainókin ◆ hátralékhátralék
tainósatainósa ◆ késedelmes fizetőkésedelmes fizető
tainósameibotainósameibo ◆ adóslistaadóslista
tainósobuntainósobun ◆ késedelemkésedelem ellenielleni szankciószankció ◆

késedelmi büntetéskésedelmi büntetés
tainószurutainószuru ◆ elmaradásaelmaradása vanvan 「Jonman en-o
tainósiteiru.」 „40 ezer jenes elmaradásom van.”
◆ késvekésve fizetfizet bebe 「Zeikin-o tainószurutoszara-
ni kaszanzeimo haravanakerebanarimaszen.」
„Ha valaki késve fizeti be az adót, akkor késedelmi
díjat kell fizetnie.” ◆ tartoziktartozik 「Nikagecu
aidajacsin-o tainósiteiru.」 „Kéthavi lakbérrel
tartozom.”

tainózeitainózei ◆ adóhátralékadóhátralék
tainsiidentainsiiden ◆ multifaktoriális öröklődésmultifaktoriális öröklődés
taiótaió ◆ EurópávalEurópával szembeniszembeni 「Taiójusucu」
„Európával szembeni export”

taiótaió ◆ európaieurópai tartózkodástartózkodás 「Ninenkanno
taiócsúni csicsikara szókin-o uketa.」 „Két éves
európai tartózkodás alatt apám utalt át nekem
pénzt.”

taiótaió ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Isano taióga hajakat-
tanode, kandzsa-va taszukatta.」 „A gyors orvosi
beavatkozás megmentette a beteg életét.” ◆ elbá-elbá-
násnás 「Hanzaisani taisite kibisii taió-o torubeki-
deszu.」 „Szigorú elbánás kell a bűnözőkkel szem-
ben.” ◆ fellépésfellépés 「Osokuni-va kibisii taióga hi-
cujódeszu.」 „A korrupció ellen szigorú fellépés
szükséges.” ◆ intézkedésintézkedés 「Szeifuno taió-va
oszokattanode hitodzsicsiga sinda.」 „A kormány
intézkedése lassú volt, és meghalt a túsz.” ◆ ke-ke-
zelészelés 「Denvano toi avaszenadono taióni ovar-
eteita.」 „A telefonos tudakozódások kezelésével
volt elfoglalva.” ◆ megfelelésmegfelelés 「Taiókaku」
„megfelelő szög” ◆ támogatástámogatás 「Junikódo
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taió」 „Unicode támogatás” ◇ icsitaiicsitaióicsitaiicsitaió
egy az egyben megfelelésegy az egyben megfelelés
taióarasitaióarasi ◆ napkitörésnapkitörés
tai-otai-o azukeruazukeru ◆ nekidőlnekidől 「Szemotareni tai-o
azuketa.」 „Nekidőlt a szék támlájának.” ◆ ráne-ráne-
hezedikhezedik 「Tai-o azukete aite-o taosita.」 „Ráne-
hezedve a földre rogyasztotta az ellenfelét.”

tai-o hikutai-o hiku ◆ visszahúzódikvisszahúzódik
tai-o hirakutai-o hiraku ◆ széttárt kézzel állszéttárt kézzel áll
tai-otai-o kavaszukavaszu ◆ félreugrikfélreugrik 「Nagurótositaga
aite-va tai-o kavasita.」 „Próbáltam megütni, de
félreugrott.” ◆ kibújikkibújik 「Szeidzsika-va sicumon-
kara tai-o kavasita.」 „A politikus kibújt a kérdés
elől.”

taiontaion ◆ lázláz 「Taion-o hakatta.」 „Megmértem a
lázam.” ◆ testhőmérséklettesthőmérséklet 「Taion-va szagat-
ta.」 „A testhőmérséklete lecsökkent.” ◇ kiszo-kiszo-
taiontaion normál testhőmérsékletnormál testhőmérséklet
tai-otai-o naszanainaszanai ◆ félresikerültfélresikerült 「Kore-va
ronbunno tai-o naszanai.」 „Ez egy félresikerült
értekezés.”

tai-otai-o naszunaszu ◆ formálódikformálódik 「Maisúno acumari-
va kurabuno tai-o nasita.」 „A heti összejövetelek
klubbá formálódtak.” ◆ testettestet öltölt 「Vatasino
kangae-va ronbunno tai-o nasita.」 „A gondolata-
im értekezésben öltöttek testet.”

taioncsószecutaioncsószecu ◆ termoregulációtermoreguláció ◆

testhőmérséklet-szabályozástesthőmérséklet-szabályozás
taionkeitaionkei ◆ lázmérőlázmérő
taiónórjokunoarutaiónórjokunoaru ◆ cselekvőképescselekvőképes
taiószakutaiószaku ◆ ellenintézkedésellenintézkedés
taiószurutaiószuru ◆ elbánikelbánik 「Konovápuro-va nihon-
gonotekiszutonimo taiódekiru.」 „Ez a szöveg-
szerkesztő japán szöveggel is elbánik.” ◆ elbírelbír
「Konokonpjútá-va hacsidainomonitánimo taió-
szuru.」 „Ez a számítógép nyolc monitorral is el-
bír.” ◆ eljáreljár 「Kono baaihadó taiószurebaiika
vakaranai.」 „Nem tudom, hogyan kell eljárni
ilyen esetben.” ◆ fellépfellép 「Keiszacu-va hanzaini
taiószuru.」 „A rendőrség fellép a bűnözéssel
szemben.” ◆ intézkedikintézkedik 「Keiszacu-va taiósi-
teita.」 „A rendőrök intézkedtek.” ◆ megfelelmegfelel
「Konohangarí gono kotobani taiószuru nihongo-
no kotoba-va nai.」 „Nincs olyan japán szó, amely
megfelelne ennek a magyar szónak.” ◆ támogattámogat
「Nihongoni taiószuruapuri」 „japán nyelvet tá-

mogató applikáció” ◆ valóvaló belebele 「Kono kami-va
konopurintáni taiósiteimaszen.」 „Ez a papír nem
való ebbe a nyomtatóba.” ◇ umakutaiódekinaiumakutaiódekinai
nincsnincs aa helyzethelyzet magaslatánmagaslatán 「Mada uma-
ku taiódekiteinaikedo, ganbarimaszu.」 „Egyelő-
re nem vagyok a helyzet magaslatán, de összesze-
dem magam.”

taipiszutotaipiszuto ◆ gépírógépíró ◆ gépírónőgépírónő ◇ szokkita-szokkita-
ipiszutoipiszuto gyorsírógyorsíró
taipiszutogakkótaipiszutogakkó ◆ gépíróiskolagépíróiskola
taiputaipu ◆ féleféle 「Sidzsintaipuno hito」 „poéta-féle
ember” ◆ gépírásgépírás 「Taipu-o naratteiru.」 „Gép-
írást tanulok.” ◆ írógépírógép ◆ típustípus 「Konotaipu-
no kaoga konomida.」 „Ezt az arctípust kedve-
lem.” ◆ zsánerzsáner 「Kanodzso-va vatasinotaipude-
va nai.」 „Nem a zsánerem az a nő.” ◇ aiszotai-aiszotai-
pupu izotípusizotípus ◇ sintaipusintaipu szüntípusszüntípus ◇ taipumi-taipumi-
szuszu elgépeléselgépelés ◇ taipumiszutaipumiszu gépelésigépelési hibahiba ◇

horotaipuhorotaipu holotípusholotípus
taipudeucutaipudeucu ◆ legépellegépel 「Hókokuso-o taipude
utta.」 „Legépeltem a jelentést.”

taipuhjóhontaipuhjóhon ◆ típuspéldánytípuspéldány
taipumiszutaipumiszu ◆ elgépeléselgépelés ◆ gépelési hibagépelési hiba
taipumiszu-otaipumiszu-o szuruszuru ◆ elgépelelgépel 「Hiso-va
tegaminitaipumiszu-o sita.」 „A titkárnő elgépel-
te a levelet.”

taipunotaipuno ◆ típusútípusú
taipu-otaipu-o ucuucu ◆ gépelgépel 「Tegaminotaipu-o utta.」
„Levelet gépelt.”

taipuraitátaipuraitá ◆ írógépírógép 「Taipuraitáde uttajóna
modzsi」 „olyan betű, mintha írógéppel írták vol-
na” ◇ keitaijótaipuraitákeitaijótaipuraitá táskaírógéptáskaírógép ◇

dendótaipuraitádendótaipuraitá villanyírógépvillanyírógép ◇ hóbuntai-hóbuntai-
puraitápuraitá japánjapán írógépírógép ◇ vabuntaipuraitávabuntaipuraitá ja-ja-
pán írógéppán írógép
taipuraitádeucutaipuraitádeucu ◆ legépellegépel 「Kono tegami-o
taipuraitáde utte kudaszai.」 „Gépelje le ezt a le-
velet!”

taipuszurutaipuszuru ◆ gépelgépel 「Tegami-o taipusita.」
„Levelet gépeltem.”

taipuucsinotaipuucsino ◆ géppelgéppel írtírt 「Taipu ucsino
tegami-o moratta.」 „Géppel írt levelet kaptam.”

tairataira ◆ laposságlaposság ◇ mattairadearumattairadearu teljesenteljesen
laposlapos 「Mukasiha csikjúga mattairadato tona-
erareteita.」 „Régen azt hirdették, hogy a Föld tel-
jesen lapos.”
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tairagerutairageru ◆ beburkolbeburkol 「Ómori-o tairageta.」
„Beburkoltam egy nagy adagot.” ◆ felfalfelfal 「Szan-
ninmaeno tabe mono-o tairageta.」 „Három em-
bernek való ételt falt fel.” ◆ leverlever 「Kófukusinai
mono-o tairageta.」 „Leverték azokat, akik nem
akarták megadni magukat.” ◆ magamaga aláalá gyűrgyűr
「Sokumincsi-o tairageta.」 „Maguk alá gyűrték
a gyarmatokat.” ◆ megeszikmegeszik 「Daszareta rjóri-
o tairageta.」 „Megettem az összes ételt, amit ad-
tak.”

tairantairan ◆ nagy zavargásnagy zavargás
tairanatairana ◆ békésbékés 「Kokorono tairana hito」
„békés ember” ◆ laposlapos 「Tairana jane-o cukut-
ta.」 „Lapos tetőt csinált.” ◆ síksík 「Hatake-va
tairana tokoroniaru.」 „A szántóföld sík területen
van.”

tairandovantairandovan ◆ Thaiföldi-öbölThaiföldi-öböl
tairaninarutairaninaru ◆ kisimulkisimul 「Umino szuimen-va tai-
raninatta.」 „A tenger vize kisimult.” ◆ lapullapul
「Osi bana-va honni haszamare tairaninatteita.」
„A lepréselt virág a könyvben lapult.”

tairaniszurutairaniszuru ◆ egyengetegyenget 「Teppan-o tairani-
sita.」 „Vaslemezt egyengettem.” ◆ lapítlapít 「Han-
máde kinzokuban-o tairanisita.」 „Kalapáccsal la-
pítottam a lemezt.” ◆ összelapítösszelapít 「Kudano
katahasi-o tairanisita.」 „A cső egyik végét össze-
lapítottam.” ◆ simítsimít 「Szucsímuróráde micsi-o
tairanisita.」 „Úthengerrel simították az utat.”

tairecutairecu ◆ menetoszlopmenetoszlop 「Heisitacsi-va
tairecu-o kunde kósinsita.」 „A katonák menet-
oszlopban masíroztak.”

tairicutairicu ◆ ellenségeskedésellenségeskedés 「Rjókokuno aida-
ni dzsúnenmaekarano tairicuga cuzuiteiru.」 „10
éve tart az ellenségeskedés a két ország között.” ◆

ellentétellentét 「Jojatóno tairicuga cujomatta.」 „Fo-
kozódott az ellentét a kormánypárt és az ellenzék
között.” ◆ ellentettségellentettség ◆ konfliktuskonfliktus ◆ szem-szem-
benállásbenállás ◆ viszálykodásviszálykodás ◇ iken-notairicuiken-notairicu
véleményekvélemények szembenállásaszembenállása 「Ikenno tairicu-
o csószeiszuru.」 „Egybehangolja a szemben álló
véleményeket.” ◇ kandzsónotairicukandzsónotairicu érzelmiérzelmi
konfliktuskonfliktus ◇ tóhakan-notairicutóhakan-notairicu frakcióel-frakcióel-
lentétlentét ◇ bensóhótekitairicubensóhótekitairicu dialektikadialektika ◇

minzokunotairicuminzokunotairicu etnikaietnikai konfliktuskonfliktus 「Min-
zokuno tairicu-o kaisószuru.」 „Megszünteti az
etnikai konfliktust.” ◇ rigaitairicurigaitairicu érdekellen-érdekellen-
téttét 「Kabunusito keieisano rigaitairicuga sódzsi-

ta.」 „Érdekellentét keletkezett a részvényesek és
a vezetőség között.”

tairicuidensitairicuidensi ◆ allélallél ◇ fukutairicuidensifukutairicuidensi
többszörös allélektöbbszörös allélek
tairicuikentairicuiken ◆ ellenvéleményellenvélemény
tairicukandzsótairicukandzsó ◆ ellenérzésellenérzés
tairicukankeitairicukankei ◆ antagonizmusantagonizmus
tairicukaszecutairicukaszecu ◆ alternatív hipotézisalternatív hipotézis
tairicukeisicutairicukeisicu ◆ allélallél
tairicukóhotairicukóho ◆ ellenjelöltellenjelölt 「Tairicukóho-o
jóricuszuru.」 „Ellenjelöltet indít.”

tairicuszaszerutairicuszaszeru ◆ szembeállítszembeállít
「Sószúminzoku-o tairicuszaszeta.」 „Szembeál-
lította a kisebbségeket egymással.”

tairicuszurutairicuszuru ◆ acsarkodikacsarkodik ◆ ellentétbenellentétben
álláll 「Kono súkjó-va kagakuto tairicuszuru.」 „Ez
a vallás ellentétben áll a tudománnyal.” ◆ szem-szem-
benben álláll 「Ringokuto tairicusiteiru.」 „Szemben
áll a szomszédos országgal.” ◆ viszálykodikviszálykodik
「Sinszeki-va tairicusiteita.」 „A rokonok viszály-
kodtak.” ◇ tairicuszaszerutairicuszaszeru szembeállítszembeállít
「Sószúminzoku-o tairicuszaszeta.」 „Szembeál-
lította a kisebbségeket egymással.”

tairicutekinatairicutekina ◆ ellentétesellentétes ◆ szemben állószemben álló
tairikutairiku ◆ földrészföldrész 「Kono jama-va dono tairi-
kuniarimaszuka.」 „Melyik földrészen van ez a
hegység?” ◆ kontinenskontinens 「Afurika tairiku」 „af-
rikai kontinens” ◆ világrészvilágrész ◇ atairikuatairiku szub-szub-
kontinenskontinens ◇ gotairikugotairiku ötöt földrészföldrész ◇ gota-gota-
irikuiriku ötöt kontinenskontinens ◇ gondovanatairikugondovanatairiku Gon-Gon-
dowanadowana ◇ rórasiatairikurórasiatairiku LaurázsiaLaurázsia
tairikucsikakutairikucsikaku ◆ kontinentális kéregkontinentális kéreg
tairikudanatairikudana ◆ kontinentális talapzatkontinentális talapzat
tairikuhakuszekireitairikuhakuszekirei ◆ barázdabillegetőbarázdabillegető
tairikuhjóiszecutairikuhjóiszecu ◆ kontinensvándorláskontinensvándorlás el-el-
méletemélete
tairikuidószecutairikuidószecu ◆ kontinensvándorláskontinensvándorlás el-el-
méletemélete
tairikukandandómiszairutairikukandandómiszairu ◆ interkontinen-interkontinen-
tális ballisztikus rakétatális ballisztikus rakéta
tairikuódantecudótairikuódantecudó ◆ transzkontinentálistranszkontinentális
vasútvasút
tairikupurétotairikupuréto ◆ kontinentális lemezkontinentális lemez
tairikurónintairikurónin ◆ KínábanKínában tevékenykedőtevékenykedő ja-ja-
pán aktivistapán aktivista
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tairikuszeikikótairikuszeikikó ◆ kontinentáliskontinentális éghajlatéghajlat ◆

szárazföldi éghajlatszárazföldi éghajlat
tairikuszeinotairikuszeino ◆ kontinentáliskontinentális
tairintairin ◆ nagynagy kerékkerék ◆ nagynagy virágvirág
「Sokubucu-va tairinno hana-o szakaszeta.」 „A
növény nagy virágot hozott.”

tairjakutairjaku ◆ felvázolásfelvázolás 「Ikiszacuno tairjaku-o
nobeta.」 „Felvázoltam az előzményeket.” ◆ kör-kör-
vonalazásvonalazás 「Keikakuno tairjaku」 „terv körvo-
nalazása” ◆ nagyjábólnagyjából 「Taikino kószei-va tair-
jakucuginojóni vakerareru.」 „A légkör nagyjából
a következőkből áll.” ◇ tairjaku-otairjaku-o iebaieba nagynagy
vonalakbanvonalakban
tairjaku-o iebatairjaku-o ieba ◆ nagy vonalakbannagy vonalakban
tairjótairjó ◆ gazdaggazdag vadászzsákmányvadászzsákmány ◆ nagynagy
vadászzsákmányvadászzsákmány
tairjótairjó ◆ bőbő fogásfogás ◆ jójó kapáskapás ◆ nagynagy halfo-halfo-
gásgás
tairjótairjó ◆ nagynagy adagadag 「Tairjóno kuszuri」 „nagy
adag gyógyszer” ◆ nagynagy mennyiségmennyiség 「Tairjóno
dzsóhó」 „nagy mennyiségű információ” ◆ tö-tö-
megesmeges 「Szeibucuno tairjózecumecu」 „élőlé-
nyek tömeges kihalása”

tairjócsúmontairjócsúmon ◆ nagy tételben rendelésnagy tételben rendelés
tairjódetairjóde ◆ nagybannagyban 「Kono szeihin-va tairjóni
szeiszanszareteiru.」 „Ezt a terméket nagyban
gyártják.” ◆ nagynagy mennyiségbenmennyiségben 「Kono
miszede-va tairjódesika sóhin-o uranai.」 „Ez az
üzlet csak nagy mennyiségben árusít.”

tairjógjakuszacutairjógjakuszacu ◆ fajirtásfajirtás ◆ népirtásnépirtás ◆

tömegmészárlástömegmészárlás
tairjóhakaitairjóhakai ◆ tömegpusztítástömegpusztítás
tairjóhakaiheikitairjóhakaiheiki ◆ tömegpusztítótömegpusztító fegyverfegyver

tairjókaikotairjókaiko ◆ tömeges elbocsátástömeges elbocsátás
tairjokutairjoku ◆ erőnléterőnlét 「Tosi-o torunicurete tair-
jokuga ocsita.」 „Ahogy öregedett, úgy csökkent
az erőnléte.” ◆ fizikumfizikum 「Kare-va tairjokuga-
nai.」 „Gyenge a fizikuma.” ◆ jójó erőnléterőnlét 「Ko-
no sigoto-va tairjokuga hicujódeszu.」 „Ehhez a
munkához jó erőnlét kell.” ◆ kondíciókondíció 「Kore-
va tairjokuzókjózaideszu.」 „Ez kondíciónövelő
szer.” ◆ testitesti erőerő 「Tairjokuno zókjó」 „testi
erő fejlesztése” ◇ tairjoku-otairjoku-o cukerucukeru megerő-megerő-
södiksödik 「Eijónoaru sokudzside tairjoku-o cuke-
ta.」 „A tápláló ételektől megerősödtem.” ◇

tairjoku-otairjoku-o jasinaujasinau fejlesztifejleszti azaz erejéterejét
「Szuieide tairjoku-o jasinatta.」 „Úszással fej-
lesztettem az erőmet.”

tairjokutairjoku ◆ szakítószilárdságszakítószilárdság
tairjokukódzsótairjokukódzsó ◆ testi fejlődéstesti fejlődés
tairjoku-otairjoku-o cukaucukau ◆ energiátenergiát használhasznál
「Szeki-va tairjoku-o cukau.」 „A köhögés energi-
át használ.” ◆ megerőltetőmegerőltető 「Nókano sigoto-va
tairjoku-o cukau.」 „A paraszti munka megerőlte-
tő.”

tairjoku-otairjoku-o cukerucukeru ◆ megerősödikmegerősödik 「Eijónoa-
ru sokudzside tairjoku-o cuketa.」 „A tápláló éte-
lektől megerősödtem.”

tairjoku-otairjoku-o jasinaujasinau ◆ fejlesztifejleszti azaz erejéterejét
「Szuieide tairjoku-o jasinatta.」 „Úszással fej-
lesztettem az erőmet.”

tairjokutekinatairjokutekina ◆ erőnlétierőnléti
tairjónitairjóni ◆ marékszámramarékszámra 「Kamino kega tair-
jóni nukeru.」 „Marékszámra hullik a haja.” ◆

mértéktelenülmértéktelenül ◆ nagynagy mennyiségbenmennyiségben ◆ tö-tö-
megesenmegesen
tairjónidaszutairjónidaszu ◆ ömlesztömleszt
tairjónitaberutairjónitaberu ◆ pusztítpusztít 「Kodomo-va tabe
mono-o tairjóni taberu.」 „A gyerekek sok ételt
pusztítanak.”

tairjónotairjóno ◆ irdatlanirdatlan mennyiségűmennyiségű 「Tairjóno
sasin-o totta.」 „Irdatlan mennyiségű fényképet
készítettem.” ◆ nagynagy mennyiségűmennyiségű 「Tairjóno-
gomi」 „nagy mennyiségű szemét” ◆ tömegestömeges
「Tairjónokurému」 „tömeges panaszok”

tairjósitairjósi ◆ tömegestömeges pusztuláspusztulás 「Micubacsino
tairjósi-va aicuideiru.」 „Gyakorivá vált a méhek
tömeges pusztulása.”

tairjósicugjótairjósicugjó ◆ tömeges munkanélküliségtömeges munkanélküliség
tairjószacudzsintairjószacudzsin ◆ tömeggyilkosságtömeggyilkosság
tairjószacudzsinsatairjószacudzsinsa ◆ tömeggyilkostömeggyilkos
tairjószeiszantairjószeiszan ◆ sorozatgyártássorozatgyártás ◆ tömeg-tömeg-
termeléstermelés ◆ tömeggyártástömeggyártás
tairjószeiszandetairjószeiszande ◆ nagyüzembennagyüzemben 「Tairjó-
szeiszande niszeszacu-o szutta.」 „Nagyüzemben
nyomtatták a hamis bankókat.”

tairjótan-idekautairjótan-idekau ◆ nagynagy tételbentételben veszvesz
「Tairjótan-inonedzsi-o katta.」 „Nagy tételben
vettem csavart.”

tairjótójotairjótójo ◆ nagy dózis beadásanagy dózis beadása

AdysAdys tairikuszeikikó tairikuszeikikó – tairjótójo tairjótójo 35673567



tairjózecumecutairjózecumecu ◆ tömegestömeges kihaláskihalás ◆ töme-töme-
ges kipusztulásges kipusztulás
tairjútairjú ◆ hőáramláshőáramlás ◆ konvekciókonvekció
tairjútairjú ◆ tartózkodástartózkodás ◆ torlódástorlódás
tairjúdanbótairjúdanbó ◆ hőáramlásoshőáramlásos fűtésfűtés ◆ kon-kon-
vekciós fűtésvekciós fűtés
tairjúdanbókitairjúdanbóki ◆ konvektorkonvektor
tairjúkentairjúken ◆ alsólégköralsólégkör ◆ troposzfératroposzféra
tairjúsikitairjúsiki ◆ konvekcióskonvekciós 「Tairjúsikióbun」
„konvekciós sütő”

tairjúszurutairjúszuru ◆ feltorlódikfeltorlódik 「Kazudaino ka-
iszacukiga kovarete, dzsókjaku-va tairjúsiteita.」
„Néhány jegykezelő kapu elromlott, ezért feltor-
lódtak az utasok.” ◆ ottott ragadragad 「Kozucumi-va
júbinkjokuni tairjúsitamamatonatteita.」 „A cso-
mag ott ragadt a postán.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Han-
tosiszapporoni tairjúsita.」 „Fél évig Szapporó-
ban tartózkodtam.” ◆ torlódiktorlódik 「Karega ja-
szumuto sigotoga tairjúszuru.」 „Ha szabadságra
megy, torlódik a munka.” ◆ visszatartódikvisszatartódik
「Kozucumi-va zeikanni tairjúsiteiru.」 „A cso-
magot visszatartották a vámon.”

tairotairo ◆ visszavonulásivisszavonulási útvonalútvonal 「Tekino
tairo-o tatta.」 „Elvágtuk az ellenség visszavonu-
lási útvonalát.”

tairontairon ◆ testelmélettestelmélet ◇ ruitaironruitairon osztály-osztály-
testelmélettestelmélet
tairutairu ◆ burkolókőburkolókő ◆ csempecsempe ◆ kőkő
tairubaritairubari ◆ csempézéscsempézés
tairubaritairubari ◆ burkolásburkolás
tairubarinotairubarino ◆ burkoltburkolt ◆ csempeburkolatúcsempeburkolatú
「Tairu barinopúru」 „csempeburkolatú meden-
ce” ◆ csempézettcsempézett 「Tairu barino kabe」
„csempézett fal”

tairudzsikitairudzsiki ◆ burkolásburkolás
tairudzsikinotairudzsikino ◆ burkoltburkolt
tairu-otairu-o haruharu ◆ burkolburkol 「Tairu-o haru sigoto-
o siteiru.」 „Burkolást végez.” ◆ csempézcsempéz
「Daidokoronitairu-o haru.」 „Csempézi a kony-
hát.” ◆ csempézikcsempézik ◆ kicsempézkicsempéz
「Jokusicunitairu-o hattemoratta.」 „Kicsempéz-
tettem a fürdőszobát.”

tairu-otairu-o sikusiku ◆ burkolburkol 「Jukanitairu-o siku.」
„Burkolja a talajt.”

tairusokunintairusokunin ◆ burkolóburkoló

taisataisa ◆ hazamenéshazamenés aa cégtőlcégtől ◆ kilépkilép aa cég-cég-
tőltől ◆ kilépés a cégtőlkilépés a cégtől
taisataisa ◆ amnesztiaamnesztia ◆ közkegyelemközkegyelem 「Taisa-o
okonatta.」 „Közkegyelmet gyakoroltak.”

taisataisa ◆ anyagcsereanyagcsere ◆ metabolizmusmetabolizmus ◇

enerugítaisaenerugítaisa energiaforgalomenergiaforgalom 「Bussicutai-
satoenerugí taisa」 „anyagforgalom és energia-
forgalom” ◇ kandzsotaisakandzsotaisa bradimetaboliz-bradimetaboliz-
musmus ◇ kiszotaisakiszotaisa alapanyagcserealapanyagcsere ◇ kjo-kjo-
oszokutaisaoszokutaisa tachimetabolizmustachimetabolizmus ◇ kjoo-kjoo-
szokutaisaszokutaisa felgyorsultfelgyorsult anyagcsereanyagcsere ◇ sin-sin-
csintaisacsintaisa anyagcsereanyagcsere 「Dzsintaino sincsinta-
isa」 „emberi test anyagcseréje” ◇ sincsintaisasincsintaisa
megújulásmegújulás 「Tóno sincsintaisa-o szokusinszu-
ru.」 „A párt megújulását serkenti.” ◇ bussicu-bussicu-
taisataisa anyagforgalomanyagforgalom 「Bussicutaisatoenerugí
taisa」 „anyagforgalom és energiaforgalom”

taisataisa ◆ nagyszentélynagyszentély
taisabucutaisabucu ◆ metabolitmetabolit
taisabussicutaisabussicu ◆ anyagcsere-köztitermékanyagcsere-köztitermék ◆

metabolitmetabolit
taisagatadzsujótaitaisagatadzsujótai ◆ metabotropmetabotrop recep-recep-
tortor
taisagatareszeputátaisagatareszeputá ◆ metabotropmetabotrop recep-recep-
tortor
taisahaikibucutaisahaikibucu ◆ metabolikusmetabolikus hulladék-hulladék-
anyaganyag
taisakjótaisakjó ◆ taisa vallástaisa vallás
taisakutaisaku ◆ kölcsönadás és vevéskölcsönadás és vevés
taisakukeijakutaisakukeijaku ◆ kölcsönszerződéskölcsönszerződés
taisakutaisóhjótaisakutaisóhjó ◆ mérlegmérleg ◇ renkecutaisa-renkecutaisa-
kutaisóhjókutaisóhjó konszolidált mérlegkonszolidált mérleg
taisakutentaisakuten ◆ IndraIndra
taisaszanbucutaisaszanbucu ◆ metabolitmetabolit
taisaszokudotaisaszokudo ◆ anyagcsere-sebességanyagcsere-sebesség
taisaszurutaisaszuru ◆ hazamegyhazamegy aa cégtőlcégtől ◆ kilépkilép
「Kongecumacuni taisaszuru joteideszu.」 „A hó
végén kilépek.” ◆ végezvégez 「Kin-jóbi-va gogoszan-
dzsini taisaszuru.」 „Pénteken 3-kor végzek.”

taisazukuritaisazukuri ◆ taisa stílustaisa stílus
taisitaisi ◆ osztag katonájaosztag katonája
taisitaisi ◆ koronahercegkoronaherceg
taisitaisi ◆ ambícióambíció 「Ani-va kagakusa-o mezasite-
irukedo, bokuni-va szon-na taisi-va nai.」 „A bá-

35683568 tairjózecumecu tairjózecumecu – taisi taisi AdysAdys



tyám tudós akar lenni, de nekem nincsenek ilyen
ambícióim.” ◆ nagyravágyásnagyravágyás
taisitaisi ◆ nagykövetnagykövet ◇ kokurentaisikokurentaisi ENSZ-ENSZ-
nagykövetnagykövet ◇ tokumeizenkentaisitokumeizenkentaisi rendkívü-rendkívü-
li és meghatalmazott nagykövetli és meghatalmazott nagykövet
taisitaisi ◆ nagynagy tanítótanító ◆ szentszent pappap ◆ tanító-tanító-
mestermester
taisibótaisibó ◆ testzsírtestzsír
taisibókeitaisibókei ◆ testzsírmérőtestzsírmérő
taisibó-otaisibó-o otoszuotoszu ◆ megszabadulmegszabadul aa súlyfe-súlyfe-
leslegtőlleslegtől
taisibóricutaisibóricu ◆ testzsír-aránytestzsír-arány ◆ testzsír-testzsír-
százalékszázalék
taisicutaisicu ◆ alkatalkat 「Szutoreszuni cujoi taisicu-
deszu.」 „Stresszel szemben ellenálló alkatú va-
gyok.” ◆ hajlamhajlam 「Daiettode gjakuni futorijaszui
taisicuninatta.」 „A diétától szándékom ellenére
hízásra hajlamos lettem.” ◆ jellegjelleg 「Sihonsu-
gino rieki-o cuikjúszuru taisicu-va kavatteinai.」
„A kapitalizmus hasznot kereső jellege nem válto-
zott.” ◆ testtest biológiájabiológiája 「Szangoni taisicuga
kavatta.」 „A szülés után megváltozott a testem
biológiája.” ◇ kigjónotaisicukigjónotaisicu vállalativállalati kultú-kultú-
rara ◇ kjodzsakutaisicunokjodzsakutaisicuno vékonyvékony dongájúdongájú
「Kjodzsakutaisicuno szeinen」 „vékony dongájú
legény” ◇ kjodzsakunataisicukjodzsakunataisicu gyengegyenge test-test-
alkatalkat ◇ tokuitaisicutokuitaisicu idioszinkráziaidioszinkrázia
taisicutaisicu ◆ nedvességtűrésnedvességtűrés ◆ páratűréspáratűrés
taisicutaisicu ◆ kimenéskimenés
taisicuszeinotaisicuszeino ◆ nedvességállónedvességálló ◆ nedves-nedves-
ségtűrőségtűrő ◆ páratűrőpáratűrő
taisicuszurutaisicuszuru ◆ kimegy a szobábólkimegy a szobából
taisifudzsintaisifudzsin ◆ nagykövetnénagykövetné
taisikantaisikan ◆ követségkövetség ◆ külképviseletkülképviselet ◆

nagykövetségnagykövetség
taisikan-intaisikan-in ◆ attaséattasé ◆ nagykövetséginagykövetségi al-al-
kalmazottkalmazott
taisintaisin ◆ földrengésbiztonságföldrengésbiztonság 「Taisinki-
dzsun」 „földrengésbiztonsági előírás”

taisinkidzsuntaisinkidzsun ◆ földrengés-biztonságiföldrengés-biztonsági elő-elő-
írásírás 「Mokuzóno taisinkidzsun」 „faépületek
földrengés-biztonsági előírása”

taisinkózótaisinkózó ◆ földrengésbiztosföldrengésbiztos szerkezetszerkezet
「Kono tatemono-va taisinkózóninatteiru.」 „Ez
az épület földrengésbiztos szerkezetű.”

taisinszeinotaisinszeino ◆ földrengésbiztosföldrengésbiztos 「Kószó-
mansonno baaitaisinszeigaarukotoga taiszecude-
szu.」 „A toronyházaknál fontos, hogy
földrengésbiztosak-e.”

taisitataisita ◆ lényegeslényeges 「Taisita csigai-va arima-
szen.」 „Nincs lényeges különbség.” ◆ meglehe-meglehe-
tőstős 「Kore-va taisita kingakuda.」 „Meglehető-
sen nagy összeg.” ◆ számottevőszámottevő 「Giintositeno
taisita kószekimonai.」 „Képviselőként nem tud
számottevő eredményt felmutatni.” ◆ tekinté-tekinté-
lyeslyes 「Taisita kingaku-o haratta.」 „Tekintélyes
összeget fizetett.”

taisitamonotaisitamono ◆ nagynagy durranásdurranás 「Konokéki-
va taisita monodehanai.」 „Ez a sütemény nem
egy nagy durranás.” ◆ nemnem kiskis dologdolog 「Kono
daigaku-o szocugjószurunante taisitamonoda.」
„Nem kis dolog elvégezni azt az egyetemet.” ◆ va-va-
lamilami 「Szore-va taisita monoda!」 „Ez már vala-
mi!”

taisitamonode-vataisitamonode-va nainai ◆ lényegtelenlényegtelen 「Ka-
reto taisita hanasi-va sinakatta.」 „Lényegtelen
dolgokról beszélgettünk.”

taisitetaisite ◆ ellenellen 「Kono bjókini taisite júkóna
kuszuri-va nai.」 „Nincs hatásos gyógyszer a be-
tegség ellen.” ◆ irántiránt 「Kanodzsoni taisite
aidzsó-o kandzsiteimaszu.」 „Szeretetet érzek
iránta.” ◆ szembenszemben 「Ano kunini taisite szeiszai-
o kaisisita.」 „Szankciókat hoztak az országgal
szemben.”

taisitetaisite ◆ lényegesenlényegesen 「Kareno szeikacu-va
taisite kavaranakatta.」 „Nem változott lényege-
sen az élete.” ◆ nemnem túlságosantúlságosan 「Kare-o
taisite szukidemonai.」 „Nem túlságosan szere-
tem azt az embert.”

taisitekavaranaitaisitekavaranai ◆ ebengubaebenguba
taisotaiso ◆ elhárításelhárítás ◆ kezeléskezelés
taisotaiso ◆ év legmelegebb napjaév legmelegebb napja
taisótaisó ◆ tárgytárgy 「Insúnten-o sobacuno taisónis-
ita.」 „Büntetés tárgyává tették az ittas vezetést.”
◆ vonatkozásvonatkozás
taisótaisó ◆ szimmetriaszimmetria ◇ mentaisómentaisó síkszimmet-síkszimmet-
riaria
taisótaisó ◆ főnökfőnök 「Oi, taisó!」 „Hé, főnök!” ◆ ve-ve-
zérzér 「Nakamano taisóni macurareta.」 „A társai
vezérükké választották.” ◆ vezérezredesvezérezredes ◆ ve-ve-
zetőzető ◇ ojamanotaisóojamanotaisó kiskirálykiskirály ◇ kaiguntai-kaiguntai-
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sósó tengernagytengernagy ◇ szamuraidaisószamuraidaisó szamuráj-szamuráj-
vezérvezér ◇ szódaisószódaisó fővezérfővezér ◇ szódaisószódaisó főpa-főpa-
rancsnokrancsnok
taisótaisó ◆ egybevetésegybevetés ◆ kontrasztkontraszt 「Meianno
taisó」 „fény és árnyék kontrasztja” ◆ összeha-összeha-
sonlítássonlítás ◆ összevetésösszevetés ◆ szembeállításszembeállítás ◇

taisógengogakutaisógengogaku kontrasztívkontrasztív nyelvészetnyelvészet ◇

takokugotaisószeisotakokugotaisószeiso többnyelvű bibliatöbbnyelvű biblia
taisótaisó ◆ karavánkaraván
taisótaisó ◆ TaisóTaisó 「Taisódzsú nen-va szeirekiszen-
kjúhjakunidzsúicsi nendeszu.」 „Taisó 10. éve a
nyugati naptár szerint 1921.”

taisótaisó ◆ elsöprőelsöprő győzelemgyőzelem ◆ fényesfényes győze-győze-
lemlem ◆ fölényes győzelemfölényes győzelem
taisótaisó ◆ nagydíjnagydíj
taisóbunszekitaisóbunszeki ◆ összehasonlító elemzésösszehasonlító elemzés
taisódzsidaitaisódzsidai ◆ Taisó-korTaisó-kor
taisódzsikkentaisódzsikken ◆ kontrollált kísérletkontrollált kísérlet
taisódzsikutaisódzsiku ◆ szimmetriatengelyszimmetriatengely
taisógaidearutaisógaidearu ◆ kívülkívül esikesik 「Kono sóhin-va
varibikitaisógaideszu.」 „Ez kívül esik az akciós
termékek körén.” ◆ nemnem vonatkozikvonatkozik 「Vareta
baaiha hosótaisógaideszu.」 „A törésre nem vo-
natkozik a garancia.”

taisógengogakutaisógengogaku ◆ kontrasztívkontrasztív nyelvészetnyelvészet

taisóguntaisógun ◆ kontrollcsoportkontrollcsoport
taisóhan-itaisóhan-i ◆ kiterjedéskiterjedés 「Szocsino taisóhan-
i」 „intézkedés kiterjedése”

taisohótaisohó ◆ orvoslatorvoslat 「Kono keizaikikini-va tai-
sohógaarimaszen.」 „Erre a gazdasági válságra
nincs orvoslat.”

taisójadotaisójado ◆ karavánszerájkaravánszeráj
taisókanszútaisókanszú ◆ szimmetrikus függvényszimmetrikus függvény
taisókokutaisókoku ◆ célországcélország
taisokósotaisokóso ◆ szélesszéles perspektívaperspektíva 「Taisok-
ósokara handanszuru.」 „Széles perspektívából
szemlélődve dönt.”

taisokutaisoku ◆ nagyétkűségnagyétkűség 「Sósokuka taisoku」
„kisétkűség vagy nagyétkűség”

taisokutaisoku ◆ korrózióállókorrózióálló 「Taisokugókin」
„korrózióálló ötvözet” ◆ korrózióállóságkorrózióállóság
taisokutaisoku ◆ felmondásfelmondás ◆ kilépéskilépés ◆ nyugdíjbanyugdíjba
vonulásvonulás ◇ enmantaisokuenmantaisoku önkéntönként kilépéskilépés ◇

kansótaisokukansótaisoku eltanácsoláseltanácsolás ◇ kibótaisokukibótaisoku
önkéntesönkéntes felmondásfelmondás ◇ teinentaisokuteinentaisoku nyug-nyug-
állománybaállományba kerüléskerülés ◇ teinentaisokuteinentaisoku nyug-nyug-
díjazásdíjazás 「Teinentaisokumadeato nidzsúnen.」
„Még húsz évem van a nyugdíjazásig.”

taisokutaisoku ◆ fakulásfakulás ◆ kifakuláskifakulás ◆ kifakultkifakult
színszín
taisokukantaisokukan ◆ falánkfalánk emberember ◆ haspókhaspók ◆ za-za-
bagépbagép
taisokukintaisokukin ◆ végkielégítésvégkielégítés
taisokunegaitaisokunegai ◆ nyugdíjazási kérelemnyugdíjazási kérelem
taisokunenkintaisokunenkin ◆ nyugdíjnyugdíj
taisokunotaisokuno ◆ nagyétkűnagyétkű 「Taisokuno kodomode
sokuhiga taihenda.」 „A gyerek nagyétkű, sokba
kerül az etetése.”

taisokusataisokusa ◆ ex-alkalmazottex-alkalmazott ◆ nyugdíjasnyugdíjas
taisokusótaisokusó ◆ betegesbeteges éhségéhség ◆ bulimiabulimia ◆ far-far-
kaséhségkaséhség
taisokuszaibótaisokuszaibó ◆ hisztiocitahisztiocita ◆ makrofágmakrofág ◆

makrofág sejtmakrofág sejt
taisokuszeitaisokuszei ◆ korrózióállóságkorrózióállóság
taisokuszeidotaisokuszeido ◆ nyugdíjazásinyugdíjazási rendszerrendszer ◇

szókitaisokuszeidoszókitaisokuszeido korkedvezményeskorkedvezményes
nyugdíjazási rendszernyugdíjazási rendszer
taisokuszurutaisokuszuru ◆ kifakulkifakul 「Szometa kami-va
taisokusita.」 „A festett hajam kifakult.”

taisokuszurutaisokuszuru ◆ kilépkilép 「Aru dórjó-va taisoku-
sita.」 „Az egyik kollégám kilépett.” ◆ leszámolleszámol
「Szensúkaisa-o taisokusita.」 „A múlt héten le-
számoltam.” ◆ nyugállománybanyugállományba vonulvonul 「Roku-
dzsúgoszaide taisokusita.」 „65 évesen nyugállo-
mányba vonult.” ◆ otthagyjaotthagyja aa munkahelyétmunkahelyét
「Dzsúgonen cutometa atotaisokusita.」 „Tizenöt
év után otthagyta a munkahelyét.” ◇ enmanta-enmanta-
isokuszuruisokuszuru önkéntönként kilépkilép 「Kaisa-o enmanta-
isokusimasita.」 „Önként kiléptem a vállalattól.”
◇ teinentaisokuszuruteinentaisokuszuru nyugállománybanyugállományba vo-vo-
nulnul 「Teinentaisokusitagamada nenkin-o mora-
eru nenreininatteinai.」 „Nyugállományba vo-
nult, de még nem elég idős ahhoz, hogy nyugdíjat
kapjon.”

taisokutodoketaisokutodoke ◆ felmondásfelmondás
「Taisokutodoke-o dasita.」 „Beadtam a felmon-
dásomat.”
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taisóninarutaisóninaru ◆ vonatkozikvonatkozik 「Darega zeigaku-
kódzsono taisóninaruno?」 „Kire vonatkozik az
adókedvezmény?”

taisóniszurutaisóniszuru ◆ érintérint 「Kono szocsi-va kare-
o taisónisiteimaszen.」 „Ez az intézkedés őt nem
érinti.” ◆ szánszán 「Kono keitaidenva-va tosijori-o
taisónisiteiru.」 „Ezt a mobiltelefont az időseknek
szánták.” ◆ szólszól 「Kono eiga-va vakamono-o tai-
sónisiteiru.」 „Ez a film a fiataloknak szól.”

taisórijósataisórijósa ◆ célközönségcélközönség 「Kono szeihinno
taisórijósa-va daredeszuka?」 „Kikből áll ennek a
terméknek a célközönsége?”

taisórjóhótaisórjóhó ◆ tünetitüneti kezeléskezelés 「Itami dome-
o nomuno-va taisórjóhónisika szugimaszen.」 „A
fájdalomcsillapító szedése csak tüneti kezelés.”

taisószeitaisószei ◆ kiralitáskiralitás
taisoszurutaisoszuru ◆ elhárítelhárít 「Mondainiumaku tai-
sodekita.」 „Sikerült ügyesen elhárítani a problé-
mát.” ◆ kezelkezel 「Dzsikenni kóheini taisosita.」
„Igazságosan kezelte az ügyet.” ◆ megbirkózikmegbirkózik
「Fukuzacuna mondaini taisosita.」 „Megbirkó-
zott a bonyolult problémával.” ◆ orvosolorvosol
「Dzsinkóno mondaini taisoszuruno-va muzuka-
sii.」 „Nehéz orvosolni a demográfiai problémát.”

taisószurutaisószuru ◆ fölényesfölényes győzelmetgyőzelmet aratarat
「Csímu-va siaide dzsuh-tai zerode taisósita.」 „A
csapat a versenyen 10:0-ás, fölényes győzelmet
aratott.”

taisószurutaisószuru ◆ egybevetegybevet 「Kotonaru dzsidaino
bunpó-o taisószuru.」 „Egybeveti különböző ko-
rok nyelvtanát.” ◆ összehasonlítösszehasonlít 「Henkóma-
eto henkógono naijó-o taisósitekudaszai.」 „Ha-
sonlítsd össze a módosítás előtti és utáni tartal-
mat!” ◆ szembeállítszembeállít 「Sinkjú-o taisószuru.」
„Szembeállítja az újat a régivel.” ◇ hikakutaisó-hikakutaisó-
szuruszuru egybevetegybevet 「Kotonaru gengo-o hikakuta-
isószuru.」 „Egybeveti a különböző nyelveket.”

taisószurutaisószuru ◆ dől a nevetéstőldől a nevetéstől
taisótaitaisótai ◆ enantiomerenantiomer
taisotekinataisotekina ◆ ellentétbenellentétben állóálló ◆ homlok-homlok-
egyenestegyenest ellenkezőellenkező 「Taisotekina tacsiba」
„homlokegyenest ellenkező álláspont”

taisótekinataisótekina ◆ részarányosrészarányos ◆ szimmetrikusszimmetrikus
「Taisótekina kao-o siteiru.」 „Szimmetrikus ar-
ca van.” ◇ hitaisótekinahitaisótekina aszimmetrikusaszimmetrikus
「Hitaisótekina kao」 „aszimmetrikus arc”

taisótekinataisótekina ◆ ellentétesellentétes 「Karerano
szeikaku-va taisótekida.」 „Ellentétes a természe-
tük.”

taisótekinitaisótekini ◆ részarányosanrészarányosan 「Fuka-o taisó-
tekini bunszansita.」 „Részarányosan elosztottam
a terhet.” ◆ szimmetrikusanszimmetrikusan 「Mado-o taisóte-
kini haicsisita.」 „Szimmetrikusan helyezték el az
ablakokat.”

taisutaisu ◆ bánbán ◆ főkormányzófőkormányzó ◆ helytartóhelytartó
taisútaisú ◆ testszagtestszag 「Tokujúna taisúgaaru.」
„Jellegzetes testszaga van.”

taisútaisú ◆ kontinenskontinens 「Gotaisú」 „öt kontinens”

taisútaisú ◆ nagyközönségnagyközönség 「Bungaku-va taisúno
kotobade kakarerubekida.」 „Az irodalmat a
nagyközönség nyelvén kellene írni.” ◆ néptömegnéptömeg
「Szeitó-va taisúno sidzsi-o eta.」 „A párt meg-
nyerte a néptömegek támogatását.” ◆ tömegektömegek
「Konoreszutorande-va taisúmukeni renkade
sokudzsi-o teikjószuru.」 „Ez az étterem a töme-
gek számára elérhető, szerény áron kínál étele-
ket.” ◇ ippantaisúippantaisú köznépköznép 「Ippantaisúni uke-
ru midzsikana szakuhinga hosii.」 „Köznép által
kedvelt, emberközeli alkotásokat szeretnék látni.”
◇ taisúroszentaisúroszen tömegektömegek megcélzásamegcélzása 「Kono
sóhin-va taisúroszende ikó.」 „Ezzel a termékkel
a tömegeket célozzuk meg!”

taisúbósizaitaisúbósizai ◆ dezodordezodor
taisúbungakutaisúbungaku ◆ népszerűnépszerű irodalomirodalom ◆ pony-pony-
vairodalomvairodalom ◆ tömegirodalomtömegirodalom
taisúbunkataisúbunka ◆ popkultúrapopkultúra ◆ populárispopuláris kultú-kultú-
rara ◆ tömegkultúratömegkultúra
taisucutaisucu ◆ távozástávozás 「Taisucu-o meidzsirare-
ta.」 „Felszólították, hogy távozzon.”

taisucuszurutaisucuszuru ◆ távoziktávozik 「Heja-o taisucusi-
ta.」 „Távozott a szobából.”

taisújakutaisújaku ◆ receptrecept nélkülnélkül kaphatókapható gyógy-gyógy-
szerszer
taisúkataisúka ◆ népszerűvé válásnépszerűvé válás
taisúkaszurutaisúkaszuru ◆ közkedveltközkedvelt leszlesz 「Szumaho-
va taisúkasita.」 „Közkedvelt lett az okostelefon.”

taisúkógitaisúkógi ◆ közfelháborodásközfelháborodás
「Osokumondai-va taisúkógi-o hiki okosita.」 „A
korrupció közfelháborodást keltett.”

taisukutaisuku ◆ involúcióinvolúció ◆ visszafejlődésvisszafejlődés
taisúnotaisúno ◆ bulvárbulvár
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taisúnoenszataisúnoensza ◆ közfelháborodásközfelháborodás 「Keisza-
cukanno tacsiga varukute, taisúno enszano ma-
totonatta.」 „A hitvány rendőr közfelháborodást
váltott ki.”

taisúnojókjútaisúnojókjú ◆ közakaratközakarat 「Taisúno jókjúde-
puraszucsikkuga kinsiszareta.」 „Közakarat sze-
rint betiltották a műanyagokat.” ◆ közkívánatközkívánat
「Taisúno jókjúde tenrankai-va szaikaiszaisza-
reta.」 „Közkívánatra megismételték a kiállítást.”

taisúroszentaisúroszen ◆ populistapopulista irányvonalirányvonal ◆ tö-tö-
megekmegek megcélzásamegcélzása 「Kono sóhin-va taisúros-
zende ikó.」 „Ezzel a termékkel a tömegeket cé-
lozzuk meg!”

taisúsitaisúsi ◆ bulvárlapbulvárlap
taisúsokudótaisúsokudó ◆ kifőzdekifőzde
taisúsószecutaisúsószecu ◆ ponyvaregényponyvaregény ◆ tömegre-tömegre-
génygény
taisúszakkataisúszakka ◆ ponyvaregényíróponyvaregényíró
taisútekinataisútekina ◆ köznépiköznépi ◆ nyárspolgárinyárspolgári
taisúundótaisúundó ◆ tömegmozgalomtömegmozgalom
taisúzassitaisúzassi ◆ bulvármagazinbulvármagazin
taiszataisza ◆ ezredesezredes ◇ kaiguntaiszakaiguntaisza flottaka-flottaka-
pitánypitány
taiszataisza ◆ nagynagy különbségkülönbség 「Karerano aidani-
va taiszaganai.」 „Nincs nagy különbség közöt-
tük.”

taiszaitaiszai ◆ bordáskelbordáskel
taiszaitaiszai ◆ császári ünnepcsászári ünnep ◆ vallási ünnepvallási ünnep
taiszaibótaiszaibó ◆ szomatikus sejtszomatikus sejt ◆ testi sejttesti sejt
taiszaibóbunrecutaiszaibóbunrecu ◆ testitesti sejteksejtek osztódá-osztódá-
sasa
taiszaibókakuisokutaiszaibókakuisoku ◆ szomatikusszomatikus sejt-sejt-
magátültetésmagátültetés
taiszaibózassukeiszeitaiszaibózassukeiszei ◆ szomatikusszomatikus sejt-sejt-
hibridizációhibridizáció
taiszakutaiszaku ◆ mesterműmestermű ◆ monumentálismonumentális alko-alko-
tástás 「Kono sószecu-va gokanni vataru taiszaku-
dearu.」 „Ez a regény egy ötkötetes monumentá-
lis alkotás.”

taiszakutaiszaku ◆ ellenintézkedésellenintézkedés 「Taiszakuno
okurede higai-va kakudaisita.」 „A késedelmes el-
lenintézkedés miatt a kár megnövekedett.” ◆ el-el-
lenlépéslenlépés 「Dzsikono szaihacu-o fuszegutame
aratana taiszaku-o tateta.」 „Újabb ellenlépéseket
terveztek, hogy a baleset ne ismétlődhessék meg.”

◆ intézkedésintézkedés 「Tekiszecuna anzentaiszaku-o
kódzsita.」 „Megfelelő biztonsági intézkedéseket
foganatosítottak.” ◆ óvintézkedésóvintézkedés 「Kanszen-
no taiszakutosite macsiaisicu-o kankisiteiru.」
„Fertőződés elleni óvintézkedésként a várótermet
szellőztetjük.” ◆ védekezésvédekezés 「Szamusza taisza-
ku」 „hideg elleni védekezés” ◆ védelemvédelem 「To-
dokótta kózuitaiszaku-va szaigainicunagatta.」
„A késedelmes árvízvédelem vezetett a katasztró-
fához.” ◇ infuretaiszakuinfuretaiszaku inflációinfláció ellenielleni lé-lé-
pésekpések ◇ oszentaiszakuoszentaiszaku környezetvédelmikörnyezetvédelmi
intézkedésintézkedés ◇ kanszensótaiszakukanszensótaiszaku járvány-járvány-
ügyiügyi intézkedésintézkedés ◇ kanszen-jobótaiszakukanszen-jobótaiszaku
járványügyijárványügyi intézkedésintézkedés ◇ kikitaiszakukikitaiszaku
válságelhárítóválságelhárító intézkedésintézkedés ◇ kózuitaisza-kózuitaisza-
kuku árvízvédelemárvízvédelem ◇ gótótaiszakugótótaiszaku betörés-betörés-
védelemvédelem ◇ kojótaiszakukojótaiszaku foglalkoztatáspo-foglalkoztatáspo-
litikalitika ◇ szaigaitaiszakuszaigaitaiszaku katasztrófavé-katasztrófavé-
delmidelmi intézkedésintézkedés 「Szaigaitaiszakutosite teibó-
o kjókasita.」 „Katasztrófavédelmi intézkedés-
ként megerősítettük a gátakat.” ◇ szaigaita-szaigaita-
iszakuiszaku felkészülésfelkészülés aa katasztrófárakatasztrófára 「Sza-
igaitaiszakutosite inrjószuino bicsikusita.」 „Vi-
zet tárolva készültem fel a katasztrófára.” ◇ sza-sza-
muszataiszakumuszataiszaku hideghideg ellenielleni védekezésvédekezés ◇

dzsikotaiszakudzsikotaiszaku baleset-elhárításbaleset-elhárítás ◇ szu-szu-
igaitaiszakuigaitaiszaku vízvédelemvízvédelem ◇ szuibótaiszakuszuibótaiszaku
vízvédelmivízvédelmi intézkedésintézkedés ◇ taiszaku-otaiszaku-o torutoru
védekezikvédekezik 「Atatakai jófukude szamusza
taiszaku-o totta.」 „Meleg ruhával védekezett a
hideg ellen.” ◇ defuretaiszakudefuretaiszaku deflációdefláció el-el-
lenileni lépéseklépések ◇ dorobótaiszakudorobótaiszaku betörésvé-betörésvé-
delemdelem ◇ bókataiszakubókataiszaku tűzvédelmitűzvédelmi intézke-intézke-
désdés ◇ mizugivataiszakumizugivataiszaku határvédelemhatárvédelem
「Mizugivataiszaku-o kjókasita.」 „Megerősítet-
ték a határvédelmet.”

taiszakuantaiszakuan ◆ intézkedésiintézkedési tervterv ◇ hidzsójó-hidzsójó-
taiszakuantaiszakuan szükséghelyzeti tervszükséghelyzeti terv
taiszakuhonbutaiszakuhonbu ◆ válságkezelőválságkezelő központközpont
「Koronaviruszu taiszakuhonbuniterebinoka-
meraga haitta.」 „A televízió meglátogatta a koro-
navírus válságkezelő központját.”

taiszaku-otaiszaku-o szuruszuru ◆ védekezikvédekezik 「Maszukude-
viruszu taiszaku-o sita.」 „Szájmaszkkal védekez-
tem a vírus ellen.” ◇ bókantaiszaku-obókantaiszaku-o szuruszuru
hideghideg ellenielleni védekezikvédekezik 「Szuidómétá-o dan-
necuzaide óu bókantaiszaku-o sita.」 „A vízórára
hőszigetelést téve védekeztem a hideg ellen.”

35723572 taisúnoensza taisúnoensza – taiszaku-o szuru taiszaku-o szuru AdysAdys



taiszaku-otaiszaku-o torutoru ◆ védekezikvédekezik 「Atatakai jófu-
kude szamusza taiszaku-o totta.」 „Meleg ruhával
védekezett a hideg ellen.”

taiszantaiszan ◆ savállóságsavállóság 「Taiszantoszó-o hodo-
kosita.」 „Saválló festést alkalmaztam.”

taiszantaiszan ◆ feloszlásfeloszlás
taiszanbokutaiszanboku ◆ nagyvirágú liliomfanagyvirágú liliomfa
taiszan-notaiszan-no ◆ savállósaválló
taiszanszeitaiszanszei ◆ savállóságsavállóság
taiszanszeinotaiszanszeino ◆ savállósaválló
taiszanszurutaiszanszuru ◆ feloszlikfeloszlik 「Gunsú-va taiszan-
sita.」 „A tömeg feloszlott.” ◆ megymegy aa dolgáradolgára
「Szoroszoro taiszansijó.」 „Most már mindenki
mehet a dolgára!” ◆ szétszéledszétszéled 「Acumatta
hito-va sidaini taiszansita.」 „Az összegyűlt em-
berek lassan szétszéledtek.”

taiszassószeitaiszassószei ◆ kopásállóságkopásállóság
taiszecutaiszecu ◆ ízíz ◆ szelvényszelvény ◇ gentaiszecugentaiszecu
ősszelvényősszelvény
taiszecutaiszecu ◆ becsességbecsesség
taiszecukeiszeitaiszecukeiszei ◆ szegmentációszegmentáció
taiszecunataiszecuna ◆ becsesbecses 「Odzsiiszan-no
kaicsúdokei-va vatasinitotte taiszecudeszu.」 „A
nagyapám zsebórája becses nekem.” ◆ drágadrága
「Nomi mizu-va taiszecuna sigendeszu.」 „Az
ivóvíz drága kincs.” ◆ létfontosságúlétfontosságú 「Bjóki-
va taiszecuna zóki-o oszotta.」 „A betegség meg-
támadta a létfontosságú szerveket.”

taiszecunakototaiszecunakoto ◆ léleklélek 「Csicudzso-va tai-
szecudeszu.」 „Rend a lelke mindennek.”

taiszecunitaiszecuni ◆ gondosangondosan 「Akacsan-o taiszecu-
ni szodateru.」 „Gondosan neveli a kisbabát.”

taiszecuniszurutaiszecuniszuru ◆ becsbenbecsben tarttart 「Ottokara-
moratta tokei-va imamo taiszecuni micuketeima-
szu.」 „A férjemtől kapott órát becsben tartva
hordom.” ◆ féltveféltve őrizőriz 「Nihonde-va teni ha-
iranai csómirjónanode taiszecunisiteimaszu.」
„Japánban ezt a fűszert nem lehet beszerezni,
ezért féltve őrzöm.” ◆ kímélkímél 「Szenszaina
tesigoto-o sinakerebanaranainode te-o taiszecuni-
siteimaszu.」 „Kímélem a kezem, mert finom
munkát kell vele végeznem.” ◆ megbecsülmegbecsül 「Is-
soni szugositeiru dzsikan-o taiszecunisita hóga-
ii.」 „Az együtt töltött perceket meg kell becsülni.”
◆ megkímélmegkímél 「Konoszúcu-o taiszecuni cukat-

ta.」 „Ezt az öltönyt megkíméltem.” ◆ őrizőriz
「Mukasikarano dentó-o taiszecunisimasó.」
„Őrizzük az ősi hagyományainkat!”

taiszecuszeitaiszecuszei ◆ metamériametaméria ◆ szelvénye-szelvénye-
zettségzettség ◆ szelvényeződésszelvényeződés
taiszeitaiszei ◆ elevenszüléselevenszülés ◇ sintaiszeisintaiszei valódivalódi
elevenszüléselevenszülés ◇ rantaiszeirantaiszei eleventojáseleventojás
taiszeitaiszei ◆ egyensúlyegyensúly 「Taiszei-o tate naosita.」
„Visszanyerte az egyensúlyát.” ◆ pózpóz 「Mamo-
rino taiszeini haitta.」 „Védekező pózt vett fel.”
◆ pozíciópozíció ◆ testhelyzettesthelyzet 「Csódzsikanonadzsi
taiszeinomamadeiruto karadagakovabaru.」 „Ha
hosszú ideig ugyanabban a testhelyzetben va-
gyunk, megmerevedik a testünk.”

taiszeitaiszei ◆ nyugatnyugat
taiszeitaiszei ◆ berendezkedésberendezkedés 「Sakaitaiszei」
„társadalmi berendezkedés” ◆ rendszerrendszer 「Nomi
jade hitorino otokoga taiszei-o nonositteita.」 „A
kocsmában az egyik ember szidta a rendszert.” ◆

rezsimrezsim ◇ kjútaiszeikjútaiszei régirégi rendszerrendszer ◇ keiza-keiza-
itaiszeiitaiszei gazdaságigazdasági rendszerrendszer ◇ genszanta-genszanta-
iszeiiszei termeléscsökkentésitermeléscsökkentési politikapolitika ◇ siha-siha-
itaiszeiitaiszei uralmiuralmi rendszerrendszer ◇ sihonsugitaiszeisihonsugitaiszei
kapitalistakapitalista rendszerrendszer ◇ szeidzsitaiszeiszeidzsitaiszei po-po-
litikailitikai rendszerrendszer ◇ taiszeigavanotaiszeigavano rendszer-rendszer-
oldalioldali ◇ dokuszaitaiszeidokuszaitaiszei egyeduralmiegyeduralmi rend-rend-
szerszer ◇ dokuszaitaiszeidokuszaitaiszei diktatórikusdiktatórikus rend-rend-
szerszer ◇ dokuszaitaiszeidokuszaitaiszei autokratikusautokratikus rend-rend-
szerszer ◇ hantaiszeidemohantaiszeidemo rendszerellenesrendszerellenes
tüntetéstüntetés
taiszeitaiszei ◆ helyzethelyzet alakulásaalakulása 「Szekaino tai-
szei」 „világhelyzet alakulása” ◆ szelekszelek fújásafújása
「Mo-va ja taiszeiga kavatta.」 „Már más szelek
fújnak.” ◆ történéstörténés 「Kare-va szekaino taisze-
ini cúdzsiteiru.」 „Tudja, mi történik a világban.”
◆ trendtrend 「Kono szeidzsi-va szekaino taiszeini
narau.」 „Ez a politika követi a nemzetközi tren-
det.”

taiszeitaiszei ◆ párospáros növésnövés ◇ taiszeijótaiszeijó levélpárlevélpár

taiszeitaiszei ◆ kibontakozáskibontakozás ◆ nagyszabásúnagyszabású
összeállításösszeállítás ◆ sikerességsikeresség ◆ tökéletesítéstökéletesítés
◇ sútaiszeisútaiszei egybefoglalásegybefoglalás
taiszeitaiszei ◆ szomatikusszomatikus
taiszeitaiszei ◆ meggyengülésmeggyengülés 「Guntai-va taiszei-o
bankaisita.」 „A meggyengült hadsereg újra erőre
kapott.”
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taiszeitaiszei ◆ ellenállóellenálló képességképesség ◆ reziszten-reziszten-
ciacia ◆ tolarenciatolarencia ◆ tűréshatártűréshatár ◆ tűrőké-tűrőké-
pességpesség ◇ penisirintaiszeiszaikinpenisirintaiszeiszaikin penicillin-penicillin-
rezisztens baktériumrezisztens baktérium
taiszeitaiszei ◆ készenkészen állásállás 「Kono szeihin-va zó-
szantaiszeini haitteiru.」 „Készen állnak, hogy
többet gyártsanak belőle.” ◆ készültségkészültség
「Ginkó-va nidzsújodzsikan taiszeide kansiszar-
eteiru.」 „A bankot 24 órás készültségben figye-
lik.” ◇ kjotótaiszeikjotótaiszei pártpárt egységesegységes hozzá-hozzá-
állásaállása 「Kaikaku-o kjotótaiszeide szuszumeta.」
„A párt teljes egységében a reformok mögött állt.”
◇ genkaitaiszeigenkaitaiszei fokozottfokozott vigyázatvigyázat 「Ma-
szuku csakujó-o tetteiszuru genkaitaiszeiga sika-
reta.」 „Fokozottan vigyáztak, hogy mindenki fel-
vegye a szájmaszkot.” ◇ genkaitaiszeigenkaitaiszei foko-foko-
zottzott készültségkészültség 「Keiszacu-va genkaitaiszei-o
totta.」 „Fokozott készültségbe helyezték a rend-
őröket.” ◇ szentótaiszeiszentótaiszei csatarendcsatarend
「Heisitacsi-va szentótaiszeini haitta.」 „A kato-
nák csatarendbe álltak.” ◇ csakurikutaiszei-csakurikutaiszei-
nihairunihairu leszálláshozleszálláshoz készülődikkészülődik 「Hikóki-va
csakurikutaiszeini hairimasita.」 „A repülőgép le-
szálláshoz készülődik.” ◇ rinszentaiszeirinszentaiszei harc-harc-
készültségkészültség 「Guntai-va rinszentaiszei-o toto-
noeta.」 „A hadsereg harckészültségben volt.”

taiszeibunmeitaiszeibunmei ◆ nyugati kultúranyugati kultúra
taiszeidóbucutaiszeidóbucu ◆ elevenszülő állatelevenszülő állat
taiszeigaarutaiszeigaaru ◆ ellenállóellenálló ◆ rezisztensrezisztens 「Ko-
no szaikin-va kószeibussicuni taisite taiszeigaa-
ru.」 „Ez a baktérium rezisztens az antibiotiku-
mokkal szemben.” ◆ tűrtűr 「Kono budó-va sza-
muszani taisite taiszeigaaru.」 „Ez a szőlőfajta tű-
ri a hideget.”

taiszeigakutaiszeigaku ◆ embriológiaembriológia
taiszeigakuzurerutaiszeigakuzureru ◆ kibillenkibillen azaz egyensú-egyensú-
lyábóllyából 「Aiteno taiszeiga kuzureru sunkan-o
matteita.」 „Várta pillanatot, amikor az ellenfele
kibillen az egyensúlyából.”

taiszeigavanotaiszeigavano ◆ rendszeroldalirendszeroldali
taiszeihanotaiszeihano ◆ rendszerbarátrendszerbarát
taiszeihenkantaiszeihenkan ◆ rendszerváltásrendszerváltás
taiszeihókantaiszeihókan ◆ hatalomhatalom visszaadásavisszaadása aa
császárnakcsászárnak ◆ rendszerváltásrendszerváltás
taiszeihókanszurutaiszeihókanszuru ◆ visszaadjavisszaadja aa hatal-hatal-
matmat aa császárnakcsászárnak 「Taiszeihókansita.」
„Visszaadták a hatalmat a császárnak.”

taiszeijótaiszeijó ◆ levélpárlevélpár
taiszeijótaiszeijó ◆ Atlanti-óceánAtlanti-óceán 「Taiszeijó-o
ódansita.」 „Átkelt az Atlanti-óceánon.” ◇ kita-kita-
taiszeijódzsójakukikótaiszeijódzsójakukikó Észak-atlantiÉszak-atlanti Szer-Szer-
ződés Szervezeteződés Szervezete
taiszeijókensótaiszeijókensó ◆ Atlanti AlapszabályAtlanti Alapszabály
taiszeikankakunjúrontaiszeikankakunjúron ◆ testi érzőneurontesti érzőneuron
taiszeimeigataiszeimeiga ◆ híres nyugati festményhíres nyugati festmény
taiszeiniavanaitaiszeiniavanai ◆ rendszeridegenrendszeridegen
「Sojúken-va kjószansugino taiszeini avanai.」
„A tulajdonjog a kommunizmusban rendszeride-
gen eszme.”

taiszeinotaiszeino ◆ elevenszülőelevenszülő ◇ rantaiszeinorantaiszeino
eleventojóeleventojó
taiszei-otaiszei-o totonoerutotonoeru ◆ előkészülelőkészül 「Kógekino
taiszei-o totonoeta.」 „Előkészült a támadásra.”

taiszeisinkeikeitaiszeisinkeikei ◆ szomatikusszomatikus idegrend-idegrend-
szerszer
taiszeiszurutaiszeiszuru ◆ kibontakozikkibontakozik 「Kare-va oto-
naninatte taiszeisita.」 „Felnőtt korában bonta-
kozott ki.” ◆ összeállítösszeállít ◆ sikeressésikeressé válikválik
「Kare-va szakkjokukatosite taiszeisita.」 „Sike-
res zeneszerzővé vált.” ◆ sikerresikerre viszvisz
「Dzsigjó-o taiszeisita.」 „Sikerre vitte a vállal-
kozását.” ◆ tökélyretökélyre emelemel 「Butaigeidzsucu-
o taiszeisita.」 „Tökélyre emelte a színművésze-
tet.” ◇ sútaiszeiszurusútaiszeiszuru egybefoglalegybefoglal 「Dzs-
isinno ongakudzsinszei-o sútaiszeisita szakuhin-
o cukuritakatta.」 „Olyan művet szerettem volna
készíteni, ami egybefoglalja az egész zenészi élet-
pályámat.” ◇ sútaiszeiszurusútaiszeiszuru felhalmozfelhalmoz
「Kore-va arajuru gidzsucu-o sútaiszeisita szei-
hindeszu.」 „A termék sok technológia felhalmo-
zásával készült.”

taiszeitenkantaiszeitenkan ◆ rendszerváltásrendszerváltás 「Szen-
kjúhjakuhacsidzsúkjúnenno
taiszeitenkangohangarí-va sihonsugininatta.」
„Az 1989-es rendszerváltás után Magyarországon
kapitalizmus lett.”

taiszekitaiszeki ◆ köbtartalomköbtartalom 「Kjútaino taiszeki-
o motomenaszai!」 „Számítsd ki a gömb a köb-
tartalmát!” ◆ térfogattérfogat 「Mizuga kórininaruto
taiszeki-va fueru.」 „Ha a víz megfagy, növekszik
a térfogata.”

taiszekitaiszeki ◆ távozástávozás
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taiszekitaiszeki ◆ lerakódáslerakódás ◆ üledéküledék ◇ jukinotai-jukinotai-
szekiszeki hóbuckahóbucka
taiszekibucutaiszekibucu ◆ hordalékhordalék ◆ lerakódáslerakódás
taiszekibucunendaiszokuteitaiszekibucunendaiszokutei ◆

üledékréteg-kormeghatározásüledékréteg-kormeghatározás
taiszekicsitaiszekicsi ◆ átellenesátellenes pontpont 「Csikjúno tai-
szekicsi」 „a Föld átellenes pontja”

taiszekigantaiszekigan ◆ üledékes kőzetüledékes kőzet
taiszekirjúrjótaiszekirjúrjó ◆ térfogatáramtérfogatáram
taiszekiszekibuntaiszekiszekibun ◆ térfogatintegráltérfogatintegrál
taiszekiszurutaiszekiszuru ◆ felhalmozódikfelhalmozódik 「Naganenta-
iszekisita sibó-o otosita.」 „A hosszú évek során
felhalmozódott zsírt ledolgoztam.” ◆ lerakódiklerakódik
「Nagare konda doroga taiszekisita.」 „A be-
áramló sár lerakódott.”

taiszekiszurutaiszekiszuru ◆ otthagyotthagy 「Kaigi-o taiszekisi-
ta.」 „Otthagytam az értekezletet.”

taiszekitekinataiszekitekina ◆ homlokegyenesthomlokegyenest ellenke-ellenke-
zőző
taiszentaiszen ◆ nagynagy háborúháború ◇ szekaitaiszenszekaitaiszen vi-vi-
lágháborúlágháború ◇ daiicsidzsitaiszendaiicsidzsitaiszen elsőelső világ-világ-
háborúháború ◇ dainidzsitaiszendainidzsitaiszen másodikmásodik világ-világ-
háborúháború
taiszentaiszen ◆ sömörsömör ◇ henpeitaiszenhenpeitaiszen pikkely-pikkely-
sömörsömör
taiszentaiszen ◆ megmérkőzésmegmérkőzés ◆ mérkőzésmérkőzés ◆

összecsapásösszecsapás
taiszen-aitetaiszen-aite ◆ ellenfélellenfél ◆ küzdőfélküzdőfél
taiszenkeikitaiszenkeiki ◆ háborús konjunktúraháborús konjunktúra
taiszensadzsiraitaiszensadzsirai ◆ harckocsiaknaharckocsiakna
「Taiszensadzsirai-o szecscsisita.」 „Harckocsi-
aknákat raktak le.”

taiszensahótaiszensahó ◆ páncéltörő lövegpáncéltörő löveg
taiszensakakitaiszensakaki ◆ tankelhárító fegyvertankelhárító fegyver
taiszenszurutaiszenszuru ◆ megmérkőzikmegmérkőzik 「Cujoi aiteto
taiszensita.」 „Erős ellenféllel mérkőzött meg.” ◆

megütközikmegütközik 「Rjógun-va sómenkitte taiszensi-
ta.」 „A két sereg szemtől szembe megütközött.”

taiszótaiszó ◆ borzasztóanborzasztóan 「Taiszó onaka-o szu-
kaszeta.」 „Borzasztóan megéheztem.” ◆ na-na-
gyongyon 「Taiszóuresikattadesó.」 „Biztosan na-
gyon örült.” ◇ taiszónitaiszóni túlságosantúlságosan 「Szon-
na taiszóni kangaenaide!」 „Ne rágódj túlságosan
ezen!” ◇ taiszónitaiszóni annyiraannyira 「Szon-na taiszóni

odorokukoto-va nai.」 „Nem kell annyira megle-
pődni!”

taiszótaiszó ◆ gimnasztikagimnasztika ◆ gyakorlatgyakorlat 「Szutor-
ecscsi taiszó-o siteiru.」 „Nyújtógyakorlatokat vé-
gez.” ◆ testgyakorlattestgyakorlat 「Maiaszataiszó-o sitei-
ru.」 „Reggelenként testgyakorlatokat végzek.” ◆

tornatorna 「Maibantaiszó-o kakasimaszen.」 „Soha-
sem hagyom ki az esti tornát.” ◆ tornagyakor-tornagyakor-
latlat ◆ tornázástornázás 「Maiaszataiszó-o jatteiru.」
„Minden reggel tornázok.” ◇ atamanotaiszóatamanotaiszó
agytornaagytorna 「Boke bósinotameni mainicsiatama-
no taiszó-o siteimaszu.」 „Agytornázom, hogy el-
kerüljem az agytompulást.” ◇ kikaitaiszókikaitaiszó szer-szer-
tornatorna ◇ dzsunbitaiszódzsunbitaiszó bemelegítésbemelegítés ◇ sin-sin-
taiszótaiszó ritmikusritmikus sportgimnasztikasportgimnasztika ◇ tere-tere-
bitaiszóbitaiszó tévétornatévétorna ◇ bijótaiszóbijótaiszó szépség-szépség-
tornatorna ◇ bijótaiszóbijótaiszó alakformálóalakformáló tornatorna ◇

radzsiotaiszóradzsiotaiszó rádiótornarádiótorna ◇ radzsiotaiszóradzsiotaiszó
tévétornatévétorna ◇ rizumutaiszórizumutaiszó ritmikusritmikus gim-gim-
nasztikanasztika
taiszóbukurotaiszóbukuro ◆ tornazsáktornazsák
taiszócsímutaiszócsímu ◆ tornászcsapattornászcsapat
taiszódzsótaiszódzsó ◆ tornacsarnoktornacsarnok ◆ tornateremtornaterem
taiszófukutaiszófuku ◆ tornaruhatornaruha ◆ tréningruhatréningruha
taiszógitaiszógi ◆ tornaruhatornaruha
taiszójógutaiszójógu ◆ tornafelszereléstornafelszerelés
taiszókigutaiszókigu ◆ tornaszertornaszer
taiszókjógitaiszókjógi ◆ gimnasztikai versenygimnasztikai verseny
taiszókjósitaiszókjósi ◆ tornatanártornatanár
taiszónataiszóna ◆ elképesztőelképesztő 「Taiszónakoto-o os-
saimaszune.」 „Elképesztő, amit mond.” ◆ elő-elő-
kelőkelő 「Taiszóna mibun」 „előkelő társadalmi
státusz” ◆ hangzatoshangzatos 「Taiszóna katagaki」
„hangzatos titulus” ◆ rengetegrengeteg 「Taiszóna hito-
ga acumattekita.」 „Rengeteg ember gyűlt össze.”

taiszónitaiszóni ◆ annyiraannyira 「Szon-na taiszóni
odorokukoto-va nai.」 „Nem kell annyira megle-
pődni!” ◆ túlságosantúlságosan 「Szon-na taiszóni kan-
gaenaide!」 „Ne rágódj túlságosan ezen!”

taiszónodógutaiszónodógu ◆ tornaszertornaszer
taiszónoreitaiszónorei ◆ császáricsászári temetésitemetési szertar-szertar-
tástás
taiszószensutaiszószensu ◆ tornásztornász 「Taiszószensunina-
ritai.」 „Tornász szeretnék lenni.”

taiszószurutaiszószuru ◆ tornáziktornázik 「Maiaszataiszószu-
ru.」 „Minden reggel tornázom.” ◇ dzsunbitai-dzsunbitai-
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szószuruszószuru bemelegítbemelegít 「Ojogu maeni-va dzsun-
bitaiszósite kudaszai!」 „Az úszás előtt melegít-
sünk be!”

taiszútaiszú ◆ logaritmuslogaritmus ◇ sizentaiszúsizentaiszú termé-termé-
szetesszetes alapúalapú logaritmuslogaritmus ◇ sizentaiszúsizentaiszú ter-ter-
mészetesmészetes logaritmuslogaritmus ◇ dzsójótaiszúdzsójótaiszú tízestízes
alapú logaritmusalapú logaritmus
taiszúhjótaiszúhjó ◆ logaritmustáblázatlogaritmustáblázat
taiszúhógansitaiszúhógansi ◆ logaritmuspapírlogaritmuspapír
taiszuitaiszui ◆ vízállóságvízállóság
taiszuitaiszui ◆ kiállításkiállítás ◆ víz visszahúzódásavíz visszahúzódása
taiszuinotaiszuino ◆ vízállóvízálló 「Taiszuinopenki」 „vízál-
ló festék”

taiszuiszeitaiszuiszei ◆ vízállóságvízállóság 「Taiszuiszeinoaru
szecscsakuzai」 „vízálló ragasztó”

taiszúkanszútaiszúkanszú ◆ logaritmusfüggvénylogaritmusfüggvény
taiszúkitaiszúki ◆ log-fázislog-fázis
tai-szukoatai-szukoa ◆ azonos pontszámazonos pontszám
taiszúmemoritaiszúmemori ◆ logaritmikus skálalogaritmikus skála
taiszúnohószokutaiszúnohószoku ◆ nagynagy számokszámok törvényetörvénye
「Taiszúno hószokukaraikebaszoroszoro sóri-o
oszameruhazuda.」 „A nagy számok törvénye
alapján, most már ideje győznöm.”

taiszurutaiszuru ◆ igazodikigazodik 「Naikaku-va kokuminno
i-o taisita.」 „A kormány igazodott a nép akaratá-
hoz.”

taiszurutaiszuru ◆ ellenielleni 「Bórjokuni taiszuru ken-o」
„erőszak elleni gyűlölet” ◆ feléfelé irányulóirányuló 「Tere-
bini taiszuru kjómi-va uszukunattekita.」 „Csök-
ken a televízió felé irányuló érdeklődés.” ◆ irántiiránti
「Kazokuni taiszuru ai」 „család iránti szeretet”
◆ szembeniszembeni 「Dzsoszeini taiszuru bórjoku-va ki-
rai.」 „Utálom a nőkkel szembeni erőszakot.” ◆

vonatkozóvonatkozó 「Goiken ni taiszuru kaitó-o kóhjósi-
maszu.」 „Közzétesszük a véleményükre vonatko-
zó válaszunkat.” ◇ nitaisitenitaisite szembenszemben 「Oko-
ru kjakuni taisite reiszeina taido-o toru.」 „A mér-
ges ügyfelekkel szemben higgadtságot mutat.” ◇

nitaisitenitaisite ellenellen 「Osokuni taisite dekirukotoha
nanika?」 „Mit tehetünk a korrupció ellen?”

taiszúszukérutaiszúszukéru ◆ logaritmikuslogaritmikus skálaskála 「Szen-
keiszukéruto taiszúszukéru」 „lineáris skála és lo-
garitmikus skála”

taiszútekinataiszútekina ◆ logaritmikuslogaritmikus
taitátaitá ◆ titertiter

taitárjótaitárjó ◆ titertiter
taiteitaitei ◆ nagy uralkodónagy uralkodó
taiteitaitei ◆ kiküldéskiküldés aa tárgyalóterembőltárgyalóteremből ◆ ki-ki-
vonulás a tárgyalóterembőlvonulás a tárgyalóteremből
taiteitaitei ◆ általábanáltalában 「Taiteisicsidzsini okima-
szu.」 „Általában hét órakor kelek fel.” ◆ mér-mér-
tékletességtékletesség 「Karakaunomo taiteinisita hóga-
ii.」 „Az incselkedésnél sem árt a mértékletesség.”
◆ mindennapiságmindennapiság 「Taiteino dorjokude-va
nai」 „nem mindennapi erőfeszítés” ◆ nagynagy va-va-
lószínűséggellószínűséggel 「Resipi tórini zairjó-o irereba
taiteiumakuikudesó.」 „Ha a recept szerint ada-
goljuk a hozzávalókat, nagy valószínűséggel sike-
rülni fog.” ◆ többnyiretöbbnyire 「Taiteiszúpáde kai mo-
noszuru.」 „Többnyire a szupermarketben vásá-
rolok.” ◆ többségtöbbség 「Kono bjóki-va taiteino ba-
aiha musódzsódeszu.」 „Ez a betegség az esetek
többségében tünetmentes.” ◇ taiteiniszurutaiteiniszuru
mértékkelmértékkel csináljoncsináljon 「Amaimono-o taberuno-
mo taiteininaszai!」 „Mértékkel egyél édességet!”
◇ taiteinotaiteino mindennapimindennapi 「Kono sikenni
gókakuszuruno-va taiteino dorjokude-va nai.」
„Ez a vizsga nem mindennapi erőfeszítést igé-
nyel.” ◇ taiteinotaiteino legtöbblegtöbb 「Kono dzsi-o taite-
ino hito-va siranai.」 „A legtöbb ember nem is-
meri ezt a betűt.” ◇ taiteinokototaiteinokoto szinteszinte min-min-
denden 「Kare-va szono dzsikennicuite taiteinokoto-
o sitteiru.」 „Szinte mindent tud arról az ügyről.”
◇ taiteinomonotaiteinomono szinteszinte mindenminden 「Kocsirano
omiszede taiteino mono-va szoroimaszu」 „Ná-
lunk szinte mindent megtalál.” ◇ taitei-vataitei-va ál-ál-
talábantalában 「Dzsinmasin-va taiteiha kajumi-o to-
monau.」 „A csalánkiütés általában viszketéssel
jár.” ◇ namitaitei-nonamitaitei-no kotode-vakotode-va nainai kirívókirívó
「Kono jamani noboruno-va namitaiteinokotode-
va nai.」 „Ennek a hegynek a megmászása kirívó
teljesítmény.”

taiteiniszurutaiteiniszuru ◆ mértékkelmértékkel csináljoncsináljon
「Amaimono-o taberunomo taiteininaszai!」
„Mértékkel egyél édességet!”

taiteinotaiteino ◆ legtöbblegtöbb 「Kono dzsi-o taiteino hito-
va siranai.」 „A legtöbb ember nem ismeri ezt
a betűt.” ◆ mindennapimindennapi 「Kono sikenni
gókakuszuruno-va taiteino dorjokude-va nai.」
„Ez a vizsga nem mindennapi erőfeszítést igé-
nyel.”
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taiteinokototaiteinokoto ◆ szinteszinte mindenminden 「Kare-va szo-
no dzsikennicuite taiteinokoto-o sitteiru.」 „Szin-
te mindent tud arról az ügyről.”

taiteinomonotaiteinomono ◆ szinteszinte mindenminden 「Kocsirano
omiszede taiteino mono-va szoroimaszu」 „Ná-
lunk szinte mindent megtalál.”

taiteiontaiteion ◆ hidegtűréshidegtűrés
taiteion-notaiteion-no ◆ hidegtűrőhidegtűrő
taiteiszaszerutaiteiszaszeru ◆ kiküldkiküld aa tárgyalóterem-tárgyalóterem-
bőlből 「Bócsónin-o taiteiszaszeta.」 „A kívülálló
hallgatókat kiküldték a tárgyalóteremből.”

taiteiszurutaiteiszuru ◆ kivonulkivonul aa tárgyalóterembőltárgyalóteremből
「Baisin-in-va taiteisita.」 „Az esküdtek kivonul-
tak a tárgyalóteremből.” ◇ taiteiszaszerutaiteiszaszeru ki-ki-
küldküld aa tárgyalóterembőltárgyalóteremből 「Bócsónin-o taite-
iszaszeta.」 „A kívülálló hallgatókat kiküldték a
tárgyalóteremből.”

taitei-vataitei-va ◆ általábanáltalában 「Dzsinmasin-va taite-
iha kajumi-o tomonau.」 „A csalánkiütés általá-
ban viszketéssel jár.”

taitekitaiteki ◆ erőserős ellenfélellenfél 「Taitekito sóteki」
„erős és gyenge ellenfél” ◆ legnagyobblegnagyobb ellen-ellen-
ségség 「Kanszó-va ohadano taitekideszu.」 „A szá-
razság a bőr legnagyobb ellensége.” ◆ soksok ellen-ellen-
félfél ◇ judantaitekijudantaiteki magabiztosságmagabiztosság aa legna-legna-
gyobb ellenséggyobb ellenség
taitotaito ◆ szaktekintélyszaktekintély 「Igakuno taito」 „or-
vosi szaktekintély”

taitótaitó ◆ kardviseléskardviselés
taitótaitó ◆ megerősödésmegerősödés 「Sihonsugino taitó」
„kapitalizmus megerősödése”

taitótaitó ◆ egyenlőségegyenlőség 「Taitóno dzsóken」
„egyenlő feltételek” ◆ egyenrangúságegyenrangúság 「Taitó-
no kankei」 „egyenrangú kapcsolat”

taitótaitó ◆ békésségbékésség ◇ sunpútaitósunpútaitó üdeüde tava-tava-
sziszi napnap ◇ sunpútaitótositasunpútaitótosita barátságosbarátságos
természetűtermészetű
taitodzsankusontaitodzsankuson ◆ szoros kapcsolatszoros kapcsolat
taitokutaitoku ◆ megtanulásmegtanulás
taitókutaitóku ◆ Taitó kerületTaitó kerület
taitokuszurutaitokuszuru ◆ megtanulmegtanul 「Tori acukaino
jórjó-o taitokusita.」 „Megtanulta, hogyan kell
bánni vele.”

taitónataitóna ◆ egyenlőegyenlő 「Taitóna kenri」 „egyenlő
jog” ◆ egyenrangúegyenrangú 「Taitónapátoná」 „egyen-
rangú partner”

taitónitaitóni ◆ egyenlőegyenlő félkéntfélként 「Hokano hito-o
taitóni acukau.」 „Egyenlő félként bánni a másik-
kal.”

taitorutaitoru ◆ bajnokibajnoki címcím 「Csímu-va taitoru-o
kakutokusita.」 „A csapat bajnoki címet szerzett.”
◆ címcím 「Eiganotaitoru-o oboetemaszenka?」
„Nem emlékszel a film címére?”

taitorubóeisataitorubóeisa ◆ bajnoki cím védőjebajnoki cím védője
taitoruhodzsisataitoruhodzsisa ◆ bajnoki cím birtokosabajnoki cím birtokosa
taitoru-horudátaitoru-horudá ◆ címvédőcímvédő
taitoru-macscsitaitoru-macscsi ◆ rangadó mérkőzésrangadó mérkőzés
taitószurutaitószuru ◆ felütifelüti aa fejétfejét 「Nasonarizum-
uga taitósitekita.」 „A nacionalizmus felütötte a
fejét.” ◆ megerősödikmegerősödik 「Raibaru kaisaga taitó-
sitekita.」 „Megerősödött a konkurencia.” ◆ te-te-
retret hódíthódít 「Densisoszekiga taitósitekita.」 „Az
elektronikus könyvek teret hódítottak.”

taivataiva ◆ dialógusdialógus ◆ párbeszédpárbeszéd 「Nikoku kan-
no taivaga hicujódeszu.」 „Szükség van a két or-
szág közötti párbeszédre.”

taivantaivan ◆ TajvanTajvan
taivandzsintaivandzsin ◆ tajvanitajvani
taivankingjotaivankingjo ◆ paradicsomhalparadicsomhal
taivan-notaivan-no ◆ tajvanitajvani
taivasikinitaivasikini ◆ interaktívinteraktív módonmódon 「Konpjútá-
no csizu-o taivasikini szószaszuru.」 „Interaktív
módon kezelem a számítógépes térképet.”

taivasikinotaivasikino ◆ interaktívinteraktív 「Taivasikinopurog-
uramu」 „interaktív program”

taivaszurutaivaszuru ◆ párbeszédedpárbeszéded folytatfolytat 「Sicsó-
sato taivaszuru bangumi」 „nézővel párbeszédet
folytató műsor”

taivatekinataivatekina ◆ párbeszédespárbeszédes 「Taivatekina
manabi」 „párbeszédes tanulás”

taizataiza ◆ egymással szemben ülésegymással szemben ülés
taizataiza ◆ kilépéskilépés ◆ ülésülés elhagyásaelhagyása 「Un-
tenszekikarano taizago, endzsinga dzsidóteisiszu-
ru.」 „A vezetőülés elhagyása után a motor auto-
matikusan leáll.”

taizataiza ◆ maglécmagléc ◆ magsarjasztómagsarjasztó ◇ enpenta-enpenta-
izaiza marginálismarginális placentációplacentáció ◇ kiteitaizakiteitaiza ba-ba-
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ziálisziális placentációplacentáció ◇ szokumakutaizaszokumakutaiza pari-pari-
etálisetális placentációplacentáció ◇ csúdzsikutaizacsúdzsikutaiza axiá-axiá-
lis placentációlis placentáció
taizagatataizagata ◆ placentációplacentáció
taizaitaizai ◆ nagynagy bűnbűn ◇ nanacunotaizainanacunotaizai héthét fő-fő-
bűnbűn
taizaitaizai ◆ ott-tartózkodásott-tartózkodás ◆ tartózkodástartózkodás
「Midzsikai taizai-o júkóni kacujósita.」 „Kihasz-
náltam a rövid tartózkodásomat.” ◇ taizaicsútaizaicsú
tartózkodástartózkodás alattalatt 「Nihontaizaicsúni kotoba-
o oboeta.」 „A japán tartózkodásom alatt megta-
nultam a nyelvet.” ◇ csókitaizaicsókitaizai huzamoshuzamos tar-tar-
tózkodástózkodás ◇ csókitaizaikjokacsókitaizaikjoka engedélyengedély hu-hu-
zamos tartózkodásrazamos tartózkodásra
taizaicsútaizaicsú ◆ tartózkodástartózkodás alattalatt 「Nihonta-
izaicsúni kotoba-o oboeta.」 „A japán tartózkodá-
som alatt megtanultam a nyelvet.”

taizaihitaizaihi ◆ tartózkodási költségtartózkodási költség
taizaikikantaizaikikan ◆ tartózkodási időtartózkodási idő
taizaikjakutaizaikjaku ◆ látogatólátogató
taizaikjokataizaikjoka ◆ tartózkodási engedélytartózkodási engedély
taizaiszurutaizaiszuru ◆ lakiklakik 「Ih-ka gecukan sinsze-
kino tokoroni taizaisita.」 „Egy hónapig a roko-
nomnál laktam.” ◆ tartózkodiktartózkodik 「Budapesuto-
ni mikkakantaizaiszuru joteideszu.」 „Úgy terve-
zem, hogy 3 napot fogok Budapesten tartózkod-
ni.”

taizantaizan ◆ nagy hegynagy hegy
taizanmeidósitenezumiippikitaizanmeidósitenezumiippiki ◆ soksok hűhóhűhó
semmiértsemmiért
taizaszurutaizaszuru ◆ szemközt ülszemközt ül
taizentaizen ◆ nyugalomnyugalom
taizentaizen ◆ hiánytalansághiánytalanság ◆ teljesteljes gyűjte-gyűjte-
ménymény 「Mijaszava kendzsi dóvataizen」 „Mija-
zava Kendzsi teljes mesegyűjteménye” ◆ teljes-teljes-
ségség
taizendzsidzsakutaizendzsidzsaku ◆ tökéletes nyugalomtökéletes nyugalom
taizendzsidzsakutositeirutaizendzsidzsakutositeiru ◆ higgadthiggadt ◆

nyugodtnyugodt 「Mavarini nanigaattemo taizen-
dzsidzsakutositeiru.」 „Nyugodt marad, bármi
történjék is körülötte.”

taizentarutaizentaru ◆ higgadthiggadt 「Taizentaru taido-o
totta.」 „Higgadtan cselekedett.”

taizókaitaizókai ◆ garbakoszadatugarbakoszadatu ◆ mátrixbiro-mátrixbiro-
dalomdalom ◆ méhbirodalomméhbirodalom

tajaszutajaszu ◆ hagyjahagyja kifogynikifogyni 「Oszake-o ta-
jasitesimatta.」 „Most éppen kifogytam az ital-
ból.” ◆ hagyjahagyja kihalnikihalni 「Siszon-o tajaszanai-
jóni kodomo-o uminaszai!」 „Szüljetek gyereket,
nehogy kihaljunk!” ◆ hagyjahagyja kihunynikihunyni 「Hi-
o tajasitesimatta.」 „Hagytam, hogy kihunyjon a
tűz.” ◆ kiirtkiirt
tajaszuitajaszui ◆ könnyűkönnyű 「Hazuszujori tori
cukeruno-va tajaszui.」 „Könnyebb a rászerelés,
mint a levétel.”

tajaszukutajaszuku ◆ könnyenkönnyen 「Tajaszuku szózódeki-
ru.」 „Könnyen elképzelhető.” ◆ simánsimán
「Dzsúdan-va ita-o tajaszuku kancúszuru.」 „A
puskagolyó simán áthatol a deszkán.”

tajótajó ◆ gyakorigyakori használathasználat 「Densirendzsino
tajó」 „mikrohullámú sütő gyakori használata” ◆

soksok dologdolog 「Imaha tajóde himagaarimaszen.」
„Most sok dolgom van, nincs időm.” ◆ soksok hasz-hasz-
nálatnálat 「Siono tajó」 „sok só használata”

tajótajó ◆ sokféleségsokféleség ◆ változatosságváltozatosság
tajókatajóka ◆ sokrétűvé tételsokrétűvé tétel
tajókaszurutajókaszuru ◆ sokrétűvésokrétűvé tesztesz 「Szábiszu-
o tajókaszuru.」 „Sokrétűvé teszi a szolgáltatáso-
kat.” ◆ változatosváltozatos 「Tajókaszuru toriacukaisó-
hin」 „változatos árukészlet”

tajónatajóna ◆ különfélekülönféle 「Kaisade tajóna koku-
szekino hitoga hataraiteiru.」 „A vállalatnál kü-
lönféle nemzetiségű emberek dolgoznak.” ◆ sok-sok-
féleféle 「Tajóna bunka」 „sokféle kultúra” ◆ vál-vál-
tozatostozatos 「Szono simani-va tajóna szeibucuga
szeiszokusiteita.」 „A sziget élővilága változatos
volt.”

tajoritajori ◆ hírhír 「Karekara nan-nenkanmo tajor-
iganai.」 „Évek óta nincs hír felőle.” ◆ levéllevél
「Karekara tajoriga kite hiszasii.」 „Már régóta
nem kaptam tőle levelet.” ◇ kazenotajorikazenotajori szó-szó-
beszédbeszéd ◇ kazenotajorikazenotajori kószakósza hírhír ◇ kazeno-kazeno-
tajorinikikutajorinikiku rebesgetettrebesgetett információtinformációt meg-meg-
hallhall 「Karega rikonsitarasiito kazeno tajorini ki-
ita.」 „Azt rebesgetik, hogy elvált.” ◇ hanadajo-hanadajo-
riri virágzás hírevirágzás híre
tajoritajori ◆ támasztámasz 「Anataga tajorideszu.」 „Te
vagy a támaszom.” ◇ kioku-okioku-o tajorinitajorini emléke-emléke-
zetbőlzetből 「Kiokudake-o tajorini szenszeino kao-
o kaitemita.」 „Pusztán emlékezetből megpróbál-
tam lerajzolni a tanáromat.” ◇ tajorinitajorini alapjánalapján
「Csizu-o tajorini mokutekicsini cuita.」 „A tér-
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kép alapján megérkeztem a célállomáshoz.” ◇ ta-ta-
jorinijorini támaszkodvatámaszkodva 「Kare-va csie-o tajorini
iki nuita.」 „A tudására támaszkodva maradt élet-
ben.” ◇ tajoriniszurutajoriniszuru hagyatkozikhagyatkozik
「Tajorininaruno-va anatadakedeszu.」 „Csak
rád hagyatkozhatom.” ◇ tajorininarutajorininaru számítszámít
「Anata igaiha tajorininaru mono-va inai.」 „Raj-
tad kívül senkire sem számíthatok.”

tajorinagenitajorinageni ◆ bátortalanulbátortalanul 「Enzecusa-va
tajorinagenimaiku-o nigitta.」 „A szónok bátorta-
lanul kezébe vette a mikrofont.”

tajorinaitajorinai ◆ bizonytalanbizonytalan 「Hitoridejaruno-va
tajorinai.」 „Bizonytalan vagyok, ha egyedül kell
csinálnom.” ◆ gyámoltalangyámoltalan 「Jovakute tajor-
inai hitoda.」 „Gyenge és gyámoltalan ember.” ◆

kiszolgáltatottkiszolgáltatott 「Tajorinai dzsókjó」 „kiszol-
gáltatott helyzet” ◆ megfoghatatlanmegfoghatatlan 「Tajor-
inai adzsida.」 „Megfoghatatlan íze van.” ◆ nemnem
lehetlehet rárá számítaniszámítani 「Kare-va tajorinai otoko-
da.」 „Arra a férfire nem lehet számítani.” ◆ sem-sem-
mitmondómitmondó 「Tajorinai hendzsi-o sita.」 „Sem-
mitmondó választ adott.” ◇ tajorinaszatajorinasza ki-ki-
szolgáltatottságszolgáltatottság 「Fukuzacuna jono nakade
hito-va tajorinasza-o kandzsiteiru.」 „A túlbonyo-
lított világunkban az ember kiszolgáltatottnak érzi
magát.”

tajorinaszatajorinasza ◆ kiszolgáltatottságkiszolgáltatottság 「Fuku-
zacuna jono nakade hito-va tajorinasza-o kandzsi-
teiru.」 „A túlbonyolított világunkban az ember
kiszolgáltatottnak érzi magát.”

tajorinitajorini ◆ alapjánalapján 「Csizu-o tajorini mokute-
kicsini cuita.」 „A térkép alapján megérkeztem
a célállomáshoz.” ◆ támaszkodvatámaszkodva 「Kare-va
csie-o tajorini iki nuita.」 „A tudására támaszkod-
va maradt életben.” ◇ kioku-okioku-o tajorinitajorini emléke-emléke-
zetbőlzetből 「Kiokudake-o tajorini szenszeino kao-
o kaitemita.」 „Pusztán emlékezetből megpróbál-
tam lerajzolni a tanáromat.”

tajorininarutajorininaru ◆ számítszámít 「Anata igaiha tajorini-
naru mono-va inai.」 „Rajtad kívül senkire sem
számíthatok.”

tajoriniszurutajoriniszuru ◆ hagyatkozikhagyatkozik
「Tajorininaruno-va anatadakedeszu.」 „Csak
rád hagyatkozhatom.”

tajori-notajori-no nai-no-vanai-no-va joijoi tajoritajori ◆ haha nincsnincs
hír, az jó hírhír, az jó hír

tajorutajoru ◆ bízbíz 「Szeifuno hodzsokinni tajoru.」
„Állami segélyre bízza magát.” ◆ fordulfordul 「Tajoru
hito-va inai.」 „Nem tudok kihez fordulni.” ◆

függfügg 「Ojani tajoriszugiteiru.」 „Túlságosan
függ a szüleitől.” ◆ hagyatkozikhagyatkozik 「Kiokuni ta-
jotte kaitósita.」 „Az emlékezetemre hagyatkozva
válaszoltam.” ◆ támaszkodiktámaszkodik 「Kono szeidzsin-
sita otoko-va mada rjósinni tanotteiru.」 „Ez a
felnőtt fiú még mindig a szüleire támaszkodik.”

tajorukototajorukoto ◆ támaszkodástámaszkodás 「Ojani tajoruko-
to」 „szülőkre támaszkodás”

tajószatajósza ◆ sokféleségsokféleség ◆ változatosságváltozatosság
tajószeitajószei ◆ diverzitásdiverzitás ◆ kavalkádkavalkád 「Kono
eiga-va bunkano tajószei-o sókaisiteimasita.」 „A
film a kultúrák kavalkádját mutatta be.” ◆ sokfé-sokfé-
leségleség ◆ sokszínűségsokszínűség 「Szeibucuno tajószei」
„élőlények sokszínűsége” ◆ változatosságváltozatosság ◇

sutajószeisutajószei fajdiverzitásfajdiverzitás ◇ szeibucutajó-szeibucutajó-
szeiszei biológiaibiológiai sokféleségsokféleség ◇ szeibucutajó-szeibucutajó-
szeiszei biodiverzitásbiodiverzitás
tajószurutajószuru ◆ sokatsokat használhasznál 「Ronbunni
gairaigo-o tajósita.」 „Sok idegen szót használt az
értekezésében.”

tajótaitajótai ◆ sokaságsokaság ◇ fukuszotajótaifukuszotajótai komp-komp-
lexlex sokaságsokaság ◇ bubuntajótaibubuntajótai részsokaságrészsokaság
◇ rímantajótairímantajótai Riemann-sokaságRiemann-sokaság
tajútajú ◆ magasmagas rangúrangú kurtizánkurtizán ◆ nőimitátornőimitátor
színészszínész ◆ vezető színészvezető színész
tajumanutajumanu ◆ fáradhatatlanfáradhatatlan 「Tajumanu
dorjoku-o cuzuketa.」 „Fáradhatatlan erőfeszíté-
seket tett.”

tajumazunitajumazuni ◆ fáradhatatlanulfáradhatatlanul
tajumitajumi ◆ ernyedésernyedés ◆ lankadáslankadás 「Nórjoku-
o tajuminaku migaki cuzuketa.」 „Lankadatlanul
csiszolta a tudását.”

tajúmototajúmoto ◆ színigazgatószínigazgató
tajumutajumu ◆ ernyedernyed ◆ lankadlankad 「Tajumazu dor-
jokuszuru.」 „Lankadatlanul igyekszik.” ◇ umaz-umaz-
utajumazuutajumazu fáradhatatlanulfáradhatatlanul 「Umazu taju-
mazu gogaku-o cuzuketa.」 „Fáradhatatlanul
folytatta a nyelvtanulást.” ◇ tajumazunitajumazuni fárad-fárad-
hatatlanulhatatlanul
tajúsokutajúsoku ◆ magas rangú kurtizánmagas rangú kurtizán
tajutautajutau ◆ himbálózikhimbálózik ◆ ingadozikingadozik 「Vatasi-
va tajutaubakari.」 „Állandóan ingadozok.” ◆
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ringatózikringatózik 「Umi-o tajutau fune」 „tengeren
ringatózó hajó”

takataka ◆ sok vagy kevéssok vagy kevés
takataka ◆ sólyomsólyom ◆ vadászsólyomvadászsólyom ◇ nóarunóaru
vasi-vavasi-va cume-ocume-o kakuszukakuszu amelyikamelyik kutyakutya
ugat, az nem harapugat, az nem harap
takaarukórutakaarukóru ◆ polihidrikus alkoholpolihidrikus alkohol
takabeitakabei ◆ magas kerítésmagas kerítés
takabisatakabisa ◆ fennhéjázásfennhéjázás ◆ fölényességfölényesség
takabisanatakabisana ◆ fölényesfölényes 「Takabisana taido-o
toru.」 „Fölényesen viselkedik.”

takabisaniderutakabisanideru ◆ magasmagas lóróllóról beszélbeszél
「Kare-va sitaukeni takabisani deta.」 „Magas ló-
ról beszélt az alvállalkozóval.”

takaburutakaburu ◆ gőgösgőgös 「Szeidzsika-va untensuni
takabutta taido-o sita.」 „A politikus gőgösen vi-
selkedett a sofőrrel szemben.” ◆ idegesideges 「Szu-
deni szandomo sippaisitanode sinkeiga takabut-
ta.」 „Ideges voltam, hogy már harmadszor nem
sikerült.” ◆ izgatottizgatott 「Kekkonsikide kimocsiga
takabutta.」 „Izgatott volt az esküvőjén.” ◇ ogo-ogo-
ritakabururitakaburu gőgösgőgös 「Szono geinódzsin-va ogori
takabutteiru.」 „Az a művész gőgös.” ◇ kimocsi-kimocsi-
gatakaburugatakaburu izgatottizgatott ◇ sinkeigatakaburusinkeigatakaburu
idegesideges ◇ sinkeigatakaburusinkeigatakaburu izgulizgul 「Sikende
sinkeiga takabutta.」 „Izgult a vizsga miatt.”

takabusigitakabusigi ◆ réti cankóréti cankó
takadaitakadai ◆ magasanmagasan fekvőfekvő területterület 「Cuna-
mikeihóno toki-va takadaini hinansite kuda-
szai.」 „Cunamiriadó esetén meneküljenek maga-
san fekvő területre!” ◆ magaslatmagaslat 「Cunamiga
kitara takadaini hinansite kudaszai.」 „Ha jön a
szökőár, meneküljenek a magaslatra!”

takadakatakadaka ◆ hangosanhangosan 「Kakareta bun-o taka-
dakato jomi ageta.」 „A leírt szöveget hangosan
felolvastam.” ◆ legfeljebblegfeljebb 「Rieki-va takadaka
icsiman endeszu.」 „Legfeljebb tízezer jen a hasz-
nunk.” ◆ magasramagasra 「Szensu-va júsótorofí-o
takadakato kakageta.」 „A versenyző a győzelmi
trófeát a magasba emelte.”

takadzsótakadzsó ◆ solymársolymár ◆ solymászsolymász
takadzsufuntakadzsufun ◆ keresztbeporzáskeresztbeporzás ◆ ke-ke-
resztmegporzásresztmegporzás
takadzsufunszurutakadzsufunszuru ◆ keresztbeporozkeresztbeporoz
takadzsuszeitakadzsuszei ◆ egymásegymás megtermékenyíté-megtermékenyíté-
sese

takafudatakafuda ◆ hirdetőtáblahirdetőtábla
takagatakaga ◆ csakcsak 「Kore-va takaga sikendzsana-
ika, kiniszuruna.」 „Ne vedd a szívedre, ez csak
egy vizsga!” ◆ csupáncsupán 「Okoranaide, takagagé-
mudzsanaika!」 „Ne légy mérges, ez csupán já-
ték!”

takagaritakagari ◆ sólyomvadászatsólyomvadászat
takagasireteirutakagasireteiru ◆ nemnem nagynagy dologdolog
「Kabutorikihi-va takaga sireteiru.」 „Nem nagy
dolog a részvénykereskedés.”

takahanotakahano ◆ agresszívagresszív 「Csúóginkó-va taka-
hano keizaiszeiszaku-o totta.」 „A jegybank ag-
resszív monetáris politikát folytatott.”

takaitakai ◆ másvilágramásvilágra költözésköltözés ◇ takaiszurutakaiszuru
elhunyelhuny 「Takaisita hito」 „elhunyt személy”

takaitakai ❶ magasmagas 「Tókuni takai tatemonoga mi-
eru.」 „A távolban egy magas épület látszik.” ❷

drágadrága 「Kono szeihin-va takaszugiru.」 „Ez a
termék túl drága.” ◆ előkelőelőkelő 「Takai kuraino ka-
iszó」 „előkelő rangú társadalmi réteg” ◆ kima-kima-
gaslógasló 「Takai nórjoku」 „kimagasló képesség” ◆

nagynagy 「Takai hana」 „nagy orr” ◇ uvaszanita-uvaszanita-
kaikai híreshíres 「Uvaszani takai misze」 „híres üzlet”
◇ zugatakaizugatakai gőgösgőgös 「Zuga takai hito」 „gő-
gös ember” ◇ szegatakaiszegatakai magasmagas 「Ano otoko-
va szega takai.」 „Az a férfi magas.” ◇ szega-szega-
takaitakai sudársudár 「Szega takai ki」 „sudár fa” ◇

takaiototakaioto magasmagas hanghang 「Rókade takai oto-va
kikoenakunatta.」 „Az öregedés miatt már nem
hallom a magas hangokat.” ◇ takaikoetakaikoe magasmagas
hanghang 「Kono kasu-va takai koemo daszeru」 „Ez
az énekes a magas hangokat is kiénekli.” ◇ ta-ta-
kaitakaiszurukaitakaiszuru magasbamagasba emelgetemelget 「Akacsan-
o takai takaisita.」 „Magasba emelgettem a kis-
babát.” ◇ takainozomitakainozomi nagynagy ambícióambíció 「Takai
nozomi-o motte butai-o mezaszu.」 „Nagy ambí-
cióval akar színpadra kerülni.” ◇ takakutakaku ma-ma-
gasragasra 「Kidzsun-o takaku szetteisita.」 „Magas-
ra állítottam a mércét.” ◇ takakutakaku drágándrágán 「Ie-
va takaku ureta.」 „Sikerült drágán eladni a la-
kást.” ◇ takakutakaku magasanmagasan 「Hikóki-va takaku
tondeiru.」 „Magasan repül a repülő.” ◇ takaku-takaku-
szuruszuru feljebbfeljebb veszvesz 「Kúcsóno ondo-o takaku-
sita.」 „Feljebb vettem a légkondicionáló hőmér-
sékletét.” ◇ tadajoritadajori takaitakai mono-vamono-va nainai in-in-
gyenesnélgyenesnél semmisemmi semsem drágábbdrágább ◇ tendzsó-tendzsó-
notakainotakai magasmagas belmagasságúbelmagasságú 「Tendzsóno
takai heja」 „magas belmagasságú szoba” ◇ na-na-
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dakaidakai nevesneves 「Nadakai szakkjokuka」 „neves
zeneszerző” ◇ nadakainadakai nagynagy hírűhírű 「Nadakai
kagakusa」 „nagy hírű tudós” ◇ nenotakainenotakai drá-drá-
gaga 「Neno takai sokuhin」 „drága étel” ◇ han-han-
agatakaiagatakai büszkebüszke 「Anataga muszukode han-
aga takai.」 „Büszke vagyok, hogy te vagy a fiam!”
◇ megatakaimegatakai hozzáértőhozzáértő szemeszeme vanvan 「Kono
sóhin-o erandeitadaite, szaszuga omega takaide-
szune.」 „Látom ért hozzá, hogy ezt a terméket
választotta.” ◇ riszógatakairiszógatakai magasmagas elváráselvárás
「Riszóga takaikara karesiga dekinai.」 „Maga-
sak az elvárásai, ezért nem tud udvarlót szerezni.”

takaibikitakaibiki ◆ hangos horkoláshangos horkolás
takaibiki-o kakutakaibiki-o kaku ◆ hangosan horkolhangosan horkol
takaikoetakaikoe ◆ éleséles hanghang 「Mimizavarina takai
koe-o siteiru.」 „Fülsértően éles hangja van.” ◆

magasmagas hanghang 「Kono kasu-va takai koemo dasze-
ru」 „Ez az énekes a magas hangokat is kiénekli.”

takainozomitakainozomi ◆ nagynagy ambícióambíció 「Takai nozomi-
o motte butai-o mezaszu.」 „Nagy ambícióval
akar színpadra kerülni.”

takaiototakaioto ◆ magasmagas hanghang 「Rókade takai oto-va
kikoenakunatta.」 „Az öregedés miatt már nem
hallom a magas hangokat.”

takaiszurutakaiszuru ◆ elhunyelhuny 「Takaisita hito」 „el-
hunyt személy”

takaitakaiszurutakaitakaiszuru ◆ magasbamagasba emelgetemelget
「Akacsan-o takai takaisita.」 „Magasba emelget-
tem a kisbabát.”

takakatakaka ◆ összetett termésösszetett termés
takakatakaka ◆ vágómadárfélékvágómadárfélék
takakanszútakakanszú ◆ többértékű függvénytöbbértékű függvény
takakkeitakakkei ◆ poligonpoligon ◆ sokszögsokszög ◇ gaiszecu-gaiszecu-
takakkeitakakkei köréköré írtírt sokszögsokszög 「Enno gaiszecu-
takakkei」 „kör köré írt sokszög”

takakutakaku ◆ drágándrágán 「Ie-va takaku ureta.」 „Si-
került drágán eladni a lakást.” ◆ magasanmagasan
「Hikóki-va takaku tondeiru.」 „Magasan repül a
repülő.” ◆ magasramagasra 「Kidzsun-o takaku szette-
isita.」 „Magasra állítottam a mércét.” ◇ otaka-otaka-
kutomarukutomaru fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát 「Erakunat-
te otakakutomatteiru.」 „Mióta nagy ember lett,
fenn hordja az orrát.” ◇ takakucukutakakucuku sokbasokba ke-ke-
rülrül 「Hano csirjó-va takakucuita.」 „Sokba ke-
rült a fogorvos.”

takakutakaku ◆ sokoldalúságsokoldalúság ◆ sokrétűségsokrétűség ◆

sokszögűségsokszögűség ◆ szerteágazásszerteágazás
takakubóekitakakubóeki ◆ multilaterálismultilaterális kereskede-kereskede-
lemlem
takakucukutakakucuku ◆ sokbasokba kerülkerül 「Hano csirjó-va
takakucuita.」 „Sokba került a fogorvos.”

takakuhjókaszurutakakuhjókaszuru ◆ nagyranagyra becsülbecsül
「Szenmoncsisiki-va takaku hjókaszareru.」
„Nagyra becsülik a szaktudást.”

takakukatakakuka ◆ diverzifikációdiverzifikáció 「Keieitakakuka」
„üzleti diverzifikáció” ◆ sokoldalúvásokoldalúvá tételtétel ◆

szerteágazóvá tételszerteágazóvá tétel
takakukeitakakukei ◆ poligonpoligon ◆ sokszögsokszög ◇ szeitaka-szeitaka-
kukeikukei szabályos sokszögszabályos sokszög
takakukeieitakakukeiei ◆ szerteágazószerteágazó üzletágaküzletágak ve-ve-
zetésezetése
takakukeieikigjótakakukeieikigjó ◆ szerteágazószerteágazó tevékeny-tevékeny-
séget folytató vállalatséget folytató vállalat
takakukeijakutakakukeijaku ◆ multilaterális szerződésmultilaterális szerződés
takakumicumorutakakumicumoru ◆ túlbecsültúlbecsül 「Júsószuru
kakuricu-o takaku micumotta.」 „Túlbecsülte a
győzelem valószínűségét.”

takakunarutakakunaru ◆ dráguldrágul 「Kjószakudato jaszaiga
takakunaru.」 „Ha rossz a termés, drágul a zöld-
ség.” ◆ megdrágulmegdrágul 「Szeikacu-va takakunatta.」
„Megdrágult az élet.” ◆ megnőmegnő 「Tamagono
nedan-va takakunatta.」 „Megnőtt a tojás ára.”

takakusódzsótakakusódzsó ◆ objektív tünetobjektív tünet
takakuszurutakakuszuru ◆ feljebbfeljebb veszvesz 「Kúcsóno
ondo-o takakusita.」 „Feljebb vettem a légkondi-
cionáló hőmérsékletét.” ◆ magasítmagasít 「Szaku-va
takakusitearu.」 „A kerítés magasítva van.”

takakutaitakakutai ◆ cönocitikus szerveződéscönocitikus szerveződés
takakutekinatakakutekina ◆ sokoldalúsokoldalú 「Takakutekina si-
ten」 „sokoldalú nézőpont” ◆ sokrétűsokrétű 「Taka-
kutekina bunszeki」 „sokrétű elemzés”

takakutekinitakakutekini ◆ soksok szemszögbőlszemszögből
「Monogoto-o takakutekini miru.」 „Sok szem-
szögből nézi a dolgokat.”

takamacusitakamacusi ◆ TakamacuTakamacu
takamakietakamakie ◆ magasított lakkmagasított lakk
takamakuratakamakura ◆ magasmagas párnapárna ◆ nyugodtnyugodt al-al-
vásvás 「Szekensirazuno takamakura.」 „Nyugod-
tabban alszol, ha nem tudsz róla.”
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takamakuradenerutakamakuradeneru ◆ nyugodtannyugodtan alszikalszik
「Varui jacu-o takamakurade nekaszete-va ike-
maszen.」 „Nem szabad hagyni nyugodtan aludni
a rossz embereket!”

takamarutakamaru ◆ fokozódikfokozódik 「Kagaku-e no kans-
inga takamatta.」 „Fokozódott a tudomány iránti
érdeklődés.” ◆ megnőmegnő 「Sóhisano manzokudoga
takamatta.」 „Megnőtt a fogyasztók elégedettsé-
ge.” ◆ megnövekedikmegnövekedik 「Rentaiisikiga takamat-
ta.」 „Megnövekedett a szolidaritás.” ◆ növe-növe-
kedettkedett 「Atarasiigémuno ninkiga takamatta.」
„Növekedett a játék népszerűsége.”

takamerutakameru ◆ emelemel 「Szeikacuszuidzsun-o taka-
meru.」 „Emeli az életszínvonalat.” ◆ feljebbfeljebb
viszvisz 「Koe-o takameta.」 „Feljebb vitte a hang-
ját.” ◆ fokozfokoz 「Kóhí-va súcsúrjoku-o takame-
ru.」 „A kávé fokozza a koncentrálóképességet.”
◆ megemelmegemel 「Dzsóken-o takameta.」 „Megemel-
te a követelményeket.” ◆ megnövelmegnövel
「Genpacudzsiko-va gannoriszuku-o takameta.」
„Az atombaleset megnövelte az rák kockázatát.” ◆

növelnövel 「Szakká-va ninki-o takameta.」 „A futball
növelte népszerűségét.”

takamitakami ◆ magasmagas helyhely ◆ magasságmagasság 「Kami-
va karano takamikara miorosita.」 „Az isten az ég
magasságából tekintett le.”

takaminokenbucutakaminokenbucu ◆ kivárnikivárni azaz eseménye-eseménye-
ketket 「Takamino kenbucu-o kimeta.」 „Úgy dön-
töttem, kivárom az eseményeket.”

takaminokenbucu-otakaminokenbucu-o szuruszuru ◆ kívülállókéntkívülállóként
néznéz 「Kenkano takamino kenbucu-o sita.」 „Kí-
vülállóként néztem a veszekedést.” ◆ kívülálló-kívülálló-
kéntként szemléliszemléli azaz eseményeketeseményeket 「Anzenna
basokara takamino kenbucu-o sita.」 „Biztonsá-
gos helyről, kívülállóként szemléltem az esemé-
nyeket.” ◆ letekintve nézletekintve néz
takantakan ◆ érzékenységérzékenység 「Takanna tosigorono
szeinen」 „érzékeny korú fiatal”

takanatakana ◆ indiai mustárindiai mustár
takanamitakanami ◆ magasmagas hullámokhullámok 「Takanamikei-
hóga deteiru.」 „A magas hullámok miatt, figyel-
meztetést adtak ki.”

takanaritakanari ◆ heves szívdobogásheves szívdobogás
takanarutakanaru ◆ hevesenhevesen dobogdobog 「Munega tak-
anatta.」 „Hevesen dobog a szíve.” ◆ zengzeng
「Szeienga takanatta.」 „Zengett az éljenzés.”

takanetakane ◆ magasmagas hegycsúcshegycsúcs ◇ takanenoha-takanenoha-
nadearunadearu elérhetetlenelérhetetlen 「Kanodzso-va bokuni-
va takaneno hanada.」 „Az a nő számomra elér-
hetetlen.”

takanetakane ◆ erős zajerős zaj ◆ magas hangmagas hang
takanetakane ◆ csúcsárfolyamcsúcsárfolyam ◆ magasmagas árár 「Ta-
kanede utta.」 „Magas áron adtam el.” ◇ nen-nen-
kantakanekantakane éveséves csúcsárfolyamcsúcsárfolyam ◇ nenso-nenso-
raitakaneraitakane éveséves csúcscsúcs 「Kono kabu-va
nensoraitakane-o kósinsita.」 „A részvény meg-
döntötte éves csúcsát.”

takanegacukutakanegacuku ◆ értékesértékes 「Kono furui kitte-
va takanega cuku.」 „Ez a régi bélyeg értékes.”

takaneninarutakaneninaru ◆ dráguldrágul 「Sóraitakaneninari-
szóna fudószan-o szagaszu.」 „Olyan ingatlant
keresek, ami a jövőben drágulni fog.”

takanenohanadearutakanenohanadearu ◆ elérhetetlenelérhetetlen
「Kanodzso-va bokuni-va takaneno hanada.」
„Az a nő számomra elérhetetlen.”

takane-otakane-o cukerucukeru ◆ árajánlatotárajánlatot tesztesz 「Ka-
igani hjakumanenno takane-o cuketa.」 „Egymil-
lió jenes árajánlatot tett a festményre.” ◆ túlli-túlli-
citálcitál 「Aitejori takane-o cuketa.」 „Túllicitálta a
másikat.”

takan-natakan-na ◆ érzékenyérzékeny 「Kanodzso-va takanna
tacsida.」 „Érzékeny lelke van.” ◇

tadzsótakan-natadzsótakan-na szentimentálisszentimentális
takan-notakan-no ◆ policiklikuspoliciklikus
takanozomitakanozomi ◆ nagyravágyásnagyravágyás 「Szore-va ta-
kanozomida.」 „Nem légy nagyravágyó!”

takanozomi-otakanozomi-o szuruszuru / takanozomiszurutakanozomiszuru ◆

túltúl magasramagasra törtör 「Takanozomi-o szuruna.」
„Túl magasra törsz!” ◆ túltúl sokatsokat akarakar
「Takanozomisite-va ikenai!」 „Ne akarj túl so-
kat!”

takanozomiszurutakanozomiszuru / takanozomi-otakanozomi-o szuruszuru ◆

túltúl magasramagasra törtör 「Takanozomi-o szuruna.」
„Túl magasra törsz!” ◆ túltúl sokatsokat akarakar
「Takanozomisite-va ikenai!」 „Ne akarj túl so-
kat!”

takansikagóbucutakansikagóbucu ◆ policiklikuspoliciklikus vegyületvegyület ◆

többbgyűrűs vegyülettöbbbgyűrűs vegyület
takansikinotakansikino ◆ policiklikuspoliciklikus ◆ többgyűrűstöbbgyűrűs
taka-otaka-o kukurukukuru ◆ lekicsinyellekicsinyel
「Ógeszadatotaka-o kukutte, kanszensitesimat-
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ta.」 „Lekicsinyelte a túlzásnak tartott figyelmez-
tetést, és megfertőződött.”

takaratakara ◆ ereklyeereklye 「Ieno takara」 „családi
ereklye” ◆ kincskincs 「Umoreta takara-o szagasi-
ta.」 „Kereste az elásott kincset.” ◇ otakaraotakara ér-ér-
tékték 「Terebide otakara dzsimankonteszutogaat-
ta.」 „A tévében volt egy verseny, amiben érté-
keikkel büszkélkedtek az emberek.” ◇ otakaraotakara
zsákmányzsákmány 「Dorobó-va otakara-o jamavakenis-
ita.」 „A rablók testvériesen elosztották a zsák-
mányt.” ◇ takarazukusitakarazukusi kincsekkincsek tömkelegetömkelege
「Takarazukusi mojó」 „kincsek tömkelegét áb-
rázoló minta” ◇ takaranomocsiguszarearutakaranomocsiguszarearu
kárbakárba vészvész 「Kareno szainó-va takarano mocsi
kuszaredearu.」 „Kárba vész a tehetsége.” ◇ ta-ta-
karanojamakaranojama kincsesbányakincsesbánya 「Kono tosokan-
va takarano jamadearu.」 „Ez a könyvtár egy kin-
csesbánya.”

takarabakotakarabako ◆ kincsesládakincsesláda
takarabunetakarabune ◆ kincsekkel megrakott hajókincsekkel megrakott hajó
takaradzsimatakaradzsima ◆ kincses szigetkincses sziget
takaragaitakaragai ◆ porceláncsigaporceláncsiga
takarakanatakarakana ◆ hangoshangos
takarakanitakarakani ◆ hangosanhangosan 「Hon-o takarakani
ródokusita.」 „Hangosan felolvasta a könyvet.” ◆

harsányanharsányan 「Takarakani varatta.」 „Harsányan
nevetett.” ◆ mindenkimindenki fülefüle hallatárahallatára
「Tabako-o jameruto takarakani szengen-o si-
ta.」 „Mindenki füle hallatára kinyilvánította,
hogy leszokik a dohányzásról.”

takarakudzsitakarakudzsi ◆ lottólottó 「Konsúmo takaraku-
dzsiga hazureta.」 „Ezen a héten sem nyertem a
lottón.” ◆ sorsjegysorsjegy 「Takarakudzsi-o katta.」
„Vettem egy sorsjegyet.” ◆ szerencsejátékszerencsejáték
「Takarakudzside dzsúmanenga atatta.」 „Száz-
ezer jent nyertem a szerencsejátékon.”

takaramonotakaramono ◆ kincskincs
takaramonoszagasitakaramonoszagasi ◆ kincskereséskincskeresés
takaranojamatakaranojama ◆ kincsesbányakincsesbánya 「Kono
tosokan-va takarano jamadearu.」 „Ez a könyvtár
egy kincsesbánya.”

takaranomocsiguszarearutakaranomocsiguszarearu ◆ hiábahiába van,van,
nemnem használjahasználja 「Ii rjóridógu-o motteitemo
kanodzsoni-va takarano mocsi kuszareda.」 „Hi-
ába van jó konyhafelszerelése, nem használja.” ◆

kárbakárba vészvész 「Kareno szainó-va takarano mocsi
kuszaredearu.」 „Kárba vész a tehetsége.”

takaraszagasitakaraszagasi ◆ kincsvadászatkincsvadászat
takaraszagasi-o szuruhitotakaraszagasi-o szuruhito ◆ kincsvadászkincsvadász
takarazukusitakarazukusi ◆ kincsekkincsek tömkelegetömkelege 「Taka-
razukusi mojó」 „kincsek tömkelegét ábrázoló
minta”

takarutakaru ◆ kunyerálkunyerál 「Ojani okane-o takatta.」
„Pénzt kunyerált a szüleitől.” ◆ lejmollejmol 「Zó-va
dóbucuenno kenbucukjakuni tabe mono-o takat-
ta.」 „Az elefánt ételt lejmolt az állatkertben a
látogatóktól.” ◆ nyüzsögnyüzsög 「Szatóni arigatakat-
teita.」 „A cukor körül nyüzsögtek a hangyák.”
◆ összegyűlikösszegyűlik 「Hae-va funnitakaru.」 „A le-
gyek összegyűlnek az ürüléken.” ◆ összeverő-összeverő-
dikdik 「Dzsikogenbani jadzsiumagatakatteiru.」
„A baleset helyszínén összeverődtek a bámészko-
dók.” ◆ tarháltarhál 「Takaribakarisiteiru.」 „Állan-
dóan tarhál.” ◇ siramigatakarusiramigatakaru tetvestetves 「Oto-
koni siramiga takatteita.」 „A férfi tetves volt.” ◇

nomigatakarunomigatakaru bolhásbolhás 「Kono inuni-va nom-
igatakatteiru.」 „Ez a kutya bolhás.” ◇ jottet-jottet-
akatteakatte falkábafalkába verődveverődve 「Dókjúszeini jot-
tetakatteidzsimerareta.」 „Az osztálytársai falká-
ba verődve cukkolták.” ◇ jottetakattejottetakatte ban-ban-
dábadába verődveverődve 「Ózeigajottetakatte kare-o fu-
kurodatakinisita.」 „Bandába verődve elagyabu-
gyálták.”

takasimadatakasimada ◆ takasimada-kontytakasimada-konty
takasiotakasio ◆ vihardagályvihardagály
takasiokeihótakasiokeihó ◆ vihardagály-riasztásvihardagály-riasztás 「Ta-
kasiokeihóga daszareta.」 „Vihardagály-riasztást
adtak ki.”

takaszatakasza ◆ árár 「Tocsino takasza-o sirabeta.」
„Megvizsgálta a földárakat.” ◆ drágaságdrágaság 「Só-
hinno takaszani odoroita.」 „Meglepődtem az áru
drágaságán.” ◆ magasságmagasság 「Iszuno takasza-o
csószeisita.」 „Beállítottam a szék magasságát.” ◇

koenotakaszakoenotakasza hangmagassághangmagasság
takaszadetakaszade ◆ magasságábanmagasságában 「Csika-va ni-
dzsúnenburino takaszade szuiisiteiru.」 „A föld-
árak húsz évvel ezelőtti magasságban járnak.”

takaszagotakaszago ◆ FormosaFormosa ◆ Takaszago-dalTakaszago-dal
takaszagojuritakaszagojuri ◆ tajvani liliomtajvani liliom
takaszugirutotakaszugiruto omouomou ◆ drágálldrágáll 「Kono
jófuku-va takaszugiruto omou.」 „Drágállom ezt
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a ruhát.” ◆ sokallsokall 「Kono sóhindato szenen-va
takaszugiruto omou.」 „Ezért az áruért sokallom
az 1000 jent.”

takatobitakatobi ◆ elmeneküléselmenekülés ◆ magasugrásmagasugrás ◆

meglépésmeglépés ◇ hasiritakatobihasiritakatobi magasugrásmagasugrás ne-ne-
kifutásbólkifutásból
takatobikomitakatobikomi ◆ műugrásműugrás ◆ toronyugrástoronyugrás
「Dansidzsúmétoru takatobi komi」 „tíz méteres
férfi toronyugrás”

takatobikomikjógitakatobikomikjógi ◆ műugrásműugrás ◆ toronyug-toronyug-
rásrás
takatobikominoszensutakatobikominoszensu ◆ műugróműugró ◆ torony-torony-
ugróugró
takatobiszurutakatobiszuru ◆ kereketkereket oldold 「Ginkógótó-
va takatobisita.」 „A bankrabló kereket oldott.” ◆

magasatmagasat ugrikugrik 「Nimétoruno takatobi-o sita.」
„Két méter magasat ugrott.” ◆ meglépmeglép 「Han-
nin-va takatobisijótosita.」 „A tettes próbált meg-
lépni.”

takavaraitakavarai ◆ hahotázáshahotázás
takavaraiszurutakavaraiszuru ◆ hahotázikhahotázik
taketake ◆ hosszhossz 「Zubon-no take-o orosita.」
„Megnöveltem a nadrágom hosszát.” ◆ költe-költe-
ménymény fennköltségefennköltsége ◆ magasságmagasság 「Muszuko-
va hahaojano take-o koeta.」 „A fia az anyja ma-
gasságát elhagyta.” ◆ mindenminden 「Kaisanicuite
omoino take-o hanasita.」 „Mindent elmondtam,
amit a cégről gondolok.” ◆ termettermet 「Takeno hi-
kui otoko」 „kis termetű férfi” ◇ arittakearittake utol-utol-
sósó cseppigcseppig 「Arittakeno csikara-o dasita.」 „Az
utolsó cseppig beleadta az erejét.” ◇ arittakenoarittakeno
mindenminden 「Arittakeno csie-o acumeta.」 „Minden
tudásomat összeszedtem.” ◇ arittakenoarittakeno
összesösszes 「Arittakeno okane-o cugi konda.」 „Az
összes pénzemet beleadtam.” ◇ omoinotakeomoinotake ér-ér-
zészés 「Omoino take-o nobeta.」 „Elmondtam az
érzéseimet.” ◇ káten-notakekáten-notake függönyfüggöny magas-magas-
ságasága 「Káten-no take-o hakatta.」 „Megmértem
a függöny magasságát.” ◇ kuszatakekuszatake növénynövény
magasságamagassága 「Ineno kuszatake」 „rizsszálak
magassága” ◇ szukátotakeszukátotake szoknyaszoknya hosszahossza
◇ szetakeszetake testmagasságtestmagasság ◇ szodetakeszodetake ru-ru-
haujjhaujj hosszahossza ◇ take-otake-o daszudaszu leengedleenged
「Zubon-no take-o dasita.」 „Leengedtem a nad-
rágomból.” ◇ hitonoszetakehitonoszetake embermagas-embermagas-
ságság 「Hitono szetakehodono asi」 „emberma-
gasságú nád” ◇ minotakeminotake testmagasságtestmagasság ◇

minotakeniauminotakeniau megengedhetmegengedhet magánakmagának 「Mi-

no takeni au szeikacu-o szuru.」 „Olyan életet él,
amit megengedhet magának.”

taketake ◆ másikmásik családcsalád 「Kanodzso-va takeni to-
cuida.」 „Beházasodott egy másik családba.”

taketake ◆ bércbérc
taketake ◆ gombagomba ◇ enokitakeenokitake enokienoki gombagomba ◇

maitakemaitake bokrosgombabokrosgomba
taketake ◆ bambuszbambusz 「Takeno kodomo-va takeno
ko, oisiijo.」 „A bambusz gyereke a bambuszhaj-
tás. Finom!” ◆ bambusznádbambusznád ◇ kinitake-okinitake-o cu-cu-
gugu keverikeveri aa szezontszezont aa fazonnalfazonnal ◇ kinitake-kinitake-
oo cugucugu nemnem összeillőösszeillő ◇ takegakitakegaki bambusz-bambusz-
kerítéskerítés
takedakesiitakedakesii ◆ bőszbősz 「Takedakesii kemono」
„bősz fenevad” ◆ kihívókihívó 「Takedakesii siszen」
„kihívó pillantás” ◇ nuszuttotakedakesiinuszuttotakedakesii nemnem
sülsül lele aa képérőlképéről aa bőrbőr ◇ nuszuttotakedake-nuszuttotakedake-
siisii szégyentelen tolvajszégyentelen tolvaj
takegakitakegaki ◆ bambuszkerítésbambuszkerítés
takegusitakegusi ◆ bambusznyársbambusznyárs
takehigotakehigo ◆ bambuszcsíkbambuszcsík
takeitakei ◆ polimorfizmuspolimorfizmus ◇ icsienkitakeiicsienkitakei egy-egy-
pontospontos nukleotidnukleotid polimorfizmuspolimorfizmus ◇ idensita-idensita-
keikei genetikaigenetikai polimorfizmuspolimorfizmus ◇ identekita-identekita-
keikei genetikaigenetikai polimorfizmuspolimorfizmus ◇ kankjóteki-kankjóteki-
takeitakei környezetikörnyezeti polimorfizmuspolimorfizmus ◇ kessóta-kessóta-
keikei polimorfizmuspolimorfizmus ◇ szeigenkószodanpen-szeigenkószodanpen-
csótakeicsótakei restrikciósrestrikciós fragmensfragmens hosszhossz poli-poli-
morfizmusmorfizmus ◇ heikótakeiheikótakei kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
polimorfizmuspolimorfizmus
takeikaranarutakeikaranaru ◆ politípusospolitípusos
takeiszeitakeiszei ◆ pleomorfizmuspleomorfizmus
takeitótekinatakeitótekina ◆ polifiletikuspolifiletikus
takejabutakejabu ◆ bambuszligetbambuszliget
takejaraitakejarai ◆ bambuszkerítésbambuszkerítés
takejaritakejari ◆ bambuszdárdabambuszdárda ◆ bambuszlán-bambuszlán-
dzsadzsa
takekanmuritakekanmuri ◆ felső bamusz-gyökfelső bamusz-gyök
takekurabetakekurabe ◆ testmagasságtestmagasság összehasonlí-összehasonlí-
tásatása
takemicutakemicu ◆ bambuszkardbambuszkard ◆ életlen kardéletlen kard
takenavatakenava ◆ derékderék 「Nacunotakenava」 „nyár
dereka” ◆ közepeközepe 「Harunotakenava」 „tavasz
közepe” ◆ tetőfoktetőfok 「Macuri-va takenavadat-
ta.」 „A tetőfokára ért a fesztivál.” ◇ takena-takena-
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vadearuvadearu javábanjavában tarttart 「Tatakai-va takenava-
dearu.」 „Javában tart a harc.”

takenavadearutakenavadearu ◆ javábanjavában tarttart 「Tatakai-va
takenavadearu.」 „Javában tart a harc.”

takenocucutakenocucu ◆ bambuszcsőbambuszcső
takenofusitakenofusi ◆ bambuszszár csomójabambuszszár csomója
takenoharatakenohara ◆ felégetett mezőfelégetett mező
takenokavatakenokava ◆ bambuszháncsbambuszháncs
takenokotakenoko ◆ bambuszhajtásbambuszhajtás ◆ bambusz-bambusz-
rügyrügy ◇ ugonotakenokougonotakenoko gombamódgombamód szapo-szapo-
rodásrodás ◇ ugonotakenokonojónifueruugonotakenokonojónifueru gomba-gomba-
módmód szaporodikszaporodik 「Kószóbiru-va ugono takeno
konojóni fueta.」 „A felhőkarcolók gombamód
szaporodtak.”

takenokobanetakenokobane ◆ hengereshengeres húzotthúzott csavar-csavar-
rugórugó
take-otake-o ageruageru ◆ rövidebbrerövidebbre veszvesz
「Atarasiizubon-no take-o kazuszencsi ageta.」
„Néhány centivel rövidebbre vetettem az új nadrá-
gomat.”

take-otake-o daszudaszu ◆ leengedleenged 「Zubon-no take-o
dasita.」 „Leengedtem a nadrágomból.”

takeritacutakeritacu ◆ őrjöngőrjöng
takerutakeru ◆ hevesheves 「Takeru kokoro-o oszaeta.」
„Megfékeztem a heves érzelmeimet.” ◆ zabolát-zabolát-
lanlan 「Takeru uma-o oszaeta.」 „Megfékezték a
zabolátlan lovat.”

takerutakeru ◆ bömbölbömböl 「Toragatakeru.」 „Bömböl a
tigris.”

takerutakeru ◆ bennebenne járjár 「Haruga taketa.」 „Benne
jártunk a tavaszban.” ◆ előrehaladelőrehalad 「Tositake-
ta.」 „Előrehaladt a kora.” ◆ jóljól ismerismer 「Szei-
zógidzsucuni taketeiru.」 „Jól ismeri a gyártás-
technológiát.” ◆ kimagaslikkimagaslik 「Kare-va szainóni
taketeiru.」 „Kimagasló tehetsége van.” ◆ maga-maga-
sansan járjár 「Okita toki, higa taketeita.」 „Amikor
felkeltem már magasan járt a nap.” ◇ kancsi-kancsi-
nitaketanitaketa agyafúrtagyafúrt 「Kancsini taketa otoko」
„agyafúrt ember” ◇ szaicsininaketaszaicsininaketa éleséles el-el-
méjűméjű 「Szaicsini naketa hito」 „éles elméjű em-
ber” ◇ szekonitakeruszekonitakeru jóljól ismeriismeri aa világotvilágot
「Kare-va szekoni taketeiru.」 „Jól ismeri a vilá-
got.” ◇ csirjakunitaketacsirjakunitaketa cselescseles 「Csirjaku-
ni taketa sógun」 „cseles tábornok” ◇ csirjaku-csirjaku-
nitaketanitaketa fondorlatosfondorlatos 「Csirjakuni taketa oto-
ko」 „fondorlatos férfi” ◇ vadzsucunitakeruvadzsucunitakeru

ügyesenügyesen beszélbeszél 「Hito-o damaszu vadzsucuni
taketeiru.」 „Mindenkit ügyesen becsap a beszé-
dével.” ◇ varudzsienitakeruvarudzsienitakeru eszelőseszelős 「Varu-
dzsieni taketa szagisi」 „eszelős csaló”

takessótakessó ◆ polikristálypolikristály
taketakasitaketakasi ◆ fennköltségfennköltség
taketonbotaketonbo ◆ bambuszbambusz röppentyűröppentyű ◆ bam-bam-
busz szitakötőbusz szitakötő
taketorimonogataritaketorimonogatari ◆ AA bambuszvágóbambuszvágó me-me-
séjeséje ◆ Bambuszgyűjtő meséjeBambuszgyűjtő meséje
takeumatakeuma ◆ gólyalábgólyaláb 「Takeumani notta.」
„Gólyalábakon jártam.”

takeumanoasikaketakeumanoasikake ◆ gólyaláb taposójagólyaláb taposója
takezaikutakezaiku ◆ bambuszmunkabambuszmunka ◆ bambuszmű-bambuszmű-
vességvesség
takezaotakezao ◆ bambuszrúdbambuszrúd
takezucutakezucu ◆ bambuszcsőbambuszcső
takitaki ◆ vízesésvízesés 「Takini kata-o utareta.」 „Ve-
rettem a hátam a vízeséssel.” ◆ zuhatagzuhatag 「Szan-
danninatta taki」 „háromlépcsős zuhatag” ◇ ta-ta-
kinojónakinojóna zuhatagszerűzuhatagszerű 「Takinojóna ame」
„zuhatagszerű eső” ◇ naiagaranotakinaiagaranotaki
Niagara-vízesésNiagara-vízesés
takiagarutakiagaru ◆ megfőmegfő 「Gohan-va taki agatta.」
„Megfőtt a rizs.”

takibitakibi ◆ levélégetéslevélégetés ◆ máglyamáglya ◆ máglyatűzmáglyatűz
◆ rakott tűzrakott tűz ◆ tábortűztábortűz
takibójótakibójó ◆ sok közül nehéz választanisok közül nehéz választani
tákíbureszutotákíbureszuto ◆ pulykamellpulykamell
takicubotakicubo ◆ vízesés alatti medencevízesés alatti medence
takicuketakicuke ◆ aprófaaprófa ◆ gyújtósgyújtós
takicukerutakicukeru ◆ begyújtbegyújt 「Szutóbu-o takicuke-
ta.」 „Begyújtott a kályhába.” ◆ feltüzelfeltüzel
「Fuman-o motteita sokoku-o takicukete
szenszó-o okoszaszeta.」 „Feltüzelte az elégedet-
len országokat, amitől kipattant a háború.”

takidasitakidasi ◆ ételosztásételosztás 「Hómureszuni taki
dasi-o okonatta.」 „Ételt osztottak a hajléktala-
noknak.”

takigitakigi ◆ tüzelőfatüzelőfa ◆ tűzifatűzifa
takigucsitakigucsi ◆ vízesés tetejevízesés teteje
takigucsitakigucsi ◆ kályha ajtajakályha ajtaja
takikantakikan ◆ többcsonkos csőidomtöbbcsonkos csőidom
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takikomitakikomi ◆ rizsbe belefőzésrizsbe belefőzés
takikomigohantakikomigohan ◆ rizs,rizs, amibeamibe másmás isis bele-bele-
főztekfőztek
takikomutakikomu ◆ belefőzbelefőz 「Gohanni toriniku-o irete
taki konda.」 „A rizsbe belefőztem a csirkehúst.”
◆ összefőzösszefőz 「Gohannitómorokosi-o taki kon-
da.」 „Összefőztem a rizst kukoricával.”

takinitakini ◆ sokrétűségsokrétűség
takinivatarutakinivataru ◆ sokrétűsokrétű 「Mondai-va takini
vataru.」 „A probléma sokrétű.” ◆ szerteágazószerteágazó
「Kareno hanasi-va takini vatatta.」 „Szerteágazó
története volt.”

takinoboritakinobori ◆ felfelé úszás a vízesésbenfelfelé úszás a vízesésben
takinógatatakinógata ◆ multifunkciósmultifunkciós ◆ többfunkci-többfunkci-
ósós
takinógatakeitaidenvakitakinógatakeitaidenvaki ◆ okostelefonokostelefon
takinojónatakinojóna ◆ zuhatagszerűzuhatagszerű 「Takinojóna
ame」 „zuhatagszerű eső”

takisídotakisído ◆ szmokingszmoking
takjokutakjoku ◆ multipolárismultipoláris 「Takjokukózóno sze-
kai」 „multipoláris felépítésű világ” ◆ több-több-
elektródáselektródás 「Takjokusinkúkan」 „többelektró-
dás elektroncső” ◆ többpólusútöbbpólusú
takjokukatakjokuka ◆ multipolarizálódásmultipolarizálódás 「Szekaino
takjokuka」 „világ multipolarizálódása”

takjokuszeinjúrontakjokuszeinjúron ◆ soknyúlványúsoknyúlványú ideg-ideg-
sejtsejt
takkantakkan ◆ átfogóátfogó látásmódlátásmód ◆ érettérett látás-látás-
módmód ◆ filozofikus látásmódfilozofikus látásmód
takkanszurutakkanszuru ◆ átlátátlát 「Sakaino dzsószeini tak-
kansiteiru.」 „Átlátja a társadalom helyzetét.” ◆

érettenéretten látjalátja 「Kókószeidakedo dzsinszei-o
takkansiteru.」 „Még csak középiskolás, de már
éretten látja az életet.” ◆ tisztábantisztában vanvan
「Sórai-o takkansiteiru.」 „Tisztában van a jövő-
vel.”

takkeitakkei ◆ keresztre feszítéskeresztre feszítés
takkentakken ◆ jójó meglátásmeglátás ◆ kitűnőkitűnő gondolatgondolat
「Takkenni tonda ronbun」 „kitűnő gondolatok-
kal teli értekezés”

takkentakken ◆ okleveles ingatlanközvetítőokleveles ingatlanközvetítő
takkjútakkjú ◆ asztaliteniszasztalitenisz ◆ pingpongpingpong
takkjúbintakkjúbin ◆ futárszolgálatfutárszolgálat
takkjúbórutakkjúbóru ◆ pingponglabdapingponglabda

takkjúdaitakkjúdai ◆ pingpongasztalpingpongasztal
takkjúnobórutakkjúnobóru ◆ pingponglabdapingponglabda
takkjúnorakettotakkjúnoraketto ◆ pingpongütőpingpongütő
takkjúrakettotakkjúraketto ◆ pingpongütőpingpongütő
takkjúszensutakkjúszensu ◆ asztaliteniszezőasztaliteniszező verseny-verseny-
zőző ◆ pingpong játékospingpong játékos
takkjúszurutakkjúszuru ◆ asztaliteniszezikasztaliteniszezik ◆ ping-ping-
pongozikpongozik 「Takkjú-o simaszenka?」 „Nem ping-
pongozunk?”

takkutakku ◆ berakásberakás 「Szukátonoveszutono
szúkasonitakku-o ireta.」 „A szoknya derekát né-
hány helyen beraktam.” ◆ pliszírozáspliszírozás
takku-otakku-o torutoru ◆ visszahajtvisszahajt
「Jófukunoveszutonitakku-o totta.」 „Visszahaj-
tottam a ruha derekából.”

takkurutakkuru ◆ feltartásfeltartás ◆ feltartóztatásfeltartóztatás ◆

leteperésleteperés ◆ megbirkózásmegbirkózás ◆ szerelésszerelés ◇

szuraidingu-takkuruszuraidingu-takkuru becsúszó szerelésbecsúszó szerelés
takkuszu-heibuntakkuszu-heibun ◆ adóparadicsomadóparadicsom
takkuszu-heivuntakkuszu-heivun ◆ adóparadicsomadóparadicsom
takotako ◆ bőrkeményedésbőrkeményedés 「Tenohiranitakoga
dekita.」 „Bőrkeményedés nőtt a kezemen.” ◆

kalluszkallusz ◆ keménykemény dudordudor ◆ tyúkszemtyúkszem ◇ szu-szu-
varidakovaridako bőrkeményedésbőrkeményedés aa sarkonsarkon üléstőlüléstől
◇ tako-otako-o cukurucukuru bőrkeményedésbőrkeményedés nőnő
「Jubinitako-o cukutta.」 „Bőrkeményedés nőtt
az ujjamra.” ◇ pendakopendako bőrkeményedésbőrkeményedés azaz
írástólírástól ◇ mimitakomimitako unásigunásig hallotthallott szövegszöveg
◇ miminitakogadekirumiminitakogadekiru lyukatlyukat beszélbeszél aa ha-ha-
sábasába 「Kareno szekkjóde miminitakogadekita.」
„Lyukat beszélt a hasamba a kioktatásával.”

takotako ◆ papírsárkánypapírsárkány ◆ sárkánysárkány 「Noharade
tako-o ageta.」 „Sárkányt eregettem a mezőn.”

takotako ◆ polippolip ◇ takocubotakocubo polipfogó csapdapolipfogó csapda
takótakó ◆ lyukacsosságlyukacsosság ◆ porózusságporózusság ◇ ta-ta-
kószeikószei lyukacsoslyukacsos 「Takószeino dan-necuzai」
„lyukacsos hőszigetelő” ◇ takószeitakószei porózusporózus
「Takószeibussicu」 „porózus anyag”

takótakó ◆ nagynagy örömöröm ◆ soksok boldogságboldogság 「Go-
takó oinoriitasimaszu!」 „Sok boldogságot kívá-
nok!” ◇ takónatakóna nagyonnagyon boldogboldog 「Gotakóna
icsinentonarimaszujóni oinori mósi agemaszu.」
„Nagyon boldog évet kívánok!”

takoagetakoage ◆ papírsárkány-eregetéspapírsárkány-eregetés ◆

papírsárkány-reptetéspapírsárkány-reptetés ◆ sárkányeregetéssárkányeregetés
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takocubotakocubo ◆ polipfogó csapdapolipfogó csapda
takogurafutakogurafu ◆ menetírómenetíró készülékkészülék ◆ tachog-tachog-
ráfráf
takoitotakoito ◆ sárkányeregető zsinórsárkányeregető zsinór
tákoizutákoizu ◆ türkiztürkiz
tákoizuburútákoizuburú ◆ türkizkéktürkizkék
takojakitakojaki ◆ sült polipgombócsült polipgombóc
takokutakoku ◆ más országmás ország
takokudzsintakokudzsin ◆ idegenidegen ◆ külföldikülföldi
takokugotakokugo ◆ soksok nyelvnyelv ◆ többtöbb nyelvnyelv 「Kare-
va takokugoni cúdzsiteiru.」 „Több nyelven be-
szél.”

takokugohószótakokugohószó ◆ többnyelvű adástöbbnyelvű adás
takokugotaisószeisotakokugotaisószeiso ◆ többnyelvű bibliatöbbnyelvű biblia
takokuszekitakokuszeki ◆ különfélekülönféle nemzetiségnemzetiség 「Ko-
no kaisade-va takokuszekino hitobitoga hataraite-
iru.」 „Ebben a vállalatban különféle nemzetiségű
emberek dolgoznak.” ◆ multinacionálismultinacionális
takokuszekiginkótakokuszekiginkó ◆ multinacionális bankmultinacionális bank
takokuszekiguntakokuszekigun ◆ többnemzetiségűtöbbnemzetiségű hadse-hadse-
regreg 「Ósúsutaino takokuszekigun」 „európai or-
szágokból összeállított többnemzetiségű hadse-
reg”

takokuszekikigjótakokuszekikigjó ◆ multinacionálismultinacionális cégcég ◆

multinacionális vállalatmultinacionális vállalat
takométátakométá ◆ fordulatszámmérőfordulatszámmérő
takónatakóna ◆ nagyonnagyon boldogboldog 「Gotakóna icsinen-
tonarimaszujóni oinori mósi agemaszu.」 „Na-
gyon boldog évet kívánok!”

takonokitakonoki ◆ csavarpálmacsavarpálma
tako-otako-o cukurucukuru ◆ bőrkeményedésbőrkeményedés nőnő
「Jubinitako-o cukutta.」 „Bőrkeményedés nőtt
az ujjamra.”

takósicunotakósicuno ◆ likacsoslikacsos 「Takósicuno
hjómen」 „likacsos felület” ◆ porózusporózus 「Takó-
sicuno kotai」 „porózus test”

takósikitakósiki ◆ polinompolinom ◆ többtagú kifejezéstöbbtagú kifejezés
takósótakósó ◆ eufóriaeufória
takószeitakószei ◆ lyukacsoslyukacsos 「Takószeino dan-
necuzai」 „lyukacsos hőszigetelő” ◆ porózusporózus
「Takószeibussicu」 „porózus anyag”

takutaku ◆ asztalasztal 「Júsokuno taku-o kakonde ta-
beta.」 „A vacsoraasztalt körülülve ettünk.”

takutaku ◆ családcsalád 「Takuno kodomo」 „csalá-
dunkba tartozó gyermek” ◆ férjférj 「Takuni szó-
dansimaszu.」 „Ezt megbeszélem majd a férjem-
mel.” ◆ otthonotthon 「Tanakaszan takuno denvaban-
gó」 „Tanaka úr otthoni telefonszáma” ◇ otakuotaku
valamirevalamire rákattantrákattant személyszemély 「Mangaota-
ku」 „mangára rákattant személy”

takutaku ◆ begyújtbegyújt 「Szutóbu-o taita.」 „Begyúj-
tottam a kályhába.” ◆ égetéget 「Szekitan-o taku.」
„Szenet éget.” ◆ gyújtgyújt 「Hi-o taku.」 „Tüzet
gyújt.” ◇ hi-ohi-o takutaku tüzettüzet rakrak 「Nivade hi-o
taita.」 „Tüzet raktam a kertben.” ◇ furo-ofuro-o takutaku
fürdővizetfürdővizet készítkészít 「Furo-o taita.」 „Fürdővi-
zet készítettem.”

takutaku ◆ főzfőz 「Gohan-o taita.」 „Főztem rizst.”

takuantakuan ◆ takuantakuan
takuanzuketakuanzuke ◆ savanyított jégcsapreteksavanyított jégcsapretek
takubacunatakubacuna ◆ kiválókiváló 「Takubacunaaideadat-
ta.」 „Kiváló ötlet volt.”

takubacusitatakubacusita ◆ kimagaslókimagasló 「Takubacusita
kenkjúszeika」 „kimagasló kutatási eredmény”

takucsitakucsi ◆ építési teleképítési telek ◆ lakóterületlakóterület
takucsibundzsótakucsibundzsó ◆ telekparcellázástelekparcellázás
takucsikaihacutakucsikaihacu ◆ telekfejlesztéstelekfejlesztés
takucsitatemonotorihikisitakucsitatemonotorihikisi ◆ oklevelesokleveles in-in-
gatlanközvetítőgatlanközvetítő
takucsizószeitakucsizószei ◆ telekfejlesztéstelekfejlesztés ◆ telek-telek-
rendezésrendezés
takudzsisotakudzsiso ◆ bölcsődebölcsőde ◆ napközinapközi
「Kodomo-o takudzsisoni azuketa.」 „Napközibe
tettem a gyereket.”

takudzsótakudzsó ◆ asztaliasztali
takudzsódenvatakudzsódenva ◆ asztali telefonasztali telefon
takudzsóenzecutakudzsóenzecu ◆ pohárköszöntőpohárköszöntő
takudzsókeiszankitakudzsókeiszanki ◆ asztali számológépasztali számológép
takudzsószenpúkitakudzsószenpúki ◆ asztali ventilátorasztali ventilátor
takudzsószódzsikitakudzsószódzsiki ◆ asztaliasztali porszívóporszívó ◆

morzsaporszívómorzsaporszívó
takuecufútakuecufú ◆ uralkodó szélirányuralkodó szélirány
takuecusitatakuecusita ◆ kimagaslókimagasló 「Szensu-va taku-
ecusita szeiszeki-o nokosita.」 „A sportoló kima-
gasló eredményt ért el.”

takuecuszurutakuecuszuru ◆ kiválikkiválik 「Takuecusita gidzsu-
cu」 „kiváló technológia”
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takuhacutakuhacu ◆ pindapatapindapata
takuhacuszótakuhacuszó ◆ kéregetőkéregető szerzetesszerzetes ◆ kol-kol-
duló szerzetesduló szerzetes
takuhacuszódantakuhacuszódan ◆ kéregetőkéregető szerzetes-szerzetes-
rendrend
takuhacuszurutakuhacuszuru ◆ kéregetkéreget ◆ koldulkoldul
takuhaitakuhai ◆ házhoz szállításházhoz szállítás
takuhaibintakuhaibin ◆ futárszolgálatfutárszolgálat
takuhaibokkuszutakuhaibokkuszu ◆ postaládapostaláda csomagok-csomagok-
naknak 「Csúmonsita sóhin-va manson-no takuha-
ibokkuszuni todoita.」 „A megrendelt áru a tár-
sasház csomagoknak fenntartott postaládájába ér-
kezett.”

takuhaigjósatakuhaigjósa ◆ futárcégfutárcég ◆ futárszolgálatfutárszolgálat
◆ futárvállalatfutárvállalat
takuhaiszábiszutakuhaiszábiszu ◆ futárszolgálatfutárszolgálat ◆ ház-ház-
hoz szállításhoz szállítás
takuhaiszurutakuhaiszuru ◆ házhozházhoz viszvisz 「Piza-o taku-
haiszuru.」 „Házhoz viszi a pizzát.” ◆ házhozházhoz
szállítszállít 「Csúmonszareta sóhin-o takuhaiszu-
ru.」 „Házhoz szállítja a megrendelt árut.”

takuhontakuhon ◆ dörzsnyomatdörzsnyomat 「Dzsúen tamano
takuhon-o cukutta.」 „Dörzsnyomatot készítet-
tem a tízjenesről.”

takuicutakuicu ◆ egyegy választásválasztás 「Gosa takuicu」
„egy választás öt közül” ◇ nisatakuicunisatakuicu kétkét vá-vá-
lasztáslasztás 「Nisatakuicudesita.」 „Csak két vá-
lasztása maradt.” ◇ nisatakuicu-onisatakuicu-o szemarar-szemarar-
erueru kétkét alternatívaalternatíva közéközé szorítjákszorítják
「Nisatakuicu-o szemarareta.」 „Két alternatíva
közé szorítottak.”

takuicutekinatakuicutekina ◆ egyválasztásosegyválasztásos ◆ vagyla-vagyla-
gosgos
takujótakujó ◆ pálhapálha ◆ stipulastipula
takumasiitakumasii ◆ élénkélénk 「Takumasii szózórjoku」
„élénk fantázia” ◆ erőserős 「Takumasii otoko」
„erős férfi” ◆ izmosizmos 「Takumasii otoko」 „izmos
férfi” ◆ kisportoltkisportolt 「Takumasii nikutai」 „ki-
sportolt test” ◆ robusztusrobusztus 「Takumasii taiku」
„robusztus testalkat” ◆ szilárdszilárd 「Takumasii
szeisin」 „szilárd lélek” ◇ sókontakumasiisókontakumasii dör-dör-
zsöltzsölt 「Sókontakumasii sónin」 „dörzsölt keres-
kedő”

takumasikunarutakumasikunaru ◆ megemberesedikmegemberesedik
takumaszurutakumaszuru ◆ polírozpolíroz

takumazarutakumazaru ◆ mesterkéletlenmesterkéletlen 「Takumaza-
rujúmoa」 „mesterkéletlen humor”

takumitakumi ◆ fortélyfortély ◇ kotobatakumikotobatakumi furfan-furfan-
gosgos beszédbeszéd 「Szagisini kotobatakumini dama-
szareta.」 „A csaló átvert a furfangos beszédével.”

takumitakumi ◆ mestermester 「Kencsikuno takumi」 „épí-
tészmester” ◆ mesterimesteri tudástudás 「Takumi-o kora-
szu.」 „Megmutatja mesteri tudását.”

takuminatakumina ◆ cselescseles 「Takumina sikake」 „cse-
les trükk” ◆ fondorlatosfondorlatos 「Takuminatorikk-
udatta.」 „Ez egy fondorlatos trükk volt.” ◆ mes-mes-
teriteri 「Takumina vadzsucu」 „mesteri elmesélő
képesség” ◆ trükköstrükkös 「Kore-va takumina vana-
deszu.」 „Ez egy trükkös csapda.” ◆ ügyesügyes 「Ta-
kumina hóhó」 „ügyes módszer”

takuminasudantakuminasudan ◆ cselcsel
takuminaszósza-otakuminaszósza-o szuruszuru ◆ taktikáziktaktikázik
「Dacuzeisa-va takumina szósza-o sita.」 „Az
adócsaló taktikázott.”

takuminitakumini ◆ trükkösentrükkösen ◆ ügyesenügyesen 「Hito-o ta-
kumini ajacuru.」 „Ügyesen manipulálja az em-
bereket.”

takumutakumu ◆ kitervelkitervel 「Akudzsi-o takumu.」 „Ki-
tervel egy gonoszságot.” ◇ takumazarutakumazaru mes-mes-
terkéletlenterkéletlen 「Takumazarujúmoa」 „mesterké-
letlen humor”

takuramitakurami ◆ cselszövéscselszövés ◆ fondorlatfondorlat 「Nani-
ka takuramigaaruni csigainai.」 „Itt valami fon-
dorlat van.” ◆ hátsóhátsó gondolatgondolat 「Karegakokoni
kitano-va fukai takuramigaaru.」 „Valami hátsó
gondolat vezérelte, amikor idejött.”

takuramutakuramu ◆ forgatforgat aa fejébenfejében 「Kare-va
nani-o takurandeiruka vakaranai.」 „Nem tudom,
mit forgat a fejében.” ◆ forralforral 「Akudzsi-o ta-
kuramu.」 „Rosszat forral.” ◆ főzfőz 「Dzsikan-o
kakete inbó-o takurandeita.」 „Hosszú ideig főzte
az összeesküvés tervét.” ◆ mesterkedikmesterkedik 「Nani-
o takurandeimaszuka?」 „Miben mesterkedsz?”
◆ sántikálsántikál 「Nani-o takurandeirukavakarana-
katta.」 „Nem sikerült kitalálnom, hogy miben
sántikál.” ◆ settenkediksettenkedik 「Nani-o takurandei-
runo?」 „Miben settenkedsz?”

takurantakuran ◆ költésparazitizmusköltésparazitizmus
takuran-o okonautakuran-o okonau ◆ költésparazitaköltésparazita
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takuranszeitakuranszei ◆ költésparazitaköltésparazita ◆ költéspa-költéspa-
razitarazita természettermészet 「Súszószeito takuranszei」
„fészekrakó és költésparazita természet”

takurontakuron ◆ kiválókiváló értekezésértekezés ◆ kiválókiváló érve-érve-
léslés
takusítakusí ◆ taxitaxi 「Micsidetakusí-o hirotta.」 „Az
úton leintettem egy taxit.” ◇ nagasinotakusínagasinotakusí
arraarra járójáró taxitaxi 「Nagasinotakusí-o cukamae-
ta.」 „Fogtam egy arra járó taxit.” ◇ noriaitaku-noriaitaku-
sísí béreltbérelt kisbuszkisbusz ◇ noriaitakusínoriaitakusí közösenközösen
használt taxihasznált taxi ◇ muszentakusímuszentakusí rádiós taxirádiós taxi
takusiagerutakusiageru ◆ felhúzfelhúz 「Szukáto-o takusi age-
ta.」 „Felhúzta a szoknyáját.” ◆ feltűrfeltűr 「Zubon-
o takusi ageta.」 „Feltűrte a nadrágját.”

takusídaitakusídai ◆ taxiköltségtaxiköltség
takusígaisatakusígaisa ◆ taxivállalattaxivállalat
takusikomutakusikomu ◆ betűrbetűr 「Sacu-o zubon-nitakusi
konda.」 „Betűrtem az ingemet a nadrágomba.”

takusí-métátakusí-métá ◆ taxiórataxióra
takusintakusin ◆ otthonotthon rendelésrendelés 「Takusinka
ósin」 „otthon rendelés vagy beteghez kijárás”

takusínóntensutakusínóntensu ◆ taxistaxis ◆ taxisofőrtaxisofőr
takusínoribatakusínoriba ◆ taxiállomástaxiállomás
takusinszurutakusinszuru ◆ otthon rendelotthon rendel
takusírjókintakusírjókin ◆ taxi viteldíjataxi viteldíja ◆ viteldíjviteldíj
takusokutakusoku ◆ betelepülésbetelepülés
takusokuszurutakusokuszuru ◆ betelepülbetelepül 「Simani hitoga
takusokusita.」 „A szigetre betelepültek az embe-
rek.”

takusucuszurutakusucuszuru ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Takusucusita
dzsinbucu」 „kiemelkedő személyiség” ◆ kiválikkiválik
「Takusucusita szakuhin」 „kiváló alkotás”

takuszantakuszan ◆ elégelég 「Kokono szeikacu-va mó-
takuszanda.」 „Elegem van az itteni életből.” ◆

soksok 「Madatakuszanringogaarukara kavana-
ide!」 „Meg sok almánk van, ne vegyél!” ◇ mó-mó-
takuszandatakuszanda mégmég csakcsak ezez hiányzikhiányzik 「Mó
takuszanda!」 „Még csak ez hiányzik!”

takuszan-notakuszan-no ◆ csomócsomó 「Takuszannokoto-o
vaszureta.」 „Egy csomó mindent elfelejtettem.”
◆ halomhalom 「Takuszanno hon-o motteiru.」 „Egy
halom könyvem van.” ◆ soksok 「Takuszan-no
sasin-o icsimainimatometa.」 „Sok képből csinál-
tam egyet.”

takuszecutakuszecu ◆ kiválókiváló magyarázatmagyarázat ◆ kiválókiváló
véleményvélemény ◇ meirontakuszecumeirontakuszecu híreshíres magya-magya-
rázatrázat
takuszentakuszen ◆ isteniisteni sugallatsugallat ◆ jóslatjóslat ◆ orá-orá-
kulumkulum ◇ sibjuranotakuszensibjuranotakuszen Szibülla-Szibülla-
jóslatokjóslatok
takuszótakuszó ◆ szállíttatásszállíttatás
takuszótakuszó ◆ házhoz szállításházhoz szállítás
takuszószurutakuszószuru ◆ szállíttatszállíttat
takuszótenimocutakuszótenimocu ◆ feladottfeladott kézipoggyászkézipoggyász

takuszutakuszu ◆ bízbíz 「Tósuno migiudenicsímuno
unmei-o takusita.」 „A dobójátékos jobb kezére
bízták a csapat sorsát.” ◆ kifejezkifejez 「Hanani
takusita omoi」 „virággal kifejezett érzelmek” ◆

megbízmegbíz 「Kareni ninmu-o takusita.」 „Feladattal
bíztam meg.” ◆ rábízrábíz 「Takuszareta okane-o un-
jósita.」 „Forgattam a rám bízott pénzt.” ◆ ürü-ürü-
gyéngyén csinálcsinál 「Bjókini takusite keszszekisita.」
„Betegség ürügyén volt távol.” ◇ nozomi-onozomi-o taku-taku-
szuszu reménytreményt fűzfűz 「Keizaitaiszakuni nozomi-o
takuszu.」 „Nagy reményt fűz a gazdasági intéz-
kedéshez.”

tákuszu-kaikoszutákuszu-kaikoszu ◆ Turks és CaicosTurks és Caicos
takutotakuto ◆ karmesterikarmesteri pálcapálca ◆ taktustaktus ◇

takuto-o furutakuto-o furu vezényelvezényel
takuto-o furutakuto-o furu ◆ vezényelvezényel
takuvaetakuvae ◆ készletkészlet 「Omizuno takuvaega cu-
kita.」 „Elfogyott a vízkészletünk.” ◆ megtaka-megtaka-
rításrítás 「Rógono takuvae-o kiri kuzusita.」 „Hoz-
zányúltunk az öregségünkre félretett megtakarítá-
sunkhoz.” ◆ tartaléktartalék 「Vaga kuni-va sokurjóno
takuvae-va tobosii.」 „Kevés az ország élelmiszer-
tartaléka.”

takuvaerutakuvaeru ◆ félreteszfélretesz 「Izatoiu tokino tame-
ni okane-o takuvaeteimaszu.」 „Félreteszi a pénz
a rosszabb napokra.” ◆ gyűjtgyűjt 「Keiken-o taku-
vaeta.」 „Tapasztalatot gyűjtöttem.” ◆ halmozhalmoz
「Zaiszan-o takuvaeteita.」 „Halmozta a vagyo-
nát.” ◆ növesztnöveszt 「Kucsihige-o takuvaeta.」
„Bajuszt növesztettem.” ◆ tároltárol 「Kono bussicu-
va necu-o takuvaeru.」 „Ez az anyag hőt tárol.” ◆

tartalékoltartalékol 「Enerugí-o takuvaeteoite!」 „Tar-
talékold az energiádat!”

takuvantakuvan ◆ takuantakuan
takuzecutakuzecu ◆ kiemelkedéskiemelkedés ◆ kiválóságkiválóság
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takuzecuszurutakuzecuszuru ◆ kiválikkiválik
tamatama ◆ cseppcsepp 「Kono hani cujuno tamagacuite-
ita.」 „A falevélen harmatcseppek voltak.” ◆ drá-drá-
gakőgakő ◆ érmeérme 「Hjakuendama」 „százjenes ér-
me” ◆ fickófickó 「Oreniszóiukoto-o iunante taisita
tamada.」 „Merész fickó vagy, hogy ilyet mondasz
nekem!” ◆ golyógolyó 「Szoroban-no tama」 „golyós
számológép golyója” ◆ gömbölyűgömbölyű ételekételek szám-szám-
lálószavalálószava ◆ gyöngygyöngy ◆ kincskincs ◆ körtekörte 「Den-
kino tama-o hameta.」 „Becsavartam a villany-
körtét.” ◆ labdalabda 「Gorufuno tama」 „golflabda”
◆ lencselencse 「Meganeno tama」 „szemüveglencse”
◆ szépségszépség ◆ tölténytöltény 「Dzsúni tama-o kome-
ta.」 „Töltényt raktam a puskába.” ◇ keitodamakeitodama
gyapjúgombolyaggyapjúgombolyag ◇ keitodamakeitodama gomolyaggomolyag ◇

sócsúnotamasócsúnotama féltettféltett kincskincs ◇ sócsúnotamasócsúnotama
aranybogáraranybogár 「Muszume-va bokuno sócsúno ta-
mada.」 „A lányom az én aranybogaram.” ◇ szu-szu-
isódamaisódama kristálygömbkristálygömb ◇ szorobandamaszorobandama
abakuszgolyóabakuszgolyó ◇ tamatebakotamatebako kincseskincses ládi-ládi-
kaka ◇ tamatebakotamatebako féltveféltve őrzöttőrzött titoktitok ◇ ta-ta-
manikizumanikizu hibahiba 「Konoszumaho-va gamenga csi-
iszaikotodakega tamanikizuda.」 „Ennek a tele-
fonnak az egyetlen hibája a kis képernyőméret.”
◇ tamanotamano gyönyörűgyönyörű 「Tamano koe」 „gyönyö-
rű hang” ◇ tamanokosininorutamanokosininoru jójó partitpartit csi-csi-
nálnál 「Kanodzso-va tamano kosini notta.」 „Az a
nő jó partit csinált.” ◇ tamanojónatamanojóna szépszép 「Ta-
manojóna hada」 „szép bőr” ◇ tamajoketamajoke go-go-
lyófogólyófogó 「Szenszóde karera-va tamajokenisza-
reta.」 „Golyófogóként használták őket a háború-
ban.” ◇ tama-otama-o korogaszujónabiszeikorogaszujónabiszei pacsir-pacsir-
tahangtahang 「Kasu-va tama-o korogaszujóna bisze-
idatta.」 „Az énekesnek pacsirtahangja volt.” ◇

cujunotamacujunotama harmatcseppharmatcsepp ◇ mizutamamizutama víz-víz-
cseppcsepp
tamatama ◆ léleklélek ◇ hitodamahitodama halotthalott emberember lel-lel-
keke ◇ hitodamahitodama lidércfénylidércfény ◇ mitamamitama halotthalott
emberember lelkelelke ◇ mitamamitama elhunytelhunyt szellemeszelleme ◇

mitamasiromitamasiro elhunytraelhunytra emlékeztetőemlékeztető tárgytárgy ◇

mitamajamitamaja mauzóleummauzóleum
tamaasitamaasi ◆ labda erejelabda ereje ◆ labda sebességelabda sebessége
tamabucsitamabucsi ◆ szép szegélyszép szegély
tamabucsinuitamabucsinui ◆ paszpolozáspaszpolozás ◆ szegőzésszegőzés
tamacukitamacuki ◆ biliárdbiliárd
tamacukibótamacukibó ◆ dákódákó
tamacukidaitamacukidai ◆ biliárdasztalbiliárdasztal

tamacukidzsikotamacukidzsiko ◆ ráfutásosráfutásos láncbalesetláncbaleset ◆

többszörös karamboltöbbszörös karambol ◆ tömegkaramboltömegkarambol
tamacukidzsótamacukidzsó ◆ biliárdterembiliárdterem
tamacukinobótamacukinobó ◆ dákódákó
tamacukisótocutamacukisótocu ◆ ráfutásosráfutásos ütközésütközés ◆ tö-tö-
meges karambolmeges karambol
tamacukitekinatamacukitekina ◆ dominószerűdominószerű 「Njúszu-va
meigarani tamacuki tekina eikjó-o ojobosita.」 „A
hír dominószerű hatást váltott ki a részvényekre.”

tamacukitekinitamacukitekini ◆ dominószerűendominószerűen 「Furaito-
ga tamacuki tekini okureta.」 „A repülőjáratok
dominószerűen késni kezdtek.”

tamacsoreitaketamacsoreitake ◆ taplógombataplógomba
tamaetamae ◆ csináldcsináld 「Bokuga iukoto-o kiki ta-
mae!」 „Hallgasd meg, amit mondok!”

tamagahaitteirutamagahaitteiru ◆ töltötttöltött 「Tamaga haitte-
iru dzsú-o motteita.」 „Töltött fegyver volt nála.”

tamagerutamageru ◆ elképedelképed 「Tamageta!」 „Elké-
pesztő!” ◆ megdöbbenmegdöbben 「Tamagete kotobaga
denakatta.」 „Úgy megdöbbentem, hogy szólni
sem tudtam.” ◆ meglepődikmeglepődik 「Kareno taidoni-
tamageta.」 „Meglepődtem a viselkedésén.”

tamagotamago ◆ ikraikra 「Szakana-va tamago-o unda.」
„Ikrát rakott a hal.” ◆ leendőleendő 「Isano tamago」
„leendő orvos” ◆ petepete 「Szemino tamago」 „ka-
bóca petéje” ◆ tojástojás 「Nivatori-va tamago-o un-
da.」 „A tyúk tojást tojt.” ◇ íszutáegguíszutáeggu pirospiros
tojástojás ◇ íszutáegguíszutáeggu hímeshímes tojástojás
「Fukkacuszainiíszutaeggu-o cukutta.」 „Húsvét-
ra hímes tojást festettem.” ◇ iritamagoiritamago tojás-tojás-
rántottarántotta ◇ katajudetamagokatajudetamago keménykemény tojástojás
「Ojude dzsuppunnirutokatajude tamagoninari-
maszu.」 „Ha forró vízben 10 percig főzzük, akkor
kemény tojás lesz belőle.” ◇ kin-notamagokin-notamago
aranytojástaranytojást tojótojó tyúktyúk 「Kare-va vagacsímu-
ni totte kinno tamagoda.」 „Ő aranytojást tojó
tyúk a csapatunknak.” ◇ koronbuszunotamagokoronbuszunotamago
KolumbuszKolumbusz tojásatojása ◇ namatamagonamatamago nyersnyers to-to-
jásjás ◇ handzsukutamagohandzsukutamago lágylágy tojástojás ◇ fuha-fuha-
isitatamagoisitatamago záptojászáptojás ◇ judetamagojudetamago főttfőtt
tojástojás
tamagogaisitamagogaisi ◆ szigetelő tojásszigetelő tojás
tamagoiretamagoire ◆ tojástartótojástartó
tamagoirotamagoiro ◆ tojásszíntojásszín
tamagojakitamagojaki ◆ sült tojássült tojás ◆ tojástekercstojástekercs
tamagonokaratamagonokara ◆ tojáshéjtojáshéj
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tamagonokimitamagonokimi ◆ tojássárgájatojássárgája
tamagonosiromitamagonosiromi ◆ tojásfehérjetojásfehérje
tamago-otamago-o dakaszerudakaszeru ◆ elültetelültet 「Nivatorini
tamago-o dakaszeta.」 „Elültettem egy tyúkot.”

tamago-otamago-o umicukeruumicukeru ◆ beköpbeköp 「Hae-va ni-
kuni tamago-o umi cuketa.」 „A légy beköpte a
húst.”

tamagotaketamagotake ◆ császárgombacsászárgomba
tamagotaketamagotake ◆ karcsú császárgalócakarcsú császárgalóca
tamagotengutaketamagotengutake ◆ gyilkos galócagyilkos galóca
tamagozaketamagozake ◆ tojásos szakétojásos szaké
tamagusirjótamagusirjó ◆ adományadomány
tamahabakitamahabaki ◆ seprőseprő
tamahentamahen ◆ bal oldali gyöngyszem-gyökbal oldali gyöngyszem-gyök
tamairetamaire ◆ labdabedobós játéklabdabedobós játék
tamaisitamaisi ◆ gömbölyű kőgömbölyű kő
tamajoketamajoke ◆ golyógolyó ellenielleni védelemvédelem ◆ golyó-golyó-
fogófogó 「Szenszóde karera-va tamajokenisza-
reta.」 „Golyófogóként használták őket a háború-
ban.”

tamajuranotamajurano ◆ röpkeröpke ◆ rövidkerövidke
tamakaketamakake ◆ daruzásdaruzás
tamamonotamamono ◆ áldásáldás 「Sizen-va kamiszamano
tamamonodeszu.」 „A természet isten áldása.” ◆

eredményeredmény ◆ gyümölcsgyümölcs 「Kore-va dorjokuno ta-
mamonodeszu.」 „Ez erőfeszítésének gyümöl-
cse.”

tamamusitamamusi ◆ aranybogáraranybogár ◆ tamamusitamamusi
tamamusiironotamamusiirono ◆ kétértelműkétértelmű 「Tamamusi-
irono hacugen」 „kétértelmű kijelentés” ◆ szín-szín-
játszójátszó 「Tamamusiirono kenpu」 „színjátszó
selyem”

tamanegitamanegi ◆ hagymahagyma 「Tamanegino kava-o mu-
ita.」 „Megpucoltam a hagymát.” ◆ vöröshagy-vöröshagy-
mama 「Tamanegi-o midzsin kiriniszuru.」 „Felda-
raboljuk a vöröshagymát.” ◇ sintamanegisintamanegi új-új-
hagymahagyma
tamanegikózótamanegikózó ◆ réteges struktúraréteges struktúra
tamanegiszúputamanegiszúpu ◆ hagymaleveshagymaleves
tamanitamani ◆ hébe-hóbahébe-hóba 「Tamanireszutorande ta-
beru.」 „Hébe-hóba megyek étterembe.” ◆ néhanéha
「Tamani-va sokki-o araeba?」 „Elmosogathat-
nál néha!” ◆ olykorolykor 「Tamani-va kimimo tec-

udatte.」 „Te is segíthetnél olykor!” ◆ olykor-olykor-
olykorolykor 「Szore-va tamaniarukotodeszu.」 „Az
előfordul olykor-olykor.” ◆ ritkánritkán 「Kareto-va
tamanisika avanai.」 „Ritkán találkozom vele.”

tamanikizutamanikizu ◆ hibahiba 「Konoszumaho-va gamen-
ga csiiszaikotodakega tamanikizuda.」 „Ennek a
telefonnak az egyetlen hibája a kis képernyőmé-
ret.”

tamanotamano ◆ gyönyörűgyönyörű 「Tamano koe」 „gyönyö-
rű hang”

tamanoaszetamanoasze ◆ gyöngyözőgyöngyöző verejtékverejték
「Hitaini-va tamano aszedatta.」 „Gyöngyözött a
verejték a homlokán.”

tamanojónatamanojóna ◆ szépszép 「Tamanojóna hada」
„szép bőr”

tamanokositamanokosi ◆ jó partijó parti
tamanokosininorutamanokosininoru ◆ jójó partitpartit csinálcsinál
「Kanodzso-va tamano kosini notta.」 „Az a nő jó
partit csinált.”

tama-otama-o korogaszujónabiszeikorogaszujónabiszei ◆ pacsirta-pacsirta-
hanghang 「Kasu-va tama-o korogaszujóna biszeidat-
ta.」 „Az énekesnek pacsirtahangja volt.”

tamaranaitamaranai ◆ borzasztóanborzasztóan 「Hosikute ta-
maranai.」 „Borzasztóan szeretném.” ◆ ellenáll-ellenáll-
hatatlanhatatlan 「Kanodzsoha tamaranaihodo ucuku-
sii.」 „Ellenállhatatlan a szépsége.” ◆ elviselhe-elviselhe-
tetlentetlen 「Itami-va tamaranakunatta.」 „A fájda-
lom elviselhetetlenné vált.” ◆ hiányzikhiányzik 「Aruki-
takute tamaranai.」 „Nagyon hiányzik már a sé-
ta.” ◆ kibírhatatlankibírhatatlan 「Kono szamusza-va ta-
maranai.」 „Ez a hideg kibírhatatlan.” ◆ kibújikkibújik
aa bőrébőlbőréből 「Várudokappu-va szakká zukini-va
tamarimaszen.」 „A focirajongók kibújnak a bő-
rükből, ha jön a világbajnokság.” ◆ úgysemúgysem
「Cukamatte tamaruka!」 „Úgysem kaptok el!”

tamaranakutamaranaku ◆ ellenállhatatlanulellenállhatatlanul
「Kanodzso-va tamaranaku mirjokutekidatta.」
„Ellenállhatatlanul vonzó volt.”

tamaretaszutamaretaszu ◆ fejes salátafejes saláta
tamaritamari ◆ gyülekezőhelygyülekezőhely
tamaritamari ◆ összegyűlt dologösszegyűlt dolog
tamaribatamariba ◆ állomásállomás 「Takusíno tamari ba」
„taxiállomás” ◆ gyülekezőhelygyülekezőhely 「Vakai hitono-
tamari ba」 „fiatalok gyülekezőhelye” ◆ törzs-törzs-
helyhely 「Kono kiszszaten-va sószecukanotamari
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badesita.」 „Ez a kávéház az írók törzshelye volt.”
◆ várakozóhelyvárakozóhely
tamaridzsójutamaridzsóju ◆ sűrű szójaszószsűrű szójaszósz
tamarikanerutamarikaneru ◆ nemnem tudjatudja továbbtovább tűrnitűrni
「Kicuensani tamarikanete monku-o itta.」
„Nem tudtam tovább tűrni a dohányos füstjét, és
rászóltam.”

tamarimizutamarimizu ◆ pocsolyapocsolya ◆ tócsatócsa
tamarutamaru ◆ belepbelep 「Hakono uenihokoriga tamat-
teita.」 „A ládát belepte a por.” ◆ felgyülemlikfelgyülemlik
「Szuidódaiga szanka gecutamatteiru.」 „A há-
rom hónapnyi vízszámla gyülemlett fel.” ◆ fel-fel-
halmozódikhalmozódik 「Dzsósinoszeideszutoreszuga ta-
matta.」 „A főnököm miatt felhalmozódott ben-
nem a stressz.” ◆ gyűlikgyűlik 「Okane-va nakanaka
tamaranai.」 „Nehezen gyűlik a pénz.” ◆ megállmegáll
「Hodóno ikkasoni mizuga tamatteiru.」 „A jár-
dán egy helyen megáll a víz.” ◆ összegyűlikösszegyűlik
「Tameta okanedebaiku-o katta.」 „Az összegyűlt
pénzből vettem egy motort.” ◆ rárakódikrárakódik 「Fu-
rui honnihokoriga tamatta.」 „A régi könyvekre
rárakódott a por.” ◇ onakanitamaruonakanitamaru laktatólaktató
「Kono sokudzsi-va onakani tamaru.」 „Ez az étel
laktató.” ◇ kanegatamarukanegatamaru gyűlikgyűlik aa pénzpénz
「Dósitemo kanega tamaranai.」 „Sehogyan sem
gyűlik a pénzem.” ◇ cubagatamarucubagatamaru csorogcsorog aa
nyálanyála 「Ano rjóri-o omoi daszudakede cubaga
tamaru」 „Csorog a nyálam, ha csak arra az ételre
gondolok.”

tamarutamaru ◆ bírbír ◆ elviselelvisel ◇ itatamarenaiitatamarenai nemnem
bírjabírja továbbtovább 「Min-nani meivakuszóna kao-o
szareteitatamarenakatta.」 „Nem bírtam tovább,
hogy mindenki utálkozva nézett rám.” ◇ tamara-tamara-
nainai elviselhetetlenelviselhetetlen 「Itami-va tamaranaku-
natta.」 „A fájdalom elviselhetetlenné vált.” ◇ ta-ta-
maranaimaranai ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Kanodzsoha ta-
maranaihodo ucukusii.」 „Ellenállhatatlan a
szépsége.” ◇ tamarukatamaruka úgysemúgysem 「Cukamatte
tamaruka!」 „Úgysem kaptok el!”

tamarukatamaruka ◆ úgysemúgysem 「Cukamatte tamaruka!」
„Úgysem kaptok el!”

tamasigitamasigi ◆ nagy guvatszalonkanagy guvatszalonka
tamasiitamasii ◆ léleklélek 「Sinda hitono tamasiino
heion-o inotta.」 „A halott lelkének nyugalmáért
imádkoztam.” ◆ szellemszellem 「Csicsino
dzsigjókatamasii-o hiki cuida.」 „Átvettem apám
vállalkozószellemét.” ◆ szellemiségszellemiség ◇ iszszun-iszszun-

nomusinimogobunotamasiinomusinimogobunotamasii bogárnakbogárnak isis vanvan
akarataakarata ◇ hotokecukuttetamasiiirezuhotokecukuttetamasiiirezu fon-fon-
tostos aa tökéletestökéletes befejezésbefejezés ◇ micugonota-micugonota-
masiihjakumademasiihjakumade emberember lelkelelke nemnem változikváltozik
◇ jamatodamasiijamatodamasii japán szellemiségjapán szellemiség
tamasiinokomottatamasiinokomotta ◆ lélekkellélekkel teliteli 「Tamasi-
inokomotta si」 „lélekkel teli vers”

tamasiinonukegaratamasiinonukegara ◆ csüggedtségcsüggedtség ◆ üresüres
léleklélek
tamasii-otamasii-o ubauubau ◆ elbűvölelbűvöl 「Kanodzsoni
tamasii-o ubavareta.」 „Elbűvölt az a nő.”

tamatamatamatama ◆ véletlenülvéletlenül 「Tamatama on-
natomodacsitoszure csigatta.」 „Véletlenül össze-
futottam az egyik barátommal.”

tamatamamicukerutamatamamicukeru ◆ rábukkanrábukkan
「Hakoniniodzsiiszan-no kaicsúdokei-o tamata-
ma micuketa.」 „A ládában rábukkantam a nagy-
apám zsebórájára.”

tamatebakotamatebako ◆ féltveféltve őrzöttőrzött titoktitok ◆ kin-kin-
cses ládikacses ládika
tamattamonodehanaitamattamonodehanai ◆ elviselhetetlenelviselhetetlen
「Kore idzsósigotoszurunante tamattamonodeha-
nai.」 „Elviselhetetlen a sok munka.” ◆ kibírha-kibírha-
tatlantatlan
tamautamau ◆ adad 「Kami-va hitoni szei-o tamatta.」
„Az isten életet adott az embernek.”

tamavarutamavaru ◆ kapkap 「Gohihan-o tamavaritai.」
„Szeretnék kritikát kapni Öntől.” ◆ részesülrészesül
「Hóbi-o tamavatta.」 „Jutalomban részesül-
tem.”

tametame ◆ érdekérdek 「Kono keikoku-va anatanota-
medeszu.」 „Az ön érdekében figyelmeztetjük.” ◆

javajava 「Keiszacu-va kokuminnotameniarima-
szu.」 „A rendőrség a nép javát szolgálja.” ◆ mi-mi-
attatt 「Kasikiripátigaattatame, reszutoran-ni ha-
irenakatta.」 „Zárt körű rendezvény miatt nem
tudtunk bemenni az étterembe.” ◇ tamenitameni értért
「Kazokuno tameni hataraiteimaszu.」 „A csa-
ládjáért dolgozik.” ◇ tamenitameni javárajavára 「Kore-va
tameninaru.」 „Ez a javadra válik.” ◇ tamenitameni
érteérte 「Okanemocsininattaga, szónarutameni-
takuszan hataraita.」 „Gazdag, de megdolgozott
érte.” ◇ tamenitameni kifolyólagkifolyólag 「Bjókinotameni
sigoto-o jaszumimasita.」 „Betegségből kifolyólag
nem mentem dolgozni.” ◇ tameninarutameninaru haszná-haszná-
rara válikválik 「Benkjószurebaanatano tameninaru.」
„Ha tanulsz, az a hasznodra válik.”
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tamecuszugamecunagamerutamecuszugamecunagameru ◆ alaposanalaposan
szemügyreszemügyre veszvesz 「Daijano jubiva-o tamecu-
szugamecu nagameta.」 „Alaposan szemügyre
vettem a gyémántgyűrűt.” ◆ jóljól megnézmegnéz
「Meisi-o tamecuszugamecu nagameta.」 „Jól
megnéztem a névjegykártyáját.”

tamegucsitamegucsi ◆ letegezésletegezés
tamegucsi-otamegucsi-o kikukiku ◆ letegezletegez 「Dzsósinitame
gucsi-o kiita.」 „Letegeztem a főnökömet.”

tameiketameike ◆ tározótározó ◆ víztárolóvíztároló ◆ víztározóvíztározó
tameikitameiki ◆ sóhajsóhaj 「Tame iki-va siavasze-o ni-
gasimaszu.」 „A sóhajtól elszökik a boldogság.” ◆

sóhajtássóhajtás
tameikigamorerutameikigamoreru ◆ sóhajtsóhajt
tameiki-otameiki-o cukucuku ◆ felsóhajtfelsóhajt 「Kanodzso-va
tame iki-o cuita.」 „Felsóhajtott.” ◆ sóhajtsóhajt
「Sórai-o zecubósitetame iki-o cuku.」 „Reményt
vesztetten sóhajtott.”

tameiki-o moraszutameiki-o moraszu ◆ felsóhajtfelsóhajt
tamekomutamekomu ◆ bespájzolbespájzol 「Szatóno neagari-o
kenensi tairjóni tamekonda.」 „Féltem, hogy
emelkedni fog a cukor ára, ezért alaposan bespáj-
zoltam belőle.” ◆ betárolbetárol ◆ elraktározelraktároz 「Tabe
szugiruto karadaga sibó-o tame komu.」 „Ha so-
kat eszünk, testünk elraktározza a zsírt.”

tamentamen ◆ másikmásik oldaloldal 「Kjúrjó-va takaiga ta-
menkara mirutoszutoreszumo ói.」 „Jó a fizeté-
sem, de a másik oldalról nézve sok a stressz is.” ◆

viszontviszont
tamentamen ◆ több síktöbb sík
tamenaratamenara ◆ kedvéértkedvéért 「Cumanotamenara
nandemojaru.」 „Mindent megtennék a felesé-
gem kedvéért.”

tamenhacugenszeitamenhacugenszei ◆ pleiotropiapleiotropia ◆ pleiot-pleiot-
rópiarópia
tamenitameni ◆ értért 「Kazokuno tameni hataraiteima-
szu.」 „A családjáért dolgozik.” ◆ érteérte 「Okane-
mocsininattaga, szónarutamenitakuszan hatara-
ita.」 „Gazdag, de megdolgozott érte.” ◆ hogyhogy
「Szukui-o motomengatameni kamini inotta.」
„Imádkoztam istenhez, hogy segítsen rajtam.” ◆

javárajavára 「Kore-va tameninaru.」 „Ez a javadra
válik.” ◆ kifolyólagkifolyólag 「Bjókinotameni sigoto-o
jaszumimasita.」 „Betegségből kifolyólag nem
mentem dolgozni.” ◆ miattmiatt 「Ameno tameni
siaiga enkininatta.」 „Az eső miatt elhalasztották

a mérkőzést.” ◆ végettvégett 「Kono rjórino tameni,
tókukara kitanodeszu.」 „Messziről jöttem az étel
végett.” ◇ szonotameniszonotameni avégettavégett
「Tomodacsi-va kokodekéki-o katta. Bokumoszo-
no tameni kita.」 „A barátom itt vett süteményt,
én is avégett jöttem.”

tameninarutameninaru ◆ hasznárahasznára válikválik 「Benkjószure-
baanatano tameninaru.」 „Ha tanulsz, az a hasz-
nodra válik.”

tamenkaramirutotamenkaramiruto ◆ egybenegyben 「Mondai-va ta-
menkara mirutocsanszudemoaru.」 „A probléma
egyben lehetőség is.”

tamentaitamentai ◆ poliéderpoliéder
tamentekinatamentekina ◆ sokoldalúsokoldalú 「Tamentekina
szeikaku」 „sokoldalú természet” ◆ sokrétűsokrétű
「Tamentekina jószo」 „sokrétű összetevő” ◆

többoldalútöbboldalú 「Tamentekinaapurócsi」 „több ol-
dalról megközelítés”

tamentekinitamentekini ◆ mindenminden oldalróloldalról 「Mondai-o
tamentekini sirabeta.」 „Minden oldalról meg-
vizsgáltam a problémát.” ◆ sokoldalúansokoldalúan
「Kodomo-va tamentekini szeicsószuru.」 „A
gyerek sokoldalúan fejlődik.” ◆ többtöbb oldalróloldalról
「Gensó-o tamentekini szecumeiszuru.」 „Több
oldalról megmagyarázza a jelenséget.”

tameraitamerai ◆ bizonytalanságbizonytalanság 「Tameraino iro-
o miszeru.」 „Bizonytalanságot mutat.” ◆ habo-habo-
zászás 「Kanodzso-va szono hanasini kuvavarunoni
tamerai-o kandzsita.」 „Érezni lehetett a habo-
zást, amivel a nő el akarta kerülni a témát.” ◆

teketóriázásteketóriázás 「Buka-o tameraimonaku kaiko-
sita.」 „Teketóriázás nélkül kirúgta a beosztott-
ját.” ◆ tétovázástétovázás 「Tameraimonaku szokutó-
szuru.」 „Tétovázás nélkül válaszol.”

tameraikizutameraikizu ◆ bizonytalanságtólbizonytalanságtól sikerte-sikerte-
len öngyilkosság nyomalen öngyilkosság nyoma
tamerainakujarutamerainakujaru ◆ nemnem teketóriázikteketóriázik ◆ nemnem
tétováziktétovázik
tamerautamerau ◆ bátortalankodikbátortalankodik 「Hadena iro-o
cukauno-o tameratta.」 „Bátortalankodtam az
élénk színekkel.” ◆ bizonytalankodikbizonytalankodik 「Kano-
dzsoni sindzsicu-o hanaszuno-va tameravareru.」
„Bizonytalankodik, hogy elmondja-e az igazsá-
got.” ◆ habozikhabozik 「Ieszu-o iuno-o tameratteita.」
„Haboztam igent mondani.” ◆ hezitálhezitál 「Kore-
o kaku júki-o daszumadetameraimasita.」 „Sokat
hezitáltam, hogy le merjem-e ezt írni.” ◆ húzódo-húzódo-
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zikzik 「Ikukadókatameratteita.」 „Húzódoztam,
hogy menjek-e.” ◆ húzódzkodikhúzódzkodik ◆ teketóri-teketóri-
ázikázik 「Tamerainaku kattemireba?」 „Ne teketó-
riázz, vedd meg!” ◆ tétováziktétovázik 「Kanodzso-o
détoni szaszoótositakedo tameraimasita.」 „Sze-
rette volna randevúra hívni a nőt, de tétovázott.”
◆ vonakodikvonakodik 「Sibarakutameratteitaga,
kekkjokuhara-o kimeta.」 „Egy ideig vonakodott,
de aztán beadta a derekát.”

tameraukotonakutameraukotonaku ◆ habozás nélkülhabozás nélkül
támerikkutámerikku ◆ kurkumakurkuma
tamerutameru ◆ felhalmozfelhalmoz 「Tameteatta sigoto-o isz-
szeini ovaraszeta.」 „A felhalmozott munkámat
egyszerre végeztem el.” ◆ félreteszfélretesz 「Rógoni
szonaete okane-o tameru.」 „Pénzt teszek félre az
öreg napjaimra.” ◆ gyűjtgyűjt 「Kurumanotameni
okane-o tameru.」 „Pénzt gyűjt autóra.” ◆ hagy-hagy-
jaja felgyülemlenifelgyülemleni 「Jacsin-o tameru.」 „Hagyja
felgyülemleni a lakbért.” ◆ magábamagába fojtfojt
「Szutoreszu-o tamejaszui hito」 „stresszt magá-
ba fojtó ember” ◆ összespórolösszespórol 「Kuruma-o kau
kingaku-o tameta.」 „Összespóroltam egy autóra
valót.” ◆ tároltárol 「Dzsisinni szonaete jokuszóni
mizuga tametearu.」 „A földrengésre gondolva vi-
zet tárolok a fürdőkádban.” ◇ tamekomutamekomu be-be-
spájzolspájzol 「Szatóno neagari-o kenensi tairjóni ta-
mekonda.」 „Féltem, hogy emelkedni fog a cukor
ára, ezért alaposan bespájzoltam belőle.” ◇ ta-ta-
mekomumekomu elraktározelraktároz 「Tabe szugiruto karadaga
sibó-o tame komu.」 „Ha sokat eszünk, testünk
elraktározza a zsírt.”

tamerutameru ◆ egyengetegyenget 「Hanano kuki-o tame-
ta.」 „Egyengette a virág szárát.” ◇ cuno-ocuno-o
tameteusi-otameteusi-o koroszukoroszu gyógymódgyógymód veszélye-veszélye-
sebb, mint a betegségsebb, mint a betegség
tamesitamesi ◆ példapélda 「Kare-va jakuszoku-o mamot-
tatamesiganai.」 „Arra még nem volt példa, hogy
betartja az ígéretét.” ◇ tamesiganaitamesiganai olyanolyan mégmég
nemnem voltvolt 「Kare-va hontónokoto-o ittatamesiga-
nai.」 „Olyan még nem volt, hogy igazat mondott
volna.”

tamesitamesi ◆ kísérletkísérlet ◆ próbapróba ◇ otamesiszet-otamesiszet-
toto próbaszettpróbaszett 「Kesóhinno otamesiszetto-o
tanonda.」 „Kozmetikum próbaszettet kértem.” ◇

tamesizantamesizan ellenőrzésellenőrzés ◇ tamesizantamesizan utána-utána-
számolásszámolás ◇ tamesizan-otamesizan-o szuruszuru utánaszá-utánaszá-
molmol 「Dentakude kake zanno kekkano tamesi
zan-o sita.」 „Számológéppel utánaszámoltam a

szorzás végeredményének.” ◇ tamesinitamesini próba-próba-
képpenképpen 「Súkjúmikkaszei-o tamesini dónjúsi-
ta.」 „Próbaképpen bevezették a négynapos mun-
kahetet.” ◇ mono-vamono-va tamesitamesi próbapróba szerencseszerencse
「Monoha tamesini kattemijó.」 „Próba szeren-
cse, vegyük meg!”

tamesibantamesiban ◆ teszt verzióteszt verzió
tamesiganaitamesiganai ◆ olyanolyan mégmég nemnem voltvolt 「Kare-
va hontónokoto-o ittatamesiganai.」 „Olyan még
nem volt, hogy igazat mondott volna.”

tamesigiritamesigiri ◆ vágáspróbavágáspróba
tamesinitamesini ◆ kísérletképpenkísérletképpen 「Tamesini
súkjúmikkaszei-o dónjúszuru.」 „Kísérletképpen
bevezetik a négynapos munkahetet.”

tamesinitamesini ◆ próbaképpenpróbaképpen 「Súkjúmikkaszei-o
tamesini dónjúsita.」 „Próbaképpen bevezették a
négynapos munkahetet.”

tamesi-otamesi-o szuruszuru ◆ próbálpróbál ◇ undamesi-oundamesi-o szu-szu-
ruru szerencsétszerencsét próbálpróbál 「Takarakudzside
undamesi-o sita.」 „Lottón szerencsét próbál-
tam.”

tamesitemirutamesitemiru ◆ belekóstolbelekóstol 「Guntaino
szeikacu-o tamesitemita.」 „Belekóstolt a katona-
életbe.” ◆ megpróbálmegpróbál 「Arajuru hóhó-o tamesi-
temita.」 „Mindent megpróbáltam.”

tamesivaritamesivari ◆ deszkatörésdeszkatörés ◆ karatetöréskaratetörés ◆

téglatöréstéglatörés
tamesizantamesizan ◆ ellenőrzésellenőrzés ◆ utánaszámolásutánaszámolás
tamesizan-otamesizan-o szuruszuru ◆ utánaszámolutánaszámol 「Den-
takude kake zanno kekkano tamesi zan-o sita.」
„Számológéppel utánaszámoltam a szorzás vég-
eredményének.”

tameszutameszu ◆ kipróbálkipróbál 「Atarasii sokkiarai ki-o
tamesitemiru.」 „Kipróbálom az új mosogatógé-
pet.” ◆ próbálpróbál 「Tamesitakeredomo szeikósina-
katta.」 „Próbáltam, de nem sikerült.” ◆ pró-pró-
bárabára tesztesz 「Ottogadonogurai gamanzujoika ta-
mesita.」 „Próbára tettem a férjem türelmét.” ◆

teszteltesztel 「Atarasii hóhó-o tamesita.」 „Új mód-
szert tesztelt.” ◇ tamesitemirutamesitemiru belekóstolbelekóstol
「Guntaino szeikacu-o tamesitemita.」 „Belekós-
tolt a katonaéletbe.” ◇ tamesitemirutamesitemiru megpró-megpró-
bálbál 「Arajuru hóhó-o tamesitemita.」 „Mindent
megpróbáltam.” ◇ dokjó-odokjó-o tameszutameszu próbárapróbára
tesziteszi aa bátorságátbátorságát 「Anatano dokjó-o tame-
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sitadakedeszu.」 „Csak próbára akartam tenni a
bátorságodat.”

tameteokutameteoku ◆ félrerakfélrerak 「Kjúrjóno icsibu-o ta-
meteoita.」 „A fizetésem egy részét félreraktam.”
◆ félreteszfélretesz 「Bónaszu-o tameteoita.」 „A pré-
miumot félretettem.”

tamitami ◆ népnép 「Kenrjokusa-va tami-o oszameru.」
„A hatalmon lévő személy uralkodik a nép felett.”
◇ kaminotamikaminotami istenisten népenépe ◇ dzsijúnotamidzsijúnotami
szabadszabad népnép ◇ júbokunotamijúbokunotami nomádnomád népnép ◇

rurónotamirurónotami vándornépvándornép
táminarutáminaru ◆ pályaudvarpályaudvar ◆ terminálterminál ◇ baszu-baszu-
táminarutáminaru buszpályaudvarbuszpályaudvar
táminaru-birutáminaru-biru ◆ fogadóépületfogadóépület ◆ terminál-terminál-
épületépület
táminaruekitáminarueki ◆ vasútivasúti pályaudvarpályaudvar ◆ vonat-vonat-
pályaudvarpályaudvar
taminzokukokkataminzokukokka ◆ többnemzetiségűtöbbnemzetiségű államállam
◆ vegyes nemzetiségű államvegyes nemzetiségű állam
taminzokunotaminzokuno ◆ soknemzetiségűsoknemzetiségű
tamotamo ◆ szákszák
tamoamitamoami ◆ merítőhálómerítőháló ◆ szákszák
tamocutamocu ◆ fenntartfenntart 「Tagaino szeirjokuno
kinkó-o tamocu.」 „Fenntartja az erőegyensúlyt.”
◆ megőrizmegőriz 「Heiszei-o tamotta.」 „Megőrizte a
nyugalmát.” ◆ megtartmegtart 「Taifú-va szeirjoku-o
tamocsinagara kita-e szuszundeiru.」 „A tájfun
erejét megtartva észak felé halad.” ◆ óvóv
「Bitamin-o nonde kenkó-o tamocu.」 „Vitami-
nokkal óvom az egészségemet.” ◆ őrizőriz 「Mai-
nicsiaruite kenkó-o tamocu.」 „Mindennapos sé-
tákkal őrzöm az egészségemet.” ◆ tarttart 「Heja-
o itteino ondoni tamocu.」 „Adott hőmérsékleten
tartja a szobát.” ◇ szeikecu-oszeikecu-o tamocukototamocukoto
tisztántisztán tartástartás 「Tóhacuno szeikecu-o tamo-
cukoto」 „haj tisztán tartása” ◇ taimen-otaimen-o tamo-tamo-
cucu megőrzimegőrzi aa becsületétbecsületét 「Szukjandaru naka-
mo taimen-o tamotta.」 „A botrányban megőrizte
a becsületét.” ◇ tamotarerutamotareru fennmaradfennmarad 「Csi-
cudzsoga tamotareta.」 „Fennmaradt a rend.” ◇

renraku-orenraku-o tamocutamocu megőrzimegőrzi aa kapcsolatotkapcsolatot
「Júdzsinto renraku-o tamotebajokatta.」 „Meg
kellett volna őriznem a kapcsolatot a barátom-
mal.”

tamocukototamocukoto ◆ tartástartás 「Karadano szeikecu-o
tamocukotoga daidzsideszu.」 „Fontos a testünk
tisztán tartása.”

tamókótamókó ◆ soksertéjűeksoksertéjűek
tamokutekitamokuteki ◆ többcélúságtöbbcélúság
tamokutekidamutamokutekidamu ◆ többcélútöbbcélú duzzasztógátduzzasztógát

tamokutekihórutamokutekihóru ◆ többfunkciós teremtöbbfunkciós terem
tamokutekinitamokutekini ◆ sokrétűensokrétűen 「Kono szozai-va
tamokutekini cukaeru.」 „Ez az anyag sokrétűen
felhasználható.”

tamokutekinotamokutekino ◆ sokoldalúsokoldalú 「Kore-va tamok-
utekino dógudeszu.」 „Ez sokoldalú szerszám.” ◆

sokrétűsokrétű 「Tamokutekino rijó」 „sokrétű fel-
használás” ◆ többcélútöbbcélú 「Tamokutekino súnó-
szupészu」 „többcélú tárolóhely” ◆ többfunkci-többfunkci-
ósós 「Tamokutekinoszábá」 „többfunkciós szer-
ver”

tamokutekirijótamokutekirijó ◆ sokrétűsokrétű felhasználásfelhasználás ◆

többcélú felhasználástöbbcélú felhasználás
tamokutekisiszecutamokutekisiszecu ◆ többfunkcióstöbbfunkciós léte-léte-
sítménysítmény
tamontentamonten ◆ VaisravanaVaisravana
tamóruitamórui ◆ soksertéjűeksoksertéjűek
tamószakutamószaku ◆ éviévi többszöritöbbszöri vetésváltóvetésváltó
gazdálkodásgazdálkodás ◆ polikultúrapolikultúra ◆ polikultúráspolikultúrás
termesztéstermesztés
tamotarerutamotareru ◆ fennmaradfennmarad 「Csicudzsoga ta-
motareta.」 „Fennmaradt a rend.”

tamototamoto ◆ ruhaujjruhaujj ◆ ujjzsebujjzseb ◇ hasinotamo-hasinotamo-
toto hídhíd felhajtófelhajtó szakaszaszakasza ◇ jamanotamotojamanotamoto
hegy aljahegy alja
tamotodetamotode ◆ mellettmellett 「Hasinotamotode aima-
só.」 „Találkozzunk a híd mellett!”

tamoto-otamoto-o kaszanerukaszaneru ◆ összehangoltanösszehangoltan csi-csi-
nálnál
tamoto-otamoto-o kaszanetekaszanete ◆ egyszerreegyszerre ◆ össze-össze-
hangoltanhangoltan
tamoto-otamoto-o vakacuvakacu ◆ elválnakelválnak útjaiútjai 「Boku-
va naganenno júdzsinto tamoto-o vakatta.」 „El-
váltak útjaim a régi barátomtól.”

tamuketamuke ◆ búcsúajándékbúcsúajándék
tamukenokotobatamukenokotoba ◆ búcsúzó szavakbúcsúzó szavak
tamukerutamukeru ◆ búcsúzásulbúcsúzásul adad 「Sisanotameni
kotoba-o tamuketa.」 „Búcsúszavakat mondott a
halottnak.” ◆ felajánlfelajánl 「Nakunatta sinszekino
mitamani hana-o tamuketa.」 „Virágot ajánlot-
tam fel a halott rokonom lelkének.”
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tamurotamuro ◆ állomáshelyállomáshely
tamuroszurutamuroszuru ◆ összeverődikösszeverődik 「Vakamono-
va kóenni tamurositeiru.」 „A fiatalok a parkban
verődtek össze.” ◆ tanyáziktanyázik
tamusitamusi ◆ ótvarótvar
tamutamutamutamu ◆ tamtamtamtam
tantan ◆ slejmslejm 「Szekiki-o sitara nodokara tan-
gadeta.」 „Felköhögte a slejmet a torkáról.” ◇

tan-otan-o kirukiru felkaparjafelkaparja aa slejmetslejmet 「Kono
kuszuri-va nodono tan-o kiru.」 „Ez a gyógyszer
felkaparja a slejmet a torokról.”

tantan ◆ hátrányhátrány ◇ iccsóittaniccsóittan előnyelőny ésés hát-hát-
rányrány 「Jukadanbó-va iccsóittandeszu.」 „A pad-
lófűtésnek van előnye és hátránya is.”

tantan ◆ eredeteredet ◆ kezdőlökéskezdőlökés 「Gaikokusoszeki
junjúno tan-o hiraita.」 „Megadta a kezdeti lökést
a könyvimportnak.” ◇ tan-otan-o haszszuruhaszszuru kiváltkivált
「Amerikani tan-o hah-sita keizaikiki-va ovat-
ta.」 „Véget ért az Amerika által kiváltott pénz-
ügyi válság.” ◇ hokutanhokutan északiészaki csücsökcsücsök 「Si-
mano hokutan」 „sziget északi csücske”

tantan ◆ édesvizűédesvizű ◆ halványsághalványság ◆ közönyös-közönyös-
ségség ◆ világosvilágos színszín ◇ tankassokutankassoku világos-világos-
barnabarna ◇ tankósokutankósoku halványsárgahalványsárga ◇ tan-tan-
szuiszui édesvízédesvíz ◇ tanpakunatanpakuna gyengéngyengén fűsze-fűsze-
rezettrezett 「Kono rjóri-va tanpakuna adzsida.」
„Ez az étel gyengén fűszerezett.” ◇ tanpakunatanpakuna
közömbösközömbös 「Kare-va kinszenni tanpakuna
hito.」 „Közömbös a pénz iránt.” ◇ tanrjokuso-tanrjokuso-
kuku világoszöldvilágoszöld ◇ reitan-nareitan-na ridegrideg 「Reitanna
taido」 „rideg viselkedés”

tantan ◆ nyelvnyelv ◇ gjútangjútan marhanyelvmarhanyelv ◇ mantanmantan
teliteli tanktank 「Kuruma-va mantandeszu.」 „A ko-
csi tankja tele van.”

tantan ◆ háromszázháromszáz cubocubo ◆ japánjapán végvég 「Rinen
szantan」 „három vég vászon”

tántán ◆ fordulásfordulás ◆ fordulatfordulat ◆ kettőskettős éke-éke-
sítéssítés ◆ megfordulásmegfordulás ◆ visszafordulásvisszafordulás ◇

kábingu-tánkábingu-tán karcolásoskarcolásos kanyarkanyar ◇ parareru-parareru-
tántán párhuzamospárhuzamos kanyarkanyar ◇ jútánjútán megfordu-megfordu-
láslás ◇ jútánjútán visszafordulásvisszafordulás ◇ jútánszurujútánszuru
visszatérvisszatér 「Szandzsúnenburini furuszatoni jú-
tánsita.」 „30 év elteltével visszatértem szülővá-
rosomba.” ◇ jútánszurujútánszuru visszakanyarodikvisszakanyarodik
「Kószatende jútánsita.」 „Az útkereszteződés-
ben visszakanyarodtam.”

tanatana ◆ bérlakásbérlakás ◆ üzletüzlet

tanatana ◆ lugaslugas 「Baradananosita-o aruiteita.」
„A rózsalugasban sétáltam.” ◆ párkánypárkány ◆ polcpolc
「Jófuku-o tanszuno icsiban-ueno tanani oita.」
„A ruhát a szekrény legfelső polcára tettem.” ◆

pulpituspulpitus ◆ stelázsistelázsi ◆ sziklateraszsziklaterasz ◇ tairi-tairi-
kudanakudana kontinentáliskontinentális talapzattalapzat ◇ tanaka-tanaka-
rabotamocsirabotamocsi égbőlégből pottyantpottyant 「Kono okane-
va tanakara botamocsida.」 „Égből pottyant
pénz.” ◇ tananiagerutananiageru megfeledkezikmegfeledkezik
「Dzsibunnokoto-o tananiagete aite-o hinansi-
ta.」 „Másokat hibáztatott, megfeledkezve saját
hibájáról.” ◇ todanatodana polcospolcos szekrényszekrény ◇ bu-bu-
dódanadódana szőlőlugasszőlőlugas
tanaageninarutanaageninaru ◆ háttérbeháttérbe szorulszorul 「Csiiszai
mondai-va tanaageninatta.」 „A kis probléma
háttérbe szorult.” ◆ süllyesztőbesüllyesztőbe kerülkerül
「Teian-va tanaageninatta.」 „Süllyesztőbe került
a javaslat.”

tanaageszurutanaageszuru ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Csinginappu-
va tanaageszareta.」 „Felfüggesztették a béreme-
léseket.” ◆ félreállítfélreállít 「Vakamonoo tanaagesite
kóreisakara szessu-o hadzsimeta.」 „A fiatalokat
félreállítva az öregeket kezdték oltani.” ◆ félre-félre-
tesztesz 「Keikaku-va tanaageszareta.」 „Félretet-
ték a tervet.” ◆ süllyesztőbesüllyesztőbe tesztesz 「Mondai-
va sibaraku tanaageszareta.」 „Egy időre süllyesz-
tőbe tették a kérdést.”

tanabatatanabata ◆ tanabatatanabata
tanabikutanabiku ◆ tovaszálltovaszáll 「Dzsókikikansano
kemuri-va tanabiiteita.」 „A gőzmozdony füstje
tovaszállt.” ◆ úszikúszik 「Kumoga tanabiiteita.」 „A
felhő úszott.”

tanabotatanabota ◆ égből pottyantégből pottyant
tanadatanada ◆ teraszos rizsföldteraszos rizsföld
tanagotanago ◆ ökleökle
tanagokorotanagokoro ◆ kézkéz 「Dósze kamino tanagok-
orono ucsida.」 „Úgyis isten kezében vagyunk.” ◆

tenyértenyér
tanagokoronócsidearutanagokoronócsidearu ◆ markábanmarkában tarttart
「Kaisa-va kareno tanagokorono ucsidearu.」
„Markában tartja a vállalatot.”

tanagokoro-otanagokoro-o kaeszujónikaeszujóni ◆ egyszeregyszer csakcsak
「Imamade mikatadattanoni tanagokoro-o kaesz-
ujóni hihansitekita.」 „Úgy tűnt, hogy az én ol-
dalamon áll, de egyszer csak kritizálni kezdett.” ◆

könnyedénkönnyedén
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tanakarabotamocsitanakarabotamocsi ◆ égbőlégből pottyantpottyant
「Kono okane-va tanakara botamocsida.」 „Ég-
ből pottyant pénz.” ◆ ingyen ételingyen étel
tanakotanako ◆ bérlőbérlő
tanantanan ◆ sok nehézségsok nehézség
tananiagerutananiageru ◆ megfeledkezikmegfeledkezik
「Dzsibunnokoto-o tananiagete aite-o hinansi-
ta.」 „Másokat hibáztatott, megfeledkezve saját
hibájáról.”

tananiagerutananiageru ◆ nemnem foglalkozikfoglalkozik velevele 「Kare-
va dzsibun-o tanani agete hito-o hinansita.」 „Sa-
ját magával nem foglalkozva, másban kereste a hi-
bát.”

tanan-natanan-na ◆ nehéznehéz 「Tananna zento」 „nehéz
jövő” ◆ nehézségekkelnehézségekkel teliteli 「Tananna
dzsinszei-o okutta.」 „Nehézségekkel teli életet
élt.” ◆ problémákkalproblémákkal teliteli 「Tananna dzsidai」
„problémákkal teli korszak” ◆ problémákkalproblémákkal
tűzdelttűzdelt 「Tananna dzsinszei」 „problémákkal
tűzdelt élet”

tanan-namicsitanan-namicsi ◆ rögösrögös útút 「Dzsinszei-va tan-
anna micsi-o tadotta.」 „Az élet rögös útját járta.”

tanaorositanaorosi ◆ lejáratáslejáratás ◆ leltárleltár 「Misze-va
tanaorosinotame simatteita.」 „Az üzlet leltár mi-
att zárva volt.” ◆ leltározásleltározás
tanaorosi-otanaorosi-o szuruszuru ◆ lejáratlejárat 「Bukano
tanaorosi-o sita.」 „Lejáratta a munkatársát.” ◆

leltározleltároz 「Misze-va tanaorosi-o sita.」 „Az üzlet
leltározott.”

tánásókóguntánásókógun ◆ Turner-szindrómaTurner-szindróma ◆ Turner-Turner-
tünetegyüttestünetegyüttes
tanazaraetanazarae ◆ végkiárusításvégkiárusítás
tanazaraeóuridasitanazaraeóuridasi ◆ akciósakciós végkiárusításvégkiárusítás

tanazarasitanazarasi ◆ elfekvőelfekvő áruáru ◆ polcokonpolcokon poro-poro-
sodó árusodó áru
tanbarintanbarin ◆ csörgődobcsörgődob ◆ tamburintamburin
tanbecutanbecu ◆ földterületföldterület ◇ szakuzuketanbe-szakuzuketanbe-
cucu vetésterületvetésterület
tanbitanbi ◆ belefeledkezésbelefeledkezés aa szépségbeszépségbe ◆ esz-esz-
tétikatétika
tanbihatanbiha ◆ esztécista irányzatesztécista irányzat
tanbisugitanbisugi ◆ esztéticizmusesztéticizmus
tanbitekinatanbitekina ◆ esztécistaesztécista
tanbotanbo ◆ rizsföldrizsföld

tanbótanbó ◆ helyszínihelyszíni riportriport ◆ helyszínihelyszíni vizs-vizs-
gálatgálat ◆ oknyomozásoknyomozás ◆ terepmunkaterepmunka ◇ saka-saka-
itanbóitanbó szociális terepmunkaszociális terepmunka
tanbointanboin ◆ egyeshangzóegyeshangzó ◆ monoftongusmonoftongus
tanbointanboin ◆ rövid magánhangzórövid magánhangzó
tanbókidzsitanbókidzsi ◆ oknyomozó cikkoknyomozó cikk
tanbókisatanbókisa ◆ oknyomozó riporteroknyomozó riporter
tanbonoazemicsitanbonoazemicsi ◆ rizsföldek közötti útrizsföldek közötti út
tanbuntanbun ◆ rövid írásműrövid írásmű ◆ rövid mondatrövid mondat
tanbuntanbun ◆ egyszerű mondategyszerű mondat ◆ tőmondattőmondat
tanburátanburá ◆ nagy ivópohárnagy ivópohár
tanburintanburin ◆ csörgődobcsörgődob ◆ tamburintamburin
tancubotancubo ◆ köpőcsészeköpőcsésze
tancsitancsi ◆ detektálásdetektálás ◆ észlelésészlelés ◆ kereséskeresés
tancsikentancsiken ◆ keresőkutyakeresőkutya
tancsikitancsiki ◆ detektordetektor ◆ érzékelőérzékelő ◆ keresőkereső
◇ gjoguntancsikigjoguntancsiki halkeresőhalkereső radarradar ◇ kin-kin-
zokutancsikizokutancsiki fémkeresőfémkereső ◇ kinzokutancsikikinzokutancsiki
fémdetektorfémdetektor ◇ denpatancsikidenpatancsiki radarradar ◇ den-den-
patancsikipatancsiki rádióhullám-detektorrádióhullám-detektor ◇ hókó-hókó-
tancsikitancsiki irányérzékelőirányérzékelő
tancsiszurutancsiszuru ◆ bemérbemér 「Kinórédáde tancsisza-
reta.」 „Tegnap traffipaxszal bemértek.” ◆ ész-ész-
lellel 「Kaszai-o tancsisita.」 „Tüzet észlelt.”

tancsotancso ◆ kezdetkezdet 「Sinhacumei-va igakuken-
kjúno tancso-o hiraita.」 „Az új felfedezéssel kez-
detét vették az orvostudományi kutatások.” ◆

nyitjanyitja 「Mondaikaikecuno tancso-o cukanda.」
„Rájöttem a probléma nyitjára.”

tancsótancsó ◆ mollmoll hangnemhangnem ◇ itancsóitancsó a-molla-moll ◇

totancsótotancsó g-mollg-moll ◇ nitancsónitancsó d-molld-moll ◇ hatan-hatan-
csócsó c-mollc-moll ◇ heikótancsóheikótancsó párhuzamospárhuzamos mollmoll
◇ hetancsóhetancsó f-mollf-moll ◇ hotancsóhotancsó e-molle-moll ◇ ro-ro-
tancsótancsó h-mollh-moll
tancsótancsó ◆ japán darujapán daru ◆ mandzsu darumandzsu daru
tancsótancsó ◆ egyhangúságegyhangúság ◆ monotonságmonotonság
tancsógensószúrecutancsógensószúrecu ◆ monotonmonoton csökkenőcsökkenő
sorozatsorozat
tancsónatancsóna ◆ egyhangúegyhangú 「Saszókara tancsóna
kesiki-o nagameteita.」 „A vonatablakból néztem
az egyhangú tájat.” ◆ monotonmonoton 「Tancsóna
sigoto-va szukidzsanai.」 „Nem szeretem a mono-
ton munkát.”
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tancsonicukutancsonicuku ◆ kezdődikkezdődik 「Purodzsekuto-va
tancsoni cuitabakarida.」 „A projekt még csak
most kezdődött.”

tancsózókaszúrecutancsózókaszúrecu ◆ monotonmonoton növekvőnövekvő
sorozatsorozat
tancsózurutancsózuru ◆ japán darujapán daru ◆ mandzsu darumandzsu daru
tandatanda ◆ rövid ütésrövid ütés
tandaitandai ◆ helyihelyi biztosbiztos ◆ versvers témájánaktémájának ki-ki-
sorsolásasorsolása
tandaitandai ◆ juniorjunior főiskolafőiskola ◆ kétéveskétéves főisko-főisko-
lala ◆ technikumtechnikum
tandekitandeki ◆ mértéktelenmértéktelen élvezetélvezet 「Szake-e no
tandeki」 „alkohol mértéktelen élvezete”

tandekiszurutandekiszuru ◆ elmerülelmerül azaz élvezetekbenélvezetekben ◇

susokunitandekiszurususokunitandekiszuru kicsapongkicsapong
tandemutandemu ◆ tandemtandem
tandentanden ◆ szénmedenceszénmedence ◆ szénmezőszénmező ◇ kai-kai-
teitandenteitanden tenger alatti szénmezőtenger alatti szénmező
tandentanden ◆ köldök alatti pontköldök alatti pont
tandótandó ◆ epeútepeút
tandóheiszasótandóheiszasó ◆ epeútelzáródásepeútelzáródás
tandokutandoku ◆ egyedüliségegyedüliség ◆ függetlenségfüggetlenség ◆

önállóságönállóság
tandokutandoku ◆ orbáncorbánc
tandokudetandokude ◆ egyedülegyedül 「Mondai-o tandokude
kaikecusita.」 „Egyedül oldotta meg a problé-
mát.” ◆ függetlenülfüggetlenül 「Kono gidzsucu-o heisa-
va tandokude kaihacusita.」 „Ezt a technológiát a
cégünk mástól függetlenül fejlesztette ki.” ◆ kü-kü-
lönállóanlönállóan 「Kono fuku-va iroga ocsirukara tan-
dokude arau.」 „Ez a ruha fog, ezért különállóan
mosom.” ◆ önállóanönállóan 「Tandokude kódószuru.」
„Önállóan tevékenykedik.” ◆ szólóbanszólóban 「Danta-
idenaku, tandokudetoréninguszuru.」 „Nem csa-
patban, hanem szólóban edzek.”

tandokudzsikotandokudzsiko ◆ egyegy járműtjárműt érintőérintő bal-bal-
eseteset
tandokuhantandokuhan ◆ egyedülegyedül elkövetettelkövetett bűnesetbűneset

tandokuintabjútandokuintabjú ◆ exkluzív interjúexkluzív interjú
tandokukaikentandokukaiken ◆ exkluzív interjúexkluzív interjú
tandokukódótandokukódó ◆ önálló cselekedetönálló cselekedet
tandokukóvatandokukóva ◆ különbékekülönbéke
tandokunaikakutandokunaikaku ◆ egypárti kormányegypárti kormány

tandokunotandokuno ◆ függetlenfüggetlen 「Tandokuno hacu-
mei」 „független találmány” ◆ önállóönálló 「Tando-
kuno sigotomocsímuno sigotomo dekiru.」 „Ön-
álló munkára és csapatmunkára is képes vagyok.”

tandokusugitandokusugi ◆ szövetségesekszövetségesek nélkülinélküli
irányzatirányzat
tandokuszeihantandokuszeihan ◆ egyedüli elkövetőegyedüli elkövető
tandokutopputandokutoppu ◆ egyedüli első helyegyedüli első hely
tandzsentotandzsento ◆ tangenstangens
tandzsítandzsí ◆ gilisztaűzőgilisztaűző varádicsvarádics ◆ varádics-varádics-
kórókóró
tandzsicusokubucutandzsicusokubucu ◆ rövidrövid nappalosnappalos nö-nö-
vényvény ◆ rövidnappalos növényrövidnappalos növény
tandzsidzsicutandzsidzsicu ◆ rövidrövid időidő 「Csósza-va tan-
dzsidzsicuno aidani kanszeisita.」 „Rövid idő
alatt elvégezték a felmérést.”

tandzsikantandzsikan ◆ rövid időrövid idő ◆ rövid időtartamrövid időtartam
tandzsikandetandzsikande ◆ rövidrövid időidő alattalatt 「Kono
keitaidenva-va tandzsikandebatteríga kireru.」
„Ez a mobiltelefon rövid idő alatt lemerül.”

tandzsikan-notandzsikan-no ◆ rövidrövid idejűidejű 「Tandzsikanno
szuimin」 „rövid idejű alvás”

tandzsikutandzsiku ◆ kistengelykistengely
tandzsikutandzsiku ◆ monopodiummonopodium
tandzsintandzsin ◆ szénporszénpor
tandzsinbaitandzsinbai ◆ bányásztüdőbányásztüdő
tandzsinbakuhacutandzsinbakuhacu ◆ szénporrobbanásszénporrobbanás
tandzsirutandzsiru / tanzurutanzuru ◆ keseregkesereg 「Mino ue-o
tandzsita.」 „A sorsán kesergett.” ◆ sóhajtozvasóhajtozva
csodálcsodál
tandzsótandzsó ◆ keletkezéskeletkezés 「Taijókeino tandzsó」
„naprendszer keletkezése” ◆ létrejövetellétrejövetel
「Sinszeikenno tandzsó」 „új kormány létrejöve-
tele” ◆ születésszületés 「Akacsan-no tandzsó」 „kis-
baba születése”

tandzsóbitandzsóbi ◆ születésnapszületésnap 「Kjógodzsuszszai-
no tandzsóbi-o mukaeta.」 „Ma van az ötvenedik
születésnapom.” ◆ szülinapszülinap 「Otandzsóbiome-
detó!」 „Boldog szülinapot!”

tandzsóbikaitandzsóbikai ◆ születésnapi buliszületésnapi buli
tandzsóbipátítandzsóbipátí ◆ születésnapi buliszületésnapi buli
tandzsóivainitandzsóivaini ◆ születésnapjaszületésnapja alkalmábólalkalmából
「Tandzsóivaini onszenrjokó-o moratta.」 „Szü-
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letésnapom alkalmából termálfürdős utazást kap-
tam.”

tandzsópátítandzsópátí ◆ szülinapi buliszülinapi buli
tandzsószekitandzsószeki ◆ születésiszületési hónaprahónapra utalóutaló
drágakődrágakő
tandzsószurutandzsószuru ◆ létrejönlétrejön 「Atarasii kuniga
tandzsósita.」 „Létrejött egy új ország.” ◆ meg-meg-
születikszületik 「Szúdzsúoku nenmaeni csikjúni sza-
isono szeimeiga tandzsósita.」 „Néhány milliárd
évvel ezelőtt megszületett a földön az első élet.”

tandzsútandzsú ◆ pisztolypisztoly
tandzsútandzsú ◆ epeepe
tandzsuntandzsun ◆ egyszerűségegyszerűség ◆ elemiségelemiség
tandzsungotandzsungo ◆ egyszerű szóegyszerű szó
tandzsunheikintandzsunheikin ◆ egyszerű átlagegyszerű átlag
tandzsunkatandzsunka ◆ leegyszerűsítésleegyszerűsítés
tandzsunkahanszútandzsunkahanszú ◆ egyszerű többségegyszerű többség
tandzsunkaszurutandzsunkaszuru ◆ egyszerűsítegyszerűsít 「Fukuza-
cuna mondai-o tandzsunkasita.」 „Egyszerűsítet-
tem a bonyolult problémát.” ◆ leegyszerűsítleegyszerűsít
「Kono mondai-va tandzsunkasite-va naranai.」
„Nem szabad leegyszerűsíteni ezt a problémát.” ◆

redukálredukál 「Hóteisiki-o tandzsunkasita.」 „Redu-
káltam az egyenletet.”

tandzsunkikaitandzsunkikai ◆ egyszerűegyszerű gépgép 「Teko-va
tandzsunkikaideszu.」 „Az emelő egyszerű gép.”

tandzsunmeikainatandzsunmeikaina ◆ egyszerűegyszerű ésés nyíltnyílt
「Tandzsunmeikaina hito」 „egyszerű és nyílt
ember” ◆ egyszerűegyszerű ésés világosvilágos 「Tandzsun-
meikaina hanasi」 „egyszerű és világos történet”

tandzsun-natandzsun-na ◆ egyszerűegyszerű 「Kangae kata-va
tandzsundeszu.」 „Egyszerű a gondolkodásmód-
ja.” ◆ elemielemi 「Tandzsunna dószano renzoku」
„elemi mozdulatok sorozata” ◆ primitívprimitív 「Tan-
dzsunna hito」 „primitív ember”

tandzsunszaiszeiszantandzsunszaiszeiszan ◆ egyszerűegyszerű újrater-újrater-
melésmelés
tandzsuntaszútandzsuntaszú ◆ egyszerű többségegyszerű többség
tandzsúsicutandzsúsicu ◆ lobbanékony természetlobbanékony természet
tandzsúsikiszotandzsúsikiszo ◆ epefestékepefesték
tandzsúszantandzsúszan ◆ epesavepesav
tanetane ◆ hímhím ivarsejtivarsejt ◆ magmag 「Su-o maita.」
„Elvetette a magot.” ◆ okok 「Fuheino tane」 „elé-
gedetlenség oka” ◆ ötletötlet 「Dzsicuvaga sószec-

uno taneninatta.」 „Egy igaz történet adott ötletet
a regényemhez.” ◆ tenyésztéstenyésztés 「Kono oszubu-
taha tane-o torutameni katteiru.」 „Ezt a kandisz-
nót tenyésztés miatt tartom.” ◆ trükktrükk 「Tedzsi-
nano tane-o akasita.」 „Elárulta a bűvésztrükköt.”
◆ vetőmagvetőmag ◇ araszoinotane-oaraszoinotane-o makumaku vitátvitát
szítszít ◇ uvaszanotaneuvaszanotane szóbeszédszóbeszéd tárgyatárgya
「Rikonto kekkon-o kuri kaesite uvaszano tanen-
inatta.」 „Szóbeszéd tárgya lett, hogy örökösen
elválik, majd újraházasodik.” ◇ sakunotanesakunotane
bosszantóbosszantó dologdolog ◇ sinbundanesinbundane újságtémaújságtéma
「Szubarasii sinbundane-o teikjósitekureta.」
„Kiváló újságtémát adott.” ◇ taneganaitaneganai ivar-ivar-
talantalan 「Szono otokoha taneganai.」 „Az a férfi
ivartalan.” ◇ tanecsigainotanecsigaino különbözőkülönböző apátólapától
származószármazó 「Tanecsigaino kjódai」 „különböző
apától származó testvérek” ◇ hanasinotanehanasinotane be-be-
szédtémaszédtéma 「Indo rjokó-va ii hanasino taneni-
natta.」 „Érdekes beszédtéma lett az indiai utam.”
◇ pan-notanepan-notane élesztőélesztő ◇ makanumakanu tane-vatane-va
haenuhaenu megmeg kellkell dolgoznidolgozni aa sikerértsikerért ◇ mesi-mesi-
notanenotane kenyérkeresetikenyérkereseti lehetőséglehetőség 「Tókósi-
ta dóga-va mesino tanenimonaru.」 „A feltöltött
videókkal kenyeret is lehet keresni.” ◇ monova-monova-
rainotanerainotane nevetségnevetség tárgyatárgya 「Szeidzsikano
bakasza-va monovaraino taneninatta.」 „A politi-
kus ostobasága nevetség tárgya lett.”

taneaburataneabura ◆ repceolajrepceolaj
taneakasitaneakasi ◆ forrásforrás leleplezéseleleplezése ◆ titoktitok fel-fel-
fedésefedése
taneakasiszurutaneakasiszuru ◆ eláruljaelárulja aa trükköttrükköt
「Tedzsinano taneakasi-o sitekudaszai!」 „Árulja
el a bűvésztrükköt!” ◆ felfedifelfedi aa titkáttitkát 「Szeik-
óno taneakasi-o simasó.」 „Felfedem a siker tit-
kát.”

tanebitanebi ◆ őrlángőrláng 「Tanebini tenkasita.」 „Meg-
gyújtottam az őrlángot.”

tanecuketanecuke ◆ fedeztetésfedeztetés ◆ pároztatáspároztatás
tanecukebanatanecukebana ◆ kakukktormakakukktorma
tanecuke-otanecuke-o szuruszuru / tanecukeszurutanecukeszuru ◆ fedez-fedez-
tettet 「Hinbani tanecuke-o sita.」 „Fedeztettük a
kancánkat.” ◆ pároztatpároztat
tanecukeszurutanecukeszuru / tanecuke-otanecuke-o szuruszuru ◆ fedez-fedez-
tettet 「Hinbani tanecuke-o sita.」 „Fedeztettük a
kancánkat.” ◆ pároztatpároztat
tanecsigainotanecsigaino ◆ különbözőkülönböző apátólapától származószármazó
「Tanecsigaino kjódai」 „különböző apától szár-
mazó testvérek”
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taneganaitaneganai ◆ ivartalanivartalan 「Szono otokoha tan-
eganai.」 „Az a férfi ivartalan.” ◆ magvatlanmagvatlan
tanegasimatanegasima ◆ kováskovás puskapuska ◆ szakállasszakállas
puskapuska ◆ TanegasimaTanegasima ◆ Tanega-szigetTanega-sziget
tanegireninarutanegireninaru ◆ kifogykifogy 「Aidiaga tanegiren-
inatta.」 „Kifogytam az ötletekből.”

tanehontanehon ◆ forrásműforrásmű 「Szakkano tanehon」
„író forrásműve”

taneimotaneimo ◆ vetnivaló krumplivetnivaló krumpli
tanemakitanemaki ◆ vetésvetés
tanemakidzsitanemakidzsi ◆ vetés idejevetés ideje
tanemakikitanemakiki ◆ vetőgépvetőgép
tanentanen ◆ soksok évév 「Tanennivatari sakaini cuku-
sitekita.」 „Sok éven át szolgálta a társadalmat.”

tanenasitanenasi ◆ magmag nélkülinélküli 「Tanenasi budó-o
katta.」 „Mag nélküli szőlőt vettem.”

tanenasinotanenasino ◆ magtalanmagtalan ◆ magvatlanmagvatlan
tanen-nivataruszeiikutanen-nivataruszeiiku ◆ perennációperennáció
tanen-notanen-no ◆ sokévessokéves 「Kore-va tanenno kei-
kenno soszanda.」 „Ez sokéves tapasztalat gyü-
mölcse.”

tanenszeinotanenszeino ◆ évelőévelő
tanenszeisokubucutanenszeisokubucu ◆ évelő növényévelő növény
tanenszótanenszó ◆ évelőévelő növénynövény ◆ többnyáritöbbnyári nö-nö-
vényvény
tanenukinotanenukino ◆ kimagozottkimagozott 「Tanenukianzu.」
„Kimagozott kajszibarack.”

tane-o jadoszutane-o jadoszu ◆ terhesterhes
tane-o kurutane-o kuru ◆ magtalanítmagtalanít
tane-otane-o torutoru ◆ kimagozkimagoz 「Budóno tane-o tot-
ta.」 „Kimagoztam a szőlőt.” ◆ magozmagoz 「Kuda-
monono tane-o totteita.」 „Gyümölcsöt magoz-
tam.”

taneumataneuma ◆ tenyészcsődörtenyészcsődör
taneusitaneusi ◆ tenyészbikatenyészbika
tangantangan ◆ egyszerűegyszerű szemszem ◆ ocellusocellus ◆ pont-pont-
szemszem
tangantangan ◆ esedezésesedezés ◆ kérelemkérelem 「Szeifuni
tangan-o teisucuszuru.」 „Kérelmet nyújt be az
államnak.” ◆ könyörgéskönyörgés
tangantangan ◆ elpirult arcelpirult arc
tangankjótangankjó ◆ monoklimonokli

tangansatangansa ◆ kérelmezőkérelmező
tangansotanganso ◆ kérelemkérelem ◆ könyörületikönyörületi kérelemkérelem

tanganszurutanganszuru ◆ kérelmezkérelmez 「Endzso-o tangan-
szuru.」 „Segélyt kérelmez.” ◆ könyörögkönyörög 「Vaga
kono kjúmei-o tanganszuru.」 „A gyermeke életé-
ért könyörög.”

tanga-pancutanga-pancu ◆ tanga bugyitanga bugyi
tangarjótangarjó ◆ zenzen kolostorokbakolostorokba valóvaló belépésbelépés
előtti várakozáselőtti várakozás
tangentangen ◆ tanegységtanegység ◆ tanítási egységtanítási egység
tangensúgótangensúgó ◆ egyelemű halmazegyelemű halmaz
tangotango ◆ különállókülönálló szószó ◆ szószó 「Dzsugjóde de-
tekita atarasii tango-o benkjószuru.」 „Tanulja az
órán előjött új szavakat.” ◇ kihontangokihontango alap-alap-
szószó 「Doicu go-va kihontangosika siranai.」
„Németből csak az alapszavakat ismerem.”

tangotango ◆ tangótangó
tangotango ◆ május ötödikemájus ötödike
tangocsótangocsó ◆ szótárfüzetszótárfüzet
tangodencsitangodencsi ◆ lady elemlady elem
tangogatadencsitangogatadencsi ◆ lady elemlady elem
tangokádotangokádo ◆ szókártyaszókártya
tangonoszekkutangonoszekku ◆ gyermeknapgyermeknap ◆ kisfiúkkisfiúk
napjanapja
tangoriszutotangoriszuto ◆ szólistaszólista
tangosútangosú ◆ szógyűjteményszógyűjtemény ◆ szószedetszószedet
tangucutangucu ◆ félcipőfélcipő
tanguszutentanguszuten ◆ volfrámvolfrám ◆ wolframwolfram
tanguszutendenkjútanguszutendenkjú ◆ volfrámizzóvolfrámizzó ◆ volf-volf-
rámszálasrámszálas izzóizzó ◆ volfrámszálasvolfrámszálas izzólámpaizzólámpa

tanguszuten-firamentotanguszuten-firamento ◆ volfrámszálvolfrámszál
tanguszutenkótanguszutenkó ◆ volfrámacélvolfrámacél
tanguszutenszantanguszutenszan ◆ volfrámsavvolfrámsav
tanguszutenszan-entanguszutenszan-en ◆ volframátvolframát
tanhókócúsintanhókócúsin ◆ szimplexszimplex átvitelátvitel ◆ szimp-szimp-
lex távközléslex távközlés
tanhon-iszeitanhon-iszei ◆ egyfémvalutásegyfémvalutás pénzrend-pénzrend-
szerszer
tan-itan-i ◆ egységegység 「Acurjoku-va tan-
imenszekinikakaru csikarano ókiszadeszu.」 „A
nyomás egységnyi területre ható erő nagysága.” ◆
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kiszereléskiszerelés 「Kono sóhin-va kiro tan-ide han-
baiszareteimaszu.」 „Ezt az árut kilós kiszerelés-
ben lehet megvenni.” ◆ kreditpontkreditpont 「Daigaku-
no tan-ino sútoku」 „egyetemi kreditpont szer-
zése” ◆ léptéklépték 「Dzsúnen tan-ide kangaeru.」
„Évtizedes léptékekben gondolkozik.” ◆ mérték-mérték-
egységegység 「Nagaszano tan-i-va métorudeszu.」
„A hosszúság mértékegysége a méter.” ◆ tételtétel
「Komugi-o ton tan-ide torihikiszuru.」 „Tonnás
tételekben kereskedik búzával.” ◇ eszuaitan-ieszuaitan-i
SI-egységSI-egység ◇ kaheinotan-ikaheinotan-i pénznempénznem 「Hanga-
ríno kaheino tan-i-va forintodeszu.」 „Magyaror-
szág pénzneme a forint.” ◇ kaheinotan-ikaheinotan-i pénz-pénz-
egységegység 「Pengé-va mukasino kaheino tan-
ideszu.」 „A pengő régi pénzegység.” ◇

kihontan-ikihontan-i alapmértékegységalapmértékegység ◇ kihontan-kihontan-
ii alapegységalapegység ◇ cúkatan-icúkatan-i pénzegységpénzegység ◇

tenmontan-itenmontan-i csillagászaticsillagászati egységegység ◇

hósaszentan-ihósaszentan-i sugárzásisugárzási egységegység ◇

hodzsotan-ihodzsotan-i kiegészítőkiegészítő egységegység ◇ miritan-miritan-
inoino milliméteresmilliméteres 「Miritan-ino szeido」 „mil-
liméteres pontosság” ◇ júdótan-ijúdótan-i származta-származta-
tott mértékegységtott mértékegység ◇ risútan-irisútan-i tanegységtanegység
tanitani ◆ süllyedéssüllyedés ◆ völgyvölgy ◇ dzsigokudanidzsigokudani
Pokolkatlan-völgyPokolkatlan-völgy ◇ tanigucsitanigucsi völgytorko-völgytorko-
latlat ◇ naminotaninaminotani hullámvölgyhullámvölgy
taniaitaniai ◆ völgyvölgy
tan-ibunszútan-ibunszú ◆ egységtörtegységtört ◆ törzstörttörzstört
tan-icutan-icu ◆ egyedüliségegyedüliség ◆ egyetlenségegyetlenség
「Szubeteno gengoga tan-icuno gengokara hasz-
szeisita.」 „Az összes nyelv egyetlen tőről fejlődött
ki.” ◆ egységességegységesség 「Tan-icuzeiricu」 „egy-
séges adókulcs” ◇ tan-icucúkatan-icucúka közösközös valutavaluta
「Júro-va dzsúszú kakokuno tan-icucúkadeszu.」
„Az euró tizen-egynéhány ország közös valutája.”
◇ tan-icucúkatan-icucúka egységes valutaegységes valuta
tan-icucúkatan-icucúka ◆ egységesegységes valutavaluta ◆ közösközös
valutavaluta 「Júro-va dzsúszú kakokuno tan-
icucúkadeszu.」 „Az euró tizen-egynéhány ország
közös valutája.”

tan-icukatan-icuka ◆ egyesítésegyesítés
tan-icukikaitan-icukikai ◆ egyszerű gépegyszerű gép
tan-icuminzokukokkatan-icuminzokukokka ◆ egynemzetiségűegynemzetiségű ál-ál-
lamlam ◆ homogénhomogén nemzetállamnemzetállam ◆ homogénhomogén
nemzetiségű államnemzetiségű állam
tan-icunatan-icuna ◆ egyedüliegyedüli ◆ egyetlenegyetlen 「Tan-
icuna szagjó-o kuri kaeszu.」 „Egyetlen munka-

folyamatot ismétel.” ◆ egységesegységes 「Tan-
icunasiszutemu」 „egységes rendszer”

tan-icunotan-icuno ◆ egyedüliegyedüli 「Kore-va tan-icuno
hóhóde-va nai.」 „Ez nem az egyedüli módszer.”
◆ egyetlenegyetlen 「Tan-icuno mokuhjóde-va dzsú-
bundenai.」 „Nem elég egyetlen cél.” ◆ egysé-egysé-
gesges 「Tan-icuno kokka」 „egységes állam” ◆ kö-kö-
zöszös 「Tan-icuno sidzsó」 „közös piac”

tan-icusidzsótan-icusidzsó ◆ egységes piacegységes piac
tan-icusikószeimaikutan-icusikószeimaiku ◆ irányérzékenyirányérzékeny mik-mik-
rofonrofon
tan-icuszaibaitan-icuszaibai ◆ monokultúrásmonokultúrás termesztéstermesztés

tan-icuszeitan-icuszei ◆ egységességegységesség
tan-icutaipunotan-icutaipuno ◆ monotípusosmonotípusos
tan-icsidencsitan-icsidencsi ◆ góliátelemgóliátelem
tan-icsigatadencsitan-icsigatadencsi ◆ góliátelemgóliátelem
tan-idzsúrjótan-idzsúrjó ◆ egységnyiegységnyi tömegtömeg ◆ egység-egység-
tömegtömeg
tan-ientan-ien ◆ egységnyi sugarú köregységnyi sugarú kör
tanigavatanigava ◆ hegyi patakhegyi patak ◆ völgypatakvölgypatak
tanigucsitanigucsi ◆ völgytorkolatvölgytorkolat
tan-ikakakutan-ikakaku ◆ egységenkénti áregységenkénti ár
tan-ikecudzsicutan-ikecudzsicu ◆ megtermékenyítésmegtermékenyítés nél-nél-
küli termésfejlődésküli termésfejlődés ◆ partenokarpiapartenokarpia
tan-ikeitan-ikei ◆ mértékegységrendszermértékegységrendszer ◆ mér-mér-
tékrendszertékrendszer ◇ kokuszaitan-ikeikokuszaitan-ikei nemzetkö-nemzetkö-
zizi mértékegységrendszermértékegységrendszer ◇ kokuszaitan-kokuszaitan-
ikeiikei SI-mértékrendszerSI-mértékrendszer
tanimatanima ◆ alsóalsó részrész ◆ közköz 「Kószóbiruno tani-
mani ikken-ja-va pocunto tatteita.」 „A torony-
házak között állt egy magányos családi ház.” ◆

süllyedéssüllyedés ◆ völgyvölgy ◇ munenotanimamunenotanima mellekmellek
közöttiközötti részrész 「Muneno tanima-o kjócsószuru-
doreszu」 „mellek közötti részt kihangsúlyozó ru-
ha” ◇ renkjúnotanimarenkjúnotanima közbensőközbenső munkanapmunkanap
「Renkjúno tanimani kjúka-o totta.」 „Az egybe-
függő ünnep közbenső munkanapján szabit vet-
tem ki.”

tanintanin ◆ családicsaládi kötelékenköteléken kívülkívül 「Kjódai-
va taninno hadzsimari.」 „Testvérek között már
gyengül a családi kötelék.” ◆ felebarátfelebarát 「Ta-
ninno cuma-o renbosinaikoto.」 „Felebarátod há-
zastársát ne kívánd!” ◆ idegenidegen 「Dzsikka-va ta-
ninno teni vatatta.」 „Idegen kézre került a csa-
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ládunk háza.” ◆ másmás 「Taninno fukó-o joroko-
bu.」 „Örül más bajának.” ◇ akanotaninakanotanin vad-vad-
idegenidegen ◇ kjódaihatanin-nohadzsimarikjódaihatanin-nohadzsimari test-test-
vérekvérek előbbelőbb utóbbutóbb idegenekkéidegenekké válnakválnak ◇

tanin-acukainiszurutanin-acukainiszuru idegenként kezelidegenként kezel
tanin-acukainiszurutanin-acukainiszuru ◆ idegenként kezelidegenként kezel
tanindósitanindósi ◆ egymásegymás számáraszámára idegenidegen
「Vatasitacsi-va tanindósideszu.」 „Idegenek va-
gyunk egymás számára.”

taningjógitaningjógi ◆ idegenkéntidegenként viselkedésviselkedés
「Nandeszon-na taningjógino hanasi kata-o szu-
runo?」 „Miért viselkedsz idegenként?” ◆ ki-ki-
mértségmértség ◆ távolságtartástávolságtartás
taningjóginataningjógina ◆ hűvöshűvös 「Taningjógi-o jamen-
aszai.」 „Ne légy ilyen hűvös!” ◆ kimértkimért ◆ tá-tá-
volságtartóvolságtartó 「Taningjógina aiszacu」 „távol-
ságtartó köszönés”

taningototaningoto ◆ nemnem azaz őő problémájaproblémája
「Anatanitotte-va taningotokamosirenaiga,
vatasinitotte-va dzsújóna mondaideszu.」 „Lehet,
hogy ez nem a te problémád, de nekem nagyon
fontos.” ◇ taningotode-vataningotode-va nainai tégedtéged isis érintérint
「Ondanka-va taningotodehanai.」 „A globális
felmelegedés téged is érint.”

taningotode-vataningotode-va nainai ◆ tégedtéged isis érintérint
「Ondanka-va taningotodehanai.」 „A globális
felmelegedés téged is érint.”

táningu-pointotáningu-pointo ◆ fordulópontfordulópont
tanin-nofundosideszumó-otanin-nofundosideszumó-o torutoru ◆ másmás pén-pén-
zével kockáztatzével kockáztat
tanin-no mesi-o kuutanin-no mesi-o kuu ◆ más kenyerét eszimás kenyerét eszi
tanin-nona-otanin-nona-o katattekatatte ◆ álnévenálnéven 「Taninno
na-o katatte kaki komi-o sita.」 „Álnéven tett be-
jegyzést.”

tanin-nosidzsitanin-nosidzsi ◆ másmás dolgadolga 「Hitono sidzsini
kamavanai.」 „Nem avatkozik más dolgába.”

tanin-noszoranitanin-noszorani ◆ véletlen hasonlóságvéletlen hasonlóság
tan-inotan-ino ◆ egységnyiegységnyi
taninsihontaninsihon ◆ kölcsöntőkekölcsöntőke
taninzútaninzú ◆ nagy létszámnagy létszám ◆ sok embersok ember
taninzúdetaninzúde ◆ nagynagy létszámmallétszámmal 「Pátíni tanin-
zúde szankasita.」 „Nagy létszámmal jelentünk
meg a partin.” ◆ sokadmagávalsokadmagával 「Taninzúde
aszoberugému-o szagasita.」 „Olyan játékot ke-
restünk, amit sokadmagunkkal tudunk játszani.”

taninzúnotaninzúno ◆ népesnépes 「Taninzúno kazoku」 „né-
pes család”

tanisitanisi ◆ vízicsigavízicsiga
tan-iszeisokutan-iszeisoku ◆ partenogenézispartenogenézis ◆ szűz-szűz-
nemzésnemzés ◆ telitokiatelitokia
taniszokotaniszoko ◆ völgy aljavölgy alja ◆ völgyfenékvölgyfenék
tan-itaiszekitan-itaiszeki ◆ egységnyiegységnyi térfogattérfogat ◆ egy-egy-
ségtérfogatségtérfogat
tan-jótan-jó ◆ egyszerű levélegyszerű levél
tan-jóhikókitan-jóhikóki ◆ egyfedelű repülőgépegyfedelű repülőgép
tan-jókitan-jóki ◆ egyfedelű gépegyfedelű gép
tan-jondencsitan-jondencsi ◆ mikroelemmikroelem
tan-jongatadencsitan-jongatadencsi ◆ mikroelemmikroelem
tan-juszótaitan-juszótai ◆ uniporteruniporter
tankatanka ◆ rövid dalrövid dal ◆ rövidversrövidvers ◆ tankatanka
tankatanka ◆ csípőscsípős szavakszavak 「Dzsósini tanka-o kit-
ta.」 „Csípős szavakkal illette a főnökét.” ◆ pro-pro-
vokációvokáció ◆ provokáló szavakprovokáló szavak
tankatanka ◆ elszenesedéselszenesedés
tankatanka ◆ egységáregységár 「Tankagohjaku en」 „500
jenes egységár” ◇ cubotankacubotanka négyzetméter-négyzetméter-
árár 「Cubotanka-o oszaeta sincsikumanson」 „le-
szorított négyzetméterárú, új építésű társasház”

tankatanka ◆ hordágyhordágy 「Bjónin-va tankade hakoba-
reta.」 „A beteget hordágyon vitték.”

tankátanká ◆ tankerhajótankerhajó ◆ tankhajótankhajó ◆ tartály-tartály-
hajóhajó ◇ oiru-tankáoiru-tanká olajszállítóolajszállító tartályhajótartályhajó
◇ sinku-tankásinku-tanká agytrösztagytröszt ◇ szekijutankászekijutanká
olajszállítóolajszállító hajóhajó ◇ manmoszu-tankámanmoszu-tanká óriásóriás
tartályhajótartályhajó
tankabucutankabucu ◆ karbidkarbid
tankadaigakutankadaigaku ◆ szakegyetemszakegyetem ◆ szakfőis-szakfőis-
kolakola
tankakaitankakai ◆ tankaolvasótankaolvasó összejövetelösszejövetel
「Tankakai-o hiraku.」 „Tankaolvasó összejöve-
telt rendez.”

tankakarusiumutankakarusiumu ◆ kalcium-karbidkalcium-karbid
tankakudonsokuszaibókeitankakudonsokuszaibókei ◆ mononukleárismononukleáris
fagocita rendszerfagocita rendszer
tankakukatankakuka ◆ becőkebecőke
tankantankan ◆ epevezetékepevezeték
tankanhen-acukitankanhen-acuki ◆ autotranszformátorautotranszformátor
tanka-o hakobuhitotanka-o hakobuhito ◆ hordágyvivőhordágyvivő
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tankassokutankassoku ◆ világosbarnavilágosbarna
tankaszuiszotankaszuiszo ◆ szénhidrogénszénhidrogén
tankaszurutankaszuru ◆ elszenesedikelszenesedik 「Kadzside itaga
tankasita.」 „A deszka a tűzben elszenesedett.”

tankecugótankecugó ◆ egyszeres kötésegyszeres kötés
tankecurjokutankecurjoku ◆ összetartásösszetartás
tankeitankei ◆ kistengelykistengely átmérőjeátmérője ◆ kistengelykistengely
hosszahossza
tankeitószeitankeitószei ◆ monofiletikusmonofiletikus ◆ monofíliamonofília
tankentanken ◆ rövid kardrövid kard ◆ tőrtőr
tankentanken ◆ expedícióexpedíció ◆ felderítésfelderítés ◆ felfe-felfe-
dezőútdezőút ◇ ucsútankenucsútanken űrexpedícióűrexpedíció ◇ nank-nank-
jokutankenjokutanken déli-sarkidéli-sarki expedícióexpedíció ◇ hokkjok-hokkjok-
utankenutanken északi-sarki expedícióészaki-sarki expedíció
tankenfutankenfu ◆ keresztkereszt ◇ nidzsútankenfunidzsútankenfu ket-ket-
tőskereszttőskereszt
tankenkatankenka ◆ felfedezőfelfedező ◇ dókucutankenkadókucutankenka
barlangászbarlangász
tankenrjokótankenrjokó ◆ felfedezőfelfedező útút ◆ felfedezőfelfedező
utazásutazás
tankenszurutankenszuru ◆ felderítfelderít 「Ienomavari-o tan-
kensita.」 „Felderítettem a környékünket.”

tankentaitankentai ◆ expedícióexpedíció ◆ expedíciósexpedíciós csapatcsapat

tankessótankessó ◆ egykristályegykristály ◆ monokristálymonokristály
tankitanki ◆ egyesegyes jelölésjelölés ◆ egyegy jelöltjelölt indításaindítása

tankitanki ◆ ingerlékenységingerlékenység ◆ lobbanékonyságlobbanékonyság
◇ tankinatankina lobbanékonylobbanékony 「Okoranaidejo!
Vatasigadon-nani tankika sitterudeso?」 „Ne ha-
ragudj rám! Tudod, hogy mennyire lobbanékony
vagyok.” ◇ tankinatankina ingerlékenyingerlékeny 「Tankina
szeikaku」 „ingerlékeny természet” ◇ tankinatankina
hirtelenhirtelen haragúharagú 「Tankina csicsi」 „hirtelen
haragú apa” ◇ tankinatankina indulatosindulatos 「Tankina
otoko」 „indulatos férfi” ◇ tanki-vatanki-va szonkiszonki ha-ha-
rag rossz tanácsadórag rossz tanácsadó
tankitanki ◆ rövidrövid időszakidőszak ◆ rövidrövid távtáv ◇ tank-tank-
idaigakuidaigaku juniorjunior főiskolafőiskola ◇ tankitekinatankitekina rö-rö-
vidtávúvidtávú 「Tankitekina mokuhjó」 „rövidtávú
célkitűzés” ◇ tankitekinitankitekini rövidrövid időidő alattalatt
「Tankitekini jaszeru.」 „Rövid idő alatt lefogy.”

tankitanki ◆ egysínűegysínű pályapálya ◇ tankitecudótankitecudó egy-egy-
sínű vasútsínű vasút

tankidaigakutankidaigaku ◆ juniorjunior főiskolafőiskola ◆ techni-techni-
kumkum
tankikantankikan ◆ rövidrövid időidő 「Tankikande futotta.」
„Rövid idő alatt meghíztam.”

tankikandetankikande ◆ rövidrövid időidő alattalatt 「Tankikande
okane-o fujasita.」 „Rövid idő alatt meggazdago-
dott.”

tankikariiretankikariire ◆ hosszú lejáratú kölcsönhosszú lejáratú kölcsön
tankikasicuketankikasicuke ◆ rövidlejáratú kölcsönrövidlejáratú kölcsön
tankikasicukekintankikasicukekin ◆ rövid lejáratú kölcsönrövid lejáratú kölcsön
tankikeikakutankikeikaku ◆ rövidtávú tervrövidtávú terv
tankikinritankikinri ◆ rövidtávú kamatrövidtávú kamat
tankikiokutankikioku ◆ rövid távú memóriarövid távú memória
tankikokuszaitankikokuszai ◆ rövidlejáratúrövidlejáratú államköt-államköt-
vényvény
tankinatankina ◆ hirtelenhirtelen haragúharagú 「Tankina csicsi」
„hirtelen haragú apa” ◆ indulatosindulatos 「Tankina
otoko」 „indulatos férfi” ◆ ingerlékenyingerlékeny 「Tank-
ina szeikaku」 „ingerlékeny természet” ◆ lobba-lobba-
nékonynékony 「Okoranaidejo! Vatasigadon-nani tan-
kika sitterudeso?」 „Ne haragudj rám! Tudod,
hogy mennyire lobbanékony vagyok.”

tankinotankino ◆ rövidrövid távútávú 「Tankikiokurjoku-va
mondaiarimaszen.」 „Nincs baj a rövid távú me-
móriámmal.”

tankiróntankirón ◆ rövidrövid futamidejűfutamidejű kölcsönkölcsön ◆ rö-rö-
vidlejáratú kölcsönvidlejáratú kölcsön
tankiszaikentankiszaiken ◆ rövid lejáratú kötvényrövid lejáratú kötvény
tankiszeitankiszei ◆ egyjelöltes rendszeregyjelöltes rendszer
tankitecudótankitecudó ◆ egysínű vasútegysínű vasút
tankitegatatankitegata ◆ rövid lejáratú váltórövid lejáratú váltó
tankitekinatankitekina ◆ rövidtávúrövidtávú 「Tankitekina mo-
kuhjó」 „rövidtávú célkitűzés”

tankitekinitankitekini ◆ rövidrövid időidő alattalatt 「Tankitekini
jaszeru.」 „Rövid idő alatt lefogy.” ◆ rövidrövid tá-tá-
vonvon 「Tankitekini kaszegu hóhó」 „rövid távon
meggazdagodás módja”

tankitóhjótankitóhjó ◆ egyjelöltes választásegyjelöltes választás
tanki-va szonkitanki-va szonki ◆ harag rossz tanácsadóharag rossz tanácsadó
tankjoritankjori ◆ rövidrövid hatótávolságúhatótávolságú ◆ rövidtávrövidtáv
「Tankjorito csókjori」 „rövidtáv és hosszútáv” ◆

rövidtávúrövidtávú 「Tankjoriroszen」 „rövidtávú járat”

tankjoridandómiszairutankjoridandómiszairu ◆ rövidrövid hatótávol-hatótávol-
ságú ballisztikus rakétaságú ballisztikus rakéta
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tankjorikjószótankjorikjószó ◆ rövidtávfutásrövidtávfutás
tankjoriran-nátankjoriran-ná ◆ rövidtávfutórövidtávfutó
tankjorisumokutankjorisumoku ◆ rövidtávú versenyszámrövidtávú versenyszám
tankjoriszótankjoriszó ◆ rövidtávfutásrövidtávfutás
tankjoriszósatankjoriszósa ◆ rövidtávfutórövidtávfutó
tankjútankjú ◆ felderítésfelderítés ◆ kutatáskutatás ◆ tanulmá-tanulmá-
nyozásnyozás
tankjútankjú ◆ kereséskeresés 「Dzsikono tankjú」 „ön-
maga keresése” ◆ törekvéstörekvés 「Riszeino tankjú」
„észszerűségre törekvés”

tankjúsatankjúsa ◆ kutatókutató
tankjúsintankjúsin ◆ kutatószellemkutatószellem
tankjúszurutankjúszuru ◆ felderítfelderít 「Kanószei-o tankjú-
szuru.」 „Felderíti a lehetőségeket.” ◆ kutatkutat
「Dzsiszszentekina kaikecuhó-o tankjúsiteiru.」
„Gyakorlati megoldás után kutat.”

tankjúszurutankjúszuru ◆ kereskeres 「Sindzsicu-o tankjúszu-
ru.」 „Keresi az igazságot.” ◆ töreksziktörekszik 「Bi-o
tankjúszuru.」 „Szépségre törekszik.”

tankotanko ◆ édesvizű tóédesvizű tó
tankótankó ◆ szénaknaszénakna
tankótankó ◆ kőszénbányakőszénbánya ◆ szénbányaszénbánya
tankóbontankóbon ◆ B6-osB6-os méretűméretű könyvkönyv ◆ kemény-kemény-
kötésűkötésű könyvkönyv ◆ önállóönálló kötetkötet 「Szassino
renzokusószecu-va tankóbontosite suppansza-
reta.」 „A magazin novellasorozata önálló kötet-
ként megjelent.”

tankobutankobu ◆ dudordudor ◆ púppúp ◇ menóenotankobumenóenotankobu
púppúp aa hátánhátán 「Kare-va meno uenotan kobu-
da.」 „Az az ember púp a hátamon.”

tankócsitaitankócsitai ◆ széntermelő vidékszéntermelő vidék
tankófutankófu ◆ bányászbányász ◆ szénbányászszénbányász
tankógjótankógjó ◆ szénbányászatszénbányászat
tankógjósatankógjósa ◆ szénbánya-tulajdonosszénbánya-tulajdonos
tankontankon ◆ monogámiamonogámia
tankónusitankónusi ◆ szénbánya-tulajdonosszénbánya-tulajdonos
tankóródósatankóródósa ◆ szénbányászszénbányász
tankóruitankórui ◆ kloakásokkloakások
tankósikitankósiki ◆ egytagú kifejezésegytagú kifejezés ◆ monómmonóm
tankósokutankósoku ◆ halványpiroshalványpiros ◆ rózsaszínrózsaszín
tankósokutankósoku ◆ halványsárgahalványsárga
tankutanku ◆ alacsony termetalacsony termet

tankutanku ◆ tanktank ◆ tartálytartály ◇ gaszu-tankugaszu-tanku gáz-gáz-
tartálytartály ◇ gaszorintankugaszorintanku benzintankbenzintank ◇ ga-ga-
szorintankuszorintanku benzinesbenzines kannakanna ◇ kjújutankukjújutanku
üzemanyagtartályüzemanyagtartály ◇ sinkutankusinkutanku agytrösztagytröszt
◇ szekijutankuszekijutanku olajtartályolajtartály ◇ csozótankucsozótanku
tárolótartálytárolótartály ◇ nenrjótankunenrjótanku üzemagyag-üzemagyag-
tartálytartály ◇ nenrjótankunenrjótanku tanktank ◇ bócsótankubócsótanku
tágulási tartálytágulási tartály
tankukjapputankukjappu ◆ tanksapkatanksapka
tankukontenatankukontena ◆ szállítótartályszállítótartály 「Ekitaiten-
nengaszunotankukontena」 „cseppfolyósított
földgáz szállítótartálya”

tankurónkótaitankurónkótai ◆ monoklonális ellenanyagmonoklonális ellenanyag
tankurórítankurórí ◆ tartálykocsitartálykocsi 「Tankurórígaszu-
pinsite higacuita.」 „A tartálykocsi keresztbe for-
dult az úton, majd kigyulladt.”

tankusatankusa ◆ tartálykocsitartálykocsi
tanmacutanmacu ◆ terminálterminál ◇ kaszótanmacukaszótanmacu vir-vir-
tuálistuális terminálterminál ◇ dzsóhótanmacudzsóhótanmacu digitálisdigitális
asszisztensasszisztens
tanmacuemjurétatanmacuemjuréta ◆ terminálemulátorterminálemulátor
tanmacukitanmacuki ◆ terminálterminál
tanmaritanmari ◆ bővenbőven 「Hósú-o tanmarimorattei-
ru.」 „Honoráriumot kap bőven.”

tanmeitanmei ◆ rövidrövid életélet 「Tanmeinaikaku」 „rö-
vid életű kormány”

tanmeinatanmeina ◆ rövidrövid életűéletű 「Tanmeina kensu」
„rövid életű kutyafajta”

tanmeiniovarutanmeiniovaru ◆ rövidrövid életűéletű 「Kono kuruma-
va tanmeini ovatta.」 „Ez a kocsi rövid életű volt.”

tanmentanmen ◆ vágott felületvágott felület
tanmonotanmono ◆ méteráruméteráru
tanmonogjósatanmonogjósa ◆ méteráru-kereskedésméteráru-kereskedés
tan-narutan-naru ◆ egyszerűegyszerű 「Tannarukazedato ivar-
eta.」 „Azt mondták, ez csak egy egyszerű nátha.”
◆ merőmerő 「Kore-va tannaru gúzendatta.」 „Ez
merő véletlen volt.” ◆ pusztapuszta 「Kore-va tannaru
gúzenda.」 „Ez puszta véletlen.” ◆ szimplaszimpla
「Kore-va tannarukameradeszu.」 „Ez csak egy
szimpla fényképezőgép.”

tan-nen-natan-nen-na ◆ akkurátusakkurátus 「Tan-nenna csó-
sza」 „akkurátus vizsgálat” ◆ aprólékosaprólékos 「Tan-
nenna sigoto」 „aprólékos munka” ◆ gondosgondos
「Tan-nennamaszszádzsi」 „gondos masszázs”
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tan-nen-nitan-nen-ni ◆ alaposanalaposan 「Kaban-no nakami-
o tan-nenni sirabeta.」 „Alaposan megvizsgáltam
a táska tartalmát.” ◆ aprólékosanaprólékosan 「Isa-va
csóonpagazó-o tan-nenni kanszacusita.」 „Az or-
vos aprólékosan tanulmányozta az ultrahangké-
pet.” ◆ figyelmesenfigyelmesen 「Kjókaso-o tan-nenni jon-
dekudaszai.」 „Figyelmesen olvassátok el a tan-
könyvet!” ◆ gondosangondosan 「Sokubucu-o tan-nenni
szodateta.」 „Gondosan neveltem a növényt.”

tan-nitan-ni ◆ csupáncsupán 「Tanni csisiki-o
maruankiszurunode-va naku kacujószurukotoga
taiszecuda.」 „Nem csupán magolni kell, használ-
ni is kell a tudást.” ◆ egyszerűenegyszerűen 「Tanni só-
gaisadakaratoiu rijúde sigotoga micukaranai.」
„Nem talál munkát, egyszerűen azért, mert fogya-
tékos.” ◆ pusztánpusztán 「Szukidemo kiraidemonai.
Tanni kjómiganai.」 „Nem szeretem, és nem is
utálom. Pusztán nem érdekel.” ◆ szimplánszimplán
「Tanni vaszuretadakedeszu.」 „Szimplán csak
elfelejtettem.”

tan-nidencsitan-nidencsi ◆ baby elembaby elem
tan-nigatadencsitan-nigatadencsi ◆ baby elembaby elem
tan-nintan-nin ◆ csersavcsersav ◆ tannintannin
tan-nintan-nin ◆ osztályfőnökosztályfőnök 「Tan-ninno szenszei-
va totemo hjóbangaiii.」 „Az osztályfőnöknek jó
híre van.”

tan-ninkjósitan-ninkjósi ◆ osztályfőnökosztályfőnök
tan-nin-noszenszeitan-nin-noszenszei ◆ osztályfőnökosztályfőnök
tan-ninszantan-ninszan ◆ csersavcsersav
tan-ninszurutan-ninszuru ◆ szaktanárkéntszaktanárként dolgozikdolgozik
「Kare-va rekisi-o tan-ninsiteiru, 」 „Történe-
lemtanárként dolgozik.”

tannótannó ◆ epeepe ◆ epehólyagepehólyag
tannóentannóen ◆ epehólyag-gyulladásepehólyag-gyulladás
tannónatannóna ◆ jártasjártas 「Kare-va gogakuni tan-
nóda.」 „Jártas a nyelvekben.” ◆ jóljól ismerőismerő
「Eigoni tannóna dzsinbucu」 „angol nyelvet jól
ismerő személy” ◆ kiválókiváló 「Sigotoni tannóna
dzsinzai」 „kiváló munkaerő”

tannóporíputannóporípu ◆ epepolipepepolip
tannószeikanszaibótannószeikanszaibó ◆ unipotens őssejtunipotens őssejt
tannószurutannószuru ◆ élvezélvez 「Nasino adzsi-o tannósi-
teita.」 „Élvezte az őszibarack ízét.” ◆ gyönyör-gyönyör-
ködikködik 「Ongaku-o tannószuru.」 „Gyönyörködik
a zenében.”

tanótanó ◆ sokoldalúságsokoldalúság
tan-otan-o hakuhaku ◆ felköhögifelköhögi aa slejmetslejmet ◆ kiköpikiköpi
a slejmeta slejmet
tan-otan-o haszszuruhaszszuru ◆ kiváltkivált 「Amerikani tan-
o hah-sita keizaikiki-va ovatta.」 „Véget ért az
Amerika által kiváltott pénzügyi válság.”

tan-otan-o kirukiru ◆ felkaparjafelkaparja aa slejmetslejmet 「Kono
kuszuri-va nodono tan-o kiru.」 „Ez a gyógyszer
felkaparja a slejmet a torokról.”

tanomaretetanomarete ◆ kérésrekérésre 「Tanomarete karera-
no sasin-o totta.」 „A kérésükre lefényképeztem
őket.”

tanomitanomi ◆ kéréskérés 「Tanomigaaru.」 „Van egy
kérésem! (Meg szeretnélek kérni valamire!)” ◆

óhajóhaj 「Kareno tanomini ódzsita.」 „Teljesítet-
tem az óhaját.” ◆ támasztámasz 「Komatta tokini to-
modacsiga tanomininattekureteiru.」 „A barátom
támaszt nyújt a nehéz időkben.” ◇ kokorodano-kokorodano-
mimi támasztámasz ◇ szoradanomiszoradanomi hiú reményhiú remény
tanomigototanomigoto ◆ kéréskérés 「Tanomi gotogaaru.」
„Lenne egy kérésem.”

tanomikomutanomikomu ◆ kérlelkérlel 「Kare-va vatasikara
okane-o karijóto tanomi konda.」 „Kérlelt, hogy
adjak neki pénzt.”

tanominikuitanominikui ◆ kínoskínos 「Tanominikui onegai」
„kínos kérés”

tanominocunatanominocuna ◆ mentsvármentsvár ◆ reményszálreményszál ◆

utolsóutolsó reménysugárreménysugár ◆ utolsóutolsó reményszálreményszál
「Tanomino cunaga kireta.」 „Elszakadt az utol-
só reményszálam.”

tanomosiitanomosii ◆ ígéretesígéretes 「Tanomosii sinnjúsa-
in」 „ígéretes új dolgozó” ◆ megbízhatómegbízható 「Ta-
nomosii keibiin」 „megbízható őr”

tanomutanomu ◆ bízikbízik 「Tazei-o tanomu butai」 „túl-
erőben bízó csapat” ◆ felkérfelkér 「Kare-va kano-
dzsoni odotteto tanonda.」 „Felkérte a nőt tán-
colni.” ◆ fogadfogad 「Bengosi-o tanomu.」 „Ügyvé-
det fogad.” ◆ hívhív 「Takusí-o tanomu.」 „Taxit
hív.” ◆ kérkér 「Tanonda kaban-va teni hairana-
katta.」 „A kért táskát nem kaptam meg.” ◆ ké-ké-
retret 「Kodomoni tonarino ucsi-e sio-o tanomi-
niikaszeta.」 „A gyerekkel sót kéretett a szom-
szédból.” ◆ könyörögkönyörög 「Tanomimaszu!」 „Kö-
nyörgöm!” ◆ megkérmegkér 「Tomodacsini curete it-
teto tanonda.」 „Megkértem a barátomat, hogy
vigyen el.” ◆ rábízrábíz 「Kodomo-o bebísittáni ta-
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nonda.」 „A gyereket rábíztam a bébiszitterre.”
◆ rendelrendel 「Bíru-o tanonda.」 „Sört rendeltem.”
◇ ocukai-oocukai-o tanomutanomu elküldelküld 「Hahaoja-va hasz-
szaino muszukoni ocukai-o tanonda.」 „Az anya
elküldte a nyolcéves fiát a boltba.” ◇ sidasi-osidasi-o
tanomutanomu ételtételt rendelrendel 「Pátíni, denvade sidasi-
o tanonda.」 „Telefonon ételt rendeltünk a buli-
hoz.” ◇ sú-osú-o tanomutanomu számbeliszámbeli fölénybenfölényben bí-bí-
zikzik ◇ tanomaretetanomarete kérésrekérésre 「Tanomarete kar-
erano sasin-o totta.」 „A kérésükre lefényképez-
tem őket.” ◇ tanominikuitanominikui kínoskínos 「Tanomini-
kui onegai」 „kínos kérés” ◇ dengon-odengon-o tanomutanomu
megkéri,megkéri, hogyhogy adjaadja átát azaz üzenetetüzenetet 「Den-
vade dengon-o tanomareta.」 „Telefonon meg-
kértek, hogy adjak át egy üzenetet.” ◇ ruszu-oruszu-o
tanomutanomu megkéri,megkéri, hogyhogy vigyázzonvigyázzon aa házraházra
「Gokindzsoszan-ni ruszu-o tanonda.」 „A szom-
szédunkat megkértem, hogy vigyázzon a házra.”

tan-ontan-on ◆ különálló hangkülönálló hang
tan-ontan-on ◆ rövid hangrövid hang
tanónatanóna ◆ sokoldalúsokoldalú 「Tanóna hitodeszu.」
„Sokoldalú ember.” ◆ univerzálisuniverzális 「Tanóna ki-
kaideszu.」 „Univerzális gép.”

tan-onkaitan-onkai ◆ moll hangsormoll hangsor
tan-onmodzsitan-onmodzsi ◆ hangírásos írásjelhangírásos írásjel
tanosigenaemitanosigenaemi ◆ hamiskáshamiskás mosolymosoly
「Kucsimotoni-va tanosigena emiga tadajotte-
ita.」 „Hamiskásan mosolygott.”

tanosigenitanosigeni ◆ vidámanvidáman 「Tanosigeni hohoen-
deita.」 „Vidáman mosolygott.”

tanosiitanosii ◆ ihaj-csuhajihaj-csuhaj 「Tanosii!」 „Ihaj-
csuhaj, sose halunk meg!”

tanosiitanosii ◆ élvezetesélvezetes 「Kono eiga-va tanosikat-
ta.」 „Ez a film élvezetes volt.” ◆ jójó 「Tanosi-
katta.」 „Jó volt.” ◆ jóljól érziérzi magátmagát 「Pátí-
va tanosikatta.」 „Jól éreztem magam a buliban.”
◆ jópofajópofa 「Anatatte hontóni tanosii hitone!」
„Tényleg nagyon jópofa vagy!” ◆ mulatmulat 「Kareno
dzsódan-va tanosikunai.」 „Nem lehet mulatni a
viccein.” ◆ szívderítőszívderítő 「Tanosii eigadesita.」
„Szívderítő film volt.” ◆ szórakoztatószórakoztató 「Tano-
sikatta.」 „Szórakoztató volt.” ◆ vidámvidám 「Tanosii
ongakuga szukideszu.」 „A vidám zenéket szere-
tem.”

tanosiidzsikan-otanosiidzsikan-o szugoszuszugoszu ◆ elszórakozikelszórakozik
「Kanodzsoto tanosii dzsikan-o szugosita.」 „El-
szórakoztunk a barátnőmmel.”

tanosiikototanosiikoto ◆ mulatságmulatság
tanosiipátítanosiipátí ◆ mulatságmulatság ◆ murimuri
tanosikutanosiku ◆ vidámanvidáman
tanosikunarutanosikunaru ◆ felvidulfelvidul
tanosimaszerutanosimaszeru ◆ elszórakoztatelszórakoztat 「Piero-va
kansú-o tanosimaszeta.」 „A bohóc elszórakoz-
tatta a közönséget.” ◆ felvidítfelvidít 「Kanasigatteita
kodomo-o tanosimaszeta.」 „Felvidítottam a szo-
morú gyereket.” ◆ szórakoztatszórakoztat 「Kare-va hito-
o tanosimaszerunoni ikigai-o kandzsiteiru.」 „Az
emberek szórakoztatása értelmet ad az életének.”
◇ mimi-omimi-o tanosimaszerutanosimaszeru gyönyörködtetigyönyörködteti fü-fü-
létlét 「Kireina ongaku-o kiite mimi-o tanosima-
szeta.」 „Szép zenével gyönyörködtettem a fü-
lem.”

tanosimerutanosimeru ◆ élvezhetőélvezhető
tanosimitanosimi ◆ örömöröm 「Dzsinszeino tanosimi-o fu-
jaszu.」 „Szaporítja az élet örömeit.” ◆ szóra-szóra-
kozáskozás 「Ongaku-va vatasino juiicuno tanosimi-
da.」 „Az egyetlen szórakozásom a zene.” ◆ vá-vá-
rakozásrakozás 「Atogaki-va atode, tanosimini jomu.」
„Várakozva olvasom az utószót.”

tanosiminiszurutanosiminiszuru ◆ előreelőre örülörül 「Sóhinga
todokuno-o tanosiminisiteita.」 „Előre örültem,
hogy majd megérkezik az áru.” ◆ várakozássalvárakozással
tekinttekint 「Anatatacsito aeruno-o tanosiminisitei-
maszu.」 „Várakozással tekintek a találkozásunk-
ra!”

tanosiminonaitanosiminonai ◆ unalmasunalmas 「Tanosiminonai
szeikacu」 „unalmas élet”

tanosimutanosimu ◆ élvezélvez 「Dzsinszei-o tanosindei-
ru.」 „Élvezi az életet.” ◆ mulatmulat 「Ippai tanosin-
da.」 „Jól mulattam!” ◆ szórakozikszórakozik 「Tanosin-
de kudaszai.」 „Jó szórakozást!” ◆ vigadvigad
「Kinó-va aszamade tanosindeita.」 „Tegnap reg-
gelig vigadtunk.” ◇ óinitanosimuóinitanosimu kiélvezkiélvez
「Nacujaszuminoszubete-o óini tanosinda.」 „A
nyári szabadság minden percét kiélveztem.” ◇ ta-ta-
nosimaszerunosimaszeru szórakoztatszórakoztat 「Kare-va hito-o
tanosimaszerunoni ikigai-o kandzsiteiru.」 „Az
emberek szórakoztatása értelmet ad az életének.”
◇ bunmadetanosimubunmadetanosimu odagondolodagondol 「Pátíni
szankadekinaino-va zan-nendakedo, anatano
bunmade tanosindekurune!」 „Kár, hogy nem
tudsz eljönni a buliba, de majd odagondollak!”

tanosimukototanosimukoto ◆ élvezésélvezés
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tanószeitanószei ◆ pluripotenciapluripotencia ◆ pluripotenspluripotens
tanószeikanszaibótanószeikanszaibó ◆ pluripotens őssejtpluripotens őssejt
tanószei-otanószei-o mocumocu ◆ pluripotenspluripotens 「Tanószei-o
mocu szaibó」 „pluripotens sejt”

tanpatanpa ◆ rövidhullámrövidhullám 「Tanpa-va tókumadeto-
doita.」 „A rövidhullám jól terjed.” ◇ csótanpacsótanpa
ultrarövidhullámultrarövidhullám
tanpacutanpacu ◆ egyegy lövetlövet ◆ egyszeriségegyszeriség 「Tan-
pacubaito」 „egyszeri mellékmunka” ◇ tanpa-tanpa-
cukicuki egymotorosegymotoros repülőrepülő ◇ tanpacudzsútanpacudzsú
egylövetűegylövetű fegyverfegyver ◇ tanpacutekinatanpacutekina egy-egy-
szeriszeri 「Kazanno tanpacutekina funka」 „egysze-
ri vulkánkitörés”

tanpacutanpacu ◆ rövid hajrövid haj
tanpacudzsútanpacudzsú ◆ egylövetű fegyveregylövetű fegyver
tanpacukitanpacuki ◆ egymotorosegymotoros repülőrepülő ◆ egymo-egymo-
toros repülőgéptoros repülőgép
tanpacutekinatanpacutekina ◆ egyszeriegyszeri 「Kazanno tanpac-
utekina funka」 „egyszeri vulkánkitörés”

tanpadzsusinkitanpadzsusinki ◆ rövidhullámúrövidhullámú vevőkészü-vevőkészü-
léklék
tanpahószótanpahószó ◆ rövidhullámú adásrövidhullámú adás
tanpakutanpaku ◆ fehérjefehérje ◇ sokubucuszeitanpakusokubucuszeitanpaku
növényinövényi fehérjefehérje ◇ dóbucuszeitanpakudóbucuszeitanpaku álla-álla-
ti fehérjeti fehérje
tanpakugentanpakugen ◆ fehérjeforrásfehérjeforrás ◆ proteinfor-proteinfor-
rásrás
tanpakunatanpakuna ◆ gyengéngyengén fűszerezettfűszerezett 「Kono
rjóri-va tanpakuna adzsida.」 „Ez az étel gyengén
fűszerezett.” ◆ halványhalvány 「Tanpakuna iro」 „hal-
vány szín” ◆ kistestűkistestű 「Tanpakunavain」 „kis-
testű bor” ◆ közömbösközömbös 「Kare-va kinszenni tan-
pakuna hito.」 „Közömbös a pénz iránt.”

tanpakunjótanpakunjó ◆ albuminuriaalbuminuria ◆ fehérjevizelésfehérjevizelés

tanpakusicutanpakusicu ◆ fehérjefehérje ◆ proteinprotein ◇ kaku-kaku-
tanpakusicutanpakusicu nukleoproteinnukleoprotein ◇ kanszentoku-kanszentoku-
itekitanpakusicuitekitanpakusicu kórképződésselkórképződéssel kapcso-kapcso-
latoslatos fehérjefehérje ◇ kjúdzsótanpakusicukjúdzsótanpakusicu gömbgömb
alakúalakú fehérjefehérje ◇ kjúdzsótanpakusicukjúdzsótanpakusicu glo-glo-
bulárisbuláris fehérjefehérje ◇ kessótanpakusicukessótanpakusicu vér-vér-
plazmafehérjeplazmafehérje ◇ kótanpakusicukótanpakusicu szklero-szklero-
proteinprotein ◇ sikanszaibónainotanpakusicusikanszaibónainotanpakusicu
háncsfehérjeháncsfehérje ◇ sokubucuszeitanpakusicusokubucuszeitanpakusicu
növényinövényi fehérjefehérje ◇ szutoreszutanpakusicuszutoreszutanpakusicu
stresszfehérjestresszfehérje ◇ szen-idzsótanpakusicuszen-idzsótanpakusicu
szálasszálas fehérjefehérje ◇ szen-idzsótanpakusicuszen-idzsótanpakusicu

fibrillárisfibrilláris fehérjefehérje ◇ tanszaibótanpakusicutanszaibótanpakusicu
egysejtfehérjeegysejtfehérje ◇ csószecutanpakusicucsószecutanpakusicu
regulátorfehérjeregulátorfehérje ◇ díenuékecugótanpaku-díenuékecugótanpaku-
sicusicu DNS-kötőDNS-kötő fehérjefehérje ◇ tókecubósitanpa-tókecubósitanpa-
kusicukusicu fagyásgátlófagyásgátló fehérjefehérje ◇ tótanpaku-tótanpaku-
sicusicu glikoproteinglikoprotein ◇ dóbucuszeitanpakusi-dóbucuszeitanpakusi-
cucu állatiállati fehérjefehérje ◇ necusokkutanpakusi-necusokkutanpakusi-
cucu hősokk-proteinhősokk-protein ◇ futótanpakusicufutótanpakusicu fagy-fagy-
állóálló proteinprotein ◇ futótanpakusicufutótanpakusicu termálistermális
hiszterézisfehérjehiszterézisfehérje ◇ makutanpakusicumakutanpakusicu
membránfehérjemembránfehérje ◇ mukotanpakusicumukotanpakusicu muko-muko-
proteinprotein ◇ juszótanpakusicujuszótanpakusicu transzportfe-transzportfe-
hérjehérje ◇ juszótanpakusicujuszótanpakusicu szállítószállító fehérjefehérje
◇ ribokakutanpakusicuribokakutanpakusicu ribonukleoproteinribonukleoprotein
◇ ripotanpakusicuripotanpakusicu lipoproteinlipoprotein ◇ rjósicuna-rjósicuna-
tanpakusicutanpakusicu teljes értékű fehérjeteljes értékű fehérje
tanpakusicubunkaitanpakusicubunkai ◆ proteolízisproteolízis
tanpakusicubunkaikószotanpakusicubunkaikószo ◆ proteázproteáz ◆ pro-pro-
teinázteináz ◆ proteolitikus enzimproteolitikus enzim
tanpakusicugószeitanpakusicugószei ◆ fehérjeszintézisfehérjeszintézis
tanpakusicuhoszufatázetanpakusicuhoszufatáze ◆ proteinfoszfa-proteinfoszfa-
táztáz
tanpakusicukinázetanpakusicukináze ◆ proteinkinázproteinkináz
tanpakusicukógakutanpakusicukógaku ◆ fehérjemanipulációfehérjemanipuláció
◆ fehérjemérnökségfehérjemérnökség
tanpakusicunoóitanpakusicunoói ◆ fehérjedúsfehérjedús
tanpakusicusíkuensingutanpakusicusíkuensingu ◆ fehérjeszek-fehérjeszek-
venálásvenálás
tanpantanpan ◆ rövidnadrágrövidnadrág 「Nacu-va tanpan-
niTsacude szugosimaszu.」 „A nyarat rövid nad-
rágban és pólóban töltöm.”

tanpeikjútanpeikjú ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság 「Tanpeikjú-
ni furu mau.」 „Elhamarkodottan cselekszik.” ◆

hirtelenséghirtelenség
tanpeikjúnatanpeikjúna ◆ elhamarkodottelhamarkodott 「Tanpeikjúna
kecuron-o dasita.」 „Elhamarkodott következte-
tést vont le.” ◆ hirtelenhirtelen 「Tekidzsinni tanpeik-
júna szeme-o sita.」 „Hirtelen támadást mért az
ellenségre.”

tanpentanpen ◆ rövidrövid 「Tanpen-eiga-o mita.」 „Rö-
vidfilmet néztem.” ◆ rövidrerövidre fogottfogott ◆ rövidrövid
terjedelműterjedelmű
tanpen-eigatanpen-eiga ◆ rövidfilmrövidfilm ◆ rövid játékfilmrövid játékfilm
tanpensószecutanpensószecu ◆ elbeszéléselbeszélés ◆ novellanovella
tanpensútanpensú ◆ elbeszélés-gyűjteményelbeszélés-gyűjtemény ◆ no-no-
vellagyűjteményvellagyűjtemény ◆ novelláskötetnovelláskötet
tanpenszakkatanpenszakka ◆ novellaírónovellaíró
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tanpintanpin ◆ különállókülönálló áruáru ◆ különállókülönálló ételétel
「Kószude-va naku tanpinde rjóri-o csúmonsi-
ta.」 „Nem többfogásos ebédet, hanem különálló
ételeket rendeltünk.”

tanpjótanpjó ◆ kommentárkommentár 「Dzsidzsitanpjó」 „ak-
tuális események kommentárja” ◆ rövidrövid kritikakritika

tanpotanpo ◆ biztosítékbiztosíték 「Ie-va rón-no tanponinat-
ta.」 „A ház lett a hitel biztosítéka.” ◆ fedezetfedezet
「Ie-o tanponi okane-o karita.」 „A házat fedezet-
ként használva, kölcsönt vett fel.” ◇ siszantan-siszantan-
posókenposóken eszközalapúeszközalapú értékpapírértékpapír ◇ dzsúta-dzsúta-
kuróntanposókenkuróntanposóken jelzálogjelzálog fedezetűfedezetű érték-érték-
papírpapír ◇ fudószantanposókenfudószantanposóken jelzálogjelzálog fe-fe-
dezetű értékpapírdezetű értékpapír
tanpocukitanpocuki ◆ fedezettfedezett 「Tanpocuki szaiken」
„fedezett kötvény”

tanpontanpon ◆ tampontampon
tanponiirerutanponiireru ◆ elzálogosítelzálogosít 「Ie-o tanponi ire-
ta.」 „Elzálogosította a házat.”

tanpopotanpopo ◆ gyermekláncfűgyermekláncfű ◆ pitypangpitypang
tanpukutanpuku ◆ egyszerűség és bonyolultságegyszerűség és bonyolultság
tanrakutanraku ◆ elhamarkodottságelhamarkodottság ◆ leegysze-leegysze-
rűsítésrűsítés ◆ rövidrerövidre zárászárás ◆ rövidzárlatrövidzárlat ◆

zárlatzárlat ◇ csirakucsiraku földzárlatföldzárlat
tanrakuszurutanrakuszuru ◆ elhamarkodikelhamarkodik 「Tanrakusita
kecuron-o dasita.」 „Elhamarkodott következte-
tést vont le.” ◆ elhamarkodottanelhamarkodottan összekap-összekap-
csolcsol ◆ rövidrerövidre zárzár 「Nidzsigava-o tanrakusi-
ta.」 „Rövidre zártam a szekunder oldalt.”

tanrakutekinatanrakutekina ◆ leegyszerűsítettleegyszerűsített 「Kore-
va tanrakutekina kangae katadeszu.」 „Leegysze-
rűsített gondolkodásmód.” ◆ primitívprimitív 「Tanra-
kutekina haszszódeszu.」 „Primitív ötlet.”

tánranputánranpu ◆ irányjelző lámpairányjelző lámpa
tanreitanrei ◆ kecsességkecsesség ◆ szépségszépség ◇ jósitanreijósitanrei
vonzóvonzó megjelenésmegjelenés ◇ jósitanreijósitanrei vonzóvonzó kiné-kiné-
zetzet
tanreinatanreina ◆ bájosbájos ◆ gyönyörűgyönyörű ◆ kecseskecses ◆

szépszép ◇ jósitanreinajósitanreina vonzóvonzó megjelenésűmegjelenésű ◇

jósitanreinajósitanreina vonzó kinézetűvonzó kinézetű
tanrentanren ◆ edzésedzés ◆ kovácsoláskovácsolás
tanrenszurutanrenszuru ◆ edzedz 「Tecu-o tanrenszuru.」
„Vasat edz.” ◆ kovácsolkovácsol 「Katana-o tanrenszu-
ru.」 „Kardot kovácsol.” ◆ megacélozmegacéloz 「Sinsin-
o tanrenszuru.」 „Testét-lelkét megacélozza.” ◆

megedzmegedz 「Szeisin-o tanrensita.」 „Megedzette a
szívét.”

tanritanri ◆ izolálásizolálás
tanritanri ◆ egyszerű kamategyszerű kamat
tanriszurutanriszuru ◆ izolálizolál
tanrjotanrjo ◆ lobbanékonyságlobbanékonyság ◆ meggondolat-meggondolat-
lanságlanság
tanrjokutanrjoku ◆ merszmersz ◆ rettenthetetlenségrettenthetetlenség
tanrjokunoarutanrjokunoaru ◆ merészmerész
tanrjokusokutanrjokusoku ◆ világoszöldvilágoszöld
tanrjonatanrjona ◆ lobbanékonylobbanékony ◆ meggondolatlanmeggondolatlan

tanrjótaitanrjótai ◆ építőkőépítőkő ◆ monomermonomer
tanrokudencsitanrokudencsi ◆ minielemminielem
tanrokugatadencsitanrokugatadencsi ◆ minielemminielem
tansatansa ◆ injektív leképezésinjektív leképezés
tansatansa ◆ motormotor ◆ motorkerékpármotorkerékpár
tansitansi ◆ csatlakozócsatlakozó ◆ kapocskapocs ◆ kivezetéskivezetés
「Szosino tansi」 „alkatrész kivezetése” ◇ ász-ász-
utansiutansi földelőkapocsföldelőkapocs ◇ sucurjokutansisucurjokutansi ki-ki-
menőmenő csatlakozócsatlakozó ◇ njúrjokutansinjúrjokutansi bemenőbemenő
csatlakozócsatlakozó ◇ vaigatatansivaigatatansi villásvillás kábelsa-kábelsa-
ruru
tansidaitansidai ◆ csokicsoki ◆ sorkapocssorkapocs
tansiden-acutansiden-acu ◆ kapocsfeszültségkapocsfeszültség 「Batterí-
no tansiden-acu」 „akkumulátor kapocsfeszültsé-
ge”

tánsigunaruranputánsigunaruranpu ◆ indexlámpaindexlámpa ◆ irányjel-irányjel-
ző lámpaző lámpa
tansijótansijó ◆ egyszikűegyszikű
tansijóruitansijórui ◆ egyszikűekegyszikűek
tansijósokubucutansijósokubucu ◆ egyszikű növényegyszikű növény
tansikitansiki ◆ egyszeresegyszeres könyveléskönyvelés ◆ téttét 「Aru
umani tansikide nimanen-o kaketa.」 „Megját-
szottam egy lovat tétre 20 ezer jenért.” ◇ szan-szan-
rensótansikirensótansiki hármasbefutóhármasbefutó 「Szanrensótan-
sikide szanman en-o kaketa.」 „Feltettem 30 ezer
jent hármasbefutóra.” ◇ rensótansikirensótansiki befutóbefutó
「Rensótansikide nimanen-o kaketa.」 „Feltet-
tem 20 ezer jent befutóra.”

tansikitansiki ◆ bazídiumbazídium
tansikibokitansikiboki ◆ egyszerűegyszerű könyveléskönyvelés ◆ egy-egy-
szerű könyvvitelszerű könyvvitel

36083608 tanpin tanpin – tansikiboki tansikiboki AdysAdys



tansikintansikin ◆ basidiomycotabasidiomycota ◆ bazídiumosbazídiumos
gombákgombák
tansintansin ◆ rövidhírrövidhír ◆ rövid üzenetrövid üzenet
tansintansin ◆ kismutatókismutató
tansintansin ◆ egyedülegyedül 「Tansinkaigaini vatatta.」
„Egyedül ment külföldre.” ◆ egyedülállóegyedülálló 「Tan-
sinkóreisaga icsivari-o toppasita.」 „Az egyedül-
álló idősek száma meghaladta a 10 százalékot.” ◆

egyegy szálszál magábanmagában 「Tansinkógekisita.」 „Egy
szál magában támadott.”

tansintansin ◆ mérőfejmérőfej
tansinapuszuhansatansinapuszuhansa ◆ monoszinaptikusmonoszinaptikus ref-ref-
lexlex
tansinfunintansinfunin ◆ magányosmagányos kihelyezéskihelyezés ◆ ma-ma-
gányos kiküldetésgányos kiküldetés
tansinhósikitansinhósiki ◆ szimplexszimplex átvitelátvitel ◆ szimplexszimplex
távközléstávközlés
tansinrantansinran ◆ rövidhírekrövidhírek
tansiruitansirui ◆ uniramiauniramia
tansotanso ◆ fogyatékosságfogyatékosság 「Csósoto tanso」
„erény és fogyatékosság” ◆ gyengegyenge pontpont 「Ka-
reno tanso-va tankinatokorodeszu.」 „A gyenge
pontja az, hogy lobbanékony.” ◆ hibahiba 「Darede-
mo tansogaaru.」 „Mindenkinek vannak hibái.” ◆

negatív tulajdonságnegatív tulajdonság
tansotanso ◆ kezdetkezdet 「Denkino hakken-va sindzsi-
daino tanso-o hiraita.」 „A villamosság felfedezé-
sével új korszak vette kezdetét.” ◆ nyitjanyitja 「Mon-
daikaikecuno tanso-o eta.」 „Rájöttem a problé-
ma nyitjára.”

tansótansó ◆ csodálatcsodálat ◆ dicséretdicséret
tansótansó ◆ szépszép helyhely felkeresésefelkeresése 「Tansóni
dekaketa.」 „Elindultam, hogy felkeressek né-
hány szép helyet.”

tansokutansoku ◆ halvány színhalvány szín
tansokunotansokuno ◆ egyszínűegyszínű ◆ monokrómmonokróm
tansóniataiszurutansóniataiszuru ◆ csodálatracsodálatra méltóméltó ◆ di-di-
cséretre méltócséretre méltó
tansonicukutansonicuku ◆ megkezdődikmegkezdődik 「Dómeino
kócsiku-va tansoni cuita.」 „Az együttműködés
kiépítése megkezdődött.”

tansósikitansósiki ◆ téttét 「Nitóno umani tansósikide
icsimanenzucu kaketa.」 „Tétre megjátszottam 2
lovat 10 ezer jenes alapon.”

tansószurutansószuru ◆ csodálcsodál 「Szakkano ginóni tan-
sósita.」 „Csodáltam az író technikáját.” ◆ di-di-
csércsér 「Nanto ucukusiinodato tansósita.」 „Di-
csérte, hogy milyen szép.”

tansószurutansószuru ◆ felkeresfelkeres 「Kójóno tani-o tan-
sósita.」 „Felkerestem az ősz színeiben pompázó
völgyet.”

tansószuruhitotansószuruhito ◆ csodálócsodáló
tansótótansótó ◆ keresőfénykeresőfény ◆ reflektorreflektor
tansucusúszankadzsotansucusúszankadzso ◆ egyesbogegyesbog
tansúgótansúgó ◆ egyelemű halmazegyelemű halmaz
tansukutansuku ◆ kurtításkurtítás ◆ lerövidítéslerövidítés 「Konp-
jútáno kidódzsikanno tansuku」 „rendszerfelállás
idejének lerövidítése” ◆ megkurtításmegkurtítás ◆ meg-meg-
rövidítésrövidítés 「Eigjódzsikanno tansuku」 „nyitva-
tartási idő megrövidítése” ◆ rövidítésrövidítés 「Sing-
idzsucuno dónjúnijoru sigotono tansuku」 „mun-
ka rövidítése új technológia bevezetésével” ◇

szógjótansukuszógjótansuku tevékenységektevékenységek megkurtí-megkurtí-
tásatása ◇ szógjótansukuszógjótansuku tevékenységektevékenységek
visszafogásavisszafogása
tansukudaijarutansukudaijaru ◆ gyorstárcsázásgyorstárcsázás 「Kono
denva-va dzsukkono tansukudaijaru-o tórokudek-
imaszu.」 „Ez a telefon tíz számot tud megjegyez-
ni a gyorstárcsázáshoz.”

tansukudzsugjótansukudzsugjó ◆ rövidített tanításrövidített tanítás
tansukukeitansukukei ◆ rövidített alakrövidített alak
tansukuszarerutansukuszareru ◆ lerövidüllerövidül 「Kensúkikan-va
tansukuszareta.」 „Lerövidült a képzési idő.”

tansukuszurutansukuszuru ◆ csökkentcsökkent 「Ródódzsikan-o
tansukusita.」 „Csökkentették a munkaidőt.” ◆

lerövidítlerövidít 「Rjokó-o tansukusita.」 „Lerövidítet-
tem az utazást.” ◆ megkurtítmegkurtít 「Kógi-o tansu-
kusita.」 „Megkurtította az előadását.” ◆ megrö-megrö-
vidítvidít 「Nidzsikande dzsóeidekirujóni eiga-o tan-
sukusita.」 „Megrövidítették a filmet, hogy bele-
férjen két órába.” ◆ rövidítrövidít 「Renkjúno aidaha
ródódzsikan-o tansukusite hatarakimaszu.」 „Rö-
vidített munkaidőben fogunk dolgozni az ünnepek
alatt.” ◆ tömöríttömörít 「Kidzsi-o icsipédzsini tansu-
kusita.」 „Egy oldalba tömörítettem a cikket.” ◇

dzsikan-odzsikan-o tansukuszurutansukuszuru időtidőt nyernyer 「Dzsi-
tensade ikeba dzsikanga tansukudekiru.」 „Ha bi-
ciklivel megyünk, időt nyerünk.” ◇ tansu-tansu-
kuszarerukuszareru lerövidüllerövidül 「Kensúkikan-va tansu-
kuszareta.」 „Lerövidült a képzési idő.”
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tanszatansza ◆ kereséskeresés ◆ kutatáskutatás ◆ vizsgálatvizsgálat ◇

kaiteitanszakaiteitansza tengerfenék-vizsgálattengerfenék-vizsgálat ◇ kai-kai-
teitanszateitansza óceánfenék-vizsgálatóceánfenék-vizsgálat
tanszaitanszai ◆ halvány színezéshalvány színezés
tanszaitanszai ◆ monokróm színezésmonokróm színezés
tanszaibónotanszaibóno ◆ egybitesegybites agyúagyú 「Tanszaibóno
hito」 „egybites agyú ember” ◆ egysejtűegysejtű
tanszaibószeibucutanszaibószeibucu ◆ egysejtűegysejtű lénylény ◆ egy-egy-
sejtű organizmussejtű organizmus
tanszaibótanpakusicutanszaibótanpakusicu ◆ egysejtfehérjeegysejtfehérje
tanszaigatanszaiga ◆ pasztellképpasztellkép
tanszaigatanszaiga ◆ monokróm képmonokróm kép
tanszakitanszaki ◆ szondaszonda ◆ űrszondaűrszonda
tanszakutanszaku ◆ monokultúramonokultúra
tanszakutanszaku ◆ kereséskeresés
tanszakuszurutanszakuszuru ◆ felkutatfelkutat ◆ kutatkutat
「Mudzsintó-o tanszakusiteiru.」 „Kutatja a la-
katlan szigetet.” ◆ nyomoznyomoz 「Keiszacu-va
jukuefumeisa-o tanszakusiteiru.」 „A rendőrség
nyomoz az eltűnt személy után.” ◆ portyázikportyázik
「Heisi-va nanbu-o tanszakusita.」 „Katonák
portyáztak az ország déli részén.”

tanszantanszan ◆ szénsavszénsav 「Konoszofutodorinkuni-
va tanszanga haitteimaszen.」 „Ebben az üdítő-
ben nincs szénsav.”

tanszan-anmoniatanszan-anmonia ◆ repülősórepülősó
tanszandaszszuikószotanszandaszszuikószo ◆ szénsavanhidrázszénsavanhidráz

tanszandencsitanszandencsi ◆ ceruzaelemceruzaelem
tanszandotanszando ◆ nagy tercnagy terc
tanszandókaszajótanszandókaszajó ◆ széndioxid-széndioxid-
asszimilációasszimiláció
tanszan-entanszan-en ◆ karbonátkarbonát
tanszangaszutanszangaszu ◆ szén-dioxidszén-dioxid
tanszangatadencsitanszangatadencsi ◆ ceruzaelemceruzaelem
tanszan-inrjótanszan-inrjó ◆ szénsavas italszénsavas ital
tanszankadzsotanszankadzso ◆ egyesbogegyesbog
tanszankarusiumutanszankarusiumu ◆ kalcium-karbonátkalcium-karbonát
tanszankoteitanszankotei ◆ szén megkötéseszén megkötése
tanszan-natoriumutanszan-natoriumu ◆ mosószódamosószóda ◆

nátrium-karbonátnátrium-karbonát ◆ sziksósziksó
tanszanszódatanszanszóda ◆ mosószódamosószóda
tanszanszuitanszanszui ◆ szikvízszikvíz ◆ szódaszóda ◆ szódavízszódavíz

tanszanszuiszoentanszanszuiszoen ◆ bikarbonátbikarbonát ◆

hidrogén-karbonáthidrogén-karbonát
tanszanszuiszonatoriumutanszanszuiszonatoriumu ◆ nátrium-nátrium-
bikarbonátbikarbonát ◆ nátrium-hidrogén-karbonátnátrium-hidrogén-karbonát ◆

szódabikarbónaszódabikarbóna
tanszaszanzaihanpukuhairecutanszaszanzaihanpukuhairecu ◆ rövidrövid be-be-
ékeltékelt szekvenciaszekvencia ◆ rövidrövid betolakodóbetolakodó ele-ele-
mekmek
tanszaszurutanszaszuru ◆ kereskeres 「Ten-nensigen-o tan-
szasiteiru.」 „Természeti kincseket keres.” ◆ ku-ku-
tattat 「Kóbucu-o tanszaszuru.」 „Ásványokat ku-
tat.” ◆ megvizsgálmegvizsgál 「Sóvakuszei-o tanszaszu-
ru.」 „Megvizsgálja a kisbolygót.” ◆ vizsgálvizsgál
「Hokkjokuno kóri-o tanszaszuru.」 „Az északi
sark jegét vizsgálja.”

tanszeitanszei ◆ homofóniahomofónia
tanszeitanszei ◆ fáradozásfáradozás 「Naganenno tanszeino
kekkagakono bonszaideszu.」 „Sokéves fáradozá-
som eredménye ez a törpefa.” ◆ odaadásodaadás
「Tanszei-o kometa niva」 „odaadóan művelt
kert”

tanszeitanszei ◆ csodálatcsodálat ◆ kesergéskesergés ◆ sóhajtássóhajtás

tanszeitanszei ◆ tisztatiszta szívszív 「Tanszei-o kometa
okuri mono」 „tiszta szívvel adott ajándék”

tanszeitanszei ◆ egyneműségegyneműség
tanszeikatanszeika ◆ egyivarú virágegyivarú virág
tanszeinatanszeina ◆ arányosarányos 「Tanszeina dzsi」 „ará-
nyos betű” ◆ helyeshelyes 「Tanszeina kaodacsi」
„helyes arcvonások”

tanszeinotanszeino ◆ egyneműegynemű ◆ monogenetikusmonogenetikus
tanszei-o cukuszutanszei-o cukuszu ◆ tiszta szívveltiszta szívvel
tanszei-otanszei-o korasitekorasite ◆ odaadóanodaadóan 「Tanszei-
o korasite cukuri agetakéki」 „odaadóan készített
sütemény.”

tanszei-otanszei-o moraszumoraszu ◆ sóhajtsóhajt ◆ sóhajtozvasóhajtozva
csodálcsodál
tanszeiongakutanszeiongaku ◆ egyszólamúegyszólamú zenezene ◆ homo-homo-
fón zenefón zene
tanszeisitetanszeisite ◆ gondosangondosan 「Hana-o tanszeisite
szodateta.」 „Gondosan nevelte a virágot.”

tanszeiszeisokutanszeiszeisoku ◆ ivartalanivartalan szaporodásszaporodás ◆

monogenetikus szaporodásmonogenetikus szaporodás ◆ telitokiatelitokia
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tanszekitanszeki ◆ éjjel-nappaléjjel-nappal ◆ küszöbküszöb 「Inocsi-
tanszekini szematteiru.」 „Halála küszöbén áll.”
◆ reggel és estereggel és este
tanszekitanszeki ◆ epekőepekő
tanszekisótanszekisó ◆ epekőbetegségepekőbetegség
tanszentanszen ◆ egyszálasegyszálas vezetékvezeték ◆ egyegy vá-vá-
gánygány ◆ tömör vezetéktömör vezeték
tanszenkukantanszenkukan ◆ egyvágányú szakaszegyvágányú szakasz
tanszensikikaiszentanszensikikaiszen ◆ tömör vezetéktömör vezeték
tanszentecudótanszentecudó ◆ egyvágányúegyvágányú vonatközle-vonatközle-
kedéskedés
tanszen-untentanszen-unten ◆ egyvágányú forgalomegyvágányú forgalom
tanszotanszo ◆ lépfenelépfene ◆ pokolvarpokolvar
tanszotanszo ◆ szénszén ◇ iszszankatanszoiszszankatanszo szén-szén-
monoxidmonoxid ◇ niszankatanszoniszankatanszo szén-dioxidszén-dioxid
tanszótanszó ◆ szénkőrétegszénkőréteg ◆ szénrétegszénréteg
tanszótanszó ◆ egy fázisegy fázis
tanszóbaijótanszóbaijó ◆ monolayer tenyészetmonolayer tenyészet
tanszobjótanszobjó ◆ anthraxanthrax ◆ lépfenelépfene
tanszodókatanszodóka ◆ szénszén asszimilációjaasszimilációja ◆ szénszén
megkötésemegkötése
tanszodzsunkantanszodzsunkan ◆ szénciklusszénciklus
tanszóhanpaszeirjútanszóhanpaszeirjú ◆ egyutasegyutas együteműegyütemű
egyenirányításegyenirányítás
tanszokagóbucutanszokagóbucu ◆ szénvegyületszénvegyület
tanszokintanszokin ◆ lépfene baktériumlépfene baktérium
tanszokótanszokó ◆ szénacélszénacél
tanszokutanszoku ◆ mérésmérés ◆ szondázásszondázás
tanszokutanszoku ◆ kesergéskesergés ◆ sóhajtássóhajtás 「Kare-va
tanszoku-o morasita.」 „Sóhajtott egyet.” ◆ só-só-
hajtozáshajtozás
tanszokutanszoku ◆ rövidrövid lábláb ◇ dónagatanszokudónagatanszoku
hosszú törzs, rövid lábhosszú törzs, rövid láb
tanszokukitanszokuki ◆ mérőszondamérőszonda ◆ szondaszonda
tanszokukikjútanszokukikjú ◆ meteorológiai léggömbmeteorológiai léggömb
tanszokunotanszokuno ◆ rövid lábúrövid lábú
tanszokusinagaratanszokusinagara ◆ keservesenkeservesen 「Szukunai
nenkinde tanszokusinagara kurasiteiru.」 „Keser-
vesen él kevés nyugdíjából.”

tanszokuszurutanszokuszuru ◆ sóhajtsóhajt 「Tanszokusite cu-
zuketa.」 „Sóhajtva folytatta.” ◆ sóhajtoziksóhajtozik
「Tanszokusinagara hanasita.」 „Sóhajtozva be-
szélt.”

tanszokuszurutanszokuszuru ◆ megmérmegmér 「Sindo-o tanszo-
kusita.」 „Megmérte a mélységet.” ◆ mérmér
tanszosótanszosó ◆ anthraxanthrax ◆ lépfenelépfene
tanszoszen-itanszoszen-i ◆ karbonszálkarbonszál ◆ szénszálszénszál
tanszótaitanszótai ◆ haplontahaplonta
tanszózenpaszeirjútanszózenpaszeirjú ◆ egyutasegyutas kétüteműkétütemű
egyenirányításegyenirányítás
tanszutanszu ◆ szekrényszekrény ◇ szeiridanszuszeiridanszu fiókosfiókos
szekrényszekrény ◇ jófukudanszujófukudanszu ruhásszekrényruhásszekrény
tanszútanszú ◆ egyes számegyes szám
tanszuitanszui ◆ édesvízédesvíz
tanszuigjotanszuigjo ◆ édesvízi halédesvízi hal
tanszuikabucutanszuikabucu ◆ szénhidrátszénhidrát
tanszuikotanszuiko ◆ édes vizű tóédes vizű tó
tanszuirotanszuiro ◆ rövidpályarövidpálya
tanszuiunagitanszuiunagi ◆ édesvízi angolnaédesvízi angolna
tanszúkeitanszúkei ◆ egyes számú alakegyes számú alak
tánszurutánszuru ◆ fordulfordul 「Kuruma-va tánsita.」 „A
kocsi fordult.” ◆ megfordulmegfordul 「Szuieiszensu-va
tánsita.」 „Az úszó megfordult.”

tantaitantai ◆ egységegység ◆ elemelem 「Tantaibunkacu」
„elemekre osztás” ◆ különállókülönálló dologdolog
「Konokorekuson-va tantaide hanbaisiteima-
szen.」 „Ezt a gyűjteményt nem áruljuk különál-
lóan.”

tantaitantai ◆ hordozóhordozó ◆ szállítószállító ◇ szuiszotan-szuiszotan-
taitai hidrogénszállítóhidrogénszállító
tantaibunsitantaibunsi ◆ szállítómolekulaszállítómolekula
tantaifukutaitantaifukutai ◆ szimpliciális komplexusszimpliciális komplexus
tantaisikentantaisiken ◆ egységtesztelésegységtesztelés ◆ modul-modul-
tesztteszt
tantaiteszutotantaiteszuto ◆ egységtesztelésegységtesztelés ◆ mo-mo-
dultesztdulteszt
tantantantan ◆ békésenbékésen ◆ egyenletesenegyenletesen
tantantantan ◆ prédátprédát lesvelesve ◇ kositantantokositantanto le-le-
hetőségethetőséget lesvelesve 「Kositantanto manbikino
kikai-o neratta.」 „Leste a lehetőséget, hogy mi-
kor lophat.”

tantanmentantanmen ◆ tantan rámentantan rámen
tantantarutantantaru ◆ békésbékés 「Tantantaru szeikacu-
o okutta.」 „Békés életet élt.” ◆ egyenletesegyenletes
「Tantantaru hiracsi.」 „Egyenletesen sík vidék.”
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tantantarutantantaru ◆ higgadthiggadt 「Tantantaru sinkjó」
„higgadt lelkiállapot”

tantantotantanto ◆ nyugodtannyugodtan 「Ókii kavaga tantanto
nagareteita.」 „A nagy folyó nyugodtan folydo-
gált.”

tantantositatantantosita ◆ egyenletesegyenletes 「Tantantosita
micsi.」 „Egyenletes út.”

tantantositatantantosita ◆ enyheenyhe 「Tantantosita adzsicu-
ke」 „enyhe fűszerezés” ◆ közömbösközömbös 「Tantan-
tosita hjódzsóde kotaeta.」 „Közömbös arccal vá-
laszolt.” ◆ semlegessemleges 「Tantantosita bídzsíemu-
ga nagareteita.」 „Semleges háttérzene szólt.”

tantarutantaru ◆ tantáltantál
tántéburutántéburu ◆ fordítókorongfordítókorong ◆ forgóasztalforgóasztal
◆ hanglemeztányérhanglemeztányér
tantecutantecu ◆ kovácsolt vaskovácsolt vas
tanteitantei ◆ detektívdetektív ◆ nyomozónyomozó ◇ siricutan-siricutan-
teitei magándetektívmagándetektív ◇ siricutanteisiricutantei magán-magán-
nyomozónyomozó 「Siricutantei-o jatou.」 „Magánnyo-
mozót fogad.” ◇ himicutanteihimicutantei titkosrendőrtitkosrendőr ◇

meitanteimeitantei híres nyomozóhíres nyomozó
tanteigokkotanteigokko ◆ detektívesdidetektívesdi
tanteisószecutanteisószecu ◆ detektívregénydetektívregény
tantekinatantekina ◆ kerteléskertelés nélkülinélküli 「Tantekina
kaitó-o sita.」 „Kertelés nélkül válaszolt.” ◆ lé-lé-
nyegrenyegre törőtörő 「Tantekina hanasi kata-o szuru.」
„Lényegre törően beszél.” ◆ világosvilágos 「Tantekina
hjógen」 „világos kifejezés”

tantekinitantekini ◆ lényegrelényegre törőentörően 「Tantekini sze-
cumeiszuru.」 „Lényegre törően magyaráz.” ◆

őszinténőszintén 「Tantekini iuto, dono tósimoriszuku-
o tomonau.」 „Őszintén megvallva, minden be-
fektetés kockázattal jár.” ◆ szókimondóanszókimondóan
「Tantekini hanaszu.」 „Szókimondóan beszél.”
◆ világosanvilágosan 「Ano fúfuno kaiva-va karerano va-
rui kankei-o tantekini monogatatteiru.」 „A há-
zaspár beszélgetése világosan elénk tárja a rossz
kapcsolatukat.”

tantekiniiutotantekiniiuto ◆ lényegébenlényegében 「Sinszeihinto
kjúszeihin-va , tantekini iuto csigaiarimaszen.」
„Az új termék lényegében ugyanolyan, mint a ré-
gi.” ◆ magyaránmagyarán szólvaszólva 「Kono kikaku-va tan-
tekini iutodobuni okane-o szuterujónamonoda.」
„A projekt magyarán szólva pénzkidobás.”

tantentanten ◆ végpontvégpont 「Kore-va szenbunno tan-
tendeszu.」 „Ez a szakasz végpontja.”

tantótantó ◆ rövid kardrövid kard ◆ tőrtőr
tantótantó ◆ egyszerű cukoregyszerű cukor ◆ monoszacharidmonoszacharid
tantótantó ◆ megbízásmegbízás
tantótantó ◆ zenzen templomtemplom egyikegyik legfőbblegfőbb veze-veze-
tőjetője
tantócsokunjúnatantócsokunjúna ◆ egyenesegyenes 「Tantócsokun-
júna sicumon」 „egyenes kérdés”

tantócsokunjúnitantócsokunjúni ◆ bevezetésbevezetés nélkülnélkül ◆

egyenesenegyenesen ◆ kivontkivont karddalkarddal támadvatámadva ◆ lé-lé-
nyegrenyegre törőentörően 「Kisa-va tantócsokunijúni si-
cumonsita.」 „Az újságíró lényegre törően kérde-
zett.” ◆ nyersennyersen
tantódzsucutantódzsucu ◆ tőrvívástőrvívás
tantóitantói ◆ kezelőorvoskezelőorvos
tantónotantóno ◆ felelősfelelős ◆ illetékesilletékes ◆ megbízottmegbízott
tantóruitantórui ◆ monoszacharidokmonoszacharidok
tantósatantósa ◆ illetékesilletékes 「Tantósa-o szagasita.」
„Megkerestem az illetékest.” ◆ kontaktszemélykontaktszemély
◆ megbízottmegbízott ◆ ügyintézőügyintéző 「Vatasino kennicu-
ite tantósaga kavatta.」 „Megváltozott az ügyinté-
ző az ügyemben.” ◆ ügyvivőügyvivő
tantószaszerutantószaszeru ◆ gondjairagondjaira bízbíz 「Kareni
kokjaku-o tantószaszeta.」 „Gondjaira bíztam a
vendégeket.” ◆ megbízmegbíz 「Kareni hanbai-o tantó-
szaszeta.」 „Megbíztam az értékesítéssel.” ◆ rá-rá-
bízbíz 「Keibi-o tantószaszete itadakimasita.」
„Rám bízták az őrzést.”

tantószurutantószuru ◆ illetékesilletékes 「Boku-va kono ken-
va tantósiteimaszen.」 „Nem vagyok illetékes eb-
ben az ügyben.” ◆ rárá vanvan bízvabízva 「Kare-va
hinsicukanri-o tantósiteiru.」 „A minőség-
ellenőrzés van rábízva.” ◆ vezetvezet
「Vatasigakonopurodzsekuto-o tantósiteiru mo-
nodeszu.」 „Én vezetem ezt a projektet.”

tanukitanuki ◆ nyestkutyanyestkutya ◆ tanukitanuki ◇ furudanukifurudanuki
vén rókavén róka
tanukineiritanukineiri ◆ alvásalvás tettetésetettetése ◆ színleltszínlelt
alvásalvás ◆ tettetett alvástettetett alvás
tanukineiriszurutanukineiriszuru ◆ alvást színlelalvást színlel
tanukiojadzsitanukiojadzsi ◆ vén rókavén róka
tanzatanza ◆ egyenes ülésegyenes ülés
tanzakutanzaku ◆ cetlicetli ◆ hosszúkáshosszúkás csíkcsík
「Nindzsin-o tanzakuni kitta.」 „Hosszúkás csí-
kokra szeleteltem a répát.” ◆ tanzakutanzaku ◆ tégla-tégla-
lap alakú papírlap alakú papír
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tanzaniatanzania ◆ TanzániaTanzánia
tanzaniadzsintanzaniadzsin ◆ tanzántanzán
tanzanianotanzaniano ◆ tanzántanzán
tanzaszurutanzaszuru ◆ egyenesenegyenesen ülül 「Tanzasite mei-
szósita.」 „Egyenesen ülve meditáltam.”

tanzentanzen ◆ bélelt kimonóbélelt kimonó
tanzentarutanzentaru ◆ rendesrendes 「Tanzentaru szugata」
„rendes megjelenés”

tanzentoszuvarutanzentoszuvaru ◆ egyenesen ülegyenesen ül
tanzótanzó ◆ kovácsoláskovácsolás
tanzurutanzuru / tandzsirutandzsiru ◆ keseregkesereg 「Mino ue-o
tandzsita.」 „A sorsán kesergett.” ◆ sóhajtozvasóhajtozva
csodálcsodál
taojakanataojakana ◆ kecseskecses 「Dzsoszeino taojakana
sigusza」 „nő kecses mozdulatai”

taojametaojame ◆ kecses nőkecses nő
taojameburitaojameburi ◆ kecses nőiességkecses nőiesség
taondzsitaondzsi ◆ polifón betűpolifón betű
taonszecugotaonszecugo ◆ több szótagú szótöbb szótagú szó
taorekakarutaorekakaru ◆ ájuldozikájuldozik 「Szaikecuno ato-
taorekakatta.」 „A vérvétel után ájuldozott.”

taorekakatteirutaorekakatteiru ◆ csődcsőd szélénszélén álláll 「Taore
kakatteiru kaisa」 „csőd szélén álló vállalat.” ◆

dűlőfélbendűlőfélben vanvan 「Taorekakatteiru entocu」
„dűlőfélben lévő kémény”

taorekakerutaorekakeru ◆ düledezikdüledezik 「Kono kabe-va tao-
rekaketeiru.」 „Ez a fal düledezik.”

taorekaketeirutaorekaketeiru ◆ düledeződüledező ◆ roskatagroskatag
「Taorekaketeiru koja」 „roskatag viskó”

taorerutaoreru ❶ eldőleldől 「Hasigoga taoreta.」 „Eldőlt
a létra.” ❷ összeesikösszeesik 「On-naga taoreta.」 „A
nő összeesett.” ❸ összedőlösszedől 「Tatemono-va ta-
oreta.」 „Összedőlt az épület.” ❹ ágynakágynak esikesik
「Otószanga taoreta.」 „Az apám ágynak esett.” ❺

leesikleesik aa lábáróllábáról 「Sigotoga ószugite taoreta.」
„A sok munkától leesett a lábáról.” ◆ áldozatuláldozatul
esikesik 「Denszenbjóde taoreta.」 „A járvány áldo-
zatául esett.” ◆ bedőlbedől 「Ieno kabega taoreta.」
„Bedőlt a ház fala.” ◆ dőldől 「Abunai! Kiga taore-
ru!」 „Vigyázz, dől a fa!” ◆ elbukikelbukik 「Kaidan-
decumazuite taoretesimatta.」 „Megbotlottam a
lépcsőn, és elbuktam.” ◆ elesikelesik 「Heisi-va ta-
takaide taoreta.」 „A katona elesett a csatában.”
◆ eltaccsoleltaccsol 「Koronde taoretesimatta.」 „Meg-

botlottam és eltaccsoltam.” ◆ elterülelterül 「Cuma-
zuite dzsimenni taoreta.」 „Megbotlottam, és el-
terültem a földön.” ◆ elvágódikelvágódik 「Dzsitensade
taoreta.」 „Elvágódtam a biciklivel.” ◆ esikesik
「Konoszupócude-va taoreru vazamo minicukeru
hicujógaaru.」 „Ebben a sportban tudni kell esni.”
◆ felbillenfelbillen 「Kabinga taoreta.」 „Felbillent a vá-
za.” ◆ kiborulkiborul 「Dzsósini okorareteirutokini ta-
oretesimaimasita.」 „Kiborultam a főnököm szi-
dalmazásától.” ◆ kidőlkidől 「Kiga nekkokara taore-
ta.」 „Gyökerestül kidőlt a fa.” ◆ ledőlledől 「Tóga ta-
oreta.」 „Ledőlt a torony.” ◆ megbukikmegbukik 「Szeifu-
ga taoreta.」 „A kormány megbukott.” ◆ össze-össze-
bicsaklikbicsaklik 「Maeniiru dzsoszeiga taoreta.」 „Az
előttem haladó nő összebicsaklott.” ◆ összeom-összeom-
liklik 「Iega taoreta.」 „Összeomlott a ház.” ◆

összerogyösszerogy 「Kare-va kutakutaninatte taore-
ta.」 „Összerogyott a fáradtságtól.” ◆ veszítveszít
「Szensu-va kessóde taoreta.」 „A versenyző a
döntőben veszített.” ◇ aomukenitaoreruaomukenitaoreru ha-ha-
nyattnyatt vágjavágja magátmagát ◇ aomukenitaoreruaomukenitaoreru ha-ha-
nyattnyatt esikesik ◇ gunjagunjatotaorerugunjagunjatotaoreru össze-össze-
csuklikcsuklik 「Jopparattegunjagunjato taoreta.」
„Részegen összecsuklott.” ◇ dainodzsininatte-dainodzsininatte-
taorerutaoreru elterülelterül 「Otoko-va cumazuite daino
dzsininatte taoreta.」 „Egy ember megbotlott, és
elterült a földön.” ◇ taorekakatteirutaorekakatteiru csődcsőd
szélénszélén álláll 「Taore kakatteiru kaisa」 „csőd szé-
lén álló vállalat.” ◇ taorekaketeirutaorekaketeiru düledeződüledező
◇ taorekaketeirutaorekaketeiru roskatagroskatag 「Taorekaketeiru
koja」 „roskatag viskó” ◇ taoreteatarutaoreteataru rábo-rábo-
rulrul 「Hondanakara honga taorete vatasini atat-
ta.」 „Rám borultak a könyvek a polcról.” ◇ mae-mae-
karataorerukarataoreru előreesikelőreesik 「Cumazuite maekara
taoreta.」 „Megbotlottam, és előreestem.” ◇ ma-ma-
emukinitaoreruemukinitaoreru előrebukikelőrebukik 「Asiga hikkakatte
maemukini taoreta.」 „Beakadt a lábam, és előre-
buktam.”

taoreszóninarutaoreszóninaru ◆ ájuldozikájuldozik 「Karesi-o sóka-
isitara rjósin-va taoreszónatta.」 „A szülei ájul-
doztak, amikor bemutatta a barátját.”

taoreteatarutaoreteataru ◆ ráborulráborul 「Hondanakara hon-
ga taorete vatasini atatta.」 „Rám borultak a
könyvek a polcról.”

taorutaoru ◆ frottírfrottír ◆ törlőkendőtörlőkendő ◆ törölközőtörölköző ◆

törülközőtörülköző 「Taorude kao-o fuita.」 „Törülköző-
vel megtöröltem az arcomat.” ◇ taorudzsitaorudzsi frot-frot-
tírszövettírszövet ◇ hando-taoruhando-taoru kéztörlőkéztörlő kendőkendő ◇

bícsitaorubícsitaoru strandtörülközőstrandtörülköző ◇ fészu-taorufészu-taoru
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arctörlőarctörlő kendőkendő ◇ pépá-taorupépá-taoru papírtörülkö-papírtörülkö-
zőző ◇ jokujótaorujokujótaoru fürdőlepedőfürdőlepedő
taorutaoru ◆ leszakítleszakít 「Bara-o taotta.」 „Leszakí-
tottam egy rózsát.”

taorutaoru ◆ elpusztulelpusztul ◆ megbukikmegbukik
taorudekarada-otaorudekarada-o fukufuku ◆ törölköziktörölközik 「Sikega
óinodetaorude karada-o fuitebakariiru.」 „Olyan
párás a levegő, hogy állandóan törölközöm.” ◆

törülköziktörülközik 「Ofuroni haitta atotaorude karada-
o fuita.」 „Fürdés után törülköztem.”

taorudzsitaorudzsi ◆ frottírszövetfrottírszövet
taorukaketaorukake ◆ törülközőtartótörülközőtartó
taoru-kettotaoru-ketto ◆ frottírtakarófrottírtakaró ◆ takarótakaró
taoru-otaoru-o nagerunageru ◆ bedobjabedobja aa törülközőttörülközőt
「Makega mietanodetaoru-o nageta.」 „Láttam,
hogy veszíteni fog, ezért bedobtam a törülközőt.”

taoszutaoszu ◆ elborítelborít 「Kazeha szaku-o taosita.」
„A szél elborította a kerítést.” ◆ eldönteldönt
「Kodomo-va bjóbu-o taosita.」 „A gyerek eldön-
tötte a paravánt.” ◆ felborítfelborít 「Szutando-o tao-
sita.」 „Felborítottam az állólámpát.” ◆ feldöntfeldönt
「Neko-va kabin-o taosita.」 „A macska feldön-
tötte a vázát.” ◆ hátradönthátradönt 「Haisa-va iszu-o
taosita.」 „A fogorvos hátradöntötte a székemet.”
◆ kidöntkidönt 「Kjófú-va ki-o taosita.」 „Az erős szél
kidöntötte a fát.” ◆ ledöntledönt 「Minsú-va dokusza-
isano dózó-o taosita.」 „A nép ledöntötte a dik-
tátor szobrát.” ◆ letarolletarol 「Inosisigatómorokosi-
o taosita.」 „A vaddisznó letarolta a kukoricást.”
◆ leterítleterít 「Ih-pacude tora-o taosita.」 „Egy lö-
véssel leterítette a tigrist.” ◆ megbuktatmegbuktat
「Kjószansugitaiszei-o taosita.」 „Megbuktatták
a kommunista rendszert.” ◆ megdöntmegdönt 「Han-
szeifugunga szeifu-o taosita.」 „A kormányellenes
katonák megdöntötték a kormányt.” ◇ ositao-ositao-
szuszu földreföldre löklök 「Siranai hitoni on-na-va osi ta-
oszareta.」 „Egy ismeretlen a földre lökte a nőt.”
◇ ositaoszuositaoszu földreföldre döntdönt 「Kuruma-va
hjósiki-o osi taosita.」 „Egy autó a jelzőtáblát a
földre döntötte.” ◇ cukitaoszucukitaoszu fellökfellök 「Okotte
iszu-o cuki taosita.」 „Mérgében fellökte a szé-
ket.” ◇ nagitaoszunagitaoszu kidöntkidönt 「Taifú-va ki-o nagi
taosita.」 „A tájfun kidöntötte a fát.” ◇ nagita-nagita-
oszuoszu letarolletarol 「Taifú-va dencsú-o cugicugitona-
gi taosita.」 „A tájfun letarolta a villanyoszlopo-
kat.” ◇ nomitaoszunomitaoszu iszik,iszik, ésés fizetésfizetés nélkülnélkül
távoziktávozik 「Nomi taositamama deteitta.」 „Ivott,

és fizetés nélkül távozott.” ◇ fumitaoszufumitaoszu nemnem
fizetfizet kiki 「Takusíno uncsin-o fumi taosite nige-
ta.」 „Nem fizette ki a taxit, és ellógott.” ◇ fumi-fumi-
taoszutaoszu elbliccelelbliccel 「Kaisa-va baisókin-o fumi ta-
osita.」 „A cég elbliccelte a kártérítést.” ◇ fumi-fumi-
taoszutaoszu nemnem fizetfizet visszavissza 「Kare-va sakkin-o
fumi taosita.」 „Nem fizette vissza a kölcsönét.”
◇ fumitaoszufumitaoszu letiporletipor 「Kodomotacsi-va hana-
o fumi taosita.」 „A gyerekek letiporták a virágo-
kat.”

tápantápan ◆ tarpántarpán
tapaszutapaszu ◆ tapastapas
tapeszutorítapeszutorí ◆ falikárpitfalikárpit ◆ faliszőnyegfaliszőnyeg ◆

gobelingobelin ◆ szövettapétaszövettapéta
tapiokatapioka ◆ tápiókatápióka
tappatappa ◆ műanyagedényműanyagedény 「Tappani niku-o ire-
te reitósita.」 „A húst műanyagedényekben lefa-
gyasztotta.”

tappicunatappicuna ◆ szépszép írásúírású 「Obacsan-va tappi-
cuda.」 „A nagynénémnek szép írása van.” ◆

ügyes kezűügyes kezű
tappicunadzsitappicunadzsi ◆ szépen írt betűszépen írt betű
tappingunedzsitappingunedzsi ◆ önmetsző csavarönmetsző csavar
tappin-nedzsitappin-nedzsi ◆ önmetsző csavarönmetsző csavar
tapputappu ◆ csapcsap ◆ hozzáéréshozzáérés ◆ menetfúrómenetfúró ◆

pöccintéspöccintés ◇ tarunitappu-otarunitappu-o szasikomukotoszasikomukoto
hordócsapoláshordócsapolás
tappuanatappuana ◆ menetes lyukmenetes lyuk
tappubentappuben ◆ vízelzáróvízelzáró szelepszelep ◇ bórutappu-bórutappu-
benben úszógolyós vízelzáró szelepúszógolyós vízelzáró szelep
tappudanszátappudanszá ◆ sztepptáncossztepptáncos
tappudanszutappudanszu ◆ sztepptáncsztepptánc
tappudanszu-o odorutappudanszu-o odoru ◆ szteppelszteppel
tappudanszu-súzutappudanszu-súzu ◆ szteppcipőszteppcipő
tappudanszuszátappudanszuszá ◆ sztepptáncossztepptáncos
tappunedzsitappunedzsi ◆ önmetsző csavarönmetsző csavar
tappuritappuri ◆ bőbő 「Kono niku-va tappuri icsikiro-
aru.」 „Ez a hús bő egy kiló.” ◆ bőségesenbőségesen
「Okane-o tappuri haratta.」 „Bőségesen megfi-
zettet érte.” ◆ bővenbőven 「Rjóri-va tappuri nokotte-
iru.」 „Bőven maradt étel.” ◆ csupacsupa 「Hinikuta-
ppurino ii mavasi.」 „Az a mondás csupa ciniz-
mus.” ◆ meglehetősenmeglehetősen 「Nivano hiroszamota-
ppuriarimaszu.」 „Meglehetősen tágas a kert.”
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tappurinotappurino ◆ kiadóskiadós 「Tappurino csósoku-o
totta.」 „Kiadós reggelit ettem.”

tappuszurutappuszuru ◆ pöccintpöccint 「Szumahodedoko-o
tappusitaraiika vakaranakatta.」 „Nem tudtam,
hová kell pöccinteni az okostelefonon.” ◆ rápöc-rápöc-
cintcint 「Tacscsiszukurín-nomenjú-o tappusita.」
„Rápöccintettem a menüre az érintőképernyőn.”

táputápu ◆ ponyvaponyva ◆ vízhatlan fóliavízhatlan fólia
taratara ◆ tőkehaltőkehal ◇ tarakotarako tőkehal ikratőkehal ikra
taratara ◆ ejnyeejnye 「Júkottara!」 „Ejnye, Yuko!” ◆

haha 「Ovattara te-o agete kudaszaine.」 „Ha kész
vagy, tedd fel a kezed!”

tarabaganitarabagani ◆ királyrákkirályrák
tarafukutarafuku ◆ degeszredegeszre 「Tarafuku kuu.」 „De-
geszre zabálja magát.” ◆ mintmint aa lóló 「Tarafuku
nomu.」 „Annyit vedel, mint a ló.”

taragontaragon ◆ tárkonytárkony
taraitarai ◆ dézsadézsa ◆ teknőteknő ◇ szentakudaraiszentakudarai mo-mo-
sóteknősóteknő
taraimavasitaraimavasi ◆ hordóforgatáshordóforgatás ◆ kálváriakálvária
◆ körbeadáskörbeadás 「Denvanotarai mavasi」 „telefon
körbeadása” ◆ körbejáráskörbejárás 「Tókjokunotarai
mavasi」 „illetékes hatóságok körbejárása” ◆

küldözgetésküldözgetés 「Bjóinnotarai mavasi」 „küldöz-
getés egyik kórházból a másikba” ◆ tovább-tovább-
passzoláspasszolás 「Szekininnotarai mavasi」 „felelős-
ség továbbpasszolása” ◇ szaimunotaraimavasiszaimunotaraimavasi
körbetartozáskörbetartozás ◇ sakkin-notaraimavasisakkin-notaraimavasi
körbetartozáskörbetartozás ◇ szekinin-notaraimavasiszekinin-notaraimavasi
egymásra mutogatásegymásra mutogatás
taraimavasiniszarerutaraimavasiniszareru ◆ kálváriátkálváriát járjár 「Te-
cuzukidetarai mavasiniszareta.」 „Kálváriát jár-
tam az ügyemmel.”

taraimavasiniszurutaraimavasiniszuru ◆ ide-odaide-oda küldözgetküldözget
「Kandzsagatarai mavasiniszareta.」 „Ide-oda
küldözgették a beteget.” ◆ küldözgetküldözget 「Dzsim-
usokara dzsimuso-e tarai mavasiniszareta.」 „Az
egyik hivatalból a másikba küldözgették.”

tarakotarako ◆ tőkehal ikratőkehal ikra
taranokitaranoki ◆ mandzsu aráliamandzsu arália
taranteratarantera ◆ tarantellatarantella
taranutaranu ◆ sincssincs 「Kono kodomo-va dzsúnimo
taranu.」 „Ez a gyerek még tíz sincs.”

tarapputarappu ◆ feljárófeljáró 「Funenotarappu-o orosi-
ta.」 „A hajó feljáróját leeresztették.” ◆ rámparámpa

「Tarappude tomatta.」 „A rámpán álldogált.” ◆

utaslépcsőutaslépcső
tarasimerutarasimeru ◆ azzáazzá tesziteszi 「Aikoszoga ningen-
o ningentarasimerumonodearu.」 „A szeretet te-
szi az embert emberré.”

taraszutaraszu ◆ elcsöppentelcsöppent ◇ asze-oasze-o taraszutaraszu fo-fo-
lyiklyik rólaróla azaz verejtékverejték 「Asze-o tarasite ha-
taraita.」 „Úgy dolgozott, hogy folyt róla a verej-
ték.” ◇ sita-osita-o taraszutaraszu lóglóg aa nyelvenyelve 「Inu-
va sita-o tarasiteita.」 „A kutyának lógott a nyel-
ve.” ◇ hanamizu-ohanamizu-o taraszutaraszu folyikfolyik aa takonytakony
「Kodomo-va hanamizu-o tarasiteiru.」 „A gye-
reknek folyik a takony az orrából.” ◇ jodare-ojodare-o
taraszutaraszu nyáladziknyáladzik 「Akacsan-va jodare-o tara-
sita.」 „A baba nyáladzott.” ◇ jodare-ojodare-o tara-tara-
szuszu csorogcsorog aa nyálanyála 「Oisiszóna rjóri-o
mitejodare-o tarasita.」 „A finom étel láttán csor-
gott a nyálam.”

taraszutaraszu ◆ csöppentcsöppent 「Meni meguszuri-o itte-
kitarasita.」 „Szemcseppet csöppentettem a sze-
membe.” ◆ folyatfolyat 「Jodare-o tarasiteita.」
„Folyt a nyálam.” ◆ kilógatkilógat 「Rópu-o madokara
tarasita.」 „Kilógattam a kötelet az ablakon.” ◆

lecsöppentlecsöppent 「Ittekino mizu-o tarasita.」 „Le-
csöppentettem egy vízcseppet.” ◆ lelógatlelógat 「Ja-
nekara cuna-o tarasita.」 „Lelógattam egy kötelet
a tetőről.” ◆ lógatlógat 「Ki-va omoi eda-o tarasite-
iru.」 „A fa lógatja a nehéz ágait.” ◆ öntönt 「Ni-
kuni sóju-o tarasita.」 „Szóját öntöttem az húsra.”
◇ asze-oasze-o taraszutaraszu folyikfolyik rólaróla azaz verejtékverejték
「Asze-o tarasite hataraita.」 „Úgy dolgozott,
hogy folyt róla a verejték.” ◇ sita-osita-o taraszutaraszu lóglóg
aa nyelvenyelve 「Inu-va sita-o tarasiteita.」 „A kutyá-
nak lógott a nyelve.” ◇ hanamizu-ohanamizu-o taraszutaraszu fo-fo-
lyiklyik aa takonytakony 「Kodomo-va hanamizu-o tarasi-
teiru.」 „A gyereknek folyik a takony az orrából.”
◇ jodare-ojodare-o taraszutaraszu nyáladziknyáladzik 「Akacsan-va
jodare-o tarasita.」 „A baba nyáladzott.” ◇

jodare-ojodare-o taraszutaraszu csorogcsorog aa nyálanyála 「Oisiszó-
na rjóri-o mitejodare-o tarasita.」 „A finom étel
láttán csorgott a nyálam.”

taratarataratara ◆ csorogvacsorogva 「Akacsan-va jodare-o
taratara nagasita.」 „A babának csorgott a nyála.”
◆ egyfolytábanegyfolytában 「Dzsimantarataradeatta.」
„Egyfolytában hencegett.” ◆ végetvéget nemnem érőenérően
「Kanodzso-va taratarato fuhei-o itta.」 „Véget
nem érően panaszkodott.”
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tarazutarazu ◆ belülbelül 「Csúginszószai-va goka gecuta-
razude dzsininsita.」 „A jegybank elnöke 5 hóna-
pon belül lemondott.” ◆ kevesebbkevesebb 「Gogacus-
insa hanbai-va jonmandai tarazu.」 „A májusban
eladott új autók száma kevesebb mint 40 ezer.” ◆

nemnem egészenegészen 「Kaigi-va nidzsuh-pun tarazude
ovatta.」 „A tárgyalás kevesebb, nem egészen perc
alatt ért véget.” ◇ cukitarazudeumarerucukitarazudeumareru kora-kora-
szülésselszüléssel jönjön világravilágra 「Akacsan-va cukitara-
zude umareta.」 „A baba koraszüléssel jött világ-
ra.”

taretare ◆ lekonyuláslekonyulás ◆ lelógáslelógás ◆ lelógólelógó gyökgyök
◆ mártásmártás 「Jakinikunotare」 „grillezett hús
mártása” ◆ szószszósz ◇ kuszottarekuszottare seggfejseggfej ◇

kuszottarekuszottare szarháziszarházi ◇ sikabanesikabane lelógólelógó
hulla-gyökhulla-gyök ◇ todaretodare lelógólelógó ajtó-gyökajtó-gyök ◇ ha-ha-
natarekozónatarekozó takonypolctakonypolc ◇ hanatarekozóhanatarekozó
taknyostaknyos ◇ madaremadare lelógólelógó ház-gyökház-gyök ◇ jama-jama-
idareidare lelógó betegség-gyöklelógó betegség-gyök
taregamitaregami ◆ lelógó hajlelógó haj
tarekomerutarekomeru ◆ rátelepszikrátelepszik 「Ikede-va kiriga
tare kometeita.」 „A tóra rátelepedett a köd.” ◆

szállongszállong 「Kumoga hikuku tare kometeita.」
„Alacsonyan szállongtak a felhők.”

taremakutaremaku ◆ függönyfüggöny ◆ molinómolinó
taremetareme ◆ lefelé konyuló szemlefelé konyuló szem
taremimitaremimi ◆ lógólógó fülfül 「Tare mimino inu」 „lógó
fülű kutya”

tarenagasitarenagasi ◆ becsinálásbecsinálás 「Kare-va tare na-
gasidearu.」 „Gyakran becsinál.” ◆ befosásbefosás ◆

bepisilésbepisilés ◆ szennyezésszennyezés 「Júgaibussicuno tare
nagasi」 „káros anyaggal szennyezés”

tarenagaszutarenagaszu ◆ befosikbefosik ◆ bepisilbepisil ◆ be-be-
szennyezszennyez 「Geszui-va kavani tare nagaszaretei-
ru.」 „A csatornavíz beszennyezi a folyót.”

tarenicukerutarenicukeru ◆ megpácolmegpácol 「Niku-o jaku ma-
eni tareni cuketa.」 „Sütés előtt megpácolta a
húst.” ◆ pácolpácol 「Tarutaruszutéki-o nagaku tare-
ni cuketa.」 „Sokáig pácolta a tatárbifszteket.”

tarentotarento ◆ celebceleb ◆ hírességhíresség ◆ sztársztár ◇

terebi-tarentoterebi-tarento tévésztártévésztár
tarerutareru ◆ alacsonyanalacsonyan szállszáll 「Kumoga tarete-
iru.」 „Alacsonyan szállnak a felhők.” ◆ csüngcsüng
「Curaraga nokiszakikara tareteimaszu.」 „Egy
jégcsap csüngött az eresz széléről.” ◆ hajlikhajlik
「Miga omokute kino edaga tareteiru.」 „A nehéz
termés alatt hajlanak a fa ágai.” ◆ hátrahagyhátrahagy

「Na-o kószeini tareru.」 „Hírnevet hagy hátra.”
◆ leeresztleereszt 「Maku-o tareta.」 „Leeresztette a
függönyt.” ◆ lehajliklehajlik 「Kino edaga tareteiru.」
„A fa ága lehajlik.” ◆ lehajtlehajt 「Atama-o hikuku
tareta.」 „Mélyen lehajtottam a fejem.” ◆ lóglóg
「Tokono mani-va kake dzsikuga tareteiru.」 „A
beugróban egy feliratos tekercs lóg.” ◆ lógatlógat
「Ivano fucsini asi-o tarete szuvatteita.」 „A szik-
lán ültem a lábamat lógatva.” ◆ petyhüdikpetyhüdik
「Osirino kin-nikuga tareteiru.」 „Petyhüdt a
popsim.” ◆ részesítrészesít 「Megumi-o tareru.」 „Ál-
dásban részesít.” ◆ ürítürít 「Sóben-o tareru」 „Vi-
zeletet ürít.” ◇ onkei-oonkei-o tarerutareru kegyeibenkegyeiben ré-ré-
szesítszesít 「Kamiga hitoni onkei-o tareta.」 „Isten
kegyeiben részesítette az embert.” ◇ kjókun-okjókun-o
tarerutareru beolvasbeolvas 「Csicsioja-va muszukoni mu-
katte kjókun-o tareta.」 „Az apa beolvasott a fi-
ának.” ◇ kóbe-okóbe-o tarerutareru lehajtjalehajtja aa fejétfejét ◇

kóbe-okóbe-o tarerutareru meghunyászkodikmeghunyászkodik ◇ dzsihi-dzsihi-
oo tarerutareru könyörületetkönyörületet mutatmutat ◇ szekkjó-oszekkjó-o
tarerutareru kioktatkioktat ◇ tareszagarutareszagaru lelóglelóg 「Jana-
gino eda-va dzsimennimade tare szagatteiru.」 „A
fűzfa ága lelóg a földre.”

tarerutareru ◆ csöpögcsöpög 「Dzsagucsikara mizuga tare-
teiru.」 „A csapból csöpög a víz.” ◆ elcsöppenelcsöppen
「Hanamizuga taretesimatta.」 „Elcsöppent az
orrom.” ◆ rácsöppenrácsöppen 「Kóhígakíbódoni tarete-
simatta.」 „A kávé rácsöppent a billentyűzetre.” ◇

onkei-oonkei-o tarerutareru kegyeibenkegyeiben részesítrészesít 「Kam-
iga hitoni onkei-o tareta.」 „Isten kegyeiben ré-
szesítette az embert.” ◇ kjókun-okjókun-o tarerutareru beol-beol-
vasvas 「Csicsioja-va muszukoni mukatte kjókun-o
tareta.」 „Az apa beolvasott a fiának.” ◇ kóbe-kóbe-
oo tarerutareru lehajtjalehajtja aa fejétfejét ◇ kóbe-okóbe-o tarerutareru
meghunyászkodikmeghunyászkodik ◇ dzsihi-odzsihi-o tarerutareru könyö-könyö-
rületetrületet mutatmutat ◇ szekkjó-oszekkjó-o tarerutareru kioktatkioktat
◇ tareszagarutareszagaru lelóglelóg 「Janagino eda-va dzsi-
mennimade tare szagatteiru.」 „A fűzfa ága lelóg
a földre.”

tareszagarutareszagaru ◆ lekonyullekonyul 「Edaga tare szagat-
teiru.」 „A fa ága lekonyult.” ◆ lelóglelóg 「Janagino
eda-va dzsimennimade tare szagatteiru.」 „A fűz-
fa ága lelóg a földre.”

tareteirutareteiru ◆ kószakósza 「Hitaini szúhonno kamino
kega tareteiru.」 „Van néhány kósza hajszál a
homlokán.” ◆ löttyedtlöttyedt 「Osiriga tareteiru.」
„Löttyedt a feneke.” ◆ táskástáskás 「Mega taretei-
ru.」 „Táskásak a szemei.”
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taritari ◆ csináltcsinált 「Haruga kitari.」 „Eljött a ta-
vasz.” ◆ egyszeregyszer 「Naguttari naguraretarisite-
ita.」 „Egyszer én ütöttem, egyszer pedig engem
ütöttek.” ◆ ésés 「Kabu-o uttari kattarisiteiru.」
„Adom és veszem a részvényeket.” ◆ holhol 「Naita-
ri varattarisiteita.」 „Hol sírtam, hol nevettem.”
◆ vagyvagy hasonlóhasonló 「Sininga detarisitara, cumiga
omokunattesimau.」 „Ha valaki meghalna, vagy
hasonló, akkor még súlyosabb lesz a bűnöd.” ◇ it-it-
tarikitaritarikitari jövés-menésjövés-menés 「Ieto bjóin-o ittari ki-
tarino mainicsi」 „az otthon es a kórház közötti
jövés-menéssel eltöltött mindennapok”

taricutaricu ◆ heteronómiaheteronómia 「Dzsiricuto taricu」
„autonómia és heteronómia”

taricutekinataricutekina ◆ heteronómheteronóm ◆ másmás általáltal irá-irá-
nyítottnyított
tarikitariki ◆ külső segítségkülső segítség
tarikihongantarikihongan ◆ AmitábhaAmitábha segítségesegítsége ◆ má-má-
soksok segítségéresegítségére támaszkodástámaszkodás ◆ másmás se-se-
gítségéregítségére támaszkodástámaszkodás ◆ üdvözülésüdvözülés Ami-Ami-
tábha általtábha által
tarinaitarinai ◆ hiányzikhiányzik 「Szúpu-va kosóga tar-
inai.」 „A levesből hiányzik a bors.” ◆ híjahíja vanvan
「Sikenni nanten tarinakattano?」 „Hány pont
híja volt, hogy nem mentél át?” ◇ siogatarinaisiogatarinai
sótlansótlan 「Konoszúpu-va sioga tarinai.」 „Ez a le-
ves sótlan.” ◇ negatarinainegatarinai kialvatlankialvatlan 「Nega
tarinakutemo hajaokiszuru.」 „Akkor is korán ke-
lek, ha kialvatlan maradok.”

tarinaibubuntarinaibubun ◆ híjhíj 「Dasita okane-va tarina-
katta.」 „Híja volt a pénznek, amit adtam.”

tarirutariru ◆ elégelég 「Kono tabe monode nisúkan ta-
rimaszu.」 „Ez az étel két hétre elég.” ◆ elegen-elegen-
dődő 「Nomi mizuga tarinakatta.」 „Nem volt ele-
gendő ivóvizünk.” ◆ kifutkifut 「Motteita okane-va
csódo tarita.」 „Éppen csak kifutotta a pénzem-
ből.” ◆ kijönkijön 「Kono kikaku-va hjakumanforin-
tode tariru.」 „Ez a projekt egymillió forintból ki-
jön.” ◆ kitartkitart 「Konotoirettopépá-va gecuma-
cumade tariru.」 „Ez a vécépapír a hónap végéig
kitart.” ◆ kitelikkitelik 「Konoguraino okanede ohiru
gohanni-va tariru.」 „Ebből a pénzből kitelik egy
ebéd.” ◆ méltóméltó 「Sinraini tariru dzsinbucu」
„bizalomra méltó ember” ◇ kuitarinaikuitarinai félfél fogá-fogá-
rara semsem elégelég 「Ore-va kon-na csiiszana nikudzsa
kui tarinai.」 „Ez csöppnyi étel a fél fogamra sem
elég!” ◇ sinraiszurunitarinaisinraiszurunitarinai megbízhatat-megbízhatat-
lanlan 「Sinraiszuruni tarinai dzsinbucu」 „megbíz-

hatatlan ember” ◇ tarinaitarinai hiányzikhiányzik 「Szúpu-
va kosóga tarinai.」 „A levesből hiányzik a bors.”
◇ torunitarinaitorunitarinai említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Va-
tasino kószeki-va toruni tarinai.」 „Az én mun-
kám említésre sem méltó.” ◇ jógatarirujógatariru ele-ele-
gendőgendő 「Avanakutemoii, denvade jóga tariru.」
„Nem kell találkozni vele, elegendő lesz, ha csak
telefonálunk neki.”

taritomotaritomo ◆ áldottáldott 「Ippuntaritomodzsittosi-
nai.」 „Egyetlen áldott percig sem marad nyug-
ton.”

tariumutariumu ◆ talliumtallium
tarjóeijószotarjóeijószo ◆ makrotápanyagmakrotápanyag
tarjógenszotarjógenszo ◆ makroelemmakroelem 「Dzsintai-o kósze-
iszuru birjógenszoto tarjógenszo」 „testünk mik-
roelemei és makroelemei”

tarjójószotarjójószo ◆ makroelemmakroelem
tarjónatarjóna ◆ bőbő 「Tarjóno sukkecu」 „bő vérzés”
◆ nagynagy mennyiségűmennyiségű 「Tarjónoarukóru-o szes-
susita.」 „Nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott.”

tarjónitarjóni ◆ nagynagy mennyiségbenmennyiségben 「Sikaino
mizu-va enbun-o tarjóni fukundeiru.」 „A Holt-
tenger vize nagy mennyiségben tartalmaz sót.” ◆

tömegesentömegesen 「Kaga tarjóni haszszeisita.」 „Tö-
megesen elszaporodtak a szúnyogok.”

tarjútarjú ◆ más irányzatmás irányzat ◆ más stílusmás stílus
tarjúdzsiaitarjúdzsiai ◆ másmás stíluststílust képviselőkképviselők ver-ver-
senyesenye
tarótaró ◆ TaróTaró
tárogatótárogató ◆ tárogatótárogató
tarottokádotarottokádo ◆ tarokktarokk ◆ tarokktarokk kártyakártya ◆

tarot kártyatarot kártya
tarottouranaitarottouranai ◆ tarot kártyás jóslástarot kártyás jóslás
tarutaru ◆ elegendőelegendő 「Kjóiku-o ukeruni taru nór-
joku」 „elegendő képesség a tanuláshoz” ◆ érde-érde-
mesmes 「Kono eiga-va miruni taranai.」 „Ezt a fil-
met nem érdemes megnézni.” ◆ hatóható 「Sinrai-
ni taru dzsinbucu」 „megbízható ember” ◆ he-he-
tőtő 「Szonkeiszuruni taru dzsinbucu」 „tisztel-
hető ember” ◆ kiérdemelkiérdemel 「Kareno sigoto-va
sószan-o ukeruni taru.」 „A munkájával kiérdem-
li a dicséretet.” ◆ megérdemelmegérdemel 「Mitomeruni
taru szakuhindesita.」 „Megérdemelten elismert
mű volt.” ◇ taranutaranu sincssincs 「Kono kodomo-va
dzsúnimo taranu.」 „Ez a gyerek még tíz sincs.”
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tarutaru ◆ dolgadolga 「Gakuszeitarumono, benkjó-
szubekidearu.」 „A diák dolga, hogy tanuljon!”
◆ jójó 「Kjósitarumono-va mohantonarubekida.」
„Egy jó tanárnak példát kell mutatnia.” ◆ legyenlegyen
「Cumi-o okasita hito-va nanbitotaru-o tovazu
bah-szurubekida.」 „Ha valaki bűnt követ el, le-
gyen az bárki, meg kell büntetni.”

tarutaru ◆ hordóhordó 「Taruni nekaszetaviszukí」 „hor-
dóban érlelt whisky” ◇ bijadarubijadaru söröshordósöröshordó ◇

vaindaruvaindaru boroshordóboroshordó
tárutáru ◆ kátránykátrány ◆ szurokszurok 「Táruga tenicui-
tenakanaka torenai.」 „A kezemhez ragadt szur-
kot nehéz leszedni.” ◇ kóbucutárukóbucutáru ásványiásványi
kátránykátrány
tarubaratarubara ◆ hordóhashordóhas 「Tarubara-o kaisósi-
tai.」 „Meg akarok szabadulni a hordóhasamtól.”

tarubaranotarubarano ◆ hordóhasúhordóhasú
tárubuntárubun ◆ kátránytartalomkátránytartalom
tarugakitarugaki ◆ hordóban érlelt datolyaszilvahordóban érlelt datolyaszilva
taruhonjataruhonja ◆ tarhonyatarhonya
tarukitaruki ◆ szarufaszarufa
tarumaszerutarumaszeru ◆ meglazítmeglazít 「Nava-o tarumasze-
ta.」 „Meglazította a kötelet.”

tarumitarumi ◆ lankadáslankadás ◆ lazaságlazaság
taruminaitaruminai ◆ lankadatlanlankadatlan
taruminakutaruminaku ◆ lankadatlanullankadatlanul 「Taruminaku
benkjószuru.」 „Lankadatlanul tanul.”

tarumutarumu ◆ behajlikbehajlik 「Tendzsógatarundeiru.」
„Behajlott mennyezet.” ◆ hanyaghanyag 「Tarunda ki-
mocside sigoto-o szuru.」 „Hanyag hozzáállással
dolgozik.” ◆ lazullazul 「Kiricugatarunda.」 „Lazult
a fegyelem.” ◆ löttyedlöttyed 「Tarunda harano ni-
ku」 „löttyedt has” ◆ megereszkedikmegereszkedik 「Den-
szengatarunda.」 „A villanyvezeték megereszke-
dett.” ◆ petyhüdikpetyhüdik 「Kanodzso-va jaszetara hi-
fugatarunda.」 „Lefogyva petyhüdt lett a bőre.”
◇ sinkeigatarumusinkeigatarumu elfásulelfásul ◇ tarumaszerutarumaszeru
meglazítmeglazít 「Nava-o tarumaszeta.」 „Meglazítot-
ta a kötelet.”

tarundatarunda ◆ lazalaza 「Tarunda himo-o hiki sime-
ta.」 „Meghúztam a laza madzagot.” ◆ löttyedtlöttyedt
「Onakano kavaga tarunda.」 „A hasán löttyedt
volt a bőr.” ◆ petyhüdtpetyhüdt
tarunicumerutarunicumeru ◆ hordóbahordóba tölttölt 「Taruni cum-
eta miszo」 „hordóba töltött miszo”

tarunitappu-o szasikomutarunitappu-o szasikomu ◆ hordót csapolhordót csapol
tarunitappu-otarunitappu-o szasikomukotoszasikomukoto ◆ hordócsa-hordócsa-
poláspolás
tarunocugigucsitarunocugigucsi ◆ hordócsaphordócsap
tarunoitatarunoita ◆ dongadonga
tarunoszentarunoszen ◆ hordódugaszhordódugasz
táru-otáru-o nurunuru ◆ bekátrányozbekátrányoz 「Hjómennitáru-
o nutta.」 „Bekátrányozta a felületet.” ◆ kátrá-kátrá-
nyoznyoz 「Janenitáru-o nutta.」 „Tetőt kátrányo-
zott.”

taru-o sirutaru-o siru ◆ tudja, mi az elégtudja, mi az elég
tárusitárusi ◆ kátránypapírkátránypapír
tarutaruszószutarutaruszószu ◆ tartármártástartármártás
tarutaruszutékitarutaruszutéki ◆ tatárbifsztektatárbifsztek
tarutotaruto ◆ gyümölcstortagyümölcstorta ◆ pitepite ◆ tortatorta
taru-wotaru-wo sirumono-vasirumono-va tomutomu ◆ akiaki tudjatudja mimi azaz
elég, az gazdagelég, az gazdag
tasatasa ◆ kívülállókívülálló cégcég ◆ másmás cégcég ◆ másikmásik vál-vál-
lalatlalat 「Tasano szeihin」 „másik vállalat termé-
ke” ◇ kjógótasakjógótasa rivális vállalatrivális vállalat
tasatasa ◆ másik személymásik személy
tasacúvatasacúva ◆ konferenciabeszélgetéskonferenciabeszélgetés ◆

konferenciahíváskonferenciahívás
tasitasi ◆ másik újságmásik újság ◆ többi újságtöbbi újság
tasitasi ◆ kiegészítéskiegészítés 「Kono okane-o súnjúno
tasinisita.」 „Ezzel a pénzzel egészítettem ki a fi-
zetésemet.” ◇ tasiniszurutasiniszuru kiegészítkiegészít 「Cúja-
kusite súnjúno tasinisita.」 „Tolmácsolással ki-
egészítette a jövedelmét.” ◇ haranotasiharanotasi éhségéhség
csillapításacsillapítása ◇ haranotasinimonaranaiharanotasinimonaranai megmeg
semsem kottyankottyan 「Kono csúsoku-va harano tasi-
nimonaranai.」 „Ez az ebéd nekem meg sem
kottyan.” ◇ haranotasinimonaranaiharanotasinimonaranai félfél fogá-fogá-
rara semsem elégelég 「Kono sokudzsi-va harano tasini-
monaranai.」 „Ez az étel a fél fogamra sem elég.”

tasicutasicu ◆ magasmagas páratartalompáratartalom ◇ kóontasicukóontasicu
magas hőmérséklet és páratartalommagas hőmérséklet és páratartalom
tasicunatasicuna ◆ páradúspáradús 「Tasicuna kankjó」 „pá-
radús környezet”

tasigitasigi ◆ sárszalonkasárszalonka
tasikatasika ◆ bizonyosságbizonyosság ◆ haha jóljól emlékszememlékszem
「Tasika kjonenno nigacuno dekigotodatta.」
„Ha jól emlékszem, múlt év februárjában történt.”
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◆ ténylegtényleg 「Tasikaszonojóna namaedesita.」
„Tényleg, mintha ilyen neve lett volna.”

tasikadearutasikadearu ◆ semmisemmi kétségkétség 「Imaga
fukjódearukoto-va tasikadeszu.」 „Semmi kétség,
itt a recesszió.”

tasikamerutasikameru ◆ megállapítmegállapít 「Szorega hontóka-
dóka tasikamejóganai.」 „Lehetetlen megállapí-
tani, hogy ez igaz-e vagy sem.” ◆ megbizonyo-megbizonyo-
sodiksodik 「Kencsikubucuno anzenszei-o tasikame-
ta.」 „Megbizonyosodott az épület biztonságáról.”
◆ meggyőződikmeggyőződik 「Kéburuga szecuzokusiteiruka
tasikameta.」 „Meggyőződtem róla, hogy be van
dugva a kábel.” ◇ sitazavari-ositazavari-o tasikamerutasikameru
kóstolgatkóstolgat
tasikanatasikana ◆ bizonyosbizonyos 「Kore-va tasikadeszu.」
„Ez bizonyos.” ◆ biztosbiztos 「Tasikana asidoriride
aruita.」 „Biztos léptekkel haladt.” ◆ csalhatat-csalhatat-
lanlan 「Tasikana kiokurjoku」 „csalhatatlan emlé-
kezet” ◆ határozotthatározott 「Tasikana hendzsi」 „ha-
tározott válasz” ◆ hiteleshiteles 「Tasikana sóko」
„hiteles bizonyíték” ◆ megbízhatómegbízható 「Tasikana
dzsóhó」 „megbízható információ” ◆ szilárdszilárd
「Tasikana konkjo」 „szilárd megalapozás” ◆ vi-vi-
tathatatlantathatatlan 「Tasikana dzsidzsicu」 „vitatha-
tatlan tény” ◇ kigatasikanakigatasikana eszénéleszénél vanvan
「Ki-va tasikakai?」 „Eszednél vagy?” ◇ kigata-kigata-
sikanasikana észnélésznél vanvan 「Ki-va tasikaka?」 „Észnél
vagy?”

tasikanitasikani ◆ biztosanbiztosan 「Tasikani kabanni ireta-
hazuda.」 „Biztos vagyok benne, hogy beletettem
a táskámba.” ◆ kimondottankimondottan 「Tasikani kare-
va szainógaaruto omou.」 „Kimondottan tehetsé-
gesnek vélem.” ◆ szó,szó, amiami szószó 「Kanodzso-va
tasikani kavatteiru.」 „Szó, ami szó, eléggé fur-
csa ez a nő.” ◆ ténylegtényleg 「Szore-va tasikaniszó-
kamosirenai.」 „Ez tényleg úgy lehet.” ◆ való-való-
banban 「Kore-va tasikani kovareta.」 „Ez valóban
elromlott.”

tasikitasiki ◆ nagynagy tudástudás ◇ hakugakutasikihakugakutasiki nagynagy
műveltség és tudásműveltség és tudás
tasinamerutasinameru ◆ dorgáldorgál 「Kodomo-o tasiname-
ta.」 „Dorgálta a gyereket.” ◆ korholkorhol 「Szenszei-
va szeito-o tasinameta.」 „A tanár a diákot kor-
holta.” ◆ megdorgálmegdorgál 「Kodomono namakeruno-
o tasinameta.」 „Megdorgálta a gyereket a lusta-
ságáért.” ◆ megrómegró 「Bukano fucsúi-o tasiname-
ta.」 „Megrótta a beosztottját a figyelmetlenségé-
ért.”

tasinamitasinami ◆ illedelmességilledelmesség 「Siri ainiattara
aiszacu-o szuruno-va kihontekina tasinamide-
szu.」 „Alapvető illedelmesség köszönni az isme-
rősöknek.” ◆ ismeretismeret 「Ongakuno tasinamigaa-
ru.」 „Van egy kis zenei ismeretem.” ◆ ízléses-ízléses-
ségség 「Tasinaminonai furu mai」 „ízléstelen vi-
selkedés” ◆ jártasságjártasság 「Bungakuno tasinam-
igaarimaszu.」 „Jártas vagyok egy kicsit az iroda-
lomban.” ◆ neveltségneveltség 「Tasinamino joi hito」
„jól nevelt ember” ◆ viselkedésviselkedés 「Kanodzso-
va on-nano tasinami-o minicuketeiru.」 „Nőiesen
viselkedik.” ◇ on-nanotasinamion-nanotasinami nőiességnőiesség
「Kanodzso-va on-nano tasinamini kaketeiru.」
„Nincs benne semmi nőiesség.” ◇ midasinamimidasinami
megjelenésmegjelenés 「Midasinami-va jokatta.」 „Jó volt
a megjelenése.”

tasinamutasinamu ◆ ismeriismeri egyegy kicsitkicsit 「Súdzsi-o ta-
sinandeiru.」 „Ismerem egy kicsit a szépírást.” ◆

kedvétkedvét lelileli 「Haiku-o tasinamu.」 „Kedvét leli
a haikuk írásában.” ◆ művészetetművészetet gyakorolgyakorol
「Cuma-va szadó-o tasinanandeiru.」 „A felesé-
gem teaszertartást gyakorol.” ◆ szeretszeret 「Vain-o
tasinamu.」 „Szeretem a bort.”

tasinamuteidotasinamuteido ◆ mértékkelmértékkel 「Tasinamu tei-
doni nomimaszu.」 „Csak mértékkel iszom.”

tasinapuszuhansatasinapuszuhansa ◆ poliszinaptikuspoliszinaptikus reflexreflex

tasiniszurutasiniszuru ◆ kiegészítkiegészít 「Cújakusite súnjúno
tasinisita.」 „Tolmácsolással kiegészítette a jöve-
delmét.”

tasinkéburutasinkéburu ◆ többeres vezetéktöbberes vezeték
tasinkjótasinkjó ◆ politeizmuspoliteizmus ◆ sokistenhitsokistenhit ◆

sokistenhívéssokistenhívés ◆ többistenhittöbbistenhit
tasiszeitasiszei ◆ politénpolitén 「Tasiszeiszensokutai」
„politén kromoszóma” ◆ politéniapoliténia
tasiszeiszeitasiszeiszei ◆ soksok híreshíres emberember ◆ soksok te-te-
hetségeshetséges emberember 「Konokuraszu-va tasiszeisze-
ida.」 „Sok tehetséges diák van az osztályban.”

tasiszentakutasiszentaku ◆ többtöbb választásiválasztási lehetőséglehetőség

tasiszentakumondaitasiszentakumondai ◆ többválaszostöbbválaszos kér-kér-
désdés
tasiszentakuteszutotasiszentakuteszuto ◆ többválaszostöbbválaszos
tesztteszt
tasiszutoronszeitasiszutoronszei ◆ policisztronospolicisztronos
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tasizantasizan ◆ összeadásösszeadás 「Tasi zanto hiki zan」
„összeadás és kivonás”

tasizan-nokigótasizan-nokigó ◆ összeadásjelösszeadásjel
tasizan-otasizan-o szuruszuru ◆ összeadösszead 「Kono ko-va tasi
zan-o szuru kotogadekiru.」 „Ez a gyerek tud
összeadni.”

tasótasó ◆ harmadik személyharmadik személy
tasótasó ◆ kissékissé 「Tasócukareta.」 „Kissé elfárad-
tam.” ◆ mennyiségmennyiség 「Tasónikakavarazu
gocsúmon-o uketamavarimaszu!」 „A mennyi-
ségtől függetlenül várjuk a megrendeléseket!” ◆

nagyságnagyság 「Kingakuno tasónijotte zeiricuga ka-
varu.」 „Az összeg nagyságának függvényében
változik az adó.” ◆ soksok vagyvagy kevéskevés ◆ többé-többé-
kevésbékevésbé 「Tasómanzokusiteiru.」 „Többé-
kevésbé elégedett vagyok.” ◆ valamelyestvalamelyest 「Sa-
sinno sóhin-va dzsicubucuto tasókotonaru baa-
igagozaimaszu.」 „A termék fényképe valamelyest
eltérhet a valódi tárgytól.” ◆ változásváltozás 「Kamo-
kunijotte dzsukósaszúno tasógaaru.」 „A tárgytól
függően változik a hallgatók létszáma.” ◇ tasó-tasó-
naritomonaritomo amennyireamennyire lehetségeslehetséges 「Tasónari-
tomo ojakunitacsitaito omoimaszu.」 „Amennyi-
re lehetséges, szeretnék a hasznukra lenni!” ◇ ta-ta-
sónaritomosónaritomo valamelyestvalamelyest 「Mikata-va tasóna-
ritomo kavatta.」 „Valamelyest megváltozott a
nézete.” ◇ tasónotasóno néminémi 「Kore-va tasóno okan-
egakakarudesó.」 „Ez belekerülhet némi összeg-
be.” ◇ tasónotasóno kisebbkisebb 「Szunpóno tasóno
gosza-va gorjósókudaszai.」 „Kérem tekintsen el
a kisebb méretbeli eltérésektől.”

tasokutasoku ◆ sokszínűségsokszínűség ◆ színességszínesség
tasokunotasokuno ◆ sokszínűsokszínű ◆ színesszínes ◆ többszínűtöbbszínű
tasokusótasokusó ◆ beteges falánkságbeteges falánkság
tasokuszeinotasokuszeino ◆ színjátszószínjátszó 「Kore-va taso-
kuszeinodzsútandeszu.」 „Ez a szőnyeg színját-
szó.”

tasokuzuritasokuzuri ◆ többszínű nyomtatástöbbszínű nyomtatás
tasónaritomotasónaritomo ◆ amennyireamennyire lehetségeslehetséges
「Tasónaritomo ojakunitacsitaito omoimaszu.」
„Amennyire lehetséges, szeretnék a hasznukra
lenni!” ◆ valamelyestvalamelyest 「Mikata-va tasónarito-
mo kavatta.」 „Valamelyest megváltozott a néze-
te.”

tasónotasóno ◆ kisebbkisebb 「Szunpóno tasóno gosza-va
gorjósókudaszai.」 „Kérem tekintsen el a kisebb

méretbeli eltérésektől.” ◆ néminémi 「Kore-va tasóno
okanegakakarudesó.」 „Ez belekerülhet némi
összegbe.”

tasoszeitasoszei ◆ politopikuspolitopikus
tasótenrenzutasótenrenzu ◆ multifokálismultifokális lencselencse ◆ prog-prog-
resszív lencseresszív lencse
tassatassa ◆ jójó egészségegészség 「Otassade!」 „Jó egész-
séget!” ◆ ügyességügyesség
tassanatassana ◆ egészségesegészséges 「Tassadeorimaszu.」
„Egészséges vagyok.” ◆ jójó 「Ojogiga tassada.」
„Jó úszó.” ◆ mesterimesteri 「Kare-va fudega tassa-
da.」 „Mesterien forgatja a tollat.” ◆ ügyesügyes
「Kare-va anzanga tassada.」 „Ügyes fejszámo-
ló.” ◇ kucsigatassanakucsigatassana jóljól magyarázmagyaráz 「Ku-
csiga tassananode kóronde-va makenai.」 „Jól
magyaráz, ezért szócsatában sohasem veszít.” ◇

kucsigatassanakucsigatassana kimagyarázzakimagyarázza magátmagát
「Kare-va kucsidakega tassada.」 „Jól ki tudja
magyarázni magát.” ◇ geitassanageitassana sokfélesokféle mű-mű-
vészetben jártasvészetben jártas
tassitassi ◆ értesítésértesítés 「Suszaisakara bosúteisino
otah-siga kita.」 „Értesítést kaptunk a szervezők-
től, hogy már nem lehet jelentkezni.” ◇ otassiotassi
értesülésértesülés 「Uekarano otah-si」 „felülről kapott
értesülés”

tasuhacsimicutasuhacsimicu ◆ virágmézvirágméz
tasúkinotasúkino ◆ policiklikuspoliciklikus
tasumitasumi ◆ szerteágazó érdeklődésszerteágazó érdeklődés
tasuminatasumina ◆ szerteágazószerteágazó érdeklődésűérdeklődésű 「Ta-
sumina dzsinbucu」 „szerteágazó érdeklődésű
ember”

tasutajónatasutajóna ◆ sokféle-fajtasokféle-fajta 「Ano miszeni-
va tasutajóna sóhingaarimasita.」 „Az üzletben
sokféle-fajta áru volt.”

tasutaszainatasutaszaina ◆ sokszínűsokszínű ◆ szerteágazószerteágazó
「Tasutaszainaszábiszu」 „szerteágazó szolgálta-
tás” ◆ változatosváltozatos 「Tasutaszaina szekaikok-
ki」 „országok változatos zászlajai”

taszacutaszacu ◆ gyilkossággyilkosság 「Kore-va dzsiszacude-
va naku taszacudeszu.」 „Ez nem öngyilkosság,
hanem gyilkosság.” ◆ idegenkezűségidegenkezűség 「Keisza-
cunijoruto taszacuno kanószeigaaru.」 „A rendőr-
ség idegenkezűséget feltételez.”

taszacutaitaszacutai ◆ áldozatáldozat ◆ meggyilkolt hullameggyilkolt hulla
taszaitaszai ◆ sokoldalúsokoldalú tehetségtehetség ◇ hakugaku-hakugaku-
taszaitaszai nagy műveltség és tehetségnagy műveltség és tehetség
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taszaitaszai ◆ sokszínűségsokszínűség ◆ színességszínesség ◆ tarka-tarka-
ságság
taszaibónotaszaibóno ◆ multicellulárismulticelluláris ◆ soksejtűsoksejtű
taszaibószeibucutaszaibószeibucu ◆ többsejtű élőlénytöbbsejtű élőlény
taszainataszaina ◆ sokfajtasokfajta 「Taszaina kacudó」
„sokfajta tevékenység” ◆ sokszínűsokszínű 「Taszaina-
puroguramu」 „sokszínű program” ◆ szerte-szerte-
ágazóágazó 「Taszaina koszei」 „szerteágazó szemé-
lyiség” ◆ színesszínes 「Taszaina taikendan-o hanasi-
ta.」 „Színes élménybeszámolót tartott.” ◆ tar-tar-
kaka 「Taszaina sinazoroe」 „tarka kínálat” ◇ tas-tas-
utaszainautaszaina sokszínűsokszínű ◇ tasutaszainatasutaszaina szer-szer-
teágazóteágazó 「Tasutaszainaszábiszu」 „szerteágazó
szolgáltatás” ◇ tasutaszainatasutaszaina változatosváltozatos
「Tasutaszaina szekaikokki」 „országok változa-
tos zászlajai”

taszainataszaina ◆ sokoldalúansokoldalúan tehetségestehetséges 「Ta-
szaina hito」 „sokoldalúan tehetséges ember” ◇

tageitaszainatageitaszaina sokoldalúsokoldalú művésziművészi tehetsé-tehetsé-
gege vanvan ◇ hakugakutaszainahakugakutaszaina soksok ismerettelismerettel
ésés tehetséggeltehetséggel rendelkezikrendelkezik ◇ hakusikita-hakusikita-
szainaszaina soksok ismerettelismerettel ésés tehetséggeltehetséggel ren-ren-
delkezikdelkezik
taszakkataszakka ◆ termékeny írótermékeny író
taszakutaszaku ◆ termékenységtermékenység 「Taszakuno szak-
kjokuka」 „termékeny zeneszerző”

taszakunotaszakuno ◆ termékenytermékeny 「Taszakuno szak-
ka」 „termékeny író”

taszakuszurutaszakuszuru ◆ termékenytermékeny
taszantaszan ◆ fertilitásfertilitás ◆ sokatsokat ellésellés ◆ sokatsokat
szülésszülés ◆ sokatsokat tojástojás ◆ szaporaságszaporaság ◆ ter-ter-
mékenységmékenység ◇ taszankeitaszankei sokat tojó tyúksokat tojó tyúk
taszan-enkitaszan-enki ◆ polisav-bázispolisav-bázis
taszankeitaszankei ◆ sokat tojó tyúksokat tojó tyúk
taszan-nataszan-na ◆ sokgyermekessokgyermekes 「Okaaszan-no
ie-va taszankeida.」 „Anyám sokgyermekes csa-
ládból származik.” ◆ szaporaszapora 「Taszanna dóbu-
cu」 „szapora állat” ◆ termékenytermékeny 「Taszanna
dzsoszei」 „termékeny nő”

taszannónórjokutaszannónórjoku ◆ fekunditásfekunditás
taszanputaszanpu ◆ többször szült nőtöbbször szült nő
taszarotaszaro ◆ többágú útkereszteződéstöbbágú útkereszteződés
taszeidzsuszeitaszeidzsuszei ◆ polispermiapolispermia
taszeiongakutaszeiongaku ◆ polifonpolifon zenezene ◆ többszóla-többszóla-
mú zenemú zene

taszeizassutaszeizassu ◆ polihibridpolihibrid
taszentaszen ◆ ajánlásajánlás 「Dzsiszendemo taszende-
moii.」 „Önjelöltség és ajánlás is elfogadható.”

taszogaretaszogare ◆ alkonyalkony ◆ elványadáselványadás ◆ öreg-öreg-
korikori évekévek 「Kare-va dzsinszeinotaszogare-o ta-
nosinda.」 „Élvezte az öregkori éveit.”

taszogarerutaszogareru ◆ alkonyodikalkonyodik 「Szotohamó ta-
szogareteita.」 „Kint már alkonyodott.” ◆ meg-meg-
gyengülgyengül 「Atamaga taszogareru maeni ródzsin-
hómuni haitta.」 „Öregek otthonába ment, mi-
előtt meggyengült volna az elméje.”

taszokuruitaszokurui ◆ soklábúaksoklábúak
taszszeitaszszei ◆ eléréselérés
taszszeikantaszszeikan ◆ alkotásérzetalkotásérzet ◆ sikerélménysikerélmény
「Sigotono kiboga ókikereba ókii hodo, jari togeta
tokino taszszeikanga ókii.」 „Minél nagyobb
munkát végzünk el, annál nagyobb a sikerélmé-
nyünk.”

taszszeiszurutaszszeiszuru ◆ elérelér 「Mokuhjó-o taszszeis-
ita.」 „Elérte a célját.” ◆ véghezvéghez viszvisz
「Dzsigjókeikaku-o taszszeisita.」 „Véghez vitte
az üzleti tervet.”

taszszurutaszszuru ◆ adad 「Meirei-o tah-sita.」 „Paran-
csot adtam.” ◆ elérelér 「Kare-va hjakuszaini tah-
sita.」 „Elérte a százéves kort.” ◆ érér 「Mokute-
kicsini tah-sita.」 „Célállomásához ért.” ◆ feljutfeljut
「Tozanka-va szancsóni tah-sita.」 „A hegymászó
feljutott a csúcsra.” ◆ jutjut 「Szaranaru dzsikken-
ga hicujódatono kecuronni tah-sita.」 „Arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy további kísérletek
szükségesek.” ◆ mesteremestere leszlesz 「Icsigeini tah-
sita.」 „Egy művészet mestere lett.” ◇ ikinitasz-ikinitasz-
szuruszuru szintetszintet érér elel 「Kare-va purono ikini tah-
sita.」 „Professzionális szintet ért el.” ◇ kibónit-kibónit-
aszszuruaszszuru megfelelmegfelel 「Szateigakuga kibóni tah-
sinai.」 „A felbecsült ár nem felel meg.” ◇ sza-sza-
ikócsónitaszszuruikócsónitaszszuru tetőfokáratetőfokára hághág 「Kai-
dzsóno mori agari-va szaikócsóni tah-sita.」 „A
teremben tetőfokára hágott a hangulat.”

taszutaszu ◆ elvégezelvégez 「Jó-o tasitekara ikune.」
„Majd megyek, ha elvégeztem a dolgom.” ◆ fel-fel-
engedenged 「Itameta nikuni mizu-o tasita.」 „A sült
húst felengedtem vízzel.” ◆ hozzáadhozzáad 「Mó szu-
kosi akai iro-o tasitemitaradó?」 „Milyen lenne
hozzáadni még egy kis pirosat?” ◆ hozzáönthozzáönt
「Mizu-o tasitekudaszai.」 „Öntsön vizet hozzá!”
◆ hozzátoldhozzátold 「Hanasini hitokoto-o tasita.」
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„Hozzátoldottam egy megjegyzést a történethez.”
◆ megmeg 「Icsitaszu icsi-va ni.」 „Egy meg egy az
kettő.” ◆ összeadösszead 「Futacuno szúdzsi-o tasi-
ta.」 „Összeadott két számot.” ◇ sójó-osójó-o taszutaszu
vizelvizel 「Kodomo-va omaruni sójó-o tasita.」 „A
kisgyerek bilibe vizelt.” ◇ taszutaszu elvégezelvégez 「Jó-o
tasitekara ikune.」 „Majd megyek, ha elvégeztem
a dolgom.” ◇ cugitaszucugitaszu megtoldmegtold 「Kéburu-o
cugi tasita.」 „Megtoldottam a kábelt.” ◇ cugita-cugita-
szuszu hozzátoldhozzátold 「Káten-niszutoraipuno kazari-
o cugi tasita.」 „A függönyhöz hozzátoldottam egy
díszcsíkot.” ◇ cugitaszucugitaszu hozzáönthozzáönt 「Kócsani
szankaigurai oju-o cugi tasita.」 „A teához há-
romszor öntöttem vizet.” ◇ jó-ojó-o taszutaszu odacsi-odacsi-
nálnál 「Inu-va hejano kadode jó-o tasita.」 „A ku-
tya odacsinált a sarokba.” ◇ jó-ojó-o taszutaszu elintézielintézi
a dolgáta dolgát
taszútaszú ◆ nagynagy számszám 「Taszúno sidzsisa」 „nagy
számú támogatottság” ◆ soksok 「Kaszaino sisósaga
taszúdeteita.」 „Sok áldozata volt a tűznek.” ◆

többségtöbbség 「Hantaiha-va taszú-o simeteiru.」 „Az
ellenzők vannak többségben.” ◇ attótekitaszúattótekitaszú
túlnyomótúlnyomó többségtöbbség ◇ szanszeitaszúdeszanszeitaszúde sza-sza-
vazativazati többséggeltöbbséggel 「Gian-va szanszeitaszúde
kakecuszareta.」 „Szavazati többséggel elfogad-
ták az indítványt.” ◇ zettaitaszúzettaitaszú abszolútabszolút
többségtöbbség 「Kono szeitó-va zettaitaszú-o simetei-
maszu.」 „Ez a párt abszolút többségben van.” ◇

hikakutaszúhikakutaszú relatív többségrelatív többség
taszúhataszúha ◆ többségtöbbség
taszúikentaszúiken ◆ többségi véleménytöbbségi vélemény
taszúkaihansokutaszúkaihansoku ◆ iteroparitásiteroparitás
taszukarutaszukaru ◆ hasznoshasznos 「Inakade kurumagaa-
ruto taszukaru.」 „Vidéken hasznos a kocsi.” ◆

megmenekülmegmenekül 「Sinikaketeita kandzsa-va taszu-
katta.」 „A beteg megmenekült a haláltól.” ◆ mél-mél-
tányoltányol 「Dzsújóna bubunga ókina modzsidato
taszukaru.」 „Méltányolnám, ha nagy betűkkel ír-
nák a fontos részt.” ◆ nemnem terhelterhel 「Konopuran-
va sokihijóga taszukarunode otokudeszu.」 „Ez a
díjcsomag előnyös, mert nem terhel a kezdeti költ-
ség.” ◆ segítségetsegítséget kapkap 「Sokki-o arattekure-
runara taszukaruva.」 „Sokat segítenél, ha elmo-
sogatnál!” ◆ szerencséjeszerencséje vanvan 「Reizókoni-
inszutanto sokuhingaatte taszukatta.」 „Szeren-
csém volt, hogy volt a hűtőben instant étel.”

taszuketaszuke ◆ segedelemsegedelem ◆ segítségsegítség 「Mó-
dókenno taszuke-o kariru.」 „Vakvezető kutya se-
gítségére támaszkodik.”

taszukeaitaszukeai ◆ egymás segítéseegymás segítése
taszukeautaszukeau ◆ segítik egymástsegítik egymást
taszukebunetaszukebune ◆ mentőcsónakmentőcsónak ◆ mentőhajómentőhajó
taszukebune-otaszukebune-o daszudaszu ◆ segítségéresegítségére sietsiet
「Karega komatteitano-o szah-site taszuke bune-
o dasita.」 „Éreztem, hogy bajban van, ezért a se-
gítségére siettem.”

taszúkecutaszúkecu ◆ szavazatiszavazati többségtöbbség ◆ szó-szó-
többségtöbbség 「Taszúkecude katta.」 „Szótöbbséget
ért el.” ◆ többségitöbbségi döntésdöntés 「Taszúkecude te-
ianga tótta.」 „Többségi döntéssel fogadták el a
tervezetet.” ◆ többségi határozattöbbségi határozat
taszukedaszutaszukedaszu ◆ kimentkiment 「Oboreteiru
kodomo-o mizúmikara taszuke dasita.」 „Kimen-
tettem a fuldokló gyereket a tóból.”

taszukeninarutaszukeninaru ◆ méltányolméltányol 「Hontónokoto-
o itteitadakeruto taszukeninarimaszu.」 „Méltá-
nyolnám, ha nem hazudnál.” ◆ segítsegít 「Onaka-
o kovasiteirunonarakore-o nomuto taszukenina-
ru.」 „Ha elrontottad a gyomrod, ez az ital segít.”
◆ segítségéresegítségére vanvan 「Kono naijó-o jójakusite
itadakeruto taszukeninarimaszu.」 „Segítségem-
re lenne, ha összefoglalnák a lényeget.”

taszuke-otaszuke-o motomerumotomeru ◆ segítségetsegítséget kérkér
「Tomodacsini taszuke-o motometa.」 „Segítsé-
get kért a barátjától.”

taszukerutaszukeru ◆ megmentmegment 「Oboreteiru hito-o ta-
szuketa.」 „Megmentette a fuldokló életét.” ◆

megsegítmegsegít 「Komatteiru tomodacsini okane-o
kasite taszuketa.」 „Pénzzel megsegítettem a baj-
ba jutott barátomat.” ◆ segítsegít 「Inu-o taszuke-
tekudaszai!」 „Segítsenek azon a kutyán!” ◇

sónomusi-osónomusi-o korositedainomusi-okorositedainomusi-o taszukerutaszukeru
feláldozzafeláldozza aa kicsit,kicsit, hogyhogy megmentsemegmentse aa na-na-
gyotgyot
taszukitaszuki ◆ vállövvállöv ◆ vállszalagvállszalag ◆ vállszíjvállszíj
◇ obinimidzsikasitaszukininagasiobinimidzsikasitaszukininagasi ennekennek rö-rö-
vid,vid, annakannak hosszúhosszú ◇ obinimidzsikasitaszu-obinimidzsikasitaszu-
kininagasikininagasi se ez, se azse ez, se az
taszukigakeniszurutaszukigakeniszuru ◆ átcsapja a vállánátcsapja a vállán
taszukirirétaszukiriré ◆ vállszalagos váltófutásvállszalagos váltófutás
taszukutaszuku ◆ segítsegít ◇ geihami-ogeihami-o taszukutaszuku szer-szer-
zett tudás hasznára van az embernekzett tudás hasznára van az embernek
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taszumania-debirutaszumania-debiru ◆ tasmán ördögtasmán ördög
taszumaniasútaszumaniasú ◆ TasmaniaTasmania
taszúnotaszúno ◆ számosszámos 「Taszúno tomodacsi-o
motteiru.」 „Számos barátja van.”

taszútótaszútó ◆ többségi párttöbbségi párt
tatatata ◆ soksok 「Kono keiszanni-va macsigaiga ta-
taarimaszu.」 „Ebben a számításban sok hiba
van.”

tataerutataeru ◆ arcánarcán mutatmutat 「Hohoemi-o tata-
eteita.」 „Arcán mosoly látszott.” ◆ eláraszteláraszt
「Damu-va mizu-o tataeteita.」 „A víztározó el
volt árasztva vízzel.” ◇ emi-oemi-o tataerutataeru moso-moso-
lyoglyog
tataerutataeru ◆ dicsérdicsér 「Kuni-va kareno kószeki-o
tataeta.」 „Az ország dicsérte a munkásságát.” ◆

dicsőítdicsőít 「Kami-o tataeru.」 „Istent dicsőíti.” ◇

kami-okami-o tataejotataejo dicsértessékdicsértessék azaz úrúr JézusJézus
◇ kantó-okantó-o tataerutataeru bátranbátran küzdküzd 「Csímu-va
kantó-o tataeta.」 „A csapat bátran küzdött.”

tataitecubuszutataitecubuszu ◆ elkalapálelkalapál 「Ribetto-o tata-
ite cubusita.」 „Elkalapáltam a szegecset.”

tatakaitatakai ◆ csatacsata 「Tatakaini maketa.」 „El-
vesztette a csatát.” ◆ harcharc 「Kare-va tatakaini
maketa.」 „Elvesztette a harcot.” ◆ küzdelemküzdelem
「Kare-va bjókitono tatakaini katta.」 „Megnyer-
te a betegséggel folytatott küzdelmet.” ◆ tusatusa ◇

tatakainiidomutatakainiidomu felveszifelveszi aa harcotharcot 「Jaburet-
atositemo tatakaini idomu.」 „Felveszi a harcot,
még ha nem is fog győzni.” ◇ micudomoenota-micudomoenota-
takaitakai hármashármas körmérkőzéskörmérkőzés ◇ mohácsinota-mohácsinota-
takaitakai mohácsimohácsi csatacsata ◇ rjúkoaiucutatakairjúkoaiucutatakai
titánok harcatitánok harca
tatakainiidomutatakainiidomu ◆ felveszifelveszi aa harcotharcot 「Jabu-
retatositemo tatakaini idomu.」 „Felveszi a har-
cot, még ha nem is fog győzni.”

tatakainiucsikacutatakainiucsikacu ◆ leküzdleküzd 「Kare-va ganto-
no tatakaini ucsi kacu.」 „Leküzdötte a rákot.”

tatakainukutatakainuku ◆ végigharcolvégigharcol 「Futacuno szen-
szómo tatakai nuita.」 „Két háborút végighar-
colt.” ◆ végsőkigvégsőkig küzdküzd 「Szensi-va tatakai nui-
ta.」 „A harcos végsőkig küzdött.”

tatakaippuritatakaippuri ◆ harcmodorharcmodor 「Ii tatakaippuri」
„jó harcmodor”

tatakatteirutatakatteiru ◆ harcbanharcban álláll 「Zenszekaito ta-
takatteiru.」 „Harcban áll az egész világgal.”

tatakautatakau ◆ csatázikcsatázik 「Ninenkan szaibande ta-
takatta.」 „Két éven át csatáztam a bíróságon.” ◆

hadakozikhadakozik 「Rjósinto tatakatta.」 „A lelkiisme-
retemmel hadakoztam.” ◆ harcolharcol 「Nannotame-
ni tekito tatakatteirunoka vakaranai.」 „Nem ér-
tem, hogy miért harcol.” ◆ játszikjátszik 「Nikaiszen-
o tatakatteimaszu.」 „A második fordulót játszot-
ták.” ◆ küzdküzd 「Icsiinotameni tatakatteiru.」 „Az
első helyért küzd.” ◆ versenyezversenyez 「Júsó-o kakete
tatakatta.」 „Versenyeztek a bajnoki címért.” ◆

versenytversenyt futfut 「Dzsikanto tatakatta.」 „Ver-
senyt futott az idővel.” ◆ vívódikvívódik 「Bjókito ta-
takatta.」 „A betegséggel vívódott.” ◇ sinumade-sinumade-
tatakautatakau utolsóutolsó cseppcsepp véréigvéréig harcolharcol ◇ ta-ta-
takainukutakainuku végigharcolvégigharcol 「Futacuno szenszómo
tatakai nuita.」 „Két háborút végigharcolt.” ◇ ta-ta-
takatteirutakatteiru harcbanharcban álláll 「Zenszekaito tatakat-
teiru.」 „Harcban áll az egész világgal.” ◇ tata-tata-
kavaszerukavaszeru csatátcsatát vízvíz 「Giron-o tatakavasze-
ta.」 „Szócsatát vívott.” ◇ dódótotatakaudódótotatakau
tisztességesentisztességesen küzdküzd 「Tegovai aiteto dódóto
tatakatta.」 „Tisztességesen küzdött a félelmetes
ellenséggel.”

tatakavaszerutatakavaszeru ◆ csatátcsatát vízvíz 「Giron-o tata-
kavaszeta.」 „Szócsatát vívott.”

tatakebahokorigaderutatakebahokorigaderu ◆ vajvaj vanvan aa fülefüle mö-mö-
göttgött 「Dono szeidzsikamo tatakeba hokoriga de-
ru.」 „Minden politikusnak vaj van a füle mö-
gött.”

tatakitataki ◆ betonpadlóbetonpadló ◆ döngöltdöngölt padlópadló ◇ ni-ni-
kutatakikutataki húsklopfolóhúsklopfoló
tatakitataki ◆ dögönyözésdögönyözés ◆ döngölésdöngölés ◆ pörköltpörkölt
bonitóbonitó ◆ ütésütés 「Hjakutatakini sosita.」 „Száz
ütést kapott.” ◆ ütlegelésütlegelés ◆ vagdaltvagdalt húshús ◆

zúzottzúzott húshús ◇ osiroitatakiosiroitataki púderpamacspúderpamacs ◇

nikutatakinikutataki húsklopfolóhúsklopfoló
tatakiagerutatakiageru ◆ felküzdifelküzdi magátmagát 「Hanbaiin-
kara tataki agete sacsóninatta.」 „Eladóból küz-
dötte fel magát igazgatóvá.”

tatakiavaszerutatakiavaszeru ◆ összeverösszever 「Asikubi-o tata-
ki avaszeru bujó-o sita.」 „Ebben a táncban össze
kell verni a bokákat.”

tatakicukerutatakicukeru ◆ leváglevág 「Hon-o cukueni tata-
kicuketa.」 „Levágtam a könyvet az asztalra.” ◆

nekivágnekivág 「Sótocude karadaga sarjónodoani tata-
kicukerareta.」 „Az ütközés nekivágta a kocsi aj-
tajának.” ◆ vágvág 「Oszara-o jukano ueni tataki-
cuketa.」 „Földhöz vágtam a tányért.” ◆ verdesverdes
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「Amegaaszufaruto-o tatakicuketeita.」 „Az eső
verdeste az aszfaltot.”

tatakidaitatakidai ◆ kiindulásikiindulási tervterv ◆ üllőüllő ◆ vitain-vitain-
dító javaslatdító javaslat
tatakidaszutatakidaszu ◆ elkezdelkezd verniverni 「Taiko-o tataki
dasita.」 „Elkezdtem verni a dobot.” ◆ kihozkihoz
「Misze-va icsiokuenno uriage-o tataki dasita.」
„Az üzlet százmillió jenes forgalmat hozott ki.” ◆

kikergetkikerget 「Untensu-va jopparai-o baszukara ta-
taki dasita.」 „A vezető kikergette a buszból a ré-
szeget.” ◆ kiverkiver 「Paipukara hai-o tataki dasi-
ta.」 „Kiverte a pipából a hamut.”

tatakifuszerutatakifuszeru ◆ földhözföldhöz vágvág ◆ kiütkiüt 「Aite-o
tataki fuszeta.」 „Kiütötte az ellenfelét.” ◆ térd-térd-
rere kényszerítkényszerít 「Itansa-o tataki fuszeta.」
„Térdre kényszerítette az eretnekeket.”

tatakikirutatakikiru ◆ lecsaplecsap 「Aiteno kubi-o tataki kit-
ta.」 „Lecsapta az ellenfele fejét.”

tatakikomutatakikomu ◆ belesulykolbelesulykol 「Szenszei-va vata-
sitacsini kacujó-o tataki konda.」 „A tanár belénk
sulykolta a ragozást.” ◆ beleverbelever 「Kore-o ka-
reno atamani tataki komitai.」 „Szeretném bele-
verni ezt a fejébe.” ◆ beverbever 「Kugi-o tataki kon-
da.」 „Bevertem a szöget.” ◆ dugdug 「Nuszutto-o
rója-e tataki konda.」 „Dutyiba dugták a tolvajt.”

tatakikoroszutatakikoroszu ◆ agyoncsapagyoncsap 「Hae-o tataki
korosita.」 „Agyoncsapta a legyet.” ◆ agyonütagyonüt
「Gokiburi-o tataki korosita.」 „Agyonütöttem a
csótányt.”

tatakinaoszutatakinaoszu ◆ formábaformába rázráz ◆ helyrepofozhelyrepofoz
◇ dosóbone-odosóbone-o tatakinaoszutatakinaoszu gatyábagatyába rázráz
「Dosóbone-o tataki naositejaruzo!」 „Majd én
gatyába rázlak!” ◇ dosóbone-odosóbone-o tatakinaoszutatakinaoszu
embertembert faragfarag 「Csicsi-va muszukono
dosóbone-o tataki naosita.」 „Az apa embert fara-
gott a fiából.”

tatakinomeszutatakinomeszu ◆ elpáholelpáhol 「Aitecsímu-o tata-
kinomesita.」 „Elpáholtuk az ellenfél csapatát.” ◆

elverelver 「Otoko-va tatakinomeszareta.」 „Elver-
ték a férfit.”

tatakiokoszutatakiokoszu ◆ felverfelver álmábólálmából 「Sin-jano
raikjakuni tataki okoszareta.」 „Egy éjszakai láto-
gató felvert álmomból.”

tatakiotoszutatakiotoszu ◆ leverlever 「Kurumi-o kikara tata-
ki otosita.」 „Leverte a diót a fáról.” ◆ megbuk-megbuk-
tattat 「Takai csiikara tataki otoszareta.」 „Meg-
buktatta a magas pozíciójából.”

tatakiuritatakiuri ◆ olcsónolcsón árusításárusítás ◆ útszéliútszéli áru-áru-
sítássítás
tatakiurijatatakiurija ◆ olcsójánosolcsójános
tatakivarutatakivaru ◆ betörbetör 「Mado-o tataki vatta.」
„Betörte az ablakot.”

tatakutataku ❶ verver 「Taiko-o tataiteiru.」 „Veri a do-
bot.” ❷ ütögetütöget 「Kotta kata-o tataku.」 „Ütö-
geti a merev vállát.” ❸ kopogkopog 「Cukue-o jubide
tataita.」 „Az ujjammal kopogtam az asztalon.”
❹ csapkodcsapkod 「Hiza-o tataite varatta.」 „A térde-
met csapkodva nevettem.” ❺ leverlever 「Nedan-o ta-
taita.」 „Levertem az árat.” ❻ turkálturkál 「Szaifu-
no szoko-o tataitemo nanimo detekonai.」 „Hiá-
ba turkálok a pénztárcámban, nincs benne sem-
mi.” ❼ kikérkikér 「Szenszeino iken-o tataita.」 „Ki-
kértük a tanár véleményét.” ◆ csapcsap 「Kata-o ta-
taita.」 „A vállára csaptam.” ◆ elagyabugyálelagyabugyál
「Otoko-va szanzan tatakareta.」 „Jól elagyabu-
gyálták a férfit.” ◆ ellátjaellátja aa bajátbaját 「Kare-
o tataitejaró!」 „Lássuk el a baját!” ◆ elnáspá-elnáspá-
golgol 「Ródzsin-va cue-o furutte, kógekisitekuru
vakamono-o cugicugitotatakinomesita.」 „Az
öregember sorra elnáspágolta a botjával a támadó
fiatalokat.” ◆ elpáholelpáhol 「Hahaoja-va kodomo-o
tataita.」 „Az anya elpáholta a gyerekét.” ◆ elverelver
「Kare-va gakkóno tomodacsi-o tataita.」 „Elver-
te az iskolatársát.” ◆ klopfolklopfol 「Niku-o tataita.」
„Húst klopfoltam.” ◆ kocogtatkocogtat 「Madogaraszu-
o tataita.」 „Kocogtatta az ablaküveget.” ◆ ko-ko-
pogtatpogtat 「Kicucuki-va ki-o tataita.」 „A harkály
a fát kopogtatta.” ◆ kritizálkritizál 「Szeidzsika-va sin-
bunde tatakareta.」 „Az újságok kritizálták a po-
litikust.” ◆ lekopoglekopog 「Aru ongakuno hjósi-o ju-
bide cukueni tataita.」 „Lekopogtam az ujjammal
egy dal ritmusát az asztalon.” ◆ megpaskolmegpaskol
「Kata-o tataita.」 „Megpaskoltam a vállát.” ◆

pötyögtetpötyögtet 「Jubide dentaku-o tataita.」 „A
számológépet pötyögtettem.” ◆ rácsaprácsap 「Okotte
cukue-o tataita.」 „Mérgesen rácsapott az asztal-
ra.” ◆ ráhúzráhúz 「Cukue-o ikkaitataita.」 „Ráhúz-
tam egyet az asztalra.” ◆ rajtaütrajtaüt 「Tekidzsin-
o tataita.」 „Rajtaütöttek az ellenségen.” ◆ ráütráüt
「Kanzumeno futa-o akejaszukusijóto tataita.」
„Ráütöttem a konzervdoboz tetejére, hátha úgy
könnyebben lejön.” ◆ rávágrávág 「Téburu-o tede
ikkaicujoku tataita.」 „Rávágtam az asztalra.” ◆

sulykolsulykol 「Jogore mono-o kavade tataki araisi-
ta.」 „Sulykolva mosta a szennyest a folyóban.” ◆

tapiskoltapiskol 「Kodomo-va nureta szuna-o tede ta-
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taita.」 „A gyerek tapiskolta a vizes homokot.” ◆

vágvág 「Kareno szenaka-o tataita.」 „Hátba vág-
tam.” ◆ verődikverődik 「Kurumano haikikan-va
dzsimen-o tataita.」 „Az autó kipufogója a föld-
höz verődött.” ◇ aszobidetatakuaszobidetataku megdögö-megdögö-
nyöznyöz 「Kodomotacsi-va csicsioja-o aszobide ta-
taita.」 „A gyerekek megdögönyözték az apjukat.”
◇ ókinakucsi-oókinakucsi-o tatakutataku nagynagy aa szájaszája 「Kare-
va ókina kucsi-o tatakudakedakara, aitenisina-
ide.」 „Ne hallgass rá, csak a szája nagy!” ◇

ógucsi-oógucsi-o tatakutataku csakcsak aa szájaszája járjár 「Icsi-
dzsikande dekiruto ógucsi-o tataiteiru.」 „Csak a
szája jár, amikor azt mondja, hogy egy óra alatt
megcsinálja.” ◇ ógucsi-oógucsi-o tatakutataku nagynagy szájaszája
vanvan 「Szon-na ógucsi-o tatakundattara dzsibun-
dejarebadódai?」 „Csináld te, ha már olyan nagy
a szád!” ◇ osiri-oosiri-o tatakutataku elfenekelelfenekel 「Itaz-
urakkono osiri-o tataita.」 „Elfenekelte a rossz
gyereket.” ◇ kata-okata-o tatakutataku megveregetimegveregeti aa
vállátvállát 「Dórjóno kata-o tataite hagemasita.」
„A kollégám biztatóan megveregette a vállamat.”
◇ kata-okata-o tatakutataku célzástcélzást tesz,tesz, hogyhogy lépjenlépjen
kiki 「Dzsoszei-va kekkongo, dzsósini kata-o tata-
kareta.」 „A férjhez ment nőnek célzást tett a fő-
nöke, hogy lépjen ki.” ◇ karukucsi-okarukucsi-o tatakutataku
viccelődikviccelődik ◇ szasidegucsi-oszasidegucsi-o tatakutataku kot-kot-
nyeleskediknyeleskedik 「Szasi degucsi-o tataita buka-o ni-
randa.」 „Szúrósan nézett a kotnyeleskedő beosz-
tottjára.” ◇ szasidegucsi-oszasidegucsi-o tatakutataku beleszólbeleszól
「Szasi degucsi-o tatakucumori-va arimaszen-
ga.」 „Nem akarok beleszólni…” ◇ siri-osiri-o tatakutataku
unszolunszol 「Kare-va siri-o tatakanaito sigotosi-
nai.」 „Ha nem unszolják, nem dolgozik.” ◇

taiko-otaiko-o tatakutataku doboldobol ◇ tataitecubuszutataitecubuszu el-el-
kalapálkalapál 「Ribetto-o tataite cubusita.」 „Elkala-
páltam a szegecset.” ◇ tatakicukerutatakicukeru nekivágnekivág
「Sótocude karadaga sarjónodoani tatakicuker-
areta.」 „Az ütközés nekivágta a kocsi ajtajának.”
◇ te-ote-o tatakutataku összecsapjaösszecsapja aa kezétkezét 「Te-o
tataite varatteita.」 „Összecsapta a kezét, úgy ne-
vetett.” ◇ pisattotatakupisattotataku rávágrávág 「Tomodacsi-
no kata-o pisatto tataita.」 „Rávágtam a barátom
vállára.” ◇ pisaritotatakupisaritotataku rásuhintrásuhint 「Kodo-
mono hoo-o pisarito tataita.」 „Rásuhintott a gye-
rek arcára.” ◇ petapetatatakupetapetatataku megpaskolmegpaskol
「Kodomono hoo-o petapeta tataita.」 „Megpas-
koltam a gyerek arcát.” ◇ bokobokotatakubokobokotataku el-el-
kalapálkalapál 「Dorobó-o bokoboko tataita.」 „Elka-
lapáltam a tolvajt.” ◇ hokori-ohokori-o tatakutataku kiporolkiporol
「Dzsútanno hokori-o kini ucsicukete tataita.」

„Hozzávertem a szőnyeget a fához, hogy kiporol-
jam.” ◇ hokori-ohokori-o tatakutataku porolporol 「Dzsútanno
hokori-o tataita.」 „Poroltam a szőnyeget.” ◇

hoppeta-ohoppeta-o tatakutataku pofozpofoz
「Kodomonohoppeta-o tataita.」 „Pofozta a gye-
reket.” ◇ mizu-omizu-o tatakutataku pancsolpancsol 「Kodomo-
va mizu-o tataite aszonda」 „A gyerek pancsolt.”
◇ mon-omon-o tatakutataku tanítványatanítványa akarakar lennilenni
「Daiszah-kjoku kano mon-o tataita.」 „Híres ze-
neszerző tanítványa akart lenni.”

tatamitatami ◆ tatamitatami 「Tatamino hejade futonde
nemuru.」 „A tatamis szobában futonban al-
szom.” ◇ njóbótonjóbóto tatami-vatatami-va atarasiiatarasii hógahóga iiii
feleségből és tatamiból a friss a jófeleségből és tatamiból a friss a jó
tatamibaritatamibari ◆ tatamivarró tűtatamivarró tű
tatamicsizutatamicsizu ◆ összehajtható térképösszehajtható térkép
tatamidzsikinotatamidzsikino ◆ tatamistatamis
tatamigaetatamigae ◆ tatamicseretatamicsere
tatamijatatamija ◆ tatamikészítőtatamikészítő
tatamikakerutatamikakeru ◆ gyorsgyors 「Tatamikakerurizu-
mu」 „gyors ritmus” ◆ szünetszünet nélkülnélkül csinálcsinál
「Tatamikakeru kucsó」 „szünet nélküli beszéd”
◆ zúdítzúdít 「Kareni sicumon-o tatami kaketa.」
„Kérdéseket zúdítottak rá.”

tatamikomutatamikomu ◆ összecsukösszecsuk 「Tori-va cubasza-
o tatami konda.」 „A madár összecsukta a szár-
nyait.” ◆ szünetszünet nélkülnélkül csinálcsinál 「Tatami konde
iu.」 „Szünet nélkül mond.” ◆ zárzár 「Kanasimi-o
muneni tatami konda.」 „Magamba zártam a szo-
morúságot.”

tataminóedesinutataminóedesinu ◆ természetestermészetes halállalhalállal
hal meghal meg
tatamiomotetatamiomote ◆ tatami borításatatami borítása
tatamutatamu ◆ becsukbecsuk 「Szenszu-o tatanda.」 „Be-
csuktam a legyezőmet.” ◆ bevetbevet 「Futon-o ta-
tanda.」 „Bevetettem az ágyat.” ◆ bezárbezár
「Kódzsó-o tatanda.」 „Bezárta a gyárat.” ◆ fel-fel-
számolszámol 「Misze-o tatanda.」 „Felszámolta az üz-
letet.” ◆ hajthajt 「Hankacsi-o joh-cuni tatanda.」
„Négyrét hajtottam a zsebkendőmet.” ◆ hajto-hajto-
gatgat 「Sacu-o tatandeita.」 „Az ingét hajtogatta.”
◆ lebontlebont 「Tento-o tatanda.」 „Lebontottam a
sátrat.” ◆ összecsukösszecsuk 「Kasza-o tatanda.」
„Összecsuktam az esernyőmet.” ◆ összehajtösszehajt
「Jófuku-o tatanda.」 „Összehajtottam a ruhát.”
◆ összehajtogatösszehajtogat 「Singu-o tatanda.」 „Össze-
hajtogattam az ágyneműt.” ◆ végezvégez velevele ◆ zárzár
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「Szono omoi-o muneni tatanda.」 „Szívembe
zártam azt az érzést.” ◇ tento-otento-o tatamutatamu le-le-
bontjabontja aa sátratsátrat ◇ ho-oho-o tatamutatamu bevonjabevonja
aa vitorlátvitorlát ◇ munenitatamumunenitatamu szívébeszívébe zárzár
「Omoi de-o muneni tatanda.」 „Szívembe zár-
tam az emléket.”

tatantatan ◆ egyikegyik végvég 「Tatanga kaikósita kuda」
„egyik végén nyitott cső”

tatantatan ◆ sok dologsok dolog
tátantátan ◆ skótkockaskótkocka ◆ tiofoszforsavtiofoszforsav
tátancsekkutátancsekku ◆ skótkockaskótkocka
tátancsekkunotátancsekkuno ◆ skótmintásskótmintás
tatan-natatan-na ◆ mozgalmasmozgalmas 「Tatanna tosidatta.」
„Mozgalmas volt ez az év.” ◆ soksok dolgadolga vanvan
「Jómutatandearu.」 „Sok dolgom van.” ◇

tadzsitatan-natadzsitatan-na elfoglaltelfoglalt 「Tadzsitatanna
dzsinszei-o okuru.」 „Elfoglalt életet él.” ◇

tadzsitatan-natadzsitatan-na eseménydúseseménydús 「Tadzsitatanna
hibi」 „eseménydús napok”

tátantorakkutátantorakku ◆ gumiborítású futópályagumiborítású futópálya
tataritatari ◆ átokátok 「Kono tocsini-va tatarigaaru.」
„Átok ül ezen a földön.” ◆ bűnhődésbűnhődés 「Kono
haka-o hottara tatarigaarukamo sirenai.」 „Ha
ezt a sírt kiássuk, lehet, hogy megbűnhődünk ér-
te.” ◆ büntetésbüntetés 「Kamino tatari-o uketa.」 „Is-
ten megbüntette.” ◆ kárhozatkárhozat 「Tatari-o oszor-
ete rei-o naguszameta.」 „Kárhozattól félve vi-
gasztalta a halott szellemét.” ◆ rontásrontás 「Szono
ucsini-va tatarigaaru.」 „Rontás van azon a há-
zon.” ◇ atonotatariatonotatari későbbkésőbb megjárjamegjárja 「Ato-
no tatariga oszorosii.」 „Félek, hogy később még
megjárom.” ◇ szavaranukaminitatarinasiszavaranukaminitatarinasi nene
keltsdkeltsd felfel azaz alvóalvó oroszlántoroszlánt ◇ szavaranu-szavaranu-
kaminitatarinasikaminitatarinasi ne keresd a bajtne keresd a bajt
tatarimetatarime ◆ átkozottságátkozottság ◆ bajbaj ◇ jovari-jovari-
menitatarimemenitatarime baj nem jár egyedülbaj nem jár egyedül
tatarutataru ◆ átokátok ülül rajtarajta 「Akurjóni tatarare-
teiru.」 „Rossz szellemek átka ül rajta.” ◆ meg-meg-
bosszuljabosszulja magátmagát 「Muriga tatatte bjókininat-
ta.」 „A túlfeszített munka megbosszulta magát:
beteg lett.” ◆ megvermegver 「Kamini tatarareta.」
„Megverte az isten.” ◆ sújtsújt 「Akúnni tatarare-
ta.」 „Balszerencse sújtotta.”

tatárukaikjótatárukaikjó ◆ Tatár-szorosTatár-szoros
tatáruzokutatáruzoku ◆ tatártatár

tataszerutataszeru ◆ állítállít 「Otto-o daidokoroni tata-
szeta.」 „A konyhába állította a férjét.” ◆ felállítfelállít
「Szenszei-va szeito-o tataszeta.」 „A tanár felál-
lította a diákot.” ◆ felszólítfelszólít 「Szenszei-va szei-
tono hitori-o tataszeta.」 „A tanár felszólított egy
diákot.” ◇ hara-ohara-o tataszerutataszeru felmérgesítfelmérgesít
「Szeidzsika-va kokuminno hara-o tataszeta.」
„A politikus felmérgesítette a népet.”

tatatatatorensaszurutatatatatorensaszuru ◆ ropogtatropogtat 「Dzsú-
o tatatatato rensaszuru.」 „Ropogtatja a puskát.”

tatazumaitatazumai ◆ alakalak 「Kumono tatazumai」 „fel-
hő alakja” ◆ megjelenésmegjelenés 「Hoteruno kanszeina
tatazumai」 „hotel nyugalmat sugárzó megjelené-
se”

tatazumutatazumu ◆ ácsingózikácsingózik ◆ ácsorogácsorog 「Ko-
dzsikigadzsuerísoppuno maede tatazundeita.」
„Egy koldus ácsorgott az ékszerbolt előtt.” ◆ álláll
「Kaigannihoteruga tatazundeita.」 „A tenger-
parton egy hotel állt.” ◆ álldogálálldogál 「Sibaraku-
szokoni tatazundeita.」 „Egy darabig ott álldogál-
tam.” ◆ megpihenmegpihen 「Edani toriga tatazunde-
ita.」 „Az ágon megpihent egy madár.”

tatetate ◆ frissenfrissen 「Penkinuritate!」 „Frissen má-
zolva!” ◆ vezetővezető 「Tategjódzsi」 „vezető szu-
móbíró” ◇ umaretatenoumaretateno újszülöttújszülött 「Umare-
tateno koneko」 „újszülött cica” ◇ kaitatenokaitateno
újonnanújonnan vettvett 「Kaitateno fuku-o icumo arau.」
„Mindig kimosom az újonnan vett ruhákat.” ◇ ka-ka-
szatateszatate ernyőtartóernyőtartó ◇ kaszatatekaszatate esernyő-esernyő-
tartótartó ◇ siboritatenosiboritateno frissenfrissen fejtfejt 「Sibori-
tateno gjúnjú-o mó nomimasitaka?」 „Ittál már
frissen fejt tejet?” ◇ dekitatenodekitateno frissenfrissen ké-ké-
szültszült 「Dekitatenopoppukón-o tabeta.」 „Fris-
sen készült pattogatott kukoricát ettem.” ◇ de-de-
kitatenokitateno újonnanújonnan készültkészült 「Dekitateno ie」
„újonnan készült ház” ◇ detatenodetateno frissenfrissen
végzettvégzett 「Daigakudetateno sakaidzsin.」 „Fris-
sen végzett diák.” ◇ toritatenotoritateno frissenfrissen sze-sze-
dettdett 「Toritateno icsigo」 „frissen szedett eper”
◇ nuritatenonuritateno frissenfrissen festettfestett 「Nuri tateno
szakuni szavattesimatta.」 „Véletlenül megfog-
tam a frissen festett kerítést.” ◇ jakitatenojakitateno
frissenfrissen sültsült 「Jakitatenopanga szuki.」 „Szere-
tem a frissen sült pékárut.”

tatetate ◆ pajzspajzs ◇ tatecukutatecuku ellenkezikellenkezik 「Dzsó-
sinitate cuita.」 „Ellenkezett a főnökével.” ◇ tat-tat-
ecukuecuku vitábavitába szállszáll 「Szenszeinitate cuita.」
„Vitába szállt a tanárral.” ◇ tatecukutatecuku ellen-ellen-
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szegülszegül 「Keiszacunitate cuita.」 „Ellenszegült a
rendőrnek.” ◇ tateniszurutateniszuru takaróziktakarózik 「Kins-
idato ivarenakattakoto-o tatenisita.」 „Azzal taka-
rózott, hogy nem mondta neki senki, hogy ezt nem
szabad.” ◇ tateniszurutateniszuru pajzskéntpajzsként használhasznál
「Kaban-o tateni ha-o muki dasita inuni csikazu-
ita.」 „Táskáját pajzsként használva, megközelí-
tette a vicsorgó kutyát.” ◇ tatenitorutatenitoru takaró-takaró-
zikzik 「Hóricu-o tateni totta.」 „A törvénnyel ta-
karózott.” ◇ ningen-notateningen-notate élőélő pajzspajzs ◇ ja-ja-
motatemotamarazumotatemotamarazu nemnem tudjatudja visszatar-visszatar-
tanitani magátmagát 「Jamo tatemotamarazu suppacus-
ita.」 „Nem tudtam visszatartani magam, útnak
indultam.”

tatetate ◆ kardjelenetkardjelenet
tatetate ◆ függőlegesfüggőleges 「Tateno szen」 „függőle-
ges vonal” ◆ hosszhossz 「Kono ita-va tatenimétoru
jokoszandzsúszencsideszu.」 „Ennek a deszkának
a hossza 2 méter, a szélessége pedig 30 centi.” ◆

hosszirányhosszirány 「Ki-va tateni vareta.」 „A fa hossz-
irányban végighasadt.” ◆ magasságmagasság 「Tat-
eszanmétoru.」 „Három méter magas.” ◇ kubi-kubi-
oo tatenifurutatenifuru bólintbólint 「Haito kubi-o tateni fut-
ta.」 „Igenlően bólintott.” ◇ tateitotateito láncfonalláncfonal
◇ tategakitategaki függőlegesfüggőleges írásírás ◇ tatekarami-tatekarami-
temojokokaramitemotemojokokaramitemo akárhogyakárhogy isis nézzüknézzük
「Tatekara mitemo jokokara mitemo kanpekidat-
ta.」 „Akárhogy is nézzük, ez tökéletes volt.” ◇

tatenotateno vertikálisvertikális 「Tateno kózó」 „vertikális
felépítés” ◇ tatenomono-otatenomono-o jokonimosinaijokonimosinai egyegy
szalmaszálat sem tesz keresztbeszalmaszálat sem tesz keresztbe
tateanatateana ◆ aknaakna ◆ járatjárat
tateanasikidzsúkjotateanasikidzsúkjo ◆ ásottásott házház ◆ verem-verem-
házház
tatebametatebame ◆ függőleges falborításfüggőleges falborítás
tatebógurafutatebógurafu ◆ oszlopdiagramoszlopdiagram
tatebuetatebue ◆ csőröscsőrös fuvolafuvola ◆ egyenesegyenes fuvolafuvola
◆ furulyafurulya ◆ pikulapikula
tatecubotatecubo ◆ alapterületalapterület 「Tatecubonidzsuh-
cubono ikkodate」 „20 cubos alapterületű családi
ház”

tatecuketatecuke ◆ beépítésbeépítés 「Doa-va akirakani tate
cukega varui.」 „Egyértelműen rosszul építették
be az ajtót.”

tatecukenitatecukeni ◆ egyfolytábanegyfolytában ◆ egymásegymás utánután

tatecukutatecuku ◆ ellenkezikellenkezik 「Dzsósinitate cuita.」
„Ellenkezett a főnökével.” ◆ ellenszegülellenszegül 「Kei-
szacunitate cuita.」 „Ellenszegült a rendőrnek.” ◆

szembeszállszembeszáll 「Ojanitate cuita.」 „Szembeszállt
a szüleivel.” ◆ vitábavitába szállszáll 「Szenszeinitate cu-
ita.」 „Vitába szállt a tanárral.”

tatecuzukenitatecuzukeni ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Tate cuzuke-
nitoireni itta.」 „Egyfolytában a vécére mentem.”
◆ egyikegyik aa másikmásik utánután 「Kare-va tate cuzuke-
ni fukóni mimavareta.」 „Egyik szerencsétlenség
a másik után érte.” ◆ egymásegymás utánután 「Hoiku-
ende akacsanga tate cuzukeni naki dasita.」 „A
bölcsődében a gyerekek egymás után sírni kezd-
tek.” ◆ gyorsgyors egymásutánbanegymásutánban 「Tate cuzukeni
tokuten-o kurusita.」 „Gyors egymásutánban
kaptuk a gólokat.” ◆ sorozatbansorozatban 「Nagakuba-
szuga konakute, szonoato tate cuzukeni szandai-
mo kita.」 „Hosszú ideig nem jött busz, aztán so-
rozatban három is jött.”

tatecuzukenikusami-otatecuzukenikusami-o szuruszuru ◆ tüsszögtüsszög
「Hokoride icsinicsidzsútate cuzukenikusami-o
siteita.」 „A portól egész nap tüsszögtem.”

tatedzsikutatedzsiku ◆ függőlegesfüggőleges tengelytengely ◆ ordiná-ordiná-
tatengelytatengely
tatedzsikunozahjótatedzsikunozahjó ◆ függőlegesfüggőleges koordiná-koordiná-
tata ◆ ordinátaordináta
tatedzsimatatedzsima ◆ függőleges csíkozásfüggőleges csíkozás
tatedzsókazantatedzsókazan ◆ pajzsvulkánpajzsvulkán
tatefudatatefuda ◆ információsinformációs táblatábla ◆ lábonlábon állóálló
táblatábla
tategakitategaki ◆ függőleges írásfüggőleges írás
tategamitategami ◆ sörénysörény 「Umanotategami」 „ló sö-
rénye”

tategatatategata ◆ állítottállított ◆ függőleges típusúfüggőleges típusú
tategatapianotategatapiano ◆ pianínópianínó
tategataszentakukitategataszentakuki ◆ felültöltősfelültöltős mosó-mosó-
gépgép
tategjokutategjoku ◆ felhalmozottfelhalmozott részvényrészvény ◆ po-po-
zíciózíció ◆ részvénypozíciórészvénypozíció
tategototategoto ◆ hárfahárfa ◆ líralíra
tategutategu ◆ nyílászárónyílászáró ◆ térelválasztótérelválasztó
tategujatateguja ◆ asztalosasztalos ◆ épületasztalosépületasztalos
tatehiza-otatehiza-o cukucuku ◆ félfél térdretérdre ereszkedikereszkedik
「Tate hiza-o cuita.」 „Fél térdre ereszkedtem.”

tatehókótatehókó ◆ hosszirányhosszirány
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tatehókónitatehókóni ◆ hosszábanhosszában 「Jósi-o tatehókóni
otta.」 „Hosszában félbehajtottam a lapot.”

tateitatateita ◆ felállított deszkafelállított deszka
tateitanimizu-otateitanimizu-o nagaszujóninagaszujóni ◆ folyéko-folyéko-
nyannyan 「Tate itani mizu-o nagaszujóni gaikokugo-
o hanaszu.」 „Folyékonyan beszél idegen nyel-
vet.” ◆ gördülékenyengördülékenyen 「Tate itani mizu-o na-
gaszujóni hanaszu.」 „Gördülékenyen beszél.”

tateitotateito ◆ felvetőfelvető fonalfonal ◆ hosszantihosszanti szálszál ◆

láncfonalláncfonal ◆ nyüstfonalnyüstfonal
tatejatateja ◆ épületépület ◆ gépházgépház ◇ gensirotatejagensirotateja
reaktorreaktor épületeépülete ◇ tábintatejatábintateja turbinaturbina
épületeépülete
tatejakusatatejakusa ◆ sztársztár ◆ vezéralakvezéralak 「Kare-
va kakumeino tatejakusadeszu.」 „Ő a forradalom
vezéralakja.” ◆ vezéregyéniségvezéregyéniség 「Kare-va csí-
muno tatejakusadeszu.」 „Ő a csapat vezéregyé-
nisége.” ◆ vezető színészvezető színész
tatejokotatejoko ◆ széle-hosszaszéle-hossza 「Kono kami-va tat-
ejokoonadzsideszu.」 „Ennek a papírnak a széle-
hossza egy.”

tatejuretatejure ◆ fel-lefel-le mozgásmozgás 「Hikókino tatej-
urede kimocsiga varukunatta.」 „A repülőgép fel-
le mozgásától rosszul lettem.” ◆ függőlegesfüggőleges
rengésrengés 「Dzsisinno tatejurega szakini tótacusi-
ta.」 „Földrengéskor először a függőleges rengés
érkezett meg.”

tatekaetatekae ◆ átvállaltátvállalt fizetésfizetés ◆ fizetésfizetés át-át-
vállalásavállalása
tatekaetatekae ◆ újjáépítésújjáépítés
tatekaerutatekaeru ◆ átvállalátvállal 「Kaisa-va kócúhi-o tate
kaeta.」 „A vállalat átvállalta az utazási költséget.”
◆ kifizetkifizet helyettehelyette 「Kareno okandzsó-o tate
kaeta.」 „Kifizettem helyette a számlát.”

tatekaerutatekaeru ◆ újjáépítújjáépít 「Gakkó-va tate kaera-
reta.」 „Újjáépítették az iskolát.” ◆ úrjaépítúrjaépít
「Ie-o tate kaeta.」 „Újraépítettük a házat.”

tatekakerutatekakeru ◆ nekidöntnekidönt 「Hasigo-o kabeni tat-
ekaketa.」 „Nekidöntöttem a létrát a falnak.” ◆

nekitámasztnekitámaszt 「Gádoréruni dzsitensa-o tate ka-
keta.」 „Nekitámasztotta a biciklijét a korlátnak.”
◆ támaszttámaszt 「Szukíno ita-o kini tatekaketa.」 „A
fának támasztottam a síléceket.”

tatekamacsitatekamacsi ◆ ajtófélfaajtófélfa
tatekanbantatekanban ◆ állóálló cégtáblacégtábla ◆ hirdetőtáb-hirdetőtáb-
lala

tatekaramitemojokokaramitemotatekaramitemojokokaramitemo ◆ akár-akár-
hogyhogy isis nézzüknézzük 「Tatekara mitemo jokokara
mitemo kanpekidatta.」 „Akárhogy is nézzük, ez
tökéletes volt.”

tatekeitatekei ◆ függőleges vonalazásfüggőleges vonalazás
tatekótatekó ◆ aknaakna ◆ bányaaknabányaakna
tatekomoridzsikentatekomoridzsiken ◆ túszdrámatúszdráma
tatekomorutatekomoru ◆ beveszibeveszi magátmagát valahovávalahová
「Gótó-va hitodzsicsi-o totte ginkóni tatekomot-
teita.」 „A rablók túszokat szedve bevették magu-
kat a bankba.” ◆ tanyáziktanyázik 「Tózoku-va furui ka-
okuni tatekomotteita.」 „A rablóbanda egy öreg
házban tanyázott.”

tatekomutatekomu ◆ felgyülemlikfelgyülemlik aa tömegtömeg 「Hómu-
va tate konda.」 „A peronon felgyülemlett a tö-
meg.” ◆ feltorlódikfeltorlódik 「Sigotoga tate konde,
ugokiga torenai.」 „Úgy feltorlódott a munkám,
hogy alig jutok levegőhöz.” ◆ sűrűsűrű 「Kjóno jotei-
va tate kondeiru.」 „Ma sűrű a programom.” ◆

zsúfoltzsúfolt 「Kono misze-va kjakuga tate kondei-
ru.」 „Ez az üzlet zsúfolt.”

tatekomutatekomu ◆ sűrűnsűrűn beépülbeépül 「Ekisúhen-va iega
tate kondeiru.」 „Az állomás környéke sűrűn be-
épült.”

tatemacurutatemacuru ◆ adományozadományoz 「Kamiszamani
kahó-o tatemacutta.」 „Istennek adományozta a
családi kincset.” ◆ ajánlajánl 「Kamiszamani inori-o
tatemacuru.」 „Imát ajánlott az istennek.” ◆ ál-ál-
dozdoz 「Kamiszamani hana-o tatemacutta.」 „Vi-
rágot áldozott istennek.” ◆ emelemel 「Kaicsóni tat-
emacuru.」 „Tiszteletbeli elnöki posztra emel.” ◆

felszentelfelszentel 「Ki-o gosintaitosite tatemacurima-
sita.」 „A fát bálvánnyá szentelték fel.”

tatemaetatemae ◆ szerkezetiszerkezeti elemekelemek megépítésé-megépítésé-
nek ünneplésenek ünneplése
tatemaetatemae ◆ mutatottmutatott szándékszándék 「Hon-neto
tatemae」 „valódi és mutatott szándék” ◆ szín-szín-
leléslelés 「Tatemae-o kuzusite hon-nede hanasima-
só.」 „Ne színleljünk, beszéljünk nyíltan!”

tatemaedetatemaede ◆ színlegszínleg 「Tate maede dóisita.」
„Színleg beleegyezett.”

tatemasitatemasi ◆ hozzáépítéshozzáépítés
tatemasiszurutatemasiszuru ◆ hozzáépíthozzáépít 「Ucsini hitoc-
uno heja-o tate masisita.」 „Hozzáépítettünk a
házhoz egy szobát.”

tatemodzsitatemodzsi ◆ függőleges írásfüggőleges írás
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tatemonotatemono ◆ épületépület 「Kadzsino tokikono
tatemononi-va daremo imaszendesita.」 „Az épü-
letben nem tartózkodott senki a tűz idején.” ◇

konkurítozótatemonokonkurítozótatemono betonépületbetonépület ◇ mo-mo-
kuzótatemonokuzótatemono faépületfaépület
tatemonofuzokuszecubitatemonofuzokuszecubi ◆ épületgépészetépületgépészet

tatemonohigaitatemonohigai ◆ épületkárépületkár
tatemono-otatemono-o taterutateru ◆ építkeziképítkezik 「Aneikka-
va ie-o tateteiru.」 „A nővéremék építkeznek.”

tatemukideinszacu-otatemukideinszacu-o szuruszuru ◆ állóálló formá-formá-
tumbantumban kinyomtatkinyomtat 「Tatemukide tegami-o in-
szacusita.」 „Álló formátumban nyomtattam ki a
levelet.”

tatemukiinszacutatemukiinszacu ◆ állóálló formátumúformátumú nyomta-nyomta-
tástás
tatenaganotatenagano ◆ állóálló ◆ hosszúkáshosszúkás 「Tatenag-
ano kago-o katta.」 „Vettem egy hosszúkás kosa-
rat.”

tatenamitatenami ◆ hosszantihosszanti hullámhullám ◆ longitudi-longitudi-
nális hullámnális hullám
tatenaositatenaosi ◆ átépítésátépítés ◆ újjáépítésújjáépítés
tatenaoszutatenaoszu ◆ átalakítátalakít 「Csúóginkó-va kin-
júszeiszaku-o tate naosita.」 „A jegybank átala-
kította a monetáris politikáját.” ◆ átdolgozátdolgoz
「Keikaku-o tate naosite kudaszai.」 „Dolgozza át
a tervet!” ◆ helyrebillenthelyrebillent 「Fune-o szuiheini
tate naosita.」 „Helyrebillentette a hajót.” ◆

helyrehozhelyrehoz 「Keizai-o tate naosita.」 „Helyre-
hozta a gazdaságot.” ◆ talpratalpra állítállít 「Kaisa-o
tate naosita.」 „Talpra állította a vállalatot.” ◇

keikaku-okeikaku-o tatenaoszutatenaoszu áttervezáttervez
「Gakusúkeikaku-o tate naosita.」 „Átterveztem
a tanulási tervemet.”

tatenaoszutatenaoszu ◆ átépítátépít 「Gekidzsó-o tate na-
osita.」 „Átépítették a színházat.” ◆ újjáépítújjáépít
「Jócsien-o tate naosita.」 „Újjáépítették az óvo-
dát.”

tatenetatene ◆ árfolyamárfolyam
tateniszurutateniszuru ◆ pajzskéntpajzsként használhasznál 「Kaban-
o tateni ha-o muki dasita inuni csikazuita.」 „Tás-
káját pajzsként használva, megközelítette a vi-
csorgó kutyát.” ◆ takaróziktakarózik 「Kinsidato
ivarenakattakoto-o tatenisita.」 „Azzal takaró-
zott, hogy nem mondta neki senki, hogy ezt nem
szabad.”

tatenitorutatenitoru ◆ takaróziktakarózik 「Hóricu-o tateni tot-
ta.」 „A törvénnyel takarózott.”

tatenotateno ◆ frissfriss ◇ siboritatenosiboritateno frissenfrissen fejtfejt
「Siboritateno gjúnjú-o mó nomimasitaka?」 „It-
tál már frissen fejt tejet?” ◇ dekitatenodekitateno frissenfrissen
készültkészült 「Dekitatenopoppukón-o tabeta.」
„Frissen készült pattogatott kukoricát ettem.” ◇

detatenodetateno frissenfrissen végzettvégzett 「Daigakudetate-
no sakaidzsin.」 „Frissen végzett diák.” ◇ to-to-
retatenoretateno frissenfrissen fogottfogott 「Tore tateno szaka-
na」 „frissen fogott hal” ◇ toretatenotoretateno frissenfrissen
szedettszedett 「Tore tateno icsigo」 „frissen szedett
eper” ◇ nuritatenonuritateno frissenfrissen festettfestett 「Nuri
tateno szakuni szavattesimatta.」 „Véletlenül
megfogtam a frissen festett kerítést.”

tatenotateno ◆ függőlegesfüggőleges ◆ hosszantihosszanti ◆ verti-verti-
káliskális 「Tateno kózó」 „vertikális felépítés”

tatenomono-otatenomono-o jokonimosinaijokonimosinai ◆ egyegy szalma-szalma-
szálat sem tesz keresztbeszálat sem tesz keresztbe
tatepaszutatepaszu ◆ előre passzoláselőre passzolás
taterarerutaterareru ◆ épülépül 「Kindzsoni atarasiidepát-
oga taterareta.」 „A környékünkön épült egy új
áruház.”

taterutateru ◆ alapítalapít 「Kaisa-o tateta.」 „Céget ala-
pítottam.” ◆ állítállít 「Micsino man nakani
sógaibucu-o tateta.」 „Akadályt állított az út kö-
zepére.” ◆ belelőbelelő 「Matoni ja-o tateta.」 „Bele-
lőttem a nyílvesszőt a céltáblába.” ◆ csapcsap 「Oto-
o tateta.」 „Zajt csapott.” ◆ eregetereget 「Hi-va
kemuri-o tateta.」 „A tűz füstöt eregetett.” ◆ fel-fel-
állítállít 「Hasira-o tateta.」 „Felállította az oszlo-
pot.” ◆ felhajtfelhajt 「Eri-o tateta.」 „Felhajtotta
a gallérját.” ◆ felverfelver 「Kuruma-va micside
hokori-o tateta.」 „A kocsi felverte a port az
úton.” ◆ keltkelt 「Kazega szuimenni nami-o tat-
eta.」 „A szél hullámokat keltett a vízen.” ◆ ki-ki-
dolgozdolgoz 「Sizentótaszecu-o tateta.」 „Kidolgozta
a természetes kiválasztódás elméletét.” ◆ kitűzkitűz
「Rainenno mokuhjó-o tateta.」 „Kitűztük a jövő
évi célt.” ◆ szősző 「Keikaku-o tateta.」 „Terveket
szőtt.” ◆ támogattámogat 「Vatasi-o tatetekureteariga-
tó.」 „Köszönöm, hogy támogatott engem.” ◇

ava-oava-o taterutateru habosíthabosít 「Konokóhíméká-va
ava-o taterukotogadekimaszu.」 „Ez a kávéfőző
tud habosítani.” ◇ ava-oava-o taterutateru habothabot verver
「Tamagode ava-o tateta.」 „Tojáshabot vertem.”
◇ uvasza-ouvasza-o taterutateru híresztelhíresztel 「Rjokande jú-
reiga derutoiu uvasza-o tateta.」 „Azt híresztelte,
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hogy a fogadóban kísértetek járnak.” ◇ eki-oeki-o
taterutateru jósoljósol 「Hansinhangide, eki-o tatetemo-
ratta.」 „Hittem is, meg nem is, amit jósoltak ne-
kem.” ◇ oitateruoitateru kitessékelkitessékel 「Ranbóna
vakamonotacsi-va nomi jakara oi taterareta.」 „A
randalírozó fiatalokat kitessékelték a kocsmából.”
◇ oitateruoitateru elhajtelhajt 「Keiszacu-va jadzsiuma-o
oi tateta.」 „A rendőrök elhajtották a bámészko-
dókat.” ◇ oitateruoitateru elterelelterel 「Micsikara
hicudzsi-o oi tateta.」 „Elterelte a birkákat az út-
ról.” ◇ oitateruoitateru kiszorítkiszorít 「Szumátofon-no
fukjúdegarakei-va oi taterareta.」 „Az okostelefo-
nok kiszorították a hagyományos mobilokat.” ◇

oitateruoitateru sürgetsürget 「Dzsikanni oi taterareteiru.」
„Sürget az idő.” ◇ oitateruoitateru kihajtkihajt 「Hicudzsi-
o bokuszócsini oi tateta.」 „Kihajtottam a birká-
kat a legelőre.” ◇ otoko-ootoko-o taterutateru hősieshősies ◇

oto-ooto-o taterutateru hangothangot keltkelt ◇ oto-ooto-o taterutateru
zajtzajt csapcsap 「Kodomoga neteirunode oto-o tat-
enaide!」 „Alszik a gyerek, ne csapj zajt!” ◇ kao-kao-
oo taterutateru támogattámogat 「Kimino kao-o tateruta-
meni dzsósini kimi-o hometeoita.」 „Dicsértelek
a főnöködnek, hogy támogassalak.” ◇ kao-okao-o tat-tat-
erueru kedvéértkedvéért csinálcsinál 「Kimino kao-o tate
keijaku-o muszubó.」 „A kedvedért megkötöm a
szerződést.” ◇ kado-okado-o taterutateru mérgesmérges 「Csi-
iszanakotoni kado-o tateru.」 „Apró dolgok miatt
is mérges lesz.” ◇ kikimimi-okikimimi-o taterutateru felfigyelfelfigyel
「Kaivaga omosirokute kiki mimi-o tateta.」
„Felfigyeltem az érdekes beszélgetésre.” ◇

kikimimi-okikimimi-o taterutateru hegyezihegyezi aa fülétfülét 「Tacsi
domatte kiki mimi-o tateta.」 „Megálltam és a fü-
lemet hegyeztem.” ◇ giri-ogiri-o taterutateru elkötelezelkötelez
「Oszevaninatta tomodacsini giri-o tateta.」 „El-
köteleztem maga a barátom iránt, aki segített.” ◇

kucsinito-okucsinito-o taterutateru lakatotlakatot tesztesz aa szájá-szájá-
rara 「Hitono kucsini toha taterarezu.」 „Nem le-
het lakatot tenni az emberek szájára.” ◇ keikaku-keikaku-
oo taterutateru megtervezmegtervez 「Rjokóno keikaku-o tat-
eta.」 „Megtervezte az utazást.” ◇ keikaku-okeikaku-o
taterutateru terveztervez 「Sóraino keikaku-o tateteita.」
„Tervezgette a jövőjét.” ◇ keikaku-okeikaku-o taterutateru
tervettervet szősző ◇ kemuri-okemuri-o taterutateru füstölfüstöl 「Ki-va
kemuri-o tatete moeteita.」 „A fa füstölve égett.”
◇ szavagitateruszavagitateru botránytbotrányt csapcsap 「Media-
va szavagi tateta.」 „A média botrányt csapott.”
◇ szavagitateruszavagitateru felhajtástfelhajtást rendezrendez
「Karenokotodemaszukomi-va szavagi tateta.」
„A média nagy felhajtást rendezett körülötte.” ◇

sibuki-osibuki-o taterutateru fröcskölfröcsköl 「Mótábóto-va

sibuki-o tatete tóriszugita.」 „A motorcsónak
fröcskölve elment mellettünk.” ◇ sóko-osóko-o taterutateru
bizonyítbizonyít 「Keppakuno sóko-o taterarenai.」
„Nem tudom bizonyítani az ártatlanságomat.” ◇

szudzsimicsi-oszudzsimicsi-o tatetetatete logikusanlogikusan
「Szudzsimicsi-o tatetete kangaeru.」 „Logiku-
san gondolkodik.” ◇ szeikei-oszeikei-o taterutateru élél
「Nógjóde szeikei-o tateteimaszu.」 „Földműve-
lésből él.” ◇ szeikei-oszeikei-o taterutateru megkeresimegkeresi aa
kenyerétkenyerét 「Szaihóno sigotode szeikei-o tatetei-
maszu.」 „Varrással keresem meg a kenyeremet.”
◇ csikai-ocsikai-o taterutateru eskütesküt tesztesz 「Kimi-o ura-
giranaito csikai-o tateta.」 „Esküt tettem, hogy
nem hagylak cserben.” ◇ cukitaterucukitateru beleállítbeleállít
「Naifu-o téburuni cuki tateta.」 „Beleállította a
kést az asztalba.” ◇ cukitaterucukitateru beleszúrbeleszúr
「Szuikaninaifu-o cuki tateta.」 „Beleszúrta a
kést a dinnyébe.” ◇ cukitaterucukitateru döfköddöfköd 「Kú-
csúni jari-o cuki tateta.」 „Lándzsával döfködött
a levegőbe.” ◇ cume-ocume-o taterutateru karmaitkarmait fitog-fitog-
tatjatatja 「Tora-va cume-o tateta.」 „A tigris a kar-
mait fitogtatta.” ◇ cume-ocume-o taterutateru belemé-belemé-
lyesztilyeszti aa karmaitkarmait 「Neko-va kini cume-o tat-
eta.」 „A macska belemélyesztette a karmait a fá-
ba.” ◇ tegara-otegara-o taterutateru hőstettethőstettet hajthajt vég-vég-
rere 「Kare-va szenszóde tegara-o tateta.」 „A há-
borúban hőstettet hajtott végre.” ◇ tegara-otegara-o
taterutateru szépenszépen teljesítteljesít 「Sigotode tegara-o
tateta.」 „A munkájában szépen teljesített.” ◇

hata-ohata-o taterutateru zászlótzászlót kitűzkitűz 「Szancsóni
hata-o tateta.」 „A csúcsra kitűzött egy zászlót.”
◇ ha-oha-o taterutateru belemélyesztibelemélyeszti aa fogátfogát
「Kjúkecuki-va kanodzsono kubimotoni ha-o tat-
eta.」 „A vámpír a nő nyakába mélyesztette a fo-
gát.” ◇ hiza-ohiza-o taterutateru felhúzzafelhúzza aa térdéttérdét ◇

furo-ofuro-o taterutateru fürdővizetfürdővizet engedenged ◇ hokori-hokori-
oo taterutateru felverifelveri aa portport 「Uma-va hokori-o
tatenagara hasitteita.」 „A lovak felverték a port,
amikor vágtattak.” ◇ makusitaterumakusitateru mondjamondja ésés
mondjamondja 「Kandzsótekininatte makusi tateta.」
„Elragadtatva magát, csak mondta és mondta.” ◇

mitósi-omitósi-o taterutateru megjósoljamegjósolja aa kilátásokatkilátásokat
「Kongono mitósi-o tateta.」 „Megjósolja a jövő-
beli kilátásokat.” ◇ mi-omi-o taterutateru karriertkarriert építépít
「Szeidzsikatosite mi-o tateta.」 „Politikai karri-
ert épített.” ◇ mi-omi-o taterutateru élél 「Szakkatosite mi-
o tateru.」 „Írásból él.” ◇ mejaszu-omejaszu-o taterutateru
megszabmegszab 「Hijóno mejaszu-o tateta.」 „Meg-
szabtam a költségeket.” ◇ mokuszan-omokuszan-o taterutateru
megbecsülmegbecsül 「Suszszandzsikino mokuszan-o tat-
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eta.」 „Megbecsülték a szülés időpontját.” ◇ ja-ja-
kunitaterukunitateru hasznosíthasznosít 「Keiken-o jakuni tat-
eta.」 „Hasznosítottam a tapasztalatomat.” ◇

jubi-ojubi-o taterutateru felmutatjafelmutatja azaz ujjátujját 「Jubi-
o tatete csú-o unagasita.」 „Felmulatott ujjal kért
figyelmet.” ◇ jotei-ojotei-o taterutateru megtervezmegtervez
「Raisúno jotei-o tateta.」 „Megterveztem a jövő
hetet.”

taterutateru ◆ építépít 「Ie-o tateta.」 „Házat épített.”
◆ felépítfelépít 「Kaisa-va atarasii kódzsó-o tateru.」
„A vállalatunk felépít majd egy új gyárat.” ◆ fel-fel-
húzhúz 「Kabe-o issúkande tateta.」 „Egy hét alatt
felhúzták a falakat.”

taterukototaterukoto ◆ megfogalmazásmegfogalmazás 「Mokuhjó-o
taterukoto」 „cél megfogalmazása”

tatesitatesi ◆ kardjelenet-betanítókardjelenet-betanító
tateszentateszen ◆ függőleges vonalfüggőleges vonal ◆ ütemvonalütemvonal
tateuritateuri ◆ építésépítés utániutáni árusításárusítás ◆ készház-készház-
eladáseladás ◆ készlakás-eladáskészlakás-eladás
tateuridzsútakutateuridzsútaku ◆ építésépítés utánután árusítottárusított
lakáslakás ◆ készházkészház ◆ készlakáskészlakás
tatevaritatevari ◆ függőlegesfüggőleges iránybanirányban hasításhasítás ◆

vertikális felosztásvertikális felosztás
tatevariszurutatevariszuru ◆ függőlegesfüggőleges iránybanirányban ha-ha-
sítsít 「Take-o tatevarisita.」 „Függőleges irány-
ban hasítottam a bambuszt.” ◆ vertikálisvertikális fel-fel-
osztoszt 「Kujakusonoszábiszu-va tatevariszare-
szugiteiru.」 „Az önkormányzat szolgáltatásai
vertikálisan túl sokfelé vannak osztva.”

tatezatateza ◆ PajzsPajzs
tatótató ◆ glikánglikán ◆ poliszacharidpoliszacharid ◇ mukotatómukotató
mukopoliszacharidmukopoliszacharid
tatoetatoe ◆ bármibármi isis 「Tatoe nanigaaróto, boku-
va kimino mikatadeszu.」 „Bármi is történjék, én
mindig a te oldaladon állok.” ◆ mégmég haha 「Tato-
eszódeattemo, mondaininaranai.」 „Nem problé-
ma, még ha úgy is van.” ◆ történetesentörténetesen 「Ta-
toe takarakudzsiga atattemo boku-va kaisa-o ja-
menai.」 „Akkor is dolgozni fogok, ha történe-
tesen nyerek is a lottón.” ◇ tatoeszorakara-tatoeszorakara-
jarigafuttemojarigafuttemo mégmég haha cigánygyerekekcigánygyerekek po-po-
tyognaktyognak isis azaz égbőlégből 「Tatoe szorakara jariga
futtemokono keikaku-o nasi togemaszu.」 „Ezt a
tervet meg fogjuk valósítani, még ha cigánygyere-
kek potyognak is az égből.”

tatoetatoe ◆ hasonlathasonlat 「Umaitatoe-o cukatta.」
„Ügyes hasonlattal élt.” ◆ mondásmondás 「Kore-va ta-
toeno tóridearu.」 „Egy úgy van, ahogy a mondás
tartja.” ◆ példapélda 「Vakarijaszui tatoe-o cukatta
szecumei」 „közérthető példát felhozó magyará-
zat”

tatoebatatoeba ◆ példáulpéldául 「Szugoku iszogasii tokiga-
aru. Tatoebaasita.」 „Néha nagyon elfoglalt va-
gyok. Például holnap.” ◆ pl.pl.
tatoebanasitatoebanasi ◆ példabeszédpéldabeszéd
tatoejómonaitatoejómonai ◆ leírhatatlanleírhatatlan 「Tatoejómo-
nai kurusimidatta.」 „Leírhatatlan gyötrődés
volt.” ◆ páratlanpáratlan 「Tatoejómonaku ucukusii
dzsoszei」 „Páratlan szépségű nő.”

tatoejómonaitatoejómonai ◆ semmihezsemmihez semsem foghatófogható
「Kare-va tatoejómonai kandzsónitoravareta.」
„Semmihez sem fogható érzés kerítette hatalmá-
ba.”

tatoerutatoeru ◆ hasonlíthasonlít 「Szeszeragi-o namino oto-
ni tatoeta.」 „A víz csobogását hullámveréshez
hasonlította.” ◇ tatoetetatoete képletesenképletesen 「Tatoe-
te iu.」 „Képletesen szól.” ◇ tatoejómonaitatoejómonai leír-leír-
hatatlanhatatlan 「Tatoejómonai kurusimidatta.」 „Le-
írhatatlan gyötrődés volt.” ◇ tatoejómonaitatoejómonai pá-pá-
ratlanratlan 「Tatoejómonaku ucukusii dzsoszei」
„Páratlan szépségű nő.” ◇ tatoejómonaitatoejómonai sem-sem-
mihezmihez semsem foghatófogható 「Kare-va tatoejómonai
kandzsónitoravareta.」 „Semmihez sem fogható
érzés kerítette hatalmába.”

tatoeszekaigaovattemotatoeszekaigaovattemo ◆ történjéktörténjék bár-bár-
mimi 「Tatoe szekaiga ovattemo, kanarazu kimini
aini iku.」 „Történjék bármi, én akkor is elme-
gyek, hogy láthassalak.”

tatoeszorakarajarigafuttemotatoeszorakarajarigafuttemo ◆ mégmég haha ci-ci-
gánygyerekekgánygyerekek potyognakpotyognak isis azaz égbőlégből 「Ta-
toe szorakara jariga futtemokono keikaku-o nasi
togemaszu.」 „Ezt a tervet meg fogjuk valósítani,
még ha cigánygyerekek potyognak is az égből.”

tatoetetatoete ◆ képletesenképletesen 「Tatoete iu.」 „Képle-
tesen szól.”

tátoradzsintátoradzsin ◆ tatrazintatrazin
tatóruitatórui ◆ poliszacharidokpoliszacharidok ◇ mukotatóruimukotatórui
mukopoliszacharidokmukopoliszacharidok
tátorunekkutátorunekku ◆ garbógarbó ◆ garbónyakgarbónyak
tatószeitatószei ◆ többpártrendszertöbbpártrendszer
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tatoszurutatoszuru ◆ értékelértékel ◇ ró-oró-o tatoszurutatoszuru ér-ér-
tékelitékeli aa fáradozásátfáradozását 「Anatano ró-o tatoszu-
ru.」 „Értékelem a fáradozásodat.”

tattatatta ◆ csakcsak 「Csigai-va tattaszoredake-
nano?」 „Csak ennyi a különbség?” ◆ csupáncsupán
「Tatta ippunde dzsinszeiga kavaru.」 „Csupán
egy perc is képes megváltoztatni az ember életét.”
◆ mindösszemindössze 「Szankasagatatta szan-
nindatta.」 „Mindössze három résztvevő volt.” ◆

potompotom 「Tatta nidzsúforintode katta.」 „Potom
húsz forintét vettem.” ◇ tattaimatattaima ebbenebben aa pil-pil-
lanatbanlanatban 「Tatta imacuita.」 „Ebben a pillanat-
ban érkeztem.” ◇ tattahitoridetattahitoride egyes-egyes-
egyedülegyedül 「Kono sigoto-o tatta hitoridejatta.」
„Egyes-egyedül csináltam ezt a munkát.”

tattahitocutattahitocu ◆ egyetlenegyegyetlenegy 「Dango-va tatta
hitocu nokotteiru.」 „Egyetlenegy gombóc ma-
radt.”

tattahitoridetattahitoride ◆ egyes-egyedülegyes-egyedül 「Kono
sigoto-o tatta hitoridejatta.」 „Egyes-egyedül csi-
náltam ezt a munkát.”

tattaimatattaima ◆ ebbenebben aa pillanatbanpillanatban 「Tatta ima-
cuita.」 „Ebben a pillanatban érkeztem.” ◆ iméntimént
「Kare-va tatta ima, dekakemasita.」 „Az imént
ment el.”

tattetatte ◆ feltétlenfeltétlen 「Muszumenotatteno negai-
o kanaeta.」 „Teljesítettem lányom feltétlen kéré-
sét.” ◆ feltétlenülfeltétlenül 「Tatteno onozominara ka-
naemasó.」 „Ha ezt feltétlenül óhajtod, ám le-
gyem.” ◇ sitattesitatte hiábahiába 「Naitatte mudada.」
„Hiába sírsz!” ◇ sitattesitatte akkorakkor isis 「Varavar-
etattejarimaszu.」 „Akkor is megcsinálom, ha ki-
nevetnek érte.” ◇ sitattesitatte akkorakkor semsem 「Obake-
ga detatte kovakunai.」 „Akkor sem félek, ha szel-
lemek kísértenek.” ◇ ttette mégmég haha 「Sindzsicu-o
hanasitatte, iikoto-va nanimonai.」 „Semmi jóra
nem vezet, még ha meg is mondjuk az igazat.” ◇

ttette akárhogyakárhogy isis 「Dó keiszansitatte, szaiszan-
ga toreruhazuganai.」 „Akárhogy is számoljuk, ez
nem lehet nyereséges.”

tatteirutatteiru ◆ állóálló 「Tatteiru hito」 „álló ember”

tattekaratattekara ◆ múltánmúltán 「Dzsúnen tattekara ka-
reto szaikaisita.」 „Tíz év múltán újra találkoz-
tak.” ◆ múlvamúlva 「Icsidzsikantattekaramata denva-
o sita.」 „Egy óra múlva megint telefonáltam.”

tattematteirutattematteiru ◆ ácsorogácsorog 「Ekinohómude
szúninno hitodakega tatte matteita.」 „Az állomás
peronján csak néhány ember ácsorgott.”

tattemotattemo ◆ múlvamúlva semsem 「Hantositattemo kai-
súkódzsiga ovaranakatta.」 „Fél év múlva sem ké-
szültek el a tatarozással.”

tattenotatteno ◆ feltétlenfeltétlen 「Tatteno onegaigaarima-
szu.」 „Lenne egy feltétlen kérésem!”

tattobutattobu ◆ megbecsülmegbecsül ◆ nagyranagyra becsülbecsül
「Nihonbunka-o tattobu.」 „Nagyra becsüli a ja-
pán kultúrát.” ◆ tiszteltisztel 「Kami-o tótobu.」
„Tiszteli Istent.” ◆ tiszteletbentiszteletben tarttart 「Dzsi-
bunto csigatta iken-o tattobu.」 „Tiszteletben
tartja mások véleményét.”

tattoitattoi ◆ értékesértékes ◆ nemesnemes
tatútatú ◆ tetkótetkó ◆ tetoválástetoválás
tautau ◆ sok esősok eső
tautau ◆ tautau
tauetaue ◆ rizspalántázásrizspalántázás
tauedokitauedoki ◆ rizspalántázás időszakarizspalántázás időszaka
tauekitaueki ◆ rizspalántázó géprizspalántázó gép
tauemacuritauemacuri ◆ rizspalántázó fesztiválrizspalántázó fesztivál
taueszurutaueszuru ◆ rizst palántázrizst palántáz
taueutataueuta ◆ rizspalántázó munkadalrizspalántázó munkadal
taukitauki ◆ esős időszakesős időszak
tauntaun ◆ városváros ◇ gószuto-taungószuto-taun szellemvárosszellemváros
◇ beddo-taunbeddo-taun alvóvárosalvóváros
taun-hauszutaun-hauszu ◆ városi házvárosi ház
taun-veataun-vea ◆ utcai viseletutcai viselet
taurintaurin ◆ esőerdőesőerdő
tavátavá ◆ toronytorony ◇ kontoróru-tavákontoróru-tavá irányító-irányító-
toronytorony ◇ tókjótavátókjótavá Tokió-toronyTokió-torony
tavábirutavábiru ◆ toronyháztoronyház
tavábirudingutavábirudingu ◆ toronyháztoronyház
tavagototavagoto ◆ badarságbadarság ◆ lárifárilárifári ◆ mesebe-mesebe-
szédszéd
tavainaitavainai ◆ ártatlanártatlan ◆ gyerekesgyerekes 「Tavaina-
iitazura」 „gyerekes csíny” ◆ könnyűkönnyű 「Tavainai
aite」 „könnyű ellenfél” ◆ ostobaostoba 「Tavainai
dzsódan」 „ostoba tréfa” ◆ semmitmondósemmitmondó 「Ta-
vainai kaiva」 „semmitmondó beszélgetés” ◆

üresüres 「Tavainai kotoba」 „üres frázis” ◇ ta-ta-
vainakunemuruvainakunemuru alszik,alszik, mintmint aa bundabunda ◇ ta-ta-
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vainakumakaszuvainakumakaszu könnyedénkönnyedén elpáholelpáhol 「Aite-
o tavainaku makasita.」 „Könnyedén elpáholta az
ellenfelét.” ◇ tavainakumakerutavainakumakeru úgyúgy kikap,kikap,
hogyhogy csakcsak lesles 「Tavainaku maketa.」 „Úgy ki-
kaptam, hogy csak lestem.” ◇ tavainakutavainaku joujou
holtrészegre issza magátholtrészegre issza magát
tavainaiuszotavainaiuszo ◆ füllentésfüllentés
tavainakutavainaku joujou ◆ holtrészegreholtrészegre isszaissza magátmagát

tavainakumakaszutavainakumakaszu ◆ könnyedénkönnyedén elpáholelpáhol
「Aite-o tavainaku makasita.」 „Könnyedén elpá-
holta az ellenfelét.”

tavainakumakerutavainakumakeru ◆ úgyúgy kikap,kikap, hogyhogy csakcsak
lesles 「Tavainaku maketa.」 „Úgy kikaptam, hogy
csak lestem.”

tavainakunemurutavainakunemuru ◆ alszik, mint a bundaalszik, mint a bunda
tavainonaiuszotavainonaiuszo ◆ füllentésfüllentés
tavakerutavakeru ◆ viccelődikviccelődik
tavaketahanasitavaketahanasi ◆ badarságbadarság
tavamantavaman ◆ toronyépületes társasháztoronyépületes társasház
tavámansontavámanson ◆ toronyépületes társasháztoronyépületes társasház
tavamitavami ◆ görbületgörbület
tavamutavamu ◆ lehajliklehajlik 「Jukino omomide edagata-
vanda.」 „A hó súlyától lehajlottak az ágak.” ◆

meghajlikmeghajlik 「Honno omomide tanagatavanda.」
„A könyvek súlyától meghajlott a polc.”

tavamuretavamure ◆ flörtölésflörtölés 「Dandzsonotavamu-
re」 „férfi és nő flörtölése” ◆ játszadozásjátszadozás ◆

szórakozásszórakozás 「Kono szakuhin-o tavamurede cu-
kutta.」 „Szórakozásból csináltam ezt az alko-
tást.” ◆ tréfálkozástréfálkozás
tavamurenokoitavamurenokoi ◆ szerelmeskedésszerelmeskedés
tavamurerutavamureru ◆ flörtölflörtöl 「On-nato tavamure-
ru.」 „Nővel flörtöl.” ◆ hancúrozikhancúrozik ◆ játsza-játsza-
dozikdozik 「Nivade inuto tavamureta.」 „A kertben a
kutyával játszadozott.” ◆ tréfálkoziktréfálkozik
tavantin-szújutavantin-szúju ◆ TawantinsuyuTawantinsuyu
tavaratavara ◆ zsákzsák ◇ kadodavarakadodavara szumószumó küzdő-küzdő-
tértér körülikörüli bálákbálák ◇ komedavarakomedavara rizseszsákrizseszsák
◇ szumidavaraszumidavara szeneszsákszeneszsák
tavasitavasi ◆ síkárkefesíkárkefe ◆ súrolókefesúrolókefe
tavavanitavavani ◆ roskadozvaroskadozva 「Kudamonoga eda-
motavavani minotteiru.」 „A fák gyümölcsöktől
roskadoztak.”

tazantazan ◆ másik hegymásik hegy ◆ másik templommásik templom
tazan-noisitazan-noisi ◆ másmás hibájábólhibájából tanulástanulás 「Ka-
reno sippai-o tazanno isitosita.」 „Tanultam az ő
hibájából.”

tazeitazei ◆ számbeliszámbeli fölényfölény 「Tazei-o tanonde
judansikitteita.」 „Elbízta magát a számbeli fölé-
nyükre támaszkodva.” ◆ túlerőtúlerő 「Guntai-va ta-
zeini muzeidatta.」 „A sereg a túlerővel szemben
tehetetlen volt.”

tazeinibuzeitazeinibuzei ◆ túlerőveltúlerővel szembenszemben tehetet-tehetet-
lenek vagyunklenek vagyunk
tazótódzsikengotazótódzsikengo ◆ templomtemplom ésés sztúpasztúpa épí-épí-
tés koratés kora
tazukuritazukuri ◆ rizsföldrizsföld műveléseművelése ◆ rizster-rizster-
mesztőmesztő ◆ szójás-cukros szardellaszójás-cukros szardella
tazunatazuna ◆ gyeplőgyeplő 「Tazuna-o hiki simeta.」
„Rövidre fogtam a gyeplőt.” ◆ kantárszárkantárszár
「Tazuna-o jurumeta.」 „Megeresztettem a kan-
társzárat.”

tazunagakikutazunagakiku ◆ engedelmesengedelmes
tazunebitotazunebito ◆ eltűnteltűnt személyszemély ◆ keresettkeresett
személyszemély
tazunebitorantazunebitoran ◆ eltűntek rovataeltűntek rovata
tazunerutazuneru ◆ felkeresfelkeres 「Szannenburini sinsze-
kino ie-o tazunetemimasita.」 „3 év után először
felkerestük a rokonunkat.” ◆ látogatlátogat 「Szen-
szeino otaku-o tazuneta.」 „A tanáromat látogat-
tam.” ◆ meglátogatmeglátogat 「Mukasi oszevaninatta si-
ri ai-o tazunemasita.」 „Meglátogatott az ismerő-
söm, aki régen a segítségemre volt.”

tazunerutazuneru ◆ érdeklődikérdeklődik 「Kanodzsono dzsúso-
o tazuneta.」 „Érdeklődött a nő címe iránt.” ◆

kereskeres 「Maigoninatta inuno jukue-o tazuneta.」
„Kereste az elveszett kutyát.” ◆ kutatkutat 「Kjór-
júzecumecuno rijú-o tazuneta.」 „A dinoszauru-
szok kihalásának okát kutatta.” ◆ megkérdezmegkérdez
「Nenrei-o tazuneta.」 „Megkérdezte, hogy hány
éves.” ◆ megtudakolmegtudakol 「Hitoni micsi-o tazun-
eru.」 „Megtudakolja az utat.” ◆ tudakoltudakol 「Ka-
reno namae-o tazuneta.」 „A nevét tudakoltam.”
◇ micsi-omicsi-o tazunerutazuneru megkérdezimegkérdezi azaz utatutat
「Cúkóninni micsi-o tazuneta.」 „Egy járókelőtől
megkérdeztem az utat.”

tazunetemavarutazunetemavaru ◆ körbekérdezkörbekérdez 「Muszu-
megadokoni ittaka kindzsoni tazunete mavatta.」
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„Körbekérdeztem a szomszédokat, hogy nem
tudják-e, hová mehetett a lányom.”

tazuszaerutazuszaeru ◆ kezébenkezében viszvisz 「Cue-o tazusza-
ete aruita.」 „Bottal a kezében sétált.” ◆ magá-magá-
valval viszvisz 「Hon-o tazuszaete tosokanniitta.」
„Magammal vittem a könyvet a könyvtárba.” ◇

te-ote-o tazuszaerutazuszaeru összefogösszefog 「Te-o tazuszaete
kjócúno tekini tacsi mukatta.」 „Összefogva
szembeszálltak közös ellenségükkel.” ◇ te-ote-o ta-ta-
zuszaeruzuszaeru egymásegymás kezétkezét fogjafogja 「Te-o tazu-
szaete aruita.」 „Egymás kezét fogva sétáltak.”

tazuszavarutazuszavaru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Konpjútano si-
gotoni tazuszavatta.」 „Számítógépes munkával
foglalkoztam.” ◆ közreműködikközreműködik 「Szacueini ta-
zuszavatta minaszan-ni orei-o iimaszu.」 „Köszö-
netemet fejezem ki azoknak, akik közreműködtek
a forgatásban.”

tete ◆ mivelmivel 「Asiga nagakute hajaku arukeru.」
„Mivel hosszú a lábam, gyorsan járok.” ◆ vava
「Tatte matteita.」 „Állva vártam.” ◆ veve 「Szu-
vatte tabeteita.」 „Ülve ettem.” ◇ sitesite jj 「Nani-
ka hanasite!」 „Mondj valamit!” ◇ sitesite ésés 「Isa-
va kandzsa-o sinszacusite, kuszuri-o sohósita.」
„Az orvos megvizsgálta a beteget, és felírta neki a
gyógyszert.” ◇ sitearusitearu csinálvacsinálva vanvan 「Kono
kamikireni denvabangóga kaitearu.」 „Erre a cet-
lire telefonszám van írva.”

tete ❶ kézkéz 「Hon-o teni totta.」 „Kézbe vette a
könyvet.” ◆ fajtafajta 「Szono teno hanasi-va kiki-
zuraideszu.」 „Az ilyenfajta dologról nehéz kér-
dezni.” ◆ kapcsolatkapcsolat 「Karera-va tega kireta.」
„Megszakadt a kapcsolatuk.” ◆ kézíráskézírás 「Haha-
no te-o maneta.」 „Utánoztam anyám kézírását.”
◆ lépéslépés 「Dzsuh-tedecsekkumeitosita.」 „10 lé-
pésben mattot adtam.” ◆ mancsmancs 「Nekono te」
„macska mancsa” ◆ marokmarok 「Kozeni-o tede nigit-
ta.」 „A markomban tartottam az aprópénzt.” ◆

módszermódszer 「Kóiu tegaattaka.」 „Ilyen módszer is
volt?” ◆ munkamunka 「Kjúárukódode njúrjokuno tega
habukeru.」 „A QR kód használatával megtakarít-
juk a begépelési munkát.” ◆ munkaerőmunkaerő 「Irjód-
zsúdzsisano tega tarinai dzsókjóga cuzuiteiru.」
„Változatlanul kevés a munkaerő a gyógyászat-
ban.” ◆ nyélnyél 「Nabeno te」 „edény nyele” ◆

szigorúságszigorúság 「Szószano tega jurui.」 „A vizsgá-
lat nem szigorú.” ◆ tevékenységtevékenység 「Hoteru gjó-
ni te-o nobasita.」 „Kiterjesztette a tevékenységét
a szállodaiparra.” ◆ trükktrükk 「Szóiu temoaruto-

va siranakatta.」 „Nem is gondoltam, hogy van
ilyen trükk (így is lehet).” ◆ vegyértékvegyérték 「Gen-
sino teno kazu」 „atom vegyértéke” ◇ aszadeaszade
könnyűkönnyű sérüléssérülés ◇ anotekonotedeanotekonotede mindenfé-mindenfé-
lele módonmódon 「Szeifu-va ano tekono tede dzsószei-
o anteiszaszejótosita.」 „A kormány mindenféle
módon próbálta stabilizálni a helyzetet.” ◇

anotekonote-oanotekonote-o cukaucukau mindentmindent megpróbálmegpróbál
「Ano tekono te-o cukatte kai monokjaku-o kan-
júsita.」 „Mindent megpróbált, hogy meggyőzze a
vevőt.” ◇ umiteumite tengerheztengerhez közeliközeli területterület ◇

urateurate hátsóhátsó 「Urateno kaidan」 „hátsó lépcső”
◇ urateniurateni mögöttmögött 「Dzsindzsano urateni take-
hajasiga hirogatteita.」 „A szentély mögött bam-
buszliget volt.” ◇ urateniurateni hátulhátul 「Hoteruno
urateni mavatta tokoroni nivagaaru.」 „Ha hátra-
megyünk, egy kertet találunk a hotel mögött.” ◇

óte-oóte-o hirogetehirogete tárttárt kezekkelkezekkel 「Óte-o hiro-
gete mukaetekureta.」 „Tárt kezekkel fogadott.”
◇ oteote pacsipacsi 「Ote!」 „Adj pacsit!” ◇ oteag-oteag-
edearuedearu feladfelad 「Jakuszóto omottaga oteagedat-
ta.」 „Megpróbáltam lefordítani, de feladtam.” ◇

kaitekaite vásárlóvásárló ◇ kaitekaite vevővevő 「Nedan-o jaszu-
kuszureba kai tegacuku.」 „Ha levisszük az árat,
akad rá vevő.” ◇ katatekatate félfél kézkéz ◇ katatedekatatede
félfél kézzelkézzel 「Omori-o katatede mocsi ageta.」
„Fél kézzel felemelte a súlyt.” ◇ kikitekikite kérdezőkérdező
「Kiki teno sicumonni kotaeta.」 „Válaszoltam a
kérdező kérdéseire.” ◇ kikitekikite hallgatóhallgató 「Dzsi-
bunno hanasiga ovari, kiki teni mavatta.」 „Véget
ért a mondókám, és én lettem a hallgató.” ◇ ku-ku-
csijoriszakinitegaderucsijoriszakinitegaderu előbbelőbb cselekszik,cselekszik,
aztánaztán gondolkozikgondolkozik ◇ szudeszude pusztapuszta kézkéz
「Szudede korosita.」 „Puszta kézzel ölte meg.” ◇

szonotenoszonoteno effajtaeffajta 「Szono teno sicumonni-va
nareteiru.」 „Hozzászoktam már az effajta kérdé-
sekhez.” ◇ cuginotecuginote következőkövetkező lépéslépés 「Cugi-
no te-o utta.」 „Megtettük a következő lépést.” ◇

cuginotecuginote továbbitovábbi lépéslépés 「Cugino te-o kangae-
ta.」 „A további lépeseket fontolgattam.” ◇ teip-teip-
painapaina mindenminden idejétidejét lekötileköti 「Rjósinno kai-
gode teippaida.」 „Minden időmet leköt a szüle-
im gondozása.” ◇ teippainateippaina nagynagy erőfeszí-erőfeszí-
téstés 「Konocsippokena kjúrjóde-va ikiteirudake-
de teippaideszu.」 „Ebből a kis fizetésből már az
is nagy erőfeszítés, hogy élek.” ◇ teippainateippaina szű-szű-
köskös 「Teippaina szeikacu-o szuru.」 „Szűkösen
él.” ◇ teoiteoi sérüléssérülés 「Teoininatta kuma」 „sé-
rülést szenvedett medve” ◇ teoinoteoino sérültsérült 「Te-
oino inu-o taszuketa.」 „Segítettem a sérült ku-
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tyán.” ◇ tegaagarutegaagaru fejlődikfejlődik 「Kanari súdzsino
tega agatta.」 „Sokat fejlődött a szépírásom.” ◇

tegaakutegaaku leszlesz egyegy kiskis idejeideje 「Tega aitarakono
e-o kabeni kaketene!」 „Ha lesz egy kis időd, tedd
fel ezt a képet a falra!” ◇ tegakakarutegakakaru gondgond
vanvan velevele 「Tenokakaru kodomoda.」 „Sok gond
van ezzel a gyerekkel.” ◇ tegakakarutegakakaru fáradsá-fáradsá-
gosgos 「Tenokakaru sigoto」 „fáradságos munka”
◇ tegakirerutegakireru megszabadulmegszabadul 「Csinpira naka-
makara tega kireta.」 „Megszabadultam a huligán
barátaimtól.” ◇ tegakondategakonda csalafintacsalafinta 「Te-
no konda hóhóde okane-o damasi totta.」 „Csa-
lafinta módon csalta ki az áldozataiból a pénzt.”
◇ tegakondategakonda alaposanalaposan kidolgozottkidolgozott 「Tega
konda szakuhin」 „alaposan kidolgozott alkotás”
◇ tegakondategakonda munkaigényesmunkaigényes 「Tega konda rj-
óri」 „munkaigényes étel” ◇ tegakondategakonda nagynagy
gonddalgonddal készültkészült 「Tega konda rjóri」 „nagy
gonddal készült étel” ◇ tegacukerarenaitegacukerarenai ke-ke-
zelhetetlenzelhetetlen 「Tega cukerarenai mondaida.」
„Kezelhetetlen probléma.” ◇ tegacukerarenaitegacukerarenai
fékezhetetlenfékezhetetlen 「Tega cukerarenai abaren bóno
inuda.」 „Fékezhetetlenül vad kutya.” ◇ tegade-tegade-
ruru verekedősverekedős 「Szugu tega deru kode komat-
teiru.」 „Bajban van a verekedős gyereke miatt.”
◇ tegatodokutegatodoku elérhetőelérhető 「Hon-o tanano tega
todoku basoni oita.」 „Elérhető helyre tettem a
polcon a könyvet.” ◇ tegatodokutegatodoku közeledikközeledik
「Mó jondzsúni tega todokiszóninatteiru.」 „Már
40 felé közeledek.” ◇ tegatodokutegatodoku hozzáférhozzáfér
「Szenzai-o kodomono tega todokanai basonisi-
matta.」 „Eltettem a mosószert, hogy a gyerek ne
tudjon hozzáférni.” ◇ tegatodokutegatodoku gondosko-gondosko-
dikdik 「Kajuitokoroni tega todoku.」 „Gondosko-
dik arról, amire a legnagyobb szükség van.” ◇ te-te-
gahanarerugahanareru lemegylemegy rólaróla aa gondgond 「Sigotokara
tega hanarete kimoga kaihószareta.」 „Lement a
munkámról a gond, így fellélegezhettem.” ◇ te-te-
gahajaigahajai gyorsangyorsan eljáreljár aa kezekeze ◇ tegahajaitegahajai
gyorsgyors kezűkezű 「Tega hajai ródósa」 „gyors kezű
munkás” ◇ tegahajaitegahajai gyorsangyorsan létesítlétesít kap-kap-
csolatotcsolatot 「Tega hajai otoko」 „gyorsan kapcso-
latot létesítő férfi” ◇ tegamavarutegamavaru szorulszorul aa hu-hu-
rokrok 「Han-ninni-va keiszacuno tega mavattei-
ru.」 „Már szorul a hurok a tettes körül.” ◇ teg-teg-
amavaruamavaru bíbelődikbíbelődik 「Kazarimade-va tega ma-
varanakatta.」 „A díszítéssel már nem bíbelő-
dött.” ◇ tegamavarutegamavaru idejeideje vanvan 「Iszogasikute
sokki-o arauni-va tega mavaranakatta.」 „Elfog-
lalt voltam, és már nem volt időm mosogatni.” ◇

tekibisiitekibisii kíméletlenkíméletlen 「Tekibisii hihan-o uke-
ta.」 „Kíméletlen kritikát kapott.” ◇ tekibisiitekibisii le-le-
sújtósújtó 「Tekibisii iken」 „lesújtó vélemény” ◇

tegovaitegovai félelmetesfélelmetes 「Tegovai aite」 „félelme-
tes ellenfél” ◇ teszagjódeteszagjóde kézzelkézzel
「Teszagjódeton-neru-o hotta.」 „Kézzel fúrtak
alagutat.” ◇ teszagjódeteszagjóde manuálisanmanuálisan 「Tódzsi,
dakkoku-va teszagjóde okonatta.」 „Akkoriban a
cséplést manuálisan végezték.” ◇ tesigototesigoto kéz-kéz-
zelzel végzettvégzett munkamunka 「Szakujanui monono
tesigoto-o sita.」 „Tegnap kézzel varrtam.” ◇ te-te-
sigotosigoto manuálismanuális munkamunka 「Szore-va tesigotode-
jarusikanai.」 „Ezt a munkát csak manuálisan le-
het elvégezni.” ◇ teniasze-oteniasze-o nigirunigiru izgatottizgatott
「Figjuaszukéto-o mite teni asze-o nigitta.」 „Iz-
gatottan néztem a műkorcsolyát.” ◇ teniamaruteniamaru
kifogkifog 「Kono sigoto-va teni amaru.」 „Kifog raj-
tam ez a munka.” ◇ teniamaruteniamaru nemnem bírbír 「Omo-
takute mocsi kaeruni-va teniamaru.」 „Olyan ne-
héz, hogy nem bírom hazavinni.” ◇ teniireruteniireru ke-ke-
rítrít 「Joku kirerunokogiri-o teni ireta.」 „Kerítet-
tem egy jó fűrészt.” ◇ teniireruteniireru megkaparintmegkaparint
「Kore-o szagasi mavattejójaku teni iremasita.」
„Kerestem, és sikerült végre megkaparintanom.”
◇ teniireruteniireru hozzájuthozzájut 「Konszátonocsiketto-o
teni ireta.」 „Hozzájutottam egy koncertjegyhez.”
◇ tenioenaitenioenai kezelhetetlenkezelhetetlen 「Hitorino buka-
va teni oenai.」 „Az egyik beosztottam kezelhetet-
len.” ◇ tenioenaitenioenai nemnem bírbír 「Anata-va vatasino
teni oenai.」 „Nem bírok veled.” ◇ teniocsiruteniocsiru
kezérekezére kerülkerül 「Jószai-va tekino teni ocsita.」
„A vár az ellenség kezére került.” ◇ teniocsiruteniocsiru
elkapelkap 「Szupai-va tekino teni ocsita.」 „A kémet
elkapta az ellenség.” ◇ tenikakarutenikakaru kezérekezére ke-ke-
rülrül 「Tekino tenikakatte sinda.」 „Az ellenség ke-
zére kerülve halt meg.” ◇ tenikakarutenikakaru kezekeze aláalá
kerülkerül 「Kareno tenikakatta sigoto-va kicsinto na-
si togerareru.」 „Ami munka a keze alá kerül, azt
jól el is végzi.” ◇ teniszuruteniszuru kézbekézbe veszvesz 「To-
sokandearu hon-o tenisite, jomi hadzsimeta.」 „A
könyvtárban kézbe vettem egy könyvet, és olvasni
kezdtem.” ◇ teniszuruteniszuru megkaparintmegkaparint 「Iszan-
o tenisita.」 „Megkaparintotta az örökséget.” ◇

tenicukanaitenicukanai nemnem tudtud koncentrálnikoncentrálni 「Sinpa-
igotogaatte sigotoga teni cukanai.」 „Az aggoda-
lom miatt nem tudok a munkámra koncentrál-
ni.” ◇ tenitorutenitoru kézbekézbe veszvesz 「Naifu-o teni tot-
ta.」 „Kezembe vettem a kést.” ◇ tenitorujónitenitorujóni
tisztántisztán 「Dzsibunno sóraiga teni torujóni mie-
ta.」 „Tisztán láttam a jövőmet.” ◇ tenitorujó-tenitorujó-
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nivakarunivakaru kisujjábankisujjában vanvan 「Hakasze-va ucsú-
no sikumiga teni torujóni vakatteiru.」 „A pro-
fesszor kisujjában van, hogyan működik az uni-
verzum.” ◇ tenitorujónivakarutenitorujónivakaru átérezátérez 「Si-
curensita dzsoszeino kimocsiga teni torujóni va-
karu.」 „Átérzem a csalódott szerelmes lány érzé-
seit.” ◇ teninoruteninoru bedőlbedől 「Manmato szagisino
teni nottesimatta.」 „Teljesen bedőltem a csaló-
nak.” ◇ tenihairutenihairu kaphatókapható 「Kono kósinrjó-
va nihonde-va teni hairanai.」 „Ez a fűszer Ja-
pánban nem kapható.” ◇ tenijottetenijotte kezekeze általáltal
「Konopiramiddo-va doreino tenijotte cukurare-
ta.」 „Ez a piramis rabszolgák keze által készült.”
◇ tenivatarutenivataru kezébekezébe jutjut 「Kono hacumeiga
tasano teni vatattara icsidaidzsida.」 „Ha egy má-
sik cég kezébe jut ez a találmány, végünk.” ◇ te-te-
nokirerujónanokirerujóna ropogósropogós 「Teno kirerujóna sza-
cu」 „ropogós bankjegy” ◇ tehidoitehidoi iszonyatosiszonyatos
「Tehidoi higai-o uketa.」 „Iszonyatos károm ke-
letkezett.” ◇ temoasimodenaitemoasimodenai tehetetlentehetetlen
「Aite-va cujoszugite temo asimo denakatta.」
„Tehetetlenek voltunk az ellenfél erejével szem-
ben.” ◇ terjóriterjóri háziházi ételétel ◇ terjóriterjóri sajátsaját
főztfőzt 「Cumano terjóri」 „feleségem saját főztje”
◇ te-ote-o ageruageru jelentkezikjelentkezik 「Szenszei-va
sicumon-o sitaga, hitorino szeitosika te-o agema-
szendesita.」 „A tanár kérdezett, de csak egy diák
jelentkezett.” ◇ te-ote-o ageruageru bántbánt 「Otto-va ko-
domoni te-o ageta.」 „A férje bántotta a gyere-
ket.” ◇ te-ote-o ageruageru kezetkezet emelemel 「Cumani te-
o agetakotoganai.」 „Soha nem emeltem kezet a
feleségemre.” ◇ te-ote-o avaszeruavaszeru összetesziösszeteszi aa
kezétkezét 「Te-o avaszete oinorisita.」 „Összetett
kézzel imádkoztam.” ◇ te-ote-o kakerukakeru dolgozikdolgozik
rajtarajta 「Kono rjórini-va godzsikanmo te-o kake-
ta.」 „5 órán át dolgoztam ezen az ételen.” ◇ te-te-
oo kakerukakeru gondjátgondját viseliviseli 「Te-o kaketa muszu-
mega szeidzsinsita.」 „A lányom, akinek gondját
viseltem felnőtt.” ◇ te-ote-o kakerukakeru kezetkezet emelemel
「Kattonatta otto-va cumani te-o kaketa.」 „A fel-
dühödött férj kezet emelt a feleségére.” ◇ te-ote-o
kakerukakeru rátesziráteszi aa kezétkezét 「Doahandoruni te-
o kaketa.」 „Rátetettem a kezemet a kilincsre.” ◇

te-ote-o kaszukaszu segítsegít 「Nivasigotoni te-o kasita.」
„Segítettem a kerti munkában.” ◇ te-ote-o komane-komane-
iteite ölbeölbe tetttett kézzelkézzel 「Te-o komanuiteirare-
nai.」 „Nem tudok ölbe tett kézzel várni.” ◇ te-te-
oo komanekukomaneku karbakarba tesziteszi aa kezétkezét ◇ te-ote-o
szomeruszomeru belefogbelefog 「Atarasii dzsigjóni te-o szo-
meta.」 „Belefogtam egy új vállalkozásba.” ◇ te-te-

oo szomeruszomeru fejétfejét adjaadja 「Hanzaini te-o szome-
ta.」 „Bűnözésre adta a fejét.” ◇ te-ote-o szomeruszomeru
fertőjébefertőjébe merülmerül 「Gundzsikenkjúni te-o szo-
meta.」 „A katonai kutatások fertőjébe merült.”
◇ te-ote-o daszudaszu kinyúlkinyúl 「Madokara te-o dasita.」
„Kinyúltam az ablakon.” ◇ te-ote-o daszudaszu bele-bele-
kapkap 「Nandemo te-o daszu.」 „Mindenbe bele-
kap.” ◇ te-ote-o daszudaszu léplép 「Karega szakini te-o
dasita.」 „Ő lépett először.” ◇ te-ote-o daszudaszu ki-ki-
kezdkezd 「Dzsósino cumani te-o dasita.」 „Kikez-
dett a főnöke feleségével.” ◇ te-ote-o daszudaszu ellopellop
「Kaisano okaneni te-o dasita.」 „Ellopta a vál-
lalat pénzét.” ◇ te-ote-o daszudaszu bántbánt 「Kodomoni
te-o daszuna!」 „Ne bánts a gyereket!” ◇ te-ote-o
tatakutataku összecsapjaösszecsapja aa kezétkezét 「Te-o tataite
varatteita.」 „Összecsapta a kezét, úgy nevetett.”
◇ te-ote-o cukucuku letenyerelletenyerel 「Koronde jukani te-
o cuita.」 „Elestem, és letenyereltem a földre.”
◇ te-ote-o cukuszucukuszu mindenminden eszközteszközt felhasználfelhasznál
「Isa-va csirjóni te-o cukusita.」 „Az orvos min-
den eszközt felhasznált a gyógyításhoz.” ◇ te-ote-o
cukerucukeru hozzáfoghozzáfog 「Dokokara te-o cukerebaii-
ka vakaranai.」 „Nem tudom, hogyan fogjak hoz-
zá.” ◇ te-ote-o cukerucukeru nyúlnyúl 「Bjónin-va tabe mo-
nonimattaku te-o cukenakatta.」 „A beteg egyál-
talán nem nyúlt az ételhez.” ◇ te-ote-o cukerucukeru ki-ki-
kezdkezd 「Kare-va tomodacsino cumani te-o cuke-
ta.」 „Kikezdett a barátja feleségével.” ◇ te-ote-o cu-cu-
kerukeru elkezdelkezd 「Kare-va micujuni te-o cuketa.」
„Elkezdett csempészéssel foglalkozni.” ◇ te-ote-o cu-cu-
kerukeru rátesziráteszi aa kezétkezét 「Szeifu-va jokinsano
okaneni te-o cuketa.」 „Az állam rátette a kezét a
betétesek pénzére.” ◇ te-ote-o nukunuku hanyaghanyag mun-mun-
kátkát végezvégez 「Te-o nuita sigotodane.」 „Micsoda
hanyag munka!” ◇ te-ote-o nuraszazuninuraszazuni könnyű-könnyű-
szerrelszerrel 「Te-o nuraszazuni taikin-o cukanda.」
„Könnyűszerrel jutott pénzhez.” ◇ te-ote-o nobaszunobaszu
nyúlnyúl 「Pan-ni te-o nobasita.」 „A kenyérért
nyúlt.” ◇ te-ote-o nobaszunobaszu kiterjesztkiterjeszt 「Insok-
ugjómade te-o nobasita.」 „Kiterjesztették a te-
vékenységüket a vendéglátóiparra.” ◇ te-ote-o no-no-
baszubaszu kinyújtjakinyújtja aa kezétkezét 「Te-o
nobasitemoszuicscsimade-va todokanakatta.」
„Kinyújtottam a kezem, de nem értem el a kap-
csolót.” ◇ te-ote-o hanaszuhanaszu elengedelenged 「Handoru-
kara te-o hanasita.」 „Elengedtem a kormányt.”
◇ te-ote-o hikuhiku visszalépvisszalép 「Kósókara te-o hiita.」
„Visszalépett a tárgyalásoktól.” ◇ te-ote-o hikuhiku fel-fel-
hagyhagy 「Szono kaisa-va handótaidzsigjókara te-o
hiita.」 „A vállalat felhagyott a félvezetőgyártás-
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sal.” ◇ te-ote-o hikuhiku elálleláll 「Sippaisite kabutori-
kihikara te-o hiita.」 „A kudarc után elálltam a
részvénykereskedéstől.” ◇ te-ote-o hirogeruhirogeru kiter-kiter-
jesztjeszt 「Dzsigjóno te-o hirogeta.」 „Kiterjesztet-
ték az üzleti tevékenységüket.” ◇ te-ote-o hirogeruhirogeru
kitárjakitárja aa kezétkezét 「Te-o hirogeta.」 „Kitártam
a kezem.” ◇ te-ote-o furufuru integetinteget 「Te-o futte
aiszacusita.」 „Integetve köszöntöttem.” ◇ te-ote-o
furufuru tiltakoziktiltakozik ◇ te-ote-o furufuru legyintlegyint 「Te-
o futta.」 „Legyintettem.” ◇ te-ote-o furerufureru nyúlnyúl
「Szuicscsibotan-ni te-o fureta.」 „A kapcsoló-
gombhoz nyúltam.” ◇ te-ote-o furerufureru hozzáérhozzáér
「Gamenni te-o fureta.」 „Hozzáértem a képer-
nyőhöz.” ◇ te-ote-o pokettoniiretamamapokettoniiretamama zsebrezsebre
dugottdugott kézzelkézzel ◇ te-ote-o hodokoszuhodokoszu segítsegít
「Keganin-va teno hodokosijóganakatta.」 „A sé-
rülten már nem lehetett segíteni.” ◇ te-ote-o mava-mava-
szuszu igazgatjaigazgatja aa szálakatszálakat 「Sacsóga urakara
te-o mavasitekuretajóda.」 „Úgy tűnik az igazga-
tó a háttérben igazgatta a szálakat.” ◇ te-ote-o ma-ma-
vaszuvaszu felhasználjafelhasználja kapcsolataitkapcsolatait 「Ottoga
te-o mavasite ninkinocsiketto-o teni ireta.」 „A
férjem kapcsolatait felhasználva juttatott egy ka-
pós jegyhez.” ◇ te-ote-o mavaszumavaszu dolgozikdolgozik raj-raj-
tata 「Sódanga szeiricuszurujóni te-o mavasita.」
„Azon dolgozott, hogy sikerüljön az üzleti tárgya-
lás.” ◇ te-ote-o muszubumuszubu szövetkezikszövetkezik 「Vaga
kuni-va szan-jukokuto te-o muszunda.」 „Szövet-
keztünk az olajtermelő országokkal.” ◇ te-ote-o ja-ja-
kuku nehéznehéz dolgadolga vanvan velevele 「Szono ko-va ojani
te-o jakaszeta.」 „Nehéz dolga volt a szülőknek a
gyerekkel.” ◇ te-ote-o jurumerujurumeru lankadlankad 「Teki-va
kógekino te-o jurumenakatta.」 „Az ellenség nem
lankadt.” ◇ te-ote-o jurumerujurumeru fellélegezfellélegez 「Mada
te-o jurumete-va naranai.」 „Még nem lélegezhe-
tünk fel.” ◇ te-ote-o vakacuvakacu megosztjamegosztja aa mun-mun-
kátkát ◇ te-ote-o vakacuvakacu megszakítjamegszakítja aa kapcso-kapcso-
latotlatot 「Tomodacsito te-o vakatta.」 „Megszakí-
tottam a kapcsolatot a barátommal.” ◇ te-ote-o va-va-
zuravaszeruzuravaszeru gondotgondot okozokoz 「Anatano te-o va-
zuravaszeteszumimaszen.」 „Elnézést, hogy gon-
dot okoztam.” ◇ nodokarategaderuhodonodokarategaderuhodo bor-bor-
zasztóanzasztóan 「Ano kuruma-o nodokara tega de-
ruhodo hosii.」 „Borzasztóan szeretném megven-
ni azt a kocsit.” ◇ nodokarategaderuhodoho-nodokarategaderuhodoho-
siisii csábítócsábító 「Nodokara tega deruhodo hosii só-
hin」 „csábító áru” ◇ hidaritehidarite balbal kézkéz 「Hida-
riteno ojajubi」 „bal kéz hüvelykujja” ◇ hidari-hidari-
tete balbal oldaloldal 「Miszeno hidariteni jaszaiuri ba-
gaarimaszu.」 „Az üzlet bal oldalán zöldségespult

van.” ◇ hitodehitode másmás segítségesegítsége 「Hitode-o ka-
rita.」 „Más segítségét vettem igénybe.” ◇ hito-hito-
debuszokudebuszoku munkaerőhiánymunkaerőhiány 「Hitodebuszoku-
de komatteiru.」 „Munkaerőhiánnyal küzdünk.”
◇ hinotehinote lángnyelvlángnyelv 「Kaszaigenbade-va hino
tega agatteita.」 „A tűzeset helyszínén lángnyel-
vek csaptak fel.” ◇ fukadefukade mélymély sebseb 「Kare-
va sicurende fukade-o otta.」 „A szerelmi csaló-
dás mély sebet ejtett rajta.” ◇ manotemanote veszélyveszély
「Mano tega nobiru.」 „Utoléri a veszély.” ◇ mi-mi-
gitegite jobbjobb kézkéz 「Migiteno hitoszasi jubi」 „jobb
kéz mutatóujja” ◇ migitemigite jobbjobb oldaloldal 「Dórono
migitenikéki jagaarimaszu.」 „Az út jobb oldalán
van egy cukrászda.” ◇ jamatejamate hegyhezhegyhez közeliközeli
területterület ◇ jukutejukute haladásihaladási irányirány ◇ jukutejukute
útjaútja valakinekvalakinek ◇ jukute-ojukute-o szaegiruszaegiru elálljaelállja
azaz utatutat 「Ókinatorakkuga juku te-o szaegitta.」
„Egy nagy teherautó elállta az utat.” ◇ varuitevaruite
rossz lépésrossz lépés
teacuiteacui ◆ bőkezűbőkezű 「Teacui sójo-o moratta.」
„Bőkezűen adták a prémiumot.” ◆ bőségesbőséges ◆

gondosgondos 「Teacui kanbjó-o uketa.」 „Gondos
ápolást kapott.” ◆ szívesszíves 「Teacuiomotenasi-
o arigatógozaimaszu.」 „Köszönöm a szíves ven-
déglátást!” ◆ tisztességestisztességes 「Teacui hósú-o
moratta.」 „Tisztességes honoráriumot kapott.”
◆ vaskosvaskos 「Teacui taisokukin-o moratta.」
„Vaskos végkielégítést kapott.” ◆ zsíroszsíros 「Tea-
cui kjúrjó」 „zsíros fizetés”

teacukuteacuku ◆ tisztességesentisztességesen
teageteage ◆ feladásfeladás ◇ oteageoteage kész,kész, passzpassz
「Szúgakuninaruto oteageda.」 „Ha matematiká-
ról van szó, kész, passz.” ◇ oteagedearuoteagedearu feladfelad
「Jakuszóto omottaga oteagedatta.」 „Megpró-
báltam lefordítani, de feladtam.”

teaiteai ◆ emberember 「Szaikinkonojóna teaiga fuetei-
ru.」 „Mostanában egyre több az ilyen ember.” ◆

fickófickó ◆ társaságtársaság
teakateaka ◆ kéz nyomakéz nyoma
teakagacukuteakagacuku ◆ összemaszatolódikösszemaszatolódik 「Teak-
agacukukara tendzsihinni szavaranaide!」 „Ne
fogdosd a kiállítási darabot, mert összemaszatoló-
dik!”

teakanimamiretateakanimamireta ◆ agyoncsépeltagyoncsépelt 「Tea-
kanimamireta hjógen」 „agyoncsépelt kifejezés”
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teakanocuitateakanocuita ◆ elcsépeltelcsépelt 「Teakanocuita
dzsódan」 „elcsépelt vicc” ◆ maszatosmaszatos 「Tea-
kanocuita hon」 „maszatos könyv”

teamariteamari ◆ emberfeleslegemberfelesleg 「Sokuba-va teama-
ri dzsótaideszu.」 „A munkahelyemen emberfe-
lesleg van.”

teamiteami ◆ kézikézi kötéskötés 「Teaminomafurá」 „kézi
kötésű sál”

teamiteami ◆ szákszák
tearaitearai ◆ kézmosáskézmosás ◆ kézmosóvízkézmosóvíz ◆ mosdómosdó
◇ otearaiotearai mosdómosdó 「Otearai-va dokodeszuka?」
„Hol van a mosdó?”

tearaitearai ◆ durvadurva 「Tearai acukai」 „durva bá-
násmód”

tearaibacsitearaibacsi ◆ kézmosó kagylókézmosó kagyló
tearaidaitearaidai ◆ kézmosó kagylókézmosó kagyló
tearanatearana ◆ durvadurva 「Tearana tori acukai-o si-
ta.」 „Durván bánt vele.”

tearanitearani ◆ durvándurván 「Horjo-o tearani acukau.」
„Durván bánik a foglyokkal.”

teasiteasi ◆ kéz-lábkéz-láb 「Teasi-o sibatta.」 „Kezét-
lábát megkötözte.” ◆ szolgálatkészségszolgálatkészség 「Sa-
csóno teasitonatte hataraita.」 „Szolgálatkészen
dolgozott az igazgató alatt.” ◆ végtagvégtag
teasikucsibjóteasikucsibjó ◆ kéz-láb-szájbetegségkéz-láb-szájbetegség
teasi-o nobaszuteasi-o nobaszu ◆ kezét-lábát kinyújtjakezét-lábát kinyújtja
teasi-oteasi-o ugokaszuugokaszu ◆ tempóziktempózik 「Szuieisiteiru
hito-va teasi-o ugokasiteiru.」 „Az úszó tempó-
zik.”

teatarisidainiteatarisidaini ◆ amiami aa kezekeze ügyébeügyébe kerülkerül
「Teatarisidainiszubete-o nagecuketa.」 „Min-
dent hozzávágott, ami a keze ügyébe került.” ◆

amitamit csakcsak találtalál 「Teatari sidaini kaimono-o
szuru.」 „Mindent megvesz, amit csak talál.”

teateteate ◆ járandóságjárandóság ◆ juttatásjuttatás ◆ kezeléskezelés
「Bjóinde teate-o uketeiru.」 „Kórházban keze-
lik.” ◆ pótlékpótlék 「Jakinteate-o morau.」 „Éjszakai
pótlékot kap.” ◇ ecunenteateecunenteate évév végivégi jut-jut-
tatástatás ◇ kazokuteatekazokuteate családicsaládi pótlékpótlék ◇ ki-ki-
kenteatekenteate veszélyességiveszélyességi pótlékpótlék ◇ zangjó-zangjó-
teateteate túlórapótléktúlórapótlék ◇ zangjóteatezangjóteate túlóra-túlóra-
díjdíj ◇ sicugjóteatesicugjóteate munkanélkülimunkanélküli segélysegély
「Sicugjóteate-va nankagecukan sikjúszarema-
szuka?」 „Hány hónapig lehet kapni a munkanél-
küli segélyt?” ◇ csókakinmuteatecsókakinmuteate túlóradíjtúlóradíj ◇

cúkinteatecúkinteate bejárásibejárási költségtérítésköltségtérítés ◇ to-to-
kubecuteatekubecuteate rendkívülirendkívüli juttatásjuttatás ◇ jakin-jakin-
teateteate éjszakai pótlékéjszakai pótlék
teate-oteate-o hodokoszuhodokoszu ◆ kezelkezel 「Kizuni teate-o
hodokosita.」 „Kezelte a sebet.”

teate-oteate-o szuruszuru ◆ kezelkezel 「Kegano teate-o site-
ita.」 „Kezelte a sérülést.”

teavaszeteavasze ◆ játszmajátszma 「Sógino teavasze」 „só-
gijátszma” ◆ megegyezésmegegyezés 「Teavasze nedan」
„megegyezett ár” ◆ partiparti 「Cseszuno teavasze」
„sakkparti”

teavasze-oteavasze-o szuruszuru ◆ játszikjátszik 「Karetocseszu-
no teavasze-o sita.」 „Sakkpartit játszottam vele.”

tebajaitebajai ◆ gyorsgyors 「Kare-va sigotoga tebajai.」
„Gyorsan dolgozik.” ◇ tebajakutebajaku gyorsangyorsan 「Te-
bajaku rjóri-o cukutta.」 „Gyorsan elkészítette az
ételt.” ◇ tebajakumókerutebajakumókeru megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsika-va tebajakumóketa.」 „A politikus
hamar megszedte magát.”

tebajakutebajaku ◆ gyorsangyorsan 「Tebajaku rjóri-o cukut-
ta.」 „Gyorsan elkészítette az ételt.”

tebajakumókerutebajakumókeru ◆ megszedimegszedi magátmagát
「Szeidzsika-va tebajakumóketa.」 „A politikus
hamar megszedte magát.” ◆ megtollasodikmegtollasodik
「Hitono micujugjósa-va tebajakumóketa.」 „Az
embercsempészek megtollasodtak.”

tebakotebako ◆ ládikaládika ◆ szelenceszelence ◇ tamatebakotamatebako
kincses ládikakincses ládika
tebamototebamoto ◆ csirkeszárnycsirkeszárny
tebanasidetebanaside ◆ elengedettelengedett kézzelkézzel 「Tebanas-
ide dzsitensa-o nori mavasita.」 „Elengedett kéz-
zel biciklizett.” ◆ feltételfeltétel nélkülnélkül 「Teianni te-
banaside szanszeisita.」 „Feltétel nélkül elfogadta
a javaslatot.” ◆ nyakra-főrenyakra-főre 「Tebanaside ho-
merareta.」 „Nyakra-főre dicsértek.” ◆ túlára-túlára-
dóandóan 「Tebanaside jorokonda.」 „Túláradóan
örült.”

tebanaszenaitebanaszenai ◆ elengedhetetlenelengedhetetlen 「Denva-
va szeikacuni-va tebanaszenai.」 „A telefon elen-
gedhetetlen az élethez.”

tebanaszenaitebanaszenai ◆ mindigmindig aa kezekeze ügyébenügyében vanvan
「Kare-va kendzsú-o tebanaszenakatta.」 „Min-
dig a keze ügyében volt a pisztoly.”

tebanaszutebanaszu ◆ kiengedkienged aa kezébőlkezéből 「Csímu-
va sóri-o tebanasita.」 „A csapat kiengedte a ke-
zéből a győzelmet.” ◆ megválikmegválik 「Kiteinakatta
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fuku-o omoi kitte tebanasita.」 „Nem haboztam
tovább, megváltam azoktól a ruháktól, amiket so-
hasem hordok.”

tebanaszutebanaszu ◆ elengedelenged 「Hangarí rjórini-va
papurika-va tebanaszenai.」 „A magyar ételekhez
a paprika elengedhetetlen.” ◆ elszakadelszakad 「Oja-
va kekkonsita muszume-o tebanasita.」 „A szülők
elszakadtak a férjhez ment lányuktól.” ◇ teba-teba-
naszenainaszenai mindigmindig aa kezekeze ügyébenügyében vanvan
「Kare-va kendzsú-o tebanaszenakatta.」 „Min-
dig a keze ügyében volt a pisztoly.”

tebaszakitebaszaki ◆ csirkeszárnyvégcsirkeszárnyvég
tebatatebata ◆ jelzőzászlójelzőzászló
tebatasingótebatasingó ◆ zászlójelzászlójel
tebentótebentó ◆ házi uzsonnacsomagházi uzsonnacsomag
tebentódetebentóde ◆ ingyértingyért 「Tebentóde tecudat-
ta.」 „Ingyért segítettem.”

tebikaetebikae ◆ jegyzetjegyzet 「Tebikae-o totte kuda-
szai.」 „Kérem, jegyzeteljenek!” ◆ tartaléktartalék ◆

visszafogásvisszafogás ◆ visszatartásvisszatartás
tebikaerutebikaeru ◆ visszafogvisszafog 「Szecubitósi-o tebika-
eta.」 „Visszafogták a beruházásokat.” ◆ vissza-vissza-
tarttart 「Sukka-o tebikaeta.」 „Visszatartották a
kiszállításokat.”

tebikitebiki ◆ kalauzkalauz 「Rjokóno tebiki-o jonda.」
„Útikalauzt olvastam.” ◆ protekcióprotekció 「Tomoda-
csino tebikide njúsasita.」 „A barátom protekció-
jával vettek fel a vállalathoz.” ◆ segítségsegítség 「Ke-
ibiinno tebikide gótóga osi itta.」 „A biztonsági
őr segítségével hatolt be a rabló.” ◆ selyemselyem le-le-
fejtésefejtése kézzelkézzel ◆ útmutatásútmutatás ◆ útmutatóútmutató
「Bigaku-e no tebiki」 „esztétikai útmutató”

tebikisotebikiso ◆ kézikönyvkézikönyv
tebikiszurutebikiszuru ◆ átvezetátvezet 「Mómokuno hito-o
tebikisite tóri-o vatatta.」 „A vak embert átvezette
az úton.” ◆ kézenkézen fogvafogva vezetvezet 「Kodomo-o
tebikisite tókószaszeta.」 „Kézen fogva vezettem a
gyereket az iskolába.” ◆ megismertetmegismertet 「Sinnjú-
sainno tebiki-o sita.」 „Megismertettem az új dol-
gozókkal a céget.” ◆ segédkezetsegédkezet nyújtnyújt 「Han-
zaisano daszszóno tebiki-o sita.」 „Segédkezet
nyújtott a bűnözőnek a szökésben.”

tebiroitebiroi ◆ kiterjedtkiterjedt 「Tebiroi dzsigjó」 „kiter-
jedt vállalkozás” ◆ szélesszéles 「Kareni-va tebiroi
kójúkankeigaaru.」 „Széles a baráti köre.” ◆ szé-szé-
lesles körűkörű 「Kareno sóbai-va tebiroi.」 „Széles kö-

rű az üzleti tevékenysége.” ◆ tágastágas 「Tebiroi ni-
va.」 „Tágas kert.”

tebirokutebiroku ◆ kiterjedtenkiterjedten 「Kigjó-va dzsigjó-o
tebiroku tenkaisiteiru.」 „A vállalatnak kiterjedt
tevékenysége van.” ◆ széles körbenszéles körben
tebjósitebjósi ◆ tapsolt ritmustapsolt ritmus
tebjósi-otebjósi-o torutoru ◆ ritmusraritmusra tapsoltapsol 「Gitáni
avaszete zen-inga tebjósi-o totta.」 „Mindenki a
gitár ritmusára tapsolt.” ◆ tapsoljatapsolja azaz ütemetütemet

tebotebo ◆ főzőkosárfőzőkosár ◆ tésztafőzőtésztafőző
tebonboritebonbori ◆ kézi papírlámpáskézi papírlámpás
teboritebori ◆ kézi faragáskézi faragás
teborinoteborino ◆ kézzelkézzel faragottfaragott 「Teborino in-
kan」 „kézzel faragott pecsétnyomó”

tebukurotebukuro ◆ kesztyűkesztyű 「Tebukuro-o hameta.」
„Kesztyűt húztam.” ◇ kavatebukurokavatebukuro bőrkesz-bőrkesz-
tyűtyű ◇ gomutebukurogomutebukuro gumikesztyűgumikesztyű ◇ gomu-gomu-
bikitebukurobikitebukuro gumírozott kesztyűgumírozott kesztyű
tebunkotebunko ◆ írószertartó dobozírószertartó doboz
teburatebura ◆ üres kézüres kéz
teburadeteburade ◆ üresüres kézzelkézzel 「Teburade hitono
ucsini aszobini ikuno-va szukide-va nai.」 „Nem
szeretek üres kézzel menni vendégségbe.”

teburiteburi ◆ gesztusgesztus 「Teburide kaivasiteita.」
„Gesztusokkal kommunikált.” ◆ kézmozdulatkézmozdulat ◇

miburiteburidemiburiteburide kézzel-lábbalkézzel-lábbal 「Kotoba-o si-
ranakattanode miburi teburide szecumeisita.」
„Nem ismertem a nyelvet, ezért kézzel-lábbal ma-
gyaráztam.”

téburutéburu ◆ asztalasztal 「Karera-va kósónotéburuni
cuita.」 „Leültek a tárgyalóasztalhoz.” ◆ táblatábla
◇ szaido-téburuszaido-téburu éjjeliszekrényéjjeliszekrény ◇ sinsuku-sinsuku-
téburutéburu kihúzhatókihúzható asztalasztal ◇ dainingu-téburudainingu-téburu
étkezőasztalétkezőasztal ◇ dainingu-téburudainingu-téburu ebédlő-ebédlő-
asztalasztal ◇ dainingutéburuszettodainingutéburuszetto ebédlőgar-ebédlőgar-
nitúranitúra ◇ taimu-téburutaimu-téburu menetrendmenetrend ◇ hassu-hassu-
téburutéburu hasítótáblahasítótábla ◇ mén-téburumén-téburu főasztalfőasztal
◇ raito-tébururaito-téburu asztalkaasztalka ◇ raundo-tébururaundo-téburu
kerekasztalkerekasztal
téburu-csádzsitéburu-csádzsi ◆ asztalfoglalási költségasztalfoglalási költség
téburu-csekkutéburu-csekku ◆ asztalnál fizetésasztalnál fizetés
téburu-futtobórutéburu-futtobóru ◆ asztali fociasztali foci ◆ csocsócsocsó
téburukaketéburukake ◆ abroszabrosz ◆ asztalterítőasztalterítő ◆ te-te-
rítőrítő
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téburu-kuroszutéburu-kuroszu ◆ abroszabrosz ◆ asztalterítőasztalterítő
téburu-manátéburu-maná ◆ étkezésiétkezési etikettetikett
「Téburumaná-o siru.」 „Ismeri az étkezési eti-
kettet.”

téburu-o katazukerutéburu-o katazukeru ◆ leszedi az asztaltleszedi az asztalt
téburu-ranátéburu-raná ◆ asztalfutóasztalfutó
téburu-szakkátéburu-szakká ◆ csocsócsocsó
téburuszanzatéburuszanza ◆ TáblahegyTáblahegy
téburu-szentátéburu-szentá ◆ asztalfutóasztalfutó
téburu-szupícsitéburu-szupícsi ◆ asztaliasztali köszöntőköszöntő ◆ po-po-
hárköszöntőhárköszöntő 「Téburu-szupícsi-o szuru.」 „Po-
hárköszöntőt mond.”

tebuszokutebuszoku ◆ emberszűkeemberszűke 「Kencsikugenba-
va tebuszokudzsótaidatta.」 „Az építkezésen em-
berszűkében voltunk.” ◇ hitodebuszokuhitodebuszoku mun-mun-
kaerőhiánykaerőhiány 「Hitodebuszokude komatteiru.」
„Munkaerőhiánnyal küzdünk.” ◇ hitodebu-hitodebu-
szokudearuszokudearu nincsnincs elégelég emberember 「Kono gjókai-
va hitodebuszokudeszu.」 „Ebben az iparágban
nincs elég ember.”

teccuiteccui ◆ lecsapáslecsapás ◆ vaskalapácsvaskalapács
teccui-oteccui-o kudaszukudaszu ◆ lecsaplecsap 「Atarasii hóricu-
va akusicuna gjósani teccui-o kudaszu.」 „Az új
törvény lecsap a tisztességtelen vállalkozókra.”

tecutecu ◆ keréknyomkeréknyom ◇ onadzsitecu-oonadzsitecu-o fumufumu
ugyanabbaugyanabba aa hibábahibába esikesik ◇ zensanotecu-ozensanotecu-o
fumufumu elődei hibájába esikelődei hibájába esik
tecutecu ◆ vasvas
tecuareitecuarei ◆ kézi súlyzókézi súlyzó ◆ súlyzósúlyzó
tecubintecubin ◆ teáskannateáskanna ◆ vízforraló kannavízforraló kanna
tecubótecubó ◆ acélrúdacélrúd ◆ korlátkorlát ◆ nyújtónyújtó
「Tecubó-o dzsuntede nigitta.」 „Felső fogást al-
kalmaztam a nyújtón.” ◆ vasrúdvasrúd
tecubuntecubun ◆ vastartalomvastartalom 「Hóren szó-va tecu-
bunga ói.」 „A spenótnak nagy a vastartalma.”

tecubunbuszokutecubunbuszoku ◆ vashiányvashiány
tecubun-otecubun-o fukundafukunda ◆ vastartalmúvastartalmú
「Tecubun-o fukunda tabe mono」 „vastartalmú
étel”

tecubuszokutecubuszoku ◆ vashiányvashiány
tecudaitecudai ◆ segítségsegítség 「Tecudai-o motomeru.」
„Segítséget kér.” ◇ otecudaiszanotecudaiszan cselédcseléd
「Vatasi-va otecudaiszandzsanaijo!」 „Nem va-
gyok a cseléded!” ◇ otecudaiszuruotecudaiszuru segítsé-segítsé-

géregére vanvan 「Nanika otecudaiszurukotogaarima-
szuka?」 „Lehetek valamiben a segítségére?” ◇

tecudai-otecudai-o szuruszuru segítsegít 「Cumano rjórino
tecudai-o sita.」 „Segítettem a feleségemnek főz-
ni.”

tecudai-otecudai-o szuruszuru ◆ segítsegít 「Cumano rjórino
tecudai-o sita.」 „Segítettem a feleségemnek főz-
ni.”

tecudattemorautecudattemorau ◆ segítségetsegítséget kapkap valaki-valaki-
tőltől 「Tomodacsini kaicsiku-o tecudattemorat-
ta.」 „Segítséget kaptam a barátomtól a felújítás-
ban.”

tecudautecudau ◆ rásegítrásegít 「Nomiszugi-va kanfuzen-
no akka-o tecudatta.」 „A túlzott italozás is ráse-
gített a májbajára.” ◆ segédkeziksegédkezik 「Tomodacsi-
va szakunopenki nuri-o tecudattekureta.」 „A ba-
rátom segédkezett a kerítésfestésnél.” ◆ segítsegít
「Júko-o daidokorode tecudatta.」 „Segítettem
Júkónak a konyhában.” ◇ tecudattemorautecudattemorau se-se-
gítségetgítséget kapkap valakitőlvalakitől 「Tomodacsini
kaicsiku-o tecudattemoratta.」 „Segítséget kap-
tam a barátomtól a felújításban.”

tecudótecudó ◆ vasútvasút 「Tecudó-o fuszecuszuru.」
„Vasutat épít.” ◇ kakútecudókakútecudó magasvasútmagasvasút ◇

kjókitecudókjókitecudó keskenykeskeny nyomtávúnyomtávú vasútvasút ◇

kenszuitecudókenszuitecudó függővasútfüggővasút ◇ kókitecudókókitecudó
szélesszéles nyomtávúnyomtávú vasútvasút ◇ sieitecudósieitecudó ma-ma-
gánvasútgánvasút ◇ tairikuódantecudótairikuódantecudó transzkon-transzkon-
tinentálistinentális vasútvasút ◇ min-eitecudómin-eitecudó magánvas-magánvas-
útút
tecudóan-naidzsotecudóan-naidzso ◆ vasútivasúti információsinformációs
pultpult ◆ vasúti tudakozóvasúti tudakozó
tecudóbasatecudóbasa ◆ lóvasútlóvasút
tecudódzsikotecudódzsiko ◆ vonatbalesetvonatbaleset
tecudóekitecudóeki ◆ vasútállomásvasútállomás
tecudógaisatecudógaisa ◆ vasúttársaságvasúttársaság
tecudóintecudóin ◆ vasutasvasutas
tecudójuszótecudójuszó ◆ vasúti szállításvasúti szállítás
tecudókakusatecudókakusa ◆ mindenminden egyesegyes vasúttársa-vasúttársa-
ságság
tecudókjótecudókjó ◆ vasúti hídvasúti híd
tecudókóankantecudókóankan ◆ vasúti biztonsági őrvasúti biztonsági őr
tecudókódzsitecudókódzsi ◆ vasútépítésvasútépítés
tecudókoszen-intecudókoszen-in ◆ pályakarbantartópályakarbantartó mun-mun-
káskás
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tecudómótecudómó ◆ vasúthálózatvasúthálózat
tecudómokeitecudómokei ◆ terepasztalterepasztal ◆ vasútivasúti te-te-
repasztalrepasztal
tecudószutoraikitecudószutoraiki ◆ vasutassztrájkvasutassztrájk
tecudóuncsintecudóuncsin ◆ vasúti menetdíjvasúti menetdíj
tecudóvatasitecudóvatasi ◆ költségmentesenköltségmentesen vasútivasúti
kocsibankocsiban
tecudzsintecudzsin ◆ vasembervasember
tecudzsintecudzsin ◆ bölcsbölcs emberember ◆ bölcsbölcs filozófusfilozófus
「Tecudzsinszokurateszu.」 „Szókratész, a bölcs
filozófus.”

tecudzsinótecudzsinó ◆ filozófus királyfilozófus király
tecudzsinrészutecudzsinrészu ◆ ironmanironman triatlontriatlon ◆ vas-vas-
ember triatlonember triatlon
tecudzsinszeidzsitecudzsinszeidzsi ◆ platóniplatóni ideálisideális kor-kor-
mányzásmányzás
tecudzsótecudzsó ◆ vasbotvasbot ◇ oninitecudzsóoninitecudzsó mégmég
erősebbé tenni az erőseterősebbé tenni az erőset
tecudzsómótecudzsómó ◆ drótakadálydrótakadály 「Heisi-va
tecudzsómó-o toppasita.」 „A katona áttört a
drótakadályon.” ◆ szögesdrótszögesdrót kerítéskerítés 「Ke-
imusono mavarini tecudzsómó-o meguraszeta.」
„Szögesdróttal körbekerítette a börtönt.”

tecugaitecugai ◆ előkészületelőkészület ◆ párosításpárosítás
tecugakutecugaku ◆ bölcseletbölcselet ◆ filozófiafilozófia ◆ szemlé-szemlé-
letlet 「Kjószansugisa-va sijúzaiszannicuite doku-
dzsino tecugaku-o motteiru.」 „A kommunisták-
nak megvan a saját szemléletük a magántulajdon-
ról.” ◇ kagakutecugakukagakutecugaku tudományfilozófiatudományfilozófia
◇ geidzsucutecugakugeidzsucutecugaku művészetfilozófiaművészetfilozófia ◇

sizentecugakusizentecugaku természetfilozófiatermészetfilozófia ◇ dzsis-dzsis-
sótecugakusótecugaku pozitivistapozitivista filozófiafilozófia ◇ siben-siben-
tecugakutecugaku spekulatívspekulatív bölcseletbölcselet ◇ dzsinsze-dzsinsze-
itecugakuitecugaku életfilozófiaéletfilozófia ◇ csúszeitecugakucsúszeitecugaku
középkoriközépkori filozófiafilozófia ◇ dótokutecugakudótokutecugaku er-er-
kölcsfilozófiakölcsfilozófia ◇ hótecugakuhótecugaku jogfilozófiajogfilozófia
tecugakuhakusitecugakuhakusi ◆ filozófiadoktorfilozófiadoktor
tecugakusatecugakusa ◆ filozófusfilozófus
tecugakusitecugakusi ◆ filozófiatörténetfilozófiatörténet
tecugakuszurutecugakuszuru ◆ filozofálfilozofál 「Dzsinszei-o te-
cugakuszuru」 „Az életről filozofál.”

tecugakutekinatecugakutekina ◆ filozofikusfilozofikus 「Tecugaku-
tekina siszaku」 „filozofikus elmélkedés”

tecugakutekinitecugakutekini ◆ filozofikusanfilozofikusan 「Tecugaku-
tekini kangaeru.」 „Filozofikusan gondolkodik.”

tecugakutekisingakutecugakutekisingaku ◆ filozófiai teológiafilozófiai teológia
tecugósitecugósi ◆ acélrácsacélrács ◆ rostélyrostély ◆ vasrácsvasrács
「Madoni tecugósi-o hameru.」 „Vasrácsot tesz
az ablakra.”

tecuhaacuiucsiniutetecuhaacuiucsiniute ◆ addigaddig üsdüsd aa vasat,vasat,
amíg melegamíg meleg
tecuinszekitecuinszeki ◆ vasmeteoritvasmeteorit
tecujatecuja ◆ egészegész éjjeléjjel 「Tecujadegému-o jatte-
ita.」 „Egész éjjel játszottam.”

tecujakintecujakin ◆ vaskohászatvaskohászat
tecujaszurutecujaszuru ◆ egészegész éjjeléjjel csinálcsinál 「Tecu-
jasite sigoto-o sita.」 „Egész éjjel dolgoztam.” ◆

reggeligreggelig fentfent vanvan 「Kinó-va tecujasita.」
„Tegnap reggelig fent voltam.”

tecukabutotecukabuto ◆ acélsisakacélsisak ◆ rohamsisakrohamsisak
「Tecukabuto-o kabutta heisi」 „rohamsisakos
katona”

tecukazunitecukazuni ◆ érintetlenülérintetlenül 「Muszuko-va ,
csósokuga tecukazudatta.」 „A fiam a reggelit
érintetlenül hagyta.”

tecukazunotecukazuno ◆ érintetlenérintetlen 「Kunino ikkakuni
tecukazuno sizenga nokotta.」 „Az ország egyik
szegletében megmaradt az érintetlen természet.”
◆ fittyetfittyet hányhány 「Benkjóga tecukazunomama
dzsikanga szugimaszu.」 „A tanulásra fittyet
hányva telnek napjai.”

tecukecubótecukecubó ◆ vashiányvashiány
tecukekintecukekin ◆ foglalófoglaló 「Ieno tecukekin-o harat-
ta.」 „Foglalót fizettem a házra.” ◆ önerőönerő 「Te-
cukekinnasidemorónga kumeruszódeszu.」 „Állí-
tólag önerő nélkül is lehet lakáshitelt kapni.”

tecuke-otecuke-o ucuucu ◆ előlegetelőleget fizetfizet 「Fudószanni
tecuke-o utta.」 „Előleget fizettem az ingatlanra.”

tecukitecuki ◆ kézmozdulatkézmozdulat 「Kare-va ranbóna te-
cukide sorui-o mekutta.」 „Durva kézmozdula-
tokkal lapozta az iratokat.” ◇ kijónatecukikijónatecuki
ügyesügyes kézmozdulatkézmozdulat 「Kijóna tecukidepiano-o
hiku.」 „Ügyes kézmozdulatokkal zongorázik.”

tecukuzutecukuzu ◆ vasforgácsvasforgács ◆ vashulladékvashulladék
tecumenpitecumenpi ◆ arcátlanságarcátlanság 「Zenkagaaruni-
mokakavarazu, tecumenpinimo szenkjoni utte de-
ta.」 „Büntetett előélete ellenére, arcátlanul in-
dult a választásokon.”

tecumenpinatecumenpina ◆ arcátlanarcátlan 「Tecumenpina szei-
dzsika」 „arcátlan politikus”
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tecunabetecunabe ◆ vasedényvasedény
tecúnmotecúnmo ◆ lepidomelánlepidomelán
tecunobótecunobó ◆ vasrúdvasrúd
tecunodoatecunodoa ◆ vasajtóvasajtó
tecunoisitecunoisi ◆ vasakaratvasakarat
tecunokátentecunokáten ◆ vasfüggönyvasfüggöny
tecunokiricutecunokiricu ◆ vasfegyelemvasfegyelem
tecunokugitecunokugi ◆ vasszögvasszög
tecunokuszaritecunokuszari ◆ vasláncvaslánc
tecunoszutóbutecunoszutóbu ◆ vaskályhavaskályha
tecunotobiratecunotobira ◆ vasajtóvasajtó
tecu-otecu-o fumufumu ◆ elődjeelődje hibájábahibájába esikesik 「Zen-
ninsano tecu-o fumanaijóni ki-o cukete!」 „Vi-
gyázz, hogy ne ess elődöd hibájába!”

tecuritecuri ◆ filozófiafilozófia ◆ filozófiaifilozófiai elvelv 「Bukkjóno
tecuri」 „buddhizmus filozófiai elvei” ◇ dzsisze-dzsisze-
inotecuriinotecuri életfilozófiaéletfilozófia
tecurintecurin ◆ fémabroncsfémabroncs ◆ ráfráf ◆ vasgyűrűvasgyűrű
tecuródzsiszacuszurutecuródzsiszacuszuru ◆ vonatvonat eléelé vetiveti ma-ma-
gátgát
tecuróputecurópu ◆ sodronysodrony
tecuvantecuvan ◆ vaskézvaskéz
tecuzaitecuzai ◆ vasanyagvasanyag
tecuzaitecuzai ◆ vastablettavastabletta
tecuzukitecuzuki ◆ eljáráseljárás 「Hótekina tecuzuki-o to-
ru.」 „Jogi eljárást kezdeményez.” ◆ formasá-formasá-
gokgok 「Szeisikina tecuzuki」 „hivatalos formasá-
gok” ◆ procedúraprocedúra 「Nagai tecuzuki-o okona-
vazuni szunda.」 „Nem kellett átesnem a hosszú
procedúrán.” ◆ ügyintézésügyintézés 「Tecuzuki-o sórja-
kuszuru.」 „Egyszerűsíti az ügyintézést.” ◆ ügy-ügy-
menetmenet 「Fukuzacuna tecuzukiniunzarisita.」
„Elegem volt a bonyolult ügymenetből.” ◇ kei-kei-
dzsitecuzukidzsitecuzuki büntetőeljárásbüntetőeljárás 「Kareni taisite
keidzsitecuzuki-o kaisisita.」 „Büntetőeljárást
kezdeményezett ellene.” ◇ szainjúkanótecuzu-szainjúkanótecuzu-
kiki újrahívhatóújrahívható eljáráseljárás ◇ sihótecuzukisihótecuzuki jogijogi
eljáráseljárás ◇ sukkokutecuzukisukkokutecuzuki kiléptetésikiléptetési for-for-
maságokmaságok ◇ szeikinotecuzukiszeikinotecuzuki hivataloshivatalos el-el-
járásjárás ◇ szózokutecuzukiszózokutecuzuki hagyatékihagyatéki eljá-eljá-
rásrás ◇ szosótecuzukiszosótecuzuki vádeljárásvádeljárás ◇ cúkan-cúkan-
tecuzukitecuzuki vámeljárásvámeljárás ◇ tecuzuki-otecuzuki-o fumazunifumazuni
eljáráseljárás megkerülésévelmegkerülésével 「Tecuzuki-o fu-
mazuni sukkoku-va dekinai.」 „Az kiléptetési el-
járást nem lehet megkerülni.” ◇ tószantecuzu-tószantecuzu-

kiki csődeljáráscsődeljárás 「Kaisano tószantecuzuki-o mó-
si tateta.」 „Csődeljárást kezdeményeztek a vál-
lalattal szemben.” ◇ tódzsótecuzukitódzsótecuzuki utasfel-utasfel-
vételvétel ◇ njúgakutecuzukinjúgakutecuzuki beiratkozásbeiratkozás ◇

njúkokutecuzukinjúkokutecuzuki beléptetésibeléptetési formaságokformaságok
◇ hótekitecuzukihótekitecuzuki jogijogi eljáráseljárás 「Kaisani
taisite hótekitecuzukiga hadzsimatta.」 „Jogi eljá-
rás indult a vállalat ellen.”

tecuzukidzsikantecuzukidzsikan ◆ ügyintézési időügyintézési idő
tecuzukifumutecuzukifumu ◆ átesikátesik aa formaságokonformaságokon
「Kótekina tecuzuki funde kjoka-o eta.」 „A hiva-
talos formaságokon átesve megszereztem az enge-
délyt.”

tecuzukikikantecuzukikikan ◆ átfutásiátfutási időidő 「Biza sinsze-
ino tecuzuki kikan-va mikkakandeszu.」 „A ví-
zumkérelem átfutási ideje 3 nap.” ◆ ügyintézésiügyintézési
időidő
tecuzukiniódzsirutecuzukiniódzsiru ◆ eljáreljár 「Dzsimuso-va va-
tasino tecuzukini ódzsita.」 „A hivatal eljárt az
ügyemben.” ◆ foglalkozikfoglalkozik azaz üggyelüggyel
「Dzsimuso-va tecuzukini ódzsinakatta.」 „A hi-
vatal nem foglalkozott az ügyemmel.”

tecuzuki-otecuzuki-o fumazunifumazuni ◆ eljáráseljárás megkerülé-megkerülé-
sévelsével 「Tecuzuki-o fumazuni sukkoku-va dek-
inai.」 „Az kiléptetési eljárást nem lehet megke-
rülni.”

tecuzuki-otecuzuki-o szuruszuru / tecuzukiszurutecuzukiszuru ◆ bonyo-bonyo-
lítlít 「Dzsimusode dzsidósano meigihenkóno
tecuzuki-o sita.」 „A hivatalban bonyolítottam az
autó-átíratási ügyemet.” ◆ elintézelintéz 「Icsinicsi-
dzsúhasiri mavattakeredomo tecuzukidekinakat-
ta.」 „Egész nap futkostam, de semmit sem tud-
tam elintézni.” ◆ eljáreljár 「Tomodacsi-va
tecuzuki-o sita.」 „A barátom eljárt az ügyem-
ben.” ◆ intézintéz 「Kakariin-va rón-no tecuzuki-o
sita.」 „Az ügyintéző a hitelemet intézte.” ◆ kijárkijár
「Sakaihogo-o morautameni iron-na tecuzuki-o
sita.」 „Kijárta, hogy kapjanak segélyt,” ◆ ügyetügyet
intézintéz 「Meigihenkóno tecuzuki-o sita.」 „Intéz-
tem az átíratási ügyemet.”

tecuzuki-otecuzuki-o szuszumeruszuszumeru ◆ intézintéz 「Nihonde
szakini kokuszaikekkonno tecuzuki-o szuszum-
eta.」 „Először Japánban intéztük a vegyes házas-
ságunkat.”

tecuzukiszurutecuzukiszuru / tecuzuki-otecuzuki-o szuruszuru ◆ bonyo-bonyo-
lítlít 「Dzsimusode dzsidósano meigihenkóno
tecuzuki-o sita.」 „A hivatalban bonyolítottam az
autó-átíratási ügyemet.” ◆ elintézelintéz 「Icsinicsi-
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dzsúhasiri mavattakeredomo tecuzukidekinakat-
ta.」 „Egész nap futkostam, de semmit sem tud-
tam elintézni.” ◆ eljáreljár 「Tomodacsi-va
tecuzuki-o sita.」 „A barátom eljárt az ügyem-
ben.” ◆ intézintéz 「Kakariin-va rón-no tecuzuki-o
sita.」 „Az ügyintéző a hitelemet intézte.” ◆ kijárkijár
「Sakaihogo-o morautameni iron-na tecuzuki-o
sita.」 „Kijárta, hogy kapjanak segélyt,” ◆ ügyetügyet
intézintéz 「Meigihenkóno tecuzuki-o sita.」 „Intéz-
tem az átíratási ügyemet.”

teccsúteccsú ◆ vasoszlopvasoszlop
tecsigaitecsigai ◆ hibahiba 「Mokugekisa-o
koroszanakattano-va tecsigaidatta.」 „Hiba volt
életben hagyni a tanút.” ◆ keveredéskeveredés 「Nani-
kano tecsigaide sóhinga futacu todoita.」 „Valami
keveredés folytán két termék érkezett meg.” ◆

melléfogásmelléfogás ◆ valamivalami bajbaj 「Roguin-ni tecsiga-
iga sódzsita.」 „Valami baj történt a bejelentke-
zésnél.”

tecsigaigasódzsirutecsigaigasódzsiru ◆ hibahiba csúszikcsúszik 「Keika-
kuni tecsigaiga sódzsita.」 „Hiba csúszott a terv-
be.”

tecsótecsó ◆ füzetfüzet 「Sisucu-o tecsóni kaki tome-
ta.」 „Füzetbe írtam a kiadásokat.” ◆ irkairka ◆

jegyzetfüzetjegyzetfüzet 「Cuneni tecsó-o mocsi aruitei-
ru.」 „Mindig van nálam jegyzetfüzet.” ◆ jegy-jegy-
zettömbzettömb ◆ kiskönyvkiskönyv ◆ notesznotesz 「Tecsóni-
cuketa kiroku-o tasikameta.」 „Megnéztem a fel-
jegyzést a noteszemben.” ◇ kogittecsókogittecsó csekk-csekk-
füzetfüzet ◇ szeiszekitecsószeiszekitecsó leckekönyvleckekönyv ◇

szeiszekitecsószeiszekitecsó indexindex ◇ bosikenkótecsóbosikenkótecsó
terhesterhes kiskönyvkiskönyv ◇ ródzsinkenkótecsóródzsinkenkótecsó idő-idő-
seksek egészségügyiegészségügyi füzetefüzete ◇ rómutecsórómutecsó
munkakönyvmunkakönyv
tedaitedai ◆ boltosboltos ◆ kiszolgálókiszolgáló
tedamatedama ◆ babzsákbabzsák ◆ tedamatedama ◇ otedamaotedama
babzsákbabzsák ◇ otedama-ootedama-o szuruszuru babzsákkalbabzsákkal
játszikjátszik 「Kodomo-va otedama-o sita.」 „A gye-
rek babzsákkal játszott.”

tedamanitorutedamanitoru ◆ ujjaiujjai köréköré csavarcsavar 「Kare-va
iroirona on-na-o tedamani totteiru.」 „A férfi az
ujjai köré csavarja a nőket.”

tedasitedasi ◆ beleavatkozásbeleavatkozás ◆ beleavatkozikbeleavatkozik
「Bokugajarukara tedasi-va mujóda.」 „Ne avat-
kozz bele, majd én csinálom!”

tedasi-otedasi-o szuruszuru / tedasiszurutedasiszuru ◆ avatkozikavatkozik
「Kono kenni-va tedasi-o szuruna.」 „Ne avat-

kozz ebbe a dologba!” ◆ kezdkezd 「Kono naguri ai-
va karekara tedasi-o sita.」 „Ő kezdte a vereke-
dést.” ◆ kikezdkikezd 「Tomodacsino okuszan-ni teda-
sisita.」 „Kikezdett a barátja feleségével.”

tedasiszurutedasiszuru / tedasi-otedasi-o szuruszuru ◆ avatkozikavatkozik
「Kono kenni-va tedasi-o szuruna.」 „Ne avat-
kozz ebbe a dologba!” ◆ kezdkezd 「Kono naguri ai-
va karekara tedasi-o sita.」 „Ő kezdte a vereke-
dést.” ◆ kikezdkikezd 「Tomodacsino okuszan-ni teda-
sisita.」 „Kikezdett a barátja feleségével.”

tedaszuketedaszuke ◆ segítősegítő kézkéz ◆ segítségsegítség 「Puro-
no tedaszukega hicujóda.」 „Profi segítségére van
szükségem.”

tedaszuke-otedaszuke-o szuruszuru / tedaszukeszurutedaszukeszuru ◆ be-be-
segítsegít 「Muszuko-va kakeino tedaszuke-o sita.」
„A fiam besegített a családi kasszába.” ◆ segéd-segéd-
kezetkezet nyújtnyújt 「Tóbó-o tedaszukesiteita.」 „Se-
gédkezet nyújtott a szökésben.” ◆ segítsegít 「Ojano
tedaszuke-o szuru.」 „Segíti a szüleit.”

tedaszukeszurutedaszukeszuru / tedaszuke-otedaszuke-o szuruszuru ◆ be-be-
segítsegít 「Muszuko-va kakeino tedaszuke-o sita.」
„A fiam besegített a családi kasszába.” ◆ segéd-segéd-
kezetkezet nyújtnyújt 「Tóbó-o tedaszukesiteita.」 „Se-
gédkezet nyújtott a szökésben.” ◆ segítsegít 「Ojano
tedaszuke-o szuru.」 „Segíti a szüleit.”

tedatetedate ◆ intézkedésintézkedés 「Tedate-o kódzsiru.」
„Intézkedést tesz.” ◆ módmód 「Hokani tedatega-
nai.」 „Nincs más mód.”

tedeaizuszurutedeaizuszuru ◆ intint 「Kurujóni tede aizusi-
ta.」 „Intettem, hogy jöhet.” ◆ kezévelkezével jelezjelez
「Itai toki-va tede aizusite kudaszai.」 „Jelezze a
kezével, ha fáj!”

tedehadzsikutedehadzsiku ◆ leverlever
tedemanekutedemaneku ◆ ideintideint 「Kodomo-o tede ma-
neita.」 „Ideintettem a gyereket.” ◆ odaintodaint
「Sinpan-va szensu-o tede maneita.」 „A bíró
odaintette a versenyzőt.”

tedeosinaraszutedeosinaraszu ◆ letapiskolletapiskol 「Nuka-o tede
osinarasita.」 „Letapiskoltam a rizskorpát az
edényben.”

tedibeatedibea ◆ játékmacijátékmaci ◆ játékmackójátékmackó
tedíbeatedíbea ◆ macimaci ◆ mackómackó
tedoritedori ◆ kézhezkézhez 「Tedori dzsúmanforintosika-
moratteimaszen.」 „Csak százezer forintot kapok
kézhez.” ◆ nettónettó 「Gakumenno kjúrjóto tedori
kjúrjó」 „bruttó és nettó fizetés”
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tedoricsingintedoricsingin ◆ nettó bérnettó bér
tedorikjúrjótedorikjúrjó ◆ nettónettó fizetésfizetés ◆ nettónettó kere-kere-
setset
tedorinotedorino ◆ nettónettó
tedorisotokutedorisotoku ◆ nettó jövedelemnettó jövedelem
tedzsikatedzsika ◆ kézhez közeliségkézhez közeliség
tedzsikanatedzsikana ◆ karnyújtásnyirakarnyújtásnyira lévőlévő 「Kono
bunbóguja-va tedzsikanatokoroniatta.」 „Az pa-
pírbolt egy karnyújtásnyira volt.” ◆ kézenfekvőkézenfekvő
「Tedzsikana in-ju-o cukau.」 „Egy kézenfekvő
hasonlattal él.” ◆ kezekeze ügyébenügyében lévőlévő
「Tedzsikana iside kugi-o utta.」 „A keze ügyében
lévő kővel verte be a szöget.” ◆ közelközel 「Kono
misze-va tedzsikana basoniaru.」 „Ez a bolt a kö-
zelben van.” ◆ közismertközismert 「Tedzsikana mon-
dai」 „közismert probléma”

tedzsimetedzsime ◆ ütemesütemes tapstaps 「Nihonnopátíno
szaigo-va tedzsime-o szurukotoga ói.」 „A japán
rendezvények végén gyakori az ütemes taps.”

tedzsinatedzsina ◆ bűvészkedésbűvészkedés 「Tedzsinadeki-
ru?」 „Tudsz bűvészkedni?” ◆ bűvészmutat-bűvészmutat-
ványvány 「Tedzsinano sikake-o szecumeisita.」 „El-
magyarázta, hogyan csinálta a bűvészmutat-
ványt.” ◆ bűvésztrükkbűvésztrükk 「Kantanna tedzsina-
o jattemiszeta.」 „Bemutattam egy egyszerű bű-
vésztrükköt.” ◆ szemfényvesztésszemfényvesztés ◆ trükktrükk
「Tedzsinasino tedzsina-o mijabutta.」 „Rájöt-
tem a bűvész trükkjére.” ◆ zsonglőrködészsonglőrködés
tedzsinanogeitótedzsinanogeitó ◆ bűvészmutatványbűvészmutatvány
tedzsinanotanetedzsinanotane ◆ bűvésztrükkbűvésztrükk
tedzsina-otedzsina-o cukaucukau ◆ bűvészkedikbűvészkedik 「Szúdzsi-
no tedzsina-o cukatta.」 „Bűvészkedtem a szá-
mokkal.” ◆ trükköziktrükközik 「Kotobano tedzsina-o
cukatte aite-o damasita.」 „Trükkös szavakkal át-
verte a másikat.”

tedzsina-otedzsina-o endzsiruendzsiru ◆ bűvészkedikbűvészkedik 「Kodo-
moni tedzsina-o endzsita.」 „A gyerekek előtt bű-
vészkedtem.” ◆ zsonglőrködikzsonglőrködik
tedzsina-otedzsina-o szuruszuru ◆ bűvészkedikbűvészkedik ◆ vará-vará-
zsolzsol
tedzsinasitedzsinasi ◆ bűvészbűvész 「Tedzsinasi-va bósikara
uszagi-o tori dasita.」 „A bűvész előhúzott egy
nyulat a kalapból.” ◆ szemfényvesztőszemfényvesztő
tedzsótedzsó ◆ bilincsbilincs

tedzsó-otedzsó-o kakerukakeru ◆ megbilincselmegbilincsel 「Han-nin-
va tedzsó-o kakerareta.」 „A tettest megbilincsel-
ték.”

tedzsuntedzsun ◆ eljáráseljárás 「Okasi-va kicsinto
tedzsun-o mamotte cukurukotoga oisiszano hi-
kecudeszu.」 „A sütemény ízének titka az, hogy
pontosan betartjuk az eljárást, amivel készül.” ◆

formaságokformaságok 「Tedzsun-o funde tecuzuki-o si-
ta.」 „A formaságok betartásával intéztem az
ügyet.” ◆ lépéseklépések 「Ikano tedzsun-o funde
hikkosi-o simasó.」 „Az alábbi lépések követésé-
vel költözködjünk!” ◆ munkalépésekmunkalépések 「Kumita-
teno tedzsunga vakaranakute taihendatta.」 „Sok
bajom volt, mert nem ismertem az összeszerelés
munkalépéseit.” ◆ munkatervmunkaterv 「Buhinga okure-
te tedzsunga kurutta.」 „Késett az alkatrész, ezért
felborult a munkaterv.” ◆ procedúraprocedúra 「Kono te-
cuzukino tedzsun-va ói.」 „Ennek az elintézése
bonyolult procedúra.” ◆ szervezésszervezés 「Sigotono
tedzsunga varuito mudaga ói.」 „Ha rossz a szer-
vezés, felesleges munkát kell végeznünk.” ◇

tedzsun-nisitagattetedzsun-nisitagatte írásírás szerintszerint
「Tedzsunni sitagatte taiósita.」 „Írás szerint járt
el.”

tedzsun-nisitagattetedzsun-nisitagatte ◆ írásírás szerintszerint
「Tedzsunni sitagatte taiósita.」 „Írás szerint járt
el.”

tedzsunsotedzsunso ◆ munkalépésekmunkalépések dokumentáció-dokumentáció-
jaja
tefutefu ◆ teffteff
tefudatefuda ◆ kártyalapméretkártyalapméret ◆ kézbenkézben tar-tar-
totttott laplap ◆ leosztásleosztás 「Tefudaga varukatta.」
„Rossz leosztást kaptam.” ◆ névkártyanévkártya ◆ név-név-
táblatábla
tefudagatanotefudagatano ◆ kártyalapméretűkártyalapméretű 「Tefuda-
gatano sasin」 „kártyalapméretű fotó”

tefukitefuki ◆ kéztörlőkéztörlő
tefúkintefúkin ◆ harmonikaharmonika
tefukinotefukino ◆ kézzel fújtkézzel fújt
tefurontefuron ◆ teflonteflon
tefuronfuraipantefuronfuraipan ◆ teflonserpenyőteflonserpenyő
tefuronkakótefuronkakó ◆ teflonbevonatteflonbevonat
tefuronkakónotefuronkakóno ◆ teflonbevonatúteflonbevonatú 「Tefuron
kakóno nabe」 „teflonbevonatú lábas”

tegaagarutegaagaru ◆ fejlődikfejlődik 「Kanari súdzsino tega
agatta.」 „Sokat fejlődött a szépírásom.”
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tegaakutegaaku ◆ leszlesz egyegy kiskis idejeideje 「Tega aitara-
kono e-o kabeni kaketene!」 „Ha lesz egy kis időd,
tedd fel ezt a képet a falra!” ◆ ráérráér 「Tega aitara
tecudattekureru?」 „Ha ráérsz, segítenél?”

tegacukerarenaitegacukerarenai ◆ fékezhetetlenfékezhetetlen 「Tega
cukerarenai abaren bóno inuda.」 „Fékezhetetle-
nül vad kutya.” ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen 「Tega cuker-
arenai mondaida.」 „Kezelhetetlen probléma.”

tegadenaitegadenai ◆ nemnem teliktelik 「Kon-na takaivain-ni
tega denai.」 „Nekünk nem telik ilyen drága bor-
ra.”

tegaderutegaderu ◆ verekedősverekedős 「Szugu tega deru kode
komatteiru.」 „Bajban van a verekedős gyereke
miatt.” ◇ szugutegaderuszugutegaderu könnyenkönnyen eljáreljár aa
kezekeze 「Kare-va szugu tega deru.」 „Könnyen el-
jár a keze.”

tegafuszagarutegafuszagaru ◆ elfoglaltelfoglalt 「Kekkonsikino
dzsunbide tega fuszagatteiru.」 „Elfoglalt vagyok
az esküvői előkészületekkel.” ◆ lele vanvan foglalvafoglalva
「Imarjóride tega fuszagatteirukara denvani de-
te!」 „Most le vagyok foglalva a főzéssel, vedd fel
te a telefont!”

tegahabukerutegahabukeru ◆ fáradságotfáradságot takaríttakarít megmeg
「Ottoga kadzsi-o tecudattekurete tega habuke-
ta.」 „A férjem segített a házimunkában, fáradsá-
got takarítva meg nekem.”

tegahairutegahairu ◆ besegítbesegít 「Kono sukudaini-va oj-
ano tega haitteirudaró.」 „Úgy látom, a szüleid is
besegítettek a házi feladatodba.”

tegahairutegahairu ◆ belejavítbelejavít 「Bokuno rjórini cum-
ano tega haitta.」 „A feleségem belejavított a főz-
tömbe.” ◆ belenyúlbelenyúl 「Hókokusoni dzsósino tega
haitta.」 „A főnököm belenyúlt a jelentésbe.” ◆

vizsgálódnivizsgálódni kezdkezd 「Ano kaisani zeimusono te-
ga haittaszóda.」 „Azt mondják, hogy az adóhiva-
tal vizsgálódni kezdett a cégnél.”

tegahajaitegahajai ◆ gyorsangyorsan eljáreljár aa kezekeze ◆ gyor-gyor-
sansan létesítlétesít kapcsolatotkapcsolatot 「Tega hajai otoko」
„gyorsan kapcsolatot létesítő férfi” ◆ gyorsgyors kezűkezű
「Tega hajai ródósa」 „gyors kezű munkás”

tegahanarerutegahanareru ◆ lemegylemegy rólaróla aa gondgond 「Sigo-
tokara tega hanarete kimoga kaihószareta.」 „Le-
ment a munkámról a gond, így fellélegezhettem.”

tegahanaszenaitegahanaszenai ◆ elel vanvan foglalvafoglalva 「Imat-
ega hanaszenaikara atode denvasite!」 „Most el
vagyok foglalva, hívj vissza később!”

tegajakerutegajakeru ◆ gondotgondot okozokoz 「Kono ko-va
hontóni tega jakerune.」 „Ez a gyerek sok gondot
okoz.”

tegakakarutegakakaru ◆ fáradságosfáradságos 「Tenokakaru si-
goto」 „fáradságos munka” ◆ gondgond vanvan velevele
「Tenokakaru kodomoda.」 „Sok gond van ezzel
a gyerekkel.”

tegakaritegakari ◆ fogódzófogódzó 「Szósza-o szuszumeru
tegakari-va nakatta.」 „Nem volt semmi fogódzó,
amivel folytathatták volna a nyomozást.” ◆ ka-ka-
paszkodópaszkodó 「Ivani tegakari-o szagasiteita.」 „Ka-
paszkodót keresett a sziklán.” ◆ nyomravezetőnyomravezető
jeljel 「Han-nin-va nanno tegakarimo nokoszana-
katta.」 „A tettes nem hagyott hátra semmilyen
nyomravezető jelet.” ◆ támponttámpont 「Takaramono-
no kakure basono tegakari-o micuketa.」 „Tám-
pontot kapott a kincs rejtekéhez.”

tegakerarerutegakerareru ◆ kezekeze nyománnyomán készülkészül
「Szubete-va karega tegaketamonoda.」 „Minden
az ő keze nyomán készült.”

tegakerutegakeru ◆ fogfog 「Konojóna sigoto-va mada da-
remo tegaketakotoganai.」 „Ilyen munkába még
senki sem fogott.” ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Nikuno
hanbai-o tegaketeiru.」 „Húseladással foglalko-
zik.” ◆ kezelkezel 「Kono bjóin-va kjonendzsúman
ninno kandzsa-o tegaketa.」 „Ez a kórház a múlt
évben százezer beteget kezelt.” ◇ tegakerarerutegakerareru
kezekeze nyománnyomán készülkészül 「Szubete-va karega teg-
aketamonoda.」 „Minden az ő keze nyomán ké-
szült.”

tegakitegaki ◆ kézíráskézírás 「Tegami-o tegakide kaita.」
„Kézírással írtam a levelet.” ◆ kézzel íráskézzel írás
tegakinotegakino ◆ kézzelkézzel írottírott 「Tegakino tegami-o
okutta.」 „Kézzel írott levelet küldtem.”

tegakinotegakino ◆ szabadkéziszabadkézi 「Tegakino e-o ka-
ita.」 „Szabadkézi rajzot készítettem.”

tegakirerutegakireru ◆ megszabadulmegszabadul 「Csinpira naka-
makara tega kireta.」 „Megszabadultam a huligán
barátaimtól.”

tegakiszurutegakiszuru ◆ kézzelkézzel írír 「Hókokuso-o tegak-
isita.」 „Kézzel írtam a jelentést.”

tegakondategakonda ◆ agyafúrtagyafúrt 「Tega konda
szakurjaku-o megurasita.」 „Kitervelt egy agya-
fúrt stratégiát.” ◆ alaposanalaposan kidolgozottkidolgozott 「Te-
ga konda szakuhin」 „alaposan kidolgozott alko-
tás” ◆ csalafintacsalafinta 「Teno konda hóhóde okane-
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o damasi totta.」 „Csalafinta módon csalta ki az
áldozataiból a pénzt.” ◆ munkaigényesmunkaigényes 「Tega
konda rjóri」 „munkaigényes étel” ◆ nagynagy gond-gond-
daldal készültkészült 「Tega konda rjóri」 „nagy gonddal
készült étel”

tegakunonenkindzsukjúsategakunonenkindzsukjúsa ◆ kisnyugdíjaskisnyugdíjas
tegamavarutegamavaru ◆ bíbelődikbíbelődik 「Kazarimade-va te-
ga mavaranakatta.」 „A díszítéssel már nem bí-
belődött.” ◆ idejeideje vanvan 「Iszogasikute sokki-o
arauni-va tega mavaranakatta.」 „Elfoglalt vol-
tam, és már nem volt időm mosogatni.” ◆ kapa-kapa-
citásacitása vanvan 「Keiszacu-va szono dzsikenmade
tega mavaranakatta.」 „A rendőrségnek nem volt
kapacitása arra, hogy foglalkozzon az üggyel.” ◆

szorulszorul aa hurokhurok 「Han-ninni-va keiszacuno tega
mavatteiru.」 „Már szorul a hurok a tettes körül.”

tegamitegami ◆ levéllevél 「Tegami-o dasita.」 „Feladtam
a levelet.”

tegaminojaritoritegaminojaritori ◆ levelezéslevelezés
tegami-otegami-o tókószurutókószuru ◆ levélbenlevélben megkeresmegkeres
「Terebi kjokuni tegami-o tókósita.」 „Levélben
megkerestem a tévétársaságot.”

teganobiruteganobiru ◆ nyúlnyúl 「Amaimononi tegacui no-
bitesimau.」 „Rögtön az édesség irányába nyúl.”

tegarategara ◆ érdemérdem 「Szeidzsika-va kabukano
uenobo-o dzsibunno tegaranisita.」 „A politikus
a maga érdemének tulajdonította a részvényárak
emelkedését.” ◆ hőstetthőstett ◆ szépszép munkamunka
「Aicu-o korosite otegarada.」 „Szép munka volt
eltenni láb alól!” ◇ otegaraotegara dicséretesdicséretes dologdolog
「Otószanga nakusita szaifu-o micukete otegara-
dattane.」 „Dicséretes, hogy megtaláltad apukád
pénztárcáját.” ◇ otegaraotegara szépszép munkamunka
「Kinmedaru-o totte otegaradatta!」 „Szép mun-
ka volt aranyérmet szerezni!”

tegara-otegara-o jokodoriszurujokodoriszuru ◆ idegenidegen tollakkaltollakkal
ékeskedikékeskedik 「Dórjó-va taninno tegara-o jokodor-
isiteiru.」 „A kollégám idegen tollakkal ékeske-
dik.” ◆ learatjalearatja aa babérokatbabérokat 「Dzsósi-va va-
tasino sigotono tegara-o jokodorisita.」 „A főnö-
köm aratta le helyettem a babérokat.”

tegara-otegara-o taterutateru ◆ hőstettethőstettet hajthajt végrevégre
「Kare-va szenszóde tegara-o tateta.」 „A hábo-
rúban hőstettet hajtott végre.” ◆ szépenszépen telje-telje-
sítsít 「Sigotode tegara-o tateta.」 „A munkájában
szépen teljesített.”

tegarutegaru ◆ könnyűségkönnyűség

tegarunategaruna ◆ egyszerűegyszerű 「Tegaruna rjóri-o cu-
kutta.」 „Egyszerű ételt csináltam.” ◆ könnyűkönnyű
「Tegaruna hóhóde okane-o kaszegitai!」
„Könnyű módon szeretnék pénzhez jutni!” ◆ pu-pu-
ritánritán 「Tegaruna hóhóde okane-o teni ireta.」
„Puritán módon szerzett pénzt.”

tegarunitegaruni ◆ könnyedénkönnyedén 「Densisoszeki-va teg-
aruni njúsudekiru.」 „Könnyedén juthatunk
elektronikus könyvekhez.” ◆ könnyenkönnyen
「Konoapuri-va tegaruni rijódekiru.」 „Ezt az al-
kalmazást könnyen lehet használni.”

tegatategata ◆ kézlenyomatkézlenyomat 「Kodomono tegata-
o totta.」 „Kézlenyomatot vettem a gyerekről.” ◆

kéznyomatkéznyomat 「Tegata-o toru.」 „Kéznyomatot
vesz.” ◆ váltóváltó 「Tegata-o furi daszu.」 „Váltót
állít ki.” ◇ uketoritegatauketoritegata beérkezettbeérkezett váltókváltók
◇ karategatakarategata hamishamis váltóváltó ◇ karategatakarategata
üresüres ígéretígéret 「Kareno kójaku-va karategatani
ovatta.」 „Ígérete üresnek bizonyult.” ◇ ka-ka-
vaszetegatavaszetegata idegenidegen váltóváltó 「Sóhinno daikin-
tosite goman enno kavaszetegata-o furi dasita.」
„Az áruért fizetségül 50 ezer jenes idegen váltót
bocsátott ki.” ◇ siharaitegatasiharaitegata kintkint lévőlévő vál-vál-
tóktók ◇ sógjótegatasógjótegata áruváltóáruváltó ◇ siradzsi-siradzsi-
tegatategata biankóbiankó váltóváltó ◇ tankitegatatankitegata rövidrövid
lejáratúlejáratú váltóváltó ◇ jakuszokutegatajakuszokutegata sajátsaját
váltóváltó 「Jakuszokutegata-o furi dasita.」 „Saját
váltót állítottam ki.” ◇ varibikitegatavaribikitegata leszá-leszá-
mítoltmítolt váltóváltó ◇ varibikitegatavaribikitegata diszkontáltdiszkontált
váltóváltó
tegatafuridasinintegatafuridasinin ◆ váltóváltó kiállítójakiállítója ◆ vál-vál-
tó kibocsátójató kibocsátója
tegataitegatai ◆ állandóállandó 「Tegatai dzsujó」 „állandó
kereslet” ◆ biztonságosbiztonságos 「Kurumano tegatai
szekkei」 „autó biztonságos tervezése” ◆ biztosbiztos
「Tegatai tósi-o micuketa.」 „Talált egy biztos be-
fektetést.” ◆ stabilstabil 「Tegatai sikjó」 „stabil pia-
ci helyzet”

tegatakókandzsotegatakókandzso ◆ klíringelő intézményklíringelő intézmény
tegatanodzsótotegatanodzsóto ◆ váltóátruházásváltóátruházás ◆ vál-vál-
tóforgatástóforgatás
tegatanofuvataritegatanofuvatari ◆ fedezetlen váltófedezetlen váltó
tegatasiharainintegatasiharainin ◆ intézvényezettintézvényezett ◆ vál-vál-
tó címzettjetó címzettje ◆ váltó elfogadójaváltó elfogadója
tegatauketorinintegatauketorinin ◆ rendelvényesrendelvényes ◆ váltó-váltó-
birtokosbirtokos
tegatavaribikitegatavaribiki ◆ leszámítolásleszámítolás
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tegatodokanaitegatodokanai ◆ elérhetetlenelérhetetlen 「Ano on-na-
va kareno teni todokanakatta.」 „Az a nő elérhe-
tetlen volt a számára.”

tegatodokanaitokoroniokutegatodokanaitokoronioku ◆ elzárelzár
「Hjóhakuzai-o kodomono tega todokanai tok-
oroni oita.」 „A hipót elzártam a gyerek elől.”

tegatodokutegatodoku ◆ elérhetőelérhető 「Hon-o tanano tega
todoku basoni oita.」 „Elérhető helyre tettem a
polcon a könyvet.” ◆ felérfelér 「Icsiban-ueno tana-
no honni tega todokanai.」 „Nem érem fel a leg-
felső polcon a könyveket.” ◆ gondoskodikgondoskodik 「Ka-
juitokoroni tega todoku.」 „Gondoskodik arról,
amire a legnagyobb szükség van.” ◆ hozzáférhozzáfér
「Szenzai-o kodomono tega todokanai basonisi-
matta.」 „Eltettem a mosószert, hogy a gyerek ne
tudjon hozzáférni.” ◆ közeledikközeledik 「Mó jondzsú-
ni tega todokiszóninatteiru.」 „Már 40 felé köze-
ledek.”

tegausironimavarutegausironimavaru ◆ megbilincselikmegbilincselik 「Han-
ninno tega usironi mavatta.」 „A tettest megbilin-
cselték.”

tegeikjósicutegeikjósicu ◆ kézimunka-tanfolyamkézimunka-tanfolyam
tegirekintegirekin ◆ válásiválási bánatpénzbánatpénz ◆ válásiválási vi-vi-
gaszdíjgaszdíj
tegivategiva ◆ kézügyességkézügyesség ◆ ügyességügyesség 「Mi-
gotona tegivade csórisiteita.」 „Bámulatos ügyes-
séggel főzött.”

tegivagavaruitegivagavarui ◆ ügyetlenügyetlen 「Tegivaga varuku-
teszumimaszen.」 „Bocsánat, hogy ilyen ügyetlen
vagyok.”

tegivajokutegivajoku ◆ ügyesenügyesen 「Sigoto-o tegivajoku-
konasiteiku.」 „Ügyesen végzi a munkáját.”

tegokorotegokoro ◆ kíméletkímélet
tegokoro-otegokoro-o kuvaerukuvaeru ◆ elnézőelnéző 「Szaitenni
tegokoro-o kuvaeta.」 „Elnéző voltam a ponto-
zásnál.” ◆ kíméleteskíméletes 「Jovai aiteno kógekini
tegokoro-o kuvaeta.」 „Kíméletesen támadta a
gyengébbet.” ◆ lágyszívűlágyszívű 「Hanteini tegokoro-
o kuvaeta.」 „Lágyszívűen döntött.”

tegomeniszurutegomeniszuru ◆ megerőszakolmegerőszakol
tegonetegone ◆ kézzel gyúrtkézzel gyúrt
tegoronategorona ◆ elérhetőelérhető 「Tegorona nedanno ie-
o szagasiteiru.」 „Elérhető áron keresek lakást.”
◆ éppenéppen jójó 「Tegorona ókiszano kuruma」 „ép-
pen jó méretű kocsi” ◆ kézrekézre állóálló 「Tegorona
sigoto」 „kézre álló munka” ◆ megengedhetőmegengedhető

「Tegorona nedan」 „megengedhető ár” ◆ meg-meg-
felelőfelelő 「Kono ie-va tegorona hiroszadeszu.」
„Ez a lakás éppen megfelelő méretű.” ◆ tűrhetőtűrhető
「Kono kuruma-va tegorona nedande utteiru.」
„Tűrhető áron adják ezt a kocsit.”

tegotaetegotae ◆ eredményesnekeredményesnek érzésérzés 「Sikenno
tegotaegajokatta.」 „Eredményesnek éreztem a
vizsgát.” ◆ fogásfogás ◆ kézrekézre kifejtettkifejtett ellenál-ellenál-
láslás ◆ reakcióreakció 「Haijú-va kankjakunoii tegotae-
o kandzsita.」 „A színész érezte a közönség jó re-
akcióját.” ◆ visszajelzésvisszajelzés 「Rijósano tegotaeg-
ajokatta.」 „Jó visszajelzéseket kaptunk a felhasz-
nálóktól.”

tegotaegaarutegotaegaaru / tegotaenoarutegotaenoaru ◆ ellenállás-ellenállás-
baba ütközikütközik 「Anani cuki szasita bó-va tegotae-
gaatta.」 „A lyukba dugott rúd ellenállásba ütkö-
zött.” ◆ érdemlegesérdemleges 「Tegotaenoaru kotae-va
tokurarenakatta.」 „Nem kapott érdemleges vá-
laszt.” ◆ jóljól megküldöttmegküldött 「Aiteni tegotaegaaru
icsigeki-o kuvaeta.」 „Jól megküldött ütést mért
az ellenfelére.” ◆ kézzelkézzel érződikérződik 「Curi zaoni
szakanano tegotaegaatta.」 „A horgászbotot fog-
va, kézzel érezni lehetett a halat.” ◆ vanvan értelmeértelme
「Kono szeito-va tegotaegaaru.」 „Van értelme
tanítani ezt a diákot.”

tegotaenoarutegotaenoaru / tegotaegaarutegotaegaaru ◆ ellenállás-ellenállás-
baba ütközikütközik 「Anani cuki szasita bó-va tegotae-
gaatta.」 „A lyukba dugott rúd ellenállásba ütkö-
zött.” ◆ érdemlegesérdemleges 「Tegotaenoaru kotae-va
tokurarenakatta.」 „Nem kapott érdemleges vá-
laszt.” ◆ jóljól megküldöttmegküldött 「Aiteni tegotaegaaru
icsigeki-o kuvaeta.」 „Jól megküldött ütést mért
az ellenfelére.” ◆ kézzelkézzel érződikérződik 「Curi zaoni
szakanano tegotaegaatta.」 „A horgászbotot fog-
va, kézzel érezni lehetett a halat.” ◆ vanvan értelmeértelme
「Kono szeito-va tegotaegaaru.」 „Van értelme
tanítani ezt a diákot.”

tegovaitegovai ◆ félelmetesfélelmetes 「Tegovai aite」 „félel-
metes ellenfél” ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen ◆ szívósszívós
「Tegovai aitenikakatta.」 „Szívós ellenfélre
akadt.” ◆ verhetetlenverhetetlen
tegucsitegucsi ◆ fogásfogás 「Kómjóna tegucsi」 „ravasz
fogás” ◆ módszermódszer 「Szagigurúpuni-va nareta te-
gucsigaatta.」 „A csalóknak volt egy bevált mód-
szerük.” ◆ praktikapraktika ◆ trükktrükk 「Szagisi-va kan-
tanna tegucside okane-o szakususita.」 „A csalók
egyszerű trükkel szedték a pénzt.”
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tegurumateguruma ◆ gólyagólya visziviszi aa fiátfiát 「Kodomo-o
tegurumani noszeta.」 „Gólya-viszi-a-fiát játékot
játszottunk a gyerekkel.” ◆ kézikocsikézikocsi ◆ talics-talics-
kaka ◆ tolókocsitolókocsi
teguszuteguszu ◆ damildamil ◆ hernyóbélhernyóbél ◆ horgászzsi-horgászzsi-
nórnór
teguszune-oteguszune-o hikuhiku ◆ felkészülfelkészül 「Szagisi-va
kamoga kuruno-o teguszune-o hiite matteita.」
„A csaló felkészülve várta az áldozatát.”

tehadzsimenitehadzsimeni ◆ elsőkéntelsőként 「Tehadzsimeni csi-
iszai sigoto-o moratta.」 „Elsőként egy kisebb
munkát kaptam.” ◆ kezdvekezdve 「Doramu-o teha-
dzsimeniszubeteno gakki-o tamesitemita.」 „A
dobtól kezdve minden hangszert kipróbált.”

tehaitehai ◆ gondoskodásgondoskodás 「Juszóno tehai」 „gon-
doskodás szállításról” ◆ intézésintézés 「Hisonihote-
runo tehai-o onegaisita.」 „A titkárnőt megkér-
tem, hogy intézze el a szállást.” ◆ kerítéskerítés
「Takusíno tehai」 „taxi kerítése” ◆ körözéskörözés
「Han-nin-va tehaicsúdeszu.」 „A tettes körözés
alatt áll.”

tehaiszurutehaiszuru ◆ elintézelintéz 「Singururúmu-o tehais-
ita.」 „Elintéztem, hogy egyágyas szobát kapjon.”
◆ elrendezelrendez 「Szubete-o tehaisita.」 „Mindent
elrendeztem.” ◆ gondoskodikgondoskodik 「Baso-o tehaisi-
tekudaszai.」 „Kérem, gondoskodjanak helyről!”
◆ intézintéz 「Karega kókúken-o tehaisita.」 „Ő in-
tézte a repülőjegyeket.” ◆ kereskeres 「Gótó-va sime-
itehaiszareteiru.」 „A rablót keresi a rendőrség.”
◆ kerítkerít 「Júsokuni nanika-o tehaisita.」 „Kerí-
tettem valamit vacsorára.” ◆ körözköröz 「Han-nin-
va tehaiszareteiru.」 „A bűnözőt körözik.”

tehazutehazu ◆ előkészületelőkészület 「Suppacuno tehazu-o
totonoeta.」 „Előkészületeket tettem az indulás-
ra.” ◆ tervterv 「Nanimokamo tehazu tórini itta.」
„Minden a terv szerint ment.”

tehentehen ◆ bal oldali kéz-gyökbal oldali kéz-gyök
tehidoitehidoi ◆ iszonyatosiszonyatos 「Tehidoi higai-o uke-
ta.」 „Iszonyatos károm keletkezett.” ◆ kímélet-kímélet-
lenlen 「Tehidoi hihjó」 „kíméletlen kritika”

tehidokutehidoku ◆ iszonyatosaniszonyatosan ◆ kíméletlenülkíméletlenül
「Kanodzsoni tehidoku kjozecuszareta.」 „Kímé-
letlenül visszautasított a nő.”

tehikinokotehikinoko ◆ kézifűrészkézifűrész
tehodokitehodoki ◆ bevezetésbevezetés 「Karateno tehodoki-o
uketa.」 „Bevezették a karatéba.” ◆ tűzkereszt-tűzkereszt-

ségség 「Koino tehodoki-o uketa.」 „Átestem a sze-
relem tűzkeresztségén.”

tehodoki-otehodoki-o szuruszuru ◆ megtanítjamegtanítja azaz alapjaitalapjait
「Muszumeni nuimonono tehodoki-o siteageta.」
„Megtanítottam a lányomnak a varrás alapjait.”

tehontehon ◆ élőélő példapélda 「Kore-va varui sószecuno
tehondeszu.」 „Ez a regény egy élő példa arra,
hogy hogyan nem szabad regényt írni.” ◆ mintaminta
「Kore-o tehonnisite cukutte!」 „Itt a minta, így
csináld!” ◆ modellmodell ◆ példapélda 「Joi tehon-o sime-
szu.」 „Jó példát mutat.”

tehon-nisitecukurutehon-nisitecukuru ◆ mintázmintáz 「Kono hóricu-
va igiriszuno hóricu-o tehonnisite cukurareta.」
„Ezt a törvényt egy angol törvényről mintázták.”

tehon-otehon-o miszerumiszeru ◆ bemutatbemutat 「Taiszóno
szenszei-va tehon-o miszeta.」 „A tornatanár be-
mutatta a gyakorlatot.” ◆ megmutatmegmutat 「Kino-
borino tehon-o miszeta.」 „Megmutatta, hogyan
kell fára mászni.”

teitei ◆ étteremétterem ◆ filagóriafilagória ◆ laklak ◆ pihenő-pihenő-
helyhely
teitei ◆ császárcsászár ◆ uralkodóuralkodó
teitei ◆ kinézetkinézet ◆ látszáslátszás 「Manzokuno taidea-
ru.」 „Elégedettnek látszik.” ◆ látszatlátszat ◇ ki-ki-
aranuteidearanuteide közönyösenközönyösen ◇ teinoiiteinoii udvariasudvarias
「Teinoii kotovari kata」 „udvarias módja a
visszautasításnak” ◇ teinoiiteinoii tapintatostapintatos 「Te-
inoii jakkaibarai」 „tapintatosan megszabadulni
valakitől” ◇ hóhónoteidehóhónoteide pánikszerűenpánikszerűen 「Hó-
hóno teide hejani nige konda.」 „Pánikszerűen
bemenekült a szobába.”

teitei ◆ csónakcsónak ◆ hajóhajó ◆ naszádnaszád ◇ kjúdzsoteikjúdzsotei
mentőcsónakmentőcsónak ◇ gjoraiteigjoraitei torpedónaszádtorpedónaszád ◇

kiraiszótóteikiraiszótótei aknaszedőaknaszedő naszádnaszád ◇ dzsun-dzsun-
siteisitei őrnaszádőrnaszád ◇ szókaiteiszókaitei aknaszedőaknaszedő na-na-
szádszád
teitei ◆ állandóállandó 「Kare-va nihonkokunaini
teidzsúso-o oita.」 „Japánba helyezte az állandó
lakcímét.”

teiacuteiacu ◆ állandó nyomásállandó nyomás
teiacuteiacu ◆ alacsonyalacsony feszültségfeszültség ◆ alacsonyalacsony
nyomásnyomás
teianteian ◆ ajánlatajánlat ◆ beterjesztésbeterjesztés 「Teian-
va uke irerareta.」 „Elfogadták a beterjesztését.”
◆ előterjesztéselőterjesztés ◆ indítványindítvány ◆ javaslatjavaslat
「Bukano teian-o tatta.」 „Elvetette a beosztottja
javaslatát.”
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teiansateiansa ◆ indítványozóindítványozó ◆ javaslattevőjavaslattevő
teianszuruteianszuru ◆ előterjesztelőterjeszt 「Kokkaide an-o te-
iansita.」 „Előterjesztette a javaslatot a parla-
mentben.” ◆ indítványozindítványoz 「Sacsóno dzsinin-
o teiansita.」 „Indítványozta az igazgató leváltá-
sát.” ◆ javasoljavasol 「Kurumade ikóto teiansita.」
„Azt javasolta, hogy menjünk autóval.” ◆ kezde-kezde-
ményezményez 「Atarasii kódzsóno kenszecu-o teiansi-
ta.」 „Új üzem építését kezdeményezte.” ◇ ódeo-ódeo-
futteteianszurufutteteianszuru belengetbelenget 「Szeifu-va zózei-o
ódeofutte teiansitekita.」 „A kormány belengette
az adóemelést.”

teibaiteibai ◆ sokszorozássokszorozás ◇ súhaszúteibaisúhaszúteibai
frekvenciaszorzásfrekvenciaszorzás
teiban-noteiban-no ◆ alapvetőalapvető 「Kore-va szupócu szen-
montenno teibansóhindeszu.」 „Ez minden
sportboltban megtalálható, alapvető árucikk.” ◆

általánosáltalános 「Kore-va csúkano teibanrjóride-
szu.」 „Ez a kínai éttermekben általános étel.”

teibóteibó ◆ gátgát 「Teibóga kekkaisita.」 „Átszakadt
a gát.” ◆ védőgátvédőgát 「Kavazoini teibó-o kizuita.」
„Védőgátat építettek a folyó mentén.”

teibókekkaiteibókekkai ◆ gátszakadásgátszakadás
teibokuteiboku ◆ bokorbokor ◆ cserjecserje
teibokunosigemiteibokunosigemi ◆ bozótbozót ◆ chaparralchaparral ◆

cserjés földterületcserjés földterület
teibuteibu ◆ alsóalsó részrész ◆ fenékfenék 「Csozótankuno te-
ibu」 „tárolótartály feneke”

teibunsikansóáruenuéteibunsikansóáruenué ◆ rövidrövid interferálóinterferáló
DNSDNS
teicsakuteicsaku ◆ fixálásfixálás ◆ letelepedésletelepedés ◆ megma-megma-
radásradás ◆ rögződésrögződés
teicsakuekiteicsakueki ◆ fixálóoldatfixálóoldat
teicsakuszaszeruteicsakuszaszeru ◆ fixálfixál 「Sasin-o teicsaku-
szaszeta.」 „Fixálta a fényképet.”

teicsakuszuruteicsakuszuru ◆ gyökeretgyökeret verver 「Kono
súkan-va hitoni teicsakusiteiru.」 „Ez a szokás
gyökeret vert az emberek tudatában.” ◆ gyöke-gyöke-
rezikrezik 「Kono siszó-va ninno isikini teicsakusitei-
ru.」 „Ez az eszme az emberek tudatába gyökere-
zett.” ◆ ittitt ragadragad 「Kono hekicsini teicsakusi-
tesimatta.」 „Itt ragadtam ezen az isten háta mö-
götti helyen.” ◆ megállapodikmegállapodik 「Kare-va dono
kaisanimo teicsakusinai.」 „Nem állapodik meg
egy cégnél sem.” ◆ megmaradmegmarad 「Dzsukkaikuri
kaeszuto tango-va atamani teicsakusita.」 „Tíz-

szer elismételve megmaradt a szó a fejemben.” ◆

ráragadráragad 「Karenirobottotoiuada naga teicsakus-
ita.」 „Ráragadt a „Robot” csúfnév.” ◆ rögződikrögződik
「Kono hjógen-va szaikinvakamonono aidani te-
icsakusiteiru.」 „Ez a kifejezés mostanában rög-
ződött a fiatalok körében.” ◇ teicsakuszaszeruteicsakuszaszeru
fixálfixál 「Sasin-o teicsakuszaszeta.」 „Fixálta a
fényképet.”

teicsakuzaiteicsakuzai ◆ fixálófixáló
teicsiteicsi ◆ alacsonyanalacsonyan fekvőfekvő területterület ◆ alföldalföld
◆ lapálylapály
teicsijóteicsijó ◆ beépítettbeépített ◆ fix helyen lévőfix helyen lévő
teicsinginteicsingin ◆ alacsonyalacsony bérbér 「Kare-va teicsing-
inde hataraiteiru.」 „Alacsony bérért dolgozik.”

teicsinginródórjokuteicsinginródórjoku ◆ olcsó munkaerőolcsó munkaerő
teicsinginródósateicsinginródósa ◆ olcsó munkásolcsó munkás
teicsóteicsó ◆ hajóparancsnokhajóparancsnok
teicsóteicsó ◆ gyengélkedésgyengélkedés
teicsóekiteicsóeki ◆ hipotóniás oldathipotóniás oldat
teicsógoteicsógo ◆ udvarias nyelvudvarias nyelv
teicsónateicsóna ◆ diplomatikusdiplomatikus 「Teicsóna hentó-o
sita.」 „Diplomatikus választ adott.” ◆ udvari-udvari-
asas 「Teicsóna kotobade tegami-o hadzsimeta.」
„Udvarias szöveggel kezdtem a levelet.”

teicsónateicsóna ◆ gyengegyenge 「Teicsóna szeiszeki」
„gyenge tanulmányi eredmény” ◆ laposlapos 「Tei-
csóna siai」 „lapos mérkőzés” ◆ silánysilány 「Teicsó-
na óboszakuhin」 „silány pályázati alkotás”

teicsóniteicsóni ◆ gyengéngyengén 「Uriagege-va teicsóni
szuiisiteita.」 „Az eladások gyengén alakultak.”

teicsóniteicsóni ◆ diplomatikusandiplomatikusan 「Teicsóni teian-
o okotovarisita.」 „Diplomatikusan elutasította az
ajánlatát.” ◆ udvariasanudvariasan 「Teicsóni orei-o no-
beta.」 „Udvariasan megköszönte.”

teicsószateicsósza ◆ udvariasságudvariasság
teidanteidan ◆ háromoldalúháromoldalú megbeszélésmegbeszélés ◆ há-há-
romoldalú tárgyalásromoldalú tárgyalás
teidenteiden ◆ áramkimaradásáramkimaradás 「Asita-va keikaku-
tekina teiden-o okonau.」 „Holnap tervezett
áramkimaradás lesz.” ◆ áramszünetáramszünet 「Kinóno
gozenteidengaatta.」 „Tegnap délelőtt áramszü-
net volt.” ◆ hálózatkimaradáshálózatkimaradás 「Teidende rei-
zókoga tomattesimatta.」 „Hálózatkimaradás mi-
att leállt a hűtőgépünk.”
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teiden-acuteiden-acu ◆ alacsony feszültségalacsony feszültség
teiden-acudaiódoteiden-acudaiódo ◆ feszültségszabályzófeszültségszabályzó
diódadióda ◆ Zéner-diódaZéner-dióda
teiden-acuszócsiteiden-acuszócsi ◆ feszültségstabilizátorfeszültségstabilizátor

teiden-iteiden-i ◆ alacsony feszültségalacsony feszültség
teidenrjokuteidenrjoku ◆ kisáramkisáram
teidenszuruteidenszuru ◆ áramszünetáramszünet vanvan 「Biru zen-
taiteidensiteiru.」 „Az egész épületben áramszü-
net van.” ◆ nincsnincs villanyvillany 「Szaigaino eikjóde
macsi-va issúkanteidensiteita.」 „A katasztrófa
miatt a városban egy hétig nem volt villany.”

teidoteido ◆ fokfok 「Hattacuno teido」 „fejlődés foka”
◆ határhatár 「Teido-o koeta zeitaku-o szuru.」 „Ha-
tártalan fényűzésben él.” ◆ körülbelülkörülbelül 「Kono
rjóri-va dzsuppunteidode dekicsau.」 „Ez az étel
körülbelül tíz perc alatt elkészül.” ◆ mértékmérték
「Szonsicu-va dono teidodeszuka.」 „Milyen
mértékű a veszteség?” ◆ nagyjábólnagyjából 「Gométoru
teidono takaszakara ocsita.」 „Nagyjából öt méter
magasról esett le.” ◆ szintszint 「Kono gakkó-va te-
idoga hikui.」 „Ennek az iskolának alacsony a
szintje.” ◇ atamanoteido-oatamanoteido-o utagauutagau megkér-megkér-
dőjelezidőjelezi azaz épelméjűségétépelméjűségét 「Kaki komi-o si-
ta hitono atamano teido-o utagatta.」 „Megkér-
dőjeleztem a hozzászóló épelméjűségét.” ◇ aru-aru-
teidoteido valamennyirevalamennyire 「Aru teidomondaiga va-
katta.」 „Valamennyire megértettem a problé-
mát.” ◇ aruteidoaruteido részbenrészben 「Anata-va aru te-
idotadasii.」 „Részben igazad van.” ◇ aruteidoaruteido
bizonyosbizonyos mértékbenmértékben 「Ninzú-o aru teidosze-
igenszuru hicujógaaru.」 „A létszámot bizonyos
mértékben korlátozni kell.” ◇ kobusiteidonokobusiteidono
öklömnyiöklömnyi 「Kóri-va kobusi teidono ókiszadat-
ta.」 „A jégdarab öklömnyi méretű volt.” ◇ te-te-
idonomondaiidonomondai mértéktőlmértéktől függfügg 「Tatemonoga
katamukunomo teidono mondaideszu.」 „Az épü-
let megdőlésének kritikussága a mértékétől függ.”
◇ donoteidodonoteido mennyiremennyire 「Dono teidorikaisitei-
maszuka?」 „Mennyire érted?” ◇ mósivakete-mósivakete-
idoniidoni úgy-ahogyúgy-ahogy 「Szandaruno o-va mósi vak-
eteidonihocsikiszude tometeatta.」 „A szandál
pántja tűzőgépkapoccsal úgy-ahogy rögzítve volt.”
◇ mósivaketeidonomósivaketeidono siralmassiralmas 「Mósi vaketei-
dono kjúrjó-o morau.」 „Siralmas fizetést kapok.”

teidonomondaiteidonomondai ◆ mértéktőlmértéktől függfügg 「Tatemo-
noga katamukunomo teidono mondaideszu.」

„Az épület megdőlésének kritikussága a mértéké-
től függ.”

teido-oteido-o cujomerucujomeru ◆ fokozfokoz 「Kjócsó no teido-o
cujometa hacugen」 „fokozott hangsúlyozású ki-
jelentés”

teidzsiteidzsi ◆ betűfűzésbetűfűzés ◆ betűzésbetűzés
teidzsiteidzsi ◆ beütemezettbeütemezett 「Teidzsikansza」
„beütemezett audit” ◆ meghatározottmeghatározott időidő
「Densa-va teidzsini suppacuszuru.」 „Meghatá-
rozott időben indul a vonat.” ◆ menetrendmenetrend sze-sze-
rintirinti időidő 「Densa-va teidzsini tócsakusita.」 „A
vonat menetrend szerinti időben megérkezett.” ◆

rendesrendes 「Teidzsiszókai」 „rendes taggyűlés” ◆

rendesrendes időidő 「Kjóha teidzsijori hajaku taisasi-
ta.」 „Ma a rendes időnél előbb végeztem.” ◆

szabvány időszabvány idő
teidzsiteidzsi ◆ ajánlásajánlás ◆ bemutatásbemutatás ◆ prezentá-prezentá-
láslás
teidzsiteidzsi ◆ T betűT betű
teidzsibuteidzsibu ◆ expozícióexpozíció
teidzsigatadzsógiteidzsigatadzsógi ◆ T-vonalzóT-vonalzó
teidzsihóteidzsihó ◆ rögzítettrögzített órahosszosórahosszos időmé-időmé-
résrés ◇ futeidzsihófuteidzsihó változóváltozó órahosszosórahosszos idő-idő-
mérésmérés
teidzsikakakuteidzsikakaku ◆ kikiáltási árkikiáltási ár
teidzsikeiteidzsikei ◆ T alakT alak
teidzsikeinoteidzsikeino ◆ T alakúT alakú
teidzsiroteidzsiro ◆ T-elágazásT-elágazás ◆ T-útelágazásT-útelágazás ◆

úttorkolatúttorkolat
teidzsisateidzsisa ◆ bemutató személybemutató személy
teidzsiszeiteidzsiszei ◆ estiesti 「Zen-nicsiszeito teidzsisze-
igakkógaaru.」 „Van nappali és esti tagozatú isko-
la.” ◆ időszakhoz kötöttidőszakhoz kötött
teidzsiszuruteidzsiszuru ◆ ajánlajánl 「Joi dzsóken-o teidzsi-
sita.」 „Jó feltételeket ajánlottam.” ◆ bemutatbemutat
「Kenszano maeni hokenso-o teidzsisite kuda-
szai.」 „A vizsgálat előtt kérjük mutassa be a TB
kártyáját!” ◆ prezentálprezentál 「Kaigide atarasii anga
teidzsiszareta.」 „Az értekezleten új javaslatot
prezentáltak.”

teidzsitaiteidzsitai ◆ T alakú kötésT alakú kötés
teidzsoteidzso ◆ erkölcsös nőerkölcsös nő ◆ hű feleséghű feleség
teidzsódzsótaiteidzsódzsótai ◆ stabil állapotstabil állapot
teidzsóhateidzsóha ◆ állóhullámállóhullám
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teidzsónateidzsóna ◆ állandósultállandósult ◆ stabilstabil
teidzsószagjóteidzsószagjó ◆ rutinmunkarutinmunka
teidzsúteidzsú ◆ letelepedésletelepedés
teidzsúcsiteidzsúcsi ◆ állandó lakóhelyállandó lakóhely
teidzsúdzsinkóteidzsúdzsinkó ◆ állandó népességállandó népesség
teidzsúsateidzsúsa ◆ állandó lakosállandó lakos
teidzsúsoteidzsúso ◆ állandó lakóhelyállandó lakóhely
teidzsúszuruteidzsúszuru ◆ letelepedikletelepedik 「Kunino higa-
sino katani teidzsúsita.」 „A keleti országrészben
telepedett le.”

teienteien ◆ alacsonyalacsony sótartalomsótartalom 「Teiensóju」
„alacsony sótartalmú szójaszósz”

teienteien ◆ díszkertdíszkert ◆ kertészetkertészet ◆ parkpark ◆ par-par-
kosítottkosított kertkert ◇ igiriszusikiteienigiriszusikiteien angolkertangolkert
◇ okudzsóteienokudzsóteien tetőkerttetőkert ◇ kaijúsikiteienkaijúsikiteien
tavacskatavacska körülikörüli parkpark ◇ kúcsúteienkúcsúteien függő-függő-
kertkert ◇ szanszuiteienszanszuiteien tájkerttájkert ◇ nihonteiennihonteien
japánjapán kertkert ◇ fúkeisikiteienfúkeisikiteien tájkerttájkert ◇ fu-fu-
ranszufúkeisikiteienranszufúkeisikiteien franciakertfranciakert
teiendzsucuteiendzsucu ◆ tájkertészettájkertészet
teien-noteien-no ◆ alacsonyalacsony sótartalmúsótartalmú 「Teienno
csómirjó」 „alacsony sótartalmú ételízesítő”

teiensiteiensi ◆ tájkertésztájkertész
teiensokuteiensoku ◆ sószegény étrendsószegény étrend
teifuteifu ◆ erkölcsös feleségerkölcsös feleség ◆ hű feleséghű feleség
teigakuteigaku ◆ eltiltáseltiltás azaz iskolalátogatástóliskolalátogatástól ◇

mukiteigakumukiteigaku határozatlan idejű eltiltáshatározatlan idejű eltiltás
teigakuteigaku ◆ állandóállandó összegösszeg ◆ fixfix összegösszeg ◇

teigakukjúteigakukjú fixfix fizetésfizetés ◇ teigakusotokuteigakusotoku fixfix
jövedelemjövedelem ◇ teigakuszeiteigakuszei fix adófix adó
teigakuteigaku ◆ alacsony összegalacsony összeg
teigakucsokinteigakucsokin ◆ havidíjashavidíjas megtakarításmegtakarítás
「Maicukiniman enzucuno teigakucsokinnisita.」
„Havi húszezer jenes megtakarítású számlát nyi-
tottam.” ◆ rendszeres megtakarításrendszeres megtakarítás
teigakudzsidófurikomiteigakudzsidófurikomi ◆ állandóállandó átutalásiátutalási
megbízásmegbízás
teigakukjúteigakukjú ◆ fix fizetésfix fizetés
teigakunenteigakunen ◆ alsóalsó tagozattagozat 「Sógakkóteiga-
kunenno szeito」 „általános iskolai alsó tagozatú
diák”

teigakuniszuruteigakuniszuru ◆ eltilteltilt azaz iskolalátoga-iskolalátoga-
tástóltástól 「Gakuszei-va teigakuniszareta.」 „A di-
ákot eltiltották az iskolalátogatástól.”

teigakunoteigakuno ◆ alacsony összegűalacsony összegű
teigakunózeisateigakunózeisa ◆ kisadózókisadózó
teigakurjókinteigakurjókin ◆ átalánydíjátalánydíj
teigakusiheiteigakusihei ◆ kis címletű bankjegykis címletű bankjegy
teigakusobunteigakusobun ◆ diákdiák felfüggesztésefelfüggesztése ◆ el-el-
tiltástiltás azaz iskolalátogatástóliskolalátogatástól ◆ felfüggesz-felfüggesz-
tés az iskolábóltés az iskolából
teigakusotokuteigakusotoku ◆ fix jövedelemfix jövedelem
teigakusotokusateigakusotokusa ◆ alacsony jövedelműalacsony jövedelmű
teigakusotokuszóteigakusotokuszó ◆ alacsonyalacsony jövedelműjövedelmű
rétegréteg
teigakuszeiteigakuszei ◆ fix adófix adó
teigakuszeinoteigakuszeino ◆ átalányosátalányos
teigenteigen ◆ fokozatosfokozatos csökkenéscsökkenés ◇ kójóte-kójóte-
igenigen csökkenő hasznosságcsökkenő hasznosság
teigenteigen ◆ felvetésfelvetés ◆ javaslatjavaslat
teigenteigen ◆ csökkenéscsökkenés ◆ csökkentéscsökkentés
teigenkakinhósikiteigenkakinhósiki ◆ degresszívdegresszív számlázásszámlázás

teigenszuruteigenszuru ◆ fokozatosanfokozatosan csökkencsökken
「Dzsinkóga teigensiteiru.」 „A népesség fokoza-
tosan csökken.”

teigenszuruteigenszuru ◆ felvetfelvet 「Atarasii an-o teigensi-
ta.」 „Felvetett egy új javaslatot.”

teigenszuruteigenszuru ◆ csökkencsökken 「Bangumino
sicsóricu-va teigensita.」 „A műsor nézettsége
csökkent.” ◆ csökkentcsökkent 「Szeizókoszuto-o te-
igensita.」 „Csökkentette a termelési költséget.”

teigenzeiricuteigenzeiricu ◆ degresszív adókulcsdegresszív adókulcs
teigiteigi ◆ felvetésfelvetés ◆ indítványindítvány ◆ javaslatjavaslat
teigiteigi ◆ definíciódefiníció 「Gúszúno teigi」 „páros
szám definíciója” ◆ meghatározásmeghatározás
teigiikiteigiiki ◆ értelmezésiértelmezési tartománytartomány 「Kanszú-
no teigiiki」 „függvény értelmezési tartománya”

teigisinaoszuteigisinaoszu ◆ újradefiniálújradefiniál 「Dzsóken-o te-
igisi naosita.」 „Újradefiniáltam a feltételeket.”

teigiszuruteigiszuru ◆ felvetfelvet 「Mondai-o teigiszuru.」
„Felveti a problémát.” ◆ indítványozindítványoz
「Kaiszeian-o teigiszuru.」 „Módosító javaslatot
indítványoz.”

teigiszuruteigiszuru ◆ definiáldefiniál 「Kanszú-o teigisita.」
„Definiálta az függvényt.” ◆ deklaráldeklarál 「Purog-
uramu henszú-o teigisita.」 „Deklarálta a válto-
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zókat a programban.” ◆ meghatározmeghatároz 「Jóken-o
teigisita.」 „Meghatározta a feltételeket.”

teihateiha ◆ adásszünetadásszünet ◆ műsorszórásműsorszórás végevége
「Anarogu teihano hi」 „analóg műsorszórás vé-
gének napja”

teihacuteihacu ◆ hajborotváláshajborotválás ◆ kopaszrakopaszra bo-bo-
rotválásrotválás
teihacuszuruteihacuszuru ◆ kopaszrakopaszra borotválborotvál 「Teiha-
cusite bucumonni haitta.」 „Kopaszra borotválta
a fejét, és buddhista szerzetes lett.” ◆ tonzúráttonzúrát
vágvág
teihaitókabuteihaitókabu ◆ alacsonyalacsony osztalékúosztalékú rész-rész-
vényvény
teihakuteihaku ◆ kikötéskikötés 「Ógataszenno teihakuni te-
kisita minato」 „nagy méretű hajók kikötésére al-
kalmas kikötő” ◆ lehorgonyzáslehorgonyzás
teihakucsiteihakucsi ◆ kikötőhelykikötőhely
teihakucsúnoteihakucsúno ◆ lehorgonyzottlehorgonyzott 「Teihaku-
csúno fune」 „lehorgonyzott hajó”

teihakukikanteihakukikan ◆ horgonyzás időtartamahorgonyzás időtartama
teihakurjóteihakurjó ◆ horgonyzási díjhorgonyzási díj ◆ kikötői díjkikötői díj
teihakusoteihakuso ◆ kikötőhelykikötőhely
teihakuszenteihakuszen ◆ horgonyzó hajóhorgonyzó hajó
teihakuszuruteihakuszuru ◆ álláll 「Minatoni funega teiha-
kusiteiru.」 „A kikötőben áll egy hajó.” ◆ kikötkiköt
「Fune-va ganpekini teihakusiteiru」 „A hajó ki-
kötött a mólónál.” ◆ lehorgonyozlehorgonyoz 「Fune-va te-
ihakusiteiru.」 „A hajó lehorgonyzott.”

teihakutóteihakutó ◆ horgonylámpahorgonylámpa
teihanpacuszupondzsiteihanpacuszupondzsi ◆ habszivacshabszivacs
teihenteihen ◆ alapalap 「Szankakukeino teihen」 „há-
romszög alapja” ◆ legalsólegalsó rétegréteg 「Sakaino tei-
hen」 „társadalom legalsó rétege”

teihen-niteihen-ni ◆ legalullegalul
teihin-inoteihin-ino ◆ rosszrossz minőségűminőségű 「Teihin-ino kó-
szeki」 „rossz minőségű érc”

teihjóteihjó ◆ elfogadottelfogadott értékelésértékelés ◆ elismert-elismert-
ségség
teihjónoaruteihjónoaru ◆ egyértelműegyértelmű 「Kanodzsono
szainó-va teihjónoarutokoroda.」 „A tehetsége
egyértelmű.” ◆ híreshíres 「Konoszúcu-va teihjónoa-
ruburandodeszu.」 „Ez az öltöny híres márkájú.”
◆ közismertközismert 「Kareno kiokurjoku-va teihjógaa-

ru.」 „Közismert, milyen jó annak az embernek a
memóriája.”

teihókószentakuteihókószentaku ◆ irányítottirányított kiválogató-kiválogató-
dásdás
teihonteihon ◆ hiteles könyvhiteles könyv
teihonteihon ◆ eredeti szövegeredeti szöveg ◆ nyers szövegnyers szöveg
teiiteii ◆ császári tróncsászári trón ◆ uralkodói trónuralkodói trón
teiiteii ◆ helymeghatározáshelymeghatározás ◆ helyzetmegha-helyzetmegha-
tározástározás ◆ lokációlokáció ◆ orientációorientáció ◆ tájéko-tájéko-
zódászódás ◇ hankjóteiihankjóteii echolokációecholokáció
teiinteiin ◆ férőhelyférőhely 「Hinandzsono teiin-o fujasi-
ta.」 „Növelte a menedékhely férőhelyét.” ◆ fé-fé-
rőhelyekrőhelyek számaszáma 「Konobaszuno teiin-va ni-
dzsúnanameideszu.」 „Ebben a buszban a férőhe-
lyek száma 27.” ◆ férőhelykeretférőhelykeret 「Gakuszeir-
jóno teiin」 „kollégium férőhelykerete” ◆ kije-kije-
löltlölt létszámlétszám ◆ létszámkeretlétszámkeret 「Igakubuno
teiin」 „orvosi kar létszámkerete” ◆ megenge-megenge-
dettdett létszámlétszám 「Kuraszuno teiin」 „osztály
megengedett létszáma” ◆ személyesszemélyes 「Kore-
va teiinjondzsú ninnobaszudeszu.」 „Ez egy negy-
venszemélyes busz.” ◇ njúgakuteiinnjúgakuteiin felvételifelvételi
keretkeret
teiinicuguteiinicugu ◆ követi a trónonköveti a trónon
teiinicukuteiinicuku ◆ trónra léptrónra lép
teiininoboruteiininoboru ◆ trónra léptrónra lép
teiin-óbáteiin-óbá ◆ létszámtúllépéslétszámtúllépés
teiinszakugenteiinszakugen ◆ férőhelycsökkentésférőhelycsökkentés
teiinvareszuruteiinvareszuru ◆ nemnem ériéri elel aa keretetkeretet
「Konsunno njúgakumono-va teiinvaresita.」
„Idén tavasszal a beiratkozók száma nem érte el a
keretet.”

teiinzóteiinzó ◆ férőhelynövelésférőhelynövelés
teijakuteijaku ◆ elfogadott fordításelfogadott fordítás
teijokuteijoku ◆ diplomatikusandiplomatikusan 「Teijoku oi kaesza-
reta.」 „Diplomatikusan elküldték.” ◆ mondva-mondva-
csináltcsinált indokkalindokkal 「Nakamatacsino szaszoi-o
teijoku kotovatta.」 „Mondvacsinált indokkal el-
utasította a barátai meghívását.”

teikateika ◆ egységáregységár ◆ fixfix árár ◆ kiszabottkiszabott árár ◆

szabottszabott árár 「Kono sóhin-va teikade utteiru.」
„Ezt a terméket szabott áron adják.”

teikateika ◆ csökkenéscsökkenés 「Nihonno sógakuszeino
gakurjokuteikaga mondaisiszareteimaszu.」
„Problémaként tekintenek a japán kisiskolások ta-
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nulási képességének a csökkenésére.” ◆ romlásromlás
「Kódzsóto teika」 „javulás vagy romlás” ◇ ki-ki-
nóteikasónóteikasó alulműködésalulműködés ◇ sicunoteikasicunoteika minő-minő-
ségromlásségromlás ◇ sirjokuteikasirjokuteika látáscsökkenéslátáscsökkenés
◇ csórjokuteikacsórjokuteika halláscsökkenéshalláscsökkenés ◇ hinsic-hinsic-
unoteikaunoteika minőségromlásminőségromlás 「Hinsicuno teika-
va riekino teikani cunagatta.」 „A minőségromlás
profitcsökkenéshez vezetett.” ◇ morarunoteikamorarunoteika
erkölcsi degradációerkölcsi degradáció
teikacujóteikacujó ◆ tárgyas ragozástárgyas ragozás
teikahjóteikahjó ◆ árcédulaárcédula
teikaihacuteikaihacu ◆ fejletlenségfejletlenség
teikaihacukokuteikaihacukoku ◆ elmaradottelmaradott országország ◆

harmadik világbeli országharmadik világbeli ország
teikaihacunoteikaihacuno ◆ fejletlenfejletlen
teikaitenteikaiten ◆ alacsonyalacsony fordulatszámfordulatszám ◆ kiskis
fordulatszámfordulatszám
teikakakuteikakaku ◆ alacsony áralacsony ár
teikakazurateikakazura ◆ ázsiai jázminázsiai jázmin
teikakuteikaku ◆ névleges értéknévleges érték
teikakuden-acuteikakuden-acu ◆ névleges feszültségnévleges feszültség
teikakusóhidenrjokuteikakusóhidenrjoku ◆ névlegesnévleges teljesít-teljesít-
ménymény
teikakusucurjokuteikakusucurjoku ◆ névlegesnévleges teljesítményteljesítmény

teikanteikan ◆ belenyugvásbelenyugvás ◆ tisztában levéstisztában levés
teikanteikan ◆ alapítóalapító okiratokirat 「Kaisano teikan-o
szadameta.」 „Elkészítették az vállalat alapító ok-
iratát.” ◆ alapszabályalapszabály
teikansiteikansi ◆ aa ◆ azaz ◆ határozott névelőhatározott névelő
teikanszuruteikanszuru ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Unmeidato te-
ikansita.」 „Belenyugodott a sorsába.” ◆ tisz-tisz-
tábantában vanvan 「Mizukarano tacsiba-o teikansita.」
„Tisztában volt a helyzetével.”

teika-o szadameruteika-o szadameru ◆ lefixálja az áratlefixálja az árat
teikaroríteikarorí ◆ alacsony kalóriaalacsony kalória
teikarorínoteikaroríno ◆ alacsonyalacsony kalóriájúkalóriájú 「Tei-
karoríno tabe mono」 „alacsony kalóriájú étel”

teikassateikassa ◆ állócsigaállócsiga
teikaszuruteikaszuru ◆ csökkencsökken 「Uruszai kankjóde-va
ninno súcsúrjoku-va teikasimaszu.」 „Zajos kör-
nyezetben csökken az ember figyelőképessége.” ◆

lankadlankad 「Tosi-o torunicurete súcsúrjokuga tei-
kasimaszu.」 „Ahogy öregszem, úgy lankad a fi-

gyelmem.” ◆ romlikromlik 「Szeikacuszuidzsunga tei-
kasita.」 „Romlott az életszínvonal.”

teikecuteikecu ◆ megkötésmegkötés 「Heivadzsójakuno teike-
cu」 „békeszerződés megkötése”

teikecuacuteikecuacu ◆ alacsonyalacsony vérnyomásvérnyomás ◆ hipo-hipo-
tóniatónia
teikecuacusóteikecuacusó ◆ alacsony vérnyomásalacsony vérnyomás
teikecuszuruteikecuszuru ◆ aláíraláír 「Heivadzsójakuga teike-
cuszareta.」 „Aláírták a békeszerződést.” ◆ meg-meg-
kötköt 「Anzenkjótei-va teikecuszareta.」 „Megkö-
tötték a biztonsági egyezményt.”

teikeiteikei ◆ kliséklisé ◆ meghatározott alakmeghatározott alak
teikeiteikei ◆ trapéztrapéz
teikeiteikei ◆ patkó alakpatkó alak
teikeiteikei ◆ együttműködésegyüttműködés 「Teikei-o kjókaszu-
ru.」 „Szorosabbra fogják az együttműködést.” ◆

kooperációkooperáció ◆ összefogásösszefogás ◆ társulástársulás ◇ gi-gi-
dzsucuteikeidzsucuteikei műszaki együttműködésműszaki együttműködés
teikeidósiteikeidósi ◆ ragozott igeragozott ige
teikeidzsisakuteikeidzsisaku ◆ patkómágnespatkómágnes
teikeigaijúbinbucuteikeigaijúbinbucu ◆ szabványtólszabványtól eltérőeltérő
méretű küldeményméretű küldemény
teikeijúbinbucuteikeijúbinbucu ◆ szabványosszabványos postaipostai kül-kül-
deménydemény
teikeikateikeika ◆ szabványosításszabványosítás
teikeinoteikeino ◆ patkó alakúpatkó alakú
teikeinoteikeino ◆ rendesrendes ◆ szabványosszabványos
teikeinonaiteikeinonai ◆ alaktalanalaktalan 「Teikeinonai cucsi-
no katamariri」 „alaktalan göröngy”

teikeisiteikeisi ◆ kötött formájú verskötött formájú vers
teikeiszakiteikeiszaki ◆ üzleti partnerüzleti partner ◆ üzlettársüzlettárs
teikeiszuruteikeiszuru ◆ együttműködikegyüttműködik 「Kono futac-
uno kigjó-va teikeisita.」 „A két vállalat együtt-
működött.” ◆ kollaborálkollaborál 「Nisa-va teikeisite-
ita.」 „A két vállalat kollaborált.” ◆ összefogösszefog
「Kaisadósi-va teikeisita.」 „A vállalatok össze-
fogtak.” ◆ társultársul 「Kakuszábiszu kaisaga teike-
isita.」 „A szolgáltatóvállalatok társultak.” ◇ tei-tei-
keiszurukotoninarukeiszurukotoninaru frigyrefrigyre léplép 「A SatoB sa-
va teikeiszurukotoninatta.」 „Frigyre lépett az A-
és a B vállalat.”

teikeiszurukotoninaruteikeiszurukotoninaru ◆ frigyrefrigyre léplép 「A Sa-
toB sa-va teikeiszurukotoninatta.」 „Frigyre lé-
pett az A- és a B vállalat.”
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teikeitekinateikeitekina ◆ stilizáltstilizált ◆ sztereotipikussztereotipikus ◆

tipikustipikus
teikenteiken ◆ határozotthatározott véleményvélemény 「Szorenicu-
ite teikenganai.」 „Nincs erről határozott vélemé-
nyem.”

teikettóteikettó ◆ alacsony vércukorszintalacsony vércukorszint
teikettósóteikettósó ◆ abnormálisanabnormálisan alacsonyalacsony vér-vér-
cukorszintcukorszint ◆ hipoglikémiahipoglikémia
teikiteiki ◆ felvetésfelvetés ◆ perindításperindítás
teikiteiki ◆ bérletbérlet 「Densano roh-ka gecuno teiki-o
katta.」 „Féléves vonatbérletet vettem.” ◆ lekö-lekö-
tötttött betétbetét 「Hjakumanen-o icsinenkanno tei-
kinisitai.」 „Szeretnék lekötni egymillió jent egy
évre!” ◆ meghatározottmeghatározott időtartamidőtartam ◆ menet-menet-
rendrend szerintiszerinti 「Teikibaszu」 „menetrend sze-
rinti buszjárat” ◆ szabályosszabályos időközidőköz ◇ cúgaku-cúgaku-
teikiteiki diákbérletdiákbérlet ◇ cúkinteikicúkinteiki dolgozóbér-dolgozóbér-
letlet
teikiacuteikiacu ◆ alacsonyalacsony légnyomáslégnyomás ◆ ciklonciklon
「Hattacusita teikiacu」 „kifejlett ciklon” ◆

rosszkedvrosszkedv 「Kare-va kjóha teikiacuda.」 „Ma
rossz kedve van.” ◇ nettaiteikiacunettaiteikiacu trópusitrópusi
ciklonciklon
teikibinteikibin ◆ menetrendszerűmenetrendszerű járatjárat ◆ rend-rend-
szeresszeres értesítésértesítés 「Nenkinteikibin-va sóraini
uke toreru nenkingaku-o simeszu júbindeszu.」
„A nyugdíjjal kapcsolatos rendszeres értesítés a
várható összeget mutatja.” ◆ rendszeresrendszeres járatjárat
◆ rendszeres postázásrendszeres postázás
teikiireteikiire ◆ bérlettartóbérlettartó ◆ bérlettokbérlettok
teikijokinteikijokin ◆ betétlekötésbetétlekötés ◆ lekötéslekötés ◆ le-le-
kötöttkötött betétbetét ◆ lekötöttlekötött megtakarításmegtakarítás ◇

kensócukiteikijokinkensócukiteikijokin nyereménybetétnyereménybetét
teikijokin-niszuruteikijokin-niszuru ◆ lekötleköt 「Okane-o szanka
gecuno teikijokinnisita.」 „Három hónapra lekö-
töttem a pénzem.”

teikikankóbucuteikikankóbucu ◆ folyóiratfolyóirat ◆ időszakosidőszakos ki-ki-
adványadvány ◆ magazinmagazin
teikikenteikiken ◆ bérletbérlet 「Kjóno asza, mata ucsini
densano teikiken-o vaszuremasita.」 „Ma reggel
megint otthon felejtettem a vonatbérletemet.” ◆

bérletjegybérletjegy
teikikensinteikikensin ◆ időszakos orvosi vizsgálatidőszakos orvosi vizsgálat
teikikódokuteikikódoku ◆ előfizetéselőfizetés 「Sinbunno
teikikódoku-o jameta.」 „Lemondtam az újság-
előfizetésem.”

teikikódokuteikikódoku ◆ időtartamraidőtartamra szólószóló előfize-előfize-
téstés 「Icsinenno teikikódoku」 „egy évre szóló
előfizetés”

teikikódokusateikikódokusa ◆ előfizetőelőfizető ◆ újság-újság-
előfizetőelőfizető
teikikódokuszuruteikikódokuszuru ◆ előfizetelőfizet 「Sinbun-o hito-
cu teikikódokusiteiru.」 „Előfizetek egy újságra.”

teikinriteikinri ◆ alacsonyalacsony kamatkamat 「Teikinride
okane-o karita.」 „Alacsony kamatra vettem fel
kölcsönt.”

teikisikenteikisiken ◆ kollokviumkollokvium ◆ terminusterminus végivégi
vizsgavizsga
teikisókjúteikisókjú ◆ rendszeres fizetésemelésrendszeres fizetésemelés
teikiszenteikiszen ◆ menetrendszerű hajómenetrendszerű hajó
teikiszuruteikiszuru ◆ felhozfelhoz 「Csikjúondankamondai-
o teikisita.」 „Felhozta a globális felmelegedés
problémáját.” ◆ felvetfelvet 「Ókuno mondai-o tei-
kisita.」 „Rengeteg problémát vetett fel.” ◆ indítindít
「Mindzsiszosó-o teikisita.」 „Polgári pert indí-
tott.” ◇ szosó-o teikiszuruszosó-o teikiszuru pert indítpert indít
teikitekinateikitekina ◆ meghatározottmeghatározott időnkéntiidőnkénti
「Teikitekina kaigi」 „meghatározott időnkénti
értekezlet” ◆ rendszeresrendszeres 「Erebétáno teikitek-
ina tenkenga hicujódeszu.」 „A liftek rendszeres
ellenőrzése szükséges.”

teikitekinatenkenteikitekinatenken ◆ időszakosidőszakos ellenőrzésellenőrzés
「Kaszaikeihókino teikitekina tenken」 „tűzjelző
berendezés időszakos ellenőrzése”

teikitekiniteikitekini ◆ meghatározottmeghatározott időközönkéntidőközönként
「Kono kikai-va teikitekini tenkenszuru hicujóga-
aru.」 „A gépet meghatározott időközönként el-
lenőrizni kell.” ◆ rendszeresenrendszeresen 「Teikitekini
kenkósindan-o ukeru.」 „Rendszeresen járok or-
vosi vizsgálatra.”

teikjóteikjó ◆ felkínálásfelkínálás ◆ szolgáltatásszolgáltatás ◆

szponzorálásszponzorálás 「Kono bangumi-va marumaru-
no kaisano teikjóde ookurisimasita.」 „Ezt a mű-
sort az X cég szponzorálásával sugároztuk.” ◇

dzsóhóteikjódzsóhóteikjó adatszolgáltatásadatszolgáltatás
teikjósateikjósa ◆ donordonor 「Zókiteikjósa」 „szervdo-
nor” ◆ szolgáltatószolgáltató 「Dzsóhóteikjósa」 „adat-
szolgáltató” ◆ szponzorszponzor ◇ kecuekiteikjósakecuekiteikjósa
véradóvéradó
teikjószuruteikjószuru ◆ adományozadományoz 「Kodzsiinni
jófuku-o teikjósita.」 „Ruhákat adományozott az
árvaháznak.” ◆ ajánlajánl 「Tomodacsini futacuno
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szentakusi-o teikjósita.」 „Két lehetőséget aján-
lottam a barátomnak.” ◆ biztosítbiztosít 「Kaitóni
dzsúbunna dzsikanga teikjószarenakatta.」 „Nem
biztosítottak elég időt a válaszokra.” ◆ felajánlfelajánl
「Kare-va dzsinzó-o teikjósita.」 „Felajánlotta a
veséjét.” ◆ felkínálfelkínál 「Nanminni dzsibunno ie-
o teikjósita.」 „A menekülteknek felkínálta a la-
kását.” ◆ nyújtnyújt 「Atarasii dzsóhó-o teikjósita.」
„Új információt nyújtott.” ◆ rendelkezésrerendelkezésre bo-bo-
csátcsát 「Kaisa-va siszakuki-o teikjósita.」 „A vál-
lalat rendelkezésünkre bocsátotta a prototípust.”
◆ szolgáltatszolgáltat 「Suzaini sirjó-o teikjósita.」
„Anyagot szolgáltatott a riporthoz.”

teikjúteikjú ◆ alacsony fizetésalacsony fizetés
teikjúteikjú ◆ tenisztenisz
teikjúbiteikjúbi ◆ hivataloshivatalos szabadnapszabadnap ◆ munka-munka-
szüneti napszüneti nap ◆ szünnapszünnap
teikjúnateikjúna ◆ alacsonyrendűalacsonyrendű ◆ alpárialpári 「Teik-
júna sumi」 „alpári ízlés” ◆ erkölcstelenerkölcstelen 「Te-
ikjúna szeidzsika」 „erkölcstelen politikus” ◆ si-si-
lánylány 「Teikjúna eiga」 „silány film” ◇ teikjúna-teikjúna-
sinbunsinbun szennylapszennylap
teikjúnasinbunteikjúnasinbun ◆ szennylapszennylap
teikóteikó ◆ osztásosztás ◇ súhaszúteikósúhaszúteikó frekvencia-frekvencia-
osztásosztás
teikóteikó ◆ ellenállásellenállás 「Tekino teikó-va mudadat-
ta.」 „Az ellenség ellenállása reménytelen volt.”
◆ ellenszegülésellenszegülés 「Szabecu-o teikónaku uke ire-
ta.」 „Ellenszegülés nélkül hagyta a megkülön-
böztetést.” ◆ idegenkedésidegenkedés 「Atarasiimono-e no
teikó」 „idegenkedés az új dolgoktól” ◆ közeg-közeg-
ellenállásellenállás ◆ rezisztanciarezisztancia ◆ rezisztenciarezisztencia
◆ vonakodásvonakodás ◇ kankjóteikókankjóteikó környezetikörnyezeti el-el-
lenálláslenállás ◇ kankjóteikókankjóteikó környezetikörnyezeti rezisz-rezisz-
tanciatancia ◇ kúkiteikókúkiteikó légellenálláslégellenállás
「Sataidezain-va kúkiteikó-o herasita.」 „A ka-
rosszéria formatervezése csökkentette a légellen-
állást.” ◇ korogariteikókorogariteikó gördülésigördülési ellenállásellenállás
◇ dzsikiteikódzsikiteikó reluktanciareluktancia ◇ dzsikiteikódzsikiteikó
mágnesesmágneses ellenállásellenállás ◇ súdóteikósúdóteikó csúszásicsúszási
ellenállásellenállás ◇ teikónakuteikónaku hajlandóhajlandó csinálnicsinálni
「Kore-va sóhisaga teikónaku haraeru icsibanta-
kai nedanda.」 „Ez a legmagasabb ár, amit a fo-
gyasztók hajlandóak kifizetni.” ◇ teikóricuteikóricu faj-faj-
lagoslagos ellenállásellenállás ◇ denkiteikódenkiteikó elektromoselektromos
ellenállásellenállás ◇ denkiteikóricudenkiteikóricu fajlagosfajlagos ellen-ellen-
állásállás ◇ hiteikóhiteikó fajlagosfajlagos ellenállásellenállás ◇ ma-ma-
szacuteikószacuteikó dörzsellenállásdörzsellenállás ◇ muteikónote-muteikónote-
ikóikó passzív ellenálláspasszív ellenállás

teikódekinaiteikódekinai ◆ ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Kareno
kógekinidaremo teikódekinai.」 „Ellenállhatatla-
nok a támadásai.”

teikófukateikófuka ◆ ellenállási terhelésellenállási terhelés
teikógaisateikógaisa ◆ alacsonyalacsony károsanyag-károsanyag-
kibocsátású autókibocsátású autó ◆ környezetbarát autókörnyezetbarát autó
teikóhen-acukiteikóhen-acuki ◆ feszültségosztófeszültségosztó transz-transz-
formátorformátor ◆ reduktorreduktor
teikókanteikókan ◆ idegenkedésidegenkedés
teikókangaaruteikókangaaru ◆ idegenkedikidegenkedik 「Konpjútani
teikókangaaru.」 „Idegenkedik a számítógéptől.”

teikókeiteikókei ◆ ellenállásmérőellenállásmérő
teikókiteikóki ◆ ellenállásellenállás
teikokuteikoku ◆ időidő 「Teikokuninarimasitanode,
hadzsimeszaszeteitadakimaszu.」 „Elérkezett az
idő, engedjék meg, hogy elkezdjem!” ◆ meghatá-meghatá-
rozottrozott időidő 「Hókokuso-va teikokumadeni ma-
ni avanakatta.」 „Nem sikerült elkészíteni a jelen-
tést a meghatározott időre.” ◆ menetrendmenetrend sze-sze-
rintirinti időidő 「Densaga teikokuni tócsakusita.」
„Menetrend szerinti időben jött a vonat.”

teikokuteikoku ◆ birodalombirodalom ◆ császárságcsászárság ◇ igiri-igiri-
szuteikokuszuteikoku BritBrit BirodalomBirodalom ◇ iszuramutei-iszuramutei-
kokukoku kalifátuskalifátus ◇ ószutoria-hangaríteikokuószutoria-hangaríteikoku
Osztrák-MagyarOsztrák-Magyar MonarchiaMonarchia ◇ daiszantei-daiszantei-
kokukoku harmadikharmadik birodalombirodalom ◇ nidzsúteikokunidzsúteikoku
kettőskettős monarchiamonarchia ◇ nidzsúteikokunidzsúteikoku dualis-dualis-
tata monarchiamonarchia ◇ bizancsinteikokubizancsinteikoku BizánciBizánci
BirodalomBirodalom ◇ furankuteikokufurankuteikoku FrankFrank Biroda-Biroda-
lomlom ◇ mongoruteikokumongoruteikoku MongolMongol BirodalomBirodalom ◇

rómateikokurómateikoku Római BirodalomRómai Birodalom
teikokubidzsucuinteikokubidzsucuin ◆ CsászáriCsászári MűvészetiMűvészeti
AkadémiaAkadémia
teikokuniteikokuni ◆ időreidőre 「Teikokuni sukkindekina-
katta.」 „Nem értem be időre a munkahelyemre.”

teikokusugiteikokusugi ◆ birodalmiságbirodalmiság ◆ imperializ-imperializ-
musmus ◇ hanteikokusugihanteikokusugi antiimperializmusantiimperializmus
teikokusugitekinateikokusugitekina ◆ birodalmibirodalmi ◆ imperialis-imperialis-
tata
teikónakuteikónaku ◆ hajlandóhajlandó csinálnicsinálni 「Kore-va só-
hisaga teikónaku haraeru icsibantakai nedanda.」
„Ez a legmagasabb ár, amit a fogyasztók hajlandó-
ak kifizetni.”

teikóricuteikóricu ◆ fajlagos ellenállásfajlagos ellenállás
teikórjokuteikórjoku ◆ ellenállóellenálló képességképesség 「Kono bjó-
kini kansiteha vakamonono teikórjoku-va otosijo-
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rijorimo jovai.」 „E betegséggel szemben, a fiata-
loknak kisebb ellenálló képessége van mint az öre-
geknek.”

teikósateikósa ◆ ellenállóellenálló
teikósigataiteikósigatai ◆ ellenállhatatlanellenállhatatlan 「Teikósi
gatai mirjoku」 „ellenállhatatlan vonzerő”

teikósinkateikósinka ◆ ortogenézisortogenézis
teikószeiteikószei ◆ ellenállásellenállás ◇ zensinkakutokute-zensinkakutokute-
ikószeiikószei szisztémás szerzett ellenállásszisztémás szerzett ellenállás
teikószuruteikószuru ◆ ellenállellenáll 「Teikósitemo mudade-
szu.」 „Nincs értelme ellenállni.” ◆ ellenszegülellenszegül
「Ojano isini teikósita.」 „Ellenszegült a szülei
akaratának.”

teikoszutoteikoszuto ◆ alacsony költségalacsony költség
teikótótateikótóta ◆ irányítottirányított kiválogatódáskiválogatódás ◆

ortoszelekcióortoszelekció
teikóundóteikóundó ◆ ellenállási mozgalomellenállási mozgalom
teikúteikú ◆ alacsonyalacsony magasságmagasság 「Hikóki-va
teikú-o tondeita.」 „A gép alacsony magasságban
repült.”

teikúhikóteikúhikó ◆ mélyrepülésmélyrepülés
teimaiteimai ◆ kistestvérkistestvér 「Kareni teimaiga umare-
ta.」 „Született egy kistestvére.” ◆ öcs és húgöcs és húg
teimeiteimei ◆ pangáspangás 「Keizaino teimeide kotosi-va
cugikara cugiheto miszega heitensita.」 „A gazda-
sági pangás miatt idén sorra zártak be az üzletek.”
◆ stagnálásstagnálás ◇ an-unteimeian-unteimei sötétsötét fellegekfellegek
gyülekezésegyülekezése
teimeiszuruteimeiszuru ◆ alacsonyanalacsonyan szállongszállong ◆ gyü-gyü-
lekeziklekezik 「Vaga kunini-va an-unga teimeisitei-
ru.」 „Sötét felhők gyülekeznek országunk felett.”
◆ megcsappanmegcsappan 「Bandono ninkiga teimeisite-
iru.」 „Megcsappant az érdeklődés az együttes
iránt.” ◆ pangpang 「Keizai-va teimeisiteita.」 „A
gazdaság pangott.” ◆ stagnálstagnál 「Dzsissicucsing-
inga teimeisiteiru.」 „A reálbérek stagnálnak.”

teimenteimen ◆ alapalap 「Kakucsúno teimen」 „hasáb
alapja” ◆ alapfelületalapfelület ◆ alapsíkalapsík ◆ alvázalváz
teimenzuteimenzu ◆ alulnézetalulnézet ◆ alulnézeti rajzalulnézeti rajz
teimicudoripotanpakusicuteimicudoripotanpakusicu ◆ alacsonyalacsony sű-sű-
rűségű lipoproteinrűségű lipoprotein
teimóteimó ◆ borotválásborotválás ◆ borotválkozásborotválkozás
teineiteinei ◆ figyelmességfigyelmesség ◆ gondossággondosság
「Sigoto-o teineiniszuru.」 „Gondosan végzi a
munkáját.” ◆ tisztelettudástisztelettudás ◆ udvariasságudvariasság

◇ goteineinigoteineini kedveskedves öntőlöntől 「Goteineini oden-
vaitadaki, arigatógozaimaszu!」 „Nagyon kedves
öntől, hogy felhívott.”

teineigoteineigo ◆ udvarias nyelvezetudvarias nyelvezet
teineinateineina ◆ precízprecíz 「Teineina sigoto-o siteiru.」
„Precíz munkát végez.” ◆ tisztességestisztességes 「Tei-
neina sigoto-o szuru.」 „Tisztességes munkát vé-
gez.” ◆ udvariasudvarias 「Teineina kotobazukai」 „ud-
varias nyelvhasználat”

teineiniteineini ◆ gondosangondosan 「Purezento-o teineini
cucunda.」 „Gondosan becsomagolta az ajándé-
kot.” ◆ illőenillően 「Teineini aiszacusita.」 „Illően
köszönt.” ◆ pedánsanpedánsan 「Sacu-o teineini tatan-
da.」 „Pedánsan összehajtogatta az ingét.” ◆ pon-pon-
tosantosan 「Szábiszu-o teineini szecumeisita.」
„Pontosan elmagyarázta a szolgáltatást.” ◆ udva-udva-
riasanriasan 「Kareno szaszoi-o teineini kotovatta.」
„Udvariasan visszautasítottam az ajánlatát.”

teineiniarauteineiniarau ◆ alaposanalaposan megmosmegmos 「Okome-o
teineini aratta.」 „Alaposan megmostam a rizst.”
◆ átmosátmos 「Bjóninno karada-o teineini aratta.」
„Átmostam a beteg testét.”

teineiszateineisza ◆ figyelmességfigyelmesség ◆ gondossággondosság
teinenteinen ◆ foglalkoztatásifoglalkoztatási korhatárkorhatár 「Tein-
ennattaga nenkin-va madamoratteinai.」 „Elér-
tem a foglalkoztatási korhatárt, de még nem ka-
pok nyugdíjat.” ◆ nyugalmazási korhatárnyugalmazási korhatár
teinenteinen ◆ beletörődésbeletörődés ◆ megvilágosodásmegvilágosodás
teinendetaisokuszuruteinendetaisokuszuru ◆ korakora miattmiatt elkül-elkül-
dikdik 「Csicsi-va teinentaisokusita.」 „Az apámat
kora miatt elküldték.”

teinengoteinengo ◆ nyugállományba vonulás utánnyugállományba vonulás után
teinenmaeteinenmae ◆ korkedvezménykorkedvezmény 「Teinenmaeni
taisokusita.」 „Korkedvezménnyel nyugállo-
mányba vonult.”

teinen-oteinen-o hajamerukotohajamerukoto ◆ korengedménykorengedmény
「Teinen-o hajamete taisokusita.」 „Korenged-
ménnyel nyugállományba vonult.”

teinenpiteinenpi ◆ kevés fogyasztáskevés fogyasztás
teinenszeiteinenszei ◆ korhatároskorhatáros nyugalmazásinyugalmazási
rendszerrendszer ◆ nyugalmazási rendszernyugalmazási rendszer
teinenszeidoteinenszeido ◆ korhatároskorhatáros nyugalmazásinyugalmazási
rendszerrendszer ◆ nyugalmazási rendszernyugalmazási rendszer
teinentaisokuteinentaisoku ◆ nyugállománybanyugállományba kerüléskerülés ◆

nyugdíjazásnyugdíjazás 「Teinentaisokumadeato nidzsú-
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nen.」 „Még húsz évem van a nyugdíjazásig.” ◇

teinentaisokuszuruteinentaisokuszuru nyugállománybanyugállományba vonulvonul
「Teinentaisokusitagamada nenkin-o moraeru
nenreininatteinai.」 „Nyugállományba vonult, de
még nem elég idős ahhoz, hogy nyugdíjat kapjon.”

teinentaisokuszuruteinentaisokuszuru ◆ nyugállománybanyugállományba vo-vo-
nulnul 「Teinentaisokusitagamada nenkin-o mora-
eru nenreininatteinai.」 „Nyugállományba vo-
nult, de még nem elég idős ahhoz, hogy nyugdíjat
kapjon.”

teinóteinó ◆ gyengeelméjűséggyengeelméjűség
teinoiiteinoii ◆ tapintatostapintatos 「Teinoii jakkaibarai」
„tapintatosan megszabadulni valakitől” ◆ udva-udva-
riasrias 「Teinoii kotovari kata」 „udvarias módja a
visszautasításnak”

teinónateinóna ◆ gyengeelméjűgyengeelméjű
teióteió ◆ császárcsászár ◆ uralkodóuralkodó ◇ mukan-noteiómukan-noteió
koronázatlankoronázatlan királykirály 「Kare-va ongakukaino
mukanno teióda.」 „Ő a zene koronázatlan kirá-
lya.” ◇ jaminoteiójaminoteió alvilág királyaalvilág királya
teiógakuteiógaku ◆ uralkodás művészeteuralkodás művészete
teiómuraszakiteiómuraszaki ◆ királyi bíborkirályi bíbor
teionteion ◆ állandó hőmérsékletállandó hőmérséklet
teionteion ◆ basszusbasszus ◆ mélymély hanghang ◇ szúdzsicu-szúdzsicu-
kiteionkiteion generálbasszusgenerálbasszus ◇ cúszóteioncúszóteion bas-bas-
soso continuocontinuo ◇ cúszóteioncúszóteion megszakításmegszakítás nél-nél-
küliküli basszusbasszus ◇ cúszóteioncúszóteion folytonosfolytonos
basszusvonalbasszusvonal
teionteion ◆ alacsonyalacsony hőmérséklethőmérséklet 「Sokuniku-o
teionde hozonszuru.」 „Alacsony hőmérsékleten
tároljuk a húst.”

teionbuteionbu ◆ alacsony szólamalacsony szólam ◆ basszusbasszus
teionbukigóteionbukigó ◆ basszuskulcsbasszuskulcs
teiondeteionde ◆ mély hangonmély hangon
teiondóbucuteiondóbucu ◆ melegvérű állatmelegvérű állat
teiongakuteiongaku ◆ kriogenikakriogenika ◆ kriotechnikakriotechnika ◆

mélyhőmérséklettanmélyhőmérséklettan
teion-ikiteion-iki ◆ mélymély hanghang ◆ mélymély hangtarto-hangtarto-
mánymány
teion-jakedoteion-jakedo ◆ alacsonyalacsony hőhatáshőhatás okoztaokozta
égési sérüléségési sérülés
teion-juszóteion-juszó ◆ hűtve szállításhűtve szállítás
teionkasuteionkasu ◆ basszistabasszista
teionkiteionki ◆ keltetőgépkeltetőgép

teion-nessóteion-nessó ◆ alacsonyalacsony hőhatáshőhatás okoztaokozta
égési sérüléségési sérülés
teionrjódeteionrjóde ◆ halkanhalkan 「Teionrjóderadzsio-o ki-
ita.」 „Halkan hallgatta a rádiót.”

teionszakkinteionszakkin ◆ pasztörizáláspasztörizálás ◆ pasztőrö-pasztőrö-
zészés
teionszakkin-noteionszakkin-no ◆ pasztőrözöttpasztőrözött 「Teion-
szakkinno gjúnjú」 „pasztőrözött tej”

teionszakkinsoriszuruteionszakkinsoriszuru ◆ pasztőrözpasztőröz
「Gjúnjú-o teionszakkinsorisita.」 „Pasztőrözte a
tejet.”

teionszeibucugakuteionszeibucugaku ◆ kriobiológiakriobiológia
teionszóteionszó ◆ termosztáttermosztát
teiószekkaiteiószekkai ◆ császármetszéscsászármetszés
teippainateippaina ◆ mindenminden idejétidejét lekötileköti 「Rjósinno
kaigode teippaida.」 „Minden időmet leköt a szü-
leim gondozása.” ◆ nagynagy erőfeszítéserőfeszítés 「Ko-
nocsippokena kjúrjóde-va ikiteirudakede teippa-
ideszu.」 „Ebből a kis fizetésből már az is nagy
erőfeszítés, hogy élek.” ◆ szűkösszűkös 「Teippaina
szeikacu-o szuru.」 „Szűkösen él.”

teirákjúszúteirákjúszú ◆ Taylor-sorTaylor-sor
teirakuteiraku ◆ csökkenéscsökkenés 「Nócsikakaku-va
csókitekini-va teirakukeikóniaru.」 „A termőföld
ára hosszútávú csökkenést mutat.” ◆ esésesés
「Kokunaiszeiszan-va teirakuno itto-o tadottei-
ru.」 „A GDP folyamatosan esik.” ◇ cúkanotei-cúkanotei-
rakuraku valuta leértékelődésevaluta leértékelődése
teirakuszuruteirakuszuru ◆ csökkencsökken 「Kono szeitóno
ninki-va teirakusiteiru.」 „Ennek a pártnak a
népszerűsége csökken.” ◆ esikesik 「Gen-
jukakakuga teirakusiteiru.」 „A kőolaj ára esik.”

teirátenkaiteirátenkai ◆ Taylor-sorba fejtésTaylor-sorba fejtés
teireteire ◆ ápolásápolás 「Kono kucuno teire-va muzu-
kasikunai.」 „Ennek a cipőnek nem nehéz az ápo-
lása.” ◆ gondozásgondozás 「Nivano teire」 „kert gon-
dozása” ◆ gondviselésgondviselés 「Kono dógu-va teirega
varuitoszabiru.」 „Ha nem viselik gondját ennek
a szerszámnak, akkor berozsdásodik.” ◆ razziarazzia
「Keiszacuno teire」 „rendőrségi razzia” ◇ cume-cume-
noteirenoteire körömápoláskörömápolás
teirecunateirecuna ◆ hitványhitvány 「Teirecuna hito」 „hit-
vány ember”

teirecunasinbunteirecunasinbun ◆ szennylapszennylap
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teiregamuzukasiiteiregamuzukasii ◆ kényeskényes 「Konoszúcuno
teire-va muzukasii.」 „Ez az öltöny nagyon ké-
nyes.”

teireiteirei ◆ rendesrendes 「Teireigikai」 „rendes ülés”
◆ szokásszokás 「Teireino kacudó」 „szokásos tevé-
kenység” ◆ szokásosszokásos 「Teireikai」 „szokásos
összejövetel”

teireikakugiteireikakugi ◆ rendes kormányülésrendes kormányülés
teirenteiren ◆ mérsékeltségmérsékeltség 「Kakaku-o teiren-
niszuru.」 „Mérsékelten tartja az árat.”

teiren-nateiren-na ◆ mérsékeltmérsékelt 「Teirenna rjókin」
„mérsékelt díjszabás” ◆ mérsékeltmérsékelt árúárú 「Tei-
renna dzsútaku」 „mérsékelt árú lakás”

teire-oteire-o szuruszuru / teireszuruteireszuru ◆ ápolápol 「Higeno
teire-o szuru.」 „Ápolja a bajuszát.” ◆ átdolgozátdolgoz
「Szakubun-o nankaimo teire-o sita.」 „Többször
átdolgoztam a fogalmazást.” ◆ gondozgondoz
「Kanodzso-va ohanano teire-o siteiru.」 „Gon-
dozza a virágait.” ◆ razziázikrazziázik 「Keiszacugabá-o
teiresita.」 „A bárban razziázott a rendőrség.” ◇

kireiniteireszareteirukireiniteireszareteiru ápoltápolt 「Kanodzsono
te-va kireini teireszareteita.」 „A nő keze ápolt
volt.”

teireszuruteireszuru / teire-oteire-o szuruszuru ◆ ápolápol 「Higeno
teire-o szuru.」 „Ápolja a bajuszát.” ◆ átdolgozátdolgoz
「Szakubun-o nankaimo teire-o sita.」 „Többször
átdolgoztam a fogalmazást.” ◆ gondozgondoz
「Kanodzso-va ohanano teire-o siteiru.」 „Gon-
dozza a virágait.” ◆ razziázikrazziázik 「Keiszacugabá-o
teiresita.」 „A bárban razziázott a rendőrség.” ◇

kireiniteireszareteirukireiniteireszareteiru ápoltápolt 「Kanodzsono
te-va kireini teireszareteita.」 „A nő keze ápolt
volt.”

teiriteiri ◆ tételtétel 「Teiri-o sómeisita.」 „Bebizonyí-
totta a tételt.” ◇ nikóteirinikóteiri binominálisbinominális tételtétel
◇ pitagoraszunoteiripitagoraszunoteiri Pitagorasz-tételPitagorasz-tétel ◇

jonsokuteirijonsokuteiri négyszín-tételnégyszín-tétel
teiriteiri ◆ alacsonyalacsony kamatkamat 「Teiride sikin-o csó-
tacusita.」 „Alacsony kamattal szereztem pénzt.”

teiricuteiricu ◆ alacsony arányalacsony arány
teiricuteiricu ◆ kötöttkötött szabályszabály ◆ törvénytörvény
「Boiru-saruruno teiricu」 „egyesített gáztör-
vény”

teiricuteiricu ◆ tézistézis
teiricuteiricu ◆ állandó arányállandó arány

teiricunoteiricuno ◆ állandóállandó arányúarányú ◆ egykulcsosegykulcsos
「Teiricuno zeiszeitabi-o dónjúsita.」 „Bevezet-
ték az egykulcsos adórendszert.”

teirikasicuketeirikasicuke ◆ alacsony kamatú kölcsönalacsony kamatú kölcsön
teiritokuantenateiritokuantena ◆ kis nyereségű antennakis nyereségű antenna
teirjóteirjó ◆ meghatározott mennyiségmeghatározott mennyiség
teirjóbunszekiteirjóbunszeki ◆ kvantitatívkvantitatív analízisanalízis ◆

mennyiségi elemzésmennyiségi elemzés
teirjótekinateirjótekina ◆ kvantitatívkvantitatív 「Teirjótekina
bunszeki」 „kvantitatív analízis” ◆ meghatáro-meghatáro-
zott mennyiségűzott mennyiségű
teirjúteirjú ◆ megállásmegállás
teirjúteirjú ◆ felszínfelszín alattialatti áramlásáramlás ◆ megbújásmegbújás
「Hitobitono teirjúniaru kanasimi」 „emberek
lelkében megbújó szomorúság” ◆ mélyenmélyen ka-ka-
vargásvargás 「Teirjúno kandzsó」 „mélyen kavargó
érzelmek” ◇ isikinoteirjúisikinoteirjú tudatalattiságtudatalattiság
teirjúdzsoteirjúdzso ◆ megállómegálló ◆ megállóhelymegállóhely ◇ ba-ba-
szunoteirjúdzsoszunoteirjúdzso buszmegállóbuszmegálló ◇ funenote-funenote-
irjúdzsoirjúdzso hajóállomáshajóállomás
teirjúdzsóteirjúdzsó ◆ megállómegálló
teirjúszuruteirjúszuru ◆ megállmegáll 「Kurumano nagarega
teirjúsita.」 „A kocsisor megállt.”

teisateisa ◆ megállásmegállás ◇ kakuekiteisakakuekiteisa személy-személy-
vonatvonat ◇ kakuekiteisakakuekiteisa mindenminden állomásonállomáson
megállásmegállás ◇ kjúteisakjúteisa hirtelen megálláshirtelen megállás
teisacuheiteisacuhei ◆ felderítőfelderítő
teisacusateisacusa ◆ felderítőfelderítő
teisacsúnoteisacsúno ◆ állóálló 「Teisacsúno densa-va man-
indatta.」 „Az álló vonat tele volt.” ◆ várakozóvárakozó
「Teisacsúno densani nori konda.」 „Felszálltam
a várakozó vonatra.”

teisadzsikanteisadzsikan ◆ várakozásivárakozási időidő 「Kono
densa-va kono ekideno teisadzsikanga midzsi-
kai.」 „Ennek vonatnak rövid a várakozási ideje
ezen az állomáson.”

teisadzsóteisadzsó ◆ állomásállomás ◆ megállóhelymegállóhely
teisaekiteisaeki ◆ állomásállomás 「Cugino teisaeki-va sibu-
jadeszu.」 „A következő állomás Sibuja.” ◆ meg-meg-
állóhelyállóhely 「Kono kjúkódensano tocsúteisaeki-va
cuginojóninarimaszu.」 „Ennek a gyorsvonatnak
a közbülső megállóhelyei a következők.”

teisakinsiteisakinsi ◆ megállni tilosmegállni tilos
teisaszuruteisaszuru ◆ megállmegáll 「Densa-va teisasita.」
„Megállt a vonat.” ◇ kjúteisaszurukjúteisaszuru hirtelenhirtelen
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megállmegáll 「Baszu-va dzsikobósinotame kjúteisa-
szurukotogaarimaszu.」 „Balesetek elkerülése ér-
dekében előfordulhat, hogy a busz hirtelen meg-
áll.”

teisiteisi ◆ állásállás 「Densano kakuekino
teisidzsikan-va midzsikakunatta.」 „A vonatok ál-
lomásonkénti állásideje csökkent.” ◆ felfüg-felfüg-
gesztésgesztés 「Kaiinsikakuteisi」 „tag felfüggeszté-
se” ◆ ideiglenesideiglenes bevonásbevonás 「Zeirisisikakuno te-
isi」 „adószakértői engedély ideiglenes bevoná-
sa” ◆ leállásleállás 「Erebétáno untenteisi」 „lift le-
állása” ◆ leállításleállítás 「Genpacuno teisi」 „atom-
erőmű leállítása” ◆ letiltásletiltás 「Júzáakauntono
teisi」 „felhasználói fiók letiltása” ◆ szünetel-szünetel-
tetéstetés 「Denkikjókjúno teisi」 „áramszolgáltatás
szüneteltetése” ◇ icsidzsiteisiicsidzsiteisi stopstop ◇ icsi-icsi-
dzsiteisidzsiteisi kimaradáskimaradás 「Intánettoszábiszuno
icsidzsiteisi-o osiraszesimaszu.」 „Tudatjuk
önökkel, hogy kimaradás lesz az internet-
szolgáltatásunkban.” ◇ kjószeiteisikjószeiteisi kényszer-kényszer-
leállításleállítás 「Kidócsúnosiszutemuno kjószeitei-
si」 „üzemelő rendszer kényszerleállítása” ◇ kjó-kjó-
szeiteisiszeiteisi letiltásletiltás 「Akauntono kjószeiteisi」
„felhasználói fiók letiltása” ◇ szógjóteisiszógjóteisi üze-üze-
meltetésmeltetés leállításaleállítása ◇ szokudzsiteisiszokudzsiteisi azon-azon-
nalinali leállításleállítás ◇ menkjoteisimenkjoteisi jogosítványjogosítvány
ideiglenes bevonásaideiglenes bevonása
teisibóteisibó ◆ alacsony zsírtartalomalacsony zsírtartalom
teisibógjúnjúteisibógjúnjú ◆ zsírszegény tejzsírszegény tej
teisibónjúteisibónjú ◆ sovány tejsovány tej
teisibónoteisibóno ◆ zsírszegényzsírszegény 「Teisibóno gjúnjú-o
katta.」 „Zsírszegény tejet vettem.”

teisicuteisicu ◆ alacsony fekvésű láposságalacsony fekvésű láposság
teisicudoteisicudo ◆ alacsony páratartalomalacsony páratartalom
teisicunateisicuna ◆ alacsonyanalacsonyan fekvő,fekvő, vizesvizes ◆ ala-ala-
csonycsony fekvésű,fekvésű, láposlápos 「Teisicuna csiiki」
„alacsony fekvésű, lápos terület”

teisigekinoteisigekino ◆ hipoallergénhipoallergén 「Kore-va teisige-
kino nankódeszu.」 „Ez egy hipoallergén kenőcs.”

teisikiteisiki ◆ bevett formabevett forma ◆ előírt formaelőírt forma
teisikikateisikika ◆ formába öntésformába öntés
teisikikaszuruteisikikaszuru ◆ egységesítiegységesíti aa formátu-formátu-
mátmát 「Déta-o teisikikasita.」 „Egységesítettem
az adatok formátumát.” ◆ szabálybaszabályba foglalfoglal
「Tecuzuki-o teisikikasita.」 „Szabályba foglalta
az eljárást.”

teisikinoteisikino ◆ formálisformális
teisikjoriteisikjori ◆ féktávolságféktávolság 「Teisikjori-va kú-
szókjorito szeidókjori-o tasitamonodeszu.」 „A
féktávolság a reakcióút és fékút összege.”

teisinteisin ◆ csónakhosszcsónakhossz 「Niteisinde kacu.」
„Két csónakhosszal nyer.” ◆ hajóhosszhajóhossz
teisinteisin ◆ önkéntességönkéntesség
teisinteisin ◆ palotáspalotás ◆ udvaroncudvaronc
teisincsóteisincsó ◆ alacsony termetalacsony termet
teisincsósóteisincsósó ◆ törpenövéstörpenövés ◆ törpeségtörpeség
teisinsóteisinsó ◆ KözlekedésiKözlekedési ésés Telekommikáci-Telekommikáci-
ós Minisztériumós Minisztérium
teisinszuruteisinszuru ◆ önkéntönként résztrészt veszvesz 「Minken-
undóni teisinsiteiku.」 „Önként részt vesz a pol-
gárjogi mozgalomban.”

teisintaiteisintai ◆ önkéntes alakulatönkéntes alakulat
teisisingóteisisingó ◆ tilostilos jelzésjelzés 「Kuruma-va
teisisingó-o musisita.」 „Az autó figyelmen kívül
hagyta a tilos jelzést.”

teisiszeiteisiszei ◆ alacsonyalacsony testtartástesttartás 「Teisisze-
ide aruku.」 „Alacsony testtartással sétál.” ◆ alá-alá-
zatosságzatosság 「Furjóhin-o dasite, teisiszeide aja-
matta.」 „Alázatosan bocsánatot kért a selejtek
miatt.” ◆ szerényszerény hozzáálláshozzáállás
「Kiszodzsidzsicu-o mitome, teisiszei-o totta.」
„Elismerte a vádat, és szerény hozzáállást tanúsí-
tott.”

teisiszeininaruteisiszeininaru ◆ leszállleszáll aa magasmagas lóróllóról
「Genpacudzsikode denrjokukaisa-va mekkiri te-
isiszeininatta.」 „Az atombaleset után az elektro-
mos művek leszállt a magas lóról.”

teisiszenteisiszen ◆ stopvonalstopvonal
teisiszuruteisiszuru ◆ álláll 「Akasingóde kuruma-va tei-
sisiteiru.」 „Az autók állnak a piros lámpánál.” ◆

beszüntetbeszüntet 「Misze-va kono szeihinno hanbai-o
teisisita.」 „Az üzlet beszüntette ennek a termék-
nek a forgalmazását.” ◆ felfüggesztfelfüggeszt 「Vata-
sinojúzáakauntoga teisiszaretesimatta.」 „Felfüg-
gesztették a felhasználói fiókomat.” ◆ ideigle-ideigle-
nesennesen bevonbevon 「Untenmenkjo-o teisiszareta.」
„Ideiglenesen bevonták a jogosítványát.” ◆ letiltletilt
「Szupamánojúzáakaunto-o teisisita.」 „Letiltot-
ta a spammer felhasználói fiókját.” ◆ megállmegáll
「Kurumaga ittanteisisita.」 „Az autó egy pilla-
natra megállt.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Honszábiszu-
o teisisimaszu.」 „Megszüntetjük ezt a szolgálta-
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tást.” ◆ szünetelszünetel 「Szúsúkankono szeihinno
hanbai-va teisisiteiru.」 „Néhány hétig szünetel
ennek az terméknek az árusítása.” ◇ icsidzsi-icsidzsi-
teisiszuruteisiszuru kimaradkimarad 「Cúsinszábiszuga icsidzsi-
teisisita.」 „Kimaradt a kommunikációs szolgál-
tatás.” ◇ sikakuteisiszurusikakuteisiszuru felfüggesztfelfüggeszt
「Kaiinsikaku-o icsidzsiteisiszareta.」 „A tagsá-
gát egy időre felfüggesztették.”

teisóteisó ◆ hangoztatáshangoztatás 「Sindzsijúsugino tei-
só」 „neoliberalizmus hangoztatása” ◆ javaslásjavaslás
「Szaiszeikanóenerugíno teisó」 „megújuló ener-
gia javaslása” ◆ tézistézis
teisóteisó ◆ állandó fizetésemelésállandó fizetésemelés
teisóbaszuteisóbaszu ◆ alacsony padlós buszalacsony padlós busz
teisokuteisoku ◆ állandóállandó munkamunka 「Nakanaka teisoku-
ni cukenai.」 „Nehezen kap állandó munkát.”

teisokuteisoku ◆ megszegésmegszegés ◆ ütközésütközés 「Rigaino
teisoku-va araszoini cunagatta.」 „Érdekeik ütkö-
zése viszályhoz vezetett.”

teisokuteisoku ◆ menümenü 「Teisoku-o tabeta.」 „Ettem
egy menüt.” ◆ menüsormenüsor ◆ többfogásostöbbfogásos ételétel
◇ higavariteisokuhigavariteisoku napinapi ajánlatajánlat 「Higavari
teisoku-va nandeszuka?」 „Mi a mai ajánlatuk?”
◇ higavariteisokuhigavariteisoku napi menünapi menü
teisokuteisoku ◆ felfüggesztésfelfüggesztés 「Kjóin-va
teisokusobun-o uketa.」 „A tanárt felfüggesztet-
ték az állásából.”

teisokuszuruteisokuszuru ◆ ellentmondellentmond 「Kore-va hóni
teisokuszuru.」 „Ez ellentmond a jogszabályok-
nak.” ◆ megszegmegszeg 「Kuni-va kakuheikidzsójaku-
ni teisokusita.」 „Az ország megszegte az
atomfegyver-egyezményt.” ◆ ütközikütközik 「Kareno
kódó-va kiszokuni teisokusiteiru.」 „A tevékeny-
sége szabályba ütközik.”

teisósateisósa ◆ javaslójavasló ◆ szószólószószóló 「Ósútógóno
teisósa」 „európai integráció szószólója”

teisószuruteisószuru ◆ hangoztathangoztat 「Dacugenpacu-o te-
isósita.」 „Az atomerőművek megszüntetését
hangoztatta.” ◆ javasoljavasol 「Atarasii szeidono
dónjú-o teisósiteita.」 „Egy új rendszer bevezeté-
sét javasolta.”

teisotokuteisotoku ◆ alacsonyalacsony jövedelemjövedelem 「Teisoto-
kukatei」 „alacsony jövedelmű háztartás”

teisotokusateisotokusa ◆ alacsony jövedelmű egyénalacsony jövedelmű egyén
teisotokuszóteisotokuszó ◆ alacsony jövedelmű rétegalacsony jövedelmű réteg

teisuteisu ◆ gazdagazda 「Rjokanno teisu」 „szálloda
gazdája” ◆ házigazdaházigazda 「Teisuto kjaku」 „há-
zigazda és vendége” ◆ uraura valakinekvalakinek 「Ucsino
teisu-va ruszunisiteimaszu.」 „Az uram nincs itt-
hon.” ◆ vendéglátóvendéglátó 「Kiszszatenno teisu」
„teaház vendéglátója”

teisucuteisucu ◆ beadásbeadás ◆ benyújtásbenyújtás 「Soruino tei-
sucukigenni okureta.」 „Lekéstem az irat benyúj-
tási határidejét.” ◆ beterjesztésbeterjesztés
teisucubucuteisucubucu ◆ beadványbeadvány ◆ benyújtottbenyújtott dol-dol-
gozatgozat
teisucusateisucusa ◆ beadóbeadó
teisucuszuruteisucuszuru ◆ beadbead 「Genkó-o teisucusita.」
„Beadja a kéziratot.” ◆ benyújtbenyújt 「Sinszeiso-o te-
isucusita.」 „Benyújtotta a kérelmet.” ◆ beter-beter-
jesztjeszt 「Hóan-o teisucusita.」 „Beterjesztett egy
törvényjavaslatot.” ◆ leadlead 「Kare-va sorui-o tei-
sucusita.」 „Leadta az iratokat.”

teisúhateisúha ◆ alacsony frekvenciás hullámalacsony frekvenciás hullám
teisukanpakuteisukanpaku ◆ férjférj aa főnökfőnök 「Ucsi-va ainiku
teisukanpakuda.」 „Nálunk sajnos az uram a fő-
nök.”

teisukunateisukuna ◆ erkölcsöserkölcsös 「Teisukuna on-na」
„erkölcsös nő” ◆ hűségeshűséges 「Teisukuna cuma」
„hűséges feleség”

teisumocsiteisumocsi ◆ férjes asszonyférjes asszony
teisúnjúteisúnjú ◆ állandóállandó jövedelemjövedelem 「Kare-va te-
isúnjúganai.」 „Nincs állandó jövedelme.” ◆

rendszeres jövedelemrendszeres jövedelem
teisúnjúteisúnjú ◆ alacsonyalacsony jövedelemjövedelem 「Teisúnjú-
katei」 „alacsony jövedelmű háztartás”

teisúsiteisúsi ◆ CsengcsouCsengcsou
teiszacuteiszacu ◆ felderítésfelderítés ◆ kémkedéskémkedés ◇ kúcsú-kúcsú-
teiszacuteiszacu légilégi felderítésfelderítés ◇ tekicsiteiszacutekicsiteiszacu
ellenséges terület felderítéseellenséges terület felderítése
teiszacueiszeiteiszacueiszei ◆ kémműholdkémműhold
teiszacukiteiszacuki ◆ felderítőgépfelderítőgép ◆ kémrepülőgépkémrepülőgép
◇ mudzsinteiszacukimudzsinteiszacuki felderítő drónfelderítő drón
teiszacuszuruteiszacuszuru ◆ felderítfelderít 「Teki-o teiszacus-
ita.」 „Felderítette az ellenség csapatait.” ◆ ki-ki-
fürkészfürkész 「Szangjószupai-va kódzsó-o teiszacusi-
teita.」 „Az ipari kém kifürkészte a gyárat.” ◆ ki-ki-
kémlelkémlel 「Dorón-va tekino ugoki-o teiszacusite-
ita.」 „A drón kikémlelte az ellenség mozgását.”

teiszacutaiteiszacutai ◆ felderítő osztagfelderítő osztag
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teiszaiteiszai ◆ formátumformátum 「Szekkaku teiszai-o to-
tonoetanoni hitodzsi naoszuto zenbuzuretesimat-
ta.」 „Végre sikerült rendeznem a formátumot,
amikor egy betű beszúrásával feltöredezett az
egész.” ◆ képzetképzet 「Sakkinszuruno-va ,
teiszainoiimonode-va nai.」 „A kölcsönkérés nem
jó képzetet kelt.” ◆ kinézetkinézet ◆ külsőségkülsőség
「Vatasi-va teiszai-o kinisinai.」 „Én nem adok
a külsőségekre.” ◆ látszatlátszat 「Teiszai-o kinisi-
nai.」 „Nem ad a látszatra.” ◇ teiszai-oteiszai-o cuku-cuku-
rourou fenntartja a látszatotfenntartja a látszatot
teiszaigavaruiteiszaigavarui ◆ visszatetszővisszatetsző 「Hitomaede
cumanokoto-o donarunante teiszaiga varui.」
„Visszatetsző, ha egy férfi nyilvánosan kiabál a fe-
leségével.”

teiszaijateiszaija ◆ pozőrpozőr ◆ tetszelgőtetszelgő
teiszaijokuteiszaijoku ◆ diplomatikusandiplomatikusan 「Irai-o teisza-
ijoku kotovatta.」 „Diplomatikusan visszautasí-
totta a kérést.” ◆ tetszetősentetszetősen 「Hana-o teisza-
ijoku iketa.」 „Tetszetősen elrendeztem a virágo-
kat.”

teiszainojoiteiszainojoi ◆ tetszetőstetszetős 「Teiszaino joi fu-
kuszó」 „tetszetős ruházat”

teiszai-oteiszai-o cukuroucukurou ◆ fenntartjafenntartja aa látsza-látsza-
tottot
teiszansóteiszansó ◆ gyomorsavhiánygyomorsavhiány ◆ savhiánysavhiány
teiszanszodzsótaiteiszanszodzsótai ◆ oxigénhiányoxigénhiány
teiszanszosóteiszanszosó ◆ hipoxiahipoxia
teiszecuteiszecu ◆ elfogadottelfogadott elméletelmélet 「Gakkaino
teiszecu」 „tudományosan elfogadott elmélet” ◆

elfogadottelfogadott magyarázatmagyarázat 「Kore-va kono gen-
sóno teiszecutonatteiru.」 „Ez az elfogadott ma-
gyarázat a jelenségre.”

teiszecuteiszecu ◆ hűséghűség
teiszecunateiszecuna ◆ hűségeshűséges 「Kanodzso-va teisze-
cuna cumada.」 „Hűséges a férjéhez.”

teiszeiteiszei ◆ cáricári uralomuralom 「Teiszeirosia」 „cári
Oroszország” ◆ császáricsászári uralomuralom 「Róma tei-
szeidzsidai」 „római császárság időszaka” ◆ im-im-
perialistaperialista uralomuralom 「Teiszeifukkacu」 „impe-
rialista uralom visszaállítása” ◆ monarchistamonarchista
uralomuralom
teiszeiteiszei ◆ helyesbítéshelyesbítés 「Hacugenno teiszei」
„kijelentés helyesbítése” ◆ helyreigazításhelyreigazítás
「Kidzsino teiszei」 „cikk helyreigazítása” ◆ ja-ja-
vításvítás 「Soruino teiszei」 „irat javítása” ◆ kiiga-kiiga-

zítászítás 「Détáno teiszei」 „adatok kiigazítása” ◆

pontosításpontosítás 「Hizukeno teiszei」 „dátum ponto-
sítása” ◇ teiszeikidzsiteiszeikidzsi helyreigazító cikkhelyreigazító cikk
teiszeibanteiszeiban ◆ javított kiadásjavított kiadás
teiszeibunszekiteiszeibunszeki ◆ minőségiminőségi analízisanalízis ◆ mi-mi-
nőségi elemzésnőségi elemzés
teiszeicsóteiszeicsó ◆ alacsony növekedésalacsony növekedés
teiszeihjóteiszeihjó ◆ hibajegyzékhibajegyzék
teiszeiinteiszeiin ◆ javítóbélyegzőjavítóbélyegző ◆ javítópecsétjavítópecsét

teiszeikasoteiszeikaso ◆ helyesbítéshelyesbítés
teiszeikidzsiteiszeikidzsi ◆ helyreigazító cikkhelyreigazító cikk
teiszei-oteiszei-o kuvaerukuvaeru ◆ belejavítbelejavít 「Genkóni
teiszei-o kuvaeta.」 „Belejavítottam a kéziratba.”

teiszeisateiszeisa ◆ javítójavító ◆ korrektorkorrektor
teiszeiszeibucuteiszeiszeibucu ◆ bentoszbentosz ◆ tengerfenéktengerfenék
élőlényeélőlénye
teiszeiszuruteiszeiszuru ◆ átjavítátjavít 「Szakubun-o teisze-
iszuru.」 „Átjavítja a fogalmazást.” ◆ helyesbíthelyesbít
「Ronbunni-va teiszeiszurubekitokoro-va nakat-
ta.」 „A dolgozaton nem kellett helyesbíteni.” ◆

helyreigazíthelyreigazít 「Karega ittakoto-o teiszeisita.」
„Helyreigazítottam, amit mondott.” ◆ kiigazítkiigazít
「Kinóittakoto-o teiszeisita.」 „Kiigazítottam,
amit tegnap mondtam.” ◆ korrigálkorrigál 「Ajamari-
o teiszeisita.」 „Korrigálta a hibát.” ◆ pontosítpontosít
「Hókokusode kaita hizuke-o teiszeisita.」 „Pon-
tosítottam az időpontot a jelentésben.” ◇

macsigai-omacsigai-o teiszeiszuruteiszeiszuru helyesbíthelyesbít
「Anaunszá-va macsigai-o teiszeisita.」 „A be-
mondó helyesbített.”

teiszeizóhobanteiszeizóhoban ◆ javítottjavított ésés bővítettbővített ki-ki-
adásadás
teiszekibunteiszekibun ◆ határozott integrálhatározott integrál
teiszenteiszen ◆ fegyvernyugvásfegyvernyugvás ◆ fegyverszü-fegyverszü-
netnet ◆ tűzszünettűzszünet ◇ szokudzsiteiszenszokudzsiteiszen azon-azon-
nalinali tűzszünettűzszünet ◇ teiszenszuruteiszenszuru szünetel-szünetel-
tetiteti aa harcotharcot 「Naiszenga teiszensiteiru.」 „A
polgárháború szünetel.”

teiszenteiszen ◆ hajóhajó megállásamegállása 「Teiszen-o
meidzsirareta.」 „Megállásra kényszerítették a
hajót.” ◆ karanténkarantén 「Kakurinotameni teiszenga
meidzsirareta.」 „Karantén alá helyezték a hajót.”

teiszenteiszen ◆ alapalap ◆ csőrkávacsőrkáva
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teiszenkjóteiteiszenkjótei ◆ fegyverszünetifegyverszüneti megálla-megálla-
podáspodás
teiszenkószóteiszenkószó ◆ fegyverszüneti tárgyalásfegyverszüneti tárgyalás
teiszenmeireiteiszenmeirei ◆ tűzszüneti parancstűzszüneti parancs
teiszenszaszeruteiszenszaszeru ◆ megállítjamegállítja aa hajóthajót
「Torisimariszenga ih-szekino fune-o teiszensza-
szeta.」 „A vízi rendészet megállított egy hajót.”

teiszenszuruteiszenszuru ◆ szüneteltetiszünetelteti aa harcotharcot
「Naiszenga teiszensiteiru.」 „A polgárháború
szünetel.”

teiszenszuruteiszenszuru ◆ hajóhajó megállmegáll 「Akutenkóno-
tame teiszensita.」 „A rossz időjárás miatt megállt
a hajó.” ◇ teiszenszaszeruteiszenszaszeru megállítjamegállítja aa ha-ha-
jótjót 「Torisimariszenga ih-szekino fune-o tei-
szenszaszeta.」 „A vízi rendészet megállított egy
hajót.”

teiszoteiszo ◆ alapkőletételalapkőletétel
teiszoteiszo ◆ bíróságibírósági eléelé vitelvitel 「Teiszoni fumi
kitta.」 „Elhatároztam, hogy bíróság elé viszem az
ügyet.” ◆ bírósági kereset benyújtásabírósági kereset benyújtása
teiszóteiszó ◆ erkölcsösségerkölcsösség ◆ hűséghűség ◇ teiszó-teiszó-
oo mamorumamoru hűségeshűséges maradmarad 「Cuma-va teiszó-
o mamotta.」 „Hűséges maradt a férjéhez.” ◇

teiszó-oteiszó-o jogoszujogoszu megbecstelenítmegbecstelenít 「Hito-
zumano teiszó-o jogosita.」 „Megbecstelenített
egy férjes asszonyt.”

teiszóteiszó ◆ alacsonyalacsony építésűépítésű ◆ alsóalsó légréteglégréteg

teiszobanteiszoban ◆ alapkőletétel emléktáblájaalapkőletétel emléktáblája
teiszógatateiszógata ◆ profundálisprofundális
teiszokuteiszoku ◆ kiskis sebességsebesség 「Kuruma-va tei-
szokude hasitteita.」 „A kocsi kis sebességgel ha-
ladt.”

teiszokuteiszoku ◆ bevett szabálybevett szabály
teiszokucsúszeisiteiszokucsúszeisi ◆ lassú neutronlassú neutron
teiszokudoteiszokudo ◆ kis sebességkis sebesség ◆ lassúlassú
teiszokudoszacueiteiszokudoszacuei ◆ gyorsítottgyorsított fényképé-fényképé-
szetszet
teiszokugiateiszokugia ◆ alacsony sebességfokozatalacsony sebességfokozat
teiszokusateiszokusa ◆ kis sebességű kocsikis sebességű kocsi
teiszokusaszen-jórénteiszokusaszen-jórén ◆ kapaszkodósávkapaszkodósáv
teiszokuszúteiszokuszú ◆ határozatképeshatározatképes létszámlétszám
「Kabunusiszókai-va teiszokuszúni mitanakat-
ta.」 „A részvényesek közgyűlése nem érte el a ha-

tározatképes létszámot.” ◆ quorumquorum 「Teiszoku-
szúno kakunin」 „quorum ellenőrzése” ◇ gidzsi-gidzsi-
teiszokuszúteiszokuszú ülésülés határozatképeshatározatképes létszá-létszá-
mama
teiszómansonteiszómanson ◆ alacsonyalacsony építésűépítésű társas-társas-
házház
teiszó-oteiszó-o jogoszujogoszu ◆ megbecstelenítmegbecstelenít 「Hit-
ozumano teiszó-o jogosita.」 „Megbecstelenített
egy férjes asszonyt.”

teiszó-oteiszó-o mamorumamoru ◆ erkölcsöserkölcsös 「Teiszó-o ma-
moru cuma」 „erkölcsös feleség” ◆ hűségeshűséges
「Kanodzso-va teiszó-o mamotta.」 „Az asszony
hűséges volt.” ◆ hűségeshűséges maradmarad 「Cuma-va
teiszó-o mamotta.」 „Hűséges maradt a férjéhez.”

teiszosikiteiszosiki ◆ alapkőletétel ünnepségealapkőletétel ünnepsége
teiszoszuruteiszoszuru ◆ bíróságibírósági keresetetkeresetet nyújtnyújt bebe

teiszótaiteiszótai ◆ erényöverényöv
teiszúteiszú ◆ állandóállandó 「Ban-júinrjokuteiszú-va
ikuradeszuka?」 „Mekkora a gravitációs állan-
dó?” ◆ konstanskonstans ◆ meghatározottmeghatározott számszám
「Dzsin-in-va teiszú-o mitasita.」 „Betelt a meg-
határozott létszám.” ◆ sorssors ◇ baneteiszúbaneteiszú ru-ru-
góállandógóállandó ◇ bucuriteiszúbucuriteiszú fizikai állandófizikai állandó
teiszúguntaiteiszúguntai ◆ cönóbiumcönóbium
teiszuidzsunteiszuidzsun ◆ alacsony szintalacsony szint
teiszuruteiszuru ◆ adományozadományoz 「Szenszei-va vatasini
dzsicso-o teisita.」 „A tanárom nekem adomá-
nyozta az általa írt könyvet.” ◆ kifejezkifejez 「Gimon-
o teiszuru.」 „Kétségét fejezi ki.” ◆ küldküld 「Isso-
o teisita.」 „Levelet küldött.” ◆ mutatmutat
「Kindansódzsó-o teiszuru.」 „Elvonási tünete-
ket mutat.” ◆ nyújtnyújt 「Szandzsó-o teiszuru.」
„Borzalmas látványt nyújt.”

teiszuruteiszuru ◆ bátranbátran vállalkozikvállalkozik ◇ mi-omi-o tei-tei-
szuruszuru bátranbátran vállalkozikvállalkozik 「Kon-nanna toki-
niha mi-o teisite szentóni tacu.」 „Bátran az élre
áll, ha baj van.” ◇ mi-omi-o teiszuruteiszuru önfeláldozó-önfeláldozó-
anan csinálcsinál 「Mi-o teisite kurumakara kodomo-o
mamotta.」 „Önfeláldozóan megmentette a gye-
reket az autó elől.”

teiszutinguteiszutingu ◆ kóstoláskóstolás ◇ vain-teiszutinguvain-teiszutingu
borkóstolásborkóstolás ◇ vain-teiszutinguvain-teiszutingu borkóstolóborkóstoló

teitaiteitai ◆ fájdalmasfájdalmas 「Teitai haiboku」 „fáj-
dalmas vereség” ◆ súlyossúlyos 「Hadzsimete katta
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kabude teitai szonsicu-o dasita.」 „A részvényen,
amit először vettem, súlyos veszteséget szenved-
tem.” ◆ szigorúszigorú 「Teitai hihan-o abita.」 „Szi-
gorú kritikát kapott.”

teitaiteitai ◆ csónaktestcsónaktest
teitaiteitai ◆ stagnálásstagnálás
teitaidzsikanteitaidzsikan ◆ állásidőállásidő
teitaionteitaion ◆ hipotermiahipotermia
teitaionsóteitaionsó ◆ hipotermiahipotermia
teitaiszuiteitaiszui ◆ állóvízállóvíz 「Mizúmi-va teitaiszuide-
szu.」 „A tó állóvíz.”

teitaiszuruteitaiszuru ◆ akadozikakadozik 「Dzsimuga teitaisite-
iru.」 „Akadozik a munka.” ◆ feltorlódikfeltorlódik 「Kó-
szatende kurumaga teitaisiteita.」 „Az útkeresz-
teződésben feltorlódtak a kocsik.” ◆ stagnálstagnál
「Keizai-va teitaisiteiru.」 „A gazdaság stagnál.”

teitaizaikoteitaizaiko ◆ elfekvő készletelfekvő készlet
teitaizenszenteitaizenszen ◆ állófrontállófront ◆ stacionáriusstacionárius
frontfront
teitakuteitaku ◆ rezidenciarezidencia ◆ udvarházudvarház ◆ villavilla
「Dódótaru teitaku」 „grandiózus villa”

teitanszuikabucudaiettoteitanszuikabucudaietto ◆ alacsonyalacsony szén-szén-
hidráttartalmú diétahidráttartalmú diéta
teitarakuteitaraku ◆ malőrmalőr 「Nantoiu teitarakuda!」
„Micsoda malőr!” ◆ siralmassiralmas helyzethelyzet ◆ szá-szá-
nalmasságnalmasság 「Dzsibunno teitarakuni hanszeisi-
ta.」 „Bántam, hogy ilyen szánalmas ember va-
gyok.”

teitecuteitecu ◆ patkópatkó
teitecukóteitecukó ◆ patkolókovácspatkolókovács
teitecu-oteitecu-o ucuucu ◆ megpatkolmegpatkol 「Umano asini
teitecu-o utta.」 „Megpatkolta a lovat.” ◆ patkolpatkol
「Umani teitecu-o ucu.」 „Lovat patkol.”

teitenteiten ◆ fix pontfix pont ◆ rögzített pontrögzített pont
teitenteiten ◆ császáricsászári művészetiművészeti akadémiaiakadémiai ki-ki-
állításállítás
teitoteito ◆ birodalmibirodalmi fővárosfőváros ◆ császáricsászári fővá-fővá-
rosros
teitóteitó ◆ elzálogosításelzálogosítás 「Ie-o teitónisiterón-o
kunda.」 „Elzálogosította a házát, hogy kölcsönt
vehessen fel.” ◆ jelzálogjelzálog 「Ie-o teitóni irete
sakkin-o sita.」 „Úgy vett fel kölcsönt, hogy jelzá-
logba tette a házát.” ◇ nidzsúteitónidzsúteitó kettőskettős jel-jel-
zálogzálog

teitóbucuteitóbucu ◆ biztosítékbiztosíték ◆ fedezetfedezet
teitógasiteitógasi ◆ jelzáloghiteljelzáloghitel 「Sin-jógasito teitó-
gasi」 „fedezet nélküli- és jelzáloghitel” ◆ jelzá-jelzá-
logkölcsönlogkölcsön
teitókarahazuszuteitókarahazuszu ◆ tehermentesíttehermentesít 「Ie-o
teitókara hazusita.」 „Tehermentesítettem a laká-
somat.”

teitókenteitóken ◆ jelzálogjogjelzálogjog
teitokuteitoku ◆ admirálisadmirális ◆ tengernagytengernagy
teitonteiton ◆ leállásleállás ◆ megrekedésmegrekedés
teitónihaitteinaiteitónihaitteinai ◆ tehermentestehermentes 「Kono ie-
va teitóni haitteimaszen.」 „Ez a lakás tehermen-
tes.”

teitónihaitteiruteitónihaitteiru ◆ jelzálogjelzálog vanvan rajtarajta 「Ko-
no tocsi-va teitóni haitteiru.」 „Ezen a telken jel-
zálog van.” ◆ terheltterhelt 「Kono ie-va teitóni hait-
teiru.」 „Ez a ház terhelt.”

teitóniireruteitóniireru ◆ elzálogosítelzálogosít 「Ie-o teitóni ire-
ta.」 „Elzálogosította a házát.”

teitónitoruteitónitoru ◆ terhelterhel 「Ginkó-va fudószan-o
teitóni totta.」 „A bank terhelte az ingatlant.”

teitonszuruteitonszuru ◆ leállleáll 「Kódzsi-va teitonsitei-
ru.」 „A munkálatok leálltak.” ◆ megrekedmegreked
「Kósó-va teitonsiteiru.」 „A tárgyalások megre-
kedtek.”

teivateiva ◆ Teiva-korTeiva-kor
teizaihateizaiha ◆ állóhullámállóhullám
teizaihahiteizaihahi ◆ állóhullám-arányállóhullám-arány
teizokunateizokuna ◆ alacsonyalacsony kultúrigényűkultúrigényű 「Teizo-
kuna zassi」 „alacsony kultúrigényű magazin” ◆

alpárialpári 「Teizokunaterebi bangumi」 „alpári té-
véműsor” ◆ kulturálatlankulturálatlan 「Teizokuna hito」
„kulturálatlan ember”

tejubitejubi ◆ ujjujj
tekagamitekagami ◆ kézitükörkézitükör
tekagentekagen ◆ fórfór ◆ könnyítéskönnyítés 「Kodomodakara-
to itte tekagensinai.」 „Nem adok könnyítést csak
azért, mert gyerek vagy!” ◆ ráérzésráérzés 「Kuracs-
csino tekagen-o oboenakucsa.」 „Rá kell érezni a
kuplung kezelésére.” ◇ tekagenszurutekagenszuru fórtfórt adad
「Kodomonicseszude tekagensitejatta.」 „Fórt
adtam a gyereknek sakkban.” ◇ tekagendetekagende gon-gon-
dolomdolom szerintszerint 「Csórisiteiru aidani kósinrjó-o
tekagende iretekudaszai.」 „Főzés közben gondo-
lom szerint tegyél bele fűszereket!” ◇ tekagen-tekagen-
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oo oboeruoboeru ráérezráérez aa mennyiségremennyiségre 「Koinu-
va amagamino tekagen-o oboetekita.」 „A kisku-
tya kezdett ráérezni a játékos harapdálás erőssé-
gére.” ◇ tekagen-otekagen-o kuvaerukuvaeru könnyítkönnyít 「Ginkó-
va rón-no risini tekagen-o kuvaetekureta.」 „A
bank könnyített a kamatkölcsönömön.”

tekagendetekagende ◆ gondolomgondolom szerintszerint 「Csórisiteiru
aidani kósinrjó-o tekagende iretekudaszai.」 „Fő-
zés közben gondolom szerint tegyél bele fűszere-
ket!”

tekagen-otekagen-o kuvaerukuvaeru ◆ könnyítkönnyít 「Ginkó-va
rón-no risini tekagen-o kuvaetekureta.」 „A bank
könnyített a kamatkölcsönömön.”

tekagen-otekagen-o oboeruoboeru ◆ ráérezráérez aa mennyiségremennyiségre
「Koinu-va amagamino tekagen-o oboetekita.」
„A kiskutya kezdett ráérezni a játékos harapdálás
erősségére.”

tekagenszurutekagenszuru ◆ fórtfórt adad 「Kodomonicseszude
tekagensitejatta.」 „Fórt adtam a gyereknek sakk-
ban.” ◆ könnyítkönnyít 「Aiteno nórjokuni
avaszeteteszuto-o tekagensita.」 „A tudásukhoz
mérten könnyítettem a teszten.”

tekaratoiumonotekaratoiumono ◆ miutánmiután 「Muszuko-va kek-
konsitekaratoiumono, madzsimena hitoninatta.」
„A fiam miután megnősült, megkomolyodott.”

tekaszetekasze ◆ béklyóbéklyó ◆ bilincsbilincs
tekatekatekateka ◆ fénylésfénylés 「Torjógatekateka hikat-
teiru.」 „A festék fénylik.”

tekatekaszurutekatekaszuru ◆ fénylikfénylik 「Kareno bózuata-
magatekatekasiteiru.」 „Fénylik a kopasz feje.”

tekazutekazu ◆ fáradságfáradság ◆ lépéseklépések számaszáma ◆ üté-üté-
sek számsek szám
tekerúruantotekerúruanto ◆ tekerőlanttekerőlant
tekiteki ◆ ellenfélellenfél 「Tekinocsímu」 „ellenfél csa-
pata” ◆ ellenlábasellenlábas ◆ ellenségellenség 「Tekino teki-
va mikatadearu.」 „Az ellenségem ellensége a ba-
rátom.” ◆ riválisrivális ◆ vetélytársvetélytárs 「Sóbaidzsóno
teki」 „üzleti vetélytárs” ◇ ikonkaszanarutekiikonkaszanaruteki
esküdtesküdt ellenségellenség ◇ uramikaszanarutekiuramikaszanaruteki es-es-
küdtküdt ellenségellenség ◇ kjócúnotekikjócúnoteki közösközös ellen-ellen-
ségség 「Kanszensó-va varevareno kjócúno tekide-
szu.」 „Közös ellenségünk a járvány.” ◇ saka-saka-
inotekiinoteki közellenségközellenség ◇ dansimon-odansimon-o
izurebasicsinin-notekiariizurebasicsinin-notekiari haha egyegy emberember ki-ki-
léplép aa világba,világba, soksok ellenségeellensége támadtámad ◇ teki-teki-
nimavaszunimavaszu ellenségéveellenségéve tesztesz 「Mikata-o te-
kini mavasita.」 „Ellenségemmé tettem a bará-

tot.” ◇ tekimikatatekimikata ellenségellenség ésés barátbarát 「Kono
szeidzsika-va kokumin-o tekimikatani vaketa.」
„Ez a politikus ellenségekre és barátokra osztotta
a népet.” ◇ teki-oteki-o cukurucukuru ellenségetellenséget szerezszerez
「Teki-o cukuritakunai.」 „Nem akarok ellensé-
get szerezni magamnak!”

tekiteki ◆ asas 「Kógekitekina hito」 „harcias ember”
◆ eses 「Bjótekina uszocuki」 „beteges hazudozó”
◇ tekinatekina jellegűjellegű 「Kenszecutekina kaiva-o szu-
szumeta.」 „Építő jellegű beszélgetést kezdemé-
nyezett.” ◇ tekinatekina afféleafféle 「Kare-va eijúde-va
naku eijútekinamononiszuginai.」 „Ő nem hős,
csak afféle.”

tekiteki ◆ cseppcsepp 「Mizu-o szaigono ittekimade no-
mi hosita.」 „Az utolsó cseppig megittam a vizet.”
◆ csöppcsöpp ◇ ittekiitteki egyegy cseppcsepp 「Ittekimo no-
manai.」 „Egy cseppet sem iszom.” ◇ ittekiitteki egyegy
csöppcsöpp 「Mizu-va ittekimo nokoranakatta.」
„Egy csöpp vizünk sem maradt.”

tekibisiitekibisii ◆ kíméletlenkíméletlen 「Tekibisii hihan-o uke-
ta.」 „Kíméletlen kritikát kapott.” ◆ lesújtólesújtó
「Tekibisii iken」 „lesújtó vélemény”

tekibisikutekibisiku ◆ könyörtelenülkönyörtelenül 「Ajamacsi-o te-
kibisiku sitekisita.」 „Könyörtelenül rámutatott a
hibára.” ◆ szigorúanszigorúan
tekicsitekicsi ◆ megfelelő területmegfelelő terület
tekicsitekicsi ◆ ellenségesellenséges területterület 「Guntai-va te-
kicsini nori konda.」 „A katonák megrohamozták
az ellenséges területet.”

tekicsiteiszacutekicsiteiszacu ◆ ellenségesellenséges területterület fel-fel-
derítésederítése
tekicsútekicsú ◆ beigazolódásbeigazolódás ◆ találattalálat
tekicsúricutekicsúricu ◆ beigazolódásibeigazolódási arányarány 「Csok-
kanno tekicsúricu」 „megérzések beigazolódási
aránya” ◆ találatitalálati arányarány 「Bakenno tekicsúri-
cu」 „lóverseny-tippszelvény találati aránya”

tekicsúszurutekicsúszuru ◆ beigazolódikbeigazolódik 「Kareno jok-
anga tekicsúsita.」 „Beigazolódott a sejtése.” ◆

célbacélba találtalál 「Ja-va tekicsúsita.」 „A nyíl célba
talált.”

tekidantekidan ◆ ellenségesellenséges lövedéklövedék 「Tekidan-o
ukete szensisita.」 „A háborúban ellenséges löve-
dék találta el, és meghalt.”

tekidotekido ◆ mértékletességmértékletesség
tekidonatekidona ◆ megfelelőmegfelelő mértékűmértékű 「Tekidona
szuimindzsikan-o kakuhosimasó.」 „Biztosítsunk
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magunknak megfelelő mértékű alvásidőt!” ◆

mértékletesmértékletes 「Tekidona insu-o kokorogaketei-
ru.」 „Mértékletes ivásra törekszem.”

tekidonitekidoni ◆ megfelelőmegfelelő mértékbenmértékben 「Tekidoni
jaszunde kudaszai.」 „Megfelelő mértékű pihe-
nésre van szükséged!” ◆ mértékletesenmértékletesen
「Arukóru-va tekidoni nondekudaszai.」 „Mér-
tékletesen igyál!”

tekidzsitekidzsi ◆ jó időzítésjó időzítés ◆ megfelelő időmegfelelő idő
tekidzsintekidzsin ◆ ellenségesellenséges állásállás ◆ ellenségesellenséges
állásokállások
tekidzsinotekidzsino ◆ időszerűidőszerű 「Tekidzsino dzsóhóte-
ikjó」 „időszerű információközlés”

tekieitekiei ◆ ellenséges táborellenséges tábor
tekigaisintekigaisin ◆ ellenségeskedésellenségeskedés 「Tekigaisin-
o aoru.」 „Ellenségeskedést szít.” ◆ gyűlölkö-gyűlölkö-
désdés 「Gaikokudzsinni tekigaisin-o mojasiteiru.」
„Gyűlölködik a külföldiekkel szemben.”

tekigatatekigata ◆ ellenségesellenséges oldaloldal 「Tekigatano si-
sószú」 „ellenséges oldal áldozatainak száma”

tekigavatekigava ◆ ellenséges oldalellenséges oldal
tekigitekigi ◆ kedvekedve szerintszerint 「Hizuke-o tekigihen-
kószurukotoga dekiru.」 „Kedve szerint megvál-
toztathatja a dátumot.” ◆ megfelelőségmegfelelőség
tekiginatekigina ◆ megfelelőmegfelelő 「Tekigina socsi-o to-
ru.」 „Megfelelő intézkedést hoz.”

tekigótekigó ◆ kompatibilitáskompatibilitás ◆ megfelelésmegfelelés ◇

szosikitekigósikenszosikitekigósiken szövettipizálásszövettipizálás
tekigókikakutekigókikaku ◆ megfeleltetett szabványmegfeleltetett szabvány
tekigószeitekigószei ◆ kompatibilitáskompatibilitás ◆ összeférhe-összeférhe-
tőségtőség ◇ szosikitekigószeiszosikitekigószei szövetiszöveti össze-össze-
férhetőségférhetőség ◇ szosikitekigószeikógenszosikitekigószeikógen hisz-hisz-
tokompatibilitási antigéntokompatibilitási antigén
tekigószurutekigószuru ◆ kompatibiliskompatibilis 「Hóricu-va ken-
póni tekigószuruka inaka-o handansita.」 „El-
döntötték, hogy a törvény kompatibilis-e az alkot-
mánnyal.” ◆ megfelelmegfelel 「Kare-va dzsókenni teki-
gósita.」 „Megfelelt a feltételeknek.”

tekiguntekigun ◆ ellenséges hadseregellenséges hadsereg
tekihacutekihacu ◆ leleplezésleleplezés 「Siheigizósa-va keisi-
csóno tekihacu-o uketa.」 „A rendőrség leleplezte
a bankjegyhamisítót.”

tekihacuszurutekihacuszuru ◆ kiderítkiderít 「Han-ninga tekiha-
cuszareta.」 „Kiderítették, hogy ki volt a tettes.”

◆ leleplezleleplez 「Niszeszacukódzsó-o tekihacusita.」
„Hamispénz-gyárat lepleztek le.”

tekiheitekihei ◆ ellenséges katonaellenséges katona
tekihitekihi ◆ helyénvalósághelyénvalóság 「Szocsino tekihiga
tovareta.」 „Megkérdőjelezték az intézkedés he-
lyénvalóságát” ◆ helyénvalóhelyénvaló vagyvagy semsem 「Isa-
va honzaino tójono tekihi-o handansita.」 „Az or-
vos eldöntötte helyénvaló-e a jelen gyógyszer adá-
sa.”

tekihótekihó ◆ törvényességtörvényesség 「Sokumusicumon-va
tekihódatta.」 „Az igazoltatás törvényes volt.”

tekihókóitekihókói ◆ törvényes cselekedettörvényes cselekedet
tekihónatekihóna ◆ szabályosszabályos 「Tekihóna szenkjo」
„szabályos szavazás” ◆ törvényestörvényes 「Tekihóna
sudande okane-o teni ireta.」 „Törvényes úton
szereztem pénzt.”

tekihószeitekihószei ◆ törvényességtörvényesség 「Keijakuno
tekihószei-o kensósita.」 „Megvizsgálta a szerző-
dés törvényességét.”

tekihótecuzukitekihótecuzuki ◆ törvényes eljárástörvényes eljárás
tekiitekii ◆ ellenséges szándékellenséges szándék
tekiinoarutekiinoaru ◆ ellenségesellenséges 「Tekiinoaru mede
nirami cukerareta.」 „Ellenséges tekintetek sze-
geződtek rám.”

tekijatekija ◆ kirakodóáruskirakodóárus ◆ ünnepiünnepi árusárus ◆ vá-vá-
sári árussári árus
tekijakutekijaku ◆ megfelelőmegfelelő beosztásbeosztás 「Szosikino
nakadeno tekijaku-o vari ateta.」 „A szervezetben
a megfelelő beosztásba helyeztem.” ◆ megfelelőmegfelelő
szerepszerep 「Szantakurószu-va kareno tekijakudat-
ta.」 „A Mikulás megfelelő szerep volt számára.”

tekijakutekijaku ◆ megfelelőmegfelelő fordításfordítás 「Eiganotai-
toruno tekijaku-o szagasita.」 „Kerestem a meg-
felelő fordítást a film címére.”

tekijótekijó ◆ alkalmazásalkalmazás
tekijótekijó ◆ kivonatkivonat ◆ összefoglalásösszefoglalás 「Soruino
naijóno tekijó」 „írott anyag összefoglalása”

tekijógjómuszofutoveatekijógjómuszofutovea ◆ applikációsapplikációs
szoftverszoftver
tekijóhan-itekijóhan-i ◆ alkalmazhatóságialkalmazhatósági körkör ◆ ha-ha-
tókörtókör
tekijórantekijóran ◆ összefoglaló rubrikaösszefoglaló rubrika
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tekijószaretatekijószareta ◆ alkalmazottalkalmazott 「Tekijósza-
reta hóricu-va furukatta.」 „Az alkalmazott tör-
vény régi volt.”

tekijószeitekijószei ◆ alkalmazhatóságalkalmazhatóság
tekijószurutekijószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Kono hóricu-o te-
kijószuruto szonsimaszu.」 „Ha ezt a törvényt al-
kalmazzuk, akkor kárunk lesz.”

tekikatekika ◆ csepegtetéscsepegtetés ◆ csöpögtetéscsöpögtetés
tekikakutekikaku ◆ pontosságpontosság
tekikakunatekikakuna ◆ pontospontos 「Tekikakuna sidzsi-o
arigató.」 „Köszönöm a pontos útmutatást!” ◆

találótaláló 「Tekikakuna hacugen」 „találó megjegy-
zés”

tekikakunatekikakuna ◆ alkalmasalkalmas 「Rídátosite tekikaku-
na dzsinbucu」 „vezetőnek alkalmas ember” ◆

megfelelőmegfelelő 「Sicsóni tekikakuna ningen-o eran-
da.」 „Megfelelő embert választottunk polgár-
mesternek.”

tekikakunitekikakuni ◆ pontosanpontosan 「Tangono imi-o teki-
kakuni toraeta.」 „Pontosan értettem, mit jelent
az a szó.” ◆ találóantalálóan 「Dzsibunno kimocsi-o te-
kikakuni hjógendekinakatta.」 „Nem tudtam ta-
lálóan kifejezni az érzéseimet.”

tekikakusatekikakusa ◆ alkalmas személyalkalmas személy
tekikantekikan ◆ ellenséges hajóellenséges hajó
tekikaszurutekikaszuru ◆ csepegcsepeg ◆ csepegtetcsepegtet ◆ csö-csö-
pögpög ◆ csöpögtetcsöpögtet
tekikokutekikoku ◆ ellenségesellenséges országország ◇ kaszóteki-kaszóteki-
kokukoku képzeletbeli ellenségképzeletbeli ellenség
tekimentekimen ◆ azonnaliságazonnaliság ◇ kókatekimenkókatekimen
azonnaliazonnali hatáshatás ◇ tenbacutekimentenbacutekimen istenisten
büntetése nem marad elbüntetése nem marad el
tekimen-natekimen-na ◆ azonnaliazonnali 「Kuszurinotekimen-
na kiki me」 „gyógyszer azonnali hatása” ◆ nemnem
maradmarad elel 「Kono kuszurino kóka-va tekimen-
da.」 „Ennek a gyógyszernek nem marad el a ha-
tása.” ◇ kókatekimen-nakókatekimen-na azonnalazonnal hatóható
「Kókatekimen-na kuszuri」 „azonnal ható
gyógyszer”

tekimikatatekimikata ◆ ellenségellenség ésés barátbarát 「Kono
szeidzsika-va kokumin-o tekimikatani vaketa.」
„Ez a politikus ellenségekre és barátokra osztotta
a népet.”

tekinatekina ◆ afféleafféle 「Kare-va eijúde-va naku ei-
jútekinamononiszuginai.」 „Ő nem hős, csak af-

féle.” ◆ jellegűjellegű 「Kenszecutekina kaiva-o szu-
szumeta.」 „Építő jellegű beszélgetést kezdemé-
nyezett.”

tekinakantentekinakanten ◆ viszonylatviszonylat 「Kono kigjó-va
kokuszaitekina kantenkaramitemo kjószórjoku-
gaaru.」 „Ez a vállalat nemzetközi viszonylatban
is versenyképes.”

tekinitekini ◆ laglag 「Szenrjakutekini dzsújóna kecu-
dandeszu.」 „Ez egy stratégiailag fontos döntés.”
◆ legleg
tekinicukutekinicuku ◆ átáll az ellenséghezátáll az ellenséghez
tekinimavaszutekinimavaszu ◆ ellenségéveellenségéve tesztesz
「Mikata-o tekini mavasita.」 „Ellenségemmé
tettem a barátot.”

tekinintekinin ◆ alkalmasságalkalmasság ◆ megfelelésmegfelelés ◆ meg-meg-
felelő emberfelelő ember
tekinindearutekinindearu ◆ megfelelmegfelel 「Kare-va bucsóni te-
kininda.」 „Megfelel osztályvezetőnek.”

tekinin-natekinin-na ◆ alkalmasalkalmas 「Kare-va susóni motto-
mo tekininna hitoda.」 „Ő a legalkalmasabb mi-
niszterelnöknek.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Kókeisani teki-
ninna hito」 „utódnak megfelelő ember”

tekininsatekininsa ◆ megfelelőmegfelelő emberember ◇ szaiteki-szaiteki-
ninsaninsa legmegfelelőbblegmegfelelőbb emberember ◇ futekininsafutekininsa
nem megfelelő embernem megfelelő ember
tekinisio-otekinisio-o okuruokuru ◆ emberségesenemberségesen bánikbánik azaz
ellenséggelellenséggel
tekinodzsincsitekinodzsincsi ◆ ellenség állásaellenség állása
tekinoteniocsirutekinoteniocsiru ◆ ellenségesellenséges kézrekézre kerülkerül
「Macsi-va tekino teni ocsita.」 „A város ellensé-
ges kézre került.”

tekiótekió ◆ adaptációadaptáció ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás ◆ meg-meg-
felelésfelelés ◇ kjótekiókjótekió koadaptációkoadaptáció
teki-oteki-o cukurucukuru ◆ ellenségetellenséget szerezszerez 「Teki-o
cukuritakunai.」 „Nem akarok ellenséget szerezni
magamnak!”

tekiódotekiódo ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás fokafoka ◆ fitneszfitnesz
◆ rátermettségrátermettség ◇ hókacutekiódohókacutekiódo inkluzívinkluzív
fitneszfitnesz
tekióhószantekióhószan ◆ adaptívadaptív radiációradiáció ◆ alkal-alkal-
mazkodómazkodó szétterjedésszétterjedés 「Jútairuino tekióhó-
szan」 „erszényesek alkalmazkodó szétterjedése”

tekiókenszatekiókensza ◆ alkalmasságialkalmassági vizsgálatvizsgálat
「Résikkuno tekiókensza」 „lézeres látásjavító
műtét előtti alkalmassági vizsgálat” ◆ sorozássorozás
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tekiontekion ◆ optimálisoptimális hőmérséklethőmérséklet 「Vain-o
tekionni tamocu.」 „Optimális hőmérsékleten
tartja a bort.”

tekiósitatekiósita ◆ megfelelőmegfelelő 「Sikakuni tekiósita si-
gotoga micukaranakatta.」 „Nem kapott a vég-
zettségének megfelelő munkát.”

tekiósótekiósó ◆ javallatjavallat
tekiószeitekiószei ◆ alkalmasságalkalmasság 「Sokubano
tekiószeiteszuto-o uketa.」 „Munkahelyi alkal-
massági teszten estem át.” ◆ alkalmazkodóalkalmazkodó ké-ké-
pességpesség 「Kankjó-e no tekiószei」 „környezethez
alkalmazkodó képesség”

tekiószurutekiószuru ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Szeibucu-va
kankjóni tekiósite sinkasita.」 „Az élőlények a
környezetükhöz alkalmazkodva fejlődtek.” ◆ he-he-
lyénvalólyénvaló 「Kareno kódó-va szono bani tekiósite-
inai.」 „A viselkedése nem helyénvaló.” ◆ meg-meg-
felelfelel 「Kore-va kiszokuni tekiósinai.」 „Ez nem
felel meg a szabályoknak.” ◆ megfelelőmegfelelő
tekipakisitaojomeszantekipakisitaojomeszan ◆ tűzrőlpattanttűzrőlpattant
menyecskemenyecske
tekipakiszurutekipakiszuru ◆ azonnaliazonnali 「Kareno kotae-va
tekipakisiteita.」 „Válaszai azonnaliak voltak.” ◆

serénykedikserénykedik 「Cuma-va daidokorodetekipakisi-
teita.」 „A feleségem a konyhában serénykedett.”
◆ tüsténkediktüsténkedik 「Dzsikan-o mudanisinaidetek-
ipakisiteita.」 „Időpazarlás nélkül tüsténkedett.”

tekipakitotekipakito ◆ fürgénfürgén 「Iroirona sicumonnitek-
ipakito kotaeta.」 „Minden kérdésre fürgén vála-
szoltam.” ◆ tevékenyentevékenyen 「Tekipakito sigoto-o
sita.」 „Tevékenyen végezte a munkáját.”

tekireitekirei ◆ idevonatkozóidevonatkozó példapélda 「Kaigide
tekirei-o ikucuka nobeta.」 „Az értekezleten fel-
hoztam néhány idevonatkozó példát.” ◆ találótaláló
példapélda 「Tekirei-o hiku.」 „Találó példát mond.”

tekireitekirei ◆ házasulandóházasulandó korkor ◆ megfelelőmegfelelő korkor
◆ sorkötelessorköteles korkor ◇ csóheitekireicsóheitekirei sorköte-sorköte-
lesles korkor 「Csóheitekireini tah-sita.」 „Sorköteles
korba lépett.”

tekireikitekireiki ◆ házasulandóházasulandó korkor ◇ kekkonte-kekkonte-
kireikikireiki házasulandó korházasulandó kor
tekirjótekirjó ◆ megfelelőmegfelelő mennyiségmennyiség 「Tekirjóno
oszake-va taini joito ivareteiru.」 „Azt mondják,
hogy megfelelő mennyiségű alkohol jó a szerve-
zetnek.” ◆ optimálisoptimális adagadag ◆ optimálisoptimális dózisdózis

「Tekirjóno kuszuri-o nomu.」 „Optimális dózisú
gyógyszert szed.”

tekiruitekirui ◆ ellenséges erődellenséges erőd
tekisatekisa ◆ alkalmas emberalkalmas ember
tekisaszeizontekisaszeizon ◆ legjobbaklegjobbak életbenéletben mara-mara-
dásadása
tekisaszeizontekisaszeizon ◆ kiválasztódáskiválasztódás ◆ legalkal-legalkal-
masabbmasabb fennmaradásafennmaradása ◆ legerősebbeklegerősebbek
fennmaradásafennmaradása
tekisitekisi ◆ ellenségnek tekintésellenségnek tekintés
tekisiszeiszakutekisiszeiszaku ◆ ellenséges politikaellenséges politika
tekisiszurutekisiszuru ◆ ellenségnekellenségnek tekinttekint 「Szeifu-
va imin-o tekisisita.」 „A kormány ellenségnek te-
kintette a bevándorlókat.”

tekisitatekisita ◆ illőillő ◆ megfelelőmegfelelő ◇ tekisitetekisite illőenillően
「Szono bani tekisita jófuku-o kimasó.」 „Öltöz-
ködjünk alkalomhoz illően!”

tekisitetekisite ◆ illőenillően 「Szono bani tekisita jófuku-o
kimasó.」 „Öltözködjünk alkalomhoz illően!”

tekisotekiso ◆ megfelelőmegfelelő helyhely 「Sakaini dzsibunno
tekiso-o eta.」 „Megtaláltam a nekem megfelelő
helyet a társadalomban.” ◇ tekizaitekisotekizaitekiso oda-oda-
valóvaló emberember 「Tekizaitekisode-va nai.」 „Nem
odavaló ember.”

tekisótekisó ◆ ellenséges hadvezérellenséges hadvezér
tekisutekisu ◆ ellenfélellenfél
tekisútekisú ◆ ellenségesellenséges támadástámadás 「Tekisú-o
uketa.」 „Ellenséges támadás ért minket.”

tekisucutekisucu ◆ eltávolításeltávolítás ◆ kiemeléskiemelés
tekisucusudzsucutekisucusudzsucu ◆ kioperáláskioperálás
tekisucusudzsucuszurutekisucusudzsucuszuru ◆ kioperálkioperál
「Hentószen-va tekisucusudzsucuszareta.」 „Ki-
operálták a mandulámat.”

tekisucuszurutekisucuszuru ◆ eltávolíteltávolít 「Sujó-va tekisu-
cuszareta.」 „Eltávolították a daganatot.” ◆ ki-ki-
emelemel 「Mondaiten-o tekisucusita.」 „Kiemeltem
a problémát.” ◆ kioperálkioperál 「Sujó-va tekisucu-
szareta.」 „Kioperálták a daganatot.” ◆ kiveszkivesz
「Mócsó-o tekisucusita.」 „Kivette a vakbelét.”

tekiszecutekiszecu ◆ megfelelőségmegfelelőség
tekiszecunatekiszecuna ◆ elfogadhatóelfogadható 「Rón-va teki-
szecuna súnjúganaito orimaszen.」 „Hitelt csak
az kap, akinek elfogadható a jövedelme.” ◆ ide-ide-
vágóvágó 「Tekiszecuna hacugen」 „idevágó kijelen-
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tés” ◆ kellőkellő 「Tekiszecuna kotobazukai-o sita.」
„Kellő nyelvezetet használt.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Te-
kiszecuna kódó-o szuru.」 „Megfelelően viselke-
dik.” ◆ odavágóodavágó 「Tekiszecuna hiju」 „odavágó
hasonlat”

tekiszecunasijótekiszecunasijó ◆ rendeltetésszerűrendeltetésszerű hasz-hasz-
nálatnálat 「Dóguno tekiszecuna sijónotto」 „szer-
számok rendeltetésszerű használata”

tekiszecunitekiszecuni ◆ kellőenkellően 「Konoszúpu-va teki-
szecuni adzsicukesitearu.」 „Ez a leves kellően fű-
szerezett.” ◆ megfelelőenmegfelelően
tekiszeitekiszei ◆ alkalmasságalkalmasság ◆ rátermettségrátermettség
「Sigotoni tekiszeigaarukoto-va dzsújódeszu.」
„A munkában fontos a rátermettség.”

tekiszeitekiszei ◆ ellenségesellenséges
tekiszeigaarutekiszeigaaru ◆ alkalmasalkalmas 「Kare-va kono si-
gotoni tekiszeiganai.」 „Nem alkalmas erre a
munkára.” ◆ rátermettrátermett 「Kare-va kono sigoto-
ni tekiszeigaaru.」 „Az az ember rátermett erre a
munkára.” ◆ valóvaló 「Kare-va kjósino tekiszeiga-
nai.」 „Nem való tanárnak.”

tekiszeigatakaitekiszeigatakai ◆ kiválóan alkalmaskiválóan alkalmas
tekiszeikakakutekiszeikakaku ◆ reális árreális ár
tekiszeikenszatekiszeikensza ◆ alkalmasságialkalmassági vizsgálatvizsgálat
◇ sokugjótekiszeikenszasokugjótekiszeikensza pályaalkalmas-pályaalkalmas-
sági vizsgálatsági vizsgálat
tekiszeinatekiszeina ◆ helyeshelyes 「Tekiszeina sokudzside
szeszszeiszuru.」 „Helyes táplálkozással óvja az
egészségét.” ◆ igazságosigazságos 「Tekiszeina hai-
bun」 „igazságos elosztás” ◆ megfelelőmegfelelő 「Teki-
szeina irjó」 „megfelelő orvosi ellátás” ◆ méltá-méltá-
nyosnyos 「Tekiszeina kakakude utta.」 „Méltányos
áron adta.” ◆ tisztességestisztességes 「Tekiszeina rieki-
o ageta.」 „Tisztességes haszna volt.”

tekiszeisijótekiszeisijó ◆ rendeltetésszerűrendeltetésszerű haszná-haszná-
latlat
tekiszentekiszen ◆ ellenséges hajóellenséges hajó
tekiszucsátekiszucsá ◆ textúratextúra
tekiszurutekiszuru ◆ alkalmasalkalmas 「Kokono szuidószui-va
rjórini tekisiteiru.」 „Az itteni csapvíz alkalmas
főzésre.” ◆ beletartozikbeletartozik 「Vatasi-va ka-
renocsímuni tekisiteiruto omoimaszu.」 „Úgy ér-
zem, beletartozom a csapatába.” ◆ megfelelmegfelel
「Kono sigoto-va vatasini tekisiteinai.」 „Ez a
munka nem felel meg nekem.” ◆ valóvaló 「Szupó-
cuni tekisita kucu」 „sportolásra való cipő”

tekiszutairutekiszutairu ◆ textiltextil
tekiszutotekiszuto ◆ szövegszöveg 「Fairu-o tekiszuto kei-
sikide hozonsita.」 „Szöveges formátumban men-
tettem el az adatokat.” ◆ tankönyvtankönyv ◆ texttext ◇

haipátekiszutohaipátekiszuto hipertexthipertext ◇ haipátekiszu-haipátekiszu-
toto hiperszöveghiperszöveg
tekiszutobukkutekiszutobukku ◆ tankönyvtankönyv
tekiszuto-fairutekiszuto-fairu ◆ szövegesszöveges fájlfájl ◆ szöveg-szöveg-
fájlfájl
tekiszuto-módotekiszuto-módo ◆ szöveges üzemmódszöveges üzemmód
tekiszutonohensútekiszutonohensú ◆ szövegszerkesztésszövegszerkesztés
tekitaitekitai ◆ ellenségeskedésellenségeskedés
tekitaikankeitekitaikankei ◆ ellenségesellenséges viszonyviszony
「Rjókoku-va tekitaikankeiniatta.」 „A két ország
ellenséges viszonyban volt.”

tekitaikódótekitaikódó ◆ agonisztikus viselkedésagonisztikus viselkedés
tekitaikóitekitaikói ◆ ellenséges tettellenséges tett
tekitaisatekitaisa ◆ ellenségellenség
tekitaiszurutekitaiszuru ◆ ellenségeskedikellenségeskedik 「Rjókoku-
va otagaini tekitaisiteiru.」 „A két ország ellensé-
geskedik.”

tekiteitekitei ◆ titrálástitrálás ◇ denkitekiteidenkitekitei elektro-elektro-
metrikus titrálásmetrikus titrálás
tekiteiszurutekiteiszuru ◆ titráltitrál
tekitótekitó ◆ hanyagsághanyagság ◆ megfelelőségmegfelelőség
tekitónatekitóna ◆ felületesfelületes 「Kare-va csótekitóda.」
„Az az ember nagyon felületes.” ◆ hanyaghanyag
「Kare-va tekitóna hendzsidegomakasita.」 „Ha-
nyag válasszal ködösített.” ◆ kívántkívánt 「Himoga
nagaszugiru baaiha, tekitóna nagaszani kiru.」
„Ha túl hosszú a zsinór, a kívánt hosszúságúra
vágjuk.” ◆ linklink 「Kare-va szugoku tekitóna hito-
da.」 „Ő nagyon link ember.” ◆ megfelelőmegfelelő 「Ko-
szodateni tekitóna kankjó-o szagasita.」 „A gye-
rekneveléshez megkerestem a megfelelő környe-
zetet.” ◆ nincsnincs köszönetköszönet 「Kareno sigoto-va te-
kitóda.」 „Nincs köszönet a munkájában.”

tekitónitekitóni ◆ gondolomgondolom szerintszerint ◆ ímmel-ámmalímmel-ámmal
「Kare-va tekitóni hataraiteiru.」 „Ímmel-ámmal
végzi a munkáját.” ◆ találomratalálomra 「Korerano na-
kakara tekitóni erande kudaszai.」 „Találomra
válasszon ki egyet közülük!” ◆ trehányultrehányul 「Te-
kitóni tana-o kumi tateta.」 „Trehányul szerelte
össze a polcot.” ◆ vaktábanvaktában 「Tekitónikádo-o
jubiszasita.」 „Vaktában rábökött egy lapra.” ◆

véletlenszerűenvéletlenszerűen
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tekitóniasirautekitóniasirau ◆ lekezellekezel 「Dzsósi-va icumo
vatasinokoto-o tekitóniasirau.」 „A főnököm en-
gem mindig lekezel.”

tekitónihirakutekitónihiraku ◆ felütfelüt 「Hon-o tekitóni hi-
raite, hiraitatokorokara jomi hadzsimeta.」 „Fel-
ütöttem a könyvet, és ahol kinyílt, onnan kezdtem
olvasni.”

tekitóniovaraszerutekitóniovaraszeru ◆ összecsapösszecsap
「Sukudai-o tekitóni ovaraszeta.」 „Összecsap-
tam a házi feladatot.”

tekizaitekizai ◆ megfelelőmegfelelő emberember 「Tekizai-o tekiso-
ni oita.」 „A megfelelő ember tettük a megfelelő
helyre.” ◆ rátermett dolgozórátermett dolgozó
tekizaitekisotekizaitekiso ◆ odavalóodavaló emberember
「Tekizaitekisode-va nai.」 „Nem odavaló em-
ber.”

tekizutekizu ◆ sebesüléssebesülés ◇ tekizu-otekizu-o ouou megsebe-megsebe-
sülsül 「Tatakaide tekizu-o otta.」 „A harcban meg-
sebesült.”

tekizu-otekizu-o ouou ◆ megsebesülmegsebesül 「Tatakaide tekizu-
o otta.」 „A harcban megsebesült.”

tekkatekka ◆ zsírszegény tonhalzsírszegény tonhal
tekkabatekkaba ◆ játékbarlangjátékbarlang
tekkaitekkai ◆ visszavonásvisszavonás 「Hacugenno tekkai」
„nyilatkozat visszavonása”

tekkaitekkai ◆ vasbotvasbot
tekkaiszurutekkaiszuru ◆ visszavonvisszavon 「Zengen-o tekka-
isimaszu.」 „Visszavonom azt, amit az előbb
mondtam.” ◇ iken-oiken-o tekkaiszurutekkaiszuru visszako-visszako-
zikzik ◇ mósikomi-omósikomi-o tekkaiszurutekkaiszuru visszakozikvisszakozik
「Kónjúsa-va mósi komi-o tekkaisita.」 „A vevő
visszakozott.”

tekkamakitekkamaki ◆ tekkamakitekkamaki ◆ tonhalastonhalas te-te-
kercskercs
tekkantekkan ◆ vascsővascső
tekkecutekkecu ◆ fegyver és katonafegyver és katona
tekkecuszaisótekkecuszaisó ◆ erőserős kezűkezű miniszterelnökminiszterelnök
◆ vaskancellárvaskancellár
tekkecuszeiszakutekkecuszeiszaku ◆ erős kezű politikaerős kezű politika
tekkentekken ◆ vasökölvasököl
tekken-noametekken-noame ◆ ökölzáporökölzápor 「Kareni tekken-
no amega futta.」 „Ökölzápor zúdult rá.”

tekken-otekken-o kuvaszukuvaszu ◆ ökölcsapástökölcsapást mérmér
「Muneni tekken-o kuvaszareta.」 „Ökölcsapást

mértek a mellemre.” ◆ ütlegelütlegel 「Atamani nan-
domo tekken-o kuvaszareta.」 „Ütlegelték a feje-
met.”

tekkenszeiszaitekkenszeiszai ◆ ököllel móresre tanításököllel móresre tanítás
tekkitekki ◆ vasedényvasedény ◆ vaseszközvaseszköz
tekkitekki ◆ ellenséges repülőgépellenséges repülőgép
tekkidzsidaitekkidzsidai ◆ vaskorvaskor ◆ vaskorszakvaskorszak
tekkintekkin ◆ vasalásvasalás ◆ vasbetétvasbetét ◆ vasbetonvasbeton
tekkintekkin ◆ harangjátékharangjáték
tekkinkonkurítotekkinkonkuríto ◆ vasbetonvasbeton 「Tekkinkonku-
rítono tatemono-o tateta.」 „Vasbeton épületet
épített.”

tekkinkonkurítozukurinotekkinkonkurítozukurino ◆ vasbetonvasbeton épí-épí-
tésűtésű 「Tekkinkonkuríto zukurino tatemono.」
„Vasbeton építésű ház.” ◇ tekkocutekkinkon-tekkocutekkinkon-
kurítozukurinokurítozukurino acélvázasacélvázas szerkezetűszerkezetű vas-vas-
betonbeton 「Tekkocutekkinkonkuríto zukurino kó-
szóbiru.」 „Acélvázas szerkezetű vasbeton felhő-
karcoló.”

tekkiritekkiri ◆ pedigpedig biztosrabiztosra veszvesz 「Tekkiribar-
eruto omottaga, heikidatta.」 „Nem derült ki, pe-
dig biztosra vettem.” ◆ tisztáratisztára 「Ore-va tek-
kiri kimidato omottetakedo, csigaunokai?」 „Én
pedig tisztára azt hittem, hogy te voltál az. Vagy
mégsem?”

tekkjotekkjo ◆ eltávolításeltávolítás 「Garekino tekkjo」
„törmelék eltávolítása” ◆ kivonáskivonás 「Guntaino
tekkjo」 „hadsereg kivonása” ◆ lebontáslebontás 「Ho-
dókjóno tekkjo」 „gyalogos felüljáró lebontása” ◆

leszerelésleszerelés 「Bencsino tekkjo」 „pad leszerelé-
se” ◆ letakarításletakarítás 「Jukino tekkjo」 „hó letaka-
rítása”

tekkjótekkjó ◆ vashídvashíd ◆ vasútivasúti hídhíd 「Kava-o mata-
garu tekkjó-o kaketa.」 „Vasúti hidat emelt a fo-
lyó fölé.”

tekkjoszurutekkjoszuru ◆ eltávolíteltávolít 「Sikirino kabe-o
tekkjosita.」 „Eltávolították a válaszfalat.” ◆ ki-ki-
vonvon 「Guntai-o tekkjosita.」 „Kivonták a csapa-
tokat.” ◆ lebontlebont 「Kódzsó-o tekkjosita.」 „Le-
bontotta a gyárat.” ◆ leszerelleszerel 「Teszuri-o tekk-
josita.」 „Leszerelték a korlátot.” ◆ letakarítletakarít
「Kurumakara juki-o tekkjosita.」 „Letakarítot-
tam a kocsiról a havat.”

tekkótekkó ◆ vasércvasérc ◇ dzsitekkódzsitekkó mágnesvasércmágnesvasérc
◇ dzsitekkódzsitekkó magnetitmagnetit
tekkótekkó ◆ vas és acélvas és acél
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tekkocutekkocu ◆ acélvázacélváz 「Tekkocuno tatemono」
„acélvázaz épület” ◆ vasvázvasváz
tekkocutekkinkonkurítozukurinotekkocutekkinkonkurítozukurino ◆ acélvá-acélvá-
zaszas szerkezetűszerkezetű vasbetonvasbeton 「Tekkocutekkin-
konkuríto zukurino kószóbiru.」 „Acélvázas szer-
kezetű vasbeton felhőkarcoló.”

tekkódantekkódan ◆ páncéltörő lövedékpáncéltörő lövedék
tekkódzsotekkódzso ◆ vasművasmű
tekkódzsótekkódzsó ◆ vasművasmű
tekkógjótekkógjó ◆ acéliparacélipar ◆ vasiparvasipar
tekkókainokjotótekkókainokjotó ◆ acélmágnásacélmágnás
tekkokutekkoku ◆ ellenséges országellenséges ország
tekkószeihintekkószeihin ◆ acéltermékacéltermék
tekkószekitekkószeki ◆ vasércvasérc
tekkubórutekkubóru ◆ teqballteqball
tekoteko ◆ emelőemelő 「Iva-o tekode mocsi ageta.」
„Emelővel emeltem fel a sziklát.” ◆ emelőrúdemelőrúd ◆

segítségsegítség 「Naisoku-o keizaiszeicsóno tekonisi-
ta.」 „A bedolgozás segítségével érték el a gaz-
dasági növekedést.” ◇ tekodemógokanaitekodemógokanai ta-ta-
podtatpodtat semsem mozdulmozdul 「Sakkin-o torumade te-
kodemo ugokanai.」 „Egy tapodtat sem mozdu-
lok, amíg vissza nem fizeted az adósságodat.” ◇

tekonogenritekonogenri emelőelvemelőelv 「Omotai mono-o teko-
no genride ugokasita.」 „A nehéz tárgyat emelő-
elv alapján mozgattam.” ◇ tekohitekohi emelőátté-emelőátté-
teltel
tekodemógokanaitekodemógokanai ◆ tapodtattapodtat semsem mozdulmozdul
「Sakkin-o torumade tekodemo ugokanai.」 „Egy
tapodtat sem mozdulok, amíg vissza nem fizeted
az adósságodat.”

tekógaitekógai ◆ környezetkímélőkörnyezetkímélő 「Teikógaisa」
„környezetkímélő kocsi”

tekogibótotekogibóto ◆ evezős csónakevezős csónak
tekohitekohi ◆ áttételáttétel ◆ emelőáttételemelőáttétel
tekoiretekoire ◆ feltornázásfeltornázás 「Nedanno tekoire」
„ár feltornázása” ◆ feltuningolásfeltuningolás ◆ támoga-támoga-
tástás 「Keikino tekoire」 „gazdaság támogatása”

tekoire-otekoire-o szuruszuru / tekoireszurutekoireszuru ◆ feltornázfeltornáz
「Sicsóricu-o agejóto banguminiteko ire-o sita.」
„Feltornázta a műsor nézettségét.” ◆ megtámo-megtámo-
gatgat 「Bórakuszuru kaszócúkaniteko ire-o sita.」
„Megtámogatta a zuhanó kriptopénzt.”

tekoireszurutekoireszuru / tekoire-otekoire-o szuruszuru ◆ feltornázfeltornáz
「Sicsóricu-o agejóto banguminiteko ire-o sita.」

„Feltornázta a műsor nézettségét.” ◆ megtámo-megtámo-
gatgat 「Bórakuszuru kaszócúkaniteko ire-o sita.」
„Megtámogatta a zuhanó kriptopénzt.”

tekondotekondo ◆ taekwondotaekwondo
tekonogenritekonogenri ◆ emelőelvemelőelv 「Omotai mono-o te-
kono genride ugokasita.」 „A nehéz tárgyat eme-
lőelv alapján mozgattam.”

tekoszajótekoszajó ◆ emelőhatásemelőhatás
tekozurutekozuru ◆ megdolgozikmegdolgozik 「Hon-
jakunitekozutta.」 „Megdolgoztam a fordítással.”
◆ nehéznehéz dolgadolga vanvan 「Magoniszanzantekozut-
ta.」 „Nehéz dolga volt az unokájával.” ◆ nehe-nehe-
zenzen csinálcsinál 「Keiszacu-va jógisano taihoni teko-
zutta.」 „Nehezen tudta letartóztatni a rendőrség
a vádlottat.” ◆ tehetetlentehetetlen 「Macsi-va poi szu-
teszuru hitonitekozutteiru.」 „A város tehetetlen
a szemetelőkkel szemben.”

tekuteku ◆ technológiatechnológia ◇ haitekuhaiteku csúcstech-csúcstech-
nológianológia ◇ hai-tekuhai-teku csúcstechnológiacsúcstechnológia
tekubaritekubari ◆ gondoskodásgondoskodás
tekubariszurutekubariszuru ◆ gondoskodikgondoskodik 「Komakaito-
koromade tekubarisita.」 „Mindenről gondosko-
dott.”

tekubitekubi ◆ csuklócsukló 「Tekubi-o kudzsiita.」 „Meg-
rándult a csuklóm.” ◆ kéztőkéztő
tekubidehakarukecuacukeitekubidehakarukecuacukei ◆ csuklóman-csuklóman-
dzsettás vérnyomásmérődzsettás vérnyomásmérő
tekubinoszunapputekubinoszunappu ◆ csuklómozdulatcsuklómozdulat
「Tekubinoszunappu-o kikaszetebóru-o nage-
ta.」 „Csuklómozdulattal dobta el a labdát.”

tekudatekuda ◆ praktikapraktika 「Kanodzsono koino teku-
danikakatta.」 „Áldozata lettem szerelmi prakti-
kájának.” ◆ trükktrükk 「Kanodzso-va tekuda-o rósi-
ta.」 „A nő trükköt alkalmazott.”

tekunecsiumutekunecsiumu ◆ technéciumtechnécium
tekunikarátekunikará ◆ technicolortechnicolor
tekunikarutekunikaru ◆ műszakiműszaki 「Tekunikaru-
szapóto」 „műszaki támogatás” ◆ technikaitechnikai
「Tekunikaru-szukiru」 „technikai tudás”

tekunikarubunszekitekunikarubunszeki ◆ technikai elemzéstechnikai elemzés
tekunikaru-daibátekunikaru-daibá ◆ műszaki íróműszaki író ◆ szakírószakíró
tekunikarunatekunikaruna ◆ technikaitechnikai 「Tekunikarunapu-
rei」 „technikai játék”

tekunikaru-nokkuautotekunikaru-nokkuauto ◆ technikai kiütéstechnikai kiütés
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tekunikarutámutekunikarutámu ◆ szakkifejezésszakkifejezés
tekunikkutekunikku ◆ fogásfogás 「Dzsóhó-o hiki daszuta-
meni keiszacuga sijószurutekunikku」 „informá-
ció kinyerését szolgáló rendőrségi fogás” ◆ tech-tech-
nikanika 「Szugureta enszótekunikku」 „kiváló
előadás-technika”

tekunisantekunisan ◆ műszerészműszerész ◆ technikustechnikus
tekunokurátotekunokuráto ◆ technokratatechnokrata
tekunopopputekunopoppu ◆ technopoptechnopop
tekunorodzsítekunorodzsí ◆ technológiatechnológia ◇ hai-hai-
tekunorodzsítekunorodzsí csúcstechnológiacsúcstechnológia
tekuragaritekuragari ◆ kézkéz árnyékaárnyéka 「Migikikino hito-
nara hidarigavani madogaaruto tekuragarininari-
maszen.」 „A jobbkezesek esetén, ha bal oldalon
van az ablak, akkor a kéz nem árnyékol.”

tekuszetekusze ◆ lopásilopási hajlamhajlam ◆ megszokásmegszokás 「Te-
kuszenocuitagitá」 „megszokott gitár” ◆ meg-meg-
szokottszokott kézmozdulatkézmozdulat ◇ tekuszegavaruitekuszegavarui
enyvesenyves kezűkezű 「Tekuszega varui nuszubito」
„enyves kezű tolvaj”

tekuszegavaruitekuszegavarui ◆ enyvesenyves kezűkezű 「Tekuszega
varui nuszubito」 „enyves kezű tolvaj”

tekutekutoarukutekutekutoaruku ◆ baktatbaktat 「Ekimadeteku-
tekuto aruita.」 „Az állomásra baktattam.”

tematema ◆ fáradságfáradság 「Otema-o toraszete mósi
vakearimaszen.」 „Sajnálom, hogy fáradságot
okoztam.” ◆ munkamunka 「Szono rjóriha temagakaka-
ru.」 „Annak az ételnek az elkészítése sok munká-
val jár.” ◆ vesződségvesződség 「Joi sigoto-va temagaka-
karu.」 „A jó munka vesződséggel jár.” ◇ temag-temag-
akakaruakakaru vesződikvesződik 「Hon-jakuni temagakakat-
ta.」 „Sokat vesződtem a fordítással.” ◇ tema-tema-
oo kakerukakeru vesződségetvesződséget okozokoz 「Kiminikorede
tema-o kaketakunai.」 „Nem akarok ezzel vesződ-
séget okozni.” ◇ nidodemanidodema dupladupla munkamunka 「Ni-
dodemaninaranaijóni szecumeiso-o jomimasó.」
„Olvassuk el a leírást, hogy ne végezzünk dupla
munkát!”

tématéma ◆ tématéma 「Ren-ai-va utano eiennotéma-
dearu.」 „A dalok örök témája a szerelem.” ◇

kenkjútémakenkjútéma kutatásikutatási tématéma ◇ szabutémaszabutéma
altémaaltéma ◇ csúsintémacsúsintéma központiközponti tématéma ◇ mén-mén-
tématéma főtémafőtéma ◇ ronbun-notémaronbun-notéma dolgozatdolgozat
témájatémája
temacsidzsikantemacsidzsikan ◆ holtidőholtidő ◆ várakozásivárakozási időidő

temacsintemacsin ◆ egyegy kiskis pénzpénz cserébecserébe
「Temacsin-o agerukara jukikakisitekurenai?」
„Egy kis pénzért cserébe nem dobálnád el a ha-
vat?” ◆ zsebpénzzsebpénz 「Ocukaisitekuretakodomoni
temacsin-o ageta.」 „Adtam egy kis zsebpénzt a
gyereknek, mert elment nekem a boltba.”

temacsindetemacsinde ◆ fejébenfejében 「Szenforintono te-
macsinde sigoto-o hiki uketa.」 „1000 forint fejé-
ben elvállalta a munkát.”

temadorutemadoru ◆ elbíbelődikelbíbelődik 「Kare-va súrini tem-
adotta.」 „Elbíbelődött a javítással.”

temaetemae ◆ előttelőtt 「Hitono temaedonaranaide!」
„Ne kiabálj velem mások előtt!” ◆ énén 「Temae-va
zondzsimaszen.」 „Én nem tudom.” ◆ megíté-megíté-
léslés 「Kindzsono temae-o kangaeru.」 „Vigyázok,
hogy milyen a szomszédaim megítélése (mit mon-
danak majd a szomszédok).” ◆ ügyességügyesség ◇ ote-ote-
maemae tete ◇ szeken-notemaeszeken-notemae látszatlátszat 「Sze-
kenno temaegaaru.」 „A látszat megkívánja.”

temaedetemaede ◆ előttelőtt 「Sútenno hitocu temaede
orita.」 „Eggyel a végállomás előtt szálltam le.”

temaedomotemaedomo ◆ mimi ◆ szerény üzletünkszerény üzletünk
temaedomode-vatemaedomode-va ◆ nálunknálunk 「Gokibóno sóhin-
va temaedomodeha acukatteorimaszen.」 „Az ön
által keresett áru nálunk nem kapható.” ◆ sze-sze-
rény üzletünkbenrény üzletünkben
temaegattenatemaegattena ◆ önfejűönfejű 「Temaegattenakoto-
o itta.」 „Önfejű dolgot mondott.” ◆ önzőönző 「Te-
maegattena kódó-o totta.」 „Önző módon csele-
kedett.”

temaemiszotemaemiszo ◆ öndicséretöndicséret
temaemiszo-o iutemaemiszo-o iu ◆ önmagát dicsériönmagát dicséri
temaenitemaeni ◆ idébbidébb 「Iszu-o temaeni hiita.」
„Idébb húztam a széket.” ◆ innétinnét 「Ginkóno te-
maeni miszegaaru.」 „A banktól innét van egy üz-
let.” ◆ magammagam eléelé 「Oszara-o temaeni hiita.」
„Magam elé húztam a tányért.”

temaenotemaeno ◆ előtteelőtte lévőlévő 「Szugu temaeno hon-
o totta.」 „A közvetlenül előttem lévő könyvet vet-
tem el.” ◆ idébbidébb lévőlévő 「Singóno temaeno micsi-
o magattekudaszai.」 „A lámpától eggyel idébb
lévő utcába forduljon!” ◆ innensőinnenső
「Temaenoguraszu-o totta.」 „Az innenső poha-
rat vettem el.”

temagakakarutemagakakaru ◆ bajlódikbajlódik 「Konokéki-va szu-
goku temagakakatta.」 „Ezzel a süteménnyel ren-
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geteget bajlódtam.” ◆ munkaigényesmunkaigényes 「Tema-
nokakaru rjóri.」 „Munkaigényes étel.” ◆ vesző-vesző-
dikdik 「Hon-jakuni temagakakatta.」 „Sokat ve-
sződtem a fordítással.” ◆ vesződségesvesződséges 「Te-
magakakaru szagjó」 „vesződséges munka”

temahimatemahima ◆ fáradság és időfáradság és idő
temakitemaki ◆ tekerőstekerős 「Temaki dzsúdenki-o kat-
ta.」 „Vettem egy tekerős akkutöltőt.”

temakizusitemakizusi ◆ tölcsér alakú szusitölcsér alakú szusi
témakjokutémakjoku ◆ filmdalfilmdal ◆ filmslágerfilmsláger ◆ szignálszignál
「Njúszu banguminotéma kjokuga nagareta.」
„Elhangzott a híradó szignálja.”

temakuradetemakurade ◆ kezétkezét párnakéntpárnaként használvahasználva
「Temakurade neta.」 „Kezemet párnaként hasz-
nálva aludtam.”

téma-mjúdzsikkutéma-mjúdzsikku ◆ betétdalbetétdal ◆ visszatérővisszatérő
dallamdallam
temanetemane ◆ kézmutogatáskézmutogatás 「Temanede tomo-
dacsini aizusita.」 „Kézmutogatással jeleztem a
barátomnak.” ◇ temaneszurutemaneszuru gesztikulálgesztikulál
「Temanesite szecumeisita.」 „Gesztikulálva ma-
gyarázott.” ◇ temane-otemane-o szuruszuru kézzelkézzel mutatmutat
「Tabe mono-o kudaszaito temanesita.」 „Kézzel
mutattam, hogy éhes vagyok.”

temanekitemaneki ◆ kézzel intéskézzel intés
temanekisitejobutemanekisitejobu ◆ ideintideint 「Buka-o tema-
nekisite jonda.」 „Ideintettem a beosztottamat.”
◆ magáhozmagához intint 「Kodomo-o temanekisite jon-
da.」 „Magamhoz intettem a gyereket.” ◆ odaintodaint
「Kare-va temanekisitevétá-o jonda.」 „Odain-
tette a pincért.”

temanekiszurutemanekiszuru ◆ intint 「Mó szukosi kiteiijoto
csúsaszuru kurumani temanekisita.」 „Intettem a
parkoló autónak, hogy jöhet még egy kicsit.”

temanekutemaneku ◆ ideintideint 「Muszuko-o temaneita.」
„Ideintettem a fiam.” ◆ leintleint 「Takusí-o temane-
ita.」 „Leintettem egy taxit.” ◆ odaintodaint 「Bukano
hitori-o temaneita.」 „Odaintette az egyik beosz-
tottját.”

temane-otemane-o szuruszuru / temaneszurutemaneszuru ◆ gesztiku-gesztiku-
lállál 「Temanesite szecumeisita.」 „Gesztikulálva
magyarázott.” ◆ kézzelkézzel mutatmutat 「Tabe mono-o
kudaszaito temanesita.」 „Kézzel mutattam, hogy
éhes vagyok.”

temaneszurutemaneszuru / temane-otemane-o szuruszuru ◆ gesztiku-gesztiku-
lállál 「Temanesite szecumeisita.」 „Gesztikulálva

magyarázott.” ◆ kézzelkézzel mutatmutat 「Tabe mono-o
kudaszaito temanesita.」 „Kézzel mutattam, hogy
éhes vagyok.”

témanisitatémanisita ◆ szólószóló 「Keiba-o témanisita ei-
ga.」 „Lóversenyről szóló film.”

tema-otema-o kakerukakeru ◆ vesződségetvesződséget okozokoz 「Kimi-
nikorede tema-o kaketakunai.」 „Nem akarok ez-
zel vesződséget okozni.”

téma-pákutéma-páku ◆ témaparktémapark
temaritemari ◆ japán kézilabdajapán kézilabda
temasigototemasigoto ◆ fáradságos munkafáradságos munka
téma-szongutéma-szongu ◆ betétdalbetétdal ◆ filmdalfilmdal ◆ film-film-
slágersláger
temavaritemavari ◆ kezekeze ügyeügye ◆ személyszemély környeze-környeze-
tete
temavarihintemavarihin ◆ holmiholmi ◆ személyes tárgyszemélyes tárgy
temavasitemavasi ◆ gondoskodásgondoskodás ◆ kézikézi hajtáshajtás ◇

temavasinotemavasino kézzelkézzel hajtotthajtott 「Kore-va tem-
avasino szacueikida.」 „Ez kézzel hajtott filmka-
mera.” ◇ temavasinotemavasino tekerőstekerős 「Temavasino
funszaikidekóhí-o hiita.」 „Tekerős darálóval
őröltem a kávét.” ◇ temavasi-otemavasi-o szuruszuru gon-gon-
doskodikdoskodik 「Iroiroto temavasi-o sita.」 „Minden-
ről gondoskodott.” ◇ hajatemavasihajatemavasi idejébenidejében
gondoskodásgondoskodás ◇ hajatemavasinihajatemavasini idejébenidejében ◇

hajatemavasi-o szuruhajatemavasi-o szuru idejében előkészülidejében előkészül
temavasigaiitemavasigaii ◆ figyelmesfigyelmes ◆ gondosgondos
temavasijokutemavasijoku ◆ gondosangondosan
「Temavasijokureszutoran-o jojakusita.」 „Gon-
dosan lefoglalta az éttermet.”

temavasinotemavasino ◆ kézzelkézzel hajtotthajtott 「Kore-va tem-
avasino szacueikida.」 „Ez kézzel hajtott filmka-
mera.” ◆ tekerőstekerős 「Temavasino
funszaikidekóhí-o hiita.」 „Tekerős darálóval
őröltem a kávét.”

temavasiorugantemavasiorugan ◆ kintornakintorna
temavasi-otemavasi-o szuruszuru ◆ gondoskodikgondoskodik 「Iroiroto
temavasi-o sita.」 „Mindenről gondoskodott.”

temeetemee ◆ tete 「Temeenanka sirumonka.」 „Mit
tudod te!”

temidzsikanatemidzsikana ◆ kurtakurta 「Temidzsikana aisza-
cu」 „kurta köszöntés” ◆ rövidrövid 「Temidzsikana
szecumei」 „rövid magyarázat”

temidzsikanitemidzsikani ◆ rövidenröviden 「Temidzsikani hana-
sita.」 „Röviden beszélt.”
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temijagetemijage ◆ ajándékajándék 「Hómupátíno
temijagenivain-o motte itta.」 „A házibuliba bort
vittem ajándékba.”

temotemo ◆ akárakár 「Kekkonsitemosinakutemo sia-
vaszeninareru.」 „Akár megházasodsz, akár nem,
boldog lehetsz.” ◆ bárbár 「Futoruto vakatteitemo
tabetesimau.」 „Bár tudom, hogy hízok, mégis
megeszem.” ◆ isis 「Benkjósinakutemo gókaku-
szuru.」 „Akkor is átmegyek a vizsgán, ha nem ta-
nulok.” ◆ semsem 「Okanegaattemoan-na mono-o
kavanai.」 „Akkor sem vennék ilyet, ha lenne rá
pénzem.”

temoasimodenaitemoasimodenai ◆ esélyeesélye sincssincs 「Sógide-va
kareni temo asimo denai.」 „Esélyem sincs ve-
le szemben sógiban.” ◆ labdábalabdába semsem rúghatrúghat
「Siken-va muzukasiszugite temo asimo denakat-
ta.」 „Olyan nehéz volt a vizsga, hogy labdába sem
rúghattam.” ◆ tehetetlentehetetlen 「Aite-va cujoszugite
temo asimo denakatta.」 „Tehetetlenek voltunk
az ellenfél erejével szemben.”

temocsitemocsi ◆ jelenlegjelenleg rendelkezésrerendelkezésre állásállás ◆

magánál tartásmagánál tartás
temocsibuszatatemocsibuszata ◆ nincsnincs dolgadolga ◆ tétlenségtétlenség

temocsibuszatanatemocsibuszatana ◆ tétlentétlen 「Temocsi bu-
szatana dzsikan-o júigini szugositai.」 „Szeret-
ném hasznosan tölteni a tétlen perceimet.”

temocsibuszatanitemocsibuszatani ◆ tétlenültétlenül 「Temocsibu-
szatani gamen-o nagameteita.」 „Tétlenül bámul-
tam a képernyőt.”

temocsinotemocsino ◆ meglévőmeglévő 「Temocsino zaiko」
„meglévő raktárkészlet” ◆ nálanála lévőlévő 「Temocsi-
no genkin」 „nála lévő készpénz” ◆ rendelke-rendelke-
zésrezésre állóálló 「Temocsino kabu」 „rendelkezésre
álló részvények”

temoritemori ◆ sajátsaját kézzelkézzel szedésszedés ◇ otemoriotemori
sajátsaját kézzelkézzel szedésszedés ◇ otemoriotemori sajátsaját ér-ér-
dekeidekei szerintiszerinti 「Otemorino an」 „saját érdekei
szerinti javaslat” ◇ otemoriotemori önmagánakönmagának meg-meg-
határozhatároz 「Otemori taisokukin」 „önmagának
meghatározott végkielégítés”

temototemoto ◆ fogásfogás 「Szamuszade temotogaobo-
cukanai.」 „Ügyetlenül tudok fogni ebben a hi-
degben.” ◆ kezekeze ügyeügye 「Temotoniaru tecuno
katamaride kugi-o utta.」 „A keze ügyében lévő
vasdarabbal verte be a szöget.” ◆ kézkéz környékekörnyéke
「Szakkano temoto-o hanareta genkó」 „író kezé-

ből kikerült kézirat” ◆ kézmozdulatkézmozdulat 「Temoto-
ga kurutte jubi-o kittesimatta.」 „Egy rossz kéz-
mozdulattal elvágtam az ujjamat.” ◆ nyélnyél 「Ka-
szano temoto-o nigitta.」 „Megragadtam az eser-
nyő nyelét.” ◆ pénzügyipénzügyi helyzethelyzet 「Temotoga
kurusii.」 „Nehéz pénzügyi helyzetben vagyok.” ◇

otemotootemoto evőpálcikaevőpálcika
temotofunjoinatemotofunjoina ◆ szűkölködikszűkölködik 「Temotofun-
joina szeikacu-o okutteiru.」 „Szűkölködve él.”

temotokintemotokin ◆ készpénzkészpénz
temotonitemotoni ◆ kéznélkéznél 「Kugi-o temotoniaru get-
ade tataita.」 „A szöget a kéznél lévő fapapuccsal
vertem.” ◆ nálanála 「Otemotoniaru mibunsómei-
só」 „nála lévő igazolvány”

temotoniokutemotonioku ◆ magáhozmagához veszvesz 「Szaifu-o te-
motoni oita.」 „Magamhoz vettem a pénztárcá-
mat.” ◆ magánálmagánál tarttart 「Rjokócsúpaszupóto-o
icumo temotoni oita.」 „Az utazás során mindig
magamnál tartottam az útlevelemet.”

temukaitemukai ◆ ellenszegülésellenszegülés
temukaiszurutemukaiszuru ◆ ellenszegülellenszegül 「Temukaiszezu-
ni okane-o dorobóni vatasita.」 „Ellenszegülés
nélkül átadta a pénzt a rablónak.”

temukautemukau ◆ ellenállástellenállást tanúsíttanúsít 「Ginkóin-
va gótóni temukavanakatta.」 „A banki dolgozók
nem tanúsítottak ellenállást a rablóval szemben.”
◆ szembeszállszembeszáll 「Sinrjakusani temukatta.」
„Szembeszállt a betolakodókkal.”

tenten ◆ cikkcikk 「Okesóhinno mih-tenszetto-o kat-
ta.」 „Három cikkből álló sminkkészletet vettem.”
◆ osztályzatosztályzat 「Ano szenszeino dzsugjó-va ten-
ga amai.」 „Az a tanár nem osztályoz szigorúan.”
◆ pettypetty ◆ pontpont 「Jozorano kinszei-va tennisika
mienai.」 „A éjszakai égbolton a Vénusz csak egy
pont.” ◆ pöttypötty ◆ szempontszempont 「Bóhanno ten-
kara mireba kikendeszu.」 „Bűnelhárítási szem-
pontból veszélyes.” ◆ tekintettekintet 「Kono sigoto-
va aru tennioite kanszeiszareteiru.」 „Ez a munka
bizonyos tekintetben késznek mondható.” ◇ it-it-
aranaitenaranaiten hiányossághiányosság 「Itaranai tenmoaruka-
to omoimaszu.」 „Tudom, lehetnek hiányossá-
gok.” ◇ ittenitten szemernyiszemernyi ◇ ittenitten egyegy gólgól
「Kono szensuga szaisono itten-o kimeta.」 „Ez a
versenyző lőtte az első gólt.” ◇ ittenitten egyegy csöppcsöpp
「Szora-va ittenno kumomonai.」 „Egy csöpp fel-
hő sincs az égen.” ◇ ittenitten egyegy cikkcikk 「Sóhin-
va tendzsihinno ittennomideszu.」 „Az árucikk-

AdysAdys temijage temijage – ten ten 36733673



ből csak egy maradt, ami kiállítási darab.” ◇ it-it-
tenten egyegy pontpont 「Mede itten-o micumeta.」 „Egy
pontot néztem a szememmel.” ◇ kóittenkóitten egye-egye-
dülidüli nőnő 「Kanodzso-va kuraszuno kóittendat-
ta.」 „Az osztályunkban ő volt az egyedüli nő.” ◇

dzsiszacutendzsiszacuten öngólöngól ◇ suppacutensuppacuten kiindulá-kiindulá-
sisi pontpont ◇ tentorimusitentorimusi stréberstréber ◇ ten-oten-o ucuucu
pontotpontot rakrak 「Bunmacuni ten-o utta.」 „Pon-
tot raktam a mondat végére.” ◇ ten-oten-o kasze-kasze-
gugu pontotpontot szerezszerez 「Csímu-va ten-o kaszegana-
katta.」 „A csapat nem szerzett pontot.” ◇ ten-ten-
oo juruszujuruszu pontotpontot veszítveszít 「Aiteni ten-o juru-
sita.」 „Pontot veszített az ellenféllel szemben.”
◇ megaten-ninarumegaten-ninaru nagyotnagyot néznéz 「Kareno só-
jonoszugoszani mega tenninatta.」 „Nagyot néz-
tem, milyen nagy bónuszt kapott.” ◇ megaten-megaten-
ninaruninaru összeszűkülösszeszűkül aa pupillájapupillája ◇ megaten-megaten-
ninaruninaru kiakadkiakad aa szemeszeme 「Nedan-o mite mega
tenninatta.」 „Kiakadt a szemem az árán.” ◇ ra-ra-
kudaitenkudaiten elégtelenelégtelen osztályzatosztályzat ◇ reitenreiten
nullanulla pontpont 「Teszutode reitendesita.」 „A dol-
gozatom nulla pontos lett.”

tenten ◆ ceremóniaceremónia ◆ ünnepiünnepi stílusstílus ◆ ünneplésünneplés

tenten ◆ kiállításkiállítás ◇ kógeitenkógeiten iparművészetiiparművészeti
kiállításkiállítás
tenten ◆ tíztíz ◇ beszutotenbeszutoten legjobblegjobb tíztíz 「Kare-
va beszutoten-ni haitteiru.」 „Benne van a leg-
jobb tízben.”

tenten ◆ üzletüzlet ◇ szenmontenszenmonten szaküzletszaküzlet
「Dzsitensaszenmonten」 „kerékpárszaküzlet” ◇

hosicukutenhosicukuten Michelin-csillagos étteremMichelin-csillagos étterem
tenten ◆ feketelábúfeketelábú nyestnyest ◆ nyestnyest ◇ kurotenkuroten
cobolycoboly ◇ sirotensiroten hermelinhermelin
tenten ◆ DevaDeva ◆ égég 「Tento csi」 „ég és föld”
◆ istenisten 「Tenkara kodomo-o szazukatta.」 „Is-
ten gyermekáldásban részesítette.” ◆ könyvkönyv te-te-
tejeteje ◆ mennymenny 「Tenniorareruvatasitacsino csi-
csijo」 „Mi atyánk, aki a mennyekben vagy” ◇

siszeiten-nicúzusiszeiten-nicúzu odaadásraodaadásra felfigyelfelfigyel azaz is-is-
tenten ◇ ten-oten-o cukucuku feldobódikfeldobódik ◇ ten-oten-o cukucuku
égig érégig ér 「Ten-o cuku jama」 „égig érő hegy”

tenátená ◆ tenortenor
tenabetenabe ◆ nyeles lábasnyeles lábas
tenabegurasitenabegurasi ◆ szűkösen élésszűkösen élés
tenabeszagetemotenabeszagetemo ◆ mégmég haha szűkösenszűkösen isis
kellkell élniélni 「Tenabeszagetemo ren-

aikekkonsitai.」 „Szerelemházasságot akarok,
még ha szűkösen is kell élni.”

tenagaasinagatenagaasinaga ◆ kosszú végtagú szörnykosszú végtagú szörny
tenagazarutenagazaru ◆ gibbongibbon
tenaguszamitenaguszami ◆ babrálásbabrálás ◆ szerencsejátékszerencsejáték

tenaguszaminiszurutenaguszaminiszuru ◆ babrálbabrál 「Kanodzso-va
kamino ke-o tenaguszaminisita.」 „A nő a haját
babrálta.”

tenákasutenákasu ◆ tenorénekestenorénekes ◆ tenoristatenorista
tenamitenami ◆ ügyességügyesség 「Otenami haiken!」
„Hadd látom, milyen ügyes vagy!” ◇ otenamiha-otenamiha-
ikeniken lássuklássuk mitmit tudsztudsz 「Otenami haiken!」
„Na, lássuk mit tudsz!”

ten-anten-an ◆ Ten-an-korTen-an-kor
ten-anmonhirobaten-anmonhiroba ◆ Mennyei béke tereMennyei béke tere
tenánotenáno ◆ tenortenor
tenánokoetenánokoe ◆ tenorhangtenorhang
tenantotenanto ◆ bérlőbérlő
tenantobirutenantobiru ◆ irodaházirodaház
tenantobosútenantobosú ◆ kiadó irodakiadó iroda
tenantokeijakutenantokeijaku ◆ bérleti szerződésbérleti szerződés
tenaositenaosi ◆ kijavításkijavítás ◆ módosítmódosít 「Hóanno
tenaosi-o sita.」 „Módosították a törvényjavasla-
tot.”

tenaosiszurutenaosiszuru ◆ kijavítkijavít 「Karega kaita genkó-
o tenaosisita.」 „Kijavítottam a kéziratát.”

tenaraitenarai ◆ írástanulásírástanulás ◆ tanulástanulás ◇ roku-roku-
dzsúnotenaraidzsúnotenarai sohasem késő tanulnisohasem késő tanulni
tenarerutenareru ◆ begyakorolbegyakorol 「Tenareta szagjó-o
szuru.」 „Begyakorolt munkát végez.” ◆ hozzá-hozzá-
szokikszokik 「Kare-va kono dóguni tenareteita.」
„Hozzászokott a szerszámhoz.” ◆ otthonosanotthonosan
mozogmozog 「Rjórini tenareteiru.」 „Otthonosan mo-
zog a konyhában.”

tenarerukototenarerukoto ◆ otthonosságotthonosság
tenaretatenareta ◆ begyakoroltbegyakorolt ◆ megszokottmegszokott
tenareteirutenareteiru ◆ kisujjábankisujjában vanvan 「Kono
szagjóni-va mó tenareteiru.」 „A kisujjamban van
ez a munka.”

tená-szakkuszutená-szakkuszu ◆ tenorszaxofontenorszaxofon
tenazukerutenazukeru ◆ magáhozmagához édesgetédesget 「Inu-o te-
nazuketa.」 „Magához édesgette a kutyát.” ◆
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megszelídítmegszelídít 「Gensidzsin-va hi-o tenazuketa.」
„Az ősember megszelídítette a tüzet.”

tenbacutenbacu ◆ istenisten büntetésebüntetése ◆ istenisten veréseverése
「Szagisi-va tenbacu-o uketa.」 „A csalót megver-
te az isten.” ◆ sorscsapássorscsapás
tenbacutekimentenbacutekimen ◆ istenisten büntetésebüntetése nemnem
marad elmarad el
tenbaitenbai ◆ továbbértékesítéstovábbértékesítés ◆ viszontel-viszontel-
adásadás
tenbaigaisatenbaigaisa ◆ viszonteladóviszonteladó
tenbaiszurutenbaiszuru ◆ továbbértékesíttovábbértékesít
「Fudószan-o tenbaisita.」 „Továbbértékesítet-
tem az ingatlant.” ◆ továbbpasszoltovábbpasszol 「Tóhin-
o tenbaisita.」 „Továbbpasszolta a lopott árut.” ◆

újraújra eladelad 「Takai kakakudecsiketto-o tenbaisi-
ta.」 „Magas áron újra eladta a jegyet.”

tenbijakutenbijaku ◆ orrcsepporrcsepp
tenbikitenbiki ◆ levonáslevonás 「Tenbikinotame kjúrjó-va
szukosisikaarimaszen.」 „A levonások miatt keve-
set keres.”

tenbikiszurutenbikiszuru ◆ levonlevon 「Kjúrjókara sotokuzei-
va tenbikiszareta.」 „A fizetésből előre levonták a
jövedelemadót.”

tenbintenbin ◆ karoskaros mérlegmérleg ◆ labormérleglabormérleg ◆ latlat
◆ mérlegmérleg ◆ patikamérlegpatikamérleg ◇ uvazaratenbinuvazaratenbin
serpenyősserpenyős mérlegmérleg ◇ tenbin-nikakerutenbin-nikakeru fel-fel-
tesztesz aa mérlegremérlegre 「Ringo-o tenbinni kaketa.」
„Feltettem az almát a mérlegre.” ◇ tenbin-tenbin-
nikakerunikakeru mérlegelmérlegel 「Futarino dzsoszei-o ten-
binni kaketamama, zuruzuruto kankei-o cuzuke-
ta.」 „Két nőt mérlegelve egyszerre folytattam ve-
lük a kapcsolatot.” ◇ tenbin-nikakerutenbin-nikakeru latolgatlatolgat
「Kauka inaka-o tenbinni kaketa.」 „Latolgat-
tam, hogy megvegyem-e az árut.”

tenbinbakaritenbinbakari ◆ labormérleglabormérleg ◆ patikamér-patikamér-
legleg
tenbinbótenbinbó ◆ hordozórúdhordozórúd ◆ petrencerúdpetrencerúd
tenbin-nikakerutenbin-nikakeru ◆ felteszfeltesz aa mérlegremérlegre
「Ringo-o tenbinni kaketa.」 „Feltettem az almát
a mérlegre.” ◆ latbalatba veszvesz 「Szentakusi-o ten-
binnikaketa.」 „Latba vetette az lehetőségeket.”
◆ latolgatlatolgat 「Kauka inaka-o tenbinni kaketa.」
„Latolgattam, hogy megvegyem-e az árut.” ◆ mér-mér-
legellegel 「Futarino dzsoszei-o tenbinni kaketama-
ma, zuruzuruto kankei-o cuzuketa.」 „Két nőt
mérlegelve egyszerre folytattam velük a kapcsola-
tot.”

tenbin-noszaratenbin-noszara ◆ mérlegmérleg serpenyőjeserpenyője ◆ mér-mér-
legtányérlegtányér
tenbinzatenbinza ◆ MérlegMérleg
tenbjótenbjó ◆ pointillizmuspointillizmus ◆ pontfestészetpontfestészet ◆

vázlatosvázlatos jellemzésjellemzés 「Rekisidzsóno dzsinbuc-
uno tenbjó」 „történelmi személyiség vázlatos jel-
lemzése” ◇ dzsinbucutenbjódzsinbucutenbjó jellemrajzjellemrajz
tenbjógakatenbjógaka ◆ pointillistapointillista ◆ pontfestőpontfestő
tenbótenbó ◆ kilátáskilátás 「Jamakarano tenbó-va szub-
arasikatta.」 „A hegyről jó volt a kilátás.” ◆ ki-ki-
tekintéstekintés 「Mirai-e no tenbó」 „kitekintés a jö-
vőbe” ◆ panorámapanoráma 「Takai basokara júdaina
tenbó-o tanosinda.」 „Élveztem a csodálatos pa-
norámát a magaslatról.” ◆ távlattávlat 「Dzsicujóka-
e no tenbó-o hiraita.」 „Távlatokat nyitott a gya-
korlati felhasználás terén.” ◇ sóraitenbósóraitenbó jövő-jövő-
beli kilátásokbeli kilátások
tenbódaitenbódai ◆ kilátókilátó ◆ kilátótoronykilátótorony
tenbókjótenbókjó ◆ látcsőlátcső ◆ periszkópperiszkóp ◆ távcsőtávcső
tenbósatenbósa ◆ panorámás kocsipanorámás kocsi
tenbószurutenbószuru ◆ előreelőre látlát 「Szenkjogo-o tenbó-
sitai.」 „Szeretném előre látni, mi lesz a válasz-
tások után.” ◆ fürkészfürkész 「Sórai-o tenbósita.」
„A jövőt fürkésztem.” ◆ kitekintkitekint 「Mirai-o ten-
bószuru hókoku」 „jövőbe kitekintő jelentés” ◆

messzibemesszibe tekinttekint 「Aratana mirai-o tenbósita
macsizukuri」 „jövőbe tekintő városfejlesztés” ◆

távlataittávlatait megvizsgálmegvizsgál 「Szakijukino
bukkadzsószei-o tenbósita.」 „Megvizsgáltam az
árhelyzet távlatait.”

tenbutenbu ◆ dévadéva ◆ istenisten
tenbukurotenbukuro ◆ felső polcfelső polc
tenbuntenbun ◆ Tenbun-korTenbun-kor
tenbuntenbun ◆ veleszületettveleszületett adottságadottság ◇

tenbun-nimegumarerutenbun-nimegumareru megáldjamegáldja azaz égég 「Ka-
sutositeno tenbunni megumareteiru.」 „Énekesi
tehetséggel áldotta meg az ég.”

tenbun-nimegumarerutenbun-nimegumareru ◆ megáldjamegáldja azaz égég
「Kasutositeno tenbunni megumareteiru.」
„Énekesi tehetséggel áldotta meg az ég.”

tencujutencuju ◆ tempuramártástempuramártás
tencsitencsi ◆ birodalombirodalom ◆ égég ésés földföld 「Karerano
nórjokuni-va tencsino hirakigaaru.」 „Ég és föld
a különbség a kettejük tudása között.” ◆ fentfent
ésés lentlent 「Kono bóenkjóde tencsiga szakaszama-
ni mieru.」 „Ebben a távcsőben a fent és a lent fel-
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cserélődik.” ◆ mennymenny földföld 「Tencsino kamiga-
mi」 „mennyei és földi istenek” ◆ világvilág 「Dzsi-
júno tencsi」 „szabad világ” ◆ világmindenségvilágmindenség
◇ sótencsisótencsi mikrokozmoszmikrokozmosz ◇ sótencsisótencsi apróapró
világvilág ◇ sintencsisintencsi újúj élettérélettér 「Dzsinszeino
sintencsi-o szagaszu.」 „Új életteret keres.” ◇

sintencsisintencsi újúj világvilág 「Geidzsucuno sintencsi-o
kaitakuszuru.」 „Új művészeti világot fedez fel.”
◇ tencsimujótencsimujó állítvaállítva szállítandószállítandó ◇ tencsi-tencsi-
oo furuvaszerufuruvaszeru eget-földeteget-földet megrengetmegrenget
「Raimeino todoroki-va tencsi-o furuvaszeta.」
„A mennydörgés az eget-földet megrengette.” ◇

bettencsibettencsi másikmásik világvilág 「Szotoni kurabete hej-
ano naka-va bettencsidatta.」 „A kintihez képest
a szoba egy másik világ volt.”

tencsitencsi ◆ levegőváltozáslevegőváltozás 「Isa-va tencsi-o
szuszumeta.」 „Az orvos levegőváltozást java-
solt.”

tencsitencsi ◆ compócompó
tencsikaibjakutencsikaibjaku ◆ világvilág kezdetekezdete 「Tencsika-
ibjakukarano dekigoto」 „világ kezdete óta elő-
ször történt esemény” ◆ világ teremtésevilág teremtése
tencsikaibjakuirainotencsikaibjakuiraino ◆ példátlanpéldátlan 「Tencsi-
kaibjakuiraino dekigoto」 „példátlan esemény”

tencsimujótencsimujó ◆ állítva szállítandóállítva szállítandó
tencsi-otencsi-o furuvaszerufuruvaszeru ◆ eget-földeteget-földet meg-meg-
rengetrenget 「Raimeino todoroki-va tencsi-o furuva-
szeta.」 „A mennydörgés az eget-földet megren-
gette.”

tencsirjóhótencsirjóhó ◆ klimatikus gyógymódklimatikus gyógymód
tencsirjójótencsirjójó ◆ éghajlatiéghajlati kezeléskezelés ◆ levegő-levegő-
változásváltozás
tencsiszózótencsiszózó ◆ teremtésteremtés ◆ világvilág teremtéseteremtése

tencsiszurutencsiszuru ◆ elhelyezelhelyez 「Szensabutai-o kava-
no gavakara tencsiszaszeta.」 „Elhelyezték folyó
mellől a harckocsiosztagot.”

tencsótencsó ◆ Tencsó-korTencsó-kor
tencsótencsó ◆ hangnemváltáshangnemváltás
tencsótencsó ◆ zenitzenit
tencsótencsó ◆ üzletvezetőüzletvezető
tencsógitencsógi ◆ zenittávcsőzenittávcső
tencsókjoritencsókjori ◆ zenittávolságzenittávolság

tencsószurutencsószuru ◆ hangnemethangnemet váltvált 「Csócsóno
kjoku-o tancsóni tencsósita.」 „Dúrból mollba
váltottam a dal hangnemét.”

tencsútencsú ◆ istenisten veréseverése 「Kare-va tencsú-o
uketa.」 „Megverte az isten.” ◆ megérdemeltmegérdemelt
büntetésbüntetés 「Anini tencsú-o kuvaeta.」 „Megad-
tam a bátyámnak a megérdemelt büntetését.”

tencsútencsú ◆ jelentésjelentés hozzáadásahozzáadása meglévőmeglévő
írásjelhezírásjelhez
tendainotendaino ◆ szarufa nagyságúszarufa nagyságú
tendaisútendaisú ◆ tendai-buddhizmustendai-buddhizmus ◆ tientaj-tientaj-
buddhizmusbuddhizmus
tendarointendaroin ◆ bélszínbélszín ◆ vesepecsenyevesepecsenye
tendárointendároin ◆ bélszínbélszín
tendaroin-szutékitendaroin-szutéki ◆ bélszín bifsztekbélszín bifsztek
tendároin-szutékitendároin-szutéki ◆ bélszínbélszín bifsztekbifsztek ◆ ve-ve-
sepecsenye bifszteksepecsenye bifsztek
tendetende ◆ egyáltalánegyáltalán 「Kare-va tende rikaisi-
teinai.」 „Ő ezt egyáltalán nem érti.” ◆ totáli-totáli-
sansan 「Tende damedzsan!」 „Ez totálisan rossz!”
◆ végképpvégképp 「Szore-va tende hanasininaranai.」
„Erről végképp nem akarok hallani!” ◇ tendeva-tendeva-
karanaikaranai fingjafingja sincssincs 「Jakjúno koto-va tende
vakaranai.」 „Fingom sincs a baseball-ról.”

tendekattenitendekatteni ◆ zabolátlanulzabolátlanul
「Kodomotacsi-va tende katteni macsi-o aruki
mavatteita.」 „A gyerekek zabolátlanul járták a
várost.”

tendenbarabaratendenbarabara ◆ egyikegyik ilyen,ilyen, másikmásik olyanolyan
「Csímuno iken-va tendenbarabaradatta.」 „A
csapatban egyiknek ilyen, másiknak olyan véle-
ménye volt.” ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Hana-va tenden-
barabarano hókó-o muiteita.」 „A virágok ilyen-
olyan irányba néztek.” ◆ mindenfelémindenfelé 「Cunam-
iga kitatoki hitobito-va tendenbarabarani nige-
ta.」 „Amikor jött a szökőár, az emberek minden-
felé menekültek.”

tendevakaranaitendevakaranai ◆ fingjafingja sincssincs 「Jakjúno
koto-va tende vakaranai.」 „Fingom sincs a
baseball-ról.”

tendótendó ◆ angyalkaangyalka
tendótendó ◆ egekegek útjaútja ◆ égitestégitest pályájapályája ◆ is-is-
tenek birodalmatenek birodalma ◆ isten útjaisten útja
tendóhakarubekarazutendóhakarubekarazu ◆ istenisten útjaiútjai kifür-kifür-
készhetetlenekkészhetetlenek
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tendokutendoku ◆ szórendfordítószórendfordító jelekjelek szerintszerint ol-ol-
vasásvasás
tendokuszurutendokuszuru ◆ szórendfordítószórendfordító jelekjelek sze-sze-
rint olvasrint olvas
tendontendon ◆ tempurás rizsestáltempurás rizsestál
tendószecutendószecu ◆ geocentrikusgeocentrikus világképvilágkép ◆

ptolemaoszi világképptolemaoszi világkép
tendzsitendzsi ◆ Tendzsi-korTendzsi-kor
tendzsitendzsi ◆ kiállításkiállítás ◇ dzsószecutendzsidzsószecutendzsi ál-ál-
landó kiállításlandó kiállítás
tendzsitendzsi ◆ Braille-írásBraille-írás 「Tendzsi-o ucu.」
„Braille-írást készít.”

tendzsiburokkutendzsiburokku ◆ vakvezetővakvezető burkolatburkolat ◆

vakvezető sávvakvezető sáv
tendzsicugavaratendzsicugavara ◆ vályogvályog
tendzsicukanszótendzsicukanszó ◆ napon szárításnapon szárítás
tendzsidzsótendzsidzsó ◆ kiállítóteremkiállítóterem
tendzsigaidotendzsigaido ◆ tárlatvezetéstárlatvezetés 「Kare-va
tendzsigaido-o jatteiru.」 „Tárlatvezetéssel fog-
lalkozik.”

tendzsihintendzsihin ◆ kiállítási darabkiállítási darab ◆ műtárgyműtárgy
tendzsijakutendzsijaku ◆ fülcseppfülcsepp
tendzsikaitendzsikai ◆ kiállításkiállítás 「Mukasino okaneno
tendzsikaiga hirakareta.」 „Régi pénzérméket be-
mutató kiállítás nyílt.” ◆ tárlattárlat
tendzsikaian-naigakaritendzsikaian-naigakari ◆ tárlatvezetőtárlatvezető
tendzsikaigaidotendzsikaigaido ◆ tárlatvezetőtárlatvezető
tendzsikantendzsikan ◆ műcsarnokműcsarnok
tendzsikutendzsiku ◆ IndiaIndia régirégi neveneve ◆ lepedővá-lepedővá-
szonszon ◆ pamutvászonpamutvászon
tendzsikuaoitendzsikuaoi ◆ muskátlimuskátli ◇ nioitendzsikua-nioitendzsikua-
oioi illatozó muskátliillatozó muskátli
tendzsikubotantendzsikubotan ◆ dáliadália
tendzsikumomentendzsikumomen ◆ lepedővászonlepedővászon ◆ pamut-pamut-
vászonvászon
tendzsintendzsin ◆ égiégi istenisten ◆ SzugavaraSzugavara Micsiza-Micsiza-
nene szentélyeszentélye ◇ tendzsincsigitendzsincsigi égi-égi- ésés földiföldi
istenekistenek
tendzsincsigitendzsincsigi ◆ égi- és földi istenekégi- és földi istenek
tendzsinotendzsino ◆ Braille-írásosBraille-írásos 「Tendzsino
hon」 „Braille-írásos könyv”

tendzsirutendzsiru / tenzurutenzuru ◆ csepegtetcsepegtet ◆ csö-csö-
pögtetpögtet 「Meguszuri-o tendzsita.」 „Szemcsep-

pet csöpögtettem a szemembe.” ◆ készítkészít
「Ocsa-o tenzuru.」 „Japán teát készít.” ◆ meg-meg-
gyújtgyújt 「Tóróni hi-o tendzsita.」 „Meggyújtot-
tam a lámpást.”

tendzsirutendzsiru / tenzurutenzuru ◆ átcsapátcsap 「Hantaikara
szanszeini tendzsita.」 „Az ellenzésből átcsapott
helyeslésbe.” ◆ elköltözikelköltözik ◆ fajulfajul 「Demo-
va rantóni tendzsita.」 „A tüntetés verekedéssé
fajult.” ◆ fordítfordít 「Kokuszaikeizaini me-o ten-
dzsita.」 „A világgazdaságra fordítottam a figyel-
mem.” ◆ fordulfordul 「Defure-va infureni tendzsi-
ta.」 „A defláció inflációra fordult.” ◆ változtatváltoztat
「Vadai-o tendzsita.」 „Témát változtattam.” ◇

vazavai-ovazavai-o tendzsitefukutonaszutendzsitefukutonaszu hasznárahasznára
fordítja a bajtfordítja a bajt
tendzsisicutendzsisicu ◆ bemutatóterembemutatóterem ◆ kiállítóte-kiállítóte-
remrem
tendzsiszurutendzsiszuru ◆ kiállítkiállít 「Gjararíde insóhano
ega tendzsiszareteita.」 „A képtárban impresszio-
nista képeket állítottak ki.”

tendzsotendzso ◆ isten segedelmeisten segedelme
tendzsótendzsó ◆ csúcscsúcs 「Kabu-o szokode katte ten-
dzsóde utta.」 „A részvényt a mélyponton vettem
és a csúcson adtam el.” ◆ födémfödém ◆ mennyezetmennyezet
「Tendzsókara hadakadenkjúga szagatteita.」 „A
mennyezetről egy csupasz villanykörte lógott.” ◆

plafonplafon 「Kono hejade-va tega tendzsómade to-
doku.」 „Ebben a szobában kézzel felérem a pla-
font.” ◆ tetőtető 「Dókucuno tendzsó」 „barlang
teteje” ◇ kazaritendzsókazaritendzsó díszmennyezetdíszmennyezet ◇

kamabokogatatendzsókamabokogatatendzsó dongaboltozatdongaboltozat ◇

gótendzsógótendzsó kazettáskazettás mennyezetmennyezet ◇ ten-ten-
dzsókarameguszuridzsókarameguszuri olyan,olyan, mintmint halottnakhalottnak
aa csókcsók ◇ tendzsó-otendzsó-o haruharu befedbefed 「Bekkan-
e no cúroni tendzsó-o hatta.」 „Befedtem a mel-
léképületbe vezető utat.” ◇ funazokotendzsófunazokotendzsó
ívesíves mennyezetmennyezet ◇ marutendzsómarutendzsó boltívesboltíves
mennyezetmennyezet ◇ josinozuikaratendzsónozokujosinozuikaratendzsónozoku
nem látja a fától az erdőtnem látja a fától az erdőt
tendzsótendzsó ◆ csoportkíséréscsoportkísérés ◆ idegenveze-idegenveze-
téstés
tendzsótendzsó ◆ égég tetejeteteje ◆ mennymenny 「Ieszu-va
sigotendzsóni nobotta.」 „Jézus halála után
mennybe ment.” ◆ mennyboltmennybolt ◇ tendzsókaitendzsókai
mennyországmennyország ◇ tendzsósirazunotendzsósirazuno elszaba-elszaba-
dultdult 「Tendzsósirazunoinfure」 „elszabadult
infláció” ◇ tendzsónoongakutendzsónoongaku szférákszférák zené-zené-
jeje
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tendzsóbitotendzsóbito ◆ udvari nemesudvari nemes
tendzsódakatendzsódaka ◆ belmagasságbelmagasság
tendzsógatendzsóga ◆ mennyezetfreskómennyezetfreskó ◆ mennye-mennye-
zeti freskózeti freskó ◆ mennyezetképmennyezetkép
tendzsóintendzsóin ◆ csoportkísérőcsoportkísérő ◆ idegenvezetőidegenvezető

tendzsóitatendzsóita ◆ tetődeszkatetődeszka
tendzsókaitendzsókai ◆ mennyországmennyország
tendzsókarameguszuritendzsókarameguszuri ◆ olyan,olyan, mintmint ha-ha-
lottnak a csóklottnak a csók
tendzsómadotendzsómado ◆ napfénytetőnapfénytető ◆ tetőablaktetőablak
tendzsónetendzsóne ◆ csúcsárcsúcsár 「Szokoneto tendzsó-
ne」 „mélyponti ár és csúcsár”

tendzsónohikuitendzsónohikui ◆ alacsonyalacsony belmagasságúbelmagasságú
「Tendzsóno hikui heja」 „alacsony belmagassá-
gú szoba”

tendzsónoongakutendzsónoongaku ◆ szférák zenéjeszférák zenéje
tendzsónotakaitendzsónotakai ◆ magasmagas belmagasságúbelmagasságú
「Tendzsóno takai heja」 „magas belmagasságú
szoba”

tendzsó-otendzsó-o haruharu ◆ befedbefed 「Bekkan-e no cúroni
tendzsó-o hatta.」 „Befedtem a melléképületbe
vezető utat.”

tendzsó-o muitahanatendzsó-o muitahana ◆ fitos orrfitos orr
tendzsórakkatendzsórakka ◆ mennyezetmennyezet leszakadásaleszakadása ◆

mennyezetszakadásmennyezetszakadás
tendzsósirazunotendzsósirazuno ◆ elszabadultelszabadult 「Tendzsó-
sirazunoinfure」 „elszabadult infláció”

tendzsósómeitendzsósómei ◆ mennyezetvilágításmennyezetvilágítás
tendzsószadzsikitendzsószadzsiki ◆ kakasülőkakasülő ◆ karzatkarzat
tendzsószenpúkitendzsószenpúki ◆ mennyezeti ventilátormennyezeti ventilátor
tendzsószurutendzsószuru ◆ csoportotcsoportot vezetvezet
「Kokunaicuá-o tendzsószuru.」 „Belföldi turis-
tacsoportot vezet.”

tendzsótengetendzsótenge ◆ egészegész világvilág ◆ mennymenny ésés
FöldFöld
tendzsótengejuigadokuszontendzsótengejuigadokuszon ◆ egyediegyedi lé-lé-
leklek vagyokvagyok ◆ egyedüliegyedüli szentszent vagyokvagyok égenégen
és földönés földön
tendzsótótendzsótó ◆ mennyezeti lámpamennyezeti lámpa
tendzsóuratendzsóura ◆ padláspadlás
tendzsutendzsu ◆ Tendzsu-korTendzsu-kor

tendzsutendzsu ◆ természetestermészetes élettartamélettartam ◇

tendzsu-otendzsu-o mattószurumattószuru természetestermészetes halál-halál-
lallal halhal megmeg ◇ tendzsu-otendzsu-o mattószezumattószezu ideje-ideje-
koránkorán 「Tendzsu-o mattouszezu sinda.」 „Ideje-
korán halt meg.”

tendzsu-otendzsu-o mattószezumattószezu ◆ idejekoránidejekorán
「Tendzsu-o mattouszezu sinda.」 „Idejekorán
halt meg.”

tendzsu-otendzsu-o mattószurumattószuru ◆ természetestermészetes ha-ha-
lállal hal meglállal hal meg
ten-eiten-ei ◆ Ten-ei-korTen-ei-kor
ten-enten-en ◆ Ten-en-korTen-en-kor
tenesintenesin ◆ tenessziumtenesszium
tengatenga ◆ eleganciaelegancia ◆ előkelőségelőkelőség ◆ kifino-kifino-
multságmultság
tengaamaitengaamai ◆ nemnem osztályozosztályoz szigorúanszigorúan
「Kono szenszei-va tenga amai.」 „Ez a tanár
nem osztályoz szigorúan.”

tengaitengai ◆ ágymennyezetágymennyezet ◆ ágysátorágysátor ◆ bal-bal-
dachindachin ◆ sátorszerű mennyezetsátorszerű mennyezet
tengaitengai ◆ égég aljaalja ◆ földkerekségföldkerekség ◆ messzemessze
e földöne földön ◆ messzeségmesszeség ◆ világ végevilág vége
tengaikodokutengaikodoku ◆ világ árvájavilág árvája
tengainokodzsitengainokodzsi ◆ magányos árvamagányos árva
tengantengan ◆ szembe csepegtetésszembe csepegtetés
tenganatengana ◆ előkelőelőkelő 「Tengana gisiki」 „előkelő
ceremónia” ◆ kifinomultkifinomult 「Tengana buntai」
„kifinomult stílus”

tengan-jakutengan-jaku ◆ szemcseppszemcsepp
tengankitenganki ◆ szemcseppentőszemcseppentő
tenganszurutenganszuru ◆ szembeszembe csepegtetcsepegtet 「Rjóme-
ni meguszuri-o tengansita.」 „Mindkét szemembe
csepegtettem szemcseppet.”

tengentengen ◆ gó-táblagó-tábla középsőközépső feketefekete pontjapontja
◆ Tengen-korTengen-kor
tengitengi ◆ Tengi-korTengi-kor
tengitengi ◆ átvitt értelemátvitt értelem ◆ szóképszókép
tengjótengjó ◆ Tengjó-korTengjó-kor
tengjótengjó ◆ pályaváltáspályaváltás ◆ profilváltásprofilváltás ◆

szakmaváltásszakmaváltás
tengjósatengjósa ◆ pályaváltópályaváltó
tengjószurutengjószuru ◆ pályátpályát változtatváltoztat 「Purog-
uramáni tengjósita.」 „Pályát változtatva progra-
mozó lettem.” ◆ profiltprofilt váltvált 「Kaisa-va irjóki-
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kino szeizóni tengjósita.」 „A cég profilt váltott, és
orvosi gépeket kezdett gyártani.”

tengokutengoku ◆ mennymenny ◆ mennyországmennyország
「Vatasitacsinitotte-va
dzsigokunojónamonogaanatani-va tengoku.」
„Ami számunkra pokol, számodra mennyország.”
◆ paradicsomparadicsom 「Kono sima-va jaszeidóbucuno
tengokudearu.」 „Ez a sziget a vadon élő állatok
paradicsoma.” ◇ hokósatengokuhokósatengoku ideiglenesideiglenes
korzókorzó ◇ hokósatengokuhokósatengoku sétálóutcasétálóutca ◇ rjo-rjo-
kósatengokukósatengoku turistaparadicsomturistaparadicsom
tengutengu ◆ hencegőhencegő emberember ◆ lidérclidérc ◇ karaszu-karaszu-
tengutengu madárcsőrűmadárcsőrű lidérclidérc ◇ curitengucuritengu hen-hen-
cegőcegő horgászhorgász ◇ tenguninarutenguninaru fejébefejébe szállszáll aa
dicsőségdicsőség 「Kaisa-o szeikószaszete tenguninat-
teita.」 „Miután sikerre vitte a vállalatot, fejébe
szállt a dicsőség.”

tenguninarutenguninaru ◆ fejébefejébe szállszáll aa dicsőségdicsőség
「Kaisa-o szeikószaszete tenguninatteita.」 „Mi-
után sikerre vitte a vállalatot, fejébe szállt a dicső-
ség.”

tenguszatengusza ◆ vörösmoszatvörösmoszat
tengutaketengutake ◆ bagolygombabagolygomba ◆ galócagalóca ◆ pár-pár-
ducgalócaducgalóca
tenguzarutenguzaru ◆ borneóiborneói nagyorrúmajomnagyorrúmajom ◆

nagyorrúmajomnagyorrúmajom
ten-iten-i ◆ átrendeződésátrendeződés 「Bunsinaiten-i」 „mo-
lekulán belüli átrendeződés” ◆ diszlokációdiszlokáció
「Kessónaibuno ten-i」 „kristályon belüli diszlo-
káció” ◆ helyváltoztatáshelyváltoztatás ◆ transzlokációtranszlokáció
ten-iten-i ◆ áthelyeződésáthelyeződés ◆ átmenetátmenet 「Csicu-
dzsomucsicudzso ten-i」 „rendezettségből rende-
zetlenségbe való átmenet” ◆ átterjedésátterjedés ◆ át-át-
tételtétel ◆ áttétképzésáttétképzés ◆ áttevődésáttevődés ◆ me-me-
tasztázistasztázis ◆ tranziciótranzició ◇ aminokiten-iaminokiten-i tran-tran-
szaminálásszaminálás
ten-iten-i ◆ gondviselésgondviselés ◆ isten akarataisten akarata
teniamaruteniamaru ◆ kifogkifog 「Kono sigoto-va teni ama-
ru.」 „Kifog rajtam ez a munka.” ◆ nemnem bírbír
「Omotakute mocsi kaeruni-va teniamaru.」
„Olyan nehéz, hogy nem bírom hazavinni.”

ten-iáruenuéten-iáruenué ◆ szállító RNSszállító RNS
teniasze-oteniasze-o nigirunigiru ◆ izgatottizgatott
「Figjuaszukéto-o mite teni asze-o nigitta.」 „Iz-
gatottan néztem a műkorcsolyát.”

tenicukanaitenicukanai ◆ nemnem tudtud koncentrálnikoncentrálni 「Sin-
paigotogaatte sigotoga teni cukanai.」 „Az aggo-
dalom miatt nem tudok a munkámra koncentrál-
ni.”

tenihairutenihairu ◆ kaphatókapható 「Kono kósinrjó-va
nihonde-va teni hairanai.」 „Ez a fűszer Japán-
ban nem kapható.” ◆ megszerezhetőmegszerezhető ◆ meg-meg-
szerezveszerezve leszlesz 「Szukina szakkano sinkanga te-
ni haitta.」 „Megszereztem a kedvenc íróm új
könyvét.”

teniireruteniireru ◆ hozzájuthozzájut 「Konszátonocsiketto-o
teni ireta.」 „Hozzájutottam egy koncertjegyhez.”
◆ kerítkerít 「Joku kirerunokogiri-o teni ireta.」
„Kerítettem egy jó fűrészt.” ◆ megkaparintmegkaparint
「Kore-o szagasi mavattejójaku teni iremasita.」
„Kerestem, és sikerült végre megkaparintanom.”

tenijottetenijotte ◆ kezekeze általáltal 「Konopiramiddo-va
doreino tenijotte cukurareta.」 „Ez a piramis rab-
szolgák keze által készült.”

tenikakarutenikakaru ◆ kezekeze aláalá kerülkerül 「Kareno teni-
kakatta sigoto-va kicsinto nasi togerareru.」 „Ami
munka a keze alá kerül, azt jól el is végzi.” ◆ ke-ke-
zérezére kerülkerül 「Tekino tenikakatte sinda.」 „Az el-
lenség kezére kerülve halt meg.”

tenikakerutenikakeru ◆ gondjátgondját viseliviseli ◆ sajátsaját ke-ke-
zévelzével nevelnevel 「Tenikaketa buta-o júdzsinni ju-
zutta.」 „A saját kezemmel nevelt disznót a ba-
rátomnak adtam.” ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg ölöl megmeg
「Aidzsin-o teni kaketa.」 „Saját kezűleg ölte meg
a szeretőjét.”

ten-ikódóten-ikódó ◆ helyettesítőhelyettesítő aktivitásaktivitás ◆ pót-pót-
cselekvéscselekvés
ten-ikószoten-ikószo ◆ transzferáztranszferáz ◇ tóten-ikószotóten-ikószo
glikoziltranszferázglikoziltranszferáz
tenimocutenimocu ◆ kézipoggyászkézipoggyász ◇ kinaitenimocukinaitenimocu
utastériutastéri csomagcsomag ◇ keitaitenimocukeitaitenimocu magávalmagával
vittvitt kézipoggyászkézipoggyász ◇ takuszótenimocutakuszótenimocu fel-fel-
adottadott kézipoggyászkézipoggyász ◇ csókatenimocucsókatenimocu túltúl
soksok poggyászpoggyász ◇ csókatenimocucsókatenimocu túlsúlyostúlsúlyos
poggyászpoggyász ◇ beszszótenimocubeszszótenimocu feladottfeladott ké-ké-
zipoggyászzipoggyász ◇ beszszótenimocubeszszótenimocu kíséretkíséret
nélküli kézipoggyásznélküli kézipoggyász
tenimocugakaritenimocugakari ◆ hordárhordár
tenimocuicsidzsiazukarisotenimocuicsidzsiazukariso ◆ poggyász-poggyász-
megőrzőmegőrző
tenimocúnpan-nintenimocúnpan-nin ◆ hordárhordár
tenimocuraberutenimocuraberu ◆ poggyászcímkepoggyászcímke
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ten-imuhóten-imuhó ◆ mesterkéletlenségmesterkéletlenség
ten-imuhónaten-imuhóna ◆ mesterkéletlenmesterkéletlen 「Ten-
imuhóna furu mai」 „mesterkéletlen viselkedés”
◆ tisztalelkűtisztalelkű 「Ten-imuhóna hito」 „tisztalel-
kű ember”

ten-imuhóniten-imuhóni ◆ mesterkéletlenülmesterkéletlenül 「Ten-
imuhóni furumatteiru.」 „Mesterkéletlenül visel-
kedik.” ◆ természetesentermészetesen 「Honnóno omomu-
kumamani ten-imuhóni ikiru.」 „Ösztöneire hall-
gatva, természetesen él.”

ten-inten-in ◆ eladóeladó 「Szono miszeno ten-in-va min-
natotemo kandzsiga jokatta.」 „Abban az üzlet-
ben az összes eladó nagyon kedves.” ◆ elárusítóelárusító
「Ten-intosite hataraiteiru.」 „Elárusítóként dol-
gozik.” ◆ felszolgálófelszolgáló ◆ pincérpincér 「Ten-innibíru-
o csúmonsita.」 „Sört rendeltem a pincértől.”

teninadzsindateninadzsinda ◆ bejáratottbejáratott 「Teni nadzsin-
da dógu」 „bejáratott szerszám”

teninoruteninoru ◆ bedőlbedől 「Manmato szagisino teni
nottesimatta.」 „Teljesen bedőltem a csalónak.”

teniocsiruteniocsiru ◆ elkapelkap 「Szupai-va tekino teni
ocsita.」 „A kémet elkapta az ellenség.” ◆ kezérekezére
kerülkerül 「Jószai-va tekino teni ocsita.」 „A vár az
ellenség kezére került.”

tenioenaitenioenai ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen 「Hitorino buka-
va teni oenai.」 „Az egyik beosztottam kezelhetet-
len.” ◆ nemnem bírbír 「Anata-va vatasino teni oenai.」
„Nem bírok veled.”

teni-o hateni-o ha ◆ nyelvi képességnyelvi képesség ◆ partikulapartikula
teni-o hagaavanaiteni-o hagaavanai ◆ nyelvtanilag hibásnyelvtanilag hibás
ten-iondoten-iondo ◆ átmenetiátmeneti hőmérséklethőmérséklet ◆ kri-kri-
tikustikus hőmérséklethőmérséklet 「Csódendóten-iondo」
„szupravezető kritikus hőmérséklete”

tenisoku-otenisoku-o cukerucukeru ◆ kitanulkitanul 「Teni soku-o
cuketai.」 „Szeretnék kitanulni valamit!”

ten-iszeiganten-iszeigan ◆ áttételes rákáttételes rák
ten-iszenten-iszen ◆ diszlokációdiszlokáció
teniszuteniszu ◆ tenisztenisz ◇ kósikiteniszukósikiteniszu keménykemény
labdáslabdás tenisztenisz ◇ futtobóruteniszufuttobóruteniszu lábte-lábte-
nisznisz
teniszu-bóruteniszu-bóru ◆ teniszlabdateniszlabda
teniszu-erubóteniszu-erubó ◆ teniszkönyökteniszkönyök
teniszuhidzsiteniszuhidzsi ◆ teniszkönyökteniszkönyök

teniszu-kótoteniszu-kóto ◆ teniszpályateniszpálya ◇

okunaiteniszu-kótookunaiteniszu-kóto fedett teniszpályafedett teniszpálya
teniszunosiaiteniszunosiai ◆ teniszmérkőzésteniszmérkőzés
teniszu-oteniszu-o jarujaru ◆ teniszezikteniszezik 「Kodomono
korokarateniszu-o jatteiru.」 „Gyerekkoromtól
teniszezem.”

teniszu-oteniszu-o szuruszuru ◆ teniszezikteniszezik 「Kinónidzsi
kanteniszu-o sita.」 „Tegnap két órát teniszez-
tem.”

teniszu-pureijáteniszu-pureijá ◆ teniszjátékosteniszjátékos
teniszu-puréjáteniszu-puréjá ◆ teniszezőteniszező
teniszu-rakettoteniszu-raketto ◆ teniszütőteniszütő
ten-iszuruten-iszuru ◆ átmegyátmegy 「Bussicu-va csódendóni
ten-isita.」 „Az anyag átment szupravezetőbe.” ◆

átterjedátterjed 「Ganga haini ten-isita.」 „A rák átter-
jedt a tüdejére.”

teniszuruteniszuru ◆ kézbekézbe veszvesz 「Tosokandearu hon-
o tenisite, jomi hadzsimeta.」 „A könyvtárban
kézbe vettem egy könyvet, és olvasni kezdtem.”
◆ megkaparintmegkaparint 「Iszan-o tenisita.」 „Megkapa-
rintotta az örökséget.”

teniszu-súzuteniszu-súzu ◆ teniszcipőteniszcipő
teniszuszensuteniszuszensu ◆ teniszezőteniszező ◆ teniszjáté-teniszjáté-
koskos
tenite-otenite-o tottetotte ◆ kézkéz aa kézbenkézben
「Koibitodósi-va teni te-o totte aruita.」 „A sze-
relmespár kéz a kézben sétált.”

tenitorutenitoru ◆ kézbekézbe veszvesz 「Naifu-o teni totta.」
„Kezembe vettem a kést.”

tenitorujónitenitorujóni ◆ tisztántisztán 「Dzsibunno sóraiga
teni torujóni mieta.」 „Tisztán láttam a jövőmet.”

tenitorujónivakarutenitorujónivakaru ◆ átérezátérez 「Sicurensita
dzsoszeino kimocsiga teni torujóni vakaru.」 „Át-
érzem a csalódott szerelmes lány érzéseit.” ◆ kis-kis-
ujjábanujjában vanvan 「Hakasze-va ucsúno sikumiga te-
ni torujóni vakatteiru.」 „A professzor kisujjában
van, hogyan működik az univerzum.”

teniucuruteniucuru ◆ kezébekezébe kerülkerül 「Kaisano keiei-va
csicsino teni ucutta.」 „Apám kezébe került a vál-
lalat vezetése.”

tenivatarutenivataru ◆ kezébekezébe jutjut 「Kono hacumeiga
tasano teni vatattara icsidaidzsida.」 „Ha egy má-
sik cég kezébe jut ez a találmány, végünk.”

ten-jakuten-jaku ◆ Braille-írásra átírásBraille-írásra átírás
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ten-jakuszeisoten-jakuszeiso ◆ Braille-írásos bibliaBraille-írásos biblia
ten-jakuszuruten-jakuszuru ◆ Braille-írásraBraille-írásra átírátír
「Zensoszeki-o ten-jakusita.」 „Braille-írásra át-
írta az összes könyvet.”

ten-jamonoten-jamono ◆ étteremből rendelt ételétteremből rendelt étel
ten-javan-jaten-javan-ja ◆ felfordulásfelfordulás ◆ zűrzavarzűrzavar
「Kaidzsó-va ten-javan-jano ószavagininatta.」
„Zűrzavaros felbolydulás volt a nézőtéren.”

ten-javan-janinaruten-javan-janinaru ◆ fejefeje tetejéretetejére álláll
「Szekaigaten-javan-janinatta.」 „Feje tetejére
állt a világ.” ◆ fenekestülfenekestül felfordulfelfordul
「Kabusikisidzsó-va ten-javan-janinatta.」 „A
részvénypiac fenekestül felfordult.”

ten-jóten-jó ◆ Ten-jó-korTen-jó-kor
ten-jóten-jó ◆ másra használásmásra használás
ten-jonoten-jono ◆ istenadtaistenadta 「Ten-jono szainó」 „is-
tenadta tehetség” ◆ természettermészet adtaadta 「Ten-
nengaszu-va ten-jono sigendearu.」 „A földgáz
természet adta erőforrás.”

ten-jószuruten-jószuru ◆ fordítfordít 「Jófukuni totteoita
okane-o jacsinni ten-jósita.」 „A lakbérre fordí-
tottam a ruhára szánt pénzt.” ◆ hasznosíthasznosít
「Nócsi-va taijókóhacudenni ten-jószareta.」 „A
termőföldeket napkollektorok telepítésére hasz-
nosították.” ◆ másramásra használhasznál 「Nócsi-o ten-
jósite dzsútaku-o tateta.」 „Lakóházak építésére
használták a termőföldet.”

ten-júten-jú ◆ isteniisteni gondviselésgondviselés ◆ istenisten sege-sege-
delmedelme
tenjúrjokutenjúrjoku ◆ begépelésbegépelés ◆ kézikézi adatbeviteladatbevitel

tenjúrjoku-o szurutenjúrjoku-o szuru ◆ begépelbegépel
tenkatenka ◆ áthárításáthárítás 「Szekininno tenka」 „fele-
lősség áthárítása” ◇ szekinintenkaszekinintenka felelősségfelelősség
áthárításaáthárítása
tenkatenka ◆ markábanmarkában lévőlévő dologdolog 「Kono kaisa-
va kareno tenkadearu.」 „Az egész vállalat a mar-
kában van.” ◆ országország 「Tenka-o tóicuszuru.」
„Egyesíti az országot.” ◆ országuralomországuralom
「Odanobunaga-va tenka-o totta.」 „Oda Nobu-
naga uralta az országot.” ◆ páratlanságpáratlanság 「Ten-
kano kiszai」 „páratlan tehetség” ◆ világvilág
「Kare-va tenkani tekinasi.」 „Nincs vetélytársa
az egész világon.” ◆ világhírvilághír 「Tenkano sógun」
„világhírű hadvezér” ◇ tenkaicsinotenkaicsino világonvilágon
egyedülállóegyedülálló 「Tenkaicsino dzsinbucu」 „vilá-

gon egyedülálló ember” ◇ tenkaippintenkaippin egyedül-egyedül-
állóálló dologdolog 「Kareno ude-va tenkaippinda.」
„Egyedülálló az ügyessége.” ◇ tenkagomentenkagomen le-le-
gitimgitim 「Szeidzsikaga nani-o sijóto tenkagomen-
da.」 „A politikus bármi, amit csinál, legitim.” ◇

tenkataiheinotenkataiheino békésbékés 「Tenkataiheino jono
naka」 „békés világ” ◇ tenkavakemenotenkavakemeno döntődöntő
「Tenkavake meno ikuszadatta.」 „Döntő össze-
csapás volt.” ◇ mikkatenkamikkatenka rövidrövid uralomuralom ◇

mikkatenkamikkatenka pünkösdipünkösdi királyságkirályság 「Szeiken-
va mikkatenkade ovatta.」 „Véget ért a kormány
pünkösdi királysága.”

tenkatenka ◆ hozzáadáshozzáadás 「Hozonzaino tenka」
„tartósítószer hozzáadása”

tenkatenka ◆ átváltozásátváltozás ◆ invertálódásinvertálódás ◆ in-in-
verzióverzió ◆ transzformációtranszformáció ◇ tenkakószotenkakószo in-in-
vertázvertáz ◇ tenkatótenkató invertált cukorinvertált cukor
tenkatenka ◆ szakváltásszakváltás
tenkatenka ◆ elkorcsosuláselkorcsosulás 「Kotobano tenka」
„szó elkorcsosulása”

tenkatenka ◆ gyújtásgyújtás 「Nenrjóno tenka」 „üzem-
anyag gyújtása” ◆ meggyújtásmeggyújtás 「Szumino ten-
ka」 „faszén meggyújtása” ◇ kaszótenkakaszótenka elő-elő-
gyújtásgyújtás
tenkabucutenkabucu ◆ adalékadalék ◆ adalékanyagadalékanyag ◇ soku-soku-
hintenkabucuhintenkabucu élelmiszeradalékélelmiszeradalék ◇ sokuhin-sokuhin-
tenkabucutenkabucu élelmiszer-adalékanyagélelmiszer-adalékanyag
tenkagotenkago ◆ elkorcsult szóelkorcsult szó
tenkagomentenkagomen ◆ legitimlegitim 「Szeidzsikaga nani-o
sijóto tenkagomenda.」 „A politikus bármi, amit
csinál, legitim.”

tenkagomen-notenkagomen-no ◆ elismertelismert ◆ hírhedthírhedt 「Ten-
kagomenno dorobó」 „hírhedt betyár”

tenkaharetetenkaharete ◆ ország-világország-világ előttelőtt 「Tenka-
harete kekkonsita.」 „Ország-világ előtt összehá-
zasodtak.”

tenkaitenkai ◆ alakulásalakulás 「Siaino tenkai」 „mérkőzés
alakulása” ◆ fejleményfejlemény 「Konkaino kende at-
arasii tenkaiga okotta.」 „Új fejlemény történt az
ügyben.” ◆ kibontakozáskibontakozás 「Sószecuno hanasi-
no tenkai」 „regény cselekményének kibontako-
zása” ◆ kifejtéskifejtés 「Kanszúno tenkai」 „függ-
vény kifejtése” ◆ kitáruláskitárulás 「Kesikino tenkai」
„panoráma kitárulása” ◆ telepítéstelepítés 「Guntaino
gaikoku-e no tenkai」 „hadsereg külföldre telepí-
tése” ◆ terjeszkedésterjeszkedés 「Miszeno zenkoku-e no
tenkai」 „üzlet országos terjeszkedése” ◇ kjús-kjús-
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zútenkaizútenkai sorfejtéssorfejtés ◇ kjúszútenkaikjúszútenkai sorbasorba
fejtésfejtés ◇ teirátenkaiteirátenkai Taylor-sorba fejtésTaylor-sorba fejtés
tenkaitenkai ◆ fordulatfordulat 「Hjakuhacsidzsúdono ten-
kai」 „száznyolcvan fokos fordulat” ◆ forgásforgás ◆

megfordításmegfordítás 「Vaonno tenkai」 „akkord meg-
fordítása” ◇ kjútenkaikjútenkai gyorsgyors fordulatfordulat 「Ko-
kunaidzsószeino kjútenkai」 „belpolitikai helyzet
gyors fordulata”

tenkaitenkai ◆ mennyek birodalmamennyek birodalma
tenkaibutenkaibu ◆ kidolgozottkidolgozott részrész 「Kjokuno ten-
kaibu」 „zene kidolgozott része”

tenkaicsinotenkaicsino ◆ világonvilágon egyedülállóegyedülálló 「Tenka-
icsino dzsinbucu」 „világon egyedülálló ember”

tenkaigaóitenkaigaói ◆ fordulatosfordulatos 「Szono hanasi-va
tenkaiga ókatta.」 „Fordulatos történet volt.”

tenkaippintenkaippin ◆ egyedülállóegyedülálló dologdolog 「Kareno
ude-va tenkaippinda.」 „Egyedülálló az ügyessé-
ge.”

tenkaiszarerutenkaiszareru ◆ kibontakozikkibontakozik 「Dokuricu-
undóga tenkaiszareta.」 „Függetlenségi mozga-
lom bontakozott ki.”

tenkaiszurutenkaiszuru ◆ fordulfordul 「Szekai-va ókiku ten-
kaisita.」 „Nagyot fordult a világ.” ◆ megfordulmegfordul
「Kono kószaten-va tenkaiszurukotoga dekinai.」
„Ebben a kereszteződésben nem lehet megfordul-
ni.”

tenkaiszurutenkaiszuru ◆ alakulalakul 「Dzsószei-va júrini ten-
kaisita.」 „Kedvezően alakult a helyzet.” ◆ ala-ala-
kulóbankulóban vanvan 「Tokutennonaimama siaiga ten-
kaisiteita.」 „A gól nélküli mérkőzés alakulóban
volt.” ◆ bevezetbevezet 「Kaisa-va atarasiiburando
mei-o tenkaisita.」 „A cég egy új márkanevet ve-
zetett be.” ◆ indítindít 「Kaisa-va kjanpén-o tenka-
isita.」 „A cég kampányt indított.” ◆ kibontkibont
「Assukufairu-o tenkaisita.」 „Kibontotta a tö-
mörített fájt.” ◆ kibontakozikkibontakozik 「Sószecuno
hanasi-va hajaku tenkaisita.」 „A regény cselek-
ménye gyorsan kibontakozott.” ◆ kifejtkifejt
「Nidzsisiki-o tenkaisita.」 „Kifejtettem a másod-
fokú kifejezést.” ◆ kinyílikkinyílik 「Eabagguga tenka-
isita.」 „Kinyílott a légzsák.” ◆ kitárulkitárul 「Man-
gano szekaiga meno maeni tenkaisita.」 „Kitárult
előtte a képregények világa.” ◆ kiterítkiterít 「Rittai-o
tenkaisita.」 „Kiterítettem a mértani testet.” ◆ ki-ki-
terjesztterjeszt 「Szábiszu-o zenkokuni tenkaisita.」
„Az egész országra kiterjesztették a szolgáltatásu-
kat.” ◆ szélesszéles körbenkörben végrehajtvégrehajt

「Bóhanundó-o tenkaisiteimaszu.」 „Széles körű
betörésvédelmi kampányt hajtunk végre.” ◆ tá-tá-
rulrul 「Szubarasii kókeiga meno maeni tenkaisi-
ta.」 „Csodálatos látvány tárult elé.” ◆ telepíttelepít
「Guntai-va noharanimiszairu bóeisiszutemu-o
tenkaisita.」 „A katonaság rakétaelhárító rend-
szert telepített a mezőre.” ◇ sundzsinitenkai-sundzsinitenkai-
szuruszuru kirobbankirobban 「Eabaggu-va sundzsini tenka-
isita.」 „Kirobbant a légzsák.” ◇ tenkaiszarerutenkaiszareru
kibontakozikkibontakozik 「Dokuricuundóga tenkaisza-
reta.」 „Függetlenségi mozgalom bontakozott ki.”

tenkaiundótenkaiundó ◆ forgómozgásforgómozgás
tenkaivaontenkaivaon ◆ megfordított akkordmegfordított akkord
tenkaizutenkaizu ◆ lefejtéslefejtés ◆ testhálótestháló
tenkakószotenkakószo ◆ invertázinvertáz
tenkakutenkaku ◆ vonásvonás
tenkamuszónotenkamuszóno ◆ páratlanpáratlan 「Tenkamuszóno
szensi」 „páratlan harcos”

tenkamutekinotenkamutekino ◆ legyőzhetetlenlegyőzhetetlen ◆ párjátpárját
ritkítóritkító 「Tenkamutekino hito」 „párját ritkító
ember”

tenkantenkan ◆ fordulatfordulat 「Szeidzsino tenkan」 „po-
litikai fordulat” ◆ váltásváltás 「Sugino tenkan」
„szemléletváltás” ◇ kibuntenkan-nikibuntenkan-ni változa-változa-
tosságtosság kedvéértkedvéért 「Kibuntenkanni eigademo
mimaszenka?」 „A változatosság kedvéért, nem
nézünk meg például egy filmet?” ◇

kibuntenkan-nikibuntenkan-ni kikapcsolódásképpkikapcsolódásképp 「Kibun-
tenkannikonszátoni itta.」 „Kikapcsolódásképp
koncertre mentem.” ◇ keisicutenkankeisicutenkan transz-transz-
formációformáció
tenkantenkan ◆ epilepsziaepilepszia
tenkankitenkanki ◆ átmeneti fázisátmeneti fázis ◆ fordulópontfordulópont
tenkan-nohoszsza-otenkan-nohoszsza-o okoszuokoszu ◆ epilepsziásepilepsziás
rohama vanrohama van
tenkanotenkano ◆ híreshíres 「Tenkanohangaríreszuto-
ran」 „híres magyar étterem”

tenkansaszaitenkansaszai ◆ részvényrerészvényre cserélhetőcserélhető
kötvénykötvény
tenkanszurutenkanszuru ◆ átállátáll 「Kuni-va szaiszeikanó-
enerugíni tenkansita.」 „Az ország átállt megúju-
ló energiaforrásokra.” ◆ megfordulmegfordul 「Keikóga
tenkansita.」 „Megfordult a trend.” ◆ váltvált
「Vadai-o tenkansita.」 „Témát váltottam.” ◇ ki-ki-
buntenkanszurubuntenkanszuru kikapcsolódikkikapcsolódik 「Benkjóde
cukaretaga, júencsini itte kibuntenkansita.」 „Be-
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lefáradtam a tanulásba, de a vidámparkban ki-
kapcsolódtam.” ◇ kibun-okibun-o tenkanszurutenkanszuru kikap-kikap-
csolódikcsolódik
tenka-otenka-o torutoru ◆ egyesítiegyesíti azaz országotországot ◆

uralkodik az ország feletturalkodik az ország felett
tenkapuragutenkapuragu ◆ gyújtógyertyagyújtógyertya
tenkaszarerutenkaszareru ◆ hárulhárul 「Szekinin-va kareni
tenkaszareta.」 „Rá hárult a felelősség.”

tenkaszócsitenkaszócsi ◆ gyújtásgyújtás 「Nainenkikanno ten-
kaszócsi」 „belsőégésű motor gyújtása”

tenkaszutenkaszu ◆ tempuratempura sütésénélsütésénél hátrama-hátrama-
radt bundatörmelékradt bundatörmelék
tenkaszurutenkaszuru ◆ szakotszakot váltvált 「Isa-va hifukani
tenkasita.」 „Az orvos bőrgyógyászati szakra vál-
tott.”

tenkaszurutenkaszuru ◆ elkorcsosulelkorcsosul 「Kotoba-va tenka-
sita.」 „A szó elkorcsosult.”

tenkaszurutenkaszuru ◆ begyújtbegyújt 「Szutóbuni tenkasi-
ta.」 „Begyújtott a kályhába.” ◆ lángralángra lobbantlobbant
「Kanszósiteita kuszani tenkasita.」 „Lángra lob-
bantotta a száraz füvet.” ◆ meggyújtmeggyújt 「Gaszuni
tenkasita.」 „Meggyújtotta a gázt.”

tenkaszurutenkaszuru ◆ áthárítáthárít 「Hijó-o sóhisani tenka-
szuru.」 „Áthárítja a költségeket a fogyasztókra.”
◆ háríthárít 「Hitoni szekinin-o tenkaszurunoga szu-
kida.」 „Szereti másra hárítani a felelősséget.” ◇

szekinintenkaszuruszekinintenkaszuru ráfográfog 「Ano hito-va dzsi-
bunno sippai-o bokuni szekinintenkasimasita.」
„Rám fogta a saját hibáját.”

tenkaszurutenkaszuru ◆ hozzáadhozzáad 「Binzumeni
hozonzai-o tenkasita.」 „A befőtthöz hozzáadta a
tartósítót.”

tenkataiheinotenkataiheino ◆ békésbékés 「Tenkataiheino jono
naka」 „békés világ”

tenkatótenkató ◆ invertált cukorinvertált cukor
tenkavakemenotenkavakemeno ◆ döntődöntő 「Tenkavake meno
ikuszadatta.」 „Döntő összecsapás volt.”

tenkazaitenkazai ◆ adalékanyagadalékanyag
tenkeitenkei ◆ áldásáldás 「Tenkei-o uketa kuni」 „áldott
ország” ◆ természet ajándékatermészet ajándéka
tenkeitenkei ◆ égiégi jeljel 「Tenkeini utareta.」 „Égi jelet
kaptam.” ◆ isteni útmutatásisteni útmutatás

tenkeitenkei ◆ modellértékűségmodellértékűség ◆ tipikustipikus példapélda
「Kare-va ukkari jaszan-no tenkeideszu.」 „Ő a
szórakozottság tipikus példája.” ◆ tipikusságtipikusság
tenkeitenkei ◆ kép hozzáadott részleteikép hozzáadott részletei
tenkeitekinatenkeitekina ◆ tipikustipikus 「Kare-va tenkeitekina
szenszeitaipudeszu.」 „Ő egy tipikus tanáregyéni-
ség.”

tenkeitekinitenkeitekini ◆ tipikusantipikusan
tenkentenken ◆ átvizsgálásátvizsgálás 「Denkikeitóno ten-
ken」 „elektromos rendszer átvizsgálása” ◆ el-el-
lenőrzéslenőrzés 「Burékino tenken」 „fék ellenőrzése”
◆ karbantartáskarbantartás 「Tenkennotameerebétá-va
ugokanai.」 „Karbantartás miatt nem megy a lift.”
◆ karbantartókarbantartó ellenőrzésellenőrzés ◆ vizsgálatvizsgálat
「Gaszu moreno tenken」 „gázszivárgás-
vizsgálat” ◇ szenronotenkenszenronotenken pályaellenőr-pályaellenőr-
zészés ◇ teikitekinatenkenteikitekinatenken időszakosidőszakos ellen-ellen-
őrzésőrzés 「Kaszaikeihókino teikitekina tenken」
„tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzése”

tenkenhjótenkenhjó ◆ ellenőrzési listaellenőrzési lista
tenkenszeibitenkenszeibi ◆ időszakosidőszakos ellenőrzésellenőrzés ésés
karbantartáskarbantartás
tenkenszurutenkenszuru ◆ átvizsgálátvizsgál 「Sorui-o tenken-
sita.」 „Átvizsgáltam az iratokat.” ◆ ellenőrizellenőriz
「Kuruma-va teikitekini tenkenszuru hicujógaari-
maszu.」 „Időnként ellenőrizni kell a kocsinkat.”
◆ karbantartókarbantartó vizsgálatotvizsgálatot végezvégez 「Gaszu-
no haikan-o tenkenszuru.」 „Karbantartó vizsgá-
latot végez a gázvezetéken.” ◆ megvizsgálmegvizsgál
「Szeibikó-va erebétá-o tenkensita.」 „A szerelő
megvizsgálta a liftet.”

tenkitenki ◆ átkönyvelésátkönyvelés ◆ átvezetésátvezetés
tenkitenki ◆ fordulópontfordulópont 「Dzsinszeino tenkiga
otozureta.」 „Fordulóponthoz érkezett az éle-
tem.” ◇ tenkitositetenkitosite alkalmábólalkalmából 「Kekkon-
o tenkitosite dzsútaku-o kónjúsita.」 „A házassá-
gom alkalmából lakást vásároltam.”

tenkitenki ◆ időidő 「Asita-va don-na tenkideszuka?」
„Milyen idő lesz holnap?” ◆ időjárásidőjárás 「Juki-
va fujuno tenkino tokucsódeszu.」 „A hó a téli
időjárásra jellemző.” ◆ szépszép időidő 「Taifúga tóri
szugite tenkininatta.」 „A tájfun után szép idő
lett.” ◇ iitenkiiitenki szépszép időidő 「Ii tenkidane.」 „Szép
időnk van.” ◇ otenkiotenki időjárásidőjárás ◇ otenkiotenki han-han-
gulatgulat ◇ otenkimakaszenootenkimakaszeno ahogyahogy esik,esik, úgyúgy
puffanpuffan 「Otenkimakaszeno taidzsúkanri」
„ahogy esik, úgy puffan alapú testsúlyszabályozás”
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◇ otenkimakaszenootenkimakaszeno időjárástólidőjárástól függfügg
「Otenkimakaszeno kankógjókai」 „időjárástól
függő turizmus” ◇ otenkijaotenkija hangulatemberhangulatember ◇

kótenkikótenki jójó időidő ◇ tenkigakuzurerutenkigakuzureru elromlikelromlik
azaz időidő 「Súmacu-va tenkiga kuzureta.」 „hétvé-
gére elromlott az idő” ◇ joitenkijoitenki szépszép időidő ◇

varuitenkivaruitenki csúnya időcsúnya idő
tenkítenkí ◆ számbillentyűzetszámbillentyűzet
tenkiametenkiame ◆ eső derült időbeneső derült időben
tenkigaikjótenkigaikjó ◆ általánosáltalános időjárásiidőjárási helyzethelyzet
◆ időjárási helyzetidőjárási helyzet
tenkigakuzurerutenkigakuzureru ◆ elromlikelromlik azaz időidő
「Súmacu-va tenkiga kuzureta.」 „hétvégére el-
romlott az idő”

tenkijatenkija ◆ hangulatemberhangulatember ◆ szeszélyesszeszélyes em-em-
berber
tenkijohótenkijohó ◆ időjárás-előrejelzésidőjárás-előrejelzés ◆

időjárás-jelentésidőjárás-jelentés 「Terebino tenkijohó-o mi-
ta.」 „Néztem a tévében az időjárás-jelentést.” ◆

meteorológiaimeteorológiai előrejelzéselőrejelzés 「Tenkijohónijor-
uto asita-va amega furiszódeszu.」 „A meteoroló-
giai előrejelzés szerint holnap esni fog.” ◇ gekk-gekk-
antenkijohóantenkijohó havihavi időjárás-előrejelzésidőjárás-előrejelzés ◇

súkantenkijohósúkantenkijohó heti időjárás-előrejelzésheti időjárás-előrejelzés
tenkijohókantenkijohókan ◆ meteorológusmeteorológus
tenkintenkin ◆ áthelyezésáthelyezés 「Kare-va dzsibunno
tenkin-o kibósita.」 „Kérte az áthelyezését.”

tenkin-ninarutenkin-ninaru ◆ átkerülátkerül 「Kaigaisitenni ten-
kinninatta.」 „Átkerültem a külföldi fiókvállalat-
hoz.”

tenkinohenkatenkinohenka ◆ időváltozásidőváltozás
tenkinokavarimetenkinokavarime ◆ időváltozásidőváltozás 「Kiszecuno
kavari meno zucú」 „időváltozáskor jelentkező
fejfájás”

tenkinszaszerutenkinszaszeru ◆ áthelyezáthelyez 「Sacsó-va kare-
o inakano sitenni tenkinszaszeta.」 „Az igazgató
áthelyezte őt a vidéki fiókirodába.”

tenkiszódandzsotenkiszódandzso ◆ meteorológiaimeteorológiai szolgá-szolgá-
latlat
tenkiszurutenkiszuru ◆ átkönyvelátkönyvel 「Uriage-o csóboni
tenkisita.」 „Átkönyveltem a számlákat.” ◆ át-át-
vezetvezet 「Tecsókaradétá-o nikkini tenkisita.」 „A
noteszemből átvezettem az adatokat naplómba.”

tenkitositetenkitosite ◆ alkalmábólalkalmából 「Kekkon-o tenki-
tosite dzsútaku-o kónjúsita.」 „A házasságom al-
kalmából lakást vásároltam.”

tenkiuranaitenkiuranai ◆ időjóslásidőjóslás
tenkizutenkizu ◆ időjárási térképidőjárási térkép
tenkjotenkjo ◆ hiteleshiteles forrásforrás 「Kagakuzassi-o ten-
kjonisite ronbun-o kaita.」 „A tudományos folyó-
iratot használva hiteles forrásként, értekezést ír-
tam.” ◆ referenciareferencia
tenkjotenkjo ◆ költözésköltözés ◆ lakhelyváltáslakhelyváltás
tenkjocúcsitenkjocúcsi ◆ költözési értesítésköltözési értesítés
tenkjoszakitenkjoszaki ◆ új címúj cím
tenkjoszurutenkjoszuru ◆ költözikköltözik 「Atarasii dzsúsoni
tenkjosita.」 „Új címre költöztünk.”

tenkjútenkjú ◆ éggömbéggömb
tenkotenko ◆ létszámellenőrzéslétszámellenőrzés ◆ névsorolva-névsorolva-
sássás
tenkótenkó ◆ iskolaváltásiskolaváltás
tenkótenkó ◆ időidő 「Tenkóno dzsókjó-o intánettode
kakuninsita.」 „Az interneten megnéztem, hogy
milyen az idő.” ◆ időjárásidőjárás 「Tenkóno eikjóde
mugi-va kjószakudatta.」 „Az időjárás miatt rossz
lett a búzatermés.” ◇ akutenkóakutenkó rosszrossz időjá-időjá-
rásrás
tenkótenkó ◆ átpártolásátpártolás ◆ áttérésáttérés ◆ pálfordu-pálfordu-
láslás
tenkófudzsuntenkófudzsun ◆ kedvezőtlenkedvezőtlen időjárásidőjárás
「Tenkófudzsunno baaihahaikingu-o enkisima-
szu.」 „Kedvezőtlen idő esetén elnapoljuk a tú-
rát.”

tenkokutenkoku ◆ pecsétfaragáspecsétfaragás
tenko-otenko-o torutoru ◆ névsorolvasástnévsorolvasást tarttart
「Szenszei-va tenko-o totta.」 „A tanár névsorol-
vasást tartott.”

tenkószeitenkószei ◆ átiratkozott diákátiratkozott diák
tenkoszurutenkoszuru ◆ nevénnevén szólítszólít
「Sinnjúsainhitorihitori-o tenkosita.」 „A nevén
szólította az új dolgozókat.” ◆ névsorolvasástnévsorolvasást
tarttart 「Szankasa-o tenkosita.」 „Névsorolvasást
tartott a résztvevők között.”

tenkószurutenkószuru ◆ átpártolátpártol 「Garakeikaraszuma-
honi tenkósita.」 „Átpártoltam hagyományos mo-
bilról okostelefonra.” ◆ áttéráttér 「Sakaisugisani
tenkósita.」 „Áttért a kommunista nézetre.” ◆

leszlesz 「Kare-va szararímankara dzsicugjókani
tenkósita.」 „Foglalkoztatottból lett vállalkozó.”

tenkószurutenkószuru ◆ átiratkozikátiratkozik 「Csikakuno gakk-
óni tenkósita.」 „Átiratkoztam egy közeli iskolá-
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ba.” ◆ iskolátiskolát váltvált 「Hikkositanode
tenkószezaru-o enakatta.」 „Elköltöztek, ezért is-
kolát kellett váltania.”

tenkútenkú ◆ égég 「Tako-va tenkútakaku mai agat-
ta.」 „A papírsárkány magasra repült az égen.” ◆

égboltégbolt
tenmacutenmacu ◆ átfogóátfogó képkép 「Dzsikenno tenmacu-
o katatta.」 „Átfogó képet adott az esetről.” ◆

részletrészlet 「Dzsikono tenmacu-o hanasita.」 „Be-
számolt a baleset részleteiről.”

tenmacu-otenmacu-o katarukataru ◆ beszámolbeszámol 「Kare-va
dzsikenno tenmacu-o katatta.」 „Beszámolt az
esetről.”

tenmadotenmado ◆ tetőablaktetőablak
tenmakutenmaku ◆ mennyezeti függönymennyezeti függöny ◆ sátorsátor
tenmaszentenmaszen ◆ dereglyedereglye
tenmecutenmecu ◆ villogásvillogás
tenmecuszurutenmecuszuru ◆ villódzikvillódzik 「Keikótó-va ten-
mecusiteita.」 „A fénycső villódzott.” ◆ villogvillog
「Szono micsino szakimadezutto, singó-va kiiro-
ku tenmecusiteita.」 „Az úton végig sárgán villog-
tak a jelzőlámpák.”

tenmeitenmei ◆ Tenmei-korTenmei-kor
tenmeitenmei ◆ üzlet neveüzlet neve
tenmeitenmei ◆ életélet 「Kareno tenmeiga cukita.」
„Élete végéhez ért.” ◆ gondviselésgondviselés 「Dzsindzsi-
o cukusite tenmei-o macu.」 „Mindent megtesz, a
többit a gondviselésre bízza.” ◆ sorssors 「Kore-va
tenmeitoakirameta.」 „Belenyugodott a sorsába.”

tenmentenmen ◆ felső részfelső rész
tenmentenmen ◆ belegabalyodásbelegabalyodás
tenmentarutenmentaru ◆ bonyolultbonyolult ◆ szövevényesszövevényes
「Tenmentaru aicsaku」 „szövevényes érzelmi
kapcsolat”

tenmókaikaitenmókaikai ◆ isten végül megbüntetisten végül megbüntet
tenmókaikaiszonisitemoraszazutenmókaikaiszonisitemoraszazu ◆ gonoszgonosz
végül elnyeri büntetésétvégül elnyeri büntetését
tenmontenmon ◆ csillagászatcsillagászat 「Tenmon-o mana-
bu.」 „Csillagászatot tanul.”

tenmondaitenmondai ◆ csillagvizsgálócsillagvizsgáló ◆ obszervató-obszervató-
riumrium
tenmondokeitenmondokei ◆ csillagászati óracsillagászati óra
tenmongakutenmongaku ◆ asztronómiaasztronómia ◆ csillagászatcsillagászat
◇ kjoszekitenmongakukjoszekitenmongaku archeo-archeo-

csillagászatcsillagászat ◇ denpatenmongakudenpatenmongaku rádió-rádió-
csillagászatcsillagászat ◇ rédátenmongakurédátenmongaku radarcsil-radarcsil-
lagászatlagászat
tenmongakusatenmongakusa ◆ asztronómusasztronómus ◆ csillagászcsillagász

tenmontan-itenmontan-i ◆ csillagászati egységcsillagászati egység
tenmonzahjótenmonzahjó ◆ csillagászati koordinátacsillagászati koordináta
tenmonzutenmonzu ◆ csillagászati térképcsillagászati térkép
ten-naten-na ◆ Tenna-korTenna-kor
ten-naiten-nai ◆ üzletbenüzletben
ten-nenten-nen ◆ természetességtermészetesség
ten-nenboketen-nenboke ◆ született bolondszületett bolond
ten-nendzsisakuten-nendzsisaku ◆ mágnesvasércmágnesvasérc ◆ termé-termé-
szetes mágnesszetes mágnes
ten-nendzsusiten-nendzsusi ◆ természetes gyantatermészetes gyanta
ten-nengaszuten-nengaszu ◆ földgázföldgáz ◇ ekitaiten-ekitaiten-
nengaszunengaszu cseppfolyósított földgázcseppfolyósított földgáz
ten-nengomuten-nengomu ◆ nyersguminyersgumi ◆ természetestermészetes
gumigumi
ten-nenkinenbucuten-nenkinenbucu ◆ védettvédett állatállat ◆ védettvédett
növénynövény
ten-nen-noten-nen-no ◆ természetitermészeti
ten-nenpámaten-nenpáma ◆ természetestermészetes hullámhullám
「Anata-va ten-nenpámadeszuka?」 „Ez termé-
szetes hullám a hajadban?”

ten-nensigenten-nensigen ◆ természetitermészeti erőforráserőforrás ◆

természeti kincstermészeti kincs
ten-nensizenten-nensizen ◆ természetességtermészetesség 「Ten-
nensizenno bi」 „természetes szépség”

ten-nensokuten-nensoku ◆ természetes színtermészetes szín
ten-nenszenrjóten-nenszenrjó ◆ természetestermészetes alapúalapú fes-fes-
tékték ◆ természetes színezőanyagtermészetes színezőanyag
ten-nenszuiten-nenszui ◆ ásványvízásványvíz
ten-nentóten-nentó ◆ fekete himlőfekete himlő ◆ himlőhimlő
ten-nimukattecubaki-oten-nimukattecubaki-o hakuhaku ◆ sajátsaját ma-ma-
gát köpi szembegát köpi szembe
ten-ninten-nin ◆ Ten-nin-korTen-nin-kor
ten-ninten-nin ◆ áthelyezésáthelyezés
ten-nincsiten-nincsi ◆ új szolgálati helyúj szolgálati hely
ten-ninsaten-ninsa ◆ áthelyezett személyáthelyezett személy
ten-ninsiten-ninsi ◆ istenekistenek ésés emberekemberek tanítójatanítója
buddhabuddha ◆ sázta deva-manusjánamsázta deva-manusjánam
ten-ninszakiten-ninszaki ◆ új szolgálati helyúj szolgálati hely
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ten-ninszuruten-ninszuru ◆ átkerülátkerül 「Szenszei-va hokano
gakkóni ten-ninsita.」 „A tanár átkerült egy másik
iskolába.”

tennjotennjo ◆ égi tündérégi tündér
tennjodzsóbucutennjodzsóbucu ◆ nirvánábanirvánába jutásjutás miattmiatt
férfivé válásférfivé válás
tennjútennjú ◆ átiratkozásátiratkozás ◆ átköltözésátköltözés ◆ be-be-
költözésköltözés
tennjúszeitennjúszei ◆ átiratkozott diákátiratkozott diák
tennjúszurutennjúszuru ◆ átiratkozikátiratkozik 「Hokano gakkóni
tennjúsita.」 „Átiratkoztam egy másik iskolába.”
◆ beköltözikbeköltözik 「Megurokuni tennjúsita.」 „Be-
költöztem a Meguro kerületbe.”

tennjútodoketennjútodoke ◆ bejelentkezésbejelentkezés
tennótennó ◆ császárcsászár 「Meidzsitennó」 „Meidzsi
császár” ◇ kindzsótennókindzsótennó jelenlegi császárjelenlegi császár
ten-nohaizaiten-nohaizai ◆ gondviselésgondviselés ◆ isteniisteni gond-gond-
viselésviselés
tennóheikatennóheika ◆ császár őfelségecsászár őfelsége
ten-nojónaten-nojóna ◆ pontszerűpontszerű
tennókaizanguntennókaizangun ◆ Emperor-Emperor-
fenékhegyvidékfenékhegyvidék
tennóketennóke ◆ császári családcsászári család
tennókikanszecutennókikanszecu ◆ császáruralmi teóriacsászáruralmi teória
tennókógórjóheikatennókógórjóheika ◆ császárcsászár ésés császár-császár-
né őfelségené őfelsége
tennószeitennószei ◆ UránuszUránusz
tennószeitennószei ◆ császárságcsászárság
tennószúhaitennószúhai ◆ császárimádatcsászárimádat
tennótandzsóbitennótandzsóbi ◆ császár születésnapjacsászár születésnapja
tennózantennózan ◆ kritikuskritikus részrész 「Szenszó-va
tennózan-o mukaeta.」 „A háború kritikus részé-
hez érkezett.”

tennózan-notennózan-no ◆ döntődöntő 「Tennózanno tatakai」
„döntő csata”

tenótenó ◆ Ten-ó-korTen-ó-kor
tenoaizutenoaizu ◆ intésintés
tenobementenobemen ◆ nyújtott hosszútésztanyújtott hosszútészta
tenobeudontenobeudon ◆ nyújtott udonnyújtott udon
tenocukejóganaitenocukejóganai ◆ menthetetlenmenthetetlen
tenocukejóganaihodotenocukejóganaihodo ◆ menthetetlenülmenthetetlenül
「Kuruma-va tenocukejóganaihodo kovareta.」
„A kocsi menthetetlenül összetört.”

tenocukerarenaitenocukerarenai ◆ kezelhetetlenkezelhetetlen
「Dzsikogenba-va tenocukerarenai dzsótaida.」
„A baleset helyszínén a helyzet kezelhetetlen.”

ten-o cukeruten-o cukeru ◆ pettyezpettyez
ten-oten-o cukucuku ◆ égigégig érér 「Ten-o cuku jama」
„égig érő hegy” ◆ feldobódikfeldobódik
tenócsitenócsi ◆ laplap 「Teno ucsi-o miszenakatta.」
„Nem fedtem fel a lapjaimat.” ◆ szándékszándék 「Ka-
reno teno ucsi-o miszukasita.」 „Átláttam a szán-
dékán.” ◆ tenyértenyér ◆ ügyességügyesség ◇ tenócsiniarutenócsiniaru
kezébenkezében vanvan 「Kimino unmei-va vatasino teno
ucsiniaru.」 „Az én kezemben van a sorsod.”

tenócsiniarutenócsiniaru ◆ kezébenkezében vanvan 「Kimino
unmei-va vatasino teno ucsiniaru.」 „Az én ke-
zemben van a sorsod.”

tenócsinimarumekomutenócsinimarumekomu ◆ ujjaiujjai közéközé csavarcsavar
「Otoko-o dzsodzsoni teno ucsini marume kon-
da.」 „Lassan az ujjai közé csavarta a férfit.”

tenócsi-otenócsi-o miszerumiszeru ◆ nyíltnyílt kártyákkalkártyákkal ját-ját-
szikszik 「Taiszen-aite-va teno ucsi-o miszeta.」 „Az
ellenfelem nyílt kártyákkal játszott.”

tenohiratenohira ◆ mancsmancs 「Inunekono teno hiranoja-
varakaitokoroga kavaikute daiszukideszu.」 „Na-
gyon szeretem a macska mancsát, hisz olyan pu-
ha!” ◆ tenyértenyér 「Ano hitono tenohira-va buku-
bukusiteite javarakai.」 „Annak az embernek a
kövér, puha tenyere van.”

tenohira-otenohira-o hirugaeszuhirugaeszu ◆ száznyolcvanszáznyolcvan fo-fo-
koskos fordulatotfordulatot veszvesz 「Szeifu-va tenohira-o hi-
rugaesite szeiszaku-o kaeta.」 „A kormány száz-
nyolcvan fokos fordulattal megváltoztatta a politi-
káját.”

tenohira-otenohira-o kaeszukaeszu ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik
「Kekkonsitara cumaga tenohira-o kaesita.」
„Ahogy megnősültem, a feleségem hirtelen meg-
változott.”

tenojubitenojubi ◆ kézujjkézujj
ten-oten-o juruszujuruszu ◆ pontotpontot veszítveszít 「Aiteni ten-
o jurusita.」 „Pontot veszített az ellenféllel szem-
ben.”

tenokakarusigototenokakarusigoto ◆ babramunkababramunka
ten-oten-o kaszegukaszegu ◆ pontotpontot szerezszerez 「Csímu-va
ten-o kaszeganakatta.」 „A csapat nem szerzett
pontot.”

tenokin-nikutenokin-niku ◆ kézizomkézizom
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tenokirerujónatenokirerujóna ◆ ropogósropogós 「Teno kirerujóna
szacu」 „ropogós bankjegy”

tenokótenokó ◆ kézfejkézfej ◆ kézfejkézfej felsőfelső részerésze ◆

kézhátkézhát
tenokódetenokóde ◆ visszakézbőlvisszakézből 「Teno kóde
hirateucsi-o sita.」 „Visszakézből adott egy po-
font.”

tenomonotenomono ◆ alárendeltalárendelt
tenóratenóra ◆ tenyértenyér
tenóra-otenóra-o kaeszukaeszu ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik
「Kareno taido-va teno ura-o kaesitajóni cumeta-
kunatta.」 „Hirtelen megváltozott, és hűvös lett a
modora.”

tenoritenori ◆ kézrekézre ülésülés 「Hitoni nareta tenoriin-
ko」 „emberhez szokott, kézre ülő törpepapagáj”

tenórutenóru ◆ tenortenor 「Gassódandetenóru-o uke
motta.」 „Tenor szerepét kaptam az énekkarban.”

tenórukasutenórukasu ◆ tenoristatenorista
tenórukigótenórukigó ◆ tenorkulcstenorkulcs
tenoteiretenoteire ◆ kézápoláskézápolás
ten-oten-o ucuucu ◆ pontotpontot rakrak 「Bunmacuni ten-o
utta.」 „Pontot raktam a mondat végére.”

tenpentenpen ◆ változásváltozás ◆ változékonyságváltozékonyság ◇ ui-ui-
tenpentenpen állandó változásállandó változás
tenpentenpen ◆ égi jelenségégi jelenség
tenpencsiitenpencsii ◆ égszakadás,égszakadás, földindulásföldindulás
「Tenpencsiiga okottemoanatato kekkonsinai.」
„Még ha égszakadás, földindulás történik sem me-
gyek hozzád feleségül!” ◆ kataklizmuskataklizmus
tenpencsiiszecutenpencsiiszecu ◆ katasztrofizmuskatasztrofizmus
tenperatenpera ◆ temperatempera ◆ temperafestéktemperafesték
tenperagatenperaga ◆ temperafestménytemperafestmény
tenperagakatenperagaka ◆ temperafestőtemperafestő
tenpitenpi ◆ napnap melegemelege ◆ természetestermészetes napfénynapfény
◇ tenpidekavakaszutenpidekavakaszu naponnapon aszalaszal 「Tenpide
kavakasitarézun」 „napon aszalt mazsola” ◇ ten-ten-
pidekavakaszupidekavakaszu naponnapon szárítszárít 「Kabocsano
tane-o tenpide kavakasita.」 „Napon szárítottam
a tökmagot.”

tenpitenpi ◆ sütősütő
tenpibositenpibosi ◆ naponnapon aszalásaszalás ◆ naponnapon szárí-szárí-
tástás
tenpidehoszutenpidehoszu ◆ naponnapon aszalaszal 「Tenpide hosi-
ta ume」 „napon aszalt szilva” ◆ naponnapon szárítszárít

「Tenpide hositaavabi」 „napon szárított tengeri
fülcsiga”

tenpidekavakaszutenpidekavakaszu ◆ naponnapon aszalaszal 「Tenpide
kavakasitarézun」 „napon aszalt mazsola” ◆ na-na-
ponpon szárítszárít 「Kabocsano tane-o tenpide kavaka-
sita.」 „Napon szárítottam a tökmagot.”

tenpjótenpjó ◆ Tenpjó-korTenpjó-kor
tenpjódzsingotenpjódzsingo ◆ Tenpjó-dzsingo-korTenpjó-dzsingo-kor
tenpjóhódzsitenpjóhódzsi ◆ Tenpjó-hóji-korTenpjó-hóji-kor
tenpjókanpótenpjókanpó ◆ Tenpjó-kanpó-korTenpjó-kanpó-kor
tenpjósóhótenpjósóhó ◆ Tenpjó-sóhó-korTenpjó-sóhó-kor
tenpotenpo ◆ ritmusritmus 「Dzsidainotenponi avaszeta.」
„Felvette a kor ritmusát.” ◆ tempótempó 「Tenpono
oszoi kjoku」 „lassú tempójú zene” ◆ ütemütem
「Tenpono hajai katari kata」 „gyors ütemű be-
széd” ◇ kjútenpokjútenpo gyorsgyors tempótempó 「Kaihacuga
kjútenpode szuszunda.」 „A fejlesztés gyors tem-
póban haladt.” ◇ sigotonotenposigotonotenpo munkatempómunkatempó
◇ haitenpohaitenpo gyors tempógyors tempó
tenpotenpo ◆ üzletüzlet 「Ekimaede tenpo-o hiraita.」
„Üzletet nyitott az állomásnál.” ◆ üzlethelyiségüzlethelyiség
「Tenpo-o karita.」 „Üzlethelyiséget béreltem.” ◇

karitenpokaritenpo ideiglenes üzlethelyiségideiglenes üzlethelyiség
tenpótenpó ◆ Tenpó-korTenpó-kor
tenpo-otenpo-o avaszeruavaszeru ◆ hozzáigazítjahozzáigazítja aa tem-tem-
pótpót 「Umanotenpo-o aruiteiru hitoto avaszeta.」
„Hozzáigazítottam a ló tempóját a gyalogló embe-
réhez.”

tenputenpu ◆ csatoláscsatolás ◆ hozzácsatoláshozzácsatolás
tenputenpu ◆ isteniisteni adományadomány ◆ természetestermészetes te-te-
hetséghetség ◇ tenpudzsinkentenpudzsinken mindenkitmindenkit megille-megille-
tő emberi jogtő emberi jog
tenputenpu ◆ hozzáragasztáshozzáragasztás ◆ ráragasztásráragasztás
tenpudzsinkentenpudzsinken ◆ mindenkitmindenkit megilletőmegillető embe-embe-
ri jogri jog
tenpufairutenpufairu ◆ csatolt fájlcsatolt fájl
tenpukutenpuku ◆ mennyei áldásmennyei áldás ◆ Tenpuku-korTenpuku-kor
tenpukutenpuku ◆ felborulásfelborulás 「Funeno tenpuku」
„hajó felborulása” ◆ megbukásmegbukás 「Szeifuno ten-
puku」 „kormány megbukása” ◆ megbuktatásmegbuktatás
「Szeifuno tenpuku-o kuvadateru.」 „A kormány
megbuktatását tervezi.” ◆ oldalraoldalra borulásborulás
「Densano tenpuku」 „vonat oldalra borulása” ◇

daszszentenpukudaszszentenpuku kisiklás és felboruláskisiklás és felborulás
tenpukudzsikotenpukudzsiko ◆ borulásos balesetborulásos baleset
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tenpukuszaszerutenpukuszaszeru ◆ megbuktatmegbuktat 「Szeifu-o
tenpukuszaszeta.」 „Megbuktatta a kormányt.”

tenpukuszurutenpukuszuru ◆ felborulfelborul 「Bótoga tenpukusi-
ta.」 „A csónak felborult.” ◆ megbukikmegbukik 「Szeifu-
va tenpukusita.」 „A kormány megbukott.”

tenpunotenpuno ◆ természetestermészetes 「Tenpuno szainó」
„természetes adottság” ◆ veleszületettveleszületett
「Tenpuno szai」 „veleszületett tehetség”

tenpunotenpuno ◆ csatoltcsatolt 「Tenpuno sorui」 „csatolt
dokumentum” ◆ mellékeltmellékelt 「Tenpuno sasin」
„mellékelt fénykép”

tenpuratenpura ◆ tempuratempura 「Naszuno tenpura」
„padlizsánból készült tempura”

tenpurétotenpuréto ◆ sablonsablon
tenpuszurutenpuszuru ◆ ráragasztráragaszt 「Rirekisoni sasin-o
tenpusita.」 „Az önéletrajzomra ráragasztottam a
fényképemet.”

tenpuszurutenpuszuru ◆ csatolcsatol 「EMérunifairu-o tenpu-
sita.」 „Az e-mailhez csatolta a fájlt.” ◆ mellé-mellé-
kelkel 「Mósikomisoniiroirona sorui-o tenpusita.」
„A kérvényhez különféle iratokat mellékelt.”

tenrainotenraino ◆ égbőlégből jövőjövő ◆ földöntúliföldöntúli ◆ isteniisteni
◆ mennyeimennyei
tenrakutenraku ◆ leesésleesés ◆ visszaesésvisszaesés ◆ zuhanászuhanás
tenrakudzsikotenrakudzsiko ◆ zuhanásoszuhanásos balesetbaleset 「Ba-
szuno tenrakudzsiko」 „zuhanásos autóbusz-
baleset”

tenrakusitenrakusi ◆ zuhanásos halálzuhanásos halál
tenrakuszurutenrakuszuru ◆ leesikleesik 「Hasigokara tenraku-
sita.」 „Leesett a létráról.” ◆ legurullegurul 「Beddok-
ara tenrakusita.」 „Legurult az ágyról.” ◆

süllyedsüllyed 「Kanodzso-va doreisófuni tenrakusi-
ta.」 „Szexrabszolgává süllyedt.” ◆ visszaesikvisszaesik
「Szeihinno uriage-va icsiikara goini tenrakusi-
ta.」 „A termék forgalma az elsőről ötödik helyre
esett vissza.”

tenrankaitenrankai ◆ kiállításkiállítás 「Szugureta szakuhinno
tenrankai-o hiraita.」 „Kiváló alkotásokból ren-
deztek kiállítást.” ◆ tárlattárlat ◇ sasintensasinten fotó-fotó-
kiállításkiállítás ◇ dzsunkaitenrankaidzsunkaitenrankai vándorkiál-vándorkiál-
lításlítás ◇ bidzsucutenrankaibidzsucutenrankai szépművészetiszépművészeti
kiállításkiállítás
tenrankaidzsótenrankaidzsó ◆ kiállítóteremkiállítóterem
tenrankaigaidotenrankaigaido ◆ tárlatvezetőtárlatvezető

tenreitenrei ◆ istentiszteletistentisztelet ◆ katolikuskatolikus szer-szer-
tartástartás ◆ liturgialiturgia ◆ szertartásszertartás
tenrekkutenrekku ◆ farkatlan tanrekfarkatlan tanrek ◆ tanrektanrek
tenrikjótenrikjó ◆ TenrikjóTenrikjó ◆ Tenri szektaTenri szekta
tenrjakutenrjaku ◆ Tenrjaku-korTenrjaku-kor
tenrjótenrjó ◆ császári birtokcsászári birtok ◆ sóguni birtoksóguni birtok
tenrjútenrjú ◆ transzlokációtranszlokáció
tenrjúhacsibusútenrjúhacsibusú ◆ nyolc védőistennyolc védőisten
tenrotenro ◆ konverterkonverter ◇ beszszemátenrobeszszemátenro
Bessemer-konverterBessemer-konverter
tenrokutenroku ◆ Tenroku-korTenroku-kor
tenrószeitenrószei ◆ SzíriuszSzíriusz
tensatensa ◆ átírásátírás ◆ átmásolásátmásolás ◆ transzkrip-transzkrip-
cióció ◇ idensitensaidensitensa génátírásgénátírás ◇ gjakutensagjakutensa
átírásátírás visszafordításavisszafordítása ◇ hacuontensahacuontensa fo-fo-
netikus átírásnetikus átírás
tensadaitensadai ◆ fordítókorongfordítókorong
tensagosúsokutensagosúsoku ◆ poszttranszskripciósposzttranszskripciós
modifikációmodifikáció
tensainsitensainsi ◆ transzskripciós faktortranszskripciós faktor
tensakószotensakószo ◆ transzkriptáztranszkriptáz ◆ transz-transz-
skriptázskriptáz ◇ gjakutensakószogjakutensakószo reverzreverz
transzkriptáztranszkriptáz
tensakutensaku ◆ veleszületettveleszületett nemesnemes természettermészet

tensaszurutensaszuru ◆ átírátír 「Dienuékara áruenuéni
tensaszareta idendzsóhó」 „DNS-ről RNS-re átírt
genetikai információ” ◆ átmásolátmásol 「Zumen-o
tensasita.」 „Átmásoltam a rajzot.”

tensitensi ◆ császárcsászár ◆ uralkodóuralkodó
tensitensi ◆ angyalangyal 「Tensiga mai orita.」 „Leszállt
az angyal.” ◇ sugotensisugotensi őrangyalőrangyal ◇ hakuino-hakuino-
tensitensi ápolónőápolónő
tensintensin ◆ ég közepeég közepe ◆ zenitzenit
tensintensin ◆ átalakulásátalakulás ◆ átvedlésátvedlés
tensintensin ◆ irányváltoztatásirányváltoztatás
tensintensin ◆ dim sumdim sum
tensinojónatensinojóna ◆ angyaliangyali 「Tensinojóna egao.」
„Angyali mosoly.”

tensinranmantensinranman ◆ ártatlanságártatlanság ◆ mesterké-mesterké-
letlenségletlenség ◆ naivitásnaivitás
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tensinranman-natensinranman-na ◆ ártatlanártatlan 「Tensinran-
manna kodomo」 „ártatlan gyermek” ◆ őszinteőszinte
「Tensinranmanna egao」 „őszinte mosoly”

tensinsitensinsi ◆ TiencsinTiencsin
tensinszurutensinszuru ◆ átalakulásonátalakuláson megymegy átát 「Mo-
derukara migotoni dzsojúni tensinsita.」 „A mo-
dell csodálatos átalakuláson ment át, és színésznő
lett.” ◆ átmegyátmegy 「Tekikara mikatani tensinsi-
ta.」 „Ellenségből átment barátba.” ◆ átvedlikátvedlik
「Kaisainkara szeidzsikani tensinsita.」 „Átved-
lett vállalati munkásból politikussá.”

tensinszurutensinszuru ◆ iránytirányt változtatváltoztat 「Taifú-va
minamikara higasini tensinsita.」 „A tájfun déli-
ről keletire változtatta az irányát.”

tensotenso ◆ bemutatólevélbemutatólevél ◆ kísérőlevélkísérőlevél ◆

utóiratutóirat
tensotenso ◆ pecsétekenpecséteken használthasznált betűtípusbetűtípus ◆

pecsétíráspecsétírás
tensótensó ◆ Tensó-korTensó-kor
tensótensó ◆ Tensó-korTensó-kor
tensótensó ◆ lélekvándorláslélekvándorlás ◆ reinkarnációreinkarnáció
tensógitensógi ◆ planetáriumplanetárium
tensokutensoku ◆ munkahelyváltásmunkahelyváltás ◆ munkaváltásmunkaváltás

tensokutensoku ◆ élethivatásélethivatás ◆ hivatáshivatás
tensokudearutensokudearu ◆ hivatotthivatott valamirevalamire 「Isa-va
kareno tensokudeatta.」 „Az orvosi pályára volt
hivatott.”

tensokuszurutensokuszuru ◆ munkahelyetmunkahelyet váltvált 「Mó
szandomo tensokusimasita.」 „Már háromszor
váltottam munkahelyet.” ◆ munkát váltmunkát vált
tensontenson ◆ feszültségfeszültség
tensutensu ◆ központi vártoronyközponti vártorony ◆ öregtoronyöregtorony
tensutensu ◆ boltosboltos ◆ bolttulajdonosbolttulajdonos ◆ üzletüzlet
tulajdonosatulajdonosa
tensucutensucu ◆ átkerülésátkerülés ◆ elköltözéselköltözés ◆ kiköl-kiköl-
tözéstözés
tensucucsitensucucsi ◆ új helyúj hely
tensucuszakitensucuszaki ◆ új címúj cím
tensucuszurutensucuszuru ◆ átkerülátkerül ◆ elköltözikelköltözik 「Mi-
natokukara tensucusita.」 „Elköltöztem a Minato
kerületből.” ◆ kiköltözikkiköltözik 「Sinagavakukara ten-
sucusita.」 „Kiköltöztem a Sinagava kerületből.”

tensucutodoketensucutodoke ◆ kijelentkezéskijelentkezés

tensucutodoke-otensucutodoke-o daszudaszu ◆ kijelentkezikkijelentkezik
「Szúnenkannihon-o hanarerunode
tensucutodokeke-o dasita.」 „Több évre elha-
gyom Japánt, ezért kijelentkeztem.”

tensúgótensúgó ◆ ponthalmazponthalmaz
tensukakutensukaku ◆ központiközponti vártoronyvártorony ◆ öregto-öregto-
ronyrony
tensukjótensukjó ◆ római katolikus vallásrómai katolikus vallás
tensukjókokutensukjókoku ◆ katolikus országkatolikus ország
tensukjósindzsatensukjósindzsa ◆ római katolikusrómai katolikus
tenszatensza ◆ pontkülönbségpontkülönbség 「Szensu-va vazu-
kana tenszade maketa.」 „A versenyző minimális
pontkülönbséggel vesztett.”

tenszaitenszai ◆ cukorrépacukorrépa
tenszaitenszai ◆ cikkcikk átvételeátvétele ◆ újrapublikálásújrapublikálás
◆ utánnyomásutánnyomás ◇ kintenszaikintenszai tilostilos újrapub-újrapub-
likálnilikálni ◇ tenszaiszurutenszaiszuru átveszátvesz 「Tasano
sinbunkidzsi-o tenszaisita.」 „Átvették egy másik
újság cikkét.”

tenszaitenszai ◆ géniuszgéniusz 「Bucurigakuno tenszai」
„fizikus géniusz” ◆ lángelmelángelme ◆ lángészlángész ◆ zse-zse-
nini 「Ongakuno tenszai」 „zenészzseni” ◆ zse-zse-
nialitásnialitás 「Tenszai-o hakkiszuru.」 „Megmutatja
a zsenialitását.” ◇ hedingunotenszaihedingunotenszai fejelő-fejelő-
csodacsoda 「Kono szensu-va hedinguno tenszaida.」
„Ez a játékos fejelőcsoda.”

tenszaitenszai ◆ elemielemi csapáscsapás ◆ katasztrófakatasztrófa
「Tenszai-va vaszureta koronijattekuru.」 „Akkor
jön a katasztrófa, amikor már meg is feledkeztünk
róla.” ◆ természetitermészeti csapáscsapás 「Tenszaini mi-
mavareta csiiki」 „természeti csapás sújtotta te-
rület”

tenszaicsihentenszaicsihen ◆ égszakadás, földinduláségszakadás, földindulás
tenszaidzsitenszaidzsi ◆ csodagyerekcsodagyerek ◆ csodagyer-csodagyer-
mekmek ◆ gyerekzsenigyerekzseni ◆ gyermekzsenigyermekzseni
tenszaihadanotenszaihadano ◆ zseninekzseninek tűnőtűnő 「Tenszai-
hadano szakka」 „zseninek tűnő író”

tenszaikinsitenszaikinsi ◆ tilos másolnitilos másolni
tenszaikjóikutenszaikjóiku ◆ zseniképzészseniképzés
tenszaiszurutenszaiszuru ◆ átveszátvesz 「Tasano
sinbunkidzsi-o tenszaisita.」 „Átvették egy másik
újság cikkét.”

tenszaitekinatenszaitekina ◆ zseniáliszseniális 「Tenszaitekina
szakkjokuka」 „zseniális zeneszerző”

tenszaitótenszaitó ◆ répacukorrépacukor

AdysAdys tensinranman-na tensinranman-na – tenszaitó tenszaitó 36893689



tenszakutenszaku ◆ javításjavítás ◆ kijavításkijavítás 「Sukudaino
tenszaku」 „házi feladat kijavítása”

tenszakuszurutenszakuszuru ◆ javítjavít 「Szenszei-va ronbun-
o tenszakusiteiru.」 „A tanár javítja a dolgozato-
kat.” ◆ kijavítkijavít 「Szeitono kaitó-o tenszakusi-
ta.」 „Kijavítottam a diákok dolgozatait.”

tenszeitenszei ◆ természet adtatermészet adta
tenszeitenszei ◆ adottságadottság 「Kare-va tenszeini
mottomo atta sokugjó-o eranda.」 „Adottságának
leginkább megfelelő hivatást választott.” ◇ sú-sú-
kanhadaininotenszeinarikanhadaininotenszeinari beletanulásbeletanulás vé-vé-
gülgül velünkvelünk születettszületett tehetségkénttehetségként fogfog
hatnihatni ◇ tenszeinotenszeino veleszületettveleszületett 「Tenszei-
no szainó」 „veleszületett tehetség”

tenszeidzsingotenszeidzsingo ◆ nép szava a döntőnép szava a döntő
tenszeinotenszeino ◆ természetestermészetes 「Tenszeino bibó」
„természetes szépség” ◆ veleszületettveleszületett 「Ten-
szeino szainó」 „veleszületett tehetség”

tenszeinotenszeino ◆ születettszületett 「Tenszeino sidzsin」
„született költő” ◆ természettermészet adtaadta 「Tenszei-
no bi」 „természet adta szépség”

tenszeinosicutenszeinosicu ◆ alaptermészetalaptermészet
tenszekitenszeki ◆ guruló kőguruló kő
tenszekitenszeki ◆ átigazolásátigazolás ◆ átiratkozásátiratkozás ◆ át-át-
jelentkezésjelentkezés
tenszekikoke-otenszekikoke-o sózezusózezu ◆ gurulóguruló kőkő nemnem
lesz moháslesz mohás
tenszekiszurutenszekiszuru ◆ átigazolátigazol 「Szensu-va hoka-
nocsímuni tenszekisita.」 „A játékos átigazolt egy
másik csapatba.” ◆ átiratkozikátiratkozik ◆ átjelentke-átjelentke-
zikzik 「Atarasii dzsúsoni tenszekisita.」 „Átjelent-
keztem az új címemre.”

tenszentenszen ◆ pontozott vonalpontozott vonal
tenszótenszó ◆ adatátviteladatátvitel ◆ átirányításátirányítás 「Jú-
binbucuno atarasii dzsúso-e no tenszó」 „postai
küldemények átirányítása az új címre” ◆ átkül-átkül-
désdés ◆ továbbítástovábbítás ◆ továbbküldéstovábbküldés 「Ímé-
runo tenszó」 „e-mail továbbküldése” ◆ transz-transz-
ferfer ◇ détatenszódétatenszó adatátviteladatátvitel
tenszokutenszoku ◆ természeti törvénytermészeti törvény
tenszokutenszoku ◆ csillagászati megfigyeléscsillagászati megfigyelés
tenszokutenszoku ◆ lábelkötéslábelkötés
tenszorutenszoru ◆ tenzortenzor
tenszószurutenszószuru ◆ átirányítátirányít 「Denva-o dzsósini
tenszósita.」 „A telefonhívást átirányítottam a fő-

nökömhöz.” ◆ átkapcsolátkapcsol 「Denva-o eigjóbuni
tenszósita.」 „A telefont átkapcsoltam a kereske-
delmi osztályra.” ◆ átküldátküld 「Kono íméru-o ten-
szósite!」 „Küldd át légy szívest azt az e-mailt!”
◆ továbbküldtovábbküld 「Méru-o tenszósita.」 „Tovább-
küldtem a levelet.”

tenszutenszu ◆ igeidőigeidő
tenszútenszú ◆ darabszámdarabszám 「Csúmondekiru sóhinno
tenszúni szeigen-o móketa.」 „Korlátozták a meg-
rendelhető áruk darabszámát.” ◆ pontszámpontszám
「Teszutode takai tenszú-o totta.」 „A teszten
magas pontszámot értem el.”

tenszúhjótenszúhjó ◆ ponttáblázatponttáblázat
tenszuitenszui ◆ esővízesővíz
tenszuioketenszuioke ◆ esővízgyűjtőesővízgyűjtő ◆ esővíztar-esővíztar-
tálytály
tenszúkipputenszúkippu ◆ kihágási cédulakihágási cédula
tenszú-otenszú-o cukerucukeru ◆ kijavítkijavít 「Teszutoni
tenszú-o cuketa.」 „Kijavítottam a tesztet.” ◆

pontozpontoz 「Sinszain-va kjószósani tenszú-o cuke-
ta.」 „A zsűri pontozta a versenyzőket.”

tenszúszeitenszúszei ◆ pontrendszerpontrendszer
tentaitentai ◆ égitestégitest
tentaibóenkjótentaibóenkjó ◆ csillagászaticsillagászati távcsőtávcső ◆

teleszkópteleszkóp
tentaibucurigakutentaibucurigaku ◆ asztrofizikaasztrofizika
tentaikanbótentaikanbó ◆ csillagvadászatcsillagvadászat ◆ égites-égites-
tek megfigyelésetek megfigyelése
tentaikanszokutentaikanszoku ◆ csillagászaticsillagászati megfigye-megfigye-
léslés
tentairikigakutentairikigaku ◆ égi mechanikaégi mechanika
tentaiszurutentaiszuru ◆ továbbadtovábbad 「Njúkjosa-va heja-o
tentaisita.」 „A főbérlő továbbadta a szobát.”

tentaizutentaizu ◆ csillagászati térképcsillagászati térkép
tentan-natentan-na ◆ közömbösközömbös 「Csiija meijoni ten-
tanna hito」 „közömbös a rang és hírnév iránt” ◆

önzetlenönzetlen ◇ kjomutentan-nakjomutentan-na felülemelkedikfelülemelkedik
aa hétköznapokonhétköznapokon ◇ mujokutentanmujokutentan vágyak-vágyak-
tól mentestól mentes
tentecutentecu ◆ váltóállításváltóállítás
tentecukitentecuki ◆ váltóváltó
tentecusutentecusu ◆ váltókezelőváltókezelő ◆ váltóőrváltóőr
tentecuszurutentecuszuru ◆ váltótváltót állítállít 「Sarjó-o tente-
cuszuru.」 „Átállítja a váltót vasúti kocsinak.”
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tenteitentei ◆ istenisten ◆ mennyek uramennyek ura
tentekitenteki ◆ természetestermészetes ellenségellenség 「Kono
dóbucu-va tentekiganai.」 „Ennek az állatnak
nincs természetes ellensége.”

tentekitenteki ◆ cseppcsepp ◆ esőcseppesőcsepp ◆ infúzióinfúzió
「Tenteki-o ukeru.」 „Infúziót kap.”

tentekidóbucutentekidóbucu ◆ természetes ragadozótermészetes ragadozó
tentekiisi-o ugacutentekiisi-o ugacu ◆ lassú víz partot moslassú víz partot mos
tentekijuekitentekijueki ◆ infúziós folyadékinfúziós folyadék
tentekikitentekiki ◆ csepegtetőcsepegtető ◆ infúziósinfúziós szere-szere-
léklék
tentekinójakutentekinójaku ◆ természetestermészetes növényvédőnövényvédő

tenteki-o szurutenteki-o szuru ◆ infúziót adinfúziót ad
tentekiszutandotentekiszutando ◆ infúziós állványinfúziós állvány
tentekomaitentekomai ◆ felfordulásfelfordulás 「Furjóhinno taió-
de kaisa-va tenteko maidatta.」 „Nagy felfordulás
volt a cégnél a selejtek kezelése miatt.” ◆ sür-sür-
gölődésgölődés 「Kodomoga umaretetenteko maida.」
„Nagy a sürgölődés, mert gyerek született.”

tentekomai-otentekomai-o szaszeruszaszeru ◆ megtáncoltatmegtáncoltat
「Siszutemu sógai-va dzsúgjóin-o tenteko ma-
iszaszeta.」 „A rendszerhiba megtáncoltatta a
dolgozókat.”

tentententen ◆ pontokpontok 「Bunsóno ovarini tenten-o
cuketa.」 „A mondat végére pontokat raktam.”

tentendetentende ◆ pontozvapontozva 「E-o tentende kaita.」
„Pontozva rajzoltam a képet.”

tententotentento ◆ cseppenkéntcseppenként 「Sóju-o tentento
tarasita.」 „Cseppenként adagoltam a szója-
szószt.” ◆ csöpögvecsöpögve 「Hitaikara aszega tentento
ocsita.」 „A homlokomról csöpögött a verejték.”
◆ elszórtanelszórtan 「Mukóni iega tentento mieta.」
„A távolban elszórtan házak látszottak.” ◆ itt-itt-
ottott 「Ivato ivano aidani tentento kuszaga haete-
ita.」 „A sziklák között itt-ott fű nőtt.”

tententotentento ◆ egyikegyik helyrőlhelyről aa másikramásikra
「Tonaikakuso-o tentento mavatta.」 „Egyik
helyről a másikra mentem a városban.” ◆ egy-egy-
másmás hegyén-hátánhegyén-hátán 「Szendzsóni sitaiga tent-
ento korogatteita.」 „A csatamezőn egymás
hegyén-hátán hevertek a holttestek.” ◆ gurulvagurulva
「Bóru-va tentento korogatteita.」 „A labda gu-
rult.” ◆ sűrűnsűrűn 「Sigoto-o tentento kaeru.」 „Sű-
rűn változtat munkahelyet.”

tententoazukerarerutententoazukerareru ◆ sortartásrasortartásra kerülkerül
「Ródzsin-va kodomo takuni tentento azukerare-
ta.」 „Az öregember sortartásra került.”

tententoszurutententoszuru ◆ sűrűnsűrűn váltogatváltogat 「Soku-o
tententositeiru.」 „Sűrűn váltogatja a munkahe-
lyét.”

tentotento ◆ sátorsátor ◇ szanszotentoszanszotento oxigénsá-oxigénsá-
tortor ◇ tento-otento-o tatamutatamu lebontjalebontja aa sátratsátrat
◇ tento-otento-o haruharu felverifelveri aa sátratsátrat 「Tento-o
hatta.」 „Felvertem a sátrat.” ◇ tento-otento-o haruharu
sátratsátrat ütüt 「Morinoszobanitento-o hatta.」 „Az
erdő mellett ütöttünk sátrat.” ◇ vantacscsi-vantacscsi-
tentotento magától nyíló sátormagától nyíló sátor
tentótentó ◆ másodlagosmásodlagos piacpiac ◆ üzletüzlet elejeeleje ◆

üzletüzlet előttielőtti pultpult 「Sóhin-o tentóni szoroeta.」
„Az árukat kipakolták az üzlet előtti pultra.”

tentótentó ◆ bólintásbólintás ◆ bólogatásbólogatás
tentótentó ◆ bukásbukás ◆ fejtetőrefejtetőre állásállás ◆ felbo-felbo-
rulásrulás ◆ felcserélésfelcserélés ◇ honmacutentódearuhonmacutentódearu
fordítvafordítva csinálcsinál 「Kono hóhódato honmacuten-
tóda.」 „Ha így csináljuk, akkor fordítva csinál-
juk.”

tentótentó ◆ lámpagyújtáslámpagyújtás
tentocuzenhen-itentocuzenhen-i ◆ pontmutációpontmutáció
tentókabutentókabu ◆ másodlagos piaci részvénymásodlagos piaci részvény
tentókakakutentókakaku ◆ fogyasztóifogyasztói árár ◆ kiskeres-kiskeres-
kedelmi árkedelmi ár
tentókantentókan ◆ fénycsőgyújtófénycsőgyújtó
tentokutentoku ◆ Tentoku-korTentoku-kor
tentómusitentómusi ◆ harlekinkaticaharlekinkatica ◆ katicabogárkaticabogár

tentonohasiratentonohasira ◆ sátorfasátorfa
tento-otento-o haruharu ◆ felverifelveri aa sátratsátrat 「Tento-
o hatta.」 „Felvertem a sátrat.” ◆ sátratsátrat ütüt
「Morinoszobanitento-o hatta.」 „Az erdő mellett
ütöttünk sátrat.”

tento-o tatamutento-o tatamu ◆ lebontja a sátratlebontja a sátrat
tentorimusitentorimusi ◆ stréberstréber
tentósidzsótentósidzsó ◆ másodlagos piacmásodlagos piac
tentósóhintentósóhin ◆ polcrólpolcról megvásárolhatómegvásárolható ter-ter-
mékmék
tentószaszerutentószaszeru ◆ bekapcsolbekapcsol 「Iruminéson-
o tentószaszeta.」 „Bekapcsoltam a díszkivilágí-
tást.”
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tentószurutentószuru ◆ borulborul 「Kono kuruma-va tentó-
sijaszui.」 „Ez a kocsi könnyen borul.” ◆ elesikelesik
「Szubette tentósita.」 „Megcsúsztam, és eles-
tem.” ◆ fejtetőrefejtetőre álláll 「Dzsikode kuruma-va
tentósita.」 „A balesetben a kocsi fejtetőre állt.”
◆ felborulfelborul 「Dzsitensade tentósita.」 „Felborul-
tam a biciklivel.” ◆ felbukikfelbukik 「Isinicumazuite
tentósita.」 „Megbotlottam egy kőben és felbuk-
tam.” ◆ felcserélfelcserél 「Zen-aku-o tentósite giron-
szuru.」 „A jót a rosszal felcserélve érvel.” ◇ ki-ki-
gatentószurugatentószuru megrémülmegrémül 「Dzsikono sirasze-o
kiite kiga tentósita.」 „Amikor a balesetről hallot-
tam, megrémültem.”

tentószurutentószuru ◆ kigyulladkigyullad 「Keikokutóga tentó-
sita.」 „A vészjelző lámpa kigyulladt.”

tentótorihikitentótorihiki ◆ másodlagos ügyletmásodlagos ügylet
tentóvatasitentóvatasi ◆ üzletben átvételüzletben átvétel
tenuguitenugui ◆ kéztörlőkéztörlő ◆ törlőkendőtörlőkendő
「Tenuguide kao-o fuita.」 „A törlőkendővel
megtöröltem az arcomat.”

tenuguidzsitenuguidzsi ◆ pamutanyagpamutanyag ◆ törülköző-törülköző-
anyaganyag
tenuguikaketenuguikake ◆ törülközőtartótörülközőtartó
tenuitenui ◆ kézikézi varrásvarrás 「Tenuitomisin nui」 „ké-
zi és gépi varrás” ◆ kézzel varráskézzel varrás
tenuinotenuino ◆ kézzelkézzel varrottvarrott 「Tenuinomaszu-
ku」 „kézzel varrott maszk”

tenukaritenukari ◆ hanyagsághanyagság ◆ malőrmalőr
tenukarigaarutenukarigaaru ◆ hanyagulhanyagul csinálcsinál 「Kodzsin-
dzsóhókanride tenukarigaatta.」 „Hanyagul ke-
zelték a személyes információkat.” ◆ néminémi kíván-kíván-
nivalótnivalót hagyhagy magamaga utánután 「Kanszenbósitaisza-
kuni tenukarigaatta.」 „A fertőzés elleni védeke-
zés némi kívánnivalót hagyott maga után.”

tenukitenuki ◆ felületességfelületesség ◆ hanyagsághanyagság
tenukinotenukino ◆ felületesfelületes 「Kare-va tenuki-o szuru
hitodeszu.」 „Felületes ember.”

tenuki-otenuki-o szuruszuru ◆ felületesfelületes munkátmunkát végezvégez
「Keh-site tenuki-o sinai.」 „Sohasem végzek fe-
lületes munkát.”

ten-unten-un ◆ isten rendeltetéseisten rendeltetése ◆ sorssors
tenuruitenurui ◆ enyheenyhe 「Tenurui sobacu」 „enyhe
büntetés” ◆ lazalaza 「Tenurui taió」 „laza intézke-
dés”

tenútotenúto ◆ tartvatartva ◆ tenutotenuto

ten-vaten-va mizukaramizukara taszukurumono-otaszukurumono-o taszukutaszuku
◆ segíts magadon, isten is megsegítsegíts magadon, isten is megsegít
ten-vaten-va nibucu-wonibucu-wo ataezuataezu ◆ istenisten csakcsak
annyit ád, amennyit megérdemlünkannyit ád, amennyit megérdemlünk
tenzatenza ◆ transzlokációtranszlokáció
tenzaiszurutenzaiszuru ◆ elszórtanelszórtan vanvan 「Heijani iega
tenzaisiteita.」 „A síkságon elszórtan házak vol-
tak.” ◆ szórványosszórványos 「Tenzaiszuru súraku」
„szórványos települések”

tenzentotenzento ◆ egykedvűenegykedvűen ◆ nyugodtannyugodtan
tenzotenzo ◆ zen templom szakácsazen templom szakácsa
tenzokutenzoku ◆ áthelyezésáthelyezés
tenzokuszurutenzokuszuru ◆ átát leszlesz helyezvehelyezve 「Eigjó-
buni tenzokusita.」 „Áthelyeztek a kereskedelmi
osztályra.”

tenzurutenzuru / tendzsirutendzsiru ◆ csepegtetcsepegtet ◆ csö-csö-
pögtetpögtet 「Meguszuri-o tendzsita.」 „Szemcsep-
pet csöpögtettem a szemembe.” ◆ készítkészít
「Ocsa-o tenzuru.」 „Japán teát készít.” ◆ meg-meg-
gyújtgyújt 「Tóróni hi-o tendzsita.」 „Meggyújtot-
tam a lámpást.”

tenzurutenzuru / tendzsirutendzsiru ◆ átcsapátcsap 「Hantaikara
szanszeini tendzsita.」 „Az ellenzésből átcsapott
helyeslésbe.” ◆ elköltözikelköltözik ◆ fajulfajul 「Demo-
va rantóni tendzsita.」 „A tüntetés verekedéssé
fajult.” ◆ fordítfordít 「Kokuszaikeizaini me-o ten-
dzsita.」 „A világgazdaságra fordítottam a figyel-
mem.” ◆ fordulfordul 「Defure-va infureni tendzsi-
ta.」 „A defláció inflációra fordult.” ◆ változtatváltoztat
「Vadai-o tendzsita.」 „Témát változtattam.” ◇

vazavai-ovazavai-o tendzsitefukutonaszutendzsitefukutonaszu hasznárahasznára
fordítja a bajtfordítja a bajt
te-ote-o ageruageru ◆ bántbánt 「Otto-va kodomoni te-o
ageta.」 „A férje bántotta a gyereket.” ◆ jelent-jelent-
kezikkezik 「Szenszei-va sicumon-o sitaga, hitorino
szeitosika te-o agemaszendesita.」 „A tanár kér-
dezett, de csak egy diák jelentkezett.” ◆ kezetkezet
emelemel 「Cumani te-o agetakotoganai.」 „Soha
nem emeltem kezet a feleségemre.”

te-o araukotote-o araukoto ◆ kézmosáskézmosás
te-ote-o avaszeruavaszeru ◆ összetesziösszeteszi aa kezétkezét 「Te-o
avaszete oinorisita.」 „Összetett kézzel imádkoz-
tam.”

te-ote-o cukanerucukaneru ◆ karbakarba tesziteszi aa kezétkezét 「Te-o
cukanete miteiru.」 „Karba tett kézzel néz.”
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te-ote-o cukerucukeru ◆ elkezdelkezd 「Kare-va micujuni te-
o cuketa.」 „Elkezdett csempészéssel foglalkozni.”
◆ hozzáfoghozzáfog 「Dokokara te-o cukerebaiika va-
karanai.」 „Nem tudom, hogyan fogjak hozzá.” ◆

kikezdkikezd 「Kare-va tomodacsino cumani te-o cu-
keta.」 „Kikezdett a barátja feleségével.” ◆ nyúlnyúl
「Bjónin-va tabe mononimattaku te-o cukenakat-
ta.」 „A beteg egyáltalán nem nyúlt az ételhez.” ◆

rátesziráteszi aa kezétkezét 「Szeifu-va jokinsano okaneni
te-o cuketa.」 „Az állam rátette a kezét a betéte-
sek pénzére.”

te-ote-o cukucuku ◆ letenyerelletenyerel 「Koronde jukani te-
o cuita.」 „Elestem, és letenyereltem a földre.” ◆

tenyereltenyerel 「Kugini te-o cuitesimatta.」 „Szögbe
tenyereltem.”

te-ote-o cukuszucukuszu ◆ mindenminden eszközteszközt felhasználfelhasznál
「Isa-va csirjóni te-o cukusita.」 „Az orvos min-
den eszközt felhasznált a gyógyításhoz.”

te-ote-o cunagucunagu ◆ kézenkézen fogfog 「Te-o cunaide arui-
ta.」 „Kézen fogva sétáltak.”

te-o cunaidete-o cunaide ◆ kéz a kézbenkéz a kézben
teocsiteocsi ◆ figyelmetlenségfigyelmetlenség 「Szeihinkenszani
teocsigaatta.」 „Figyelmetlenül vizsgálták meg a
terméket.” ◆ hibahiba 「Arajuru dzsitaini teocsinaku
ódzsita.」 „Minden helyzetet hiba nélkül kezel-
tem.” ◆ mulasztásmulasztás 「Anzenkanrini teocsigaat-
ta.」 „Biztonságfelügyeleti mulasztás történt.”

te-ote-o daszudaszu ◆ bántbánt 「Kodomoni te-o daszu-
na!」 „Ne bánts a gyereket!” ◆ belekapbelekap 「Nan-
demo te-o daszu.」 „Mindenbe belekap.” ◆ ellopellop
「Kaisano okaneni te-o dasita.」 „Ellopta a vál-
lalat pénzét.” ◆ foglalatoskodnifoglalatoskodni kezdkezd 「Ka-
buni te-o dasita.」 „Részvényekkel kezdtem fog-
lalatoskodni.” ◆ kikezdkikezd 「Dzsósino cumani te-o
dasita.」 „Kikezdett a főnöke feleségével.” ◆ ki-ki-
nyúlnyúl 「Madokara te-o dasita.」 „Kinyúltam az
ablakon.” ◆ léplép 「Karega szakini te-o dasita.」
„Ő lépett először.”

te-ote-o furerufureru ◆ hozzáérhozzáér 「Gamenni te-o fure-
ta.」 „Hozzáértem a képernyőhöz.” ◆ nyúlnyúl
「Szuicscsibotan-ni te-o fureta.」 „A kapcsoló-
gombhoz nyúltam.”

te-o furimavaszute-o furimavaszu ◆ hadonászikhadonászik
te-ote-o furufuru ◆ integetinteget 「Te-o futte aiszacusita.」
„Integetve köszöntöttem.” ◆ legyintlegyint 「Te-o fut-
ta.」 „Legyintettem.” ◆ nemetnemet intint ◆ tiltakoziktiltakozik

te-ote-o hanaszuhanaszu ◆ elengedelenged 「Handorukara te-o
hanasita.」 „Elengedtem a kormányt.”

te-ote-o hikuhiku ◆ elálleláll 「Sippaisite kabutorikihikara
te-o hiita.」 „A kudarc után elálltam a részvény-
kereskedéstől.” ◆ felhagyfelhagy 「Szono kaisa-va han-
dótaidzsigjókara te-o hiita.」 „A vállalat felha-
gyott a félvezetőgyártással.” ◆ kézenkézen fogfog 「Ko-
domono te-o hiite dóbucuenni itta.」 „Kézen fog-
va mentem a gyerekkel az állatkertbe.” ◆ vissza-vissza-
léplép 「Kósókara te-o hiita.」 „Visszalépett a tár-
gyalásoktól.”

te-ote-o hirogeruhirogeru ◆ kitárjakitárja aa kezétkezét 「Te-o hi-
rogeta.」 „Kitártam a kezem.” ◆ kiterjesztkiterjeszt
「Dzsigjóno te-o hirogeta.」 „Kiterjesztették az
üzleti tevékenységüket.”

te-ote-o hodokoszuhodokoszu ◆ segítsegít 「Keganin-va teno
hodokosijóganakatta.」 „A sérülten már nem le-
hetett segíteni.”

teoiteoi ◆ sérüléssérülés 「Teoininatta kuma」 „sérülést
szenvedett medve”

teoinoteoino ◆ sérültsérült 「Teoino inu-o taszuketa.」
„Segítettem a sérült kutyán.”

te-ote-o ireruireru ◆ belenyúlbelenyúl 「Hakoni te-o ireta.」
„Belenyúltam a dobozba.”

te-ote-o jakujaku ◆ nehéznehéz dolgadolga vanvan velevele 「Szono
ko-va ojani te-o jakaszeta.」 „Nehéz dolga volt a
szülőknek a gyerekkel.”

te-ote-o jarujaru ◆ rátesziráteszi aa kezétkezét 「Kibisii hjódzsó-
de kosini te-o jatta.」 „Szigorú tekintettel csípőre
tette a kezét.”

te-ote-o jogoszujogoszu ◆ bepiszkoljabepiszkolja aa kezétkezét ◆ pisz-pisz-
koskos ügybeügybe keveredikkeveredik 「Kare-va te-o jogosite
okane-o kaszeida.」 „Piszkos ügybe keveredve
szerzett pénzt.”

te-ote-o jurumerujurumeru ◆ fellélegezfellélegez 「Mada te-o
jurumete-va naranai.」 „Még nem lélegezhetünk
fel.” ◆ lankadlankad 「Teki-va kógekino te-o jurumen-
akatta.」 „Az ellenség nem lankadt.”

te-ote-o kaesina-okaesina-o kaekae ◆ mindenfélemindenféle módszer-módszer-
relrel 「Te-o kae sina-o kae kanodzsono kigen-o tot-
ta.」 „Mindenféle módszerrel próbáltam a nő
kedvében járni.” ◆ mindenminden lehetségeslehetséges módonmódon
「Te-o kae sina-o kae szettokusijótosita.」 „Min-
den lehetséges módon próbáltam meggyőzni.”

te-ote-o kakerukakeru ◆ dolgozikdolgozik rajtarajta 「Kono rjórini-
va godzsikanmo te-o kaketa.」 „5 órán át dolgoz-
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tam ezen az ételen.” ◆ gondjátgondját viseliviseli 「Te-
o kaketa muszumega szeidzsinsita.」 „A lányom,
akinek gondját viseltem felnőtt.” ◆ kezetkezet emelemel
「Kattonatta otto-va cumani te-o kaketa.」 „A fel-
dühödött férj kezet emelt a feleségére.” ◆ ráte-ráte-
sziszi aa kezétkezét 「Doahandoruni te-o kaketa.」
„Rátetettem a kezemet a kilincsre.”

te-ote-o karirukariru ◆ segítségetsegítséget kapkap 「Otótono te-
o karitekonpjútá-o naosita.」 „Az öcsém segítsé-
gével megjavítottam a számítógépet.” ◇ nekono-nekono-
temokaritaitemokaritai igazánigazán elkelneelkelne egyegy kiskis segít-segít-
ségség 「Nekono temo karitaigurai iszogasii.」 „Azt
sem tudom hol áll a fejem, igazán elkelne egy kis
segítség.”

te-ote-o kaszukaszu ◆ segítsegít 「Nivasigotoni te-o kasi-
ta.」 „Segítettem a kerti munkában.”

teoketeoke ◆ vödörvödör 「Teokede mizu-o kumu.」 „Vö-
dörbe tölti a vizet.”

te-ote-o kirukiru ◆ elhatárolódikelhatárolódik 「Majakukara te-
o kitta.」 „Elhatárolódott a kábítószerektől.” ◆

megszakítjamegszakítja aa kapcsolatotkapcsolatot 「Jakuzato te-o
kitta.」 „Megszakította a kapcsolatot a jakuzával.”
◆ szakítszakít 「Furjónakamato te-o kitta.」 „Szakí-
tott a huligán barátaival.”

te-ote-o komaneitekomaneite ◆ ölbeölbe tetttett kézzelkézzel 「Te-o
komanuiteirarenai.」 „Nem tudok ölbe tett kézzel
várni.”

te-o komanekute-o komaneku ◆ karba teszi a kezétkarba teszi a kezét
te-ote-o koszuriavaszerukoszuriavaszeru ◆ morzsolmorzsol 「Kincsó-
site te-o koszuri avaszeta.」 „Idegességében a ke-
zét morzsolta.”

te-ote-o kudaszukudaszu ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg csinálcsinál
「Sakkintori-o te-o kudasite korosita.」 „Saját
kezűleg ölte meg a behajtót.”

te-ote-o kumukumu ◆ összekulcsoljaösszekulcsolja aa kezétkezét 「Usi-
roni te-o kunda.」 „Összekulcsoltam a hátam mö-
gött a kezem.” ◆ szövetkezikszövetkezik 「Hanzaisato te-o
kunda.」 „Bűnözőkkel szövetkezett.”

teokureteokure ◆ későkéső 「Taszukejótositakeredomo te-
okuredatta.」 „Próbáltam segíteni, de már késő
volt.” ◆ nemnem lehetlehet rajtarajta segítenisegíteni 「Mó teo-
kureda.」 „Már nem lehet rajta segíteni.”

teokureruteokureru ◆ késvekésve csinálcsinál 「Kigjó-va keieino
aitíkani teokureta.」 „A vállalat késve számítógé-
pesítette a vállalatvezetést.”

te-ote-o kuvaerukuvaeru ◆ babrálbabrál 「Bokuga súriszuru
maeni darekagakonoterebini te-o kuvaetarasii.」
„Ezt a tévékészüléket valaki már előttem babrál-
ta.” ◆ belejavítbelejavít 「Szakubunni te-o kuvaeta.」
„Belejavítottam a fogalmazásba.” ◆ feljavítfeljavít
「Szúpuni te-o kuvaeta.」 „Feljavítottam a le-
vest.” ◆ megbabrálmegbabrál 「Igunisson-nicsotto te-o
kuvaetaraendzsingaszutátosita.」 „Egy kicsit
megbabráltam a gyújtást, és már indult is a mo-
tor.” ◆ retusálretusál 「Sasinni te-o kuvaetaratotemo
kireininatta.」 „A fényképet retusálva egészen
szép lett.”

te-ote-o mavaszumavaszu ◆ dolgozikdolgozik rajtarajta 「Sódanga
szeiricuszurujóni te-o mavasita.」 „Azon dolgo-
zott, hogy sikerüljön az üzleti tárgyalás.” ◆ fel-fel-
használjahasználja kapcsolataitkapcsolatait 「Ottoga te-o mava-
site ninkinocsiketto-o teni ireta.」 „A férjem kap-
csolatait felhasználva juttatott egy kapós jegyhez.”
◆ igazgatjaigazgatja aa szálakatszálakat 「Sacsóga urakara te-
o mavasitekuretajóda.」 „Úgy tűnik az igazgató
a háttérben igazgatta a szálakat.” ◆ protekció-protekció-
játját használhasznál 「Oja-va szeidzsikani te-o mavasite
boku-o igakubuni njúgakuszaszeta.」 „A szüleim
a politikus protekcióját használva juttattak be az
orvosi egyetemre.”

te-ote-o muszubumuszubu ◆ szövetkezikszövetkezik 「Vaga kuni-va
szan-jukokuto te-o muszunda.」 „Szövetkeztünk
az olajtermelő országokkal.”

te-ote-o nigiriaunigiriau ◆ egymásegymás kezétkezét szorongatjaszorongatja
◆ együttműködikegyüttműködik 「Kono nisa-va te-o nigiri at-
teiru.」 „Ez a két vállalat együttműködik.”

te-ote-o nigirunigiru ◆ megmarkoljamegmarkolja aa kezétkezét
「Kodomo-va csicsiojano te-o nigitta.」 „A gyerek
megmarkolta apja kezét.”

te-o nigirukotote-o nigirukoto ◆ kézszorításkézszorítás
te-ote-o nobaszunobaszu ◆ átnyúlátnyúl 「Sio-o torutameni to-
narinotéburumade te-o nobasita.」 „Átnyúltam a
szomszéd asztalhoz a sóért.” ◆ kinyújtjakinyújtja aa ke-ke-
zétzét 「Te-o nobasitemoszuicscsimade-va todoka-
nakatta.」 „Kinyújtottam a kezem, de nem értem
el a kapcsolót.” ◆ kiterjesztkiterjeszt 「Insokugjómade
te-o nobasita.」 „Kiterjesztették a tevékenységü-
ket a vendéglátóiparra.” ◆ nyúlnyúl 「Pan-ni te-o no-
basita.」 „A kenyérért nyúlt.”

te-o nuitasigotote-o nuitasigoto ◆ trehány munkatrehány munka
te-ote-o nukunuku ◆ hanyaghanyag munkátmunkát végezvégez 「Te-o
nuita sigotodane.」 „Micsoda hanyag munka!”
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te-ote-o nuraszazuninuraszazuni ◆ könnyűszerrelkönnyűszerrel 「Te-o
nuraszazuni taikin-o cukanda.」 „Könnyűszerrel
jutott pénzhez.”

te-ote-o pokettoniiretamamapokettoniiretamama ◆ zsebrezsebre dugottdugott
kézzelkézzel
teoriteori ◆ kézi szövéskézi szövés
teoribatateoribata ◆ kézi szövőszékkézi szövőszék
teorinoteorino ◆ kézikézi szövésűszövésű 「Teorinotapeszuto-
rí.」 „Kézi szövésű falikárpit.”

teosidaisateosidaisa ◆ kézikocsikézikocsi
teosigurumateosiguruma ◆ kézikocsikézikocsi ◆ rollátorrollátor ◆ ta-ta-
licskalicska
teosiponputeosiponpu ◆ karoskaros kútkút ◆ kézipumpakézipumpa ◆ ké-ké-
ziszivattyúziszivattyú ◆ norton-kútnorton-kút
te-ote-o szomeruszomeru ◆ belefogbelefog 「Atarasii dzsigjóni
te-o szometa.」 „Belefogtam egy új vállalkozás-
ba.” ◆ fejétfejét adjaadja 「Hanzaini te-o szometa.」
„Bűnözésre adta a fejét.” ◆ fertőjébefertőjébe merülmerül
「Gundzsikenkjúni te-o szometa.」 „A katonai
kutatások fertőjébe merült.”

te-ote-o tatakutataku ◆ összecsapjaösszecsapja aa kezétkezét 「Te-o
tataite varatteita.」 „Összecsapta a kezét, úgy ne-
vetett.”

te-ote-o tazuszaerutazuszaeru ◆ egymásegymás kezétkezét fogjafogja
「Te-o tazuszaete aruita.」 „Egymás kezét fogva
sétáltak.” ◆ összefogösszefog 「Te-o tazuszaete kjócúno
tekini tacsi mukatta.」 „Összefogva szembeszáll-
tak közös ellenségükkel.”

te-ote-o tazuszaetetazuszaete ◆ kézkéz aa kézbenkézben 「Te-o ta-
zuszaete szanposita.」 „Kéz a kézben sétáltak.”

te-ote-o toriautoriau ◆ egymásegymás kezétkezét megragadjamegragadja
「Te-o tori atte jorokonda.」 „Egymás kezét meg-
ragadva örvendeztek.” ◆ megfogjamegfogja egymásegymás ke-ke-
zétzét 「Karera-va te-o tori atteita.」 „Megfogták
egymás kezét.” ◆ összefogösszefog 「Te-o tori atte gan-
batta.」 „Összefogva igyekeztek.”

te-ote-o ucuucu ◆ intézkedikintézkedik 「Daimondaininaru
maeni te-o utta.」 „Intézkedett, mielőtt nagy
problémává fajult volna.” ◆ léplép 「Szeihin-o uru-
tameni nanika te-o utanakerebanaranai.」 „Vala-
mit lépni kell, hogy eladható legyen a termék.” ◆

megteszmegtesz 「Isa-va uterudakeno te-o utta.」 „Az
orvosok mindent megtettek.” ◆ rábólintrábólint 「Hja-
kumanende te-o utta.」 „Rábólintottam az egy-
milliós árra.” ◆ tapsoltapsol 「Kansinsite omovazu te-
o utta.」 „Elragadtatásomban tapsoltam.”

te-ote-o vakacuvakacu ◆ megosztjamegosztja aa munkátmunkát ◆ meg-meg-
szakítjaszakítja aa kapcsolatotkapcsolatot 「Tomodacsito te-o
vakatta.」 „Megszakítottam a kapcsolatot a bará-
tommal.”

te-ote-o vazuravaszeruvazuravaszeru ◆ gondotgondot okozokoz 「Anata-
no te-o vazuravaszeteszumimaszen.」 „Elnézést,
hogy gondot okoztam.”

te-ote-o vazuravaszuvazuravaszu ◆ gondotgondot okozokoz 「Tecuzu-
kide ote-o vazuravasitajóde mósi vakenai.」 „Saj-
nálom, ha gondot okoztam az ügyem intézésével!”

teppaiteppai ◆ eltörléseltörlés 「Aitekuni-va kanzeino
teppai-o motometa.」 „A másik ország kérte a
vám eltörlését.” ◆ felszámolásfelszámolás ◆ megszünte-megszünte-
téstés
teppaiszuruteppaiszuru ◆ eltöröleltöröl 「Gjúnikuno
junjúkiszei-o teppaisita.」 „Eltörölte a marhahús-
behozatal korlátozását.” ◆ felszámolfelszámol
「Dzsinsuszabecu-o teppaisita.」 „Felszámolta a
faji megkülönböztetést.” ◆ leszerelleszerel 「Miszairu-
ga teppaiszareta.」 „Leszerelték a rakétákat.” ◆

megszüntetmegszüntet 「Szokudoszeigen-o teppaisita.」
„Megszüntették a sebességkorlátozást.”

teppanteppan ◆ sütőlapsütőlap ◆ vaslapvaslap ◆ vaslemezvaslemez
teppan-jakiteppan-jaki ◆ sütőlapon sült ételsütőlapon sült étel
teppeiteppei ◆ csapatkivonáscsapatkivonás
teppeiszuruteppeiszuru ◆ kivonjakivonja aa katonákatkatonákat
「Rosia-va szenrjósita rjóikikara teppeisita.」
„Oroszország kivonta a katonákat a megszállt te-
rületekről.”

teppekiteppeki ◆ vasfalvasfal ◇ kindzsóteppekikindzsóteppeki bevehe-bevehe-
tetlen vártetlen vár
teppekinoteppekino ◆ áttörhetetlenáttörhetetlen 「Konocsímu-va
teppekino subi-o hokoru.」 „Ennek a csapatnak
áttörhetetlen védelme van.” ◆ sziklaszilárdsziklaszilárd
「Teppekinoaribai-o motteiru.」 „Sziklaszilárd
alibije van.”

teppenteppen ◆ vasforgácsvasforgács
teppenteppen ◆ búbbúb 「Atamano teppenni kobuga de-
kita.」 „Púp nőtt a fejem búbján.” ◆ csúcscsúcs 「Ja-
mano teppenni nobotta.」 „Felmásztam a hegy
csúcsára.” ◇ atamanoteppenatamanoteppen fejefeje búbjabúbja
「Vatasinoago-va anatano atamanoteppen-ni to-
dokimaszu.(Anatano sze-va vatasino agokurai)」
„Az állam a fejed búbjáig ér.”

teppicuteppicu ◆ karctűkarctű
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teppóteppó ◆ lőfegyverlőfegyver ◆ puskapuska 「Rjósi-va kamo-
o teppóde utta.」 „A vadász puskával lelőtte a
vadkacsát.” ◇ hidzsideppóhidzsideppó egyenesegyenes vissza-vissza-
utasításutasítás 「Jókjúni hidzsideppó-o kuvaszeta.」
„Egyenesen visszautasítottam a kérést.” ◇ jade-jade-
moteppódemomottekoimoteppódemomottekoi mármár úgyisúgyis mindegymindegy
「Kono nenninattara jademo teppódemo motte
koino sinkjóda.」 „Nekem már úgyis mindegy
ilyen öregen.” ◇ jamijoniteppójamijoniteppó vaktábanvaktában pró-pró-
bálkozásbálkozás ◇ jamijonoteppójamijonoteppó vaktábanvaktában pró-pró-
bálkozásbálkozás
teppódamateppódama ◆ puskagolyópuskagolyó
teppódeteppóde ◆ puskávalpuskával 「Teppódeuszagi-o ucsi-
makutta.」 „Puskával, nyulakra lövöldözött.”

teppóebiteppóebi ◆ pisztolyrákpisztolyrák
teppókadzsiteppókadzsi ◆ fegyverkovácsfegyverkovács
teppókizuteppókizu ◆ lőtt seblőtt seb
teppómizuteppómizu ◆ hirtelenhirtelen áradatáradat 「Teppómizuga
haszszeisita.」 „Hirtelen áradat keletkezett.”

teppótaiteppótai ◆ lövészeklövészek
teppunteppun ◆ vasporvaspor ◆ vasreszelékvasreszelék
téputépu ◆ célszalagcélszalag 「Szósa-va tépu-o kitta.」
„A futó átszakította a célszalagot.” ◆ magnósza-magnósza-
laglag 「Dekkini karanotépu-o ireta.」 „Üres mag-
nószalagot tettem a deck-be.” ◆ ragasztósza-ragasztósza-
laglag 「Fukurono kucsi-o tépude tometa.」 „Ra-
gasztószalaggal lezártam a zacskót.” ◆ szalagszalag ◇

ódio-tépuódio-tépu hangszalaghangszalag ◇ ódio-tépuódio-tépu magne-magne-
tofonszalagtofonszalag ◇ ojatépuojatépu mesterszalagmesterszalag ◇ ka-ka-
szettotépuszettotépu magnókazettamagnókazetta
「Kaszettotépunimeszszédzsi-o fuki konda.」
„Rámondtam az üzenetet a magnókazettára.” ◇

kamitépukamitépu papírszalagpapírszalag ◇ kamitépukamitépu lyuksza-lyuksza-
laglag ◇ gamu-tépugamu-tépu csomagolószalagcsomagolószalag 「Dan-
bóru bako-o gamutépude tometa.」 „Leragasztot-
tam a kartondobozt csomagolószalaggal.” ◇ ge-ge-
kajótépukajótépu ragtapaszragtapasz ◇ górutépugórutépu célszalagcélszalag
「Maraszon szensu-va górutépu-o kitta.」 „A ma-
ratonfutó átszakította a célszalagot.” ◇ gomu-gomu-
téputépu gumiszalaggumiszalag ◇ dzsikitépudzsikitépu mágnessza-mágnessza-
laglag ◇ zecuentépuzecuentépu szigetelőszalagszigetelőszalag 「Har-
iganeni zecuentépu-o maita.」 „Rátekertem a szi-
getelőszalagot a drótra.” ◇ szecscsakutépuszecscsakutépu ra-ra-
gasztószalaggasztószalag ◇ szerotépuszerotépu celluxcellux 「Oreta
meganeno curu-o szerotépude tometa.」 „Cellux-
szal megragasztottam az eltört szemüvegszárat.”
◇ nencsakutépunencsakutépu ragasztószalagragasztószalag 「Nencsa-
kutépudedanbóruno futa-o simeru.」 „Ragasztó-

szalaggal leragasztom a papírdoboz fedelét.” ◇

bideo-tépubideo-tépu videókazettavideókazetta ◇ bideo-tépubideo-tépu vi-vi-
deószalagdeószalag ◇ rokuontépurokuontépu hangszalaghangszalag
「Ongaku-o rokuontépukaradedzsitaru kasita.」
„Hangszalagról digitalizáltam a zenét.”

tépu-dekkitépu-dekki ◆ magnódeckmagnódeck
tépu-hiszutépu-hiszu ◆ szalagzajszalagzaj
tépukattátépukattá ◆ celluxvágócelluxvágó
tépukattotépukatto ◆ avatószalag-vágásavatószalag-vágás 「Ohikiva-
tasinotépukattoga okonavareta.」 „Az átadáson
átvágták az avatószalagot.”

tépu-raitotépu-raito ◆ fényfüzérfényfüzér
tépuraitotépuraito ◆ fényjátékszalagfényjátékszalag
tépurakódánoheddotépurakódánoheddo ◆ magnófejmagnófej
tépu-rekódátépu-rekódá ◆ magnetofonmagnetofon 「Ongaku-o tép-
urekódáde rokuonszuru.」 „Magnetofonnal felve-
szi a zenét.” ◆ magnómagnó ◇ ópun-ríru-tépurekódáópun-ríru-tépurekódá
orsósorsós magnómagnó ◇ ópun-ríru-tépurekódáópun-ríru-tépurekódá orsósorsós
magnetofonmagnetofon
tépuszenkószócsitépuszenkószócsi ◆ lyukszalaglyukasztólyukszalaglyukasztó
◆ szalaglyukasztószalaglyukasztó
tépuszókótépuszókó ◆ szalagvezetésszalagvezetés 「Rokuondzsi-
notépu szókófurjó」 „szalagvezetési hiba a hang-
felvétel során”

teratera ◆ teratera
teratera ◆ templomtemplom ◇ oteraotera templomtemplom ◇ kake-kake-
komiderakomidera menedéketmenedéket nyújtónyújtó templomtemplom ◇ ja-ja-
maderamadera hegyihegyi templomtemplom ◇ jarederajaredera romosromos
templomtemplom
térátérá ◆ szabószabó 「Csicsi-va térádesita.」 „Apám
szabó volt.”

terabaitoterabaito ◆ terabyteterabyte
terakojaterakoja ◆ elemi iskolaelemi iskola
terakottaterakotta ◆ égetettégetett agyagagyag ◆ mázolatlanmázolatlan
cserépcserép ◆ terrakottaterrakotta
teramairiteramairi ◆ templomlátogatástemplomlátogatás
teranomonteranomon ◆ templomkaputemplomkapu
teraotokoteraotoko ◆ templomszolgatemplomszolga
terapiaterapia ◆ tilápiatilápia
terariumuterariumu ◆ terráriumterrárium
terasiavaszeruterasiavaszeru ◆ összevetösszevet 「Kiokuto
dzsiszszainodéta-o terasi avaszeta.」 „Összevetet-
tem az emlékeimet a valós adatokkal.”
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terasiteterasite ◆ fényébenfényében 「Ippandzsósikini tera-
site dzsibunno kódónicuite kangaenaszai!」 „A
józan ész fényében gondold át, amit tettél!”

teraszuteraszu ◆ megvilágítmegvilágít 「Raito-va tendzsihin-o
terasiteita.」 „A lámpa megvilágította a kiállítási
tárgyat.” ◆ odasütodasüt 「Hi-va teraszu-o teraszu.」
„A teraszra odasüt a nap.” ◆ összevetösszevet 「Guta-
itekina dzsireini terasite handanszuru.」 „Konk-
rét példával összevetve dönt.” ◆ világítvilágít 「Róbí-
mude zenpó-o terasiteita.」 „Tompított fényszó-
róval világítottam előre.” ◇ kókótoteraszar-kókótoteraszar-
erueru fényárbanfényárban úszikúszik 「Joruno macsi-va kókó-
to teraszareteita.」 „Az éjszakai város fényárban
úszott.” ◇ terasiavaszeruterasiavaszeru összevetösszevet 「Kiok-
uto dzsiszszainodéta-o terasi avaszeta.」 „Össze-
vetettem az emlékeimet a valós adatokkal.” ◇ te-te-
rasiterasite fényébenfényében 「Ippandzsósikini terasite
dzsibunno kódónicuite kangaenaszai!」 „A józan
ész fényében gondold át, amit tettél!”

teraszuteraszu ◆ teraszterasz 「Nacu-va teraszuni szuva-
ru.」 „Nyáron kiülünk a teraszra.” ◇ kafe-kafe-
teraszuteraszu teraszos kávézóteraszos kávézó
teraszu-hauszuteraszu-hauszu ◆ sorházsorház
teraszumadoteraszumado ◆ teraszablakteraszablak
teraszuszaibaiteraszuszaibai ◆ teraszos termesztésteraszos termesztés
teraszuszekiteraszuszeki ◆ kerthelyiségkerthelyiség 「Reszutoran-
noteraszu szekide ohiru gohan-o tabeta.」 „Az ét-
terem kerthelyiségében ebédeltünk.”

terateratoteraterato ◆ csillogvacsillogva 「Aszede kaogaterate-
rato hikatteita.」 „A verejtéktől csillogott az arca.”

terauterau ◆ fitogtatfitogtat 「Csisiki-o terau.」 „Tudását
fitogtatja.” ◇ ki-o terauki-o terau különcködikkülöncködik
terebiterebi ◆ televíziótelevízió 「Kono eiga-o terebide mi-
ta.」 „Ezt a filmet a televízióban láttam.” ◆ tévétévé
「Terebi-o cuketa.」 „Bekapcsoltam a tévét.” ◆

tévékészüléktévékészülék 「Terebiga kovareta.」 „Elrom-
lott a tévékészülék.” ◆ TVTV ◇ kará-terebikará-terebi szí-szí-
nesnes tévétévé ◇ kjóikuterebikjóikuterebi iskolatelevízióiskolatelevízió ◇

sirokuroterebisirokuroterebi fekete-fehérfekete-fehér tévétévé ◇ tereb-tereb-
idaiidai tévéasztaltévéasztal ◇ terebi-oterebi-o mirumiru tévéziktévézik
「Joru-va icumoterebi-o miteiru.」 „Este tévézni
szoktam.” ◇ júszenterebijúszenterebi kábeltévékábeltévé ◇ rit-rit-
taiterebitaiterebi térhatású televíziótérhatású televízió
terebi-anaunszáterebi-anaunszá ◆ tévébemondótévébemondó
terebibangumiterebibangumi ◆ televízió-műsortelevízió-műsor ◆ tévémű-tévémű-
sorsor 「Terebi bangumi-o rokugasita.」 „Felvet-
tem a tévéműsort.”

terebicúhanterebicúhan ◆ teleshopteleshop ◆ tévés vásárlástévés vásárlás
terebicúsinhanbaiterebicúsinhanbai ◆ tévés vásárlástévés vásárlás
terebicsúdokuterebicsúdoku ◆ televíziófüggőségtelevíziófüggőség
terebicsúkeiterebicsúkei ◆ televízióközvetítéstelevízióközvetítés ◆ té-té-
véközvetítésvéközvetítés ◆ tv-közvetítéstv-közvetítés
terebi-csúnáterebi-csúná ◆ tévé hangolóegységetévé hangolóegysége
terebidaiterebidai ◆ tévéasztaltévéasztal
terebidenvaterebidenva ◆ videótelefonvideótelefon
terebi-doramaterebi-dorama ◆ teleregényteleregény ◆ tévédrámatévédráma
◆ tévéjátéktévéjáték ◇ renzokuterebi-doramarenzokuterebi-dorama tévé-tévé-
sorozatsorozat
terebidzsonterebidzson ◆ televíziótelevízió ◇ kéburu-kéburu-
terebidzsonterebidzson kábeltévékábeltévé
terebidzsuzókiterebidzsuzóki ◆ televíziós vevőkészüléktelevíziós vevőkészülék
terebieigaterebieiga ◆ tévéfilmtévéfilm
terebigazóterebigazó ◆ tévéképtévékép 「Terebi gazóga mida-
reteita.」 „A tévékép töredezett volt.”

terebi-gémuterebi-gému ◆ videójátékvideójáték
terebihószóterebihószó ◆ televízióstelevíziós adásadás ◆ tévéadástévéadás
◆ tv-adástv-adás
terebikaigiterebikaigi ◆ videokonferenciavideokonferencia
terebi-kameraterebi-kamera ◆ televízióstelevíziós kamerakamera ◆ tévé-tévé-
kamerakamera
terebi-kjaszutáterebi-kjaszutá ◆ televízióstelevíziós kommentátorkommentátor

terebikjokuterebikjoku ◆ tévéállomástévéállomás ◆ tévétársa-tévétársa-
ságság
terebi-komásaruterebi-komásaru ◆ tévéreklámtévéreklám
terebi-monitáterebi-monitá ◆ tévémonitortévémonitor
terebi-nettovákuterebi-nettováku ◆ televízióhálózattelevízióhálózat ◆ te-te-
levíziós hálózatlevíziós hálózat
terebin-juterebin-ju ◆ terpentinolajterpentinolaj
terebi-njúszuterebi-njúszu ◆ tévéhíradótévéhíradó
terebinokurúterebinokurú ◆ forgatócsoportforgatócsoport
terebinorepótáterebinorepótá ◆ tévériportertévériporter
terebi-oterebi-o mirumiru ◆ tévéziktévézik 「Joru-va
icumoterebi-o miteiru.」 „Este tévézni szoktam.”

terebisicuterebisicu ◆ tévészobatévészoba
terebisicsósaterebisicsósa ◆ tévénézőtévénéző
terebi-soppinguterebi-soppingu ◆ televíziós vásárlástelevíziós vásárlás
terebi-szettoterebi-szetto ◆ tévékészüléktévékészülék
terebi-szutadzsioterebi-szutadzsio ◆ tévéstúdiótévéstúdió
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terebitaiszóterebitaiszó ◆ tévétornatévétorna
terebi-tarentoterebi-tarento ◆ tévésztártévésztár
terebitóterebitó ◆ tévétoronytévétorony ◆ tv-toronytv-torony
terefakkuszuterefakkuszu ◆ telefaxtelefax
terefutaruszanterefutaruszan ◆ tereftálsavtereftálsav
terehonterehon ◆ telefontelefon
terehon-kádoterehon-kádo ◆ telefonkártyatelefonkártya
terehon-szábiszuterehon-szábiszu ◆ telefonostelefonos szolgálta-szolgálta-
tástás ◆ telefonszolgáltatástelefonszolgáltatás
terejatereja ◆ szégyenlős személyszégyenlős személy
terekakusiterekakusi ◆ lepleznileplezni zavarátzavarát 「Kanodzso-
va tere kakusini sita-o muita.」 „A földre nézve
leplezte zavarát.” ◆ takargatni,takargatni, hogyhogy zavarbazavarba
jöttjött 「Kanodzso-va tere kakusini varatta.」
„Nevetéssel takargatta zavarát.”

terekinesiszuterekinesiszu ◆ telekinézistelekinézis
terekkuszuterekkuszu ◆ telextelex
terekomjunikésonterekomjunikéson ◆ távközléstávközlés
terekuszaiterekuszai ◆ zavarbazavarba ejtőejtő 「Min-nano ma-
ede homerarete terekuszakatta.」 „Nagyon zavar-
ba ejtő az, ha mindenki előtt dicsérnek.”

teremetoríteremetorí ◆ távméréstávmérés
terenteren ◆ fondorlatfondorlat
terentekudaterentekuda ◆ fondorlatfondorlat 「Aite-o damaszóto
terentekuda-o cukusita.」 „Minden fondorlatát
bevetette, hogy becsapja a másikat.”

terepasíterepasí ◆ gondolatátvitelgondolatátvitel ◆ telepátiatelepátia
「Dzsibunno omoi-o terepasíde cutaeta.」 „Tele-
pátiával közöltem a gondolataimat.”

terepasínoterepasíno ◆ telepatikustelepatikus
terepótoterepóto ◆ teleportációteleportáció
tererutereru ◆ zavarbanzavarban vanvan 「Szon-nani homerar-
eruto tereru.」 „Zavarban vagyok, ha ennyire di-
csérnek.”

teresopputeresoppu ◆ televíziós vásárlástelevíziós vásárlás
tereszukópuantenatereszukópuantena ◆ teleszkópantennateleszkópantenna
teretaiputeretaipu ◆ távgépírástávgépírás ◆ távgépírótávgépíró ◆

teletypeteletype
teretaiputanmacuteretaiputanmacu ◆ telexgéptelexgép
terevákutereváku ◆ távmunkatávmunka
terevaraiterevarai ◆ zavarodott mosolyzavarodott mosoly

teriteri ◆ csillogáscsillogás 「Terino joipáru」 „csillogó
gyöngy” ◆ napsütésnapsütés 「Teriga cujoi.」 „Erős a
napsütés.” ◆ szárazságszárazság 「Teri cuzuki」
„hosszas szárazság”

teriateria ◆ terrierterrier ◇ szukocscsi-teriaszukocscsi-teria skótskót
terrierterrier ◇ fokkuszuteriafokkuszuteria foxterrierfoxterrier ◇ buru-buru-
teriateria bullterrierbullterrier
tericukerutericukeru ◆ rásütrásüt 「Zudzsókara taijóga teri-
cuketa.」 „Felülről sütött ránk a nap.”

terihaeruterihaeru ◆ fénybenfényben tündököltündököl 「Umini teri
haeru júhi」 „lemenő nap fényében tündöklő ten-
ger”

terijakiterijaki ◆ fényesrefényesre sült,sült, szószosszószos húshús ◆ te-te-
rijakirijaki
terikaesiterikaesi ◆ tükröződéstükröződés 「Cujoi teri kaesi」
„erős tükröződés”

terikaeszuterikaeszu ◆ visszavervisszaver 「Szecugen-va taijóno
hikari-o teri kaesiteita.」 „A hómező visszaverte a
nap fényét.”

terínuterínu ◆ terrinterrin
teritoríteritorí ◆ felségterületfelségterület ◆ tartománytartomány
terjóriterjóri ◆ háziházi ételétel ◆ sajátsaját főztfőzt 「Cumano
terjóri」 „feleségem saját főztje”

terjúdanterjúdan ◆ kézigránátkézigránát
terotero ◆ merényletmerénylet ◆ terrorterror ◆ terrorizmusterrorizmus ◇

tahacuterotahacutero merényletsorozatmerényletsorozat ◇ dódzsita-dódzsita-
hacuterohacutero egyidejű terrortámadásokegyidejű terrortámadások
terodzsikenterodzsiken ◆ terrorcselekményterrorcselekmény
terokógekiterokógeki ◆ terrortámadásterrortámadás
terokóiterokói ◆ terrorcselekményterrorcselekmény
teromeateromea ◆ telomérateloméra
teromuszecuteromuszecu ◆ telomaelmélettelomaelmélet
teronokikenszeiteronokikenszei ◆ terrorveszélyterrorveszély
teropputeroppu ◆ feliratfelirat ◆ képernyőfeliratképernyőfelirat ◆ mű-mű-
sorfeliratozássorfeliratozás ◆ televízióstelevíziós feliratozófeliratozó gépgép

teroriszutoteroriszuto ◆ merénylőmerénylő ◆ terroristaterrorista
teroriszutogurúputeroriszutogurúpu ◆ terroristacsoportterroristacsoport
terorizumuterorizumu ◆ terrorizmusterrorizmus
terotaiszakuterotaiszaku ◆ terrorizmusterrorizmus ellenielleni intézke-intézke-
désdés
teruteru ◆ kiderülkiderül 「Tettari futtarisiteita.」 „Hol
kiderült, hol esett.” ◆ sütsüt 「Hini teraszareta isi-
no uedejamoriga hinatabokkositeita.」 „A napsü-
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tötte kövön sütkéreztek a gyíkok.” ◇ futtemo-futtemo-
tettemotettemo haha esik,esik, haha fújfúj 「Futtemo tettemo
ikucumorida.」 „Ha esik, ha fúj, megyek.”

térutéru ◆ farokfarok ◆ mesemese ◇ cuintérucuintéru dupladupla copfcopf
◇ fearí-térufearí-téru tündérmesetündérmese ◇ ponítéruponítéru lófa-lófa-
rokrok 「Kamino ke-o ponítérunisita.」 „Lófarokba
kötöttem a hajam.”

terubiumuterubiumu ◆ terbiumterbium
terupenterupen ◆ terpénterpén
téruraitotéruraito ◆ hátsó lámpahátsó lámpa
téru-rótátéru-rótá ◆ farokrotorfarokrotor
teruruteruru ◆ tellúrtellúr
teruterubózuteruterubózu ◆ szép időt hozó bábuszép időt hozó bábu
tesigototesigoto ◆ kézzelkézzel végzettvégzett munkamunka 「Sza-
kujanui monono tesigoto-o sita.」 „Tegnap kézzel
varrtam.” ◆ manuálismanuális munkamunka 「Szore-va tesigo-
todejarusikanai.」 „Ezt a munkát csak manuáli-
san lehet elvégezni.”

tesingótesingó ◆ kézjelzéskézjelzés 「Singóga kovaretanode
keiszacukanga tesingóde júdósita.」 „Mivel el-
romlott a lámpa, a rendőr kézjelzéssel irányított.”

tesiotesio ◆ asztaliasztali sósó ◆ féltőféltő gondgond 「Muszume-
o tesionikakete szodateta.」 „Féltő gonddal nevel-
te lányát.”

tesiozaratesiozara ◆ sótartósótartó
tesitatesita ◆ alárendeltalárendelt ◆ alattaalatta dolgozódolgozó em-em-
berber 「Kare-va tesitaga hjakuniniru.」 „Százan
dolgoznak alatta.”

tessintessin ◆ vasmagvasmag ◇ szeiszótessinszeiszótessin lamináltlaminált
vasmagvasmag ◇ szeiszótessinszeiszótessin lemezelt vasmaglemezelt vasmag
tessútessú ◆ kivonáskivonás 「Szendzsucukakuheikino
tessú-o teiansita.」 „A taktikai nukleáris fegyve-
rek kivonását indítványozta.” ◆ kivonuláskivonulás ◆ le-le-
bontásbontás ◆ visszavonulásvisszavonulás
tessúszaszerutessúszaszeru ◆ visszavonvisszavon 「Guntai-o kuni-
kara tessúszaszeta.」 „Visszavonták a csapatokat
az országból.”

tessúszurutessúszuru ◆ kivonkivon 「Szenrjócsikara guntai-o
tessúsita.」 „Kivonta a csapatokat a megszállt te-
rületről.” ◆ lebontlebont 「Tento-o tessúsita.」 „Le-
bontottam a sátrat.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Guntai-
va szencsikara tessúsita.」 „A sereg visszavonult a
hadszíntérről.”

teszabakiteszabaki ◆ kézmozdulatkézmozdulat 「Kareina teszaba-
ki」 „kecses kézmozdulatok” ◆ kézügyességkézügyesség

「Migotona teszabaki」 „bámulatos kézügyesség”
◇ migotonateszabakidemigotonateszabakide boszorkányosboszorkányos
ügyességgelügyességgel 「Sefu-va migotona teszabakide
tamanegi-o kitteita.」 „A szakács boszorkányos
ügyességgel darabolta a hagymát.”

teszageteszage ◆ kézikézi ◆ kézitáskakézitáska
teszagebagguteszagebaggu ◆ kézitáskakézitáska
teszagebukuroteszagebukuro ◆ szatyorszatyor
teszagekabanteszagekaban ◆ kézitáskakézitáska 「Teszage kaban-
no tottega toreta.」 „Leszakadt a kézitáska füle.”

teszagekagoteszagekago ◆ kézikosárkézikosár
teszagekinkoteszagekinko ◆ kézikézi trezortrezor ◆ páncéldobozpáncéldoboz
◆ vaskazettavaskazetta
teszageranputeszageranpu ◆ hordozható lámpáshordozható lámpás
teszagjóteszagjó ◆ manuális munkamanuális munka
teszagjódeteszagjóde ◆ kézzelkézzel 「Teszagjódeton-neru-
o hotta.」 „Kézzel fúrtak alagutat.” ◆ manuáli-manuáli-
sansan 「Tódzsi, dakkoku-va teszagjóde okonatta.」
„Akkoriban a cséplést manuálisan végezték.”

teszaguriteszaguri ◆ tapogatózástapogatózás 「Csirjóno medoga
tatanai teszagurino dzsótaideszu.」 „Nem tudjuk,
hogyan fogjuk gyógyítani, még csak tapogató-
zunk.”

teszagurideteszaguride ◆ tapogatózvatapogatózva 「Kurajamide
teszagurideszuicscsi-o szagasita.」 „A sötétben
tapogatózva kerestem a kapcsolót.”

teszaguridearukuteszaguridearuku ◆ botorkálbotorkál 「Kurajamio
teszaguride aruita.」 „A sötétben botorkáltam.”

teszaguri-oteszaguri-o szuruszuru / teszaguriszuruteszaguriszuru ◆ kita-kita-
pogatpogat 「Kurai hejade teszaguri-o site aruita.」
„A sötét szobában kitapogattam az utat.” ◆ tapo-tapo-
gatózikgatózik 「Teszagurisinagara kurai róka-o szu-
szundeita.」 „Tapogatózva ment a sötét folyosón.”

teszaguriszuruteszaguriszuru / teszaguri-oteszaguri-o szuruszuru ◆ kita-kita-
pogatpogat 「Kurai hejade teszaguri-o site aruita.」
„A sötét szobában kitapogattam az utat.” ◆ tapo-tapo-
gatózikgatózik 「Teszagurisinagara kurai róka-o szu-
szundeita.」 „Tapogatózva ment a sötét folyosón.”

teszakiteszaki ◆ bábbáb 「Kare-va rosiano teszakitosite
hataraita.」 „Báb volt az oroszok kezében.” ◆

eszközeszköz 「Kare-va akugjóno teszakini cukavar-
eteita.」 „Eszközként használták a piszkos mun-
kához.” ◆ kézkéz 「Teszakino kijóna otokoda.」
„Ügyes kezű ember.” ◆ szolgaszolga 「Akumano te-

AdysAdys téru téru – teszaki teszaki 36993699



szaki」 „ördög szolgája” ◆ ujjhegyujjhegy 「Teszakiga
hieteiru.」 „Fázik az ujjam hegye.”

teszakinosigototeszakinosigoto ◆ babramunkababramunka ◆ kéz-kéz-
ügyességet igénylő munkaügyességet igénylő munka
teszeiteszei ◆ sajátsaját készítéskészítés 「Kore-va teszei?」
„Ezt saját magad készítetted?”

teszeinoteszeino ◆ háziházi 「Teszeino kasi.」 „Házi sü-
temény.” ◆ kézzelkézzel készítettkészített 「Teszeino-
doreszu.」 „Kézzel varrt ruha.” ◆ sajátsaját készí-készí-
tésűtésű 「Teszeino bóenkjóde tentaikanszoku-o si-
ta.」 „Saját készítésű távcsővel figyeltem meg az
égitesteket.”

teszóteszó ◆ tenyérjóslástenyérjóslás 「Teszóde uranau.」
„Tenyérből jósol.” ◆ tenyér kinézetetenyér kinézete
teszómiteszómi ◆ tenyérjóstenyérjós
teszónoszenteszónoszen ◆ tenyérvonaltenyérvonal ◇ unmeiszenunmeiszen
sorsvonalsorsvonal 「Unmeiszen-o jokogiru szengaiku-
cuka mirareru.」 „Úgy látszik, hogy sok vonal ke-
resztezi a sorsvonalat.” ◇ szeimeiszenszeimeiszen életvo-életvo-
nalnal 「Szeimeiszenga futokute nagai.」 „Az élet-
vonala hosszú és vastag.”

teszó-oteszó-o mirumiru ◆ tenyérbőltenyérből jósoljósol 「Teszó-o
mitemoratta.」 „Jósoltattam a tenyeremből.”

teszóuranaiteszóuranai ◆ tenyérjóslástenyérjóslás
teszóuranaisiteszóuranaisi ◆ tenyérjóstenyérjós 「Ano teszóuranai
si-va incsikideszu.」 „Az a tenyérjós csaló.”

teszszateszsza ◆ vasláncvaslánc
teszszakuteszszaku ◆ kordonkordon ◆ vaskerítésvaskerítés
teszszeiteszszei ◆ vasból készítésvasból készítés
teszszeihinteszszeihin ◆ vasáruvasáru
teszszeinoteszszeino ◆ vasbólvasból készültkészült 「Teszszeino
omori-o mocsi ageta.」 „Felemeltem a vasból ké-
szült súlyt.”

teszszeinohonegumiteszszeinohonegumi ◆ vasvázvasváz
teszszeinokumadeteszszeinokumade ◆ vasvillavasvilla
teszszenteszszen ◆ vastartalmú termálvízvastartalmú termálvíz
teszszenteszszen ◆ acéldrótacéldrót ◆ acélsodronyacélsodrony ◆ isza-isza-
laglag ◆ vasdrótvasdrót ◇ júsiteszszenjúsiteszszen szögesdrótszögesdrót
teszszenteszszen ◆ acélvázas legyezőacélvázas legyező
teszszenteszszen ◆ vashajóvashajó
teszszokuteszszoku ◆ kőbekőbe vésettvésett szabályszabály 「Teki-o
fujaszanaikoto-va gaikóno teszszokuda.」 „A dip-
lomácia kőbe vésett szabálya, hogy ne szaporítsuk
ellenségeinket.” ◆ megszeghetetlenmegszeghetetlen törvénytörvény

「Okjakuszama-o taiszecuniszuruno-va sóbaino
teszszokuda.」 „Az ügyfelek megbecsülése az üz-
leti élet megszeghetetlen törvénye.”

teszszuruteszszuru ◆ fókuszálfókuszál 「Kokjakumanzokuni
teh-sita szeihin-o kaihacusita.」 „A vásárlói igé-
nyekre fókuszálva fejlesztettük ki ezt a terméket.”
◆ hatolhatol 「Szamukega honemini teh-sita.」 „A
csontomig hatolt a hideg.” ◆ kitartkitart 「Heiva-
sugini teh-sita.」 „Kitartottam a pacifista elveim
mellett.” ◆ kitartóankitartóan csinálcsinál 「Benkjóni teh-
sita.」 „Kitartóan tanult.” ◆ összpontosítösszpontosít
「Anzenszaku-o kódzsite sórini teh-sita.」 „Nem
kockáztatva, a győzelemre összpontosított.” ◆ ra-ra-
gaszkodikgaszkodik 「Ikenni teh-sita.」 „Ragaszkodott a
véleményéhez.” ◆ szívósanszívósan csinálcsinál 「Kanemó-
keni teh-szuru.」 „Szívósan gyarapítja a vagyo-
nát.” ◆ tökéletestökéletes 「Puroni teh-szuru.」 „Töké-
letesen profi.” ◇ gankósihainiteszszurugankósihainiteszszuru rop-rop-
pantpant figyelmesfigyelmes 「Gankósihaini teh-szuru jomi
kata」 „roppant figyelmes olvasás” ◇ joru-ojoru-o
tessitetessite egészegész éjenéjen átát 「Joru-o teh-site ben-
kjósita.」 „Egész éjen át tanultam.” ◇ jo-ojo-o tesz-tesz-
szuruszuru egészegész éjjeléjjel fennfenn vanvan 「Kjúdzsotai-va
jo-o teh-site kjúdzsoni atatta.」 „A mentőcsapat
egész éjjel a mentésen dolgozott.”

teszúteszú ◆ fáradságfáradság 「Oteszú okake itasimasi-
teszumimaszendesita.」 „Bocsánat, hogy fáradsá-
got okoztam!” ◆ gondgond 「Oteszú-o okakesite mósi
vakearimaszen.」 „Elnézést, hogy gondot okoz-
tam.” ◆ kényelmetlenségkényelmetlenség 「Oteszúdeszuga,
kono jósi-o kinjúsite kudaszai.」 „Elnézést a ké-
nyelmetlenségért, de kérem töltse ki ezt a papírt!”

teszudzsiteszudzsi ◆ lépéslépés 「Aiteno teszudzsi-o jon-
da.」 „Kikombinálta az ellenfele lépéseit.” ◆ tak-tak-
tikaitikai sémaséma 「Sógino teszudzsi-o oboeta.」
„Megtanultam a taktikai sémákat a sógiban.” ◆

tehetségtehetség 「Kare-va pianono teszudzsiga joi.」
„Tehetsége van a zongorához.” ◆ tenyérvonaltenyérvonal
teszukiteszuki ◆ kézikézi merítésmerítés ◆ kézikézi merítésűmerítésű pa-pa-
pírpír
teszukiteszuki ◆ ráérőráérő időidő 「Imaha oteszukideszu-
ka?」 „Van egy kis ráérő ideje?”

teszukigamiteszukigami ◆ kézi merítésű papírkézi merítésű papír
teszukinoteszukino ◆ szabadszabad 「Teszukino tokitecudat-
tekudaszai.」 „Amikor szabad leszel, segíts!” ◆

vanvan idejeideje 「Teszukino ori, mitekudaszai.」 „Ha
van időd, nézd meg!”
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teszukinoteszukino ◆ kézi merítésűkézi merítésű
teszuriteszuri ◆ kapaszkodókapaszkodó 「Baszuno teszurini cu-
kamatta.」 „Megfogtam a kapaszkodót a buszon.”
◆ karfakarfa 「Bokkuszusítono teszuri」 „erkély kar-
fája” ◆ korlátkorlát 「Teszurini cukamarinagara
kaidan-o nobotta.」 „A korlátba kapaszkodva
ment fel a lépcsőn.” ◇ kaidan-noteszurikaidan-noteszuri lép-lép-
csőkorlátcsőkorlát
teszuriitateszuriita ◆ korlátdeszkakorlátdeszka ◆ korlátkorlát tartótartó
deszkadeszka
teszúrjóteszúrjó ◆ jutalékjutalék 「Kono fudószangaisa-va
kainusikara teszúrjó-o toranai.」 „Ez az ingatlan-
ügynökség vevőtől nem kér jutalékot.” ◆ kezelé-kezelé-
sisi költségköltség 「Ginkóno teszúrjó-va takaideszu.」
„A bankok kezelési költsége magas.” ◆ sápsáp 「To-
rihikikara varidakana teszúrjó-o szakus-
uszareta.」 „Eléggé nagy sápot vettek le az ügy-
letről.” ◇ csúkaiteszúrjócsúkaiteszúrjó közvetítőiközvetítői jutalékjutalék
「Kono miszedato kai teni csúkaiteszúrjógaka-
karanai.」 „Ez a cég nem fog le közvetítői jutalé-
kot a vevőktől.” ◇ baibaiteszúrjóbaibaiteszúrjó közvetítőiközvetítői
jutalékjutalék ◇ hanbaiteszúrjóhanbaiteszúrjó értékesítésiértékesítési ju-ju-
taléktalék
teszuszabiteszuszabi ◆ babrálásbabrálás
teszutáteszutá ◆ műszerműszer 「Teszutáde den-acu-o ha-
katta.」 „Műszerrel megmértem a feszültséget.” ◆

tesztelőtesztelő ◇ kendenteszutákendenteszutá feszültségfeszültség de-de-
tektortektor
teszutoteszuto ◆ tesztteszt 「Teszutodeii ten-o totta.」
„Jó pontszámot kaptam a tesztre.” ◆ teszteléstesztelés
◆ vizsgavizsga 「Teszutoni nidzsihóteisikiga deta.」
„A vizsgán másodfokú egyenletet kaptam.” ◇ ki-ki-
dzsucusikiteszutodzsucusikiteszuto dolgozatdolgozat 「Gakkóde bu-
curigakuno kidzsucusikiteszutogaatta.」 „Ma dol-
gozatot írtunk fizikából.” ◇ tasiszentakute-tasiszentakute-
szutoszuto többválaszostöbbválaszos tesztteszt ◇ csúkanteszu-csúkanteszu-
toto félévközifélévközi vizsgavizsga ◇ nukiucsiteszutonukiucsiteszuto röp-röp-
dolgozatdolgozat 「Gakkóde nuki ucsiteszuto-o kurat-
ta.」 „A suliban röpdolgozatot írattak velünk.” ◇

nórjokuteszutonórjokuteszuto alkalmasságialkalmassági tesztteszt ◇

pacscsiteszutopacscsiteszuto tapaszostapaszos allergiatesztallergiateszt ◇

hiaringu-teszutohiaringu-teszuto beszédértésibeszédértési tesztteszt ◇

bencsimáku-teszutobencsimáku-teszuto összehasonlítóösszehasonlító mérésmérés
◇ marubacuteszutomarubacuteszuto igaz-hamisigaz-hamis tesztteszt ◇

rondzsucusikiteszutorondzsucusikiteszuto dolgozatdolgozat
teszutobanteszutoban ◆ teszt verzióteszt verzió
teszutoendzsiniateszutoendzsinia ◆ tesztmérnöktesztmérnök
teszutokáteszutoká ◆ tesztautótesztautó

teszutokészuteszutokészu ◆ próbaperpróbaper ◆ tesztesetteszteset
teszutokószuteszutokószu ◆ próbapályapróbapálya
teszuto-oteszuto-o szuruszuru ◆ vizsgáztatvizsgáztat 「Szenszei-va
csókainoteszuto-o sita.」 „A tanár szövegértésből
vizsgáztatott.”

teszutopairottoteszutopairotto ◆ berepülőpilótaberepülőpilóta
teszutopatánteszutopatán ◆ beállítóábrabeállítóábra ◆ monoszkópmonoszkóp
◆ vizsgálójelvizsgálójel
teszutoszuruteszutoszuru ◆ ellenőrizellenőriz
「Kurumanoburéki-o teszutosita.」 „Ellenőriz-
tem a kocsi fékjét.” ◆ kipróbálkipróbál 「Kau
maeniheddohon-o teszutosita.」 „Kipróbáltam a
fejhallgatót mielőtt megvettem.” ◆ letesztelletesztel
「Konpjútánomemorí-o teszutosita.」 „Letesztel-
tem a számítógép memóriáját.” ◆ teszteltesztel
「Sinszozai-o teszutosita.」 „Új alapanyagot tesz-
telt.”

teszutoszuteronteszutoszuteron ◆ tesztoszterontesztoszteron
tétatéta ◆ thétathéta
tetanuszusigekikózókjótetanuszusigekikózókjó ◆ poszttetániásposzttetániás
potenciációpotenciáció
tetorakoszakucsidotetorakoszakucsido ◆ tetrakozaktidtetrakozaktid
tetoriasitoritetoriasitori ◆ gondosangondosan 「Szenpai-va sinn-
júsainni tetori asitori sidósita.」 „Az öregebb dol-
gozó gondosan betanította az új kollégát.” ◆ min-min-
denredenre 「Csicsikara tetori asitori osietemoratta.」
„Apukám mindenre megtanított.”

tetoriszutetoriszu ◆ tetrisztetrisz
tetoriszu-o jarutetoriszu-o jaru ◆ tetriszeziktetriszezik
tetorontetoron ◆ TetoronTetoron
tettaitettai ◆ kivonáskivonás ◆ kivonuláskivonulás ◆ visszavo-visszavo-
nulásnulás ◇ sidzsótettaisidzsótettai kivonuláskivonulás aa piacrólpiacról ◇

szokudzsitettaiszokudzsitettai azonnaliazonnali kivonáskivonás 「Gun-o
szokudzsitettaiszaszeta.」 „Azonnali hatállyal ki-
vonták a csapatokat.”

tettaimeireitettaimeirei ◆ visszavonulási parancsvisszavonulási parancs
tettaiszurutettaiszuru ◆ kivonulkivonul 「Kaisa-va csúgokukara
tettaisita.」 „A cég kivonult Kínából.” ◆ vissza-vissza-
léplép 「Szenkjoszen-o tettaisita.」 „Visszalépett a
választáson.” ◆ visszavonulvisszavonul 「Guntai-va tetta-
isita.」 „A katonák visszavonultak.”

tetteitettei ◆ alaposságalaposság ◆ foganatosításfoganatosítás ◇

súcsitettei-osúcsitettei-o hakaruhakaru mindenkimindenki tudatábatudatába
vésvés 「Anzen-untennicuite súcsitettei-o hakat-
ta.」 „A biztonságos vezetést mindenki tudatába
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véste.” ◇ futetteinafutetteina nemnem kielégítőkielégítő 「Kareno
szecumei-va futetteidatta.」 „Nem volt kielégítő a
magyarázata.”

tetteisitatetteisita ◆ alaposalapos ◆ gondosgondos 「Tetteisita
kanriga hicujódeszu.」 „Gondos felügyeletre van
szükség.” ◆ következeteskövetkezetes 「Tetteisita kan-
szentaiszaku」 „következetes járványvédelem” ◆

megrögzöttmegrögzött 「Tetteisita musinronsa.」 „Meg-
rögzött ateista.” ◆ szigorúszigorú 「Tetteisita kenkó-
kanriga hicujódeszu.」 „Szigorúnak kell lennünk
magunkhoz az egészségünk érdekében.” ◆ tán-tán-
toríthatatlantoríthatatlan 「Tetteisita rakutenka.」 „Tán-
toríthatatlan optimista.”

tetteiszaszerutetteiszaszeru ◆ megszigorítmegszigorít 「Tatemono-
no keibi-o tetteiszaszeta.」 „Megszigorította az
épület őrzését.”

tetteiszurutetteiszuru ◆ foganatosítfoganatosít
「Gaisucukinsirei-va tetteiszareta.」 „Kijárási ti-
lalmat foganatosítottak.” ◆ intézkedikintézkedik
「Rakugaki-o keszukoto-o tetteisita.」 „Intézked-
tem, hogy mossák le a falfirkát.” ◆ mindenkihezmindenkihez
eljuttateljuttat 「Rjokócsúsino renraku-o tetteisita.」
„Mindenkihez eljuttatta a hírt, hogy elmarad az
utazás.” ◆ tesztesz rólaróla 「Meirei-o tetteisita.」
„Tett róla, hogy az emberek egytől egyig végrehajt-
sák a parancsot.” ◆ végletekig megyvégletekig megy
tetteitekinatetteitekina ◆ alaposalapos 「Tetteitekina sigoto-o
jaru.」 „Alapos munkát végez.” ◆ behatóbeható 「Tet-
teitekina csósza-o okonatta.」 „Beható vizsgálatot
végeztek.” ◆ drasztikusdrasztikus 「Tetteitekina szocsi-o
totta.」 „Drasztikus intézkedéshez folyamodott.”
◆ kiterjedtkiterjedt 「Tetteitekina csószaga hicujó-
deszu.」 „Kiterjedt vizsgálatra van szükség.” ◆

mélyrehatómélyreható 「Tetteitekina csószaga hicujó-
deszu.」 „Mélyreható vizsgálatra van szükség.” ◆

módszeresmódszeres 「Mudano tetteitekina haidzsoga
mokutekidesita.」 „A célja az elhagyható részek
módszeres eltávolítása volt.” ◆ végletekigvégletekig me-me-
nőnő 「Keitaidenvani tetteitekina keirjóka-o hodo-
kosita.」 „A végletekig csökkentették a mobiltele-
fon súlyát.”

tetteitekinitetteitekini ◆ alaposanalaposan 「Tetteitekini
szeibun-o sirabeta.」 „Alaposan megvizsgálták az
összetételét.” ◆ behatóanbehatóan 「Kono sóvakuszei-
o tetteitekini sirabetano-va hadzsimetedeszu.」
„Először vizsgálták behatóan a bolygót.” ◆ kö-kö-
vetkezetesenvetkezetesen 「Muda-o tetteitekini habuita.」
„Következetesen megszabadultak pazarlástól.” ◆

mélyrehatóanmélyrehatóan 「Dzsókjó-o tetteitekini csósza-
szuru.」 „Mélyrehatóan vizsgálja a helyzetet.” ◆

módszeresenmódszeresen 「Kabu-o tetteitekini hikakusi-
ta.」 „Módszeresen összehasonlította a részvé-
nyeket.”

tetteitekinihanasiautetteitekinihanasiau ◆ kitárgyalkitárgyal
「Mondai-o rikaisi aumade tetteitekini hanasi at-
ta.」 „Kitárgyaltuk a problémát, amíg mindketten
meg nem értettük.”

tetteitekinihanasiaukototetteitekinihanasiaukoto ◆ kitárgyaláskitárgyalás
tettótettó ◆ pilonpilon ◆ vastoronyvastorony ◆ vezetékosz-vezetékosz-
loplop ◇ szódentettószódentettó távvezetékoszloptávvezetékoszlop
tettoribajaitettoribajai ◆ gyorsgyors ésés egyszerűegyszerű 「Daiet-
tono tettori bajai hóhó」 „gyors és egyszerű mód-
ja a diétának”

tettótecubitettótecubi ◆ elejétőlelejétől aa végéigvégéig 「Szeisza-
kuni tettótecubihantaisita.」 „Az elejétől a végéig
elleneztem az intézkedést.”

teucsiteucsi ◆ sajátsaját kezűkezű kivégzéskivégzés 「Teucsiniszu-
ruka, hangorosiniszuruka.」 „Kivégezzem, vagy
csak félholtra verjem?”

teucsiteucsi ◆ alkualku megkötésemegkötése 「Kokode teucsinisi-
masó.」 „Áll az alku!” ◆ kézikézi tésztakészítéstésztakészítés
「Rámen-no menno teucsi」 „kézi rámentészta-
készítés”

teucsimenteucsimen ◆ kézzel készült hosszútésztakézzel készült hosszútészta
teucsiniszuruteucsiniszuru ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg megölmegöl
「Hangjakusa-o teucsinisita.」 „Saját kezével ölte
meg a lázadót.”

teucsi-o szuruteucsi-o szuru ◆ megköti az alkutmegköti az alkut
teucsiszobateucsiszoba ◆ kézzelkézzel készültkészült hajdinatész-hajdinatész-
tata
teucsiudonteucsiudon ◆ kézzel készült udonkézzel készült udon
teuenoteueno ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg ültetettültetett 「Sóvaten-
nó ote ueno ki」 „Sóva császár által saját kezűleg
ültetett fa”

teuszuteuszu ◆ kevéskevés emberember ◆ szűkmarkúságszűkmarkúság
「Teuszunabónaszuto teacuibónaszu」 „szűk-
markúan és bőkezűen mért prémium”

teuszunateuszuna ◆ gyengegyenge 「Keibiga teuszuna tokini
dorobóni hairareta.」 „Akkor törtek be, amikor az
őrség gyenge volt.” ◆ kevéskevés 「Kasijano zaiko-
va teuszudeszu.」 „Kevés a bérelhető lakás.” ◆

szűkmarkúszűkmarkú 「Kono kaisa-va kjúrjóga teuszu-

37023702 tetteisita tetteisita – teuszuna teuszuna AdysAdys



da.」 „Ez a vállalat szűkmarkú a bérekkel.” ◆

szűkösszűkös
te-vate-va ◆ akárhányszorakárhányszor 「Csószensite-va sip-
paisi, csószensite-va sippaisita.」 „Akárhányszor
próbáltam, nem sikerült.” ◆ csinálniacsinálnia 「Itte-va
ikenaikoto-o ittesimatta.」 „Olyan dolgot mond-
tam, amit nem kellett volna mondanom.” ◆ csi-csi-
nálninálni csinálcsinál 「Itte-va mitaga cutavaranakatta.」
„Mondani mondtam, de nem hallgatott rám.” ◆

egyfolytábanegyfolytában 「Tabete-va haki-o kuri ka-
eszu.」 „Egyfolytában kihányom, amit eszek.” ◆

haha 「Imakaikoszarete-va komaru.」 „Nem sze-
retném, ha most kirúgnának.” ◆ haha mármár 「Szo-
komade ivarete-va jarusikanai.」 „Ha már ennyi-
re akarod, meg kell tennem.” ◆ mimi lennelenne
「Kiitemite-va dódeszuka?」 „Mi lenne, ha meg-
kérdeznéd?” ◆ miutánmiután 「Sikinganakute-va
kaisa-o cukurenai.」 „Miután nincs pénzem, nem
tudok céget alapítani.”

tevaketevake ◆ munkamegosztásmunkamegosztás
tevakeszurutevakeszuru ◆ munkátmunkát megosztmegoszt 「Tevake-
site szenbazuru-o cukutta.」 „A munkát megoszt-
va, ezer origami darut hajtogattunk.” ◆ szétosz-szétosz-
liklik 「Sirjósicuno tana-o tevakesite szagasita.」
„Szétoszolva keresgéltünk az irattár polcain.”

tevataszutevataszu ◆ átnyújtátnyújt 「Kareni hon-o tevata-
sita.」 „Átnyújtottam neki a könyvet.” ◆ leadlead
「Hasigokarakago-o tevatasita.」 „Leadtam a lét-
ráról a garabolyt.”

tezaikutezaiku ◆ kezekeze munkájamunkája 「Kono kazari-va
otószan-no tezaikuda.」 „Ez a dísz apám keze
munkája.” ◆ kézikézi kidolgozáskidolgozás 「Kono komakai
mojó-va tezaikuda.」 „Ez az apró minta kézi ki-
dolgozású.”

tezaringutezaringu ◆ Wi-Fi hídWi-Fi híd
tezavaritezavari ◆ érintésérintés 「Kono fukudzsi-va teza-
variga joi.」 „Ennek az anyagnak kellemes az
érintése.” ◆ tapintástapintás 「Javarakai tezavarino
nuno」 „lágy tapintású ruhaanyag” ◆ textúratextúra
tézetéze ◆ politikaipolitikai programprogram ◆ tézistézis ◇ ancsité-ancsité-
zeze antitézisantitézis
tezeitezei ◆ sajátsaját csapatcsapat 「Vazukana tezei-o hi-
kiite teki-o kógekisita.」 „Maroknyi csapatával tá-
madt az ellenségre.” ◆ sajátsaját katonáikatonái 「Hitos-
zen hitono tezei-o curete sucudzsinsita.」 „1000
katonával elindult a frontra.”

tezematezema ◆ helyszűkehelyszűke

tezemanatezemana ◆ helyszűkébenhelyszűkében vanvan 「Dzsimuso-
ga tezemaninattekita.」 „Az irodában helyszűké-
ben voltunk.” ◆ szűkösszűkös 「Tezemana ucsini szun-
deiru.」 „Szűkös helyen lakunk.”

tezukainingjótezukainingjó ◆ közvetlenülközvetlenül kézzelkézzel mozga-mozga-
tott bábtott báb
tezukamitezukami ◆ kézzel megfogáskézzel megfogás
tezukamidetaberutezukamidetaberu ◆ kézzelkézzel eszikeszik 「Indo
dzsin-va tezukamide tabemaszu.」 „Az indiaiak
kézzel esznek.”

tezukaminiszurutezukaminiszuru ◆ kézzelkézzel kiveszkivesz 「Nomi
monono kóri-o tezukaminisite szuteta.」 „Kézzel
kivettem a jeget az italból, és kidobtam.”

tezukaratezukara ◆ sajátsaját kezűlegkezűleg 「Ódzsoga tezuka-
ra kaita e」 „királylány által saját kezűleg rajzolt
kép” ◆ személyesenszemélyesen
tezukuritezukuri ◆ kézikézi készítéskészítés ◆ sajátsaját készítéskészítés
「Konoszétá-va cumano tezukurida.」 „Ezt a pu-
lóvert a feleségem saját maga kötötte.”

tezukurinotezukurino ◆ háziházi 「Kore-va tezukurinopá-
rinkadajo!」 „Ez házi pálinka!” ◆ háziházi termesz-termesz-
tésűtésű 「Tezukurinokjúri.」 „Házi termesztésű
uborka.” ◆ helybenhelyben készítettkészített 「Kono misze-
va tezukurinopan-o utteiru.」 „Ez az üzlet hely-
ben sütött kenyeret árul.” ◆ kézzelkézzel készültkészült
「Kono csavan-va tezukurideszu.」 „Ez a csésze
kézzel készült.” ◆ sajátsaját szervezésűszervezésű 「Dzsú-
mintezukurinofeá.」 „A lakosok által szervezett
vásár.”

tezukuripárinkatezukuripárinka ◆ házi pálinkaházi pálinka ◆ kisüstikisüsti
tezumaritezumari ◆ holtpontholtpont 「Keiszacuno szósza-va
tezumarininatta.」 „A nyomozás holtpontra ju-
tott.” ◆ pattpatt ◆ patthelyzetpatthelyzet 「Kin-
júszeiszaku-va tezumarininatta.」 „A pénzügyi
politika patthelyzetbe került.”

tezumenotezumeno ◆ erős nyomáserős nyomás
tezumenodanpantezumenodanpan ◆ ultimátumultimátum ◆ végsővégső kö-kö-
vetelésvetelés
tezumitezumi ◆ kézi betakarításkézi betakarítás ◆ kézi szedéskézi szedés
tezuritezuri ◆ kézi nyomtatáskézi nyomtatás
tezuriinszacukitezuriinszacuki ◆ kézikézi nyomógépnyomógép ◆ kézi-kézi-
sajtósajtó
tezurinotezurino ◆ kézzelkézzel nyomtatottnyomtatott 「Tezurino
csirasi」 „kézzel nyomtatott szórólap”
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tezurirórátezurirórá ◆ festékezőhengerfestékezőhenger ◆ kézikézi fes-fes-
tékezőhengertékezőhenger
tezurutezuru ◆ összeköttetésösszeköttetés 「Szono gjókaini joi
tezurugaaru.」 „Jó összeköttetéseim vannak ab-
ban az iparágban.”

títí ◆ tt
títí ◆ teatea ◇ aiszu-tíaiszu-tí jegesjeges teatea ◇ hábu-tíhábu-tí
gyógyteagyógytea ◇ remontíremontí citromos teacitromos tea
tíbaggutíbaggu ◆ filteresfilteres teatea ◆ teafilterteafilter ◇ kócsa-kócsa-
notíbaggunotíbaggu teafilterteafilter
tícurítícurí ◆ teafateafa
tícuríaburatícuríabura ◆ teafaolajteafaolaj
tícsingu-masintícsingu-masin ◆ tanítógéptanítógép
tídzsógitídzsógi ◆ fejes vonalzófejes vonalzó
tíkapputíkappu ◆ teás csészeteás csésze
tíkéótíkéó ◆ technikai kiütéstechnikai kiütés
tíntín ◆ tinitini ◇ ró-tínró-tín kamaszkamasz
tín-édzsátín-édzsá ◆ tinédzsertinédzser ◆ tizenévestizenéves
tín-eidzsátín-eidzsá ◆ tinédzsertinédzser
tinpanamutinpanamu ◆ timpanontimpanon
tinpanítinpaní ◆ üstdobüstdob
tinpaníszósatinpaníszósa ◆ üstdobosüstdobos
tí-pátítí-pátí ◆ teadélutánteadélután
típíótípíó ◆ idő, hely, alkalomidő, hely, alkalom
tí-pottotí-potto ◆ teáskancsóteáskancsó
tiramiszutiramiszu ◆ tiramisutiramisu
tirapiatirapia ◆ tilápiatilápia
tírencsitírencsi ◆ T-kulcsT-kulcs
tírinpakjútírinpakjú ◆ T-limfocitaT-limfocita
tírózutírózu ◆ tearózsatearózsa
tirudatiruda ◆ hullámvonalhullámvonal
tí-rúmutí-rúmu ◆ teaszobateaszoba
tísacutísacu ◆ pólópóló
tissutissu ◆ papírzsebkendőpapírzsebkendő ◆ selyempapírselyempapír ◆

vékonyvékony papírpapír ◇ vettotissuvettotissu nedvesnedves fertőt-fertőt-
lenítőkendőlenítőkendő 「Te-o vettotissude fuita.」 „Ned-
ves fertőtlenítőkendővel megtöröltem a kezem.”

tissu-endzsiniaringutissu-endzsiniaringu ◆ szöveti mérnökségszöveti mérnökség
tissupépátissupépá ◆ papírzsebkendőpapírzsebkendő ◆ selyempapírselyempapír
◆ törlőkendőtörlőkendő ◆ törlőpapírtörlőpapír ◆ vékony papírvékony papír
tisupépátisupépá ◆ papír-törlőkendőpapír-törlőkendő

tiszagavatiszagava ◆ TiszaTisza
tiszagavanotógancsihótiszagavanotógancsihó ◆ TiszántúlTiszántúl
tíszaibótíszaibó ◆ T-sejtT-sejt ◇ herupátíszaibóherupátíszaibó segítősegítő
T-sejtT-sejt
tíszettotíszetto ◆ teáskészletteáskészlet
tíszupúntíszupún ◆ teáskanálteáskanál
tízerukikantízerukikan ◆ dízelmotordízelmotor
tízerukikansatízerukikansa ◆ dízelmozdonydízelmozdony
tjúbatjúba ◆ tubatuba
toto ◆ fővárosfőváros 「Tono mizu-va nomeru.」 „A fő-
város vize iható.” ◇ tókjótotókjóto TokióTokió
toto ◆ G-hangG-hang ◇ eitoeito giszgisz ◇ toonkigótoonkigó violin-violin-
kulcskulcs ◇ toonkigótoonkigó G-kulcsG-kulcs ◇ totancsótotancsó g-mollg-moll
◇ tocsócsótocsócsó G-dúrG-dúr ◇ hentohento geszgesz
toto ◆ ajtóajtó 「To-o aketa.」 „Kinyitottam az aj-
tót.” ◇ omotenotoomotenoto bejáratibejárati ajtóajtó ◇ kósidokósido
rácsosrácsos ajtóajtó ◇ todzsimariszurutodzsimariszuru mindentmindent be-be-
zárzár 「Ie-o deru maeni todzsimari-o simasita-
ka?」 „Bezártál mindent, mielőtt eljöttél otthon-
ról?” ◇ hikidohikido tolóajtótolóajtó ◇ hitonokucsinito-hitonokucsinito-
hataterarezuhataterarezu emberekemberek szájáraszájára nemnem lehetlehet
lakatotlakatot tennitenni ◇ hirakidohirakido zsanéroszsanéros ajtóajtó ◇

hirakidohirakido szárnyasszárnyas ajtóajtó ◇ bókadobókado tűzgátlótűzgátló
ajtóajtó
toto ◆ tanítványtanítvány ◆ társtárs ◇ icscsihankainotoicscsihankainoto
félműveltfélművelt ◇ kózecunotokózecunoto szájcséplőszájcséplő ◇ si-si-
szeinotoszeinoto huligánhuligán
toto ◆ útút 「Kikjóno tonicuita.」 „Visszaindultam
az úton szülővárosom felé.”

toto ❶ ésés 「Aneto imótoto issoni itta.」 „A nő-
véremmel és a húgommal együtt mentem.” ❷ haha
「Takaito kavanai.」 „Ha drága, nem veszem
meg.” ❸ mintmint 「Kotosino zeiszei-va kjonento csi-
gau.」 „Idén más az adótörvény, mint múlt évben
volt.” ❹ amintamint 「Súmacuninaruto tenkiga kuzu-
reta.」 „Amint eljött a hétvége, elromlott az idő.”
❺ miremire 「Kare-o budzsokuszuruto, nagurareta.」
„Sértegettem, mire ő megütött.” ◆ amikoramikor
「Doa-o akeruto nekoga tobi dasita.」 „Amikor
kinyitottam az ajtót, kiugrott a macska.” ◆ aztazt
「Szaifu-o otositato omotta.」 „Azt hittem, el-
vesztettem a pénztárcámat.” ◆ hathat 「Nani-o
ivarejóto kangae-o kaerucumori-va nai.」 „Mond-
hatnak bármit is, nem változtatok az elgondoláso-
mon.” ◆ megmeg 「Ottoto cuma-va futaride itta.」
„Ketten mentek, a férj meg a felesége.” ◆ mihelytmihelyt
「Júgohan-o taberuto nemukunatta.」 „Mihelyt
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megettem a vacsorát, elálmosodtam.” ◆ rara
「Muszuko-va otószanto niteiru.」 „A fiú hasonlít
az apjára.” ◆ rere 「Nincsisóno sódzsó-va monova-
szuretojoku niteiru.」 „A demencia tünetei nagy-
ban hasonlítanak a feledékenységre.” ◆ ss
「Mizúmini-va kamoto hakucsóga ojoideita.」
„Kacsák s hattyúk úsztak a tavon.” ◆ valval 「Szen-
szeito hanasita.」 „Beszéltem a tanárral.” ◆ velvel
「Kanodzsoto atta.」 „Találkoztam a barátnőm-
mel.” ◇ icsidantoicsidanto egyreegyre 「Tatakai-va icsidanto
hagesikunatta.」 „A harc egyre hevesebbé vált.”
◇ icsidantoicsidanto fokozottanfokozottan 「Kigjó-e no tori
simari-o icsidanto kjókasita.」 „Fokozottan ellen-
őrzik a vállalatokat.” ◇ sinaitokenaisinaitokenai kellkell 「Ja-
szetainonara undósinaitoikenai.」 „Ha fogyni
akarunk mozognunk kell.” ◇ cugikaracugikara cugi-ecugi-e
toto egyre-másraegyre-másra 「Cugikara cugiheto hókokuga
happjószareta.」 „Egyre-másra érkeztek a jelen-
tések.” ◇ cugikaracugikara cugi-ecugi-e toto egymásegymás utánután
「Cugikara cugiheto mondaiga okiru.」 „Egymás
után jönnek a problémák.”

toto ◆ dekasódekasó ◆ tizennyolctizennyolc literliter 「Ittono ni-
honsu」 „tizennyolc liter rizsbor” ◆ vékavéka
tótó ◆ tíztíz
tótó ◆ KínaKína ◆ Tang-dinasztiaTang-dinasztia ◇ tódaitódai Tang-Tang-
korkor
tótó ◆ ezez 「Tócsakuno densa-va tóekidomaride-
szu.」 „A most érkező vonatnak ez a végállomá-
sa.” ◆ helyességhelyesség 「Anatano iken-va tó-o etei-
ru.」 „Helyesen gondolod.” ◆ illetőillető 「Tósicu-
monni kotaenaszai!」 „Válaszoljon az illető kér-
désre!” ◆ indokoltságindokoltság 「Kareno kói-va tó-o ete-
ita.」 „Cselekedete indokolt volt.” ◆ jelenjelen ◆

megfelelőségmegfelelőség 「Kono socsi-va tó-o eteinai.」
„Nem megfelelő ez az intézkedés.” ◆ mimi 「Tó-
tenpetto ka.」 „A mi üzletünkbe hobbiállatokat is
hozhatnak.” ◇ tódzsicunotódzsicuno majdanimajdani 「Iki szaki-
va tódzsicuno tenkinijori kimemasó.」 „A célál-
lomást a majdani időjáráshoz igazítjuk.” ◇

tónohon-nintónohon-nin kérdéseskérdéses személyszemély 「Tóno hon-
nin-va mattaku kinisiteinai.」 „A kérdéses sze-
mélyt egyáltalán nem érdekli a dolog.”

tótó ◆ egyenlőegyenlő 「Tóhenszankakukei」 „egyenlő
oldalú háromszög” ◆ fokozatfokozat ◆ helyezéshelyezés
「Keiszankonteszutode nitóninatta.」 „A számo-
lási versenyen második helyezést ért el.” ◆ osz-osz-
tálytály 「Densano ittószeki-o totta.」 „A vonatra az
első osztályra vettem ülőhelyet.” ◆ többektöbbek kö-kö-

zöttzött 「Susó-va eifucu dokutó-o hómon.」 „A mi-
niszterelnök többek között ellátogatott Angliába,
Franciaországba és Németországba.” ◇ ittóittó el-el-
sőső osztályosztály 「Ittóde rjokósita.」 „Első osztályon
utaztam.” ◇ ittóittó egyegy fokfok 「Cumiittó-o gendzsi-
ta.」 „Egy fokkal csökkentették a büntetést.” ◇ it-it-
tótó elsőelső 「Ittósó」 „első díj” ◇ ittósóittósó főnye-főnye-
reményremény 「Kare-va ittósó-o ateta.」 „Megütötte
a főnyereményt.” ◇ ittósóittósó elsőelső díjdíj ◇ kun-kun-
ittóittó érdemrendérdemrend elsőelső fokozatafokozata ◇ gotósa-gotósa-
kuku ötöt nemesinemesi rangrang ◇ szantószantó harmadosztályharmadosztály
「Szantóde rjokósita.」 „Harmadosztályon utaz-
tam.” ◇ dzsótónadzsótóna kiválókiváló 「Dzsótóna sina」
„kiváló áru” ◇ dzsótónadzsótóna kifinomultkifinomult 「Dzsótó-
na sumi」 „kifinomult ízlés” ◇ tókjoritókjori egyen-egyen-
lőlő távolságtávolság 「Nitenkara tókjoriniaru ten」 „két
ponttól egyenlő távolságra lévő pont” ◇ tókjor-tókjor-
igaikóigaikó pártatlan diplomáciapártatlan diplomácia
tótó ◆ tíztíz
tótó ◆ kalászorsókalászorsó ◆ virágszárvirágszár ◇ tógatacutógatacu
elfásodikelfásodik ◇ fukinotófukinotó acsalapu száraacsalapu szára
tótó ◆ pártpárt ◆ személyszemély 「Amató」 „édesszájú
személy” ◇ akutóakutó gazembergazember 「Akutó!」 „Te
gazember!” ◇ amatónaamatóna édesszájúédesszájú 「Otto-va
vatasijori zenzenamatódeszu.」 „A férjem inkább
édesszájú, mint én.” ◇ ittóittó egyegy csapatcsapat ◇ ittóittó
egyegy csoportcsoport ◇ kjószantókjószantó kommunistakommunista pártpárt
◇ dzsimintódzsimintó LiberálisLiberális DemokrataDemokrata PártPárt ◇

dzsimintódzsimintó SzabadSzabad DemokrataDemokrata PártPárt ◇ saka-saka-
itóitó SzocialistaSzocialista PártPárt ◇ taszútótaszútó többségitöbbségi
pártpárt ◇ minsutóminsutó DemokrataDemokrata PártPárt ◇ ródótóródótó
munkáspártmunkáspárt ◇ vagatóvagató pártunkpártunk
tótó ◆ nádpálmanádpálma ◆ rotángpálmarotángpálma
tótó ◆ pagodapagoda 「Godzsúno tó」 „ötszintes pa-
goda” ◆ toronytorony ◇ efferutóefferutó Eiffel-toronyEiffel-torony ◇

kaszaikansitókaszaikansitó tűztoronytűztorony ◇ kansitókansitó őrto-őrto-
ronyrony ◇ kanszeitókanszeitó irányítótoronyirányítótorony ◇ kjúszu-kjúszu-
itóitó víztoronyvíztorony ◇ godzsúnotógodzsúnotó ötszintesötszintes pa-pa-
godagoda ◇ szandzsúnotószandzsúnotó háromszintesháromszintes pago-pago-
dada ◇ satósató ferdeferde toronytorony 「Piszano sató-o ken-
bucusita.」 „Megnéztem a pisai ferde tornyot.” ◇

szódentettószódentettó távvezetékoszloptávvezetékoszlop ◇ tettótettó
vezetékoszlopvezetékoszlop ◇ terebitóterebitó tévétoronytévétorony ◇

denpatódenpató adótoronyadótorony ◇ tokeitótokeitó óratoronyóratorony ◇

baberunotóbaberunotó Bábel tornyaBábel tornya
tótó ◆ bambuszpálmabambuszpálma
tótó ◆ nagynagy állatokállatok számlálószavaszámlálószava 「Ittóno
usi」 „egy tehén” ◇ nitódatenobasanitódatenobasa ketteskettes
fogatfogat ◇ jontódatenobasajontódatenobasa négyes fogatnégyes fogat
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tótó ◆ nagynagy épületeképületek számlálószavaszámlálószava 「Kó-
szóbiru hitomune」 „egy felhőkarcoló” ◆ szárnyszárny
「Heja-va hoteruno nisitóniatta.」 „A hotel nyu-
gati szárnyában volt a szoba.”

tótó ◆ szigetsziget ◇ sotósotó szigetvilágszigetvilág ◇ sotósotó szi-szi-
getekgetek ◇ dzsinkótódzsinkótó mesterségesmesterséges szigetsziget ◇

havaitóhavaitó Hawaii-szigetHawaii-sziget ◇ jótójótó óceánióceáni szi-szi-
getget
tótó ◆ szacharidszacharid ◇ uszentóuszentó dextrózdextróz ◇ origo-origo-
tótó oligoszacharidoligoszacharid ◇ kangentókangentó redukálóredukáló cu-cu-
korkor ◇ szaszentószaszentó levulózlevulóz ◇ sótósótó oligosza-oligosza-
charidcharid ◇ tatótató poliszacharidpoliszacharid ◇ tantótantó egy-egy-
szerűszerű cukorcukor ◇ tantótantó monoszacharidmonoszacharid ◇ nitónitó
diszachariddiszacharid ◇ hikangentóhikangentó nem-redukálónem-redukáló cu-cu-
korkor
tóatóa ◆ Kelet-ÁzsiaKelet-Ázsia
tóacuszentóacuszen ◆ izobárizobár
toamitoami ◆ dobóhálódobóháló ◆ vetőhálóvetőháló
tóantóan ◆ megoldólapmegoldólap 「Hakusino tóan-o dasi-
ta.」 „Üres megoldólapot adtam be.”

tóan-jósitóan-jósi ◆ megoldólapmegoldólap ◆ válaszlapválaszlap
toarutoaru ◆ egyegy 「Toaru monogata-o jonda.」 „Ol-
vastam egy történetet.”

tóaszatóasza ◆ lankás partvonallankás partvonal
tóaszanotóaszano ◆ messzimesszi pontigpontig sekélysekély 「Kono
mizúmi-va tóaszada.」 „Ez a tó messzi pontig se-
kély.” ◆ sokáig sekélysokáig sekély
toattetoatte ◆ mivelmivel 「Taifúga kurutoatte szotoha
ninkiganakatta.」 „Mivel úgy volt, hogy tájfun
jön, egy lélek sem volt kint.”

tobatoba ◆ játékbarlangjátékbarlang ◆ játékkaszinójátékkaszinó ◆ já-já-
tékteremtékterem
tóbatóba ◆ pagodapagoda
tóbacutóbacu ◆ leszámolásleszámolás ◆ leverésleverés
tóbacuguntóbacugun ◆ büntető haderőbüntető haderő
tóbacuszentóbacuszen ◆ büntető hadjáratbüntető hadjárat
tóbacuszurutóbacuszuru ◆ leverlever 「Gjakuzoku-o tóbacu-
szuru.」 „Leveri a lázadókat.”

tóbacutaitóbacutai ◆ büntetőosztagbüntetőosztag
tobacscsiritobacscsiri ◆ átterjedésátterjedés ◆ belekeveredésbelekeveredés
「Tondemonaitobacscsiride sinda.」 „Úgy halt
meg, hogy hihetetlen módon belekeveredett vala-
mibe.” ◆ fröccsenő vízcseppfröccsenő vízcsepp

tobacscsiri-otobacscsiri-o ukeruukeru ◆ kijutkijut 「Tobacscsiri-o
ukete dzsósini donarareta.」 „Nekem is kijutott
a főnököm mérgéből.” ◆ mégmég nekineki leszlesz bajabaja
「Hokano hitonomiszude bokumadetobacscsiri-o
uketa.」 „Ő hibázott, és még nekem lett bajom be-
lőle.”

tobagotótobagotó ◆ Tobago-szigetTobago-sziget
tobakarinitobakarini ◆ csakcsak 「Futoretobakarini ja-
szeszugino kodomoni rjóri-o cukutta.」 „Főztem
a sovány gyereknek, hogy hízzon csak.” ◆ majdmajd
csakcsak 「Okobore-o csódaisijótobakarini, hatoga
acumatta.」 „Összegyűltek a galambok, gondol-
ván, majd csak kapnak valami maradékot.”

tobakutobaku ◆ hazárdjátékhazárdjáték ◆ szerencsejátékszerencsejáték
「Tobakuni mucsúninaru.」 „Belefeledkezik a
szerencsejátékba.” ◇ szaikorotobakuszaikorotobaku szeren-szeren-
csejátékcsejáték kockávalkockával ◇ szaikorotobakuszaikorotobaku koc-koc-
kajátékkajáték
tóbakutóbaku ◆ sógunátus elleni támadássógunátus elleni támadás
tóbakutóbaku ◆ sógunátus megdöntésesógunátus megdöntése
tobakudzsótobakudzsó ◆ játékbarlangjátékbarlang ◆ játékkaszi-játékkaszi-
nónó
tobakukudzsi-otobakukudzsi-o kinjúszurukinjúszuru ◆ tippeltippel 「Toto-
o kinjúsita.」 „Tippeltem a totón.”

tobaku-otobaku-o szuruszuru ◆ hazárdjátékozikhazárdjátékozik ◆ sze-sze-
rencsejátékotrencsejátékot játszikjátszik ◆ szerencsejátéko-szerencsejátéko-
zikzik
tobakusitobakusi ◆ hazárdjátékoshazárdjátékos ◆ szerencsejá-szerencsejá-
tékostékos
tóbantóban ◆ felváltvafelváltva végzettvégzett munkamunka ◆ sorossoros
「Konsú-va rjóri-va ottono tóbandeszu.」 „A hé-
ten a férjem a soros a főzésben.” ◆ szolgálatszolgálat
「Kó-va bokuni tóbanga mavattekita.」 „Ma én
voltam szolgálatban.” ◆ ügyeletügyelet ◆ ügyeletesügyeletes
「Kjóno tóban-va bokuda.」 „Ma én vagyok az
ügyeletes.” ◇ szuidzsitóbanszuidzsitóban konyhaszolgá-konyhaszolgá-
latoslatos ◇ szuidzsitóbanszuidzsitóban konyhaszolgálatkonyhaszolgálat ◇

tóbanszeitóbanszei felváltvafelváltva végzésvégzés 「Kono
kjódódzsútakude-va szódzsi-va tóbanszeideszu.」
„Ebben a társasházban felváltva végezzük a taka-
rítást.”

tóbantóban ◆ dobódombra állásdobódombra állás
tóbanheitóbanhei ◆ csicskáscsicskás ◆ tisztiszolgatisztiszolga
tóbanhjótóbanhjó ◆ szolgálati beosztásszolgálati beosztás
tóban-itóban-i ◆ ügyeletes orvosügyeletes orvos
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tóbanszeitóbanszei ◆ felváltvafelváltva végzésvégzés 「Kono
kjódódzsútakude-va szódzsi-va tóbanszeideszu.」
„Ebben a társasházban felváltva végezzük a taka-
rítást.”

tóbanszurutóbanszuru ◆ dobódombra álldobódombra áll
tobaritobari ◆ függönyfüggöny ◇ jorunotobarijorunotobari éjszakaéjszaka
palástjapalástja ◇ jorunotobarijorunotobari éjéj lepleleple 「Jorunot-
obariga orita.」 „Leereszkedett az éj leple.”

tobasitobasi ◆ átugrásátugrás 「Tekiszuto-o szúgjó tobas-
ide jonda.」 „Néhány sor átugrásával olvastam a
szöveget.” ◆ eregetéseregetés 「Takono tobasi kata」
„sárkányeregetés módja” ◇ icsidantobasideicsidantobaside
kettesévelkettesével 「Icsidantobaside kaidan-o nobot-
ta.」 „Kettesével szedtem a lépcsőfokokat.” ◇ fú-fú-
szentobasiszentobasi léggömberegetésléggömberegetés
tobaszarerutobaszareru ◆ felcsapódikfelcsapódik 「Dórokara koisi-
va tobaszareta.」 „Egy kő felcsapódott az útról.”
◆ vágódikvágódik 「Araside szensicunai-o acscsikocscsi
tobaszareta.」 „A vihar alatt ide-oda vágódtam a
hajókabinban.”

tobaszutobaszu ❶ reptetreptet 「Hato-o tobasita.」 „A ga-
lambokat reptetett.” ❷ repítrepít 「Kazega kasza-o
tobasita.」 „Egy esernyőt repített a szél.” ❸ átug-átug-
rikrik 「Bun-o jondeirutokini icsigjótobasita.」 „A
szöveg olvasásakor átugrott egy sort.” ❹ küldküld
「Csúkeikjokuni denpa-o tobaszu.」 „Rádióhul-
lámokat küld az átjátszóállomásnak.” ◆ döngetdönget
「Kószokudóro-o tobasita.」 „Az autópályán dön-
gettem.” ◆ elgáncsolelgáncsol 「Aiteno asi-o tobasita.」
„Elgáncsoltam az ellenfelemet.” ◆ elűzelűz 「Hon-
sakara kódzsóni tobaszareta.」 „A központból el-
űzték a gyárba.” ◆ felcsapfelcsap 「Kuruma-va koisi-
o tobasita.」 „Az autó felcsapott egy kavicsot.” ◆

felengedfelenged 「Fúszen-o tobaszu.」 „Felengedi a
léggömböt.” ◆ fellőfellő 「Roketto-o tobaszu.」 „Fel-
lövi a rakétát.” ◆ felvetfelvet 「Isi-o tobasita.」 „Fel-
vetette a kavicsot.” ◆ fröcskölfröcsköl 「Kodomoni
mizu-o tobasita.」 „Vizet fröcsköltem a gyerekre.”
◆ kivonkivon 「Ekitai-o neh-sitearukóru bun-o toba-
sita.」 „Melegítéssel kivontam a folyadékból az al-
koholt.” ◆ lekeverlekever 「Binta-o tobasita.」 „Leke-
vertem egy fülest.” ◆ lerepítlerepít 「Taifúde janega
tobaszareta.」 „A tájfun lerepítette a tetőt.” ◆ lőlő
「Ja-o tobaszu.」 „Nyilat lő.” ◆ nekieresztnekiereszt
「Kuruma-o tobasita.」 „Nekieresztettem a ko-
csit.” ◆ repesztrepeszt 「Dzsiszokunihjakukirode
kuruma-o tobasita.」 „Kétszázzal repesztettem.”
◆ röptetröptet 「Kamihikóki-o tobasita.」 „Papírre-

pülőt röptettem.” ◆ terjesztterjeszt 「Ijana uvasza-o
tobasita.」 „Csúnya pletykát terjesztett.” ◇ urito-urito-
baszubaszu elseftelelseftel 「Eigano kaizokuban-o uri to-
basita.」 „Elseftelte a kalóz filmeket.” ◇ sikari-sikari-
tobaszutobaszu leteremtleteremt 「Kodomo-o sikari tobasi-
ta.」 „Leteremtette a gyereket.” ◇ sibuki-osibuki-o to-to-
baszubaszu fröcskölfröcsköl 「Taki-va sibuki-o tobasite-
ita.」 „A vízesés fröcskölt.” ◇ sabondama-osabondama-o to-to-
baszubaszu szappanbuborékokatszappanbuborékokat fújfúj ◇ dzsodan-dzsodan-
oo tobaszutobaszu elsütelsüt egyegy viccetviccet 「Tomodacsi-va
dzsodan-o tobasita.」 „A barátom elsütött egy vic-
cet.” ◇ tobasitobasi átugrásátugrás 「Tekiszuto-o szúgjó
tobaside jonda.」 „Néhány sor átugrásával olvas-
tam a szöveget.” ◇ tobutobu szárnyraszárnyra kapkap 「Iron-
na uvaszaga tondeita.」 „Különféle híresztelések
kaptak szárnyra.” ◇ nagetobaszunagetobaszu löklök 「Aite-o
jukani nage tobasita.」 „A padlóra löktem az el-
lenfelemet.” ◇ mizu-omizu-o tobaszutobaszu fröcskölfröcsköl 「Ko-
domogapúrude mizu-o tobasita.」 „A strandon a
gyerekek fröcsköltek.” ◇ jadzsi-ojadzsi-o tobaszutobaszu be-be-
kiabálkiabál 「Otoko-va szekuhara jadzsi-o tobasita.」
„A férfi nőellenes szavakat kiabált be.” ◇ jomito-jomito-
baszubaszu átugrikátugrik 「Sószecunocumaranai tokoro-o
jomi tobasita.」 „Az unalmas részt átugrottam a
novellában,” ◇ varaitobaszuvaraitobaszu nevetésselnevetéssel el-el-
intézintéz 「Szeidzsika-va vairono hanasi-o varai to-
basita.」 „A politikus a vesztegetési ügyet egy ne-
vetéssel elintézte.”

tobeitobei ◆ utazás Amerikábautazás Amerikába
tobeiszurutobeiszuru ◆ Amerikában megyAmerikában megy
tóbentóben ◆ magyarázatmagyarázat ◆ válaszválasz
toberutoberu ◆ elszállelszáll 「Kono hikóki-va nenrjó-o ip-
painisitara szúdzsikantoberu.」 „Ez a repülő egy
töltéssel órákig elszáll.”

tobitobi ◆ állványonállványon dolgozódolgozó munkásmunkás ◆ barnabarna
kányakánya ◆ kányakánya ◆ tűzoltótűzoltó
tobiagarutobiagaru ◆ felrepülfelrepül 「Tori-va dzsimenkara
tobi agatta.」 „A madár felrepült a földről.” ◆

felszökkenfelszökken 「Kare-va bikkurisite tobi agatta.」
„Ijedten felszökkent.” ◆ felugrikfelugrik 「Kankjaku-va
szekikara tobi agatta.」 „A nézők felugrottak a he-
lyükről.” ◆ kipattankipattan 「Iszukara tobi agatta.」
„Kipattantam a székből.”

tobibakotobibako ◆ szekrényugrásszekrényugrás ◆ tornaszek-tornaszek-
rényrény 「Tobi bako-o tonda.」 „Átugrottam a tor-
naszekrényt.” ◆ ugrószekrényugrószekrény
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tobicukutobicuku ◆ kapvakapva kapkap 「Kódzsókenni tobi cu-
ku.」 „Kapva kapott a jó feltételen.” ◆ lecsaplecsap
「Vasi-va emononi tobicuita.」 „A sas lecsapott
a zsákmányára.” ◆ nyakábanyakába ugrikugrik 「Cuma-va
uresikute bokuni tobicuita.」 „A feleségem örö-
mében a nyakamba ugrott.” ◆ ráugrikráugrik 「Inu-va
dorobóni tobicuita.」 „A kutya ráugrott a betörő-
re.” ◆ rávetődikrávetődik 「Górukípá-va bóruni tobicui-
ta.」 „A kapus rávetődött a labdára.”

tobicsitobicsi ◆ beékeltbeékelt területterület ◆ enklávéenklávé ◆ exk-exk-
lávélávé ◆ különálló területdarabkülönálló területdarab
tobicsigautobicsigau ◆ nagyban különböziknagyban különbözik
tobicsirutobicsiru ◆ szétfröcskölődikszétfröcskölődik 「Csiga tobi
csitta.」 „A vér szétfröcskölődött.” ◆ szétrep-szétrep-
penpen 「Hato-va tobi csitta.」 „A galambok szét-
reppentek.” ◇ bisattotobicsirubisattotobicsiru szét-szét-
fröccsenfröccsen 「Butano csi-va bisatto tobi csitta.」
„A disznó vére szétfröccsent.”

tobidasitobidasi ◆ kinyúló részkinyúló rész
tobidasitekurutobidasitekuru ◆ kikanyarodikkikanyarodik eléelé 「Dzsi-
tensaga vatasino maeni tobi dasitekita.」 „Kika-
nyarodott elém egy biciklis.”

tobidaszutobidaszu ◆ előugrikelőugrik 「Hakokaranuigurumi-
nopieroga tobi dasita.」 „A dobozból előugrott
egy játékbohóc.” ◆ kihajlikkihajlik 「Eda-va hodó-e to-
bi dasiteiru.」 „Az ág kihajlik az utcára.” ◆ kinyú-kinyú-
liklik 「Ivaga umino ueni tobi dasiteiru.」 „A szik-
la kinyúlik a tenger fölé.” ◆ kirohankirohan 「Kodomo-
va dóro-e tobi dasita.」 „A gyerek kirohant az út-
testre.” ◆ kirontkiront 「Neko-va hejakara tobi dasi-
ta.」 „A macska kirontott a szobából.” ◆ kiug-kiug-
rikrik 「Beddokara tobi dasita.」 „Kiugrottam az
ágyból.” ◆ lelóglelóg 「Cukuekara honga hanbuntobi
dasiteiru.」 „A könyv félig lelóg az asztalról.” ◆

megszökikmegszökik 「Inu-va ie-o tobi dasita.」 „A kutya
megszökött otthonról.” ◇ tobidasitobidasi kinyúlókinyúló
részrész
tobiderutobideru ◆ kidülledkidülled 「Odoroite mega tobi dasi-
ta.」 „Kidülledtek a szemei.”

tobidógutobidógu ◆ hajítófegyverhajítófegyver ◆ lőeszközlőeszköz ◆ lö-lö-
vedékes fegyvervedékes fegyver
tobieitobiei ◆ sasrájasasrája
tobigataka-otobigataka-o umuumu ◆ gyerekgyerek túlszárnyaljatúlszárnyalja
a szüleita szüleit
tobigucsitobigucsi ◆ kampós botkampós bot ◆ tűzoltókampótűzoltókampó
tobigumotobigumo ◆ ugrópókugrópók

tobihanerutobihaneru ◆ fröccsenfröccsen 「Tonkacu-o cukutte-
ite aburaga jukani tobi haneta.」 „A rántott hús
olaja a földre fröccsent.” ◆ kilötyögkilötyög 「Aruiteiru
aidanikóhíga tobi haneta.」 „Menés közben kilö-
työgtettem a kávét.” ◆ ráfröccsenráfröccsen 「Kuruma-
ga tóri mizutamarino mizuga bokuni tobi hane-
ta.」 „Elment mellette egy autó, és a pocsolya vi-
ze ráfröccsent.” ◆ szökdécselszökdécsel 「Kodomo-va to-
bi haneteita.」 „A gyerek szökdécselt.” ◆ szö-szö-
kellkell 「Kodomo-va tobi hanenagara aruiteita.」
„A gyerek szökellve ment.” ◆ ugrabugrálugrabugrál
「Uszagi-va tobi haneteita.」 „A nyuszi ugrabug-
rált.” ◆ ugrándozikugrándozik 「Kodomotacsi-va tobi ha-
neteita.」 „A gyerekek ugrándoztak.”

tobihanerukototobihanerukoto ◆ szökellésszökellés
tobihitobihi ◆ átterjedésátterjedés ◆ begyűrűzésbegyűrűzés ◆ ótvarótvar
tobihiszurutobihiszuru ◆ átterjedátterjed 「Kin-júkiki-va ósúni
tobi hisita.」 „A gazdasági válság átterjedt Euró-
pára.” ◆ begyűrűzikbegyűrűzik 「Cúkakiki-va rosiani to-
bi hisita.」 „A valutaválság begyűrűzött Oroszor-
szágba.” ◆ belekapbelekap 「Kadzsi-va rinkani tobi his-
ita.」 „A tűz belekapott a szomszéd házba.”

tobiiritobiiri ◆ beugrásbeugrás
tobiiridetobiiride ◆ előzeteselőzetes bejelentésbejelentés nélkülnélkül
「Tobi iride kensza-o ukerukotoga dekiru.」
„Előzetes bejelentés nélkül lehet vizsgálatot kér-
ni.”

tobiirideszankaszurutobiirideszankaszuru ◆ beugrikbeugrik 「Tobi iride
siaini szankasita.」 „Beugrottam a csapatba a
mérkőzésen.”

tobiiriszankatobiiriszanka ◆ beugrásbeugrás ◆ előzeteselőzetes beje-beje-
lentéslentés nélkülinélküli részvételrészvétel ◆ spontánspontán részvé-részvé-
teltel
tobiiriszurutobiiriszuru ◆ beugrikbeugrik 「Karaoke taikaini tobi
irisita.」 „Beugrottam egy karaoke vetélkedőbe.”

tobiirotobiiro ◆ vörösesbarnavörösesbarna
tobiisitobiisi ◆ tipegőkőtipegőkő 「Tobi isizutaini ogava-o
vatatta.」 „Tipegőköveken átmentem a patakon.”

tobiisirenkjútobiisirenkjú ◆ munkanapokkalmunkanapokkal megszakí-megszakí-
tott többnapos ünneptott többnapos ünnep
tobiitatobiita ◆ műugródeszkaműugródeszka ◆ ugródeszkaugródeszka
tobiitatobikomitobiitatobikomi ◆ műugrásműugrás
tobikakarutobikakaru ◆ nekiugriknekiugrik 「Inu-va dorobóni to-
bikakatta.」 „A kutya nekiugrott a betörőnek.” ◆

összeugrikösszeugrik 「Ippikinonivatori-va mó ih-pikini
tobikakatta.」 „Az egyik kakas összeugrott a má-
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sikkal.” ◆ rárontráront 「Inu-va dorobóni tobikakat-
ta.」 „A kutya rárontott a betörőre.” ◆ ráugrikráugrik
「Inu-va sinnjúsani tobikakatta.」 „A kutya ráug-
rott a behatolóra.” ◆ rávetiráveti magátmagát 「Keiszacu-
va dorobóni tobikakatta.」 „A rendőr rávetette
magát a rablóra.”

tobikautobikau ◆ elrepülelrepül mellettemellette 「Rjokjakukito
szentókiga tobi katteita.」 „Az utasszállító mellett
szemből elrepült egy vadászrepülő.” ◆ repdesrepdes
「Kadande csóga tobi katteita.」 „A virágoskert-
ben lepkék repdestek.” ◆ repkedrepked 「Iroirona ik-
enga tobi katta.」 „Különféle vélemények repked-
tek.” ◆ szálldosszálldos
tobikirinitobikirini ◆ rendkívülrendkívül 「Tobi kirini jaszui.」
„Rendkívül olcsó.”

tobikirinotobikirino ◆ kivételeskivételes 「Tobi kirino szainó」
„kivételes tehetség” ◆ legjobblegjobb 「Tobi kirinova-
in」 „legjobb bor” ◆ rendkívülirendkívüli 「Tobi kirino bi-
dzsin」 „rendkívüli szépségű nő”

tobikjútobikjú ◆ osztályugrásosztályugrás
tobikjúszurutobikjúszuru ◆ kihagykihagy egyegy osztálytosztályt ◆ osz-osz-
tályt ugriktályt ugrik
tobikkotobikko ◆ repülőhal-kaviárrepülőhal-kaviár
tobikotobiko ◆ repülőhal-kaviárrepülőhal-kaviár
tobikoerutobikoeru ◆ átlendülátlendül 「Gádoréru-o tobi koe-
ta.」 „Átlendült a korláton.” ◆ átrepülátrepül 「Hikók-
iga umi-o tobi koeta.」 „A repülőgép átrepülte az
óceánt.” ◆ átugrikátugrik 「Mizutamari-o tobi koeta.」
„Átugrott pocsolyán.” ◆ keresztülvetikeresztülveti magátmagát
「Szaku-o tobi koeta.」 „Keresztülvetette magát a
kerítésen.”

tobikomitobikomi ◆ beleugrásbeleugrás ◆ fejesugrásfejesugrás 「Kare-
va tobi komiga dzsózu.」 „Jól tud fejest ugrani.” ◆

műugrásműugrás ◇ tobikomisigototobikomisigoto váratlanváratlan munkamunka
「Tobi komi sigotoga haitta.」 „Váratlan mun-
kám akadt.”

tobikomidaitobikomidai ◆ trambulintrambulin ◆ ugródeszkaugródeszka
tobikomidzsiszacutobikomidzsiszacu ◆ vonatvonat eléelé ugrásugrás 「Ze-
cubósite tobi komi dzsiszacu-o sita.」 „A vonat elé
ugrott bánatában.”

tobikomikjakutobikomikjaku ◆ beugró vendégbeugró vendég
tobikomikjógitobikomikjógi ◆ műugrásműugrás
tobikomisigototobikomisigoto ◆ váratlanváratlan munkamunka 「Tobi ko-
mi sigotoga haitta.」 „Váratlan munkám akadt.”

tobikomutobikomu ◆ átrepülátrepül 「Bóru-va tonarino ucsini
tobi konda.」 „A labda átrepült a szomszédba.” ◆

beleszállbeleszáll 「Meno nakanihokoriga tobi konda.」
„Beleszállt a por a szemébe.” ◆ beleugrikbeleugrik 「Pú-
runi tobi konda.」 „Beleugrottam a medencébe.”
◆ belevetibeleveti magátmagát 「Tenmongakuno szekaini
tobi konda.」 „A csillagászatba vetettem magam.”
◆ berepülberepül 「Bóru-va góruni tobi konda.」 „A
labda berepült a kapuba.” ◆ berontberont 「Doakara
hitoga tobi kondekita.」 „Az ajtón berontott egy
ember.” ◆ beugrikbeugrik 「Púruni tobi konda.」 „Be-
ugrott a medencébe.” ◆ eléelé ugrikugrik 「Otokoga
szenroni tobi konde sibósita.」 „A férfi a vonat elé
ugrott, és meghalt.” ◆ kerülkerül 「Csigau szekaini
tobi kondajóna kigasita.」 „Olyan érzésem volt,
mintha egy másik világba kerültem volna.” ◆ vetiveti
magátmagát 「Kareno omoni tobi konda.」 „Karjaiba
vetette magát.” ◇ atamakaratobikomuatamakaratobikomu fejestfejest
ugrikugrik 「Atamakarapúruni tobi konda.」 „Fejest
ugrottam a medencébe.” ◇ zabuntotobikomuzabuntotobikomu
belecsobbanbelecsobban 「Púruni tobi konda.」 „Belecsob-
bantam a medencébe.” ◇ menitobikomumenitobikomu sze-sze-
metmet szúrszúr 「Kódzsódeamarini szeibiszareteiru
jószuga meni tobi kondekita.」 „Az üzemben sze-
met szúrt a túlzott rend.”

tobikoszutobikoszu ◆ átlendülátlendül 「Gádoréru-o tobi kosi-
ta.」 „Átlendült a korláton.” ◆ átugrikátugrik 「Csúi-o
tobi kosite taiini sósinsita.」 „A főhadnagyi rend-
fokozatot átugorva lett százados.” ◆ megelőzmegelőz
「Dzsósi-o tobi kosite sósinsita.」 „A főnökömet
megelőzve előléptettek.”

tobimavarutobimavaru ◆ bebarangolbebarangol 「Macsidzsú-o tobi
mavatta.」 „Bebarangoltam a várost.” ◆ repkedrepked
「Micubacsi-va hanano mavari-o tobi mavatte-
ita.」 „A méhek a virág körül repkedtek.” ◆ vir-vir-
gonckodikgonckodik 「Kodomotacsi-va heja-o tobi mavat-
ta.」 „A kisgyerek a szobában virgonckodott.” ◇

szekaidzsú-oszekaidzsú-o tobimavatteiruhitotobimavatteiruhito világjá-világjá-
róró
tobimusimokutobimusimoku ◆ ugróvillásokugróvillások
tobimusiruitobimusirui ◆ ugróvillásokugróvillások
tobiniaburaage-otobiniaburaage-o szaravarerujóniszaravarerujóni ◆ hop-hop-
pon maradvapon maradva
tobinjúgakutobinjúgaku ◆ előrehozottelőrehozott érettségiérettségi utániutáni
továbbtanulástovábbtanulás
tobinokutobinoku ◆ eliszkoleliszkol 「Toszszaniszono ba-o to-
bi noita.」 „Gyorsan eliszkolt a helyszínről.” ◆

félreugrikfélreugrik ◆ hátraugrikhátraugrik 「Inuga kjúni deteki-
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te tobi noita.」 „Amikor hirtelen előjött a kutya,
hátraugrottam.”

tobinomonotobinomono ◆ állványon dolgozó munkásállványon dolgozó munkás
tobinorutobinoru ◆ beugrikbeugrik 「Takusíni tobi notte gen-
bani mukatta.」 „Beugrottam egy taxiba, és a
helyszínre siettem.” ◆ felpattanfelpattan 「Dzsitensani-
hirarito tobi notta.」 „Fürgén felpattantam a bi-
ciklimre.”

tobinukerutobinukeru ◆ kimagaslókimagasló 「Tobi nuketa szai-
nó」 „kimagasló tehetség” ◆ kiválókiváló 「Tobi nu-
kete tacsino joi sina」 „kiváló minőségű cikk” ◆

remekremek 「Kanodzso-va tobi nukete utagaumai.」
„Remekül tud énekelni.”

tobinuketetobinukete ◆ különösenkülönösen 「Tobi nukete takai
sóhin」 „különösen drága termék”

tobiokirutobiokiru ◆ felpattanfelpattan 「Monooto-o kiite tobi
okita.」 „A zajra felpattantam.” ◆ talpratalpra pat-pat-
tantan 「Beddokara tobi okita.」 „Talpra pattantam
az ágyból.”

tobioritobiori ◆ leugrásleugrás
tobioridzsiszacutobioridzsiszacu ◆ leugrásosleugrásos öngyilkos-öngyilkos-
ságság
tobioridzsiszacuszurutobioridzsiszacuszuru ◆ halálba ugrikhalálba ugrik
tobiorirutobioriru ◆ kiugrikkiugrik 「Kare-va madokara tobi
orita.」 „Kiugrott az ablakon.” ◆ leugrikleugrik
「Neko-va iszukara tobi orita.」 „A macska leug-
rott a székről.” ◆ levetileveti magátmagát 「Kószóbiru-
kara tobi ori dzsiszacusita.」 „Levetette magát a
felhőkarcoló tetejéről.” ◆ mélybemélybe vetiveti magátmagát
「Dzsuh-kaikara tobi orita.」 „Mélybe vetette
magát a tizedik emeletről.”

tobiorirukototobiorirukoto ◆ kiugráskiugrás ◆ leugrásleugrás
tobiratobira ◆ ajtóajtó 「Untensu-va vatasino asi-o tobi-
rade haszanda.」 „A vezető rácsukta az ajtót a lá-
bamra.” ◆ ajtószárnyajtószárny ◆ címlapcímlap ◇ tecunoto-tecunoto-
birabira vasajtóvasajtó
tobiraetobirae ◆ címképcímkép 「Honno tobiraeno genga-o
kaita.」 „Megrajzoltam a könyv címképét.”

tobisokutobisoku ◆ állványon dolgozó munkásállványon dolgozó munkás
tobiszarutobiszaru ◆ elrepülelrepül 「Toriga tobi szatta.」 „A
madár elrepült.” ◆ elszállelszáll 「Hikóki-va tobi szat-
ta.」 „A repülő elszállt.” ◆ elugrikelugrik 「Inago-va to-
bi szatta.」 „A szöcske elugrott.”

tobitacutobitacu ◆ elrepülelrepül 「Nihonkarahangaríni tobi-
tatta.」 „Elrepültem Japánból Magyarországra.”

◆ elröppenelröppen 「Tori-va tobi tatta.」 „A madár el-
röppent.” ◆ elstartolelstartol 「Roketto-va tobi tatta.」
„A rakéta elstartolt.” ◆ felreppenfelreppen 「Csó-va tobi
tatta.」 „A lepkék felreppentek.” ◆ felröppenfelröppen
「Tori-va tobi tatta.」 „A madár felröppent.” ◆

felszállfelszáll 「Hikóki-va tobi tatta.」 „Felszállt a re-
pülő.” ◆ kirepülkirepül 「Tori-va tekara tobi tatta.」 „A
madár kirepült a kezemből.” ◆ kiszállkiszáll 「Tori-va
kagokara tobi tatta.」 „A madár kiszállt a kalitká-
ból.”

tobitacuomoitobitacuomoi ◆ izgatottságizgatottság
tobitobinitobitobini ◆ hiányosanhiányosan 「Dórono iega tobi to-
bini tacsi narandeita.」 „Az úton hiányosan álltak
a házak.” ◆ imitt-amottimitt-amott 「Hon-o tobi tobini
jonda.」 „Imitt-amott beleolvastam a könyvbe.”
◆ töredezettentöredezetten 「Hanasiga tobi tobininatta.」
„Töredezett volt a történet.”

tobiucurutobiucuru ◆ átrepülátrepül 「Tori-va tonaririno edani
tobi ucutta.」 „A madár átrepült a szomszéd ág-
ra.” ◆ átszállátszáll 「Tori-va hokano edani tobi ucut-
ta.」 „A madár átszállt egy másik ágra.” ◆ át-át-
ugrikugrik 「Szaru-va tonarino kini tobi ucutta.」 „A
majom átugrott a szomszéd fára.”

tobiuotobiuo ◆ repülőhalrepülőhal
tobiuozatobiuoza ◆ RepülőhalRepülőhal
tóbjótóbjó ◆ betegséggelbetegséggel küzdésküzdés ◆ küzdelemküzdelem aa
betegséggelbetegséggel 「Szan-nenkanno tóbjószeikacu」
„három éves küzdelem a betegséggel”

tóbótóbó ◆ dezertálásdezertálás ◆ szökésszökés
tóbócsúnotóbócsúno ◆ szökésbenszökésben lévőlévő 「Tóbócsúno
han-nin」 „szökésben lévő bűnöző” ◆ szököttszökött
tóboetóboe ◆ nyüszítésnyüszítés ◆ üvöltésüvöltés 「Morikara
ókamino tóboega kikoeta.」 „Az erdőből farkas-
üvöltés hallatszott.” ◆ vonyításvonyítás 「Kesza, tonari-
no ieno inuno tóboede mega szameta.」 „A szom-
szédból áthallatszik a kutyavonyítás.”

tóboe-otóboe-o szuruszuru ◆ nyüszítnyüszít 「Micside inuga
tóboe-o sita.」 „Az utcánkban nyüszítettek a ku-
tyák.” ◆ üvöltüvölt 「Ókamiga nagai tóboe-o sita.」
„Hosszasan üvöltöttek a farkasok.”

tobogantobogan ◆ tobogántobogán
tóbóhantóbóhan ◆ szökésbenszökésben lévőlévő bűnözőbűnöző ◆ szöke-szöke-
vényvény
tobokerutobokeru ◆ bohóckodikbohóckodik 「Toboketa engi」
„bohóckodás” ◆ hülyénhülyén néznéz kiki 「Kaoga harete
toboketa kaoninatta.」 „Megdagadt az arcom, hü-
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lyén nézek ki.” ◆ játsszajátssza aa hülyéthülyét 「Toboke-
runa!」 „Ne játszd a hülyét!” ◆ másholmáshol járjár azaz
eszeesze 「Ano hakasze-va toboketeiru.」 „Annak a
professzornak máshol jár az esze.” ◇ szoratobo-szoratobo-
kerukeru játsszajátssza aa hülyéthülyét 「Cukamattaszuri-va
szoratoboketa.」 „Az elcsípett zsebtolvaj játszotta
a hülyét.”

tóbokutóboku ◆ kidőlt fakidőlt fa
tóbósatóbósa ◆ dezertőrdezertőr ◆ szökevényszökevény
tobosiitobosii ◆ csekélycsekély 「Tobosii keiken」 „csekély
tapasztalat” ◆ érzelemszegényérzelemszegény 「Tobosii hjód-
zsó」 „érzelemszegény arckifejezés” ◆ kevéskevés
「Tobosii szainó」 „kevés tehetség” ◆ szegé-szegé-
nyesnyes 「Tobosii goi」 „szegényes szókincs” ◆

szűkösszűkös 「Ten-nensigen-va tobosii.」 „Szűkösek
a természeti erőforrások.” ◇ szóinitobosiiszóinitobosii öt-öt-
letszegényletszegény 「Szóini tobosii hito」 „ötletsze-
gény ember” ◇ henkanitobosiihenkanitobosii egyhangúegyhangú
「Atarasii kaisade henkani tobosii kankjóni oka-
reta.」 „Az új cégnél egyhangú környezetbe kerül-
tem.”

tóbósutóbósu ◆ szökevényfajszökevényfaj
tóbószurutóbószuru ◆ dezertáldezertál 「Heisi-va tóbósita.」
„A katona dezertált.” ◆ megszökikmegszökik
「Szacudzsinhan-va tóbósiteimaszu.」 „A gyilkos
megszökött.”

tobotoboarukutobotoboaruku ◆ baktatbaktat
tobotobototobotoboto ◆ baktatvabaktatva ◆ kullogvakullogva ◆ mélánmélán
「Rakuda-va tobotoboto szabaku-o aruita.」 „A
tevék mélán mentek a sivatagban.”

tobotobotoarukutobotobotoaruku ◆ battyogbattyog 「Kaeri micsi-
o tobotobo aruiteita.」 „Hazafelé battyogtam az
úton.” ◆ kullogkullog 「Gurúpuno ato-o tobotobo aru-
ita.」 „A csoport után kullogtam.”

tobutobu ◆ átugrikátugrik 「Mizutamari-o tonda.」 „Át-
ugrottam a pocsolyán.” ◆ ugrikugrik 「Kaeruga taka-
ku tonda.」 „A béka magasra ugrott.” ◆ vető-vető-
dikdik 「Kórukípá-va macsigatta hókóni tonda.」 „A
kapus rossz felé vetődött.” ◇ pjonpjontobupjonpjontobu ug-ug-
rálrál 「Kangarú-va pjonpjon tobu.」 „A kenguru
ugrál.”

tobutobu ❶ repülrepül 「Tori-va szora-o tondeiru.」 „A
madarak az égen repülnek.” ◆ átszállátszáll 「Tori-
va hoszoi edakara futoi edani tonda.」 „A madár
átszállt egy vékony ágról egy vastagra.” ◆ bere-bere-
pülpül 「Madokara csóga tondekita.」 „Egy lepke
berepült az ablakon.” ◆ elkattintelkattint 「Cumarana-

ivebuszaitokara tonda.」 „Elkattintottam az unal-
mas weboldalról.” ◆ elmegyelmegy 「Hositara jófuku-
no nioiga tonda.」 „A kiakasztott ruha szaga el-
ment.” ◆ elrepülelrepül 「Rondon-ni tonda.」 „Elre-
pültem Londonba.” ◆ felreppenfelreppen 「Demaga ton-
da.」 „Felreppent az álhír.” ◆ felrepülfelrepül 「Bósi-
va kino uemade tonda.」 „A sapka felrepült a fá-
ra.” ◆ hordhord 「Kono dzsú-va hidarini tobu ku-
szegaaru.」 „Ez a fegyver balra hord.” ◆ kihagykihagy
「Kiokuga tondeiru.」 „Kihagy az emlékezetem.”
◆ kimaradkimarad 「Bangóga tondeiru.」 „Kimarad egy
szám.” ◆ kimegykimegy 「Fjúzuga tonda.」 „Kiment a
biztosíték.” ◆ kiolvadkiolvad 「Hjúzuga tonda.」 „Ki-
olvadt a biztosíték.” ◆ kirepülkirepül 「Ohasi-va tekara
tonda.」 „Kirepült az evőpálcika a kezemből.” ◆

lerepüllerepül 「Meganega tonda.」 „Lerepült a szem-
üvegem.” ◆ pattogpattog 「Furaipan-no aburaga ton-
deiru.」 „A serpenyőben pattog az olaj.” ◆ rep-rep-
penpen 「Tori-va jokete tonda.」 „A madár odébb
reppent.” ◆ röppenröppen 「Tori-va tobi agatta.」 „A
madár a magasba röppent.” ◆ sietsiet 「Tonde ka-
etta.」 „Sietve hazamentem.” ◆ szállszáll 「Tori-
va edakara eda-e to tobu.」 „A madár ágról ágra
száll.” ◆ szárnyalszárnyal 「Szorani torino murega ton-
deiru.」 „Az égen szárnyalnak a madarak.” ◆

szárnyraszárnyra kapkap 「Iron-na uvaszaga tondeita.」
„Különféle híresztelések kaptak szárnyra.” ◇ kub-kub-
igatobuigatobu repülrepül 「Madzsimeni hatarakanakereba
kubiga tobuzoto dzsósini ivareta.」 „A főnököm
azt mondta, ha nem dolgozok komolyabban, re-
pülök.” ◇ tobaszarerutobaszareru felcsapódikfelcsapódik 「Dórok-
ara koisi-va tobaszareta.」 „Egy kő felcsapódott
az útról.” ◇ tobaszarerutobaszareru vágódikvágódik 「Araside
szensicunai-o acscsikocscsi tobaszareta.」 „A vi-
har alatt ide-oda vágódtam a hajókabinban.” ◇

nakazutobazunakazutobazu nemnem hallanihallani rólaróla 「Szono
kasu-va konteszutode júsósitagaszono atoha na-
kazu tobazuni ovatta.」 „Az énekes a versenyen
nyert, de aztán már nem lehetett hallani róla.”
◇ nakazutobazuninarunakazutobazuninaru nemnem aktívaktív 「Szono
szensu-va nakazu tobazuninatta.」 „Az a verseny-
ző már nem aktív.” ◇ bakuhacudebakuhacude soto-esoto-e tobutobu
kirobbankirobban 「Mado-va bakuhacude szoto-e ton-
da.」 „Kirobbant az ablak.” ◇ hanasigatobuhanasigatobu
hirtelen témát válthirtelen témát vált
tóbutóbu ◆ fejfej 「Umano tóbu」 „ló feje”

tóbutóbu ◆ keletikeleti részrész 「Hokkaidótóbu」 „Hokka-
idó keleti része”

tóbucutóbucu ◆ kínai árukínai áru
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tóbucujatóbucuja ◆ kínai boltkínai bolt
tóbugaisótóbugaisó ◆ fejsérülésfejsérülés
tobujóniurerutobujóniureru ◆ viszik,viszik, mintmint aa cukrotcukrot 「Ko-
no kucu-va tobujóni ureru.」 „Ezt a cipőt viszik,
mint a cukrot.”

tobukototobukoto ◆ röpteröpte
tobukurotobukuro ◆ ajtótokajtótok ◆ redőnytokredőnytok ◆ zsalu-zsalu-
toktok
tóbuntóbun ◆ egyenlőegyenlő részrerészre osztásosztás 「Okane-o
szantóbunsita.」 „Három egyenlő részre osztot-
tuk a pénzt.”

tóbuntóbun ◆ cukorcukor 「Kimi-va tóbun-o toriszugitei-
ru.」 „Túl sok cukrot eszel!” ◆ cukortartalomcukortartalom
「Hacsimicuno tóbun」 „méz cukortartalma”

tóbuntóbun ◆ beláthatóbelátható időnidőn belülbelül 「Kono sigoto-
va tóbunovaranaidaró.」 „Ez a munka belátható
időn belül nem lesz kész.” ◆ egyelőreegyelőre
「Tóbunaszokoni-va ikimaszen.」 „Egyelőre nem
járok hozzájuk.” ◆ egyhamaregyhamar 「Tóbunkjúrjó-va
agaranaidesó.」 „Egyhamar nem fog emelkedni a
fizetésem.”

tóbun-noaidatóbun-noaida ◆ egyegy darabigdarabig 「Tóbunno ai-
dakjúkansimaszu.」 „Egy darabig zárva lesz a
könyvtárunk.” ◆ egyegy ideigideig 「Tóbunno aidakjúg-
jó itasimaszu.」 „Egy ideig zárva tartunk.”

tóbun-nukinotóbun-nukino ◆ cukormentescukormentes 「Tóbun-
nukino sokuhin」 „cukormentes étel”

tóbun-otóbun-o oszaetaoszaeta ◆ cukorszegénycukorszegény 「Tóbun-o
oszaeta rjóri」 „cukorszegény étel”

tóbunszurutóbunszuru ◆ egyenlőegyenlő részrerészre osztoszt 「Rieki-
o szantóbunsita.」 „Három egyenlő részre osztot-
tuk a nyereséget.”

toccukamaerutoccukamaeru ◆ elcsípelcsíp 「Dorobó-o toccuka-
maeta.」 „Elcsíptem a betörőt.”

toccukitoccuki ◆ kezdetkezdet 「Kono gakki-va toccukigaja-
szasii.」 „Ennek a hangszernek a tanulása kezdet-
ben könnyű.”

toccukitoccuki ◆ elejeeleje 「Morinotoccukiniaru dzsin-
dzsa」 „erdő elején álló szentély” ◆ elsőelső benyo-benyo-
másmás 「Kare-va toccukiga amari jokunai.」 „Nem
túl jó róla az első benyomás.”

toccukijaszuitoccukijaszui ◆ barátságosbarátságos 「Toccukijaszui
hito」 „barátságos ember” ◆ könnyenkönnyen tanulha-tanulha-
tótó 「Toccukijaszui gengo」 „könnyen tanulható
nyelv”

toccukinikuitoccukinikui ◆ megközelíthetetlenmegközelíthetetlen 「Toc-
cukinikui hito」 „megközelíthetetlen ember” ◆

nehezennehezen tanulhatótanulható 「Toccukinikuigému」
„nehezen tanulható játék”

toccukutoccuku ◆ belekapaszkodikbelekapaszkodik ◆ belekezdbelekezd
「Kono gengo-va toccuki jaszui.」 „Könnyű bele-
kezdeni ebbe a nyelvbe.”

toccukutoccuku ◆ közeledikközeledik 「Kare-va motomotoka-
mokude toccuki nikui.」 „Eleve hallgatag ember,
nehéz közeledni hozzá.”

tocutocu ◆ domborúdomború
tócútócú ◆ fájdalomfájdalom ◆ lüktető fájdalomlüktető fájdalom
tocubentocuben ◆ akadozóakadozó beszédbeszéd ◆ döcögődöcögő be-be-
szédszéd
tócúcsirjótócúcsirjó ◆ fájdalomterápiafájdalomterápia
tócúdzsitócúdzsi ◆ fájdalom eseténfájdalom esetén
tocudzsotocudzso ◆ hirtelenhirtelen 「Kanodzso-va tocu-
dzsoaravareta.」 „Hirtelen megjelent.”

tocudzsónotocudzsóno ◆ domborúdomború
tocugaszerutocugaszeru ◆ férjhezférjhez adad 「Muszume-o to-
cugaszeta.」 „Férjhez adtam a lányomat.”

tocugekitocugeki ◆ lerohanlerohan ◆ megrohamozásmegrohamozás ◆ ro-ro-
hamham 「Guntai-va tocugeki-o hadzsimeta.」 „A
katonák rohamra indultak.”

tocugekisuzaitocugekisuzai ◆ konfrontáló interjúkonfrontáló interjú
tocugekiszurutocugekiszuru ◆ lerohanlerohan 「Teki-o tocugekisi-
ta.」 „Lerohanták az ellenséget.”

tocugekitaitocugekitai ◆ rohamosztagrohamosztag
tocugekitaiintocugekitaiin ◆ rohamgárdistarohamgárdista ◆ roham-roham-
osztagososztagos
tocugutocugu ◆ beházasodikbeházasodik 「Kanodzso-va szuzuki
keni tocuida.」 „Beházasodott a Szuzuki család-
ba.” ◆ férjhezférjhez megymegy 「Muszume-va tocuida.」
„A lányom férjhez ment.” ◆ hozzámegyhozzámegy 「Jód-
zsini tocuida.」 „Hozzáment Józsihoz.” ◇ tocu-tocu-
gaszerugaszeru férjhezférjhez adad 「Muszume-o tocugasze-
ta.」 „Férjhez adtam a lányomat.”

tócúkjófusótócúkjófusó ◆ algofóbiaalgofóbia ◆ fájdalomtólfájdalomtól va-va-
ló félelemló félelem
tocumenkjótocumenkjó ◆ domború tükördomború tükör
tocumen-notocumen-no ◆ konvexkonvex
tocunjútocunjú ◆ behatolásbehatolás
tocunjúdenrjútocunjúdenrjú ◆ áramlökésáramlökés ◆ bekapcsolásibekapcsolási
áramlökésáramlökés
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tocunjúszurutocunjúszuru ◆ behatolbehatol 「Tanszaki-va kasze-
ino taikikenni tocunjúsita.」 „Az űrszonda beha-
tolt a Mars légkörébe.” ◆ bocsátkozikbocsátkozik 「Giron-
ni tocunjúsita.」 „Vitába bocsátkozott.”

tocunotocuno ◆ konvexkonvex
tocuoicutocuoicu ◆ ingadozvaingadozva
tocuoicuszurutocuoicuszuru ◆ ingadozikingadozik
tocurenzutocurenzu ◆ domborúdomború lencselencse ◆ gyűjtőlen-gyűjtőlen-
csecse ◆ konvex lencsekonvex lencse
tócúszeiaitócúszeiai ◆ algomániaalgománia
tocutocutotocutocuto ◆ akadozvaakadozva 「Tocutocuto hanasi-
ta.」 „Akadozva beszélt.” ◆ döcögvedöcögve
tocutocutositatocutocutosita ◆ akadozóakadozó 「Tocutocutosita
hanasi kata」 „akadozó beszéd” ◆ döcögődöcögő
tocuzentocuzen ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Hikóki-va rédá-
kara tocuzenkieta.」 „A repülőgép egyszer csak
eltűnt a radar képernyőjéről.” ◆ hirtelenhirtelen
「Tocuzenvare-o usinatta.」 „Hirtelen elvesztet-
tem a fejem.” ◆ váratlanulváratlanul 「Tomodacsi-va
tocuzenkao-o dasita.」 „Váratlanul betoppant a
barátom.”

tocuzen-aravarerutocuzen-aravareru ◆ toppantoppan 「Csicsi-va to-
cuzenvatasino hejani aravareta.」 „Az apám a
szobámba toppant.”

tocuzencsiiszakunarutocuzencsiiszakunaru ◆ összeugrikösszeugrik 「Mo-
nitáno gazó-va tocuzencsiiszakunatta.」 „Össze-
ugrott a kép a monitoron.”

tocuzenhen-itocuzenhen-i ◆ mutációmutáció 「Tocuzenhen-ide
hokano sugadekita.」 „A mutációval egy másik
faj jött létre.” ◇ idensitocuzenhen-iidensitocuzenhen-i génmutá-génmutá-
cióció ◇ szairentotocuzenhen-iszairentotocuzenhen-i csendescsendes mu-mu-
tációtáció ◇ sizentocuzenhen-isizentocuzenhen-i spontánspontán mutá-mutá-
cióció ◇ szensokutaitocuzenhen-iszensokutaitocuzenhen-i
kromoszóma-mutációkromoszóma-mutáció ◇ zentocuzenhen-izentocuzenhen-i
premutációpremutáció ◇ tentocuzenhen-itentocuzenhen-i pontmutá-pontmutá-
cióció ◇ miszuszenszutocuzenhen-imiszuszenszutocuzenhen-i értelmet-értelmet-
len mutációlen mutáció
tocuzenhen-igentocuzenhen-igen ◆ mutagénmutagén
tocuzenhen-ihindotocuzenhen-ihindo ◆ mutációs gyakoriságmutációs gyakoriság
tocuzenhen-ijúhacutocuzenhen-ijúhacu ◆ mutagenezismutagenezis ◇

buitokuitekitocuzenhen-ijúhacubuitokuitekitocuzenhen-ijúhacu célzottcélzott
mutagenezismutagenezis
tocuzenhen-isutocuzenhen-isu ◆ mutánsmutáns
tocuzenhen-itaitocuzenhen-itai ◆ mutánsmutáns

tocuzen-notocuzen-no ◆ hirtelenhirtelen 「Tocuzenno haki ke」
„hirtelen fellépő hányinger”

tocuzensitocuzensi ◆ hirtelen halálhirtelen halál
tocuzentoridaszutocuzentoridaszu ◆ előrántelőránt
tócsakutócsaku ◆ beérkezésbeérkezés ◆ érkezésérkezés 「Tócsaku-
dzsikangazureteiru.」 „Az érkezés időpontja elto-
lódott.” ◆ megérkezésmegérkezés
tocsakubunkatocsakubunka ◆ őskultúraőskultúra
tócsakudzsikokutócsakudzsikoku ◆ érkezésiérkezési időidő 「Dzsiko-
kuhjóno tócsakudzsikoku-va joteidzsikokude-
szu.」 „A menetrenden az érkezési idő tervezett
időt jelent.”

tócsakudzsuntócsakudzsun ◆ érkezésiérkezési sorrendsorrend 「Mósi
komi-va tócsakudzsunni uke cuketeorimaszu.」
„A kérelmeket érkezési sorrendben dolgozzuk fel.”

tócsakuekitócsakueki ◆ célállomáscélállomás 「Tócsakuekimade-
no keiro-o sirabeta.」 „Megkerestem az útvonalat
a célállomásig.”

tócsakujoteitócsakujotei ◆ várhatóvárható érkezésérkezés 「Asitano
asza, mokutekicsini tócsakujoteideszu.」 „A célál-
lomásra várhatóan holnap reggel érkezünk.”

tócsakurobítócsakurobí ◆ érkezési csarnokérkezési csarnok
tócsakuszurutócsakuszuru ◆ befutbefut 「Densaga tócsakusi-
ta.」 „Befutott a vonat.” ◆ érkezikérkezik 「Hikóki-
va icu tócsakusitano?」 „Mikor érkezett a repülő-
gép?” ◆ kiérkiér 「Kjúkjúsaga tócsakusitatokini-va
vatasi-va musino ikidattaszóda.」 „Mikor kiért a
mentő, én állítólag már alig lélegeztem.” ◆ meg-meg-
érkezikérkezik 「Zen-nikkúnanahjakurokudzsú binga
tócsakusimasita.」 „Az ANA 760-as járata megér-
kezett.”

tocscsimerarerutocscsimerareru ◆ kikapkikap 「Uszogabarete, csi-
csinitocscsimerareta.」 „Kikaptam apámtól, ami-
kor kiderült, hogy hazudtam.” ◆ szorulszorul 「Cuma-
ni uvakigenba-o oszaerarete, tocscsimerareta.」
„Szorultam, amikor a feleségem a szeretőmmel
együtt talált.”

tocscsimerutocscsimeru ◆ megleckéztetmegleckéztet 「Aicu-o tocs-
csimetejaru!」 „Majd én megleckéztetem!” ◇

tocscsimerarerutocscsimerareru kikapkikap 「Uszogabarete, csi-
csinitocscsimerareta.」 „Kikaptam apámtól, ami-
kor kiderült, hogy hazudtam.” ◇ tocscsimerar-tocscsimerar-
erueru szorulszorul 「Cumani uvakigenba-o oszaerarete,
tocscsimerareta.」 „Szorultam, amikor a felesé-
gem a szeretőmmel együtt talált.”

tocsitocsi ◆ japán lógesztenyejapán lógesztenye ◆ lógesztenyelógesztenye
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tocsitocsi ◆ földföld 「Ani-va tocsi-o katta.」 „A bátyám
földet vett.” ◆ helyhely 「Szumi nareta tocsi-o ba-
nareta.」 „Elhagytam a helyet, amihez hozzánőt-
tem.” ◆ telektelek 「Urini deteiru tocsi-o szagasitei-
maszu.」 „Eladó telket keresek!”

tócsitócsi ◆ felcserélésfelcserélés ◇ tócsiszurutócsiszuru felcserélfelcserél
「Sugoto dzsucugo-o tócsiszuru.」 „Felcseréli az
alanyt és az állítmányt.”

tócsitócsi ◆ ezez ee helyhely 「Tócsi-va fuju-va szamuide-
szu.」 „Ezen a helyen télen hideg van.”

tócsitócsi ◆ kormányzáskormányzás ◆ uralkodásuralkodás ◆ uralomuralom
◇ kigjótócsikigjótócsi vállalati kormányzásvállalati kormányzás
tocsibanindzsintocsibanindzsin ◆ ginzengginzeng
tocsidaicsótocsidaicsó ◆ kataszterkataszter ◆ telekkönyvtelekkönyv
tocsidzsitocsidzsi ◆ főpolgármesterfőpolgármester ◆ fővárosifővárosi
helytartóhelytartó
tocsigaratocsigara ◆ helyi jellegzetességhelyi jellegzetesség
tocsigattetocsigatte ◆ ellentétbenellentétben 「Honjúrui-va to-
rito csigatte tamago-o umanai.」 „Az emlősök, a
madarakkal ellentéteben, nem raknak tojást.” ◆

eltérőeneltérően 「Cumato csigatte kare-va gorufuga
szukida.」 „A feleségétől eltérően ő szereti a gol-
fot.”

tocsigikentocsigiken ◆ Tocsigi megyeTocsigi megye
tócsihótócsihó ◆ anastrófaanastrófa ◆ fordítottfordított szórendszórend ◆

inverzióinverzió
tocsijóintocsijóin ◆ edafikus tényezőedafikus tényező
tocsikaihacutocsikaihacu ◆ területfejlesztésterületfejlesztés
tocsikaihacukósatocsikaihacukósa ◆ területfejlesztőterületfejlesztő
tocsikaihacusatocsikaihacusa ◆ területfejlesztőterületfejlesztő
tocsikaikakutocsikaikaku ◆ földreformföldreform
tocsikairjótocsikairjó ◆ talajjavítástalajjavítás
tocsikakakutocsikakaku ◆ földárföldár ◆ telekártelekár
tocsikantocsikan ◆ helyismerethelyismeret 「Han-nin-va tocsik-
angaatta.」 „Az elkövető jó helyismerettel rendel-
kezett.”

tocsikaokutocsikaoku ◆ ingatlaningatlan
tócsikentócsiken ◆ szuverenitásszuverenitás ◆ uralkodói joguralkodói jog
tocsikkotocsikko ◆ helybélihelybéli
tocsinarikintocsinarikin ◆ földmágnásföldmágnás
tocsinokitocsinoki ◆ japán vadgesztenyejapán vadgesztenye
tocsinokjókaitocsinokjókai ◆ mezsgyemezsgye
tócsi-ranputócsi-ranpu ◆ forrasztólámpaforrasztólámpa

tocsirijótocsirijó ◆ földhasznosításföldhasznosítás
tócsi-rirétócsi-riré ◆ fáklyás váltófutásfáklyás váltófutás
tocsirutocsiru ◆ bakizikbakizik 「Anaunszá-va tocsitta.」 „A
bemondó bakizott.” ◆ elbaltázelbaltáz 「Konpjútáno
szettei-o tocsitta.」 „Elbaltáztam a számítógép
beállításait.” ◆ elrontelront 「Haijú-va szerifu-o to-
csitta.」 „A színész elrontotta a szövegét.” ◆ eltoleltol
「Konpjútáno szettei-o tocsitta.」 „Eltoltam a be-
állításokat a számítógépemen.” ◇ hajatocsirihajatocsiri
elhamarkodottságelhamarkodottság okoztaokozta hibahiba 「Bokuno
hajatocsiridatta.」 „Elhamarkodott voltam.”

tócsisatócsisa ◆ uralkodóuralkodó
tocsisojúsatocsisojúsa ◆ földtulajdonosföldtulajdonos ◆ telektu-telektu-
lajdonoslajdonos
tocsisújótocsisújó ◆ föld kisajátításaföld kisajátítása
tócsi-szongutócsi-szongu ◆ kesergőkesergő
tócsiszurutócsiszuru ◆ felcserélfelcserél 「Sugoto dzsucugo-o
tócsiszuru.」 „Felcseréli az alanyt és az állít-
mányt.”

tócsiszurutócsiszuru ◆ kormányozkormányoz 「Kuni-o tócsiszu-
ru.」 „Kormányozza az országot.” ◆ uralkodikuralkodik
「Mukasi-va kono csiiki-va hangaríni tócsiszar-
eteita.」 „Régen magyarok uralkodtak ezen a te-
rületen.”

tocsitókitocsitóki ◆ telekspekulációtelekspekuláció
tocsitókibotocsitókibo ◆ ingatlan-nyilvántartásingatlan-nyilvántartás ◆ te-te-
lekkönyvlekkönyv
tocsitokuszan-notocsitokuszan-no ◆ endémiásendémiás
tocsótocsó ◆ főpolgármesterifőpolgármesteri hivatalhivatal ◆ város-város-
házaháza
tócsótócsó ◆ Tang-dinasztiaTang-dinasztia
tócsótócsó ◆ hivatalbahivatalba menésmenés ◇ hacutócsóhacutócsó elsőelső
napnap aa hivatalbanhivatalban 「Sicsó-va hacutócsósita.」
„A polgármesternek ez volt az első napja a hivatal-
ban.”

tócsótócsó ◆ csúcscsúcs megmászásamegmászása ◆ megmászásmegmászás
「Himaraja tócsóni idonda.」 „A Himalája meg-
mászására vállalkozott.” ◇ hacutócsóhacutócsó csúcscsúcs
előelő megmászásamegmászása 「Ebereszutono hacutócsó」
„Csomolungma első megmászása”

tócsótócsó ◆ lehallgatáslehallgatás
tócsótócsó ◆ fejtetőfejtető ◆ koponyatetőkoponyatető
tócsóbitócsóbi ◆ hivatali naphivatali nap
tócsóbutócsóbu ◆ fejtetőfejtető
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tocsócsótocsócsó ◆ G-dúrG-dúr
tócsódzsikentócsódzsiken ◆ lehallgatásilehallgatási botránybotrány
「Szóridaidzsinkantei, denvatócsódzsiken」 „mi-
niszterelnök hivatali rezidenciájának lehallgatási
botránya”

tócsóekitócsóeki ◆ izotóniás oldatizotóniás oldat
tócsókitócsóki ◆ lehallgatókészüléklehallgatókészülék 「Daitórjóno
hejade tócsóki-o hakkensita.」 „Lehallgatókészü-
léket találtak az elnök szobájában.” ◆ poloskapoloska
「Taisino dzsimusicuni tócsókiga sikakerareta.」
„Poloskát tettek a nagykövet irodájába.”

tócsokutócsoku ◆ szolgálatszolgálat 「Sikan-va tócsoku-o hiki
cuida.」 „A tiszt átvette a szolgálatot.” ◆ ügyeletügyelet
「Szakuja-va tócsokude bjóinni tomari konda.」
„Tegnap éjjel ügyeletesként maradtam a kórház-
ban.”

tócsokuitócsokui ◆ ügyeletes orvosügyeletes orvos
tócsokuintócsokuin ◆ ügyeletesügyeletes
tócsokukangofutócsokukangofu ◆ ügyeletes nővérügyeletes nővér
tócsokukinmutócsokukinmu ◆ ügyeleti szolgálatügyeleti szolgálat
tócsokusikantócsokusikan ◆ ügyeletes tisztügyeletes tiszt
tócsokuszurutócsokuszuru ◆ ügyeletetügyeletet tarttart 「Kjókono
isi-va tócsokusiteiru.」 „Ma ez az orvos tart ügye-
letet.”

tocsósitocsósi ◆ kitartórügykitartórügy ◆ sarjhajtássarjhajtás ◆ ta-ta-
rackrack ◆ tőhajtástőhajtás
tócsószurutócsószuru ◆ hivatalbahivatalba járjár 「Kono sicsó-va
dzsitensade tócsószuru.」 „Ez a polgármester ke-
rékpárral jár a hivatalba.” ◆ hivatalbanhivatalban megje-megje-
leniklenik 「Sicsó-va dzsúdzsini tócsósita.」 „A pol-
gármester 10 órakor jelent meg a hivatalában.”

tócsószurutócsószuru ◆ lehallgatlehallgat 「Kono denva-va tó-
csószaretairu.」 „Ezt a telefont lehallgatják.”

tocsútocsú ◆ közbenközben 「Untensiteiru tocsúde kuru-
maga tomatta.」 „Vezetés közben leállt a kocsi.”
◇ ikutocsúdeikutocsúde menetmenet 「Kaisani iku tocsúde
tegami-o desita.」 „Munkába menet feladtam a
levelet.” ◇ kitakunotocsúdekitakunotocsúde hazafeléhazafelé 「Ki-
takuno tocsúde kuszurijani jotta.」 „Hazafelé be-
mentem a gyógyszertárba.”

tocsútocsú ◆ utazás Kínábautazás Kínába
tócsútócsú ◆ laplap tetejiteteji jegyzetjegyzet ◆ laplap tetejiteteji
megjegyzésmegjegyzés
tocsúdacurakutocsúdacuraku ◆ lemorzsolódáslemorzsolódás

tocsúdetocsúde ◆ közbenközben 「Kaidanni nobotteiru to-
csúde asigacutta.」 „Lépcsőzés közben begörcsölt
a lábam.” ◆ menetmenet közbenközben 「Tocsúde okane-o
vaszureta kotoni kigacuita.」 „Menet közben ju-
tott eszébe, hogy otthon felejtette a pénzét.” ◆ út-út-
közbenközben 「Icumo ucsini kaeru tocsúde kaimono-o
simaszu.」 „Amikor hazamegyek, útközben bevá-
sárlok.”

tocsúdecsúsiszurutocsúdecsúsiszuru ◆ félbeszakítfélbeszakít 「Siai-va
tocsúde csúsiszareta.」 „Félbeszakították a
meccset.”

tocsúdedacurakutocsúdedacuraku ◆ lemorzsolódiklemorzsolódik 「Kono
gakkó-va tocsúde dacurakuszeitoga ói.」 „Ebből
az iskolából sokan lemorzsolódnak.”

tocsúdejamerutocsúdejameru ◆ félbehagyfélbehagy 「Daigaku-o to-
csúde jameta.」 „Félbehagytam az egyetemet.”

tocsúdenagedaszutocsúdenagedaszu ◆ félbehagyfélbehagy
「Icsidohadzsimetakoto-va kantanni tocsúde
nage daszanaikoto!」 „Nem szabad félbehagyni,
amit az ember elkezd.”

tocsúdeovarutocsúdeovaru ◆ félbemaradfélbemarad 「Tocsúde
ovattacseszugému-o cuzuketa.」 „Folytatták a fél-
bemaradt sakkjátszmát.”

tocsúdetanomutocsúdetanomu ◆ lekérlekér 「Danszuno tocsúde
hokano hitokara odotte hosiito tanomareta.」
„Lekérték a táncpartneremet, amikor táncoltunk.”

tocsúgesatocsúgesa ◆ útmegszakításútmegszakítás
tocsúgesaszurutocsúgesaszuru ◆ megszakítmegszakít 「Kono
kippude-va tocsúgesaga júkódeszu.」 „Ezzel a
jeggyel meg lehet szakítani az utat.”

tocsúkeidzsitocsúkeidzsi ◆ részidőrészidő
tocsúmadetocsúmade ◆ féligfélig 「Eiga-o tocsúmade mita.」
„Félig néztem a filmet.”

tocsútaigakusatocsútaigakusa ◆ lemorzsolódott diáklemorzsolódott diák
tódatóda ◆ hajítás és ütéshajítás és ütés
tódaacutódaacu ◆ szelekciós nyomásszelekciós nyomás
todaerutodaeru ◆ leálltleállt 「Kokjúga todaeta.」 „Leállt
a légzése.” ◆ megakadmegakad 「Hanasiga todaeta.」
„Megakadt a beszélgetés.” ◆ megszakadmegszakad 「Ren-
rakuga todaeta.」 „Megszakadt vele a kapcsola-
tunk.” ◆ megszűnikmegszűnik 「Sinszaigo rikudzsókócúga
todaeta.」 „A földrengés után megszűnt a száraz-
földi forgalom.”

tódaitódai ◆ világítótoronyvilágítótorony
tódaitódai ◆ család jelenlegi fejecsalád jelenlegi feje ◆ jelenkorjelenkor
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tódaitódai ◆ Tang-korTang-kor
tódaitódai ◆ Tokiói EgyetemTokiói Egyetem
tódaiguszatódaigusza ◆ kutyatejkutyatej
tódaimoritódaimori ◆ világítótorony őrevilágítótorony őre
tódaimotokurasitódaimotokurasi ◆ nemnem látjalátja aa fátólfától azaz er-er-
dőtdőt
tódaimuhinotódaimuhino ◆ jelenlegjelenleg egyedülállóegyedülálló
「Tódaimuhinogitá-tekunikku」 „jelenleg egye-
dülálló gitározási technika”

tódainotódaino ◆ korunkkorunk 「Tódaino meidzsin」 „ko-
runk nagy híressége”

tódantódan ◆ emelvényre lépésemelvényre lépés
todanatodana ◆ polcospolcos szekrényszekrény ◇ sokkitodanasokkitodana
konyhaszekrénykonyhaszekrény
tódanszutódanszu ◆ spicctáncspicctánc
tódanszurutódanszuru ◆ emelvényreemelvényre léplép 「Enzecusa-va
tódansita.」 „A szónok az emelvényre lépett.” ◆

fellép a katedrárafellép a katedrára
todaretodare ◆ lelógó ajtó-gyöklelógó ajtó-gyök
tódetóde ◆ hosszabbhosszabb útút 「Asiga itakute tódeszuru-
noga kovai.」 „Fáj a lábam, nem merek hosszabb
útra menni.” ◆ túratúra
todentoden ◆ Fővárosi VasúttársaságFővárosi Vasúttársaság
tódententódenten ◆ izoelektromos pontizoelektromos pont
tódentendenbunrihótódentendenbunrihó ◆ izoelektromosizoelektromos fó-fó-
kuszáláskuszálás
tódentendenkieidóhótódentendenkieidóhó ◆ izoelektromosizoelektromos fó-fó-
kuszáláskuszálás
todotodo ◆ kifejlett nagyfejű tengeri pérkifejlett nagyfejű tengeri pér
todotodo ◆ Steller-oroszlánfókaSteller-oroszlánfóka
todotodo ◆ szahalini jegenyefenyőszahalini jegenyefenyő
tódotódo ◆ fagyottfagyott földföld ◇ eikjútódoeikjútódo permaf-permaf-
rosztroszt 「Csikjúondankade eikjútódoga toke
hadzsimeta.」 „A globális felmelegedéstől elkez-
dett olvadni a permafroszt.”

tódotódo ◆ fazekasagyagfazekasagyag ◆ kaolinkaolin
todófukentodófuken ◆ Tokió,Tokió, Hokkaidó,Hokkaidó, Kiotó,Kiotó, Osza-Osza-
ka és a megyékka és a megyék
todoketodoke ◆ bejelentésbejelentés 「Rakuraino eikjóde
hokengaisanitakuszan-no higaitodokega kita.」
„A villámlások miatt a biztosítóhoz sok kárbeje-
lentés érkezett.” ◇ kaimeitodokekaimeitodoke névváltoz-névváltoz-
tatásitatási kérelemkérelem 「Kaimeitodoke-o dasita.」
„Névváltoztatási kérelmet nyújtottam be.” ◇ tai-tai-

sokutodokesokutodoke felmondásfelmondás 「Taisokutodoke-o da-
sita.」 „Beadtam a felmondásomat.” ◇ dakkai-dakkai-
todoketodoke kilépésikilépési kérelemkérelem ◇ tensucutodoketensucutodoke
kijelentkezéskijelentkezés ◇ tennjútodoketennjútodoke bejelentke-bejelentke-
zészés ◇ higaitodokehigaitodoke feljelentésfeljelentés 「Keiszacuni
higaitodoke-o dasita.」 „Feljelentést tettem a
rendőrségen.” ◇ higaitodokehigaitodoke kárjelentéskárjelentés
「Higaitodokeke-o hokengaisani dasita.」 „Kár-
jelentést nyújtott be a biztosítónak.” ◇ rikonto-rikonto-
dokedoke válási nyilatkozatválási nyilatkozat
todokedetodokede ◆ bejelentésbejelentés 「Ekicsikakuniszuri-
gairuto iu todoke degaatta.」 „Bejelentés érkezett,
hogy az állomás közelében zsebtolvaj van.”

todokederutodokederu ◆ bejelentbejelent 「Gótó-o keiszacu-e
todoke deta.」 „Bejelentette a lopást a rendőrsé-
gen.”

todokedesotodokedeso ◆ bejelentőlapbejelentőlap
todokemonotodokemono ◆ csomagcsomag 「Todoke monodes-
zu!」 „Csomagot hoztam!”

todokerutodokeru ◆ bejelentbejelent 「Sokucsúdoku-o tókjo-
kuni todoketa.」 „Az ételmérgezést bejelentette az
illetékes hatóságnak.” ◆ eljuttateljuttat 「Roketto-va
hito-o cukini todoketa.」 „A rakéta eljuttatta az
ember a Holdra.” ◆ juttatjuttat 「Kunini endzso-
o todoketa.」 „Segélyt juttattak az országba.” ◆

kézbesítkézbesít 「Tegami-o todoketa.」 „Kézbesítette
a levelet.” ◆ leadlead 「Micside hirotta keitaidenva-
o kóban-e todoketa.」 „Az úton talált mobiltele-
font leadtam a rendőrségen.” ◆ leszállítleszállít
「Kudamono-o todoketa.」 „Leszállította a gyü-
mölcsöt.” ◆ meghozmeghoz 「Haitacunin-va nimocu-
o todoketa.」 „A kézbesítő meghozta a csomago-
mat.” ◇ kikitodokerarerukikitodokerareru meghallgatásrameghallgatásra
találtalál 「Vatasino oinori-va kiki todokerareta.」
„Az imám meghallgatásra talált.”

todokerukototodokerukoto ◆ eljuttatáseljuttatás
todokesotodokeso ◆ bejelentésbejelentés
todoketemorautodoketemorau ◆ eljuttateljuttat 「Rokuon-o ki-
sani todoketemoratta.」 „Eljuttatta a felvételt az
újságíróhoz.”

todokóritodokóri ◆ bajbaj 「Sudzsucu-va todokórinaku
szunda.」 „Baj nélkül véget ért a műtét.” ◆ elma-elma-
radásradás 「Sigotono todokóriga hetta.」 „Behoz-
tam az elmaradást a munkában.” ◆ fennakadásfennakadás
◆ késlekedéskéslekedés 「Csinrjó-o todokórinaku siha-
ratta.」 „Késlekedés nélkül kifizette a lakbért.”
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todokórutodokóru ◆ hátralékahátraléka vanvan 「Jacsinga todo-
kótteiru.」 „Lakbérhátraléka van.” ◆ késésbenkésésben
vanvan 「Sigotoga todokótteiru.」 „Késésben va-
gyok a munkámmal.” ◆ késlekedikkéslekedik
「Kózuitaiszaku-va todokótteita.」 „Késlekedtek
az árvízvédelemmel.” ◆ megrekedmegreked 「Dzsisinno
eikjóde bucurjúga todokótteiru.」 „A földrengés
miatt megrekedt az áruforgalom.”

todokutodoku ◆ átadódikátadódik 「Kanodzsoni bokuno
omoiga todokanakatta.」 „Nem tudtam átadni a
nőnek az érzéseimet.” ◆ elérelér 「Hjóhakuzai-o ko-
domono tega todokanai tokoroni oita.」 „A hipót
oda tettem, ahol a gyerekek nem tudják elérni.”
◆ eljuteljut 「Kokomaderadzsiono denpa-va todoka-
nai.」 „Ide nem jut el a rádióhullám.” ◆ érér 「Ko-
nokuriszumaszucuríha tendzsómade todoku.」
„Ez a karácsonyfa a plafonig ér.” ◆ érkezikérkezik 「Ko-
zucumiga todokuno-o matteiru.」 „Várom a cso-
mag érkezését.” ◆ kiterjedkiterjed 「Szokomade-va
csúiga todokanakatta.」 „Odáig nem terjedt ki a
figyelme.” ◆ leérleér 「Púrude asiga todokanaitopa-
nikkuninaru.」 „Pánikba esek, ha nem ér le a me-
dencében a lábam.” ◆ megérkezikmegérkezik 「Kozucumi-
ga todoita.」 „Megérkezett a csomag.” ◆ megjönmegjön
「Kozucumiga todoita.」 „Megjött a csomag.” ◆

odaérodaér 「Kino eda-va denszenni todoku.」 „Oda-
ér a faág a villanydróthoz.” ◆ ráérráér 「Zubon-no
take-va kucumade todoku.」 „A nadrágom szára
ráér a cipőmre.” ◇ szoramadetodokuszoramadetodoku égigégig érőérő
「Szoramade todoku ki」 „égig érő fa” ◇ tega-tega-
todokutodoku elérhetőelérhető 「Hon-o tanano tega todoku
basoni oita.」 „Elérhető helyre tettem a polcon a
könyvet.” ◇ tegatodokutegatodoku közeledikközeledik 「Mó jon-
dzsúni tega todokiszóninatteiru.」 „Már 40 felé
közeledek.” ◇ tegatodokutegatodoku hozzáférhozzáfér
「Szenzai-o kodomono tega todokanai basonisi-
matta.」 „Eltettem a mosószert, hogy a gyerek ne
tudjon hozzáférni.” ◇ tegatodokutegatodoku gondosko-gondosko-
dikdik 「Kajuitokoroni tega todoku.」 „Gondosko-
dik arról, amire a legnagyobb szükség van.” ◇ mi-mi-
minitodokuminitodoku értesülértesül 「Kokuminno koe-va szei-
dzsikano mimini todokanakatta.」 „A politikus
nem értesült a nép panaszairól.” ◇ megatodokumegatodoku
figyelfigyel 「Ojano mega mega todokanaitokorode
dzsikoga okotta.」 „A baleset akkor történt, ami-
kor a szülő nem figyelt.” ◇ megatodokumegatodoku kiter-kiter-
jedjed aa figyelmefigyelme 「Han-nin-va keibino mega to-
dokanai basokara sinnjúsita.」 „A tettes ott hatolt
be, ahová az őr figyelme nem terjedt ki.” ◇ meno-meno-

todokukagiritodokukagiri ameddigameddig azaz szemszem ellátellát 「Me-
no todoku kagirihimavari batakedatta.」 „Napra-
forgók voltak a mezőn, ameddig a szem ellát.”

todokutodoku ◆ utazás Németországbautazás Németországba
todokukjoritodokukjori ◆ hatótávolsághatótávolság 「Kazega fukuto
onszeino todoku kjoriga kavaru.」 „Ha fúj a szél
megváltozik a hang hatótávolsága.”

todomarutodomaru ◆ korlátozódikkorlátozódik 「Kareno csisiki-va
gengogakunitodomaranai.」 „A tudása nem kor-
látozódik a nyelvészetre.” ◆ maradmarad 「Cuma-va
ucsinitodomatta.」 „A feleségem otthon maradt.”

todometodome ◆ kegyelemdöféskegyelemdöfés 「Hócsóde
sinzónitodome-o szasita.」 „A szívébe szúrva
megadta a kegyelemdöfést.” ◇ todome-otodome-o sza-sza-
szuszu döntődöntő csapástcsapást mérmér 「Szaigono ittende
aitenitodome-o szasita.」 „Az utolsó góllal döntő
csapást mért az ellenségre.”

todomenotodomeno ◆ döntődöntő 「Csímu-va todomenogóru-
o kimeta.」 „A csapat berúgta a döntő gólt.”

todomenoicsigekitodomenoicsigeki ◆ végsővégső csapáscsapás 「Furjó-
hinno kaisú-va szono kaisanitodomeno icsigeki-o
kuvaeta.」 „A selejtáru visszahívása végső csapást
mért a vállalatra.”

todome-otodome-o szaszuszaszu ◆ döntődöntő csapástcsapást mérmér
「Szaigono ittende aitenitodome-o szasita.」 „Az
utolsó góllal döntő csapást mért az ellenségre.”

todomerutodomeru ◆ beírbeír 「Rekisini na-o todometa.」
„Beírta a nevét a történelembe.” ◆ bevésbevés 「Ba-
sono namae-o kiokunitodometeoita.」 „Bevéstem
az emlékezetembe a hely nevét.” ◆ csupáncsupán csi-csi-
nálnál 「Karukuodzsigi-o szurunitodometa.」 „Csu-
pán könnyedén meghajlott.” ◆ hagyhagy 「Kadzsi-
va nanno atomotodomenakatta.」 „A tűz semmi-
lyen nyomot sem hagyott maga után.” ◆ korlá-korlá-
toztoz 「Cutaeru dzsóhó-va hicujószaisógennitodo-
meta.」 „A mindenképpen szükségesre korlátozta
az átadott információt.” ◆ megőrizmegőriz 「Kaszeki-va
dóbucuno genkei-o todometa.」 „A kövület meg-
őrizte az állat eredeti alakját.” ◆ megtartmegtart 「Dzs-
isinde tatemono-va karódzsite genkei-o todome-
ta.」 „A földrengésben az épület éppen csak meg-
tartotta az eredeti alakját.” ◆ tarttart 「Sinszeki-
o hitobanucsinitodometa.」 „Egy éjszakára nálam
tartottam a rokonomat.” ◆ visszahagyvisszahagy
「Kazoku-o todomete gaikokuni itta.」 „A csa-
ládját visszahagyva külföldre ment.” ◆ vissza-vissza-
tarttart 「Junjúhin-va zeikande tomerareta.」 „Az
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importárut visszatartották a vámon.” ◇ asi-oasi-o to-to-
domerudomeru megállmegáll 「Ródzsin-va asi-o todometa.」
„Az öregember megállt.” ◇ kjútai-okjútai-o todomenaitodomenai
rárá semsem lehetlehet ismerniismerni 「Minato-va hotondo
kjútai-o todomenai.」 „A kikötőre szinte rá sem
lehet ismerni.” ◇ kiroku-okiroku-o todomerutodomeru lejegyezlejegyez
◇ kiroku-o todomerukiroku-o todomeru jegyezjegyez
todonocumaritodonocumari ◆ végülvégül 「Todonocumari-va do-
konimo rjokóni ikazuni nacu-va szugita.」 „Végül
úgy múlt el a nyár, hogy nem utaztunk sehová.”

tódoritódori ◆ bankelnökbankelnök ◆ elnökelnök
todorokaszerutodorokaszeru ◆ zengetzenget 「Nobutoi koe-o to-
dorokaszeta.」 „Öblös hangját zengette.” ◇

meiszei-omeiszei-o todorokaszutodorokaszu berobbanberobban aa hírehíre
「Meiszei-o todorokaszeta.」 „Berobbant a híre a
köztudatba.”

todorokaszutodorokaszu ◆ bőgetbőget 「Baiku-va endzsin-o
todorokaszeta.」 „A motoros bőgette a motorját.”
◆ dübörgetdübörget ◆ zúgatzúgat 「Hikóki-va endzsin-o to-
dorokaszeta.」 „A repülő zúgatta a hajtóművét.”
◇ na-ona-o todorokaszutodorokaszu harsogjaharsogja aa nevétnevét
「Szekaini na-o todorokaszeta.」 „Az egész világ
az ő nevét harsogta.” ◇ mune-omune-o todorokaszerutodorokaszeru
megdobogtatjamegdobogtatja aa szívétszívét
「Gecumencsakuriku-va hitono mune-o todorok-
aszeta.」 „A holdra szállás megdobogtatta az em-
berek szívét.”

todorokitodoroki ◆ dörgésdörgés ◆ dübörgésdübörgés ◆ robajlásrobajlás ◇

kaminarinotodorokikaminarinotodoroki mennydörgésmennydörgés ◇ taihó-taihó-
notodorokinotodoroki ágyúdörgéságyúdörgés ◇ munenotodorokimunenotodoroki
szívdobogásszívdobogás
todorokutodoroku ◆ dörögdörög 「Taihóga todoroita.」
„Ágyú dörgött.” ◆ dübörögdübörög 「Endzsinga todo-
roita.」 „A motor dübörgött.” ◆ robajlikrobajlik
「Tatemono-va todororokinagara taoreta.」 „Az
összedőlő épület robajlott.” ◆ visszhangzikvisszhangzik
「Kareno namae-va szekaidzsúni todoroita.」
„Tőle visszhangzott a világ.” ◆ zengzeng 「Kaminar-
iga todoroita.」 „Zengett az ég.” ◆ zúgzúg 「Umi-va
todoroku.」 „Zúg a tenger.” ◇ munegatodorokumunegatodoroku
zakatolzakatol aa szíveszíve ◇ raimeigatodorokuraimeigatodoroku dörögdörög
az égaz ég
tódotaitódotai ◆ tundratundra
todzsitodzsi ◆ kandzsibakandzsiba tömörítéstömörítés 「Kandzsino
todzsi hiraki」 „szótagírás kandzsiba tömörítése
vagy kibontása”

todzsitodzsi ◆ madammadam ◆ matrónamatróna

todzsitodzsi ◆ könyvkötészetkönyvkötészet ◇ vatodzsivatodzsi japánjapán
könyvkötészetkönyvkötészet 「Vatodzsino hon」 „japán kö-
tésű könyv”

tódzsitódzsi ◆ gyógyfürdő-kezelésgyógyfürdő-kezelés ◆

gyógyfürdő-terápiagyógyfürdő-terápia
tódzsitódzsi ◆ téli napfordulótéli napforduló
tódzsitódzsi ◆ akkoribanakkoriban 「Tódzsi, micsi-o basaga
hasitteita.」 „Akkoriban lovaskocsik jártak az
úton.” ◆ akkoriakkori időkidők 「Tódzsi-o furi kaetta.」
„Visszaemlékeztem az akkori időkre.” ◆ annoanno
「Szenkjúhjakuszandzsúnen tódzsi」 „anno
1930”

tódzsitódzsi ◆ válaszbeszédválaszbeszéd 「Tódzsi-o noberu.」
„Válaszbeszédet mond.”

tódzsibatódzsiba ◆ gyógyfürdőgyógyfürdő
todzsibutatodzsibuta ◆ zárófoltzárófolt ◇ varenabenitodzsi-varenabenitodzsi-
butabuta minden zsák megleli a foltjátminden zsák megleli a foltját
tódzsicutódzsicu ◆ aznapaznap 「Dorobó-va tódzsicucuka-
mattesimatta.」 „A tolvajt még aznap elfogták.”

tódzsicukentódzsicuken ◆ aznapraaznapra szólószóló jegyjegy ◆ napi-napi-
jegyjegy
tódzsicunotódzsicuno ◆ majdanimajdani 「Iki szaki-va tódzsic-
uno tenkinijori kimemasó.」 „A célállomást a
majdani időjáráshoz igazítjuk.”

todzsiganetodzsigane ◆ fűzőkapocsfűzőkapocs ◆ könyvfűzőkönyvfűző ka-ka-
pocspocs
tódzsigotódzsigo ◆ betűszóbetűszó ◆ mozaikszómozaikszó
tódzsikitódzsiki ◆ kerámiakerámia ◆ porcelánporcelán vagyvagy másmás
kerámiakerámia
tódzsikjakutódzsikjaku ◆ gyógyfürdő vendégegyógyfürdő vendége
tódzsikokutódzsikoku ◆ adottadott országország ◆ érintettérintett or-or-
szágszág
todzsikomerarerutodzsikomerareru ◆ beragadberagad 「Erebétani to-
dzsi komerareta.」 „Beragadtam a liftbe.” ◆ nemnem
tudtud kimozdulnikimozdulni 「Súmacu-va taifúnotame ieni
todzsi komerareta.」 „A tájfun miatt nem tudtunk
kimozdulni otthonról a hétvégén.”

todzsikomerutodzsikomeru ◆ bezárbezár 「Raion-o orini todzsi
kometa.」 „Bezártam az oroszlánt a ketrecbe.” ◆

elakadelakad 「Kuruma-va jukini todzsi komerareta.」
„A kocsi elakadt a hóban.” ◆ elzárelzár 「Inuga kja-
kuni kamicukanaijóni hejani todzsi kometa.」
„Elzártam a kutyát az egyik szobába, nehogy meg-
harapja a vendéget.” ◆ lecsuklecsuk 「Han-nin-o ke-
imusoni todzsi kometa.」 „A bűnözőt lecsukták.”

37183718 todonocumari todonocumari – todzsikomeru todzsikomeru AdysAdys



◇ todzsikomerarerutodzsikomerareru nemnem tudtud kimozdulnikimozdulni
「Súmacu-va taifúnotame ieni todzsi komerare-
ta.」 „A tájfun miatt nem tudtunk kimozdulni ott-
honról a hétvégén.”

todzsikomorutodzsikomoru ◆ bezárkózikbezárkózik 「Kare-va hejani
todzsikomotteiru.」 „Bezárkózott a szobájába.” ◆

kuksolkuksol 「Ucsini todzsikomotteiru.」 „Otthon
kuksol.” ◆ zárkózikzárkózik ◇ dzsibun-dzsibun-
nokaranitodzsikomorunokaranitodzsikomoru magába zárkózikmagába zárkózik
todzsikomutodzsikomu ◆ bezárbezár 「Kurumanikagi-o todzsi-
kondesimaimasita.」 „Bezártam a kocsiba a kul-
csot.”

todzsikomutodzsikomu ◆ befűzbefűz 「Sorui-o fairuni todzsi
konda.」 „Befűztem az iratokat egy irattartóba.”
◆ iktatiktat 「Hiso-va sorui-o fairunitodzsi konda.」
„A titkár egy mappába iktatta az iratokat.”

todzsimaritodzsimari ◆ ajtózárásajtózárás 「Todzsimari-o vas-
zurenaide!」 „Ne felejtsd el bezárni az ajtót!” ◆

minden bezárásaminden bezárása
todzsimariszurutodzsimariszuru ◆ bezárkálbezárkál 「Neru maeni
todzsimarisita.」 „Elalvás előtt bezárkáltam.” ◆

mindentmindent bezárbezár 「Ie-o deru maeni todzsimari-o
simasitaka?」 „Bezártál mindent, mielőtt eljöttél
otthonról?”

todzsimetodzsime ◆ varrásvarrás
tódzsintódzsin ◆ idegenidegen ◆ kínaikínai
tódzsinotódzsino ◆ akkoriakkori 「Tódzsino dzsókjó-o sira-
nai.」 „Nem ismerem az akkori helyzetet.”

tódzsiricutódzsiricu ◆ mágnesesmágneses permeabilitáspermeabilitás ◆

permeabilitáspermeabilitás ◇ hitódzsiricuhitódzsiricu relatívrelatív per-per-
meabilitásmeabilitás ◇ fukuszotódzsiricufukuszotódzsiricu komplexkomplex
permeabilitáspermeabilitás
todzsirutodzsiru ◆ becsukbecsuk 「Hon-o todzsita.」 „Be-
csuktam a könyvet.” ◆ berekesztberekeszt 「Gidzsi-o
todzsita.」 „Berekesztette az ülést.” ◆ bezárbezár
「Misze-o todzsita.」 „Bezárta a boltot.” ◆ le-le-
csukcsuk 「Me-o todzsita.」 „Lecsukta a szemét.” ◆

lehunylehuny 「Me-o todzsita.」 „Lehunytam a sze-
mem.” ◆ lezárlezár 「Futa-o todzsitekudaszai.」
„Zárd le a tetejét!” ◆ összecsukösszecsuk 「Kasza-o to-
dzsita.」 „Összecsuktam az esernyőt.” ◆ össze-össze-
hajthajt 「Hon-o todzsita.」 „Összehajtottam a
könyvet.” ◆ összeszorítösszeszorít 「Asi-o gutto todzsi-
ta.」 „Összeszorította a lábát.” ◆ összezárösszezár
「Asi-o todzsita.」 „Összezárta a lábait.” ◇ maku-maku-
oo todzsirutodzsiru befejeződikbefejeződik 「Orinpikku taikai-va
maku-o todzsita.」 „Befejeződött az olimpia.” ◇

rekisi-orekisi-o todzsirutodzsiru megszűnikmegszűnik 「Kono roszen-
va nanadzsúnenno rekisi-o todzsita.」 „Ez a vas-
útvonal a fennállásának hetvenedik évében szűnt
meg.”

todzsirutodzsiru ◆ fűzfűz 「Ito-o cukatte hon-o todzsi-
ru.」 „Cérnával könyvet fűz.” ◆ kötköt 「Hon-o to-
dzsiru.」 „Könyvet köt.” ◆ összefűzösszefűz 「Jósi-o
itode todzsita.」 „Cérnával összefűzte a lapokat.”
◆ összevarrösszevarr
tódzsirutódzsiru / tózurutózuru ◆ befektetbefektet 「Tódzsita
okane-va kaisúdekinakatta.」 „A befektetett pénz
nem térült meg.” ◆ belevetbelevet 「Minsuka undóni
mi-o tódzsita.」 „Belevetette magát a demokrati-
kus mozgalomba.” ◆ dobdob 「Isi-o tódzsiru.」 „Kö-
vet dob.” ◆ feccölfeccöl 「Détabészu szakuszeini
rórjoku-o tódzsita.」 „Sok munkát feccölt az adat-
bázis építésébe.” ◆ fektetfektet 「Fudószanni okane-
o tódzsiru.」 „Ingatlanba fektet.” ◆ ráérezráérez
「Kono szeihin-va dzsikóni tódzsirareta.」 „A ter-
mék készítője ráérzett a kor divatjára.” ◆ vetvet
「Hasikara kavani mi-o tódzsita.」 „A hídról a
folyóba vetette magát.” ◇ iszszeki-oiszszeki-o tódzsirutódzsiru
megbolygatmegbolygat 「Kareno kaszecu-va cúszecuni
iszszeki-o tódzsita.」 „A hipotézise megbolygatta
az elfogadott elméletet.” ◇ ippjó-oippjó-o tódzsirutódzsiru
szavazszavaz 「Minsutóni ippjó-o tódzsita.」 „A de-
mokratákra szavaztam.” ◇ kacsúnitódzsirukacsúnitódzsiru
tűzbetűzbe vetvet 「Himicusorui-o kacsúni tódzsita.」
„Tűzbe vetettem a titkos iratokat.” ◇ kinitódzsi-kinitódzsi-
ruru jóljól időzítidőzít 「Kini tódzsita szeiszaku」 „jól
időzített intézkedés” ◇ szanszeihjó-oszanszeihjó-o tódzsi-tódzsi-
ruru rárá szavazszavaz 「Dokuricuno szanszeihjó-o tó-
dzsita.」 „A függetlenségre szavaztam.” ◇

hantaihjó-ohantaihjó-o tódzsirutódzsiru elleneellene szavazszavaz 「Só-
hizeizózei hóanni hantaihjó-o tódzsita.」 „Az áfa-
kulcs emelése ellen szavazott.” ◇ hikari-ohikari-o tó-tó-
dzsirudzsiru fénytfényt vetvet 「Hinkonmondaini hikari-
o tódzsita.」 „Fényt vetett a szegénység problé-
májára.” ◇ fude-ofude-o tódzsirutódzsiru abbahagyjaabbahagyja azaz
írástírást ◇ mi-omi-o tódzsirutódzsiru vetiveti magátmagát 「Sigotoni
mi-o tódzsita.」 „A munkába vetette magát.” ◇

mi-omi-o tódzsirutódzsiru álláll 「Hantaiszeihani mi-o tódzsi-
ta.」 „A rendszerellenesekhez állt.”

tódzsisatódzsisa ◆ adottadott személyszemély ◆ érintettérintett sze-sze-
mélymély ◆ félfél 「Tódzsisa-va keijaku-o muszubanai-
kotonisita.」 „A szerződő fél elállt a szerződéstől.”

tódzsisanórjokutódzsisanórjoku ◆ perképességperképesség
tódzsiszentódzsiszen ◆ BaktérítőBaktérítő
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todzsitatodzsita ◆ fűzöttfűzött
todzsótodzsó ◆ várvárosvárváros
todzsótodzsó ◆ félbenfélben 「Dzsinkócsinó-va sinkano to-
dzsóniaru.」 „A mesterséges intelligencia még fej-
lődőfélben van.” ◆ feléfelé vezetővezető útonúton 「Szeik-
óno todzsóniaru.」 „A siker felé vezető úton ha-
lad.” ◆ menetmenet 「Kitakutodzsóde inuni oszovar-
eta.」 „Hazafelé menet megtámadott egy kutya.”

tódzsótódzsó ◆ bevonulásbevonulás ◆ fellépésfellépés ◆ jelenésjelenés
「Haijúno tódzsó」 „színész jelenése” ◆ megje-megje-
lenéslenés 「Sinszeihinno tódzsó」 „új termék megje-
lenése” ◆ szereplésszereplés ◆ színpadraszínpadra lépéslépés ◇ sin-sin-
tódzsótódzsó újúj megjelenésmegjelenés 「Sóhinno sintódzsó」
„új termék megjelenése”

tódzsótódzsó ◆ beszállásbeszállás ◆ gépregépre szállásszállás ◆ ha-ha-
jóra szállásjóra szállás
tódzsódzsinbucutódzsódzsinbucu ◆ szereplőszereplő 「Sószecuno tó-
dzsódzsinbucu」 „regény szereplője”

tódzsógucsitódzsógucsi ◆ beszállókapubeszállókapu ◆ kapukapu
「Hikóki-va nanbanno tódzsógucsikara suppa-
cusimaszuka?」 „Hányas kapuról indul a gép?”

tódzsóintódzsóin ◆ személyzetszemélyzet ◆ személyzetszemélyzet tag-tag-
jaja
tódzsókadzsotódzsókadzso ◆ fejecske-virágzatfejecske-virágzat
tódzsókentódzsóken ◆ beszállókártyabeszállókártya 「Tódzsóken-o
kikaini ireta.」 „Belecsúsztatta a beszállókártyát a
gépbe.”

tódzsókengotódzsókengo ◆ konfliktus korakonfliktus kora
tódzsókétotódzsókéto ◆ beszállókapubeszállókapu 「Nidzsúicsiban
tódzsókétojori tódzsó-o okonaimaszu.」 „A 21-es
beszállókapunál történik a beszállás.”

tódzsókjakutódzsókjaku ◆ gépre szálló utasgépre szálló utas
tódzsókocutódzsókocu ◆ borsócsontborsócsont
todzsókokutodzsókoku ◆ fejlődő országfejlődő ország
tódzsónotódzsóno ◆ hengereshengeres
tódzsósatódzsósa ◆ utasutas
tódzsósameibotódzsósameibo ◆ utaslistautaslista
tódzsósiteirutódzsósiteiru ◆ fedélzeten tartózkodikfedélzeten tartózkodik
tódzsószurutódzsószuru ◆ beszállbeszáll 「Hikókini tódzsószu-
ru.」 „Felszáll a repülőbe.” ◆ felszállfelszáll 「Funeni
tódzsószuru.」 „Felszáll a hajóra.”

tódzsószurutódzsószuru ◆ bevonulbevonul 「Szensutacsiga tó-
dzsósita.」 „A versenyzők bevonultak.” ◆ érke-érke-
zikzik aa piacrapiacra 「Atarasii keitaidenvaga tódzsósi-

ta.」 „Új mobiltelefon érkezett a piacra.” ◆ fellépfellép
「Kare-va kono gekini tódzsósinakatta.」 „Ebben
a darabban ő nem lépett fel.” ◆ jelenésejelenése vanvan
「Haijú-va mamonaku tódzsószuru.」 „A színész-
nek hamarosan jelenése lesz.” ◆ léplép 「Szono
haijú-va hacubutaini tódzsósita.」 „A színész elő-
ször lépett színpadra.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Atarasii
kurumaga tódzsósita.」 „Megjelent egy új autó.”
◆ szerepelszerepel 「Kono macsi-va honnimo tódzsósi-
maszu.」 „Ez a város könyvekben is szerepel.” ◆

színreszínre léplép 「Daiszanmakuni tódzsósita otoko」
„harmadik felvonásban színre lépett férfi” ◇ sza-sza-
itódzsószuruitódzsószuru újraújra megjelenikmegjelenik 「Ittanszeizó
csúsininattamoderu-va szaitódzsósita.」 „Az egy-
szer megszűnt modell újra megjelent.” ◇ szaitó-szaitó-
dzsószurudzsószuru újraújra bevonulbevonul 「Kasu-va icsidota-
idzsósiteszuguni szaitódzsósita.」 „Az énekes ki-
vonult, majd azonnal újra bevonult.” ◇ szasz-szasz-
szótotódzsószuruszótotódzsószuru előpattanelőpattan 「Komatta tok-
ini eijúga szaszszóto tódzsósita.」 „A bajban elő-
pattant egy hős.”

tódzsótecuzukitódzsótecuzuki ◆ utasfelvételutasfelvétel
tódzsurotódzsuro ◆ kínai kenderpálmakínai kenderpálma
toeitoei ◆ fővárosifővárosi üzemeltetésüzemeltetés ◆ tokióitokiói kéz-kéz-
benben lévőlévő ◆ tokióitokiói kezelésűkezelésű ◇ toeicsikatecutoeicsikatecu
fővárosi metrófővárosi metró ◇ toeibaszutoeibaszu fővárosi buszfővárosi busz
toeitoei ◆ utazás Angliábautazás Angliába
tóeitóei ◆ kivetítéskivetítés ◆ projekcióprojekció ◆ tükröződéstükröződés
◆ vetítésvetítés ◇ satóeisatóei ferdeferde vetületvetület ◇ szeitó-szeitó-
eiei ortogonálisortogonális projekcióprojekció ◇ szeitóeiszeitóei merőle-merőle-
gesges vetítésvetítés ◇ csúsintóeicsúsintóei középpontosközéppontos ve-ve-
títéstítés ◇ tósitóeitósitóei perspektivikus vetületperspektivikus vetület
toeibaszutoeibaszu ◆ fővárosi buszfővárosi busz
toeicsikatecutoeicsikatecu ◆ fővárosifővárosi metrómetró ◆ tokióitokiói
metrómetró
toeidzsútakutoeidzsútaku ◆ fővárosifővárosi önkormányzatiönkormányzati
bérlakásbérlakás
tóeihótóeihó ◆ vetítési módvetítési mód
tóeikitóeiki ◆ kivetítőkivetítő ◆ projektorprojektor ◆ vetítőgépvetítőgép
toeinotoeino ◆ tokióitokiói
tóeiszarerutóeiszareru ◆ tükröződiktükröződik 「Szuimenni tóei-
szareru kesiki」 „vízfelületen tükröződő táj”

tóeiszurutóeiszuru ◆ kivetítkivetít 「Szuraidopurodzsekutá-
de sasin-o kabeni tóeisita.」 „A diavetítővel kive-
títette a képet a falra.” ◆ vetítvetít 「Szuraido-o tóe-
isita.」 „Diát vetített.”
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tóeizutóeizu ◆ vetületvetület ◆ vetületivetületi ábrázolásábrázolás ◇

szeitóeizuszeitóeizu merőlegesmerőleges vetületvetület ◇ szeitóeizuszeitóeizu
ortogonális vetületortogonális vetület
tóekitóeki ◆ ezez azaz állomásállomás 「Tóekide-va
súdzsicukin-entonatteorimaszu.」 „Ezen az állo-
máson egész nap tilos a dohányzás!”

tóentóen ◆ távoli rokontávoli rokon
tóenkóhaitóenkóhai ◆ távoli hibridizációtávoli hibridizáció
tóen-notóen-no ◆ távolitávoli 「Tóenno sinszeki」 „távoli
rokon”

tóenszurutóenszuru ◆ elmegy az óvodábaelmegy az óvodába
tofítofí ◆ karamellakaramella ◆ vajkaramellavajkaramella
tófitófi ◆ vajkaramellavajkaramella
tofutofu ◆ bekenésbekenés ◆ rákenésrákenés
tófutófu ◆ szójababsajtszójababsajt 「Tófuiccsó」 „egy koc-
ka szójababsajt” ◆ tofutofu 「Tófu-va daizukarade-
kiteimaszu.」 „A tofu szójababból készül.” ◇ kin-kin-
ugosidófuugosidófu puhapuha tofutofu ◇ kinugosidófukinugosidófu finom-finom-
szemcsésszemcsés tofutofu ◇ kinudófukinudófu puhapuha tofutofu ◇ ki-ki-
nudófunudófu finomszemcsésfinomszemcsés tofutofu ◇ kójadófukójadófu hi-hi-
degendegen szárítottszárított tofutofu ◇ dengakudófudengakudófu nyár-nyár-
sonson sültsült tofutofu ◇ mábódófumábódófu mabómabó tofutofu ◇ mo-mo-
mendófumendófu keménykemény tofutofu ◇ jakidófujakidófu sültsült to-to-
fufu ◇ jakkodófujakkodófu tofukockatofukocka ◇ jamanakedófujamanakedófu
jamszgyökeres tofujamszgyökeres tofu ◇ judófujudófu főtt tofufőtt tofu
tófútófú ◆ keleti szélkeleti szél
tófujatófuja ◆ tofuárustofuárus
tofuszurutofuszuru ◆ bekenbeken 「Kizugucsini nankó-o to-
fusita.」 „A sebet bekentem kenőccsel.” ◆ rákenráken
「Mokuzaini szecscsakuzai-o tofusita.」 „A fára
rákentem a ragasztót.” ◇ guríszu-oguríszu-o tofuszurutofuszuru
lezsírozlezsíroz 「Jobino buhinniguríszu-o tofusiteka-
rasimatta.」 „Lezsírozva eltettem a pótalkatrésze-
ket.” ◇ guríszu-oguríszu-o tofuszurutofuszuru zsírozzsíroz
「Kikainiguríszu-o tofusita.」 „Gépet zsíroztam.”

tofuzaitofuzai ◆ kenőcskenőcs
togatoga ◆ bűnbűn 「Hitono toga-o uketakunai.」
„Nem akarom, hogy engem hibáztassanak más
bűnéért.” ◆ vétségvétség 「Nuszumino togade cuka-
matta.」 „Lopás vétsége miatt elfogták.”

tógatóga ◆ tógatóga
togagaarutogagaaru ◆ vétvét 「Szono ko-va nanno toga-
monai.」 „Az a gyerek semmit sem vétett.”

tógaitógai ◆ koponyakoponya
tógaitógai ◆ fagykárfagykár ◆ fagykárosodásfagykárosodás

tógaidzsikótógaidzsikó ◆ idevonatkozó szakaszidevonatkozó szakasz
tógaikancsótógaikancsó ◆ illetékes hatóságilletékes hatóság
tógainotógaino ◆ illetékesilletékes 「Tógaikancsóni renraku-
sita.」 „Megkerestem az illetékes kormányzati
szervet.” ◆ kérdéseskérdéses 「Tógaino dzsiken-va dzsi-
kóninatta.」 „A kérdéses bűneset elévült.”

togakitogaki ◆ színpadi utasításszínpadi utasítás
tógamaetógamae ◆ körbezáró harc-gyökkörbezáró harc-gyök
togametogame ◆ büntetésbüntetés ◆ hibáztatáshibáztatás ◇ kami-kami-
notogamenotogame istenisten büntetésebüntetése ◇ kinotogamekinotogame
aggodalomaggodalom ◇ rjósin-notogamerjósin-notogame lelkiismeret-lelkiismeret-
furdalásfurdalás ◇ rjósin-notogamerjósin-notogame lelkifurdaláslelkifurdalás
togamedatetogamedate ◆ gáncsoskodásgáncsoskodás ◆ hibáztatáshibáztatás
◆ szőrszálhasogatásszőrszálhasogatás
togamedatetogamedate ◆ akadékoskodásakadékoskodás
togamedate-otogamedate-o szuruszuru / togamedateszurutogamedateszuru ◆

gáncsoskodikgáncsoskodik 「Arajuru csiiszaikotodemo to-
game dateszuru.」 „Minden apróság miatt gán-
csoskodik.” ◆ hibáztathibáztat 「Kodomonotameni is-
sókenmeina ojano togame date-o szuru koto-va
dekinai.」 „Nem tudom hibáztatni a szülőt, aki
mindent megtesz a gyerekéért..”

togamedateszurutogamedateszuru / togamedate-otogamedate-o szuruszuru ◆

gáncsoskodikgáncsoskodik 「Arajuru csiiszaikotodemo to-
game dateszuru.」 „Minden apróság miatt gán-
csoskodik.” ◆ hibáztathibáztat 「Kodomonotameni is-
sókenmeina ojano togame date-o szuru koto-va
dekinai.」 „Nem tudom hibáztatni a szülőt, aki
mindent megtesz a gyerekéért..”

togamerutogameru ◆ hibáztathibáztat 「Keiszacuga
kócúihansa-o togameta.」 „A rendőrség a sza-
bálytalanságot elkövetőt hibáztatta.” ◆ kárhoz-kárhoz-
tattat 「Kamigaanatano daraku-o togameru.」 „Is-
ten kárhoztat a romlottságodért.” ◆ megdorgálmegdorgál
「Ekiinni togamerareta.」 „Az állomásmester
megdorgálta.” ◆ rászólrászól 「Singómusi-o togame-
rareta.」 „Rám szóltak, mert átmentem a piro-
son.” ◆ számonszámon kérkér 「Jakuszoku-o
hataszanakattakoto-o togamerareta.」 „Számon
kérte rajtam, hogy nem tartottam be az ígérete-
met.” ◇ kigatogamerukigatogameru furdaljafurdalja aa lelkiisme-lelkiisme-
retret 「Kare-o azamuite, kiga togameta.」 „Fur-
dalt a lelkiismeret, hogy becsaptam.” ◇ kikito-kikito-
gamerugameru fennakadfennakad 「Vatasino kotoba-o kiki to-
gameta.」 „Fennakadt azon, amit mondtam.” ◇

rjósingatogamerurjósingatogameru furdaljafurdalja aa lelkiismeretlelkiismeret
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「Kokoroga togamete kurusii.」 „Szörnyen furdal
a lelkiismeretem.”

tógantógan ◆ keletikeleti partpart ◆ keletikeleti partvidékpartvidék ◇

tiszagavanotógancsihótiszagavanotógancsihó TiszántúlTiszántúl
tógantógan ◆ ludajtökludajtök ◆ viasztökviasztök
toganonaitoganonai ◆ ártatlanártatlan
tógarasitógarasi ◆ csilipaprikacsilipaprika ◆ paprikapaprika ◇ aka-aka-
tógarasitógarasi pirospiros csilipaprikacsilipaprika ◇ sisitógarasisisitógarasi
kiskis zöldpaprikazöldpaprika 「Kagokara sisitógarasigako-
boreta.」 „A kosárból kiszóródott a kis zöldpapri-
ka.”

togaraszerutogaraszeru ◆ élesítélesít 「Koe-o togaraszete
szeidzsika-o hinansita.」 „Éles hangon bírálta a
politikust.” ◆ kihegyezkihegyez 「Jari-o togaraszeta.」
„Kihegyezte a lándzsát.” ◇ kucsibiru-okucsibiru-o togara-togara-
szeruszeru ajkátajkát biggyesztibiggyeszti 「Tanomigoto-o sit-
ara kanodzsoga kucsibiru-o togaraszeta.」 „Ami-
kor megkértem valamire, az ajkát biggyesztette.”
◇ kucsi-okucsi-o togaraszerutogaraszeru csücsörítcsücsörít ◇ kucsi-kucsi-
oo togaraszerutogaraszeru biggyesztibiggyeszti azaz szájátszáját ◇

sinkei-osinkei-o togaraszerutogaraszeru plafononplafonon vanvan 「Bószó-
zokuni sinkei-o togaraszeteiru.」 „A plafonon va-
gyok a vad motorosoktól.” ◇ sinkei-osinkei-o togara-togara-
szeruszeru idegesideges leszlesz 「Szóonni sinkei-o togara-
szeteiru.」 „Ideges vagyok a zajtól.” ◇ sinkei-osinkei-o
togaraszerutogaraszeru borzoljaborzolja azaz idegeitidegeit 「Kuri ka-
esi cuzuku josinde sinkei-o togaraszeteita.」 „Az
ismétlődő utórezgések borzolták az idegeinket.”

togaraszutogaraszu ◆ felborzolfelborzol 「Rindzsinnobaiorin
no otoga vatasino sinkei-o togarasita.」 „A szom-
szédom felborzolta az idegeimet a hegedülésével.”
◆ kihegyezkihegyez 「Jari-o togarasita.」 „Kihegyeztem
a lándzsát.” ◇ kucsi-okucsi-o togaraszutogaraszu csücsörítcsücsörít
「Kanodzso-va okotte kucsi-o togarasita.」 „Mér-
gesen csücsörített.”

togarinezumitogarinezumi ◆ cickánycickány
togarutogaru ◆ csúcsoscsúcsos 「Cumaszakino togatta ku-
cu」 „csúcsos orrú cipő” ◆ csúcsosodikcsúcsosodik 「Kono
bóno szentan-va togatteiru.」 „Ennek a botnak az
vége csúcsosodik.” ◆ éleséles 「Kono cukueno kado-
va togatteiru.」 „Ennek az asztalnak éles a sarka.”
◆ hegyeshegyes 「Togatta enpicu」 „hegyes ceruza”
◇ sinkeigatogarusinkeigatogaru izgatottizgatott 「Sikenno maede
sinkeiga togatteita.」 „A vizsga előtt izgatott vol-
tam.”

tógaszatógasza ◆ szifiliszszifilisz

tógatacutógatacu ◆ elfásodikelfásodik ◆ mármár nincsnincs erejeereje
teljébenteljében
togattatogatta ◆ csúcsoscsúcsos ◆ hegyeshegyes 「Togatta enpi-
cude kaite!」 „Hegyes ceruzával írj!”

togatteirutogatteiru ◆ hegyeshegyes
togetoge ◆ szálkaszálka 「Jubini kino togega szaszatta.」
„Szálka ment az ujjamba.” ◆ tövistövis ◆ tüsketüske ◇

akasianotogeakasianotoge akáctövisakáctövis ◇ togenoarukoto-togenoarukoto-
baba szúrószúró megjegyzésmegjegyzés 「Togenoaru kotoba-o
haku.」 „Szúró megjegyzést tesz.” ◇ togenoaru-togenoaru-
kotobakotoba csípőscsípős szavakszavak 「Togenoaru kotoba-o
cukau.」 „Csípős szavakat használ.” ◇ barano-barano-
togetoge rózsatövisrózsatövis
tógetóge ◆ hágóhágó ◇ tóge-otóge-o koszukoszu túljuttúljut aa nehe-nehe-
zénzén 「Kandzsano bjódzsó-va tóge-o kosita.」 „A
beteg túljutott a nehezén.”

togegaóitogegaói ◆ szálkásszálkás 「Kan-nagakakatteinai
ita-va togega ói.」 „A gyalulatlan deszka szálkás.”

tógeitógei ◆ agyagozásagyagozás ◆ kerámiaművészetkerámiaművészet
tógeihintógeihin ◆ kerámiatárgykerámiatárgy
tógeikatógeika ◆ keramikuskeramikus
tógeiszakkatógeiszakka ◆ keramikusművészkeramikusművész
tógentógen ◆ tundratundra
tógentógen ◆ glikogénglikogén
tógenkjótógenkjó ◆ földi paradicsomföldi paradicsom
togenoarukotobatogenoarukotoba ◆ csípőscsípős szavakszavak 「Toge-
noaru kotoba-o cukau.」 „Csípős szavakat hasz-
nál.” ◆ szúrószúró megjegyzésmegjegyzés 「Togenoaru
kotoba-o haku.」 „Szúró megjegyzést tesz.”

togenukitogenuki ◆ csipeszcsipesz
tóge-otóge-o koszukoszu ◆ túljuttúljut aa nehezénnehezén 「Kandzsa-
no bjódzsó-va tóge-o kosita.」 „A beteg túljutott a
nehezén.”

togerarenaitogerarenai ◆ beteljesületlenbeteljesületlen 「Togerare-
nai koi」 „beteljesületlen szerelem” ◆ megvaló-megvaló-
síthatatlansíthatatlan 「Togerarenai nozomi」 „megvaló-
síthatatlan óhaj”

togerutogeru ◆ elérelér 「Mokuteki-o togeta.」 „Elérte a
célját.” ◆ elkövetelkövet 「Dzsiszacu-o togeta.」 „Ön-
gyilkosságot követett el.” ◆ megvalósítmegvalósít 「Omoi-
o togeta.」 „Megvalósította az álmát.” ◆ mutatmutat
「Keizai-va kjúszeicsó-o togeta.」 „A gazdaság
növekedést mutatott.” ◇ ihen-oihen-o togerutogeru mutá-mutá-
lódiklódik 「Viruszuga ihen-o togeta.」 „Mutálódott
a vírus.” ◇ omoi-oomoi-o togerutogeru beteljesednekbeteljesednek azaz
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érzelmeiérzelmei ◇ kónarinatogerukónarinatogeru nagyszerűnagyszerű mun-mun-
kávalkával híresséhíressé válikválik 「Kónari natogeta dzsin-
bucu」 „nagyszerű munkával híressé vált ember”
◇ si-osi-o togerutogeru halálthalált halhal 「Higekitekina si-o
togeta.」 „Drámai halált halt.” ◇ togerarenaitogerarenai
beteljesületlenbeteljesületlen 「Togerarenai koi」 „betelje-
sületlen szerelem” ◇ togerarenaitogerarenai megvalósít-megvalósít-
hatatlanhatatlan 「Togerarenai nozomi」 „megvalósít-
hatatlan óhaj” ◇ na-ona-o togerutogeru hírnevethírnevet szerezszerez
◇ henka-ohenka-o togerutogeru megváltozikmegváltozik 「Szekai-va
henka-o togeta.」 „A világ megváltozott.” ◇ júsó-júsó-
oo togerutogeru bajnokibajnoki címetcímet szerezszerez 「Csímu-va
hadzsimeteno júsó-o togeta.」 „A csapat az első
bajnoki címét szerezte.”

togeszuppontogeszuppon ◆ tüskés lágyhéjúteknőstüskés lágyhéjúteknős
togetogesiitogetogesii ◆ éleséles 「Togetogesii kucsó」 „éles
hangvétel” ◆ nyersnyers 「Togetogesii taido」 „nyers
modor” ◆ piszkálódópiszkálódó 「Togetogesii hito」
„piszkálódó ember” ◆ sértősértő 「Togetogesii koe」
„sértő hang” ◆ szúrószúró 「Togetogesii kotoba-o na-
gecuketa.」 „Szúró szavakat vágott a fejéhez.” ◆

szúrósszúrós 「Togetogesii me」 „szúrós szem”

togeuotogeuo ◆ pikóhalpikóhal
tógitógi ◆ pártértekezletpártértekezlet ◆ pártkonferenciapártkonferencia
tógitógi ◆ megtárgyalásmegtárgyalás ◆ vitavita 「Mondai-o tógi-
nikaketa.」 „Vitára bocsátották a kérdést.”

tógitógi ◆ küzdelemküzdelem ◆ mérkőzésmérkőzés ◆ vetélkedésvetélkedés
tógiantógian ◆ vitatémavitatéma
togibanasitogibanasi ◆ tündérmesetündérmese
tógidzsikótógidzsikó ◆ napirendi pontnapirendi pont
tógidzsótógidzsó ◆ arénaaréna ◆ küzdőtérküzdőtér
togiisitogiisi ◆ fenőkőfenőkő ◆ kaszakőkaszakő ◆ köszörűkőköszörűkő
togikaitogikai ◆ fővárosi közgyűlésfővárosi közgyűlés
togikaigiintogikaigiin ◆ fővárosi képviselőfővárosi képviselő
tógikószokutógikószoku ◆ pártpárt döntéséhezdöntéséhez ragaszko-ragaszko-
dásdás
togimonositogimonosi ◆ kardélezőkardélező ◆ köszörűsköszörűs ◆ tü-tü-
körfényezőkörfényező
togintogin ◆ városi bankvárosi bank
togiretogire ◆ megszakadásmegszakadás 「Intánetto cúsinno to-
gire」 „internetes adatforgalom megszakadása”

togirenonaitogirenonai ◆ szakadatlanszakadatlan 「Togirenonai
szóon」 „szakadatlan zaj”

togirerutogireru ◆ akadozikakadozik 「Kaidan-o nobottadake-
de ikiga togiremaszu.」 „Akadozik a lélegzetem,
pedig csak feljöttem a lépcsőn.” ◆ kihagykihagy 「Ki-
okuga togireteiru」 „Kihagy az emlékezetem.” ◆

megakadmegakad 「Hejani hairuto kaivaga togireta.」
„Amint beléptem a szobába megakadt a beszélge-
tés.” ◆ megszakadmegszakad 「Asiato-va togireta.」 „A
lábnyomok megszakadtak.”

togirerukotonakutogirerukotonaku ◆ végetvéget nemnem érőenérően 「To-
girerukotonaku cuzuiteiru micsi」 „véget nem
érően folytatódó út”

togiretogiretogiretogire ◆ szaggatottságszaggatottság ◆ törede-törede-
zettségzettség
togiretogirenitogiretogireni ◆ szaggatottanszaggatottan 「Ródzsin-
va togire togireni hanasita.」 „Az öregember szag-
gatottam beszélt.”

togiretogireninarutogiretogireninaru ◆ töredeziktöredezik 「Kareno
hanasi-va togire togireninatta.」 „Töredezett a
beszéde.”

togiretogirenotogiretogireno ◆ szaggatottszaggatott 「Togire togi-
reno muszencúsin」 „szaggatott rádió-
összeköttetés” ◆ töredezetttöredezett 「Togire togireno
szuimin」 „töredezett alvás”

tógisatógisa ◆ küzdőfélküzdőfél
togisitogisi ◆ kardélezőkardélező ◆ tükörfényezőtükörfényező
togiszumaszutogiszumaszu ◆ kifinomítkifinomít 「Togi szumasita
kankaku」 „kifinomult érzék” ◆ megélesítmegélesít
「Togi szumasitanaifu」 „megélesített kés”

tógiszurutógiszuru ◆ megtárgyalmegtárgyal 「Zaiszeiszaikenni-
cuki tógisita.」 „Megtárgyalták a fiskális újjáépí-
tést.” ◆ megvitatmegvitat 「Kaisano keieiszenrjakunicu-
ite tógisita.」 „Megvitatták a vállalatvezetési stra-
tégiát.”

tógjotógjo ◆ irányításirányítás ◆ kordában tartáskordában tartás
tógjoszurutógjoszuru ◆ kontrollálkontrollál 「Kono kószo-va
szaibóbunrecu-o tógjoszuru.」 „Ez az enzim kont-
rollálja a sejtosztódást.” ◆ kordábankordában tarttart
「Abare uma-o tógjodekinakatta.」 „A megvadult
lovat nem tudtam kordában tartani.” ◆ uralko-uralko-
dikdik 「Kare-va dzsibunno kandzsó-o tógjodek-
inai.」 „Nem tud uralkodni az érzelmein.”

tógjútógjú ◆ bikaviadalbikaviadal 「Tógjú-o mini ittakotoga-
arimaszuka.」 „Voltál már bikaviadalon?” ◆ har-har-
ci bikaci bika
tógjúdzsótógjúdzsó ◆ bikaviadal küzdőterebikaviadal küzdőtere
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tógjúsitógjúsi ◆ bikaviadorbikaviador ◆ matadormatador ◆ torreá-torreá-
dordor
togótogó ◆ utazás Ausztráliábautazás Ausztráliába
tógotógo ◆ szintaxisszintaxis ◆ szófűzésszófűzés
tógotógo ◆ TogoTogo
tógótógó ◆ egyesítésegyesítés ◆ integrációintegráció ◆ integráltintegrált
「Tógószábiszu」 „integrált szolgáltatás” ◆

összevonásösszevonás 「Gjómutógó」 „tevékenység
összevonása” ◇ ósútógóósútógó európaieurópai integrációintegráció
◇ kuninotógókuninotógó országegyesítésországegyesítés ◇ keizaitó-keizaitó-
gógó gazdaságigazdasági integrációintegráció ◇ cúkatógócúkatógó valu-valu-
tauniótaunió
tógótógó ◆ egyenlőségjelegyenlőségjel
tógótógó ◆ egybeesésegybeesés ◆ egyezésegyezés ◇ ikitógóikitógó ro-ro-
konlelkűségkonlelkűség ◇ ikitógóikitógó kölcsönöskölcsönös megértésmegértés

tógodzsintógodzsin ◆ togóitogói
tógohótógohó ◆ mondattanmondattan
tógokutógoku ◆ bebörtönzésbebörtönzés
tógokutógoku ◆ KantóKantó ◆ keleti országrészkeleti országrész
tógokuszurutógokuszuru ◆ bebörtönözbebörtönöz 「Han-nin-va tó-
gokuszareta.」 „A tettest bebörtönözték.”

tógomatógoma ◆ ricinusricinus
tógonotógono ◆ togóitogói
tógorontógoron ◆ mondattanmondattan ◆ szintaktikaszintaktika
tógósiccsósótógósiccsósó ◆ skizofréniaskizofrénia ◆ tudathasa-tudathasa-
dásdás
tógószaszerutógószaszeru ◆ integrálintegrál 「KarendátoEméru-
o tógószaszeta.」 „Integrálta az e-email és naptár
funkciókat.”

tógoszentógoszen ◆ izoglosszaizoglossza
tógószurutógószuru ◆ egybeesikegybeesik 「Rjósano ikiga tógó-
sita.」 „Egybeesett a véleményük.” ◆ egyezikegyezik
tógószurutógószuru ◆ egyesítegyesít 「Undó-va ródósa-o tó-
gósita.」 „A mozgalom egyesítette a dolgozókat.”
◆ integrálintegrál 「Kuni-va íjúni tógószareta.」 „Az
ország integrálódott az EU-ba.” ◆ összevonösszevon
「Tógósitadéta-o hensúsita.」 „Szerkesztettem az
összevont adatokat.” ◇ tógószaszerutógószaszeru integrálintegrál
「KarendátoEméru-o tógószaszeta.」 „Integrálta
az e-email és naptár funkciókat.”

tógotekikózótógotekikózó ◆ szintaktikai szerkezetszintaktikai szerkezet
tógotekinatógotekina ◆ szintaktikaiszintaktikai

togutogu ◆ élesítélesít 「Isidenaifu-o toideita.」 „Kővel
élesítette a kést.” ◆ élezélez 「Szoroszoro hócsó-
o toganakerebanarimaszen.」 „Lassan meg kéne
élezni a nagykést!” ◆ fenfen 「Naifu-o toideita.」
„Kést fent.” ◆ kiköszörülkiköszörül 「Nibukunatta bubun-
o toida.」 „Kiköszörülte a csorbult részt.” ◆ meg-meg-
élesítélesít 「Naifu-o toganakerebanaranai.」 „Meg
kell élesíteni a kést!” ◆ megfenmegfen 「Naifu-o to-
ida.」 „Megfente a kést.” ◆ meghegyezmeghegyez
「Enpicu-o togimasita.」 „Meghegyeztem a ceru-
zát.” ◆ megköszörülmegköszörül 「Naifu-o toide!」 „Köszö-
rüld meg a kést!” ◆ megmosmegmos 「Okome-o toideo-
ite!」 „Mosd meg a rizst!” ◆ mostmost 「Okome-o
togu.」 „Rizst mos.” ◇ kiba-okiba-o togutogu felkészülfelkészül
「Teki-o mukae ucutameni kiba-o toida.」 „Fel-
készül a támadásra.” ◇ szóga-oszóga-o togutogu fenifeni aa fo-fo-
gátgát
tógútógú ◆ koronahercegkoronaherceg ◆ trónörököstrónörökös ◆ trón-trón-
örökös palotájaörökös palotája
togucsitogucsi ◆ ajtóajtó 「Monkara togucsimade niva-o
minagara aruita.」 „A kertet nézve sétáltam a ka-
putól az ajtóig.” ◆ ajtónyílásajtónyílás
tógúgosotógúgoso ◆ trónörökös palotájatrónörökös palotája
togurotoguro ◆ összetekeredésösszetekeredés
toguro-otoguro-o hodokuhodoku ◆ széttekeredikszéttekeredik 「Hebi-va
toguro-o hodoita.」 „A kígyó széttekeredett.”

toguro-otoguro-o makumaku ◆ lézenglézeng 「Ekino maede
vakamonotacsi-va toguro-o maita.」 „Az állomás
előtt a fiatalok lézengtek.” ◆ összecsavarodikösszecsavarodik
◆ összetekeredikösszetekeredik 「Hebi-va toguro-o maita.」
„A kígyó összetekeredett.” ◆ tekeregtekereg 「Hebi-va
toguro-o maiteiru.」 „A kígyó tekereg.”

togurumatoguruma ◆ ajtógörgőajtógörgő
toguru-szuicscsitoguru-szuicscsi ◆ billenőkapcsolóbillenőkapcsoló ◆ tum-tum-
blerkapcsolóblerkapcsoló
tógusitógusi ◆ sűrű fésűsűrű fésű
tógúsokutógúsoku ◆ KoronahercegKoronaherceg UdvartartóUdvartartó Hi-Hi-
vatalavatala
tóhatóha ◆ távolság legyőzése gyalogtávolság legyőzése gyalog
tóhatóha ◆ frakciófrakció ◆ pártfrakciópártfrakció 「Dzsimintó-va
ikucukano tóhani vakareta.」 „A Szabad Demok-
rata Párt frakciókra bomlott.”

tóhacutóhacu ◆ hajhaj
tóhacujóburasitóhacujóburasi ◆ hajkefehajkefe
tóhacunofuszatóhacunofusza ◆ hajfürthajfürt
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tóhacusanpútóhacusanpú ◆ hajsamponhajsampon
tóhacsikentóhacsiken ◆ róka-vadász-falufőnökróka-vadász-falufőnök játékjáték

tóhaitóhai ◆ egyenrangú társegyenrangú társ
tohakagiranaitohakagiranai ◆ nemnem biztosbiztos 「Intánettocsat-
tono aite-va ningentoha kagiranai.」 „Nem biz-
tos, hogy emberrel csevegünk a neten.”

tóhakan-notairicutóhakan-notairicu ◆ frakcióellentétfrakcióellentét
tóhakondzsótóhakondzsó ◆ széthúzásszéthúzás
tohakutohaku ◆ utazás Brazíliábautazás Brazíliába
tóhantóhan ◆ hegymászáshegymászás ◆ sziklamászássziklamászás
tóhantóhan ◆ lopáslopás 「Tóhanga fueteiru.」 „Megnö-
vekedtek a lopások.”

tóhansatóhansa ◆ hegymászóhegymászó
tóhanszurutóhanszuru ◆ felkapaszkodikfelkapaszkodik ◆ felmászikfelmászik
tóhantaitóhantai ◆ hegymászócsapathegymászócsapat
tóhasintóhasin ◆ széthúzásszéthúzás
tóhaszurutóhaszuru ◆ átverekediátverekedi magátmagát 「Micurin-
o tóhasita.」 „Átverekedte magát az őserdőn.” ◆

bejárbejár 「Zenkoku-o tóhasita.」 „Bejárta az egész
országot.” ◆ keresztülgyalogolkeresztülgyalogol 「Tairiku-o tó-
hasita.」 „Keresztülgyalogolt a kontinensen.”

tóhekitóheki ◆ kleptomániakleptománia
tóhekigaarutóhekigaaru ◆ kleptomániáskleptomániás 「Tóhekigaaru
hito」 „kleptomániás ember”

tóhentóhen ◆ cserépdarabcserépdarab
tóhentóhen ◆ egyenlő oldalegyenlő oldal
tóhenbokutóhenboku ◆ fajankófajankó
tóhencuihótóhencuihó ◆ cserépszavazáscserépszavazás ◆ osztraciz-osztraciz-
musmus
tóhencuihószurutóhencuihószuru ◆ cserépszavazássalcserépszavazással el-el-
űzűz 「Szensutoszareta hito-va tóhencuihósza-
reta.」 „Cserépszavazással elűzték a zsarnoknak
ítélt embert.”

tóhenszankakukeitóhenszankakukei ◆ egyenlőegyenlő oldalúoldalú három-három-
szögszög ◆ szabályosszabályos háromszögháromszög ◇ nitóhensz-nitóhensz-
ankakukeiankakukei egyenlő szárú háromszögegyenlő szárú háromszög
tóhenszókjokuszentóhenszókjokuszen ◆ egyenlőegyenlő oldalúoldalú hi-hi-
perbolaperbola ◆ egyenlő szárú hiperbolaegyenlő szárú hiperbola
tóhitóhi ◆ bejönbejön vagyvagy semsem 「Kabukano joszokuno
tóhinijotte ómókeszurukotomoaru.」 „Attól füg-
gően, hogy bejön-e a részvény spekulációnk, akár
sokat is nyerhetünk.” ◆ helyességhelyesség 「Szaiban-

inno ikenno tóhinijotte muzaino hitoga keimusoni
hairukotomoaru.」 „Az esküdtek véleményének
helyességétől függően, börtönbe kerülhet egy ár-
tatlan ember.” ◆ megfelelőmegfelelő vagyvagy semsem 「Szo-
csino tóhi-o kentószuru.」 „Vizsgálják, hogy
megfelelő-e az intézkedés vagy sem.”

tóhitóhi ◆ fejbőrfejbőr ◆ skalpskalp
tóhitóhi ◆ lucfenyőlucfenyő
tóhitóhi ◆ megfutamodásmegfutamodás ◆ menekülésmenekülés
tóhitóhi ◆ egyformaegyforma arányarány ◇ tóhiszúrecutóhiszúrecu mér-mér-
tani sorozattani sorozat
tóhikjúszútóhikjúszú ◆ mértani sormértani sor
tóhintóhin ◆ lopott holmilopott holmi
tóhinkobaitóhinkobai ◆ orgazdaságorgazdaság
tóhinkobaisatóhinkobaisa ◆ orgazdaorgazda
tóhin-nadojúsójuzuriuketóhin-nadojúsójuzuriuke ◆ orgazdaságorgazdaság
tóhisugitóhisugi ◆ eszképizmuseszképizmus
tóhisugisatóhisugisa ◆ eszképistaeszképista
tóhiszúrecutóhiszúrecu ◆ mértani sorozatmértani sorozat
tóhiszurutóhiszuru ◆ elbújikelbújik 「Gendzsicukara tóhisite-
ita.」 „Elbújt a valóság elől.” ◆ megfutamodikmegfutamodik
「Kon-nanna dzsókjókara tóhisita.」 „Megfuta-
modott a nehézségek elől.” ◆ menekülmenekül 「Szu-
toreszukara oszakeni tóhisita.」 „A stresszből az
italba menekült.”

tóhjótóhjó ◆ szavazásszavazás 「Szenkjoni tóhjóni ikanai
vakamonoga fueteimaszu.」 „Egyre több fiatal
nem megy el a szavazásra.” ◇ osibotantóhjó-osibotantóhjó-
hósikihósiki nyomógombosnyomógombos szavazásszavazás ◇ kaeda-kaeda-
matóhjómatóhjó másmás helyetthelyett szavazásszavazás ◇ kimeitóh-kimeitóh-
jójó nyíltnyílt szavazásszavazás ◇ kokumintóhjókokumintóhjó népsza-népsza-
vazásvazás ◇ kokumintóhjókokumintóhjó országosországos népszava-népszava-
zászás ◇ dzsúmintóhjódzsúmintóhjó helyihelyi népszavazásnépszavazás ◇

tankitóhjótankitóhjó egyjelöltesegyjelöltes választásválasztás ◇ muki-muki-
meitóhjómeitóhjó titkostitkos szavazásszavazás ◇ mukótóhjómukótóhjó ér-ér-
vénytelenvénytelen szavazatszavazat ◇ renkitóhjórenkitóhjó többtöbb vá-vá-
lasztású szavazáslasztású szavazás
tóhjóbakotóhjóbako ◆ szavazóurnaszavazóurna ◆ urnaurna ◆ válasz-válasz-
tási urnatási urna
tóhjóbitóhjóbi ◆ választás napjaválasztás napja
tóhjójósitóhjójósi ◆ szavazócédulaszavazócédula ◆ szavazólapszavazólap
tóhjókentóhjóken ◆ szavazati jogszavazati jog
tóhjókutóhjóku ◆ szavazókörzetszavazókörzet
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tóhjónikakerutóhjónikakeru ◆ szavazásraszavazásra bocsátbocsát
「Mondai-o tóhjónikaketa.」 „Szavazásra bocsá-
tották a kérdést.”

tóhjónotaszútóhjónotaszú ◆ szótöbbségszótöbbség
tóhjó-o kikenszurukototóhjó-o kikenszurukoto ◆ tartózkodástartózkodás
tóhjóricutóhjóricu ◆ részvételirészvételi arányarány ◆ szavazókszavazók
részvételirészvételi arányaaránya 「Tóhjóricuga hikui.」 „Ke-
vés a szavazók részvételi aránya.”

tóhjósatóhjósa ◆ szavazószavazó ◆ választóválasztó
tóhjósotóhjóso ◆ szavazóhelyszavazóhely ◆ szavazóhelyiségszavazóhelyiség

tóhjószurutóhjószuru ◆ szavazszavaz 「Dono tóni tóhjósita-
no?」 „Melyik pártra szavaztál?” ◇

kokumintóhjó-okokumintóhjó-o szuruszuru népszavazástnépszavazást tarttart
「Kono hóricunicuite kokumintóhjó-o sita.」
„Népszavazást tartottak a törvényről.”

tohotoho ◆ gyaloggyalog 「Eki-va iekara tohoszanpunde-
szu.」 „Az állomás tőlünk gyalog 3 percre van.”

tohótohó ◆ észszerűségészszerűség ◆ módmód ◆ sok iránysok irány
tóhótóhó ◆ keletkelet 「Hangarí-va ószutoriano tóhó-
niaru.」 „Magyarország Ausztriától keletre fek-
szik.” ◆ keletikeleti irányirány 「Budapeszutokara tóhóh-
jakkiro」 „Budapesttől 100 kilométerre keleti
irányban”

tóhótóhó ◆ ágyús tisztelgéságyús tisztelgés
tóhótóhó ◆ tőlünktőlünk 「Tóhó-va goninmairimaszu.」
„Tőlünk öten mennek.”

tohodetohode ◆ gyaloggyalog 「Tohode gakkóni kajottei-
maszu.」 „Gyalog jár az iskolába.”

tóhófutantóhófutan ◆ mi terhünkmi terhünk
tóhófutandearutóhófutandearu ◆ minketminket terhelterhel 「Szórjó-va
tóhófutandeszu.」 „A szállítási díj minket terhel.”

tóhókandzsótóhókandzsó ◆ mi számlánkmi számlánk
tóhokutóhoku ◆ északkeletészakkelet ◆ TóhokuTóhoku
tóhokubentóhokuben ◆ tóhokui dialektustóhokui dialektus
tóhokucsihótóhokucsihó ◆ Tóhoku régióTóhoku régió
tóhokudzsintóhokudzsin ◆ tóhokui embertóhokui ember
tóhokusinkanszentóhokusinkanszen ◆ Tóhoku sinkanszenTóhoku sinkanszen
tóhokutótóhokutó ◆ kelet-északkeletkelet-északkelet
tohómonaitohómonai ◆ égbekiáltóégbekiáltó 「Kore-va tohómo-
naiuszoda.」 „Ez égbekiáltó hazugság.” ◆ elké-elké-
pesztőpesztő 「Tohómonai kingaku」 „elképesztő
összeg”

tohómonakutohómonaku ◆ rendkívülrendkívül 「Tohómonaku
tói.」 „Rendívül messze van.”

tóhontóhon ◆ kivonatkivonat ◆ teljesteljes kivonatkivonat ◇ kek-kek-
konsómeisokonsómeiso házasságiházassági anyakönyvianyakönyvi kivonatkivonat
◇ koszekitóhonkoszekitóhon teljesteljes anyakönyvianyakönyvi kivonatkivonat
◇ tókibotóhontókibotóhon telekkönyvi kivonattelekkönyvi kivonat
tóhonbutóhonbu ◆ pártközpontpártközpont
tohónikurerutohónikureru ◆ bajbanbajban vanvan 「Keitai-o ucsini
vaszurete, kareni renrakumotorezu tohóni kure-
ta.」 „Bajban vagyok, mert otthon felejtettem a
telefonomat, és nem tudtam neki szólni.” ◆ megmeg
vanvan lővelőve 「Intánettoga teisisite tohóni kureta.」
„Meg voltam lőve, mert nem működött az interne-
tem.” ◆ tanácstalantanácstalan 「Kareni nani-o ittemo ki-
itekurezu, tohóni kureta.」 „Nem hallgat rám bár-
mit mondok is neki. Tanácstalan vagyok.”

tóhónotóhóno ◆ mimi 「Tóhóno teocsidatta.」 „Ez a mi
hibánk volt.”

tóhónotóhóno ◆ keletikeleti
tóhonszeiszótóhonszeiszó ◆ ide-oda szaladgáláside-oda szaladgálás
tóhonszeiszószurutóhonszeiszószuru ◆ fűhöz-fáhozfűhöz-fához kapkodkapkod
◆ szaladgál, mint a mérgezett egérszaladgál, mint a mérgezett egér
tóhószeitóhószei ◆ izotrópiaizotrópia
tóhószeikjókaitóhószeikjókai ◆ keleti ortodox egyházkeleti ortodox egyház
tóhótekinatóhótekina ◆ izotrópizotróp
toitoi ◆ kérdéskérdés 「Szenszeino toini kotaeta.」 „Vá-
laszoltam a tanár kérdésére.”

toitoi ◆ csatornacsatorna ◆ csorgócsorgó ◆ lefolyócsőlefolyócső ◆

vízelvezetővízelvezető ◇ amadoiamadoi esőcsatornaesőcsatorna ◇ ama-ama-
doidoi ereszcsatornaereszcsatorna
toitoi ◆ utazás Olaszországbautazás Olaszországba
tóitói ◆ messzemessze 「Tóitokoromade itta.」 „Messzi-
re ment.” ◆ rosszulrosszul hallanihallani 「Denvaga tóikara
ógoede hanasite.」 „Rosszul hallani a telefont, be-
szélj hangosabban!” ◆ távoltávol 「Kono katei-va
sindzsicukaraszó tóku-va naito omou.」 „Ez a fel-
tételezés nincs távol az igazságtól.” ◆ távolitávoli
「Kare-va tói sinszekida.」 „Ő távoli rokonom.”
◇ asigatókunaruasigatókunaru kevesebbetkevesebbet járjár 「Hikkosi-
teszono miszekara asiga tókunatta.」 „Miután el-
költöztünk, kevesebbet járunk abba az üzletbe.” ◇

hodotóihodotói messzemessze nemnem 「Dzsókjó-va riszókara
hodotói.」 „A helyzet messze nem ideális.” ◇ ho-ho-
dotóidotói viszonylagviszonylag távolitávoli 「Hodotói tokoro」
„viszonylag távoli hely” ◇ micsihatóimicsihatói hosszúhosszú
azaz útút 「Isa-e no micsiha tói.」 „Hosszú az út
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az orvossá válásig.” ◇ mimigatóimimigatói nagyotnagyot hallhall
「Tosi-o totte mimiga tókunarimasita.」 „Meg-
öregedett, és nagyot kezdett hallani.” ◇ mimiga-mimiga-
tóitói nagyothallónagyothalló 「Mimiga tói hito」 „nagyot-
halló ember”

tóitói ◆ cukorbevonatcukorbevonat
toiavaszetoiavasze ◆ érdeklődésérdeklődés ◆ lekérdezéslekérdezés ◆ tu-tu-
dakozódásdakozódás ◇ otoiavaszeotoiavasze tudakozódástudakozódás
toiavaszerutoiavaszeru ◆ érdeklődikérdeklődik 「Otoi avasze-va
heidzsicukudzsikara dzsúsicsidzsimadedeszu.」
„Érdekelődni lehet hétfőtől péntekig 9-től 17 órá-
ig.” ◆ megtudakolmegtudakol 「Kono szeihin-va dono mi-
szede utteiruka toi avaszeta.」 „Megtudakoltam,
hogy melyik üzletben lehet kapni a terméket.” ◆

tudakozódiktudakozódik 「Szeihinno nedannicuite toi
avasze-o sita.」 „Tudakozódtam a termék áráról.”

tóicutóicu ◆ egyöntetűségegyöntetűség 「Tóicuiken」 „egyön-
tetű vélemény” ◆ egységegység 「Tóicucsihószenkjo」
„egységes vidéki választások” ◆ összehangolt-összehangolt-
ságság 「Tóicukódó」 „összehangolt cselekvés” ◇

szeisintóicuszeisintóicu lelkilelki összpontosításösszpontosítás ◇ júkite-júkite-
kitóicukitóicu szerves egységszerves egység
tóicudoicutóicudoicu ◆ egyesült Németországegyesült Németország
tóicukantóicukan ◆ egységérzetegységérzet 「Kono ienointeria-
va tóicukangaaru.」 „Ennek a lakásnak a beren-
dezése egységérzetet ad.”

tóicukokkatóicukokka ◆ egységes államegységes állam
toicumerutoicumeru ◆ faggatfaggat 「Szon-nani toi cumeru-
nara, hanasimasó.」 „Ha már ennyire faggatsz,
beszélek.” ◆ kérdéseketkérdéseket szegezszegez nekineki
「Keiszacu-va ajasii otoko-o tomete toicumeta.」
„A gyanús férfit megállította a rendőr, és kérdése-
ket szegezett neki.” ◆ kifaggatkifaggat 「Otoko-o tette-
itekini toicumeta.」 „Alaposan kifaggattam a fér-
fit.” ◆ vallatvallat 「Kare-va cumani uvaki-o toicume-
rareta.」 „A felesége a szeretőjéről vallatta.”

tóicunonaitóicunonai ◆ egységességegységesség nélkülinélküli 「Kiricuja
tóicunonai súdan.」 „Fegyelem és egységesség
nélküli csürhe.” ◆ szakadtszakadt 「Nanbokutóicuno-
nai kuni.」 „Északi és déli részre szakadt ország.”

tóicusitatóicusita ◆ egységesítettegységesített 「Tóicusitaszábi-
szu.」 „Egységesített szolgáltatás.”

tóicuszeitóicuszei ◆ egyformaságegyformaság ◆ egyöntetűségegyöntetűség
tóicuszenszentóicuszenszen ◆ egységfrontegységfront
tóicuszurutóicuszuru ◆ egyesítegyesít 「Kokka-o tóicusita.」
„Egyesítette az országot.” ◆ egyformáváegyformává tesztesz

「Nivani ueru hanano iro-o tóicusita.」 „Egyfor-
ma színű virágokat ültettem a kertbe.” ◆ egysé-egysé-
gesítgesít 「Szeiszansa-va kjappu-o tóicusita.」 „A
gyártók egységesítették a kupakokat.”

tóicutaitóicutai ◆ egységes egészegységes egész
tóidzsótóidzsó ◆ cukorbevonatú tablettacukorbevonatú tabletta
toiebatoieba ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Hangaríno mi-
zúmitoieba, baraton kodeszu.」 „A Balaton Ma-
gyarországtól elválasztathatatlan.” ◆ haha mármár ittitt
tartunktartunk 「Csinmito iebafuva nikomi-o tabetako-
togaaru?」 „Ha már a különleges ételeknél tar-
tunk, ettél már szalontüdőt?” ◆ mindenkinekmindenkinek
eszébeeszébe jutjut 「Haikuto ieba macuobasódeszu.」
„A haikuról mindenkinek Macuo Basó jut eszébe.”
◆ naknak 「Kono kuruma-va hajaitoieba hajaideszu-
ga, nenpigavarui.」 „Ez a kocsi gyorsnak gyors, de
sokat fogyaszt.”

toiedomotoiedomo ◆ bárbár 「Oitaritoiedomo vakaicumor-
ideszu.」 „Bár öreg vagyok, fiatalnak tartom ma-
gam.” ◆ csakcsak azértazért 「Vakaikaratoiedomo
tekagensiteageruvakeni-va ikanai.」 „Nem fogok
könnyíteni a feladatán, csak azért mert fiatal.” ◆

jóllehetjóllehet 「Csikjúondankatoiedomo szamuide-
szu.」 „Jóllehet globális felmelegedés van, fá-
zom.” ◆ nohanoha 「Kanodzso-va óguitoiedomoja-
szeteimaszu.」 „Noha nagyétkű, karcsú.”

tóigakesitatóigakesita ◆ cukorbevonatoscukorbevonatos
tóigasitóigasi ◆ drazsédrazsé
tóihónotóihóno ◆ disztálisdisztális ◆ távolitávoli
toiitoii ◆ mindmind 「Sokkantoii, adzsitoiikono tabe mo-
nogatotemo szukideszu.」 „Mind az állaga, mind
az íze miatt, nagyon szeretem ezt az ételt.”

toijatoija ◆ nagykereskedőnagykereskedő
toikaeszutoikaeszu ◆ mégmég egyszeregyszer megkérdezmegkérdez
「Aite-va kotaenakattanode toi kaesita.」 „A be-
szélgetőpartnerem nem válaszolt, ezért még egy-
szer megkérdeztem.” ◆ visszakérdezvisszakérdez 「『 Kimi-
va dó omoimaszuka?』To toi kaesita.」 „–És te,
hogy gondolod? – kérdeztem vissza.”

toikakerutoikakeru ◆ elkezdelkezd kérdeznikérdezni 「Toikaketag-
ajameta.」 „Elkezdtem kérdezni, de félbehagy-
tam.” ◆ kérdéstkérdést intézintéz 「Kakumeika-va szor-
edeiinokato sakaini toikaketa.」 „A forradalmár
kérdést intézett a társadalomhoz, hogy jól van-e ez
így.”
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toikitoiki ◆ leheletlehelet 「Jopparaino kuszai toiki-o
kandzsita.」 „Érezni lehetett a részeg büdös lehe-
letét.” ◆ sóhajtássóhajtás 「Toiki-o morasita.」 „Só-
hajtottam.” ◇ aoikitoikidearuaoikitoikidearu nyögnyög
「Dzsútakurón-ni ovarete aoikitoikida.」 „A la-
káskölcsönömet nyögöm.”

tóimukasitóimukasi ◆ régmúltrégmúlt
tointoin ◆ utazás Indiábautazás Indiába
tóintóin ◆ intézetiintézeti megjelenésmegjelenés ◆ parlamentiparlamenti
megjelenésmegjelenés
tóintóin ◆ alliterációalliteráció
tóintóin ◆ ezez azaz intézetintézet ◆ ezez azaz képviselőházképviselőház
◇ hacutóinhacutóin első parlamenti megjelenéselső parlamenti megjelenés
tóintóin ◆ párttagpárttag ◇ kjóvatóinkjóvatóin republikánusrepublikánus ◇

hiratóinhiratóin egyszerű párttagegyszerű párttag
toto inadzsiinadzsi tokoro-etokoro-e ◆ ahováahová 「Vatasito ona-
dzsi tokorohe hikkosita.」 „Oda költözött, ahová
én.”

toinaoszutoinaoszu ◆ újrakérdezújrakérdez 「Sicumon-o toi nao-
sita.」 „Újrakérdeztem a kérdést.”

tóingutorakutátóingutorakutá ◆ vontatójárművontatójármű
tóinsúkaitóinsúkai ◆ pártgyűléspártgyűlés
tóinszurutóinszuru ◆ megjelenikmegjelenik aa parlamentiparlamenti ülé-ülé-
sensen
toipúdorutoipúdoru ◆ toy uszkártoy uszkár
toiretoire ◆ alomalom ◆ árnyékszékárnyékszék ◆ toaletttoalett ◆ vé-vé-
cécé 「Kare-va toirega csikai.」 „Sűrűn jár vécére.”
◆ WCWC ◇ onszuiszendzsótoireonszuiszendzsótoire melegmeleg vizesvizes
bidésbidés vécévécé ◇ kan-itoirekan-itoire hordozhatóhordozható vécévécé ◇

kósútoirekósútoire nyilvánosnyilvános vécévécé ◇ dzsoszeitoiredzsoszeitoire
nőinői WCWC ◇ szuiszentoireszuiszentoire angolvécéangolvécé ◇ dan-dan-
szeitoireszeitoire férfiférfi WCWC ◇ nekonotoirenekonotoire macska-macska-
alomalom ◇ júrjótoirejúrjótoire fizetősfizetős vécévécé ◇ vasikito-vasikito-
ireire japánjapán stílusústílusú vécévécé 「Vasikitoireto jósiki-
toire」 „japán és nyugati stílusú vécé”

toiregacsikaitoiregacsikai ◆ sűrűnsűrűn járjár vécérevécére 「Kjóha
toirega csikai.」 „Ma sűrűn járok a vécére.”

toirenosicukegadekirutoirenosicukegadekiru ◆ szobatisztaszobatiszta
「Kokode urareteiru inu-va toireno sicukegade-
kiteimaszu.」 „Az itt árult kutyák már szobatisz-
ták.”

toirenoszódzsitoirenoszódzsi ◆ vécépucolásvécépucolás
toirettotoiretto ◆ illemhelyillemhely ◆ toaletttoalett
toiretto-pépátoiretto-pépá ◆ vécépapírvécépapír ◆ WC papírWC papír
toiretto-pépá-horudátoiretto-pépá-horudá ◆ vécépapír-tartóvécépapír-tartó

toisitoisi ◆ fenőkőfenőkő 「Toisidenaifu-o toida.」 „A fe-
nőkővel megfente a kést.” ◆ köszörűkőköszörűkő ◇ szec-szec-
udantoisiudantoisi vágókorongvágókorong
tóiszecutóiszecu ◆ mellérendelt mondatmellérendelt mondat
tóiszokumjónotóiszokumjóno ◆ azonnaliazonnali 「Tóiszokumjóno
kotae」 „azonnali válasz” ◆ gyorsgyors észjárásúészjárású
「Tóiszokumjóno szaini tondeiru.」 „Gyors észjá-
rása van.”

tóiszutóiszu ◆ nádszéknádszék
toitadaszutoitadaszu ◆ rákérdezrákérdez 「Kareno kako-o toi
tadasita.」 „Rákérdezett a múltjára.” ◆ vallatvallat
「Kagaisani taisite hankórijú-o toi tadasita.」 „Az
elkövetőt vallatták, hogy mi volt a tettének az
oka.”

tóitóitóitói ◆ hetedhéthetedhét 「Szono kekkonsikinicuite-
va tói tói kunidemo sirareteimasita.」 „Hetedhét
országra szóló lakodalmat csaptak.”

toittaraarjasinaitoittaraarjasinai ◆ kifejezettenkifejezetten 「Kono
eiga-va cumaranaito ittaraarjasinai.」 „Ez a film
kifejezetten unalmas.”

toittetoitte ◆ dede azértazért 「Szúpu-va soppakat-
ta.Toitte mazukumonakatta.」 „A leves sós volt,
de azért nem volt rossz.” ◆ mindazonáltalmindazonáltal
toittemotoittemo ◆ kellkell gondolnigondolni 「Kore-va vatasino
kikakuda. Kikakutoittemo ógakarinamonode-va
arimaszen.」 „Ez az én projektem, de nem kell egy
nagyszabású dologra gondolni.”

toittemoiitoittemoii ◆ gyakorlatilaggyakorlatilag 「Kare-va mó sin-
dato ittemoii.」 „Ő már gyakorlatilag halott.”

toiutoiu ◆ miszerintmiszerint 「Hitono simon-va tokujútoiu
giron-va kucugaerujódeszu.」 „Az a feltételezés,
miszerint minden embernek egyedi ujjlenyomata
lenne, megdőlni látszik.”

toiufúnitoiufúni ◆ úgyúgy 「Rijúgaattanode-va naikatoiu-
fúni omoimaszu.」 „Úgy gondolom, oka lehetett
erre.”

toiujoritoiujori ◆ sokkalsokkal inkábbinkább 「Dzsikojobó-va hi-
jóto iujori tósida.」 „A balesetvédelem sokkal in-
kább befektetés, mint költség”

toiumonotoiumono ◆ valamivalami olyasmiolyasmi 「Hitoni-va un-
meitoiumonogaaru.」 „Létezik valami olyasmi,
amit sorsnak hívnak.”

toiumonode-vatoiumonode-va nainai ◆ nemnem feltétlenülfeltétlenül ◆ nemnem
jelentijelenti aztazt 「Gakurekigaareba
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kasikoitoiumonode-va nai.」 „Ha valaki iskolá-
zott, az nem jelenti azt, hogy okos is.”

toiunamaedearutoiunamaedearu ◆ hívjákhívják 「Kareno namae-va
nantoiu?」 „Hogy hívják azt az embert?”

toiunonitoiunoni ◆ pedigpedig 「Taszukattatoiunoni fu-
manszódatta.」 „Elégedetlen volt, pedig megme-
nekült.”

toiuno-vatoiuno-va ◆ azaz 「Szono himicutoiuno-va nand-
eszuka?」 „Mi az a titok?” ◆ ugyanisugyanis 「Imaha
kucu-o kavanai.To iunoha okaneganaikara.」
„Most nem veszek cipőt, ugyanis nincs rá pén-
zem.”

toiutokorodatoiutokoroda ◆ mindösszemindössze 「Szono kuruma-
va nihjakuman entoiutokoroda.」 „Az a kocsi
mindössze kétmillió jenbe kerül.”

toiuvakedetoiuvakede ◆ egyegy szó,szó, mintmint százszáz 「Toiu-
vakede, kare-o sin-jószurukotonisita.」 „Egy szó,
mint száz, úgy döntöttem, megbízom benne.”

tójatója ◆ messzemessze hordóhordó nyílnyíl ◆ távlövőtávlövő íjá-íjá-
szatszat
tójatója ◆ formálásformálás 「Dzsinkakuno tója」 „Szemé-
lyiségformálás.” ◇ hinszeinotójahinszeinotója jellemfor-jellemfor-
málásmálás
tójatója ◆ toronyszerkezettoronyszerkezet
tojakakutojakaku ◆ ezt is, azt isezt is, azt is
tojakakuiutojakakuiu ◆ egyetegyet ss mástmást mondmond rólaróla
「Hito-va kanodzsonicuitetojakaku itteiru.」
„Mondanak róla egyet s mást.” ◆ észtészt oszto-oszto-
gatgat 「Bugaisa-va tojakaku itta.」 „Egy kívülálló
osztogatta az észt.” ◆ tanácsokattanácsokat osztogatosztogat
「Tojakaku ivanaide!」 „Ne osztogass tanácso-
kat!”

tojakakukucsi-otojakakukucsi-o daszudaszu ◆ beleszólbeleszól 「Tojaka-
ku kucsi-o daszuna!」 „Ne szólj bele!”

tójakutójaku ◆ gyufa fejegyufa feje
tójakutójaku ◆ adagolásadagolás ◆ beadásbeadás ◆ gyógysze-gyógysze-
relésrelés 「Tójakudzsikandeszujo!」 „Itt a gyógy-
szerelés ideje!”

tójakubintójakubin ◆ gyógyszeres üveggyógyszeres üveg
tójakugucsitójakugucsi ◆ gyógyszerkiadó ablakgyógyszerkiadó ablak
tójakuinkaitójakuinkai ◆ pártvezetőségpártvezetőség
tójakukagotójakukago ◆ gyógyszerezési hibagyógyszerezési hiba
tójakumiszutójakumiszu ◆ gyógyszerezési hibagyógyszerezési hiba

tójakuszurutójakuszuru ◆ beadbead 「Kangofu-va kandzsani
tójakusita.」 „A nővér beadta a betegnek a gyógy-
szert.”

tojamakentojamaken ◆ Tojama megyeTojama megye
tojamasitojamasi ◆ TojamaTojama
tójotójo ◆ adagolásadagolás ◆ beadásbeadás ◇ kadzsótójokadzsótójo
túladagolástúladagolás 「Majakuno kadzsótójode sinda.」
„Kábítószer-túladagolásban halt meg.” ◇ keikó-keikó-
tójotójo szájonszájon átát történőtörténő beadásbeadás ◇ tairjótó-tairjótó-
jojo nagy dózis beadásanagy dózis beadása
tójótójó ◆ keletkelet ◆ napkeletnapkelet
tójótójó ◆ jelenlegijelenlegi használathasználat ◆ közhasználatközhasználat
◆ mindennapi igénymindennapi igény
tójótójó ◆ előléptetéselőléptetés ◆ előmenetelelőmenetel ◆ felvételfelvétel
◆ kinevezéskinevezés
tójótójó ◆ lopottlopott anyaganyag felhasználásafelhasználása ◆ plá-plá-
giumgium
tójóbidzsucutójóbidzsucu ◆ keleti művészetkeleti művészet
tójóbunkatójóbunka ◆ keleti kultúrakeleti kultúra
tójóbunmeitójóbunmei ◆ keleti civilizációkeleti civilizáció
tójócútójócú ◆ keletszakértőkeletszakértő
tójódzsintójódzsin ◆ ázsiai emberázsiai ember ◆ ázsiai népázsiai nép
tójófútójófú ◆ keleti stíluskeleti stílus
tójógatójóga ◆ keleti festménykeleti festmény
tójógaisidzsótójógaisidzsó ◆ azonnali kötések piacaazonnali kötések piaca
tójógakutójógaku ◆ keletkutatáskeletkutatás ◆ orientalisztikaorientalisztika

tójógakusatójógakusa ◆ keletkutatókeletkutató ◆ orientalistaorientalista
tójóhicudzsuhintójóhicudzsuhin ◆ mindennapimindennapi szükségletiszükségleti
cikkcikk
tójóidzsucutójóidzsucu ◆ keleti orvosláskeleti orvoslás
tójóigakutójóigaku ◆ keleti gyógyászatkeleti gyógyászat
tójokaiszútójokaiszú ◆ beadás gyakoriságabeadás gyakorisága
tójókandzsitójókandzsi ◆ közhasználatúközhasználatú kandzsikandzsi ◆

tójó kandzsitójó kandzsi
tójokikantójokikan ◆ gyógyszerelésgyógyszerelés időtartamaidőtartama ◆

kúra időtartamakúra időtartama
tójokotójoko ◆ Tokió és JokomahaTokió és Jokomaha
tójókunodóbucuszótójókunodóbucuszó ◆ orientális faunaorientális fauna
tójónikkitójónikki ◆ eseménynaplóeseménynapló
tójónotójóno ◆ keletikeleti ◆ napkeletinapkeleti
tójósitójósi ◆ ázsiai történelemázsiai történelem
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tójósokokutójósokoku ◆ keleti országokkeleti országok
tójósumitójósumi ◆ keleti ízléskeleti ízlés
tójoszurutójoszuru ◆ beadbead 「Kangofu-va kareni gosuru-
ino kuszuri-o tójosita.」 „Ötfajta gyógyszert adott
be neki a nővér.”

tójószurutójószuru ◆ előléptetelőléptet 「Sacsóni tójósza-
reta.」 „Előléptették igazgatónak.” ◆ felveszfelvesz
「Dzsicurjokunoaru dzsinzai-o tójósita.」 „Ráter-
mett embereket vett fel.” ◆ kinevezkinevez 「Szaibank-
anni tójószareta.」 „Kinevezték bírónak.”

tójószurutójószuru ◆ ellopellop 「Tasano sóhjó-o tójósita.」
„Ellopta más cég védjegyét.” ◆ elplagizálelplagizál 「Ho-
kano kenkjúsano ronbun-o tójósita.」 „Elplagi-
zálta más kutató értekezését.” ◆ lopottlopott dolgotdolgot
használhasznál 「Sacsóno inkan-o tójósita.」 „A cégve-
zetőtől lopott pecsétet használta.”

tójótekinatójótekina ◆ keletieskeleties 「Tójótekina fun-iki」
„keleties hangulat”

tojutoju ◆ kenetkenet ◇ bjósanotojubjósanotoju betegekbetegek kene-kene-
tete
tójutóju ◆ fűtőolajfűtőolaj ◆ lámpaolajlámpaolaj 「Rantan-ni
tóju-o ireta.」 „A mécsesbe lámpaolajat töltöt-
tem.” ◆ paraffinolajparaffinolaj ◇ hakutójuhakutóju kerozinkerozin
tójutóju ◆ kínai faolajkínai faolaj ◆ tungolajtungolaj
tokatoka ◆ átkelés a folyónátkelés a folyón
tokatoka ◆ fővárosfőváros
tokatoka ◆ példáulpéldául 「Namaetoka-va jakuszenai.」
„A nevek például lefordíthatatlanok.”

tokatoka ◆ utazás Kanadábautazás Kanadába
tókatóka ◆ tizediketizedike 「Tókamadenikono sigoto-o
ovaraszenakerebanaranai.」 „Tizedikéig be kell
fejeznem ezt a munkát.” ◆ tíztíz napnap ◇ muika-muika-
noajametókanokikunoajametókanokiku megkésvemegkésve értéktelen-értéktelen-
né válnak a dolgokné válnak a dolgok
tókatóka ◆ ledobásledobás
tókatóka ◆ cukorrácukorrá alakításalakítás ◆ cukrosításcukrosítás ◆ el-el-
cukrosításcukrosítás ◆ elcukrosodáselcukrosodás
tókatóka ◆ fejecske-virágzatfejecske-virágzat
tókatóka ◆ hüvelyterméshüvelytermés
tókatóka ◆ kefalizációkefalizáció
tókatóka ◆ egyenértékegyenérték ◆ megegyezőmegegyező árár ◇ ip-ip-
pantókapantóka általános egyenértékáltalános egyenérték
tókatóka ◆ áthatolásáthatolás ◇ kótókagaraszukótókagaraszu szupe-szupe-
rátlátszó üvegrátlátszó üveg

tókatóka ◆ fáklyafáklya ◆ lámpafénylámpafény
tókacutókacu ◆ összfelügyeletösszfelügyelet ◆ összirányításösszirányítás
tókacutókacu ◆ egybefogásegybefogás ◆ egyesítésegyesítés
tókacuszurutókacuszuru ◆ egészéreegészére felügyelfelügyel 「Szeifu-
kei kenkjúkikan-o tókacuszuru.」 „Az állami ku-
tatóintézetek egészére felügyel.” ◆ egészétegészét irá-irá-
nyítnyít 「Kare-va kaisazentai-o tókacuszuru.」 „A
vállalat egészét irányítja.”

tókacuszurutókacuszuru ◆ egybefogegybefog 「Szantenpo-o tó-
kacuszuru tencsóninatta.」 „Három üzletet egy-
befogó üzletvezető lett.” ◆ egybefoglalegybefoglal 「Iken-
o tókacusita.」 „Egybefoglalta a véleményeket.”
◆ összegezösszegez 「Arajuru dzsóhó-o tókacusita.」
„Összegezte az információkat.”

tókagatadensikenbikjótókagatadensikenbikjó ◆ transzmisszióstranszmissziós
elektronmikroszkópelektronmikroszkóp
tokagetokage ◆ gyíkgyík
tokagenosippogiritokagenosippogiri ◆ felelősségfelelősség beosztot-beosztot-
takratakra áthárításaáthárítása 「Szeidzsika-va tokageno
sippogiribakarijatteiru.」 „A politikusok állandó-
an áthárítják a felelősséget a beosztottaikra.”

tókagenritókagenri ◆ ekvivalencia elveekvivalencia elve
tokagezatokageza ◆ GyíkGyík
tokaitokai ◆ tokajitokaji 「Szanputtonotokaivain-va ari-
maszuka?」 „Van három puttonyos tokaji bor?”

tokaitokai ◆ városváros 「Bokumokono tokaini szundei-
ru.」 „Én is ebben a városban élek.” ◇ daitokaidaitokai
nagyvárosnagyváros ◇ daitokaidaitokai metropoliszmetropolisz
tókaitókai ◆ összedőlésösszedőlés ◆ összeomlásösszeomlás ◇ tó-tó-
kainokikengaarukainokikengaaru életveszélyeséletveszélyes 「Kono
tatemono-va tókaino kikengaaru.」 „Ez az épület
életveszélyes.”

tokaiaszútokaiaszú ◆ tokaji aszútokaji aszú
tókaicsihótókaicsihó ◆ Tókai régióTókai régió
tókaidótókaidó ◆ TókaidóTókaidó
tókaidósinkanszentókaidósinkanszen ◆ Tókaidó sinkanszenTókaidó sinkanszen
tokaidzsintokaidzsin ◆ városi embervárosi ember ◆ városlakóvároslakó
tókaihjótókaihjó ◆ szavazásszavazás ésés szavazatszámlá-szavazatszámlá-
láslás
tokaikatokaika ◆ urbanizációurbanizáció
tokainotokaino ◆ városivárosi
tókainokikengaarutókainokikengaaru ◆ életveszélyeséletveszélyes 「Kono
tatemono-va tókaino kikengaaru.」 „Ez az épület
életveszélyes.”
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tókaisitatókaisita ◆ összedőltösszedőlt 「Tókaisita tatemo-
no」 „összedőlt épület” ◆ rombaromba dőltdőlt 「Tókais-
ita ie」 „romba dőlt ház” ◆ romosromos
tokaiszeikacutokaiszeikacu ◆ városivárosi életélet
「Tokaiszeikacuni-va nareteinai.」 „Nem szok-
tam hozzá a városi élethez.”

tókaiszurutókaiszuru ◆ összedőlösszedől 「Tatemono-va tókais-
ita.」 „Összedőlt az épület.” ◆ romba dőlromba dől
tókaiszuruoszorenoarutókaiszuruoszorenoaru ◆ életveszélyeséletveszélyes
「Tókaiszuru oszorenoaru tatemono」 „életve-
szélyes épület”

tokaitekinatokaitekina ◆ városiasvárosias
tokaiumarenotokaiumareno ◆ városi születésűvárosi születésű
tókakantókakan ◆ tíz napigtíz napig
tókakandetókakande ◆ tíz nap alatttíz nap alatt
tókakanszeitókakanszei ◆ elsötétítéselsötétítés ◆ légvédelmilégvédelmi el-el-
sötétítéssötétítés
tókakidzsunhjóhontókakidzsunhjóhon ◆ szüntípusszüntípus
tókakókantókakókan ◆ egyenértékű csereegyenértékű csere
tokakutokaku ◆ ez-azez-az 「Kanodzsoni-va tokakuuva-
szagaaru.」 „Mondanak róla ezt is, azt is.” ◆

könnyenkönnyen 「Dzsósitoiumono-va tokakuikari ga-
csida.」 „A főnökök könnyen dühbe jönnek.” ◆

mármár csakcsak 「Tokakuukijo-va mamanaranu.」 „Az
élet már csak ilyen.” ◇ tokakuszuruucsinitokakuszuruucsini idő-idő-
közbenközben 「Tokakuszuruucsini haruninatta.」
„Időközben kitavaszodott.”

tókakutókaku ◆ kormány megbuktatásakormány megbuktatása
tókakutókaku ◆ egyenlő szögekegyenlő szögek
tókakutókaku ◆ fejbúbfejbúb ◆ fejefeje búbjabúbja ◆ fejtetőfejtető ◆

kimagasláskimagaslás
tókaku-otókaku-o aravaszuaravaszu ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Szakka-
tositemekimekito tókaku-o aravasita.」 „Íróként
egyre jobban kiemelkedett.” ◆ kimagaslikkimagaslik
「Szúgakude tókaku-o aravasiteiru.」 „Matema-
tikában kimagaslik.” ◆ kinövikinövi magátmagát 「Atarasii-
rídátosite tókaku-o aravasitekita.」 „Új vezetőnek
nőtte ki magát.”

tókakuszankakukeitókakuszankakukei ◆ egyenlőegyenlő szögűszögű há-há-
romszögromszög
tókakuszokudotókakuszokudo ◆ egyenlő szögsebességegyenlő szögsebesség
tokakuszuruucsinitokakuszuruucsini ◆ időközbenidőközben 「Tokaku-
szuruucsini haruninatta.」 „Időközben kitavaszo-
dott.”

tókametókame ◆ tizediktizedik napnap 「Tókameni modotta.」
„A tizedik napon visszautaztam.”

tokantokan ◆ utazás Dél-Koreábautazás Dél-Koreába
tókantókan ◆ Keleti Han-korKeleti Han-kor
tókantókan ◆ bedobásbedobás ◆ postázáspostázás
tókantókan ◆ hüvelyhüvely ◆ perselypersely
tokanmuritokanmuri ◆ felső ajtó-gyökfelső ajtó-gyök
tokanotokano ◆ fővárosifővárosi 「Tokano kanszensaga fu-
eteiru.」 „A fővárosi fertőzöttek száma növek-
szik.”

tókansiszurutókansiszuru ◆ nemnem törődiktörődik 「Mondai-o tó-
kansiszuru.」 „Nem törődik a problémával.”

tókanszurutókanszuru ◆ bedobbedob 「Haitacunin-va tegami-o
tókansita.」 „A postás bedobta a levelet.” ◆ pos-pos-
táztáz 「Tegami-o tókansita.」 „Postáztam a leve-
let.”

tókarazutókarazu ◆ előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Konomamadato,
tókarazu bjókininarudesó.」 „Ha így folytatod,
előbb-utóbb megbetegszel.” ◆ nemnem kellkell sokatsokat
várnivárni 「Kono bjóki-va tókarazu csirjódekirujóni-
naru.」 „Nem kell sokat várni, és gyógyítható lesz
ez a betegség.”

tókasihontókasihon ◆ tőkeberuházástőkeberuházás
tokasitatokasita ◆ oldottoldott
tokasiteotoszutokasiteotoszu ◆ leolvasztleolvaszt 「Reizókono
kóri-o tokasite otosita.」 „Leolvasztottam a jeget
a hűtőről.”

tokaszakuszentokaszakuszen ◆ átkelési hadműveletátkelési hadművelet
tókaszeitókaszei ◆ áteresztő képességáteresztő képesség
tókaszenrjótókaszenrjó ◆ egyenértékűegyenértékű dózisdózis ◆ ekvi-ekvi-
valens dózisvalens dózis
tokaszutokaszu ◆ átfésülátfésül 「Kami-o jokutokasita.」
„Jól átfésültem a hajam.” ◇ kami-okami-o tokaszutokaszu fé-fé-
sülködiksülködik 「Kanodzso-va icumo dzsikan-o kakete
kami-o tokasiteiru.」 „Mindig sokáig fésülködik.”
◇ kami-okami-o tokaszutokaszu megfésülködikmegfésülködik
「Maiaszakami-o tokasiteiru.」 „Reggel mindig
megfésülködöm.”

tokaszutokaszu ◆ megfésülmegfésül 「Kami-o tokasita.」
„Megfésültem a hajam.” ◇ kami-okami-o tokaszutokaszu fé-fé-
sülködiksülködik 「Kanodzso-va icumo dzsikan-o kakete
kami-o tokasiteiru.」 „Mindig sokáig fésülködik.”
◇ kami-okami-o tokaszutokaszu megfésülködikmegfésülködik
「Maiaszakami-o tokasiteiru.」 „Reggel mindig
megfésülködöm.”
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tokaszutokaszu ◆ beolvasztbeolvaszt 「Dzsú-va tokasza-
reta.」 „Beolvasztották a fegyvereket.” ◆ elol-elol-
vasztvaszt 「Kóri-o tokasita.」 „Elolvasztotta a je-
get.” ◆ felmarfelmar 「Szan-va dószó-o tokasita.」 „A
sav felmarta a rézréteget.” ◆ feloldfelold 「Szató-o
mizuni tokasita.」 „Feloldottam a cukrot a víz-
ben.” ◆ felolvasztfelolvaszt 「Kóri-o tokasita.」 „Fel-
olvasztottam a jeget.” ◆ megolvasztmegolvaszt 「Handa-
o tokasita.」 „Megolvasztotta a forrasztóónt.” ◆

oldold 「Sio-o mizuni tokasita.」 „A sót vízben ol-
dottam.” ◆ olvasztolvaszt 「Ró-o tokasita.」 „Viaszt
olvasztottam.” ◇ nitokaszunitokaszu olvadásigolvadásig mele-mele-
gítgít 「Csízu-o nitokasita.」 „Addig melegítettük a
sajtot, amíg megolvadt.”

tokaszurutokaszuru ◆ átkel a folyónátkel a folyón
tókaszurutókaszuru ◆ fektetfektet 「Szecubini icsiokuenno
sihon-o tókasita.」 „Százmillió jent fektetett álló-
eszközökbe.” ◆ ledobledob 「Hikóki-va sokurjóhin-
o tókasita.」 „A repülőgép élelmiszercsomagokat
dobott le.” ◇ bakudan-obakudan-o tókaszurutókaszuru lebombázlebombáz
「Tatemononi bakudanga tókaszareta.」 „Le-
bombázták az épületeket.”

tókaszurutókaszuru ◆ elcukrosodikelcukrosodik 「Szerurószu-va
tókasita.」 „A cellulóz elcukrosodott.”

tókaszurutókaszuru ◆ áthatoláthatol 「Hósanó-va kabe-o tóri
nuketa.」 „A radioaktív sugár áthatolt a falon.”

tokatentokaten ◆ átkelési pontátkelési pont
tóketóke ◆ ez a házez a ház ◇ gotókegotóke ön házaön háza
tokeautokeau ◆ feloldódikfeloldódik 「Karera-va toke atta.」
„Mindketten feloldódtak.” ◇ kokorogatokeaukokorogatokeau
megbarátkozikmegbarátkozik egymássalegymással 「Karerano
kokoro-va dandan toke attekita.」 „Lassan meg-
barátkoztak egymással.”

tokeautokeau ◆ oldódikoldódik 「Tanszangaszuga mizuto
toke au.」 „A szén-dioxid vízben oldódik.” ◆

összeforrösszeforr 「Szúpuni iron-na adzsiga toke au.」
„A levesben összeforranak az ízek.” ◆ összeol-összeol-
vadvad 「Adzsi-va toke atta.」 „Az ízek összeolvad-
tak.”

tokeaukototokeaukoto ◆ oldódásoldódás ◆ összeolvadásösszeolvadás
tokecutokecu ◆ vérhányásvérhányás ◆ vért hányásvért hányás
tókecutókecu ◆ befagyasztásbefagyasztás ◆ fagyfagy
「Tókecunotamenitakuszan-no hitoga micside
koronda.」 „A fagy miatt sokan elestek az utcán.”
◆ fagyásfagyás ◇ kakakutókecukakakutókecu árbefagyasztásárbefagyasztás
◇ kjúszokutókecukjúszokutókecu gyorsfagyasztásgyorsfagyasztás ◇ si-si-

szantókecuszantókecu vagyonvagyon befagyasztásabefagyasztása ◇ si-si-
szantókecuszantókecu eszközök befagyasztásaeszközök befagyasztása
tókecubósitanpakusicutókecubósitanpakusicu ◆ fagyásgátlófagyásgátló fe-fe-
hérjehérje
tókecubósizaitókecubósizai ◆ fagyállófagyálló ◆ fagyásgátlófagyásgátló
tókecukacudantókecukacudan ◆ fagyasztva törésfagyasztva törés
tókecukanszótókecukanszó ◆ fagyasztvafagyasztva szárításszárítás ◆ li-li-
ofilizációofilizáció
tókecusitatókecusita ◆ jegesjeges 「Tókecusita micside ko-
ronda.」 „Elcsúsztam a jeges úton.”

tókecuszarerutókecuszareru ◆ befagybefagy ◆ beragadberagad 「Fan-
dode vatasino okanega tókecuszareta.」 „Bera-
gadt az alapba a pénzem.”

tokecuszurutokecuszuru ◆ vért hányvért hány
tókecuszurutókecuszuru ◆ befagybefagy 「Kava-va tókecusi-
ta.」 „A folyó befagyott.” ◆ befagyasztbefagyaszt
「Hanzaiszosiki-va kóza-o tókecuszareta.」 „A
bűnbanda bankszámláját befagyasztották.” ◆ el-el-
jegesedikjegesedik 「Dóro-va tókecusita.」 „Eljegese-
dett az út.”

tokeitokei ◆ börtönbüntetésbörtönbüntetés
tokeitokei ◆ óraóra 「Kono tokei-va kurutteiru.」 „Ez
az óra rosszul jár.” ◇ anarogudokeianarogudokei analóganalóg óraóra
◇ udedokeiudedokei karórakaróra ◇ okidokeiokidokei asztaliasztali óraóra
◇ kaicsúdokeikaicsúdokei zsebórazsebóra 「Kono kaicsúdokei-va
ojoszo hjakuszaideszu.」 „Ez a zsebóra majdnem
száz éves.” ◇ kakedokeikakedokei faliórafalióra ◇ karakuri-karakuri-
dokeidokei zenélőzenélő óraóra ◇ kvócudokeikvócudokei kvarcórakvarcóra ◇

gensidokeigensidokei atomóraatomóra ◇ dzsidómakidokeidzsidómakidokei au-au-
tomatatomata szerkezetesszerkezetes óraóra ◇ dzsidómakino-dzsidómakino-
tokeitokei automataautomata óraóra ◇ tainaidokeitainaidokei biológiaibiológiai
óraóra ◇ dedzsitarudokeidedzsitarudokei digitálisdigitális óraóra ◇ den-den-
padokeipadokei rádióvezéreltrádióvezérelt óraóra ◇ tenmondokeitenmondokei
csillagászaticsillagászati óraóra ◇ tokeimavaritokeimavari óramutatóóramutató
járásávaljárásával megegyezőmegegyező irányirány 「Nedzsi-o toke-
imavarini mavasita.」 „A csavart az óramutató já-
rásával megegyező irányba tekertem.” ◇ tokei-tokei-
mavarinimavarini óramutatóóramutató járásánakjárásának megfelelő-megfelelő-
enen ◇ hasiradokeihasiradokei faliórafalióra ◇ hatodokeihatodokei ka-ka-
kukkoskukkos óraóra ◇ hantokeimavarihantokeimavari óramutatóóramutató
járásávaljárásával ellentétesellentétes irányirány ◇ hidokeihidokei nap-nap-
óraóra ◇ furikodokeifurikodokei ingaóraingaóra ◇ furudokeifurudokei an-an-
tiktik óraóra ◇ bunsidokeibunsidokei molekulárismolekuláris óraóra ◇

bonbondokeibonbondokei bimbamórabimbamóra ◇ mezamasidokeimezamasidokei
csörgőóracsörgőóra 「Mezamasi dokei-o sicsidzsini
avaszeta.」 „Hét órára húztam fel a csörgőórát.”
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tókeitókei ◆ harciharci kakaskakas ◆ kakasviadalkakasviadal 「Kinsi-
no tókei-o mojoosita.」 „Tiltott kakasviadalt tar-
tottak.”

tókeitókei ◆ keleti hosszúságkeleti hosszúság
tókeitókei ◆ statisztikastatisztika ◇ funsokutókeifunsokutókei kozme-kozme-
tikázott statisztikatikázott statisztika
tókeicsitókeicsi ◆ statisztikaistatisztikai adatadat ◆ számadatszámadat
「Keizainicuiteikucukano kjómibukai tókeicsi-o
jonda.」 „Olvastam néhány érdekes számadatot a
gazdaságról.”

tokeidaitokeidai ◆ óratoronyóratorony
tokeidzsikaketokeidzsikake ◆ óraműóramű
tokeidzsikakenotokeidzsikakeno ◆ óraszerkezetűóraszerkezetű
tókeigakutókeigaku ◆ statisztikastatisztika ◇ kidzsucutókei-kidzsucutókei-
gakugaku leíróleíró statisztikastatisztika ◇ goitókeigakugoitókeigaku szó-szó-
statisztikastatisztika ◇ szuiszokutókeigakuszuiszokutókeigaku követ-követ-
keztetésikeztetési statisztikastatisztika ◇ szúritókeigakuszúritókeigaku
matematikai statisztikamatematikai statisztika
tokeigakuruutokeigakuruu ◆ rosszulrosszul járjár azaz óraóra 「Tokei-
ga kurutteiru.」 „Rosszul jár az óra.”

tókeigakusatókeigakusa ◆ statisztikusstatisztikus
tókeigakutekisuhótókeigakutekisuhó ◆ statisztikaistatisztikai módszermódszer

tókeigoszatókeigosza ◆ statisztikai hibastatisztikai hiba
tokeijatokeija ◆ órásórás ◆ órásmesterórásmester ◆ óraüzletóraüzlet
tókeikjokutókeikjoku ◆ statisztikai hivatalstatisztikai hivatal
tokeimavaritokeimavari ◆ óramutatóóramutató járásávaljárásával meg-meg-
egyezőegyező irányirány 「Nedzsi-o tokeimavarini mavasi-
ta.」 „A csavart az óramutató járásával megegye-
ző irányba tekertem.”

tokeimavarinitokeimavarini ◆ óramutatóóramutató járásánakjárásának meg-meg-
felelőenfelelően ◇ hantokeimavarinihantokeimavarini óramutatóóramutató já-já-
rásával ellentétesenrásával ellentétesen
tokeimavarinotokeimavarino ◆ óramutatóóramutató járásávaljárásával
megegyezőmegegyező 「Tokeimavarino kaiten」 „óramu-
tató járásával megegyező forgás” ◇ hantokei-hantokei-
mavarinomavarino óramutatóóramutató járásávaljárásával ellentétesellentétes
「Hantokeimavarino kaiten」 „óramutató járásá-
val ellentétes forgás”

tókeinenkantókeinenkan ◆ statisztikai évkönyvstatisztikai évkönyv
tokeinobandotokeinobando ◆ óraszíjóraszíj
tokeinócuototokeinócuoto ◆ óraütésóraütés
tokeinogaraszutokeinogaraszu ◆ óraüvegóraüveg
tokeinoharitokeinohari ◆ óramutatóóramutató

tokeinomodzsibantokeinomodzsiban ◆ óraszámlapóraszámlap
tokei-otokei-o avaszerukotoavaszerukoto ◆ óraállításóraállítás ◆ óra-óra-
átállításátállítás
tókeirikigakutókeirikigaku ◆ statisztikus mechanikastatisztikus mechanika
tokeisokunintokeisokunin ◆ órásmesterórásmester
tokeiszótokeiszó ◆ golgotavirággolgotavirág
tókeitekisugainentókeitekisugainen ◆ filogenetikaifilogenetikai fajfoga-fajfoga-
lomlom
tokeitótokeitó ◆ óratoronyóratorony
tokeizatokeiza ◆ IngaóraIngaóra
tokeizaratokeizara ◆ óraüvegóraüveg
tókekkaszeitókekkaszei ◆ ekvifinalitásekvifinalitás
tokekomutokekomu ◆ beilleszkedikbeilleszkedik 「Csiikisakaini
toke konda.」 „Beilleszkedtem a helyi közösség-
be.” ◆ beleolvadbeleolvad 「Kamereon-va haikeino ironi
toke komu.」 „A kaméleon színe beleolvad a kör-
nyezetébe.” ◆ egybeolvadegybeolvad 「Kono nisoku-va
toke kondeiru.」 „A két szín egybeolvad.” ◆ fel-fel-
oldódikoldódik 「Gurúpuni toke komukotogadekinakat-
ta.」 „A társaságban nem tudott feloldódni.” ◆

összeolvadösszeolvad 「Gókin-va tokekonda.」 „Az ötvö-
zet összeolvadt.”

tókentóken ◆ harci kutyaharci kutya ◆ kutyaviadalkutyaviadal
tókentóken ◆ kardkard
tokenaitokenai ◆ megfejthetetlenmegfejthetetlen 「Kono angó-va
tokenai.」 „Ez a rejtjel megfejthetetlen.”

tókensótókensó ◆ kardkereskedőkardkereskedő
tokeocsirutokeocsiru ◆ leolvadleolvad 「Kakunenrjó-va toke
ocsita.」 „A nukleáris fűtőelem leolvadt.”

tokerausotótokerausotó ◆ Tokelau-szigetekTokelau-szigetek
tokerutokeru ◆ eloszlikeloszlik 「Utagaiga kanzenni toke-
ta.」 „Minden kétség eloszlott.” ◆ enyhülenyhül 「Kin-
csóga toketa.」 „A feszültség enyhült.” ◆ felfel leszlesz
oldvaoldva 「Gaisucukinsireiga toketa.」 „Feloldot-
ták a kijárási tilalmat.” ◆ kibomlikkibomlik 「Kimonono
obiga toketa.」 „Kibomlott a kimonó öve.” ◆

megoldódikmegoldódik 「Nazoga toketa.」 „Megoldódott a
rejtély.” ◆ megtörikmegtörik 「Noroiga toketa.」 „Meg-
tört az átok.” ◆ szertefoszlikszertefoszlik 「Ikariga toke-
ta.」 „Szertefoszlott a mérgem.” ◆ tisztázódiktisztázódik
「Gokaiga toketa.」 „A félreértés tisztázódott.” ◇

tokenaitokenai megfejthetetlenmegfejthetetlen 「Kono angó-va to-
kenai.」 „Ez a rejtjel megfejthetetlen.”

tokerutokeru ◆ elegyedikelegyedik 「Abura-va mizuni toke-
nai.」 „Az olaj nem elegyedik vízzel.” ◆ elolvadelolvad
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「Nivano jukiga toketa.」 „Elolvadt a hó az ud-
varban.” ◆ feloldódikfeloldódik 「Szatóga zenbutokeru-
madekaki mazete kudaszai.」 „Addig kavargasd,
amíg az összes cukor fel nem oldódik!” ◆ old-old-
hatóható 「Mizuni tokeru bussicu」 „vízben oldható
anyag” ◆ oldódikoldódik 「Abura-va mizuni tokenai.」
„Az olaj nem oldódik vízben.” ◆ olvadolvad 「Kono
kinzoku-va kóonde tokeru.」 „Ez a fém magas hő-
mérsékleten olvad.” ◇ tokeocsirutokeocsiru leolvadleolvad
「Kakunenrjó-va toke ocsita.」 „A nukleáris fűtő-
elem leolvadt.” ◇ toketerakkaszurutoketerakkaszuru kiolvadkiolvad
「Handaga tokete buhinga rakkasita.」 „Kiolvadt
az alkatrész.” ◇ tokenaitokenai megfejthetetlenmegfejthetetlen
「Kono angó-va tokenai.」 „Ez a rejtjel megfejt-
hetetlen.”

toketearavarerutoketearavareru ◆ kiolvadkiolvad 「Hjógaga toke-
temanmoszunomiiraga aravareta.」 „Kiolvadt a
gleccserből egy mamut.”

toketerakkaszurutoketerakkaszuru ◆ kiolvadkiolvad 「Handaga to-
kete buhinga rakkasita.」 „Kiolvadt az alkatrész.”

tokitoki ◆ csatakiáltáscsatakiáltás
tokitoki ◆ akkorakkor 「Kondokita tokini haratte kuda-
szai.」 „Majd akkor fizess, ha legközelebb jössz.”
◆ amikoramikor 「Szegedoni itta tokicsabi kimito kait-
ta.」 „Amikor Szegeden voltam, találkoztam Csa-
bival.” ◆ haha 「Dzsikanganai toki-va kantanna
rjóri-o cukuru.」 „Ha nincs időm, egyszerű ételt
főzök.” ◆ időidő 「Kekkonszuru tokiga kita.」 „El-
jött az ideje, hogy megházasodjak.” ◆ időszakidőszak
「Dzsinszeini-va varui tokimoaru.」 „Vannak
rossz időszakok is az életben.” ◆ korkor 「Nanasza-
ino toki.」 „Hétéves koromban.” ◇ imadokiimadoki ma-ma-
napságnapság 「Imadokikeitaidenva-va mezurasiku-
nai.」 „Manapság már nem ritka a mobiltelefon.”
◇ imadokiimadoki ilyenkorilyenkor 「Imadokidarega denvaszu-
rudaró.」 „Ki telefonálhat ilyenkor?” ◇ imado-imado-
kinokino maimai 「Imadokino vakamono-va szumaho-o
motteiru.」 „A mai fiataloknak van okostelefon-
juk.” ◇ katatokikatatoki pillanatpillanat 「Katatokimo hana-
retakunai.」 „Egy pillanatra sem akarlak elhagy-
ni.” ◇ kodomonotokikodomonotoki gyerekkorombangyerekkoromban 「Ko-
domono tokijoku aszondeita.」 „Gyerekkorom-
ban sokat játszottam.” ◇ gohandokigohandoki étkezésétkezés
idejeideje ◇ csiiszaitokicsiiszaitoki kiskis korkor ◇ csiiszaito-csiiszaito-
kikarakikara kiskorátólkiskorától 「Csiiszai tokikara megane-
o kaketeiru.」 „Kiskoromtól hordok szemüveget.”
◇ csiiszaitokinicsiiszaitokini kiskorábankiskorában 「Csiiszai tokini
iroirona jobószessu-o uttakotogaaru.」 „Kisko-

romban kaptam védőoltásokat.” ◇ tokinorjúkótokinorjúkó
akkoriakkori divatdivat 「Ano katacsino bósi-va tokino
rjúkódatta.」 „Az olyan formájú kalap volt az ak-
kori divat.” ◇ toki-vatoki-va kanenarikanenari azaz időidő pénzpénz
◇ tokimoarutokimoaru vanvan úgyúgy 「Oszoku okiru tokimo-
aru.」 „Van úgy, hogy későn kelek.” ◇ toki-otoki-o
etaeta jóljól időzítettidőzített 「Toki-o eta hacugen-o si-
ta.」 „Jól időzített megjegyzést tett.” ◇ toki-otoki-o
onadzsikusiteonadzsikusite ezzelezzel egyegy időbenidőben 「Boku-va
hangaríniita. Toki-o onadzsikusite kare-va nihon-
niita.」 „Én Magyarországon voltam. Ezzel egy
időben ő Japánban volt.” ◇ toki-otoki-o kizamukizamu
számláljaszámlálja azaz időtidőt 「Tokeiga toki-o kizanda.」
„Az óra számlálta az időt.” ◇ toki-otoki-o herutoheruto időidő
múlásávalmúlásával 「Toki-o herutoszubete joi omoi den-
inarudesó.」 „Az idő múlásával mindent szépnek
látunk.” ◇ don-natokinimodon-natokinimo sohasesohase 「Don-na
tokinimo bokunokoto-o vaszurenaide.」 „Sohase
felejts el!” ◇ don-natokinimodon-natokinimo mindigmindig 「Don-
na tokinimo maemukideszu.」 „Mindig optimista
vagyok.” ◇ hokanotokinihokanotokini máskormáskor 「Imaiszoga-
siikara hokano tokini kite kudaszai.」 „Most nem
érek rá, jöjjön máskor.” ◇ mahirudokimahirudoki délidődélidő
「Mahirudokino acusza」 „forróság délidőben”

tokitoki ◆ nipponíbisznipponíbisz
tókitóki ◆ jelenjelen időszakidőszak 「Tókidzsunrieki」 „jelen
időszak nettó profitja”

tókitóki ◆ párszabályzatpárszabályzat
tókitóki ◆ pártfegyelempártfegyelem
tókitóki ◆ bejegyzésbejegyzés ◆ iktatásiktatás ◇ kaisatókikaisatóki
cégjegyzékcégjegyzék
tókitóki ◆ emelkedésemelkedés
tókitóki ◆ kerámiakerámia ◇ tódzsikitódzsiki porcelánporcelán vagyvagy
más kerámiamás kerámia
tókitóki ◆ téli évszaktéli évszak
tókitóki ◆ nyerészkedésnyerészkedés ◇ kabusikitókikabusikitóki
részvény-spekulációrészvény-spekuláció ◇ kavaszetókikavaszetóki devi-devi-
zaspekulációzaspekuláció ◇ kavaszetókikavaszetóki valutaspeku-valutaspeku-
lációláció ◇ tocsitókitocsitóki telekspekulációtelekspekuláció
tókitóki ◆ téli időszaktéli időszak
tókitóki ◆ eldobáseldobás ◆ kidobáskidobás 「Hósaszeihai-
kibucuno kaijótóki」 „radioaktív hulladék kido-
bása a tengerbe” ◆ lerakáslerakás 「Gomino fuhótó-
ki」 „illegális szemétlerakás” ◇ fuhótókifuhótóki illegá-illegá-
lis szemétlerakáslis szemétlerakás
tókítókí ◆ hangosfilmhangosfilm ◇ handí-tókíhandí-tókí kézikézi adóve-adóve-
vővő
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tokiakaszarerutokiakaszareru ◆ feltárulfeltárul 「Himicu-va toki
akaszareta.」 „Feltárult a titok.”

tokiakaszutokiakaszu ◆ eloszlateloszlat 「Ginen-o toki akasi-
ta.」 „Eloszlatta a gyanút.” ◆ feltárfeltár 「Himicu-
o toki akasita.」 „Feltárta a titkot.” ◆ kiderítkiderít
「Sindzsicu-o toki akasita.」 „Kiderítette az igaz-
ságot.” ◆ megfejtmegfejt 「Nazo-o toki akasita.」
„Megfejtettem a rejtélyt.” ◆ megoldmegold 「Nazo-o to-
ki akasita.」 „Megoldotta a rejtélyt.”

tokiakitokiaki ◆ világos magyarázatvilágos magyarázat
tókibitókibi ◆ cirokcirok ◆ kukoricakukorica
tókibotókibo ◆ cégbejegyzéscégbejegyzés ◆ cégjegyzékcégjegyzék ◆ ik-ik-
tatókönyvtatókönyv ◆ telekkönyvtelekkönyv
tókibotóhontókibotóhon ◆ cégkivonatcégkivonat ◆ telekkönyvitelekkönyvi
kivonatkivonat
tokicukerutokicukeru ◆ meggyőzmeggyőz ◆ rábeszélrábeszél
tokidokitokidoki ◆ alkalmakalkalmak 「Dezáto-va szono tok-
idokinijotte csigaimaszu.」 „A desszert az alkal-
maktól függ.” ◆ elvétveelvétve 「Tokidokikanszensaga
haszszeiszuruga, sódzsó-va karui.」 „Elvétve akad
egy-két beteg, de a tünetei enyhék.” ◆ időközön-időközön-
kéntként 「Konroniaruszúpu-o tokidokimazeta.」
„Időközönként megkevertem a tűzhelyen a le-
vest.” ◆ időnkéntidőnként 「Kare-va tokidokidzsikkani
denvasita.」 „Időnként hazatelefonált.” ◆ időrőlidőről
időreidőre 「Kanodzsono koto-o tokidokiomoi da-
szu.」 „Időről időre eszembe jut az a nő.” ◆ néhanéha
「Tokidokime-o jaszumaszetekudaszai.」 „Pi-
hentesd néha a szemed!” ◇ szonotokidokiszonotokidoki
amintamint 「Macsigai-o micuketaraszono tokidoki-
naosimasó.」 „Amint hibát látunk, javítsuk ki!”

tokidokikaradagaacukunarutokidokikaradagaacukunaru ◆ hőhullámokhőhullámok
jönnek rájönnek rá
tokifuszerutokifuszeru ◆ meggyőzmeggyőz 「Tabako-o jamerujó-
ni tomodacsi-o toki fuszeta.」 „Meggyőztem a ba-
rátomat, hogy szokjon le a dohányzásról.” ◆ rá-rá-
veszvesz 「Csicsi-o kazokurjokóde kaigaini ikujóni
toki fuszeta.」 „Rávettem apámat, hogy a család
utazzon külföldre.”

tókigaitókigai ◆ spekulációs vásárlásspekulációs vásárlás
tókigorintókigorin ◆ téli olimpiatéli olimpia
tokihanacutokihanacu ◆ felszabadítfelszabadít 「Dokuszaiszei-
kenkara kokumin-o toki hanatta.」 „Felszabadí-
totta a népet a zsarnokság alól.” ◆ kiengedkienged
「Tori-o kagokara toki hanatta.」 „Kiengedte a
madarat a kalitkából.” ◆ szabadonszabadon engedenged

「Szózórjoku-o toki hanatta.」 „Szabadon enged-
te a fantáziáját.” ◇ kokoro-okokoro-o tokihanacutokihanacu fel-fel-
szabadítszabadít 「Ongaku-va kokoro-o toki hanacu.」
„A zene felszabadít.”

tokihanaszutokihanaszu ◆ szabadonszabadon eresztereszt 「Súdzsin-o
toki hanasita.」 „Szabadon eresztette a rabot.”

tokihodokutokihodoku ◆ szétfejtszétfejt 「Szétá-o tokihodoi-
ta.」 „Szétfejtettem a pulóvert.”

tokihoguszutokihoguszu ◆ feloldfelold 「Kincsókan-o tokihog-
usita.」 „Feloldottam a feszültséget.” ◆ kibogozkibogoz
「Mocureta himo-o tokihogusita.」 „Kibogoztam
az összegubancolódott zsinórt.” ◆ kimasszíroz-kimasszíroz-
zaza aa merevedéstmerevedést 「Cumano kata-o tokihogus-
ita.」 „Kimasszíroztam a merevedést a feleségem
vállából.” ◆ kipihenkipihen 「Onszenni haitte cukare-o
tokihogusita.」 „A termálvízben kipihentem a fá-
radtságomat.” ◆ megoldmegold 「Tantei-va dzsikenno
nazo-o tokihogusita.」 „A nyomozó megoldotta az
ügy rejtélyét.” ◇ kokoro-okokoro-o tokihoguszutokihoguszu meglá-meglá-
gyítjagyítja aa szívétszívét 「Csicsino katakunana kokoro-
o tokihogusita.」 „Meglágyította apja makacs szí-
vét.” ◇ kokoro-okokoro-o tokihoguszutokihoguszu feloldjafeloldja azaz
érzelmeitérzelmeit 「Dzsibunno karani todzsikomottesi-
matta kanodzsono kokoro-o tokihogusita.」 „Fel-
oldotta a zárkózott nő érzelmeit.”

tokihoguszutokihoguszu ◆ összekeverösszekever 「Tamago-o toki-
hogusita.」 „Összekevertem a tojást.”

tokiirotokiiro ◆ rózsaszínrózsaszín
tokiitareritokiitareri ◆ elérkezett az időelérkezett az idő
tokikatatokikata ◆ megoldásmegoldás módjamódja 「Rensúmonda-
ino toki kata」 „gyakorló feladat megoldásának
módja”

tókikeszszantókikeszszan ◆ jelenjelen időszakidőszak elszámolásaelszámolása

tókikjúkatókikjúka ◆ téli szünettéli szünet
tókikósútókikósú ◆ téli tanfolyamtéli tanfolyam
tokimekaszutokimekaszu ◆ izgatottizgatott 「Tenkai-o kokoro-o
tokimekasite matteita.」 „Izgatottan vártam a fej-
leményeket.”

tokimekitokimeki ◆ izgatottságizgatottság ◆ szívdobogásszívdobogás
tokimekutokimeku ◆ izgatottizgatott 「Njúsadekite munega-
tokimeita.」 „Izgatott volt, hogy felvették a válla-
lathoz.”

tokimekutokimeku ◆ népszerűnépszerű 「Kare-va ima-o tokime-
ku szeidzsikada.」 „Népszerű politikus.” ◆ tün-tün-
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döklikdöklik 「Kono uta-va imademo tokimeiteiru.」
„Ez a dal még most is tündöklik.”

tokimoarutokimoaru ◆ vanvan úgyúgy 「Oszoku okiru tokimoa-
ru.」 „Van úgy, hogy későn kelek.”

tokintokin ◆ tokintokin
tokinaranutokinaranu ◆ koraikorai 「Tokinaranu si」 „korai
halál” ◆ szezononszezonon kívülikívüli 「Tokinaranu juki」
„szezonon kívüli havazás” ◆ szokatlanszokatlan 「Toki-
naranu dzsikokuni nivatoriga naita.」 „Szokatlan
időben kukorékolt a kakas.” ◆ váratlanváratlan 「Toki-
naranu kjaku」 „váratlan vendég”

tókinecutókinecu ◆ spekulációs lázspekulációs láz
tókingutókingu ◆ beszélgetésbeszélgetés ◇ furí-tókingufurí-tókingu kö-kö-
tetlen beszélgetéstetlen beszélgetés
tokinitokini ◆ amikoramikor 「Jaszui tokini katta.」 „Akkor
vettem, amikor olcsó volt.” ◆ egyébkéntegyébként 「Tok-
ini, pétá-va genkideszuka?」 „Egyébként, hogy
van Péter?” ◆ időnkéntidőnként 「Tokiniha mukasi-o
omoi daszu.」 „Időnként eszembe jut a múlt.” ◆

írtunkírtunk 「Tokini szenkjúhjakuszandzsúkjúnen,
dainidzsiszekai taiszenga boppacusita.」 „1939-et
írtunk, amikor kitört a második világháború.” ◇

tokinikagittetokinikagitte mimi máskormáskor 「Tabeteiru tokini
kagitte denvagakakattekuru.」 „Mi máskor telefo-
nálna, ha nem evéskor?”

tokinikagittetokinikagitte ◆ mimi máskormáskor 「Tabeteiru tokini
kagitte denvagakakattekuru.」 „Mi máskor telefo-
nálna, ha nem evéskor?”

tokinitokini vava ◆ néhanéha 「Tokiniha kokjó-o omoi da-
szu.」 „Eszembe jut néha a szülőföldem.”

tokinotokino ◆ aktuálisaktuális 「Tokino vadai」 „aktuális
téma”

tokinódzsigamitokinódzsigami ◆ legjobbkorlegjobbkor jöttjött segít-segít-
ségség
tokinofukusitokinofukusi ◆ időhatározó szóidőhatározó szó
tokinohitotokinohito ◆ népszerűnépszerű emberember 「Dzsojú-va
tokino hitoninatta.」 „A színésznő népszerű lett.”

tokinokanetokinokane ◆ időt jelző harangütésidőt jelző harangütés
tokinokoetokinokoe ◆ csatakiáltáscsatakiáltás 「Tokino koe-o
ageta.」 „Csatakiáltást hallatott.”

tokinonagaretokinonagare ◆ időidő múlásamúlása 「Kodomono
szeicsó-o miruto tokino nagare-o kandzsiru.」
„Ha látom a gyerekek növekedését, érzem az idő
múlását.”

tokinorjúkótokinorjúkó ◆ akkoriakkori divatdivat 「Ano katacsino
bósi-va tokino rjúkódatta.」 „Az olyan formájú
kalap volt az akkori divat.”

toki-o enaitoki-o enai ◆ korát meghaladókorát meghaladó
toki-otoki-o etaeta ◆ jóljól időzítettidőzített 「Toki-o eta
hacugen-o sita.」 „Jól időzített megjegyzést tett.”

toki-otoki-o herutoheruto ◆ időidő múlásávalmúlásával 「Toki-o heru-
toszubete joi omoi deninarudesó.」 „Az idő múlá-
sával mindent szépnek látunk.”

toki-otoki-o kizamukizamu ◆ számláljaszámlálja azaz időtidőt 「Tokeiga
toki-o kizanda.」 „Az óra számlálta az időt.”

toki-otoki-o onadzsikusiteonadzsikusite ◆ ezzelezzel egyegy időbenidőben
「Boku-va hangaríniita. Toki-o onadzsikusite
kare-va nihonniita.」 „Én Magyarországon vol-
tam. Ezzel egy időben ő Japánban volt.”

tokioritokiori ◆ időnkéntidőnként 「Niccsú-va tokiori amega
furu.」 „Napközben időnként esni fog.” ◆ néhanéha
「Cuma-va muszumeja tokiorivatasitomo umini
ikimaszu.」 „A feleségem a lányommal, és néha
velem is, elmegy a tengerhez.”

tókiorinpikkutókiorinpikku ◆ téli olimpiatéli olimpia
toki-otoki-o ucuszazuucuszazu ◆ nemnem halogatvahalogatva 「Aino
kokuhaku-o sijóto omottara, toki-o ucuszazuni
kokuhakusita hógaii.」 „Ha szerelmi vallomást
akarsz tenni, nem szabad halogatnod.”

tókirjótókirjó ◆ bejegyzési illetékbejegyzési illeték
tókisitókisi ◆ spekulánsspekuláns
tókisihontókisihon ◆ kockázati tőkekockázati tőke
tókisintókisin ◆ kockázati szellemkockázati szellem
tokisirazutokisirazu ◆ lazaclazac
tókisotókiso ◆ cégbíróságcégbíróság ◆ földhivatalföldhivatal ◆ nyil-nyil-
vántartó irodavántartó iroda
tókisótókisó ◆ kerámiaáruskerámiaárus
tókisokunintókisokunin ◆ fazekasfazekas
tókiszeizódzsotókiszeizódzso ◆ fazekasműhelyfazekasműhely ◆ kerá-kerá-
miagyármiagyár
tókiszeizógjótókiszeizógjó ◆ kerámiaiparkerámiaipar
tókiszudzsitókiszudzsi ◆ spekulátorspekulátor
tókiszurutókiszuru ◆ kidobkidob 「Haikibucu-o tókiszuru.」
„Kidobja a hulladékot.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Itai-o
tókiszuru.」 „Megszabadul a hullától.”

tókiszurutókiszuru ◆ emelkedikemelkedik 「Csikaga tókiszuru.」
„A telekárak emelkednek.”
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tókiszurutókiszuru ◆ nyerészkediknyerészkedik 「Kare-va tókiszu-
ru mokutekide okane-o karita.」 „Kölcsönt kért,
mert nyerészkedni akart vele.” ◆ spekulálspekulál 「Ka-
buni tókiszuru.」 „Részvényeken spekulál.”

tókiszurutókiszuru ◆ bejegyezbejegyez 「Kaisa-o tókisita.」
„Bejegyeztettem a céget.”

tokitamatokitama ◆ alkalomszerűenalkalomszerűen 「Tokitama iro-
irona tokorode au.」 „Alkalomszerűen találkozok
vele itt-ott.” ◆ hébe-hóbahébe-hóba 「Kare-o tokitama
macside mikakeru.」 „Hébe-hóba látom a város-
ban.” ◆ időnkéntidőnként 「Tokitama kangae komujó-
ninatta.」 „Időnként elgondolkozom.” ◆ néhanéha
「Tokitamaterebini sucuenszurukotomoaru.」
„Néha a televízióban is szerepel.”

tokitaratokitara ◆ bitangbitang 「Ucsino ottotokitara osza-
kebakari nondeiru.」 „A bitang férjem egyfolytá-
ban csak iszik.” ◆ ebadtaebadta 「Ucsino muszukoto
kitara mattaku benkjósinai.」 „Ez én ebadta fiam,
egyáltalán nem tanul.”

tókitekitókiteki ◆ spekulatívspekulatív
tokitositetokitosite ◆ néhanéha 「Kare-va tokitosite make-
rukotogaaru.」 „Néha veszít is.”

tokivagasitokivagasi ◆ magyaltölgymagyaltölgy
tokivagitokivagi ◆ örökzöld faörökzöld fa
toki-va kanenaritoki-va kanenari ◆ az idő pénzaz idő pénz
tókjakuruitókjakurui ◆ ászkarákokászkarákok
tókjakuszankakukeitókjakuszankakukei ◆ egyenlőegyenlő szárúszárú há-há-
romszögromszög
tókjótókjó ◆ TokióTokió
tókjóbutókjóbu ◆ fejtorfejtor
tókjógeidzsucudaigakutókjógeidzsucudaigaku ◆ TokióiTokiói Művésze-Művésze-
ti Egyetemti Egyetem
tókjokutókjoku ◆ hatósághatóság ◆ illetékesilletékes hivatalhivatal ◇

kankeitókjokukankeitókjoku illetékesilletékes hatósághatóság ◇ gun-gun-
tókjokutókjoku katonaikatonai hatósághatóság ◇ keiszacutókjo-keiszacutókjo-
kuku rendőrhatóságrendőrhatóság ◇ sitókjokusitókjoku városivárosi hely-hely-
hatósághatóság ◇ zeikantókjokuzeikantókjoku vámhatóságvámhatóság
「Zeikantókjokuni junjúkjoka-o sinszeisita.」
„Importengedélyt kértem a vámhatóságtól.” ◇

szószatókjokuszószatókjoku nyomozónyomozó szervekszervek ◇ szó-szó-
szatókjokuszatókjoku nyomozóhatóságnyomozóhatóság ◇ macsitók-macsitók-
jokujoku községi helyhatóságközségi helyhatóság
tókjokusatókjokusa ◆ hatósági személyhatósági személy ◆ illetékesilletékes
tókjoritókjori ◆ egyenlőegyenlő távolságtávolság 「Nitenkara tók-
joriniaru ten」 „két ponttól egyenlő távolságra lé-
vő pont”

tókjorigaikótókjorigaikó ◆ pártatlan diplomáciapártatlan diplomácia
tókjósókentorihikidzsotókjósókentorihikidzso ◆ Tokiói TőzsdeTokiói Tőzsde
tokjószótokjószó ◆ síkfutássíkfutás ◆ versenyfutásversenyfutás
tókjótavátókjótavá ◆ Tokió-toronyTokió-torony
tókjótotókjóto ◆ TokióTokió
tókjóvantókjóvan ◆ Tokiói-öbölTokiói-öböl
tókjútókjú ◆ besorolásbesorolás ◆ osztályzatosztályzat
tókjútókjú ◆ dobásdobás 「Hidariteno tókjú」 „bal kézzel
dobás” ◇ zenrjokutókjúzenrjokutókjú teljesteljes erővelerővel do-do-
básbás ◇ zenrjokutókjúzenrjokutókjú teljes erőbedobásteljes erőbedobás
tókjúdószatókjúdósza ◆ dobómozgásdobómozgás
tókjúkitókjúki ◆ dobógépdobógép
tókjú-otókjú-o cukerucukeru ◆ osztályozosztályoz 「Kizonno dzsú-
takuni tókjú-o cuketa.」 „Osztályozta a meglévő
épületeket.”

tókjúszurutókjúszuru ◆ dobdob 「Tágetto-o neratte tókjúsi-
ta.」 „Célozva dobtam.”

tokkatokka ◆ erkölcsi neveléserkölcsi nevelés
tokkatokka ◆ specializálódásspecializálódás ◆ szakosodásszakosodás
tokkatokka ◆ jutányosjutányos árár ◆ kedvezményeskedvezményes árár
「Udedokei-o tokkade teni ireta.」 „Kedvezmé-
nyes áron jutottam a karórához.”

tokkahanbaitokkahanbai ◆ akcióakció ◆ kedvezményeskedvezményes ki-ki-
árusításárusítás
tokkahintokkahin ◆ akciós termékakciós termék
tokkahin-uribatokkahin-uriba ◆ akciós termékek pultjaakciós termékek pultja
tokkantokkan ◆ rohamroham
tokkankeikakutokkankeikaku ◆ rohamtervrohamterv
tokkanszagjótokkanszagjó ◆ rohammunkarohammunka 「Tokkanszag-
jóde teibóno kódzsiga szuszunda.」 „Rohammun-
kával készült a gát.”

tokkanszurutokkanszuru ◆ áttöráttör 「Miszeno maeno hito-
dakarino naka-o tokkansita.」 „Áttörtem magam
az üzlet előtti tömegen.” ◆ megrohamozmegrohamoz 「Teki-
no taigunni tokkansita.」 „Megrohamozta a nagy
létszámú ellenséges csapatot.”

tokkaszurutokkaszuru ◆ erkölcsierkölcsi példátpéldát muatvamuatva ne-ne-
velvel
tokkaszurutokkaszuru ◆ specializálódikspecializálódik
「Konorobotto-va jószecuni tokkasiteiru.」 „Ez a
robot hegesztésre specializálódott.” ◆ szakoso-szakoso-
dikdik 「Kono bjóin-va kócúdzsikono kandzsano

AdysAdys tókiszuru tókiszuru – tokkaszuru tokkaszuru 37373737



csirjóni tokkasiteiru.」 „Ez a kórház közlekedési
balesetekre szakosodott.”

tokkátatokkáta ◆ tokkátatokkáta
tokkeitokkei ◆ kedvezménykedvezmény
tokkeikanzeitokkeikanzei ◆ kedvezményes vámkedvezményes vám
tokkeitaigútokkeitaigú ◆ különleges elbánáskülönleges elbánás
tokkeizeiricutokkeizeiricu ◆ kedvezményes tarifakedvezményes tarifa
tokkentokken ◆ előjogelőjog 「Daitórjóno tokken」 „elnök
előjogai” ◆ kiváltságkiváltság 「Ó-va tokken-o ataera-
reta.」 „A király kiváltságokkal ruházta fel.” ◇

gaikótokkengaikótokken diplomáciaidiplomáciai védettségvédettség ◇ ga-ga-
ikótokkenikótokken diplomáciaidiplomáciai mentességmentesség
「Gaikótokken-o kjójúszuru.」 „Diplomáciai
mentességet élvez.” ◇ mendzsonotokkenmendzsonotokken men-men-
telmitelmi jogjog ◇ menszekitokkenmenszekitokken mentelmimentelmi jogjog ◇

menszekitokkenmenszekitokken diplomáciai mentességdiplomáciai mentesség
tokkenkaikjútokkenkaikjú ◆ kiváltságos osztálykiváltságos osztály
tokken-noarutokken-noaru ◆ kiváltságokkalkiváltságokkal járójáró 「Tok-
kennoaruszábiszu」 „kiváltságokkal járó szolgál-
tatás” ◆ kiváltságoskiváltságos 「Tokkennoaru hito」
„kiváltságos ember”

tokkenran-jótokkenran-jó ◆ kiváltsággal visszaéléskiváltsággal visszaélés
tokkenszósicutokkenszósicu ◆ kiváltság elvesztésekiváltság elvesztése
tokkitokki ◆ külön említéskülön említés
tokkitokki ◆ kinövéskinövés ◆ kitüremkedéskitüremkedés ◆ nyúlványnyúlvány
◇ gaidzsitokkigaidzsitokki ellencápellencáp ◇ dzsudzsótokkidzsudzsótokki
faágszerűfaágszerű kinövéskinövés ◇ dzsudzsótokkidzsudzsótokki dend-dend-
ritrit ◇ csújótokkicsújótokki féregnyúlványféregnyúlvány
tokkiszubekitokkiszubeki ◆ kiemeltkiemelt 「Rirekisono tokki-
szubeki dzsikóni-va nani-o kakebajoideszuka?」
„Az önéletrajzon, mit kell írni a kiemelten fontos
részre?”

tokkiszurutokkiszuru ◆ különkülön megemlítmegemlít 「Tokkisitaiko-
togaarimasitara kinjúsitekudaszai.」 „Írja ide, ha
valamit külön meg kíván említeni!”

tokkiszurutokkiszuru ◆ kiállkiáll 「Cucsikara kuiga tokkisite-
ita.」 „A földből kiállt egy karó.” ◆ kimagaslikkimagaslik
「Anobiru-va tokkisiteita.」 „Az épület kimagas-
lott.” ◆ kitüremkedikkitüremkedik 「Konoibo-va tokkisitei-
ru.」 „Ez az anyajegy kitüremkedik.”

tokkjotokkjo ◆ engedélyengedély ◆ szabadalomszabadalom 「Kono
szeihin-va tokkjoga kireta.」 „Lejárt a szabada-
lom erre a termékre.” ◇ szeihótokkjoszeihótokkjo gyár-gyár-
tásitási szabadalomszabadalom ◇ tokkjo-otokkjo-o erueru megkapjamegkapja

aa szabadalmatszabadalmat 「Kareno hacumei-va tokkjo-o
eta.」 „Megkapta a szabadalmat a találmányára.”

tokkjocsótokkjocsó ◆ JapánJapán SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal ◆

Szabadalmi HivatalSzabadalmi Hivatal
tokkjohintokkjohin ◆ szabadalmaztatott termékszabadalmaztatott termék
tokkjokentokkjoken ◆ szabadalmi jogszabadalmi jog
tokkjokjokutokkjokjoku ◆ szabadalmiszabadalmi hivatalhivatal ◆ talál-talál-
mányi hivatalmányi hivatal
tokkjo-otokkjo-o erueru ◆ megkapjamegkapja aa szabadalmatszabadalmat
「Kareno hacumei-va tokkjo-o eta.」 „Megkapta
a szabadalmat a találmányára.”

tokkjo-otokkjo-o torutoru ◆ szabadalmaztatszabadalmaztat 「Szeizó-
hóno tokkjo-o totta.」 „Szabadalmaztatta a gyár-
tási eljárást.”

tokkjorjótokkjorjó ◆ szabadalmi díjszabadalmi díj
tokkjosótokkjosó ◆ szabadalmi tanúsítványszabadalmi tanúsítvány
tokkjosucugantokkjosucugan ◆ szabadalmi kérelemszabadalmi kérelem
tokkjosucugancsútokkjosucugancsú ◆ szabadalmaztatásszabadalmaztatás
alattalatt ◆ szabadalmi kérelem beadvaszabadalmi kérelem beadva
tokkjútokkjú ◆ expresszexpressz ◇ csótokkjúcsótokkjú szuperexp-szuperexp-
resszressz 「Csótokkjúno kippu-o katta.」 „Jegyet
vettem a szuperexpresszre.” ◇ cúkintokkjúcúkintokkjú in-in-
gázó gyorsvonatgázó gyorsvonat
tokkjútokkjú ◆ különleges minőségkülönleges minőség
tokkjúdensatokkjúdensa ◆ expresszvonatexpresszvonat
tokkjúhintokkjúhin ◆ különleges minőségű cikkkülönleges minőségű cikk
tokkjúkentokkjúken ◆ gyorsvonati pótjegygyorsvonati pótjegy
tokkjúressatokkjúressa ◆ expresszvonatexpresszvonat ◆ szuper-szuper-
expresszexpressz
tokkjúrjókintokkjúrjókin ◆ expresszvonati pótdíjexpresszvonati pótdíj
tokkjúsutokkjúsu ◆ különleges minőségű rizsborkülönleges minőségű rizsbor
tokkotokko ◆ tokkotokko
tokkótokkó ◆ különlegeskülönleges hatáshatás 「Kono onszen-va
rjúmacsi ni tokkógaaru.」 „Ez a gyógyvíz különle-
gesen a reumára hat.”

tokkótokkó ◆ jó cselekedetjó cselekedet ◆ jótétjótét
tokkótokkó ◆ kamikazekamikaze akcióakció ◇ tokkóniikutokkóniiku kami-kami-
kazés leszkazés lesz
tokkójakutokkójaku ◆ ellenszerellenszer 「Ganno tokkójaku-o
kaihacusita.」 „Kifejlesztették a rák ellenszerét.”
◆ orvosságorvosság 「Bakani-va tokkójaku-va nai.」
„Hülyeség ellen nincs orvosság.”

tokkóniikutokkóniiku ◆ kamikazés leszkamikazés lesz
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tokkótaitokkótai ◆ kamikaze alakulatkamikaze alakulat
tokkótaiintokkótaiin ◆ kamikazekamikaze
tokkukaratokkukara ◆ régtől fogvarégtől fogva
tokkumiaitokkumiai ◆ bunyóbunyó ◆ verekedésverekedés 「Kenka-va
tokkumi aininatta.」 „A vita verekedéssé fajult.”

tokkumiai-otokkumiai-o szuruszuru ◆ egymásnakegymásnak esikesik
「Okotta futari-va tokkumi ai-o sita.」 „A két
mérges ember egymásnak esett.” ◆ összeugrikösszeugrik
「Pabude futari-va tokkumi ai-o siteita.」 „Két
ember összeugrott a kocsmában.”

tokkumiautokkumiau ◆ birkózikbirkózik 「Dorobóto tokkumiat-
ta.」 „A betörővel birkózott.”

tokkuntokkun ◆ gyorstalpalógyorstalpaló ◆ intenzívintenzív gyakor-gyakor-
latlat 「Hacuonno tokkun-o uketa.」 „Intenzív ki-
ejtési gyakorlaton vettem részt.” ◆ intenzívintenzív tan-tan-
folyamfolyam 「Eigono tokkun」 „intenzív angol tanfo-
lyam”

tokkunitokkuni ◆ régenrégen 「Szono sigoto-va tokkuni
ovatteimaszu.」 „Már régen befejeztem azt a
munkát.”

tokkuritokkuri ◆ palackocskapalackocska ◆ szakéspalackszakéspalack ◇

omikidokkuriomikidokkuri egyegy párpár áldozatiáldozati szakéspa-szakéspa-
lacklack
tokkurinoszétátokkurinoszétá ◆ garbógarbó
tokkuritotokkurito ◆ alaposanalaposan 「Tokkurito kangaete
kudaszai.」 „Alaposan gondolja át!”

tokotoko ◆ helyhely
tokotoko ◆ ágyágy 「Tokonicuiteiru bjónin」 „ágyban
fekvő beteg” ◆ ágyáságyás ◆ folyómederfolyómeder ◆ medermeder
◆ padlópadló ◆ padlóspadlós díszhelydíszhely ◆ savanyítósavanyító kö-kö-
zegzeg ◇ kaszudokokaszudoko savanyítósavanyító szakéruskószakéruskó ◇

sinotokosinotoko haláloshalálos ágyágy 「Sino tokoniaru.」
„Halálos ágyán fekszik.” ◇ tokonicukaszerutokonicukaszeru le-le-
fektetfektet 「Kodomo-o tokonicukaszeta.」 „Lefek-
tettem a gyereket.” ◇ tokonicukutokonicuku lefeksziklefekszik
「Joruoszoku tokonicuita.」 „Este későn feküd-
tem le.” ◇ tokonihairutokonihairu ágybaágyba bújikbújik ◇ tokoni-tokoni-
mogurikomumogurikomu ágybaágyba bújikbújik ◇ toko-otoko-o sikusiku meg-meg-
ágyazágyaz ◇ toko-otoko-o tomoniszurutomoniszuru együttegyütt hálhál
「Kanodzsoto toko-o tomonisita.」 „Együtt hált
a nővel.” ◇ toko-otoko-o hanareruhanareru elhagyjaelhagyja azaz
ágyatágyat 「Bjónin-va toko-o hanareta.」 „A beteg
elhagyta az ágyat.” ◇ nukadokonukadoko savanyítósavanyító
rizskorparizskorpa
tokótokó ◆ kiutazáskiutazás 「Amerika-e no tokó」 „kiuta-
zás Amerikába” ◆ odautazásodautazás ◆ utazásutazás 「Ka-

igaitokó」 „külföldi utazás” ◇ kaigaitokóno-kaigaitokóno-
dzsijúdzsijú szabadszabad kiutazáskiutazás 「Sakaisugide-va ka-
igaitokóno dzsijú-va nakatta.」 „A szocializmus-
ban nem volt szabad a kiutazás.” ◇ dzsijútokódzsijútokó
szabad beutazásszabad beutazás
tókótókó ◆ kardműveskardműves
tókótókó ◆ felmászásfelmászás
tókótókó ◆ kapitulációkapituláció
tókótókó ◆ fazekasfazekas ◆ keramikuskeramikus
tókótókó ◆ iskolába menésiskolába menés
tókótókó ◆ ez az iskolaez az iskola
tókótókó ◆ beküldésbeküldés ◆ posztposzt
tokoagetokoage ◆ felgyógyulásfelgyógyulás 「Tokoageno ivai」
„felgyógyulás megünneplése” ◆ kiheveréskiheverés
「Szangono tokoage」 „szülés kiheverése” ◆

talpra állástalpra állás
tokobanaretokobanare ◆ betegágybetegágy elhagyásaelhagyása ◆ felke-felke-
lés az ágybóllés az ágyból
tokobanareszurutokobanareszuru ◆ elhagyjaelhagyja aa betegágyatbetegágyat
◆ felkel az ágybólfelkel az ágyból
tokobaraitokobarai ◆ felgyógyulásfelgyógyulás
tokobasiratokobasira ◆ tokonoma oszlopatokonoma oszlopa
tókóbitókóbi ◆ iskolanapiskolanap 「Sukudai-o dzsikaino tó-
kóbini teisucusitekudaszai.」 „A házi feladatot a
következő iskolanapon kell beadni.”

tókóbitókóbi ◆ beküldés napjabeküldés napja
tókocutókocu ◆ orsócsontorsócsont
tókocutókocu ◆ koponyakoponya
tokodzsiramitokodzsirami ◆ poloskapoloska
tokoferórutokoferóru ◆ tokoferoltokoferol ◆ tokoferomtokoferom
tokogatamekótokogatamekó ◆ vízmosáskötő gátvízmosáskötő gát
tókóheitókóhei ◆ magát megadó katonamagát megadó katona
tokojatokoja ◆ borbélyborbély ◆ borbélyüzletborbélyüzlet ◆ férfi-férfi-
fodrászfodrász ◆ fodrászfodrász ◆ fodrászüzletfodrászüzlet
tókókjohitókókjohi ◆ iskolakerülésiskolakerülés
tókókjohidzsitókókjohidzsi ◆ iskolakerülőiskolakerülő 「Zan-nenna
kotonikono ko-va tókókjohidzsininattesimaimasi-
ta.」 „Sajnos ez a gyerek iskolakerülő lett.”

tókontókon ◆ harci szellemharci szellem
tokonacutokonacu ◆ örökörök nyárnyár 「Havai-va tokonacuno
simada.」 „Hawaii az örök nyár szigete.”

tokonicukaszerutokonicukaszeru ◆ lefektetlefektet 「Kodomo-o to-
konicukaszeta.」 „Lefektettem a gyereket.”
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tokonicukutokonicuku ◆ ágynakágynak esikesik 「Haiende tokoni-
cuita.」 „Tüdőgyulladással estem ágynak.” ◆ le-le-
fekszikfekszik 「Joruoszoku tokonicuita.」 „Este ké-
sőn feküdtem le.”

tokonihairutokonihairu ◆ ágyba bújikágyba bújik
tokonimogurikomutokonimogurikomu ◆ ágyba bújikágyba bújik
tokonomatokonoma ◆ beugróbeugró ◆ falfülkefalfülke 「Tokono ma-
ni csiiszana kabingaatta.」 „A falfülkében volt egy
kis váza.” ◆ falmélyedésfalmélyedés 「Tokono mano
kabeni-va icsimaino kake dzsikuga kakatteita.」
„A falmélyedésben a falon egy papírtekercs ló-
gott.” ◆ padlós díszhelypadlós díszhely ◆ tokonomatokonoma
toko-otoko-o hanareruhanareru ◆ elhagyjaelhagyja azaz ágyatágyat
「Bjónin-va toko-o hanareta.」 „A beteg elhagyta
az ágyat.”

toko-o sikutoko-o siku ◆ megágyazmegágyaz
toko-otoko-o tomoniszurutomoniszuru ◆ együttegyütt hálhál 「Kano-
dzsoto toko-o tomonisita.」 „Együtt hált a nővel.”

tokórekitokóreki ◆ járásjárás 「Kakoicsinenadzsiani tokó-
rekiganakatta.」 „Az elmúlt egy évben nem járt
Ázsiában.” ◆ utazási előzményutazási előzmény
tokorotokoro ❶ helyhely 「Vatasino tokoroni hokano hit-
oga szuvatteita.」 „Más foglalta el a helyemet.” ❷

nálanála 「Sinszeki-va vatasitacsinotokoroni tomat-
ta.」 „Nálunk szállt meg a rokonom.” ❸ lakcímlakcím
「Otokoro-va docsiradeszuka?」 „Hol lakik?” ❹

részrész 「Kono toriacukaiszecumeiso-va vakaranai-
tokorogaaru.」 „Van olyan rész a használati utasí-
tásban, amit nem értek.” ❺ dologdolog 「Iitokoroni ki-
gacuitane.」 „Érdekes dologra jöttél rá.” ❻ hely-hely-
zetzet 「Abunaitokorodatta.」 „Ez meleg helyzet
volt.” ❼ éppenéppen 「Ie-o detatokorodesita.」 „Ép-
pen elindultam otthonról.” ❽ majdnemmajdnem 「Vas-
zurerutokorodatta.」 „Majdnem elfejtettem.” ❾

amennyireamennyire 「Vatasino mirutokorode-va karega
tadasii.」 „Amennyire meg tudom ítélni, igaza
van.” ❿ tulajdonságtulajdonság 「Kareno varuitokoro-va
csikokuszurukotodeszu.」 „A rossz tulajdonsága
az, hogy mindig késni szokott.” ◆ amikoramikor 「Ta-
betemitatokorototemo oisikatta.」 „Amikor meg-
kóstoltam, kiderült, hogy nagyon finom.” ◆ azaz
「Tomodacsino iutokoronijorutokono hon-va
omosiroi.」 „Abból ítélve, amit a barátom mond,
érdekes ez a könyv.” ◆ valamennyirevalamennyire
「Daitainotokoro-o siritaideszu.」 „Valamennyi-
re meg szeretném érteni.” ◇

azukarisirutokorode-vaazukarisirutokorode-va nainai semmisemmi közeköze

「Kore-va iinkaino azukari sirutokorodehanai.」
„Ehhez a kérdéshez a bizottságnak semmi köze.”
◇ iiii tokoro-etokoro-e jókorjókor 「Iitokoro-e kitekureta!」
„Jókor jöttél!” ◇ itarutokorodeitarutokorode lépten-lépten-
nyomonnyomon 「Itaru tokorode ajamacsi-o okaszu.」
„Lépten-nyomon hibázik.” ◇ itarutokoroniitarutokoroni
mindenholmindenhol 「Itaru tokoronifászutofúdoreszuto-
rangaarimaszu.」 „Mindenhol van gyorsétterem.”
◇ imanotokoroimanotokoro jelenjelen pillanatbanpillanatban 「Imano-
tokoro okaneni komatteinai.」 „Jelen pillanatban
nem vagyok pénzszűkében.” ◇ imanotokorode-imanotokorode-
haha jelenlegjelenleg 「Imano tokorodeha nantomo ie-
nai.」 „Jelenleg semmit sem mondhatunk.” ◇

otokorootokoro címcím 「Otokoroto onamae-o gokinjú ku-
daszai.」 „Kérem írja ide a nevét, és a címét!” ◇

onadzsitokorodeonadzsitokorode ugyanottugyanott 「Kareto onadzsi
tokorode hataraiteita.」 „Ugyanott dolgoztam,
ahol ő.” ◇ onadzsitokoronionadzsitokoroni ugyanottugyanott
「Neko-va onadzsi tokoroniita.」 „A macska
ugyanott volt.” ◇ kikidokorokikidokoro megfogómegfogó részrész
「Kjokuno kiki dokoro」 „zene megfogó része” ◇

kikutokoronijorutokikutokoronijoruto egyesekegyesek szerintszerint 「Ki-
kutokoronijorutovazato kurumadehiitarasii.」
„Egyesek szerint készakarva ütötte el.” ◇ kikuto-kikuto-
koronijorutokoronijoruto úgyúgy hallottamhallottam 「Kikutokoron-
ijoruto hikókino szódzsú-o narattanodeszune.」
„Úgy hallottam, megtanultál repülőt vezetni.” ◇

girigirinotokorogirigirinotokoro legvégsőlegvégső határhatár 「Kava-va
girigirino tokoromade zószuisita.」 „A folyó vize
a legvégső határig megáradt.” ◇ komedokorokomedokoro
rizstermelőrizstermelő vidékvidék ◇ szurutokoroszurutokoro éppenéppen
csinálcsinál 「Suppacuszurutokorodeszu.」 „Éppen
most indulok.” ◇ szundenotokorodeszundenotokorode kiskis híjánhíján
「Szundeno tokorode sinutokorodatta.」 „Kis hí-
ján odavesztem.” ◇ szundenotokorodeszundenotokorode épp-épp-
hogyhogy csakcsak 「Szundeno tokorode taszukatta.」
„Épphogy csak megmenekültem.” ◇ szekaino-szekaino-
itarutokoroitarutokoro világvilág mindenminden tájatája 「Szekaino
itaru tokorokara kankókjakugajattekita.」 „A vi-
lág minden tájáról jöttek turisták.” ◇ szon-szon-
natokorodanenatokorodane körülbelülkörülbelül ennyiennyi ◇ tokoro-tokoro-
szemasitoszemasito tömvetömve 「Ningjó-va tanani tokoro-
szemasito narandeita.」 „Tömve volt a polc bá-
buval.” ◇ tokorodearutokorodearu csaknemcsaknem 「Korobutok-
orodatta.」 „Csaknem elestem.” ◇ tokorodearutokorodearu
majdnemmajdnem 「Okurerutokorodatta.」 „Majdnem
elkéstem.” ◇ tokoronitokoroni rere 「Kava-va kokokara
szúkirono tokoroniarimaszu.」 „A folyó néhány
kilométerre van innen.” ◇ tokoronitokoroni hozzáhozzá
「Tomodacsino tokoroni aszobini itta.」 „Átmen-
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tem a barátomhoz.” ◇ tokoronijottetokoronijotte helyen-helyen-
kéntként 「Hare, tokoronijotte amedeszu.」 „Derült
idő, helyenként záporokkal.” ◇ tokoromadeikutokoromadeiku
annyiraannyira csinálcsinál 「Ganbatte-va iruga kacutokoro-
madeikanai.」 „Igyekszik, de nem annyira, hogy
győzzön.” ◇ tokoro-otokoro-o erueru megtaláljamegtalálja aa he-he-
lyétlyét 「Kare-va atarasii kaisade tokoro-o etajó-
da.」 „Úgy tűnik, megtalálta a helyét az új munka-
helyén.” ◇ nozomutokoronozomutokoro mármár várjavárja 「Kimi-
tono sóbu-va nozomutokoroda.」 „Már vártam,
hogy megmérkőzhessünk.” ◇ nozomutokoronozomutokoro
éppenéppen aztazt szeretnészeretné 「Toraburu kaimu-va mi-
nano nozomutokoroda.」 „Mindenki éppen azt
szeretné, ha nem lenne probléma.” ◇ mirutok-mirutok-
orooro látnivalólátnivaló 「Koko-va miru
tokorogatakuszan-arimaszu.」 „Itt sok látnivaló
van.” ◇ varuivarui tokoro-etokoro-e rosszkorrosszkor 「Varuitok-
orohe kita.」 „Rosszkor jöttél.”

tokorodetokorode ◆ amúgyamúgy 「Tokorode genkideszu-
ka?」 „Amúgy, hogy vagy?” ◆ apropóapropó 「Tok-
orode kjóno jotei-va nandeszuka?」 „Apropó, mi
a mai napi terved?” ◆ egyébirántegyébiránt ◆ egyéb-egyéb-
kéntként 「Tokorode kimitacsi-va genkideszuka?」
„Egyébként jól vagytok?” ◆ hiábahiába isis 「Ganbatta
tokorode kareni-va oicukanai.」 „Hiába is igyek-
szem, úgysem fogom utolérni.” ◆ jutjut eszembeeszembe
◆ mégmég hogyhogy 「Jaszuitoittatokorode icsiman en-
moszuru.」 „Még hogy olcsó! 10 ezer jenbe kerül.”
◆ nincsnincs értelmeértelme 「Monku-o ittatokorode, na-
nimokavaranai.」 „Nincs értelme panaszkodni, ez
úgysem változtat semmin.”

tokorodearutokorodearu ◆ csaknemcsaknem 「Korobutokoro-
datta.」 „Csaknem elestem.” ◆ majdnemmajdnem 「Oku-
rerutokorodatta.」 „Majdnem elkéstem.”

tokorodeszatokorodesza ◆ jutjut eszembeeszembe 「Tokorodesza,
asitadokoni ikóka?」 „Jut eszembe, hová me-
gyünk holnap?”

tokorodokorotokorodokoro ◆ elszórtanelszórtan 「Tokorodokoroa-
mega furiszódeszu.」 „Elszórtan esni fog.” ◆ he-he-
lyenkéntlyenként 「Tokorodokoroamega furiszóde-
szu.」 „Helyenként eső várható.” ◆ imitt-amottimitt-amott
「Tokorodokorode hanaga szaiteita.」 „Imitt-
amott virágok nyíltak.” ◆ néholnéhol
「Téburukuroszuni-va tokorodokoroni anagaaite-
ita.」 „Az asztalterítő néhol lukas volt.”

tokoro-etokoro-e ◆ közbenközben 「Tabeteiru tokoro-e dare-
ka kita.」 „Evés közben jött valaki.”

tokorogatokoroga ◆ azonbanazonban 「Teiansitatokoroga, sza-
ijószarenakatta.」 „Javasoltam valamit, azonban
nem fogadták el.” ◆ dede 「Icsii-o manazasite-
ita.Tokoroga joszende maketesimatta.」 „Az első
helyre pályázott, de már az elődöntőben kiesett.”
◆ erreerre 「Amega furuto omotta.Tokoroga harete-
kita.」 „Azt hittem esni fog, erre kitisztult az ég.”
◆ ugyanakkorugyanakkor 「Kareno imóto-va dzsúnenma-
eni kekkonsimasita.Tokoroga kare-va mada do-
kusinda.」 „A húga már 10 éve férjhez ment.
Ugyanakkor ő még mindig nőtlen.”

tokorogakitokorogaki ◆ címcím ◆ címzéscímzés
tokorokamavazutokorokamavazu ◆ aholahol csakcsak kedvekedve tartjatartja
「Tokorokamavazu akacsan-ni csicsi-o ageru.」
„Ott szoptatja a babát, ahol csak kedve tartja.” ◆

mindenüttmindenütt 「Hana-va tokorokamavazu szaitei-
ru.」 „Mindenütt virágok nyílnak.”

tokorokavarebasinakavarutokorokavarebasinakavaru ◆ ahányahány ház,ház,
annyi szokásannyi szokás
tokorokiravazutokorokiravazu ◆ nemnem törődiktörődik vele,vele, holhol
vanvan 「Tokorokiravazu cuma-o nagutta.」 „Nem
törődik vele hol van, mindenhol veri a feleségét.”
◇ demonoharemonotokorokiravazudemonoharemonotokorokiravazu szük-szük-
ség törvényt bontség törvényt bont
tokoromadeikutokoromadeiku ◆ annyiraannyira csinálcsinál 「Ganbatte-
va iruga kacutokoromadeikanai.」 „Igyekszik, de
nem annyira, hogy győzzön.”

tokoronitokoroni ◆ hozzáhozzá 「Tomodacsino tokoroni
aszobini itta.」 „Átmentem a barátomhoz.” ◆ rere
「Kava-va kokokara szúkirono tokoroniarima-
szu.」 „A folyó néhány kilométerre van innen.”

tokoronitokoroni ◆ közbenközben 「Savásiteiru tokoroni den-
vaganatta.」 „Zuhanyozás közben csöngött a te-
lefon.” ◆ nálnál 「Vatasino kuruma-va anino tok-
oroniaru.」 „A bátyámnál van a kocsim.” ◆ nélnél
「Sinszeki-va anenotokoroni tomatta.」 „A roko-
nunk a nővéremnél szállt meg.”

tokoronijottetokoronijotte ◆ helyenkénthelyenként 「Hare, tok-
oronijotte amedeszu.」 „Derült idő, helyenként
záporokkal.”

tokoro-otokoro-o erueru ◆ megtaláljamegtalálja aa helyéthelyét 「Kare-
va atarasii kaisade tokoro-o etajóda.」 „Úgy tű-
nik, megtalálta a helyét az új munkahelyén.”

tokoroszemasitotokoroszemasito ◆ tömvetömve 「Ningjó-va tanani
tokoroszemasito narandeita.」 „Tömve volt a polc
bábuval.”
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tokorotentokoroten ◆ moszatzselé csíkokmoszatzselé csíkok
tokorotensikinitokorotensikini ◆ automatikusanautomatikusan ◆ egy-egy-
más utánmás után
tokorozavasitokorozavasi ◆ TokorodzavaTokorodzava
tokósatokósa ◆ beutazóbeutazó 「Nihonkarano tokósa」
„Japánból érkező beutazó” ◆ látogatólátogató
tókósatókósa ◆ beküldőbeküldő ◆ hozzászólóhozzászóló ◆ posztolóposztoló

tokosietokosie ◆ örökkévalóságörökkévalóság
tokosienotokosieno ◆ örökörök 「Tokosieno heiva」 „örök
béke”

tókószaitotókószaito ◆ megosztó oldalmegosztó oldal
tokószeigentokószeigen ◆ beutazási korlátozásbeutazási korlátozás
tókószentókószen ◆ rétegvonalrétegvonal ◆ szintvonalszintvonal
tókószencsizutókószencsizu ◆ szintvonalas térképszintvonalas térkép
tókószenkószakutókószenkószaku ◆ rétegvonalasrétegvonalas szántásszántás

tókószennóhótókószennóhó ◆ rétegvonalasrétegvonalas termesztéstermesztés

tókószenszaibaitókószenszaibai ◆ rétegvonalasrétegvonalas termesz-termesz-
téstés
tokószurutokószuru ◆ járjár 「Ószutorariani tokósitakoto-
ganai.」 „Még sohasem jártam Ausztráliában.” ◆

kiutazikkiutazik 「Szúnenmaenirondon-ni tokósita.」
„Néhány évvel ezelőtt kiutaztam Londonba.” ◆

odautazikodautazik
tókószurutókószuru ◆ megadjamegadja magátmagát 「Heisira-va tó-
kósita.」 „A katonák megadták magukat.”

tókószurutókószuru ◆ beküldbeküld 「Zassini tegami-o tókósi-
ta.」 „Beküldtem egy levelet az újságnak.” ◆ ki-ki-
posztolposztol 「Kórjúszaitoni kidzsi-o tókósita.」 „Ki-
posztoltam egy cikket egy közösségi oldalra.” ◆

posztolposztol 「Sasin-o kórjúszaitoni tókósita.」
„Posztoltam egy képet egy közösségi oldalon.” ◆

publikálpublikál 「Gakusa-va kidzsi-o tókósita.」 „A tu-
dós egy cikket publikált.” ◇ tegami-otegami-o tókószu-tókószu-
ruru levélbenlevélben megkeresmegkeres 「Terebi kjokuni
tegami-o tókósita.」 „Levélben megkerestem a té-
vétársaságot.”

tókószurutókószuru ◆ elmegy az iskolábaelmegy az iskolába
tokotonmadetokotonmade ◆ alaposanalaposan 「Tokotonmade ha-
nasi atta.」 „Alaposan kitárgyaltuk az ügyet.” ◆

tökéletesentökéletesen 「Hadzsimeta idzsótokotonmadej-
aranakerebanaranai.」 „Ha már egyszer elkezd-

tük, tökéletesen csináljuk végig.” ◆ végsőkigvégsőkig
「Tokotonmade tatakatta.」 „Végsőkig harcolt.”

tokozuretokozure ◆ felfekvésfelfekvés 「Nagaku onadzsi si-
szeide neteita kandzsani tokozuregadekita.」 „A
hosszú ideig ugyanolyan testhelyzetben fekvő be-
tegnek felfekvése lett.”

tokozurebósimattoreszutokozurebósimattoreszu ◆ felfekvésfelfekvés elle-elle-
ni matracni matrac
tokutoku ◆ erényerény ◆ erényességerényesség 「Onsino toku-
o sitau.」 „Tanítómestere erényességét csodálja.”
◆ erkölcsierkölcsi karakterkarakter 「Dzsibunno toku-o jasi-
nau.」 „Fejleszti saját erkölcsi karakterét.” ◆ er-er-
kölcsösségkölcsösség 「Tokuno takai hito」 „erkölcsös
ember” ◆ funkciófunkció 「Dzsuttokunaifu」 „sok
funkciós bicska” ◆ jótettjótett 「Toku-o hodoko-
szu.」 „Jót cselekszik.” ◇ tokunoarutokunoaru erényeserényes
「Tokunoaru hito」 „erényes ember” ◇ toku-toku-
hakicunenarazuhakicunenarazu erényekkelerényekkel rendelkezőrendelkező em-em-
berber mindigmindig találtalál barátokatbarátokat ◇ hajaoki-vahajaoki-va
szanmon-no tokuszanmon-no toku ki korán kel, aranyat lelki korán kel, aranyat lel
tokutoku ◆ fésülfésül 「Kami-o toku.」 „Hajat fésül.”

tokutoku ◆ győzködgyőzköd 「Kareni heivano taiszecusza-
o toite kikaszeta.」 „A béke fontosságáról győz-
ködtem.” ◆ hirdethirdet 「Kamino osie-o toita.」 „Is-
ten igéjét hirdeti.” ◆ kardoskodikkardoskodik 「Minsusugi-
o toku.」 „Demokrácia mellett kardoskodik.” ◆

meggyőzmeggyőz 「Kare-o toite dzsiszacu-o omoitodom-
araszeta.」 „Meggyőztem, hogy hagyjon fel az ön-
gyilkosság gondolatával.” ◇ micsi-omicsi-o tokutoku taná-taná-
rara oktatoktat 「Hokekeno micsi-o toita.」 „A budd-
hizmus tanára oktatott.” ◇ ri-ori-o tokutoku logikusanlogikusan
érvelérvel 「Kareni ri-o toitemo mudadeszu.」 „Hiá-
ba érvelek logikusan, nem tudom meggyőzni.”

tokutoku ◆ feloldfelold 「Sio-o mizude toita.」 „Feloldot-
ta a sót a vízben.”

tokutoku ◆ bontbont 「Muszubi-o tokuni-va dzsikanga-
kakatta.」 „A csomó bontása időbe tellett.” ◆ el-el-
oszlatoszlat 「Utagai-o toita.」 „Eloszlattam a gya-
nút.” ◆ enyhítenyhít 「Szeifu-va viruszu-e keikai-o to-
ita.」 „A kormány enyhítette a vírussal szembeni
készültséget.” ◆ fejtfejt 「Kuroszuvádopazuru-o to-
ku.」 „Rejtvényt fejt.” ◆ felmentfelment 「Torisimari-
jakuno jaku-o tokareta.」 „Felmentették az igaz-
gatói tisztségéből.” ◆ feloldfelold 「Noroi-o toita.」
„Feloldottam az átkot.” ◆ feltörfeltör 「Angó-o to-
ita.」 „Feltörtem a titkosítást.” ◆ kibontkibont
「Purezentonoribon-o toita.」 „Kibontottam az
ajándék szalagját.” ◆ kioldkiold 「Kimonono obi-o
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toita.」 „Kioldotta a kimonó övét.” ◆ megfejtmegfejt
「Nazo-o toita.」 „Megfejtettem a rejtélyt.” ◆

megoldmegold 「Hóteisiki-o toita.」 „Megoldottam az
egyenletet.” ◆ oldold 「Mondai-o jukkurito toita.」
„Lassan oldotta a példát.” ◇ dzsiszei-odzsiszei-o tokutoku le-le-
mágnesezmágnesez 「Tecuno dzsiszei-o toita.」 „Lemág-
neseztem a vasat.” ◇ nimocu-onimocu-o tokutoku kicsoma-kicsoma-
golgol 「Hoteruni cuite nimocu-o toita.」 „A ho-
telbe érvén, kicsomagoltam.” ◇ nimocu-onimocu-o tokutoku
kipakolkipakol 「Cuitekara nimocu-o toita.」 „Miután
megérkeztem kipakoltam.”

tokutoku ◆ haszonhaszon 「Szenszó-va nanno tokunimo-
naranai.」 „A háborúnak semmi haszna sincs.” ◆

nyereségnyereség ◇ ittokuittoku egyegy nyerésnyerés ◇ ittokuittoku egyegy
előnyelőny ◇ otokudearuotokudearu jóljól járjár 「Mih-cu kauto
otokudeszu.」 „Ha hármat vesz jól jár!” ◇ szon-szon-
sitetokutoresitetokutore előbb-utóbbelőbb-utóbb haszonhaszon isis leszlesz ◇

tokuszurutokuszuru jóljól járjár 「Ikkono nedande nikoka-
etanode tokusita.」 „Jól jártam, mert kettőt ad-
tak egy áráért.” ◇ tokuszurutokuszuru hasznothasznot húzhúz
「Teikinrinorón-o kumu hitoga tokuszuru.」 „Az
adósok húznak hasznot az alacsony kamatokból.”
◇ toku-otoku-o szuruszuru profitálprofitál 「Kore-o narattara-
atode toku-o szuru.」 „Ha ezt megtanulod, ké-
sőbb profitálhatsz belőle.” ◇ toku-otoku-o szuruszuru jóljól
járjár 「Szettomenjú-va dezátomocuitete, toku-o
sita kibundatta.」 „Az étel-összeállításban
desszert is volt, úgy éreztem jól jártam.” ◇ jo-jo-
kumotokumonakukumotokumonaku másmás nemnem érdekelérdekel 「Kjúka-
o totte jokumo tokumonaku nemuritai.」 „Más
nem érdekel, csak szabira akarok menni, és aludni
akarok.”

tókutóku ◆ beszélgetésbeszélgetés ◇ széruszu-tókuszéruszu-tóku vá-vá-
sárlásra rábeszéléssárlásra rábeszélés
tókutóku ◆ messziremesszire ◇ tókumadetókumade messziremesszire
「Tókumade koega kikoeru.」 „Messzire elhallat-
szik a hangja.”

tokubaitokubai ◆ akciósakciós terméktermék 「Kjóno tokubai-
va szenzaideszu.」 „A mai akciós termék a mosó-
por.” ◆ alkalmialkalmi vételvétel ◆ kiárusításkiárusítás 「Fujuno
tokubai-va icsigacuni hadzsimarimaszu.」 „Janu-
árban elkezdődött a téli kiárusítás.”

tokubaihintokubaihin ◆ akciós áruakciós áru ◆ akciós termékakciós termék
tokubaiszurutokubaiszuru ◆ akciósanakciósan adad 「Gjúniku-o to-
kubaisita.」 „Akciósan adták a marhahúst.”

tókubangumitókubangumi ◆ talk showtalk show
tokubecutokubecu ◆ kivételességkivételesség

tokubecuacukaitokubecuacukai ◆ különleges bánásmódkülönleges bánásmód
tokubecuacukai-otokubecuacukai-o szuruszuru ◆ kiemelkiemel 「Tensza-
ino kodomo-o tokubecuacukaisita.」 „A tehetsé-
ges gyereket kiemelte.”

tokubecuacukaiszarerutokubecuacukaiszareru ◆ kiváltságoskiváltságos
helyzetbenhelyzetben vanvan 「Kono kaisani nagaku cuto-
meteirunode tokubecuacukaiszareteiru.」 „Rég-
óta dolgozom ennél a cégnél, ezért kiváltságos
helyzetben vagyok.”

tokubecubangumitokubecubangumi ◆ rendkívüli műsorrendkívüli műsor
tokubecucsirjótokubecucsirjó ◆ különleges kezeléskülönleges kezelés
tokubecugenzeitokubecugenzei ◆ rendkívülirendkívüli adócsökken-adócsökken-
téstés
tokubecugótokubecugó ◆ különkiadáskülönkiadás ◆ különszámkülönszám
tokubecuiinkaitokubecuiinkai ◆ rendkívüli bizottságrendkívüli bizottság
tokubecukaiintokubecukaiin ◆ különlegeskülönleges tagtag ◆ rendkí-rendkí-
vüli tagvüli tag
tokubecukazeitokubecukazei ◆ különadókülönadó
tokubecukitokubecuki ◆ különgépkülöngép
tokubecukjósicutokubecukjósicu ◆ különleges tanteremkülönleges tanterem
tokubecukjúkótokubecukjúkó ◆ expresszexpressz ◆ expresszvo-expresszvo-
natnat
tokubecukógekitokubecukógeki ◆ kamikazekamikaze akcióakció ◆ kami-kami-
kaze támadáskaze támadás
tokubecukógekitaitokubecukógekitai ◆ kamikaze alakulatkamikaze alakulat
tokubecukógekitaiintokubecukógekitaiin ◆ kamikazekamikaze
tokubecukokkaitokubecukokkai ◆ rendkívülirendkívüli országgyűlésországgyűlés

tokubecunatokubecuna ◆ jelesjeles 「Oivaiszurutamenikono
tokubecuna hini acumarimasita.」 „Azért gyűl-
tünk össze e jeles napon, hogy ünnepeljünk.” ◆

kiemeltkiemelt 「Tósika-va keizaihattenni tokubecuna
jakuvari-o motteiru.」 „A befektetőknek kiemelt
szerepük van a gazdaság előrehaladásában.” ◆ ki-ki-
vételesvételes 「Kono jófuku-va tokubecuna tokinisika
kinai.」 „Ez a ruhát csak kivételes alkalmakkor
veszem fel.” ◆ különlegeskülönleges 「Kareto kanodzso-
va tokubecuna kankeideszu.」 „A kapcsolatuk kü-
lönleges.” ◆ különöskülönös 「Tokubecunakoto-va oko-
koranakatta.」 „Semmi különös nem történt.”

tokubecunadzsótaidetokubecunadzsótaide ◆ különlegeskülönleges eset-eset-
benben
tokubecúncsintokubecúncsin ◆ speciális viteldíjspeciális viteldíj
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tokubecunitokubecuni ◆ kiemeltenkiemelten 「Kono mondai-va
tokubecuni dzsújóda.」 „Ez a kérdés kiemelten
fontos.” ◆ különkülön 「Kareniacsiraniikanaijóni to-
kubecuni csúisita.」 „Őt külön figyelmeztettem,
hogy ne menjen oda.” ◆ különlegeskülönleges módonmódon
「Gundzsikimicu-va tokubecuni acukavaretei-
ru.」 „A katonai titkokat különleges módon keze-
lik.”

tokubecuressatokubecuressa ◆ különvonatkülönvonat
tokubecurjókintokubecurjókin ◆ felárfelár ◆ kedvezményeskedvezményes árár

tokubecusiengakkótokubecusiengakkó ◆ kisegítő iskolakisegítő iskola
tokubecusienkjóikutokubecusienkjóiku ◆ gyógypedagógiagyógypedagógia ◆

kisegítő oktatáskisegítő oktatás
tokubecusienkjóikukjóintokubecusienkjóikukjóin ◆ gyógypedagó-gyógypedagó-
gusgus
tokubecusienkjóikuszenszeitokubecusienkjóikuszenszei ◆ gyógypeda-gyógypeda-
gógusgógus
tokubecusizenkankjóhogokutokubecusizenkankjóhogoku ◆ mintaterü-mintaterü-
letlet ◆ SSSI-területSSSI-terület
tokubecusótokubecusó ◆ különdíjkülöndíj
tokubecuszenkjotokubecuszenkjo ◆ rendkívüli választásrendkívüli választás
tokubecuszocsitokubecuszocsi ◆ rendkívüli intézkedésrendkívüli intézkedés
tokubecuteatetokubecuteate ◆ rendkívüli juttatásrendkívüli juttatás
tokubecutentokubecuten ◆ különtárlatkülöntárlat
tokubótokubó ◆ köztiszteletköztisztelet
tokubónoarutokubónoaru ◆ köztiszteletbenköztiszteletben állóálló 「To-
kubónoaru hito」 „köztiszteletben álló ember”

tokubucutokubucu ◆ buddhaság elérésebuddhaság elérése
tókucutókucu ◆ sírrablássírrablás ◆ tiltott ásástiltott ásás
tókucusatókucusa ◆ sírrablósírrabló
tokucsótokucsó ◆ ismertetőjegyismertetőjegy 「Gosikku kencsi-
kuno tokucsó」 „gótikus építészet ismertetője-
gyei” ◆ ismérvismérv 「Minsusugino tokucsó」 „de-
mokrácia ismérvei” ◆ jegyjegy 「Don-na tokucsóde
uma-o kubecudekiru?」 „Milyen jegyek alapján
lehet megkülönböztetni a lovakat?” ◆ jellegjelleg
「Basono tokucsó」 „hely jellege” ◆ jellegze-jellegze-
tességtesség 「Macsino tokucsó」 „város jellegzetes-
ségei” ◆ jellemzőjellemző 「Szono kikaino tokucsó-o si-
ritaideszu.」 „A gép jellemzőire vagyok kíváncsi.”
◆ sajátosságsajátosság 「Kabusikisidzsóno tokucsó」
„részvénypiac sajátosságai” ◆ sajátságsajátság 「Gen-
gono tokucsó」 „nyelv sajátsága” ◆ tulajdon-tulajdon-
ságság 「Kinzokuno tokucsó-va denki-o tószuko-

todeszu.」 „A fémek tulajdonsága, hogy vezetik
az áramot.” ◆ vonásvonás 「Szekicuidóbucuno kjócú-
no tokucsó」 „gerinces állatok közös vonása” ◇

dzsinsutekinatokucsódzsinsutekinatokucsó rasszjelrasszjel
tokucsótokucsó ◆ előnyelőny 「Szozaino tokucsó-o ikasita
szeihin-o cukutta.」 „Az alapanyag előnyeit ki-
használva készítettük a terméket.” ◆ erősségerősség
「Kareno tokucsó-va kinbendeszu.」 „A szorgal-
ma az erőssége.”

tokucsótekinatokucsótekina ◆ ikonikusikonikus ◆ jellegzetesjellegzetes
「Kareno hana-va tokucsótekida.」 „Jellegzetes
orra van.”

tokucsózukerutokucsózukeru ◆ jellemezjellemez 「Reiszen-va
nidzsuh-szeiki kóhanno szekai-o tokucsózuke-
ta.」 „A huszadik század második felét a hideghá-
ború jellemezte.”

tokucsúhintokucsúhin ◆ rendelésrerendelésre készültkészült áruáru ◆ ren-ren-
delésre készült cikkdelésre készült cikk
tokucsúnotokucsúno ◆ különkülön rendeltrendelt ◆ személyreszemélyre
szabottszabott
tokudainotokudaino ◆ extraextra 「Tokudaino kucu-o szaga-
siteiru.」 „Extra méretű cipőt keresek!”

tokudanetokudane ◆ szenzációsszenzációs hírhír 「Tokudane-o cu-
kanda.」 „Szenzációs hírem van!”

tokudzsitokudzsi ◆ Tokudzsi-korTokudzsi-kor
tokudzsicutokudzsicu ◆ őszinteségőszinteség ◆ tisztességtisztesség ◇

tokudzsicunatokudzsicuna igazigaz 「Tokudzsicuna dzsinbu-
cu」 „igaz ember”

tokudzsicunatokudzsicuna ◆ becsületesbecsületes ◆ igazigaz 「Toku-
dzsicuna dzsinbucu」 „igaz ember”

tokudzsótokudzsó ◆ különlegeskülönleges minőségűminőségű 「Toku-
dzsószusi」 „különleges minőségű szusi” ◆ osz-osz-
tályon felülitályon felüli
tokudzsutokudzsu ◆ hadtápigényhadtápigény ◆ különlegeskülönleges
igényigény
tóku-etóku-e ◆ messziremesszire 「Tóku-e hikkosita.」
„Messzire költöztem.”

tokugakutokugaku ◆ tanulásszeretettanulásszeretet ◆ tudásvágytudásvágy
◆ tudásszomjtudásszomj
tokugakunotokugakuno ◆ lelkesenlelkesen tanulótanuló ◆ szorgal-szorgal-
masmas
tokugakunositokugakunosi ◆ buzgóbuzgó tudóstudós ◆ lelkeslelkes tanu-tanu-
lóló ◆ nagy tudású embernagy tudású ember
tokugavatokugava ◆ TokugavaTokugava
tokugavadzsidaitokugavadzsidai ◆ Tokugava-korTokugava-kor
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tokugavaiejaszutokugavaiejaszu ◆ Tokugava IejaszuTokugava Iejaszu
tokugitokugi ◆ erkölcserkölcs 「Tokugi-o omondzsiru
hito」 „erkölcsös ember” ◆ etikaetika 「Tokugidzsó-
no mondai」 „etikai probléma”

tokugitokugi ◆ kunsztkunszt 「Handoru-o nigiranaide
dzsitensa-o koguno-va taisita tokugide-va nai.」
„Nem nagy kunszt elengedett kormánnyal bicik-
lizni.” ◆ különlegeskülönleges képességképesség 「Densade
nemurunoga tokugideszu.」 „Különleges képes-
ségem van a vonaton alváshoz.”

tokuginiszomukutokuginiszomuku ◆ etikátlanetikátlan
tokugisintokugisin ◆ erkölcsi érzékerkölcsi érzék
tokuhatokuha ◆ különleges küldetéskülönleges küldetés
tokuhaintokuhain ◆ kiküldöttkiküldött tudósítótudósító ◆ tudósítótudósító
◇ zenszentokuhainzenszentokuhain frontvonalrafrontvonalra kiküldöttkiküldött
tudósítótudósító
tokuhakicunenarazutokuhakicunenarazu ◆ erényekkelerényekkel rendel-rendel-
kező ember mindig talál barátokatkező ember mindig talál barátokat
tokuhasiszecutokuhasiszecu ◆ különleges követkülönleges követ
tokuhaszurutokuhaszuru ◆ kiküldkiküld 「Sinbunkisa-o gaiko-
kuni tokuhasita.」 „Kiküldték külföldre az újság-
írót.”

tokuhataisitokuhataisi ◆ különleges nagykövetkülönleges nagykövet
tókuhedatarutókuhedataru ◆ messzemessze járjár 「Sószecuno
naijó-va taitorukara-va tóku hedatatteiru.」 „A
könyv tartalma messze jár a könyv címétől.”

tokuhicutokuhicu ◆ külön említéskülön említés
tokuhicuszubekitokuhicuszubeki ◆ különkülön említéstemlítést érdemlőérdemlő
「Tokuhicuszubeki tennasi.」 „Nincs semmi, ami
külön említést érdemelne.”

tokuhicuszurutokuhicuszuru ◆ külön megemlítkülön megemlít
tokuhicutaisotokuhicutaiso ◆ nagy betűkkel kiemelésnagy betűkkel kiemelés
tokuhicutaisoszubekihitokuhicutaisoszubekihi ◆ piros betűs nappiros betűs nap
tokuhicutaisoszurutokuhicutaisoszuru ◆ nagynagy betűkkelbetűkkel ki-ki-
emelemel
tokuhjótokuhjó ◆ szavazatszerzésszavazatszerzés 「Szono kóhosa-
va tokuhjóga szukunakatta.」 „Az a jelölt kevés
szavazatot szerzett.”

tokuhjókekkatokuhjókekka ◆ szavazati eredményszavazati eredmény
tokuhjó-o nobaszutokuhjó-o nobaszu ◆ növeli a szavazataitnöveli a szavazatait
tokuhjóricutokuhjóricu ◆ szerzettszerzett szavazatokszavazatok ará-ará-
nyanya
tokuhjószútokuhjószú ◆ szerzettszerzett szavazatokszavazatok számaszáma

tokuhótokuhó ◆ rendkívüli hírrendkívüli hír
tokuhókidzsitokuhókidzsi ◆ rendkívüli cikkrendkívüli cikk
tokuhontokuhon ◆ kézikönyvkézikönyv 「Keizaitokuhon」 „köz-
gazdasági kézikönyv” ◆ olvasókönyvolvasókönyv ◆ útmu-útmu-
tatótató ◇ fukudokuhonfukudokuhon segédkönyvsegédkönyv ◇ ho-ho-
dzsodokuhondzsodokuhon segédkönyvsegédkönyv
tokuhószurutokuhószuru ◆ soronsoron kívülkívül beszámolbeszámol
「Terebi-va hikokuno taiho-o tokuhósita.」 „A te-
levízió soron kívül számolt be a letartóztatásról.”

tokuitokui ◆ egyediségegyediség
tokuitokui ◆ büszkeségbüszkeség 「Orinpikku naiteiga ki-
matta szensu-va tokuino zeccsóniatta.」 „Az
olimpiai csapatba választott versenyző kimondha-
tatlanul büszke volt” ◆ erősségerősség 「Boku-va szú-
gakuga tokuide-va nai.」 „Nem erősségem a ma-
tek.” ◆ önelégültségönelégültség ◆ ügyfélügyfél 「Naganenno
otoku iszan」 „régi ügyfél” ◆ üzletiüzleti partnerpartner
「Otoku iszama-o cukuru.」 „Kiépíti az üzleti
partnereit.” ◇ otokuinosinaotokuinosina specialitásspecialitás
「Konoreszutoran-no otoku ino rjóri-va foagura-
da.」 „Ennek az étteremnek a specialitása a liba-
máj.” ◇ dzsótokuidzsótokui állandóállandó ügyfélügyfél ◇ dzsóto-dzsóto-
kuikui jójó kuncsaftkuncsaft ◇ dzsótokuidzsótokui soksok hasznothasznot
hozóhozó vevővevő ◇ tokuiszakitokuiszaki ügyfélügyfél 「Kono kaisa-
va tokuiszakiga ói.」 „Ennek a vállalatnak sok az
ügyfele.” ◇ tokuiszakitokuiszaki üzletiüzleti partnerpartner
「Tokuiszaki-o cukuru.」 „Üzleti partnereket sze-
rez.” ◇ tokuinatokuina jóljól megymegy 「Tokuina kamoku-va
nandeszuka?」 „Melyik az a tantárgy, amelyik jól
megy?” ◇ tokuinotokuino önelégültönelégült 「Tokuino hohoe-
mi」 „önelégült mosoly” ◇ tokuivazatokuivaza különle-különle-
gesges képességképesség 「Ippunde kigaeruno-va kareno
tokuivazada.」 „Különleges képességével egy perc
alatt át tud öltözni.”

tokuibun-jatokuibun-ja ◆ jóljól fekvőfekvő területterület 「Rjóri-va
anatano tokuibun-jadeszu.」 „Neked jól fekszik
a főzés.” ◆ szakterületszakterület ◇ tokuibun-jadearutokuibun-jadearu
otthonosanotthonosan mozogmozog 「Bungaku-va anatano
tokuibun-jadeszu.」 „Te az irodalomban otthono-
san mozogsz.”

tokuibun-jadearutokuibun-jadearu ◆ otthonosanotthonosan mozogmozog
「Bungaku-va anatano tokuibun-jadeszu.」 „Te
az irodalomban otthonosan mozogsz.”

tokuigarutokuigaru ◆ büszkebüszke 「Kanodzso-va dzsibunno
bibó-o tokuigatteiru.」 „Büszke a szépségére.” ◆

büszkélkedikbüszkélkedik 「Kare-va atarasii kuruma-o to-
kuigatteiru.」 „Az új autójával büszkélkedik.”
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tokuigenatokuigena ◆ büszkebüszke 「Tokuigena kao」 „büsz-
ke arc”

tokuigenitokuigeni ◆ büszkénbüszkén
tokuigjórecutokuigjórecu ◆ szingulárisszinguláris mátrixmátrix
「Szeiszokugjórecuto tokuigjórecu」 „reguláris és
szinguláris mátrix”

tokuimanmentokuimanmen ◆ büszkebüszke arcarc 「Tokuimanmen-
de dzsibunno szakuhin-o miszeta.」 „Büszke arc-
cal mutatta az alkotását.”

tokuinatokuina ◆ egyediegyedi ◆ különlegeskülönleges 「Tokuina
szainó」 „különleges tehetség” ◆ nemnem tipikustipikus
「Csikjú-va tokuina szonzainanoka?」 „A Föld
nem tipikus bolygó?” ◆ sajátossajátos 「Tokuina
kamigata」 „sajátos frizura”

tokuinatokuina ◆ büszkeséggelbüszkeséggel eltöltőeltöltő 「Kencsiku-
kano tokuinadezain」 „építészt büszkeséggel el-
töltő formatervezés” ◆ jóljól megymegy 「Tokuina
kamoku-va nandeszuka?」 „Melyik az a tantárgy,
amelyik jól megy?”

tokuininarutokuininaru ◆ büszkebüszke 「Nigatena kamoku-o
kokufukusite tokuininatta.」 „Büszke volt rá,
hogy leküzdötte a nehéz tantárgyat.” ◆ elbízzaelbízza
magátmagát 「Szeikósite tokuininatta.」 „A sikertől
elbízta magát.”

tokuinitokuini omouomou ◆ jóljól esikesik 「Kare-va homerarete
tokuini omotta.」 „Jól esett neki a dicséret.”

tokuinotokuino ◆ legjobbanlegjobban csinálcsinál 「Kore-va cum-
ano tokuino rjórideszu.」 „Ezt az ételt csinálja a
legjobban a feleségem.” ◆ önelégültönelégült 「Tokuino
hohoemi」 „önelégült mosoly”

tokuinozeccsótokuinozeccsó ◆ nyerés csúcsanyerés csúcsa
tokuiszakitokuiszaki ◆ ügyfélügyfél 「Kono kaisa-va tokui-
szakiga ói.」 „Ennek a vállalatnak sok az ügyfele.”
◆ üzletiüzleti partnerpartner 「Tokuiszaki-o cukuru.」
„Üzleti partnereket szerez.”

tokuiszeitokuiszei ◆ sajátosságsajátosság
tokuitaisicutokuitaisicu ◆ idioszinkráziaidioszinkrázia
tokuitentokuiten ◆ szingularitásszingularitás
tokuivazatokuivaza ◆ különlegeskülönleges képességképesség 「Ippun-
de kigaeruno-va kareno tokuivazada.」 „Különle-
ges képességével egy perc alatt át tud öltözni.” ◆

sajátos technikasajátos technika
tokujakutokujaku ◆ különlegeskülönleges ígéretígéret ◆ különkülön meg-meg-
állapodásállapodás 「Tokujaku-o muszubu.」 „Külön

megállapodást köt.” ◇ szaigaivarimasitokuja-szaigaivarimasitokuja-
kuku katasztrófaprémiumos záradékkatasztrófaprémiumos záradék
tokujakucsingintokujakucsingin ◆ egyedi béregyedi bér
tokujakuriricutokujakuriricu ◆ egyedi kamategyedi kamat
tokujakutentokujakuten ◆ kizárólagoskizárólagos forgalmazóforgalmazó üz-üz-
letlet
tokujóhintokujóhin ◆ gazdaságos kiszerelésű árugazdaságos kiszerelésű áru
tokujútokujú ◆ jellegzetességjellegzetesség ◆ sajátosságsajátosság
tokujúnatokujúna ◆ jellemzőjellemző 「Fujuni tokujúna bjó-
ki」 „téli időszakra jellemző megbetegedések” ◆

összetéveszthetetlenösszetéveszthetetlen 「Sinamon-va tokujú-
na nioigaszuru.」 „A fahéjnak összetéveszthetet-
len illata van.” ◆ sajátossajátos 「Tokujúna sikata」
„sajátos módszer”

tokujúnotokujúno ◆ egyediegyedi 「Kono szakka-va tokujú-
noszutairugaarimaszu.」 „Ennek az írónak egyedi
stílusa van.” ◆ jellegzetesjellegzetes 「Tokujúno só-
dzsó」 „jellegzetes tünet” ◆ jellemzőjellemző 「Kore-
va nihontokujúno súkandeszu.」 „Ez a szokás Ja-
pánra jellemző.”

tókukaratókukara ◆ messzirőlmessziről 「Tókukara kita.」
„Messziről jöttem.”

tókumadetókumade ◆ messziremesszire 「Tókumade koega ki-
koeru.」 „Messzire elhallatszik a hangja.”

tokumeitokumei ◆ különlegeskülönleges küldetésküldetés 「Tokumei-
o obiteiru.」 „Különleges küldetésen van.” ◆ kü-kü-
lönleges parancslönleges parancs
tokumeitokumei ◆ anonimitásanonimitás 「Intánetto-va tokume-
ideirunoga kantandeszu.」 „Az interneten
könnyen megőrizhetjük az anonimitásunkat.” ◆

ismeretlenségismeretlenség 「Cúhósa-va tokumei-o kibósi-
teiru.」 „A feljelentő ismeretlen szeretne marad-
ni.” ◆ névtelenségnévtelenség 「Kokunaiicsino fugó-va to-
kumeinomamadeiru.」 „Az ország leggazdagabb
embere továbbra is névtelen maradt.”

tokumeidetokumeide ◆ névtelenülnévtelenül
「Tokumeidepurezento-o okutta.」 „Névtelenül
küldött ajándékot.”

tokumeinotokumeino ◆ ismeretlenismeretlen szerzőjűszerzőjű 「Toku-
meino csoso」 „ismeretlen szerzőjű könyv”

tokumeiszakusatokumeiszakusa ◆ ismeretlen szerzőismeretlen szerző
tokumeiszeitokumeiszei ◆ anonimitásanonimitás ◆ névtelenségnévtelenség
tokumeitantódaidzsintokumeitantódaidzsin ◆ különlegeskülönleges külde-külde-
tések államminiszteretések államminisztere
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tokumeizenkenkósitokumeizenkenkósi ◆ rendkívülirendkívüli ésés megha-megha-
talmazotttalmazott miniszterminiszter ◆ teljhatalmúteljhatalmú minisz-minisz-
terter
tokumeizenkentaisitokumeizenkentaisi ◆ rendkívülirendkívüli ésés megha-megha-
talmazotttalmazott nagykövetnagykövet ◆ teljhatalmúteljhatalmú nagy-nagy-
követkövet
tokumokutokumoku ◆ erényerény
tokumutokumu ◆ különleges feladatkülönleges feladat
tokumuheitokumuhei ◆ különlegeskülönleges szolgálatbanszolgálatban lévőlévő
katonakatona
tokumukantokumukan ◆ különlegeskülönleges szolgálatbanszolgálatban lévőlévő
hajóhajó
tokumukószakuintokumukószakuin ◆ titkos ügynöktitkos ügynök
tókuntókun ◆ tokentoken
tokunatokuna ◆ hasznárahasznára válikválik 「Kare-va tokuna
sóbunda.」 „Hasznára válik a jelleme.” ◆ hasz-hasz-
notnot hozóhozó 「Tokuna sóbai」 „hasznot hozó üzlet”

tókunarutókunaru ◆ eltávolodikeltávolodik 「Funega tókunat-
ta.」 „A hajó eltávolodott.” ◆ nagyotnagyot kezdkezd hal-hal-
lanilani 「Hidarimimi-va tókunatta.」 „A bal fülem-
re nagyot hallok.” ◇ kigatókunarukigatókunaru ájulásájulás kör-kör-
nyékezinyékezi 「Szuszamadzsii dzsikogenba-o mite
kiga tókutta.」 „A borzalmas baleset látványától
az ájulás környékezett.”

tokunbecusitatenoressatokunbecusitatenoressa ◆ különvonatkülönvonat
tokunitokuni ◆ főképpfőképp 「Koko-va tokuni nacuni kan-
kókjakuga ói.」 „Főképp nyáron sok itt a turista.”
◆ hatványozottanhatványozottan 「Kono gjókaide-va sinrai-
va tokuni dzsújódeszu.」 „Ebben a szakmában a
bizalom hatványozottan fontos.” ◆ kifejezet-kifejezet-
tenten 「Konopaszokon-va tokuni takai.」 „Ez a
számítógép kifejezetten drága.” ◆ különösenkülönösen
「Tokuni, kurai joru-va ano micsi-o tóritaku-
nai.」 „Különösen este nem akarok azon az úton
menni.” ◆ különösképpenkülönösképpen 「Szeidzsika-va to-
kuni keizainicuite hanasita.」 „A politikus külö-
nösképpen a gazdaságról beszélt.” ◆ legfőkép-legfőkép-
penpen 「Mina varukattakedo, tokuni varukattano-
va vatasideszu.」 „Mindenki hibás, legfőképpen
én.” ◆ legkiváltlegkivált 「Kono sigoto-va tokunipuroni
makaszeta hógaii.」 „Ezt munkát a legkivált ta-
nácsos szakértőre bízni.” ◆ plánepláne 「Sigotositeiru
tokini tokuni dzsamasinaide.」 „Ne zavarj! Pláne,
ha dolgozom.”

tókunitókuni ◆ messzemessze 「Muszuko-va tókuni szun-
deiru.」 „A fiam messze lakik.” ◆ távoltávol 「Kono

hosi-va csikjúkarazutto tókuniaru.」 „Ez a csillag
nagyon távol van a Földtől.”

tokunótokunó ◆ dolgosdolgos parasztparaszt ◆ példáspéldás földmű-földmű-
vesves
tokunoarutokunoaru ◆ erényeserényes 「Tokunoaru hito」
„erényes ember” ◆ erkölcsöserkölcsös
tokunókatokunóka ◆ dolgosdolgos parasztparaszt ◆ példáspéldás föld-föld-
művesműves
tokunotakaitokunotakai ◆ erkölcsöserkölcsös
tóku-otóku-o morumoru ◆ távolbatávolba néznéz 「Szen-in-va tóku-
o moteita.」 „A tengerész a távolba nézett.”

toku-otoku-o szuruszuru / tokuszurutokuszuru ◆ hasznothasznot húzhúz
「Teikinrinorón-o kumu hitoga tokuszuru.」 „Az
adósok húznak hasznot az alacsony kamatokból.”
◆ jóljól járjár 「Szettomenjú-va dezátomocuitete,
toku-o sita kibundatta.」 „Az étel-összeállításban
desszert is volt, úgy éreztem jól jártam.” ◆ jóljól
járjár 「Ikkono nedande nikokaetanode tokusita.」
„Jól jártam, mert kettőt adtak egy áráért.” ◆ nyernyer
「Imatokuszuruka szonszuruka kao-o mireba va-
karu.」 „Az arcára van írva, hogy most nyer-e,
vagy veszít.” ◆ profitálprofitál 「Kore-o narattaraatode
toku-o szuru.」 „Ha ezt megtanulod, később pro-
fitálhatsz belőle.”

tokurebatokureba ◆ tipikusantipikusan 「Hangarí rjóritokure-
bagujásuda.」 „A gulyás tipikusan magyar étel.” ◆

utánután aa sorbansorban 「Haru, nacu, tokureba cugi-va
akideszu.」 „A tavasz és a nyár után a sorban az
ősz következik.”

tokureitokurei ◆ kivételkivétel 「Sikaisigavakucsin szessu-
o okonaukoto-o tokureitosite mitomeru.」 „Kivé-
telesen elfogadják, hogy fogorvos adja be a vakci-
nát.” ◆ kivételes esetkivételes eset
tokurei-otokurei-o mókerumókeru ◆ kivételtkivételt tesztesz 「Kjoka-o
fujótoszuru tokurei-o móketa.」 „Kivételt tettek,
hogy ne kelljen engedélyt kérni.”

tokureiszurutokureiszuru ◆ buzdítbuzdít 「Kantoku-va szensu-o
tokureisita.」 „Az edző buzdította a versenyzőt.”
◆ unszolunszol 「Dzsósi-va cuneni tokureisita.」 „Az
főnököm állandóan unszolt.”

tokuritokuri ◆ palackocskapalackocska ◆ szakéspalackszakéspalack
tokurutotokuruto ◆ vanvan szószó 「Nomi kaitokuruto kare-
va kanarazu szankaszuru.」 „Ha ivászatról van
szó, ő mindig benne van.” ◇ tokitaratokitara ebadtaebadta
「Ucsino muszukoto kitara mattaku benkjósi-
nai.」 „Ez én ebadta fiam, egyáltalán nem tanul.”
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tokusatokusa ◆ amnesztiaamnesztia 「Tokusaniatte sussosi-
ta.」 „Amnesztiával szabadult.”

tokusa-o okonautokusa-o okonau ◆ amnesztiát adamnesztiát ad
tokusitokusi ◆ rendkívülirendkívüli követkövet 「Tokusi-o tat-
eru.」 „Rendkívüli követeket küld.”

tokusitokusi ◆ jótékonyságjótékonyság ◆ különlegeskülönleges érdek-érdek-
lődéslődés ◆ szívességszívesség
tokusibutokusibu ◆ vátszíputríjavátszíputríja
tokusicutokusicu ◆ előnyelőny ésés hátrányhátrány 「Szeiszakuno
tokusicu-o kangaeru.」 „Mérlegeli az intézkedés
előnyeit és hátrányait.” ◆ haszonhaszon ésés kárkár ◇ ri-ri-
gaitokusicugaitokusicu előny és hátrányelőny és hátrány
tokusicutokusicu ◆ jellegzetességjellegzetesség 「Nihongono
tokusicu-o szaguru.」 „A japán nyelv jellegzetes-
ségeit kutatja.” ◆ jellemzőjellemző 「Kono dóbucuno
tokusicu-va nagai mimideszu.」 „Ennek az állat-
nak a jellemzője a hosszú füle.” ◆ sajátosságsajátosság
「Gendaisakaino tokusicu」 „jelenkori társada-
lom sajátosságai”

tokusidantokusidan ◆ küldöttségküldöttség
tokusidzsigjótokusidzsigjó ◆ szívességbőlszívességből végzettvégzett
munkamunka
tokusikatokusika ◆ önfeláldozó emberönfeláldozó ember ◆ önkéntesönkéntes
tokusikaibótokusikaibó ◆ törvényszéki boncolástörvényszéki boncolás
tokusikangositokusikangosi ◆ önkéntes ápolóönkéntes ápoló
tokusimakentokusimaken ◆ Tokusima megyeTokusima megye
tokusimasitokusimasi ◆ TokusimaTokusima
tokusintokusin ◆ belátásbelátás ◆ elfogadáselfogadás ◆ megegye-megegye-
zészés 「Szóhótokusinno uede vakareta.」 „Kölcsö-
nös megegyezés alapján váltak el.”

tokusingaikutokusingaiku ◆ elfogadelfogad 「Tokusingaikujóna
szecumei」 „elfogadható magyarázat”

tokusinszaszerutokusinszaszeru ◆ meggyőzmeggyőz 「Kaikakunicui-
te kaisa-o tokusinszaszeta.」 „Meggyőztem a vál-
lalatot a reformokról.”

tokusótokusó ◆ fődíjfődíj ◆ különdíjkülöndíj
tokusótokusó ◆ esetiességesetiesség ◆ különkülön elnevezéselnevezés ◆

részletrészlet
tókusótókusó ◆ televízióstelevíziós beszélgetésbeszélgetés ◆ terefe-terefe-
rere
tokusóhiteihandantokusóhiteihandan ◆ eseti tagadáseseti tagadás
tokusókóteihandantokusókóteihandan ◆ eseti állításeseti állítás
tokusokutokusoku ◆ egyéniegyéni színezetszínezet ◆ jellegzetes-jellegzetes-
ségség

tokusokutokusoku ◆ korrupciókorrupció
tokusokudzsikentokusokudzsiken ◆ korrupciós ügykorrupciós ügy
tokusokujakunintokusokujakunin ◆ korrupt köztisztviselőkorrupt köztisztviselő
tokusokunoarutokusokunoaru ◆ jellegzetesjellegzetes 「Ano gakkó-
va tokusokunoaru kjóikuhósinde júmeideszu.」
„Az az iskola arról híres, hogy jellegzetes az okta-
tási irányvonala.”

tokusokuzaitokusokuzai ◆ korrupció bűntettekorrupció bűntette
tokusokuzukerutokusokuzukeru ◆ jellemezjellemez 「Atarasii
szeiszangidzsucu-va kono dzsidai-o tokusokuzu-
keru.」 „Az új termelési mód jellemzi ezt a korsza-
kot.”

tokusutokusu ◆ különlegességkülönlegesség ◇ tokusukaszurutokusukaszuru
specializálódikspecializálódik 「Tokusukasita nórjóiki」
„specializálódott agyterület”

tokusútokusú ◆ főfő tématéma 「Tokusú-va hanano szai-
baideszu.」 „A fő témánk a virágtermesztés lesz.”
◆ különlegeskülönleges összeállításösszeállítás ◆ válogatásválogatás
「Ninkiszongu tokusúnoCD-o katta.」 „Vettem
egy CD-t, amit egy slágerválogatás volt.” ◇ nicsi-nicsi-
jótokusújótokusú vasárnapi mellékletvasárnapi melléklet
tokusubutaitokusubutai ◆ kommandókommandó ◆ különlegeskülönleges ala-ala-
kulatkulat
tokusudzsidzsótokusudzsidzsó ◆ különleges körülménykülönleges körülmény
tokusugakkjútokusugakkjú ◆ fogyatékos osztályfogyatékos osztály
tokusugakkótokusugakkó ◆ gyógypedagógiaigyógypedagógiai iskolaiskola ◆

kisegítő iskolakisegítő iskola
tokusuginótokusuginó ◆ különleges szaktudáskülönleges szaktudás
tokusúgótokusúgó ◆ különszámkülönszám ◇ sin-nentokusúgósin-nentokusúgó
évév végivégi különszámkülönszám ◇ sin-nentokusúgósin-nentokusúgó év-év-
könyvkönyv ◇ rindzsitokusúgórindzsitokusúgó rendkívülirendkívüli külön-külön-
számszám
tokusuhantokusuhan ◆ különleges csoportkülönleges csoport
tokusukatokusuka ◆ specializációspecializáció ◆ specializáló-specializáló-
dásdás
tokusukaszurutokusukaszuru ◆ specializálódikspecializálódik 「Tokusu-
kasita nórjóiki」 „specializálódott agyterület”

tokusúkidzsitokusúkidzsi ◆ címlapcikkcímlapcikk ◆ főcikkfőcikk
tokusukjóikutokusukjóiku ◆ gyógypedagógiai oktatásgyógypedagógiai oktatás
tokusukótokusukó ◆ különleges acélkülönleges acél
tokusukókatokusukóka ◆ különlegeskülönleges effektuseffektus ◆ külön-külön-
leges hatásleges hatás
tokusunatokusuna ◆ különlegeskülönleges 「Kare-va tokusuna
kecuekigatadeszu.」 „Különleges vércsoportja
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van.” ◆ rendkívülirendkívüli 「Tokusuna szocsi」 „rend-
kívüli intézkedés” ◆ speciálisspeciális 「Tokusuna
kunren-o uketa.」 „Speciális kiképzést kapott.”

tokusunórjokutokusunórjoku ◆ különleges képességkülönleges képesség
tokusurantokusuran ◆ különlegeskülönleges táplálékkaltáplálékkal neveltnevelt
tyúk tojásatyúk tojása
tokususzacueitokususzacuei ◆ trükkfelvételtrükkfelvétel
tokususzeitokususzei ◆ különlegességkülönlegesség
tokususzózószecutokususzózószecu ◆ különkülön teremtésteremtés elmé-elmé-
letelete
tokuszatokusza ◆ téli zsurlótéli zsurló ◆ zsurlózsurló
tokuszacutokuszacu ◆ trükkfelvételtrükkfelvétel
tokuszacueigatokuszacueiga ◆ trükkfilmtrükkfilm
tokuszacuszurutokuszacuszuru ◆ trükkfelvételt készíttrükkfelvételt készít
tokuszakutokuszaku ◆ bölcsbölcs politikapolitika 「Teki-o
cukuruno-va tokuszakude-va nai.」 „Nem bölcs
dolog ellenségeket szerezni.” ◆ hasznoshasznos stra-stra-
tégiatégia 「Kore-va szóhónitotte tokuszakudeszu.」
„Ez mindkét fél számára hasznos stratégia.” ◇ fu-fu-
tokuszakutokuszaku rossz módszerrossz módszer
tokuszantokuszan ◆ helyihelyi különlegességkülönlegesség ◆ helyihelyi
termeléstermelés ◆ jellegzetes termékjellegzetes termék
tokuszanbucutokuszanbucu ◆ jellegzetes termékjellegzetes termék
tokuszanhintokuszanhin ◆ jellegzetesjellegzetes terméktermék 「Ringo-
va kono murano tokuszanhindeszu.」 „A falu jel-
legzetes terméke az alma.”

tokuszaruitokuszarui ◆ zsurlókzsurlók
tokuszecutokuszecu ◆ különleges létesítéskülönleges létesítés
tokuszecudantaitokuszecudantai ◆ különszervezetkülönszervezet
tokuszecudenvatokuszecudenva ◆ különkülön célracélra felszereltfelszerelt
telefontelefon ◆ különvonalkülönvonal
tokuszecukaidzsótokuszecukaidzsó ◆ különteremkülönterem
tokuszecunotokuszecuno ◆ különkülön célracélra létesítettlétesített ◆ kü-kü-
lön célúlön célú
tokuszeitokuszei ◆ erkölcsösségerkölcsösség 「Tokuszeino hikui
hito」 „erkölcsileg alacsony szintű ember”

tokuszeitokuszei ◆ adósságeltörlésadósságeltörlés ◆ jótékonyjótékony
uralkodásuralkodás 「Tokuszei-o siku.」 „Jótékony mó-
don uralkodik.”

tokuszeitokuszei ◆ különlegeskülönleges gyártásgyártás ◇ tokuszei-tokuszei-
nono különlegeskülönleges 「Tokuszeino rjóri」 „ételkülön-
legesség” ◇ tokuszeinotokuszeino speciálisspeciális 「Tokuszei-
no dógu」 „speciális szerszám”

tokuszeitokuszei ◆ jellemzőjellemző 「Niszankatanszo-va
mizuni tokeru tokuszeigaaru.」 „A szén-dioxidra
jellemző, hogy oldódik vízben.” ◆ karakterisz-karakterisz-
tikatika 「Densibuhinno tokuszei」 „elektronikus
alkatrész karakterisztikája” ◆ képességképesség 「Hito-
rihitorino tokuszeini ódzsita kjóiku」 „egyéni ké-
pességekhez mért oktatás”

tokuszeihintokuszeihin ◆ különleges termékkülönleges termék
tokuszeiikkitokuszeiikki ◆ adósságeltörléstadósságeltörlést követelőkövetelő
felkelésfelkelés
tokuszeikjokuszentokuszeikjokuszen ◆ karakterisztikakarakterisztika
tokuszeinotokuszeino ◆ különlegeskülönleges 「Tokuszeino rjóri」
„ételkülönlegesség” ◆ speciálisspeciális 「Tokuszeino
dógu」 „speciális szerszám”

tokuszeireitokuszeirei ◆ adósságeltörlési parancsadósságeltörlési parancs
tokuszentokuszen ◆ különleges kiválasztáskülönleges kiválasztás
tokuszenhintokuszenhin ◆ kiváló árucikkkiváló árucikk
tokuszenhin-uribatokuszenhin-uriba ◆ ajánlottajánlott árucikkekárucikkek
pultjapultja
tokuszenszakuhintokuszenszakuhin ◆ kiváló alkotáskiváló alkotás
tokuszóbutokuszóbu ◆ különleges ügyosztálykülönleges ügyosztály
tokuszokutokuszoku ◆ sürgetéssürgetés
tokuszokudzsótokuszokudzsó ◆ fizetési felszólításfizetési felszólítás
tokuszokuszurutokuszokuszuru ◆ sürgetsürget 「Bakkinno sihara-
o tokuszokuszareteita.」 „Sürgették a bírság kifi-
zetését.”

tokuszurutokuszuru / toku-otoku-o szuruszuru ◆ hasznothasznot húzhúz
「Teikinrinorón-o kumu hitoga tokuszuru.」 „Az
adósok húznak hasznot az alacsony kamatokból.”
◆ jóljól járjár 「Ikkono nedande nikokaetanode to-
kusita.」 „Jól jártam, mert kettőt adtak egy árá-
ért.” ◆ jóljól járjár 「Szettomenjú-va dezátomocu-
itete, toku-o sita kibundatta.」 „Az étel-
összeállításban desszert is volt, úgy éreztem jól
jártam.” ◆ nyernyer 「Imatokuszuruka szonszuruka
kao-o mireba vakaru.」 „Az arcára van írva, hogy
most nyer-e, vagy veszít.” ◆ profitálprofitál 「Kore-o
narattaraatode toku-o szuru.」 „Ha ezt megtanu-
lod, később profitálhatsz belőle.”

tokutaikentokutaiken ◆ tiszteletjegytiszteletjegy
tokutaiszeitokutaiszei ◆ kiváltságoskiváltságos diákdiák 「Tokuta-
iszeininattanode gessa-o haravanai.」 „Kiváltsá-
gos diák lett, így nem kell tandíjat fizetnie.”

tokuteitokutei ◆ beazonosításbeazonosítás ◆ behatárolásbehatárolás ◆

meghatározásmeghatározás 「Réda-va hikókino icsi-o tok-
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uteiszurutameni cukavareteiru.」 „A radart a re-
pülőgépek helyzetének meghatározására használ-
ják.”

tokuteinotokuteino ◆ bizonyosbizonyos 「Gazóno tokuteino
basonirinku-o sita.」 „Ráklikkeltem a kép egy bi-
zonyos pontjára.” ◆ meghatározottmeghatározott 「Tokute-
ino dzsikannibaszuga deteimaszu.」 „Meghatáro-
zott időben indul s busz.” ◆ specifikusspecifikus 「Tok-
uteino mondaini taiószuru.」 „Specifikus problé-
mával foglalkozik.”

tokuteiszurutokuteiszuru ◆ azonosítazonosít 「Kovareta buhin-o
tokuteisita.」 „Azonosították a hibás alkatrészt.”
◆ beazonosítbeazonosít 「Bóhankamerano rokugade han-
nin-o tokuteisita.」 „A térfigyelő kamera felvétele
alapján beazonosították a tettest.” ◆ behatárolbehatárol
「Szuidókanharecuno basoga tokuteiszareta.」
„Behatárolták a csőrepedés helyét.” ◆ meghatá-meghatá-
rozroz 「Kono uvaszagadokokara hirogattaka tok-
uteisinikui.」 „Nehéz meghatározni, hogy honnan
ered ez a pletyka.” ◆ pontosanpontosan meghatározmeghatároz
「Dóga-o bunszekisitebóruno szokudo-o tokutei-
sita.」 „A mozgóképet elemezve pontosan megha-
tározták a labda sebességét.” ◇ icsi-oicsi-o tokutei-tokutei-
szuruszuru bemérbemér 「Kaizokuradzsiono icsi-va tokute-
iszareta.」 „Bemérték a kalózrádiót.”

tokutentokuten ◆ gólgól 「Vatasitacsinocsímu-va
nitokuten-o eta.」 „A csapatunk két gólt lőtt.” ◆

pontpont 「Tokuten-o kakutokusinakatta.」 „Nem
szereztem pontot.” ◆ pontszámpontszám 「Kótokuten-
o kakutokusita.」 „Magas pontszámot értem el.”
◆ pontszerzéspontszerzés ◇ szótokutenszótokuten összesítettösszesített
pontszámpontszám ◇ tokuten-otokuten-o juruszujuruszu átengedátenged
egyegy pontotpontot ◇ tokuten-otokuten-o juruszujuruszu becsúszikbecsúszik
egy gólegy gól
tokutentokuten ◆ kedvezménykedvezmény ◆ kedvezményeskedvezményes
「Dzsibunnomairude kazokuno tokutenkókúken-
o kónjúszurukotogadekimaszu.」 „A gyűjtött
törzsutaspontokon a család részére is lehet ked-
vezményes repülőjegyet venni.” ◆ kiváltságkiváltság
tokutenkakutokutokutenkakutoku ◆ gólszerzésgólszerzés ◆ pont-pont-
szerzésszerzés
tokutenótokutenó ◆ gólkirálygólkirály
tokuten-otokuten-o ageruageru ◆ góltgólt lőlő 「Fovádo-va
tokuten-o ageta.」 „A csatár gólt lőtt.”

tokuten-o irerutokuten-o ireru ◆ gólt lőgólt lő
tokuten-otokuten-o juruszujuruszu ◆ átengedátenged egyegy pontotpontot ◆

becsúszik egy gólbecsúszik egy gól

tokutenszurutokutenszuru ◆ pontotpontot szerezszerez 「Szensu-va
dzsuh-ten tokutensita.」 „A versenyző tíz pontot
szerzett.”

tokutotokuto ◆ alaposanalaposan 「Tokuto kangaeta uede
handansita.」 „Döntését alaposan átgondolta.” ◆

gondosangondosan 「Szószahonbu-va dzsidzsó-o tokuto
ginmisita.」 „A nyomozók gondosan megvizsgál-
ták az ügyet.”

tokutótokutó ◆ osztályon felüliségosztályon felüliség
tokutóbjótokutóbjó ◆ kopaszodáskopaszodás
tokutóhintokutóhin ◆ luxuscikkluxuscikk
tokutokutotokutokuto ◆ büszkénbüszkén 「Terebini detajo!To,
tokutokuto katatteita.」 „Büszkén újságolta, hogy
szerepelt a tévében.” ◆ elbizakodvaelbizakodva
tokutokutositeirutokutokutositeiru ◆ önteltöntelt
tokutósicutokutósicu ◆ luxusszobaluxusszoba
tokutósótokutósó ◆ különdíjkülöndíj
tokutószekitokutószeki ◆ díszhelydíszhely
tomatoma ◆ gyékényfonatgyékényfonat
tomadoitomadoi ◆ tanácstalanságtanácstalanság ◆ zavarodott-zavarodott-
ságság
tomadoi-otomadoi-o oboeruoboeru ◆ zavarodottzavarodott 「Hadzsi-
mete kiku jógobakaride tomadoi-o oboeta.」 „Za-
varodott voltam a sok először hallott szakkifeje-
zéstől.”

tomadoutomadou ◆ gondbangondban vanvan 「Terebi-va zansin-
szugite tomadotta.」 „Gondban voltam, annyira
új volt ez a tévé.” ◆ összezavarodikösszezavarodik 「Dzsó-
hógaariszugite tomadotta.」 „A sok információtól
összezavarodtam.” ◆ tévelyegtévelyeg 「Arekore ivar-
ete tomadotta.」 „Tévelyegtem, mert mondtak ezt
is, azt is.” ◆ zavarodottzavarodott 「Siszutemuga fuku-
zacuszugite tomadou rijósaga ói.」 „Bonyolult a
rendszer, ezért sok a zavarodott felhasználó.” ◇

tomadovaszerutomadovaszeru zavarbazavarba ejtejt 「Kono gensó-
va kagakusatacsi-o tomadovaszeta.」 „Ez a jelen-
ség zavarba ejtette a tudósokat.”

tomadovaszerutomadovaszeru ◆ zavarbazavarba ejtejt 「Kono
gensó-va kagakusatacsi-o tomadovaszeta.」 „Ez a
jelenség zavarba ejtette a tudósokat.”

tomajatomaja ◆ zsúpfedeles kunyhózsúpfedeles kunyhó
tómakininagamerutómakininagameru ◆ távolróltávolról körtkört alkotvaalkotva
néznéz 「Gunsú-va csikakuni jorazuni tómakini na-
gameta.」 „Az emberek nem jöttek közelebb, ha-
nem távolról kört alkotva nézték.”
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tómakiniszurutómakiniszuru ◆ nagynagy körtkört alkotalkot körülöttekörülötte
「Jadzsiuma-va dzsikogenba-o tómakinisita.」
„A bámészkodók nagy kört alkottak a baleset kö-
rül.”

tomaranaitomaranai ◆ megmeg semsem álláll 「Hasitte, ekimade
tomaranakatta.」 „Szaladtam, és meg sem álltam
az állomásig.”

tomaraszerutomaraszeru ◆ elszállásolelszállásol 「Kare-va kaigaik-
ara kita tomodacsi-o tomaraszeta.」 „A külföldről
érkezett barátját elszállásolta.”

tomaritomari ◆ éjszakaiéjszakai szolgálatszolgálat ◆ horgonyzó-horgonyzó-
helyhely ◆ megszállásmegszállás ◆ tartózkodástartózkodás
tomaricsintomaricsin ◆ szállásdíjszállásdíj
tomarigaketomarigake ◆ ottott alvásalvás 「Sinszeki-va tomari
gakede kiteiru.」 „Eljött hozzánk a rokonom, és
most nálunk alszik.” ◆ szállássalszállással egybekötésegybekötés
「Tomarigakede rjokószuru.」 „Szállással egybe-
kötötten utazik.”

tomarigitomarigi ◆ bárszékbárszék ◆ kakasülőkakasülő ◆ ülőrúdülőrúd
「Kagononakano kotori-va tomari giniuzukumat-
teita.」 „A kalitkában a kismadár az ülőrúdon
gubbasztott.”

tomarikjakutomarikjaku ◆ szállóvendégszállóvendég
tomarikomitomarikomi ◆ bennlakásbennlakás ◆ bentlakásbentlakás 「To-
mari komino kangofuszan-o jatotta.」 „Ápolónőt
vett fel bentlakással.”

tomarutomaru ◆ horgonyozhorgonyoz 「Minatoni funega to-
matteiru.」 „A kikötőben hajó horgonyoz.” ◆ ma-ma-
radrad 「Konsú-va ucsini tomatte kudaszai.」 „Ma-
radj nálunk ezen a héten!” ◆ megszállmegszáll 「Dono-
hoteruni tomattano?」 „Melyik hotelben szálltál
meg?” ◆ nálanála vanvan 「Sinszeki-va issúkantoma-
rini kiteiru.」 „Nálunk lesz a rokonunk egy hé-
tig.” ◇ tomarikomitomarikomi bentlakásbentlakás 「Tomari ko-
mino kangofuszan-o jatotta.」 „Ápolónőt vett fel
bentlakással.” ◇ netomariszurunetomariszuru ottott maradmarad éj-éj-
szakáraszakára 「Sinszekino tokoroni netomarisita.」
„A rokonomnál maradtam éjszakára.”

tomarutomaru ❶ megállmegáll 「Tokeiga tomatta.」 „Megállt
az óra.” ❷ álláll 「Dzsikono eikjóde densa-va szan-
dzsuppunkan tomatteita.」 „Baleset miatt 30 per-
cig álltak a vonatok.” ❸ helyénhelyén maradmarad 「Síru-va
kuccuketemo tomaranakatta.」 „Hiába ragasztot-
tam oda a matricát, nem marad a helyén.” ❹ el-el-
álláll 「Sukkecuga tomatta.」 „Elállt a vérzés.” ❺

megszűnikmegszűnik 「Sakkuri-va tomatta.」 „Megszűnt
a csuklásom.” ◆ abbahagyabbahagy 「Cuma-va icsidoha-

nasi hadzsimetara tomaranai.」 „Ha a feleségem
egyszer elkezd beszélni, nem tudja abbahagyni.”
◆ beállbeáll 「Kanodzsonoosaberiga tomaranai.」
„Nem áll be a szája.” ◆ beragadberagad 「Szókin-va to-
matta.」 „Beragadt az átutalásom.” ◆ fennakadfennakad
「Dzsikode kócúga tomatta.」 „A baleset miatt
fennakadt a forgalom.” ◆ időzikidőzik 「Ohakano ma-
eni nagaku tomatteita.」 „Sokáig időztem a sír
előtt.” ◆ leállleáll 「Bófúunotameszubeteno densa-
va tomatta.」 „Az orkán miatt leállt az összes vo-
nat.” ◆ maradmarad 「Tókjóni issúkantomaru jotei-
deszu.」 „Egy hétig maradok Tokióban.” ◆ meg-meg-
állapodikállapodik 「Korogatteiru tama-va tomatta.」 „A
guruló golyó megállapodott.” ◆ megmaradmegmarad 「Ka-
reno kotoba-va kokoroni tomatta.」 „Megmarad-
tak bennem a szavai.” ◆ rászállrászáll 「Tori-va kino
edani tomatta.」 „A madár rászállt a fára.” ◆ szű-szű-
niknik 「Szócsikaranopípítoiu oto-va tomaranai.」
„Nem akar szűnni a csipogás a gépből.” ◆ ülül
「Denszenni toriga tomatteita.」 „Egy madár ült
a villanyvezetéken.” ◇ ikinotomarujónaikinotomarujóna léleg-léleg-
zetelállítózetelállító 「Ikinotomarujóna kókeidatta.」
„Lélegzetelállító látvány volt.” ◇ otakakutoma-otakakutoma-
ruru fennfenn hordjahordja azaz orrátorrát 「Erakunatte ota-
kakutomatteiru.」 „Mióta nagy ember lett, fenn
hordja az orrát.” ◇ kokoronitomarukokoronitomaru lelkébelelkébe
vésődikvésődik 「Tanosii kiokuga kokoroni tomatta.」
„A vidám emlékek a lelkembe vésődtek.” ◇ tom-tom-
aranaiaranai megmeg semsem álláll 「Hasitte, ekimade tomar-
anakatta.」 „Szaladtam, és meg sem álltam az ál-
lomásig.” ◇ menitomarumenitomaru szemetszemet szúrszúr 「Aja-
sii otokoga keiszacuno menitomatta.」 „A rend-
őröknek szemet szúrt egy gyanús férfi.” ◇ me-me-
nitomarunitomaru megakadmegakad aa szemeszeme 「Ajasii otokoga
meni tomatta.」 „Megakadt a szemem egy gyanús
férfin.” ◇ menimotomaranuhajaszademenimotomaranuhajaszade villám-villám-
gyorsangyorsan
tomaszutomaszu ◆ jobb oldali mérés-gyökjobb oldali mérés-gyök
tomatotomato ◆ paradicsomparadicsom ◇ minitomatominitomato koktél-koktél-
paradicsomparadicsom
tomato-dzsúszutomato-dzsúszu ◆ paradicsomléparadicsomlé
tomato-kecsapputomato-kecsappu ◆ ketchupketchup
tomato-pészutotomato-pészuto ◆ paradicsommasszaparadicsommassza
tomato-pjúretomato-pjúre ◆ paradicsompüréparadicsompüré
tomato-szószutomato-szószu ◆ paradicsommártásparadicsommártás
tomatoszószutomatoszószu ◆ paradicsommártásparadicsommártás ◆ pa-pa-
radicsomszószradicsomszósz
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tomatoszúputomatoszúpu ◆ paradicsomlevesparadicsomleves
tómavaritómavari ◆ kerülőkerülő ◆ nagynagy kerülőútkerülőút
「Takusí-va tómavari-o sita.」 „A taxis nagy ke-
rülőúton vitt.”

tómavariszurutómavariszuru ◆ kerülkerül 「Dzsikonotameszugo-
ku tómavarisita.」 „A baleset miatt nagyot kerül-
tem.”

tómavasitómavasi ◆ burkoltságburkoltság ◆ kerteléskertelés ◆ kön-kön-
törfalazástörfalazás
tómavasinatómavasina ◆ burkoltburkolt 「Tómavasina
varugucsi-o itta.」 „Burkoltan panaszkodtam rá.”

tómavasinitómavasini ◆ burkoltanburkoltan 「Jókjú-o tómavasini
kotovatta.」 „Burkoltan visszautasítottam a ké-
rést.”

tómavasiniiutómavasiniiu ◆ köntörfalazköntörfalaz 「Hakkiri ivazu-
ni tómavasini itta.」 „Nem beszélt nyíltan, csak
köntörfalazott.”

tómetóme ◆ távollátástávollátás ◇ jometómekaszanócsijometómekaszanócsi
nagynagy jóindulattaljóindulattal szépnekszépnek mondhatómondható ◇

jometómekaszanócsijometómekaszanócsi sötétbensötétben mindenminden te-te-
hén feketehén fekete
tómetóme ◆ távolróltávolról nézésnézés 「Tómeni-va , arega
nandakavakaranai.」 „Távolról nézve nem tu-
dom, hogy mi az.” ◇ jometómekaszanócsijometómekaszanócsi
nagynagy jóindulattaljóindulattal szépnekszépnek mondhatómondható ◇

jometómekaszanócsijometómekaszanócsi sötétbensötétben mindenminden te-te-
hén feketehén fekete
tomebaritomebari ◆ gombostűgombostű
tomedonaitomedonai ◆ szakadatlanszakadatlan 「Tomedonai na-
mida」 „szakadatlanul folyó könnyek”

tomedonakutomedonaku ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Tomedonaku
sabetteita.」 „Egyfolytában beszélt.” ◆ megállít-megállít-
hatatlanulhatatlanul 「Tomedomonaku oecusita.」
„Megállíthatatlanul zokogott.” ◆ szakadatlanulszakadatlanul
「Mó jokkakantomedonaku amega futteima-
szu.」 „Már négy napja szakadatlanul esik az eső.”

tomedonakunagarerutomedonakunagareru ◆ patakokbanpatakokban folyikfolyik
「Kanodzsono namida-va tomedonaku nagarete-
ita.」 „Patakokban folyt a könnye.” ◆ szakadszakad
「Aszega tomedonaku nagareta.」 „Szakadt róla a
víz.”

tómegakikutómegakiku ◆ messziremesszire látlát 「Vatasi-va hja-
kumétoru szakimade tómega kiku.」 „Száz méter
messzire is ellátok.”

tomeganetomegane ◆ csatcsat ◆ fémcsatfémcsat

tomeganedesimerutomeganedesimeru ◆ becsatolbecsatol
「Nekkureszu-o tome ganede simeta.」 „Becsa-
toltam a nyakláncot.”

tomegane-o hazuszutomegane-o hazuszu ◆ kicsatolkicsatol
tomegutomegu ◆ kapocskapocs ◆ pecekpecek
tómeitómei ◆ átlátszóságátlátszóság
tómeitómei ◆ Tokió és NagojaTokió és Nagoja
tómeikantómeikan ◆ átláthatóságátláthatóság
tómeikószokudórotómeikószokudóro ◆ Tokió-NagoyaTokió-Nagoya autópá-autópá-
lyalya
tómeinatómeina ◆ átláthatóátlátható 「Tómeina torihiki」
„átlátható ügylet” ◆ átlátszóátlátszó 「Guraszu-va tó-
meideszu.」 „Az üveg átlátszó.” ◆ fényáteresz-fényáteresz-
tőtő 「Tómeinakáten」 „fényáteresztő függöny” ◆

láthatatlanláthatatlan 「Tómeiningenno eszuefusószecu-
o jonda.」 „Olvastam egy sci-fit egy láthatatlan
emberről.” ◆ tisztatiszta 「Mizúmino tómeina mi-
zu」 „tó tiszta vize” ◇ hantómeinohantómeino áttetszőáttetsző
「Hantómeinopuraszucsikku」 „áttetsző mű-
anyag” ◇ futómeinafutómeina nemnem világosvilágos 「Donokura-
ino szonsicu-o dasitaka-va futómeideszu.」 „Nem
világos, hogy mekkora összeget vesztett.” ◇ futó-futó-
meinameina átlátszatlanátlátszatlan 「Konobin-va futómeide-
szu.」 „Ez az üveg átlátszatlan (nem átlátszó).” ◇

musokutómeinomusokutómeino színtelen,színtelen, átlátszóátlátszó 「Mu-
sokutómeino ekitai」 „színtelen, átlátszó folya-
dék”

tómeinitómeini ◆ átlátszóanátlátszóan
tómeisicutómeisicu ◆ hialoplazmahialoplazma
tómeiszeitómeiszei ◆ átláthatóságátláthatóság ◆ transzparen-transzparen-
ciacia
tómentómen ◆ egyegy darabigdarabig 「Fukeiki-va tómencuzu-
kudesó.」 „A recesszió egy darabig még folytató-
dik.” ◆ előtte álláselőtte állás ◆ szembesülésszembesülés
tómenitómeni ◆ távolbantávolban 「Kare-va tómeni
kószóbiru-o mita.」 „A felhőkarcolókat nézte a tá-
volban.” ◆ távolróltávolról 「Tómenimo dzsibunno ieto
vakatta.」 „Távolról is felismertem a házunkat.”
◆ távolróltávolról nézvenézve 「Tómeni-va onadzsijóni mi-
eru.」 „Távolról nézve egyformának tűnnek.”

tómenimirutómenimiru ◆ távolról néztávolról néz
tómen-notómen-no ◆ előttünkelőttünk állóálló 「Tómenno
mondai-o kaikecuszuru.」 „Megoldjuk az előt-
tünk álló problémát.”
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tómenszurutómenszuru ◆ szembesülszembesül 「Nankjokuni tó-
mensita.」 „Nehézségekkel szembesült.”

tomeoketomeoke ◆ fürdővödörfürdővödör
tomeokirjótomeokirjó ◆ álláspénzálláspénz ◇ kasatomeokirjókasatomeokirjó
kocsiálláspénzkocsiálláspénz
tomeokutomeoku ◆ nemnem engedenged elel 「Szeito-o tome oi-
ta.」 „A diákot nem engedték el az iskolából.” ◆

tarttart 「Higisa-o genbani tome oita.」 „A gyanú-
sítottat a helyszínen tartották.”

tomerutomeru ❶ megállítmegállít 「Csi-o nunode tometa.」
„Egy szövettel megállítottam a vérzést.” ❷ leállítleállít
「Rokatani kuruma-o tometa.」 „Leállítottam az
útpadkára a kocsit.” ❸ elzárelzár 「Mizu-o tometa.」
„Elzártam a vizet.” ❹ letiltletilt
「Nakusitakuredzsittokádo-o tometemoratta.」
„Letiltattam az elvesztett hitelkártyámat.” ◆ be-be-
parkolparkol 「Csikakuno csúsadzsóni kuruma-o to-
meta.」 „Beparkoltam az autót a közeli parkoló-
ba.” ◆ elállítelállít 「Hótaide sukkecu-o tometa.」
„Kötéssel elállította a vérzést.” ◆ közbeavatko-közbeavatko-
zikzik 「Aite-o nagurótositaga tomodacsini tomera-
reta.」 „Meg akartam ütni a másik embert, de a
barátom közbeavatkozott.” ◆ lefékezlefékez 「Ódan-
hodóni kuruma-o tomerukotoga dekinakatta.」
„A zebráig nem sikerült lefékezni a kocsit.” ◆ le-le-
intint 「Takusí-o tometa.」 „Leintettem egy taxit.”
◆ letámasztletámaszt 「Dzsitensa-o miszeno maeni to-
meta.」 „Letámasztottam a biciklit az üzlet előtt.”
◆ megszüntetmegszüntet 「Kono kuszuri-va itami-o tome-
ru.」 „Ez a gyógyszer megszünteti a fájdalmat.” ◆

nemnem engedenged 「Arukóru-va isani tomerareteiru.」
„Az orvosom nem engedi, hogy igyak.” ◆ szüne-szüne-
teltetteltet 「Gaszuno kjókjú-o tomerareta.」 „Szü-
neteltették a gázellátást.” ◆ végetvéget vetvet 「Kenka-
o tometa.」 „Véget vetettem a veszekedésnek.” ◆

visszafogvisszafog 「Tomodacsi-va dekaszegino sigoto-o
sitagattaga, vatasi-va tometa.」 „A barátom ven-
dégmunkás akart lenni, de én visszafogtam.” ◆

visszafojtvisszafojt 「Dzsúbjó kaniki-o tometa.」 „Tíz
másodpercig visszafojtottam a lélegzetemet.” ◆

visszatartvisszatart 「Namida-o tomejótosita.」 „Pró-
báltam visszatartani a könnyeimet.” ◇ asi-oasi-o to-to-
merumeru megtorpanmegtorpan 「Kókaga ocsiteiruno-o
micukete-va tto asi-o tometa.」 „Megpillantottam
egy pénzérmét a földön, és megtorpantam.” ◇

ajumi-oajumi-o tomerutomeru megállmegáll 「Hokósa-va ajumi-o
tometa.」 „A gyalogos megállt.” ◇ iki-oiki-o tomerutomeru
visszafojtjavisszafojtja aa lélegzetétlélegzetét 「Hitoni kizuka-
renaijóni iki-o tometa.」 „Visszafojtotta a léleg-

zetét, nehogy észrevegyék.” ◇ kjókjú-okjókjú-o tomerutomeru
elzárelzár 「Gaszu dai-o haravanakattanode kjókjú-
o tomerareta.」 „Nem fizettem a gázt, ezért el-
zárták.” ◇ kjókjú-okjókjú-o tomerutomeru megszüntetimegszünteti azaz
utánpótlástutánpótlást 「Buhinno kjókjú-o tomerareta.」
„Megszüntették az alkatrész-utánpótlást.” ◇

kuruma-okuruma-o tomerutomeru beállbeáll 「Csúsadzsóni
kuruma-o tometa.」 „Beálltam a parkolóba.” ◇

szasitomeruszasitomeru leállítleállít 「Kószokudórono
kenszecu-o szasi tometa.」 „Leállította az autó-
pálya építéstét.” ◇ szasitomeruszasitomeru felfüggesztfelfüggeszt
「Genpacuno szaikadó-o szasi tometa.」 „Felfüg-
gesztették a reaktorok újraindítását.” ◇ szasi-szasi-
tomerutomeru betiltbetilt 「Csoszakukenno mondaide
szaibanso-va honno suppan-o szasi tometa.」
„Szerzői jogok miatt, a bíróság betiltotta a köny-
vet.” ◇ szasitomeruszasitomeru kitiltkitilt 「Hanzaisano
njúkoku-o szasi tometa.」 „Kitiltották a bűnözőt
az országból.” ◇ denki-odenki-o tomerutomeru lekapcsoljalekapcsolja
azaz áramotáramot 「Denrjokukaisa-va tatemonono
denki-o tometa.」 „Az elektromos művek lekap-
csolta az áramot az épületről.”

tomerutomeru ◆ elhelyezelhelyez 「Hinansa-o tentoni tome-
ta.」 „A menekülteket sátrakban helyezték el.” ◆

elszállásolelszállásol 「Meikko-o szansúkan tometeage-
ta.」 „Három hétre elszállásoltam az unokahúgo-
mat.”

tomerutomeru ❶ rögzítrögzít 「Kabá-va nedzside tometeat-
ta.」 „A fedőlapot csavarral rögzítették.” ◆ kap-kap-
csolcsol 「Rjósúso-o soruito issoni tometa.」 „A
számlákat az irathoz kapcsoltam.” ◆ leragasztleragaszt
「Szerotépude fukuro-o tometa.」 „Celluxszal le-
ragasztotta a zacskót.” ◆ marasztalmarasztal 「Aszam-
ade kúkóde tomerareteita.」 „Reggelig a repülő-
téren marasztaltak.” ◆ összekapcsolösszekapcsol 「Sorui-
o kurippude tometa.」 „Gemkapoccsal összekap-
csoltam az iratokat.” ◆ tűztűz 「Poszutá-o gabjóde
tometa.」 „Kitűztem a hirdetményt.” ◇ kinito-kinito-
merumeru törődiktörődik 「Kare-va hitono dzsogenni ki-
o tometakotoganai.」 „Sohasem törődött mások
tanácsával.” ◇ kugidetomerukugidetomeru leszögelleszögel 「Ita-
o kugide tometa.」 „Leszögeltem a deszkát.” ◇

kuszaridetomerukuszaridetomeru leláncolleláncol 「Torakkuno
cumini-o kuszaride tometa.」 „Leláncoltam a te-
herautó rakományát.” ◇ kokoronitomerukokoronitomeru meg-meg-
szívlelszívlel 「Kareno csúkoku-o kokoroni tometa.」
„Megszívleltem a tanácsát.” ◇ dakitomerudakitomeru
visszafogvisszafog 「Aiteni tobikakarótoszuru
tomodacsi-o daki tometa.」 „Visszafogtam a má-
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sik emberre ráugrani készülő barátomat.” ◇

cséndetomerucséndetomeru hozzáláncolhozzáláncol ◇ cséndetome-cséndetome-
ruru odaláncolodaláncol ◇ cséndetomerucséndetomeru láncolláncol
「Dzsitensa-o rérunicsénde tometa.」 „A biciklit
a korláthoz láncoltam.” ◇ pindetomerupindetomeru tűztűz
「Kabeni kókoku-o pinde tometa.」 „A falra tűz-
tem a hirdetést.” ◇ botan-obotan-o tomerutomeru begombolbegombol
「Sacunobotan-o tometa.」 „Begomboltam az in-
gemet.” ◇ hokku-ohokku-o tomerutomeru összekapcsolösszekapcsol
「Burauszunohokku-o tometa.」 „Összekapcsol-
tam a blúzt.” ◇ hokku-ohokku-o hazuszuhazuszu szétkapcsolszétkapcsol
「Burauszunohokku-o hazusita.」 „Szétkapcsol-
tam a blúzt.” ◇ hocscsikiszudetomeruhocscsikiszudetomeru össze-össze-
tűztűz 「Sorui-o hocscsikiszude tometa.」 „Össze-
tűztem az iratokat.” ◇ me-ome-o tomerutomeru felfigyelfelfigyel
「Bágen-no kókokuni me-o tometa.」 „Felfigyel-
tem egy akciós hirdetésre.”

tomerukototomerukoto ◆ rögzítésrögzítés
tomerukunitomerukuni ◆ gazdag országgazdag ország
tomerumonotomerumono ◆ gazdag embergazdag ember
tomeszodetomeszode ◆ kimonókimonó
tomitomi ◆ gazdagsággazdagság 「Kenkó-va tominimasza-
ru.」 „Az egészség fontosabb a gazdagságnál.” ◆

javakjavak 「Tomino szaibunpai」 „javak újraelosz-
tása” ◆ kincskincs 「Csikano tomi」 „Föld kincse”
◆ vagyonvagyon 「Kjomanno tomi-o kizuita.」 „Óriási
vagyont halmozott fel.”

tómicutómicu ◆ melaszmelasz ◆ szirupszirup
tómicutómicu ◆ keleti ezoterizmuskeleti ezoterizmus
tomifudatomifuda ◆ sorsjegysorsjegy
tomintomin ◆ tokiói lakostokiói lakos ◆ Tokió polgáraTokió polgára
tómintómin ◆ szigetlakószigetlakó
tómintómin ◆ hibernációhibernáció ◆ hibernáláshibernálás ◆ télitéli álomálom

tómindóbucutómindóbucu ◆ téli álmot alvó állattéli álmot alvó állat
tominitomini ◆ hirtelenhirtelen 「Karada-va tomini jovaku-
natta.」 „Hirtelen legyengültem.”

tominokamitominokami ◆ gazdagsággazdagság isteneistene ◆ MammonMammon

tóminszaszerutóminszaszeru ◆ hibernálhibernál 「SF Eigade
ucsúhikósi-va tóminsita.」 „A sci-fi filmben hi-
bernálták az űrhajósokat.”

tóminszurutóminszuru ◆ hibernálódikhibernálódik 「Eigade
ucsúhikósi-va tóminsita.」 „A filmben az űrhajós
hibernálódott.” ◆ télitéli álmotálmot alszikalszik 「Kuma-

va fuju-va tóminsimaszu.」 „A medve télen téli ál-
mot alszik.”

tomi-otomi-o kizukukizuku ◆ vagyonravagyonra tesztesz szertszert
「Kare-va bakudaina tomi-o kizuita.」 „Óriási va-
gyonra tett szert.”

tomi-o naszutomi-o naszu ◆ meggazdagodikmeggazdagodik
tomirarerutomirareru ◆ feltehetőfeltehető 「Sikakusógaisatomi-
rareru otoko-va korondesimatta.」 „Elesett egy
férfi, aki feltehetően látáskárosult volt.” ◆ úgyúgy
tűniktűnik 「Kenkódzsótaini mondai-va naitomirar-
eru.」 „Úgy tűnik nem esett baja.”

tómjótómjó ◆ szenteltszentelt gyertyagyertya ◆ szenteltszentelt mé-mé-
csescses
tómjótómjó ◆ babcsírababcsíra ◆ babhajtásbabhajtás
tómjó-o agerutómjó-o ageru ◆ szentelt gyertyát gyújtszentelt gyertyát gyújt
tomotomo ◆ együttegyütt 「Szórjótomoszen en」 „szállí-
tással együtt ezer jen” ◆ hozzáhozzá tartozótartozó 「Zu-
bonto tomonodzsaketto」 „nadrág és a hozzá tar-
tozó zakó” ◆ kíséréskísérés ◆ kíséretkíséret 「Kjaku-va
tomo-o curetehoteruni tócsakusita.」 „A vendég
kísérettel érkezett a hotelbe.” ◆ közösenközösen ◆ mindmind
「Kono namae-va dandzsotomo cukaeru.」
„Mind a fiúk, mind a lányok használhatják ezt a
nevet.” ◇ otomo-ootomo-o szuruszuru elkísérelkísér 「Sacsóno
otomo-o sitehangaríni itta.」 „Elkísértem az igaz-
gató urat magyarországi útjára.” ◇ szan-szan-
nintomonintomo mindhármanmindhárman 「Szan-nintomo onadzsi
irono fuku-o kiteita.」 „Mindhárman ugyanolyan
színű ruhát viseltek.” ◇ tomogiretomogire megmaradtmegmaradt
szövetszövet ◇ tomoguitomogui kannibalizmuskannibalizmus ◇ tomo-tomo-
niszuruniszuru együttegyütt vanvan 「Cumato kuraku-o tomo-
nisiteiru.」 „A feleségemmel jóban-rosszban
együtt vagyunk.” ◇ tomoniszurutomoniszuru együttegyütt csi-csi-
nálnál 「Kareto sokudzsi-o tomonisita.」 „Együtt
ettem vele.” ◇ tomoniszurutomoniszuru osztozikosztozik 「Kono
fune-va taitanikku góto unmei-o tomonisita.」
„Ez a hajó osztozott a Titanic sorsában.” ◇ to-to-
monunomonuno megmaradtmegmaradt szövetszövet 「Zubon-no to-
monunode bósi-o cukutta.」 „A nadrág megma-
radt szövetéből sapkát készítettem.” ◇ tomoba-tomoba-
tarakiszurutarakiszuru közösközös keresetbőlkeresetből élél
「Vatasitacsi-va tomobataraki-o siteimaszu.」
„Mi közös keresetből élünk.” ◇ futaritomofutaritomo
mindkettenmindketten 「Futaritomoonadzsi hini umare-
ta.」 „Mindketten ugyanazon a napon születtek.”
◇ futaritomofutaritomo mindkettőmindkettő 「Kodomoga futarii-
te, futaritomoon-nada.」 „Két gyereke van, mind-
kettő lány.” ◇ rjóhótomorjóhótomo mindkettőmindkettő
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「Kozucumi-va todoita. Rjóhótomo kinókita.」
„A csomagokat megkaptam. Mindkettő tegnap ér-
kezett.” ◇ rjóhótomorjóhótomo mindkétmindkét 「Hidarito
miginoszupíká-va rjóhótomo kovareta.」 „Mind-
két hangfal elromlott. A jobb is és a bal is.”

tomotomo ◆ isis 「Otosita okane-o hiroótomosinakat-
ta.」 „Nem is próbálta felvenni a leejtett pénzt.”
◆ perszepersze 「Sittemaszutomo.」 „Persze, hogy is-
merem.” ◆ sese 「Docsiratomo ienai.」 „Semelyik
sem igaz rá.” ◆ semsem 「Otto-va umaitomo ivazuni
tabetesimatta.」 „Úgy ette meg a férjem az ételt,
hogy azt sem mondta, hogy finom.” ◇ ókutomoókutomo
legfeljebblegfeljebb 「Hijó-va ókutomo hjakumanende-
szu.」 „A költség legfeljebb egymillió jen lesz.” ◇

oszokutomooszokutomo legkésőbblegkésőbb 「Oszokutomo asita-
madeni kanszeisimaszu.」 „Legkésőbb holnapra
kész lesz.” ◇ szukunakutomoszukunakutomo legalábblegalább 「Szu-
kunakutomo gohjakuman enatatta.」 „Legalább
öt milliót nyert.” ◇ daretomodaretomo senkivelsenkivel semsem
「Daretomo hanasitakunai.」 „Senkivel sem aka-
rok beszélni!” ◇ doko-edoko-e ikótomoikótomo bárhovábárhová isis
menjekmenjek 「Dokohe ikótomokono hon-o motteiki-
maszu.」 „Bárhová is menjek, ez a könyv mindig
nálam van.” ◇ tomoarómonogatomoarómonoga olyan,olyan, mintmint
őő 「Karetomoarómonoga makerunante sindzsi-
rarenai.」 „Hihetetlen, hogy egy olyan ember,
mint ő, veszít.” ◇ nani-onani-o iótomoiótomo bármitbármit isis
mondmond 「Karega nani-o iótomokono keikaku-o
dzsikkósimaszu.」 „Végrehajtjuk a tervet, bármit
is mond.”

tomotomo ◆ hajófarhajófar ◆ tattat
tomotomo ◆ barátbarát 「Karera-va joki tomodeszu.」
„Jó barátok.” ◆ társtárs 「Fúgecu-o tomonisita.」
„A természet volt a társa.” ◇ sógainotomosógainotomo élet-élet-
rere szólószóló barátbarát ◇ sinkónotomosinkónotomo hittestvérhittestvér
◇ sin-notomosin-notomo igazigaz barátbarát ◇ csikubanotomocsikubanotomo
gyermekkorigyermekkori cimboracimbora ◇ dószónotomodószónotomo isko-isko-
lailai barátbarát ◇ naganen-notomonaganen-notomo régirégi barátbarát ◇

maszakanotokinotomosin-notomomaszakanotokinotomosin-notomo bajbanbajban
ismerszikismerszik megmeg aa jójó barátbarát ◇ ruihatomo-oruihatomo-o jo-jo-
bubu madarat tolláról, embert barátjárólmadarat tolláról, embert barátjáról
tomoaretomoare ◆ bármibármi 「Rijú-va tomoare kare-va
keszszekisita.」 „Bármi lehetett is az oka, nem jött
el.” ◇ szore-vaszore-va tomoaretomoare egyébkéntegyébként 「Szore-
va tomoare, anata-va dó omotteiru?」 „Egyébként
pedig te hogyan gondolod?” ◇ nani-vanani-va tomoaretomoare
másmás nemnem számítszámít ◇ nani-vanani-va tomoaretomoare főfő 「Na-
nihatomoare, budzsidejokatta.」 „A fő az, hogy
épségben megúsztad.” ◇ nani-vanani-va tomoaretomoare min-min-

denesetredenesetre 「Nanihatomoare tabemasó.」
„Mindenesetre együnk.”

tomoarómonogatomoarómonoga ◆ kaliberűkaliberű 「Sacsótomoaró-
monoga」 „igazgató kaliberű ember” ◆ olyan,olyan,
mintmint őő 「Karetomoarómonoga makerunante sin-
dzsirarenai.」 „Hihetetlen, hogy egy olyan ember,
mint ő, veszít.”

tomobaratomobara ◆ szegy elejeszegy eleje
tomobatarakitomobataraki ◆ közös keresetből élésközös keresetből élés
tomobatarakiszurutomobatarakiszuru ◆ közösközös keresetbőlkeresetből élél
「Vatasitacsi-va tomobataraki-o siteimaszu.」
„Mi közös keresetből élünk.”

tomobikitomobiki ◆ elváláshozelváláshoz rossz,rossz, kapcsolatte-kapcsolatte-
remtéshez jó napremtéshez jó nap
tomodacsitomodacsi ◆ barátbarát 「Kare-va tomodacsida.」
„Ő a barátom.” ◆ társtárs 「Tomodacsini idzsimera-
reta.」 „A társai csúfolták.” ◇ aszobitomodacsiaszobitomodacsi
játszótársjátszótárs ◇ oszanaitomodacsioszanaitomodacsi gyermek-gyermek-
korikori barátbarát ◇ otokotomodacsiotokotomodacsi barátbarát ◇ on-on-
natomodacsinatomodacsi barátnőbarátnő ◇ csanomitomodacsicsanomitomodacsi
társalkodótárstársalkodótárs 「Kanodzso-va tadano csano-
mi tomodacside, cuki atteinai.」 „Ő csak egy tár-
salkodótársam, nem járunk együtt.” ◇ tomoda-tomoda-
csigaicsigai igazigaz barátságbarátság 「Vatasinokoto-o dama-
siteitanante, tomodacsigaiganaidzsanai!」 „Nem
is vagyunk igaz barátságban, ha így be tudtál csap-
ni!” ◇ nomitomodacsinomitomodacsi ivócimboraivócimbora ◇ furuito-furuito-
modacsimodacsi régi barátrégi barát
tomodacsigaitomodacsigai ◆ igazigaz barátságbarátság
「Vatasinokoto-o damasiteitanante, tomodacsi-
gaiganaidzsanai!」 „Nem is vagyunk igaz barát-
ságban, ha így be tudtál csapni!”

tomodacsigotomodacsigo ◆ tegezéstegezés ◆ tegeződéstegeződés
tomodacsigodehanaszutomodacsigodehanaszu ◆ tegeztegez 「Tomoda-
csigode hanasimasó!」 „Tegezzük egymást?”

tomodacsikankakutomodacsikankaku ◆ barátságérzetbarátságérzet
tomodacsininarutomodacsininaru ◆ barátkozikbarátkozik 「Kovagara-
naide!Kono inu-va tomodacsininaritaidakede-
szu.」 „Ne félj a kutyától, csak barátkozni akar.”
◆ barátságotbarátságot kötköt ◆ összebarátkozikösszebarátkozik 「Hó-
mupátide darekato tomodacsininatta.」 „Össze-
barátkoztam valakivel egy házibuliban.”

tomodacsinoaidagaratomodacsinoaidagara ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat
「Kare-va kanodzsoto tomodacsino aidagaradat-
ta.」 „Baráti kapcsolatban volt a nővel.”
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tomodacsinojosimidetomodacsinojosimide ◆ barátibaráti alaponalapon 「To-
modacsinojosimide jaszukusimasó.」 „Baráti ala-
pon, olcsón megszámítom.”

tomodacsinovatomodacsinova ◆ baráti körbaráti kör
tomodacsi-otomodacsi-o cukurucukuru ◆ barátkozikbarátkozik ◆ bará-bará-
tottot szerezszerez 「Rjúgakuszakide tomodacsi-o cu-
kutta.」 „A helyen, ahol vendégdiákként jártam,
barátokat szereztem.”

tomodacsizukiaitomodacsizukiai ◆ barátibaráti kapcsolatkapcsolat 「Ka-
reto tomodacsizuki ai-o jameta.」 „Megszakítot-
tam vele a baráti kapcsolatot.” ◆ barátkozásbarátkozás
tomodacsizukiaiszurutomodacsizukiaiszuru ◆ barátkozikbarátkozik 「Szo-
no hitoto tomodacsizuki aisiteiru.」 „Barátkozom
vele.”

tomodaoretomodaore ◆ együttes bukásegyüttes bukás
tomodaoreninarutomodaoreninaru ◆ együttegyütt bukikbukik 「Vaga sa-
va sóbaigatakito tomodaoreninatta.」 „A vállalat
együtt bukott a riválisával.”

tomodomotomodomo ◆ együttegyütt 「Kazokutomodomo, ko-
tosimodózojorosiku onegaiitasimaszu.」 „Boldog
új évet kívánunk önnek a családjával együtt!”

tomodzsitomodzsi ◆ megmaradt szövetmegmaradt szövet
tomoetomoe ◆ körköröskörkörös ebihalmintaebihalminta ◇ mandzsi-mandzsi-
tomoetotomoeto kavarogvakavarogva 「Mandzsitomoeto furu
juki」 „kavarogva hulló hó”

tomogaratomogara ◆ társaságtársaság
tomogiretomogire ◆ megmaradt szövetmegmaradt szövet
tomoguitomogui ◆ kannibálkannibál ◆ kannibalizmuskannibalizmus
tomoguiszurutomoguiszuru ◆ felfaljákfelfalják egymástegymást 「Ucsino
kingjo-va tomoguisita.」 „Az aranyhalaim felfal-
ták egymást.”

tomogurafítomogurafí ◆ tomográfiatomográfia ◇ dzsisinhatomo-dzsisinhatomo-
gurafígurafí szeizmikus tomográfiaszeizmikus tomográfia
tomokakutomokaku ◆ annyiannyi bizonyosbizonyos 「Cukareteite,
onakamoszuita.Tomokaku súcsúdekinakatta.」
„Fáradt és éhes is voltam. Annyi bizonyos, hogy
nem tudtam koncentrálni.” ◆ elégelég azaz hozzáhozzá
「Iroiroatta.Tomokaku fugókakudatta.」 „Sok
minden történt. Elég az hozzá, hogy megbuktam.”
◆ függetlenülfüggetlenül 「Zen-aku-va tomokaku, szub-
ajai handandatta.」 „Függetlenül attól, hogy jó
vagy rossz döntés volt, gyorsan cselekedtek.” ◆ kí-kí-
vülvül 「Dzsódan-va tomokakukorede manzoku?」
„De viccen kívül, meg vagy te ezzel elégedve?” ◆

mindenesetremindenesetre 「Tomokakucsippu-o uke

totte.」 „Mindenesetre tedd el a borravalót!” ◇

zehi-vazehi-va tomokakutomokaku függetlenülfüggetlenül 「Jari katano
zehihatomokaku kekka-va jokatta.」 „A véghez-
vitel módszerétől függetlenül a végeredmény jó
volt.”

tomokaszegitomokaszegi ◆ közös pénzkeresésközös pénzkeresés
tomokaszegidearutomokaszegidearu ◆ közösenközösen keresikeresi aa
pénztpénzt 「Boku-va cumato tomokaszegida.」 „A
feleségemmel közösen keressük a pénzt.”

tómokutómoku ◆ bandavezérbandavezér ◆ főnökfőnök
tomonakutomonaku ◆ csakcsak úgyúgy 「Szora-o mirutomo-
naku miteitara nagare bosi-o hakkensita.」 „Csak
úgy néztem az eget, mikor megláttam egy hulló-
csillagot.” ◆ egyszeregyszer csakcsak 「Kurutomonaku ki-
tesimatta.」 „Nem is tudom hogyan jöttem, egy-
szer csak itt voltam.” ◆ elmélázvaelmélázva 「Terebi-o
mirutomonaku miteitara tomodacsiga ucutte-
ita.」 „Elmélázva néztem a tévét, amikor egyszer
csak megláttam benne a barátomat.” ◆ kiki tudjatudja
「Icukaratomonaku gaikokugoga kiki torerujóni-
natta.」 „Ki tudja mióta, egyszer csak érteni kezd-
tem az idegen nyelvet.” ◇ icukaratomonakuicukaratomonaku va-va-
lamikortóllamikortól 「Icukaratomonakubedzsitarian-
ninatta.」 „Valamikortól egyszer csak vegetáriá-
nus lettem.” ◇ dokokaratomonakudokokaratomonaku valahon-valahon-
nannan 「Dokokaratomonaku szakebi goega kikoe-
ta.」 „Kiáltás hallatszott valahonnan.” ◇ dokok-dokok-
aratomonakuaratomonaku semmibőlsemmiből 「Dokokaratomonaku
hitoga aravareta.」 „Egyszer csak előbukkant egy
ember a semmiből.” ◇ doko-edoko-e tomonakutomonaku va-va-
lahoválahová 「Tori-va doko-e tomonaku tonde itta.」
„A madár elrepült valahová.” ◇ mirutomonaku-mirutomonaku-
mirumiru véletlenülvéletlenül meglátmeglát ◇ mirutomonakumirumirutomonakumiru
unalmábanunalmában néznéz 「Mirutomonakuterebi-o mi-
ta.」 „Unalmamban tévét néztem.”

tomonarutotomonaruto ◆ haha leszlesz 「Dzsósitomonaruto
kjúrjógaappusimaszu.」 „Ha valakiből főnök lesz,
emelkedni fog a fizetése.”

tomonasinitomonasini ◆ csakcsak úgyúgy 「Kangaerutomonasini
kangaeteitarani omoi dasita.」 „Csak úgy gondol-
koztam, amikor eszembe jutott.” ◆ véletlenülvéletlenül
「Kikutomonasini kiitesimatta.」 „Véletlenül
meghallottam.”

tomonattetomonatte ◆ együttegyütt 「Kionni tomonatte mi-
zúmino szuionmo henkaszuru.」 „A léghőmér-
séklettel együtt változik a tó vizének hőmérsék-
lete.” ◆ kísérőjelenségekéntkísérőjelenségeként 「Ninsinni
tomonattehorumon-va henkaszuru.」 „A terhes-
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ség kísérőjelenségeként megváltoznak a hormon-
szintek.” ◇ szorenitomonatteszorenitomonatte egyúttalegyúttal
「Zangjóga hetta.Szoreni tomonatte súnjúmo
hetta.」 „Kevesebb a túlórám. Egyúttal a jövedel-
mem is csökkent.”

tomonautomonau ◆ együttegyütt járjár 「Sudzsucuni
tomonauriszuku-o szecumeisita.」 „Elmagyaráz-
ta a műtéttel együtt járó veszélyeket.” ◆ együttegyütt
megymegy 「Cuma-o tomonattepátíni suszszekisita.」
„Együtt mentem a feleségemmel a partira.” ◆ fel-fel-
léplép 「Kono bjóki-va kónecu-o tomonau.」 „En-
nél a betegségnél magas láz lép fel.” ◆ járjár 「Kono
dzsigjó-va riszuku-o tomonau.」 „Ez a vállalkozás
kockázattal jár.” ◆ járuljárul 「Kanodzsono bibóni-
va csiszeiga tomonatta.」 „A szépségéhez intelli-
gencia járult.” ◇ kiken-okiken-o tomonautomonau veszélyesveszélyes
「Kavadeno ojogi-va kiken-o tomonau.」 „Folyó-
ban úszni veszélyes.” ◇ szekinin-oszekinin-o tomonautomonau fe-fe-
lelősségteljeslelősségteljes 「Szekinin-o tomonau
jakuszoku-o sita.」 „Felelősségteljes ígéretet tett.”
◇ nitomonainitomonai kifolyólagkifolyólag 「Hikkosini tomonai
denvabangóga kavarimasita.」 „Költözésből kifo-
lyólag megváltozott a telefonszámunk.”

tomonitomoni ◆ ahogyahogy 「Tosi-o toruto tomoni vas-
zureppokunatta.」 „Ahogy idősödtem, feledékeny
lettem.” ◆ egyarántegyaránt 「Sinrósinpu-va tomoni ni-
dzsúgoszaideszu.」 „A menyasszony és a vőlegény
egyaránt 25 éves.” ◆ együttegyütt 「Sinszekitotomoni
kazokumo kita.」 „A rokonommal együtt jött a
családja.” ◆ ugyanakkorugyanakkor 「Siavasze-o kandzsi-
ruto tomoni zaiakukanmoaru.」 „Boldog vagyok,
ugyanakkor bűntudatom is van.” ◇ sinsintomo-sinsintomo-
nisómószurunisómószuru testettestet ésés lelketlelket próbálópróbáló
「Sinsintomoni sómószuru sigotoda.」 „Testet és
lelket próbáló munka.”

tomoniszurutomoniszuru ◆ együttegyütt csinálcsinál 「Kareto
sokudzsi-o tomonisita.」 „Együtt ettem vele.” ◆

együttegyütt vanvan 「Cumato kuraku-o tomonisitei-
ru.」 „A feleségemmel jóban-rosszban együtt va-
gyunk.” ◆ osztozikosztozik 「Kono fune-va taitanikku
góto unmei-o tomonisita.」 „Ez a hajó osztozott
a Titanic sorsában.” ◇ toko-otoko-o tomoniszurutomoniszuru
együttegyütt hálhál 「Kanodzsoto toko-o tomonisita.」
„Együtt hált a nővel.” ◇ neoki-oneoki-o tomoniszurutomoniszuru
egyegy fedélfedél alattalatt élél ◇ beddo-obeddo-o tomoniszurutomoniszuru
lefeksziklefekszik velevele 「Kanodzsotobeddo-o tomonisi-
ta.」 „Lefeküdt a nővel.”

tomoniten-otomoniten-o itadakazuitadakazu ◆ kétkét dudásdudás nemnem
fér meg egy csárdábanfér meg egy csárdában

tomonokaitomonokai ◆ baráti összejövetelbaráti összejövetel
tomonunotomonuno ◆ megmaradtmegmaradt szövetszövet 「Zubon-no
tomonunode bósi-o cukutta.」 „A nadrág megma-
radt szövetéből sapkát készítettem.”

tómorokositómorokosi ◆ kukoricakukorica 「Tómorokosi-o jude-
ta.」 „Kukoricát főztem.” ◆ tengeritengeri kukoricakukorica ◇

judetatómorokosijudetatómorokosi főtt kukoricafőtt kukorica
tómorokosibataketómorokosibatake ◆ kukoricaföldkukoricaföld
tómorokosikotómorokosiko ◆ kukoricalisztkukoricaliszt
tómorokosikurobobjókintómorokosikurobobjókin ◆ kukoricakukorica goly-goly-
vásüszögvásüszög
tómorokosinohodzsikutómorokosinohodzsiku ◆ kukoricacsutkakukoricacsutka
tómorokosinokavatómorokosinokava ◆ kukoricacsuhékukoricacsuhé
tómorokosinosintómorokosinosin ◆ kukoricacsutkakukoricacsutka
tomorutomoru ◆ égég 「Hejani dentóga tomotteita.」 „A
szobában égett a villany.”

tomosibitomosibi ◆ fáklyafáklya 「Tomosi bi-o tomosita.」
„Meggyújtottam egy fáklyát.” ◆ lámpafénylámpafény ◇

fúzen-notomosibidearufúzen-notomosibidearu bármelyikbármelyik pillanat-pillanat-
banban kioltódhatkioltódhat 「Kanodzsono inocsi-va fúzen-
no tomosibida.」 „Az élete bármelyik pillanatban
kioltódhat.”

tomosiragatomosiraga ◆ együttegyütt megöregedésmegöregedés ◆ sírigsírig
tartó házasságtartó házasság
tomoszutomoszu ◆ gyújtgyújt 「Hi-o tomoszu.」 „Tüzet
gyújt.” ◆ meggyújtmeggyújt 「Taimacu-o tomosita.」
„Meggyújtotta a fáklyát.” ◇ akari-oakari-o tomoszutomoszu
meggyújtmeggyújt 「Rószokuni akari-o tomosita.」
„Meggyújtottam a gyertyát.” ◇ cumenihi-ocumenihi-o tom-tom-
oszuoszu fogához veri a garastfogához veri a garast
tomoszurebatomoszureba ◆ gyakrangyakran 「Kanodzso-va tom-
oszureba, hitoni tajoru.」 „Gyakran támaszkodik
másra.” ◆ hajlamoshajlamos 「Vatasitacsi-va , tomoszu-
reba ojaga ikiteiruarigatami-o vaszuregacsida.」
„Hajlamosak vagyunk elfelejteni, milyen áldás,
hogy élnek még a szüleink.”

tomoszurutotomoszuruto ◆ gyakrangyakran 「Kono ko-va tom-
oszuruto uszo-o cuku.」 „Ez a gyerek gyakran ha-
zudik.” ◆ hajlamoshajlamos 「Cuma-va tomoszuruto,
dzsibunga otto-o kaizenszuru simeigaaruto omot-
teiru.」 „A feleségek hajlamosak azt hinni, hogy
az a feladatuk, hogy megváltoztassák a férjüket.”

tomozatomoza ◆ HajófarHajófar
tomozunatomozuna ◆ kikötőkötélkikötőkötél 「Funenotomo zuna-
o hodoita.」 „Kioldottam a kikötőkötelet.”
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tomutomu ◆ bővelkedikbővelkedik 「Kono jaszai-va bitamin-
ni tondeiru.」 „Ez a zöldség vitaminokban bővel-
kedik.” ◆ gazdaggazdag 「Tondemo hitogara-va ka-
varanakatta.」 „Nem változott meg a személyisé-
ge miután gazdag lett.” ◆ soksok vanvan 「Kare-va ke-
ikenni tondeiru.」 „Sok tapasztalata van.” ◇ ku-ku-
fúnitomufúnitomu leleményesleleményes ◇ kufúnitomukufúnitomu találé-találé-
konykony ◇ keirjakunitomukeirjakunitomu fondorlatosfondorlatos 「Keir-
jakuni tomu otoko」 „fondorlatos ember” ◇ sza-sza-
kunitomukunitomu leleményesleleményes ◇ szóinitondaszóinitonda ötlet-ötlet-
gazdaggazdag 「Szóini tonda hito」 „ötletgazdag em-
ber” ◇ csienitomucsienitomu leleményesleleményes ◇ tomerukunitomerukuni
gazdaggazdag országország ◇ tomerumonotomerumono gazdaggazdag em-em-
berber ◇ henkanitondahenkanitonda változatosváltozatos 「Henkani
tonda dzsinszeidatta.」 „Változatos élete volt.”

tómutómu ◆ pártügypártügy
tomuraitomurai ◆ gyászgyász ◆ gyászszertartásgyászszertartás
「Tomurai-o daszu.」 „Gyászszertartást tart.” ◆

részvétrészvét 「Júbinde tomuraino kotoba-o okut-
ta.」 „Levélben fejeztem ki a részvétemet.” ◆ te-te-
metésmetés 「Tomuraini iku.」 „Temetésre megy.”

tomuraigaszszentomuraigaszszen ◆ harcharc valakivalaki lelkilelki üdvé-üdvé-
értért
tomurainogjórecutomurainogjórecu ◆ gyászmenetgyászmenet
tomurainokanetomurainokane ◆ lélekharanglélekharang
tomurautomurau ◆ emlékezikemlékezik 「Szeikjosita nakama-
o tomuratta.」 „Elhunyt társára emlékezett.” ◆

megemlékezikmegemlékezik 「Sisa-o tomuratta.」 „Megem-
lékezik a halottról.” ◆ részvétetrészvétet nyilvánítnyilvánít
「Izoku-o tomuratta.」 „Részvétemet nyilvánítot-
tam az elhunyt családjának.” ◇ bodai-obodai-o tomu-tomu-
raurau imádkozikimádkozik lelkilelki üdvéértüdvéért 「Sinda sinsze-
kino bodai-o tomuratta.」 „Imádkoztunk elhunyt
rokonom lelki üdvéért.”

tomu-szamutomu-szamu ◆ Babszem JankóBabszem Jankó
tonton ◆ tt ◆ tonnatonna 「Tecuih-ton」 „egy tonna vas”

tonton ◆ kapzsiságkapzsiság ◆ rágarága
tóntón ◆ színezetszínezet ◆ tónustónus ◇ daijarutóndaijarutón tár-tár-
csahangcsahang
tonátoná ◆ festékporfestékpor ◆ színezőporszínezőpor ◆ tonertoner
tónadzsidzsikan-nitónadzsidzsikan-ni ◆ amikoramikor 「Cumato ona-
dzsi dzsikanni okita.」 „Akkor keltem fel, amikor
a feleségem.”

tónadzsijónatónadzsijóna ◆ olyanolyan 「Aneto onadzsijóna
kuruma-o katta.」 „Olyan kocsit vettem, mint a
nővérem.”

tónadzsijónitónadzsijóni ◆ ahogyahogy 「Vatasigaanata-o szu-
kinanoto onadzsijóni vatasinokoto-o szukininat-
te!」 „Úgy szeress, ahogy én szeretlek téged!” ◆

ahogyanahogyan 「Szukinajónisite!」 „Csináld úgy,
ahogyan akarod!”

tónadzsiókiszanotónadzsiókiszano ◆ amekkoraamekkora 「Maenoto
onadzsi ókiszano kuruma-o katta.」 „Akkora au-
tót vett, amekkora a régi volt.”

tónadzsitokorodetónadzsitokorode ◆ aholahol 「Vatasito onadzsi
tokorode hataraiteimaszu.」 „Ott dolgozik, ahol
én.”

tónadzsitokorokaratónadzsitokorokara ◆ ahonnanahonnan 「Vatasito
onadzsitokorokara kita.」 „Onnan jött, ahonnan
én.”

tonaerutonaeru ◆ elkántálelkántál 「Nenbucu-o tonaeta.」
„Elkántálta a buddhista imát.” ◆ hangothangot adad
「Fuhei-o tonaeta.」 „Nemtetszésének adott han-
got.” ◆ hangoztathangoztat 「Anzenno dzsújószei-o to-
naeta.」 „A biztonság fontosságát hangoztatta.” ◆

hirdethirdet 「Dzsijúsugino siszó-o tonaeru.」 „A libe-
ralizmus eszméjét hirdeti.” ◆ kántálkántál 「Madzso-
va dzsumon-o tonaeta.」 „A boszorkány varázs-
igét kántált.” ◆ kiállkiáll 「Dzsibunno siszó-o tona-
eru.」 „Kiáll az elvei mellett.” ◆ mondogatmondogat
「Vaszurenaijóni szerifu-o tonaeta.」 „Mondo-
gattam a szöveget, hogy el ne felejtsem.” ◇ igi-igi-
oo tonaerutonaeru tiltakoziktiltakozik 「Maszuku csakujóni igi-
o tonaeta.」 „Tiltakozott a maszkviselés ellen.” ◇

banzai-obanzai-o tonaerutonaeru éljenezéljenez ◇ hantai-ohantai-o to-to-
naerunaeru ellenezellenez 「Dzsúmin-va teibóno tekkjoni
hantai-o tonaeta.」 „A lakosok ellenezték a gát le-
bontását.” ◇ fufuku-ofufuku-o tonaerutonaeru méltatlanko-méltatlanko-
dikdik 「Kaisano taigúni fufuku-o tonaeta.」 „Mél-
tatlankodott a vállalat bánásmódja miatt.”

tonaetetonaete ◆ kántálvakántálva
tonaitonai ◆ Tokió belsejeTokió belseje
tónaitónai ◆ pártonpárton belülibelüli 「Tónaikószó」 „párton
belüli harc”

tónaibunrecutónaibunrecu ◆ pártszakadáspártszakadás
tónaihabacutónaihabacu ◆ pártfrakciópártfrakció ◆ pártonpárton belülibelüli
frakciófrakció
tónainitónaini ◆ párton belülpárton belül
tonainotonaino ◆ tokióitokiói
tónainotónaino ◆ párton belülipárton belüli
tonakaitonakai ◆ rénszarvasrénszarvas
toná-kátoridzsdzsitoná-kátoridzsdzsi ◆ tonerpatrontonerpatron
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tónamentotónamento ◆ mérkőzéssorozatmérkőzéssorozat 「Kare-va
tónamento-o kacsi nuita.」 „Megnyerte a mérkő-
zéssorozatot.” ◆ versenyverseny 「Teniszutónamen-
to」 „teniszverseny” ◆ viadalviadal
tón-ámutón-ámu ◆ hangkarhangkar
tónantónan ◆ délkeletdélkelet 「Tónanno heja」 „délkeleti
fekvésű szoba”

tónantónan ◆ lopáslopás 「Dzsitensano tónanni atta.」
„Ellopták a biciklimet.”

tónan-atónan-a ◆ Délkelet-ÁzsiaDélkelet-Ázsia
tónan-adzsiatónan-adzsia ◆ Délkelet-ÁzsiaDélkelet-Ázsia
tónan-adzsianotónan-adzsiano ◆ délkelet-ázsiaidélkelet-ázsiai
tónan-adzsiasokokurengótónan-adzsiasokokurengó ◆ Délkelet-Délkelet-
ázsiai Nemzetek Szövetségeázsiai Nemzetek Szövetsége
tónanhintónanhin ◆ lopott holmilopott holmi
tónanhokentónanhoken ◆ lopásbiztosításlopásbiztosítás
tónankeihókitónankeihóki ◆ riasztóriasztó 「Kurumano tónanke-
ihókiga natta.」 „Megszólalt a kocsi riasztója.”

tónansatónansa ◆ lopott kocsilopott kocsi
tónantótónantó ◆ kelet-délkeletkelet-délkelet
tonaritonari ◆ szomszédszomszéd 「Tonarino ie」 „szomszéd
ház” ◆ szomszédságszomszédság 「Gakkó-va kjókaino to-
naridatta.」 „A templom szomszédságában volt az
iskola.” ◇ tonarizukiaitonarizukiai szomszédiszomszédi kapcso-kapcso-
latoklatok 「Kare-va tonarizuki aiga joi.」 „Jó kap-
csolatban van a szomszédokkal.” ◇ tonarizukiaitonarizukiai
szomszédolásszomszédolás 「Tonarizuki aigahotondonai.」
„Szinte egyáltalán nem szokott szomszédolni.” ◇

tonarinitonarini mellémellé 「Kanodzso-va vatasino tonarini
szuvatta.」 „A nő mellém ült.” ◇ tonarinotonarino
szomszédosszomszédos 「Tonarino kuni」 „szomszédos
ország” ◇ tonarinotonarino szomszédszomszéd 「Tonarino to-
csi」 „szomszéd telek” ◇ tonari-notonari-no sibafu-vasibafu-va
aoiaoi szomszédszomszéd füvefüve mindigmindig zöldebbzöldebb ◇ to-to-
narinohanahaakainarinohanahaakai szomszédszomszéd kertjekertje mindigmindig
zöldebbzöldebb ◇ tonarinohitonokabe-otonarinohitonokabe-o tatakutataku
átkopogátkopog 「Ongakugauruszakattanode tonarino
hitono kabe-o tataita.」 „Átkopogtam a szom-
szédba, mert bömbölt a zene.” ◇ tonarinojosimitonarinojosimi
jójó szomszédiszomszédi viszonyviszony ◇ tonaribejatonaribeja szom-szom-
szédszéd szobaszoba ◇ hidaridonarinoiehidaridonarinoie balbal oldalioldali
szomszédszomszéd 「Hidaridonarino ieni aiszacuni it-
ta.」 „Elmentem a bal oldali szomszédomhoz,
hogy bemutatkozzak.” ◇ migidonarinoiemigidonarinoie jobbjobb
oldalioldali szomszédszomszéd 「Migidonarino ie-va ruszude-
szu.」 „A jobb oldali szomszédom nincs otthon.”

tónaritónari ◆ távolitávoli dörgésdörgés 「Kaminarino tónari」
„távoli mennydörgés” ◆ távolitávoli morajlásmorajlás 「Sio-
no tónariga kikoete kuru.」 „Hallatszik a tenger
távoli morajlása.”

tonariattetonariatte ◆ egymásegymás mellettmellett 「Cumato to-
nari atte szuvatteita.」 „Egymás mellett ültünk a
feleségemmel.”

tonariautonariau ◆ egymásegymás mellettmellett vanvan 「Kono ni-
kenno ie-va tonari atteiru.」 „Ez a két ház egymás
mellett van.” ◆ szomszédosszomszédos 「Tonari au ku-
ni.」 „Szomszédos ország.”

tonariavaszetonariavasze ◆ egymásegymás mellémellé kerüléskerülés ◆

egymás mellé rakásegymás mellé rakás
tonariavaszeninarutonariavaszeninaru ◆ egymásegymás mellémellé kerülkerül
「Baszude siri aito tonari avaszeninatta.」 „A bu-
szon egymás mellé kerültünk egy ismerősömmel.”

tonariavaszeniszurutonariavaszeniszuru ◆ egymásegymás mellémellé tesztesz
「Irocsigaino kabin-o tonari avaszenisita.」 „Egy-
más mellé tettem két különböző mintájú vázát.”

tonaribejatonaribeja ◆ szomszéd szobaszomszéd szoba
tonaridósitonaridósi ◆ egymásegymás mellettimelletti ◆ szomszé-szomszé-
dosdos
tonarikaraiutonarikaraiu ◆ átszólátszól 「Tonarino hitoniuru-
szaito ivareta.」 „Átszólt a szomszéd, mert hango-
sak voltunk.”

tonarikindzsotonarikindzso ◆ szomszédságszomszédság
tonarinitonarini ◆ mellémellé 「Kanodzso-va vatasino tona-
rini szuvatta.」 „A nő mellém ült.” ◆ mellettmellett
「Kaisano tonariniszúpágaarimaszu.」 „A vállalat
mellett van egy szupermarket.”

tonariniarutonariniaru ◆ határoshatáros 「Jokohama-va tókjó-
no tonariniaru.」 „Jokohama Tokióval határos.”

tonarinotonarino ◆ szomszédszomszéd 「Tonarino tocsi」
„szomszéd telek” ◆ szomszédosszomszédos 「Tonarino ku-
ni」 „szomszédos ország”

tonarinobinbóhakamonoadzsitonarinobinbóhakamonoadzsi ◆ legszebblegszebb
öröm a kárörömöröm a káröröm
tonarinohanahaakaitonarinohanahaakai ◆ szomszédszomszéd kertjekertje
mindig zöldebbmindig zöldebb
tonarinohitonokabe-otonarinohitonokabe-o tatakutataku ◆ átkopogátkopog
「Ongakugauruszakattanode tonarino hitono
kabe-o tataita.」 „Átkopogtam a szomszédba,
mert bömbölt a zene.”

tonarinojosimitonarinojosimi ◆ jó szomszédi viszonyjó szomszédi viszony
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tonari-notonari-no sibafu-vasibafu-va aoiaoi ◆ szomszédszomszéd füvefüve
mindig zöldebbmindig zöldebb
tonarizukiaitonarizukiai ◆ szomszédiszomszédi kapcsolatokkapcsolatok
「Kare-va tonarizuki aiga joi.」 „Jó kapcsolatban
van a szomszédokkal.” ◆ szomszédolásszomszédolás 「To-
narizuki aigahotondonai.」 „Szinte egyáltalán
nem szokott szomszédolni.”

tónaszutónaszu ◆ sütőtöksütőtök
tonbotonbo ◆ szitakötőszitakötő ◇ akatonboakatonbo pirospiros szita-szita-
kötőkötő ◇ akatonboakatonbo vörösvörös szitakötőszitakötő ◇ siok-siok-
aratonboaratonbo pásztorszitakötőpásztorszitakötő ◇ sirikireton-sirikireton-
bobo félbehagyásfélbehagyás ◇ sirikiretonboninarusirikiretonboninaru be-be-
fejezetlenülfejezetlenül maradmarad 「Hanasi-va sirikiretonbo-
ninatta.」 „A történet befejezetlenül maradt.”

tonbogaeritonbogaeri ◆ szaltószaltó ◆ visszafordulásvisszafordulás
「Szekkaku rjokóni ittanonitonbo gaeridatta.」
„Végre sikerült utaznom, de rögtön vissza kellett
fordulnom.”

tonbogaeri-o ucutonbogaeri-o ucu ◆ szaltózikszaltózik
tonbomokutonbomoku ◆ szitakötőkszitakötők
toncsakuszurutoncsakuszuru ◆ foglalkozikfoglalkozik 「Hitono iken-
ni toncsakuszuru himaganai.」 „Nincs időm má-
sok véleményével foglalkozni.” ◆ izgatizgat
「Kanodzso-va fukuszóni toncsakusinai.」 „Nem
izgatja az öltözködés.” ◆ törődiktörődik 「Vatasi-va ga-
ikenni toncsakusinai.」 „Nem törődök a külsősé-
gekkel.”

toncsitoncsi ◆ gyors észjárásgyors észjárás
toncsigakikutoncsigakiku ◆ gyorsgyors észjárásúészjárású 「Toncsiga
kiku hito」 „gyors észjárású ember” ◆ szelle-szelle-
mesmes
toncsikitoncsiki ◆ idiótaidióta
toncsinkan-natoncsinkan-na ◆ zagyvazagyva 「Toncsinkanna ko-
tae」 „zagyva válasz”

toncsinkan-nahacugen-otoncsinkan-nahacugen-o szuruszuru ◆ handa-handa-
bandázikbandázik 「Toncsinkanna hacugen-o szuru-
na!」 „Ne handabandázz!”

toncsinkan-nahanasi-otoncsinkan-nahanasi-o szuruszuru ◆ kétkét malom-malom-
banban őrölőröl 「Szono futari-va toncsinkanna hanasi-
o sita.」 „A beszélgetők két malomban őröltek.”

toncsinkan-nakoto-otoncsinkan-nakoto-o iuiu ◆ hetet-havathetet-havat
összehordösszehord ◆ mellébeszélmellébeszél 「Szeidzsika-va
toncsinkannakoto-o itta.」 „A politikus mellébe-
szélt.”

toncsinokiitatoncsinokiita ◆ szellemesszellemes 「Toncsino kiita
kotae-o sita.」 „Szellemes választ adott.”

toncsi-otoncsi-o hatarakaszeruhatarakaszeru ◆ használjahasználja azaz
eszéteszét
tondatonda ◆ észbontóészbontó 「Kare-va tondakotode,
okanemocsininatta.」 „Észbontó, hogy mitől lett
gazdag.” ◆ hogyanhogyan lehetlehet 「Tonda hito-o szuki-
ninattesimatta.」 „Hogyan szerethettem bele eb-
be az emberbe?” ◆ micsodamicsoda 「Kare-va tonda
amanodzsakuda.」 „Micsoda bajkeverő, az az em-
ber!” ◆ rettenetesrettenetes 「Tonda macsigai-o sitesi-
matta.」 „Rettenetes hibát követtem el.” ◆ szépszép
kiskis 「Tonda dzsikenni maki komareta.」 „Szép
kis ügybe keveredtem.”

tóndaunszurutóndaunszuru ◆ sötétítsötétít 「Kami-o tóndaunsi-
ta.」 „Sötétíttettem a hajam.”

tondehiniirunacunomusitondehiniirunacunomusi ◆ magánakmagának keresikeresi
a bajta bajt
tondeikutondeiku ◆ elrepülelrepül 「Tori-va tonde itta.」 „A
madár elrepült.”

tondekurutondekuru ◆ iderepüliderepül 「Dokokaraka toriga
tondekita.」 „Valahonnan iderepült egy madár.”
◆ ottott teremterem 「Dzsikogenbani keiszacuga ton-
dekita.」 „A rendőrség a baleset helyszínén ter-
mett.”

tondemonaitondemonai ◆ egyáltalánegyáltalán nemnem 「『 Eigoga
dzsózudeszune.』『Tondemonai!』」 „– Jól beszélsz
angolul! – Egyáltalán nem.” ◆ elképesztőelképesztő
「Tondemonaikotosita.」 „Elképesztő dolgot csi-
náltam.” ◆ eszébeeszébe sincssincs 「Kekkonnanteton-
demonai!」 „Eszembe sincs megnősülni!” ◆ hi-hi-
hetetlenhetetlen 「Kare-va tondemonai tokini denvasi-
ta.」 „Hihetetlen időben telefonált.” ◆ koránt-koránt-
semsem 「Teiószekkai-va anzendato omottaratonde-
monai.」 „Korántsem veszélytelen a császármet-
szés.” ◆ rémesrémes 「Tondemonai kangae-o omoi-
cuitamonodeszune.」 „Rémes az ötlete.” ◆ ször-ször-
nyűnyű 「Tondemonai macsigai-o sitesimatta.」
„Szörnyű hibát követtem el!” ◆ ugyanugyan mármár
「『Arigató』『tondemonai』」 „–Köszi! –Ugyan
már!”

tondzsirutondzsiru ◆ miszo leves disznóhúsbólmiszo leves disznóhúsból
tondzsucutondzsucu ◆ nindzsa menekülésművészetnindzsa menekülésművészet
tónentónen ◆ akkorakkor ◆ idénidén 「Tónentotte szandzsu-
szszai」 „idén lesz 30 éves”

tónentónen ◆ rozsdástorkú partfutórozsdástorkú partfutó
tónen-notónen-no ◆ ez éviez évi
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toneritoneri ◆ lakájlakáj ◆ lógondozólógondozó ◆ marhagondo-marhagondo-
zózó ◆ szolgaszolga
tonerikotoneriko ◆ kőriskőris
tongatonga ◆ TongaTonga
tongadzsintongadzsin ◆ tongaitongai
tonganotongano ◆ tongaitongai
tongaókokutongaókoku ◆ Tongai KirályságTongai Királyság
tongaritongari ◆ csúcsoscsúcsos 「Tongari jane」 „csúcsos
tető”

tongaribanatongaribana ◆ hegyes orrhegyes orr
tongaribósitongaribósi ◆ csúcsoscsúcsos süvegsüveg ◆ hegyeshegyes sü-sü-
vegveg
tongarutongaru ◆ hegyeshegyes
tongutongu ◆ csipeszkanálcsipeszkanál ◇ szatótonguszatótongu cukor-cukor-
csipeszcsipesz ◇ szatótonguszatótongu cukorfogócukorfogó ◇ szató-szató-
tongutongu cukorszedőcukorszedő
tónitóni ◆ mármár régenrégen 「Tóni nacuga szugita.」
„Már régen elmúlt a nyár.”

tonicukutonicuku ◆ elindulelindul 「Kikokuno toni cuita.」
„Elindult vissza az országába.” ◆ elkezdelkezd ◇ kita-kita-
kunotonicukukunotonicuku elindul hazaelindul haza
tonicsitonicsi ◆ utazás Japánbautazás Japánba
tonikatonika ◆ tonikatonika
tonikakutonikaku ◆ legalábblegalább 「Tonikaku benkjó-o site
kudaszai.」 „Jó lenne, ha legalább tanulnál!” ◆

mindenesetremindenesetre 「Tonikakujattemimasó.」
„Mindenesetre próbáljuk meg!”

tonikkutonikku ◆ toniktonik ◆ tonikatonika ◇ dzsin-tonikkudzsin-tonikku
gingin tonikkaltonikkal ◇ dzsin-tonikkudzsin-tonikku toniktonik ginnelginnel ◇

hea-tonikkuhea-tonikku hajtonikhajtonik
tónintónin ◆ érintettérintett 「Kekkon-va tónindósino
mondaida.」 „A házasság az érintettek közti kér-
dés.” ◆ kérdéseskérdéses személyszemély 「Kao-o mita sun-
kantónindato vakatta.」 „Az arcára pillantva tud-
tam, hogy ő a kérdéses személy.” ◆ őő magamaga 「Tó-
ninigaiha minainfuruenzanikakatta.」 „Mindenki
elkapta az influenzát, csak ő maga nem.”

ton-jaton-ja ◆ nagykereskedelminagykereskedelmi boltbolt ◆ nagy-nagy-
kereskedőkereskedő ◇ kaiszenton-jakaiszenton-ja hajózásihajózási tár-tár-
saságsaság ◇ kaiszenton-jakaiszenton-ja hajózásihajózási ügynökügynök ◇

kaiszóton-jakaiszóton-ja tengeritengeri szállítmányozószállítmányozó ◇

szó-vaszó-va tonjagatonjaga oroszanaioroszanai nemnem úgyúgy megymegy azaz

tónjótónjó ◆ glükózuriaglükózuria

tónjóbjótónjóbjó ◆ cukorbetegségcukorbetegség ◆ diabéteszdiabétesz ◇

sinszeitónjóbjósinszeitónjóbjó inzulintinzulint igénylőigénylő cukorbe-cukorbe-
tegségtegség
tónjóbjókandzsatónjóbjókandzsa ◆ cukorbetegcukorbeteg
tónjóbjókandzsajónotónjóbjókandzsajóno ◆ diabetikusdiabetikus 「Tón-
jóbjókandzsajóno sokudzsi-o totteiru.」 „Diabeti-
kus ételeket eszik.”

tónjóbjónohitotónjóbjónohito ◆ cukorbetegcukorbeteg 「Kare-va tón-
jóbjódeszu.」 „Az az ember cukorbeteg.”

tónjútónjú ◆ bedobásbedobás ◆ beleadásbeleadás ◆ bevonásbevonás ◇

sihon-notónjúsihon-notónjú tőkeinjekciótőkeinjekció
tónjútónjú ◆ szójatejszójatej
tónjúgucsitónjúgucsi ◆ bedobónyílásbedobónyílás 「Dzsihankino
okaneno tónjúgucsi」 „automata pénzbedobó
nyílása”

tónjúszurutónjúszuru ◆ beadbead 「Kangofu-va csúsade
kuszuri-o tónjúsita.」 „A nővér injekcióban adta
be a gyógyszert.” ◆ bedobbedob 「Dzsidóhanbaikini
okane-o tónjúsita.」 „Bedobta a pénzt az automa-
tába.” ◆ befektetbefektet 「Kaisani kógakuno sikin-o
tónjúsita.」 „A vállalatba nagy összegű tőkét fek-
tettem be.” ◆ beleadbelead 「Zenrjoku-o tónjúsita.」
„Minden erőmet beleadtam.” ◆ bevonbevon 「Sókani-
va guntaimo tónjúszareta.」 „A tűzoltásba bevon-
ták a katonaságot is.”

tonkacutonkacu ◆ rántottrántott disznóhúsdisznóhús ◆ rántottrántott
sertéshússertéshús
tonkacsitonkacsi ◆ kalapácskalapács
tonkjónatonkjóna ◆ háborodottháborodott 「Tonkjóna varai」
„háborodott nevetés” ◆ rikácsolórikácsoló 「Tonkjóna
koe」 „rikácsoló hang”

tonkótonkó ◆ tonkótonkó
tonkocutonkocu ◆ disznócsontdisznócsont ◆ disznócsont-disznócsont-
levesleves
tonkoreratonkorera ◆ sertéskolerasertéskolera ◆ sertéspestissertéspestis
◆ sertésvészsertésvész
tón-kuraszutátón-kuraszutá ◆ akkordakkord
tonmatonma ◆ marhamarha ◆ szamárszamár
tonmanatonmana ◆ tökkelütötttökkelütött 「Tonmana ningen」
„tökkelütött ember”

tonmanakototonmanakoto ◆ hülyeséghülyeség 「Tonmanakoto-o
szuru.」 „Hülyeségeket csinál.”

ton-neruton-neru ◆ alagútalagút 「Jamaniton-neru-o hot-
ta.」 „Alagutat fúrtak a hegybe.”
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ton-nerudaiódoton-nerudaiódo ◆ alagútdiódaalagútdióda
ton-nerugaisaton-nerugaisa ◆ pénzt átcsatornázó cégpénzt átcsatornázó cég
ton-nerukódzsiton-nerukódzsi ◆ alagútépítésalagútépítés
ton-nerunokaicúsikiton-nerunokaicúsiki ◆ alagútavatásalagútavatás
ton-neruszuruton-neruszuru ◆ elengedelenged aa lábalába közöttközött
「Goro-o ton-nerusita.」 „Elengedte a lába között
a lapos labdát.”

tónotóno ◆ magamaga 「Tóno sacsóga siranpurisiteita.」
„Az igazgató maga úgy tett, mint aki semmiről
sem tud.”

tonogatatonogata ◆ úrúr 「Tonogatajó rotenburo」 „nyi-
tott termálfürdő urak részére”

tónohon-nintónohon-nin ◆ kérdéseskérdéses személyszemély 「Tóno
hon-nin-va mattaku kinisiteinai.」 „A kérdéses
személyt egyáltalán nem érdekli a dolog.”

tónokikótónokikó ◆ pártapparátuspártapparátus
tónokutónoku ◆ elérhetetlenelérhetetlen messzeségbemesszeségbe kerülkerül
「Isaninaru jume-va tónoita.」 „Az orvosi pálya
elérhetetlen messzeségbe került.” ◆ elmúlikelmúlik
「Kiken-va tónoita.」 „Elmúlt a veszély.” ◆ eltá-eltá-
volodikvolodik 「Szaikindokusokara tónoitesimatta.」
„Mostanában eltávolodtam a könyvektől.” ◆ el-el-
vonulvonul 「Arasi-va tónoita.」 „A vihar elvonult.”
◆ megritkulmegritkul 「Reszutoran-no kjakuasi-va tónoi-
ta.」 „Megritkultak a vendégek az étteremben.” ◆

távolbatávolba vészvész 「Densa-va tónoita.」 „A vonat a
távolba veszett.” ◆ távolodiktávolodik 「Kaminari-va tó-
noita.」 „A zivatar távolodott.” ◇ asigatónokuasigatónoku
kevesebbkevesebb járjár 「Miszekara kjakuno asiga tóno-
ita.」 „Egyre kevesebb vendég járt az üzletbe.” ◇

asigatónokuasigatónoku kevesebbetkevesebbet járjár 「Furuszatok-
ara asiga tónoita.」 „Kevesebbet járok a szülőfa-
lumba.”

tonopuraszutotonopuraszuto ◆ tonoplaszttonoplaszt
tónoritónori ◆ autótúraautótúra ◆ biciklitúrabiciklitúra 「Baikude
tónorisita.」 „Biciklitúrára mentem.” ◇ tónori-tónori-
szuruszuru messziremesszire megymegy 「Tónoriszuruto
kurumanoendzsin-va ajasii otogaszuru.」 „Ha
messzire megyek a kocsival, a motor furcsa han-
got ad.”

tónoriszurutónoriszuru ◆ messziremesszire megymegy 「Tónoriszuru-
to kurumanoendzsin-va ajasii otogaszuru.」 „Ha
messzire megyek a kocsival, a motor furcsa han-
got ad.”

tónorjósútónorjósú ◆ pártvezérpártvezér
tónosidószeitónosidószei ◆ proletárdiktatúraproletárdiktatúra

tónosunóbutónosunóbu ◆ pártvezetőségpártvezetőség
tonoszamatonoszama ◆ főúrfőúr ◆ úrúr ◆ uraságuraság ◇ ton-ton-
oszamageioszamagei úriúri mulatságmulatság ◇ tonoszamageitonoszamagei
passziópasszió ◇ tonoszamasóbaitonoszamasóbai passzióbólpasszióból csi-csi-
náltnált üzletüzlet ◇ tonoszamanojónikuraszutonoszamanojónikuraszu uri-uri-
zálzál 「Kare-va okaneganainoni tonoszamanojóni
kurasiteiru.」 „Nincs pénze, mégis urizál.” ◇ ton-ton-
oszamanojónikuraszuoszamanojónikuraszu urasan élurasan él
tonoszamagaerutonoszamagaeru ◆ kecskebékakecskebéka
「Tonoszamagaeru-o micuketa.」 „Találtam egy
kecskebékát.”

tonoszamageitonoszamagei ◆ passziópasszió ◆ úri mulatságúri mulatság
tonoszamagurasitonoszamagurasi ◆ úriúri életélet 「Kare-va
tonoszamagurasi-o siteiru.」 „Úri életet él.”

tonoszamanotonoszamano ◆ főúrifőúri 「Tonoszamano
szeikacu-o siteiru.」 „Főúri életet él.”

tonoszamanojónatonoszamanojóna ◆ urasuras ◆ úriúri ◆ úriasúrias
「Otonoszamanojóna zeitakuna kibun」 „úrias,
fényűző érzés”

tonoszamanojónitonoszamanojóni ◆ urasanurasan 「Tonoszaman-
ojóni meireisiteiru.」 „Urasan parancsolgat.” ◆

úriasanúriasan 「Kono okanede tonoszamanojóni kura-
szeru.」 „Ebből a pénzből úriasan lehet élni.”

tonoszamanojónikuraszutonoszamanojónikuraszu ◆ urasanurasan élél ◆ uri-uri-
zálzál 「Kare-va okaneganainoni tonoszamanojóni
kurasiteiru.」 „Nincs pénze, mégis urizál.”

tonoszamasóbaitonoszamasóbai ◆ passzióbólpasszióból csináltcsinált üz-üz-
letlet
tonotottetonototte ◆ ajtókilincsajtókilincs
tonpukutonpuku ◆ egyszeri dózisegyszeri dózis
tonpukujakutonpukujaku ◆ egyszeri dózisú orvosságegyszeri dózisú orvosság
tonsitonsi ◆ hirtelen halálhirtelen halál
tonsitonsi ◆ disznóhájdisznóháj ◆ disznózsírdisznózsír
tonsiszurutonsiszuru ◆ hirtelen meghalhirtelen meghal
tonszeitonszei ◆ elzárkózáselzárkózás ◆ elzárkózáselzárkózás aa világ-világ-
tóltól ◇ iedetonszeiiedetonszei kolostorbakolostorba vonulásvonulás ◇ ie-ie-
detonszeidetonszei zárdába vonulászárdába vonulás
tonszeisatonszeisa ◆ remeteremete ◆ világtólvilágtól elzárkózottelzárkózott
emberember ◆ visszavonult embervisszavonult ember
tonszeisugitonszeisugi ◆ remeteremete életfelfogáséletfelfogás ◆

visszavonuló életfelfogásvisszavonuló életfelfogás
tonszeiszeikacutonszeiszeikacu ◆ remeteéletremeteélet ◆ szerzete-szerzete-
si életsi élet
tonszeiszurutonszeiszuru ◆ elzárkózik a világtólelzárkózik a világtól
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tonszótonszó ◆ menekülésmenekülés
tonszókjokutonszókjoku ◆ fúgafúga
tonszokutonszoku ◆ disznókörömdisznóköröm ◆ disznólábdisznóláb ◆ kö-kö-
römröm ◆ sertéscsülöksertéscsülök
tonszokunikomitonszokunikomi ◆ körömpörköltkörömpörkölt
tonszószurutonszószuru ◆ menekülmenekül
tonszútonszú ◆ regisztertonnaregisztertonna ◆ tonnaszámtonnaszám ◆

tonnatartalomtonnatartalom ◇ dzsuntonszúdzsuntonszú nettónettó re-re-
gisztertonnagisztertonna ◇ dzsuntonszúdzsuntonszú nettónettó tonna-tonna-
tartalomtartalom ◇ szótonszúszótonszú bruttóbruttó regiszter-regiszter-
tonnatonna 「Szóton szú gohjakuton-no kamocu-
szen」 „ötszáz bruttó regisztertonnás teherhajó”
◇ szótonszúszótonszú bruttó tonnatartalombruttó tonnatartalom
tontotonto ◆ egyáltalánegyáltalán 「Tonto vakaranai.」
„Egyáltalán nem értem.”

tontontonton ◆ egyenlőenegyenlően 「Vatasito kareno
nórjoku-va tontonda.」 „Egyenlő a képességünk.”
◆ kipp-koppkipp-kopp ◆ kopogtatvakopogtatva ◆ kopp-koppkopp-kopp ◆

ütögetveütögetve ◆ veregetveveregetve ◇ tonton-ninarutonton-ninaru
egyenlőegyenlő 「Súnjúto sisucu-va tonton-
ninatteiru.」 „Egyenlő a bevételünk és kiadá-
sunk.” ◇ tonton-ninarutonton-ninaru pozitívrapozitívra fordítfordít
「Kaisa-va súsi-o tonton-niszurukotogadekita.」
„Sikerült a cég egyenlegét pozitívra fordítani.” ◇

tontonbjósinitontonbjósini ütemesenütemesen 「Sigoto-va tonton
hjósini szuszunda.」 „A munka ütemesen haladt.”

tontonbjósinitontonbjósini ◆ ütemesenütemesen 「Sigoto-va tonton
hjósini szuszunda.」 „A munka ütemesen haladt.”

tonton-ninarutonton-ninaru ◆ egyenlőegyenlő 「Súnjúto sisucu-va
tonton-ninatteiru.」 „Egyenlő a bevételünk és ki-
adásunk.” ◆ pozitívrapozitívra fordítfordít 「Kaisa-va súsi-
o tonton-niszurukotogadekita.」 „Sikerült a cég
egyenlegét pozitívra fordítani.”

tontontatakutontontataku ◆ kopogtatkopogtat 「Doa-o tonton ta-
taita.」 „Kopogtattam az ajtón.” ◆ ütögetütöget 「En-
picude cukue-o tonton tataita.」 „Ceruzával ütö-
gettem az asztalt.” ◆ veregetvereget 「Kareno kata-o
tonton tataita.」 „Veregettem a vállát.”

tónuszutónuszu ◆ tónustónus ◇ kintónuszukintónuszu izomtónusizomtónus
tonzatonza ◆ elakadáselakadás ◆ leállásleállás
tonzaszurutonzaszuru ◆ elakadelakad 「Kikaku-va tonzasita.」
„A projekt elakadt.” ◆ leállleáll 「Sikinbuszokude ka-
isaga tonzasita.」 „Tőkehiány miatt leállt a válla-
lat.”

tóótóó ◆ Kelet-EurópaKelet-Európa
tóontóon ◆ tang olvasattang olvasat

tóon-assukutóon-assuku ◆ izotermikus kompresszióizotermikus kompresszió
toonkigótoonkigó ◆ G-kulcsG-kulcs ◆ violinkulcsviolinkulcs
tóónotóóno ◆ kelet-európaikelet-európai
tóonszentóonszen ◆ izotermaizoterma
tóósokokutóósokoku ◆ kelet-európaikelet-európai országokországok ◆ ke-ke-
leti blokkleti blokk
topázutopázu ◆ topáztopáz
topikkutopikku ◆ tématéma ◆ tematikatematika
topikkuszutopikkuszu ◆ tématéma
topoiszomerázetopoiszomeráze ◆ topoizomeráztopoizomeráz
tópotensarumentópotensarumen ◆ ekvipotenciális felületekvipotenciális felület
tópotensarunotópotensaruno ◆ ekvipotenciálisekvipotenciális
toppatoppa ◆ áthatolásáthatolás 「Hóitoppa」 „áthatolás a
blokádon” ◆ áttörésáttörés ◆ meghaladásmeghaladás ◇ zen-zen-
szentoppaszentoppa frontáttörésfrontáttörés
toppacutoppacu ◆ kitöréskitörés ◆ váratlanságváratlanság 「Toppac-
udzsiko」 „váratlan baleset”

toppacuszurutoppacuszuru ◆ kitörkitör 「Denszenbjóga toppa-
cusita.」 „Kitört a járvány.”

toppacutekinatoppacutekina ◆ hirtelenhirtelen 「Toppacutekina
szaigaidatta.」 „Hirtelen katasztrófa volt.”

toppantoppan ◆ magasnyomásmagasnyomás ◇ hakuatoppanhakuatoppan
grafotípiagrafotípia
toppan-inszacutoppan-inszacu ◆ magasnyomásmagasnyomás ◆ magasmagas
nyomtatásnyomtatás
toppaszurutoppaszuru ◆ áthajtáthajt 「Akasingó-o toppasi-
ta.」 „Áthajtott a piroson.” ◆ áthatoláthatol 「Inszek-
iga taiki-o toppasita.」 „A meteor áthatolt a lég-
körön.” ◆ átlépátlép 「Kabuka-va szensúno takane-o
toppasita.」 „A részvény árfolyama átlépte a múlt
heti csúcsot.” ◆ átmegyátmegy 「Nankanno siken-o
toppasita.」 „Átment a nehéz felvételi vizsgán.” ◆

átszakítátszakít 「Demo taiga keiszacuno kabe-o top-
pasita.」 „A tüntetők átszakították a rendőrsorfa-
lat.” ◆ áttöráttör 「Mizuga teibó-o toppasita.」 „A
víz áttörte a gátat.” ◆ elérelér 「Mokuhjó-o top-
pasita.」 „Elértem a célkitűzésemet.” ◆ megha-megha-
ladlad 「Kurumano hanbaidai szú-va hjakumandai-
o toppasita.」 „Az eladott autók száma meghalad-
ta az egymilliót.”

toppinatoppina ◆ abszurdabszurd 「Kono toppina hanasi-va
totemo sindzsirarenai.」 „Nem tudom elhinni ezt
az abszurd történetet.” ◆ különcködőkülöncködő 「Toppina
fukuszó.」 „Különcködő ruházat.” ◆ meghök-meghök-
kentőkentő 「Toppina haszszó.」 „Meghökkentő öt-
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let.” ◆ merészmerész 「Toppina kangae.」 „Merész
gondolat.” ◆ nemnem idetartozikidetartozik 「Toppina sicu-
mon.」 „Nem idetartozó kérdés.” ◆ őrültőrült 「Top-
pina kódó.」 „Őrült cselekedet.” ◆ valóságtólvalóságtól
elrugaszkodottelrugaszkodott 「Kuruma-o toppina nedande
urótositeiru.」 „Valóságtól elrugaszkodott áron
próbálja adni a kocsit.”

toppjósimonaitoppjósimonai ◆ észbontóészbontó 「Toppjósimonai-
aidiada.」 „Ez egy észbontó ötlet.”

topputoppu ◆ csúcscsúcs 「Toppu kaidan」 „csúcstalálko-
zó” ◆ élél 「Szensu-va toppuni deta.」 „A verseny-
ző az élre került.” ◆ élmezőnyélmezőny ◆ elsőelső 「Szeito-
va gakunentoppuni odori deta.」 „A diák évfo-
lyamelső lett.” ◇ tandokutopputandokutoppu egyedüliegyedüli elsőelső
helyhely ◇ toppukuraszunotoppukuraszuno élvonalbaélvonalba tartozótartozó
「Gjókaitoppukuraszunoméká」 „világ élvonalá-
ba tartozó gyártó” ◇ toppunjúszutoppunjúszu főhírfőhír
toppútoppú ◆ széllökésszéllökés 「Toppúde bósiga tobasza-
reta.」 „Egy széllökés lekapta a sapkámat.” ◆

szélrohamszélroham
toppu-hattotoppu-hatto ◆ cilindercilinder
toppukuraszunotoppukuraszuno ◆ élvonalbaélvonalba tartozótartozó
「Gjókaitoppukuraszunoméká」 „világ élvonalá-
ba tartozó gyártó”

toppumanedzsimentotoppumanedzsimento ◆ felső vezetésfelső vezetés
toppunihairutoppunihairu ◆ előkelőelőkelő helyezésthelyezést érér elel
「Kare-va kjógidetoppuni haitta.」 „A versenyen
előkelő helyezést ért el.”

toppuninarutoppuninaru ◆ éléreélére álláll 「Kono harukara ka-
rega kaisanotoppuninaru.」 „Tavasszal a cég élére
fog állni.”

toppunitacutoppunitacu ◆ élmezőnybenélmezőnyben vanvan 「Vaga
kuni-va kono bun-jade szekainotoppuni tattei-
ru.」 „Országunk ezen a területen a világ élme-
zőnyében van.” ◆ élreélre álláll 「Karekoszogakono
kaisanotoppuni tacubeki ningenda.」 „Egy ilyen
embernek kell a cég élére állnia.”

toppunjúszutoppunjúszu ◆ főhírfőhír
toppupédzsitoppupédzsi ◆ főoldalfőoldal
toppureberutoppureberu ◆ legfelső szintlegfelső szint
toppureberudetoppureberude ◆ kitűnőenkitűnően 「Toppureberude
gókakusita.」 „Kitűnően vizsgázott.”

toppureberudomeintoppureberudomein ◆ legfelsőlegfelső szintűszintű tar-tar-
tománytomány

toppureberunotoppureberuno ◆ kitűnőkitűnő 「Toppureberuno
szensudeszu.」 „Kitűnő versenyző.”

toppureszutoppureszu ◆ monokinimonokini
toppureszunotoppureszuno ◆ monokinismonokinis ◆ toplestoples
toppuritoppuri ◆ nyakignyakig 「Onszennitoppuri cukatta.」
„Nyakig ül a termálvízben.” ◆ teljesenteljesen 「Top-
puri higa kureta.」 „Teljesen besötétedett.”

toppuródosikiszentakukitoppuródosikiszentakuki ◆ felültöltősfelültöltős mo-mo-
sógépsógép
toppuszensutoppuszensu ◆ élsportolóélsportoló ◆ élversenyzőélversenyző
toratora ◆ kelet-északkeletkelet-északkelet ◆ TigrisTigris 「Torado-
si」 „Tigris éve” ◇ toranokokutoranokoku reggelreggel négynégy
óraóra
toratora ◆ részegrészeg ésés bátorbátor 「Takuszan nonde to-
raninatta.」 „Az italtól részeg voltam és bátor.” ◆

tigristigris 「Kono jamani-va toragairu.」 „Ezen a he-
gyen tigris él.” ◇ toranoi-otoranoi-o karukicunekarukicune orosz-orosz-
lánbőrbelánbőrbe bújtbújt nyúlnyúl ◇ tora-otora-o egaiteinuniru-egaiteinuniru-
iszuiszu tigristtigrist akarakar rajzolni,rajzolni, dede kutyakutya leszlesz ◇

tora-otora-o nonihanacunonihanacu kiengedikiengedi aa szellemetszellemet aa
palackbólpalackból
tórátórá ◆ TóraTóra
torabácsintorabácsin ◆ forrásmészkőforrásmészkő ◆ mésztufamésztufa
torabantotorabanto ◆ TrabantTrabant
torabászutorabászu ◆ oldalazásoldalazás ◆ oldalirányúoldalirányú lesik-lesik-
láslás
torabászuszokurjótorabászuszokurjó ◆ sokszögeléssokszögelés
torabászuszurutorabászuszuru ◆ oldalazvaoldalazva megymegy ◆ oldal-oldal-
irányban ereszkedik leirányban ereszkedik le
toraberátoraberá ◆ utazóutazó ◇ pámanento-toraberápámanento-toraberá
állandó utazóállandó utazó
toraberácsekkutoraberácsekku ◆ utazási csekkutazási csekk
toraberázucsekkutoraberázucsekku ◆ utazási csekkutazási csekk
toraburutoraburu ◆ bajbaj 「Kare-va toraburu-o okosi-
ta.」 „Bajt okozott.” ◆ hibahiba ◆ kellemetlenségkellemetlenség
「Kjóokottatoraburunicuite ottoni gucsitta.」 „A
ma ért kellemetlenségről panaszkodtam a férjem-
nek.” ◆ mizériamizéria ◇ endzsin-toraburuendzsin-toraburu motorhi-motorhi-
baba ◇ endzsin-toraburuendzsin-toraburu hajtóműhibahajtóműhiba ◇ kin-kin-
szentoraburuszentoraburu anyagi problémaanyagi probléma
toraburuippaidetoraburuippaide ◆ bajosanbajosan 「Kotosi-va tora-
buru ippaide hadzsimatta.」 „Bajosan indult az
idei év.”
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toraburunimakikomarerutoraburunimakikomareru ◆ bajbabajba kerülkerül
「Kankókjaku-va gaikokudetoraburuni maki ko-
mareta.」 „A turisták bajba kerültek külföldön.”

toraburunonaitoraburunonai ◆ problémamentesproblémamentes 「Torabu-
runonai hadadeszu.」 „Problémamentes bőre
van.”

toraburu-otoraburu-o okoszukotookoszukoto ◆ atrocitásatrocitás
「Demo-va toraburu-o okoszazu ovatta.」 „A tün-
tetés atrocitások nélkül zajlott le.” ◆ bajkeverésbajkeverés

toraburusútingutoraburusútingu ◆ hibabehatároláshibabehatárolás
toracugumitoracugumi ◆ himalájai földirigóhimalájai földirigó
toradositoradosi ◆ Tigris éveTigris éve
toraedokorotoraedokoro ◆ támpont a megértésheztámpont a megértéshez
toraedokoroganaitoraedokoroganai ◆ értelmetlenértelmetlen ◆ nemnem
tudni,tudni, hováhová akarakar kilyukadnikilyukadni 「Kareno hanasi-
va torae dokoroganai.」 „Nem tudom, hová akar
kilyukadni.”

toraerutoraeru ◆ beleérzibeleérzi magátmagát 「Haijú-va jaku-
o toraete endzsita.」 „A színész beleérezte magát
a szerepébe.” ◆ elcsípelcsíp 「Nadarehaszszeino
sunkan-o toraerukotoni szeikósita.」 „Sikerült el-
csípni a lavina keletkezésének pillanatát.” ◆ el-el-
fogfog 「Dóbucuenkara nigetaraion-o toraeta.」
„Elfogták az állatkertből megszökött oroszlánt.” ◆

elkapelkap 「Uga szakana-o toraeta.」 „A kormorán
elkapta a halat.” ◆ érzékelérzékel 「Kono dóbucu-va
hikaridake toraeru.」 „Ez az állat csak a fényt ér-
zékeli.” ◆ felfogfelfog 「Bunsóno imi-o toraeta.」
„Felfogtam a mondat jelentését.” ◆ fogfog 「Gin-
gakeino csúsinkara denpa-o toraeta.」 „Rádióje-
leket fogtak a Tejútrendszer közepéről.” ◆ látlát
「Dzsitai-o kjakkantekini toraeteiru.」 „Objektí-
ven látja a helyzetet.” ◆ lencsevégrelencsevégre kapkap 「In-
szekiga ocsiru sunkan-o toraeta.」 „Lencsevégre
kapták, ahogy becsapódik egy meteor.” ◆ megfogmegfog
「Kanodzsono hohoemiga kareno kokoro-o torae-
ta.」 „A nő megfogta mosolyával a férfit.” ◆ meg-meg-
örökítörökít 「Kono sasin-va rokettoga hassaszareta
sunkan-o toraeta.」 „Ez a fénykép megörökítette
a rakétakilövés pillanatát.” ◆ megragadmegragad 「Kare-
va kanodzsono ude-o toraeta.」 „Megragadta a
nő karját.” ◆ veszvesz 「Kareno kotoba-o budzsok-
uto toraeta.」 „Sértésnem vettem a kijelentését.”
◇ kokoro-okokoro-o toraerutoraeru meghatmeghat 「Kono kjakuno
kokoro-o toraeruno-va muzukasii.」 „Ezt a vevőt
semmivel sem lehet meghatni.” ◇ kokoro-okokoro-o to-to-
raeruraeru szívébeszívébe lopóziklopózik 「Kare-va kanodzsono

kokoro-o toraeta.」 „A nő szívébe lopózott.” ◇

kotobadzsiri-okotobadzsiri-o toraerutoraeru kiforgatjakiforgatja aa sza-sza-
vaitvait 「Hitono kotobadzsiri-o toraete-va ike-
nai.」 „Nem szabad kiforgatni más szavait.”

toraerukototoraerukoto ◆ megörökítésmegörökítés
torafutorafu ◆ árokárok ◆ tengerároktengerárok
torafuzukutorafuzuku ◆ erdei fülesbagolyerdei fülesbagoly
toragaratoragara ◆ tigrismintatigrisminta
toragaritoragari ◆ egyenetlenül nyírt frizuraegyenetlenül nyírt frizura
toragaritoragari ◆ tigrisvadászattigrisvadászat
toragasiratoragasira ◆ felső tigris-gyökfelső tigris-gyök
torahómutorahómu ◆ szemcsésszemcsés kötőhártya-kötőhártya-
gyulladásgyulladás ◆ trachomatrachoma
toraitorai ◆ behozatalbehozatal ◆ idejutásidejutás
toraitorai ◆ kísérletkísérlet ◆ próbálkozáspróbálkozás 「Hadzsime-
tenotoraide szeikósita.」 „Első próbálkozásra si-
került.” ◇ naiszu-torainaiszu-torai ügyes próbálkozásügyes próbálkozás
tóraitórai ◆ eljöveteleljövetel 「Csanszu tórai」 „lehetőség
eljövetele” ◆ jöveteljövetel ◆ megérkezésmegérkezés ◇ sin-sin-
dzsidainotóraidzsidainotórai új korszak hajnalaúj korszak hajnala
tóraitórai ◆ túlvilági élettúlvilági élet
toraiangurutoraianguru ◆ háromszögháromszög ◆ triangulumtriangulum ◇

bámjúda-toraiangurubámjúda-toraianguru Bermuda-háromszögBermuda-háromszög
toraiarutoraiaru ◆ próbapróba ◆ próbálkozáspróbálkozás ◆ tárgya-tárgya-
láslás
toraiaruandoerátoraiaruandoerá ◆ próba-szerencsepróba-szerencse
toraiaszurontoraiaszuron ◆ triatlontriatlon
toraidzsintoraidzsin ◆ idegenidegen
toraijarutoraijaru ◆ próbálkozáspróbálkozás ◆ tárgyalástárgyalás
tóraimonotóraimono ◆ ajándékajándék
tórai-otórai-o macumacu ◆ kivárkivár 「Dzsikino tórai-o ma-
cu.」 „Kivárja a lehetőséget.”

toraiszurutoraiszuru ◆ bebe leszlesz hozvahozva 「Kono súkjó-va
gaikokukara toraisita.」 „Ezt a vallást külföldről
hozták be.” ◆ idejutidejut 「Kono kósinrjó-va indok-
ara toraisita.」 „Ez a fűszer Indiából jutott ide.” ◆

idekerülidekerül 「Kono tori-va kitakara toraisita.」 „Ez
a madár északról került ide.”

toraiszurutoraiszuru ◆ megpróbálmegpróbál 「Kurumano kizuno
súrinitoraisitemita.」 „Megpróbáltam kijavítani a
karcolást a kocsin.”

tóraiszurutóraiszuru ◆ eljöneljön 「Haru-va tóraisita.」 „El-
jött a tavasz.”
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torakkutorakku ◆ barázdabarázda 「Rekódonotorakku」
„hanglemez barázdája” ◆ kamionkamion
「Torakkudedízeruoiru-o hakonda.」 „A kamion
gázolajat szállított.” ◆ kerékvágáskerékvágás ◆ pályapálya ◆

sávsáv 「Dzsikitépunotorakku」 „mágnesszalag
sávja” ◆ teherautóteherautó 「Torakkuni kamocu-o cun-
da.」 „Feltettük a rakományt a teherautóra.” ◆

versenypályaversenypálya ◇ ógatatorakkuógatatorakku kamionkamion ◇ ka-ka-
kusitorakkukusitorakku rejtettrejtett sávsáv ◇ gun-jótorakkugun-jótorakku
katonaikatonai teherautóteherautó ◇ keitorakkukeitorakku teher-teher-
szállítószállító kocsikocsi ◇ keitorakkukeitorakku platósplatós kocsikocsi ◇

kogatatorakkukogatatorakku furgonfurgon ◇ szaundo-torakkuszaundo-torakku
hangsávhangsáv ◇ szaundo-torakkuszaundo-torakku filmzenefilmzene ◇ tá-tá-
tantorakkutantorakku gumiborításúgumiborítású futópályafutópálya ◇

dekoréson-torakkudekoréson-torakku díszesdíszes teherautóteherautó ◇ ha-ha-
itacutorakkuitacutorakku árukihordóárukihordó teherautóteherautó ◇ fú-fú-
dotorakkudotorakku ételosztóételosztó furgonfurgon ◇ bónaszu-bónaszu-
torakkutorakku bónuszsávbónuszsáv
torakkukjógitorakkukjógi ◆ futószámokfutószámok
torakkunóntensutorakkunóntensu ◆ teherautó sofőrteherautó sofőr
torakkuszukérutorakkuszukéru ◆ hídmérleghídmérleg
torakómatorakóma ◆ szemcsésszemcsés kötőhártya-kötőhártya-
gyulladásgyulladás ◆ trachomatrachoma
tórakutóraku ◆ választásiválasztási eredményeredmény 「Girigiri-
made tórakuga vakaranakatta.」 „Az utolsó sza-
vazat megszámlálásáig nem tudtuk a választási
eredményt.”

tórakutóraku ◆ áringadozásáringadozás 「Kabukano tóraku」
„részvények áringadozása”

tórakutóraku ◆ kantárkantár
tórakuszentórakuszen ◆ nyerésnyerés határahatára 「Kare-va szen-
kjode tórakuszendzsóniita.」 „A választáson a
nyerés határán táncolt.”

torakutátorakutá ◆ traktortraktor
torakutáuntensutorakutáuntensu ◆ traktorostraktoros
toramametoramame ◆ tarkababtarkabab
torandzsisontorandzsison ◆ tranziciótranzició
torandzsiszutatorandzsiszuta ◆ tranzisztortranzisztor
torandzsiszutátorandzsiszutá ◆ tranzisztortranzisztor ◇ baipórá-baipórá-
torandzsiszutátorandzsiszutá bipoláris tranzisztorbipoláris tranzisztor
torandzsiszuta-areitorandzsiszuta-arei ◆ tranzisztortranzisztor tömbtömb ◇

dárinton-torandzsiszuta-areidárinton-torandzsiszuta-arei darlington-darlington-
tranzisztor tömbtranzisztor tömb
torandzsiszutakonpuripeátorandzsiszutakonpuripeá ◆ komplemen-komplemen-
ter tranzisztorpárter tranzisztorpár

torandzsiszutá-radzsiotorandzsiszutá-radzsio ◆ tranzisztorostranzisztoros
rádiórádió
torandzsiszutaradzsiojódencsitorandzsiszutaradzsiojódencsi ◆ SokolSokol
elemelem
torandzsittotorandzsitto ◆ átutazásátutazás
torandzsittobizatorandzsittobiza ◆ átutazási vízumátutazási vízum
torandzsittoszurutorandzsittoszuru ◆ átutazikátutazik 「Kono kú-
kódetorandzsittoszurudakeno baaibiza-va irima-
szen.」 „Ha csak átutaznak ezen a repülőtéren,
akkor nem kell vízum.”

toranekotoraneko ◆ cirmos cicacirmos cica ◆ cirmos macskacirmos macska
torankiraizátorankiraizá ◆ nyugtatószernyugtatószer
torankutoranku ◆ csomagtartócsomagtartó 「Szúcukészu-o ku-
rumanotorankuni ireta.」 „A bőröndöt a kocsi
csomagtartójába tettem.” ◆ kofferkoffer ◆ utazótás-utazótás-
kaka
torankurúmutorankurúmu ◆ tárolótároló ◆ tárolóhelyiségtárolóhelyiség
torankuszutorankuszu ◆ tornanadrágtornanadrág ◆ úszónadrágúszónadrág
toranoi-otoranoi-o karukicunekarukicune ◆ oroszlánbőrbeoroszlánbőrbe bújtbújt
nyúlnyúl
toranokotoranoko ◆ féltveféltve őrzöttőrzött kincskincs 「Torano
kono hjakumanen-o szagisini torareta.」 „A féltve
őrzött egymillió jenemet elvitte egy csaló.” ◆ tig-tig-
riskölyökriskölyök
toranokokutoranokoku ◆ reggel négy órareggel négy óra
toranomakitoranomaki ◆ információsinformációs notesznotesz ◆ kis-kis-
okosokos ◆ puskapuska ◆ segédkönyvsegédkönyv ◆ segédletsegédlet ◆

titkos stratégiák könyvetitkos stratégiák könyve
toranoo-otoranoo-o fumufumu ◆ vakmerővakmerő ◆ veszélyesveszélyes vi-vi-
zekenzeken evezevez 「Sinbunkisa-va torano o-o fun-
da.」 „Az újságíró veszélyes vizeken evez.”

toranoosidatoranoosida ◆ fodorkafodorka
toranpátoranpá ◆ időszakos hajójáratidőszakos hajójárat
toranpettotoranpetto ◆ trombitatrombita
toranpetto-o fukutoranpetto-o fuku ◆ trombitáltrombitál
toranpettoszósatoranpettoszósa ◆ trombitástrombitás
toranporintoranporin ◆ gumiasztalgumiasztal ◆ trambulintrambulin ◆ ug-ug-
róasztalróasztal
toranputoranpu ◆ játékkártyajátékkártya ◆ kártyakártya
「Toranpu-o kitte!」 „Keverd meg a kártyát!” ◆

zsugazsuga ◇ hangarínotoranpuhangarínotoranpu magyarmagyar kártyakártya
「Hangarínotoranpu-va hitokumiszandzsúni ma-
ideszu.」 „Egy pakli magyar kártya 32 lapból áll.”
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toranpudeaszobutoranpudeaszobu ◆ kártyázikkártyázik 「Joru-va to-
ranpude aszondeita.」 „Este kártyáztunk.”

toranpudekumitatetaietoranpudekumitatetaie ◆ kártyavárkártyavár
toranpugémutoranpugému ◆ kártyajátékkártyajáték
toranpuicsimaitoranpuicsimai ◆ kártyalapkártyalap
toranpukádohitokumitoranpukádohitokumi ◆ kártyapaklikártyapakli ◆ paklipakli

toranpunofudatoranpunofuda ◆ kártyalapkártyalap
toranpunohitoriaszobitoranpunohitoriaszobi ◆ pasziánszpasziánsz
toranpunohitoriaszobi-otoranpunohitoriaszobi-o szuruszuru ◆ paszián-paszián-
szozikszozik
toranpuszurutoranpuszuru ◆ kártyázikkártyázik 「Toranpu deki-
ru?」 „Tudsz kártyázni?”

toranpuuranaitoranpuuranai ◆ kártyajósláskártyajóslás ◆ kártyave-kártyave-
téstés
toransíbátoransíbá ◆ adóvevőadóvevő ◆ átbeszélőátbeszélő
toransirubaniatoransirubania ◆ ErdélyErdély
toransirubanian-haundotoransirubanian-haundo ◆ erdélyi kopóerdélyi kopó
toransiruvaniatoransiruvania ◆ ErdélyErdély
toransiruvaniakókokutoransiruvaniakókoku ◆ ErdélyiErdélyi Fejede-Fejede-
lemséglemség
toransittotoransitto ◆ teodolitteodolit
toranszutoranszu ◆ révületrévület ◆ trafótrafó ◆ transzformá-transzformá-
tortor
toranszuakucsinoidotoranszuakucsinoido ◆ transzaktinoidatranszaktinoida
toranszuaminázetoranszuamináze ◆ transzamináztranszamináz
toranszudanjúbiatoranszudanjúbia ◆ DunántúlDunántúl
toranszudjúsintoranszudjúsin ◆ transzducintranszducin
toranszudjúszátoranszudjúszá ◆ távadótávadó ◇ acurjokuto-acurjokuto-
ranszudjúszáranszudjúszá nyomástávadónyomástávadó
toranszudzsenikkutoranszudzsenikku ◆ transzgénikustranszgénikus
toranszudzsíntoranszudzsín ◆ transzgéntranszgén
toranszufátoranszufá ◆ átadásátadás ◆ átvitelátvitel
toranszufekusontoranszufekuson ◆ transzfekciótranszfekció
toranszuferázetoranszuferáze ◆ transzferáztranszferáz ◇ gurikosi-gurikosi-
rutoranszuferázerutoranszuferáze glikoziltranszferázglikoziltranszferáz
toranszuferintoranszuferin ◆ transzferrintranszferrin
toranszujutoranszuju ◆ transzformátorolajtranszformátorolaj
toranszukuriputázetoranszukuriputáze ◆ transzkriptáztranszkriptáz ◆

transzskriptáztranszskriptáz
toranszukuriputomikuszutoranszukuriputomikuszu ◆ transzskripto-transzskripto-
mikamika

toranszukuriputómutoranszukuriputómu ◆ transzskriptomtranszskriptom
toranszukuriputoszómutoranszukuriputoszómu ◆ transzskripto-transzskripto-
szómaszóma
toranszumissontoranszumisson ◆ erőátvitelerőátvitel ◆ váltóműváltómű
toranszumisson-giatoranszumisson-gia ◆ váltóműváltómű
toranszumittátoranszumittá ◆ adókészülékadókészülék ◆ transzmit-transzmit-
terter ◇ njúrotoranszumittánjúrotoranszumittá neurotranszmit-neurotranszmit-
terter
toranszumjúdzsikkutoranszumjúdzsikku ◆ trance zenetrance zene
toranszupótátoranszupótá ◆ transzportertranszporter
toranszupozontoranszupozon ◆ transzpozontranszpozon
toranszusibószantoranszusibószan ◆ transzzsírsavtranszzsírsav ◆

transz-zsírsavtransz-zsírsav
toranutanukinokavazan-jó-otoranutanukinokavazan-jó-o szuruszuru ◆ előreelőre
iszik a medve bőréreiszik a medve bőrére
toranzakusontoranzakuson ◆ tranzakciótranzakció
toranzuakusontoranzuakuson ◆ tranzakciótranzakció
「Toranzakuson-va fukabunno szószani cukaima-
szu.」 „A tranzakciókat az atomi műveletekhez
használjuk.”

tora-otora-o egaiteinuniruiszuegaiteinuniruiszu ◆ tigristtigrist akarakar raj-raj-
zolni, de kutya leszzolni, de kutya lesz
tora-otora-o egakiteinuniruiszuegakiteinuniruiszu ◆ tigristtigrist akarakar
rajzolni, de kutya leszrajzolni, de kutya lesz
tora-otora-o nonihanacunonihanacu ◆ kiengedikiengedi aa szellemetszellemet
a palackbóla palackból
torapputorappu ◆ bűzelzáróbűzelzáró ◆ csapdacsapda ◆ rámparámpa ◆

szifonszifon ◇ otosianatorappuotosianatorappu talajcsapdatalajcsapda ◇

haiszuitorappuhaiszuitorappu bűzelzáróbűzelzáró ◇ haiszuitorap-haiszuitorap-
pupu lefolyószifonlefolyószifon
toraszutoraszu ◆ rácsosrácsos szerkezetszerkezet ◇ janetora-janetora-
szuszu tetőváztetőváz ◇ janetoraszujanetoraszu tetőszerkezettetőszerkezet

toraszukjótoraszukjó ◆ rácsos szerkezetű hídrácsos szerkezetű híd
toraszukózótoraszukózó ◆ rácsos szerkezetrácsos szerkezet
toraszurjótoraszurjó ◆ rácsos szerkezetű gerendarácsos szerkezetű gerenda
toraszutotoraszuto ◆ tröszttröszt
toratéputoratépu ◆ fekete-sárgafekete-sárga szalagszalag ◆ jelző-jelző-
szalagszalag
toraumatorauma ◆ traumatrauma
toravaretoravare ◆ fogságfogság
toravarenotoravareno ◆ fogságban lévőfogságban lévő
toravarerutoravareru ◆ befolyásabefolyása aláalá kerülkerül 「Gaikan-
ni toravareteiru.」 „Külsőségek befolyásolják.” ◆
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elhatalmasodikelhatalmasodik 「Ken-okanni toravareta.」
„Elhatalmasodott rajtam a gyűlölet.” ◆ elel leszlesz
kapvakapva 「Gótó-va toravareta.」 „A betörőt elkap-
ták.” ◆ hatalmábahatalmába kerülkerül 「Hadzsimekara varui
kangaenitoravareteiru.」 „Kezdettől fogva rossz
gondolat hatalmába került.” ◆ rabjarabja leszlesz
「Kare-va kakoni toravareteiru.」 „A múlt rabja.”
◇ koteikan-nen-nitoravarerukoteikan-nen-nitoravareru belébelé rögződikrögződik
「Kószurubekidatoiu koteikan-nenni toravarete-
iru.」 „Belé rögződött, hogy ezt mindenképpen
így kell csinálni.” ◇ szennjúkan-nitoravareruszennjúkan-nitoravareru
bebeszélibebeszéli magánakmagának 「Fukanódatoiu szennjú-
kanni toravaretesimatta.」 „Bebeszéltem magam-
nak, hogy ez lehetetlen.” ◇ szennjúkan-szennjúkan-
nitoravarerunitoravareru rosszrossz alapgondolatalapgondolat irányítjairányítja
「Szennjúkanni toravarete handan-o macsigae-
ta.」 „Rossz alapgondolat irányította félresikerült
döntésemet.”

torazametorazame ◆ macskacápamacskacápa
torétoré ◆ tálcatálca 「Pan-o toréni noszeta.」 „Rárak-
tam a kenyeret a tálcára.”

torédátorédá ◆ kereskedőkereskedő
toredakatoredaka ◆ fogásfogás 「Szakanano tore daka」
„halfogás” ◆ terméshozamterméshozam 「Komugino tore
daka」 „búzatermés hozama”

toreddomirutoreddomiru ◆ futógépfutógép ◆ futópadfutópad
torédingutorédingu ◆ kereskedéskereskedés
torédotorédo ◆ átigazolásátigazolás ◆ játékoscserejátékoscsere ◆ ke-ke-
reskedésreskedés ◇ dei-torédodei-torédo napi kereskedésnapi kereskedés
torédomákutorédomáku ◆ ismertetőjegyismertetőjegy 「Icumo ka-
butteiru bósi-va karenotorédomákuda.」 „Az is-
mertetőjegye a kalap, ami mindig a fején van.” ◆

védjegyvédjegy
torédo-manétorédo-mané ◆ átigazolási díjátigazolási díj
torédosótorédosó ◆ termékbemutatótermékbemutató
torédoszurutorédoszuru ◆ átigazolátigazol 「Szensu-o torédosi-
ta.」 „Átigazolta a játékost.” ◆ cserélcserél ◆ keres-keres-
kedikkedik
tóreitórei ◆ beszédbeszéd viszonzásaviszonzása ◆ látogatáslátogatás
viszonzásaviszonzása ◆ szívességszívesség viszonzásaviszonzása ◆

visszatisztelgésvisszatisztelgés
tóreihótóreihó ◆ ágyús tisztelgéságyús tisztelgés
tóreihómontóreihómon ◆ látogatás viszonzásalátogatás viszonzása
toreintorein ◆ vonatvonat
tóreisiszecutóreisiszecu ◆ látogatástlátogatást viszonozóviszonozó kö-kö-
vetvet

tóreiszurutóreiszuru ◆ visszatisztelegvisszatiszteleg
toremorotoremoro ◆ tremolótremoló
toréntorén ◆ uszályuszály 「Vedingudoreszunotorén-o fu-
tarino kodomoga motteita.」 „Két gyerek vitte az
esküvői ruha uszályát.”

torénátoréná ◆ edzőedző ◆ idomáridomár ◆ oktatóoktató ◆ tré-tré-
ningruhaningruha
torencsikótotorencsikóto ◆ ballonkabátballonkabát ◆ viharkabátviharkabát
torendínatorendína ◆ divatosdivatos 「Torendínareszutoran」
„divatos étterem”

torendotorendo ◆ irányzatirányzat ◆ trendtrend
toréningutoréningu ◆ edzésedzés ◆ kiképezéskiképezés
「Guntaidetoréningu-o uketa.」 „Katonai kikép-
zést kapott.” ◆ testedzéstestedzés ◆ tréningtréning ◇ nótorenótore
agytornaagytorna ◇ nótoréningunótoréningu agytornaagytorna ◇ hádo-hádo-
toréningutoréningu keménykemény edzésedzés ◇ bidzson-bidzson-
toréningutoréningu látásgyakorlatlátásgyakorlat
toréningu-kjanputoréningu-kjanpu ◆ edzőtáboredzőtábor
toréningu-masíntoréningu-masín ◆ edzőgépedzőgép
toréningu-pancutoréningu-pancu ◆ tréningnadrágtréningnadrág
toréningu-sacutoréningu-sacu ◆ sportpulóversportpulóver
toréninguszurutoréninguszuru ◆ edzedz 「Icsidzsikantoréningu-
sita.」 „Egy órát edzettem.” ◆ gyúrgyúr 「Dzsimude
icsidzsikantoréningusita.」 „Egy órán át gyúrtam
az edzőteremben.”

toréningu-veatoréningu-vea ◆ tréningruhatréningruha
torenszusijakutorenszusijaku ◆ Tollens-reagensTollens-reagens
torentotorento ◆ torrenttorrent
toreonintoreonin ◆ treonintreonin
torepantorepan ◆ tréningnadrágtréningnadrág
torérátorérá ◆ filmelőzetesfilmelőzetes ◆ pótkocsipótkocsi ◆ pótko-pótko-
csis teherautócsis teherautó ◆ trélertréler ◆ utánfutóutánfutó
toréráhauszutoréráhauszu ◆ lakóautólakóautó ◆ lakókocsilakókocsi 「To-
réráhauszude szeikacusiteimaszu.」 „Lakókocsi-
ban lakom.”

torérá-torakkutorérá-torakku ◆ pótkocsis teherautópótkocsis teherautó
torerutoreru ◆ elmúlikelmúlik 「Jaszumuto cukarega tor-
eru.」 „Ha pihenünk, elmúlik a fáradtságunk.” ◆

értelmezhetőértelmezhető 「Kono kasino imi-va ikutórini-
mo toreru.」 „Ez a dalszöveg sokféleképpen ér-
telmezhető.” ◆ kijárkijár 「Doanohandoruga toretei-
ru.」 „Kijár a kilincs.” ◆ kiszakadkiszakad 「Kabekara-
konszentoga toretesimatta.」 „Kiszakadt a falból
a konnektor.” ◆ lejönlejön 「Kaban-no jogorega to-
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reta.」 „Lejött a piszok a táskámról.” ◆ leszakadleszakad
「Fukurono tottega toreta.」 „Leszakadt a sza-
tyor füle.” ◆ letörikletörik 「Koppuno tottega toreta.」
„Letört a bögre füle.” ◆ levehetőlevehető 「Kore-va ka-
tahimono toreru kabandeszu.」 „Ez egy levehető
pántú táska.” ◇ uragatoreruuragatoreru igazolódikigazolódik
「Karenoaribai-va uraga toreta.」 „Igazolódott az
alibije.” ◇ kinkónotoretakinkónotoreta kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
「Kinkóno toreta szeicsó」 „kiegyensúlyozott fej-
lődés” ◇ cukaregatorerucukaregatoreru kipiheni magátkipiheni magát
torerutoreru ◆ fényképeznifényképezni lehetlehet 「Gjakkóde
sasingaumaku torenai.」 „Ellenfényben nem le-
het jól fényképezni.” ◇ uragatoreruuragatoreru igazoló-igazoló-
dikdik 「Karenoaribai-va uraga toreta.」 „Igazoló-
dott az alibije.” ◇ kinkónotoretakinkónotoreta kiegyensú-kiegyensú-
lyozottlyozott 「Kinkóno toreta szeicsó」 „kiegyensú-
lyozott fejlődés” ◇ cukaregatorerucukaregatoreru kipihenikipiheni
magátmagát
torerutoreru ◆ bebe vanvan takarítvatakarítva 「Toretatenokja-
becu」 „frissen betakarított káposzta” ◆ teremterem
「Kono tocside icsigogatakuszan toreru.」 „Ezen
a földön sok földi eper terem.” ◇ uragatoreruuragatoreru
igazolódikigazolódik 「Karenoaribai-va uraga toreta.」
„Igazolódott az alibije.” ◇ kinkónotoretakinkónotoreta ki-ki-
egyensúlyozottegyensúlyozott 「Kinkóno toreta szeicsó」
„kiegyensúlyozott fejlődés” ◇ cukaregatorerucukaregatoreru
kipiheni magátkipiheni magát
torerutoreru ◆ lehetlehet fognifogni 「Kireina umino hóga
szakanaga toreru.」 „A tisztább tengerben több
halat lehet fogni.” ◇ uragatoreruuragatoreru igazolódikigazolódik
「Karenoaribai-va uraga toreta.」 „Igazolódott az
alibije.” ◇ kinkónotoretakinkónotoreta kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
「Kinkóno toreta szeicsó」 „kiegyensúlyozott fej-
lődés” ◇ cukaregatorerucukaregatoreru kipiheni magátkipiheni magát
torerutoreru ◆ bányásznibányászni lehetlehet 「Kaiteikara sze-
kijuga toreru.」 „A tenger fenekéről lehet olajat
bányászni.” ◆ hozzáhozzá lehetlehet jutnijutni 「Szakana-
kara karadani hicujóna eijószoga toreru.」 „A ha-
lakból hozzá lehet jutni a szervezetünkhöz szüksé-
ges tápanyagokhoz.” ◆ kiki lehetlehet nyerninyerni 「Den-
kiszeihinkara kinga toreru.」 „Az elektronikus ké-
szülékekből ki lehet nyerni az aranyat.” ◆ szed-szed-
hetőhető 「Morini ikebakinokogatakuszan toreru.」
„Ha az erdőbe megyünk sok gombát lehet szedni.”
◇ uragatoreruuragatoreru igazolódikigazolódik 「Karenoaribai-va
uraga toreta.」 „Igazolódott az alibije.” ◇ kink-kink-
ónotoretaónotoreta kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott 「Kinkóno to-
reta szeicsó」 „kiegyensúlyozott fejlődés” ◇ cu-cu-
karegatorerukaregatoreru kipiheni magátkipiheni magát

tórerutóreru ◆ beférbefér 「Doa-o tórenaihodo futottesi-
matta.」 „Úgy meghíztam, hogy nem fértem be az
ajtón.”

torésingutorésingu ◆ nyomkövetésnyomkövetés ◇ rei-torésingurei-torésingu
fénysugárkövetésfénysugárkövetés
torésingupépátorésingupépá ◆ másolópapírmásolópapír ◆ pauszpapírpauszpapír

torészátorészá ◆ nyomjelzőnyomjelző ◇ hószaszeitorészáhószaszeitorészá
radioaktív nyomjelzőradioaktív nyomjelző
torészutorészu ◆ átmásolásátmásolás ◆ átrajzolásátrajzolás ◆ nyom-nyom-
követéskövetés ◆ nyomvonalnyomvonal
torészusitorészusi ◆ pauszpapírpauszpapír
torészuszurutorészuszuru ◆ átrajzolátrajzol 「Torésingu-pépáni
szekkeizu-o torészusita.」 „Pauszpapírra átrajzol-
tam a tervrajzot.”

toretatenotoretateno ◆ frissenfrissen fogottfogott 「Tore tateno
szakana」 „frissen fogott hal” ◆ frissenfrissen sze-sze-
dettdett 「Tore tateno icsigo」 „frissen szedett eper”

toritori ◆ KakasKakas 「Toridosi」 „Kakas éve” ◆ nyu-nyu-
gatgat ◇ torinokokutorinokoku este hat óraeste hat óra
toritori ◆ aktívaktív partnerpartner ◆ estest fénypontjafénypontja ◆

utolsóutolsó előadóelőadó ◇ mukotorimukotori férjhezférjhez menésmenés ◇

jometorijometori nősülésnősülés
toritori ◆ baromfibaromfi ◆ csirkecsirke ◆ madármadár 「Szorani
torino murega tondeiru.」 „Az égen madárraj
száll.” ◆ szárnyasszárnyas ◆ tyúktyúk ◇ ojadoriojadori anyama-anyama-
dárdár ◇ gjútó-ogjútó-o mottenivatori-omottenivatori-o szakuszaku ágyú-ágyú-
valval lőlő verébreverébre ◇ szaezurutoriszaezurutori énekesma-énekesma-
dárdár ◇ tacutoriato-otacutoriato-o nigoszazunigoszazu békésenbékésen bú-bú-
csúzikcsúzik ◇ jaszeinotorijaszeinotori vadmadárvadmadár
toritori ◆ alsóalsó madár-gyökmadár-gyök ◆ jobbjobb oldalioldali
madár-gyökmadár-gyök
tóritóri ◆ pártérdekpártérdek
tóritóri ◆ ahogyahogy 「Omotta tóridatta.」 „Úgy volt,
ahogy gondoltam.” ◆ ahogyanahogyan 「Miszeta tórijat-
te!」 „Úgy csináld, ahogyan mutattam!” ◆ állásállás
「Szantórinoszuicscsi」 „háromállású kapcsoló”
◆ átfolyásátfolyás 「Paipuno tóriga varui.」 „Rossz a
cső átfolyása.” ◆ féleképpenféleképpen 「Kono dógu-va
szantórino cukai katagadekiru.」 „Ezt a szerszá-
mot háromféleképpen lehet használni.” ◆ forga-forga-
lomlom 「Kurumano tóriga szukunai micsi-o eran-
da.」 „Olyan utcát választottam, ahol kicsi az au-
tóforgalom.” ◆ hírnévhírnév 「Kare-va szekenni tóri-
gaii.」 „Jó hírneve van az embereknél.” ◆ u.u. ◆ útút
「Hiroi tórini deta.」 „Kiértem egy széles útra.”
◆ utcautca 「Ucsito onadzsi tórini szakkaga szun-
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deiru.」 „Az utcánkban lakik egy író.” ◇ icumo-icumo-
notórininotórini mintmint mindigmindig 「Icumono tórinikóhí-o
ireta.」 „Kávét töltött, mint mindig.” ◇ kurum-kurum-
anotórianotóri autóforgalomautóforgalom 「Kanszendóro-va ku-
rumano tóriga ói.」 „A főúton nagy az autóforga-
lom.” ◇ koenotórikoenotóri harsányságharsányság ◇ koenotóri-koenotóri-
gaiigaii messziremesszire hallatszikhallatszik 「Kare-va koeno tó-
rigaii.」 „Messzire hallatszik a hangja.” ◇ szono-szono-
tóritóri úgyúgy vanvan 「Maszasikuszono tórida.」 „Bi-
zony úgy van!” ◇ szonotórininaruszonotórininaru úgyúgy leszlesz
「Kovareruto omottaraszono tórininatta.」 „Gon-
doltam el fog romlani, és úgy is lett.” ◇ tórigaiitórigaii
jójó nálanála 「Kare-va dzsósini tórigaii.」 „Jó a főnö-
kénél.” ◇ nodonotórinodonotóri nyelésnyelés 「Nodono tóriga
varui.」 „Nehezen tudok nyelni.” ◇ hitotórino-hitotórino-
szuicscsiszuicscsi egyegy áramkörösáramkörös kapcsolókapcsoló ◇ fudan-fudan-
dóridóri mintmint mindigmindig 「Kjómo fudandóri szansoku-
o totta.」 „Ma is, mint mindig, háromszor étkez-
tem.” ◇ fudandórinofudandórino szokásosszokásos 「Fudandóri-
nojari kata」 „szokásos módszer” ◇ fudandóri-fudandóri-
nono normálisnormális 「Fudandórino kokjú」 „normális
lélegzés” ◇ motodórinomotodórino eredetieredeti 「Motodórino
szeikacuni-va modorenai.」 „Nem tudjuk vissza-
állítani az eredeti életünket.” ◇ joteidórijoteidóri tervterv
szerintszerint 「Kjóno benkjó-va joteidórini ovatta.」
„A terv szerint befejeztem a mai tananyagot.”

toriacukaitoriacukai ◆ bánásbánás 「Sokubucuno szeicsó-va
tori acukainijoru.」 „A bánástól függ a növény fej-
lődése.” ◆ bánásmódbánásmód 「Futóna tori acukai-o sza-
reta.」 „Igazságtalan bánásmódban részesültem.”
◆ foglalkozásfoglalkozás 「Misze-va denkiszeihinno tori
acukai-o jameta.」 „Ez a bolt már nem foglalkozik
elektronikával.” ◆ kezeléskezelés 「Kono hocsóki-va
tori acukaiga muzukasii.」 „Ennek a nagyothalló
készüléknek kényes a kezelése.” ◇ toriacuka-toriacuka-
idzsoidzso osztályosztály 「Vaszure monotori acukai
dzso」 „talált tárgyak osztálya”

toriacukaicsúitoriacukaicsúi ◆ óvatosanóvatosan 「Toriacukai-
csúi!」 „Óvatosan kezeljék!”

toriacukaidzsikantoriacukaidzsikan ◆ félfogadási időfélfogadási idő
toriacukaidzsotoriacukaidzso ◆ osztályosztály 「Vaszure monoto-
ri acukai dzso」 „talált tárgyak osztálya”

toriacukaihjódzsitoriacukaihjódzsi ◆ kezelés feltüntetésekezelés feltüntetése
toriacukainintoriacukainin ◆ ügyintézőügyintéző
toriacukaisatoriacukaisa ◆ kezelőkezelő
toriacukaiszecumeisotoriacukaiszecumeiso ◆ használatihasználati utasí-utasí-
tástás

toriacukaitentoriacukaiten ◆ elfogadóhelyelfogadóhely 「Sohószento-
riacukaiten」 „recepteket elfogadó hely” ◆ fog-fog-
lalkozólalkozó üzletüzlet 「Gaikokuszeihin toriacukaiten」
„külföldi áruval foglalkozó üzlet”

toriacukautoriacukau ◆ bánikbánik 「Ki-o cukete tóki-o tori
acukattekudaszai!」 „Óvatosan bánjanak a por-
celánokkal!” ◆ elfogadelfogad 「Kono miszede-va
kuredzsittokádo-o tori acukatteimaszu.」 „Ebben
az üzletben elfogadják a hitelkártyát.” ◆ foglal-foglal-
kozikkozik 「Kono misze-va hádo-o tori acukatteima-
szen.」 „Ez az üzlet nem foglalkozik hardveráru-
sítással.” ◆ forgalmazforgalmaz 「Kono misze-va
dzsidósabuhin-o tori acukatteiru.」 „Ez az üzlet
autóalkatrészt forgalmaz.” ◆ kezelkezel 「Kono
kagakujakuhin-va csúisite tori acukaukotoga hi-
cujódeszu.」 „Óvatosan kell kezelni ezt a vegy-
szert!”

toriacumerutoriacumeru ◆ begyűjtbegyűjt 「Tamago-o tori
acumeta.」 „Begyűjtöttem a tojásokat.” ◆ be-be-
szedszed 「Zeikin-o tori acumeta.」 „Beszedte az
adót.” ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Okaaszanga ucutteiru
mukasino sasin-o tori acumeta.」 „Összegyűjtöt-
tem a régi képeket, amint rajta van az anyukám.”

toriadzsintoriadzsin ◆ triazintriazin
toriaezutoriaezu ◆ dede azértazért 「Iszogasiino-va vakari-
maszuga, toriaezu gohan-o tabemasó.」 „Tudom,
hogy elfoglalt vagy, de azért harapjunk valamit!”
◆ egyelőreegyelőre 「Toriaezubíru-o nomimasó!」
„Egyelőre igyunk egy kis sört!” ◆ mindenekelőttmindenekelőtt
「Cuitaratoriaezu denvasite kudaszai.」 „Minde-
nekelőtt telefonálj, ha megérkeztél!” ◆ minden-minden-
esetreesetre 「Toriaezu oreimade.」 „Mindenesetre
szeretném megköszönni.”

toriageraretatoriagerareta ◆ ugrikugrik 「Insúntende menkjo-
ga tori agerareta.」 „Ittas vezetés miatt ugrott a
jogosítványom.”

toriagerutoriageru ◆ elkobozelkoboz 「Teitóninatteita iega tori
agerareta.」 „Elkobozták az elzálogosított házát.”
◆ elveszelvesz 「Insúntende menkjoga tori agerare-
ta.」 „Ittas vezetés miatt elvették a jogosítványát.”
◆ elvonelvon 「Kare-va nenkin-o tori agerareta.」
„Elvonták tőle a nyugdíját.” ◆ felhasználfelhasznál
「Kaisa-va karenoaidea-o tori ageta.」 „A cég fel-
használta az ötletét.” ◆ felhozfelhoz 「Vakari jaszui
rei-o tori ageta.」 „Egyszerű példát hoztam fel.”
◆ felveszfelvesz 「Dzsuvaki-o tori ageta.」 „Felvette
a kagylót.” ◆ felvetfelvet 「Aru mondai-o tori age-
ta.」 „Felvetettem egy problémát.” ◆ foglalko-foglalko-
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zikzik 「Uttae-o tori ageta.」 „Foglalkozott a panas-
szal.” ◆ lehozlehoz 「Sinbun-va szono dzsiken-o to-
ri ageta.」 „Az újság lehozta az esetet.” ◆ meg-meg-
fogadfogad 「Tomodacsino csúkoku-o tori ageta.」
„Megfogadtam a barátom tanácsát.” ◆ megrövi-megrövi-
dítdít 「Atarasii zei-va dzsúmanforinto-o hitokara
tori ageteiru.」 „Az új adó 10 ezer forinttal megrö-
vidíti az embereket.” ◆ megvonmegvon 「Szeikacuhogo-
o tori agerareta.」 „Megvonták tőle a támogatást.”
◆ szóbaszóba hozhoz 「Atarasii vadai-o tori ageta.」
„Új témát hoztam szóba.” ◆ világravilágra segítsegít
「Szanba-va akacsan-o tori ageta.」 „Egy bába-
asszony segítette a világra a gyereket.” ◇ toria-toria-
geraretagerareta ugrikugrik 「Insúntende menkjoga tori
agerareta.」 „Ittas vezetés miatt ugrott a jogosít-
ványom.” ◇ buki-obuki-o toriagerutoriageru lefegyverezlefegyverez
「Keikan-va han-ninno buki-o tori ageta.」 „A
rendőr lefegyverezte a tettest.”

toriagerukototoriagerukoto ◆ megvonásmegvonás
toriaitoriai ◆ marakodásmarakodás ◆ versengésversengés
toriai-otoriai-o szuruszuru ◆ marakodikmarakodik 「Omocsano tori
ai-o sita.」 „Marakodtak a játékért.” ◆ versengverseng
「Kankjaku-va ii szekino tori ai-o siteita.」 „A né-
zők versengtek a jobb helyekért.”

tóriametóriame ◆ futó esőzésfutó esőzés ◆ futó záporfutó zápor
toriamitoriami ◆ madárhálómadárháló
toriamuterentoriamuteren ◆ triamteréntriamterén
torianondzsójakutorianondzsójaku ◆ trianonitrianoni békediktátumbékediktátum
◆ trianoni békeszerződéstrianoni békeszerződés
toriasiruguriszerórutoriasiruguriszeróru ◆ triacil-glicerintriacil-glicerin
toriautoriau ◆ civakodikcivakodik 「Kodomo-va omocsa-o to-
ri atteita.」 „A gyerekek civakodtak a játékokon.”
◆ foglalkozikfoglalkozik velevele 「Daremo vatasino hanasini
tori attekurenai.」 „Senki sem foglalkozik az
ügyemmel.” ◆ marakodikmarakodik 「Futarino kodomo-
va icsimainovehauszu-o tori atteita.」 „Két gyerek
marakodott egy szelet nápolyin.” ◆ verekedikverekedik
érteérte 「Kippu-o tori atta.」 „Verekedtek a jegye-
kért.” ◆ versengverseng 「Inu-va hone-o tori atteita.」
„A kutyák versengtek a csontért.” ◆ veszekedikveszekedik
rajtarajta 「Szaigonokéki-o tori atteita.」 „Vesze-
kedtek az utolsó süteményen.” ◇ te-ote-o toriautoriau
megfogjamegfogja egymásegymás kezétkezét 「Karera-va te-o tori
atteita.」 „Megfogták egymás kezét.” ◇ te-ote-o to-to-
riauriau egymásegymás kezétkezét megragadjamegragadja 「Te-o tori
atte jorokonda.」 „Egymás kezét megragadva ör-

vendeztek.” ◇ te-ote-o toriautoriau összefogösszefog 「Te-o to-
ri atte ganbatta.」 „Összefogva igyekeztek.”

toriavanaitoriavanai ◆ rá sem hederítrá sem hederít
toriavaszetoriavasze ◆ kombinációkombináció 「Mezurasii adzsino
tori avasze」 „különleges ízkombináció” ◆

összeválogatásösszeválogatás 「Hanano tori avasze」 „virá-
gok összeválogatása” ◆ párosításpárosítás 「Mjóna iro-
no tori avasze」 „furcsa színpárosítás” ◆ váloga-váloga-
tástás ◆ vegyesvegyes 「Kukkíno tori avasze」 „vegyes
aprósütemények”

toriavaszerutoriavaszeru ◆ hozzárakhozzárak 「Negitomaguro-o
tori avaszeta.」 „A tőkehalhoz hagymát raktam.”
◆ kombinálkombinál 「Iro-o tori avaszeta.」 „Kombinál-
tam a színeket.” ◆ összepárosítösszepárosít 「Midorito
aka-o tori avaszeta.」 „Összepárosítottam a zöldet
a pirossal.” ◆ összeválogatösszeválogat 「Iroirono
meikjoku-o tori avaszeta.」 „Összeválogattam sok
híres zenét.” ◆ párosítpárosít 「Mudzsinosacuni
garanozubon-o tori avaszeta.」 „Párosítottam az
egyszínű inget a mintás nadrággal.”

toribatoriba ◆ bányabánya ◇ szunatoribaszunatoriba homokbányahomokbánya

toribuntoribun ◆ részrész 「Dzsibunno tori bun-o totta.」
„Elvettem a részemet.” ◆ részesedésrészesedés
toricutoricu ◆ fővárosifővárosi létesítéslétesítés ◆ tokióitokiói ◆ vá-vá-
rosirosi
tóricutóricu ◆ kézenálláskézenállás ◇ szantentóricuszantentóricu fejen-fejen-
állásállás
toricubjóintoricubjóin ◆ fővárosi kórházfővárosi kórház
toricubocsitoricubocsi ◆ fővárosi köztemetőfővárosi köztemető
toricudaigakutoricudaigaku ◆ fővárosi egyetemfővárosi egyetem
toricudóbucuentoricudóbucuen ◆ fővárosi állatkertfővárosi állatkert
toricugitoricugi ◆ átadásátadás 「Denvano tori cugi」 „tele-
fon átadása” ◆ fogadásfogadás 「Genkande raikjakuno
tori cugi-o szuru.」 „A bejáratnál fogadja a ven-
déget.” ◆ közvetítésközvetítés 「Csúmonno tori cugi」
„megrendelés közvetítése” ◆ továbbadástovábbadás
toricugisótoricugisó ◆ közvetítő tevékenységközvetítő tevékenység
toricugitentoricugiten ◆ képviseletképviselet ◆ ügynökségügynökség
toricugutoricugu ◆ átadátad 「Konomeszszédzsi-o kareni
tori cuide kudaszai.」 „Kérem, adja át neki ezt
az üzenetet!” ◆ fogadfogad 「Dzsósi-e no raikjaku-o
tori cuida.」 „Fogadtam a főnökömhöz jött ven-
déget.” ◆ kapcsolkapcsol 「Denva-o bucsóni tori cui-
da.」 „Kapcsolta az osztályvezetőt.” ◆ közvetítközvetít
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「Csúmon-o tori cugu.」 „Közvetíti a megrende-
lést.” ◆ ügynökiügynöki 「Sóhin-o tori cuguszábiszu」
„termékközvetítő ügynöki szolgálat”

toricukarerutoricukareru ◆ hatalmábahatalmába kerülkerül ◆ hódolhódol
「Kanodzso-va rjúkóni tori cukareteiru.」 „Hódol
a divatnak.” ◇ toricukaretajónitoricukaretajóni megszál-megszál-
lottkéntlottként 「Tori cukaretajóni keiba-o siteiru.」
„Megszállottként lóversenyezik.” ◇ binbógamini-binbógamini-
toricukarerutoricukareru nem tud kitörni a nyomorbólnem tud kitörni a nyomorból
toricukarerutoricukareru ◆ nemnem tudtud szabadulniszabadulni 「Mósz-
óni toricukareteiru.」 „Nem tud szabadulni a rög-
eszméjétől.”

toricukaretajónitoricukaretajóni ◆ megszállottkéntmegszállottként 「Tori
cukaretajóni keiba-o siteiru.」 „Megszállottként
lóversenyezik.”

toricuketoricuke ◆ beszerelésbeszerelés 「Sokuszenkino tori
cuke」 „mosogatógép beszerelése” ◆ betétki-betétki-
vonásvonás ◆ felszerelésfelszerelés 「Antenano tori cuke-va
kantandatta.」 „Könnyű volt az antenna felszere-
lése.” ◆ megszokottmegszokott vásárlásvásárlás ◆ telepítéstelepítés
「Bóhankamerano tori cuke」 „megfigyelő kame-
ra telepítése” ◇ toricukeszavagitoricukeszavagi bankpánikbankpánik
toricukenedzsitoricukenedzsi ◆ rögzítőcsavarrögzítőcsavar 「Taoru ka-
keno tori cukenedzsi」 „törölközőtartó rögzítő-
csavarja”

toricukerutoricukeru ◆ becsavarbecsavar 「Denkjú-o tori cuke-
ta.」 „Becsavartam a villanykörtét.” ◆ besze-besze-
relrel 「Kono keikibanni tokeimo tori cuketearu.」
„Ebbe a műszerfalba órát is beszereltek.” ◆ be-be-
tesztesz 「Atarasiibatterí-o tori cuketa.」 „Betettem
az új elemeket.” ◆ bevezetbevezet 「Gaszu-o tori cu-
keta.」 „Bevezették a gázt.” ◆ felszerelfelszerel
「Dzsimusonieakon-o tori cuketa.」 „Klímabe-
rendezést szereltek fel az irodában.” ◆ megsze-megsze-
rezrez 「Kareno dói-o tori cuketa.」 „Megszereztem
a beleegyezését.” ◆ ráerősítráerősít 「Kikaini-va oka-
sina buhinga tori cuketeatta.」 „A gépre egy fur-
csa alkatrész volt ráerősítve.” ◆ rászerelrászerel
「Bóenkjónikamera-o tori cuketa.」 „Rászerel-
tem egy fényképezőgépet a távcsőre.” ◆ szerelszerel
「Dzsitensano usironirifurekutá-o tori cuketa.」
„Macskaszemet szereltem a bicikli hátuljára.” ◆

telepíttelepít 「Bóhankamera-o tori cuketa.」 „Megfi-
gyelő kamerákat telepítettek.”

toricukeszavagitoricukeszavagi ◆ bankpánikbankpánik
toricukókótoricukókó ◆ fővárosi középiskolafővárosi középiskola

toricukutoricuku ◆ gyötörgyötör 「Bjókini toricukareteiru.」
„Betegség gyötri.” ◆ hatalmábahatalmába kerítkerít 「Szu-
mahoni tori cukarete jamerarenai.」 „Az okoste-
lefon a hatalmába kerített, nem tudom abbahagy-
ni.” ◆ kísértkísért 「Reini tori cukareteiru.」 „Egy
szellem kísértette.” ◆ megkapaszkodikmegkapaszkodik 「Kjú-
meibuini tori cuita.」 „Megkapaszkodtam a men-
tőövben.” ◆ megszállmegszáll 「Taimutoraberuno kan-
gaeni tori cukareta.」 „Megszállta az időutazás
gondolata.” ◆ nekifognekifog 「Sigotoni tori cuita.」
„Nekifogtam a munkának.” ◇ toricukarerutoricukareru nemnem
tudtud szabadulniszabadulni 「Mószóni toricukareteiru.」
„Nem tud szabadulni a rögeszméjétől.”

toricukuroutoricukurou ◆ szépítszépít 「Sippai-o toricukuro-
tta.」 „Szépítette a hibát.”

toricukusimaganaitoricukusimaganai ◆ ellentmondástellentmondást nemnem
tűrőtűrő ◆ nemnem találtalál rajtarajta fogástfogást 「Kanodzso-
va cukkendonde tori cuku simaganakatta.」 „A nő
annyira harapós kedvű volt, hogy nem talált rajta
fogást.”

tóricunotoretatóricunotoreta ◆ szervezettszervezett
tóricuszurutóricuszuru ◆ kézen állkézen áll
tóricuzótóricuzó ◆ fordított képfordított kép
toricsigaerutoricsigaeru ◆ félreértfélreért 「Kaigino naijó-o tori
csigaeta.」 „Félreértettem az értekezleten elhang-
zottakat.” ◆ összecserélösszecserél 「Taninno dzsitensato
tori csigaetesimatta.」 „Véletlenül összecseréltem
valakivel a biciklimet.”

toricsirakaszutoricsirakaszu ◆ rendetlenségetrendetlenséget csinálcsinál
「Kodomo-va heja-o tori csirakasita.」 „A gyerek
rendetlenséget csinált a szobában.” ◆ széthányszéthány
「Cukueno ueni sorui-o tori csirakasita.」 „Szét-
hányta az asztalon az iratokat.”

toricsiumutoricsiumu ◆ tríciumtrícium
toridasitoridasi ◆ kiszereléskiszerelés ◆ kivételkivétel
toridaszutoridaszu ◆ előhúzelőhúz 「Pokettokara meisi-o tori
dasita.」 „A zsebéből előhúzott egy névkártyát.” ◆

előkapelőkap 「Hankacsi-o tori dasita.」 „Előkaptam
a zsebkendőmet.” ◆ előveszelővesz 「Szaifu-o tori da-
site siharatta.」 „Elővette a pénztárcáját, és fize-
tett.” ◆ kiemelkiemel 「Kabankara hon-o tori dasita.」
„Kiemeltem a táskámból egy könyvet.” ◆ kinyerkinyer
「Kószekikara kinzoku-o tori dasita.」 „Az ércből
kinyerte a fémet.” ◆ kiszedkiszed 「Hakokara hon-o
tori dasita.」 „Kiszedte a dobozból a könyveket.”
◆ kiválasztkiválaszt 「Kaiszuikara sio-o tori dasita.」
„Kiválasztottam a sót a tengervízből.” ◆ kiveszkivesz
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「Készukara megane-o tori dasita.」 „Kivettem a
szemüvegemet a tokjából.” ◇ szubajakutorida-szubajakutorida-
szuszu kikapkikap 「Óbun zarakara acuikukkí-o szubaja-
ku tori dasita.」 „Kikapta a forró sütit a tepsiből.”

toridetoride ◆ bástyabástya ◆ erőderőd ◇ gjofunotoridegjofunotoride
HalászbástyaHalászbástya
toridorinotoridorino ◆ mindenfélemindenféle 「Toridorino sóhin」
„mindenféle áru” ◆ változatosváltozatos 「Szógenno iro-
toridorino hana」 „mező változatos színű virágai”

toridositoridosi ◆ Kakas éveKakas éve
torietorie ◆ előnyelőny 「Kono kuruma-va nenpiga tori
eda.」 „Ennek a kocsinak a fogyasztása az elő-
nye.” ◆ erényerény 「Kareno juiicuno tori e-va jasza-
siszadearu.」 „A kedvessége az egyetlen erénye.”
◆ értékérték 「Kanodzsoni kakureteita tori e-o micu-
keta.」 „Felfedezte a nőben rejlő értékeket.” ◆ jójó
tulajdonságtulajdonság 「Dzsibunno tori e-o nobasita.」
„Fejlesztette a jó tulajdonságait.”

torieganaitorieganai ◆ értéktelenértéktelen 「Tori eganai hito-
da.」 „Értéktelen ember.”

torifudatorifuda ◆ húzott kártyahúzott kártya ◆ húzott laphúzott lap
torigátorigá ◆ kiváltó okkiváltó ok ◆ ravaszravasz
tórigaiitórigaii / tórigajoitórigajoi ◆ jójó nálanála 「Kare-va dzsó-
sini tórigaii.」 „Jó a főnökénél.” ◆ könnyenkönnyen ért-ért-
hetőhető 「Kó itta kataga tóriga jokunaru.」 „Ha így
mondod, könnyebben érthető lesz.”

tórigajoitórigajoi / tórigaiitórigaii ◆ jójó nálanála 「Kare-va dzsó-
sini tórigaii.」 „Jó a főnökénél.” ◆ könnyenkönnyen ért-ért-
hetőhető 「Kó itta kataga tóriga jokunaru.」 „Ha így
mondod, könnyebben érthető lesz.”

tórigakarinitórigakarini ◆ futólagosanfutólagosan 「Tórigakarini
miszeni jotta.」 „Futólagosan beugrottam a bolt-
ba.” ◆ útközbenútközben 「Tórigakarini hon-jaszan-ni
tacsi jotta.」 „Útközben betértem a könyvesbolt-
ba.”

tórigakarinotórigakarino ◆ arraarra járójáró 「Tórigakarino hito-
ni micsi-o kiita.」 „Megkérdeztem az utat egy arra
járó embertől.”

tórigakenitórigakeni ◆ haha mármár arraarra jártjárt 「Tórigakeni-
kéki jaszan-ni tacsi jotta.」 „Ha már arra jártam,
benéztem a cukrászdába.”

torigaratorigara ◆ csirkecsontcsirkecsont 「Torigaraszúpu」
„csirkecsont leves”

torigojatorigoja ◆ tyúkóltyúkól 「Nivatori-va torigojani ire-
rareta.」 „A tyúkólba beültek a csirkék.”

toriguriszeridotoriguriszerido ◆ trigliceridtriglicerid
torihadatorihada ◆ libabőrlibabőr
torihadagatacutorihadagatacu ◆ libabőröslibabőrös 「Kjófude tori-
hadaga tatta.」 „A rémülettől libabőrös lettem.” ◆

libabőröziklibabőrözik 「Ongakunoszubarasiszani torihad-
aga tatta.」 „Libabőröztem a zene szépségétől.” ◆

lúdbőröslúdbőrös ◆ lúdbőröziklúdbőrözik
torihakaraitorihakarai ◆ bánásmódbánásmód 「Tokubecuna tori
hakarai-o itadaita.」 „Különleges bánásmódban
részesültem.” ◆ gondoskodásgondoskodás 「Otori hakarai-o
onegaisimaszu.」 „Számítok a gondoskodására!”
◆ intézkedésintézkedés 「Keikaku-va sacsóno tori hak-
araide dzsicugensita.」 „A terv az igazgató intéz-
kedésével valósult meg.”

torihakarautorihakarau ◆ elsimítelsimít 「Koto-o onbinni tori
hakaraukoto-o jakuszokusimaszu.」 „Megígérem,
hogy csendesen elsimítom az ügyet.” ◆ gondos-gondos-
kodikkodik 「Anataga okane-o uke torujóni tori ha-
karaunode goansinkudaszai.」 „Nyugodjon meg,
majd én gondoskodok róla, hogy megkapja a
pénzt!” ◆ intézkedikintézkedik 「Nantoka tori hakarai-
masó.」 „Majd valahogy intézkedek.”

toriharautoriharau ◆ elhessegetelhesseget 「Omoi komi-o tori
haratta.」 „Elhessegettem a téves elképzelést.” ◆

eltakaríteltakarít 「Inunouncsi-o tori haratta.」 „Elta-
karítottam a kutyaszart.” ◆ elteszeltesz azaz útbólútból
「Cumazuita isi-o tori haratta.」 „Eltettem az út-
ból a követ, amiben megbotlottam.” ◆ lebontlebont
「Berurin-no kabe-o tori haratta.」 „Lebontották
a berlini falat.”

torihazusitorihazusi ◆ eltávolításeltávolítás ◆ leszerelésleszerelés
torihazuszutorihazuszu ◆ eltávolíteltávolít 「Dencsi-o tori hazu-
sita.」 „Eltávolítottam az elemeket.” ◆ kicsúszikkicsúszik
aa kezébőlkezéből 「Kaban-o tori hazusita.」 „Felemel-
tem a táskát, de kicsúszott a kezemből.” ◆ lesze-lesze-
relrel 「Saváheddo-o tori hazusita.」 „Leszereltem
a zuhanyrózsát.” ◆ leveszlevesz 「Kikainobakkukabá
-o tori hazusita.」 „Levettem a készülék hátlap-
ját.”

torihentorihen ◆ bal oldali madár-gyökbal oldali madár-gyök
torihentorihen ◆ bal oldali állatöves madár-gyökbal oldali állatöves madár-gyök
torihikitorihiki ◆ alkualku 「Torihiki-va matomatta.」 „Áll
az alku.” ◆ tranzakciótranzakció 「Torihiki gotoni teszúr-
jógakakarimaszu.」 „Tranzakciónként kell jutalé-
kot fizetni.” ◆ ügyletügylet 「Ajasii tori hiki-o sita.」
„Kétes ügyletet kötött.” ◆ üzletüzlet 「Ano csúkosa-
va ii torihikidatta.」 „Jó üzlet volt megvenni azt
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a használt kocsit.” ◆ üzletkötésüzletkötés ◇ arugori-arugori-
zumutorihikizumutorihiki algoritmikusalgoritmikus kereskedéskereskedés ◇ ik-ik-
kacutorihikikacutorihiki csomagtervcsomagterv ◇ inszaidátorihi-inszaidátorihi-
kiki bennfentesbennfentes ügyletügylet ◇ uratorihikiuratorihiki mutyimutyi
◇ uratorihikiuratorihiki titkostitkos ügyletügylet ◇ genkintori-genkintori-
hikihiki tőkeáttéttőkeáttét nélkülinélküli ügyletügylet ◇ genbucu-genbucu-
torihikitorihiki azonnaliazonnali ügyletügylet ◇ genbucutorihikigenbucutorihiki
spotügyletspotügylet ◇ genbucutorihikigenbucutorihiki promptügy-promptügy-
letlet ◇ kogucsitorihikikogucsitorihiki kiskis tételűtételű ügyletügylet ◇

szaiteitorihikiszaiteitorihiki arbitrázsarbitrázs kereskedéskereskedés ◇

dzsógaitorihikidzsógaitorihiki tőzsdéntőzsdén kívülikívüli ügyletügylet ◇ só-só-
kokintorihikikokintorihiki tőkeáttételestőkeáttételes kereskedéskereskedés ◇

sóhintorihikisóhintorihiki árukereskedelemárukereskedelem ◇ sin-sin-
jótorihikijótorihiki tőkeáttételestőkeáttételes ügyletügylet ◇ sin-sin-
jótorihikijótorihiki tőkeáttételestőkeáttételes kereskedéskereskedés ◇

tentótorihikitentótorihiki másodlagosmásodlagos ügyletügylet ◇ bátáto-bátáto-
rihikirihiki barterügyletbarterügylet ◇ bátátorihikibátátorihiki csereüz-csereüz-
letlet ◇ hedzsdzsitorihikihedzsdzsitorihiki fedezeti ügyletfedezeti ügylet
torihikidakatorihikidaka ◆ üzletiüzleti forgalomforgalom ◆ üzletkö-üzletkö-
tések mennyiségetések mennyisége
torihikidzsotorihikidzso ◆ börzebörze ◆ értéktőzsdeértéktőzsde ◆

tőzsdetőzsde 「Torihikidzsono szóba」 „tőzsdei árfo-
lyam” ◇ kabusikitorihikidzsokabusikitorihikidzso részvény-részvény-
tőzsdetőzsde ◇ sókentorihikidzsosókentorihikidzso értéktőzsdeértéktőzsde ◇

sóhintorihikidzsosóhintorihikidzso árutőzsdeárutőzsde
torihikidzsokaiintorihikidzsokaiin ◆ tőzsdetagtőzsdetag
torihikiginkótorihikiginkó ◆ számlavezető bankszámlavezető bank
torihikikeijakutorihikikeijaku ◆ adásvételi szerződésadásvételi szerződés
torihikimeiszaitorihikimeiszai ◆ számlakivonatszámlakivonat
torihiki-otorihiki-o szuruszuru / torihikiszurutorihikiszuru ◆ alkutalkut kötköt
「Ródókumiai-va kojósagavato tori hiki-o sita.」
„A szakszervezett alkut kötött a munkáltatóval.”
◆ kereskedikkereskedik 「Kare-va kabuno tori hiki-o si-
teiru.」 „Részvényekkel kereskedik.” ◆ lepaktállepaktál
「Akumato tori hiki-o sita.」 „Lepaktáltam az ör-
döggel.” ◆ paktálpaktál 「Kaisa-va szagisito torihiki-
o sita.」 „Csalóval paktált a vállalat.” ◆ üzletetüzletet
kötköt 「Júrina tori hiki-o sita.」 „Előnyös üzletet
kötöttem.”

torihikiszakitorihikiszaki ◆ partnercégpartnercég ◆ ügyfélügyfél ◆ üz-üz-
letfélletfél 「Torihikiszaki-o okoraszete torihikiga
nakunatta.」 „Megharagítottam az üzletfelünket,
nem lett üzlet.” ◆ üzleti partnerüzleti partner
torihikiszurutorihikiszuru / torihiki-otorihiki-o szuruszuru ◆ alkutalkut kötköt
「Ródókumiai-va kojósagavato tori hiki-o sita.」
„A szakszervezett alkut kötött a munkáltatóval.”
◆ kereskedikkereskedik 「Kare-va kabuno tori hiki-o si-
teiru.」 „Részvényekkel kereskedik.” ◆ lepaktállepaktál
「Akumato tori hiki-o sita.」 „Lepaktáltam az ör-

döggel.” ◆ paktálpaktál 「Kaisa-va szagisito torihiki-
o sita.」 „Csalóval paktált a vállalat.” ◆ üzletetüzletet
kötköt 「Júrina tori hiki-o sita.」 „Előnyös üzletet
kötöttem.”

toriitorii ◆ szentélykapuszentélykapu ◇ mihasiratoriimihasiratorii há-há-
rompilléres szentélykapurompilléres szentélykapu
toriinfuruenzatoriinfuruenza ◆ madárinfluenzamadárinfluenza
tóriippen-notóriippen-no ◆ futólagosfutólagos 「Tóri ippenno siri
ai」 „futólagos ismerős” ◆ hevenyészetthevenyészett 「Tó-
ri ippenno szecumei」 „hevenyészett magyarázat”
◆ sablonossablonos 「Tóri ippenno kaisaku」 „sablonos
értelmezés”

tóriippen-notóriippen-no ◆ érintőlegesérintőleges 「Tóri ippenno
szecumei」 „érintőleges magyarázat” ◆ gépiesgépies
「Tóri ippenno aiszacu」 „gépies köszönés”

toriiretoriire ◆ átvételátvétel 「Joi súkanno tori ire」 „jó
szokás átvétele” ◆ beszedésbeszedés 「Szentakumono-
no tori ire」 „mosott ruhák beszedése” ◆ beta-beta-
karításkarítás 「Akino tori ire」 „őszi betakarítás” ◆

figyelembefigyelembe vételvétel 「Ikenno tori ire」 „véle-
mény figyelembe vétele”

toriiredokitoriiredoki ◆ betakarítás idejebetakarítás ideje
toriiregucsitoriiregucsi ◆ beömlőnyílásbeömlőnyílás
toriirerutoriireru ◆ átveszátvesz 「Gairaigo-o tori ireta.」
„Átvette az idegen szavakat.” ◆ befogadbefogad
「Csisiki-o tori ireta.」 „Befogadtam az ismere-
teket.” ◆ beleveszbelevesz 「Szakka-va honni kareno
kangae-o tori ireta.」 „Az író belevette a könyvbe
a férfi ötletét.” ◆ beszedbeszed 「Kavaita
szentakumono-o tori ireta.」 „Beszedtem a szá-
radt ruhákat.” ◆ betakarítbetakarít 「Kudamono-o tori
ireta.」 „Betakarította a gyümölcsöt.” ◆ bevezetbevezet
「Kaisa-va atarasii gidzsucu-o tori ireta.」 „A vál-
lalat új technológiát vezetett be.” ◆ figyelembefigyelembe
veszvesz 「Atarasii szekkeini rijósano koe-o tori ire-
ta.」 „Az új tervnél figyelembe vették a felhasz-
nálók visszajelzését.” ◆ learatlearat 「Komugi-o tori
ireta.」 „Learatta a búzát.” ◆ megfogadmegfogad
「Csúkoku-o tori ireta.」 „Megfogadtam a taná-
csot.” ◆ meghonosítmeghonosít 「Ibunka-o tori ireta.」
„Meghonosította az idegen kultúrát.”

toriirutoriiru ◆ bevágódikbevágódik 「Dzsósini umaku tori it-
teiru.」 „Ügyesen bevágódott a főnökénél.” ◆

tetszelegtetszeleg 「Kareni tori itte sin-jó-o eta.」 „Tet-
szelegve a bizalmába férkőzött.”

toriiszogitoriiszogi ◆ sietvesietve 「Tori iszogi gohendzsi ita-
simaszu.」 „Sietve válaszolok.” ◆ sürgősensürgősen
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「Tori iszogi gohókokusimaszu.」 „Sürgősen je-
lentjük.”

toriiszogutoriiszogu ◆ sietsiet
torijatorija ◆ baromfikereskedőbaromfikereskedő ◆ madárkeres-madárkeres-
kedőkedő
torijametorijame ◆ elálláselállás 「Kódzsino torijame」
„munkálatoktól elállás” ◆ felhagyásfelhagyás 「Pura-
szucsikkuno sijóno torijame」 „felhagyás a mű-
anyagok használatával” ◆ lemondáslemondás 「Haisano
jojakuno torijame」 „fogorvosi időpont lemondá-
sa” ◆ megszüntetésmegszüntetés 「Szábiszuno torijame」
„szolgáltatás megszüntetése” ◆ törléstörlés 「Njú-
szacuno torijame」 „pályázat törlése”

torijamerutorijameru ◆ elálleláll 「Kare-va kekkon-o tori-
jameta.」 „Elálltam a házasságtól.” ◆ felhagyfelhagy
「Ihankói-o torijameta.」 „Felhagyott a szabály-
ellenes viselkedéssel.” ◆ lemondlemond 「Sucuen-o to-
rijameta.」 „Lemondtam a szereplést.” ◆ meg-meg-
szüntetszüntet 「Haitacuszábiszu-o torijameta.」
„Megszüntették a házhoz szállítást.” ◆ töröltöröl
「Rjokó-o torijameta.」 „Töröltem az utamat.”

torijódocsironintorijódocsironin ◆ trijód-tironintrijód-tironin
torijoszetorijosze ◆ megrendelésmegrendelés ◆ utórendelésutórendelés
torijoszerutorijoszeru ◆ hozathozat 「Buhin-o gaikokukara
tori joszeta.」 „Külföldről hozattam az alkatrészt.”
◆ megrendelmegrendel 「Miszeni
zaikoganakattanodekamera-o tori joszenakereba-
naranakatta.」 „A boltban meg kellet rendelni a
fényképezőgépet, mert nem volt.”

torikabutotorikabuto ◆ bugaku sisakbugaku sisak ◆ sisakvirágsisakvirág
torikadzsitorikadzsi ◆ balrabalra 「Tori kadzsiippai!」 „Tel-
jes gőzzel balra!” ◆ hajóhajó balrabalra kormányzásakormányzása
「Torikadzsito omokadzsi」 „hajó balra és jobbra
kormányzása”

torikaetorikae ◆ cserecsere
torikaekanónabuhintorikaekanónabuhin ◆ betétbetét
torikaerutorikaeru ◆ áthúzáthúz 「Beddorinen-o tori ka-
eta.」 „Áthúztam az ágyneműket.” ◆ átveszátvesz
「Aszekuszaisacu-o tori kaeta.」 „Átvettem az iz-
zadt ingemet.” ◆ cserélcserél 「Miszede
kinókattasacu-o motto ókiiszaizuni tori kaetemo-
ratta.」 „Az üzletben a tegnap vásárolt ingemet
egy nagyobb méretűre cseréltettem.” ◆ elcserélelcserél
「Tomodacsinipórupen oszandoicscsini tori ka-
etemoratta.」 „Elcseréltem barátommal a tolla-
mat egy szendvicsre.” ◆ kicserélkicserél 「Ofurobano

jokuszó-o tori kaeta.」 „Kicseréltettem a kádat a
fürdőszobában.”

torikaesitorikaesi ◆ jóvátételjóvátétel ◆ visszacsinálásvisszacsinálás ◆

visszavételvisszavétel ◇ torikaesinocukanaitorikaesinocukanai jóváte-jóváte-
hetetlenhetetlen 「Tori kaesinocukanai cumi-o okasi-
ta.」 „Jóvátehetetlen bűnt követtem el.”

torikaesinocukanaitorikaesinocukanai ◆ jóvátehetetlenjóvátehetetlen
「Tori kaesinocukanai cumi-o okasita.」 „Jóvá-
tehetetlen bűnt követtem el.” ◆ visszacsinál-visszacsinál-
hatatlanhatatlan 「Kókaisitemo tori kaesigacukanai.」
„Hiába bánom, már nem lehet visszacsinálni.” ◆

visszafordíthatatlanvisszafordíthatatlan
torikaeszutorikaeszu ◆ behozbehoz 「Densa-va okure-o tori
kaesita.」 „A vonat behozta a késést.” ◆ bepótolbepótol
「Tamatta szuiminbuszoku-o tori kaesita.」 „Be-
pótoltam a felgyülemlett alváshiányomat.” ◆ pó-pó-
toltol 「Szonsicu-o tori kaeszu.」 „Pótolja a vesz-
teséget.” ◆ visszaszerezvisszaszerez 「Nuszumareta tokei-
o tori kaesita.」 „Visszaszereztem az ellopott órá-
mat.” ◆ visszaveszvisszavesz 「Ubavareta rjóiki-o tori
kaesita.」 „Visszavette az elvett területet.”

torikagotorikago ◆ madárkalitkamadárkalitka
torikaibjótorikaibjó ◆ túlérzékenységi pneumonitistúlérzékenységi pneumonitis
torikakarutorikakaru ◆ belefogbelefog 「Sigotoni torikakatta.」
„Belefogtam a munkába.” ◆ hozzáfoghozzáfog 「Rireki-
sono szakuszeini torikakatta.」 „Hozzáfogtam ön-
életrajzom megírásához.” ◆ hozzáláthozzálát 「Rjórini
torikakatta.」 „Hozzáláttam a főzésnek.” ◆ meg-meg-
kezdkezd 「Kaisa-va negano densikani torikakatta.」
„A cég megkezdte a negatívok digitalizálását.” ◆

nekiállnekiáll 「Kare-va csósokunitorikakatta.」 „Ne-
kiállt, hogy megreggelizzen.” ◆ nekifognekifog 「Szasz-
szokudzsunbini tori kakatta.」 „Nekifogott az elő-
készületeknek.” ◆ nekilátnekilát 「Sigotoni torikakat-
ta.」 „Nekiláttam a munkának.” ◆ nekilódulnekilódul
「Sigotoniszatto torikakatta.」 „Nekilódultam a
munkának.” ◆ nekivágnekivág 「Szoroszoro sigotoni
tori kakarimasó!」 „Vágjunk neki a munkának!”
◇ hondainitorikakaruhondainitorikakaru lényegrelényegre tértér 「Szasz-
szokuhondaini tori kakarimasó.」 „Térjünk hát a
lényegre!”

tórikakarutórikakaru ◆ arraarra járjár 「Dzsikenga
okitatokicsódoszoko-o tórikakatta.」 „Éppen arra
jártam, amikor az eset történt.” ◆ arraarra megymegy
「Sónengacsódoaszoko-o tórikakattano-o mita.」
„Láttam a fiút, amint éppen arra ment.”
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tórikakattahitotórikakattahito ◆ jöttmentjöttment 「Gúzentórika-
katta hitoto kekkonsita.」 „Megházasodott az első
jöttmenttel.”

torikakomutorikakomu ◆ bekerítbekerít 「Guntai-va jószai-o tori
kakonda.」 „A sereg bekerítette a várat.” ◆ körül-körül-
fogfog 「Fan-va poppuszutá-o tori kakonda.」 „A
popsztárt körülfogták a rajongói.” ◆ körülveszkörülvesz
「Nihon-va umini tori kakomareteiru.」 „Japán
tengerrel van körülvéve.”

torikarubonszankairotorikarubonszankairo ◆ trikarboxilsav-trikarboxilsav-
ciklusciklus
torikavatorikava ◆ csirkebőrcsirkebőr ◆ madárbőrmadárbőr
torikavaszutorikavaszu ◆ cserélcserél 「Sunóra-va iken-o tori
kavasita.」 „A vezetők véleményt cseréltek.” ◆

váltvált 「Szúcúno tegami-o tori kavasita.」 „Né-
hány levelet váltottak.” ◇ szakazuki-oszakazuki-o torika-torika-
vaszuvaszu iszogatiszogat egymássalegymással 「Karera-va
szakazuki-o tori kavasita.」 „Iszogattak egymás-
sal.” ◇ jakuszoku-ojakuszoku-o torikavaszutorikavaszu ígéretetígéretet
tesznektesznek egymásnakegymásnak 「Karera-va jakuszoku-o
tori kavasita.」 „Ígéretet tettek egymásnak.”

torikesitorikesi ◆ bevonásbevonás 「Isimenkjono tori kesi
sobun-o uketa.」 „Bevonták az orvosi engedé-
lyét.” ◆ mégsemmégsem ◆ sztornósztornó ◆ törléstörlés 「Csú-
monno tori kesi」 „megrendelés törlése” ◆

visszavonásvisszavonás 「Szakki ittano-va tori kesi!」
„Visszavonom, amit az előbb mondtam!”

torikeszenaitorikeszenai ◆ visszavonhatatlanvisszavonhatatlan 「Tori
keszenai sicugen」 „visszavonhatatlan megjegy-
zés”

torikeszerutorikeszeru ◆ visszavonhatóvisszavonható
torikeszutorikeszu ◆ bevonbevon 「Untenmenkjo-va tori ke-
szareta.」 „Bevonták a jogosítványomat.” ◆ el-el-
töröltöröl 「Hóricu-va tori keszareta.」 „Eltörölték a
törvényt.” ◆ felbontfelbont 「Kare-va kon-jaku-o tori
kesita.」 „Felbontotta az eljegyzését.” ◆ sztor-sztor-
nóznóz 「Tori hiki-o tori kesita.」 „Sztornózta az
ügyletet.” ◆ töröltöröl 「Kaisa-va kuriszumaszupáti-
o tori kesita.」 „A cég törölte a karácsonyi bulit.”
◆ visszamondvisszamond 「Csikai-o tori kesita.」 „Vissza-
mondta az esküjét.” ◆ visszavonvisszavon 「Torihiki-o
tori kesita.」 „Visszavontam a tranzakciót.” ◇ to-to-
rikesirikesi visszavonásvisszavonás 「Szakki ittano-va tori ke-
si!」 „Visszavonom, amit az előbb mondtam!”

torikitoriki ◆ bujtásbujtás ◆ bujtványbujtvány
torikimetorikime ◆ alkualku 「Kakakuno tori kime-o ma-
moranakatta.」 „Nem tartotta magát az áralku-

hoz.” ◆ egyezségegyezség ◆ megállapodásmegállapodás 「Rjósato-
mo tori kimeni sitagatta.」 „Mindkét fél tartotta
magát a megállapodáshoz.” ◆ megegyezésmegegyezés
torikimerutorikimeru ◆ megállapodikmegállapodik 「Dzsóken-o tori
kimeta.」 „Megállapodtunk a feltételekben.” ◆

megegyezikmegegyezik 「Hiki vatasi kigen-o tori kimeta.」
„Megegyeztek az átadás időpontjában.” ◇

jakuszoku-ojakuszoku-o torikimerutorikimeru ígéretetígéretet tesztesz
「Renrakuszuru jakuszoku-o tori kimeta.」 „Ígé-
retet tettek, hogy megkeresik egymást.”

torikirutorikiru ◆ teljesenteljesen eltávolíteltávolít 「Siszeki-o to-
rikitta.」 „Teljesen eltávolította a fogkövet.”

torikiszurutorikiszuru ◆ bujtbujt 「Budóno tori ki-o sita.」
„Szőlőt bujtottam.”

torikkutorikku ◆ fogásfogás ◆ trükktrükk 「Madzsisan-
notorikku-o tokenakatta.」 „Nem tudtam rájönni
a bűvész trükkjére.” ◆ turpisságturpisság 「Nanikato-
rikkugaariszódeszu.」 „Valami turpisság lehet a
dologban.”

torikkueigatorikkueiga ◆ trükkfilmtrükkfilm
torikku-purétorikku-puré ◆ cselezéscselezés ◆ trükközéstrükközés
torikkusasintorikkusasin ◆ trükkfotótrükkfotó
torikku-sottotorikku-sotto ◆ trükkös biliárdlökéstrükkös biliárdlökés
torikkuszacueitorikkuszacuei ◆ trükkfelvételtrükkfelvétel
torikotoriko ◆ hadifogolyhadifogoly ◆ rabrab 「Jokubóno tori-
koninatta.」 „A vágy rabja lett.” ◇ torikoninarutorikoninaru
rabulrabul ejtikejtik 「On-nano torikoninaru.」 „Rabul
ejtik a nők.”

torikomarerutorikomareru ◆ beépülbeépül 「Hósaszeibussicu-va
szakanano karadani tori komareta.」 „A radioak-
tív anyag beépült a hal szervezetébe.”

torikomitorikomi ◆ beolvasásbeolvasás 「Détano tori komi」
„adatok beolvasása” ◆ beszedésbeszedés 「Szentaku-
monono tori komi-va ottono sigotoda.」 „A mo-
sott ruhák beszedése a férjem dolga.” ◆ bevitelbevitel
◆ digitalizálásdigitalizálás 「Soruinoszukjanádeno tori ko-
mi」 „iratok digitalizálása szkennerrel” ◆ elfog-elfog-
laltságlaltság ◆ importálásimportálás 「Fairuno tori komini
kurósita.」 „Nehezen ment a fájl importálása.” ◆

kavarodáskavarodás ◆ megszerzésmegszerzés 「Szenzaitekina
kokjakuno tori komiga neraida.」 „A potenciális
vevők megszerzése a cél.” ◆ zűrzűr 「Sinszekino
ie-va tori kondeita.」 „Volt valami zűr a roko-
nomnál.” ◇ torikomiszagitorikomiszagi nemnem fizetőfizető csaláscsalás
「Tori komi szagide sóhinno daikin-o tori szokon-
eta.」 „A csaló nem fizette ki a terméket.” ◇ to-to-
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rikomicsúrikomicsú nemnem érér rárá 「Imatori komi csúna-
node, atode denvasitekudaszai.」 „Most nem érek
rá, hívjon később!”

torikomicsútorikomicsú ◆ nemnem érér rárá 「Imatori komi csú-
nanode, atode denvasitekudaszai.」 „Most nem
érek rá, hívjon később!”

torikomiszagitorikomiszagi ◆ elorzáselorzás ◆ nemnem fizetőfizető csa-csa-
láslás 「Tori komi szagide sóhinno daikin-o tori
szokoneta.」 „A csaló nem fizette ki a terméket.”

torikomutorikomu ◆ beépítbeépít 「Neta-o dzsibunno sósze-
cuni tori konda.」 „Az ötletet beépítette a saját
novellájába.” ◆ beeresztbeereszt 「Mado-o akete sin-
szenna kúki-o tori konda.」 „Kinyitottam az ab-
lakot, hogy beeresszem a friss levegőt.” ◆ bele-bele-
veszvesz 「Keikakuni min-nano kangae-o tori kon-
da.」 „Mindenki ötletét belevettem a tervbe.” ◆

beolvasbeolvas 「Konpjútáni dóga-o tori konda.」 „Be-
olvastam a számítógéppel a videót.” ◆ beszedbeszed
「Amega furiszónanode szentakumono-o tori
kondekudaszai.」 „Szedd be a ruhákat, mert esőre
áll az idő!” ◆ bevezetbevezet 「Hejani hansaszuru
hikari-o tori konda.」 „Bevezette a visszavert nap-
fényt a szobába.” ◆ digitalizáldigitalizál 「Sasin-o konp-
jútáni tori konda.」 „Digitalizáltam a fényképe-
ket.” ◆ elfoglaltelfoglalt 「Imaha tori kondeiru.」
„Most elfoglalt vagyok.” ◆ elorozeloroz 「Mumeino
szakkjokukano ongaku-o tori konda.」 „Elorozta
egy ismeretlen zeneszerző zenéjét.” ◆ hízeleghízeleg
「Dzsósi-o tori konde sósinsita.」 „Hízelgett a fő-
nökének, és előléptették.” ◆ importálimportál
「Konpjútánifairu-o tori konda.」 „Importáltam
a fájlt.” ◆ kavarodáskavarodás vanvan 「Imakekkonsikino
dzsunbide tori kondeiru.」 „Az esküvői előkészü-
letek miatt most kavarodás van.” ◆ magamaga mellémellé
állítállít 「Dzsósi-o tori konda.」 „Magam mellé ál-
lítottam a főnökömet.” ◆ megnyermegnyer 「Giin-o mi-
katani tori konda.」 „Megnyertem a képviselőt az
ügynek.” ◇ torikomarerutorikomareru beépülbeépül
「Hósaszeibussicu-va szakanano karadani tori
komareta.」 „A radioaktív anyag beépült a hal
szervezetébe.”

torikoninarutorikoninaru ◆ rabulrabul ejtikejtik 「On-nano toriko-
ninaru.」 „Rabul ejtik a nők.”

torikosigurótorikosiguró ◆ feleslegesfelesleges aggodalomaggodalom ◆ túl-túl-
zott aggodalomzott aggodalom
tórikoszutórikoszu ◆ átmegyátmegy 「Curai dzsiki-o tóri kosi-
ta.」 „Nehéz időkön ment át.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy
「Kare-va kiken-o tóri kosita.」 „Keresztülment

a veszélyen.” ◆ túlmegytúlmegy 「Kono hacugen-va
dzsódan-o tóri kositeiru.」 „Ez a megjegyzés túl-
megy a viccen.” ◆ túlteszitúlteszi magátmagát 「Kare-va
kanasimi-o tóri kosite rakkanni itatta.」 „Túltette
magát a szomorúságon, és visszanyerte az opti-
mizmusát.” ◇ zudzsó-ozudzsó-o tórikoszutórikoszu átrepülátrepül aa
fejefeje felettfelett 「Dzsúdan-va zudzsó-o tóri kosi-
ta.」 „Átrepült a fejem felett egy puskagolyó.”

torikovaszutorikovaszu ◆ bontbont 「Dzsúki-va ie-o tori kova-
siteiru.」 „A munkagép bontja a házat.” ◆ lebontlebont
「Vatasitacsino ieno maeno tatemono-va tori ko-
vaszareta.」 „Az előttünk lévő épületet lebontot-
ták.” ◆ lerombollerombol 「Haioku-o tori kovasita.」
„Lerombolta a romos házat.”

torikucsitorikucsi ◆ szumó technikaszumó technika
torikumitorikumi ◆ erőfeszítéserőfeszítés ◆ fellépésfellépés 「Oso-
kubósino tori kumi」 „korrupció elleni fellépés”
◆ kezdeményezéskezdeményezés 「Kósita tori kumi-va saka-
ini jakudatteiru.」 „Az ilyen kezdeményezések a
társadalom javára vannak.” ◆ megbirkózásmegbirkózás
「Ondankataiszaku-e no tori kumi」 „megbirkó-
zás a felmelegedéssel” ◆ mérkőzésmérkőzés 「Szumóno
tori kumi」 „szumómérkőzés” ◆ próbálkozáspróbálkozás ◆

vállalkozásvállalkozás
torikumutorikumu ◆ birokrabirokra kelkel 「Jokozunato tori kun-
da.」 „Birokra kelt a jokozunával.” ◆ felveszifelveszi aa
harcotharcot 「Igaku-va ganno csirjóni tori kunda.」
„Az orvostudomány felvette a harcot a rák ellen.”
◆ foglalkozikfoglalkozik 「Iron-na mondaini tori kundei-
maszu.」 „Sok problémával foglalkozik.” ◆ meg-meg-
birkózikbirkózik 「Kaisa-va kankjómondaini tori kun-
da.」 „A cég megbirkózott a környezetvédelmi
problémával.” ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik 「Muzukasii si-
gotoni tori kunda.」 „Nekigyürkőzött a nehéz
munkának.” ◆ nekiveselkediknekiveselkedik 「Sigotoni tori
kunda.」 „Nekiveselkedtem a munkának.” ◆ vál-vál-
lalkoziklalkozik 「Atarasii dzsigjóni tori kumu.」 „Új te-
vékenységre vállalkozik.”

torikurudauntorikurudaun ◆ lecsordogáláslecsordogálás
torikuzuszutorikuzuszu ◆ megbontmegbont 「Csokin-o tori kuzus-
ita.」 „Megbontottam a megtakarított pénzemet.”

torimatorima ◆ élletörő gépélletörő gép ◆ leélező gépleélező gép
torimátorimá ◆ leélező gépleélező gép
tórimatórima ◆ ámokfutóámokfutó ◆ utcai gyilkosutcai gyilkos
torimábarikontorimábarikon ◆ trimmer kondenzátortrimmer kondenzátor
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torimagirerutorimagireru ◆ elkeveredikelkeveredik 「Sorui-va doko-
kani tori magiretesimatta.」 „Valahová elkevere-
dett az irat.” ◆ kiki semsem látsziklátszik 「Sigotoni tori
magireteiru.」 „Ki sem látszom a munkából.”

torimakitorimaki ◆ körbelihegőkörbelihegő ◆ seggnyalóseggnyaló ◆

sleppslepp ◆ tányérnyalótányérnyaló
torimakirencsútorimakirencsú ◆ holdudvarholdudvar ◆ sleppslepp
torimakutorimaku ◆ körbelihegkörbeliheg 「Kanodzso-va ózeino
otokoni tori makareteiru.」 „Körbelihegik a férfi-
ak.” ◆ körülfogkörülfog 「Kasu-va fan-ni tori makare-
ta.」 „Az énekest körülfogták a rajongói.” ◆ kö-kö-
rülveszrülvesz 「Mókenni tori makareta.」 „Körülvet-
tek a vérebek.” ◆ körülzárkörülzár 「Demo tai-va keisza-
cuni tori makareta.」 „A rendőrök körülzárták a
tüntetőket.”

torimatometorimatome ◆ összegyűjtésösszegyűjtés
torimatomerutorimatomeru ◆ összegyűjtösszegyűjt 「Iken-o torima-
tometa.」 „Összegyűjtöttem a véleményeket.” ◆

összepakolösszepakol 「Nimocu-o torimatomete dete it-
ta.」 „Összepakolta a cuccát, és elment.” ◆

összeszedösszeszed 「Kangae-o torimatometa.」
„Összeszedtem a gondolataimat.” ◆ rendezrendez
「Araszoi-o torimatometa.」 „Rendezte a vi-
szályt.”

torimavaszutorimavaszu ◆ szedszed ésés körbeadkörbead 「Rjóri-o
szarani tori mavaszu.」 „Szedtem az ételből és
körbeadtam.” ◆ ügyesenügyesen elvégezelvégez 「Kadzsi-o
tori mavasita.」 „Ügyesen elvégeztem a munkát.”

torimazerutorimazeru ◆ összekeverösszekever 「Szecscsakuzaino
szeibun-o tori mazeta.」 „Összekeverte a ragasztó
komponenseit.” ◆ vegyítvegyít 「Vajó-o tori mazeta
ongaku」 „japán és nyugati stílust vegyített zene”

torimetorime ◆ farkasvakságfarkasvakság
torimecsiruamintorimecsiruamin ◆ trimetil-amintrimetil-amin
torimerofitonruitorimerofitonrui ◆ trimerofitáktrimerofiták
tórimicsitórimicsi ◆ átjáróátjáró 「Csikano tóri micsi-o hot-
ta.」 „Föld alatti átjárót ásott.” ◆ ösvényösvény 「Ho-
teruno uragavani, sikano tóri micsigaatta.」 „Ho-
tel mögött volt egy őzek által kitaposott ösvény.”
◆ útút 「Taoreta ki-va tóri micsi-o fuszaideita.」
„Az autó útjában állt egy kidőlt fa.” ◆ útvonalútvonal
「Nihon-va taifúno tóri micsininatteiru.」 „Japán
a tájfunok útvonalába esik.” ◇ kumonotórimicsikumonotórimicsi
felhőátvonulásfelhőátvonulás 「Asitajóroppa-va kumono tóri
micsininaru.」 „Holnap Európa-szerte felhőátvo-

nulás lesz.” ◇ moguranotórimicsimoguranotórimicsi vakondjá-vakondjá-
ratrat
torimidasitatorimidasita ◆ feldúltfeldúlt 「Tori midasita kjaku-
ga aravareta.」 „Megjelent egy feldúlt ügyfél.” ◆

ijedtijedt ◆ zaklatottzaklatott 「Hanzai-o okasita atode
tori midasiteita.」 „A bűncselekmény elkövetése
után zaklatottan viselkedett.” ◆ ziláltzilált 「Kóbanni
tori midasita dzsoszeiga aravareta.」 „Egy zilált
nő jelent meg a rendőrposzton.”

torimidaszutorimidaszu ◆ elvesztielveszti nyugalmátnyugalmát
「Szakihodo-va tori midasiteite, sicureiitasimasi-
ta.」 „Elnézést, hogy az imént elvesztettem a nyu-
galmam.” ◆ felforgatfelforgat 「Heja-o tori midasita-
mama, bjóinnikakecuketa.」 „A szobámat felfor-
gatva hagyva a kórházba siettem.” ◆ zaklatottzaklatott
「Dzsikononjúszu-o kiite tori midasita.」 „A bal-
eset hírére zaklatott lett.” ◇ torimidasitatorimidasita ziláltzilált
「Kóbanni tori midasita dzsoszeiga aravareta.」
„Egy zilált nő jelent meg a rendőrposzton.” ◇ to-to-
rimidasitarimidasita feldúltfeldúlt 「Tori midasita kjakuga ara-
vareta.」 „Megjelent egy feldúlt ügyfél.”

torimingutorimingu ◆ körülvágáskörülvágás ◆ lenyeséslenyesés ◆ mé-mé-
retre vágásretre vágás ◆ szegélydíszszegélydísz ◆ trimmeléstrimmelés
toriminguszurutoriminguszuru ◆ levágjalevágja aa feleslegetfelesleget
「Niku-o torimingusita.」 „Levágtam a húsról a
felesleget.” ◆ megnyírmegnyír 「Inuno ke-o torimingu-
sita.」 „Megnyírtam a kutya szőrét.” ◆ méretreméretre
vágvág 「Sasin-o torimingusita.」 „Méretre vágtam
a fényképet.”

torimocutorimocu ◆ gondoskodikgondoskodik ◆ közvetítközvetít
「Odzsiga kanodzsono kekkon-o tori motta.」 „A
nagybácsi közvetítette a lány házasságát.” ◆ szó-szó-
rakoztatrakoztat 「Kjaku-o tori mocu.」 „Szórakoztatja
a vendégeket.” ◇ za-o torimocuza-o torimocu szórakoztatszórakoztat
torimocsitorimocsi ◆ madárenyvmadárenyv ◆ madárfogómadárfogó enyvenyv
◆ madárlépmadárlép
torimocsitorimocsi ◆ gondoskodásgondoskodás ◆ közvetítésközvetítés
「Koino tori mocsi-o cutomeru.」 „Szerelmi köz-
vetítéssel foglakozik.” ◆ szórakoztatásszórakoztatás
「Kare-va kjakuno tori mocsigaii.」 „Jól szóra-
koztatja a vendégeket.”

torimodoszutorimodoszu ◆ behozbehoz 「Densaga okure-o tori
modosita.」 „A vonat behozta a késést.” ◆ be-be-
pótolpótol 「Okure-o tori modosita.」 „Bepótoltam
a lemaradást.” ◆ visszahódítvisszahódít
「Vakaretagárufurendo-o tori modosita.」
„Visszahódította a barátnőjét.” ◆ visszahozvisszahoz
「Szaimindzsucude kioku-o tori modosita.」 „A
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hipnózis visszahozta az emlékezetét.” ◆ vissza-vissza-
kapkap 「Okane-o tori modosita.」 „Visszakapta a
pénzt.” ◆ visszanyervisszanyer 「Dzsisin-o tori modo-
sita.」 „Visszanyertem az önbizalmamat.” ◆

visszaszerezvisszaszerez 「Misze-va kjakuasi-o tori modo-
sita.」 „Az üzlet visszaszerezte a kuncsaftokat.” ◇

isiki-oisiki-o torimodoszutorimodoszu visszanyerivisszanyeri azaz eszmé-eszmé-
letétletét 「Sissinsita hito-va isiki-o tori modosita.」
„Az ájult ember visszanyerte az eszméletét.” ◇ ki-ki-
oo torimodoszutorimodoszu visszanyerivisszanyeri aa kedvétkedvét 「Ki-
o tori modosite sigotoni hagenda.」 „Visszanyert
kedvvel nekiveselkedtem a munkának.”

torimomonikutorimomoniku ◆ csirkecombcsirkecomb
torimonaoszazutorimonaoszazu ◆ tulajdonképpentulajdonképpen 「Kono
mondai-va , torimo naoszazu szekaizentaino mon-
daida.」 „Ez a probléma tulajdonképpen az egész
világ problémája.”

torimunenikutorimuneniku ◆ csirkemellcsirkemell ◆ melle húsamelle húsa
torimuszubutorimuszubu ◆ megkötmegköt 「Dzsójaku-o tori mu-
szunda.」 „Megkötötte a szerződést.” ◆ össze-össze-
boronálboronál 「Karerano fucsi-o tori muszundano-va
bokudatta.」 „Én voltam az, aki összeboronálta
őket.” ◇ kigen-okigen-o torimuszubutorimuszubu kegyeibekegyeibe fér-fér-
kőzikkőzik 「Dzsósino kigen-o tori muszunda.」 „A
főnöke kegyeibe férkőzött.”

tórinatórina ◆ közismert névközismert név
torinabetorinabe ◆ tyúkhús nabetyúkhús nabe
torinakiszatonokómoritorinakiszatonokómori ◆ vakokvakok közöttközött fél-fél-
szemű a királyszemű a király
torinaoszutorinaoszu ◆ újrafényképezújrafényképez 「Sasin-o tori
naosita.」 „Újrafényképeztem a fotót.”

torinaoszutorinaoszu ◆ újragyűjtújragyűjt 「Détá-o tori naosi-
ta.」 „Újragyűjtöttük az adatokat.” ◆ újraját-újraját-
szikszik 「Szumó-o tori naosita.」 „Újrajátszották a
szumómérkőzést.” ◆ újraújra megragadmegragad 「Fude-
o tori naosita.」 „Újra tollat ragadtam.” ◆ új-új-
ravégezravégez 「Ankéto-o tori naosita.」 „Újravégez-
ték a felmérést.” ◆ visszanyervisszanyer 「Ki-o tori na-
ositemó icsidosikenni csószensita.」 „Visszanyer-
tem az erőmet, és még egyszer vizsgázni mentem.”
◇ ki-oki-o torinaoszutorinaoszu összeszediösszeszedi magátmagát 「Ki-o
tori naosite futatabi sigotoni hagenda.」 „Össze-
szedtem magam, és újra nekiálltam a munkának.”

torinasitorinasi ◆ közbenjárásközbenjárás 「Kjócúno tomodacsi-
no tori naside futari-va vakaisita.」 „A közös ba-
rátjuk közbenjárásával kibékültek.” ◆ közvetí-közvetí-
téstés

torinaszutorinaszu ◆ feldobfeldob 「Dzsódan-o itte za-o tori-
nasita.」 „Viccel feldobtam a hangulatot.” ◆ köz-köz-
benjárbenjár 「Torinasite futari-o vakaiszaszeta.」
„Közbenjárásommal kibékültek.” ◆ lecsillapítlecsillapít
「Okotta csicsioja-o torinasita.」 „Lecsillapítot-
tam az apámat.” ◆ mentment 「Giin-va ba-o torina-
szótosita.」 „A képviselő próbálta menteni a hely-
zetet.”

torinidádotótorinidádotó ◆ Trinidad-szigetTrinidad-sziget
torinidádo-tobagotorinidádo-tobago ◆ Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago
torinigaszutorinigaszu ◆ elszalasztelszalaszt 「Joi kikai-o tori ni-
gasita.」 „Elszalasztottam a jó alkalmat.” ◆ ki-ki-
csúszikcsúszik aa kezébőlkezéből 「Keiszacu-va han-nin-o to-
ri nigasita.」 „Kicsúszott a rendőrség kezéből a
tettes.”

toriniikutoriniiku ◆ elmegyelmegy érteérte 「Vaszure monono
kasza-o torini itta.」 „Elmentem az ottfelejtett es-
ernyőmért.”

torinikutoriniku ◆ baromfihúsbaromfihús ◆ csirkehúscsirkehús ◆ szár-szár-
nyashúsnyashús ◇ szabaitatorinikuszabaitatoriniku bontottbontott csir-csir-
keke 「Szabaita toriniku-o katteto ivanakatta?」
„Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hoz-
zál?”

torinititoriniti ◆ SzentháromságSzentháromság
torinoanatorinoana ◆ madárodúmadárodú
torinocumemonotorinocumemono ◆ töltötttöltött csirkecsirke 「Torino
cume monoóbun jaki」 „sütőben sült töltött csir-
ke”

torinoeszatorinoesza ◆ madáreledelmadáreledel
torinoeszabakotorinoeszabako ◆ madáretetőmadáretető
torinofuntorinofun ◆ madárürülékmadárürülék
torinokakoibatorinokakoiba ◆ tyúkudvartyúkudvar
torinokaraagetorinokaraage ◆ liszttelliszttel rántottrántott csirke-csirke-
húshús
torinokerutorinokeru ◆ eltávolíteltávolít 「Haisa-va siszeki-o
tori noketa.」 „A fogorvos eltávolította a fogkö-
vet.” ◆ félreteszfélretesz 「Tabe monono asitano bun-o
torinoketa.」 „Félretettem a holnapi részt az étel-
ből.” ◆ félretolfélretol 「Dzsamana iszu-o torinoke-
ta.」 „Félretoltam az útból a széket.” ◆ megszün-megszün-
tettet 「Szeidzsika-va kokuminno fuan-o torinoke-
ta.」 „A politikus megszüntette a nép aggodal-
mát.”

torinokoetorinokoe ◆ madárcsicsergésmadárcsicsergés ◆ madárcsi-madárcsi-
ripelésripelés
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torinokokutorinokoku ◆ este hat óraeste hat óra
torinokoszarerutorinokoszareru ◆ visszamaradvisszamarad 「Kare-va
dzsidaini tori nokoszareta.」 „Visszamaradt a ko-
ra mögött.”

torinokoszutorinokoszu ◆ hátrahagyhátrahagy 「Inu-o tori noko-
site rjokóni dekaketa.」 „A kutyámat hátrahagyva
elutaztam.” ◆ kihagykihagy 「Vatasihitoridake tori
nokoszareteirujóna kigaszuru.」 „Úgy érzem, en-
gem kihagytak mindenből.” ◆ meghagymeghagy
「Haisa-va csiiszai musiba-o tori nokositesimat-
ta.」 „A fogorvos véletlenül meghagyott egy kis
szuvas részt.” ◆ otthagyotthagy 「Kodomo-va kuru-
mani tori nokoszareta.」 „A gyereket otthagyták
a kocsiban.” ◇ torinokoszarerutorinokoszareru visszamaradvisszamarad
「Kare-va dzsidaini tori nokoszareta.」 „Vissza-
maradt a kora mögött.”

torinomomonikutorinomomoniku ◆ csirkecombcsirkecomb
torinonakigoetorinonakigoe ◆ madárcsiripelésmadárcsiripelés ◆ madár-madár-
hanghang 「Torino naki goeno rokuonga sumide-
szu.」 „Madárhangokat gyűjtök.” ◆ madárszómadárszó
tórinonamaetórinonamae ◆ utcanévutcanév
torinoszutorinoszu ◆ madárfészekmadárfészek
torinozokutorinozoku ◆ eltávolíteltávolít 「Hjómenkaraaka-o
tori nozoita.」 „Eltávolította a szennyeződést a
felszínéről.” ◆ kirostálkirostál 「Varui teian-o tori no-
zoita.」 „Kirostálta a rossz javaslatokat.” ◆ ki-ki-
szűrszűr 「Jóekikara oszenbucu-o tori nozoita.」
„Kiszűrte a szennyezőanyagot az oldatból.” ◆ le-le-
takaríttakarít 「Monkara szabi-o tori nozoita.」 „Le-
takarítottam a rozsdát a kapuról.” ◆ megtisztítmegtisztít
「Jaszaikara nójaku-o tori nozoita.」 „Megtisz-
títottam a zöldséget a növényvédő szerektől.” ◆

mentesítmentesít 「Szakkjúni oszenbussicu-o tori nozo-
kanakerebanaranai.」 „Sürgősen mentesíteni kell
a szennyező anyagoktól.” ◇ rokasitetorinozo-rokasitetorinozo-
kuku kiszűrkiszűr 「Kaiszuini fukumareru biszeibucu-o
rokasite tori nozoita.」 „A tengervízből kiszűrtem
a mikroorganizmusokat.”

tórinuketórinuke ◆ átjárásátjárás 「Tóri nuke kinsi」 „Tilos
az átjárás!” ◆ átjutásátjutás 「Kono komicside tóri
nuke dekiru.」 „Ezen a keskeny utcán át lehet jut-
ni.”

tórinukerutórinukeru ◆ átbújikátbújik 「Nezumi-va ana-o tóri
nuketa.」 „Az egér átbújt a lyukon.” ◆ átcsúszikátcsúszik
「Ken-ecu-o tóri nuketa.」 „Átcsúszott a cenzú-
rán.” ◆ átfurakodikátfurakodik 「Hitogomi-o tóri nuke-
ta.」 „Átfurakodtam a tömegen.” ◆ áthaladáthalad

「Kuruma-va ton-neru-o tóri nuketa.」 „Az autó
áthaladt az alagúton.” ◆ átjutátjut 「Ivaba-o jattono
omoide tóri nuketa.」 „Sikerült végre átjutnom a
sziklákon.” ◆ átszelátszel 「Kono tecudó-va macsi-o
tóri nukeru.」 „Ez a vasútvonal átszeli a várost.”
◆ keresztülesikkeresztülesik 「Tama-va kuda-o tóri nuke-
ta.」 „A golyó keresztülesett a csövön.” ◇

magarikado-omagarikado-o umakutórinukeruumakutórinukeru beveszibeveszi aa
kanyartkanyart
toriotorio ◆ triótrió
toriokonautoriokonau ◆ tarttart 「Szógi-o tori okonatta.」
„Temetést tartottak.”

torioszaerutorioszaeru ◆ elfogelfog 「Han-nin-va genbade to-
ri oszaerareta.」 „A helyszínen elfogták a tettest.”
◆ lefoglefog 「Abareru kjaku-o tomodacsiga tori
oszaeta.」 „A barátai lefogták a dühöngő vendé-
get.”

toriószutoriószu ◆ trióztrióz
toriotoszutoriotoszu ◆ kicsúszikkicsúszik aa kezébőlkezéből 「Vain-
no bin-o tori otosita.」 „Kicsúszott a kezemből a
borosüveg.” ◆ kiejtkiejt 「Azentositeguraszu-o tori
otosita.」 „Ámulatomban kiejtettem a kezemből a
poharat.”

toripanoszómatoripanoszóma ◆ trypanosomatrypanosoma ◇ ganbia-ganbia-
toripanoszómasótoripanoszómasó afrikai álomkórafrikai álomkór
torippingutorippingu ◆ feltartásfeltartás
toripputorippu ◆ rövid útrövid út ◆ utazásutazás
toripurettoangótoripurettoangó ◆ triplett kódtriplett kód
toripurutoripuru ◆ háromhárom gombócgombóc 「Toripurunoaiszu-
o tabeta.」 „Három gombócos fagyit ettem.” ◆

triplatripla
toripuru-akuszerutoripuru-akuszeru ◆ tripla axeltripla axel
toripuru-purétoripuru-puré ◆ tripla játéktripla játék
toripusintoripusin ◆ tripszintripszin
toripusinógentoripusinógen ◆ tripszinogéntripszinogén
toriputofantoriputofan ◆ triptofántriptofán
torirebátorirebá ◆ csirkemájcsirkemáj
torirjóritorirjóri ◆ baromfiételbaromfiétel ◆ csirkeételcsirkeétel ◆

tyúkételtyúkétel
torirutoriru ◆ trillatrilla
torisikirutorisikiru ◆ leszervezleszervez 「Bokuno kekkonsiki-
o anega tori sikitta.」 „Az én esküvőmet a nővé-
rem szervezte le.” ◆ levezényellevezényel 「Kaigi-o tori
sikitta.」 „Levezényelte az ülést.” ◆ ügyesenügyesen ke-ke-
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zelzel ◆ vezetvezet 「Misze-o hitoride tori sikitteiru.」
„Egyedül vezeti a boltot.”

torisimaritorisimari ◆ ellenőrzésellenőrzés 「Kócúihanno tor-
isimariga kibisikunatta.」 „A közlekedési kihágá-
sok ellenőrzése szigorodott.” ◆ felügyeletfelügyelet
「Kódzsino tori simari-o makaszeta.」 „Az épít-
kezés felügyeletét bízták rá.” ◆ intézkedésintézkedés
「Keiszacu-va tori simari-o okonatta.」 „A rendőr
intézkedett.” ◆ rendészetrendészet 「Kócúihanno tor-
isimarino sigotositeiru.」 „Közlekedésrendészet-
tel foglalkozik.” ◇ iszszeitorisimariiszszeitorisimari tömegestömeges
ellenőrzésellenőrzés 「Insúntenno iszszeitori simari-o
dzsissisita.」 „Tömeges alkohol-ellenőrzést vé-
geztek.” ◇ szokudotorisimariszokudotorisimari sebesség-sebesség-
ellenőrzésellenőrzés
torisimarijakutorisimarijaku ◆ igazgatóigazgató ◇ dzsómutor-dzsómutor-
isimarijakuisimarijaku ügyvezetőügyvezető igazgatóigazgató ◇ szenmu-szenmu-
torisimarijakutorisimarijaku főigazgatófőigazgató ◇ daihjótor-daihjótor-
isimarijakuisimarijaku elnök-vezérigazgatóelnök-vezérigazgató
torisimarijakukaitorisimarijakukai ◆ igazgatótanácsigazgatótanács
torisimarijakukaicsótorisimarijakukaicsó ◆ igazgatótanácsigazgatótanács el-el-
nökenöke
torisimarijakusacsótorisimarijakusacsó ◆ elnök-elnök-
vezérigazgatóvezérigazgató
torisimarikjokutorisimarikjoku ◆ rendészetrendészet
torisimariszentorisimariszen ◆ vízi rendészet hajójavízi rendészet hajója
torisimarutorisimaru ◆ ellenőrizellenőriz 「Kócúihan-o tori si-
maru.」 „Ellenőrzi a közlekedés szabályainak be-
tartását.” ◆ fellépfellép 「Fúrigan-o gendzsúni tori si-
maru.」 „Szigorúan fellép a huligánok ellen.” ◆

igazgatigazgat 「Kaisa-o tori simaru.」 „Igazgatja a
vállalatot.” ◆ megfékezmegfékez 「Hanzai-o tori sima-
ru」 „Megfékezi a bűnözést.”

torisirabetorisirabe ◆ kivizsgáláskivizsgálás 「Keidzsidzsikenno
tori sirabe」 „bűneset kivizsgálása” ◆ vizsgálatvizsgálat
「Keiszacuno torisirabede karegaano dzsikenni
kakavarigaaruto hanmeisita.」 „A rendőrségi
vizsgálat során kiderült, hogy köze volt az ügy-
höz.”

torisirabetorisirabe ◆ kihallgatáskihallgatás 「Jógisano tori sira-
be」 „gyanúsított kihallgatása”

torisiraberutorisiraberu ◆ kihallgatkihallgat 「Keiszacu-va han-
nin-o tori sirabeta.」 „A rendőrség kihallgatta a
tettest.” ◆ kivizsgálkivizsgál 「Keiszacu-va dzsiken-o to-
ri sirabeta.」 „A rendőrség kivizsgálta az ügyet.”
◆ megvizsgálmegvizsgál 「Sitainopokettono nakami-o tori

sirabeta.」 „Megvizsgálta a halott zsebének tartal-
mát.”

toriszagetoriszage ◆ visszavonásvisszavonás 「Teianno tori
szage」 „javaslat visszavonása”

toriszagerarerutoriszagerareru ◆ eltűnikeltűnik aa polcokrólpolcokról
「Kanden-o okoszu higeszori-va miszekara tori
szagerareta.」 „Eltűnt a polcokról az áramütést
okozó villanyborotva.”

toriszagerutoriszageru ◆ visszavonvisszavon 「Teian-o tori szage-
ta.」 „Visszavonta a javaslatát.”

toriszarutoriszaru ◆ eltávolíteltávolít 「Zanrjúnójaku-o tori
szatta.」 „Eltávolította a növényvédőszer-
maradványt.” ◆ megszabadulmegszabadul 「Itami-o tori
szatta.」 „Megszabadultam a fájdalomtól.”

toriszenikutoriszeniku ◆ csirkefarhátcsirkefarhát
tóriszóbatóriszóba ◆ általánosáltalános nézetnézet 「Szeidzsikaga
vairo-o morauno-va tóri szóbada.」 „Általános
nézet, hogy a politikusok korruptak.” ◆ elfoga-elfoga-
dottdott értékérték 「Kono hen-va csippuno tóri szóba-
va icsivarida.」 „Itt a borravaló elfogadott értéke
10 százalék.”

toriszomítoriszomí ◆ triszómiatriszómia
toriszoroerutoriszoroeru ◆ egybegyűjtegybegyűjt 「Dzsikenno
sirjó-o tori szoroeta.」 „Egybegyűjtöttem az anya-
got az esetről.” ◆ felsorakoztatfelsorakoztat 「Ninkimenjú-
o tori szoroeteiru.」 „Népszerű ételeket sorakoz-
tat fel.” ◆ készletezkészletez 「Nattojaboruto-o tori szo-
roeta.」 „Csavarokat készleteztem.” ◆ kínálkínál
「Kono miszeni-va kakusunopenga tori szoroe-
tearu.」 „Ez az üzlet különböző tollakat kínál.”

tóriszugarinitóriszugarini ◆ haha mármár arraarra jártjárt 「Tóriszu-
garini tomodacsino ucsini tacsi jotta.」 „Ha már
arra jártam, benéztem a barátomhoz.”

tóriszugarinotóriszugarino ◆ arraarra járójáró 「Tóriszugarino
hitoni koe-o kaketa.」 „Megszólítottam egy arra
járót.”

toriszugarutoriszugaru ◆ belecsimpaszkodikbelecsimpaszkodik
「Kodomo-va hahaojano udeni toriszugatteita.」
„A gyerek belecsimpaszkodott az anyja karjába.”
◆ esedezikesedezik 「Toriszugatte sakkin-o onegaisi-
ta.」 „Kölcsönért esedezett.”

tóriszugirutóriszugiru ◆ átérátér 「Kuruma-va ton-neru-o
tóri szugita.」 „Az autó átért az alagúton.” ◆ el-el-
haladhalad 「Mado-o tóri szugiru kuruma-o kazoe-
ta.」 „Számolta az ablak előtt elhaladó autókat.” ◆

elhúzelhúz 「Nanikaga vatasino joko-o tóri szugita.」

AdysAdys torisimari torisimari – tóriszugiru tóriszugiru 37813781



„Valami elhúzott mellettem.” ◆ túlmegytúlmegy 「Mó
tomodacsino ie-o tóri szugitesimattato omoima-
szu.」 „Szerintem már túlmentünk a barátod há-
zán.”

toriszumasitatoriszumasita ◆ kimértkimért
toriszumaszutoriszumaszu ◆ finomkodófinomkodó ◆ kényeskényes 「Tori
szumasita dzsoszei」 „kényes nő” ◆ modorosmodoros ◆

rezzenéstelenrezzenéstelen 「Tori szumasita kao」 „rezze-
néstelen arc”

toritatetoritate ◆ adósságbehajtásadósságbehajtás ◆ behajtásbehajtás
「Jacsinno tori tate」 „lakbér behajtása” ◆ fel-fel-
szólításszólítás 「Terebi dzsusinrjóno siharaino tori
tatega kita.」 „Jött egy felszólítás, hogy fizessem
be a tévédíjat.” ◆ frissfriss fogásfogás 「Tori tateno
szakana」 „frissen fogott hal” ◆ kézkéz 「Kareno
tori tatede sódanga szeiricusita.」 „Az ő keze van
abban, hogy sikerült az üzleti tárgyalás.” ◆ párt-párt-
fogásfogás 「Sacsóno tori tatede bucsóninatta.」 „A
főnöke pártfogásával lett osztályvezető.”

toritatekintoritatekin ◆ beszedettbeszedett pénzpénz 「Toritatekin-
no daibubun-o mudazukaiszuru.」 „A beszedett
pénz nagy részét eltékozolják.”

toritatenotoritateno ◆ frissenfrissen szedettszedett 「Toritateno
icsigo」 „frissen szedett eper”

toritaterutoritateru ◆ behajtbehajt 「Sakkin-o tori tateruko-
togadekinakatta.」 „Nem tudtam rajta behajtani
az adósságomat.” ◆ beszedbeszed 「Zeikin-o tori tat-
erareta.」 „Beszedték az adót.” ◆ bevasalbevasal 「Jú-
dzsinno sakkin-o vatasikara tori tatejótosita.」
„Rajtam akarta bevasalni a barátom adósságát.” ◆

kiemelkiemel 「Kono vadai-o tori tateta.」 „Kiemeltem
a témát.” ◆ kinevezkinevez 「Kare-o sacsóni tori tat-
eta.」 „Kinevezték igazgatónak.” ◆ számonszámon kérkér
「Tomodacsikara sakkin-o tori tatejótosita.」
„Számon kértem a barátomtól a kölcsönt.” ◇ tori-tori-
tateteiuhodonotateteiuhodono említésreemlítésre méltóméltó 「Tori tat-
ete iu hodonokotode-va nai.」 „Ez a dolog emlí-
tésre sem méltó.” ◇ toritateteiuhodonotoritateteiuhodono külö-külö-
nösebbnösebb 「Kareno szainó-va tori tatete iu hodo-
demonai.」 „Nincs különösebb tehetsége.”

toritatetetoritatete ◆ különösebbenkülönösebben 「Tori tatetetek-
ipakisita hitode-va nakatta.」 „Nem volt különö-
sebben izgága ember.”

toritateteiuhodonotoritateteiuhodono ◆ említésreemlítésre méltóméltó
「Tori tatete iu hodonokotode-va nai.」 „Ez a do-
log említésre sem méltó.” ◆ különösebbkülönösebb 「Ka-

reno szainó-va tori tatete iu hododemonai.」
„Nincs különösebb tehetsége.”

toritetorite ◆ elfogó emberelfogó ember
toritetorite ◆ átvevőátvevő ◆ felvevőfelvevő 「Tori teto jomi
te」 „felvevő és olvasó” ◆ fogásfogás ◆ jójó technikaitechnikai
tudású szumóstudású szumós
toritomenonaitoritomenonai ◆ összefüggéstelenösszefüggéstelen 「Tori
tomenonai bunsó」 „összefüggéstelen mondat” ◆

szállongószállongó 「Icsinicsidzsútori tomenonai hanasi-
o sita.」 „Egész nap szállongó történeteket me-
sélt.” ◆ zavaroszavaros 「Tori tomenonai kangae」
„zavaros gondolatok”

toritomenonaikoto-o iutoritomenonaikoto-o iu ◆ félrebeszélfélrebeszél
torítomentotorítomento ◆ ápolásápolás ◆ bánásmódbánásmód ◇ han-han-
dotorítomentodotorítomento kézápoláskézápolás ◇ handotorí-handotorí-
tomentotomento kézápolókézápoló ◇ heátorítomentoheátorítomento haj-haj-
ápolásápolás ◇ heátorítomentoheátorítomento hajápolóhajápoló
toriucsitoriucsi ◆ madárvadászatmadárvadászat ◆ szárnyasva-szárnyasva-
dászatdászat
toriucsibótoriucsibó ◆ rikkancsrikkancs sapkasapka ◆ smicismici sapkasapka
◆ vadászsapkavadászsapka
toriumutoriumu ◆ tóriumtórium
torivaketorivake ◆ különösenkülönösen 「Kjó-va tori vake
acui.」 „Ma különösen meleg van.” ◆ különkülön tá-tá-
nyérokbanyérokba szétosztásszétosztás ◆ legalábbislegalábbis 「Tori
vake vatasi-va szódato omotta.」 „Én legalábbis
azt hittem így van.”

torivakerutorivakeru ◆ eloszteloszt 「Pan-o tori vaketa.」
„Elosztotta a kenyeret.” ◆ különkülön tányérokbatányérokba
szétosztszétoszt
torizaratorizara ◆ szedőtányérszedőtányér 「Kéki-o tori zarani
noszeta.」 „A szedőtányéromba tettem a süte-
ményt.”

torizatatorizata ◆ felkapottfelkapott tématéma ◆ híreszteléshíresztelés
◆ közbeszédközbeszéd tárgyatárgya 「Szeidzsikano hanzai-va
tori zataszareteiru.」 „Közbeszéd tárgya a politi-
kusbűnözés.” ◆ mendemondamendemonda
torizataszurutorizataszuru ◆ beszélbeszél rólaróla 「Szaikin, csik-
júondankaga tori zataszareteiru.」 „Sokat beszél-
nek mostanában a globális felmelegedésről.” ◆ hí-hí-
resztelresztel 「Kare-va vairo-o uke tottato tori zata-
szareteiru.」 „Azt híresztelik, hogy kenőpénzt fo-
gatott el.”

tórjakutórjaku ◆ párt stratégiájapárt stratégiája
torjótorjó ◆ festékfesték ◇ keikótorjókeikótorjó fluoreszkálófluoreszkáló
festékfesték ◇ szuiszeitorjószuiszeitorjó vízalapúvízalapú festékfesték ◇
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bókatorjóbókatorjó tűzállótűzálló festékfesték ◇ jakótorjójakótorjó
foszforeszkáló festékfoszforeszkáló festék
tórjótórjó ◆ vezetővezető
tórjótórjó ◆ mestermester ◆ mestergerendamestergerenda ◆ tartó-tartó-
gerendagerenda ◆ vezérvezér ◇ daikutórjódaikutórjó ácsmesterácsmester ◇

daikunotórjódaikunotórjó ácsmesterácsmester
tórjótórjó ◆ egyenértékegyenérték 「Neh-no sigototórjó」
„hő mechanikai egyenértéke” ◆ ekvivalensekvivalens
mennyiségmennyiség 「Tórjóno szantoarukari-o maze-
da.」 „Ekvivalens mennyiségű savat és lúgot ke-
vertem össze.” ◇ kagakutórjókagakutórjó kémiaikémiai ekviva-ekviva-
lencialencia
tórjótórjó ◆ egyenlő mennyiségegyenlő mennyiség
tórjótórjó ◆ főnökfőnök
tórjókjokuszentórjókjokuszen ◆ isoquant-görbeisoquant-görbe
torjoku-otorjoku-o cumikaszanerucumikaszaneru ◆ folyamatosfolyamatos
erőfeszítéseketerőfeszítéseket tesztesz 「Torjoku-o cumi
kaszaneta kekkaszeikósita.」 „Folyamatos erőfe-
szítéseinek köszönhetően sikeres lett.”

torjó-otorjó-o nurunuru ◆ festfest 「Haszszuino torjó-o nut-
ta.」 „Víztaszító festékkel festettem.”

torjótentorjóten ◆ festékboltfestékbolt
torjútorjú ◆ sárkányöléssárkányölés
tórjútórjú ◆ megszállásmegszállás ◆ tartózkodástartózkodás ◇ nag-nag-
atórjúatórjú hosszabb ideig tartózkodáshosszabb ideig tartózkodás
torjufutorjufu ◆ szarvasgombaszarvasgomba ◇ nacutorjufunacutorjufu
nyárinyári szarvasgombaszarvasgomba ◇ fujutorjufufujutorjufu franciafrancia
szarvasgombaszarvasgomba ◇ fujutorjufufujutorjufu télitéli szarvas-szarvas-
gombagomba
tórjúkjakutórjúkjaku ◆ szállóvendégszállóvendég ◆ vendégvendég
tórjúmontórjúmon ◆ sikersiker kapujakapuja ◆ ugródeszkaugródeszka aa
sikersiker feléfelé 「Sindzsinsó-va vakatenitotteno tór-
júmonda.」 „A tehetségkutató verseny díja a fia-
talok ugródeszkája a siker felé.”

tórjúszurutórjúszuru ◆ megszállmegszáll 「Hoteruni tórjúszu-
ru.」 „Hotelben megszáll.” ◇ nagatórjúszurunagatórjúszuru
hosszabbhosszabb ideigideig tartózkodiktartózkodik 「Onszenrjo-
kanni nagatórjúsita.」 „Hosszabb ideig tartóz-
kodtam a termálvizes hotelben.”

torotoro ◆ kitáráskitárás ◆ kitárulkozáskitárulkozás ◇ toroszurutoroszuru
kitárkitár 「Kokoro-o toroszuru.」 „Kitárja a szívét.”
◇ toroszurutoroszuru felfedfelfed 「Sindzsó-o toroszuru.」
„Felfedi az érzelmeit.”

torotoro ◆ gazdag tonhalgazdag tonhal
torotoro ◆ utazás Oroszországbautazás Oroszországba

torótoró ◆ hiábavalóhiábavaló erőfeszítéserőfeszítés 「Szeifuno
kokoromi-va toróni kisita.」 „Hiábavaló volt a
kormány erőfeszítése.”

tórótóró ◆ lámpáslámpás ◇ isidóróisidóró kőlámpáskőlámpás ◇ curidó-curidó-
róró függőlámpásfüggőlámpás
torobitorobi ◆ gyengegyenge tűzöntűzön 「Sicsú-o toro bide ni-
dzsiaida nikonde kudaszai.」 „Két óráig főzze a
pörköltet gyenge tűzön!”

torócsizaitorócsizai ◆ pasztillapasztilla
torofítorofí ◆ trófeatrófea
toroitoroi ◆ butabuta ◆ lomhalomha ◆ pepecselőpepecselő ◆ toho-toho-
nyanya
toroidarukoirutoroidarukoiru ◆ toroid tekercstoroid tekercs
toroikatoroika ◆ trojkatrojka
toroikahósikitoroikahósiki ◆ háromemberes felállásháromemberes felállás
toroinomokubatoroinomokuba ◆ trójai falótrójai faló
toroionszutoroionszu ◆ trójai unciatrójai uncia ◆ unciauncia
torokerutorokeru ◆ ellágyulellágyul 「Koneko-o mite kokoro-
gatoroketa.」 „Ellágyult a szívem a kiscica láttán.”
◆ megolvadmegolvad 「Batágatoroketa.」 „A vaj meg-
olvadt.” ◆ szétfolyikszétfolyik 「Súkurímu-va kucsino
nakadetorokeru.」 „A madártej szétfolyik az em-
ber szájában.” ◆ szétomlikszétomlik 「Kono okasi-va ku-
csino nakadetorokeru.」 „Ez a sütemény szétom-
lik a számban.”

torokerujónatorokerujóna ◆ andalítóandalító 「Dzsoszeinotoro-
kerujóna koe」 „nő andalító hangja”

torokkotorokko ◆ bányakocsibányakocsi ◆ csillecsille ◆ vagonvagon
tórokutóroku ◆ bejegyzésbejegyzés ◆ feliratkozásfeliratkozás ◆

lajstromozáslajstromozás ◆ nyilvántartásnyilvántartás 「Dzsinzai-
kaisani tórokusita.」 „A fejvadászcég nyilvántar-
tásba vette.” ◆ nyilvántartásbanyilvántartásba vételvétel ◆ re-re-
gisztrációgisztráció ◆ regisztrálásregisztrálás ◇ inkantórokuinkantóroku
pecsétregisztrációpecsétregisztráció ◇ gaikokudzsintórokugaikokudzsintóroku
külföldiekkülföldiek nyilvántartásanyilvántartása ◇ dzsúmintórokudzsúmintóroku
népesség-nyilvántartásnépesség-nyilvántartás ◇ sinkitórokusinkitóroku újúj
regisztrációregisztráció ◇ szenszekitórokuszenszekitóroku hajólajst-hajólajst-
romozásromozás ◇ tórokusóhjótórokusóhjó bejegyzettbejegyzett véd-véd-
jegyjegy ◇ tórokuszurutórokuszuru nyilvántartásbanyilvántartásba veszvesz
「Szókono szeihin-o tórokusita.」 „Nyilvántar-
tásba vette a raktári árut.” ◇ tórokubangótórokubangó ik-ik-
tatószámtatószám ◇ júzátórokujúzátóroku felhasználó-felhasználó-
regisztrációregisztráció ◇ rijósatórokurijósatóroku felhasználófelhasználó
regisztrációregisztráció
tórokubangótórokubangó ◆ iktatószámiktatószám
tórokubotórokubo ◆ nyilvántartásnyilvántartás
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tórokujúzátórokujúzá ◆ regisztrált felhasználóregisztrált felhasználó
tórokusatórokusa ◆ bejegyzettbejegyzett személyszemély ◆ regiszt-regiszt-
rált személyrált személy
tórokusóhjótórokusóhjó ◆ bejegyzett védjegybejegyzett védjegy
tórokuszurutórokuszuru ◆ bejegyezbejegyez 「Kekkon-va tórok-
uszareta.」 „Bejegyezték a házasságunkat.” ◆ be-be-
sorolsorol 「Juneszuko-va kono tatemono-o szekai-
iszanni tórokusita.」 „Az UNESCO besorolta az
épületet a világörökségek közé.” ◆ feliratkozikfeliratkozik
「Méringuriszutoni tórokusita.」 „Feliratkoztam
egy levelezőlistára.” ◆ iktatiktat 「Tantósa-va
mósikomiso-o tórokusita.」 „Az ügyintéző iktatta
a kérvényt.” ◆ nyilvántartnyilvántart 「Kono macside-va
hjakuszaiidzsóno hito-va dzsúnintórokuszaretei-
ru.」 „Ebben a városban 10 száz év feletti egyént
tartanak nyilván.” ◆ nyilvántartásbanyilvántartásba veszvesz
「Szókono szeihin-o tórokusita.」 „Nyilvántar-
tásba vette a raktári árut.” ◆ regisztrálregisztrál
「Kuruma-o tórokusita.」 „Regisztráltam az au-
tómat.” ◇ sinkitórokuszurusinkitórokuszuru újonnanújonnan regiszt-regiszt-
rálrál 「Eszuenueszuni sinkitórokusita.」 „Újon-
nan regisztráltam a közösségi oldalra.”

tórokuteszúrjótórokuteszúrjó ◆ regisztrációs illetékregisztrációs illeték
tórokutonszútórokutonszú ◆ regisztertonnaregisztertonna
tórontóron ◆ eszmecsereeszmecsere ◆ vitavita 「Ródókumiaito
hagesii tóron-o kavasita.」 „Heves vitát folytattak
a szakszervezettel.” ◇ kókaitóronkókaitóron nyilvánosnyilvános
vitavita ◇ necunokomottatóronnecunokomottatóron parázs vitaparázs vita
tórónagasitórónagasi ◆ lámpaúsztatáslámpaúsztatás
toronbintoronbin ◆ trombintrombin
toronbokinázetoronbokináze ◆ trombokináztrombokináz
toronbokiszantoronbokiszan ◆ tromboxántromboxán
toronbóntoronbón ◆ harsonaharsona ◇ baszu-toronbónbaszu-toronbón
basszusharsonabasszusharsona
toronbón-o fukutoronbón-o fuku ◆ harsonázikharsonázik
toronbónszósatoronbónszósa ◆ harsonásharsonás
toronbopuraszucsintoronbopuraszucsin ◆ tromboplasztintromboplasztin
tóronkaitóronkai ◆ fórumfórum ◆ vitakörvitakör
tóronszurutóronszuru ◆ megvitatmegvitat 「Kaisade atarasii
szeihinnicuite tóronsita.」 „A vállalatnál megvi-
tatták az új terméket.” ◆ vitatvitat 「Tóronsiteiru
ucsini mondaidzsitaiga vakaranakunatta.」 „A
probléma vitatása során megfeledkeztünk magá-
ról a problémáról.”

toropikarufurúcutoropikarufurúcu ◆ déligyümölcsdéligyümölcs 「Banana-
va toropikarufurúcudeszu.」 „A banán déligyü-
mölcs.”

toropomiosintoropomiosin ◆ tropomiozintropomiozin
toroponintoroponin ◆ troponintroponin
tororítororí ◆ áramszedőáramszedő
tororíbaszutororíbaszu ◆ trolibusztrolibusz
tororípórutororípóru ◆ áramszedő karáramszedő kar
tororitositatororitosita ◆ leragadóleragadó 「Tororitosita me」
„leragadó szem” ◆ sűrűsűrű 「Tororitosita nikomi-
szúpu」 „sűrű főzelék”

tororitoszurutororitoszuru ◆ elszundikálelszundikál
tororotororo ◆ reszelt jamgyökérreszelt jamgyökér
tororodzsirutororodzsiru ◆ jamgyökérlevesjamgyökérleves
tororoimotororoimo ◆ jamgyökérjamgyökér
toróruamitoróruami ◆ vonóhálóvonóháló
torórugjogjótorórugjogjó ◆ vonóhálós halászatvonóhálós halászat
torórugjogjósatorórugjogjósa ◆ vonóhálós halászvonóhálós halász
torórugjohótorórugjohó ◆ vonóhálós halászatvonóhálós halászat
toróruszentoróruszen ◆ vonóhálós hajóvonóhálós hajó
toroszurutoroszuru ◆ felfedfelfed 「Sindzsó-o toroszuru.」
„Felfedi az érzelmeit.” ◆ kitárkitár 「Kokoro-o
toroszuru.」 „Kitárja a szívét.”

torotorotorotoro ◆ gyengeséggyengeség 「Torotorotosita hi」
„gyenge láng” ◆ pépességpépesség 「Torotoroni nita bu-
taniku」 „pépesre főtt hús” ◆ rotyogtatvarotyogtatva
「Mamenokurímu ni-o torotoroto niteita.」 „Ro-
tyogtattam a babfőzeléket.” ◆ szenderegveszenderegve
「Torotorositadakedejoku nemuranakatta.」
„Nem aludtam mélyen, csak szenderegtem.”

torotoronotorotorono ◆ pépespépes 「Torotorono naszu」
„pépes padlizsán”

torottotorotto ◆ ügetésügetés
torottodehasirutorottodehasiru ◆ ügetüget 「Uma-va torottode
hasitteita.」 „A ló ügetett.”

torutoru ◆ kezdeményezkezdeményez 「Hótekitecuzuki-o tot-
ta.」 „Jogi eljárást kezdeményeztem.” ◆ ragadragad
「Fude-o totta.」 „Tollat ragadtam.” ◇ kjóben-okjóben-o
torutoru tanártanár leszlesz 「Júmeina daigakude kjóben-
o totta.」 „Híres egyetemen lett tanár.” ◇ kómu-kómu-
oo torutoru iskolátiskolát vezetvezet ◇ siki-osiki-o torutoru irányítirányít
「Kúsúno siki-o totta.」 „Irányította a légitáma-
dást.” ◇ fude-ofude-o torutoru tollattollat ragadragad ◇ pen-pen-
oo torutoru tollattollat ragadragad 「Nengadzsó-o kakóto

37843784 tórokujúzá tórokujúzá – toru toru AdysAdys



omoipen-o totta.」 „Tollat ragadtam, hogy újévi
üdvözlőlapokat írjak.”

torutoru ◆ fényképezfényképez 「Vatasi-o toranaide!」 „En-
gem ne fényképezz!” ◆ filmezikfilmezik 「Macurino
dóga-o totta.」 „Filmezte a fesztivált.” ◆ lefény-lefény-
képezképez 「Kesiki-o sasinni totta.」 „Lefényképez-
tem a tájat.” ◆ lefilmezlefilmez 「Kekkonsiki-o bideoni
totta.」 „Lefilmezték az esküvőt.” ◇ sasin-osasin-o tor-tor-
areruareru fényképezkedikfényképezkedik 「Kare-va sasin-o
torareruno-va szukide-va nai.」 „Nem szeret
fényképezkedni.” ◇ sasin-osasin-o torutoru felvételtfelvételt ké-ké-
szítszít 「Sinrósinpuno sasin-o totta.」 „Felvételt
készítettem az ifjú párról.” ◇ sasin-osasin-o torutoru le-le-
fotózfotóz 「Fudzsiszanno sasin-o totta.」 „Lefotóz-
tam a Fudzsit.” ◇ sasin-osasin-o torutoru lefényképezlefényképez
「Cumano sasin-o totta.」 „Lefényképeztem a fe-
leségemet.” ◇ sasin-osasin-o torutoru fotózikfotózik 「Sizenno
sasin-o torutameni aruki mavatteiru.」 „Fotózni
jár a természetbe.” ◇ torerutoreru fényképeznifényképezni le-le-
hethet 「Gjakkóde sasingaumaku torenai.」 „Ellen-
fényben nem lehet jól fényképezni.” ◇ nuszumi-nuszumi-
torutoru titokbantitokban lefényképezlefényképez 「Dzsoszeiga ki-
gaeteiru szugata-o nuszumi totta.」 „Titokban le-
fényképezte, amikor átöltözött a nő.”

torutoru ◆ szedszed 「Hana-o totta.」 „Virágot szed-
tem.” ◆ veszvesz 「Bjóinde csi-o torareta.」 „A kór-
házban vért vettek tőlem.” ◇ kinoko-okinoko-o torutoru
gombászikgombászik 「Ameno atoicumokinoko-o torini
iku.」 „Eső után gombászni szoktam.” ◇

dzsueki-odzsueki-o torutoru megcsapolmegcsapol 「Urusino dzsueki-
o totta.」 „Megcsapolta a lakkfát.” ◇ szunpó-szunpó-
oo torutoru méretetméretet veszvesz 「Sitateja-va kjakuno
szunpó-o totta.」 „A szabó méretet vett az ügyfél-
ről.” ◇ toretatenotoretateno frissenfrissen fogottfogott 「Tore tat-
eno szakana」 „frissen fogott hal” ◇ toretatenotoretateno
frissenfrissen szedettszedett 「Tore tateno icsigo」 „frissen
szedett eper” ◇ torerutoreru bányásznibányászni lehetlehet 「Kai-
teikara szekijuga toreru.」 „A tenger fenekéről le-
het olajat bányászni.” ◇ torerutoreru kiki lehetlehet nyer-nyer-
nini 「Denkiszeihinkara kinga toreru.」 „Az elekt-
ronikus készülékekből ki lehet nyerni az aranyat.”
◇ torerutoreru szedhetőszedhető 「Morini ikebakinokoga-
takuszan toreru.」 „Ha az erdőbe megyünk sok
gombát lehet szedni.”

torutoru ◆ betakarítbetakarít ◇ torerutoreru bebe vanvan taka-taka-
rítvarítva 「Toretatenokjabecu」 „frissen betakarí-
tott káposzta” ◇ torerutoreru teremterem 「Kono tocside
icsigogatakuszan toreru.」 „Ezen a földön sok föl-
di eper terem.”

torutoru ◆ elfogelfog
torutoru ◆ fogfog 「Uszagi-o totta.」 „Fogtam egy nyu-
lat.” ◇ karametorukarametoru elfogelfog ésés megkötözmegkötöz ◇

szakana-oszakana-o torutoru halászikhalászik 「Umide szakana-o
totteita.」 „A tengeren halászott.”

torutoru ❶ elveszelvesz 「Kanodzsono tekaraszupún-o
totta.」 „Elvettem a kezéből a kanalat.” ❷ kiveszkivesz
「Nacuni szansúkanno kjúka-o totta.」 „Nyáron
három hét szabadságot vettem ki.” ❸ leveszlevesz
「Megane-o totta.」 „Levettem a szemüvegemet.”
❹ szerezszerez 「Kangosino sikaku-o totta.」 „Ápolói
képesítést szereztem.” ❺ nyúlnyúl 「Tekiszecuna
sudan-o totta.」 „Megfelelő eszközökhöz nyúlt.”
❻ foglalfoglal 「Hoterude heja-o totta.」 „Szobát fog-
laltam a szállodában.” ❼ kérkér 「Boku-va zenszai-
mo toru.」 „Én előételt is kérek.” ❽ értért 「Kono
bunsóno imi-va torinikui.」 „Nehezen lehet érteni
ennek a mondatnak a jelentését.” ❾ választválaszt
「Jaszui hó-o toru hitoga ói.」 „Sokan az olcsób-
bat választják.” ◆ elfogadelfogad 「Szeidzsika-va vairo-
o totta.」 „A politikus kenőpénzt fogadott el.” ◆

elfoglalelfoglal 「Eigakande darekaga vatasino szeki-o
totteita.」 „A moziban valaki elfoglalta a helye-
met.” ◆ elhozelhoz 「Jófuku-o kuríningukara totte-
kite!」 „Hozd el a tisztítóból a ruhát!” ◆ elvonelvon
「Keitaini ki-o torarete, kurumanihanerareta.」
„A telefonja elvonta a figyelmét, és elütötte egy
autó.” ◆ felszámítfelszámít 「Kono misze-va szórjó-o
toranai.」 „Ez az üzlet nem számít fel szállítási
költséget.” ◆ felveszfelvesz 「Denva-o totta.」 „Fel-
vettem a telefont.” ◆ ideadidead 「Sio-o totte!」 „Add
ide a sót!” ◆ járatjárat 「Sinbun-o nanika totteiru-
no?」 „Te járatsz valami újságot?” ◆ kapkap 「Nó-
beru só-o totta.」 „Nobel-díjat kapott.” ◆ kita-kita-
pintpint 「Isa-va kandzsano mjaku-o totta.」 „Az or-
vos kitapintotta a beteg pulzusát.” ◆ kiváltkivált
「Paszupóto-o totta.」 „Kiváltottam az útlevele-
met.” ◆ leemelleemel 「Nabekara futa-o totta.」 „Le-
emeltem a fedőt a lábasról.” ◆ lefoglallefoglal
「Kaigisicu-o totta.」 „Lefoglaltam a tárgyalóter-
met.” ◆ lemoslemos 「Furontogaraszuno jogore-o tot-
ta.」 „Lemostam a koszt a szélvédőről.” ◆ le-le-
operáloperál 「Ibo-o tottemoratta.」 „Leoperáltattam
a szemölcsömet.” ◆ leütleüt 「Aitenocseszuno
koma-o totta.」 „Leütöttem az ellenfelem sakkfi-
guráját.” ◆ magáhozmagához veszvesz 「Kaban-o totta.」
„Magamhoz vettem a táskámat.” ◆ megfogmegfog
「Kodomono te-o totte ódanhodó-o vatatta.」
„Megfogtam a gyerek kezét, és átmentem vele a
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zebrán.” ◆ megragadmegragad 「Szeitó-va szeiken-o tot-
ta.」 „A párt megragadta a hatalmat.” ◆ megsze-megsze-
rezrez 「Untenmenkjo-o totta.」 „Megszereztem a
jogosítványt.” ◇ aida-oaida-o torutoru kettőkettő közöttközött
választválaszt 「Siroto kurono aida-o totte haiironisi-
ta.」 „A fehér és a fekete között a szürkét válasz-
tottam.” ◇ akari-oakari-o torutoru beengedibeengedi aa fénytfényt
「Tenmadokara akari-o toru.」 „A tetőablakon át
engedi be a fényt.” ◇ ageasi-oageasi-o torutoru meglova-meglova-
golgol 「Kotobani ki-o cukenaito kareniszugu age
asi-o torareru.」 „Vigyáznom kell, mit mondok,
mert rögtön meglovagolja.” ◇ ageasi-oageasi-o torutoru lo-lo-
vagolvagol 「Sirjoni kakeru hacugenni age asi-o tor-
areta.」 „A meggondolatlan megjegyzésemen lo-
vagol.” ◇ iacutekinataido-oiacutekinataido-o torutoru fölényes-fölényes-
kedikkedik 「Dzsósi-va bukani iacutekina taido-o tot-
ta.」 „A főnöke fölényeskedett a beosztottjával.”
◇ iki-oiki-o torutoru levegőtlevegőt veszvesz 「Daibága fudzsó-
site iki-o totta.」 „A búvár a felszínre jött, hogy le-
vegőt vegyen.” ◇ iszszainoszekinin-oiszszainoszekinin-o torutoru el-el-
visziviszi aa balhétbalhét 「Szan-ninde hanzai-o okasita-
ga karega iszszaino szekinin-o totta.」 „Hárman
követték el a bűncselekményt, de ő vitte el a bal-
hét.” ◇ ucusi-oucusi-o torutoru másolatotmásolatot készítkészít 「Rjó-
súsono ucusi-o totta.」 „Másolatot készítettem a
számláról.” ◇ okure-ookure-o torutoru lemaradlemarad 「Kaisa-
va raibaruni okure-o totta.」 „A vállalat lemaradt
a riválisától.” ◇ kadzsi-okadzsi-o torutoru kormányozkormányoz
「Funeno kadzsi-o totta.」 „Kormányozta a ha-
jót.” ◇ kataki-okataki-o torutoru vérbosszútvérbosszút álláll 「Csicsi-
no kataki-o totta.」 „Vérbosszút állt apja halálá-
ért.” ◇ katacsi-okatacsi-o torutoru formátformát veszvesz felfel 「Ko-
no sima-va szúhjakunenmaeni imano katacsi-o
totta.」 „Ez a sziget néhány millió évvel ezelőtt
vette fel jelenlegi formáját.” ◇ kigen-okigen-o torutoru ked-ked-
vébenvében járjár 「Dzsósino kigen-o toruno-va mu-
zukasii.」 „Nehéz a főnököm kedvében járni.” ◇

kjúka-okjúka-o torutoru hiányzikhiányzik 「Issúkankaisano
kjúka-o totta.」 „Egy hetet hiányoztam a mun-
kahelyemről.” ◇ kjúkei-okjúkei-o torutoru pihenőtpihenőt tarttart
「Dzsuppunno kjúkei-o torimasó!」 „Tartsunk tíz
perc pihenőt!” ◇ ki-oki-o torarerutorareru elvonjaelvonja aa fi-fi-
gyelmétgyelmét valamivalami 「Kare-va góonni ki-o torare-
tesimatta.」 „Elvonta a figyelmét a dübörgés.” ◇

ki-oki-o torutoru elvonjaelvonja aa figyelmétfigyelmét 「Ongakuni
ki-o torarete benkjódekinakatta.」 „Elvonta a fi-
gyelmemet a zene a tanulásról.” ◇ kógi-okógi-o torutoru
hallgathallgat 「Daigakude bucurigakuno kógi-o totte-
iru.」 „Fizikát hallgatok az egyetemen.” ◇ kosz-kosz-
szoritoruszoritoru elcsenelcsen 「Sódzso-va ojano kucsibeni-

o koszszori totte kesósita.」 „A kislány elcsente
anyjától a rúzst, és kifestette magát.” ◇

szaikecu-oszaikecu-o torutoru szavazásraszavazásra bocsátbocsát 「Gian-
no szaikecu-o tottaga hikecuszareta.」 „Szavazás-
ra bocsátották az indítványt, amit végül elutasítot-
tak.” ◇ zaszszó-ozaszszó-o torutoru kigyomlálkigyomlál 「Nivano
zaszszó-o totta.」 „Kigyomláltam a gazt a kert-
ben.” ◇ zaszszó-ozaszszó-o torutoru gyomlálgyomlál
「Icsinicsidzsúzaszszó-o totteita.」 „Egész nap
gyomláltam.” ◇ szattotoruszattotoru kapkap
「Ocsiteikukoppu-o szatto torótosita.」 „A hulló
bögre után kaptam.” ◇ dzsikan-odzsikan-o torutoru időtidőt ra-ra-
bolbol 「Dzsikan-o toraszeteszumimaszen.」 „Bo-
csánat, hogy az idejét raboltam!” ◇ dzsikan-odzsikan-o
torutoru időtidőt szentelszentel 「Dokusoni
mainicsiicsidzsikan-o toru.」 „Minden nap egy
órát szentelek olvasásra.” ◇ siszei-osiszei-o torutoru ma-ma-
gatartástgatartást tanúsíttanúsít 「Kuni-va kjókóna siszei-
o totta.」 „Az ország szigorú magatartást tanúsí-
tott.” ◇ siszei-osiszei-o torutoru testhelyzetettesthelyzetet veszvesz
felfel 「Dzsitensani notte zenkeisiszei-o totta.」 „A
biciklin előredőlő testhelyzetet vettem fel.” ◇

sikke-osikke-o torutoru kiszárítkiszárít 「Kabeno sikke-o tot-
ta.」 „Kiszárítottam a falat.” ◇ dzsunban-odzsunban-o torutoru
sorszámotsorszámot húzhúz 「Ginkómadogucsino
dzsunban-o totta.」 „Sorszámot húztam a bank
pénztárablakához.” ◇ sokudzsi-osokudzsi-o torutoru táplál-táplál-
kozikkozik 「Kare-va jaszaino sokudzsi-o toru.」
„Zöldséggel táplálkozik.” ◇ sokudzsi-osokudzsi-o torutoru
eszikeszik 「Dzsúbunna sokudzsi-o toranaide jasze-
tesimatta.」 „Lefogytam, mert nem ettem rende-
sen.” ◇ szuimin-oszuimin-o torutoru alszikalszik 「Mainicsiha-
csidzsi kanno szuimin-o toru.」 „Napi nyolc órát
alszom.” ◇ szumó-oszumó-o torutoru szumózikszumózik 「Otótoto
szumó-o totta.」 „Az öcsémmel szumóztam.” ◇

szunpó-oszunpó-o torutoru méretetméretet veszvesz 「Sitateja-va
kjakuno szunpó-o totta.」 „A szabó méretet vett
az ügyfélről.” ◇ zeikin-ozeikin-o torutoru adótadót szedszed ◇

szekinin-oszekinin-o torutoru felelfelel 「Dzsibundejattakoto-va
dzsibunde szekinin-o toru.」 „A tetteiért minden-
ki maga felel.” ◇ taiszaku-otaiszaku-o torutoru védekezikvédekezik
「Atatakai jófukude szamusza taiszaku-o totta.」
„Meleg ruhával védekezett a hideg ellen.” ◇

daidzsi-odaidzsi-o torutoru megelőzimegelőzi aa bajtbajt 「Daidzsi-
o totte hare mono-o isani mitemoratta.」 „Hogy
megelőzzem a bajt, megmutattam a daganatot az
orvosnak.” ◇ taido-otaido-o torutoru viszonyulviszonyul 「Na-
nigotonioitemopodzsitibuna taido-o toru.」
„Mindenhez pozitívan viszonyul.” ◇ tacsiba-otacsiba-o
torutoru állástállást foglalfoglal 「Kare-va kono
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mondaidedon-na tacsibamotoranakatta.」 „Nem
foglalt állást a kérdésben.” ◇ dan-odan-o torutoru me-me-
legediklegedik 「Taki bide dan-o totta.」 „A tábortűz
mellett melegedtem.” ◇ dan-odan-o torutoru fűtfűt 「Ma-
kide dan-o totta.」 „Fával fűtött.” ◇ csúkainoró-csúkainoró-
oo torutoru közvetítőiközvetítői szerepetszerepet vállalvállal 「Kidzsi-o
keiszaiszurutameno csúkaino ró-o totta.」 „Köz-
vetítői szerepet vállalt a cikk megjelentetéséhez.”
◇ csósi-ocsósi-o torutoru veriveri aa ritmustritmust 「Jubide csósi-
o totta.」 „Az ujjammal vertem a ritmust.” ◇ te-te-
nitorujóninitorujóni tisztántisztán 「Dzsibunno sóraiga teni
torujóni mieta.」 „Tisztán láttam a jövőmet.” ◇

tenka-otenka-o torutoru uralkodikuralkodik azaz országország felettfelett
◇ tenka-otenka-o torutoru egyesítiegyesíti azaz országotországot ◇

tenko-otenko-o torutoru névsorolvasástnévsorolvasást tarttart
「Szenszei-va tenko-o totta.」 „A tanár névsor-
olvasást tartott.” ◇ tosi-otosi-o torutoru megöregszikmegöregszik
「Daremoga tosi-o torunojo.」 „Mindenki meg-
öregszik.” ◇ tokkjo-otokkjo-o torutoru szabadalmaztatszabadalmaztat
「Szeizóhóno tokkjo-o totta.」 „Szabadalmaztat-
ta a gyártási eljárást.” ◇ totteokutotteoku megtartmegtart
「Taruto-o kubattaga, hitokire-o dzsibunni totte-
oita.」 „Tortát osztogattam, de egy szeletet meg-
tartottam.” ◇ totteokutotteoku félreteszfélretesz
「Konoringo-o ojacuni totte okimaszu.」 „Ezt az
almát félreteszem uzsonnára.” ◇ tottekuutottekuu meg-meg-
eszikeszik 「Totte kuttarisinaikara ansinsite!」 „Ne
félj, nem eszlek meg!” ◇ toriniikutoriniiku elmegyelmegy érteérte
「Vaszure monono kasza-o torini itta.」 „Elmen-
tem az ottfelejtett esernyőmért.” ◇ torunitar-torunitar-
inaiinai említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Vatasino kószeki-
va toruni tarinai.」 „Az én munkám említésre sem
méltó.” ◇ torumonomotoriaezutorumonomotoriaezu azonnalazonnal ◇

toretatenotoretateno frissenfrissen fogottfogott 「Tore tateno
szakana」 „frissen fogott hal” ◇ toretatenotoretateno
frissenfrissen szedettszedett 「Tore tateno icsigo」 „frissen
szedett eper” ◇ torerutoreru lehetlehet fognifogni 「Kireina
umino hóga szakanaga toreru.」 „A tisztább ten-
gerben több halat lehet fogni.” ◇ nandomoto-nandomoto-
rótoszururótoszuru kapkodkapkod 「Hae-o nandomo torótosi-
ta.」 „A legyek után kapkodtam.” ◇ nitottenitotte neknek
「Ano hitonitottekore-va taisitakotode-va arima-
szen.」 „Annak az embernek ez nem nagy kunszt.”
◇ nitottenitotte számáraszámára 「Bokunitotte-va kore-va
taisita kuróde-va nai.」 „Számomra ez nem nagy
megerőltetés.” ◇ nitottenitotte naknak 「Nekonitotte
kinobori-va kantandeszu.」 „A macskának
könnyű felmászni a fára.” ◇ ninki-oninki-o torutoru nép-nép-
szerűségetszerűséget szerezszerez 「Szeifu-va szaiteicsingin-
o hiki agete ninki-o torótosita.」 „A kormány a

minimálbér emelésével próbált népszerűséget
szerezni.” ◇ nóto-onóto-o torutoru jegyzeteljegyzetel
「Kaiginonóto-o totta.」 „Az értekezleten jegyze-
teltem.” ◇ hakusigó-ohakusigó-o torutoru doktoráldoktorál ◇ baso-baso-
oo torutoru helyezkedikhelyezkedik 「Maeno baso-o totta.」
„Előre helyezkedett.” ◇ baso-obaso-o torutoru helyethelyet
foglalfoglal 「Kono csiiszanabebíká-va szon-nani-va
baso-o toranai.」 „Ez a kis babakocsi nem sok he-
lyet foglal.” ◇ bakkin-obakkin-o torutoru büntetbüntet 「Csú-
saihande szanman enno bakkingatorareta.」 „30
ezer jenre büntettek tilos parkolásért.” ◇ haba-haba-
oo torutoru helyethelyet hagyhagy 「Jósino rjógavani hiro-
meno haba-o totta.」 „A lap mindkét szélén széles
helyet hagytam.” ◇ haravata-oharavata-o torutoru kibelezkibelez
「Szakanano haravata-o totta.」 „Kibeleztem a
halat.” ◇ baranszu-obaranszu-o torutoru egyensúlyozegyensúlyoz
「Kataasidebaranszu-o totta.」 „Fél lábon egyen-
súlyoztam.” ◇ hjósi-ohjósi-o torutoru veriveri aa ritmustritmust
「Jubide hjósi-o totta.」 „Az ujjammal vertem a
ritmust.” ◇ fukaku-ofukaku-o torutoru pórulpórul járjár ◇ fukaku-fukaku-
oo torutoru elbízzaelbízza magátmagát 「Jovai aiteni fukaku-o
toruna.」 „Ne bízd el magad a gyengékkel szem-
ben!” ◇ heikin-oheikin-o torutoru átlagotátlagot veszvesz 「Nen-
súno heikin-o totta.」 „A jövedelmek átlagát vet-
tem.” ◇ heihókon-oheihókon-o torutoru eltüntetieltünteti aa gyök-gyök-
jeletjelet 「Hóteisikino heihókon-o totta.」 „Eltün-
tettem a gyökjelet az egyenletből.” ◇ hósin-ohósin-o to-to-
ruru irányvonalatirányvonalat választválaszt 「Kuni-va acurjoku-
o masiteiku hósin-o totta.」 „Az ország a nyomás-
fokozás irányvonalát választotta.” ◇ pózu-opózu-o torutoru
pózolpózol 「Moderu-va csókokunotamenipózu-o tot-
ta.」 „A modell a szobrásznak pózolt.” ◇ muko-muko-
oo torutoru férjhezférjhez megymegy ◇ memo-omemo-o torutoru jegy-jegy-
zetelzetel 「Kaigicsúnimemo-o totta.」 „Az értekez-
leten jegyzeteltem.” ◇ jado-ojado-o torutoru megszállmegszáll ◇

jado-ojado-o torutoru szállástszállást foglalfoglal ◇ jomitorujomitoru be-be-
olvasolvas 「Bákódo-o jomi totta.」 „Beolvasta a vo-
nalkódot.” ◇ jomitorujomitoru kiolvaskiolvas 「Hjódzsókara
hanasi teno kokoronócsi-o jomi totta.」 „Kiolvas-
ta az beszélgetőpartnere arckifejezéséből az érzé-
seit.” ◇ jome-ojome-o torutoru megnősülmegnősül 「Muszukoga
jome-o totta.」 „A fiam megnősült.” ◇ jojaku-jojaku-
oo torutoru időpontotidőpontot foglalfoglal 「Haisano jojaku-o
totta.」 „Időpontot foglaltam a fogorvosnál.” ◇

jojaku-ojojaku-o torutoru foglalfoglal 「Reszutoran-
notéburuno jojaku-o totta.」 „Asztalt foglaltam az
étteremben.” ◇ riszuku-oriszuku-o torutoru kockáztatkockáztat
「Sacsó-va riszuku-o toranai hitoda.」 „Az igaz-
gatónk nem kockáztat.” ◇ renraku-orenraku-o torutoru meg-meg-
kereskeres 「Furui tomodacsini renraku-o totta.」
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„Megkerestem a régi barátomat.” ◇ renraku-orenraku-o
torutoru kapcsolatbakapcsolatba léplép 「Tókjokuto renraku-o
totta.」 „Kapcsolatba léptem a hatósággal.” ◇ ró-ró-
oo torutoru fáradozikfáradozik ◇ varai-ovarai-o torutoru megnevet-megnevet-
tettet 「Dzsódande cumano varai-o totta.」 „A vic-
cemmel megnevettettem a feleségemet.” ◇ varu-varu-
kutorukutoru rosszrossz névennéven veszvesz 「Varuku toranaide
kudaszai!」 „Kérem, ne vegye rossz néven!”

torutoru ◆ eszikeszik 「Mainicsiszankai sokudzsi-o to-
ru.」 „Minden nap háromszor eszem.” ◆ iszikiszik
「Dzsúbunszuibun-o tottekudaszai.」 „Igyon ele-
get!” ◆ szedszed 「Szuimin-jaku-o totteiru.」 „Al-
tatót szed.” ◇ szuimin-oszuimin-o torutoru alszikalszik 「Maini-
csihacsidzsi kanno szuimin-o toru.」 „Napi nyolc
órát alszom.” ◇ csósoku-ocsósoku-o torutoru reggelizikreggelizik
「Undósitekara csósoku-o totta.」 „Testmozgás
után reggeliztem.” ◇ torerutoreru hozzáhozzá lehetlehet jutnijutni
「Szakanakara karadani hicujóna eijószoga tor-
eru.」 „A halakból hozzá lehet jutni a szerveze-
tünkhöz szükséges tápanyagokhoz.”

tórutóru ❶ átmegyátmegy 「Kúkóde tenimocu-va kensza-o
tótta.」 „A repülőtéren a kézipoggyász átment az
ellenőrzésen.” ❷ áthaladáthalad 「Kurumagaton-neru-
o tótta.」 „Az autó áthaladt az alagúton.” ❸ ve-ve-
zetzet 「Szokomade-va micsiga tótteinai.」 „Oda
nem vezet út.” ❹ járjár 「Szono hen-va densaga tó-
ranai.」 „Arrafelé nem jár vonat.” ◆ átférátfér 「Ito-
va csódo harino ana-o tóru futoszadatta.」 „A cér-
na éppen átfért a tű lyukán.” ◆ átmenőátmenő 「Macsi-
o tóru kurumaga ói.」 „Nagy a városon átmenő
forgalom.” ◆ átutazikátutazik 「Szono macsi-va tótta-
dakede, kankó-va sinakatta.」 „Nem néztem meg
a várost, csak átutaztam rajta.” ◆ elfogadhatóelfogadható
「Kareno teianni vatasiga te-o kuvaetara tórija-
szukunatta.」 „Belejavítottam a javaslatába, így
elfogadhatóbb lett.” ◆ elhaladelhalad 「Sadankiga hira-
kumade szandaino ressamo tótta.」 „Három vo-
nat is elhaladt, mire felnyitották a sorompót.” ◆

elel leszlesz fogadvafogadva 「Jókjúga tótta.」 „Elfogadták
a kérést.” ◆ elmegyelmegy 「Kurumaga tórumade
macsinaszai!」 „Várj, míg elmegy a kocsi!” ◆ el-el-
vonulvonul 「Ahiru-va meno mae-o tótta.」 „Elvonul-
tak előttem a kacsák.” ◆ ismertismert 「Ainsutain-
va tenszaitosite tótteiru.」 „Einsteint zseniként is-
merik.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy 「Hóanga tótta.」
„Keresztülment a törvényjavaslat.” ◆ keresztül-keresztül-
vágvág 「Mori-o tótta.」 „Keresztülvágott az er-
dőn.” ◆ megymegy valamirevalamire 「Szono rikucu-va tó-
ranaizo.」 „Ezzel az érveléssel nem mész semmi-

re.” ◆ szelelszelel 「Hanaga tóranai.」 „Nem szelel az
orrom.” ◆ továbbítvatovábbítva vanvan 「Gocsúmon-va mó
tótteimaszu.」 „A rendelése már továbbítva van.”
◆ végigsétálvégigsétál 「Micsi-o aruite tótta.」 „Végigsé-
táltam az úton.” ◇ kazegatórukazegatóru szellősszellős 「Kono
ie-va kazegajoku tótteiru.」 „Ez a lakás szellős.” ◇

szudzsigatóruszudzsigatóru logikuslogikus 「Karega itteiru koto-
va szudzsiga tótteiru.」 „Logikus, amit mond.” ◇

cukitórucukitóru átfúródikátfúródik 「Kugi-va ita-o cuki tót-
ta.」 „A szög átfúródott a deszkán.” ◇ cukitórucukitóru
áthatoláthatol 「Dzsúdan-va kabe-o cuki tótta.」 „A
puskagolyó áthatolt a falon.” ◇ cukijaburucukijaburu át-át-
szakítszakít 「Torakku-va gádoréru-o cuki jabutta.」
„A teherautó átszakította a szalagkorlátot.” ◇

denkigatótteinaidenkigatótteinai nincsnincs villanyvillany 「Kono
murade-va denkiga tótteinai.」 „Ebben a faluban
nincs villany.” ◇ dóbucugatóttaatodóbucugatóttaato állatállat ál-ál-
taltal hagyotthagyott nyomnyom 「Dóbucuga tótta ato-o
tadotta.」 „Követtem az állat által hagyott nyo-
mot.” ◇ tórerutóreru beférbefér 「Doa-o tórenaihodo fu-
tottesimatta.」 „Úgy meghíztam, hogy nem fér-
tem be az ajtón.” ◇ njúgakusiken-nitórunjúgakusiken-nitóru fel-fel-
veszikveszik azaz iskolábaiskolába 「Kógjódaigakuno njúga-
kusikenni tótta.」 „Felvettek a műszaki egyetem-
re.” ◇ hanaszudzsigatótahanaszudzsigatóta egyenesegyenes orrúorrú ◇

hanaszudzsigatótahanaszudzsigatóta formásformás orrúorrú 「Hanaszu-
dzsiga tóta bidzsin」 „formás orrú, szép nő” ◇

maszszugunitóttamaszszugunitótta egyenesegyenes 「Maszszuguni
tótta micsi」 „egyenes út”

toruentoruen ◆ metilbenzolmetilbenzol ◆ toluoltoluol
tóruitórui ◆ bázislopásbázislopás
tóruitórui ◆ szacharidokszacharidok ◇ sótóruisótórui oligoszacha-oligoszacha-
ridokridok ◇ tatóruitatórui poliszacharidokpoliszacharidok ◇ tantóruitantórui
monoszacharidokmonoszacharidok
tóruiszurutóruiszuru ◆ ellopja a bázistellopja a bázist
torukotoruko ◆ TörökországTörökország
torukobótorukobó ◆ fezfez
torukoburotorukoburo ◆ törökfürdőtörökfürdő
torukodzsintorukodzsin ◆ töröktörök
torukogotorukogo ◆ török nyelvtörök nyelv
torukogodetorukogode ◆ törökültörökül 「Toruko gode hana-
szu.」 „Törökül beszél.”

torukohasibamitorukohasibami ◆ törökmogyorótörökmogyoró
torukoisitorukoisi ◆ türkiztürkiz
torukokasitorukokasi ◆ csercser ◆ cserfacserfa
torukokóteitorukokótei ◆ török szultántörök szultán
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torukonotorukono ◆ töröktörök
torukosikifurotorukosikifuro ◆ törökfürdőtörökfürdő
torukutoruku ◆ forgatónyomatékforgatónyomaték ◆ nyomatéknyomaték ◇

sidótorukusidótoruku indítási nyomatékindítási nyomaték
torukuámutorukuámu ◆ erőkarerőkar
torukumeniszutantorukumeniszutan ◆ TürkmenisztánTürkmenisztán
torukumeniszutandzsintorukumeniszutandzsin ◆ türkmenisztánitürkmenisztáni
torukumeniszutan-notorukumeniszutan-no ◆ türkmenisztánitürkmenisztáni
torukumótátorukumótá ◆ nyomatékmotornyomatékmotor
torukurencsitorukurencsi ◆ nyomatékkulcsnyomatékkulcs
torukurippurutorukurippuru ◆ nyomatékingadozásnyomatékingadozás
torumonomotoriaezutorumonomotoriaezu ◆ azonnalazonnal
torunakentorunaken ◆ Tolna megyeTolna megye
torunitaranaitorunitaranai ◆ elhanyagolhatóelhanyagolható 「Kono
kódzsóno kankjó-e no eikjó-va toruni taranai.」
„Ennek a gyárnak a környezeti hatása elhanyagol-
ható.” ◆ említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Kono dzsiken-
va toruni taranai.」 „Ez az eset említésre sem
méltó.” ◆ jelentéktelenjelentéktelen 「Toruni taranai hit-
odeszu.」 „Jelentéktelen ember.” ◆ nemnem érdem-érdem-
legesleges 「Kareno iken-va toruni taranai.」 „Nem
érdemleges a véleménye.” ◆ szóraszóra semsem érde-érde-
mesmes
torunitarinaitorunitarinai ◆ említésreemlítésre semsem méltóméltó 「Vata-
sino kószeki-va toruni tarinai.」 „Az én munkám
említésre sem méltó.”

tórúputórúpu ◆ toe-looptoe-loop
tósatósa ◆ kivetítéskivetítés ◆ projekcióprojekció
tósatósa ◆ átmásolásátmásolás ◆ átrajzolásátrajzolás
tósatósa ◆ másolásmásolás ◆ stencilezésstencilezés
tósatósa ◆ cégünkcégünk ◆ ezez aa szentélyszentély ◆ ezez aa vál-vál-
lalatlalat
tósatósa ◆ kocsiosztálykocsiosztály ◆ osztályosztály 「Nantósano
kippu-o kattano?」 „Hányadosztályra vettél je-
gyet?” ◇ ittósaittósa elsőelső osztályosztály ◇ ittósaittósa elsőelső
osztályúosztályú kocsikocsi ◇ nitósanitósa másodosztályúmásodosztályú
kocsikocsi
tósabantósaban ◆ stencilgépstencilgép
tósabangensitósabangensi ◆ stencilpapírstencilpapír
tósabanzuritósabanzuri ◆ stencilezésstencilezés
tosabucutosabucu ◆ hányadékhányadék ◆ ürülékürülék
tósabucutósabucu ◆ lövedéklövedék
tósagataterebitósagataterebi ◆ projektoros tévéprojektoros tévé

tósahótósahó ◆ projekciós módszerprojekciós módszer
tósakitósaki ◆ stencilgépstencilgép
tósasitósasi ◆ pauszpapírpauszpapír
tósaszurutósaszuru ◆ kivetítkivetít 「Gazó-o tósasita.」 „Ki-
vetítettem a képet.” ◆ vetítvetít 「Kabeni hikari-o
tósasita.」 „Fényt vetítettem a falra.”

tósaszurutósaszuru ◆ átmásolátmásol 「Kareno hiszszeki-o ko-
pí jósini tósasita.」 „Átmásoltam a kézírását egy
papírra.”

tósaszurutósaszuru ◆ másolatotmásolatot készítkészít 「Genpon-
o tósasita.」 „Másolatot készítettem az eredeti
könyvről.”

tósazuhótósazuhó ◆ vetületi ábrázolásvetületi ábrázolás
tositosi ◆ életkoréletkor 「Kareno tosi-o tazuneta.」
„Megkérdeztem az életkorát.” ◆ esztendőesztendő
「Tosino kurenibónaszuga happjószareta.」 „Az
esztendő végén bejelentették a prémiumot.” ◆ évév
「Joi onen-o !」 „Boldog új évet!” ◆ éveséves
「Otosi-va ikucudeszuka?」 „Hány éves vagy?” ◆

korkor 「Kanodzso-va tosijori vakaku mieru.」 „Fia-
talabbnak tűnik a koránál.” ◇ iitosininaruiitosininaru ben-ben-
nene vanvan aa korbankorban 「Ii tosininattemo kekkonsi-
teinai.」 „Nem házasodott még meg, pedig már
benne van a korban.” ◇ ikutosiikutosi óévóév ◇ otosi-otosi-
oo meszumeszu idősidős 「Otosi-o mesita katato oaisima-
sita.」 „Találkoztam egy idős emberrel.” ◇ ona-ona-
dzsitosinidzsitosini egyegy évbenévben 「Tomodacsito onadzsi
tosini umareta.」 „Egy évben születtem a bará-
tommal.” ◇ kikin-notosikikin-notosi ínségesínséges esztendőesztendő
◇ kurutosikurutosi újúj esztendőesztendő ◇ kurutosikurutosi újúj évév
「Juku tosito kuru tosi」 „óév és új év” ◇ tos-tos-
igaaratamaruigaaratamaru újúj évév kezdődikkezdődik 「Tosiga arata-
matte, szugita tosi-o furi kaetta.」 „Az új év kez-
detével visszatekintettem az óévre.” ◇ tosigato-tosigato-
sidakarasidakara mivelmivel mármár idősidős 「Tosiga tosidaka-
ra hajaku-va arukenai.」 „Mivel már idős vagyok,
nem tudok gyorsan sétálni.” ◇ tosigotonitosigotoni éven-éven-
tete 「Szaibaiszuru jaszai-o tosigotoni kaeru.」
„Évente más zöldséget termesztek.” ◇ tosinoit-tosinoit-
teiruteiru szépszép kortkort megélmegél 「Szótótosinoitteiru
danszei」 „szép kort megélt ember” ◇ tosi-otosi-o
okuruokuru évetévet tölttölt 「Fúfude szubarasii tosi-o ok-
utteiru.」 „A házaspár csodálatos éveket tölt
együtt.” ◇ tosi-otosi-o kuukuu megvénülmegvénül 「Tosi-o kutta
otoko」 „megvénült ember” ◇ tosi-otosi-o torutoru öre-öre-
gedikgedik 「Anata-va tosi-o toranaine.」 „Te sosem
öregedsz!” ◇ tosi-otosi-o torutoru megöregszikmegöregszik 「Dare-
moga tosi-o torunojo.」 „Mindenki megöregszik.”
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◇ hantosihantosi félfél évév 「Gaikokude szeikacusi
hadzsimete hantosiga tatta.」 „Fél év telt el, mióta
külföldön élek.” ◇ hantosinohantosino félévesféléves 「Han-
tosino akacsan」 „féléves gyerek” ◇ maitosimaitosi
mindenminden évbenévben 「Anekazoku-va maitosirjokóni
ikimaszu.」 „Nővéremék minden évben elutaz-
nak.”

tositosi ◆ városváros 「Tosini szundeiru.」 „Városban
lakik.” ◇ kaidzsótosikaidzsótosi úszóúszó városváros ◇ kami-kami-
cutosicutosi túlnépesedetttúlnépesedett városváros ◇ kógjótosikógjótosi
iparvárosiparváros ◇ kokuszaitosikokuszaitosi világvárosvilágváros ◇ si-si-
maitosimaitosi testvérvárostestvérváros ◇ súkjótosisúkjótosi szentszent
városváros ◇ sinkótosisinkótosi újúj városváros ◇ daitosidaitosi nagy-nagy-
városváros ◇ den-entosiden-entosi kertvároskertváros ◇ mubóbito-mubóbito-
sisi védtelen városvédtelen város ◇ jószaitosijószaitosi erődvároserődváros
tósitósi ◆ kínai verskínai vers ◆ Tang költészetTang költészet
tósitósi ◆ keresztüllátáskeresztüllátás ◇ rentogentósirentogentósi
röntgenátvilágításröntgenátvilágítás
tósitósi ◆ harcosharcos ◇ dzsijúnotósidzsijúnotósi szabadság-szabadság-
harcosharcos
tósitósi ◆ befektetésbefektetés 「Ii tósininaruto omotte
kabu-o katta.」 „Abban a reményben vette a rész-
vényt, hogy az jó befektetés lesz.” ◆ beruházásberuházás
「Kaisa-va tósi-o oszaeta.」 „A vállalat visszafog-
ta a beruházásokat.” ◆ ráfordításráfordítás 「Kono
dzsigjó-va kanarino tósiga hicujódeszu.」 „Ehhez
a tevékenységhez nagy ráfordítás kell.” ◇ kaiga-kaiga-
itósiitósi külföldikülföldi befektetésbefektetés ◇ kanszecutósikanszecutósi
közvetettközvetett befektetésbefektetés ◇ kigjótósikigjótósi vállala-vállala-
titi beruházásberuházás ◇ dzsikotósidzsikotósi önmagábaönmagába valóvaló
befektetésbefektetés 「Dzsikotósinotameni eigo-o ben-
kjósita.」 „Befektetve önmagamba, angolul tanul-
tam.” ◇ sihontósisihontósi tőkebefektetéstőkebefektetés ◇ súja-súja-
kutósikutósi intenzívintenzív beruházásberuházás ◇ sújakutósisújakutósi in-in-
tenzívtenzív befektetésbefektetés ◇ sokitósisokitósi kezdőbefek-kezdőbefek-
tetéstetés ◇ szecubitósiszecubitósi termelőberuházástermelőberuházás ◇

taigaitósitaigaitósi külföldikülföldi beruházásberuházás ◇ bunszan-bunszan-
tósitósi diverzifikálásdiverzifikálás ◇ minkantósiminkantósi magánbe-magánbe-
ruházásruházás
tósitósi ◆ harciharci kedvkedv 「Tósini moeteiru.」 „Ég a
harci kedvtől.”

tósitósi ◆ fagyhalálfagyhalál
tósitósi ◆ előételelőétel ◇ tósidetóside teljesteljes egészébenegészében
「Karumen-o tóside dzsóenszuru joteideszu.」 „A
Carmen-t teljes egészében fogjuk előadni.” ◇ tós-tós-
ideide egymástegymást követőenkövetően 「Tóside takarakudzsi-
o katta.」 „Egymást követő sorszámú sorsjegyeket
vettem.” ◇ tósibangótósibangó sorszámsorszám ◇ tósibangó-tósibangó-

oo ucuucu besorszámozbesorszámoz 「Kúpon-ni tósi bangó-o
utta.」 „Besorszámozták a kuponokat.”

tosiaketosiake ◆ éveéve elejeeleje 「Tosiakeni hacumódeni
iku.」 „Az év elején ellátogatok a szentélybe.”

tósibatósiba ◆ ToshibaToshiba
tósibangótósibangó ◆ sorszámsorszám
tósibangó-otósibangó-o ucuucu ◆ besorszámozbesorszámoz 「Kúpon-ni
tósi bangó-o utta.」 „Besorszámozták a kupono-
kat.”

tosibutosibu ◆ városi térségvárosi térség
tósicutósicu ◆ azonosazonos minőségminőség ◆ egyformaegyforma minő-minő-
ségség
tósicutósicu ◆ cukorcukor ◆ szénhidrátszénhidrát
tosicukitosicuki ◆ évekévek 「Tosicukigatatta.」 „Teltek az
évek.”

tosicuki-otosicuki-o kaszanetekaszanete ◆ évekévek soránsorán
「Tosicuki-o kaszanete inszacuno modzsiga uszu-
kunatta.」 „Az évek során a nyomtatott betűk
megfakultak.”

tósicukorucsikoidotósicukorucsikoido ◆ glükokortikoidglükokortikoid
tosidamatosidama ◆ újéviújévi ajándékajándék ◇ otosidamaotosidama új-új-
éviévi pénzajándékpénzajándék 「Kodomoni otosidama-o
ageta.」 „A gyereknek újévi pénzajándékot ad-
tam.”

tósidetóside ◆ egymástegymást követőenkövetően 「Tóside
takarakudzsi-o katta.」 „Egymást követő sorszá-
mú sorsjegyeket vettem.” ◆ teljesteljes egészébenegészében
「Karumen-o tóside dzsóenszuru joteideszu.」 „A
Carmen-t teljes egészében fogjuk előadni.”

tosidearutosidearu ◆ öregöreg 「Mó tosideszu.」 „Már öreg
vagyok.”

tosidenszecutosidenszecu ◆ városi legendavárosi legenda
tosigaakerutosigaakeru ◆ eljöneljön azaz újévújév 「Tosiga aketara
aimasó.」 „Ha eljön az újév, majd találkozunk!”

tosigaaratamarutosigaaratamaru ◆ újúj évév kezdődikkezdődik 「Tosiga
aratamatte, szugita tosi-o furi kaetta.」 „Az új év
kezdetével visszatekintettem az óévre.”

tosigaimonaitosigaimonai ◆ koráhozkorához nemnem illőillő 「Tosigai-
monai fukuszó」 „korához nem illő ruházat”

tosigaimonakutosigaimonaku ◆ idősidős létérelétére 「Tosigaimona-
ku vakai on-na-o oikaketeiru.」 „Idős létére a fia-
tal lányok után futkos.” ◆ kiki látottlátott mégmég ilyenilyen
öregetöreget 「Kare-va tosigaimonaku hitomeboresi-
ta.」 „Ki látott még ilyen öreget, aki első látásra
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szerelmes lett.” ◆ koráhozkorához nemnem illőenillően 「Tosiga-
imonaku naku.」 „Korához nem illően sír.”

tósigakutósigaku ◆ befektetett összegbefektetett összeg
tosigaszutosigaszu ◆ városigázvárosigáz ◆ vezetékes gázvezetékes gáz
tósigatatósigata ◆ izmos testalkatizmos testalkat
tosigatosidakaratosigatosidakara ◆ mivelmivel mármár idősidős 「Tosiga
tosidakara hajaku-va arukenai.」 „Mivel már idős
vagyok, nem tudok gyorsan sétálni.”

tosiginkótosiginkó ◆ városi bankvárosi bank
tósiginkótósiginkó ◆ befektetési bankbefektetési bank
tosigjószeitosigjószei ◆ városi közigazgatásvárosi közigazgatás
tosigotosigo ◆ egymástegymást követőkövető évbenévben születettszületett
「Szono kjódai-va tosigoda.」 „Azok a testvérek
egymás utáni évben születtek.”

tosigorotosigoro ◆ házasulandóházasulandó korkor 「Tosigorono
muszumeni kekkon-aite-o szagasiteimaszu.」
„Férjet keresek a házasulandó korban lévő lá-
nyomnak.” ◆ idősidős korkor 「Imanoanatano
tosigoroni-va kuni-o banareta.」 „Akkor vándo-
roltam ki, amikor annyi idős voltam, mint te.” ◆

korkor 「Kanodzso-va imamuzukasii tosigoroda.」
„Nehéz korban van.” ◆ körülbelülikörülbelüli életkoréletkor
「Onadzsi tosigorono vakamonotacsi」 „körülbe-
lül azonos életkorú fiatalok” ◆ serdülésserdülés
tosigoroninarutosigoroninaru ◆ eladósorbaeladósorba kerülkerül 「Ósza-
mano muszume-va tosigoroninatta.」 „A király
lánya eladósorba került.”

tosigoronotosigorono ◆ eladósorbaneladósorban lévőlévő 「Tosigoro-
no muszume」 „eladósorban lévő lány” ◆ nagy-nagy-
jábóljából annyiannyi idősidős 「Onadzsi tosigorono tomoda-
csi」 „nagyjából egyforma idős barátok”

tosigototosigoto ◆ évrőlévről évreévre 「Kinenkókanodezain-
va tosigotoni kavaru.」 „Az emlékérem formater-
ve évről évre változik.”

tosigotonitosigotoni ◆ éventeévente 「Szaibaiszuru jaszai-o
tosigotoni kaeru.」 „Évente más zöldséget ter-
mesztek.”

tosihatosiha ◆ életkoréletkor
tosihamoikanaitosihamoikanai ◆ zsengezsenge korúkorú 「Tosihamo
ikanai jódzsi」 „zsenge korú kisgyerek”

tósihodzsokintósihodzsokin ◆ beruházási támogatásberuházási támogatás
tósiijokutósiijoku ◆ befektetésibefektetési hajlandósághajlandóság ◆ be-be-
fektetési kedvfektetési kedv

tosijoritosijori ◆ idősidős 「Tosijori-o daidzsiniszuru.」
„Megbecsüli az időseket.”

tosijoridzsimitatosijoridzsimita ◆ öregesöreges 「Tosijoridzsimita
varai-o sita.」 „Öregesen nevetett.”

tosijorikkotosijorikko ◆ idős szülők gyerekeidős szülők gyereke
tosijorininarutosijorininaru ◆ megöregszikmegöregszik
tosijorinotosijorino ◆ idősidős 「Tosijorino hito」 „idős em-
ber” ◆ öregöreg
tosijorinohijamizutosijorinohijamizu ◆ öregöreg mármár ehhezehhez 「To-
sijorino hija mizuda.」 „Valld be, öreg vagy már
ehhez!”

tosikatosika ◆ urbanizációurbanizáció ◆ városiasodásvárosiasodás
tósikatósika ◆ befektetőbefektető ◇ kikantósikakikantósika intézmé-intézmé-
nyes befektetőnyes befektető
tosikaihacutosikaihacu ◆ városfejlesztésvárosfejlesztés
tósikaisúkikantósikaisúkikan ◆ megtérülési időmegtérülési idő
tosikakkótosikakkó ◆ ránézésesránézéses életkoréletkor 「Szandzsú-
dzsuszszaikuraino tosikakkóno on-na」 „ránézés-
re harminc év körüli nő”

tósikasinritósikasinri ◆ befektetésibefektetési kedvkedv 「Singatako-
rona kanszenkakudaide tósikasinriga kótaisita.」
„A koronavírus elterjedése miatt megcsappant a
befektetési kedv.”

tosikaszanotosikaszano ◆ idősebbidősebb 「Dzsuszszaitosika-
szano tomodacsigairu.」 „Van egy tíz évvel idő-
sebb barátom.”

tosikaszaszerutosikaszaszeru ◆ urbanizálurbanizál 「Mura-o tosika-
szaszeta.」 „Urbanizálták a falut.” ◆ városiasítvárosiasít

tosikaszurutosikaszuru ◆ urbanizálódikurbanizálódik ◆ városiaso-városiaso-
dikdik 「Csiiki-va tosikasita.」 „A terület városiaso-
dott.”

tosikeikakutosikeikaku ◆ rendezésirendezési tervterv ◆ városren-városren-
dezésdezés ◆ várostervezésvárostervezés
tosikentosiken ◆ agglomerációagglomeráció ◆ városváros vonzás-vonzás-
körzetekörzete
tósikenszatósikensza ◆ átvilágításátvilágítás 「Muneno
tósikensza-o ukeni iku.」 „Mellkas átvilágításra
megyek.”

tósikitósiki ◆ egyenlőségegyenlőség
tosikokkatosikokka ◆ városállamvárosállam
tosikositosikosi ◆ évbúcsúztatásévbúcsúztatás
tosikosiszobatosikosiszoba ◆ szilveszteriszilveszteri hanjdina-hanjdina-
tésztatészta
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tosikosiszurutosikosiszuru ◆ búcsúztatja az óévetbúcsúztatja az óévet
tosimatosima ◆ középkorú nőközépkorú nő
tosimakutosimaku ◆ Tosima kerületTosima kerület
tosimeitosimei ◆ városnévvárosnév
tósimokutósimoku ◆ termeszektermeszek
tósimukidasinotósimukidasino ◆ harciasharcias
tosintosin ◆ nyúlszájnyúlszáj
tosintosin ◆ belvárosbelváros 「Tosinno konzacu-o szak-
eru.」 „Elkerüli a belvárosi zsúfoltságot.” ◆ vá-vá-
rosközpontrosközpont 「Kokodato tosin-e noakuszeszuga
joi.」 „Innen könnyen el lehet jutni a városköz-
pontba.” ◇ fukutosinfukutosin másodlagosmásodlagos városköz-városköz-
pontpont ◇ fukutosinfukutosin alközpontalközpont
tósintósin ◆ halálba ugráshalálba ugrás
tósintósin ◆ ítéletítélet ◆ véleményvélemény ◆ véleményezésvéleményezés
◇ ninkaszurutósin-oninkaszurutósin-o daszudaszu javasoljavasol
「Singikai-va gakkószecscsi-o ninkaszuru tósin-o
dasita.」 „A tanácsadó testület javasolta az iskola
felállítását.” ◇ ninkatósinninkatósin engedélyezéstengedélyezést
helybenhagyó véleményhelybenhagyó vélemény
tósintósin ◆ rokonságirokonsági fokfok ◇ ittósinittósin elsőfokúelsőfokú
rokonságrokonság ◇ szantósinszantósin harmadfokúharmadfokú rokon-rokon-
ságság ◇ nitósinnitósin másodfokú rokonságmásodfokú rokonság
tósintósin ◆ kard pengéjekard pengéje ◆ pengepenge
tósintósin ◆ kanóckanóc ◆ lámpabéllámpabél
tosinamitosinami ◆ múlómúló évekévek áradataáradata 「Joru
tosinamini-va katenai.」 „A múló éveket nem le-
het megállítani.”

tosinbutosinbu ◆ belvárosbelváros
tósindainotósindaino ◆ életnagyságúéletnagyságú 「Tósindaino dó-
zó.」 „Életnagyságú bronzszobor.” ◆ valódivalódi
「Tósindaino nihon」 „valódi Japán”

tósindzsiszacutósindzsiszacu ◆ halálba ugráshalálba ugrás
tósindzsiszacuszurutósindzsiszacuszuru ◆ leugorvaleugorva öngyilkosöngyilkos
leszlesz 「Kószóbirukara tósindzsiszacusita.」 „A
felhőkarcolóról leugorva öngyilkos lett.”

tosinoicsitosinoicsi ◆ év végi vásárév végi vásár
tosinoitteirutosinoitteiru ◆ szépszép kortkort megélmegél 「Szótótos-
inoitteiru danszei」 „szép kort megélt ember”

tósinokaisútósinokaisú ◆ megtérülésmegtérülés
tosinokeikantosinokeikan ◆ városképvároskép
tosinokótosinokó ◆ életbölcsességéletbölcsesség ◇ kamenokójo-kamenokójo-
ritosinokóritosinokó életélet soránsorán szerzettszerzett bölcsességbölcsesség
fontosfontos

tosinokuretosinokure ◆ évév végevége 「Atatakai kikóga tosino
kuremade cuzuita.」 „Az év végéig folytatódott az
enyhe idő.”

tosinoszetosinosze ◆ évév végevége 「Tosino szega szematte-
kita.」 „Közeleg az év vége.”

tosinovarinifukerutosinovarinifukeru ◆ koravénkoravén 「Aru csúde
nenno varini-va fukete mieru.」 „Az alkoholizmus
miatt koravén.”

tósinsotósinso ◆ véleményezésvéleményezés
tósinszeitósinszei ◆ glükoneogenezisglükoneogenezis
tósinszentósinszen ◆ izobátizobát
tósinszurutósinszuru ◆ véleményezvéleményez 「Singikai-va
keikaku-o tósinsita.」 „A tanácsadó testület véle-
ményezte a tervet.”

tósinszurutósinszuru ◆ mélybemélybe vetiveti magátmagát 「Gakekara
tósinsita.」 „A szirtről a mélybe vetette magát.”

tosioirutosioiru ◆ megöregszikmegöregszik 「Haha-va tosioita.」
„Anyukám megöregedett.” ◇ tosioitatosioita idősidős
「Tosioita ojano mendó-o miru.」 „Gondozza az
idős szüleit.”

tosioitatosioita ◆ idősidős 「Tosioita ojano mendó-o mi-
ru.」 „Gondozza az idős szüleit.” ◆ öregöreg
tosioiteirutosioiteiru ◆ megöregszikmegöregszik 「Hiszasiburini at-
ta dókjúszei-va min-natosioiteita.」 „A rég nem
látott osztálytársaim, mind megöregedtek.”

tosi-otosi-o kaszanerukaszaneru ◆ soksok évetévet átélátél 「Tosi-o
kaszanetabeteran」 „sok évet átélt veterán”

tosi-otosi-o kaszanerukaszaneru ◆ eljáreljár aa fejefeje felettfelett azaz
időidő 「Odzsiiszan-va tosi-o kaszaneta.」 „Eljárt a
nagypapám feje felett az idő.” ◆ telnek-múlnaktelnek-múlnak
azaz évekévek 「Kare-va tosi-o kaszaneta.」 „Teltek-
múltak az évei.”

tosi-otosi-o kazoerukotokazoerukoto ◆ időszámításidőszámítás 「Icuka-
ra tosi-o kazoemaszuka?」 „Mikor kezdődött az
időszámításunk?”

tosi-otosi-o koszukoszu ◆ búcsúztatjabúcsúztatja azaz óévetóévet ◆

szilveszterezikszilveszterezik 「Koibitoto tosi-o kosita.」 „A
kedvesemmel szilvesztereztem.”

tosi-otosi-o kuukuu ◆ megvénülmegvénül 「Tosi-o kutta otoko」
„megvénült ember”

tosion-natosion-na ◆ állatjegyeállatjegye évébenévében lévőlévő nőnő
「Kotosi-va tosion-nadeszu.」 „Az idei év állatje-
gyében születtem.”
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tosi-otosi-o okuruokuru ◆ búcsúztatjabúcsúztatja azaz óévetóévet 「Ka-
zokuto tosi-o okutta.」 „Szilveszterkor a családdal
búcsúztattuk az óévet.” ◆ évetévet tölttölt 「Fúfude
szubarasii tosi-o okutteiru.」 „A házaspár csodá-
latos éveket tölt együtt.”

tosiotokotosiotoko ◆ állatjegyeállatjegye évébenévében lévőlévő férfiférfi
「Kotosi-va tosiotokodeszu.」 „Az idei év állatje-
gyében születtem.”

tosi-otosi-o toriszugirutoriszugiru ◆ kiöregedikkiöregedik 「Kono
sigoto-o szuruni-va tosi-o tori szugitekita.」 „Ki-
öregedtem ebből a szakmából.”

tosi-otosi-o torutoru ◆ idősödikidősödik ◆ megöregedikmegöregedik
「Kare-va tosi-o totta.」 „Megöregedett.” ◆ meg-meg-
öregsziköregszik 「Daremoga tosi-o torunojo.」 „Min-
denki megöregszik.” ◆ öregediköregedik 「Anata-va
tosi-o toranaine.」 „Te sosem öregedsz!” ◆ öreg-öreg-
szikszik 「Ano hito-va tosi-o toranai.」 „Az az ember
nem öregszik.”

tósirótósiró ◆ amatőramatőr
tósisatósisa ◆ befektetőbefektető
tósisicutósisicu ◆ glikolipidglikolipid
tósisindantósisindan ◆ átvilágításátvilágítás
tósisindanszurutósisindanszuru ◆ átvilágítátvilágít
tósisintakutósisintaku ◆ befektetésibefektetési alapalap ◇ ópunga-ópunga-
tatósisintakutatósisintaku kötetlen befektetéskötetlen befektetés
tosisitatosisita ◆ fiatalabbfiatalabb 「Otóto-va dzsuszszai-
tosisitadeszu.」 „Az öcsén tíz évvel fiatalabb ná-
lam.”

tosisitanotosisitano ◆ fiatalabbfiatalabb 「Tosisitano dzsoszei-
to kekkonsita.」 „Fiatalabb nőtt vett el.” ◆ ifjabbifjabb

tosisitanokjódaitosisitanokjódai ◆ kistestvérkistestvér 「Kareni-va
tosisitano kjódaigairu.」 „Van egy kistestvére.”

tósiszaikentósiszaiken ◆ befektetési jegybefektetési jegy
tosiszeikacutosiszeikacu ◆ városivárosi életélet 「Tosiszeikacuni
nareta.」 „Hozzászoktam a városi élethez.”

tosiszeikacusatosiszeikacusa ◆ városlakóvároslakó 「Szono eiga-va
tosiszeikacusano kurasi-o egaita.」 „A film a vá-
roslakók életéről szól.”

tósiszurutósiszuru ◆ átlátátlát 「Szekigaiszenkamerade
jófuku-o tósidekiru.」 „Infravörös kamerával át
lehet látni az emberek öltözékén.” ◆ átvilágítátvilágít
「Karadano naka-o tósiszuru kenszadeszu.」 „Ez-
zel a vizsgálattal átvilágítják a testet.” ◆ belelátbelelát
「Kanodzsono kokoro-o tósiszurukoto-va dek-

inai.」 „Nem látok bele annak a nőnek a szívébe.”
◆ nyitottnyitott könyvkéntkönyvként látlát 「Boku-va mirai-o
tósidekiru.」 „Nyitott könyvként látom a jövőt.”

tósiszurutósiszuru ◆ halálrahalálra fagyfagy 「Jukijamade szó-
nansita hito-va tósisita.」 „A havas hegyen elté-
vedt túrázó halálra fagyott.” ◆ megfagymegfagy
「Tozansa-va tósisita.」 „A hegymászó megfa-
gyott.”

tósiszurutósiszuru ◆ befektetbefektet 「Tósisita okanega ka-
isúdekita.」 „A befektetett összeg megtérült.” ◆

beruházberuház 「Kaisa-va szecubini tósisita.」 „A vál-
lalat beruházott termelőeszközökbe.” ◆ fektetfektet
「Amatteiru kane-o kabuni tósisita.」 „A felesle-
ges pénzemet részvényekbe fektettem.”

tositaratositara ◆ haha 「Namae-o cukerutositara, dono
namaegaiideszuka?」 „Ha nevet kellene adnunk
neki, melyik név lenne a legjobb?” ◆ vava
「Tenszú-o cukerutositara nanadzsuh-
tendatta.」 „Kijavítva 70 pont volt.”

tositetosite ◆ gyanántgyanánt 「Juinóhintositeszurume-o
moratta.」 „Szárított tintahalat kapott eljegyzési
ajándék gyanánt.” ◆ kéntként 「Puroguramátosite
hataraiteiru.」 „Programozóként dolgozom.” ◆

semsem 「Nanihitocutosite umakuikanai.」 „Nekem
semmi sem sikerül.” ◇ darehitoritositedarehitoritosite senkisenki
「Dare hitoritosite szaigono okasini te-o nobaszó-
tosinakatta.」 „Senki sem akart az utolsó sütemé-
nyért nyúlni.”

tósitetósite ◆ átát 「Szuiszónogaraszu-o tósite szakan-
aga mieta.」 „Látszottak a halak az akvárium üve-
gén át.” ◆ keresztülkeresztül 「Ikucukano tenbaigaisa-
o tósite nedanga takakunatta.」 „A sok viszontel-
adón keresztül megemelkedett az ár.” ◆ közvetí-közvetí-
téséveltésével 「Cújaku-o tósite taivasita.」 „Tolmács
közvetítésével beszélgettünk.” ◇ tósitekikoerutósitekikoeru
áthallatszikáthallatszik 「Kabe-o tósite ongakuga kikoe-
ta.」 „Áthallatszott a falon a zene.”

tósiteirerutósiteireru ◆ ráfűzráfűz 「Nekkureszunimedaru-
o tósite ireta.」 „A nyakláncra ráfűztem egy me-
dált.”

tósitekikoerutósitekikoeru ◆ áthallatszikáthallatszik 「Kabe-o tósite
ongakuga kikoeta.」 „Áthallatszott a falon a ze-
ne.”

tósitekuvaerutósitekuvaeru ◆ hozzáfűzhozzáfűz 「Nekkureszuni
sindzsu-o tósite kuvaeta.」 „A nyaklánchoz hoz-
záfűzött egy gyöngyszemet.”
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tósitemirutósitemiru ◆ átnézátnéz 「Garaszu-o tósite mukó
gava-o mita.」 „Átnéztem az üvegen.”

tositenotositeno ◆ ii 「Csirjó-va isatositeno gimudea-
ru.」 „A gyógyítás orvosi kötelesség.” ◆ kéntikénti
「Ten-intositeno sigoto-va muzukasikatta.」 „Az
eladókénti munka nehéz volt.”

tosite-vatosite-va ◆ illetillet 「Bokutosite-va icsidokaik-
oszareta kaisani modoritakunai.」 „Ami engem il-
let, nem akarok olyan vállalathoz menni, ahon-
nan egyszer már kirúgtak.” ◆ képestképest
「Sosinsatosite-va dzsózu.」 „Ahhoz képest, hogy
kezdő, meglepően ügyes.” ◆ részérőlrészéről
「Anatatosite-va koredeiito omoimaszuka?」 „A
részedről jól van ez így?” ◆ számáraszámára 「Kore-
va karetosite-va icsibanii szentakuda.」 „Ez a leg-
jobb választás a számára.” ◇ dzsibuntosite-vadzsibuntosite-va
amiami engemengem illetillet 「Dzsibuntositeha, joszanni
hantaideszu.」 „Ami engem illet, ellenzem a költ-
ségvetést.”

tósitóeitósitóei ◆ perspektivikus vetületperspektivikus vetület
tositorutositoru ◆ idősödikidősödik 「Kanodzso-va zenzento-
sitoranai.」 „Az a nő egyszerűen nem idősödik.”

tositottatositotta ◆ idősidős 「Tositotta okaaszanto dókjo-
siteiru.」 „Együl lakik idős édesanyjával.” ◆ ko-ko-
rosros ◆ öregöreg ◆ vénvén 「Kono tositotta atamadeko-
no mondai-o tokuno-va muzukasii.」 „Ilyen vén
fejjel, nehezen tudom megoldani a problémát.”

tosiuetosiue ◆ idősebbidősebb 「Ane-va bokujori dzsuszsza-
itosiuedeszu.」 „A nővérem 10 évvel idősebb ná-
lam.”

tosiuenotosiueno ◆ idősebbidősebb 「Tosiueno dzsoszeito
kekkonsita.」 „Idősebb nőt vett el.” ◆ öregebböregebb
「Tosiueno bukagairu.」 „Van egy öregebb beosz-
tottam.”

tosivakanatosivakana ◆ fiatalfiatal
tosivaszuretosivaszure ◆ évbúcsúztatásévbúcsúztatás
tosizakaritosizakari ◆ életperiódus csúcsaéletperiódus csúcsa
tósizutósizu ◆ metszetrajzmetszetrajz ◆ perspektivikusperspektivikus áb-áb-
rara
tósizuhótósizuhó ◆ perspektivikus ábrázolásperspektivikus ábrázolás
tosotoso ◆ könyvkönyv 「Sinkantoso」 „új kiadású köny-
vek” ◆ olvasmányolvasmány ◇ szuiszentososzuiszentoso ajánlottajánlott
olvasmányolvasmány
tosotoso ◆ vágóhídvágóhíd

tósotóso ◆ kezdetkezdet 「Szógjótósokara zen-
interevákude hataraita.」 „A megalapítás kezdete
óta mindenki otthonról dolgozott.” ◆ kezdetbenkezdetben
「Tóso-va konpjútá-va ókikatta.」 „Kezdetben
nagy volt a számítógép.”

tósotóso ◆ beírásbeírás ◆ beküldött levélbeküldött levél
tósotóso ◆ ez a helyez a hely
tósótósó ◆ kardvágáskardvágás
tósótósó ◆ fagyásfagyás 「Doraiaiszu-va tósó-o hiki ok-
oszunode csúibukaku acukavanakute-va ikema-
szen.」 „A szárazjég fagyást okozhat, óvatosan
kell bánni vele.” ◆ fagydaganatfagydaganat
tósótósó ◆ Tokiói TőzsdeTokiói Tőzsde
tosoecuransicutosoecuransicu ◆ olvasóteremolvasóterem
tosogakaritosogakari ◆ könyvtároskönyvtáros
tosogakutosogaku ◆ bibliológiabibliológia ◆ könyvtudománykönyvtudomány
tósógútósógú ◆ Tósógú-szentélyTósógú-szentély
tosokádotosokádo ◆ kartonkarton ◆ könyvtárikönyvtári nyilvántar-nyilvántar-
tó laptó lap
tosokantosokan ◆ könyvtárkönyvtár 「Tosokanni kaesini ika-
nakjanaranai honga szanszacuaru.」 „Három kö-
tetet kell visszavinnem a könyvtárba.” ◇ gakkó-gakkó-
tosokantosokan iskolakönyvtáriskolakönyvtár ◇ gikaitosokangikaitosokan
kongresszusikongresszusi könyvtárkönyvtár ◇ kókaitosokankókaitosokan
nyilvánosnyilvános könyvtárkönyvtár ◇ kokkaitosokankokkaitosokan or-or-
szággyűlésiszággyűlési könyvtárkönyvtár ◇ siszecutosokansiszecutosokan
magánkönyvtármagánkönyvtár ◇ siricutosokansiricutosokan városivárosi
könyvtárkönyvtár ◇ densitosokandensitosokan elektronikuselektronikus
könyvtárkönyvtár
tosokancsótosokancsó ◆ könyvtárigazgatókönyvtárigazgató
tosokangakutosokangaku ◆ könyvtártankönyvtártan
tosokan-intosokan-in ◆ könyvtároskönyvtáros
tosokan-joitosokan-joi ◆ könyvtárlátogatáskönyvtárlátogatás
「Tosokan-joiga súkanninatta.」 „Szokásommá
vált a könyvtárlátogatás.”

tosokankádotosokankádo ◆ olvasójegyolvasójegy 「Tosokankádo-
no szakuszei」 „olvasójegy készítése”

tosókeiretosókeire ◆ könyvek szerzeményezésekönyvek szerzeményezése
tosókeirebangótosókeirebangó ◆ katalógusszámkatalógusszám
tosokentosoken ◆ könyvvásárlási utalványkönyvvásárlási utalvány
tosokutosoku ◆ naplopásnaplopás
tosokunototosokunoto ◆ naplopónaplopó
tosokuszurutosokuszuru ◆ éliéli világátvilágát 「Riside tosoku-
szuru.」 „A kamatból éli világát.” ◆ lopjalopja aa na-na-
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potpot 「Musokude tosokuszuru.」 „Munka nélkül
lopja a napot.”

tosomokurokutosomokuroku ◆ könyvkatalóguskönyvkatalógus ◆ könyv-könyv-
tári katalógustári katalógus
tósonotósono ◆ eredetieredeti 「Purodzsekuto-va tósono
joteijori okureteiru.」 „A projekt az eredeti terv-
hez képest késésben van.” ◆ kezdetikezdeti 「Tósono
ikigomi-va sibondesimatta.」 „A kezdeti lelkese-
dés lelohadt.”

tósorantósoran ◆ olvasóiolvasói leveleklevelek rovatarovata ◆ olvasóiolvasói
rovatrovat 「Sinbunno tósoranni kaki konda.」 „Ír-
tam az újság olvasói rovatába.”

tososicutososicu ◆ könyvtárszobakönyvtárszoba 「Osironi-va csi-
iszana tososicugaarimaszu.」 „A kastélyban van
egy kis könyvtárszoba.”

tósoszurutósoszuru ◆ beírbeír 「Szúpáno okjakuszamano
koeni tósosita.」 „Beírtam az áruház panaszköny-
vébe.”

tossinszurutossinszuru ◆ előrerohanelőrerohan 「Ikioi joku tossin-
sita.」 „Nagy erővel rohantam előre.” ◆ előretörelőretör
「Szensu-va mokuhjó-o mezasite tossinsita.」 „A
versenyző tört előre a cél felé.” ◆ nekirontnekiront
「Mon-o tóttatokorode inuga tossinsitekita.」
„Ahogy beléptem a kapun, nekem rontott egy ku-
tya.” ◆ nyomulnyomul 「Tekigunni mukatte tossinsi-
ta.」 „Az ellenség felé nyomultunk.” ◆ rárontráront
「Kuma-va tossinsitekita.」 „A medve ránk ron-
tott.” ◆ robogrobog 「Tossinsitekuru kuruma-o noke-
ta.」 „Kitértem a robogva közeledő kocsi elől.”

tossucutossucu ◆ kiemelkedéskiemelkedés ◆ kimagasláskimagaslás ◆ ki-ki-
szögellésszögellés ◆ kiugráskiugrás
tossucubutossucubu ◆ nyúlványnyúlvány
tossucuszurutossucuszuru ◆ jelentékenyjelentékeny 「Szono kunino
szangjó-va tossucusiteita.」 „Jelentékeny volt az
ország ipara.” ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Kono tó-va ma-
varikara tossucusiteiru.」 „Ez a torony kiemelke-
dik a környezetéből.” ◆ kimagaslikkimagaslik 「Kono ka-
isano gjószeki-va tossucusiteiru.」 „Ennek a vál-
lalatnak a teljesítménye kimagasló.” ◆ kiszögel-kiszögel-
liklik 「Ivaga tossucusiteita.」 „A szikla kiszögel-
lett.” ◆ kitörkitör 「Tankódegaszuga tossucusita.」
„A bányában kitört a gáz.” ◆ kiugrikkiugrik 「Kószaihi-
va tossucusiteiru.」 „Kiugróan magas a reprezen-
tációs költség.”

tósutósu ◆ pártelnökpártelnök ◆ pártvezérpártvezér ◆ pártveze-pártveze-
tőtő

tósutósu ◆ dobódobó ◆ dobójátékosdobójátékos ◇ uvantósuuvantósu
jobbkezesjobbkezes ütőjátékosütőjátékos ◇ szavantósuszavantósu bal-bal-
kezeskezes dobójátékosdobójátékos ◇ szenpacutósuszenpacutósu első-első-
ként dobó játékosként dobó játékos
tósutósu ◆ ház jelenlegi uraház jelenlegi ura
tósútósú ◆ követéskövetés 「Hósinno tósú」 „irányelv kö-
vetése”

tósubantósuban ◆ dobódombdobódomb
tosucutosucu ◆ hányáshányás
tosukúkentosukúken ◆ üres kézüres kéz
tosukúkendetosukúkende ◆ semmibőlsemmiből 「Tosukúkende
dzsigjó-o hadzsimeta.」 „Semmiből kezdte a vál-
lalkozását.” ◆ üres kézzelüres kézzel
tósúszurutósúszuru ◆ követkövet 「Dentó-o tósúszuru.」
„Követi a hagyományt.”

tosutaiszótosutaiszó ◆ sporteszközsporteszköz nélkülinélküli gyakor-gyakor-
latlat
tó-súzutó-súzu ◆ balettcipőbalettcipő
tószatósza ◆ terepszemleterepszemle
tószatósza ◆ cukorlánccukorlánc ◆ glikánglikán
tószatósza ◆ egyformaegyforma különbségkülönbség ◇ tószaszúr-tószaszúr-
ecuecu számtani sorozatszámtani sorozat
toszacutoszacu ◆ ölésölés ◇ butanotoszacubutanotoszacu disznóvá-disznóvá-
gásgás ◇ butanotoszacubutanotoszacu disznóölésdisznóölés
tószacutószacu ◆ titkos felvételtitkos felvétel
toszacudzsótoszacudzsó ◆ mészárszékmészárszék ◆ vágóhídvágóhíd
tószacukameratószacukamera ◆ rejtett kamerarejtett kamera
toszacunintoszacunin ◆ böllérböllér 「Toszacunin-va buta-o
korosita.」 „A böllér levágta a disznót.” ◆ mészá-mészá-
rosros
toszacuszurutoszacuszuru ◆ leölleöl 「Buta-o toszacusita.」
„Leölte a disznót.” ◆ leváglevág 「Usi-o toszacusi-
ta.」 „Levágta a tehenet.” ◆ vágvág 「Buta-o tosza-
cusita.」 „Disznót vágott.”

toszacuzaitoszacuzai ◆ balzsambalzsam ◆ kenetkenet
tószafukatószafuka ◆ glikozilációglikoziláció
tószaitószai ◆ belerakásbelerakás 「Arámu kinóno tószai」
„ébresztő funkció belerakása” ◆ felrakodásfelrakodás
「Kamocuno tószai」 „rakomány felrakodása”

tószaisitatószaisita ◆ osos 「Rinakkuszu-o
tószaisitapaszokon-o katta.」 „Linuxos PC-t vet-
tem.”
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tószaiszurutószaiszuru ◆ beleteszbeletesz 「Kigunimaiku-o tó-
szaisita.」 „Beletettek egy mikrofont a szerkezet-
be.” ◆ beszerelbeszerel 「Szaikin-va kánabi-o tószaisita
kurumaga ókunatteimaszu.」 „Mostanában elter-
jedtek az olyan kocsik, amelyekbe beszerelték a
navigátort.” ◆ felrakfelrak 「Kamocu-o funeni tósza-
isita.」 „Felrakta a rakományt a hajóra.” ◆ fel-fel-
szerelszerel 「Kono szentókini-va miszairuga tósza-
iszareteiru.」 „Ezt a vadászgépet rakétákkal sze-
relték fel.” ◆ megpakolmegpakol 「Kamocu-o
tószaisitatorakku-va untensinikui.」 „A rako-
mánnyal megpakolt teherautót nehéz vezetni.” ◆

rakrak 「Szeizósa-va tokeini taijódencsi-o tószais-
ita.」 „A gyártó napelemet rakott az órába.” ◆

szerelszerel 「Konokamerani-va kóbairicunozúmu-
renzuga tószaiszareteimaszu.」 „Ebbe a kamerá-
ba nagy átfogású zoomlencsét szereltek.” ◆ tesztesz
「Konokamerani-va muszenran kinómo tósza-
iszareteimaszu.」 „Ebbe a kamerába wifit is tet-
tek.”

toszakatoszaka ◆ kakastarajkakastaraj ◆ kakastaréjkakastaréj ◆ ta-ta-
rajraj ◆ taréjtaréj ◇ ondorinotoszakaondorinotoszaka kakastaréjkakastaréj

tószakjúszútószakjúszú ◆ számtani sorszámtani sor
tószakutószaku ◆ irodalmiirodalmi lopáslopás ◆ plágiumplágium ◆ pla-pla-
gizálásgizálás
tószakutószaku ◆ elferdüléselferdülés ◆ perverzióperverzió ◇ szeitó-szeitó-
szakuszaku nemi perverziónemi perverzió
tószakudóbucuamontószakudóbucuamon ◆ fejgerinchúrosokfejgerinchúrosok
tószakusatószakusa ◆ perverzperverz
tószakusitatószakusita ◆ elferdültelferdült ◆ perverzperverz 「Ane-
otótono tószakusita ai」 „testvérek közti perverz
szeretet”

tószakuszurutószakuszuru ◆ másmás írásábólírásából loplop 「Tószaku-
sita ronbun-o teisucusita.」 „Más írásából lopott
értekezést adott be.” ◆ plagizálplagizál
tószantószan ◆ csődcsőd ◆ fizetésképtelenségfizetésképtelenség ◇ tó-tó-
szantecuzukiszantecuzuki csődeljáráscsődeljárás 「Kaisano
tószantecuzuki-o mósi tateta.」 „Csődeljárást
kezdeményeztek a vállalattal szemben.”

tószantószan ◆ apaapa
tószanaitószanai ◆ elgáncsolelgáncsol 「EU-Va szono hóricu-
o tószanakatta.」 „Az EU elgáncsolta azt a tör-
vényt.” ◆ elkaszálelkaszál 「Gikai-va hóan-o tószana-
katta.」 „A parlament elkaszálta a törvényjavasla-
tot.”

tószancsihótószancsihó ◆ Tószan régióTószan régió
tószanszunzen-notószanszunzen-no ◆ pusztulópusztuló 「Tószanszun-
zenno kigjó-o kjúszaiszuru.」 „Megmenti a pusz-
tuló vállalat.”

tószanszurutószanszuru ◆ bedőlbedől 「Vatasiga keieisiteiru
kaisa-va tószansitesimatta.」 „Bedőlt a vállalko-
zásom.” ◆ csődbecsődbe megymegy 「Kono kaisa-va tó-
szanszuru oszoregaaru.」 „Félő, hogy ez a vállalat
csődbe megy.” ◆ fizetésképtelenfizetésképtelen leszlesz ◆

tönkremegytönkremegy 「Kaisa-va tószansita.」 „Tönkre-
ment a vállalat.”

tószantecuzukitószantecuzuki ◆ csődeljáráscsődeljárás 「Kaisano
tószantecuzuki-o mósi tateta.」 „Csődeljárást
kezdeményeztek a vállalattal szemben.”

toszarerutoszareru ◆ tartjáktartják 「Dzsoóga sojúsiteita-
toszarerunekkureszuga rakuszacuszareta.」 „El-
árverezték a nyakláncot, amiről úgy tartják, hogy
a királynőé volt.” ◆ veszikveszik 「Aiszacu-o
kaeszanaikoto-va sicureitoszareteiru.」 „A vi-
szonzatlan köszönést illetlenségnek veszik.”

tószaszeibucugakutószaszeibucugaku ◆ glikobiológiaglikobiológia
tószaszúrecutószaszúrecu ◆ számtani sorozatszámtani sorozat
tószaszurutószaszuru ◆ helyszínenhelyszínen megnézmegnéz
「Hiszaicsi-o tószasita.」 „Megnézte a katasztrófa
helyszínét.”

tószecutószecu ◆ mostanábanmostanában 「Tószecurjúkóno kot-
oba」 „mostanában divatos szó”

tószecunotószecuno ◆ maimai 「Tószecuno vakamonota-
csi」 „mai fiatalok”

toszeitoszei ◆ boldogulásboldogulás ◆ kenyérkeresetkenyérkereset
toszeitoszei ◆ utazás Szingapúrbautazás Szingapúrba
toszeitoszei ◆ utazás Spanyolországbautazás Spanyolországba
tószeitószei ◆ párt erejepárt ereje
tószeitószei ◆ beavatkozásbeavatkozás 「Kokkatószei」 „álla-
mi beavatkozás” ◆ ellenőrzésellenőrzés 「Gun-va szeifu-
no tószeikaniaru.」 „A hadsereg állami ellenőrzés
alatt áll.” ◆ felügyeletfelügyelet 「Dantai-va tókjokuno
kibisii tószei-o ukeru.」 „A csoport a hatóságok
szigorú felügyelete mellett működik.” ◆ irányí-irányí-
tástás ◆ korlátozáskorlátozás 「Genronno tószei」 „szólás-
szabadság korlátozása” ◆ összehangolásösszehangolás 「Tó-
szeino toretacsímu」 „összehangolt csapat” ◆

szabályozásszabályozás 「Szeifu-va bukkano tószei-o ka-
idzsosita.」 „Az állam feloldotta az árszabályo-
zást.” ◇ kakakutószeikakakutószei árszabályozásárszabályozás ◇

genrontószeigenrontószei szólásszabadságszólásszabadság korlátozá-korlátozá-
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sasa ◇ kokkatószeikokkatószei államiállami beavatkozásbeavatkozás ◇ si-si-
szótószeiszótószei szabadgondolkodásszabadgondolkodás korlátozá-korlátozá-
sasa ◇ csingintószeicsingintószei bérszabályozásbérszabályozás ◇

tószei-otószei-o torutoru összehangolösszehangol 「Tószeino toreta
kódódatta.」 „Összehangolt akció volt.” ◇ buk-buk-
katószeikatószei árszabályozásárszabályozás ◇ jakubucutószeijakubucutószei
kábítószer-korlátozáskábítószer-korlátozás
tószeitószei ◆ jelenkorjelenkor ◆ mai világmai világ
tószeitószei ◆ kerámiábólkerámiából készültkészült 「Tószeitairu」
„kerámiából készült csempe”

tószeifúnotószeifúno ◆ modernmodern 「Tószeifúno kangae ka-
ta」 „modern gondolkodásmód” ◆ mostanábanmostanában
divatosdivatos 「Tószeifúno aszobi」 „mostanában di-
vatos szórakozás”

tószeiguntószeigun ◆ kontrollcsoportkontrollcsoport
tószeikakakutószeikakaku ◆ szabályozott árszabályozott ár
tószeikeizaitószeikeizai ◆ irányított gazdaságirányított gazdaság
tószeimukinotószeimukino ◆ modernmodern ◆ mostanábanmostanában di-di-
vatosvatos
tószeinotószeino ◆ korabelikorabeli
tószeinotószeino ◆ kerámiakerámia 「Tószeino kabin」 „kerá-
miaváza”

tószei-otószei-o okonauokonau ◆ beavatkozikbeavatkozik 「Kokumin-
no szeikacuno tószei-o okonau.」 „Beavatkozik az
állampolgárok életébe.” ◆ korlátozkorlátoz 「Bóekino
tószei-o okonau.」 „Korlátozza a kereskedelmet.”
◆ szabályozszabályoz 「Sakaisugikokka-va kakakuno
tószei-o okonau.」 „A szocialista állam központi-
lag szabályozza az árakat.”

tószei-otószei-o torutoru ◆ összehangolösszehangol 「Tószeino to-
reta kódódatta.」 „Összehangolt akció volt.”

tószeiszurutószeiszuru ◆ beavatkozikbeavatkozik 「Kin-júsidzsó-o
tószeiszuru.」 „Beavatkozik a pénzpiacba.” ◆ irá-irá-
nyítnyít 「Sakaisugikokka-va keizai-o tószeiszuru.」
„A szocialista állam irányítja gazdaságot.” ◆ kor-kor-
látozlátoz 「Szeifu-va genron-o tószeisita.」 „A kor-
mány korlátozta a szólásszabadságot.” ◆ össze-össze-
hangolhangol 「Szosiki-o tószeiszuru.」 „Összehangol-
ja a szervezet működését.” ◆ szabályozszabályoz 「Ga-
szuno nedan-va tószeiszareta.」 „Szabályozták az
gáz árát.”

tószekitószeki ◆ pártjegyzékpártjegyzék ◆ párttagságpárttagság
「Tószeki-o ridacusita.」 „Megszüntette a párt-
tagságát.”

tószekitószeki ◆ dialízisdialízis ◇ dzsinzótószekidzsinzótószeki vese-vese-
dialízisdialízis ◇ denkitószekidenkitószeki elektrodialíziselektrodialízis

tószekitószeki ◆ kődobáláskődobálás ◆ kőhajításkőhajítás
tószekicsirjótószekicsirjó ◆ dialízises kezelésdialízises kezelés
tószekikitószekiki ◆ parittyaparittya
tószekikitószekiki ◆ dializátordializátor
tószekirjóhótószekirjóhó ◆ dialízises gyógymóddialízises gyógymód
tószekisómeitószekisómei ◆ pártigazolványpártigazolvány
tószekiszurutószekiszuru ◆ követkövet dobdob 「Demo tai-va ki-
dótaini tószekisita.」 „A tüntetők köveket dobál-
tak a rohamrendőrökre.”

tószentószen ◆ díjnyerésdíjnyerés ◆ megválasztásmegválasztás ◆ vá-vá-
lasztásilasztási győzelemgyőzelem 「Kareno tószenga kakute-
isita.」 „Biztossá vált a választási győzelme.” ◇

mutóhjótószenmutóhjótószen szavazás nélkül is nyerésszavazás nélkül is nyerés
tószentószen ◆ nyerésnyerés ◇ tószenbangótószenbangó nyertesnyertes
számszám ◇ tószenbangótószenbangó nyerőszámnyerőszám 「Takara-
kudzsino tószen bangó」 „lottó nyerőszámai”

tószenbangótószenbangó ◆ nyerőszámnyerőszám 「Takarakudzsino
tószen bangó」 „lottó nyerőszámai” ◆ nyertesnyertes
számszám
tószenbótószenbó ◆ tárt karokkal utat állástárt karokkal utat állás
tószenbószurutószenbószuru ◆ elálljaelállja azaz utatutat 「Futotta
hitoga tószen bósiteite tórenakatta.」 „Egy kövér
ember elállta az utamat.” ◆ elzárja az utatelzárja az utat
tószenkentószenken ◆ nyertes szelvénynyertes szelvény
tószenken-naitószenken-nai ◆ esélyesély aa megválasztásramegválasztásra
「Kare-va ato szanbjaku hjóde tószenken-
naideszu.」 „Háromszáz szavazat után esélye lesz
a bejutásra.”

tószenkintószenkin ◆ nyereménynyeremény ◆ pénznyereménypénznyeremény
tószensatószensa ◆ nyertesnyertes ◇ kensótószensakensótószensa díj-díj-
nyertesnyertes
tószensatószensa ◆ díjnyertesdíjnyertes ◆ megválasztottmegválasztott
jelöltjelölt ◆ sikeressikeres jelöltjelölt ◇ kensótószensakensótószensa
díjnyertesdíjnyertes
tószenszaszerutószenszaszeru ◆ megválasztmegválaszt 「Kokumin-
va tó-o tószenszaszeta.」 „A nép megválasztotta a
pártot.”

tószenszurutószenszuru ◆ elnyerelnyer 「Sószecu-va ittósóni
tószensita.」 „A novella elnyerte az első díjat.” ◆

megmeg leszlesz választvaválasztva 「Kare-va kokkaigicsóni
tószensita.」 „Megválasztották az országgyűlés el-
nökének.” ◆ megnyerimegnyeri aa választástválasztást 「Kareno
szeitóga tószensita.」 „A pártja nyerte meg a vá-
lasztást.” ◇ tószenszaszerutószenszaszeru megválasztmegválaszt
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「Kokumin-va tó-o tószenszaszeta.」 „A nép
megválasztotta a pártot.”

tószenszurutószenszuru ◆ nyertesnyertes leszlesz ◆ találatatalálata
leszlesz 「Takarakudzsino ittóni tószensita.」 „Teli-
találata lett a lottón.”

toszotoszo ◆ fűszerezettfűszerezett rizsborrizsbor ◆ újéviújévi rizs-rizs-
borbor
toszótoszó ◆ fényezésfényezés ◆ festésfestés ◇ dzsidósato-dzsidósato-
szószó autófényezésautófényezés
tószótószó ◆ harcharc 「Zento akutono tószó」 „a jó
harca a rossz ellen” ◆ küzdelemküzdelem 「Tókjokutono
naganenno tószóni cukare kitta.」 „Belefáradtam
a hosszú évekig tartó küzdelembe a hatósággal
szemben.” ◆ összetűzésösszetűzés ◇ kaikjútószókaikjútószó osz-osz-
tályharctályharc ◇ kakumeitószókakumeitószó forradalmiforradalmi harcharc
◇ kenrjokutószókenrjokutószó hatalmihatalmi harcharc ◇ dzsunpó-dzsunpó-
tószótószó előírásokatelőírásokat betűbetű szerintszerint vevővevő
sztrájksztrájk ◇ dzsunpótószódzsunpótószó munkalassítómunkalassító
sztrájksztrájk ◇ sokubatószósokubatószó munkahelyimunkahelyi láza-láza-
dásdás ◇ csin-agetószócsin-agetószó bérharcbérharc ◇ csingintó-csingintó-
szószó bérharcbérharc ◇ burjokutószóburjokutószó fegyveresfegyveres
harcharc
tószótószó ◆ fekete himlőfekete himlő ◆ himlőhimlő
tószótószó ◆ elmeneküléselmenekülés 「Tószóni szeikósita.」
„Sikerült elmenekülni.” ◆ menekülésmenekülés ◆ szökésszökés
「Tószó-o kuvadateru.」 „Szökést tervez.”

tószocutószocu ◆ vezetésvezetés
tószocurjokutószocurjoku ◆ vezérivezéri képességképesség ◆ vezetőivezetői
képességképesség
tószocusatószocusa ◆ vezérvezér ◆ vezetővezető
tószocuszurutószocuszuru ◆ vezetvezet 「Gun-o tószocuszu-
ru.」 „Hadsereget vezet.”

tószócsútószócsú ◆ menekülésmenekülés közbenközben ◆ szabadlá-szabadlá-
bonbon 「Han-nin-va tószócsúdearu.」 „A tettes sza-
badlábon van.”

tószógaitószógai ◆ fagykárfagykár
tószóhigaitószóhigai ◆ fagykárfagykár
toszóhimakutoszóhimaku ◆ festékrétegfestékréteg
tószóiinkaitószóiinkai ◆ harcbizottságharcbizottság
tószókeirotószókeiro ◆ menekülésimenekülési útvonalútvonal
「Keiszacu-va han-ninno tószókeiro-o sirabeta.」
„A rendőrség megvizsgálta a tettes menekülési út-
vonalát.” ◆ szökési útvonalszökési útvonal
toszokibuntoszokibun ◆ újéviújévi hangulathangulat ◆ újéviújévi ünnepiünnepi
hangulathangulat

toszokigentoszokigen ◆ újévi spiccességújévi spiccesség
toszókódzsótoszókódzsó ◆ festőműhelyfestőműhely ◆ festőüzemfestőüzem
tószokutószoku ◆ pártszabályzatpártszabályzat ◆ pártpárt szabály-szabály-
zatazata
tószokutószoku ◆ egyenletesegyenletes sebességsebesség ◇ tószo-tószo-
kúndókúndó egyenletesegyenletes mozgásmozgás ◇ tószokuen-tószokuen-
undóundó egyenletes körmozgásegyenletes körmozgás
tószokucsokuszen-undótószokucsokuszen-undó ◆ egyenesegyenes vonalúvonalú
egyenletes mozgásegyenletes mozgás
tószokuen-undótószokuen-undó ◆ egyenletes körmozgásegyenletes körmozgás
tószokukótószokukó ◆ lábasfejűeklábasfejűek
tószokúndótószokúndó ◆ egyenletes mozgásegyenletes mozgás
tószokuruitószokurui ◆ fejlábúakfejlábúak ◆ lábasfejűeklábasfejűek
toszómaszukutoszómaszuku ◆ légzőmaszklégzőmaszk
tószósatószósa ◆ menekülő autómenekülő autó
tószósatószósa ◆ menekülőmenekülő ◆ szökevényszökevény
tószósintószósin ◆ harci szellemharci szellem
toszoszantoszoszan ◆ újévi rizsbor fűszereiújévi rizsbor fűszerei
tószószendzsucutószószendzsucu ◆ harci taktikaharci taktika
toszószupurétoszószupuré ◆ festékszórófestékszóró
toszószurutoszószuru ◆ befestbefest 「Kuda-o toszósita」
„Befestettem a csövet.” ◆ festfest 「Madonoszassi-o
toszósiteita.」 „Ablakkeretet festettem.”

tószószurutószószuru ◆ harcolharcol 「Szeijakugaisato naga-
nenszaibande tószósita.」 „Hosszú évekig harcolt
a bíróságon a gyógyszergyártóval.”

tószószurutószószuru ◆ elmenekülelmenekül 「Hittakuri-va
kaban-o hikicsigitte, tószósita.」 „A rabló kitépte
az áldozata kezéből a táskát, és elmenekült.”

toszszanitoszszani ◆ azonnalazonnal 「Toszszani kotaerare-
nai.」 „Nem tudok azonnal válaszolni.” ◆ hirte-hirte-
lenlen 「Toszszaniburéki-o funda.」 „Hirtelen ráta-
posott a fékre.” ◆ sebtébensebtében 「Vatasi-va toszsza-
ni tonarino hitonisigamicuita.」 „Sebtében bele-
kapaszkodtam a mellettem állóba.”

toszszanotoszszano ◆ azonnaliazonnali 「Toszszano handan-
o sita.」 „Azonnali döntést hoztam.” ◆ gyorsgyors
「Toszszano hannó」 „gyors reakció” ◆ várat-várat-
lanlan 「Toszszano dekigoto」 „váratlan esemény”

toszutoszu ◆ alsóalsó dobásdobás ◆ feldobásfeldobás ◇ toszu-toszu-
szuruszuru feldobfeldob 「Koin-o toszusita.」 „Feldobtam
egy érmét.” ◇ toszuszurutoszuszuru alulrólalulról dobdob 「Bóru-
o toszusita.」 „Alulról dobta a labdát.” ◇ toszu-toszu-
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szuruszuru hátradobhátradob 「Hanajome-va búke-o toszus-
ita.」 „A menyasszony hátradobta a csokrát.”

tószutószu ❶ átvezetátvezet 「Sudzsucude szotokara ino
ucsigavani kuda-o tósita.」 „Műtéttel átvezettek
egy csövet kívülről a hasába.” ❷ átdugátdug 「Sacuno
szodeni ude-o tósita.」 „Átdugtam a karom az ing
ujján.” ❸ átengedátenged 「Keibiin-va fusinsa-o tósza-
nakatta.」 „Az őr nem engedte át a gyanús em-
bert.” ❹ áteresztátereszt 「Keibiin-va vatasi-o tósza-
nakatta.」 „Az őr nem eresztett át.” ❺ elfogadelfogad
「Kokkai-va hóan-o tósita.」 „Az országgyűlés el-
fogadta a törvényjavaslatot.” ❻ kitartkitart 「Kare-va
dokusinnomama tósita.」 „Kitartóan nőtlen ma-
radt.” ◆ átbocsátátbocsát 「Garaszu-va hikari-o tó-
szu.」 „Az üveg átbocsátja a fényt.” ◆ átjuttatátjuttat
「Kudani kúki-o tósita.」 „Átjuttatta a levegőt a
csövön.” ◆ bebocsátbebocsát 「Okjakuszama-o ucsini
tósita.」 „Bebocsátotta a vendéget.” ◆ befűzbefűz
「Harini ito-o tósita.」 „Befűztem a cérnát a tű-
be.” ◆ bevezetbevezet 「Kare-va ribinguni tószareta.」
„Bevezették a nappaliba.” ◆ bújtatbújtat 「Himo-o
zubon-noveszutoni tósita.」 „A gatyamadzagot a
nadrágba bújtatta.” ◆ eljuttateljuttat 「Szorenicuite-
no hókoku-va mó sacsóni tósitearu.」 „Ezt a je-
lentést már eljuttattuk az igazgatóhoz.” ◆ elvanelvan
「Boku-va issúkanonadzsipancude tószu.」 „Én
ugyanabban az alsónadrágban egy hétig is elva-
gyok.” ◆ erőlteterőltet 「Boku-va hangarí dzsinnano-
ni, kare-va eigode tószu.」 „Magyar vagyok, de ő
az angolt erőlteti.” ◆ felfűzfelfűz 「Kononekkureszu-
va bízu-o itoni tósite cukurimasita.」 „Ez a nyak-
lánc úgy készült, hogy a gyöngyöket felfűztem egy
cérnára.” ◆ fűzfűz 「Harini ito-o tósita.」 „Cérnát
fűzött a tűbe.” ◆ kiépítkiépít 「Macsino nanbumade
csikatecu-o tósita.」 „Kiépítették a metrót a város
déli részéig.” ◆ vezetvezet 「Kinzoku-va denki-o tó-
szu.」 „A fém vezeti az áramot.” ◇ iitószuiitószu ki-ki-
tarttart 「Hikoku-va mudzsicu-o ii tósita.」 „A vád-
lott kitartott az ártatlansága mellett.” ◇ iibun-oiibun-o
tószutószu érvényesítiérvényesíti azaz akaratátakaratát 「Eigjóbu-
va ii bun-o tósita.」 „Az értékesítés osztály érvé-
nyesítette az akaratát.” ◇ idzsi-oidzsi-o tószutószu fejébefejébe
veszvesz 「Dzsúkiro jaszerumade mizusika nomana-
ito idzsi-o tósita.」 „Fejébe vette, hogy addig csak
vizet iszik, amíg 10 kilót nem fogy.” ◇ icsinen-icsinen-
iva-oiva-o motószumotószu hithit hegyekethegyeket mozdítmozdít ◇

icsinen-iva-oicsinen-iva-o motószumotószu erőserős elhatározássalelhatározással
mindentmindent elérhetünkelérhetünk ◇ omouomou nen-rikiiva-omonen-rikiiva-omo
tooszutooszu hithit hegyekethegyeket mozgatmozgat ◇ kaze-okaze-o tó-tó-
szuszu kiszellőztetkiszellőztet 「Hejani kaze-o tósita.」 „Ki-

szellőztettem a szobát.” ◇ kaze-okaze-o fukitószufukitószu hu-hu-
zatotzatot csinálcsinál 「Mado-o akete hejani fú-o fuki
tósita.」 „Kinyitottam az ablakokat, hogy huzatot
csináljak.” ◇ ga-oga-o tószutószu megmakacsoljamegmakacsolja ma-ma-
gátgát 「Zettainikono kuszuri-o nomanaito ga-o tó-
sita.」 „Megmakacsoltam, magam, és nem vettem
be a gyógyszert.” ◇ ga-oga-o tószutószu akaratosakaratos ◇

dzsibunrjú-odzsibunrjú-o tószutószu magamaga útjátútját akarjaakarja jár-jár-
nini ◇ sucsó-osucsó-o tószutószu érvényesítiérvényesíti álláspont-álláspont-
játját 「Nihongavano sucsó-o tósita.」 „Érvénye-
sítette Japán álláspontját.” ◇ szode-oszode-o tósitatósita
használthasznált 「Szode-o tósita fuku」 „használt ru-
ha” ◇ szode-oszode-o tószutószu belebújikbelebújik 「Szúcuni
szode-o tósita.」 „Belebújtam az öltönyömbe.” ◇

curanukitószucuranukitószu kitartókitartó munkávalmunkával elérelér
「Isaninaru mokuhjó-o curanuki tósita.」 „Kitar-
tó munkával elértem célom, és orvos lettem.” ◇

tószanaitószanai elkaszálelkaszál 「Gikai-va hóan-o tószana-
katta.」 „A parlament elkaszálta a törvényjavas-
latot.” ◇ tósitetósite átát 「Szuiszónogaraszu-o tósite
szakanaga mieta.」 „Látszottak a halak az akvá-
rium üvegén át.” ◇ tósitetósite keresztülkeresztül 「Ikucu-
kano tenbaigaisa-o tósite nedanga takakunatta.」
„A sok viszonteladón keresztül megemelkedett az
ár.” ◇ tósitetósite közvetítésévelközvetítésével 「Cújaku-o tó-
site taivasita.」 „Tolmács közvetítésével beszél-
gettünk.” ◇ hi-ohi-o tószutószu átsütátsüt 「Kono niku-va
hi-o tószeba taberareru.」 „Ezt a húst átsütve meg
lehet enni.” ◇ fukitószufukitószu folyamatosanfolyamatosan fújfúj
「Icsinicsidzsúkazega fuki tósita.」 „Egész nap
folyamatosan fújt a szél.” ◇ fukitószufukitószu átjárátjár
「Kazega sicunai-o fuki tószu.」 „Átjárja a szél a
szobát.” ◇ muri-omuri-o tószutószu csakcsak azértazért isis csi-csi-
nálnál 「Muri-o tósitemiszeru.」 „Csak azért is meg-
csinálom.” ◇ muri-omuri-o tószutószu képtelenképtelen ötletétötletét
véghezvéghez visziviszi 「Szeifu-va muri-o tósite mu-
dzsunsita hóricu-o szeiricuszaszeta.」 „A kor-
mány képtelen ötletét véghez vitte, és megalkotta
az ellentmondásos törvényt.” ◇ me-ome-o tószutószu át-át-
néznéz 「Kjonenno sasinni me-o tósita.」 „Átnéz-
tem a múlt évi képeimet.” ◇ me-ome-o tószutószu átfutátfut
「Keijakusoni me-o tósita.」 „Átfutottam a szer-
ződés szövegén.” ◇ jaritószujaritószu végigcsinálvégigcsinál
「Ikkagecukanmainicsi benkjó-o jari tósita.」
„Egy hónapot minden nap végigtanultam.” ◇ ja-ja-
ritószuritószu keresztülviszkeresztülvisz 「Keikakusitakoto-o ja-
ri tósita.」 „Keresztülvittem a tervemet.”

tószutószu ◆ tőrtőr
tószutószu ◆ templomi vécétemplomi vécé
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tószútószú ◆ állományállomány 「Kokunaide usino siiku-
tószúga fueta.」 „Nőtt a hazai szarvasmarha-
állomány.”

tószuitószui ◆ fővezényletfővezénylet ◆ legfelsőbblegfelsőbb irányí-irányí-
tástás
tószuitószui ◆ mámormámor ◆ megrészegülésmegrészegülés ◆ része-része-
gültséggültség ◇ dzsikotószuidzsikotószui nárcizmusnárcizmus ◇ dzsi-dzsi-
kotószuikotószui önrészegültségönrészegültség ◇ dzsikotószuidzsikotószui
önimádatönimádat
tószuibutószuibu ◆ főparancsnokságfőparancsnokság
tószuikentószuiken ◆ főparancsnoki jogfőparancsnoki jog
tószuiszurutószuiszuru ◆ megrészegülmegrészegül 「Dzsibungadon-
nani okanemocsininattakani tószuisite ijana szei-
kakuninatta.」 „A saját gazdagságán megrésze-
gülve utálatos személyisége lett.”

tószuiszurutószuiszuru ◆ főparancsnokifőparancsnoki feladatotfeladatot látlát
elel 「Beikokudaitórjóga beigun-o tószuiszuru.」
„Az elnök az amerikai hadsereg főparancsnoka.”
◆ vezényelvezényel 「Hangarí gun-o tószuiszuru.」 „A
magyar hadsereget vezényli.”

toszurebatoszureba ◆ amennyibenamennyiben 「Nicsijóbini amega
furutoszurebahaikingu-va csúsininaru.」
„Amennyiben esik, elmarad a vasárnapi túra.” ◆

haha ezez igazigaz 「Kaisaga cubureru uvaszagaa-
ru.Toszureba taihenda.」 „Azt beszélik, hogy
csődbe megy a vállalat! Ha ez igaz, nagy baj van.”

toszurutoszuru ◆ kockáztatkockáztat 「Kare-va inocsi-o tosi-
ta.」 „Az életét kockáztatta.” ◇ issin-oissin-o tositetosite
önfeláldozóanönfeláldozóan ◇ issin-oissin-o tositetosite sajátsaját érde-érde-
keitkeit kockáztatvakockáztatva 「Issin-o tosite dzsidzsicu-
o abaita.」 „Saját érdekeit kockáztatva felfedte az
igazságot.” ◇ issin-oissin-o tositetosite életeélete kockáz-kockáz-
tatásávaltatásával 「Issin-o tosite hitono inocsi-o szu-
kutta.」 „Élete kockáztatásával mentette meg más
életét” ◇ si-osi-o toszurutoszuru kockáztatjakockáztatja azaz éle-éle-
téttét
toszurutoszuru ◆ felrófelró 「Kanodzso-va kodomono si-o
ottono cumitosita.」 „A gyerek halálát a férje bű-
nének rótta fel.” ◆ feltételezfeltételez 「Takarakudzsi-
gaatattatoszuru. Naniga kavaruno?」 „Tételezzük
fel, hogy nyertél a lottón! Mi változik?” ◆ ítélítél
「Hikokunin-o júzaitosita.」 „A vádlottat bűnös-
nek ítélték.” ◆ készülkészül 「Dekakejótoszuruto ame-
ga furidasita.」 „Elmenni készültem otthonról,
amikor eleredt az eső.” ◆ megpróbálmegpróbál 「Han-
nin-va ródzsin-o koroszótosita.」 „A tettes meg-
próbálta megölni az öregembert.” ◆ nyilvánítnyilvánít

「Keijaku-va mukótoszareta.」 „A szerződést
semmisnek nyilvánították.” ◆ próbálpróbál 「Nejóto-
sitaga damedatta.」 „Próbáltam aludni, de nem
tudtam.” ◆ veszvesz 「Kavaszeréto-o hjakutosijó.」
„A valutaárfolyamot vegyük száznak!”

toszurutotoszuruto ◆ amennyibenamennyiben 「Cukueno ueninai-
toszuruto, hikidasino nakakana.」 „Amennyiben
nincs az asztalon, a fiókban lehet.” ◆ dede akkorakkor
「Kare-va muzaida.Toszuruto darega han-
nindaró.」 „Ő nem bűnös. De akkor ki tette?” ◆

ezekezek szerintszerint 「Kare-va
hadzsimetenopaszupóto-o cukutta.Toszuruto
imamade gaikokuni ittakotoganaindane.」 „Most
kapta meg az első útlevelét. Ezek szerint még nem
járt külföldön.”

toszuszurutoszuszuru ◆ alulrólalulról dobdob 「Bóru-o toszusi-
ta.」 „Alulról dobta a labdát.” ◆ feldobfeldob 「Koin-o
toszusita.」 „Feldobtam egy érmét.” ◆ hátradobhátradob
「Hanajome-va búke-o toszusita.」 „A meny-
asszony hátradobta a csokrát.”

tószutátószutá ◆ kenyérpirítókenyérpirító 「Tószutádepan-o
kongari jakimasó.」 „A kenyérpirítóval szép bar-
nára pirítsuk a kenyeret!” ◆ pirítós sütőpirítós sütő
tószutotószuto ◆ pirítóspirítós 「Maiaszani
mainotószutonibatátodzsamu-o nutte tabema-
szu.」 „Minden reggel két vajas pirítóst eszem.” ◆

pohárköszöntőpohárköszöntő
tószutositatószutosita ◆ pirítottpirított 「Tószutositapan」
„pirított kenyér”

tószutoszurutószutoszuru ◆ pirítpirít 「Pan-o tószutoszuru.」
„Kenyeret pirítottam.”

tótatóta ◆ kikopáskikopás ◆ kirostáláskirostálás ◆ kiszelek-kiszelek-
tálástálás ◆ kiválasztódáskiválasztódás ◆ kiválogatódáskiválogatódás ◆

megritkításmegritkítás ◆ megválogatásmegválogatás ◆ szelekciószelekció
◇ kankjótótakankjótóta környezetikörnyezeti kiválogatódáskiválogatódás ◇

kankjótótakankjótóta környezetikörnyezeti szelekciószelekció ◇ sizent-sizent-
ótaóta természetestermészetes kiválasztódáskiválasztódás 「Sizent-
ótade cujoimonoga iki nokoru.」 „A természetes
kiválasztódással az erősek maradnak életben.” ◇

sizentótasizentóta természetestermészetes szelekciószelekció ◇ si-si-
zentótazentóta természetestermészetes kiválogatódáskiválogatódás ◇

dzsin-itekitótadzsin-itekitóta mesterségesmesterséges kiválasztáskiválasztás
◇ dzsin-itótadzsin-itóta mesterségesmesterséges kiválogatáskiválogatás ◇

szeitótaszeitóta ivariivari kiválogatódáskiválogatódás ◇ szeitótaszeitóta
szexuális szelekciószexuális szelekció
tótacutótacu ◆ eljutáseljutás ◆ érkezésérkezés
tótacucsitótacucsi ◆ rendeltetési helyrendeltetési hely
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tótacukjoritótacukjori ◆ hatótávolsághatótávolság 「Denpano tó-
tacukjori」 „rádióhullám hatótávolsága”

tótacukótótacukó ◆ célkikötőcélkikötő
tótacumokuhjótótacumokuhjó ◆ végső célvégső cél
tótacuszurutótacuszuru ◆ elérkezikelérkezik 「Kaikecuanni tóta-
cusiteinai.」 „Nem érkeztek el a megoldásjavas-
lathoz.” ◆ eljuteljut 「Tankenka-va nankjokutenni
tótacusita.」 „A felfedező eljutott a Déli-sarkra.”
◆ érkezikérkezik 「Cunami-va kaiganni tótacusita.」
„A szökőár a partra érkezett.” ◆ ideérkezikideérkezik
「Dzsunreisa-va tókukarakokoni tótacusita.」 „A
zarándok messze földről érkezett ide.” ◆ jutjut
「Tadasii kecuronni tótacusita.」 „Helyes követ-
keztetésre jutott.” ◆ odaérkezikodaérkezik 「Taifúga si-
mani tótacusita.」 „A tájfun odaérkezett a sziget-
re.”

tótacutentótacuten ◆ rendeltetési pontrendeltetési pont
totaitotai ◆ utazás Tajvanrautazás Tajvanra
tótaikaitótaikai ◆ pártkongresszuspártkongresszus
totantotan ◆ bádogbádog ◆ horganyhorgany ◆ pléhpléh
totantotan ◆ gyötrelemgyötrelem
totantotan ◆ amintamint 「Kao-o mitatotandamaszaret-
atovakatta.」 „Amint rápillantott tudta, hogy be
lett csapva.” ◇ hattómottatotanhattómottatotan abbanabban aa
szentszent pillanatbanpillanatban 「Hatto omotta totansande-
riaga ocsita.」 „Abban a szent pillanatban leesett
a csillár.”

tótantótan ◆ keletikeleti csücsökcsücsök 「Miszakiga simano
tótanniaru.」 „A földnyelv a sziget keleti csücskén
van.” ◆ keleti oldalkeleti oldal ◆ legkeletibb részlegkeletibb rész
totancsótotancsó ◆ g-mollg-moll
totan-itatotan-ita ◆ bádoglemezbádoglemez ◆ horganyzotthorganyzott
vaslemezvaslemez 「Totan ita-o mageta.」 „Meghajlítot-
tam a horganyzott vaslemezt.” ◆ pléhlemezpléhlemez
totan-janetotan-jane ◆ bádogtetőbádogtető 「Murani-va totan
janeno iega tatteita.」 „A faluban állt egy bádog-
tetős ház.”

totan-nitotan-ni ◆ amintamint 「Karega vatarikitta totanni
hasiga kuzureta.」 „Leszakadt a híd, amint átért
rajta.”

totan-nokurusimitotan-nokurusimi ◆ borzalmas gyötrelemborzalmas gyötrelem
tótanpakusicutótanpakusicu ◆ glikoproteinglikoprotein
tótaru-enerugí-siszutemutótaru-enerugí-siszutemu ◆ TESTES

tótarunatótaruna ◆ átfogóátfogó 「Tótaruna kangae kata」
„átfogó gondolkodásmód” ◆ teljesteljes 「Hijóno-
tótaru kingaku-va ikura?」 „Mekkora a kiadások
teljes összege?”

tótaru-rukkutótaru-rukku ◆ egyforma kinézetegyforma kinézet
tótaru-szamutótaru-szamu ◆ végösszegvégösszeg
tótaszarerutótaszareru ◆ kihullikkihullik 「Ikiru csikaranonai
kaisa-va tótaszareru.」 „Az életképtelen vállala-
tok kihullanak.” ◆ kikopikkikopik 「Gengokara fujóna
tangoga tótaszaretesimatta.」 „A nyelvből kikop-
tak a felesleges szavak.”

tótaszurutótaszuru ◆ megnyirbálmegnyirbál 「Eigjóbuno
kadzsódzsin-in-o tótasita.」 „Megnyirbálták az
értékesítési osztály létszámát.” ◆ megritkítmegritkít
「Rjósi-va jaszeidóbucuno kotai-o tótasita.」 „A
vadászok megritkították a vadállományt.” ◆ rit-rit-
kítkít 「Densikeszszai-va dentótekina
keszszaihóhó-o tótasita.」 „Az elektronikus fize-
tés a hagyományos fizetéseket ritkította.” ◇ tóta-tóta-
szareruszareru kihullikkihullik 「Ikiru csikaranonai kaisa-va
tótaszareru.」 „Az életképtelen vállalatok kihulla-
nak.” ◇ tótaszarerutótaszareru kikopikkikopik 「Gengokara fu-
jóna tangoga tótaszaretesimatta.」 „A nyelvből ki-
koptak a felesleges szavak.”

totetote ◆ bármennyirebármennyire 「Ikura dorjokusitatote
szeikagamirarenai.」 „Bármennyire is igyekszem,
nincs eredménye.” ◆ mégmég haha 「Ittatote karega
kikumai.」 „Még ha meg is mondjuk neki, úgysem
hallgat majd ránk.” ◆ mégmég isis 「Anatatoteszor-
egurai dekirudaró.」 „Erre még te is képes vagy.”
◆ mivelmivel 「Dzsósi-va fuzainokototote, kocsirakara
gorenrakuitasimaszu.」 „Mivel nincs itt a főnö-
köm, majd visszahívjuk.”

tótecutótecu ◆ átláthatóságátláthatóság ◆ tisztaságtisztaság
totecumonaitotecumonai ◆ bődületesbődületes
「Totecumonaimiszu-o okasita.」 „Egy bődületes
hibát követett el.” ◆ egeteget rengetőrengető 「Szore-va
totecumonai szagida.」 „Ez eget rengető csalás!”
◆ égrengetőégrengető ◆ elképesztőelképesztő 「Totecumonai
tenszaidatta.」 „Elképesztő tehetsége volt.”

totecumonakutotecumonaku ◆ bődületesenbődületesen
tótecusitatótecusita ◆ éleséles 「Tótecusita dószacurjo-
ku」 „éles rálátás” ◆ következeteskövetkezetes 「Tóte-
cusita ronri」 „következetes logika” ◆ nyugodtnyugodt
「Tótecusita sinkjó」 „nyugodt lelkiállapot” ◆

tisztatiszta 「Tótecusita szora」 „tiszta égbolt”
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toteitotei ◆ inasinas ◆ tanonctanonc 「Sitate ja-va totei-o oi-
ta.」 „A szabó tanoncot fogadott.”

tóteitótei ◆ abszolútabszolút 「Tóteimuri.」 „Abszolút le-
hetetlen.” ◆ úgysemúgysem 「Tóteidekinai.」 „Úgysem
sikerül.” ◇ tóteimuritóteimuri képtelenségképtelenség
「Issúkaninainikonopurodzsekuto-o ovaraszeru-
nante tóteimurida.」 „Képtelenség egy hét alatt
befejezni ezt a projektet.”

tóteidekinaitóteidekinai ◆ képtelenképtelen 「An-na muzukasii
sigoto-va vatasini-va tóteidekinai.」 „Képtelen
vagyok arra a nehéz munkára.”

toteikikantoteikikan ◆ tanoncidőtanoncidő
tóteimuritóteimuri ◆ képtelenségképtelenség
「Issúkaninainikonopurodzsekuto-o ovaraszeru-
nante tóteimurida.」 „Képtelenség egy hét alatt
befejezni ezt a projektet.”

toteiszeidototeiszeido ◆ tanoncrendszertanoncrendszer
tótekitóteki ◆ dobásdobás
tótekibukitótekibuki ◆ dobófegyverdobófegyver ◆ hajítófegyverhajítófegyver

tótekikjógitótekikjógi ◆ dobósportdobósport ◆ dobószámdobószám
tótekiszurutótekiszuru ◆ dobdob
tótemizumutótemizumu ◆ totemizmustotemizmus
totemototemo ◆ borzasztóanborzasztóan 「Kitekurete, totemo
uresii.」 „Borzasztóan örülök, hogy eljöttél!” ◆

egyáltalánegyáltalán 「Szore-va totemo denvade-va sze-
cumeisikirenai.」 „Ezt telefonon egyáltalán nem
tudom elmagyarázni.” ◆ fölöttébbfölöttébb 「Totemóre-
siideszu.」 „Fölöttébb boldog vagyok!” ◆ nagyonnagyon
「Totemo siavaszedeszu.」 „Nagyon boldog va-
gyok!” ◆ roppantroppant 「Cuma-va totemo csúibuka-
ku untenszuru.」 „A feleségem roppant óvatosan
vezet.” ◆ sehogyansehogyan 「Szore-va totemo sindzsi-
rarenai.」 „Sehogyan sem tudom elhinni.”

totemooisiitotemooisii ◆ héthét nyelvennyelven beszélbeszél 「Kono
rjóri-va totemo oisii.」 „Ez az étel hét nyelven be-
szél.”

tótemutótemu ◆ totemtotem
tótemu-pórutótemu-póru ◆ totemoszloptotemoszlop
tótemusinkótótemusinkó ◆ totemizmustotemizmus
tótemuszúhaitótemuszúhai ◆ totemimádattotemimádat
tótentóten ◆ üzletünküzletünk 「Tóten-va kanzenjojakusze-
ideszu.」 „Üzletünkbe előre kell helyet foglalni.”

tótentóten ◆ vesszővessző 「Kokoni tóten-o utta hóga
jomijaszukunarimaszu.」 „Könnyebben olvasha-
tó, ha ide vesszőt teszünk.”

tóten-ikószotóten-ikószo ◆ glikoziltranszferázglikoziltranszferáz
totototo ◆ totótotó
totótotó ◆ bandabanda 「Totó-o kunde abareta.」 „Ban-
dába verődve randalíroztak.” ◆ érdekszövet-érdekszövet-
kezetkezet 「Totó-o kunde akudzsi-o keikakusita.」
„Érdekszövetkezetet kötve kitervelték a gonoszsá-
got.” ◆ galerigaleri ◆ klikkklikk
tótótótó ◆ ésés hasonlóakhasonlóak 「Icsigo, icsidzsiku, ban-
ana tótó」 „eper, füge, banán és hasonlóak” ◆

stb.stb.
tótótótó ◆ végrevégre 「Tótó dekita.」 „Végre sikerült.”
◆ végülvégül 「Tótójatte konakatta.」 „Végül nem
jött el.”

tótobutótobu ◆ megbecsülmegbecsül 「Heiva-o tótobu.」
„Megbecsüli a békét.” ◆ nagyranagyra becsülbecsül 「Ni-
honsuno koszei-o tótobu.」 „Nagyra becsüli a ja-
pán szakék egyediségét.” ◆ tiszteltisztel 「Kami-o tó-
tobu.」 „Tiszteli Istent.” ◆ tiszteletbentiszteletben tarttart
「Dzsinken-o tótobu.」 „Tiszteletben tartja az
emberi jogokat.”

tótocunatótocuna ◆ hirtelenhirtelen 「Kareno tótocuna kódó-
va rikaisigatai.」 „Nehéz megérteni a hirtelen cse-
lekedetét.” ◆ meglepőmeglepő 「Tótocuna hacugen」
„meglepő kijelentés” ◆ váratlanváratlan 「Tótocuna
onegai-o sita.」 „Váratlan kéréssel fordult hoz-
zám.”

tótocunitótocuni ◆ hirtelenhirtelen 「Tótocuniszumimaszen-
ga.」 „Bocsánat, hogy hirtelen ezt mondom.” ◆

váratlanulváratlanul 「Karesi-va tótocunipuropózusita.」
„A barátom váratlanul megkérte a kezem.”

tótocunokan-otótocunokan-o ataeruataeru ◆ meglepetésmeglepetés erejé-erejé-
vel hatvel hat
tótóhihjótótóhihjó ◆ bibliakritikabibliakritika
tótoitótoi ◆ becsesbecses 「Heiva-va tótoi.」 „A béke be-
cses.” ◆ drágadrága 「Dzsikode tótói inocsiga usina-
vareta.」 „A baleset drága életeket követelt.” ◆

előkelőelőkelő 「Tótoi mibun」 „előkelő rang” ◆ ér-ér-
tékestékes 「Júdzsó-va tótoi.」 „A barátság értékes.”
◆ nemesnemes 「Tótoi kói」 „nemes cselekedet” ◆

szentszent 「Kamino tótoi osie」 „isten szent tanítá-
sa”

totokarucsototokarucso ◆ totótotó
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totonoerutotonoeru ◆ belőbelő 「Kamigata-o totonoeta.」
„Belőttem a sérómat.” ◆ berendezkedikberendezkedik 「Iede
sigotoga dekirujóni totonoeta.」 „Berendezked-
tem az otthonról végezhető munkára.” ◆ gon-gon-
doskodikdoskodik 「Sikin-o totonoeta.」 „Gondoskodott
a tőkéről.” ◆ igazítigazít 「Kamino ke-o totonoete-
ita.」 „Igazította a haját.” ◆ kipofozkipofoz 「Baikja-
kumaeni heja-o totonoeta.」 „Eladás előtt kipo-
foztam egy kicsit a lakást.” ◆ megigazgatmegigazgat
「Téburukuroszu-o totonoeta.」 „Megigazgattam
az asztalterítőt.” ◆ megigazítmegigazít 「Nekutai-o to-
tonoeta.」 „Megigazítottam a nyakkendőmet.” ◆

megteremtmegteremt 「Heivano dzsóken-o totonoeta.」
„Megteremtette a béke feltételeit.” ◆ megterítmegterít
「Sokuzen-o totonoeta.」 „Megterítettem az asz-
talt.” ◆ összehozösszehoz 「Sódan-o totonoeta.」
„Összehoztam az üzletet.” ◆ összevásárolösszevásárol
「Kagu-o totonoeta.」 „Összevásároltam a búto-
rokat.” ◆ rendberendbe hozhoz 「Taicsó-o totonoeta.」
„Rendbe hoztam az egészségemet.” ◆ rendberendbe
szedszed 「Kami-o totonoeta.」 „Rendbe szedte a
haját.” ◆ rendezrendez 「Recu-o totonoeta.」 „Ren-
dezték a sort.” ◇ adzsi-oadzsi-o totonoerutotonoeru állítállít azaz
ízénízén 「Siodeszúpuno adzsi-o totonoeta.」 „Sóval
állítottam a leves ízén.” ◇ kondison-okondison-o totonoe-totonoe-
ruru edzedz 「Siaini mukattekondison-o totonoeta.」
„Edzettem a mérkőzésre.” ◇ dzsunbi-odzsunbi-o totono-totono-
erueru előkészítelőkészít 「Kekkonsikino dzsunbi-o toto-
noeta.」 „Előkészítette az esküvőt.” ◇ taiszei-otaiszei-o
totonoerutotonoeru előkészülelőkészül 「Kógekino taiszei-o to-
tonoeta.」 „Előkészült a támadásra.” ◇ beddo-obeddo-o
totonoerutotonoeru beágyazbeágyaz 「Aszakicsintobeddo-o to-
tonoeta.」 „Reggel szépen beágyaztam.”

totonottatotonotta ◆ rendezettrendezett 「Totonotta fukuszó-
datta.」 „Rendezett öltözékben volt.”

totonotteinaitotonotteinai ◆ rendezetlenrendezetlen 「Fukuszó-va
totonotteinakatta.」 „Az öltözéke rendezetlen
volt.”

totonotteirukotototonotteirukoto ◆ fennforgásfennforgás 「Itteino
dzsókenga totonotteiruto dzsoszeikingamora-
eru.」 „Bizonyos körülmények fennforgása esetén
segélyben részesülhet.”

totonoutotonou ◆ arányosarányos 「Kanodzso-va totonotta
kao-o siteita.」 „Arányos arca volt.” ◆ együttegyütt
vanvan 「Soruiga totonotteiru.」 „Együtt vannak
iratok.” ◆ fennállfennáll 「Szubeteno dzsókenga to-
tonotteiru.」 „Minden feltétel fennáll.” ◆ kiiga-kiiga-
zodikzodik 「Recuga totonotta.」 „Kiigazodott a sor.”

◆ összejönösszejön 「Keijakuga totonotta.」 „A szer-
ződés összejött.” ◆ rendesrendes 「Totonotta bunsó」
„rendes írás” ◆ rendeződikrendeződik 「Recuga totonot-
teita.」 „Rendeződött a sor.” ◇ kaokatacsino-kaokatacsino-
totonottatotonotta szépszép arcúarcú 「Kaokatacsino totonot-
ta dzsoszei」 „szép arcú nő” ◇ kaokatacsinoto-kaokatacsinoto-
tonottatonotta jóképűjóképű 「Kaokatacsino totonotta oto-
ko」 „jóképű férfi” ◇ kaodacsinototonottakaodacsinototonotta
szépszép arcúarcú 「Kaodacsino totonotta dzsoszei」
„szép arcú nő” ◇ kaodacsinototonottakaodacsinototonotta jóké-jóké-
pűpű 「Kaodacsino totonotta otoko」 „jóképű férfi”
◇ katacsigatotonottakatacsigatotonotta formásformás 「Katacsiga
totonotta dzsi-o kaita.」 „Formás betűket írt.” ◇

siszutemunototonottasiszutemunototonotta rendszerrelrendszerrel felsze-felsze-
reltrelt 「Szekjuritísiszutemuno totonotta bukken」
„biztonsági rendszerrel felszerelt épület” ◇ sita-sita-
kugakuga totonoutotonou együttegyütt vanvan 「Kekkonno sita-
kuga totonotta.」 „Együtt van minden az esküvő-
höz.” ◇ dzsunbigadzsunbiga totonoutotonou készenkészen álláll 「Kó-
gekino dzsunbiga totonotta.」 „Készen álltak a tá-
madásra.” ◇ dzsunbigadzsunbiga totonoutotonou felfel vanvan ké-ké-
szülveszülve 「Sudzsucuni mukete kokorono dzsunbi-
ga totonotta.」 „Lelkileg felkészült a műtétre.” ◇

totonottatotonotta rendezettrendezett 「Totonotta fukuszódat-
ta.」 „Rendezett öltözékben volt.” ◇ totonot-totonot-
teinaiteinai rendezetlenrendezetlen 「Fukuszó-va totonottei-
nakatta.」 „Az öltözéke rendezetlen volt.” ◇ jó-jó-
igaiga totonoutotonou elkészülelkészül 「Csúsokuno jóiga toto-
notteita.」 „Elkészült az ebéd.” ◇ jóigajóiga toto-toto-
nounou készkész 「Sokudzsino jóiga totonotta.」 „Kész
az ebéd.”

totó-ototó-o kumukumu ◆ bandábabandába verődikverődik 「Totó-o
kunde rjakudacu-o sita.」 „Bandákba verődve
fosztogattak.” ◆ szövetkezikszövetkezik
tótorodzsítótorodzsí ◆ tautológiatautológia
tótótarutótótaru ◆ hömpölygőhömpölygő 「Tótótaru kava」
„hömpölygő folyó”

tótótotótóto ◆ hömpölyögvehömpölyögve 「Taiga-va tótóto na-
gareteita.」 „A nagy folyó hömpölygött.” ◆ meg-meg-
állásállás nélkülnélkül 「Acui omoi-o tótóto nobeta.」
„Megállás nélkül sorolta heves érzéseit.” ◇ tótó-tótó-
tohanaszutohanaszu áradárad belőlebelőle aa szószó 「Tótóto hana-
siteita.」 „Áradt belőle a szó.”

tótótohanaszutótótohanaszu ◆ áradárad belőlebelőle aa szószó 「Tótó-
to hanasiteita.」 „Áradt belőle a szó.”

tottantottan ◆ csúcscsúcs 「Hantóno tottan」 „félsziget
csúcsa”
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tottetotte ◆ számáraszámára 「Vatasinitotte súkjótoha na-
nika.」 „Mit jelent számomra a vallás?” ◇ ni-ni-
tottetotte neknek 「Ano hitonitottekore-va
taisitakotode-va arimaszen.」 „Annak az ember-
nek ez nem nagy kunszt.” ◇ nitottenitotte számáraszámára
「Bokunitotte-va kore-va taisita kuróde-va nai.」
„Számomra ez nem nagy megerőltetés.” ◇ ni-ni-
tottetotte naknak 「Nekonitotte kinobori-va kantande-
szu.」 „A macskának könnyű felmászni a fára.”

tottetotte ◆ fogantyúfogantyú 「Tanszuno tottegatorema-
sita.」 „Lejött a szekrény fogantyúja.” ◆ fülfül
「Maguno totte」 „bögre füle” ◆ kilincskilincs 「Doa-
no totte」 „ajtókilincs” ◆ nyélnyél 「Airon-no totte-o
nigitta.」 „Megfogtam a vasaló nyelét.” ◇ tono-tono-
tottetotte ajtókilincsajtókilincs
tottecukejónatottecukejóna ◆ színleltszínlelt
tottecuketajónatottecuketajóna ◆ hazughazug 「Tottecuketajóna
oszedzsi」 „hazug bók” ◆ mesterkéltmesterkélt 「Tot-
tecuketajóna varai-o sita.」 „Mesterkélten neve-
tett.”

totteitottei ◆ hullámtörő gáthullámtörő gát ◆ kikötőgátkikötőgát
totteikótotteikó ◆ gáttal védett kikötőgáttal védett kikötő
tótteirutótteiru ◆ közlekedőközlekedő 「Tamatteiru aburade
tótteiru kuruma-va abunai dzsókjódeszu.」 „Az
úton közlekedő autókat olajfolt veszélyezteti.”

tottekaeszutottekaeszu ◆ visszasietvisszasiet 「Kizugucsikara
csiga detanode bjóinni totte kaesita.」 „A sebből
vér folyt, ezért visszasiettem a kórházba.”

tottekavarutottekavaru ◆ felváltfelvált 「Kikai-va hitoni totte
kavaru.」 „A gépek felváltják az embereket.” ◆

helyébehelyébe léplép 「Kareni totte kavaru hito-va
inai.」 „Nincs, aki a helyébe lépne.”

tottekurerutottekureru ◆ ideadidead 「Osio-o tottekureru?」
„Ideadnád a sót?”

tottekurutottekuru ◆ idehozidehoz 「Kicscsinkara sio-o totte-
kite!」 „Hozd ide a sót a konyhából!” ◆ vissza-vissza-
hozhoz 「Inu-va nageta bó-o tottekita.」 „A kutya
visszahozta az eldobott botot.”

tottekuutottekuu ◆ megeszikmegeszik 「Totte kuttarisinaikara
ansinsite!」 „Ne félj, nem eszlek meg!”

tottemotottemo ◆ baromibaromi 「Kore-va tottemo takai.」
„Baromi drága.” ◆ baromirabaromira 「Kore-va tottemo
szuki.」 „Nekem ez baromira tetszik.”

tottenototteno ◆ nyelűnyelű 「Nagai totteno nabe」
„hosszú nyelű edény”

totteokinototteokino ◆ féltveféltve őrzöttőrzött 「Totteokino hi-
micu」 „féltve őrzött titok” ◆ legjobblegjobb 「Totte-
okino fuku-o kitepátíni itta.」 „Legjobb ruhám-
ban mentem a partira.” ◆ titkostitkos 「Totte okino
sudan」 „titkos eszköz” ◆ tutituti 「Tibi-va totte
okinoszószédzsiresipi-o kureta.」 „Tibi adott egy
tuti kolbászreceptet.”

totteokutotteoku ◆ félrerakfélrerak 「Miszedearu sóhin-o
totteitemoratta.」 „A boltban félrerakattam egy
árut.” ◆ félreteszfélretesz 「Konoringo-o ojacuni totte
okimaszu.」 „Ezt az almát félreteszem uzsonná-
ra.” ◆ megtartmegtart 「Taruto-o kubattaga, hitokire-o
dzsibunni totteoita.」 „Tortát osztogattam, de egy
szeletet megtartottam.”

tottorikentottoriken ◆ Tottori megyeTottori megye
tottorisitottorisi ◆ TottoriTottori
tottototottoto ◆ gyorsangyorsan ◆ hamarjábanhamarjában
toutou ◆ akadálykéntakadályként felhozfelhoz 「Nedan-o tovazu-
ni teni iretai.」 „Meg akarom szerezni, az ár nem
akadály.” ◆ faggatfaggat 「Tovaretemo nanimo aka-
szanakatta.」 „Hiába faggatták, nem árult el sem-
mit.” ◆ feszegetfeszeget 「Kakonokoto-o touno-va ja-
memasó!」 „Ne feszegessük a múltat!” ◆ firtatfirtat
「Dójatteszon-nani hajaku okanemocsininattaka
tovareta.」 „Azt firtatták, hogy mitől lett olyan
hirtelen gazdag.” ◆ kérdőrekérdőre vonvon
「Szeikacuszutairu-o tovareta.」 „Életstílusom
miatt kérdőre vontak.” ◆ megkérdezmegkérdez 「Vatasi-
va kareno ibaso-o tovareta.」 „Megkérdezték tő-
lem, hogy hol tartózkodik.” ◆ tudakolóziktudakolózik
「Dzsikoni atta hitono anpi-o toita.」 „Tudako-
lózott a balesetet szenvedettek biztonságáról.” ◆

vádolvádol 「Szettózaini tovareta.」 „Lopással vádol-
ták.” ◇ kanaenokanaeno keicsó-okeicsó-o toutou megkérdője-megkérdője-
lezilezi azaz alkalmasságátalkalmasságát ◇ szanpi-oszanpi-o toutou meg-meg-
szavaztatszavaztat 「Kokuminno szanpi-o tovazu
kenpó-o kaiszeisita.」 „Megváltoztatták az alkot-
mányt, anélkül, hogy ezt a néppel megszavaztat-
ták volna.” ◇ szekinin-oszekinin-o toutou felelősségrefelelősségre
vonvon 「Kare-va szekinin-o tovareta.」 „Felelős-
ségre vonták.” ◇ cumi-nicumi-ni toutou bűnnelbűnnel vádolvádol
「Kare-va szacudzsinno cumini tovareteiru.」
„Emberöléssel vádolják.” ◇ toikaeszutoikaeszu vissza-vissza-
kérdezkérdez 「『 Kimi-va dó omoimaszuka?』To toi ka-
esita.」 „–És te, hogy gondolod? – kérdeztem
vissza.” ◇ toikaeszutoikaeszu mégmég egyszeregyszer megkér-megkér-
dezdez 「Aite-va kotaenakattanode toi kaesita.」 „A
beszélgetőpartnerem nem válaszolt, ezért még
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egyszer megkérdeztem.” ◇ tovazutovazu függetlenülfüggetlenül
「Nenrei-o tovazu」 „kortól függetlenül” ◇ to-to-
vazuvazu tekintettekintet nélkülnélkül 「Dandzso-o tovazu」
„nemre való tekintet nélkül” ◇ tovanaitovanai nemnem
számítszámít 「Sicuga jokereba nedan-va toima-
szen.」 „Nem számít, hogy mennyibe kerül, csak
jó legyen.”

tóutóu ◆ utazásutazás EurópábaEurópába 「Kare-va tóuno to-
niaru.」 „Úton van Európába.”

tóuszurutóuszuru ◆ Európába utazikEurópába utazik
to-vato-va ◆ mifélemiféle dologdolog 「Dzsikúkantoha nani-
ka?」 „Miféle dolog a téridő?” ◆ nahátnahát
「Szónaruto-va …」 „Nahát!” ◆ nemnem egészenegészen
「Szono mizúmimade icsidzsikanto-va kakara-
nai.」 „A tóig az út nem egészen egy óra.” ◆ nemnem
isis 「Szon-na monogaaruto-va siranakatta.」
„Nem is tudtam, hogy létezik ilyesmi.” ◆ nemnem isis
gondoltamgondoltam volnavolna 「Dekiruto-va …」 „Nem is
gondoltam, hogy sikerül.”

tovatova ◆ örökkévalóságörökkévalóság ◇ tovanonemuritovanonemuri
örökörök álomálom 「Kare-va tovano nemurinicuita.」
„Örök álomra hajtotta fejét.” ◇ tovanovakaretovanovakare
örök búcsúörök búcsú
to-vato-va ieie ◆ bárbár 「Haruto-va ie, mada szamui
mainicsida.」 „Bár tavasz van, még hidegek a na-
pok.” ◆ csakcsak azért,azért, mertmert 「Dzsósidakarato-
va ie, ógoede donaruno-va jameta hógaii.」 „Csak
azért, mert főnök, nem kellene még kiabálnia.”
◆ ideide vagyvagy odaoda 「Siranakattato-va ie,
kekkjokuhanzaisa-o tecudatta.」 „Szándékosság
ide vagy oda, mégiscsak segítettem egy gonosz-
tevőnek.” ◆ jóllehetjóllehet 「Robottogairoirona ko-
toga dekiruto-va ie, mada ningento tacsiucsideki-
maszen.」 „Jóllehet a robotok nagyon sokra képe-
sek, még nem versenyezhetnek az emberrel.”

to-vato-va iumononoiumonono ◆ mindazonáltalmindazonáltal 「Dokusoga
sumitoha iumonono jomu dzsikangaamarinai.」
„Az olvasás a hobbim. Mindazonáltal alig van
időm olvasásra.”

tóvakutóvaku ◆ tanácstalanságtanácstalanság ◆ zavarodott-zavarodott-
ságság
tóvakugaotóvakugao ◆ zavarodottzavarodott tekintettekintet 「Kima-
zui sicumonni tóvakugaode kotaeta.」 „A kínos
kérdésre zavarodott tekintettel válaszolt.”

tóvakusitetóvakusite ◆ zavarodottanzavarodottan
tóvakuszurutóvakuszuru ◆ tanácstalantanácstalan 「Mondainidó
taisodekiruka tóvakusiteita.」 „Tanácstalan vol-

tam, hogyan lehetne a problémát kezelni.” ◆ za-za-
varbavarba jönjön 「Sakkinnokoto-o kikarete tóvakusi-
ta.」 „Amikor a kölcsönömről kérdeztek, zavarba
jöttem.”

tovanaitovanai ◆ nemnem számítszámít 「Sicuga jokereba
nedan-va toimaszen.」 „Nem számít, hogy
mennyibe kerül, csak jó legyen.”

to-vato-va nanikananika ◆ mivoltamivolta 「Dzsinszeitoha na-
nika kangaeteita.」 „Az élet mivoltán gondolko-
zott.”

tovanonemuritovanonemuri ◆ örökörök álomálom 「Kare-va tovano
nemurinicuita.」 „Örök álomra hajtotta fejét.”

tovanovakaretovanovakare ◆ örök búcsúörök búcsú
tóvatatóvata ◆ kínaileanderkínaileander ◆ selyembokorselyembokor ◆ se-se-
lyemviráglyemvirág
tovazutovazu ◆ függetlenülfüggetlenül 「Nenrei-o tovazu」
„kortól függetlenül” ◆ tekintettekintet nélkülnélkül
「Dandzso-o tovazu」 „nemre való tekintet nél-
kül” ◇ ikan-oikan-o tovazutovazu függetlenülfüggetlenül 「Kono
hoken-va kokuszekinoikan-o tovazu daredemo
kanjúdekiru.」 „Ezt biztosítást állampolgárságtól
függetlenül bárki megkötheti.” ◇ ikan-oikan-o tovazutovazu
semmilyensemmilyen 「Henkó-va rijúnoikan-o tovazu mi-
tomemaszen.」 „Semmilyen okból sem tudunk
változtatást eszközöni.” ◇ ikan-oikan-o tovazutovazu bár-bár-
milyenmilyen 「Undó-va nenreinoikan-o tovazu kenkó-
tekideszu.」 „A testmozgás egészséges, bármilyen
öregek is legyünk.”

tózatóza ◆ amikoramikor 「Jomeni kita tóza-va sútometo-
va nakagajokatta.」 „Amikor ideházasodtam, jó-
ban voltam az anyósommal.” ◆ jelenjelen pillanatpillanat
「Tóza, hicujóna genkin-o rjógaeszuru.」 „A jelen
pillanatban szükséges pénzt átváltom.” ◇ tózasi-tózasi-
noginonogino átmenetiátmeneti 「Tózasinogino ieni mi-o jo-
szeta.」 „Átmeneti lakásban húztam meg ma-
gam.” ◇ tózanotózano pillanatnyipillanatnyi 「Tózano
mokuhjó-va sikengókakudearu.」 „A pillanatnyi
célom átmenni a vizsgán.”

tozaitozai ◆ hánytató szerhánytató szer
tózaitózai ◆ kelet-nyugatkelet-nyugat ◇ kokontózaikokontózai mindigmindig
és mindenüttés mindenütt
tózaikutózaiku ◆ nádfonásnádfonás ◆ nádfonatnádfonat
tózainanbokutózainanboku ◆ kelet,kelet, nyugat,nyugat, déldél ésés
északészak ◆ mindenfelémindenfelé
tózajokintózajokin ◆ látra szóló betétlátra szóló betét
tózajokinkózatózajokinkóza ◆ folyószámlafolyószámla
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tózakarutózakaru ◆ csökkencsökken 「Kikenga tózakatta.」
„Csökkent a veszély.” ◆ eltávolodikeltávolodik 「Kare-va
kono hanasikara tózakarótosita.」 „Próbált eltá-
volodni a témától.” ◆ elvonulelvonul 「Kaminari-va tó-
zakatta.」 „Elvonult a vihar.” ◆ távolodiktávolodik
「Kuruma-va tózakatta.」 „Az autó távolodott.”

tózakerutózakeru ◆ kerülkerül 「Varui hito-o tózakeru.」
„Kerüli a rossz embereket.” ◆ lehagylehagy
「Cuiszekiszurupatoká-o tózaketa.」 „Lehagyta
az üldöző rendőrautót.” ◆ távolíttávolít 「Kugi-o dzs-
isakukara tózaketeitta.」 „Távolította a szöget a
mágnestől.” ◆ távoltávol tarttart 「Akacsan-o acuiai-
ronkara tózakejótosita.」 „Igyekeztem távol tarta-
ni a kisbabát a forró vasalótól.”

tozamatozama ◆ kívülállókívülálló
tozamadaimjótozamadaimjó ◆ kívülálló daimjókívülálló daimjó
tozantozan ◆ alpinizmusalpinizmus ◆ hegymászáshegymászás
tozandensatozandensa ◆ hegyi vonathegyi vonat
tozandótozandó ◆ hegyi ösvényhegyi ösvény
tozangucutozangucu ◆ hegymászóhegymászó bakancsbakancs ◆ hegy-hegy-
mászó cipőmászó cipő ◆ túracipőtúracipő
tozangucsitozangucsi ◆ hegymászóút aljahegymászóút alja
tozan-jógutozan-jógu ◆ hegymászó felszereléshegymászó felszerelés
tozankatozanka ◆ alpinistaalpinista ◆ hegymászóhegymászó
tozan-nopátítozan-nopátí ◆ hegymászócsoporthegymászócsoport
tozan-noszendacutozan-noszendacu ◆ hegyihegyi vezetővezető 「Tozan-
no szendacu-o cutomeru.」 „Hegyi vezetőként
dolgozik.”

tozan-noszóbitozan-noszóbi ◆ hegymászó felszereléshegymászó felszerelés
tózanotózano ◆ pillanatnyipillanatnyi 「Tózano mokuhjó-va si-
kengókakudearu.」 „A pillanatnyi célom átmenni
a vizsgán.”

tozansatozansa ◆ hegymászóhegymászó
tozanszurutozanszuru ◆ hegyethegyet mászikmászik 「Súmacu-va
tozansita.」 „Hétvégén hegyet másztam.”

tozantecudótozantecudó ◆ hegyi vasúthegyi vasút
tozanzuetozanzue ◆ hegymászóbothegymászóbot
tózasinoginotózasinogino ◆ átmenetiátmeneti 「Tózasinogino ieni
mi-o joszeta.」 „Átmeneti lakásban húztam meg
magam.”

tozaszaretatozaszareta ◆ zártzárt 「Tozaszareta szekai」
„zárt világ”

tozaszutozaszu ◆ becsukbecsuk 「Kucsi-o tozasite nanimo
ivanakatta.」 „Becsukta a száját, és nem mondott

semmit.” ◆ bezárbezár 「Mon-o tozaszu.」 „Bezárja
a kaput.” ◆ elzárelzár 「Mura-va jukini tozaszarete-
ita.」 „A hó elzárta a falut.” ◆ lezárlezár 「Kódzsi-
notame micsi-o tozasita.」 „Az építés miatt lezár-
ta az utat.” ◇ kucsi-okucsi-o tozaszutozaszu nemnem beszélbeszél
「Kare-va szono kenni kansite kucsi-o tozasita.」
„Nem beszélt az ügyről.” ◇ kokoro-okokoro-o tozaszutozaszu
bezárjabezárja aa szívétszívét 「Csicsiojakara kokoro-o to-
zasiteita.」 „Bezárta a szívét az apja elől.” ◇ to-to-
zaszaretazaszareta zártzárt 「Tozaszareta szekai」 „zárt
világ”

tozecutozecu ◆ leállásleállás ◆ megakadásmegakadás ◆ megszaka-megszaka-
dásdás
tozecuszurutozecuszuru ◆ elakadelakad 「Kócúga tozecusita.」
„Elakadt a forgalom.” ◆ megakadmegakad 「Adzsiano
bóeki-va tozecusita.」 „Megakadt az ázsiai keres-
kedelem.” ◆ megszakadmegszakad 「Cúsinga tozecusi-
ta.」 „Megszakadt az összeköttetés.” ◆ meg-meg-
szűntszűnt 「Sokurjóno kjókjúga tozecusita.」 „Meg-
szűnt az élelmiszer-utánpótlás.”

tózentózen ◆ háthát perszepersze 「Kareni okorarete tózen-
da.」 „Hát persze, hogy mérges lett rád.” ◆ mél-mél-
tántán 「Tózendzsósi-va okotta.」 „Méltán lett mér-
ges a főnököm.” ◆ nemhiábanemhiába 「Icsinicsidzsú-
tabenakattanode onakaga heruno-va tózenda.」
„Nemhiába vagyok éhes, egész nap nem ettem.”

tózendearutózendearu ◆ magátólmagától értetődikértetődik 「Rieki-o
motomeruno-va tósikatosite-va tózenda.」 „Ma-
gától értetődik, hogy a befektetők a haszon után
mennek.”

tózen-nagaratózen-nagara ◆ értelemszerűenértelemszerűen 「Fúszoku-
va tózennagara ugoiteiru kúkino hajaszadeszu.」
„A szél sebességén értelemszerűen a levegő moz-
gásának sebességét értjük.”

tózen-notózen-no ◆ értetődőértetődő 「Tózendaga mizuno
nakade-va ikiga torenai.」 „Magától értetődő do-
log, hogy víz alatt nem tudunk lélegezni.” ◆ nyil-nyil-
vánvalóvánvaló 「Tabeszugino tózenno kekka」 „túl-
zott evés nyilvánvaló végeredménye” ◆ termé-termé-
szetesszetes 「Higaisano tózenno hannó」 „károsul-
tak természetes reakciója”

tózentarutózentaru ◆ mámorosmámoros 「Tózentaru kimocsi」
„mámoros érzés”

tózentositetózentosite ◆ elbűvöltenelbűvölten 「Tózentosite
ongaku-o kiita.」 „Elbűvölten hallgattam a ze-
nét.” ◆ megmámorosodvamegmámorosodva ◆ megrészegedvemegrészegedve
tózokutózoku ◆ banditabandita ◆ rablórabló
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tózokudantózokudan ◆ rablóbandarablóbanda ◆ tolvajbandatolvajbanda
tózokudancsótózokudancsó ◆ rablóvezérrablóvezér
tózokukamometózokukamome ◆ halfarkashalfarkas ◆ rablósirályrablósirály
tózokunoicsimitózokunoicsimi ◆ rablóbandarablóbanda ◆ rablótársrablótárs
tózokunoszutózokunoszu ◆ rablótanyarablótanya
tózurutózuru / tódzsirutódzsiru ◆ befektetbefektet 「Tódzsita
okane-va kaisúdekinakatta.」 „A befektetett pénz
nem térült meg.” ◆ belevetbelevet 「Minsuka undóni
mi-o tódzsita.」 „Belevetette magát a demokrati-
kus mozgalomba.” ◆ dobdob 「Isi-o tódzsiru.」 „Kö-
vet dob.” ◆ feccölfeccöl 「Détabészu szakuszeini
rórjoku-o tódzsita.」 „Sok munkát feccölt az adat-
bázis építésébe.” ◆ fektetfektet 「Fudószanni okane-
o tódzsiru.」 „Ingatlanba fektet.” ◆ ráérezráérez
「Kono szeihin-va dzsikóni tódzsirareta.」 „A ter-
mék készítője ráérzett a kor divatjára.” ◆ vetvet
「Hasikara kavani mi-o tódzsita.」 „A hídról a
folyóba vetette magát.” ◇ iszszeki-oiszszeki-o tódzsirutódzsiru
megbolygatmegbolygat 「Kareno kaszecu-va cúszecuni
iszszeki-o tódzsita.」 „A hipotézise megbolygatta
az elfogadott elméletet.” ◇ ippjó-oippjó-o tódzsirutódzsiru
szavazszavaz 「Minsutóni ippjó-o tódzsita.」 „A de-
mokratákra szavaztam.” ◇ kacsúnitódzsirukacsúnitódzsiru
tűzbetűzbe vetvet 「Himicusorui-o kacsúni tódzsita.」
„Tűzbe vetettem a titkos iratokat.” ◇ kinitódzsi-kinitódzsi-
ruru jóljól időzítidőzít 「Kini tódzsita szeiszaku」 „jól
időzített intézkedés” ◇ szanszeihjó-oszanszeihjó-o tódzsi-tódzsi-
ruru rárá szavazszavaz 「Dokuricuno szanszeihjó-o tó-
dzsita.」 „A függetlenségre szavaztam.” ◇

hantaihjó-ohantaihjó-o tódzsirutódzsiru elleneellene szavazszavaz 「Só-
hizeizózei hóanni hantaihjó-o tódzsita.」 „Az áfa-

kulcs emelése ellen szavazott.” ◇ hikari-ohikari-o tó-tó-
dzsirudzsiru fénytfényt vetvet 「Hinkonmondaini hikari-
o tódzsita.」 „Fényt vetett a szegénység problé-
májára.” ◇ fude-ofude-o tódzsirutódzsiru abbahagyjaabbahagyja azaz
írástírást ◇ mi-omi-o tódzsirutódzsiru vetiveti magátmagát 「Sigotoni
mi-o tódzsita.」 „A munkába vetette magát.” ◇

mi-omi-o tódzsirutódzsiru álláll 「Hantaiszeihani mi-o tódzsi-
ta.」 „A rendszerellenesekhez állt.”

ttarattara ◆ ezez aa 「Otótottaraicumo kucsigotaeszu-
ru.」 „Ez az öcsém mindig felesel!” ◆ nana dede
「Maa, júkottara!」 „Na de Júko!” ◇ dattaradattara
biztosanbiztosan 「Karedattara dekiru.」 „Ő biztosan
meg tudja csinálni.”

ttette ◆ akárhogyakárhogy isis 「Dó keiszansitatte, sza-
iszanga toreruhazuganai.」 „Akárhogy is számol-
juk, ez nem lehet nyereséges.” ◆ alattalatt 「Jú-
dzsóttedóiu imi?」 „Mit értesz az alatt, hogy ba-
rátság?” ◆ azaz 「Hítoponputte sitteiru?」 „Tudod
mi az a hőszivattyú?” ◆ aztánaztán 「Anatatte szugoi-
none.」 „Te aztán igazán bámulatos ember vagy!”
◆ ezez 「Otokono hitotteicumoszódeszune.」
„Ezek a férfiak mindig ezt csinálják.” ◆ mégmég haha
「Sindzsicu-o hanasitatte, iikoto-va nanimonai.」
„Semmi jóra nem vezet, még ha meg is mondjuk
az igazat.” ◆ mondtamondta 「Ano hito-va kekkonszu-
rutte?」 „Micsoda, azt mondta, hogy megnősül?”

ttebatteba ◆ megátalkodottmegátalkodott 「Ucsino ottotteba,
icumo denki-o kesi vaszureteiru.」 „A megátal-
kodott férjem, mindig égve hagyja a villanyt.” ◆

mondtammondtam 「Ijadatteba!」 „Mondtam, hogy nem
akarom!”
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U・ÚU・Ú

uu ◆ keletkelet ◆ NyúlNyúl 「Udosi」 „Nyúl éve” ◇ uno-uno-
kokukoku reggel hat órareggel hat óra
uu ◆ kárókatonakárókatona ◆ kormoránkormorán ◇ unominiszuruunominiszuru
készpénznekkészpénznek veszvesz 「Szeidzsikaga iukoto-o
unominisinai hógaii.」 „Nem szabad készpénznek
venni, amit egy politikus mond.”

uu ◆ bhávabháva ◆ létezéslétezés
ubauba ◆ öregasszonyöregasszony ◇ dzsótóbadzsótóba öregöreg há-há-
zaspárzaspár
ubauba ◆ dadadada ◆ dajkadajka ◆ szoptatósszoptatós dadadada ◆

szoptatós dajkaszoptatós dajka
ubagaiubagai ◆ Hokki kagylóHokki kagyló
ubagurumaubaguruma ◆ babakocsibabakocsi 「Akacsan-o ubagu-
rumani noszeta.」 „Beletettem a kisbabát a baba-
kocsiba.” ◆ gyerekkocsigyerekkocsi ◆ gyermekkocsigyermekkocsi
ubaiubai ◆ buddhizmustbuddhizmust gyakorlógyakorló világivilági nőnő ◆

upászikáupásziká
ubaiaiubaiai ◆ marakodásmarakodás 「Iszanno ubai aiga
hadzsimatta.」 „Elkezdődött a marakodás az
örökségért.”

ubaiauubaiau ◆ marakodikmarakodik 「Kéki-o ubai atteita.」
„Marakodtak a tortán.” ◆ szétkapkodszétkapkod 「Kippu-
o ubai atta.」 „Szétkapkodták a jegyeket.”

ubaiszaruubaiszaru ◆ elragadelragad 「Hittakuri-va kaban-o
ubai szatta.」 „A tolvaj elragadta a táskát.”

ubaitoruubaitoru ◆ elcsábítelcsábít 「Depáto-va csiiszai mi-
szekara kjaku-o ubai totta.」 „Az áruház elcsábí-
totta a kis üzletektől a vevőket.” ◆ elhódítelhódít 「Ka-
rekara icsii-o ubai totta.」 „Elhódította tőle a baj-
noki címet.” ◆ elragadelragad 「Hittakuri-va
kanodzsonokaban-o ubai totta.」 „A tolvaj elra-
gadta a nő táskáját.” ◆ elszedelszed 「Hittakuri-va ka-
nodzsokara okane-o ubai totte nigete itta.」 „A
rabló elszedte a nőtől a pénzt, és elmenekült.” ◆

elszeretelszeret 「Tomodacsino cuma-o ubai totta.」
„Elszerette a barátjától a feleségét.” ◆ kikapkikap
「Kareno tekaraszono tegami-o szatto ubai tot-
ta.」 „Kikapta a férfi kezéből a levelet.” ◆ megka-megka-
parintparint 「Taninno siszan-o ubai totta.」 „Megka-
parintotta más vagyonát.” ◇ okane-ookane-o ubaitoruubaitoru
megkopasztmegkopaszt 「Szeifu-va bódaina zeikinde ko-

kuminno okane-o ubai toru.」 „Az állam a hatal-
mas adókkal megkopasztja a népet.”

ubaszokuubaszoku ◆ buddhizmustbuddhizmust gyakorlógyakorló világivilági
férfiférfi ◆ upászakaupászaka
ubauubau ◆ átveszátvesz 「Kóhandzsúhappunnirído-o
ubatta.」 „A második félidő 18. percében átvette a
vezetést.” ◆ elrabolelrabol 「Kono szagjó-va takuszan-
no dzsikan-o ubatta.」 „Ez a munka sok időmet
elrabolt.” ◆ elragadelragad 「Hittakuri-va kaban-o
ubatta.」 „Az utcai rabló elragadta a kezemből a
táskát.” ◆ elütelüt 「Aitenokádo-o ubatta.」 „El-
ütötte a másik játékos kártyáját.” ◆ elveszelvesz 「Do-
robóni okane-o ubavareta.」 „A rabló elvette a
pénzét.” ◆ elvonelvon 「Dzsóhacu-va neh--o ubau.」
„A párolgás elvonja a hőt.” ◆ megfosztmegfoszt 「Dzsi-
júga ubavareta.」 „Megfosztották a szabadságá-
tól.” ◆ zsákmányolzsákmányol 「Ubatta okane-o cucsini
umeta.」 „Elásta a zsákmányolt pénzt.” ◇ inocsi-inocsi-
oo ubauubau megfosztmegfoszt életétőléletétől 「Han-nin-va ko-
domono inocsi-o ubatta.」 „A gyilkos egy gyereket
fosztott meg életétől.” ◇ inocsi-oinocsi-o ubauubau ember-ember-
életetéletet követelkövetel 「Bakufúni szan-ninno inocsi-
o ubavareta.」 „A detonáció három emberéletet
követelt.” ◇ kokoro-okokoro-o ubauubau elraboljaelrabolja aa szí-szí-
vétvét 「Ano on-nani kokoro-o ubavareta.」 „Az a
nő elrabolta a szívem.” ◇ kokoro-okokoro-o ubauubau hó-hó-
dítdít 「Kare-va dzsoszeino kokoro-o ubatteiru.」
„Hódítja a nőket.” ◇ kokoro-okokoro-o ubauubau rabulrabul ejtejt
「Szono ongakuni kokoro-o ubavareta.」 „Az a
zene rabul ejtett.” ◇ tamasii-otamasii-o ubauubau elbűvölelbűvöl
「Kanodzsoni tamasii-o ubavareta.」 „Elbűvölt
az a nő.” ◇ csúmoku-ocsúmoku-o ubauubau magáramagára vonjavonja
aa figyelmétfigyelmét 「Kanodzsoha kareno csúmoku-o
ubatta.」 „A nő magára vonta a férfi figyelmét.” ◇

me-ome-o ubauubau elbűvölelbűvöl 「Kanodzsono ucukusisza-
va me-o ubatta.」 „Elbűvölt a szépsége.” ◇ me-me-
oo ubauubau káprázatoskáprázatos 「Me-o ubau ucukusii han-
amojó」 „káprázatos virágminta”

ubazakuraubazakura ◆ továbbra is vonzó idős nőtovábbra is vonzó idős nő
ubenuben ◆ tollzászlótollzászló
ubuubu ◆ naivságnaivság ◆ tapasztalatlanságtapasztalatlanság ◇ ubu-ubu-
nana naivnaiv 「Ubuna otoko-va szagisini damasza-
reta.」 „A naiv férfit becsapta egy csaló.” ◇ ubunaubuna
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ártatlanártatlan 「Kanodzsonóbuna kokoro-o kizucu-
keta.」 „Megbántottam a lány ártatlan szívét.”

ubugeubuge ◆ magzatpehelymagzatpehely 「Ubuge-va taidzsino
tokini hae hadzsimeru.」 „A magzatpehely a ter-
hesség alatt kezd nőni.” ◆ magzatpihemagzatpihe ◆ pe-pe-
helyhely 「Hijoko-va ubugeni óvareteita.」 „A kis-
csibe pelyhes volt.” ◆ pelyhespelyhes szőrszőr 「Hadano
ubuge」 „pelyhes szőr a bőrön” ◆ pihepihe 「Momo-
no ubuge」 „barack pihéje”

ubugiubugi ◆ babaruhababaruha ◆ ünneplő babaruhaünneplő babaruha
ubugoeubugoe ◆ felsírásfelsírás ◆ létrejövetellétrejövetel ◆ szüle-szüle-
tett csecsemő felsírásatett csecsemő felsírása
ubugoe-oubugoe-o ageruageru ◆ felsírfelsír 「Umaretabakarino
akacsan-va ubugoe-o ageta.」 „A megszületett ba-
ba felsírt.” ◆ létrejönlétrejön 「Sinszei tóga ubugoe-o
ageta.」 „Új párt jött létre.” ◆ meglátjameglátja aa nap-nap-
világotvilágot 「Kare-va szengono nihonde ubugoe-o
ageta.」 „A háború utáni Japánban látta meg a
napvilágot.” ◆ születikszületik 「Aratana inocsiga
ubugoe-o ageta.」 „Új élet született.”

ubujaubuja ◆ szülőszobaszülőszoba
ubujuubuju ◆ első babafürdetéselső babafürdetés
ubunaubuna ◆ ártatlanártatlan 「Kanodzsonóbuna kokoro-o
kizucuketa.」 „Megbántottam a lány ártatlan szí-
vét.” ◆ naivnaiv 「Ubuna otoko-va szagisini dama-
szareta.」 „A naiv férfit becsapta egy csaló.”

ubuszunagamiubuszunagami ◆ szülőföld védőisteneszülőföld védőistene
ucuucu ◆ depressziódepresszió ◇ szangócuszangócu szülésszülés utániutáni
depressziódepresszió
ucuucu ◆ elpusztítelpusztít ◆ leváglevág 「Tatakaide heisino
kubi-o utta.」 „A harcban levágta a katona fejét.”
◆ leverlever 「Hidejosi-va hangjakusa-o utta.」
„Hidejosi leverte a lázadókat.” ◆ támadtámad 「Tekino
fui-o utta.」 „Váratlanul támadtunk az ellenség-
re.” ◇ ada-oada-o ucuucu bosszútbosszút álláll 「Csicsino ada-
o utta.」 „Bosszút állt apja haláláért.” ◇ kataki-kataki-
oo ucuucu bosszútbosszút álláll 「Csicsino kataki-o utta.」
„Bosszút álltam apám haláláért.” ◇ dósiucsi-odósiucsi-o
szuruszuru sajátsaját társáttársát támadjatámadja 「Ari-va aja-
matte dósiucsi-o sita.」 „A hangya véletlenül a sa-
ját társát támadta.”

ucuucu ❶ ütüt 「Kugino atama-o utta.」 „A szög fejére
ütöttem.” ❷ elütelüt 「Dasa-va bóru-o utta.」 „Az
ütőjátékos elütötte a labdát.” ❸ megütmegüt 「Kjóre-
cuna nioiga hana-o utta.」 „Megütötte az orro-
mat egy erős szag.” ◆ átütátüt 「Badominton-no

hane-o aitegavani utta.」 „Átütöttem a tollaslab-
dát az ellenfelem oldalára.” ◆ beverbever 「Atama-o
utta.」 „Beverte a fejét.” ◆ csapcsap 「Naruhodoto
hiza-o utta.」 „Meggyőzve a térdemre csaptam.”
◆ csépelcsépel 「Aszakara banmadekíbódo-o utta.」
„Reggeltől estig a klaviatúrát csépeltem.” ◆ gyúrgyúr
「Udon-o utta.」 „Udontésztát gyúrtam.” ◆ ki-ki-
vetvet 「Gjofu-va nandomo ami-o utta.」 „A halász
többször kivetette a hálóját.” ◆ leraklerak 「Tecuke-
o utta.」 „Leraktam az előleget.” ◆ megvesszőzmegvesszőz
「Csúszeini-va cumihito-o koedade utta.」 „Kö-
zépkorban megvesszőzték a bűnözőket.” ◆ rakrak
「Bunsóno ovarini ten-o utta.」 „Pontot raktam a
mondat végére.” ◆ sújtsújt 「Tede cukue-o utta.」
„A kezével az asztalra sújtott.” ◆ szántszánt
「Hatake-o ucu.」 „Földet szánt.” ◆ tesztesz 「Tan-
goto tangono aidani tóten-o utta.」 „Vesszőt tet-
tem a szavak közé.” ◆ vágvág 「Nikkini kakareteita
kotobaga mune-o utta.」 „Mellbevágó volt a napló
szövege.” ◆ verver 「Kugide tanano ki-o utta.」
„Szöget vertem a polc fájába.” ◇ aizucsi-oaizucsi-o ucuucu
közbeszólássalközbeszólással segítisegíti aa beszélgetéstbeszélgetést ◇

aizucsi-oaizucsi-o ucuucu bólogatássalbólogatással segítisegíti aa beszél-beszél-
getéstgetést ◇ ami-oami-o ucuucu kivetikiveti aa hálóthálót 「Rjósi-va
umini ami-o utta.」 „A halász kivetette a hálóját a
tengerbe.” ◇ igo-oigo-o ucuucu gojátékotgojátékot játszikjátszik ◇

isi-oisi-o ucuucu léplép 「Igode isi-o utta.」 „Léptem a gó-
játékban.” ◇ ueniucuueniucu fellőfellő 「Ja-o kino ueni ut-
ta.」 „Fellőtte a nyilat a fára.” ◇ utareruutareru lővelőve
leszlesz 「Matoni utareta ja」 „céltáblába lőtt nyíl-
vessző” ◇ ucsinaoszuucsinaoszu felbolyhosítfelbolyhosít 「Kata-
kunatta umóbuton-o ucsi naositemoratta.」 „Fel-
bolyhosíttattam a keménnyé vált pehelypaplant.”
◇ utebahibikuutebahibiku gyorsangyorsan reagálreagál 「Uteba hibi-
ku hito」 „gyorsan reagáló ember” ◇ kíbódo-okíbódo-o
ucuucu billentyűzetenbillentyűzeten gépelgépel ◇ kugi-okugi-o ucuucu szö-szö-
getget ütüt 「Itani kugi-o utta.」 „Szöget ütöttem a
deszkába.” ◇ kugi-okugi-o ucuucu szögelszögel ◇ kokoro-okokoro-o
ucuucu megindítmegindít 「Karegaborandia-o siteirukoto-
ni kokoro-o utareta.」 „Megindított, hogy önkén-
tesként dolgozik.” ◇ szábu-oszábu-o ucuucu szerválszervál ◇

szanzan-niucuszanzan-niucu elnáspágolelnáspágol ◇ szanzan-niucuszanzan-niucu
elverelver ◇ sitacuzumi-ositacuzumi-o ucuucu csettintcsettint
「Oisiivain-ni sitacuzumi-o utta.」 „Megkóstolta
a finom bort, és csettintett a nyelvével.” ◇ sibai-osibai-o
ucuucu színjátékotszínjátékot játszikjátszik 「Sibai-o utte otoko-
o damasita.」 „Színjátékot játszva becsapta a fér-
fit.” ◇ súsifu-osúsifu-o ucuucu lezárlezár 「Teikinridzsidaini
súsifuga utareta.」 „Lezárták az alacsony kamatú
korszakot.” ◇ súsifu-osúsifu-o ucuucu végetvéget vetvet 「Otto-
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no furin-va kekkonszeikacuni súsifu-o utta.」 „A
férj félrelépése véget vetett a házaséletnek.” ◇

súsifu-osúsifu-o ucuucu pontotpontot tesztesz aa végérevégére 「Tairi-
cuni súsifu-o utta.」 „Pontot tettek a viszálykodás
végére.” ◇ szente-oszente-o ucuucu megelőzmegelőz 「Tekino
szente-o utta.」 „Megelőztük az ellenség támadá-
sát.” ◇ szen-oszen-o ucuucu kezdkezd 「Igode karega szen-
o utta.」 „Ő kezdett a góban.” ◇ szoba-oszoba-o ucuucu
hajdinatésztáthajdinatésztát készítkészít ◇ taiko-otaiko-o ucuucu doboldobol
◇ taipudeucutaipudeucu legépellegépel 「Hókokuso-o taipude
utta.」 „Legépeltem a jelentést.” ◇ taipu-otaipu-o ucuucu
gépelgépel 「Tegaminotaipu-o utta.」 „Levelet gé-
pelt.” ◇ csúsa-ocsúsa-o ucuucu injekciótinjekciót adad 「Kangofu-
va kandzsani csúsa-o utta.」 „A nővér injekciót
adott a betegnek.” ◇ cucsi-ocucsi-o ucuucu kalapálkalapál ◇

teitecu-oteitecu-o ucuucu megpatkolmegpatkol 「Umano asini
teitecu-o utta.」 „Megpatkolta a lovat.” ◇

tecuke-otecuke-o ucuucu előlegetelőleget fizetfizet 「Fudószanni
tecuke-o utta.」 „Előleget fizettem az ingatlanra.”
◇ tecuhaacuiucsiniutetecuhaacuiucsiniute addigaddig üsdüsd aa vasat,vasat,
amígamíg melegmeleg ◇ deruderu kui-vakui-va utareruutareru nene lógjlógj kiki
aa sorbólsorból ◇ te-ote-o ucuucu megteszmegtesz 「Isa-va uteru-
dakeno te-o utta.」 „Az orvosok mindent meg-
tettek.” ◇ te-ote-o ucuucu léplép 「Szeihin-o urutameni
nanika te-o utanakerebanaranai.」 „Valamit lépni
kell, hogy eladható legyen a termék.” ◇ te-ote-o ucuucu
tapsoltapsol 「Kansinsite omovazu te-o utta.」 „Elra-
gadtatásomban tapsoltam.” ◇ te-ote-o ucuucu intéz-intéz-
kedikkedik 「Daimondaininaru maeni te-o utta.」
„Intézkedett, mielőtt nagy problémává fajult vol-
na.” ◇ denpó-odenpó-o ucuucu táviratoziktáviratozik 「Muszukoni
denpó-o utta.」 „Táviratoztam a fiamnak.” ◇

ten-oten-o ucuucu pontotpontot rakrak 「Bunmacuni ten-o ut-
ta.」 „Pontot raktam a mondat végére.” ◇

tósibangó-otósibangó-o ucuucu besorszámozbesorszámoz 「Kúpon-ni
tósi bangó-o utta.」 „Besorszámozták a kupono-
kat.” ◇ tonbogaeri-otonbogaeri-o ucuucu szaltózikszaltózik ◇ nage-nage-
oo ucuucu dobástdobást hajthajt végrevégre 「Migiasi-o dzsikuni
nage-o utta.」 „Jobb lábbal támasztott dobást
hajtott végre.” ◇ nadare-onadare-o ucuucu megrohamozmegrohamoz
「Tekigun-va nadare-o utte szemetekita.」 „Az el-
lenség megrohamozott minket.” ◇ nava-onava-o ucuucu
földetföldet mérmér ◇ nava-onava-o ucuucu megkötözmegkötöz ◇

negaeri-onegaeri-o ucuucu hánykolódikhánykolódik 「Nemurenakute
negaeri-o utteita.」 „Nem tudtam aludni, csak
hánykolódtam.” ◇ nomuucukaunomuucukau ivás,ivás, hazárd-hazárd-
játékozásjátékozás ésés nőzésnőzés ◇ bakucsi-obakucsi-o ucuucu pénz-pénz-
benben játszikjátszik 「Bakucsi-o uttetoranpu-o sita.」
„Pénzben kártyázott.” ◇ bakucsi-obakucsi-o ucuucu kockáz-kockáz-
tattat 「Atarasii dzsigjó-o hadzsimerutoiu

óbakucsi-o utta.」 „Nagy kockázattal indítottam
új vállalkozást.” ◇ haracuzumi-oharacuzumi-o ucuucu doboldobol aa
hasánhasán ◇ bangó-obangó-o ucuucu számotszámot rakrak 「Szeihinni
bangó-o utta.」 „Számot raktam az árukra.” ◇

himo-ohimo-o ucuucu zsinórtzsinórt fonfon ◇ fuszeki-ofuszeki-o ucuucu
stratégiátstratégiát kidolgozkidolgoz 「Szeicsóni muketa
fuszeki-o utta.」 „Fejlődést biztosító stratégiát
dolgozott ki.” ◇ ponpon-ucsimakuruponpon-ucsimakuru lövöldö-lövöldö-
zikzik 「Kodomo-va ja-o ucsimakutteita.」 „A gye-
rek nyíllal lövöldözött.” ◇ mizu-omizu-o ucuucu vizetvizet lo-lo-
csolcsol 「Dzsimenni mizu-o utta.」 „Vizet locsol-
tam a földre.” ◇ mizu-omizu-o uttajóniuttajóni varázsütés-varázsütés-
rere 「Zen-in-va mizu-o uttajóni sizukaninatta.」
„Mindenki, mintegy varázsütésre, elnémult.” ◇

mjaku-omjaku-o ucuucu pulzálpulzál ◇ mjaku-omjaku-o ucuucu lüktetlüktet
「Kekkan-va mjaku-o utteiru.」 „Az ér lüktet.” ◇

mjaku-omjaku-o ucujónaucujóna lüktetőlüktető 「Mjaku-o ucujóna
zucú」 „lüktető fejfájás” ◇ munegahajagane-omunegahajagane-o
ucuucu kalimpálkalimpál aa szíveszíve 「Monooto-o kiite mune-
ga hajagane-o utta.」 „A neszre kalimpálni kez-
dett a szívem.” ◇ mune-omune-o ucuucu megindítmegindít 「Szono
hanasini mune-o utareta.」 „Az a történet megin-
dított.” ◇ men-omen-o ucuucu álarcotálarcot vájváj ◇ vakucsin-vakucsin-
oo ucuucu beoltbeolt 「Infuruenzanovakucsin-o utta.」
„Beoltattam magam influenza ellen.” ◇ varuite-varuite-
oo ucuucu rosszatrosszat léplép 「Varui te-o utte maketa.」
„Rosszat léptem, és kikaptam.”

ucuucu ◆ belelőbelelő 「Ajamatte dzsúde asi-o utta.」
„Véletlenül belelőttem a lábamba.” ◆ lőlő
「Hjóteki-o dzsúde utta.」 „Puskával lőttem cél-
ba.” ◆ meglőmeglő 「Moride inosisi-o utta.」 „Az er-
dőben meglőttem egy vaddisznót.” ◇ utareruutareru lö-lö-
véstvést kapkap 「Higaisa-va dzsúde utareta.」 „Az ál-
dozat puskalövést kapott.” ◇ dzsú-odzsú-o ucuucu puská-puská-
valval tüzeltüzel ◇ taihó-otaihó-o ucuucu ágyúvalágyúval tüzeltüzel 「Te-
kidzsinni taihó-o utta.」 „Ágyúval tüzelt az ellen-
ségre.”

ucubjóucubjó ◆ depressziódepresszió 「Nihonde-va hacsininni
hitoriga ucubjó-o hassószurutomo ivareteiru.」
„Azt is mondják, hogy Japánban nyolc emberből
egy depressziós lesz.” ◇ kumonszeiucubjókumonszeiucubjó szo-szo-
rongásosrongásos depressziódepresszió ◇ súkiszeiucubjósúkiszeiucubjó pe-pe-
riodikusriodikus depressziódepresszió ◇ szóucubjószóucubjó mániásmániás
depressziódepresszió ◇ szókjokúcubjószókjokúcubjó bipolárisbipoláris de-de-
pressziópresszió
ucubjónoucubjóno ◆ depressziósdepressziós
ucuboucubo ◆ puzdrapuzdra ◆ tegeztegez
ucuboucubo ◆ murénamuréna
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ucubocutaruucubocutaru ◆ kirobbanókirobbanó 「Ucubocutaru tó-
si」 „kirobbanó harci kedv” ◆ nagyranagyra törőtörő
「Ucubocutaru jasin」 „nagyra törő ambíció”

ucuboguszaucubogusza ◆ gyíkfűgyíkfű ◆ közönséges gyíkfűközönséges gyíkfű
ucubuszeucubusze ◆ hasonhason fekvésfekvés 「Boku-va ucu
buszedesika nemurenai.」 „Én csak hason fekve
tudok aludni.”

ucubuszeneucubuszene ◆ hason fekve alváshason fekve alvás
ucubuszeninaruucubuszeninaru ◆ hasonhason fekszikfekszik 「Ucu busz-
eninatte!」 „Feküdj a hasadra!” ◆ lehasallehasal
ucubuszenitaoreruucubuszenitaoreru ◆ hasrahasra esikesik 「Koronde-
ucu buszeni taoreta.」 „Felbuktam, és hasra es-
tem.”

ucubuszeruucubuszeru ◆ arccalarccal lefelélefelé fekszikfekszik 「Neit-
tajóniucubuszeteita.」 „Úgy feküdt arccal lefelé,
mintha aludna.” ◆ asztalraasztalra borulborul 「Dzsugjó-
csúucu buszeninatte neteita.」 „Az óra alatt az
asztalra borulva aludtam.” ◆ hasalhasal 「Beddoniu-
cu buszeta.」 „Az ágyra hasaltam.” ◆ hasonhason fek-fek-
szikszik 「Heisi-va ucu buszeteita.」 „A katona ha-
son feküdt.”

ucucuucucu ◆ éberségéberség ◆ ébrenlétébrenlét ◆ valóságvalóság ◇

jumenimócucunimojumenimócucunimo álmábanálmában semsem 「Jumeni-
mócucunimo omoimaszendesita.」 „Álmomban
sem gondoltam volna.”

ucucunojumeucucunojume ◆ álmodozásálmodozás
ucucu-oucucu-o nukaszunukaszu ◆ belebolondulbelebolondul 「Kare-va
szono on-naniucucu-o nukasiteiru.」 „Belebolon-
dult abba a nőbe.” ◆ belefeledkezikbelefeledkezik
「Aszobiniucucu-o nukasita.」 „Belefeledkezett a
játékba.”

ucúcutaruucúcutaru ◆ borúsborús ◆ lehangoltlehangolt
ucúcutositaucúcutosita ◆ borúsborús ◆ komorkomor
ucugiucugi ◆ gyöngyvirágcserjegyöngyvirágcserje ◆ törpetörpe
gyöngyvirágcserjegyöngyvirágcserje ◇ himeucugihimeucugi kecseskecses
gyöngyvirágcserjegyöngyvirágcserje
ucukemonoucukemono ◆ bolondbolond
ucukusiiucukusii ◆ gyönyörűgyönyörű 「Kanodzso-va ucuku-
sii.」 „Gyönyörű lány.” ◆ szépszép 「Kanodzso-va
koega ucukusii.」 „Szép hangja van.” ◇ ucuku-ucuku-
sikunarusikunaru megszépülmegszépül 「Macsino ikkaku-va ucu-
kusikunatta.」 „A városrész megszépült.” ◇ ko-ko-
korogaucukusiikorogaucukusii nemesnemes lelkűlelkű 「Kokoroga ucu-
kusii hito」 „nemes lelkű ember” ◇ jóbónócuku-jóbónócuku-
siisii szépszép arcúarcú 「Jóbóno ucukusii on-na」 „szép
arcú nő”

ucukusiikoedenakutoriucukusiikoedenakutori ◆ énekesmadárénekesmadár
ucukusiiomoideucukusiiomoide ◆ szép emlékszép emlék
ucukusikuaokidonauucukusikuaokidonau ◆ Kék Duna keringőKék Duna keringő
ucukusikumieruucukusikumieru ◆ szépnek látszikszépnek látszik
ucukusikunaruucukusikunaru ◆ megszépülmegszépül 「Macsino
ikkaku-va ucukusikunatta.」 „A városrész meg-
szépült.”

ucukusiszaucukusisza ◆ szépségszépség
ucumukuucumuku ◆ lehajtjalehajtja aa fejétfejét 「Ucumuite aru-
kanaide dódóto arukinaszai!」 „Nem sétálj lehaj-
tott fejjel, hanem húzd ki magad!” ◆ lehor-lehor-
gasztjagasztja aa fejétfejét 「Sónen-va kanasiszóni ucu-
muita.」 „A kisfiú szomorúan lehorgasztotta a fe-
jét.” ◆ leszegileszegi aa fejétfejét 「Ucumuite aruiteitara
dencsúnibucukatta.」 „Ahogy leszegett fejjel sé-
táltam, nekimentem a villanyoszlopnak.”

ucuninaruucuninaru ◆ depressziós leszdepressziós lesz
ucunomijasiucunomijasi ◆ UcunomijaUcunomija
ucuraucuraszuruucuraucuraszuru ◆ félálombanfélálomban vanvan 「Ucura-
ucurasinagara, terebi-o nagameteita.」 „Félálom-
ban néztem a tévét.” ◆ szenderegszendereg 「Csódócura-
ucurasi hadzsimeta tokini denvaga natta.」 „Ép-
pen szenderegni kezdtem, amikor megszólalt a te-
lefon.”

ucuraucuratoucuraucurato ◆ félálombanfélálomban
ucuriucuri ◆ fényképminőségfényképminőség 「Kono sasin-va ucu-
riga varui.」 „Ez a fénykép nem jól sikerült.” ◆

képfelvételképfelvétel 「Konokamera-va ucurigaii.」 „Ez
a kamera jó képeket készít.” ◇ sasin-ucurigajoisasin-ucurigajoi
fotogénfotogén 「Kanodzso-va sasin-ucuriga joi.」 „Ez
a nő fotogén.” ◇ sasin-ucurigavaruisasin-ucurigavarui rosszulrosszul
mutatmutat képekenképeken 「Kare-va sasin-ucuriga va-
rui.」 „Ez a férfi rosszul mutat képeken.”

ucuriucuri ◆ fénytükröződésfénytükröződés 「Kono kagami-va
ucurigaii.」 „Ez a tükör jó minőségű.” ◆ kép-kép-
visszaadásvisszaadás 「Konoterebi-va ucurigaii.」 „En-
nek a tévének jó a képe.” ◆ mutatásmutatás 「Kono iro-
va ucurigaii.」 „Ez a szín jól mutat.” ◇ sasin-sasin-
ucurigajoiucurigajoi fotogénfotogén 「Kanodzso-va sasin-
ucuriga joi.」 „Ez a nő fotogén.” ◇ sasin-sasin-
ucurigavaruiucurigavarui rosszulrosszul mutatmutat képekenképeken
「Kare-va sasin-ucuriga varui.」 „Ez a férfi
rosszul mutat képeken.”

ucurigaucuriga ◆ átvettátvett szagszag 「Konosacu-va tabako-
no ucuri gagaszuru.」 „Ez az ing átvette a dohány-
füst szagát.”
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ucurigiucurigi ◆ szeszélyességszeszélyesség ◆ változékonyságváltozékonyság

ucuriginaucurigina ◆ szeszélyesszeszélyes 「Ucuri gina hito」
„szeszélyes ember” ◆ változékonyváltozékony 「Ucuri gina
szeikaku」 „változékony természet”

ucurijaszuiucurijaszui ◆ ragadósragadós 「Akubi-va ucurija-
szui.」 „Az ásítás ragadós.”

ucurikavariucurikavari ◆ alakulásalakulás 「Kono zude tenkino
ucuri kavariga miemaszu.」 „Ezen a képen az idő-
járás alakulását követhetjük.” ◆ változásváltozás
「Kotobano ucuri kavari-o dzsikkansita.」 „Érzé-
keltem a nyelv változását.” ◇ sikinócurikava-sikinócurikava-
riri évszakokévszakok váltakozásaváltakozása ◇ jonócurikavarijonócurikavari
változó világváltozó világ
ucurikavaruucurikavaru ◆ alakulalakul 「Kaisano uriage-va cu-
ginojóni ucuri kavatteita.」 „A cég bevétele a kö-
vetkezőképpen alakult.” ◆ változikváltozik 「Dzsidai-
va heiszeikara reivani ucuri kavatta.」 „A kor Hei-
szeiről Reivára változott.”

ucurikomiucurikomi ◆ szellemképszellemkép 「Sasinni ucuri kom-
igaatta.」 „A fényképen volt egy szellemkép.”

ucurikomiucurikomi ◆ tükröződéstükröződés 「Kótakumonitáni-va
ucuri komiga ói.」 „A fényvisszaverő monitor na-
gyon tükröződik.”

ucuriszumuucuriszumu ◆ költözikköltözik 「Csikai sórai, nihon-
karahangaríni ucuri szumu joteideszu.」 „Úgy
tervezem, hogy a közeljövőben Magyarországra
költözöm.”

ucuroucuro ◆ üregüreg ◆ üregességüregesség ◆ ürességüresség
ucuronaucurona ◆ üregesüreges 「Kabe-o tatakuto ucurona
otogasita.」 „Amikor megkopogtattam a falat,
üreges hangot adott.” ◆ üresüres 「Kanodzso-va
ucurona mede szora-o micumeta.」 „Üres tekin-
tettel bámulta az eget.”

ucuruucuru ❶ átkerülátkerül 「Sitenkara honsani ucutta.」
„A kirendeltségből átkerültem a központba.” ❷

átköltözikátköltözik 「Reszutorande csigau szekini ucut-
ta.」 „Az étteremben átköltöztünk egy másik asz-
talhoz.” ❸ átterjedátterjed 「Tendzsóni higa ucuttesi-
matta.」 „A tűz átterjedt a mennyezetre.” ❹ ra-ra-
gályosgályos 「Kono bjóki-va ucuranai?」 „Ez a be-
tegség nem ragályos?” ◆ átállátáll 「Baszuno usironi
ucutta.」 „Átálltam a busz végére.” ◆ áthelye-áthelye-
ződikződik 「Szeiszan-va csúgokuni ucutta.」 „A ter-
melés áthelyeződött Kínába.” ◆ átmegyátmegy 「Motto
hiroireszutoran-ni ucurimasó.」 „Menjünk át egy
nagyobb étterembe!” ◆ átnyergelátnyergel 「Becuno

szeitóni ucutta.」 „Átnyergelt egy másik párthoz.”
◆ átragadátragad 「Szenszeino necui-va szeitonimo
ucuru.」 „A tanár lelkesedése átragad a diákra.”
◆ áttéráttér 「Hanasi-va csigau vadaini ucutta.」 „A
beszélgetés áttért egy másik témára.” ◆ átülátül
「Becuno iszuni ucutta.」 „Átültem egy másik
székre.” ◆ beleivódikbeleivódik 「Sacunitabakono nioiga
ucutta.」 „Az ingembe beleivódott a dohányszag.”
◆ belekapbelekap 「Higa ifukuni ucutta.」 „A tűz be-
lekapott a ruhájába.” ◆ elkapelkap 「Dórjóno kazega
vatasini ucutta.」 „Elkaptam a náthát a kollégám-
tól.” ◆ fordulfordul 「Kansin-va bungakuni ucutta.」
„Az irodalom felé fordult az érdeklődésem.” ◆

hajlikhajlik 「Iro-va kiirokara akani ucutta.」 „A színe
sárgából vörösbe hajlott.” ◆ költözikköltözik 「Atarasii
ucsini ucutta.」 „Új lakásba költöztem.” ◆ raga-raga-
dósdós 「Akubi-va ucuru.」 „Az ásítás ragadós.” ◆

változikváltozik 「Ikani dzsidaiga ucuróto kin-va icu-
mo kacsigaaru.」 „Bárhogy változzék is az idő,
az aranynak mindig lesz értéke.” ◇ irogaucuruirogaucuru
befogbefog 「Szentakusitarazubon-no iroga siroivai-
sacuni ucutta.」 „Mosásnál a nadrág befogta a fe-
hér inget.” ◇ irogaucuruirogaucuru fogfog 「Konozubon iro-
ga ucurukara siroi szentakumonoto issoni arava-
naide!」 „Ez a nadrág fog, ne mosd együtt a fe-
hér ruhákkal!” ◇ ucuriszumuucuriszumu költözikköltözik 「Csi-
kai sórai, nihonkarahangaríni ucuri szumu jotei-
deszu.」 „Úgy tervezem, hogy a közeljövőben Ma-
gyarországra költözöm.” ◇ ucurijaszuiucurijaszui raga-raga-
dósdós 「Akubi-va ucurijaszui.」 „Az ásítás raga-
dós.” ◇ cugikaracugikara cugie-tocugie-to ucuruucuru csapongcsapong
「Szakkano szózó-va cugikara cugiheto ucutta.」
„Az író fantáziája ide-oda csapongott.” ◇ teniu-teniu-
curucuru kezébekezébe kerülkerül 「Kaisano keiei-va csicsino
teni ucutta.」 „Apám kezébe került a vállalat ve-
zetése.”

ucuruucuru ◆ felvételtfelvételt készítkészít 「Konokamera-va
joku ucuru.」 „Ez a kamera jó felvételt készít.” ◆

képkép sikerülsikerül 「Kono sasin-va joku ucutteiru.」
„Ez a kép jól sikerült.” ◆ rajtarajta vanvan aa képenképen
「Kono sasinni-va anemo ucutteimaszu.」 „Ezen
a fényképen rajta van a nővérem is.”

ucuruucuru ◆ megjelenikmegjelenik 「Vatasino kokjógaterebini
ucutteita.」 „A szülővárosom megjelent a tévé-
ben.” ◆ megymegy hozzáhozzá 「Szono bósi-va kareno ha-
dano ironi-va ucuranai.」 „Nem megy bőre szí-
néhez az a kalap.” ◆ szerepelszerepel 「Tomodacsi-va
terebini ucutteita.」 „A barátom szerepelt a té-
vében.” ◆ tükröződiktükröződik 「Cukino hikariga szui-
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menni ucutteita.」 „A hold fénye tükröződött a ví-
zen.” ◆ tűniktűnik 「Kareno cujoszaga jovaszani ucu-
ru.」 „Erőssége gyengeségnek tűnik.” ◆ vetődikvetődik
「Kaicsúdentóno hikariga kabeni ucutteita.」 „A
zseblámpa fénye a falra vetődött.” ◆ vetülvetül
「Gessoku-va csikjúno kagega cukini ucuru gen-
sódeszu.」 „Holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka a
Holdra vetül.” ◆ visszatükröződikvisszatükröződik 「Madoga-
raszuni taijóno hikariga ucutteita.」 „Az ablak-
üvegen visszatükröződött a napfény.” ◇ kagami-kagami-
niucuttakageniucuttakage tükörképtükörkép 「Bakkumiráde usiro-
no kurumaga ucutteita.」 „A visszapillantóban a
hátul jövő autó tükörképét látta.”

ucurukotoucurukoto ◆ átállásátállás 「Dedzsitaru hószóni
ucuruni-va gonenkakatta.」 „Öt évig tartott a di-
gitális átállás a műsorszórásban.”

ucusiucusi ◆ kivonatkivonat 「Koszekitóhonno ucusi」
„anyakönyvi kivonat” ◆ másodpéldánymásodpéldány 「Kei-
jakusono ucusi」 „szerződés másodpéldánya” ◆

másolatmásolat 「Somenno ucusi」 „irat másolata” ◇

sussótodokenócusisussótodokenócusi születésiszületési anyakönyvianyakönyvi
kivonatkivonat ◇ nidzsúucusinidzsúucusi kettős exponáláskettős exponálás
ucusidaszuucusidaszu ◆ kivetítkivetít 「Ucusi daszareta eizó-o
miteita.」 „A kivetített képet néztük.” ◆ vissza-vissza-
tükröztükröz 「Mizúmino szuimenni sizenga ucusi da-
szareteiru.」 „A tó vize visszatükrözte a természe-
tet.”

ucusikaeruucusikaeru ◆ átteszáttesz 「SIMKádo-o atarasii
denvani ucusi kaeta.」 „Áttettem a SIM-kártyát az
új telefonomba.”

ucusi-oucusi-o torutoru ◆ másolatotmásolatot készítkészít 「Rjósú-
sono ucusi-o totta.」 „Másolatot készítettem a
számláról.”

ucuszareteucuszarete ◆ tükrébentükrében 「Eigade ucuszareta
dzsinszei.」 „Egy élet a film tükrében.”

ucuszemiucuszemi ◆ kabócakabóca levedlettlevedlett kitinpáncéljakitinpáncélja

ucuszemiucuszemi ◆ e világi embere világi ember
ucuszuucuszu ◆ ábrázolábrázol 「Ucukusii sizen-o ucusita
e」 „szép természetet ábrázoló kép” ◆ átmásolátmásol
「Kokubanni kakareta kotoba-o nótoni ucusita.」
„Átmásoltam a füzetembe a táblára írt szöveget.”
◆ lefényképezlefényképez 「Okaaszan-o kamerade ucus-
ita.」 „Lefényképeztem anyut.” ◆ lemásollemásol
「Dókjúszeinonóto-o ucusita.」 „Lemásolta az
osztálytársa jegyzetét.” ◇ appudeucuszuappudeucuszu közel-közel-

képetképet készítkészít 「Kanodzsono kao-o appude ucu-
sita.」 „Közelképet készítettem a nő arcáról.”

ucuszuucuszu ◆ vetvet 「Ki-va dzsimenni kage-o ucu-
sita.」 „A fa árnyékot vetett a földre.” ◆ vetítvetít
「Eiga-o ucuszu.」 „Filmet vetít.” ◆ visszatük-visszatük-
rözröz 「Szuimenni cukiga ucuszareteita.」 „A víz
visszatükrözte a holdat.”

ucuszuucuszu ◆ áthelyezáthelyez 「Terebi-o sinsicukarari-
binguni ucusita.」 „Áthelyeztük a tévét a háló-
szobából a nappaliba.” ◆ átjáratátjárat 「Tanszuni
szekken-o irete kaori-o jófukuni ucusita.」 „Szap-
pant tettem a szekrénybe, hogy az illata átjárja a
ruhákat.” ◆ átmentátment 「Déta-o júeszubímemor-
íni ucusita.」 „Átmentettem az adatokat egy pen-
drájvra.” ◆ átmozgatátmozgat 「Fairu-o atarasiiforudá-
ni ucusita.」 „Átmozgattam a fájlokat egy új map-
pába.” ◆ átöntátönt 「Szúpu-o csiiszana nabeni ucu-
sita.」 „Átöntöttem a levest egy kisebb edénybe.”
◆ átpakolátpakol 「Hon-o tonarino hejani ucusita.」
„Átpakoltam a könyveket a szomszéd szobába.” ◆

átrakátrak 「Kucusita-o iszukaratanszuni ucusita.」
„Átraktam a zoknikat a székről a szekrénybe.” ◆

áttelepítáttelepít 「Szubeteno szakana-o hokano mizú-
mini ucusita.」 „A halállományt áttelepítették egy
másik tóba.” ◆ átviszátvisz 「Hokano ginkóni kóza-
o ucusita.」 „Átvittem a számlámat egy másik
bankhoz.” ◆ fordítfordít 「Kanodzsono hóni siszen-o
ucusita.」 „A nő felé fordítottam a tekintetemet.”
◆ ráragasztráragaszt 「Kaze-o ucusitakunai.」 „Nem
akarom rád ragasztani a náthámat.” ◆ terelterel
「Kikakuni vadai-o ucusita.」 „A projektre terel-
tem a szót.” ◇ kjo-okjo-o ucuszuucuszu költözikköltözik 「Gai-
kokuni kjo-o ucusita.」 „Külföldre költöztem.” ◇

kokoro-okokoro-o ucuszuucuszu másfelémásfelé kezdkezd húznihúzni aa szí-szí-
veve 「Kare-va hokano on-nani kokoro-o ucusi-
ta.」 „Egy másik nő felé kezdett húzni a szíve.”
◇ dzsikkóniucuszudzsikkóniucuszu teljesíteniteljesíteni kezdkezd 「Sin-
nenno hófu-o dzsikkóni ucusita.」 „Teljesíteni
kezdtem az újévi fogadalmamat.” ◇ dzsikkóni-dzsikkóni-
ucuszuucuszu megkezdimegkezdi aa kivitelezésétkivitelezését 「Daietto
keikaku-o dzsikkóni ucusita.」 „Megkezdtem a
fogyókúratervem kivitelezését.” ◇ dzsikkóniu-dzsikkóniu-
cuszucuszu véghezvéghez viszvisz 「Keikaku-o dzsikkóni ucu-
sita.」 „Véghez vittem a tervet.” ◇ szeki-oszeki-o ucu-ucu-
szuszu átülátül 「Hokano recuni szeki-o ucusita.」
„Átültem egy másik sorba.” ◇ szeki-oszeki-o ucuszuucuszu
átmegyátmegy 「Kjókaino kekkonsikino ato,
reszutoran-ni szeki-o ucusita.」 „A templomi es-
küvő után átmentünk egy étterembe.” ◇ toki-otoki-o
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ucuszazuucuszazu nemnem halogatvahalogatva 「Aino kokuhaku-
o sijóto omottara, toki-o ucuszazuni kokuhakusita
hógaii.」 „Ha szerelmi vallomást akarsz tenni,
nem szabad halogatnod.”

ucuteucute ◆ húzáshúzás 「Mohaja ucu teganakunatta.」
„Már nincs több húzásunk.” ◆ lépéslépés 「Mó ucu
te-o utta.」 „Már megléptük, amit tudtunk.”

ucuvaucuva ◆ alkalmasságalkalmasság 「Kare-va sacsóninaru
ucuvade-va nai.」 „Az a férfi nem alkalmas igaz-
gatónak.” ◆ edényedény 「Ucuvani gjúnjú-o szoszo-
ida.」 „Tejet öntött az edénybe.” ◆ kaliberkaliber
「Ucuvaga ókii hito」 „nagy kaliberű ember” ◆

rátermettségrátermettség
ucuvagacsiiszaiucuvagacsiiszai ◆ kiskis kaliberűkaliberű ◆ kiskis tehet-tehet-
ségűségű
ucuvanocsiiszaiucuvanocsiiszai ◆ kisstílűkisstílű 「Ucuvano csiiszai
hanzaisa.」 „Kisstílű bűnöző.”

ucuvanoókiiucuvanoókii ◆ nagystílűnagystílű 「Ucuvano ókii szei-
dzsika.」 „Nagystílű politikus.”

ucscsaruucscsaru ◆ átfordulvaátfordulva kitaszítkitaszít ◆ eldobeldob ◆

megfordítjamegfordítja aa helyzetethelyzetet ◆ nemnem törődiktörődik ve-ve-
lele
ucsiucsi ◆ belsőbelső 「Muneno ucsi-o miszenai.」
„Nem mutatja ki a belső érzéseit.” ◆ belülbelül
「Ucsito szoto」 „kívül-belül” ◆ bőlből 「Paszokon-
va dzsúdaino ucsiicsi daigaviruszuni kanszensite-
ita.」 „Tízből egy számítógép vírusos volt.” ◆ énén
◆ feleségefelesége általáltal 「Jamadaicsiró ucsi」 „Ja-
mada Icsiró felesége által” ◆ közülközül 「Dzsúninno
ucsihitori-va rón-o kundeiru.」 „Tíz közül egy
embernek van kölcsöne.” ◆ szívszív 「Ucsinaru ko-
eni mimi-o katamukeru.」 „A szívére hallgat.” ◇

imanócsiimanócsi mostmost 「Tensokuszurunara imano ucs-
idajo.」 „Ha állást akarsz változtatni, most a leg-
alkalmasabb.” ◇ imanócsiniimanócsini mégmég mostmost 「Ima-
no ucsini kavanaito takakunarujo!」 „Vegyünk
még most, mert drágább lesz!” ◇ ucsikaraucsikara be-be-
lülrőllülről 「Konodoa-va ucsikara kagigakakattei-
ru.」 „Az ajtó belülről van bezárva.” ◇ ucsiniucsini
amígamíg 「Akarui ucsini kaerimasó.」 „Menjünk ha-
za, amíg világos van.” ◇ ucsiniucsini közbenközben
「Terebi-o miteiru ucsini netesimatta.」 „Tévé-
nézés közben elaludtam.” ◇ ucsiniucsini alattalatt 「Is-
sunno ucsini dzsikoga okita.」 „Egy pillanat alatt
történt a baleset.” ◇ ucsiniucsini nálunknálunk 「Ucsini-
va zangjóteateganai.」 „Nálunk nem fizetik a túl-
órát.” ◇ ucsiniucsini közéközé 「Kadzsimo sigotono ucs-
idajo.」 „A házimunka is a munkák közé tartozik.”

◇ ucsiniucsini benben 「Kokorono ucsiniaru omoi」 „lel-
künkben lakozó érzelmek” ◇ ucsiniucsini belülbelül
「Szeifu-va hanran-o hantosino ucsini csin-
acusita.」 „A kormány fél éven belül leverte a lá-
zadást.” ◇ ucsinihairuucsinihairu számítszámít 「Kono kotoba-
va szekuharano ucsini hairanai.」 „Ezek a szavak
nem számítanak szexuális zaklatásnak.” ◇ ucsinoucsino
miénkmiénk 「Kono ko-va ucsino nekoda.」 „Ez a mi
cicánk.” ◇ ucsinoucsino enyémenyém 「Kare-va ucsino ot-
toda.」 „Ő az én férjem.” ◇ ucsipokettoucsipoketto belsőbelső
zsebzseb ◇ oni-vaoni-va szotoszoto fuku-vafuku-va ucshiucshi kintkint azaz
ördög,ördög, bentbent aa szerencseszerencse ◇ siranaiucsinisiranaiucsini
egyszeregyszer csakcsak 「Siranai ucsini futottesimatta.」
„Nem tudom, hogyan történhetett, egyszer csak
kövér lettem.” ◇ szonócsiszonócsi egyszeregyszer csakcsak
「Szono ucsikono kotobaga dzsózuninarudesó.」
„Egyszer csak sikerül megtanulnom ezt a nyelvet.”
◇ szonócsiszonócsi majdmajd csakcsak 「Oisaszan-ni curete
iku hicujó-va arimaszen. Szono ucsinaorima-
szu.」 „Nem kell orvoshoz vinni, majd csak meg-
gyógyul.” ◇ szonócsiszonócsi egyszeregyszer majdmajd 「Szono
ucsivakarudesó.」 „Egyszer majd rájössz.” ◇ csi-csi-
kaiucsinikaiucsini rövidrövid időnidőn belülbelül 「Csikaiucsini ai-
masó.」 „Rövid időn belül találkozhatnánk!” ◇

haranócsiharanócsi léleklélek 「Harano ucsi-o akaszu.」 „El-
mondja, mi nyomja a lelkét.” ◇ vakunaivakunai kere-kere-
tenten belülbelül 「Joszanno vakunai」 „költségkereten
belül” ◇ vakunaivakunai határonhatáron belülbelül 「Nenreino
vakunai」 „életkori határon belül”

ucsiucsi ◆ házház 「Ucsi-o tateru.」 „Házat épít.” ◆

lakáslakás 「Oucsi-o kónjúszuru.」 „Lakást vásárol.”
◆ otthonotthon 「Kireinaucsi」 „szép otthon” ◇ ucs-ucs-
ideaszobuideaszobu otthonotthon maradmarad 「Súmacu-va ucside
aszobukotonisita.」 „Úgy döntöttünk, hétvégén
itthon maradunk.” ◇ ucsinikaeruucsinikaeru hazamegyhazamegy ◇

ucsinoucsino miénkmiénk 「Kono ko-va ucsino nekoda.」
„Ez a mi cicánk.” ◇ ucsinoucsino enyémenyém 「Kare-va
ucsino ottoda.」 „Ő az én férjem.” ◇ ucsinomonoucsinomono
itthoniakitthoniak 「Ucsino mono-va ima minagaisucu-
siteimaszu.」 „Az itthoniak most elmentek hazul-
ról.”

ucsiucsi ◆ csapáscsapás ◆ leütésleütés 「Kono tango-va tai-
puraitáde dzsúucsideszu.」 „Ez a szó írógépen 10
leütés.” ◆ ütésütés ◇ karateucsikarateucsi karatecsapáskaratecsapás
◇ gjakuteucsigjakuteucsi visszakezesvisszakezes ütésütés ◇ gjaku-gjaku-
teucsiteucsi fonákfonák ütésütés ◇ neucsineucsi értékérték 「Kono
kuruma-va nanno neucsimonai.」 „Ennek a ko-
csinak nincs értéke.”
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ucsiageucsiage ◆ befejezésbefejezés 「Ucsi age kóen」 „befe-
jező előadás” ◆ felbocsátásfelbocsátás 「Rokettono ucsi
ageni szeikósita.」 „A rakéta felbocsátása sikeres
volt.” ◆ fellövésfellövés 「Hanabino ucsi age」 „tűzijá-
ték fellövése” ◆ indításindítás 「Purodzsekutono ucsi
age」 „projekt indítása” ◆ záróbulizáróbuli 「Undókai-
no ucsi age」 „sportrendezvény záróbulija”

ucsiagedaiucsiagedai ◆ kilövőállomáskilövőállomás
ucsiagedzsóucsiagedzsó ◆ kilövőhelykilövőhely
ucsiagehanabiucsiagehanabi ◆ fellőhető tűzijátékfellőhető tűzijáték
ucsiagepátíucsiagepátí ◆ bankettbankett ◆ befejezéstbefejezést ün-ün-
neplő partineplő parti
ucsiagerokettoucsiageroketto ◆ hordozórakétahordozórakéta 「Dzsin-
kóeiszeino ucsi ageroketto」 „műhold hordozóra-
kétája”

ucsiageruucsiageru ◆ befejezbefejez 「Szumó-va asitade ucsi
ageda.」 „Holnap befejezik a szumóbajnokságot.”
◆ elindítelindít 「Purodzsekuto-o ucsi ageta.」 „Elin-
dították a projektet.” ◆ felbocsátfelbocsát 「Eiszei-va
ucsi agerareta.」 „Felbocsátották a műholdat.” ◆

fellőfellő 「Rokettoga ucsi agerareta.」 „Fellőtték a
rakétát.” ◆ indítindít 「Roketto-o ucsi ageta.」 „Ra-
kétát indítottak.” ◆ kilőkilő 「Roketto-va ucsi agera-
reta.」 „Kilőtték a rakétát.” ◆ partrapartra vetvet 「Bin-
ga kaiganni ucsi agerareta.」 „A víz partra vetett
egy üvegpalackot.”

ucsiaiucsiai ◆ lövöldözéslövöldözés ◇ ucsiai-oucsiai-o szuruszuru lö-lö-
völdözikvöldözik 「Bórjokudandósiga ucsi ai-o sita.」 „A
gengszterek lövöldöztek.”

ucsiaiucsiai ◆ labdaváltáslabdaváltás ◆ menetmenet ◆ verekedésverekedés
◇ ucsiai-oucsiai-o endzsiruendzsiru verekedikverekedik 「Karera-va
hagesii ucsi ai-o endzsita.」 „Durván verekedtek.”

ucsiai-oucsiai-o endzsiruendzsiru ◆ verekedikverekedik 「Karera-va
hagesii ucsi ai-o endzsita.」 „Durván verekedtek.”

ucsiai-oucsiai-o szuruszuru ◆ lövöldöziklövöldözik 「Bórjokudan-
dósiga ucsi ai-o sita.」 „A gengszterek lövöldöz-
tek.”

ucsiakebanasiucsiakebanasi ◆ bizalmasbizalmas beszédbeszéd ◆ őszin-őszin-
te beszédte beszéd
ucsiakeruucsiakeru ◆ bevallbevall 「Karesini
komocsidearukoto-o ucsi aketa.」 „A nő bevallot-
ta a barátjának, hogy van már gyereke.” ◆ elárulelárul
「Himicu-o tomodacsini ucsi aketa.」 „Elárulta a
barátjának a titkot.” ◇ kokoro-okokoro-o ucsiakeruucsiakeru ki-ki-
öntiönti aa szívétszívét 「Kinó tomodacsiga aszobini ki-

te, kokoro-o ucsi aketa.」 „Tegnap átjött hozzám
a barátom, és kiöntötte a szívét.”

ucsiateruucsiateru ◆ hozzávághozzávág
ucsiavaszeucsiavasze ◆ megbeszélésmegbeszélés 「Kaigisicubíde
imakara ucsi avaszedeszu.」 „A B tárgyalóban
most kezdődik a megbeszélés.” ◆ összeröffenésösszeröffenés

ucsiavaszeruucsiavaszeru ◆ egyeztetegyeztet 「Simekirinicuite
ucsi avaszeta.」 „Egyeztettük a határidőt.” ◆

megbeszélmegbeszél 「Sószai-o ucsi avaszeta.」 „Megbe-
széltük a részleteket.” ◆ összecsapösszecsap 「Rjóte-o
ucsi avaszeta.」 „Összecsapta a kezét.” ◆ össze-össze-
ütüt 「Mokuzaino buhin-o ucsi avaszeta.」 „Össze-
ütötte a faalkatrészeket.”

ucsibaraiucsibarai ◆ előlegfizetéselőlegfizetés ◆ elsőelső részletrészlet fi-fi-
zetésezetése
ucsibenkeiucsibenkei ◆ otthon nagy a szájaotthon nagy a szája
ucsiboriucsibori ◆ belső várárokbelső várárok
ucsibutokoroucsibutokoro ◆ belsőbelső zsebzseb ◆ mellmell környékekörnyéke
◆ valódivalódi helyzethelyzet ◆ valódivalódi szándékszándék
「Ucsibutokoro-o minukaszareta.」 „Beleláttak a
valódi szándékomba.”

ucsicukeruucsicukeru ◆ beütbeüt 「Atama-o doano vakuni
ucsi cuketa.」 „Beütöttem a fejem az ajtófélfába.”
◆ beverbever 「Atama-o doani ucsi cuketa.」 „Be-
vertem a fejem az ajtóba.” ◆ hozzáverhozzáver 「Jude
tamago-o oszarano fucsini ucsi cuketa.」 „Hozzá-
vertem a főtt tojást a tányér széléhez.” ◆ odaszö-odaszö-
gelgel 「Kabeni ita-o ucsi cuketa.」 „Odaszögelte a
deszkát a falra.” ◆ rászögelrászögel 「Doani kanban-o
ucsi cuketa.」 „Rászögelte a táblát az ajtóra.”

ucsicuzukuucsicuzuku ◆ sorozatossorozatos 「Ucsi cuzuku sza-
igai」 „sorozatos természeti csapások” ◆ szaka-szaka-
datlandatlan 「Ucsi cuzuku ame」 „szakadatlan eső”

ucsidasiucsidasi ◆ kiíráskiírás 「Gamen-e no ucsi dasi」 „ki-
írás a képernyőre” ◆ trébeléstrébelés 「Ucsi dasino na-
be」 „trébelt edény” ◆ ütésütés 「Gorufuno ucsi da-
si」 „golfütés” ◆ ütésekkelütésekkel kidomborításkidomborítás ◆

végevége 「Engekino ucsi dasi」 „színházi előadás
vége”

ucsidasidaikoucsidasidaiko ◆ előadás végét jelző dobelőadás végét jelző dob
ucsidaszuucsidaszu ◆ előadáselőadás végetvéget érér ◆ előrukkolelőrukkol
「Szeifu-va atarasii keizaiszeiszaku-o ucsi dasi-
ta.」 „A kormány új gazdasági politikával rukkolt
elő.” ◆ kiírkiír 「Détá-o gamenni ucsi dasita.」 „Ki-
írtam az adatokat a képernyőre.” ◆ ütésekkelütésekkel
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kidomborítkidomborít 「Kinzokubanni mojó-o ucsi dasi-
ta.」 „Ütésekkel mintát domborítottam a fémlap-
ra.” ◆ ütniütni kezdkezd 「Taiko-o ucsi dasita.」 „Ütni
kezdtem a dobot.”

ucsideaszobuucsideaszobu ◆ otthonotthon maradmarad 「Súmacu-va
ucside aszobukotonisita.」 „Úgy döntöttünk, hét-
végén itthon maradunk.”

ucsidenokozucsiucsidenokozucsi ◆ bőségszarubőségszaru ◆ csodapö-csodapö-
rölyröly
ucsidesiucsidesi ◆ bentlakó tanoncbentlakó tanonc
ucsidomeucsidome ◆ befejezésbefejezés ◆ nyerőgépnyerőgép kimerü-kimerü-
léselése 「Ucsi domemadepacsinko-o jatta.」 „Ad-
dig játszott a nyerőgéppel, míg az ki nem merült.”
◆ végevége 「Kono szumóicsibannite, hondzsicuno
ucsi dome.」 „Ezzel mára vége a szumómérkőzés-
nek.”

ucsidomeniszuruucsidomeniszuru ◆ befejezbefejez 「Kokode aszobi-
o ucsi domenisijó.」 „Fejezzük itt be a játékot!”

ucsidzsiniucsidzsini ◆ elesés a csatábanelesés a csatában
ucsidzsiniszuruucsidzsiniszuru ◆ csatábancsatában meghalmeghal ◆ el-el-
esikesik aa harcbanharcban 「Heisi-va ucsi dzsinisita.」 „A
katona elesett a harcban.” ◇ siro-osiro-o makurani-makurani-
ucsidzsiniszuruucsidzsiniszuru életétéletét áldozzaáldozza aa várvár vé-vé-
delméértdelméért
ucsidzsúucsidzsú ◆ egészegész családcsalád 「Ucsi dzsúkaze-
o hiiteiru.」 „Az egész család náthás.” ◆ egészegész
házház 「Sorui-o ucsi dzsúszagasita.」 „Az egész há-
zat tűvé tettük az iratért.” ◆ házház belsejebelseje 「Ucsi
dzsúgomi oki baninatteiru.」 „A ház belseje
olyan, mint egy szemétdomb.”

ucsiganeucsigane ◆ kakaskakas
ucsigasiucsigasi ◆ aprósüteményaprósütemény
ucsigavaucsigava ◆ belsejebelseje 「Hakono ucsigava」 „do-
boz belseje” ◆ belsőbelső oldaloldal 「Szotogavato ucsi-
gava」 „külső oldal és belső oldal”

ucsigava-eucsigava-e ◆ befelébefelé
ucsigavakaraucsigavakara ◆ belülrőlbelülről 「Doano
ucsigavakarakagi-o kaketa.」 „Az ajtó belülről be
volt zárva.”

ucsigavaniucsigavani ◆ bebe 「Dorobó-va heino ucsigavani
tobi orita.」 „A rabló beugrott a kerítésen.” ◆ be-be-
feléfelé 「Konodoa-va ucsigavani hiraku.」 „Ez az
ajtó befelé nyílik.” ◆ belülbelül 「Enno ucsigavani
tatteita.」 „A körön belül álltam.” ◆ belülrebelülre
「Kekkon-jubivano ucsigavani aiteno namae-o
ireta.」 „Belül ráírattuk egymás nevét a jegygyű-

rűre.” ◆ mögöttmögött 「Báten-va kauntáno ucsigava-
ni tatteita.」 „A kocsmáros a pult mögött állt.”
◇ dzsibunnócsigavanidzsibunnócsigavani bennebenne 「Siavasze-va
dzsibunno ucsigavaniaru.」 „A boldogság ben-
nünk rejlik.”

ucsigavaniharecuszuruucsigavaniharecuszuru ◆ összeroppanösszeroppan
「Szenszuikan-va szuiacude ucsigavani harecusi-
ta.」 „A víznyomástól összeroppant a tengeralatt-
járó.”

ucsigavanoucsigavano ◆ belsőbelső 「Ucsigavanopoketto」
„belső zseb” ◆ belülibelüli 「Taijókeino ucsigavano va-
kuszei」 „naprendszeren belüli bolygó”

ucsigenkanucsigenkan ◆ oldalbejáratoldalbejárat 「Kazoku-va
ucsigenkan-o cukau.」 „A család az oldalbejáratot
használja.”

ucsiharauucsiharau ◆ elűzelűz 「Kjófu-o ucsi haratta.」 „El-
űzte a félelmét.” ◆ visszavervisszaver 「Tekigun-o ucsi
haratta.」 „Visszaverte az ellenséget.”

ucsihiraucsihira ◆ feketepecsenyefeketepecsenye
ucsihisigareruucsihisigareru ◆ elkedvetlenedikelkedvetlenedik ◆ sújtvasújtva
vanvan 「Kare-va kanasimini ucsihisigareta.」 „Bá-
nattól sújtott volt.”

ucsihisiguucsihisigu ◆ kínozkínoz 「Sippaino renzokuni ucsi
hisigareta.」 „Sorozatos kudarcok kínozták.”

ucsiikeucsiike ◆ kerti tavacskakerti tavacska
ucsiiriucsiiri ◆ megrohamozásmegrohamozás
ucsiiriszuruucsiiriszuru ◆ megrohamozmegrohamoz 「Akórósiga ucsi
irisita hi」 „Akó-klán 47 szamurája rohamának
napja”

ucsiivaiucsiivai ◆ családicsaládi körbenkörben ünneplésünneplés 「Mu-
szukono szocugjóno ucsiivai-o sita.」 „Családi
körben megünnepeltük a fiam ballagását.” ◆ ün-ün-
nepi ajándéknepi ajándék
ucsijaburuucsijaburu ◆ betörbetör 「Dorobó-va doa-o ucsi ja-
butte sinnjúsita.」 „A betörő az ajtót betörve ha-
tolt be.” ◆ ellentmondellentmond 「Dzsósiki-o ucsi jabu-
ru.」 „Ellentmond a józan észnek.” ◆ megdöntmegdönt
「Kiroku-o ucsi jabutta.」 „Megdöntötte a rekor-
dot.” ◆ megvermegver 「Szensu-va aite-o ucsi jabut-
ta.」 „A versenyző megverte az ellenfelét.” ◆ sza-sza-
kítkít 「Hókentekina súkan-o ucsi jabutta.」 „Sza-
kított a feudális hagyományokkal.”

ucsijoszerareruucsijoszerareru ◆ kisodródikkisodródik 「Binga hama-
ni ucsi joszerareta.」 „Egy üveg kisodródott a
partra.”
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ucsijoszeruucsijoszeru ◆ kisodorkisodor ◆ kizúdulkizúdul 「Ónamiga
kisini ucsi joszete kita.」 „Egy nagy hullám kizú-
dult a partra.” ◆ megrohamozmegrohamoz 「Tekigunga ucsi
joszetekita.」 „Az ellenség megrohamozott min-
ket.” ◆ rárontráront 「Kómorino murega ucsi josze-
tekita.」 „Egy denevércsapat ránk rontott.” ◇

ucsijoszerareruucsijoszerareru kisodródikkisodródik 「Binga hamani
ucsi joszerareta.」 „Egy üveg kisodródott a part-
ra.”

ucsikacuucsikacu ◆ ellenállellenáll 「Júvakuni ucsi katta.」
„Ellenálltam a kísértésnek.” ◆ felülkerekedikfelülkerekedik
「Jokubóni ucsi katta.」 „Felülkerekedtem a vá-
gyaimnak.” ◆ legyőzlegyőz 「Gjakkjóni ucsi katta.」
„Legyőzte a nehézségeket.”

ucsikaeszuucsikaeszu ◆ felszántfelszánt 「Hatake-o ucsi kaesi-
ta.」 „Felszántotta a földet.” ◆ verdesverdes 「Nami-
va cukirukotonaku ucsi kaesita.」 „A hullám lan-
kadatlanul verdeste a partot.” ◆ visszaütvisszaüt
「Teniszubóru-o ucsi kaesita.」 „Visszaütötte a
teniszlabdát.”

ucsikaidanucsikaidan ◆ belső lépcsőbelső lépcső ◆ lépcsőházlépcsőház
ucsikakaruucsikakaru ◆ rátámadrátámad 「Aiteni takeno bóde
ucsikakatta.」 „Bambuszrúddal rátámadt az el-
lenfelére.”

ucsikakeucsikake ◆ ucsikakeucsikake
ucsikakusiucsikakusi ◆ belső zsebbelső zseb
ucsikaraucsikara ◆ belülrőlbelülről 「Konodoa-va ucsikara
kagigakakatteiru.」 „Az ajtó belülről van bezár-
va.”

ucsikesiucsikesi ◆ tagadástagadás
ucsikesinoucsikesino ◆ tagadótagadó 「Ucsi kesino bun」 „ta-
gadó mondat”

ucsikeszuucsikeszu ◆ elnyomelnyom 「Cujoi kósinrjó-va gjúni-
kuno honraino adzsi-o ucsi kesita.」 „Az erős fű-
szerezés elnyomta a marhahús eredeti ízét.” ◆ ta-ta-
gadgad 「Kekkonnóvasza-o ucsi kesita.」 „Tagadta a
házasságról szóló híresztelést.”

ucsikinucsikin ◆ előlegelőleg ◆ elsőelső részletrészlet ◆ foglalófoglaló
「Ucsikintosite hjakumanforinto-o siharatta.」
„Foglalónak letettem egymillió forintot.”

ucsikinaucsikina ◆ bátortalanbátortalan ◆ zárkózottzárkózott 「Ucsik-
ina sóbun」 „zárkózott természet”

ucsikinbaraiucsikinbarai ◆ foglaló fizetésefoglaló fizetése
ucsikiriucsikiri ◆ abbahagyásabbahagyás ◆ berekesztésberekesztés ◆ gó-gó-
játékjáték végevége ◆ megszakadásmegszakadás ◆ megszünte-megszünte-
téstés

ucsikirininaruucsikirininaru ◆ megszakadmegszakad 「Kósó-va ucsi
kirininatta.」 „A tárgyalások megszakadtak.” ◆

végevége szakadszakad 「Terebidorama-va ucsi kirininat-
ta.」 „A tévésorozatnak vége szakadt.”

ucsikiriniszuruucsikiriniszuru ◆ abbahagyabbahagy 「Kokode ucsi ki-
rinisijó.」 „Hagyjuk itt abba!” ◆ berekesztberekeszt
「Kaigi-o ucsi kirinisita.」 „Berekesztették az
ülést.” ◆ megszüntetmegszüntet 「Keiszacu-va szósza-o
ucsi kirinisita.」 „A rendőrség megszüntette a
nyomozást.”

ucsikirinogoszaucsikirinogosza ◆ közelítésközelítés hibájahibája 「Fúrie
kjúszúno ucsi kirino gosza」 „Fourier-sor közelí-
tési hibája”

ucsikiruucsikiru ◆ abbahagyabbahagy 「Hanbai-o ucsi kiru.」
„Abbahagyja az árusítást.” ◆ berekesztberekeszt 「Kaigi-
o ucsi kitta.」 „Berekesztette az ülést.” ◆ beszün-beszün-
tettet 「Kódzsó-va szeihinno szeiszan-o ucsi kit-
ta.」 „A gyár beszüntette a termék gyártását.” ◆

felbontfelbont 「Keijaku-o ucsi kiru.」 „Felbontja a
szerződést.” ◆ gójátékotgójátékot befejezbefejez ◆ leváglevág ◆

megszakítmegszakít 「Endan-o ucsi kitta.」 „Megszakí-
tották a házasságról a párbeszédet.” ◆ megszün-megszün-
tettet 「Futacuno macsino aida-o hasiru densano
unkó-va ucsi kirareta.」 „Megszüntették a vasút-
járatot a két város között.”

ucsikizuucsikizu ◆ ütés nyomaütés nyoma ◆ zúzódászúzódás
ucsikomuucsikomu ◆ begépelbegépel 「Détá-o ucsi konda.」
„Begépeltem az adatokat.” ◆ behatolbehatol aa terü-terü-
letéreletére 「Igode aite-o ucsi konda.」 „Gójátékban
behatoltam az ellenfelem területére.” ◆ beleadbelead
「Sigotoni tamasii-o ucsi konda.」 „Beleadtam a
lelkemet a munkámba.” ◆ belelőbelelő 「Ja-o tekini
ucsi konda.」 „Belelőttem a nyílvesszőt a céltáb-
lába.” ◆ belevetibeleveti magátmagát 「Purodzsekutoni ucsi
konda.」 „Belevetettem magam a projektbe.” ◆

belőbelő 「Bóru-o góruni ucsi konda.」 „Belőtte a
labdát a kapuba.” ◆ bepötyögbepötyög 「Konpjútáni
namae-o ucsi konda.」 „A számítógépbe bepö-
työgtem a nevemet.” ◆ beütbeüt 「Konpjútánidéta-o
ucsi konda.」 „Beütöttem a számítógépbe az ada-
tokat.” ◆ beverbever 「Kugi-o itani ucsi konda.」
„Bevertem a szöget a deszkába.” ◆ döngöldöngöl 「Kui-
o cucsini ucsi konda.」 „A földbe döngölte a ka-
rót.” ◆ elmerülelmerül 「Sumini ucsi kondeiru.」 „El-
merült a hobbijában.” ◆ lesújtlesújt 「Sinaide aiteno
menni ucsi konda.」 „A bambuszkarddal lesúj-
tottam az ellenfelem maszkjára.” ◆ leütleüt
「Barébórudebóru-o ucsi konda.」 „Röplabdában
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leütöttem a labdát.” ◆ leverlever 「Kui-o ucsi ko-
mu.」 „Leveri a cölöpöt.” ◇ mori-omori-o ucsikomuucsikomu
megszigonyozmegszigonyoz 「Kudzsirani mori-o ucsi kon-
da.」 „Megszigonyozta a bálnát.”

ucsikondeucsikonde ◆ odaadóanodaadóan
ucsikoroszuucsikoroszu ◆ agyonlőagyonlő 「Dorobó-o dzsúde
ucsi korosita.」 „Puskával agyonlőttem a tolvajt.”
◆ lecsaplecsap 「Hae-o ucsi korosita.」 „Lecsapta a
legyet.” ◆ lelőlelő 「Keiszacu-va han-nin-o ucsi ko-
rosita.」 „A rendőrök lelőtték a tettest.” ◆ lepuf-lepuf-
fantfant 「Fuhósinnjúsa-o ucsi korosita.」 „Lepuf-
fantotta az illetéktelen behatolót.”

ucsikubiucsikubi ◆ fejvesztésfejvesztés ◆ lefejezéslefejezés
ucsikubiniszuruucsikubiniszuru ◆ lefejezlefejez 「Cumibito-o ucsi
kubinisita.」 „Lefejezték a bűnöst.”

ucsikudakareruucsikudakareru ◆ vízcseppekrevízcseppekre hullikhullik
「Namiga ivani atatte ucsi kudakareta.」 „A hul-
lám a szikláknak ütközve vízcseppekre hullott.”

ucsikudakuucsikudaku ◆ meghiúsítmeghiúsít 「Bjóki-va kareno
jume-o ucsi kudaita.」 „A betegség meghiúsította
az álmát.” ◆ összetörösszetör 「Isi-o ucsi kudaita.」
„Összetörtem a követ.”

ucsimacsigaeucsimacsigae ◆ elütéselütés ◆ félreütésfélreütés
ucsimacsigaeruucsimacsigaeru ◆ elütelüt 「Redzsi-va nedan-o
ucsi macsigaeta.」 „A pénztáros elütötte az árat.”
◆ félreütfélreüt 「Konpjúta njúrjokude kotoba-o ucsi
macsigaeta.」 „Félreütöttem a számítógépbe vitt
szót.”

ucsimagoucsimago ◆ családotcsaládot továbbvivőtovábbvivő gyerek-gyerek-
tőltől származószármazó unokaunoka ◆ legidősebblegidősebb fiúfiú uno-uno-
kájakája
ucsimakaszuucsimakaszu ◆ megvermegver 「Aitenocsímu-o ucsi
makasita.」 „Megvertük a másik csapatot.” ◆ verver

ucsimakiucsimaki ◆ befelé csavarodásbefelé csavarodás ◆ involúcióinvolúció
ucsimakuucsimaku ◆ kulisszatitokkulisszatitok 「Szeidzsino ucsi-
maku」 „politika kulisszatitkai” ◆ rejtettrejtett do-do-
loglog 「Kin-júgjókaino ucsimaku」 „pénzügyi világ
rejtett dolgai” ◆ színfalak mögötti dologszínfalak mögötti dolog
ucsimaku-oucsimaku-o saberusaberu ◆ eláruljaelárulja aa titkottitkot
「Kósóno ucsimaku-o sabetta.」 „Elárulta a tár-
gyalások titkait.”

ucsimakuruucsimakuru ◆ folyamatosanfolyamatosan ütüt 「Hómuran-
o ucsimakutteita.」 „Folyamatos hazafutásokat
ütött.” ◆ lövöldözlövöldöz 「Tóri ma-va ucsimakutta.」
„Az ámokfutó lövöldözött.” ◆ nyüstölnyüstöl

「Hacsidzsikankíbódo-o ucsimakutteita.」
„Nyolc órán át nyüstöltem a billentyűzetet.”

ucsimataucsimata ◆ belsőbelső combdobáscombdobás ◆ combcomb belsőbelső
felefele ◆ szégyenlős járásszégyenlős járás
ucsimatadearukuucsimatadearuku ◆ szégyenlősenszégyenlősen sétálsétál
「Kanodzso-va ucsimatade aruita.」 „A nő szé-
gyenlősen sétált.”

ucsimatagójakuucsimatagójaku ◆ hintapolitikahintapolitika ◆ köpö-köpö-
nyegforgatásnyegforgatás
ucsimavariucsimavari ◆ belsőbelső körönkörön futófutó 「Jamanote-
szenno ucsimavari densa」 „Jamanote vonal bel-
ső körén futó vonat” ◆ belülrőlbelülről körbejáráskörbejárás ◆

épület belsejeépület belseje
ucsimiucsimi ◆ ütésnyomütésnyom
ucsimizuucsimizu ◆ földreföldre locsoltlocsolt vízvíz ◆ útút locsolá-locsolá-
sasa ◆ vizesnyolcasvizesnyolcas
ucsimizu-oucsimizu-o szuruszuru ◆ locsollocsol 「Hodóni ucsi
mizu-o sita.」 „Locsoltam a járdát.”

ucsimomoucsimomo ◆ feketepecsenyefeketepecsenye
ucsimongorudzsicsikuucsimongorudzsicsiku ◆ Belső-MongóliaBelső-Mongólia
Autonóm TerületAutonóm Terület
ucsimonoucsimono ◆ aprósüteményaprósütemény ◆ kovácsoltkovácsolt
fegyverfegyver ◆ kovácsolt tárgykovácsolt tárgy ◆ ütőhangszerütőhangszer
ucsimonosiucsimonosi ◆ fegyverkovácsfegyverkovács
ucsimukiucsimuki ◆ befelé fordulásbefelé fordulás
ucsinaoszuucsinaoszu ◆ felbolyhosítfelbolyhosít 「Katakunatta
umóbuton-o ucsi naositemoratta.」 „Felbolyho-
síttattam a keménnyé vált pehelypaplant.” ◆ új-új-
raütraüt 「Mei-o ucsi naosita.」 „Újraütötték a fém-
jelzést.”

ucsinaraszuucsinaraszu ◆ kongatkongat
ucsiniucsini ◆ hazahaza 「Ucsini kaeru.」 „Hazamegyek.”
◆ itthonitthon 「Ucsini-va vatasisikainai.」 „Csak én
vagyok itthon.” ◆ odahazaodahaza 「Ucsiniirunoga icsi-
banszuki.」 „Odahaza szeretek lenni a legjobban.”

ucsiniucsini ◆ alattalatt 「Issunno ucsini dzsikoga ok-
ita.」 „Egy pillanat alatt történt a baleset.” ◆

amígamíg 「Akarui ucsini kaerimasó.」 „Menjünk ha-
za, amíg világos van.” ◆ belülbelül 「Szeifu-va
hanran-o hantosino ucsini csin-acusita.」 „A kor-
mány fél éven belül leverte a lázadást.” ◆ benben
「Kokorono ucsiniaru omoi」 „lelkünkben lakozó
érzelmek” ◆ közbenközben 「Terebi-o miteiru ucsini
netesimatta.」 „Tévénézés közben elaludtam.” ◆

közéközé 「Kadzsimo sigotono ucsidajo.」 „A házi-
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munka is a munkák közé tartozik.” ◆ nálunknálunk
「Ucsini-va zangjóteateganai.」 „Nálunk nem fi-
zetik a túlórát.” ◇ siranaiucsinisiranaiucsini egyszeregyszer csakcsak
「Siranai ucsini futottesimatta.」 „Nem tudom,
hogyan történhetett, egyszer csak kövér lettem.”

ucsinihairuucsinihairu ◆ számítszámít 「Kono kotoba-va szeku-
harano ucsini hairanai.」 „Ezek a szavak nem szá-
mítanak szexuális zaklatásnak.”

ucsinikaeruucsinikaeru ◆ hazamegyhazamegy
ucsinivaucsiniva ◆ belsőbelső kertkert ◆ belsőbelső udvarudvar ◆ zártzárt
udvarudvar
ucsinoucsino ◆ enyémenyém 「Kare-va ucsino ottoda.」 „Ő
az én férjem.” ◆ miénkmiénk 「Kono ko-va ucsino ne-
koda.」 „Ez a mi cicánk.”

ucsinomeszuucsinomeszu ◆ helybenhagyhelybenhagy 「Szan-
ningumino otokoni szanzanucsinomeszareta.」
„Három férfi alaposan helybenhagyott.” ◆ letag-letag-
lózlóz 「Kanodzsono ucukusiszani ucsinomesza-
reta.」 „A szépsége letaglózott.”

ucsinomonoucsinomono ◆ itthoniakitthoniak 「Ucsino mono-va
ima minagaisucusiteimaszu.」 „Az itthoniak most
elmentek hazulról.”

ucsinoriucsinori ◆ belméretbelméret 「Ucsinorigodzsuh-
szencsino hako」 „ötven centiméteres belméretű
láda”

ucsinorimenszekiucsinorimenszeki ◆ belsőbelső alapterületalapterület
「Ucsinorimenszekidzsúni heibeino heja」 „ti-
zenkét négyzetméteres belső alapterületű szoba”

ucsinukuucsinuku ◆ átütátüt 「Kugi-va ita-o ucsi nuita.」
„A szög átütötte a deszkát.” ◆ egybenyitegybenyit 「Fu-
tacuno heja-o ucsi nuita.」 „Egybenyitott két szo-
bát.” ◆ végigcsinálvégigcsinál ◆ verver 「Kóka-o ucsi nui-
ta.」 „Pénzt vert.” ◇ háto-oháto-o ucsinukuucsinuku elrabol-elrabol-
jaja aa szívétszívét 「Kanodzsonoháto-o ucsi nuita.」
„Elraboltam a nő szívét.”

ucsi-oucsi-o deruderu ◆ elköltözikelköltözik otthonrólotthonról 「Ucsi-
o detaiga okaneganai.」 „El akarok költözni ott-
honról, de nincs pénzem.” ◆ elmegyelmegy otthonrólotthonról
「Ucsi-o dete, kaigairjokóni itta.」 „Elmentem
otthonról külföldi útra.”

ucsióiucsiói ◆ szemfedélszemfedél ◆ szemfödélszemfödél
ucsiotoszuucsiotoszu ◆ lecsaplecsap ◆ lelőlelő
「Tekinomiszairu-va ucsi otoszareta.」 „Lelőtték
az ellenséges rakétát.” ◆ leváglevág 「Katanade kubi-
o ucsi otosita.」 „Karddal levágtam a fejét.”

ucsipokettoucsipoketto ◆ belső zsebbelső zseb

ucsisizumuucsisizumu ◆ magábamagába roskadroskad 「Kodomo-o
nakusita haha-va ucsi sizunda.」 „A gyermekét el-
vesztett anya magába roskadt.”

ucsiszokonauucsiszokonau ◆ elhibázelhibáz 「Bóru-o ucsi szoko-
natta.」 „Elhibáztam a labdát.” ◆ nemnem sikerülsikerül
lelőnilelőni 「Tori-o ucsi szokonatta.」 „Nem sikerült
lelőnöm a madarat.”

ucsiszueruucsiszueru ◆ jól megverjól megver
ucsiszuteruucsiszuteru ◆ eldobeldob ◆ elvetelvet ◆ kidobkidob ◆

szétvágszétvág
ucsitaosiucsitaosi ◆ leütésleütés
ucsitaoszuucsitaoszu ◆ leterítleterít 「Aite-o pancside ucsi ta-
osita.」 „Egy ütéssel leterítette az ellenfelét.” ◆

leütleüt 「Dorobó-va higaisa-o ucsi taosita.」 „A
rabló leütötte az áldozatát.” ◆ megdöntmegdönt
「Dokuszaiszeiken-va ucsi taoszareta.」 „Meg-
döntötték a diktatúrát.”

ucsitateruucsitateru ◆ felállítfelállít 「Szekaikiroku-o ucsi
tateta.」 „Világrekordot állított fel.” ◆ kidolgozkidolgoz
「Kagakusa-va atarasii riron-o ucsi tateta.」 „A
tudós új elméletet dolgozott ki.” ◆ létrehozlétrehoz
「Fukusikokka-o ucsi tateta.」 „Jóléti államot ho-
zott létre.”

ucsitokeruucsitokeru ◆ feloldódikfeloldódik 「Kare-va gurúpuni
ucsi tokenakatta.」 „Nem oldódott fel a társaság-
ban.” ◇ ucsitoketaucsitoketa oldottoldott 「Kaigi-va ucsi to-
keta fun-ikide okonavareta.」 „A tárgyalások ol-
dott hangulatban zajlottak.”

ucsitoketaucsitoketa ◆ oldottoldott 「Kaigi-va ucsi toketa
fun-ikide okonavareta.」 „A tárgyalások oldott
hangulatban zajlottak.”

ucsitoruucsitoru ◆ kiejtkiejt 「Tósu-va dasa-o ucsi totta.」
„A dobójátékos kiejtette az ütőjátékost.” ◆ le-le-
győzgyőz 「Szósa-va aite-o ucsi totta.」 „Legyőzte a
futó az ellenfelét.” ◆ lelőlelő 「Tekino heisi-o ucsi
totta.」 „Lelőtte az ellenséges katonát.”

ucsiucsideucsiucside ◆ magukmaguk közöttközött 「Dzsiken-o mo-
oteni daszazu ucsiucside sorisita.」 „Nem vertük
nagy dobra az esetet, inkább magunk között ren-
deztük.” ◆ zárzár körbenkörben 「Kinkonsiki-o ucsiucsi-
de szumaszeta.」 „Zárt körben tartottuk az arany-
lakodalmat.”

ucsiumiucsiumi ◆ beltengerbeltenger ◆ öbölöböl
ucsivaucsiva ◆ legyezőlegyező ◇ gunbaiucsivagunbaiucsiva harciharci le-le-
gyezőgyező ◇ gunbaiucsivagunbaiucsiva bírói legyezőbírói legyező
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ucsivaucsiva ◆ barátibaráti körkör ◆ boltívboltív aljaalja ◆ családicsaládi
körkör ◆ intradoszintradosz ◆ magánkörnyezetmagánkörnyezet ◆ szűkszűk
körkör
ucsivadeucsivade ◆ magukmaguk közöttközött 「Szono mondai-o
ucsivade kaikecudekinakatta.」 „Nem tudtuk ma-
gunk között rendezni a problémát.” ◆ magunkmagunk
közöttközött ◆ szűkszűk körbenkörben 「Sikengókaku-o ucs-
ivade ivatta.」 „Szűk körben ünnepeltük, hogy át-
mentem a vizsgán.”

ucsivakeucsivake ◆ bontásbontás ◆ lebontáslebontás ◆ részlete-részlete-
zészés ◆ tételestételes lebontáslebontás 「Kore-va szeikjúso-
no ucsivakedearu.」 „Ezek számla tételei.”

ucsivakuucsivaku ◆ belsőbelső keretkeret 「Szentakusitaszeru-
no ucsivaku」 „kiválasztott cella belső kerete”

ucsivamomeucsivamome ◆ nézeteltérésnézeteltérés 「Kaiindósino
ucsivamome」 „tagok közti nézeteltérés” ◆

összezördülésösszezördülés 「Kjódaidósino ucsivamome」
„testvérek közti összezördülés”

ucsivaniucsivani ◆ óvatosanóvatosan 「Súri-va ucsivani micu-
mottemo hjakumanen kakaru.」 „A javítás költsé-
ge óvatosan becsülve is 1 millió jen.” ◆ visszafo-visszafo-
gottangottan
ucsivaniucsivani ◆ befelé forduló lábfejbefelé forduló lábfej
ucsivanoucsivano ◆ szűkszűk körűkörű 「Ucsivano mojoosi」
„szűk körű rendezvény”

ucsivanohanasiucsivanohanasi ◆ magántémamagántéma ◆ másramásra nemnem
tartozó hírtartozó hír
ucsivanohoneucsivanohone ◆ legyezőbordalegyezőborda
ucsizuraucsizura ◆ barátibaráti körbenkörben mutatottmutatott arcarc ◆

otthoni viselkedésotthoni viselkedés
ucsizuragavaruiucsizuragavarui ◆ nehezennehezen lehetlehet velevele ott-ott-
honhon kijönnikijönni 「Otto-va ucsizuraga varui.」 „A
férjemmel nehezen lehet otthon kijönni.”

ucsótenucsóten ◆ örömmámorörömmámor
ucsóten-ninaruucsóten-ninaru ◆ örömmámorban úszikörömmámorban úszik
ucsúucsú ◆ esőbenesőben 「Csímu-va ucsúni siai-o sita.」
„A csapat az esőben játszott.”

ucsúucsú ◆ kozmoszkozmosz ◆ űrűr ◆ világegyetemvilágegyetem ◆

világmindenségvilágmindenség ◆ világűrvilágűr ◇ sóucsúsóucsú mikro-mikro-
kozmoszkozmosz ◇ daiucsúdaiucsú makrokozmoszmakrokozmosz ◇ tagen-tagen-
ucsúucsú multiverzummultiverzum ◇ heikóucsúheikóucsú párhuzamospárhuzamos
univerzumuniverzum
ucsúbóenkjóucsúbóenkjó ◆ űrtávcsóűrtávcsó

ucsúdzsinucsúdzsin ◆ űrlakóűrlakó ◆ űrlényűrlény 「Ucsúdzsinno
szonzai-o sindzsimaszuka?」 „Hiszel az űrlények-
ben?”

ucsúerebétáucsúerebétá ◆ űrliftűrlift
ucsúfukuucsúfuku ◆ szkafanderszkafander ◆ űrruhaűrruha
ucsúgakusaucsúgakusa ◆ űrkutatóűrkutató
ucsúheikiucsúheiki ◆ űrfegyverűrfegyver
ucsúhikóucsúhikó ◆ űrrepülésűrrepülés
ucsúhikósiucsúhikósi ◆ asztronautaasztronauta ◆ űrhajósűrhajós
ucsújúeiucsújúei ◆ űrsétaűrséta
ucsújuszószenucsújuszószen ◆ teherűrhajóteherűrhajó
ucsúkagakuucsúkagaku ◆ űrtudományűrtudomány
ucsúkaihacuucsúkaihacu ◆ űrkutatásűrkutatás
ucsúkapuszeruucsúkapuszeru ◆ űrkabinűrkabin 「Ucsúhikósi-va
ucsúkapuszeruni norikonda.」 „Az űrhajósok be-
szálltak az űrkabinba.”

ucsúkenucsúken ◆ űrkutyaűrkutya 「Szo renno ucsúken」
„szovjet űrkutya”

ucsúkicsiucsúkicsi ◆ űrbázisűrbázis
ucsúkjokuucsúkjoku ◆ űrkutatási hivatalűrkutatási hivatal
ucsúkúkanucsúkúkan ◆ csillagközicsillagközi tértér ◆ kozmikuskozmikus tértér
◆ világűrvilágűr
ucsúnoucsúno ◆ kozmikuskozmikus
ucsúnohateucsúnohate ◆ világvilág végevége 「Anatanotamedat-
tara ucsúno hatemade ikimaszu.」 „Elmegyek ér-
ted a világ végére is.”

ucsúrjokóucsúrjokó ◆ űrutazásűrutazás
ucsúrjokósaucsúrjokósa ◆ űrutazóűrutazó
ucsúrokettoucsúroketto ◆ űrrakétaűrrakéta
ucsúronucsúron ◆ kozmológiakozmológia ◆ világképvilágkép
ucsúszeibucugakuucsúszeibucugaku ◆ kozmobiológiakozmobiológia
ucsúszenucsúszen ◆ űrhajóűrhajó
ucsúszenucsúszen ◆ kozmikus sugárzáskozmikus sugárzás
ucsúszenszóucsúszenszó ◆ űrháborúűrháború
ucsúszokudoucsúszokudo ◆ kozmikus sebességkozmikus sebesség
ucsúszutésonucsúszutéson ◆ űrállomásűrállomás 「Kokuszaiucsú-
szutéson」 „nemzetközi űrállomás” ◇ kokuszai-kokuszai-
ucsúszutésonucsúszutéson nemzetközi űrállomásnemzetközi űrállomás
ucsútankenucsútanken ◆ űrexpedícióűrexpedíció
ucsútanszaucsútansza ◆ űrkutatásűrkutatás
ucsútanszakiucsútanszaki ◆ űrszondaűrszonda
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udacuudacu ◆ gerincgerendagerincgerenda tartóoszlopatartóoszlopa ◆ ta-ta-
réjszelemen tartóoszloparéjszelemen tartóoszlopa
udacugaagaranaiudacugaagaranai ◆ nemnem jutjut egyrőlegyről aa kettő-kettő-
rere 「Dó ganbattemo, amariudacugaagaranakat-
ta.」 „Akárhogy igyekeztem, sehogyan sem jutot-
tam egyről a kettőre.”

udaidzsinudaidzsin ◆ jobb felőli személynökjobb felőli személynök
udaruudaru ◆ főfő 「Tamagoga udatta oju-o szuteta.」
„Kiöntöttem a vizet, amiben a tojás főtt.” ◆ meg-meg-
főfő 「Tamago-va udatta.」 „Megfőtt a tojás.”

udarujónaudarujóna ◆ fullasztófullasztó 「Udarujóna acusza」
„fullasztó hőség” ◆ rekkenőrekkenő 「Udarujóna acu-
sza」 „rekkenő hőség”

udaudaszuruudaudaszuru ◆ lustálkodiklustálkodik 「Acuszade icsini-
csidzsúudaudasitesimatta.」 „A melegben egész
nap lustálkodtam.”

uddouddo ◆ fafa ◆ faanyagfaanyag ◆ golfütőgolfütő 「Icsibanud-
do」 „egyes golfütő”

uddocsakkuuddocsakku ◆ erdei mormotaerdei mormota
uddodekkiuddodekki ◆ stégstég
uddokurafutouddokurafuto ◆ famunkafamunka
uddo-parupuuddo-parupu ◆ facellulózfacellulóz
uddopekkáuddopekká ◆ fakopáncsfakopáncs ◆ harkályharkály
udeude ◆ karkar 「Kare-va ókiku rjóude-o futte
vakare-o cugeta.」 „Mindkét karjával szélesen in-
tegetve búcsúzott.” ◆ kézkéz 「Ude-o hirogeta.」
„Széttárta a kezét.” ◆ tudástudás 「Karera-va rjórino
ude-o kiszotteita.」 „Versenyeztek, ki tud jobban
főzni.” ◆ ügyességügyesség 「Tokiga tacunicure, sefuno
udega agatta.」 „A szakács idővel egyre ügyesebb
lett.” ◇ udegaagaruudegaagaru fejlődikfejlődik 「Sasinno ude-
gaagatta.」 „Fejlődtem a fotózásban.” ◇ udegaiiudegaii
ügyesügyes 「Konosefu-va udegaii.」 „Ez a séf nagyon
ügyes.” ◇ udegaocsiruudegaocsiru megkopikmegkopik aa tehetsé-tehetsé-
gege 「Rjórino udega ocsita.」 „Megkopott a főző-
tehetségem.” ◇ udegatacuudegatacu kiemelkedőenkiemelkedően te-te-
hetségeshetséges 「Curugino udega tacu.」 „Kiemelke-
dően tehetséges kardforgató.” ◇ udeganaruudeganaru el-el-
jönjön azaz őő idejeideje 「Kencsóna kabusikiszóba-o ma-
eni, udega natta.」 „A tőzsde emelkedésével lát-
tam, eljött az én időm.” ◇ udeganaruudeganaru majdmajd őő
megmutatjamegmutatja 「Jattemiszemasó!To bokuno ude-
ga natta.」 „Majd én megmutatom, hogyan kell
ezt csinálni!” ◇ udekurabe-oudekurabe-o szuruszuru összemériösszeméri
azaz erejéterejét 「Konpjútátocseszuno udekurabe-o
sita.」 „Összemértem az erőmet sakkban a számí-

tógéppel.” ◇ udesidaidearuudesidaidearu képességénképességén mú-mú-
liklik 「Kaisano handzsó-va keieisano udesidaidea-
ru.」 „A vállalat sikere a vezető képességén mú-
lik.” ◇ udedamesi-oudedamesi-o szuruszuru próbárapróbára tesziteszi aa
tudásáttudását 「Gidzsucugadoredake minicuiteiruka
udedamesi-o sita.」 „Próbára tettem, mennyire
sajátítottam el a mesterséget.” ◇ udetóde-oudetóde-o
kundekunde kartkart karbakarba öltveöltve 「Koibitodósi-va ude-
to ude-o kunde aruiteita.」 „A szerelmespár kart
karba öltve sétált.” ◇ udenioboegaaruudenioboegaaru bízikbízik
aa tudásábantudásában 「Sasinnara udeni oboegaaru.」
„Bízom a fotóstudásomban.” ◇ udenijori-oudenijori-o ka-ka-
kerukeru mindenminden tudásáttudását beleadbelead 「Udenijori-o
kakete kodomono tandzsókéki-o cukutta.」 „Min-
den tudásomat beleadva csináltam a gyereknek
születésnapi tortát.” ◇ ude-oude-o kaukau értékeliértékeli aa
tudásáttudását 「Kodomono korokaragitáno ude-o ka-
vareteita.」 „Gyermekkorától kezdve értékelték a
gitártudását.” ◇ ude-oude-o kaszukaszu segítősegítő kezetkezet
nyújtnyújt 「Tomodacsini ude-o kasita.」 „Segítő ke-
zet nyújtottam a barátomnak.” ◇ ude-oude-o kumukumu
belekarolbelekarol 「Szukina hitoto ude-o kunda.」 „Be-
lekarolt a kedvesébe.” ◇ ude-oude-o kumukumu karolkarol
「Cumato ude-o kunda.」 „A feleségembe karol-
tam.” ◇ ude-oude-o komanekukomaneku ölbeölbe tesziteszi aa kezétkezét
「Ude-o komaneite nari jukini makaszeta.」 „Öl-
be tett kézzel vártam, hogy mi történik.” ◇ ude-ude-
oo szaszuruszaszuru mostmost őő jönjön 「Csanszuga kitazo!To
ude-o szaszutta.」 „Eljött az alkalom, most én jö-
vök.” ◇ ude-oude-o furuufuruu jeleskedikjeleskedik 「Tósikatosite
ude-o furutta.」 „Dobójátékosként jeleskedik.” ◇

ude-oude-o migakumigaku csiszoljacsiszolja tudásáttudását 「Ósúkak-
kokunoreszutorande ude-o migaita.」 „Több eu-
rópai ország éttermében csiszolta tudását.” ◇ ka-ka-
taudetaude jobbkézjobbkéz 「Kare-va sacsóno kataudeda.」
„Ő az igazgató jobbkeze.” ◇ kataudenokataudeno félkarúfélkarú
「Kataudeno hito」 „félkarú ember” ◇ kikiudekikiude
erősebbikerősebbik kézkéz ◇ kikiudekikiude ügyesebbikügyesebbik kézkéz ◇

kurénnódekurénnóde darugémdarugém ◇ ninódeninóde felkarfelkar 「Ni-
no ude-o maszszádzsisita.」 „Megmasszíroztam a
felkarját.” ◇ noren-niudeosinoren-niudeosi feleslegesfelesleges eről-eről-
ködésködés 「Nandomo eigjóni itteirukedo norenni
udeosida.」 „Többször is próbáltam rábeszélni a
termékünkre, de felesleges erőlködés volt.” ◇

noren-niudeosinoren-niudeosi falrafalra hánythányt borsóborsó 「Iroiroa-
dobaiszusitaga, kekkjoku-va noren-ni udeosidat-
ta.」 „Mindenfélét tanácsoltam neki, de lepergett
róla, mint a falra hányt borsó.” ◇ jaszeudejaszeude so-so-
ványvány karkar ◇ jaszeudejaszeude kevéskevés jövedelemjövedelem
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「Kanodzso-va jasze udede kazoku-o szaszaeta.」
„Kevés jövedelméből tartotta el a családját.”

udedamesiudedamesi ◆ erőpróbaerőpróba ◆ tudáspróbatudáspróba
udedamesi-oudedamesi-o szuruszuru ◆ próbárapróbára tesziteszi aa tu-tu-
dásátdását 「Gidzsucugadoredake minicuiteiruka
udedamesi-o sita.」 „Próbára tettem, mennyire
sajátítottam el a mesterséget.”

udedokeiudedokei ◆ karórakaróra
udegaagaruudegaagaru ◆ fejlődikfejlődik 「Sasinno udegaagat-
ta.」 „Fejlődtem a fotózásban.”

udegaiiudegaii / udegajoiudegajoi / udenoiiudenoii ◆ ügyesügyes
「Konosefu-va udegaii.」 „Ez a séf nagyon
ügyes.” ◆ ügyesügyes ◆ ügyesügyes kezűkezű 「Konosefu-va
udega joi.」 „Ez a szakács ügyes kezű.”

udegajoiudegajoi / udegaiiudegaii / udenoiiudenoii ◆ ügyesügyes
「Konosefu-va udegaii.」 „Ez a séf nagyon
ügyes.” ◆ ügyesügyes ◆ ügyesügyes kezűkezű 「Konosefu-va
udega joi.」 „Ez a szakács ügyes kezű.”

udeganaruudeganaru ◆ eljöneljön azaz őő idejeideje 「Kencsóna
kabusikiszóba-o maeni, udega natta.」 „A tőzsde
emelkedésével láttam, eljött az én időm.” ◆ majdmajd
őő megmutatjamegmutatja 「Jattemiszemasó!To bokuno
udega natta.」 „Majd én megmutatom, hogyan
kell ezt csinálni!”

udegaocsiruudegaocsiru ◆ megkopikmegkopik aa tehetségetehetsége 「Rj-
órino udega ocsita.」 „Megkopott a főzőtehetsé-
gem.”

udegatacuudegatacu ◆ kiemelkedőenkiemelkedően tehetségestehetséges
「Curugino udega tacu.」 „Kiemelkedően tehet-
séges kardforgató.”

udegausironimavaruudegausironimavaru ◆ kattankattan aa bilincsbilincs
「Hanzaisano udega usironi mavatta.」 „Kattant
a bilincs a bűnözőn.”

udegiudegi ◆ gyámgerendagyámgerenda ◆ keresztrúdkeresztrúd ◆ ke-ke-
reszttartóreszttartó ◆ tartókartartókar
udegisikisingókiudegisikisingóki ◆ karos szemaforkaros szemafor
udegumiudegumi ◆ karba tett kézkarba tett kéz
udegumi-oudegumi-o szuruszuru / udegumiszuruudegumiszuru ◆ karbakarba
teszi a kezétteszi a kezét ◆ összefonja a karjátösszefonja a karját
udegumisiteudegumisite ◆ karbakarba tetttett kézzelkézzel 「Ude-
gumisite hanaszu.」 „Karba tett kézzel beszél.”

udegumiszuruudegumiszuru / udegumi-oudegumi-o szuruszuru ◆ karbakarba
teszi a kezétteszi a kezét ◆ összefonja a karjátösszefonja a karját
udekazariudekazari ◆ karkötőkarkötő ◆ karpereckarperec
udekikiudekiki ◆ ügyességügyesség

udekikinoudekikino ◆ értiérti aa dolgátdolgát 「Kono sokunin-va
gjókaikussino udekikida.」 „Kevés ember érti úgy
a dolgát a világon, mint ez a mester.” ◆ ügyesügyes
「Udekikinosefu」 „ügyes séf” ◆ ügyesügyes kezűkezű
「Udekikino haisa.」 „Ügyes kezű fogorvos.”

udekkokinaudekkokina ◆ tehetségestehetséges 「Udekkokina hai-
jú」 „tehetséges színész”

udekurabeudekurabe ◆ versengésversengés
udekurabe-oudekurabe-o szuruszuru ◆ összemériösszeméri azaz erejéterejét
「Konpjútátocseszuno udekurabe-o sita.」
„Összemértem az erőmet sakkban a számítógép-
pel.”

udemaeudemae ◆ ügyességügyesség 「Udemae-o miszeta.」
„Megmutatta, hogy milyen ügyes.” ◇ kokogau-kokogau-
denomiszedokorodadenomiszedokoroda mostmost mutasdmutasd meg,meg, mitmit
tudsztudsz 「Kono bun-o jakuszeruka, kokoga udeno
misze dokoroda.」 „Most mutasd meg, le tudod-e
fordítani ezt a mondatot!”

udemakuraszuruudemakuraszuru ◆ karjárakarjára hajtjahajtja aa fejétfejét
「Ottono udemakurade neta.」 „A férjem karjára
hajtottam a fejem, úgy aludtam.”

udemakuriudemakuri ◆ feltűrésfeltűrés ◆ ingujj feltűréseingujj feltűrése
udemakuri-oudemakuri-o szuruszuru / udemakuriszuruudemakuriszuru ◆ fel-fel-
tűritűri azaz ingujjátingujját 「Udemakurisite sigotosita.」
„Feltűrt ingujjal dolgozott.” ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik
「Sigotono maeni udemakuri-o sita.」 „Neki-
gyürkőzött a munkának.”

udemakuriszuruudemakuriszuru / udemakuri-oudemakuri-o szuruszuru ◆ fel-fel-
tűritűri azaz ingujjátingujját 「Udemakurisite sigotosita.」
„Feltűrt ingujjal dolgozott.” ◆ nekigyürkőziknekigyürkőzik
「Sigotono maeni udemakuri-o sita.」 „Neki-
gyürkőzött a munkának.”

udenijori-oudenijori-o kakerukakeru ◆ mindenminden tudásáttudását bele-bele-
adad 「Udenijori-o kakete kodomono tandzsókéki-
o cukutta.」 „Minden tudásomat beleadva csinál-
tam a gyereknek születésnapi tortát.”

udenikakaeruudenikakaeru ◆ felnyalábolfelnyalábol
udenioboegaaruudenioboegaaru ◆ bízikbízik aa tudásábantudásában 「Sa-
sinnara udeni oboegaaru.」 „Bízom a fotóstudá-
somban.”

udeniszuvareruudeniszuvareru ◆ karonülőkaronülő 「Akacsan-va
szeicsósite udenisikkari szuvarerujóninatta.」
„Karonülő baba lett.”

udenoiiudenoii / udegaiiudegaii / udegajoiudegajoi ◆ ügyesügyes ◆

ügyesügyes 「Konosefu-va udegaii.」 „Ez a séf nagyon
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ügyes.” ◆ ügyesügyes kezűkezű 「Konosefu-va udega
joi.」 „Ez a szakács ügyes kezű.”

udenokin-nikuudenokin-niku ◆ karizomkarizom
udenokoszszecuudenokoszszecu ◆ kéztöréskéztörés
ude-oude-o ageruageru ◆ fejlesztifejleszti azaz ügyességétügyességét
「Tandzsikandeszakkáno ude-o ageta.」 „Gyor-
san fejlesztette az ügyességét fociban.” ◆ jóljól
megymegy 「Kare-va rjórino ude-o ageta.」 „Jól megy
neki a főzés.”

ude-oude-o furimavasiszufurimavasiszu ◆ ágálágál 「Ude-o furi ma-
vasite enzecusita.」 „Ágálva szónokolt.”

ude-oude-o furuufuruu ◆ jeleskedikjeleskedik 「Tósikatosite ude-o
furutta.」 „Dobójátékosként jeleskedik.”

ude-o furuuude-o furuu ◆ kitesz magáértkitesz magáért
ude-oude-o hesioruhesioru ◆ eltörieltöri aa derekátderekát 「Dorobó-
no ude-o hesi ottejaru.」 „Majd én eltöröm a de-
rekát a tolvajnak!” ◆ móresremóresre taníttanít 「Antano
ude-o hesi ottejaru.」 „Majd én móresre taníta-
lak!”

ude-oude-o karamerukarameru ◆ egymásbaegymásba karolkarol 「Ude-o
karamete aruita.」 „Egymásba karolva sétáltak.”

ude-oude-o kaszukaszu ◆ segítősegítő kezetkezet nyújtnyújt 「Tomo-
dacsini ude-o kasita.」 „Segítő kezet nyújtottam a
barátomnak.”

ude-oude-o kaukau ◆ értékeliértékeli aa tudásáttudását 「Kodomono
korokaragitáno ude-o kavareteita.」 „Gyermek-
korától kezdve értékelték a gitártudását.”

ude-oude-o komanekukomaneku ◆ karbakarba tesziteszi aa kezétkezét ◆ öl-öl-
bebe tesziteszi aa kezétkezét 「Ude-o komaneite nari juki-
ni makaszeta.」 „Ölbe tett kézzel vártam, hogy mi
történik.”

ude-oude-o kumukumu ◆ belekarolbelekarol 「Szukina hitoto ude-
o kunda.」 „Belekarolt a kedvesébe.” ◆ karolkarol
「Cumato ude-o kunda.」 „A feleségembe karol-
tam.” ◆ összefonjaösszefonja aa karjátkarját 「Kare-va ude-o
kunda.」 „Összefonta a karját.”

ude-oude-o kundekunde ◆ karöltvekaröltve 「Karera-va ude-o
kunde aruita.」 „Karöltve sétáltak.”

ude-oude-o kundekunde ◆ karonfogvakaronfogva 「Fúfu-va ude-o
kunde aruiteita.」 „A házaspár karonfogva sétált.”

ude-oude-o migakumigaku ◆ csiszoljacsiszolja tudásáttudását 「Ósú-
kakkokunoreszutorande ude-o migaita.」 „Több
európai ország éttermében csiszolta tudását.”

udeosiudeosi ◆ karralkarral betolásbetolás ◆ szkanderezésszkanderezés
◇ noren-niudeosinoren-niudeosi feleslegesfelesleges erőlködéserőlködés

「Nandomo eigjóni itteirukedo norenni udeosi-
da.」 „Többször is próbáltam rábeszélni a termé-
künkre, de felesleges erőlködés volt.” ◇ noren-noren-
niudeosiniudeosi falrafalra hánythányt borsóborsó 「Iroiroadoba-
iszusitaga, kekkjoku-va noren-ni udeosidatta.」
„Mindenfélét tanácsoltam neki, de lepergett róla,
mint a falra hányt borsó.”

ude-oude-o szaszuruszaszuru ◆ megdörzsölimegdörzsöli aa karjátkarját ◆

mostmost őő jönjön 「Csanszuga kitazo!To ude-o sza-
szutta.」 „Eljött az alkalom, most én jövök.”

udeppusiudeppusi ◆ kéz erejekéz ereje
udeppusinocujoiudeppusinocujoi ◆ keménykötésűkeménykötésű 「Udep-
pusino cujoi otoko」 „keménykötésű férfi”

uderuuderu ◆ főzfőz
udesidaidearuudesidaidearu ◆ képességénképességén múlikmúlik 「Kais-
ano handzsó-va keieisano udesidaidearu.」 „A
vállalat sikere a vezető képességén múlik.”

udetatefuszeudetatefusze ◆ fekvőtámaszfekvőtámasz
udetatefusze-oudetatefusze-o szuruszuru ◆ fekvőtámasztfekvőtámaszt csi-csi-
nálnál 「Maiaszaszandzsú mavaudetate fusze-o szu-
ru.」 „Minden reggel csinálok 30 fekvőtámaszt.”

udetóde-oudetóde-o kundekunde ◆ kartkart karbakarba öltveöltve
「Koibitodósi-va udeto ude-o kunde aruiteita.」
„A szerelmespár kart karba öltve sétált.”

udevaudeva ◆ karkötőkarkötő
udezukudeudezukude ◆ erőszakkalerőszakkal 「Hittakuri-va ude-
zukude cúkómonono kaban-o ubai totta.」 „A tol-
vaj erőszakkal kitépte a táskát a járókelő kezéből.”
◆ erővelerővel 「Udezukude man-indensani osi itta.」
„Erővel begyömöszöltem magam a tömött vonat-
ba.”

udezumóudezumó ◆ szkanderszkander
udezumó-oudezumó-o szuruszuru ◆ szkanderezikszkanderezik 「Anito
udezumó-o sita.」 „Szkandereztem a bátyám-
mal.”

udoudo ◆ szívlevelű aráliaszívlevelű arália
udonudon ◆ udonudon ◇ kakeudonkakeudon udonlevesudonleves ◇ kicu-kicu-
neudonneudon sültsült tofustofus udonudon ◇ cukimiudoncukimiudon nyersnyers
tojássaltojással díszítettdíszített udonudon ◇ teucsiudonteucsiudon kéz-kéz-
zelzel készültkészült udonudon ◇ tenobeudontenobeudon nyújtottnyújtott
udonudon
udongeudonge ◆ udumbaraudumbara
udongenohanaudongenohana ◆ ritka alkalomritka alkalom
udonkoudonko ◆ búzalisztbúzaliszt ◆ udonlisztudonliszt
udonkobjóudonkobjó ◆ lisztharmatlisztharmat ◆ peronoszpóraperonoszpóra

AdysAdys udenokin-niku udenokin-niku – udonkobjó udonkobjó 38233823



udonotaibokuudonotaiboku ◆ behemót emberbehemót ember
udosiudosi ◆ Nyúl éveNyúl éve
udzsaudzsairuudzsaudzsairu ◆ hemzseghemzseg 「Isino sitani ar-
igaudzsaudzsaita.」 „A kő alatt hemzsegtek a han-
gyák.”

udzsaudzsatoudzsaudzsato ◆ hemzsegvehemzsegve 「Udzsaudzsato
jócsú-va happa-o kui arasita.」 „A férgek hem-
zsegve zabálták a levelet.” ◆ nyüzsögvenyüzsögve 「Micsi-
va hitodeudzsaudzsato afureteita.」 „Az utcán
nyüzsögtek az emberek.”

udzsiudzsi ◆ csontkukaccsontkukac ◆ nyűnyű ◆ pondrópondró
udzsiudzsi ◆ családnévcsaládnév ◆ származásszármazás 「Udzsimo
szodacsimo joi hito」 „jó származású és jó nevel-
tetésű ember” ◇ udzsijoriszodacsiudzsijoriszodacsi szárma-szárma-
zásnál fontosabb a neveltetészásnál fontosabb a neveltetés
udzsicsaudzsicsa ◆ Udzsi teaUdzsi tea
udzsigamiudzsigami ◆ családicsaládi védőistenvédőisten ◆ helyihelyi vé-vé-
dőistendőisten ◆ istenkéntistenként eltemetetteltemetett ősős ◇ toki-toki-
nódzsigaminódzsigami legjobbkor jött segítséglegjobbkor jött segítség
udzsijoriszodacsiudzsijoriszodacsi ◆ származásnálszármazásnál fonto-fonto-
sabb a neveltetéssabb a neveltetés
udzsikoudzsiko ◆ helyihelyi istenségistenség védelmevédelme alattalatt élőélő
emberember
udzsikodzsúudzsikodzsú ◆ helyihelyi istenségistenség védelmevédelme
alatt élő társaságalatt élő társaság
udzsikoszódaiudzsikoszódai ◆ kiválasztottkiválasztott szentély-szentély-
gondozógondozó
udzsikuudzsiku ◆ tollgerinctollgerinc
udzsimusiudzsimusi ◆ csontkukaccsontkukac ◆ féregféreg 「Nikuniu-
dzsi musigaugomeita.」 „A húsban nyüzsögtek a
férgek.” ◆ pondrópondró
udzsiszudzsóudzsiszudzsó ◆ származásszármazás 「Udzsiszudzsó-
o tovarenakatta.」 „Nem firtatták a származáso-
mat.”

udzsitoszodacsiudzsitoszodacsi ◆ származásszármazás ésés nevelte-nevelte-
téstés ◆ természet és neveléstermészet és nevelés
udzsiudzsiudzsiudzsi ◆ tétovázástétovázás
udzsiudzsiszuruudzsiudzsiszuru ◆ tétováziktétovázik 「Kanodzsoni
kokuhakusijókatoudzsiudzsisiteiru.」 „Tétovázik,
hogy szerelmet valljon-e a kedvesének.”

udzsóudzsó ◆ élőlényekélőlények ◆ érző lelkekérző lelkek
udzsóudzsó ◆ kormoránnal halászó halászkormoránnal halászó halász
udzsófukujóudzsófukujó ◆ szárnyasanszárnyasan összetettösszetett levéllevél

udzsómjakuudzsómjaku ◆ szárnyas erezetszárnyas erezet
udzsónoudzsóno ◆ szárnyasszárnyas ◆ toll alakútoll alakú
ueue ◆ éhezéséhezés ◆ éhségéhség 「Ueto kavaki-o sinoid-
eita.」 „Elviselte az éhséget és a szomjúságot.”

ueue ❶ fentfent 「Ueto sita」 „fent és lent” ❷ tetejeteteje
「Kino ueni nobotta.」 „Felmásztam a fa tetejé-
re.” ❸ utánután 「Joku kangaeta uede handansita.」
„Alapos átgondolás után döntöttem.” ◆ azonfe-azonfe-
lüllül 「Kare-va csisikiga aszai uejaru kimonai.」
„A tudása sekélyes, azonfelül lusta is.” ◆ felettfelett
「Mizúmino uenimojagakakatteita.」 „A tó felett
párás volt a levegő.” ◆ felettesfelettes 「Ueni tacu nin-
gen」 „felettes személy” ◆ felülfelül 「Uekara niban-
meno hikidasi」 „felülről a második fiók” ◆ haha
mármár egyszeregyszer 「Kónatta ue-va nanimo dekima-
szen.」 „Ha már egyszer így alakult, semmit sem
tehetünk.” ◆ háthát 「Hokkjokuguma-va kórino ue-
ni szeiszokusiteiru.」 „A jegesmedve a jég hátán
él.” ◆ idősebbidősebb 「Otto-va vatasijori niszaiueda.」
„A férjem két évvel idősebb nálam.” ◆ jobbjobb 「Ka-
reno nórjoku-va bokuno ueda.」 „Jobb képessé-
gű nálam.” ◆ magasabbmagasabb rangrang 「Kare-va boku-
no ueni tatteiru.」 „Magasabb rangban van, mint
én.” ◆ mégmég 「Okanemocsidearu ueni takaraku-
dzsimade atatta.」 „Nem elég, hogy gazdag, még
nyert is a lottón.” ◆ rajtarajta 「Kono hon-va cuku-
eno ueniaru.」 „Ez a könyv rajta van az asztalon.”
◆ szempontszempont 「Hóricuno uede-va mondainai.」
„Törvényesség szempontjából nincs probléma.” ◆

többtöbb 「Kono uenanimo ienai.」 „Ennél többet
nem mondhatok.” ◇ aniueaniue ídesbátyaídesbátya ◇ ane-ane-
ueue ídesnéneídesnéne ◇ icsiban-ueicsiban-ue legfelüllegfelül 「Daiih-
kan-o icsiban-ueni oita.」 „Az első kötetet leg-
felülre tettem.” ◇ uekarauekara fentrőlfentről 「Uekarano
meirei」 „fentről kapott parancs” ◇ ueniueni nemnem
csakcsak 「Kanodzso-va bidzsindearu ueni atama-
moii.」 „Az a nő nem csak szép, okos is.” ◇ ueniueni
rárá 「Hon-o cukueno ueni oita.」 „Ráraktam a
könyvet az asztalra.” ◇ ueniueni fentfent 「Cuki-va szor-
ano ueniaru.」 „A Hold fent van az égen.” ◇ ue-ue-
nihauegaarunihauegaaru mindenminden felülmúlhatófelülmúlható ◇ uenoueno
felsőfelső 「Ueno oszara-o mottekite!」 „A felső tá-
nyért hozd!” ◇ uenoueno felettifeletti 「Szentakkino ueno
tana」 „mosógép feletti polc” ◇ uenoueno idősebbidősebb
「Ueno ko-va mó goszaideszu.」 „Az idősebb
gyermekem már öt éves.” ◇ ue-oue-o ikuiku felülmúlfelülmúl
「Kono sóhinno ure juki-va szózóno ue-o itta.」
„Ennek a terméknek a kelendősége felülmúlta a
képzeletünket.” ◇ szakenóeszakenóe alkoholalkohol hatásahatása
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alattalatt 「Oszakeno uedeno sittai」 „alkohol hatá-
sa alatti baklövés” ◇ csicsiuecsicsiue apámuramapámuram ◇ ha-ha-
hauehaue ídesanyaídesanya ◇ mauenimaueni fejefeje felettfelett 「Taijó-
va maueniatta.」 „A fejünk felett volt a Nap.”

uecukeuecuke ◆ palántázáspalántázás 「Ineno naeno ue cuke」
„rizs palántázása”

uecukeruuecukeru ◆ palántázikpalántázik 「Kjabecuno nae-o ue
cuketa.」 „Káposztát palántáztam.” ◆ ültetültet
「Kjószansugino siszó-o karerano atamani ue cu-
keta.」 „A fejükbe ültették a kommunista eszmé-
ket.”

uecukiszoedzsiuecukiszoedzsi ◆ felső indexfelső index
uedeuede ◆ vánván 「Cumi-o sócsino uede hanzai-o
okasimasita.」 „Elkövette a tettét, tudván azt,
hogy az bűn.”

uedzsiniuedzsini ◆ éhhaláléhhalál
uedzsiniszuruuedzsiniszuru ◆ éhen veszikéhen veszik
uedzsiniszuruuedzsiniszuru / uedzsiniszuruuedzsiniszuru ◆ éhenéhen halhal
「Tabe monoganaku ue dzsinisita.」 „Éhen halt,
mert nem volt mit ennie.” ◆ éhen veszikéhen veszik
ue-eue-e ◆ fölföl ◇ naname ue-enaname ue-e átlósan felfeléátlósan felfelé
uekaeruuekaeru ◆ átültetátültet 「Kanodzso-va hana-o jori
ókina hacsini ue kaeta.」 „Átültette a virágot egy
nagyobb cserépbe.”

uekarauekara ◆ felülrőlfelülről 「Uekara szanbanmeno ta-
na」 „felülről a harmadik polc” ◆ fentrőlfentről 「Ue-
karano meirei」 „fentről kapott parancs” ◆ rólaróla
「Hasigoni nobottara, ocsita.」 „Fel akart mászni
a létrára, de leesett róla.”

uekarameszendeuekarameszende ◆ fölényesenfölényesen 「Uekara me-
szende hanasikakerareta.」 „Fölényesen szóltak
hozzám.”

uekarasitamadenomuuekarasitamadenomu ◆ végigiszikvégigiszik 「Menjú-
niaru mono-o uekara sitamade nonda.」 „Végigit-
tam az itallapot.”

uekarasitamadetaberuuekarasitamadetaberu ◆ végigeszikvégigeszik
「Menjúniarumono-o uekara sitamade tabeta.」
„Végigettem az étlapot.”

uekiueki ◆ cserepes növénycserepes növény ◆ kerti növénykerti növény
uekibacsiuekibacsi ◆ virágcserépvirágcserép
uekidanauekidana ◆ virágtartó polcvirágtartó polc
uekijauekija ◆ kertészkertész
uekijabaszamiuekijabaszami ◆ kertészollókertészolló

uekomiuekomi ◆ beültetettbeültetett területterület ◆ bokrosbokros te-te-
rületrület
uekomuuekomu ◆ beültetbeültet 「Kóenni naegi-o ue kon-
da.」 „A parkot beültették fákkal.”

ueniueni ◆ felettfelett 「Ueni szundeiru hitono asiotoga
kikoeru.」 „Lehallatszik a felettünk lakó járása.”
◆ fennfenn ◆ fentfent 「Cuki-va szorano ueniaru.」 „A
Hold fent van az égen.” ◆ föléfölé 「Kareno atama-
no ueni te-o kazasita.」 „A feje fölé tettem a ke-
zem.” ◆ föntfönt ◆ nemnem csakcsak 「Kanodzso-va bi-
dzsindearu ueni atamamoii.」 „Az a nő nem csak
szép, okos is.” ◆ nemnem elégelég 「Okane-o ubattaueni
inocsimo hosiinodeszuka?」 „Nem elég, hogy el-
vetted a pénzemet, még az életemet is akarod?”
◆ rárá 「Hon-o cukueno ueni oita.」 „Ráraktam
a könyvet az asztalra.” ◆ rajtarajta 「Cukuegaatte,
szono ueni futacunoguraszuga narandeita.」 „Ott
állt egy asztal, két pohár volt rajta.” ◇ nanameu-nanameu-
enieni átlósanátlósan fentfent 「Naname ueni szundeiru.」
„Átlósan fent lakik.”

uenicukuuenicuku ◆ felérfelér 「Szankaini cuitatokini-va
kanzenni ikiga kireteita.」 „Mire felértem a har-
madik emeletre, teljesen kifulladtam.”

uenihakobuuenihakobu ◆ felcipelfelcipel 「Szúcukészu-o kai-
dande szankaimade hakonda.」 „Felcipeltem a
bőröndöt a lépcsőn a harmadikra.” ◆ felhordfelhord
「Janeurabejani furui hon-o hakonda.」 „Fel-
hordtam a régi könyveket a padlásra.”

uenihauegaaruuenihauegaaru ◆ minden felülmúlhatóminden felülmúlható
uenikurusimuhitouenikurusimuhito ◆ éhenkórászéhenkórász
ueniokuuenioku ◆ rápakolrápakol 「Jófuku-o honno ueni oi-
ta.」 „Rápakolta a ruhákat a könyvekre.”

ueniokuruueniokuru ◆ felbocsátfelbocsát 「Kassadebakecu-o ue-
ni okutta.」 „Csigán felbocsátotta a vödröt.” ◆

felküldfelküld
ueniszuvaruueniszuvaru ◆ beleülbeleül 「Gamuno ueni szuvat-
tesimatta.」 „Beleültem egy rágóba.”

ueniszuvaruueniszuvaru ◆ ráülráül 「Kodomo-va csicsiojano
hizani szuvatta.」 „A gyerek ráült az apja térdére.”

ueniucuueniucu ◆ fellőfellő 「Ja-o kino ueni utta.」 „Fellőt-
te a nyilat a fára.”

ueniuncsiszuruueniuncsiszuru ◆ rászarikrászarik 「Neko-va dzsú-
tanno ueniuncsisita.」 „A macska rászart a sző-
nyegre.”

ueni-vaueni-va ◆ odafennodafenn 「Muszuko-va ueno kaini
szundeiru.」 „A fiam odafenn lakik az emeleten.”
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uen-nauen-na ◆ nyakatekertnyakatekert 「Uenna hóhó」 „nya-
katekert módszer”

uenoueno ◆ felettifeletti 「Szentakkino ueno tana」 „mo-
sógép feletti polc” ◆ felsőfelső 「Ueno oszara-o mot-
tekite!」 „A felső tányért hozd!” ◆ idősebbidősebb
「Ueno ko-va mó goszaideszu.」 „Az idősebb
gyermekem már öt éves.”

ue no hó-eue no hó-e ◆ felfel ◆ felfeléfelfelé
uenokaiuenokai ◆ felső szintfelső szint
uenokainiuenokaini ◆ felettfelett 「Ueno kaini ójaszanga
szundeiru.」 „Felettünk lakik a ház tulajdonosa.”

uenonamaeuenonamae ◆ vezetéknévvezetéknév
ue-oue-o ikuiku ◆ felülmúlfelülmúl 「Kono sóhinno ure juki-va
szózóno ue-o itta.」 „Ennek a terméknek a kelen-
dősége felülmúlta a képzeletünket.”

ue-oue-o jubiszaszujubiszaszu ◆ felmutatfelmutat 「Kare-va szora-
o jubiszasita.」 „Felmutatott az égre.”

ue-oue-o mukumuku ◆ felperdülfelperdül 「Vaijága ue-o muitei-
ru.」 „A drót felperdült.”

ue-oue-o torutoru ◆ fölözfölöz 「Futtósita gjúnjúni dekita
maku-o totta.」 „Forralt tejet fölöztem.”

ueruueru ◆ éhezikéhezik 「Okaneganakute ueteiru.」
„Nincs pénze, éhezik.” ◇ aidzsóniuetaaidzsóniueta szere-szere-
tetretetre éheséhes 「Aidzsóni ueta kodomo」 „szere-
tetre éhes gyerek” ◇ csiniuetacsiniueta vérszomjasvérszomjas
「Csini ueta kemono」 „vérszomjas fenevad”

ueruueru ◆ elültetelültet 「Ki-o ueta.」 „Elültettem egy
fát.” ◆ telepíttelepít 「Kóenni szakura-o ueta.」 „A
parkba cseresznyefákat telepített.” ◆ ültetültet
「Tomato-o ueru.」 „Paradicsomot ültet.”

uesitauesita ◆ alsóalsó ésés felsőfelső ◆ fordítvafordítva 「Sinbun-
o uesitagjakuni motteita.」 „Fordítva fogtam az
újságot.”

ueteiruueteiru ◆ kiéhezettkiéhezett
ugacuugacu ◆ fúrfúr 「Iva-o ugatte dóro-o tósita.」
„Alagutat fúrtak a sziklába az útnak.” ◆ jójó rá-rá-
látásalátása vanvan 「Sin-o ugacu」 „jó rálátása van az
igazságra” ◇ amadareisi-oamadareisi-o ugacuugacu lassúlassú vízvíz
partotpartot mosmos ◇ ugattakotobaugattakotoba találótaláló meg-meg-
jegyzésjegyzés ◇ ugattaszuiszokuugattaszuiszoku éleséles eszűeszű kö-kö-
vetkeztetésvetkeztetés ◇ ugattahikjóugattahikjó éleséles kritikakritika ◇

sin-osin-o ugacuugacu találótaláló 「Sin-o ugatta kotoba」 „ta-
láló megjegyzés” ◇ tentekiisi-otentekiisi-o ugacuugacu lassúlassú
vízvíz partotpartot mosmos ◇ biniiriszai-obiniiriszai-o ugacuugacu leg-leg-
apróbbapróbb részletekberészletekbe megymegy 「Bini iri hoszo-

o ugatta csósza」 „legapróbb részletekbe menő
vizsgálat”

ugaiugai ◆ gargarizálásgargarizálás 「Kore-o nomanaide!Ugai
jódeszu.」 „Ne idd meg ezt, ez gargalizáláshoz va-
ló!”

ugaiguszuriugaiguszuri ◆ gargarizálószergargarizálószer ◆ szájöblö-szájöblö-
getőgető ◆ szájvízszájvíz ◆ toroköblögetőtoroköblögető
ugaiszuruugaiszuru ◆ gargarizálgargarizál 「Jakujóekideugai-o
sita.」 „Gyógyszeres oldattal gargarizáltam.” ◆

öblögetöblöget
uganugan ◆ jobbjobb partpart 「Kavano ugan」 „folyó jobb
partja”

ugandauganda ◆ UgandaUganda
ugandadzsinugandadzsin ◆ ugandaiugandai
ugandanougandano ◆ ugandaiugandai
ugattahikjóugattahikjó ◆ éles kritikaéles kritika
ugattakotobaugattakotoba ◆ találó megjegyzéstaláló megjegyzés
ugattaszuiszokuugattaszuiszoku ◆ éleséles eszűeszű következte-következte-
téstés
ugenugen ◆ hajó jobb oldalahajó jobb oldala
ugougo ◆ eső utáneső után
ugoitesimauugoitesimau ◆ bemozdulbemozdul 「Hisataiga ugoitesi-
matta.」 „A fotóalany bemozdult.”

ugokanaiugokanai ◆ mozdulatlanmozdulatlan 「Neko-va ugokana-
katta.」 „A macska mozdulatlan volt.”

ugokanakunaruugokanakunaru ◆ megmeredmegmered
ugokanuugokanu ◆ megdönthetetlenmegdönthetetlen 「Ugokanu
sóko-o micukatta.」 „Megdönthetetlen bizonyíté-
kot talált.”

ugokasidaszuugokasidaszu ◆ megmozdítmegmozdít 「Kandzsa-va te-
o ugokasi dasita.」 „A beteg megmozdította a ke-
zét.”

ugokasigataiugokasigatai ◆ megdönthetetlenmegdönthetetlen 「Ugokas-
igatai sóko」 „megdönthetetlen bizonyíték” ◆

rendíthetetlenrendíthetetlen 「Ugokasigatai kessin」 „ren-
díthetetlen elhatározás”

ugokaszeruugokaszeru ◆ megindítmegindít 「Aosingóde kurum-
ano recuga ugoki dasita.」 „A zöld lámpa megin-
dította a kocsisort.” ◆ mozdíthatómozdítható 「Dorobó-va
ugokaszerumono-o zenbumocsi dasita.」 „A betö-
rő mindent elvitt, ami mozdítható.”

ugokaszuugokaszu ◆ arrébbarrébb rakrak 「Hejano kagu-o ugo-
kasita.」 „Arrébb raktam a bútorokat a szobá-
ban.” ◆ befolyásolbefolyásol 「Kanodzsono kokoro-va
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ugokasijaszui.」 „Könnyen befolyásolhatóak az
érzelmei.” ◆ elmozdítelmozdít 「Kono kagu-o
ugokaszuno-va muzukasii.」 „Ez a bútort nehéz
elmozdítani.” ◆ hathat 「Kono eiga-va hitono kimo-
o ugokaszu.」 „Ez a film hat az emberek érzel-
meire.” ◆ irányítirányít 「Kare-va hito-o ugokaszuno-
gaumai.」 „Ügyesen tudja irányítani az embere-
ket.” ◆ kitérítkitérít 「Denrjú-va dzsisaku-o ugoka-
szu.」 „Az áram kitéríti az iránytűt.” ◆ megmoz-megmoz-
dítdít 「Enzecusa-va gunsú-o ugokasita.」 „A szó-
nok megmozdította a tömeget.” ◆ megmozgatmegmozgat
「Kono siszó-va szekai-o ugokasita.」 „Ez az esz-
me megmozgatta a világot.” ◆ mozgatmozgat 「Bjónin-
va te-o ugokaszenakatta.」 „A beteg nem tudta
mozgatni a kezét.” ◆ működtetműködtet 「Paszokon-o
ugokasita.」 „Működtette a számítógépet.” ◆

odébbodébb viszvisz 「Iszu-o ugokasita.」 „Odébb vittem
a széket.” ◇ ugokasigataiugokasigatai rendíthetetlenrendíthetetlen
「Ugokasigatai kessin」 „rendíthetetlen elhatáro-
zás” ◇ ugokasigataiugokasigatai megdönthetetlenmegdönthetetlen
「Ugokasigatai sóko」 „megdönthetetlen bizo-
nyíték” ◇ ugokasidaszuugokasidaszu megmozdítmegmozdít
「Kandzsa-va te-o ugokasi dasita.」 „A beteg
megmozdította a kezét.” ◇ kokoro-okokoro-o ugokaszuugokaszu
megindítómegindító 「Kareno enzecu-va kokoro-o ugoka-
szu.」 „Megindítóan szónokol.” ◇ dzsindzsi-odzsindzsi-o
ugokaszuugokaszu átszervezátszervez 「Sanaino dzsindzsi-o
ugokasita.」 „Átszervezték a vállalatot.” ◇ juri-juri-
ugokaszuugokaszu kiforgatjakiforgatja aa sarkaibólsarkaiból 「Kono
kagakusa-va szekai-o juri ugokasita.」 „Ez a tudós
kiforgatta a sarkaiból a világot.” ◇ juriugokaszujuriugokaszu
ringatringat 「Jurikago-o juri ugokasita.」 „Ringat-
tam a bölcsőt.” ◇ juriugokaszujuriugokaszu megrázmegráz
「Dzsisin-va tatemono-o juri ugokasita.」 „A
földlökések megrázták az épületet.” ◇ rekisi-orekisi-o
ugokaszuugokaszu történelemformálótörténelemformáló 「Rekisi-o ugo-
kaszu csikara」 „történelemformáló erő”

ugokiugoki ◆ alakulásalakulás 「Kabukano ugoki-o joszó-
sitemita.」 „Próbáltam megtippelni a részvény-
árak alakulását.” ◆ eseményesemény 「Njúszu-va szeka-
ino ugoki-o matomeru.」 „A hírekben összefoglal-
ják a világ eseményeit.” ◆ jeljel 「Keizaikaifuku-
no ugokiga mirareru.」 „A gazdaság a helyreállás
jeleit kezdte mutatni.” ◆ lépéslépés 「Aiteno ugoki-
o jomu.」 „Megjósolja a másik lépéseit.” ◆ meg-meg-
mozdulásmozdulás 「Sinbun-va siminno ugoki-o hódósi-
ta.」 „Az újság írt a polgári megmozdulásról.” ◆

mozdulatmozdulat 「Bjóninno ugoki-va nibukunatta.」
„A beteg mozdulatai lomhák lettek.” ◆ mozgásmozgás

「Guntaino ugoki-o kanszacusita.」 „Figyelte a
katonai csapatmozgásokat.” ◆ változásváltozás 「Gi-
dzsucuno ugokiga hagesii.」 „A technológia gyor-
san változik.” ◇ neugokineugoki ármozgásármozgás 「Kabuno
neugoki」 „részvényárak mozgása” ◇ bimjóna-bimjóna-
ugokiugoki rezdülésrezdülés 「Hahaoja-va kodomono kok-
orono bimjóna ugokimade kandzsiru.」 „Az anya
a gyermeke szívének minden rezdülését érzi.” ◇

midzsikaiugokimidzsikaiugoki mozzanatmozzanat 「Dóga-va midzsi-
kai ugokino renzokudeszu.」 „A mozgókép apró
mozzanatok sorozatából áll.”

ugokidaszuugokidaszu ◆ elindulelindul 「Tomatteita tokei-va ic-
uno manika ugoki dasita.」 „Az álló óra egyszer
csak elindult.” ◆ megelevenedikmegelevenedik 「Kono mura-
va ugoki dasita kaiganojóda.」 „Ez a falu olyan,
mint egy megelevenedett festmény.” ◆ meglódulmeglódul
「Basa-va ugoki dasita.」 „A szekér meglódult.”
◆ megmozdulmegmozdul 「Kame-va ugoki dasita.」 „A tek-
nős megmozdult.” ◆ mozgásbamozgásba jönjön
「Kabusikisidzsó-va ugoki dasita.」 „A részvény-
piac mozgásba jött.” ◆ mozgásbamozgásba lendüllendül 「Ók-
ina fune-va ugoki dasita.」 „A nagy hajó mozgás-
ba lendült.” ◆ működésbeműködésbe jönjön 「Kikai-va ugoki
dasita.」 „A gép működésbe jött.”

ugokigatorenaiugokigatorenai ◆ lele vanvan bénítvabénítva 「Iszogasi-
kute ugokigatorenai.」 „A sok munka lebénított.”
◆ nemnem tudtud mozognimozogni 「Dóroga szundanszarete,
ugokiga torenakunatta.」 „Lezárták az utakat,
ezért nem tudott mozogni.”

ugokimavaruugokimavaru ◆ rendezkedikrendezkedik ◆ tesz-vesztesz-vesz
「Cuma-va daidokorode ugoki mavatteita.」 „A
feleségem tett-vett a konyhában.” ◆ virgoncko-virgoncko-
dikdik
ugoki-ougoki-o fúdzsirufúdzsiru ◆ akadályozzaakadályozza aa mozgá-mozgá-
sátsát
ugokuugoku ◆ cselekszikcselekszik 「Kare-va ivarerumade
ugokanai.」 „Addig nem cselekszik, amíg nem
mondják neki.” ◆ járjár 「Kono tokei-va ugoitei-
nai.」 „Ez az óra nem jár.” ◆ megmozdulmegmozdul 「Jatto
keiszacuga ugoita.」 „Végre megmozdult a rend-
őrség.” ◆ mozdulmozdul 「Hajaku ugoitejo!」 „Mozdulj
már!” ◆ mozogmozog 「Mega ugoita.」 „Mozgott a sze-
me.” ◆ működikműködik 「Kono denva-va ugokanai.」
„Ez a telefon nem működik.” ◆ változikváltozik 「Jono
naka-va hagesiku ugoiteiru.」 „A világ gyorsan
változik.” ◇ ugoitesimauugoitesimau bemozdulbemozdul 「Hisata-
iga ugoitesimatta.」 „A fotóalany bemozdult.” ◇

kokorogaugoitakokorogaugoita meghatómegható 「Kokoroga ugoita
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dekigoto」 „megható esemény” ◇ kokoroga-kokoroga-
ugokanaiugokanai rendíthetetlenrendíthetetlen 「Ikura szettokusi-
jóto kokoroga ugokanakatta.」 „Hiába győzköd-
tek rendíthetetlen maradtam.” ◇ kokorogaugo-kokorogaugo-
kuku elérzékenyülelérzékenyül ◇ kokorogaugokukokorogaugoku megha-megha-
tódiktódik ◇ namiucsinagaraugokunamiucsinagaraugoku ingadozikingadozik
「Szóba-va namiucsinagara ugoiteiru.」 „A rész-
vényárfolyamok ingadoznak.” ◇ majuhitocúgo-majuhitocúgo-
kaszazukaszazu rezzenéstelenrezzenéstelen arccalarccal 「Majuhitocu
ugokaszazu sinszekino fuhó-o uke ireta.」 „Rez-
zenéstelen arccal fogadta a rokona halálhírét.” ◇

jureugokujureugoku rázkódikrázkódik 「Dzsisinde tatemono-va
hagesiku jure ugoita.」 „A földrengésben az épü-
letek hevesen rázkódtak.” ◇ jureugokujureugoku ingado-ingado-
zikzik 「Kabusikisidzsó-va kakodzsú nenókiku jure
ugoita.」 „Az elmúlt tíz évben a részvénypiac nagy
mértékben ingadozott.” ◇ jureugokujureugoku bizony-bizony-
talantalan 「Kjúkonszareta tokikanodzsono kokoro-
va jure ugoita.」 „Amikor feleségül kérték, a szíve
bizonytalan volt.” ◇ jureugokujureugoku remegremeg 「Kazede
jure ugoku honoo」 „szélben remegő láng” ◇ re-re-
kisigaugokukisigaugoku történelmitörténelmi jelentőségejelentősége vanvan
「Rekisiga ugoita sunkan-o terebiga toraeta.」 „A
televízió rögzítette a történelmi jelentőségű pilla-
natot.”

ugokuhodóugokuhodó ◆ mozgójárdamozgójárda
ugomekaszuugomekaszu ◆ tekergettekerget 「Udzsi musi-va
karada-o ugomekasiteita.」 „A férgek tekergették
a testüket.” ◇ hana-ohana-o ugomekaszuugomekaszu megmámo-megmámo-
rosodik a sikertőlrosodik a sikertől
ugomekuugomeku ◆ forrongforrong 「Kareni taiszuru nikus-
imiga kokorono nakaniugomeita.」 „Forrongó
gyűlöletet éreztem iránta.” ◆ kavarogkavarog 「Kak-
kokuno rigaiga sótocusi, szamazamana omovaku-
gaugomeita.」 „Az országok érdekei ütköztek és
mindenféle spekulációk kavarogtak.” ◆ nyüzsögnyüzsög
「Hori okosita cucsinimimizugaugomeita.」 „Az
kiásott földben nyüzsögtek a kukacok.”

ugónosúugónosú ◆ csőcselékcsőcselék ◆ csődületcsődület
ugonotakenokougonotakenoko ◆ gombamód szaporodásgombamód szaporodás
ugonotakenokonojónifueruugonotakenokonojónifueru ◆ gombamódgombamód
szaporodikszaporodik 「Kószóbiru-va ugono takeno kono-
jóni fueta.」 „A felhőkarcolók gombamód szapo-
rodtak.”

ugoruugoru ◆ ugorugor ◇ fin-ugorugohafin-ugorugoha finn-ugorfinn-ugor
nyelvcsaládnyelvcsalád
uguiugui ◆ paducpaduc

uguiszuuguiszu ◆ berkiberki poszátaposzáta ◆ japánjapán berkiberki po-po-
szátaszáta
uguiszubariuguiszubari ◆ fülemülepadlófülemülepadló
uguiszudzsóuguiszudzsó ◆ csengő hangú bemondónőcsengő hangú bemondónő
uguiszuirouguiszuiro ◆ barnászöldbarnászöld ◆ olívaszínűolívaszínű
uhauha ◆ jobboldaljobboldal 「Uhaszeitó」 „jobboldali
párt”

uhenuhen ◆ jobbjobb oldaloldal 「Hóteisikino uhen」
„egyenlet jobb oldala”

uiui ◆ elsőelső
uidzsinuidzsin ◆ elsőelső csatacsata ◆ elsőelső mérkőzésmérkőzés
「Szore-va kareno uidzsindatta.」 „Ez volt az első
mérkőzése.”

uikjóuikjó ◆ ánizskaporánizskapor ◆ édesköményédeskömény
uimagouimago ◆ első unokaelső unoka
uitenpenuitenpen ◆ állandó változásállandó változás
uiuisiiuiuisii ◆ ártatlanártatlan 「Uiuisii sódzso」 „ártatlan
lány” ◆ frissfriss 「Uiuisii sinnjúsain」 „friss új dol-
gozó” ◆ gyerekesgyerekes ◆ romlatlanromlatlan 「Uiuisii só-
nen」 „romlatlan fiatalember”

uizanuizan ◆ első szüléselső szülés
ujamauujamau ◆ hódolhódol 「Ókuno hitoga tennó-o uja-
matteiru.」 „Sokan hódolnak a császárnak.” ◆

tiszteltisztel 「Szenszei-o ujamaukoto-va taiszecude-
szu.」 „Fontos tisztelni tanárunkat.”

ujamujanaujamujana ◆ határozatlanhatározatlan 「Ujamujana ke-
curon」 „határozatlan megállapítás” ◆ semmit-semmit-
mondómondó 「Ujamujana kotae」 „semmitmondó vá-
lasz”

ujamujaninaruujamujaninaru ◆ feledésbefeledésbe merülmerül 「Taiingo
kekkonbanasi-va ujamujaninatta.」 „Amikor ki-
kerültem a kórházból a házasság témája feledésbe
merült.”

ujamujaniszuruujamujaniszuru ◆ elodázelodáz 「Mondai-o ujamuj-
anisita.」 „Elodázta a kérdés megoldását.”

ujaujasiiujaujasii ◆ tiszteletteljestiszteletteljes ◆ tisztelettu-tisztelettu-
dódó 「Ujaujasii taido」 „tisztelettudó viselkedés”

ujaujasikuujaujasiku ◆ tiszteletteljesentiszteletteljesen 「Ujaujasiku
atama-o szageta.」 „Tiszteletteljesen lehajtotta a
fejét.” ◆ tisztelettudóantisztelettudóan 「Ujaujasiku
aiszacu-o sita.」 „Tisztelettudóan köszönt.”

ujójoszuruujójoszuru ◆ hemzseghemzseg 「Koncsúgaujójosite-
iru.」 „A rovarok hemzsegnek.” ◆ nyüzsögnyüzsög
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「Arino taigun-va ujójositeita.」 „Nyüzsögtek a
hangyák.”

ujokjokuszecuujokjokuszecu ◆ hányattatáshányattatás 「Dzsinsze-
ino ujokjokuszecu」 „élet hányattatásai” ◆ ka-ka-
nyargósságnyargósság ◆ tekervényességtekervényesség
ujokjokuszecunoóiujokjokuszecunoói ◆ hányattatotthányattatott 「Ujok-
jokuszecuno ói sógai」 „hányattatott élet” ◆ te-te-
kervényeskervényes 「Ujokjokuszecuno ói hanasi」 „te-
kervényes történet”

ujokjokuszecuszuruujokjokuszecuszuru ◆ kanyargóskanyargós 「Ujokjo-
kuszecuszuru micsi」 „kanyargós út”

ujokuujoku ◆ jobbkülsőjobbkülső ◆ jobboldaljobboldal 「Ujokudan-
tai」 „jobboldali szervezet” ◆ jobbjobb szárnyszárny
「Hikókino ujoku」 „repülőgép jobb szárnya” ◇

kjokúkjokú szélsőjobbszélsőjobb ◇ szaiujokuszaiujoku legesélye-legesélye-
sebbsebb 「Júsókóhono szaiujoku」 „legesélyesebb
bajnokjelölt”

ujokudantaiujokudantai ◆ jobboldali szervezetjobboldali szervezet
ujokúndóujokúndó ◆ jobboldali mozgalomjobboldali mozgalom
ujokusiszóujokusiszó ◆ jobboldali eszmejobboldali eszme
ujokusuujokusu ◆ jobbkülsősjobbkülsős
ujokutekinaujokutekina ◆ jobboldalijobboldali 「Ujokutekina szei-
tó」 „jobboldali párt”

ujúnikiszuruujúnikiszuru ◆ megsemmisülmegsemmisül 「Kaszaide
dzsindzsa-va ujúni kisita.」 „A tűzben a szentély
megsemmisült.”

ukauka ◆ bábbólbábból kibújáskibújás ◆ szárnyakszárnyak növesz-növesz-
tésetése
ukabarenaiukabarenai ◆ visszahúzvisszahúz 「Sippaisitara issó-
ukabarenai.」 „Ha hibázol, az egész életedben
visszahúz.”

ukabareruukabareru ◆ békébenbékében nyugsziknyugszik 「Kareno
tamasii-va jójaku ukabareta.」 „A lelke végre bé-
kében nyugszik.” ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Kare-va jat-
to ukabareta.」 „Végre sikerült felemelkednie.” ◇

ukabarenaiukabarenai visszahúzvisszahúz 「Sippaisitara issóuka-
barenai.」 „Ha hibázol, az egész életedben vissza-
húz.”

ukabaszeruukabaszeru ◆ felvetfelvet 「Ki-va mizuni ukabu.」
„A fát felveti a víz.” ◇ kaonihohoemi-okaonihohoemi-o ukaba-ukaba-
szeruszeru mosolytmosolyt csalcsal aa szájáraszájára 「Akacsan-va
hitoni hohoemi-o ukabaszeta.」 „A kisbaba mo-
solyt csalt az emberek szájára.”

ukaberuukaberu ◆ bujkálbujkál 「Meni givaku-o ukabeta.」
„Szemében kétely bujkált.” ◆ csalcsal 「Kucsimo-

toni varai-o ukabeta.」 „Mosolyt csalt a szájára.”
◆ felidézfelidéz 「Kanodzsono kao-o kokoroni ukabe-
ta.」 „Felidéztem a nő arcát.” ◆ tükröztükröz 「Kaoni
rakutanno iro-o ukabeta.」 „Arca csalódottságot
tükrözött.” ◆ úsztatúsztat 「Mizuni ki-o ukaberu.」
„Fát úsztat a vízen.” ◇ ukabeszaszeruukabeszaszeru idézidéz
「Kono eiga-va kanodzsono meni namida-o uka-
beszaszeta.」 „A film könnyet idézett a szemébe.”
◇ emi-oemi-o ukaberuukaberu elmosolyodikelmosolyodik ◇ bisó-obisó-o uka-uka-
beruberu elmosolyodikelmosolyodik 「Kanodzso-va bisó-o uka-
beta.」 „A nő elmosolyodott.” ◇ jorokobinoiro-jorokobinoiro-
o ukaberuo ukaberu látszik az öröm az arcánlátszik az öröm az arcán
ukabeszaszeruukabeszaszeru ◆ idézidéz 「Kono eiga-va kano-
dzsono meni namida-o ukabeszaszeta.」 „A film
könnyet idézett a szemébe.”

ukabiagaruukabiagaru ◆ előjönelőjön 「Kami-o hinikazaszuto
modzsiga ukabi agatta.」 „A papírt tűz fölé tartva
előjött az írás.” ◆ felderengfeldereng 「Tókuni
jamagabon-jarito ukabi agattekita.」 „A távolban
felderengett a hegy.” ◆ feljönfeljön 「Umini sitaiga
ukabi agatta.」 „A tengerből feljött egy holttest.”
◆ felmerülfelmerül 「Dzsikenni kansite kareno namaega
ukabi agatta.」 „Az esettel kapcsolatban felmerült
neve.” ◆ felszínrefelszínre kerülkerül 「Kecudzsoga ukabi
agatta.」 „A felszínre kerültek a hibák.” ◆ felve-felve-
tődiktődik 「Sicumonga ukabi agatta.」 „Felvetődött
egy kérdés.” ◇ rinkakugaukabiagarurinkakugaukabiagaru körvo-körvo-
nalazódiknalazódik 「Han-ninno rinkakuga ukabi agat-
ta.」 „Körvonalazódott, hogy ki lehet a tettes.”

ukabideruukabideru ◆ előtűnikelőtűnik 「Kami-o atatametara
modzsiga ukabi detekita.」 „Amikor felmelegítet-
tem a papírt, előtűnt az írás.”

ukabuukabu ◆ előtörelőtör 「Aru kangaega ukanda.」
„Előtört belőlem egy gondolat.” ◆ eszébeeszébe ötlikötlik
「Atarasii kangaega atamani ukanda.」 „Eszem-
be ötlött valami.” ◆ lábadlábad 「Meni namidaga
ukanda.」 „Könnybe lábadt a szemem.” ◆ lebeglebeg
「Hokoriga kúkini ukandeita.」 „A porszemek le-
begtek a levegőben.” ◆ megfordulmegfordul 「Aru kanga-
ega ukanda.」 „Megfordult a fejemben egy gon-
dolat.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Okaaszan-no szugataga
meni ukabu.」 „Lelki szemeim előtt megjelenik
édesanyám alakja.” ◆ úszikúszik 「Umini
ukandeitagomi-o hirotta.」 „Felvette a tengeren
úszó szemetet.” ◇ atamaniukabuatamaniukabu eszébeeszébe jutjut
「Kanodzsono kotobaga atamani ukanda.」
„Eszembe jutottak a szavai.” ◇ ukabaszeruukabaszeru fel-fel-
vetvet 「Ki-va mizuni ukabu.」 „A fát felveti a víz.”
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◇ omoiukabuomoiukabu felderengfeldereng 「Ane-o mite
okaaszan-no kaoga omoi ukanda.」 „A nővéremet
nézve felderengett édesanyám arca.” ◇ szuimen-szuimen-
niukabuniukabu úszikúszik aa vízenvízen 「Kino edaga szuimenni
ukandeita.」 „Egy faág úszott a vízen.” ◇ nóri-nóri-
niukabuniukabu felidéződikfelidéződik 「Kanodzsono kaoga nó-
rini ukanda.」 „Felidéztem az arcát.” ◇ mabu-mabu-
taniukabutaniukabu felelevenedikfelelevenedik azaz emlékeemléke 「Szono
dzsiko-va mabutani ukanda.」 „Felelevenedett a
baleset emléke.” ◇ muneniukabumuneniukabu eszébeeszébe jutjut
「Aru kangaega muneni ukanda.」 „Eszembe ju-
tott egy gondolat.”

ukabuszeukabusze ◆ lehetőséglehetőség aa kilábalásrakilábalásra 「Is-
sóukabu szeganai.」 „Egész életében nincs lehető-
sége a kilábalásra.” ◇ sizumuszearebaukabu-sizumuszearebaukabu-
szeariszeari egyszer fent, egyszer lentegyszer fent, egyszer lent
ukacunaukacuna ◆ figyelmetlenfigyelmetlen 「Dorobóga
umakattavakede-va nakute, vatasigaukacudat-
ta.」 „Nem a tolvaj volt ügyes, én voltam figyel-
metlen.” ◆ meggondolatlanmeggondolatlan 「Ukacunakoto-va
ienai.」 „Nem akarok meggondolatlan dolgot
mondani.”

ukagaiukagai ◆ látogatáslátogatás 「Raisú oukagaisima-
szu.」 „Jövő héten meglátogatom!” ◆ útmuta-útmuta-
tástás kérésekérése 「Dzsósini ukagai-o tateta.」 „A fő-
nökömtől kértem útmutatást.” ◇ ókagaiókagai meg-meg-
kereséskeresés ◇ gokigen-ukagaigokigen-ukagai udvariasságiudvariassági lá-lá-
togatástogatás ◇ sintaiukagaisintaiukagai lemondáslemondás felaján-felaján-
lásalása 「Szekininsa-va sintaiukagai-o dasita.」 „A
felelős felajánlotta a lemondását.”

ukagaisiruukagaisiru ◆ kifürkészkifürkész 「Kanodzsono
sindzsó-va ukagai sirenai.」 „Kifürkészhetetlenek
az érzelmei.”

ukagaisoukagaiso ◆ kéréskérés
ukagauukagau ◆ ellátogatellátogat 「Onsinotokoroni ukagat-
ta.」 „Ellátogattam a régi tanáromhoz.” ◆ érdek-érdek-
lődiklődik 「Mikiszágamó njúkasitakadóka ukagaita-
inodeszuga.」 „Érdeklődni szeretnék, hogy a tur-
mixgép megérkezett-e már.” ◆ felkeresfelkeres 「Só-
gakkódzsidaino szenszei-o ukagatta.」 „Felkeres-
tem az általános iskolai tanáromat.” ◆ hallhall
「Sacsó-va njúincsúdato ukagatteorimaszu.」
„Úgy hallottam, az igazgató kórházban van.” ◆

kikérkikér 「Kareno iken-o ukagatta.」 „Kikértem a
véleményét.” ◆ megkérdezmegkérdez 「Raihósano jóken-
o ukagatta.」 „Megkérdeztem a látogatótól, hogy
mit akar.” ◇ gojó-ogojó-o ukagauukagau kiszolgálkiszolgál 「Kja-
kuno gojó-o ukagau ten-in-va miatarimaszende-

sita.」 „Nem volt, aki kiszolgálja a vendéget.” ◇

jóken-ojóken-o ukagauukagau megkérdezi,megkérdezi, miértmiért jöttjött
「Raihósano jóken-o ukagatta.」 „A látogatótól
megkérdeztem, miért jött.”

ukagauukagau ◆ belesbeles 「Madokara hejano naka-o
ukagatta.」 „Belestem az ablakon a szobába.” ◆

fürkészfürkész 「Dzsósino kao-o ukagatta.」 „A főnö-
köm arcát fürkésztem.” ◆ kiérezkiérez 「Bokunokoto-
ga szukide-va naito kanodzsono kotobakara ukag-
avareta.」 „Kiérződött a szavaiból, hogy nem sze-
ret engem.” ◆ kileskiles 「Szuki-o ukagatte nigeta.」
„Kileste az alkalmat, és elmenekült” ◇ kikai-okikai-o
ukagauukagau lesilesi azaz alkalmatalkalmat 「Fukusúno kikai-o
ukagatta.」 „Leste az alkalmat, hogy bosszút áll-
hasson.” ◇ jószu-ojószu-o ukagauukagau megnézmegnéz 「Hejano
nakano jószu-o ukagatta.」 „Megnéztem, mi van
a szobában.”

ukagavaszerujónaukagavaszerujóna ◆ utalóutaló 「Szacudzsin-o
utagavaszerujóna sóko-va nakatta.」 „Nem volt
gyilkosságra utaló jel.”

ukaiukai ◆ kormoránhalászkormoránhalász ◆ kormoránhalá-kormoránhalá-
szatszat
ukaiukai ◆ kerüléskerülés
ukaibuneukaibune ◆ kormoránhalász hajókormoránhalász hajó
ukai-o szuruukai-o szuru ◆ kormoránnal halászikkormoránnal halászik
ukairoukairo ◆ kerülőútkerülőút ◆ terelőútterelőút
ukairo-oukairo-o mókerumókeru ◆ elterelieltereli aa forgalmatforgalmat
「Dórokódzsinotame ukairoga mókerareta.」
„Útépítés miatt elterelték a forgalmat.”

ukaiszaszeruukaiszaszeru ◆ elterelelterel 「Kuruma-va ukaisza-
szerareta.」 „Elterelték a kocsinkat.”

ukaiszuruukaiszuru ◆ kerülkerül 「Cúkódomenotame ukaisite
mokutekicsini itta.」 „Az útlezárás miatt, kerülve
mentem a célállomásomra.” ◆ terelőútonterelőúton megymegy
「Kuruma-va ukaisite iku.」 „Az autók terelőúton
közlekednek.” ◇ ukaiszaszeruukaiszaszeru elterelelterel
「Kuruma-va ukaiszaszerareta.」 „Elterelték a
kocsinkat.”

ukanaiukanai ◆ savanyúsavanyú 「Ukanai kaodenjúszu-o ki-
ita.」 „Savanyú arccal fogadtam a hírt.”

ukanaikaoukanaikao ◆ lehangolt arclehangolt arc
ukandeiruukandeiru ◆ úszóúszó 「Ukandeiru kóri-o cukan-
da.」 „Megfogtam az úszó jeget.”

ukandekuruukandekuru ◆ felbukikfelbukik aa vízvíz alólalól ◆ felbuk-felbuk-
kan a víz alólkan a víz alól ◆ feljönfeljön
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ukanmuriukanmuri ◆ felső u-gyökfelső u-gyök
ukanukaoukanukao ◆ komor arckomor arc ◆ morcos arcmorcos arc
ukanukibunukanukibun ◆ lehangoltságlehangoltság
ukareruukareru ◆ jójó kedvekedve vanvan 「Szakeni ukareta.」
„Az italtól jó kedve volt.” ◆ vígvíg
ukareszavaguukareszavagu ◆ mulatmulat 「Karera-va izakajade
ukare szavaideita.」 „A kocsmában mulattak.” ◆

mulatozikmulatozik
ukaretaukareta ◆ vígvíg
ukaruukaru ◆ átmegyátmegy 「Sikenni ukatta.」 „Átment a
vizsgán.”

ukaszareruukaszareru ◆ magávalmagával ragadragad 「Orinpikku
necuni ukaszareta.」 „Magával ragadta az olimpi-
ai láz.” ◆ öntudatlanöntudatlan állapotbanállapotban vanvan 「Kóne-
cuni ukaszareta.」 „A magas láztól öntudatlan ál-
lapotban van.”

ukaszeruukaszeru ◆ felemelfelemel 「Iszukara kosi-o ukasze-
ta.」 „Felemelte a fenekét a székről.” ◆ lebegtetlebegtet
「Funszuino mizugabóru-o ukaszeta.」 „A szökő-
kút vize lebegtette a labdát.” ◆ megemelmegemel 「Aisza-
cuszurunoni bósi-o ukaszeta.」 „A köszönéshez
megemeltem a kalapomat.” ◆ megtakarítmegtakarít
「Aruite densacsin-o ukaszeta.」 „Sétával meg-
takarítottam a vonatjegy árát.” ◆ úsztatúsztat
「Maruta-o kavani ukaszeta.」 „Farönköt úszta-
tott a folyón.”

ukaszuukaszu ◆ felemelfelemel 「Iszukara kosi-o ukasite
ocsitapen-o hirotta.」 „Felemeltem a fenekemet a
székről, és felvettem a leejtett tollat.” ◆ kiemelkiemel
「Ki-o hotte mojó-o ukasita.」 „A mintát kiemel-
ve véste a fába.” ◆ megtakarítmegtakarít 「Aruitebaszu
dai-o ukasita.」 „Sétával megtakarítottam a busz-
jegy árát.” ◆ úsztatúsztat 「Kamino fune-o púruni
ukaszeta.」 „Papírcsónakot úsztattam a medencé-
ben.”

ukaszuruukaszuru ◆ szárnyakat növesztszárnyakat növeszt
ukaukaukauka ◆ nyugtalanulnyugtalanul ◆ tétlenkedvetétlenkedve
ukaukaszuruukaukaszuru ◆ elmélázelméláz 「Ukaukasiteru aidani
dzsikanga szugitesimatta.」 „Elméláztam az
időt.” ◆ tétlenkediktétlenkedik 「Kavaga zószuisitanode-
ukaukasiteirarenai.」 „Nem nézhetjük tétlenül,
hogy emelkedik folyó árszintje.”

ukeuke ◆ nyerősorozatnyerősorozat ◆ szerencsésszerencsés időszakidőszak
◇ ukenihairuukenihairu jóljól menőmenő időszakbaidőszakba kerülkerül
「Kono gjókai-va ukeni haitteiru.」 „Ennek az
iparágnak most jól megy.”

ukeuke ◆ fogadásfogadás 「Hikumenokikku-o umaku
uketa.」 „Jól fogadta az alacsony rúgást.” ◆ fo-fo-
gadtatásgadtatás 「Teianno uke-va jokatta.」 „Jó volt a
fogadtatása a javaslatnak.” ◆ passzívpasszív szereplőszereplő
◆ tartótartó ◆ védekezésvédekezés 「Ukeno kamae」 „vé-
dekező testtartás” ◆ védelemvédelem 「Ukeni súcsúszu-
ru szenpó」 „védelemre összpontosító stratégia”
◇ óukeóuke nagynagy népszerűségnépszerűség 「Szono dzsojú-
va óukeda.」 „Annak a színésznőnek nagy a nép-
szerűsége.” ◇ óukeóuke jójó fogadtatásfogadtatás 「Szono
bangumi-va vakamononi óukedatta.」 „A műsor-
nak jó fogadtatása volt a fiatalok körében.” ◇

dzsikúkedzsikúke csapágycsapágy ◇ sirótókesirótóke fogadtatásfogadtatás
nagyközönségnagyközönség körébenkörében 「Kono kjoku-va si-
rótókega jokunai.」 „Ezt a zenét a nagyközönség
nem szereti.” ◇ sinbun-ukesinbun-uke újságtartóújságtartó ◇ mei-mei-
siukesiuke névjegytartónévjegytartó ◇ júbin-ukejúbin-uke levélszek-levélszek-
rényrény 「Rjokókara kaettara júbin-uke-va ippaini-
natteita.」 „Amikor visszajöttem az utazásról, tele
volt a levélszekrényem.”

ukeaiukeai ◆ garantálásgarantálás
ukeauukeau ◆ elfogadjaelfogadja aa rábízottrábízott dolgotdolgot 「Uke
aimasó.」 „Elfogadom, amit rám bíztak.” ◆ ga-ga-
rantálrantál 「Hinsicu-o ukeatta.」 „Garantálta a mi-
nőséget.” ◆ kezeskedikkezeskedik 「Szono dzsinbucu-o
uke au.」 „Kezeskedem érte.” ◆ megígéri,megígéri, hogyhogy
átadjaátadja 「Sacsó-e no dengon-o uke atta.」 „Meg-
ígérte, hogy átadja az igazgató üzenetét.”

ukecudzsinukecudzsin ◆ pangásos vesepangásos vese
ukecuguukecugu ◆ örökölörököl 「Csicsiojano szeikaku-o uke
cuida.」 „Örökölte az apja természetét.” ◆ to-to-
vábbviszvábbvisz 「Dentó-o uke cuida.」 „Továbbvitte a
hagyományokat.”

ukecukeukecuke ◆ félfogadásfélfogadás 「Kjó-va uke cuke-va
arimaszen.」 „Ma nincs félfogadás.” ◆ fogadásfogadás
「Mósi komino uke cuke-va súrjósimasita.」 „A
jelentkezések fogadása véget ért.” ◆ portaporta ◆ re-re-
cepciócepció 「Hoteruno ukecukedecsekkuin-o sita.」
„Bejelentkeztem a hotelbe a recepción.” ◆ ügy-ügy-
félfogadásfélfogadás
ukecukedzsikanukecukedzsikan ◆ félfogadásifélfogadási időidő 「Kuja-
kusono ukecukedzsikan-va godzsimadedeszu.」
„Az önkormányzatnál ötig van félfogadás.” ◆ fo-fo-
gadóóragadóóra
ukecukegakariukecukegakari ◆ recepciósrecepciós
ukecukekauntáukecukekauntá ◆ recepciós pultrecepciós pult
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ukecukekikanukecukekikan ◆ jelentkezésijelentkezési határidőhatáridő
「Mósi komi ukecukekikan-va szugitesimatta.」
„Lekéstem a jelentkezési határidőt.” ◆ jelent-jelent-
kezésikezési időtartamidőtartam 「Szankamósi komino
ukecukekikan-va midzsikai.」 „A részvételre je-
lentkezés időtartama rövid.” ◆ leadásileadási határ-határ-
időidő 「Kakuteisinkokuno ukecukekikan-va szan-
gacudzsúgonicsimadedeszu.」 „A jövedelemadó-
bevallás leadási határideje március 15.”

ukecukeruukecukeru ◆ beveszbevesz 「Atarasiikoto-o uke cu-
kenai.」 „Nem veszi be az új dolgokat.” ◆ el-el-
fogadfogad 「Hitoga iukoto-o uke cukenai.」 „Nem
fogadja el, amit mondanak neki.” ◆ fogadfogad
「Szódan-o denvade uke cuketeiru.」 „Telefonon
fogadja a tanácskérőket.” ◆ magáhozmagához veszvesz
「Obano karada-va sokudzsi-o ukecukenai.」 „A
nagynéném szervezete nem veszi magához az
ételt.”

ukedaszuukedaszu ◆ kiváltkivált 「Sicsijakara jubiva-o uke-
dasita.」 „Kiváltottam a gyűrűmet a zaciból.” ◆

kiveszkivesz 「Sicsijakara tokei-o ukedasita.」 „Kivet-
tem a zálogházból az órámat.”

ukedaszuukedaszu ◆ elkezdielkezdi vennivenni 「Kotosikara kósú-
o ukedasita.」 „Idéntől leckéket kezdtem venni.”

ukegucsiukegucsi ◆ bedobónyílásbedobónyílás ◆ biggyesztettbiggyesztett
szájszáj ◆ előreugró állelőreugró áll ◆ foglalatfoglalat
ukeiukei ◆ jobbra dőlésjobbra dőlés ◆ jobbra tolódásjobbra tolódás
ukeibenmóukeibenmó ◆ pillás ostorpillás ostor
ukeikaukeika ◆ jobbra tolódásjobbra tolódás
ukeikaszuruukeikaszuru ◆ jobbrajobbra tolódiktolódik 「Szeidzsi-va
ukeikasita.」 „A politika jobbra tolódott.”

ukeireukeire ◆ befogadásbefogadás 「Nanminno uke ireno
dzsunbi-o kanrjószaszeta.」 „Felkészültek a me-
nekültek befogadására.” ◆ elfogadáselfogadás 「Szono
ronrino uke ireni-va nagai dzsikangakakatta.」
„Az elméletének az elfogadása hosszú időbe telt.”
◆ szerzeményezésszerzeményezés 「Tosokan-va kizótosono
uke irede zóso-o fujasita.」 „A könyvtár adomá-
nyos szerzeményezéssel növelte állományát.” ◇

tosókeiretosókeire könyvekkönyvek szerzeményezéseszerzeményezése ◇ to-to-
sókeirebangósókeirebangó katalógusszámkatalógusszám
ukeiregataiukeiregatai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kaisano
gjószeki-va uke iregatai.」 „A cég eredménye elfo-
gadhatatlan.”

ukeiregucsiukeiregucsi ◆ befogadóhelybefogadóhely 「Iminno uke ire
gucsi」 „bevándorlókat befogadó hely” ◇ bunka-bunka-
nókeiregucsinókeiregucsi kultúra kapujakultúra kapuja

ukeirerarenaiukeirerarenai ◆ elfogadhatatlanelfogadhatatlan 「Kareno
teian-va uke irerarenai.」 „A javaslata elfogadha-
tatlan.”

ukeireruukeireru ◆ beengedbeenged 「Káten-o akete hikari-o
uke ireta.」 „Elhúzta a függönyt, hogy beengedje
a napfényt.” ◆ befogadbefogad 「Kazokuni uke irera-
reta.」 „Befogadták a családba.” ◆ befogadóbefogadó
「Kodzsi-o uke ireru kazoku-va szukunakatta.」
„Kevés volt az árvákat befogadó család.” ◆ bele-bele-
megymegy 「Kare-va genkjú-o uke ireta.」 „Belement
a fizetéscsökkentésbe.” ◆ belenyugszikbelenyugszik 「Kare-
va dzsibunno unmei-o uke ireta.」 „Belenyugo-
dott a sorsába.” ◆ elfogadelfogad 「Teian-o uke iren-
akatta.」 „Nem tudta elfogadni az ajánlatot.” ◆

felveszfelvesz 「Uke ireru bjóin-va tókatta.」 „A kór-
ház, ahová felvették messze volt.” ◆ fogadófogadó
「Nanmin-o uke ireru kuni」 „menekültfogadó
ország” ◆ kiegyezikkiegyezik 「Szaisonokoro-va dzsi-
bunno sincsó-o kinisiteitaga, kekkjokuuke ireta.」
„Eleinte zavart a magasságom, de végül kiegyez-
tem vele.”

ukeiszuruukeiszuru ◆ jobbrajobbra dőldől 「Fune-va ukeisita.」
„A hajó jobbra dőlt.”

ukekotaeukekotae ◆ reakcióreakció ◆ válaszválasz ◆ válaszadásválaszadás

ukekotaeszuruukekotaeszuru ◆ reagálreagál 「Szubeteno sicu-
monnitekipakisita uke kotae-o sita.」 „Minden
kérdésemre gyorsan reagált.”

ukemiukemi ◆ passzivitáspasszivitás ◆ szenvedőszenvedő szerkezetszerkezet
◆ védekezésvédekezés 「Csímu-va uke mini mavatta.」
„A csapat védekezésre váltott.” ◇ ukemikeiukemikei
szenvedőszenvedő alakalak 「Dósino ukemikei」 „ige szen-
vedő alakja” ◇ ukeminoukemino védekezővédekező 「Uke mino
siszei-o toru.」 „Védekező testhelyzetet vesz fel.”

ukemikeiukemikei ◆ szenvedőszenvedő alakalak 「Dósino ukemi-
kei」 „ige szenvedő alakja”

ukemininaruukemininaru ◆ meghunyászkodikmeghunyászkodik 「Kógeki-
tekidatta otokoga tocuzenuke mininatta.」 „A tá-
madó férfi hirtelen meghunyászkodott.”

ukeminoukemino ◆ hunyászkodóhunyászkodó 「Kanodzso-va uke
mino hitoda.」 „Hunyászkodó természetű nő.” ◆

passzívpasszív 「Szekkjokutekidattaga kjúni uke mini-
natta.」 „Aktív volt, de hirtelen passzívvá vált.” ◆

szenvedőszenvedő ◆ védekezővédekező 「Uke mino siszei-o to-
ru.」 „Védekező testhelyzetet vesz fel.”

ukemocuukemocu ◆ feladatáulfeladatául vállalvállal 「Cuma-va kai
mono-o uke motteiru.」 „A feleségem feladata a
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bevásárlás.” ◆ rárá vanvan bízvabízva 「Kare-va kokugo-
o uke motteiru.」 „Az irodalomóra van rábízva.”

ukemocsiukemocsi ◆ feladatfeladat 「Ofurono szódzsi-va otto-
no uke mocsida.」 „A fürdőszoba tisztítása a fér-
jem feladata.” ◆ megbízásmegbízás
ukemocsikuikiukemocsikuiki ◆ körzetkörzet 「Keikan-va uke mo-
csi kuiki-o dzsunszasiteita.」 „A rendőr a körzeté-
ben járőrözött.”

ukemocsinoukemocsino ◆ rábízottrábízott 「Uke mocsino kan-
dzsa」 „rábízott beteg”

ukemocsinoszenszeiukemocsinoszenszei ◆ osztályfőnökosztályfőnök
ukemodosiukemodosi ◆ kiváltáskiváltás
ukemodosikenukemodosiken ◆ visszaváltásivisszaváltási jogjog ◆ zálog-zálog-
jogjog
ukemodosikenszósicuukemodosikenszósicu ◆ kiváltásikiváltási jogjog el-el-
vesztésevesztése ◆ lefoglaláslefoglalás ◆ visszaváltásivisszaváltási jogjog
elvesztéseelvesztése ◆ zálogjog elvesztésezálogjog elvesztése
ukemodoszuukemodoszu ◆ kiváltkivált 「Nekkureszu-o sicsija-
kara uke modosita.」 „Kiváltottam a nyaklánco-
mat a zálogházból.”

ukenagaszuukenagaszu ◆ elengedielengedi aa fülefüle melletmellet 「Ijana
hacugen-o uke nagasita.」 „Elengedtem a fülem
mellett az epés megjegyzést.” ◆ kitérkitér
「Szeidzsika-va sicumon-o uke nagasita.」 „A po-
litikus kitért a kérdés elől.” ◆ vállvonássalvállvonással fo-fo-
gadgad 「Dzsódan-o uke nagasita.」 „Vállvonással
fogadtam a viccet.”

ukenaiukenai ◆ rosszulrosszul sülsül elel 「Dzsódan-va uken-
akatta.」 „A vicc rosszul sült el.”

ukenihairuukenihairu ◆ jóljól menőmenő időszakbaidőszakba kerülkerül
「Kono gjókai-va ukeni haitteiru.」 „Ennek az
iparágnak most jól megy.”

ukeniiruukeniiru ◆ jól megy nekijól megy neki
ukeoiukeoi ◆ elvállaláselvállalás ◆ szerződésesszerződéses munkamunka ◆

vállalkozásvállalkozás ◆ vállalt munkavállalt munka
ukeoigjósaukeoigjósa ◆ vállalkozóvállalkozó
ukeoikódzsiukeoikódzsi ◆ szerződéses munkaszerződéses munka
ukeoininukeoinin ◆ vállalkozóvállalkozó
ukeoinjúszacuukeoinjúszacu ◆ pályázatpályázat ◆ tendertender
ukeoiokeijakuukeoiokeijaku ◆ vállalkozási szerződésvállalkozási szerződés
ukeoisigotoukeoisigoto ◆ szerződéses munkaszerződéses munka
ukeouukeou ◆ elvállalelvállal 「Csiiszai kaisaga sigoto-o uke
otta.」 „Egy kis cég elvállalta a munkát.” ◆ fel-fel-
vállalvállal 「Aru kaisa-va súzen-o uke otta.」 „A cég

felvállalta a javítást.” ◆ vállalkozikvállalkozik
「Dórokódzsi-o csiiszai kaisaga uke otta.」 „Egy
kis cég vállalkozott az útépítésre.”

ukeruukeru ◆ elvállalelvállal 「Kaisa-va súzenkódzsi-o uke-
ta.」 „A cég elvállalta a javítást.”

ukeruukeru ❶ kapkap 「Jobószessu-o uketa.」 „Védőol-
tást kapott.” ❷ fogadfogad 「Cuma-va denva-o uke-
ta.」 „A feleségem fogadta a hívást.” ❸ részesülrészesül
「Endzso-o uketeiru.」 „Támogatásban részesül.”
◆ aláalá vanvan vetvevetve 「Sudzsucu-o uketa.」 „Mű-
tétnek vetette alá magát.” ◆ átesikátesik 「Kensza-o
uketa.」 „Vizsgálaton estem át.” ◆ bejönbejön 「Kono
dzsódan-va min-nani ukeruto omoimaszu.」 „Ez
a vicc biztosan mindenkinek bejön.” ◆ elfogadelfogad
「Goirai-o jorokonde ouke itasimaszu.」 „Öröm-
mel elfogadom a felkérést.” ◆ érér 「Dzsisinde iega
higai-o uketa.」 „A földrengésben kár érte a há-
zát.” ◆ felfogfelfog 「Ho-va kaze-o uketa.」 „A vitorla
felfogta a szelet.” ◆ felveszfelvesz 「Csúmon-o uke-
ta.」 „Felvettem a megrendelést.” ◆ megkapmegkap
「Isano menkjo-o uketa.」 „Megkapta a prakti-
zálási engedélyt.” ◆ örökölörököl 「Kanodzso-va ha-
hakara jaszasii szeikaku-o uketa.」 „Anyjától örö-
költe a kedvességet.” ◆ sikerülsikerül elsütnielsütni 「Ka-
reno dzsódan-va ukenakatta.」 „Nem sikerült el-
sütnie a viccét.” ◆ tapasztaltapasztal 「Atarasii hon-va
csúmoku-o uketa.」 „Érdeklődést tapasztaltak az
új könyv iránt.” ◆ védvéd 「Cucsihoko-o tatede uke-
ta.」 „Pajzzsal védte a buzogányütést.” ◆ veszvesz
「Dzsukude dzsugjó-o uketeiru.」 „Korrepetáló
iskolában veszek órákat.” ◇ ato-oato-o ukeruukeru követkövet
「Kareno ato-o ukete kócsóni súninsimasita.」
„Őt követően én lettem az iskolaigazgató.” ◇

amandzsiteukeruamandzsiteukeru könnyenkönnyen veszvesz 「Keibacu-
o amandzsite uketa.」 „Könnyen vette a bünte-
tést.” ◇ insó-oinsó-o ukeruukeru benyomásabenyomása leszlesz 「Ka-
reni cujoi insó-o uketa.」 „Mély benyomást tett
rám.” ◇ ukenaiukenai rosszulrosszul sülsül elel 「Dzsódan-va
ukenakatta.」 „A vicc rosszul sült el.” ◇ eikjó-eikjó-
oo ukeruukeru érintérint 「Keizaikikino eikjó-o uketa.」
„Érintette a gazdasági válság.” ◇ óiniukeruóiniukeru nagynagy
sikeresikere vanvan 「Kono hon-va hangaríde óini uke-
ta.」 „Ennek a könyvnek nagy sikere volt Magyar-
országon.” ◇ óiniukeruóiniukeru jójó fogadtatásafogadtatása vanvan
「Kono eiga-va nihonde óini uketa.」 „Ennek a
filmnek jó fogadtatása volt Japánban.” ◇ kaze-okaze-o
ukeruukeru belekapbelekap aa szélszél 「Ho-va kaze-o uketa.」
„Belekapott a szél a vitorlába.” ◇ kizu-okizu-o uke-uke-
ruru sérülsérül 「Donarareta kodomo-va fukai kizu-o
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uketa.」 „A szidalmazott gyerek mélyen sérült.” ◇

kizu-okizu-o ukeruukeru megsebesülmegsebesül 「Asini kizu-o uke-
ta.」 „Megsebesült a lábam.” ◇ gokai-ogokai-o ukeruukeru
félrefélre leszlesz értveértve 「Kare-va gokai-o ukejaszui.」
„Könnyen félreértik őt.” ◇ siken-osiken-o ukeruukeru vizs-vizs-
gáznigázni megymegy 「Njúgakusiken-o uketa.」 „Felvé-
teli vizsgára mentem.” ◇ siken-osiken-o ukeruukeru vizs-vizs-
gázikgázik 「Raisúszúgakuno siken-o ukeru.」 „Jövő
héten vizsgázom matematikából.” ◇ sudzsucu-osudzsucu-o
ukeruukeru műtétenműtéten esikesik átát 「Nikaimo sudzsucu-
o uketa.」 „Már két műtéten esett át.” ◇

sudzsucu-osudzsucu-o ukeruukeru megmeg leszlesz operálvaoperálva
「Odzsi-va sudzsucu-o uketa.」 „Megoperálták a
nagybácsikámat.” ◇ sinszacu-osinszacu-o ukeruukeru vizsgá-vizsgá-
latonlaton átesikátesik 「Szenmon-ino sinszacu-o uke-
ta.」 „Szakorvosi vizsgálaton esett át.” ◇ szei-szei-
oo ukeruukeru világravilágra jönjön 「Kono joni szei-o ukete
szandzsúnen.」 „30 évvel ezelőtt jöttem a világ-
ra.” ◇ szessu-oszessu-o ukeruukeru oltakozikoltakozik 「Szensú-
koronano jobócsúsa-o uketa.」 „Múlt héten olta-
koztam koronavírus ellen.” ◇ szenrei-oszenrei-o ukeruukeru
megkeresztelkedikmegkeresztelkedik 「Anata-va szenrei-o uke-
teiru?」 „Téged megkereszteltek?” ◇ csúi-ocsúi-o uke-uke-
ruru figyelmeztetéstfigyelmeztetést kapkap 「Sigotonomiszuni
taisite csúi-o uketa.」 „A munkahelyi mulasztás
miatt figyelmeztetést kapott.” ◇ csószen-ocsószen-o uke-uke-
ruru elfogadjaelfogadja aa kihívástkihívást 「Akumakarano
csószen-o uketa.」 „Elfogadtam az ördög kihívá-
sát.” ◇ csirjó-ocsirjó-o ukeruukeru kezelvekezelve leszlesz 「Hano
csirjó-o uketa.」 „Kezelték a fogamat.” ◇ csirjó-csirjó-
oo ukeruukeru kezeléskezelés alattalatt álláll 「Anata-va ima-
nanikano csirjó-o uketeimaszuka?」 „Áll most ön
valamilyen kezelés alatt?” ◇ bacu-obacu-o ukeruukeru megmeg
leszlesz büntetvebüntetve 「Han-nin-va bacu-o uketa.」
„A bűnöst megbüntették.” ◇ hantai-ohantai-o ukeruukeru el-el-
lenkezésbelenkezésbe ütközikütközik 「Ojano hantai-o uketa.」
„A szülei ellenkezésébe ütközött.” ◇

hidoiacukai-ohidoiacukai-o ukeruukeru borzasztóanborzasztóan bántakbántak
velevele 「Kjaku-va hidoi acukai-o uketa.」 „Bor-
zasztóan bántak a vendéggel.” ◇ maniukerumaniukeru ko-ko-
molyanmolyan veszvesz 「Kareno uszo-o mani uketa.」
„Komolyan vettem a füllentését.” ◇ renraku-orenraku-o
ukeruukeru megmeg leszlesz keresvekeresve 「Mukasino dókjú-
szeikara renraku-o uketa.」 „Megkeresett egy régi
osztálytársam.”

ukerubekiukerubeki ◆ illetillet 「Karega sószan-o ukerube-
kida.」 „Őt illeti a dicséret.” ◆ járójáró 「Ukerubeki
bacuga ataerareta.」 „Megkapta a neki járó bün-
tetést.”

ukesoukeso ◆ nyugtanyugta
uketamavaruuketamavaru ◆ elfogadelfogad 「Gojómei-o uketa-
mavarimasita.」 „Elfogadtam a kívánságát.” ◆

értért 「Gomeirei-o uketamavarimasita.」 „Értet-
tem a parancsait.” ◆ fogadfogad 「Heisa-va
dzsódzsicsúmon-o uketamavarimaszu.」 „A cé-
günk folyamatosan fogadja a megrendeléseket.”
◆ hallhall 「Karega rjójócsúdato uketamavarimasi-
ta.」 „Hallottam, hogy kezelés alatt áll.” ◇ gojó-ogojó-o
uketamavaruuketamavaru rendelkezésérerendelkezésére álláll 「Okjaku-
szamano gojó-o uketamavatteorimaszu.」 „A ven-
dégeink rendelkezésére állunk.”

uketeukete ◆ átvevőátvevő ◆ befogadóbefogadó 「Dzsóhóno uke
te」 „információ befogadója” ◆ fogadófogadó 「Den-
vano uke te」 „telefonhívás fogadója” ◆ recipi-recipi-
ensens 「Détano uke te」 „adat recipiense”

uketomeruuketomeru ◆ elfogadelfogad 「Gendzsicu-o uke to-
meta.」 „Elfogadta a valóságot.” ◆ elkapelkap
「Bóru-o uke tometa.」 „Elkaptam a labdát.” ◆

feldolgozfeldolgoz 「Csicsino si-o uke tomerukotoga de-
kinakatta.」 „Nem tudta feldolgozni apja halálát.”
◆ fogadfogad 「Kononjúszu-o dó uke tomeruka va-
karanai.」 „Nem tudom, hogy hogyan fogadja
majd a hírt.” ◆ kivédkivéd 「Aiteno katana-o tecuno
bóde uke tometa」 „A kardcsapást egy vasrúddal
védtem ki.” ◆ veszvesz 「Vatasiga ittakoto-o
kanodzso-va budzsokuto uke tometa.」 „Sértés-
nek vette, amit mondtam.” ◇ gensukuniuketo-gensukuniuketo-
merumeru elfogadelfogad 「Rekisitekina dzsidzsicu-o gen-
sukuni uke tometa.」 „Elfogadtam a történelmi
tényeket.”

uketoriuketori ◆ átvételátvétel
uketoricúcsiuketoricúcsi ◆ visszaigazolásvisszaigazolás
uketorininuketorinin ◆ átvevőátvevő ◆ címzettcímzett ◇ siteiuke-siteiuke-
torinintorinin kedvezményezettkedvezményezett ◇ tegatauketori-tegatauketori-
ninnin váltóbirtokosváltóbirtokos ◇ tegatauketorinintegatauketorinin ren-ren-
delvényesdelvényes
uketorininbaraiuketorininbarai ◆ utánvétutánvét
uketoritegatauketoritegata ◆ beérkezett váltókbeérkezett váltók
uketoruuketoru ◆ átveszátvesz 「Kozucumi-o uke totta.」
„Átvettem a csomagot.” ◆ elfogadelfogad 「Súrino
hito-va okane-o uke toranakatta.」 „A szerelő
nem fogadott el pénzt.” ◆ fogadfogad 「Karega
itteirukoto-o vari biite uke totta hógaii.」 „Fenn-
tartással kell fogadni, amit mond.” ◆ kiváltkivált
「Kuríningu-o uke torini iku.」 „Megyek kiváltani
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a tisztítóból a ruhát.” ◆ veszvesz 「Dzsódan-o koto-
badórini uke totta.」 „Szó szerint vette a viccet.”

uketotteszuguuketotteszugu ◆ postafordultávalpostafordultával
「Tegami-o uke totteszugu hendzsisita.」 „Posta-
fordultával válaszoltam.”

ukeuriukeuri ◆ kiskereskedelemkiskereskedelem ◆ továbbadástovábbadás
ukeuridzsóhóukeuridzsóhó ◆ másodkézbőlmásodkézből hallotthallott infor-infor-
mációmáció
ukeuriszuruukeuriszuru ◆ kicsibenkicsiben eladelad ◆ sajátjakéntsajátjaként
továbbmondtovábbmond 「Hanasi-o uke urisita.」 „Saját-
jaként továbbmondta a történetet.” ◆ továbbadtovábbad
「Vatasi-va bucsóno kangae-o uke urisiteirudake-
deszu.」 „Én csupán továbbadom a főnököm öt-
letét.” ◇ hanasi-ohanasi-o ukeuriszuruukeuriszuru idegenidegen tol-tol-
lakkallakkal ékeskedikékeskedik 「Kare-va zan-nennakotoni
hanasi-o uke uriszuru kuszegaaru.」 „Sajnos, szo-
kása idegen tollakkal ékeskedni.” ◇ hanasi-ohanasi-o
ukeuriszuruukeuriszuru más tollával ékeskedikmás tollával ékeskedik
ukevatasiukevatasi ◆ átadás-átvételátadás-átvétel 「Sóhinno uke
vatasi」 „áru átadása és átvétele”

ukevataszuukevataszu ◆ átadátad 「Kare-va nettosoppuni
kodzsindzsóhó-o uke vatasita.」 „Személyes in-
formációkat adott át a webáruháznak.”

ukezaraukezara ◆ csészealjcsészealj 「Kóhíkoppuno uke za-
ra」 „kávés csészealj” ◇ ukezaraninaruukezaraninaru fogadfogad
「Kono siszecu-va hómureszuno uke zaraninatte-
iru.」 „Ez a létesítmény fogadja a hajléktalano-
kat.” ◇ kappunókezarakappunókezara csészealjcsészealj
ukezaraninaruukezaraninaru ◆ fogadfogad 「Kono siszecu-va hó-
mureszuno uke zaraninatteiru.」 „Ez a létesít-
mény fogadja a hajléktalanokat.” ◆ meghallgatmeghallgat
「Hitono fumanno uke zaraninatteiru.」 „Meg-
hallgatja az emberek panaszait.”

ukiuki ◆ esős évszakesős évszak ◆ esős időszakesős időszak
ukiuki ◆ bójabója ◆ mentőövmentőöv ◆ úszóúszó
ukiuki ◆ fent írottakfent írottak
ukiagaruukiagaru ◆ domborodikdomborodik ◆ előbukkanelőbukkan 「Kiri-
no nakakara dzsitensaga uki agatta.」 „A ködből
előbukkant egy biciklista.” ◆ elvesztielveszti aa kap-kap-
csolatotcsolatot 「Kono szeidzsika-va kokuminkara uki
agatteiru.」 „Ez a politikus elvesztette a kapcsola-
tot a néppel.” ◆ felemelkedikfelemelkedik 「Fúszen-va uki
agatta.」 „A léggömb felemelkedett.” ◆ felszín-felszín-
rere törtör 「Sizunda hakoga umini uki agatta.」 „A
lesüllyedt láda a tenger felszínére tört.” ◆ kidom-kidom-
borodikborodik 「Koin-no szúdzsi-va uki agatteiru.」 „A

érmén kidomborodik a szám.” ◆ kitörkitör 「Binbó-
szeikacukara uki agatta.」 „Kitört a szegénység-
ből.”

ukiasidacuukiasidacu ◆ inábainába szállszáll aa bátorságabátorsága 「Te-
govai teki-o mite ukiasidatta.」 „A félelmetes el-
lenség láttán inamba szállt a bátorságom.” ◆ iz-iz-
gatottgatott 「Szaisonodétono maeni ukiasidatta.」
„Az első randi előtt izgatott voltam.”

ukiboriukibori ◆ domborműdombormű ◆ reliefrelief
ukiborininaruukiborininaru ◆ előtérbeelőtérbe kerülkerül ◆ felszínrefelszínre
kerülkerül 「Mudzsunga aratamete uki borininatta.」
„Az ellentmondás újra a felszínre került.” ◆ kide-kide-
rülrül 「Kekkonsitekara dan-nano ketten-va uki bo-
rininatta.」 „A férje hibája a házasság után derült
ki.” ◆ kidomborodikkidomborodik 「Gókana misze-o miteita-
tara dzsibunno midzsimeszaga uki borininatta.」
„A luxusüzletet látva kidomborodott a saját nyo-
morúsága.” ◆ szembetűnőszembetűnő leszlesz 「Mudzsun-va
uki borininatta.」 „Szembetűnő lett az ellentmon-
dás.”

ukibukuroukibukuro ◆ gázhólyaggázhólyag ◆ úszógumiúszógumi
「Kodomo-va ukibukuro-o cukete ojoida.」 „A
gyerek úszógumival úszott.” ◆ úszóhólyagúszóhólyag
「Szakanano ukibukuro」 „hal úszóhólyagja”

ukidaszuukidaszu ◆ kiemelkedikkiemelkedik 「Kono mojó-va ekara
uki dasite mieru.」 „Ez a minta kiemelkedik a
képből.”

ukidokkuukidokku ◆ úszódokkúszódokk
ukienteiukientei ◆ úszógátúszógát
ukigumoukigumo ◆ sodródó felhősodródó felhő ◆ úszó felhőúszó felhő
ukigumonoszeikacuukigumonoszeikacu ◆ sodródó életmódsodródó életmód
ukihasiukihasi ◆ pontonhídpontonhíd
ukihódaiukihódai ◆ úszó ütegúszó üteg
ukijoukijo ◆ életélet 「Ukijo-va jume.」 „Az élet egy
üres álom.” ◆ élvezetekélvezetek világavilága ◆ jelenjelen világvilág
「Uki jo-o szomuku.」 „Hátat fordít ennek a vi-
lágnak.” ◆ korabeli világkorabeli világ ◆ mulandó világmulandó világ
ukijobanareukijobanare ◆ elvonatkoztatottságelvonatkoztatottság ◆ fel-fel-
hőkben járáshőkben járás
ukijoeukijoe ◆ ukijoeukijoe
ukijoesiukijoesi ◆ fadúcfestőfadúcfestő ◆ fametszetfametszet készí-készí-
tőtő
ukikiszoukikiszo ◆ lebegőlebegő alapalap ◆ lebegőlebegő alapozásalapozás
◆ úszó alapúszó alap
ukikurénukikurén ◆ úszódaruúszódaru
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ukikuszaukikusza ◆ békalencsebékalencse ◆ kacsparéjkacsparéj ◆ óriásóriás
úszópáfrányúszópáfrány ◆ úszópáfrányúszópáfrány ◆ úszóúszó vízinö-vízinö-
vényvény
ukikuszakagjóukikuszakagjó ◆ bizonytalan foglalkozásbizonytalan foglalkozás
ukimeukime ◆ bajbaj 「Zenmecuno uki me-o minakat-
tadakedemo szaivaideszu.」 „Örülhetünk annak
is, hogy a bajunk nem a teljes megsemmisülés.”
◆ megkeserülésmegkeserülés 「Kimi-va kanarazu uki me-
o mirudaró.」 „Ezt még egyszer megkeserülöd!”
◆ szerencsétlenségszerencsétlenség 「Kaisa-va tószanno uki
meni atta.」 „A vállalatot az a szerencsétlenség ér-
te, hogy tönkrement.”

ukimiukimi ◆ vízen lebegésvízen lebegés
ukimiukimi ◆ emésztődésemésztődés ◇ ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu rab-rab-
jaja valaminekvalaminek 「Rjúkóni uki mi-o jacuszu.」 „A
divat rabja.” ◇ ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu emésztiemészti va-va-
lamilami 「Koini uki mi-o jacuszu.」 „A szerelem
emészti.”

ukimi-oukimi-o jacuszujacuszu ◆ emésztiemészti valamivalami 「Koini
uki mi-o jacuszu.」 „A szerelem emészti.” ◆ rab-rab-
jaja valaminekvalaminek 「Rjúkóni uki mi-o jacuszu.」 „A
divat rabja.”

ukinaukina ◆ románcrománc ◆ szerelmiszerelmi botránybotrány ◆ sze-sze-
relmirelmi pletykapletyka 「Kare-va ukina-o taterareta.」
„Szerelmi pletykákat terjesztenek róla.”

ukioriukiori ◆ domborszövésdomborszövés
ukisizumiukisizumi ◆ felbukkanásfelbukkanás ésés elmerüléselmerülés ◆ há-há-
nyattatásnyattatás 「Uki sizumino hagesii dzsinszei」
„hányattatott élet” ◆ változékonyságváltozékonyság 「Uki si-
zumino hagesii kandzsó」 „változékony érzel-
mek”

ukitacuukitacu ◆ felvillanyozódikfelvillanyozódik 「Szenszeiga dasi-
ta sukudaini kokoroga uki tatta.」 „A házi feladat,
amit a tanár adott, felvillanyozott.” ◆ kiemelke-kiemelke-
dikdik 「Konotéburu-va mokumeno ucukusiszaga
uki tatteiru.」 „Ez az asztal kiemeli a fa mintáza-
tának szépségét.”

ukiukiukiuki ◆ felvillanyozvafelvillanyozva ◆ izgatottanizgatottan 「Uki
ukito tabino dzsunbi-o sita.」 „Izgatottan készült
az útra.”

ukiukisitaukiukisita ◆ felvillanyozottfelvillanyozott 「Uki ukisita
koe」 „felvillanyozott hang” ◆ izgatottizgatott 「Uki
ukisita kibunde tókósita.」 „Izgatottan menten az
iskolába.”

ukiukiszuruukiukiszuru ◆ madaratmadarat lehetlehet velevele fogatnifogatni
「Gókakusitato kiite, uki ukisita.」 „Madarat le-

hetett volna vele fogatni, amikor megtudta, hogy
átment.” ◆ repdesrepdes 「Kudzsini atatta hito-va uki-
ukisiteita.」 „A szerencsés nyertes repdesett örö-
mében.”

ukivaukiva ◆ úszógumiúszógumi
ukjóukjó ◆ Kiotó nyugati részeKiotó nyugati része
ukjokuukjoku ◆ meandermeander
ukkariukkari ◆ figyelmetlenülfigyelmetlenül 「Ukkaritomiszu-o si-
ta.」 „Figyelmetlenségem hibához vezetett.” ◆

szórakozottanszórakozottan
ukkarijaszanukkarijaszan ◆ szórakozott emberszórakozott ember
ukkarimiszuukkarimiszu ◆ véletlen hibavéletlen hiba
ukkarimonoukkarimono ◆ figyelmetlen emberfigyelmetlen ember
ukkarisaberuukkarisaberu ◆ kifecsegkifecseg 「Himicu-o ukkari
sabecscsatta.」 „Kifecsegtem a titkot.”

ukkarisiteukkarisite ◆ szórakozottságólszórakozottságól 「Ukkarisite
densa-o nori szugositesimatta.」 „Szórakozott-
ságból elfelejtett leszállni a vonatról.”

ukkarisiteiruukkarisiteiru ◆ figyelmetlenfigyelmetlen 「Ukkarisiteite
szaifuga nuszumareta.」 „Ellopták a pénztárcá-
mat, mert figyelmetlen voltam.” ◆ másholmáshol járjár
azaz eszeesze 「Ukkarisitemiszu-o okositesimatta.」
„Máshol járt az eszem, és hibáztam.” ◆ szóra-szóra-
kozottkozott 「Ano kjódzsu-va ukkarisiteiteicumo
nanika-o vaszureru.」 „Az a professzor nagyon
szórakozott, mindig elfelejt valamit.”

ukkecuukkecu ◆ pangásos vérbőségpangásos vérbőség
ukkecuszeisinfuzenukkecuszeisinfuzen ◆ pangásospangásos szívelég-szívelég-
telenségtelenség
ukkecuszuruukkecuszuru ◆ pangásos vérbősége vanpangásos vérbősége van
ukkiukki ◆ depressziódepresszió ◆ lehangoltságlehangoltság ◆ melan-melan-
kóliakólia
ukkucuukkucu ◆ depressziódepresszió ◆ lehangoltságlehangoltság ◆

rosszkedvrosszkedv
ukkucuszuruukkucuszuru ◆ borongósborongós 「Ukkucusita fun-
iki」 „borongós légkör” ◆ mélabúsmélabús 「Ukkucusita
szeikaku」 „mélabús természet” ◆ nyomasztónyomasztó
「Ukkucusita hibi」 „nyomasztó napok” ◆

rosszkedvűrosszkedvű 「Ukkucusita kibun」 „rosszkedv”

ukogiukogi ◆ aráliaarália
ukokkeiukokkei ◆ selyemtyúkselyemtyúk
ukonukon ◆ kurkumakurkuma
ukoszabenukoszaben ◆ jobbra-balrajobbra-balra tekintéstekintés ◆ této-této-
vázásvázás
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ukoszabenszuruukoszabenszuru ◆ tétováziktétovázik
ukuuku ◆ előbukkanelőbukkan 「Kezuttara mojóga uiteki-
ta.」 „Megdörzsöltem, és előbukkant a minta.” ◆

elszigetelődikelszigetelődik 「Kuraszude uita szonzaininat-
teiru.」 „Elszigetelődött az osztályban.” ◆ fel-fel-
színreszínre törtör 「Szuihóga uitekita.」 „A buborékok
a felszínre törtek.” ◆ fennmaradfennmarad 「Ki-va mizuni
uku.」 „A fa fennmarad a vízen.” ◆ kilazulkilazul 「Ha-
ga uiteguragurasiteiru.」 „Kilazult a fogam, és
mozog.” ◆ kiríkirí 「Karafurunadoreszude súdanka-
ra uita.」 „A színes ruhájával kirítt a tömegből.”
◆ lebeglebeg 「Madokarano higa uiteiruhokori-o te-
rasiteita.」 „Az ablakon betűző nap megvilágította
a lebegő porszemeket.” ◆ megmaradmegmarad 「Szecuja-
kusite icsiokuenno kódzsihiga uita.」 „Spórolás-
sal száz millió megmaradt az építési költségből.” ◆

megtakarítódikmegtakarítódik 「Konpjútáno dónjúde ródór-
jokuga uku.」 „A számítógépek megtakarítják a
munkaerőt.” ◆ úszikúszik 「Ki-va mizuni uku.」 „A
fa úszik a vízen.” ◇ ukaszeruukaszeru megemelmegemel 「Aisza-
cuszurunoni bósi-o ukaszeta.」 „A köszönéshez
megemeltem a kalapomat.” ◇ ukaszeruukaszeru úsztatúsztat
「Maruta-o kavani ukaszeta.」 „Farönköt úszta-
tott a folyón.” ◇ ukaszeruukaszeru megtakarítmegtakarít 「Aruite
densacsin-o ukaszeta.」 „Sétával megtakarítot-
tam a vonatjegy árát.” ◇ ukaszeruukaszeru lebegtetlebegtet
「Funszuino mizugabóru-o ukaszeta.」 „A szökő-
kút vize lebegtette a labdát.” ◇ ukanukaoukanukao mor-mor-
coscos arcarc ◇ ukanukibunukanukibun lehangoltságlehangoltság ◇ dzs-dzs-
ivadzsivatókuivadzsivatóku gyöngyözikgyöngyözik 「Szaunade aszeg-
adzsivadzsivato uitekita.」 „A szaunában gyön-
gyözött rólam a veríték.” ◇ csúniukucsúniuku nemnem tudnitudni
holhol álláll 「Karetono kankei-va csúni uiteiru.」
„Nem tudni hol áll a kapcsolatunk.” ◇ csúniukucsúniuku
sorsasorsa eldöntetleneldöntetlen 「Bokinno cukai micsi-va
csúni uiteiru.」 „Az adományokból befolyt pénz
sorsa eldöntetlen.” ◇ hagaukuhagauku hízelgőhízelgő 「Haga
ukujóna oszedzsi-o itte, kanodzso-o jorokobasze-
ta.」 „Hízelgő dicséretekkel örvendeztettem
meg.” ◇ hagaukuhagauku lazalaza aa fogafoga 「Haga uiteiru-
jóni kandzsiru.」 „Úgy érzem, laza a fogam.”

ukurainaukuraina ◆ UkrajnaUkrajna
ukurainadzsinukurainadzsin ◆ ukránukrán
ukurainanoukurainano ◆ ukránukrán
ukurereukurere ◆ ukuleleukulele
umauma ◆ déldél ◆ LóLó 「Umadosi」 „Ló éve” ◇ um-um-
anokokuanokoku déldél

umauma ◆ bakbak 「Maruta-o umaninoszeta.」 „Fel-
tette a fát a bakra.” ◆ huszárhuszár ◆ lóló 「Umani
notta.」 „Lóra ültem.” ◇ abareumaabareuma megvadultmegvadult
lóló ◇ usi-vausi-va usizureusizure uma-vauma-va umazureumazure hason-hason-
szőrűekszőrűek megértikmegértik egymástegymást ◇ uma-ouma-o usini-usini-
norikaerunorikaeru rosszrossz cserétcserét csinálcsinál ◇ oumaouma cső-cső-
dördör ◇ kuszearuumaninóarikuszearuumaninóari zsenikzsenik bogara-bogara-
saksak egyegy kicsitkicsit ◇ koumakouma csikócsikó ◇ kobikidai-kobikidai-
nómanóma fűrészbakfűrészbak ◇ dzsadzsaumadzsadzsauma makrancosmakrancos
lóló ◇ dzsadzsaumadzsadzsauma vadócvadóc 「Kono muszume-
va dzsadzsa umada!」 „Ez a kislány egy vadóc!”
◇ taneumataneuma tenyészcsődörtenyészcsődör ◇ dokonómano-dokonómano-
honekavakaranaihonekavakaranai nemnem tudni,tudni, kiki fia-borjafia-borja ◇

basaumabasauma gürizőgüriző dolgozódolgozó ◇ basaumabasauma igáslóigásló
「Basaumanojóni hataraku.」 „Gürizik, mint egy
igásló.” ◇ hadakaumahadakauma nyergeletlennyergeletlen lóló ◇ meu-meu-
mama kancakanca ◇ jaszeumajaszeuma gebegebe
umabokudzsóumabokudzsó ◆ lovardalovarda ◆ lovászatlovászat
umabuneumabune ◆ etetővályúetetővályú
umadosiumadosi ◆ Ló éveLó éve
umagaauumagaau ◆ megértimegérti egymástegymást 「Kareto umaga
avanai.」 „Nem értjük meg egymást.”

umaganuszumaretekarakojanoto-oumaganuszumaretekarakojanoto-o simerusimeru
◆ eső után köpönyegeső után köpönyeg
umagaoumagao ◆ lóarclóarc
umagaonoumagaono ◆ lóarcúlóarcú 「Umagaono geinódzsin」
„lóarcú celeb” ◆ lóképűlóképű
umageumage ◆ lószőrlószőr
umagojaumagoja ◆ istállóistálló ◆ lóistállólóistálló
umagojasiumagojasi ◆ lucernalucerna ◇ cunómagojasicunómagojasi veté-veté-
sisi csirkelábcsirkeláb ◇ muraszakiumagojasimuraszakiumagojasi takar-takar-
mánylucernamánylucerna
umagusiumagusi ◆ lóvakarólóvakaró
umahenumahen ◆ bal oldali ló-gyökbal oldali ló-gyök
umaiumai ◆ finomfinom 「Umai tabe mono-va hito-o si-
avaszeniszuru.」 „A finom étel boldoggá teszi az
embert.” ◆ ízesízes 「Enkaide umai rjóri-o takuszan
tabeta.」 „A banketten sok ízes ételt ettünk.” ◆

túltúl kedvezőkedvező 「Umai hanasini-va uragaaru.」
„Ami túl kedvező, ott biztosan van valami bukta-
tó.” ◆ túltúl szépszép 「Kono hanasi-va umaszugiru.」
„Ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.”

umaiumai ◆ jóljól csinálcsinál 「Kare-va kurumano untenga
umai.」 „Jól vezet.” ◆ jóljól tudtud 「Kare-va ni-
hongoga umai.」 „Jól tud japánul.” ◆ nagysze-nagysze-
rűrű 「Umai kangae」 „nagyszerű ötlet” ◆ ügyesügyes
「Kare-va hito-o acukaunogaumai.」 „Ügyesen
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bánik az emberekkel.” ◇ iimavasigaumaiiimavasigaumai értért
aa szavakhozszavakhoz 「Szono enzecusa-va ii mavasiga
umai.」 „Az a szónok ért a szavakhoz.” ◇ uma-uma-
kuikebakuikeba haha mindenminden jóljól megymegy 「Umakuikeba
nenmacumadeni kurumaga kaeru.」 „Ha minden
jól megy, meg tudom venni a kocsit az év végéig.”
◇ hanasigaumaihanasigaumai ügyesenügyesen forgatjaforgatja aa szótszót
「Hanasiga umainodeszukkari damaszareta.」
„Ügyesen forgatta a szót, és átvert.”

umaicsiumaicsi ◆ lóvásárlóvásár
umaiguainiumaiguaini ◆ jóljól 「Kono sasin-va umai guaini
toreta.」 „Ez kép jól sikerült.”

umaihanasiumaihanasi ◆ trükköstrükkös beszédbeszéd 「Szagisinó-
mai hanasini nottesimatta.」 „Bedőltem a csaló
trükkös beszédének.” ◆ túltúl csábítócsábító ajánlatajánlat
「Szon-naumai hanasi-va naikara noranai hóga-
ii.」 „Ez az ajánlat túl csábító, jobb ha nem foga-
dod el!”

umajaumaja ◆ istállóistálló ◆ lóistállólóistálló
umakataumakata ◆ kocsiskocsis
umakuumaku ◆ finomanfinoman ◆ ízesenízesen
umakuumaku ◆ csínjáncsínján 「Kósinrjó-va umaku
cukavanakute-va naranai.」 „A fűszerekkel csín-
ján kell bánni.” ◆ furfangosanfurfangosan 「Kodomono ki-
raina tabe mono-o umaku tabeszaszeta.」 „Fur-
fangosan etette meg a gyerekkel az ételt, amit nem
szeret.” ◆ jóljól 「Sasinga umaku toreta.」 „Jól si-
került a fénykép.” ◆ kedvezőenkedvezően 「Bandzsiuma-
kuitta.」 „Minden kedvezően alakult.” ◆ ügye-ügye-
sensen 「Csúsadzsóni kuruma-o umaku ireta.」
„Ügyesen leparkoltam a kocsit.”

umakuhamaruumakuhamaru ◆ besétálbesétál 「Umaku vanani ha-
matta.」 „Szépen besétált a csapdába.”

umakuikebaumakuikeba ◆ bizonyárabizonyára ◆ haha mindenminden jóljól
megymegy 「Umakuikeba nenmacumadeni kurumaga
kaeru.」 „Ha minden jól megy, meg tudom venni
a kocsit az év végéig.” ◆ remélhetőlegremélhetőleg
umakuikuumakuiku ◆ jóljól megymegy 「Atarasii dzsigjó-va
umakuitteiru.」 „Jól megy az új üzlet.” ◆ kijönkijön
「Dzsósito umakuikanai.」 „Nem jövök ki a fő-
nökömmel.” ◆ megférmegfér 「Otagaiumakujatteima-
szu.」 „Jól megférnek egymással.” ◆ sikerülsikerül
「Kittómaku ikudesó.」 „Meglátod, sikerülni
fog!”

umakujaruumakujaru ◆ jóljól járjár 「Sakkin-o mendzsosite-
moraunante umakujattane.」 „Jól járt, hiszen el-
engedték a kölcsönét.”

umakutaiódekinaiumakutaiódekinai ◆ nincsnincs aa helyzethelyzet magas-magas-
latánlatán 「Mada umaku taiódekiteinaikedo, ganba-
rimaszu.」 „Egyelőre nem vagyok a helyzet ma-
gaslatán, de összeszedem magam.”

umamiumami ◆ haszonhaszon ◆ ízletességízletesség ◆ umamiumami ◆

ügyességügyesség ◇ umaminoaruumaminoaru élvezetesélvezetes 「Uma-
minoaru engidatta.」 „Élvezetes előadás volt.” ◇

umaminonaiumaminonai pénzpénz nemnem hozóhozó 「Umaminonai
sóbaibakarisiteiru.」 „Az üzletei sohasem hoznak
pénzt.”

umaminoaruumaminoaru ◆ élvezetesélvezetes 「Umaminoaru eng-
idatta.」 „Élvezetes előadás volt.” ◆ kecsegtetőkecsegtető
「Umaminoaru teian-o uketa.」 „Kecsegtető
ajánlatot kaptam.”

umaminonaiumaminonai ◆ pénzpénz nemnem hozóhozó 「Umaminonai
sóbaibakarisiteiru.」 „Az üzletei sohasem hoznak
pénzt.”

úmanúman ◆ nőnő ◇ kjariaúmankjariaúman karrieristakarrierista nőnő ◇

szúpáúmanszúpáúman rendkívülirendkívüli képességűképességű nőnő ◇

bidzsineszu-úmanbidzsineszu-úman üzletasszonyüzletasszony ◇ vákingu-vákingu-
úmanúman dolgozó nődolgozó nő
umaninoruumaninoru ◆ lóra szálllóra száll ◆ lovagollovagol
umaninotteumaninotte ◆ lóhátonlóháton
umaniszógu-oumaniszógu-o cukerucukeru ◆ felszerszámozfelszerszámoz
「Umani szógu-o cuketa.」 „Felszerszámoztam a
lovat.”

umanofumidaiumanofumidai ◆ felhágókőfelhágókő
umanohizumenootoumanohizumenooto ◆ lódobogáslódobogás
umanohoneumanohone ◆ fiafia borjaborja 「Aicu-va dokono um-
ano honedaka sirenai.」 „Nem tudni, ki fia borja
az az ember.”

umanokeumanoke ◆ lószőrlószőr
umanokokuumanokoku ◆ déldél
umanomimininenbucuumanomimininenbucu ◆ egyikegyik fülénfülén be,be, má-má-
sikon kisikon ki ◆ falra hányt borsófalra hányt borsó
umanomureumanomure ◆ ménesménes
umanoriumanori ◆ lovagláslovaglás ◆ lovaslovas ◇ umanorinina-umanorinina-
ruru meglovagolmeglovagol 「Otoko-va taosita kini umano-
rininatta.」 „A férfi meglovagolta a kidöntött fát.”

umanorininaruumanorininaru ◆ lovaglóülésbenlovaglóülésben ráülráül ◆

meglovagolmeglovagol 「Otoko-va taosita kini umanorini-
natta.」 „A férfi meglovagolta a kidöntött fát.”
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umanoszóguumanoszógu ◆ lószerszámlószerszám
úman-ribuúman-ribu ◆ nők felszabadításanők felszabadítása
uma-ouma-o cugucugu ◆ lovatlovat váltvált 「Uma-o cuidepeszu-
tomade hasitta.」 „Váltott lovakkal vágtatott fel
Pestre.”

uma-ouma-o cunagucunagu ◆ befogjabefogja aa lovatlovat 「Basani
uma-o cunaida.」 „Befogtam a lovat a kocsiba.”

umaoiumaoi ◆ karámbakarámba tevéstevés ◆ málháslómálhásló hajtá-hajtá-
sasa ◆ málhásló hajtójamálhásló hajtója
uma-ouma-o usininorikaeruusininorikaeru ◆ rosszrossz cserétcserét csinálcsinál

umareumare ◆ alomalom 「Kono inu-va szegedono uma-
redeszu.」 „Ez a kutya szegedi alomból való.” ◆

származásszármazás 「Kizokuno umaredeszu.」 „Nemesi
családból származok.” ◆ születésszületés 「Gaikokú-
maredeszu.」 „Külföldön születtem.” ◇ gaikokú-gaikokú-
marenomareno külföldikülföldi születésűszületésű 「Gaikokúmareno
kagakusa」 „külföldi születésű tudós”

umarecukiumarecuki ◆ születésénélszületésénél fogvafogva 「Kare-va
umarecuki mega mienai.」 „Születésénél fogva
nem lát.” ◆ természeténéltermészeténél fogvafogva 「Kare-va
umarecuki ucsikidearu.」 „Természeténél fogva
zárkózott ember.”

umarecukinoumarecukino ◆ veleszületettveleszületett 「Kore-va va-
tasino umarecukino bjókideszu.」 „Ez egy velem
született betegség.”

umarekavariumarekavari ◆ reinkarnációreinkarnáció 「Umare kavari-
o sindzsiru.」 „Hisz a reinkarnációban.” ◆ újjá-újjá-
születésszületés 「Hiszaisita macsino umare kavari」
„földrengés sújtotta város újjászületése”

umarekavaruumarekavaru ◆ újjászületikújjászületik 「Kare-va maru-
de umare kavattakanojóni iki ikisiteiru.」 „Olyan
eleven lett, mint aki újjászületett.” ◆ újraszüle-újraszüle-
tiktik 「Umare kavattara nanininaritai?」 „Mi sze-
retnél lenni, ha újra születnél?”

umarekokjóumarekokjó ◆ szülőföldszülőföld 「Umare kokjó-o de-
ta.」 „Elhagytam a szülőföldemet.”

umarekokjónomacsiumarekokjónomacsi ◆ szülővárosszülőváros
umarenagaraumarenagara ◆ születésénélszületésénél fogvafogva 「Uma-
renagarano zenmósa.」 „Születésénél fogva világ-
talan.” ◆ vérébenvérében vanvan 「Kare-va umarenagara-
no szagisi.」 „Vérében van a szélhámosság.”

umarenagaranisiteumarenagaranisite ◆ születésénélszületésénél fogvafogva
「Umarenagaranisite mocu kenri」 „minket szü-
letésünknél fogva megillető jogok”

umarenoumareno ◆ születésűszületésű ◇ szengómarenoszengómareno há-há-
borúború utánután születettszületett 「Szengómareno szak-
ka」 „háború után született író” ◇ tokaiumare-tokaiumare-
nono városi születésűvárosi születésű
umarenuszakinomucukiszadameumarenuszakinomucukiszadame ◆ elsietnielsietni
valamitvalamit ◆ vetés előtt aratvetés előtt arat
umareocsiruumareocsiru ◆ világravilágra jönjön 「Umare ocsita
idzsó, nanika jakuni tacsitai.」 „Szeretnék hasz-
nos dolgot tenni, ha már egyszer a világra jöttem.”

umareruumareru ◆ gyökerezikgyökerezik 「Kjófu-va mucsikara
umareru.」 „A félelem a tudatlanságban gyökere-
zik.” ◆ jönjön 「Akacsan-va icu umareruno?」 „Mi-
kor jön a baba?” ◆ létrejönlétrejön 「Atarasii macsi-
ga umareta.」 „Új város jött létre.” ◆ megszüle-megszüle-
tiktik 「Vatasiga umareta hi-va amedatta.」 „Esett,
amikor megszülettem.” ◆ megteremmegterem 「Kono ka-
gakusano atamanitakuszan-no haszszóga umare-
ta.」 „Ennek a tudósnak sok gondolat megteremt
a fejében.” ◆ születikszületik 「On-nani umaretejokat-
ta.」 „Örülök, hogy nőnek születtem.” ◆ világ-világ-
rara jönjön 「Fujuni umareta.」 „Télen jöttem a vi-
lágra.” ◇ umaretaumareta születésiszületési 「Umareta tai-
dzsú4kirono akacsan」 „négy kilós születési súlyú
gyerek” ◇ umaretehadzsimeteumaretehadzsimete életébenéletében elő-elő-
szörször 「Umarete hadzsimetekaraokeni itta.」
„Életemben először mentem karaokézni.” ◇ ku-ku-
csikaraszakiniumarerucsikaraszakiniumareru nagyszájúnaknagyszájúnak szü-szü-
letikletik ◇ cukitarazudeumarerucukitarazudeumareru koraszülés-koraszülés-
selsel jönjön világravilágra 「Akacsan-va cukitarazude
umareta.」 „A baba koraszüléssel jött világra.”

umareszodacuumareszodacu ◆ születikszületik ésés nevelkediknevelkedik
「Hangaríde umare szodatta.」 „Magyarországon
születtem, és nevelkedtem.”

umareszodattabasoumareszodattabaso ◆ szülőföldszülőföld 「Umare
szodatta baso-o hanareta.」 „Eltávolodott a szülő-
földjétől.”

umaretaumareta ◆ születésiszületési 「Umareta taidzsú4kiro-
no akacsan」 „négy kilós születési súlyú gyerek”

umaretaatonohajameguszuriumaretaatonohajameguszuri ◆ esőeső utánután
köpönyegköpönyeg
umaretamamanoszugataumaretamamanoszugata ◆ anyaszültanyaszült mez-mez-
telentelen 「Umaretamamano szugatade neteiru.」
„Anyaszült meztelenül alszik.”

umaretatenoumaretateno ◆ újszülöttújszülött 「Umaretateno
koneko」 „újszülött cica”

umaretehadzsimeteumaretehadzsimete ◆ életébenéletében előszörelőször
「Umarete hadzsimetekaraokeni itta.」 „Életem-
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ben először mentem karaokézni.” ◆ életembenéletemben
「Umarete hadzsimete kiita.」 „Erről még éle-
temben nem hallottam.”

umaretekarahadzsimeteumaretekarahadzsimete ◆ életembenéletemben elő-elő-
szörször 「Szore-o umaretekara hadzsimete mita.」
„Ilyet életemben először láttam.”

umaruumaru ◆ benőbenő 「Mimitabunopiaszuno anaga
umattesimatta.」 „A fülemen benőtt a fülbevaló-
nak fúrt lyuk.” ◆ betemetődikbetemetődik 「Micsiga jukini
umatteiru.」 „A hó betemette az utat.” ◆ betöl-betöl-
tődiktődik 「Kecuin-va umatteiru.」 „Betöltötték az
üresedést.” ◆ betömődikbetömődik 「Anaga umatteiru.」
„Betömődött a gödör.” ◆ földföld aláalá kerülkerül 「Jó-
szaino iszekiga umatteita.」 „Föld alá került a vár-
rom.” ◆ teletele vanvan 「Kabe-va rakugakide umatte-
ita.」 „A fal tele volt graffitivel.”

umasioumasio ◆ sós zamatsós zamat
umaszónaumaszóna ◆ étvágygerjesztőétvágygerjesztő
umatobiumatobi ◆ bakugrásbakugrás
uma-vauma-va umazureumazure ◆ hasonszőrűekhasonszőrűek megértikmegértik
egymástegymást ◇ usi-vausi-va usizureusizure uma-vauma-va umazureumazure
hasonszőrűek megértik egymásthasonszőrűek megértik egymást
umazumeumazume ◆ meddő nőmeddő nő
umazuraumazura ◆ lóarclóarc
umazuranoumazurano ◆ lóarcúlóarcú ◆ lóképűlóképű 「Umazurano
hito」 „lóképű ember”

umazutajumazuumazutajumazu ◆ fáradhatatlanulfáradhatatlanul 「Uma-
zu tajumazu gogaku-o cuzuketa.」 „Fáradhatatla-
nul folytatta a nyelvtanulást.”

umeume ◆ japánjapán kajszikajszi ◆ japánjapán zöldbarackzöldbarack ◆

szilvaszilva
umeavaszeumeavasze ◆ ellensúlyozásellensúlyozás 「Zaiszeiakadzsi-
no ume avasze」 „költségvetési hiány ellensúlyo-
zása” ◆ jóvátételjóvátétel 「Miszuno ume avasze」 „hi-
ba jóvátétele” ◆ pótláspótlás 「Szonsicuno ume
avasze」 „veszteség pótlása”

umeavaszeruumeavaszeru ◆ jóváteszjóvátesz 「Cumano
tandzsóbi-o vaszuretakoto-o gókanareszutoran-
no júsokude ume avaszeta.」 „Egy drága éttermi
vacsorával tettem jóvá, hogy elfelejtettem a felesé-
gem születésnapját.” ◆ kipótolkipótol 「Tarinai bubun-
o ume avaszeta.」 „Kipótolta a hiányt.”

umeavaszeszuruumeavaszeszuru ◆ bepótolbepótol 「Szonsicuno
ume avaszesita.」 „Bepótoltam a veszteséget.”

umebosiumebosi ◆ aszalt szilvaaszalt szilva

umebosibabaaumebosibabaa ◆ pogácsaképűpogácsaképű öreg-öreg-
asszonyasszony
umecukuszuumecukuszu ◆ beborítbeborít 「Kóen-va csúrippude
ume cukuszareteita.」 „A park tulipánokkal volt
beborítva.” ◆ betemetbetemet 「Hokkaidó-va jukide
ume cukuszareta.」 „Hokkaidót betemette a hó.”
◆ betöltbetölt 「Szora-va hosini ume cukuszarete-
ita.」 „A csillagok betöltötték az éget.” ◆ ellepellep
「Hiroba-va hitode ume cukuszareteita.」 „A te-
ret ellepte a tömeg.”

umekigoeumekigoe ◆ jajgatásjajgatás ◆ nyögésnyögés ◆ nyöször-nyöször-
gésgés
umekigoe-oumekigoe-o ageruageru ◆ nyögnyög 「Omoi nimocuniu-
meki goe-o ageta.」 „Nyögött a nehéz teher alatt.”

umekigoe-oumekigoe-o moraszumoraszu ◆ felnyögfelnyög 「Kucúni kao-
o jugamete umeki goe-o morasita.」 „Fájdalomtól
eltorzult arccal felnyögött.”

umekomiumekomi ◆ beültetésbeültetés
umekomuumekomu ◆ beágyazbeágyaz 「Puraszutekkuni kinzok-
uga ume komareteimaszu.」 „Az műanyagba fé-
met ágyaztak be.” ◆ beültetbeültet 「Kono gidzsucude
atarasii ha-o ume komu kotogadekiru.」 „Ezzel a
technológiával új fogat lehet beültetni.”

umekomukotoumekomukoto ◆ implantációimplantáció
umekuumeku ◆ jajgatjajgat 「Fusósita heisi-va umeita.」
„A sérült katona jajgatott.” ◆ nyögdécselnyögdécsel ◆

nyöszörögnyöszörög 「Kandzsa-va umeita.」 „A beteg
nyöszörgött.” ◆ szűkölszűköl 「Kindzsono inuga ume-
ita.」 „A szomszéd kutyája szűköl.”

umekuszaumekusza ◆ hézagtöltőhézagtöltő 「Bokuga kaita
mono-va sinbunno ume kuszani cukavareta.」 „A
cikket, amit írtam hézagtöltőnek használták az új-
ságban.”

umemodokiumemodoki ◆ korallmagyalkorallmagyal ◇ kurómemodokikurómemodoki
japánjapán varjútövisvarjútövis ◇ szeijóumemodokiszeijóumemodoki var-var-
jútövisjútövis
umeruumeru ❶ temettemet 「Gomi-o cucsini umeta.」
„Földbe temette a szemetet.” ❷ eláselás 「Nuszunda
kinkai-o umeta.」 „Elásta a lopott aranyrudakat.”
❸ betöltbetölt 「Raikjaku-va kaidzsó-o umeta.」 „A
vendéget betöltötték a termet.” ❹ pótolpótol 「Dzsi-
barade akadzsi-o umeta.」 „Saját pénzből pótolta
a veszteséget.” ◆ ásás 「Kin-o cucsini umeta.」 „A
földbe ásta az aranyat.” ◆ beillesztbeilleszt 「Dzsigu-
szópazuruno szaigono icsipíszu-o umeta.」 „Beil-
lesztettem a kirakós játék utolsó darabját.” ◆ be-be-
letemetletemet 「Fukaku kao-o teni umeta.」 „Mélyen
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beletemette az arcát a kezébe.” ◆ bepótolbepótol 「Usi-
navareta dzsikanno kúhaku-o umeta.」 „Bepótol-
tam a kiesett időt.” ◆ betemetbetemet 「Ana-o um-
eta.」 „Betemette a gödröt.” ◆ betömbetöm 「Ana-o
cucside umeta.」 „Földdel betömtem a gödröt.”
◆ eltemeteltemet 「Inu-va hone-o umeta.」 „A kutya
eltemette a csontot.” ◆ fektetfektet 「Dórono
sitanikéburu-o umeta.」 „Az út alá kábelt fektet.”
◆ feltöltfeltölt 「Kubomi-o cucside umeta.」 „Föld-
del feltöltöttem a mélyedést.” ◆ kipótolkipótol
「Szonsicu-o umeta.」 „Kipótoltam a hiányt.” ◆

kitöltkitölt 「Sumide joka-o umeteiru.」 „A hobbim
kitölti a szabadidőmet.” ◆ lehűtlehűt 「Oju-o mizude
umeta.」 „Hideg víz hozzáöntésével lehűtöttem a
meleg vizet.” ◆ megtöltmegtölt 「Ana-o konkurítode
umeta.」 „A gödröt megtöltöttem betonnal.” ◇

aki-oaki-o umeruumeru feltöltfeltölt 「Hoteru-va hejano aki-o
umeta.」 „A hotel feltöltötte az üres szobákat.” ◇

ato-oato-o umeruumeru betöltibetölti aa helyéthelyét 「Vakamono-
ga teinentaisokusita sainno ato-o umeta.」 „Egy
fiatal töltötte be a nyugállományba vonult dolgozó
helyét.” ◇ szotobori-oszotobori-o umeruumeru közeledikközeledik
「Hantaiiken-o cubusiteitte szotobori-o umeta.」
„Az ellenvéleményeket megcáfolva közeledtem.”
◇ csicsúniumerucsicsúniumeru eláselás 「Takaramono-o csicsú-
ni umeta.」 „Elástam a kincset.”

umesuumesu ◆ japán szilvalikőrjapán szilvalikőr
umetateumetate ◆ feltöltésfeltöltés
umetatecsiumetatecsi ◆ feltöltöttfeltöltött területterület ◆ tenger-tenger-
től visszahódított földtől visszahódított föld
umetategomiumetategomi ◆ feltöltésrefeltöltésre használthasznált sze-sze-
métmét
umetateruumetateru ◆ feltöltfeltölt 「Kaigan-o gomide ume
tateta.」 „A tengerpartot feltöltötték szeméttel.”

umezuumezu ◆ szilvaecetszilvaecet
umiumi ◆ óceánóceán ◆ tengertenger 「Hangarí-va umiga-
nai.」 „Magyarországnak nincs tengere.” ◇ umi-umi-
niderunideru tengerretengerre szállszáll 「Rjósi-va umini deta.」
„A halász tengerre szállt.” ◇ csisionómicsisionómi vérten-vérten-
gerger ◇ csinómicsinómi vértengervértenger 「Csino umitonatta
szencsi」 „vértengerré vált csatamező” ◇ hinómihinómi
lángtengerlángtenger 「Macsi-va hino umininatta.」 „A
város lángtengerbe borult.”

umiumi ◆ szülésszülés 「Umino kurusimi」 „szülési fáj-
dalmak”

umiumi ◆ gennygenny 「Kizugucsikara umiga deteiru.」
„A sebből folyik a genny.” ◆ romlottságromlottság

「Gendai-va sakaino umiga detekiteiru.」 „Jelen
korunkban felszínre került a társadalom romlott-
sága.” ◇ umi-oumi-o mocumocu gennyesgennyes 「Umi-o mocuni-
kibi」 „gennyes pattanás”

umiaiszaumiaisza ◆ örvös bukóörvös bukó
umiaszobiumiaszobi ◆ tengerbentengerben pancsoláspancsolás ◆ tenge-tenge-
ri sportri sport
umibeumibe ◆ tengerparttengerpart
umibenoumibeno ◆ tengerpartitengerparti 「Umibeno beszszó」
„tengerparti nyaraló”

umibirakiumibiraki ◆ strandszezon kezdetestrandszezon kezdete
umibózuumibózu ◆ levestenkőslevestenkős ◆ tengeri szörnytengeri szörny
umicubameumicubame ◆ viharfecskeviharfecske ◇ himeumicubamehimeumicubame
európai viharfecskeeurópai viharfecske
umidasitamonoumidasitamono ◆ szüleményszülemény 「Ningenno zu-
nóga umi dasitamono」 „emberi agy szüleménye”

umidaszuumidaszu ◆ alkotalkot 「Szakka-va keszszaku-o umi
dasita.」 „A szerző zseniális művet alkotott.” ◆

előteremtelőteremt 「Okane-o umi daszu hóhó」 „pénz
előteremtésének módja” ◆ hozhoz 「Kono okane-
va maitosiicsi manenno risi-o umi daszu.」 „Ez a
pénz minden évben 10 ezer jen kamatot hoz.” ◆

kitalálkitalál 「Kakkitekina hóhó-o umi daszu.」 „Új-
szerű módszert talál ki.” ◆ szülszül 「Aidia-va
atarasiiaidia-o umi daszu.」 „Az ötlet új ötleteket
szül.” ◆ teremtteremt 「Keizaikiki-va ókuno sicugjósa-
o umi dasita.」 „A gazdasági válság sok munka-
nélkülit teremtett.” ◆ termeltermel 「Kakuhannó-va
enerugí-o umi daszu.」 „A nukleáris reakció ener-
giát termel.” ◇ umidasitamonoumidasitamono szüleményszülemény
「Ningenno zunóga umi dasitamono」 „emberi
agy szüleménye”

umideaszobuumideaszobu ◆ tengerbentengerben pancsolpancsol ◆ ten-ten-
gerben sportolgerben sportol
umigameumigame ◆ tengeritengeri teknősteknős ◇ aómigameaómigame le-le-
vesteknősvesteknős
umigaraszuumigaraszu ◆ lummalumma
umigavanopurétoumigavanopuréto ◆ óceáni lemezóceáni lemez
umigumokóumigumokó ◆ tengeri pókoktengeri pókok
umigumoruiumigumorui ◆ tengeri pókoktengeri pókok
umihebiumihebi ◆ siklóangolnasiklóangolna ◆ tengerikígyótengerikígyó
「Umi-o ojoideru umihebi-o mita.」 „A tenger-
ben tengerikígyó úszott.” ◇ erabúmihebierabúmihebi kínaikínai
tengerikígyótengerikígyó ◇ szegurómihebiszegurómihebi sárgahasúsárgahasú
tengerikígyótengerikígyó
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umihebizaumihebiza ◆ Északi VízikígyóÉszaki Vízikígyó
umijamaumijama ◆ tenger és hegyektenger és hegyek
umijuriumijuri ◆ tengeritengeri liliomliliom 「Umijurino kaszeki」
„tengeri liliom kövülete”

umimomienunifunajóiumimomienunifunajói ◆ elsietelsiet
uminariuminari ◆ tengermorajtengermoraj
uminarigaszuruuminarigaszuru ◆ morajlik a tengermorajlik a tenger
uminekoumineko ◆ feketefarkú sirályfeketefarkú sirály
uminideruuminideru ◆ tengerretengerre szállszáll 「Rjósi-va umini
deta.」 „A halász tengerre szállt.”

uminoumino ◆ tengeritengeri 「Umino iki mono」 „tengeri
élőlény”

uminocsicsiuminocsicsi ◆ szülőatyaszülőatya 「Kare-va rokettono
umino csicsida.」 „Ő a rakéta szülőatyja.”

uminokaoriuminokaori ◆ tengerillattengerillat
uminomizuuminomizu ◆ tengervíztengervíz
uminomonotomojamanomonotomocukanaiuminomonotomojamanomonotomocukanai ◆

bizonytalanbizonytalan 「Kekka-va mada umino monoto-
mo jamano monotomocukanai.」 „Az eredmény
még bizonytalan.”

uminoojauminooja ◆ édesszülőédesszülő ◆ szülőatyaszülőatya 「Karega
denvano umino ojadeszu.」 „Ő volt a telefon szü-
lőatyja.”

uminoojajoriszodatenoojauminoojajoriszodatenooja ◆ nevelőszülőknevelőszülők
kedvesebbek az eredeti szülőknélkedvesebbek az eredeti szülőknél
uminoszacsiuminoszacsi ◆ tengertenger ajándékaiajándékai ◆ tengertenger
gyümölcseigyümölcsei ◆ tengeritengeri ételétel ◆ tengeritengeri finom-finom-
ságokságok
uminoszanbucuuminoszanbucu ◆ tengeri terméktengeri termék
umi-oumi-o jamaniszurujamaniszuru ◆ lehetetlenlehetetlen dolgotdolgot csi-csi-
nálnál
umi-oumi-o mocumocu ◆ gennyesgennyes 「Umi-o mocunikibi」
„gennyes pattanás”

umiotoszuumiotoszu ◆ ellikellik 「Usi-va kousi-o umi oto-
szu.」 „A tehén borjút ellik.” ◆ rakrak 「Toriga
tamago-o umi otoszu.」 „A madár tojást rak.” ◆

világravilágra hozhoz 「Akacsan-o umi otoszu.」 „Kisba-
bát hoz a világra.”

umiszen-jamaszenumiszen-jamaszen ◆ ravaszravasz emberember ◆ vénvén
rókaróka
umiszuzumeumiszuzume ◆ ezüstalkaezüstalka
umiteumite ◆ tengerhez közeli területtengerhez közeli terület
umizoinoumizoino ◆ part mentipart menti ◆ tenger mellettitenger melletti

umizukiumizuki ◆ terhesség utolsó hónapjaterhesség utolsó hónapja
umóumó ◆ pehelypehely ◆ pihepihe ◆ tollazattollazat ◆ tollpe-tollpe-
helyhely ◆ tollpihetollpihe
umóbutonumóbuton ◆ pehelypaplanpehelypaplan 「Umóbuton-va
karukute atatakai.」 „A pehelypaplan könnyű és
meleg.” ◆ tollpaplantollpaplan 「Katakunatta umóbuton-
no ucsi naosi」 „keménnyé vállt tollpaplan fel-
bolyhosítása”

umoregiumoregi ◆ ismeretlenségismeretlenség 「Umore gino szei-
kacu」 „ismeretlenségben élés” ◆ mocsárfamocsárfa
「Umore giszaiku」 „mocsárfából készült mun-
ka”

umoregiumoregi ◆ feledésfeledés 「Umore gini hanaga sza-
ku.」 „Előbukkan a feledésből és tündöklik.”

umoreruumoreru ◆ elkallódikelkallódik 「Kareno szainó-va uzu-
moreteita.」 „Elkallódott a tehetsége.” ◆ elteme-elteme-
tődiktődik 「Iega jukini umoreteita.」 „A házat elte-
mette a hó.” ◆ ismeretlenségbenismeretlenségben élél 「Inakani
umoreteiru.」 „Vidéken, ismeretlenségben él.” ◆

kallódikkallódik 「Umoreta szainó」 „kallódó tehetség”
◇ siszeiniumorerusiszeiniumoreru elsikkadelsikkad 「Kareno szainó-
va siszeini umoreta.」 „Elsikkadt a tehetsége.” ◇

rekisiniumorerurekisiniumoreru történelemtörténelem süllyesztőjé-süllyesztőjé-
bebe kerülkerül 「Rekisini umoreta dzsinbucu」 „törté-
nelem süllyesztőjébe került ember”

umuumu ◆ begennyesedikbegennyesedik 「Hare monoga unda.」
„Begennyesedett a duzzanat.” ◆ elgennyedelgennyed ◆

elgennyesedikelgennyesedik 「Kizugucsi-va unda.」 „El-
gennyesedett a seb.” ◆ gennyesedikgennyesedik 「Kono
kizu-va umikanenai.」 „Ez a seb könnyen gennye-
sedik.” ◆ meggyűlikmeggyűlik 「Kizuga unda.」 „Meg-
gyűlt a seb.”

umuumu ◆ belefáradbelefárad ◇ umazutajumazuumazutajumazu fárad-fárad-
hatatlanulhatatlanul 「Umazu tajumazu gogaku-o cuzu-
keta.」 „Fáradhatatlanul folytatta a nyelvtanu-
lást.”

umuumu ◆ jelentkezésjelentkezés 「Sódzsóno umunikakava-
razu kensza-o uketa.」 „A tünetek jelentkezésétől
függetlenül megvizsgáltattam magam.” ◆ meglétmeglét
「Dzsindzsibu-va sikakuno umu-o kakuninsita.」
„A személyzeti osztály ellenőrizte a képesítés meg-
létét.” ◆ van-evan-e vagyvagy nincsnincs 「Ankétode kurum-
ano umu-o tazunerareta.」 „A kérdőíven megkér-
dezték, hogy van-e vagy nincs autónk.” ◆ van-van-
ee vagyvagy semsem 「Keikenno umu-o toimaszen.」
„Nem számít, hogy van-e tapasztalata vagy sem.”
◇ umuaicúdzsiruumuaicúdzsiru kiegészítikkiegészítik egymástegymást ◇
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umu-oumu-o ivaszazuivaszazu erőszakkalerőszakkal 「Umu-o ivasza-
zu curete ikareta.」 „Erőszakkal magával vitt.” ◇

umu-oumu-o ivaszezuivaszezu erőszakkalerőszakkal 「Umu-o ivaszezu
curete koi!」 „Ha kell, erőszakkal magammal
viszlek!” ◇ kon-in-umukon-in-umu családicsaládi állapotállapot 「Kon-
in-umuno ran-va kikonnimaru-o sita.」 „A csalá-
di állapotnál bekarikáztam a »házas« rubrikát.”

umuumu ◆ hmmhmm ◆ igenigen
umuumu ◆ ellikellik 「Usiga kousi-o unda.」 „A tehén
ellett.” ◆ eredményezeredményez 「Mainicsino undó-va
kiszeki-o unda.」 „A napi mozgás csodát eredmé-
nyezett.” ◆ fialfial 「Kinga kin-o umu.」 „A pénz
pénzt fial.” ◆ rakrak 「Szakana-va tamago-o umu.」
„A hal ikrát rak.” ◆ szülszül 「Dzsúnenmaeni
csónan-o umimasita.」 „Tíz évvel ezelőtt szültem
az első fiamat.” ◆ tojiktojik 「Kono vakadori-va
szaikintamago-o umi hadzsimeta.」 „Ez a jérce
most kezdett tojni.” ◆ vezetvezet 「Hinpuno kaku-
szaga gakurjokukakusza-o umu.」 „A vagyoni
egyenlőtlenség egyenlőtlenséghez vezet a tanulás-
ban.” ◇ anzurujoriumugajaszusianzurujoriumugajaszusi jobbjobb túl-túl-
esniesni rajtarajta ◇ umareruumareru gyökerezikgyökerezik 「Kjófu-
va mucsikara umareru.」 „A félelem a tudatlan-
ságban gyökerezik.” ◇ kanegako-okanegako-o umuumu pénzpénz
pénztpénzt fialfial ◇ kinri-okinri-o umuumu kamatozikkamatozik 「Kinri-
o umu kin-júsóhin」 „kamatozó értékpapír” ◇

kodomo-okodomo-o umuumu fialfial 「Anatano buta-va
nanbikikodomo-o undano?」 „Mennyit fialt a
disznótok?” ◇ kodomo-okodomo-o umuumu szülszül 「Ano
dzsoszei-va hatacside kodomo-o unda.」 „Az a nő
húszévesen szült.” ◇ kodomo-okodomo-o umuumu megfialmegfial
「Ieno nekoga kodomo-o unda.」 „A macskánk
megfialt.” ◇ tobigataka-otobigataka-o umuumu gyerekgyerek túl-túl-
szárnyaljaszárnyalja aa szüleitszüleit ◇ rigari-origari-o umuumu pénzpénz
pénzt fialpénzt fial
umuaicúdzsiruumuaicúdzsiru ◆ kiegészítik egymástkiegészítik egymást
umukotonakuumukotonaku ◆ fáradhatatlanulfáradhatatlanul 「Umuko-
tonaku cutometa.」 „Fáradhatatlanul igyekezett.”

umu-oumu-o ivaszazuivaszazu ◆ erőszakkalerőszakkal 「Umu-o iva-
szazu curete ikareta.」 „Erőszakkal magával vitt.”

umu-oumu-o ivaszezuivaszezu ◆ erőszakkalerőszakkal 「Umu-o iva-
szezu curete koi!」 „Ha kell, erőszakkal magam-
mal viszlek!”

umurautofugóumurautofugó ◆ trématréma
umuzarunintaiumuzarunintai ◆ fáradhatatlan türelemfáradhatatlan türelem
unun ◆ szerencseszerencse 「Ungajokattanode daiicsisibó-
ni gókakusita.」 „Szerencsém volt, felvettek az el-

sőnek megjelölt iskolába.” ◇ ungacukiruungacukiru elpár-elpár-
toltol tőletőle aa szerencseszerencse 「Unga cukita.」 „Elpár-
tolt tőlem a szerencse.” ◇ ungamuitekuruungamuitekuru rá-rá-
mosolyogmosolyog aa szerencseszerencse 「Unga muitekita.」
„Rám mosolygott a szerencse.” ◇ un-nimi-oun-nimi-o ma-ma-
kaszerukaszeru szerencséreszerencsére bízzabízza magátmagát 「Ato-
va unni mi-o makaszerusikanai.」 „Nem volt mit
tenni, a szerencsére bízta magát.” ◇ unhanete-unhanete-
matemate egyszeregyszer eljöneljön majdmajd aa szerencseszerencse ◇

kjóunkjóun kivételeskivételes szerencseszerencse 「Kjóunno hito-
datta.」 „Kivételesen szerencsés ember volt.” ◇

sóbu-vasóbu-va toki-notoki-no unun szerencsénszerencsén múlikmúlik aa győ-győ-
zelemzelem
unun ◆ igenigen 「Kare-va unto itta.」 „Igennel vála-
szolt.” ◇ untónazukuuntónazuku rábólintrábólint 「Unto unazui-
ta.」 „Rábólintottam.” ◇ untomoszuntomountomoszuntomo egyegy
kukkotkukkot semsem 「Hanasikaketemóntomoszuntomo
ivanakatta.」 „Hiába beszéltem hozzá, egy kukkot
sem szólt.” ◇ untomoszuntomountomoszuntomo egyegy árvaárva
szótszót semsem 「Icsimaino tegami-o jokosita ato-va
untomoszuntomo ittekonai.」 „Kaptam tőle egy
levelet, de azóta egy árva szót sem írt.”

únún ◆ hmmhmm
unabaraunabara ◆ óceánóceán ◆ tengertenger ◇ aónabaraaónabara kékkék
tengertenger ◇ óunabaraóunabara végtelenvégtelen vízfelületvízfelület ◇

óunabaraóunabara óceánóceán
unadareruunadareru ◆ lehorgasztjalehorgasztja aa fejétfejét 「Kana-
sikute unadareta.」 „Szomorúan lehorgasztotta a
fejét.”

unaderuunaderu ◆ lehajtja a fejétlehajtja a fejét
unadzsiunadzsi ◆ tarkótarkó
unagaszuunagaszu ◆ biztatbiztat 「Sicugjósiteiru tomodacsi-
ni súsoku-o unagasita.」 „Biztattam a munkanél-
küli barátomat, hogy keressen állást.” ◆ buzdítbuzdít
「Tó-va min-nani tóhjóni ikujóni unagasita.」 „A
párt szavazásra buzdított mindenkit.” ◆ meg-meg-
gyorsítgyorsít 「Ucsúkeikakuga kagakuno sinpo-o
unagasita.」 „Az űrprogram meggyorsította a tu-
domány fejlődését.” ◆ nógatnógat ◆ noszogatnoszogat
「Sakkinno henszai-o unagasita.」 „Noszogat-
tam, hogy adja meg az adósságát.” ◆ ösztökélösztökél
「Uma-o unagasita.」 „Ösztökélte a lovat.” ◆

ösztönözösztönöz 「Tomodacsini gaikokugo-o benkjó-
szurujóni unagasita.」 „A barátomat nyelvtanu-
lásra ösztönöztem.” ◆ sarkallsarkall 「Kaisa-va fukei-
kinotame kóricuka-o unagaszareta.」 „A recesszió
hatékonyságra sarkallta a vállalatokat.” ◆ ser-ser-
kentkent 「Kono kikaku-va kaisano szeicsó-o unaga-
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sita.」 „Ez a projekt serkentette a vállalat fejlődé-
sét.” ◆ sürgetsürget 「Hendzsi-o unagasita.」 „Sür-
gettem a választ.” ◆ unszolunszol 「Ottoni rjokó-o
unagasita.」 „Unszolta a férjét, hogy utazzanak
valahová.” ◇ csúi-ocsúi-o unagaszuunagaszu figyelmeztetfigyelmeztet
「Nomi szugi-e no csúi-o unagasita.」 „Figyel-
meztettem, hogy ne igyon sokat.”

unagaszukotounagaszukoto ◆ noszogatásnoszogatás
unagiunagi ◆ angolnaangolna ◇ sigiunagisigiunagi szalonkacsőrűszalonkacsőrű
angolnaangolna ◇ denkiunagidenkiunagi elektromos angolnaelektromos angolna
unagidonunagidon ◆ angolnás rizsestálangolnás rizsestál
unaginoborinounaginoborino ◆ magasbamagasba szökőszökő 「Unagino-
borino bukka」 „magasba szökő árak”

unaginokabajakiunaginokabajaki ◆ szószos,szószos, grillezettgrillezett an-an-
golnagolna
unaginonedokonojónaunaginonedokonojóna ◆ hosszúhosszú ésés keskenykeskeny
「Unagino nedokonojóna ie」 „hosszú és keskeny
lakás”

unanoszokohiunanoszokohi ◆ lóvakságlóvakság
unariunari ◆ bőgésbőgés 「Kousino unari」 „borjú bőgé-
se” ◆ búgásbúgás 「Toranszuno unari」 „transzfor-
mátor búgása” ◆ döngicsélésdöngicsélés 「Hacsino una-
ri」 „méhecske döngicsélése” ◆ fütyülésfütyülés 「Hó-
danno unari」 „ágyúgolyó fütyülése” ◆ lebegéslebegés
「Kotonaru súhaszúno otono unari」 „különböző
frekvenciájú hangok lebegése” ◆ morajlásmorajlás
「Umino unari」 „tenger morajlása” ◆ morgásmorgás
「Inuno unari」 „kutya morgása” ◆ nyöszörgésnyöszörgés
「Bjóninno unari」 „beteg ember nyöszörgése” ◆

trombitálástrombitálás 「Zóno unari」 „elefánt trombitá-
lása” ◆ üvöltésüvöltés 「Jadzsúno unari」 „vadállat
üvöltése” ◆ zúgászúgás 「Hikókino unari」 „repülő-
gép zúgása”

unaridaszuunaridaszu ◆ felnyüszítfelnyüszít 「Macsigaete inuno
asi-o fumuto, inu-va unari dasita.」 „Véletlenül a
kutya lábára léptek, és az felnyüszített.”

unarigoeunarigoe ◆ dörmögésdörmögés ◆ nyögésnyögés ◆ nyöször-nyöször-
gésgés 「Bjóninno unari goega rókani moreta.」 „A
betegek nyöszörgése kihallatszott a folyosóra.” ◆

üvöltésüvöltés 「Ókamino unari goega kikoeta.」
„Hallatszott a farkasok üvöltése.” ◆ vonításvonítás
unarigomaunarigoma ◆ búgócsigabúgócsiga
unaruunaru ❶ nyögnyög 「Omotai nimocu-o unarinagara
mocsi ageta.」 „Nyögve felemeltem a nehéz
poggyászt.” ❷ vonítvonít 「Inuga cuki-o mite unat-
teita.」 „A kutya vonított a Holdra.” ❸ üvöltüvölt

「Jadzsú-va unatteita.」 „A vadállat üvöltött.” ❹

bőgbőg 「Kousi-va unatteita.」 „A borjú bőgött.” ❺

süvítsüvít 「Kazega unatteita.」 „Süvített a szél.” ❻

búgbúg 「Kóacutoranszu-va unatteita.」 „A magas-
feszültségű transzformátor búgott.” ◆ bődülbődül ◆

brummogbrummog 「Kumaga unatteita.」 „A medve
brummogott.” ◆ döngicséldöngicsél 「Hacsiga unatte-
ita.」 „A méhecske döngicsélt.” ◆ dörmögdörmög 「Ku-
magaunatteita.」 „A medve dörmögött.” ◆ felbő-felbő-
düldül 「Usi-va unatta.」 „A tehén felbődült.” ◆ fü-fü-
tyültyül 「Hódan-va unatteita.」 „Az ágyúgolyó fü-
tyült.” ◆ morajlikmorajlik 「Gunsú-va unatteita.」 „A
tömeg morajlott.” ◆ morogmorog 「Inu-va dorobóni
unatta.」 „A kutya morgott a betörőre.” ◆ nyög-nyög-
décseldécsel 「Bjónin-va unatteita.」 „A beteg nyög-
décselt.” ◆ nyöszörögnyöszörög 「Bjóningaunatteita.」
„A beteg nyöszörgött.” ◆ sivítsivít 「Kobuta-va unat-
teita.」 „A malac sivított.” ◆ vinnyogvinnyog 「Keihók-
iga unatteita.」 „A riasztó vinnyogott.” ◆ vonyítvonyít
「Inugaútónatteita.」 „A kutya vonyított.” ◆ zúgzúg
「Umiga unatteita.」 „Zúgott a tenger.” ◇ útó-útó-
narunaru felmordulfelmordul 「Inu-va úto unatta.」 „A kutya
felmordult.” ◇ un-un-unaruun-un-unaru nyögdécselnyögdécsel 「Un-
un unarinagara omotai nimocu-o kacuida.」
„Nyögdécselve cipeltem a vállamon a nehéz ter-
het.”

unaszareruunaszareru ◆ felkiáltfelkiált álmábanálmában ◆ lidércnyo-lidércnyo-
másamása vanvan 「Unaszarete okita.」 „Lidércnyo-
másból ébredtem.” ◆ nyöszörögnyöszörög álmábanálmában ◆

rémálmairémálmai vannakvannak 「Akumuni unaszareteiru-
kanojóna unari goe-o dasita.」 „Üvöltő hangot
hallatott, mint aki rémálmot lát.”

unazuiteaiszacuszuruunazuiteaiszacuszuru ◆ fejbólintássalfejbólintással kö-kö-
szönszön 「Kare-va unazuite aiszacusita.」 „Fejbó-
lintással köszönt.”

unazukeruunazukeru ◆ érthetőérthető 「Ninkiga acumaruno-
va unazukeru.」 „Érthető, hogy miért lett népsze-
rű.” ◆ meggyőzőmeggyőző 「Unazukenai hendzsi」 „nem
meggyőző válasz”

unazukiunazuki ◆ biccentésbiccentés ◆ bólintásbólintás ◆ bóloga-bóloga-
tástás ◆ fejbólintásfejbólintás
unazukuunazuku ◆ biccentbiccent 「Kotobade-va naku unazu-
ite aiszacusita.」 „Nem köszönt, csak biccentett.”
◆ bólintbólint 「Kanodzsoga unazuita.」 „Bólintott.”
◆ bólogatbólogat 「Kanodzsoga unazukinagara itta.」
„Bólogatva mondta.” ◇ untónazukuuntónazuku rábólintrábólint
「Unto unazuita.」 „Rábólintottam.”

unbibiumuunbibiumu ◆ unbibiumunbibium
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unbiniriumuunbiniriumu ◆ unbiniliumunbinilium
unbiuniumuunbiuniumu ◆ unbiuniumunbiunium
uncsiuncsi ◆ fekáliafekália ◆ kakakaka ◆ kakikaki ◆ szarszar ◇ usi-usi-
nóncsinóncsi tehénlepénytehénlepény
uncsikuuncsiku ◆ nagynagy tudásbázistudásbázis ◆ tudástudás 「Kare-
va rekisiniun csikuga fukai.」 „Mélyreható a tör-
ténelemtudása.”

uncsinuncsin ◆ fuvardíjfuvardíj 「Uncsin-o toranakatta.」
„Nem számított fel fuvardíjat.” ◆ menetdíjmenetdíj ◆ ta-ta-
rifarifa ◆ viteldíjviteldíj 「Uncsin-o szeiszansita.」 „Ki-
egészítette a viteldíjat.” ◇ kin-icúncsinkin-icúncsin egysé-egysé-
gesges viteldíjviteldíj ◇ taikirouncsintaikirouncsin kilométeren-kilométeren-
kéntikénti viteldíjviteldíj ◇ hacunoriuncsinhacunoriuncsin alaptarifaalaptarifa
◇ motobaraiuncsinmotobaraiuncsin előreelőre fizetettfizetett viteldíjviteldíj
◇ varimasiuncsinvarimasiuncsin megemelt viteldíjmegemelt viteldíj
uncsinbakouncsinbako ◆ menetdíjperselymenetdíjpersely
uncsinhjóuncsinhjó ◆ menetdíjtáblázatmenetdíjtáblázat ◆ személy-személy-
díjszabásdíjszabás ◆ viteldíjtáblázatviteldíjtáblázat
uncsi-ouncsi-o moraszumoraszu ◆ bekakálbekakál ◆ bekakilbekakil
「Akacsangauncsi-o morasita.」 „A kisbaba beka-
kilt.” ◆ beszarikbeszarik
uncsi-o szuruuncsi-o szuru ◆ kakálkakál
uncsiszuruuncsiszuru ◆ kakilkakil 「Fucukakanmouncsisitei-
nai.」 „Már két napja nem kakiltam.” ◇ ueniun-ueniun-
csiszurucsiszuru rászarikrászarik 「Neko-va dzsútanno ueni-
uncsisita.」 „A macska rászart a szőnyegre.”

uncsiszurukotouncsiszurukoto ◆ kakiláskakilás ◆ szarásszarás
undamesiundamesi ◆ próbálkozáspróbálkozás ◆ szerencsepróbaszerencsepróba

undamesiniundamesini ◆ próbapróba szerencseszerencse 「Undame-
sini fukubukuro-o katta.」 „Próba szerencse, vet-
tem egy zsákbamacskás csomagot.”

undamesi-oundamesi-o szuruszuru ◆ szerencsétszerencsét próbálpróbál
「Takarakudzside undamesi-o sita.」 „Lottón
szerencsét próbáltam.”

undeiundei ◆ égég ésés földföld 「Undeino szagaaru.」 „A
különbség köztük ég és föld.”

undeiruundeiru ◆ gennyesgennyes 「Kizuga undeiru.」 „A seb
gennyes.”

undóundó ◆ kampánykampány 「Kinsuundó-o hadzsimeta.」
„Alkoholellenes kampányt indított.” ◆ mozgalommozgalom
◆ mozgásmozgás 「Kore-va njúton-no undóhóteisiki-
deszu.」 „Ez Newton mozgástörvénye.” ◆ mun-mun-
kavégzéskavégzés ◆ testedzéstestedzés 「Sokugono undóto-
site szandzsuppunaruita.」 „Evés után testedzés-

ként 30 percet sétáltam.” ◆ testmozgástestmozgás 「Un-
dóga hicujódeszu.」 „Szükségem van a testmoz-
gásra.” ◆ tornatorna ◇ ujokúndóujokúndó jobboldalijobboldali moz-moz-
galomgalom ◇ undóhiundóhi kampányköltségkampányköltség ◇ kaiten-kaiten-
undóundó forgómozgásforgómozgás ◇ kaiten-undókaiten-undó körmoz-körmoz-
gásgás ◇ kaihóundókaihóundó felszabadítófelszabadító mozgalommozgalom
◇ gakuszeiundógakuszeiundó diákmozgalomdiákmozgalom ◇ kakumei-kakumei-
undóundó forradalmiforradalmi mozgalommozgalom ◇ kata-okata-o mava-mava-
szúndószúndó vállkörzésvállkörzés ◇ kjódókumiaiundókjódókumiaiundó szö-szö-
vetkezetivetkezeti mozgalommozgalom ◇ kuszanoneundókuszanoneundó alul-alul-
rólról szerveződőszerveződő mozgalommozgalom ◇ kumiaiundókumiaiundó
szakszervezetiszakszervezeti mozgalommozgalom ◇ kóten-undókóten-undó or-or-
bitálisbitális mozgásmozgás ◇ szajokúndószajokúndó baloldalibaloldali
mozgalommozgalom ◇ simin-undósimin-undó polgáripolgári mozgalommozgalom ◇

szeidzsiundószeidzsiundó politikaipolitikai mozgalommozgalom ◇ szenón-szenón-
dódó hátgyakorlathátgyakorlat ◇ szenkjóndószenkjóndó választásiválasztási
kampánykampány ◇ szenkóundószenkóundó földföld alattialatti mozga-mozga-
lomlom ◇ szószeiundószószeiundó ingeringer vezéreltevezérelte mozgásmozgás
◇ taisúundótaisúundó tömegmozgalomtömegmozgalom ◇ csokuszen-csokuszen-
undóundó egyenesegyenes vonalúvonalú mozgásmozgás ◇ teikóundóteikóundó
ellenállásiellenállási mozgalommozgalom ◇ tószokúndótószokúndó egyen-egyen-
letesletes mozgásmozgás ◇ nissúundónissúundó napinapi mozgásmozgás
「Tentaino nissúundó」 „égitestek napi mozgása”
◇ haigaiundóhaigaiundó idegenellenesidegenellenes mozgalommozgalom ◇

hansaundóhansaundó reflexmozgásreflexmozgás ◇ hantaiundóhantaiundó til-til-
takozótakozó mozgalommozgalom ◇ bikaundóbikaundó szépítőszépítő moz-moz-
galomgalom 「Kankjóbikaundó」 „környezetszépítő
mozgalom” ◇ buraun-undóburaun-undó Brown-mozgásBrown-mozgás ◇

minken-undóminken-undó polgárjogipolgárjogi mozgalommozgalom
「Minken-undóga tenkaiszareta.」 „Polgárjogi
mozgalom bontakozott ki.” ◇ jagaiundójagaiundó sza-sza-
badtéribadtéri sportsport ◇ ródóundóródóundó munkásmozgalommunkásmozgalom

undóbuszokuundóbuszoku ◆ mozgáshiánymozgáshiány
undóbuszokunoundóbuszokuno ◆ mozgásszegénymozgásszegény
undóbuttaiundóbuttai ◆ mozgómozgó testtest 「Undóbuttaito
szeisibuttai」 „mozgó és nyugvó test”

undócsúszúundócsúszú ◆ mozgatóideg-központmozgatóideg-központ
undódzsóundódzsó ◆ sportpályasportpálya ◇ sicunaiundódzsósicunaiundódzsó
fedett sportpályafedett sportpálya
undóenerugíundóenerugí ◆ kinetikuskinetikus energiaenergia ◆ mozgásimozgási
energiaenergia
undófukuundófuku ◆ sportruházatsportruházat
undógakuundógaku ◆ kinematikakinematika ◆ kinetikakinetika ◆ moz-moz-
gástangástan
undógiundógi ◆ sportöltözéksportöltözék ◆ sportruhasportruha ◆ tor-tor-
naruhanaruha
undóguundógu ◆ sportfelszereléssportfelszerelés
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undógucuundógucu ◆ edzőcipőedzőcipő ◆ sportcipősportcipő ◆ torna-torna-
cipőcipő
undógutenundóguten ◆ sportüzletsportüzlet
undóhiundóhi ◆ kampányköltségkampányköltség
undóinundóin ◆ agitátoragitátor ◆ kampánystábkampánystáb tagjatagja ◆

korteskortes
undójóguundójógu ◆ sportfelszereléssportfelszerelés
undókaundóka ◆ aktivistaaktivista
undókaiundókai ◆ sportrendezvénysportrendezvény 「Sógakkóde un-
dókaiga okonavareta.」 „Az általános iskolában
sportrendezvényt tartottak.”

undókakuundókaku ◆ kinesztéziakinesztézia ◆ mozgásérzéke-mozgásérzéke-
léslés
undókikanundókikan ◆ mozgásszervmozgásszerv
undókinóundókinó ◆ mozgásfunkciómozgásfunkció
undókjógiundókjógi ◆ atlétikaatlétika
undónjúronundónjúron ◆ motoros neuronmotoros neuron
undónohószokuundónohószoku ◆ mozgástörvénymozgástörvény
undóoncsiundóoncsi ◆ ügyetlen a tornábanügyetlen a tornában
undóranundóran ◆ sportrovatsportrovat
undórjóundórjó ◆ impulzusimpulzus ◆ lendületlendület ◆ mozgás-mozgás-
mennyiségmennyiség ◇ kakúndórjókakúndórjó impulzusnyoma-impulzusnyoma-
tékték ◇ kakúndórjókakúndórjó perdületperdület
undórjóhozonszokuundórjóhozonszoku ◆ impulzusmegmaradásimpulzusmegmaradás
törvényetörvénye
undórjokuundórjoku ◆ hajtóerőhajtóerő
undórjónomómentoundórjónomómento ◆ impulzusnyomatékimpulzusnyomaték
undósiccsóundósiccsó ◆ ataxiaataxia
undósinkeiundósinkei ◆ motorosmotoros idegideg ◆ mozgáskész-mozgáskész-
ségség 「Kono ko-va undósinkeigaaru.」 „Ennek a
gyereknek jó a mozgáskészsége.” ◆ mozgató-mozgató-
idegideg ◇ kekkan-undósinkeikekkan-undósinkei vazomotorosvazomotoros
idegideg
undósinkeiszaibóundósinkeiszaibó ◆ mozgatóidegsejtmozgatóidegsejt
undószeihaigúsiundószeihaigúsi ◆ antherozoidantherozoid ◆ sperma-sperma-
tozoidtozoid
undószeinóundószeinó ◆ manőverezőmanőverező képességképesség 「Kono
kuruma-va undószeinógajoi.」 „Ennek a kocsinak
jó a manőverező képessége.”

undószeirigakuundószeirigaku ◆ sportélettansportélettan
undószensuundószensu ◆ atlétaatléta
undószuruundószuru ◆ mozogmozog 「Csotto undósita hóga-
ii.」 „Kell egy kicsit mozogni!” ◆ tornáziktornázik

「Csotto undósita hógaii.」 „Egy kicsit tornázni
kell!”

undótan-iundótan-i ◆ motoros egységmotoros egység
uneune ◆ bakhátbakhát ◆ bordaborda 「Unenoaru kidzsi」
„bordázott szövet” ◆ földhányásföldhányás ◆ szántásszántás ◇

szukinokosinóneszukinokosinóne bakhátbakhát
un-eiun-ei ◆ menedzselésmenedzselés ◆ üzemeltetésüzemeltetés ◆ ve-ve-
zetészetés ◇ keizaiun-eikeizaiun-ei gazdasággazdaság irányításairányítása ◇

szosikiun-eiszosikiun-ei szervezet irányításaszervezet irányítása
un-eigaisaun-eigaisa ◆ üzemeltetőüzemeltető ◆ üzemeltetőcégüzemeltetőcég
un-eihiun-eihi ◆ üzemeltetési költségüzemeltetési költség
un-eiiinkaiun-eiiinkai ◆ operatív bizottságoperatív bizottság
un-eisikinun-eisikin ◆ működőtőkeműködőtőke
un-eiszosikiun-eiszosiki ◆ operatív szervezetoperatív szervezet
un-eiszuruun-eiszuru ◆ menedzselmenedzsel 「Kare-va kaisa-o ke-
ieisiteiru.」 „Vállalatot menedzsel.” ◆ vezetvezet
「Dzsigjó-o un-eisiteiru.」 „Vállalkozást vezet.”

unemaunema ◆ barázdabarázda
un-enun-en ◆ felhő és füstfelhő és füst ◆ felhő és ködfelhő és köd
uneoriuneori ◆ bordázott szövésbordázott szövés ◆ ripszripsz
uneriuneri ◆ elhatalmasodáselhatalmasodás 「Hangenpacu undó-
nóneri」 „atomerőmű-ellenes mozgalom elhatal-
masodása” ◆ hullámossághullámosság 「Kamino kenóne-
ri」 „haj hullámossága” ◆ hullámzáshullámzás ◆ kacs-kacs-
karingózáskaringózás
unerigusiunerigusi ◆ nyárson sült halnyárson sült hal
uneruuneru ◆ hullámzikhullámzik 「Umino namigaunetteita.」
„Hullámzott a tenger.” ◆ kanyarogkanyarog 「Jamami-
csigaunetteita.」 „A hegyi út kanyargott.” ◆ kí-kí-
gyózikgyózik 「Micsini-va recugaunetteita.」 „Az ut-
cán kígyózott a sor.”

uneunesiteiruuneunesiteiru ◆ hullámoshullámos 「Uneunesiteiru
kamino ke」 „hullámos haj”

uneunetouneuneto ◆ kacskaringósankacskaringósan 「Kavagauneun-
eto nagareteiru.」 „A folyó kacskaringósan folyt.”

ungaunga ◆ csatornacsatorna ◆ öntözőcsatornaöntözőcsatorna ◇ kó-kó-
monsikiungamonsikiunga vízszabályozottvízszabályozott csatornacsatorna ◇

szuezuungaszuezuunga Szuezi-csatornaSzuezi-csatorna ◇ panamaun-panamaun-
gaga Panama-csatornaPanama-csatorna
ungacukiruungacukiru ◆ elpártolelpártol tőletőle aa szerencseszerencse
「Unga cukita.」 „Elpártolt tőlem a szerencse.”

ungahirakeruungahirakeru ◆ szerencsésszerencsés leszlesz 「Dzsin-
dzsaszanpaide unga hiraketa.」 „A szentélyláto-
gatás meghozta a szerencsémet.”
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ungaiiungaii / ungajoiungajoi ◆ szerencsésszerencsés ◆ szeren-szeren-
cséscsés 「Unga joi hito」 „szerencsés ember”

ungajoiungajoi / ungaiiungaii ◆ szerencsésszerencsés 「Unga joi
hito」 „szerencsés ember” ◆ szerencsésszerencsés
ungamuitekuruungamuitekuru ◆ rámosolyográmosolyog aa szerencseszerencse
「Unga muitekita.」 „Rám mosolygott a szeren-
cse.”

ungasiszutemuungasiszutemu ◆ csatornahálózatcsatornahálózat
ungavaruiungavarui ◆ pechespeches 「Kon-natokorode dzsósi-
ni auto-va nante unga varuindaró.」 „Peches do-
log pont itt találkozni a főnökömmel.”

unhanetemateunhanetemate ◆ egyszeregyszer eljöneljön majdmajd aa sze-sze-
rencserencse
uniuni ◆ tengerisüntengerisün ◆ tengerisüntengerisün petéjepetéje íze-íze-
sítvesítve
un-jóun-jó ◆ alkalmazásalkalmazás ◆ befektetésbefektetés ◆ kama-kama-
toztatástoztatás ◇ siszan-un-jósiszan-un-jó vagyongazdálko-vagyongazdálko-
dásdás ◇ siszan-un-jósiszan-un-jó eszközgazdálkodáseszközgazdálkodás
un-jokuun-joku ◆ szerencséreszerencsére 「Unjoku szaifuga mi-
cukatta.」 „Szerencsére meglett a pénztárcám.”

un-jószuruun-jószuru ◆ alkalmazalkalmaz 「Mukasikarano
kiszoku-o un-jósita.」 „Egy régi szabályt alkalma-
zott.” ◆ forgatforgat 「Okane-o un-jószuru.」 „Pénzt
forgat.” ◆ kamatoztatkamatoztat 「Okane-o un-jósitai.」
„Szeretném kamatoztatni a pénzemet!” ◆ kezelkezel
「Konofando-va nenkin-o un-jószuru.」 „Ez az
alap nyugdíjt kezel.”

un-juun-ju ◆ szállításszállítás ◆ szállítmányozásszállítmányozás ◇

kaidzsóun-jukaidzsóun-ju tengeritengeri szállításszállítás ◇

rikudzsóun-jurikudzsóun-ju szárazföldi szállításszárazföldi szállítás
un-judaidzsinun-judaidzsin ◆ szállítási miniszterszállítási miniszter
un-jugjósaun-jugjósa ◆ szállításiszállítási vállalatvállalat ◆ szállít-szállít-
mányozómányozó
un-junórjokuun-junórjoku ◆ szállítási kapacitásszállítási kapacitás
un-jusóun-jusó ◆ szállítási minisztériumszállítási minisztérium
un-jusóun-jusó ◆ szállítási miniszterszállítási miniszter
unkaunka ◆ felhőfelhő ésés ködköd ◇ unkanogotokuunkanogotoku kava-kava-
rogvarogva 「Hito-va unkano gotoku osi joszeteita.」
„A tömeg kavargott.”

unkaunka ◆ levélsáskalevélsáska
unkaiunkai ◆ felhőtengerfelhőtenger
unkanogotokuunkanogotoku ◆ kavarogvakavarogva 「Hito-va unka-
no gotoku osi joszeteita.」 „A tömeg kavargott.”

unkiunki ◆ fülledt melegfülledt meleg

unkjúunkjú ◆ leállásleállás ◆ üzemszünetüzemszünet
unkjúninaruunkjúninaru ◆ leállleáll 「Jamateszen-va unkjúni-
natta.」 „Leállt a Jamanote vonal.”

unkounko ◆ szarszar
unkóunkó ◆ járásjárás 「Cukino unkó」 „Hold járása”
◆ járatjárat 「Dórocúkódomenotamebaszuno unkó-
o csúsisita.」 „Az útlezárás miatt felfüggesztették
a buszjáratot.”

unkóunkó ◆ hajójárathajójárat ◆ repülőjáratrepülőjárat
unkóbin-noszukedzsúruunkóbin-noszukedzsúru ◆ repülésirepülési járat-járat-
tervterv
unkókeitóunkókeitó ◆ útvonalútvonal 「Baszuno unkókeitó」
„busz útvonala”

unkoszeizókiunkoszeizóki ◆ szargyártó húsdarabszargyártó húsdarab
unkoszuruunkoszuru ◆ szarikszarik
unkószuruunkószuru ◆ járjár 「Densa-va aszagodzsikara
unkósiteiru.」 „A vonatok reggel öt órától járnak.”
◆ mozogmozog 「Ókina kidóno ue-o unkószuru szui-
szei」 „kiterjedt pályán mozgó üstökös”

unkószuruunkószuru ◆ járjár 「Taifúnotame fune-va unkó-
siteimaszen.」 „A tájfun miatt nem járnak a ha-
jók.”

unmeiunmei ◆ gondviselésgondviselés 「Szeisi-o unmeini maka-
szeta.」 „A gondviselésre bízta az életét.” ◆ osz-osz-
tályrésztályrész 「Binbódearukoto-va kareno unmei-
datta.」 „Szegénység jutott osztályrészéül.” ◆

rendeltetésrendeltetés 「Buta-va koroszareru unmeidea-
ru.」 „A disznóknak az a rendeltetése, hogy le-
vágják.” ◆ sorssors 「Futari-va deau unmeidatta.」
„A sors összehozta őket.” ◆ végzetvégzet 「Anata-
va vatasino unmeida.」 „Te vagy a végzetem.” ◇

unmei-ounmei-o kimerukimeru megpecsételimegpecsételi aa sorsátsorsát
「Kono sikenga vatasino unmei-o kimeta.」 „Ez a
vizsga megpecsételte a sorsomat.” ◇ kusikiunmeikusikiunmei
sorssors iróniájairóniája ◇ kusikiunmeikusikiunmei sorssors szeszélyeszeszélye
◇ szúkinaunmeiszúkinaunmei balsorsbalsors
unmeikjódótaiunmeikjódótai ◆ sorstárssorstárs 「Kareto vatasi-va
unmeikjódótaideszu.」 „Ő a sorstársam.”

unmeinohinikuunmeinohiniku ◆ sors iróniájasors iróniája
unmeinohonunmeinohon ◆ nagykönyvnagykönyv 「Szubete unmeino
honde kakareta tórininaru.」 „Minden úgy lesz,
ahogy a nagykönyvben meg van írva.” ◆ sorssors
könyvekönyve
unmeinoitazuraunmeinoitazura ◆ sorssors fintorafintora 「Unmeino
itazurade gótósita ieno mocsi nusiga kare-o su-
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dzsucusita.」 „A sors fintora, hogy az operálta,
akinek a házát kirabolta.” ◆ sorssors játékajátéka 「Un-
meino itazurade karetoraibaruninatta.」 „A sors
játéka volt, hogy ő lett a riválisom.”

unmeinosounmeinoso ◆ sorssors könyvekönyve 「Kore-va unmeino
soni kiszareteiru.」 „Ez meg van írva a sors köny-
vében.”

unmei-ounmei-o kimerukimeru ◆ megpecsételimegpecsételi aa sorsátsorsát
「Kono sikenga vatasino unmei-o kimeta.」 „Ez a
vizsga megpecsételte a sorsomat.”

unmeironunmeiron ◆ fatalizmusfatalizmus
unmeironsaunmeironsa ◆ fatalistafatalista
unmeiszenunmeiszen ◆ sorsvonalsorsvonal 「Unmeiszen-o joko-
giru szengaikucuka mirareru.」 „Úgy látszik, hogy
sok vonal keresztezi a sorsvonalat.”

unmounmo ◆ csillámcsillám ◇ kinuunmokinuunmo szericitszericit ◇ kin-kin-
unmounmo flogopitflogopit ◇ kurónmokurónmo biotitbiotit ◇ kurónmokurónmo
macska-aranymacska-arany ◇ sirónmosirónmo csillámkőcsillámkő ◇ sirón-sirón-
momo muszkovitmuszkovit ◇ tecúnmotecúnmo lepidomelánlepidomelán ◇ ri-ri-
siaunmosiaunmo lepidolitlepidolit ◇ risiaunmorisiaunmo lítium-csillámlítium-csillám
◇ rin-unmorin-unmo lepidolitlepidolit
unmobanunmoban ◆ csillámlemezcsillámlemez
unmodókóunmodókó ◆ kalkofillitkalkofillit
unmohenganunmohengan ◆ csillámpalacsillámpala
unmotekkóunmotekkó ◆ csillámszerű ásványcsillámszerű ásvány
unmurinunmurin ◆ felhőerdőfelhőerdő
un-nansóun-nansó ◆ JünnanJünnan
un-nimi-oun-nimi-o makaszerumakaszeru ◆ szerencséreszerencsére bízzabízza
magátmagát 「Ato-va unni mi-o makaszerusikanai.」
„Nem volt mit tenni, a szerencsére bízta magát.”

un-nunun-nun ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Un-nunto rikucu-
bakarikoneteuruszai!」 „Hallgass, egyfolytában
csak okoskodsz!” ◆ ilyen-olyanilyen-olyan 「Un-nun iva-
naideszaszszato sigoto-o hadzsimenaszai!」
„Nem akarok ilyen-olyan kifogásokat hallani, állj
neki dolgozni!” ◆ miegymásmiegymás 「Szukina okasi-va
aiszukurímu, csokorétoun-nun.」 „Az édességek,
amiket szeretek a fagyi, a csoki meg miegymás.”

unóunó ◆ tolltüszőtolltüsző
unóunó ◆ jobb agyféltekejobb agyfélteke
unohanaunohana ◆ gyöngyvirágcserjegyöngyvirágcserje ◆ tofutofu rus-rus-
kójakója ◆ törpe gyöngyvirágcserjetörpe gyöngyvirágcserje
unokokuunokoku ◆ reggel hat órareggel hat óra
unomane-ounomane-o szurukaraszuszurukaraszu ◆ sokatsokat akarakar aa
szarka, de nem bírja a farkaszarka, de nem bírja a farka

unometakanomeunometakanome ◆ árgusárgus szemekszemek
「Tendzsihin-va nuszumarenaijóni uno metaka-
no mede kansiszareteiru.」 „Árgus szemekkel fi-
gyelik, hogy nem lopják-e el a kiállított darabot.”
◆ sasszemsasszem 「Riekinocsanszu-o uno metakano
mede szagasita.」 „Sasszemmel kereste a profitle-
hetőséget.”

unomiunomi ◆ egészben lenyelésegészben lenyelés
unominiszuruunominiszuru ◆ beveszbevesz 「Kare-va totemo sin-
dzsijaszui, nandemo unominiszuru.」 „Ő nagyon
hiszékeny, mindent bevesz.” ◆ egészbenegészben lenyellenyel
◆ gondolkodásgondolkodás nélkülnélkül elhiszelhisz 「Intánettode
jondakoto-o unominisitesimatta.」 „Gondolko-
dás nélkül elhitte, amit az interneten olvasott.”
◆ készpénznekkészpénznek veszvesz 「Szeidzsikaga iukoto-o
unominisinai hógaii.」 „Nem szabad készpénznek
venni, amit egy politikus mond.”

unpanunpan ◆ áruszállításáruszállítás ◆ fuvarfuvar ◆ fuvarozásfuvarozás
◆ szállításszállítás ◆ teherfuvarozásteherfuvarozás ◆ teherszál-teherszál-
lításlítás
unpangjósaunpangjósa ◆ fuvarosfuvaros ◆ fuvarozófuvarozó
unpanjakuunpanjaku ◆ szállítószállító
unpan-nojoiunpan-nojoi ◆ könnyen szállíthatókönnyen szállítható
unpanszuruunpanszuru ◆ fuvarozikfuvarozik 「Kono kaisa-va
haikibucu-o unpansiteiru.」 „A vállalat hulladé-
kot fuvarozik.” ◆ szállítszállít 「Takusí-va dzsókjaku-
o unpanszuru.」 „A taxi utasokat szállít.”

unpicuunpicu ◆ ecsetmozgásecsetmozgás ◆ tollforgatástollforgatás
unrjóunrjó ◆ felhőzöttség mértékefelhőzöttség mértéke
unrjókigóunrjókigó ◆ felhőzöttségi jelfelhőzöttségi jel
unsinunsin ◆ tűtű használatahasználata ◆ varrásvarrás 「Unsin-o
rensúszuru.」 „Gyakorolja a varrást.”

unsinjónunounsinjónuno ◆ varrásgyakorló szövetvarrásgyakorló szövet
unszanmusóunszanmusó ◆ köd előtte, köd utánaköd előtte, köd utána
unszanmusószuruunszanmusószuru ◆ köddé válikköddé válik
unszeiunszei ◆ szerencseszerencse 「Kare-va unszeigajoi.」
„Szerencsés ember.” ◇ unszei-ounszei-o uranauuranau jósoljósol
「Teszóuranaide unszei-o uranattemimaszen-
ka?」 „Nem akar jósoltatni a tenyeréből?” ◇

unszei-ounszei-o mirumiru jövendőtjövendőt mondmond 「Unszei-o mi-
temoratta.」 „Jövendőt mondattam.”

unszeihandanunszeihandan ◆ jóslásjóslás ◆ jövendőmondásjövendőmondás
unszei-ounszei-o mirumiru ◆ jövendőtjövendőt mondmond 「Unszei-o
mitemoratta.」 „Jövendőt mondattam.”
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unszei-ounszei-o uranauuranau ◆ jósoljósol 「Teszóuranaide
unszei-o uranattemimaszenka?」 „Nem akar jó-
soltatni a tenyeréből?”

unszóunszó ◆ áruszállításáruszállítás ◆ fuvarozásfuvarozás ◆ szállí-szállí-
tástás 「Sinamono-va unszónakani kovareta.」 „Az
áru szállítás közben megsérült.” ◇ kaidzsóun-kaidzsóun-
szószó tengeritengeri szállításszállítás ◇ kókúunszókókúunszó légilégi
szállításszállítás ◇ rikudzsóunszórikudzsóunszó szárazföldiszárazföldi
szállításszállítás ◇ rjokjakúnszórjokjakúnszó személyszállításszemélyszállítás
◇ rjokjakúnszórjokjakúnszó utasszállításutasszállítás
unszódzsóunszódzsó ◆ fuvarlevélfuvarlevél ◆ kísérőlevélkísérőlevél ◆ me-me-
netlevélnetlevél ◆ szállítólevélszállítólevél
unszógaisaunszógaisa ◆ szállítóvállalatszállítóvállalat
unszógjósaunszógjósa ◆ szállítószállító
unszójaunszója ◆ csomagszállítócsomagszállító 「Unszójaszanga
nimocu-o todokeni kimasita.」 „Jött a csomag-
szállító, hogy kézbesítse a csomagot.”

unszójakkanunszójakkan ◆ utazási feltételekutazási feltételek
unszókamocuunszókamocu ◆ teheráruteheráru
unszórjóunszórjó ◆ szállítási díjszállítási díj
unszószenunszószen ◆ szállítóhajószállítóhajó
unszószuruunszószuru ◆ szállítszállít 「Takusí-va rjokaku-o
unszószuru.」 „A taxi utasokat szállít.”

unszuiunszui ◆ felhő és vízfelhő és víz ◆ vándorszerzetesvándorszerzetes
unteiuntei ◆ felhő aljafelhő alja
unteiuntei ◆ majomlétramajomlétra
unteivatariunteivatari ◆ majomlétra-mászásmajomlétra-mászás
untenunten ◆ működésműködés 「Untenteisi」 „működés le-
állása” ◆ működtetésműködtetés 「Kikaino unten」 „gép
működtetése” ◆ üzemeltetésüzemeltetés 「Kikaino unten-
csúni mondaiga sódzsita.」 „A gép üzemeltetése
során probléma keletkezett.” ◆ vezetésvezetés 「Ku-
rumano unten」 „autóvezetés” ◇ insúnteninsúnten it-it-
tastas vezetésvezetés ◇ untencsúnountencsúno járójáró
「Untencsúnoendzsin-o naosita.」 „Megjavította
a járó motort.” ◇ kurumanóntenkurumanónten autóvezetésautóvezetés
「Kurumano unten-o hikaerujóni isani ivareta.」
„Az orvos mondta, hogy tartózkodjak az autóve-
zetéstől.” ◇ dzsidóuntendzsidóunten automatikusautomatikus üze-üze-
meltetésmeltetés 「Kikaino sudóuntento dzsidóunten」
„gép manuális és automatikus üzemeltetése” ◇

dzsidóuntendzsidóunten automatikusautomatikus vezetésvezetés 「Ku-
rumano sudóuntento dzsidóunten」 „kocsi ma-
nuális és automatikus vezetése” ◇ sújauntensújaunten éj-éj-
szakaiszakai üzemeltetésüzemeltetés ◇ sújauntensújaunten éjszakaiéjszakai
járatokjáratok indításaindítása 「Ómiszokaojobi gantan-va

sújauntenninarimaszu.」 „Szilveszter és újév kö-
zött éjszakai járatokat indítunk.” ◇ sukiobiun-sukiobiun-
tenten ittasittas vezetésvezetés ◇ piszuton-untenpiszuton-unten inga-inga-
járatjárat 「Furi kaebaszu-va rjóekino aida-o piszu-
ton untensiteiru.」 „A vonatpótló busz a két ál-
lomás között ingajáratban közlekedik.” ◇ mabi-mabi-
kiuntenkiunten ritkítottritkított járatokkaljáratokkal közlekedésközlekedés ◇

jopparaiuntenjopparaiunten ittasittas vezetésvezetés 「Jopparai un-
tenno tori simari-o kjókasita.」 „Megszigorították
az ittas vezetés elleni intézkedéseket.”

untencsúnountencsúno ◆ járójáró 「Untencsúnoendzsin-o
naosita.」 „Megjavította a járó motort.”

untendaiuntendai ◆ vezetőfülkevezetőfülke ◆ vezetőülésvezetőülés
untenkankakuuntenkankaku ◆ járatsűrűségjáratsűrűség 「Csikatecu-
va untenkankakuga midzsikai.」 „A metrónak
nagy a járatsűrűsége.”

untenkeirekisómeisountenkeirekisómeiso ◆ igazolókártyaigazolókártya be-be-
vont jogosítványúaknakvont jogosítványúaknak
untenmenkjountenmenkjo ◆ jogosítványjogosítvány
untenmenkjosóuntenmenkjosó ◆ gépjárművezetőigépjárművezetői enge-enge-
délydély ◆ jogosítványjogosítvány ◆ vezetőivezetői engedélyengedély ◇

dzsidósauntenmenkjosódzsidósauntenmenkjosó gépjármű-vezetőigépjármű-vezetői
jogosítványjogosítvány
unten-nissiunten-nissi ◆ üzemnaplóüzemnapló
unten-nodzsicugisikenunten-nodzsicugisiken ◆ forgalmi vizsgaforgalmi vizsga
unten-ounten-o miavaszerumiavaszeru ◆ nemnem járjár 「Jamano
teszen-va sibarakuno aidaunten-o miavaszetei-
maszu.」 „Bizonytalan ideig nem járnak a vona-
tok a Jamanote-vonalon.”

untenrekiuntenreki ◆ autóvezetésiautóvezetési tapasztalattapasztalat
「Untenrekiszandzsú nen」 „30 éves autóvezetési
tapasztalat”

untensauntensa ◆ kezelőkezelő ◇ fókurifutountensafókurifutountensa tar-tar-
goncavezetőgoncavezető
untensiuntensi ◆ vezetővezető ◇ densanóntensidensanóntensi vonat-vonat-
vezetővezető ◇ baszunóntensibaszunóntensi buszvezetőbuszvezető
untensicuuntensicu ◆ vezetőfülkevezetőfülke
untensihonuntensihon ◆ működőtőkeműködőtőke
untensikinuntensikin ◆ forgótőkeforgótőke ◆ működőtőkeműködőtőke
untensireidzsountensireidzso ◆ diszpécserközpontdiszpécserközpont ◆ for-for-
galomirányító irodagalomirányító iroda
untensuuntensu ◆ autóvezetőautóvezető ◆ gépkocsivezetőgépkocsivezető ◆

kocsivezetőkocsivezető ◆ sofőrsofőr ◆ vezetővezető 「Untensu-
va fucsúinijori dzsiko-o hiki okosita.」 „A vezető
figyelmetlensége okozta a balesetet.” ◇ kamika-kamika-
zeuntensuzeuntensu közveszélyesközveszélyes sofőrsofőr ◇ kisanón-kisanón-
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tensutensu masinisztamasiniszta ◇ kumoszukeuntensukumoszukeuntensu csi-csi-
bészbész taxisofőrtaxisofőr ◇ takusínóntensutakusínóntensu taxiso-taxiso-
főrfőr ◇ densanóntensudensanóntensu mozdonyvezetőmozdonyvezető ◇ ba-ba-
szuuntensuszuuntensu buszsofőrbuszsofőr ◇ baszunóntensubaszunóntensu
buszvezetőbuszvezető
untenszaszeruuntenszaszeru ◆ üzemeltetüzemeltet 「Kono kikai-va
nidzsújodzsikan untensiteiru.」 „Ezt a gépet 24
órán át üzemeltetik.”

untenszekiuntenszeki ◆ vezetőülésvezetőülés
untenszuruuntenszuru ◆ üzemelüzemel 「Kikai-va untensite-
ita.」 „A gép üzemelt.” ◆ vezetvezet 「Kuruma-o un-
tensiteita.」 „Kocsit vezetett.” ◇ untenszasze-untenszasze-
ruru üzemeltetüzemeltet 「Kono kikai-va nidzsújodzsikan
untensiteiru.」 „Ezt a gépet 24 órán át üzemelte-
tik.” ◇ orikaesiunten-oorikaesiunten-o szuruszuru ingajáratbaningajáratban
közlekedikközlekedik 「Dzsikonotame densa-va ori kaesi
unten-o siteiru.」 „Baleset miatt a vonat ingajá-
ratban közlekedik.”

untenteisiszaszeruuntenteisiszaszeru ◆ leállítleállít 「Kikaino
unten-o teisiszaszeta.」 „Leállítottam a gépet.”

untenteisiszuruuntenteisiszuru ◆ leállleáll 「Genpacu-va unten-
teisisita.」 „Az atomerőmű leállt.”

untounto ◆ egyegy csomócsomó 「Papurika-o unto katta.」
„Vettem egy csomó paprikát.” ◆ messzemessze 「Kare-
va anatajoriunto okanemocsideszu.」 „Ő messze
gazdagabb mint te vagy.” ◆ nagyonnagyon 「Unto si-
karareta.」 „Nagyon leszidtak.” ◆ rengetegrengeteg
「Mada dzsikangauntoaru.」 „Még rengeteg
időnk van.”

úntoúnto ◆ erősenerősen ◆ nyögvenyögve
untomoszuntomountomoszuntomo ◆ egyegy árvaárva szótszót semsem
「Icsimaino tegami-o jokosita ato-va untomo-
szuntomo ittekonai.」 „Kaptam tőle egy levelet,
de azóta egy árva szót sem írt.” ◆ egyegy kukkotkukkot
semsem 「Hanasikaketemóntomoszuntomo ivana-
katta.」 „Hiába beszéltem hozzá, egy kukkot sem
szólt.”

untónazukuuntónazuku ◆ rábólintrábólint 「Unto unazuita.」
„Rábólintottam.”

unuboreunubore ◆ beképzeltségbeképzeltség ◆ hiúsághiúság ◆ nagy-nagy-
képűségképűség ◆ önhittségönhittség ◆ önteltségönteltség ◆ rátar-rátar-
tiságtiság
unuborenocujoiunuborenocujoi ◆ nagyonnagyon beképzeltbeképzelt 「Unu-
boreno cujoi hito」 „nagyon beképzelt ember”

unuboreruunuboreru ◆ elszállelszáll 「Kare-va szaikinunu-
boreteiru.」 „Az a férfi mostanában nagyon el-

szállt.” ◆ képzelképzel magárólmagáról 「Utaga umaito unu-
boreteiru.」 „Azt képzeli magáról, hogy jól éne-
kel.” ◆ önteltöntelt 「Hidoku unuboreta otoko」
„borzasztóan öntelt férfi” ◇ unuboreteiruunuboreteiru hiúhiú
unuboreteunuborete ◆ önteltenöntelten
unuboreteiruunuboreteiru ◆ beképzeltbeképzelt 「Kare-va dzsibun-
va nandemodekirutónuboreteiru.」 „Nagyon be-
képzelt arra, hogy mindent meg tud csinálni.” ◆

hiúhiú ◆ önhittönhitt ◆ rátartirátarti
un-unun-un ◆ igenigen ◆ nyögdécselvenyögdécselve
un-un-en-niumuun-un-en-niumu ◆ ununenniumununennium
un-un-unaruun-un-unaru ◆ nyögdécselnyögdécsel 「Un-un unarina-
gara omotai nimocu-o kacuida.」 „Nyögdécselve
cipeltem a vállamon a nehéz terhet.”

un-vaun-va ten-niten-ni ariari ◆ senkisenki semsem kerülhetikerülheti elel aa
sorsátsorsát
unzaunza ◆ költőtalálkozóköltőtalálkozó
unzanunzan ◆ számolásszámolás 「Kare-va unzanga umai.」
„Jól tud számolni.”

unzariunzari ◆ ezez voltvolt azaz utolsóutolsó húzásodhúzásod 「Mó-
unzari, dzsikkani kaeru.」 „Ez volt az utolsó húzá-
sod, hazaköltözök az anyámhoz.” ◆ torkigtorkig vanvan
valamivelvalamivel 「Szusibakarideunzarisita.」 „Torkig
vagyok a szusival.”

unzariszaszeruunzariszaszeru ◆ untatuntat 「Szenszei-va
gakuszeitacsi-o unzariszaszeta.」 „A tanár untatta
a diákokat.”

unzariszuruunzariszuru ◆ elegeelege vanvan 「Dzsósino szekk-
jóniunzarisita.」 „Elegem van a főnököm kiok-
tatásából!” ◆ fanyalogfanyalog 「Takuszan-no sigoto-
niunzaridatta.」 „Fanyalogtam a sok munkától.”
◆ megcsömörlikmegcsömörlik tőletőle 「Hóren szóbakarideun-
zarida.」 „Megcsömörlöttem a sok spenóttól.” ◆

megelégelmegelégel 「Dzsósinoidzsimeniunzarisite kaisa-
o jameta.」 „Megelégelte a főnöke csipkelődését,
és felmondott.”

uouo ◆ halhal ◇ kavauokavauo folyamifolyami halhal ◇ szokóoszokóo
tengerfenékentengerfenéken élőélő halhal ◇ denkiuodenkiuo elektro-elektro-
mos halmos hal
uocuriuocuri ◆ horgászáshorgászás
uogasiuogasi ◆ folyóparti halpiacfolyóparti halpiac ◆ halpiachalpiac
uogokorouogokoro ◆ szívességtételszívességtétel
uohenuohen ◆ bal oldali hal-gyökbal oldali hal-gyök
uoicsibauoicsiba ◆ halpiachalpiac

38503850 untenszaszeru untenszaszeru – uoicsiba uoicsiba AdysAdys



uokokoroarebamizukokoroariuokokoroarebamizukokoroari ◆ jótétjótét he-he-
lyébe jót várjlyébe jót várj
uonomeuonome ◆ tyúkszemtyúkszem
uószaóuószaó ◆ fel-aláfel-alá járkálásjárkálás ◆ tanácstalanultanácstalanul
járkálásjárkálás
uószaószuruuószaószuru ◆ fel-aláfel-alá szaladgálszaladgál ◆ tanács-tanács-
talanultalanul járkáljárkál 「Heja-o uószaósita.」 „Tanács-
talanul járkált a szobában.”

uozauoza ◆ HalakHalak
uppunuppun ◆ elégedetlenségelégedetlenség ◆ méregméreg
uppun-ouppun-o haraszuharaszu ◆ kiadjakiadja aa mérgétmérgét
「Dencsú-o ketteuppun-o harasita.」 „Belerúgott
a villanyoszlopba, hogy kiadja a mérgét.” ◆ leve-leve-
zetizeti azaz idegességétidegességét 「Szupócu-o siteuppun-
o harasita.」 „Sportolással vezette le az idegessé-
gét.”

uppun-ouppun-o kakaerukakaeru ◆ elégedetlenelégedetlen 「Kokumin-
va szeifuno taiszakuni taisite uppun-o kakaetei-
ru.」 „A nép elégedetlen a kormány intézkedésé-
vel szemben.”

uppun-o oszaeruuppun-o oszaeru ◆ visszafojtja a dühétvisszafojtja a dühét
uraura ◆ alátámasztásalátámasztás 「Dzsidzsicuno uraga to-
reteinai.」 „Ez a tény nincs alátámasztva.” ◆ buk-buk-
tatótató 「Zettaiuragaaruna.」 „Itt kell lenni valami
buktatónak!” ◆ hátsóhátsó részrész 「Tatemonono
ura」 „épület hátsó része” ◆ hátuljahátulja 「Fútóno
urani-va háto gatanosíru-o hatta.」 „A boríték há-
tuljára szív alakú matricát ragasztottam.” ◆ írásírás
「Koin-o nagete uraga detara bokuga sokki-o
arau.」 „Dobjunk fel egy érmét! Ha írás, akkor én
mosogatok.” ◆ mögöttmögött 「Kare-va urade-va nani-
o itteiruka vakaranai.」 „Nem tudni, mit mond
rólad mögötted.” ◆ mögöttesmögöttes dologdolog 「Nanika
uragaarujóna kigaszuru.」 „Úgy érzem valami áll
emögött.” ◆ rejtettségrejtettség 「Kotobano urano
imi」 „szavak rejtett jelentése” ◆ visszájavisszája
「Sacuno urato omote-o macsigaeta.」 „Visszájá-
ra vette fel az inget.” ◇ asinóraasinóra talptalp 「Asino
urano hifuga katakunatteiru.」 „Bőrkeményedés
van a talpamon.” ◇ uragatoreruuragatoreru igazolódikigazolódik
「Karenoaribai-va uraga toreta.」 „Igazolódott az
alibije.” ◇ uraganaiuraganai lehetlehet tudnitudni hányadánhányadán
állunkállunk 「Kono szenszei-va sinszecude-va naiga,
szukunakutomo uraganai.」 „Ez a tanár nem ked-
ves, de legalább tudom, hányadán állok vele.” ◇

uraganaiuraganai nemnem kétszínűkétszínű 「Kare-va uraganai.」
„Az az ember nem kétszínű.” ◇ uratorihikiuratorihiki mu-mu-

tyityi ◇ uratorihikiuratorihiki titkostitkos ügyletügylet ◇ uraniurani há-há-
tultul ◇ ura-oura-o iuiu ironikusanironikusan mondmond ◇ ura-oura-o ka-ka-
eszueszu másikmásik oldalróloldalról néznéz 「Kono sippai-va ura-
o kaeszeba szeikótomo ieru.」 „Ez a kudarc másik
oldalról nézve sikerként is elkönyvelhető.” ◇ ura-ura-
oo torutoru igazoligazol 「Dzsóhóno ura-o toru.」 „Igazol-
ja a hírt.” ◇ ura-oura-o jomujomu mögémögé látlát 「Kotobano
ura-o jomu.」 „A szavak mögé lát.” ◇ omoteka-omoteka-
urakauraka elejeeleje vagyvagy hátuljahátulja ◇ omotekaurakaomotekauraka
fejfej vagyvagy írásírás ◇ omotekaurakaomotekauraka színeszíne vagyvagy
visszájavisszája ◇ tenóratenóra tenyértenyér
uraura ◆ öblöcskeöblöcske ◆ tengerparttengerpart
uraamiuraami ◆ fordított kötésfordított kötés
urabanasiurabanasi ◆ háttértörténetháttértörténet 「Szakka-va só-
szecuszószakuno urabanasi-o katatta.」 „Az író
elmesélte a regény írásának háttértörténetét.” ◆

kevésbékevésbé ismertismert történettörténet ◆ kulisszatitokkulisszatitok
「Szacueino urabanasi-o honnimatometa.」 „Egy
könyvben megírta a filmfelvétel kulisszatitkait.”

urabangumiurabangumi ◆ egyegy időbenidőben futófutó programprogram 「Ii
bangumidattanoni urabangumito tatakaenakat-
ta.」 „Egymagában jó műsor, de nem tudta fel-
venni a versenyt a vele egy időben futó program-
mal.”

urabjósiurabjósi ◆ hátsó borítóhátsó borító
urabonurabon ◆ lámpafesztivállámpafesztivál
urabon-eurabon-e ◆ UllambanaUllambana
urabureruurabureru ◆ lepusztullepusztul 「Urabureta tatemo-
no」 „lepusztult épület” ◆ lerongyolódiklerongyolódik
「Urabureta kakkó」 „lerongyolódott kinézet”

uraburetaborojauraburetaboroja ◆ rozogarozoga viskóviskó 「Urabu-
retaboro jadeno szeikacu-o siirareta.」 „Egy rozo-
ga viskóban tengette életét.”

uradanauradana ◆ lepusztultlepusztult bérházbérház ◆ lepusztultlepusztult
lakáslakás
uradourado ◆ hátsó ajtóhátsó ajtó
uradóriuradóri ◆ félreesőfélreeső utcautca ◆ mellékutcamellékutca ◆ si-si-
kátorkátor 「Sótengaino uradóri-o tótta.」 „A bevá-
sárló utca mögötti sikátoron át mentem.”

uradzsiuradzsi ◆ bélésbélés 「Kono kidzside-va uradzsi-o
cukenaito sitagiga szuketesimaimaszu.」 „Ehhez
a szövethez bélés kell, különben kilátszik az alsó-
nemű.”

uradzsi-ouradzsi-o cukerucukeru ◆ bélelbélel 「Uradzsino
cuitaszúcu-o kita.」 „Bélelt öltönyt viselt.” ◆ ki-ki-
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bélelbélel 「Kótoni uradzsi-o cuketa.」 „Kibéleltem a
kabátomat.”

uradzsirouradzsiro ◆ utadzsiro páfrányutadzsiro páfrány
uragaeruuragaeru ◆ kifordulkifordul 「Nuida kucusita-va ura-
gaetta.」 „A levetett zoknim kifordult.”

uragaesiuragaesi ◆ pontpont fordítvafordítva 「Kibisisza-va ai-
dzsóno uragaesida.」 „Pontosan azért vagyok szi-
gorú veled, mert szeretlek.” ◆ visszájáravisszájára fordí-fordí-
tástás
uragaesidekiruuragaesidekiru ◆ kifordíthatókifordítható 「Uragaes-
idekirukóto」 „kifordítható kabát”

uragaesiniuragaesini ◆ lefelélefelé fordítvafordítva 「Toranpu-o
uragaesini kubaru.」 „Lefelé fordítva osztja a la-
pokat.” ◆ visszájáravisszájára fordítvafordítva 「Kucusita-o
uragaesinihaita.」 „Visszájára fordítva vettem fel
a zoknit.”

uragaesiteiebauragaesiteieba ◆ másfelőlmásfelől ◆ mindezmindez arraarra
vallvall 「Uragaesite ieba aisiteirutoiukotodato
omoujo.」 „Mindez arra vall, hogy valójában sze-
reted őt.”

uragaeszuuragaeszu ◆ átfordítátfordít 「Jósi-o uragaesita.」
„Átfordítottam a papírlapot.” ◆ boncolgatboncolgat
「Dzsibunno fuman-o uragaesite kangaetemi-
ta.」 „Boncolgatni kezdtem az elégedetlenségem
okát.” ◆ kifordítkifordít 「Jófuku-o uragaeszu.」 „Ki-
fordítja a ruhát.” ◆ megfordítmegfordít 「Kurépu-o ura-
gaesita.」 „Megfordítottam a palacsintát.” ◆

visszájáravisszájára fordítfordít 「Dzsútan-o uragaesita.」
„Visszájára fordította a szőnyeget.” ◇ uragaesi-uragaesi-
teiebateieba mindezmindez arraarra vallvall 「Uragaesite ieba
aisiteirutoiukotodato omoujo.」 „Mindez arra
vall, hogy valójában szereted őt.” ◇ uragaesite-uragaesite-
iebaieba másfelőlmásfelől
uragakiuragaki ◆ forgatmányozásforgatmányozás
uragakiuragaki ◆ hátirathátirat
uragakidzsótouragakidzsóto ◆ átruházásátruházás forgatmányo-forgatmányo-
zássalzással
uragakininuragakinin ◆ forgatóforgató ◆ zsirálózsiráló
uragakiszuruuragakiszuru ◆ alátámasztalátámaszt 「Sucsó-o uraga-
kiszuru.」 „Alátámasztja az állítását.” ◆ forgat-forgat-
mányozmányoz ◆ hátirattalhátirattal ellátellát ◆ zsirálzsirál
「Tegata-o uragakiszuru.」 „Csekket zsirál.”

uraganaiuraganai ◆ lehetlehet tudnitudni hányadánhányadán állunkállunk
「Kono szenszei-va sinszecude-va naiga, szuku-
nakutomo uraganai.」 „Ez a tanár nem kedves,
de legalább tudom, hányadán állok vele.” ◆ nemnem

kétszínűkétszínű 「Kare-va uraganai.」 „Az az ember
nem kétszínű.”

uraganasiiuraganasii ◆ szomorkásszomorkás 「Ura ganasii ki-
bun」 „szomorkás hangulat”

uraganeuragane ◆ feketepénzfeketepénz ◆ hátvashátvas
uragareruuragareru ◆ elsatnyulelsatnyul ◆ elsenyvedelsenyved ◆ el-el-
száradszárad
uragatoreruuragatoreru ◆ igazolódikigazolódik 「Karenoaribai-va
uraga toreta.」 „Igazolódott az alibije.”

uragavauragava ◆ hátoldalhátoldal
uragiriuragiri ◆ árulásárulás 「Uragirigaatta.」 „Árulás tör-
tént.” ◆ hitszegéshitszegés
uragirikóiuragirikói ◆ árulásárulás
uragirimonouragirimono ◆ árulóáruló ◆ hitszegőhitszegő ◆ köpö-köpö-
nyegforgatónyegforgató
uragiruuragiru ◆ elárulelárul 「Tomodacsi-va uragitta.」
„Elárult a barátom.” ◆ megcsalmegcsal 「Cuma-o uragi-
ru.」 „Megcsalja a feleségét.” ◆ visszaélvisszaél 「Ka-
reno kói-va uragirareta.」 „Visszaéltek a jóindu-
latával.” ◇ kitai-okitai-o uragiruuragiru csalódástcsalódást okozokoz
「Kitai-o uragirujóde kokorogurusiinodeszuga,
kono dzsigjó-va mókaranai.」 „Sajnálom, hogy
csalódást kell okoznom, de ez a vállalkozás nem
hozhat hasznot.”

uragirukotouragirukoto ◆ eláruláselárulás
uragitteuragitte ◆ orvulorvul
uragoeuragoe ◆ falzettfalzett ◆ fejhangfejhang
uragosiuragosi ◆ passzírozáspasszírozás ◆ passzírozópasszírozó szitaszita
◆ szűrésszűrés ◆ szűrőszitaszűrőszita
uragosi-ouragosi-o szuruszuru / uragosiszuruuragosiszuru ◆ átszűrátszűr
「Szúpuno uragosi-o sita.」 „Átszűrtem a levest.”
◆ passzírozpasszíroz 「Potetono uragosi-o sita.」
„Krumplit passzíroztam.”

uragosiszuruuragosiszuru / uragosi-ouragosi-o szuruszuru ◆ átszűrátszűr
「Szúpuno uragosi-o sita.」 „Átszűrtem a levest.”
◆ passzírozpasszíroz 「Potetono uragosi-o sita.」
„Krumplit passzíroztam.”

uragucsiuragucsi ◆ hátsóhátsó ajtóajtó ◆ hátsóhátsó bejáratbejárat
「Dorobó-va uragucsikara sinnjúsita.」 „A betörő
a hátsó bejáraton ment be.” ◆ hátsóhátsó kijáratkijárat ◆

kiskapukiskapu ◆ tisztességtelen úttisztességtelen út
uragucsieigjóuragucsieigjó ◆ zugkocsmazugkocsma üzemeltetéseüzemeltetése
◆ zugvendéglő üzemeltetésezugvendéglő üzemeltetése

38523852 uradzsiro uradzsiro – uragucsieigjó uragucsieigjó AdysAdys



uragucsinjúgakuszuruuragucsinjúgakuszuru ◆ hátszéllelhátszéllel bejutbejut
「Kare-va daigakuni uragucsinjúgakusita.」
„Hátszéllel jutott be az egyetemre.”

uraharaurahara ◆ ellenkezőellenkező dologdolog 「Akaruku mieta-
keredomo kokoro-va uraharadatta.」 „Vidámnak
látszott, de ez ellenkezett az érzelmeivel.”

uraharanauraharana ◆ homlokegyenesthomlokegyenest ellenkezőellenkező
「Joszóto uraharana kekkaninatta.」 „A várttal
homlokegyenest ellenkező eredményt kaptunk.”

uraharaniuraharani ◆ ellenéreellenére 「Kitaito-va uraharani
sinsóhinno ure jukiga varukatta.」 „A várakozá-
sunk ellenére az új árut nem vitték az emberek.”

urajamaurajama ◆ hegy a ház végébenhegy a ház végében
urajamasigaruurajamasigaru ◆ irigykedikirigykedik 「Kare-va tanin-
nokotobakari urajamasigaru.」 „Mindig csak má-
sokra irigykedik.”

urajamasiiurajamasii ◆ irigyirigy 「Nagai nacujaszumigator-
erunante urajamasii.」 „Irigy vagyok rá, hogy
ilyen hosszú nyári szabadságot kap.” ◆ irigyelirigyel
「Bidzsinni umareta hitogaurajamasii.」 „Irigy-
lem a szépnek születetteket.”

urajamasikunaruurajamasikunaru ◆ megirigyelmegirigyel 「Kareno ku-
rumaga urajamasikunatta.」 „Megirigyeltem a
kocsiját.”

urajamuurajamu ◆ irigyelirigyel 「Kanodzsono bibó-o urajan-
deimaszu.」 „Irigyli a szépségét.”

urakagjóurakagjó ◆ hátsó üzelmekhátsó üzelmek
urakaidóurakaidó ◆ mellékútmellékút 「Omotekaidóto urakai-
dó」 „főút és mellékút” ◆ sötétsötét úrúr 「Dzsinszei-
no urakaidó-o aruiteiru.」 „Az élet sötét útjait jár-
ja.”

urakaraurakara ◆ hátulrólhátulról 「Dorobó-va urakara ha-
itta.」 „A betörő hátulról hatolt be.” ◆ mögülmögül
「Kaguno urakaragokiburiga detekita.」 „A bútor
mögül előbújt egy csótány.”

urakataurakata ◆ díszleteződíszletező ◆ háttéremberháttérember ◆ ma-ma-
gas rangú ember feleségegas rangú ember felesége
urakazeurakaze ◆ tengeri fuvallattengeri fuvallat
urakeiurakei ◆ vastag vonalazásvastag vonalazás
urakenuraken ◆ ökölhátökölhát
urakószakuurakószaku ◆ elsimításelsimítás ◆ színfalakszínfalak mögöt-mögöt-
ti manőverti manőver
urakószakuszuruurakószakuszuru ◆ titokbantitokban intézintéz 「Kami-
no ke-o genbani nokoszu urakószaku-o sita.」

„Titokban úgy intézte, hogy maradjon a tett hely-
színén hajszál.”

uramacsiuramacsi ◆ félreesőfélreeső városrészvárosrész ◆ lepusz-lepusz-
tult városrésztult városrész ◆ nyomornegyednyomornegyed
uramadouramado ◆ hátsó ablakhátsó ablak
uramakiuramaki ◆ kifordított tekercskifordított tekercs ◆ uramakiuramaki
uramanjuaruuramanjuaru ◆ titkos útmutatótitkos útmutató
urameurame ◆ ellenkezőellenkező oldaloldal ◆ fordítottfordított 「Omo-
temeto urame」 „sima és fordított”

uramenideruuramenideru ◆ visszafelévisszafelé sülsül elel 「Keikaku-
va uramenideta.」 „A terv visszafelé sült el.”

uramesiiuramesii ◆ elkapelkap 「Boku-va júreida, uramesi-
já!」 „Én vagyok a szellem, elkaplak!” ◆ nehez-nehez-
telőtelő 「Uramesiszóni miteita.」 „Neheztelően né-
zett.” ◆ sajnálkozósajnálkozó 「Uramesii kimocsininat-
ta.」 „Sajnálkoztam.”

uramiurami ◆ bosszúságbosszúság 「Karega uragittakoto-o
uramini omou.」 „Bosszant, hogy cserben ha-
gyott.” ◆ haragharag 「Kareno uramiga kienai.」
„Nem múlik el a haragja.” ◆ méregméreg 「Dama-
szareta urami-o harasitai.」 „Szeretném kitölteni
a mérgemet a csalón, amiért átvert.” ◇ urami-urami-
curamicurami felgyülemlettfelgyülemlett haragharag 「Kare-va
uramicurami-o cunoraszeta.」 „Egyre forrt benne
a felgyülemlett harag.” ◇ urami-ourami-o haraszuharaszu ki-ki-
engesztelődikengesztelődik 「Tomodacsi-va urami-o harasi-
tekureta.」 „A barátom kiengesztelődött.”

uramibusiuramibusi ◆ neheztelő panaszneheztelő panasz ◆ sirámsirám
uramicuramiuramicurami ◆ felgyülemlettfelgyülemlett haragharag 「Kare-
va uramicurami-o cunoraszeta.」 „Egyre forrt
benne a felgyülemlett harag.”

uramicsiuramicsi ◆ félreesőfélreeső utcautca 「Uramicsi-o tótte
dzsútai-o kaihisita.」 „Félreeső utcákon át elke-
rültem a torlódást.” ◆ hátsóhátsó útút ◆ sötétsötét útút
「Kare-va dzsinszeino uramicsi-o aruiteiru.」 „Az
élet sötét útjait járja.” ◆ tisztességtelentisztességtelen mód-mód-
szerszer ◆ titkostitkos útút 「Kaisa-va uramicsi-o cukatte
sódan-o szeiricuszaszeta.」 „A vállalat titkos uta-
kon át kötötte meg az üzletet.”

uramigaaruuramigaaru ◆ haragosharagos
uramigamasiiuramigamasii ◆ bosszankodikbosszankodik
「Uramigamasiikoto-o iuna.」 „Ne bosszankodj!”
◆ haragosharagos 「Uramigamasii kimocsininatta.」
„Haragot éreztem.” ◆ rosszallórosszalló 「Uramigama-
sii mede mirareta.」 „Rosszalló tekintettel nézett
rám.”
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uramigotouramigoto ◆ bosszankodásbosszankodás ◆ haragharag ◆ pa-pa-
naszkodásnaszkodás
uramigoto-ouramigoto-o iuiu ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Csicsiga no-
kosita sakkinnicuite urami goto-o itta.」 „Panasz-
kodtam, hogy az apám adósságot hagyott maga
után.”

uramikaszanarutekiuramikaszanaruteki ◆ esküdt ellenségesküdt ellenség
urami-ourami-o haraszuharaszu ◆ kiengesztelődikkiengesztelődik
「Tomodacsi-va urami-o harasitekureta.」 „A ba-
rátom kiengesztelődött.”

urami-ourami-o idakidaszuidakidaszu ◆ megorrolmegorrol 「Tomodacsi-
ni urami-o idaki dasita.」 „Megorroltam a bará-
tomra.”

urami-ourami-o kaukau ◆ megutáltatjamegutáltatja magátmagát 「Susó-
va kokuminno urami-o katta.」 „A miniszterelnök
megutáltatta magát a néppel.”

uramonuramon ◆ hátsó kapuhátsó kapu
uramuuramu ◆ bosszantjabosszantja valamivalami 「Dzsibunno
bakasza-o uranda.」 „Bosszantotta, hogy annyira
bolond volt.” ◆ fájlalfájlal
「Futamatakakeraretakoto-o urandeimaszu.」
„Fájlalta, hogy volt még valakije rajta kívül.” ◆

haragszikharagszik 「Okane-o kasiteagenakattanode
kare-va vatasi-o urandeimaszu.」 „Haragszik
rám, mert nem adtam neki kölcsön.” ◆ neheztelneheztel
「Kodomono koronoitazurademada vatasi-o
urandeimaszu.」 „A gyerekkori csínytevésemért
még mindig neheztel rám.” ◇ urandaaiteurandaaite ha-ha-
ragosragos 「Uranda aiteno madogaraszu-o vatta.」
„Betörte a haragosa ablakát.” ◇ urandekuruurandekuru
megharagszikmegharagszik 「Tomodacsi-va vatasinokoto-o
urandekita.」 „A barátom megharagudott rám.”
◇ hito-ohito-o uramujorimi-ouramujorimi-o urameurame könnyűkönnyű máso-máso-
kat okolnikat okolni
uramunoraszenuramunoraszen ◆ Ulam-spirálUlam-spirál
uranuran ◆ uránurán ◇ csóurangenszocsóurangenszo transzurántranszurán
elemelem ◇ nósukuurannósukuuran dúsítottdúsított uránurán
「Nósukuuran-o cukutta.」 „Dúsított uránt csi-
nált.”

uranagajauranagaja ◆ hátsó bérleményhátsó bérlemény
uranaiuranai ◆ jósjós ◆ jóslásjóslás 「Uranai-o sitemorat-
ta.」 „Jósoltattam magamnak.” ◆ jövendőmon-jövendőmon-
dásdás ◇ kádouranaikádouranai kártyajósláskártyajóslás ◇ kádou-kádou-
ranairanai kártyavetéskártyavetés ◇ getauranaigetauranai fapapucs-fapapucs-
feldobósfeldobós időjóslásidőjóslás ◇ teszóuranaiteszóuranai tenyér-tenyér-
jóslásjóslás ◇ tenkiuranaitenkiuranai időjóslásidőjóslás ◇ jumeura-jumeura-
nainai álomfejtésálomfejtés

uranaisiuranaisi ◆ jósjós 「Sórai-va uranai sininaritai.」
„Jós szeretnék lenni.” ◆ jövendőmondójövendőmondó ◇ te-te-
szóuranaisiszóuranaisi tenyérjóstenyérjós 「Ano teszóuranai si-
va incsikideszu.」 „Az a tenyérjós csaló.” ◇ ju-ju-
meuranaisimeuranaisi álomfejtőálomfejtő
uranaiszuruuranaiszuru ◆ jósoljósol 「Kádo-o cukatte urana-
isita.」 „Kártyából jósolt.” ◇ jumeuranaiszurujumeuranaiszuru
álmotálmot fejtfejt 「Okaaszan-ni jumeuranaisitemor-
atta.」 „Anyukám megfejtette nekem az álmo-
mat.”

uranariuranari ◆ betegesbeteges kinézetűkinézetű emberember ◆ sat-sat-
nya gyümölcsnya gyümölcs ◆ satnya töksatnya tök
uranattemorauuranattemorau ◆ megjósoltatmegjósoltat 「Kekkonun-
o uranattemoratta.」 „Megjósoltatta, hogy milyen
lesz a házasélete.”

uranauuranau ◆ jósoljósol 「Uranattemoratta.」 „Jósoltat-
tam.” ◆ megjósolmegjósol 「Mirai-o uranatta.」 „Meg-
jósolta a jövőmet.” ◇ unszei-ounszei-o uranauuranau jósoljósol
「Teszóuranaide unszei-o uranattemimaszen-
ka?」 „Nem akar jósoltatni a tenyeréből?” ◇

minóe-ominóe-o uranauuranau jósoljósol 「Mino ue-o uranatte-
moratta.」 „jósoltattam magamnak.”

urandaaiteurandaaite ◆ haragosharagos 「Uranda aiteno
madogaraszu-o vatta.」 „Betörte a haragosa abla-
kát.”

urandekuruurandekuru ◆ megharagszikmegharagszik 「Tomodacsi-va
vatasinokoto-o urandekita.」 „A barátom megha-
ragudott rám.” ◆ megharagudikmegharagudik
uraniurani ◆ hátulhátul
uranihauragaaruuranihauragaaru ◆ komplikáltkomplikált
uranihonuranihon ◆ Japán-tengerJapán-tenger felőlifelőli országrészországrész

uranikaeruuranikaeru ◆ visszájáravisszájára fordulfordul 「Kucusita-
va urani kaetta.」 „A zokni a visszájára volt for-
dulva.”

uraniumuuraniumu ◆ urániumuránium
uranivauraniva ◆ hátsókerthátsókert ◆ hátsóudvarhátsóudvar
uran-namarinendaiszokuteiuran-namarinendaiszokutei ◆ urán-ólomurán-ólom
kormeghatározáskormeghatározás
urannósukuurannósuku ◆ urándúsításurándúsítás
uranoimiuranoimi ◆ burkoltburkolt jelentésjelentés 「Kareno koto-
bano urano imi-va nandaró.」 „Vajon mi lehet a
burkolt jelentése annak, amit mondott?”

ura-o iuura-o iu ◆ ironikusan mondironikusan mond
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ura-oura-o jomujomu ◆ mögémögé látlát 「Kotobano ura-o jo-
mu.」 „A szavak mögé lát.”

ura-oura-o kaeszukaeszu ◆ másikmásik oldalróloldalról néznéz 「Kono
sippai-va ura-o kaeszeba szeikótomo ieru.」 „Ez a
kudarc másik oldalról nézve sikerként is elköny-
velhető.”

ura-oura-o kakukaku ◆ túljártúljár azaz eszéneszén 「Dorobó-va
keiszacuno ura-o kaite nigeta.」 „A tolvaj túljárt a
rendőrök eszén, és elmenekült.”

uraomoteuraomote ◆ elejeeleje ésés hátuljahátulja 「Tatemonono
uraomote」 „épület eleje és hátulja” ◆ ellentétellentét
「Kodzsinsóhito csocsikuricu-va uraomoteno
kankeiniaru.」 „A fogyasztás és a megtakarítási
ráta ellentétes kapcsolatban vannak.” ◆ fejfej vagyvagy
írásírás ◆ kétszínűségkétszínűség ◆ mindenminden oldaloldal 「Rekisi-
no uraomoteni cúdzsiteiru.」 „A történelem min-
den oldalát ismeri.” ◆ mindkétmindkét oldaloldal 「Kamino
uraomote」 „papír mindkét oldala” ◆ színeszíne ésés
visszájavisszája 「Szétáno uraomote」 „pulóver színe
és visszája”

uraomoteninaruuraomoteninaru ◆ visszájárólvisszájáról vanvan 「Tísacu-
ga uraomoteninatteirujo!」 „Visszájáról van raj-
tad a póló!”

uraomotenoaruuraomotenoaru ◆ álnokálnok 「Uraomotenoaru
hito」 „álnok ember” ◆ kétszínűkétszínű 「Ano hito-
va uraomotenoaru hitodeszu. Kagede-va anatano
varugucsi-o itteimaszu.」 „Az az ember kétszínű.
A hátad mögött rosszakat mond rólad.”

uraomotenonaiuraomotenonai ◆ egyenesegyenes 「Uraomotenonai
hitoda.」 „Egyenes ember.”

ura-oura-o torutoru ◆ igazoligazol 「Dzsóhóno ura-o toru.」
„Igazolja a hírt.”

urapuroszeszuurapuroszeszu ◆ háttérfolyamatháttérfolyamat
urarakanaurarakana ◆ derűsderűs 「Urarakana hito」 „derűs
ember” ◆ lágylágy napsütésesnapsütéses 「Urarakana haru-
no hizasi」 „lágy tavaszi napsütés”

uraruszanmjakuuraruszanmjaku ◆ UrálUrál
urasakaiurasakai ◆ alvilágalvilág
urasimakókaurasimakóka ◆ ikerparadoxonikerparadoxon
urasimataróurasimataró ◆ Urasima TaróUrasima Taró
urasiruurasiru ◆ uraciluracil
uraszabisiiuraszabisii ◆ elhagyatottelhagyatott 「Ura szabisii mu-
ra」 „elhagyatott falu” ◆ magányosmagányos 「Ura szab-
isii kokoromocsi」 „magányos érzés”

uraszakuuraszaku ◆ másodvetésmásodvetés

uraszandóuraszandó ◆ szentélybőlszentélyből kivezetőkivezető útút ◆

templomból kivezető úttemplomból kivezető út
urateurate ◆ hátsóhátsó 「Urateno kaidan」 „hátsó lép-
cső”

urateniurateni ◆ hátulhátul 「Hoteruno urateni mavatta
tokoroni nivagaaru.」 „Ha hátramegyünk, egy
kertet találunk a hotel mögött.” ◆ mögöttmögött
「Dzsindzsano urateni takehajasiga hirogatte-
ita.」 „A szentély mögött bambuszliget volt.”

uratorihikiuratorihiki ◆ kétes ügyletkétes ügylet
uratorihikiuratorihiki ◆ mutyimutyi ◆ titkos ügylettitkos ügylet
uraucsiuraucsi ◆ alátámasztásalátámasztás ◆ bélelésbélelés ◆ kasí-kasí-
rozásrozás ◆ megerősítésmegerősítés
uraucsi-ouraucsi-o szuruszuru / uraucsiszuruuraucsiszuru ◆ bélelbélel
「Kótono uraucsi-o sita.」 „Kabátot bélelt.” ◆ ka-ka-
sírozsíroz 「Kiredzsi-o vaside uraucsiszuru.」 „Japán
papírra kasírozza a szövetet.” ◆ megerősítmegerősít
「Kaszecu-o uraucsisita.」 „Megerősítette a felté-
telezést.”

uraucsiszuruuraucsiszuru / uraucsi-ouraucsi-o szuruszuru ◆ bélelbélel
「Kótono uraucsi-o sita.」 „Kabátot bélelt.” ◆ ka-ka-
sírozsíroz 「Kiredzsi-o vaside uraucsiszuru.」 „Japán
papírra kasírozza a szövetet.” ◆ megerősítmegerősít
「Kaszecu-o uraucsisita.」 „Megerősítette a felté-
telezést.”

urauratositaurauratosita ◆ lágylágy napsütésesnapsütéses 「Uraura-
tosita haru」 „lágy napsütéses tavasz”

uravakaiuravakai ◆ fiatalfiatal 「Ura vakai mibun」 „fiatal-
ság” ◆ hamvashamvas 「Ura vakai otome」 „hamvas
szűz” ◆ szendeszende 「Ura vakai hanajome」 „szen-
de menyasszony”

uravazauravaza ◆ fortélyfortély 「Katai niku-o javarakaku
rjóriszuru uravaza-o terebide mita.」 „A tévében
megmutatták a fortélyát annak, hogy hogyan lehet
megpuhítani a kemény húst.” ◆ mesterfogásmesterfogás ◆

műhelytitokműhelytitok ◆ ördöngösségördöngösség
urazukeurazuke ◆ alátámasztásalátámasztás 「Kareno kaszecu-
va détano urazukeganai.」 „Az adatok nem tá-
masztják alá a feltételezését.” ◆ bizonyítékbizonyíték
「Genkoku-va kokuhacu-o urazukerarenakatta.」
„A felperes nem tudta bizonyítékkal alátámasztani
a keresetét.” ◆ feltételfeltétel 「Kareno hacumei-va
gidzsucutekina urazukeganai.」 „Hiányoznak a
technikai feltételek a találmányához.”

urazukeruurazukeru ◆ alátámasztalátámaszt 「Kareno hanasi-o
urazukeru sóko-va nakatta.」 „Nem volt bizonyí-
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ték, amely alátámasztotta volna az állítását.” ◆

igazoligazol 「Mokugekisa-va bokuno hanasi-o urazu-
keta.」 „Egy szemtanú igazolta, amit mondtam.”
◆ megerősítmegerősít 「Gakuszecu-va szokuteinijotte
urazukerareta.」 „A mért adatok megerősítették
az elméletét.”

ureasigahajaiureasigahajai ◆ kelendőkelendő 「Kono sóhin-va ure
asiga hajai.」 „Ez az áru kelendő.”

ureeruureeru ◆ aggódikaggódik 「Dzsibunno sórai-o uree-
ta.」 „A jövőm miatt aggódtam.”

ureiurei ◆ aggodalomaggodalom 「Kanodzsono jokogaokara-
va ureiga kandzsirareta.」 „Az arca szegletéről ag-
godalom érződött.” ◆ félelemfélelem 「Szonaeareba
ureinasi.」 „Nem kell félnünk, ha felkészülünk a
bajra.” ◆ gondgond ◇ kókonóreikókonórei nyugtalanítónyugtalanító jö-jö-
vővő 「Kókono ureinaku taisokudekirujó, kókeisa-
o szodateta.」 „Utódot nevelt, hogy nyugodtan
hagyhassa ott céget.” ◇ szonaearebaureinasiszonaearebaureinasi
ha felkészülünk, nem kell aggódniha felkészülünk, nem kell aggódni
ureinisizundaureinisizunda ◆ gondterheltgondterhelt 「Ureini sizun-
da kao」 „gondterhelt arc”

urejukiurejuki ◆ eladásokeladások alakulásaalakulása ◆ eladásokeladások
számaszáma ◆ kelendőségkelendőség ◆ keresletkereslet 「Ure jukiga
varui.」 „Nincs rá kereslet.” ◇ urejukigajoiurejukigajoi vi-vi-
szikszik 「Sinsa-va ure jukiga joi.」 „Viszik az új ko-
csikat.” ◇ urejukigavaruiurejukigavarui nemnem viszikviszik 「Furui
ie-va ure jukiga varui.」 „Nem viszik a régi laká-
sokat.”

urejukigajoiurejukigajoi ◆ viszikviszik 「Sinsa-va ure jukiga
joi.」 „Viszik az új kocsikat.”

urejukigavaruiurejukigavarui ◆ nemnem viszikviszik 「Furui ie-va ure
jukiga varui.」 „Nem viszik a régi lakásokat.”

urekkourekko ◆ felkapottságfelkapottság 「Karega urekkono
rijú-va nandeszuka?」 „Mi a felkapottság oka?”

urekkonourekkono ◆ felkapottfelkapott 「Kare-va urekkono só-
szecukadeszu.」 „Felkapott regényíró.”

urekucsiurekucsi ◆ kelendőségkelendőség ◆ munkalehetőségmunkalehetőség
◆ piacpiac 「Konojóna sóhin-va ure kucsiganai.」
„Az ilyen termékre nincs piac.”

urenaiurenai ◆ eladhatatlaneladhatatlan
urenokoriurenokori ◆ eladatlaneladatlan 「Ure nokorino
jófukugatakuszan-arimaszu.」 „Sok az eladatlan
ruha.”

urenokoruurenokoru ◆ rárohadrárohad 「Nókani jamazumino-
ringoga ure nokotta.」 „A termelőkre rárohadt a

sok alma.” ◆ visszamaradvisszamarad 「Takuszan-no
sóhin-va ure nokotta.」 „Sok áru visszamaradt.”

ureruureru ◆ érikérik 「Ureta kudamono-va amai.」 „Az
érett gyümölcs édes.” ◆ megérikmegérik 「Konoringo-
va mada ureteinai.」 „Ez az alma még nem érett
meg.”

ureruureru ◆ elkelelkel 「Sóhin-va ikurade uretano?」
„Mennyiért kelt el az áru?” ◆ elel leszlesz advaadva
「Sóhin-va ureta.」 „Eladták az árut.” ◆ fogyfogy
「Kono sinszeihin-va ureteiru.」 „Fogy az új ter-
mék.” ◆ ismerikismerik 「Szekaide szakkatosite naga
ureteiru.」 „Íróként világszerte ismerik.” ◆ kelkel
「Sóhin-va urenai.」 „Nem kel az áru.” ◆ viszikviszik
「Kono szeihin-va imatotemo ureteimaszu.」
„Ezt a terméket most nagyon viszik.” ◇ urezuni-urezuni-
nokorunokoru eladatlaneladatlan maradmarad 「Sóhin-va urezuni
nokotteiru.」 „Az áru eladatlan maradt.” ◇ kao-kao-
gaurerugaureru ismerikismerik 「Kare-va kono gjókaide kao-
ga ureteiru.」 „Őt ebben az iparágban ismerik.” ◇

tobujóniurerutobujóniureru viszik,viszik, mintmint aa cukrotcukrot 「Ko-
no kucu-va tobujóni ureru.」 „Ezt a cipőt viszik,
mint a cukrot.” ◇ hanegahaetajóniureruhanegahaetajóniureru pil-pil-
lanatoklanatok alattalatt elkelelkel 「Sóhin-va hanega haet-
ajóni ureta.」 „Az áru pillanatok alatt elkelt.”

uresigaraszeruuresigaraszeru ◆ megörvendeztetmegörvendeztet 「Ka-
reno kotobaga vatasi-o uresigaraszeta.」 „A be-
széde megörvendeztetett.” ◆ örömet okozörömet okoz
uresiiuresii ◆ boldogboldog 「Uresikutetamaranakatta.」
„Repestem a boldogságtól.” ◆ derűsderűs ◆ örömteliörömteli
「Uresii toki」 „örömteli percek” ◆ örülörül 「Sú-
macuninatteuresikatta.」 „Örültem a hétvégé-
nek.” ◆ vidámvidám 「Uresii hi」 „vidám nap” ◇ ure-ure-
siikagirisiikagiri nagyonnagyon boldogboldog 「Oai dekite uresii
kagirideszu.」 „Nagyon boldog vagyok, hogy ta-
lálkozhattunk!” ◇ uresiszóniuresiszóni boldoganboldogan
「Csicsiojaninattakoto-o uresiszóni hanasita.」
„Boldogan újságolta, hogy apa lett.”

uresiigoszanuresiigoszan ◆ kellemes meglepetéskellemes meglepetés
uresiihimeiuresiihimei ◆ jójó hírhír 「Kanbai-va uresii himei-
deszu.」 „Jó hír, hogy mindent eladtunk.”

uresiikagiriuresiikagiri ◆ nagyonnagyon boldogboldog 「Oai dekite
uresii kagirideszu.」 „Nagyon boldog vagyok,
hogy találkozhattunk!”

uresiiosiraszeuresiiosirasze ◆ örömhírörömhír
uresiitokimokanasiitokimouresiitokimokanasiitokimo ◆ jóban-jóban-
rosszbanrosszban 「Uresii tokimo kanasii tokimo issoni-
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itai.」 „Jóban-rosszban együtt akarok veled len-
ni!”

uresinakiuresinaki ◆ örömkönnyek ejtéseörömkönnyek ejtése
uresinakiszuruuresinakiszuru ◆ örömébenörömében sírsír 「Gókakusite
uresi nakisita.」 „Örömömben sírtam, amikor át-
mentem a vizsgán.”

uresinamidauresinamida ◆ örömkönnyörömkönny
uresinamidauresinamida ◆ örömkönnyekörömkönnyek 「Uresi namida-
nimuszenda.」 „Örömkönnyek fojtogattak.”

uresinamida-ouresinamida-o nagaszunagaszu ◆ örömkönnyeketörömkönnyeket
hullathullat
uresiszauresisza ◆ boldogságboldogság 「Uresiszanoamarini
namidaga demasita.」 „Sírtam a boldogságtól.” ◆

örömöröm 「Uresiszani koega denakatta.」 „Meg sem
tudtam szólalni örömömben.”

uresiszóniuresiszóni ◆ boldoganboldogan 「Csicsiojaninattakoto-
o uresiszóni hanasita.」 „Boldogan újságolta,
hogy apa lett.”

ureszudzsiureszudzsi ◆ árucsoportjábanárucsoportjában kelendőkelendő áruáru
◆ kelendő árukelendő áru
ureszudzsinoureszudzsino ◆ kelendőkelendő 「Kono sóhin-va kó-
kademo ure szudzsideszu.」 „Ez az áru a magas
ára ellenére kelendő.”

ureszugiruureszugiru ◆ túléretttúlérett 「Konotomato-va ure
szugiteiru.」 „Ez a paradicsom túlérett.”

uretanuretan ◆ uretánuretán
urezuninokoruurezuninokoru ◆ eladatlaneladatlan maradmarad 「Sóhin-
va urezuni nokotteiru.」 „Az áru eladatlan ma-
radt.”

uriuri ◆ eladáseladás 「Urito kai」 „eladás és vétel” ◆

előnyelőny 「Kono ie-va hógakuga urida.」 „Ennek a
lakásnak a fekvése az előnye.” ◇ doruuridoruuri dollár-dollár-
eladáseladás
uriuri ◆ jobbjobb oldalioldali tök-gyöktök-gyök ◆ töktök ◇ urifuta-urifuta-
cucu úgy hasonlít egymásra, mint két tojásúgy hasonlít egymásra, mint két tojás
uriageuriage ◆ árbevételárbevétel 「Kono kaisano uriage-va
takai.」 „Ennek a vállalatnak nagy az árbevétele.”
◆ forgalomforgalom 「Kono miszeno uriage-va ókii.」
„Ennek a boltnak nagy a forgalma.” ◇ nenkan-nenkan-
uriageuriage éveséves forgalomforgalom ◇ nenkan-uriagenenkan-uriage éveséves
árbevételárbevétel
uriagecsóuriagecsó ◆ pénztárkönyvpénztárkönyv
uriagecsóuriagecsó ◆ pénztári blokkpénztári blokk
uriagedakauriagedaka ◆ árbevételárbevétel ◆ bevételbevétel
「Ókinadepáto-va csiiszana miszeno uriagedaka-

o kezutta.」 „A nagyáruház megnyirbálta a kisbol-
tok bevételét.”

uriarukuuriaruku ◆ házalházal 「Szódzsiki-o uri aruita.」
„Porszívóval házalt.”

uribauriba ◆ árusítóhelyárusítóhely 「Uri ba-va sinamono-
deippaininatta.」 „Az árusítóhelyek megteltek az
áruval.” ◆ pultpult 「Sokuhinuri bade hataraiteima-
szu.」 „Az élelmiszerpultnál dolgozik.” ◆ rész-rész-
legleg 「Depátonoomocsa uri bade hataraiteiru.」
„Az áruház játékrészlegén dolgozom.” ◇ kippúri-kippúri-
baba jegypénztárjegypénztár 「Ekino kippúri ba」 „állomás
jegypénztára” ◇ dzsósaken-uribadzsósaken-uriba jegypénz-jegypénz-
tártár
uricukeruuricukeru ◆ rásózrásóz 「Niszemono-o uricukerare-
ta.」 „Rám sóztak egy hamisítványt” ◆ rátukmálrátukmál
「Ten-in-va kjakuni kószui-o uricuketa.」 „Az el-
adó rátukmálta a vevőre a kölnit.”

uricukusiszéruuricukusiszéru ◆ kiárusításkiárusítás
uricukuszuuricukuszu ◆ kiárusítkiárusít
uricsiuricsi ◆ eladó földeladó föld
uricsúmonuricsúmon ◆ eladási megbízáseladási megbízás
uridasiuridasi ◆ forgalombaforgalomba hozatalhozatal 「Sinszeihin-
va uri dasininatta.」 „Forgalomba hozták az új
terméket.” ◆ kiárusításkiárusítás 「Autorettono uri da-
si」 „diszkont áru kiárusítása.” ◆ népszerűsí-népszerűsí-
téstés 「Uri dasi csúno szakka」 „népszerűsített
író” ◇ óuridasióuridasi nagynagy kiárusításkiárusítás ◇ fujumon-fujumon-
óridasióridasi téli kiárusítástéli kiárusítás
uridaszuuridaszu ◆ felfuttatfelfuttat 「Atarasii dzsojú-o uri
dasiteiru.」 „Felfuttat egy új színésznőt.” ◆ kezdkezd
「Uri dasitabakarino kasu」 „kezdő énekes” ◆ pi-pi-
acraacra dobdob 「Kurumaméká-va atarasiimoderu-o
uridasita.」 „Az autógyár új modellt dobott a pi-
acra.”

uridzsinuridzsin ◆ uridinuridin
urifutacuurifutacu ◆ hasonlíthasonlít egymásra,egymásra, mintmint kétkét
tojástojás ◆ megszólalásigmegszólalásig hasonlíthasonlít 「Kono fu-
tarino kodomo-va urifutacudeszu.」 „A két gyerek
megszólalásig hasonlít egymásra.” ◆ úgyúgy hason-hason-
lít egymásra, mint két tojáslít egymásra, mint két tojás
urigjokuurigjoku ◆ rövidrövid részvénypozíciórészvénypozíció ◆ shortshort
pozíciópozíció
uriharauuriharau ◆ túladtúlad 「Furuhon-jani furui hon-o
uri haratta.」 „Az antikváriumban túladtam a régi
könyveimen.”

uriieuriie ◆ eladó házeladó ház
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uriiszoguuriiszogu ◆ sietsiet azaz eladássaleladással 「Uri iszoguto
kibókakakude urenai.」 „Ha sietünk az eladással,
nem kapunk érte annyit, amennyit szeretnénk.”

urijaurija ◆ eladó házeladó ház ◆ eladó lakáseladó lakás
urijaszuiurijaszui ◆ kelendőkelendő 「Kono sóhin-va urija-
szui.」 „Ez az áru kelendő.”

urijobineurijobine ◆ eladási árfolyameladási árfolyam
urijoneurijone ◆ eladott rizseladott rizs
urikaiurikai ◆ adásvételadásvétel
urikai-ourikai-o szuruszuru ◆ kereskedikkereskedik 「Kabuno uri
kai-o szuru.」 „Részvényekkel kereskedik.”

urikakeurikake ◆ hitelbe eladáshitelbe eladás
urikakekandzsóurikakekandzsó ◆ hitelszámlahitelszámla
urikakekinurikakekin ◆ eladóieladói kintlevőségkintlevőség ◆ kintlevő-kintlevő-
ségség
urikataurikata ◆ eladóeladó
urikenuriken ◆ eladási bizonylateladási bizonylat
urikireurikire ◆ elkeltelkelt 「Omotomeno sóhin-va uri ki-
reninarimasita.」 „Az ön által keresett áru már el-
kelt.” ◆ kifogyottkifogyott
urikireruurikireru ◆ elfogyelfogy 「Batága uri kireta.」 „Elfo-
gyott a boltból a vaj.” ◆ elkelelkel 「Sóhin-va njúka-
sitajainaja, uri kireta.」 „Alighogy megérkezett az
áru, már el is kelt.” ◆ kifogykifogy 「Atarasii omocsa-
ga uri kireta.」 „Kifogytak az új játékból.”

urikiruurikiru ◆ kiárusítkiárusít 「Gecumacumadekono
sóhin-o uri kiritai.」 „A hónap végéig ki szeret-
nénk árusítani ezt az árut.” ◆ mindetmindet eladelad 「Ko-
no tanano sóhin-o uri kiranakerebanaranai.」
„Minden árut el kell adni erről a polcról!”

urikouriko ◆ árusárus
urikomiurikomi ◆ eladásieladási kampánykampány ◆ marketingmarketing ◆

reklámreklám ◆ reklámhadjáratreklámhadjárat
urikomigaszszenurikomigaszszen ◆ árharcárharc
urikomuurikomu ◆ csalogatjacsalogatja aa vevőketvevőket
「Sinszeihin-o uri konda.」 „Az új termékhez csa-
logatta a vevőket.” ◆ kiadkiad 「Kigjóhimicu-o uri
konda.」 „Vállalati titkokat adott ki.” ◆ kínálkínál
「Sinbunni dzsóhó-o uri konda.」 „Hírt kínált az
újságnak.” ◆ marketingmarketing tevékenységettevékenységet foly-foly-
tattat 「Nettode szeihin-o uri konda.」 „Internetes
marketing tevékenységet folytatott.” ◆ népsze-népsze-
rűsítrűsít 「Gaikokuni szeihin-o uri komótositeiru.」
„Külföldön próbálja népszerűsíteni a terméket.” ◆

reklámozreklámoz 「Dzsibun-o dzsózuni uri komenai.」

„Nem tudja ügyesen reklámozni magát.” ◆ tet-tet-
szelegszeleg 「Menszecude dzsibunno nórjoku-o uri
konda.」 „A tudásával tetszelgett az interjún.”

urikotobaurikotoba ◆ kötekedéskötekedés ◆ provokálásprovokálás
urikotobanikaikotobaurikotobanikaikotoba ◆ szószó szótszót követkövet
「Uri kotobani kai kotobadehidoi kenkaninat-
ta.」 „Szó szót követett, nagy veszekedés lett belő-
le.”

urimocsiurimocsi ◆ eladási pozícióeladási pozíció
urimonkuurimonku ◆ reklámszövegreklámszöveg
urimonourimono ◆ áruáru 「Uri monodeszunode szavara-
naidekudaszai.」 „Kérem, ne fogdossák össze az
árut!” ◆ eladóeladó tárgytárgy 「Kono tendzsihin-va uri
monode-va nai.」 „Ez a kiállított tárgy nem el-
adó.” ◆ értékcikkértékcikk ◆ vonzerővonzerő 「Kono kikai-va
sinraiszei-o uri mononisiteiru.」 „Ennek a gépnek
a megbízhatóság a vonzereje.”

urimononinaranaiurimononinaranai ◆ eladhatatlaneladhatatlan 「Kono
katacsino varui jaszai-va uri mononinaranai.」
„Ez a torz zöldség eladhatatlan.”

urimononiszuruurimononiszuru ◆ eladelad 「Moride tottakinoko-
o uri mononisita.」 „Eladta az erdőben szedett
gombát.” ◆ értékesítértékesít 「Dzsibunno keiken-o uri
mononisita.」 „Értékesítette a tapasztalatait.” ◆

hódíthódít 「Kono kikai-va kogatakeirjó-o uri mono-
nisita.」 „Ez a készülék a kis méretével és súlyával
hódít.” ◆ tőkéttőkét kovácsolkovácsol 「Kanodzso-va
ucukusisza-o uri mononisita.」 „Tőkét kovácsolt a
szépségéből.”

urinurin ◆ esőerdőesőerdő ◆ őserdőőserdő
urineurine ◆ eladásieladási árár 「Sóhinni takai uri ne-o cu-
keta.」 „Magas eladási árat szabott meg az árura.”
◆ eladóieladói árár 「Urine-o szagetemo urenakatta.」
„Az eladói árat lecsökkentve sem tudtuk eladni az
árut.”

urinidasiteiruurinidasiteiru ◆ eladóeladó
urinidaszuurinidaszu ◆ árulárul 「Tomodacsi-va ie-o urini
dasiteiru.」 „A barátom árulja a házát.” ◆ hirdethirdet
「Kuruma-o urini dasiteiru.」 „Hirdetem a kocsi-
mat.” ◆ meghirdetmeghirdet 「Ie-o urini dasita.」 „Meg-
hirdettem a lakásomat.”

urinocuruniurinocuruni naszubi-vanaszubi-va naranunaranu ◆ nemnem esikesik
messze az alma a fájátólmessze az alma a fájától
urinusiurinusi ◆ eladóeladó
uriosimuuriosimu ◆ sajnálsajnál eladnieladni 「Dzsikka-o uri osin-
da.」 „Sajnálom eladni a szüleim házát.”
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uriszabakuuriszabaku ◆ kiárusítkiárusít 「Zaikohin-o uriszaba-
ita.」 „Kiárusították a raktárkészletet.” ◆ túladtúlad
「Tóhin-o uriszabaita.」 „Túladott a lopott hol-
min.”

uritatakuuritataku ◆ leverileveri azaz áratárat 「Akadzsikigjóno
kabu-va uri tatakareta.」 „A ráfizetéses vállalat
részvényeinek árát leverték.”

uritatedzsútakuuritatedzsútaku ◆ építésépítés előttelőtt árusítottárusított
lakáslakás
uriteurite ◆ eladóeladó 「Uri te-va higotoni nedan-o curi
ageteita.」 „Az eladó napról napra növelte az
árat.” ◆ eladóeladó félfél 「Uri teto kai te」 „eladó és
vevő fél”

uritekaszenuritekaszen ◆ eladók által uralt piaceladók által uralt piac
uritesidzsóuritesidzsó ◆ eladóknakeladóknak kedvezőkedvező piacpiac ◆ el-el-
helyezőpiachelyezőpiac
uritobaszuuritobaszu ◆ bagóértbagóért eladelad 「Kuruma-o uri
tobasita.」 „Bagóért eladta a kocsiját.” ◆ elkó-elkó-
tyavetyéltyavetyél 「Ie-o uri tobasita.」 „Elkótyavetyél-
te a házát.” ◆ elseftelelseftel 「Eigano kaizokuban-
o uri tobasita.」 „Elseftelte a kalóz filmeket.” ◆

elszelelelszelel 「Szekkakuno zaiszan-o uri tobasita.」
„Elszelelte a nehezen szerzett vagyont.” ◆ eltiporeltipor
「Dokuszaisa-va kokuminno dzsijú-o uri tobasite-
iru.」 „A diktátor eltiporta a szabadságot.”

urivataszuurivataszu ◆ eladelad 「Akumani tamasii-o uri va-
tasita.」 „Eladtam a lelkem az ördögnek.”

urizanegaourizanegao ◆ ovális arcovális arc
urjóurjó ◆ csapadékmennyiségcsapadékmennyiség
urjókeiurjókei ◆ csapadékmérőcsapadékmérő
urouro ◆ odúodú 「Riszu-va uroni haitta.」 „A mókus
bebújt az odújába.” ◆ üregüreg
urouro ◆ eső és harmateső és harmat
urocukimavaruurocukimavaru ◆ csatangolcsatangol
「Matamojadoko-o urocuki mavatteitano?」
„Hol csatangoltál már megint?”

urocukuurocuku ◆ kószálkószál 「Micside inugaurocuite-
ita.」 „Az utcán egy kutya kószált.” ◆ lebzsellebzsel
「Kare-va icumokono súhen-o urocuiteiru.」
„Mindig a környékünkön lebzsel.” ◆ lófrállófrál
「Doko-o urocuitetano?Mó jonakano icsidzsini-
narutokodeszu!」 „Hol lófráltál? Már hajnali egy
óra van!” ◆ ólálkodikólálkodik 「Ieno súhenni dorobóga-
urocuiteiru.」 „A környékünkön ólálkodik egy be-
törő.”

urokinázeurokináze ◆ urokinázurokináz
urokouroko ◆ halpénzhalpénz ◆ hályoghályog 「Mekaraurokoga
ocsita.」 „Lehullott a hályog a szememről.” ◆ pik-pik-
kelykely 「Kono szakanani-va hotondo urokoga-
nai.」 „Ezen a halon szinte nincs is pikkely.” ◇

mekaraurokogaocsirumekaraurokogaocsiru kinyílikkinyílik aa csipájacsipája
「Nagaku damaszareteitaga, mekara urokoga
ocsita.」 „Sokáig félrevezettek, de kinyílt a csi-
pám.” ◇ mekaraurokogaocsirumekaraurokogaocsiru lehulllehull aa há-há-
lyog a szemérőllyog a szeméről
urokogumourokogumo ◆ bárányfelhőbárányfelhő
úroncsaúroncsa ◆ oolong teaoolong tea
uron-nauron-na ◆ gyanúsgyanús 「Uronna kódó」 „gyanús vi-
selkedés” ◆ kéteskétes
urooboeurooboe ◆ halványhalvány emlékezetemlékezet 「Dzsunro-va
uro oboede nantoka tadori cuita.」 „Halványan
emlékeztem az útra, ezért valahogy odataláltam.”

uróroszuruuróroszuru ◆ járkáljárkál 「Ocsi cukazu hejano
naka-o urórositeita.」 „Idegesen járkáltam a szo-
bában.” ◆ kolbászolkolbászol 「Norainuga kindzso-o
urórositeiru.」 „Egy kóbor kutya a környékünkön
kolbászol.” ◆ kuncsorogkuncsorog 「Kon-na tokorode na-
niurórositeiruno?」 „Te meg mit kuncsorogsz
itt?” ◆ lézenglézeng 「Kono atari-va fúrigangaurocu-
iteiru.」 „Ezen a környéken huligánok lézenge-
nek.” ◆ lődöröglődörög 「Nan-ninkano fusinsaga
kindzso-o urórositeita.」 „Néhány gyanús külsejű
ember lődörgött a környéken.” ◆ nyugtalanko-nyugtalanko-
dikdik 「Macsiaisicude kenszano kekka-o urórosi-
nagara matteita.」 „A váróteremben nyugtalan-
kodva váram a vizsgálat eredményét.” ◆ ólálko-ólálko-
dikdik 「Ieno mavari-o ajasii hitogaurórositeiru.」
„Gyanús alak ólálkodik a ház körül.” ◆ őgyelegőgyeleg
「Cuma-va icsinicsidzsúdepátodeurórositeita.」
„A feleségem egész nap az áruházban őgyelgett.”

urórotouróroto ◆ tévelyegvetévelyegve 「Mokutekimonaku,
uróroto arukimavatteita.」 „Céltalanul tévelyegve
sétáltam.”

uroszószecuuroszószecu ◆ időjárás viszontagságaiidőjárás viszontagságai
urotaeruurotaeru ◆ elvesztielveszti aa nyugalmátnyugalmát 「Kare-
va keh-siteurotaenai.」 „Sohasem veszti el a nyu-
galmát.” ◆ kétségbeesikkétségbeesik 「Csottositakotodes-
zuguni urotaeru.」 „Minden apróság miatt rögtön
kétségbe esik.” ◆ kissékissé bepánikolbepánikol 「Uszogaba-
reteurotaeta.」 „Kissé bepánikoltam, amikor ki-
derült az igazság.” ◆ zavarbanzavarban vanvan 「Szono
dzsóhóga tadasiinokato nen-o oszarete, urotae-
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ta.」 „Amikor rákérdeztek, hogy tényleg igaz-e a
hír, zavarban voltam.”

uruuru ◆ adad 「Ringo-va ikurade utteimaszuka?」
„Mennyiért adja az almát?” ◆ árulárul 「Tonarino
hito-va ie-o utteiru.」 „A szomszédom árulja a la-
kását.” ◆ eladelad 「Dzsitensa-o urimasita.」 „Elad-
tam a biciklimet.” ◆ elárulelárul 「Dzsibunno kuni-
o utte kenrjoku-o eta.」 „Elárulta hazáját, hogy
hatalomhoz jusson.” ◆ értékesítértékesít 「Kuruma-va
urenakatta.」 „Nem sikerült értékesíteni a ko-
csit.” ◆ provokálprovokál 「Kenka-o utta.」 „Veszeke-
dést provokált.” ◇ abura-oabura-o uruuru lopjalopja aa napotnapot
「Dokode abura-o utteitano?」 „Hol loptad a na-
pot?” ◇ iro-oiro-o uruuru áruljaárulja aa testéttestét 「On-na-va
iro-o utta.」 „A nő a testét árulta.” ◇ ureruureru fogyfogy
「Kono sinszeihin-va ureteiru.」 „Fogy az új ter-
mék.” ◇ on-oon-o uruuru lekötelezlekötelez 「Raibaru-o taszu-
kete on-o utta.」 „Segítségével lekötelezte az rivá-
lisát.” ◇ kao-okao-o uruuru népszerűsítinépszerűsíti magátmagát 「Te-
rebide kao-o utta.」 „Televízióban népszerűsítet-
tem magam.” ◇ kenka-okenka-o uruuru belekötbeleköt 「Ke-
iszacuni kenka-o uttesimatta.」 „Belekötöttem a
rendőrbe.” ◇ kenka-okenka-o uruuru kötözködikkötözködik
「Kenka-o utteiru kucsóde kotaeta.」 „Kötözködő
hangon válaszolt.” ◇ kenka-okenka-o uruuru kihúzzakihúzza aa
gyufátgyufát 「Kenka-o utteirunoka?」 „Vigyázz,
mert kihúzod a gyufát!” ◇ kenka-okenka-o uruuru újatújat
húzhúz 「Ano hitoni kenka-o uranai hógaii.」 „Ne
merj újat húzni vele!” ◇ kobi-okobi-o uruuru hízeleghízeleg
「Dzsósini kobi-o utte sósinszaszetemoratta.」
„A főnökének hízelgett, és előléptették.” ◇ na-ona-o
uruuru nevetnevet szerezszerez 「Sószecu-o kaite na-o ut-
ta.」 „Regényírással szerzett nevet.” ◇ na-ona-o uruuru
hírnevethírnevet szerezszerez 「Kigjóno na-o urutameni ki-
fuszuru.」 „Hogy hírnevet szerezzen a vállalat-
nak, jótékonykodik.” ◇ mi-omi-o uruuru eladjaeladja aa tes-tes-
téttét 「Mi-o uruga kokoro-va uranu.」 „Eladja a
testét, de a lelkét nem.”

úruúru ◆ gyapjúgyapjú ◇ garaszuúrugaraszuúru üveggyapotüveggyapot ◇

ramu-úruramu-úru báránygyapjúbáránygyapjú
urucsiurucsi ◆ nem ragacsos rizsnem ragacsos rizs
urucsimaiurucsimai ◆ nem ragacsos rizsnem ragacsos rizs
urufuhaundourufuhaundo ◆ farkaskutyafarkaskutya ◇ airissu-airissu-
urufuhaundourufuhaundo ír farkaskutyaír farkaskutya
uruguaiuruguai ◆ UruguayUruguay
uruguaidzsinuruguaidzsin ◆ uruguayiuruguayi
uruguainouruguaino ◆ uruguayiuruguayi

urumuurumu ◆ könnybekönnybe lábadlábad 「Kanodzso-va me-o
urumaszeta.」 „Könnybe lábadt a szeme.” ◆ sí-sí-
rósrós 「Kanasikunatte koega urundekita.」
„Hangja a szomorúságtól síróssá vált.”

urumuurumu ◆ UlmUlm
urumucsisiurumucsisi ◆ ÜrümcsiÜrümcsi
uruóuruó ◆ éltetveéltetve leszlesz 「Kono csiiki-va kankóde
uruotteiru.」 „Ezt a helyet a turizmus élteti.” ◆

megnedvesedikmegnedvesedik 「Cujude kuszaga uruotteita.」
„A harmattól megnedvesedett a fű.” ◆ szebbészebbé
tesztesz 「Icumo egaodeireba dzsinszei-va motto
uruou.」 „A kedves mosoly szebbé teszi az életet.”
◇ futokorogauruófutokorogauruó vastagvastag 「Bónaszude futo-
koroga uruotteiru.」 „A prémiumtól most vastag
vagyok.”

uruoiuruoi ◆ bőségbőség ◆ éltetőéltető nedvnedv ◆ megöntözésmegöntözés
「Ame-va daicsini uruoi-o motarasita.」 „Az eső
megöntözte a földet.” ◆ nedvességnedvesség 「Njúekide
hadani uruoi-o ataeta.」 „Testápoló tejjel nedve-
sebbé tette a bőrét.”

uruoigaaruuruoigaaru / uruoinoaruuruoinoaru ◆ nedvesnedves 「Uruoi-
noaru hada」 „nedves bőr” ◆ nemnem szűkölködikszűkölködik
「Kongecu-va kakeini uruoigaaru.」 „Ebben a hó-
napban nem kell szűkölködnünk.” ◆ tartalmastartalmas
「Uruoinoaru szeikacuositeiru.」 „Tartalmas éle-
te van.”

uruoinoameuruoinoame ◆ égi áldáségi áldás
uruoinoaruuruoinoaru / uruoigaaruuruoigaaru ◆ nedvesnedves 「Uruoi-
noaru hada」 „nedves bőr” ◆ nemnem szűkölködikszűkölködik
「Kongecu-va kakeini uruoigaaru.」 „Ebben a hó-
napban nem kell szűkölködnünk.” ◆ tartalmastartalmas
「Uruoinoaru szeikacuositeiru.」 „Tartalmas éle-
te van.”

uruoinonaiuruoinonai ◆ szárazszáraz 「Uruoinonai hada」
„száraz bőr”

uruoszuuruoszu ◆ éltetéltet 「Teikinri-va keizai-o uruosi-
ta.」 „Az alacsony kamatok éltették a gazdaságot.”
◆ megnedvesítmegnedvesít 「Sitade kucsibiru-o uruosita.」
„A nyelvével megnedvesítette az ajkát.” ◆ meg-meg-
öntözöntöz 「Ame-va kavaita daicsi-o uruosita.」 „Az
eső megöntözte a kiszáradt földet.” ◇ kokoro-kokoro-
oo uruoszuuruoszu melengetimelengeti aa szívétszívét 「Ongakuga
kokoro-o uruosita.」 „A zene melengette a szívét.”

urusiurusi ◆ keletikeleti lakklakk ◆ kínaikínai lakklakk ◆ lakklakk
◇ urusinokiurusinoki kínailakkfakínailakkfa ◇ urusinokiurusinoki keleti-keleti-
lakkfalakkfa ◇ urusinokiurusinoki lakkszömörcelakkszömörce
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urusiurusi ◆ keletilakkfakeletilakkfa ◆ kínailakkfakínailakkfa ◆ lakk-lakk-
szömörceszömörce
urusieurusie ◆ lakkfestéssel készült képlakkfestéssel készült kép
urusikaurusika ◆ szömörcefélékszömörcefélék
urusikabureurusikabure ◆ bőrgyulladás lakktólbőrgyulladás lakktól
urusinokiurusinoki ◆ keletilakkfakeletilakkfa ◆ kínailakkfakínailakkfa ◆

lakkfalakkfa ◆ lakkszömörcelakkszömörce
urusinuriurusinuri ◆ lakkozáslakkozás
urusinurinourusinurino ◆ lakkozottlakkozott 「Urusinurino hasi」
„lakkozott evőpálcika”

urusi-ourusi-o nurunuru ◆ lakkozlakkoz 「Oszarani urusi-o nut-
ta.」 „Lakkozta a tálat.”

uruszagatauruszagata ◆ akadékoskodóakadékoskodó típustípus ◆ kuka-kuka-
cos típuscos típus
uruszaiuruszai ◆ akadékoskodóakadékoskodó ◆ bömbölbömböl
「Szupíká-va uruszai.」 „A hangszóró bömböl.”
◆ erőszakoserőszakos 「Cuma-va uruszaikara haiszuikó-
o szódzsisitahógaiito omotta.」 „A feleségem erő-
szakos, ezért jobbnak láttam kitakarítani a szi-
font.” ◆ hangoshangos 「Konobaiku-va uruszai.」 „Ez
a motor hangos.” ◆ hőbörgőhőbörgő 「Ten-in-va uruszai
kjaku-o nadameteita.」 „Az eladó csitítgatta a hő-
börgő vevőt.” ◆ követelőzőkövetelőző 「Kjakugauruszaik-
aracsanto sigotositene.」 „Pontos munkát végezz,
mert a kliens követelőző!” ◆ kukacoskukacos 「Kono
okjakuszan-va uruszai.」 „Ez az ügyfél kukacos.”
◆ kusskuss 「Uruszai!」 „Kuss!” ◆ óbégatóbégat
「Anobabaa-va icumóruszai.」 „Az az öreg-
asszony állandóan óbégat.” ◆ zajoszajos
「Konoreszutoran-va szugokúruszai.」 „Ez az ét-
terem nagyon zajos.” ◇ kucsiuruszaikucsiuruszai zsémbeszsémbes
「Cuma-va kucsiuruszai.」 „A feleségem zsém-
bes.” ◇ kucsigauruszaikucsigauruszai kukacoskukacos 「Kucsiga
uruszai kjaku」 „kukacos ügyfél”

uruszaion-nauruszaion-na ◆ hárpiahárpia
uruszakuiuuruszakuiu ◆ akadékoskodikakadékoskodik ◆ kukacosko-kukacosko-
dikdik
uruszakunaruuruszakunaru ◆ felhangosodikfelhangosodik 「Endzsin-va
uruszakunatta.」 „A motor zaja felhangosodott.”

urutoraurutora ◆ ultraultra
urutoradianrizumuurutoradianrizumu ◆ ultradiális ritmusultradiális ritmus
urutoramikurotómuurutoramikurotómu ◆ ultramikrotómultramikrotóm
urutoramodanurutoramodan ◆ ultramodernultramodern
urutoramontanizumuurutoramontanizumu ◆ ultramodernizmusultramodernizmus

urutoranasonarizumuurutoranasonarizumu ◆ ultranacionalizmusultranacionalizmus

urutoraraito-purénurutoraraito-purén ◆ ultrakönnyű repülőultrakönnyű repülő
uruubiuruubi ◆ szökőnapszökőnap
uruudosiuruudosi ◆ szökőévszökőév 「Kotosi-va uruudoside-
szu.」 „Az idei év szökőév.”

uruuruszuruuruuruszuru ◆ könnybe lábad a szemekönnybe lábad a szeme
uruvasiiuruvasii ◆ kellemeskellemes 「Tori-va uruvasii koede
naiteita.」 „A madár kellemes hangon csiripelt.”
◆ szépségesszépséges ◆ szívmelengetőszívmelengető 「Uruvasii kó-
kei」 „szívmelengető látvány” ◇ gokigen-gokigen-
uruvasikuuruvasiku jójó egészségnekegészségnek örvendörvend
「Gokigen-uruvasiku zondzsimaszu.」 „Remélem
jó egészségnek örvend.”

usiusi ◆ BivalyBivaly 「Usidosi」 „Bivaly éve” ◆ észak-észak-
északkeletészakkelet ◆ ÖkörÖkör ◇ usinokokuusinokoku éjjeléjjel kétkét
óraóra ◇ usimicudokiusimicudoki éjszakaéjszaka közepeközepe 「Usimi-
cu dokini júreiga detekita.」 „Az éjszaka közepén
megjelent egy kísértet.”

usiusi ◆ fogszuvasodásfogszuvasodás
usiusi ◆ tollsugártollsugár ◇ sóusisóusi tollsugárágtollsugárág
usiusi ◆ barombarom ◆ marhamarha ◆ szarvasmarhaszarvasmarha ◆ te-te-
hénhén 「Usino csicsi-o sibotta.」 „Tehenet fejtem.”
◇ usi-vausi-va usizureusizure uma-vauma-va umazureumazure hasonsző-hasonsző-
rűekrűek megértikmegértik egymástegymást ◇ uma-ouma-o usininori-usininori-
kaerukaeru rosszrossz cserétcserét csinálcsinál ◇ ousiousi bikabika ◇

taneusitaneusi tenyészbikatenyészbika ◇ cuno-ocuno-o tameteusi-tameteusi-
oo koroszukoroszu gyógymódgyógymód veszélyesebb,veszélyesebb, mintmint aa
betegségbetegség
usidosiusidosi ◆ Bivaly éveBivaly éve
usigaeruusigaeru ◆ ökörbékaökörbéka
usigojausigoja ◆ tehénistállótehénistálló
usigurumausiguruma ◆ ökrös szekérökrös szekér
usihaicsúusihaicsú ◆ szarvasmarha-tüdőféregszarvasmarha-tüdőféreg
usihenusihen ◆ bal oldali tehén-gyökbal oldali tehén-gyök
usikaiusikai ◆ tehéngondozótehéngondozó ◆ tehénpásztortehénpásztor
usikaimendzsónósóusikaimendzsónósó ◆ kergemarhakórkergemarhakór ◆

szarvasmarhákszarvasmarhák szivacsosszivacsos agyvelőbántal-agyvelőbántal-
mama
usikaizausikaiza ◆ ÖkörhajcsárÖkörhajcsár
usimicudokiusimicudoki ◆ éjszakaéjszaka közepeközepe 「Usimicu do-
kini júreiga detekita.」 „Az éjszaka közepén meg-
jelent egy kísértet.” ◆ hajnali három órahajnali három óra
usinauusinau ◆ elesikelesik 「Szeikacuhogo-o usinatta.」
„Elesik a szociális segélytől.” ◆ elszalasztelszalaszt
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「Kareto hanaszu kikai-o usinatta.」 „Elszalasz-
tottam az alkalmat, hogy beszéljek vele.” ◆ el-el-
veszítveszít 「Tomodacsi-o usinatta.」 „Elveszítette
a barátját.” ◆ elvesztelveszt 「Kare-va sóki-o usinat-
ta.」 „Elvesztette a józan eszét.” ◇ ikioi-oikioi-o usinauusinau
fékeződikfékeződik 「Keizai-va ikioi-o usinatteita.」 „A
gazdaság fékeződött.” ◇ icsimei-oicsimei-o usinauusinau éle-éle-
téttét vesztiveszti 「Dzsikode kaisano dórjó-va icsimei-
o usinatta.」 „A balesetben a kollégám életét vesz-
tette.” ◇ inocsi-oinocsi-o usinauusinau életétéletét vesztiveszti 「Ha-
kanaku inocsi-o usinatta.」 „Hiábavalóan vesztet-
te életét.” ◇ iro-oiro-o usinauusinau elsápadelsápad 「Kanodzso-
va kjófude iro-o usinatta.」 „A félelemtől elsá-
padt.” ◇ kibó-okibó-o usinauusinau reménytreményt vesztveszt
「Kibó-o usinatta hito」 „reményt vesztett em-
ber” ◇ ki-oki-o usinauusinau elájulelájul 「Amarinosokkude
ki-o usinatta.」 „Elájult a nagy megrázkódtatás-
tól.” ◇ sóki-osóki-o usinauusinau elveszítielveszíti aa fejétfejét
「Sóki-o usinatte dzsoszeini oboreta.」 „Elvesz-
tettem a fejem, megőrülök egy lányért.” ◇ soku-soku-
oo usinauusinau elveszítielveszíti azaz állásátállását ◇ ningenszei-ningenszei-
oo usinauusinau elgépiesedikelgépiesedik ◇ vare-ovare-o usinauusinau el-el-
vesztiveszti aa fejétfejét 「Cumagahokano danszeito
issoniiruno-o mikakete vare-o usinatta.」 „El-
vesztettem a fejem, amikor megláttam a felesé-
gem egy másik férfival.”

usinauno-ousinauno-o oszoreruoszoreru ◆ féltfélt 「Zaiszan-o
usinauno-o oszoreteiru.」 „Félti a vagyonát.”

usinavareruusinavareru ◆ elvészelvész 「Konojóni jakuszuto,
takuszan-no dzsóhóga usinavareru.」 „Ha így for-
dítjuk, sok információ elvész.”

usinavaszeruusinavaszeru ◆ elveszelvesz 「Sippaidejaru ki-o
usinatta.」 „A kudarc elvette tőle a kedvemet.”

usinbóusinbó ◆ jobb pitvarjobb pitvar
usinoajumiusinoajumi ◆ csigalépéscsigalépés 「Kurumano recu-va
usino ajumide szuszunda.」 „A kocsisor csigalé-
pésben haladt.” ◆ csigaléptekcsigaléptek 「Sigoto-va usi-
no ajumide szuszunda.」 „A munka csigaléptek-
ben haladt.”

usinohiusinohi ◆ bivalybivaly napjanapja ◇ dojónósinohidojónósinohi nyárnyár
közepeközepe
usinokokuusinokoku ◆ éjjel két óraéjjel két óra
usinomureusinomure ◆ gulyagulya ◆ marhacsordamarhacsorda
usinóncsiusinóncsi ◆ tehénlepénytehénlepény
usinoousinoo ◆ ököruszályököruszály
usinopeniszunobóusinopeniszunobó ◆ bikacsökbikacsök

usinositausinosita ◆ nyelvhalnyelvhal
usinsicuusinsicu ◆ jobb kamrajobb kamra
usiousio ◆ áradásáradás ◆ árapályárapály ◆ sóssós levesleves ◆ ten-ten-
gervízgervíz
usioniusioni ◆ sós vízben főtt tengeri ételsós vízben főtt tengeri étel
usirousiro ◆ háthát 「Pen-va cukueno usironi ocsita.」
„A toll az asztal háta mögé esett.” ◆ hátuljahátulja 「Ie-
no maeto usiro」 „ház eleje és hátulja” ◇ usiro-usiro-
nisirizokunisirizoku farolfarol
usiroasiusiroasi ◆ hátsóhátsó lábláb 「Inuno maeasito usiro
asi」 „kutya mellső és hátsó lába”

usirodateusirodate ◆ támogatástámogatás 「Min-i-o usiro date-
ni giszeki-o kakutokusita.」 „A nép támogatásával
képviselői mandátumot szerzett.” ◆ támogatótámogató
usirodeusirode ◆ hátratetthátratett készkész ◆ hátsóhátsó alakalak ◆

hátsó irányhátsó irány
usirodenisibaruusirodenisibaru ◆ hátrakötihátraköti aa kezétkezét
「Hitodzsicsi-o usiro deni sibatta.」 „Hátrakötöt-
te a túsz kezét.”

usirodzsitaboinusirodzsitaboin ◆ hátulhátul képzettképzett magán-magán-
hangzóhangzó
usiro-eusiro-e ◆ mögémögé 「Kodomo-va hahaojano usi-
rohe kakureta.」 „A gyerek az anyja mögé bújt.” ◇

naname usiro-enaname usiro-e rézsútosan hátrafelérézsútosan hátrafelé
usirogami-ousirogami-o hikaretehikarete ◆ fájófájó szívvelszívvel 「Usiro
gami-o hikarete bjókino hahaojano moto-o hana-
reta.」 „Fájó szívvel hagytam ott a beteg anyá-
mat.”

usiroguraiusirogurai ◆ sötétsötét 「Usiro gurai kakogaaru.」
„Sötét múltja van.” ◆ takargatnitakargatni valóvaló 「Usiro
guraikoto-o jatteiru.」 „Takargatni való dolgokat
csinál.”

usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu ◆ kibeszélkibeszél 「Usiro jubi-o
szaszareta.」 „Kibeszéltek a hátam mögött.” ◆ új-új-
jal mutogat rájal mutogat rá
usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu ◆ hátaháta mögöttmögött kibeszélkibeszél
「Kare-va usiro jubi-o szaszareta.」 „Háta mögött
kibeszélték.”

usirojubi-ousirojubi-o szaszuszaszu ◆ ujjalujjal mutogatmutogat 「Sze-
kenni usirojubi-o szaszarenaijóni ikiru.」 „Úgy
élek, hogy ne mutogassanak rám az emberek a há-
tam mögött.”

usirokarausirokara ◆ hátulrólhátulról 「Usirokara nibanmeno
reh-」 „hátulról a második sor” ◆ mögülmögül 「Ku-
rumano usirokara kodomoga tobi dasitekita.」
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„Az autó mögül előugrott egy gyerek.” ◆ vissza-vissza-
feléfelé 「Kono tango-o usirokara jondemite!」
„Próbáld meg visszafelé olvasni ezt a szót!”

usiromaeniusiromaeni ◆ fordítvafordítva 「Szétá-o usiro maeni
kitesimatta.」 „Fordítva vettem fel a pulóvere-
met.”

usirometaiusirometai ◆ bűntudatosbűntudatos 「Usirometai
omoi」 „bűntudatos érzelmek”

usirometaikimocsiusirometaikimocsi ◆ bűntudatbűntudat 「Usirometai
kimocside uvakisita.」 „Bűntudattal csalta a fele-
ségét.”

usiromukiniusiromukini ◆ hátrafeléhátrafelé 「Usiro mukini arui-
ta.」 „Hátrafelé sétáltam.”

usiromukinousiromukino ◆ hátsóhátsó feléfelé mutatómutató 「Usiro
mukino zó」 „hátsó felét mutató elefánt” ◆ ne-ne-
gatívgatív 「Usiro mukino kangae kata」 „negatív
gondolkodásmód” ◆ nemnem konstruktívkonstruktív 「Dósze
szeikószuruhazunainante usiro mukino kangae
kata-o sinaide!」 „Ne gondolj olyan nem konst-
ruktív dolgot, hogy úgysem fog sikerülni!” ◆ ret-ret-
rográdrográd 「Usiro mukino szeiszaku」 „retrográd
politika”

usiromukinokotousiromukinokoto ◆ negatívumnegatívum 「Hikantekina
hito-va usiro mukinokotobakari kangaeru.」 „A
pesszimista ember kiemeli a negatívumokat.”

usironiusironi ◆ hátulhátul 「Usironi szuvatteimasita.」
„Hátul ültem.” ◆ hátulrahátulra ◆ mögémögé 「Pen-va cu-
kueno usironi ocsita.」 „A toll az asztal mögé
esett.” ◆ mögöttmögött 「Ieno usironi nivagaarima-
szu.」 „A házunk mögött van egy kert.” ◇ nana-nana-
meusironimeusironi rézsútosanrézsútosan hátulhátul 「Tomodacsi-va
naname usironi szuvatteiru.」 „A barátom rézsú-
tosan hátul ül.”

usironihipparuusironihipparu ◆ hátrahúzhátrahúz 「Maeno hito-o
usironi hippatta.」 „Hátrahúztam az előttem lévő
embert.”

usironimavaszuusironimavaszu ◆ hátrateszhátratesz 「Kare-va te-o
usironi mavasita.」 „Hátratette a kezét.”

usironimodoszuusironimodoszu ◆ hátraigazíthátraigazít 「Kamino ke-
o usironi modosita.」 „Hátraigazította a haját.”

usironinageruusironinageru ◆ hátradobhátradob 「Hanajome-va
hanataba-o usironi nageta.」 „A menyasszony
hátradobta a virágcsokrot.”

usironinedzsiageruusironinedzsiageru ◆ hátracsavarhátracsavar 「Rjóte-
o usironi nedzsi agete tedzsó-o kaketa.」 „Hátra-
csavarták a kezét, és megbilincselték.”

usironisirizokuusironisirizoku ◆ farolfarol
usironitaoreruusironitaoreru ◆ hátraesikhátraesik
usironousirono ◆ hátsóhátsó
usiro-ousiro-o furikaerufurikaeru ◆ hátranézhátranéz 「Usiro-o furi
kaette daremocuite kiteinaito kakuninsita.」
„Hátranéztem, hogy ellenőrizzem, nem követnek-
e.”

usiro-ousiro-o furimukufurimuku ◆ pesszimistapesszimista 「Usirobak-
kari furi mukanaide maeni szuszunde!」 „Ne légy
ilyen pesszimista, nézz előre!”

usiro-ousiro-o miszerumiszeru ◆ meghátrálmeghátrál 「Tekini usiro-o
miszeta.」 „Meghátrált az ellenségtől.”

usiroszugatausiroszugata ◆ kinézetkinézet hátulrólhátulról 「Kono
dzsoszei-va usiro szugataga kirei.」 „Ez a nő jól
néz ki hátulról.” ◆ távolodótávolodó alakalak 「Kareno usi-
ro szugataga kirini kieta.」 „Távolodó alakja el-
tűnt a ködben.”

usitorausitora ◆ északkeletészakkelet
usitorausitora ◆ jobb oldali északkelet-gyökjobb oldali északkelet-gyök
usi-vausi-va usizureusizure uma-vauma-va umazureumazure ◆ hasonsző-hasonsző-
rűek megértik egymástrűek megértik egymást
usóusó ◆ kormoránnal halászó halászkormoránnal halászó halász
usokuusoku ◆ fogszuvasodásfogszuvasodás
uszausza ◆ bánatbánat 「Usza-o magiraszu.」 „Elfelejti
bánatát.” ◆ gondgond 「Usza-o haraszu.」 „Elűzi a
gondját.”

uszabarasiuszabarasi ◆ gondokgondok elfeledéseelfeledése 「Usza ba-
rasini tomodacsito nomini itta.」 „Elmentünk in-
ni a barátommal, hogy elfeledjük gondjainkat.” ◆

gondűzésgondűzés 「Sufuno usza barasino hóhó-o osi-
etekudaszai.」 „Kérem mondják el, hogyan űz-
hetné el egy háziasszony a gondjait!” ◆ vigaszvigasz
「Oszakede usza barasi-o sita.」 „Az italban talált
vigaszt.”

uszacsanuszacsan ◆ nyuszinyuszi ◆ nyuszikanyuszika ◆ ugrifülesugrifüles
uszagiuszagi ◆ nyúlnyúl ◇ angorauszagiangorauszagi angóranyúlangóranyúl
◇ csincsirauszagicsincsirauszagi csincsillacsincsilla nyúlnyúl ◇ nószaginószagi
vadnyúlvadnyúl ◇ nószaginószagi mezei nyúlmezei nyúl
uszagicsanuszagicsan ◆ nyuszinyuszi ◆ nyuszikanyuszika ◆ tapsifü-tapsifü-
lesles
uszagicsokouszagicsoko ◆ csokinyuszicsokinyuszi
uszagidosiuszagidosi ◆ Nyúl éveNyúl éve
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uszagigojauszagigoja ◆ nyúlketrecnyúlketrec ◆ ólméretűólméretű lakáslakás
「Kono ie-va uszagigojada.」 „Ez a lakás ólmére-
tű.”

uszaginoanauszaginoana ◆ nyúlfészeknyúlfészek
uszagisiikuuszagisiiku ◆ nyúltartásnyúltartás ◆ nyúltenyésztésnyúltenyésztés

uszagitobiuszagitobi ◆ nyúlugrásnyúlugrás
uszagizauszagiza ◆ NyúlNyúl
uszankuszaiuszankuszai ◆ gyanúsgyanús 「Uszan kuszai kódó」
„gyanús viselkedés”

usza-ousza-o haraszuharaszu ◆ kikapcsolódikkikapcsolódik 「Szuto-
reszunotamaru sigotono atoni usza-o harasitai!」
„A stresszes munka után szeretnék egy kicsit ki-
kapcsolódni!”

uszecuuszecu ◆ jobbkanyarjobbkanyar 「Uszecuno szai, joko-
szuberisita.」 „A jobbkanyarnál kisodródott.”

uszecuszuruuszecuszuru ◆ jobbrajobbra kanyarodikkanyarodik
「Kuruma-va uszecusita.」 „A kocsi jobbra ka-
nyarodott.”

uszemonouszemono ◆ elveszett tárgyelveszett tárgy
uszenszeiuszenszei ◆ jobbra forgatójobbra forgató
uszentóuszentó ◆ dextrózdextróz
uszerouszero ◆ tűnéstűnés 「Uszero!Szamonaito naguru-
zo!」 „Tűnés innen, vagy szétverem a pofádat!”

uszeruuszeru ◆ alábbhagyalábbhagy 「Necuiga uszeta.」
„Alábbhagyott a lelkesedése.” ◆ elpárologelpárolog
「Júkiga uszeta.」 „Elpárolgott a bátorsága.” ◆

eltűnikeltűnik 「Uszero!」 „Tűnj el!” ◆ elvészelvész
「Szakká-e no kjómiga uszeta.」 „Elvesztettem az
érdeklődésemet a foci iránt.” ◇ kigauszerukigauszeru el-el-
megymegy aa kedvekedve 「Kekkonszuru kiga uszeta.」
„Elment a kedvem a házasságtól.”

uszouszo ◆ hazugsághazugság 「Makkana uszoda!」 „Ez
szemen szedett hazugság!” ◆ nemnem igazigaz 「Uszo-
desó!」 „Ez nem lehet igaz!” ◇ uszokuszaiuszokuszai ha-ha-
zugsággyanúszugsággyanús 「Szeidzsika-va uszokuszai
hacugen-o sita.」 „A politikus hazugsággyanús ki-
jelentést tett.” ◇ uszokokuuszokoku hazudozikhazudozik 「Uszo-
kokuna!」 „Ne hazudozz!” ◇ uszodekatameruuszodekatameru
hazugságokrahazugságokra alapozalapoz 「Uszode katameta
dzsinszei」 „hazugságokon alapuló élet” ◇

uszonóvanuriuszonóvanuri hazugságothazugságot hazugságrahazugságra hal-hal-
mozásmozás ◇ uszonokatamarinojónauszonokatamarinojóna megrög-megrög-
zöttzött hazudozóhazudozó 「Uszono katamarinojóna nin-
gen」 „megrögzött hazudozó” ◇ uszonokava-uszonokava-
oo hagaszuhagaszu hazugságonhazugságon fogfog 「Ottono uszono

kava-o hagasita.」 „Hazugságon fogtam a férje-
met.” ◇ uszonojónauszonojóna hihetetlenhihetetlen 「Uszonojóna
hanasi」 „hihetetlen dolog” ◇ uszonojóniuszonojóni va-va-
rázsütésrerázsütésre 「Kuszuri-o nondara, zucú-va uszo-
nojóni kieta.」 „Az orvosság bevétele után, mint-
egy varázsütésre, elmúlt a fejfájásom.” ◇ uszo-uszo-
nojóninojóni hihetetlenülhihetetlenül 「Kareno hanasi-va uszo-
nojóni kikoeta.」 „A történet, amit mesélt, hihe-
tetlenül hangzott.” ◇ uszomitainauszomitaina hihetetlenhihetetlen
「Uszomitaina hanasi」 „hihetetlen dolog” ◇

uszomohóbenuszomohóben néhanéha muszájmuszáj hazudnihazudni ◇ uszo-uszo-
oo osieruosieru félreinformálfélreinformál 「Kareni uszo-o osie-
ta.」 „Félreinformáltam őt.” ◇ uszo-ouszo-o cukucuku ha-ha-
zudikzudik 「Kare-va anataniicumo uszo-o cuiteiru.」
„Ő mindig hazudik neked.” ◇ uszo-ouszo-o cukucuku lódítlódít
「Uszo-o cukanaide!」 „Ne lódíts!” ◇ uszo-ouszo-o cu-cu-
kuku füllentfüllent 「Mamani uszo-o cukanaidene.」
„Ne füllents az anyukádnak!”

uszouszo ◆ süvöltősüvöltő
uszobukuuszobuku ◆ csücsörítvecsücsörítve fütyülfütyül ◆ előadelőad ◆

hetvenkedikhetvenkedik 「Kanarazu kattemiszerutószobu-
ita.」 „Azzal hetvenkedett, hogy győzni fog.” ◆

pöffeszkedvepöffeszkedve állítállít 「Dzsibunga szekaiicsida-
tószobuita.」 „Pöffeszkedve állította, hogy világ-
első.” ◆ rezzenéstelenrezzenéstelen arccalarccal mondmond 「Vairo-
o moratte naniga varuitószobuita.」 „Rezzenéste-
len arccal védte a korrupciót.” ◆ szemrebbenésszemrebbenés
nélkülnélkül állítállít 「Nuszunda oboeganaitószobuita.」
„Szemrebbenés nélkül állította, hogy nem emlék-
szik, hogy lopott volna.” ◆ ugatugat
uszocukiuszocuki ◆ hazug emberhazug ember
uszocukinouszocukino ◆ hazudóshazudós 「Uszocukino kodo-
mo」 „hazudós gyerek” ◆ hazudozóhazudozó 「Uszocu-
kino szeidzsika」 „hazudozó politikus” ◆ hazughazug
「Uszocukino otoko」 „hazug ember”

uszocuki-vauszocuki-va dorobó-nodorobó-no hadzsimarihadzsimari ◆ akiaki
hazudik, az lop ishazudik, az lop is
uszodekatameruuszodekatameru ◆ hazugságokrahazugságokra alapozalapoz
「Uszode katameta dzsinszei」 „hazugságokon
alapuló élet”

uszodesóuszodesó ◆ nem mondodnem mondod
uszodzsiuszodzsi ◆ tévestéves kandzsikandzsi 「Uszodzsi-o ka-
ku.」 „Tévesen írja a kandzsit.”

uszohakkenkiuszohakkenki ◆ hazugságvizsgálóhazugságvizsgáló ◆ ha-ha-
zugságvizsgáló készülékzugságvizsgáló készülék
uszohappjakuuszohappjaku ◆ hazudozáshazudozás
uszohappjaku-o naraberuuszohappjaku-o naraberu ◆ hazudozikhazudozik
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uszokokuuszokoku ◆ hazudozikhazudozik 「Uszokokuna!」 „Ne
hazudozz!”

uszokuuszoku ◆ jobb oldaljobb oldal
uszokuszaiuszokuszai ◆ hazugsággyanúshazugsággyanús 「Szeidzsika-
va uszokuszai hacugen-o sita.」 „A politikus ha-
zugsággyanús kijelentést tett.”

uszomitainauszomitaina ◆ hihetetlenhihetetlen 「Uszomitaina ha-
nasi」 „hihetetlen dolog”

uszomohóbenuszomohóben ◆ néha muszáj hazudninéha muszáj hazudni
uszonakiuszonaki ◆ színlelt sírásszínlelt sírás
uszonaki-o szuruuszonaki-o szuru ◆ színleli a sírástszínleli a sírást
uszonouszono ◆ kamukamu
uszonojónauszonojóna ◆ hihetetlenhihetetlen 「Uszonojóna hana-
si」 „hihetetlen dolog”

uszonojóniuszonojóni ◆ hihetetlenülhihetetlenül 「Kareno hanasi-
va uszonojóni kikoeta.」 „A történet, amit mesélt,
hihetetlenül hangzott.” ◆ varázsütésrevarázsütésre
「Kuszuri-o nondara, zucú-va uszonojóni kieta.」
„Az orvosság bevétele után, mintegy varázsütésre,
elmúlt a fejfájásom.”

uszonokatamarinojónauszonokatamarinojóna ◆ megrögzöttmegrögzött ha-ha-
zudozózudozó 「Uszono katamarinojóna ningen」
„megrögzött hazudozó”

uszonokava-ouszonokava-o hagaszuhagaszu ◆ hazugságonhazugságon fogfog
「Ottono uszono kava-o hagasita.」 „Hazugságon
fogtam a férjemet.”

uszonóvanuriuszonóvanuri ◆ hazugságothazugságot hazugságrahazugságra
halmozáshalmozás
uszo-ouszo-o bakuroszurubakuroszuru ◆ meghazudtolmeghazudtol
「Sinbun-va szeidzsikano uszo-o bakurosita.」
„Az újság meghazudtolta a politikust.”

uszo-ouszo-o cukimakurukotocukimakurukoto ◆ hazudozáshazudozás 「Szei-
dzsikaga tae manaku uszo-o cukimakurukotoni-
va unzarida.」 „Elegem van a politikusok örökös
hazudozásából!”

uszo-ouszo-o cukucuku ◆ füllentfüllent 「Mamani uszo-o cuka-
naidene.」 „Ne füllents az anyukádnak!” ◆ ha-ha-
zudikzudik 「Kare-va anataniicumo uszo-o cuiteiru.」
„Ő mindig hazudik neked.” ◆ lódítlódít 「Uszo-o cu-
kanaide!」 „Ne lódíts!”

uszo-ouszo-o osieruosieru ◆ félreinformálfélreinformál 「Kareni uszo-
o osieta.」 „Félreinformáltam őt.”

uszoppoiuszoppoi ◆ kamukamu 「Szore-va uszoppoi.」 „Ez
kamu.”

uszszekiuszszeki ◆ felgyülemlésfelgyülemlés
uszszekiszuruuszszekiszuru ◆ felgyülemlikfelgyülemlik 「Uszszekisita
fuman」 „felgyülemlett elégedetlenség”

uszszótaruuszszótaru ◆ bujabuja ◆ sűrűsűrű 「Uszszótaru mo-
ri」 „sűrű erdő”

uszszótosigettauszszótosigetta ◆ sűrűnsűrűn benőttbenőtt 「Kiga usz-
szóto sigetta mori」 „fákkal sűrűn benőtt erdő”

uszszuratouszszurato ◆ halványanhalványan 「Obaaszan-nokoto-
o uszszurato oboeteiru.」 „Halványan emlékszem
a nagymamámra.” ◆ hunyorogvahunyorogva 「Bjónin-va
uszszurato me-o aketeita.」 „A beteg hunyorogva
nézett.” ◆ vékonyanvékonyan 「Jukiga dzsimenniuszsz-
urato cumotta.」 „A hó vékonyan beborította a
földet.”

uszuuszu ◆ kézimalomkézimalom ◆ mozsármozsár 「Uszude mocsi-
o cuita.」 „Mozsárban mocsit döngöltem.” ◇ isi-isi-
uszuuszu kőmozsárkőmozsár
uszuuszu ◆ enyheenyhe 「Uszuvarai」 „enyhe mosoly” ◆

gyengegyenge 「Uszuadzsi」 „gyenge ízesítés” ◆ hal-hal-
ványvány 「Uszumuraszaki」 „halványlila” ◆ hiányhiány
「Sinauszu」 „áruhiány” ◆ vékonyvékony 「Uszugu-
mo」 „vékony felhő” ◇ nozomiuszunozomiuszu kevéskevés re-re-
ménymény
uszuadzsinouszuadzsino ◆ ízesítésízesítés nélkülinélküli ◆ majd-majd-
hogynem íztelenhogynem íztelen
uszuakariuszuakari ◆ félhomályfélhomály
uszuakaruiuszuakarui ◆ félhomályosfélhomályos
uszubakageróuszubakageró ◆ hangyalesőhangyaleső
uszubiuszubi ◆ halványhalvány napfénynapfény 「Kumokara
uszubiga moreteita.」 „Halvány napfény szűrő-
dött át a felhőkön.” ◆ halványhalvány reménysugárreménysugár
「Keizaini uszubiga szasi hadzsimeta.」 „Halvány
reménysugár kezdett derengeni a gazdaság felett.”

uszucsauszucsa ◆ híg teahíg tea
uszucsaironouszucsairono ◆ világosbarnavilágosbarna 「Uszucsairo-
no hebi」 „világosbarna kígyó”

uszudeuszude ◆ karcoláskarcolás 「Uszude-o otta.」 „Egy
karcolással megúszta.”

uszudenouszudeno ◆ papírvékonypapírvékony 「Uszudeno dzsiki」
„papírvékony porcelán” ◆ vékonyvékony
「Uszudenokádigan-o haotta.」 „Vékony kardi-
gánt vettem magamra.”

uszudzsiuszudzsi ◆ vékony szövetvékony szövet
uszudzsimoszurinuszudzsimoszurin ◆ tarlatántarlatán
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uszugamiuszugami ◆ selyempapírselyempapír ◆ vékony papírvékony papír
uszugataterebiuszugataterebi ◆ vékonyvékony tévétévé ◆ vékonyvékony
TVTV
uszugeuszuge ◆ hajritkuláshajritkulás
uszugesóuszugesó ◆ enyheenyhe kikészítéskikészítés ◆ enyheenyhe
sminksmink ◆ kevéskevés sminksmink ◆ vékonyvékony arcpakolásarcpakolás
「Uszugesóto acugesó」 „vékony és vastag arcpa-
kolás”

uszugesó-ouszugesó-o szuruszuru ◆ enyhénenyhén kikészítkikészít
「Uszugesó-o sita kao」 „enyhén kikészített arc”
◆ vékonyvékony réteggelréteggel borítborít 「Jukide uszugesósi-
ta tera」 „vékony hóréteggel borított templom”

uszugiuszugi ◆ könnyű ruhakönnyű ruha ◆ lenge ruhalenge ruha
uszugideuszugide ◆ lengénlengén 「Dzsúicsigacuni-va uszugi-
va damejo.」 „Novemberben nem lehet ilyen len-
gén öltözködni.”

uszuginouszugino ◆ lengénlengén öltözöttöltözött 「Uszugino on-
na」 „lengén öltözött nő”

uszugi-ouszugi-o szuruszuru ◆ lengénlengén öltöziköltözik 「Szamui-
keredo murini uszugi-o siteiru.」 „Nem kellene,
mégis lengén öltözik a hideg ellenére.”

uszugiriuszugiri ◆ vékony szeletvékony szelet
uszugiriniszuruuszugiriniszuru ◆ vékonyravékonyra szeletelszeletel
「Hamu-o uszugirinisita.」 „Vékonyra szeletel-
tem a sonkát.”

uszugirinouszugirino ◆ vékonyravékonyra szeleteltszeletelt 「Uszugiri-
noszarami」 „vékonyra szeletelt szalámi”

uszugitanaiuszugitanai ◆ mocskosmocskos 「Uszugitanaijacuda-
na.」 „Micsoda mocskos ember!” ◆ piszkospiszkos
「Uszugitanai erimoto」 „piszkos gallér”

uszugooriuszugoori ◆ vékony jégvékony jég
uszugumouszugumo ◆ fátyolfelhőfátyolfelhő ◆ vékony felhővékony felhő
uszugumoriuszugumori ◆ enyhe borultságenyhe borultság
uszugumorinouszugumorino ◆ enyhénenyhén borultborult 「Uszugu-
morino szora」 „enyhén borult ég”

uszuguraiuszugurai ◆ félhomályosfélhomályos 「Uszugurai heja」
„félhomályos szoba”

uszuguraszauszugurasza ◆ félhomályfélhomály
uszuiuszui ◆ esővízesővíz
uszuiuszui ◆ csekélycsekély 「Taninni kjómiga uszui.」
„Csekély érdeklődést mutat mások iránt.” ◆ gyérgyér
「Kare-va kamino kega uszui.」 „Gyér haja van.”
◆ halványhalvány 「Uszui midoriirodatta.」 „Halvány-
zöld színe volt.” ◆ híghíg 「Konoszúpu-va uszui.」

„Ez a leves híg.” ◆ ritkaritka 「Jamani-va kúkiga
uszui.」 „A hegyekben ritka a levegő.” ◆ vékonyvékony
「Kono jósi-va uszui.」 „Ez vékony papír.” ◆ vi-vi-
lágoslágos 「Uszui aoirodeszu.」 „Világoskék színe
van.” ◇ adzsigauszuiadzsigauszui gyengegyenge ízűízű
「Konodzsúszu-va adzsiga uszui.」 „Ennek a gyü-
mölcslének gyenge íze van.” ◇ adzsigauszuiadzsigauszui
gyengéngyengén fűszerezettfűszerezett 「Konoszúpu-va adzsiga
uszui.」 „Ez a leves gyengén fűszerezett.” ◇ uszu-uszu-
iironoiirono világosvilágos 「Uszui ironosacu-o kiteita.」
„Világos ingben voltam.” ◇ kagegauszuikagegauszui jelen-jelen-
téktelentéktelen 「Kare-va kageno uszui hitodeszu.」
„Jelentéktelen ember.” ◇ kagenószuikagenószui észre-észre-
vétlenvétlen 「Kare-va kageno uszui hitoda.」 „Az az
ember szinte észrevétlen.” ◇ dzsógauszuidzsógauszui ér-ér-
zéketlenzéketlen ◇ dzsógauszuidzsógauszui hideghideg szívűszívű ◇ nin-nin-
dzsónószuidzsónószui érzéketlenérzéketlen
uszuiironouszuiirono ◆ világosvilágos 「Uszui ironosacu-o kite-
ita.」 „Világos ingben voltam.”

uszuikanuszuikan ◆ esővízcsatornaesővízcsatorna
uszuikóuszuikó ◆ esővíz-elvezetőesővíz-elvezető csatornacsatorna ◆ vi-vi-
zesárokzesárok
uszuironouszuirono ◆ hókahóka 「Uszuironoszétá-o kiteita.」
„Hóka pulóver volt rajta.”

uszuitauszuita ◆ lamellalamella ◆ lemezkelemezke
uszuita-o kaszaneavaszetauszuita-o kaszaneavaszeta ◆ lamináltlaminált
uszujakinouszujakino ◆ lapítvalapítva sültsült ◆ vékonyravékonyra vág-vág-
va sültva sült
uszujakitamagouszujakitamago ◆ lapított sült tojáslapított sült tojás
uszujamiuszujami ◆ félhomályfélhomály
uszujogoreruuszujogoreru ◆ bepiszkolódikbepiszkolódik 「Uszujogo-
reta fuku」 „bepiszkolódott ruha” ◆ maszatosmaszatos
leszlesz 「Uszujogoreta sasin」 „maszatos fénykép”

uszukavauszukava ◆ hártyahártya 「Mikan-no uszukava」
„mandarin hártyája” ◆ vékonyvékony bőrbőr 「Pínaccuno
uszukava」 „földimogyoró vékony bőre”

uszukikinugaszatakeuszukikinugaszatake ◆ fátylasfátylas szömör-szömör-
csögcsög
uszukimivaruiuszukimivarui ◆ baljósbaljós ◆ hátborzongatóhátborzongató
「Uszukimivarui hanasi」 „hátborzongató törté-
net” ◆ kísértetieskísérteties 「Uszukimivarui baso」 „kí-
sérteties hely” ◆ rosszrossz előérzetetelőérzetet okozóokozó
「Uszukimivarui hito」 „rossz előérzetet okozó
ember”

uszukucsiuszukucsi ◆ finomfinom kidolgozáskidolgozás 「Uszukucsino
csavan」 „finom kidolgozású csésze” ◆ gyengegyenge
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ízíz 「Uszukucsito koi kucsi」 „gyenge íz és erős íz”
◆ híghíg
uszukucsisójuuszukucsisóju ◆ híg szójaszószhíg szójaszósz
uszukunaruuszukunaru ◆ felhígulfelhígul 「Goma dare-va uszu-
kunatta.」 „A szezámszósz felhígult.” ◆ felkopikfelkopik
「Dórohjódzsi-va uszukunatta.」 „Felkopott az
útburkolati jel.” ◆ megritkulmegritkul 「Otószan-no ata-
maga uszukunatta.」 „Az apukám haja megrit-
kult.” ◆ ritkulritkul 「Takai tokoroni ikuto kúkiga
uszukunaru.」 „Ha magasabbra megyünk, ritkul
a levegő.” ◆ vékonyodikvékonyodik 「Peroperokjandí-va
dandan uszukunatta.」 „A nyalóka egyre véko-
nyodott.” ◇ kegauszukunarukegauszukunaru kopaszodikkopaszodik
「Kono nenreininaruto kega uszukunaru.」 „Eb-
ben a korban az ember már kopaszodik.”

uszumaruuszumaru ◆ csökkencsökken 「Kószuino kaoriga uszu-
mattekita.」 „A kölninek csökkent az illata.” ◆

felhígulfelhígul 「Dzsúszu-va kóride uszumatta.」 „Az
üdítő a jég miatt felhígult.” ◆ gyengülgyengül 「Kó-
sinrjóno adzsiga uszumattekita.」 „A fűszerek íze
gyengült.” ◆ halványulhalványul 「Iroga uszumatta.」 „A
szín halványult.”

uszumeruuszumeru ◆ csökkentcsökkent 「Szúpuno adzsi-o
uszumeta.」 „Csökkentettem az ízét a levesnek.”
◆ feleresztfelereszt 「Mirukudekurímu nikomi-o
uszumeta.」 „Tejjel feleresztettem a főzeléket.” ◆

felhígítfelhígít 「Mizudeszúpu-o uszumeta.」 „Vízzel
felhígítottam a levest.” ◆ gyengítgyengít 「Kicui
hjógen-o uszumeta.」 „Gyengítettem a szigorú ki-
fejezésen.” ◆ halványíthalványít 「Motono iro-o uszum-
eta.」 „Halványítottam az eredeti színt.” ◆ hígíthígít
「Eno gu-o mizude uszumeta.」 „Vízzel hígította
a festéket.”

uszumojauszumoja ◆ gyenge ködgyenge köd ◆ ritka ködritka köd
uszumonouszumono ◆ vékony ruhavékony ruha ◆ vékony szövetvékony szövet
uszunoronauszunorona ◆ bárgyúbárgyú ◆ lassú észjárásúlassú észjárású
uszupperanauszupperana ◆ felületesfelületes 「Uszupperana csi-
siki」 „felületes tudás” ◆ gyengegyenge 「Uszupper-
ana riron」 „gyenge érv” ◆ komolytalankomolytalan
「Uszupperana hito」 „komolytalan ember” ◆

vékonyvékony 「Uszupperana kami」 „vékony papír”

uszurauszura ◆ halványanhalványan ◆ valamelyestvalamelyest
uszuraguuszuragu ◆ csökkencsökken 「Kiken-va uszuraida.」
„Csökkent a veszély.” ◆ enyhülenyhül 「Itami-va usz-
uraida.」 „Enyhült a fájdalom.” ◆ halványulhalványul
「Kiokuga uszuraida.」 „Halványult az emléke-

zetem.” ◆ mérséklődikmérséklődik 「Szamusza-va uszurai-
da.」 „Mérséklődött a hideg.”

uszuraszamuiuszuraszamui ◆ valamelyest hidegvalamelyest hideg
uszureruuszureru ◆ csökkencsökken 「Kanszenjobó isikiga
uszureta.」 „A vírus elleni védekezés tudatossága
csökkent.” ◆ elfakulelfakul 「Kareno egao-o mitara,
irairasita kibunmo uszuretekita.」 „Elfakult az
öreg lámpa fénye.” ◆ enyhülenyhül 「Itami-va uszu-
reta.」 „Enyhült a fájdalom.” ◆ gyengülgyengül 「Ku-
szurino kóka-va uszureta.」 „A gyógyszer hatása
gyengült.” ◆ megfakulmegfakul 「Kioku-va mó uszure-
ta.」 „A memóriám már megfakult.”

uszuszamamjóóuszuszamamjóó ◆ UccsuszmaUccsuszma
uszúszuuszúszu ◆ halványanhalványan 「Kareno uszoni uszú-
szukigacuiteiru.」 „Halványan sejtem, hogy hazu-
dik.”

úszutá-szószuúszutá-szószu ◆ Worcester-mártásWorcester-mártás
uszuvaraiuszuvarai ◆ fölényesfölényes mosolymosoly 「Nagurejo, to
uszuvarai-o ukabeta.」 „–Üss meg! –mondta, fö-
lényesen mosolyogva.” ◆ kínoskínos mosolymosoly 「Kare-
va jokuvakaranakute uszuvaraisita.」 „Nem értet-
te, amit mondok, csak kínosan mosolygott.” ◇

uszuvaraiszuruuszuvaraiszuru kajánulkajánul mosolyogmosolyog 「Idzsi-
merareteiru dókjúszei-o uszuvaraisinagara mite-
ita.」 „Kajánul mosolyogva nézte, ahogy szívatják
az osztálytársát.”

uszuvaraiszuruuszuvaraiszuru ◆ kajánulkajánul mosolyogmosolyog 「Idzsi-
merareteiru dókjúszei-o uszuvaraisinagara mite-
ita.」 „Kajánul mosolyogva nézte, ahogy szívatják
az osztálytársát.”

utauta ❶ énekének ◆ daldal 「Uta-o utau.」 „Dalt énekel.”
◆ dalszövegdalszöveg 「Merodíni uta-o cuketa.」 „Dal-
szöveget írtam egy dallamhoz.” ◆ énekléséneklés
「Kare-va utaga heta.」 „Nem tud énekelni.” ◆

kántáláskántálás ◆ nótanóta ◆ táncdaltáncdal ◆ versvers ◇ uta-uta-
noreszszunnoreszszun énekóraénekóra 「Utanoreszszun-o totte-
iru.」 „Énekórákat veszek.”

utaavaszeutaavasze ◆ költészeti versenyköltészeti verseny
utaenocukaszautaenocukasza ◆ IgazságügyiIgazságügyi Minisztéri-Minisztéri-
umum
utaetadaszucukaszautaetadaszucukasza ◆ IgazságügyiIgazságügyi Mi-Mi-
nisztériumnisztérium
utagaiutagai ◆ gyanításgyanítás ◆ gyanúgyanú 「Kanszenno cu-
joi utagaigaaru.」 „Erős a gyanú, hogy megfer-
tőződött.” ◆ gyanúsításgyanúsítás 「Kare-va dzsitensa-o
nuszunda utagaigaaru.」 „Azzal gyanúsítják, hogy
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ellopta a kerékpárt.” ◆ kételkedéskételkedés 「Kareno
kotobani utagai-o motta.」 „Kételkedtem a szava-
iban.” ◆ kételykétely 「Kareno handanni utagai-o ida-
ita.」 „Kételyeim voltak a döntésével kapcsolat-
ban.” ◆ kétségkétség 「Keiki-va izure kaifukuszuru-
kotoni utagainai.」 „Semmi kétség, hogy a gazda-
ság előbb-utóbb magához fog térni.”

utagaibukaiutagaibukai ◆ bizalmatlanbizalmatlan 「Utagai bukai
hito」 „bizalmatlan ember” ◆ gyanakvógyanakvó 「Uta-
gai bukai szeikaku」 „gyanakvó természet” ◆ hi-hi-
tetlentetlen ◆ kételkedőkételkedő 「Utagai bukai hito」 „ké-
telkedő ember” ◆ kétkedőkétkedő 「Utagai bukai me」
„kétkedő tekintet” ◆ rosszhiszeműrosszhiszemű
utagaigaaruutagaigaaru ◆ feltételezettfeltételezett 「Han-ninno
utagaigaaru hito」 „feltételezett tettes”

utagainaiutagainai ◆ kétségtelenkétségtelen 「Kore-va utagainai
dzsidzsicuda.」 „Ez kétségtelen tény.”

utagainakuutagainaku ◆ fenntartásfenntartás nélkülnélkül 「Ucsú-
dzsinnicuiteno hanasi-o utagainaku sindzsitei-
ru.」 „Fenntartás nélkül elhiszi, az űrlakókról szó-
ló történeteket.” ◆ kétségkívülkétségkívül 「Kare-va uta-
gainaku gakkóno icsibaniicseszupuréjáda.」
„Kétségkívül ő a legjobb sakkozó az iskolában.”
◆ kétségtelenülkétségtelenül 「Kaisa-va siharai nórjoku-va
utagainakuaru-va zudeszu.」 „A vállalat kétségte-
lenül fizetésképes.”

utagainojocsiganaiutagainojocsiganai ◆ kétségtelenkétségtelen 「Kono
eigaga keszszakudearukoto-va utagaino jocsiga-
nai.」 „Ez a film kétségtelenül remekmű.” ◆ meg-meg-
kérdőjelezhetetlenkérdőjelezhetetlen 「Kagakutekikenkjú
kekka-va utagaino jocsiganai.」 „A tudományos
kutatások eredménye megkérdőjelezhetetlen.”

utagai-outagai-o haszamuhaszamu ◆ kételkedikkételkedik 「Hóigakui-
va siinni utagai-o haszanda.」 „A törvényszéki or-
vos kételkedett a halál okában.”

utagai-outagai-o szasihaszamuszasihaszamu ◆ kételkedikkételkedik 「Ka-
reno kotobani utagai-o szasi haszanda.」 „Kétel-
kedtem a szavaiban.”

utaganomedemiruutaganomedemiru ◆ gyanakodvagyanakodva néznéz 「Kei-
szacuni utagano mede mirareta.」 „A rendőr gya-
nakodva nézett rám.”

utagaszszenutagaszszen ◆ dalfesztiváldalfesztivál ◆ énekesver-énekesver-
senyseny ◆ táncdalfesztiváltáncdalfesztivál ◆ táncdalversenytáncdalverseny

utagatteutagatte ◆ bizalmatlanulbizalmatlanul ◆ hitetlenülhitetlenül ◆

kétkedvekétkedve

utagauutagau ◆ firtatfirtat 「Kono dzsújószei-o
utagaukoto-va dekinai.」 „Ennek nem lehet fir-
tatni a jelentőségét.” ◆ gyanakszikgyanakszik 「Kare-va
keiszacuni utagavareta.」 „A rendőrök rá gyana-
kodtak.” ◆ gyanítgyanít 「Viruszu kanszenga utag-
avareta」 „Vírusfertőzést gyanítottak.” ◆ gyanú-gyanú-
sítsít 「Kare-va szacudzsinhanni utagavareteiru.」
„Emberöléssel gyanúsítják.” ◆ hánytorgathánytorgat
「Kare-va vatasino júki-o utagatta.」 „A bátor-
ságomat hánytorgatta.” ◆ hitetlenkedikhitetlenkedik
「Hitobito-va utagaujóni hanasi-o kiiteita.」 „Az
emberek hitetlenkedve hallgatták a történetet.” ◆

kételkedikkételkedik 「Handan-o utagatta.」 „Kételke-
dett a döntésben.” ◆ kétellkétell 「Kareni zen-
igaaruka utagatta.」 „Kétellte, hogy jók a szándé-
kai.” ◆ megkérdőjelezmegkérdőjelez 「Szocsino hicujószei-o
utagatta.」 „Megkérdőjelezte az intézkedés szük-
ségességét.” ◆ nemnem hiszhisz 「Dzsibunno mimi-o
utagatta.」 „Nem hittem a fülemnek.” ◆ tamás-tamás-
kodikkodik 「Ókuno hitoga szenkjono kószeisza-o uta-
gatta.」 „Sokan tamáskodtak a választás tisztasá-
gát illetően.” ◆ vitatvitat 「Kóhosano nórjoku-o uta-
gatta.」 „Vitatta a jelölt képességeit.” ◇ mimi-omimi-o
utagauutagau nemnem hiszhisz aa fülénekfülének 「Njúszu-o kiite
mimi-o utagatta.」 „Nem hittem a fülemnek, ami-
kor a híreket hallgattam.” ◇ me-ome-o utagauutagau nemnem
hiszhisz aa szeménekszemének 「Sinbun-o mite me-o utagat-
ta.」 „Nem hittem a szememnek, amikor az újság-
ba néztem.”

utagavareruutagavareru ◆ rávetődikrávetődik aa gyanúgyanú 「Kare-
va mattaku utagavarenakatta.」 „Még a gyanú ár-
nyéka sem vetődött rá.”

utagavasiiutagavasii ◆ gyanúsgyanús 「Kareno kódóni-va nan-
hitocu utagavasiitokoroganakatta.」 „Semmi gya-
nús nem volt a viselkedésében.” ◆ kérdéseskérdéses
「Karegaano e-o kaitatoiuno-va utagavasii.」
„Kérdéses, hogy ő festette-e azt a képet.” ◆ kéteskétes
「Utagavasii dzsóhó」 „kétes információ” ◆ két-két-
ségességes 「Kareno szenmoncsisiki-va utagavasii.」
„A szakértelme kétséges.”

utageutage ◆ partiparti
utagoeutagoe ◆ énekhangénekhang
utagokoroutagokoro ◆ költőiköltői érzékérzék ◆ költőiköltői ihletihlet
「Kireina kesikini utagokoro-o szoszorareta.」 „A
szép tájból merített költői ihletet.” ◆ múzsaimúzsai
hangulathangulat 「Utagokoronoaru enszó」 „múzsai
hangulattal átjárt előadás”
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utagucsiutagucsi ◆ fúvónyílásfúvónyílás 「Fueno utagucsi」
„fuvola fúvónyílása”

utaguruutaguru ◆ gyanúsítgyanúsít 「Uvaki-o utagavareta.」
„Házasságtöréssel gyanúsították.”

utaiutai ◆ nódarabnódarab 「Utai-o utau」 „nódarabot
kántál”

utaiutai ◆ énekléséneklés ◇ hikiutaihikiutai sajátsaját kísérettelkísérettel
énekléséneklés
utaiageruutaiageru ◆ elénekelelénekel 「Ih-kjoku-o utai age-
ta.」 „Elénekelt egy dalt.” ◆ kifejezkifejez 「Afureru
omoi-o utai ageta.」 „Kifejezte túláradó érzelme-
it.” ◆ megénekelmegénekel 「Heivano szubarasisza-o utai
ageta.」 „Megénekelte a béke csodálatos voltát.”

utaimonkuutaimonku ◆ jelmondatjelmondat 「Szeidzsikacudóno
utai monku」 „politikai mozgalom jelmondata”
◆ szlogenszlogen 「Kókokuno utai monku」 „hirdetés
szlogenje”

utaiteutaite ◆ énekesénekes
utajomiutajomi ◆ költészetköltészet ◆ költőköltő
utakaiutakai ◆ költőtalálkozóköltőtalálkozó
utakatautakata ◆ habhab
utakatautakata ◆ énekesénekes
utakatanoutakatano ◆ múlómúló 「Utakatano koidatta.」
„Múló szerelem volt.”

utamakurautamakura ◆ díszítőjelzőkdíszítőjelzők gyűjteményegyűjteménye ◆

utamakurautamakura
utanodzsugjóutanodzsugjó ◆ énekóraénekóra
utanojónautanojóna ◆ dallamosdallamos 「Utanojóna gengodes-
zu.」 „Ez egy dallamos nyelv.”

utanojónamono-outanojónamono-o vamekuvameku ◆ kornyikálkornyikál
「Jopparautoicumo nanika utanojónamono-o va-
meku.」 „Ha részeg, mindig kornyikálni kezd.”

utanomonkuutanomonku ◆ dalszövegdalszöveg
utanoreszszunutanoreszszun ◆ énekóraénekóra 「Utanoreszszun-o
totteiru.」 „Énekórákat veszek.”

utanoszenszeiutanoszenszei ◆ énektanárénektanár
uta-outa-o utauutau ◆ daloldalol 「Min-nade uta-o utatte-
ita.」 „Együtt daloltunk.”

uta-o utaukotouta-o utaukoto ◆ énekléséneklés
utareruutareru ◆ lővelőve leszlesz 「Matoni utareta ja」 „cél-
táblába lőtt nyílvessző” ◆ lövéstlövést kapkap 「Higaisa-
va dzsúde utareta.」 „Az áldozat puskalövést ka-
pott.”

utataneutatane ◆ bóbiskolásbóbiskolás ◆ szundikálásszundikálás
utataneszuruutataneszuru ◆ bóbiskolbóbiskol 「Neko-va hizadeu-
tata nesita.」 „A macska a térdemen bóbiskolt.”
◆ elbóbiskolelbóbiskol 「Ongaku-o kikinagarautata nesi-
ta.」 „Zenét hallgatva elbóbiskoltam.” ◆ szundi-szundi-
kálkál 「Densadejokútata ne-o simaszu.」 „A vona-
ton szundikálni szoktam.” ◆ szundítszundít 「Szofáde
utatanesita.」 „A kanapén szundítottam.”

utauutau ◆ dicsérdicsér 「Gakkóicsi kavaiito utavaretei-
ru.」 „Dicsérik, hogy ő a legaranyosabb az isko-
lában.” ◆ hangoztathangoztat 「Ten-nenonszento utat-
teirunoni dzsicuha ojudatta.」 „Azt hangoztatták,
hogy természetes termálvíz, pedig csak forralt víz
volt.” ◆ hirdethirdet 「Kono kuszuri-va ganni kókaga-
aruto utatteita.」 „Azt hirdette, hogy ez a gyógy-
szer hatásos a rákra.” ◆ kimondkimond 「Genronno
dzsijú-va kenpóni meikakuni utavareteiru.」 „Az
alkotmány világosan kimondja, hogy szólássza-
badság van.”

utauutau ◆ énekelénekel 「Piano avaszete utau.」 „Zon-
gorakísérettel énekel.” ◆ kántálkántál ◆ kifejezkifejez 「Si-
curenno kanasisza-o utatta.」 „Kifejezte szerelmi
bánatát.” ◇ uta-outa-o utauutau daloldalol 「Min-nade uta-o
utatteita.」 „Együtt daloltunk.” ◇ tadasiiontei-tadasiiontei-
deutaudeutau tisztántisztán énekelénekel ◇ jóderudeutaujóderudeutau jód-jód-
liziklizik
utaukotoutaukoto ◆ énekléséneklés
utebahibikuutebahibiku ◆ gyorsangyorsan reagálreagál 「Uteba hibi-
ku hito」 „gyorsan reagáló ember”

utekiuteki ◆ esőcseppesőcsepp
utenuten ◆ esősesős időidő 「Utennaraba csúsi.」 „Eső
esetén töröljük a programot.”

utenautena ◆ kehelykehely ◆ virágkehelyvirágkehely
utencuzukiutencuzuki ◆ elhúzódó esős időelhúzódó esős idő
utencsúsiutencsúsi ◆ esőeső miattmiatt elhalasztvaelhalasztva ◆ esőeső
miatt törölvemiatt törölve
utendzsun-enutendzsun-en ◆ eső miatti elnapoláseső miatti elnapolás
utenkekkóutenkekkó ◆ eső nem akadályeső nem akadály
utoiutoi ◆ elel vanvan távolodvatávolodva 「Tomodacsito
utokunatta.」 „Eltávolodtam a barátomtól.” ◆

nemnem jártasjártas 「Kare-va kabutorikihiniutoi.」
„Nem jártas a részvénykereskedésben.”

utokunaruutokunaru ◆ eltávolodikeltávolodik 「Rjósinto utokunat-
ta.」 „Eltávolodott a szüleitől.”
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utomasiiutomasii ◆ borzongborzong 「Mirunomo utomasii.」
„A puszta látványától is borzongok.” ◆ nemkívá-nemkívá-
natosnatos 「Utomasii szonzai」 „nemkívánatos sze-
mély” ◆ útbanútban vanvan 「Kare-va susónitotte
utomasii szonzaitonatta.」 „Útjába került a mi-
niszterelnöknek.” ◆ zavarzavar 「Icumademocuite-
kuru nekoga utomasikatta.」 „Zavart a mindig
sarkamban lévő macska.”

utomuutomu ◆ kiközösítkiközösít 「Min-nani utomareta.」
„Kiközösítették.” ◆ kiutálkiutál 「Csímukara utoma-
reta.」 „Kiutálták a csapatból.” ◆ nemnem veszvesz rólaróla
tudomásttudomást 「Joni utomareta.」 „Nem vett róla
tudomást a világ.” ◆ utálatosanutálatosan bánikbánik velevele
「Giboni utomareta.」 „A mostohaanyja utálato-
san bánt vele.”

útónaruútónaru ◆ felmordulfelmordul 「Inu-va úto unatta.」 „A
kutya felmordult.”

utondzsiruutondzsiru ◆ kiközösítkiközösít 「Nakamakara uton-
dzsirareteita.」 „A társai kiközösítették.” ◆ sem-sem-
mibemibe veszvesz 「Dzsósini utondzsirareteiru.」 „A
főnököm semmibe vesz.”

utótoszuruutótoszuru ◆ bóbiskolbóbiskol 「Densano szekideutó-
tositeita.」 „A vonaton ülve bóbiskoltam.” ◆ el-el-
szundítszundít 「Kaigicsúnicuiutótositesimaukotoga
ói.」 „Sokszor van, hogy az értekezleten akaratla-
nul is elszundítok.” ◆ szenderegszendereg ◆ szunyókálszunyókál
「Cumaranai eiganiutótosita.」 „Az unalmas film
alatt szunyókáltam.”

utótotoutótoto ◆ bóbiskolvabóbiskolva 「Iszuni szuvattamama,
utótoto nemutteita.」 „Bóbiskolva aludtam a szé-
ken.”

uttaeuttae ◆ keresetkereset 「Szongaibaisóno uttae」
„kártérítési kereset” ◆ panaszpanasz 「Itamino uttaega
ói hito」 „fájdalomra gyakran panaszkodó ember”
◆ vádvád 「Otokoni taisite uttae-o okosita.」 „Vádat
emelt a férfi ellen.”

uttaederuuttaederu ◆ bepanaszolbepanaszol 「Dórjónokotode
dzsósini uttae deta.」 „Bepanaszolta a kollégáját
a főnökénél.” ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Dzsósini kjúrjó-
nokotode uttae deta.」 „Panaszkodott a fizetésére
a főnökének.”

uttaeruuttaeru ◆ apellálapellál 「Hitono rjósikini uttaeru.」
„Az emberek józan eszére apellál.” ◆ felhívjafelhívja
aa figyelmetfigyelmet 「Kareno muzai-o joronni uttae-
ta.」 „Felhívta az emberek figyelmét a férfi ár-
tatlanságára.” ◆ folyamodikfolyamodik 「Konojóna sudan-
ni uttaetekuruto-va omovanakatta.」 „Nem gon-

doltam volna, hogy ilyen eszközökhöz fog folya-
modni.” ◆ hangoztathangoztat 「Szeifu-va genpacuno
anzenszei-o uttaeteiru.」 „Az állam az atomerő-
művek biztonságát hangoztatja.” ◆ meghatmeghat
「Kareno kotoba-va uttaetekonai.」 „Nem hatnak
meg a szavai.” ◆ nyúlnyúl 「Bórjokuni uttaeta.」
„Erőszakhoz nyúltam.” ◆ panaszkodikpanaszkodik 「Mune-
no itami-o uttaeta.」 „Mellkasi fájdalmakra pa-
naszkodott.” ◆ panasztpanaszt tesztesz 「Konomamada-
to keiszacuni uttaeru.」 „Ha ez így folytatódik pa-
naszt teszek a rendőrségen.” ◆ vádaskodikvádaskodik
「Konkjonaku kanodzso-o uttaeta.」 „Alaptala-
nul vádaskodott a nő ellen.” ◆ vádolvádol 「Szagide
uttaerareta.」 „Csalással vádolták.” ◇ itami-oitami-o
uttaeruuttaeru fájlalfájlal 「Kosino itami-o uttaeta.」 „A
derekát fájlalta.” ◇ kokoroniuttaerukokoroniuttaeru szívhezszívhez
szólószóló 「Kokoroni uttaeru hanasidatta.」 „Szív-
hez szóló történet volt.” ◇ sikakuniuttaerusikakuniuttaeru
szembeötlikszembeötlik 「Sikakuni uttaeru kókoku」
„szembeötlő hirdetés” ◇ dzsóniuttaerudzsóniuttaeru felka-felka-
varjavarja azaz érzelmeitérzelmeit 「Dzsóni uttaeru eiga」
„érzelmeket felkavaró film” ◇ hóricuniuttaeruhóricuniuttaeru
jogorvoslatot keresjogorvoslatot keres
uttaerujónauttaerujóna ◆ panaszospanaszos 「Uttaerujóna koede
itta.」 „Panaszos hangon mondta.”

uttecukenouttecukeno ◆ ideálisideális 「Kore-va tenbódaino
kencsikuni-va uttecukeno basoda.」 „Ez ideális
hely kilátótorony építéséhez.” ◆ legmegfele-legmegfele-
lőbblőbb 「Kono sigotoniuttecukeno hito-o micuke-
ta.」 „Megtaláltam a legmegfelelőbb embert a
munkára.”

uttederuuttederu ◆ elindulelindul 「Kare-va szenkjoni utte
deta.」 „Elindult a választásokon.” ◆ előrukkolelőrukkol
「Daitanna szakuni utte deta.」 „Merész tervvel
rukkolt elő.” ◆ felveszifelveszi aa harcotharcot 「Kigjó-va
kokuszaikjószóni utte deta.」 „A vállalat felvette
a harcot a nemzetközi versenyben.” ◆ kirohankirohan
「Guntai-va osirokara utte deta.」 „A sereg kiro-
hant a várból.” ◆ megjelenikmegjelenik 「Singidzsucude
szekaini utte deta.」 „Új technológiával jelent
meg a világon.” ◆ nekirontnekiront 「Tekino sómenni
utte deta.」 „Nekirontott az ellenségnek.”

uttekavaruuttekavaru ◆ hirtelenhirtelen megváltozikmegváltozik 「Ka-
reno taido-va utte kavatta.」 „Hirtelen megválto-
zott a viselkedése.”

uttoriszaszeruuttoriszaszeru ◆ elkápráztatelkápráztat 「Kano-
dzsono ucukusiszaniuttorisita.」 „Elkápráztatta a
nő szépsége.” ◆ elragadelragad 「Kanodzsono ucukusi-
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szaniuttorisita.」 „Elragadta a lány szépsége.” ◆

elragadóelragadó 「Kanodzso-va min-na-o uttoriszasze-
ruhodo ucukusii.」 „Elragadó szépsége van.” ◆

elragadtatelragadtat 「Ucukusii kesikiniuttoriszaszer-
areta.」 „Elragadtatott a táj szépsége.” ◆ magá-magá-
valval ragadragad 「Kono ongaku-va uttoriszaszeru.」
„Ez a zene magával ragad.”

uttoriszuruuttoriszuru ◆ ámulatbaámulatba esikesik 「Tenrankaino
eniuttorisita.」 „Ámulatba esett a képektől.” ◆

elkábulelkábul 「Szakedeuttorisita.」 „Elkábult az ital-
tól.” ◆ leszlesz bűvölvebűvölve 「Ongakuniuttorisita.」
„Elbűvölte a zene.”

uttoriszurukotouttoriszurukoto ◆ elragadtatáselragadtatás
uttoritositauttoritosita ◆ el van bűvölveel van bűvölve
uttósigaruuttósigaru ◆ szeretneszeretne megszabadulnimegszabadulni tőletőle
「Kare-va sicukoi motokano-o uttósigatta.」
„Szeretne megszabadulni az állandóan utána futó
exbarátnőjétől.”

uttósiiuttósii ◆ bosszantóbosszantó 「Uttósii ame」
„bosszantó eső” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Henna otoko-
nimatovaricukarete hontóni uttósii.」 „Belefárad-
tam abba a kellemetlen alakba.” ◆ komorkomor 「Uttó-
sii tenki.」 „Komor idő.” ◆ lehangolólehangoló 「Uttósii
tenki」 „lehangoló időjárás” ◆ nyomottnyomott 「Uttó-
sii kibun」 „nyomott hangulat”

uttósiszóniuttósiszóni ◆ bosszankodvabosszankodva 「Uttósiszóni
hejani modotta.」 „Bosszankodva visszament a
szobájába.”

uvauva ◆ felülfelül
uváuvá ◆ óó 「Uvákirei!」 „Ó, de szép.”

uvaagouvaago ◆ felső állkapocsfelső állkapocs
uvabauvaba ◆ felső fogfelső fog
uvabakiuvabaki ◆ háziházi papucspapucs ◆ szobacipőszobacipő ◆ vál-vál-
tócipőtócipő
uvabamiuvabami ◆ nagyivónagyivó ◆ óriáskígyóóriáskígyó
uvabanuvaban ◆ fedőtagfedőtag
uvabeuvabe ◆ külsőségkülsőség 「Uvabedakede handanszu-
ru.」 „Külsőségekből ítél.” ◆ látszatlátszat 「Uvabe-
dakeno tomodacsi」 „csak látszatra barát”

uvabe-ouvabe-o cukuroucukurou ◆ jobbnakjobbnak mutatjamutatja magátmagát
「Gizensa-va honsin-o kakusite uvabe-o cuku-
rou.」 „A képmutató eltitkolja a valódi énjét, és
jobbnak mutatja magát.”

uvabe-ouvabe-o kazarukazaru ◆ elkendőzielkendőzi aa hibájáthibáját ◆

kozmetikázkozmetikáz 「Uvabe-o kazattemo, nakamiga-

nai.」 „Hiába kozmetikázzuk, tartalmilag nulla.”
◆ látszatralátszatra csinálcsinál 「Jaszasigenauvabe-o kaza-
ru.」 „Látszatra kedves.”

uvaccurauvaccura ◆ külsőségkülsőség 「Monogotono uvaccu-
rasika minai.」 „Csak a külsőségeket nézi.”

uvacukuuvacuku ◆ felfel vanvan dobvadobva 「Asitano kekkon-
sikide uvacuiteiru.」 „Fel van dobva a holnapi es-
küvője miatt.” ◆ izgatottizgatott 「Rjokónokotobakari
kangaeteite uvacuiteita.」 „Egyfolytában izgatot-
tan az utazásra gondoltam.” ◆ nyughatatlannyughatatlan
「Uvacuite súcsúdekinakatta.」 „Nyughatatlan
voltam, és nem tudtam koncentrálni.”

uvacurauvacura ◆ külsőségkülsőség 「Uvacuradakede han-
danszuru.」 „Külsőségek alapján ítél.”

uvacsósiuvacsósi ◆ komolytalanságkomolytalanság ◆ magas hangmagas hang
uvacsósinauvacsósina ◆ komolytalankomolytalan 「Uvacsósina tai-
dodemata sippaisita.」 „Komolytalan hozzáállás-
sal megint hibáztam.”

uvaenoguuvaenogu ◆ porcelánfestékporcelánfesték
uvagakiuvagaki ◆ címzéscímzés ◆ felülírásfelülírás 「Fairuno uva-
gaki」 „fájl felülírása”

uvagakimódouvagakimódo ◆ felülírás üzemmódfelülírás üzemmód
uvagaki-ouvagaki-o kakukaku ◆ megcímezmegcímez 「Tegamino
uvagaki-o kaita.」 „Megcímeztem a borítékot.”

uvagakiszuruuvagakiszuru ◆ felülírfelülír 「Fairu-o uvagakisi-
ta.」 „Felülírtam a fájlt.”

uvagiuvagi ◆ felöltőfelöltő ◆ kabátkabát ◆ zakózakó ◇ szúcunó-szúcunó-
vagivagi öltönyzakóöltönyzakó
uvagotouvagoto ◆ félrebeszélésfélrebeszélés
uvagoto-ouvagoto-o iuiu ◆ félrebeszélfélrebeszél 「Kare-va kónec-
udeuva goto-o itta.」 „A magas láz miatt félrebe-
szélt.”

uvagucuuvagucu ◆ benti cipőbenti cipő ◆ szobacipőszobacipő
uvaguszuriuvaguszuri ◆ mázmáz 「Dzsikini uvaguszuri-o nu-
ru.」 „Mázzal bevonja a porcelánt.”

uvajakuuvajaku ◆ felettesfelettes ◆ vezetővezető beosztásbeosztás
「Uvajakutonaruto szekininga fueru.」 „A vezető
beosztás több felelősséggel jár.”

uvakavauvakava ◆ bőrbőr 「Vakasitamirukuno uekava-o
szukutta.」 „Leszedtem a felforralt tej bőrét.” ◆

filmrétegfilmréteg ◆ hámhám ◆ hártyahártya ◆ héjhéj ◆ kéregkéreg
uvakiuvaki ◆ félrelépésfélrelépés ◆ flörtflört ◆ hűtlenséghűtlenség
「Cumano uvaki-o jurusita.」 „Megbocsátottam
a feleségem hűtlenségét.” ◆ ingatagságingatagság ◆ ka-ka-
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landland 「Kare-va iron-na aiteto uvaki-o sita.」
„Házassága alatt sok nővel volt kalandja.”

uvakiaiteuvakiaite ◆ szeretőszerető 「Uvakiaite-va nidzs-
újonszaino dzsoszeidesita.」 „A szeretője egy 24
éves nő volt.”

uvakigenba-ouvakigenba-o mirumiru ◆ tettentetten érér 「Cumano
uvakigenba-o mita.」 „Tetten érte a feleségét.”

uvakimonouvakimono ◆ hűtlen személyhűtlen személy
uvakinauvakina ◆ hűtlenhűtlen 「Uvakina otto」 „hűtlen
férj” ◆ ingatagingatag 「Uvakina cuma」 „ingatag fele-
ség”

uvakion-nauvakion-na ◆ könnyűvérű nőkönnyűvérű nő
uvaki-ouvaki-o sinaisinai ◆ hűségeshűséges 「Cuma-va uvaki-o
sinai.」 „A feleségem hűséges.”

uvaki-ouvaki-o szuruszuru / uvakiszuruuvakiszuru ◆ csalcsal 「Ano
otoko-va icumo uvakisiteiru.」 „Az az ember ál-
landóan csalja a feleségét.” ◆ félrelépfélrelép 「Kano-
dzsono otto-va uvakisita.」 „A férje félrelépett.”
◆ felszarvazfelszarvaz 「Uvakiszareta otto-va gekidosi-
ta.」 „A felszarvazott férj mérges lett.” ◆ flörtölflörtöl
「Kareno cuma-va tomodacsito uvaki-o siteiru.」
„A felesége a barátjával flörtöl.” ◆ kurválkodikkurválkodik
◆ megcsalmegcsal 「Kare-va uvaki-o sita.」 „Megcsalta
a feleségét.” ◆ viszonyaviszonya vanvan 「Otto-va hokano
on-nato uvakisiteiru.」 „A férjének viszonya van
egy másik nővel.” ◇ uvaki-ouvaki-o sinaisinai hűségeshűséges
「Cuma-va uvaki-o sinai.」 „A feleségem hűsé-
ges.”

uvakiotokouvakiotoko ◆ szoknyavadászszoknyavadász
uvakiszuruuvakiszuru / uvaki-ouvaki-o szuruszuru ◆ csalcsal 「Ano
otoko-va icumo uvakisiteiru.」 „Az az ember ál-
landóan csalja a feleségét.” ◆ félrelépfélrelép 「Kano-
dzsono otto-va uvakisita.」 „A férje félrelépett.”
◆ felszarvazfelszarvaz 「Uvakiszareta otto-va gekidosi-
ta.」 „A felszarvazott férj mérges lett.” ◆ flörtölflörtöl
「Kareno cuma-va tomodacsito uvaki-o siteiru.」
„A felesége a barátjával flörtöl.” ◆ kurválkodikkurválkodik
◆ megcsalmegcsal 「Kare-va uvaki-o sita.」 „Megcsalta
a feleségét.” ◆ viszonyaviszonya vanvan 「Otto-va hokano
on-nato uvakisiteiru.」 „A férjének viszonya van
egy másik nővel.” ◇ uvaki-ouvaki-o sinaisinai hűségeshűséges
「Cuma-va uvaki-o sinai.」 „A feleségem hűsé-
ges.”

uvakucsibiruuvakucsibiru ◆ felsőfelső ajakajak 「Uvakucsibiruga
keirensiteiru.」 „Rángatózik a felső ajka.”

uvamabutauvamabuta ◆ felső szemhéjfelső szemhéj

uvamaeuvamae ◆ haszonhaszon 「Riekino uemae-o hane-
ta.」 „Lefölözte a hasznot.” ◆ részesedésrészesedés
uvamavaruuvamavaru ◆ felülmúlfelülmúl 「Kotosino szeiszanrjó-
va kjonen-o uvamavatta.」 „Az idei termelés fe-
lülmúlta a múlt évit.” ◆ fölözfölöz 「Sisucu-va súnjú-
o uvamavaru.」 „A kiadások fölözik a bevételt.”
◆ meghaladmeghalad 「Kionszandzsú do-o uvamavaru.」
„A hőmérséklet meghaladja a harminc fokot.” ◆

túlteljesíttúlteljesít 「Mokuhjó-o uvamavatta.」 „Túl-
teljesítettem a tervet.” ◆ túltesztúltesz 「Kaisano
dzsiszszeki-va joszó-o uvamavatta.」 „A vállalat
túltett a várakozásokon.” ◇ ókikúvamavaruókikúvamavaru túl-túl-
szárnyalszárnyal 「Kotosino uriagedaka-va kjonenno-o
ókiku uvamavatta.」 „Az idei forgalom túlszár-
nyalta a múlt évit.”

uvamezukaiuvamezukai ◆ felnézésfelnézés
uvamezukainimiruuvamezukainimiru ◆ felnézfelnéz 「Akacsan-va
hahaoja-o uvamezukaini miteita.」 „A kisbaba
felnézett az anyukájára.”

uvamukiuvamuki ◆ felfeléfelfelé ívelőívelő 「Keizaino uvamuki
keikó」 „gazdaság felfelé ívelő trendje” ◆ felfeléfelfelé
mutatómutató irányirány ◆ javulójavuló 「Jaja uvamuki kagen-
no gjószeki」 „valamelyest javuló teljesítmény”

uvamukiniuvamukini ◆ felfeléfelfelé 「Kono hana-va uvamuki-
ni szaku.」 „Ez a növény felfelé álló virágot hoz.”

uvamukinouvamukino ◆ felfeléfelfelé állóálló 「Uvamukino dzsa-
gucsi」 „felfelé álló csap” ◆ felfeléfelfelé fordulóforduló
「Uvamukino kao」 „felfelé forduló arc”

uvamukinohanauvamukinohana ◆ piszepisze orrorr ◇

szukosiuvamukikagen-nohanaszukosiuvamukikagen-nohana fitos orrfitos orr
uvamukuuvamuku ◆ felfeléfelfelé fordulfordul ◆ felfeléfelfelé néznéz
「Uvamukuto kubiga itai.」 „Ha felfelé nézek fáj
a nyakam.” ◆ fellendülfellendül 「Keikiga uvamuitei-
ru.」 „A gazdaság fellendült.” ◆ javuljavul 「Szen-
suno szeiszekiga ókiku uvamuki hadzsimeta.」 „A
sportoló teljesítménye nagymértékben kezdett ja-
vulni.”

uvanuvan ◆ jobb karjobb kar
uvaneuvane ◆ magasabb ármagasabb ár
uvanoszeszuruuvanoszeszuru ◆ hozzácsaphozzácsap 「Jacsinni-va
kanrihiga uvanoszeszareteiru.」 „A lakbérhez
hozzácsapták a lakás közös költségét.” ◆ hozzá-hozzá-
számolszámol 「Nedanni sóhizei-o uvanoszesita.」 „Az
árhoz hozzászámolták az áfát.” ◆ rárakrárak
「Szanvari-o uvanoszesite sóhin-o tenbaisite-
ita.」 „Harminc százalékot rárakva adta tovább az
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árut.” ◆ rászámolrászámol 「Nedanni teszúrjó-o uvano-
szesita.」 „Az árra rászámolták a kezelési költsé-
get.” ◆ ráteszrátesz 「Sónin-va nedanni dzsibunno
rieki-o uvanoszesita.」 „A kereskedő az árra rátet-
te a saját hasznát.”

uvanoszorauvanoszora ◆ elkalandozáselkalandozás
uvanoszoradeuvanoszorade ◆ szórakozottanszórakozottan 「Kesiki-o
tanosiminagara aiteno hanasi-o uvano szorade ki-
ita.」 „A tájat bámulva, szórakozottan hallgattam,
amit a másik mond.”

uvanoszoradearuuvanoszoradearu ◆ másholmáshol járjár azaz eszeesze
「Uvano szorade hon-o jondeitanode, modotte-
mata jomanakerebanaranakatta.」 „Máshol járt
az eszem, amikor olvastam, és újra kellett olvas-
nom.” ◆ nemnem figyelfigyel 「Szekkjószaretemo kare-va
uvano szoradatta.」 „Próbálták kioktatni, de nem
figyelt.”

uvantósuuvantósu ◆ jobbkezes ütőjátékosjobbkezes ütőjátékos
uvanuriuvanuri ◆ felsőfelső festékrétegfestékréteg ◆ fényezésfényezés
「Kurumano uvanuri」 „autó fényezése” ◆ máz-máz-
rétegréteg ◇ uszonóvanuriuszonóvanuri hazugságothazugságot hazug-hazug-
ságraságra halmozáshalmozás ◇ szonnóvanurininaruszonnóvanurininaru
veszteségetveszteséget veszteségreveszteségre halmozhalmoz 「Kabu-
o fujasitara szonno uvanurininatta.」 „Még több
részvényt vettem, de veszteséget veszteségre hal-
moztam.” ◇ hadzsinóvanuri-ohadzsinóvanuri-o szuruszuru szé-szé-
gyent szégyenre halmozgyent szégyenre halmoz
uvanuriszuruuvanuriszuru ◆ bemázolbemázol 「Madovakuno
uvanuri-o sita.」 „Bemázoltam az ablakkeretet.”
◆ fényezfényez 「Kurumano uvanuri-o szuru.」 „Au-
tót fényez.” ◆ halmozhalmoz 「Uszono uvanuri-o sitei-
ru.」 „Hazugságot hazugságra halmoz.” ◇ niszu-niszu-
oo uvanuriszuruuvanuriszuru belakkozbelakkoz 「Itaniniszu-o uvan-
urisita.」 „Belakkoztam a deszkát.”

uvappariuvappari ◆ köpenyköpeny ◆ munkaköpenymunkaköpeny
uvaruuvaru ◆ el van ültetveel van ültetve
uvaszauvasza ◆ fülesfüles 「Kaisanicuiteno uvasza-o ki-
ita.」 „Kaptam egy fülest a vállalatról.” ◆ hallo-hallo-
másmás 「Szore-o uvaszani kiita.」 „Ezt hallomás-
ból tudom.” ◆ hírhír 「Ouvasza-va ukagatteorima-
szu.」 „Hallottam már az ön hírét.” ◆ híreszte-híreszte-
léslés 「Szono kaisanicuite iron-na uvaszaga toba-
szareta.」 „Különféle híresztelések kaptak szárny-
ra a cégről.” ◆ kószakósza hírhír 「Kono uvasza-va in-
tánettode tadajotteiru.」 „Ez a kósza hír az inter-
neten kering.” ◆ mendemondamendemonda 「Rikonsitatoiu
uvasza-o ucsi kesita.」 „Tagadta a mendemondát,

hogy elvált volna.” ◆ pletykapletyka 「Inakano hito-
va uvasza zukida.」 „Vidéken az emberek szere-
tik a pletykát.” ◇ uvaszagaaruuvaszagaaru rámondrámond 「Ka-
renicuite iron-na uvaszagaaru.」 „Mondanak rá
ezt is, azt is.” ◇ uvaszagaaruuvaszagaaru rebesgetrebesget 「At-
arasii sukudzsicuga dónjúszareru uvaszagaaru.」
„Azt rebesgetik, hogy bevezetnek még egy ünnep-
napot.” ◇ uvaszagatacuuvaszagatacu szárnyraszárnyra kapkap
「Szensu-va iszekiszuru uvaszaga tatteiru.」
„Szárnyra kapott a hír, hogy a versenyző át fog
igazolni.” ◇ uvaszanitakaiuvaszanitakai híreshíres 「Uvaszani
takai misze」 „híres üzlet” ◇ uvaszaninoboruuvaszaninoboru
felmerülfelmerül 「Csímuno sinkantokutosite kareno na-
maega uvaszani nobotteiru.」 „A csapat új edző-
jeként felmerült a neve.” ◇ uvasza-ouvasza-o taterutateru
híresztelhíresztel 「Rjokande júreiga derutoiu uvasza-o
tateta.」 „Azt híresztelte, hogy a fogadóban kísér-
tetek járnak.” ◇ hitonóvaszamosicsidzsúgo-hitonóvaszamosicsidzsúgo-
nicsinicsi minden csoda három napig tartminden csoda három napig tart
uvaszabanasiuvaszabanasi ◆ pletykapletyka
uvaszabanasi-ouvaszabanasi-o szuruszuru ◆ pletykálpletykál
「Murabito-va atarasii dzsúminno uvaszabanasi-
o siteita.」 „A falubeliek az új lakosról pletykál-
tak.”

uvaszagaaruuvaszagaaru ◆ rámondrámond 「Karenicuite iron-na
uvaszagaaru.」 „Mondanak rá ezt is, azt is.” ◆

rebesgetrebesget 「Atarasii sukudzsicuga dónjúszareru
uvaszagaaru.」 „Azt rebesgetik, hogy bevezetnek
még egy ünnepnapot.”

uvaszagatacuuvaszagatacu ◆ szárnyraszárnyra kapkap 「Szensu-va
iszekiszuru uvaszaga tatteiru.」 „Szárnyra kapott
a hír, hogy a versenyző át fog igazolni.”

uvaszaninoboruuvaszaninoboru ◆ felmerülfelmerül 「Csímuno sin-
kantokutosite kareno namaega uvaszani nobottei-
ru.」 „A csapat új edzőjeként felmerült a neve.”

uvaszanitakaiuvaszanitakai ◆ híreshíres 「Uvaszani takai mi-
sze」 „híres üzlet”

uvaszanohimotouvaszanohimoto ◆ pletykafészekpletykafészek
uvaszanotaneuvaszanotane ◆ szóbeszédszóbeszéd tárgyatárgya 「Ri-
konto kekkon-o kuri kaesite uvaszano taneninat-
ta.」 „Szóbeszéd tárgya lett, hogy örökösen elvá-
lik, majd újraházasodik.”

uvasza-ouvasza-o szurebakagegaszaszuszurebakagegaszaszu ◆ emlege-emlege-
tetttett szamárszamár megjelenikmegjelenik ◆ nemnem szabadszabad azaz
ördögöt a falra festeniördögöt a falra festeni
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uvasza-ouvasza-o taterutateru ◆ híresztelhíresztel 「Rjokande jú-
reiga derutoiu uvasza-o tateta.」 „Azt híresztelte,
hogy a fogadóban kísértetek járnak.”

uvaszaszuruuvaszaszuru ◆ pletykálpletykál 「Uvaszaszareteiru
kigaszuru.」 „Azt hiszem, pletykálnak rólam.”

uvaszazukinauvaszazukina ◆ pletykáspletykás 「Uvaszazukina on-
na」 „pletykás nő”

uvaszuberiuvaszuberi ◆ felszínességfelszínesség ◆ sikamlósságsikamlósság
uvaszuberinauvaszuberina ◆ felületesfelületes 「Uvaszuberina
ronbun」 „felületes értekezés” ◆ odavetettodavetett
「Fukaku kangaezu, uvaszuberina hacugen」 „át-
gondolatlanul odavetett kijelentés”

uvaszuberiszuruuvaszuberiszuru ◆ felszínesfelszínes 「Uvaszuberis-
ita giron」 „felszínes vita” ◆ sikamlóssikamlós 「Tókec-
ude romenga uvaszuberiszuru.」 „A fagy miatt si-
kamlós a út.”

uvateuvate ◆ felsőfelső fogásfogás 「Uvatega kiita.」 „A fel-
ső fogás sikerült.” ◆ felsőfelső részrész ◇ uvatedea-uvatedea-
ruru jobbjobb 「Unten-va kareno hóga kimijori icsi-
maiuvateda.」 „Ő egy fokkal jobban vezet nálad.”
◇ uvatenideruuvatenideru fölébefölébe kerekedikkerekedik 「Kare-va
uvateni detagatteiru.」 „Állandóan fölébe akar
kerekedni a másiknak.” ◇ uvate-ouvate-o ikuiku túltesztúltesz
「Aiteno uvate-o iku.」 „Túltesz a másikon.” ◇

uvate-ouvate-o torutoru felsőfelső fogástfogást alkalmazalkalmaz
「Rikisi-va uvate-o totta.」 „A szumós felső fo-
gást alkalmazott.” ◇ uvate-ouvate-o mocumocu élveziélvezi azaz
előnyételőnyét 「Komaocsino uvate-o dzsitta.」 „Él-
vezte a fór nyújtotta előnyt.”

uvatedearuuvatedearu ◆ jobbjobb 「Unten-va kareno hóga
kimijori icsimaiuvateda.」 „Ő egy fokkal jobban
vezet nálad.”

uvatenideruuvatenideru ◆ fölébefölébe kerekedikkerekedik 「Kare-va
uvateni detagatteiru.」 „Állandóan fölébe akar
kerekedni a másiknak.”

uvate-ouvate-o ikuiku ◆ túltesztúltesz 「Aiteno uvate-o iku.」
„Túltesz a másikon.”

uvate-ouvate-o mocumocu ◆ élveziélvezi azaz előnyételőnyét 「Koma-
ocsino uvate-o dzsitta.」 „Élvezte a fór nyújtotta
előnyt.”

uvate-ouvate-o torutoru ◆ felsőfelső fogástfogást alkalmazalkalmaz
「Rikisi-va uvate-o totta.」 „A szumós felső fo-
gást alkalmazott.”

uvazaratenbinuvazaratenbin ◆ serpenyős mérlegserpenyős mérleg
uvazeiuvazei ◆ testmagasságtestmagasság

uvazóriuvazóri ◆ szobapapucsszobapapucs
uvazumiuvazumi ◆ leülepedett folyadék tetejeleülepedett folyadék teteje
uvazumiuvazumi ◆ felülrefelülre pakoláspakolás 「Uvazumito sita-
zumi」 „felülre és alulra pakolás” ◆ rápakolásrápakolás
◆ rárakásrárakás
uvazumiszuruuvazumiszuru ◆ felülrefelülre pakolpakol 「Tocsúde cu-
mi orosino kanószeigaaru nimocu-o uvazumisi-
ta.」 „Azt a terhet tettem felülre, amit valószínű-
leg sokszor kell átpakolni.” ◆ megnövelmegnövel 「Cuika-
higaigaatte hokenkingaku-va uvazumiszareta.」
„A további károk miatt, megnövelték a kártérí-
tést.” ◆ rárakrárak 「Gecujóbikanszen saszúni sú-
macuno kanszensa szúga uvazumiszareta.」
„Hétfőn a fertőzések számára rárakták a hétvégi
fertőzések számát.”

uvazuruuvazuru ◆ idegesséidegessé válikválik ◆ magasramagasra ütüt ◆

sipítoziksipítozik 「Uvazutta koede szakenda.」 „Sipí-
tozva kiáltozott.”

uzaiuzai ◆ baszogatbaszogat 「Icu sigotoga ovarundato
dzsósi-va uzaku ii cuzuketeiru.」 „A főnököm ál-
landóan baszogat, hogy mikor lesz már kész a
munka.” ◆ idegesítőidegesítő
uzattaiuzattai ◆ idegesítőidegesítő ◇ kiteuzattaikiteuzattai nyakánnyakán
ülül 「Tonarino hito-va icumo kiteuzattai.」 „A
szomszédom állandóan a nyakamon ül.”

uzómuzóuzómuzó ◆ csőcselékcsőcselék
uzuuzu ◆ forgatagforgatag 「Hitono uzuno nakani maki
komareta.」 „Belekeveredett az emberek forgata-
gába.” ◆ hömpölygéshömpölygés 「Uzu-o maite nagareru
kava」 „hömpölygő folyó” ◆ örvényörvény 「Kavade
ojoideiru hito-va uzuni nomi komareta.」 „A fo-
lyóban úszó embert elnyelte egy örvény.” ◆ vé-vé-
gigsöprésgigsöprés 「Karenokonto -va zenkokuni varai-
no uzu-o maki okosita.」 „Kabaréjelenete az egész
országon végigsöprő nevetést váltott ki.”

uzubekiszutanuzubekiszutan ◆ ÜzbegisztánÜzbegisztán
uzubekiszutandzsinuzubekiszutandzsin ◆ üzbégüzbég
uzubekiszutan-nouzubekiszutan-no ◆ üzbégüzbég
uzudenrjúuzudenrjú ◆ örvényáramörvényáram
uzudzsógingauzudzsóginga ◆ spirálgalaxisspirálgalaxis
uzudzsónovanuzudzsónovan ◆ spirálkarspirálkar 「Kono ginga-va
uzudzsóno vanga joh-cuarimaszu.」 „Ennek a ga-
laxisnak négy spirálkarja van.”

uzudzsószeiunuzudzsószeiun ◆ spirálködspirálköd
uzukiuzuki ◆ áprilisáprilis
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uzukiuzuki ◆ lüktetőlüktető fájdalomfájdalom 「Hanózukigatom-
aranai.」 „Nem múlik a fogam lüktető fájdalma.”

uzukuuzuku ◆ égetéget 「Nanigaattaka siróto kókisingau-
zuita.」 „Éget a kíváncsiság, hogy megtudjam, mi
történt.” ◆ lüktetlüktet 「Kizugauzukujóni itamu.」
„Lüktetve fáj a sebem.” ◆ sajogsajog 「Hagauzuku.」
„Sajog a fogam.” ◇ kokorogauzukukokorogauzuku összeszo-összeszo-
rulrul aa szíveszíve 「Szaigoni totta sasin-o mirutabini
kokoroga uzuku.」 „Összeszorul a szívem, amikor
az utolsó fényképét nézem.”

uzukumaruuzukumaru ◆ befészkelődikbefészkelődik 「Neko-va kano-
dzsono hizano ueniuzukumatteita.」 „Befészkelő-
dött az ölébe egy macska.” ◆ kucorogkucorog ◆ kuksolkuksol
「Kodomo-va hejano hitokadoniuzukumattei-
ru.」 „A gyerek a sarokban kuksol.” ◆ kuncso-kuncso-
rogrog ◆ kuporodikkuporodik 「Jukadeuzukumatta.」 „A
földre kuporodott.” ◆ kuporogkuporog 「Kodomotacsi-
va jukaniuzukumatteita.」 „A gyerekek a földön
kuporogtak.” ◆ lekuporodiklekuporodik 「Uzumakutta.」
„Lekuporodott.” ◆ összekuporodikösszekuporodik 「Itamide
jukaniuzukumatta.」 „A fájdalomtól összekupo-
rodott a földön.”

uzukumatteuzukumatte ◆ kuporogvakuporogva
uzukumatteiruuzukumatteiru ◆ kuporogkuporog
uzumakiuzumaki ◆ kavargáskavargás ◆ örvényörvény ◆ örvénylésörvénylés
◆ tekercstekercs 「Konokéki-va uzumakininatteima-
szu.」 „Ez a sütemény tekercs alakú.”

uzumakibaneuzumakibane ◆ spirálrugóspirálrugó
uzumakidzsónouzumakidzsóno ◆ csigavonalúcsigavonalú ◆ örvény-örvény-
szerűszerű 「Uzumaki dzsóno kaze」 „örvényszerű
szél” ◆ spirálisspirális
uzumakigingauzumakiginga ◆ spirálgalaxisspirálgalaxis
uzumakimojóuzumakimojó ◆ spirálmintaspirálminta
uzumakipaszutauzumakipaszuta ◆ csigatésztacsigatészta
uzumakisikiszentakukiuzumakisikiszentakuki ◆ keverőtárcsáskeverőtárcsás
mosógépmosógép
uzumakiszenuzumakiszen ◆ csigavonalcsigavonal ◆ spirálvonalspirálvonal
uzumakiundóuzumakiundó ◆ örvénymozgásörvénymozgás
uzumakuuzumaku ◆ forrongforrong 「Kareno ikariga uzuma-
iteita.」 „Forrongott benne a düh.” ◆ kavarogkavarog
「Szeppen-va kazede uzumaiteita.」 „A hópely-
hek kavarogtak a szélben.” ◆ örvénylikörvénylik 「Kava-
no mizu-va uzumaiteita.」 „A folyó vize örvény-
lett.”

uzumaruuzumaru ◆ betemetődikbetemetődik 「Kurumaga jukini
uzumatta.」 „A kocsit betemette a hó.” ◆ elte-elte-
metődikmetődik 「Dóro-va szunani uzumatta.」 „Az
utat eltemette a homok.” ◆ teletele leszlesz 「Heja-va
honni uzumatteita.」 „A szoba tele volt könyvek-
kel.”

uzumeruuzumeru ◆ beborítbeborít 「Juki-va dóro-o uzum-
eta.」 „Az utat beborította a hó.” ◆ betöltbetölt 「De-
mo tai-va hiroba-o uzumeta.」 „A tüntetők be-
töltötték a teret.” ◆ temettemet 「Teni kao-o uzum-
eta.」 „Kezébe temette az arcát.” ◇ hone-ohone-o uzu-uzu-
merumeru elérieléri aa halálhalál 「Hone-o uzumeru kakugo-
dekono kuninijatte kita.」 „Azzal a tudattal jöttem
ebbe az országba, hogy itt fog elérni a halál.” ◇

hone-ohone-o uzumeruuzumeru végigvégig ottott maradmarad 「Kono ka-
isani hone-o uzumerucumorideszu.」 „Végig en-
nél a vállalatnál akarok maradni.”

uzumoreruuzumoreru ◆ bebe vanvan temetvetemetve 「Kuruma-va
jukini uzumoreta.」 „Az autót betemette a hó.” ◆

elkallódikelkallódik 「Kareno szainó-va uzumoreteita.」
„Elkallódott a tehetsége.” ◆ elel vanvan temetvetemetve
「Ie-va dosani uzumoreta.」 „A házat eltemette a
sár.” ◆ elel vanvan zárvazárva aa világtólvilágtól 「Kare-va ina-
kani uzumoreta.」 „Vidéken el volt zárva a világ-
tól.”

uzumusiuzumusi ◆ örvényféregörvényféreg
uzumusikóuzumusikó ◆ örvényférgekörvényférgek
uzumusiruiuzumusirui ◆ örvényférgekörvényférgek
uzu-ouzu-o maitenagarerumaitenagareru ◆ hömpölyöghömpölyög 「Zószu-
isita kava-va uzu-o maite nagareteita.」 „A meg-
áradt folyó hömpölygött.”

uzu-ouzu-o makumaku ◆ örvénylikörvénylik 「Mizu-va uzu-o ma-
ita.」 „A víz örvénylett.”

uzurauzura ◆ fürjfürj
uzuramameuzuramame ◆ tarkababtarkabab
uzuratamagouzuratamago ◆ fürjtojásfürjtojás
uzusiouzusio ◆ tengeri örvénytengeri örvény
uzutakaiuzutakai ◆ halomnyihalomnyi ◇ uzutakakuuzutakaku halombahalomba
「Uzutakaku cumotta juki」 „halomba gyűlt hó”
◇ uzutakakucumuuzutakakucumu halombahalomba rakrak 「Uzutakaku
cunda aki kan」 „halomba rakott üres sörösdobo-
zok”

uzutakakuuzutakaku ◆ halombahalomba 「Uzutakaku cumotta
juki」 „halomba gyűlt hó”
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uzutakakucumuuzutakakucumu ◆ halombahalomba rakrak 「Uzutakaku
cunda aki kan」 „halomba rakott üres sörösdobo-
zok”

uzúzuszuruuzúzuszuru ◆ mástmást semsem akarakar 「Gému-o ja-
ritakuteuzúzusiteiru.」 „Mást sem akar, csak ját-

szani.” ◆ nagyonnagyon akarakar 「Hontóno koto-o iitaku-
teuzúzusiteita.」 „Nagyon meg akartam mondani
az igazságot.”
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vava ◆ aa 「Tokaino szeikacu-va benrida.」 „A vá-
rosi élet kényelmes.” ◆ amiami illetiilleti 「Boku-va
szanszeideszu.」 „Ami engem illet, egyetértek.” ◆

azaz 「Bokuno otószan-va pairottoda.」 „Az én
apukám pilóta.” ◆ témajelölő partikulatémajelölő partikula
vava ◆ békebéke 「Va-o kódzsita.」 „Békét kötött.”
◆ harmóniaharmónia 「Kateino va-o midasita.」 „Meg-
bontotta a család harmóniáját.” ◆ összegösszeg 「Szú-
dzsino va-o keiszansita.」 „Kiszámolta a számok
összegét.” ◇ dzsótaivadzsótaiva állapotösszegállapotösszeg ◇ hit-hit-
onovaonova emberek közti harmóniaemberek közti harmónia
vava ◆ JapánJapán ◆ japánjapán ◇ vaeidzsitenvaeidzsiten japán-japán-
angolangol szótárszótár ◇ vakokuvakoku JapánJapán ◇ vasokuvasoku ja-ja-
pánpán ételétel 「Vasokuto jósoku」 „japán és nyuga-
ti étel” ◇ vadzsinvadzsin japánjapán ◇ vadokuvadoku japán-japán-
németnémet ◇ vafúnonivavafúnoniva japánkertjapánkert ◇ vafucuvafucu
japán-franciajapán-francia
vava ◆ bizonybizony 「Uresikute namidaga detava.」
„Olyan boldog voltam, hogy még bizony a
könnyem is kicsordult.” ◆ jajjaj 「Kovakattava.」
„Jaj, de nagyon féltem!” ◆ nana 「Kasiteagetemoi-
iva.」 „Na jó, adok kölcsön.” ◇ vava nana 「Kasitea-
getemoiiva.」 „Na jó, adok kölcsön.”

vava ◆ kévekéve ◆ kötegköteg 「Hóren szóicsi va」 „egy
köteg spenót” ◆ nyalábnyaláb 「Sibaicsi va」 „egy nya-
láb rőzse”

vava ◆ gyűrűgyűrű 「Szuieiszensu-va va-o cukutta.」
„Az úszók gyűrűt alkottak.” ◆ hurokhurok 「Himode
va-o cukutta.」 „Hurkot csináltam a madzagra.”
◆ karikakarika 「Sónen-va vade aszonda.」 „A kisfiú
a karikával játszott.” ◆ körkör 「Vaninatte szuvatte-
ita.」 „Körben ültek.” ◇ kuszarinovakuszarinova láncszemláncszem
◇ csienovacsienova ördöglakatördöglakat 「Kono csieno va-va
zettaini tokenai.」 „Ezt az ördöglakatot tuti, hogy
nem lehet szétbontani.” ◇ doszeinovadoszeinova Szatur-Szatur-
nusznusz gyűrűjegyűrűje ◇ tomodacsinovatomodacsinova barátibaráti körkör
◇ hinova-ohinova-o kugurukuguru átugrikátugrik aa tüzestüzes karikánkarikán
「Szákaszuderaion-va hino va-o kugutta.」 „A
cirkuszban az oroszlán tüzes karikán ugrott át.” ◇

vanisitemakuvanisitemaku feltekerfelteker 「Encsókéburu-o vani-
site maita.」 „Feltekertem a hosszabbítót.” ◇ va-va-
oo kaketakaketa mégmég 「Kjonenno nacumo acukattaga,
kotosi-va szoreni va-o kaketa acuszada.」 „Múlt
évben is meleg volt, de idén még melegebb van.”

◇ va-ova-o kaketekakete eltúlozvaeltúlozva 「Naninidemo va-o
kakete hanaszu.」 „Mindenről eltúlozva beszél.”

vava ◆ madarak,madarak, nyulaknyulak számlálószavaszámlálószava
「Uszagiicsi va」 „egy nyúl”

vaavaa ◆ hurráhurrá 「Vaa, szugoi!」 „Hurrá, nagysze-
rű!” ◆ jajjaj 「Vaa, taszuketekure!」 „Jaj, segít-
ség!”

vaattovaatto ◆ ordítvaordítva 「Min-navaatto nigemasi-
ta.」 „Mindenki ordítva elmenekült.”

vaavaavaavaa ◆ bömbölvebömbölve ◆ hangoskodvahangoskodva
vaavaanakuvaavaanaku ◆ bömbölbömböl
vaavaaszavaguvaavaaszavagu ◆ hangoskodikhangoskodik
vabivabi ◆ egyszerűségegyszerűség ésés csendességcsendesség 「Vabi
csa」 „egyszerű és csendes teaszertartás”

vabivabi ◆ bocsánatkérésbocsánatkérés ◇ ovabiszuruovabiszuru bocsá-bocsá-
natotnatot kérkér 「Kokorokara ovabi mósi agema-
szu.」 „Őszintén bocsánatot kérek!” ◇ ovabiszu-ovabiszu-
ruru sajnálsajnál 「Dzsiko-o okosite ovabisimaszu.」
„Sajnálom, hogy balesetet okoztam.” ◇ ovabi-ovabi-
szuruszuru elnézéstelnézést kérkér 「Oszokunattakoto-o
ovabisita.」 „Elnézést kért a késésért.” ◇ vabi-vabi-
oo iuiu bocsánatotbocsánatot kérkér 「Atama-o szagete vabi-
o itta.」 „Lehajtott fejjel kértem bocsánatot.” ◇

vabi-ovabi-o ireruireru bocsánatotbocsánatot kérkér 「Nakamani na-
kinagara vabi-o ireta.」 „Sírva kértem bocsánatot
a társaimtól.”

vabidzsóvabidzsó ◆ bocsánatkérő levélbocsánatkérő levél
vabigotovabigoto ◆ mentegetőző szavakmentegetőző szavak
vabi-ovabi-o ireruireru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Nakamani
nakinagara vabi-o ireta.」 „Sírva kértem bocsána-
tot a társaimtól.”

vabi-ovabi-o iuiu ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Atama-o szage-
te vabi-o itta.」 „Lehajtott fejjel kértem bocsána-
tot.”

vabiruvabiru ◆ csüggedcsügged 「Hitori gurasi-o vabiru.」
„Csüggedten él magányában.” ◇ macsivabirumacsivabiru
várvavárva várvár 「Macsivabita higajattekita.」 „Elér-
kezett a várva várt nap.” ◇ macsivabirumacsivabiru aligalig
várvár 「Haru-o macsivabiteiru.」 „Alig várom,
hogy itt legyen a tavasz.”
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vabiruvabiru ◆ bocsánatotbocsánatot kérkér 「Csikokusitakoto-
o vabita.」 „Bocsánatot kért a késésért.” ◆ elné-elné-
zéstzést kérkér 「Burei-o vabita.」 „Elnézést kértem
az illetlenségért.”

vabisiivabisii ◆ csendescsendes 「Vabisii inaka」 „csendes
vidék” ◆ magányosmagányos 「Vabisii szeikacu」 „magá-
nyos élet” ◆ nyomorúságosnyomorúságos 「Vabisii dzsúkjo」
„nyomorúságos otthon” ◆ örömtelenörömtelen 「Vabisii
icsinicsi」 „örömtelen nap” ◆ vigasztalanvigasztalan
「Vabisii omoi」 „vigasztalan érzés”

vabiszabivabiszabi ◆ japán elegáns egyszerűségjapán elegáns egyszerűség
vabizumaivabizumai ◆ magányosmagányos életélet ◆ nyomorúsá-nyomorúsá-
gos otthongos otthon
vabócsóvabócsó ◆ japán szeletelőkésjapán szeletelőkés
vabokuvaboku ◆ békekötésbékekötés ◆ kibéküléskibékülés
vabokukósóvabokukósó ◆ béketárgyalásbéketárgyalás
vabokuszuruvabokuszuru ◆ kibékülkibékül 「Móriga hidejosito
vabokusita.」 „Móri kibékült Hidejosival.”

vabunvabun ◆ japán szövegjapán szöveg
vabuntaipuvabuntaipu ◆ japán írógépjapán írógép
vabuntaipuraitávabuntaipuraitá ◆ japán írógépjapán írógép
vacsikansikokuvacsikansikoku ◆ Vatikán VárosállamVatikán Városállam
vadacsivadacsi ◆ barázdabarázda ◆ keréknyomkeréknyom 「Vadacsi-
nocuita micsi」 „kéréknyomos út”

vadaivadai ◆ beszédtémabeszédtéma 「Kareto-va vadaiga-
nai.」 „Nincs beszédtémám vele.” ◆ tématéma
「Kare-va vadai-o szakejótosita.」 „Kerülni akar-
ta a témát.” ◇ sun-novadaisun-novadai felkapottfelkapott tématéma
◇ hottonavadaihottonavadai felkapottfelkapott tématéma 「Osoku-va
hottona vadaininatteiru.」 „Felkapott téma a kor-
rupció.”

vadaininaruvadaininaru ◆ felkapottfelkapott tématéma leszlesz ◆ szóbaszóba
kerülkerül 「Nandaka csianga vadaininatta.」 „Vala-
hogy szóba került a közbiztonság.” ◆ szószó esikesik
rólaróla 「Kaigide neage-va vadaininaranakatta.」
„Az értekezleten nem esett szó az áremelésről.”

vadaininatteiruvadaininatteiru ◆ sokat lehet hallanisokat lehet hallani
vadainovadaino ◆ felkapottfelkapott 「Vadainonjúszu」 „fel-
kapott hír” ◆ szóbanszóban forgóforgó 「Vadaino hito」
„szóban forgó ember”

vadai-o kaeruvadai-o kaeru ◆ témát válttémát vált
vadaiszakuvadaiszaku ◆ felkapott alkotásfelkapott alkotás
vadakamarivadakamari ◆ ellenérzésellenérzés
「Naganennovadakamari-o szuteta.」 „Megsza-

badultam a sokéves ellenérzésemtől.” ◆ haragharag
「Tomodacsitono aidanivadakamariga dekita.」
„Haragra gerjedtünk egymás ellen a barátommal.”
◆ nyomasztónyomasztó érzésérzés 「Dóisitamonono kok-
oronivadakamarigaaru.」 „Egyetértésemet ad-
tam, de nyomasztó érzésem van.”

vadakamaruvadakamaru ◆ mélyenmélyen meghúzódikmeghúzódik 「Futa-
rino aidanivadakamarusikori」 „kettejük között
mélyen meghúzódó harag” ◆ nyomnyom 「Kareno id-
zsivaruna kotobaga munenivadakamatteita.」
„Gonosz megjegyzései nyomták a szívemet.” ◆

összetekeredikösszetekeredik 「Hebigavadakamatteiru.」
„A kígyó összetekeredett.” ◆ tekervényestekervényes 「Ki-
no negavadakamatteita.」 „A fa gyökere tekervé-
nyes volt.”

vadóvadó ◆ Vadó-korVadó-kor
vádovádo ◆ szószó
vadókaicsinvadókaicsin ◆ első japán pénzérmeelső japán pénzérme
vadókaihóvadókaihó ◆ első japán pénzérmeelső japán pénzérme
vádokjókaivádokjókai ◆ szóhatárszóhatár
vadokuvadoku ◆ japán-németjapán-német
vádo-puroszessinguvádo-puroszessingu ◆ szövegszerkesztésszövegszerkesztés
vádo-puroszeszszávádo-puroszeszszá ◆ szövegszerkesztőszövegszerkesztő
vádo-rappuvádo-rappu ◆ szóelválasztásszóelválasztás ◆ tördeléstördelés
vádoróbuvádoróbu ◆ ruhásszekrényruhásszekrény
vadzsimanurivadzsimanuri ◆ vadzsimai lakkmunkavadzsimai lakkmunka
vadzsinvadzsin ◆ japánjapán
vadzsucuvadzsucu ◆ beszédművészetbeszédművészet
vadzsucunitakeruvadzsucunitakeru ◆ ügyesenügyesen beszélbeszél 「Hito-
o damaszu vadzsucuni taketeiru.」 „Mindenkit
ügyesen becsap a beszédével.”

vadzsucunotacudzsinvadzsucunotacudzsin ◆ beszédművészetbeszédművészet
mesteremestere
vadzsurovadzsuro ◆ japán kenderpálmajapán kenderpálma
vaeivaei ◆ japán-angoljapán-angol
vaeidzsitenvaeidzsiten ◆ japán-angol szótárjapán-angol szótár
vaffuruvaffuru ◆ gofrigofri ◆ ostyaostya
vaffuru-kónvaffuru-kón ◆ ostyatölcsérostyatölcsér
vaffurumékávaffuruméká ◆ gofrisütőgofrisütő
vafúvafú ◆ japánosjapános 「Vafúdezain」 „japános for-
matervezés” ◆ japánjapán stílusústílusú 「Vafúkencsiku」
„japán stílusú építészet”

vafucuvafucu ◆ japán-franciajapán-francia
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vafúdoressinguvafúdoressingu ◆ japán öntetjapán öntet
vafukuvafuku ◆ japán ruhajapán ruha ◆ kimonókimonó
vafúnonivavafúnoniva ◆ japánkertjapánkert
vagavaga ◆ miénkmiénk 「Vaga kuni-va szekaiicsida.」 „A
mi országunk világelső!” ◆ sajátsaját 「Vaga jani
szaszotta.」 „A saját lakására hívta.”

vagacsímuvagacsímu ◆ csapatunkcsapatunk
vagahaivagahai ◆ énén
vagahotoketótosivagahotoketótosi ◆ mindenkinekmindenkinek aa magamaga
hite szenthite szent
vagaienohotoketótosivagaienohotoketótosi ◆ sajátsaját vallásunkvallásunk
szentszent
vagai-ovagai-o erueru ◆ egyetértegyetért 「Kare-va vaga i-o eta-
ritónazukimasita.」 „Egyetértően bólogatott.” ◆

elégedettelégedett 「Hokano hitomoano szakka-o hjó-
kasiteiruto sitte vaga i-o eta omoida.」 „Elégedett
vagyok, hogy mások is nagyra értékelik azt az
írót.” ◆ teljesül a kívánságateljesül a kívánsága
vagajavagaja ◆ otthonotthon 「Vaga janimaszaru tokoro-
va nai.」 „Mindenütt jó, de a legjobb otthon.” ◆

sajátsaját lakáslakás 「Vaga jani szumu.」 „Saját lakás-
ban lakik.”

vagajonoharuvagajonoharu ◆ életeélete teljetelje 「Kare-va vaga
jono haru-o ókasiteita.」 „Élete teljében volt.”

vagakimivagakimi ◆ felséges uramfelséges uram
vagakkivagakki ◆ japán hangszerjapán hangszer
vagakovagako ◆ gyermekemgyermekem
vagakóvagakó ◆ iskolánkiskolánk
vagakotovagakoto ◆ személyes ügyszemélyes ügy
vagakunivagakuni ◆ országunkországunk
vagakuninohitovagakuninohito ◆ hazánkfiahazánkfia ◆ honpolgárhonpolgár
vagamamavagamama ◆ akaratosságakaratosság 「Bokuno vagama-
mani cuki attekuretearigató!」 „Köszönöm, hogy
az akaratos természetemmel megbékéltél!” ◆

egoizmusegoizmus ◆ makacsságmakacsság 「Vagamama-o
iuna!」 „Ne légy olyan makacs!” ◆ önfejűségönfejűség
vagamamanavagamamana ◆ akaratosakaratos 「Vagamamana ko-
domo」 „akaratos gyerek” ◆ önfejűönfejű 「Vagama-
mana hito」 „önfejű ember” ◆ önzőönző 「Vagama-
mana jókjú」 „önző követelés”

vagamamanivagamamani ◆ akaratosanakaratosan 「Vagamamani
furu mau.」 „Akaratosan viselkedik.”

vagamamaniszodateruvagamamaniszodateru ◆ elkényeztetelkényeztet
「Kodomo-o vagamamani szodateta.」 „Elké-
nyeztette a gyereket.”

vagamivagami ◆ magamaga 「Vaga mi-o kaerimiru.」 „Ma-
gába száll.” ◆ sajátsaját magamaga 「Aszu-va vaga mi.」
„Ami mással megtörténik, saját magaddal is meg-
történhet.” ◆ tenmagadtenmagad 「Vaga mi-o cunette
hitono itasza-o sire.」 „Azt kívánd felebarátod-
nak, amit tenmagadnak!”

vagamikavaiszavagamikavaisza ◆ önmaga szereteteönmaga szeretete
vagamikavaiszakaravagamikavaiszakara ◆ féltifélti önmagátönmagát 「Va-
ga mikavaiszakara taninni giszei-o jókjúsita」
„Féltette önmagát, ezért mástól várta az áldoza-
tot.”

vagamonovagamono ◆ saját tulajdonsaját tulajdon
vagamonogaovagamonogao ◆ pökhendiségpökhendiség
vagamonogaodevagamonogaode ◆ minthamintha mindenminden azaz övéövé
lennelenne 「Vaga monogaode aruku.」 „Úgy sétál,
mintha itt minden az övé lenne.”

vagamononiszuruvagamononiszuru ◆ eltulajdoníteltulajdonít ◆ magáé-magáé-
vává tesztesz 「Kunsu-va tenka-o vaga mononisita.」
„Az uralkodó magáévá tette az országot.”

vagasavagasa ◆ cégünkcégünk
vagasivagasi ◆ japánjapán cukrászsüteménycukrászsütemény ◆ japánjapán
édességédesség
vagaszavagasza ◆ japán esernyőjapán esernyő
vagatavagata ◆ saját rizsföldsaját rizsföld
vagateranohotoketótosivagateranohotoketótosi ◆ sajátsaját vallá-vallá-
sunk szentsunk szent
vagatóvagató ◆ pártunkpártunk
vagivagi ◆ békéltetőbékéltető tárgyalástárgyalás ◆ béketárgya-béketárgya-
láslás ◆ kiegyezéskiegyezés ◆ megegyezésmegegyezés ◇ vagi-ovagi-o
koukou békétbékét kérkér ◇ vagi-ovagi-o muszubumuszubu békétbékét kötköt
◇ vagi-o mósikomuvagi-o mósikomu békét ajánlbékét ajánl
vaginavagina ◆ vaginavagina
vagi-o kouvagi-o kou ◆ békét kérbékét kér
vagi-o mósikomuvagi-o mósikomu ◆ békét ajánlbékét ajánl
vagi-o muszubuvagi-o muszubu ◆ békét kötbékét köt
vagirivagiri ◆ karikára vágáskarikára vágás ◆ körszeletkörszelet
vagiriniszuruvagiriniszuru ◆ felszeletelfelszeletel 「Kjúri-o vagiri-
nisite kudaszai!」 „Szeletelje fel az uborkát!” ◆

karikárakarikára vágvág 「Poteto-o vagirinisita.」 „Kari-
kára vágtam a krumplit.”
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vagjúvagjú ◆ japánjapán marhahúsmarhahús ◆ japánjapán tehénhústehénhús

vagovago ◆ japán szójapán szó
vagóvagó ◆ békebéke 「Ikkano vagó」 „családi béke” ◆

harmóniaharmónia 「Fúfuno vagó」 „házastársak harmó-
niája” ◆ összeférésösszeférés ◆ összeférhetőségösszeférhetőség
vagomuvagomu ◆ befőttes gumibefőttes gumi ◆ gumigyűrűgumigyűrű
vagonvagon ◆ kézikocsikézikocsi ◆ kirakodókirakodó kocsikocsi ◆ kom-kom-
bibi ◆ zsúrkocsizsúrkocsi
vagonvagon ◆ japán citerajapán citera
vagonsavagonsa ◆ furgonfurgon ◆ kombikombi
vagószeivagószei ◆ összeférhetőségösszeférhetőség ◇ dzsikafu-dzsikafu-
vagószeivagószei heterotallikusheterotallikus ◇ dzsikavagószeidzsikavagószei
homotallikushomotallikus
vagószuruvagószuru ◆ alkalmazkodikalkalmazkodik 「Dzsibunno isi-
o katakunani mamori hitoto vagósinai.」 „A saját
akaratához makacsul ragaszkodva, nem alkalmaz-
kodik másokhoz.” ◆ összeférösszefér egymássalegymással
「Fúfu-va vagósite issindótaininatta.」 „A házas-
pár összefér egymással, egy test egy lélek lettek.”

vah-vah- ◆ huhuhuhu 「Vatto itte kodomo-o odokasita.」
„Huhuzva ráijesztettem a gyerekre.” ◆ jajjaj 「Vah-
, bikkurisita.」 „Jaj, de megijedtem!” ◆ jéjé 「Vah-
! Katta.」 „Jé, győztünk!”

vahahavahaha ◆ hahahaha
vaheivahei ◆ békebéke ◆ békekötésbékekötés
vaheikaidanvaheikaidan ◆ béketárgyalásbéketárgyalás
vaheikjógivaheikjógi ◆ békekonferenciabékekonferencia ◆ béketár-béketár-
gyalásgyalás
vaheikósóvaheikósó ◆ béketárgyalásbéketárgyalás
vahóvahó ◆ beszédbeszéd ◆ beszédmódbeszédmód ◇ kanszecuva-kanszecuva-
hóhó függőfüggő beszédbeszéd ◇ csokuszecuvahócsokuszecuvahó egye-egye-
nes beszédnes beszéd
vahonvahon ◆ japán könyvjapán könyv
vaivai ◆ ipszilonipszilon ◆ yy
váivái ◆ hurráhurrá 「Vái!」 „Hurrá!” ◆ ujjéujjé
vaiavaia ◆ huzalhuzal ◆ vezetékvezeték
vaidanvaidan ◆ malacságmalacság 「Vaidan-o szuru.」 „Ma-
lacságokat mond.”

vaidaságuvaidaságu ◆ VajdaságVajdaság
vaidovaido ◆ szélesszéles
vaidovaido ◆ ferdeségferdeség
vaidobangumivaidobangumi ◆ hosszú műsorhosszú műsor

vaido-renzuvaido-renzu ◆ széles látószögű lencseszéles látószögű lencse
vaido-sóvaido-só ◆ sok témát felölelő showsok témát felölelő show
vaidoszaizunoeizóvaidoszaizunoeizó ◆ szélesvásznú kópiaszélesvásznú kópia
vaido-szukurínvaido-szukurín ◆ széles vászonszéles vászon
vaidzsigatavaidzsigata ◆ ipszilonipszilon alakalak 「Vaidzsigatano
eda」 „ipszilon alakú faág”

vaidzsikuvaidzsiku ◆ y-tengelyy-tengely
vaidzsirovaidzsiro ◆ Y-elágazásY-elágazás ◆ Y-útelágazásY-útelágazás
vaifaivaifai ◆ wifiwifi
vaifuvaifu ◆ feleségfeleség
vaigatatansivaigatatansi ◆ villás kábelsaruvillás kábelsaru
vaijavaija ◆ drótdrót
vaijávaijá ◆ drótdrót
vaijaburasivaijaburasi ◆ drótkefedrótkefe
vaijáburasivaijáburasi ◆ drótkefedrótkefe
vaijá-garaszuvaijá-garaszu ◆ drótüvegdrótüveg
vaijáháneszuvaijáháneszu ◆ kábelkötegkábelköteg
vaijánettovaijánetto ◆ dróthálódrótháló
vaijareszuvaijareszu ◆ vezeték nélkülivezeték nélküli
vaijareszu-heddohonvaijareszu-heddohon ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli
fejhallgatófejhallgató
vaijareszu-ijahonvaijareszu-ijahon ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli fül-fül-
hallgatóhallgató
vaijareszu-maikuvaijareszu-maiku ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli mikro-mikro-
fonfon
vaijareszu-nettovákuvaijareszu-nettováku ◆ vezetékvezeték nélkülinélküli
hálózathálózat
vaijareszuranvaijareszuran ◆ vezeték nélküli hálózatvezeték nélküli hálózat
vaijárópuvaijárópu ◆ drótkötéldrótkötél
vaijá-szutorippávaijá-szutorippá ◆ blankoló fogóblankoló fogó
vaikjokuvaikjoku ◆ elferdítéselferdítés ◆ eltorzításeltorzítás
vaikjokusúszavaikjokusúsza ◆ fénytorzításfénytorzítás
vaikjokuszaszeruvaikjokuszaszeru ◆ eltorzíteltorzít 「Gazó-o vaik-
jokuszaszeru.」 „Eltorzítja a képet.”

vaikjokuszuruvaikjokuszuru ◆ elferdítelferdít 「Dzsidzsicu-o vaik-
jokusita.」 „Elferdítette a tényeket.”

vaikuvaiku ◆ alacsony termetalacsony termet
vaimaranávaimaraná ◆ weimari vizslaweimari vizsla
vainvain ◆ borbor 「Karakucsinovain」 „száraz bor”
◇ aiszuvainaiszuvain jégborjégbor ◇ akavainakavain vörösborvörösbor ◇

kifuvainkifuvain aszúboraszúbor ◇ kotosinovainkotosinovain újborújbor ◇
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dzsukusitavaindzsukusitavain óboróbor ◇ sirovainsirovain fehérborfehérbor
◇ dezáto-vaindezáto-vain desszertbordesszertbor ◇ nendaimonon-nendaimonon-
ovainovain óboróbor ◇ póto-vainpóto-vain portóiportói borbor ◇ roze-roze-
vainvain rozéborrozébor
vainarívainarí ◆ borászatborászat ◆ pincészetpincészet
vain-aszszakukivain-aszszakuki ◆ szőlőprésszőlőprés
vainberívainberí ◆ szederszeder
vainbinvainbin ◆ borospalackborospalack
vaindaruvaindaru ◆ boroshordóboroshordó
vaindzsózóvaindzsózó ◆ bortermelésbortermelés
vaindzsózógjósavaindzsózógjósa ◆ borászborász
vain-guraszuvain-guraszu ◆ borospohárborospohár
vainguraszuvainguraszu ◆ borospohárborospohár
vainhavainha ◆ borpártiborpárti
vainhaibóruvainhaibóru ◆ fröccsfröccs
vainmacurivainmacuri ◆ borfesztiválborfesztivál
vainmassuvainmassu ◆ cefrecefre
vainmékávainméká ◆ bortermelőbortermelő
vainmenjúvainmenjú ◆ borlapborlap
vain-nosiinvain-nosiin ◆ borkóstolásborkóstolás
vain-nosiinkaivain-nosiinkai ◆ borkóstolóborkóstoló
vain-noszódavarivain-noszódavari ◆ fröccsfröccs 「Vain-noszóda
vari-o kudaszai!」 „Kérek egy fröccsöt!”

vainodzsivainodzsi ◆ ipszilonipszilon
vainodzsinokinoedavainodzsinokinoeda ◆ ágaságas
vain-ovain-o nomunomu ◆ borozikborozik 「Joru-va taiteivain-o
nomu.」 „Esténként borozni szokott.”

vain-ópunávain-ópuná ◆ dugóhúzódugóhúzó
vainpureszukivainpureszuki ◆ szőlőprésszőlőprés
vain-reddovain-reddo ◆ borvörösborvörös
vainsoppuvainsoppu ◆ borboltborbolt
vain-szerávain-szerá ◆ borospinceborospince
vain-teiszutinguvain-teiszutingu ◆ borkóstolásborkóstolás ◆ borkós-borkós-
tolótoló
vaioriniszutovaioriniszuto ◆ hegedűművészhegedűművész
vaipávaipá ◆ ablaktörlőablaktörlő
vairaikuzureruvairaikuzureru ◆ fetreng a nevetéstőlfetreng a nevetéstől
vairenszaidenvairenszaiden ◆ Y-kromoszómáhozY-kromoszómához kötöttkötött
öröklődésöröklődés
vairovairo ◆ csúszópénzcsúszópénz 「Vairo-o jókjúsita.」
„Csúszópénzt kért.” ◆ kenőpénzkenőpénz 「Vairo-o cu-

katte kencsikukjoka-o moratta.」 „Kenőpénzért
kapott építési engedélyt.” ◆ lefizetéslefizetés 「Kono
szeidzsika-va vairoga kikanai.」 „Ez a politikus
nem lefizethető.” ◆ megvesztegetésmegvesztegetés 「Ano
szeidzsika-va vairotosite tocsi-o uke totteita.」
„Ez a politikus, megvesztegetésképp földet foga-
dott el.”

vaironokikuvaironokiku ◆ korruptkorrupt ◆ lefizethetőlefizethető 「Vai-
rono kiku szeidzsika」 „lefizethető politikus”

vairo-ovairo-o vataszuvataszu ◆ lefizetlefizet 「Keiszacuni vairo-
o vatasita.」 „Lefizette a rendőröket.” ◆ megkenmegken
「Bucsóni vairo-o vatasita.」 „Megkentem az osz-
tályvezetőt.” ◆ megvesztegetmegveszteget 「Sacsó-va szei-
dzsikani vairo-o vatasita.」 „Az igazgató megvesz-
tegette a politikust.” ◆ vesztegetveszteget 「Szeidzsik-
ani okaneno vairoga vataszareta.」 „A politikust
pénzzel vesztegették.”

vairudovairudo ◆ vadvad
vairudo-kádovairudo-kádo ◆ helyettesítőhelyettesítő karakterkarakter ◆

joker karakterjoker karakter
vairudonavairudona ◆ vadvad
vairudo-picscsivairudo-picscsi ◆ vad dobásvad dobás
vairuszuvairuszu ◆ vírusvírus
vaisacuvaisacu ◆ fehérfehér inging 「Szúcunivaisacu-o kita.」
„Az öltönyhöz fehér inget vettem fel.”

vaisóvaisó ◆ törpeségtörpeség
vaisógingavaisóginga ◆ törpegalaxistörpegalaxis
vaisókaszuruvaisókaszuru ◆ bagatellizálbagatellizál 「Mondai-o va-
isókasiteiru.」 „Bagatellizálja a problémát.” ◆ el-el-
bagatellizálbagatellizál 「Hósanóoszen mondai-va vaisó-
kaszareteiru.」 „Elbagatellizálják a radioaktív
szennyezés problémáját.” ◆ töpörödiktöpörödik 「Vaisó-
kasita sokubucu」 „töpörödött növény”

vaisónavaisóna ◆ pöttömpöttöm 「Vaisóna karada」 „pöttöm
test” ◆ törpetörpe
vaiszecuvaiszecu ◆ perverzitásperverzitás
vaiszecubunsovaiszecubunso ◆ pornográfiapornográfia
vaiszecunavaiszecuna ◆ erkölcstelenerkölcstelen ◆ paráznaparázna 「Va-
iszecuna hanasi」 „parázna történet” ◆ szemé-szemé-
remsértőremsértő 「Vaiszecuna e」 „szeméremsértő
kép”

vaiszecunakói-ovaiszecunakói-o szuruszuru ◆ riogatriogat 「Sikidzsók-
jóno otoko-va kóende dzsoszeitacsini vaiszecuna
kói-o siteiru.」 „Egy szatír riogatja a parkban a
nőket.” ◆ szeméremsértést követ elszeméremsértést követ el
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vaiszecutosovaiszecutoso ◆ pornográfiapornográfia
vaiszecuzaivaiszecuzai ◆ közszeméremsértésközszeméremsértés ◆ sze-sze-
méremsértésméremsértés ◇ kjószeivaiszecuzaikjószeivaiszecuzai erő-erő-
szakos nemi közösülésszakos nemi közösülés
vaiszeivaiszei ◆ törpecsillagtörpecsillag ◇ kassokuvaiszeikassokuvaiszei
barna törpebarna törpe
vaiszensokutaivaiszensokutai ◆ Y-kromoszómaY-kromoszóma
vaitedzsóhacuszuruvaitedzsóhacuszuru ◆ elfőelfő 「Mizuga vaite
dzsóhacusita.」 „A víz elfőtt.”

vaitekuruvaitekuru ◆ felforrfelforr 「Juga vaitekita.」 „Fel-
forrt a víz.”

vaitekuruvaitekuru ◆ felmerülfelmerül 「Szagino utagaigavaite-
kita.」 „Csalás gyanúja merült fel.”

vaito-gurúpávaito-gurúpá ◆ fűrészfogú sügérfűrészfogú sügér
vaivaivaivai ◆ zsivajogvazsivajogva
vaivaijaruvaivaijaru ◆ mulatozikmulatozik 「Vaivaijarunoga szu-
ki.」 „Szeretek mulatozni.”

vaivaiszavaguvaivaiszavagu ◆ zsivajt csapzsivajt csap
vaivaitovaivaito ◆ lelkendezvelelkendezve 「Ródósa-va vaivaito
csin-agenonjúszu-o mukaeta.」 „A munkások lel-
kendezve fogadták a béremelés hírét.”

vaizacuvaizacu ◆ ocsmányságocsmányság
vaizacunavaizacuna ◆ disznódisznó 「Vaizacuna hanasi」
„disznó történet” ◆ ocsmányocsmány 「Vaizacuna dzsó-
dan」 „ocsmány vicc”

vaizumanszecuvaizumanszecu ◆ weismannizmusweismannizmus
vajakuvajaku ◆ kiegyezéskiegyezés
vajakuvajaku ◆ japánjapán fordításfordítás ◇ eibunvajakueibunvajaku
angol-japán fordításangol-japán fordítás
vajakuszuruvajakuszuru ◆ japánrajapánra fordítfordít 「Hangarí
bun-o vajakusita.」 „Japánra fordítottam a ma-
gyar szöveget.”

vajóvajó ◆ Japán és NyugatJapán és Nyugat
vajósicuvajósicu ◆ japán és nyugati szobajapán és nyugati szoba
vajószeccsúvajószeccsú ◆ japánjapán ésés nyugatinyugati kultúrakultúra
vegyítésevegyítése ◆ Japán és Nyugat ötvözeteJapán és Nyugat ötvözete
vakavaka ◆ japán versjapán vers ◆ vakavaka
vakabavakaba ◆ friss levélfriss levél ◆ zsenge fűzsenge fű
vakabagamoetekuruvakabagamoetekuru ◆ kizöldülkizöldül 「Kóenno ki-
ni vakabaga moetekita.」 „A parkban kizöldültek
a fák.”

vakabanvakaban ◆ alacsony sorszámalacsony sorszám

vakacuvakacu ◆ elválasztelválaszt 「Sigafutari-o vakacu-
made issoni kurasiteita.」 „Együtt éltek, míg a ha-
lál el nem választotta őket egymástól.” ◆ megkü-megkü-
lönböztetlönböztet 「Zehi-o vakacu.」 „Megkülönbözteti
a jót a rossztól.” ◇ tamoto-otamoto-o vakacuvakacu elválnakelválnak
útjaiútjai 「Boku-va naganenno júdzsinto tamoto-o
vakatta.」 „Elváltak útjaim a régi barátomtól.” ◇

csúja-ocsúja-o vakatazuvakatazu éjtéjt nappallánappallá tévetéve
「Csúja-o vakatazu hataraita.」 „Éjt nappallá téve
dolgozott.” ◇ te-ote-o vakacuvakacu megosztjamegosztja aa mun-mun-
kátkát ◇ te-ote-o vakacuvakacu megszakítjamegszakítja aa kapcso-kapcso-
latotlatot 「Tomodacsito te-o vakatta.」 „Megszakí-
tottam a kapcsolatot a barátommal.” ◇ meian-omeian-o
vakacuvakacu eldöntieldönti jövőtjövőt 「Unmei-va dzsinszeino
meian-o vakacu.」 „A sors eldönti az ember jövő-
jét.”

vakacsiauvakacsiau ◆ megosztmegoszt 「Jorokobimo, kanasi-
mimo, tomoni vakacsi au.」 „Az örömet és a szo-
morúságot is megosztják egymással.” ◆ oszto-oszto-
zikzik 「Kuraku-o vakacsi au.」 „Osztoznak a kese-
rűségben és örömben.”

vakacsigakivakacsigaki ◆ különíráskülönírás ◆ szellős írásszellős írás
vakadan-navakadan-na ◆ fiatalúrfiatalúr
vakadorivakadori ◆ jércejérce
vakadosijorivakadosijori ◆ ifjú öregifjú öreg
vakadzsinivakadzsini ◆ korai halálkorai halál
vakadzsiniszuruvakadzsiniszuru ◆ fiatalonfiatalon halhal megmeg 「Kare-
va vakadzsinisita.」 „Fiatalon halt meg.”

vakaevakae ◆ hajtáshajtás 「Vakaeno midoriga ucuku-
sii.」 „A zöldellő hajtások gyönyörűek.”

vakafúfuvakafúfu ◆ fiatalfiatal házasokházasok ◆ fiatalfiatal házas-házas-
párpár
vakagaerivakagaeri ◆ megfiatalodásmegfiatalodás 「Kaono vakaga-
eri」 „arc megfiatalodása”

vakagaerinosudzsucuvakagaerinosudzsucu ◆ fiatalító műtétfiatalító műtét
vakagaeruvakagaeru ◆ megfiatalodikmegfiatalodik 「Onszenkara
agattara vakagaettajóna kigasita.」 „Amikor kijöt-
tem a termálvízből, úgy éreztem megfiatalodtam.”

vakagevakage ◆ féktelenségféktelenség ◆ fiatalságfiatalság ◆ fiatalfiatal
vérmérsékletvérmérséklet ◆ hevességhevesség ◆ meggondolat-meggondolat-
lanságlanság 「Szore-va vakageno itaridatta.」 „Fiatal
és meggondolatlan voltam.”

vakagivakagi ◆ facsemetefacsemete
vakaguvakagu ◆ japán bútorjapán bútor
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vakahagevakahage ◆ koraikorai kopaszságkopaszság 「Vakahageno
hito」 „korán kopaszodott ember”

vákahorikkuvákahorikku ◆ munkamániásmunkamániás
vakaivakai ◆ alacsonyalacsony 「Bangó-o vakai dzsunkara
narabete kudaszai.」 „Alacsonyabbtól kezdve ren-
dezze a számokat!” ◆ fiatalfiatal 「Vakai koro-va va-
tasimoszutairugajokatta.」 „Én is karcsú voltam,
amikor fiatal voltam.” ◆ ifjúifjú ◆ zsengezsenge
「Konoanzu-va mada vakai.」 „Ez a barack még
zsenge.” ◇ kigavakaikigavakai lélekben fiatallélekben fiatal
vakaivakai ◆ békéltetésbékéltetés ◆ békülésbékülés 「Vakai-va
kon-nandatta.」 „Nehezen ment a békülés.” ◆

egyezségegyezség ◆ kibéküléskibékülés ◆ kiegyezéskiegyezés 「Szosó-
va vakaini itatta.」 „A perben sikerült a kiegye-
zés.”

vakaibangóvakaibangó ◆ alacsony sorszámalacsony sorszám
vakaicubamevakaicubame ◆ fiatal szeretőfiatal szerető
vakaicsóteisavakaicsóteisa ◆ békéltetőbékéltető
vakaidanszeivakaidanszei ◆ fiatalemberfiatalember
vakaidzsidaivakaidzsidai ◆ ifjúságifjúság 「Vakai dzsidai-va
szuguni ovaru.」 „Az ifjúság hamar véget ér.”

vakaidzsoszeivakaidzsoszei ◆ fiatalasszonyfiatalasszony
vakaigakuszeitacsivakaigakuszeitacsi ◆ tanulóifjúságtanulóifjúság
vakaikeijakusovakaikeijakuso ◆ kiegyezési szerződéskiegyezési szerződés
vakaimiszoradevakaimiszorade ◆ fiatalonfiatalon 「Vakai miszor-
adehómureszutonattesimatta.」 „Fiatalon hajlék-
talanná vált.”

vakaisúvakaisú ◆ fiatalokfiatalok 「Csónaino vakai sú」 „vá-
rosi fiatalok”

vakaiszaszeruvakaiszaszeru ◆ békéltetbékéltet 「Tairicusiteiru
aite-o ih-ke gecuhan vakaiszaszejótositeita.」
„Másfél hónapig békéltettem a szemben állókat.”
◆ kibékítkibékít 「Tairicusiteita aite-o vakaiszaszeta.」
„Kibékítette a szemben álló feleket.”

vakaiszedaivakaiszedai ◆ ifjúságifjúság
vakaiszuruvakaiszuru ◆ békülbékül ◆ kibékülkibékül 「Tairicusiteita
kuniguni-va vakaisita.」 „Kibékültek az ellensé-
ges országok.” ◆ kiegyezikkiegyezik 「Szanbjakuman en-
no szongaibaisókinde vakaisita.」 „3 millió jenes
kártérítésben kiegyeztek.”

vakajaguvakajagu ◆ megfiatalodikmegfiatalodik 「Hige-o szottara
kaoga vakajaida.」 „A szakállamat levágva meg-
fiatalodtam.” ◇ vakajaidavakajaida fiatalosfiatalos 「Vakaja-

ida koe」 „fiatalos hang” ◇ vakajaidavakajaida fiatalfiatal
「Vakajaida kokoro」 „fiatal lélek”

vakajaidavakajaida ◆ fiatalfiatal 「Vakajaida kokoro」 „fia-
tal lélek” ◆ fiatalosfiatalos 「Vakajaida koe」 „fiatalos
hang”

vakajamakenvakajamaken ◆ Vakajama megyeVakajama megye
vakajamasivakajamasi ◆ VakajamaVakajama
vakakihivakakihi ◆ fiatalkorfiatalkor 「Sasinni ucutteiruno-va
vakaki hino vatasijo.」 „A képen én vagyok fiatal-
koromban.”

vakakusitesinuvakakusitesinu ◆ fiatalon hal megfiatalon hal meg
vakakuszavakakusza ◆ zsenge fűzsenge fű
vakakuszairovakakuszairo ◆ üde zöldüde zöld
vakamevakame ◆ friss tengeri moszatfriss tengeri moszat ◆ vakamevakame
vakamevakame ◆ friss hajtásfriss hajtás
vakamidorivakamidori ◆ üde zöldüde zöld
vakamizuvakamizu ◆ újévújév hajnalánhajnalán merítettmerített vízvíz
「Vakamizu-o kumu.」 „Vizet merít újév hajna-
lán.”

vakamonovakamono ◆ fiatalfiatal 「Szaikinno vakamono-va
szumahobakariidzsitteiru.」 „A mai fiatalok ál-
landóan az okostelefonjukat babrálják.”

vakamononovakamonono ◆ ifjúságiifjúsági
vakamonoszóvakamonoszó ◆ fiatalságfiatalság
vakamukinovakamukino ◆ fiataloknakfiataloknak valóvaló 「Vakamuki-
no fuku」 „fiataloknak való ruha”

vakamuraszakivakamuraszaki ◆ halványlilahalványlila
vakamusavakamusa ◆ fiatal szamurájfiatal szamuráj
vakanvakan ◆ Japán és KínaJapán és Kína
vakanavakana ◆ friss zöldségfriss zöldség ◆ tavaszi zöldségtavaszi zöldség
vakanavakana ◆ érdesfarkú hal ivadékaérdesfarkú hal ivadéka
vakan-jakuvakan-jaku ◆ japán és kínai gyógyszerjapán és kínai gyógyszer
vakankonkóbunvakankonkóbun ◆ japánjapán ésés kínaikínai írásírás keve-keve-
rékeréke
vakanmurivakanmuri ◆ felső va-gyökfelső va-gyök
vakarazujavakarazuja ◆ nehéz felfogású embernehéz felfogású ember
vakarazujavakarazuja ◆ engedetlenengedetlen
vakarevakare ◆ búcsúbúcsú 「Vakare-va nagoriosikatta.」
„Nehéz volt a búcsú.” ◆ elváláselválás 「Vakare-va cu-
rakatta.」 „Fájdalmas volt az elválás.” ◇ auha-auha-
vakarenohadzsimevakarenohadzsime találkozástalálkozás egyegy elváláselválás
kezdetekezdete ◇ kondzsónovakarekondzsónovakare végsővégső búcsúbúcsú
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「Csicsini kondzsóno vakare-o cugeta.」 „Végső
búcsút vettem apámtól.” ◇ tovanonemuritovanonemuri örökörök
álomálom 「Kare-va tovano nemurinicuita.」 „Örök
álomra hajtotta fejét.” ◇ tovanovakaretovanovakare örökörök
búcsúbúcsú
vakaregataivakaregatai ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan 「Kare-va
vatasino vakaregatai tomodacsida.」 „Elválaszt-
hatatlan barátok vagyunk.”

vakaregivanivakaregivani ◆ búcsúzáskorbúcsúzáskor 「Vakare
givanikiszu-o sita.」 „Búcsúzáskor megcsókolták
egymást.”

vakaremevakareme ◆ elágazáselágazás ◆ fordulópontfordulópont 「Só-
buno vakare me」 „verseny fordulópontja” ◆ ha-ha-
tártár 「Szeisino vakare me」 „élet és halál határa”

vakaremicsivakaremicsi ◆ elágazáselágazás ◆ fordulópontfordulópont
「Dzsinszeino vakare micsi」 „élet fordulópontja”
◆ útelágazásútelágazás 「Vakare micsi-o hidarini itta.」
„Az útelágazásban balra fordultam.”

vakarenovakareno ◆ búcsúbúcsú 「Kare-va vatasini vakareno
nagekiszszu-o sita.」 „Dobott nekem egy búcsú-
csókot.”

vakarenoaiszacuvakarenoaiszacu ◆ búcsúzkodásbúcsúzkodás
vakarenoaiszacu-ovakarenoaiszacu-o szuruszuru ◆ búcsúzikbúcsúzik ◆ bú-bú-
csúzkodikcsúzkodik 「Tomodacsito vakareno aiszacu-o
sita.」 „Búcsúzkodott a barátjától.” ◆ elbúcsú-elbúcsú-
zikzik 「Karerato vakareno aiszacu-o sita.」 „Elbú-
csúztam tőlük.” ◆ elköszönelköszön 「Teinentaisoku-
szuru bucsó-va vakareno aiszacu-o sita.」 „A
nyugdíjba vonuló osztályvezető elköszönt.”

vakarenokotobavakarenokotoba ◆ búcsúszóbúcsúszó 「Vakareno
kotoba-o noberu.」 „Búcsúszót mond.”

vakare-o cugeruvakare-o cugeru ◆ elbúcsúzikelbúcsúzik
vakareruvakareru ◆ elágazikelágazik 「Micsiga vakareta.」
„Elágazott az út.” ◆ elválikelválik 「Sokudzsiga ovatta
ato, tomodacsito vakareta.」 „Az étkezés után el-
vált a barátjától.” ◆ megoszlikmegoszlik 「Iinkaide ikenga
óini vakareteita.」 „A bizottságon belül nagyban
megoszlottak a vélemények.” ◆ oszlikoszlik 「Iken-va
futacuni vakareta.」 „Kétfelé oszlottak a vélemé-
nyek.” ◆ szakítszakít 「Koibitoto vakareta.」 „Sza-
kítottam az udvarlómmal.” ◆ szétmaradszétmarad
「Kappuru-va vakareta.」 „A pár szétmaradt.” ◆

szétválikszétválik 「Kokode vatasitacsino micsi-va va-
kareteimaszu.」 „Itt szétválnak útjaink.” ◆ tago-tago-
lódiklódik ◇ ikivakareruikivakareru elszakadelszakad 「Kjódai-va ko-
domono tokini iki vakareta.」 „A testvérek gyer-
mekkorukban elszakadtak egymástól.” ◇ siniva-siniva-

karerukareru elveszítelveszít 「Kjonenoszananadzsimito si-
ni vakareta.」 „Múlt évben elveszítettem gyer-
mekkori barátomat.” ◇ micumatanivakarerumicumatanivakareru
háromfeléháromfelé ágazikágazik 「Dóro-va micu matani va-
kareteita.」 „Az út háromfelé ágazott.” ◇ rjókjo-rjókjo-
kunivakarerukunivakareru kétkét végletrevégletre oszlikoszlik 「Hjókaga
rjókjokuni vakareteita.」 „Az értékelések két vég-
letre oszlottak.”

vakaretevakarete ◆ különkülön 「Vakarete itta.」 „Külön
mentünk.” ◆ különváltankülönváltan 「Vakarete itta.」
„Különváltan mentek.”

vakarevakarevakarevakare ◆ elszakadáselszakadás 「Ojako-va va-
kare vakareninatta.」 „A gyerek és a szülő elsza-
kadt egymástól.” ◆ szétválásszétválás
vakarivakari ◆ felfogásfelfogás 「Vakarino oszoi hito」 „las-
sú felfogású ember” ◆ megértésmegértés 「Vakarinoii
hito」 „megértő ember”

vakariauvakariau ◆ megértimegérti egymástegymást 「Fúfu-va
otagai-o vakari atteita.」 „A házaspár megértette
egymást.”

vakariaukotovakariaukoto ◆ megértésmegértés
vakarihadzsimeruvakarihadzsimeru ◆ kapiskálkapiskál 「Dandan
dzsókjóga vakari hadzsimetekita.」 „Lassan ka-
piskálni kezdte a helyzetet.”

vakarijaszuivakarijaszui ◆ érthetőérthető ◆ könnyenkönnyen érthetőérthető
「Szenszeino szecumei-va vakarijaszukatta.」 „A
tanár magyarázata könnyen érthető volt.” ◆

szemléletesszemléletes 「Kenbenszecumeiso-va vakarija-
szuszugite kimocsi varukatta.」 „Rosszul lettem,
mert a székletvizsgálat ismertetője túl szemléletes
volt.”

vakarikittavakarikitta ◆ egyértelműegyértelmű 「Vakari kittakoto-
o iu.」 „Egyértelmű dolgot mond.” ◆ nyilvánva-nyilvánva-
lóló
vakarinikuivakarinikui ◆ nehezen érthetőnehezen érthető
vakaruvakaru ❶ értért 「Nande okureteirunokavakari-
maszen.」 „Nem értem, hogy miért késik.” ❷ tudtud
「Kono dóguno cukai kataga vakaranai.」 „Nem
tudom, hogyan kell használni ezt a szerszámot.”
❸ megtudmegtud 「Kóhíni joi kókamoaruto szaikinno
kenkjúde vakatta.」 „Újabb kutatásokból meg-
tudtuk, hogy a kávénak jótékony hatása is van.” ◆

eligazodikeligazodik 「Ano hitono szeikaku-va vakarini-
kui.」 „Nehéz eligazodni azon az emberen.” ◆ ér-ér-
telmestelmes 「Kare-va monono vakaru hitoda.」 „Ér-
telmes ember.” ◆ érzékelérzékel 「Doreino dzsinsze-
igadonokurai kibisikattaka vakatta.」 „Érzékelte,
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hogy milyen nehéz volt a rabszolgák élete.” ◆

képzelképzel 「Don-nani odoroitaka vakarudesó.」
„Képzelheted, mennyire meglepődtem!” ◆ kide-kide-
rülrül 「Kanodzso-va mada miszeinendato vakat-
ta.」 „Kiderült, hogy a nő még fiatalkorú.” ◆ ki-ki-
vehetővehető 「Szono bun-o jomuto szenmoncsisiki-
gaaruto vakatta.」 „A szövegből kivehető volt a
szakértelme.” ◆ következikkövetkezik 「Kareno kotobade
karega hanszeifudearuto vakattekita.」 „A szavai-
ból az következik, hogy kormányellenes.” ◆ meg-meg-
értért 「Rijószaretakotoga vakatta.」 „Megértette,
hogy kihasználták.” ◆ megvanmegvan 「Naze tomoda-
csiga vatasi-o urandeiruka vakatta.」 „Megvan,
hogy miért haragszik rám a barátom!” ◆ rájönrájön
「Daidzsina ten-o vakattekita.」 „Rájöttem egy
fontos dologra.” ◆ találtalál 「Cuma-va bokuno csú-
dzsicuna tomodato vakatta.」 „A feleségemben
hűséges társra találtam.” ◇ kaimokuvakaranaikaimokuvakaranai
gőzegőze sincssincs 「Karega itteirukotoga kaimokuva-
karanai.」 „Gőzöm sincs miről beszél.” ◇ teni-teni-
torujónivakarutorujónivakaru kisujjábankisujjában vanvan 「Hakasze-
va ucsúno sikumiga teni torujóni vakatteiru.」 „A
professzor kisujjában van, hogyan működik az
univerzum.” ◇ tenitorujónivakarutenitorujónivakaru átérezátérez
「Sicurensita dzsoszeino kimocsiga teni torujóni
vakaru.」 „Átérzem a csalódott szerelmes lány ér-
zéseit.” ◇ tendevakaranaitendevakaranai fingjafingja sincssincs
「Jakjúno koto-va tende vakaranai.」 „Fingom
sincs a baseball-ról.” ◇ dósitemovakaranaidósitemovakaranai
nemnem megymegy aa fejébefejébe 「Okanemocsinanoninaze
manbikisitakadósitemo vakaranai.」 „Nem megy
a fejembe, hogy gazdag létére miért lopott a bolt-
ból.” ◇ dósitemovakaranaidósitemovakaranai nemnem férfér aa fejébefejébe
「Nazekónattakadósitemo vakaranai.」 „Nem fér
a fejembe, hogyan történhetett ez meg.” ◇ nan-nan-
iganandakavakaruiganandakavakaru kiigazodikkiigazodik 「Kono csizu-
va fukuzacuszugite naniganandaka vakaranai.」
„Nem tudok kiigazodni ezen a bonyolult térké-
pen.” ◇ mattakuvakaranaimattakuvakaranai halványhalvány gőzegőze
sincssincs rólaróla ◇ mattakuvakaranaimattakuvakaranai nemnem tudja,tudja,
eszik-eeszik-e vagyvagy isszákisszák 「Konoszumaho-va mat-
taku vakaranai.」 „Nem tudom, hogy eszik-e vagy
isszák ezt az okostelefont.” ◇ mattakuvakara-mattakuvakara-
nainai fogalmafogalma sincssincs 「Teikigadokoni kietanoka-
mattaku vakarimaszen!」 „Fogalmam sincs, hová
tűnhetett a bérletem.” ◇ vakattekuruvakattekuru megtudmegtud
「Kareno honsóga vakattekita.」 „Megtudtam,
hogy milyen ember is valójában.” ◇ vakarujóni-vakarujóni-
narunaru kitapasztalkitapasztal 「Oisiiomurecunokocuga va-
karujóninatta.」 „Kitapasztaltam, hogy mi a titka

a finom rántottának.” ◇ vakarujóninaruvakarujóninaru kiis-kiis-
mermer 「Kare-o dzsúnenkan sitteirukedomadajoku
vakatteinai.」 „Már tíz éve ismerem, de még nem
sikerült igazán kiismernem.”

vakarujóninaruvakarujóninaru ◆ kiismerkiismer 「Kare-o dzsúnen-
kan sitteirukedomadajoku vakatteinai.」 „Már tíz
éve ismerem, de még nem sikerült igazán kiismer-
nem.” ◆ kitapasztalkitapasztal 「Oisiiomurecunokocuga
vakarujóninatta.」 „Kitapasztaltam, hogy mi a tit-
ka a finom rántottának.” ◆ megértmegért 「Dandan va-
karujóninatta.」 „Lassan megértettem.”

vakasivakasi ◆ érdesfarkú hal ivadékaérdesfarkú hal ivadéka
vakasijuvakasiju ◆ forralt termálvízforralt termálvíz
vakasiragavakasiraga ◆ koraikorai őszülésőszülés 「Vakasiragano
hito」 „korán őszült ember” ◆ koránkorán szerzettszerzett
ősz hajősz haj
vakasuvakasu ◆ fiatalfiatal ◆ fiatalkorú fiúfiatalkorú fiú
vakasúvakasú ◆ japánjapán versantológiaversantológia ◆ vakagyűj-vakagyűj-
teménytemény ◇ csokuszenvakasúcsokuszenvakasú császáricsászári ké-ké-
résre válogatott vakagyűjteményrésre válogatott vakagyűjtemény
vakasudóvakasudó ◆ homokossághomokosság
vakasukabukivakasukabuki ◆ fiúkabukifiúkabuki
vakasumagevakasumage ◆ fiúfrizurafiúfrizura
vakaszavakasza ◆ éretlenségéretlenség ◆ fiatalságfiatalság 「Ke-
sóhinde vakasza-o mamorótosita.」 „Kozmetiku-
mokkal igyekezett megőrizni a fiatalságát.”

vakaszadevakaszade ◆ fiatalonfiatalon 「Nidzsúgoszaino va-
kaszade nakunatta.」 „Fiatalon, 25 éves korában
halt meg.”

vakaszagivakaszagi ◆ japán tavilazacjapán tavilazac
vakaszeruvakaszeru ◆ lázbalázba hozhoz 「Rongusútode kansú-
o vakaszeta.」 „Hosszú lövésével lázba hozta a né-
zőket.”

vakaszuvakaszu ◆ felforralfelforral 「Ocsano mizu-o vakasi-
ta.」 „Felforraltam a vizet a teának.” ◆ forralforral
「Kócsa-o ireru tameni oju-o vakasita.」 „Vizet
forralt a teához.” ◆ lázbalázba hozhoz 「Kasu-va ucuku-
sii koede kankjaku-o vakasita.」 „Az énekes szép
hangjával lázba hozta a nézőket.” ◇ oju-ooju-o vaka-vaka-
szuszu fürdővizetfürdővizet készítkészít 「Ofurono oju-o vaka-
sita.」 „Fürdővizet készítettem.” ◇ oju-ooju-o vaka-vaka-
szuszu vizetvizet forralforral 「Kóhí-o cukurutameni ju-o
vakasita.」 „Vizet forraltam a kávénak.” ◇ csi-csi-
oo vakaszuvakaszu izgalombaizgalomba hozhoz 「Hangarí dzsinno
csi-o vakaszuszakká」 „magyarokat izgalomba
hozó futball” ◇ vakaszeruvakaszeru lázbalázba hozhoz 「Ron-
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gusútode kansú-o vakaszeta.」 „Hosszú lövésével
lázba hozta a nézőket.”

vakatenovakateno ◆ erejeereje teljébenteljében lévőlévő 「Vakateno
dzsúgjóin」 „ereje teljében lévő alkalmazott” ◆ fi-fi-
atalatal 「Vakateno dzsojú」 „fiatal színésznő”

vakateszensuvakateszensu ◆ fiatal versenyzőfiatal versenyző
vakattauedevakattauede ◆ tudatábantudatában 「Hanzaidato va-
katta uede szagi-o sita.」 „Tudatában volt, hogy ez
bűn, mégis csalt.”

vakattekuruvakattekuru ◆ megtudmegtud 「Kareno honsóga va-
kattekita.」 „Megtudtam, hogy milyen ember is
valójában.”

vakavakasiivakavakasii ◆ fiatalosfiatalos 「Vakavakasii dzsóne-
cu」 „fiatalos szenvedély” ◆ fiatalosanfiatalosan csengőcsengő
「Vakavakasii koe」 „fiatalosan csengő hang” ◆

üdeüde 「Vakavakasii hada」 „üde bőr”

vakazakarivakazakari ◆ ifjúság virágaifjúság virága
vakazóvakazó ◆ suhancsuhanc
vakazukurivakazukuri ◆ fiatalos öltözködésfiatalos öltözködés
vakazukuriszuruvakazukuriszuru ◆ fiatalosfiatalos öltözködiköltözködik
「Kanodzso-va vakazukurisiteiru.」 „Az a nő fia-
talosan öltözködik.”

vakevake ❶ okok 「Kareno kóini-va nanika vakegaa-
ruhazuda.」 „Biztosan van valami oka arra, amit
tett.” ❷ érthetőségérthetőség 「Hóricujógo-va vakega va-
karanai.」 „A jogi szöveg számomra érthetetlen.”
❸ lehetőséglehetőség 「Karega uszo-o cuku vake-va
nai.」 „Az nem lehet, hogy ő hazudjon.” ❹ jelen-jelen-
téstés 「Szorede tatakaiga ovatta vakede-va nai.」
„Ez még nem jelenti azt, hogy a harcnak vége.”
❺ eseteset 「Szóiu vakenara sikatanai.」 „Ebben az
esetben nem tehetünk semmit.” ◆ dolgokdolgok miért-miért-
jeje 「Jaszukattanode, szono vake-o kiita.」 „Meg-
kérdeztem, miért olyan olcsó.” ◆ értelemértelem 「Vak-
eno vakaranai szacudzsindzsiken」 „értelmetlen
emberölés” ◆ eszerinteszerint 「Anata-va mada gakk-
óni kajotteiruvake?」 „Eszerint te még mindig is-
kolába jársz?” ◆ gondgond 「Konpjútáde sasinno
hensú-o vakenakujattenoketa.」 „Gond nélkül
megszerkesztettem a fotókat a számítógépen.” ◆

nemnem csodacsoda 「Icsidzsikanmo mataszaretara,
hito-va okoru vakeda.」 „Nem csoda, hogy mér-
ges valaki, ha egy órán át megvárakoztatják.” ◆

szerelmiszerelmi ügyügy 「Kare-va kanodzsoto vakegaari-
szóda.」 „Van valami szerelmi ügy kettejük kö-
zött.” ◆ tudjáktudják 「Iroirona kadaigaaru vakede-
gozaimaszu.」 „Tudják, rengeteg feladatunk van.”

◆ ugyanugyan 「Kono eiga-va mita vakedehanaiga
omosiroszódeszu.」 „Ugyan én nem láttam ezt a
filmet, de érdekesnek tűnik.” ◇ szóiuvakedearuszóiuvakedearu
ígyígy vanvan 「Szóiu vakeda.」 „Így van.” ◇ szóiu-szóiu-
vakedearuvakedearu úgyúgy vanvan 「Hai, szóiu vakedeszu.」
„Igen, úgy van.” ◇ szoiuvakede-vaszoiuvakede-va nainai dehogydehogy
「Ija, szóiu vakedehanai.」 „Ugyan, dehogy!” ◇

szóiuvakenaraszóiuvakenara ebbenebben azaz esetbenesetben 「Szóiu
vakenarajamemaszu.」 „Ebben az esetben fel-
mondok.” ◇ vakegaaruvakegaaru indokoltindokolt 「Kareno
ikidóri-va vakegaatta.」 „Indokolt volt a felhábo-
rodása.” ◇ vakeganaivakeganai nemnem léteziklétezik 「Kare-va
uvakiszuru vakeganai.」 „Az nem létezik, hogy ő
megcsalná a feleségét.” ◇ vakede-vavakede-va nainai de-de-
hogynemhogynem 「『 Siranakattajo.』『
Siranakattavakede-va naidesó.』」 „–Nem tud-
tam. –Dehogynem tudtad!” ◇ vakede-vavakede-va nainai
szószó sincssincs rólaróla 「Kono sigotoga dekinai vak-
edehanai.」 „Szó sincs arról, hogy nem tudnám
megcsinálni ezt a munkát.” ◇ vakenaivakenai semmi-semmi-
ségség 「Jane-o naoszunante kareni-va vakenai.」
„A tetőjavítás számára semmiség.” ◇ vakenakuvakenaku
könnyedénkönnyedén 「Sóhin-va vakenaku ureta.」
„Könnyedén eladtam az árut.” ◇ vake-ni-vavake-ni-va ika-ika-
nainai nemnem lehetlehet 「Dzsósino muszume-o kaikoszu-
ru vakenihaikanai.」 „A főnök lányát csak nem le-
het kirúgni.” ◇ vake-ni-vavake-ni-va ikanaiikanai kénytelenkénytelen
「Himicu-o hanaszanai vakenihaikanakatta.」
„Kénytelen voltam elárulni a titkot.” ◇ vakemo-vakemo-
nakunaku okok nélkülnélkül 「Vakemonaku kaikoszareta.」
„Ok nélkül kirúgtak.” ◇ vakevakaranaivakevakaranai értel-értel-
metlenmetlen 「Vakevakaranai jume」 „értelmetlen
álom” ◇ vakevakaranaivakevakaranai érthetetlenérthetetlen 「Vak-
evakaranai rijú」 „érthetetlen indok”

vakeauvakeau ◆ eloszteloszt 「Júgohanni cumato
ikkonoringo-o vake au.」 „Vacsorára elosztunk
egy almát a feleségemmel.” ◆ megosztmegoszt 「Tabe
mono-o vake atta.」 „Megosztották az ételt.”

vakedearuvakedearu ◆ feljogosítfeljogosít 「Kjúrjóga szukuna-
ikaratoitte, varui sigoto-o sitemoiitoiu vakedeha-
nai.」 „A kevés fizetés nem jogosít fel a rossz
munkára.” ◆ következikkövetkezik 「Gakumonnoaru hit-
oga kanarazusimo kasikoi vakekede-va nai.」 „Az
iskolázottságból nem következik az éles elme.”

vakede-vavakede-va nainai ◆ dehogynemdehogynem 「『 Siranakat-
tajo.』『 Siranakattavakede-va naidesó.』」 „–Nem
tudtam. –Dehogynem tudtad!” ◆ szószó sincssincs rólaróla
「Kono sigotoga dekinai vakedehanai.」 „Szó
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sincs arról, hogy nem tudnám megcsinálni ezt a
munkát.”

vakegaaruvakegaaru ◆ indokoltindokolt 「Kareno ikidóri-va
vakegaatta.」 „Indokolt volt a felháborodása.”

vakeganaivakeganai ◆ nemnem léteziklétezik 「Kare-va uvakiszu-
ru vakeganai.」 „Az nem létezik, hogy ő megcsal-
ná a feleségét.”

vakegavakaranaivakegavakaranai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Karega
itteirukoto-va vakega vakaranai.」 „Értelmetlen,
amit mond.” ◆ érthetetlenérthetetlen 「Vakega vakaranai
kódó」 „érthetetlen viselkedés”

vakegavakaranaihanasivakegavakaranaihanasi ◆ halandzsahalandzsa
vakegavakaranaikotobakariiuvakegavakaranaikotobakariiu ◆ rejtvé-rejtvé-
nyekbennyekben beszélbeszél 「Kare-va vakeno vakaranai-
kotobakari itteite, iitaikotoga vakaranakatta.」
„Nem értettem, mit akar mondani, mert rejtvé-
nyekben beszélt.”

vakegavakaranaikoto-ovakegavakaranaikoto-o iuiu ◆ halandzsázikhalandzsázik
「Doicu go-o hanaszerufuri-o site, vakeno vakara-
naikotobakari itta.」 „Úgy tett, mint aki tud né-
metül, és halandzsázott.”

vakehedatevakehedate ◆ elfogultságelfogultság ◆ megkülönböz-megkülönböz-
tetéstetés 「Dandzsono vake hedatenaku sigoto-o
ataeru.」 „Nemi megkülönböztetés nélkül ad
munkát.” ◆ részrehajlásrészrehajlás 「Daretodemo vake
hedatenaku szeh-szuru.」 „Részlehajlás nélkül
érintkezik az emberekkel.”

vakehedateszuruvakehedateszuru ◆ megkülönböztetmegkülönböztet
「Hito-o vake hedatesite-va naranai.」 „Nem sza-
bad megkülönböztetni az embereket.”

vakeiruvakeiru ◆ átfurakodikátfurakodik 「Hitogomino nakahe
vake itta.」 „Átfurakodtam a tömegen.” ◆ hatolhatol
「Kagakuno mori-e vake itta.」 „A tudomány er-
dejébe hatoltam.” ◆ szétválasztszétválaszt 「Kenkano
nakahe vake itta.」 „Szétválasztottam a veszeke-
dőket.”

vakemaevakemae ◆ osztályrészosztályrész ◆ részrész 「Vake mae-
va csanto haravareta.」 „Rendesen megkapta a
részét.” ◆ részesedésrészesedés 「Riekino vake mae」
„részesedés a haszonból”

vakemevakeme ◆ sorsdöntősorsdöntő pillanatpillanat ◆ választó-választó-
vonalvonal
vakeme-ovakeme-o cukerucukeru ◆ elválasztjaelválasztja aa hajáthaját
「Kuside vake me-o cuketa.」 „Fésűvel elválasz-
totta a haját.”

vakemonakuvakemonaku ◆ okok nélkülnélkül 「Vakemonaku kaik-
oszareta.」 „Ok nélkül kirúgtak.”

vakenaivakenai ◆ semmiségsemmiség 「Jane-o naoszunante
kareni-va vakenai.」 „A tetőjavítás számára sem-
miség.”

vakenakuvakenaku ◆ könnyedénkönnyedén 「Sóhin-va vakenaku
ureta.」 „Könnyedén eladtam az árut.”

vake-ni-vavake-ni-va ikanaiikanai ◆ kénytelenkénytelen 「Himicu-o
hanaszanai vakenihaikanakatta.」 „Kénytelen
voltam elárulni a titkot.” ◆ nemnem lehetlehet 「Dzsó-
sino muszume-o kaikoszuru vakenihaikanai.」 „A
főnök lányát csak nem lehet kirúgni.”

vakeruvakeru ◆ elválasztelválaszt 「Kamino ke-o man naka-
de vaketa.」 „Középen elválasztotta a haját.” ◆

felosztfeloszt 「Zaiszan-o vaketa.」 „Felosztottam a
vagyonomat.” ◆ keresztülfurakodikkeresztülfurakodik 「Jabu-o
vakete szuszunda.」 „Keresztülfurakodtam a bo-
zóton.” ◆ kettéválasztkettéválaszt 「Súkjóto szeifu-o vak-
eta.」 „Kettéválasztotta az egyházat és az álla-
mot.” ◆ kibékítkibékít 「Kodomodósino kenka-o vak-
eta.」 „Kibékítettem a veszekedő gyerekeket.” ◆

különválasztkülönválaszt 「Szakuhinto geidzsucukano
dzsinkaku-va vakete kangaetai.」 „Válasszuk kü-
lön a művet az alkotója személyiségétől!” ◆ meg-meg-
osztoszt 「Kono heja-o otótoto vakete cukau.」 „Ezt
a szobát megosztjuk az öcsémmel.” ◆ osztoszt
「Ringo-o joh-cuni vaketa.」 „Négyfelé osztotta
az almát.” ◆ szétosztszétoszt 「Tabe mono-o min-nani
vaketa.」 „Szétosztotta az élelmet.” ◆ szétvá-szétvá-
lasztlaszt 「Tamagono siromito kimi-o vaketa.」
„Szétválasztotta a fehérjét a sárgájától.” ◇ kagi-kagi-
vakeruvakeru illatárólillatáról megkülönböztetmegkülönböztet 「Hana-o
kagi vakerukotoga dekiru.」 „Az illatukról meg
tudom különböztetni a virágokat.” ◇ kagivakerukagivakeru
szagaszaga alapjánalapján szétválogatszétválogat
「Szentakumono-o kagi vaketa.」 „A szaguk alap-
ján szétválogattam a szennyest.” ◇ kikivakerukikivakeru
megkülönböztetmegkülönböztet 「Kono futacunoszupíkano
oto-va kiki vakenikui.」 „Nehéz megkülönböztet-
ni a két hangfal hangját.” ◇ kikivakerukikivakeru felismerfelismer
「Dóbucu-va kai nusino koe-o kiki vakeru.」 „Az
állatok felismerik a gazdájuk hangját.” ◇ kikiva-kikiva-
kerukeru hallgathallgat 「Kodomo-va ojano kotoba-o joku
kiki vaketa.」 „A gyerek hallgatott az anyja szavá-
ra.” ◇ kuszanone-okuszanone-o vaketevaszagaszuvaketevaszagaszu min-min-
dentdent tűvétűvé tesztesz 「Kuszano ne-o vakete han-
nin-o szagasita.」 „Mindent tűvé tettek, hogy
megtalálják a gonosztevőt.” ◇ koto-okoto-o vakete-vakete-

AdysAdys vakegaaru vakegaaru – vakeru vakeru 38873887



hanaszuhanaszu logikusanlogikusan elmagyarázelmagyaráz 「Koto-o
vakete hanasitara nattokusitekureta.」 „Sikerült
meggyőznöm, miután logikusan elmagyaráztam a
dolgot.” ◇ koto-okoto-o vakeruvakeru tagoltagol 「Koto-o vak-
ete dzsidzsó-o szecumeisita.」 „Tagoltan elma-
gyaráztam helyzetet.” ◇ csi-ocsi-o vaketakjódaivaketakjódai
vértestvérvértestvér ◇ tenkavakemenotenkavakemeno döntődöntő 「Ten-
kavake meno ikuszadatta.」 „Döntő összecsapás
volt.” ◇ hosi-ohosi-o vakeruvakeru döntetlentdöntetlent érér elel
「Rjócsímuga ih-só ih-paide hosi-o vaketa.」 „A
két csapat egy győzelemmel és egy vereséggel dön-
tetlent ért el.”

vakerukotonodekinaivakerukotonodekinai ◆ elválaszthatatlanelválaszthatatlan
vakesirivakesiri ◆ dolgok mikéntjének ismerésedolgok mikéntjének ismerése
vakesirigaovakesirigao ◆ mindent tudó arcmindent tudó arc
vakeszavakesza ◆ szerzetesi stólaszerzetesi stóla
vaketearuvaketearu ◆ osztottosztott
vaketemovaketemo ◆ különösképpenkülönösképpen ◆ mindennélmindennél
「Kudamono-va szukidaga vaketemo icsigoga
szukida.」 „Szeretem a gyümölcsöt, de az epret
mindennél jobban szeretem.”

vakevakaranaivakevakaranai ◆ értelmetlenértelmetlen 「Vakevakara-
nai jume」 „értelmetlen álom” ◆ érthetetlenérthetetlen
「Vakevakaranai rijú」 „érthetetlen indok”

vake-vavake-va nainai ◆ nemnem lehetlehet 「Szore-o minogaszu
vakehanai.」 „Nem hunyhatok szemet efelett.”

vakivaki ❶ oldaloldal 「Kareno vaki-o cucuita.」 „Ol-
dalba böktem.” ❷ hónaljhónalj 「Vakinideodoranto-
o kaketa.」 „Dezodort fújtam a hónaljamra.” ◆

félrefélre 「Vakini jotta.」 „Félrehúzódtam.” ◆ má-má-
sodszereplősodszereplő ◆ mellémellé 「Téburuno vakini tat-
ta.」 „Az asztal mellé álltam.” ◆ mellékszereplőmellékszereplő
「Vaki-o cutomeru.」 „Mellékszereplőként tevé-
kenykedik.” ◆ mellettmellett 「Monno vakini tacu.」
„A kapu mellett áll.” ◇ vakigaamaivakigaamai védtelenvédtelen
「Vakiga amai on-na」 „védtelen nő” ◇ vakikuvakiku
másodikmásodik versvers ◇ vakizurevakizure másodszereplőmásodszereplő kí-kí-
sérőjesérője ◇ vakinioiteokuvakinioiteoku magamaga mellémellé rakrak
「Kaban-o vakini oiteoita.」 „Magam mellé rak-
tam a táskámat.” ◇ vakinioiteokuvakinioiteoku félresöpörfélresöpör
「Mondai-o vakini oiteoita.」 „Félresöpörte a
problémát.” ◇ vakinioijaruvakinioijaru félredobfélredob
「Sukudai-o vakini oijatte aszobini itta.」 „Félre-
dobta a leckét, és elment játszani.” ◇ vakinioija-vakinioija-
ruru félresöpörfélresöpör 「Sorui-o vakini oi jatta.」 „Fél-
resöpörtem az iratokat.” ◇ vakiniokuvakinioku félreteszfélretesz
「Szószu-va szamerumade vakini oiteoite kuda-

szai!」 „A mártást tegye félre, míg ki nem hűl!” ◇

vakinikakaekomuvakinikakaekomu hónahóna aláalá tesztesz 「Kaban-o
vakini kakae konda.」 „Hóna alá tette a táskát.”
◇ vakinisirizokuvakinisirizoku átengediátengedi aa terepetterepet
「Szensu-va vakini sirizoite kantokuninatta.」 „A
versenyző átengedte a terepet a fiataloknak, majd
edző lett.” ◇ vakiniszoraszuvakiniszoraszu mellékvágányramellékvágányra
terelterel 「Hanasi-o vakini ih-sita.」 „Mellékvá-
gányra tereltem a beszélgetést.” ◇ vakinositavakinosita
hónaljhónalj 「Taionkei-o vakino sitani haszanda.」
„A hónom alá dugtam a lázmérőt.” ◇ vakihej-vakihej-
oszeruoszeru félrehúzfélrehúz 「Kono iszu-va dzsamadakara
vakihe joszete!」 „Húzd félre ezt a széket, mert út-
ban van!” ◇ vaki-evaki-e jorujoru félrelépfélrelép 「Ókii hitoga-
jatte kitanode vakini jotta.」 „Egy nagy ember jött
szembe, ezért félreléptem.” ◇ vakimiszuruvakimiszuru el-el-
kalandozikkalandozik aa tekintetetekintete 「Vakimisite hokósa-
o hiita.」 „Elkalandozott a tekintete, és elgázolta
a gyalogost.” ◇ vaki-ovaki-o simerusimeru leszorítjaleszorítja aa ke-ke-
zétzét 「Vaki-o simete hasiru.」 „Leszorított kézzel
fut.” ◇ vaki-ovaki-o mirumiru félrenézfélrenéz ◇ vaki-ovaki-o mukumuku
félrefordulfélrefordul 「Vaki-o muitegamu-o haki dasi-
ta.」 „Félrefordult, és kiköpte a rágót.”

vakiagaruvakiagaru ◆ felforrfelforr 「Ikariga vaki agatta.」
„Felforrt bennem a méreg.” ◆ forrongforrong 「Ikariga
vaki agattekita.」 „Forrong bennem a méreg.” ◆

kitörkitör 「Kanszeiga vaki agatta.」 „Kitört az ujjon-
gás.” ◆ tornyosultornyosul 「Vaki agatta kumo」 „tor-
nyosuló felhők”

vakiaiaivakiaiai ◆ békebéke ◆ harmóniaharmónia
vakiaiaitositavakiaiaitosita ◆ barátságosbarátságos 「Vakiaiaitosita
fun-iki」 „barátságos légkör” ◆ békésbékés 「Vakiai-
aitosita sokuba」 „békés munkahely” ◆ harmoni-harmoni-
kuskus 「Vakiaiaitosita katei」 „harmonikus család”

vakibaravakibara ◆ ágyékágyék ◆ lágyéklágyék
vakidasivakidasi ◆ feltörésfeltörés 「Genszenno vaki dasi」
„forrásvíz feltörése”

vakidaszuvakidaszu ◆ feltörfeltör 「Judende szekijuga vaki
dasita.」 „Az olajmezőn feltört az olaj.” ◆ ki-ki-
buggyanbuggyan 「Cucsikara mizuga vaki dasita.」 „A
földből kibuggyant a víz.”

vakideruvakideru ◆ előbuggyanelőbuggyan 「Ivano kirecukara
neszszuiga vaki deteiru.」 „A szikla hasadékából
meleg víz buggyan elő.” ◆ fakadfakad 「Szanrinde
izumiga vaki dasiteiru.」 „A hegyi erdőben forrás
fakad.” ◆ feltörfeltör 「Dzsimenkara szekijuga vaki
deta.」 „A földből feltört a kőolaj.” ◆ kibuggyankibuggyan
「Dzsimenkara onszenga vaki deta.」 „A földből
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kibuggyant a termálvíz.” ◇ konkontovakiderukonkontovakideru
buzogvabuzogva felszínrefelszínre törtör 「Mizugakonkonto vaki
deteita.」 „A víz buzogva felszínre tört.”

vakidóguvakidógu ◆ színfalszínfal
vaki-evaki-e ◆ félrefélre
vaki-evaki-e jorujoru ◆ félrelépfélrelép 「Ókii hitogajatte kita-
node vakini jotta.」 „Egy nagy ember jött szembe,
ezért félreléptem.”

vakigavakiga ◆ hónaljszaghónaljszag
vakigaamaivakigaamai ◆ védtelenvédtelen 「Vakiga amai on-
na」 „védtelen nő”

vakigevakige ◆ hónaljszőrzethónaljszőrzet
vakihejoszeruvakihejoszeru ◆ félrehúzfélrehúz 「Kono iszu-va
dzsamadakara vakihe joszete!」 „Húzd félre ezt a
széket, mert útban van!”

vakijakuvakijaku ◆ másodrendűmásodrendű szerepszerep 「Vakijakuni
amandzsiru.」 „Megelégszik a másodrendű sze-
reppel.” ◆ mellékszerepmellékszerep 「Vakijaku-o cutome-
ru.」 „Mellékszerepet játszik.” ◆ mellékszerep-mellékszerep-
lőlő
vakikaeruvakikaeru ◆ buzogbuzog 「Ojuga vaki kaetteiru.」
„A forró víz buzog.” ◆ forrongforrong 「Kankjakuga va-
ki kaetteiru.」 „A közönség forrong.”

vakikuvakiku ◆ második versmásodik vers
vakimaevakimae ◆ illendőségillendőség 「Kono ko-va vakimae-
ganai.」 „Ez a gyerek illetlen.” ◆ ismeretismeret ◆ íté-íté-
lőképességlőképesség 「Vakimaenoaru hito」 „jó ítélőké-
pességű ember”

vakimaeruvakimaeru ◆ jóljól ismerismer 「Reigi-o vakimaeru.」
„Jól ismeri az illemet.” ◆ különbségetkülönbséget tudtud ten-ten-
nini 「Zen-aku-o vakimaeru.」 „Különbséget tud
tenni a jó és a rossz között.” ◇ minohodo-ominohodo-o vaki-vaki-
maerumaeru tudja, mit engedhet meg magánaktudja, mit engedhet meg magának
vakimevakime ◆ kívülállókívülálló szemeszeme 「Vakimeni-va joku
mieru.」 „Kívülállóként jónak tűnik.” ◆ oldal-oldal-
pillantáspillantás ◇ vakime-ovakime-o furazunifurazuni sese lát,lát, sese
hallhall 「Vakime-o furazuni benkjószuru.」 „Se lát,
se hall a tanulástól.”

vakime-ovakime-o furazunifurazuni ◆ sese lát,lát, sese hallhall
「Vakime-o furazuni benkjószuru.」 „Se lát, se
hall a tanulástól.”

vakimivakimi ◆ félrenézésfélrenézés
vakimicsivakimicsi ◆ mellékutcamellékutca ◆ mellékvágánymellékvágány
vakimicsiniszoreruvakimicsiniszoreru ◆ elkalandozikelkalandozik 「Vaki-
micsini szorete iitaikoto-o vaszuretesimatta.」

„Elkalandoztam, és elfelejtettem, mit is akartam
mondani.” ◆ mellékútramellékútra tévedtéved ◆ mellékvá-mellékvá-
gányragányra tévedtéved 「Kareno hanasi-va vakimicsini
szoreta.」 „A beszéde mellékvágányra tévedt.”

vakimiszuruvakimiszuru ◆ elkalandozikelkalandozik aa tekintetetekintete
「Vakimisite hokósa-o hiita.」 „Elkalandozott a
tekintete, és elgázolta a gyalogost.” ◆ félrenézfélrenéz ◆

másra figyelmásra figyel
vakimiuntenvakimiunten ◆ félrenézés vezetés közbenfélrenézés vezetés közben
vakimizuvakimizu ◆ forrásvízforrásvíz
vákingubizavákingubiza ◆ munkavízummunkavízum
vákingu-horidé-bizavákingu-horidé-biza ◆ turistaturista munkaválla-munkaválla-
lói vízumlói vízum ◆ working holiday vízumworking holiday vízum
vákingumazávákingumazá ◆ dolgozó anyadolgozó anya
vákingurancsivákingurancsi ◆ munkaebédmunkaebéd
vákingu-úmanvákingu-úman ◆ dolgozó nődolgozó nő
vakinikakaekomuvakinikakaekomu ◆ hónahóna aláalá tesztesz 「Kaban-
o vakini kakae konda.」 „Hóna alá tette a táskát.”

vakinioijaruvakinioijaru ◆ félredobfélredob 「Sukudai-o vakini oi-
jatte aszobini itta.」 „Félredobta a leckét, és el-
ment játszani.” ◆ félresöpörfélresöpör 「Sorui-o vakini oi
jatta.」 „Félresöpörtem az iratokat.”

vakinioiteokuvakinioiteoku ◆ félresöpörfélresöpör 「Mondai-o vaki-
ni oiteoita.」 „Félresöpörte a problémát.” ◆ ma-ma-
gaga mellémellé rakrak 「Kaban-o vakini oiteoita.」 „Ma-
gam mellé raktam a táskámat.”

vakiniokuvakinioku ◆ félreteszfélretesz 「Szószu-va szameru-
made vakini oiteoite kudaszai!」 „A mártást tegye
félre, míg ki nem hűl!”

vakinisirizokuvakinisirizoku ◆ átengediátengedi aa terepetterepet
「Szensu-va vakini sirizoite kantokuninatta.」 „A
versenyző átengedte a terepet a fiataloknak, majd
edző lett.”

vakiniszoraszuvakiniszoraszu ◆ mellékvágányramellékvágányra terelterel
「Hanasi-o vakini ih-sita.」 „Mellékvágányra te-
reltem a beszélgetést.”

vakinositavakinosita ◆ hónaljhónalj 「Taionkei-o vakino sitani
haszanda.」 „A hónom alá dugtam a lázmérőt.”

vakiokoruvakiokoru ◆ feltörfeltör 「Kantanno koega vaki
okotta.」 „Álmélkodás hangja tört fel.” ◆ kitörkitör
「Hakusuga vaki okotta.」 „Tapsvihar tört ki.” ◆

tornyosultornyosul 「Vaki okotta kumo」 „tornyosuló
felhők”

vaki-o miruvaki-o miru ◆ félrenézfélrenéz
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vaki-ovaki-o mukumuku ◆ félrefordulfélrefordul 「Vaki-o
muitegamu-o haki dasita.」 „Félrefordult, és ki-
köpte a rágót.”

vaki-ovaki-o simerusimeru ◆ leszorítjaleszorítja aa kezétkezét 「Vaki-o
simete hasiru.」 „Leszorított kézzel fut.”

vakipokettovakipoketto ◆ oldalzseboldalzseb 「Zubon-no vakipo-
kettoga jaburete anagaaiteiru.」 „A nadrágon ol-
dalzsebe elszakadt, egy lyuk tátong rajta.”

vakitacuvakitacu ◆ forrforr 「Ojuga vaki tatteirujo!」
„Forr a víz!” ◆ forrongforrong 「Vaki tacu kokoro」
„forrongó lélek” ◆ tornyosultornyosul 「Vaki tatta ku-
mo」 „tornyosuló felhők”

vakizasivakizasi ◆ rövid kardrövid kard
vakizasivakizasi ◆ kis kardkis kard
vakizurevakizure ◆ másodszereplő kísérőjemásodszereplő kísérője
vakjóvakjó ◆ kiegyezéskiegyezés
vakkuszuvakkuszu ◆ viaszviasz ◇ dacumóvakkuszudacumóvakkuszu szőr-szőr-
telenítő gyantatelenítő gyanta
vakkuszu-ovakkuszu-o kakerukakeru ◆ vikszelvikszel
「Jukanivakkuszu-o kaketa.」 „Vikszeltem a pad-
lót.”

vakóvakó ◆ japán kalózjapán kalóz
vakódovakódo ◆ fiatalfiatal
vakokuvakoku ◆ JapánJapán
vakonvakon ◆ japán esküvőjapán esküvő
vakon-jószaivakon-jószai ◆ japánjapán szellemszellem ésés nyugatinyugati
kultúra ötvözésekultúra ötvözése
vakonkanvakonkan ◆ japán szellemjapán szellem
vakonkanszaivakonkanszai ◆ japánjapán szellemszellem ésés kínaikínai kul-kul-
túra ötvözésetúra ötvözése
vakuvaku ◆ határhatár 「Dzsósikino vakuni oszamaranai
hito」 „berögződések határain túllépő ember” ◆

keretkeret 「Akai vakuno meganega hosii.」 „Piros
keretes szemüveget akarok.” ◆ korlátkorlát 「Hito-va
kotobano vakuni sibarareteiru.」 „Az emberek a
szavak korlátai közé szorulnak.” ◆ kvótakvóta 「Tei-
invaku」 „létszámkvóta” ◆ rámaráma 「Kaigano va-
ku」 „kép rámája” ◆ vázváz 「Tekkocuno vaku-
o kunda.」 „Acélvázat készítettem.” ◆ zsaluzsalu
「Vakuniszemento-o nagasi konda.」 „Betont ön-
töttünk a zsaluba.” ◇ itovakuitovaku fonalkeretfonalkeret ◇

ucsivakuucsivaku belsőbelső keretkeret 「Szentakusitaszeruno
ucsivaku」 „kiválasztott cella belső kerete” ◇ ka-ka-
zarivakuzarivaku díszkeretdíszkeret ◇ kurovakukurovaku gyászkeretgyászkeret
「Kurovakuno hagaki」 „gyászkeretes levelező-

lap” ◇ sisúvakusisúvaku hímzőkerethímzőkeret 「Nuno-o
sisúvakuni-va meta.」 „Hímzőkeretbe raktam az
anyagot.” ◇ szotovakuszotovaku külsőkülső keretkeret 「Pédzsi
zentaino szotovaku」 „oldal külső kerete” ◇ ma-ma-
dovakudovaku ablakkeretablakkeret ◇ jomivakujomivaku leolvasásileolvasási
keretkeret ◇ vakugaivakugai keretenkereten kívülkívül 「Joszanno
vakugai」 „költségkereten kívül” ◇ vakugaivakugai ha-ha-
tárontáron kívülkívül 「Nenreino vakugai」 „életkori ha-
táron kívül” ◇ vakunaivakunai keretenkereten belülbelül 「Jo-
szanno vakunai」 „költségkereten belül” ◇ vaku-vaku-
nainai határonhatáron belülbelül 「Nenreino vakunai」 „élet-
kori határon belül” ◇ vakunihamekomuvakunihamekomu keret-keret-
bebe illesztilleszt 「Atarasiidoa-o kizonno vakunihame
komu.」 „Az új ajtót a régi keretbe illesztettem.”

vakuvaku ◆ felajzfelajz 「Kjómiga vaitekita.」 „Felajzott
az érdeklődése.” ◆ felmorajlikfelmorajlik 「Kjokuno
hadzsimarubítoni kankjaku-va dotto vaita.」 „A
dal első néhány taktusára a közönség felmoraj-
lott.” ◆ forrforr 「Juga vaiteiru.」 „Forr a víz.” ◆

lázbalázba jönjön 「Nóberu sónonjúszuni nihonga va-
ita.」 „A Nobel-díj hírére Japán lázba jött.” ◇ si-si-
dzsógavakudzsógavaku megszálljamegszállja azaz ihletihlet 「Ucukusii
sizen-o miteitara, sidzsóga vaitekita.」 „Amikor
megláttam a szép természetet, megszállt az ihlet.”
◇ jorokobinivakujorokobinivaku örömmámorbanörömmámorban úszikúszik
「Júsósita szensu-va jorokobini vaita.」 „A győz-
tes versenyző örömmámorban úszott.” ◇ vaite-vaite-
kurukuru felforrfelforr 「Juga vaitekita.」 „Felforrt a víz.”

vakuvaku ◆ buzogbuzog 「Genszenkara mizuga vaiteku-
ru.」 „A forrásból buzog a víz.” ◆ fakadfakad 「Mura-
ni onszenga vaita.」 „A faluban termálvíz fakadt.”
◆ felébredfelébred 「Gengoni taisite kjómiga vaiteki-
ta.」 „Felébredt bennem az érdeklődés a nyelvek
iránt.” ◆ feltörfeltör 「Igaina basokara szekijuga va-
ita.」 „Meglepő helyen tört fel az olaj.” ◆ gyü-gyü-
lekeziklekezik 「Szorani kumoga vaita.」 „Felhők gyü-
lekeznek az égen.” ◆ kibuggyankibuggyan 「Kanodzsono
meni namidaga vaita.」 „A nő szeméből ki-
buggyant a könny.” ◆ kikelkikel 「Kotosi-va kanarino
kazuno kagavaita.」 „Idén sok szúnyog kelt ki.”
◆ kipattankipattan 「Atamakara atarasii haszszóga va-
itekita.」 „A fejemből kipattant egy új ötlet.” ◆

megjönmegjön 「Sokujokugavaitekita.」 „Megjött az ét-
vágyam.” ◆ támadtámad 「Ii kangaegavaitekita.」 „Jó
ötletem támadt.” ◇ dzsikkangavakudzsikkangavaku ráébredráébred
「Puroninattato dzsikkanga vaita.」 „Ráébred-
tem, hogy profi lettem.” ◇ dzsónecugavakudzsónecugavaku
lázbalázba jönjön 「Sigotoninakanaka dzsónecugavaka-
nai.」 „Nem hoz lázba a munkám.” ◇ nomigava-nomigava-
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kuku bolhásbolhás 「Inuni nomiga vaita.」 „A kutya bol-
hás lett.” ◇ futtevakufuttevaku váratlanulváratlanul jönjön 「Futte
vaitajóna vazavai」 „váratlanul jött csapás” ◇ fu-fu-
cufucutovakucufucutovaku kiverkiver 「Aszegafucufucuto vaite-
kita.」 „Kivert a veríték.” ◇ musigavakumusigavaku meg-meg-
férgesedikférgesedik 「Okomeni musigavaita.」 „Megfér-
gesedett a rizs.” ◇ muramuratovakumuramuratovaku gerjedgerjed
「Sokujokugamuramurato vaitekita.」 „Étvágyra
gerjedtem.” ◇ vaitekuruvaitekuru felmerülfelmerül 「Szagino
utagaigavaitekita.」 „Csalás gyanúja merült fel.”

vakuvaku ◆ fonókeretfonókeret
vákuváku ◆ munkamunka 「Kore-va csímuvákudatta.」
„Csapatmunka volt.” ◆ munkadarabmunkadarab 「Váku-o
csakkude koteisita.」 „Befogtam a munkadarabot
a tokmányba.” ◇ haróvákuharóváku munkaközvetítőmunkaközvetítő
「Haróvákude sigoto-o sókaisitemoratta.」
„Munkaközvetítő útján helyezkedtem el.” ◇

raifu-vákuraifu-váku életműéletmű
vákubukkuvákubukku ◆ gyakorlókönyvgyakorlókönyv ◆ munkafüzetmunkafüzet
vakucsinvakucsin ◆ oltóanyagoltóanyag ◆ vakcinavakcina ◇ keikóva-keikóva-
kucsinkucsin szájonszájon átát bevehetőbevehető vakcinavakcina ◇ bísí-bísí-
dzsívakucsindzsívakucsin BCG vakcinaBCG vakcina
vakucsin-ovakucsin-o ucuucu ◆ beoltbeolt
「Infuruenzanovakucsin-o utta.」 „Beoltattam
magam influenza ellen.”

vakucsinszessuvakucsinszessu ◆ beoltásbeoltás ◆ oltásoltás
vakudekiszuruvakudekiszuru ◆ belemerülbelemerül
vakugaivakugai ◆ határonhatáron kívülkívül 「Nenreino vaku-
gai」 „életkori határon kívül” ◆ keretenkereten kívülkívül
「Joszanno vakugai」 „költségkereten kívül”

vakugataantenavakugataantena ◆ keretantennakeretantenna
vakugumivakugumi ◆ keretrendszerkeretrendszer 「Hótekina
vakugumi-o cukutta.」 „Jogi keretrendszert ho-
zott létre.” ◆ vázváz ◆ vázlatvázlat 「Szupícsino
vakugumi-o kimeta.」 „Kigondoltam a beszédem
vázlatát.”

vákugurúpuvákugurúpu ◆ munkacsoportmunkacsoport
vakunaivakunai ◆ határonhatáron belülbelül 「Nenreino vaku-
nai」 „életkori határon belül” ◆ keretenkereten belülbelül
「Joszanno vakunai」 „költségkereten belül”

vakunihamekomuvakunihamekomu ◆ keretbekeretbe illesztilleszt
「Atarasiidoa-o kizonno vakunihame komu.」
„Az új ajtót a régi keretbe illesztettem.”

vákuródovákuródo ◆ munkaterhelésmunkaterhelés
vákusoppuvákusoppu ◆ alkotóműhelyalkotóműhely ◆ műhelyműhely

vakuszeivakuszei ◆ bolygóbolygó ◆ titokzatostitokzatos alakalak
「Szeikaino vakuszei」 „politikai élet titokzatos
alakja” ◇ gaivakuszeigaivakuszei külsőkülső bolygóbolygó ◇ gaszu-gaszu-
vakuszeivakuszei gázbolygógázbolygó ◇ ganszekivakuszeiganszekivakuszei
kőzetbolygókőzetbolygó ◇ gensivakuszeigensivakuszei ősbolygóősbolygó ◇

dzsijúfujúvakuszeidzsijúfujúvakuszei csillagközicsillagközi bolygóbolygó ◇

naivakuszeinaivakuszei belsőbelső bolygóbolygó ◇ fujúvakuszeifujúvakuszei
kóbor bolygókóbor bolygó
vakuszeidzsószeiunvakuszeidzsószeiun ◆ planetáris ködplanetáris köd
vakuszeikanvakuszeikan ◆ bolygóközibolygóközi 「Vakuszeikancús-
in」 „bolygóközi hírközlés”

vakuszeikankúkanvakuszeikankúkan ◆ bolygóközi térbolygóközi tér
vakuszeikanmissonvakuszeikanmisson ◆ bolygóközi küldetésbolygóközi küldetés
vakuszeikeivakuszeikei ◆ bolygórendszerbolygórendszer
vakuszeiundóvakuszeiundó ◆ bolygómozgásbolygómozgás
vákuszutésonvákuszutéson ◆ munkaállomásmunkaállomás
vakuvakuszaszeruvakuvakuszaszeru ◆ izgalombaizgalomba hozhoz
「Mune-o vakuvakuszaszeru kotoba」 „izgalom-
ba hozó szavak”

vakuvakuszuruvakuvakuszuru ◆ érdekfeszítőérdekfeszítő 「Vakuvaku-
szuru hakken」 „érdekfeszítő felfedezés” ◆ izgal-izgal-
masmas 「Vakuvakuszuru eiga」 „izgalmas film” ◆

izgatottizgatott 「Hadzsimetenodétodevakuvakusitei-
ru.」 „Izgatott vagyok az első randevúm előtt.”

vamavasivamavasi ◆ karikacsapáskarikacsapás ◆ karikázáskarikázás
vameivamei ◆ japánjapán elnevezéselnevezés 「Sokubucuno va-
meito eimei」 „növény japán és angol elnevezése”

vamekivameki ◆ hőbörgéshőbörgés
vamekicsiraszuvamekicsiraszu ◆ őrjöngőrjöng 「Kare-va itamide
vameki csirasita.」 „Őrjöngött a fájdalomtól.”

vamekigoevamekigoe ◆ ordításordítás ◆ üvöltésüvöltés
vamekuvameku ◆ bömbölbömböl 「Hitodzsicsi-o koroszuto va-
meki hadzsimeta.」 „Azt bömbölte, hogy megöli a
túszokat.” ◆ ordítordít 「Ógoedevameita.」 „Ordít-
va énekelt egy dalt.” ◆ üvöltüvölt 「Jonakani kóende-
vameiteiru hitogaimasita.」 „Az éjszaka közepén
volt egy üvöltő ember a parkban.” ◇ nakivamekunakivameku
bömbölbömböl 「Icsinicsidzsúkodomo-va naki vameite-
ita.」 „Egész nap bömbölt a gyerek.”

vamjóvamjó ◆ japán elnevezésjapán elnevezés
vámuvámu ◆ féregféreg ◇ densivámudensivámu számítógépesszámítógépes
féregféreg
vamusivamusi ◆ kerekesféregkerekesféreg
vanvan ◆ öbölöböl 「Tókjóvan」 „Tokiói-öböl”
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vanvan ◆ csészecsésze 「Icsivanno miszosiru」 „egy csé-
sze miszoleves” ◆ facsészefacsésze ◆ porceláncsé-porceláncsé-
szesze ◆ táltál 「Szarada-o vanni motta.」 „Tálba
tettem a salátát.” ◇ siruvansiruvan levesescsészelevesescsésze ◇

szuimonovanszuimonovan levesesleveses csészecsésze ◇ nurivannurivan lak-lak-
kozott csészekozott csésze ◇ mesivanmesivan rizsestálrizsestál
vanvan ◆ egyegy ◇ nanbávannanbávan legjobblegjobb 「Nanbávan
kigjó」 „legjobb vállalat” ◇ nanbá-van-szongunanbá-van-szongu
listavezetőlistavezető daldal ◇ nanbá-van-bandonanbá-van-bando lista-lista-
vezető együttesvezető együttes
vanavana ◆ csapdacsapda 「Vanani hamaru.」 „Csapdába
esik.” ◆ kelepcekelepce 「Kare-va vananihamattesi-
matta.」 „Kelepcébe csalták.” ◇ vananiotoszuvananiotoszu
csapdábacsapdába ejtejt 「Gótó-o vanani otosita.」
„Csapdába ejtettem a betörőt.” ◇ vananikakeruvananikakeru
csőbecsőbe húzhúz 「Szagisi-va higaisa-o vananikake-
ta.」 „A csaló csőbe húzta az áldozatát.” ◇ vana-vana-
nihamarunihamaru csapdábacsapdába esikesik 「Kanodzsono vana-
nihamatta.」 „A nő csapdájába estem.” ◇ vana-ovana-o
kakerukakeru csapdátcsapdát állítállít 「Nezumini vana-o kake-
ta.」 „Csapdát állítottam az egérnek.” ◇ vana-ovana-o
sikakerusikakeru csapdátcsapdát állítállít 「Nezuminovana-o si-
kaketa.」 „Csapdát állított az egereknek.”

vanagevanage ◆ karikadobó játékkarikadobó játék
vananakuvananaku ◆ remegremeg ◆ reszketreszket 「Kjófunivana-
naita.」 „A félelemtől reszketett.”

vananihamaruvananihamaru ◆ csapdábacsapdába esikesik 「Kano-
dzsono vananihamatta.」 „A nő csapdájába es-
tem.”

vananikakeruvananikakeru ◆ csőbecsőbe húzhúz 「Szagisi-va
higaisa-o vananikaketa.」 „A csaló csőbe húzta az
áldozatát.”

vananiotoszuvananiotoszu ◆ csapdábacsapdába ejtejt 「Gótó-o va-
nani otosita.」 „Csapdába ejtettem a betörőt.”

vana-ovana-o kakerukakeru ◆ csapdátcsapdát állítállít 「Nezumini
vana-o kaketa.」 „Csapdát állítottam az egérnek.”

vana-ovana-o sikakerusikakeru ◆ csapdátcsapdát állítállít
「Nezuminovana-o sikaketa.」 „Csapdát állított
az egereknek.”

vanavanaszuruvanavanaszuru ◆ remegremeg 「Ikaridevanavanasi-
teita.」 „Remegtem a dühtől.” ◆ reszketreszket 「Ko-
vakutevanavanasiteita.」 „Reszkettem a félelem-
től.”

vanavanatovanavanato ◆ remegveremegve 「Ikaridevanavanato
furueteita.」 „A dühtől remegett.” ◆ reszketvereszketve

「Kjófudevanavana furueteita.」 „A félelemtől
reszketett.”

van-baundodevan-baundode ◆ egyegy visszapattanásvisszapattanás utánután
「Vanbaundode tama-o utta.」 „Egy visszapatta-
nás után ütöttem el a labdát.”

vancsanvancsan ◆ kutyuskutyus
vandáfógeruvandáfógeru ◆ természetjárástermészetjárás ◆ túrázástúrázás
vandafuruvandafuru ◆ csodálatoscsodálatos
vanganvangan ◆ öbölöböl
vanganszenszóvanganszenszó ◆ öbölháborúöbölháború
vanivani ◆ aligátoraligátor ◆ krokodilkrokodil ◇ ucsivaniucsivani befe-befe-
lélé fordulóforduló lábfejlábfej ◇ szotovaniszotovani kifelékifelé fordu-fordu-
ló lábfejló lábfej
vaniasivaniasi ◆ csámpás lábcsámpás láb
vanigavavanigava ◆ krokodilbőrkrokodilbőr
vanigucsikurippuvanigucsikurippu ◆ krokodilcsipeszkrokodilcsipesz
vanisitemakuvanisitemaku ◆ feltekerfelteker 「Encsókéburu-o
vanisite maita.」 „Feltekertem a hosszabbítót.”

vaniszuvaniszu ◆ lakklakk ◇ kenmavaniszukenmavaniszu fénymázfénymáz
vaniszu-ovaniszu-o nurunuru ◆ belakkozbelakkoz 「Kino
hakonivaniszu-o nutta.」 „Belakkoztam a fado-
bozt.”

vanizamevanizame ◆ vérengző cápavérengző cápa
vankjokuvankjoku ◆ ferdülésferdülés ◆ görbületgörbület ◆ meandermeander
◇ szekicsúvankjokuszekicsúvankjoku gerincferdülésgerincferdülés
vankjokudearuvankjokudearu ◆ görbültgörbült 「Teppanno
hjómen-va jurui vankjokudeatta.」 „A vaslemez
enyhén görbült volt.”

vankjokuszuruvankjokuszuru ◆ meggörbülmeggörbül 「Jumiga vank-
jokusita.」 „Az íj meggörbült.”

vankovanko ◆ kutyuskutyus
vankocuvankocu ◆ alkarcsontalkarcsont ◆ kézfejcsontkézfejcsont ◆

kéztőcsontkéztőcsont
vankusson-ovankusson-o okuoku ◆ nemnem rontront nekineki rögtönrögtön
「Vankusson-o oitekara kotovarino hendzsi-o si-
ta.」 „Nem rontott neki rögtön a visszautasító vá-
lasszal.” ◆ nemnem támadjatámadja lele rögtönrögtön
「Vankusson-o oitekara jóken-o kiri dasita.」
„Nem támadta le rögtön az ügyével.” ◆ várvár egyegy
kicsitkicsit 「Kekkonmaenivankusson-o oite jószu-o
mitai.」 „Az esküvővel várjunk egy kicsit.”

vanman-baszuvanman-baszu ◆ kalauz nélküli buszkalauz nélküli busz
vanmankeieivanmankeiei ◆ egyegy személyesszemélyes vállalatve-vállalatve-
zetészetés
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vanmansacsóvanmansacsó ◆ egyegy személybenszemélyben döntődöntő
igazgatóigazgató
vanman-sóvanman-só ◆ egy személyes előadásegy személyes előadás
vanman-untenvanman-unten ◆ egyemberesegyemberes működtetésműködtetés ◆

kalauz nélküli működtetéskalauz nélküli működtetés
van-nainovan-naino ◆ öbölbeliöbölbeli
vanogoóvanogoó ◆ Jamato öt királyaJamato öt királya
vanpaiavanpaia ◆ vámpírvámpír
vanpakuvanpaku ◆ csibészségcsibészség ◆ rakoncátlanságrakoncátlanság
vanpakubózuvanpakubózu ◆ csibészcsibész ◆ gézengúzgézengúz
vanpakukozóvanpakukozó ◆ csibészcsibész ◆ gézengúzgézengúz
vanpakunavanpakuna ◆ rakoncátlanrakoncátlan 「Vanpakuna ko-
domo」 „rakoncátlan gyerek”

vanpakuzakarivanpakuzakari ◆ csibészkedő időszakcsibészkedő időszak
van-patánvan-patán ◆ egyegy kaptafárakaptafára megymegy
「Karenodezain-va van-patánda.」 „A formater-
vei egy kaptafára mennek.” ◆ mindigmindig ugyanazugyanaz
vanvan
vanpeavanpea ◆ egy páregy pár
vanpíszuvanpíszu ◆ egyrészes női ruhaegyrészes női ruha ◆ ruharuha
vanrjokuvanrjoku ◆ erőerő 「Kare-va vanrjokuga cujoi.」
„Nagy ereje van.” ◆ erőszakerőszak 「Vanrjokuni utta-
eru.」 „Erőszakhoz folyamodik.” ◆ kéz erejekéz ereje
vanrjokuzatavanrjokuzata ◆ tettlegességtettlegesség 「Kucsigenka-
va vanrjokuzatani ojonda.」 „Tettlegességgé fajult
a szóváltás.”

vanrúmu-mansonvanrúmu-manson ◆ egyszobásegyszobás lakáslakás ◆ gar-gar-
zonlakászonlakás
vansinkeiszóvansinkeiszó ◆ kari idegfonatkari idegfonat
vansóvansó ◆ karszalagkarszalag 「Vansó-o cukeru.」 „Kar-
szalagot vesz fel.”

vanszaido-gémuvanszaido-gému ◆ egyenlőtlen mérkőzésegyenlőtlen mérkőzés
vanszatovanszato ◆ dögiveldögivel 「Sigotogavanszatoaru.」
„Van munkám dögivel.” ◆ tömegesentömegesen 「Gunsú-
va vanszato osikaketa.」 „Tömegesen özönlöttek
az emberek.”

vanszeguvanszegu ◆ mobiltévé-adásmobiltévé-adás 「Kono denva-va
vanszeguga tanosimeru.」 „Ezen a telefonon jön a
mobiltévé-adás.”

vanszettovanszetto ◆ egyegy szettszett 「Dorinkutofúdo-o
vanszettonisita.」 „Egy szettbe rakták az ételt és
az italt.”

vanszokudóbucumonvanszokudóbucumon ◆ pörgekarúakpörgekarúak

vanszokuruivanszokurui ◆ kagylósférgekkagylósférgek ◆ pörgekarú-pörgekarú-
akak
vanszuteppuvanszuteppu ◆ egyegy lépéslépés 「Sóraini muketa
daidzsinavanszuteppu」 „fontos lépés a jövő felé”
◆ one-stepone-step
vantacscsivantacscsi ◆ egyegy érintésérintés 「Vantacscsi szó-
sza」 „egy érintéssel működtetés”

vantacscsi-daijaruvantacscsi-daijaru ◆ gyorstárcsázásgyorstárcsázás
vantacscsinokaszavantacscsinokasza ◆ rugós esernyőrugós esernyő
vantacscsi-tentovantacscsi-tento ◆ magától nyíló sátormagától nyíló sátor
vantanvantan ◆ won-tonwon-ton
vanvanvanvan ◆ csaholvacsaholva ◆ kutyuskutyus ◆ ugatvaugatva ◆

vau-vauvau-vau
vanvanhoeruvanvanhoeru ◆ csaholcsahol 「Esza-o miszetara
inu-va vanvanhoeta.」 „Amikor megmutattam
neki az ételt, a kutya csaholt.” ◆ ugatugat
vanvan-nakuvanvan-naku ◆ bömbölbömböl 「Kodomo-va vanvan
naiteita.」 „A gyerek bömbölt.”

va-ova-o cukurucukuru ◆ körbeállkörbeáll 「Odotteiru hitotacsi-
va va-o cukutta.」 „A táncosok körbeálltak.” ◆

kört alkotkört alkot ◆ kört csinálkört csinál
va-ova-o kaketakaketa ◆ mégmég 「Kjonenno nacumo acu-
kattaga, kotosi-va szoreni va-o kaketa acuszada.」
„Múlt évben is meleg volt, de idén még melegebb
van.”

va-ova-o kaketekakete ◆ eltúlozvaeltúlozva 「Naninidemo va-o
kakete hanaszu.」 „Mindenről eltúlozva beszél.”

vaokicunezaruvaokicunezaru ◆ gyűrűsfarkúgyűrűsfarkú makimaki ◆ kattakatta

va-ova-o muszubumuszubu ◆ kibékülkibékül 「Tairicusita
kuniguni-va va-o muszunda.」 „A szemben álló
országok kibékültek.”

vaonvaon ◆ akkordakkord ◇ suvaonsuvaon alapakkordalapakkord ◇ ten-ten-
kaivaonkaivaon megfordított akkordmegfordított akkord
vappenvappen ◆ felvarrófelvarró ◆ rávasalórávasaló foltfolt ◆ ru-ru-
hafolthafolt ◆ vasalhatóvasalható foltfolt 「Anano aitazubon-
niuszacsan-novappen-o hari cuketa.」 „A lyukas
nadrágomra egy nyuszis vasalható foltot tettem.”

vápuendzsinvápuendzsin ◆ görbületigörbületi hajtóműhajtómű ◆ térhaj-térhaj-
tóműtómű
vápurovápuro ◆ szövegszerkesztőszövegszerkesztő
vápuro-szofutovápuro-szofuto ◆ szövegszerkesztőszövegszerkesztő prog-prog-
ramram
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varavara ◆ szalmaszalma ◆ szalmaszálszalmaszál 「Oboreru hito-
va vara-o mocukamu.」 „A fuldokló ember a szal-
maszálhoz is kap.” ◇ oborerumono-vaoborerumono-va vara-ovara-o
momo cukamucukamu aa fuldoklófuldokló egyegy szalmaszálbaszalmaszálba isis
belekapaszkodikbelekapaszkodik
varabansivarabansi ◆ szalmából készült papírszalmából készült papír
varabevarabe ◆ gyermekgyermek
varabenavarabena ◆ gyermekkori névgyermekkori név
varabeutavarabeuta ◆ gyermekdalgyermekdal
varabivarabi ◆ saspáfránysaspáfrány ◇ szavarabiszavarabi saspáf-saspáf-
rány hajtásarány hajtása
varabukijanevarabukijane ◆ szalmatetőszalmatető ◆ zsúpfedélzsúpfedél ◆

zsúpfödélzsúpfödél
varabukinovarabukino ◆ szalmatetősszalmatetős 「Varabukino
ucsini szundeimaszu.」 „Szalmatetős házban la-
kik.”

varabutonvarabuton ◆ szalmazsákszalmazsák
varacscsauvaracscsau ◆ megnevettetőmegnevettető 「Varacscsau
hanasideszu.」 „Megnevettető történet.”

varadearauvaradearau ◆ lecsutakollecsutakol 「Uma-o varade
aratta.」 „Lecsutakolta a lovat.”

varadzsivaradzsi ◆ szalmaszandálszalmaszandál ◇ kanenovar-kanenovar-
adzsiadzsi mindenminden erőerő 「Kanenovaradzsi-o haitede-
mo szagasze!」 „Minden erővel keresd!”

varadzsimusivaradzsimusi ◆ érdesérdes pinceászkapinceászka ◆ pince-pince-
ászkaászka
varadzsi-ovaradzsi-o hakuhaku ◆ szalmaszandáltszalmaszandált veszvesz felfel
◆ útnak indulútnak indul
varadzsi-ovaradzsi-o nugunugu ◆ befejezibefejezi azaz útjátútját ◆ le-le-
telepediktelepedik ◆ leveszi a szalmaszandáltleveszi a szalmaszandált
varaivarai ◆ kacajkacaj ◆ nevetésnevetés 「Varai korogeru.」
„Gurul a nevetéstől.” ◇ aiszovaraiaiszovarai kényszere-kényszere-
dettdett mosolymosoly ◇ aiszovaraiaiszovarai erőltetetterőltetett mo-mo-
solysoly ◇ eszevaraieszevarai hamishamis mosolymosoly ◇ óvaraióvarai ka-ka-
cagáscagás ◇ kuszukuszuvaraikuszukuszuvarai kuncogáskuncogás ◇ sze-sze-
szeravaraiszeravarai gúnyosgúnyos nevetésnevetés ◇ dottovaraudottovarau
viharszerűviharszerű nevetésnevetés átfutátfut 「Karera-va dotto
varatta.」 „Viharszerű nevetés futott át rajtuk.” ◇

nakivarainakivarai sírássírás ésés nevetésnevetés 「Ottoto issoni
naki varaino dzsinszei-o okutta.」 „A férjemmel
hol sírtunk, hol nevettünk.” ◇ hoszszatekina-hoszszatekina-
varaivarai nevetési rohamnevetési roham
varaibanasivaraibanasi ◆ mulatságosmulatságos történettörténet ◆ utó-utó-
laglag mulatságosmulatságos dologdolog 「Varai banaside szun-
dejokatta.」 „Jó, hogy utólag csak mulatságos do-
log lett belőle.”

varaidaszuvaraidaszu ◆ elnevetielneveti magátmagát 「Muhjódzsó-
nagádomanga varai dasita.」 „A faarcú őr elne-
vette magát.” ◆ felkacagfelkacag 「Hitorino dzsosze-
igaga varaidasita.」 „Egy nő felkacagott.” ◆ fel-fel-
nevetnevet 「Cuma-va jume-o minagara varai dasi-
ta.」 „A feleségem álmában felnevetett.”

varaidzsógovaraidzsógo ◆ mindenenmindenen nevetőnevető emberember ◆

vidám részegvidám részeg
varaigaagaruvaraigaagaru ◆ felnevetfelnevet 「Kankjakukara va-
raiga agatta.」 „A nézők felnevettek.”

varaigaovaraigao ◆ mosolygó arcmosolygó arc
varaigoevaraigoe ◆ nevetésnevetés 「Kabegosini tonarino
hitono varai goega kikoeta.」 „Áthallatszott a fa-
lon a szomszédunk nevetése.”

varaiguszavaraigusza ◆ nevetségnevetség tárgyatárgya 「Kareno
bukijósza-o varaiguszanisita.」 „Nevetség tárgyá-
vá tették az ügyetlenségét.”

varaikakeruvaraikakeru ◆ ránevetránevet
varaikavaszemivaraikavaszemi ◆ kacagójancsikacagójancsi
varaikjódzsiruvaraikjódzsiru ◆ mulatmulat 「Kodomotacsi-va ka-
reno bukakkóni varai kjódzsiteita.」 „A gyerekek
mulattak a férfi esetlenségén.” ◆ vigadozikvigadozik
varaikokeruvaraikokeru ◆ nemnem bírjabírja abbahagyniabbahagyni aa ne-ne-
vetéstvetést 「Kodomo-va varaikoketeita.」 „A gye-
rek nem bírta abbahagyni a nevetést.”

varaikorogeruvaraikorogeru ◆ fetrengfetreng aa nevetéstőlnevetéstől
「Kareno hanasi-o kiite varevare-va varai koroge-
ta.」 „A történeteit hallván fetrengtünk nevetés-
től.”

varaimonovaraimono ◆ nevetség tárgyanevetség tárgya ◆ röhejröhej
varaimononinaruvaraimononinaru ◆ nevetségnevetség tárgyávátárgyává
leszlesz 「Kare-va szekaino varaimononinatta.」
„Világnevetség tárgya lett.”

varaimononiszuruvaraimononiszuru ◆ nevetségnevetség tárgyávátárgyává
tesztesz 「Min-na, karenokoto-o varai mononisi-
ta.」 „Mindenki nevetség tárgyává tette őt.”

varainocubovarainocubo ◆ humorízléshumorízlés
varai-ovarai-o szaszouszaszou ◆ mosolytmosolyt csalcsal aa szájáraszájára
「Kanodzsono kavaii nekao-va bokuno varai-o
szaszotta.」 „Az alvó nő aranyos arca mosolyt
csalt a számra.” ◆ nevetésrenevetésre ingerelingerel 「Kareno
bukakkóna ugoki-va hitono varai-o szaszotta.」
„Esetlen mozgása nevetésre ingerelte az embere-
ket.”
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varai-ovarai-o torutoru ◆ megnevettetmegnevettet 「Dzsódande
cumano varai-o totta.」 „A viccemmel megnevet-
tettem a feleségemet.”

varaiszazamekuvaraiszazameku ◆ nevetgélnevetgél
varaitobasitekatazukeruvaraitobasitekatazukeru ◆ elintézielintézi egyegy
nevetésselnevetéssel
varaitobaszuvaraitobaszu ◆ elbagatellizálelbagatellizál 「Tomodacsi-
no sinpai-o varai tobasita.」 „Elbagatellizálta a
barátja aggodalmát.” ◆ legyintlegyint 「Uvasza-o varai
tobasita.」 „Legyintett a pletykára.” ◆ nevetés-nevetés-
selsel elintézelintéz 「Szeidzsika-va vairono hanasi-o va-
rai tobasita.」 „A politikus a vesztegetési ügyet
egy nevetéssel elintézte.” ◆ tréfánaktréfának veszvesz
「Dzsújóna mondai-o varai tobasita.」 „Tréfának
vette a problémát.”

varajanevarajane ◆ szalmatetőszalmatető
varakirihócsóvarakirihócsó ◆ szecskavágó késszecskavágó kés
varamattoreszuvaramattoreszu ◆ szalmazsákszalmazsák
varamusirovaramusiro ◆ szalmaszőnyegszalmaszőnyeg
varaningjóvaraningjó ◆ szalmabábszalmabáb ◆ szalmabábuszalmabábu
varantoszaivarantoszai ◆ varrantvarrant
varasibevarasibe ◆ hulladék szalmahulladék szalma
varasibecsódzsavarasibecsódzsa ◆ szalmábólszalmából lettlett gazdaggazdag
emberember
varasigotovarasigoto ◆ téli munkatéli munka
varaszuszenvaraszuszen ◆ Wallace-vonalWallace-vonal
varattesimauvarattesimau ◆ elnevetielneveti magátmagát 「Okasi-
szugite madzsimena tomodacsimo varattesimat-
ta.」 „Olyan vicces volt, hogy még a komoly bará-
tom is elnevette magát.”

varauvarau ◆ derülderül 「Karenodzsóku-o kiite varat-
ta.」 „Jót derültünk a viccén.” ◆ kacagkacag
「Kankjaku-va piero-o mite varatteita.」 „A né-
zők a bohócon kacagtak.” ◆ kinevetkinevet 「Min-nani
varavareta.」 „Mindenki kinevetett.” ◆ nevetnevet
「Kanodzso-va varatteita.」 „A nő nevetett.” ◇

kukuttovaraukukuttovarau kuncogkuncog ◇ kuszukuszuvaraukuszukuszuvarau
nevetgélnevetgél 「Dzsosi-va kuszukuszu varatteita.」
„A kislányok nevetgéltek.” ◇ kuszukuszuvaraukuszukuszuvarau
kuncogkuncog 「Szenszeiga macsigaetanode
szeitotacsi-va kuszukuszu varatta.」 „A diákok
kuncogtak a tanár tévedésén.” ◇ ketaketava-ketaketava-
raurau vihogvihog ◇ simarinakuvarausimarinakuvarau vihogvihog ◇ na-na-
itemovarattemoitemovarattemo lesz,lesz, amiami leszlesz 「Naitemo
varattemokore-va szaigonocsanszudakara ganba-
rimasó!」 „Lesz, ami lesz, ez az utolsó esélyünk,

igyekezzünk hát!” ◇ nikonikovaraunikonikovarau mosolyogmosolyog
◇ nijaritovaraunijaritovarau vigyorogvigyorog 「Dzsibunga kat-
tato sitte, nijarito varatta.」 „Amikor megtudta,
hogy győzött, vigyorgott.” ◇ ninmarivarauninmarivarau elé-elé-
gedettengedetten mosolyogmosolyog 「Tabe hódai!Toninmari
varatta.」 „Elégedettem mosolyogtam, amikor
láttam, hogy korlátlanul fogyaszthatok.” ◇ ha-ha-
hahatovarauhahatovarau kacarászikkacarászik ◇ harakaravarauharakaravarau
jóízűenjóízűen nevetnevet ◇ heraheratovarauheraheratovarau vihogvihog
「Dórjóno sippai-o heraherato varatta.」 „Viho-
gott a munkatársa hibáján.” ◇ heraheratova-heraheratova-
raurau heherészikheherészik 「Nanimo kotaezuheraherato
varatteita.」 „Nem tudta, mit válaszoljon ezért
csak heherészett.” ◇ mekuszohanakuszo-omekuszohanakuszo-o va-va-
raurau másmás szemébenszemében aa szálkátszálkát isis meglátja,meglátja,
aa magáébanmagáéban aa gerendátgerendát semsem vesziveszi észreészre ◇

varaidaszuvaraidaszu felnevetfelnevet 「Cuma-va jume-o mina-
gara varai dasita.」 „A feleségem álmában felne-
vetett.” ◇ varaidaszuvaraidaszu elnevetielneveti magátmagát 「Muh-
jódzsónagádomanga varai dasita.」 „A faarcú őr
elnevette magát.” ◇ varaidaszuvaraidaszu felkacagfelkacag
「Hitorino dzsoszeigaga varaidasita.」 „Egy nő
felkacagott.” ◇ varaitobaszuvaraitobaszu tréfánaktréfának veszvesz
「Dzsújóna mondai-o varai tobasita.」 „Tréfának
vette a problémát.” ◇ varaitobaszuvaraitobaszu elbaga-elbaga-
tellizáltellizál 「Tomodacsino sinpai-o varai tobasi-
ta.」 „Elbagatellizálta a barátja aggodalmát.” ◇

varaitobaszuvaraitobaszu legyintlegyint 「Uvasza-o varai tobasi-
ta.」 „Legyintett a pletykára.” ◇ varaitobaszuvaraitobaszu
nevetésselnevetéssel elintézelintéz 「Szeidzsika-va vairono
hanasi-o varai tobasita.」 „A politikus a vesztege-
tési ügyet egy nevetéssel elintézte.” ◇ varavasz-varavasz-
erueru megnevettetmegnevettet 「Dzsódan-o itte tomodacsi-
o varavaszeta.」 „Egy viccel megnevettettem a ba-
rátomat.”

varaukadonihafukukitaruvaraukadonihafukukitaru ◆ boldogságotboldogságot
hoz a házhoz a nevetéshoz a házhoz a nevetés
varavavarava ◆ gyermekgyermek
varavanavaravana ◆ gyermekkori névgyermekkori név
varavaremonovaravaremono ◆ nevetség tárgyanevetség tárgya
varavaszeruvaravaszeru ◆ megnevettetmegnevettet 「Dzsódan-o it-
te tomodacsi-o varavaszeta.」 „Egy viccel meg-
nevettettem a barátomat.” ◆ nevettetnevettet 「Vara-
vaszenaide!」 „Ne nevettess!”

varevare ◆ elrepedéselrepedés ◇ gakumenvaregakumenvare névértéknévérték
aláalá esésesés ◇ ganponvareganponvare befektetettbefektetett értékérték
alá esésalá esés ◇ fusokuvarefusokuvare korróziós repedéskorróziós repedés
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varevare ◆ énén 「Karemo hitonari, varemo hitona-
ri.」 „Ő is ugyanolyan ember, mint én.” ◆ önma-önma-
gamgam ◇ hito-vahito-va hitohito vare-vavare-va varevare mindenkimindenki
törődjöntörődjön aa magamaga dolgávaldolgával ◇ varekansze-varekansze-
zuzu elhatárolódvaelhatárolódva 「Otto-va kadzsini varekan-
szezuda.」 „A férjem elhatárolódik a házimunká-
tól.” ◇ varenagaravarenagara magamhozmagamhoz mértenmérten 「Var-
enagara joku dekita.」 „Magamhoz mérten jól si-
került.” ◇ varenagaravarenagara magammagam isis 「Varenagara
hazukasii.」 „Magam is szégyellem.” ◇ vareni-vareni-
kaerukaeru magáhozmagához tértér 「Sissinsita hito-va vareni
kaetta.」 „Az ájult ember magához tért.” ◇ var-var-
enimoarazuenimoarazu önkéntelenülönkéntelenül ◇ varemovaremo-varemovaremo-
toto tülekedvetülekedve 「Kai monokjaku-va varemo var-
emoto szaki-o araszotta.」 „A vásárlók tüleked-
ve próbáltak előre jutni.” ◇ vare-ovare-o vaszuretevaszurete
megfeledkezvemegfeledkezve magamrólmagamról 「Vare-o vaszurete
szakebi hadzsimeta.」 „Megfeledkezve magáról,
kiabálni kezdett.” ◇ vare-ovare-o vaszuretevaszurete őrül-őrül-
tenten 「Vare-o vaszurete kare-o szagasimakutta.」
„Őrülten keresni kezdtem.”

varegacsinivaregacsini ◆ tülekedvetülekedve 「Kankjaku-va var-
egacsini szeki-o torótosita.」 „A nézők tülekedtek
a székekért.”

varejaszuivarejaszui ◆ törékenytörékeny 「Garaszu-va vareja-
szui.」 „Az üveg törékeny.”

varekanszezuvarekanszezu ◆ elhatárolódvaelhatárolódva 「Otto-va
kadzsini varekanszezuda.」 „A férjem elhatároló-
dik a házimunkától.” ◆ közömbösenközömbösen
varekivareki ◆ japánjapán időszámításidőszámítás ◆ japánjapán naptárnaptár

varemevareme ◆ hasadékhasadék ◆ repedésrepedés 「Kórino vare
me」 „repedés a jégen” ◇ ivanovaremeivanovareme szikla-szikla-
hasadékhasadék ◇ dzsimen-novaremedzsimen-novareme földrepedésföldrepedés
varemonovaremono ◆ törékenytörékeny cikkcikk ◆ törékenytörékeny
tárgytárgy
varemovaremotovaremovaremoto ◆ tülekedvetülekedve 「Kai
monokjaku-va varemo varemoto szaki-o araszot-
ta.」 „A vásárlók tülekedve próbáltak előre jutni.”

varenabevarenabe ◆ repedt edényrepedt edény
varenabenitodzsibutavarenabenitodzsibuta ◆ mindenminden zsákzsák meg-meg-
leli a foltjátleli a foltját
varenagaravarenagara ◆ magamhozmagamhoz mértenmérten 「Varena-
gara joku dekita.」 „Magamhoz mérten jól sike-
rült.” ◆ magammagam isis 「Varenagara hazukasii.」
„Magam is szégyellem.”

varenikaeruvarenikaeru ◆ magáhozmagához tértér 「Sissinsita hito-
va vareni kaetta.」 „Az ájult ember magához tért.”

varenimoarazuvarenimoarazu ◆ önkéntelenülönkéntelenül
varentain-dévarentain-dé ◆ Bálint-napBálint-nap ◆ Valentin-napValentin-nap
vare-ovare-o usinauusinau ◆ elvesztielveszti aa fejétfejét 「Cuma-
gahokano danszeito issoniiruno-o mikakete vare-
o usinatta.」 „Elvesztettem a fejem, amikor meg-
láttam a feleségem egy másik férfival.”

vare-ovare-o vaszuretevaszurete ◆ megfeledkezvemegfeledkezve magam-magam-
rólról 「Vare-o vaszurete szakebi hadzsimeta.」
„Megfeledkezve magáról, kiabálni kezdett.” ◆

őrültenőrülten 「Vare-o vaszurete kare-o szagasima-
kutta.」 „Őrülten keresni kezdtem.”

vareravarera ◆ mimi
vareranovarerano ◆ mimi 「Varerano szeikacuni hicujóna
mono」 „a mi életünkhöz szükséges dolog”

vareruvareru ◆ beszakadbeszakad 「Kareno sitano kóriga var-
eta.」 „Beszakadt alatta a jég.” ◆ betörikbetörik 「Ma-
dogaraszuga vareta.」 „Betörött az ablak.” ◆ el-el-
repedreped 「Szuiszóga vareta.」 „Elrepedt az akvári-
um.” ◆ eltörikeltörik 「Oszaraga vareta.」 „Eltört a tá-
nyér.” ◆ kiderülkiderül 「Himicuga vareta.」 „Kiderült
a titok.” ◆ kitörikkitörik 「Ottoga nageta honga ma-
doni atatte vareta.」 „A férjem kitörte az ablakot
a hozzávágott könyvvel.” ◆ meghasadmeghasad 「Szuika-
ga vareta.」 „A dinnye meghasadt.” ◆ megnyílikmegnyílik
「Dzsisinde dzsimenga vareta.」 „A földrengés-
ben megnyílt a föld.” ◆ megoszlikmegoszlik 「Szankasa-
no ikenga vareta.」 „A résztvevőknek megoszlott
a véleményük.” ◆ megvanmegvan 「Kjú-va jonde nika-
ivareru.」 „A kilencben a négy megvan kétszer.”
◆ oszlikoszlik 「Gurúpu-va mih-cuni vareta.」 „Há-
romfelé oszlott a csoport.” ◆ összeroppanösszeroppan 「Te-
no nakano tamago-va vareta.」 „Összeroppant a
kezemben a tojás.” ◆ repedreped 「Szuika-va futacu-
ni vareta.」 „Kettérepedt a dinnye.” ◆ szétha-szétha-
sadsad 「Téburukara ocsitaszuikaga vareta.」 „Az
asztalról leesett dinnye széthasadt.” ◆ töriktörik
「Konoguraszu-va varejaszui.」 „Ez a pohár
könnyen törik.” ◇ sirigavarerusirigavareru lelepleződiklelepleződik
「Kono uszodato szugu siriga vareru.」 „Ez a ha-
zugság hamar lelepleződik.” ◇ szokogavareruszokogavareru
újúj mélypontotmélypontot érér elel 「Kabu-va szokoga var-
eta.」 „A részvény új mélypontot ért el.” ◇ tei-tei-
invareszuruinvareszuru nemnem ériéri elel aa keretetkeretet 「Konsun-
no njúgakumono-va teiinvaresita.」 „Idén tavas-
szal a beiratkozók száma nem érte el a keretet.”
◇ hjógavareruhjógavareru megoszlanakmegoszlanak aa szavazatokszavazatok
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「Jatóno kóhosani hjóga vareta.」 „Megoszlottak
a szavazatok az ellenzék jelöltjei között.” ◇ futa-futa-
cunivarerucunivareru kettészakadkettészakad 「Szeitó-va futacuni
vareta.」 „A párt kettészakadt.” ◇ hosigavar-hosigavar-
erueru kiderül,kiderül, kiki aa tettestettes 「Asiatokara hosiga
vareta.」 „A lábnyomokból kiderült, ki a tettes.”
◇ mapputacunivarerumapputacunivareru kettéhasadkettéhasad 「Iva-va
mapputacuni vareta.」 „A szikla kettéhasadt.” ◇

vareteiruhizumevareteiruhizume hasítotthasított patapata ◇ vareja-vareja-
szuiszui törékenytörékeny 「Garaszu-va varejaszui.」 „Az
üveg törékeny.” ◇ varerujóniitaivarerujóniitai hasogathasogat
「Atamaga varerujóni itai.」 „Hasogat a fejem.”

varerujóniitaivarerujóniitai ◆ hasogathasogat 「Atamaga vareru-
jóni itai.」 „Hasogat a fejem.”

varesirazuvaresirazu ◆ önkéntelenülönkéntelenül 「Varesirazu
namida-o kobosita.」 „Önkéntelenül elsírtam ma-
gam.”

vareszakinitovareszakinito ◆ tülekedvetülekedve 「Kisadan-va var-
eszakinito sicumonsita.」 „Az újságírók tülekedve
kérdeztek.”

vareteiruhizumevareteiruhizume ◆ hasított patahasított pata
varevarevarevare ◆ mimi 「Varevarekjódai-va csikara-o
avaszemasó.」 „Mi, testvérek tartsunk össze!”

varevaredzsisinvarevaredzsisin ◆ magunkmagunk 「Varevaredzsi-
sinnotameni kankjó-o taiszecunisimasó.」 „A ma-
gunk érdekében vigyázzunk a természetre!”

varivari ◆ arányarány 「Oszuto abura-o ih-tai icsino var-
ide mazeta.」 „Az ecetet és az olajat egy az egyhez
arányban összekevertem.” ◆ elosztáselosztás 「Atama-
vari」 „fejenkénti elosztás” ◆ gyakorisággyakoriság 「To-
modacsito cukiicsidono varide au.」 „A barátom-
mal havi egyszeri gyakorisággal találkozok.” ◆

megérésmegérés 「Fuszei-va varini avanai.」 „Nem éri
meg csalni.” ◆ részrész 「Dzsibunga
szózokudekiruno-va zaiszanno nanvarideszu-
ka?」 „Mennyi részt öröklök én a vagyonból?” ◆

tizedtized 「Nedanno nivari-o maketekureta.」 „El-
engedte az ár kéttized részét.” ◆ tíztíz százalékszázalék
「Nivaribiki」 „húsz százalék kedvezmény” ◇

atamavariniszuruatamavariniszuru eloszteloszt 「Kandzsó-o atama-
varinisita.」 „Elosztottuk a számlát.” ◇ dzsik-dzsik-
anvarianvari órarendórarend 「Dzsikanvarinijoruto gecujó-
bini ongakuno dzsugjógaarimaszu.」 „Az órarend
szerint hétfőn van egy énekóra.” ◇ szódavariszódavari
szódávalszódával hígítotthígított alkoholosalkoholos italital ◇ mizu-mizu-
varivari vízzelvízzel hígítotthígított alkoholosalkoholos italital ◇ vain-vain-
noszódavarinoszódavari fröccsfröccs 「Vain-noszóda vari-o ku-
daszai!」 „Kérek egy fröccsöt!” ◇ varitovarito arány-arány-

laglag 「Kono sóhin-va varito jaszui.」 „Ez az áru
aránylag olcsó.” ◇ varitovarito viszonylagviszonylag 「Kono
kószuino kaori-va varito nagamocsiszuru.」 „En-
nek a kölninek viszonylag sokáig megmarad az il-
lata.” ◇ varitovarito eléggéeléggé 「Kono rjóri-va varito oi-
sii.」 „Ez az étel eléggé finomra sikerült.” ◇ va-va-
rinirini képestképest 「Kono sóhin-va takai varini sicuga
varui.」 „Ahhoz képest, hogy milyen drága, silány
minőségű áru.” ◇ variniavanaivariniavanai nemnem ériéri megmeg
「Kono taihenna sigotogakono kjúrjóde-va varini
avanai.」 „Nem éri meg ezért a pénzért végezni
ezt a nehéz munkát.” ◇ vari-ovari-o kuukuu hátrányárahátrányára
válikválik 「Hankósitemo vari-o kuudakeda.」 „Ha
ellenkezel, az csak a hátrányodra válik.”

variaivariai ◆ arányarány 「Kono gókinni fukumareru
aenno variai-va donokuraideszuka?」 „Ez az öt-
vözet milyen arányban tartalmaz cinket?” ◆ há-há-
nyadnyad 「Kaszokano szuszundeiru csiikide-va oto-
sijorino variaiga ói.」 „Az elnéptelenedett terüle-
teken nagy az idősek hányada.”

variainivariaini ◆ viszonylagviszonylag
variatevariate ◆ allokációallokáció 「Sigenno vari ate」 „erő-
források allokációja” ◆ beosztásbeosztás 「Dzsikanno
vari ate-va dzsújódeszu.」 „Fontos a jó időbeosz-
tás.” ◆ elosztáselosztás 「Sigotono vari ate」 „munka
elosztása” ◆ hozzárendeléshozzárendelés 「Doraibuno vari
ate」 „meghajtó hozzárendelése” ◆ kiosztáskiosztás
「Aipíadoreszuno vari ate」 „IP címkiosztás” ◆

kvótakvóta 「Nanminno vari ate」 „menekültkvóta”
◇ kjósucuvariatekjósucuvariate beszolgáltatásibeszolgáltatási kvótakvóta ◇

gjokakuvariategjokakuvariate halászatihalászati kvótakvóta ◇ junjú-junjú-
variatevariate importkvótaimportkvóta ◇ junjúvariatejunjúvariate im-im-
portkeretportkeret
variaterareruvariaterareru ◆ esikesik 「Vatasinidorekuraino
sigotoga vari aterareru?」 „Mennyi munka esik
rám?”

variaterjóvariaterjó ◆ kvótakvóta
variateruvariateru ◆ beosztbeoszt 「Muzukasii sigoto-o vari
aterareta.」 „Nehezebb munkára osztottak be.” ◆

hozzárendelhozzárendel 「Szubeteno modzsini szúdzsi-o
vari ateta.」 „Minden betűhöz hozzárendelt egy
számot.” ◆ kiosztkioszt 「Ninmu-o vari ateta.」 „Ki-
osztotta a feladatokat.” ◆ ráosztráoszt 「Kantoku-va
kareni ószamano jakuvariri ateta.」 „A rendező
a király szerepét osztotta rá.” ◆ rászánrászán 「Vari
ateta okanejori takakatta.」 „Többe került, mint
amennyit rászántam.” ◆ szétosztszétoszt 「Dzsósi-va
bukani sigoto-o vari ateta.」 „A főnök szétosztotta
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a beosztottai között a munkát.” ◇ bangó-obangó-o va-va-
riateruriateru számozszámoz 「Budapeszutode-va kugotoni
bangó-o vari ateteiru.」 „Budapesten számozzák
a kerületeket.”

variateszeidovariateszeido ◆ kvótarendszerkvótarendszer
varibasivaribasi ◆ eldobható evőpálcikaeldobható evőpálcika
varibiitevaribiite ◆ fenntartássalfenntartással 「Kareno hanasi-o
vari biite kiita.」 „Fenntartással hallgattam, amit
mondott.”

varibikivaribiki ◆ árengedményárengedmény 「Kono kucu-o vari-
bikide katta.」 „Árengedménnyel vettem ezt a ci-
pőt.” ◆ diszkontdiszkont ◆ diszkontálásdiszkontálás ◆ enged-enged-
ménymény ◆ kedvezménykedvezmény ◆ leárazásleárazás 「Vari masi-
ka vari biki」 „felárazás vagy leárazás” ◆ leérté-leérté-
keléskelés ◆ leszámítolásleszámítolás ◇ gakuszeivaribikigakuszeivaribiki di-di-
ákkedvezményákkedvezmény ◇ dantaivaribikidantaivaribiki csoportoscsoportos
kedvezménykedvezmény ◇ tegatavaribikitegatavaribiki leszámítolásleszámítolás

varibikibuaivaribikibuai ◆ leszámítolási kamatlábleszámítolási kamatláb
varibikidzsósakenvaribikidzsósaken ◆ kedvezményeskedvezményes jegyjegy ◆

kedvezményes menetjegykedvezményes menetjegy
varibikikakakuvaribikikakaku ◆ kedvezményes árkedvezményes ár
varibikikenvaribikiken ◆ kedvezményrekedvezményre jogosítójogosító ku-ku-
ponpon
varibikikokuszaivaribikikokuszai ◆ diszkont kincstárjegydiszkont kincstárjegy
varibikikúponvaribikikúpon ◆ árengedmény-kuponárengedmény-kupon
varibikiricuvaribikiricu ◆ diszkontrátadiszkontráta
varibikirjókinvaribikirjókin ◆ jutányosjutányos tarifatarifa ◆ kedvez-kedvez-
ményes díjményes díj
varibikiszéruvaribikiszéru ◆ leértékelésleértékelés 「Konosacu-va
varibikiszérude katta.」 „Ezt az inget leértékelé-
sen vettem.”

varibikiszuruvaribikiszuru ◆ diszkontáldiszkontál ◆ engedenged azaz ár-ár-
bólból 「Ten-in-va jófuku-o varibikisitekureta.」
„Az árus engedett a ruha árából.” ◆ leértékelleértékel
「Kono kucu-va varibikiszareteiru.」 „Ez a cipő le
van értékelve.” ◆ leszámítolleszámítol
varibikitegatavaribikitegata ◆ diszkontáltdiszkontált váltóváltó ◆ le-le-
számítolt váltószámítolt váltó
varibikuvaribiku ◆ diszkontáldiszkontál 「Tegata-o vari biku.」
„Váltót diszkontál.” ◆ engedménytengedményt adad 「Cu-
kizukino rjókin-o vari bikuszábiszu」 „havidíjból
engedményt adó szolgáltatás” ◆ kétkedikkétkedik 「Ka-
reno hanasi-o vari biite kiita.」 „Némi kétkedéssel
hallgattam, amit mondott.” ◆ leszámítleszámít

「Kakaku-o nidzsuh-pászento vari biku.」 „20
százalékot leszámít az árból.”

varicukevaricuke ◆ beosztásbeosztás ◆ szedéstükörszedéstükör ◆ szö-szö-
vegtükörvegtükör
varicukeszuruvaricukeszuru ◆ beosztbeoszt 「Vápurode kintóvari
cukeszuru.」 „Arányosan beosztja a dokumentu-
mot a szövegszerkesztőben.”

varidakanavaridakana ◆ viszonylagviszonylag drágadrága 「Varida-
kana kabu」 „viszonylag drága részvény” ◆ vi-vi-
szonylagszonylag magasmagas 「Varidakana jacsin」 „vi-
szonylag magas lakbér”

varidasivaridasi ◆ kiszámításkiszámítás ◆ varidasivaridasi
varidaszuvaridaszu ◆ kikövetkeztetkikövetkeztet 「Sasinkara
szacueibaso-o vari dasita.」 „A fényképből kikö-
vetkeztettem, hogy hol készülhetett.” ◆ kiszámítkiszámít
「Keikadzsikankara szokudo-o vari dasita.」 „Az
eltelt időből kiszámította a sebességet.”

variésonvariéson ◆ variációvariáció
varifuvarifu ◆ azonosító cédulaazonosító cédula
varifurivarifuri ◆ beosztásbeosztás ◆ elosztáselosztás
varifuriszuruvarifuriszuru ◆ beosztbeoszt 「Dzsikanno vari furi-
o sita.」 „Beosztottam az időt.” ◆ kiosztkioszt 「Sigo-
tono vari furi-o sita.」 „Kiosztottam a munkát.”

varifuruvarifuru ◆ beosztbeoszt 「Kinmudzsikan-o vari fut-
ta.」 „Beosztottam a munkaidőt.” ◆ kiosztkioszt
「Jakuvari-o vari futta.」 „Kiosztottam a szerepe-
ket.”

variinvariin ◆ egybefüggést igazoló pecsétegybefüggést igazoló pecsét
variireruvariireru ◆ betoldbetold 「Nacudzsikannotameni
icsidzsikan-o vari ireta.」 „A nyári időszámítás
miatt egy órát betoldottak.”

varijaszunavarijaszuna ◆ viszonylagviszonylag olcsóolcsó 「Varijaszu-
na kabu」 „viszonylag olcsó részvény”

varijaszunivarijaszuni ◆ viszonylagviszonylag olcsónolcsón
「Fudószan-va varijaszuninatteiru.」 „Viszonylag
olcsón lehet most lakáshoz jutni.”

varikanvarikan ◆ közös fizetésközös fizetés ◆ osztott számlaosztott számla
varikandeharauvarikandeharau ◆ közösenközösen fizetfizet 「Sokudzsi-
o vari kande haratta.」 „Közösen fizettük az ételt.”

varikirenaivarikirenai ◆ érthetetlenérthetetlen 「Kono szeiszaku-
va dó mitemo vari kirenaitokorogaaru.」 „Bár-
hogy is nézem, ez az intézkedés érthetetlen.” ◆

nemnem oszthatóosztható 「Szande vari kirenai szúdzsi」
„hárommal nem osztható szám”
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varikireruvarikireru ◆ meggyőzőmeggyőző 「Zózeino rijú-o kiite
vari kirenai kimocsideszu.」 „Nem volt meggyőző
az érv az adóemelésre.” ◆ oszthatóosztható 「Kjú-va
szande vari kireru.」 „Kilenc osztható három-
mal.” ◇ varikirenaivarikirenai érthetetlenérthetetlen 「Kono
szeiszaku-va dó mitemo vari kirenaitokorogaa-
ru.」 „Bárhogy is nézem, ez az intézkedés érthe-
tetlen.”

varikiruvarikiru ◆ anyagianyagi oldalátoldalát nézinézi 「Sigoto-va
szukide-va naiga varikitte hatarakimaszu.」
„Nem szeretem a munkámat, de az anyagi oldalát
nézve dolgozom.” ◆ észérvekkelészérvekkel gondolkozikgondolkozik
「Kare-va rokudenasito vakatteirukedo vari kire-
nai.」 „Tudom, hogy semmirekellő ember, még-
sem akarok észérvekkel gondolkozni.” ◆ igazoligazol
「Szore-va rikucudakede varikirenai.」 „Ezt nem
lehet csupán logikával igazolni.” ◆ maradékmaradék nél-nél-
külkül osztoszt 「Kjú-va szande varikireru.」 „A há-
rom maradék nélkül osztja a kilencet.” ◆ nemnem ér-ér-
zelgősködikzelgősködik 「Szore-va motto vari kitte kanga-
ete kudaszai.」 „Ne érzelgősködj ezen annyit!” ◇

varikittavarikitta racionálisracionális 「Vari kitta kangae kata-
da.」 „Racionális gondolkozásmód.” ◇ varikire-varikire-
nainai nemnem oszthatóosztható 「Szande vari kirenai szú-
dzsi」 „hárommal nem osztható szám”

varikittavarikitta ◆ racionálisracionális 「Vari kitta kangae ka-
tada.」 „Racionális gondolkozásmód.”

varikomivarikomi ◆ befurakodásbefurakodás 「Recu-e no vari ko-
mi」 „befurakodás a sorba” ◆ eléelé vágásvágás ◆ fu-fu-
rakodásrakodás ◆ megszakításmegszakítás 「Szofutovea vari ko-
mi」 „szoftveres megszakítás”

varikomicúvavarikomicúva ◆ hívásvárakoztatáshívásvárakoztatás
varikomuvarikomu ◆ átzuhanátzuhan 「Kabukahjaku en-o vari
konda.」 „A részvény árfolyama átzuhant a 100
jenes szinten.” ◆ befurakodikbefurakodik 「Hitogomino
nakani vari konda.」 „Befurakodott a tömegbe.”
◆ beleszólbeleszól 「Kaivani vari komu.」 „Beleszól a
beszélgetésbe.” ◆ betolakodikbetolakodik 「Recuno maeni
vari konda.」 „Betolakodott a sor elejére.” ◆ eléelé
vágvág 「Usirokaratorakkuga vari konda.」 „Elém
vágott egy teherautó.” ◆ furakodikfurakodik 「Kare-va re-
cuni vari konda.」 „A sorba furakodott.” ◆ tola-tola-
kodikkodik 「Recuno szentóni vari konda.」 „Az első
helyre tolakodott.”

varikomuhitovarikomuhito ◆ befurakodóbefurakodó ◆ betolakodóbetolakodó
「Recuni vari komu hitoga kirai.」 „Nem szere-
tem a sorba betolakodókat.”

varikomukotovarikomukoto ◆ tolakodástolakodás

varimaevarimae ◆ részrész ◆ részesedésrészesedés
varimasivarimasi ◆ felárfelár ◆ felárazásfelárazás 「Vari masika
vari biki」 „felárazás vagy leárazás” ◆ kiegészí-kiegészí-
téstés ◆ prémiumprémium
varimasicsinginvarimasicsingin ◆ bérkiegészítésbérkiegészítés
varimasikinvarimasikin ◆ ázsióázsió ◆ felárfelár ◆ prémiumprémium
varimasi-ovarimasi-o torutoru ◆ felszámolfelszámol 「Teszúrjótosite
icsivarino vari masi-o torareta.」 „10 százalékos
kezelési költséget számoltak fel.”

varimasirjókinvarimasirjókin ◆ emelt tarifaemelt tarifa
varimasirjókinvarimasirjókin ◆ felárfelár
varimasiteatevarimasiteate ◆ fizetéskiegészítésfizetéskiegészítés
varimasiuncsinvarimasiuncsin ◆ megemelt viteldíjmegemelt viteldíj
varimodosivarimodosi ◆ részlegesrészleges visszafizetésvisszafizetés ◆

részlegesrészleges visszatérítésvisszatérítés 「Sóhizeino vari mo-
dosi」 „forgalmi adó részleges visszatérítése”

varimodosikinvarimodosikin ◆ visszatérített összegvisszatérített összeg
varimodoszuvarimodoszu ◆ visszatérítvisszatérít 「Súridaikinno
icsibu-o vari modoszu.」 „Visszatéríti a javítási díj
egy részét.”

varinivarini ◆ képestképest 「Kono sóhin-va takai varini si-
cuga varui.」 „Ahhoz képest, hogy milyen drága,
silány minőségű áru.” ◆ viszonylagviszonylag
variniavanaivariniavanai ◆ nemnem ériéri megmeg 「Kono taihenna
sigotogakono kjúrjóde-va varini avanai.」 „Nem
éri meg ezért a pénzért végezni ezt a nehéz mun-
kát.”

vari-ovari-o kuukuu ◆ hátrányárahátrányára válikválik 「Hankósite-
mo vari-o kuudakeda.」 „Ha ellenkezel, az csak a
hátrányodra válik.”

varipinvaripin ◆ sasszegsasszeg
varitovarito ◆ aránylagaránylag 「Kono sóhin-va varito ja-
szui.」 „Ez az áru aránylag olcsó.” ◆ eléggéeléggé
「Kono rjóri-va varito oisii.」 „Ez az étel eléggé fi-
nomra sikerült.” ◆ viszonylagviszonylag 「Kono kószuino
kaori-va varito nagamocsiszuru.」 „Ennek a köl-
ninek viszonylag sokáig megmarad az illata.”

varizanvarizan ◆ osztásosztás 「Kake zanto vari zan」
„szorzás és osztás”

varizan-nokigóvarizan-nokigó ◆ osztásjelosztásjel
varizan-ovarizan-o szuruszuru ◆ osztoszt 「Kodomo-va vari
zan-o benkjósita.」 „A gyerek osztani tanult.”

varovaro ◆ japán-oroszjapán-orosz
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varuvaru ◆ gazembergazember ◆ rosszrossz 「Varu-o szuru.」
„Rosszat cselekszik.” ◆ rosszrossz gyerekgyerek 「Szono
ko-va gakkóde icsibanno varuda.」 „Az a gyerek a
legrosszabb az iskolában.” ◇ sóvarusóvaru rosszindu-rosszindu-
latlat
varuvaru ❶ hasíthasít 「Ki-o futacuni vatta.」 „Kétfelé
hasítottam a fát.” ❷ törtör 「Csokoréto-o hitoka-
kera vatta.」 „Törtem a csokiból egy falatot.” ❸

repesztrepeszt 「Kino negakonkuríto-o futacuni vat-
ta.」 „A fa gyökere kétfelé repesztette a betont.” ❹

osztoszt 「Hacsi-o nide varuto jonninaru.」 „Nyol-
cat kettővel osztva négyet kapunk.” ❺ hígíthígít
「Viszukí-o mizude vatta.」 „Vízzel hígítottam a
whisky-t.” ❻ bukikbukik 「Kabuka-va szenen-o vat-
ta.」 „A részvény árfolyama 1000 jen alá bukott.”
◆ betörbetör 「Dorobó-va madogaraszu-o vatta.」 „A
betörő betörte az ablakot.” ◆ eloszteloszt 「Kakatta
hijó-o ninzúde vatta.」 „A költséget a létszámnak
megfelelően elosztottuk.” ◆ eltöreltör 「Kabin-o vat-
ta.」 „Eltörte a vázát.” ◆ feltörfeltör 「Kurumi-o vat-
ta.」 „Feltörtem a diót.” ◆ felütfelüt 「Mih-cu
tamago-o vatte kudaszai!」 „Üssön fel három to-
jást!” ◆ hasogathasogat 「Maki-o vatta.」 „Fát haso-
gatott.” ◆ kilépkilép 「Rikisi-va dohjó-o vatta.」 „A
szumós kilépett a küzdőtérről.” ◆ kitörkitör
「Madogaraszu-o vattesimatta.」 „Véletlenül ki-
törtem az ablakot.” ◆ összeroppantösszeroppant 「Hadep-
ínaccuno kava-o vatta.」 „Összeroppantottam a
mogyoró héját a fogammal.” ◆ széthasítszéthasít
「Maruta-o onode vatta.」 „Széthasította a farön-
köt a fejszével.” ◇ ganpon-oganpon-o varuvaru vesztesé-vesztesé-
gesges leszlesz 「Tósi-va ganpon-o vatta.」 „A befek-
tetésem veszteséges lett.” ◇ kucsi-okucsi-o varuvaru meg-meg-
töriktörik 「Jógisa-va kucsi-o vatta.」 „A vádlott
megtört.” ◇ kucsi-okucsi-o varuvaru szólásraszólásra szánjaszánja
magátmagát ◇ góru-ogóru-o varuvaru góltgólt lóló 「Szensu-va
góru-o vatta.」 „A játékos gólt lőtt.” ◇ naka-onaka-o
varuvaru közéközé álláll 「Futarino naka-o vatta.」 „A
két ember közé állt.” ◇ hara-ohara-o vattevatte őszinténőszintén
「Hara-o vatte hanaszu.」 „Őszintén beszél.” ◇

hara-ohara-o varuvaru őszinteőszinte 「Hara-o vatte hana-
szu.」 „Őszintén beszél.” ◇ mizudevarumizudevaru vízzelvízzel
hígíthígít 「Viszukí -o mizude vatta.」 „Vízzel hígí-
tottam a whisky-t.” ◇ vattehairuvattehairu beleszólbeleszól
「Hanasini vatte haitta.」 „Beleszólt a beszélge-
tésbe.” ◇ vattehairuvattehairu befurakodikbefurakodik 「Recuni
vatte haitta.」 „Befurakodott a sorba.”

varuagakivaruagaki ◆ felesleges kapálózásfelesleges kapálózás

varuagakivaruagaki ◆ feleslegesfelesleges harcharc 「Varuagaki-va
jamero!」 „Hagyjuk abba a felesleges harcot!” ◆

hiábavaló küzdelemhiábavaló küzdelem
varuagakiszuruvaruagakiszuru ◆ vagdalózikvagdalózik 「Varuagakisi-
temo mudada.」 „Hiába vagdalózol!”

varubirenaivarubirenai ◆ rettenthetetlenrettenthetetlen
varubireruvarubireru ◆ zavartatjazavartatja magátmagát 「Varubi-
rezuni hito-o damasita.」 „Nem zavartatta magát,
amikor becsapta a másik embert.”

varuburuvaruburu ◆ rossznakrossznak mutatjamutatja magátmagát
「Hontóhaii hitonanoni varubutteiru.」 „Rossz-
nak mutatja magát, pedig valójában jó ember.”

varucuvarucu ◆ keringőkeringő ◆ valcervalcer ◇ vin-ná-varucuvin-ná-varucu
bécsi keringőbécsi keringő
varucu-ovarucu-o odoruodoru ◆ keringőzikkeringőzik 「Kappurutacsi-
va varucu-o odotteita.」 „A párok keringőztek.”

varudakumivarudakumi ◆ gonoszgonosz trükktrükk 「Varudakumi-
o szuru.」 „Gonosz trükköt alkalmaz.” ◆ ravaszravasz
cselcsel
várudovárudo ◆ világvilág
várudokappuvárudokappu ◆ vébévébé ◆ világbajnokságvilágbajnokság ◆

világkupavilágkupa ◇ szakkávárudokappuszakkávárudokappu focivébéfocivébé
varudzsievarudzsie ◆ eszelősségeszelősség ◆ furfangfurfang
varudzsiegahatarakuvarudzsiegahataraku ◆ furfangosfurfangos 「Szono
ko-va varudzsiega hataraku.」 „Az a gyerek fur-
fangos.”

varudzsienitakeruvarudzsienitakeru ◆ eszelőseszelős 「Varudzsieni
taketa szagisi」 „eszelős csaló”

varufarinvarufarin ◆ warfarinwarfarin
varufuzakevarufuzake ◆ bolondságbolondság 「Jotte varufuzake-o
sita.」 „Részegen bolondságot csinált.” ◆ ostobaostoba
tréfatréfa
varugakivarugaki ◆ rosszcsontrosszcsont ◆ rossz gyerekrossz gyerek
varugasikoivarugasikoi ◆ cselescseles ◆ fondorlatosfondorlatos
varugivarugi ◆ rosszakaratrosszakarat ◆ rosszhiszeműségrosszhiszeműség ◆

rosszindulatrosszindulat
varuginakuvaruginaku ◆ jóhiszeműenjóhiszeműen 「Kare-va varu-
ginaku nandemo kucsiniszuru.」 „Jóhiszeműen
mindent elmond.”

varuginonaivaruginonai ◆ ártatlanártatlan 「Varuginonai dzsó-
dan」 „ártatlan tréfa” ◆ jóindulatújóindulatú 「Varugino-
nai hito」 „jóindulatú ember”

varugucsivarugucsi ◆ hírbehírbe hozáshozás ◆ kipletykáláskipletykálás ◆

mocskolódásmocskolódás
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varugucsi-ovarugucsi-o iuiu ◆ kipletykálkipletykál 「Karega nuszun-
dato varugucsi-o itta.」 „Kipletykálta, hogy lo-
pott.” ◆ megszólmegszól 「Varugucsi-o ivarerukara ka-
mino ke-o midorini szomenakatta.」 „Nem festet-
te zöldre a haját, mert félt, hogy megszólják.” ◆

mocskolódikmocskolódik 「Hitorino dórjó-va icumo dzsósi-
no varugucsi-o itteiru.」 „Az egyik munkatársam
állandóan mocskolódik a főnökömre.” ◆ rossza-rossza-
katkat mondmond rólaróla 「Szeitotacsi-va sónenno
varugucsi-o itta.」 „A diákok rosszakat mondtak
a fiúról.” ◆ rosszrossz híréthírét keltikelti 「Rindzsinnicuite
varugucsi-o itta.」 „Rossz hírét keltette a szom-
szédjának.” ◇ dzsipusínovarugucsi-odzsipusínovarugucsi-o iuiu cigá-cigá-
nyoziknyozik ◇ judajadzsin-novarugucsi-ojudajadzsin-novarugucsi-o iuiu zsi-zsi-
dózikdózik
varuivarui ❶ rosszrossz 「Tenkiga varui.」 „Rossz az
idő.” ◆ ártárt 「Kuraitokorode hon-o jomuno-va
meni varui.」 „Árt a szemednek, ha sötétben olva-
sol.” ◆ ártalmasártalmas 「Tabako-va karadani varui.」
„A dohányzás ártalmas az egészségre.” ◆ hely-hely-
telentelen 「Varui szeikacusúkan-va sibasiba benpi-o
hiki okoszu.」 „A székrekedést gyakran a helyte-
len életmód okozza.” ◆ hibáshibás 「Kimiga varui!」
„Te vagy a hibás!” ◆ köszönömköszönöm 「Kjúdzsicuni
hataraitemoratte varuine!」 „Köszönöm, hogy
hétvégén is dolgozol nekem!” ◆ nene haragudjharagudj
「Varuikedo damattetekureru?」 „Ne haragudj,
de nem maradnál csöndben?” ◇ aisógavaruiaisógavarui
összeférhetetlenösszeférhetetlen 「Mazábódotomemorí-va
aisóga varukatta.」 „A memória összeférhetetlen
volt az alaplappal.” ◇ aiszogavaruiaiszogavarui magánakmagának
valóvaló 「Dan-na-va aiszoga varui.」 „A férjem
olyan magának való ember.” ◇ aiszonovaruiaiszonovarui
barátságtalanbarátságtalan 「Aiszono varui ten-in」 „ba-
rátságtalan eladó” ◇ akiramegavaruiakiramegavarui nemnem akarakar
beletörődnibeletörődni 「Kare-va nandokotovararetemo
akiramega varui.」 „Nem akar beletörődni, pedig
már többször is elutasították.” ◇ atamagavaruiatamagavarui
butabuta 「Kono dóguno szekkeisa-va atamaga va-
rui.」 „Ennek a szerszámnak a konstruktőre buta
volt.” ◇ atarinovaruiatarinovarui barátságtalanbarátságtalan 「Ata-
rino varui hito」 „barátságtalan ember” ◇ idzsi-idzsi-
novaruinovarui rosszindulatúrosszindulatú 「Idzsino varui hito」
„rosszindulatú ember” ◇ idzsinovaruiidzsinovarui gonoszgonosz
「Idzsino varui sicumon」 „gonosz kérdés” ◇ iri-iri-
gavaruigavarui kevéskevés vanvan 「Enszókai-va kjakuno iri-
ga varukatta.」 „Kevesen voltak a koncerten.” ◇

inkunodegavaruiinkunodegavarui rosszulrosszul fogfog 「Konopen-va
inkuno dega varui.」 „Rosszul fog ez a toll.” ◇

ucsizuragavaruiucsizuragavarui nehezennehezen lehetlehet velevele ott-ott-

honhon kijönnikijönni 「Otto-va ucsizuraga varui.」 „A
férjemmel nehezen lehet otthon kijönni.” ◇ ure-ure-
jukigavaruijukigavarui nemnem viszikviszik 「Furui ie-va ure
jukiga varui.」 „Nem viszik a régi lakásokat.” ◇

ungavaruiungavarui pechespeches 「Kon-natokorode dzsósini
auto-va nante unga varuindaró.」 „Peches dolog
pont itt találkozni a főnökömmel.” ◇ engigava-engigava-
ruirui balszerencsétbalszerencsét hozhoz 「Kuroneko-o mite
engiga varui.」 „Fekete macskát látni balszeren-
csét hoz.” ◇ omoikirigavaruiomoikirigavarui határozatlanhatározatlan
「Omoi kiriga varui hito」 „határozatlan ember”
◇ origavaruiorigavarui nemnem megfelelőmegfelelő 「Origa varuika-
ra nanimo ivanakatta.」 „Nem a megfelelő idő-
pont volt, ezért nem mondtam semmit.” ◇ gai-gai-
bungavaruibungavarui botrányosbotrányos 「Gaibunga varui ha-
nasi」 „botrányos történet” ◇ kakiadzsivaruikakiadzsivarui
csúnyáncsúnyán fogfog 「Konopen-va kaki adzsivarui.」
„Ez a toll csúnyán fog.” ◇ kazamukigavaruikazamukigavarui
rosszulrosszul megymegy 「Kósóno kazamukiga varui」
„Rosszul mennek a tárgyalások.” ◇ kazetósino-kazetósino-
varuivarui levegőtlenlevegőtlen 「Kazetósino varui heja」 „le-
vegőtlen szoba” ◇ kakkógavaruikakkógavarui égéségés 「To-
cuzenzubonga ocsitesimatte, kakkóga varukata.」
„Égés volt, ahogy hirtelen lecsúszott a nadrágom.”
◇ kandzsinovaruikandzsinovarui barátságtalanbarátságtalan 「Kandzsi-
no varui hito」 „barátságtalan ember” ◇ kandzs-kandzs-
ivaruiivarui gorombagoromba 「Takusí-va szugoku kandzsi-
ga varukute, szaigoni-va bottakurareta.」 „A taxis
nagyon goromba volt, és még a végén át is vert.” ◇

kandzsivaruikandzsivarui durvadurva 「Redzsino hito-va totemo
kandzsi varukatta.」 „A pénztáros nagyon dur-
va volt.” ◇ kandzsivaruikandzsivarui modortalanmodortalan 「Kan-
dzsi varui hitodeszu.」 „Modortalan ember.” ◇

kigengavaruikigengavarui rosszkedvűrosszkedvű 「Dójattemo kigen-
no varui dórjó-o nadamerukotogadekinai.」
„Semmivel sem lehetett felvidítani a rosszkedvű
kollégámat.” ◇ kibungavaruikibungavarui rosszulrosszul vanvan
「Kibunga varukunattara osietekudaszai.」 „Ha
rosszul van, szóljon!” ◇ kimocsigavaruikimocsigavarui undo-undo-
rítórító 「Ano kemusi-va kimocsiga varui.」 „Undo-
rító az a selyemhernyó.” ◇ gjógigavaruigjógigavarui nemnem
tudtud viselkedniviselkedni 「Kare-va gjógiga varui.」 „Az
az ember nem tud viselkedni.” ◇ gjógigavaruigjógigavarui
nemnem illikillik 「Onaraszuruno-va gjógiga varui.」
„Nem illik fingani.” ◇ kireadzsigavaruikireadzsigavarui élet-élet-
lenlen 「Kire adzsiga varuinaifu」 „életlen kés” ◇

ki-oki-o varukuszuruvarukuszuru megsértődikmegsértődik 「Iken-o só-
dzsikini ittara aitega ki-o varukusita.」 „Amikor
őszintén megmondtam a véleményem, megsértő-
dött.” ◇ guaigavaruiguaigavarui rosszulrosszul vesziveszi kiki magátmagát
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「Szenszeiga kitanai kotoba-o cukaunante guaiga
varui.」 „Rosszul veszi ki magát, ha egy tanár csú-
nyán beszél.” ◇ guaigavaruiguaigavarui nincsnincs jóljól
「Kanodzso-va kodomono guaiga varukattanode
hajaku kaetta.」 „Nem jól volt a gyereke, ezért
hamar hazament.” ◇ guaigavaruiguaigavarui bajabaja vanvan
「Kuruma-va dómo guaiga varui.」 „Valami baja
van a kocsinak.” ◇ kucsigavaruikucsigavarui csúnyáncsúnyán be-be-
szélszél 「Kucsiga varui hito」 „csúnyán beszélő
ember” ◇ kumiavaszegavauikumiavaszegavaui nemnem jóljól megymegy
「Szuikatodzsamuno kumi avasze-va varui.」 „A
dinnye nem jól megy a lekvárhoz.” ◇ gosógava-gosógava-
ruirui pokolrapokolra jutjut ◇ siszeigavaruisiszeigavarui rosszrossz aa
tartásatartása 「Sisunkino kodomono hanbun-va si-
szeiga varui.」 „A serdülő gyerekek felének rossz
a tartása.” ◇ sicukegavavaruisicukegavavarui neveletlenneveletlen
「Kono ko-va sicukega vavarui.」 „Ez a gyerek
neveletlen.” ◇ sicunovaruisicunovarui nyamvadtnyamvadt 「Szono
sicuno varui sóhin-o takai nedande utteita.」
„Egy vagyont kért azért a nyamvadt áruért.” ◇ si-si-
macugavaruimacugavarui kezelhetetlenkezelhetetlen 「Kare-va dóni-
mo simacuga varui.」 „Kezelhetetlen ember.” ◇

simacugavaruisimacugavarui tékozlótékozló 「Simacuga varukute
okanegatamaranai.」 „Tékozló, soha sincs pén-
ze.” ◇ simacugavaruisimacugavarui nemnem lehetlehet mitmit kezdenikezdeni
velevele 「Sijózuminobotan dencsi-va simacuga va-
rui.」 „A használt gombelemekkel nem lehet mit
kezdeni.” ◇ suminovaruisuminovarui ízléstelenízléstelen 「Sumino
varui dzsódan」 „ízléstelen vicc” ◇ suminovaruisuminovarui
giccsesgiccses 「Ano sumino varui kabin-va darekara
morattano?」 „Kitől kaptad azt a giccses vázát?”
◇ szekenteigavaruiszekenteigavarui nemnem jóljól vesziveszi kiki magátmagát
「Rikongoszugu szaikonszuruno-va szekenteiga
varui.」 „Nem jól veszi ki magát, ha valaki válás
után rögtön megnősül.” ◇ szessokugavaruiszessokugavarui
kontakthibáskontakthibás 「Konoszuicscsi-va szessokuga
varui.」 „Ez a kapcsoló kontakthibás.” ◇ sze-sze-
cuzokugavaruicuzokugavarui kontakthibáskontakthibás 「Dzsúdenkino
szecuzokuga varui.」 „Kontakthibás az akkutöl-
tőm.” ◇ szokógavaruiszokógavarui megtévedtmegtévedt 「Szokóga
varui vakamono」 „megtévedt fiatal” ◇ tacsi-tacsi-
gavaruigavarui rosszindulatúrosszindulatú ◇ tacsinovaruitacsinovarui
rosszrossz 「Tacsino varui szuimin」 „rossz alvás”
◇ tacsinovaruitacsinovarui gonoszgonosz 「Tacsino varui hito」
„gonosz ember” ◇ csósigavaruicsósigavarui valamivalami bajabaja
vanvan 「Szentakuki-va csósiga varui.」 „Valami ba-
ja van a mosógépnek.” ◇ csósigavaruicsósigavarui rendet-rendet-
lenkediklenkedik 「Kanzóno csósiga varui.」 „Rendet-
lenkedik a májam.” ◇ csósigavaruicsósigavarui rosszrossz for-for-
mábanmában vanvan 「Kjóha szensuno csósiga varui.」

„A versenyző ma rossz formában van.” ◇ cuka-cuka-
igattegavaruiigattegavarui kényelmetlenkényelmetlen aa használatahasználata
「Konoapuri-va cukai gattega varui.」 „Ennek az
applikációnak kényelmetlen a használata.” ◇ cu-cu-
kiaigavaruikiaigavarui nemnem jönjön kiki jóljól azaz emberekkelemberekkel ◇

cukigavaruicukigavarui könnyenkönnyen lejönlejön 「Kono kucsibeni-
va cukiga varui.」 „Ez a rúzs könnyen lejön.” ◇

cukigavaruicukigavarui kevesetkeveset teremterem 「Kotosinoringo-
va cukiga varui.」 „Idén kevés alma termett.” ◇

cukigavaruicukigavarui nehezennehezen gyulladgyullad 「Konoraitá-va
cukiga varui.」 „Ez az öngyújtó nehezen gyullad.”
◇ cugógavaruicugógavarui nemnem alkalmasalkalmas 「Ima-va cugó-
ga varui, asitakitekudaszai!」 „Most nem alkal-
mas, jöjjön holnap!” ◇ cugógavaruicugógavarui kényel-kényel-
metlenmetlen 「Kanodzsonitotte-va cugóno varuikoto-
o itta.」 „Számára kényelmetlen dolgot mond-
tam.” ◇ teiszaigavaruiteiszaigavarui visszatetszővisszatetsző 「Hit-
omaede cumanokoto-o donarunante teiszaiga va-
rui.」 „Visszatetsző, ha egy férfi nyilvánosan kia-
bál a feleségével.” ◇ degavaruidegavarui rosszulrosszul folyikfolyik
「Kono dzsagucsi-va dega varui.」 „Rosszul folyik
ez a csap.” ◇ degavaruidegavarui rosszulrosszul fogfog
「Konopen-va dega varui.」 „Ez a toll rosszul
fog.” ◇ dekinovaruidekinovarui teletele vanvan hibávalhibával 「Deki-
no varui ningen」 „ember, tele hibával” ◇ deki-deki-
novaruinovarui rosszulrosszul sikerültsikerült 「Dekino varui sza-
kuhin」 „rosszul sikerült alkotás” ◇ tegivag-tegivag-
avaruiavarui ügyetlenügyetlen 「Tegivaga varukuteszumima-
szen.」 „Bocsánat, hogy ilyen ügyetlen vagyok.”
◇ tekuszegavaruitekuszegavarui enyvesenyves kezűkezű 「Tekuszega
varui nuszubito」 „enyves kezű tolvaj” ◇ dedas-dedas-
igavaruiigavarui rosszulrosszul indulindul 「Siaino dedasiga varu-
katta.」 „Rosszul indult a mérkőzés.” ◇ nakag-nakag-
avaruiavarui rosszbanrosszban vanvan 「Anito nakaga varui.」
„Rosszban vagyok a bátyámmal.” ◇ ninszógava-ninszógava-
ruirui rosszrossz arcúarcú 「Ninszóga varui otoko」 „rossz
arcú férfi” ◇ nezamegavaruinezamegavarui rosszulrosszul ébredébred
「Sinpaigotode nezamega varukatta.」 „Az aggo-
dalmam miatt rosszul ébredtem.” ◇ nezógava-nezógava-
ruirui hánykolódikhánykolódik ◇ nezógavaruinezógavarui rosszrossz test-test-
helyzetbenhelyzetben alvóalvó ◇ necukigavaruinecukigavarui rosszrossz al-al-
vóvó 「Vatasi-va necukiga varui.」 „Rossz alvó va-
gyok.” ◇ hagiregavaruihagiregavarui köntörfalazóköntörfalazó ◇ ha-ha-
girenovaruigirenovarui aligalig érthetőérthető 「Hagireno varui
koe」 „alig érthető hang” ◇ hiatarinovaruihiatarinovarui sö-sö-
téttét 「Hiatarino varui csikasicude hataraita.」
„Sötét pincehelyiségben dolgozott.” ◇ hitogava-hitogava-
ruirui gonoszkodógonoszkodó ◇ hitogavaruihitogavarui elhallgatelhallgat
「Dósite ittekurenakattano? Hitoga varuine.」
„Miért nem mondtad előbb? Elhallgattad előlem!”

39023902 varui varui – varui varui AdysAdys



◇ hitozukiaigavaruihitozukiaigavarui rosszulrosszul jönjön kiki azaz em-em-
berekkelberekkel ◇ hin-novaruihin-novarui ízléstelenízléstelen 「Hinno
varuidzsóku-o itta.」 „Ízléstelen viccet mondott.”
◇ hosimavarigavaruihosimavarigavarui szerencsétlenszerencsétlen ◇ mag-mag-
avaruiavarui nemnem alkalmasalkalmas 「Maga varuinato omoi,
szósikidenopuropózu-o jameta.」 „Nem kértem
meg lány kezét, arra gondolva, hogy a temetés a
talán nem a legalkalmasabb hely erre.” ◇ mag-mag-
avaruiavarui kínoskínos 「Maga varui sunkan-o szacuei-
szareta.」 „Filmre vették a kínos pillanatot.” ◇

magavaruimagavarui balszerencsésbalszerencsés 「Maga varui deki-
gotoga renpacusiteiru.」 „Egymást követik a bal-
szerencsés események.” ◇ magavaruimagavarui rosszkorrosszkor
időzítidőzít 「Sokudzsi-o siteiru tokini kagitte denva-
sitekurunante, maga varui otokodane.」 „Ez az
rosszkor időzítő ember mindig akkor hív, amikor
eszünk.” ◇ magavaruitokinimagavaruitokini legrosszabbkorlegrosszabbkor
「Csicsi-va maga varui tokini haittekita.」 „Az
apám a legrosszabbkor lépett be.” ◇ makugire-makugire-
gavaruigavarui rosszrossz szájíztszájízt hagyhagy magamaga utánután
「Imajameruno-va nantonaku makugirega va-
rui.」 „Ha most abbahagyod, az rossz szájízt hagy
maga után.” ◇ mimocsigavaruimimocsigavarui feslettfeslett er-er-
kölcsűkölcsű 「Mimocsiga varui on-na」 „feslett er-
kölcsű nő” ◇ musinoidokorogavaruimusinoidokorogavarui balbal láb-láb-
balbal kelkel felfel 「Kare-va kjó, musino idokoroga va-
rui.」 „Ma bal lábbal kelt fel.” ◇ musinoidok-musinoidok-
orogavaruiorogavarui rosszrossz hangulatbanhangulatban vanvan 「Kjóha
musino idokoroga varui.」 „Ma rossz hangulat-
ban vagyok.” ◇ monovakarigavaruimonovakarigavarui értetlenértetlen
「Monovakariga varuijacudane.」 „Micsoda ér-
tetlen fickó.” ◇ jórjógavaruijórjógavarui ügyetlenügyetlen 「Si-
gotono jórjóga varui.」 „Ügyetlenül dolgozik.” ◇

varuisiszeivaruisiszei helytelenhelytelen testtartástesttartás 「Varui
siszei-va karadano fucsó-o hiki okoszu.」 „Sok
gondot okoz a helytelen testtartás.” ◇ varuitenkivaruitenki
csúnyacsúnya időidő ◇ varukuszuruvarukuszuru rontront
「Kovaretaradzsio-o idzsiranaide!Motto varuku-
narukara.」 „Ne nyúlj a rossz rádióhoz, mert csak
rontasz rajta.” ◇ varukunaruvarukunaru romlikromlik 「Kenkó-
va kono szúdzsicukande varukunatta.」 „Az
egészsége az utóbbi napokban sokat romlott.” ◇

varukunaruvarukunaru megromlikmegromlik 「Futarino kankei-va
sidaini varukunatta.」 „Lassanként megromlott a
kettejük kapcsolata.”

varuihanasivaruihanasi ◆ rosszrossz hírhír 「Varui hanasigaa-
ru.」 „Rossz hírem van!”

varuijokanvaruijokan ◆ rosszrossz előérzetelőérzet 「Dóbucutacsi-
ga kjúni sizukaninatta toki, varui jokangasita.」

„Rossz előérzetem támadt, amikor hirtelen elhall-
gattak az állatok.”

varuikekkaninaruvaruikekkaninaru ◆ balul üt kibalul üt ki
varuikotonivaruikotoni ◆ szerencsétlenszerencsétlen módonmódon 「Kaze-
o hiite, szarani varuikotoni haga itakunatta.」
„Megfáztam és szerencsétlen módon még a fogam
is megfájdult.”

varuisiszeivaruisiszei ◆ helytelenhelytelen testtartástesttartás 「Varui
siszei-va karadano fucsó-o hiki okoszu.」 „Sok
gondot okoz a helytelen testtartás.”

varuitevaruite ◆ rossz lépésrossz lépés
varuitenkivaruitenki ◆ csúnya időcsúnya idő
varuite-ovaruite-o ucuucu ◆ rosszatrosszat léplép 「Varui te-o utte
maketa.」 „Rosszat léptem, és kikaptam.”

varuivarui tokoro-etokoro-e ◆ rosszkorrosszkor 「Varuitokorohe
kita.」 „Rosszkor jöttél.”

varujoivarujoi ◆ italozásitalozás okoztaokozta rosszrossz közérzetközérzet
◆ randalírozáshoz vezető részegségrandalírozáshoz vezető részegség
varujoiszuruvarujoiszuru ◆ megártmegárt nekineki azaz italital 「Va-
rujoisite atamaga itakunatta.」 „Megártott nekem
az ital, és megfájdult a fejem.”

varukuvaruku ◆ rosszulrosszul 「Szakujanecukiga varukat-
ta.」 „Tegnap éjjel rosszul aludtam.”

varukucsivarukucsi ◆ káromláskáromlás ◆ mocskolódásmocskolódás
varukuiuvarukuiu ◆ rosszatrosszat mondmond 「Taninnokoto-o
varuku iu.」 „Rosszat mond másokról.” ◆ sze-sze-
mélyeskedikmélyeskedik 「Varuku-va iitakunai.」 „Nem
akarok személyeskedni.”

varukunaivarukunai ◆ megjármegjár 「Atarasii denva-va dó?
Varukunai.」 „Milyen az új telefonod? Megjárja.”
◆ tűrhetőtűrhető 「Kareno kjúrjó-va varukunai.」
„Tűrhető a fizetése.”

varukunaruvarukunaru ◆ megromlikmegromlik 「Futarino kankei-va
sidaini varukunatta.」 „Lassanként megromlott a
kettejük kapcsolata.” ◆ romlikromlik 「Kenkó-va ko-
no szúdzsicukande varukunatta.」 „Az egészsége
az utóbbi napokban sokat romlott.” ◇ szeiszek-szeiszek-
igavarukunaruigavarukunaru rontront 「Szúgakuno szeiszekiga
varukunatta.」 „Matekból rontottam.”

varukuvaruku omouomou ◆ rosszrossz névennéven veszvesz
「Kiminokoto-o omotte itteirunodakara, varuku
omovanaide.」 „Ne vedd rossz néven, hiszen a te
érdekedben mondom!”

varukuomovanaidevarukuomovanaide ◆ ne vedd rossz névenne vedd rossz néven
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varukuszuruvarukuszuru ◆ rontront 「Kovaretaradzsio-o idzsi-
ranaide!Motto varukunarukara.」 „Ne nyúlj a
rossz rádióhoz, mert csak rontasz rajta.” ◇

atama-oatama-o varukuszuruvarukuszuru butítbutít 「Nanimosinaito
atamaga varukunaru.」 „A semmittevés butít.” ◇

ki-oki-o varukuszuruvarukuszuru megsértődikmegsértődik 「Iken-o só-
dzsikini ittara aitega ki-o varukusita.」 „Amikor
őszintén megmondtam a véleményem, megsértő-
dött.”

varukutoruvarukutoru ◆ rosszrossz névennéven veszvesz 「Varuku
toranaide kudaszai!」 „Kérem, ne vegye rossz né-
ven!”

varumonovarumono ◆ bűnbakbűnbak 「Higanai hitoga varumo-
noninatta.」 „Az lett a bűnbak, aki nem is hibá-
zott.” ◆ gazembergazember ◆ rossz emberrossz ember
varumonoacukaiszuruvarumonoacukaiszuru ◆ rosszrossz színbenszínben tün-tün-
tettet felfel 「Koreszuteróru-va varumonoacuka-
iszareteiru.」 „A koleszterint rossz színben tünte-
tik fel.”

varunorivarunori ◆ túlkapástúlkapás
varunoriszuruvarunoriszuru ◆ túlkapásttúlkapást csinálcsinál 「Oszake-
o nonde varunorisite aiteno atama-o tataita.」
„Italozott, és túlkapásból megveregette a másik fe-
jét.”

varusavavarusava ◆ VarsóVarsó
varusavadzsójakukikóvarusavadzsójakukikó ◆ VarsióiVarsiói Szerző-Szerző-
dés Szervezetedés Szervezete ◆ Varsói SzerződésVarsói Szerződés
varuszavarusza ◆ rosszaságrosszaság ◇ necukinovaruszanecukinovarusza
rosszrossz alvásalvás 「Necukino varusza-va atama-o
najamaszeteiru.」 „Gondot okoz a rossz alvás.”

vasavasa ◆ beszélőbeszélő ◇ nihongovasanihongovasa japánuljapánul be-be-
szélőszélő ◇ bogovasabogovasa anyanyelvi beszélőanyanyelvi beszélő
vasivasi ◆ sassas ◆ turulturul ◆ turulmadárturulmadár ◇ odzsi-odzsi-
rovasirovasi fehérfarkúfehérfarkú rétisasrétisas ◇ katasirovasikatasirovasi
parlagiparlagi sassas ◇ rjótónohebirjótónohebi kétfejűkétfejű kígyókígyó ◇

rjótónovasirjótónovasi kétfejű saskétfejű sas
vasivasi ◆ japánjapán papírpapír 「Vasino iro-o kavade szo-
meta.」 „Folyóban festették a japán papírt.”

vasivasi ◆ énén 「Vasi-va mó nendakara, kosiga itai.」
„Én már öreg vagyok, fáj a derekam.”

vasibanavasibana ◆ sasorrsasorr
vasicuvasicu ◆ japán szobajapán szoba ◆ tatamis szobatatamis szoba
vasikamomevasikamome ◆ bering-tengeri sirálybering-tengeri sirály
vasikivasiki ◆ japán stílusjapán stílus
vasikibendzsovasikibendzso ◆ japán stílusú vécéjapán stílusú vécé

vasikitoirevasikitoire ◆ japánjapán stílusústílusú vécévécé 「Vasikito-
ireto jósikitoire」 „japán és nyugati stílusú vécé”

vasimimizukuvasimimizuku ◆ uhuuhu
vasinvasin ◆ barátságbarátság 「Rjókoku-va vasin-o mu-
szunda.」 „A két ország barátságot kötött.”

vasindzsójakuvasindzsójaku ◆ barátsági szerződésbarátsági szerződés
vasinkokuvasinkoku ◆ baráti országbaráti ország
vasitedózezuvasitedózezu ◆ alkalmazkodásalkalmazkodás nélkülinélküli
összeférésösszeférés
vasizavasiza ◆ SasSas
vasizukamivasizukami ◆ felkapásfelkapás ◆ megragadásmegragadás
vasizukaminiszuruvasizukaminiszuru ◆ felkapfelkap 「Baszutaoru-o
vasizukaminisite ofurobani kake konda.」 „Fel-
kapta a törölközőt, és visszarohant vele a fürdő-
szobába.” ◆ lecsaplecsap 「Kai monokjaku-va atarasii
sóhin-o vasizukaminisita.」 „A vásárlók lecsaptak
az új árura.”

vasovaso ◆ japán könyvjapán könyv
vasokkivasokki ◆ japán edényjapán edény ◆ japán evőeszközjapán evőeszköz
vasokuvasoku ◆ japánjapán ételétel 「Vasokuto jósoku」 „ja-
pán és nyugati étel”

vassávassá ◆ alátétalátét
vassoivassoi ◆ hó-rukkhó-rukk
vasukenvasuken ◆ Vas megyeVas megye
vaszabivaszabi ◆ japánjapán tormatorma ◇ orosivaszabiorosivaszabi re-re-
szelt tormaszelt torma
vaszabidaikonvaszabidaikon ◆ tormatorma
vaszaivaszai ◆ japánjapán ruhakészítésruhakészítés ◆ japánjapán sza-sza-
bászatbászat
vaszanvaszan ◆ japán számtanjapán számtan
vaszanvaszan ◆ japán nyelvű dicshimnuszjapán nyelvű dicshimnusz
vaszevasze ◆ korai rizskorai rizs
vaszedavaszeda ◆ VaszedaVaszeda
vaszeivaszei ◆ harmóniaharmónia ◆ összhangzatösszhangzat
vaszeivaszei ◆ japán gyártmányjapán gyártmány
vaszeieigovaszeieigo ◆ angolangol szavakbólszavakból összeállí-összeállí-
tott japán szótott japán szó
vaszeigakuvaszeigaku ◆ összhangzattanösszhangzattan
vaszeihóvaszeihó ◆ összhangzat törvényeösszhangzat törvénye
vaszenvaszen ◆ háború és békeháború és béke ◆ kibéküléskibékülés
vaszendzsójakuvaszendzsójaku ◆ békeszerződésbékeszerződés
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vaszenovaszeno ◆ koraikorai 「Vaszeno kudamono」 „ko-
rai gyümölcs”

vaszerinvaszerin ◆ vazelinvazelin
vaszóvaszó ◆ japánjapán könyvkötészetkönyvkötészet ◆ japánjapán öl-öl-
tözéktözék ◆ kimonókimonó 「Vaszóno dzsoszei」 „kimo-
nós nő”

vaszszerumanhannóvaszszerumanhannó ◆ Wassermann-Wassermann-
reakcióreakció
vaszuregacsinavaszuregacsina ◆ könnyenkönnyen elfelejtelfelejt
「Jakuszoku-o vaszuregacsideszu.」 „Könnyen
elfelejtem az ígéreteimet.”

vaszuregataivaszuregatai ◆ felejthetetlenfelejthetetlen 「Vaszurega-
tai omoi de」 „felejthetetlen emlék”

vaszuregatamivaszuregatami ◆ emléktárgyemléktárgy ◆ hátraha-hátraha-
gyottgyott dologdolog 「Kono ko-va kanodzsono vaszure
gatamida.」 „Ez a gyereket az elhunyt nő hagyta
hátra.”

vaszuremonovaszuremono ◆ ottfelejtett tárgyottfelejtett tárgy
vaszuremono-ovaszuremono-o szuruszuru ◆ ottfelejtottfelejt 「Densani
kabanno vaszure mono-o sita.」 „Ottfelejtettem a
táskámat a vonaton.”

vaszuremonotoriacukaidzsovaszuremonotoriacukaidzso ◆ találttalált tár-tár-
gyak osztályagyak osztálya
vaszurenaguszavaszurenagusza ◆ nefelejcsnefelejcs
vaszurenbóvaszurenbó ◆ feledékeny emberfeledékeny ember
vaszureppoivaszureppoi ◆ feledékenyfeledékeny 「Szaikinvaszu-
reppokunatta.」 „Mostanában feledékeny va-
gyok.”

vaszurerarenaivaszurerarenai ◆ felejthetetlenfelejthetetlen 「Vaszure-
rarenai omoi deninatta.」 „Ez nekem felejthetet-
len emlék.”

vaszureruvaszureru ◆ elfeledkezikelfeledkezik 「Cumano
tandzsóbi-o vaszuretesimatta.」 „Elfeledkeztem a
nejem születésnapjáról.” ◆ elfelejtelfelejt 「Kádono
ansóbangó-o vaszureta.」 „Elfelejtettem a kár-
tyám PIN-kódját.” ◆ elszokikelszokik 「Musokuszeikac-
uno aidani sigoto-o vaszuretesimatta.」 „A mun-
kanélküliség alatt elszoktam a munkától.” ◆ fe-fe-
ledled 「Donojónisite okottaka szúnentattemo vas-
zurenakatta.」 „Évek után sem feledte, hogy ho-
gyan is történt.” ◆ felejtfelejt 「Ijanakoto-o vaszure-
taikara nondeimaszu.」 „Azért iszom, hogy felejt-
sek.” ◆ hagyhagy 「Kasza-o densani vaszureta.」 „A
vonaton hagytam az esernyőmet.” ◆ kiverikiveri aa fe-fe-
jébőljéből 「Sikaesiszurunante vaszurete!」 „Verd ki
a fejedből a bosszút!” ◆ megfeledkezikmegfeledkezik 「Sza-

muszamo vaszureruhododokidokisiteita.」
„Annyira izgatott voltam, hogy a hidegről is meg-
feledkeztem.” ◆ ottfelejtottfelejt 「Kaban-o densani
vaszureta.」 „Ottfelejtettem a vonaton a táská-
mat.” ◇ iivaszureruiivaszureru elfelejtelfelejt elmondanielmondani
「Taiszecuna koto-o ii vaszureta.」 „Elfelejtettem
elmondani egy fontos dolgot.” ◇ okivaszureruokivaszureru
ottfelejtottfelejt 「Keitai-o kaisano cukueno ueni oki
vaszureta.」 „Ottfelejtettem a mobilomat a mun-
kahelyi íróasztalomon.” ◇ kaivaszurerukaivaszureru elfe-elfe-
lejtlejt vennivenni 「Gjúnjú-o kai vaszureta.」 „Elfe-
lejtettem tejet venni.” ◇ kikivaszurerukikivaszureru elfe-elfe-
lejtlejt megkérdeznimegkérdezni 「Kanodzsono denvabangó-
o kiki vaszureta.」 „Elfelejtettem megkérdezni a
telefonszámát.” ◇ szararitovaszureruszararitovaszureru fáty-fáty-
latlat borítborít 「Mukasinokoto-o szararito vaszure-
jó.」 „Borítsunk fátylat a múltra!” ◇ zengo-ozengo-o
vaszureruvaszureru megfeledkezikmegfeledkezik magárólmagáról 「Zengo-
o vaszurete donatta.」 „Megfeledkeztem magam-
ról és kiabálni kezdtem.” ◇

nodomotoszugirebaacusza-onodomotoszugirebaacusza-o vaszureruvaszureru el-el-
múltmúlt veszélyrőlveszélyről megfeledkezünkmegfeledkezünk ◇ joniva-joniva-
szurerareruszurerareru feledésbefeledésbe merülmerül 「Kareno na-
va joni vaszurerareta.」 „Neve feledésbe merült.”
◇ vaszurerarenaivaszurerarenai felejthetetlenfelejthetetlen 「Vaszure-
rarenai omoi deninatta.」 „Ez nekem felejthetet-
len emlék.” ◇ vaszurerukotovaszurerukoto feledésfeledés ◇ vare-vare-
oo vaszuretevaszurete megfeledkezvemegfeledkezve magamrólmagamról
「Vare-o vaszurete szakebi hadzsimeta.」 „Meg-
feledkezve magáról, kiabálni kezdett.” ◇ vare-ovare-o
vaszuretevaszurete őrültenőrülten 「Vare-o vaszurete kare-o
szagasimakutta.」 „Őrülten keresni kezdtem.”

vaszurerukotovaszurerukoto ◆ feledésfeledés
vaszureszaruvaszureszaru ◆ teljesenteljesen elfelejtelfelejt
「Dzsinrui-va ano dzsiko-o vaszure szatta.」 „Az
emberiség teljesen elfelejtette ezt a balesetet.”

vaszuruvaszuru ◆ harmonizálharmonizál ◆ összeférösszefér egymás-egymás-
salsal 「Fúfuaivaszu.」 „A házaspár megtanul
összeférni egymással.” ◆ összhangbanösszhangban vanvan
「Vasite utau.」 „Teljes összhangban énekelnek.”

vászutovászuto ◆ legrosszabblegrosszabb
vászuto-készuvászuto-készu ◆ legrosszabb esetlegrosszabb eset
vászutokirokuvászutokiroku ◆ negatív rekordnegatív rekord
vászuto-szurívászuto-szurí ◆ három legrosszabbhárom legrosszabb
vászuto-tenvászuto-ten ◆ tíz legrosszabbtíz legrosszabb
vászuto-vanvászuto-van ◆ legrosszabblegrosszabb

AdysAdys vaszeno vaszeno – vászuto-van vászuto-van 39053905



vatavata ◆ gyapotgyapot ◆ vattavatta ◇ vataamevataame vatta-vatta-
cukorcukor ◇ vatanomivatanomi gyapotmaggyapotmag ◇ vatanojó-vatanojó-
najukinajuki nagy hópelyheknagy hópelyhek
vataamevataame ◆ vattacukorvattacukor
vatabokorivatabokori ◆ bakapihebakapihe ◆ pihepihe
vatabósivatabósi ◆ menyasszonyi fejfedőmenyasszonyi fejfedő
vatabutonvatabuton ◆ dunnadunna ◆ dunyhadunyha
vatacumivatacumi ◆ tengertenger ◆ tenger istenetenger istene
vatagasivatagasi ◆ vattacukorvattacukor
vatagevatage ◆ pehelypehely ◆ pihepihe ◆ szöszszösz
vatairevataire ◆ vattabélésvattabélés ◆ vattázott ruhavattázott ruha
vataire-o szuruvataire-o szuru ◆ vattával bélelvattával bélel
vatajukivatajuki ◆ nagy hópelyheknagy hópelyhek
vatakusivatakusi ◆ énén 「Vatakusi-va kéki sokuninde-
szu.」 „Én cukrász vagyok.” ◆ személyesszemélyes 「Va-
tasino mondai」 „személyes probléma”

vatakusidomovatakusidomo ◆ szerényszerény személyünkszemélyünk 「Va-
takusidomoga kakuninitasimaszu.」 „Szerény
személyünk fogja ellenőrizni.”

vatakusidomovatakusidomo ◆ énén ◆ mimi
vatakusidzsisinvatakusidzsisin ◆ jómagamjómagam
vatakusigivatakusigi ◆ amiami engemengem illetillet 「Vatakusigi,
kono tabi, issindzsóno cugónijori taisokuitasima-
szu.」 „Ami engem illet, személyes okokból fel-
mondok.”

vatakusigotovatakusigoto ◆ magántitokmagántitok ◆ személyesszemélyes
ügyügy 「Vatakusigotodeszuga, mósi vakearima-
szen.」 „Bocsánat, hogy személyes ügyben zava-
rom!”

vatakusitacsivatakusitacsi ◆ mimi
vatanojónavatanojóna ◆ bolyhosbolyhos 「Vatanojóna kumo」
„bolyhos felhő” ◆ nagynagy pelyhűpelyhű 「Vatanojóna ju-
ki」 „nagy pelyhű hó”

vatanojónajukivatanojónajuki ◆ nagy hópelyheknagy hópelyhek
vatanojónicukareruvatanojónicukareru ◆ halálosan elfáradhalálosan elfárad
vatanomivatanomi ◆ gyapotmaggyapotmag
vatarivatari ◆ átkelésátkelés ◆ költözésköltözés 「Torino vata-
ri」 „madarak költözése” ◆ kötőhangkötőhang ◆ meg-meg-
állapodásállapodás ◆ összekötésösszekötés ◆ összeköttetésösszeköttetés
「Suppansani vatari-o cuketa.」 „Összeköttetést
szerzett a kiadóvállalatnál.” ◆ vándorlásvándorlás ◇ va-va-
tarinifunetotarinifuneto minthamintha csakcsak azaz égég küldteküldte vol-vol-
nana 「Vatarini funetobakarini kareno hanasini to-

biita.」 „Rácsaptak az ajánlatára, amit mintha
csak az ég küldött volna.”

vatariarukuvatariaruku ◆ vándorolvándorol 「Szamazamana
bjóin-o vatari aruiteiru.」 „Kórházról kórházra
vándorol.”

vatariauvatariau ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott küzdelmetküzdelmet
folytatfolytat 「Gokakuni vatari au.」 „Kiegyensúlyo-
zott küzdelmet folytatnak egymással.” ◆ össze-össze-
mérmér 「Kare-va purotomo vatari aeru dzsicurjok-
ugaaru.」 „Profikkal is összemérhető képessége
van.” ◆ szócsatátszócsatát vívvív 「Ródókumiai-va keie-
isagavato hagesiku vatari atta.」 „A szakszervezet
heves szócsatát vívott a vállalat vezetőségével.”

vataridorivataridori ◆ költözőmadárköltözőmadár 「Haruninaruto
vatari dori-va modotte kimaszu.」 „Amikor tavasz
lesz, a költözőmadarak visszatérnek.” ◆ vándor-vándor-
madármadár
vatarigaraszuvatarigaraszu ◆ hollóholló
vatariitavatariita ◆ rámparámpa
vatarikiruvatarikiru ◆ átérátér 「Fune-va umi-o vatarikit-
ta.」 „A hajó átért a tengeren.”

vatarimonovatarimono ◆ csavargócsavargó ◆ jöttmentjöttment ◆ ván-ván-
dormunkásdormunkás
vatarinifunetovatarinifuneto ◆ minthamintha csakcsak azaz égég küldteküldte
volnavolna 「Vatarini funetobakarini kareno hanasini
tobiita.」 „Rácsaptak az ajánlatára, amit mintha
csak az ég küldött volna.”

vatarirókavatariróka ◆ összekötő folyosóösszekötő folyosó
vatarisokuninvatarisokunin ◆ vándorló iparosvándorló iparos
vatarizomevatarizome ◆ hídavatáshídavatás
vataruvataru ◆ átfogátfog 「Kóhan-inivataru csisiki」
„nagy területet átfogó tudás” ◆ felölelfelölel 「Hja-
kunenidzsónivataru dzsidai」 „több mint 100
évet felölelő korszak” ◆ kiterjedkiterjed 「Hiroi han-
inivataru mondai」 „széles területre kiterjedő
probléma” ◆ tarttart 「Szúnenkannivataru sigoto」
„évekig tartó munka”

vataruvataru ❶ átkelátkel 「Feríde kava-o vatatta.」
„Kompon kelt át a folyón.” ❷ átmegyátmegy 「Hasi-
o vataru.」 „Átmegy a hídon.” ❸ eljuteljut 「Szono
dzsóhó-va min-nani vatatta.」 „Mindenkihez el-
jutott a hír.” ❹ költözikköltözik 「Akininarutokono tori-
va minamini vataru.」 „Ősszel ez a madár délre
költözik.” ◆ átfedátfed 「Hinankuiki-va mih-cuno
murani vatatta.」 „A kilakoltatott terület három
falut is átfed.” ◆ átgázolátgázol 「Zubon-o makuri age-
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te kava-o vatatta.」 „Feltűrtem a nadrágomat, és
átgázoltam a folyón.” ◆ áthajtáthajt 「Kuruma-va
fumikiri-o vatatta.」 „Az autó áthajtott a vasúti
átjárón.” ◆ áthaladáthalad 「Kurumaga hasi-o vatat-
ta.」 „Az autó áthaladt a hídon.” ◆ átsétálátsétál
「Dóro-o aruite vatatta.」 „Átsétáltam az úton.”
◆ érvényesülérvényesül 「Sakai-o vatarunoni-va don-
jokuszaga hicujóda.」 „Kapzsiság kell ahhoz, hogy
valaki érvényesüljön a társadalomban.” ◆ jutjut
「Kono gidzsucu-va tairikukara nihonni vatat-
ta.」 „Ez a technológia a kontinensről Japánba ju-
tott.” ◆ keresztülmegykeresztülmegy 「Ferí-va kava-o vatat-
ta.」 „A komp keresztülment a folyón.” ◆ kerülkerül
「Kono heikigateroriszutono teni vataruto kiken-
deszu.」 „Veszélyes, ha ez a fegyver terroristák
kezébe kerül.” ◆ megymegy 「Ongaku-o manabuta-
menihangaríni vatatta.」 „Magyarországra men-
tem zenét tanulni.” ◆ vándorolvándorol 「Kazokuto is-
soniamerikani vatatta.」 „Családjával Amerikába
vándorolt.” ◇ ojoidevataruojoidevataru keresztülevickélkeresztülevickél
「Hitogomi-o ojoide vatatta.」 „Keresztülevickél-
tem a tömegen.” ◇ szaevataruszaevataru éberéber 「Szae va-
tatta isiki」 „éber tudat” ◇ szaevataruszaevataru éleséles
elméjűelméjű 「Szae vatatta szuiri」 „éles elméjű kö-
vetkeztetés” ◇ szaevataruszaevataru kristálytisztakristálytiszta
「Szae vatatta szora」 „kristálytiszta ég” ◇ te-te-
nivatarunivataru kezébekezébe jutjut 「Kono hacumeiga tasa-
no teni vatattara icsidaidzsida.」 „Ha egy másik
cég kezébe jut ez a találmány, végünk.” ◇ nari-nari-
vataruvataru visszhangzikvisszhangzik 「Kono isano na-va sze-
kaini nari vatatteita.」 „Ennek az orvosnak a ne-
vétől visszhangzott a világ.” ◇ narivatarunarivataru har-har-
sogsog 「Toranpetto-va konszátohóruni nari vatat-
teita.」 „A trombita harsogott a koncertterem-
ben.” ◇ narivatarunarivataru zengzeng 「Kaminariga nari va-
tatteiru.」 „Mennydörgésektől zeng az ég.” ◇ ha-ha-
revatarurevataru teljesenteljesen kitisztulkitisztul 「Szoraga hare
vatatteiru.」 „Teljesen kitisztult az ég.” ◇ juki-juki-
vataruvataru eljuteljut 「Kono sóhinga sóhisamade juki
vataruni-va dzsikangakakaru.」 „Időbe telik,
amíg eljut ez a termék a vevőkhöz.” ◇ jukiva-jukiva-
tarutaru kiterjedkiterjed 「Ondankano eikjó-va szekaino
szumizumimadeni juki vatatta.」 „A felmelegedés
hatása az egész világra kiterjedt.” ◇ jo-ojo-o vataruvataru
boldogulboldogul ◇ jo-ojo-o vataruvataru élél 「Sódzsikini jo-
o vatatteita.」 „Becsületesen élt.” ◇ vatatte-vatatte-
kurukuru érkezikérkezik 「Bukkjóga nihonni vatattekita.」
„A buddhizmus Japánba érkezett.” ◇

vataruszeken-nionihanaivataruszeken-nionihanai vannakvannak mégmég jójó
emberekemberek

vatarukotovatarukoto ◆ gázolásgázolás 「Kava-o aside vataru-
koto」 „lábbal gázolás a folyóban”

vataruno-ovataruno-o taszukerutaszukeru ◆ átkísérátkísér 「Kodomo-
va ródzsinga dóro-o vataruno-o taszuketa.」 „A
gyerek átkísérte az öregembert az úton.” ◆ átse-átse-
gítgít 「Kanodzso-va módzsinga dóro-o vataruno-
o taszuketa.」 „A nő átsegítette a világtalant az
úton.” ◆ átvezetátvezet 「Kodomoga dóro-o
vataruno-o taszuketa.」 „Átvezette a gyereket az
úton.”

vataruszeken-nionihanaivataruszeken-nionihanai ◆ vannakvannak mégmég jójó
emberekemberek
vatarutovataruto ◆ túltúl 「Kava-o vataruto csiiszana mu-
ragaaru.」 „A folyón túl van egy kis falu.”

vatasivatasi ◆ átadásátadás 「Omiszede ovatasino só-
hin」 „üzletben átadott áru” ◆ komponkompon szállí-szállí-
tástás 「Vataside iku.」 „Kompon megy.” ◆ rám-rám-
papa ◇ kasavatasikasavatasi vagononvagonon átvehetőátvehető rako-rako-
mánymány ◇ kanpanvatasikanpanvatasi hajónhajón átvehetőátvehető ra-ra-
kománykomány ◇ kódzsóvatasikódzsóvatasi üzembőlüzemből ◇ szen-szen-
szokuvatasiszokuvatasi költségmentesenköltségmentesen aa hajóhajó ol-ol-
daláhozdalához ◇ tecudóvatasitecudóvatasi költségmentesenköltségmentesen
vasútivasúti kocsibankocsiban ◇ tentóvatasitentóvatasi üzletbenüzletben
átvételátvétel ◇ funavatasifunavatasi hajónhajón átvehetőátvehető ra-ra-
kománykomány ◇ honszenvatasihonszenvatasi költségmentesenköltségmentesen
a hajóna hajón
vatasivatasi ◆ énén 「Mosimosi, vatasideszu.」 „Halló,
én vagyok az.”

vatasibavatasiba ◆ révkikötőrévkikötő
vatasibunevatasibune ◆ átkelőhajóátkelőhajó ◆ kompkomp
vatasicsinvatasicsin ◆ kompviteldíjkompviteldíj ◆ révpénzrévpénz
vatasidzsisinvatasidzsisin ◆ jómagamjómagam 「Dzsibunga nan-
szaika vatasidzsisinmo vakaranai.」 „Jómagam
sem tudom, hány éves vagyok.”

vatasihitoridevatasihitoride ◆ magammagam 「Kono fune-o va-
tasihitoride cukutta.」 „Magam készítettem ezt a
csónakot.”

vatasimorivatasimori ◆ révészrévész
vatasinivatasini ◆ nekemnekem
vatasinikanszurukagirivatasinikanszurukagiri ◆ amiami engemengem illetillet
「Vatasini kanszuru kagiri keppakudeszu.」 „Ami
engem illet, ártatlan vagyok.”

vatasinitottevatasinitotte ◆ számomraszámomra 「Júdzsó-va vata-
sinitotte taiszecunakotodeszu.」 „A barátság szá-
momra értékes dolog.”
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vatasinovatasino ◆ enyémenyém 「Kono hon-va vatasinodes-
zu.」 „Ez a könyv az enyém.”

vatasinovatasino csihóde-vacsihóde-va ◆ mifelénkmifelénk 「Vatasino
csihódehakore-va kó ivanai.」 „Mifelénk ezt nem
így mondják.”

vatasinoikentositehavatasinoikentositeha ◆ szerintemszerintem 「Vata-
sino ikentositeha ie-va takaszugimaszu.」 „Sze-
rintem drágák a lakások.”

vatasinoszeidevatasinoszeide ◆ énmiattaménmiattam ◆ miattammiattam
vatasi-ovatasi-o ◆ engemengem
vatasitacsivatasitacsi ◆ mimi 「Vatasitacsi-va kekkonsima-
sita.」 „Mi összeházasodtunk.”

vatasitacsinivatasitacsini ◆ nekünknekünk
vatasitacsinitottevatasitacsinitotte ◆ számunkraszámunkra
vatasitacsinovatasitacsino ◆ miénkmiénk 「Kore-va vatasitacsi-
no kurumadeszu.」 „Ez a kocsi a miénk.”

vatasitacsinoszeidevatasitacsinoszeide ◆ miattunkmiattunk
vatasitacsinotokoronivatasitacsinotokoroni ◆ hozzánkhozzánk 「Vatasi-
tacsino tokoroni aszobini kite kudaszai.」 „Gyere
át hozzánk!”

vatasitacsi-ovatasitacsi-o ◆ bennünketbennünket ◆ minketminket
vatasitacsizen-invatasitacsizen-in ◆ mindannyiunkmindannyiunk 「Vatasi-
tacsi zen-innikonoteszuto-va muzukasikunariszó-
da.」 „Mindannyiunknak nehéz lesz ez a teszt.”

vatasi-vavatasi-va jaszasíkarajaszasíkara ◆ lásdlásd kivelkivel vanvan dol-dol-
godgod 「Vatasiha jaszasiikara szaigonokéki-o age-
rujo.」 „Lásd kivel van dolgod, neked adom az
utolsó süteményt!”

vataszuvataszu ◆ átadátad 「Kono tegami-o kareni vata-
sitekudaszai.」 „Kérem, adja át neki ezt a leve-
let!” ◆ átfektetátfektet 「Bokkuszuno aidani ita-o va-
tasite cukuenisita.」 „A két doboz közé deszkát át-
fektetve asztalt készítettem.” ◆ átnyújtátnyújt 「Kare-
va kippu-o vatasita.」 „Átnyújtotta a jegyet.” ◆

átviszátvisz 「Kjaku-o feríde kavano mukó-e vatasi-
ta.」 „Komppal átvitték az utasokat a folyó túl-
partjára.” ◆ benyújtbenyújt 「Baszuketto-o madokara
vatasita.」 „Benyújtotta az ablakon a kosarat.” ◆

húzhúz 「Tettókanni szódenszen-o vatasita.」 „Táv-
vezetéket húztak a két oszlop közé.” ◆ kiadkiad
「Jakuzaisi-va kuszuri-o vatasita.」 „A gyógysze-
rész kiadta a gyógyszert.” ◆ leadlead 「Szensu-va
bóru-o vatasita.」 „A játékos leadta a labdát.” ◆

odaadodaad 「Kippu-o sasóni vatasita.」 „Odaadtam
a jegyet a kalauznak.” ◆ odanyújtodanyújt 「Dógu-o va-

tasita.」 „Odanyújtotta a szerszámot.” ◇ akeva-akeva-
taszutaszu átadátad 「Szeiken-o ake vataszu.」 „Átadja
a hatalmat.” ◇ akevataszuakevataszu kiköltözikkiköltözik
「Csintaibukken-o ake vatasita.」 „Kiköltöztem a
bérleti lakásomból.” ◇ akevataszuakevataszu feladfelad
「Siro-o ake vatasita.」 „Feladta a várat.” ◇ ii-ii-
vataszuvataszu ítélítél 「Szaibanso-va csóekijon nenno
dzsikkei-o ii vatasita.」 „A bíróság öt év letöltendő
szabadságvesztésre ítélte.” ◇ indó-oindó-o vataszuvataszu
leveszileveszi rólaróla aa kezétkezét 「Takuszan taszuketeki-
taaru csúno tomodacsini indó-o vatasita.」 „So-
kat segítettem az alkoholista barátomon, de most
már levettem róla a kezem.” ◇ indó-oindó-o vataszuvataszu
útilaputútilaput kötköt aa talpáratalpára 「Bukani indó-o va-
tasita.」 „Útilaput kötött a beosztottja talpára.”
◇ ukevataszuukevataszu átadátad 「Kare-va nettosoppuni
kodzsindzsóhó-o uke vatasita.」 „Személyes in-
formációkat adott át a webáruháznak.” ◇ uriva-uriva-
taszutaszu eladelad 「Akumani tamasii-o uri vatasita.」
„Eladtam a lelkem az ördögnek.” ◇ kakevata-kakevata-
szuszu áthidaláthidal 「Mizoni ita-o kake vatasita.」 „Egy
deszkával hidaltuk át az árkot.” ◇ keiszacuni-keiszacuni-
vataszuvataszu rendőrkézrerendőrkézre adad 「Han-nin-o keisza-
cuni vatasita.」 „Rendőrkézre adtam a tettest.” ◇

hasi-ohasi-o vataszuvataszu hidathidat emelemel 「Kavani hasi-o
vatasita.」 „Hidal emeltünk a folyó fölé.” ◇ hi-hi-
kivataszukivataszu kihúzkihúz 「Hasirato hasirano aidani
cuna-o hiki vatasita.」 „A két oszlop közé kihúzta
a kötelet.” ◇ hikivataszuhikivataszu átadátad 「Kanszeisita-
hoteruga hiki vataszareta.」 „Átadták a kész ho-
telt.” ◇ hikivataszuhikivataszu kiszolgáltatkiszolgáltat 「Ano kuni-
va han-nin-o hiki vatasita.」 „Az ország kiszol-
gáltatta a tettest.” ◇ migara-omigara-o hikivataszuhikivataszu ki-ki-
adad 「Han-nin-va bokokuni migara-o hiki vata-
szareta.」 „A tettest kiadták az anyaországnak.”
◇ mivataszumivataszu áttekintáttekint 「Zentai-o mivatasite-
kara sószai-o kimeta.」 „Az egészet áttekintve ha-
tároztam meg a részleteket.” ◇ juzurivataszujuzurivataszu
hagyhagy 「Oja-va zaiszan-o kodomoni juzuri vata-
sita.」 „A szülő a gyerekre hagyta a vagyont.” ◇

vairo-ovairo-o vataszuvataszu lefizetlefizet 「Keiszacuni vairo-o
vatasita.」 „Lefizette a rendőröket.”

vatattevatatte ◆ átát 「Denkigaisa-va szúnenkanniva-
tatte goszeikjúsiteita.」 „Éveken át rosszul szám-
lázott az áramszolgáltató.” ◆ keresztülkeresztül 「Kjún-
ennivatattekono mondaini kurusimerareta.」
„Kilenc éven keresztül gyötört ez a probléma.”

vatattekuruvatattekuru ◆ érkezikérkezik 「Bukkjóga nihonni
vatattekita.」 „A buddhizmus Japánba érkezett.”
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vatóvató ◆ tématéma 「Vató-o tendzsiru.」 „Témát
vált.”

vatodzsivatodzsi ◆ japánjapán könyvkötészetkönyvkötészet 「Vato-
dzsino hon」 „japán kötésű könyv”

vatoszon-kurikkumoderuvatoszon-kurikkumoderu ◆ Watson-CrickWatson-Crick
modellmodell
vattehairuvattehairu ◆ befurakodikbefurakodik 「Recuni vatte ha-
itta.」 „Befurakodott a sorba.” ◆ beleszólbeleszól 「Ha-
nasini vatte haitta.」 „Beleszólt a beszélgetésbe.”

vattovatto ◆ wattwatt ◇ kirovattokirovatto kilowattkilowatt ◇ meg-meg-
avattoavatto megawattmegawatt
vattodzsivattodzsi ◆ wattórawattóra
vattokeivattokei ◆ wattmérőwattmérő
vattométávattométá ◆ villanyóravillanyóra
vattométábokkuszuvattométábokkuszu ◆ villanyóraszekrényvillanyóraszekrény
vattoszúvattoszú ◆ teljesítményteljesítmény 「Denkjúnovatto
szú」 „izzó teljesítménye” ◆ wattértékwattérték 「Vatto
szúno szukunai denkjú」 „kis wattértékű izzólám-
pa”

vattotenbinvattotenbin ◆ Watt-mérlegWatt-mérleg
vauvautoiuvauvautoiu ◆ gagyoggagyog 「Akacsan-va vauvauto
iu.」 „A kisbaba gagyog.” ◆ gügyöggügyög 「Kono
akacsan-va vauvautosika ienai.」 „Ez a baba még
csak gügyög.”

vazavaza ◆ fogásfogás 「Reszuringuno vaza」 „birkó-
zófogás” ◆ furfangfurfang 「Nanika sasinno vaza, sit-
teimaszuka?」 „Tudsz valami fotós furfangot?” ◆

technikatechnika 「Sógidecseszuno vaza-o kaketa.」
„Sógiban sakkból kölcsönzött technikát alkalmaz-
tam.” ◆ tudástudás 「Sokuninno vaza」 „mesterség-
beli tudás” ◇ tokuivazatokuivaza sajátossajátos technikatechnika ◇

tokuivazatokuivaza különlegeskülönleges képességképesség 「Ippunde
kigaeruno-va kareno tokuivazada.」 „Különleges
képességével egy perc alatt át tud öltözni.”

vazavaza ◆ cselekedetcselekedet ◆ műmű 「Kono kanpekina
sigoto-va ningenno vazato-va omoenai.」 „Hihe-
tetlen, hogy ez a tökéletes munka ember műve.” ◆

tetttett ◇ kamivazakamivaza emberfelettiemberfeletti erőfeszítéserőfeszítés
「Kore-va mukasiha kamivazadattanoni imade-
va kantannidekiru.」 „Ez régen emberfeletti erő-
feszítést igényelt, most pedig könnyen elvégezhe-
tő.” ◇ kamivazakamivaza csodacsoda ◇ ningenvazaningenvaza emberiemberi
tetttett ◇ ningenvazade-vaningenvazade-va nainai emberfelettiemberfeletti
「Icsinende szandzsúh-kiro jaszerunante ningen-
vazadehanai.」 „Emberfeletti teljesítmény egy év
alatt 30 kilót fogyni.”

vazasivazasi ◆ fogásokfogások mesteremestere ◆ fortélyosfortélyos em-em-
berber
vazatovazato ◆ készakarvakészakarva 「Vazato okureta.」
„Készakarva késett.” ◆ szándékosanszándékosan 「Vazato
maketa.」 „Szándékosan vesztettem.”

vazatorasiivazatorasii ◆ erőltetetterőltetett 「Vazatorasii sze-
kibarai」 „erőltetett köhécselés” ◆ mesterkéltmesterkélt
「Vazatorasii hohoemi」 „mesterkélt mosoly” ◆

természetellenestermészetellenes 「Vazatorasii szekibarai」
„természetellenes krákogás”

vazavaivazavai ◆ bajbaj 「Kareno kódó-va vazavai-o ma-
neku.」 „A viselkedése bajhoz vezet.” ◆ csapáscsapás
◆ katasztrófakatasztrófa ◆ szerencsétlenségszerencsétlenség ◇

kucsi-vakucsi-va vazavai-novazavai-no motomoto szavakkalszavakkal sokatsokat
árthatunkárthatunk
vazavai-ovazavai-o tendzsitefukutonaszutendzsitefukutonaszu ◆ hasz-hasz-
nára fordítja a bajtnára fordítja a bajt
vazavaiszuruvazavaiszuru ◆ bajtbajt okozokoz 「Tókósita sasinga
vazavaisitenetto-va endzsósiteiru.」 „Az internet-
re feltett képem bajt okozott, és most mindenki
arról beszél.” ◆ ellenéreellenére fordulfordul 「Szocscsoku-
szugiru szeikakuga vazavaisite minani kiravarete-
iru.」 „Ellenemre fordult az őszinte természetem,
és most mindenki utál.” ◆ megbosszuljamegbosszulja ma-ma-
gátgát 「Mainicsino zangjóga vazavaisite taoreta.」
„Megbosszulta magát a sok túlóra, mert lebete-
gedtem.”

vazavazavazavaza ◆ direktdirekt 「Vazavaza ógoede vatasini
kikoerujóni varugucsi-o itta.」 „Direkt hangosan
pletykált rólam, hogy halljam.” ◆ fáradságotfáradságot
nemnem kímélvekímélve 「Oisii szakana-o taberutameniva-
zavaza umi-e itta.」 „Fáradtságot nem kímélve a
tengerhez mentem, hogy finom halat ehessek.” ◆

haha nemnem isis muszájmuszáj 「Vazavaza ivanakutemojo-
idesó.」 „Minek mondjuk meg neki, ha nem mu-
száj?” ◆ kedvéértkedvéért 「Vazavaza kitekureteariga-
tó.」 „Köszi, hogy eljöttél a kedvemért!” ◆ min-min-
dentdent elkövetveelkövetve 「Vazavaza bokuno sigoto-o
muzukasikusita.」 „Mindent elkövetett, hogy ne
legyen könnyű a dolgom.”

vazavazajaruvazavazajaru ◆ fáradfárad 「Vazavaza hendzsi-o
kakanakutemoiijo.」 „Ne fáradj a válaszírással!”

vazukavazuka ◆ csupáncsupán 「Vazuka ih-ka gecude gokiro
jaszeta.」 „Csupán egy hónap alatt öt kilót fogy-
tam.” ◆ mindösszemindössze 「Vazuka icsimanende ke-
itaidenvaga kaeru.」 „Mindössze 10 ezer jenből
már lehet mobiltelefont venni.”
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vazukanavazukana ◆ csekélykecsekélyke 「Kare-va vazukana
dzsisinmo motteinai.」 „Nincs benne egy csekély-
ke önbizalom sem.” ◆ csekélycsekély mennyiségűmennyiségű
「Hangaríniokeru szekijuno rjó-va vazukade-
szu.」 „Magyarországon csekély mennyiségű olaj
található.” ◆ maroknyimaroknyi 「Demono ninzú-va va-
zukadatta.」 „Csak egy maroknyi ember ment el
a tüntetésre.” ◆ potompotom 「Kono kucu-o vazukana
nedande katta.」 „Potom áron vettem a cipőt.”

vazukanivazukani ◆ csekélycsekély mértékbenmértékben 「Bukka-va
vazukani henkasiteita.」 „Az árak csekély mérték-
ben változtak.” ◆ valamelyestvalamelyest 「Tókunitere-
bi tógavazukani mieru.」 „A távolban valamelyest
látszik a tévétorony.”

vazuraivazurai ◆ gondgond 「Kokoroni vazuraiganai.」
„Gondtalan.” ◆ gyötrelemgyötrelem
vazuraivazurai ◆ betegségbetegség 「Koivazuraisita.」 „Bele-
betegedett a szerelembe.” ◆ nyavalyanyavalya
vazurauvazurau ◆ gyötrelemgyötrelem kínozzakínozza 「Kokoro-o va-
zuratteiru.」 „Lelki gyötrelem kínozza.” ◆ kínozkínoz
「Tónjóbjó-o vazuratteiru.」 „Cukorbetegség kí-
nozza.” ◇ omoivazurauomoivazurau aggódikaggódik
「Asitanokoto-o omoi vazuratteiru.」 „Aggódik,
hogy mit hoz a holnap.”

vazurauvazurau ◆ betegségebetegsége vanvan 「Me-o vazuratte-
iru.」 „Szembetegsége van.” ◆ betegséggelbetegséggel
küzdküzd 「Kare-va cúfú-o vazuratteiru.」 „Kösz-
vénnyel küzd.” ◇ bjóki-objóki-o vazurauvazurau betegeske-betegeske-
dikdik 「Nagaku bjóki-o vazuratteita.」 „Hosszasan
betegeskedett.”

vazuravasiivazuravasii ◆ bonyodalmasbonyodalmas 「Vazuravasii te-
cuzuki」 „bonyodalmas ügyintézés” ◆ fárasztófárasztó
「Vazuravasii ningenkankei」 „fárasztó emberi
kapcsolatok” ◆ kellemetlenkellemetlen 「Vazuravasii mon-
dai」 „kellemetlen probléma” ◆ zavarózavaró 「Vazu-
ravasii kiszoku」 „zavaró szabály”

vazuravaszeruvazuravaszeru ◆ aggódikaggódik 「Kodomono bjóki-
no kotode koko-o vazuravaszeteiru.」 „Aggódok a
gyerek betegsége miatt.” ◆ gondotgondot okozokoz 「Hit-
ono te-o vazuravaszeru.」 „Gondot okoz mások-
nak.” ◇ koko-okoko-o vazuravaszeruvazuravaszeru gyötrődikgyötrődik
「Koini hagesiku koko-o vazuravaszeta.」 „Na-
gyon gyötrődött a szerelemtől.” ◇ te-ote-o vazura-vazura-
vaszuvaszu gondotgondot okozokoz 「Tecuzukide ote-o vazu-
ravasitajóde mósi vakenai.」 „Sajnálom, ha gon-
dot okoztam az ügyem intézésével!” ◇ te-ote-o vazu-vazu-
ravaszeruravaszeru gondotgondot okozokoz 「Anatano te-o vazu-

ravaszeteszumimaszen.」 „Elnézést, hogy gondot
okoztam.”

vazuravaszuvazuravaszu ◆ aggódikaggódik 「Sórainokotode
koko-o vazuravaszeteiru.」 „Aggódok a jövő mi-
att.” ◆ gondotgondot okozokoz 「Szukosi kimi-o vazura-
vasitemoiideszuka?」 „Nem baj, ha egy kis gon-
dot okozok?” ◇ koko-okoko-o vazuravaszeruvazuravaszeru gyöt-gyöt-
rődikrődik 「Koini hagesiku koko-o vazuravaszeta.」
„Nagyon gyötrődött a szerelemtől.” ◇ te-ote-o va-va-
zuravaszuzuravaszu gondotgondot okozokoz 「Tecuzukide ote-o
vazuravasitajóde mósi vakenai.」 „Sajnálom, ha
gondot okoztam az ügyem intézésével!”

vévé ◆ pfujpfuj 「Vé, kono tabe mono-va kuszattei-
ru.」 „Pfuj, ez az étel romlott!”

veavea ◆ eszközeszköz ◆ ruházatruházat ◆ terméktermék ◇ seaveaseavea
sharewareshareware ◇ seaveaseavea részjogúrészjogú szoftverszoftver ◇

szukí-veaszukí-vea síruhasíruha ◇ szofutoveaszofutovea szoftverszoftver
「Szofutoveatohádovea」 „szoftver és hardver” ◇

taun-veataun-vea utcaiutcai viseletviselet ◇ bícsi-veabícsi-vea strand-strand-
ruharuha ◇ fómaru-veafómaru-vea ünnepiünnepi viseletviselet ◇ menzu-menzu-
veavea férfiruhaférfiruha ◇ redízu-vearedízu-vea női ruhanői ruha
veahauszuveahauszu ◆ raktárraktár
vebuvebu ◆ világhálóvilágháló ◆ webweb
vébuvébu ◆ hullámhullám 「Vébuno kamigata」 „hullámos
haj” ◇ szainvébuszainvébu szinuszhullámszinuszhullám ◇

nacsuraru-vébunacsuraru-vébu természetestermészetes hullámhullám 「Ka-
nodzsono kami-va nacsuraru-vébuda.」 „Termé-
szetes hullám van a hajában.”

vebudezainvebudezain ◆ arculatarculat
vebudezainávebudezainá ◆ arculattervezőarculattervező
vebupédzsivebupédzsi ◆ internetes oldalinternetes oldal ◆ weboldalweboldal
vebu-szábiszuvebu-szábiszu ◆ webszolgáltatáswebszolgáltatás
vebuszaitovebuszaito ◆ internetesinternetes portálportál ◆ szájtszájt ◆

webhelywebhely ◆ webszájtwebszájt
vebuszaitovebuszaito ◆ webportálwebportál
vecsésuvecsésu ◆ VecsésVecsés
vedinguvedingu ◆ esküvőesküvő
vedingubúkevedingubúke ◆ menyasszonyimenyasszonyi csokorcsokor
「Kekkonsikinovedingubúke-o dzsibunde cukut-
ta.」 „Saját magam kötöttem a menyasszonyi
csokrot.”

vedingudoreszuvedingudoreszu ◆ esküvőiesküvői ruharuha ◆ meny-meny-
asszonyi ruhaasszonyi ruha
vedingudoreszuvedingudoreszu ◆ menyasszonyi ruhamenyasszonyi ruha
vedingukékivedingukéki ◆ esküvői tortaesküvői torta
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vedingumácsivedingumácsi ◆ nászindulónászinduló 「Kekkonsikini-
vedingumácsiga enszószareta.」 „Az esküvőn a
nászindulót játszották.”

vedinguringuvedinguringu ◆ jegygyűrűjegygyűrű
vedzsdzsivedzsdzsi ◆ ékék
vehávehá ◆ ostyaostya ◆ szeletszelet 「Handótaivehá」
„félvezető szelet” ◇ handótaiveháhandótaivehá félvezetőfélvezető
lapkalapka
vehauszuvehauszu ◆ nápolyinápolyi
veitáveitá ◆ felszolgálófelszolgáló ◆ főúrfőúr ◆ pincérpincér 「Vei-
táni mizu-o onegaisimasó.」 „Kérjünk a pincértől
vizet!”

veitoreszuveitoreszu ◆ felszolgálónőfelszolgálónő ◆ pincérnőpincérnő
veneciavenecia ◆ VelenceVelence
venzudévenzudé ◆ szerdaszerda
véruvéru ◆ fátyolfátyol
veszuveszu ◆ rongyrongy
veszupurémuveszupurému ◆ VeszprémVeszprém
veszupurémukenveszupurémuken ◆ Veszprém megyeVeszprém megye
veszutanveszutan ◆ countryzenecountryzene ◆ vadnyugativadnyugati filmfilm
◆ westernwestern
veszutan-burottinguveszutan-burottingu ◆ fehérje-blottolásfehérje-blottolás
veszutanburottohóveszutanburottohó ◆ Western-blottingWestern-blotting
veszutan-ríguveszutan-rígu ◆ nyugati liganyugati liga
veszutoveszuto ◆ derékderék 「Kubiretaveszuto」 „karcsú
derék”

veszutohineriundóveszutohineriundó ◆ törzsfordítástörzsfordítás
veszutopócsiveszutopócsi ◆ deréktáskaderéktáska ◆ övtáskaövtáska ◆

tarsolytarsoly
vétávétá ◆ felszolgálófelszolgáló ◆ főúrfőúr ◆ pincérpincér
vétovéto ◆ fontosságfontosság ◆ súlysúly 「Jori
joiszábiszuniveito-o oku.」 „Nagy súlyt fektet a jó
szolgáltatásra.”

vétoreszuvétoreszu ◆ pincérnőpincérnő
vettonavettona ◆ érzelgősérzelgős ◆ szentimentálisszentimentális
vettoszúcuvettoszúcu ◆ búvárruhabúvárruha
vettotissuvettotissu ◆ nedvesnedves fertőtlenítőkendőfertőtlenítőkendő
「Te-o vettotissude fuita.」 „Nedves fertőtlenítő-
kendővel megtöröltem a kezem.”

vicscsikurafutovicscsikurafuto ◆ boszorkányságboszorkányság
vigguviggu ◆ parókaparóka
viguruviguru ◆ ujgurujgur

vikipediavikipedia ◆ WikipédiaWikipédia
víkudévíkudé ◆ hétköznaphétköznap
víkuendovíkuendo ◆ hétvégehétvége
víkuendovíkuendo ◆ víkendvíkend
víku-pointovíku-pointo ◆ gyenge pontgyenge pont
víkuruvíkuru ◆ járműjármű
vínvín ◆ BécsBécs
vínvín ◆ BécsBécs
víná-sunicceruvíná-sunicceru ◆ bécsi szeletbécsi szelet
vínaszuvínaszu ◆ VénuszVénusz ◇ mironovínaszumironovínaszu milóimilói
VénuszVénusz
vincseszutádiszukuvincseszutádiszuku ◆ winchester-lemezwinchester-lemez
vincsivincsi ◆ csörlőcsörlő 「Kurumani tori cuketeattavin-
cside dorokara kuruma-o hiki ageta.」 „Az autón
volt csörlő, amivel kihúzta magát a sárból.”

vindóvindó ◆ kirakatkirakat ◇ ria-vindória-vindó hátsó ablakhátsó ablak
vindoburékávindoburéká ◆ dzsekidzseki
vindorózuvindorózu ◆ szélrózsaszélrózsa
vindósoppinguvindósoppingu ◆ kirakatnézegetéskirakatnézegetés
vindoszáfávindoszáfá ◆ szörfvitorlázószörfvitorlázó
vindoszáfinvindoszáfin ◆ széllovaglásszéllovaglás ◆ szörfözésszörfözés
vindoszáfuvindoszáfu ◆ szörfvitorlázásszörfvitorlázás
vínfúnovínfúno ◆ bécsibécsi 「Vín fúcsikin-no nikomi」
„bécsi csirke”

vinguvingu ◆ szárnyszárny ◇ garu-vingu-doagaru-vingu-doa sirály-sirály-
szárnyasszárnyas ajtóajtó ◇ garu-vingu-doagaru-vingu-doa
sirályszárny-ajtósirályszárny-ajtó
vinguszupanvinguszupan ◆ fesztávolságfesztávolság
vinkávinká ◆ indexindex ◆ irányjelzőirányjelző
vinká-ovinká-o daszudaszu ◆ indexelindexel 「Miginovinká-o da-
sita.」 „Jobbra indexeltem.” ◆ jelezjelez 「Szaszec-
uno maenivinká-o dasita.」 „A balra fordulás
előtt jeleztem.”

vinkuvinku ◆ kacsintáskacsintás
vinku-ovinku-o okuruokuru ◆ rákacsintrákacsint 「Kanodzso-va
karenivinku-o okutta.」 „A nő rákacsintott a férfi-
re.”

vinkuszuruvinkuszuru ◆ kacsingatkacsingat 「Ucukusii dzsoszeini
nandomovinkusita.」 „Egy szép nő felé kacsinga-
tott.” ◆ kacsintkacsint
vin-navin-na ◆ bécsibécsi ◆ virslivirsli
vin-návin-ná ◆ virslivirsli

AdysAdys vedingumácsi vedingumácsi – vin-ná vin-ná 39113911



vin-na-kóhívin-na-kóhí ◆ bécsi kávébécsi kávé
vin-naszószédzsivin-naszószédzsi ◆ virslivirsli
vin-ná-szószédzsivin-ná-szószédzsi ◆ virslivirsli
vin-ná-varucuvin-ná-varucu ◆ bécsi keringőbécsi keringő
vínszaiteivínszaitei ◆ bécsi döntésbécsi döntés
vintá-rizótovintá-rizóto ◆ téli üdülőhelytéli üdülőhely
vintédzsivintédzsi ◆ évjáratévjárat 「Vain-no adzsi-va vinté-
dzsinijotte csigau.」 „A bor íze az évjárattól függ.”

vintédzsikávintédzsiká ◆ veterán autóveterán autó
vipettovipetto ◆ szalonagárszalonagár
virí-o szuruvirí-o szuru ◆ egykerekezikegykerekezik
viroidoviroido ◆ viroidviroid
virugácsivirugácsi ◆ virgácsvirgács
viruszuviruszu ◆ vírusvírus ◇ konpjútá-viruszukonpjútá-viruszu számí-számí-
tógépes vírustógépes vírus
viruszuviruszu ◆ vírusvírus ◇ ancsiviruszuszofutoveaancsiviruszuszofutovea
vírusirtóvírusirtó szoftverszoftver ◇ koronaviruszukoronaviruszu koro-koro-
navírusnavírus ◇ konpjútaviruszukonpjútaviruszu számítógépesszámítógépes
vírusvírus ◇ szenzaiviruszuszenzaiviruszu látenslátens vírusvírus ◇ den-den-
siviruszusiviruszu számítógépesszámítógépes vírusvírus ◇ puroviru-puroviru-
szuszu provírusprovírus
viruszu-atakkuviruszu-atakku ◆ vírustámadásvírustámadás
viruszugakuviruszugaku ◆ virológiavirológia
viruszukanszensóviruszukanszensó ◆ vírusfertőzésvírusfertőzés
viruszukensucuviruszukensucu ◆ víruskeresésvíruskeresés
viruszukensucuszofutoveaviruszukensucuszofutovea ◆ víruskeresővíruskereső
szoftverszoftver
viruszukudzsoviruszukudzso ◆ vírusirtásvírusirtás
viruszukudzsoszofutoviruszukudzsoszofuto ◆ vírusirtóvírusirtó szoft-szoft-
verver
viruszuméruviruszuméru ◆ vírusos levélvírusos levél
viruszurjúsiviruszurjúsi ◆ virionvirion
viruszuszeiviruszuszei ◆ vírusosvírusos 「Viruszu szeikan-en」
„vírusos májgyulladás”

viruszuszeinóenviruszuszeinóen ◆ vírusosvírusos agyvelőgyulla-agyvelőgyulla-
dásdás
viruszu-szukjanviruszu-szukjan ◆ víruskeresésvíruskeresés
viruszutaiszakuviruszutaiszaku ◆ vírusirtásvírusirtás
viruszutaiszakuszofutoveaviruszutaiszakuszofutovea ◆ vírusirtóvírusirtó
szoftverszoftver

visuravisura ◆ vizslavizsla
viszukíviszukí ◆ gabonapálinkagabonapálinka ◆ whiskywhisky
vittovitto ◆ elmésségelmésség ◆ szellemességszellemesség 「Vittono
kiita hjógen」 „szellemes kifejezés”

vóvó ◆ háborúháború ◇ guróbaruvóguróbaruvó globális háborúglobális háború
vocscsivocscsi ◆ karórakaróra ◆ óraóra ◆ zsebórazsebóra ◇

szumáto-vocscsiszumáto-vocscsi okosóraokosóra
vógémuvógému ◆ háborús játékháborús játék
voivodinadzsicsisúvoivodinadzsicsisú ◆ VajdaságVajdaság AutonómAutonóm
TartományTartomány
voivodovoivodo ◆ vajdavajda
vókinguvókingu ◆ járkálásjárkálás ◆ sétaséta
vókítókívókítókí ◆ adóvevőadóvevő ◆ átbeszélőátbeszélő
vokkavokka ◆ vodkavodka
vókuin-kurózettovókuin-kurózetto ◆ gardróbszobagardróbszoba
vókumanvókuman ◆ sétálómagnósétálómagnó ◆ sétamagnósétamagnó ◆

walkmanwalkman
vómávómá ◆ melegítőmelegítő ◇ síto-vómásíto-vómá székmelegítőszékmelegítő
◇ nekku-vómánekku-vómá nyakmelegítőnyakmelegítő ◇ bencsi-vómábencsi-vómá
várakozóvárakozó tartalékjátékostartalékjátékos ◇ reggu-vómáreggu-vómá
lábmelegítőlábmelegítő
vómingu-appuvómingu-appu ◆ bemelegítésbemelegítés
vómuhagurumavómuhaguruma ◆ csigakerékcsigakerék
vorettovoretto ◆ pénztárcapénztárca ◇ densivorettodensivoretto
elektronikus pénztárcaelektronikus pénztárca
voriszu-fucuna-sotóvoriszu-fucuna-sotó ◆ WallisWallis ésés Futuna-Futuna-
szigetekszigetek
voroninsótaivoroninsótai ◆ Woronin-testWoronin-test
vorugapaikupácsivorugapaikupácsi ◆ kősüllőkősüllő
vorutovoruto ◆ voltvolt
vosurettovosuretto ◆ bidés vécébidés vécé
vótá-dogguvótá-doggu ◆ vízivízi vadászatravadászatra betanítottbetanított
kutyakutya
vótákúrávótákúrá ◆ vízadagolóvízadagoló
vótáporovótáporo ◆ vízipólóvízipóló
vótászábávótászábá ◆ vízadagolóvízadagoló
vótá-szupanieruvótá-szupanieru ◆ vízispánielvízispániel
vótászupócuvótászupócu ◆ vízi sportvízi sport
vótászuraidávótászuraidá ◆ vízi csúszdavízi csúszda
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zaza ◆ csillagjegycsillagjegy 「Mizugamezaumareno
hito」 „Vízöntő jegyében született ember” ◆ helyhely
「Kare-va ikinari za-o tatta.」 „Hirtelen felállt a
helyéről.” ◆ jegyjegy 「Vatasi-va mizugamezade-
szu.」 „Vízöntő jegyében születtem.” ◆ pozíciópozíció
「Kenrjokuno zanicuita.」 „Hatalmi pozícióba
került.” ◆ székszék 「Susóno zanicuita.」 „Elfoglalta
a miniszterelnöki széket.” ◆ ülőhelyülőhely 「Zani szu-
varu.」 „Elfoglalja ülőhelyét.” ◆ ülőkeülőke 「Iszuno
za」 „szék ülőkéje” ◇ operazaoperaza operaházoperaház ◇

operettazaoperettaza operettszínházoperettszínház ◇ kabukizakabukiza ka-ka-
buki színházbuki színház
zaazaazaazaa ◆ sistergéssistergés ◆ zuhogászuhogás
zaazaafuruzaazaafuru ◆ zuhogzuhog 「Amegazaazaa futtei-
ru.」 „Zuhog az eső.”

zaazaaiuzaazaaiu ◆ sisteregsistereg 「Radzsiogazaazaa iu.」
„Sistereg a rádió.”

zabonzabon ◆ pomelopomelo
zabuntozabunto ◆ csapkodvacsapkodva 「Namiga kaiganno iva-
o zabunto aratta.」 „A hullámok csapkodva mos-
ták a part menti sziklákat.” ◆ csobbanvacsobbanva 「Pú-
runizabunto cukatta.」 „Belecsobbantam a me-
dencébe.”

zabuntotobikomuzabuntotobikomu ◆ belecsobbanbelecsobban 「Púruni
tobi konda.」 „Belecsobbantam a medencébe.”

zabuntóto-ozabuntóto-o taterutateru ◆ csobbancsobban 「Isi-va
mizuni ocsitezabunto oto-o tateta.」 „A kő nagyot
csobbant a vízben.”

zaburitozaburito ◆ zsupszzsupsz 「Bakecukarazaburito
mizu-o kabutta.」 „Zsupsz, magamra öntöttem a
vizet a vödörből.”

zaburitoabiszeruzaburitoabiszeru ◆ zúdítzúdít 「Bakecukara ata-
mani mizu-o zaburito abiszeta.」 „A fejére zúdí-
totta a vizet a vödörből.”

zabutonzabuton ◆ párnapárna ◆ ülőpárnaülőpárna
zabuzabuzabuzabu ◆ lötykölvelötykölve 「Jófuku-o zabuzabu
aratta.」 „Lötykölve mostam a ruhát.” ◆ zúdítvazúdítva
「Atamakara mizu-o zabuzabukaketa.」 „Vizet
zúdítottam a fejére.” ◆ zúdulvazúdulva 「Mizu-va zabu-
zabu nagare konda.」 „A víz bezúdult.”

zacuzacu ◆ egyébegyéb ◆ vegyesvegyes ◇ zacuekizacueki mellékesmellékes
munkamunka ◇ zacuekizacueki apró-cseprőapró-cseprő munkamunka ◇ zak-zak-
kankan apróapró benyomásokbenyomások 「Dzsószeinicuite
zakkan-o nobemaszu.」 „Elmondanám apró be-
nyomásaimat a helyzetről.” ◇ zakkanzakkan lényeg-lényeg-
telentelen észrevételészrevétel 「Sirótomeno zakkandeszu-
ga.」 „Amatőrként szeretném elmondani az észre-
vételeimet.” ◇ zakkokuzakkoku különfélekülönféle gabonákgabonák ◇

zakkokuzakkoku egyébegyéb gabonákgabonák ◇ zassúnjúzassúnjú egyébegyéb
bevételbevétel ◇ zacusotokuzacusotoku egyébegyéb jövedelemjövedelem ◇

zacunazacuna elnagyoltelnagyolt 「Zacuna kaitó-o sita.」 „El-
nagyolt válaszokat adott.” ◇ zacunazacuna rendetlenrendetlen
「Zacuna hito」 „rendetlen ember” ◇ zacunazacuna
csapnivalócsapnivaló 「Zacuna cukuri」 „csapnivaló ki-
dolgozás” ◇ zacunazacuna felületesfelületes 「Zacuna sigoto-
va szukide-va nai.」 „Nem szeretem a felületes
munkát.”

zacubokuzacuboku ◆ bozótbozót ◆ cserjecserje
zacubunzacubun ◆ vegyes írásművekvegyes írásművek
zacubunkazacubunka ◆ vegyes írásművek írójavegyes írásművek írója
zacudanzacudan ◆ csevegéscsevegés ◆ traccsolástraccsolás ◆ tré-tré-
cseléscselés
zacudansitedzsikan-ozacudansitedzsikan-o cubuszucubuszu ◆ el-el-
traccsoljatraccsolja azaz időtidőt 「Zacudansite dzsikan-o
cubusita.」 „Eltraccsoltam az időt.” ◆ eltrécselieltrécseli
az időtaz időt
zacudanszuruzacudanszuru ◆ csevegcseveg ◆ cseverészikcseverészik ◆

traccsoltraccsol 「Zacudanszurutameni tonarino ucsini
itta.」 „Átmentem a szomszédba traccsolni.” ◆

trécseltrécsel 「Denvade muszumeto zacudansita.」
„A telefonon a lányommal trécseltem.”

zacudzsizacudzsi ◆ apró-cseprőapró-cseprő ügyekügyek 「Szaikinzac-
udzsini ovareteiru.」 „Mostanában apró-cseprő
ügyeimmel vagyok elfoglalva.” ◆ ügyes-bajosügyes-bajos
dologdolog 「Zacudzsinikamakete gobuszata itasima-
sita.」 „Ügyes-bajos dolgaim miatt nem tudtam
előbb jelentkezni.”

zacuekizacueki ◆ apró-cseprőapró-cseprő munkamunka ◆ mellékesmellékes
munkamunka
zacuekifuzacuekifu ◆ mindenesmindenes
zacuekifuzacuekifu ◆ takarítónőtakarítónő
zacuekigakarizacuekigakari ◆ mindenesmindenes
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zacugakuzacugaku ◆ különfélekülönféle ismeretekismeretek ◆ mellék-mellék-
ismeretismeret ◆ mellékismeretekmellékismeretek szerzéseszerzése ◆ mel-mel-
léktudásléktudás
zacuguzacugu ◆ különféle eszközökkülönféle eszközök
zacujózacujó ◆ apró-cseprőapró-cseprő munkamunka 「Zacujóga ói.」
„Sok apró-cseprő munkám van.”

zacumuzacumu ◆ apró-cseprőapró-cseprő munkamunka 「Ieno zacumu-
ni ovareteiru.」 „Apró-cseprő házimunkával va-
gyok elfoglalva.” ◆ apró-cseprőapró-cseprő ügyekügyek 「Za-
cumuni ovareteiru.」 „Apró-cseprő ügyekkel va-
gyok elfoglalva.” ◆ egyéb feladatokegyéb feladatok
zacunazacuna ◆ csapnivalócsapnivaló 「Zacuna cukuri」
„csapnivaló kidolgozás” ◆ elnagyoltelnagyolt 「Zacuna
kaitó-o sita.」 „Elnagyolt válaszokat adott.” ◆ fe-fe-
lületeslületes 「Zacuna sigoto-va szukide-va nai.」
„Nem szeretem a felületes munkát.” ◆ rendetlenrendetlen
「Zacuna hito」 „rendetlen ember”

zacunenzacunen ◆ zavarózavaró gondolatokgondolatok 「Zacunen-o
oi haratta.」 „Elhessegette a zavaró gondolatait.”

zacunizacuni ◆ durvándurván 「Sacsó-va dzsúgjóin-o zacuni
acukatteiru.」 „Az igazgató durván bánik az alkal-
mazottakkal.” ◆ elnagyoltanelnagyoltan 「Zacuni kaita só-
szecu」 „elnagyoltan írt regény” ◆ rendetlenülrendetlenül
「Kuruma-o csúsadzsóni zacuni ireta.」 „Rendet-
lenül parkolt a kocsival.”

zacunózacunó ◆ málhazsákmálhazsák
zacuonzacuon ◆ sistergéssistergés 「Radzsiono zacuon」
„rádió sistergése” ◆ zajzaj 「Maiku-va zacuon-o hi-
rotta.」 „A mikrofon zajt szedett fel.” ◇ kindzsi-kindzsi-
zacuonzacuon pszeudozajpszeudozaj ◇ sinzacuonsinzacuon szívzörejszívzörej
◇ hakusokuzacuonhakusokuzacuon fehérzajfehérzaj
zacusotokuzacusotoku ◆ egyéb jövedelemegyéb jövedelem
zacuzenzacuzen ◆ dzsumbujdzsumbuj 「Koko-va zacuzentosita
csiikideszu.」 „Ez a hely egy dzsumbuj.” ◆ kup-kup-
lerájleráj 「Kono heja-va zacuzentositeirujo.」 „Mi
ez a kupleráj a szobádban?” ◆ rendetlenségrendetlenség ◆

rumlirumli 「Heja-va zacuzentositeiru.」 „Rumli van a
szobájában.”

zacuzentaruzacuzentaru ◆ kuszakusza 「Kareno zacuzentaru
hanasi-va zenzenvakaranakatta.」 „Nem értettem
a kusza beszédét.” ◆ zavaroszavaros 「Zacuzentaru
kangae-o nobeta.」 „Zavaros dolgokat mondott.”

zacuzentositazacuzentosita ◆ kaotikuskaotikus 「Dóro-o hasitte-
iru kurumano zacuzentosita otoga kikoeru.」
„Hallatszik az utcán haladó autók kaotikus zaja.”
◆ rendezetlenrendezetlen

zacuzentositeiruzacuzentositeiru ◆ rendetlenrendetlen ◆ rumlisrumlis
「Tomodacsino ie-va zacuzentositeiru.」 „A bará-
tomék lakása rumlis.”

zacsózacsó ◆ igazgatóigazgató 「Kare-va szákaszuno zacsó-
o cutometeiru.」 „Ő a cirkuszigazgató.” ◆ vita-vita-
vezetővezető
zadanzadan ◆ asztaliasztali beszélgetésbeszélgetés ◆ társalgástársalgás
「Kare-va zadanga dzsózudearu.」 „Jó társalgó.”

zadankaizadankai ◆ vitafórumvitafórum
zadan-nomeisuzadan-nomeisu ◆ jó társalgójó társalgó
zagasirazagasira ◆ színigazgatószínigazgató
zagasirakeruzagasirakeru ◆ megfagymegfagy aa levegőlevegő 「Kareno
hacugende zaga siraketa.」 „A megjegyzésére
megfagyott a levegő.”

zagurizaguri ◆ hengereshengeres süllyesztéssüllyesztés ◆ süllyesz-süllyesz-
téstés
zahjózahjó ◆ koordinátakoordináta ◇ kjokuzahjókjokuzahjó polárko-polárko-
ordinátaordináta ◇ tatedzsikunozahjótatedzsikunozahjó függőlegesfüggőleges
koordinátakoordináta ◇ tatedzsikunozahjótatedzsikunozahjó ordinátaordináta
◇ csokkakuzahjócsokkakuzahjó derékszögűderékszögű koordinátakoordináta ◇

jokodzsikunozahjójokodzsikunozahjó vízszintesvízszintes koordinátakoordináta
◇ jokodzsikunozahjójokodzsikunozahjó abszcisszaabszcissza
zahjódzsikuzahjódzsiku ◆ koordinátatengelykoordinátatengely
zahjóhenkanzahjóhenkan ◆ koordináta-transzformációkoordináta-transzformáció

zahjókeizahjókei ◆ koordináta-rendszerkoordináta-rendszer ◇ encsú-encsú-
zahjókeizahjókei hengereshengeres koordináta-rendszerkoordináta-rendszer ◇

entózahjókeientózahjókei hengereshengeres koordináta-koordináta-
rendszerrendszer ◇ kidzsunzahjókeikidzsunzahjókei vonatkozta-vonatkozta-
tásitási koordináta-rendszerkoordináta-rendszer ◇ kjúzahjókeikjúzahjókei
gömbigömbi koordináta-rendszerkoordináta-rendszer ◇ kjúmenzahjó-kjúmenzahjó-
keikei gömbkoordináta-rendszergömbkoordináta-rendszer ◇ kjokuzah-kjokuzah-
jókeijókei polárispoláris koordináta-rendszerkoordináta-rendszer ◇ sakó-sakó-
zahjókeizahjókei ferdeszögűferdeszögű koordináta-rendszerkoordináta-rendszer
◇ csokkózahjókeicsokkózahjókei derékszögűderékszögű koordináta-koordináta-
rendszerrendszer
zaizai ◆ állomásozóállomásozó ◆ külterületkülterület 「Odavarano
zaini szundeiru.」 „Odavara külterületén lakom.”
◆ tartózkodótartózkodó 「Zaihangarí nihondzsin」 „Ma-
gyarországon tartózkodó japánok” ◆ vidékvidék 「Za-
ino mono」 „vidéki ember” ◇ zainicsizainicsi Japán-Japán-
banban állomásozóállomásozó 「Zainicsibeigun.」 „Japánban
állomásozó amerikai hadsereg.” ◇ zaihangarízaihangarí
MagyarországonMagyarországon akkreditáltakkreditált 「Zaihangarí
nihontaisi」 „Magyarországon akkreditált japán
nagykövet” ◇ zaihangarízaihangarí magyarországimagyarországi
「Zaihangarí nihonkokutaisikan」 „Magyaror-
szági japán nagykövetség”
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zaizai ◆ alapanyagalapanyag ◆ faanyagfaanyag ◆ pásztapászta ◆ te-te-
hetséghetség 「Júino zai」 „tehetséges ember” ◇ sú-sú-
zaizai őszi pásztaőszi pászta ◇ sunzaisunzai tavaszi pásztatavaszi pászta
zaizai ◆ vagyonvagyon 「Mizukara zai-o kizuita.」 „Egy-
magában tett szert vagyonára.”

zaizai ◆ ülésrendülésrend ◆ ülőhelyzetülőhelyzet
zaizai ◆ szerszer ◇ kóganzaikóganzai rákellenesrákellenes gyógy-gyógy-
szerszer ◇ szaszszozaiszaszszozai patkányméregpatkányméreg ◇ szan-szan-
zaizai porpor alakúalakú gyógyszergyógyszer ◇ bitaminzaibitaminzai vita-vita-
minkészítményminkészítmény
zaiakuzaiaku ◆ bűnbűn 「Zaiaku-o okaszu.」 „Bűnt követ
el.” ◆ bűntettbűntett 「Zaiaku-o abaita.」 „Leleplez-
tem a bűntettet.”

zaiakukanzaiakukan ◆ bűntudatbűntudat 「Kebjóde sigotoba-o
szótaisite zaiakukan-o kandzsita.」 „Bűntudatom
volt, hogy betegséget színlelve előbb hazamentem
a munkahelyemről.”

zaiakukan-nakuzaiakukan-naku ◆ mindenminden továbbitovábbi nélkülnélkül
「Zaiakukannaku inu-o morino nakani szuteta.」
„A kutyájukat minden további nélkül az erdőben
hagyták.”

zaibacuzaibacu ◆ konszernkonszern 「Szumitomozaibacu」
„Szumitomo konszern” ◆ mágnásmágnás ◆ pénzügyipénzügyi
érdekcsoportérdekcsoport 「Zaibacukaitai sirei」 „pénz-
ügyi érdekcsoportokat feloszlató utasítás” ◆ za-za-
ibacuibacu ◇ sinkózaibacusinkózaibacu oligarchaoligarcha
zaibeihódzsinzaibeihódzsin ◆ Amerikában élő japánAmerikában élő japán
zaibucuzaibucu ◆ pénzpénz ésés értéktárgyértéktárgy ◆ vagyonvagyon ◆

vagyontárgyvagyontárgy
zaibunbenzaibunben ◆ ülve szülésülve szülés
zaicsúzaicsú ◆ tartalmaztartalmaz 「Inszacubucuzaicsú」
„Nyomtatványt tartalmaz!”

zaidanzaidan ◆ alapítványalapítvány 「Kagakuzaidan」 „tudo-
mányos alapítvány”

zaidanhódzsinzaidanhódzsin ◆ alapítványalapítvány
zaidzsózaidzsó ◆ bűnösségbűnösség 「Zaidzsó-o mitomeru.」
„Elismeri a bűnösségét.” ◆ bűnügybűnügy körülményeikörülményei
「Zaidzsó-o tori siraberu.」 „Kivizsgálják a bűn-
ügy körülményeit.” ◆ bűnügybűnügy részleteirészletei
「Zaidzsó-o jomi ageru.」 „Ismertetik a bűnügy
részleteit.”

zaidzsóninpizaidzsóninpi ◆ bűnbűn elismeréseelismerése vagyvagy taga-taga-
dásadása ◆ bűnösnekbűnösnek érzi-eérzi-e magátmagát 「Hikokunin-
va zaidzsóninpi-o tovareta.」 „A vádlottól meg-
kérdezték, bűnösnek érzi-e magát.”

zaidzsósozaidzsóso ◆ vádiratvádirat
zaidzsúzaidzsú ◆ tartózkodástartózkodás
zaidzsúnozaidzsúno ◆ tartózkodótartózkodó 「Kore-va kaigaiza-
idzsúnobidzsineszuman mukenoszábiszudeszu.」
„A szolgáltatásunk a külföldön tartózkodó üzlet-
embereket segíti.”

zaidzsúsazaidzsúsa ◆ ottott élőélő emberember 「Ken-
naizaidzsúsa」 „a megyében élő ember” ◆ rezi-rezi-
densdens
zaidzsúszuruzaidzsúszuru ◆ tartózkodiktartózkodik 「Kare-va ano
kunini szannen zaidzsúsitakotogaaru.」 „Három
évet tartózkodott abban az országban.”

zaigaizaigai ◆ külföldikülföldi 「Zaigaitóhjó」 „külföldi sza-
vazat” ◆ külföldönkülföldön élőélő 「Zaigaihangarí dzsin」
„külföldön élő magyar”

zaigaihódzsinzaigaihódzsin ◆ külföldön élő japánkülföldön élő japán
zaigaikókanzaigaikókan ◆ külképviseletkülképviselet
zaigaisiszanzaigaisiszan ◆ külföldön lévő vagyonkülföldön lévő vagyon
zaigakuzaigaku ◆ tanulói viszonytanulói viszony
zaigakucsúnozaigakucsúno ◆ beiratkozottbeiratkozott 「Zaigakucsú-
no gakuszei」 „beiratkozott tanuló” ◆ diákdiák jog-jog-
viszonyúviszonyú
zaigakudzsidaizaigakudzsidai ◆ diákévekdiákévek
zaigakukikanzaigakukikan ◆ tanulmányi időtanulmányi idő
zaigakusómeisozaigakusómeiso ◆ tanulóitanulói viszonyviszony igazolá-igazolá-
sasa
zaigakuszeizaigakuszei ◆ növendéknövendék
zaigakuszuruzaigakuszuru ◆ hallgatójahallgatója egyegy egyetem-egyetem-
neknek 「Tókjódaigakuni zaigakusiteiru.」 „A Toki-
ói Egyetem hallgatója.” ◆ tanulójatanulója egyegy iskolá-iskolá-
naknak 「Tonaino kótógakkóni zaigakusiteiru.」 „A
főváros egyik gimnáziumának tanulója.”

zaigenzaigen ◆ anyagianyagi forrásforrás 「Kareno zaigen-va
kokacusiteiru.」 „Kiapadtak az anyagi forrásai.”
◆ anyagianyagi háttérháttér 「Singakunotameno zaigen-va
kakuhodekinakatta.」 „Nem tudta biztosítani az
anyagi hátteret a továbbtanuláshoz.”

zaigógundzsinzaigógundzsin ◆ tartalékos katonatartalékos katona
zaihangarízaihangarí ◆ magyarországimagyarországi 「Zaihangarí ni-
honkokutaisikan」 „Magyarországi japán nagy-
követség” ◆ MagyarországonMagyarországon akkreditáltakkreditált
「Zaihangarí nihontaisi」 „Magyarországon akk-
reditált japán nagykövet”
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zaihózaihó ◆ kincskincs 「Nivani zaihó-o umeta.」 „El-
ásta a kincset a kertben.” ◆ vagyonvagyon 「Zaihó-o
acumeta.」 „Vagyont halmozott fel.”

zaiizaii ◆ országlásországlás ◆ uralkodásuralkodás ◇ zaiikikanzaiikikan
uralkodásuralkodás időtartamaidőtartama ◇ zaiiszuruzaiiszuru trónontrónon
vanvan 「Kokuó-va nagaku zaiisiteita.」 „A király
sokáig volt trónon.”

zaiicsúzaiicsú ◆ uralkodásuralkodás alattalatt 「Tennóno zaiicsú-
va gengó-o kaenai szeidoga szadamerareta.」
„Szabályozták, hogy a császár uralkodási ideje
alatt ne változhasson meg az évjel.”

zaiikikanzaiikikan ◆ uralkodás időtartamauralkodás időtartama
zaiinzaiin ◆ intézetben tartózkodásintézetben tartózkodás
zaiiszuruzaiiszuru ◆ trónontrónon vanvan 「Kokuó-va nagaku
zaiisiteita.」 „A király sokáig volt trónon.”

zaijazaija ◆ ellenzékiségellenzékiség 「Zaijató」 „ellenzéki
párt” ◆ hovatartozáshovatartozás nélküliségnélküliség 「Zaijaga-
kusa」 „hovatartozás nélküli tudós” ◆ kormá-kormá-
nyon kívüliségnyon kívüliség
zaikazaika ◆ bűnbűn 「Zaika-o okasita.」 „Bűnt követett
el.” ◆ bűncselekménybűncselekmény 「Zaika-o kaszaneta.」
„Sorozatos bűncselekményt követett el.” ◆ bün-bün-
tetéstetés
zaikazaika ◆ pénz és értéktárgypénz és értéktárgy ◆ vagyonvagyon
zaikazaika ◆ árukészletárukészlet ◆ raktárállományraktárállomány ◆

raktárkészletraktárkészlet
zaikazaika ◆ bűntény vagy mulasztásbűntény vagy mulasztás
zaikaizaikai ◆ pénzvilágpénzvilág
zaikaidantaizaikaidantai ◆ pénzügyipénzügyi vezetőkvezetők szerve-szerve-
zetezete
zaikaidzsidzsózaikaidzsidzsó ◆ pénzvilág helyzetepénzvilág helyzete
zaikaidzsinzaikaidzsin ◆ bankárbankár ◆ pénzemberpénzember ◆ pénz-pénz-
ügyi vezetőügyi vezető
zaikezaike ◆ laikuslaikus buddhistabuddhista ◆ otthoniotthoni vallás-vallás-
gyakorlatgyakorlat ◆ vidékividéki házház 「Zaikeszodacsi」 „vi-
déken nevelkedett”

zaikeszórjozaikeszórjo ◆ nem aktív szerzetesnem aktív szerzetes
zaikinzaikin ◆ kiküldetéskiküldetés 「Zaikinteate」 „kikülde-
tési pótlék” ◆ szolgálatbanszolgálatban levéslevés 「Csihózai-
kinno kómuin」 „vidéken szolgálatban lévő közal-
kalmazott”

zaikjózaikjó ◆ TokióbanTokióban élésélés ◆ tokióitokiói 「Zaikjóte-
rebi kjoku」 „tokiói tévéállomás”

zaikozaiko ◆ árukészletárukészlet 「Zaiko-o motanai sóbai」
„árukészlet nélküli árusítás” ◆ készletkészlet 「Buhin-
no zaiko-o sirabeta.」 „Megnéztem van-e kész-
leten alkatrész.” ◆ raktárkészletraktárkészlet 「Kadzsóna
zaiko-o kakaeteiru.」 „Túl nagy raktárkészletet
tart.” ◇ kisuzaikokisuzaiko nyitónyitó készletkészlet ◇ zaikoga-zaikoga-
aruaru raktáronraktáron vanvan 「Kono sóhin-va zaikogaari-
maszuka?」 „Ebből a termékből van raktáron?”
◇ teitaizaikoteitaizaiko elfekvőelfekvő készletkészlet ◇ fudózaikofudózaiko
elfekvőelfekvő készletkészlet ◇ furjózaikofurjózaiko elfekvőelfekvő rak-rak-
tárkészlettárkészlet
zaikofutteizaikofuttei ◆ raktárkészlet elfogyásaraktárkészlet elfogyása
zaikofutteihinzaikofutteihin ◆ hiánycikkhiánycikk
zaikogaaruzaikogaaru ◆ raktáronraktáron vanvan 「Kono sóhin-
va zaikogaarimaszuka?」 „Ebből a termékből van
raktáron?” ◆ vanvan raktáronraktáron 「Zaikogaarukadó-
ka sirabemaszu.」 „Megnézem, hogy van-e belőle
raktáron.”

zaikogireninaruzaikogireninaru ◆ kifogykifogy aa raktárbólraktárból 「Ko-
no buhin-va zaikogireninatta.」 „Ez az alkatrész
kifogyott a raktárból.”

zaikohinzaikohin ◆ raktárállományraktárállomány 「Zaikohin-va iro-
irodesita.」 „A raktárállomány változatos volt.” ◆

raktári cikkraktári cikk
zaikohjózaikohjó ◆ raktárjegyzékraktárjegyzék
zaikoiszszózaikoiszszó ◆ raktárkisöprésraktárkisöprés ◆ raktársöp-raktársöp-
résrés
zaikokadzsózaikokadzsó ◆ raktárkészlet-feleslegraktárkészlet-felesleg
zaikokanrizaikokanri ◆ anyagkezelésanyagkezelés
zaikószeizaikószei ◆ beiratkozott diákbeiratkozott diák
zaimokuzaimoku ◆ épületfaépületfa ◆ faanyagfaanyag
zaimokujazaimokuja ◆ fakereskedőfakereskedő
zaimokukiridasizaimokukiridasi ◆ fakitermelésfakitermelés
zaimokuokibazaimokuokiba ◆ fatelepfatelep
zaimokusózaimokusó ◆ fakereskedőfakereskedő
zaimuzaimu ◆ pénzügypénzügy
zaimudaidzsinzaimudaidzsin ◆ pénzügyminiszterpénzügyminiszter
zaimuhókokusozaimuhókokuso ◆ pénzügyi jelentéspénzügyi jelentés
zaimuridzsizaimuridzsi ◆ pénzügyi igazgatópénzügyi igazgató
zaimusózaimusó ◆ pénzügyminisztériumpénzügyminisztérium ◆ Pénzügy-Pénzügy-
minisztériumminisztérium
zaimusózaimusó ◆ pénzügyminiszterpénzügyminiszter
zaimusohjózaimusohjó ◆ eredménykimutatáseredménykimutatás ◆ pénz-pénz-
ügyi beszámolóügyi beszámoló
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zainzain ◆ színtársulat tagjaszíntársulat tagja
zainicsizainicsi ◆ JapánbanJapánban állomásozóállomásozó 「Zainicsi-
beigun.」 „Japánban állomásozó amerikai hadse-
reg.” ◆ JapánbanJapánban tartózkodótartózkodó 「Zainicsigai-
kokudzsin」 „Japánban tartózkodó külföldiek”

zaininzainin ◆ bűnelkövetőbűnelkövető
zaininzainin ◆ hivatali szolgálathivatali szolgálat
zainincsúnizainincsúni ◆ hivatalihivatali idejeideje alattalatt
「Szóridaidzsin-va zainincsúni sibósita.」 „A mi-
niszterelnök hivatali ideje alatt hunyt el.”

zaininkikanzaininkikan ◆ hivatalbanhivatalban töltötttöltött időidő ◆ hi-hi-
vatali idővatali idő ◆ szolgálati időszolgálati idő
zaininszuruzaininszuru ◆ hivatalbanhivatalban vanvan 「Sicsóno so-
kuni csókinivatari zaininsita.」 „A polgármester
hosszú ideig volt hivatalban.”

zairaikógjózairaikógjó ◆ hagyományos iparhagyományos ipar
zairainozairaino ◆ bevettbevett 「Zairaino súkan」 „bevett
szokás” ◆ hagyományoshagyományos 「Zairaino suhó」 „ha-
gyományos módszer” ◆ meglévőmeglévő 「Zairaino tec-
udóroszen」 „meglévő vasútvonal” ◆ őshonosőshonos
「Zairaino kame」 „őshonos teknős”

zairaisuzairaisu ◆ őshonos fajőshonos faj
zairaiszenzairaiszen ◆ eddigieddigi vasútvonalvasútvonal ◆ hagyomá-hagyomá-
nyosnyos vasútvonalvasútvonal 「Sinkanszento zairaiszen」
„sinkanszen és hagyományos vasútvonal”

zairjózairjó ◆ alapanyagalapanyag 「Kono zairjódeii szeihin-
va cukuremaszen.」 „Ebből az alapanyagból nem
lehet jó terméket készíteni.” ◆ anyaganyag 「Kono
hanasi-va bokuno sószecuno zairjóninaru.」 „Ez a
történet anyag lesz a novellámhoz.” ◆ hozzávalóhozzávaló
「Hitorivakano zairjó」 „hozzávalók egy személy-
re” ◇ genzairjógenzairjó alapanyagalapanyag ◇ kencsikuzairjókencsikuzairjó
építőanyagépítőanyag ◇ szóbazairjószóbazairjó piacotpiacot befolyá-befolyá-
solósoló tényezőtényező ◇ tainecuzairjótainecuzairjó hőállóhőálló anyaganyag
「Doraijá-va tainecuzairjóde dekiteiru.」 „A haj-
szárító hőálló anyagból készül.”

zairjófuszokuzairjófuszoku ◆ nyersanyaghiánynyersanyaghiány
zairjóhizairjóhi ◆ anyagköltséganyagköltség ◆ nyersanyag-nyersanyag-
költségköltség
zairjókakakuzairjókakaku ◆ anyagáranyagár
zairjokuzairjoku ◆ pénzügyipénzügyi erőerő 「Zairjokunimono-
o ivaszeta.」 „A pénzügyi erejét vetette latba.” ◆

tőkeerőtőkeerő
zairjokunoaruzairjokunoaru ◆ gazdaggazdag 「Zairjokunoaru
hito」 „gazdag ember”

zairjúzairjú ◆ idegenben tartózkodásidegenben tartózkodás
zairjúhódzsinzairjúhódzsin ◆ idegenbenidegenben tartózkodótartózkodó ja-ja-
pánpán
zairjúkádozairjúkádo ◆ tartózkodási igazolványtartózkodási igazolvány
zairjúkikanzairjúkikan ◆ tartózkodási időtartózkodási idő
zairjúnozairjúno ◆ idegenbenidegenben tartózkodótartózkodó ◆ tartóz-tartóz-
kodókodó
zairjúsikakuzairjúsikaku ◆ vízum típusavízum típusa
zairjúsikakusómeisozairjúsikakusómeiso ◆ vízumkategória-vízumkategória-
megfelelési bizonyítványmegfelelési bizonyítvány
zairjúszuruzairjúszuru ◆ idegenbenidegenben tartózkodiktartózkodik ◆

tartózkodiktartózkodik
zairuzairu ◆ hegymászókötélhegymászókötél ◇ nairon-zairunairon-zairu nej-nej-
lonkötéllonkötél
zaíruzaíru ◆ ZaireZaire
zaisaszuruzaisaszuru ◆ cégnél vancégnél van
zaisicuzaisicu ◆ anyagminőséganyagminőség ◆ anyagtulajdon-anyagtulajdon-
ságság ◆ épületfa minőségeépületfa minősége
zaisokuzaisoku ◆ állományban levésállományban levés
zaisokucsúzaisokucsú ◆ szolgálati ideje alattszolgálati ideje alatt
zaisokucsúnozaisokucsúno ◆ alkalmazásbanalkalmazásban lévőlévő 「Za-
isokucsúno hito」 „alkalmazásban lévő ember”

zaisokukikanzaisokukikan ◆ szolgálati időszolgálati idő
zaisokusazaisokusa ◆ állományállomány 「Zaisokusani taisite-va
maitosi, teikikenkósindanga dzsissiszareteiru.」
„Minden évben rendszeres orvosi vizsgálatnak ve-
tetik alá az állományt.”

zaisokuszuruzaisokuszuru ◆ állománybanállományban vanvan 「Kono isa-
va honbjóinni zaisokusiteiru.」 „Ez az orvos a mi
kórházunk állományában van.”

zaiszanzaiszan ◆ javajava 「Zaiszan-o fujasita.」 „Gyara-
pítottam a javaimat.” ◆ javakjavak 「Kunino zaiszan-
va acscsikocscsikara ubavareta.」 „Széthordták az
ország javait.” ◆ vagyonvagyon 「Keibani szubeteno
zaiszan-o cuijasita.」 „A lóversenyen az összes va-
gyonát eljátszotta.” ◆ vagyontárgyvagyontárgy 「Kodzsin-
no zaiszan-o szózokuszuru.」 „Örökli az elhunyt
vagyontárgyait.” ◇ kakusizaiszankakusizaiszan titkolttitkolt va-va-
gyongyon ◇ kjódózaiszankjódózaiszan közösközös vagyonvagyon ◇ kójú-kójú-
zaiszanzaiszan közvagyonközvagyon ◇ kokujúzaiszankokujúzaiszan államiállami
vagyonvagyon ◇ sijúzaiszansijúzaiszan magánvagyonmagánvagyon ◇ zen-zen-
zaiszanzaiszan összesösszes vagyonvagyon ◇ csitekizaiszancsitekizaiszan
szellemiszellemi tulajdontulajdon ◇ mukeizaiszanmukeizaiszan eszmeieszmei
értékérték 「Sin-jó-va mukeizaiszandearu.」 „A bi-
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zalomnak eszmei értéke van.” ◇ júkeizaiszanjúkeizaiszan
kézzelfogható vagyonkézzelfogható vagyon
zaiszancsósozaiszancsóso ◆ vagyonbevallásvagyonbevallás
zaiszangafueruzaiszangafueru ◆ gyarapodikgyarapodik 「Anino za-
iszanga fueta.」 „A bátyám gyarapodott.” ◆ gya-gya-
rapszikrapszik 「Kaisano zaiszanga fueteiru.」 „Gya-
rapszik a vállalat.”

zaiszangafuerukotozaiszangafuerukoto ◆ gyarapodásgyarapodás
zaiszanhogozaiszanhogo ◆ vagyonvédelemvagyonvédelem
zaiszanhokenzaiszanhoken ◆ vagyonbiztosításvagyonbiztosítás
zaiszankazaiszanka ◆ gazdaggazdag emberember ◆ vagyonosvagyonos em-em-
berber
zaiszankanrizaiszankanri ◆ vagyonkezelésvagyonkezelés
zaiszankanrininzaiszankanrinin ◆ vagyonkezelővagyonkezelő
zaiszankókaizaiszankókai ◆ vagyonnyilatkozatvagyonnyilatkozat
zaiszanmeatenikekkonsijótoszuruhitozaiszanmeatenikekkonsijótoszuruhito ◆

hozományvadászhozományvadász
zaiszanmokurokuzaiszanmokuroku ◆ vagyonleltárvagyonleltár
zaiszan-noaruzaiszan-noaru ◆ vagyonosvagyonos
zaiszan-nonaizaiszan-nonai ◆ vagyontalanvagyontalan
zaiszan-nozókazaiszan-nozóka ◆ vagyonosodásvagyonosodás
zaiszanósúzaiszanósú ◆ vagyonelkobzásvagyonelkobzás
zaiszanszasioszaezaiszanszasioszae ◆ vagyonlefoglalásvagyonlefoglalás
zaiszeizaiszei ◆ költségvetésköltségvetés 「Zaiszeino hippa-
ku」 „szűkös költségvetés” ◆ pénzgazdálkodáspénzgazdálkodás
◆ pénzügypénzügy 「Macsino zaiszei-va kibisii.」 „Baj
van a város pénzügyeivel.” ◇ akadzsizaiszeiakadzsizaiszei
deficitesdeficites gazdálkodásgazdálkodás ◇ kokkazaiszeikokkazaiszei ál-ál-
lamháztartáslamháztartás ◇ kokkazaiszeikokkazaiszei államiállami pénz-pénz-
gazdálkodásgazdálkodás ◇ sinozaiszeisinozaiszei városivárosi pénzgaz-pénzgaz-
dálkodásdálkodás ◇ szekkjokuzaiszeiszekkjokuzaiszei expanziósexpanziós
pénzügyi politikapénzügyi politika
zaiszeizaiszei ◆ életben létéletben lét
zaiszeiakadzsizaiszeiakadzsi ◆ költségvetési hiányköltségvetési hiány
zaiszeicsúzaiszeicsú ◆ életébenéletében
zaiszeidzsótaizaiszeidzsótai ◆ pénzügyipénzügyi helyzethelyzet 「Kigjó-
no zaiszeidzsótai-o haakusiteiru.」 „Tisztában va-
gyok a vállalat pénzügyi helyzetével.”

zaiszeiendzsozaiszeiendzso ◆ pénzügyi segítségpénzügyi segítség
zaiszeihatanzaiszeihatan ◆ pénzügyi összeomláspénzügyi összeomlás
zaiszeihózaiszeihó ◆ pénzügyi törvénypénzügyi törvény
zaiszeihókokuzaiszeihókoku ◆ pénzügyi jelentéspénzügyi jelentés
zaiszeikikizaiszeikiki ◆ pénzügyi válságpénzügyi válság

zaiszeikinsukuzaiszeikinsuku ◆ pénzügyi megszorításpénzügyi megszorítás
zaiszeikomonzaiszeikomon ◆ költségvetési tanácsadóköltségvetési tanácsadó
zaiszeikon-nanzaiszeikon-nan ◆ anyagianyagi nehézségnehézség
「Zaiszeikon-nanni ocsiitta.」 „Anyagi nehézsé-
geim támadtak.”

zaiszeinanzaiszeinan ◆ pénzügyipénzügyi gondgond 「Dzsútakurón-
de zaiszeinanni ocsiitta.」 „A lakáshitelem miatt
pénzügyi gondba kerültem.”

zaiszeinendozaiszeinendo ◆ pénzügyi évpénzügyi év
zaiszeiszeiszakuzaiszeiszeiszaku ◆ költségvetésiköltségvetési politikapolitika

zaiszeiszuruzaiszeiszuru ◆ életben vanéletben van
zaiszekizaiszeki ◆ állománybanállományban levéslevés ◆ beiratko-beiratko-
zászás
zaiszekicsúnozaiszekicsúno ◆ beiratkozottbeiratkozott 「Hongakuni
zaiszekicsúno rjúgakuszei-va dzsúmeideszu.」 „A
beiratkozott vendégdiákjaink száma 10 fő.”

zaiszekisazaiszekisa ◆ állomány tagjaállomány tagja
zaiszekisómeisozaiszekisómeiso ◆ iskolaiiskolai igazolványigazolvány ◆

tagsági igazolványtagsági igazolvány
zaiszekiszuruzaiszekiszuru ◆ bebe vanvan iratkozvairatkozva 「Dódzsi-
ni futacuno daigakuni zaiszekisiteimaszu.」 „Egy-
szerre két egyetemre vagyok beiratkozva.”

zaiszuzaiszu ◆ japánjapán székszék ◆ lábláb nélkülinélküli támlás-támlás-
székszék
zaitazaita ◆ padlódeszkapadlódeszka ◆ széklapszéklap
zaitakuzaitaku ◆ otthonotthon tartózkodástartózkodás 「Szenszei-va
gozaitakudeszuka?」 „A tanár úr otthon van?”

zaitakuirjózaitakuirjó ◆ otthon gyógyításotthon gyógyítás
zaitakukinmuzaitakukinmu ◆ otthoniotthoni munkavégzésmunkavégzés
「Kanszensóno aidaha zaitakukinmunisita.」 „A
járvány idején otthoni munkavégzésre rendezked-
tem be.” ◆ távmunkatávmunka 「Zaitakukinmuszuru.」
„Távmunkát végzek.”

zajakuzajaku ◆ kúpkúp 「Kodomoni zajaku-o ireta.」
„Felnyomtam a gyereknek egy kúpot.” ◆ végbél-végbél-
kúpkúp
zajokuzajoku ◆ ülőfürdőülőfürdő
zajúzajú ◆ életetéletet meghatározómeghatározó jelentőségjelentőség ◆

karnyújtásnyikarnyújtásnyi közelségközelség ◆ kezekeze ügyeügye 「Ko-
no dzsisoo zajúni szonaeteiru.」 „Ez a szótár min-
dig a kezem ügyében van.” ◇ zajúnosozajúnoso életétéletét
meghatározómeghatározó könyvkönyv 「Beszuto-o cukuszukoto-
o zajúno sokara oszovatta.」 „Az életemet megha-
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tározó könyvemnek köszönhetem, hogy a legjob-
bat tudtam nyújtani.”

zajúnomeizajúnomei ◆ jelmondatjelmondat ◆ mottómottó
zajúnosozajúnoso ◆ életétéletét meghatározómeghatározó könyvkönyv
「Beszuto-o cukuszukoto-o zajúno sokara oszo-
vatta.」 „Az életemet meghatározó könyvemnek
köszönhetem, hogy a legjobbat tudtam nyújtani.”

zakjózakjó ◆ szórakoztatásszórakoztatás 「Zakjóni uta-o utat-
ta.」 „Dallal szórakoztatta a vendégeket.” ◆ vic-vic-
celődéscelődés
zakkazakka ◆ aprócikkaprócikk ◆ vegyes áruvegyes áru
zakkajazakkaja ◆ fűszeresfűszeres ◆ vegyesáru-boltvegyesáru-bolt ◆ ve-ve-
gyesboltgyesbolt
zakkanzakkan ◆ apróapró benyomásokbenyomások 「Dzsószeinicuite
zakkan-o nobemaszu.」 „Elmondanám apró be-
nyomásaimat a helyzetről.” ◆ lényegtelenlényegtelen ész-ész-
revételrevétel 「Sirótomeno zakkandeszuga.」 „Ama-
tőrként szeretném elmondani az észrevételeimet.”

zakkasózakkasó ◆ szatócsboltszatócsbolt
zakkasóninzakkasónin ◆ szatócsszatócs
zakkatenzakkaten ◆ vegyesboltvegyesbolt
zakkenzakken ◆ kisebbkisebb ügyekügyek 「Mazu zakken-o kata-
zuketa.」 „Először a kisebb ügyeket intéztem el.”

zakkizakki ◆ különbözőkülönböző feljegyzésekfeljegyzések ◇ sinpenz-sinpenz-
akkiakki személyes feljegyzésekszemélyes feljegyzések
zakkicsózakkicsó ◆ jegyzetfüzetjegyzetfüzet
zakkinzakkin ◆ különfélekülönféle gombákgombák ◆ szaprofitaszaprofita
gombagomba
zakkjozakkjo ◆ együtt lakásegyütt lakás
zakkjobiruzakkjobiru ◆ többfunkciós épülettöbbfunkciós épület
zakkjobózakkjobó ◆ közös cellaközös cella
zakkjokószokuzakkjokószoku ◆ közös fogságközös fogság
zakkjoszuruzakkjoszuru ◆ együttegyütt élél 「Kono csiikini-va
ikucukano sószúminzokuga zakkjositeiru.」
„Ezen a területen együtt élnek a kisebbségi nem-
zetiségek.” ◆ együttegyütt lakiklakik 「Onadzsi hejani
dandzsoga zakkjositeiru.」 „Együtt laknak a fér-
fiak és a nők ebben a szobában.” ◆ osztozikosztozik
「Konobiruni-va szamazamana kigjóga zakkjosi-
teiru.」 „Ennek az épületnek az irodáin sok cég
osztozik.”

zakkokuzakkoku ◆ egyébegyéb gabonákgabonák ◆ különfélekülönféle ga-ga-
bonákbonák
zakkonzakkon ◆ csoportházasságcsoportházasság

zakkuzakku ◆ hátizsákhátizsák
zakkubaran-nazakkubaran-na ◆ nyíltnyílt 「Zakkubaran-na fun-
iki」 „nyílt légkör” ◆ őszinteőszinte 「Zakkubaran-
na hanasi」 „őszinte beszéd” ◆ szókimondószókimondó
「Zakkubaran-na hito」 „szókimondó ember”

zakkubaran-nizakkubaran-ni ◆ nyíltannyíltan 「Najami-va
zakkubaran-ni szódansitekudaszai.」 „Nyíltan
beszélje meg velünk, ha valami bántja.” ◆ őszin-őszin-
téntén 「Zakkubaran-ni hanaszu.」 „Őszintén be-
szél.”

zakkurizakkuri ◆ felhasadvafelhasadva 「Zakkurito vareta ki-
zugucsi」 „felhasadt seb” ◆ lazánlazán 「Zakkuri
amu」 „lazán köt” ◆ nagyjábólnagyjából 「Dentakuna-
sidezakkuri keiszansita.」 „Számológép nélkül,
nagyjából számoltam.”

zakkuritokiruzakkuritokiru ◆ felhasítfelhasít 「Torino onaka-o
zakkurito kitta.」 „Késsél felhasította a csirke ha-
sát.” ◆ széthasítszéthasít 「Kjabecu-o zakkurito kitta.」
„Széthasította a káposztafejet.”

zakozako ◆ halivadék-keverékhalivadék-keverék ◇ zakoneszuruzakoneszuru
zsúfoltanzsúfoltan alszikalszik 「Szemai hejani zakonesita.」
„Zsúfoltan aludtunk egy kis szobában.” ◇ zako-zako-
nototomadzsirinototomadzsiri senkisenki aa nagynagy emberekemberek kö-kö-
zöttzött
zakózakó ◆ ülveülve mértmért magasságmagasság 「Zakóno hikui
hito」 „kis magasságú ember”

zakocuzakocu ◆ ülőcsontülőcsont
zakocusinkeizakocusinkei ◆ ülőidegülőideg
zakocusinkeicúzakocusinkeicú ◆ isiászisiász ◆ ülőidegzsábaülőidegzsába
zakonezakone ◆ tömegszálláson alvástömegszálláson alvás
zakoneszuruzakoneszuru ◆ zsúfoltanzsúfoltan alszikalszik 「Szemai
hejani zakonesita.」 „Zsúfoltan aludtunk egy kis
szobában.”

zakonototomadzsirizakonototomadzsiri ◆ senkisenki aa nagynagy embe-embe-
rek közöttrek között
zakurozakuro ◆ gránátalmagránátalma
zakurogucsizakurogucsi ◆ fürdőajtófürdőajtó
zakuroisizakuroisi ◆ gránátgránát
zakuzakusitazakuzakusita ◆ dorozmásdorozmás ◆ rücskösrücskös 「Za-
kuzakusitaszukón.」 „Rücskös tetejű pogácsa.”

zakuzakutozakuzakuto ◆ csikorogvacsikorogva 「Dzsarimicsi-o za-
kuzakuto aruita.」 „Csikorgó léptekkel mentem
a kavicsos úton.” ◆ durvándurván 「Kjabecu-o zaku-
zakuto kitta.」 „Durván felszeleteltem a káposz-
tát.” ◆ temérdektemérdek mennyiségbenmennyiségben 「Kinno kó-
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kagazakuzakuto detekita.」 „Temérdek mennyi-
ségű aranypénz került elő.”

zamazama ◆ ahogyahogy 「Szure csigaizamani szaifu-o
nuszumareta.」 „Ahogy elmentek mellettem, el-
lopták a pénztárcámat.” ◆ csúnyacsúnya kinézetkinézet
「Kimino kakkó-va miraretazamadzsanai!」
„Csúnyán nézel ki!” ◆ látványlátvány 「Kareno odoro-
ita kao-va , mattakuiizamadatta.」 „Látnod kel-
let volna az arcát, amikor meglepődött!” ◆ módmód
「Szaikiniroirona hatarakizamaga szentakudeki-
ru.」 „Mostanában sokféle munkavégzési módot
választhatunk.” ◆ siralmassiralmas helyzethelyzet 「Ko-
nocsímuga ómakeszurunante nantoiuzamada!」
„Siralmas, hogy ennyire kikapott a csapat!” ◇ iki-iki-
zamazama stílusstílus 「Kareno ikizama-va szubarasii.」
„Csodálatos az életstílusa.” ◇ konozamadakonozamada ígyígy
jártamjártam 「Kógaku-o tódzsitanonikonozamada.」
„A nagy befektetés ellenére, így jártam.” ◇ za-za-
maamiromaamiro úgyúgy kellkell nekineki 「Zamaamiro! Vatasi-
va , inuni kamarerukara ikanaide, tte ittanoni.」
„Úgy kell neked! Mondtam, hogy ne menj be, mert
megharap a kutya.”

zamaamirozamaamiro ◆ úgyúgy kellkell nekineki 「Zamaamiro!
Vatasi-va , inuni kamarerukara ikanaide, tte itta-
noni.」 „Úgy kell neked! Mondtam, hogy ne menj
be, mert megharap a kutya.”

zamaamirotovarauzamaamirotovarau ◆ kárörvendezikkárörvendezik 「Rin-
kano usino si-o zamaamiroto varatta.」 „Kárör-
vendezett, amikor megdöglött a szomszéd tehe-
ne.”

zama-o mirozama-o miro ◆ úgy kell nekiúgy kell neki
zamecusókógunzamecusókógun ◆ crush-szindrómacrush-szindróma ◆ izom-izom-
szétesésszétesés
zamenzamen ◆ széklapszéklap ◆ ülőkeülőke ◆ ülőlapülőlap
zanzan ◆ maradékmaradék
zan-acukeizan-acukei ◆ búvár nyomásmérőbúvár nyomásmérő
zanbaragamizanbaragami ◆ kócos hajkócos haj
zanbiazanbia ◆ ZambiaZambia
zanbiadzsinzanbiadzsin ◆ zambiaizambiai
zanbiakjóvakokuzanbiakjóvakoku ◆ Zambiai KöztársaságZambiai Köztársaság
zanbianozanbiano ◆ zambiaizambiai
zanbuzanbu ◆ eladatlan példányeladatlan példány ◆ maradványmaradvány
zanbucuganaizanbucuganai ◆ maradékmentesmaradékmentes 「Kono
gidzsucu-va gomito nokomonoga haszszeisinai.」
„Ez a technológia hulladék- és maradékmentes.”

zandakazandaka ◆ egyenlegegyenleg 「Zandakagaikurakaicu-
mo siranai.」 „Sohasem tudom, hogy mennyi az
egyenlegem.” ◇ kádonozandakakádonozandaka kártya-kártya-
egyenlegegyenleg ◇ kasicukezandakakasicukezandaka hitelállo-hitelállo-
mánymány ◇ kisuzandakakisuzandaka nyitónyitó egyenlegegyenleg ◇ kuri-kuri-
kosizandakakosizandaka áthozottáthozott egyenlegegyenleg ◇ genkin-genkin-
zandakazandaka készpénzegyenlegkészpénzegyenleg
zandakahókokusozandakahókokuso ◆ bankszámla-kimutatásbankszámla-kimutatás

zandakakandzsózandakakandzsó ◆ egyenlegfizetésegyenlegfizetés ◆

egyenlegkészítésegyenlegkészítés
zandakasókaizandakasókai ◆ egyenleg-lekérdezésegyenleg-lekérdezés
「Ginkónoétiemuno zandakasókainobotan-o osi-
ta.」 „Megnyomtam az egyenleg-lekérdezés gom-
bot a bankautomatán.”

zandakasómeisozandakasómeiso ◆ bankszámlakivonatbankszámlakivonat ◆

számlakivonatszámlakivonat
zandzsizandzsi ◆ kiskis ideigideig 「Zandzsi omacsi kuda-
szai.」 „Várjon egy kis ideig!” ◆ rövidrövid ideigideig ◆

rövidrövid időidő ◇ zandzsinoaidazandzsinoaida rövidrövid ideigideig
「Zandzsino aida, gicsó-o cutomeszaszeteitadaki-
maszu.」 „Egy rövid ideig én leszek az ülésveze-
tő.”

zandzsinoaidazandzsinoaida ◆ rövidrövid ideigideig 「Zandzsino ai-
da, gicsó-o cutomeszaszeteitadakimaszu.」 „Egy
rövid ideig én leszek az ülésvezető.”

zangaizangai ◆ romrom 「Tatemonono jake atono zangai-
o szagutta.」 „Az épület üszkös romjai között ke-
resgélt.” ◆ roncsroncs 「Cuirakusita hikókino zangai-
o szagasiteimaszu.」 „A lezuhant repülőgép ron-
csai után kutatnak.”

zangakuzangaku ◆ fennmaradófennmaradó összegösszeg ◆ maradék-maradék-
összegösszeg
zangezange ◆ gyónásgyónás
zangecuzangecu ◆ hajnali holdhajnali hold ◆ reggeli holdreggeli hold
zangekajóbizangekajóbi ◆ húshagyókeddhúshagyókedd
zangenzangen ◆ áskálódásáskálódás ◆ becsületébebecsületébe gázo-gázo-
láslás 「Tabitabizangenni atta.」 „Többször a be-
csületembe gázoltak.” ◆ rágalmazásrágalmazás
zangenszuruzangenszuru ◆ áskálódikáskálódik ◆ rágalmazrágalmaz
zangesicuzangesicu ◆ gyóntatószékgyóntatószék
zangeszuruzangeszuru ◆ gyóngyón ◆ meggyónmeggyón 「Sinpuni
cumi-o zangesita.」 „A papnak meggyónta a bű-
neit.”

zangjakuzangjaku ◆ kegyetlenkedéskegyetlenkedés
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zangjakukóizangjakukói ◆ atrocitásatrocitás 「Szenszódeno
zangjakukói-o sazaisita.」 „Sajnálkozott a hábo-
rús atrocitások miatt.” ◆ brutalitásbrutalitás
zangjakunazangjakuna ◆ brutálisbrutális 「Zangjakuna renzo-
kuszacudzsindzsikenga cuzuiteiru.」 „Folytatód-
nak a brutális sorozatgyilkosságok.” ◆ kegyet-kegyet-
lenlen 「Kore-va rekisitekini mottomo zangjakuna
gómonda.」 „Ez a történelem legkegyetlenebb
kínzása.” ◆ vérszomjasvérszomjas
zangjózangjó ◆ túlmunkatúlmunka ◆ túlóratúlóra 「Vatasitacsino
kaisani-va zangjó-va nai.」 „A mi cégünknél nincs
túlóra.”

zangjódaizangjódai ◆ túlórapénztúlórapénz 「Kigjó-va zangjódai-
o haravanakatta.」 „A vállalat nem fizetett túlóra-
pénzt.”

zangjódzsikanzangjódzsikan ◆ túlóraszámtúlóraszám
zangjószuruzangjószuru ◆ túlóráziktúlórázik 「Mainicsiszandzsi
kanzangjósiteimaszu.」 „Minden nap három órát
túlórázom.”

zangjóteatezangjóteate ◆ túlóradíjtúlóradíj ◆ túlórapótléktúlórapótlék
zangózangó ◆ lövészároklövészárok
zangónecuzangónecu ◆ lövészároklázlövészárokláz
zan-jozan-jo ◆ maradékmaradék ◆ maradványmaradvány
zan-jogakuzan-jogaku ◆ egyenlegegyenleg
zan-jozaiszanzan-jozaiszan ◆ maradékvagyonmaradékvagyon
zankizanki ◆ szégyenszégyen 「Zankini taenai.」 „Nagyon
szégyellem magam.”

zankinzankin ◆ hátralékhátralék 「Mada nikagecu bunno
zankingaarimaszu.」 „Már két hónapos hátraléka
van.” ◆ maradék pénzmaradék pénz
zankinonenzankinonen ◆ szégyenérzetszégyenérzet
zankjózankjó ◆ visszhangvisszhang
zankózankó ◆ utófényutófény
zankokuzankoku ◆ kegyetlenségkegyetlenség
zankokunazankokuna ◆ kegyetlenkegyetlen 「Kare-va zankokuna
hitoda.」 „Kegyetlen ember.” ◆ kérlelhetetlenkérlelhetetlen
「Si-va zankokuda.」 „A halál kérlelhetetlen.”

zankokunadzsoszeizankokunadzsoszei ◆ bestiabestia
zankokunahitozankokunahito ◆ bestiabestia
zanmaidearuzanmaidearu ◆ belevetibeleveti magátmagát 「Kare-va
gjanburu zanmaidearu.」 „Belevetette magát a
szerencsejátékba.”

zanmuzanmu ◆ elintézetlenelintézetlen feladatfeladat ◆ elintézet-elintézet-
lenlen ügyügy ◆ restanciarestancia ◇ zanmusorizanmusori felszá-felszá-
molásmolás 「Tószansita kaisano zanmusorini ovar-
eteita.」 „A csődbe ment vállalat felszámolását vé-
geztem.”

zanmusorizanmusori ◆ felszámolásfelszámolás 「Tószansita kais-
ano zanmusorini ovareteita.」 „A csődbe ment
vállalat felszámolását végeztem.”

zan-nenzan-nen ◆ kárkár 「Zan-nendeszune!」 „Jaj, de
kár!” ◆ sajnálatsajnálat 「Zan-nennakotoni misze-va
itensita.」 „Sajnálatomra elköltözött a bolt.” ◆

sajnálatossajnálatos dologdolog 「Dekinakute zan-
nendesita.」 „Sajnálatos, hogy nem sikerült.”

zan-nendatozan-nendato omouomou ◆ hiányolhiányol 「Gosokuno
teiszeiganakattano-va zan-nendeszu.」 „Hiányol-
tam, hogy nem javították ki a sajtóhibát.” ◆ rös-rös-
telltell
zan-nendearuzan-nendearu ◆ fájlalfájlal 「Imaanatatoiraren-
akute zan-nenda.」 „Fájlalom, hogy nem lehetek
most veled.”

zan-nen-nazan-nen-na ◆ kárkár 「Anataga korenakute zan-
nendatta.」 „Kár, hogy nem tudtál eljönni.” ◆

sajnálatossajnálatos 「Zan-nennakotodeszu.」 „Sajnála-
tos dolog.” ◇ zan-nendatozan-nendato omouomou röstellröstell ◇

zan-nen-nizan-nen-ni omouomou restellrestell 「Kodomono koro-
gaikokugono benkjó-o sinakattakoto-o zan-nenni
omou.」 „Restellem, hogy gyerekkoromban nem
tanultam nyelveket.”

zan-nen-nagarazan-nen-nagara ◆ sajnossajnos 「Zan-
nennagarakono rjóri-va kjóha urikiretesimaima-
sita.」 „Sajnos ez az étel ma már elfogyott.”

zan-nen-nakotonizan-nen-nakotoni ◆ sajnossajnos 「Zan-
nennakotoni bidzsineszu-va umakuitteinai.」
„Sajnos nem megy jól az üzlet.”

zan-nen-nizan-nen-ni omouomou ◆ restellrestell 「Kodomono koro-
gaikokugono benkjó-o sinakattakoto-o zan-nenni
omou.」 „Restellem, hogy gyerekkoromban nem
tanultam nyelveket.”

zan-nensózan-nensó ◆ vigaszdíjvigaszdíj
zan-ninzan-nin ◆ kegyetlenségkegyetlenség
zan-ninkokuhakunazan-ninkokuhakuna ◆ kegyetlenkegyetlen
zan-nin-nazan-nin-na ◆ brutálisbrutális 「Zan-ninna kói」 „bru-
tális tett” ◆ kegyetlenkegyetlen 「Zan-ninna tegucsi」
„kegyetlen módszer”
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zanpaizanpai ◆ csúfoscsúfos vereségvereség 「Nihoncsímu-va
zanpaisita.」 „A japán csapat csúfos vereséget
szenvedett.”

zanpanzanpan ◆ ételmaradékételmaradék 「Hómureszu-va go-
mibakode zanpan-o aszatta.」 „A hajléktalan étel-
maradékot guberált a szemetesben.” ◆ maradékmaradék
ételétel ◆ moslékmoslék 「Butani zanpan-o ataeta.」
„Moslékot adott a disznónak.”

zanpinzanpin ◆ maradékárumaradékáru 「Misze-va zanpin-o sor-
isita.」 „Az üzlet megszabadult a maradékárutól.”

zanrjózanrjó ◆ maradékmennyiségmaradékmennyiség
zanrjúzanrjú ◆ hátramaradáshátramaradás ◆ ittitt maradásmaradás ◆

maradékmaradék ◆ ottmaradásottmaradás ◆ visszamaradásvisszamaradás
zanrjúbucuzanrjúbucu ◆ maradékanyagmaradékanyag 「Zanrjúbucuno
variai」 „maradékanyagok aránya”

zanrjúbutaizanrjúbutai ◆ hátrahagyotthátrahagyott csapatcsapat ◆ hát-hát-
ramaradt osztagramaradt osztag
zanrjúden-acuzanrjúden-acu ◆ maradékfeszültségmaradékfeszültség
zanrjúdenrjúzanrjúdenrjú ◆ maradékárammaradékáram
zanrjúnójakuzanrjúnójaku ◆ növényvédőszer-növényvédőszer-
maradványmaradvány
zanrjúszeizanrjúszei ◆ perzisztensperzisztens 「Zanrjúszeijúki
oszenbussicu」 „perzisztens szerves szennyező-
anyag”

zanrjúszuruzanrjúszuru ◆ hátramaradhátramarad 「Butai-va zanrjú-
siteita.」 „Az osztag hátramaradt.” ◆ visszama-visszama-
radrad 「Kudamononi nójakuga zanrjúsiteita.」 „A
gyümölcsön visszamaradt a permetszer.”

zanruizanrui ◆ bázison ragadásbázison ragadás
zanruininaruzanruininaru ◆ bázison ragadbázison ragad
zansizansi ◆ tragikus haláltragikus halál
zansizansi ◆ maradványmaradvány 「Kono murani-va hóken-
dzsidaino zansigaaru.」 „Ebben a faluban fellel-
hetők a feudalizmus maradványai.” ◆ visszama-visszama-
radt üledékradt üledék
zansin-nazansin-na ◆ eredetieredeti 「Zansinna haszszódehit-
to sóhin-o kaihacusita.」 „Eredeti ötletével siker-
terméket fejlesztett ki.” ◆ innovatívinnovatív 「Zansinna
hóhó-o hacumeisita.」 „Innovatív módszert talált
fel.” ◆ újszerűújszerű 「Jófukuni zansinnadezain-o ho-
dokosita.」 „Újszerű formát alkalmazott a ruhái-
hoz.”

zansinszazansinsza ◆ újszerűségújszerűség
zansitaizansitai ◆ szétroncsolt holttestszétroncsolt holttest

zansozanso ◆ nyárvéginyárvégi melegmeleg 「Kugacutoie, kibisii
zansoga cuzuita.」 „Szeptember ellenére, füllesz-
tő volt a nyárvégi meleg.”

zansózansó ◆ alkonypíralkonypír ◆ utófényutófény
zansomimaizansomimai ◆ későnyárikésőnyári üdvözletüdvözlet 「Zanso-
mimai mósi agemaszu.」 „Későnyári üdvözlete-
met küldöm!”

zansuzansu ◆ lefejezéslefejezés ◆ lenyakazáslenyakazás
zansukeizansukei ◆ lefejezéslefejezés
zansuszuruzansuszuru ◆ lefejezlefejez 「Sikeisú-va zansu-
szareta.」 „A halálraítéltet lefejezték.”

zanszazansza ◆ visszamaradt anyagvisszamaradt anyag
zanszacuzanszacu ◆ brutális gyilkosságbrutális gyilkosság
zanszacusazanszacusa ◆ brutálisbrutális gyilkosgyilkos ◆ mészárosmészáros

zanszacuszacudzsindzsikenzanszacuszacudzsindzsiken ◆ brutálisbrutális
gyilkossággyilkosság
zanszacuszuruzanszacuszuru ◆ brutálisanbrutálisan meggyilkolmeggyilkol
「Otoko-va zanszacuszareta.」 „Brutálisan meg-
gyilkolták a férfit.” ◆ lemészárollemészárol 「Ikka-va zan-
szacuszareta.」 „Lemészárolták az egész csalá-
dot.”

zanszaizanszai ◆ maradványmaradvány ◆ visszamaradtvisszamaradt üle-üle-
dékdék
zanszecuzanszecu ◆ hómaradványhómaradvány 「Fudzsiszannima-
da zanszecugaaru.」 „A Fudzsin még vannak hó-
maradványok.”

zanszonzanszon ◆ fennmaradásfennmaradás ◆ megmaradásmegmaradás
zanszonsuzanszonsu ◆ ősmaradványősmaradvány
zanszonszuruzanszonszuru ◆ fennmaradfennmarad 「Kono súkan-va
nanbude-va zanszonsiteiru.」 „Ez a szokás délen
fennmaradt.”

zanteizantei ◆ átmenetiségátmenetiség ◆ ideiglenességideiglenesség
zanteijoszanzanteijoszan ◆ átmenetiátmeneti büdzsébüdzsé ◆ ideigle-ideigle-
nes költségvetésnes költségvetés
zanteikidzsunzanteikidzsun ◆ ideiglenes szabványideiglenes szabvány
zanteikjóteizanteikjótei ◆ átmeneti megegyezésátmeneti megegyezés
zanteisocsizanteisocsi ◆ ideiglenes intézkedésideiglenes intézkedés
zanteiszeifuzanteiszeifu ◆ ideiglenes kormányideiglenes kormány
zanteiszeikenzanteiszeiken ◆ ideiglenes kormányideiglenes kormány
zanteiszocsizanteiszocsi ◆ átmenetiátmeneti intézkedésintézkedés ◆ ide-ide-
iglenes intézkedésiglenes intézkedés
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zanteitekinazanteitekina ◆ átmenetiátmeneti 「Zanteitekina szo-
csi」 „átmeneti intézkedés” ◆ ideiglenesideiglenes 「Zan-
teitekina kaikecu」 „ideiglenes megoldás”

zanteitekinizanteitekini ◆ átmenetilegátmenetileg 「Nószanbucuno
junjú-o zanteitekini teisisita.」 „Átmenetileg
megszüntették az agrárimportot.” ◆ ideiglene-ideiglene-
sensen 「Eigjódzsikan-o zanteitekini henkóitasima-
szu.」 „Ideiglenesen megváltoztatjuk a nyitva tar-
tásunkat.”

zantekizanteki ◆ maradék ellenségmaradék ellenség
zantózantó ◆ írmagírmag ◆ megtépázottmegtépázott seregsereg ◆ né-né-
hányhány utolsóutolsó mohikánmohikán ◆ vesztesvesztes seregsereg túl-túl-
élőiélői
zanzaizanzai ◆ lefejezéslefejezés 「Hanzaisa-va zanzaini
soszareta.」 „A tettest lefejezték.”

zanzózanzó ◆ utóképutókép
zanzonzanzon ◆ fennmaradásfennmaradás ◆ megmaradásmegmaradás
zanzonsuzanzonsu ◆ reliktumreliktum
za-o torimocuza-o torimocu ◆ szórakoztatszórakoztat
zappakuzappaku ◆ kuszaságkuszaság ◆ zavarosságzavarosság
zappakunazappakuna ◆ következetlenkövetkezetlen 「Zappakuna gi-
ron」 „következetlen érvek” ◆ ötletszerűötletszerű
「Zappakuna dokuso」 „ötletszerű olvasás” ◆

zavaroszavaros 「Zappakuna csisiki」 „zavaros ismere-
tek”

zappizappi ◆ apró-cseprő kiadásokapró-cseprő kiadások
zarazara ◆ sűrűnsűrűn látnilátni 「Kon-na cujoi ningen-va
szózarani-va inai.」 „Nem sűrűn látni ilyen erős
embert.” ◇ zaraniaruzaraniaru közönségesközönséges 「Zarania-
ru hanasida.」 „Közönséges történet.” ◇ zara-zara-
niaruniaru DunátDunát lehetlehet velevele rekesztenirekeszteni 「Szo-
nojóna hon-va zaraniaru.」 „Az ilyen könyvekkel
Dunát lehet rekeszteni.” ◇ zaraniaruzaraniaru nemnem ritkaritka
「Zaraniaru dekigoto」 „nem ritka esemény” ◇

zarabazaraba normál kereskedésnormál kereskedés
zarabazaraba ◆ normál kereskedésnormál kereskedés
zaracukuzaracuku ◆ érdesérdes 「Kareno koe-va zaracuite-
iru.」 „Érdes hangja van.” ◆ rücskösrücskös 「Kono
kabe-va zaracuiteiru.」 „Ez a fal rücskös.”

zaraegeruszeguzaraegeruszegu ◆ ZalaegerszegZalaegerszeg
zaragamizaragami ◆ durva papírdurva papír
zarakenzaraken ◆ Zala megyeZala megye
zaramezarame ◆ durvadurva szemcséjűszemcséjű hóhó ◆ durvadurva
szemcséjű kristálycukorszemcséjű kristálycukor

zaramejukizaramejuki ◆ durva szemcséjű hódurva szemcséjű hó
zarametózarametó ◆ kristálycukorkristálycukor
zaraniaruzaraniaru ◆ DunátDunát lehetlehet velevele rekesztenirekeszteni
「Szonojóna hon-va zaraniaru.」 „Az ilyen köny-
vekkel Dunát lehet rekeszteni.” ◆ közönségesközönséges
「Zaraniaru hanasida.」 „Közönséges történet.”
◆ nemnem ritkaritka 「Zaraniaru dekigoto」 „nem ritka
esemény”

zaraniiruzaraniiru ◆ DunátDunát lehetlehet velevele rekesztenirekeszteni
「Szon-na sikaku-o motteiru hito-va zaraniiru.」
„Az ilyen végzettségűekkel Dunát lehet rekeszte-
ni.”

zarazarazarazara ◆ érdesenérdesen ◆ rücskösenrücskösen ◇ zaraza-zaraza-
rasitarasita érdesérdes 「Kamijaszurino hjómen-va zara-
zasiteiru.」 „A smirglinek érdes a felülete.” ◇ za-za-
razarasitarazarasita rücskösrücskös 「Zarazarasita te」 „rücs-
kös kéz”

zarazarasitazarazarasita ◆ durvadurva 「Zarazarasita nuno」
„durva szövet” ◆ érdesérdes 「Kamijaszurino
hjómen-va zarazasiteiru.」 „A smirglinek érdes a
felülete.” ◆ rücskösrücskös 「Zarazarasita te」 „rücs-
kös kéz”

zarazaraszuruzarazaraszuru ◆ recsegrecseg 「Rjórini szunaga
mazatteite, zarazaraszuru.」 „Homok került az
ételbe, recseg a fogam alatt.”

zarazaratoiuotozarazaratoiuoto ◆ recsegésrecsegés
zaregotozaregoto ◆ tréfatréfa
zaregotozaregoto ◆ tréfálkozástréfálkozás
zareizarei ◆ ülőköszöntésülőköszöntés ◆ ülve meghajlásülve meghajlás
zariganizarigani ◆ folyamifolyami rákrák 「Kotosi-va zariganiga
óideszu.」 „Idén sok a folyami rák.” ◆ kaliforni-kaliforni-
ai vörösrákai vörösrák
zaruzaru ◆ nemnem csinálcsinál ◇ szezaru-oszezaru-o enaienai kellkell
「Tabezaru-o enai.」 „Enni kell.” ◇ szezaru-szezaru-
oo enaienai kénytelenkénytelen 「Tabe mono-o kautameni
kagu-o urazaru-o tokunakatta.」 „Kénytelen volt
eladni a bútorait, hogy ennivalót tudjon venni.”
◇ szezaru-oszezaru-o enaienai belekényszerülbelekényszerül 「Kigjó-va
kakakukjószóni szankaszezaru-o enakatta.」 „A
vállalatok belekényszerültek az árversenybe.” ◇

mizarukikazaruivazarumizarukikazaruivazaru nene szóljszólj szám,szám, nemnem
fájfáj fejemfejem ◇ mizarukikazaruivazarumizarukikazaruivazaru háromhárom
bölcs majombölcs majom
zaruzaru ◆ bambuszbambusz szitaszita ◆ bambuszbambusz tészta-tészta-
szűrőszűrő ◆ szakajtószakajtó
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zaru-ozaru-o enaienai ◆ kellkell 「Haiboku-o mitomezaru-
o enakatta.」 „El kellett ismernem a vereséget.”
◆ kénytelenkénytelen 「Singaku-o akiramezaru enakat-
ta.」 „Kénytelen voltam lemondani a továbbtanu-
lásról.”

zaruszobazaruszoba ◆ bambuszbambusz tésztaszűrőntésztaszűrőn tálalttálalt
hajdinatésztahajdinatészta
zasizasi ◆ ölbeölbe tetttett kézzelkézzel nézésnézés ◆ tétlenültétlenül
nézésnézés
zasikizasiki ◆ japánjapán helyiséghelyiség ◆ japánjapán nappalinappali
「Kjaku-o zasikini tószu.」 „A japán nappaliba
vezetem a vendéget.” ◆ tatamistatamis szobaszoba 「Zasik-
ini agaru.」 „Bemegy a tatamis szobába.” ◇ oza-oza-
sikisiki tatamistatamis szobaszoba ◇ ozasikiozasiki gésásgésás vacso-vacso-
rara ◇ hanarezasikihanarezasiki különálló szobakülönálló szoba
zasikirózasikiró ◆ fogdafogda
zasiszuruzasiszuru ◆ ölbeölbe tetttett kézzelkézzel néznéz 「Tomo-
dacsino kjúdzsó-o zasiszuruni sinobinakatta.」
„Nem tudtam ölbe tett kézzel nézni, hogy a bará-
tom bajban van.” ◆ tétlenül néztétlenül néz
zasózasó ◆ megfeneklésmegfeneklés ◆ zátonyra futászátonyra futás
zasózasó ◆ zúzódászúzódás 「Naizóno zasó-o vazuratta.」
„A belső szervei zúzódást szenvedtek.”

zasószuruzasószuru ◆ megfeneklikmegfeneklik 「Funega zasósi-
ta.」 „Megfeneklett a hajó.” ◆ zátonyrazátonyra futfut
「Fune-va szango sóde zasósita.」 „A hajó korall-
zátonyra futott.”

zassizassi ◆ folyóiratfolyóirat 「Zassi-o totteimaszu.」
„Folyóiratot járatok.” ◆ magazinmagazin 「Karega totta
sasin-va zassini keiszaiszareta.」 „A fénykép, amit
készített, megjelent egy magazinban.” ◇ kagaku-kagaku-
zassizassi tudományostudományos folyóiratfolyóirat ◇ gakudzsucu-gakudzsucu-
zassizassi tudományostudományos folyóiratfolyóirat ◇ gakudzsucu-gakudzsucu-
zassizassi szakmaiszakmai folyóiratfolyóirat ◇ kikanzassikikanzassi ne-ne-
gyedévigyedévi folyóiratfolyóirat ◇ gekkanzassigekkanzassi havihavi fo-fo-
lyóiratlyóirat ◇ gekkansigekkansi folyóiratfolyóirat ◇ komikkuza-komikkuza-
ssissi viccmagazinviccmagazin ◇ komikkuzassikomikkuzassi vicclapvicclap ◇

gorakuzassigorakuzassi szórakoztatószórakoztató magazinmagazin ◇ go-go-
rakuzassirakuzassi szórakoztatószórakoztató folyóiratfolyóirat ◇ szan-szan-
gózassigózassi rövidrövid életűéletű folyóiratfolyóirat ◇ súkanzassisúkanzassi
hetiheti folyóiratfolyóirat ◇ súkansisúkansi hetilaphetilap ◇ szen-szen-
monzassimonzassi szakfolyóiratszakfolyóirat 「Igakuszenmonzas-
si」 „orvosi szakfolyóirat” ◇ taisúzassitaisúzassi bulvár-bulvár-
magazinmagazin ◇ densizassidensizassi elektronikuselektronikus folyó-folyó-
iratirat ◇ fassonzassifassonzassi divatmagazindivatmagazin ◇ fasson-fasson-
zassizassi divatlapdivatlap ◇ fudzsinzassifudzsinzassi nőknők lapjalapja ◇

furuzassifuruzassi régirégi magazinmagazin ◇ bungakuzassibungakuzassi iro-iro-
dalmidalmi folyóiratfolyóirat ◇ bungeizassibungeizassi szépirodalmiszépirodalmi

folyóiratfolyóirat ◇ bungeizassibungeizassi irodalmiirodalmi folyóiratfolyóirat
◇ mangazassimangazassi képregénymagazinképregénymagazin
zassikidzsizassikidzsi ◆ folyóiratcikkfolyóiratcikk
zassisazassisa ◆ magazinszerkesztő cégmagazinszerkesztő cég
zassozasso ◆ kategorizálatlankategorizálatlan könyvkönyv ◆ vegyesvegyes
témájú könyvtémájú könyv
zassokuzassoku ◆ mindenevésmindenevés ◆ mindenevőmindenevő
zassokudóbucuzassokudóbucu ◆ mindenevő állatmindenevő állat
zassokuszeizassokuszei ◆ mindenevésmindenevés ◆ mindenevőmindenevő
「Buta-va zassokuszeideszu.」 „A disznó min-
denevő.”

zassuzassu ◆ hibridhibrid ◆ keverékkeverék ◆ korcskorcs ◆ nemnem
fajtisztafajtiszta 「Zassuno inu-o katteiru.」 „A ku-
tyám nem fajtiszta.” ◇ icsiidensizassuicsiidensizassu mono-mono-
hibridhibrid ◇ taidensizassutaidensizassu polihibridpolihibrid ◇ tasze-tasze-
izassuizassu polihibridpolihibrid ◇ cugikizassucugikizassu oltottoltott hib-hib-
ridrid ◇ niidensizassuniidensizassu dihibriddihibrid ◇ rjószeizassurjószeizassu
dihibriddihibrid
zassúzassú ◆ vegyes tanulmányvegyes tanulmány
zassukeiszeizassukeiszei ◆ hibridizációhibridizáció ◇ taiszaibóza-taiszaibóza-
ssukeiszeissukeiszei szomatikus sejthibridizációszomatikus sejthibridizáció
zassukjószeizassukjószei ◆ heterózisheterózis ◆ hibriderőhibriderő ◆

hibrid fölényhibrid fölény
zassuninaruzassuninaru ◆ elfajzikelfajzik 「Kono sokubucu-va
zassuninatta.」 „Ez a növény elfajzott.”

zassúnjúzassúnjú ◆ egyéb bevételegyéb bevétel
zaszezasze ◆ Buddha életébenBuddha életében
zaszecuzaszecu ◆ kudarckudarc 「Dzsinszeino zaszecu-o sit-
ta.」 „Kudarcot vallott az életben.” ◆ meghiúsu-meghiúsu-
láslás
zaszecukanzaszecukan ◆ elkeseredéselkeseredés 「Zaszecukan-o
adzsivatta.」 „Elkeseredtem.” ◆ kudarckudarc érzéseérzése
「Umarete hadzsimete zaszecukan-o adzsivat-
ta.」 „Életemben először ízleltem meg a kudarc
érzését.”

zaszecuszaszeruzaszecuszaszeru ◆ meghiúsítmeghiúsít 「Csikei-va
keikaku-o zaszecuszaszeta.」 „A domborzati vi-
szonyok meghiúsították a tervet.”

zaszecuszuruzaszecuszuru ◆ belebukikbelebukik 「Atarasiikotoni
csószensitaga zaszecusita.」 „Nekivágtam egy új
dolognak, de belebuktam.” ◆ megbukikmegbukik 「Dzsig-
jóga zaszecusita.」 „Megbukott a vállalkozása.” ◆

meghiúsulmeghiúsul 「Daitanna keikakuga zaszecusita.」
„A merész terv meghiúsult.” ◆ tönkremegytönkremegy
「Zózeiga dzsigjó-o zaszecuszaszeta.」 „Az adó-

39243924 zaru-o enai zaru-o enai – zaszecuszuru zaszecuszuru AdysAdys



emelés tette tönkre a vállalkozást.” ◇ zaszecu-zaszecu-
szaszeruszaszeru meghiúsítmeghiúsít 「Csikei-va keikaku-o za-
szecuszaszeta.」 „A domborzati viszonyok meghi-
úsították a tervet.”

zaszekizaszeki ◆ ülésülés 「Zaszeki-o taoszu.」 „Hátra-
dönti az ülést.” ◆ ülőhelyülőhely 「Hikókino zaszeki-
o oszaeta.」 „Lefoglaltam az ülőhelyet a repülő-
re.” ◇ kóbuzaszekikóbuzaszeki hátsóhátsó ülésülés 「Kurumano
kóbuzaszekidemosítoberuto-o szuru hicujógaari-
maszu.」 „Be kell kapcsolni a hátsó ülésen a biz-
tonsági övet.” ◇ hodzsoszekihodzsoszeki pótüléspótülés 「Ba-
szuno hodzsoszekisika aiteinakatta.」 „A buszon
már csak a pótüléseken volt hely.”

zaszekibangózaszekibangó ◆ ülésszámülésszám
zaszekihjózaszekihjó ◆ ülésrendülésrend
zaszekisiteikenzaszekisiteiken ◆ helyjegyhelyjegy
zaszózaszó ◆ zúzódászúzódás
zaszszeikazaszszeika ◆ poligám virágpoligám virág
zaszszózaszszó ◆ gazgaz ◆ gyomgyom 「Niva-va zaszszóde
ume cukuszareteita.」 „A kertet benőtte gyom.” ◆

gyomnövénygyomnövény 「Zaszszó-va jújóna sokubucukara
eijó-o ubau.」 „A gyomnövények elveszik a táp-
lálékot a haszonnövényektől.” ◆ parajparaj ◆ paréjparéj
「Zaszszó-o nuita.」 „Kihúzgáltam a paréjt.”

zaszszó-ozaszszó-o musirumusiru ◆ gyomlálgyomlál 「Nivade
zaszszó-o musitta.」 „Gyomláltam a kertet.”

zaszszó-ozaszszó-o torinozokutorinozoku ◆ gyomlálgyomlál 「Nen-irini
zaszszó-o tori nozoita.」 „Gondosan gyomláltam.”

zaszszó-ozaszszó-o torutoru ◆ gyomlálgyomlál
「Icsinicsidzsúzaszszó-o totteita.」 „Egész nap
gyomláltam.” ◆ kigyomlálkigyomlál 「Nivano zaszszó-o
totta.」 „Kigyomláltam a gazt a kertben.”

zatókudzsirazatókudzsira ◆ hosszúszárnyú bálnahosszúszárnyú bálna
zatómusizatómusi ◆ kaszáspókkaszáspók
zattanazattana ◆ apró-cseprőapró-cseprő 「Zattana sigoto-o
konasiteitta.」 „Csinálgattam az apró-cseprő
munkákat.” ◆ kuszakusza 「Kakkiaru zattana ma-
csi.」 „Pezsgő, kusza város.” ◆ sokfélesokféle 「Zatta-
na dzsóhóga todoita.」 „Sokféle hír érkezett.”

zattozatto ◆ durvándurván 「Zatto hjakuninga kuruszó-
da.」 „Durván 100 ember jön majd.” ◆ nagy-nagy-
jábóljából 「Sinbunnizatto me-o tósita.」 „Nagyjából
átfutottam az újságon.” ◇ zattoarauzattoarau kiöblítkiöblít
「Guraszu-o zatto aratta.」 „Kiöblítettem a poha-
rakat.” ◇ zattomiruzattomiru átfutátfut 「Szecumeiso-o zat-

to mitemimaszu.」 „Megpróbálok gyorsan átfutni
a használati útmutatón.”

zattózattó ◆ forgatagforgatag 「Sibujano zattó-o banare-
ta.」 „Kikerültem Sibuja forgatagából.” ◆ nyüzs-nyüzs-
gésgés 「Macsino zattó」 „város nyüzsgése” ◆ to-to-
longáslongás ◆ tömegtömeg 「Gótó-va zattóni magireta.」
„A tolvaj elvegyült a tömegben.”

zattoarauzattoarau ◆ kiöblítkiöblít 「Guraszu-o zatto arat-
ta.」 „Kiöblítettem a poharakat.”

zattomiruzattomiru ◆ átfutátfut 「Szecumeiso-o zatto mi-
temimaszu.」 „Megpróbálok gyorsan átfutni a
használati útmutatón.”

zattószuruzattószuru ◆ nyüzsögnyüzsög 「Kórakucsi-va kan-
kókjakude zattósiteita.」 „Az üdülőhelyen nyü-
zsögtek a turisták.” ◆ tolongtolong 「Hanabitaikaino
súhen-va zattósiteita.」 „A tűzijáték környékén
tolongtak az emberek.”

zavacukuzavacuku ◆ zsibongzsibong 「Macsi-va zavacuite-
ita.」 „A város zsibongott.” ◇ kokorogazavacu-kokorogazavacu-
kuku nyugtalannyugtalan
zavamekizavameki ◆ felbolydulásfelbolydulás
zavamekinokoezavamekinokoe ◆ zúgolódászúgolódás 「Kaidzsókara
zavamekino koega kikoeta.」 „A nézőtérről zúgo-
lódás hallatszott.” ◆ zsivajzsivaj
zavamekinootozavamekinooto ◆ zúgászúgás
zavamekuzavameku ◆ felbolydulfelbolydul 「Dzsikogenba-va za-
vameiteita.」 „A baleset helyszíne felbolydult.” ◆

zsibongzsibong 「Hitogomigazavameita.」 „Zsibongott
a tömeg.”

zavazavazavazava ◆ hangzavarhangzavar 「Izakaja-va dzsibun-
no koemo kikoenaihodozavazavasiteita.」 „Olyan
hangzavar volt a kocsmában, hogy még a saját
hangomat sem hallottam.” ◆ zúgászúgás
zavazavaszuruzavazavaszuru ◆ zúgzúg 「Atamagazavazavasite-
iru.」 „Zúg a fejem.” ◆ zsongzsong 「Mimigazavaza-
vasiteiru.」 „Zsong a fülem.”

zavazavatozavazavato ◆ borzongvaborzongva ◆ zúgvazúgva 「Ki-va
zavazavato oto-o tateta.」 „A fák zúgtak.”

zazenzazen ◆ ülőülő meditációmeditáció ◆ zazenzazen ◆ zen-zen-
meditációmeditáció
zazen-o kumuzazen-o kumu ◆ meditációs ülésben ülmeditációs ülésben ül
zazenszózazenszó ◆ büdös kontyvirágbüdös kontyvirág
zazózazó ◆ ülőszoborülőszobor
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zeze ◆ jójó 「Kono szekai-o zetoszuruka hitoszuruka
majou.」 „Nem tudom, hogy ez a világ jó-e vagy
rossz.”

zeze ◆ aztánaztán 「Konobíru-va umaize!」 „Ez aztán
a finom sör!” ◆ bizonybizony 「Szore-va okasiize.」
„Ez bizony furcsa.” ◆ hahóhahó 「Kaettaze.」 „Hahó,
megjöttem!” ◆ jóljól vanvan 「Szódanni noruze.」
„Jól van, meghallgatlak!” ◆ junkjunk 「Ganbaróze!」
„Igyekezzünk!” ◆ nagyonnagyon 「Tanomuze.」 „Na-
gyon kérlek!” ◆ picsábapicsába 「Makkuraninatteki-
taze.」 „A picsába, de sötét lett!” ◆ szerintemszerintem
「Akirameta hógaiize.」 „Szerintem, jobb, ha fel-
adod.”

zeacsinzeacsin ◆ zeatinzeatin
zeburafissuzeburafissu ◆ zebrahalzebrahal
zecuacusizecuacusi ◆ nyelvlapocnyelvlapoc
zecubinozecubino ◆ csoda szépcsoda szép
zecubózecubó ◆ elkeseredéselkeseredés 「Zecubónoamari
dzsiszacu-o kokoromita.」 „Elkeseredésében
megpróbált véget vetni az életének.” ◆ kiábrán-kiábrán-
dultságdultság ◆ kilátástalanságkilátástalanság ◆ reménytelen-reménytelen-
ségség
zecubókanzecubókan ◆ kilátástalanságkilátástalanság ◆ letargialetargia
「Sóraiga makkuraninatte zecubókanni ocsiit-
ta.」 „A sötét jövőm miatt letargiába estem.”

zecubószaszeruzecubószaszeru ◆ csalódástcsalódást okozokoz 「Vatasi-
o zecubószaszenaidekudaszai.」 „Ne okozz csaló-
dást nekem!”

zecubószuruzecubószuru ◆ elkeseredikelkeseredik 「Cumaga sinde
zecubósita.」 „Amikor meghalt a felesége, elkese-
redett.” ◆ kiábrándulkiábrándul 「Kare-va dzsinszeini ze-
cubósita.」 „Kiábrándult az életből.”

zecubótekinazecubótekina ◆ elkeseredettelkeseredett 「Zecubótek-
ina kódó」 „elkeseredett cselekedet” ◆ elkese-elkese-
rítőrítő 「Szeidzsikano osoku-va zecubótekida.」 „A
politikusok korrupciója elkeserítő.” ◆ kilátás-kilátás-
talantalan 「Dokuszaiszeikenkano szeikacu-va zecu-
bótekidatta.」 „A diktatúrában kilátástalan volt a
helyzet.” ◆ reménytelenreménytelen 「Zecubótekina dzsók-
jó」 „reménytelen helyzet”

zecubótekinizecubótekini ◆ reménytelenülreménytelenül 「Zecubóte-
kinimotenai.」 „Reménytelenül sikertelen a nők-
nél.”

zecudainazecudaina ◆ óriásióriási 「Zecudaina dzsisingaa-
ru.」 „Óriási önbizalma van.” ◆ roppantroppant nagynagy

「Zecudaina csikara-o motteiru.」 „Roppant
nagy ereje van.”

zecuenzecuen ◆ kapcsolatbontáskapcsolatbontás ◆ kitagadáskitagadás ◆

szakításszakítás ◆ szigetelésszigetelés
zecuendzsózecuendzsó ◆ szakítólevélszakítólevél
zecuengucuzecuengucu ◆ szigeteltszigetelt munkavédelmimunkavédelmi cipőcipő

zecuen-juzecuen-ju ◆ szigetelőolajszigetelőolaj ◆ transzformá-transzformá-
torolajtorolaj
zecuenszagjógucuzecuenszagjógucu ◆ szigeteltszigetelt munkavé-munkavé-
delmi cipődelmi cipő
zecuenszenzecuenszen ◆ szigetelt vezetékszigetelt vezeték
zecuenszuruzecuenszuru ◆ elszigetelelszigetel 「Denszen-o
otagaikara-o zecuensita.」 „Elszigetelte a vezeté-
keket egymástól.” ◆ leszigetelleszigetel 「Denszen-o ze-
cuensita.」 „Leszigetelte a vezetékeket.” ◆ sza-sza-
kítkít 「Kakoto zecuensita.」 „Szakítottam a múl-
tammal.” ◆ szigetelszigetel 「Vaijá-o zecuenszuru.」
„Szigeteli a vezetéket.”

zecuentaizecuentai ◆ szigetelőszigetelő
zecuenteikózecuenteikó ◆ szigetelési ellenállásszigetelési ellenállás
zecuentépuzecuentépu ◆ szigetelőszalagszigetelőszalag 「Hariganeni
zecuentépu-o maita.」 „Rátekertem a szigetelő-
szalagot a drótra.” ◆ szigszalagszigszalag
zecuentoranszuzecuentoranszu ◆ leválasztóleválasztó transzfor-transzfor-
mátormátor
zecuentorjózecuentorjó ◆ szigetelőfestékszigetelőfesték
zecuenzaizecuenzai ◆ szigetelőanyagszigetelőanyag
zecuenzairjózecuenzairjó ◆ szigetelőanyagszigetelőanyag
zecugakukocuzecugakukocu ◆ hyomandibuláris csonthyomandibuláris csont
zecumecuzecumecu ◆ kihaláskihalás 「Ócsóno zecumecu」 „ki-
rályi dinasztia kihalása” ◆ kipusztításkipusztítás 「Ten-
nentóno zecumecu」 „fekete himlő kipusztítása”
◆ kipusztuláskipusztulás 「Szeibucusuno zecumecu」 „faj
kipusztulása” ◇ tairjózecumecutairjózecumecu tömegestömeges ki-ki-
pusztuláspusztulás ◇ tairjózecumecutairjózecumecu tömegestömeges kiha-kiha-
láslás
zecumecukigusuzecumecukigusu ◆ veszélyeztetett fajveszélyeztetett faj
zecumecusitazecumecusita ◆ kihaltkihalt
zecumecuszaszeruzecumecuszaszeru ◆ kipusztítkipusztít 「Sóvakusze-
iga kjórjú-o zecumecuszaszeta.」 „Egy aszteroida
kipusztította a dinoszauruszokat.”
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zecumecuszunzendearuzecumecuszunzendearu ◆ végveszélybenvégveszélyben
vanvan 「Kono dóbucu-va zecumecuszunzende-
szu.」 „Végveszélyben van ez az állatfaj.”

zecumecuszunzen-nozecumecuszunzen-no ◆ pusztulópusztuló 「Zecume-
cuszunzenno dóbucu-va fueteiru.」 „A pusztuló
állatfajok száma növekszik.”

zecumecuszuruzecumecuszuru ◆ kihalkihal 「Kono dóbucu-va ze-
cumecusita.」 „Ez az állat kihalt.” ◆ kipusztulkipusztul
「Kono dóbucurui-va szudeni zecumecusiteima-
szu.」 „Ez az állatfaj már kipusztult.” ◆ kivészkivész
「Kanzenni zecumecuszuru maenikono dóbuc-
uno sasin-o toritai.」 „Akarok egy képet csinálni
erről a ritka állatról, mielőtt végleg kivész.” ◆ ki-ki-
veszikveszik 「Kono suno tori-va zenszeikini zecume-
cusita.」 „Ez a madárfaj a múlt században kive-
szett.”

zecumeizecumei ◆ élete végeélete vége ◆ halálhalál
zecumeiszuruzecumeiszuru ◆ meghalmeghal
zecumjónazecumjóna ◆ fantasztikusfantasztikus 「Zecumjóna
adzsi」 „fantasztikus íz” ◆ finomfinom 「Szanmito
amamino zecumjónabaranszu」 „savanyú és édes
íz finom egyensúlya” ◆ kiegyensúlyozottkiegyensúlyozott
「Konokappuruno zecumjóna kankei」 „a pár kö-
zötti kiegyensúlyozott kapcsolat” ◆ különlegeskülönleges
「Zecumjóna adzsino kumi avasze」 „különleges
ízkeverék” ◆ remekremek 「Zecumjónataimingu」
„remek időzítés”

zecumjónozecumjóno ◆ remekremek 「Zecumjónotaimingude
szacueisita.」 „Remek időzítéssel készítettem a
képet.”

zecumuzecumu ◆ nincsnincs ◆ semmisemmi
zecumunicsikaizecumunicsikai ◆ aligalig vanvan 「Kono szeihin-o
sitteiru hito-va zecumuni csikaidesó.」 „Alig van
olyan ember, aki ismeri ezt a terméket.” ◆ szinteszinte
nincsnincs 「Kosó-va zecumuni csikai.」 „Szinte
nincs is meghibásodás.”

zecurin-nozecurin-no ◆ párját ritkítópárját ritkító
zeccsózeccsó ◆ csúcscsúcs 「Kenrjokuno zeccsó-o kiva-
meta.」 „Feljutott a hatalom csúcsára.” ◆ csúcs-csúcs-
pontpont ◆ tetőfoktetőfok 「Szono kuni-va han-eino
zeccsóni tah-sita.」 „Az ország tündöklése tetőfo-
kához ért.” ◇ tokuinozeccsótokuinozeccsó nyerésnyerés csúcsacsúcsa
◇ ninkizeccsóninkizeccsó népszerűség csúcsanépszerűség csúcsa
zeccsókanzeccsókan ◆ orgazmusorgazmus ◇ szeitekizeccsó-szeitekizeccsó-
kankan orgazmusorgazmus

zeccsókizeccsóki ◆ csúcscsúcs 「Baburu keikino zeccsóki」
„buborékgazdaság csúcsa” ◆ déldél 「Dzsinszeino
zeccsókiniimaszu.」 „Életem delén vagyok.”

zeezeezeezee ◆ hörgéshörgés
zeezeeiuzeezeeiu ◆ höröghörög 「Kubino kizu-o otta heisi-va
zeezeeitta.」 „A torkán megsebesült katona hör-
gött.”

zegahidemozegahidemo ◆ mindenképpenmindenképpen
zehizehi ◆ feltétlenülfeltétlenül 「Kono hon-o zehijondek-
udaszai.」 „Ezt a könyvet feltétlenül olvasd el!”
◆ helyeshelyes vagyvagy helytelenhelytelen 「Taiszakuno zehi-o
rondzsiru.」 „Vitatják, hogy helyes vagy helytelen
volt-e az intézkedés.” ◆ jó-ejó-e vagyvagy semsem 「Zehi-
o kimeruno-va vatasino sigotode-va nai.」 „Nem
az én feladatom eldönteni, hogy jó-e vagy sem.” ◆

létjogosultságlétjogosultság 「Minkanrjóhóno zehi-o ron-
dzsita.」 „Megvitattuk a népi gyógymódok létjo-
gosultságát.” ◆ mindenféleképpenmindenféleképpen 「Kore-o ze-
hijattemitai.」 „Mindenféleképpen megpróbá-
lom.” ◆ mindenképpenmindenképpen 「Konopurodzsekuto-o
zehiszeikószaszetai.」 „Mindenképpen sikerre
szeretném vinni ezt a projektet!”

zehimonakuzehimonaku ◆ kénytelenkénytelen 「Zehimonaku zózei-
o dzsikkósita.」 „Kénytelenek voltak adót emel-
ni.”

zehitomozehitomo ◆ mindenképpenmindenképpen 「Zehitomo szan-
kasitai.」 „Mindenképpen szeretnék részt venni.”

zehi-vazehi-va tomokakutomokaku ◆ függetlenülfüggetlenül 「Jari ka-
tano zehihatomokaku kekka-va jokatta.」 „A vég-
hezvitel módszerétől függetlenül a végeredmény
jó volt.”

zehizen-akuzehizen-aku ◆ jó és rossz mérlegelésejó és rossz mérlegelése
zeizei ◆ adóadó 「Arukóru ruini zei-o kaszu.」 „Adót
vet ki az alkoholra.” ◆ illetékilleték 「Szózokuzei-o ha-
ratta.」 „Örökösödési illetéket fizetett.” ◆ sarcsarc
◇ kanzeikanzei vámvám 「Junjúdzsini sóhizeito kanzeig-
akakaru.」 „Importáláskor forgalmi adót és vá-
mot kell fizetni.” ◇ kóvanzeikóvanzei kikötőikikötői vámvám ◇

koteisiszanzeikoteisiszanzei ingatlanadóingatlanadó ◇ dzsidósazeidzsidósazei
gépjárműadógépjárműadó ◇ dzsúbun-noicsizeidzsúbun-noicsizei dézsmadézsma
「Hjakusó-va dzsúbunno icsizei-o oszameta.」 „A
paraszt beszolgáltatta a dézsmát.” ◇ sóhizeisóhizei for-for-
galmigalmi adóadó ◇ sotokuzeisotokuzei jövedelemadójövedelemadó 「So-
tokuzeino kakuteisinkoku」 „jövedelemadó-
bevallás” ◇ szózokuzeiszózokuzei örökösödésiörökösödési adóadó
「Csicsiojaga nakunakunari bakudaina szózoku-
zeiga haszszeisita.」 „Meghalt az apám, és óriási
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nagy örökösödési adót kellett fizetnem.” ◇ csi-csi-
hózeihózei településitelepülési adóadó ◇ csihózeicsihózei helyihelyi adóadó
◇ cúkózeicúkózei útdíjútdíj ◇ futaizeifutaizei járulékosjárulékos adóadó
◇ hódzsinzeihódzsinzei társaságitársasági adóadó ◇ junjúzeijunjúzei im-im-
portvámportvám
zeizei ◆ fényűzésfényűzés 「Utage-va zei-o kivameta.」 „A
bankett fényűző volt.”

zeibangózeibangó ◆ adószámadószám
zeibecuzeibecu ◆ adó nélküladó nélkül
zeibecukakakuzeibecukakaku ◆ nettó árnettó ár
zeibikigozeibikigo ◆ adózásadózás utániutáni 「Zeibiki
gokurodzsi-va icsioku endesita.」 „Az adózás utá-
ni nyereség 100 millió jen volt.”

zeicsikuzeicsiku ◆ jövendőmondó pálcikajövendőmondó pálcika
zeidzsakuzeidzsaku ◆ sérülékenységsérülékenység
zeidzsakunazeidzsakuna ◆ gyengegyenge
「Zeidzsakunapaszuvádo-o erandesimatta.」
„Gyenge jelszót választottam.” ◆ málladozómálladozó
「Zeidzsakuna dzsibannanodekokode ie-o
tateruno-va kikenda.」 „Ezen a málladozó talajon
veszélyes házat építeni.” ◆ sebezhetősebezhető 「Szaibá
kógekini taisite zeidzsakunaszábá-o kjókasita.」
„Megerősítettük a kibertámadással szemben se-
bezhető szerverünket.” ◆ sérülékenysérülékeny
「Zeidzsakunaapuri-va hakkinguszarejaszui.」
„A sérülékeny applikációkat könnyen meg lehet
hekkelni.” ◆ törékenytörékeny 「Zeidzsakuna nikutai」
„törékeny test”

zeidzsakuszeizeidzsakuszei ◆ biztonságibiztonsági résrés 「Purog-
uramuniszekjuriti ueno zeidzsakuszeiga kensucu-
szareta.」 „Biztonsági rést találtak a program-
ban.” ◆ sebezhetőségsebezhetőség ◆ sérülékenységsérülékenység
zeifutanzeifutan ◆ adóteheradóteher
zeigakuzeigaku ◆ adóösszegadóösszeg
zeigakuhjózeigakuhjó ◆ adótáblázatadótáblázat
zeigakukódzsozeigakukódzso ◆ adólevonásadólevonás
zeihózeihó ◆ adótörvényadótörvény
zeikanzeikan ◆ vámvám 「Junjúhin-va zeikan-o tótta.」
„Az importált cikk átment a vámon.” ◆ vámhi-vámhi-
vatalvatal ◇ zeikantecuzuki-ozeikantecuzuki-o szuruszuru elvámoltatelvámoltat
「Nihonsuno zeikantecuzuki-o sita.」 „Elvámol-
tattam a szakémet.” ◇ zeikan-ozeikan-o tórutóru elvámolelvámol
「Junjúhin-va zeikan-o tótta.」 „Elvámolták az
importárut.”

zeikancsózeikancsó ◆ vámtisztvámtiszt

zeikandesiraberuzeikandesiraberu ◆ megnézmegnéz aa vámonvámon
「Szúcukészu-va zeikande siraberareta.」 „Meg-
nézték a vámon a bőröndömet.”

zeikankakariinzeikankakariin ◆ vámtisztviselővámtisztviselő
zeikankenszazeikankensza ◆ vámvizsgálatvámvizsgálat
zeikankenszakanzeikankenszakan ◆ vámellenőrvámellenőr ◆ vámosvámos
zeikan-ozeikan-o tórutóru ◆ elvámolelvámol 「Junjúhin-va
zeikan-o tótta.」 „Elvámolták az importárut.”

zeikanrizeikanri ◆ vámhivatalnokvámhivatalnok ◆ vámtisztvámtiszt
zeikansinkokusozeikansinkokuso ◆ vámáru-nyilatkozatvámáru-nyilatkozat ◆

vámnyilatkozatvámnyilatkozat
zeikansokuinzeikansokuin ◆ vámtisztvámtiszt
zeikantecuzukizeikantecuzuki ◆ elvámoláselvámolás ◆ vámkezelésvámkezelés
zeikantecuzuki-ozeikantecuzuki-o szuruszuru ◆ elvámoltatelvámoltat 「Ni-
honsuno zeikantecuzuki-o sita.」 „Elvámoltattam
a szakémet.”

zeikantókjokuzeikantókjoku ◆ vámhatóságvámhatóság 「Zeikantókjo-
kuni junjúkjoka-o sinszeisita.」 „Importengedélyt
kértem a vámhatóságtól.”

zeikinzeikin ◆ adóadó 「Zeikin-o oszameta.」 „Befizet-
tem az adót.” ◆ közteherközteher 「Szeifu-va zeikin-o
herasita.」 „A kormány csökkentette a közterhe-
ket.”

zeikincsósúzeikincsósú ◆ adóbehajtásadóbehajtás ◆ adószedésadószedés
zeikindetonoszamanojónikuraszuzeikindetonoszamanojónikuraszu ◆ urizálurizál
「Kono szeidzsika-va zeikinde tonoszamanojóni
kurasiteiru.」 „Ez a politikus urizál.”

zeikindorobózeikindorobó ◆ adófizetőkönadófizetőkön élősködőélősködő em-em-
berber
zeikinhinancsizeikinhinancsi ◆ adóparadicsomadóparadicsom
zeikinhinandzsozeikinhinandzso ◆ adóparadicsomadóparadicsom
zeikinkanpuzeikinkanpu ◆ adó-visszatérítésadó-visszatérítés
zeikinkanpusinkokuzeikinkanpusinkoku ◆ adó-visszaigénylésadó-visszaigénylés
zeikin-nokanpuzeikin-nokanpu ◆ adó-visszatérítésadó-visszatérítés
zeikin-o toruzeikin-o toru ◆ adót szedadót szed
zeikintainózeikintainó ◆ adótartozásadótartozás 「Kare-va zeikin-
o tainósiteiru.」 „Adótartozása van.”

zeikintainósazeikintainósa ◆ adótartozássaladótartozással rendelke-rendelke-
ző személyző személy
zeikomizeikomi ◆ adótadót tartalmazótartalmazó 「Zeikomi ka-
kaku」 „adót tartalmazó ár” ◆ adóvaladóval együttegyütt
「Zeikomi goszenen」 „adóval együtt ötezer jen”
◆ adózásadózás előttielőtti 「Zeikomi nensú」 „adózás
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előtti jövedelem” ◆ bruttóbruttó 「Zeikomi kakaku」
„bruttó ár”

zeikomikakakuzeikomikakaku ◆ bruttó árbruttó ár
zeimokuzeimoku ◆ adónemadónem
zeimucsózeimucsó ◆ adóhivatal igazgatójaadóhivatal igazgatója
zeimucsószazeimucsósza ◆ adóvizsgálatadóvizsgálat
zeimucsószakanzeimucsószakan ◆ adóvizsgálóadóvizsgáló
zeimudzsónokjodzsúkokuzeimudzsónokjodzsúkoku ◆ adóilletőségadóilletőség
zeimukanzeimukan ◆ adóhivataliadóhivatali tisztviselőtisztviselő ◆ adó-adó-
hivatalnokhivatalnok
zeimusozeimuso ◆ adóhivataladóhivatal ◇ sokacuzecumusosokacuzecumuso
illetékes adóhivatalilletékes adóhivatal
zeimusoinzeimusoin ◆ adóhivatali dolgozóadóhivatali dolgozó
zeimutókjokuzeimutókjoku ◆ adóhatóságadóhatóság
zeinikuzeiniku ◆ súlyfeleslegsúlyfelesleg 「Dójatte zeiniku-o
otosimasóka?」 „Hogyan szabaduljunk meg a
súlyfeleslegünktől?” ◆ zsírfeleslegzsírfelesleg
zeinopengézeinopengé ◆ adópengőadópengő
zeinosiharaimendzsozeinosiharaimendzso ◆ adóelengedésadóelengedés
zeinukikakakuzeinukikakaku ◆ nettó árnettó ár
zeinukinozeinukino ◆ nettónettó
zeirizeiri ◆ adóhivatalnokadóhivatalnok
zeiricuzeiricu ◆ adókulcsadókulcs 「Szaiteigenno zeiricu-o
szadameta.」 „Megállapították a minimális adó-
kulcsot.” ◇ keigenzeiricukeigenzeiricu csökkentettcsökkentett adó-adó-
kulcskulcs ◇ dzsikkózeiricudzsikkózeiricu effektíveffektív adókulcsadókulcs ◇

teigenzeiricuteigenzeiricu degresszívdegresszív adókulcsadókulcs ◇ tok-tok-
keizeiricukeizeiricu kedvezményeskedvezményes tarifatarifa ◇ ruisinze-ruisinze-
iricuiricu progresszív adókulcsprogresszív adókulcs
zeiricuhjózeiricuhjó ◆ adótáblázatadótáblázat
zeiricunodankaizeiricunodankai ◆ adósávadósáv
zeirisizeirisi ◆ adókönyvelőadókönyvelő ◆ adószakértőadószakértő ◆

mérlegképes könyvelőmérlegképes könyvelő
zeisiharaimendzsozeisiharaimendzso ◆ adómentességadómentesség
zeisuzeisu ◆ adófajtaadófajta
zeisúgenzeisúgen ◆ adóbevétel-csökkenésadóbevétel-csökkenés
zeisúnjúzeisúnjú ◆ adóbevételadóbevétel 「Sizeisúnjú-va zós-
útonarimasita.」 „A város adóbevétele növeke-
dett.”

zeisúzózeisúzó ◆ adóbevétel-növekedésadóbevétel-növekedés
zeiszeizeiszei ◆ adórendszeradórendszer 「Zeiszeidzsóno mon-
dai」 „adórendszer problémája”

zeiszeicsúricuzeiszeicsúricu ◆ adósemlegességadósemlegesség
zeiszeijúgúszocsizeiszeijúgúszocsi ◆ adókedvezményadókedvezmény
zeiszeikaikakuzeiszeikaikaku ◆ adóreformadóreform
zeitakuzeitaku ◆ fényűzésfényűzés ◆ jómódjómód 「Zeitakuni szo-
datta.」 „Jómódban nőtt fel.” ◆ luxusluxus
zeitakuhinzeitakuhin ◆ luxuscikkluxuscikk
zeitakunazeitakuna ◆ fényűzőfényűző 「Zeitakuna kurasi-o
szuru.」 „Fényűző életet él.” ◆ flancosflancos 「Szu-
kosi zeitakuna jófuku-o katta.」 „Kissé flancos ru-
hát vettem.” ◆ luxusluxus 「Zeitakuna ucsini szunde-
iru.」 „Luxuslakásban él.” ◆ nagystílűnagystílű 「Zeita-
kuna szeikacusiteiru.」 „Nagystílű életet él.” ◆

pazarpazar 「Zeitakuna sokudzsi-o sita.」 „Pazar éte-
leket evett.” ◇ zeitakunanajamizeitakunanajami gazdagokgazdagok
fejfájásafejfájása 「Daiettonante zeitakuna najami-
da.」 „A diéta csak a gazdagoknak okoz fejfájást.”

zeitakunanajamizeitakunanajami ◆ gazdagokgazdagok fejfájásafejfájása
「Daiettonante zeitakuna najamida.」 „A diéta
csak a gazdagoknak okoz fejfájást.”

zeitakunaszeikacuszuruzeitakunaszeikacuszuru ◆ dőzsöldőzsöl
「Okanemocsi-va zeitakuna szeikacusiteiru.」 „A
gazdagok dőzsölnek.”

zeitakunizeitakuni ◆ fényűzőenfényűzően 「Zeitakuni kurasitei-
ru.」 „Fényűzően él.” ◆ nagystílűennagystílűen 「Ohejani
zeitakuna kagu-o cuketa.」 „Nagystílűen beren-
dezte a lakást.” ◆ pazarulpazarul 「Zeitakuni szeikacu-
siteiru.」 „Pazarul él.”

zeitaku-o osimuzeitaku-o osimu ◆ nem dőzsölnem dőzsöl
zeitakuszuruzeitakuszuru ◆ flancolflancol 「Kanodzso-va
zeitakuszurunoga szukida.」 „Szeret flancolni.”

zeitakuzanmaizeitakuzanmai ◆ határtalanhatártalan fényűzésfényűzés ◆

határtalan jóléthatártalan jólét
zeizeitoiki-ozeizeitoiki-o szuruszuru ◆ kapkodjakapkodja aa levegőtlevegőt
「Zeizeito iki-o sinagara ojoideita.」 „A levegőt
kapkodva úszott.”

zekahikazekahika ◆ jójó vagyvagy rosszrossz 「Kore-va zeka
hika vakaranai.」 „Nem tudom, hogy ez jó vagy
rossz.”

zekkaizekkai ◆ távoli tengertávoli tenger
zekkainokotózekkainokotó ◆ magányosmagányos szigetsziget ◆ magá-magá-
nyos sziget a tenger közepénnyos sziget a tenger közepén
zekkeizekkei ◆ csodálatoscsodálatos tájtáj ◆ lenyűgözőlenyűgöző lát-lát-
ványvány ◆ meseszép tájmeseszép táj
zekkenzekken ◆ számmal ellátott mezszámmal ellátott mez
zekkenbangózekkenbangó ◆ mezszámmezszám ◆ rajtszámrajtszám
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zekkjózekkjó ◆ ordításordítás ◆ sikítássikítás ◆ sikítozássikítozás
zekkjószuruzekkjószuru ◆ bömbölbömböl 「Raion-va zekkjósi-
ta.」 „Az oroszlán bömbölt.” ◆ kiáltozikkiáltozik
「Taszuke-o motomete zekkjósita.」 „Segítségért
kiáltozott.” ◆ ordibálordibál 「Szeidzsika-va zekkjósite
macside enzecu-o sita.」 „A politikus ordibálva
tartott beszédet az utcán.” ◆ sikítsikít 「Zekkjósita-
ihodo kosiga itai.」 „Úgy fáj a derekam, hogy si-
kítani szeretnék.” ◆ sikítoziksikítozik 「Dzsettokószutá-
de min-naga zekkjósita.」 „A hullámvasúton min-
denki sikítozott.”

zekkózekkó ◆ végleges szakításvégleges szakítás
zekkocuzekkocu ◆ nyelvcsontnyelvcsont
zekkocukjúzekkocukjú ◆ hyoid ívhyoid ív
zekkócsónazekkócsóna ◆ remekremek formábanformában vanvan 「Kjó-
hakono szensu-va zekkócsóda.」 „Ma ez a játékos
remek formában van.”

zekkódzsózekkódzsó ◆ szakítólevélszakítólevél
zekkónozekkóno ◆ ideálisideális 「Koko-va inszeki-o
micukeruni-va zekkóno basodeszu.」 „Ez a hely
ideális a meteoritok kereséséhez.” ◆ legkedve-legkedve-
zőbbzőbb 「Kore-va zekkónocsanszudeszu.」 „Ez a
legkedvezőbb alkalom.” ◆ remekremek 「Zekkónotai-
mingu」 „remek időzítés”

zekkószuruzekkószuru ◆ mindenminden kapcsolatotkapcsolatot meg-meg-
szüntetszüntet 「Tomodacsito zekkósita.」 „Minden
kapcsolatot megszüntettem a barátommal.” ◆

véglegesenvéglegesen szakítszakít 「Kanodzsoto zekkósita.」
„Véglegesen szakítottam a barátnőmmel.”

zekkuzekku ◆ kínaikínai négysorosnégysoros versvers ◆ szószó elaka-elaka-
dásadása
zekkuszuruzekkuszuru ◆ elakadelakad aa szavaszava 「Jokiszenu
sicumonni zekkusita.」 „A váratlan kérdéstől el-
akadt a szavam.”

zemizemi ◆ szemináriumszeminárium
zeminakamazeminakama ◆ csoporttárscsoporttárs
zemináruzemináru ◆ szemináriumszeminárium
zemukurippukurippuzemukurippukurippu ◆ gemkapocsgemkapocs
zenzen ◆ jójó 「Zento aku」 „jó és rossz” ◆ jóságjóság
◇ zen-akuzen-aku jójó ésés rosszrossz 「Zen-aku-o mikivame-
ru.」 „Megkülönbözteti a jót a rossztól.” ◇ zen-zen-
vava iszogeiszoge nene késlekedjkéslekedj jótjót cselekednicselekedni ◇

zen-o naszuzen-o naszu jót cselekszikjót cselekszik
zenzen ◆ úgyúgy 「Gakusazentositeiru.」 „Úgy visel-
kedik, mint egy tudós.”

zenzen ◆ előttelőtt 「Kigenzen」 „időszámításunk
előtt” ◆ előzőelőző 「Zendaitórjó」 „előző elnök” ◆

múltmúlt 「Zenszeiki」 „múlt évszázad” ◇ zensa-zensa-
csócsó előző igazgatóelőző igazgató
zenzen ◆ zenzen
zenzen ◆ ételétel 「Okjakuszamani zen-o dasita.」
„Felszolgálta az ételt a vendégnek.” ◆ étkező-étkező-
asztalasztal 「Zennicuita.」 „Étkezőasztalhoz ült.” ◆

evőpálcikapárokevőpálcikapárok számlálószavaszámlálószava 「Ohasi
icsizen」 „egy pár evőpálcika” ◆ terítékteríték 「Zen-
o szageta.」 „Leszedte a terítéket.” ◇ ozenozen ételétel
◇ ozenozen étkezőasztalétkezőasztal
zenzen ◆ egészegész 「Kare-va zenszekaide júmeida.」
„Az egész világon ismerik.” ◆ mindmind 「Szanbusza-
kuno zenszankan-o motteiru.」 „A trilógia mind
a három kötete megvan.” ◆ mindenminden 「Zenkoku-
minni toimaszu.」 „Minden állampolgártól kér-
dezem.”

zen-akuzen-aku ◆ jójó ésés rosszrossz 「Zen-aku-o mikivame-
ru.」 „Megkülönbözteti a jót a rossztól.”

zenbazenba ◆ délelőtti kereskedésdélelőtti kereskedés
zenbanzenban ◆ ívív 「Éreh- zenban」 „A0-s papírív”

zenbeinozenbeino ◆ összamerikaiösszamerikai
zenbinzenbin ◆ összesösszes járatjárat 「Taifúnotame zenbin-
va kekkóninatta.」 „A tájfun miatt az összes jára-
tot törölték.” ◆ összes levélösszes levél
zenbinzenbin ◆ előző levélelőző levél
zenbózenbó ◆ teljesteljes képkép 「Dzsikenno zenbó-va ma-
da akirakaninatteinai.」 „Még nincs teljes képünk
az esetről.”

zenboinzenboin ◆ magas hangrendű magánhangzómagas hangrendű magánhangzó
zenbuzenbu ◆ elejeeleje 「Baszuno zenbuto kóbu」 „busz
eleje és hátulja” ◆ elülső részelülső rész
zenbuzenbu ◆ egészegész 「Zenbutabeta.」 „Az egészet
megettem.” ◆ hiánytalanulhiánytalanul 「Sakkin-o zenbu-
kaesita.」 „Hiánytalanul megadtam a kölcsönt.”
◆ mindmind 「Sokudzsi-o zenbutabeta.」 „Mind meg-
ettem az ételt.” ◆ mindegyikmindegyik 「Zenbumotte iki-
maszu.」 „Mindegyiket elviszem.” ◆ teljesteljes egé-egé-
szébenszében 「Kare-o zenbusitteimaszu.」 „Teljes
egészében ismerem őt.” ◆ teljesenteljesen 「Kikai-o
zenbubunkaisita.」 „Teljesen szétszedtem a gé-
pet.”
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zenbudezenbude ◆ mindösszesenmindösszesen ◆ összesenösszesen 「Zen-
bude goszen endeszu.」 „Ez összesen ötezer jen
lesz.”

zenbugazenbuzenbugazenbu ◆ minden egyesminden egyes
zenbunzenbun ◆ bevezetésbevezetés 「Zenbunsicureiitasima-
szu.」 „A bevezetést most kihagyom.” ◆ előbbielőbbi
mondatmondat ◆ előszóelőszó ◆ előzőelőző mondatmondat 「Zenbun-
de nobetajóni zószanszuru joteideszu.」 „Amint
az előzőekben említettük, növelni fogjuk a terme-
lést.”

zenbunzenbun ◆ teljesteljes szövegszöveg 「Hókokusono
zenbun-o hómupédzsini noszeta.」 „A jelentés
teljes szövegét feltettük a honlapra.”

zenbunkenszakuzenbunkenszaku ◆ teljesteljes szövegbenszövegben kere-kere-
séssés
zenbunohazenbunoha ◆ lomblomb
zenbunpicuzenbunpicu ◆ holokrinholokrin szekréciószekréció ◆ teljesteljes
kiválasztáskiválasztás
zenbunpicuszenzenbunpicuszen ◆ holokrin mirigyholokrin mirigy
zenbuszensicuzenbuszensicu ◆ hajóhajó elülsőelülső részénrészén lévőlévő
kabinkabin
zenbuszorottazenbuszorotta ◆ hiánytalanhiánytalan 「Zenbuszorot-
takorekuson」 „hiánytalan gyűjtemény” ◆ komp-komp-
lettlett 「Zenbuszorottaszetto」 „komplett készlet”

zencúzencú ◆ megnyílásmegnyílás teljesteljes hosszábanhosszában ◇ zen-zen-
cúszurucúszuru teljesteljes hosszábanhosszában megnyílikmegnyílik
「Tókaidószen-va zencúsita.」 „A Tókaidó-vonal
teljes hosszában megnyílt.”

zencúszuruzencúszuru ◆ teljesteljes hosszábanhosszában megnyílikmegnyílik
「Tókaidószen-va zencúsita.」 „A Tókaidó-vonal
teljes hosszában megnyílt.”

zencsizencsi ◆ gyógyulásgyógyulás 「Akireszu kenno zencsi-
madeni dzsikangakakatta.」 „Az Achilles ín gyó-
gyulása időbe telt.” ◆ teljes gyógyulásteljes gyógyulás
zencsizencsi ◆ bevezetőbevezető
zencsizencsi ◆ meditációmeditáció ésés bölcsességbölcsesség ◆ medi-medi-
táció útján szerzett bölcsességtáció útján szerzett bölcsesség
zencsihjókihózencsihjókihó ◆ lengyellengyel jelölésjelölés ◆ prefixprefix
jelölésjelölés
zencsikeitaiósazencsikeitaiósa ◆ terepjáróterepjáró
zencsikjúnozencsikjúno ◆ globálisglobális
zencsikjúszokuisiszutemuzencsikjúszokuisiszutemu ◆ GlobálisGlobális Hely-Hely-
meghatározó Rendszermeghatározó Rendszer
zencsinozencsino ◆ mindentudómindentudó

zencsisizencsisi ◆ elöljáróelöljáró ◆ elöljárószóelöljárószó ◆ prepo-prepo-
zíciózíció
zencsisikizencsisiki ◆ buddhistabuddhista tanulmányoknáltanulmányoknál út-út-
mutatásokat nyújtó barátmutatásokat nyújtó barát
zencsisikuzencsisiku ◆ prepozíciós kifejezésprepozíciós kifejezés
zencsiszuruzencsiszuru ◆ teljesenteljesen felépülfelépül 「Szansú-
kanbakaride zencsisita.」 „Három hét alatt telje-
sen felépültem.” ◆ teljesen meggyógyulteljesen meggyógyul
zencsizennózencsizennó ◆ mindentudásmindentudás ésés mindenha-mindenha-
tóságtóság 「Zencsizennóno kami」 „mindenható is-
ten”

zencsózencsó ◆ előjelelőjel 「Kore-va kazanfunkano zen-
csódatta.」 „Ez a vulkánkitörés előjele volt.” ◆

figyelmeztetőfigyelmeztető jeljel 「Bjókino zencsó」 „beteg-
ség figyelmeztető jele” ◆ ízelítőízelítő 「Kore-va
vatasitacsi-o macsi uketeiru monono zencsóde-
szu.」 „Ez csak ízelítő abból, ami ránk vár.” ◆

vészjelvészjel
zencsózencsó ◆ előbélelőbél
zencsózencsó ◆ teljesteljes hosszúsághosszúság 「Bencsi-va zen-
csónimétorudesita.」 „A pad teljes hosszúsága 2
méter volt.”

zencsúzencsú ◆ féregféreg
zencsúbjózencsúbjó ◆ bélférgességbélférgesség ◆ férgességférgesség
zencsúkizencsúki ◆ prometafázisprometafázis ◇ bunrecuzencsú-bunrecuzencsú-
kiki prometafázisprometafázis
zendaizendai ◆ előzőelőző generációgeneráció ◆ előzőelőző korszakkorszak
◆ előzőelőző nemzedéknemzedék ◇ zendaimimon-nozendaimimon-no példapélda
nélkülinélküli 「Zendaimimonno dekigoto」 „példa
nélküli esemény”

zendaimimon-nozendaimimon-no ◆ példapélda nélkülinélküli 「Zendaimi-
monno dekigoto」 „példa nélküli esemény”

zendamazendama ◆ jótevőjótevő ◆ pozitívpozitív hőshős 「Zenda-
mato akudama」 „pozitív és negatív hős”

zendamakinzendamakin ◆ ártalmatlanártalmatlan baktériumbaktérium ◆

hasznos baktériumhasznos baktérium
zendanzendan ◆ összesösszes bekezdésbekezdés 「Konopédzsino
zendan-o jakusita.」 „Az oldal összes bekezdését
lefordítottam.”

zendatezendate ◆ előkészületelőkészület ◇ ozendateozendate étke-étke-
zészés előkészítéseelőkészítése ◇ ozendateozendate előkészületelőkészület
◇ ozendateszuruozendateszuru előkészítelőkészít 「Kaigino
ozendate-o szuru.」 „Előkészíti a tárgyalást.”

zenderazendera ◆ zen templomzen templom
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zendozendo ◆ egészegész területterület 「Nihonzendo-o
mavatta.」 „Japán egész területét bejártam.”

zendózendó ◆ perisztaltikaperisztaltika
zendózendó ◆ helyeshelyes útmutatásútmutatás ◆ helyeshelyes útraútra
terelésterelés ◆ jó irányban nevelésjó irányban nevelés
zendózendó ◆ zen meditációs teremzen meditációs terem
zendódzsózendódzsó ◆ zenzen kolostorkolostor ◆ zenzen meditáci-meditáci-
ós teremós terem
zendószuruzendószuru ◆ helyeshelyes útraútra terelterel
「Hikósónen-o zendószuru.」 „Helyes útra tereli
a fiatalkorú bűnözőt.” ◆ jójó iránybairányba nevelnevel
「Kodomo-o zendószuru.」 „Jó irányba neveli a
gyereket.”

zendószuruzendószuru ◆ féregszerűen mozogféregszerűen mozog
zendóundózendóundó ◆ féregmozgásféregmozgás 「Csó-va zendó-
undóde sókacsúno sokumocu-o hakobu.」 „A be-
lek féregmozgással továbbítják az emésztendő
ételt.” ◆ összehúzódásösszehúzódás ésés elernyedéselernyedés ◆ pe-pe-
risztaltikusrisztaltikus mozgásmozgás 「Rókade csóno zendó-
undóga teikaszuru.」 „Az öregedéssel a belek pe-
risztaltikus mozgása gyengül.”

zendzsizendzsi ◆ fokozatosanfokozatosan 「Rieki-va zendzsi-
gensósita.」 „A haszon fokozatosan csökkent.” ◆

lassankéntlassanként
zendzsicuzendzsicu ◆ előttielőtti napnap 「Rjokózendzsicuni
kurumaga kovaretesimatta.」 „Az utazás előtti
napon elromlott a kocsink.” ◆ előzőelőző napnap 「Szo-
no zendzsicuni tokojaniimasita.」 „Az előző nap
fodrásznál voltam.” ◆ megelőzőmegelőző napnap 「Sudzsuc-
uno zendzsicu-va szukosi kincsósita.」 „A műtétet
megelőző napon izgultam.”

zendzsicuszeizendzsicuszei ◆ holokarpikusholokarpikus
zendzsidaizendzsidai ◆ előző korelőző kor
zendzsidaitekinazendzsidaitekina ◆ ódivatúódivatú ◆ premodernpremodern
zendzsidózendzsidó ◆ teljesenteljesen automataautomata 「Zendzsi-
dószentakuki」 „teljesen automata mosógép”

zendzsikjúszokunizendzsikjúszokuni ◆ accelerandoaccelerando ◆ foko-foko-
zatosan gyorsítvazatosan gyorsítva
zendzsinzendzsin ◆ egészegész emberember ◆ kiteljesedettkiteljesedett
emberember ◆ teljes emberteljes ember
zendzsinkjóikuzendzsinkjóiku ◆ teljes ember neveléseteljes ember nevelése
zendzsinmitónozendzsinmitóno ◆ emberember általáltal elel nemnem értért
「Szensu-va zendzsinmitóno kiroku-o taszszeisi-
ta.」 „A sportoló ember által el nem ért csúcsot ál-
lított be.” ◆ emberember általáltal nemnem jártjárt 「Kenkjú-va

zendzsinmitóno rjóikini sinsucusita.」 „A kutatás
ember által nem jár területre hatolt.”

zendzsózendzsó ◆ dhjánadhjána
zendzsókengozendzsókengo ◆ meditáció korameditáció kora
zendzsucunozendzsucuno ◆ előzőlegelőzőleg említettemlített
「Dzsóken-va zendzsucuno tórideszu.」 „Az elő-
zőleg említett feltételeim vannak.” ◆ korábbankorábban
kifejtettkifejtett 「Zendzsucuno tóri heisa-va keikenga
hófudeszu.」 „Mint korábban kifejtettük, cégünk
sok tapasztalattal rendelkezik.”

zendzsúdzsidzsintaizendzsúdzsidzsintai ◆ elülsőelülső keresztsza-keresztsza-
laglag
zendzsundzsosúgózendzsundzsosúgó ◆ rendezett halmazrendezett halmaz
zendzsúrjózendzsúrjó ◆ összsúlyösszsúly 「Zairjóno zendzsúr-
jó」 „alapanyagok összsúlya”

zen-eizen-ei ◆ avantgárdavantgárd 「Zen-eigeidzsucu」
„avantgárd művészet” ◆ előőrselőőrs ◆ elővédelővéd
zen-eibidzsucuzen-eibidzsucu ◆ avantgárd művészetavantgárd művészet
zen-eibungakuzen-eibungaku ◆ avantgárd irodalomavantgárd irodalom
zen-eibutaizen-eibutai ◆ előcsapatelőcsapat
zen-eieigazen-eieiga ◆ avantgárd filmavantgárd film
zen-eigakazen-eigaka ◆ avantgárd festőavantgárd festő
zen-eihazen-eiha ◆ avantgárdavantgárd csoportcsoport ◆ avantgár-avantgár-
distadista
zen-eiszenzen-eiszen ◆ előharcelőharc ◆ elővédharcelővédharc
zen-eitekinazen-eitekina ◆ avantgárdavantgárd 「Zen-
eitekinaáto」 „avantgárd művészet”

zen-enzen-en ◆ belépőélbelépőél
zen-enfurappuzen-enfurappu ◆ Krüger-lapKrüger-lap
zeneraru-szutoraikizeneraru-szutoraiki ◆ általános sztrájkáltalános sztrájk
zeneszutozeneszuto ◆ általános sztrájkáltalános sztrájk
zenfunnjúzenfunnjú ◆ teljes tejporteljes tejpor ◆ zsíros tejporzsíros tejpor
zengajuzengaju ◆ híg kásahíg kása
zengakuzengaku ◆ egészegész egyetemegyetem ◆ egészegész főisko-főisko-
lala ◆ egész iskolaegész iskola
zengakuzengaku ◆ teljesteljes összegösszeg 「Zengaku-o
genkinde haratta.」 „A teljes összeget készpénz-
ben fizettem.”

zengakurenzengakuren ◆ DiákönkormányzatiDiákönkormányzati Társulá-Társulá-
sok Országos Szövetségesok Országos Szövetsége
zengakusúkaizengakusúkai ◆ egyetemi gyűlésegyetemi gyűlés
zenganbjóhenzenganbjóhen ◆ rákmegelőző elváltozásrákmegelőző elváltozás
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zengecuzengecu ◆ előzőelőző hónaphónap 「Zengecuni kurabete
ókina henka-va nakatta.」 „Az előző hónaphoz
képest nem volt nagy változás.”

zengenzengen ◆ fokozatos csökkenésfokozatos csökkenés
zengenzengen ◆ előreelőre megmondásmegmondás ◆ előzőelőző embe-embe-
rekrek szavaiszavai ◆ előzőelőző kijelentéskijelentés 「Zengen-o hi-
rugaesita.」 „Visszavontam az előző kijelentése-
met.”

zengen-ozengen-o kucugaeszukucugaeszu ◆ megmásítjamegmásítja aa sza-sza-
vátvát 「Szeidzsika-va zengen-o kucugaesita.」 „A
politikus megmásította a szavát.”

zengenszuruzengenszuru ◆ fokozatosanfokozatosan csökkencsökken 「Ku-
szurino tójorjó-va zengensita.」 „Fokozatosan
csökkent a gyógyszeradag.”

zengentekkaizengentekkai ◆ előzőelőző megjegyzésmegjegyzés vissza-vissza-
vonásavonása
zengizengi ◆ előjátékelőjáték
zengozengo ◆ elölelöl ésés hátulhátul 「Zengokara hitoga na-
garetekita.」 „Elölről és hátulról is jöttek embe-
rek.” ◆ előtteelőtte ésés mögöttemögötte 「Baszuno zengono
szekiga aiteita.」 „Előttem és mögöttem üres volt
a szék a buszon.” ◆ előttelőtt ésés utánután 「Dzsikono
zengono kiokuganai.」 „Nem emlékszem, mi tör-
tént a baleset előtt és után.” ◆ következménykövetkezmény
「Zengono kangaemonaku kódósita.」 „Követ-
kezményekkel nem törődve cselekedett.” ◆ nagy-nagy-
jábóljából 「Gogohacsidzsi zengoni kitakusita.」
„Nagyjából este nyolc órakor értem haza.” ◆ sor-sor-
rendrend 「Hizukeno zengo-va gjakuninatteiru.」
„Fordított sorrendben vannak a dátumok.” ◇ ai-ai-
zengoszuruzengoszuru egymásegymás utánután csinálcsinál 「Aizengo-
site aruita.」 „Egymás után sétáltak.” ◇ aizen-aizen-
goszurugoszuru körülbelülkörülbelül egyegy időbenidőben csinálcsinál 「Mi-
tai bangumiga aizengosite hószószareta.」 „Kö-
rülbelül egy időben sugározták a műsorokat, ami-
ket nézni akartam.” ◇ zengoszuruzengoszuru felcseré-felcseré-
lődiklődik 「Kansano kotobato dzsikosókai-va zengo-
sitesimatta.」 „A köszönetnyilvánítás és a bemu-
tatkozás sorrendje felcserélődött.” ◇ zengoszu-zengoszu-
ruru szinteszinte egyegy időbenidőben történiktörténik 「Hacunecuto
zengosite szekiga deta.」 „A belázasodással szinte
egy időben köhögni kezdtem.” ◇ zengoszuruzengoszuru
nemnem sorrendbensorrendben vanvan 「Hanasiga zengositei-
ru.」 „Nem sorrendben mondja a történetet.” ◇

zengonizengoni előre-hátraelőre-hátra 「Hasira-va zengoni ju-
reteita.」 „Az oszlop előre-hátra dülöngélt.” ◇

zengo-ozengo-o vaszureruvaszureru megfeledkezikmegfeledkezik magárólmagáról

「Zengo-o vaszurete donatta.」 „Megfeledkeztem
magamról és kiabálni kezdtem.”

zengozengo ◆ fokozatos megvilágosodásfokozatos megvilágosodás
zengózengó ◆ előzőelőző számszám 「Zassino zengó-o jon-
da.」 „A magazin előző számát olvastam.”

zengodócsakuzengodócsaku ◆ önellentmondásönellentmondás
zengofukakuzengofukaku ◆ eszméletlenségeszméletlenség 「Zengofu-
kakuninarumade oszake-o nonda.」 „Eszmélet-
lenre ittam magam.”

zengokankeizengokankei ◆ kontextuskontextus ◆ szövegkörnye-szövegkörnye-
zetzet ◆ szövegösszefüggésszövegösszefüggés 「Bunno zengo-
kankeikara tangono imi-o ateta.」 „A szöveg-
összefüggésből kitaláltam a szó jelentését.”

zengonizengoni ◆ előre-hátraelőre-hátra 「Hasira-va zengoni ju-
reteita.」 „Az oszlop előre-hátra dülöngélt.” ◆ kö-kö-
rülrül 「Godzsihan zengoni ikimaszu.」 „Fél hat kö-
rül ott leszek.”

zengonozengono ◆ körülikörüli 「Kare-va szandzsúgozengo-
no otokodeszu.」 „35 év körüli férfi.”

zengonocunagarizengonocunagari ◆ összeállásösszeállás 「Eiga-o to-
csúkara mitanode zengono cunagariga vakara-
nai.」 „A közepétől néztem filmet, így nem állt
össze a történet.”

zengonomiszakaiganakunaruzengonomiszakaiganakunaru ◆ nemnem törődiktörődik
aa következményekkelkövetkezményekkel ◆ nemnem tudtud diszting-diszting-
válniválni 「Kare-va jopparauto zengono miszakaiga-
nakunaru.」 „Ha iszik, nem tud disztingválni.”

zengonomiszakaimonakuzengonomiszakaimonaku ◆ következmé-következmé-
nyekkel nem törődvenyekkel nem törődve
zengo-ozengo-o bókjakuszurubókjakuszuru ◆ emlékezetkieséseemlékezetkiesése
vanvan 「Nomiszugite zengo-o bókjakusita.」 „So-
kat ivott, és emlékezetkiesése volt.”

zengo-ozengo-o vaszureruvaszureru ◆ megfeledkezikmegfeledkezik magá-magá-
rólról 「Zengo-o vaszurete donatta.」 „Megfeled-
keztem magamról és kiabálni kezdtem.”

zengoszajúzengoszajú ◆ mindenminden irányirány 「Teki-va zengos-
zajúkara osi joszeteita.」 „Minden irányból jött az
ellenség.”

zengoszajúnizengoszajúni ◆ előre,előre, hátra,hátra, balrabalra ésés
jobbrajobbra ◆ mindenminden iránybairányba 「Fune-va zengosza-
júni katamukinagara jureteita.」 „A hajó minden
irányba megdőlve himbálózott.”

zengoszakuzengoszaku ◆ mentőtervmentőterv 「Toraburuno ta-
meno zengoszaku-o nerimasó.」 „Baj esetére ké-
szítsünk egy mentőtervet!”
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zengószeizengószei ◆ teljes szintézisteljes szintézis
zengoszuruzengoszuru ◆ felcserélődikfelcserélődik 「Kansano kot-
obato dzsikosókai-va zengositesimatta.」 „A kö-
szönetnyilvánítás és a bemutatkozás sorrendje fel-
cserélődött.” ◆ nemnem sorrendbensorrendben vanvan 「Hanas-
iga zengositeiru.」 „Nem sorrendben mondja a
történetet.” ◆ szinteszinte egyegy időbenidőben történiktörténik
「Hacunecuto zengosite szekiga deta.」 „A belá-
zasodással szinte egy időben köhögni kezdtem.” ◇

aizengoszuruaizengoszuru egymásegymás utánután csinálcsinál 「Aizen-
gosite aruita.」 „Egymás után sétáltak.” ◇ aizen-aizen-
goszurugoszuru körülbelülkörülbelül egyegy időbenidőben csinálcsinál 「Mi-
tai bangumiga aizengosite hószószareta.」 „Kö-
rülbelül egy időben sugározták a műsorokat, ami-
ket nézni akartam.”

zenhacuganbussicuzenhacuganbussicu ◆ prokarcinogénprokarcinogén
zenhanzenhan ◆ elsőelső felefele 「Honno zenhan-va rika-
idekinakatta.」 „A könyv első felét nem értettem.”
◆ elsőelső félidőfélidő 「Zenhande-va mada makete-
ita.」 „Az első félidőben vesztésre álltak.”

zenhankizenhanki ◆ elsőelső félénekfélének időszakaidőszaka 「Dzsin-
szeino zenhankito kóhanki」 „élet első és máso-
dik fele” ◆ első félévelső félév
zenhanszeizenhanszei ◆ élete első feleélete első fele
zenhanszenzenhanszen ◆ elsőelső félidőfélidő 「Zenhanszento kó-
hanszen」 „első és második félidő”

zenhen-izenhen-i ◆ premutációpremutáció
zenhijózenhijó ◆ összköltségösszköltség ◆ végösszegvégösszeg
zen-izen-i ◆ jóakaratjóakarat 「Zen-ino osi uri」 „jóaka-
ratúnak álcázott erőszakos eladás” ◆ jóindulatjóindulat
「Kareno kódó-o zen-ini kaisakusita.」 „Jóindu-
latúlag értelmeztem a cselekedetét.” ◆ jójó szán-szán-
dékdék 「Zen-idejatta.」 „Jó szándékból tette.”

zen-izen-i ◆ proventrikuluszproventrikulusz
zenizeni ◆ pénzpénz ◇ jaszumonogainozeniusinaijaszumonogainozeniusinai
olcsó húsnak híg a leveolcsó húsnak híg a leve
zeniaraizeniarai ◆ pénzérmék mosásapénzérmék mosása
zenibaaoizenibaaoi ◆ közönségesközönséges mályvamályva ◆ papsajtpapsajt
◆ papsajtmályvapapsajtmályva
zen-idendzsóhózen-idendzsóhó ◆ teljesteljes genetikaigenetikai tarta-tarta-
lomlom
zenikandzsózenikandzsó ◆ filléreskedésfilléreskedés
zenikandzsónikomakaizenikandzsónikomakai ◆ filléreskedikfilléreskedik
zenikandzsóniuruszaizenikandzsóniuruszai ◆ filléreskedikfilléreskedik

zen-ikizen-iki ◆ egészegész részrész 「Ken-naizen-
ikiniinfuruenza csúihó-o dasita.」 „A megye egész
részére influenzariasztást adtak ki.” ◆ egészegész te-te-
rületrület 「Simazen-iki-va morini óvareteiru.」 „A
sziget egész területét erdő borítja.” ◆ mindenminden te-te-
rületrület 「Kono zassi-va sizenkagakuzen-iki-o ka-
bászuru.」 „Ez a magazin a természettudomány
minden területét felöleli.” ◆ teljesteljes területterület
「Csibazen-ikini vatatte teidenga cuzuita.」 „Csi-
ba teljes területén áramszünet volt.”

zen-inzen-in ◆ mindannyianmindannyian 「Zen-iniruka kakunin-
sitekudaszai.」 „Győződjön meg arról, hogy
mindannyian megvannak-e!” ◆ mindnyájanmindnyájan
「Zen-insuppacusita.」 „Mindnyájan elindultak.”
◆ valamennyienvalamennyien 「Zen-ingókakusita.」 „Vala-
mennyien sikeres vizsgát tettek.” ◇

anatatacsizen-inanatatacsizen-in mindannyiótokmindannyiótok 「Anatata-
csi zen-inszumaho-o motteiru?」 „Mindannyió-
toknak van okostelefonja?” ◇ karerazen-inkarerazen-in
mindannyiukmindannyiuk 「Karera zen-in-o sitteiru.」
„Mindannyiukat ismerem.” ◇ vatasitacsizen-vatasitacsizen-
inin mindannyiunkmindannyiunk 「Vatasitacsi zen-
innikonoteszuto-va muzukasikunariszóda.」
„Mindannyiunknak nehéz lesz ez a teszt.”

zeninzenin ◆ jóváhagyásjóváhagyás
zen-in-icscsidezen-in-icscside ◆ egyhangúlagegyhangúlag 「Zen-in-
icscside teian-o kjakkasita.」 „Egyhangúlag elve-
tették a javaslatot.” ◆ egyöntetűenegyöntetűen 「Zen-in-
icscside kare-o szuiszensita.」 „Mindenki egyön-
tetűen őt javasolta.”

zen-insuszszekinozen-insuszszekino ◆ plenárisplenáris 「Zen-
insuszszekino kaigi」 „plenáris ülés”

zen-inszorottazen-inszorotta ◆ hiánytalanhiánytalan 「Csímu-va
zen-inszorotta ninzúde suppacusita.」 „A csapat
hiánytalan létszámmal elindult.”

zeninszuruzeninszuru ◆ engedélyezengedélyez 「Bórjoku-o zenin-
sita.」 „Engedélyezték az erőszakot.” ◆ jóvá-jóvá-
hagyhagy 「Daiissinhankecu-o zeninsita.」 „Jóvá-
hagyták az elsőfokú ítéletet.”

zen-jazen-ja ◆ előesteelőeste 「Kuriszumaszuno zen-jani-
va kuriszumaszucurí-o kazatta.」 „Karácsony elő-
estéjén feldíszítettük a fenyőfát.” ◆ megelőzőmegelőző
esteeste 「Ódzsisinno zen-jani suppacusitanode bu-
dzsidatta.」 „A nagy földrengést megelőző este in-
dultam, így megmenekültem.” ◆ tegnap estetegnap este
zen-jakuzen-jaku ◆ előzetes ígéretelőzetes ígéret
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zen-jakuzen-jaku ◆ teljesteljes fordításfordítás 「Csóhensószec-
uno zen-jaku」 „hosszú regény teljes fordítása”

zen-jakuszuruzen-jakuszuru ◆ teljesteljes fordítástfordítást elvégezelvégez
「Zenszankanno sószecu-o zen-jakusita.」 „A há-
romkötetes regény teljes fordítását elvégezte.”

zen-jaszaizen-jaszai ◆ előest ünnepségeelőest ünnepsége
zen-józen-jó ◆ átfogóátfogó képkép 「Kóreikasakaino zen-jó-
o toki akasita.」 „Átfogó képet adott az elörege-
dő társadalomról.” ◆ teljesteljes képkép 「Keiszacu-va
dzsikenno zen-jó-o cukanda.」 „A rendőrség tel-
jes képet alkotott a bűnesetről.”

zen-józen-jó ◆ jó használatjó használat
zen-jokuhikókizen-jokuhikóki ◆ csupaszárny repülőgépcsupaszárny repülőgép
zen-jószuruzen-jószuru ◆ jójó célracélra használhasznál 「Csisiki-o
zen-jószuru」 „jó célra használja a tudását” ◆ ki-ki-
használhasznál 「Joka-o zen-jószuru」 „kihasználja az
idejét”

zen-jótaizen-jótai ◆ előtelepelőtelep ◆ protalliumprotallium
zenkazenka ◆ összesösszes kurzuskurzus 「Zenka-o oszame-
ta.」 „Az összes kurzus befejeztem.”

zenkazenka ◆ büntetésbüntetés 「Zenkani hanno otoko」
„kétszer büntetett férfi” ◆ büntetettbüntetett előéletelőélet ◆

priuszpriusz 「Kare-va zenkagaaru.」 „Priusza van.”

zenkaizenkai ◆ előzőelőző alkalommalalkalommal
「Zenkaikonoreszutoran-ni hitoride kita.」 „Elő-
ző alkalommal egyedül jöttem ebbe az étterembe.”
◆ előzőlegelőzőleg 「Zenkai-va itaria rjóridattakara
konkai-va hangarí rjóri-o tabejó!」 „Előzőleg
olasz ételt ettünk, ezúttal magyar ételt együnk!”

zenkaizenkai ◆ teljes nyitásteljes nyitás
zenkaizenkai ◆ megsemmisülésmegsemmisülés ◆ rombaromba dőlésdőlés ◆

teljes pusztulásteljes pusztulás
zenkaizenkai ◆ teljesteljes gyógyulásgyógyulás 「Mada zenkaito-
ha ienai.」 „Még nem beszélhetünk teljes gyógyu-
lásról.”

zenkaizenkai ◆ egész gyűlésegész gyűlés
zenkaiicscsidezenkaiicscside ◆ egyhangúlagegyhangúlag 「Kecugian-
va zenkaiicscside kakecuszareta.」 „Az indítványt
egyhangúlag elfogadták.”

zenkaiicscsinozenkaiicscsino ◆ egybehangzóegybehangzó ◆ egyhangúegyhangú
「Zenkaiicscsino tóhjó」 „egyhangú szavazat”

zenkaikaokuzenkaikaoku ◆ teljesenteljesen lerombolódottlerombolódott házház

zenkainiszuruzenkainiszuru ◆ teljesenteljesen kinyitkinyit
「Dzsagucsi-o zenkainisita.」 „Teljesen kinyitot-
tam a csapot.”

zenkainozenkaino ◆ előzőelőző 「Zenkaino dzsugjóde dósino
kacujó-o benkjósita.」 „Az előző órán az igerago-
zást vettük.”

zenkaiszuruzenkaiszuru ◆ megsemmisülmegsemmisül 「Tatemono-va
kózuide zenkaisita.」 „Az épület az árvízben meg-
semmisült.”

zenkaiszuruzenkaiszuru ◆ felépülfelépül 「Zenkaiszurumade
icsinenkankakatta.」 „Egy évig tartott, amíg fel-
épültem.” ◆ meggyógyulmeggyógyul 「Kandzsa-va zenkais-
ita.」 „A beteg meggyógyult.”

zenkaiszuruzenkaiszuru ◆ kitárkitár 「Tobira-o zenkaisita.」
„Kitárta az ajtót.” ◆ teljesenteljesen kinyitkinyit 「Mado-o
zenkaisita.」 „Teljesen kinyitottam az ablakot.”

zenkakaigjóizenkakaigjói ◆ általános orvosáltalános orvos
zenkakuzenkaku ◆ teljesteljes szélességűszélességű 「Zenkakumo-
dzsito hankakumodzsi」 „teljes szélességű és fél-
szélességű betű”

zenkamonozenkamono ◆ büntetett előéletű emberbüntetett előéletű ember
zenkamukazenkamuka ◆ minden-vagy-semmiminden-vagy-semmi
zenkamukanohannózenkamukanohannó ◆ minden-vagy-semmiminden-vagy-semmi
válaszválasz
zenkanzenkan ◆ Korai Han-korKorai Han-kor
zenkanzenkan ◆ egészegész kötetkötet ◆ összesösszes kötetkötet
「Zenkan-o motteiru.」 „Az összes kötet meg-
van.”

zenkanzenkan ◆ egészegész épületépület 「Hoteru zenkanni
muszenranga kanbiszareteimaszu.」 „A hotel
egész épületében van wifi.”

zenkanzenkan ◆ előző kötetelőző kötet
zenkanpanzenkanpan ◆ első fedélzetelső fedélzet
zenkeizenkei ◆ előzőekben említéselőzőekben említés
zenkeizenkei ◆ előredőléselőredőlés
zenkeizenkei ◆ előtérelőtér 「Sasinno zenkeiniaru tatemo-
no」 „kép előterében álló épület”

zenkeizenkei ◆ teljesteljes kilátáskilátás 「Okakara macsino
zenkeiga mieru.」 „A hegyről teljes kilátás nyílik a
városra.”

zenkeidóbucuzenkeidóbucu ◆ féregféreg
zenkeinozenkeino ◆ előzőekben említettelőzőekben említett
zenkeisasinzenkeisasin ◆ panorámaképpanorámakép ◆ panorámáspanorámás
fényképfénykép
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zenkeisozenkeiso ◆ előzőekben említett írásműelőzőekben említett írásmű
zenkeiszeiszózenkeiszeiszó ◆ prokambiumprokambium ◆ provasculá-provasculá-
ris szövetris szövet
zenkenzenken ◆ teljhatalmúteljhatalmú megbízottmegbízott ◆ teljha-teljha-
talomtalom 「Torisimarijakukai-va sacsóni zenken-o
ininsita.」 „Az igazgatótanács az igazgatót teljha-
talommal ruházta fel.” ◇ tokumeizenkenkósitokumeizenkenkósi
rendkívülirendkívüli ésés meghatalmazottmeghatalmazott miniszterminiszter ◇

tokumeizenkentaisitokumeizenkentaisi rendkívülirendkívüli ésés megha-megha-
talmazott nagykövettalmazott nagykövet
zenkenzenken ◆ egészegész megyemegye 「Kanagavakenzen-
kennodéta」 „Kanagava megye egész területére
vonatkozó adatok” ◆ összesösszes megyemegye 「Zenken-
csizu」 „térkép az összes megyével”

zenkenzenken ◆ előző esetelőző eset
zenkendanzenkendan ◆ teljhatalmú delegációteljhatalmú delegáció
zenken-iinzenken-iin ◆ teljhatalmú megbízottteljhatalmú megbízott
zenken-ininzenken-inin ◆ teljhatalmú megbízásteljhatalmú megbízás
zenken-ozenken-o mocumocu ◆ teljhatalmúteljhatalmú 「Zenken-o
mocu daitórjó」 „teljhatalmú elnök”

zenkizenki ◆ fentfent említésemlítés 「Rijú-va zenkino tóri.」
„Az okokat fent említettük.”

zenkizenki ◆ elsőelső félévfélév 「Zenkino siken」 „első fél-
éves vizsga” ◆ kezdetikezdeti időszakidőszak ◆ megelőzőmegelőző
időszakidőszak ◆ megelőzőmegelőző terminusterminus ◇ bunrecu-bunrecu-
zenkizenki profázisprofázis
zenkindaitekinazenkindaitekina ◆ feudalistafeudalista ◆ újkorújkor előt-előt-
titi
zenkinozenkino ◆ előző időszakbelielőző időszakbeli
zenkinszenzenkinszen ◆ aszimptotaaszimptota ◆ aszimptótaaszimptóta
zenkisikenzenkisiken ◆ első félévi vizsgaelső félévi vizsga
zenkjúfuzenkjúfu ◆ egész szünetjelegész szünetjel
zenkjúsifuzenkjúsifu ◆ egész szünetjelegész szünetjel
zenkozenko ◆ egészegész családcsalád ◆ mindenminden családcsalád ◆

mindenminden házház 「Csirasino zenkohaifu」 „szóróla-
pok eljuttatása minden házba”

zenkózenkó ◆ előtagelőtag ◆ előzőelőző cikkelycikkely ◆ előzőelőző
pontpont
zenkózenkó ◆ előző viselkedéselőző viselkedés
zenkózenkó ◆ jótettjótett 「Zenkó-o okonau.」 „Jót
tesz.” ◆ jójó viselkedésviselkedés 「Zenkó-o hjósószuru.」
„Értékeli a jó viselkedését.”

zenkózenkó ◆ egészegész iskolaiskola 「Szono ko-va zenkóicsi-
no szeiszekidesita.」 „Annak a gyereknek voltak a

legjobb jegyei az egész iskolában.” ◆ mindenminden is-is-
kolakola 「Kanagavakenno zenkó」 „Kanagava me-
gye minden iskolája”

zenkokuzenkoku ◆ egészegész 「Nihonzenkokuni júbinkjok-
ugaaru.」 „Egész Japánban vannak postahivata-
lok.” ◆ egészegész országország 「Zenkokukara acumatta
szensutacsi」 „az egész országból összegyűlt ver-
senyzők” ◆ országszerteországszerte 「Zenkoku, amega
furiszódeszu.」 „Országszerte esőzések várhatók.”

zenkokuaitóbizenkokuaitóbi ◆ országos gyásznapországos gyásznap
zenkokuheikinzenkokuheikin ◆ országosországos átlagátlag 「Kono ma-
csino sicugjóricu-va zenkokuheikinjori hikui.」
„A városban kisebb a munkanélküliség, mint az
országos átlag.”

zenkokuhószózenkokuhószó ◆ országos közvetítésországos közvetítés
zenkokujúzeizenkokujúzei ◆ országos korteskörútországos korteskörút
zenkokukuzenkokuku ◆ országos választókörzetországos választókörzet
zenkokusizenkokusi ◆ országos lapországos lap
zenkokutaikaizenkokutaikai ◆ országosországos bajnokságbajnokság ◆ or-or-
szágos sportrendezvényszágos sportrendezvény
zenkokutekinazenkokutekina ◆ országosországos 「Zenkokutekina
kinkjúdzsitai」 „országos vészhelyzet”

zenkokutekinizenkokutekini ◆ országosanországosan 「Zenkokuteki-
ni jukiga futteiru.」 „Országosan havazik.”

zenkuzenku ◆ előjelelőjel ◆ felvezetésfelvezetés ◆ felvezetőfelvezető
zenkucuzenkucu ◆ előrehajláselőrehajlás ◇ sikjúzenkucusikjúzenkucu méh-méh-
előrehajláselőrehajlás
zenkucúndózenkucúndó ◆ előrehajlító gyakorlatelőrehajlító gyakorlat
zenkucuszuruzenkucuszuru ◆ előrehajlikelőrehajlik 「Zenkucusitara
kosiga itai.」 „Ha előrehajlok fáj a hátam.”

zenkucsókózenkucsókó ◆ előjelelőjel
zenkudzsincúzenkudzsincú ◆ előfájdalomelőfájdalom
zenkukizenkuki ◆ előstádiumelőstádium
zenkuriszutokjókainozenkuriszutokjókaino ◆ ökumenikusökumenikus
zenkusódzsózenkusódzsó ◆ előtünetelőtünet
zenkuszaibózenkuszaibó ◆ elődsejtelődsejt
zenkutaizenkutai ◆ előanyagelőanyag ◇ kószozenkutaikószozenkutai
enzim-előanyagenzim-előanyag
zenmaizenmai ◆ japánjapán királypárfránykirálypárfrány ◆ királyha-királyha-
rasztraszt
zenmaizenmai ◆ rugórugó ◆ spirálrugóspirálrugó ◇ higezenmaihigezenmai
hajszálrugóhajszálrugó
zenmaibakarizenmaibakari ◆ óramérlegóramérleg ◆ rugós mérlegrugós mérleg
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zenmaibanezenmaibane ◆ spirálrugóspirálrugó
zenmaigajurundetomaruzenmaigajurundetomaru ◆ lejárlejár 「Omocsa-
no zenmaiga jurunde tomatta.」 „A felhúzható já-
ték lejárt.”

zenmai-ozenmai-o makumaku ◆ felhúzfelhúz 「Omocsano zenmai-
o maita.」 „Felhúztam a játékot.”

zenmaisikakezenmaisikake ◆ felhúzhatófelhúzható 「Banedzsika-
keno ningjó」 „felhúzható bábu”

zenmaisikinozenmaisikino ◆ felhúzósfelhúzós 「Zenmai sikinoo-
mocsade aszonda.」 „Felhúzós játékkal játszot-
tam.” ◆ rugósrugós
zenmecuzenmecu ◆ kipusztuláskipusztulás 「Kono dóbucu-va
zenmecuno kikiniaru.」 „Ezt az állatot kipusztu-
lás fenyegeti.” ◆ letarolásletarolás ◆ lőtteklőttek 「Konsúno
vatasino jotei-va zenmecuda.」 „Az e heti tervem-
nek lőttek.” ◆ semmitsemmit semsem nyerésnyerés 「Csúszen-
va zenmecudatta.」 „A sorsoláson semmit sem
nyertünk.” ◆ teljesteljes pusztuláspusztulás ◆ totálistotális ku-ku-
darcdarc 「Daigakudzsuken-va zenmecudatta.」 „Az
egyetemi felvételi totális kudarc volt.”

zenmecuszaszeruzenmecuszaszeru ◆ kiirtkiirt 「Dzsinrui-va
takuszan-no dóbucurui-o zecumecuszaszeta.」
„Az ember sok állatfajt kiirtott.”

zenmecuszuruzenmecuszuru ◆ írmagjaírmagja semsem maradmarad 「Teki-
va zenmecusita.」 „Írmagja sem maradt az ellen-
ségnek.” ◆ lele leszlesz tarolvatarolva 「Taifúde mura-
va zenmecusita.」 „A tájfun letarolta a falut.” ◆

megsemmisülmegsemmisül 「Butai-va zenmecusita.」 „A se-
reg megsemmisült.”

zenmenzenmen ◆ előtérelőtér ◆ elülső részelülső rész
zenmenzenmen ◆ egészegész felületfelület 「Ocsita hanabira-
va ikeno zenmenni hirogatta.」 „A lehullott virág-
szirmok a tavacska egész felületét beborították.” ◆

egészegész oldaloldal 「Sinbunni zenmenkókoku-o dasi-
ta.」 „Egész oldalas hirdetést adtam fel az újság-
ban.” ◆ mindenminden felületfelület ◆ mindenminden oldaloldal ◆ min-min-
denredenre kiterjedőkiterjedő 「Zenmenkinsi-o tetteisita.」
„Mindenre kiterjedő tiltást foganatosított.” ◆ min-min-
denden területterület 「Kin-júga keizaino zenmenni dete-
kuru.」 „A pénzügy a gazdaság minden területén
jelen van.”

zenmendakazenmendaka ◆ általános emelkedésáltalános emelkedés
zenmendakaninaruzenmendakaninaru ◆ egytőlegytől egyigegyig emelke-emelke-
dikdik 「Kabuka-va zenmendakaninatteiru.」 „Egy-
től egyig emelkedtek a részvények.” ◆ mindennelmindennel
szembenszemben emelkedikemelkedik 「En-va zenmendakani-

natteiru.」 „A jen mindennel szemben emelke-
dett.”

zenmen-jaszuzenmen-jaszu ◆ általános csökkenésáltalános csökkenés
zenmen-jaszuninaruzenmen-jaszuninaru ◆ egytőlegytől egyigegyig esikesik
「Torihikidzsode kabuka-va zenmen-
jaszuninatta.」 „A részvények egytől egyig estek a
tőzsdén.” ◆ mindennelmindennel szembenszemben esikesik 「Doru-
va zenmen-jaszuninatteiru.」 „A dollár minden-
nel szemben esett.”

zenmenkaicsikuzenmenkaicsiku ◆ teljes felújításteljes felújítás
zenmenkinsizenmenkinsi ◆ totális tilalomtotális tilalom
zenmenkókokuzenmenkókoku ◆ egész oldalas hirdetésegész oldalas hirdetés
zenmenkóvazenmenkóva ◆ abszolút békeabszolút béke
zenmen-nidaszuzenmen-nidaszu ◆ kihangsúlyozkihangsúlyoz 「Kono
jófuku-va on-narasisza-o zenmenni dasita.」 „Ez
a ruha kihangsúlyozta a nőiességét.”

zenmen-ozenmen-o osidaszuosidaszu ◆ előtérbeelőtérbe helyezhelyez
「Dokudzsiszei-o zenmenni osi daszu.」 „Az ere-
detiséget helyezi előtérbe.” ◆ kihangsúlyozkihangsúlyoz
「Hitono jakuni tacsitaitoiu kimocsi-o zenmenni
osi dasita.」 „Kihangsúlyozta, hogy úgy érzi, hasz-
nára kell válnia az embereknek.” ◆ propagálpropagál
「Misze-va kokuszanhin-o zenmenni osi dasita.」
„Az üzlet propagálta a hazai terméket.”

zenmenszenszózenmenszenszó ◆ totális háborútotális háború
zenmentekinazenmentekina ◆ általánosáltalános 「Zenmentekina-
infure」 „általános infláció” ◆ mindenremindenre kiter-kiter-
jedőjedő 「Zenmentekina sien」 „mindenre kiterje-
dő támogatás” ◆ teljesteljes mértékűmértékű 「Zenmentek-
ina dói」 „teljes mértékű egyetértés” ◆ totálistotális
「Zenmentekina tószei」 „totális ellenőrzés”

zenmentekinizenmentekini ◆ egytőlegytől egyigegyig ◆ maradékta-maradékta-
lanullanul 「Zenmentekinianatani dóiszuru.」 „Ma-
radéktalanul egyetértek veled.” ◆ messzemenő-messzemenő-
enen 「Zenmentekini manzokusiteiru.」 „Messze-
menően elégedett vagyok.” ◆ totálisantotálisan 「Zen-
mentekini szanszeideszu.」 „Totálisan egyetér-
tek.”

zenmentettaizenmentettai ◆ teljesteljes kivonuláskivonulás ◆ teljesteljes
visszavonulásvisszavonulás
zenminsúzenminsú ◆ emberek összességeemberek összessége
zenmózenmó ◆ világtalanságvilágtalanság
zenmondózenmondó ◆ érthetetlenérthetetlen talánytalány ◆ zeneszenes
kérdés-feleletkérdés-felelet ◆ zenzen talánytalány ◆ ZenZen talá-talá-
nyoknyok
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zenmóninaruzenmóninaru ◆ teljesen megvakulteljesen megvakul
zenmon-notorakómon-noókamizenmon-notorakómon-noókami ◆ kétkét tűztűz
közöttközött
zenmónozenmóno ◆ teljesenteljesen vakvak ◆ vakvak ◆ világtalanvilágtalan

zen-nazen-na ◆ dhjánadhjána
zen-nanzennjozen-nanzennjo ◆ ájtatosájtatos emberekemberek ◆ budd-budd-
histáváhistává lettlett férfiakférfiak ésés nőknők ◆ vallásosvallásos fér-fér-
fiak és nőkfiak és nők
zen-nenzen-nen ◆ előzőelőző évév 「Zen-nenni kurabete
uriage-va szagatta.」 „Az előző évhez képest csök-
kent a pénzügyi forgalom.” ◆ megelőző évmegelőző év
zen-nendógecuzen-nendógecu ◆ előző év azonos hónapjaelőző év azonos hónapja
zen-nendókizen-nendóki ◆ előző év azonos időszakaelőző év azonos időszaka
zen-nendonohjókazen-nendonohjóka ◆ évértékelésévértékelés
zen-nendo-ozen-nendo-o hjókaszuruhjókaszuru ◆ évértékelélőévértékelélő
「Susó-va zen-nendo-o hjókaszuruszupícsi-o si-
ta.」 „A miniszterelnök évértékelő beszédet tar-
tott.”

zen-nenhizen-nenhi ◆ előzőelőző évhezévhez képestképest
「Uriagedaka-va zen-nenhidzsuh- pászentozóka-
sita.」 „Az árbevétel az előző évihez képest 10 szá-
zalékkal nőtt.”

zen-nicsiszeizen-nicsiszei ◆ nappalinappali 「Zen-
nicsiszeigakkó.」 „Nappali tagozatú iskola.”

zen-nidzsúcúsinzen-nidzsúcúsin ◆ duplexduplex átvitelátvitel ◆ duplexduplex
távközléstávközlés ◆ teljesteljes duplexduplex átvitelátvitel ◆ teljesteljes
duplex távközlésduplex távközlés
zen-nikainozen-nikaino ◆ kétrészeskétrészes 「Kore-va zen-
nikaino renzokudoramadeszu.」 „Ez egy kétré-
szes sorozat.”

zen-nikan-nozen-nikan-no ◆ kétköteteskétkötetes 「Kore-va zen-
nikanno hondeszu.」 „Ez egy kétkötetes könyv.”

zen-nikkúzen-nikkú ◆ All Nippon LégitársaságAll Nippon Légitársaság
zen-ninzen-nin ◆ korábbi alkalmazáskorábbi alkalmazás
zen-ninzen-nin ◆ becsületesbecsületes emberember ◆ jójó emberember
「Zen-ninto akunin」 „jó ember és rossz ember”
◆ jóindulatú emberjóindulatú ember
zen-ninburuzen-ninburu ◆ játssza a jó embertjátssza a jó embert
zen-nincsizen-nincsi ◆ előző szolgálati helyelőző szolgálati hely
zen-nin-nozen-nin-no ◆ már ott dolgozómár ott dolgozó
zen-ninsazen-ninsa ◆ már ott dolgozó embermár ott dolgozó ember
zen-ninszakaeteakuninhorobuzen-ninszakaeteakuninhorobu ◆ jójó legyőzilegyőzi
a gonoszta gonoszt

zennózennó ◆ mindenhatóságmindenhatóság ◇ zencsizennózencsizennó min-min-
dentudásdentudás ésés mindenhatóságmindenhatóság 「Zencsizennó-
no kami」 „mindenható isten”

zennózennó ◆ maradéktalan befizetésmaradéktalan befizetés
zennózennó ◆ előrefizetéselőrefizetés
zennózennó ◆ cerebrumcerebrum ◆ előagyelőagy
zennónozennóno ◆ mindenhatómindenható 「Zennóno kamini
inori-o szaszageta.」 „Imádkoztam a mindenható
istenhez.”

zennószeizennószei ◆ totipotenciatotipotencia
zennószeikanszaibózennószeikanszaibó ◆ totipotens őssejttotipotens őssejt
zennószei-ozennószei-o mocumocu ◆ totipotenstotipotens 「Zennószei-
o mocu szaibó」 „totipotens sejt”

zennószuruzennószuru ◆ maradéktalanulmaradéktalanul befizetbefizet
「Szangacuni icsinenkanno gakuhi-o zennósita.」
„Márciusban maradéktalanul befizettem az éves
tandíjat.”

zennószuruzennószuru ◆ előreelőre befizetbefizet
「Nenkinhokenrjó-o zennósita.」 „Előre befizet-
tem a nyugdíj-biztosítási járulékot.”

zenózenó ◆ egész Európaegész Európa ◆ ÖsszeurópaÖsszeurópa
zenofobiazenofobia ◆ idegengyűlöletidegengyűlölet ◆ xenofóbiaxenofóbia
zen-onzen-on ◆ egész hangegész hang ◆ nagyszekundnagyszekund
zen-o naszuzen-o naszu ◆ jót cselekszikjót cselekszik
zen-on-ikizen-on-iki ◆ teljes hangtartományteljes hangtartomány
zen-onkaizen-onkai ◆ diatonikusdiatonikus hangsorhangsor ◆ diatoni-diatoni-
kus skálakus skála
zen-on-onkaizen-on-onkai ◆ egész hangú skálaegész hangú skála
zen-onpuzen-onpu ◆ egész hangjegyegész hangjegy
zenótekinazenótekina ◆ összeurópaiösszeurópai
zenpaizenpai ◆ teljeseteljese vereségvereség 「Csímu-va zenpai-
o kih-sita.」 „A csapat teljes vereséget szenve-
dett.”

zenpaizenpai ◆ megszüntetésmegszüntetés ◆ teljesteljes felszámo-felszámo-
láslás
zenpaironzenpairon ◆ megszüntetésmegszüntetés mellettmellett érvelésérvelés

zenpaironsazenpaironsa ◆ megszüntetésmegszüntetés hívehíve ◆ meg-meg-
szüntetésszüntetés mellettmellett érvelőérvelő 「Genpacuzenpa-
ironsa」 „atomerőművek megszüntetése mellett
érvelő ember”

zenpaiszuruzenpaiszuru ◆ felszámolfelszámol 「Genpacu-o zen-
paisita.」 „Felszámolták az atomerőműveket.” ◆
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megszüntetmegszüntet 「Doreiszeido-o zenpaisita.」
„Megszüntették a rabszolgaságot.”

zenpaiszuruzenpaiszuru ◆ teljese vereséget szenvedteljese vereséget szenved
zenpanzenpan ◆ általánosságáltalánosság ◆ egészegész 「Kore-va
sakaizentaini mirareru mondaideszu.」 „Ez az
egész társadalomra jellemző probléma.” ◆ min-min-
denden 「Kono szeihin-va szeikacuzenpanni vatatte
jakuni tacu.」 „Ez a termék az élet minden terüle-
tén hasznos.”

zenpantekinazenpantekina ◆ általánosáltalános 「Zenpantekina
mikatade-va keizai-va kaifukusiteimaszu.」 „Az
általános nézet szerint a gazdaság javulóban van.”

zenpantekinizenpantekini ◆ általánosságbanáltalánosságban 「Denki-
szeihinno nedan-va zenpantekini szagatta.」 „Ál-
talánosságban csökkent az elektronikus eszközök
ára.”

zenpenzenpen ◆ egészegész filmfilm 「Kono eiga-va zenpen-
o tósite omosirokatta.」 „Az egész film érdekes
volt.” ◆ egész könyvegész könyv
zenpenzenpen ◆ elsőelső részrész 「Eigano zenpen」 „film
első része”

zenpen-icsiricuzenpen-icsiricu ◆ monotonságmonotonság ◆ sablonos-sablonos-
ságság
zenpen-icsiricuninaruzenpen-icsiricuninaru ◆ gépiessé válikgépiessé válik
zenpizenpi ◆ előzőelőző hibahiba 「Dzsibunno zenpi-o kui-
ta.」 „Az előző hibáin bánkódott.”

zenpinzenpin ◆ összes áruösszes áru
zenpózenpó ◆ elölelöl 「Zenpóto kóhó」 „elöl és hátul”
◆ előreelőre mutatómutató irányirány 「Heddoraito-va zenpó-
o terasita.」 „A fényszóró előre világított.”

zenpókóenfunzenpókóenfun ◆ kulcslyuk alakú sírhelykulcslyuk alakú sírhely
zenpónizenpóni ◆ elölelöl 「Baszuno zenpóni szuvatte-
ita.」 „Elöl ült a buszon.” ◆ előreelőre 「Densano
zenpóni itta.」 „Előrementem a vonaton.” ◆ elő-elő-
refelérefelé 「Zenpóni csiiszai tenga mieta.」 „Előre-
felé nézve egy kis pont látszott.”

zenpónijoruzenpónijoru ◆ előredőlelőredől ◆ előrehajolelőrehajol
「Kanodzsonikiszu-o sijóto zenpóni jotta.」 „Elő-
rehajoltam, hogy megcsókoljam.”

zenpónozenpóno ◆ elülsőelülső
zenpósóózenpósóó ◆ anafóraanafóra 「Zenpósóóto kóhósóó」
„anafóra és katafóra” ◆ visszautalásvisszautalás 「Zenpó-
sóóto kóhósóó」 „visszautalás és előreutalás”

zenpuzenpu ◆ előző férjelőző férj

zenpuzenpu ◆ előző feleségelőző feleség
zenpukuzenpuku ◆ fesztávolságfesztávolság 「Zenpukunidzsú-
métoruno hikóki」 „20 méteres fesztávolságú re-
pülőgép” ◆ teljesteljes 「Szeiszaku-va kokuminno
zenpukuno sidzsi-o eta.」 „Az intézkedés elnyerte
a nép teljes támogatását.” ◆ teljesteljes mértékmérték
「Kareni zenpukuno sinrai-o oku.」 „Teljes mér-
tékben megbízom benne.” ◆ teljes szélességteljes szélesség
zenrazenra ◆ pucérságpucérság
zenradezenrade ◆ anyaszültanyaszült meztelenülmeztelenül 「Zenrade
szotohe tobi dasita.」 „Anyaszült meztelenül ki-
szaladt.” ◆ pucéranpucéran 「Zenrade sasin-o torare-
ta.」 „Pucéran fényképezték.”

zenranozenrano ◆ anyaszültanyaszült meztelenmeztelen 「Zenrano
on-na」 „anyaszült meztelen nő” ◆ pucérpucér 「Zen-
rano otoko」 „pucér férfi”

zenrasisokubucuzenrasisokubucu ◆ előnyitvatermőelőnyitvatermő növénynövény

zenrecuzenrecu ◆ elölelöl lévőlévő sorsor ◆ elsőelső sorsor ◇ sza-sza-
izenrecuizenrecu legelsőlegelső sorsor 「Szaizenrecuni szuvat-
ta.」 „A legelső sorba ültem.”

zenreizenrei ◆ szíve-lelkeszíve-lelke ◆ teljesteljes odaadásodaadás ◇

zensinzenreizensinzenrei teljesteljes odaadásodaadás 「Benkjóni
zensinzenrei-o katamuketa.」 „Teljes odaadással
tanult.” ◇ zensinzenreizensinzenrei szíve-lelkeszíve-lelke 「Atarasii
dzsigjóni zensinzenrei-o szoszoida.」 „Szívét-
lelkét beleadta az új vállalkozásba.”

zenreizenrei ◆ hasonlóhasonló eseteset 「Kono zenrei-va ari-
masitaka?」 „Volt már ehhez hasonló eset?” ◆

precedensprecedens 「Zenreinonai dzsikendeszu.」
„Ilyen esetre még nem volt precedens.”

zenreinonaizenreinonai ◆ példátlanpéldátlan
zenrei-ozenrei-o cukurucukuru ◆ precedenstprecedenst teremtteremt
「Kanodzso-va vagasano dzsoszeijakuinno
zenrei-o cukutta.」 „Női vezetőként precedenst
teremtett a vállalatunknál.”

zenreitoszuruzenreitoszuru ◆ rendszertrendszert csinálcsinál belőlebelőle
「Kore-o zenreitosinaide!」 „Ne csinálj ebből
rendszert!”

zenrekizenreki ◆ előéletelőélet 「Zenrekigaaru.」 „Bünte-
tett előélete van.” ◆ múltmúlt 「Insúntenno zenrek-
igaaru.」 „A múltban ittas vezetésért büntették.”

zenrekisómeisozenrekisómeiso ◆ referenciareferencia
zenricuszenzenricuszen ◆ prosztataprosztata
zenricuszen-enzenricuszen-en ◆ prosztatagyulladásprosztatagyulladás
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zenricuszenganzenricuszengan ◆ prosztatarákprosztatarák
zenricuszenhidaisózenricuszenhidaisó ◆ prosztata-prosztata-
megnagyobbodásmegnagyobbodás
zenrinzenrin ◆ jó szomszédjó szomszéd ◆ jó szomszédságjó szomszédság
zenrinzenrin ◆ első kerékelső kerék
zenrinburékizenrinburéki ◆ első fékelső fék
zenringaikózenringaikó ◆ jószomszédsági diplomáciajószomszédsági diplomácia
zenrin-júkózenrin-júkó ◆ jószomszédi barátságjószomszédi barátság
zenrinkankeizenrinkankei ◆ jószomszédi viszonyjószomszédi viszony
zenrinkudózenrinkudó ◆ elsőkerék-meghajtáselsőkerék-meghajtás 「Zen-
rinkudóno kuruma」 „elsőkerék-meghajtású ko-
csi”

zenrinszeiszakuzenrinszeiszaku ◆ jószomszédságijószomszédsági politi-politi-
kaka
zenrjakuzenrjaku ◆ lényegrelényegre térektérek ◆ rövidrerövidre fogvafogva

zenrjakuszuruzenrjakuszuru ◆ elejét lekurtítjaelejét lekurtítja
zenrjózenrjó ◆ becsületességbecsületesség
zenrjózenrjó ◆ teljes mennyiségteljes mennyiség
zenrjokuzenrjoku ◆ teljesteljes erőerő 「Zenrjokudedoa-o osi-
ta.」 „Teljes erejével nekifeszült az ajtónak.”

zenrjoku-ozenrjoku-o cukusitecukusite ◆ mindenminden erejévelerejével
「Zenrjoku-o cukusite daigakuni hairótosimasi-
ta.」 „Minden erejével azon fáradozott, hogy be-
jusson az egyetemre.”

zenrjoku-ozenrjoku-o daszudaszu ◆ belehúzbelehúz 「Szósa-va
zenrjoku-o dasite katta.」 „A futó belehúzott, és
nyert.” ◆ mindentmindent beleadbelead 「Szensu-va
zenrjoku-o dasita.」 „A sportoló mindent bele-
adott.”

zenrjokusiszszózenrjokusiszszó ◆ gyorsgyors vágtavágta 「Zenrjo-
kusiszszóde hasirimasó!」 „Gyors vágtában fus-
sunk!”

zenrjokusiszszószuruzenrjokusiszszószuru ◆ lélekszakadvalélekszakadva ro-ro-
hanhan
zenrjokutókjúzenrjokutókjú ◆ teljesteljes erőbedobáserőbedobás ◆ tel-tel-
jes erővel dobásjes erővel dobás
zenrjónazenrjóna ◆ becsületesbecsületes 「Zenrjóna hito-o ut-
taeta.」 „Becsületes embereket vádolt.” ◆ becsü-becsü-
letreletre méltóméltó ◆ jóindulatújóindulatú ◆ jóravalójóravaló ◆ tisz-tisz-
tességestességes 「Zenrjóna szeikacu-o okutteiru.」
„Tisztességesen él.” ◆ törvénytisztelőtörvénytisztelő 「Zenr-
jóna simin」 „törvénytisztelő polgár”

zenrjúfunzenrjúfun ◆ teljesteljes kiőrlésűkiőrlésű lisztliszt ◆ teljesteljes
őrlésű lisztőrlésű liszt
zensazensa ◆ előtteelőtte haladóhaladó kocsikocsi 「Zensani
szekkinsita.」 „Közelebb kerültem az előttem ha-
ladó kocsihoz.”

zensazensa ◆ szürjektív leképezésszürjektív leképezés
zensazensa ◆ előbbielőbbi 「Zensajori kósano kataga szu-
ki.」 „Az előbbihez képest az utóbbit jobban sze-
retem.” ◆ előzőelőző 「Futacuno rijúno nakade-va
zensaga dzsújódeszu.」 „A két ok közül az előző
fontosabb.”

zensacsózensacsó ◆ előző igazgatóelőző igazgató
zensa-nozensa-no kucugaeru-vakucugaeru-va kósa-nokósa-no imasimeimasime ◆

más kárán tanul az okosmás kárán tanul az okos
zensanotecu-ozensanotecu-o fumufumu ◆ elődeielődei hibájábahibájába esikesik

zensarinzensarin ◆ első kerékelső kerék
zensizensi ◆ egész történelemegész történelem
zensizensi ◆ egész városegész város
zensizensi ◆ egész lapegész lap ◆ minden újságminden újság
zensizensi ◆ elejénekelejének történetetörténete 「Csúszeizensi」
„középkor elejének története” ◆ előtörténetelőtörténet ◆

őstörténetőstörténet
zensizensi ◆ mellső lábmellső láb
zensizensi ◆ zen mesterzen mester
zensizensi ◆ első szárnyelső szárny
zensicuzensicu ◆ mindenminden szobaszoba 「Zensicukúcsónisi-
masita.」 „Minden szobába tettem légkondicio-
nálót.”

zensihonsugisakaizensihonsugisakai ◆ prekapitalistaprekapitalista társa-társa-
dalomdalom
zensinzensin ◆ elődelőd 「Szosikino zensin」 „szervezet
elődje” ◆ előéletelőélet ◆ előző testelőző test
zensinzensin ◆ előrehaladáselőrehaladás 「Zensinto kótai」
„előrehaladás és visszalépés” ◆ előrejutáselőrejutás ◆

előretöréselőretörés ◆ haladáshaladás ◇ ippozensinippozensin egyegy lé-lé-
pés előrepés előre
zensinzensin ◆ egészegész testtest 「Zensinni hassinga de-
kita.」 „Az egész testem kiütéses lett.” ◇ zen-zen-
sinmaszuisinmaszui altatásaltatás 「Zensinmaszui-o kakete
sudzsucu-o sita.」 „A műtétet altatással csinál-
ták.”

zensinzensin ◆ állandóállandó előrehaladáselőrehaladás ◆ apránkéntapránként
haladáshaladás ◆ fokozatos fejlődésfokozatos fejlődés
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zensinzensin ◆ előrengéselőrengés
zensinzensin ◆ jó istenjó isten
zensinbijózensinbijó ◆ testápolástestápolás
zensinfuzuizensinfuzui ◆ teljes bénulásteljes bénulás
zensinfuzuininaruzensinfuzuininaru ◆ lebénullebénul 「Kare-va dzsi-
dósadzsikode zensinfuzuininatta.」 „Az autóbal-
esetben lebénult.”

zensinkakutokuteikószeizensinkakutokuteikószei ◆ szisztémásszisztémás
szerzett ellenállásszerzett ellenállás
zensinkeirenzensinkeiren ◆ egész test rángatózásaegész test rángatózása
zensinmaszuizensinmaszui ◆ altatásaltatás 「Zensinmaszui-o
kakete sudzsucu-o sita.」 „A műtétet altatással
csinálták.”

zensinmaszui-ozensinmaszui-o kakerukakeru ◆ altataltat 「Kono
sudzsucuni-va zensinmaszui-o kakeru.」 „Ennél
a műtétnél altatni szoktak.” ◆ elaltatelaltat 「Isa-va
kandzsani zensinmaszui-o kaketa.」 „Az orvos el-
altatta a beteget.”

zensinsinreizensinsinrei ◆ megmártózásosmegmártózásos kereszte-kereszte-
léslés
zensinsósazensinsósa ◆ egésztest-besugárzásegésztest-besugárzás
zensinsugizensinsugi ◆ fokozatosság elvefokozatosság elve
zensinsugisazensinsugisa ◆ fokozatosság hívefokozatosság híve
zensinszeizensinszei ◆ oligocénoligocén
zensinszózensinszó ◆ batálisbatális zónazóna ◆ batipelágikusbatipelágikus
zónazóna
zensinszuruzensinszuru ◆ apránkéntapránként haladhalad 「Mokuhjóni
mukatte zensin szuru.」 „Apránként halad a célja
felé.”

zensinszuruzensinszuru ◆ előrehaladelőrehalad 「Purodzsekuto-va
zensinsiteiru.」 „A projekt halad előre.” ◆ elő-elő-
rejutrejut 「Dzsútaide zensindekinakatta.」 „A torló-
dás miatt nem tudtunk előrejutni.” ◆ előremegyelőremegy
「Ippozensinszuru.」 „Egy lépést előremegy.” ◆

előretörelőretör 「Vatasitacsino kaisa-va amerikano si-
dzsóde zensinsita.」 „A cégünk előretört az ame-
rikai piacon.”

zensintekinazensintekina ◆ fokozatosfokozatos 「Zensintekina
henka」 „fokozatos változás”

zensintekisinkazensintekisinka ◆ fokozatos fejlődésfokozatos fejlődés
zensin-undózensin-undó ◆ egészegész testtest megmozgatásamegmozgatása
「Teniszu-va zensin-undódeszu.」 „A tenisz az
egész testet megmozgatja.”

zensinzenreizensinzenrei ◆ szíve-lelkeszíve-lelke 「Atarasii dzsig-
jóni zensinzenrei-o szoszoida.」 „Szívét-lelkét be-
leadta az új vállalkozásba.” ◆ teljesteljes odaadásodaadás
「Benkjóni zensinzenrei-o katamuketa.」 „Teljes
odaadással tanult.”

zensinzózensinzó ◆ egész alakos képegész alakos kép
zensozenso ◆ teljesteljes könyvsorozatkönyvsorozat ◆ tökéletestökéletes
összefoglalóösszefoglaló ◇ hjakkazensohjakkazenso enciklopédiaenciklopédia
◇ hjakkazensohjakkazenso teljesteljes enciklopédiasorozatenciklopédiasorozat
◇ roppózensoroppózenso törvénytártörvénytár ◇ roppózensoroppózenso
hat törvénykönyvhat törvénykönyv
zensozenso ◆ megfelelő intézkedésmegfelelő intézkedés
zensózensó ◆ teljes leégésteljes leégés
zensózensó ◆ veretlenségveretlenség
zensózensó ◆ előretoltelőretolt állásállás ◇ zensószenzensószen elő-elő-
csatározáscsatározás 「Szenkjono zensószenga hadzsi-
matta.」 „Elkezdődött a választások előcsatározá-
sa.”

zensózensó ◆ általánosságáltalánosság
zensóbutaizensóbutai ◆ előőrselőőrs
zensócsizensócsi ◆ előretolt álláselőretolt állás
zensóhiteihandanzensóhiteihandan ◆ univerzális tagadásuniverzális tagadás
zensójúsószuruzensójúsószuru ◆ veretlenülveretlenül nyerinyeri megmeg aa
bajnokságotbajnokságot 「Csímu-va zensójúsósita.」 „A
csapat veretlenül nyerte meg a bajnokságot.”

zensókinmuzensókinmu ◆ kihelyezett szolgálatkihelyezett szolgálat
zensókóteihandanzensókóteihandan ◆ univerzális állításuniverzális állítás
zensószenzensószen ◆ előcsatározáselőcsatározás 「Szenkjono
zensószenga hadzsimatta.」 „Elkezdődött a vá-
lasztások előcsatározása.”

zensoszuruzensoszuru ◆ megfelelőenmegfelelően kezelkezel 「Mondai-
o zensosita.」 „Megfelelően kezelte a problémát.”

zensószuruzensószuru ◆ mindenminden mérkőzéstmérkőzést megnyermegnyer
「Óensiteirucsímu-va zensósita.」 „A csapatom
minden mérkőzést megnyert.”

zensószuruzensószuru ◆ leégleég 「Szankaidateno tatemono-
ga zensósita.」 „Háromemeletes épület égett le.”
◆ tűztűz martalékávámartalékává válikválik 「Tera-va zensósi-
ta.」 „A templom a tűz martalékává vált.”

zensótózensótó ◆ első lámpaelső lámpa ◆ fényszórófényszóró
zensúzensú ◆ összesösszes műmű ◆ teljesteljes gyűjteménygyűjtemény
「Akutagavarjúnoszuke zensú」 „Akutagava Rjú-
noszuke műveinek teljes gyűjteménye”

zensúzensú ◆ zen buddhizmuszen buddhizmus ◆ zen vallászen vallás
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zensucunozensucuno ◆ korábbankorábban szerepeltszerepelt 「Zensuc-
uno namae-o vaszureta.」 „Elfelejtettem a koráb-
ban szerepelt nevet.” ◆ korábbankorábban tárgyalttárgyalt
「Zensucuno vadai-o szaidogenkjúszuru.」 „Újra
hivatkozik a korábban tárgyalt témára.”

zenszaizenszai ◆ előételelőétel 「Zenszaini-va namahamu-
o tanomimasó.」 „Előételként együnk sonkaszele-
tet!”

zenszankainozenszankaino ◆ háromrészesháromrészes 「Kore-va
zenszankaino renzokudoramadeszu.」 „Ez egy
háromrészes sorozat.”

zenszankan-nozenszankan-no ◆ háromkötetesháromkötetes 「Kore-va
zenszankanno hondeszu.」 „Ez egy háromkötetes
könyv.”

zenszezensze ◆ előzőelőző életbenéletben elkövetettelkövetett tetttett
「Zenszeno mukui」 „büntetés az előző életben
elkövetett tettek miatt”

zenszeizenszei ◆ jójó kormányzáskormányzás 「Meikun-va
zenszei-o siita.」 „A bölcs uralkodó jól kormány-
zott.”

zenszeizenszei ◆ csúcscsúcs 「Tódzsikono kaisa-va
zenszei-o kivameta.」 „Akkoriban volt ez a válla-
lat a csúcson.” ◆ fénykorfénykor 「Csúszeini-va kono
kuni-va zenszei-o hokotta.」 „A középkorban élte
fénykorát ez az ország.”

zenszeizenszei ◆ előzőelőző életélet 「Zenszei-va kirindesi-
ta.」 „Az előző életemben zsiráf voltam.”

zenszeidzsidaizenszeidzsidai ◆ fénykorfénykor ◆ legjobb éveklegjobb évek
zenszeikizenszeiki ◆ fénykorfénykor 「Teikokusugino zensze-
iki」 „imperializmus fénykora” ◆ legterméke-legterméke-
nyebbnyebb évekévek 「Szakkano zenszeiki」 „író legter-
mékenyebb évei” ◆ virágkorvirágkor 「Kokkano zensze-
iki」 „állam virágkora”

zenszeikizenszeiki ◆ múltmúlt századszázad 「Kono kikai-va zen-
szeikino macumade cukavareteita.」 „Ezt a gépet
a múlt század végéig használták.”

zenszeikinozenszeikino ◆ múltmúlt századbeliszázadbeli 「Zenszeikino
kagakusa」 „múlt századbeli tudós”

zenszeikinoibucuzenszeikinoibucu ◆ őskövületőskövület 「Konogara
kei-va zenszeikino ibucuda.」 „Ez a mobiltelefon
egy őskövület.”

zenszeininaruzenszeininaru ◆ eljöneljön azaz idejeideje 「Dzsidai-
va szuszumi, szumahoga zenszeininatta」 „Az idő
múlásával eljött az okostelefonok ideje.”

zenszekaizenszekai ◆ egészegész világvilág 「Kono hakken-va
zenszekai-o jurugasita.」 „Ez a felfedezés az egész
világot megrengette.” ◆ földkerekségföldkerekség 「Kareno
na-va zenszekaide sirareteiru.」 „Az egész földke-
rekségen ismerik a nevét.”

zenszekaitekinazenszekaitekina ◆ globálisglobális 「Zenszekaitek-
ina mondai」 „globális probléma”

zenszenzenszen ◆ mindenminden vonalvonal 「Kono teikiken-va
csikatecuzenszende nori oridekiru.」 „Ezzel a bér-
lettel minden metróvonalra fel lehet ülni.” ◆

összesösszes vonalvonal 「Hondzsicu-va higasikjú
szenzenszen-va kjúdzsicunodaijade untenszu-
ru.」 „Ma a Tókjú összes vonala ünnepnapi me-
netrenddel közlekedik.” ◆ teljesteljes frontfront ◆ tel-tel-
jesjes szakaszszakasz 「Tókjú tójokoszen zenszenga
unten-o miavaszeteimaszu.」 „Nem járnak a vo-
natok a Tókju Tójoko vonal teljes szakaszán.”

zenszenzenszen ◆ derekasderekas küzdelemküzdelem ◆ hősieshősies harcharc
◇ zenszenszuruzenszenszuru szépenszépen harcolharcol 「Zenszensite
sinda.」 „Szépen harcolva halt meg.” ◇ zenszen-zenszen-
szuruszuru derekasanderekasan megküzdmegküzd 「Zenszensite jú-
sósita.」 „Derekasan megküzdött a győzelemért.”
◇ zenszenszuruzenszenszuru hősiesenhősiesen harcolharcol 「Zenszen-
site taoreta.」 „Hősiesen harcolt, és elesett.”

zenszenzenszen ◆ frontfront 「Zenszende tatakau heisi」
„fronton harcoló katona” ◆ frontvonalfrontvonal ◇ on-on-
danzenszendanzenszen melegfrontmelegfront ◇ kanreizenszenkanreizenszen
hidegfronthidegfront ◇ szakurazenszenszakurazenszen cseresznye-cseresznye-
virágzásvirágzás frontvonalafrontvonala ◇ teitaizenszenteitaizenszen ál-ál-
lófrontlófront ◇ baiuzenszenbaiuzenszen csapadékoscsapadékos évszakévszak
esőfrontjaesőfrontja ◇ heiszokuzenszenheiszokuzenszen okklúziósokklúziós
frontfront
zenszenbutaizenszenbutai ◆ arcvonalarcvonal
zenszenkutózenszenkutó ◆ helytálláshelytállás
zenszen-nocúkazenszen-nocúka ◆ frontátvonulásfrontátvonulás
zenszen-noeikjózenszen-noeikjó ◆ fronthatásfronthatás 「Zenszenno
eikjóde tenki-va fuanteininaru.」 „A fronthatás
miatt bizonytalanná válik az időjárás.”

zenszenszuruzenszenszuru ◆ derekasanderekasan megküzdmegküzd 「Zen-
szensite júsósita.」 „Derekasan megküzdött a
győzelemért.” ◆ hősiesenhősiesen harcolharcol 「Zenszensite
taoreta.」 „Hősiesen harcolt, és elesett.” ◆ szé-szé-
penpen harcolharcol 「Zenszensite sinda.」 „Szépen har-
colva halt meg.”

zenszentokuhainzenszentokuhain ◆ frontvonalrafrontvonalra kiküldöttkiküldött
tudósítótudósító
zenszentoppazenszentoppa ◆ frontáttörésfrontáttörés
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zenszeszeizonzenszeszeizon ◆ előbb létezéselőbb létezés
zenszózenszó ◆ zen papzen pap ◆ zen szerzeteszen szerzetes
zenszókjokuzenszókjoku ◆ előjátékelőjáték ◆ nyitánynyitány ◆ prelú-prelú-
diumdium ◆ prelűdprelűd
zenszokuzenszoku ◆ asztmaasztma
zenszokuzenszoku ◆ teljes sebességteljes sebesség
zenszokudezenszokude ◆ teljesteljes gőzzelgőzzel ◆ teljesteljes se-se-
bességgelbességgel 「Kuruma-va zenszokude hasitte-
ita.」 „Az autó teljes sebességgel haladt.”

zenszokunohoszszazenszokunohoszsza ◆ asztmás rohamasztmás roham
zenszoku-ozenszoku-o vazurauvazurau ◆ asztmásasztmás 「Kare-va
zenszoku-o vazuratteiru.」 „Ő asztmás.”

zenszokurjokuzenszokurjoku ◆ teljesteljes erőerő 「Zenszokur-
jokude hasitte, dzsanpusita.」 „Teljes erőmből fu-
tottam, majd ugrottam.” ◆ teljesteljes sebességsebesség
「Kuruma-va zenszokurjoku-o dasita.」 „A kocsi
teljes sebességgel ment.”

zenszonzenszon ◆ teljesteljes kárkár 「Zenszonto bunszon」
„teljes kár és részleges kár” ◆ totálkártotálkár
zenszúzenszú ◆ teljesteljes állományállomány 「Zenszúnodéta」
„teljes adatállomány” ◆ teljesteljes számszám 「Kan-
szensano zenszú-o haakuszuru.」 „A fertőzöttek
teljes számát ismerik.”

zenszúnozenszúno ◆ komplettkomplett ◆ összesösszes 「Kaisa-va
furjóhin-o zenszúkaisúsita.」 „A vállalat az összes
hibás terméket visszahívta.” ◆ teljesteljes
zentaizentai ❶ egészegész 「Iezentai-o tate naoszu hicu-
jógaarimaszu.」 „Az egész házat újjá kell építe-
ni.” ◆ különbenkülönben isis 「Zentaikimiga varuijo.」
„Különben is te vagy a hibás!” ◆ mindenestülmindenestül
「Hejazentai-va dorobóni araszareta.」 „A betörő
mindenestül felforgatta a szobát.” ◆ összességösszesség
「Jóroppa sokokuzentai」 „európai országok
összessége” ◆ voltaképpenvoltaképpen 「Ittaizentaidósita-
toiunda.」 „Voltaképpen mit akarsz?”

zentaikaigizentaikaigi ◆ plenáris ülésplenáris ülés
zentainizentaini ◆ szerteszerte 「Kunizentaini siraretei-
ru.」 „Országszerte ismerik.”

zentaironzentairon ◆ holizmusholizmus
zentaisugizentaisugi ◆ totalitarizmustotalitarizmus
zentaisugikokkazentaisugikokka ◆ totalitárius államtotalitárius állam
zentaisugisazentaisugisa ◆ totalitaristatotalitarista
zentaisugitaiszeizentaisugitaiszei ◆ totalitárius rendszertotalitárius rendszer

zentaisugitekinazentaisugitekina ◆ totalitáriustotalitárius 「Zentaisu-
gitekina szosiki」 „totalitárius szervezet”

zentaisúgózentaisúgó ◆ entitáshalmazentitáshalmaz ◆ halmazuni-halmazuni-
verzumverzum ◆ univerzális osztályuniverzális osztály
zentaiszenszózentaiszenszó ◆ totális háborútotális háború
zentaitekinazentaitekina ◆ általánosáltalános 「Zentaitekina
sicumon-o sita.」 „Általános kérdést tett fel.”

zentaitekinainsózentaitekinainsó ◆ összbenyomásösszbenyomás 「Eigano
zentaitekina insó-va jokatta.」 „Az összbenyomá-
som a filmről jó volt.” ◆ összhatásösszhatás 「Irono zen-
taitekina insó-va jokatta.」 „Jó volt a színek össz-
hatása.”

zentaitekinizentaitekini ◆ egészébenegészében vévevéve 「Zentaite-
kinijokudekiteimaszu.」 „Egészében véve jól meg
van csinálva.” ◆ mindentmindent együttvéveegyüttvéve 「Zenta-
itekini kotosi-va rieki-o ageta.」 „Mindent együtt-
véve nyereséges volt az idei év.” ◆ összessé-összessé-
gébengében 「Zentaitekini mireba varukunakatta.」
„Összességében nézve nem volt rossz.”

zentaitekinimirebazentaitekinimireba ◆ egészébenegészében vévevéve
「Zentaitekini mireba dzsuh-pászento herimasi-
ta.」 „Egészében véve 10 százalékos volt a csökke-
nés.”

zentaitositezentaitosite ◆ egészébenegészében 「Keizaidzsószei-o
zentaitosite toraeta.」 „Egészében ragadta meg a
gazdaság állapotát.”

zentaizózentaizó ◆ körvonalkörvonal 「Mondaino zentaizóga
akirakaninatta.」 „Kezdtek látszódni a probléma
körvonalai.” ◆ összképösszkép 「Szosikino zentaizó-o
haakusita.」 „Fogalmam lett a szervezet összké-
péről.” ◆ teljesteljes egészegész 「Dzsóhóno zentaizó-
o toraeta.」 „Teljes egészében megértettem az in-
formációt.”

zentansazentansa ◆ bijektív leképezésbijektív leképezés
zentecuzentecu ◆ előző járművek keréknyomaelőző járművek keréknyoma
zentecu-ozentecu-o fumufumu ◆ elődeielődei hibájábahibájába esikesik
「Zentecu-o fundesimatta.」 „Elődeim hibájába
estem.”

zenteizentei ◆ előkertelőkert ◆ elsőelső kertkert ◆ fültornácfültornác ◇

kókúzenteikókúzentei szájtornácszájtornác
zenteizentei ◆ előfeltételelőfeltétel 「Keizairjoku-o zentei-
tosite hanasi-o szuszumeta.」 „Anyagi előfeltéte-
lek meglétével tárgyalt.” ◆ előtételelőtétel ◆ feltételfeltétel
「Dzsigjóno keizokuno zenteiga kuzureta.」 „Az
üzlet folytatásához szükséges feltételek nem telje-
sültek.” ◆ premisszapremissza ◆ szándékszándék 「Kekkon-o
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zenteitosite cuki aitaito omoimaszu.」 „Házassági
szándékkal szeretnék udvarolni magának.” ◇ dai-dai-
zenteizentei fontosfontos előfeltételelőfeltétel ◇ daizenteidaizentei alap-alap-
feltételfeltétel ◇ daizenteidaizentei előtételelőtétel
zenteidzsókenzenteidzsóken ◆ alapfeltételalapfeltétel
「Puroguramu-o inszutóruszurutameno
zenteidzsóken-va cugino tórideszu.」 „A program
telepítésének alapfeltételei a következők.” ◆

alapkövetelményalapkövetelmény ◆ követelménykövetelmény 「Kono si-
gotono zenteidzsóken-va gaikokugonórjokude-
szu.」 „Az álláshoz követelmény az idegennyelv-
ismeret.”

zenteinikangaeruzenteinikangaeru ◆ eleveeleve úgyúgy álláll hozzáhozzá
「Sippai-o zenteini kangaete sigotositeiru.」
„Eleve úgy áll a munkához, hogy hibázni fog.”

zenteiszózenteiszó ◆ ovális ablakovális ablak
zenteitoszuruzenteitoszuru ◆ feltételezfeltételez 「Aru teidono
csisiki-o zenteitoszuru.」 „Bizonyos nagyságú tu-
dást feltételez.”

zentekibucuzentekibucu ◆ precipitinprecipitin
zentekiózentekió ◆ preadaptációpreadaptáció
zentekiózentekió ◆ precipitinprecipitin
zentenzenten ◆ bukfencbukfenc ◆ előrebukfencelőrebukfenc ◇ kaikja-kaikja-
kuzentenkuzenten terpeszbukfenc előreterpeszbukfenc előre
zentenzenten ◆ egészegész üzletüzlet 「Zentenszéru kaiszai」
„egész üzletet érintő kiárusítás szervezése” ◆

összesösszes üzletüzlet 「Zentenriszuto」 „összes üzlet
listája”

zentenszuruzentenszuru ◆ bukfencezikbukfencezik
zentozento ◆ jövőjövő 「Zento-o sukusite kanpai!」
„Igyunk a szép jövőre!” ◇ zentojúinozentojúino ígéretesígéretes
jövőjövő előttelőtt állóálló 「Zentojúino vakamono」 „ígé-
retes jövő előtt álló fiatal” ◇ zentojójózentojójó ígére-ígére-
testes jövőjövő 「Anatano mirai-va zentojójóto hiro-
gatteiru.」 „Ígéretes jövő áll előtted.” ◇ zentor-zentor-
jóenjóen hosszúhosszú folyamatfolyamat 「Gaikokugogakusú-va
zentorjóendeszu.」 „Egy nyelv elsajátítása hosszú
folyamat.” ◇ zentorjóen-nazentorjóen-na hosszúhosszú útút álláll
mégmég előtteelőtte 「Dzsisono kanszeimade zentorjó-
enda.」 „Hosszú út áll előttünk a szótár befejezé-
sig.”

zentózentó ◆ első lámpaelső lámpa ◆ fényszórófényszóró
zentózentó ◆ homlokhomlok
zentóbuzentóbu ◆ homlokhomlok
zentocuzenhen-izentocuzenhen-i ◆ premutációpremutáció

zentódózentódó ◆ homloküreghomloküreg
zentóhógózentóhógó ◆ frontális varratfrontális varrat
zentójózentójó ◆ homloklebenyhomloklebeny
zentojójózentojójó ◆ ígéretesígéretes jövőjövő 「Anatano mirai-
va zentojójóto hirogatteiru.」 „Ígéretes jövő áll
előtted.”

zentojúbózentojúbó ◆ ígéretes jövőígéretes jövő
zentojúbónazentojúbóna ◆ ígéretesígéretes jövőjövő előttelőtt álláll
「Zentojúbóna vakamonodeszu.」 „Ígéretes jövő
előtt álló fiatal.”

zentojúbónakaibucuzentojúbónakaibucu ◆ reménybelireménybeli szörnye-szörnye-
tegteg
zentojúinozentojúino ◆ ígéretesígéretes jövőjövő előttelőtt állóálló
「Zentojúino vakamono」 „ígéretes jövő előtt álló
fiatal”

zentókocuzentókocu ◆ homlokcsonthomlokcsont
zento-ozento-o sukusitekanpaiszurusukusitekanpaiszuru ◆ iszikiszik aa sze-sze-
rencséjérerencséjére
zentorjóenzentorjóen ◆ hosszúhosszú folyamatfolyamat
「Gaikokugogakusú-va zentorjóendeszu.」 „Egy
nyelv elsajátítása hosszú folyamat.” ◆ távolitávoli jö-jö-
vővő
zentorjóen-nazentorjóen-na ◆ hosszúhosszú útút álláll mégmég előtteelőtte
「Dzsisono kanszeimade zentorjóenda.」
„Hosszú út áll előttünk a szótár befejezésig.”

zentotananzentotanan ◆ leselkedő nehézségleselkedő nehézség
zentotanan-nazentotanan-na ◆ nehézségekkelnehézségekkel járójáró
「Zentotananna keikakuda.」 „Nehézségekkel já-
ró terv.”

zentózenhisicuzentózenhisicu ◆ prefrontális kéregprefrontális kéreg
zentózen-jazentózen-ja ◆ prefrontális területprefrontális terület
zen-ucsúzen-ucsú ◆ világmindenségvilágmindenség
zen-vazen-va iszogeiszoge ◆ kétszerkétszer ad,ad, kiki gyorsangyorsan adad
◆ ne késlekedj jót cselekednine késlekedj jót cselekedni
zenvanzenvan ◆ alkaralkar
zenvankocuzenvankocu ◆ alkarcsontalkarcsont
zenzazenza ◆ másodrangúságmásodrangúság 「Zenza-o cutome-
ru.」 „Másodrangú szerepet játszik.” ◆ nyitó-nyitó-
számszám
zenzaizenzai ◆ babpürés levesbabpürés leves
zenzaiszanzenzaiszan ◆ összes vagyonösszes vagyon
zenzakasuzenzakasu ◆ másodrangú énekesmásodrangú énekes
zenzecuboinzenzecuboin ◆ elöl képzett magánhangzóelöl képzett magánhangzó
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zenzeizenzei ◆ jól távozott buddhajól távozott buddha ◆ szugataszugata
zenzenzenzen ◆ kettővelkettővel ezelőttiezelőtti
「Zenzenkainodorama-o mita.」 „A sorozatom
kettővel ezelőtti részét néztem.”

zenzenzenzen ◆ dehogydehogy 「Vatasi-va zenzen
okanemocside-va nai.」 „Dehogy vagyok gazdag!”
◆ egyáltalánegyáltalán 「Kore-va zenzenvakarimaszen.」
„Ezt egyáltalán nem értem.” ◆ egyegy frásztfrászt ◆ ko-ko-
rántsemrántsem 「Kjúrjó-va zenzentarinai.」 „A fizetése
korántsem elég.” ◆ teljesteljes egészébenegészében 「Szono
hanasi-va zenzenuszodatta.」 „Az a történet tel-
jes egészében hamis volt.” ◆ ugyanugyan 「Kuruma-
va zenzenhosikunai.」 „Én ugyan nem akarok au-
tót!”

zenzentarinaizenzentarinai ◆ megmeg semsem kottyankottyan 「Kono
csiiszanaszandoicscside-va kon-na ókina hitoni-
va zenzentarinai.」 „Ez a kis szendvics ekkora em-
bernek meg sem kottyan.”

zenzózenzó ◆ fokozatos növekedésfokozatos növekedés
zenzogaerizenzogaeri ◆ atavizmusatavizmus ◆ regresszióregresszió ◆

visszaütésvisszaütés
zenzóhannózenzóhannó ◆ toborzástoborzás
zenzószuruzenzószuru ◆ fokozatosanfokozatosan nőnő 「Kandzsaszú-
va zenzósiteiru.」 „Fokozatosan nő a betegek szá-
ma.”

zenzuzenzu ◆ egészegész térképtérkép 「Nihonzenzu」 „egész
Japán térképe”

zenzurutokorozenzurutokoro ◆ végülvégül isis 「Szenzurutokoro,
dódemoii.」 „Végül is mindegy.”

zeoraitozeoraito ◆ zeolitzeolit
zeppanzeppan ◆ mármár nemnem nyomtatnaknyomtatnak belőlebelőle 「Ko-
no hon-va mó zeppandeszu.」 „Ebből a könyvből
már nem nyomtatnak.”

zeppan-niszuruzeppan-niszuru ◆ nemnem nyomtatnyomtat többettöbbet
「Szono hon-o zeppannisita.」 „Abból a könyvből
már nem fogunk többet nyomtatni.”

zeppan-nozeppan-no ◆ kifogyottkifogyott 「Zeppanno hon」 „ki-
fogyott könyv”

zeppekizeppeki ◆ meredekmeredek sziklafalsziklafal ◆ szakadékszakadék
「Zeppekino hasini tatta.」 „A szakadék szélén
állt.” ◆ szirtfalszirtfal
zeppekiatamazeppekiatama ◆ egyenes tarkóegyenes tarkó
zeppicuzeppicu ◆ utolsóutolsó alkotásalkotás 「Zeppicuno sósze-
cu」 „író utolsó regénye”

zeppinzeppin ◆ remekműremekmű

zeppinrjórizeppinrjóri ◆ ételkülönlegességételkülönlegesség ◆ ínyencé-ínyencé-
teltel ◆ ínyencfalatínyencfalat ◆ ínyencségínyencség
zeracsinzeracsin ◆ zselatinzselatin
zeracsindzsónozeracsindzsóno ◆ kocsonyáskocsonyás 「Cuikanban-
va zeracsin dzsóno bussicudeszu.」 „A porcko-
rong kocsonyás anyag.”

zeraniumuzeraniumu ◆ muskátlimuskátli
zerízerí ◆ zselézselé
zerídzsónozerídzsóno ◆ zselészselés állagúállagú 「Zerí dzsóno
bussicu」 „zselés állagú anyag”

zerozero ◆ nullanulla 「Zerokara eigo-o benkjósi hadzsi-
meta.」 „Nulláról kezdtem angolt tanulni.” ◆

semmisemmi 「Daiettono kekka-va zeroni hitosii.」 „A
diétám eredménye a semmivel egyenlő.” ◆ zérózéró
「Szeiszankoszuto-va zeroni csikai.」 „A gyártási
költség szinte zéró.” ◆ zéruszérus
zerokkuszuzerokkuszu ◆ XeroxXerox
zeroniszuruzeroniszuru ◆ lenullázlenulláz
zeroszamu-gémuzeroszamu-gému ◆ nulla összegű játéknulla összegű játék
zessikizessiki ◆ dzsihva-vidzsnyánadzsihva-vidzsnyána ◆ ízlelésízlelés ◆

nyelv-tudatosságnyelv-tudatosság
zessokuzessoku ◆ böjtölésböjtölés ◆ koplaláskoplalás
zessokurjóhózessokurjóhó ◆ koplalókúrakoplalókúra
zessokuszuruzessokuszuru ◆ böjtölböjtöl 「Onaka-o kovasiteka-
ra fucukakanzessoku-o sita.」 „Két napig böjtöl-
tem, miután elrontottam a gyomrom.” ◆ éhezikéhezik
「Zessokusite sinda.」 „Halálra éhezett.” ◆ kop-kop-
lallal 「Sudzsucuno maeni icsinicsizessokusita.」
„A műtét előtt egy napot koplaltam.”

zeszeizeszei ◆ javításjavítás ◆ kijavításkijavítás
zeszeiszuruzeszeiszuru ◆ kijavítkijavít 「Gosoku-o zeszeisi-
ta.」 „Kijavította a nyomdahibákat.” ◆ korrigálkorrigál
「Csisikino kakusza-o zeszeisita.」 „Korrigálta a
tudáskülönbséget.”

zeszszanzeszszan ◆ egekigegekig magasztalásmagasztalás ◆ nagynagy di-di-
cséretcséret
zeszszanszuruzeszszanszuru ◆ agyondicséragyondicsér 「Kareno
szainó-va zeszszanszareta.」 „Agyondicsérték a
tehetségét.” ◆ egekigegekig magasztalmagasztal 「Sinszadan-
va szakuhin-o zeszszansita.」 „A zsűri egekig ma-
gasztalta az alkotást.”

zeszszeinozeszszeino ◆ páratlanpáratlan 「Zeszszeino bisód-
zsoda.」 „Páratlanul szép kislány.” ◆ világra-világra-
szólószóló 「Zeszszeino bidzsoda.」 „Világraszóló
szépség.”
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zeszszenzeszszen ◆ nyelvcsúcsnyelvcsúcs ◆ nyelv hegyenyelv hegye
zeszszenzeszszen ◆ szócsataszócsata 「Karera-va szeidzsi-o
meguri zeszszen-o kuri hirogeta.」 „Heves szócsa-
ta bontakozott ki kettejük között a politikáról.”

zeszszuruzeszszuru ◆ túlszárnyaltúlszárnyal ◇ gengonizesz-gengonizesz-
szuruszuru leírhatatlanleírhatatlan 「Gengoni zeh-szuru dai-
konranga okita.」 „Leírhatatlan zűrzavar keletke-
zett.” ◇ kokon-okokon-o zeszszuruzeszszuru páratlanpáratlan 「Szono
gidzsucu-va kokon-o zeh-szuru.」 „Ez minden
idők páratlan technológiája.” ◇ szózó-oszózó-o zesz-zesz-
szuruszuru mindenminden képzeletetképzeletet felülmúlfelülmúl 「Taifú-
va szózó-o zeh-szuru higai-o motarasita.」 „A táj-
fun minden képzeletet felülmúló pusztítást vég-
zett.” ◇ szózó-oszózó-o zeszszuruzeszszuru mindenminden képzele-képzele-
tettet túlszárnyaltúlszárnyal 「Ucsúno hirosza-va szózó-o
zeh-szuru.」 „A világűr mérete minden képzeletet
túlszárnyal.”

zeszucsázeszucsá ◆ gesztikulálásgesztikulálás
zeszucsá-ozeszucsá-o szuruszuru ◆ gesztikulálgesztikulál 「Kaivano-
tokorodokorode ókinazeszucsá-o sita.」 „Beszéd
közben erősen gesztikulált.”

zétazéta ◆ dzétadzéta
zettaizettai ◆ abszolútabszolút 「Zettaiszóda.」 „Ez abszo-
lút biztos.” ◆ egészenegészen biztosanbiztosan 「Szore-va zet-
taiuszoda.」 „Ez egészen biztosan hazugság.” ◆

mindenképpenmindenképpen 「Kondokoszo zettaikacu.」 „Ez
alkalommal mindenképpen győzni fogok.” ◆ ok-ok-
vetlenülvetlenül 「Zettaijarimaszu.」 „Okvetlenül meg-
csinálom.” ◆ semmiképpensemmiképpen 「Darenimo zettaii-
vanaide!」 „Ezt semmiképpen se mondd el senki-
nek!” ◇ zettaikenrjokuzettaikenrjoku korlátlankorlátlan hatalomhatalom ◇

zettaikenrjokuzettaikenrjoku abszolút hatalomabszolút hatalom
zettaiacurjokuzettaiacurjoku ◆ abszolút nyomásabszolút nyomás
zettaianszeizettaianszei ◆ teljesteljes nyugalomnyugalom 「Isakara
zettaianszei-o meizerareta.」 „Az orvos teljes
nyugalmat írt elő.”

zettaicsizettaicsi ◆ abszolút értékabszolút érték
zettaidamedearuzettaidamedearu ◆ számításbaszámításba semsem jönjön
「Konoreszutoran-va zettaidame.」 „Ez az étte-
rem számításba sem jöhet.”

zettaihjókazettaihjóka ◆ abszolútabszolút skálánskálán történőtörténő ér-ér-
tékeléstékelés
zettaijúizettaijúi ◆ abszolútabszolút előnyelőny ◆ behozhatat-behozhatat-
lan előnylan előny
zettaikenrjokuzettaikenrjoku ◆ abszolútabszolút hatalomhatalom ◆ kor-kor-
látlan hatalomlátlan hatalom

zettaikidzsunzettaikidzsun ◆ etalonetalon
zettaikinsuzettaikinsu ◆ antialkoholizmusantialkoholizmus
zettaikunsuszeizettaikunsuszei ◆ abszolút monarchiaabszolút monarchia
zettainizettaini ◆ biztosbiztos 「Kimimo zettaini sitteiru-
jo.」 „Te is biztos tudod.” ◆ biztosanbiztosan 「Kare-va
zettainianata-o dzsamasimaszu.」 „Biztosan ke-
resztbe tesz neked.” ◆ kizártkizárt 「Kare-o nidoto
zettaini taszukenai.」 „Kizárt, hogy még egyszer
segítek neki.” ◆ márpedigmárpedig 「Kareto zettaini kek-
konsinaijo.」 „Márpedig én nem megyek hozzá fe-
leségül.” ◆ mindenképpenmindenképpen 「Zettaini kareni tóh-
jószuru hitogairu.」 „Van, aki mindenképpen rá
szavaz.” ◆ semmiképpensemmiképpen 「Kare-va kenrjoku-o
nigiruto zettaini hanaszanai.」 „Ha egyszer meg-
kaparintja a hatalmat, semmiképpen sem engedi
el.” ◆ tutituti 「Zettaikare-va konaijo.」 „Tuti, hogy
nem jön el.”

zettainidekinaizettainidekinai ◆ képtelenképtelen 「Damaszunante
zettainidekinai.」 „Képtelen lennék becsapni bár-
kit.”

zettainozettaino ◆ abszolútabszolút 「Zettaino fukudzsú-o
jókjúsita.」 „Abszolút engedelmességet követelt.”
◆ csalhatatlancsalhatatlan 「Vatasino kankaku-va zetta-
ida!」 „Az érzékeim csalhatatlanok!” ◆ feltét-feltét-
lenlen 「Zettaidzsúdzsun-o jókjúsita.」 „Feltétlen
engedelmességet követelt.” ◆ holtbiztosholtbiztos
zettainokenrjokuzettainokenrjoku ◆ teljhatalomteljhatalom
zettaiondozettaiondo ◆ abszolút hőmérsékletabszolút hőmérséklet
zettaionkanzettaionkan ◆ abszolútabszolút halláshallás
「Zettaionkan-o cukeruni-va jósókoroni szen-
monno kjóiku-o ukeru kotoga hicujótoivareteima-
szu.」 „Az abszolút hallás kifejlesztéséhez, a gye-
rek kiskorában speciális iskolába kell járni.”

zettaireidozettaireido ◆ abszolútabszolút nullanulla fokfok 「Zettairei-
dojori ondo-va szagaranai.」 „A hőmérséklet nem
süllyedhet abszolút nulla fok alá.”

zettairjózettairjó ◆ abszolút mennyiségabszolút mennyiség
zettaisizettaisi ◆ abszolútnak tekintésabszolútnak tekintés
zettaisicudozettaisicudo ◆ abszolút páratartalomabszolút páratartalom
zettaisiszuruzettaisiszuru ◆ abszolútnakabszolútnak tekinttekint 「Dzsi-
bunno kacsikan-o zettaisiszuru.」 „A saját érték-
rendjét abszolútnak tekinti.” ◆ istenítistenít 「Riszei-
o zettaisiszuru.」 „A logikát isteníti.”

zettaisugizettaisugi ◆ abszolutizmusabszolutizmus
zettaisugisazettaisugisa ◆ abszolutistaabszolutista
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zettaisugitekinazettaisugitekina ◆ abszolutistaabszolutista
zettaisúszokuzettaisúszoku ◆ abszolút konvergenciaabszolút konvergencia
zettaiszaisokusugisazettaiszaisokusugisa ◆ tejtermékestejtermékes ésés
tojásttojást semsem fogyasztófogyasztó vegetáriánusvegetáriánus ◆ ve-ve-
getáriánusgetáriánus
zettaitaszúzettaitaszú ◆ abszolútabszolút többségtöbbség 「Kono
szeitó-va zettaitaszú-o simeteimaszu.」 „Ez a párt
abszolút többségben van.”

zettaitekinazettaitekina ◆ abszolútabszolút
zettaizecumeizettaizecumei ◆ kilátástalankilátástalan helyzethelyzet ◆ ki-ki-
látástalanságlátástalanság ◆ nincs kiútnincs kiút
zettaizecumeinozettaizecumeino ◆ kilátástalankilátástalan 「Keizai-va
zettaizecumeino kikini ocsiitta.」 „A gazdaság ki-
látástalan vészhelyzetbe került.” ◆ reménytelenreménytelen
「Zettaizecumeino dzsókjóni ocsiitta.」 „Re-
ménytelen helyzetbe került.”

zettanzettan ◆ beszédmódbeszédmód ◆ nyelvcsúcsnyelvcsúcs ◆ nyelvnyelv
hegyehegye
zettózettó ◆ nevetéstőlnevetéstől fetrengésfetrengés ◇ hófuku-hófuku-
zettózettó nevetéstől fetrengésnevetéstől fetrengés
zeumukazeumuka ◆ adóügyi osztályadóügyi osztály
zeumusinkokuzeumusinkoku ◆ adóbevallásadóbevallás
zeuszuzeuszu ◆ ZeuszZeusz
zezehihizezehihi ◆ jójó ésés rosszrossz éleséles megkülönböz-megkülönböz-
tetésetetése ◆ pártatlanságpártatlanság ◆ világosvilágos megíté-megíté-
léslés
zezehihidezezehihide ◆ igazságosanigazságosan ◆ pártatlanulpártatlanul
「Zezehihide hito-o handanszuru.」 „Pártatlanul
ítéli meg az embereket.”

zezehihisugizezehihisugi ◆ pártatlanság elvepártatlanság elve
zozo ◆ azámazám 「Boku-va ganbatteiruzo!」 „Kemé-
nyen dolgozom, azám!”

zózó ◆ növekedésnövekedés 「Zengecuhi gopászento zóno
uriage」 „múlt hónapihoz képest 5 százalékos for-
galomnövekedés” ◇ zeisúzózeisúzó adóbevétel-adóbevétel-
növekedésnövekedés
zózó ◆ birtoklásbirtoklás ◇ kodzsinzókodzsinzó magánkézmagánkéz 「Ko-
dzsinzóno bidzsucuhin」 „magánkézben lévő mű-
tárgy”

zózó ◆ elefántelefánt 「Zóno hana-va nagai.」 „Az ele-
fánt ormánya hosszú.”

zózó ◆ képkép ◆ szoborszobor ◇ kinenzókinenzó emlékszoboremlékszobor
◇ kozókozó kiselefántkiselefánt ◇ kozókozó elefántbébielefántbébi ◇

sintaizósintaizó testképtestkép ◇ dzsinbucuzódzsinbucuzó emberrőlemberről
alkotottalkotott képkép 「Kono eiga-va aru kagakusano

dzsinbucuzóni szematta.」 „Ez a film megpróbált
képet alkotni egy tudósról.” ◇ dzsinbucuzódzsinbucuzó em-em-
bertípusbertípus 「Kaisaga motomeru dzsinbucuzó」
„vállalatok által keresett embertípus” ◇ miraizómiraizó
jövőképjövőkép 「Sakaino miraizó-o egaku.」 „Lefesti a
társadalom jövőképét.”

zóagonkjózóagonkjó ◆ Szamjukta-ágamaSzamjukta-ágama
zóazarasizóazarasi ◆ elefántfókaelefántfóka
zóbinzóbin ◆ járatbővítésjáratbővítés ◆ járatnövelésjáratnövelés ◆ já-já-
ratsűrítésratsűrítés
zóbinszuruzóbinszuru ◆ járatotjáratot sűrítsűrít 「Baszu-o zóbin-
sita.」 „Buszjáratot sűrítettek.” ◆ járatszámotjáratszámot
bővítbővít 「Hanedakúkóno kokuszaiszen-o zóbinsi-
ta.」 „Bővítették a Haneda repülőtérről induló
nemzetközi járatok számát.”

zóbózóbó ◆ törvény középső napjatörvény középső napja
zóbucuzóbucu ◆ buddhista kegytárgykészítésbuddhista kegytárgykészítés
zóbucusuzóbucusu ◆ TeremtőTeremtő
zócukaizócukai ◆ elefántidomárelefántidomár
zócsikuzócsiku ◆ bővítésbővítés ◆ hozzáépítéshozzáépítés
zócsikuszuruzócsikuszuru ◆ bővítbővít 「Ucsini issicu, zócsi-
kusita.」 „Egy szobával bővítettük a lakást.” ◆

hozzáépíthozzáépít 「Hoteruni bekkan-o zócsikusita.」
„Hozzáépítettek a hotelhez egy új épületszárnyat.”

zócsózócsó ◆ beképzeltségbeképzeltség ◆ felfuvalkodott-felfuvalkodott-
ságság
zócsószuruzócsószuru ◆ egyreegyre növeksziknövekszik 「Vagama-
maga zócsószuru.」 „Egyre növekszik az önfejű-
sége.” ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Kare-va homerareru-
to zócsószuru.」 „Ha dicsérik, elbízza magát.” ◆

elel vanvan szállvaszállva 「Kare-va zócsósiteiru.」 „Na-
gyon el van szállva.” ◇ kacutozócsószurukacutozócsószuru fe-fe-
jébejébe szállszáll aa dicsőségdicsőség 「Kare-va katte zócsósi-
ta.」 „A fejébe szállt a dicsőség.”

zódaizódai ◆ növekedésnövekedés 「Dzsinkóno zódai」 „né-
pességnövekedés”

zódaiszaszeruzódaiszaszeru ◆ felerősítfelerősít 「Zeidzsakuna
dzsiban-va dzsisin-o zódaiszaszeta.」 „A gyenge
talaj felerősítette a földrengést.”

zódaiszuruzódaiszuru ◆ megnövekszikmegnövekszik 「Kanszenno ki-
kenga zódaisita.」 „Megnövekedett a fertőzés ve-
szélye.” ◇ zódaiszaszeruzódaiszaszeru felerősítfelerősít 「Zeidzsa-
kuna dzsiban-va dzsisin-o zódaiszaszeta.」 „A
gyenge talaj felerősítette a földrengést.”

zódzsótenzódzsóten ◆ VirúdhakaVirúdhaka
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zóeizóei ◆ építésépítés ◆ kastélyépítéskastélyépítés ◆ szentély-szentély-
építésépítés ◆ templomépítéstemplomépítés
zóeibucuzóeibucu ◆ építményépítmény
zóeicsizóeicsi ◆ építés helyeépítés helye
zóeizaizóeizai ◆ kontrasztanyagkontrasztanyag 「Emuárua-
ikenszano szaizóeizaino csúsa-o szareta.」 „Az
MRI vizsgálat során kontrasztanyagot fecskendez-
tek a vérébe.”

zóekizóeki ◆ profitnövekedésprofitnövekedés 「Zóekino mikom-
igaaru.」 „Profitnövekedésre van kilátás.” ◆ pro-pro-
fitnövelésfitnövelés
zóekiricuzóekiricu ◆ profitnövekedési rátaprofitnövekedési ráta
zóenzóen ◆ erősítéserősítés 「Dzsórikutenni zóen-o ha-
kensita.」 „Erősítést küldtek a partraszállás hely-
színére.”

zóenzóen ◆ parkosításparkosítás ◆ tájkertészettájkertészet
zóenbutaizóenbutai ◆ erősítéserősítés ◆ utánpótlásutánpótlás
zóendzsucuzóendzsucu ◆ tájkertészettájkertészet
zóengakuzóengaku ◆ kertészettudománykertészettudomány
zóengisizóengisi ◆ kertészmérnökkertészmérnök
zóenkazóenka ◆ kertészmérnökkertészmérnök ◆ tájkertésztájkertész
zóenszuruzóenszuru ◆ megerősítmegerősít 「Heirjoku-o zóensi-
ta.」 „Megerősítette a haderőt.”

zófuzófu ◆ belső szervekbelső szervek ◆ zsigerekzsigerek
zófukuzófuku ◆ amplifikációamplifikáció ◆ erősítéserősítés ◆ erő-erő-
södéssödés 「Zóono zófuku」 „gyűlölet erősödése” ◆

felerősítésfelerősítés ◆ felerősödésfelerősödés 「Anarogu singó-
no zófuku」 „analóg jel felerősödése”

zófukukairozófukukairo ◆ erősítő áramkörerősítő áramkör
zófukukizófukuki ◆ erősítőerősítő ◇ enzanzófukukienzanzófukuki műve-műve-
letileti erősítőerősítő ◇ kósúhazófukukikósúhazófukuki nagyfrek-nagyfrek-
venciás erősítővenciás erősítő
zófukuszaszeruzófukuszaszeru ◆ erősíterősít 「Kono kairo-va
singó-o zófukuszaszeru.」 „Ez az áramkör erősíti
a jelet.” ◆ felerősítfelerősít 「Megahonde oto-o zófuku-
szaszeta.」 „Megafonnal felerősítette a hangot.” ◆

fokozfokoz 「Ongaku-va eigano kincsókan-o zófuku-
szaszeta.」 „A film zenéje fokozta az izgalmat.”

zófukuszuruzófukuszuru ◆ erősödikerősödik 「Kareno kibó-va zó-
fukusita.」 „Erősödött benne a remény.” ◆ fel-fel-
erősödikerősödik 「Denkisingó-va zófukusita.」 „Az
elektronikus jel felerősödött.” ◆ fokozódikfokozódik
「Kareno ikari-va zófukusita.」 „Fokozódott a
dühe.” ◇ zófukuszaszeruzófukuszaszeru felerősítfelerősít 「Mega-

honde oto-o zófukuszaszeta.」 „Megafonnal fel-
erősítette a hangot.” ◇ zófukuszaszeruzófukuszaszeru erősíterősít
「Kono kairo-va singó-o zófukuszaszeru.」 „Ez az
áramkör erősíti a jelet.”

zógakuzógaku ◆ összegösszeg növelésenövelése 「Zógakuto gen-
gaku」 „összeg növelése és csökkentése”

zógakuszuruzógakuszuru ◆ összegetösszeget emelemel 「Szeifu-va
hodzsokin-o zógakusita.」 „Az állam emelte a se-
gély összegét.”

zógamezógame ◆ elefántteknőselefántteknős ◆ óriásteknősóriásteknős
zóganzógan ◆ beillesztésbeillesztés ◆ berakásberakás
zóganbussicuzóganbussicu ◆ rákkeltő anyagrákkeltő anyag
zógansizógansi ◆ beillesztőbeillesztő ◆ berakóberakó
zóganszuruzóganszuru ◆ berakással díszítberakással díszít
zógezóge ◆ elefántagyarelefántagyar ◆ elefántcsontelefántcsont 「Zó-
geno inkan」 „elefántcsontból készült pecsétnyo-
mó”

zógeirozógeiro ◆ elefántcsontszínelefántcsontszín
zógejasizógejasi ◆ elefántcsontdióelefántcsontdió
zógekaiganzógekaigan ◆ ElefántcsontpartElefántcsontpart
zógenzógen ◆ fluktuációfluktuáció ◆ ingadozásingadozás ◆ növeke-növeke-
dés és csökkenésdés és csökkenés
zógen-o hakuzógen-o haku ◆ káromkodikkáromkodik
zógenotózógenotó ◆ elefántcsonttoronyelefántcsonttorony
zógenotónikomoruzógenotónikomoru ◆ elefántcsonttorony-elefántcsonttorony-
ba zárkózikba zárkózik
zógenszuruzógenszuru ◆ ingadozikingadozik 「Sijódenrjokurjó-va
zógenszuru.」 „A felhasznált villamosenergia
mennyisége ingadozik.”

zógesizógesi ◆ finom kartonpapírfinom kartonpapír
zógesicuzógesicu ◆ dentindentin ◆ fogállományfogállomány
zógesicugaszaibózógesicugaszaibó ◆ dentin-képződentin-képző sejtsejt ◆

odontoblastodontoblast
zógezaikuzógezaiku ◆ elefántcsont-faragáselefántcsont-faragás ◆ ele-ele-
fántcsont faragványfántcsont faragvány
zógozógo ◆ szóalkotásszóalkotás ◆ új szóúj szó
zógózógó ◆ halál után adott névhalál után adott név
zógohózógohó ◆ szóképzésszóképzés
zógojószozógojószo ◆ szóalkotó elemszóalkotó elem
zógonzógon ◆ csúnyacsúnya szavakszavak ◆ mocskolódásmocskolódás ◇

akkózógonakkózógon mocskosmocskos szájúszájú szidalmazásszidalmazás
「Tannaru akkózógondearu.」 „Ez pusztán mocs-
kos szájú szidalmazás.” ◇ barizógen-obarizógen-o abisze-abisze-

39483948 zóei zóei – zógon zógon AdysAdys



ruru kígyót-békátkígyót-békát kiáltkiált 「Otonariszan-ni
barizógen-o abiszeta.」 „Kígyót-békát kiáltott a
szomszédjára.”

zógoszeibunzógoszeibun ◆ szóalkotó elemszóalkotó elem
zóguzógu ◆ különféle eszközökkülönféle eszközök
zóhazóha ◆ erősítéserősítés ◆ megerősítésmegerősítés
zóhacuzóhacu ◆ járatbővítésjáratbővítés ◆ járatnövelésjáratnövelés ◆

járatsűrítésjáratsűrítés ◆ kibocsátás növelésekibocsátás növelése
zóhacuressazóhacuressa ◆ különvonatkülönvonat
zóhacuszuruzóhacuszuru ◆ járatotjáratot sűrítsűrít 「Daii
macsiszen-va ressa-o zóhacusita rindzsidaijade
unkósimaszu.」 „Az Oimacsi vonal sűrített jára-
tokkal, ideiglenes menetrenddel közlekedik.” ◆

többettöbbet bocsátbocsát kiki 「Csúóginkó-va sihei-o zóha-
cuszuru.」 „A jegybank több pénzt bocsát ki.”

zóhaizóhai ◆ fejadagfejadag növelésenövelése ◆ osztaléknöve-osztaléknöve-
léslés 「Haito genpai」 „osztaléknövelés és oszta-
lékcsökkentés”

zóhaiszuruzóhaiszuru ◆ fejadagotfejadagot növelnövel ◆ osztalé-osztalé-
kotkot növelnövel 「Kono meigara-va zóhaiszuru kanó-
szeigaaru.」 „Ez a részvény valószínűleg osztalé-
kot fog növelni.”

zóhanzóhan ◆ fellázadásfellázadás ◆ lázadáslázadás
zóhangekizóhangeki ◆ lázadó színjátéklázadó színjáték
zóhanhazóhanha ◆ lázadó frakciólázadó frakció
zóhan-júrizóhan-júri ◆ lázadásnak oka vanlázadásnak oka van
zóhansazóhansa ◆ lázadólázadó
zóhanszuruzóhanszuru ◆ fellázadfellázad 「Vakamono-va taisze-
ini zóhansita.」 „A fiatalok fellázadtak a rendszer
ellen.”

zóhaszuruzóhaszuru ◆ erősítésterősítést küldküld 「Gun-o zóha-
sita.」 „Csapaterősítést küldött.” ◆ megerősítmegerősít
「Szentókidzsú ki-o zóhasita.」 „Tíz géppel meg-
erősítette a vadászgépállományt.”

zóheizóhei ◆ fegyvergyártásfegyvergyártás ◆ fegyverkészí-fegyverkészí-
téstés
zóheizóhei ◆ katonaikatonai erősítéserősítés ◆ katonaikatonai lét-lét-
számnövelésszámnövelés
zóheizóhei ◆ pénzveréspénzverés
zóheikjokuzóheikjoku ◆ pénznyomdapénznyomda ◆ pénzverdepénzverde
「Zóheikjoku-va okane-o cukutteiru basodeszu.」
„A pénzverdében csinálják a pénzt.”

zóheiszuruzóheiszuru ◆ katonaikatonai erősítésterősítést küldküld
「Kokkjófukinni goman nin-o zóheisita.」 „A ha-
tárvidékre ötvenezer katonás erősítést küldött.”

zóhibjózóhibjó ◆ elefantiáziselefantiázis ◆ elefántkórelefántkór
zóhjózóhjó ◆ közkatonaközkatona ◆ közlegényközlegény
zóhozóho ◆ bővítésbővítés ◆ kiegészítéskiegészítés
zóhobanzóhoban ◆ bővítettbővített kiadáskiadás ◇ teiszeizóho-teiszeizóho-
banban javított és bővített kiadásjavított és bővített kiadás
zóhokaiteibanzóhokaiteiban ◆ bővítettbővített ésés átdolgozottátdolgozott
kiadáskiadás
zóhoszuruzóhoszuru ◆ bővítbővít 「Dzsiso-o zóhosita.」 „Bő-
vítettük a szótárt.” ◆ kiegészítkiegészít 「Honbun-o zó-
hosita.」 „Kiegészítettem a fő szöveget.”

zóhótaizóhótai ◆ sporofitonsporofiton
zoizoi ◆ mentemente ◆ menténmentén 「Kavazoini ki-o ueta.」
„A folyó mentén fákat ültettek.” ◇ kavazoinikavazoini fo-fo-
lyólyó menténmentén 「Kavazoini dóroga hasitteita.」 „A
folyó mentén út haladt.” ◇ kavazoinokavazoino folyófolyó
mentimenti 「Kavazoino macsi」 „folyó menti város”
◇ szenrozoiniszenrozoini síneksínek menténmentén 「Szenrozoini
aruiteita.」 „A sínek mentén sétáltam.” ◇ dóro-dóro-
zoinizoini útút menténmentén 「Dórozoini namikiga tatte-
ita.」 „Az út mentén fasor volt.”

zóicuagonkjózóicuagonkjó ◆ Ekottara-ágamaEkottara-ágama
zóinzóin ◆ létszámnöveléslétszámnövelés
zoinozoino ◆ mentimenti 「Kavazoino macsini szundei-
ru.」 „Patak menti városban lakom.”

zóinszuruzóinszuru ◆ létszámotlétszámot növelnövel 「Jakuinga
szanmei zóinszareta.」 „Hárommal növelték a ve-
zetőség létszámát.”

zójozójo ◆ adományozásadományozás ◆ ajándékozásajándékozás ◇

szeizenzójoszeizenzójo halál előtti ajándékozáshalál előtti ajándékozás
zójosazójosa ◆ ajándékozóajándékozó
zójoszuruzójoszuru ◆ adományozadományoz 「Sinszekini okane-
o zójosita.」 „Pénzt adományoztam a rokonom-
nak.” ◆ ajándékozajándékoz 「Muszukoni kuruma-o zó-
josita.」 „Autót ajándékoztam a fiamnak.”

zójozeizójozei ◆ ajándékozási adóajándékozási adó
zókazóka ◆ vegyes versekvegyes versek
zókazóka ◆ művirágművirág 「Hakani zóka-o szonaeta.」
„Művirágot tettem a sírra.”

zókazóka ◆ megszaporodásmegszaporodás ◆ növekedésnövekedés 「Zó-
kato gensó」 „növekedés és csökkenés” ◆ sza-sza-
porodásporodás ◆ szaporulatszaporulat 「Macsino dzsinkóno
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sizenzóka」 „város népességének természetes
szaporulata” ◇ kotaiszúzókakotaiszúzóka populációnöve-populációnöve-
kedéskedés ◇ siszanzókasiszanzóka vagyonnövekedésvagyonnövekedés ◇

dzsinkózókadzsinkózóka népességnövekedésnépességnövekedés ◇ dzsink-dzsink-
ónozókaónozóka népességszaporulatnépességszaporulat
zókazóka ◆ TeremtésTeremtés
zókagakuzókagaku ◆ növekménynövekmény
zókaicsikuzókaicsiku ◆ bővítésbővítés ◆ felújításfelújítás ◆ hozzá-hozzá-
építésépítés
zókaicsikurónzókaicsikurón ◆ lakásfelújítási kölcsönlakásfelújítási kölcsön
zókaicsikuszuruzókaicsikuszuru ◆ bővítbővít ésés átalakítátalakít 「Ie-
o zókaicsikusita.」 „Bővítettük és átalakítottuk a
házat.”

zókakeikózókakeikó ◆ növekvőnövekvő tendenciatendencia 「Infure-va
zókakeikóniaru.」 „Az infláció növekvő tendenci-
át mutat.”

zókakizókaki ◆ karpogoniumkarpogonium
zókanzókan ◆ különszámkülönszám ◆ különszámkülönszám megjelen-megjelen-
tetésetetése
zókangózókangó ◆ különszámkülönszám
zókanoitto-ozókanoitto-o tadorutadoru ◆ egyreegyre növeksziknövekszik
「Mino ueszódanno kenszú-va zókano itto-o
tadotteiru.」 „A lelki segélyszolgálat eseteinek
száma egyre növekszik.”

zókanokamizókanokami ◆ teremtő istenteremtő isten
zókanoszandzsinzókanoszandzsin ◆ három teremtő istenhárom teremtő isten
zókaricuzókaricu ◆ növekedési ütemnövekedési ütem
zókaszaszeruzókaszaszeru ◆ megnövelmegnövel 「Szeifu-va rógono
fuan-o zókaszaszeta.」 „Az állam megnövelte az
öregkori bizonytalanságot.”

zókaszuruzókaszuru ◆ megnövekszikmegnövekszik 「Sicugjóricu-va
zókasita.」 „Megnövekedett a munkanélküliség.”
◆ megszaporodikmegszaporodik 「Ieni sinnjúszuru
gótódzsiken-va zókasita.」 „Megszaporodtak a
betörések.” ◆ növekediknövekedik 「Heikinkjúrjó-va zó-
kasiteiru.」 „Növekedik az átlagjövedelem.” ◆

növeksziknövekszik 「Súmacuninaruto kószokudórono
kócúrjóga zókaszuru.」 „A hétvégén növekszik az
autópályák forgalma.” ◆ szaporodikszaporodik
「Kócúdzsiko-va zókasiteiru.」 „Szaporodnak a
közlekedési balesetek.”

zókecuzókecu ◆ hozzákapcsoláshozzákapcsolás
zókecuzókecu ◆ vérképzésvérképzés ◆ vérsejtképzésvérsejtképzés ◆

vértermelésvértermelés
zókecuidzsózókecuidzsó ◆ vérképzési rendellenességvérképzési rendellenesség

zókecukeizókecukei ◆ vérképzővérképző rendszerrendszer ◆ vérsejt-vérsejt-
képző rendszerképző rendszer
zókecukizókecuki ◆ vérképző szervvérképző szerv
zókecukikanzókecukikan ◆ vérképző szervvérképző szerv
zókecukinózókecukinó ◆ vérképző funkcióvérképző funkció
zókecusazókecusa ◆ hozzákapcsolt kocsihozzákapcsolt kocsi
zókecusarjózókecusarjó ◆ hozzákapcsolt kocsihozzákapcsolt kocsi
zókecuszosikizókecuszosiki ◆ vérsejtképző szövetvérsejtképző szövet
zókecuszuruzókecuszuru ◆ hozzákapcsolhozzákapcsol 「Rokurjó hen-
szeino ressani nirjó-o zókecusita.」 „A hatkocsis
szerelvényhez hozzákapcsoltak két kocsit.”

zókecuszuruzókecuszuru ◆ vért termelvért termel
zókeizókei ◆ tárgyismerettárgyismeret ◆ témaismerettémaismeret
zókeizókei ◆ formázásformázás ◆ megformázásmegformázás ◆ plasz-plasz-
tikatika ◇ hikarinozókeihikarinozókei fényplasztikafényplasztika
zókeibidzsucuzókeibidzsucu ◆ képzőművészetképzőművészet ◆ plaszti-plaszti-
kus művészetkus művészet
zókeibidzsucukazókeibidzsucuka ◆ képzőművészképzőművész ◆ plaszti-plaszti-
kus művészkus művész
zókeigafukaizókeigafukai ◆ jártasjártas 「Kare-va bidzsucuni
zókeiga fukai.」 „Jártas a művészetekben.”

zókeinokamizókeinokami ◆ TeremtőTeremtő
zókeiszakkazókeiszakka ◆ plasztikai művészplasztikai művész
zókeiszuruzókeiszuru ◆ formázformáz 「Nendode kjútai-o zó-
keiszuru.」 „Gyurmából gömböt formáz.” ◆ ki-ki-
alakítalakít 「Kagu-o haicsiszurukotode kúkan-o zó-
keiszuru.」 „Bútorokkal alakít ki teret.” ◆ meg-meg-
formázformáz 「Madzsipande sinrósinpu-o zókeisita.」
„Marcipánból megformázta a menyasszonyt és a
vőlegényt.”

zókizóki ◆ szervszerv ◆ szerviszervi 「Zókifuzendeszu.」
„Szervi baja van.” ◇ dzsinkózókidzsinkózóki mesterségesmesterséges
szervszerv ◇ naibunpicuzókinaibunpicuzóki belsőbelső elválasztásúelválasztású
szervszerv
zókizóki ◆ bozótbozót ◆ cserjecserje
zókibaibaizókibaibai ◆ szervkereskedelemszervkereskedelem
zókibajasizókibajasi ◆ bozótosbozótos területterület ◆ cserjéscserjés te-te-
rületrület
zókiisokuzókiisoku ◆ szervátültetésszervátültetés
zókikeiszeizókikeiszei ◆ organogenezisorganogenezis ◆ szervkép-szervkép-
ződésződés
zókinzókin ◆ felmosórongyfelmosórongy ◆ porrongyporrongy ◆ portör-portör-
lőrongylőrongy ◆ törlőrongytörlőrongy ◇ nuretazókindefukunuretazókindefuku
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felmosfelmos 「Nureta zókinde rókano juka-o fuita.」
„Felmostam a folyosót.”

zókingakezókingake ◆ felmosásfelmosás ◆ piszkospiszkos munkamunka ◆

portölésportölés
zókiszaiszeizókiszaiszei ◆ szervregenerációszervregeneráció ◆ szerv-szerv-
regenerálásregenerálás
zókiteikjózókiteikjó ◆ szervfelajánlásszervfelajánlás
zókiteikjósazókiteikjósa ◆ donordonor
zókjózókjó ◆ erősítéserősítés ◆ fokozásfokozás ◆ növelésnövelés ◇

gunbizókjógunbizókjó fegyverzetnövelésfegyverzetnövelés
zókjószuruzókjószuru ◆ erősíterősít 「Tairjoku-o zókjósita.」
„Erősítette a fizikumát.” ◆ megerősítmegerősít
「Gundzsirjoku-o zókjósita.」 „Megerősítette a
haderejét.” ◆ növelnövel 「Kuszurino kóka-o zókjó-
szuru.」 „Növeli a gyógyszer hatékonyságát.”

zókjózaizókjózai ◆ erősítőszererősítőszer
zokkazokka ◆ közönségesséközönségessé válásválás ◆ romlottáromlottá
válásválás ◇ zokkaszuruzokkaszuru romlottáromlottá válikválik 「Macsi-
va zokkasiteita.」 „A város romlottá vált.”

zokkaizokkai ◆ köznapi világköznapi világ ◆ világi életvilági élet
zokkakuzokkaku ◆ birtokos esetbirtokos eset
zokkaszuruzokkaszuru ◆ romlottáromlottá válikválik 「Macsi-va
zokkasiteita.」 „A város romlottá vált.”

zokkjokuzokkjoku ◆ köznépi balladaköznépi ballada
zokkózokkó ◆ folytatásfolytatás
zokkokuzokkoku ◆ csatlósállamcsatlósállam
zokkonzokkon ◆ szívbőlszívből
zokkonhorekomuzokkonhorekomu ◆ belezúgbelezúg 「Kanodzsoni-
zokkon hore konda.」 „Belezúgott a nőbe.”

zokkószuruzokkószuru ◆ folytatfolytat 「Ninmu-o zokkósita.」
„Folytattam a feladatomat.”

zokuzoku ◆ folytatásfolytatás
zokuzoku ◆ lázadólázadó ◆ rablórabló ◆ tolvajtolvaj ◇ zokugunzokugun
lázadó hadsereglázadó hadsereg
zokuzoku ◆ családcsalád ◆ csoportcsoport 「Tanszozoku gen-
szo」 „széncsoport eleme” ◆ fajfaj ◆ törzstörzs 「Cse-
rokí zoku」 „cseroki törzs” ◆ tribustribus ◇ gozokugozoku
nyelvcsaládnyelvcsalád ◇ zokugiinzokugiin magáncégekmagáncégek érde-érde-
keitkeit érvényesítőérvényesítő politikuspolitikus ◇ madogivazokumadogivazoku
semmire sem jó dolgozósemmire sem jó dolgozó
zokuzoku ◆ nemnem 「Hjó zokuno dóbucu」 „Panthera
nemhez tartozó állat” ◆ nemzetségnemzetség 「Ringo zo-
kuno sokubucu」 „Malus nemzetségbe tartozó
növény”

zokuzoku ◆ alacsonyalacsony kultúrigénykultúrigény ◆ közérthető-közérthető-
ségség ◆ közönségességközönségesség ◆ kultuszkultusz ◆ profán-profán-
ságság ◆ tömegtömeg ◆ világiasságvilágiasság ◆ világivilági társa-társa-
dalomdalom 「Szórjo-va zokuni kaetta.」 „A szerzetes
visszatért a világi társadalomba.” ◇ zokugenzokugen di-di-
vatosvatos szójárásszójárás ◇ zokugozokugo szlengszleng ◇ zokugozokugo
köznyelvköznyelv ◇ zokudzsizokudzsi nemnem hivataloshivatalos betű-betű-
formaforma ◇ zokusózokusó világivilági névnév ◇ zokusózokusó népinépi
elnevezéselnevezés ◇ zokudzsinzokudzsin fertőfertő 「Zokudzsin-o
szakeru.」 „Nem akar ebben a fertőben élni.” ◇

zokudzsinzokudzsin világvilág piszkapiszka 「Zokudzsin-o arau.」
„Lemossa magáról a világ piszkát.” ◇ zokunazokuna al-al-
páripári 「Zokunakoto-o iu.」 „Alpári dolgot mond.”
◇ zokuniiuzokuniiu úgymondúgymond 「Kanodzso-va zokuni ius-
ingurumazá.」 „Ő úgymond egyedülálló anya.”

zokuakuzokuaku ◆ alacsonyalacsony kultúrigénykultúrigény ◆ közön-közön-
ségességségesség
zokuakunazokuakuna ◆ alacsonyalacsony kultúrigényűkultúrigényű ◆ kö-kö-
zönségeszönséges
zokubucuzokubucu ◆ sznobsznob
zokubucukondzsózokubucukondzsó ◆ sznobizmussznobizmus
zokubungakuzokubungaku ◆ ponyvairodalomponyvairodalom
zokucsisugizokucsisugi ◆ területiség elveterületiség elve
zokucsózokucsó ◆ nemzetségfőnemzetségfő ◆ pátriárkapátriárka ◆ sejksejk
◆ törzsfőnöktörzsfőnök
zokudzsizokudzsi ◆ nem hivatalos betűformanem hivatalos betűforma
zokudzsizokudzsi ◆ napinapi foglalatosságfoglalatosság ◆ ügyes-ügyes-
bajosbajos dologdolog 「Zokudzsini ovareteiru.」 „Leter-
helnek az ügyes-bajos dolgaim.”

zokudzsinzokudzsin ◆ földhözragadtföldhözragadt emberember ◆ világivilági
személyszemély
zokudzsinzokudzsin ◆ fertőfertő 「Zokudzsin-o szakeru.」
„Nem akar ebben a fertőben élni.” ◆ világvilág pisz-pisz-
kaka 「Zokudzsin-o arau.」 „Lemossa magáról a vi-
lág piszkát.”

zokudzsin-nozokudzsin-no ◆ közönségesközönséges ◆ profánprofán
zokudzsómondzsidaizokudzsómondzsidai ◆ Dzsómon-korDzsómon-kor folya-folya-
tásatása
zokuenzokuen ◆ folytatólagos előadásfolytatólagos előadás
zokuenszuruzokuenszuru ◆ folytatólagosanfolytatólagosan műsoronműsoron
vanvan 「Szono hage-va szarani ih-ka gecuzokuensi-
teiru.」 „A színdarabot további egy hónapig mű-
soron tartják.”

zokugaikonzokugaikon ◆ exogámiaexogámia 「Zokunaikonto zok-
ugaikon」 „endogámia és exogámia”

zokugarazokugara ◆ rokoni kapcsolatrokoni kapcsolat
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zokugenzokugen ◆ divatos szójárásdivatos szójárás
zokugiinzokugiin ◆ magáncégekmagáncégek érdekeitérdekeit érvénye-érvénye-
sítő politikussítő politikus
zokugozokugo ◆ köznyelvköznyelv ◆ szlengszleng
zokugunzokugun ◆ lázadólázadó hadsereghadsereg ◇ katebakan-katebakan-
gunmakerebazokugungunmakerebazokugun mindigmindig aa győztesnekgyőztesnek
van igazavan igaza
zokuhacuzokuhacu ◆ sorozatos előfordulássorozatos előfordulás
zokuhacuszuruzokuhacuszuru ◆ ismétlődikismétlődik 「Szaigai-va zo-
kuhacusiteiru.」 „Ismétlődnek a katasztrófák.” ◆

sorozatosansorozatosan előfordulelőfordul 「Szaikinkócúdzsiko-
va zokuhacusiteiru.」 „Mostanában sorozatosan
fordulnak elő balesetek.”

zokuhenzokuhen ◆ folytatásfolytatás ◆ következő részkövetkező rész
zokuhózokuhó ◆ frissítő tájékoztatásfrissítő tájékoztatás
zokujózokujó ◆ népdalnépdal ◆ slágersláger
zokúkezokúke ◆ közkedveltségközkedveltség
zokúkegaszuruzokúkegaszuru ◆ közkedveltközkedvelt
zokúke-ozokúke-o neraunerau ◆ köznéphezköznéphez szószó 「Kono
eiga-va zokúke-o neratteiru.」 „Ez a film a köz-
néphez szól.”

zokumjózokumjó ◆ világi névvilági név
zokunazokuna ◆ alacsonyalacsony kultúrigényűkultúrigényű 「Zokuna
sószecu」 „alacsony kultúrigényű novella” ◆ al-al-
páripári 「Zokunakoto-o iu.」 „Alpári dolgot mond.”
◆ köznépiköznépi 「Zokuna jobi kata」 „köznépi elne-
vezés” ◆ közönségesközönséges 「Zokuna jacu」 „közön-
séges fráter” ◆ profánprofán ◆ útszéliútszéli
zokunaikonzokunaikon ◆ endogámiaendogámia 「Zokunaikonto zok-
ugaikon」 „endogámia és exogámia”

zokunizokuni ◆ köznépiköznépi módonmódon ◆ népszerűennépszerűen ◆

vulgárisanvulgárisan
zokuniiuzokuniiu ◆ úgymondúgymond 「Kanodzso-va zokuni ius-
ingurumazá.」 „Ő úgymond egyedülálló anya.”

zokuppoizokuppoi ◆ alacsonyalacsony kultúrigényűkultúrigényű 「Zokup-
poi sumi」 „alacsony kultúrigényű ízlés” ◆ út-út-
széliszéli
zokurakuszuruzokurakuszuru ◆ folyamatosanfolyamatosan esikesik
「Kabuka-va zokurakusiteiru.」 „Folyamatosan
esnek a részvények.”

zokurjózokurjó ◆ gyarmatgyarmat ◆ tartománytartomány ◇ ósicuzo-ósicuzo-
kurjókurjó koronatartománykoronatartomány ◇ ósicuzokurjóósicuzokurjó ko-ko-
ronagyarmatronagyarmat
zokusikjózokusikjó ◆ segédpüspöksegédpüspök

zokusinszuruzokusinszuru ◆ továbbtovább növeksziknövekszik
「Kabuka-va zokusinsita.」 „Tovább növekedtek
a részvényárak.”

zokusózokusó ◆ státuszstátusz
zokusózokusó ◆ közkeletűközkeletű névnév ◆ népinépi elnevezéselnevezés
◆ világi névvilági név
zokusúzokusú ◆ tömegszokástömegszokás
zokusúzokusú ◆ földhözragadtságföldhözragadtság ◆ gyarlósággyarlóság
zokusucuzokusucu ◆ sorozatos előfordulássorozatos előfordulás
zokusucuszuruzokusucuszuru ◆ egyre-másraegyre-másra jönjön 「Han-
ronga zokusucusiteiru.」 „Egyre-másra hallani az
ellenvéleményeket.” ◆ szaporodikszaporodik
「Tónandzsiken-va zokusucusiteiru.」 „Szapo-
rodnak a lopások.”

zokusúfunpuntozokusúfunpunto ◆ gyarló módongyarló módon
zokuszecuzokuszecu ◆ közkeletűközkeletű felfogásfelfogás ◆ néphie-néphie-
delemdelem ◇ kódanzokuszecukódanzokuszecu szóbeszédszóbeszéd
zokuszeizokuszei ◆ attribútumattribútum ◆ tulajdonságtulajdonság 「Gó-
kinno zokuszei-o sirabeta.」 „Megvizsgálta az öt-
vözet tulajdonságát.”

zokuszeiszajózokuszeiszajó ◆ diagenezisdiagenezis
zokuszekenzokuszeken ◆ köznapiköznapi világvilág ◆ világivilági társa-társa-
dalomdalom 「Zokuszekenkara banareta.」 „Visszavo-
nult a világi társadalomból.”

zokuszekizokuszeki ◆ osztályosztály ◆ társadalmi rangtársadalmi rang
zokuszuruzokuszuru ◆ hozzátartozikhozzátartozik 「Kono buhin-va
konokonpjútáni zokusimaszu.」 „Ez az alkatrész
hozzátartozik ehhez a számítógéphez.” ◆ tarto-tarto-
zikzik 「Kaihacubuni zokusiteiru.」 „A fejlesztési
osztályhoz tartozik.”

zokutószuruzokutószuru ◆ hivatalában maradhivatalában marad
zokuttoszuruzokuttoszuru ◆ borzongborzong ◆ dideregdidereg ◆ meg-meg-
borzongborzong 「Kovaszadezokuttosita.」 „Megbor-
zongtam a félelemtől.”

zokuttoszurujónazokuttoszurujóna ◆ dermesztődermesztő
zokuzokuzokuzoku ◆ egymástegymást érveérve 「Kjaku-va zoku-
zokujattekita.」 „Egymást érték a vendégek.” ◇

zokuzokutozokuzokuto egymásegymás utánután 「Atarasii kigjóga
zokuzokuto umareta.」 „Egymás után születtek az
új vállalatok.”

zokuzokuszuruzokuzokuszuru ◆ borzongborzong 「Kjófudezokuzo-
kusita.」 „Borzongtam a félelemtől.” ◆ felvilla-felvilla-
nyozódiknyozódik 「Kanodzso-o mirudakedezokuzokusi-
ta.」 „A nő puszta látványa felvillanyozta.” ◆ hi-hi-
degleléstdeglelést kapkap 「Zankokuna kókeinizokuzoku-
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sita.」 „A borzalmas látványtól hideglelést kap-
tam.” ◆ izgalombaizgalomba jönjön 「Szono bidzsin-o mit-
arazokuzokuszuru.」 „Izgalomba jövök, ha meg-
látom azt a szép nőt.” ◆ izgulizgul 「Sikenno maeni-
zokuzokusita.」 „Izgultam a vizsga előtt.” ◆ ráz-ráz-
zaza aa hideghideg 「Necudezokuzokusita.」 „Lázam
volt, és rázott a hideg.” ◆ reszketreszket 「Szamusza-
de taigazokuzokusita.」 „A testem reszketett a hi-
degtől.”

zokuzokutozokuzokuto ◆ egymásegymás utánután 「Atarasii kigjóga
zokuzokuto umareta.」 „Egymás után születtek az
új vállalatok.”

zómocuzómocu ◆ belsőségbelsőség 「Torino zómocu-o nikon-
da.」 „Csirkebelsőséget főztem.”

zómusizómusi ◆ ormányosbogárormányosbogár ◆ zsizsikzsizsik ◇ azu-azu-
kizómusikizómusi tehénborsó-zsizsiktehénborsó-zsizsik ◇ mamezómu-mamezómu-
sisi babzsizsikbabzsizsik
zónzón ◆ zónazóna ◇ szukúru-zónszukúru-zón iskolásiskolás körzetkörzet ◇

szutoraiku-zónszutoraiku-zón ütőzónaütőzóna ◇ taimu-zóntaimu-zón időzó-időzó-
nana
zonbizonbi ◆ zombizombi
zonbikaisazonbikaisa ◆ zombivállalatzombivállalat
zonbikaszuruzonbikaszuru ◆ zombivá válikzombivá válik
zonbikonpjútazonbikonpjúta ◆ zombiszámítógépzombiszámítógép
zonbinettovákuzonbinettováku ◆ zombihálózatzombihálózat
zonbunzonbun ◆ kedvkedv ◇ omouzonbunomouzonbun szíveszíve kedvekedve
szerintszerint 「Omou zonbunszekai-o mavatta.」 „A
szívem kedve szerint jártam a világot.” ◇ omou-omou-
zonbunzonbun jójó nagyotnagyot 「Súmacu-va omou zonbun-
neru joteideszu.」 „A hétvégén egy jó nagyot fo-
gok aludni.”

zonbun-nizonbun-ni ◆ amennyiamennyi jóljól esikesik 「Zonbunni ta-
betekudaszai.」 „Annyit egyél, amennyi jól esik!”
◆ kedvérekedvére 「Zonbunni tanosindekudaszai.」
„Szórakozz kedvedre!” ◆ teljességgelteljességgel
「Dzsicurjoku-o zonbunni hakkiszuru.」 „Teljes-
séggel megmutatja képességét.”

zondezonde ◆ szondaszonda ◇ radzsio-zonderadzsio-zonde rádió-rádió-
szondaszonda
zondzsizondzsi ◆ tudástudás 「Gozondzsino tóri imainfu-
ruenga hajatteimaszu.」 „Mint tudjuk, influenza-
járvány van.” ◆ tudomástudomás 「Kore-o gozondzside-
szuka?」 „Van tudomása erről?”

zondzsiruzondzsiru / zonzuruzonzuru ◆ gondolgondol 「Szorenicuite
anataszamaga kjómigaarukato zondzsimaszu.」
„Úgy gondolom, hogy ez önt is érdekelheti.” ◆

ismerismer 「Tegamino naijó-o zondzsiteorimaszu.」
„Ismerem a levél tartalmát.” ◆ tudtud 「Szorenicu-
ite nanimo zondzsimaszen.」 „Erről semmit sem
tudok.” ◇ itasitaitozondzsiruitasitaitozondzsiru szeretneszeretne csi-csi-
nálninálni 「Sukugakai-o kaiszaiitasitaito zondzsima-
szu.」 „Ünnepséget szeretnék rendezni.” ◇ go-go-
zondzsideszukazondzsideszuka ismeriismeri önön 「Ano hito-o go-
zondzsideszuka?」 „Ismeri ön azt az embert?” ◇

gozondzsideszukagozondzsideszuka tudjatudja önön 「Kono kuniga-
dokoniarunoka gozondzsideszuka?」 „Tudja ön,
hogy hol van ez az ország?” ◇ gozondzsinogozondzsino is-is-
mertmert 「Honnokabánijoku gozondzsino manga-
nokjarakutágaarimaszu.」 „A jól ismert rajzfilm-
figura van a könyv borítóján.” ◇ gozondzsinogozondzsino
ismerősismerős 「Minaszan gozondzsino macsinamide-
szu.」 „Ez a városkép mindenkinek ismerős.” ◇

gozondzsinogozondzsino önön általáltal isis ismertismert 「Kono
tenrankaini-va gozondzsino szakuhinmoarukamo
siremaszen.」 „Bizonyára vannak ön által is is-
mert alkotások ezen a kiállításon.”

zónenzaizónenzai ◆ viszkozitásnövelő szerviszkozitásnövelő szer
zongaizongai ◆ meglepőenmeglepően 「Rjóri-va zongaidzsózuni
dekita.」 „Meglepően jól sikerült az étel.” ◆ nemnem
isis gondolnágondolná azaz emberember 「Kono gengo-va zonga-
imuzukasii.」 „Nem is gondolná az ember, milyen
nehéz ez a nyelv.”

zongainazongaina ◆ meglepőmeglepő 「Zongaina acukai-o sza-
reta.」 „Meglepő bánásmódban részesítettek.” ◆

nem vártnem várt
zónizóni ◆ dzónidzóni
zónidozónido ◆ bővített szekundbővített szekund
zonmeizonmei ◆ életben levéséletben levés
zonmeicsúzonmeicsú ◆ életébenéletében 「Zonmeicsúmitome-
rareta gaka-va szukunai.」 „Kevés az olyan festő,
akit még életében elismertek.”

zonmeicsúnozonmeicsúno ◆ mostmost előelő 「Kare-va zonmei-
csúno nihonno szakkadeszu.」 „Ő egy most élő ja-
pán író.”

zonmeidearuzonmeidearu ◆ mégmég élél 「Rjósin-va zonmeide-
szu.」 „A szüleim még élnek.”

zonzainazonzaina ◆ durvadurva 「Kanodzsonizonzaina
acukai-o sita.」 „Durván bánt a nővel.” ◆ fél-fél-
vállrólvállról adottadott 「Kanodzso-va zonzaina hendzsi-
o sita.」 „A nő félvállról válaszolt.” ◆ gorombagoromba
「Zonzaina kucsóde kotaeta.」 „Gorombán vála-
szolt.” ◆ hanyaghanyag 「Zonzaina kucsi-o kiita.」
„Hanyagul beszélt.”
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zonzainizonzaini ◆ hanyagulhanyagul 「Kjaku-o zonzaini acu-
katta.」 „Hanyagul bánt a vendégekkel.”

zonzuruzonzuru / zondzsiruzondzsiru ◆ gondolgondol 「Szorenicuite
anataszamaga kjómigaarukato zondzsimaszu.」
„Úgy gondolom, hogy ez önt is érdekelheti.” ◆

ismerismer 「Tegamino naijó-o zondzsiteorimaszu.」
„Ismerem a levél tartalmát.” ◆ tudtud 「Szorenicu-
ite nanimo zondzsimaszen.」 „Erről semmit sem
tudok.” ◇ itasitaitozondzsiruitasitaitozondzsiru szeretneszeretne csi-csi-
nálninálni 「Sukugakai-o kaiszaiitasitaito zondzsima-
szu.」 „Ünnepséget szeretnék rendezni.” ◇ go-go-
zondzsideszukazondzsideszuka ismeriismeri önön 「Ano hito-o go-
zondzsideszuka?」 „Ismeri ön azt az embert?” ◇

gozondzsideszukagozondzsideszuka tudjatudja önön 「Kono kuniga-
dokoniarunoka gozondzsideszuka?」 „Tudja ön,
hogy hol van ez az ország?” ◇ gozondzsinogozondzsino is-is-
mertmert 「Honnokabánijoku gozondzsino manga-
nokjarakutágaarimaszu.」 „A jól ismert rajzfilm-
figura van a könyv borítóján.” ◇ gozondzsinogozondzsino
ismerősismerős 「Minaszan gozondzsino macsinamide-
szu.」 „Ez a városkép mindenkinek ismerős.” ◇

gozondzsinogozondzsino önön általáltal isis ismertismert 「Kono
tenrankaini-va gozondzsino szakuhinmoarukamo
siremaszen.」 „Bizonyára vannak ön által is is-
mert alkotások ezen a kiállításon.”

zóozóo ◆ gyűlöletgyűlölet ◆ utálatutálat ◇ zóoszuruzóoszuru gyűlölgyűlöl
「Gaikokudzsin-o zóoszuru.」 „Gyűlöli a külföl-
dieket.” ◇ zóoszuruzóoszuru utálutál 「Szenszó-o zóoszu-
ru.」 „Utálja a háborút.”

zóoszubekizóoszubeki ◆ ellenszenvesellenszenves 「Zóoszubeki
hito」 „ellenszenves ember” ◆ utálatosutálatos 「Zóo-
szubeki kói」 „utálatos cselekedet”

zóoszuruzóoszuru ◆ gyűlölgyűlöl 「Gaikokudzsin-o zóoszu-
ru.」 „Gyűlöli a külföldieket.” ◆ utálutál 「Szenszó-
o zóoszuru.」 „Utálja a háborút.”

zórizóri ◆ japánjapán szandálszandál ◆ zórizóri 「Zóri-o haita.」
„Zórit vett fel.” ◇ itaurazóriitaurazóri fatalpúfatalpú szandálszandál
◇ itazóriitazóri fatalpúfatalpú szandálszandál ◇ hijamesizórihijamesizóri
hevenyészett szandálhevenyészett szandál
zórimusizórimusi ◆ papucsállatkapapucsállatka
zórinzórin ◆ erdősítéserdősítés ◇ sokudzsuzórinsokudzsuzórin erdősí-erdősí-
téstés
zórincsizórincsi ◆ erdősített területerdősített terület
zóringakuzóringaku ◆ erdőműveléserdőművelés
zórinmenszekizórinmenszeki ◆ erdősítetterdősített területterület nagy-nagy-
ságasága
zórinszuruzórinszuru ◆ erdősíterdősít ◆ fásítfásít

zórjózórjó ◆ adag növeléseadag növelése ◆ súlynövekedéssúlynövekedés
zoroaszutákjózoroaszutákjó ◆ zoroasztrizmuszoroasztrizmus
zororitozororito ◆ rendetlenülrendetlenül 「Zororitosita fuku-
szó」 „rendetlen öltözék” ◆ sorjábansorjában
zorozorozorozoro ◆ földetföldet súrolvasúrolva 「Hanajome-va
torén-o zorozoro hikizutteita.」 „A menyasszony
uszálya a földet súrolta.” ◆ sorbansorban egymásegymás
utánután 「Ekikara hitogazorozoro detekita.」 „Az
emberek sorban egymás után jöttek ki az állomás-
ról.”

zorozorodetekuruzorozorodetekuru ◆ kivonulkivonul 「Tanukino
kazoku-va morikarazorozoro detekita.」 „Egy ta-
nukicsalád kivonult az erdőből.”

zoruzoru ◆ kolloidkolloid ◆ kolloidkolloid oldatoldat ◆ szolszol ◇

genkeisicuzorugenkeisicuzoru plazmaszolplazmaszol ◇ szaibósicuzo-szaibósicuzo-
ruru citoszolcitoszol ◇ zoru-geruten-izoru-geruten-i szol-gélszol-gél átala-átala-
kuláskulás
zoru-geruten-izoru-geruten-i ◆ szol-gél átalakulásszol-gél átalakulás
zósizósi ◆ tőkeemeléstőkeemelés ◆ tőkenöveléstőkenövelés ◇ daki-daki-
avaszezósiavaszezósi ázsiós tőkeemelésázsiós tőkeemelés
zósikizósiki ◆ tarkaságtarkaság
zósinzósin ◆ erősítéserősítés ◆ fokozásfokozás ◆ javulásjavulás 「Ga-
kurjokuzósin」 „tanulási képesség javulása” ◆

növelésnövelés
zósinszuruzósinszuru ◆ erősíterősít 「Kenkó-o zósinszuru.」
„Erősíti az egészségét.” ◆ fokozfokoz 「Nóricu-o
zósinszuru.」 „Fokozza a hatékonyságot.” ◆ nö-nö-
velvel 「Kono sokuzai-va sokujoku-o zósinszuru.」
„Ez az étel növeli az étvágyat.”

zósiszuruzósiszuru ◆ felemelfelemel 「Kigjó-va sihonkin-o ni-
oku enni zósisita.」 „A vállalat felemelte az alap-
tőkét 200 millió jenre.” ◆ tőkéttőkét emelemel 「Kaisa-
va zósisita.」 „A cég tőkét emelt.”

zósozóso ◆ állományállomány 「Hjakuszacuno furui honga
tosokanno zósoninatta.」 „Száz régi könyv került
a könyvtár állományába .” ◆ könyvgyűjteménykönyvgyűjtemény
◆ könyvgyűjtéskönyvgyűjtés
zósózósó ◆ pénzügyminiszterpénzügyminiszter
zósohjózósohjó ◆ ex librisex libris ◆ könyvjegykönyvjegy
zósokazósoka ◆ könyvgyűjtőkönyvgyűjtő
zósokuzósoku ◆ burjánzásburjánzás ◆ szaporodásszaporodás ◇ idzsó-idzsó-
zósokuzósoku kóroskóros sejtburjánzássejtburjánzás ◇ idensizóso-idensizóso-
kuku gén-amplifikációgén-amplifikáció ◇ purankuton-purankuton-
notairjózósokunotairjózósoku algavirágzásalgavirágzás
zósokukjokuszenzósokukjokuszen ◆ növekedési görbenövekedési görbe
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zósokurozósokuro ◆ tenyésztőreaktortenyésztőreaktor ◇ kószoku-kószoku-
zósokurozósokuro gyors tenyésztőreaktorgyors tenyésztőreaktor
zósokuszuruzósokuszuru ◆ burjánzikburjánzik 「Ganszaibóga zó-
sokuszuru.」 „A ráksejtek burjánzanak.” ◆ sza-sza-
porodikporodik 「Kinga zósokusiteiru.」 „A baktériu-
mok szaporodnak.”

zósomokurokuzósomokuroku ◆ könyvtári katalóguskönyvtári katalógus
zósúzósú ◆ bevételnövekedésbevételnövekedés ◆ hozamnöveke-hozamnöveke-
désdés 「Nószakubucuno zósú-o hakatta.」 „Növel-
ték a terméshozamot.” ◆ jövedelememelkedésjövedelememelkedés

zósúzósú ◆ növeksziknövekszik 「Kaisano uriagedakaga zó-
súsita.」 „A vállalat eladásból származó bevétele
növekedett.”

zósúvaizósúvai ◆ vesztegetésvesztegetés
zósúvaidzsikenzósúvaidzsiken ◆ korrupcióskorrupciós ügyügy ◆ veszte-veszte-
getési ügygetési ügy
zószazósza ◆ nehézségnehézség 「Nanno zószamonakat-
ta.」 „Nem volt semmi nehézség.” ◆ vendégülvendégül
látáslátás ◇ zószanaizószanai könnyűkönnyű 「Karenara
zószanai-va zuda.」 „Neki ez könnyű.” ◇ zósza-zósza-
nakunaku könnyedénkönnyedén 「Darenidemo zószanaku cu-
kaemaszu.」 „Mindenki könnyedén használhat-
ja.”

zószacuzószacu ◆ utánnyomásutánnyomás
zószacuszuruzószacuszuru ◆ utánnyomutánnyom 「Kono hon-va
szenbu zószacuszareta.」 „1000 példányt után-
nyomtak a könyvből.”

zószakuzószaku ◆ belsőépítészetbelsőépítészet 「Kanszecusóme-
inadono kotta zószaku」 „olyan ízléses belsőépí-
tészeti megoldások, mint a rejtett világítás” ◆ for-for-
mama ◆ kialakításkialakítás 「Kaidanno zószakuga varui.」
„A lépcső kialakítása rossz.” ◆ technikatechnika ◇ kao-kao-
nozószakunozószaku arcformaarcforma 「Kaono zószakuga toto-
notteiru.」 „Szabályos arcformája van.”

zószakukaguzószakukagu ◆ beépített bútorbeépített bútor
zószakuszuruzószakuszuru ◆ kialakítkialakít 「Ribingunirofuto-
o zószakusita.」 „A nappaliban kialakítottunk egy
galériát.”

zószanzószan ◆ termelésnövekedéstermelésnövekedés ◆ termelés-termelés-
növelésnövelés 「Szekijuzószan-o keikakusiteiru.」 „Az
olajkitermelés növelését tervezik.”

zószanaizószanai ◆ könnyűkönnyű 「Karenara zószanai-va zu-
da.」 „Neki ez könnyű.”

zószanakuzószanaku ◆ könnyedénkönnyedén 「Darenidemo zósza-
naku cukaemaszu.」 „Mindenki könnyedén hasz-
nálhatja.”

zószanszuruzószanszuru ◆ növelinöveli aa termelésttermelést
「Kuruma-o zószansita.」 „Növelte az autóterme-
lést.” ◆ növelinöveli aa termesztésttermesztést 「Kome-o zó-
szansita.」 „Növelte a rizstermesztést.”

zószecuzószecu ◆ bővítésbővítés 「Paszokon-memoríno zó-
szecu」 „számítógép-memória bővítése”

zószecukizószecuki ◆ hógéphógép
zószecumemorízószecumemorí ◆ bővítő memóriabővítő memória
zószecuszuruzószecuszuru ◆ bővítbővít 「Dzsigjó-o zószecusi-
ta.」 „Bővítették a tevékenységet.”

zószeizószei ◆ előkészítéselőkészítés ◆ területfejlesztésterületfejlesztés
◇ takucsizószeitakucsizószei telekfejlesztéstelekfejlesztés ◇ taku-taku-
csizószeicsizószei telekrendezéstelekrendezés
zószeicsizószeicsi ◆ házépítésreházépítésre előkészítettelőkészített te-te-
leklek
zószeicsiikizószeicsiiki ◆ területfejlesztési területterületfejlesztési terület
zószeikizószeiki ◆ antheridiumantheridium
zószeiszuruzószeiszuru ◆ előkészítelőkészít 「Takucsi-o zósze-
iszuru.」 „Előkészíti a terepet a házépítéshez.”

zószenzószen ◆ hajóépítéshajóépítés ◆ hajógyártáshajógyártás
zószendzsozószendzso ◆ hajógyárhajógyár
zószendzsucuzószendzsucu ◆ hajóépítészethajóépítészet
zószengisizószengisi ◆ hajóépítőhajóépítő mérnökmérnök ◆ hajó-hajó-
konstruktőrkonstruktőr
zószengjózószengjó ◆ hajóiparhajóipar
zószenkógakuzószenkógaku ◆ hajóépítészethajóépítészet
zószuizószui ◆ áradásáradás 「Kavano zószui-va karjú-
made ojonda.」 „Az áradás levonult a folyón.” ◆

duzzadásduzzadás ◇ kavanozószuikavanozószui folyóáradásfolyóáradás
zószuizószui ◆ rizskásarizskása
zószuiszuruzószuiszuru ◆ áradárad 「Donau gava-va aru
tokorode-va zószuisitearu tokorode-va genszuisi-
teiru.」 „A Duna néhol árad, máshol apad.” ◆

duzzadduzzad 「Zószuisiteiru kava」 „duzzadó folyó”
◆ emelkedikemelkedik aa vízvíz szintjeszintje 「Amede kavaga
zószuisita.」 „Az esőtől emelkedett a folyó szint-
je.” ◆ felduzzadfelduzzad 「Kavaga zószuisita.」 „A folyó
felduzzadt.” ◆ megduzzadmegduzzad 「Taifúno eikjóde ka-
vaga zószuisita.」 „A tájfun miatt a folyó megduz-
zadt.”
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zószuruzószuru ◆ birtokolbirtokol ◆ rejtrejt 「Sakai-va ókuno
mondai-o zósiteiru.」 „A társadalom sok problé-
mát rejt.” ◆ tápláltáplál 「Vatasi-va kokoroni urami-o
zósiteita.」 „Haragot tápláltam a szívemben.”

zoszuterofirofitazoszuterofirofita ◆ zosterofillofitazosterofillofita
zótakezótake ◆ óriásbambuszóriásbambusz
zóteizótei ◆ adományozásadományozás ◆ ajándékozásajándékozás
zóteibanzóteiban ◆ bővített és javított kiadásbővített és javított kiadás
zóteibonzóteibon ◆ tiszteletpéldánytiszteletpéldány
zóteihinzóteihin ◆ ajándéktárgyajándéktárgy
zóteikabuzóteikabu ◆ bónuszrészvénybónuszrészvény
zóteisazóteisa ◆ ajándékozóajándékozó
zóteisikizóteisiki ◆ ajándékozásiajándékozási ünnepségünnepség 「Ehon-
no zóteisikiga okonavareta.」 „Képeskönyv-
ajándékozási ünnepséget tartottak.”

zóteiszuruzóteiszuru ◆ adományozadományoz 「Sicsó-va sóbósini
kansadzsó-o zóteisita.」 „A polgármester hálaadó
oklevelet adományozott a tűzoltónak.” ◆ ajándé-ajándé-
kotkot adad 「Macsi-va suszszan-ivai hin-o zóteiszu-
ru.」 „A város a gyermekszülés alkalmából aján-
dékot ad.”

zótózótó ◆ ajándékcsereajándékcsere ◆ ajándékozásajándékozás
zótóhinzótóhin ◆ ajándékáruajándékáru ◆ ajándéktárgyajándéktárgy ◇

kekkon-nozótóhinkekkon-nozótóhin nászajándéknászajándék
zótójózótójó ◆ ajándékozásraajándékozásra valóvaló 「Zótójó oka-
si」 „ajándékozásra való sütemény”

zótójóhószózótójóhószó ◆ díszcsomagolásdíszcsomagolás
zótójókogittezótójókogitte ◆ ajándékcsekkajándékcsekk
zótokuzótoku ◆ bújtatásbújtatás
zótokuszuruzótokuszuru ◆ bújtatbújtat
zótószuruzótószuru ◆ egymásnakegymásnak ajándékozajándékoz
「Kinpin-o zótósita.」 „Pénzt ajándékoztak egy-
másnak.”

zottoszaszeruzottoszaszeru ◆ borzongatborzongat 「Kjófunizotto-
sita.」 „A félelem borzongatta.”

zottoszuruzottoszuru ◆ borsózikborsózik aa hátaháta 「Cunavatari-
o mitezottosita.」 „Borsózott a hátam, amikor a
kötéltáncost néztem.” ◆ borzongborzong 「Csi-o miru-
tozottoszuru.」 „Borzongok a vér látványától.” ◆

hideglelésthideglelést kapkap 「Ucsini sitai-o hakkensitezot-
tosita.」 „Hideglelést kaptam, amikor otthon a
holttestre bukkantam.” ◆ megborzadmegborzad 「Uekara
sita-o mitezottosita.」 „Amikor a magasból lenéz-
tem, megborzadtam.” ◆ megrázkódikmegrázkódik

「Dzsikogenba-o mitarazottosita.」 „A balesete
színhelyét látva megrázkódtam.”

zottoszurujónazottoszurujóna ◆ viszolyogtatóviszolyogtató 「Szaikin-
va zottoszurujóna dzsikenga fueteiru.」 „Növek-
szik a viszolyogtató esetek száma.”

zóvaizóvai ◆ kenőpénzkenőpénz adásaadása 「Zóvaito súvai」
„kenőpénz adása és elfogadása” ◆ megveszte-megveszte-
getésgetés ◆ vesztegetésvesztegetés
zóvaidzsikenzóvaidzsiken ◆ megvesztegetési esetmegvesztegetési eset
zóvaisazóvaisa ◆ megvesztegetőmegvesztegető
zóvaiszuruzóvaiszuru ◆ kenőpénztkenőpénzt adad 「Kómuinni zó-
vaisita.」 „Kenőpénzt adott a kormányhivatal-
noknak.”

zóvaizaizóvaizai ◆ megvesztegetés bűntettemegvesztegetés bűntette
zózanzózan ◆ hegyképződéshegyképződés ◆ orogenezisorogenezis
zózantaizózantai ◆ hegységképzőhegységképző zónazóna ◆ orogénorogén
övöv
zózan-undózózan-undó ◆ hegyképző mozgáshegyképző mozgás
zózeizózei ◆ adóemelésadóemelés 「Sóhizeiga
zózeiszarerukoto-va kakudzsicudeszu.」 „Az
ÁFA-adóemelés biztosra vehető.”

zózeiszuruzózeiszuru ◆ adót emeladót emel
zuzu ◆ fejfej ◇ zugatakaizugatakai gőgösgőgös 「Zuga takai
hito」 „gőgös ember” ◇ zudzsócsúizudzsócsúi alacsonyalacsony
mennyezetmennyezet ◇ zudzsónizudzsóni fejfej felettfelett 「Zudzsóni
hosizoraga mavaru.」 „A fejünk felett forog a csil-
lagos ég.” ◇ zunotakaizunotakai gőgösgőgös 「Zuno takai
hito」 „gőgös ember”

zuzu ◆ nemnem 「Hontóno rijú-va iezu, damatteita.」
„Nem akartam elmondani az igazi okot, ezért in-
kább hallgattam.” ◆ pedigpedig nemnem 「Koe-va szure-
domo, szugata-va miezu.」 „A hangja hallatszik,
pedig nem is látszik.” ◆ sese nemnem 「Kono kucu-va
ókikarazu csiiszakarazu, csódoiiszaizuda.」 „Ez a
cipő se nem kicsi se nem nagy, pont jó.” ◇ szuku-szuku-
nakarazunakarazu jócskánjócskán 「Kunino szangjó-va szuku-
nakarazukoronaviruszuno eikjó-o uketa.」 „A ko-
ronavírus jócskán kihatott az ország gazdaságára.”
◇ zunizuni nélkülnélkül 「Mikkakantabezuniita.」 „Há-
rom napig voltam evés nélkül.” ◇ zunizuni anélkülanélkül
「Dóki-o kikazuni-va irarenakatta.」 „Nem tud-
tam megállni anélkül, hogy megkérdezzem, miért
tette.” ◇ tókarazutókarazu előbb-utóbbelőbb-utóbb 「Konomam-
adato, tókarazu bjókininarudesó.」 „Ha így foly-
tatod, előbb-utóbb megbetegszel.” ◇ tókarazutókarazu
nemnem kellkell sokatsokat várnivárni 「Kono bjóki-va tóka-
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razu csirjódekirujóninaru.」 „Nem kell sokat vár-
ni, és gyógyítható lesz ez a betegség.” ◇ narazunarazu
nemnem csakcsak 「Icsidonarazu nidomademo ovabis-
ita.」 „Nem csak egyszer, kétszer is bocsánatot
kért.” ◇ nomazukuvazunomazukuvazu étlen-szomjanétlen-szomjan 「No-
mazu kuvazuno dzsótaininaruto issúkande sibó-
szuru.」 „Ha étlen-szomjan vagyunk, egy hét alatt
meghalunk.” ◇ bekarazubekarazu kellkell 「Koso-va kana-
razusimo sinzu bekarazu.」 „Nem kell feltétlenül
elhinni, amit régen írtak.” ◇ bekarazubekarazu tilostilos
「Kónaide-va tabako-o szuubekarazu.」 „Az isko-
lában tilos dohányozni!” ◇ mukómizunamukómizuna vakme-vakme-
rőrő 「Mukó mizuna kói」 „vakmerő tett” ◇ mu-mu-
kómizunakómizuna vagányvagány 「Mukó mizuna jacu」 „va-
gány fickó”

zuzu ❶ ábraábra 「Zuicsi」 „első ábra” ◆ diagramdiagram ◆

festményfestmény ◆ látványlátvány 「Ógoede donaru otto-va
amari mirareta zude-va nai.」 „Nem túl szép lát-
vány az ordibáló férj.” ◆ nézetnézet ◆ rajzrajz 「Dzsin-
kómicudono szuii-o zude simesita.」 „Rajzzal
szemléltette a népesség eloszlásának alakulását.”
◇ kairozukairozu kapcsolásikapcsolási rajzrajz ◇ kakudaizukakudaizu na-na-
gyítottgyított nézetnézet ◇ zuniataruzuniataru bejönbejön 「Kono
szakuszen-va zuni atatta.」 „Ez a terv bejött.” ◇

zuninoruzuninoru elbízzaelbízza magátmagát 「Kare-va szeikószu-
ruto zuni noru.」 „Ha sikerei vannak elbízza ma-
gát.” ◇ danmenzudanmenzu metszetimetszeti nézetnézet ◇ tenkizutenkizu
időjárásiidőjárási térképtérkép ◇ bunpuzubunpuzu eloszlásieloszlási ábraábra
「Kionno bunpuzu」 „hőmérséklet-eloszlási áb-
ra” ◇ heimenzuheimenzu alaprajzalaprajz
zuanzuan ◆ dizájndizájn ◆ mintatervmintaterv 「Ensóno zuan-
o bosúsimaszu.」 „Pályázatot hirdetünk az óvodai
címer mintatervére!” ◆ tervterv
zuankazuanka ◆ mintatervező kurzusmintatervező kurzus
zuankazuanka ◆ mintatervezőmintatervező
zuankaszuruzuankaszuru ◆ megrajzolmegrajzol 「Dzsicuzaiszuru
sokubucu-o zuankasita mojó」 „létező növény
után megrajzolt minta”

zubanukeruzubanukeru ◆ kimagaslikkimagaslik 「Szeiszeki-va ho-
kano szeitojorizuba nuketeita.」 „A tanulmányi
eredménye kimagaslott a többiek közül.”

zubaritozubarito ◆ egybőlegyből 「Sakaino gendzsó-o zub-
arito ii ateta.」 „Egyből eltalálta, mi a jelenlegi
társadalom helyzete.” ◆ kerekenkereken 「Iinikuikoto-o
zubarito iu.」 „A nehezen kimondható dolgokat is
kereken kimondja.” ◆ nyissznyissz

zubazubazubazuba ◆ tétovázástétovázás nélkülnélkül 「Omottakoto-
o nandemozubazuba iu.」 „Tétovázás nélkül ki-
mondja, amit gondol.”

zubonzubon ◆ nadrágnadrág ◇ szagjózubonszagjózubon munkásnad-munkásnad-
rágrág ◇ dzsóbazubondzsóbazubon lovaglónadráglovaglónadrág ◇ zubon-zubon-
sitasita jégeralsójégeralsó ◇ nagazubonnagazubon hosszúnadrághosszúnadrág
「Szuzusikunattekitanodeszoroszoro nagazubon-
o dasimasó.」 „Hűvösre fordult az idő, lassan
hosszúnadrágot kell hordani.” ◇ hanzubonhanzubon rö-rö-
vidnadrágvidnadrág
zuboncurizuboncuri ◆ nadrágtartónadrágtartó
zubon-nopokettozubon-nopoketto ◆ nadrágzsebnadrágzseb
zubonsitazubonsita ◆ jégeralsójégeralsó
zuboranazuborana ◆ hanyaghanyag ◆ slamposslampos
zuboritozuborito ◆ mélyenmélyen 「Higaisaninaifu-o zuborito
szasita.」 „Mélyen belenyomta a kést az áldozatá-
ba.”

zubosizubosi ◆ telitalálattelitalálat ◇ zubosi-ozubosi-o szaszuszaszu le-le-
leplezleplez 「Zubosi-o szaszarete hazukasikatta.」
„Szégyelltem magam, amikor leleplezték a terve-
met.”

zubosidearuzubosidearu ◆ bejönbejön 「Kareno joszó-va zubo-
sidatta.」 „Bejött, amire számított.”

zubosi-ozubosi-o szaszuszaszu ◆ leleplezleleplez 「Zubosi-o sza-
szarete hazukasikatta.」 „Szégyelltem magam,
amikor leleplezték a tervemet.”

zubunosirótozubunosiróto ◆ abszolút tapasztalatlanabszolút tapasztalatlan
zubunurezubunure ◆ bőrig ázásbőrig ázás
zubunureninaruzubunureninaru ◆ bőrigbőrig ázikázik 「Taifúdezubu
nureninatta.」 „A tájfunban bőrig áztam.” ◆ csu-csu-
romvizesromvizes leszlesz 「Nivaka ameniattezubu nureni-
natta.」 „Elkapott egy zuhé, csuromvizes lettem.”
◆ ronggyáronggyá ázikázik 「Inu-va zubu nureninatta.」
„A kutya ronggyá ázott.”

zubunurenozubunureno ◆ csuromvizescsuromvizes 「Zubu nureno
kucu」 „csuromvizes cipő”

zuburitozuburito ◆ beledöfvebeledöfve ◆ belesüppedvebelesüppedve
zuburitohairuzuburitohairu ◆ belesüppedbelesüpped 「Asinohizam-
ade jukinizuburito haitta.」 „A lában térdig bele-
süppedt a hóba.”

zuburitoszaszuzuburitoszaszu ◆ beleszúrbeleszúr 「Jaride aiteno
fukubunizuburito szasita.」 „Beleszúrtam a lán-
dzsát az ellenfelem hasába.”

zubutoizubutoi ◆ arcátlanarcátlan ◆ kötélidegzetűkötélidegzetű
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zubutoisinkeizubutoisinkei ◆ kötélidegekkötélidegek 「Kare-va zubu-
toi sinkeino mocsi nusida.」 „Kötélből vannak az
idegei.”

zucuzucu ◆ kéntként 「Icsimaizucu soruini me-o tósi-
ta.」 „Egyenként átnézte az iratokat.” ◆ sávalsával
「Roh-kozucu ame-o kovakesita.」 „Hatosával
szétosztottam a cukorkát.” ◆ sévelsével 「Maszuku-
va icumaizucu utteiru.」 „Ötösével árulják a száj-
maszkot.” ◇ ippozucuippozucu lépésenkéntlépésenként 「Ippozu-
cu szuszunda.」 „Lépésenként haladtam előre.”
◇ szukosizucuszukosizucu apródonkéntapródonként 「Sakkin-o szu-
kosizucu harai modosita.」 „A kölcsönt apródon-
ként visszafizettem.” ◇ szukosizucuszukosizucu aprán-aprán-
kéntként 「Mainicsiszukosizucu taicsóga kaifukusi-
teimaszu.」 „Apránként rendbe jövök.” ◇ futa-futa-
cuzucucuzucu kettesévelkettesével 「Koppuga futacuzucu ku-
barareta.」 „Kettesével osztották a poharakat.” ◇

futacuzucufutacuzucu kettőt-kettőtkettőt-kettőt
「Mattasuruinoringo-o futacuzucu katta.」 „Min-
den almából kettőt-kettőt vettem.” ◇ futacuzu-futacuzu-
cucu kettő-kettőkettő-kettő 「Kono okasi-va hitorifutacu-
zucudajo.」 „Kettő-kettő sütemény jár minden-
kinek.” ◇ futarizucufutarizucu két-kétkét-két 「Nikaino kek-
konde kodomo-va futarizucu umareta.」 „Az elő-
ző házasságaiban két-két gyereke született.” ◇ fu-fu-
tarizucutarizucu kettesévelkettesével 「Densade dzsókjaku-va
futarizucu szuvatteita.」 „A vonaton ketteséven
ültek az emberek.”

zucuzucu ◆ sávalsával ◇ futacuzucufutacuzucu párosávalpárosával ◇ fu-fu-
tacuzucutacuzucu kettőt-kettőtkettőt-kettőt ◇ futacuzucufutacuzucu ket-ket-
teséveltesével
zucúzucú ◆ fejfájásfejfájás 「Zucúgaszuru.」 „Fejfájásom
van.” ◆ fejgörcsfejgörcs
zucúgaszuruzucúgaszuru ◆ fájfáj aa fejefeje 「Joruninaruto zu-
cúgaszuru.」 „Este mindig fáj a fejem.”

zucújakuzucújaku ◆ fájdalomcsillapítófájdalomcsillapító migrénhezmigrénhez ◆

fejfájás-csillapítófejfájás-csillapító
zucukizucuki ◆ felöklelésfelöklelés ◆ lefejeléslefejelés
zucuki-ozucuki-o szuruszuru ◆ felöklelfelöklel 「Ousi-va otokoni
zucuki-o sita.」 „A bika felöklelte a férfit.”

zucúnotanezucúnotane ◆ fejtörésfejtörés 「Kono mondai-va zu-
cúno taneninaru.」 „Ez a probléma fejtörést
okoz.”

zudontócuzudontócu ◆ durrantdurrant 「Dzsú-o zudonto ut-
ta.」 „Durrantottam egyet a puskával.”

zudzsócsúizudzsócsúi ◆ alacsonyalacsony mennyezetmennyezet ◆ vi-vi-
gyázz a fejedregyázz a fejedre

zudzsónizudzsóni ◆ fejfej felettfelett 「Zudzsóni hosizoraga
mavaru.」 „A fejünk felett forog a csillagos ég.”

zudzsó-ozudzsó-o tórikoszutórikoszu ◆ átrepülátrepül aa fejefeje felettfelett
「Dzsúdan-va zudzsó-o tóri kosita.」 „Átrepült a
fejem felett egy puskagolyó.”

zuezue ◆ képkép
zuezue ◆ rajzrajz
zugazuga ◆ rajzrajz ◆ rajzolásrajzolás
zugadzsitenzugadzsiten ◆ illusztráltillusztrált szótárszótár ◆ képesképes
szótárszótár
zugaikocuzugaikocu ◆ koponyakoponya ◆ koponyacsontkoponyacsont
zugaikocukoszszecuzugaikocukoszszecu ◆ fejtörésfejtörés ◆ kopo-kopo-
nyatörésnyatörés
zugaikúzugaikú ◆ koponyaüregkoponyaüreg
zugajósizugajósi ◆ rajzlaprajzlap ◆ rajzpapírrajzpapír
zugakószakuzugakószaku ◆ rajz és politechnikarajz és politechnika
zuganodzsikanzuganodzsikan ◆ rajzórarajzóra
zuganoszenszeizuganoszenszei ◆ rajztanárrajztanár
zugarazugara ◆ mintaminta
zugatakaizugatakai ◆ gőgösgőgös 「Zuga takai hito」 „gőgös
ember”

zuhanzuhan ◆ ábraábra ◆ illusztrációillusztráció
zuhjózuhjó ◆ ábraábra ◆ grafikongrafikon
zuhózuhó ◆ ábrázolásábrázolás ◆ ábrázolásmódábrázolásmód ◆ vetü-vetü-
letlet ◇ enszuizuhóenszuizuhó kúpvetületkúpvetület ◇ entózuhóentózuhó
hengereshengeres vetületvetület ◇ szeisazuhószeisazuhó ortogoná-ortogoná-
lislis síkvetületsíkvetület ◇ merukatoruzuhómerukatoruzuhó hengerve-hengerve-
tülettület ◇ merukatoruzuhómerukatoruzuhó Mercator-vetületMercator-vetület
zuizui ◆ porzószálporzószál
zuizui ◆ porzóporzó ◆ termőtermő
zuizui ◆ velővelő 「Vatasi-va butano zui-o tabetakuari-
maszen.」 „Nem akarok disznóvelőt enni!” ◇ nó-nó-
zuizui agyvelőagyvelő ◇ honenozuimadehonenozuimade megrögzöt-megrögzöt-
tenten 「Kare-va honeno zuimadearu csúdeszu.」
„Megrögzött alkoholista.” ◇ honenozuimadehonenozuimade
velejéigvelejéig 「Kare-va honeno zuimade kuszattei-
ru.」 „Az az ember velejéig romlott.” ◇ josinozu-josinozu-
ikaratendzsónozokuikaratendzsónozoku nemnem látjalátja aa fátólfától azaz
erdőterdőt
zuizui ◆ SzuiSzui ◆ Szuj-dinasztaSzuj-dinaszta
zuibunzuibun ◆ igencsakigencsak 「Kareno rikonnicuite zui-
bunsitteirune.」 „Igencsak képben vagy a válását
illetően.” ◆ jócskánjócskán 「Bukka-va zuibunagatte-
kita.」 „Jócskán megugrottak az árak.” ◆ jóvaljóval
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「Omotteitajori hijó-va zuibuntakakatta.」 „Jóval
többe került, mint amire számítottam.” ◆ meg-meg-
lehetősenlehetősen 「Kare-va zuibunnondeirujone.」
„Meglehetősen sokat iszik.” ◇ zuibun-nazuibun-na meg-meg-
lehetőslehetős 「Kjóikuhi-va zuibunna gakudane.」
„Meglehetős összeget kell fizetnünk a tandíjra.”
◇ zuibun-nazuibun-na szépszép kiskis 「Otosijori-o damaszu-
nante, anatatte zuibunna hitone.」 „Szép kis alak
vagy, hogy becsaptad az időseket.”

zuibun-nazuibun-na ◆ meglehetősmeglehetős 「Kjóikuhi-va zui-
bunna gakudane.」 „Meglehetős összeget kell fi-
zetnünk a tandíjra.” ◆ szépszép kiskis 「Otosijori-o
damaszunante, anatatte zuibunna hitone.」 „Szép
kis alak vagy, hogy becsaptad az időseket.”

zuicsózuicsó ◆ Szuj-dinasztaSzuj-dinaszta
zuidzsizuidzsi ◆ amikoramikor csakcsak 「Hitono szaijó-va hicu-
jóni ódzsite zuidzsiokonavareru.」 „Amikor csak
szükséges embereket veszünk fel.” ◆ bármikorbármikor
「Puroguramu-va zuidzsidaunródo dekimaszu.」
„A program bármikor letölthető.” ◆ folyamato-folyamato-
sansan 「Henkógaatta baaiha zuidzsirenrakusima-
szu.」 „Változások esetén folyamatosan tájékoz-
tatni fogjuk!”

zuihanzuihan ◆ kíséréskísérés ◇ gen-juzuihangazugen-juzuihangazu
nyersolajkísérő gáznyersolajkísérő gáz
zuihangensózuihangensó ◆ epifenomenonepifenomenon ◆ kísérőkísérő je-je-
lenséglenség
zuihansazuihansa ◆ kísérőkísérő
zuihansokubucuzuihansokubucu ◆ köztes növényköztes növény
zuihanszuruzuihanszuru ◆ kísérőkísérő 「Sikkanni zuihanszuru
sókógun-o socsisita.」 „Kezelte a betegséget kísé-
rő tünetegyüttest.”

zuihicuzuihicu ◆ esszéesszé
zuihicukazuihicuka ◆ esszéíróesszéíró
zuihicusúzuihicusú ◆ esszégyűjteményesszégyűjtemény
zuiizuii ◆ akaratlagosságakaratlagosság ◆ kötetlenségkötetlenség 「Fu-
kuszózuii」 „a ruházat kötetlen” ◆ önkéntességönkéntesség
「Suszszeki-va zuiida.」 „A részvétel önkéntes.”
◆ szabadszabad elhatározáselhatározás 「Kodomono
kamigata-va zuiiniszaszeta.」 „A gyerek szabad
elhatározására bíztam a frizurájának megválasz-
tását.” ◇ dzsúranzuiidzsúranzuii szabadonszabadon megtekint-megtekint-
hetőhető ◇ zuiisinkeikeizuiisinkeikei akaratlagosakaratlagos idegrend-idegrend-
szerszer ◇ zuiisinkeikeizuiisinkeikei szomatikusszomatikus idegrend-idegrend-
szerszer ◇ zuiinizuiini nyugodtannyugodtan 「Gozuiini otori ku-
daszai!」 „Kérem, vegyenek belőle nyugodtan!” ◇

fuzuiisinkeikeifuzuiisinkeikei vegetatívvegetatív idegrendszeridegrendszer ◇

fuzuiisinkeikeifuzuiisinkeikei nemnem akaratlagosakaratlagos idegrend-idegrend-
szerszer
zuiicsizuiicsi ◆ elsőelső 「Kono sóhin-va zuiicsideszu.」
„Ez a termék világelső.” ◆ legkiválóbblegkiválóbb 「Gen-
daizuiicsinodezainá」 „korunk legkiválóbb for-
matervezője”

zuiikinzuiikin ◆ harántcsíkolt izomharántcsíkolt izom ◆ vázizomvázizom
zuiinzuiin ◆ kíséretkíséret 「Gaimudaidzsinno zuiintosite
kósóniatatta.」 „A külügyminiszter kíséreteként
vett részt a tárgyaláson.” ◆ kíséret tagjakíséret tagja
zuiinizuiini ◆ nyugodtannyugodtan 「Gozuiini otori kuda-
szai!」 „Kérem, vegyenek belőle nyugodtan!”

zuiisinkeikeizuiisinkeikei ◆ akaratlagosakaratlagos idegrendszeridegrendszer
◆ szomatikusszomatikus idegrendszeridegrendszer ◇ fuzuiisinkei-fuzuiisinkei-
keikei vegetatívvegetatív idegrendszeridegrendszer ◇ fuzuiisinkei-fuzuiisinkei-
keikei nem akaratlagos idegrendszernem akaratlagos idegrendszer
zuikózuikó ◆ kíséretkíséret
zuikódanzuikódan ◆ kíséretkíséret
zuikóinzuikóin ◆ kíséret tagjakíséret tagja
zuikónokisadanzuikónokisadan ◆ újságírói kíséretújságírói kíséret
zuikószuruzuikószuru ◆ kísérkísér 「Susóni zuikószuru keigo-
tai」 „miniszterelnököt kísérő testőrök”

zuimakuzuimaku ◆ agyhártyaagyhártya
zuimakuenzuimakuen ◆ agyhártyagyulladásagyhártyagyulladás
zuisicuzuisicu ◆ velőállományvelőállomány
zuisozuiso ◆ mindenholmindenhol 「Kono ucsini-va zuisoni-
hon kencsikuno eikjóga kaimamirareru.」 „Eb-
ben a házban mindenhol fellelhető a japán építé-
szet hatása.”

zuisózuisó ◆ mielinhüvelymielinhüvely ◆ velőshüvelyvelőshüvely
zuiszózuiszó ◆ ötletszerűötletszerű gondolatokgondolatok ◆ röpkeröpke
gondolatokgondolatok
zuiszórokuzuiszóroku ◆ esszégyűjteményesszégyűjtemény
zuitazuita ◆ rajztáblarajztábla
zukaizukai ◆ képesképes magyarázatmagyarázat ◆ szemléltetésszemléltetés

zukaizukai ◆ használathasználat ◇ kotobazukaikotobazukai nyelv-nyelv-
használathasználat ◇ kotobazukaikotobazukai beszédbeszéd 「Kitanai
kotobazukai-va szukide-va arimaszen.」 „Nem
szeretem a csúnya beszédet.”

zukaiszuruzukaiszuru ◆ szemléltetszemléltet 「Isa-va bjókino
jóko-o zukaisita.」 „Az orvos szemléltette a beteg-
séget.”
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zukanzukan ◆ illusztráltillusztrált segédkönyvsegédkönyv ◆ képesképes le-le-
xikonxikon 「Zukandekicucukigadóiumonoka-o sira-
beta.」 „A képes lexikonban megnéztem, hogy mi-
lyen a harkály.”

zukanszokunecuzukanszokunecu ◆ fejetfejet hidegen,hidegen, lábatlábat
melegen tartanimelegen tartani
zukazukatozukazukato ◆ betolakodvabetolakodva ◆ csörtetvecsörtetve
zukazukatohairuzukazukatohairu ◆ becsörtetbecsörtet 「Hódódzsin-
va tobira-o batanto akete bjótónizukazukato hait-
ta.」 „Az újságírók feltépték az ajtót, és becsör-
tettek a kórterembe.” ◆ berontberont 「Ojadatte ko-
domono hejanizukazukato haitte kuruno-va bure-
ida.」 „Illetlenség a szülőtől, ha csak úgy beront
a gyerek szobájába.” ◆ betolakodikbetolakodik 「Hitono
kodzsinkúkannizukazukato hairi komu.」 „Beto-
lakodik más magánszférájába.”

zukezuke ◆ savanyítottsavanyított ◇ siozukesiozuke sóssós lébenlében
pácoltpácolt ◇ nukazukenukazuke rizskorpábanrizskorpában pácoltpácolt
zöldségzöldség ◇ miszozukemiszozuke szójakrémbenszójakrémben pácoltpácolt
zöldségzöldség
zukezuke ◆ keltezéskeltezés 「Icsigacunidzsúkunicsi zu-
kede hakkószareta sóso」 „január 29-i keltezésű
okirat” ◇ zukenozukeno keltezésűkeltezésű 「Dzsúicsinicsizu-
keno tegami」 „tizenegyedikei keltezésű levél”

zukeizukei ◆ alakzatalakzat ◆ rajzrajz ◇ heimenzukeiheimenzukei sík-sík-
idomidom ◇ rittaizukeirittaizukei téridomtéridom
zukeikikagakuzukeikikagaku ◆ ábrázoló geometriaábrázoló geometria
zukeininsikizukeininsiki ◆ alakfelismerésalakfelismerés ◆ mintafelis-mintafelis-
merésmerés
zukenozukeno ◆ keltezésűkeltezésű 「Dzsúicsinicsizukeno
tegami」 „tizenegyedikei keltezésű levél”

zukezuketozukezuketo ◆ szókimondóanszókimondóan 「Kimocsi-o
kangaezunizukezuketo itta.」 „Gondolkodás nél-
kül, szókimondóan felfedtem az érzéseimet.”

zukezuketomono-o iuzukezuketomono-o iu ◆ szókimondószókimondó
zukizuki ◆ rajongórajongó 「Kono kuruma-va
kurumazukini-va tamarimaszen.」 „Ez az kocsi
ellenállhatatlan az autórajongóknak.” ◇ ongaku-ongaku-
zukizuki zenerajongózenerajongó 「Kanodzso-va daino onga-
kuzukideszu.」 „Nagy zenerajongó.” ◇ szakká-szakká-
zukizuki focirajongófocirajongó ◇ zukinazukina kedvelőkedvelő 「Vain
zukina hito」 „borkedvelő ember.” ◇ zukinazukina ba-ba-
rátrát 「Nekozukina hito」 „macskabarát ember”

zukinzukin ◆ csuklyacsuklya ◆ fejkendőfejkendő ◆ kapucnikapucni ◆

kendőkendő 「Akai zukin-o kaketeita.」 „Piros kendő
volt rajta.” ◇ akazukincsanakazukincsan PiroskaPiroska

「Akazukincsan-va mori-o sza majotta.」 „Piros-
ka bolyongott az erdőben.”

zukinazukina ◆ barátbarát 「Nekozukina hito」 „macska-
barát ember” ◆ kedvelőkedvelő 「Vain zukina hito」
„borkedvelő ember.” ◆ szeretőszerető 「Kare-va on-
gakuszukina hitodeszu.」 „Zeneszerető ember.” ◇

inuzukinainuzukina kutyabarátkutyabarát ◇ szakezukinaszakezukina ital-ital-
kedvelőkedvelő 「Szakezukina hito-e nopurezento-va
jappari oszakedane.」 „Az italkedvelő embernek
nyilván italt veszünk ajándékba.” ◇ nekozukinanekozukina
macskabarátmacskabarát 「Cuma-va nekozukida.」 „A fe-
leségem macskabarát.”

zukingaraszuzukingaraszu ◆ dolmányos varjúdolmányos varjú
zukinzukinzukinzukin ◆ lüktetvelüktetve 「Atamagazukinzukin
itai.」 „Lüktetve fáj a fejem.”

zukizukizukizuki ◆ lüktetvelüktetve 「Hagazukizuki itai.」
„Lüktetve fáj a fogam.”

zukizukiszuruzukizukiszuru ◆ lüktetlüktet 「Jubigazukizukisitei-
ru.」 „Lüktetve fáj az ujjam.”

zukkínizukkíni ◆ cukkinicukkini ◆ spárgatökspárgatök
zukkokeruzukkokeru ◆ kiesikkiesik 「Nakamakarazukko-
keta.」 „Kiesett a baráti körből.” ◆ lecsúsziklecsúszik
「Fumi macsigaete kaidankarazukkoketa.」
„Rosszul léptem, és lecsúsztam a lépcsőn.” ◇

zukkoketazukkoketa nevetségesnevetséges 「Szeidzsika-va
zukkoketakoto-o itta.」 „A politikus nevetséges
dolgot mondott.”

zukkoketazukkoketa ◆ nevetségesnevetséges 「Szeidzsika-va
zukkoketakoto-o itta.」 „A politikus nevetséges
dolgot mondott.”

zukkuzukku ◆ ponyvaponyva ◆ ponyvavászonponyvavászon ◆ vászonvászon
zukkugucuzukkugucu ◆ vászoncipővászoncipő
zukózukó ◆ rajz és politechnikarajz és politechnika ◆ rajzolórajzoló
zukónoszenszeizukónoszenszei ◆ rajztanárrajztanár
zukuzuku ◆ módonmódon ◆ pusztánpusztán ◇ udezukudeudezukude erő-erő-
szakkalszakkal 「Hittakuri-va udezukude cúkómonono
kaban-o ubai totta.」 „A tolvaj erőszakkal kitépte
a táskát a járókelő kezéből.” ◇ nattokuzukudenattokuzukude
közösközös megegyezésselmegegyezéssel 「Nattokuzukude ri-
konsita.」 „Közös megegyezéssel váltak el.”

zukuzuku ◆ módonmódon ◆ pusztánpusztán ◇ csikarazukudecsikarazukude
erővelerővel 「Abareru kjakuga miszekara csikarazu-
kude oi daszareta.」 „Erővel kitették az üzletből a
randalírozó vendéget.”

zukuzuku ◆ nyersvasnyersvas
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zukumezukume ◆ csupacsupa 「Kareno issó-va kurózukum-
edatta.」 „Csupa küszködés volt az élete.” ◆ tel-tel-
jesenjesen 「Gisiki-va ireizukumedatta.」 „A szertar-
tás teljesen szokatlanul zajlott.” ◆ tisztatiszta
「Kare-va zensinkurozukumedatta.」 „Tetőtől
talpig tiszta feketében volt.”

zukumezukume ◆ csupacsupa 「Szensú-va iikotozukumedat-
ta.」 „Csupa jó dolog történt a múlt héten.” ◆ tel-tel-
jesenjesen 「Kurozukumeno jófuku-o kiteita.」 „Tel-
jesen fekete ruhában volt.”

zukurinozukurino ◆ betonépítésűbetonépítésű 「Konkuríto zuku-
rino tatemono」 „betonépítésű épület” ◆ építé-építé-
sűsű ◇ zukurinozukurino betonépítésűbetonépítésű 「Konkuríto zu-
kurino tatemono」 „betonépítésű épület” ◇ ren-ren-
gazukurinogazukurino téglaépítésűtéglaépítésű 「Rengazukurino
ie」 „téglaépítésű ház”

zukusizukusi ◆ tömkelegtömkeleg ◇ takarazukusitakarazukusi kincsekkincsek
tömkelegetömkelege 「Takarazukusi mojó」 „kincsek
tömkelegét ábrázoló minta” ◇ nainaizukusinainaizukusi nul-nul-
lala 「Nainai zukuside hadzsimatta kekkonszeika-
cu」 „nulláról indult házasság”

zumezume ◆ egészegész végigvégig 「Tacsi zumedeita.」
„Egész végig álltam.” ◆ egyfolytábanegyfolytában 「Hata-
raki zumede dzsikanganai.」 „Nincs időm, egy-
folytában csak dolgozom.” ◆ szolgálásszolgálás 「Kó-
banzumeno keikan」 „rendőrbódéban szolgáló
rendőr” ◆ töltötttöltött 「Papurikano nikuzume-o ta-
beta.」 „Töltött paprikát ettem.” ◇ gjúzumegjúzume tö-tö-
möttségmöttség 「Kaidzsó-va gjú zumedatta.」 „A te-
rem tömött volt.” ◇ gjúzumegjúzume zsúfoltságzsúfoltság
「Densa-va gjú zumedatta.」 „A vonat zsúfolt
volt.” ◇ gjúzumeniszurugjúzumeniszuru megtömmegtöm 「Reizóko-
o gjú zumenisita.」 „A hűtőgépet megtömtem.”
◇ szuvarizumenosigotoszuvarizumenosigoto ülőülő munkamunka ◇ hako-hako-
zumenozumeno dobozosdobozos 「Hakozumenocsoko-o kat-
ta.」 „Dobozos csokit vettem.” ◇ hakozumenohakozumeno
dobozbadobozba csomagoltcsomagolt 「Hakozumenobonbon-o
katta.」 „Dobozba csomagolt bonbont vettem.” ◇

hidarizumedehidarizumede balrabalra igazítvaigazítva 「Namae-o hi-
darizumede ranni iretekudaszai.」 „A nevet balra
igazítva írjuk a mezőbe!” ◇ binzumebinzume befőttbefőtt
「Momono binzume」 „őszibarackbefőtt” ◇ bin-bin-
zumenozumeno palackozottpalackozott 「Binzumenovain」 „pa-
lackozott bor” ◇ migizumedemigizumede jobbrajobbra igazítvaigazítva
「Kingaku-o migizumede ranni iretekudaszai.」
„Az összeget jobbra igazítva írjuk a mezőbe!”

zumenzumen ◆ műszakiműszaki rajzrajz ◆ tervrajztervrajz 「Ieno
zumen-o miszeteitadakemaszuka?」 „Megmutat-
ná a ház tervrajzát?”

zumizumi ◆ vava 「Hanbaizumi」 „Eladva.” ◆ vava vanvan
「Kono kuszurino kóka-va dzsissózumideszu.」
„Ennek a gyógyszernek már be van bizonyítva a
hatása.” ◆ veve 「Kakuninzumi」 „Ellenőrizve.”
◆ veve vanvan 「Puroguramu-va inszutóru zumide-
szu.」 „A program már telepítve van.” ◇ ka-ka-
ikecuzuminoikecuzumino felderítettfelderített 「Kaikecuzumino
dzsiken」 „felderített eset” ◇ kaikecuzuminokaikecuzumino
megoldottmegoldott 「Kaikecuzumino mondai」 „meg-
oldott probléma” ◇ dzsikkenzuminodzsikkenzumino beváltbevált
「Kore-va dzsikkenzumino kuszurideszu.」 „Ez
bevált gyógyszer.” ◇ siharaizuminosiharaizumino kifizetettkifizetett
「Siharaizumino szeikjúso」 „kifizetett számla” ◇

sijózuminosijózumino elhasználtelhasznált 「Genpacuno sijózumi
kakunenrjó-o nenrjópúrukara tori dasita.」 „Az
atomerőműben az elhasznált fűtőelemeket ki-
emelték a pihentetőmedencéből.” ◇ sijózuminosijózumino
használthasznált 「Sijózuminopuraszucsikkukoppu -o
szuteta.」 „Eldobtam a használt műanyag poha-
rakat.” ◇ baikjakuzumibaikjakuzumi eladvaeladva ◇ baijaku-baijaku-
zumidearuzumidearu elel vanvan advaadva 「Kono kuruma-va ba-
ijakuzumida.」 „Ez a kocsi már el van adva.” ◇

rjósúzumirjósúzumi fizetvefizetve
zuminozumino ◆ rakományúrakományú 「Hjakuton zumino fu-
ne.」 „100 tonnás rakományú hajó.”

zúmuzúmu ◆ közelítésközelítés ◆ zoomzoom
zúmuautozúmuauto ◆ eltávolodáseltávolodás
zúmuautoszuruzúmuautoszuru ◆ eltávolodikeltávolodik 「Hisataikara-
zúmuautosita.」 „Eltávolodtam a fotóalanytól.”

zúmubairicuzúmubairicu ◆ zoomátfogászoomátfogás
zúmuinzúmuin ◆ ráközelítésráközelítés
zúmuinszuruzúmuinszuru ◆ ráközelítráközelít 「Kanodzsono kao-
nizúmuinsita.」 „Ráközelítettem a nő arcára.”

zúmurenzuzúmurenzu ◆ gumiobjektívgumiobjektív ◆ zoomlencsezoomlencse
zundazunda ◆ zöldszójabab-pürézöldszójabab-püré
zundózundó ◆ fazékfazék ◆ zömök testzömök test
zungurimukkurisitazungurimukkurisita ◆ köpcösköpcös ◆ tömzsitömzsi ◆

zömökzömök
zungurisitazungurisita ◆ köpcösköpcös ◆ tömzsitömzsi ◆ zömökzömök
zunizuni ◆ anélkülanélkül 「Dóki-o kikazuni-va irarenakat-
ta.」 „Nem tudtam megállni anélkül, hogy meg-
kérdezzem, miért tette.” ◆ nélkülnélkül 「Mikkakanta-
bezuniita.」 „Három napig voltam evés nélkül.”
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zuniataruzuniataru ◆ bejönbejön 「Kono szakuszen-va zuni
atatta.」 „Ez a terv bejött.”

zuninoruzuninoru ◆ elbízzaelbízza magátmagát 「Kare-va szeikó-
szuruto zuni noru.」 „Ha sikerei vannak elbízza
magát.”

zunózunó ◆ agyagy 「Tenszaitekina zunó」 „zseniális
agy” ◆ észész 「Szurudoi zunó」 „éles ész” ◆ ko-ko-
ponyaponya 「Szugureta zunó」 „kiváló koponya”

zunómeiszekizunómeiszeki ◆ kiválókiváló koponyakoponya ◆ tisztatiszta
fejfej
zunópurézunópuré ◆ okos játékokos játék
zunórjúsucuzunórjúsucu ◆ agyelszívásagyelszívás ◆ agyelvándor-agyelvándor-
láslás
zunóródózunóródó ◆ szellemi munkaszellemi munka
zunóródósazunóródósa ◆ szellemi munkásszellemi munkás
zunósúdanzunósúdan ◆ agytrösztagytröszt
zunószenzunószen ◆ fejvonalfejvonal 「Zunószengamaszszugu
jokoni nobiteiru.」 „A fejvonala egyenesen oldal-
ra megy.”

zunotakaizunotakai ◆ gőgösgőgös 「Zuno takai hito」 „gőgös
ember”

zunzunzunzun ◆ gyorsangyorsan 「Micsi-o zunzun szuszun-
da.」 „Gyorsan mentem az úton.” ◆ tempósantempósan
「Zunzunto ojogi hadzsimeta.」 „Tempósan úsz-
ni kezdett.”

zuraizurai ◆ nehezennehezen 「Kono hjósiki-va miezurai.」
„A közlekedési tábla nehezen látható.” ◆ nehe-nehe-
zérezére esikesik 「Asiga itakute aruki zurai.」 „Fáj a
lábam, nehezemre esik a járás.” ◇ iizuraiiizurai ne-ne-
hézhéz megmondanimegmondani 「Cumaga cukutta
rjórigaoisikunaito-va iizurai.」 „Nehéz megmon-
dani, ha nem finom a feleségem főztje.” ◇ iizuraiiizurai
nehézérenehézére esikesik elmondanielmondani ◇ kikizuraikikizurai nehe-nehe-
zenzen hallhatóhallható 「Romendensa-va sanaihószóga
kikizurai.」 „A villamoson nehezen hallható a
hangosbemondó.” ◇ kikizuraikikizurai kínoskínos megkér-megkér-
deznidezni 「Kon-na kantanna sicumon-va kikizu-
rai.」 „Kínos megkérdeznem ezt az egyszerű kér-
dést.”

zuraritozurarito ◆ sorbansorban 「Hito-va zurarito narande-
ita.」 „Sorban álltak az emberek.”

zuraszeruzuraszeru ◆ eltolhatóeltolható 「Kono buhin-va zura-
szeru.」 „Ez az alkatrész eltolható.”

zuraszuzuraszu ◆ elcsúsztatelcsúsztat 「Kjúkei-o zurasita.」
„Elcsúsztatta a szünetet.” ◆ eltéríteltérít 「Cuki-va

ucsútanszakino kidó-o zurasita.」 „A Hold elté-
rítette az űrszonda pályáját.” ◆ eltoleltol
「Szukosiiszu-o zurasiteitadakemaszenka?」 „El-
tolná egy kicsit a széket?” ◆ kibillentkibillent
「Ódzsisin-va csikjúno dzsitendzsiku-o zurasi-
ta.」 „A nagy földrengés kibillentette a Föld a for-
gástengelyét.”

zurattozuratto ◆ sorbansorban
zurezure ◆ feltörésfeltörés ◆ kidörzsölődéskidörzsölődés ◇ kinuzurekinuzure
ruhasuhogásruhasuhogás ◇ kucuzure-okucuzure-o okoszuokoszu feltörfeltör
「Atarasii kucudekakatonikucuzurega dekita.」
„Az új cipő feltörte a sarkam.” ◇ szekenzureszekenzure
dörzsöltségdörzsöltség ◇ tokozuretokozure felfekvésfelfekvés 「Naga-
ku onadzsi siszeide neteita kandzsani tokozureg-
adekita.」 „A hosszú ideig ugyanolyan testhely-
zetben fekvő betegnek felfekvése lett.”

zurezure ◆ csúszáscsúszás ◆ elcsúszáselcsúszás 「Keicuino zu-
re」 „nyakcsigolya-elcsúszás” ◆ eltéréseltérés 「Iken-
nozurega sódzsita.」 „Eltérés mutatkozott a véle-
ményük között.” ◆ eltolódáseltolódás 「Fuju-va hanga-
ríto nihonno aidani hacsidzsikannozuregaaru.」
„Télen Magyarország és Japán között 8 óra eltoló-
dás van.” ◆ félrecsúszásfélrecsúszás 「Inszacunizuregaat-
ta.」 „Félrecsúszás volt a nyomtatásban.”

zurekomuzurekomu ◆ belecsúszikbelecsúszik 「Kaigi-va csúsokuno
dzsikannizure konda.」 „Az értekezlet belecsú-
szott az ebédidőbe.” ◆ eltolódikeltolódik 「Hacubai-
dzsikiga óhabanizure kondesimatta.」 „A forga-
lomba hozatal nagymértékben eltolódott.” ◆ to-to-
lódiklódik 「Szaikinde-va nacu-va akimadezure kon-
deiruto omou.」 „Azt hiszem, mostanában őszre
tolódott a nyár.”

zureórjokuzureórjoku ◆ nyíróerőnyíróerő
zureruzureru ◆ elcsúszikelcsúszik 「Danszó-va zureta.」 „A
törésvonal elcsúszott.” ◆ elmozdulelmozdul 「Manhór-
unokabágazureta.」 „A csatornafedél elmozdult.”
◆ eltéreltér 「Kareno hanasi-va vadaikarazureta.」
„Eltért a témától.” ◆ eltérüleltérül 「Dzsisinde dzsi-
tendzsikuga szúszencsizureta.」 „A földrengés ha-
tására a Föld forgástengelye eltérült.” ◆ eltoló-eltoló-
dikdik 「Siaigaattatame eigano kaisidzsikangazure-
ta.」 „A meccs miatt eltolódott a film kezdete.” ◆

félrecsúszikfélrecsúszik 「Bósigazureta.」 „Félrecsúszott a
sapkám.” ◆ tolódiktolódik 「Jotei-va asitanizureta.」
„A programom holnapra tolódott.” ◇ zureteikuzureteiku
elmászikelmászik 「Hassinkino súhaszúgajukkuritozure-
te itta.」 „Az oszcillátor frekvenciája lassan elmá-
szott.”
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zureteikuzureteiku ◆ elmászikelmászik 「Hassinkino súhaszú-
gajukkuritozurete itta.」 „Az oszcillátor frekven-
ciája lassan elmászott.”

zuriocsiruzuriocsiru ◆ lecsúsziklecsúszik 「Meganegazuri ocsi-
ta.」 „Lecsúszott a szemüvegem.”

zuriszagaruzuriszagaru ◆ lecsúsziklecsúszik 「Zubon-va zuri
szagatta.」 „Lecsúszott a nadrágom.”

zurjózurjó ◆ helytartóhelytartó
zurokuzuroku ◆ képesképes feljegyzésfeljegyzés ◆ képesképes kataló-kataló-
gusgus
zuruzuru ◆ csaláscsalás ◆ csalócsaló ◇ zuru-ozuru-o szuruszuru csalcsal
「Zuru-o sitemade gacsitakunai.」 „Nem akarok
csalva nyerni!”

zurugasikoizurugasikoi ◆ ravaszravasz 「Kicunenojónizuru ga-
sikoi.」 „Ravasz, mint a róka.”

zuruh-zuruh- ◆ zuttyzutty
zuruizurui ◆ galádgalád ◆ nemnem érér 「Maemotte kotae-
o mirunante zurui.」 „Nem ér előre megnézni a
válaszokat!” ◆ ravaszravasz 「Zurui jacu」 „ravasz
ember” ◆ tisztességtelentisztességtelen 「Kagede okane-o
uke tottetanantenantezuruinda.」 „Tisztességte-
len dolog tőle, hogy titokban pénzt fogadott el.” ◇

zuruszuruzuruszuru csalcsal 「Zuru-va dame!」 „Ne csalj!”

zuruihitozuruihito ◆ lesipuskáslesipuskás
zuruikotozuruikoto ◆ disznóságdisznóság 「Mazusii hitodakeni
zeikin-o kaszurunantezurui.」 „Disznóság, hogy
csak a szegényeket adóztatják meg.” ◆ huncut-huncut-
ságság ◆ kitoláskitolás
zuruikoto-ozuruikoto-o szuruszuru ◆ kitolkitol 「Kare-va
vatasinizuruikoto-o sita.」 „Kitolt velem.”

zurujaszumizurujaszumi ◆ lógáslógás
zurujaszumi-ozurujaszumi-o szuruszuru / zurujaszumiszuruzurujaszumiszuru ◆

ellógellóg 「Zuru jaszumi-o site tomodacsito omacu-
rini itta.」 „Ellógtunk a suliból, és elmentünk
megnézni a fesztivált.” ◆ lóglóg 「Kaisa-o zuru ja-
szumisita.」 „Lógtam a munkahelyemről.”

zurujaszumiszuruzurujaszumiszuru / zurujaszumi-ozurujaszumi-o szuruszuru ◆

ellógellóg 「Zuru jaszumi-o site tomodacsito omacu-
rini itta.」 „Ellógtunk a suliból, és elmentünk
megnézni a fesztivált.” ◆ lóglóg 「Kaisa-o zuru ja-
szumisita.」 „Lógtam a munkahelyemről.”

zurukeruzurukeru ◆ elhanyagolelhanyagol 「Ninmu-o zuruke-
ta.」 „Elhanyagolta a feladatát.” ◆ lóglóg 「Gakkó-
o zurukete iede jaszunda.」 „Lógtam a suliból, és

otthon pihentem.” ◆ slamposslampos 「Hótaigazuruke-
ta.」 „Slampos volt a kötés.”

zurukuzuruku ◆ galád módongalád módon
zuru-ozuru-o jarujaru ◆ csalcsal 「Sikendezuru-o jatta.」
„Csaltam a vizsgán.”

zuru-ozuru-o szuruszuru / zuruszuruzuruszuru ◆ csalcsal 「Zuru-o si-
temade gacsitakunai.」 „Nem akarok csalva nyer-
ni!” ◆ csalcsal 「Zuru-va dame!」 „Ne csalj!”

zuruszazurusza ◆ csalafintaságcsalafintaság
zuruszuruzuruszuru / zuru-ozuru-o szuruszuru ◆ csalcsal 「Zuru-va
dame!」 „Ne csalj!” ◆ csalcsal 「Zuru-o sitemade
gacsitakunai.」 „Nem akarok csalva nyerni!”

zuruzuruzuruzuru ◆ lassanlassan 「Neko-va zuruzuru kótais-
ita.」 „A macska lassan hátrált.” ◆ szortyogvaszortyogva
「Hana-o zuruzuruszuszutta.」 „Szortyogva szív-
ta az orrát.” ◆ szürcsölveszürcsölve 「Szúpu-o zuruzu-
ruszuszutta.」 „Szürcsölve ette a levest.” ◆ von-von-
szolvaszolva 「Iszu-o zuruzuru hikizutteita.」 „Von-
szolta a széket.” ◇ zuruzurubettarinozuruzurubettarino döcögődöcögő
「Zuruzurubettarino kankei-o ovaraszeta.」
„Megszakítottuk a döcögő kapcsolatunkat.”

zuruzurubettarinozuruzurubettarino ◆ döcögődöcögő 「Zuruzurubet-
tarino kankei-o ovaraszeta.」 „Megszakítottuk a
döcögő kapcsolatunkat.”

zuruzurutozuruzuruto ◆ húzvahúzva 「Tavara-o zuruzuruto hi-
kizutteita.」 „Húzta a földön a zsákot.” ◆ las-las-
sankéntsanként 「Kuni-va zuruzuruto szenszó-e mukat-
teita.」 „Lassanként a háborúba sodródtak.” ◆

vonszolvavonszolva 「Szúcukészu-o zuruzuruto hippat-
ta.」 „Vonszoltam magam után a bőröndöt.” ◇

zuruzurutonobaszuzuruzurutonobaszu húzhúz 「Sime kiri-o zuru-
zuruto nobasita.」 „Húztam a határidőt.” ◇ zu-zu-
ruzurutonomuruzurutonomu szürcsölszürcsöl 「Kócsa-o zuruzuruto
nondeita.」 „Szürcsölte a teáját.” ◇

zuruzurutohana-ozuruzurutohana-o szuszuruszuszuru hangosanhangosan szív-szív-
jaja azaz orrátorrát 「Kodomo-va zuruzuruto hana-o
szuszutta.」 „A gyerek hangosan szívta az orrát.”
◇ zuruzurutohana-o szuszuruzuruzurutohana-o szuszuru szortyogszortyog
zuruzurutohana-ozuruzurutohana-o szuszuruszuszuru ◆ hangosanhangosan
szívjaszívja azaz orrátorrát 「Kodomo-va zuruzuruto
hana-o szuszutta.」 „A gyerek hangosan szívta az
orrát.” ◆ szortyogszortyog
zuruzurutonobaszuzuruzurutonobaszu ◆ húzhúz 「Sime kiri-o zuru-
zuruto nobasita.」 „Húztam a határidőt.”

zuruzurutonomuzuruzurutonomu ◆ szürcsölszürcsöl 「Kócsa-o zuru-
zuruto nondeita.」 „Szürcsölte a teáját.”
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zusizusi ◆ ábrázolásábrázolás ◆ grafikus megjelenítésgrafikus megjelenítés
zusizusi ◆ ereklyetartóereklyetartó
zusikizusiki ◆ diagramdiagram ◆ sémaséma ◆ sematikussematikus rajzrajz
◇ sintaizusikisintaizusiki testsématestséma
zusikinozusikino ◆ sematikussematikus
zusikitekinazusikitekina ◆ sematikussematikus
zusiritositazusiritosita ◆ nehéznehéz
zusiszuruzusiszuru ◆ ábrázolábrázol 「Kikaino kózó-o zusisi-
ta.」 „A gép szerkezetét ábrázolta.”

zusizusitozusizusito ◆ cammogvacammogva 「Zó-va zusizusito
aruita.」 „Az elefánt cammogott.” ◆ dübörgődübörgő
léptekkelléptekkel
zussiritozussirito ◆ vastagonvastagon ésés nehezennehezen 「Zussiri-
to omoi hon」 „vastag és nehéz könyv”

zussiritositazussiritosita ◆ nehéznehéz 「Zussiritosita fukuro-
o kacuida.」 „Nehéz zsákot cipelt.” ◆ súlyossúlyos
「Zussiritosita kotoba」 „súlyos szavak”

zuszan-nazuszan-na ◆ hanyaghanyag 「Zuszan-na kenszaga
ókósiteiru.」 „A hanyag vizsgálatok elharapóz-
tak.”

zuszecuzuszecu ◆ képesképes magyarázatmagyarázat 「Hidaripé-
dzsini zuszecugacuiteiru.」 „A bal oldali lapon ké-
pes magyarázat van.”

zútaizútai ◆ testalkattestalkat
zutainizutaini ◆ menténmentén 「Szenrozutaini aruiteita.」
„A sínek mentén haladtam.” ◇ janezutainijanezutaini te-te-
tőköntőkön átát 「Janezutaini nigeta.」 „Tetőkön át
menekült.”

zútainoókiizútainoókii ◆ tagbaszakadttagbaszakadt 「Zútaino ókii
otoko」 „tagbaszakadt férfi”

zutazutanizutazutani ◆ cafatokracafatokra 「Inu-va makura-o
zutazutani szaita.」 „A kutya cafatokra szaggatta
a párnát.” ◆ széjjelszéjjel 「Sacuga jaburetezutazuta-
ninatta.」 „Az ingem elszakadt, és széjjelment.”

zutazutanihikiszakuzutazutanihikiszaku ◆ megszaggatmegszaggat 「Eda-
va jófuku-o zutazutani hiki szaita.」 „Az ágak
megszaggatták ruhámat.”

zutazutaniszakeruzutazutaniszakeru ◆ szétmegyszétmegy
「Undógucu-va zutazutani szaketa.」 „Szétment
a tornacipőm.”

zutazutaniszuruzutazutaniszuru ◆ cafatokracafatokra téptép
「Karaszu-va gomi bukuro-o zutazutanisita.」 „A
holló cafatokra tépte a szemeteszsákot.” ◆ szét-szét-

cincálcincál 「Hjóronka-va kareno sószecu-o zutaz-
utani hihjósita.」 „A kritikus szétcincálta a regé-
nyét.” ◆ szétszaggatszétszaggat 「Kanodzsono kokoro-o
zutazutanisita.」 „Szétszaggatta a nő szívét.”

zuttozutto ◆ egészegész 「Gogozutto benkjósiteita.」
„Egész délután tanultam.” ◆ egyfolytábanegyfolytában
「Zutto anatano koto-o kangaeteimasita.」 „Egy-
folytában csak rád gondoltam.” ◆ egyszeregyszer ss
mindenkorramindenkorra ◆ messzemessze 「Kono szeihinno
hinsicu-va arejorizuttojoi.」 „Ennek a terméknek
messze jobb a minősége.” ◆ mindigmindig 「Zutto ne-
mui.」 „Mindig álmos vagyok.” ◆ mindvégigmindvégig
「Dzsoszeiga uszo-o cuiteirukoto-o zutto vakatte-
ita.」 „Mindvégig tudta, hogy a nő hazudik.” ◆

semmikorsemmikor 「Kotosimo, rainenmo, zuttodamede-
szu.」 „Se idén, se jövőre, semmikor.” ◆ sokkalsokkal
「Kono kuszuri-o nomutozuttojokunarujo.」 „Ha
ezt a gyógyszert beveszed, sokkal jobban leszel.” ◆

véges-végigvéges-végig 「Zutto issoniita.」 „Véges-végig
együtt voltak.” ◆ végigvégig 「Eigano aidazutto nete-
ita.」 „Végigaludtam a filmet.”

zuttomaekarazuttomaekara ◆ régótarégóta 「Kare-o zutto mae-
kara sitteiru.」 „Régóta ismerem azt az embert.”
◆ régtőlrégtől fogvafogva 「Zutto maekarakono kotobaga
dekiru.」 „Régtől fogva beszélem ezt a nyelvet.”

zuvaiganizuvaigani ◆ jeges-tengerijeges-tengeri pókpók ◆ jeges-jeges-
tengeri póktengeri pók ◆ opilio rákopilio rák
zuzan-nazuzan-na ◆ hanyaghanyag
zuzózuzó ◆ ikonikon
zuzógakuzuzógaku ◆ ikonográfiaikonográfia ◆ ikonológiaikonológia
zuzógakusazuzógakusa ◆ ikonográfusikonográfus ◆ ikonológusikonológus
zúzúsiizúzúsii ◆ arcátlanarcátlan 「Zúzúsii taido」 „arcátlan
viselkedés” ◆ pimaszpimasz 「Zúzúsii ko」 „pimasz
gyerek” ◆ pofátlanpofátlan 「Tomodacsidemonainoni
kjúni ucsini osikaketekurunantenante zúzúsii!」
„Pofátlan dolog így rátörni, annak ellenére, hogy
még csak nem is a barátja.”

zúzúsikujaruzúzúsikujaru ◆ pofátlankodikpofátlankodik 「Aru hito-va
zúzúsiku recuno szentómade vari kondekita.」
„Egy ember a sor elejére pofátlankodott.”

zúzúsikukakuzúzúsikukaku ◆ biggyesztbiggyeszt 「Hokano hitoga
kaita bunsóni dzsibunno namae-o zúzúsiku ka-
ita.」 „Más tollából származó írásokhoz biggyesz-
tette a nevét.”
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